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   ڀبٺ ـټبپ: ؼٸجفاپ

 ( ٴځؽټی ثڇبـڄ)   ڀڃیىځؽڄ: ثڇبـٴٷ

 لاڀف: ٠بٌ٭بڀڅ، اخشٽب٠ی، ټ١ٽبیی

 :غالِڅ

 ټبخفاچبیی ڂ ټیٍڅ ٨فاـ  غشفی ثڅ ڀبٺ ؼٸؽاـ ثڅ ٘ڃـ اس٩ب٬ی ثب٠ث ټفٲ ڀبټكؼي ټیٍڅ...اق ایٿ ـڂ ټدجڃـ ثڅؼ 

 .ٰځڅ ټی ثبقٴڃ  ـڂ ؼٸجفاپ اق خؽیؽی سّڃیف ټیڃ٨شڅ اس٩ب٪ ڂاوً ثیٿ یٿا ؼـ ٰڅ

٬جٷ اق دی ؼی ا٦ ٌؽپ اڂٶ ټڃـؼ ثفـوی زبح ٬فاـ ټی ٴیفڄ...ده ؼڂوز ؼاٌشیٿ اڀالیٿ   ـټبپ ؼٸجفاپ

 .ثػڃڀیؽ سب ث١ؽا ټٍٱٷ ڂ وڃاٸی دیً ڀیبؼ

ی ثفؼاـی ضفاٺ ڂ ٤یف٬بڀڃڀی ټطىڃة ؼـ چیر وبیشی ١٨بٸیز ڀٽی ٰځٻ. ٰذ ٰبڀبٶ سٹٵفاٺ  ثڅ چیر ٠ځڃاپ ثڅ خك

 ټیٍڅ. 

http://forum.negahdl.com/threads/271025/
http://forum.negahdl.com/threads/271025/
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اټیؽڂاـٺ اق ؼٸجفاپ غڃٌشڃپ ثیبؼ...اټب ایٿ ٰبـ ټش٩بڂر سف اق ـټبپ چبی ٬جٹی ڀڃٌشڅ ٌؽڄ سٹػی ڂ ٌیفیٿ چبی 

چٻ اٌٱشڃپ ـڂ ؼـ ټیبـڄ ڂ چٻ ٸجػځؽ ثڅ ٸت چبسڃپ   غڃؼي ـڂ ؼاـڄ

 .دبیبپ: غڃي...ټیبـڄ

 . بوٵكاـٺاق ایځٱڅ سب االپ چٽفاچٻ ثڃؼیؽ...وذ

 

 ...ټ٭ؽټڅ

 

 * "ؼٸجفاپ،ؼٶ ټی ثفڀؽ.اټب،سڃ خبڀٻ ټی ثفی"

 ڀبق ـا ا٨كڂؼڄ ، ثب ڀبقر سڃاڀٻ ټی ثفی

 وڃق ؼـؼِ ٫ٍ٠ ـا ثب ٤ٽكڄ چبی ڀبق غڃؼ

 سب سڅ ٬ٹت ټٿ ڂ سب اوشػڃاڀٻ ټی ثفی

 !ټی قڀی زٍٽٯ ڀڇبڀی، خبپ سڃ! خبپ غڃؼٺ

 ثب سٱبپ دٹٯ غڃؼ سب ثی ٰفاڀٻ ټی ثفی

 ڃاچٻ ثٵڃیٻ ـاق غڃؼ ـا ڀبٴڇبپسب ٰڅ ټی غ

 ؼوشڇبی ټڇفثبپ ـا ثف ٸجبڀٻ ټی ثفی

 ټی ٰځی وبٰز ټفا ثب ثڃوڅ چبی ثی چڃا

 ١ٌف ـا ثب ثڃوڅ اق ـڂی قثبڀٻ ټی ثفی

 سڃ ٌجیڅ ؼٸجفاپ چىشی ڂٸی خڃـ ؼٴف

 ...ؼٸجفاپ،ؼٶ ټی ثفڀؽ.اټب،سڃ خبڀٻ ټی ثفی
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 ټ٩ّٙی ټٹٱی *

 

 

 ...ثځبٺ غؽا ؼٸجبغشڅ چب

ڃ اق ثه خڃیؽٺ ٬فټك ٌؽڄ ثڃؼ. ؼچځٻ ١٘ٻ غڃپ ټی ؼاؼ. ؼوز اق ایٿ ثیسبـڄ چب ثفای ایٿ ٴڃٌڅ ڀبغڃپ چبټ

ُٰځؽی قټبپ ڀٽی ٍٰیؽٺ؛ ٨٭ٗ ټی غڃاوشٻ ثڅ ضه اقاـ ؼچځؽڄ ټفؼ ٰځبـیٻ ثی سڃخڅ ثبٌٻ. ضشی ڀٽی ؼڂڀىشٻ 

ٌبقؼڄ ا٠شٽبؼ ایٿ ټڃ٬ٟ ٌت سڃ ټبٌیځً ٰدبییٻ ڂ ٬فاـ اغف ایٿ ټىیف ثڅ ٰدب غشٻ ثٍڅ. ثبثبٺ ضىبثی ثڅ ایٿ 

ؼاٌز ٰڅ زځؽوب٠شڅ ټځڃ ؼوشً وذفؼڄ سب ثكٺ غڃؼي ڂ ـ٨ی٭بٌڃ ٰبټٷ ٰځٻ. غیبثڃڀب غٹڃر ثڃؼ. دفڀؽڄ َٺ دف 

ڀٽی قؼ زڅ ثفوڅ ثڅ ټب اٸٱی غڃي ٰڅ ڂاوڅ ویبڄ ٌؽپ ٌځبوځبټڅ چبټڃپ ثڃ٪ ثڃ٪ ټی ٰفؼیٻ ڂ الیڅ ټی 

 .ثیبـپ ثځؽ ـاچڃ ڂ ثځؽاقپ اڄـ ٰبـڀبڂاٶ ڂِبٶ،  ٍٰیؽیٻ. اِال زڅ ٸكڂټی ؼاٌز ڂاوڅ ؼڂ غٗ غٙجڅ

ضبال غڃثڅ ـغز ٠فڂوی سځٻ ڀجڃؼ. ټبټبپ چی اِفاـ ټی ٰفؼ و٩یؽ ثذڃي، ٨الپ ٰٿ...اټب ـأی اٺ اق ایځٱڅ ثب 

یٯ ټبڀشڃ ، ٌبٶ ٬ڇڃڄ ای ڂ یٯ ؼوشڅ ٴٷ و٩یؽ ٬ٕیڅ ـڂ چٻ آڂـؼٺ. ٴالٺ ٰٻ ٰٻ دمټفؼڄ ٌؽپ؛ ټثٷ 

 .ټٿ...ټثٷ ټځی ٰڅ غیٹی ثی ـضٽبڀڅ زیؽڄ ٌؽٺ

 اق. ثڃؼ ٠ف٪ غیه چځڃقٺ  ڀٵبچی اق ٴڃٌڅ زٍٻ ث١ؽ زځؽ وب٠ز ڂیفال ؼاؼپ ڂ ـ٬ّیؽپ ثڇً ټی اڀؽاقٺ.ڀیٻ 

 زځؽ. ٍٰیؽ ټی ڀ٩ه ؼچٿ ثب ڂ ثڃؼ ٌؽڄ وفظ. ثؽڄ ٰٽف ثڅ ٬فی سب اڂـؼپ ثځؽ ـاچڃ غیبثڃپ سڃ ـ٨ی٭بي ثه

 .ؽا٬ٷ ٰز ڂ ٌٹڃاـ و٩یؽ سځً ؼیٵڅ ثڇً زىت ڀجڃؼض. ثڃؼ ٰفؼڄ ٰٻ اټٍت ٰیٹڃیی

ی غیبٸی اٺ ٠بٸٽی ؼاٌز، چب. اڂپ ثف٠ٱه ټٿ ثب ؼټً ٴفؼڂ ټی ٌٱىز اڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ چفؼڂټڃپ ڂٸی ث

 .ثڃؼپ ټٿ ثب ٸطٝڅ چف ثفای ٴف٨شڅ اٺ ثكټی زڅ  ثؽثػز ٌؽیٻ ٌبیؽٺ چځڃق ڀ٩ڇٽیؽڄ...ؼا٤څ!.

 ټڇشبة ا٨شبة  ٰٻ ا٨شػبـی اٺ ڀجڃؼ. ټ٩ز ڂ ټدبڀی دیٍٱٍٻ ٰفؼڄ ثڃؼپ. ٠فڂن ٰٻ ڂ وٿ ڂ وبٶ ڂ

    .ڀؽیؽڄ
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ؼغشف سب ؼاڀٍٵبڄ ڀف٨شڅ ثبیؽ ټش١ڇؽ ثٍڅ سب ٴڃٶ ا٬ب  "ټبټبڀٻ، ټبټبڀً، ثبثبٺ، ثبثبي،غڃؼ ڀبخځىً..."ثڅ ٬ڃٶ 

 ....ٴفٴب ا٘فا٨ٍڃ ڀػڃـڄ!؛ ایٿ ڂوٙٻ ٴڃـ ثبثبی ڀٝف ؼٸؽاـ

ٰال٨څ دڃ٨ی ټی ٍٰٻ. یٯ ټبچڅ ایٿ ٨ٱفا غڃاثڃ غڃـاٰڃ اقٺ ٴف٨شڅ. االڀٻ ـویؽٺ ثڅ خبیی ٰڅ ثبیؽ ٠ٙف سځؽڂ 

 كٌڃ ثب ثی ټكڄ ثبقیبي سطٽٷ ټی ٰفؼٺ. ِٰی ټی غڃاوز ایٿ ټىػفڄ ثبقیڃ سٽڃٺ ٰځڅ؟سی

 ... ڀ٩ّڅ ٌجڅ. ا٬ب ثب ؼڂوشبي ٰڃـن ٴؿاٌشڅ. ضبال ٰی ثسڅ ثڃؼ؛ ټٿ یب ایٿ "یٯ"اڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ 

 :غیفٴی ڀٵبچٽڃ ټیكاـڄ، ـڂی سڃچٽبر دڃذ غڃؼي. ٸجػځؽڄ ټطڃی سطڃیٹٻ ټیؽڄ ڂ ثب ٸت سف ٰفؼڀی ټیٵڅ

  .اـ سبقڄ ث١ؽ اق زځؽوبٶ غیبٸٻ ـاضز ٌؽ ټبٶ غڃؼٺ ٌؽیؼٸؽ _

وفټڃ ثڅ دٍز سٱیڅ ټیؽٺ ڂ ڀٵبچٽڃ اقي ټی ٴیفٺ. ضف٨بٌڃ ؼیٵڅ ض٩ٛ ثڃؼٺ. سڃ ایٿ ٌڇف ثڅ ایٿ ٰڃزیٱی، 

 دسبی در ثبیؽ ثه اق. ثكاـٺ ثیفڂپ دبټڃ ٍٰیؽٺ ټی غدبٸز ضشی اغفیب ایٿ  ٰی اق ٫ٍ٠ ٘ڃ٨بپ غجف ڀؽاٌز؟

ڂق ٴٷ ټیػفڄ!... چفـ ڂاوً ٘ڃ٨بپ ټیٵٿ... ؼغشفوز؟ چٽڃپ ایٿ". ٰفؼٺ ټی ٷسطٽ ټطٹڃ قڀٱبی غبٸڅ

 ایٿ ڂاوڅ ٘ڃ٨بپ ضی٧! وفسفڄ ایٿ ثبثب  ٰؽڂٺ دىفی خفار ؼاـڄ ڂاوڅ غڃاوشٵبـی ؼـ ایٿ غڃڀڅ ـڂ ثكڀڅ!

 " ا٨شبؼڄ ٨یٷ ؼټب٢ اق ؼغشفڄ

 .ف ضفَ ثػڃـٺایځب ٨٭ٗ زځؽ ڀٽڃڀڅ وبؼي ثڃؼ؛ ٰڅ ثبیؽ چفـڂق سڃ ٴڃٌٻ دځجڅ ټی ٰفؼٺ سب ٰٽش

ٌبیؽ اق چٽڃپ ـڂقی ٰڅ ٬ځؽا٪ دیر ث٥ٹز ٰفؼٺ ٠بٌ٭ز ٌؽٺ...ؼـٰی اق اضىبوٻ ڀؽاٌشٻ ڂٸی چفـڂق اـقڂ  _

  .ټی ٰفؼٺ ټبٶ غڃؼٺ ثبٌی

زٍٻ ٤فڄ ای ثڅ ضف٨بی ٤ٹٽجڅ ٌؽڄ ٠بٌ٭بڀڅ اي ټیفٺ. اغڅ ڀ٩ّڅ ٌجی ٰی ضڃِٹڅ ؼاٌز؛ ٰڅ ایٿ ؼاٌز؟. 

 "!...ٰفؼی ټی ٬ىٽشٻ ڃوبٸٽٍ ی "ټیٵٻ ؼٸٻ سڃ ٌٱفی ٰفټشڃ  غؽایب

 .دفڂڀٻ ټی خب اق ټشفی یٯ وفغڃًٌ خی٣ ڂ  ِؽای ثڃ٪ ټڃسڃـی ٰڅ اق ٰځبـټڃپ ټی ٴؿـڄ

 ټجبـٰز ثبٌڅ ٘ڃ٨بپ...ثبالغفڄ ثڅ ٠ٍ٭ز ـویؽی _
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 ثځؽ یٯ. وٽشً ثڅ زفغڅ ټی ٌؽڄ ٴفؼ زٍٽبٺ ڂ ټیؽٺ ـٰیٱی ٨طً ٴف٨شڅ ڀ٩ىی  ؼوشی ـڂی ٬ٹجٻ ټیكاـٺ.

ټثٷ غڃؼي ؼیڃڂڀڅ  ؼڂوشبٌٻ!  ؼیٵڅ ثڃؼ ٰی ایٿ  !.ثٵڅ سجفیٯ ٘ڃ٨بپ ثڅ سب ؼاٌز ٨بِٹڅ ټبٌیٿ ثب اڀٵٍز

ثڃؼپ!. ڀیً ٘ڃ٨بپ ثبق ټیٍڅ، ضف٦ ؼٸٍڃ قؼ. خڃاة ؼڂوشٍڃ ثب سٯ ثڃ٬ی ټیؽڄ ڂ ؼوشی اق ٌیٍڅ ڂاوً 

 .ثیفڂپ ټیجفڄ

 ...زبٰف ا٬ب ټفسٕی_

 ثڃ٪ ِؽای. ټیبـڄ ؼـ قیثب ٌیفیٿ ټبٌیځٽڃپ خٹڃ زفظ سٯ یٯ ثب  ڂ ټیؽڄ ٴبقی  ټڃسڃـی ٰڅ ټفسٕی ثبٌڅ

 ڂ اڂـؼپ ثیفڂپ ټبٌیځب اق وفٌڃڀڃ وفڀٍیځب  ِؽا ٔجٙب ٴٻ ټیٍڅ. ٴٻ ٴٻ  ثیٿ وفټڃپ دٍز ټبٌیځبی

 سب ثفڀٽیبؼ ؼوشٻ اق ٰبـی سبو٧ خك.  ٰفؼپ ټی سٍڃی٫ ؼوز ڂ وڃر ثب ٰفؼ ټی چځفڀٽبیی ٰڅ ټفسٕبیی

 .ڀؽاٌز ای ٨بِٹڅ قؼپ  ټٹ٫ ٰٹڅ ثیٿ ای ٸطٝڅ ڂ ٌؽ غبـج ؼوشً اق ټڃسڃـ ٨فټڃپ ٰڅ خبیی

ضىیځی ٴ٩ز. سڃ غیبثڃپ وٱڃر ټٙٹ٭ی ٌؽ ڂ چٽڅ ٰخ ٰفؼپ. ؼـیٯ  یب ڂ قؼ  یٱؽ١٨څ ٘ڃ٨بپ ـڂی سفټك

ٸطٝڅ چٽڅ ایٿ اس٩ب٬ب ا٨شبؼ؛ اټب قیبؼ ٘ڃٶ ڀٽیٱٍڅ ټفسٕی ثب ؼوشی ٰڅ ثڅ اـڀح ٴف٨شڅ اق ـڂی قټیٿ ثٹځؽ ټیٍڅ 

 .ڂ ثب ٌّشً والټشیً ـڂ ا٠الٺ ټیٱځڅ

څ ثڅ ټبٌیٿ اخبـڄ ای ٰڅ ٸطٝ اڂپ ؼـ ضشی ټفؼ؟ ټی اٴف...ٰفؼ ٬فَ ـڂ ؼٸٻ  ٘ڃ٨بپ ڀ٩ه اق وف اوڃؼٴی

 .سڃي ڀٍىشڅ ثڃؼیٻ ٨ٱف ٰفؼٺ ثڅ خك ـاڀځؽٴی ٘ڃ٨بپ ٰڅ اٴف ثڇً ټیكؼ ٬شٷ ٠ٽؽ ټطىڃة ټی ٌؽ

اق ؼیؽپ ایٿ ِطځڅ ڂ ٬ٹجی ٰڅ اق سفن ڀجٓ ؼاـ ټیكؼ ثڅ وٽشً ټی زفغٻ ڂ ِؽاٺ ثی اغشیبـ ثٹځؽ ټیٍڅ ڂ 

 :فؼڄ ټیٵٻٌٽفؼڄ ٌٽ

  .ثڅ ؼڂوشبر ثٵڃ سٽڃټً ٰځٿ...ڀٽی غڃاٺ ٰىی ڂاوڅ ټٿ ٌبؼی ٰځڅ_

 .٠ّجی ثڃؼٺ ڂ غىشڅ. ایٿ چٽڅ سځً ڂاوڅ اټٍجٻ ٰب٨ی ثڃؼ

 .وفی سٱڃپ ټیؽڄ ڂ ثبٌڅ ای قټكټڅ ټیٱځڅ؛ اټب ثفغال٦ سّڃـٺ ٨٭ٗ ضفٰز ٰفؼ

 .ڂثبـڄ غڃڀىفؼ ڂ ٌبؼ ټیٵیفڄاڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ سب زځؽ ؼ٬ی٭څ دیً زڅ اس٩ب٬ی ٬فاـ ثڃؼ ثیڃ٨شڅ! ٸطځً ـڂ ؼ

 .٬فثڃپ غبڀٻ غڃٌٵٹٻ ثٍٻ ٰڅ غىشڅ وز. االپ ټی ـویٻ _
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چٽیٍڅ ایٿ ثی سڃخڅ ای اقاـٺ ټی ؼاؼ. ثب ټٿ ټثٷ ثسڅ چب ثفغڃـؼ ټی ٰفؼ. اِال ڀٝفٺ ټڇٻ ڀجڃؼ ٨٭ٗ ټی 

 .ټیػڃاؼ ـڂ ِالضٻ ڂ  دیسڃڀؽ سب ث٩ڇٽٻ چىز یب ایځٱڅ ز٭ؽـ ؼڂوشٻ ؼاـڄ

 .ی زىجیؽڄ ثڅ غیبثڃڀب غیفڄ ټیٍٻدڃ٨ی ټی ٍٰٻ ڂ ثڅ ِځؽٸ

غیٹی ٤یف ټځشٝف اق وٱڃسی ٰڅ ثڅ ٸجبٺ قؼٺ ؼوشٽڃ ڀفٺ ټیٵیفڄ ڂ ڀكؼیٯ ٸجبي ټی ـوڃڀڅ. اق سف ٌؽڀً 

ټڃـټڃـٺ ټیٍڅ؛ ڂٸی ثی س٩بڂر غڃؼټڃ ټیٵیفٺ سب ثٹٱڅ اق ـڂ ثفڄ. ثفای اڂٸیٿ ثبـ ثی ټیٹی ڂ وفؼیٻ ـڂ اق ؼټبی 

 ..ټثٷ چٽڅ ایٿ ـڂقایی ٰڅ ٴؿٌزثؽڀٻ ټی ٨ڇٽڅ. ثڅ ـڂی غڃؼي ڀٽیبـڄ..

 ؼڂثبـڄ زٍٻ ٴڃٌڅ اق  ؼوشٻ ـڂ ـڂی ؼڀؽڄ، قیف ؼوشبی ثكـٲ ڂ دڇځً ټیكاـڄ ڂ وف٠شً ـڂ ثیٍشف ټیٱځڅ.

 :ټیٵڅ ڂ ټیكڀڅ ؼیؽٺ

 .ثڇز ض٫ ټیؽٺ غىشڅ ثبٌی ڂٸی یٯ اټٍجڃ ثؽاغال٬ی ڀٱٿ _

ټیٱځٻ ڂ زٍٻ ـڂ چٻ وٱڃسٽڃ ٴؿاٌزِ دبی غىشٵی. وفټڃ ثب ڀ٩ه ٠ٽی٫ ڂ ثٹځؽی ثڅ وٽز دځدفڄ ٰح 

 .ټیكاـٺ

 .ایځبٺ ڂٶ ٰٿ ڀیىشٿ _

ِؽای ثڃ٪ ثڃ٪ ټبٌیځبی دٍز وفټڃپ ثیٍشف ـڂی ضه ڂ ضبٶ ڀؽاٌشٻ ـلڄ ټی ـ٨ز. ٘ڃ٨بڀٻ ضه ٌڃټبغف 

 وفغڃي ثڃ٬ی سٯ ثب ڂ ٴؿاٌز ثڃ٪ ـڂی ؼوشبٌڃ. ـ٨ز ټی غفٰی ڂیفالای  ثڃؼپ ثڇً ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼ ڂ

 :ټیٱځڅ ٠ڃْ ـڂ ضف٦

٬ؽ ثٹځؽڄ، ٬فاـڄ ایٿ ټبڄ ٌفٰشٍڃ ثكڀڅ. ی غف دڃٸیَٿ ضؽ ڀؽاـڄ.. ثٹیٗ ـ٨شڃ ثفٴٍز  ؼڂوشٽڃ ؼیؽی؟ چٽڃپ _

 ...ٴف٨شڅ ٨٭ٗ ڂاوڅ اټٍت. ؼڂسبوٱڅ ثڇٽڃپ ؼاؼ. اٴف ٬جڃٶ ٰځڅ ټځٻ ڂاوً ٰبـ ٰځٻ

ثٍٱځی قؼڄ ضف٨ٍڃ ټیػڃـڄ. ز٭ؽـ ضف٦ ټیكؼ. غت اق اؼٺ ـاضز ٘ٹجی ټثٷ ٘ڃ٨بپ ټٍػُ ثڃؼ زی سڃ 

 .اوڃپ ټی غڃاوز ڀٽڃڀڅ اي ټٿ ؾچځً ټی ٴؿـڄ. چف زیكیڃ
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اټب خبٸت ثڃؼ...ؼڂسب وٱڅ، اڂڀٻ ڂاوڅ یٯ ټطٕف ڂ یٯ زٹڃ ٰجبة! ثڅ ټ٥كٺ ٨ٍبـ ټیبـٺ سب اق ثیٿ ؼڂوشبی 

ٌبغً، ٬ؽ ثٹځؽ ڂ دڃٸؽاـ دیؽا ٰځٻ؛ ڂٸی ثیٍشف غكڂ غیالی ٌڇف خٹڃی زٍٽبٺ خڃپ ټی ٴیفپ ٰڅ ټشبو٩بڀڅ 

 .ڃ خٹت ٰفؼڄچٽٍڃپ ؼڂوشبی ٘ڃ٨بپ ثڃؼپ. اڀٵبـ ٨ڇٽیؽ ضڃاوٽ

ضبال ٠فڂوی ٰفؼیٻ...ټی ثفټز سڇفڂپ. ثبچً ثیٍشف اٌځب ټی ٌی. یبؼر ثبٌڅ ٨٭ٗ ؼاڀٍٵبچبی اڂڀدب ـڂ  _

 .ثكڀی. ټیػڃاٺ ٰځبـ غڃؼٺ ثبٌی

 .ټٙٽئځٻ ؼڂثبـڄ اق اڂپ ٸجػځؽڄ چبی ٠فیٕڃ ٘ڃیٷ ٌفٰی ټیكڀڅ

 .سفټبی اغفٺ ثسڅ ؼاـ ټی ٌیٻ. غڃؼٺ ٰٽٱز ټیٱځٻ _

 ٰځٻ سطٽٹز  سٍؽیؽ ټیٍڅ. ثفڀبټڅ ثسڅ اٺ ؼاٌز...! غؽایب... اڂٶ ثكاـ ثجیٿ ټی سڃڀٻ زٍٻ ٤فڄ ٺ ثفای ثبـ ِؽٺ

 .ټیٍڅ ڀفٺ ٸطځً ؼڂثبـڄ. ٰځٻ ټی وٱڃر چٽسځبپ ڂ ټیٵٻ ؼٸٻ سڃ ایځڃ... ث١ؽ

 .ؼٸؽاـ ڀٽی ؼڂڀی اټٍت زڅ ضه غڃثی ؼاـٺ..ٸطٝڅ ٌٽبـی ټی ٰځٻ ثفای ـڂقی ٰڅ دب سڃ غڃڀڅ اٺ ثكاـی_  

ټی ٰفؼ ټؽاٺ اق ایٿ ضف٨ب ټیكؼ. ټٿ سڃ ؼڀیبی غڃؼٺ ثڃؼٺ. زڅ ٨ف٬ی ثڅ ضبٶ ـڂقٺ ټی  اڀٵبـ ثفای ټٿ ٨ف٬ی

 :ٰفؼ. یٱی سڃ ٴڃٌٻ ټطٱٻ ویٹی ټیكڀڅ ڂ ثب سٹځٵفی ټیٵڅ

 .ڂ٬شی اق ټطٕف دبسڃ ثیفڂپ ٴؿاٌشی ی١ځی قڀً ٌؽی...ثبیؽ ٰځبـ ثیبی

 .اچی ټی ٍٰٻ. ِؽاي ٌجیڅ ټبټبپ ثڃؼ. چځڃقٺ ڀ٩ڇٽیؽٺ زفا ثٹڅ ٴ٩شٻ

ثیٍشف ٌجیڅ خڃٮ ثڃؼ. ؼغشفی ثڅ وځڃ وبٶ ټٿ اڂٶ ټڇفی ثبیؽ ثڅ ٨ٱف ؼـن ټٍ٭ً ثبٌڅ. ضبال  ضف٨بي

 .ثٽبڀؽ چڃٌٍڃ ؼاٌشٻ ڂٸی قیبؼ اچٷ ؼـن ڀجڃؼٺ

 .ڀیٍػځؽی ټی قڀٻ. سځڇب ضُىٿ ټكؼڂج ٌؽپ

 .ؼـ ضبٶ ضبٔف االپ غڃاة ټی زىجیؽ ثب یٯ ټبٲ ٬ڇڃڄ ڂ...اڂڂٺ ٌبیؽٺ ثب ٰٽی ٌیٙڃڀیبی ټڇفاپ

یبټب ٠بٌ٭بڀڅ ای ٰڅ اغفي ټثجز چیدؽڄ ټی ٌؽ؛ سځڇب زځؽ غٗ اق اڂڀب ټی سڃڀىز ضبٸٽڃ ٠ڃْ سفخیطب ثب د

  .ٰځڅ.اق یبؼاڂـی دیبٺ ؼیٍجً وفظ ټیٍٻ
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ثب ٘ڃ٨بپ ضف٦ ټیكؼٺ ڂ ٘ج٫ ټ١ٽڃٶ ڀٙ٭ً ثبق ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اق ـڂیبی ٠٭ؽټڃپ ڂ اق ایځٱڅ ؼٶ سڃ ؼٸً ڀجڃؼ ټی 

اٺ ؼٸٻ ٬یٹی ڂیٹی ټی  چفټڃ٬ٟ. غڃڀؽٺ ټی ټڇفاڀڃ ټبیدیب خٽٟ ضڃان ڂ اڀٵٍشبٺ  ٴ٩ز، ٴڃٌی ثڅ ؼوز ثب

 .ٌؽ ٘ڃ٨بپ ـڂ ضىبة ضىڃ ضبٶ غڃٌٻ ټیكاٌز ڂ ٬فثڃپ ِؽ٬څ اٺ ټی ٌؽ

 .غڃؼٺ ڂاوڅ ٰځٱڃـ ثجز ڀبټز ټیٱځٻ. ٠ٽڃ ثؽي ڀٽیبؼ _

ٴ٩شڅ ثڃؼٺ. ٘ڃ٨بپ دىف ٠ٽڃټڅ؟. چٽیٿ ڀىجشب ټځڃ ثؽثػز ٰفؼ. اق اڂڀبیی ٰڅ ټبټبپ ثبثبٺ ـأی ڀجڃؼپ ؼغشف 

یؽڂڀٍڃڀڃ ؼوز ٤فیجڅ ثىذفپ. ٘ڃ٨بڀٻ ڀبخی اـقڂچبی ټُفؼٺ ٌؽ. ثڅ ٬ڃٶ ټبټبپ اق غؽاټٻ ثبیؽ ثبٌڅ ټیڃپ  یٱی

 .ایٿ چٽڅ ؼغشف ٠ب٫ٌ ټٿ ایٱذیفی ٌؽڄ

 .ټبڄ ؼیٵڅ یٱٻ قڂؼسف ټیبٺ سب چفزی القٺ ؼاـی ثػفیٻ. سب اڂپ ټڃ٬ٟ دڃٶ ؼوشٻ ټیبؼ _

 .ٸطځً ـڂی خٽٹڅ اي ٠دیت زځؽي اڂـ ثیبپ ټیٍڅ

 .اڂپ ٸجبن غڃٌٵال ضشی اق _

 .زٍٽبٺ ثی اغشیبـ ثبق ټیٍٿ. ؼوز غڃؼٺ ڀیىز چځڃقٺ ثڇً اٸفلی ؼاـٺ؛ ٨ٱف ایځدبٌڃ ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ

 .ِب٦ ټی ٌیځٻ. ثڅ وف٠ز ڂاٰځً ڀٍڃپ ټی ؼٺ ڂ اغٽی ټیٱځٻ

 .غیٹی غىشڅ اٺ قڂؼسف ټځڃ ثجف غڃڀٽڃپ _

یٱیڃ  قڀؽٴی ثڃؼٺ ثٹؽ ټځٻ ٰفؼ ټی ر٠بؼ ثبیؽ اټفڂق اق. ټیٱځٻ اي ضڃاٸڅ ؼـٰی ثڅ ڂ ٨ڇٽٻ ټی  خب غڃـؼڀٍڃ

 .ثب ٫ٍ٠ ڀؽاٌشٻ ویبڄ ٰځٻ. ثف٠ٱه اڂڀی ٰڅ ثب٠ٍ٭ً ټځڃ ثڅ وٽز ڀبثڃؼی ثفؼ

ثبٌڅ ٰڃسبچی ٸت ټیكڀڅ. س١دت ټیٱځٻ اق ایځٱڅ زفا ایځ٭ؽـ ؼـ ثفاثف ټٿ ٰڃسبڄ ټیبؼ. اق ٫ٍ٠ ڀجڃؼ. ٘ڃ٨بڀڃ ټی 

ٰىی خٹڃؼاـي ڀیىز. سبضبال ثڅ غب٘ف ټٿ  ٌځبغشٻ اق ِجڃـی ڂ ټشبڀشً ثڃؼ. ټی ؼڂڀىشٻ اٴف ٠ّجی اٺ ثٍڅ

 ٰڅ ڀیىز چڃي ٰٻ. ثڃؼ ټٿ اڂټؽپ ـاڄ ټطٓ ٨٭ٗ اڂټؽڀٍٻ ٰڃسبڄ ایٿ  زځؽثبـ ٴالڂیك ٌؽڄ ثڃؼ.

 .ڀؽاـٺ ثڇً ای ٠ال٬څ  ڀ٩ڇٽڅ
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قیبؼ ٘ڃٶ ڀٽیٱٍڅ ٰڅ چٽڅ ـڂ دٍز وفي خب ټیكاـڄ ڂ ثڅ وٽز غڃڀٽڃپ ـاڄ ٰح ټیٱځڅ. چٽیځٱڅ دبـٮ ټی 

دیبؼڄ ثٍٻ ٰڅ ؼوشٻ ـڂ ټطٱٻ ټی ٴیفڄ. زیكی ڀٽی ٴٻ ٠بؼسً ثڃؼ سب خبی ؼـ ثؽـ٬څ ٰځڅ ټیػڃاٺ اق ټبٌیٿ 

 ټی وٽشً ثڅ ڂ ایىشٻ ټی ؼـ ثیٿ قؼ س١بـ٨ی ڀٍڅ ٰڅ ٘ڃـی ؼـ سیٯ ِؽای ثب  ٺ ٰځڅ. قڀٳ ؼـڂ ټیكڀٻ.

  .ٌؽپ ٌیٙڃپ زٍٽبي. ټیٱځٻ ټٱثی. زفغٻ

 .اڂڂٺ...غت ٌجز ثػیف_

ٰڅ ڂاوٻ وبغشڅ سٍٱف ٰځٻ. زٍٽبي ثف٪ ټیكؼ. اق اڂڀبیی ٰڅ ضشی سب ڀڃٮ قثڃڀٻ ڀٽی زفغڅ اق ٌت غڃٌی 

 .اقي ټشځ٩ف ثڃؼٺ... اق اڂڀبیی ٰڅ ٠ٍ٭ٍڃ ٨فیبؼ ټیكؼ

 ...ثفڂ ؼیٵڅ_

 .ثڅ دٍز ټبٌیځً اٌبـڄ قؼٺ. اثفڂیی ثبال ټی اڀؽاقڄ

 .ٰدب... ټځٻ اټٍت ایځدبٺ...قڀ١ٽڃ ؼ٠ڃسٻ ٰفؼڄ_

 .ټفؼ ټی بپ٘ڃ٨ ڂاوڅ ٌفایٙی چف ؼـ  زی...! زٍٽبٺ ٴفؼ ٌؽ. ټبټبپ

 .اق ٌڃٮ قؼٴیٻ غځؽي ټیٵیفڄ ڂ ٸطځً ټڇفثڃپ ټیٍڅ

 .ټٿ ؼیٵڅ ثڇز ټطفٺ ٌؽٺ...ٰٻ ٰٻ ثبیؽ ٠بؼر ٰځیٻ ٰځبـچٻ ثبٌیٻ_

 .زفغٿ ټی قثڃڀٻ سڃ  و١ی ټیٱځٻ ٰٽی ثڅ غڃؼٺ ټىٹٗ ثٍٻ. ٰٹٽبر ثؽڂپ ٨ٱف

 ...ټب اق ایٿ ـوٽب ڀؽاـیٻ ٘ڃ٨بپ _

_... 

 .ـڂؼثبیىی ٴیف ٰفؼڄ سڃاٺ ـڂ چڃا قؼی الثؽ اڂڂٺ... ټبټبپ ـڂي ڀٍؽ ثڇز ثٵڅ ٴ٩ز سڃ_

 غیٹی ٰڅ ؼاؼٺ سطڃیٹً  ثف٠ٱه سّڃـٺ ٸجػځؽڄ ټٹیطی سطڃیٹٻ ؼاؼ ڂ ثبٌڅ ای ٴ٩ز. ٌبیؽ ٨ڇٽیؽ ؼـڂ٢

ثب  ڂ ثڃؼٺ ٰفؼڄ ض٩بٚ ؼـ ـڂ ٰڅ ؼوشی ـڂی ټیكاـڄ ؼوشٍڃ. ٌځبغز ټی ټٿ اق ثڇشف ټبټبڀڃ. ٰفؼ ٬جڃٶ ـاضز

 .اـاټً غڃؼي ټیٵڅ
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 ...ثڇٻ ثؽی ؼٸؽاـټیػڃاٺ ی ٬ڃٸی  _

 ټځٳ وفی سٱڃپ ټیؽٺ...ایٿ ی١ځی زڅ ٬ڃٸی؟

 .ڀ٩ه ټیٵیفڄ...ټفؼؼ ثڃؼ ڂ ٰٽی ٌفټٵیٿ

اڂایٷ قڀؽٴیٽڃپ ٌبیؽ وػز ثٵؿـڄ ڂٸی چٽیٿ ٰڅ ٰبـڂ ثبـٺ ثٵیفڄ قڀؽٴی غڃثی ڂاوز ټی وبقٺ. ثڅ ٬ؽـی  _

 .اٺ ٠بٌ٭ز چىشٻ ٰڅ ڀكاـٺ ٰٽجڃؼی ضه ٰځی

 .ټٱثی ټیٱځڅ

 .٨٭ٗ سڃ، ؼٶ ثڅ ؼٸٻ ثؽڄ_

ٴڃڀڅ چبٺ ست ؼاـ ٌؽ. چیر ڂ٬ز ایٿ ټؽٸی ثبچٻ ضف٦ ڀكؼڄ ثڃؼ. چٽیٍڅ ثڅ ڀٝفٺ ټٕطٯ سفیٿ اؼٺ ـڂی 

 قټیٿ ټیڃټؽ اټب اټٍت...زٍٽبي ثف٪ ؼاٌز ڀ٩ىً ٴفٺ ثڃؼ. ټٿ زڅ ټفٴٻ ٌؽڄ ثڃؼ؟

ضشی ڀ٩ڇٽیؽٺ زٙڃـ ؼـ دٍز وفٺ ټی ثځؽٺ ڂ دٹڅ چبی غڃڀٽڃڀڃ ؼڂ سب یٱی ثبال ټیبٺ ضشی خڃاة ټبټبپ ٰڅ 

 .ـاڄ اڀؽاغشڅ ڀٽیؽٺ "٘ڃ٨بپ ٘ڃ٨بپ ٰڃ"وفچٻ  دٍز

 ثڅ. ټیٍیځٻ ثالسٱٹی٧ سػشٻ ـڂی. ؼـټیبؼ ؼـڂ٤ٻ ثؽسف ڂ ټیكڀڅ قڀٳ ثڇً ټیؽڂڀٻ  یٯ ـاوز ټیفٺ سڃ اسب٬ٻ.

 .ټیٍڅ؟ زی اغفي ٰځٻ ټی ٨ٱف ایٿ

دیبټڃ ِؽای ؼـیځٳ دیبٺ ٴڃٌیٻ قیبؼ ٨فِز ٨ٱف ٰفؼپ ڀٽیكاـڄ اوٻ الٸڅ ؼٸٽڃ ٰٽی اـڂٺ ټیٱځڅ ڂ ثی ټ١ٙٹی 

 .ثبق ټی ٰځٻ

 .٨فؼا ثذیسڃپ ثفیٻ دیً ټڇفاپ ڂ دیفڂق _

 ټیٍڅ، اڂیك اٺ ٸڃزڅ ٸجڃ. ثڃؼ ٰفؼڄ ؼ٠ڃر ټڇفاپ غڃڀڅ ثڅ ټځڃ ڂخڃؼ ایٿ ثب  ټی ؼڂڀىز اټٍت ٠٭ؽ ٰفؼٺ

 ....سڃٌځبوځبټٻ ٘ڃ٨بپ اوٻ ثب ضبال ؼاٌشٻ چٽیٍڅ ٰڅ اـقڂیی

اق ایځٱڅ ٰىی ثڅ ٴڃي ٘ڃ٨بپ ثفوڃڀڅ؛ اټب ایځجبـ  ثبـچب غڃؼ ټڇفاپ اقٺ غڃاوشڅ ثڃؼ... غت سځڇب ټی سفویؽٺ ڂ

 .٨ف٪ ټی ٰفؼ الٸڅ ڂ دیفڂق ثڃؼپ. ؼڂؼڂسب زڇبـ سب ټیٱځٻ ڂ ثی ٨ٱف ټیكڀٻ
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 .ثیب ؼڀجبٸٻ _

 .٬جٷ اق ایٿ ٰڅ سیٯ اـوبٶ ثػڃـڄ چؽ٨ٻ اق ـ٨شٿ ټیٍڅ ٴ٩شٿ اق ٠٭ؽٺ ثڅ ټڇفاپ

 .ؽغڃؼٺ ـڂ ثی ضبٶ ـڂی سػز ټی اڀؽاقٺ. ثبیؽ ایٿ ـاثٙڅ سٽڃٺ ټی ٌ

سڃ ٨ٱف ثڃؼٺ ٰڅ ؼڂثبـڄ ِؽای دیبٺ ٴڃٌیٻ ثب یٯ ټیه ٰبٶ ثٹځؽ ټیٍڅ. ایځجبـ اوٻ ٘ڃ٨بپ اٌڃة سڃ ؼٸٻ ثڅ دب 

  .ټیٱځڅ

 .چفخب غڃاوشی ثفی ثڅ ټٿ ثٵڃ!...ؼڂوشز ؼاـٺ ؼٸؽاـ _

سٽبٺ دیبٺ چب اق خبڀت ٘ڃ٨بپ اغفي غشٻ ټی ٌؽ ثڅ ؼڂوشز ؼاـٺ چبیی ٰڅ ا٠ش٭بؼی ثڇٍڃپ ڀؽاٌشٻ ڂ ثڅ 

 وبث٭څ ڂ٬ز چیر! ٰفؼٺ ټی  ـټیڃټؽپ. اټب اټٍت دیبټً...ضه ڂ ضبٸً... ٌبیؽٺ ټٿ اٌشجبڄسٽىػفٺ ؼ

 !ٰځڅ ټڃـؼ ؼـ سبٰییؽی ڀؽاٌز

دڃقغځؽی قؼڄ ثی اغشیبـ اڀٵٍز چبٺ ٌفڂٞ ثڅ سبیخ ټی ٰځٿ؛ ٌبیؽٺ اثفار ٠٭ؽڄ ٰڅ ؼڂثبـڄ ـٲ ٤یفسً ثبؼ 

 .ٰفؼڄ ڂ ضه ا٬ب ثبال وف ثڃؼپ ثڇً ؼوز ؼاؼڄ

 زفا ٰىی ٰڅ ؼڂوز ڀؽاـڄ اڀشػبة ٰفؼی؟زفا ټٿ ٘ڃ٨بپ؟  _

 ٸٽه ـڂ  ایٿ وڃاٸی ثڃؼ ٰڅ ټؽر چب ثیع ٴٹڃٺ ٴیف ٰفؼڄ ثڃؼ؛ اټب ثڅ ٬ّؽ ڀڃٌشٿ ؼڂ ثبـ اڀٵٍز چبٺ ٩ِطڅ

غڃؼٺ، ثڅ غڃؼي قچف ٰځٻ. ڂاوڅ دفویؽڀٻ زځؽ  ثڅ ـڂ اټٍت غڃاوشٻ ڀٽی. ټیٍٿ دبٮ ٰٹٽبر ـاڄ ڀیٽڅ ٰفؼڄ

 .وب٠شی ؼیف ٌؽڄ ثڃؼ

 .ټشٍځح زڇفڄ ٌبؼ اټٍجً ـڂ ټ٭بثٷ زٍٽبٺ سدىٻ ټیٱځٻ ڂ اق اغف سبیخ ټیٱځٻ ثی ضڃِٹڅ ثب ؾچځی

 .ثبٌڅ _

 .ض٭ً ڀجڃؼ ٌجً ـڂ غفاة ٰځٻ

***** 
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ـڂ ـؼ ٰفؼڄ ثڃؼ. چڃاٺ سبـیٯ ٌؽڄ ثڃؼ. دیفاچځٻ ـڂ ثب ثٹڃق ڂ ٌٹڃاـ خیځی ٠ڃْ ٰفؼٺ. چفٰبـ ٰفؼٺ  6وب٠ز 

ذڃٌٻ. ٬فاـ ثڃؼ ٨٭ٗ ضف٦ ثكڀیٻ. اِال ٌبیؽ اضشیبخی ڂخؽاڀٻ ـٔبیز ڀٽی ؼاؼ دیفاچځی ٰڃسبڄ ؼـ ثفاثف ټڇفاپ ث

ثڅ ؼـاڂـؼپ ټبڀشڃٺ ڀجبٌڅ. اچی ٍٰیؽٺ ڂ ؼدفن ٌؽڄ ټ٭بثٷ اییځڅ ایىشبؼٺ. ؼـی٫ اق یٯ ـل ٰڅ ٸت چبی ثی 

 .ـڂضٻ ـڂ ـڀٵی ٰځڅ

 .سفن اق ٘ڃ٨بپ ټفیٕٻ ٰفؼڄ ثڃؼ. ټٿ اِال اق ایٿ اغال٬ب ڀؽاٌشٻ ٰڅ چفٸطٝڅ ټځشٝف ټسٵیفي ثبٌٻ

ٿ ثبـچٻ اق ِجص دیبٺ ڀؽاؼڄ ثڃؼ؛ ضشی دیبٺ ِجص ثػیفی ٰڅ ٠بؼر زځؽ وبٸڅ ي ثڃؼ. ټځٻ ثب غیبٶ ثفای اڂٸی

ـاضز سفی ثب الٸڅ چٽبچځٳ ٰفؼٺ؛ اټب ضبال ټٕٙفة ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٰبـٺ ؼـوشڅ یب ڀڅ؟ دیبٺ 

  .ؼیٍجً ـڂ زځؽثبـ اق ِجص غڃڀؽڄ ثڃؼٺ. ٸ١ځز ثڇز

ع ثڃؼ. ٨ٍبـٺ ا٨شبؼڄ ثڃؼ...ٌجیڅ یٯ ټیز ضبٔفڂ اټبؼڄ ثفای ؼ٨ٿ ٌؽڄ ؼوشی ـڂی ٴڃڀڅ ٺ ٴؿاٌشٻ. ثؽڀٻ یعِ ی

 .ثڃؼٺ

اق ؼیٍت یٯ ٸطٝڅ اٺ اق ٨ٱف قڀؽٴی ثب ٘ڃ٨بپ ثیفڂپ ڀیڃټؽڄ ثڃؼٺ. اٴف ث٩ڇٽڅ زی؟ اٴف ؼڂوشبي زیكی 

  ثڇً ٴ٩شڅ ثبٌٿ زی؟ زفا ثبیؽ ڀ٩ّڅ ٌت زځیٿ دیبټی ثڇٻ ثؽڄ؟

ایٿ وڃاٶ ټیٍڅ ټٹٱڅ ؾچځٻ؛ ټٿ زی ؼاٌشٻ ٰڅ ایٿ چٽڅ وبٶ ثڅ  ثڅ زڇفڄ ٺ سڃ اییځڅ قٶ ټیكڀٻ...ثبـچب ثبـچب

 دبٺ ټڃڀؽڄ ثڃؼ؟

زٍٽبٺ ؼـٌز ثڃؼ ڂ ثی ضبٸز؛ ٌبیؽ اِال ثڅ ڀٝف غڃؼٺ قیجبیی ڀؽاٌز اټب ٘ڃ٨بپ ټی ٴ٩ز زٍٽبی "

ؼـٌشز خؿاة ڂ ٴیفاوز. ثڅ ڀٝف غڃؼٺ سځڇب قیجبییٻ دڃوزِ و٩یؽٺ ثڃؼ ثؽڂپ چیر ٸٯ ڂ خڃٌی؛ ِب٦ِ ِب٦ 

 !٨بپ و٩یؽ ثف٨ی ثب ټڃچبی ٨ف ڂ اثفڂچبیی دڇٿ ڂ ټٍٱی؛ ڂـلپ ٌف٬یًثڅ ٬ڃٶ ٘ڃ

 ٬ٍځٳ اثی زٍٻ ِؽسب اق ٴ٩ز ټی ٘ڃ٨بپ چٽیٍڅ  ضبالٺ ټثٷ ټیز چب ٌؽڄ ثڃؼٺ. ټفؼټٯ چبی ټٍٱیٻ ٰڅ

  .ټی غڃڀؽ ضبال سیفڄ سف ڂ ثی ٨فڂ٢ ٌؽڄ ثڃؼ. ٸت ثفزیؽٺ ـڂ ټٍٱی زٍٻ ؼغشف ١ٌف ڂاوٻ  ڂ سفڄ

 ڂ وفؼٺ ٨فیبؼ ټیكڀڅ؟یٱی سڃ زٍٽبی ثی ٨فڂ٢   
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٬فاـ سب اغف چٽیٿ ٌٱٹی ثبٌی؟ ټٙیٟ ڂ ضف٦ ٌځڃ یٱی؟ یٱی ٰڅ ٨٭ٗ ؼڂوز ؼاـڄ؟ ده غڃؼر زی؟  "

 "خڃڂڀی ٰڅ اقر ٴف٨شٿ؟ ټٵڅ زځؽوبٸشڅ؟ ټٵڅ ټیػڃای اڂڀدب زیٱبـ ٰځی؟

ثب ٰیځڅ ای  ثی اغشیبـ اغٻ ٰفؼٺ...ضبٸٻ ثڅ چٻ غڃـؼ چف ؼ٬ی٭څ ٘ڃ٨بپ ٘ڃ٨بپ...ٰی٧ ٸڃاق اـایٍٻ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ

 .ٰڅ سڃ ؼٸٻ ثڃؼ ضىبثی ثڅ غڃؼٺ ـویؽٺ. ثبیؽ ثڇً ثبثز ټی ٰفؼٺ ټځٻ سڃ ایٿ قڀؽٴی ڀ٭ٍی ؼاـٺ

چٽیٿ ٰڅ اق زڇفڄ ـڀٳ ٌؽٺ اضىبن ـٔبیز ٰفؼٺ الٸڅ سٯ قڀٵی قؼ. ٰی٩ٻ ـڂ ثڅ چٽفاڄ ثبـڂڀیٻ ثفؼاٌشٻ ڂ 

 .ثیفڂپ قؼٺ

 :غیٹی اچىشڅ ثب ڂٸڃڂټی ٰڅ ٸفقي ټٍػُ ڀجبٌڅ ټیٵٻ

 .ټٿ ـ٨شٻ _

 .ثڅ ثبڀیڅ ای ڀٽی ٍٰڅ ټبټبپ ټش١دت اق سڃ اٌذكغڃڀڅ ثیفڂپ ټیبؼ ڂ ٩ٰٵیف ثڅ ؼوز ثڅ وفسبدبٺ غیفڄ ټیٍڅ

 .ٰدب ثڅ والټشی! ٌبٺ ٘ڃ٨بپ ټیبؼ_

 !ثیبؼ  ٠ّجبڀی وفخبٺ ټی ایىشٻ. ده ؼٸیٷ دیبٺ ڀؽاؼپ اټفڂقي چٽیٿ ثڃؼ...٬فاـ اټٍت

 :٭ٗ ض٩ٛ ټی ٰفؼٺ ؼـڂ٢ ثڅ ایٿ ثكـٴی ـڂ ټیٵٻڀٽیؽڂڀٻ اق ٰدب ثب ضفِی ٰڅ ټیػڃـؼٺ ڂ ثب اـاټٍی ٰڅ ٨

 .ثبغڃؼي ٬فاـ ؼاـٺ...االڀٻ اڂټؽڄ ؼڀجبٸٻ ثیفڂپ ټځشٝفڄ _

ثڅ ڀٍڃڀڅ غؽاضب٨ٝی ؼوشی ثبال ټی ثفٺ ڂ ثب ڀٵبچی غدبٸز قؼڄ ثڅ وٽز ؼـ دبسځؽ ټی ٰځٻ. ثفای اڂٸیٿ ثبـ 

 .ثب الٸڅ ٬فاـ ؼاـٺ خٹڃ ؼاـٺ ټی ٌؽ خىبـر ؼـڂ٢ ٴ٩شٿ ـڂ دیؽا ٰفؼڄ ثڃؼٺ! ټی ؼڂڀىشٻ اٴف ؾـڄ ای ثڃ ټی ثفؼ

 :ټبټبپ ٸطٝڅ ای ټٍٱڃٮ ڀٵبچٻ ٰفؼ اټب اغف ثب خی٥ی دٍز وفٺ ټیبؼ ڂ سځؽ سځؽ ټیٵڅ

ؼغشفڄ ڂـ دفیؽڄ ثبق ڀفی ثڇً ثٵی ټب ـوٻ ڀؽاـیٻ ـڂي ڀٍڅ ٌت ثٽڃڀڅ...ثب ایٿ ٰبـار ؼڂ ـڂق ڀٍؽڄ ایٿ _

ڃڀڅ ثب ایٿ ٴځؽ ؼټب٤یز ٰځبـر ثٽڃڀڅ زڅ ثڅ ایٿ ثسڅ ـڂ وفؼ ټیٱځی...اغال٬شڃ ؼـوز ٰٿ ؼٸؽاـ چیر ٰه ڀٽیش

 .دىف ثیسبـڄ

 .٨٭ٗ وٱڃر ټیٱځٻ ٴڃٌٻ اق ایٿ ضف٨ب دف ثڃؼ
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 :ڀ٩ىی ٴف٨شڅ ؼوشی ثڅ ټڃچبی غڃي ضبٸز ٸػشً ټیكڀڅ ڂ ثب ٸجػځؽی ڀفٺ ټی دفوڅ

 ضبال ٬فاـ ٰدب ثفیٿ؟ _

ڃ٨بپ ؼـوز ټی ٌؽ؟! ثب ڂا١٬ب ٨ٱف ټی ٰفؼ ثب یٱجبـ ثیفڂپ ـ٨شٿ ـاثٙڅ ټٿ ڂ ٘ اق ڀفټًٍ س١دت ٰفؼٺ

 :یبؼاڂـی ضف٦ ؼیٍت ٘ڃ٨بپ ٸجی سف ټی ٰځٻ ڂ ثب ټٿ ټٿ ټیٵٻ

 .٬فاـ ڂاوٻ ٸجبن ثػفڄ  _

 .اڀٵبـ ؼڂقاـی ټبټبپ غیٹی قڂؼ خب ټیڃ٨شڅ ٰڅ ٴٷ اق ٴٹً ټیٍٱ٩څ ڂ اچبڀی ًٰ ؼاـی ټیٵڅ

 .قیبؼ غفج ـڂ ؼوز ثسڅ ڀكاـی _

 

ټٻ ڀجىشٻ سب ثیٍشف اق ایٿ ثٍځڃٺ. خڃاة ؼڀؽڂپ ٌٱځی چٽیٍڅ ٘ف٨ؽاـ اڂپ ثڃؼپ. دڃقغځؽ قؼٺ. ضشی ثځؽ ٩ٍٰب

 .اٺ ڀؽاٌشٻ اڂٶ ڂ اغف ٘ڃ٨بپ اؼٺ غڃثڅ ؼاوشبپ ټی ٌؽ

***** 

الٸڅ دٍز ټبٌیٿ ڀٍىشڅ ثڃؼ. اق ؼیؽڀٻ ٸجػځؽ قؼڄ وفی سٱڃپ ؼاؼ. غځؽیؽٺ ڂ ثب ؼٸی ٴف٨شڅ ثڅ ٘ف٨ً دفڂاق 

   .ٰفؼٺ

ځؽ. ِؽ ڂ سب چٍشبؼ ؼـخڅ ټش٩بڂر سف اق ټٿ. ثٽبڀؽ ٰڅ ټٿ الٸڅ ثبچٽڅ ؼڂوشبٺ ٨ف٪ ټی ٰفؼ. اقاؼ ثڃؼ ڂ ثی ٬یؽڂ ث

اِال ؼڂوشی ڀؽاٌشٻ. اغال٬ٻ غبَ ثڃؼ. ثب چفٰىی ڀٽی دفیؽٺ. اؼټبیی ٰڅ ټثٷ غڃؼٺ ـڂیب دفؼاق ثڃؼپ ٰٻ 

ؼڂـڂ ثفٺ ثڃؼ. اؼټبیی ٰڅ ټؽر چب ؼـ ٰځبـٌڃپ غڃي ثٵؿـڂڀی ڂ ایځؽڄ ر ـڂ سڃ ٨الپ چشٷ اـڂدب ثسیځڅ یب اق 

ڀؽ ِطجز ٰځی. ټٿ اچٷ ٤یجز یب قیبؼڄ ٴڃیی ڀجڃؼٺ ثیٍشف ـڂیب ټی ثب٨شٻ ڂ وٱڃر ټی ٨الپ ټبـٮ ڂ ثف

 ٰڅ ثڃؼ الٸڅ ؼاٌز ـڂ ټٿ سطٽٷ ٰڅ اؼټی سځڇب ؼڀیب ایٿ سڃ  ٰفؼٺ ؼـ ثفاثف ضف٨بیی ٰڅ ثڅ ڀٝفٺ ثی ټ١ځی ثڃؼ.

 .ټیڃټؽ ـاڄ ؼٸٻ ثڅ دبٺ دبثڅ

ؼ ٰٽی اق اثفڂچبټڃ ڂـؼاـٺ. اڂڀٻ ثب اخبقڄ ثبثب ڂ سڃ اـایٍٵبڄ ثبچً اٌځب ٌؽٺ. اڂٸیٿ ـڂقی ٰڅ ټبټبپ اخبقڄ ؼا

ټٍڃـر ٘ڃ٨بپ ٰڅ ایب غڃًٌ ټیبؼ چٽىفي ٬جٷ اق ٠٭ؽ ؼوشی ثڅ وفڂ ِڃـسً ثكڀڅ یبڀڅ؟ ثیسبـڄ 
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٘ڃ٨بپ...ٴبچی ٨ٱف ټیٱځٻ ټبټبپ ڂ ثبثب اق ـڂی ؼڂوز ؼاٌشٿ ز٭ؽـ ټ١ؿثً ټی ٰفؼپ. چځڃقٺ زڇفڄ ټ١شدجً 

ٸؽاـ ثبیؽ غڃؼي ڂاوڅ ِڃـسً سّٽیٻ ثٵیفڄ ڀڅ ټٿ!...اڂڀدب ثڃؼ ؼ"یبؼټڅ ٰڅ ثب ٌفٺ ڂ غدبٸز غڃؼي ٴ٩ز 

 .سبقڄ ټبټبپ ثبثبٺ ٰٽی ؼڂقاـیٍڃپ ا٨شبؼ ټځٻ چىشٻ

اڂپ ـڂق الٸڅ ټثٷ ټٿ ټځشٝف ڀڃثز ثڃؼ. ثڅ ٬ؽـی ٴ٩شیٻ ڂ غځؽیؽیٻ ٰڅ اغف ـویؽ ثڅ ٌٽبـڄ ڂ ثیفڂپ ـ٨شځبیی 

 .ٰڅ زٍٻ ٴڃي ټٿ ـڂ ثبق ٰفؼ

ڃ٨بپ اق الٸڅ غڃٌٍڃپ ڀٽیڃټؽ؛ اڂڀٻ ثبثز سیخ ڂ ٜبچف ټش٩بڂسً. ـڂوفی ٰڅ سب ڀڅ ټبټبپ ڀڅ ثبثب ڂ ِؽ اٸجشڅ ٘

٨ف٪ وفي ټی ـویؽ یب دیفاچځی ٰڅ خبی ټبڀشڃ اوش٩بؼڄ ټی ٰفؼ. ٘ڃ٨بپ سب ٬جٷ اق ٠٭ؽ ٠ٹځب ټػبٸ٩شً ـڂ 

 اٴف "ٴ٩ز خؽی غیٹی زیك؛ چٽڅ ٌؽپ ـوٽی اق ث١ؽ اټب  .ڀ٩ڇٽیؽٺ ـڂ ؼٸیٹً ڂ٬ز چیر. ٰفؼ ټی  ا٠الٺ

ٱی اق ٌف٘بی ٬جٷ اق ٠٭ؽي ثڃؼ. غت ټځٻ اڂپ ٸطٝڅ ی..."ٰځٻ ٨فاټڃي ثبیؽ ـڂ الٸڅ ؼاـٺ ؼڂوز ٽڃقڀؽٴی

وٱڃر ٰفؼٺ ڂ ضف٨ی ټجځی ثف ټػبٸ٩ز ڀكؼٺ؛ ټثٷ چفثبـ. دٍز ٴڃي اڀؽاغشٻ ؛ ټثٷ غیٹی اق ڀّیطشبي. ثب 

ڇبڀڅ ای ثفای ایځٱڅ چٽیٍڅ وٱڃر ټی ٰفؼٺ اټب چٽیٍڅ ٰبـ غڃؼٺ ـڂ ټی ٰفؼٺ. ایٿ ٰٻ ضف٨یٽٻ ٌؽڄ ثڃؼ ث

 .ٴځؽ ؼټب٤یٻ

ثبال٨بِٹڅ ثب ڀٍىشځٻ دبي ـڂ ـڂی ٴبق ټیكاـڄ. ٰٽفثځؽٺ ـڂ ـڂی یٯ ضفٰز ٤یف اـاؼی ټی ثځؽٺ ٰڅ غځؽڄ  

 .اي ټیٵیفڄ

 ....والٺ ثف ټڃي ټڃٌٯ _

 .ضف٨ً ـڂ غڃـؼڄ وڃسی ټیٱٍڅ

 !اڂ اثفڂچبٌڃ...٬یب٨ٍڃ...زڅ ٰفؼی ثب ٘ڃ٨بپ. زڅ ټی ٰځی ثب ټڇفاپ_

 .یفٺزٍٻ ٤فڄ ای ثڇً ټ

 .ثبیؽ ثڇً ټیٵ٩شٻ ؼیٵڅ ؼڂوز ڀؽاـٺ ضف٨ی اق ټڇفاپ ثكڀڅ

 ...غڃٌٵٷ ٌؽی ڀب٬ڃال _
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ٸجػځؽ قؼٺ. ټی ؼڂڀىشٻ غیٹی ٨ف٪ ٰفؼٺ. اټب ثب غڃؼٺ چځڃق ثیٵبڀڅ ثڃؼٺ. ایٿ زڇفڄ اِالش ٌؽڄ ټبٶ یٯ 

ٺ ٌؽڄ. وبٸڅ ڀجڃؼ. ټٿ چځڃق ثسڅ ثڃؼٺ. چځڃق ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ اقؼڂاج ی١ځی زی یب ٘ڃ٨بپ چٽىف 77ڀڃخڃڂپ 

 .ٌبیؽ ایٿ ٴځٵی ڂ ڀ٭ٍی ٰڅ چځڃق ؼـًٰ ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ ثب٠ث ٨فاـ اق ٘ڃ٨بپ ټی ٌؽ

 .ثكاـ ثٍیځٻ ث١ؽ ڀٽٯ ثفیك _

 .ؼغشف اِال ٨ٱف ڀٽی ٰفؼٺ ایځ٭ؽـ غڃٌٵٷ ثٍی_

 :اق ایٿ س١فی٧ ؼٸٻ ٤ځر ټیفڄ ڂ ثی ـثٗ ثب ؾڂ٬ی ٰڅ ټیكؼٺ دفویؽٺ

 ټیفیٻ غڃڀڅ ټڇفاپ؟ _

 .چی ټی اڀؽاقڄاغٽی ٰفؼڄ اق ٴڃٌڅ زٍٻ ڀیٻ ڀٵب

 سڃ اق ٰدب ټی ؼڂڀی؟_

 .ٰٽی ؼوشذبزڅ وفظ ڂو٩یؽ ټیٍٻ

 ...٬جال ثڇٻ ٴ٩شڅ ثڃؼ ٬فاـ سڃ ڂ دیفڂق ؼ٠ڃر ٰځڅ ڂ ټځٻ ...غت ټځٻ_

 .ڀكاٌز اؼاټڅ ثؽٺ

 ٘ڃ٨بپ ټی ؼڂڀڅ؟_

 ...٨ٱف ٰٿ یٯ ؼـِؽ_

 .دڃ٨ی ٍٰیؽ. ٰٽی ثڅ ڀٝفٺ زڇفڄ ي ٴف٨شڅ ٌؽ ڂ ِؽاي ٸفقیؽ

 ...ؼیٵڅ سٽڃٺ ٌؽ یب_

 .ټځٝڃـي ٌؽٺ. ثی غیبٶ اق چٽڅ خب دڃقغځؽ قؼٺټشڃخڅ 

 .ثبثبٺ ٬جڃٶ ڀٱفؼ ٨٭ٗ ټطفٺ ثٍیٻ...ٴ٩ز ٨٭ٗ ٠٭ؽ...٘ڃ٨بڀٻ اق غؽا غڃاوشڅ ـڂ چڃا قؼ _
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 .ٸطٝڅ ای ثیځٽڃپ وٱڃر ٌؽ ٰڅ ثب غځؽڄ زٍٽٱی قؼ. غیٹی وفیٟ س٥ییف ضبٸز ؼاؼ

 .!غت ضشٽب اق اسیً سځؽڄ ٘ڃ٨بپ سفویؽڄ _

  .ٸت ثفزیؽٺ ثڅ غڃي غیبٸیً

 .اـڄ اسیٍی ٰڅ ٨٭ٗ ټٿ سڃي ټیىڃقٺ _

 .غځؽیؽ

ثڅ ضبٶ الٸڅ ٤جٙڅ ټی غڃـؼٺ ثب ایځٱڅ ؼڂوبٸی اق ټٿ ثكـٴشف ثڃؼ ڂٸی ڀ٩ّڅ ؼ٤ؽ٤څ چبی ټځٻ ڀؽاٌز. ڀبغځبی 

 .ټبڀیٱڃـ ٌؽي ؼڂـ ٨فټڃپ ؼٸٻ ـڂ ٧١ٔ ٰفؼ ڂ ثڅ یبؼ س١ّجبر ٘ڃ٨بپ اؼاټڅ ؼاؼٺ

سڃ ٌیٍڅ وز. ثڅ غّڃَ ټبټبپ ڂ ثبثب چڃاٌڃ غیٹی  ڀٽی سڃڀٻ ثبچً ٰځبـ ثیبٺ...ټی ؼڂڀٻ اق ٨فؼا غڃڀٻ _

 .ؼاـپ. ټځٻ اڂڀ٭ؽـی قثڃپ ڀؽاـٺ سب اق غڃؼٺ ؼ٨بٞ ٰځٻ. چف ضف٨یٻ ټیكڀٻ ټیٵٿ اق ٤فڂـ قیبؼسڅ

اچی ټیٱٍٻ ڂ ټىش٭یٻ غیفڄ ثڅ ـڂثفڂ ڀٵبچٻ ټبسٻ قؼڄ ټیٍڅ. غڃؼ ثڅ غڃؼ وف٠ز ټبٌیٿ ـڂ قیبؼسف ټیٱځڅ ڂ 

 :. ٠ّجی ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ثب اغٻ دفـڀٵی ټبثیٿ ِؽای ثڃ٪ ټبٌیځب ټیٵڅدٍز وفچٻ ڂیفال ټیفڄ ڂ ثڃ٪ ټیكڀڅ

 ټٿ ڀٽی٩ڇٽٻ ده زفا ثڇً خڃاة ؼاؼی؟ _

 ...ضف٨ی ڀٽیكڀٻ...زڃپ

سڃ غڃٌٵٹی ؼٸؽاـ. سٯ ؼغشف ڂ دڃٸؽاـ. ټی ؼڂڀی غیٹیب ؼڂوز ؼاـپ ثڅ ؼوشز ثیبـپ. چٽیٿ ټڇفاپ ٰٻ دبدی  _

 .ټٿ ڀٍؽ سب ٌٽبـسڃ ٴیف ثیبـڄ

 اچٷ ایٿ ضف٨ب ڀجڃؼٺ. ٰىی ٰڅ ټٿ ـڂ ثب ټڇفاپ اٌځب ٰفؼ الٸڅ ثڃؼ. اڂپ ثڃؼ ٰڅ اق ٠ال٬څ یبؼټڅ....ټٿ اق اِال

ټڇفاپ ثڅ ټٿ ٴ٩ز. ٠ال٬څ ای ٰڅ ٬فاـ ثڃؼ ثڅ اقؼڂاج غشٻ ثٍڅ. غؽا ٌبچؽڄ اق سفن ٘ڃ٨بپ ٨٭ٗ ِطجشبټڃپ 

چٽیٿ ٰڅ ٌٯ ثڅ دیبټٯ ڂ سٹ٩ٿ غشٻ ټی ٌؽ. ثؽٺ ڀٽیڃټؽ ٰىی ـڂ ڂاـؼ قڀؽٴیٻ ٰځٻ ٰڅ ؼڂوشً ؼاـٺ ثبثب 

 .ٰفؼ ثڅ سٹ٩ځبی ٴبڄ ثی ٴبچٻ ثب یٯ سڃ ٴڃٌی ؛ ٬فاـ٠٭ؽڂ ثب ٘ڃ٨بپ ٴؿاٌز. دڃقغځؽ قؼٺ
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ټی ؼڂڀی سڃ ایٿ ٌڇف ؼغشفای چٻ وځڅ سڃ اـقڂٌڃڀڅ ټڇفاپ ثڇٍڃپ ی ڀیٻ ڀٵبڄ ثځؽاقڄ؟ سب ضبال ثڅ ایٿ ٨ٱف _

 ٰفؼی ز٭ؽـ ثڅ چٻ ټیبیٿ؟ ڂٸی سڃ ڂ ٘ڃ٨بپ زی؟ زیشڃپ ثڅ چٻ ټیبؼ؟

_... 

ٻ ؼیف ڀٍؽڄ ؼٸؽاـ... ټی سڃڀی غیٹی ـاضز اق ؼوشً غالَ ثٍی. ټٵڅ سڃ زی ٰٻ ؼاـی ؟ ٘ڃ٨بپ زی االڀ_

ؼاـڄ؟ خك ی وفثبق ؼاڀٍدڃ ٰڅ اق ِجص سب ٌت وٳ ؼڂ ټیكڀڅ سب ثشڃڀڅ ٰفایڅ غڃڀڅ ؼـثیبـڄ ؟ دؽـ ؼـوز ؼـټڃڀی 

ٰفؼپ ٰڅ سڃ ـڂ ؼڂ ؼوشی ؼاـڄ؟ ټبؼـٌٻ ٰڅ قټیٿ ٴیفڄ ؼڂـڂق ؼیٵڅ سڃ ثبیؽ خٽ١ً ٰځی...ټبؼـ دؽـر زی ٨ٱف 

س٭ؽیٽً ٰفؼپ؟ ٨٭ٗ ٰب٨ی ٸت سف ٰځی سب ټڇفاپ وبدڃـسز ٰځڅ اقي ٘ال٪ ثٵیفی...ث١ؽڄ ٘ال٬شٻ اغشیبـر ثب 

 .غڃؼسڅ...٨٭ٗ ثڅ دب ٰبـ ؼوز غڃؼر سڃ ٠٭ؽ ڀؽی

  .اچی ټیٱٍٻ...ضف٨بي ټثٷ یٯ غڃاةِ ٌیفیٿ ثڃؼ؛ ٌبیؽٺ یٯ سٹځٵف ثفای ثؽثػشیٻ

ف٨ب سڃ ثڃؼ ټٿ اٴف ټی غڃاوشٻ اق ؼوشً ـاضز ثٍٻ ایٿ زځؽ وبٶ ټی ای ٰبي چٽڅ زیك ثڅ ٬ٍځٵی ض_

 .ٌؽٺ

 :ؼـضیځی ٰڅ ـاچځٽب ټیكؼ ثڅ وٽز زخ ټیذیسڅ ڂ ثب ٸجػځؽڄ ټفټڃقاڀڅ ای ټیٵڅ

 .سڃ ٨٭ٗ ثػڃاڄ ټیٍڅ _

ثڅ ڀیٽفغً ؼڂ ثڅ ٌٯ غیفڄ ټیٍٻ. ټٿ ثػڃاٺ؟ ٌؽڀی ثڃؼ؟ ټی سڃڀىشٻ ث١ؽ ٘ال٬ٻ یٱی ثٍٻ ټثٷ 

ثفیٍٽً ـڂدٍز ٴڃًٌ قؼڄ ثڃؼ ڂ ټڃچبی ٘الیی ـڀٵً ٠دیت ؼٸجفی ټی ٰفؼ. ـل الٸڅ...ـڂوفی وبسٿ ا

ٸت ٬فټك ٰجڃؼي ڂ وبیڅ ؼڂؼی ٰڅ قؼڄ ثڃؼ ِڃـر ٴفؼِ ٠فڂوٱیً ـڂ غڃاوشځی سف ٰفؼڄ ثڃؼ. الٸڅ قیجب 

ثڃؼ...اټب ثب ٠ٽٷ چبی ټش١ؽؼ...٠ٽٷ ثیځی...دفڂسك ٸت، ٴڃڀڅ ڂ قاڂیڅ ٨ٯ...ثڅ ٬ڃٶ ٘ڃ٨بپ ثف٠ٱه ټٿ ٰڅ غؽا 

 .یٍٵفٺ ثڃؼاـا

ټب "ټ٭بثٷ ؼـة دبـٰیځٵی سڃ٧٬ ٰفؼ ڂ ثب ٴڃٌیً ٌٽبـڄ ای ـڂ ٴف٨ز ڂ ثبال ٨بِٹڅ ثب اٸڃ ٴ٩شٿ ٘ف٦ ٴ٩ز: 

 "اڂټؽیٻ
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زځؽ ؼ٬ی٭څ ث١ؽ ؼـة دبـٰیځٳ ثب ـیٽڃر ثبق ٌؽ. چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ڀٵبچً ثڅ ـڂثفڂ ثڃؼ ټبٌیٿ ـڂ ثڅ ضفٰز 

 :ؼـټیبـڄ ټیٵڅ

 .ثٍڅثڅ ټڇفاپ زیكی ڀٵڃ...ڀكاـ اټٍجٽڃپ قچف _

ثڅ ټڇفاپ...! اټب ټٿ ٬فاـ ثڃؼ اټٍت چٽڅ زیكڂ ثڇً ثٵٻ. وٱڃر ټی ٰځٻ ڂ ایٿ وٱڃسٻ ټیٍڅ ؼیؽپ ٬بټز 

 .ټڇفاپ ـڂی سفان غڃڀڅ ي ٰڅ ټځشٝف ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ٸفقیؽپ ؼٸی ٰڅ ڀبٌی اق ؼٶ ٌیٙڃپ ثڃؼ

سڃ ؼڂـاپ ثسٵی ڂ چٽیٍڅ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ټڇفاپ ټىشثځب اق چٽڅ دىفایی ٰڅ ټبټبپ اقٌڃپ ثڅ ٠ځڃاپ ا٬ب ٴفٲِ  

ڀڃخڃڂڀی یبؼ ټی ٰفؼ ثڃؼ. اڂپ ٌػّیشی ڂـا سّڃـٺ ـڂ ؼاٌز. ټڇفثڃپ، غڃي سیخ ڂ ټفؼی وڃاـ ثف اوت 

و٩یؽی ٰڅ ټؽاٺ اق ټیڃپ ضف٨بي اق ایځؽڄ ڂ غڃٌجػز ٰفؼپ ټٿ ټی ٴ٩ز. ڂ٬شی ٰٽی خٹڃسف ټیڃپ ضیبٖ 

ڂ ثجیځڅ. اق اثفڂچبی ثبال ـ٨شڅ ي ڀىجشب ثكـٲ غڃڀڅ ي دبـٮ ٰفؼیٻ زٍٻ ـیك ٰفؼ سب ؼغشف ٰځبـ ؼوز الٸڅ ـ

ټٍػُ ټی ٌؽ غیٹی وفیٟ ټٿ ـڂ ٌځبغشڅ. ٸجػځؽڄ دفـڀٵی قؼ ڂ ؼوز ثڅ ویځڅ ایىشبؼ. غدبٸز ٍٰیؽڄ 

زٍٻ ثڇً ؼڂغشٻ ڂ ٸت ٴكیؽٺ. ؼوشٻ ـڂی ٰٽفثځؽ غٍٯ ٌؽ. زٍٻ سڃ زٍٻ ٌؽٺ ڂ ثب وف ثڇً والٺ 

 .ٰفؼٺ

 ...ثڅ ٬فاپ اٴف زیكی ثڇً _

ڂؼسف دیبؼڄ ٌؽٺ. ټٿ سّٽیٽٻ ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. ٬فاـ ڀجڃؼ ٘ڃ٨بپ ـڂ ثڅ ایٿ ٌٱٷ سڃخڅ ای ثڅ ضف٨ً ڀٱفؼٺ. ق

. ؼاـٺ ثفټی ٬ؽٺ ٴف٨ز ڀٽی اـایٍٻ ٤ف٪ ِڃـر اق ـڂ ڀٵبچً ٺ ٸطٝڅ یٯ ٰڅ ټڇفاڀی ٘ف٦ ثڅ  اؾیز ٰځٻ.

اق ٰبـٺ دٍیٽڃپ ٌؽٺ. ټبؼـ ثیسبـٺ ضشٽب ٨ٱف ٰفؼڄ ڂاوڅ ٘ڃ٨بپ  ض٭ی٭شب ڂ ثڃؼٺ ٌؽپ اة ضبٶ ؼـ ڀٵبچً قیف

 .ایځ٭ؽـ ٤ٹیٛ ؼوشی ثڅ ِڃـسٻ ٍٰیؽٺ ٰڅ زیكی ثبـٺ ڀٱفؼ

 ڂ  ٰی٩ٻ ـڂ ثب ؼوز ټی ٴیفٺ ڂ غدڃٶ ټ٭بثٹً ټی ایىشٻ؛ ایځجبـ والٺ ڀىجشب ثٹځؽسفی ټیٱځٻ. ثب ٴفټٱٿ و٩یؽ

٫ ؼاٌز غیٹی اق ؼغشفچب ٌڇف ڂاوً ټی ټیفؼپ. ؼٸٻ ض الٸڅ. ثڃؼ ٌؽڄ ؼٸجفڂ سڃ ڂ ثفاقڀؽڄ ثىیبـ ٬فټك ضبٌیڅ

 .څ ٫ٍ٠ ٘ڃ٨بپ ڀؿاٌز ایٿ اؼٺ ـڂ ټبٶ غڃؼٺ ٰځٻٴف٨ز اق ایځٱ

ؼوشی ثڅ وفي ټیٱٍڅ ڂ ټڃچبی ڀٻ ؼاـي ـڂ ؼوشذبزڅ ټفست ټی ٰځڅ. غځؽٺ ټیٵیفڄ. غڃؼټٻ ټی ؼڂڀىشٻ 

 .اټٍت ٌجیڅ غڃؼٺ ٜبچف ٌؽٺ. ٜبچف دٹیؽ ڂ ٌیٙڃڀی ؼٸؽاـ ٰڅ اق سڃخڅ ټڇفاپ ٸؿر ټیجفؼ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 20 

 :ڄ ثفیؽڄ ثب اڂپ ِؽای ٍٰیؽڄ ڂ ثٽً ټیٵڅزٍٻ چبي ثف٪ غبِی ټیكڀڅ اق ؼیؽڀٻ...اق ضٕڃـٺ. ثفیؽ

 ...ؼٸؽاـ اق ؼیؽڀز ٌڃٰڅ ٌؽٺ... اڂڀٻ ایځدب...٨ٱف ټی ٰفؼٺ الٸڅ یٱی_

 !دڃ٨ی ټیٱٍڅ ڂ ؼوشً ـڂ ثبال ټیجفڄ...چڃٶ ٌؽڄ ثڃؼ

 .ثی غیبٶ غڃي اڂټؽی...ثیب سڃ _

 .ثبیؽ ثبچز ِطجز ٰځٻ_

ثڅ س١بـ٨ً ٬ؽټی اق ٬ؽٺ ثفؼاـٺ ټیٵٻ...س١دت  ڀٽی ؼڂڀٻ زٙڃـ ایځ٭ؽـ ٬بٟ٘ ایٿ خٽٹڅ ـڂ اڂپ چٻ ثؽڂپ ایځٱڅ

 .ٰفؼ. ٰح ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂاوڅ س١بـ٦ یب ـاچځٽب یب چفزی ٰڅ اؼة ټیڇٽبپ ڀڃاقیً ـڂ ټی ـوڃڀؽ

 ...ثكاـ ڂاوڅ ث١ؽ ؼٸؽاـ خڃپ سڃ ز٭ؽـ چڃٸی ؼغشف _

ـڄ ټیٱځڅ. س٫ س٫ دبٌځڅ چبی ٩ًٍٰ ٰڅ ثب ٌشبة ڂ ٤یٛ ٬ؽٺ ثفټی ؼاٌز ـڂ ٠ّبثٻ ټیفڄ. ـٌشڅ ا٨ٱبـٺ ـڂ دب

 ـڂ ٺ ڀبٸڅ. ثفٺ ؼاغٷ قڂؼسف چفزڅ سب ټیؽڄ خب چبي ڀبغڃپ ثیٿ قڂـ ثڅ ـڂ ثبقڂٺ ڂ ایىشڅ ټی  ثڅ ثبڀیڅ ای ٰځبـٺ

 .ټیٱځٻ غ٩څ

 :ـڂ ثڅ ټڇفاپ ثب ٸجػځؽڄ ټٕطٱبڀڅ ای ټیٵڅ

 .سڃ ثفڂ سڃ ټڇفاپ خبپ، ټب ټیبیٻ _

ف ٨ڇٽیؽٺ ڂ غیٹی ثؽچٻ ٨ڇٽیؽٺ. ټٿ ټڇفاپ ثی غیبٶ سف اق ایٿ ثڃؼ ٰڅ ثڅ ایٿ اؼاچبی ټٿ سڃخڅ ٰځڅ...ؼی

ؼغشفی ڀجڃؼٺ ٰڅ ضف٦ ڂ ڀٝفٺ ڂاوڅ ٰىی ټ١شجف ڂ ضدز ثبٌڅ. ٌػّیشی ٬بٟ٘ ڂ ټطٱٽی ثبـ ڀیڃټؽڄ ثڃؼٺ 

 .ٰڅ اق غڃؼٺ اغشیبـی ؼاٌشڅ ثبٌٻ

الٸڅ ٰبـي ـڂ اوڃپ ٰفؼ. ټی ؼڂڀىز ٬فاـڄ ټٿ ـڂ ثڅ قڂـ یب غف ٰفؼپ ـاچی غڃڀڅ ي ٰځڅ ڂ ٬فاـ ڀیىز ثب 

 .ڂ ٰٹڅ ثكڀڅ. ٌبیؽٺ ټی ؼڂڀىز الٸڅ ٬فاـ ڂاوڅ ي ؼغشفی خڃـ ٰځڅڀبقای ټٿ وف

 .ٴ٩شځی ټبـڂ سځڇب ٴؿاٌز. الٸڅ ثبال٨بِٹڅ سڃ زٍٻ چبٺ سیك ثفا٪ ٌؽ "غڃثڅ"ثب 

 ټ١ٹڃٺ چىز زڅ ټفٴشڅ...؟ _



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 21 

 .ؼوشٻ ـڂ اق قیف ؼوشً ثیفڂپ ټیٱٍٻ...٠ّجی ٌؽٺ ٠یٿ غڃؼي

 ... ؼر ٴ٩شی ٌبیؽ ٰٽٱٻاٴف ث٩ڇٽڅ ټی ؼڂڀی ؼـ ټڃـؼٺ زڅ ٨ٱفی ټیٱځڅ...غڃ _

ثب ڂیٍٵڃڀی ٰڅ اق دڇٹڃٺ ټی ٴیفڄ ضف٦ سڃ ؼچځٻ ټی ټبوڅ. ِڃـسٻ اق ؼـؼ خٽٟ ټیٍڅ ثب اغی ٰڅ اق قثڃڀٻ 

 :ټیٍځڃڄ. ثڅ ٘ف٨ٻ غٻ ټیٍڅ ڂ سڃ ٴڃٌٻ قټكټڅ ټیٱځڅ

 .٨٭ٗ ٰب٨ی اټٍجڃ ثڇٻ قچف ٰځی...غڃؼٺ ثڅ ٘ڃ٨بپ ٸڃر ټیؽٺ _

ٍٻ. دڃقغځؽی ټیكڀڅ ڂ ثڅ وف٠ز اق ٰځبـٺ ټی ٴؿـڄ ڂ ؼاغٷ اق سڇؽیؽي زٍٻ چبٺ ٴفؼ ټیٍڅ. ثڇً غیفڄ ټی

ټیٍڅ. چبج ڂ ڂاج ثڅ ـ٨شځً غیفڄ ټیٍٻ. ٬فاـټڃپ ایٿ ڀجڃؼ...قڂـ، سڇؽیؽ یب دفغبٌٵفی. الٸڅ ثڇشف اق چفٰىی 

 ...ټی ؼڂڀىز ټٿ ز٭ؽـ اق ایٿ ـ٨شبـا ثیكاـٺ...اټب اڂپ

ی زفغڅ. ضبال ٰڅ ایځدب ثڃؼٺ ڀٽی ٰٽی س١ٹٷ ټیٱځٻ. ټىشبِٷ زٍٻ چبٺ ثیٿ ؼـ ڂـڂؼی ڂ دبـٰځیٳ ټ

ؼڂڀىشٻ ٬فاـ زی دیً ثیبؼ اټب ضؽا٬ٹً ٬فاـ ثڃؼ سب اغف ٌت وفٴفٺ ثٍٻ ڂ ٘ڃ٨بپ ـڂ ڀجیځٻ...زی ثڇشف اق ایٿ؟ 

 ټٵف ڂاوڅ چٽیٿ ثڅ ایځدب ڀیڃټؽڄ ثڃؼٺ؟

  .ڀ٩ىی ټیٵیفٺ ڂ ثب چٽڃپ ضه دٹیؽٺ ؼاغٷ ټیٍٻ  

زٍٽٻ ـڂ ټیكڀڅ. ؼوشٻ ـڂ خٹڃی ثیځیٻ ټی ٴیفٺ ڂ ثب چٽیٿ ٰڅ ڂاـؼ ټیٍٻ ثڃی ؼڂؼ ٤ٹیٛ ٬ٹیڃپ ڂ ویٵبـ 

اٰفاڄ ٬ؽٺ چبٺ ـڂ ٌٷ ټی ٰځٻ. ثكـٴی ڂ ټدٹٷ ثڃؼپ غڃڀڅ غیٹی ٰٻ ثیٿ ټڅ ای ٰڅ ـاڄ اڀؽاغشڅ ثڃؼپ ثڅ 

زٍٻ ټیبؼ. دیفڂق ـڂی ټجٷ وڅ ڀ٩فی ڀٍىشڅ ثڃؼ ڂ الٸڅ چٻ ثب ٸڃڀؽی سڃ ٴڃًٌ زیكی ـڂ قټكټڅ ټیٱځڅ ڂ 

ٌٻ ټیٍڅ ڂ و١ی ټیٱځٻ ـ٨شبـي ـڂ ڀبؼیؽڄ ثٵیفٺ. دیفڂق ٤ً ٤ً ثڅ ایٿ ٰځبـي ڀٍىشڅ دٱی ټیكڀڅ. زځؽ

 .ضفٰشً ټی غځؽڄ

ټڇفاپ اق اٌذفغڃڀڅ ادٿ ټبڀځؽی ثیفڂپ ټیبؼ ثب ٜف٨ی دف اق ټیڃڄ؛ چٽیٿ ٰڅ ټٿ ـڂ وفدب ؼٺ ؼـ ټیجیځڅ ثب ٸجػځؽڄ 

 .ټیٵڅ "ثیب سڃ ؼٸؽاـی"٠ٽی٭ی 

 .چبټڃ ؼـاڂـؼٺثیٍشف اق ایٿ س١ٹٷ ڀٱفؼٺ. ؼـڂ دٍز وفٺ ثىشٻ ڂ ٩ًٰ 

 .ڀیبقی ثڅ ؼـاڂـؼپ اڂڀب ڀیىز ـاضز ثبي_
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غځؽڄ دف سٽىػف الٸڅ ثڅ ضف٦ ټڇفاپ ثڇٻ یبؼاڂـی ٰفؼ ټٿ غیٹی ټش٩بڂر سف اق اڂڀبٺ ڂ ٨٭ٗ ؼڂوز ؼاـٺ ٌجیڅ 

 .ثڅ اڂڀب ثبٌٻ. غدبٸشٻ ثیٍشف ٌؽ

ٵً. ٨في چبی ټجٷ چبی ٰفٺ ٌٱالسی ثب ٰبڀبدڅ چبی چٻ ـڀ_ـڂی ټجٷ وڅ ڀ٩فی ـڂثفڂیی ؼـ ڀٍىشڅ ثڃؼ. 

ٰفٺ ٬ڇڃڄ ای ڂ ٸڃوشف چبی ٘الیی. اٌذكغڃڀڅ وٽز زخ ڂـڂؼی ڂ ؼڂ اسب٪ غڃاة ټ٭بثٷ ؼـ ٬فاـ ؼاٌز ثب 

اچىشڅ ثڅ ٘ف٦ الٸڅ ٰڅ ؼـ ضبٶ ؼـاڂـؼپ ټبڀشڃ ڂ ٌبٸً  _ضبٶ ڂ دؿیفایی ٰڅ ثب ټیك سٹڃیكیڃپ خؽا ٌؽڄ ثڃؼ

ڂ ثب ڀٵبچی غځثی ـِؽٺ ټی ٰفؼ. ثڃؼ ـ٨شٻ ڂ ٰځبـي ڀٍىشٻ. دیفڂقٺ اِال ټٿ ـڂ اؼٺ ضىبة ڀٽی ٰفؼ 

ثف٠ٱه الٸڅ اِال ڀڅ زڇفڄ قیجبیی ؼاٌز ڀڅ سیخ ؼـوز ضىبثی سځڇب ضىځً دڃٶ سڃ خیجی قیبؼي ثڃؼ ٰڅ 

 .ڀ٩ًّ غفج الٸڅ ټی ٌؽ

 :ټڇفاپ ټجٷ سٯ ڀ٩فڄ ټ٭بثٹٻ ڀٍىز ڂ دب ـڂ دب اڀؽاغز. ثب ٰٽی ټٱث سڃ زٍٻ چبی ویبڄ ٌؽٺ ټیٵڅ

 .غڃٌٵٷ ثڃؼی غڃٌٵٷ سف ٌؽی_

ً ثڇٻ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ثیٍشفی ټیؽڄ ٰڅ غڃؼٺ ـڂ ـاضز سف سڃ ټجٷ ـچب ټی ٰځٻ. ټشبو٩بڀڅ ؼـ ایٿ ټؽر س١فی٩

 .ټځڃ ثڅ غڃثی ټی ٌځبغز. ٰٽجڃؼ ڂ ٠٭ؽڄ چبی ټٿ ٠یبپ ثڃؼ

 ...ټٽځڃپ_

 ...دبٌڃ ټبڀشڃسڃ ؼـ ثیبـ_

 ...الٸڅ ثب اثفڂیی ثبال ـ٨شڅ ڀٵبچٻ ټی ٰځڅ. ټځشٝف ڂاٰځٍٻ ثڃؼ. زٍٻ چبی ټڇفاڀٻ

 چبی ڀٵبڄ قیف ٘ٽبڀیځڅ ثب ڂ ټیٍٻ ثٹځؽ ثجیځٻ ـڂ ڂاٰځٍٍڃپ ڂ ڀیبٺ ؼـ سٽىػف ثڅ ایځٱڅ اق سفثیشٻ  یبٶثی غ

 ڀٽبیً ثڅ ـڂ ـڀٵی غڃي اثٍبـ ٰڅ ټڃچبیی ڂ سځٻ ثٹڃق ؼیؽپ اق ٠ٹځب ټڇفاپ. ؼـټیبـٺ ثبـڂڀیٽڃ غیفٌڃپ

 .ټیٍڅ ؼوشذبزڅ ثڃؼ ؼـاڂـؼڄ

 .ثب ڀیٻ غیكی ٬ّؽ ٴف٨شٿ ثبـڂڀیٻ ـڂ ٰفؼ

 .ثڅ ټٿثؽڄ  _
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سٍٱف ٰڃسبچی ټی ٰځٻ ڂ ثبـڂڀیٻ ـڂ ثڅ ؼوشً ټیىذفٺ. ٸطٝڅ ای زٍٻ سڃ زٍٻ ټیٍیٻ. ثی ٘ب٬ز غٻ ټیٍڅ 

 :ڂ سڃ ٴڃٌڅ ٺ ثب ٸطٿ ًٰ ؼاـی ٰڅ اِال ټٿ ټشڃخڅ ڀٽی ٌٻ قټكټڅ ټیٱځڅ

 .غیٹی غبِی _

ٰڅ سڃ ؼٸٻ ثب ِڃـسی وفظ وفخبٺ ټیٍیځٻ ڂ سڃخڅ ای ثڅ وٱڃر یٱؽ١٨ٵی الٸڅ ڂ دیفڂق ڀٽیٱځٻ. ٬ځؽی ثڃؼ 

 .اة ټی ٌؽ

ثبڀیڅ ای ث١ؽ ټڇفاپ ثٍبي سف ـڂی ټیك ـڂ دف اق ٌیٍڅ چبی ـڀٵی ټیٱځڅ. الٸڅ ڂ دیفڂق خبټبٌڃڀڃ وفیٟ دف 

 .ټیٱځٿ ڂ ثب غځؽڄ ڂ ٸڃؼٴی ثڅ والټشی ٠ٍ٭ٍڃپ وف ټی ٍٰٿ

  .ټیبـٺټڇفاپ ثب ـیك ثیځی قیف ڀٝفٺ ؼاٌز ٰڅ چف ٸطٝڅ اق ثڃی ؼڂؼ ڂ ـ٨شبـچبی قڀځؽڄ الٸڅ ڂ دیفڂق ثبال 

 ؟...ایځدبیی ټیؽڂڀٿ  غبڀڃاؼڄ ر_

اق ِؽای قیبؼی ڀكؼیٱً یٱؽ١٨څ اق خب دفیؽٺ. ٬ٹجٻ ثڅ ٌؽر ټیكؼ. ٨ڇٽیؽ سفویؽٺ ڂ س١دت ٰفؼٺ. ٸجػځؽ قؼ ڂ 

 .٘فڄ ای اق ټڃچبٺ ـڂ ثڅ ثبقی ٴف٨ز. ایځجبـ ٨بِٹٍڃ ٰٻ سف ٰفؼڄ ثڃؼ

 ٘ڃ٨بپ زی...ټیؽڂڀڅ ٠ٍ٭ً ٰدبوز؟_

 ثڅ اڂپ اق ٬جٷ ثڃؼ ٴ٩شڅ ثبـچب غڃؼي...ڀؽڂڀڅ ٘ڃ٨بپ اق ټڇفاپ ڀؽاٌز ٱبپاټ ٰڃزٱی  سڃ ایٿ ٌڇف ثڅ ایٿ

 ڀبٺ ثڅ زیكی ڂخڃؼ ایٿ ثب اټب ټځڅ اوٽی ڀبټكؼ ؼڂڀىز ټی. ټیٱځڅ ـوٽی زیكـڂ چٽڅ ڂ ټیبؼ غڃاوشٵبـیٻ

 .ثفؼاـڄ ټٿ ثسٵی ڂ وفوبؼٴی اق ؼوز سب ڀؽاٌز ٤یفر ڂ ڀبټڃن

 .سفویؽٺ... ټثٷ وٳ اق ٘ڃ٨بپ ټی سفویؽٺاق ٌځیؽپ اوٽً ؼٸٻ ٸفقیؽ. ثؽسف ـڀٵٻ دفیؽٺ. 

 .وفی اچىشڅ سٱڃپ ؼاؼٺ

 .ٸجػځؽڄ دٹیؽی قؼ ٨ڇٽیؽ ؼـڂ٢ ټیٵٻ. ٸیڃاپ ٬فټك ـڀٳ ثیٿ ؼوشً ـڂ ثبال ټیبـڄ

 .ڀٽی غڃـی؟ ټكڄ ي غڃثڅ_

 .ڀڅ... ټٽځڃپ _
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 .ثب چٽڃپ ڀیٻ ټٿ ٠٭ٹٻ ټی ٨ڇٽیؽٺ ڀجبیؽ ٸت ثڅ اڂڀب ثكڀٻ

 .ٴڃٌٻ غیفڄ ثڅ ټڇفاپ ٸت ټیكڀڅ الٸڅ غڃؼي ـڂ ثڅ ٘ف٨ٻ غٻ ټی ٰځڅ ڂ سڃ

 .و١ی ٰٿ ثڇز غڃي ثٵؿـڄ_

 :ثیځٍڃپ غال ِالش ٌؽڄ ثڃؼ. ثی اغشیبـ ثڅ ؼوشً زځٳ ټیكڀٻ ڂ ٘ڃـی ٰڅ ټڇفاپ ڀٍځڃڄ ټیٵٻ

 .وفٺ ؼـؼ ټیٱځڅ ثیب ثفیٻ_

زٍٻ چبي یٯ خڃـی ثڃؼ. غٽبـڂ ٬فټك. ٸجػځؽڄ ټطڃی قؼ ڂ ثب زٍٽٱی ـڂ ثڅ ټڇفاپ ضٹڅ ای ټیٵڅ ڂ ٬فِی 

 .ٰځبـي ثیفڂپ ټیٱٍڅ ڂ ثڅ ؼوشٻ ټیؽڄاق ٰی٧ 

  .ثػڃـ غڃة ټیٍی...ټبٶ ؼڂؼُ ؼټڅ...٠بؼر ڀؽاـی_

 ...ټٿ ثبیؽ ٬جٷ اق ڀڅ غڃڀڅ ثبٌٻ الٸڅ_

 .ضبال ٰڅ سب ایځدب اڂټؽی...ڀیٻ وب٠ز ؼیٵڅ ټیفیٻ_

  .یٱٻ غڃي ٴؿـڂڀی ثؽ ڀجڃؼ ثڃؼ؟ ثبق سب اغف ٌت ٬فاـ ثڃؼ ٘ڃ٨بڀڃ سطٽٷ ٰځٻ. ټّیجشی ٰڅ ثڇٻ ـویؽڄ ثڃؼ

وفی ثب سفن ڂ ٸفق سٱڃپ ټیؽٺ ڂ ثب ٸیڃاپ اثی ٰڅ ټڇفاپ ټ٭بثٹٻ ټیٵیفڄ ٬فَ ـڂ ټیػڃـٺ. ټٿ ثڅ الٸڅ غیٹی 

 ...ا٠شٽبؼ ؼاٌشٻ...غیٹی. ڀ٩ڇٽیؽٺ زی ٌؽ ٰڅ

 ټی ـڂ ؼټب٤ٻ ٨ه ٨ه  وفٺ ثڅ ؼڂـاپ ټی اڂ٨شڅ...سّڃیف ڂأص ټڇفاپ ټی زىجڅ دٍز دٹٯ چبٺ...

 .ثػفٺ یٱی ٘ڃ٨بڀٻ ثفای سب وذفٺ ټی څضب٨ٝ ثڅ ـڂ ٠ٙفي ؾچځٻ ٴڃٌڅ یٯ...ٴیفٺ

سٯ غځؽڄ ای ټیكڀٻ...٘ڃ٨بپ. ٴیدی وفٺ ثیٍشف ټیٍڅ...ؼڀیب ؼڂـ وفٺ ټی زفغڅ...اغفیٿ ثبـ ٫٠ قؼٺ ڂ٬شی سڃ 

 !سفټیځبٶ ث٣*ٶ*ٺ ٰفؼ. ثڅ غیبٶ غڃؼي؛ ټثٷ چٽڅ ی ڀبټكؼا ٠ب٫ٌ، ؼٸشځٵٻ ثڃؼ

ؼاؼ... ټی ٴ٩ز ـاڄ قیبؼیڃ ٘ی  ٰٹی اٺ ټ١ؿـر غڃاوز...ٰٹی اٺ غدبٸز ٍٰیؽ... ثڃی سځؽ ٠ف٪ ټی

 .ٰفؼڄ...ڀشڃڀىشڅ ٘ب٬ز ثیبـڄ سب ثفوڅ غڃڀڅ... ثی سبة ؼیؽڀٻ ثڃؼڄ
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غځؽڄ اٺ دفـڀٳ ټیٍڅ...٬ڇ٭ڇڅ ټیكڀٻ...٘ڃ٨بپ زب٪ ثڃؼ...زفثی ڂ ؼڀجڅ سڃ دڇٹڃ ڂ ٌٱٽٽً ٨فاڂڂپ ثڃؼ...ثڇبڀڅ 

 .بٶ أب٨څ ڂقپ ثڃؼاي ټىیفـاڄ ثڃؼ ڂٴفڀڅ چٻ ټٿ، چٻ غڃؼي ټی ؼڂڀىشیٻ چٿ چځً، غیىی دیفچځً ټ

 ټڇفاپ _

 .خڃپ ؼٸٽً ٠دیت ټیسىجڅ...ٞ*ي*ڂ*ڄ ِؽاٺ ؼٶ غڃؼټٻ ټی ٸفقڂڀڅ

 .ٰبي سڃ ٌڃچفٺ ثڃؼی _

ټی غځؽڄ...٬ڇ٭ڇڅ ټیكڀڅ ڂ ٬فثڃپ ِؽ٬څ ټڃچبی ٨فٺ ټیٍڅ... اوٽٻ ـڂ ِؽا ټیكڀڅ ڂ ثب چٽڃپ ٸطٿ ټػشُ 

 :غڃؼي ټیٵڅ

 ...غڃؼٺ ټیٍٻ ڀڃٰفر...غڃٌٵٷ غبڀٻ _

ایځڃ ؼڂوز ڀؽاـٺ...سیٱڅ ٰالٺ ٘ڃ٨بڀٻ غڃٌٵٷ غبڀٻ ثڃؼ... اټب؛ڀڅ...چف زی ٨ٱف ټیٱځٻ؛ غڃٌٵٷ غبڀٻ...! ڀڅ 

 .ټیجیځٻ ثبقٺ اق ټڇفاپ ٌځیؽپ یٯ زیك ؼیٵڅ وز

 ثیٍشف وفٺ ؼڂـاپ ٨٭ٗ...ټیٱځڅ ڀكؼیٯ ٺ*ا*ة*ٶ ثڅ  ټثٷ یٯ ٘ڃ٨بپ قؼڄ، قڀؽٴیٻ ثڅ ٨ځب ټیفڄ...ڀڃٌیؽڀی ـڂ

 ثف٪ زٍٽبي...یبؼټڅ غڃة دٹیؽٌڃ ڂ ـڂ غځؽڄ زڇفڄ...فٺټی ڀ٩ه یٯ ټٿ ڂ دفټیٱځڅ ـڂ ٸیڃاپ...ټیٍڅ

 .ټیٍڅ سیك ؼڀؽڂڀبي...ټیكڀڅ

ثبقٺ سڃ ٴیدی ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰځٻ؛ ٰبي ثڅ ټڇفاپ ٴ٩شڅ ثڃؼٺ ؼیفڂق ثڅ ٠٭ؽ ٘ڃ٨بپ ؼـاڂټؽٺ...ؼیفڂق ڀ٭ٷ   

... ڂٸی ـیػشٿ ـڂ وفٺ...ضٹ٭څ ٴؿاٌشٿ سڃ ؼوشٻ...ثڇٻ زٍٻ ـڂٌځی ؼاؼپ؛ دڃٶ ، وٱڅ، دبـزڅ چبی ـڀٵبـڀٳ

وځبټٽڃ. ٌځب ٰفؼ ویبڄ اوٽً ٰڅ ٴڃٌشی سیٱڅ اڂپ ثفای ـیػشٻ ټی اٌٯ  چیر ٰؽڂټڃ ؼڂوز ڀؽاٌشٻ...٨٭ٗ

ټبټبپ ټی ٴ٩ز ٠بؼر ټیٱځی...دىفغڃثیڅ...ثبثب ټی ٴ٩ز ٠ب٬ٷ سف اق سڃئڅ...اٌٯ ټی ٌیځڅ سڃ زٍٽبٺ...یٯ 

 .ٌبر ؼیٵڅ ټیفٺ ثڅ والټشی قڀؽٴی ٰڅ ویبڄ ٌؽ

ٍڅ... ثڅ ڀفټی اوٽٻ ـڂ ِؽا ټیكڀڅ...٬ٍځٵڅ...ِؽاي...اوٽٻ...اق ؼیفڂق ٌځیؽپ ؼوشی ثیٿ ټڃچبٺ ٍٰیؽڄ ټی

 .اوٽٻ ڀ٩فر اڀٵیك ٌؽڄ ثڃؼ
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ټی٩ڇٽٻ اق وف اڀش٭بټڅ...اق وف ٰیځڅ...اق وفثسٵی ڂ ڀبؼڂڀی...ڂٸی ثبقٺ ؼٸٻ ـأی ڀٽیٍڅ ثڅ س١ڇؽی ٰڅ سڃ ٴڃٌٻ 

 .قټكټڅ ٰفؼ ثب چٽڃپ چٿ چٿ ِؽاي

 ...سف ټیٍڅ...ؼٸٻ ټی غڃاؼ اټب ٬ٹجٻ ي ٤ٹیٛ"خبپ"ث٥ٓ ټیٱځٻ...ټڇفاپ 

ڀڅ ای ٸت ټیكڀٻ ٰڅ ٴٻ ټیٍڅ ټیڃپ ِؽای ٴّٻ ٴُٻ "ِؽای ٠بٌ٭بڀڅ ٬فثڃپ ِؽ٬څ اي ثیٍشف ټیٍڅ...

ؼـ...یٱی ثڅ ؼـ ټی قؼ ثب ټٍشبی ټطٱٻ...اوٽٽڃ ِؽا ټیكؼ...ټڇفاپ یٱؽ١٨څ ده*ٺ قؼ...ټځٳ ٴڃٌڅ ټجٷ دفر 

 .ؼ...ثٹځؽ ٌؽ ڂ ثب دبسځؽ ٰفؼڀی ثڅ وٽز اسب٪ الٸڅ ایځب ـ٨زٌؽٺ... زی ٌؽڄ ًٰ ؼاـی ٴ٩شٻ...ـڀٵً دفیؽڄ ثڃ

 ...ثسڅ چب ٘ڃ٨بڀڅ_

 ...٘ڃ٨بپ...٘ڃ٨بپ...٘ڃ٨بپ ڂا١٬ی اڂټؽ

ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ... ڀٽی سڃڀىشٻ غڃؼټڃ خٽٟ ڂ خڃـ ٰځٻ...غال ٌیفیځی ثڃؼ اٴف ِؽای ٌٱىشٿ ٌیٍڅ ڂ ٨فیبؼ 

څ چٷ قؼٴی ټڇفاپ...ٌیٍڅ چبی ڀڃٌیؽڀی، ٴڃي غفاٌی ثٹځؽ ڀٽی ٌؽ....ثؽڀٻ ٴفٺ ثڃؼ چځڃق...ټی غځؽیؽٺ ث

 .ثځؽڂ ثىبِٖ ـڂی ټیكڂ سځؽ سځؽ سڃ ویځٯ اٌذكغڃڀڅ غبٸی ټیٱفؼ

 ټڇفاپ ٰدب ـ٨شی ده؟ _

خٹڃٺ ڂایىشبؼ...سبقڄ ضڃاوً خٽٟ ڂ١ٔیشٻ ٌؽ...ضبال ٌفٺ ټی ٰفؼ ثڇٻ ؼوز ثكڀڅ ٰڅ ٨بِٹڅ ـ٠بیز ټی 

 ٰفؼ.؟

 .اضٽ٫ ڀبټكؼر اڂټؽڄ دبٌڃ غڃؼسڃ خٽٟ ٰٿ_

 .اضٽ٫ غڃؼي ثڃؼ ٰڅ غجف ڀؽاٌز ؼیٵڅ ٌڃچفٺ ثڃؼغځؽیؽٺ...

 .اڂپ ٌڃچفټڅ_

 ...ـڀٵً ثیٍشف دفیؽ...ټٵڅ زی ٴ٩شڅ ثڃؼٺ؟ غځؽیؽٺ...دٍز وفچٽٻ...سٱفاـ ٰفؼٺ ثب ؼٶ غڃپ

 ...ٌڃچف...ٌڃچفٺ_

 .ثڅ غڃؼٺ اٌبـڄ ٰفؼٺ
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 ...ٌڃچف ټٿ_

 .ی ٴٍبؼ ٌؽڄالٸڅ ڂ دیفڂق اټبؼڄ اق اسب٪ ثیفڂپ قؼپ...ټڇفاپ ثڅ ٘ف٨ٍڃپ ټی زفغڅ ثب زٍٽب

 ...الٸڅ ایٿ قڀیٱڅ زی ټیٵڅ_

ِؽاي ڂضٍز قؼڄ ثڃؼ...اټب ٬ٹجٻ ټسبٸڅ ټیٍڅ ثفای ٸ٭ت سبقڄ ٴف٨شٻ...قڀیٱڅ؟...سب یٯ ؼ٬ی٭څ دیً ڀ٩ىً 

ثڃؼٺ...غبڀٻ غڃٌٵٹً ثڃؼ...اِال زځؽ ؼ٬ی٭څ دیً ثڅ ؼـٮ؛ ٰىی ٰڅ ٬ڃٶ ڂ ٬فاـ غڃاوشٵبـی ڂ ٫ٍ٠ ڂ 

 !...ٴ٩ز ټی ثڇً  ٠بٌ٭ی ټیكاٌز

ٍٽٻ ضٹ٭څ قؼ؛ ز سڃ اٌٯ...ڀٍځڃٺ غڃاوشٻ  یؽٺ ڀىجشبی ـٰیٱی ٰڅ ثڅ ټځڃ الٸڅ ټی ؼاؼ...ٌبیؽٺ ټیؼیٵڅ ڀٍځ

 .ثب ٬ڇ٭ڇڅ ای ٰڅ ټیكؼٺ...غڃثڅ ٰڅ ٴفٺ ثڃؼٺ... غڃثڅ ٰڅ ټىز ثڃؼٺ

 .الٸڅ ثڅ ٘ف٨ٻ ټیبؼ ٰی٩ٍڃ اق ـڂی ټجٷ زځٳ ټیكڀڅ

 ...یٳثڅ خبی ایٿ زفسڃ دفسب ثكڀیؽ ثڅ زبٮ ٘ڃ٨بپ ثی ٰٹڅ وز...ثڅ ڂ٬شً ټ_

 .چٽیٿ یٯ خٽٹڅ اي ټیڃپ ڀ١فڄ اٌځبي ثڅ ٸٱځز ټی ـوڅ... یب غؽایی ټیٍڅ اؼاټڅ اي

ڂ٬شی ٘ڃ٨بپ ؼـڂ ٌٱىز ڂ ټیڃپ زبـزڃة ؼـ ؼیؽټً ؼیٵڅ ؼیف ٌؽڄ ثڃؼ ثفای دڃٌځؽڀٻ...ټ٥كٺ اـڂـ 

 .ؼاؼ...٨ڇٽیؽ ٴځؽ قؼٺ ڂ ثؽ وڃقڂڀؽٺ...ڂٸی ؼیٵڅ ؼیف ٌؽڄ ثڃؼ

 ....٘ڃ٨بپ ڀٵبڄ ثڅ غڃپ ڀٍىشً

فیؽ ڂٸی ثی ٌف٨ی قټكټڅ ٰفؼ ڂ دفیؽ ثڅ ټڇفاڀی ٰڅ غٍٱً قؼڄ ثڃؼ ڂوٗ اسب٪. ٘ڃ٨بپ ټٍز اڂٶ ـڀٵً د

ـڂ قیف زٍٽً قؼ ٰڅ ڀ١فڄ ي ٴڃٌٻ ـڂ ٰفؼ. ـڂی قټیٿ ا٨شبؼ ثب ؼـؼی ٰڅ ټی ٍٰیؽ. ٘ڃ٨بپ ـڂ ٌٱٽً 

 ټی ٨٭ٗ. ڀجڃؼ ایٿ ټڇفاپ  ڀٍىز ڂ ضف٨بیی ثبـي ټی ٰفؼ ٰڅ سڃ ٠بٸٻ ٴیدی زیكی اقي ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ. ض٫

 . اق ؼٶ ټٿ غجف ؼاٌز ؟ٴؿاٌشٻ ایځدب ثڅ دب ٰڅ ٰځٻ ٨فاټڃًٌ غڃاوشٻ

ثیځیٻ ـڂ ثب ٨ه ٨ىی ثبال ټی ٍٰٻ سب ثڇً ثٵٻ ثیب ثفیٻ. ثٹڃقټڃ ٴٻ ٰفؼٺ ټیڃپ وفڂ ِؽایی ٰڅ ـاڄ اڀؽاغشڅ 

  .ثڃؼ
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ٱځٻ ثڅ چف ثؽثػشی ثڃؼ اق ـڂی قټیٿ دیؽاي ټی ٰځٻ ڂ اق ثبالی وفٺ ـؼي ټیٱځٻ. ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ زیٱبـ ټی

 .ثؽڀٻ وف ثڃؼ...ثی ضه ثڃؼ...ی٭څ ٸجبن سځؽُ سځؽ اق قیف ؼوشٻ وف ټی غڃـؼ

ثبالغفڄ ٴڃٸً "٘ڃ٨بپ اق ؼیؽپ ڂ١ٔیشٻ ثؽسف اسیً ټی ٴیفڄ. ٴف ټیٵیفڄ سب خڃپ ؼاـڄ ثكڀً. ثڇً ټی ٴ٩ز 

ثی اغشیبـ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ ـڂی ؼوشٻ  "قؼی؟...غبټً ٰفؼی؟...اقي ؼوز ڀٱٍیؽی ثی ڀبټڃن

 .وڅ ثی ڀبټڃن ٴ٩شٿ ث٥ٓ ؼاـيټیسیٱڅ ڂا

شٯ غڃـؼپ ټڇفاپ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ. سفویؽڄ؛ ـڀٵً دفیؽڄ. الٸڅ ـڂ ڀٽیجیځٻ. ٤یت ٌؽڄ ثڃؼ؛ ٰ ثڅ ڂاج چبج  دیفڂق

 .یٱجبـڄ؛ زٍٻ ټی زفغڃڀٻ زځؽثبـڄ؛ اټب ڀجڃؼ. ټٙٽئځٻ سب زځؽ ؼ٬ی٭څ دیً ٰځبـٺ ثڃؼ

ڃی زٍٻ چبٺ ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ټڇٻ ڀجڃؼ. ټڇٻ سٹڃ سٹڃ غڃـاپ ثٹځؽ ټیٍٻ. وٱځؽـی ټیػڃـٺ ؼڄ ثبـ. ټڃچبٺ خٹ

 .زٍٻ چبی غٽبـ ڂ ٬فټكٺ ثڃؼ ٰڅ ؼوشٻ ـڂ، ـڂ ټی ٰفؼ. غٻ ټیٍٻ ڂ ؼوز دٍز ٌبڀڅ ٘ڃ٨بپ ټیكاـٺ

 ...سٽڃټً ٰٿ ٘ڃ٨بپ_

یٱؽ١٨څ ٘ڃ٨بپ ثب زٍٻ چبی ثڅ غڃپ ڀٍىشڅ ي ثڅ وٽشٻ ثفټیٵفؼڄ ڂ ٘ڃـی ؼوشٻ ـڂ ثب غٍٻ ده ټیكڀڅ ٰڅ 

 .ىشیٻ اوش٩بؼڄ ټی ٰځڅ ڂ سڃ ٴڃٌی ټطٱٽی چٻ ټی غڃاثڃڀڅ سڃ ِڃـسٻـڂی قټیٿ دفر ټیٍٻ. اق و

ټڇفاپ اي ڂ الي ٨طٍی ټیؽڄ ٰڅ ٘ڃ٨بپ ٨ٯ اڂڀٻ ټڇٽڃپ قڂـ ثبقڂي ټیٱځڅ. زفا ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ثبقٺ دیً 

 .٘ڃ٨بپ ا٠شجبـ ؼاـٺ؟ سڃ زٍٽٻ ثفا٪ ټیٍڅ. ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكڀڅ. ٬فټك ٌؽڄ ثڃؼ

 .ٹڃ زٍٽبر ټیبـٺثڅ ڂاهلل اسیٍز ټیكڀٻ ؼٸؽاـ....ثبثبسڃ خ_

 اق اٺ ٰیځڅ. ٰځٻ ټی ؼا٢. ټیٍٻ ثیسبـڄ...ث٩ڇٽٿ اڂڀب اٴف. ټیفیكپ وفٺ ـڂی اة وٙٷ یٯ اڀٵبـ  ثبثبٺ...!

 ټڇفاپ  ټځٻ ایځدب ڀجڃؼٺ. چٽڅ ثؽثػشیبٺ قیف وف اڂپ ثڃؼ. چٽڅ ٠٭ؽڄ چبٺ. ڀجڃؼ اڂپ اٴف. ټیٍڅ ثیٍشف ٘ڃ٨بپ

 .غڃاوشیٻ ټی ؼاٌشٿ ؼڂوز ڂ غڃٌی ٰٽی ٨٭ٗ ټب ٰڅ ثڃؼ ایٿ اق ٤یف ټٵف. ڀجڃؼ چب ٰشٯ ایٿ ض٭ً

ث٥ٓ ټی ٰځٻ. ڀ٩فرِ ڂخڃؼٺ ـڂٌٿ ټیٍڅ. ضبٸٻ اقي ثڅ چٻ ټیػڃـڄ. یبؼ ؼیٍت ڂ اٌٯ چبیی ٰڅ ټی ـیػشٻ 

 وڃقڂڀؽٺ. یبؼ ثٹڅ ای ٰڅ اخجبـی ثڃؼ. یبؼ ټبؼـ ڂ دؽـی ٰڅ ثڅ ضف٦ ټٿ ڀجڃؼپ... اٴف ټی ٨ڇٽیؽپ؟
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غڃـؼٺ ټڇفاپ ؼیٵڅ ڀبی ضف٦ قؼپ ڀؽاٌز. ـڂی قټیٿ ڀیٽڅ  ڀیٻ غیك ټیٍٻ. ثبقچٻ ثب وٱځؽـی چبیی ٰڅ ټی

ثیڇڃي اٸشٽبن ټی ٰفؼ سب ڂٸً ٰځڅ. ثٹځؽ ټیٍٻ. ثبقٺ ٌبڀڅ چبی ٘ڃ٨بڀڃ وىز ټی ٴیفٺ؛ اټب سڃخڅ ای ڀٽی 

 .ٰفؼ. قڂـٺ ثڇً ڀٽی ـویؽ

ڂٸً "زٍٽٻ ثڅ ټدىٽڅ ـڂی ادٿ ټیػڃـڄ. ثٹځؽي ټیٍٱځٻ ڂ ثبال ټی ٴیفټً ثب ِؽای ًٰ ؼاـی ټیٵٻ 

...ڀٽی ٌځڃڄ...٨طً ټیؽڄ. دٍز وفٌڃ ڀٽیجیځڅ. ٨٭ٗ ټڇفاڀڃ ټ٭ّف ټیؽڂڀڅ ٰڅ ثڅ ٬ّؽ ٍٰز "٘ڃ٨بپٰٿ 

 ."ؼٸؽاـ ټی ٍٰٽز"ټیكؼي...ڂ ٨طٍی اٺ ثبـټڃپ ټی ٰفؼ. ټیٵڅ 

 ...ڂٸً ٰٿ ٘ڃ٨بپ_

 .غ٩څ ٌڃ ؼٸؽاـ....ضىبة سڃ ـڂ ثب ٠ٽڃ ټیفوٻ_

ثبثب ټیجفڄ ڀبچڃا ثبال ټیفڄ. خٹڃی زٍٻ چبٺ  قیف دبچبٺ وىز ټیٍڅ. ٠٭ٹٻ ٨ٹح. ؼوشٻ ثب ٸفقی ٰڅ اق ثفؼپ اوٻ

زیكی ـڂ ڀٽیجیځڅ ثڅ ٤یف اق ـچبیی اق ؼوز ٘ڃ٨بپ. ـچبیی اق سڇؽیؽي. ـچبیی اق ڀ٩ىی ٰڅ اق ټڇفاپ ثبال 

ڀٽیڃټؽ. سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ڂ ټىشی اق وفٺ ثذفڄ ِؽای ؼاؼ ټڇفاپ ٬ٟٙ ټیٍڅ. ٘ڃ٨بپ ثڅ یٯ ٘ف٦ ا٨شبؼڄ ثڃؼ. 

 .ثیٿ ؼوز چبٺ ٰڅ ثڅ اڀی اق ؼوشٻ وف ټیػڃـڄوفي غڃڀی ثڃؼ؛ ټثٷ ټدىٽڅ 

ټبر ثڇً غیفڄ ټیٍٻ. ضشی ثڅ ثبڀیڅ ای ٨ٱف ڀفویؽ. ټٿ قؼڄ ثڃؼټً؛ ثؽڂپ ایځٱڅ ٰځشفٸی ـڂی غٍٻ ڂ   

 .سفوٻ ؼاٌشڅ ثبٌٻ

 ټیسفغڅ ٘ف٨ٻ ثڅ ٌؽڄ ٴفؼ چبی زٍٻ ثب ث١ؽ ڂ ټیٵیفڄ ٴفؼڀٍڃ ڀجٓ ڂ ټیٍڅ غیك ڀیٻ قؼڄ  ټڇفاپ ڂضٍز

 ...زیٱبـ ٰفؼی_

 :څ ټیكڀٻ. ًٰ ؼاـ ڂ ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ټیٵٻوٱىٱ

 .االپ ثٹځؽ ټیٍڅ. اؼاٌڅ ټیػڃاؼ غڃؼٌڃ ڂاوٻ ٸڃن ٰځڅ_

 .ټڇفاپ ټی٩ڇٽڅ ضبٸٻ ؼوز غڃؼٺ ڀیىز...ؼاؼ ټیٱٍڅ ثڅ یٱجبـڄ..اڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ ایٿ چٽڅ ٰشٯ غڃـؼڄ ثڃؼ

 .ؼغشفڄ اضٽ٫ ٍٰشیً_
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 .ټیكڀڅ ڂ ڂایی ثب ٴفیڅ ٸت ټیكڀڅ چبج ڂ ڂاج غیفڄ ي ټیٍٻ. دیفڂق ٴڃٌڅ ؼیڃاـ غیفڄ ثڅ ٘ڃ٨بپ قاڀڃ

 .ثیسبـڄ ٌؽیٻ_

 ټی ـڂ ضبٶ ٰٻ ٰٻ. ټیٍڅ وفاقیف اٌٱٻ. ټیٍڅ اٰڃ ټ٥كٺ سڃ ی"ٍٰشیً"  ِؽای ث٥ٓ ټفؼڂڀڅ ای ثب

 .٨ڇٽیؽٺ

 ...٘ڃ٨بپ...دبٌڃ ثفیٻ_

  .ڀٵبچٻ غٍٯ غڃڀی ٰڅ اق دیٍڃڀیً وفاقیف ټیٍڅ ٌؽڄ

 ټی وفي سڃ ثال٨بِٹڅ ڂ ټیكڀڅ ثٹځؽی خی٣ ٘ڃ٨بپ زڂ١ٔی ؼیؽپ اق. ټیكڀڅ ثیفڂپ  ایٿ ټبثیٿ الٸڅ اق اسب٪

 .وز ثىشڅ چځڃقٺ چبي زٍٻ. ټیكڀڅ قاڀڃ ٘ڃ٨بپ ٰځبـ اڂپ ٰڅ ټیٱٍٻ ٠٭ت غڃؼټڃ. ٰڃثڅ

 ...٘ڃ٨بپ_

ثڅ غڃؼٺ ټیبٺ ڂ ثڅ وف٠ز دىً ټیكڀٻ ڂ وفي ـڂ ثیٿ ؼوز چبی غڃؼٺ ټی ٴیفٺ. چځڃقٺ ٸجبوبی ؼیفڂق 

 .سځً ثڃؼ. ضبال ز٭ؽـ غڃي سیخ ٌؽڄ ثڃؼ

 .ټیكڀٻ قاـ

 ...دبٌڃ ثفیٻ ٘ڃ٨بپ... ٤ٹٗ ٰفؼٺ _

 .سڃ ٴڃًٌ ټیكڀٻ... ڀڃاقًٌ ټیٱځٻ...چیىشفیٯ ؼچجبـڄ اوٽً ـڂ ټیجفٺ

 .٘ڃ٨بڀٻ...دبٌڃ..دبٌڃ ثفیٻ ثبچٻ...ؼیٵڅ ٤ٹٗ ثٱځٻ ؼڂوز ڀؽاٌشڅ ثبٌٻ_

 .اٌٯ چبٺ ؼیؽٺ ـڂ سبـ ٰفؼڄ ثڃؼ. یٱؽ١٨څ الٸڅ ثڅ ٠٭ت چٹٻ ټیؽڄ ڂ ثب ِؽای غً ؼاـي خی٣ ټیكڀڅ

 .ٍٰشیً ثی ٌف٦...ضبال ټیٵی ؼڂوً ؼاـی _

 .وفي ـڂ اچىشڅ ـڂی دبي ټیكاـڄ ڀڃضڅ ای وف ټیؽڄ ڂ اٌٱی ثڅ دڇځب ِڃـسً ټی ـیكڄ

 ثڅ ٬ؽـی ٴیح ټیكڀٻ ٰڅ ٨٭ٗ ثب ثڇز ڀٵبچً ټیٱځٻ. زفا الٸڅ؟
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 ڀڇیت وفٺ سڃ یٱی  اق ِؽای ٨فیبؼي ڂ دفر ٌؽڀی ٰڅ ټثٷ دف ٰبڄ ثڅ یٯ ٘ف٦ ثڃؼ ثڅ غڃؼٺ ټیبٺ.

 .ٍٰشیً...ټیكڀڅ

 ...ٸت ټیكڀٻ...٘ڃ٨بپ_

ټڇفاپ ٰڅ ضبال ثڅ غڃؼي اڂټؽڄ ثٹځؽ ټیٍڅ ڂ ثڅ ٘ف٦ ٴڃٌی ـڂی ټیك ټیفڄ. ٨طً ټیؽڄ ڂ ڀبوكا...ِڃـسً 

 .٤ف٪ غڃپ ثڃؼ. ثڅ ؼوشبٺ غیفڄ ټیٍٻ. ؼوشبی ټځٻ غڃڀی ثڃؼ

 ..االپ ټیٵٻ ثیبپ خٽ١ز ٰځٿ...قڀیٱڅ چف_

 ...اٸڃڂ ِؽڂؼڄ_

 ...ٍٰشٽً ټٿ...ټیٍٻ غیفڄ غڃڀیٻ ؼوشبی ثڅ...دٹیه...ټیٍڅ اٰڃ وفٺ سڃ  ِؽاي

 .ٍٰشٽً ټٿ...ټیٍٻ غیفڄ غڃڀیٻ چبی ؼوز ثڅ...دٹیه...ټیٍڅ اٰڃ وفٺ سڃ  ِؽاي

 .ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ِڃـر ٘ڃ٨بپ ټی ٰځٻ..ؼاؼ ټی ٍٰٻ، ٨فیبؼ ټیكڀٻ ڂ ٌڃڀڅ ي ـڂ سٱڃپ ټیؽٺ

 ...دبٌڃ ٸ١ځشی دبٌڃ_

 ټدجڃـ  څ ڀ٩فسی ؼوشٻ ـڂ ده ټیكڀڅ ڂ ثب سڃ ٴڃٌی ټطٱٽیاٌٯ چبٺ ؼیؽٺ ـڂ سبـ ټیٱځٿ...ڀٽیجیځٻ الٸڅ ثب ز

 .ټیٱځڅ ڀٍیځیٻ ٠٭ت ثڅ

ټبر ثڇً غیفڄ ټیٍٻ. ڀبغڃڀبي ِڃـسٻ ـڂ غً اڀؽاغشڅ ثڃؼ. دڃوشٻ ټی وڃغز ٴیح ؼوز ـڂی ٴڃٌٻ 

   .ٰځٻ ټی سڃخڅ قؼڀبي قاـ ثڅ ڂ  ټیكاـٺ

اڂپ ڀجڃؼ ٰڅ چٽیٍڅ ټفٲ ٘ڃ٨بڀڃ ټی  ِڃـر اڂڀٻ ٬فټك ڂ اٌٱی ثڃؼ! ...ٌیڃپ وف ټی ؼاؼ...ڀبـاضز ثڃؼ! ټٵف 

 !غڃاوز

ایٿ ڂوٗ یٯ زیكی ؼـوز ڀجڃؼ...اڂپ ټفؼ! ڂا١٬ب ټٿ ٍٰشٽً؟ زٍٻ چبي ثىشڅ ثڃؼ. ٸت چبي چځڃقٺ   

 .وفظ ثڃؼ...غڃپ ټیڃټؽ اق ٴڃٌڅ وفي...غڃڀً ٬فټك ثڃؼ؛ ټثٷ ؼوز چبی ټٿ...ټثٷ خیٵف ټٿ
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چبی ـڂی ټیك ټیفڄ سب غبٸی ڂ خٽ١ٍڃپ ٰځڅ.  ټڇفاپ چٽیٿ ٰڅ سٹ٩ٿ ـڂ ٬ٟٙ ټیٱځڅ ثڅ وف٠ز ثڅ وٽز ٌیٍڅ

چځڃقٺ ڂـؼ قثڃڀً ثؽڂثیفاچڅ. ثٹځؽ ثٹځؽ ټځڃ خؽڂ اثبؼٺ ـڂ ڀ٩فیٿ ټی ٰفؼ. اٸ٭بثی ټی ؼاؼ ٰڅ یٱجبـٺ ثڅ ٴڃٌٻ 

 .ڀػڃـؼڄ ثڃؼ. ټبڀشڃٺ ـڂ ثب ٌبٸی ثڅ ٘ف٨ٻ دفر ټی ٰځڅ

 ...ثٵیف سځز ٰٿ_

ثڇز ټی ٨ڇٽڃڀؽ. ِڃـسً ـڂ خٽٟ ټیٱځڅ ڂ ؼڂثبـڄ ٰالټً ثڃی ڀ٩فر ټی ؼاؼ. اق اڂڀبیی ٰڅ ثڃی ٰثب٨شز ـڂ 

 .ټىیف اٌذكغڃڀڅ ـڂ ټیفڄ

 دیفڂق ٘ف٦ ثڅ وف٠ز چٽڃپ ثب  ڂ٬شی ٰبـي سٽڃٺ ټیٍڅ ټځٻ ثب چكاـ قڂـ ڂ قضٽز ټبڀشڃٺ ـڂ سځٻ ٰفؼڄ ثڃؼٺ.

 :ټیٵڅ ڂ ٰځڅ ټی ثٹځؽي ڂ ټیٵیفڄ ثبقڂچبي قیف اق ټیبؼ

 .ثجف...٬یب٨ز ثؽ سبثٹڃئڅ دبٌڃ ثجیځٻ سب ٬جٷ اق اڂټؽڀٍڃپ ڀ١ٍشڃ اق ایځدب_

٬یب٨څ اي سبثٹڃئڅ...؟! دیفڂق ٨٭ٗ سفویؽڄ ثڃؼ! ده ضشٽب ټځٻ سبثٹڃ ثڃؼٺ ٰڅ زیكی ضه ڀٽی ٰفؼٺ؟ ٰبي ثبقٺ 

 .اق اڂپ ٬فِب ثڅ غڃـؼٺ ټی ؼاؼپ. ٌبٶ ـڂ ثڅ وفٺ ټی ٍٰٻ. ثٹځؽ ټیٍٻ سٹڃسٹڃغڃـاپ ثب ڀٵبڄ ټبر قؼٺ

ثؽسف اق ټٿ سڃ ٌڃٰڅ ثب ِڃـسی غٽبـ .....دیفڂقٺ...دیفڂقٺټڇفاپ ضڃاوً ثڅ دیفڂقڄ الٸڅ ضڃاوً ثڅ ٘ڃ٨بپ. 

 .ڂغیه...ز٭ؽـ ثبڀیڅ چب ًٰ ؼاـ ٌؽپ

 .٠٭ت ٠٭ت ټیفٺ...ڂاوڅ غڃؼٺ ټفڂـ ټیٱځٻ ٸطٝڅ ای ٰڅ ٴؿٌز...ٸطٝڅ ای ٰڅ ِؽوبٸڅ ٴؿٌز ثڅ ثبڀیڅ ای

 .ِؽای غیبٸٻ ڂأص ڀجڃؼ

 .ا٨شبؼ، ثب وفی ٌٱىشڅ ڂ غڃڀی ټځٵٻ چځڃق...زفا ؼاؼ ڀٱٍیؽ؟ ده زفا ڀبٸڅ ڀٱفؼ؟ ٨٭ٗ ـڂی قټیٿ 

 .ث١ٓ ٰفؼڄ ټیځبٸٻ...ټُفؼ..سڃ ٍٰشیً ٸ١ځشی

 .٠٭ت ٠٭ت ـ٨شڅ قټكټڅ ټی ٰځٻ ثب چٽڃپ ِؽای ڂچٻ اڂـ...ټٿ ٍٰشٽً

 .سڃ ضبٸز ٴیدی ڂ ټځٵی دبٺ ٴیف ټیٱځڅ ثڅ خبیی ٰڅ چیر ضىی ـڂي ڀؽاٌشٻ؛ ٨٭ٗ قاڀڃٺ ؼـؼ ټی ٴیفڄ 
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. ٠ّجی ڂ ڂضٍشځبٮ...ٰځڅ ټی اغٻ ټڇفاپ...ٰځڅ ټی خٽٟ ـڂ ضڃاوٍڃپ وفٺ؛ دٍز اق ٌٱىشځی  ِؽای س٫

 .ی ٰڅ چف ٸطٝڅ اټبؼڄ قؼڀٻ ثڃؼٜبچف ثب ٰٽف ثڅ ؼوز

 .ٰدب غبڀٻ غبڀٽب...ثٽڃپ ثبیؽ خڃاة ثؽی_

 !غبڀٻ غبڀٽب

٬ڇ٭ڇڅ ټیكڀٻ ثی اغشیبـ اق ٸ٩ٛ غبڀٻ غبڀٽبي...ؼیٵڅ ټالیٻ ڀیىز؛ ؼیٵڅ ؼٸی ـڂ ڀٹفقڂڀؽ؛ زڃپ ٘ڃ٨بڀٻ ـڂی 

 .قټیٿ ثڃؼ

 .ی ٰځٻ ټیڃپ غځؽچبٺ. ټیڃپ ؼوز چبی ثڅ غڃپ ڀٍىشٻ. ټیڃپ ثڃی ٸدځی ٰڅ ٴف٨شٻث٥ٓ ټ

 .ټیٵڅ "ثؽثػز ٌؽٺ، ثؽثػشٻ ٰفؼیځی"ټڇفاپ اق ټىشیٻ ؼوشی ثڅ ِڃـسً ٰال٨څ ثب ؼٺ ڂثبقؼټی ټیٱٍڅ ڂ 

 ..ڂای...ٌڃچفؼاـ قپ  یٯ ثب. ٰځٻ زیٱبـ ټٿ قپ ایٿ ثب االپ  خڃاة دٹیىب ـڂزی ثؽٺ... _

 .ڃچبي ټیٍڅټطٱٻ ؼوشً زځٳ ټ

 زی ثڅ غڃـؼي ؼاؼی ٰڅ چځڃق اق وفي ڀیڃ٨شبؼڄ؟  _

   .چڃاـ ټی ٍٰڅ ـڂ ثڅ الٸڅ..الٸڅ چٻ غڃڀىفؼ ثب ؼوشی ٰڅ ـڂی ِڃـر ٘ڃ٨بپ ثڃؼ ٸت ټیكڀڅ

 .ڀجبیؽ قڀٳ ټیكؼی_

 ...ټڇفاپ دڃقغځؽ ټیكڀڅ

 .ثؽیٿ ده خڃاة غڃؼسڃپ ثبیؽ غڃـؼیٿ ی_ٴڃ چف...ټٿ ٴفؼپ ثیڃ٨شڅ غڃڀً  ٰڅ _

 ...ـڂ ثڅ قڂـ ایځدب اڂـؼی...دیفڂقٺ ٌبچؽڄ...ټځٻ ٌبچؽٺ...سڃ ؼٸؽاـڂ ټدجڃـ ٰفؼی...٘ڃ٨بڀٻاټب سڃ ټب_

٬جٷ اق اؼاټڅ خٽٹڅ اي ټڇفاپ ٠یبپ اق ؼوز ټیؽڄ ثب ڀبثبڂـی ڂ ٠ؽٺ چٕٻ ضف٨بي ثڅ ٘ف٨ً غیك ثفټی ؼاـڄ. 

ی قیف ؼوز ڂ دبی زځبپ اق غٍٻ ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ ڂ ٰجڃؼ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ الٸڅ ٬جٷ اق ـویؽپ خی٣ ټیكڀڅ ڂ ثڅ اڀ

 .ټڇفاپ ٰشٯ ټی غڃـڄ
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 ٍٰشڅ اؼٺ ټٿ...ـ٨شٻ ټی ثبیؽ...ټیفٺ ٠٭ت ٠٭ت وذفؼڄ ٴڃي ٌؽٌڃپ قؼڄ ضف٨بی ثڅ وفٴفؼڂپ ڂ  ټبر 

 .ثڃؼٺ

 .ڀڅ ای ٸت ټیكڀٻ. دیفڂق قیف ڀٵبڄ غیفڄ غٽبـي ٸت ټیكڀڅ 

 ...٨فاـ ٰٿ_

څ ٨فاـ ټیكاـٺ ڂ اڂڀی ـڂ دٍز وفٺ خب ڂٰٻ ٰٻ ثی اغشیبـ ٬جٷ اق ـویؽپ ټڇفاپ ٬جٷ اق ثٹځؽ ٌؽپ ٨فیبؼي دب ث

 ـڂ ڂضٍشٻ ڂ سف٤یت ؼڂیؽپ ثڅ ـڂ ټٿ ؼاؼ ټی ٰڅ ٨طٍی ڂ ټطٱٽً ڂ ثٹځؽ چبی ٬ؽٺ  ټیكاـٺ ٰڅ ِؽای

 .ٰفؼ ټی ثیٍشف

---- 

 ...ؼٸؽاـ_

 چٽڅ ؼڂـڂثفٺ؛ زفغڃڀؽٺ  زفغیؽٺ ثڅ وٽشً...ثڅ اڀی غځؽٺ ثڅ اغٻ ٤ٹیٝی ـویؽ. وفٺ ـڂ ڀبټطىڃن

ر دسٍڃپ غدبٸز قؼڄ ٺ ټی ٰفؼ. ڀٵبڄ د. ایىشبؼپ ا٘فا٨ٻ ؼغشفچبی. ثڃؼ اڂپ ڂ ټٿ ثڅ ټ١شدت ڀٵبچٍڃپ

 .چبی دف سٽىػف ڂ ٸجػځؽڄ چبی ټٕطٱبڀڅ ٌڃپ ثڅ وفسبدبي ٠ّجیٻ ټی ٰفؼ. اڂ٬بسٻ ـڂ سٹع ټی ٰفؼ

دبسځؽ ٰفؼٺ ثڅ وٽشً. اق سفن اثفڂٺ اق ثبقڂي ٴف٨شٻ ڂ ٍٰیؽټً ثڅ ٘ف٦ ٰڃزڅ...ټی غځؽیؽ ثڅ ـ٨شبـٺ ثڅ 

 .غڃـؼٺ. ٬ڇ٭ڇڅ ي ٌیفیٿ ثڃؼ؛ قیجب ثڃؼ؛ اټب سفي ٰفؼڄ ؼوز ثڅ ٰٽف ٌؽٺ ضفِی ٰڅ ټی

 ایځدب زیٱبـ ټیٱځی؟ _

زٍٻ چبي ثف٪ قؼ. ثڅ یٱجبـڄ ثب یٯ ٔفة ؼوز زىجیؽٺ ثڅ ؼیڃاـ. ؼوشً ـڂ اق ثبالی وفٺ ثڅ ؼیڃاـ سٱیڅ 

 ٰىی ڂ ثؽڄ ؼوشٽڃپ بـٰ غفاثیً ٰٹڅ ایځٱڅ اق سفویؽٺ ټی  ؼاؼ ڂ ټٿ ـڂ اویف ٸجػځؽ ټڇفثڃڀً ٰفؼ. ثڇشٻ قؼ.

 ـڂضٻ ڂٸی ٌؽ وجٯ ثبـٺ. ٍٰیؽ چبٺ ـڂٌبڀڅ اق اچىشڅ ـڂ وځٵیځٻ ٰڃٸڅ  ٌڃٰڅ ٌؽٺ. ٨ڇٽیؽ. ثفوڅ وف

 .دیسیؽ ٴڃٌٻ سڃ ِؽاي. وفؼسف ڂ وځٵیٿ

 .چیر ټی ؼڂڀی ثب ٨فٺ ټؽـوڅ ز٭ؽـ غڃاوشځی ټیٍی _
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 زیكی ٰڅ اقر سڃی غب٘فټڅ"

 زٍٽبی غیٹی ٬ٍځٵڅ ټٵڅ ڀڅ

 ځدفڄڂاوڅ اڂپ ڀٵبڄ دٍز د

 "ؼٶ ټٿ ؼڂثبـڄ سځٵڅ ټٵڅ ڀڅ

ث٥ٕٻ ټی سفٰڅ...یبؼٺ اڂټؽ سٽبٺ ـڂقچبیی ٰڅ ڀجڃؼٺ ڂٸی ثڃؼ ؼـ غیبٸی ٰڅ چفؼڂ ټطڃ ـڂیبچبی ٰڃؼٰبڀڅ ثڃؼیٻ؛ 

 .ټٿ غیبٶ غبٺ ڀڃخڃاڀی ٘ڃ٨بپ غیبٶ ٠بٌ٭ی

 .ٍٰیؽٺ ڀ٩فر ثب ؼوشً اق ـڂ ٺ ٰڃٸڅ  ڀٵبچٻ سیك ٌؽ. ؼڂثبـڄ ٌیف ٌؽٺ اق ټطجشً اق ِجفي.

 .ی ٨ڇٽی غڃٌٻ ڀٽیبؼ ثب ایٿ ـیػشڃ ٬یب٨څ ایځدب ثیبیزفا ڀٽ_

 .ثبقٺ ٸجػځؽ قؼ. اټب ٤ٽٵیٿ. ؼٸً ـڂ ٌٱىشٻ... ٨ڇٽیؽٺ؛ ڂٸی ؼٸٻ غځٯ ٌؽ

 .غت ثڅ ٰىی ڀٵڃ ڀبټكؼسٻ ٨٭ٗ ثٵڃ ٠بٌ٭شٻ_

چٽیٍڅ ټیڃټؽ وفٰڃزڅ ټؽـوڅ وفٮ ټی ٍٰیؽ ڂ اق ؼڂـ سٽبٌبٺ ټی ٰفؼ. چٽیٍڅ غیبٸٻ ـاضز ثڃؼ ٰىی 

څ ثبٌڅ. ؼـڂ٢ ټی ٴ٩شٻ سب ٠ؿاثً ثؽٺ. ڂاوڅ زكڂڀؽڀً؛ ڂاوڅ اة ٰفؼڀً؛ ثی ټطٹی ټی چىز چڃاٺ ـڂ ؼاٌش

 ٰفؼٺ. ـاڄ ٰح ټی ٰفؼٺ. ِؽا غځؽڄ چبٺ ثب ؼڂوشبٺ غدبٸز قؼڄ ي ټی ٰفؼ؛ اټب ؼٺ ڀٽیكؼ. زفا ٘ڃ٨بپ... ؟

 زیكی ٰڅ اقر سڃی غب٘فټڅ"

 ټڃچبی ټٍٱی ڂ ِب٨څ ټٵڅ ڀڅ

 یٱی ؼڂوز ؼاٌز ٰڅ یٯ ٌت سب غڃؼ ِجص

 "ب ـڂ ثڇٻ ثجب٨څ ټٵڅ ڀڅاڂڀڇ

چڃا اثفی ثڃؼ. ثبـڂپ ڀٻ ڀٻ ٌفڂٞ ثڅ ثبـیؽپ ټی ٰفؼ. ټی ٸفقیؽٺ. ؼڀؽڂپ چبٺ ثڅ چٻ ټی غڃـؼ ڂ ٬ؽٺ ثفټی 

 .ؼاٌشٻ ثب ټىشی ٰڅ اق وفٺ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ثب وٱځؽـی چبی ٰڅ ټی غڃـؼٺ اق ٠٭ٹی ٰڅ ـ٨ز؛ اق ؼٸی ٰڅ وځٳ ٌؽ
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 .ؼٺ ثب غیبٶ اوڃؼڄ ټی ـویؽٺ ثڅ ٌٽؽڂڀی چبی دمټفؼڄ ٌؽڄٸجڅ دځدفڄ ٰځبـڄ قپ ٠ٽڃ ڂیٹسف ڀٍیځٻ ڀٍىشڅ ثڃ

١ٌف ټی غڃڀؽٺ؛ اة ټیكؼٺ ضیڃڂڀٱی چب ـڂ...قپ ٠ٽڃ ٸجػځؽ ټی قؼ...٬فاـ ثڃؼ سب ؼڂ ـڂق ؼیٵڅ ٠٭ؽ ٰځیٻ. 

 .ٍٰیؽپ ڀبق وبٶ زځؽ ث١ؽ اڀشٝبـی؛ زٍٻ وبٶ زځؽ ث١ؽ  ٠فڂوً ڂاوڅ غفیؽ ٠٭ؽ ـاچی غڃڀڅ ي ٌؽڄ ثڃؼ؛

 !...ز٭ؽـ ټڃچبر ثٹځؽ ٌؽڄ_

چیځی ٍٰیؽڄ ثب وٱځؽـی اق خب دفیؽٺ ڂ چدڃٺ ثفؼٺ ثڅ ٘ف٦ ـڂوفیٻ. ٴیه چبی ثب٨ز ٌؽڄ ـڂ سځؽ ڂ ٨فق ثب 

 .اڀؽاغز ثبال ای ٌبڀڅ. ثڃؼ قؼڄ سٱیڅ ویځڅ ثڅ ؼوز ؼـٴبڄ ثڅ  ـڂوفی دڃٌڃڀؽٺ ڂ ثب اغٻ ڀٵبچً ٰفؼٺ.

 .وػز ڀٵیف ؼڂـڂق ؼیٵڅ ټطفٺ ټی ٌیٻ_

وف دبییٿ ثفؼٺ ڂ ٸت ٴكیؽٺ. ٘ڃ٨بپ ٬ڇ٭ڇڅ قؼ. ټی ؼڂڀىز ؼـ ثفاثف چٽڅ ٬فټك ٌؽٺ اق ٌفٺ ؼـ ثفاثف قڀ١ٽڃ. 

 .ټثٷ ټڃي ټی ٌٻ ڂ ثی قثڃپ

 .ٰفؼ چؽایز ثیفڂپ ثڅ ـڂ ڂیٹسفي  قڀ١ٽڃ ثب ٸجػځؽڄ ټ١ځی ؼاـی وفی ثڇً سٱڃپ ؼاؼ ڂ

 .چٽیٿ ٰڅ اق ؼیؽ ټطڃ ٌؽ؛ ِڃـر وُفغٻ اق غدبٸز ـڀٳ ٠ڃْ ٰفؼ ثڅ غٍٻ

 سڃ اؼٺ ڀٽیٍی ڀڅ...؟_

 .ایىشبؼ ثب چٽڃپ غڃڀىفؼی ؾاسیً. ٴڃٌڅ ـڂوفیٻ ـڂ ثیٿ اڀٵٍز چبي ٨ٍفؼټ٭بثٹٻ 

 .ؼڂوز ؼاـٺ ٌت سب ِجص غڃؼٺ ټڃچبسڃ ثجب٨ٻ سب ٠ٙفسڃ ڀ٩ه ثٱٍٻ _

 زیكی ٰڅ اقر سڃی غب٘فټڅ"

 اق ـڂقای ڀڃخڃڂڀی ټیڃټؽ

 اٴڅ اٌٱی ـڂ ٴڃڀڅ ی سڃ ثڃؼ

 "ثبـڂڀٻ ثب ڀٵفڂڀی ټیڃټؽ
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څ ٠بٌ٭بڀڅ چبي؛ ثڅ ؼٶ ڀٵفاڀی چبي. ؼـ یٯ ٸطٝڅ سڃ ا٤ڃًٌ ثبقچٻ ثڇشٻ قؼ. چځڃقچٻ ٠بؼر ڀؽاٌشٻ ث

 .٨ٍفؼڄ ٌؽٺ

 .ٸت ٴكیؽٺ اق زیكی ٰڅ ثڅ یبؼ اڂـؼٺ

اٌٯ چبٺ ٌؽر ٴف٨ز. زفا ضبال ؼٸشځٵً ٌؽٺ...زفا ضبال ثبیؽ یبؼٺ ثیبؼ ٘ڃ٨بڀی ٺ ثڃؼڄ...ثڃؼ؟! ـڂ ثڅ اوٽڃپ 

 .ٔدڅ قؼٺ

 ...ڂای غؽایب_

 .ڂپ ٤ف٬ٻ ٰفؼ سڃ ـڂقچبیی ٰڅ وڃغشٿ ټیڃپ ؼوز چبی غڃڀیٻـ٠ؽڂ ثف٪ قؼ. ڀٻ ڀٻ ٌؽر ٴف٨ز. غیىی ثبـ

 ...٠فڂن غبڀٻ ٸجػځؽ ثكپ_

٨بِٹڅ ي ٌؽ ثځؽ اڀٵٍشی ڂ ٨ٍفؼپ ٰٽفٺ..وف غٻ ٰفؼ سڃ ٴڃٌٻ در در ڂاـاڀڅ ثب یٯ ٸجػځؽ ڂاوڅ اثفڂ ٸت 

 .قؼ

 .ثڇز ٬ڃٶ ټی ؼٺ چیر ڂ٬ز اق ثٹڅ ای ٰڅ ٴ٩شی دٍیٽڃپ ڀٍی...ضبال ثػځؽ _

ٺ سب ؼڂثبـڄ ڀیً ثكڀٻ؛ ټثٷ غڃؼي ثب یٯ ٸجػځؽ؛ اټب ٨ٹً ؼڂـثیٿ ڂ یٯ ؼڂ وڅ ٠ٱبن ثڅ وٽشً وفثبال ثفؼ

 .سّڃیف اثؽی وبغز اق زٍٻ چبیی ٰڅ ٤ٻ ؼاٌز

 زیكی ٰڅ اقر سڃی غب٘فټڅ"

 یڅ ٸجبن ـڀٳ ـڂقای غڃٌی

 یڅ خڃـی ث٥ٷ ټیٱفؼی ټځڃ ٰڅ

 "اڀٵبـی ؼاـی یٱی ڂ ټیٱٍی

یڃټؽپ. ؼوشٻ ـڂ ٴف٨ز ثیٿ ؼوز چبی ٴفټً. ؼٸٻ چِٷ ٍٰیؽپ ڂاوڅ ٠فڂن ؼاټبؼی ٰڅ قیبؼی ثڅ چٻ ټ

 .ٸفقیؽ؛ اټب اغٻ ٰفؼٺ ثب وٽبخز. ث٥ٓ ٰفؼٺ ڂاوڅ اڀشػبثی ٰڅ ټٿ ڀؽاٌشٻ
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اٌٯ چبٺ ؼیؽڀٻ ـڂ سبـ ٰفؼڄ ثڃؼ. ٰٻ ٰٻ ټی ٨ڇٽیؽٺ زی ـڂ دٍز وف خب ٴؿاٌشٻ. ٰی ـڂ ٍٰشٻ. ز٭ؽـ ثؽ 

ثڅ ټځڅ. چ٫ ټیكؼٺ. ٌبٸٻ ـڂی ٌبڀڅ چبٺ  ٰفؼٺ ز٭ؽـ ثؽسب ٰفؼٺ. ثبڂـٺ ڀٽی ٌؽ؛ ایٿ ؼوز چبی غڃڀی ټش١ٹ٫

ا٨شبؼ، ټڃچبٺ ثڅ ـ٬ُ ثبؼ ؼـ اڂټؽ ڂ ٌال٬ی سځجیڅ ٺ ټی ٰفؼپ. ٌؽڄ ثڃؼٺ وڃلڄ ټكاضٻ چبی غیبثڃڀی...ٰدب ثڃؼ 

 .٘ڃ٨بپ سب ٨ٯ چٽٍڃپ ـڂ دبییٿ ثیبـڄ؟

٭ت ثڅ یٱجبـڄ ِؽای سفټك ټبٌیٿ ڂ ـاڀځؽڄ ی ٰڅ ٠ّجی وف ثیفڂپ ٍٰیؽ اق ثڇز ثیفڂپ اڂـؼٺ. ٬ؽټی ٠

 .دفیؽٺ

 ...چی غبڀٻ ټٵڅ ٰڃـی_

 .چبج ڂ ڂاج ثڇً غیفڄ ٌؽٺ

 .خُڃپ ضبال ٰدب ټی ـی ثفوڃڀٽز_

وفی سٱڃپ ټی ؼٺ ثب ڂضٍز... ثڅ ٰدب ـویؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ایٿ ٌؽ ڂ١ٔیشٻ؟. دبسځؽ ٰفؼٺ ثڅ وٽز دیبؼڄ ـڂ ثڅ 

 .وٽز اؼٺ چبیی ٰڅ زٍٻ چبٌڃپ ټی زفغیؽ ثڅ ٜبچف ٴٹی ڂ ڀبخڃـٺ

 ټڅزیكی ٰڅ اقر سڃی غب٘ف"

 ایځڅ ٰڅ یڅ ـڂق سڃ یٯ ٠ٱه ثڃؼیٻ

 یڅ ٤ٽی زٍٽبټڃڀڃ ٴف٨شڅ ثڃؼ

 "ٌبیؽ اڂپ ـڂق چف ؼڂ ثؽ ٠ٱه ثڃؼیٻ

 .اق غٍٻ ٬فټك ٌؽڄ ثڃؼ

 ...ثڇز زی ٴ٩ز ایٿ ټفسیٱڅ_

 .چیسی ٘ڃ٨بپ ثیب ثفیٻ ٌف ټیٍڅ_

 .زفا ڀٽی ٨ڇٽی ٰىی ڀجبیؽ ثڅ سڃ زخ ڀٵبڄ ٰځڅ_
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 .٠ّجی ٌؽٺ. قثڃڀٻ زفغیؽ ثڅ سٹػی؛ ثڅ ڀیً

 .ایٿ ض٭ڃ ثڇز ؼاؼڄ؟ زفا ٨ٱف ټیٱځی ًٌ ؼڀٳ ټبٶ سڃئڅ ٺ ٰی _

 .ڂای غؽا...ـڀٵً قـؼ ٌؽ. غدبٸز ٍٰیؽ. ڀبـاضز ٌؽ اق ض٭ی ٰڅ ؼاٌز ڂٸی ثفای ټٿ ثی اچٽیز ثڃؼ

ثڅ ٰڃزڅ ثبـیٱی ـاڄ ٰح ٰفؼٺ. ڀیبق ثڅ ڀ٩ه ؼاٌشٻ ڀیبق ثڅ ټڃڀؽپ. ڀیبق ثڅ ٰٽی وفدب ایىشبؼٺ ثفای چدڃٺ ثی 

 .ـضٽبڀڅ غب٘فار

 .ثىشٻ زٍٻ ڂ  ـڂ ثڅ ؼیڃاـ سیٱڅ ؼاؼٺوفٺ 

 .ټٿ اق ایٿ ؼغشف غڃٌٻ ڀٽیبؼ...ث١ؽ اق اقؼڂاج ثبیؽ ٬یؽٌڃ ثكڀی_

 .الٸڅ سځڇب اؼټی ٰڅ ټځڃ ؼـٮ ټیٱځڅ_

 .دڃقغځؽی قؼ. ایځجبـ ضف٨ً خؽی ثڃؼ. ٠ّجی ٌؽڄ ثڃؼ

 .!اس٩ب٬ب چٽیٿ ضف٨ڃ زځؽ ـڂق دیً ثڅ ټٿ قؼ_

 .اپ ضف٦ ؼاٌزاغٻ ٰفؼٺ. ڀٵبچٻ ـ٨ز دی زٍٻ چبیی ٰڅ چكاـ

 ټځٝڃـر زیڅ...؟_

 .دڃ٨ی ٍٰیؽ؛ اټب ثبقچٻ ِجڃـی ٰفؼ. دٍز ؼوشً ٴڃڀڅ ٺ ـڂ ڀڃاقي ٰفؼ. ٸطځً ٰٽی ڀفٺ سف غڃاچٍبڀڅ ٌؽ

 .ٰی ټیػڃای ث٩ڇٽی اڂپ ؼغشف ټی غڃاؼ قڀؽٴیشڃ اقچٻ ثذبٌڅ؟ _

 .زٍٻ چبٺ ـڂ ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ. ٰبي ثڅ ضف٨ً ٴڃي ټی ٰفؼٺ

 سڃ ثٵڃ اقٺ زی سڃ غب٘فسڅ"

 ٶ غیٹی قیبؼڄ ټٵڅ ڀڅؼـؼ ؼ

 ٌبٶ ڂ ـڂوفیز ثڅ خبی ؼوز ټٿ
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 "ضبال سڃ ؼوشبی ثبؼڄ ټٵڅ ڀڅ

 ڂ اڂٶ ؼڂڀىشٻ ټی. ـڂڀؽاٌشٻ خبیی  غڃؼٺ ـڂ ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽڄ سّڃیف اغفیٿ ڀٵبڄ ٘ڃ٨بپ ٌؽ قغٻ ٬ٹجٻ.

یٹڅ چبی قڀؽاپ اڀشڇبي چٻ یٯ ٘ځبة ؼڂـ ٴفؼپ. ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ ټیڃپ اوٽڃڀی ٰڅ ٌڃغیً ټ ٌؽ ټی اغفٺ

 .ثڃؼ ثیٿ ټّیجز ټٿ ٴف٨شڅ

چٽیٿ ٰڅ دیسیؽٺ سڃ غیبثڃپ اِٹی ِؽای الیف دٹیه دبچبٺ ـڂ ٸٽه ٰفؼ. ثڅ ؼیڃاـ زځٳ قؼڄ ٠٭ت ٍٰیؽٺ سڃ 

 .سبـیٱی ٰڃزڅ. اق ټ٭بثٹٻ ٴؿٌشٿ

ِڃـر غڃڀیً  .ایځجبـ ثڅ ڂٔڃش ټی ٸفقیؽٺ. ڂاوڅ ثفؼپ ټٿ اڂټؽڄ ثڃؼپ. ټٿ ټی سفویؽٺ. ڂضٍز ٰفؼڄ ثڃؼٺ

 .ؿـی ټی ؼیؽ ؼٶ ټی وڃقڂڀؽ ثڅ ضبٶ قاـٺ...ټٿ ٬بسٷ ثڃؼٺخٹڃ زٍٻ چبٺ ثڃؼ چف ـچٵ

 .دبسځؽ ٰفؼٺ ثب چفاوی ٰڅ ثڅ خڃڀٻ ا٨شبؼ. ثب ڂضٍشی ٰڅ چڃٌیبـٺ ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ټىیفٺ ټٍػُ ثڃؼ

................ 

 .ٴُٻ ٴُٻ ثڅ ؼـ ټی ٰڃثیؽٺ...ؼچجبـڄ...ټٽشؽ. ِؽای ټٍز چبی ڀیٽڅ خڃپِ ٬ؽـر ٴف٨شٻ سڃ ٰڃزڅ اٰڃ ټی ٌؽ

 .ای ِؽای ؼٶ ڀٵفاپ ټبؼـ ثٹځؽ ٌؽ. ِؽای ؼټذبیی چبی دالوشیٱی دؽـ ٰڅ ثڅ ټڃقاییٯ چب ټی غڃـؼ ثڅ ثبڀیڅ

 .ؼـ ٰڅ ثبق ٌؽ. ـڀٵً ثڅ اڀی ثڅ و٩یؽی ٴر ٌؽ

 زی ٌؽڄ ثبثب...؟_

 ...ثبثب_

 .ث٥ٕٻ سفٰیؽ...ڀشڃڀىشٻ ضف٦ ثكڀٻ. االپ ټی ـویؽپ. ضشٽب ؼوشجځؽٺ ټیكؼپ

دٹڅ چب ـڂ ؼڂسب یٱی ثبال ټی ـ٨شٻ ڂ دٍز وفٺ ټی ٍٰیؽټً. چڃٶ  غڃؼٺ ـڂ ثڅ ؼاغٷ دفر ٰفؼٺ. ثی اغشیبـ

 .ٌؽڄ ثڃؼ؛ سځؽ سځؽ سف اق ټٿ ٬ؽٺ ثفټی ؼاٌز

 .ڂ٬شی ثڅ ؼاغٷ ـویؽٺ ټبټبڀٻ ثؽسف اق اڂپ ٌجیڅ وٱشڅ قؼڄ چب ٌؽ. ٰځبـ ٍٰیؽ ثی خڃپ
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 .زی ٌؽڄ ؼٸؽاـ؟_

 ڃؼپ...ڀڅ؟چ٫ چ٭ٻ ـڂ غ٩څ ٰفؼٺ. ڀٵبچٻ زفغیؽ ثیٿ زٍٻ چبی ټٕٙفثٍڃپ. ٰٻ ټ٭ّف ڀج

 .غځؽیؽٺ ثڅ سٹػی؛ ثڅ قچفی قټبڀی ٰڅ ٴؿٌز. اٌٯ چبٺ ٌؽر ٴف٨شڅ ثڅ ٩٬ىڅ ویځڅ ٺ ٰڃثیؽٺ

 ...ټٿ ٍٰشٽً...ٍٰشٽً_

 .ثبثب ـڀٵً قـؼ ٌؽ. ټبټبپ ؼچځً ثبقسف. ڀ٩ىٻ ثفیؽ؛ اق ؼـؼ اق وڃقٌی ٰڅ اق ٠ٽ٫ ڂخڃؼٺ اسیٍٻ ټیكؼ

 .ڀبٸڅ ٰفؼٺ. ٔدڅ قؼٺ. ټفؼٺ چف ٸطٝڅ

 ... ڀٽی، سڃ، ڀٻ...پ، ٌؽ..پ، ٨ڇٽی،ؼٺ..ټه سٻ ٰف،ؼپٲ، ٨شٻ ڀٽی، غڃاټً. _

 .ٴؿاٌز ٬ٹجً ـڂی ؼوز  قاڀڃ چبی ټبؼـٺ وىز ٌؽڄ ا٨شبؼ..دؽـ

 .ـڂی ؼیڃاـ وف غڃـؼڄ قاڀڃ قؼٺ. ثب ٤ٽٻ؛ ثفای ٠كاؼاـی

 .پ،ټی٧ غڃاٺ ، ة،ټیفٺ. ټی، سفوٻ. ٰٻ،ٰٻ، ٰځیؽ...پ،قاـ،یؽ ٺ،ڀڃ ثجفپ _

ٰڅ اق ڂضٍز سڃ خڃڀٻ ـغځڅ ٰفؼڄ ثڃؼ. ضف٦ چبٺ ڀبټ٩ڇڃٺ ثڃؼ؛ اټب ټی خٽٹڅ چبٺ ثفیؽڄ ثفیؽڄ ثڃؼ ثب ٸٱځشی 

 .٨ڇٽیؽپ. ؼـٮ ټی ٰفؼپ زڅ ؼاوشبپ ٴ٩شځی ٌؽ

 زیٱبـ ٰفؼی ؼٸؽاـ؟ _

 .ِؽای ټبؼـٺ ثڃؼ. ڀ٩ه ڀؽاٌز. ڀباټیؽ؛ ؼٶ ثفیؽڄ ِؽا قؼ ؼٸؽاـ

ؼ ثیٿ سّڃیف ؼڂ خی٣ قؼٺ...چیىشفیٯ. ټڃچبی ڀٽځبٰٻ ـڂ ٍٰیؽٺ. وڃقي وفٺ ثیٍشف ٌؽ. ټ٥كٺ ٩٬ٷ ٌؽڄ ثڃ

 .خ٩ز زٍٻ ثىشڅ، دیٍڃڀی ٌٱىشڅ

 .ټٿ ٘ڃ٨بڀڃ ٍٰشٻ...ثب چٽیٿ ؼوشب_

 ...٠دیت خٽٹڅ ٺ ثی ٠یت ڂ ڀ٭ُ ثڃؼ. ؼوز چبٺ ـڂ ثبال ثفؼٺ. ثڃی غڃپ ټی ؼاؼ. ثڃی



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 42 

دؽـ ؼیٵڅ سبة ڀیبڂـؼ ـڂی اڂٸیٿ ِځؽٸی ڂٸڃ ٌؽ. ټبؼـ ڂ اچی ٰڅ ٍٰیؽ ـ٠ٍڅ ثڅ اڀؽاټٻ اڀؽاغز؛ ڀ٩فیځً ثفای 

ٺ ٰب٨ی ثڃؼ. خی٣ قؼٺ اق ایٿ وٱڃر اق ایٿ ڀٵبڄ چبی ټفؼڄ. ثٹځؽ ٌؽٺ ټٕٙفة ؼڂـ غڃؼٺ زفغیؽٺ. سٽبٺ ٠ٽف

 .ټفؼؼ ٌؽٺ اق ضٕڃـٺ

 ٰٽٱٻ ڀٽی ٰځیؽ ڀڅ؟_

 .خٽٹڅ ٺ ٴٻ ٌؽ ټیڃپ ِؽای ٌیڃپ ټبؼـ ڂ الیف دٹیىی ٰڅ ڂضٍشٻ ـڂ ِؽثبـڄ ٰفؼ

 .زٍٻ چبٺ ٴفؼ ٌؽ. ٤بٸت سڇی ٰفؼٺ ڂ ټبر غیفڄ ثڅ دځدفڄ ٸت قؼٺ

 .ڀٽی ـٺ. ڀٽی غڃاٺ ثفٺټٿ _

ټبټبپ ڂضٍز قؼڄ زفغیؽ ثڅ ٘ف٨ٻ. دؽـ اق ؼـؼ ٬ٹت ٰجڃؼ ٌؽڄ ثڃؼ. سطٽٷ ټی ٰفؼ ثڅ غب٘ف ټٿ. زٍٻ چبی 

 .ڀیٽڅ ثبقي ثڇٻ غیفڄ ٌؽ ڂ ؼٸؽاـی قټكټڅ ٰفؼ

ټٿ ایٿ ڀٵبچً ـڂ ټی ٌځبغشٻ ټی غڃاوز سىٹیٻ ثٍٻ. ٠٭ت ٠٭ت ـ٨شٻ. ټی ؼڂڀىشٻ اغفي ټی ٴف٨شځٻ   

٪ اٌٯ ټبؼـ ٰڅ ضف٨ی خك ضف٦ دؽـ ڀؽاٌز ثڅ ٘ف٦ ؼـ ؼڂیؽٺ. ڀٽی غڃاوشٻ ثبڂـ ٰځٻ ټٿ ڂٸی ثب ڀٵبڄ ٤ف

ٴځبچٱبـٺ. ٨فاـ اڂٸیٿ ڂ اغفیٿ اڀشػبة ټٿ ثڃؼ. ټبٌیٿ دٹیه سڃ ٰڃزڅ دیسیؽ وف٠شٻ ثیٍشف ٌؽ. اق ٰځبـي 

څ وف٠شٻ ٴؿٌشٻ سڃ ٰڃزڅ سځٳ ڂ ثبـیٯ غڃڀٽڃپ. سبـیٯ ثڃؼ؛ چڃا ثبـڂڀی. ؼیؽڄ ڂأطی ڀؽاٌشٿ؛ اټب چٽیٿ ٰ

 ټی دب ٰدب ڀ٩ڇٽیؽٺ. ثفچځڅ دب ٰفؼ ټی ٨فاـ ٰڅ ٌؽپ ؼغشفی ټشڃخڅ  ثیٍشف ٌؽ ڂ ـویؽٺ ثڅ ٠فْ غیبثڃپ

 ٰڅ ټىش٭یٽی ـاڄ. یٱڇڃیی چبی سفټك  ؽ ٌؽ.ثٹځ چب ټبٌیٿ ثڃ٪ ِؽای. ـچبیی ثفای ٰفؼٺ ټی ٨فاـ ٨٭ٗ قاـٺ؛

 ٌؽڀٻ؛ دفر. سفټك خی٣ یٱؽ١٨څ ٰڅ یځٻثج ـڂ دٹیه ټبٌیٿ ٨بِٹڅ سب وف دٍز ثڅ زفغیؽٺ. ثڃؼ ثیفاچڅ ـ٨شٻ ټی

 و٩یؽی. ـ٨ز ڀ٩ىٻ...ٰفؼ دف ـڂ ِڃـسٻ ٰڅ غیىی. دیسیؽ ثؽڀٻ ٰٷ سڃ ؼـؼی ڂ ٴف٨ز ـڂ ڀ٩ىٻ ٰڅ ای ٔفثڅ

 .ٺ ٘ڃ٨بپ ڂ زٍٽی ٰڅ ثفای چٽیٍڅ ثىشڅ ٌؽڀب ثڅ ٌؽ ٰح ٰڅ ٸجی ثب ٌؽ ټشٹ٫١

 ...ثػً اڂٶ
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بؼـ ثب چكاـ ؾڂ٪ ڂ ٌڃ٪ چٽفاچٻ ٰفؼ. ثڅ ڀیز ټٿ ڀٵبڄ غڃاة ٴف٨شٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ سځٵڅ ټبچی ٬فټك ـڀٵی ٰڅ ټ

غفیؽڄ ثڃؼ ؼٺِ وبٶ ڀڃ. یٯ ټبڄ چٻ ؼـؼ ڂ چٻ ـاقٺ ثڃؼ ڂ ضبال ثیٿ ؼوز چبٺ خبغڃي ٰفؼڄ ثڃؼ. ټبچی 

 .٬فټكی ثب ثبٶ چبی و٩یؽی ٰڅ ثب چف سٱڃپ ټٿ وف٠شً ثیٍشف ټی ٌؽ

ثب ٘ٽبڀیځڅ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽٺ. زٽؽڂڀٻ ـڂ ـاڀځؽڄ سفټیځبٶ اق ِځؽڂ٪ ٠٭ت ټبٌیٿ غبـج ٰفؼ ڂ غڃؼٺ چٻ 

 .سٍٱف قیفٸجی ٰفؼٺ ڂ ؼوشی سڃ ٰی٩ٻ ثفؼٺ

 ثبثز  وف٨څ چبٺ اټبپ ـڂ ثفیؽڄ ثڃؼ. چځڃقچٻ ث١ؽ اق زڇبـ وبٶ ٠بؼر ثڅ ؼڂؼڂ ؼٺ ایٿ ٌڇف ٤جبـ ٴف٨شڅ ڀؽاٌشٻ.

 ـاڀځؽڄ. ٻثٱٍ ـیڅ ثڅ ـڂ ثڇبـی ِجص اڂٶ چڃای ڂ ثٍٻ دیبؼڄ سف دبییٿ ٰڃزڅ زځؽ ٌؽٺ ټدجڃـ ٰٽشف سڃټٿ چكاـ

 قـؼ 55 ؼچڅ دیٱبپ وڃاـ ڂ ٴ٩ز چٻ ثفٰشی غؽا ڂ قؼ زځٳ ـڂ ؼوشٻ ٧ٰ غیه زفڂٰیؽڄ دڃٶ س١بـ٦ ثی

 ثٹځؽ ـڂ زٽؽڂڀٻ ؼوشڅ  ب اچی ضجه ٰفؼٺ ڂث ـڂ ڀ٩ىٻ. ؼاؼ غڃـؼٺ ثڅ ـڂ ٤ٹیٝی ؼڂؼ ٴبقی ثب ڂ ٌؽ ـڀٵً

 .ٴف٨شٻ دیً ـڂ ټىیفٺ ٰفؼڄ

ق ضدٻ ٤ٽی ٰڅ ضٽٷ ټی ٰفؼٺ غٻ ٌؽڄ ثڃؼ. اڂٶ ـاڄ ثڃؼٺ اڂٶ ٰڃٸڅ ثبـٺ ایځجبـ وجٯ سف ثڃؼ؛ ڂٸی ٌبڀڅ چبٺ ا

ٍٰیؽپ غٙی ټٽشؽ ثف ـڂی وفڀڃٌشی ٰڅ چیر اټیؽی ؼـي ڀجڃؼ. اچٻ ـڂ دٍز ضدٻ وف٨څ چبی ثی اټبپ 

 .ـچب ٰفؼٺ ڂ وڃقي زٍٽٻ ـڂ ثب ڀ٩ىی ده قؼٺ

وٳ ؼڂ ڀكؼپ  یٯ ټبڄ ٴؿٌشڅ ثڃؼ. یٯ ټبڄ ؼٸشځٵی. یٯ ټبڄ ٨بِٹڅ اق خځت ڂ خڃي ؼـ ایٿ ٌڇف. یٯ ټبڄ

 .ثفای ٨فاـ اق ٤فثز. یٯ ټبڄ ٰڃزڅ چبی ـڀٳ ٴف٨شڅ. یٯ ټبڄ ٌٱڃ٨څ چبی ثڅ ثبـ ڀٍىشڅ

ؼٸشځٳ ثب ٰڃٸڅ ثبـی اق ؼـؼ . زڅ   ِؽای زفظ زٽؽڂپ خبی س٫ س٫ ٩ًٰ چبی اوفدشٻ ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ؼغشفی

ڀیٻ ثڃر چبی ټٍٱی ٴِٹی وځبـیڃ ٤ٻ اڀٵیكی. ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ وفسبدبٺ اڀؽاغشٻ. ټبڀشڃ ثب٨ز ٬ڇڃڄ ای ٰڇځڅ ثب 

 .ٰڅ ثڅ ـڀٳ ٬ڃڄ چی وڃغشڅ ؼـ اڂټؽڄ ثڃؼ

ز٭ؽـ اق ؼغشف ثڃؼپ ٨بِٹڅ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. ز٭ؽـ ؼڂـ. ز٭ؽـ ٤فیت ـغز ویبڄ ثڅ سٿ ٰفؼڄ ثڃؼٺ. زفا غڃؼٺ ـڂ   

 .ڀٽی ٌځبغشٻ

 .دڃقغځؽی قؼٺ. چځڃق اڂٶ ټّیجز ثڃؼ...٨فڀٵیه

 .ټكیٿ ثف ثی ضڃِٹٵی ثیٍشف ڂ ٠ّبة ؼا٤ڃڀٻ ٌؽ قیبؼ ٘ڃٶ ڀٱٍیؽ ٰڅ ثڃی ٠ف٪ دیبؼڄ ـڂی ڂ غىشٵی ـاڄ
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٬فَ چبٺ ـڂ سڃ ٘ب٬سڅ غڃڀڅ خب ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ. ضشٻ ؼاٌشٻ سب زځؽ وب٠ز ؼیٵڅ وفؼـؼ چبٺ ٌفڂٞ ټی ٌؽ ڂ 

 .ټٿ ټیٽڃڀؽٺ ڂ ؼ٬ی٭څ چبیی ٰڅ اق یبؼ ټی ثفؼٺ

ټیڃټؽٺ غىشٵی اق وفڂٰڃٸڅ ٺ ټی ثبـیؽ. دبزڅ چبی ٌٹڃاـٺ سب ڀیٽڅ غیه ثڃؼ. چڃای ٌڇفی ٰڅ اقي 

 ثڇبڀڅ ـیكي ثبچف ٰڅ ثڇبـی. ٰفؼ ثڇبـی ـڂ ؼٸٻ اغف  ثف٠ٱه ایځدب ٌفخی ڂ ثبـڂڀی ثڃؼ. ثبـڂڀی ٰڅ سب ٸطٝڅ

 .ؼاٌز چبٺ اٌٯ ثبـیؽپ ثفای ای

 زیكچب غیٹی سځٳ ؼٸٻ. دك چٽشب غڃڀٵی ٰیٯ  ؼٸٻ ٸٯ قؼڄ ثڃؼ ڂاوڅ زبی ٰیىڅ ای ٰٻ ـڀٳ ؼاڀٍدڃیی ڂ

  .ٴف٨ز ټی ڀٍئز ڂخڃؼٺ وفټب اق ٰڅ اچی ثب ټیكؼٺ ده ٰڅ ثڃؼ

ټ٭بثٷ ادبـسٽبپ ڀٽب و٩یؽ ثی ؼـڂ دیٱفټڃپ ایىشبؼٺ. ؼوز چبی ٠ف٪ ٰفؼٺ ـڂ ثب ٴڃٌڅ ټبڀشڃ ڀٻ ؼاـٺ غٍٯ 

ٰفؼٺ سب ؼوشڅ ٰٹیؽٺ ـڂ اق ؼاغٷ ٰی٧ ثیفڂپ ثٱٍٻ. خبٰٹیؽی ٠فڂوٱیٻ ـڂ ثب ټالضٝڅ ؼـاڂـؼٺ ڂ ؼاغٷ ٩٬ٷ 

ثٹځؽ ٰفؼٺ سب وفڂِؽایی اڂٶ ِجص ایدبؼ ڀٍڅ. ضیبٖ زفغڃڀؽٺ. زفا٢ چبی وڅ ٘ج٭څ غبټڃي ثڃؼ. زٽؽڂڀٻ ـڂ 

ایٿ غڃڀڅ چٻ ـڀٳ وجك ثڇبـی ٴف٨شڅ ثڃؼ. سځٵٻ ـڂ و٩ز ٴف٨شٻ. ټبچی ثیسبـڄ ثب چف سٱڃڀی ؼچځً ثبقڂ ثىشڅ 

ټی ٌؽ. ؼڂ٘ج٭څ ـڂ ثب چف خڃپ ٰځؽڀی ثبالغفڄ ثبال ـ٨شٻ ڂ زٽؽڂڀٻ ـڂ ٰځبـ دب ٴؿاٌشٻ سب یٱجبـ ؼیٵڅ ٰٹیؽ ـڂ 

ؼـة ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ ڀیٻ ثڃر چب ٴٹیٻ ـڂ ثیفڂپ ؼـ اڂـؼٺ ڂ دب ثڅ ؼاغٷ ٴؿاٌشٻ. سبـیٱی  سڃ ٩٬ٷ ثسفغڃڀٻ.

غڃڀڅ ؼٸٻ ـڂ دیً اق ثیً ٴف٨شڅ سف ٰفؼ. ثبقچٻ ټٿ ټڃڀؽڄ ثڃؼٺ ڂ سځڇبیی ٰڅ ټؽر چبوز ـڂقچبی خٽ١څ ټی 

ثبیؽ وٳ ؼڂ  ٍٰیؽٺ. یٹٹی سٹٹی ثڅ ٴفڂڄ غڃڀی اټثبٶ ټٿ ضفڂٺ ؼـ ضفڂٺ ثڃؼ ڂ غڃي ٴؿـڂڀی ٰڅ ثبثز چكاـی

  .ټیكؼی سب اغف ثفج ثفوڅ ڂ ٌٱٽز ـڂ ویف ٰځی

اچی ٍٰیؽڄ ـڂوفیٻ ـڂ ٌٷ سف ٰفؼٺ سب زٽؽڂپ ـڂ ثڅ ؼاغٷ ثیبـٺ ٰڅ ثب ِؽای اٌځبیی ٸجػځؽ ټّځڃ٠ی 

 .ڀٍىز ٰځح ٸت چبی و٩یؽٺ. ثی اغشیبـ ث١ؽ ټؽر چب ٌؽٺ ٨فڀٵیه خب ٴؿاٌشڅ ؼیبـ ٤فثز

 ...ـویؽپ ثػیف آؾیٿ غبڀٻ_

غىشٵی ایٿ زځؽـڂقڄ ٺ ثڅ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ؼـ ٌؽ. اـاټً چٽیٍٵی ِؽاي اـڂټٻ ټی ٰفؼ؛  اق ٌځیؽپ ِؽاي

 .ضشی اٴف ثڅ والٺ ڂ ِجص ثػیف وبؼڄ ای غشٻ ټی ٌؽ
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 ؼوز ثیٿ سبقڄ وځٵٯ ڀڃپ  ثڅ ـوٻ اؼة ٰٽفٺ ـڂ ِب٦ ٰفؼٺ ڂ ؼوشذبزڅ ؼوشی ثڅ ٴڃٌڅ ټبڀشڃ ٴف٨شٻ.  

 ...٠ٱهثف ثبڂ٬بـ؛ ڂ ټڃؼة. قیف ثڅوف ڂ ټطدڃة. ؼاٌز ای ٰځځؽڄ ټىز ٠ٙف چفـڂقڄ ټثٷ چبي

 .اغٻ ٰفؼٺ...ٸ١ځشی...ټثٷ چیر ٰه ڀجڃؼ. ضشی اڂڀی ٰڅ ټدجڃـٺ ٰفؼ غبڀڃاؼڄ ٺ ـڂ قڂؼسف اق ټڃ٠ؽ سفٮ ٰځٻ

 .ٴٹڃی غً ؼاـٺ ـڂ ثب وف٨څ ای ِب٦ ٰفؼٺ. ٰٽی ؼـ ایٿ ڂ١ٔیز ٜبچف ؼوشذبزڅ ٌؽٺ

 .والٺ ثڇفڂق غبپ...وبٶ ڀڃ ټجبـٮ _

ڀٍىز ٰځح ٸت چبي. ٴٷ اق ٴٹً ٌٱ٩ز؛ اټب ثب ڂ٬بـ ڂ ټشبڀز ؾاسی غڃؼي ٸجػځؽڄ ؼٶ ڀٍیٿ اڂٶ ِجطی 

 .وفی سٱڃپ ؼاؼ

 .والٺ اق ټبوز...وبٶ ڀڃ ٌٽبچٻ ټجبـٮ...و٩ف غڃي ٴؿٌز.؟ چٽشب غبڀٻ ٴ٩شٿ ٌبیؽ ؼڂټبڄ ثیٍشف ثٽڃڀیؽ_

 .ؼٌبؼی ِؽاي ـڂ ده قؼٺ ڂ ؼڂؼڂسب زڇبـ سب ٰفؼٺ ثفای و٩فی ٰڅ چٽشب ڂاوڅ ایٿ ثیسبـڄ ڂ٧ِ ٰفؼڄ ثڃ

 .زڇفڄ ٌبؼی ٴف٨شٻ ثب سٯ غځؽڄ ټٕطٱی

 ټٵف ټیٍڅ اـڂدب ٴفؼی ثؽ ثبٌڅ؛ اڂڀٻ ؼـ ٰځبـ غبڀڃاؼڄ ؟ _

 .ٸت ٴكیؽٺ سب ؼڂثبـڄ زڇفڄ ٌٱىز غڃـؼڄ ټبؼـٺ ؼٸٻ ـڂ ڀٹفقڂڀڅ

ثیسبـڄ ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ٌؽ. ٌبیؽ قیبؼی ثٹڃ٦ قؼٺ یب ایځجبـ چٽشب ـضٻ ٰفؼڄ ٰٽشف زفر ثڅ غڃـؼڄ ٬ٹت دبًٰ 

 .ضىفر ڂا٨فی ٰڅ ثڅ غڃثی ؼـًٰ ټی ٰفؼٺ خٽٟ ٌؽ ڂ ؼټ٣ ڀڅ ای ٸت قؼؼاؼڄ. ِڃـسً ثڅ 

غڃثڅ ٰڅ اق چٽیٿ ضبال ټی ٨ڇٽیؽ ٨ف٬ٽڃپ قټیٿ سب اوٽڃپِ. غڃثڅ چځڃق ٠فٌی ؼاٌشٻ ټیڃپ ٨ٱفچبی ڂاچی 

 .غڃاوشٵبـٺ

 .ٰٽی ثب ټٱث ڀڃپ وځٵٯ ثیٿ ؼوشً ـڂ س١بـ٦ قؼ  

 .ث٩فټبییؽ... ثی اؼثی ټٿ ـڂ ثجػٍیؽ؛ ضڃاوٻ ڀجڃؼ_
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 ڀبڀی سٱڅ ڂاوڅ ـ٨ز ټی ټبٸً ؼٸٻ ایځٱڅ ثب  جز ڂخځشٹٽٿ ثڃؼپ ایٿ ټفؼ ټٿ ـڂچفثبـ ٌفټځؽڄ ټی ٰفؼ.ټط

 چبیی دٹڅ ـاڄ ثیٿ ٴؿاٌز غبٸی ـڂ خبي ڂ ڀٱفؼ اِفاـ قیبؼ ضیب ڂ ضدت ـڂی اق چٻ اڂپ ٰفؼٺ ـؼ ـڂ ؼوشً

 .ټٿ اټیؽ ثڅ ٌؽ ټی غشٻ ٰڅ

**** 

ڂ قؼٺ. وفټب غڃڀڅ غڃاة ـڂ اق وفٺ دفڂڀؽ. ثڅ ڀٝف ټی ؼـڂ دٍز وفٺ ثىشڅ ؼوز ؼـاق ٰفؼٺ ڂ ٰٹیؽ ثف٪ ـ

ـویؽ ټؽر قیبؼی ایٿ غڃڀڅ ـڀٳ اؼټیكاؼ ثڅ غڃؼي ڀؽیؽڄ ثڃؼ. ٰثی٩ی غڃڀڅ غىشٵیٻ ـڂ ؼڂ زځؽاپ ٰفؼ. ؼـ 

ایٿ ټؽر ضشی ثڅ غڃؼٌڃپ قضٽز ثفؼاٌشٿ یٯ ٨ځدڃپ وبؼڄ ـڂ ڀؽاؼپ. ثڅ ٘فق ا٤فا٪ اټیكی غڃڀڅ ٰثی٧ ڂ 

ڂ دال ٌؽڄ...ٜف٦ چبی ڀٍىشڅ ـڂی ټیك ڂ اٌذكغڃڀڅ ای ٰڅ ثڃی س٩١ٿ ټی  ڀبټفست ثڃؼ. ٸجبن چبی دػً

 .ؼاؼ

 ـڂ ٴٹیٻ ٌٹڃاـ ڂ ؼـاڂـؼٺ  زٽؽڂڀٻ ـڂ ثڅ ؼاغٷ اسب٪ ثفؼٺ. ټبڀشڃٺ ـڂ ٰڅ قیفي ثٹڃق وبؼڄ ای دڃٌیؽڄ ثڃؼٺ ـڂ

١ال ٮ چب اڀؽاغشٻ سب اغف ٌت ٸجبن چبٺ ـڂ ثٍڃـٺ. ٨زف ٸجبن وجؽ ؼاغٷ ڂ ٰفؼٺ س١ڃیٓ ڀػی  ٌٹڃاـٮ ثب

 .٬جٷ اق وف ـویؽڀٍڃپ سٽیكی غڃڀڅ ؼـاڂٸڃیز ثڃؼ. ثؽڂپ ؾـڄ ای اوشفاضز ؼوز ثڅ ٰبـ ٌؽٺ

 .اڂٶ وفا٢ ٌڃ٨بلچب ـ٨شٻ ڂ یٱی یٱی ـڂٌځٍڃپ ٰفؼٺ. دفؼڄ چبـڂ ٍٰیؽٺ. ـڂًٰ ټجٷ چب ـڂ ثفؼاٌشٻ

ڄ ـڂ یٯ خ١جڅ چبی دیشكا ڂ ٤ؿاچبی ڀیٽڅ غڃـؼڄ ـڂی ټیك ـڂ خٽٟ ٰفؼٺ ڂ ٜف٦ چبی سٹځجبـ ٌؽڄ ایٿ یٯ ټب

 ٰڅ ثڃؼ زیك چٽڅ ٴڃاڄ اټف ٜبچف  خب ٌىشٻ. ضشی ٸطٝڅ ای ِجف ڀٱفؼٺ سب ڂٜی٩څ ٺ ـڂ ثڇٻ ٴڃي قؼ ٰځٿ.

 اوشفاضز ا٥ٌبٶ ڂ غبٮ ٴفؼڂ ثیٿ ڀٽیڃټؽ ؼٸٻ چٻ غڃؼٺ. ثؽٺ اڀدبٺ ٰبـچبیی زڅ ثبیؽ ـویؽڀٻ ٬جٷ

٢ یػی ـڂ اق ٨فیك ثیفڂپ ټیبٺ. ټٙٽئځب غڃؼٌڃپ ـڂ سب ٜڇف ټی ـوڃڀؽپ. ټف اټفڂق ثڃؼٺ ٴ٩شڅ ثڇٍڃپ  .ٰځٻ

 .ٍٰیؽپ سب سفسیت ڀڇبـ ـڂ قڂؼسف ثؽٺ

ٰبـٺ ـڂ ٰڅ سٽڃٺ ٌؽ ثب یٯ اوشٱبپ زبی ؼٺ ٰفؼڄ وفا٢ سٹ٩ٿ ـ٨شٻ. ٴك ٴك ٰٽفٺ ثیٍشف ٌؽ. ثڃی ٠ف٪ ـاڄ 

ضبٶ غڃؼٺ چٻ ثؽ ټی ٰفؼ؛ اټب ڀبیی سڃ خڃڀٻ ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ. ثڅ ٌؽر ڀیبق ثڅ ٰٽی غڃاة ؼاٌشٻ ڂ ضٽبٺ ٴفٺ ـڂ 

 .ڃٶ ٰفؼٺثڅ ث١ؽ ټڃٰ
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ثڅ ٘ف٦ سٹ٩ٿ ـ٨شٻ ڂ ؼٰٽڅ دی٥بٺ ٴیفي ـڂ قؼٺ ثڅ اټیؽ ٌځیؽپ زځؽ ؼٶ ڀٵفڂڀی ټبؼـاڀڅ. زبی ؼا٤ٻ ـڂ ـڂی 

 .ټیك ٴؿاٌشٻ ڂ ثب ـغڃر ـڂی ټجٷ ؼـاق ٍٰیؽٺ

 ...ثڃ٪ اڂٶ...ثڃ٪ ؼڂٺ ...ثڃ٪ وڃٺ

ثبثب زځؽ چ٩شڅ اق چٽشب، ٨فڀٵیه...ټ١ٹڃٺ چىز ٰؽڂٺ ٴڃـیٿ؟... اوشبؼ ـثی١ی ضىبثی اق ؼوششڃپ ٠ّجبڀیڅ.  _

 .٠یؽ ٴؿٌشڅ ثىڅ چفزی غڃي ٴؿـڂڀؽیٿ

 ....ِؽا چٽٱالویٽڃپ وبڀبق ثڃؼ. ضشٽب ؼڂثبـڄ ٰالن چب ـڂ دیسڃڀؽڄ. اټب ټٿ

 ...سیځب_

 .خی٥ی اق غڃٌطبٸی ٍٰیؽ

ثبڂـر ټیٍڅ ـئیه خٍٿ وبٶ ڀڃ، ثسڅ چب ٌفٰشڃ ثڅ ڂیالي ؼ٠ڃر ٰفؼڄ؟...سڃ، ٨فڀٵیه ڂ اڂپ غڃاچف ؼـثڅ _

 .ؼا٤ڃڀز

 .ق ټٿ ٰڅ ٰىی ؼ٠ڃر ڀٱفؼڄ ثڃؼ!. ؼڂثبـڄ خی٥ی ٍٰیؽټٿ ! ا

ث١ؽ اق اڂپ ثكڀیٻ ؼوشڅ خٽ١ی ثڅ ؼٶ ٘جی١ز؟ ـأی ٰفؼپ ټڇځؽن ثب ټٿ زځؽ ـڂق ټفغّی چفؼڂټڃپ  _

 .٘ٹت ؼاـیٻ

ٺ. ټىب٨فر...اڂٶ وبٸی! اټب ٨ڇٽیؽ ټی ـڂ غڃڀڅ غبٮ ٴفؼڂ ڂ  ٸ١یب ؼڂوز سیځب ڂ چٽٱبـټڃپ. ضبال ٠ٹز وفټب

 .څ ؼٸٻ ڀٍڃڀؽ. ٰبي ثڃؼٺ...ٰبي ثڅ ټٿ چٻ ټی ٴ٩شٿؼ٠ڃر ـئیه؛ ضىفر ث

 .ؼغشفا خٽ١څ ٬فاـ ٰڃڄ ؼاـیٻ چٽڅ چىشٿ _

سفاڀڅ چٻ ؼاڀٍٵبچیٽڃپ....اټفڂق خٽ١څ ثڃؼ؛ ڀجڃؼپ ټثٷ چٽیٍڅ. اغٻ ٰفؼٺ... ضشٽب ټڇځؽن سفسیت ثفڀبټڅ ڂیال 

 .سڃڀٻ ثیبٺ ـڂ زیؽڄ سب ـئیه ـأی ثٍڅ...ټفؼٮ غڃؼٌیفیٿ...ټی ؼڂڀىز ټٿ ڀیىشٻ. ټی ؼڂڀىز ڀٽی

والٺ سیځب خڃپ...قضٽشی ڂاوز ؼاٌشٻ... اڂپ ؼغشفڄ...اڂڂٺ زی ثڃؼ اوٽً... اچبپ ٨فڀٵیه...ثڇً ثٵڃ زځؽ  _

 .ټ٭بٸڅ ڂاوً ؼاـٺ ٰڅ ٰٹی دڃٶ ڂاوڅ سبدیً ټیؽپ. سڃڀىشی غجفٺ ٰٿ. ثبی
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 .دڃقغځؽ قؼٺ

 سیځب ثڅ ثبیؽ زفا. ثفٺ خٍٿ څث ؼاٌشٻ ؼڂوز ټٿ  ٌفڂٞ ٌؽ. ا٤بق قڀؽٴبڀی ټٿ...غڃثڅ! ٸت ثفزیؽٺ...ؼٶ ٴف٨شڅ؛

 .ثٍڅ ـأی اٸشٽبن ڂ سڇؽیؽ ثب ټٿ ثڅ ڂٸی ثؽڄ ټبچڅ یٯ ټفغّی

چٽشب...ثبیؽ سٱٹی٧ اڂپ غڃڀڅ ـڂ قڂؼسف ټٍػُ ٰځیؽ...ټٿ سب ټبڄ ایځؽڄ ڀٽیشڃڀٻ ِجف ٰځٻ اڂڀدب ثبیؽ چفزڅ _

 .قڂؼسف غبٸی ثٍڅ

 .ِؽای ٠ّجی ټبؼـ چٽشب ڂ سیځب ثڃؼ

ٺ سب ثڇشف ِؽاـڂ ثٍځڃٺ ٰڅ ڀب٤ب٨ٷ ٰح ٌؽٺ ڂ ٬جٷ اق ایځٱڅ س١بؼٸٻ ـڂ ض٩ٛ زځبپ ٤ب٨ٹٵیف ٌؽڄ ڀیٻ غیك ٌؽ

 :ٰفؼٺ قټكټڅ ؼاؼڄ ټبٸً ـڂ ؼوشٻ...غیبٶ ثی ـڂ ثؽپ ٰڃ٨شٵی. ٌؽٺ دفر قټیٿ ـڂی خی٣ ثب  ٰځٻ ثی اغشیبـ

 غبٸی ٰځیٻ؟ ایځدبـڂ؟_

غؽایب ثڇشف اق ایٿ چٻ  ثؽسف یع قؼٺ. ثب زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ ثڅ و٭٧ غیفڄ ٌؽٺ. چٽڅ زیك دبٮ اق ؾچځٻ ـ٨ز.

ټی ٌؽ؟ ټڃچبٺ ـڂ زځٳ قؼٺ ڂ خی٥ی اق سڅ ؼٸی قؼٺ ٰڅ ِؽاي ټیڃپ ِؽای قڀٳ سٹ٩ٿ ثڅ ڀ٩ه ڀ٩ه ث٥ٓ 

ؼاـی ـویؽ. ضشی ڀبی ثٹځؽ ٌؽپ ڀؽاٌشٻ. وفٺ وڃر ټی ٍٰیؽ ڂ ټؽاٺ ِؽای ټبؼـ چٽشب سڃ ٴڃٌٻ سٱفاـ ټی 

ثب سٯ وف٨څ ای ِؽاي ـڂ ِب٦ ٰفؼ. ٌؽ ٰڅ ِؽای ثٽی ث١ؽ زځؽ ثڃ٪ ٠ؿاة اڂـ سڃ ٨ٕب ڀٍیٽٿ دیسیؽ. 

 .ٌبیؽچٻ اق ٬ّؽ ثٻ سف ٰفؼ

 .٨٭ٗ ؼڂـڂق اق ٨فِشی ٰڅ ثڇز ؼاؼٺ ټڃڀؽڄ. ثڇشفڄ قڂؼسف ثفٴفؼی _

٠ٹځب اق ٌځیؽپ ِؽاي ٸٽه ٌؽٺ. ٰٻ ؼٺ ـ٨شځی ثب سڇؽیؽ چبی ٴبڄ ثی ٴبچً ټكاضٽٻ ټی ٌؽ ضبال ثڅ 

 ٰفؼڄ؟ دیؽا ٰدب اق ـڂ ایځدب ٌٽبـڄ قؼڄ؟ قڀٳ  ایځدبچٻ

غیك ٌؽٺ ڂ وفیٟ دی٥بټً ـڂ دبٮ ٰفؼٺ. ڀجبیؽ سیځب ټی ٨ڇٽیؽ. ؼڂثبـڄ دػً قټیٿ ٌؽٺ. غؽاـڂٌٱف ٰفؼٺ  ڀیٻ

ثؽڂپ ضٕڃـ ثسڅ چب ټی سڃڀىشٻ سفوٻ ـڂ ثب ث٥ٓ ڂ ضفَ غبٸی ٰځٻ. زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ سب ٰٽی ٨ٱف 

 .ٰځٻ ایځجبـ زڅ غڃاثی ڂاوٻ ؼیؽڄ

........... 
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 ...٨فڀٵیه ٨فڀٵیه_

ټكاضٽً ـڂ ده ثكڀٻ ڂ زٍٻ چبی غٽبـ غڃاة اٸڃؼٺ ـڂ ڀیٽڅ ثبق ٰځٻ ثؽڀٻ ثڅ یٱجبـڄ ٬جٷ اق ایځٱڅ ؼوز 

 .ٸفقیؽ. اة وفؼ وٹڃٶ وٹڃٶ ڂخڃؼٺ ـڂ چڃٌیبـ ٰفؼ

 .خی٥ی ثٹځؽی ٍٰیؽٺ ڂ ڀیٽڅ غیك ٌؽڄ ثبٶ ثبٶ ټیكؼٺ. ڀ٩ىٻ ثځؽ اڂټؽڄ ثڃؼ ڂ سذً ٬ٹجٻ ویځڅ ٺ ـڂ وڃقڂڀؽ

 ـڂ غڃؼٺ ٰٽی ڂ ثفؼٺ ثبال ـڂ وفٺ ٌؽڄ ٴفؼ چبی زٍٻ ثب  اة اق وفڂ ِڃـسٻ ټی زٱیؽ. یع یع؛ وف ٌؽٺ.

 ؼا٤ٻ چٽشب ؼوز ثیٿ اة دبـذ ڂاٰځٍی چف اق ٬جٷ ڂ اڂـؼٺ ثیفڂپ ثڇز اق ٌڃپ ٬ڇ٭ڇڅ ِؽای. ٰفؼٺ خڃـ خٽٟ

 .ٰفؼ

 .ټی ٍٰٽشڃپ _

 ڂ ٴف٨شٻ ـڂ چٽشب ثب٨ز ثٹځؽ ټڃچبی ڀب٤ب٨ٷ  .ؼڂیؽپ غځؽڄ ثب  چفؼڂ ثب خڇً ټٿ خی٥ی ٍٰیؽڄ ؼڂـچبؼڂـ غڃڀڅ

 چفؼڂ ڂ غڃـؼیٻ چٻ ثڅ ټطٱٻ ٰڅ زفغیؽ ټڃچبي ٌؽپ ٰځؽڄ سفن اق ڂ ؼاؼ ـٰیٱی ٨طً. ٍٰیؽٺ ټطٱٻ

 .ٌؽیٻ قټیٿ دػً

 .غیف ڀجیځی ؼغشف ټڃچبټڃ ٰځؽی _

 .ثڅ ٸطځً ٰڅ دڃوز وفي ـڂ ټبوبل ټی ؼاؼ غځؽیؽٺ

 :ثٹڃقٺ ـڂ اق سځٻ ٨بِٹڅ ؼاؼٺ ڂ ضفِی ٴ٩شٻ

 ...ؼغشفڄ اثٹڅ...ڀٽیٵی وٱشڅ ٰځٻ _

 .ځب چفؼڂ ثڅ وٽشً وف زفغڃڀؽیٻثب وڃر سی

 .اڂڄ ثجیٿ زڅ ٰفؼڄ ٨فڀٵیه...چٽشب یبؼ ثٵیف_

 ...ِؽاي اق سڃ اٌذكغڃڀڅ ټیڃټؽ

 .قـٌٯ دٹڃ...سڃ ڀجڃؼی ټب زڅ ټی ٰفؼیٻ...٨فڀٵیه_
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ثڅ س٥ییف ِؽاي ٸجػځؽ قؼٺ ڂ ثڅ ضبٸز ڀٍىشڅ ؼـ اڂټؽٺ. ؼٸٻ ڂاوٍڃپ یٯ ؾـڄ ٌؽڄ ثڃؼ؛ اټب ؼڂوز ڀؽاٌشٻ 

ڂٺ ثیبـپ. ټ١ؿة ټی ٌؽٺ. چٽشب ثڅ سبییؽ اق غڃاچفي ِؽاي ـڂ ڀبقٮ ٰفؼ ڂ چبی چبی ٰبـ ٰفؼڀٻ ـڂ ثڅ ـ

 .ٴفیڅ اٸٱی وف ؼاؼ. یٱؽ١٨څ غڃؼي ـڂ سڃ ث٥ٹٻ دفر ٰفؼ

 .ز٭ؽـ ایځجبـ ـ٨شځز ٘ڃالڀی ثڃؼ _

 .!اڂڄ غؽای ټٿ...اٌشجبڄ ٰفؼٺ؛ ِؽاي ڂا١٬ب ث٥ٓ ؼاـ ڂ چیدبڀی ثڃؼ

 .ثڅ ا٤ڃي ٨ٍفؼټًټٿ چٻ ثب ؼٸشځٵی سطز سبثیف ٬فاـ ٴف٨شٻ ڂ 

 .سیځب چٻ اـڂٺ ٰځبـټڃپ ڀٍىز. ؼوشً ـڂ ؼڂـټڃپ ضٹ٭څ ٰفؼڄ وف ـڂی ٌڃڀڅ ٺ ٴؿاٌز

 .ث١ؽ زځؽ ؼ٬ی٭څ وٱڃر ثب ِؽای چٽشب ٰڅ ٰٽبٰبپ ث٥ٓ ؼاٌز ثڅ غڃؼٺ اڂټؽٺ

 ضبٶ ټبؼـر غڃة ثڃؼ؟_

 .ټبؼـٺ؟ ٸجػځؽٺ ـڂ ٨فڂ غڃـؼٺ ڂ ثب ٜبچفی ٴف٨شڅ ٠٭ت ٍٰیؽڄ غڃثڅ ای ٸت قؼٺ

 .ڀٱفؼڄ...چځڃقٺ ڂ٬شی ټیػڃاٺ ثڅ ایځدب ثیبٺ سب زځؽ وب٠ز ٴفیڅ ټیٱځڅ قیبؼ ٨ف٬ی _

 .چفؼڂ ؼټ٣ ڂ ٴف٨شڅ اق ٸطٿ ټٿ قاڀڃ ثڅ ث٥ٷ سٱیڅ ثڅ ټجٷ قؼپ

 ٠ٽٷ؟ ثڅ ٌؽ ـأی  دؽـر زی _

دؽـٺ؟ دؽـی ٰڅ ثب ٬یؽ وځؽ ڂ ڂثی٭څ اقاؼ ٌؽڄ ثڃؼ سب ثؽچی چبٌڃ ِب٦ ٰځڅ؟ اڂڀٻ ثب و٩شڅ چبیی ٰڅ اټٕب ٰفؼڄ 

ځؽٺ ایځجبـ ټطكڂپ سف ٌؽ. ضبٸٻ اق ؼـڂ٢ چبیی ٰڅ ثڅ غڃـؼٌڃپ ټی ؼاؼٺ ثڅ چٻ ټی غڃـؼ. ضبٸٻ ثڃؼٺ؟ ٸجػ

 .اقایځٱڅ چٽؽـؼی ڀجڃؼ سب ؼـؼ ایٿ ؼٶ ـڂ ـڂ ٰځٻ ثڅ چٻ ټی غڃـؼ

 .وفی سٱڃپ ؼاؼٺ

  .ڀڅ غفج ټؽـوڅ ٤یف اڀش٩ب٠ی دىفي اـخطیز ؼاـڄ ثڅ چٽڅ زیك...ضشی اٴف قیف ٬فْ ثفڄ _

 .فثؽ ٰفؼٺ...سځڇب ٰىی ٰڅ ثیٍشف اق چٽڅ ٔفثڅ ټی ؼیؽ اڂپ ثڃؼسڃ ؼٸٻ ٩٘ٹٱی ڀثبـ ٨
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  .ؼـ ایٿ ضیٿ ٬ٙفڄ اٌٱی ثفای اڀؽڂڄ ڂ ټٝٹڃټیز دؽـٺ اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٱیؽ

 :سیځب زڇفڄ اـایً ٰفؼڄ ي ـڂ ٰٽی خٽٟ ٰفؼ ڂ ثب ٸطٿ ٨یٽیځیىز ڂ ټشڇٻ ٰځځؽڄ ای ٴ٩ز

ؼاـپ اق ٤ٻ ټفیٕیز سٹ٧ ټیٍٿ سڃ ثڅ  ټفؼڄ ٌڃـ ایٿ سج١یٓ خځىیشڃ ثجفپ...غت ثٵڃ ټفؼ قپ ڂ ؼغشفر_

 ٨ٱف دىفسی؟ ز٭ؽـ ؼیٵڅ ثبیؽ ثبثز دؽـر قیف ٬فْ ثفی ٨فڀٵیه؟

 .ثٹځؽ ٌؽٺ ٌځیؽپ ڀبض٫ اق غبڀڃاؼڄ ٺ وػز ڂ ٠ؿاة اڂـ ثڃؼ. ث٥ٓ ٰفؼٺ

 ...سٽڃټً ٰٿ سیځب_

 .ثفڂثبثبیی ٴ٩ز ڂ ـڂي ـڂ ثفٴفؼڂڀؽ

اق ٌفٺ ڂا١٬یز ثڃؼ غڃؼٺ ـڂ ؼٸؽاـی ثؽٺ. اڂپ  ثڅ وٽز اسب٪ ـاڄ ٰح ٰفؼٺ ڂ و١ی ٰفؼٺ ٰٽی ثبثز ؼـڂ٤ی ٰڅ

 .چب زیكی ڀٽیؽڂڀىشٿ

 ..ټیؽڂڀی ٨فؼا ثبیؽ ثفی ٌفٰز _

٬ؽٺ چبٺ وىز ٌؽڄ ثڅ وٽز چٽشب ثفٴٍز ٰڅ ٬ّؽ ثٹځؽ ٌؽپ ؼاٌز. سیځب ثب ثی س٩بڂسی اق ٰځبـٺ ٴؿٌز ڂ ثڅ 

  .وٽز اٌذكغڃڀڅ ـاڄ ٰح ٰفؼ. قثڃڀٻ اق سفن اثفڂ ثڅ سڅ ضٹ٭ٻ زىجیؽ

 كی ثڅ ٌٽبچب ٴ٩شڅ؟ټڇځؽن زی_

 :چفؼڂ غڃاچف زٍٻ اثفڂیی اڂټؽپ ڂ ټٍٱڃٮ ڀڅ ای ٸت قؼپ. چٽشب ټ١شدت دفویؽ

 غجف ڀؽاـی؟_

 ...ؼٸٻ ٴڃاڄ ثؽ ټیؽاؼ. سٹ٩ٿ اټفڂق ِجطً

 ...اس٩ب٬ی ا٨شبؼڄ؟ زی ـڂ ثبیؽ غجف ؼاٌشڅ ثبٌٻ _

  :چٽشب ـڀٵً دفیؽ ڂ ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ سیځب ثب سشڅ دشڅ ٴ٩ز

 ...ڀڅ ٨٭ٗ ټڇځؽن _
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 .٤یٛ ؼاـ سیځب ضف٨ً ـڂ ثفیؽ. سیځب ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ "چٽشب"

 ...ثڇشفڄ ثفی ؼڂي ثٵیفی ڂ ٰٽی اوشفاضز ٰځی_

 .اق ایځٱڅ ٬فاـ ثڃؼ زیكی ټشڃخڅ ڀٍٻ ؼٶ ڂ ـڂؼڄ ٺ ثڅ چٻ دیسیؽ. ټٿ سب ٨فؼا ټیٽفؼٺ

 ...ٌت ٬فاـ ثفیٻ ټڇٽڃڀی...ټیشڃڀی چٽفاچٽڃپ ثیبی سب ضبٸڃ چڃا_

 ... ثب ٬ؽٺ چبی ٠ّجی سڃ اسب٬ٻ ـ٨شٻ ڂ ؼـڂ ټطٱٻ دٍز وفٺ ثىشٻڀؿاٌشٻ ضف٨ً ـڂ اؼاټڅ ثؽڄ.

ِؽای ؼاؼ ٨فڀٵیه ٴ٩شٿ سیځب ثٹځؽ ٌؽ. ٸجڅ سػز ڀٍىشٻ ڂ ؼوشٻ زځٳ ټڃچبٺ ٌؽ. ثبیؽ ثڇً قڀٳ ټیكؼٺ 

ٴڃٌی ـڂ ثفؼاٌشٻ. ٸیىز ټػب٘جیٿ ـڂ ثبال دبییٿ ٰفؼٺ ڂ ـڂی اوٽً ټٱث...ؼـ سڃاڀٻ ڀجڃؼ ِؽاي ـڂ 

 .ثٍځڃٺ... ڀڅ ضبال

 .ی ٨فڀٵیه ٴ٩شٿ چٽشب اق دٍز ؼـ اڂټؽ. س٭څ ٰڃسبچی قؼِؽا

 .٨فڀٵیه اق ؼوز ټب ٠ّجبڀی ڀٍڃ...ثڇشف غڃؼر ث٩ڇٽی. اغال٪ ټڇځؽن ـڂ ٰڅ ټیؽڂڀی_

 .دڃقغځؽی قؼٺ. ثٹڅ غیٹی چٻ غڃة ټی ٌځبغشٽً. ټٹٱڅ ٠ؿاثٻ ثڃؼ

 .ثی سڃخڅ ثڅ اٸشٽبوً دیبٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ غیٹی ټطشفټبڀڅ ثب ٠ّبة ټشٍځح سبیخ ٰفؼٺ

 ټٿ زی ـڂ ثبیؽ ثؽڂڀٻ؟ _

 .قیبؼ ٘ڃٶ ڀٱٍیؽ ٰڅ خ١جڅ دیبٺ چب ـڀٵی ٌؽ

 اس٩ب٬ی ا٨شبؼڄ؟...آؾیٿ  غبڀٻ _

 .٬جٷ اق سبیخ خڃاة ثال٨بِٹڅ اق ٌٽبـڄ ڀبٌځبوی دیبټی ٨فوشبؼڄ ٌؽ

 ...ثَڅ غبڀٻ غبڀٽب...ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٌٽبـڄ ټځڃ ؼاـی ٌیٙڃپ! ـویؽپ ثػیف _

 (څ ثڃؼ.)٘ڃ٨بپاغف دیبټً اوٽً ـڂ ؼاغٷ دفاڀشك ڀڃٌش
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اٌٱی ثی اغشیبـ اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٱیؽ. اڀٵٍز چبٺ وف ٌؽ. غڃؼي ثڃؼ ثب یٯ ٌٽبـڄ ؼیٵڅ. اِال ڀیبقی 

ڀجڃؼ سب اوٽً ـڂ ثػڃڀٻ. ڀٽی غڃاوز ټؽـٰی ثفای اثجبر ضف٦ چبٺ ؼاٌشڅ ثبٌٻ. ثبیؽ ټی ٨ڇٽیؽٺ ایٿ ٘ڃـ 

اڂپ چیر ڂ٬ز ټٿ ـڂ اؼٺ ضىبة ضف٦ قؼپ اقي ث١یؽڄ؛ اڂپ چیر ڂ٬ز ټٿ ـڂ ثب ٨بټیٷ غٙبة ڀٽی ٰفؼ. 

 .ڀٽی ٰفؼ؛ اڂپ ٨٭ٗ قاؼڄ ٌؽڄ ثڃؼ ثفای اقاـ ټٿ

......... 

ِجص ثڃؼ. اق  6زٍٻ چبٺ ـڂ ـڂی چٻ ٨ٍبـی ؼاؼٺ. غیفڄ ثڅ و٭٧ ؼوشی ثڅ دیٍڃڀی ست ؼاـٺ ٍٰیؽٺ. وب٠ز 

ثڃؼ؛ ټؽاٺ ؼیفڂق سب چٽیٿ ٸطٝڅ اق اسب٪ ثیفڂپ ڀف٨شٻ؛ ضشی دٹٯ چٻ ـڂی چٻ ڀؿاٌشٻ. غڃاة اق وفٺ دفیؽڄ 

دیبٺ ټڇځؽن ـڂ ټی غڃڀؽٺ یب ـ٬ٻ و٩شڅ چبیی ٰڅ اټٕب ٰفؼڄ ثڃؼٺ ـ٠ٍڅ ثڅ اڀؽاټٻ ټی اڀؽاغز. اڀٵبـ سبقڄ 

 .چٕٻ ٰفؼڄ ثڃؼٺ زڅ ٤ٹٙی ٰفؼٺ

اٴف ـڂی ضف٨ً ټی ټڃڀؽ، ټٿ ـڂ اغفاج ټی ٰفؼ ؼ٬ی٭ب زڅ غبٰی سڃ وفٺ ټی ـیػشٻ؟ ثب اسٽبٺ ضدز دؽـ 

 .ضشٽب ثبیؽ ثفټی ٴٍشٻ

ثیٍشف ٌؽ. ٨ٱف ټی ٰفؼ؛ ټثٷ چٽیٍڅ ٘ٹجٱبـچب ؼٸٍڃپ ڂاوڅ خڃڂڀی ټٿ یب ټبؼـ وڃغشڅ؛ ثڅ وڃقي زٍٻ چبٺ 

اٸشٽبن چبیی ٰڅ ټی ٰفؼیٻ، ثڅ غڃپ ؼټب٢ ٌؽپ ٨فثؽ. غجف ڀؽاٌز ٰڅ اق ؼـة ثبقؼاٌشٵبڄ، اق ا٠شجبـي ضف٦ 

 .!ټیكؼ. اق ا٠شجبـی ٰڅ ټیڃپ خٽب٠ز ثبقاـی ضبج ا٬ب ٰفؼڄ ثڃؼي

بیؽ چفزڅ قڂؼسف ٰبـچبٺ ـڂ ـاوز ڂ ـیىز ټی ٰفؼٺ ڂ ثڅ ٌفٰز ټی ـ٨شٻ. ثڅ اچٻ ثب ڀیٻ غیكی ـچب ٌؽ. ث

٘ف٦ ضٽبٺ غٽیؽڄ ـاڄ ا٨شبؼڄ ٺ سب ثٹٱڅ ٰٽی وفضبٶ سف ثٍٻ. یٯ ؼڂي اة ٴفٺ ٌبیؽ اق ایٿ ٰىٹی ـچبٺ ټی 

ٰفؼ. غؽا ټی ؼڂڀىز ز٭ؽـ ؼڂوز ؼاٌشٻ سب ټؽر چب سڃ چٽیٿ زڇبـ ؼیڃاـی ٰك ٰځٻ ثؽڂپ ؼ٤ؽ٤څ ای؛ اټب 

 ...ا٨ىڃن

ڂاوڅ اټفڂق ٰٹی ٰبـ ؼاٌشٻ...ٰٹی ثفڀبټڅ. ثبیؽ ثڅ چٽٍڃپ وفڂ وبټڃڀی ټی ؼاؼٺ سب خبدبٺ ـڂ سڃ ایٿ ٌڇف 

 .ٰڃ٨شی ټطٱٻ ټی ٰفؼٺ. ټٿ اؼٺ ثفٴٍشٿ ڀجڃؼٺ

قیف ؼڂي غڃؼٺ ـڂ ٴفثڅ ٌڃـ ٰفؼڄ ثفڀبټڅ چبٺ ـڂ ټی زیؽٺ. ثػبـ ضٽڃٺ ٸٽه سفٺ ٰفؼ. ؼڂوز ؼاٌشٻ زٍٻ 

 .ؽر قټبپ ٘ڃالڀی ثڅ غڃاة ثفٺ اټب زٍٻ ثىشٻ سب زیكی اق ٬ٹٻ ڀیڃ٨شڅثىشڅ ٧ٰ ضٽڃٺ ؼـاق ثٱٍٻ ڂ ټ
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ـ٨شٿ ثڅ  4ـ٨شٿ ثڅ ؼاڀٍٵبڄ... اٸشٽبن ثڅ اوشبؼ ټڇفخڃ...وٹ٧، ڂ٠ؽڄ ڀڇبـ...اٸشٽبن ثڅ اوشبؼ یڃو٩ی. وب٠ز "

 .ٌفٰز

ڂپ ڀجڃؼ. ؼا٤ی اة دڃوشٻ ـڂ وڃقپ وڃقپ ٰفؼ؛ اټب ثب غیبٸً غڃؼٺ ـڂ ڂاؼاـ ثڅ وبقي ٰفؼٺ. ٠ؿاثً ثؽسف اق ا

 .!ثؽ دڃوز ٰٹ٩شٻ ٰفؼڄ ثڃؼ

اق چٽیٿ ضبال چٻ ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ؼڂوز ڀؽاـٺ اټفڂق ثجیځٽً. سفخیص ټی ؼاؼٺ اڂٸڅ ٰبـی ثب ـئیه ِطجشی 

ؼاٌشڅ ثبٌٻ ڂ ٰٽشف ٌڃٰڅ ثٍٻ اق ٰبـی ٰڅ ٬فاـ اڀدبٺ ثؽٺ. ضشٽب ثبقٺ ټی غڃاؼ سب ٌت سځجیڅ ٺ ٰځڅ قټیٿ چب 

 .یٱی ـڂ ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ٬فاـ ڀیىز ثبقچٻ ٰىی ټشڃخڅ ثٍڅـڂ ٘ی ثٱٍٻ؛ یب ٬ڇڃڄ ي ـڂ وفؼ. ایٿ 

ټی ٌؽ ِطجز ثب ـئیه ثؽڂپ چیر ټكاضٽی!؟. ٌٱڃ٨څ چبی ؼٸٻ ثڅ خځت ڂ خڃي ا٨شبؼ ڂ ٸجػځؽڄ ټطڃی ثڅ 

 زیكي چٽڅ ٌفٰز اڂپ  غیبٸً ڀٍڃڀؽٺ ـڂ ٸت چبٺ. ؼٸٻ ٰٽی ڀیبق ثڅ ؼٸػڃٌی اق خځه ضدشی ټی غڃاوز.

 .ٸ١ځشی اڂپ خك ثڅ ڀجڃؼ؛ ثؽ

غشی ٰڅ قیف دڃوشٻ ٤ٹشیؽ اق ضٽبٺ ثیفڂپ اڂټؽٺ. ضڃٸڅ ٺ ـڂ ؼڂـٺ دیسیؽٺ ڂ ټڃچبٺ ـڂ ثب وٍڃاـ غٍٯ ثب ٰف

ٰفؼٺ. ټبڀشڃ ڂ ٌٹڃاـ وڃـټڅ وبؼڄ ای ـڂ اق ټیڃپ ٸجبن چبٺ اڀشػبة ٰفؼٺ ڂ ثب ټ٭١ځڅ ٰڃسبچی ثب ڂوڃان اټبؼڄ 

 .ٌؽٺ

ڂ خؽیشٻ ثٍڅ. غڃؼٺ ـڂ وذفؼٺ ثڅ اـایٍی  ثبیؽ اټفڂق ـوٽی سف اق چفثبـ ضبٔف ټی ٌؽٺ سب سیذٻ ټكیٿ ثف اضشفاٺ

ٰڅ چٽیٍڅ ڀ٭بة غڃثی ثفای خٽب٠ز قپ چبیی ټثٷ ثڃؼ. قپ چبیی ٰڅ ؼـؼٌڃپ ـڂ دٍز وبیڅ چبی ؼڂؼی 

دځڇبپ ټی ٰفؼپ. چیر ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ِڃـسٻ ـڂ سڃ اییځڅ ثجیځٻ. ِڃـسی ٰڅ ټؽر چبوز ثیٵبڀڅ ثڃؼ. وفٺ 

 .ؼٺ ثبال ثفؼٺـڂ سب ضؽی ٰڅ ٬بؼـ ثڅ وفظ ڂ و٩یؽ ٰفؼڀً ثڃ

چبٸڅ ؼڂـ زٍٽٻ ـڂ ثب دځٱٳ، چٻ ـڀٳ دڃوز ٌیٍڅ ایٻ ٰفؼٺ. ـلٴڃڀڅ ِڃـسی ٰٽشف ٴڃڀڅ چبی اة ٌؽٺ ـڂ 

ڀٽبیبپ ټی ٰفؼ. غٗ زٍٻ دڇٿ زٍٻ چبی غڃاة اٸڃؼٺ ـڂ غٽبـ خٹڃ ټی ؼاؼ. ـل ٰبٸجبوی ثڅ ٸت چبی ثفخىشڅ 

ثٷ سطٽٷ! ضبال ټی سڃڀىشٻ ٰٽی زڇفڄ ٺ ـڀٳ ؼاؼ. ضبال زڇفڄ ٺ ثی ڀ٭ُ ڂ ثٍبي ثڅ ڀٝف ثڅ ټی ـویؽ ڂ ٬ب

 .٤ٽځبٰٻ ـڂ سطٽٷ ٰځٻ
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ثب ـٔبیز ڀىجی ڂ سٱفاـ زځؽ خٽٹڅ اڀفلی ثػً ؼـة اسب٪ ـڂ ثبق ٰفؼٺ. ؼوز ڂ دب ٌٱىشڅ ټی ؼڂڀىشٻ ٬فاـ 

 .ڀیىز اټفڂق ٰبئځبر ثڅ وفا٤ٻ ثیبپ ڂ ؼـیسڅ چب غڃٌجػشی ـڂ ثڅ ـڂٺ ثبق ٰځٿ

فؼٺ سب ؼٸدڃیی ثف ـ٨شبـ ؼیٍجٻ ثٍڅ؛ چفزځؽ ٨٭ٗ سب ٜڇف ٬جٷ اق ـ٨شٿ ثبیؽ ِجطبڀڅ ټ٩ّٹی اټبؼڄ ټی ٰ

ؼٸڃادىٻ ٌؽپ ث١ؽ اق اڂپ چٻ ڀٵفاپ سیخ قؼپ ڂاوڅ ؼڂـچٽی ټبچبڀڅ ای ٰڅ سفسیت ټی ؼاؼپ. ؼـ ایٿ ضؽ ټڇٻ 

 !ثڃؼٺ

 

 غڃـی ڀڇبـ ټیك ؼڂـ  اچىشڅ دب ثڅ ثیفڂپ ٴؿاٌشٻ ڂ ثڅ ٘ف٦ اٌذكغڃڀڅ ـاڄ ٰح ٰفؼٺ ٰڅ ثب ؼیؽپ چٽشب ڂ سیځب

ؼـة غٍٱٻ قؼ. غیٹی ٰٻ دیً ټی اڂټؽ قڂؼسف اق ټٿ ثیؽاـ ثٍٿ ڂ ڂٜبی٧ ټٿ ـڂ  زبـزڃة ثیٿ ای ٸطٝڅ

 !اڀدبٺ ثؽپ. ٌڃـ ؼٸٻ ثیٍشف ٌؽ؛ اټفڂق ٜبچفا ـڂق غبِی ثڃؼ

ثب ِؽایی ٰڅ ثڅ قضٽز وفضبٶ ثڅ ڀٝف ټی ـویؽ والٺ ٰفؼٺ. اق چ٫ چ٫ چبی ؼیٍت ٰٽی ِؽاٺ غً ؼاـ 

 .ثڃؼ

٠بؼر ؼاٌشٿ ثڅ ایٿ ثؽ٬ٹ٭ی چبی ټٿ ثڅ ایٿ ؼٸٵف٨شٵی چبیی ٰڅ قټبپ ټی ثفؼ چفؼڂ ثب ٸجػځؽ وف ثبال اڂـؼپ. 

 .ثٍٻ  سب ثبقچٻ ٨فڀٵیه ِجڃـ

 قضٽز غڃاچف چفؼڂ ثفای ایٿ ڂ ؛ ثڃؼ ٌؽڄ ٌىشڅ چب ٜف٦ س٩بڂر ایٿ ثب اټب ثڃؼ؛ ؼیفڂق ڀبټفسجی ثڅ  اٌذكغڃڀڅ

 .. چٽشب ـان ټیك ثڃؼڀٍىشٻ ڂ ٺٍٰیؽ ثیفڂپ ـڂ سیځب ـڂثفڂی ِځؽٸی اڀؽاغشڅ ثبال اثفڂیی!. ثڃؼ ڂا٨فی

ڀٵبڄ ٰځدٱبڂٌڃپ ـڂی ِڃـسٻ زفظ ټی غڃـؼ. ایٿ ضدٻ اـایً اق ټٿ ث١یؽ ثڃؼ! ٰٽی غدبٸز ٍٰیؽٺ؛ ڀڅ اق 

 .اـایً قیبؼ؛ ڀڅ اق دڃٌڃڀؽپ ٴڃؼی قیف زٍٻ چبٺ اق ایځٱڅ غیٹی ڂ٬شڅ ؼڂـ ٌؽٺ اق ؼڀیب ؼغشفاڀڅ ٺ

فؼٺ. ِجطبڀڅ ٸؿیؿ سفیٿ ڂ٠ؽڄ ٤ؿایی ټٿ ثڃؼ. ؼـ ثی ضف٦ ڀڃپ سىشی ثفؼاٌشٻ ڂ ا٤ٍشڅ ثڅ ٰفڄ ټفثبیی ٰ

چفٌفایٙی ڀٽی سڃڀىشٻ اقي ؼٶ ثٱځٻ. اٌشڇب ٰڃـ ٌؽٺ ثفٴٍز سبقڄ ټ١ؽڄ ثیسبـڄ ٨ڇٽیؽ یٯ ـڂق ٰبټٷ 

 .ٴفوځٵی ٍٰیؽڄ
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٘ڃـی ٰڅ ـلٺ دبٮ ڀٍڅ ؼچځٻ ـڂ سب اغف ثبق ٰفؼٺ ڂ ٸ٭ٽڅ ٺ ـڂ سب اڀشڇب زڃدڃڀؽٺ. ٘ٽٟ ٰفڄ ڂ ټفثب اٸجبٸڃ چڃوٻ 

 ...اثف ٰفؼ؛ اڀفلیٻ ـڂ ؼڂ زځؽاپ. اڂڂٺـڂ زځؽ ثف

 .ِڃـر چف ؼڂ غڃاچف ثڅ اڀی خٽٟ ٌؽ. ټٹر ڂ ټٹڃزٻ ثب ٸؿر ِؽاؼاـ ٌؽ...٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ ثڃؼ

 ...غبٮ ثفوفر ٨فڀٵیه ثب ایٿ غڃـؼڀز_

سیځب ثب زځؽي خٽٹڅ ي ـڂ ٴ٩ز ڂ اچىشڅ ڂ ثب دفوشیم ٌفڂٞ ثڅ ٸ٭ٽڅ ٴف٨شٿ ٰفؼ. اڀٵبـ ڀٍڃپ ټی ؼاؼ... ثجیٿ؛ 

 !فیبؼ ثٵی

 ـڂ اټبؼڄ ٸ٭ٽڅ. ثفٴٍز ـاڄ ثیٿ ؼوشٻ  ٸجػځؽی قؼٺ ڂ ٸ٭ٽڅ ث١ؽی ـڂ ؼڂثفاثف ٴف٨شٻ ٰڅ اق ڀٵبڄ ټش١دت چٽشب

 !قؼڀی دٹٯ ثؽڂپ ثڃؼ ٌؽڄ قڂټٻ. ٴؿاٌشٻ و٩ف ـڂی

 .اغٻ ٰفؼٺ

 زشڅ سڃ؟_

 ضبٸز غڃثڅ؟_

څ چبی قیف زٍٻ چبی د٩ٯ ٰفؼڄ ي چځڃق اق اـایً ؼیٍت ویبڄ ثڃؼ. ټڃچبی ٶ*غز غفټبییً، ڂق ؼڂـٌبڀ

٠فیبڀً ـیػشڅ ثڃؼ ٰڅ زڇفڄ ي ـڂ ثبڀٽٯ ڂ غڃـؼڀی ٰفؼ ثڃؼ. سبح سځً چٻ ـڀٳ ـل دفاٰځؽڄ ؼڂـ ٸت چبي 

 !ثڃؼ...وفغبثی

ٸجػځؽ قؼٺ اڀٵبـ سیځب چٻ اق زڇفڄ ؼڂوز ؼاٌشځی غڃاچفخبپ غڃًٌ اڂټؽڄ ثڃؼ ٰڅ ٘ج٫ ٰالوً سؿٰفی 

 .ڀؽاؼڄ ثڃؼ

 .اڂڂٺ ثڇشف اق ایٿ ڀٽیٍڅ_

ٍٻ چبي ټڃج ټیكؼ ؼوشی ٰڅ ثی اغشیبـ ـڂی ټیك ټٍز ٌؽڄ ثڃؼ ٨ٍفؼ. سبقڄ اق چٽشب ثب ڀٵفاڀی ٰڅ سڃ ز

 !ضفاـر ؼوشً ٨ڇٽیؽٺ ز٭ؽـ ـڂ ثڅ ټڃر چىشٻ
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غؽاـڂٌٱفی ٸت قؼ... ثب ٸجػځؽڄ ټطڃی. یٱٻ ؼیٵڅ ثب ایٿ ضبٸز ٤ٻ قؼڄ ي ثڇٻ غیفڄ ټی ٌؽ ټٙٽئځب قیف 

 .ٴفیڅ ټیكؼٺ ڂ ا٠شفا٦ ټی ٰفؼٺ ز٭ؽـ غڃؼٺ ـڂ ثبغشٻ

 !ٍٰیؽ ڂ ٴبق ضفِی اق ٸ٭ٽڅ ي ٴف٨ز. اڂپ چٻ ٠ّجی ثڃؼ...ٌبیؽ چٻ ټٕٙفةسیځب دڃ٨ی 

 زٍٽبر ٬فټكڄ...ؼیٍت ڀػڃاثیؽی؟ زفا ٬فِبسڃ ڀػڃـؼی؟_

زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ چٽشب ڂٶ ٰٿ ڀجڃؼ. ٬فَ زڅ ڀیبقی ثڃؼ ڂ٬شی ټی ؼڂڀىشٻ ٬فاـ ثبقچٻ ٰبثڃن چبی ثی 

یف ؼوشً ثیفڂپ ٍٰیؽٺ. ٤فیؽٺ ثب ِؽای ڀىجشب وفڂسڅ ثجیځٻ. ٠ّجی ثڅ وٽشً زٍٻ ثبق ٰفؼٺ. ؼوشٻ ـڂ اق ق

 .ثٹځؽ

اٴف ڀٵفاپ ضبٸٻ ثڃؼی ثڇٻ ټی ٴ٩شی اڂپ ټڇځؽن ٸ١ځشی زڅ غڃاثی ڂاوٻ ؼیؽڄ سب ټثٷ ٰڃؼپ چب ثڅ ڀٝف _

 .ڀیبٺ

ٸت چبي ٸفقیؽ. ؼٸٻ ټٿ چٻ ٸفقیؽ اق وٱڃر سیځب ٰڅ ثب غیبٶ ـاضز ټ٥ٍڃٶ غڃـؼپ ثڃؼ. اڂپ چٽڅ زیكـڂ ټی 

 .ؼڂڀىز

. ٴف٨شٻ ڀ٩ىی. ڀٵڅ ټٿ ثڅ زیكی ثڃؼ  یٻ ـڂ ثڅ غڃاچفي ؼیؽ ٰڅ دڃقغځؽی قؼ. اڂپ ثڇً ٴ٩شڅچٽشب ڀٵبڄ ٠ّج

 اق ـڂقی سفویؽ ټی ٰڅ ټڇځؽوی. ټځڅ اق ثیٍشف ټڇځؽن ٬فة ڂ اـج ؼڂڀىشٻ ټی ټیكؼٺ چٻ ڂٸك خكڂ چفز٭ؽـ

وز ؼاٌشٻ ٿ ټٍشب٬بڀڅ ؼڂټ چفزځؽ ثٍڅ؛ ٠ّجی ٰڅ ضبٸی ثڅ ڂای سیځب ٬ڃٶ ثڅ! ڀبـاضز یب ثٍڅ ٠ّجبڀی ؼوشً

 .غٍٽً ـڂ ثفای یٱجبـچٻ ٌؽڄ ثجیځٻ

 :چٽشب دفیٍڃپ ؼوشی ثڅ ټڃچبي ٍٰیؽ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ و١ی ټی ٰفؼ ٘جی١ی ثبٌڅ ٴ٩ز

 .ضؽا٬ٷ یٱٻ ثیٍشف اـایً ټی ٰفؼی. ټڇځؽن ده ټیڃ٨شڅ ؼغشف _

ټٿ  غڃؼي ڂ سیځب چفچف غځؽیؽپ. ثبقچٻ وڃلڄ ٌؽٺ ڂاوڅ ؼـؼڂ ؼٶ چبیی ٰڅ ٰفؼٺ..زفا ٰىی ثبڂـ ڀٽی ٰفؼ!

 !ڀجیځٻ ثؽڀٻ ڂ سٿ ـڂی  ضبٔف ثڃؼٺ ثبثب ڀڃـڂق ثٍٻ ڂٸی زٍٻ چبی ٰځٱبي ٴفي ـڂ

 .دڃقغځؽ قؼٺ
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٨ٱف ټی ٰفؼپ ڂاوڅ ؼٸجفی اـایً ٰفؼٺ؛ ڂاوڅ خٹت سڃخڅ ټڇځؽن! اڂپ چٽیٿ ٘ڃـ ټٿ ـڂ ؼـوشڅ ٬ڃـر   

 .ټی ؼاؼ ڂٸی ٰی ثڃؼ ٰڅ ثبڂـ ٰځڅ!...ثڅ ؼـٮ

 .س٥ییف ضبٸشٻ قؼٺ ؼوشی ثڅ ِڃـسٻ ٍٰیؽڄ ٸجػځؽڄ ڀ٩ّڅ ای ثفای

 ...ثبالغفڄ یٯ ـڂق ثڅ چٽشڃپ ثبثز ټی ٰځٻ اڂپ زڅ خڃڀڃـیڅ _

 .!ڂ ایځٱڅ ثڇٻ ڀٝف ؼاـڂ ٨بٰشڃـ ٴف٨شٻ...ثیٍشف ڂاوٍڃپ ٌجیڅ خٯ ثڃؼٺ ڂ یٯ وفٴفټی

 .ایځجبـ غځؽڄ ٌڃپ ـڂ غڃـؼپ

 .ٸیً ثبال دفیؽسیځب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ دبیبپ ڀبټڅ ای ٰڅ ـڂی ټیك ٰځبـ ؼوشٻ ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ ٰفؼ. اثفڂچبی چال

 اڂٶ ټیػڃای ثفی ؼاڀٍٵبڄ....؟_

 .غٻ ٌؽٺ سب ٰفڄ ٠ىٹی ٸ٭ٽڅ ثٵیفٺ ڂ ټٿ چٻ ٜبچفا ثی س٩بڂر ثڅ ڀٝف ثفوٻ

 .اـڄ... ث١ؽ اق اڂڀٻ ټیبٺ ٌفٰز_

 :ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ثؽڂپ دٹٱی قؼڀی سبٰییؽی ٴ٩ز

 .ثب ټٿ ثبیؽ ثیبی ٌفٰز_

 ...ڀٽی سڃڀٻ اټفڂق ثبیؽ_

 .اـ ٰفؼثبقچٻ دٹٱی قؼ ڂ سبٰییؽی سٱف

 .ټڇځؽن سڃ ـڂ ثبیؽ اټفڂق ٌفٰز ثجیځڅ_

ټی غڃاوشٻ ثٵٻ ٴڃـ ثبثبی ټڇځؽن ٰڅ ضبٸز ڀٵبچً اـس١بٌی اق سفن، غڃاچً ڂ ڂاچٽڅ ای ثڃؼ ٰڅ زیكی 

اقي وفؼـڀٽیبڂـؼٺ. ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ چٽشب اڀؽاغشٻ ٰڅ اڂپ چٻ ثؽسف اق ټٿ ټ١شدت ثڅ غڃاچفي غیفڄ ثڃؼ. ټٙیٟ 

یبٸً ـاضز ٌؽ. وفی دبییٿ ٴف٨شڅ ټ٥ٍڃٶ قچفټبـی ٰڅ اق ٴٹڃٺ دبییٿ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. دڃ٨ی ٍٰیؽ. غ

 .ټیڃټؽ ٌؽٺ. ٨ٍفؼپ ؼوشٻ سڃوٗ چٽشب چٻ اثفی ڀؽاٌز ڂ ثؽسف ؼٸڇفڄ اڂـ ثڃؼ
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******************************* 

ڀیٻ وب٠ز ث١ؽ چٽفاڄ سیځب ـاچی ٌفٰز ٌؽیٻ...اڂپ سڃ وٱڃسی ٰڅ ٨ٍبـٺ ـڂ ثڅ ٩ِف ټی ـوڃڀؽ ـاڀځؽٴی ټی 

ؼ ڂ ټٿ ڀبغڃپ ټیدڃیؽٺ اق اوشفن. ٘ج٫ ثفڀبټڅ ث١ٕی ـڂقچب، وفٰڃزڅ ٌفٰز دیبؼڄ ٺ ٰفؼ سب ؼـٰځبـ چٻ ٰف

ؼیؽڄ ڀٍیٻ. چیر ؼٸیٷ ٬بڀٟ ٰځځؽڄ ای ثفای ایٿ ٰبـ ڀؽاٌشیٻ اټب اق اڂٸیٿ ـڂق اوشػؽاټٻ ٘ج٫ ٬بڀڃپ ڀبڀڃٌشڅ 

 .ٻ ـڂ ټؽیڃپ سیځب ثڃؼٺای چفؼڂ ٠ڇؽ ثىشڅ ثڃؼیٻ ٰىی اق اٌځبییٽڃپ ا٘الٞ دیؽا ڀٱځڅ. چفزځؽ ٥ٌٹ

ڀٵڇجبپ والٺ ثٹځؽ ثبالیی ثڅ ٰبـټځؽ غبڀٽی ٰڅ قڂؼسف اق ټٿ ټىیف دٹڅ چب ـڂ ثبال ټی ـ٨ز ٰفؼ. ضشی سب ٰٽف ثڅ 

دبي ثٹځؽ ٌؽڄ ثڃؼ. ټٿ چٻ دٍز وفي والٺ ڂ ـڂق غڃٌی ثڇً ٴ٩شٻ ٰڅ ثال٨بِٹڅ اغٻ ٰڃزٱی ٰفؼ ڂ 

 !ـڂی ِځؽٸی ڀٵڇجبڀیً ڀٍىز...ڂا

ٻ ڂ ثی س٩بڂر اق ٰځبـي ٴؿٌشٻ...ثڅ ؼـٰی ٸت قؼٺ...اڂٶ ِجطی ٬یب٨څ ٴف٨شٿ ایٿ ـڂ ٰٻ اثفڂیی ثبال اڀؽاغش

 !ؼاٌشٻ

سفخیص ؼاؼٺ وڅ ٘ج٭څ ـڂ اق اوبڀىڃـ اوش٩بؼڄ ٰځٻ. ٰٽی ټ١ٙٷ ٌؽٺ سب ڀڃثز ثڅ ایٿ ٘ج٭څ ثفوڅ. چٽیٿ ٰڅ 

 ڂ چٿ خك څٰ ٰفؼٺ ثػیفی ِجص ڂ والٺ. ٌؽپ ٴفؼ ٰفؼڄ د٧ زٍٻ خ٩ز ًٌ ٌؽ ثبق ټ٭بثٹٻ اوبڀىڃـ  ؼـة

بیؽٺ ڀٍؽ. ٫ٌ ڂ ـاوز ثب اڂٸیٿ ٬ؽټٻ ایىشبؼپ...ٌبیؽ ثڇشف ثٵٻ ثب ٨بِٹڅ ثڅ ٘ف٦ زخ ٰبثیٿ ٠ ای وف٨څ سٯ

یٱؽ١٨څ خٽٟ ٌؽپ سب غؽایی ڀٱفؼڄ ثب ټٿ ثفغڃـؼی ڀٱځٿ. ؼڂ ټفؼ ڂ یٯ غبڀٻ ٰڅ ثڅ قڂـ غڃؼي ـڂ ٰځبـ 

ب سفخیص ؼاؼٺ ثب اغٻ ٠ٽی٭ی دٍشٻ ٍٰیؽ. چفوڅ اق ٘ج٭بر ټػشٹ٧ ثڃؼپ؛ ٰٻ ڂ ثیً ٌځبغز اڀؽٰی ؼاٌشٻ اټ

 !ـڂ ثڇٍڃپ ٰځٻ. ٴڃیب اڂٶ ِجطی چٽڅ ـڂ ثبیؽ ضڃاٸڅ چٽڃپ وٽز ټی ٰفؼٺ

 .ؼوشٻ ـڂی ؼٰٽڅ وڅ ٨ٍفؼڄ ٌؽ. ٘ج٭څ ټڇځؽویٿ ټٍبڂـڄ ڂ ټؽیفیز

ضه ڀٵبڄ غیفڄ ڂ در در چبی ـیكٌڃپ ٰال٨څ ٰځځؽڄ ثڃؼ. ٸطٝڅ ای ٨ٱفٺ ثڅ وٽز اـایً ٤ٹیٝٻ ـ٨ز ڀٱځڅ 

 !ؼٺٰبـ اٌشجبچی ٰف

یٱی یٱی ثڅ وف٠ز ثیٿ ٘ج٭بر دفاٰځؽڄ ٌؽپ ڂ ټٿ چٻ ثب ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ؼڂزځؽاپ ثڅ ٘ج٭څ وڃٺ ـویؽٺ. 

ِؽای دبٌځڅ چبی ٩ٍٰٻ قڀٳ ؼاـ سڃ وبٸٿ ټی دیسؽ. وبٸٿ اق ؼڂ ٬ىٽز ټدكا سٍٱیٷ ٌؽڄ ثڃؼ...وٽز 

وٽز زخ ټىیف  ـاوز ټفثڃٖ ثڅ ٴفڂڄ ټڇځؽویٿ ٌفٰز ڂ وٽز زخ اڀشڇب وبٸٿ اسب٪ ټؽیفیز! ڀٵبچٻ ـڂ اق
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ٴف٨شٻ ڂ ثب وف والٺ ڂ ِجص ثػیفی ثڅ ټڇځؽن ضٍٽشی ڂ ټڇځؽن ٬بؼـی ؼاؼٺ ٰڅ اق ثیٿ دبـسیٍٿ چبی 

اسب٬ٯ چب ٴفؼپ ٍٰی ٰفؼڄ ثڃؼپ ڂ ثب زٍٻ چبی ڂق٪ ٌؽڄ ټی دبییؽڀٻ. اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼٺ ڂ ثڅ وٽز 

ٸطٝڅ ای اق ٌٹڃ٤ی ټیكٺ ٬ؽٺ  ټیكٺ ٰڅ اق غڃي ٌبڀىیٻ ؼ٬ی٭ب ټ٭بثٷ اسب٪ ټؽیفیز ڂ ټڇځؽن ثڃؼ زفغیؽٺ.

 چبٺ ٌٷ ٌؽ. ټثٷ ټځٳ چب زٍٻ ـیك ٰفؼڄ ثڃؼٺ اق ایځٱڅ ؼـوز ټی ثیځٻ؟

 !...غبڀٻ اؾیٿ_

ڂوبیٷ چبٺ ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ ڂ ؼوز ثڅ ٰٽف ثڅ ٘ف٦ ِؽا زفغیؽٺ. غیىی ؼوز چبي ـڂ ثب ټبڀشڃي 

 .ـڂی ټیك خؽا ٰفؼٴف٨ز ڂ ثب ٸجػځؽڄ دٹیؽی، ٬فڂ ٤ٽك ؼاـ ثڅ وٽز ټیكٺ اڂټؽ. ثفٴڅ ای اق 

 ...غیٹی ڂ٬شڅ ټځشٝفسڃپ ثڃؼٺ...ټڇځؽن ٴ٩شڅ ثڃؼ ضشٽب سٍفی٧ ټیبـیؽ _

 .ثفٴڅ ـڂ ثب ٸجػځؽڄ ٠ٽ٫ ٴف٨شڅ ـڂ چڃا سٱڃپ ؼاؼ

 ...ایٿ ڂٜبی٧ اټفڂق ٌٽبوز غبڀٻ_

اغٻ ٰفؼڄ ثفٴڅ ـڂ ٴف٨شٻ. ثب زٍٻ ٤فڄ ای ثی اچٽیز زٍٽی سڃ ضؽ٬څ زفغڃڀؽٺ ٰڅ اق غڃڀؽپ ڀڃٌشڅ چبی 

 ....ؽ ٘ڃ٘ی ڂاـ زٍٻ چبٺ ـیك سف ٌؽ...غؽایب ټٿ ٰڃـ ثڃؼٺ یبسڃي چف زځ

 ...چٽبچځٵی ثب ٌفٰز_سبیخ ڀبټڅ ا٬ب خڇبڀی..._سځٝیٻ ٰفؼپ ٬فاـؼاؼ..ڀڃیٿ ٘ڃن..._

ڀبټڅ ـڂ ـیٹٱه ثباال ٴف٨شٻ. ٌڃغی ثی ټكڄ ای ثڃؼ. زٍٻ چبی ویبڄ ٌؽڄ ي دیفڂق ثف٬ی قؼ. سٯ اثفڂیی ثبال 

 .دفڂڀؽٺ

 ٤ٹٙی ټی ٰځی؟ ده سڃ ؼ٬ی٭ب ایځدب زڅ_

 .اِال اق ٸطځٻ خب ڀػڃـؼ. ٌؽیؽا ټٿ ڂ ایٿ قپ، اق چٻ، اق اڂٸیٿ ـڂق ڀ٩فر ؼاٌشیٻ

 .ثڅ چٽڃپ دفسٽىػفی ٸطځٻ ثفٴڅ ـڂ اقٺ ٴف٨ز ڂ غڃڀىفؼ ثب ِؽای ثٹځؽ ٘ڃـی ٰڅ سٽبٺ ثػً ث٩ڇٽٿ غڃڀؽ

شڅ اق اڂڀدبیی ٰڅ ؼیف ڂق ؼـ اڂٸڃیاټف خٹىڅ ثفای ٌیفیځی ڂ ټیڃڄ چٽبچځٵی  ایٿ سٽبٺ ثفڀبټڅ اټفڂق ٌٽبوز._

  ٌؽڄ ٌٽبـڄ چبٌڃپ ـڂ ڀڃٌشٻ ٨٭ٗ ٰب٨ی سٽبن ثٵیفی ڂ ثفای وب٠ز
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 .و٩بـي ثؽی 4

ؼیٵڅ ؼاٌشٻ اق ٴكا٨څ ٴڃیی چبي غىشڅ ټی ٌؽٺ ثڅ غّڃَ ٰڅ ِؽاي ـڂ ثڅ ثؽسفیٿ ٌٱٷ ًٰ ؼاـ ټی 

 .ٰفؼ

 .ِؽاٺ خی٣ ٌؽ. اق غٍٻ ؼا٢ ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ دڃوز ِڃـسٻ ثڅ ٴك ٴك ا٨شبؼ

 .زڂٜی٩څ ټٿ ڀیى_

 .ثبڀیڅ ای ټٱث ٰفؼڄ وفي ـڂ اق ـڂی ثفٴڅ ثبال اڂـؼ. ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ دٍز وفٺ ٰفؼڂ ثب ڀیٍػځؽی اؼاټڅ ؼاؼ

 !...ټیكڂ ِځؽٸی ٺ و٩بـي ثؽڄ _

 .ٰفؼ ٘ڃالڀی ټٱث. ڀجفڄ ٸؿر ضفِٻ اق سب ٌؽٺ ویځڅ ثڅ ؼوز غڃڀىفؼ. ثٍٱځٻ ـڂ ٴفؼڀً غڃاوز ټی  ؼٸٻ

 .ټڇځؽن غبڀٻ  ټٿ اـخبٞ ٌؽٺ ثڅ ثبال ثبالچب..._

 ..زٍٽٯ قؼ

 !...٠بؼالڀڅ وز ڀڅ؟ ټٿ ټیك ٌٽب ٌٽبٺ خبی ټٿ_

سڃ زٍٻ چبي غیفڄ ٌؽٺ ٸجڇبٺ اق ثبق ټڃڀؽ... ڀٽی ؼڂڀىشٻ ثػځؽٺ یب ٴفیڅ ٰځٻ....ٌبیؽ چٻ ثبقیً ٴف٨شڅ. ؼوز 

 .چبٺ غڃؼ ثڅ غڃؼ اڂیك ٌؽ. اڂپ چٽیٿ ٘ڃـ ثب ٧١ٌ ضف٦ ټیكؼ. ایٿ اټٱبپ ڀؽاٌز

 ...٘فاش چبر ؼقؼی ؼـاڂټؽپ غبڀٻ_

 .ٴڃٌڅ زٍٽٻ دفیؽ

 ...ټڇځؽن ؼٸً ڂاوز وڃغشڅ ٴؿاٌشز قیف ؼوشً ڂٴفڀڅ ثبیؽ_

 .وڃسی ٍٰیؽڄ ٧ٰ ؼوز چبي ـڂ ثبال ثفؼ

 ...اغفاج _
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ثڅ ٘ف٦ ټڇځؽن ضٍٽشی ڂ ٬بؼـی ثفٴٍشٻ. ضڃاوٍڃپ ثڅ ټٿ ثڃؼ اټب چٽیٿ ٰڅ ڀٵبڄ وڃاٸی ټٿ ـڂ ؼیؽپ 

 .وفٌڃپ ـڂ ؼقؼیؽپ...ٸ١ځز

چبی ثٹځؽ ثڅ وٽز اسب٪ ـئیه ؼڂیؽٺ. ڀیٹڃ٨ف چٻ دٍز وفٺ خی٥ی ٍٰیؽ سب  ثؽڂپ ایځٱڅ ضف٨ی ثكڀٻ ثب ٬ؽٺ

 .ټبڀ١ٻ ثٍڅ. ثؽڂپ ؼـ قؼپ غڃؼٺ ـڂ ؼاغٷ اسب٪ دفر ٰفؼٺ

ـاضز، ـیٱٹه دبچبي ـڂی ټیك ؼـاق ثڃؼ؛ زٍٻ چبي ثىشڅ، زفسی ثڃؼ. ٸخ سبح ـڂ، ثبق ـڂی دبچبي ٴؿاٌشڅ 

. ڀكؼیٯ ثڃؼ ٸذشبح اق ـڂ دبچبي ثیڃ٨شڅ ٰڅ وفیٟ ثب ثڃؼ ٰڅ ثب ثبق ٌؽپ یٱؽ١٨ٵی ؼـة سٱڃپ ڂضٍشځبٰی غڃـؼ

 .ټطٱٻ ٴف٨شً "زی ٌؽڄ ای"

 .اٴف چف ڂ٬ز ؼیٵڅ ای ثڃؼ ثڅ زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ ؼوشذبزڅ ي ټی غځؽیؽٺ. ضشٽب ٨ٱف ٰفؼڄ قٸكٸڅ ٌؽڄ

 .ؽٺ. ضدشی ثیسبـڄ غٍٱً قؼڄ ثڃؼٌ دفر  ڀیٹڃ٨ف اق دٍز ثڇٻ غڃـؼ ٰڅ ثؽسف ثڅ خٹڃ

قڂٺ خڃـاة چبی ثبال ـ٨شڅ اق وب٪ دب ضدشی ثڃؼ. خڃـاة ٬ڇڃڄ ای ثب ـاڄ ـاڄ چبی ڀیٹڃ٨ف ٸجی ٴكیؽ. زٍٽً 

 .!ثڃؼ خؿاة زیكي چٽڅ ټفؼ ایٿ...ټٿ غؽای  ٬فټك...زڅ ٠بٸی!

 .ثب ِؽای ثٻ ڂ غڃاة اٸڃؼ ضدشی، ثڅ غڃؼي اڂټؽ

 .وشڃؼڄ ایٿ زڅ ڂ١ٍٔڅ؟_

 .ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ٌؽڄ زٍٻ ٤فڄ ای ثڇٻ ـ٨ز

 .!چځڃق اٌځبیی ثب ڂٜبی٧ ټځٍی ٴیفی ڀؽاـپ ثجػٍیؽ ـئیه ٜبچفا غبڀٻ اؾیٿ_

دفڄ چبی ثیځیٻ ټثٷ یٯ ٴبڂ غٍٽٵیٿ ثبؼ ٰفؼ ڂ غفڀبوی ٍٰیؽڄ ؼوز ثڅ ٰٽف ڀٵبچً ٰفؼٺ. ٨٭ٗ ٰب٨ی ثڃؼ 

  .یٯ ٰالٺ ثیٍشف ڀ٫ٙ ټی ٰفؼ

 !ضف٦ ڀٵبچٻ...غ٩څ ٌڃ

 .ٸت قؼ "غیٹی غت ثبثبیی"غدبٸز قؼڄ ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ضدشی 



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 63 

بو٧ ثڅ ـ٨شبـچبی ثىی ؼڂـ اق اؼاة ټب سٱڃپ ټی ؼاؼ ؛ اچىشڅ ٸخ سبح ـڂ ـڂی ضدشی ؼـضیځی ٰڅ وفی ثڅ س

 .ټیك ٴؿاٌز ڂ دبچبي ـڂ خٽٟ ٰفؼ

٘ج٫ دفوشیمی ٰڅ چٽیٍڅ اقي ؼیؽڄ ثڃؼیٻ ؼوشی ثڅ ٰشً قؼ ڂ ؼوز چبي ـڂی ټیك ٬الة ٌؽ. ڀڅ ثڅ ایٿ 

ٹڃ٨ف چٻ ڀ٩ه ـاضشی ٍٰیؽ. ٰز ټبـٮ ؼاـ ٬ڇڃڄ ای وڃغشڅ ڀڅ ثڅ اڂپ خڃـاة چب! ڀبغڃؼاٴبڄ ٸجػځؽ قؼٺ. ڀی

 .ٜبچفا ٠بؼر ثڅ غڃؼی ثڃؼپ ضدشی وػز ثڃؼ

 .ټڃچبی ټد١ؽ ټٍٱیً ـڂ ثب زځٳ ِب٦ ٰفؼ

ایځڅ...!ضدشی ټٿ...ثِفاڂڂ...ز٭ؽـ ؼٸٻ ڂاوڅ ایٿ ٘فق ڀٍىشٿ ڂ خجفڂسً سځٳ ٌؽڄ ثڃؼ...ٜبچفا ـئیه خؽی ثبة 

 !...ټؿا٪ ټب ثڃؼ. ٬فثڃپ خڃـاة چبی ٬فټكر

 :ِب٦ ٰفؼ ڂ ثب یٯ زٍٻ ٤فڄ اوبوی ثڅ ټٿِ زٍٻ ؼـیؽڄ، ـڂ ثڅ ڀیٹڃ٨ف ٴ٩زِؽاي ـڂ ثب سٯ وف٨څ ای 

 .ټٽځڃپ غبڀٻ...ٌٽب ث٩فټبییؽ_

 چٻ ؼـة  ڀیٹڃ٨ف ثبزٍٽی ٰڅ یڇڃ ًٰ ؼاـ ٌؽ سځڅ ټطٱٽی ثڇٻ قؼ ڂ ثب س٫ س٫ ٠ّبة غڃـؼ ٰځی ثیفڂپ قؼ.

 !ڀٱځڅ ؼـؼ ؼوشً...ٰڃثیؽ وفي دٍز

 .ڂ ٨٭ٗ ٥٘یبپ ٰځٻ. ثی اغشیبـ ڂٸڃڂٺ چٻ ثبال ـ٨ز ثڅ ٬ؽـی ٠ّجی ثڃؼٺ ٰڅ ټځشٝف اخبقڄ ي ڀجبٌٻ

 زفا؟_

ٸطٝڅ ای ٴیح ڀٵبچٻ ٰفؼ. ؼٸٻ وڃغز؛ اټب ١ٙ٬ب اڀؽاقڄ چٽڃپ یٯ ٸطٝڅ! زڃپ ثبال٨بِٹڅ اغٻ دفـڀٵی ٰفؼ ڂ 

 .!خؽی ٌؽ. ٰٻ ٰٻ ٌػّیز ٨فاق ضدشی ـیىشبـر ټی ٌؽ

 .!ایځدب ٘ڃیٹڅ وز ټٵف...ایٿ زڅ ټؽٶ سڃ اڂټؽپ غبڀٻ...ثڇشڃپ یبؼ ڀؽاؼپ اڂٶ ؼـ ثكڀیؽ؟_

ویځڅ وذف ٰفؼڄ ثڅ ٘ف٨ً ـ٨شٻ. ثفٴڅ ثڅ اِٙالش ڂٜبی٧ ـڂ ـڂی ټیكي دفر ٰفؼٺ. زٍٻ چبي اق ایٿ چٽڅ 

 .ٴىشبظ ټڇځؽن ضٕڃـ ٠ؽٺ اق ٰٽی ڂ ثڃؼٺ قؼڄ اغف ویٻ ثڅ ټٿ  ثی اضشفاټی ثڅ اڀی ٴفؼ ٌؽ.
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زٍٻ چبي اق ڀكؼیٯ  ؼوشٻ ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ ڂ ثڅ وٽشً غٻ ٌؽٺ. ثڅ وف٠ز ٠٭ت ٍٰیؽ. ز٭ؽـ ٨فٺ

 .ٍٰیؽڄ ڂ غٽبـ سف ثڃؼ

یبؼٺ ڀٽیبؼ ٨فٺ ټځٍی ٴفی دف ٰفؼڄ ثبٌٻ ٰڅ ث١ؽ یٱىبٶ وٵڃ ؼڂ قؼپ ثڅ خبی ٴف٨شٿ ض٭ٻ ثٍٻ ټځٍی؟  _

 ...اڂڀٻ ټځٍی ٌٽب ڂ اڂپ

ٸت ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ. ثب چفٰىی ٌڃغی ثب ټڇځؽن چٻ ٌڃغی! اڂپ چٻ ؼـ ثفاثف ضدشی اق ټطبالر ثڃؼ! ؼـ 

 !ی ثڃؼ ٰڅ دىڃڀؽي ټی ٌؽ. ضدشی خڃڀً ثڃؼ ڂ ٘ڃ٨بپ٤یف ایٿ ِڃـر ٨طٍ

 .٘ڃ٨بپ! اوٻ ڀطىً اق ؼیٍت سڃ ؾچځٻ ضٯ ٌؽڄ ثڃؼ

 .دڃقغځؽی قؼ. ثڅ ِځؽٸیً سٱیڅ قؼڄ ؼوشڅ ثڅ ویځڅ ٌؽ

 ...غبڀٻ اؾیٿ اـڂٺ ثبٌیؽ...٘فضبی ٌٽب_

 .٘فضبی ټٿ چیر ټٍٱٹی ڀؽاـپ...چٽڅ اِڃٸی ڂ سػّّی ٰبـ ٌؽپ. یٯ ثڇبڀڅ ثڇشف_

 .ؼ ڂ ثب ڀ٩ىی اؼاټڅ ؼاؼٰٽی زٍٻ ٨ٍف

 ...ڀجڃؼپ...چیر ٰؽڂٺ اق ڀ٭ٍڅ چبیی ٰڅ اـائڅ ٰفؼیٿ ثڅ ؼـؼ ڀٽی غڃـؼپ_

 .ثڃؼ غڃڀىفؼ ٠دیت. ٰفؼ ڀٽی ثٹځؽ ِؽا ټٿ ټثٷ ٠دیت  ٠دیت و١ی ثف ٰځشفٶ اـاټًٍ ټی ٰفؼ.

 .ثڅ خٹڃ غٻ ٌؽ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ غڃؼٰبـی اق ـڂی ټیك، ټبثیٿ ِطجشً ڀز ٴف٨ز

 !ڃؼ...ٰبټال ٰذی ٌؽڄ...ثڇشفڄ ثٵٻ ؼقؼیؽڄ ٌؽڄوڅ ٘فضشڃپ ټٍبثڅ ث _

 .ڀٵبڄ سیك ٌؽي ـڂ ثبال ٍٰیؽ. ټفؼٮ چبی ٠ىٹی غڃي ـڀٵً ټر ٴیف ٌؽپ

ټٿ چٽیٍڅ و١ی ٰفؼٺ ټطیٙی ؼڂوشبڀڅ ثیٿ ٰبـٰځبڀٻ ثف٬فاـ ٰځٻ. ِٽیٽیز ڂ اضشفاٺ...اق ایځٱڅ ٍٰڃ ټیكی _

ـیبوز ټځڅ. ٌٽب اق ا٠شٽبؼ ټٿ ڂ ٩٬ٷ ثٍڅ یب ٘فضی ثی ټٍڃـر ټڇځؽن سڃ٨ی٭ی ٍٰیؽڄ ثٍڅ غٗ ٬فټكڄ 

 .ټڇځؽن وڃ اوش٩بؼڄ ٰفؼیٿ...وفا٢ ٘فضی ـ٨شیٿ ٰڅ ټڇځؽن دیً اق ٌٽب ٬ّؽ ـڂڀٽبییً ـڂ ؼاٌز
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٠٭ت ٍٰیؽٺ. ـڂی ټجٷ زفٺ دٍز وفٺ ا٨شبؼٺ. ٴٹڃٺ غٍٯ ٌؽڄ ٸت چبٺ ټثبٶ ټبچی ثڅ ٴٷ ڀٍىشڅ ثبقڂ 

 .ثڃؼ؟ ضف٨ی ا٨شبؼپ ؼـ ټڇځؽن ثب ثڃؼ؟ ضف٨ی. ٌؽ  ثىشڅ

دب ض٭ڃ٪ ڀٽیؽیٻ سب ٰبـ دڃذ ڂ ٰذی ثبٌڅ. ایؽڄ چبی ټفؼڄ ثڅ ؼـؼ ٌفٰز ټڇفقاؼ ڀٽیػڃـڄ. ایؽڄ چبیی ټب ایځ_

 .ٰڅ ٬جٷ اق ٌٽب ثڅ ثجز ـویؽپ

ـڂی ټیك ٴؿاٌز ڂ ثب غڃؼٰبـ ثیٿ ؼوشً زیكی یبؼؼاٌز ٰفؼ.   A4 ٍٰڃ ټیكي ـڂ ثبق ٰفؼ. اق سڃي ثفٴڅ

 .ؼیؽ وفي دبییٿ ثڃؼ؛ ثڅ چیر ٠ځڃاپ ـڀٳ دفیؽٴی ټٿ ـڂ ڀٽی

چىشیٿ...ټثٷ ث٭یڅ ٰبـٰځبپ...ض٭ڃ٬شڃپ ٘ج٫  4ایٿ ٨فٺ اوشػؽاټی ٌٽبوز... وب٠ز ٰبـیشڃپ ٰٽشف ٌؽڄ سب _

 ...٬بڀڃپ ٰبـ

 .دڃقغځؽڄ ِؽاؼاـ ٠ّبة غڃـؼ ٰځی قؼ

 .!ټشبو٩بڀڅ ٰٽشف ټی سڃڀیؽ ـیػشڃ دبي ٰځیؽ یب و٩فا اڀسځبڀی_

ؽ ڂ ټٿ ټی ټڃڀؽٺ و٩ز چبیی ٰڅ ثڅ و٩فچبی اڀسځبڀی؟ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٍٱیؽ. ض٭ڃ٬ٻ ٰٻ ټی ٌ

وز ؼاٌشٻ ٫٠ ثكڀٻ. ؼڂ. ثڃؼ اڂـ سڇڃٞ چفثبـ ثف٠ٱه ِؽاي. ٴف٨شٻ ټی چب  اټیؽ ـاڄ ثبـیٱی ٰڅ اق ڀ٭ٍڅ

 .ؼڂوز ؼاٌشٻ ٨فیبؼ ثٱٍٻ

 .ؼوز اق ڀڃٌشٿ ثفؼاٌز ڂ ثفٴڅ ـڂ ټ٭بثٹٻ ـڂی ټیك وف ؼاؼ

بؼ. ټی سڃڀیؽ ؼـ ٰځبـ ټځٍی ٴفی ٰٽی سدفثڅ ایځٻ ٬فاـؼاؼ... ټیشڃڀیؽ ټٙبٸ١څ ٰځیؽ سب ث١ؽا ټٍٱٹی دیً ڀی_

 .ٰىت ٰځیؽ

 .ٰٽی ټٱث ٰفؼ

 .اٸجشڅ اٴف ؼڂوز ؼاٌشڅ ثبٌیؽ چځڃقٺ ؼـ ایٿ ٌفٰز ثبٌیؽ _
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ٰبـ ٰځٻ!...سدفثڅ! ټٿ ؼاڀٍدڃ اٸ٧ ؼاڀٍٵبڄ ٌفی٧ ثڃؼٺ...ایؽڄ چبی ڀبة ڂ ثڅ ـڂق... غڃؼي چٻ ټی ؼڂڀىز 

څ سیځب ټ١ف٦ ثڃؼ. اټب ـڂق اڂٶ ٘فش چب ڂ ټ١ؽٶ ټٿ اة اق ټٿ ـڂ ثفاوبن زڅ ـقټڅ ای اوشػؽاٺ ٰفؼڄ. ثب ایځٱ

 .ٸت ڂ ٸڃزڅ ي اڂیك ٰفؼ. ضشی ټڇځؽن چٻ... ټڇځؽن...یٱؽ١٨څ سڃ ؾچځٻ خف٬څ ای غڃـؼ

یٯ ـڂق ٬جٷ اق ټفغّی ڀ٭ٍڅ چبـڂ اقٺ ٴف٨ز. ٴ٩ز اق اڂٶ ثبیؽ ثفـوی ٰځڅ!. ٴ٩ز غیبٸٻ ـاضز اڂڀب ـڂ ثڅ 

 .چئیز ټؽیف اـائڅ ټیؽڄ

 ...ٴڃي چبٺ ؼا٢وفٺ وڃر ٍٰیؽ 

 .ثٹځؽ ٌؽٺ. ٸطځٻ اٸشٽبوی ٌؽ ؼیٵڅ اق ٌدب٠شٻ ٰبوشڅ ٌؽڄ ثڃؼ

ٰبـ اڂڀڅ ا٬ب ضدشی...اڂپ ټیػڃاؼ ټځڃ ثؽ خٹڃ ثؽڄ...غڃاچً ټی ٰځٻ ضف٨ٽڃ ثبڂـ ٰځیؽ...اڂپ ڀ٭ٍڅ چبـڂ ٠ڃْ _

 .ٰفؼڄ ټٙٽیځٻ...اڂپ ڀ٭ٍڅ چبی ټځڃ ثڅ ٌٽب ڀٍڃپ ڀؽاؼڄ. ثفای یٱجبـچٻ ٌؽڄ ضف٨ٽڃ ثبڂـ ٰځیؽ

 .ٰٻ اڂـؼٺ؛ اټب یٯ ڀ٩ه ٴ٩شٻ ڀ٩ه

 اِال ټٿ اق ٰدب غجف ؼاٌشٻ زځیٿ ٘فضی ټڇځؽن ٍٰیؽپ سب اق ـڂي ٰذی ٰځٻ؟_

 .دڃ٨ی ٍٰیؽڄ وفي ـڂ ثبال ثفؼ؛ ـڂ ثڅ و٭٧، سٱیڅ ثڅ ِځؽٸی

 .ثبق ٌفڂٞ ٌؽ_

 .ٸطځً ٰال٨څ ثڃؼ ڂ دفسٽىػف

فڂپ ثځؽاقڄ...ټڇځؽن زٍٻ ټڇځؽن ټكاضٻ ټٿ ټیٍڅ...ثڇٻ ڀٝف ؼاـڄ...ټڇځؽن ټیػڃاؼ ټځڃ اق ایځدب ثی _

 .ؼیؽڀٽڃ ڀؽاـڄ

ٴڃٌڅ زٍٽٻ دفیؽ. ټبر ٌؽڄ اق یع چبی اة ٌؽڄ ـڂی وفٺ ڀ٩ه ٍٰیؽٺ. ٠یٿ خٽٹڅ چبی ټٿ ثڃؼ ؼـ ثفاثف 

 .ـڂ ٰفؼپ ؼوز اڂپ ٸ١ځشی

 .یٱؽ١٨څ زٍٻ چبي ـڂ ثڅ وٽشٻ ٍٰیؽ. ٸطځً خؽی ڂ ٠ّجی سف ٌؽ

 .ثسٵبڀڅ اؼاټڅ ثؽیؽ؟ ټؽـٰی ؼاـیؽ ث٩فټبییؽ غىشڅ ڀٍؽیؽ غبڀٻ اؾیٿ سب ٰی ټی غڃاییؽ ثڅ ایٿ ـ٨شبـای_
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_... 

ایٍڃپ اق ـڂی ؼٸىڃقی ایٿ دیٍځڇبؼڂ ؼاؼپ سب ٰبـسڃپ ـڂ اق ؼوز ڀؽیٿ. اٴف ؼوز ټٿ ثڃؼ ټٙٽئٿ _

 .ڀیبـیؽ سٍفی٧ ؼیٵڅ ٴ٩شٻ ټی ٰځیؽ ؼـ ـڂ و٩فسڃپ غىشٵی ایځٱڅ اق ٬جٷ  ثبٌیؽ

 .ث٥ٓ ٰفؼڄ ڀبٸیؽٺ

 .ثبثز ٰځٻ...غڃاچً ټیٱځٻڀ٭ٍڅ چبی ټځڃ ؼقؼیؽپ...ضبٔفٺ ثڇشڃپ _

 .ٰال٨څ ٌؽڄ ثڃؼ. ثبڀیڅ ای سڃ زٍٻ چبٺ ثی ضف٦ غیفڄ ٌؽ ڂ ثبقچٻ ثب سبو٧ وفی سٱڃپ ؼاؼ

وبٸٻ ـڂ ثبڂـ ڀٽی ٰځٻ ڂ ثڅ ضف٦ سڃ سبقڄ ڂاـؼ ثی سدفثڅ ټی  71ڂا١٬ب ٨ٱف ټی ٰځی ټٿ ضف٦ ؼڂوز _

 زىجٻ؟

چبٺ ـڂ ثڅ ٧ٰ ؼوشٻ ٨ٍفؼٺ سب ث٥ٕٻ وفٺ ـڂ دبییٿ ٴف٨شٻ. اضىبن ض٭بـر ڂ وفغڃـؼٴی ټی ٰفؼٺ. ڀبغڃپ 

 .ڀشفٰڅ

ده ټثٷ ؼغشفا غڃة ؼوز اق ایٿ سڃچٽز ثٱً...ڀكاـ چٽڅ ٨ٱف ٰځٿ ټٍٱٷ ـڂضی ڂ ـڂاڀی ؼاـی ٰڅ ثڅ  _

چفٰی ټی ـوڅ اق ټڇځؽن ثؽ ټی ٴی زیكایی ٰڅ ضشی یٱجبـچٻ ثڅ ٰىی اثجبر ڀٍؽڄ...ضبال چٻ ثفڂ غڃة 

 .٨ٱفاسڃ ثٱٿ یب ثٽڃپ یب ثڅ والټز

 .اسب٪ ثیفڂپ ـ٨شٻ ثی ضف٦ اق

 .ؼاٌز اچٽیشی زڅ ؼیٵڅ  ثىشٻ اچىشڅ  ؼیٵڅ دٍز وفټٻ ڀٵبڄ ڀٱفؼٺ. ڀ٩ڇٽیؽٺ ؼـة ـڂ ٰڃثیؽٺ؛ 

دٍز ؼـة ثب ڀ٩ه ضجه ٌؽڄ ای ټىشبِٷ ایىشبؼٺ ٰڅ ثب زٍٻ اثفڂ ثبال ـ٨شڅ ڀیٹڃ٨ف زٍٻ سڃ زٍٻ ٌؽٺ. 

ز ؼاؼڄ ثڃؼ. اڂپ ثیٍشف اق ٸجػځؽي...آظ ٸجػځؽي ثیٍشف ؾڂثٻ ټی ٰفؼ؛ اق غدبٸز؛ اق دڃزی ٰڅ ثڇٻ ؼو

 !چفٰىی غڃٌطبٶ ثڃؼ؛ ٌبیؽ چٻ ٰٽشف اق یٯ ڀ٩ف

ڀٵبچٻ ٍٰیؽڄ ٌؽ ثڅ ټیك ؼـچٻ ثفچٻ ـڂثفڂي...ثی اغشیبـ چفؼڂ ؼوشٻ ټٍز ٌؽ. خبی ټٿ ایځدب ڀجڃؼ. 

اټیؽڂاـاڀڅ ثڅ غڃؼٺ سٹ٭یٿ ٰفؼٺ زیكی ٰڅ قیبؼڄ ٰبـ. ثڅ دبچبیی ٰڅ ڂقڀڅ چبی زځؽ سځی ڂِٷ ثڃؼ ضفٰشی ؼاؼٺ. 

 .٩ٻ ـڂ اق ـڂی ټیك زځٳ قؼٺٰی
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چ٫ چ٭ٻ ـڂ سب دٍز ٸت چبی ٸفقڂڀٻ غ٩څ ٰفؼٺ؛ غڃؼټٻ ټی ؼڂڀىشٻ ثڇشف اق ایځدب ٴیف ڀٽیبؼ. ِڃـسٻ ٰڃـڄ 

 وػز س٩بڂسی ثی ڀ٭بة  اسیً ثڃؼ. ؼا٢ ؼا٢ ثڃؼٺ؛ اټب ټی ٸفقیؽٺ. یع ثىشڅ ثڃؼٺ. ؼٸٻ ټی غڃاوز ؾڂة ثٍٻ.

ٻ ٌؽ. خب ؼاٌز ثڅ ؼیڃاـ ټی ټبڂخ ڂ ٰح چبی ٬ؽٺ ٺقڂ ٬بؼـی ڂ ضٍٽشی دفسفضٻ چبی ڀٵبڄ ڂ٬شی ثڃؼ؛

 .غڃـؼٺ...وفٺ ـڂ ټی ٰڃثڃڀؽٺ سڃ ٘ب٪ ؼـة یب یٯ ټٍز ټطٱٻ سڃ ؼیڃاـ

ڀٽی غڃاوشٻ ٠دكٺ ـڂ ثجیځٻ ٰڅ ـڂ زڇفڄ ٺ ٸجػځؽڄ ټطڃی قؼٺ ٰڅ ثؽسف وفی ثڅ ا٨ىڃن سٱڃپ ؼاؼپ. اٌٯ 

 .ی ټكاضٻ اټبپ ڀؽاؼپچبٺ ـڂ ثب دٹٯ قؼپ چبی دٍز وفچٻ ٰځشفٶ ٰفؼٺ اټب ثبقچٻ ٬ٙفڄ چب

 .اضىبن غ٩ٵی ټی ٰفؼٺ. ٘ج٭څ زځؽٺ ټڇٻ ڀجڃؼ؛ ٨٭ٗ ثبیؽ ټی ـ٨شٻ سب ټطڃ ثٍٻ

ایځجبـ ثڅ وٽز دٹڅ چب ـاڄ ٰح ٰفؼٺ. ٫٠ ټیكؼٺ اق چدڃٺ اٌٯ چبیی ٰڅ ؼیؽٺ ـڂ سبـ ٰفؼڄ ثڃؼ وٱځؽـی 

 ..ټیكؼٺ ـڂ دٹڅ چب

بیی ـڂ ټی غڃاوشٻ خ ٨٭ٗ ثڃؼ؛ ٌؽڄ قڂٺ غٽیؽڄ ټٿ ـڂی ڀ٩ف زځؽ ڀٵبڄ ٴؿٌشٿ؛ ٰځبـٺ اق  ڀ٩ڇٽیؽٺ زځؽ ڀ٩ف

 .ڂاوڅ ثٹ١یؽپ چڃا. ٴٹڃٺ ټی وڃغز. ثبؼ ٰفؼڄ ثڃؼ. سٽبٺ ڂخڃؼٺ ټی وڃغز. غبٸی ثڃؼٺ...غبٸی اق چیر

ـویؽٺ....ثبالغفڄ ـویؽٺ؛ ثڅ اغفیٿ ٘ج٭څ؛ ثڅ قیف قټیٿ...ثڅ خبیی ٰڅ ِؽای سڇڃیڅ چڃا ـاضز ټی قاٌز خی٣ 

 .ثكڀٻ...ؼاؼ ثكڀٻ...غبٸی ثٍٻ

وفڂیه ثڇؽاٌشی ٌفٰز ؼڂیؽٺ. ضبال سڃ غ٩ب ٬ؽـر ٴف٨شڅ ثڃؼٺ؛ ضشی وفؼـ ثبالي ـڂ ڀٵبڄ ڀٱفؼٺ  ثڅ ٘ف٦

 .وٽز ټفؼڂڀڅ یب قڀڃڀڅ وز؛ ٨٭ٗ خبیی ـڂ ڂاوڅ ټػ٩ی ٌؽپ ټی غڃاوشٻ

 .ؼـة ـڂ دٍز وفٺ ثىشٻ. ـڂی قټیٿ دٍز ؼـ ڀٍىشٻ؛ ڀڅ اق ضبٶ ـ٨شٻ

كا ٴف٨شٻ ڂاوڅ ٌت ڂ ـڂقچبیی ٰڅ خڃپ ٰځؽٺ؛ ٌؽ ټكؼ خی٣ قؼٺ...ټ٭١ځڅ اٺ ـڂ ٍٰیؽٺ. ؼاؼ قؼٺ...قاـ قؼٺ...٠

 .ؼوشٻ یٯ ضف٦ ٴځؽڄ

ثڅ وػشی ڀ٩ىی اق چڃای غ٩څ ټی ٴف٨شٻ ڂ اٌٯ ټی ـیػشٻ...ایځجبـ وڃچبپ ـڂضٻ ثبقیً ٴف٨شڅ ثڃؼ. ثڅ ٰی 

  .ټی ٴ٩شٻ سب ثبڂـٰځڅ...زٙڃـ یٱىبٶ ؼڂڂٺ اڂـؼٺ ٰڅ ایځ٭ؽـ ٴىشبظ ثٍڅ
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زٍٻ ٴؿاٌشٻ دبي؛ ڂ٬ز ٴؿاٌشٻ سب قڂؼسف اق ټڃ٠ؽ ثڇً سطڃیٷ ثؽٺ چ٫ قؼٺ ڂاوڅ ٘فش چبیی ٰڅ ٌجبڀڅ ـڂق 

ثٹٱڅ ټفغّی ـؼ ٰځڅ...ٰٽٱٻ ٰفؼ. ؼچجبـ ٘فش چبـڂ ـؼ ٰفؼ. چف ؼچجبـ ایفاؼ ٴف٨ز. ٤ف قؼ. سڇیؽ ٰفؼ...اټب 

ٍٰیؽٺ ڀ٭ٍڅ ثفخی سڃ ٨الپ ٘فش ڂاوڅ ټځب٬ّڅ. ثف٪ زٍٻ چبي چځڃق یبؼټڅ...سطىیځً؛ ټفغّی وڅ چ٩شڅ 

 .ای ٰڅ ـؼ ٰفؼ

 ...خی٣ ٍٰیؽٺ...چ٫ قؼٺ. ؼاؼٺ قؼٺ. غؽا ٸ١ځشز ٰځڅ

اق ِؽای ٰڃثیؽپ ؼـة ڂ ؼوشٵیفڄ ای ٰڅ ثبال دبییٿ ټی ٌؽ غڃؼٺ ـڂ خٽٟ خڃـ ٰفؼٺ. ڀٽی سڃڀىشٻ سٱڃپ 

 .ٸت قؼٺ "زځؽ ٸطٝڅ ای"ثػڃـٺ...ؼوشی ثڅ وف ِڃـسٻ ٍٰیؽٺ ڂ ثب ِؽای غً ؼاـ 

 .٨فڀٵیه ؼـڂ ثبقٰٿ...ټځٻ_

 

 ٰڅ ـاچی ثبـیٯِ اق ـڂ غڃؼي. ٴف٨شٻ ٨بِٹڅ ٰٽی ؼـ دٍز اق ڂ ٍٰیؽٺ  اوڃؼڄ ایاق ٌځیؽپ ِؽای سیځب ڀ٩ه 

 .ٰفؼ ؼاغٷ ثڃؼ ٌؽڄ ثبق

 .ٴف٨ز ٌؽر چبٺ اٌٯ ثؽسف چٻ ټٿ  چٽیٿ ٰڅ ټٿ ـڂ ؼـ ایٿ ڂ١ٔیز ؼیؽ اڄ دف وڃقی ٍٰیؽ ٰڅ

اضىبن ؼوز چبٺ ټی ٸفقیؽ؛ ټثٷ ثسڅ چب ثب دٍز ؼوز ِڃـسٻ ـڂ دبٮ ټی ٰفؼٺ سب ټجبؼا ثیٍشف اق ایٿ 

ض٭بـر ثڇٻ ؼوز ثؽڄ. ٰځبـٺ قاڀڃ قؼ ثب چٽڃپ سیخ ټٱً ټفٲ ټب ـوٽی ڂ ټبـٮ ؼاـي. ټڃاٜت ثڃؼ ټبڀشڃي 

ثڅ ٧ٰ ؼوشٍڃیی ڀػڃـڄ. اق سیځب ث١یؽ ثڃؼ؛ ایٿ ټؽٶ چٽؽـؼی. ؼٸٻ چٽشب ـڂ ټی غڃاوز. ٨ٍبـ ایٿ ټؽر ثڅ 

 .اڀؽاقڄ ٰب٨ی قیبؼ ثڃؼ ڂ خب ثفای قغٻ ڂ قثڃپ قؼپ چبی سیځب ڀؽاٌشٻ

 .چبی ٸفقڂڀٻ ـڂ ٴف٨ز...سڃ زٍٻ چبٺ غیفڄ ٌؽ. خؽی ټثٷ یٯ ټبؼـ ڀٵفاپ. خؽی ټثٷ چٽیٍڅ ؼوز

 ټی غڃای زیٱبـ ٰځی؟_

ټی سفویؽٺ ٸت ثبق ٰځٻ...ثٵٻ؛ ثٵٻ ثبق چٻ ثبڂـ ڀٱځٿ...ثٵٻ سب ثبقچٻ ټشڇٻ ثٍٻ. اِال ضف٦ چب ضدشی خؽا اق 

 .ضف٦ چبی اغفي ټٿ ـڂ وڃقڂڀؽ. اغفي ٌػّیشٻ، ڂخڃؼٺ ـڂ غبٮ ٰفؼ

 :ٴ٩شٻ اٌٯ ثب ؼٸٍٱىشٵی ثب ٤ٻ، ثب اغف سب ٰځؽٺ خڃپ. ٰځٻ چدی ٰالٺ ؼڂ سب ټیكؼٺ ڀ٩ه ڀ٩ه  چ٫ قؼٺ.
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 .ثبیؽ اق ایځدب ثفٺ...ایځجبـ ثب چف ثبـ٨ف٪ ټیٱځڅ_

ټځشٝف ثڃؼٺ سب ثكڀڅ قیف غځؽڄ...٬ڇ٭ڇڅ ثكڀڅ ثٵڅ ثبق سڃچٽی ٌؽی؟!. ؼٶ ثٱٿ اق ایٿ ټڇځؽن ثبثب! اټب ث٥ٓ ڂ 

٬ڇڃڄ ایً چڃیؽا ٌؽ. ټبسٻ ثفؼ. غٍٱٻ قؼ ڂ زٍٻ زفغڃڀؽٺ ثڅ ؼڀجبٶ سیځبیی ٰڅ  ٤ّڅ اق چبٸڅ زٍٻ چبی

 .ڂاوڅ ټٿ ؼٶ ټی وڃقڂڀؽ. ٸجػځؽی سطڃیٹٻ ؼاؼ ثب ٨ٍفؼپ ؼوشٻ. ؼوز چبی اڂپ چٻ وفؼ ثڃؼ

 ...ثڅ چٽیٿ قڂؼی خب قؼی_

 ....٭ٍڅ چبٺڀٽی سڃڀٻ ڀٽیشڃڀٻ سیځب...ثىڅ یٱىبٶ ٰٻ سط٭یفٺ ڀٱفؼ ثب ڀٵبچً ثب ضف٨بي ضبالٺ ؼقؼیؽپ ڀ_

اڀٵبـ ثب ا٠شٽبؼ ڂ ڀٵبڄ سیځب ڂ ټیؽڂپ ؼاؼپ ثڇٻ ثبقچٻ وف ؼـؼڂؼٶ ثبق ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثی غیبٶ سٽىػفي یب 

 ...ثبڂـي ضف٦ ټیكؼٺ اق ټڇځؽن. ٴالیڅ ټی ٰفؼٺ ثب ث٥ٓ. ثب اٌٯ ټثٷ ثسڅ چب

 .چٽسځبپ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ٰڅ ثب یٯ خٽٹڅ وبٰشٻ ٰفؼ ڂ زٍٽڅ اٌٱٻ ـڂ غٍٯ

یٱځڅ...ضدشی ـئیه ایځدبوز ڂٸی ټڇځؽن چٽڅ ٰبـوز...اڂڀڅ ٰڅ ثبیؽ ڂاوڅ سڃ ثب یٯ وبث٭څ ڂاوز ـؼ ڀٽ_

 .سٹ٩ٿ وبث٭څ ؼـوز ٰځڅ...چفخب ثفی ټٙٽئٿ ثبي ٘فش ؼقؼیؽر قڂؼسف ټیٍڅ ـقټڅ ر

 ـثبٖ یٯ ټثٷ. ٰفؼٺ ټی ټفڂـ ؼڂـ یٯ ـڂ چبي ضف٦. ا٨شبؼ دٹٱٻ اق اٌٯ ٬ٙفڄ یٯ ٨٭ٗ  یڅ ٬ٙفڄ اٌٯ

 .سٱفاـ ټی ٰفؼٺ قیف ٸت

 .ڂی قټیٿ ؼڂ قاڀڃ ڀٍىز؛ ټثٷ ټٿ ؼوز چبي ـڂ ضٹ٭څ قاڀڃ چبي ٰفؼ ڂ غڃڀىفؼ اؼاټڅ ؼاؼـ

 ټٵڅ ڀٽیٵی ثبچز ٸدڅ ؟_

 .ټٱث ٰڃسبچی ٰفؼ. ټبر دٹٱی قؼٺ

 !ټٿ اٴف ثب یٱی ٸح ثڃؼٺ چٽیٿ ٰبـڂ ټیٱفؼٺ سب خبیی ثڇً ٰبـ ڀؽپ؛ ٌبیؽٺ اٸشٽبوٻ ٰځڅ_

ض٭ی٭ز ثڃؼ. اڂپ ټفؼٮ ٠٭ؽڄ ؼاٌز؛ ټفیٓ ثڃؼ زیكی سڃی ؼٸٻ خب ثڅ خبٌؽ. اٸشٽبن...ضف٦ چبي ٠یٿ 

 .چفٰبـی اقي ثفټیڃټؽ

 .وفی ثڅ ڀ٩ی سٱڃپ ؼاؼٺ
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 ...ټٿ ڀٽی سڃڀٻ ایځدب ثٽڃڀٻ سیځب...اثفڂـیكیڅ...ثؽسف اق اڂپ ټٿ _

 .ٸجٻ ـڂ ٴكیؽٺ. وبٰز ٌؽٺ. ٨٭ٗ غڃؼٺ ټی ؼڂڀىشٻ زڅ ٴځؽی قؼٺ. دیٍڃڀیً زیٿ ؼاـ ٌؽ

 .ڀیىز. اق ایځدب ثفی ثؽسفڄ سب خبی ڀیٹڃ٨ف ثبٌی؟زفا ڀٽیشڃڀی؟ ثڇً ثبثز ٰٿ ڂاوز ټڇٻ _

ثڇً غیفڄ ٌؽٺ... اڀٵبـ سبقڄ ټ٥كٺ چڃا ٴف٨ز. سیځب چیر ڂ٬ز ؼغبٸشی ؼـ ٰبـچبٺ ڀؽاٌز. ؼاغٷ ٌفٰز ٨٭ٗ 

 ڂ  غڃڀڅ چٻ وبٶ زڇبـ. غؽټشٱبـٌڃپ  ڂ غڃڀڅ چٻ ٬ٕب اق غڃاچفي ِٽیٽی ؼڂوز  چٽٱبـ ثڃؼیٻ ڂ سڃ غڃڀڅ

ف ٌفایٙی ڀٍڃپ ټی چ ؼـ چفثبـ اټب ثڃؼ؛ ٰٽشف چٽشب ثڅ ڀىجز ِٽیٽیشً .چٽٱبـي یٱىبٶ ڂ ثڃؼٺ ـ٨٭یً

ؼاؼ اڂڀی ٰڅ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ڀیىز. ؼغشفی وفؼ ڂ قیبؼی دف ٤فڂـ؛ ثف٠ٱه ٴفټی ڂ قڂؼ خڃٌی چٽشب. ټٿ چٻ 

ٌػّیشی ٰڅ ثڅ چف خڇشی ثبؼ ټیػڃـؼ ثڃؼٺ. ٌػّیشی ٰڅ ټٍٱالر قڀؽٴیً اخبقڄ ڀٽی ؼاؼ دبٌڃ اق ٴٹیٻ 

ټبڀی ٰڅ ؼاڀٍدڃ اوڃ دبن ثی دڃٸی ثڃؼٺ ٰڅ ٌت چب سڃ غڃاثٵبڄ اق ٴفوځٵی سك ـلیٻ ثفټی ؼـاقسف ٰځڅ. ق

ؼاٌشٻ چٽشب ٌؽ چٽڅ ٰىٻ. اڂپ ثڃؼ ٰڅ اڂٸیٿ ثبـ ٨ڇٽیؽ ز٭ؽـ ثب زځٳ ڂ ؼڀؽڂپ ثڅ ایٿ ٌڇف اڂټؽٺ؛ ثؽڂپ 

 .ضٽبیشی

. غڃؼي چٻ ٨فاـی اڂپ ثڃؼ ٰڅ ٨ڇٽیؽ ز٭ؽـ ټٿ ٠بٌ٭بڀڅ ٰشبة چبٺ ـڂ ڂـ٪ ټیكڀٻ سب غٗ ثڅ غًٙ ـڂ ثػڃڀٻ

 ڂ  ثڃؼ اق غڃڀڅ ای ٰڅ ثڅ ٬ڃٶ غڃؼي غڃڀڅ ڀجڃؼ. ثیكاـ ثڃؼ اق قڀؽٴی؛ چٻ غڃؼي چٻ غڃاچفی ٰڅ چٻ وٿ

ڂ اؼٺ چبیی ٰڅ ثڃی  ٌڇف ایٿ اق ڀباټیؽ ٰٻ ٰٻ ٰڅ ڀٵؿٌز ٰٽی. سف دػشڅ ڂ سدفثڅ ثب ڂٸی ثڃؼ؛ ټٿ وبٶ

ثب ض٭ڃ٪ ڀبزیك ڂ یٯ و٭٧ ثبال وف. ټ١ف٨ز ڀؽاٌشٿ چٽشب دیٍځڇبؼ قڀؽٴی ؼاؼ. ټٿ ثٍٻ چٽڅ ٰبـڄ غڃڀڅ 

زځؽټبڄ ٘ڃٶ ٍٰیؽ سب ا٠شٽبؼ غبڀڃاؼڄ ي ـڂ خٹت ٰځٻ. ـ٨ز ڂ اټؽچبیی ٰڅ اؼٺ ضىبثیٻ ٰفؼ. ټ١شبؼ ثڅ 

ټڃڀؽٴبـیٻ ٰفؼ. ټبؼـي ضىبن ثڃؼ؛ ټثٷ سٽبٺ ټبؼـچب ؼڀیب؛ اټب ثڅ ټٿ ا٠شٽبؼ ٰفؼ. ـأی ٌؽ اق ایځٱڅ ټبڄ ثڅ 

چبي ٤ؿا ثذكٺ ڂ خٽ١ٍڃپ ٰځٻ. چٽیٿ چٻ ٌؽ ڂ ایٿ اِفاـ سیځب ثڅ ټبڄ دڃٸی ٧ٰ ؼوشٻ ثكاـڄ سب ڂاوڅ ؼغشف

 .یبؼٺ اڂـؼ ټٿ زفا ایځدب ڀٍىشٻ... ټٿ ثڅ ٰبـ اضشیبج ؼاٌشٻ

ثب دٍز ؼوز اٌٱڇبٺ ـڂ دبٮ ٰفؼٺ. ټڇف وٱڃسی ٰڅ اق ؼیٍت ـڂی ٸت چبٺ قؼڄ ثڃؼٺ ثب ث٥ٓ غ٩څ ای ثبق 

 .ٌؽ

 ...ِؽ ټیٹیڃپ و٩شڅ ؼاـٺ _
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 .ٵً دفیؽ ٰڅ ټٿِ ـڂ ثڅ ټڃر ٰٻ اڂـؼٺزٍٻ چبي زځبپ ٴفؼ ٌؽڄ ـڀ

 ... ڀڅ یٱی ڀڅ ؼڂسب ثڅ وڅ ڀ٩ف چفٰؽڂٺ ِؽ...٬فاـ ثڃؼ ڂاٺ ثٵیفٺ ثب ض٭ڃ٬ٻ دڃٶ ڂااټڃ ثؽٺ...ثب دڃٶ سڃاٺ قڀؽٴی_

 .ضف٨ٻ غڃـؼڄ ٌؽڄ، سڃ چ٫ چ٫ چبٺ ٴٻ ٌؽ.. ؼوز چبٺ ـڂ ـڂی ِڃـسٻ ٴف٨شٻ

 .ضبال سڃ ثٵڃ ثب ټبچی یٱڃ ؼڂیىز ټی سڃڀٻ زیٱبـٰځٻ؟_

ځب ڀ٩ه چٻ ڀٽی ٍٰیؽ. ڂاوڅ اڂپ ڂ غبڀڃاؼڄ ي ویّؽ ټیٹیڃپ ثی اـقي ثڃؼ اټب ایٿ ـڀٳ دفیؽٴیً اق سی

 .ثذسبـٴی ټٿ ثڃؼ. اق ؼـټڃڀؽٴی ټٿ ثڃؼ

 ثڅ خبی ثبثبر و٩شڅ ؼاؼی...ڀڅ؟ _

 .٨٭ٗ وف سٱڃپ ؼاؼٺ

 .ؼیڃڂڀڅ ی ٨فڀٵیه سڃ_

خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼ. ضشی اڂڀ٭ؽـی دڃوز اچی ٍٰیؽ. اق غڃؼٺ ثؽٺ اڂټؽ. اق ایٿ ٌػّیشی ٰڅ ټسبٸڅ ٴڃٌڅ ؼیڃاـ 

ٰٹ٩ز ڀجڃؼٺ سب ټ٭بثٷ ټڇځؽن ؼـ ثیبٺ؛ سب ِؽا ثبال ټیجفؼٺ ڂاوڅ ضدشی...زفاالٶ ٌؽٺ ؼـثفاثف ضف٦ چبي؟ زفا 

 .ڀشڃڀىشٻ ثبقچٻ ڀ٫ٙ ٰځٻ...ِؽا ٰٹ٩ز ٰځٻ؟ زڅ قڂؼ خب قؼڄ ثڃؼٺ

ؽٺ ٨ڇٽیؽ ٬فاـ زڅ وڃقي وفٺ ٌفڂٞ ٌؽ. ٨٭ٗ دٍز وفچٻ دٹٯ قؼٺ ڂ ثب زٍٻ چبی ـیك ٌؽڄ ثڇً غیفڄ ٌ

 .٨بخ١څ ای دیً ثیبؼ. چفؼڂ ثڅ ا٘فا٦ زفٮ سڃاٸز ڀبغڃؼاٴبڄ ڀٵبڄ ٰفؼیٻ

 .ثڇشفڄ ثفی ڀٽبقغڃڀڅ ٰٽی ؼـاق ثٱٍی_

ثؽڂپ ضف٨ی اق ؼیڃاـ ٴف٨شٻ سب ثٹځؽ ثٍٻ. وفیٟ ٰٽٱٻ ٰفؼ قیف ثبقڂٺ ـڂ ٴف٨ز. و٩ز ٌؽپ ٠ٕالسٻ ـڂ ضه 

 .ټی ٰفؼٺ. ټٿ اق ایٿ ټی سفویؽٺ ؼـ ثفاثف ضدشی

 .ي ڀٵفاپ ٌؽِؽا

 .ثكاـ اثب اق اویبة ثٵؿـڄ غڃؼٺ ثب ضدشی ضف٦ ټیكڀٻ...اِال ی ٰبـ ؼیٵڅ ڂاوز خڃـ ټی ٰځیٻ_
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چفؼڂ اق ؼـة ثیفڂپ قؼیٻ. ثڅ ٬ّؽ ڀٽبقغڃڀڅ ثڅ ٘ف٦ ـاڄ دٹڅ چب ـ٨ز ٰڅ یٯ ٘ج٭څ ثبالسف اق ایځدب ثڃؼ. ٰځبـٺ 

ڃؼ اس٩ب٪ ثیڃ٨شڅ. ڀٽی سڃڀىشٻ غڃؼٺ اچىشڅ ٬ؽٺ ثفټی ؼاٌز ڂ ټٿ اٌٯ ټی ـیػشٻ ڂاوڅ ٸطٝڅ ای ٰڅ ٬فاـ ث

 .ـڂ اـڂٺ ٰځٻ؛ ٨٭ٗ یبؼ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ضىً ٰځٻ

 .ٸت قؼٺ

 .ټڃاٜت ثبي ٰىی ڀجیځڅ_

 .قؼ ٸت اٸڃؼی ث٥ٓ  ثبٌڅ

ڀٵفاپ ڀجبي...١٨ال ڀجبیؽ اق ایځدب ثفی...ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی دٍز وفر ضف٦ چىز ایٿ یٯ ټبڄ ٤یجشز ٨فِز _

ټٿ چٻ غڃؼر ټی ؼڂڀیٻ سڃ ټڇځؽن اـٌؽ ایٿ ٌفٰز ثڃؼی ڂ  غڃثی ڂاوڅ خٹڃڂپ ؼاؼپ یٯ ٠ؽڄ ثڃؼ...چٻ

 .چىشی...سڃ یٱىبٶ زځؽ دفڂلڄ قیف ؼوشز ثڃؼڄ

   .ضف٦ ټیكؼ سب ټٿ ـڂ اـڂٺ ثٍٻ اټب ثؽسف اق ټٿ سفویؽڄ ثڃؼ

   .چځڃق ثڅ اڂٸیٿ دٹڅ ڀفویؽیٻ ٰڅ ِؽای خی٣ سیځب ٴڃٌٻ ـڂ قؼ ڂ ٸت ڂ ؼچځی ٰڅ ـڂ چٻ ٩٬ٷ ٌؽ

*** 

ٗ ٘ج٭څ ڀكؼیٯ قیفقټیٿ ، ؼڂوڅ ڀ٩فی ټشڃخڅ ٌؽڄ ثڃؼپ. ث٭یڅ ٺ یب غڃؼٌڃپ ـڂ قؼڄ اق ِؽای خی٣ سیځب ٨٭

 .!ثڃؼپ ثڅ ٰفی یب غؽا ثڇٻ ٸ٧ٙ ٰفؼ ڀٍځیؽڄ ثڃؼپ

ڂ٬شی زٍٻ ثبق ٰفؼٺ؛ ټثٷ چفثبـ...چیسی یبؼٺ ڀٽیڃټؽ. قټبپ ڂاوٻ ټثٷ یٯ دٹٯ ثفچٻ قؼپ ٴؿٌشڅ ثڃؼ. سیځب 

. ؼـاق ؼـاق ـڂی قټیٿ دڇٿ ثڃؼٺ ټبر ثڅ و٭٧ غیفڄ. غڃؼي ـڂ ٍٰز ثب ایٽب اٌبـڄ ثڇٻ ٨ڇٽڃڀؽ زی ٌؽڄ

ـڀٵٻ ثؽسف ثیٿ ٰجڃؼی قـؼ ٌؽ. ٰٹی غدبٸز ٍٰیؽٺ اق چٽڃپ ؼڂوڅ ڀ٩ف. ڂ٬شی ضبٸٻ خب اڂټؽ ڂ سڃڀىشٻ ضف٦ 

ثكڀٻ اقٌڃپ غڃاچً ٰفؼٺ زیكی ثڅ ٴڃي ٰىی ڀفوڅ ثڅ غّڃَ اڂپ ثبالیی چب...سیځب ٰٹی ـڂٔڅ غڃڀؽ ثڅ 

ؼاـٺ ڂ ثیٽبـیٻ ټیشڃڀڅ اق ٰبـ ثیٱبـٺ ٰځڅ. ټشبثف ٌؽپ؛ ڀبـاضز ڂ ؼټ٣؛ ضشی  ایٿ ٰڅ ټٿ ثڅ ایٿ ٰبـ اضشیبج

ضالٶ ثڃؼی چٻ ٘ٹجیؽپ. ثبڂـٌڃپ ڀٽی ٌؽ ټڇځؽن ڀٽڃڀڅ ٌفٰز ټؽر قټبڀی ـڂ ثیٿ سٍځح ڂ ٩٬ٹی ٨ٱً 

ثٵؿـڂڀڅ. ؼڂ ټفؼی ٰڅ ثبة ٰٽٯ ثڅ دبییٿ اڂټؽڄ ثڃؼپ ثؽسف اق ټٿ ڂ سیځب غڃؼٌڃپ ـڂ ثبغشڅ ثڃؼپ ڂ ثب ـڀٳ 
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ؽٴی ِطجز ټی ٰفؼپ. غبڀٻ اثؽاـزی ٘ج٭څ چٻ ثب اٌٯ ڂ اڄ ڂاوٻ ؼ٠ب ټی غڃڀؽ ڂ سځؽ سځؽ سڃ ِڃـسٻ دفی

 .٨ڃر ټی ٰفؼ

زځؽ وب٠شی ټدجڃـ ٌؽٺ ثڅ اِفاـ سیځب ؼاغٷ ڀٽبقغڃڀڅ اوشفاضز ٰځٻ. چف ڀیٻ وب٠ز چٻ ثڇٻ وف ټیكؼ اٴف 

سٻ ٴف٨شٵی ڂضٍشځبٰی ؼاٌز ثڅ ڀجڃؼٺ یٯ ـاوز ثیٽبـوشبپ!. ثؽڀٻ چځڃق ٰڃ٨شڅ ثڃؼ. ؼـؼ ؼاٌشٻ ٨ٯ ڂ ِڃـ

٘ڃـی ٰڅ ڀٽی سڃڀىشٻ ؼـوز ضف٦ ثكڀٻ. ٸت دبییځٻ ثیٿ ؼڀؽڂپ چب زبٮ غڃـؼڄ ثڃؼ؛ ٸت چبٺ ټشڃـٺ ٌؽڄ ثڃؼ. 

 .ثڅ ٘ج٭څ ثبال ثفٺ77ثڅ ٔفة قڂـ اـایً ٤ٹیٛ ڂ ـل ٬فټك خی٣ سڃڀىشٻ وب٠ز 

وفیٟ ٰځبـ اڂټؽڄ ثڃؼٺ. ٬ؽٺ  اوشفوٻ ټثٷ زځؽ وب٠ز ٬جٷ ڀجڃؼ. ـیٹٱه ثڃؼٺ. ایٿ غیٹی ٠دیت ثڃؼ ٰڅ غیٹی

ځؽ ز غڃـؼڄ ٌٱىشڅ ٨فڀٵیه اڂپ اق اثفی سب ٰفؼڄ وذف ویځڅ. ؼاٌشٻ ثفټی سف ټطٱٻ ڂ ثٹځؽ ایځجبـ ـڂ  چبٺ

وب٠ز ٬جٷ ثب٬ی ڀٽڃڀڅ. اق اوبڀىڃـ ٘ج٭څ وڅ ثیفڂپ اڂټؽٺ. ـاچفڂ غٹڃر ثڃؼ. ؼ٠ب ؼ٠ب ټی ٰفؼٺ ټڇځؽن چځڃق 

 ـڂیز ـڂ ٌؽڄ غبـش اوبڀىڃـ اق ٰڅ ٰىی سب اڂـؼ ثبال ـڂ وفي ٕڃٶ٨ ٬بؼـی  ڀیڃټؽڄ ثبٌڅ. اق ثیٿ دبـسیٍٿ چب

ٸت چبي ٰح ٌؽ. زٍٻ چبي ٰٻ ثڃؼ  ڀكؼیٯ ؼوشً ثیٿ زبی اوشٱبپ. ؼاؼ سٱڃپ ٸجػځؽ ثب ثڇً وفی...ٰځڅ

اق ضؽ٬څ ثیفڂپ ثكڀڅ. اق وڃقي دبي ؼاؼ غ٩څ ای ٍٰیؽ ٰڅ ایٿ ڂاٰځً ڂ س١دجً زٍٻ ضٍٽشی اٺ ثڅ وٽشٻ 

 .ڂاٰځً اڂپ ـڂ ثجیځٻ ٍٰڃڀؽ اټب ِجف ڀٱفؼٺ

 ٬ؽٺ چف ثب  ٰی٩ٻ ـڂ ـڂی وفٌبڀڅ اٺ اڀؽاغشٻ ڂ ثڅ ٘ف٦ ټیك ټځٍی ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ. ثځؽ ٰی٧ ثیٿ اڀٵٍز چبٺ

شف ٨ٍفؼڄ ڂ اة دٍز دٹٯ چبٺ خٽٟ ټی ٌؽ. ؼـڂ٢ ٴ٩شٻ. ټٿ چځڃق ٰځبـ ڀیڃټؽڄ ثڃؼٺ. ثب ڂخڃؼ ایځٱڅ ثڅ ثیٍ

ڇځؽن ١ٔی٧ ثبٌٻ، اټب غڃؼٺ ـڂ ثبغشٻ. چځڃق ثؽڀٻ ټی ایٿ ٰبـ ڀیبق ؼاٌشٻ ڂ اِال ڀٽی غڃاوشٻ ؼـ ثفاثف ټ

   .ٸفقیؽ اق غٍٻ. ٰځشفٶ ٠ّبثٻ وػز ثڃؼ. ثبیؽ ثڇٻ سڃٔیص ټی ؼاؼ

ڀیٹڃ٨ف ثب ثؽ٬ٹ٭ٵی دٍز ټیك ثڃؼ ڂ سځؽ سځؽ زیكی ـڂ سبیخ ټی ٰفؼ. ث٥ٓ ٰفؼڄ ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ټیك غبٸی ٰڅ 

 .ؽڄ ثڃؼپوفخبي ڀجڃؼ ٰفؼٺ. غڃثیً ایٿ ثڃؼ ضؽا٬ٷ ټیكٺ ـڂ ثڇٻ ثػٍی

 ٴف٨شٿ ٰڅ ثكڀڅ ضف٨ی سب ٰفؼ ثبق ٸت. ثٍڅ ٺ ټشڃخڅ سب ٰفؼٺ ِب٦ ٴٹڃیی ثٹځؽ ِؽا ثب  ثبالی وفي ایىشبؼٺ.

ـویؽپ ثڅ زٍٻ چبی خِؽیٻ ؼچځً ـڂ ٬ؽ یٯ ٬بـ ثبق ٰفؼ. غٍٱً قؼ. ضٕڃـٺ ایځ٭ؽـ ٤یف  ڂ ڀٵبچً ټىیف

 ټ١٭ڃٶ ثڃؼ؟
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 .!٠كیكٺ وفخبی ټٿ ڀٍىشی_

ثڃؼ. ڂ٩٬څ ای ثیٿ ادٹڃؼ ٌؽپ ټ٥كي ؼاٌز. زځؽ ٸطٝڅ ای غیفڄ ٺ ٌؽ ثؽڂپ  ٠كیك ٴ٩شځٻ اق ِؽسب ٨طً ثؽسف

دٹٯ قؼڀی. اق ٬یب٨څ ي غځؽڄ ٺ ٴف٨ز. ټمڄ چبی دالوشٱیً سڃ چٻ دیر غڃـؼڄ ثڃؼ ڂ ٸځك ټفؼټٯ زٍٻ چبي 

 .ـڂ ؼـٌز سف ڀٍڃپ ټی ؼاؼ. ٌجیڅ ٴفثڅ ٌؽڄ ثڃؼ

 .دٍز ِځؽٸی زفغؽاـي ٬فاـ ٴف٨شٻ

 .بـ ؼاـٺثڇشف قڂؼسف ثٹځؽ ثٍی ٰٹی ٰ_

 .ٰٻ ٰٻ ثؽڂپ ٴف٨شٻ ڀٵبچً اق ؼوشڅ ِځؽٸی ٴف٨ز ڂ ایىشبؼ

ڂؼ ـڂثفڂٺ اڀؽاغشٻ ٰی٩ً ـڂ ـڂی ټیك ڂـ ټشٿ ثڅ ڀٵبچی ڀیٻ ٰڅ ٘ڃـ چٽیٿ  غڃڀىفؼ ٰځبـي قؼٺ ڂ ڀٍىشٻ

 .ٴؿاٌشٻ

٬ؽٺ اق ٬ؽٺ ثفڀؽاٌز. وف ثبال ثفؼٺ ٰڅ اق ٌؽر ؾڂ٪ سڃ زٍٻ چبي اٌٯ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼ. ڀٽی ؼڂڀىز ثػځؽڄ 

 .یڅ ٰځڅ! اغٻ ٰفؼٺیب ٴف

 .ـئیه ٨ٱف ڀٽی ٰفؼ ٬جڃٶ ٰځی ڀؿاٌز ټځٻ ثڅ ٬ىٽز ثبقـٴبڀی ثفٺ _

 .ٸجػځؽڄ ٠ٽی٭ی قؼ

 .ټٽځڃپ ٰڅ ثفٴٍشی...ضبٶ ټځٻ ثڅ اـقڂٺ ټی ـوٻ_

اڀٵبـ یٯ ٴبٸٿ اة وفؼ ـڂی وفٺ ـیػشٿ. سڃ٬ٟ ڀؽاٌز ٬جڃٶ ٰځٻ؟ ٨٭ٗ ٬ّؽي ؼٮ ٰفؼڀٻ ثڃؼ؟ اـس٭بء 

 .؟ یب ټطٓ اؾیز ٰفؼڀٻ؟ؼـخڅ ي ٨٭ٗ ثځب ثڅ سّٽیٻ ټٿ ثڃؼ

غیفڄ سٽبٌبي ټی ٰفؼٺ ثڅ ؾڂ٬ً؛ ثڅ چیدبڀً...ټٿ چٻ ث٥ٓ ٰفؼٺ ثب یٯ اچی ٰڅ ثی اـاؼڄ اق ٴٹڃٺ غبـج 

ٌؽ. ټٿ چٻ اـقڂ ؼاٌشٻ. ڀڅ دٍز ټیك ڀٍیځی ڀڅ سبیخ ڀبټڅ چب... اـڀح چبٺ ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ ڂ وفٺ ـڂ ثیٿ 

اچىشڅ ؼوشً ـڂ ـڂی ٌبڀڅ اٺ ٴؿاٌز. ڀفٺ ٨ٍفؼ.  ؼوز چبٺ ٴف٨شٻ. دٍز وفچٻ دٹٯ قؼٺ سب اٌٱٻ ڀیبؼ.
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ثڃی چٽؽـؼی ڀٽی ؼاؼ؛ ؼٸً وڃغشڅ ثڃؼ. ضشٽب ضدشی ـڂي ڀٍؽڄ اغفاخٻ ٰځڅ...اقٺ ڀباټیؽڄ ٌؽڄ. سیځب ـاوز 

 .ټیڃټؽٺ ٰڃسبڄ ثفاثفي ؼـ ایځجبـ ڀجبیؽ  ټی ٴ٩ز ټٿ ثبیؽ ثڅ چٽڅ ثبثز ټی ٰفؼٺ ڀ٭ٍڅ چبی ټٿ ؼقؼی ڀجڃؼپ.

 :٥ٓ غ٩څ ای ٴ٩شٿؼوشً ـڂ ده قؼٺ ڂ ثب ث

 ٰٽٱٻ ټی ٰځی؟_

******* 

وڅ وب٠ز قټبپ ثفؼ سب ٰٽٱٻ ٰفؼ ثفڀبټڅ چبی اټفڂق ـڂ چٽبچځٳ ٰځٻ. و٩بـي ټیڃڄ...ٌیفیځی...ڀڃٌیؽڀی ... 

 ...ڂ خٹىڅ ِڃـر  سٽبن ثب ټڇٽبپ چب خڇز یبؼاڂـی؛

ڂ دٍز سٹ٩ٿ ٌځبغشڅ ڂ٬شی ٬فاـ ڀڇبـ ضدشی ـڂ ثڇً یبؼاڂـ ٌؽٺ ؼڂ ؼ٬ی٭څ ٰٽشف اق اسب٬ً ثیفڂپ قؼ. ِؽاٺ ـ

ثڃؼ!. زځبپ ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثڃؼ اق ضٕڃـٺ، اق دٍز ټیك ڀٍیځی اڂپ چٻ ثب ؼ٬ز ڂا٨فی، سب زځؽ ؼ٬ی٭څ ثیٿ زبـزڃة 

ؼـة اسب٬ً ایىشبؼ سب ټٙٽئٿ ثٍڅ غڃؼٺ چىشٻ!. ټٿ چٻ ثؽڂپ ایځٱڅ ثڅ ـڂی غڃؼٺ ثیبـٺ ټثٷ یٯ ټځٍی 

پ ٰځؽپ ڂ ایٿ دب اڂپ دب ٰفؼڀی ٸت ثبق ٰفؼ سب وبث٭څ ؼاـ اق ٴڃٌڅ زٍٻ سڃ چٽڃپ ضبٸز ڀٵبچً ٰفؼٺ. ث١ؽ خڃ

ضف٨ی ثكڀڅ ٰڅ ټځّف٦ ٌؽڄ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ ڂ ٠ّجی اق ٌفٰز ثیفڂپ قؼ. ؼٸٻ ثیً اق ثیً ٌٱىز اق 

 اق سب ڀؽاٌشٻ ٠فٔڅ غڃؼٺ ایځٱڅ اق  .ثفٴفؼڄ سب ٌؽ غٍٯ ؼـ ثڅ ٰڅ زٍٽی  ثڃؼڀی ٰڅ ضدشی ڀٽی غڃاوز ڂ

ایٿ ټٿ ثڃؼٺ ثب  ٬ب٠ؽسب ڂ ڀیىز ضدشی س٭ّیف ٰځٻ ٬جڃٶ اوشٻغڃ ڀٽی. ثڃؼٺ ٠ّجی ثؽسف ٰځٻ ؼ٨بٞ ض٭ٻ

 .وبقي ؼـ ثفاثف ټڇځؽن ٸیب٬ز چفزیكی ـڂ ؼاـٺ

 ٤ف٪. ثڃؼ قیبؼ ٴف٨شٿ  ثڅ ٬ؽـی غڃؼٺ ـڂ وفٴفٺ ٰبـ ٰفؼٺ سب ٨فاټڃي ٰځٻ زفا ایځدبٺ...ڂ٬ز ڂاوڅ اث٥ڃـڄ

 .ڀیڃ٨شڅ ٬ٹٻ اق زیكی سب ؼاؼٺ ټی غفج ثڅ ڂوڃان وفچفزیكی...سٹ٩ٿ...ڀبټڅ...سبیخ

**** 

ڀكؼیٯ قټبپ خٹىڅ ثڃؼ. ټیڃڄ ڂ ٌیفیځی چب وٹ٩ڃپ ٍٰیؽڄ ـڂی ټیك ټفست زیؽڄ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اثٽیڃڄ چبی 

٘جی١ی ٰڅ ټىئڃٶ ـیػشځً ـڂ ثڅ ٠ڇؽڄ یٱی اق ڀٵڇجبپ چبی ٌفٰز ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ. ِځؽٸی چب ـڂ خبثڅ خبثڅ 

ؽڄ ثڃؼٺ سب ؼـ اث١بؼ ثكـٴشفی ٬فاـ ثٵیفڄ. ٰفؼٺ ڂ اق ضبٸز ټىشٙیٹی ثڅ ٴفؼ زیؽڄ ثڃؼٺ. ټیكچب ـڂ، ثڅ چٻ زىجڃڀ

ثڅ غڃثی ټی ؼڂڀىشٻ اټفڂق خٹىڅ ټڇٽی ڂاوڅ چئیز ټؽیف ٌفٰز ثڃؼ. ٬فاـ ثڃؼ ثب زځؽ ٌفٰز وبغشٽبڀی 
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ؼـټڃـؼ یٱی اق ثكـٴشفیٿ ٌڇفٮ چبی سدبـی ڂ ټىٱڃڀی ثڅ ڀشیدڅ ثفوٿ. ټی غڃاوشٻ چٽڅ زیك ٠بٸی ثڅ 

ق ٴٷ چبی ٘جی١ی ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ټبٰز چبی وبغشٽبڀی ٌفٰز ـڂ ڀٝف ثفوڅ. ڂـڂؼی ڂ ٴڃٌڅ چبی وبٸٿ ـڂ دف ا

 ؼاٌشڅ غڃثی ؼیؽڄ سب ٴؿاٌشٻ ټیكچب ـان چٻ دفڂلٰشڃـ  ثڅ ٠ځڃاپ وبث٭څ ڂوٗ ٬فاـ ؼاؼڄ ثڃؼٺ. دفؼڄ ڀٽبیً

 .ثبٌڅ

ث١ؽ اق ایځٱڅ اق چٽڅ زیك ټٙٽئٿ ٌؽٺ ثڅ ٘ج٭څ دبییٿ ـ٨شٻ سب اټبؼڄ ثٍٻ. ثؽڀٻ ثڃی غبٮ ټی ؼاؼ. سیځب قڂؼسف اق 

ٿ ثڅ غڃڀڅ ـ٨شڅ ثڃؼ ڂ یٯ ؼوز ټبڀشڃ ٌٹڃاـ ٌٱالسی ٰبڂـ ٍٰیؽڄ ثب دیٯ ٨فوشبؼڄ ثڃؼ. اضىبن ټی ٰفؼٺ ټ

ٸجبن چبٺ ثڃی سڃاٸز ټیؽپ. ؼوز ڂ ِڃـسٻ ـڂ ثب ڂوڃان ثبقچٻ زځؽ ټفسجڅ ٌىشٻ ڂ ټڃچبٺ ـڂ ثفن ٍٰیؽٺ. 

ـڀٵً ـڂ چٻ وز ٰفؼٺ.  ټبڀشڃٺ ـڂ ثب ټبڀشڃ ٠جبیی خٹڃ ثبق ٌٱالسی وبؼڄ ای ٠ڃْ ٰفؼٺ. ٌٹڃاـ ٰشڃڀی چٻ

 .ٴؿاٌشٻ ثبقٺ ټڃچبی ـڂی ټ٭١ځڅ خبی ثڅ چٻ ټٍٱی ٌبٶ  قیفي چٻ ثٹڃق خؿة و٩یؽ.

ثی ڀڇبیز خؿاة ڂ غڃٌٵٷ ٌؽڄ ثڃؼٺ. چٽیٍڅ ؼـ ایٿ یٱىبٶ و١ی ٰفؼڄ ثڃؼٺ وبؼڄ ثبٌٻ...اټب ایځجبـ....ثبیؽ 

ټ٭ڃالڀڅ ای ؼڂوز ؼاٌشٻ ثیٍشف  وبٶ وٿ چیر ڂ٬ز ایځٙڃـ ڀؽـغٍیؽڄ ثڃؼٺ. ثځب ثف سڃخیڅ ٤یف 17ثٵٻ ؼـ ایٿ 

 .سڃ ؼیؽ ثبٌٻ ڂ اق سیځب غڃاچً ٰفؼڄ ثڃؼٺ اق ٸجبن چبی ټبـٮ ؼاـي ثڇٻ ٤فْ ثؽڄ

ؼٸٻ ٧١ٔ ټی ٌؽ ڂ ثڅ ٬بـ٬ڃـ ا٨شبؼڄ ثڃؼ. ٴڃٌڅ ای اق دبـٴفؼ ـاڄ دٹڅ چب ؼڂ قاڀڃ ڀٍىشٻ ڂ وبڀؽڂیسی ٰڅ سیځب 

 ؼـوز ِجطبڀڅ. ثیبٺ ٰځبـ ٴفوځٵی ثب ىشٻسڃڀ ڀٽی ڂٸی ـویؽٺ ټی ؼیف ـثٟ یٯ  ٨فوشبؼڄ ثڃؼ ـڂ غڃـؼٺ.

 ـڂ سڇڃ٠ٻ ضبٸز ثؽسف چځؽی غڃـاٮ سځؽ ١٘ٻ... قؼٺ ـڂ اڂٶ ٴبق. ڀٍؽ ٨فِز ڀڇبـچٻ ڂ ثڃؼٺ ڀػڃـؼڄ ضىبثی

 ٫٠ ثڅ ؼڂٺ ٴبق. ټڃڀؽ ویف ثبیؽ ټڃڀؽپ وفدب ثفای ڂٸی ٰفؼ ټی اؾیز ـڂ ٺ ټ١ؽڄ  قیبؼیً ـڂ٤ٿ...ٰفؼ سٍؽیؽ

 اغفی ؼټڅ ټبؼـ چبی اٸشٽبن یبؼ. ثفڀٽیڃټؽ ٺ وبؼڄ غڃـاٮ یٯ ٰفؼپ ؼـوز ده اق سیځب ثڇز ٸ١ځز. ـویؽ

 ثڃؼ؟ ٌؽڀی. ثٽڃڀٻ دیٍٍڃپ ڂ ثفڀٵفؼٺ ٰفؼ اِفاـ ز٭ؽـ. ا٨شبؼٺ

ثڅ ڀڃپ ثیٿ ؼوشٻ غیفڄ ٌؽٺ...یٯ ڀڃپ غڃـ أب٨څ...ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی دؽـ قیف ٬فْ ثڃؼ. ؼٸٻ چڃای غڃڀڅ ـڂ 

 .ټ٥كٺ ٩٬ٷ ٰفؼٰفؼ. اثٵڃٌز چبی ټبټبپ دك...ڀڃپ ڂ ـیطڃپ...ڂ 

ثب ث٥ٓ ڂ اضىبن سځڇبیی ٰڅ ثڇٻ ؼوز ؼاؼ ـڂًٰ وبڀؽڂیر ـڂ ٍٰیؽٺ. ثٹځؽ ٌؽٺ. ٴڃٌڅ ای اق قیف قټیٿ  

 .ٰڅ ثڅ ثیفڂپ ـاڄ ؼاٌز ٴؿاٌشٻ سب غڃـاٮ ضیڃڂپ چب ثٍڅ
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اڀٵبـ چف ٸطٝڅ ٰڅ ټی ٴؿٌز ثیٍشف دی ثڅ ڀیبقٺ ثڅ ایٿ ٰبـ ټیجفؼٺ..ضشی اٴف ض٭ڃ٬ٻ ڀ٧ّ ٌؽڄ ثبٌڅ. 

 .ٸجٻ ـڂ سدؽیؽ ٰفؼٺ ڂ ث١ؽ زٯ ٰفؼپ ٜبچفٺ وڃاـ اوبڀىڃـ ٌؽٺ ڂ ثڅ وبٸٿ ٰځ٩فاڀه ـ٨شٻؼڂټفسجڅ ـل

ټڇٽبپ قیبؼ ؼ٠ڃر ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ....چٽڅ وفټبیڅ ٴؿاـچبی ٌفٰز ثڃؼپ....ث١ٕی چبٺ ثڅ ڀٝف غڃؼٺ ضٕڃـٌڃپ 

 ٌٹڃ٢ ٸٿوب ثیً ڂ ٰٻ  ڀیبق ثڃؼ ڂ ٌبڀه ټڃ٨٭یز ڂ ټبڀڃـ ثیٍشفی ثفای ټڇفقاؼ ایدبؼ ټی ٰفؼ ؼ٠ڃر ٰفؼٺ.

 ڂ والٺ. ٰځڅ ي دفڂلڄ اق ـڂڀٽبیی زڅ ٬فاـ ټڇفقاؼ ؼڂڂڀؽٴی زځؽټبڄ ث١ؽ ثجیځٿ ؼاٌشٿ ؼڂوز  اٰثفا ڂ ثڃؼ

 ثبٌڅ ـویؽڄ االپ  ؼڀجبٶ ضدشی ٰڅ ضشٽب ثبیؽ سب ثڅ ڂ ٰفؼٺ ٌؽڄ ٌځبغشڅ چبی ټڇٽبپ اق ث١ٕی ثب ثٍی غڃي

 ...زفغڃڀؽٺ زٍٻ

دیؽاي ٰفؼٺ اټب ...٬ؽٺ اق ٬ؽٺ ثفڀؽاٌشٻ. سذً ٬ٹجٻ  ٘ڃٸی ڀٱٍیؽ ٴڃٌڅ ای اق وبٸٿ ڀكؼیٯ ټیك ٰځ٩فاڀه

ـڂی سځؽ سځٝیٻ ٌؽ. اڂڀٻ اڂڀدب ثڃؼ ٰځبـي. اټفڂق ؼیفسف اق چٽیٍڅ غڃؼي ـڂ ڀٍڃپ ؼاؼڄ ثڃؼ. ٬جٷ اق ڀٝبـر 

ثف ـڂی ٰبـچب! ی١ځی قڂؼسف اق ایٿ ټځشٝفي ثڃؼٺ..ثی ٌٯ اڂٸیٿ ڀ٩فی ثڃؼ ٰڅ ضدشی اق سّٽیٻ ثڇً ٴ٩شڅ 

 .غڃؼٺ ـڂ ثبال ټی ٴف٨شٻ ڂ اِال اچٽیشی ڀؽاٌزثڃؼ؛ ٌبیؽچٻ قیبؼی 

اق ضٕڃـي؛ چفزځؽ ثب ٨بِٹڅ ڀ٩ىٻ وػز ثبال اڂټؽ. ؼاٌشٻ اق ؼـڂپ ټی سفٰیؽٺ؛ اق ث٥ٓ؛ اق ٨ٍبـ. یٱٻ ؼیٵڅ 

اؼاټڅ ټی ؼاؼٺ ضبٸز چبی ٠ّجی ِفٞ ؼڂثبـڄ وفا٤ٻ ټی اڂټؽ. اټب ټٵف ټی ٌؽ ثی س٩بڂر ثبٌٻ ڀىجز ثڅ 

 .غیبڀشً

ڃای ایځدب وځٵیً ٌؽ. غیٹی ټشڃا١ٔبڀڅ ټی غځؽیؽ. غڃي ڂثً ټی ٰفؼ ڂ غڃي ثب ؼچٿ ڀ٩ه ٍٰیؽٺ؛ چ

اټؽ ټی ٴ٩ز. ٸجػځؽڄ چبی ټطڃ ڀیٽڅ.. زٍٻ چبیی ٰڅ و١ی ټی ٰفؼ غڃڀىفؼ ڂ خؽی ثبٌڅ ٘ڃـی ٰڅ 

خځشٹٽٿ ثڃؼڀً قیبؼی ثڅ زٍٻ ثیبؼ. ٰز ڂ ٌٹڃاـ ټػٽٷ خیف وڃـټڅ ای ثڅ سٿ ؼاٌز ثب دیفاچٿ ٰشڃپ اثی. 

 چٽیٍڅ اټب ڀجڃؼ؛ دڃي ثفڀؽ ضدشی ثف٠ٱه. ؼاؼ ټی ڀٍڃڀً ال٤ف ـڀٳ ایٿ ٌبیؽچٻ  ؼ؛ٰٽی ال٤ف ٌؽڄ ثڃ

 .دڃٌیؽ ټی قیجب ڂ ؼڂغز غڃي چبی ٸجبن

چیٱٷ ؼـٌز ڂ زڇبـٌڃڀڅ اي ثب٠ث ٌؽڄ ثڃؼ یٯ وفڂ ٴفؼپ اق ث٭یڅ ثٹځؽ سف ؼیؽڄ ثٍڅ. چٻ ٬ؽ ضدشی 

 .ثڃؼ...اټب چیٱٷ ضدشی ټشځبوت ڂ ڂـقیؽڄ ثڃؼ
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 ؼاؼڄ ضبٸز  څ ثڅ زٍٻ قؼڄ ثڃؼ ټفؼی ټ٭١ڃٶ ڀٍڃڀً ټی ؼاؼ. ټڃچبي ـڂ ـڂ ثڅ ثبال٠یځٯ ٨فٺ ٌیٍڅ ای ٰ  

. یٯ ٸطٝڅ اق ٨ٍفؼٺ چٻ ـڂی زٍٻ ٴكیؽڄ ٸت...ي زڇفڄ ڂ ثب٘ٿ اټب ثڃؼ قؼڄ غڃثی سیخ ٰٹی ٘ڃـ ثڅ. ثڃؼ

 .!غڃؼٺ ڀباټیؽ ٌؽٺ ؼـ ضبٶ ؼیؽ قؼڀً ثیٿ ایٿ چٽڅ ټفؼ غڃٌشیت ایىشبؼٺ

ځٵیځی ڀٵبچٻ ـڂ ضه ٰفؼ ٰڅ ثب اغٻ ڂ زٍٻ ـیكٰفؼڀی زٍٻ زفغڃڀؽ ڂ چٽیٿ ٰڅ ٬ّؽ ٠٭ت ٴفؼ ؼاٌشٻ و

 زڇفڄ سفیٿ ـڂش ثی ثڅ والٺ ڀٍڃڀڅ ثڅ قؼڀی ٸت ڀڅ ڂ وفی ڀڅ ڀؽاؼٺ غڃؼٺ ثڅ ضفٰشی  ټر ڀٵبچٻ ـڂ ٴف٨ز.

ڀٵبچً ٰفؼٺ. ثڅ یٱجبـڄ وفؼی ڀٵبچً ثؽڀٻ ـڂ ٸفقڂڀؽ. ټثٷ یٯ ؼڂئٷ ثڅ چٻ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼیٻ ٰڅ ثب یٯ 

 .ـی زفغیؽٺدڃقغځؽ قچفټب

 ...ټڇځؽن اؾیٿ _

 .ټڇځؽن! ڀ٩ىٻ سڃویځڅ ضجه ٌؽڄ ثب یٯ ٸجػځؽڄ سٹع ثڅ دٍز وف ثفٴٍشٻ

 .ثڅ زڇفڄ ټفؼ ٰٽی غیفڄ ٌؽٺ ڂ ثال٨بِٹڅ ث١ؽ ٌځبغز ٸجػځؽٺ ٠ٽ٫ ٴف٨ز

 .والٺ ؼٰشف... ز٭ؽـ ٠بٸی ایځدب ټیجیځٽڃپ_

ڂ یبؼ ټفؼ دٍز وفٺ ټی اڀؽاغز ټشبو٩بڀڅ اِال چٻ غڃٌطبٶ ڀٍؽٺ ڂ ایٿ سٝبچفضبٸٻ ـڂ ثڅ چٻ ټیكؼ؛ ټٿ ـ

 .ٰڅ اق ڀٵبچً وفٺ وڃقپ وڃقپ ټی ٌؽ

 :اٌبـڄ ای ثڅ ا٘فا٦ وبٸٿ ٰفؼ ڂ ثڅ وبؼٴی ٴ٩ز

 .ثؽٺ ڀٽیڃټؽ ثفای یٱجبـ چٻ ٌؽڄ ثڅ خبی ټٍبڂـٺ خبیی ٰڅ وفټبیڅ ٴؿاٌشٻ ثجیځٻ_

 .ضؽوٻ ؼـوز ثڃؼ؛ ایٿ دفڂلڄ ټثٷ ثٽت ِؽا ٰفؼڄ ثڃؼ

 .اټیؽڂاـٺ دٍیٽڃپ ڀٍیؽ_

یځی ٰفؼ ڂ ټٿ چٻ ثی اغشیبـ غځؽیؽٺ...دیفټفؼ ؼڂوز ؼاٌشځی ثڃؼ. ثڅ ٸ٧ٙ ټٍبڂـڄ ي ٰڅ ٰبـچبی غځؽڄ ؼٸځٍ

وفټبیڅ ٴؿاـیً ـڂ ثڅ ٠ڇؽڄ ؼاٌز زځؽ ټفسجڅ ای ټبؼــڂ ثڅ ا٠شجبـ ٌفٰز ـایٵبپ ڂیكیز ٰفؼڄ ثڃؼ. 

 .ټشػُّ ٬ٹت ثڃؼ
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   .ضشٽب اټفڂق ٌٽبچٻ خكڂ ٰىبڀی چىشیٿ ٰڅ ٘فضٍڃپ ټٙفش ټیٍڅ؟ _

ویؽ. ٘فضٻ! سٽبٺ غىشٵی زځؽټبڄ ـڂ ـڂی ٌبڀڅ چبٺ اضىبن ٰفؼٺ. دیٍڃڀیٻ ـڂ ثب ٧ٰ ؼوز ٸجػځؽٺ ټب

ٴف٨شٻ ڂ ثب یٯ ٠ؿـ غڃاچی ٰڃسبڄ اقي ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ. ـ٨شبـٺ ثی اؼثبڀڅ ڂ قٌز ثڃؼ اټب ڀیبق ثڅ ٰٽی ضالخی 

ڀٍڃڀڅ ٴف٨شڅ  ؼاٌشٻ. ټٿ ثیٿ ایٿ خٽ١یز زیٱبـ ټی ٰفؼٺ؟ ټځٍی ضدشی ؟ ثبیؽ ټی ـ٨شٻ ٬جٷ اق ایځٱڅ اثفڂٺ

 .ثٍڅ

 

غڃؼٺ ـڂ دٍز سٯ وشڃپ ثكـٴی ٰڅ ٴڃٌڅ وبٸٿ ثڃؼ ـوڃڀؽٺ. ایٿ وشڃپ ثیٍشف ٌجیڅ ٌڃټیځڅ ثٹځؽی ثڃؼ ٰڅ 

اق ڂوٗ غبٸی ٌؽڄ ثڃؼ. ؼیؽڄ قیبؼی ثڅ ٌػّی ٰڅ دٍشً ټی ایىشبؼ ڀجڃؼ. ٰٽی غڃؼٺ ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽٺ ڂ 

 سځؽ ٬ٹجٻ  ف ټثٷ ٴځبچٱبـچب ایځدب ثڅ ایىشٻ.سٱیڅ ثڅ دځدفڄ ڀ٩ىی سبقڄ ٰفؼٺ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ثبیؽ ثفٺ یب سب اغ

 ټڇځؽن اڂټؽپ ثب اڀٵبـ. ؼاٌشٻ اوشفاضز وب٠ز زځؽ ڂاوڅ اـاټجػٍی ڂ ٴفٺ اة ؼڂي ثڅ ٌؽیؽ اضشیبج ڂ ټیكؼ

څ زیك س٥ییف ٰفؼڄ ثڃؼ. ڀٵفاڀیٻ ثبثز اثفڂ ڂ ٌف٨ی ثڃؼ ٰڅ ؼـ ایٿ یٱىبٶ خٽٟ ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ټی ؼڂڀىشٻ اٴف چٽ

 .ڇٽز سڃ٨ی٭ی ث٩ڇٽڅ چیر ایځؽڄ ٰبـی ڀؽاـٺیٯ ڀ٩ف ؼـ ایٿ خٽٟ اق س

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

 ټٍف٦ سب ثڃؼ ٰفؼڄ غٻ ٰٽی ـڂ وفي ضٍٽشی. زفغیؽٺ ِؽا ٘ف٦ ثڅ ڂ  ٴف٨شٻ  ڀٵبچٻ ـڂ اق غیبثڃپ قیفدبٺ

 .ثبٌڅ ؼاغٷ ثڅ

 .ٸجػځؽڄ ټطدڃثی قؼ ڂ ٌفثز دفس٥بٶ ثیٿ ؼوشً ـڂ ثڅ ٘ف٨ٻ ثبال ٴف٨ز

ٍیؽٺ. سٍځڅ ثڃؼٺ ڂ ز٭ؽـ اضشیبج ثڅ ٌیفیځی سب ٰٽی ټكڄ سٹع ثی س١بـ٦ اق ؼوشً ٴف٨شٻ ڂ یٯ ڀ٩ه وفٰ

 !ؼچځٻ ـڂ ٠ڃْ ٰځڅ. ٸجػځؽي ِٽیٽی سف ٌؽ...ڀٽی ؼڂڀٻ زفا غڃٌطبٶ ٌؽ

 :ٸیڃاپ غبٸی ـڂ ثبال ٴف٨شڅ ٴ٩شٻ

 ؼاٌشٻ اضشیبج ثڇً  ټٽځڃپ ڂا١٬ب_
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 اڀؽاغز ټی ٌجڅ ٿای ثڅ ـڂ چٽڅ ڂ  ثیٍشف غٻ ٌؽ ٘ڃـی ٰڅ ټٍػّب اق ثیفڂپ ثبوٿ ټجبـًٰ ـڂ ثڅ ضٕبـ ثڃؼ

 غؽای...ڀكؼیٱی ایٿ ڂ ثڃؼ ٌؽڄ سځٳ چٻ ټٿ خبی ٍٰیؽٺ ٠٭ت ٰٽی...؟!ټیٱځڅ ٤ٹٙی زڅ ایځدب ؼ٬ی٭ب

 .ؼاؼٺ ثیځیٻ ثڅ زیځی. ثڃؼ ٰځځؽڄ ټٍٽئك ٌیفیځً ٠ٙف...ټٿ

 .ِؽاي ـڂ اچىشڅ سف ٰفؼ

 .غبڀٻ وشڃؼڄ ٠ب٫ٌ ایځدڃـ ټفاوٽبوز ټیشڃڀیؽ سب ٰىی ټشڃخڅ ضٕڃـسڃپ ڀٍؽڄ ثفیؽ _

. اڀؽاغشٻ ثٹځؽي اڀؽاٺ ال٤ف ڂ ٜفی٧ ٜبچف ثڅ ڀٵبچی ڀیٻ  ټ٩ڇڃٺ ثڃؼ، ټځٝڃـي اق ٰىی ټڇځؽن ثڃؼ!. ٰبټال

 .قؼٺ ڀیٍػځؽ. ثڃؼ خڃاة ټځشٝف ڂ ؼـغٍیؽ ټی اڀٵیكی ضیفر ٘فق ثڅ لادځیً چبی زٍٻ

 .ؼیف یب قڂؼ چٽڅ ټشڃخڅ ټیٍٿ_

ّؽ چٻ ِطجشی ؼاٌز ٰڅ اؼاټڅ وفی سٱڃپ ؼاؼ؛ اټب چیر اثفی اق ڀبـاضشی سڃ زڇفڄ ي ڀجڃؼ؛ ٴڃیب ٨٭ٗ ٬

 ...ؼاؼ

ټٿ ڂا١٬ب ټشبو٩ٻ... ٰبي ټی سڃڀىشٻ ٰبـی اڀدبٺ ثؽٺ. چیر ٰه ثبڂـي ڀٽیٍڅ ٌٽب ٘فضی ـڂ ؼقؼیؽڄ  _

 .ثبٌیؽ

ثٹڅ اق ڀٵبڄ اټفڂقر ٰبټال ټٍػُ ثڃؼ! سٯ اثفڂیی ثبال اڀؽاغشٻ ڂ ٸجی سف ٰفؼٺ. ټفؼټٯ چبی ـیكي ثب قثڃڀٻ 

 .ثڅ زفغً ؼـ اڂټؽ

ب ٨بِٹڅ ي ـڂ ٰٻ ٰځڅ...! سبقڄ ؼڂقاـیٻ ا٨شبؼ...قیبؼی اقزٍٻ چبي ٰبـ ټی ٍٰیؽ!. ٬ؽټی ثیٍشف غٻ ٌؽ س

 ـڂ وفٺ...ٰفؼ قیفڂـڂ ـڂ ضبٸٻ چبي، زٍٻ ؼچځً، ـایطڅ. ٰفؼٺ ټی غ٩ٵی  ثفؼاٌشٻ ضبال ثیٍشف اضىبن

 :ٴ٩شٻ ٰفؼڄ اغٻ ڂ ٴف٨شٻ دبییٿ

 اخبقڄ ټیؽیؽ...؟ _

اڂټؽ ڂ ٰٽی ٠٭ت ٍٰیؽ. ټځشٝف ڀٽڃڀؽٺ سب ؼڂثبـڄ ثػڃاٺ خب ثبق غدبٸز قؼڄ ای ثڅ غڃؼي  "اٸجشڅ"٨ڇٽیؽ ڂ ثب 

ٰځڅ اق ٨ٕب ٰځبـي غڃؼٺ ـڂ ثڅ وف٠ز ثب ٰح ٌؽڀی ـچب ٰفؼٺ ٰڅ ټطٱٻ ثڅ ؼیڃاـ ٴڃٌشی غڃـؼٺ. ڀیبقی ڀجڃؼ 

 .!سب ضؽن ثكڀٻ زڅ ٨بخ١څ ای ٌؽڄ
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اق دٍز ٠یځٯ ڀٵبچٻ ټی وفٺ ـڂ ثب سفن ڂ ٸفق ثبال ثفؼٺ... ثب اغٻ ٠ٽی٭ی ٰڅ ٸجڇبي ـڂ ؼـٌز سف ٰفؼڄ ثڃؼ 

  .ٰفؼ

ثی اغشیبـ ٸت ٴكیؽٺ ڂ ؼوشذبزڅ ٠٭ت ٍٰیؽٺ ٰڅ ثؽسف اق دٍز ثڅ ضٍٽشی غڃـؼٺ. ضٍٽشی اٺ اق غؽا غڃاوشڅ  

ؾـڄ ای سٱڃپ ڀػڃـؼ. اټب ثڅ ثبڀیڅ ای ڀٱٍیؽ ٰڅ اضىبن ٰفؼٺ ؼوشً ټځطف٦ ثبال اڂټؽ. ثال٨بِٹڅ زىجیؽٺ 

بدبٺ ـڂ اق ثبال ثٹ١یؽ ڂ ټثٷ ټىئٹڅ ای ثی اـقي غڃڀىفؼ ثڅ ٌٱٻ سڃ٨ی٭ی ٰڅ اڂپ چٻ ثب ڂ٩٬څ ٰڃسبچی وفس

 .ؼوز ثڅ خیت ؼڂ٬ؽٺ ٠٭ت سف ایىشبؼ

 .ڀكؼیٯ ثڃؼ چٽڃپ ڂوٗ ثځٍیځٻ ڂ قاـ ثكڀٻ

ڀٵبچً ایځجبـ چیك ثبقی ڀجڃؼ؛ زٍٻ زفڂڀی ڀجڃؼ سب اقاـٺ ثؽڄ؛ سب ثڇٻ ثبثز ٰځڅ چیسی ڀیىشٻ!. ایځجبـ ؼـٮ 

یٯ ټؽٶ ثب یٯ ـڂضیڅ ټی ؼیؽٺ غبـج اق سّڃـ ثڃؼ. ٬ّؽ ٨فاـ  ټ١ځیً اق ټځی ٰڅ ټڇځؽن سڃ٨ی٭ی ـڂ چفثبـ

 .ؼاٌشٻ ٰڅ ثب ِؽای قټػز ثٻ ٌؽي ِؽاٺ قؼ

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

اق ٸطٿ غجفیً ٬ٹجٻ ٨فڂ ـیػز. ضٍٽشی ثجػٍیؽی ٴ٩ز ڂ ثڅ وف٠ز ا قؼیؽټڃپ ټطڃ ٌؽ. ٌبیؽ ثفغڃـؼ 

ثیشٻ ٰفؼ. ض٭بـر یٯ اؼٺ ؼټڅ ضٍٽشی ڂ سڃ٨ی٭ی ثڅ ؼ٬ی٭څ چٻ ڀفویؽ؛ اټب اضىبن ٰفؼٺ ؼـ ثفاثفي ثی ض

 .ؼوشی وفسبدبٺ ـڂ ٴف٨ز. ؼڂوز ؼاٌشٻ چف زڅ قڂؼسف اة ثٍٻ

 !..زڅ ٠دت وفٰبـ ٠ٹیڅ سٍفی٧ اڂـؼپ_

 .ڀٽی ؼڂڀٻ زفا ٨٭ٗ ټثٷ اضٽ٫ چب ثڇً قٶ قؼٺ ضبال اڂپ ثڃؼ ٘ٹجٱبـ ٌؽڄ ثڃؼ!؟

 دبٮ زیك چٽڅ ڂ ٌؽ سبڄٰڃ قثڃڀٻ  ٌبیؽ ثڅ غب٘ف ؼوز ؼـاقی ضٍٽشی ٰڅ ټٙٽئځب اق زٍٽً ؼڂـ ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ

 ڀٱفؼڄ ٰبـی ٰڅ ټٿ. ؼیؽٺ ټی چبي زٍٻ سڃ ـڂ  ضفَ ڂ ٰیځڅ ڀ٩فر، غٍٻ، چبی ـٲ  .ٌؽ ِب٦ ؾچځٻ اق

 .ثڃؼٺ

 !...ٜبچفا و٩ف ثؽ چٻ ڀٵؿٌشڅ_

 .ثڅ ٸت چبٺ اٌبـڄ ٰفؼ. ڀٵبچً ٘ڃـی ثڃؼ ٰڅ ثی اغشیبـ غڃؼٺ ـڂ خٽٟ ٰفؼٺ ڂ وف ثڅ قیف ثفؼٺ
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.یٯ چ٩شڅ اٺ ٤یجز ثؽڂپ ټفغّی! ثڅ ٠ځڃاپ ٰبـټځؽ ڀٽڃڀڅ ثبیؽ ټ١ف٨یز اټفڂق زڇبـ وب٠ز سبغیف ؼاٌشی.._

 !ٰځٻ ٠كیكٺ

ڀبثبڂـاڀڅ وفٺ ـڂ ثبال ثفؼٺ سب ا٠شفاْ ٰځٻ اق ثبثز اڂپ یٯ چ٩شڅ اخبقڄ ٴف٨شځٻ ٰڅ دڃقغځؽی ثؽسف اق غڃؼٺ 

 .سطڃیٹٻ ؼاؼ ڂ ثب ٬ؽٺ چبی ثٹځؽ اق ٰځبـٺ ٴؿٌز

 .ثٍٻ الٶ سب قؼ ضف٨ی فثبـچ ټثٷ  ثڅ وػشی ڀ٩ىی ٴف٨شٻ ڂ سٽبٌبي ٰفؼٺ.

*** 

ثب ؼ٠ڃر ضدشی، چٽڅ وفخبچبٌڃپ خب ٴف٨شٿ ڂ ث١ؽ ثٵڃ ثػځؽڄ چبی ټ١ٽڃٶ خٹىڅ ـوٽیز دیؽا ٰفؼ. ټٿ چٻ 

  .ٰځبـ سڃ٨ی٭ی ٘ڃـی ٰڅ غڃؼي ثڅ ِځؽٸی غبٸی ٰځبـي اٌبـڄ ٰفؼ سب ٸخ سبدٻ ـڂ اڂڀدب ثكاـٺ ڀٍىشٻ

 ثب ـڂ ِجطً ٌٹڃاـ ٰز. ٴف٨ز ٬فاـ ثڃؼ ٌؽڄ ٴؿاٌشڅ ِځؽٸی چف ڂاوڅ  ضدشی دٍز ټیٱفڂ٨ڃپ ٰڃزٱی ٰڅ

 ثڅ چٽڅ، اق سف غڃٌشیخ ثڃؼ ٌؽڄ ثب٠ث  یؽ ڂ ٰفڂار ٘الییًو٩ دیفاچٿ  .ثڃؼ ٰفؼڄ ٠ڃْ ټٍٱی ؼوز یٯ

. ثڃؼ ڀٍىشڅ ټیك ٸڃقی سٯ ِځؽٸی چٻ ضدشی ڂ ٰځبـٺ سڃ٨ی٭ی ڂ ثڃؼٺ ٴف٨شڅ ٬فاـ ټیك ـان ټٿ. ثیبؼ ڀٝف

 ټٿ اټب. ؼاٌشٻ ٰفؼپ سبیخ ـڂی ٰڅ سىٹٙی ڂ ثفؼاـی ڀز ـڂی .ؼاٌز چبٺ ضفٰز ـڂی ٰبټٷ اٌفا٦ سڃ٨ی٭ی

 ڂ ثٹڅ ثب ڂ زفغیؽٺ ڀٽی ٘ف٨ً ثڅ اِال  ڀؽاٌشٻ ثڅ زٍٻ چبي ټىش٭یٻ ڀٵبڄ ٰځٻ. ـڂ ڂ خفار ٸطٝڅ اڂپ سب

 ؼـ ڂ٬ز ٨ڃر ثؽڂپ  ؛ ثػڃاؼ زیكی ضدشی ثڃؼ ٰب٨ی ٨٭ٗ ڂٸی. ؼاؼٺ ټی خڃاة چبي وڃاٶ ثڅ غیفی

 .قټیٿ ؼـټڃـؼ ا٘ال٠بسی یب ثڃؼ ٌؽڄ اڀدبٺ ٰڅ بسیټطبوج ټثٷ ټیكاٌشٻ؛ اغشیبـي

 ثڃؼ سڃڀىشڅ ـایكڀی ثب چبوز ټؽر ٰڅ ٘فضی ڂ ټڇفقاؼ وبث٭څ اق  ث١ؽ غڃي اټؽ ٴڃیی ڂ سٍٱف اق ضٕڃـٌڃپ.

. ٌؽ ټی چٽڅ ڀ٩ٟ ثڅ ٰڅ ـوٽی ڂ  اوٻ ڂ ٴؿاـچب وفټبیڅ ٠بیؽ ٰڅ ٰالڀی وڃؼ اق...ٴ٩ز ثٵیفڄ ؼوز ثڅ

 .ٰفؼ ټی وػځفاڀی ڂاڂی اڀؽاغشٿ خب ثؽڂپ ـڂ ثڃؼٺ ڀڃٌشڅ ڂاوً قاټفڂ غڃؼٺ ٰڅ چبیی ڀٱشڅ غالِڅ

ڀڃثز ثڅ ټڇځؽن سڃ٨ی٭ی ـویؽ. ا٘ال٠ی اق ټشٿ وػځفاڀیً ڀؽاٌشٻ. ٴٹڃیی ِب٦ ٰفؼ ڂ ثف٠ٱه ضدشی 

 .ڀٍىشڅ ٌفڂٞ ثڅ ِطجز ٰفؼ

 ڀیؼـغٍب ڂ غڃة ایځؽڄ ایځٱڅ اق... ٴ٩ز ٰبٰشڃن ټىٱڃڀی ڂ سدبـی  اڂپ چٻ ثڅ ٘ڃـ ٰٹی، اق وبغز ټدشٽٟ

 .ـوڅ ټی وفاڀدبٺ ثڅ دفڂلڄ ایٿ ٴؿـاچب وفټبیڅ ا٠شٽبؼ اق ڂ ټیٍڅ ټڇفقاؼ ٰبـڀبټڅ سڃ
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ثڅ ٬ؽـی ټىٹٗ ڂ ا٘ٽیځبپ ثػً ِطجز ټی ٰفؼ ٰڅ اق چٽڃپ اثشؽا ڀٝف چٽڅ ـڂ ڀىجز ثڅ سػًّّ خٹت 

 ټی خڃاة اـاټً ؼـ ٰڅ چبٌڃپ وڃاٶ ثڅ دبوع ثب ؼاٌشٿ ـڂ ضدشی وفٰڃثی ٬ّؽ اثشؽا اق ٰڅ ڀ٩فی زځؽ  ٰفؼ.

 .ٰفؼ ټثجز ـڂ ڀٝفٌڃپ ؼاؼ

 .اق ؼوز چٽڅ غبـج ٌؽ ڂ وفچب ثڅ وٽز ؼـة زفغیؽ ٰالٺ ـٌشڅ ټیبڀىبٸی ټفؼ ڂـڂؼ ڂ  ؼـة ثڅ ای س٭څ  ثب

 :ټڇځؽن ِطجشً ـڂ ٬ٟٙ ٰفؼ ڂ ثب اثفڂیی ثبال ـ٨شڅ ٴ٩ز

 !ا٬ب غبڂـی زڅ اپ سبیٻ_

 ثفؼٺ ثبال ٰځدٱبڂاڀڅ ـڂ ثڃؼ ـټبڀیشڃ ثڅ غیفڄ  غځؽڄ خٽٟ ثڅ سٽىػف ثٹځؽ ٌؽ. زٍٽی ٰڅ سب اڂپ ٸطٝڅ

! ثؽٌبڀً سف اق ټٿ چٻ ثڃؼ؟ اضىبن ٰفؼٺ اٴف ڀ٩ه چٻ ثبٌٻ ٰفؼڄ ؼ٠ڃر اؼټی زځیٿ ڀٽیبؼ یبؼٺ. ٸ١ځشی...ٰڅ

ثٱٍٻ ټٿ ـڂ ټیجیځڅ یب چفاپ ـڂی ټیك اق اوشفن سٍځح ٰځٻ. ټبر ٌؽٺ ڂ ٬جٷ اق ٴفؼ ٌؽپ زٍٻ چبٺ ثبقٺ 

 .چٻ وفٺ ـڂ سڃ ټبڀشیڃـ ٨فڂ ثفؼٺ

 .ؼڂـ ٸت چبي ٍٰیؽ ڂ ثب غځؽڄ ث٩فټبییؽ ثځٍیځی ٴ٩ز ټڇځؽن ؼوشی

 !ثڅ ټڃ٬ٟ ـویؽیٿ خځبة غبڂـی چځڃق اڂٶ خٹىڅ وز _

ثبقچٻ ثب ِؽا خٽٟ غځؽیؽ. غبڂـی ٰڅ ثڅ غڃثی ټی ٌځبغشٽً ڂ اق اڂپ زڇفڄ چبی ټځ٩ڃـ ؾچځٻ ثڃؼ. ثب ٤فڂـ ڂ 

ی ـ٨ز ڂ ؼـ ضیځی ٰڅ اغٽی ٰڅ اق ٌڃغی چبی ټڇځؽن ڀٍئز ټی ٴف٨ز ثڅ ٘ف٦ یٱی اق ِځؽٸی چبی غبٸ

 :ثبـڂڀی زفټً ـڂ ثب ٰٽٯ غؽټشٱبـ ؼـ ټی اڂـؼ سڃٔیص ؼاؼ

 .ثجػٍیؽ ا٬بیڃپ سفا٨یٯ وځٵیٿ ثڃؼ_

 .سفا٨یٱڃ ثڇبڀڅ ڀٱٿ ټڇځؽن ثٵڃ ؼٶ اق ٨فٌشڅ چب ٰځبـر ڀٱځؽی_

 :غبڂـی ٰڅ ٜبچفا اق ٌڃغی ټفؼ ثؽي ڀیڃټؽ. ؼوشی ثڅ ټڃچبی خڃ ٴځؽټیً ٍٰیؽ ڂ ثب غځؽڄ ٴ٩ز

 .ٌبی١بر ثڅ ټب ڀٽیسىجڅای ا٬ب ایٿ  _

 ."ٰفؼی اثبؼ ـڂ چٽڅ ٰڅ چٽٍڇفیبسڅ ؼوز قیف آټبـر  ټیسىجڅ غڃثٻ"ټی غڃاوشٻ اق ثیٿ خٽ١یز ؼاؼ ثكڀٻ 
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اق ٴڃٌڅ زٍٻ ثڅ غبڂـی ٰڅ ټی غځؽیؽ غیٹی ڀبټطىڃن ڀٵبڄ ٰفؼٺ ٰڅ یٯ ٸطٝڅ زٍٻ سڃ زٍٻ ټفؼ ٰځبـ 

 .ؼوشٻ ٌؽٺ. ثب س١دت ڂ وڃاٸی ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ

 ؼیٵڅ ؼ٬ی٭څ ؼڂ سب چبٺ زٍٻ  بٶ ټر ٴیفی ٌؽٺ ڂ ؼڂثبـڄ سب وف سڃ ټبڀشیڃـ غٻ ٌؽٺ. ټٙٽئځبٸت ٴكیؽٺ. ثی غی

 .ٌؽ ټی ٰڃـ

 :سڃ٨ی٭ی ثب سٯ وف٨څ ای غت ا٬بیڃڀی ٴ٩ز 

 .٨ٱف ټیٱځٻ قیبؼ ٨فِز ڀؽاـیٻ سب اق ـڂاثٗ غڃي ضڃـیب خځبة غبڂـی ثٍځڃیٻ _

 .غیؽ. ـڂ ِځؽٸی ٸیك غڃـؼٺخٽٟ غځؽیؽپ ڂ ټٿ ٤ً ٰفؼٺ ثبثز اڂپ وفی ٰڅ ثڅ ٘ف٦ ټڇځؽن زف

ٌفڂٞ ثڅ ِطجز ٰفؼ. زځؽ ٸطٝڅ ټٱثی ثیٿ ِطجشبي ٰفؼ ټی ؼڂڀٻ اق ٴڃٌڅ زٍٻ  "اؼاټڅ خٹىڅ"ثب ٴ٩شٿ 

ضڃاوً ثڅ ټٿ ثڃؼ ٰڅ چفاپ قیف ټیك ټطڃ ټی ٌؽٺ. سٽفٰكي ـڂ اق ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼ. ټبثیٿ ڂ٩٬څ ای ٰڅ ا٨شبؼ 

 .غبڂـی غیٹی ثڅ اؼثبڀڅ دفیؽ

 ...اق وڇبټؽاـچبی اِٹی ټڇفقاؼ، غالِڅ ٰٹی اق خٹىڅ اټفڂق ثؽڂڀٻ ټی غڃاٺ ثڅ ٠ځڃاپ یٱی _

 .ثب ٨ٯ سیك ٌؽڄ ڂ ٤فڂـ اټیكی وفی ثیٿ خٽ١یز زفغڃڀؽ

 ٌبیؽ ا٬بیڃپ چٻ وڃاٸی ؼاٌشڅ ثبٌٿ؟_

 ."ی١ځی سڃٔیص ثؽڄ"ټفؼٮ غڃؼغڃاڄ...ضدشی ـڂ ثڅ ټڇځؽن وفی سٱڃپ ؼاؼ 

 :ىبة ٰځڅ ٴ٩زسڃ٨ی٭ی ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ ڂ ثؽڂپ ایځٱڅ غبڂـی ـڂ اؼٺ ض

 ټیٍڅ ٴف٨شڅ سٽبن ثبچٽڅ خٹىڅ ـڂق...ټیٍڅ  سبیٻ خٹىڅ اق یٯ چ٩شڅ ٬جٷ ثفای سٽبٺ وفټبیڅ ٴؿاـچب ایٽیٷ _

 ټیؽڂڀٻ القٺ دفڂلڄ ایٿ ڀبٜف ٠ځڃاپ ثڅ ثبقچٻ...ثفیٻ دیً ثفڀبټڅ ثب ڂ  ڀٍڅ ٴف٨شڅ ٰىی ڂ٬ز سب یبؼاڂـی خڇز

 .ثٵیفٺ بقڄاخ  ڂ٬شٍڃپ اسال٦ ثبثز ا٬بیڃپ اق سڃٔیطی چف اق ٬جٷ

 .ثٍځڃپ ـڂ دفڂلڄ ٌفش ؼیٵڅ ثبـ یٯ سب ٰفؼپ ټڃا٨٭ز وٱڃسٍڃپ ثب  س٭فیجب خٽٟ غیٹی ثكؼالڀڅ

 ...ټی سڃڀیؽ سب ٰٽی اوشفاضز ټی ٰځیؽ غبڀٻ ټڇځؽن سڃٔیطبر القٺ ـڂ ثؽپ_
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 ٺټدجڃـ  س٭فیجب ٬ٹجب سڃ ؼچځٻ دفیؽ ټٿ ـڂ ؼیؽڄ ثڃؼ...ِؽای ټڃقیبڀڅ غڃؼ ٠ڃٔیً ثڃؼ. چٽڃپ ٰڅ سڃ ٰالڀشفی

 .ٰځٻ اټٕب و٩شڅ ٰفؼ

 ؼڂڀٻ ڀٽی. ثڃؼ چبي ٸت ٴڃٌڅ ٴیفی ټر  وفی ٰڅ ټثٷ اضٽ٫ چب سڃ ټبڀیشڃـ غٻ ثڃؼ ـڂ ثبال اڂـؼٺ...ٸجػځؽڄ

 ٘ف٨ً ثڅ ٰفؼٺ ڀٽی ڀٵبچً ڂ ٰفؼٺ ڀٽی ضىبة اؼٺ ـڂ ټڇځؽن ٸطٝڅ اڂپ سب ٰڅ ټځی ټٹشٽىبڀڅ زفا

 .ٰځڅ ټػبٸ٩ز سب زفغیؽٺ

 :ؼاؼڀی ٴ٩ز اڂپ چٻ ڀبټفؼی ڀٱفؼ. ڂ ثب اثفڂ ثبال

 .!دیٍځڇبؼ غڃثی ثڃؼ _

 :ڂ ٘ڃـی ٰڅ ٨٭ٗ ټٿ ثٍځڃٺ ٴ٩ز

 .!ټځٍیب اق چٽڅ زیك ثبیؽ ا٘الٞ ؼاٌشڅ ثبٌٿ_

ثڅ ڀبزبـ ټیٱفڂ٨ڃپ ټ٭بثٷ ـڂ خٹڃ ٍٰیؽٺ ڂ ڀُز ثفؼاـی ٰڅ اق ضف٦ چبی ضدشی ؼاٌشٻ ثب ِب٦ ٰفؼپ ٴٹڃیی 

 .غڃڀؽٺ

 .اق اثشؽا ٴف٨شٵی ِؽای ټٿ ـڂ ثجػٍیؽوالٺ ٠فْ ټیٱځٻ ثڅ ضبٔفیٿ...ټڇځؽن ٨فڀٵیه اؾیٿ چىشٻ.  _

وٱڃر یٱؽ١٨ٵی وبٸٿ ټٿ ـڂ ټی سفوڃڀؽ اٴف سب اڂپ ٸطٝڅ ټشڃخڅ سځڇب غبڀٻ خٽٟ ڀٍؽڄ ثڃؼپ ثڅ ٸ٧ٙ 

  .غبڂـی دفـڀٳ ٌؽٺ

ثب ثىٻ اهلل قیف ٸجی ٌفڂٞ ٰفؼٺ. اڂٸً وػز ثڃؼ اټب ثب ٰٽی سٽفٰك ڂ ا٘ال٠بسی ٰڅ اق ٬جٷ ؼـټڃـؼ دفڂلڄ 

 .ؼاؼٺ ټبخفا ٌفش سف ٰبټٷ ڂ ـیكثیځبڀڅ غیٹی ثڃؼٺ ؼاؼڄ اـائڅ  ؼی ٰڅؼاٌشٻ ڂ وڅ ٘فش دیٍځڇب

 ٌفٰب  ټٿ ثىیبـ غڃٌطبٸٻ اق ایځٱڅ ٨فِشی دیؽا ٰفؼٺ سب ؼـ ټڃـؼ سطڃٸی ٰڅ ٬فاـ ثب وبغشٿ ٰبٰشڃن ثیٿ"

ق دفڂلڄ چبی ثىیبـ ټڇٻ ٌڇفی ټطىڃة ټیٍڅ ٰڅ ا یٱی ٰبٰشڃن دفڂلڄ. ٰځٻ ِطجز ثٍڅ ایدبؼ ټڇفقاؼ

ٞ ٥ٌٷ ایدبؼ ټی ٰځڅ. ـ٨بڄ ڂ وفټبیڅ ای ٰڅ وبٶ چبوز ؼڂٸز اڂپ ـڂ ڀیٽڅ ـچب ٰفؼڄ سب چٽفاچً ِؽ ڀڃ

ثػً غّڃِی ؼوز ثڅ ٰبـ ثٍڅ. ٘فاضی اڂپ ضؽڂؼ یٱىبٶ دیً سڃوٗ سیٻ ٬ؽـسٽځؽ ټڇفقاؼ ٰٹیٯ 

 "...غڃـؼ
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 ثڅ ٬ؽـی ضف٦ قؼٺ ڂ خك ثڅ خك اق ټىبضز؛ ټڃ١٬یز ټٱبڀی ڂ چفزڅ ٰڅ القٺ ثڃؼ ـڂ ٴ٩شٻ ٰڅ قثڃڀٻ غٍٯ

ٌؽڄ ثڃؼ اټب اِال ټڇٻ ڀجڃؼ زڃپ ثڅ غڃؼٺ ثبثز ٰفؼٺ...ؼـ چف ټڃ١٬یز ټٿ ټیشڃڀٻ...ټٿ ثبٌٻ. ٨ف٬ی ڀٽیٱفؼ 

 .٨فڀٵیه ټځٍی ثبٌٻ یب ټڇځؽن اؾیٿ

ثب سٍڃی٫ خٽٟ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ زٍٻ ثڅ ڀٵبڄ سیك ثیٿ غبڂـی زفغڃڀؽٺ. ٸجػځؽڄ ټ٥فڂـاڀڅ ای ـڂی ٸت 

 سٍٱف ثب  قؼٺ ڂ ـڂ ٴف٨شٻ ٰڅ ث١ؽچب ټثٷ چفزی ٌٱف غڃـؼٺ. ؼاٌز...ټفؼٮ دڃٶ دفوز. ٌدب٠بڀڅ دڃقغځؽی

 دفڂلٰشڃـ ڂ ٰفؼپ غبټڃي ـڂ وبٸٿ چبی زفا٢. ٌؽ ـڂثفڂ ټ١ٙڃ٦ چٽڅ ڀٵبڄ ضدشی ٌؽپ ثٹځؽ ڂ ټڇځؽن

 .ٌؽ ـڂٌٿ

ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ ٰڅ اق زٍٻ ټڇځؽن ؼڂـ ڀٽڃڀؽ. ٨ڇٽیؽ غیٹی ټىفڂـٺ! ٬ّؽ سػفیجٻ ـڂ ؼاٌز. ِځؽٸیٻ 

اٌشٿ ٸخ سبح ـڂی دبچبٺ ٠ٽال ثڅ غبڂـی ڂ ټڇځؽوی ٰڅ ضشی یٯ سٍٱف ٰڃسبڄ یب ـڂ زفغڃڀؽٺ ڂ ثب ٴؿ

سٍڃی٭ٻ ڀٱفؼڄ ثڃؼ دٍز ٰفؼٺ. ثف٠ٱه ضدشی ٠كیك ٰڅ سڃ زٍٻ چبي ا٨شػبـ ټڃج ټیكؼ...ڂ ټٿ چٻ ټڃج 

 .وشبـڄ چب ـڂ سڃ زٍٻ چبٺ ضیٿ وػځفاڀیً ـیػشٻ

ٴبڄ ؼوشی قیف زڃڀڅ ٺ قؼٺ ڂ ثڅ ایٿ ثب ٌفڂٞ ٌؽپ سڃٔیطبر ټطڃ ضف٦ قؼڀً ٌؽٺ... سٽبټب زٍٻ. ڀبغڃؼا

 .٨ٱف ٰفؼٺ ...ضدشی ټی سڃڀىز ثڇشفیٿ ؼٸیٷ ټٿ ثفای اڀشػبة ایٿ ٌفٰز ثبٌڅ

اټب ِؽا سٱڃپ ؼاؼپ ٠ّجی دب ڂ ثبقڂ ثىشڅ ٌؽپ غڃؼٰبـ یب ڀ٩ه چبی ٠ٽی٫ ټفؼ ٰځبـ ؼوشٻ ڀٽیكاٌز قیبؼ 

ڂلڄ ـڂ ثب ټیك زفظ ؼاـی اڂـؼ. ڂ٬شی سٽفٰك ٰځٻ. یٯ ـثٟ ث١ؽ ثب اٌبـڄ ضدشی ثٹځؽ ٌؽ ڂ ټبٰز وبغشڅ ٌؽڄ دف

ـڂًٰ ټبٰز ـڂ ٍٰیؽ ؼڂوز ؼاٌشٻ ثٹځؽ ثٍٻ ڂ ټڃچبي ـڂ اق ـیٍڅ ثٱً. اثٍبـ ټّځڃ٠ی ثیٿ ؼڂ ٨ٕب 

 ......دبـٮ ٬ٹ١څ ای...ڀٽب اٸٽبوی ټفٰك غفیؽ ڂ

 .اڂپ ټبٰز اق ٘فش ټٿ ؼـوز ٌؽڄ ثڃؼ

 .ضدشی ثب ا٨شػبـ ؼوشی ـڂی ٌڃڀڅ ـ٨ی٭ً ٴؿاٌز

 ...ي ثی ڂ٩٬څ ټڇځؽن سڃ٨ی٭یایٿ ٘فش ضبِٷ سال_

ث٭یڅ اي ـڂ ڀٍځیؽٺ..س١فی٧ ڂ سٽدیؽ چبیی ٰڅ اق ؼڂوشً ټی ٰفؼ. اق سالٌی ٰڅ ڀٱفؼڄ ثڃؼ. ټیع ڂ ټبر ثڅ 

 ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼٺ سب ثٵٻ زفا؟
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*** 

 ث١ؽ اق سٽڃٺ ٌؽپ خٹىڅ ثؽڂپ ٨ڃر ڂ٬ز ثیفڂپ قؼٺ ٰڅ ثب ٌځیؽپ ِؽای ڀطىً

٨یشٻ ڂاوڅ اټفڂق سٱٽیٷ ثڃؼ. ثڅ ٘ف٨ً خؽی زفغیؽٺ. اچىشڅ ڂ ټطٱٻ ثڅ ٬ؽٺ چبٺ ټشكٸكٶ ٌؽ. غؽایب ٜف

 :ٴ٩ز ڀیڃ٨شبؼڄ اس٩ب٬ی چیر دیً ـڂق زځؽ  ټثال ٰڅ ټش١دجی ٸطٿ ثب  وٽشٻ ټی اڂټؽ. ڂ٬شی ټ٭بثٹٻ ایىشبؼ

 ...ټیٱځی ٰبـ ټڇٽی ایٿ ثڅ خبی ثڃؼ ڀٵ٩شڅ  دؽـر ٴ٩شڅ ثڃؼ ټڇځؽوی اټب_

شٻ. ٘فق ثفغڃـؼ ثب یٯ ٘ٹجٱبـ غڃؼغڃاڄ ـڂچٻ ثٹؽ ڀجڃؼٺ ٰڅ ثڅ ټٿ ؼوز ایٿ ټفؼ ِؽ ټیٹیڃپ و٩شڅ ؼاٌ

 .غڃؼي اخبقڄ ؼاؼ ثیٍشف اق ایٿ اؼاټڅ ثؽڄ

 ...سڃ ثبقؼاٌشٵبڄ ٬یب٨ز قیبؼ ؼٸسىت ڀجڃؼ... ؼغشف ثڅ ایٿ قیجبیی _

 .ٸ١ځز ثڇز ٨فڀٵیه ثب ایٿ سیخ قؼڀز

 ...خځبة غبڂـی_

 .ی ٴ٩شٻ ڂ غیٹی ټڃؼثبڀڅ خیٻ ٌؽٺایځجبـ ِؽا ضدشی ثڃؼ ٰڅ ٨فٌشڅ ڀدبسٻ ٌؽ. ثب اخبقڄ ا

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

*** 

 ثٹځؽ ڂضٍشځبٰی ٰڃ٨شٵی ڂ ٰٽفؼـؼ ثب ټیك دٍز اق ٰڅ ثڃؼ ٌت 8  ًٰ ڂ٬ڃوی ثڅ ثؽڀٻ ؼاؼٺ. س٭فیجب ڀكؼیٯ

 اڀدبٺ ـڂ ټڃڀؽڄ ثب٬ی چبی سبیخ ڂ اټفڂق خٹىڅ ِڃـر ڂ ثځٍیځٻ ضدشی اسب٪ ؼاغٷ ثڃؼ ٰفؼڄ ټدجڃـٺ. ٌؽٺ

ثفڂ ثڅ ٰبـر "٨٭ٗ ٴ٩ز  " زفا؟ ڂا١٬ب...ثكڀٻ ؼاؼی وفي یب ٰځٻ ا٠شفاْ ڀؽاؼ قڄاخب ٺ ٸطٝڅ یٯ ضشی. ثؽٺ

 .چٽیٿ "ثفن!

ڂٸی ټٿ چٻ اق غؽا غڃاوشڅ ثفای ٨فاـ اق ؼوز غبڂـی چٽڃپ ٸطٝڅ ٰڅ ٬ّؽٺ ٨فاـ ثڃؼ اق دیٍځڇبؼي اوش٭جبٶ 

 .ٰفؼٺ ڂ سب اغف خٹىڅ ٰڅ ټفاوٻ دؿیفایی ثڃؼ ٸطٝڅ ای اق اسب٪ ثیفڂپ ڀیڃټؽٺ
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ئٿ ٌؽٺ چٽڅ ـ٨شٿ ٰی٩ٻ ـڂ ثفؼاٌشٻ ڂ اق اسب٪ ثیفڂپ اڂټؽٺ. س٫ س٫ ٩ًٰ چبٺ ڂأص ثڅ ٴڃًٌ ڂ٬شی ټٙٽ

ټی ـویؽ ثڅ غّڃَ ؼـة اسب٬ً ـڂ ڀیٽڅ ثبق ٴؿاٌشڅ ثڃؼ. زفا٢ چبی وبٸٿ غبټڃي ثڃؼ ثڅ خك ڀڃـ ٬فټك 

څ ثی ٰٽفـڀٳ اسب٪ اڂپ...ایٿ سځڇبیی ٠دیت سفوڃڀؽٺ ڂ ؼٸڇفڄ سڃ ؼٸٻ ـیػز. غیٹی ڀبټطىڃن غڃؼٺ ـڂ ث

 ...غیبٸی قؼٺ ڂ اق ٰځبـ اسب٬ً ٴؿٌشٻ ٰڅ

 .٨فڀٵیه... ثیب سڃ ثبیؽ ثبچز ضف٦ ثكڀٻ _

غت ثڅ ٨فڀٵیه ٴ٩شځً ٠بؼر ؼاٌشٻ...اټب ایٿ ٸطٿ ؼوشڃـی ڂ ٠ّجیً ثب٠ث ٌؽ ثڅ وٽز اسب٬ً ثفٴفؼٺ ڂ 

 .!ثڅ یبؼ ثیبـٺ ایٿ ټفؼ ثبیؽ ثڅ ټٿ سڃٔیص ثؽڄ ڂ ټٿ ثبیؽ اق اڂپ ٘ٹجٱبـ ثبٌٻ

ی اڂیك ثڃؼ. ثب اوشیٿ چبیی ٰڅ سب اـڀح سب قؼڄ ؼوز ثڅ ویځڅ دٍز ټیكي ڀٍىشڅ ثڃؼ. دبچبی ٰشً دٍز ِځؽٸ

  .ؼـاق ـڂی ټیك ڀٍڃپ اق ِٽیٽیز ڂ اضشفاټی ٰڅ ثڅ ټٿ ڀؽاٌز ثڃؼ

غیفڄ ثڅ و٭٧ ثؽڂپ ایځٱڅ ضفٰشی ثڅ غڃؼي ثؽڄ اق قیف زٍٻ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. زځؽ ثبڀیڅ ڀڅ اڂپ ضف٨ی قؼ ڀڅ 

 .ضفټشی ڀجڃؼټٿ. ـ٤جشی ڀؽاٌشٻ زڃپ 

 .ڀ٩ه ٰال٨څ ای ٴف٨شٻ  

 .ټٿ ثبیؽ ثفٺ ټڇځؽن ؼیف ڂ٬شڅ_

 زفا سب ضبال ڀف٨شی؟ زفا چیر ڂ٬ز ڀٽیفی؟ _

اق خڃاثً خب غڃـؼٺ...ؼڂ دڇٹڃ ثڃؼ...ٰځبیڅ ؼاـ. ِؽاي قټكټڅ ڂاـ ثڃؼ. اڀٵبـ ضبٸً ؼوز غڃؼي ڀجڃؼ ٰڅ ؼڂڀڅ 

 .چبی غیه ٠ف٪ ـڂ سڃ ٬فټكی اسب٪ ټی ؼیؽٺ

 ٌؽی؟  وڃاـ زی ٰبثیٿ سٹڅ ـ٨شی؟ ؼـیبٺ ٸجڅ  ٴؿٌز؟ټىب٨فر ثڇز غڃي  _

_... 

 زفا ثفٴٍشی...؟ _
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ڀٽی ؼڂڀىشٻ زیٱبـ ٰځٻ...ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثڃؼٺ. ټىز ٌؽڀٻ ثڅ ٴفڂڄ غڃڀی ڀٽبق غڃڀً ڀٽیڃټؽ ٰڅ ثٵٻ ڀیٽڅ ٌجی 

 !ټىز ٰفؼڄ

 ...غت ٌٽب ٴ٩شیٿ اٴف ڀیبٺ_

 اق ٰی سب ضبال ثڅ ضف٨بٺ ٴڃي ټیٱځی؟_

بٸً غڃة ڀجڃؼ...ټی ٨ڇٽیؽٺ. ټٿ چٻ ټثٷ غڃؼي ٌؽٺ ٨فڀٵیىی ٰڅ ټی سٯ غځؽڄ ث٥ٓ ؼاـی قؼٺ. ض

 .ٌځبغز. ضبٶ ټٿ چٻ غڃة ڀجڃؼ

 اؾیشٻ  اق ټڃ١٬ی ٰڅ ثڅ خبی غبڀٻِ اؾیٿ ٌؽٺ ٨فڀٵیه غبٸی... اق چٽڃپ ٸطٝڅ ای ٰڅ ٰىی ڀ٩ڇٽیؽڂ_

 ثب ڀٻاال...٠كیكر ٌؽٺ سڇؽیؽار ثب...ؼیڃڂڀڅ ٌؽٺ ټٿ ټطشفٺ ټطدڃة ٌؽی سڃ ثؽڄ اؼٺ ٌؽٺ ټٿ...ٰفؼی

 .ٰفؼپ ٌٱٽً ثبیؽ ثٽڃڀڅ ڂ ؼٺ ڀكڀڅ ویف ثبثز ٰڅ وبؼڄ ټځٍی یٯ ٰفؼی ؼقؼٺ ؼـڂ٤بر

ٰٽی ټٱث ٰفؼڄ ثڇٻ غیفڄ ٌؽ...ټش٩ٱفاڀڅ. ث١ؽ ثب ثفؼاٌشٿ دبچبي اق ـڂی ټیك ِځؽٸیً ـڂ خٹڃ ٍٰیؽ ڂ ؼـ 

  :ضیځی ٰڅ زیكی یبؼؼاٌز ټی ٰفؼ ٴ٩ز

 .ڃپ ٰبـاسڃ ثٱٿ غڃؼٺ ټی ـوڃڀٽزوػځفاڀی غڃثی ثڃؼ... سڃ ٰڅ ٰىی ټځشٝفر ڀیىز...ثٽ _

   .ڀبٸڅ ڂاـاڀڅ اچی ٍٰیؽٺ...ٌؽ چٽڃپ اؼټی ٰڅ ټی ٌځبغشٻ

  .ثڅ غڃؼي اڂټؽ...ټٿ چٻ دفر ٌؽٺ سڃ ؼڀیب اڂپ. ٠ّجی ٌؽٺ

 زفا ټځٍیٻ ٰفؼی؟ زفا ټی غڃای ٠ؿاثٻ ثؽی؟ _

 .سڃ وٱڃر وف ثبال اڂـؼ ڂ سٽبٌبٺ ٰفؼ. ټځشٝف اؼاټڅ وڃاٸٻ ثڃؼ

ڂ ـ٨شبـٺ ـڂ ض٩ٛ ثڃؼ ٰڅ چیر ڂاٰځٍی ڀؽاٌز ڂ غڃڀىفؼ ٠ٽٷ ټی ٰفؼ. غڃؼٺ ـڂ اق  اڀٵبـ خٽٹڅ خٽٹڅ ٰٹٽبر

  :ثیٿ زبـزڃة خٹڃسف ٍٰیؽٺ ڂ ٴ٩شٻ

 ٘فش اڂٸیڅ ٰبٰشڃن ټبٶ ټٿ ثڃؼ...زفا ثڅ اوٻ غڃؼر سٽڃټً ٰفؼی؟ _

 :یٯ ڀیٍػځؽ قؼ ڂ ٴ٩ز
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 .!ټٿ ٰڅ زیكی یبؼٺ ڀٽیبؼ...ثڅ خك ٰذی اق ڀ٭ٍڅ چبٺ _

 .ای ٴف٨شڅ ټٿ ـڂ ثؽسف ؼـ ضیٿ ؼا٤ی ټځدٽؽ ٰفؼ. ڀبغڃؼاٴبڄ ِؽاٺ ثٹځؽ ٌؽایٿ غڃڀىفؼی... ایٿ ِؽ

 .سڃ ثڇٻ ٬ڃٶ ؼاؼی ڂ٬شی ڀجبٌٻ ثڅ ضدشی ڀٍڃڀً ثؽی ڀبټفؼ_

 .دڃقغځؽی قؼ  

 .ڀبټفؼیڃ قڀبیی ټثٷ سڃ ثڇٻ یبؼ ؼاؼپ ٰڅ ثب چف ڀبقڂ ٰفٌٽڅ یٱیڃ غبٺ ټیٱځٿ_

ی ثڅ وفسبدبٺ ایٿ ضف٦ ـڂ قؼ. ٬ٹجٻ ڀجٓ ٴف٨ز. ٸطٝڅ ای ٌڃٰڅ ٌؽڄ ڀٵبچً ٰفؼٺ. ٰبټال ټځٝڃـؼاـ ثب ڀٵبچ

 .غٍٻ اق ٴف٨ز خفیبپ ثیٍشف  ضدٻ غڃپ سڃی ـٴڇبٺ

 .ټثٷ غڃؼي غڃڀىفؼ ڀیٍػځؽ قؼٺ

 !ټیٵی ٠كیكټٻ خبڀٻ، ٤فیجڅ قپِ  یٯ ثڅ  ده ثٵڃ ٠ُ٭ؽڄ ؼاـی...!یٱی وڃقڂڀؽر ٰڅ ثڅ خبی اڂپ، _

ٻ سٝبچف ثڅ غڃڀىفؼی ټی ٰفؼ ثب زٍٻ ِڃـسً ٬فټك ٌؽ...ٰجڃؼ ٌؽ. ټٍز ٌؽپ ؼوشً ـڂ ؼیؽٺ اټب ثبقچ

  .چبی ؼـیؽڄ

 .ؼاؼ قؼٺ

 زفا ټځٍیٻ ٰفؼی...؟ _

 .!ثفڂ اق ٠ٍ٭ز ثذفن...چٽڃڀی ٰڅ ټطڃي ٌؽڄ ثڃؼی_

ضدشی ـڂ ټی ٴ٩ز. ده چٽڅ ضفٰز چبی ټٿ ـڂ قیف ڀٝف ؼاٌز!. ؼٺ ڂ ثبقؼٺ ٠ّجی ٴف٨شٻ. اق ایٿ ټفؼ 

ٺ ثفای اټٍت ڀؽاٌشٻ یٯ سٍځح ؼیٵڅ ٰبـٺ ـڂ ثڅ زیكی ؼـ ڀٽیڃټؽ، ٨٭ٗ ٠ّبثٻ ثؽسف ټشٍځح ټی ٌؽ. ڀبیی 

 .ثیٽبـوشبپ ټی ٍٰیؽ. زفغیؽٺ ڂ ٬ؽټی ثڅ ٘ف٦ ؼـة ثفؼاٌشٻ ٰڅ ثب وڃاٸً ؼوشٵیفڄ ثڅ ؼوز ایىشبؼٺ

 غبڂـی زیٱبـر ؼاٌز..؟_

 :ثؽڂپ ایځٱڅ ثڅ وٽشً ثفٴفؼٺ یب ضفٰشی ثڅ ٴفؼڀٻ ثؽٺ ٴ٩شٻ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 92 

 ...ثفڂ اق غڃؼي ثذفن _

 .ٺ ټی ٰفؼٴ٩ز. ټىػفڄ  "غڃثڅ غڃثڅ ای "

 .یٱجبـ ؼیٵڅ ثب ایٿ ٜبچف ثجیځٽز ٘ڃـی اغفاخز ټی ٰځٻ ٰڅ ثڅ ڀڃپ ٌجز ثٽڃڀی_

 .!ڀؽاٌز ؼغبٸز ض٫ اڂپ اټب ڀجڃؼٺ چب سیخ ایځٙڃـ قؼپ اچٷ قیبؼ  چٽیٿ ـڂ ٰٻ ؼاٌشٻ!

غڃڀىفؼ دڃقغځؽ ثڅ ٸت اثفڂیی ثبال ؼاؼٺ ڂ وفی ثڅ ٘ف٨ً زفغڃڀؽٺ...ـڂی ټیك ثب غڃؼٰبـ غیفڄ ثڅ ټٿ ٔفة 

 .څ ثڃؼٴف٨ش

 !ایٿ یٯ ټىئٹڅ ٌػّیڅ!...ټڇځؽن _

 .ټڇځؽن ـڂ ٍٰیؽٺ

 .!ثفڂ ثڅ چٽڃڀی ٰڅ ٬بٸز ٴؿاٌشڅ ٬الؼڄ ثڇز ثىشڅ ثٵڃ_

ثؽڂپ ایځٱڅ ټځشٝف خڃاة یب ڂاٰځً ثٍٻ ؼوشٵیفڄ ـڂ ٍٰیؽٺ ٰڅ ڀبچڃا ثڅ ؼـ ٰڃثیؽڄ ٌؽٺ .ِؽای خی٥ٻ ڂ 

قڂٺ, سڃ ِڃـسٻ غٻ ٌؽ...ڀ٩ه ثڅ زٍٻ چبی ثڅ غڃپ ڀٍىشڅ ای ٰڅ سٍځڅ، ڀ٩ىٻ ـڂ ټی ٴف٨ز. ثب ٨ٍفؼپ ثب

 .ڀ٩ه. ِؽاي ـ٠ت ثفاڀٵیك ٌؽ

 زیڅ... ثڇز غڃي ٴؿٌشڅ یٱی ؼیٵڅ ؼوز*ټبٸیز ٰفؼڄ! زځؽټی ٌڅ؟ _

ټر ؼوشٻ ـڂ زځبپ دیر ؼاؼ ٰڅ ِؽای ٸڅ ٌؽپ اوشػڃڂپ ؼوشٻ ـڂ ٌځیؽٺ. اټب ثؽسف اق اڂپ ضف٨ی ثڃؼ ٰڅ سڃ 

 .ـڂٺ س٧ ٰفؼ. ټٿ زیٱبـ ٰفؼڄ ثڃؼٺ؟ ٨فیبؼ قؼ ثڅ یٱجبـڄ

 ...ٌفٰز ټٿ خبی ڄ*ـقچبیی ټثٷ سڃ ڀیىز ؼٸؽاـ _

 چبي ؼوز ثیٿ اپ چف. ٌؽ ٰجڃؼ ِڃـسٻ. ثٱٍٻ ڀ٩ه سڃڀىشٻ  ؼٸؽاـ! ثڅ ٬ؽـی سفویؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ضشی ڀٽی

ځڅ ٺ ڂ اوٽی ٰڅ اٌشجبچی ثفؼ ثبڀیڅ ای ٴځٳ ثڇٻ غیفڄ ٌؽ. ٰٻ ٰٻ ـڀٳ وی غه غه اق. ٌؽٺ ټی ڂٸڃ

ؼوشٻ ـڂ ڂٶ ٰفؼ. ٠٭ت ٍٰیؽ ڂ ټٿ سبقڄ ټ٩ڇڃٺ اٰىیمپ ـڂ ٨ڇٽیؽٺ. ڀٵبچً س٥ییف ٰفؼ. ـڀٵً دفیؽ. سفویؽ. 

 .چ٫ قؼٺ. ټی ٸفقیؽٺ اټب ټٍز ؼـؼټځؽٺ ـڂ ثب ٬ؽـر ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ثڅ ٩٬ىڅ ویځڅ ي ٰڃثیؽٺ
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 ...ا٥ٌبٶ ٠ڃٔی_

ؼوشی ثڅ ِڃـسً ٍٰیؽ. ضف٨ی ڀكؼ ڂ ټٍز چبی ثی خڃپ ټٿ ٬ؽـر ټی ٴف٨شٿ. سځؽ سځؽ دٍز وفچٻ سٱفاـ 

 .ٰفؼ

 ...ټٿ ټٿ ثبیٱی ؼیٵڅثجػٍیؽ..._

 .ڀ٩ه ٰٻ اڂـؼڄ ثڃؼ. ٌُف ٌُف اق ڂضٍز اق غٍٻ ٠ف٪ ټی ـیػز

 .اٌٯ سٽبٺ ِڃـسٻ ـڂ دف ٰفؼڄ ثڃؼ. چیر ڂ٬ز سڃ قڀؽٴیٻ ثڅ ایٿ ض٭بـر ڀیڃ٨شبؼڄ ثڃؼٺ

 .ضیځی ٰڅ ؼوشی ـڂی ټر ؼوز ٔفة ؼیؽٺ ٴؿاٌز ٔفة ؼاـ دىً قؼٺ ڂ اق اسب٪ ثب ؼڂ ثیفڂپ قؼٺ

***  

 .وفٺ ـ٨زاڄ ثه ٰٿ ٨فڀٵیه  _

 .قؼٺ چ٫ چبی چبی ٍٰیؽڄ، ثبال  آة ؼټب٤ٻ ـڂ ثب ٨یٿ ٨یٿ دفِؽایی

 .چٽشب ویځی ـڂ ـڂی ټیك ټ٭بثٷ ٴؿاٌز ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ٜف٦ وڃح ٰځبـٺ ڀٍىز

 ...ضبال ثیب ایځڃ ثػڃـ ثڇشف ټیٍی_

ٽیؽ ٸت ڀكؼڄ اق ثڃي ټٍػُ ثڃؼ زڅ ١٘ٽی ؼاـڄ! ثب اڀكخبـ ِڃـسٻ ـڂ خٽٟ ٰفؼڄ اٌٯ ـیػشٻ. اق ضبٸشٻ ٨ڇ

 .زڅ غجفڄ ٰڅ ٜف٦ ـڂ قیف ثیځی ٴف٨ز ڂ ٰٽی ثڃي ٰفؼ. ٸت ٴكیؽ

 .ثڅ غؽا غڃٌٽكڄ ٌؽڄ _

سیځب اق خٹڃی سٹڃیكیڃپ ٰڅ ټؽاٺ ٰبڀبٶ چب ـڂ ثبال دبییٿ ټی ٰفؼ ٰځبـ ـ٨ز. ثب ثفؼاٌشٿ ٜف٦ زیذه ڂ د٩ٱی 

 :ٰڅ اق ٬جٷ اټبؼڄ ـڂی ټیك ثڃؼ ٰځبـټڃپ زڇبـ قاڀڃ ڀٍىز ڂ ٴ٩ز

 وڃح غڃـؼپ ؼوشً غڃة ټیٍڅ؟ اغڅ ټ٥ك ٠كیك ٰىی ثب_

 .چٽشب ؼوشی ثیٿ ټڃچبي ٍٰیؽڄ ٸت ثفزیؽ. ٨ڇٽیؽ زفر ٴ٩شڅ
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 .٨٭ٗ چٽیځڃ ثٹؽ ثڃؼٺ ڂاوڅ ٌبٺ ؼـوز ٰځٻ_

 ضشٽب ټیػڃای ـڂی ٨فڀٵیىٻ اټشطبڀً ٰځی؟_

 .ثی سڃخڅ ثڅ سیٱڅ دفڂڀی غڃاچفاڀڅ ِؽای ؼاؼي سڃ ٴڃٌٻ دیسیؽ. چبی چبیٻ ثٹځؽ ٌؽ

 .اپ وڃح غڃـی ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌز ڂ ؼوشٻ ـڂ ٨ٍفؼچٻ قټبپ ڀڃزی ٰفؼپ. چٽشب ڀٵف

 غیٹی ؼـؼ ټیٱځڅ؟ _

 یٯ ٰڅ ثڃؼ ثفؼاٌشڅ سفٮ ؼوشٻ چبی اوشػڃڂپ اڀٵبـ  .ټفؼٴی غڃپ. ثڃؼ ٌؽڄ ٰجڃؼ ؼوشٻ ټر  ؼـؼ ټیٱځڅ؟

ـڄ ٺ اق ؼـؼي ٰٻ ڀٽی ٌؽ. ڂ٬شی ثب اڂپ ضبٶ ثڅ غڃڀڅ ـویؽٺ سیځب ڂ چٽشب سځڇب ٰبـی ٰڅ سڃڀىشٿ اڀدبٺ ثؽپ ؾ

 ڂ ڀؽاٌز ٰٻ زیكی ټفؼڂڀٵی اق ٰڅ چٻ اڂپ...ٰفؼپ  ٻ ؼاؼپ ثڅ ٘ج٭څ ثبال ڂ ثڇفڂق ثیسبـڄ ـڂ قاثفااـخب٠

وشبـی ثڃؼ؛ اټب ټٙٽئٿ دف ي ـٌشڅ چفزځؽ ٰفؼ ټ١بیځڅ ـڂ ؼوشٻ. ٌؽ ټی ټٿ ڀّیت ثفاثفي زځؽ چٽیٍڅ

 ڂ ٰفؼ ضٽٹڅ ٰڅ ثڃؼ ای ِطځڅ ڀٍؽپ ٨فاټڃي اڂپ اق ثؽسف. ؼیؽڄ ٔفة ٨٭ٗ ڂ ڀیىز غبِی زیكی  ٌؽیٻ

 زفا؟...ثڃؼ ؾچځٻ سڃ ای ٴځؽڄ وڃاٶ ٠الټز چځڃقچٻ. ثڃؼ وػز ؼاٌز ـڂ ٍٰشځٻ ٬ّؽ ٰڅ ای ثفا٨فڂغشڅ زڇفڄ

اچفي. ٬فزی ٰفؼڄ ثب ؼچٿ دف غڃڀىفؼ غڃ ڂ ټٿ ؼوز ثڅ ڀٵبچی ڀیٻ ثب ڂ  سیځب غڃڀىفؼ زیذىی ثفؼاٌز

 :ٴ٩ز

 ...ضی٧ ٌؽ...وذیؽڄ ٴ٩ز ڂاوڅ دبیبپ ڀبټڅ اي ضبٔف ؼڄ ټیٹیڃپ ثؽڄ_

 .ؼوز ثبڀؽدیسی ٌؽڄ ټشڃـټٻ غیفڄ ٌؽٺ. ټٙٽئځب ضبال ضبال ڀٽی سڃڀىشٻ سبیخ ٰځٻ ثڅ

 :اچی ٍٰیؽٺ. ؼڄ ټیٹیڃپ. اٌٱٻ ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ثب قاـی ٴ٩شٻ 

 .سڃ ثڇً ثٵڃ... ؼوشٻ ٬ٹٽٻ ثٍڅ ڂاوً اڀدبٺ ټی ؼٺ_

 .چفؼڂ ثبڀیڅ ای ؼٸىڃقاڀڅ ڀٵبچٻ ٰفؼپ. ثبڂـٌڃپ ڀٽی ٌؽ ایځ٭ؽـ ثؽثػز ثبٌٻ

 ...ي ٌٱبیز ٰٿټیػڃای ثفڂ اق_

 .چٽشب ٠كیك ټٿ...سیځب زٍٽی ٴفؼ
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 ٌٱبیز ٰځڅ؟ زڅ خڃـی؟ ټیٍڅ ث٩فټبییؽٰی دٍشٍڅ؟_

 :چٽشب ثڅ سشڅ دشڅ ا٨شبؼ ڂ ثب اٌبـڄ زٍٽی ثڅ ټٿ ٴ٩ز

 .غت ټب ٌڇبؼر ټیؽیٻ_

 .ٴفؼڀٻ ـڂ ِب٦ ٰفؼٺ ڂ یٱؽ١٨څ قیف ٴفیڅ قؼٺ. چفؼڂٰال٨څ غیفڄ ٺ ٌؽپ. سیځب ٤فیؽ

 .؟سڃ زفا چی ٴفیڅ ټیٱځی.. _ 

 .وفی ثڅ سبو٧ سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ټر ؼوز ٰجڃؼٺ ـڂ خٹڃی زٍٻ چبي ثبال ٴف٨شٻ. اغٻ ٰفؼ

 ثبقٺ ټی غڃای ضف٨بټڃ ثبڂـ ڀٱځی؟ ضشٽب ثبیؽ ثٽیفٺ؟_

 ټیٍڅ سڃ ضف٦ ڀكڀی سیځب؟ ټٵڅ ټفیٕڅ ؼوشٍڃ ٰجڃؼ ٰځڅ ڂاوڅ اثجبر ضف٨بي؟_

 ٰڅ ڀ٩فی وڅ ټجٷ ـڂی ڂـڄ یٯ ٻ٘ف٨ ثڅ. قؼ قاڀڃ قیف ـڂ دبي یٯ چٽشب ټثٷ  سیځب ؼوز اق غڃـؼپ ٍٰیؽ.

 خبٸت ڂاوً سبقڄ ؼڂوب٠ز ٴؿٌز ث١ؽ. ڀٍىز ـیػشٻ ټی اٌٯ ڂ ثڃؼٺ ڀٍىشڅ چب ٌؽڄ یشیٻ ټثٷ زڇبـقاڀڃ

 .ثڃؼ ٌؽڄ

 .ضبال زی ثڇً ٴ٩شی ؼوششڃ دیسڃڀؽ؟_

ؼٸٻ چفی دبییٿ ـیػز. زی ټی ٴ٩شٻ خبی یٱی ؼیٵڅ ٰشٯ غڃـؼٺ یب ـڂٺ ٤یفسی ٌؽڄ؟ ڂا١٬ب زفا؟ غبڀٻ  

اق ټٿ سڃ اڂپ ٌفٰز سیخ ټیكؼپ...ڀٽڃڀڅ ي سیځب؛ یب اـسجبٖ چبیی ٰڅ ضشی ټٿ اق ٴ٩شځً غدبٸز  چبیی ثؽسف

 ټی ٍٰیؽٺ...اِال ټٵف سب ضبال ؼوز اق دب غٙب ٰفؼڄ ثڃؼٺ؟

 :اٌٯ چبٺ ثڅ ث٥ٓ غ٩څ ای ـویؽ. سڃ ٨ٱف ٨فڂـ٨شٻ ؛ ثی اـاؼڄ ثب ڀ٩ىی ٴ٩شٻ 

 .ثبثبټٻ سب ضبال ؼوز ـڂٺ ثٹځؽ ڀٱفؼڄ ثڃؼ_

غځؽڄ ای قؼپ ڂ ٠٭ت ٍٰیؽپ. سیځب ٠ّجی ؼوشی ثڅ ټڃچبي ٍٰیؽ. چٽشب ټٕٙفة ٴڃٌڅ ڀبغځً چفؼڂ قچف 

 .ـڂ غڃـؼ ڂ ثڅ ڀ٭ٙڅ ای غیفڄ ٌؽ
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 :ثب ٰٽی وٱڃر سیځب ٤ٽٵیٿ ٴ٩ز 

ثبیؽ ؼوشڃ دبی ټځڃ چٽشب ـڂ ټی ؼیؽی...ـڂقایی ٰڅ ثبثبټڃپ ټىز ٰفؼڄ ټیڃټؽ غڃڀڅ. یب ٌجبیی ٰڅ ټكاضٻ _

 .ز ڂدبټڃپ ٰجڃؼ ڀجبٌڅٰبـي ټی ٌؽیٻ. ـڂقی ڀجڃؼ ؼو

ؼوز سیځبٺ سب ضبال ٬ٹٻ ٌؽڄ... ثؽسف اق سڃ... وف ؼڂؼ٬ی٭څ قڂؼسف ـویؽپ ثڅ غڃڀڅ؛ غٹڃسٍڃ ثب ـ٨ی٭بي ثڅ  _چٽشب

 .چٻ قؼڄ ثڃؼ

ؼوشً ـڂ ٨ٍفؼٺ چٽشب ٤ٽجبؼسف اق اڂپ وٱڃر ٰفؼ. ٨ٱفي چٻ وػز ثڃؼ زڅ ؼـؼؼٸی ٰڅ ث١ؽ زڇبـوبٶ ثبق 

 .اق قڀؽٴیٍڃپ ټی ؼڂڀىز ٌؽڄ ثڃؼ ـڂ ثڅ ٤فیجڅ ای ٰڅ ٰٻ ڂثیً

 .ټشبو٩ٻ_ 

 .دڃقغځؽی قؼ

 .ڀٽیػڃاؼ ټشبو٧ ثبٌی...ثڅ ٸ٧ٙ سڃ اقاؼ ٌؽیٻ...اٸجشڅ اٴف اق ٴٍځٵی ثڅ ٍٰشځٽڃپ ڀؽی_

چفوڅ غځؽڄ سٹع ڂ ټّځڃ٠ی ٰفؼیٻ. ټی ؼڂڀىشٻ ټبؼـ سیځب ڂ چٽشب اق اڂپ ؼوز قپ چبیی ثڃؼ ٰڅ ثبثز قڀؽٴی 

فچبي ـڂ ٨ؽا ٰفؼڄ ثڃؼ دبی ټفؼی ٰڅ دؽـ ڀجڃؼ. ټفؼ ڀجڃؼ ٨٭ٗ ټىش٭ٷ ڂ دڃٸی ٰڅ ثڅ دبي ـیػشڅ ټی ٌؽ ؼغش

 .ڀف ثڃؼ ڂ غڃي خیت

 اق ٬جٷ. ٰفؼ ؼـاق ؼوز قڂؼسف چٽشب. ٸفقیؽ ټیك ـڂی ٴڃٌیٻ  ڂیجفڄ  ٬جٷ اق ایځٱڅ ؼچٿ ثبق ٰځٻ ڂ ټِكاضی ٰځٻ

 :ٴ٩ز ـیكی اغٻ ثب ڂ ټش١دت. ٰفؼ ڀٵبڄ ـڂ اي ٩ِطڅ ثؽڄ ثڇٻ ایځٱڅ

 !ٌٽبـڄ ڀبٌځبنِ-

 .سځؽ ٴڃٌی ـڂ اق ؼوشً ٬بدیؽٺ. س١دجً ثیٍشف ٌؽ ڀبٌځبن!

 ټځشٝف ٰىی ثڃؼ؟ _

 .سڃخڅ ای ڀٱفؼٺ ڂ دیبٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ

 غڃثی؟_
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ٰځح زٍٽٻ ٰڅ اٌٯ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼ ـڂ دبٮ ٰفؼٺ. ٨ٱف ټی ٰفؼٺ اٌشجبڄ ؼیؽٺ. زځؽثبـ یٯ ٰٹٽڅ ـڂ غڃڀؽٺ.  

 .ثڃؼٺ ٠ؿـغڃاچیً دیبٺ ټځشٝف  ی.ٌٽبــڂ زٯ ٰفؼٺ. غڃؼي ثڃؼ. ث١ؽ اق ؼڂ وب٠ز. ثؽڂپ چیر ټ١ؿـر غڃاچ

 .سیځب ٴڃٌی ـڂ اق ثیٿ ؼوز وفٌؽٺ ٴف٨ز ڂ ثب ِؽای ثٹځؽ دیبټً ـڂ غڃڀؽ

 غڃؼٌڅ؟_

 .وفی ثڅ سبییؽ سٱڃپ ؼاؼٺ

 اقٌڃپ زفا ڀٽیؽڂڀٻ. ٌؽ ټی  وفا٢ دیبٺ چبی ث١ؽی ـ٨ز. ثب غڃڀؽپ چف ٰؽڂٺ اغٽً ٠ٽی٫ ڂ ټش١دت سف

 دیبٺ ایٿ ڂ ٰفؼ ټی ڂاڀٽڃؼ ٰڅ ڀیىز اؼټی اڂپ سڃ٨ی٭ی ڃ٨بپ٘ ثڃؼپ ٰفؼڄ ثبڂـ ایځٱڅ اق ٍٰیؽٺ ټی غدبٸز

ّڃِی چب قیبؼی غ ایٿ...ثكڀٻ زځٳ ؼوشً اق ـڂ ٴڃٌیٻ ؼاٌشٻ ؼڂوز. اڂڀڅ ثڅ ټش١ٹ٫ ٴبڄ ثی ٴبڄ چبی

غّڃِی ثڃؼ چیر ڂ٬ز ؼـټڃـؼ غٗ خؽا یب دیبٺ چبی ثی ټڃ٬ٟ ي ثب ٰىی ضف٦ ڀكؼڄ ثڃؼٺ. ټثٷ ٌځیؽپ 

ف ٰڃ٨ز قچفڄ ټبـی ٰڅ ثڅ دٍز سٹ٩ٿ غشٻ ټی ٌؽ. ـڂی ټجٷ ٨فڂ ـ٨شٻ. ِؽاي ـڂی دی٥بٺ ٴیف غڃڀڅ یب چ

 .ؼـؼ ؼوشٻ غڃاثیؽ

ٴڃٌی ـڂ ـڂی دبٺ اڀؽاغز...ثڅ ثؽسفی ضبٸز ټٽٱٿ. ثٹځؽ ٌؽ ثڅ وٽز اٌذكغڃڀڅ ـ٨ز. ِؽای ٌیف اة ثٹځؽ 

 .ٌؽ. ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ زفا ٠ّجی ٌؽ

 .سف اق ټٿ اق ـ٨شبـ سیځب س١دت ٰفؼچٽشب اق ٨فِز اوش٩بؼڄ ٰفؼ ڂ یٯ ؼڂـ ٰبټٷ دیبٺ چبي ـڂ غڃڀؽ. ثؽ

 :سیځب ٠ّجی ثیفڂپ اڂټؽ ڂ ثب ٸطځی ٴف٨شڅ ٴ٩ز

 ...ثڇً قڀٳ ثكپ_

 ٴیح ڀٵبچً ٰفؼٺ...زفا ثبیؽ ایځٱبـ ټی ٰفؼٺ؟

 ټیػڃای ټٙٽئٿ ثٍی غڃؼٌڅ؟ _
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 ٤یف اق ایٿ چٻ ټٵف ثڃؼ؟...٨فڀٵیه وبؼڄ. ؼڂثبـڄ ضف٨ً ـڂ سٱفاـ ٰفؼ. سڃخڅ ای ڀٱفؼٺ ڂ ٬ڇف ٰفؼڄ ٬ّؽ ثٹځؽ

ٌؽپ ؼاٌشٻ ٰڅ چٽشب ؼوشٻ ـڂ ٴف٨ز ڂ ڂاؼاـ ثڅ ڀٍىشځٻ ٰفؼ. ـڂی اوٽً قؼ ڂ ـڂی اوذیٱف ٴؿاٌز. ثڃ٪ 

 .اڂٶ ؼڂٺ ـؼ سٽبن ؼاؼ

ؼڂثبـڄ ٴف٨ز ڂ ڀٵبڄ چفوڅ ټب قڂٺ ٴڃٌی ثڃؼ. سیځب ٰال٨څ ؼوز ثڅ ٰٽف ثبالی وفټڃپ ایىشبؼ. ٴڃٌڅ ٸجً ـڂ 

 .ټی خڃیؽ

 .ؼڂثبـڄ ثٵیف_

 .!ٟٙ ٌؽایځجبـ ثڅ ثڃ٪ ؼڂٺ ڀفویؽ ٬ 

 .ڀیٍػځؽ قؼٺ

 ...ڀٽیػڃاؼ ِؽاٌڃ ثٍځڃیؽ..ڀٽیػڃاؼ ـؼ_

 .ثڅ ثبڀیڅ ای ڀفویؽ ٰڅ ِؽای دیبٺ ٴڃٌی ثیٿ ڀٙ٭ٻ ثٹځؽ ٌؽ. چفوڅ ٌیفخڅ قؼیٻ ـڂی ٩ِطڅ. چٽشب غڃڀؽ  

 .االپ ڀٽی سڃڀٻ ِطجز ٰځٻ _

 .چٽشب ټش١دت ڂزٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ ثڅ ٘ف٦ سیځب ثفٴٍز. اق ضبٸز ڀٵبڄ چبٌڃپ سفویؽٺ

 .ٌٽبـڄ ـڂ ٴف٨ز. ایځجبـ ؼوشٵبڄ غبټڃي ثڃؼ ؼڂثبـڄ

 !...ٰځبـ قڀٍڅ _

ضبٔفٺ ٬ىٻ ثػڃـٺ ثب ٌځیؽپ زځیٿ خٽٹڅ ای ڀ٩ىٻ ثفیؽ. ټٿ ڂ چٽشب ٸطٝڅ ای ټبر سیځب ٌؽیٻ. ټٿ ثؽسف ڂٸڃڂ 

 .ٌؽٺ. سیځب ثؽسف دفیٍڃپ ٌؽ. ٧ٰ ؼوشً ـڂ ثڅ چٻ ټبٸیؽ

 .٨ٱف ټیٱفؼٺ غجف ؼاـی...٨ٱف ټی ٰفؼٺ ثڇز ٴ٩شڅ _

 .اق ایٿ ٴفؼ سف ڀٽی ٌؽ. سٱفاـ ٰفؼٺزٍٻ چبٺ 

 !قڀً؟ _



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 99 

 .ث٥ٓ ٰفؼٺ. اق ضه ؼٺ ؼوشی ٰڅ ثڇٻ ؼوز ؼاؼ. اق ٌڃٰی ٰڅ ثڇٻ ؼوز ؼاؼ

 .ـڂ ثڅ خٹڃ غٻ ٌؽٺ ڂ وفٺ ـڂ ثیٿ ؼوز چبٺ ٴف٨شٻ. ثبڂـٺ ڀٽی ٌؽ

 یٯ ټفؼ قپ ؼاـ ثڇٻ ڀٝف ؼاـڄ؟_

 .فر ٰفؼاچىشڅ ثب ضبٸی ټ٥ٽڃٺ دبییٿ دبٺ ڀٍىز. چٽشب ٰڃوٿ ټجٷ ـڂ ثڅ وٽشً د

 ...ضف٦ ثكپ سیځب_

 .سیځب ټىشبِٷ ٌؽڄ ثڃؼ. ټِٿ ټِٿ ټی ٰفؼ ڀٽی ؼڂڀىز اق ٰدب ثٵڅ یب اِال ثٵڅ؟

 :اٌٱٻ ـڂ ثب دٍز ؼوز دبٮ ٰفؼٺ ڂ چٽیٿ ٘ڃـٰڅ وفٺ ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ـڂ ثڇً ٴ٩شٻ

 غڃاچً ټیٱځٻ ثڇٻ ثٵڃ قپ ؼاـڄ یبڀڅ؟ _

ٻ ٨ٍفؼ ڂ ثب ڀ٩ه ٰال٨څ ٰځځؽڄ ای سڃ زٍٻ غڃؼټٻ اق ِؽای ٴف٨شڅ ڂ اٸشٽبویٻ س١دت ٰفؼٺ. زٍٽی ـڂی چ

 .چبٺ غیفڄ ٌؽ

ثب ایځٱڅ ؼڂ وڅ وبٸی ثیٍشف اق سڃ وبث٭څ ؼاـٺ اټب ټؽسی ڀیىز ټڇځؽن ڂضدشی ـڂ ټیٍځبوٻ. ټٿ یٯ  _

ٰبـټځؽ خكئٻ اِال ثڅ ٬ىٽز ټڇځؽوی سڃ ایٿ وڅ وبٶ وفٮ ڀٱٍیؽڄ ثڃؼٺ اټب ِؽ٬څ وفیبی سڃ اق ثه اق 

 ...ثیٍشف ثٍځبوٽًټڇځؽن ٴ٩شی ټځٻ ضىبن ٌؽٺ سب 

 .ٸت ٴكیؽڄ ڀٵبچً ٌفټځؽڄ ٌؽ  

 .ټیػڃاوشٻ ث٩ڇٽٻ ضف٨بر ـاوشڅ یب سڃچٻ قؼی _

 .آچی ٍٰیؽٺ

سڃ٨ی٭ی ثیٿ چٽڅ ٌػّیز ټڃ٬فی ؼاـڄ، ټفؼڄ ټشیٿ، ٬بثٷ ا٠شٽبؼ. خځشٹٽٿ ڂ وځٵیٿ...ضشی ڂ٬شی ثبچز _

 ...ِطجز ټیٱځڅ ټىش٭یٻ سڃ زٍٽبر ڀٵبڄ ڀٽیٱځڅ زڅ ثفوڅ ثػڃاؼ

 .ٙبة ثٍیغ خبڀٻ ڂ  ف٨ً ـڂ غڃـؼ. ټی غڃاوز ثٵڅ زڅ ثفوڅ ثڅ سڃ ٰڅ ٠كیكڀ٩ىی ٴف٨ز...ض
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سب ضبال چیر ٰه اقي ثی اضشفاټی ڀؽیؽڄ... اؼټی ٰڅ اوڅ ټیفڄ اوڅ ټیبؼ. ڀٽبقي وفڂ٬شڅ. غڃؼسٻ ټی ؼڂڀی _

 .ټط٩ٷ ِطجز غبڀٽب ٌفٰز ٨٭ٗ ضدشی...اِال سڃ٨ی٭ی ثڅ زٍٻ ڀٽیبؼ خك اغال٬ً

 .ـ خڃٌیؽدڃغځؽ قؼٺ. اٌٯ چبٺ ثی اغشیب

چیر ٰه اقي ثؽ ڀٽی ٴ٩ز. خك غڃثی...خك ڂ٬بـي. اق ثیٿ ضف٨بی چٽٱبـا ثڅ قڂـ ٨ڇٽیؽٺ قپ اڂٸً زځؽ  _ 

وبٶ دیً اڂپ ټڃ٬ٟ چبیی ٰڅ وفثبق ثڃؼ ـڂق ث١ؽ اق ٠٭ؽ اق ؼوز ټیؽڄ. خب ثڅ خب ؼغشفِ وفي ثڅ خؽڂٶ 

ضٱٻ ثفاؼـی ؼاـڄ.  ټیػڃـڄ. یٯ ټؽسی ا٨ىفؼٴی ټیٵیفڄ ڂٸی ثڅ ٸ٧ٙ ضدشی وفدب ٌؽڄ. ؼڂوشیٍڃپ

 .ویؽپـ ایځدب ثڅ سب ٰفؼپ ثكـٲ ٌفٰشڃ ایٿ  ثبچٻ

 .ټبر ٸت قؼٺ

 ڂٸی سڃ ٴ٩شی قپ ؼاـڄ..؟_

االڀٻ ؼاـڄ. ضبال چٽىف یب ڀبټكؼ زڅ ٨ف٬ی ټیٱځڅ؟ ثبالغفڄ ٰىی سڃ قڀؽٴیً چىز. ؼغشفڄ ؼڂوڅ ثبـی اڂټؽڄ _

ڀٽیؽڄ....ثب ضدشی ٰڅ اِال ٌفٰز ڂٸی ټٙٽئځٻ سڃ ڀؽیؽیً؛ زڃپ چیر ڂ٬ز ؼـوز ؼـټڃپ غڃؼٌڃ ڀٍڃپ 

 .ثفغڃـؼ ڀؽاـڄ، ِڃـسٍڃ ټیذڃٌڃڀڅ

_... 

اغفیٿ ثبـٺ ڀیٹڃ٨ف ټی ٴ٩ز ٌځیؽڄ ثب ؼاؼ ڂ چڃاـ ثڇً ټیٵ٩شڅ ضشٽب ثبیؽ ٌٱٽٻ ثبال ثیبؼ سب چٽڅ زیكڂ _

 ٨فاټڃي ٰځی؟

اق چٽڅ زیك ثڅ ڀٝف ٘جی١ی ټیڃټؽ. ض٫ ؼاٌز ٰىی ضف٦ ټٿ ـڂ ثبڂـ ڀٱځڅ. ټٿ وفٺ ټثٷ ٰجٯ سڃ ثف٦ ثڃؼ ڂ 

اس٩ب٬بر ؼڂـڂ ثفٺ ثی غجف ثڃؼٺ. ٌبیؽ ثڅ غب٘ف چٽیٿ ضدشی ټیػڃاوز اق وَف ثبقٺ ٰځڅ. الثؽ ٨ٱف ټی ٰفؼ 

 .غڃڀڅ غفاة ٰځٻ

 .اچی ٍٰیؽٺ. ؼیٵڅ یبؼٺ ـ٨شڅ ثڃؼ سب زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ زفا ٴفیڅ ټی ٰفؼٺ. ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ؛ ثی اغشیبـ دفویؽٺ

 اوٻ قڀً زیڅ؟_
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 ...ؼٸؽاـ...اوٽً ؼٸؽاـ_

 .ټٿ ثبثز ایٿ اوٻ ټر ؼوشٻ ٰجڃؼ ٌؽ. سط٭یف ٌؽٺ. ثبیؽ ثب ټٍز ټی ٰڃثیؽٺ ثڅ ټ٥كٺ سب ضالخی ٰځٻؼٸؽاـ... 

 .چٽیځٙڃـ ٰڅ ـڂ قاڀڃ ـڂ ثڅ ـڂٺ ثڃؼ، ٔفثڅ ای ثڅ دبٺ قؼ 

 .ضبال سڃ زفا قاڀڃ ٤ٻ ث٥ٷ ٴف٨شی سب ؼیفڂق وبیٍڃ ثب سیف ټیكؼی ..االپ ٰڅ ثبیؽ غڃٌطبٶ ثبٌی_

 .یٿ سف اق چفثبـ ڀبٸیؽٺوفٺ ـڂ دبییٿ اڀؽاغشٻ ڂ ٤ٽٵ 

اڂڀی ٰڅ ټیٵی قپ ؼاـڄ...ـاڄ ثی ـاڄ ټكاضٽٻ ټیٍڅ؛ ثی ؼٸیٷ اقاـٺ ټیؽڄ ثب ضف٨بي...یٱجبـ اثفی یٱجبـ  _

 .ثبـڂڀی...ؼوشٽڃ ټیذیسڃڀڅ...ڀیشٍڃ ڀٽی٩ڇٽٻ...٠فْ یٱٽبڄ ٥ٌٹٽڃ ټیٵیفڄ ټځٍیٻ ټیٱځڅ

 .اق ڀیٻ ـظ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ

 .سڃ ثڃؼی زیٱبـ ټیٱفؼی؟ _

 .خك وٱڃرضف٨ی ڀكؼ. 

 :چٽشب وفي ـڂ ـڂی ٌبڀڅ اٺ ٴؿاٌز. ثڅ دٍشی ټجٷ سٱیڅ ؼاؼٺ ڂ غڃٌجیځبڀڅ ؼـ ثفاثف ؼ٨بٞ اق ٰبـٺ ٴ٩شٻ

 .ثڅ ضدشی ثبثز ټیٱځٻ_

_... 

 .اڂپ ڀٽیشڃڀڅ ثڅ خبی ضدشی سّٽیٻ ثٵیفڄ _

 .سیځب غځؽڄ ټىشبڀڅ ای ٰفؼ ٰڅ چٽشب ثب زٍٻ اثفڂ ثڇٻ ٨ڇٽڃڀؽ ٰڃـ غڃڀؽی ٨فڀٵیه

 .څ ـئیه ضدشڅټڇځؽن ضف٨ً ڂاو _

 .ٰٽی ٴفؼپ ٍٰی ٰفؼ ثڅ وٽشٻ
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غڃؼٺ یٱجبـ اق قثڃپ ضدشی ٌځیؽٺ ثڇً ټی ٴ٩ز سب ٰی ټیػڃای ثب ایٿ اغال٪ وٵیز چف ؼغشفی ـڂ ثڅ  _

 !ی زٍٻ ثجیځی

ؼ٬ی٭څ ای چفوڅ وٱڃر ٰفؼیٻ. ټٿ ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ز٭ؽـ ایٿ خٽٹڅ اٌځبوز. ؼغشفایی ټثٷ سڃ ثب یٯ 

 ...ڀبقڂ ٰفٌٽڅ

ضف٨ً ٌٯ ٰفؼ ایٿ ـڂ اق اغٽی ٰڅ ٰٻ ٰٻ ـڂی دیٍڃڀیً ټیٍىز ٨ڇٽیؽٺ. ټ١بؼالر اڂپ چٻ سیځب ثڅ   

 .ؼـوز ڀجڃؼ. ثڅ ټڇځؽن چفزیكی ټی غڃـؼ خك غیبڀز

 ...ثػً ؼڂٺ

 

ثڅ وفؼـ ٌفٰز ڀیٻ ڀٵبڄ غىشڅ ڂ ٰىٹی ٰفؼٺ. ثځب و٩یؽ ڂ ٌیٍڅ ای ڂ اوٽڃپ غفاٌی ٰڅ زٍٽز ـڂ ټیكؼ 

ټڇفقاؼ. ز٭ؽـ ـڂق اڂٶ ؾڂ٪ ڂ ٌڃ٪ ؼاٌشٻ اټب ضبال...ؼٸٽفؼڄ ڂ  اـقڂ چف ټڇځؽوی ثڃؼ. ٌفٰز وبغشٽبڀی

 .ا٨ىفؼڄ

 .اټفڂق اق اڂپ ـڂقچبیی ثڃؼ ٰڅ ضڃِٹڅ غڃؼٺ چٻ ڀؽاٌشٻ؛ زڅ ثفوڅ ثڅ ٰبـی ٰڅ ٠ال٬څ ڂ چیدبڀی سڃي ڀجڃؼ

ؼوز وبٸٻ ـڂ اق خیت ټبڀشڃٺ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ڂ سڅ ټبڀؽڄ دڃٸی ٰڅ ثب٬ی ټڃڀؽڄ ثڃؼ ـڂ ؼـاڂـؼٺ ڂ آلاڀه ـڂ 

بة ٰفؼٺ. اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽٺ. ٰی٩ٻ ـڂ ـڂی ٌبڀڅ اڀؽاغشٻ ڂ اچىشڅ ثڅ ٘ف٦ ثفج ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ. ټفٴٻ ضى

 ایځدب ؼـ ضٕڃـٺ اق چؽ٨ی ؼیٵڅ  ثڃؼ. سڅ ؼٸٻ دف اق ضه اٌڃة ثڃؼ. ؼڂوز ڀؽاٌشٻ دٍز اڂپ ټیك ٸ١ځشی ثبٌٻ.

 ټفؼڄ ٺ اڀٵیكڄ ثڃؼٺ؛ غجف ثی اقي ټٿ ٰڅ ڀیشی ثبثز ٌؽٺ ټفؼی ثبقیسڅ ثیٍشف ثڃؼٺ ٨ڇٽیؽڄ ٰڅ ضبال. ڀؽاٌشٻ

 اټب ـویؽ؛ ڀٽی ڀٝف ثڅ ثؽ ثڃؼٺ ٌؽڄ ؼڀیب سبـیٯ چبوز ټؽر ٰڅ ټځی ثفای ټػبٸ٧ خځه ٠ال٬څ ڂ سڃخڅ. ثڃؼ

ٌز ٨٭ٗ اٸشڇبة ؼـڂڀیٻ ـڂ ثیٍشف ټی ٰفؼ. اق ؼیٍت سب ضبال ټٙٽئٿ ٌؽڄ ثڃؼٺ ٘ڃ٨بپ ؼا قپ ٰڅ ټفؼی

 .ڂ ڀیشً ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ سڃ٨ی٭ی اؼټی ڀیىز ٰڅ ثی ٴؽاـ ثڅ اة ثكڀڅ؛ ٨٭ٗ ٬ّؽ

 اڂټؽ اثفڂیی زٍٻ ڀٵڇجبپ. ٍٰیؽٺ ـڂ ٌفٰز ای ٌیٍڅ ؼـة  اچٻ ـڂ ثب ڀ٩ه ِؽاؼاـی ثیفڂپ ٨فوشبؼٺ ڂ

 .ڀبټڅ ای ٰڅ خٹڃی زٍٻ چبي ٴف٨شڅ ثڃؼ ٴفٺ ٰفؼـڂق غڃڀؽپ ثب ـڂ ڂوفي
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ـقیؽ ثڅ ـڂثڅ ـڂٌؽپ ثڅ خبی اوبڀىڃـ ثڅ وٽز ـاڄ دٹڅ ـاڄ ٰح ٰفؼٺ. ؼڄ ؼ٬ی٭څ ؼیفسف ثڅ ؼڂ وب٠ز سبغیف ټی ا

ثب اؼٺ چبیی ٰڅ ڀٵبچٍڃپ ټش٩بڂر سف اق ؼیفڂق ٌؽڄ ثڃؼ. اټفڂق ؼڂټیٿ ـڂق ٰبـی ټٿ ثڃؼ. غجف ټځٍی ٌؽپ 

 .ټڇځؽنِ ٌفٰز زیكی ڀجڃؼ ٰڅ ټػ٩ی ثٽڃڀڅ. ثی ضڃِٹڅ ڂ غىشڅ سف اق اڂپ چٻ ثڃؼٺ سب خڃاة ده ثؽٺ

 ـ٨ی٭ً ثڅ اثفڂیی زٍٻ ڂ ٰبڂیؽ ـڂ دبٺوفسب ضٍٽشی چبی زٍٻ. ٰفؼٺ ٬بؼـی ڂ ضٍٽشی ثڅ  والٺ قیف ٸجی ڂ

 اق ٰڅ ای ؼٸٽفؼڄ دڃًٌ ایٿ ثب ٌؽپ ـچب یٱجبـ. ٰفؼٺ غڃؼٺ ثبـ ثڃؼ ٨طٍی غڃـؼٺ ټی ضفَ ؼـڂپ اق. ـ٨ز

 .غشڅ ثڃؼٺ ضف٦ ڂ ضؽیث قیبؼ ؼاٌز؛ سڃ٨یفي ٰجڃؼ ٌؽپ ؼوشٻ ثڃؼوب غڃؼٺ

 .ڂ ڀٽی ؼڂڀٻټبڀشڃ ټٍٱی ثٹځؽ ثب ٌٹڃاـ خیٿ ڂ ٌبٶ ټٍٱی. ٠كا ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ثبثز زی ـ

ثبیؽ اق اټفڂق ثڅ ث١ؽ ٨فڀٵیه ِبټز سف ڂ ټځكڂی سفی اق غڃؼٺ ټی وبغشٻ. ؼڀیب ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی ویبڄ ثڃؼ. ڀٽی 

 .غڃاوشٻ ثبقیسڅ ویبچی اؼٺ چبي ثٍٻ

 ـڂ ویىشٻ...ٰفؼٺ ټی ثبیؽ  دٍز ټیكٺ خبٴیف ٌؽٺ. ٰبـ قیبؼ ثڃؼ. سبیخ چبی ؼیفڂق ټڃڀؽڄ ثڃؼ. سٹ٩ٿ چبیی ٰڅ

 غیٹی. ؼاٌشٻ سبغیف وب٠ز ؼڂ. ٰفؼٺ ؼیفڂق خٹىڅ ِڃـر ڂ چب ڀبټڅ سبیخ ثڅ ٌفڂٞ ؼوز یٯ بث ڂ ٰفؼٺ ـڂٌٿ

ٺ. ؼڂسب زڇبـسب ٰفؼٺ؛ اق ایځٱڅ سب ٰبـ ؼیٵڅ ای دیؽا ٰځٻ ثٵؿـ ٰڅ ڀیبٺ، ٰڅ ـ٨شٻ ٰٹځدبـ خیجٻ، ثب ؼٸٻ، ثب غڃؼٺ، ثب

ق ا٬ؽاٺ ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ ڀیبق ثڅ وفټبڄ ټیٍڅ ڂ ټٿ ټی ټیٽڃڀٻ ڂ ثؽچی چبیی ٰڅ ثبیؽ دبن ټی ٌؽ. ڂاټی ٰڅ چځڃ

ٔبټٿ ؼاٌز. ٔبټځی ٰڅ اق ٰبـٺ ټٙٽئٿ ثبٌڅ. اټیؽٺ ثڅ ٔٽبڀز ضدشی ثڃؼ. اټفڂق ثبیؽ ثبچً ِطجز 

ټیٱفؼٺ. ـڂ ټی اڀؽاغشٻ. ټفؼ غڃثی ثڃؼ. ڀٽی سڃڀىشٻ ثڅ چٽیٿ وبؼٴی ٬یؽ ایځدب ـڂ ثكڀٻ. چٽشب ـاچیٻ ٰفؼ. ثب 

ڃاچف ٬ڃٶ ٴف٨شٻ ٰٽٱٻ ٰځٿ. سیځب ڂ٠ؽڄ ؼاؼ ثب دؽـي چكاـ والٺ ڂ ِٹڃار. ثب چكاـ ڀّیطز. اق چفؼڂ غ

  .ِطجز ٰځڅ سب ڂاټی ویّؽ ټیٹیڃڀی ثفای ټځڅ ټځٍی خڃـ ٰځڅ

ؼوز چبٺ ټی ٸفقیؽ. ٠ّجی ثڃؼٺ. چځڃقچٻ غڃؼغڃـی ټی ٰفؼٺ. زٍٻ چبٺ د٧ ٰفؼڄ ټی وڃغز. چكاـسب ٰبـ 

چی ثڅ ؼـة ثىشڅ اسب٬ً ڀیٽڅ سٽڃٺ ؼاٌشٻ ٰڅ ٩ِطڅ ؼڂٺ ٌځبوځبټڅ ټڇځؽن سڃي ٴٻ ٌؽڄ ثڃؼ. ڀیٻ ڀٵب

اڀؽاغشٻ. ثڃؼ...ټٙٽئٿ ثڃؼٺ. ڀؽیؽڄ ضٕڃـي ـڂ ضه ټی ٰفؼٺ. ضٕڃـی ٰڅ ٠بټٷ اوشفن ڂ سفن ټٿ ثڃؼ. 

ؼیٍت سب ِجص دٹٯ ـڂی چٻ ڀؿاٌشٻ سب ټ١بؼالسٻ ؼـوز اق اة ؼـ ثیبؼ؛ اټب اغف چیر...٤یف اق ټفڂـ ـڂقچبیی ثڃؼ 

 .ٰڅ ٠ؿاثٻ ټی ؼاؼ
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ٺ ٌؽٺ اڂٸیٿ زیكی ٰڅ ټٿ ـڂ ثیٍشف اق چٽڅ ټٍشب٪ ثڅ وٳ ڂ ؼڂ قؼڀٻ ڂ٬شی ؼـ ایٿ ٌفٰز ٰڃ٨شی اوشػؽا"

ثفای ټڃڀؽٴبـیِ ٰفؼ ـئیه ثب دفوشیم ڂ ٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ خڃڂڀً ثڃؼ. ټىػفڄ ثڃؼ... ټیؽڂڀٻ ڀجبیؽ قیبؼ غڃؼٺ ـڂ 

 اټیؽڂاـ ټی ٰفؼٺ اق ایځٱڅ اڂپ ثڅ ټٿ ؼٶ ثجځؽڄ ڂ ثب اوت و٩یؽ دبٌځڅ ؼـغڃڀٽڃپ ـڂ اق خب ثٱځڅ؛ اټب ایٿ چٻ

ثب٠ث ڀٽی ٌؽ ڀػڃاٺ سڃ ؼڂـ ـ٬بثز وػز غبڀٻ چبی ایځدب ڀجبٌٻ!؛ ٌبیؽ ټثٷ ؼاوشبپ چبی سػیٹی ثب ٌبڀه 

 .ٰځٻ ٨شص ـڂ غڃٌجػشی چبی ٬ٹ١څ چٻ ټٿ ڂ ثیبؼ غڃًٌ  ٬ٍځٵٻ ـئیه اق وٙطی سفیٿ ؼغشف ٌفٰشً

ؼٸیٷ ثفای اوش٩١ب ضبال ثٽبڀؽ ٰڅ ایٿ غیبالر ٨٭ٗ ټبٶ زځؽ ـڂق اڂٶ ٰبـی ثڃؼ. ٌبیؽ ث١ؽچب ثی اچٽیز سفیٿ 

ڀؽاؼڀٻ. زڃپ ؼ٬ی٭ب اق یٯ چ٩شڅ ث١ؽ اق ٬فاـ ؼاؼٺ ثب اڄ ڂ ڀ٩فیٿ ِجطٻ ـڂ ٌفڂٞ ټی ٰفؼٺ. ِجطی ٰڅ ثڅ 

ادىیٹڃڀی زڇفڄ خؿاة ـئیىٻ ـڂ اق ؾچٿ دبٮ ټی ٰفؼ. ټٍٱٷ ټٿ ثب اؼټی ثڃؼ ٰڅ ثب ضدٻ ٠ٝیٽً اسب٪ 

 .ـڂثفڂیی ـڂ ا٥ٌبٶ ٰفؼڄ ثڃؼ

دفڂیی....دفڂیی اڂڄ ټشبو٩بڀڅ چیح خبڀؽاـ ٠كیكی دفڂسف اق اڂپ ڀؽیؽٺ. اؼټی ٰڅ ؼچځی ثڅ ٴٍبؼی وڃوٽبـ ڂ 

سځڇب زیكی ٰڅ ؼ٤ؽ٤څ ټٿ ٌؽڄ ثڃؼ... زفا اڂپ ؼچٿ ٴٍبؼي ـڂ چیر ڂ٬ز ڀٽی سڃڀىز خٽٟ ٰځڅ.؟ ٨ٱف 

ټیٱځٻ ضٷ ټ١بؼٸڅ اي اق سٽبٺ ؼڂ ټدڇٹڃٸیبی قڀؽٴیٻ وػز سف ثڃؼ. ثؽسف اق اڂپ ثڅ غب٘ف دبـسی ٰٹ٩شً ڀٽی 

فأی ثڅ چیٱٷ دػً ٌؽي ـڂی ټیكٺ ؼاٌشڅ ثبٌٻ. ٠بؼر ؼاٌز ثفای ٬ڇڃڄ غڃـؼپ ڂ٬ز ڂ ثی سڃڀىشٻ ا٠ش

 .ڂ٬ز ټكاضٻ ټٿ ثٍڅ. اڂپ چیٱٷ زځؽ سځیً ـڂ ثب ثفٴڅ چبٺ یٱی ټی ؼڂڀىز

 .زٍٻ چبی ڂق٪ قؼي ٰڅ ټط٩ٷ غبڀٻ چبی ٌفٰز ثڃؼ

ڀڅ اي سځڇب ثب ٌػُ ټٿ اټب زیكی ٰڅ ؼـ ایٿ اؼٺ ثیٍشف ضفَ ټٿ ـڂ ؼـټیبڂـؼ...ـ٨شبـ ِٽیٽبڀڅ ڂ ڂ٬یطب

ثڃؼ!. چیر ڂ٬ز ڀ٩ڇٽیؽٺ زفا ثب ټٿ ثف٠ٱه ث٭یڅ ثفغڃـؼ ټی ٰفؼ. ٸطځً ثب ټٿ دف اق ٸڃؼٴی ڂ ټكاش ثڃؼ. 

 . !ٰڅ ثب چف ڂاٰځً ټٿ ؼاٌز ٩ٰفیٻ ټی ٰفؼ. اق ڀٵبچً ٰڅ ثڇشفڄ ڀٵٻ 78ٌڃغی چبی ټثجز 

ق یبؼاڂـیً ټڃ ثڅ سځٻ ویع ټی اڂپ اؼٺ ِؽ ڂ چٍشبؼ ؼـخڅ ـ٨شبـي ثب ټٿ ٨ف٪ ټی ٰفؼ. چٽیٿ االپ چٻ ا

ٌؽ. ټشبو٩بڀڅ ثفای ټٿ ڂ غڃٌجػشبڀڅ ثفای اڂپ چیر ٰه ضف٨ٻ ـڂ ثبڂـ ڀٽی ٰفؼ. اڂپ خٹڃی ث٭یڅ یٯ اؼٺ 

 .ٜبچفا ټشٍػُ ثڃؼ ٰڅ ٨٭ٗ دیً ضؽ ٰٻ ضف٦ ، ٰٻ ـڂ ڂ ټڃټٿ ثڃؼ

 .ٰٻ ـڂ ټی ٨ڇٽیؽ؟ ایٿ ٨بخ١څ ثڃؼ
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شٻ؛ اټب ټٵف ٰىی ضف٦ یٯ ٰبـټځؽ خكء ـڂ ثبڂـ زځؽ ثبـی ثڅ چٽٱبـچب ضشی ثڅ ـئیه اق ټكاضٽز چبي ٴ٩

 ټی ٰفؼ؟

 .اق ِؽای ثبق ڂ ثىشڅ ٌؽپ ؼـ اسب٬ً زٍٻ ـڂ چٻ ٨ٍفؼٺ

 .!ټی ؼڂڀىشٻ االپ ؼـ زڅ ڂ١ٔیشڅ

 .ټٿ  اڂپ ٸجػځؽڄ ټٕطٱً ٴڃٌڅ ٸجً ڂ وفٮ ٍٰیؽپ ثیٿ ـاڄ ـڂچب ڂ اچىشڅ ٬ؽٺ ٴؿاٌشٿ ثڅ وٽز

 ٰٻ دیؽایی ٠كیكٺ...زفا ؼیف ٰفؼی؟ _

 !ؼٺ دفڂڀؽڄ قیف ؼوشٻ ـڂ سڃ ٨ف٪ وفي ڀٱڃثٻ...٠كیكٺغیٹی و١ی ٰف

 .ټٿ ثڅ ایٿ ٰبـ ڀیبق ؼاـٺ. ټٿ ثڅ ایٿ ٰبـ ڀیبق ؼاـٺ

 .زٍٻ چبٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ ثب ٸجػځؽ ضفِی ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ

 .اټفی ؼاٌشیٿ ا٬بی سڃ٨ی٭ی؟ _

ػُ ټی اڂٶ ِڃـسٻ ـڂ ٰبڂیؽ سب ټٙٽیٿ ثٍڅ دڃوشٻ اق ضفَ ٬فټك ٌؽڄ یب ڀڅ؟ زٍٻ چبی ٌیٙڃڀً ټٍ

ٰفؼ ثڅ غڃثی ټڃ٫٨ ثڃؼڄ. اِال غیبٸی چٻ ثبثز ؼوز ثىشٻ ڂ ؼیٍجی ٰڅ سب ِجص دٹٯ ـڂی چٻ ڀؿاٌشٻ سڃ 

 زٍٻ چبي ڀجڃؼ.؛

ثڅ اڀی ثب دفڂڀؽڄ ثیٿ ؼوشً دػً ټیكٺ ٌؽ ٰڅ ټڃچبی ٨في یٯ ایځسی ِڃـسٻ ٬فاـ ٴف٨ز. اٴف ټی زفغیؽ 

اق ایٿ ضف٦ چب ثڃؼ. ثبـچب اټشطبڀً ٰفؼڄ  ضشٽب ؼټب٤ً ټٽبن ثب ؼټب٤ٻ ټی ٌؽ؛ اټب غڃٌجػشبڀڅ ثب ١ٌڃـسف

ثڃؼٺ اق ایٿ ٨بِٹڅ وفي ـڂ ڀٵڅ ټی ؼاٌز سب ټٿ ٨٭ٗ ڀیٽفغً ـڂ ثجیځٻ. ٌبیؽ ټی ؼڂڀىز ټٿ ٘ب٬ز ؼیؽپ 

زٍٻ چبي ـڂ اق ایٿ ٨بِٹڅ ڀؽاٌشٻ زڅ ثىب اق سفن ٤ً ټی ٰفؼٺ. ٌبیؽ چٻ اڂپ ٨٭ٗ ٠ال٬څ قیبؼی ثڅ 

   .!ټیكٺ ؼاٌز

 .زځؽ سب ٰذی ثٵیف غبڀٽٻ اق ایٿ ثفٴڅ ڂاوٻ _
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ضشی و١ی ڀٱفؼ ثفٴڅ ـڂ ثڅ ؼوشٻ ثؽڄ ٬ٍځٳ وف ټیك ٴؿاٌز سب ثڅ ٘ف٨ً غٻ ثٍٻ. ٠ڃٔی ټیػڃاؼ اق ـڂي 

 !ـؼ ثٍٻ؟ یب ٨ٱف ټی ٰفؼ ثڅ ٬ؽـی ؼوشٻ ؼـاقٰڅ ټی سڃڀٻ ثفؼاـٺ

 .آظ ٰڅ ز٭ؽـ ؼڂوز ؼاٌشٻ ټڃچبي ـڂ ؼڂڀڅ ؼڂڀڅ ثٱځٻ

 .ټځشٝف ټی ټڃڀٻ سب ٰبـسڃ ثٱځی _

ځٵٻ ټیكٺ وڅ ٴڃٌڅ ؼیڃاـ ثڃؼ ی١ځی اق وٽز ـان ټیػڃـؼٺ ثڅ ؼوشٵبڄ چبی ٰذی ڂ وٽز غت اق ٌبڀه ٬ٍ

ټػبٸ٩ٻ دبچبی ؼـاق اڂپ ثڃؼ. غیٹی ـیٹٱه اق خبٺ ثٹځؽ ٌؽٺ سب ثڇً ثٵٻ اڂپ چیٱٹز ـڂ سٱڃپ ثؽڄ سب ثشڃڀٻ 

 .ـؼ ثٍٻ

زیكایی یبؼ ٴف٨شڅ  ٸجػځؽڄ ټفټڃقی قؼ. ایٿ ی١ځی ٠ٽفا ثشڃڀی ټٿ ـڂ ثٹځؽ ٰځی. غت ټٿ چٻ ایٿ زځؽ ټؽر یٯ

 .ثڃؼٺ

 ...والٺ غبڀٻ_

 .چځڃق خٽٹڅ ٺ سٽڃٺ ڀٍؽڄ؛ ثڅ ٘فق ٌٵ٩ز اڂـی ٌؽ، اڂڀی ٰڅ ثڃؼ

ایىشبؼ ثب یٯ ټٿ اغٽی ٰڅ دفوشیم ټشبڀز ڂ وځٵیځیً ثڃؼ. ڂ٬شی ٰىی ـڂ سڃ ـاچفڂ ڀؽیؽ ثب ڀ٩ه اوڃؼڄ ای 

 .ثڅ ٘ف٨ٻ وفزفغڃڀؽ

یؽ. غځؽڄ ي ٴف٨شڅ ثڃؼ. چفؼڂ ؼوشً ـڂ ٸجڅ ټیك اثفڂچبٺ ـڂ ثبال دفڂڀؽٺ...ی١ځی غڃـؼی؟ زٍٻ چبي ؼـغٍ

ٴؿاٌز ڂ ثؽڂپ ایځٱڅ زٍٻ اقٺ ثفؼاـڄ ثڅ ٘ف٨ٻ غٻ ٌؽ. ثفای اڂٸیٿ ثبـ ڀ٩ىً ـڂ ثب ڀ٩ىٻ سځٝیٻ ٰفؼ. ٌبیؽ 

  .چٻ اق ؼیٍت ثڅ ث١ؽ ثی دفڂاسف ٌؽڄ ثڃؼیٻ!. ثڃی ڀ١ځبٞ ټػٹڃ٘ی اق ٠ٙف ٴفټً قیف ثیځیٻ دیسیؽ

 بټڃي ٰفؼڄ ثڃؼی؟ؼوشز ثڇشفڄ؟ زفا ؼیٍت ٴڃٌیشڃ غ_

 یب ڀؿاٌشٻ چٻ ـڂی زٍٻ ِجص سب ټٿ ٰڅ ٌت اق  ده قڀٳ قؼڄ ثڃؼ. یٯ ثڅ ث١ؽ؟ ؼڂ ِجص؟ زڅ ټڃ٬ٟ

بسٻ ثفؼ اق ڂ٬بضشً. زٍٻ چبٺ دفٴالیڅ ٌؽ... ڀ٩فر اڀٵیك. ټ. ٌؽ ٴفٺ ؼٸٻ ؼا٢. ثبٌڅ؟ ڀٱفؼڄ ٌٯ چٽىفي

 .اغٻ ٰفؼڄ اقي زٍٻ ڀٵف٨شٻ. ؼـیؽڄ ثبقی ؼـاڂـؼٺ
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 .چٻ ٌٵ٩ز قؼڄ ٰفؼ دفڀ٩فر قټكټڅ ٰفؼٺثب ٸطځی ٰڅ غڃؼٺ ـڂ 

 .سڃ قپ ؼاـی _

ثڅ ٬ؽـی ٌڃٰڅ ٌؽ ٰڅ ضشی ڀٽی سڃڀىز ڀ٩ه ثٵیفڄ یب ٴفؼڀی ِب٦ ٰځڅ. ټبر ڂ ټىٱڃر ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. 

 ...وٱڃسً ثفای ټٿ ٨فیبؼ اټیؽڂاـاڀڅ ای ثڃؼ؛ ڀڅ ؼـوز ڀیىز. اټب

 !ثبیؽ غڃٌطبٶ ثبٌٻ ڀىجز ثڅ ټځٻ ٰځدٱبڂ ٌؽی_

ً قٶ قؼڄ ثڃؼٺ. ڀ٩ڇٽیؽٺ زی ٴ٩ز. ٸطٿ ٤ٽٵیځً ـڂ ؼـٮ ڀٱفؼٺ. ثڅ ٬ؽـی ؼا٤ڃپ ټىش٭یٻ ثڅ زڇفڄ خؽی

 .ثڃؼٺ ٰڅ ٨٭ٗ یٯ ٰٹٽڅ سبة ٌځیؽپ ؼاٌشٻ

 .سڃ قپ ؼاـی_

ث٥ٕٻ ـڂ ثب ٨ٍبـ قثڃڀٻ ثیٿ ؼڀؽڂپ چبٺ ټڇبـ ټی ٰفؼٺ. اق ؼیٍت سب ضبال ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ زڅ غٙبیی؛ 

 .ؼاـ؟ قپ ټفؼ یٯ  زڅ ٰح ـ٨شځی ؼاٌشٻ ٰڅ ٌؽٺ ټٹ١جڅ

 .ٸجػځؽی قؼ... ٴكڀؽڄ...سٹع

 غڃؼر ٰځدٱبڂ ٌؽی یب ٰىی ثڇز ٴ٩شڅ؟ _

 سڃ قپ ؼاـی؟ _

 .ایځجبـ ِؽاٺ ٰٽی ثٹځؽ سف ٌؽ. وڃاٸی ڂ ٰال٨څ ٰځځؽڄ

 .یٯ ؼغشف یٱىبٸڅ ٺ ؼاـٺ_

 .ٸفقیؽٺ اق ٴ٩شځی ٰڅ وفؼ ثڃؼ ثی س٩بڂر ڂ خؽی. زیكی ـڂ سٱؿیت ڀٱفؼ؛ ٨٭ٗ یٯ ؼغشف یٱىبٸڅ ؼاـڄ

اغشیبـ ٬ٙفڄ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٱیؽ اضىبن ض٭بـسٻ زځؽ ثفاثف ٌؽ. ٬ٙفڄ اٌٱٻ ـڂ  اچی ٍٰیؽٺ. ثی

 .ڀٱٍٻ خی٣ سب  ٰفؼٺ ٨فڂ ؼوشٻ ٧ٰ سڃ ـڂ چبٺ دځدڅ  ؼڀجبٶ ٰفؼ. دڃقغځؽی قؼ ثب چٽڃپ ڀٵبڄ ثی س٩بڂسً.

 .غڃؼٺ ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽٺ ڂ وفٺ ـڂ دبییٿ ٴف٨شٻ
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 ! ٨٭ٗ ٰب٨ی ٰىی سڃ ٌفٰز ثڃیی ثجفڄ_

ـڂ سڃ ِڃـسٻ س٧ ٰفؼ. ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچً ٰځٻ دڃقغځؽڄ ِؽاؼاـی قؼٺ. ِب٦ ایىشبؼ ڂ ثفٴڅ اڀٵبـ خٽٹڅ ي 

  .ی ٰڅ ثبیؽ اقي ٰذی ټی ٴف٨شٻ ـڂ خٹڃٺ اڀؽاغز

 .ثیبـ سڃ اسب٬ٻ_

ٴ٩شٿ ڀ٩ه  "ټڇځؽن ټڇځؽن"٠٭ت ٴفؼ ٰفؼ ثڅ ٘ف٦ اسب٬ً. چځڃق ؼـة ـڂ ٰبټٷ ثبق ڀٱفؼڄ ٰڅ ثبِؽای 

 .ؼاـی ثیٿ زڇبـزڃة ؼـة ایىشبؼ

 .ٰفؼ ضفٰز ٘ڃ٨بپ  ؽٺ چبي ـڂ ٌٷ ٰفؼ ثب ٘ٽبڀیځڅ ڂ ٬فڂ ٬ٽكڄ ای ٰڅ ثڅ ٰٽفي ټی ؼاؼ ثڅ ٘ف٬٦

 .ٸجػځؽی قؼ

 .ز٭ؽـ اق ؼیفڂق ؼڀجبٸشڃپ ټی ٴٍشٻ ټڇځؽن  _

٘ڃ٨بپ ؼوز ثڅ خیت ثفؼ ڂ ِب٦ ایىشبؼ ثب ڀٵبچی ٰڅ ټی ؼقؼیؽ. دڃقغځؽ ِؽا ؼاـ ثڃؼ ٰڅ اق ٴڃٌڅ زٍٻ ڀیٻ 

 .سڅ ټڃټٿ چب ـڂ ؼـټی اڂـؼ...ټىػفڄڀٵبڄ ٰڃسبچی ثڇٻ ٰفؼ. اؼا ث

 .ث٩فټبییؽ...االپ ؼـ غؽټشٻ _

ـضٽشی خؽی سف ٌؽ اق ِؽای ثٻ ڂ ٴف٨شڅ ٘ڃ٨بپ. ٴٹڃی ِب٦ ٰفؼ ڂ ٸجػځؽڄ قیجبي ـڂ غڃـؼ. ٰی ثبڂـ ټی 

 ٰفؼ سب ؼڂ ؼ٬ی٭څ دیً ـڂی ټیك ټٿ دػً ٌؽ ثڃؼ؟

ییٿ ټڃچبی ٘الییً ثیفڂپ قؼڄ ثڃؼ قیف زٍٽی ټبڀشڃ ٰڃسبڄ و٩یؽ ڂ ٌبٶ سكییځی ـڂی وفي ٰڅ اق ثبال ڂ دب

ـِؽ ٰفؼ. ٰٻ ڂ ثیً ټی ٌځبغشٽً. اق ثسڅ چب ثبقـٴبڀی ثڃؼ. چٽٱبـ سیځب. ٌفٰز غّڃِی ایٿ ٘ڃـ سیخ 

قؼپ ټ١ٽڃٶ ثڃؼ؛ اټب ٸت ثفزیؽڄ ثڅ ؼوشٻ غیفڄ ٌؽٺ. ض٭ٻ ٬ٹٻ ٌؽپ ؼوشٻ ثڃؼ؟ وفٺ ثبال اڂـؼٺ زٍٻ سڃ زٍٻ 

 ؼاؼ ـضٽشی ثڅ ـڂ ضڃاوً ڂ ڀؽاؼ اچٽیشی  ڀٵبچٻ ؼیؽپ اق ټبا ٰفؼ ټی ڀٵبڄ  ثب ٘ڃ٨بپ ٌؽٺ ٰڅ ثڅ ټر ؼوشٻ

 .ٴٍز ټی زیكی ؼڀجبٶ ٰی٩ً ؼاغٷ اق ٰڅ
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ثب ٠ٍڃڄ دف ٘ٽٙفا٬ی ؼوشڅ ای اق ټڃچبي ـڂ اق ـڂی دیٍڃڀی ٰځبـ قؼ ڂ دبٰز و٩یؽ ـڀٵی ـڂ ټ٭بثٷ ٘ڃ٨بپ 

    .ٴف٨ز

ؽیؽ ټٿ ڂ چٽىفٺ ـڂ غڃٌطبٶ ټی ؼڂڀٻ اچٷ ایٿ ٘ڃـی ټفاوٻ چب ڀیىشیٿ ټڇځؽن؛ اټب ایځجبـ ا٨شػبـ ث _

 .ٰځیؽ

 .٘ڃ٨بپ ثب ټٱث ڂ ؼ٬شی ٰڅ ؼوشً ثڅ ؼوشً ڀػڃـڄ دبٰز ـڂ اق ثیٿ ڀبغڃپ چبی ټبڀیٱڃـ ٌؽڄ ي ٴف٨ز

 .ٰبـر ـڂ اق دبٰز ثیفڂپ ٍٰیؽ ڂ سبـیػً ـڂ غڃڀؽ. سٯ اثفڂیی ثبال ٨فوشبؼ

 !اټیؽڂاـٺ ثبثز ټفغّی ؼ٠ڃر ڀٍؽڄ ثبٌٻ_

 .ٌؽ خٽٟ ِڃـسٻ ٴبڄڀبغڃؼا ٰڅ قؼ  ـضٽشی زځبپ ٬ڇ٭ڇڅ ای

 .چٽڅ ثسڅ چب ٌفٰز ؼ٠ڃر چىشٿ ٌٽب ٰڅ خبی غڃؼ ؼاـیؽ _

 .٘ڃ٨بپ خؽی وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ ٰبـر ـڂ ؼاغٷ دبٰز ٬فاـ ؼاؼ

 .ثؽٺ ټفغّی ثڇز ټیشڃڀٻ  ٨٭ٗ یٯ چ٩شڅ _

ٸجػځؽڄ ـضٽشی غٍٯ ٌؽ. ض٭ً ثڃؼ. ٸجػځؽڄ ټطڃی قؼٺ. قڀیٱڅ ثب ڀبقٰی ِؽا ڂ ٠ٍڃڄ چبی غفٰی ٬ّؽ 

 .ؼاٌزټفغّی ٴف٨شٿ 

 .خؽی ٰبـر ـڂ ثفٴفؼڂڀؽ. ـوٽب ـضٽشی ـڂ ثڅ وٱشڅ ٌؽ

 .غڃٌجػز ثٍیؽ_

 .ـضٽشی ؼوز چبي ـڂ ٌٷ ثبال اڂـؼ ڂ ٸجػځؽڄ ٰح ڂ سّځ١ی قؼ

یبؼ خٍٿ وبٶ ڀڃ ـئیه ا٨شبؼٺ ٰڅ اق ٬ّؽ ټٿ ـڂ ؼ٠ڃر ڀٱفؼڄ ثڃؼ. ؼـضبٶ ضبٔف چٻ ټثٷ ثبؼٰځٱی ثڃؼٺ ٰڅ 

 .ی ٰڅ ؼـثفاثف ـضٽشی ضیب ڂ ٌفٺ ؼاٌزچفاپ ټی سفٰیؽ. ثؽسف ضفِٻ ٴف٨شڅ ثڃؼ اق زٍٽ

 :ٴ٩شٻ ـضٽشی ثڅ ـڂ  ثی غیبٶ ٤فڂـٺ
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 ټځٻ ؼ٠ڃسٻ؟_

ـضٽشی سبقڄ ؼڂقاـیً ثڅ ټٿ چٻ ا٨شبؼ. اثفڂچبي ثبال دفیؽ ڂ ټش١دت ثڅ ټیكی ٰڅ ؼوشٵبڄ دفیځز ڂ ٨ٱه ثڃؼ 

 .ڀٵبڄ ٰفؼ

 .٘ڃ٨بپ ؼ٠ڃر ڀٵیفڄ ٸجػځؽڄ غٍٱی قؼ. ایٿ دب اڂپ دب ٰفؼ سب خڃاثی دیؽا ٰځڅ اټب ـڂي ڀٽی ٌؽ خٹڃی

 .  ٬ؽټز ـڂی زٍٻ ټڇځؽن اؾیٿ ؼڂوز ؼاٌشی ثیب_

 .ٸجػځؽ قؼٺ

 .ضشٽب اؼـوڃ اق سیځب ټیٵیفٺ_

ٸجػځؽ ـڂی ٸت چبي ټبویؽ. ٘ڃ٨بپ ثؽسف ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ٌؽ. ز٭ؽـ ټٿ دفـڂ ثڃؼٺ غڃؼٺ ـڂ ؼ٠ڃر ثڅ 

 .ڀؽاٌشٻ ضف٨ی قڂـی چبی ٠ٹیٯ والٺ خك ټیكثبپ ثب ٰڅ ٰفؼٺ ټی  خبیی

خیجٻ ٸفقیؽ. ثب ثجػٍیؽی ـڂ ثڅ چفؼڂ ٰڅ ټبر ثب ٨ٱی ا٨شبؼڄ سٽبٌبٺ ټی ٰفؼپ زفغیؽٺ ڂ ثٹڅ ای ٴڃٌیٻ سڃ 

 :ٴ٩شٻ

  .٨فڀٵیىٻ  والٺ_

 .ٸت ٴكیؽٺ...چٽیٿ ٰڅ ِؽاي ـڂ ٌځیؽٺ ؼڀیبٺ و٩یؽ ٌؽ. اق ؼٸشځٵی ث٥ٓ ٰفؼٺ

 ...٨ؽای سڃ غڃثی ٠كیكٺ_

 .اڂپ چٻ ټثٷ ټٿ ث٥ٓ ٰفؼ

 .ثٵیفٺ خځبقٌڃ قیف ثیبٺ ٰڅ ټفؼڄ یب وز قڀؽڄ ټبؼـٺ ڀٽیٵی  ؟سب ټٿ ثڇز قڀٳ ڀكڀٻ قڀٳ ڀٽیكڀی ڀڅ_

 ...ـڀٵٻ دفیؽ

 .اس٩ب٬ی ا٨شبؼڄ...٬فِبسڃ غڃـؼی؟ ٬ٹجز اؾیشز ټیٱځڅ؟ ټیػڃای اق ؼٰشف ڂاوز ڂ٬ز ثٵیفٺ_

 .ٌؽ ثٹځؽ چ٭ً چ٫  ِؽای
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 ٨فڀٵیه زفا چیر ڂ٬ز زیكی ؼـوز ڀٽیٍڅ؟ _

 .ٴیح ثب ٬ٹجی ٰڅ چفاپ اق ؼچځٻ ثیفڂپ ټیكؼ ٸت قؼٺ

 ...زی ٌؽڄ ټبټبپ_

غبڂـی اټفڂق اڂټؽ غڃڀٽڃپ ٴ٩ز سڃ ـڂ ؼیؽڄ. ثڅ ثبثبر ٴ٩ز ؼغشفر چٽڅ ٰبـڄ اڂپ ٌفٰشڅ اق ټیڃپ ضف٨بی   _

 .دؽـر ٨ڇٽیؽ زیكی اق و٩شڅ چب ڀٽیؽڂڀڅ. ټڃ٬ٟ ـ٨شٿ سڇؽیؽٺ ٰفؼ ثڇز ثٵٻ غڃًٌ ڀٽیبؼ اق ثبقی ٰفؼپ

 .ؼٺثبقی! ضشٽب غڃًٌ ڀیڃټؽڄ ثب یٯ ثسڅ ٘ف٨څ. زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍف

 .٨ؽای وفر... ڂاٺ ؼـن ثٍڅ ضىبثبٌڃ ِب٦ ټیٱځٻ. ڀٵفاپ ڀجبي _

ټی سفوٻ دؽـر ث٩ڇٽڅ وٱشڅ ٰځڅ. ٰبي اخبقڄ ڀٽی ؼاؼٺ اڂڀبـڂ اټٕب ٰځی. ثبقی ٰفؼٺ ثب ٤فڂـ دؽـر.  _

 .ثڅ غبڂـی ټی ؼاؼ ٰٽفي ټی ٌٱځڅ ٨فڀٵیه ڀجڃؼی ثجیځی ز٭ؽـ دكسڃ

ن ٴؿاٌشٿ ؼڂسبچٻ ـڂي ټیكاٌز اق ٥ٌٷ ڂ ـٌشڅ ٺ ثؽسف اق ایٿ چٻ ټی ٌؽ. دؽـ ـڂ ټی ٌځبغشٻ ټطٓ ٰال

 .س١فی٧ ټی ٰفؼ

 .ڀ٩ىٻ ـڂ ٨ڃر ٰفؼڄ وبٰز ٌؽٺ. ثیځً ـڂ ثبال ٍٰیؽ ڂ ثب ٴف٨شٵی ِؽا دفویؽ

 .سڃ خبر غڃثڅ ټبؼـ...ٰبي ٰځبـٺ ثڃؼی ٤ّڅ ؼڂـی سڃ یٱی ـڂ ڀٽی غڃـؼٺ _

 ...ایځدب چٽڅ زیك غڃثڅ _

څ ڀٵبچٻ ثڅ ٘ڃ٨بپ ا٨شبؼ ٰڅ ټبثیٿ ؼـة ؼوز ثڅ ویځڅ ایىشبؼڄ ثڅ ا٘فا٨ٻ ثب زٍٻ چبی اثؽاـ زٍٻ زفغڃڀؽٺ ٰ

 .ثڃؼ ڂ ثڅ ضف٦ چبٺ ٴڃي ټی ؼاؼ. ـڂٺ ـڂ زفغڃڀؽٺ

سٯ غځؽڄ ای قؼٺ ثب ؼٸی ٰڅ  _ٰبـٺ غڃثڅ...چٽٱبـاٺ...چٽڅ زیك غڃثڅ سیځب ڂ چٽشب چڃاټڃ غیٹی ؼاـپ... _

ؼاٌشڅ. چفؼڂ اؼٺ ضىبثی...دڃٸؽاـ... ایٿ ؼڂـڂق ؼغشفر ؼڂ سب غڃاوشٵبـ  _٠دیت ؼٸشځٳ ا٤ڃي اټٿ ټبؼـ ثڃؼ

 ...غڃٌٵٷ
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ټبؼـٺ غځؽیؽ ټی ؼڂڀىز ټٿ ثڅ سځڇب زیكی ٰڅ ٨ٱف ڀٽی ٰځٻ اقؼڂاخڅ. غڃؼي چٻ ټػبٸ٧ ِؽؼـِؽ اقؼڂاج 

ټٿ ثڃؼ. ثڅ ٬ؽـی دفر ٴ٩شٿ اق غڃاوشٵبـچبی غیبٸی ٌؽٺ ٰڅ ضڃاوٻ ثڅ چیر زیك ڀجبٌڅ خك غځؽیؽپ چبی 

 .ؽټبؼـٺ ڂ و٩شڅ چبیی ٰڅ ثبیؽ دبن ټی ٌ

*** 

 اڄ زځؽثبـ. قؼٺ  دٹٯ زځؽثبـ غڃڀؽٺ؛ ـڂ  چځڃق چٻ ؼوز ڂ ؼٸٻ ثڅ ٰبـ ڀٽی ـ٨ز. زځؽ ثبـ ثب٤ّڅ سبـیع ٰبـر

 ٰڅ ثڃؼ ټځبوجی ٩ًٰ ڂ ٸجبن ٺ ٤ّڅ. ثفؼاـٺ ٨ٱفی ٠فڂوی ثبثز ثشڃڀٻ سب ڀجڃؼ قټبڀی ؼیٵڅ ـڂق ؼڂ. ٍٰیؽٺ

زیكی ټی ثڃؼ ؼـٌئٿ ټڇٽڃڀی  ثبیؽ ی٠فڂو چؽیڅ اټب اڂـؼ چٻ ای وبؼڄ ٌٹڃاـ ڂ ٰز ثب ـڂ وفچٽً ٌؽ ټی

 اة. ټیڃټؽ ؼـ ای غڃـؼڄ755 ڀ٩فی ضؽا٬ٷ ټځڃي ٰڅ ثڃؼ ٌڇف وفاچبی ثب٢ ثڇشفیٿ اق یٱی!. ڀجڃؼ  ٰڅ ؼ٠ڃر

 ټی. ثڃؼ ثػڃـی ثػڃـ. ٴؿٌز ٌؽ ڀٽی چٻ غیفي اق اټب چب؛ ټفاوٻ ٘ڃـ ایٿ سڃ ـ٨ز ڀٽی دبییٿ ٴٹڃٺ اق چٻ

 .ټبؼـ سڃ ٴڃٌٻ غڃڀؽ ٰڅ ٌؽ یثفچٽ ؼـچٻ ٨ٱفچبی غیبٶ ثی ٌت یٯ ثفای ٌؽ

ِؽای ټطٱٻ ثبقڂ ثىشڅ ٌؽپ ؼـة اسب٬ً اڂټؽ. اق ؼڂوب٠ز ٬جٷ چفثبـ ٰڅ ټٿ ـڂ ټی ؼیؽ ؼچجبـ ٸت ثبق ٰفؼ 

 .ضف٨ی ثكڀڅ؛ اټب ټځّف٦ ٌؽڄ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽڄ اغٻ ټی ٰفؼ

 .٬فاـچبی ث١ؽاق ٜڇفٺ ـڂ ٰځىٷ ٰٿ_

ټی زفغیؽ ثیٿ ؼوز چبٺ ڂ سیٯ سیٯ ـڂی  وفی سٱڃپ ؼاؼٺ؛ ثؽڂپ ثبال ثفؼپ زٍٽی. غڃؼٰبـ ـڂی ټیكٺ

ټیك ټی ٰڃثیؽٺ سب ٌفي ٰٻ ثٍڅ. ِؽای ضفِی ڀ٩ىً ـڂ ٌځیؽٺ ڂ ٴبٺ چبی ٠ّجی ڂ ټطٱٽً. وب٠ز 

 ڂ "ثجځؽ وفر ؼـدٍز" خك ثڅ  ثبیؽ وف دفڂلڄ ای ضبٔف ټی ٌؽ. غڃؼٺ ثڇً یبؼاڂـی ٰفؼڄ ثڃؼٺ. اڂپ چٻ 71

 .ڀٵ٩ز زیكی ٴف٨شځٻ ڀبؼیؽڄ

 .ڃؼ...ڂاال. ؼچځٻ ـڂ ٰح ٰفؼٺ ڂ سڃ ؼٸٻ زخ زذی ڀٵبچً ٰفؼٺاڀشف ٘ٹجٱبـ چٻ ٌؽڄ ث

چځڃق ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ اټفڂق ز٭ؽـ اق ضف٦ چبٺ ـڂ ٌځیؽڄ ثڃؼ؟ ثڅ ـڂی غڃؼي چٻ ڀیبڂـؼ؛ ثٹٱڅ ٨بٸٵڃي 

 .!ایىشبؼڄ یب ټڃ ثڅ ټڃ ڂاٰځٍی ثڅ ِطجز چبٺ ؼاـڄ

ثفای ټبؼـی  "ټٿ غڃثٻ...ټٿ ٠بٸی ٺ"ـڂ ثڅ زٍٻ چبی غیفڄ ای ٰڅ سٽبٌبٺ ټی ٰفؼ ٸت قؼٺ...سٱفاـ ٰفؼٺ. 

ٰڅ ثی غجف ثڃؼ اق ٴف٨شٵی چڃای ؼغشفًٰ ثڃؼ...ث٥ٓ ٰفؼٺ ټیڃپ زٍٻ چبیی ٰڅ ټ١ځی ؼاـ ٨٭ٗ سٽبٌبٺ ټی 
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ٰفؼ. ٴ٩شٻ اق ضبٸی ٰڅ ثؽٺ ڀجڃؼ. ٰبټال وبٰز ثڅ ضف٦ قؼڀٻ ٴڃي ټی ؼاؼ. اچٽیشی ڀٽی ؼاؼ ِؽای قڀٳ 

 .قٶ قؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ چف اؼٺ وبٸٽی ټی ٨ڇٽیؽ ټكاضٽڅ سٹ٩ٿ ـڂی ټیك غڃؼي ـڂ ټی ٍٰز یب ټٿ ٘ڃـی ثڇً

ؼوز ثڅ ویځڅ ٨٭ٗ ٴڃي ټی ؼاؼ ثڅ ِطجز چبیی ٰڅ ثب چف ٰٹٽڅ اغٻ ټی ٰفؼ؛ ٸجػځؽ ټیكؼ اق ایځٱڅ غڃثٻ یب 

غڃاوشٵبـٺ زیٱبـڄ ثڃؼ یب ثڇكاؼ زڅ ٘ڃـ ؼوشٻ ـڂ ثبڀؽ دیسی ٰفؼڄ ثڃؼ. ؼـڂ٢ چبیی ٰڅ ٴبچی غڃؼٺ چٻ اق 

ټی غځؽیؽ ڂ ټٿ زٍٻ ٤فڄ ټی ـ٨شٻ. ټبؼـ چٻ ٰځدٱبڂ ڂٶ ٰٿ ڀجڃؼ ڂ ثب اٌشیب٪  ٴ٩شځً وفظ ټی ٌؽٺ ڂ اڂپ

ٴڃي ټی ؼاؼ سب ضف٦ ثكڀٻ. اِفاـی چٻ ڀٽی ٰفؼٺ ٰٽی اچىشڅ سف ِطجز ٰځٻ یب ٰالٺ ـڂ ٰڃسبڄ. ضٕڃـي 

اقاـ ؼچځؽڄ ڀجڃؼ ثٹٱڅ ؼڂوز ؼاٌشٻ ثڇً ث٩ڇٽڃڀٻ ټٿ چٻ ؼ٤ؽ٤څ چبیی ؼاـٺ ٰڅ اڂپ ڂ سڃخڅ چبي زیكی 

ؽ اق وف ـویؽپ ضدشی ڂ ٬ٟٙ سٽبن، سڃ ٸٯ غڃؼي ـ٨ز. ٠ٹځب ڀبؼیؽٺ ټی ٴف٨ز. خڃاثٻ ـڂ ثب وف ڀیىز. ث١

 . ټی ؼاؼ ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچٻ ٰځڅ. ٌؽڄ ثڃؼ اؼټی ٰڅ چٽڅ ټی ٌځبغشځً. وفثڅ ـاڄ ڂ ټطدڃة

**** 

فؼڄ ثڃؼ ز سفٺ ٰټبو ٰڅ اـایٍی ڂ  وبیڅ ثڃپ ټبٌیٿ ـڂ دبییٿ ؼاؼٺ. ـڂ ثڅ اییځڅ ي ؼوشی ثڅ ـڂی ٴڃڀڅ چبٺ

ٍٰیؽٺ . ثڅ ٬ّؽ سدؽیؽ اـایً ٰی٧ ٸڃاقٺ سیځب ـڂ ٰڅ اق سڃ اسب٬ً ثفؼاٌشڅ ثڃؼٺ ـڂ قیف ـڂ ٰفؼٺ. چكاـ ټؽٶ 

 .ـڀٳ ڂ اڀشػبة ثڃؼ. ٴیح ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ اڀشػبة وػز. اق چف ثفڀؽ ڂ ټبـٰی سڃ ٰی٧ اـایًٍ دیؽا ټی ٌؽ

بـ ټطٱٻ ٍٰیؽٺ ڂ ٸت چبٺ ـڂ زٍٽٻ ـل غڃي ـڀٳ ٬فټكی ـڂ ٴف٨ز. ثی س١ٹٷ ـڂی ٸت چبی ِڃـسیٻ ؼڂث

 .ـڂی چٻ ټبٸیؽٺ

 .خٹڃ ٸت چبٺ ثب و٩یؽی دڃوشٻ زځؽ ِؽ ثفاثف ٌؽ. غڃٌٻ اڂټؽ. ڂوڃوڅ ٰځځؽڄ ثڃؼ

ټمچبی ثٹځؽ ڂ سبة ؼاـٺ ـڂ ثب ـیٽٷ ضدیٻ ٰځځؽڄ ټبـًٰ زځؽ ټفسجڅ ضبٸز ؼاؼٺ. ضبال دفدٍز سف ٌؽڄ ثڃؼ. 

ٺ اق ټبسی ڂ دمټفؼٴی زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ؼـ  غٗ زٍٽٻ ـڂ قیف زٍٻ چبی ټٍٱی قا٤ٻ دڇٿ سف ٰفؼٺ. زڇفڄ

 .اڂټؽ

ڀشڃڀىشڅ ثڃؼٺ خٹڃی زٍٻ چبی ټبؼـ سیځب اـایً اڀسځبڀی ٰځٻ. قیف ؾـڄ ثیٿ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. ټٿ ـڂ ٠بثؽ ڂ قاچؽ 

 .ټی ؼڂڀىز
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ثب اٌبـڄ سیځب ٰی٧ ٸڃاقٺ ـڂ ثفؼاٌشٻ ڂ قڂؼسف سڃ ټبٌیٿ ڀٍىشٻ سب ٰٽی ثڅ غڃؼٺ ثفوٻ. ٸجبوٻ چٻ ثؽ ڀجڃؼ. 

 چٻ ټڃچبٺ. غڃـؼ ټی ٘الیی ٰٽفثځؽ ٰٽف دٍز اق ٰڅ ڀیٹڃ٨فی  ځؽ ِڃـسی زفٮ وبؼڄ ای ثب ؼاټٿټبٰىی ثٹ

 .ثڃؼٺ ٌؽڄ قیجب وبؼٴی ضیٿ ؼـ. ثڃؼٺ ثىشڅ ای ٌٹػشڅ ټؽٶ ڂ ثڃؼٺ قؼڄ ٨ف سیځب اِفاـ ثڅ

ً ـ ٰڅ ٩ٰ٘ڃ چٽیٿ ٠دٹڅ ثب ث١ؽ ؼ٬ی٭څ ؼڂ. ٌؽٺ غیفڄ غڃڀڅ ؼـة ثڅ سیځب ټځشٝف ڂ ؼاؼٺ ثبال  وبیڅ ثڃپ ـڂ

چبی دبٌځڅ ؼاـي ـڂ سڃ ؼوز ٴف٨شڅ ثڃؼ ثڅ ٘ف٦ ټبٌیٿ ټی ؼڂییؽ. دیفاچٿ ٰڃسبچً ثب ټبڀشڃ خٹڃ ثبقی ٰڅ 

دڃٌیؽڄ ثڃؼ چیٱٷ ٜفی٧ ڂ ٍٰیؽڄ ي سڃخڅ زځؽ ڀ٩فی ٰڅ سڃٰڃزڅ ایىشبؼڄ ثڃؼپ ـڂ ثڅ غڃؼي خٹت ٰفؼ. 

اق ایځٱڅ سڃڀىشڅ ثڃؼ ټبؼـي  ټبؼـي ـڂ ثبال ٴف٨ز ڂ ـڂ چڃا سبثی ؼاؼ. "ثی اٺ ڂ"٬جٷ اق ایځٱڅ ثځٍیځڅ وڃئیر 

ـڂ ؼـ ٌبپ ایٿ  156ـڂ ٬بڀٟ ٰځڅ سب ثڅ سځڇبیی ثب ټبٌیٿ ټؽٶ ثبال ثڅ ٠فڂوی ثفیٻ غځؽٺ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ؾڂ٪ ټیكؼ. 

 ثبج اڂپ  ٘ڃـ ټفاوٻ چب ڀٽی ؼیؽ. ثب چكاـ قڂـ ڂ اٸشٽبن ټبٌیٿ ټبؼـي ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ ڂ چٽشب ثیسبـڄ ٺ ثڅ اقای

 .ـي ثبٌڅځبـ ټبؼٰ ؼـ ٌبٺ سب ثڃؼ ؼاؼڄ

 .ؼیؽی ثبالغفڄ ـأیً ٰفؼٺ_

دٍز ٨فټڃپ خبٴیف ٌؽ. ثب قؼپ ؼٰٽڅ ای اوشبـر ټبٌیٿ ـڂ قؼ ڂ وڃسی ٍٰیؽڄ ضفٰز ٰفؼ. اق ٴڃٌڅ زٍٻ 

 .ثڅ ٸت چبٺ اٌبـڄ ٰفؼ ڂ سٯ اثفڂیی ثبال اڀؽاغز

 .!غؽایب... ٴ٩شٻ ثبچٽڃپ ٬یب٨څ ټیػڃای ثیبی ٠فڂوی _

 .ٰٽی ثڅ ٘ف٨ً ٰح ڂ ـاضز سف ڀٍىشٻ

 .ټبټبڀز ڀٽی سڃڀىشٻ قیبؼ اق ضؽ ثٵؿـڂڀٻخٹڃی _

 .اڂڀ٭ؽاـٺ ٨ٱف ټیٱځی ضىبن ڀیىز_

 :چڃټی ٍٰیؽٺ ڂ ثب غځؽڄ ٴ٩ز

ټٙٽئٿ ثبي اټٍت ثب ایٿ زڇفڄ، ؼیؽڄ چٽڅ ڀىجز ثڇز ٠ڃْ ټیٍڅ. ټیشڃڀی ٤یف ټڇځؽن ټع زځؽ ڀ٩ف _

 .!ؼیٵڅ ـڂ ثكڀی
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ڂ ٨٭ٗ ثڅ غب٘فڄ ٸح اڂپ ؼاـٺ ټیبٺ ثڅ ضف٦ ثی ټكڄ ي ٤ً ٤ً غځؽیؽ. سب ڀڃٮ قثڃڀٻ اڂټؽ ثٵٻ اڂپ ڀٽیبؼ 

 .ڂٸی قثڃڀٻ ـڂ ٴبق ٴف٨شٻ سب ثیٍشف اق ایٿ ؼوشٻ ـڂ ڀٍڅ ڂ غڃٌطبٸیٻ سڃ ؾڂ٪ ڀكڀڅ

 .اټب ثڅ سځڇب زیكی ٰڅ ؼـاڂپ ٸطٝڅ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ سځڃ٠ی ثڃؼ ٰڅ ؼٸٻ ټؽر چبوز ټی غڃاوز

قڂؼسف ثفویٻ ڂ ٴڃـ ثبثبئڅ  اق چیدبپ قیبؼ ڀ٩ىٻ ثځؽ اڂټؽڄ ثڃؼ ڂ ٬ٹجٻ سذً ٴف٨شڅ ثڃؼ. ؼڂوز ؼاٌشٻ چفزڅ

 .٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی

 .سفخیص ؼاؼٺ ضف٦ ـڂ ٠ڃْ ٰځٻ. ِطجز ؼـ ټڃـؼ اڂپ ټٙٽئځب ٌجٻ ـڂ غفاة ټی ٰفؼ

 .ټڃ٬ٟ ثفٴٍز ثكاـ ټٿ ثفڂڀٻ_

 .٨ڇٽیؽ ٬ّؽ ڀؽاـٺ ؼـټڃـؼي ضف٨ی ثكڀٻ. غځؽڄ ثؽخځىی ٰفؼ؛ ی١ځی ؼاـٺ ثفار

 .زخ زذی ڀٵبچٻ ٰفؼ

 غت غیٹی. ٌؽ ـأی ٘ڃـ زڅ ټڃڀؽٺ چځڃق  ټبټبڀڅ اڂڀ٭ؽـ غىیىڅ غڃؼٺاټفا... ثكاـ غڃؼٺ ٰی٩ٍڃ ثٱځٻ..._

ز ؼـاق ٰفؼٺ سب ٔجٗ ٠دیت ٤فیجً ـڂ ـڂٌٿ ؼو. ڀؽاٌشٻ چٻ ٰبـی زځیٿ خىبـر. ٰفؼٺ ڀثبـي ثبثبیی

 .ٰځٻ. زیكی وفؼـڀٽی اڂـؼٺ. زٍٻ ـیك ٰفؼڄ و١ی ٰفؼٺ اڀٵٹیىی چبی ـڂي ـڂ ثػڃڀٻ

 ثڅ ؼاؼ ـڂ ضڃاوً ٰڅ چٽیٿ. ٰځڅ ـڂٌځً ثڃؼ ؼاٌجڃـر  څ ـڂیاق ٴیدیٻ غځؽیؽ. غٻ ٌؽ سب ثب ٰځشفٸی ٰ

ػبة ٰفؼ ِؽای خی٣ ټبٌیځی ڂ سفټك اڀش ټبؼـي ټالیٻ چبی اچځٳ ټیڃپ اق ٴڃده ٴڃده اچځٳ زځؽ ٔجٗ

سیځب چٽفاڄ ٌؽ ثب ثځؽ اڂټؽپ ڀ٩ه ټب. ثی اٺ ڂ اٸجبٸڃیی خٹڃټڃپ ثڅ ٨بِٹڅ یٯ ثځؽ اڀٵٍز ٰح سڃ ثكـٴفاڄ 

 ـاڀځؽڄ ٰځبـ  ٻ وٿ ڂ وبٶ چبی غڃؼټڃپ ثڃؼپ. یٱی ٰڅ ٜبچف ٌیٙڃپ سفی ؼاٌزدیسیؽڄ ثڃؼ. ؼڂ خڃڂپ چ

 :ڂ ثب ِؽای ټىشی ٴ٩ز اڂـؼ ثیفڂپ ـڂ وفي ثڃؼ سیځب ثڅ ضڃاوً ٰڅ ای

 ...ټڃاٜت ثبٌیؽ غڃٌٵٷ چب_

چځڃق ثب زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ ڀٵبڄ ټی ٰفؼیٻ ٰڅ ثب ٴبقی وف٠ز ٴف٨ز ڂ ټطڃ ٌؽ. سبثٹڃ ثڃؼ ٨٭ٗ ٬ّؽ اقاـ 

یشٍڃپ چفزڅ ثڃؼ ث١ؽ ڂ٩٬څ ای ټبٌیٿ ټب ثب ِؽای خی٥ی اق قټیٿ ٰځؽڄ ٌؽ. ڀ٩ىٻ سڃ ویځڅ ضجه ؼاٌشٿ ڂ ڀ

 .ٌؽ. ثی اغشیبـ ٰٽفثځؽٺ ـڂ ثىشٻ. سیځب ثڅ ضؽ ټفٲ ٠ّجی ثڃؼ
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 .٠ڃٔیب...ڀٍڃڀٍڃپ ټیؽٺ _

 چٻ سیځب ٰڅ چٽیٿ  ثڅ ٬ؽـی وف٠شً ثبال ثڃؼ ڂ وف٠ز اڂپ چب دبییٿ سب ثیٿ ثفیؽٴی اڂٶ ثڇٍڃپ ـویؽیٻ.

 ثڅ ـڂ اي اٌبـڄ اڀٵٍز ثب ڂ ٰفؼ ثیٍشف ـڂ وف٠شً دىفڄ ؼاٌز ٴ٩شٿ ثؽڂثیفاڄ ٬ّؽ ڂ ٌؽ ټبٌیٿ فاقس

ؼاؼ. چبج ڂ ڂاج ٨٭ٗ ڀٵبڄ ټی ٰفؼٺ سیځب اسیًٍ سځؽسف ٌؽ اق ایځٱڅ ٰٻ ثیبـڄ ڂ ثڅ  ټبٌځیً ثڅ ٴبقی دیٍڃڀی

پ ثڅ ٰٷ ٰٹی ٰڅ ٰڃـوی ؼ٠ڃر ٌؽڄ ثڃؼ. ضؽن قؼڀً زیكی خك ثڅ ـظ ٍٰیؽپ ټبٌیٿ چب ڀجڃؼ ڂ غشٻ ٌؽ

 .ضشٽب ثفای سڃـ دڇٿ ٰفؼپ ثڃؼ

وف٠شً ثڅ ضؽ ټفٲ سڃ ثكـٴفاڄ ثبال ـ٨ز. اق ثیٿ ټبٌیٿ چب دىفڄ چب ڂیفال ټی ؼاؼپ ڂ ِؽای وڃر ڂ خی٥ی 

ٰڅ ٨٭ٗ ثف سطفیٯ سیځب ثڃؼ ثٹځؽ ټی ٌؽ. خفی سف الیی ٍٰیؽ ڂ وج٭شی اق ثیٿ ټبٌیٿ چبیی ٴف٨ز ٰڅ اق 

 ٬فاـ ټڃ١٬یز ایٿ ؼـ ضبال سب. دیسیؽ چٻ ثڅ ؼٸٻ. ٴف٨شٻ ؼوز سڃ ـڂ  . وفٺسفن ثڅ چفؼڂ ټبٌیٿ ـاڄ ټی ؼاؼپ

. ٠ٕالسٻ ټځ٭جٓ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ِؽای ثڃ٪ ټبٌیٿ چب ڂ خی٣ ؼیؽٺ ټی چبٺ زٍٻ خٹڃی ـڂ ټفٲ ڂ ثڃؼٺ ڀٵف٨شڅ

 .سیځب ضبٸٻ ـڂ ؼٴفٴڃپ ٰفؼڄ ثڃؼ. اضىبن اوش٩فا٢ ؼاٌشٻ ڂ چف اپ ټٽٱٿ ثڃؼ ثبال ثیبـٺ ڂ سٍځح ٰځٻ

 .ا سیځب ڂٸٍڃپ ٰٿ. االپ ثڅ ٍٰشځٽڃپ ټیؽی. اڂڀب ټىشٿسڃـڂغؽ _

 ِؽای سڃ ِؽاٺ  اِال ڀٽی ٌځیؽ. ٰٻ ٰٻ اق ایٿ ٰڃـن ڂ ؼوز ٨فټڃڀی ٰڅ ثی دفڂاي ٰفؼڄ ثڃؼ ٸؿر ټیجفؼ.

 ټی غشٻ وفا ثب٢ ثڅ ٰڅ ؼڂٺ ثفیؽٴی ڀكؼیٯ ٰفؼپ ـؼ ـڂ ٬فټك زفا٢. اٸشٽبن ڂ ٸفقیؽٺ ټی. ثڃؼ ٌؽڄ ٴٻ ٔجٗ

 .ٴؿاٌشٻ چبٺ ٴڃي ـڂی ؼوز ڂ ٽشځؽټ قؼٺ؛ خی٣ ٠ّجی. ٌؽ

سیځب ټش١دت ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ. سڃ غڃؼٺ خٽٟ ٌؽڄ وفٺ ـڂ ثیٿ ؼوز چبٺ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ڂ خی٣ ټیكؼٺ. دبییٿ 

 .اڂټؽپ وف٠شً ـڂ ٨ڇٽیؽٺ ڂ قؼپ ـاچځٽبیی ٰڅ ټبٌیٿ ـڂ ثڅ وٽز زخ ثفؼ

 ...اـڂٺ ثبي ٨فڀٵیه_

 .ِؽاي ڂضٍز قؼڄ ٌؽڄ ثڃؼ؛ ټثٷ ضبٶ ټٿ

_... 

 .ڀٵیه... ثجػٍیؽ. ثبیؽ ثڇٻ ټی ٴ٩شی٨فڀٵیه ٨ف_
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_... 

 .یٱٻ ؼیٵڅ سطٽٷ ٰٿ االپ ټی ـویٻ _

 .ؼـضیځی ٰڅ ضف٦ ټیكؼ ؼوشً ـڂ دٍز ٰٽفٺ ثبال دبییٿ ټی ثفؼ سب اـڂٺ ثٍٻ

ټی ؼڂڀىز چیدبپ ثفای ټٿ ټفیٓ وٽڅ؛ اټب ایٿ سفوٻ سبقٴی ؼاٌز. غڃؼٺ چٻ ڀٽی ؼڂڀىشٻ ثڅ ایٿ ٌؽر 

 .ثڅ وف٠ز قیبؼ ڂاٰځً ڀٍڃپ ټیؽٺ

 .ِؽاٺ ٬ٟٙ ٌؽ ڂٶ ضبٸز سڇڃ٠ٻ ثیٍشف. ټی ٸفقیؽٺ ڂ ڀ٩ه چبی ثٹځؽ ټی ٍٰیؽٺ

چٽیٿ ٰڅ ټبٌیٿ ـڂ ٴڃٌڅ ای دبـٮ ٰفؼ ؼوشٻ ثڅ وٽز ؼوشٵیفڄ ـ٨ز ڂ ؼـة ـڂ ثبقٰفؼڄ غڃؼٺ ـڂ ثیفڂپ 

   .ٍٰیؽٺ. سیځب ٰٽفثځؽٺ ـڂ ثبق ٰفؼ سب ـاضز سف غٻ ثٍٻ. ـڂ ثڅ خٹڃ غٻ ڂ چڃای اقاؼ ـڂ ټی ثٹ١یؽٺ

 ثڇشفی...؟ ٨فڀٵیه_

 چف  ٰڅ  وفٺ ـڂ سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ڀ٩ىی ٴف٨شٻ. ِؽای ثبقڂثىشڅ ٌؽپ ؼـة ټبٌیٿ ڂ ٬ؽٺ چبی ٌشبة قؼڄ ای

 .ٌؽ ثٹځؽ ٌؽ ټی سف ڀكؼیٯ ٸطٝڅ

 ...والٺ ټڇځؽن_

 .یع ٰفؼٺ...ټڇځؽن! وفٺ غٍٯ ٌؽ ـڂ ثڅ دبییٿ

 زی ٌؽڄ؟_

یٱجبـڄ ؼیٵڅ ٠ّجی سٱفاـ ٰفؼ.  اق وٱڃر یٱجبـڄ سیځب ټٍػُ ثڃؼ اڂپ چٻ س١دت ڂ ٌڃٰڅ ٌؽڄ. خٽٹڅ ي ـڂ

 .وڃاٸی ڂ دفغبٌٵفاڀڅ

 .ټیٵٻ زی ٌؽڄ؟ _

 .ٌڃڀڅ چبٺ اق ؼاؼ یٱجبـڄ ي دفیؽ. زفا ٨ٱف ټی ٰفؼٺ اڂپ ڀٽیبؼ. سیځب ثڅ سشڅ دشڅ ا٨شبؼ

 .زیكی ڀیىز وف٠ز ثبال ضبٸٍڃ ثؽ ٰفؼ _
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 .ڀٵبچٻ غیفڄ ثڅ ثف٪ ٩ًٰ چبی ټٍٱیً ثڃؼ ٰڅ ڀ٩ه ضفِیً ـڂ ٌځیؽٺ

 ٬فِبسڃ غڃـؼی؟ _

 !٬فِبٌڃ_

 .ټٿ چٻ ټش١دت سف اق سیځب ٌبظ ؼـاڂـؼٺ

 .ڀٽیؽڂڀٻ _

ثڅ قضٽز ٴٹڃی ِب٦ ٰفؼٺ ڂ غڃثٽی ٴ٩شٻ. ڂا١٬ب چٻ غڃة ٌؽٺ اڀٵبـ ضٕڃـ یٱؽ١٨ٵیً ټبثف ثڃؼ ټثٷ اة 

 .ـڂڂپ. ٌبیؽچٻ ڀٽی غڃاوشٻ ؼـ ثفاثفي ١ٔی٧ ثڅ ڀٝف ثیبٺ

 ٰڅ ٰفؼ ؼـاق  ؼوز  ٬ّؽ ٰٽٯ یٯ دبٺ ـڂ اق ټبٌیٿ ثیفڂپ ٴؿاٌشٻ. چځڃق چٻ ٰٽی ٧١ٔ ؼاٌشٻ. ثڅ

 ټڇځؽن ـ٨شبـچبی ثڅ  څ ِؽاي ؼـ ڀیڃټؽ. سبقڄ دیٰ ټفؼ وفٺ دٍز سیځب ټیػڃـٺ ٬ىٻ. قؼٺ ده ـڂ ؼوشً

 .ٍٰیؽ ؼوشٻ قیف اق ؼاـ ضفَ ڂ ټطٱٻ ـڂ ٰی٩ٻ ٰبـٺ خجفاپ ثڅ. ثفؼ ټی

 :ـڂ ثڅ سیځب ٰڅ چبج ڂاج ټبـڂ سٽبٌب ټی ٰفؼ ٴ٩ز

 .قڂؼسف ثجفي سڃ، ثڇً اة ثؽڄ_

څ ویځڅ ٺ ایىشبؼ. ٬ؽڂ ث ویځڅ اټب ٴف٨ز ٨بِٹڅ ٰٽی. ٌؽٺ دیبؼڄ. ؼاؼ سٱڃپ  وفي ڂ ـڂ ټثٷ ټىع ٌؽڄ چب سیځب

٬بټشً زځؽ ثفاثف ټٿ ثڃؼ. غٻ ٌؽ ؼڀجبٸڅ دیفاچځٻ ـڂ ثیفڂپ اڂـؼ ڂ ټفست ـڂی ؼوشً ڀٵڅ ؼاٌز. ثب ایٿ 

فار ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ وفٺ ـ٨شبـچبي ثیٍشف غدبٸز قؼڄ ٌؽٺ سب ٠ّجی اق ضٕڃـي. ڀ٩ىٻ ـڂ ضجه ٰفؼٺ. چځڃق خ

ـڂ ثبال ثجفٺ. ټی سفویؽٺ زٍٻ سڃ زٍٻ سیځب ثٍٻ. غیفٴی ڀٵبچً ـڂ ضه ټی ٰفؼٺ. ایٿ دب اڂپ دب ٰفؼٺ سب 

چٽڅ زیكـڂ ٘جی١ی خٹڃ ثؽٺ ٰڅ ِؽای ټٹڃؼی اـڂٺ ٴڃٌی سیځب ثٹځؽ ٌؽ ڂ اق ثڇز ثیفڂپ اڂـؼي. ؼـضیځی ٰڅ 

  .اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ټی ٌؽ اٸڃیی ٴ٩ز

سځڇبیی ڀىجی زځؽ ثفاثف ٌؽ. ٘ڃ٨بپ اق ٨فِز اوش٩بؼڄ ٰفؼ ڂ ڀكؼیٱشف ایىشبؼ. ٴیفٺ ضبال ٌدب٠شٽڃپ ثب 

 .اڀؽاغز
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 ضبٸز غڃثڅ؟ ټیػڃای ثفٴفؼی؟ _

  .ثفٴفؼٺ! وفٺ ـڂ ثبال ٴف٨شٻ. خؽی، وفؼ ڂ ڀٵفاپ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ

 !٬فاـ ڀجڃؼ ثیبی_

 .!٬فاـ ڀجڃؼ سڃاٺ ؼ٠ڃر ثٍی_

ؼٺ ڂ ثڅ ا٘فا٦ زٍٻ زفغڃڀؽٺ. ٰٽفٺ اق ٌؽر ٨ٍبـی ٰڅ ثڅ ده ؼـؼي ایٿ ثڃؼ. ِڃـسٻ ـڂ ثب اڀكخبـ خٽٟ ٰف

ټبٌیٿ ټیػڃـؼ ؼـ ضبٶ غفؼ ٌؽپ ثڃؼ اټب اڂپ ادىیٹڃڀی ٨بِٹڅ ي ـڂ ٰٻ ڀٽی ٰفؼ ڂ ټٿ ـڂ ثیٿ ؼـة ڂ ثؽڀڅ 

ټبٌیٿ ٴیف اڀؽاغشڅ ثڃؼ. ٨ٕب ثیفڂڀی ثب٢ چٻ سبـیٯ ثڃؼ ثڅ خك ټ١ٍٷ چب ڂـڂؼی ؼـة ثب٢ ٰڅ ټبٌیٿ ـڂ ثڃؼ. 

ب ٨بِٹڅ اق ؼـة ڂـڂؼی قیف ؼـغز چب ٬ىٽز سبـیٯ دبـٮ ٰفؼڄ ثڃؼ. چیر ٰه ڀجڃؼ سب اثبیی اق سیځب چٻ ؼ٬ی٭ب ث

   .ٰبـي ؼاٌشڅ ثبٌڅ ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی چٻ ِؽای ټڃوی٭ی اق ؼاغٷ ثب٢ ثڅ ٴڃي ټی ـویؽ

 .قیجب ٌؽی ٠كیكٺ_

یؽچٻ ڀ٩ىً ثڅ ِڃـسٻ ټی غڃـؼ. ڂضٍز قؼڄ زفغیؽٺ ڂ زٍٻ سڃ زٍٽً وفثبال ثفؼٺ. ٸجػځؽ ټیكؼ. ٌب

ڀیٍػځؽ. یبؼي ـ٨شڅ ثڃؼ قپ ؼاـڄ؟ چٽیٿ ٰڅ ثڅ ٩٬ىڅ ویځڅ ي ٰڃثیؽٺ سب ٨بِٹڅ ثٵیفڄ ِؽای ټٕٙفة سیځب 

 .ثٹځؽ ٌؽ. ثڅ وف٠ز اقٺ ٨بِٹڅ ٴف٨ز

 ...٨فی_

 .ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ

 .ثبثبر خٹڃی ؼـغڃڀڅ وز. ؼڀجبٶ سڃ ټیٵفؼڄ_

 .ـڂ سٽڃٺ ٰځڅ ِؽای خی٣ خیٟ چٽشب اق دٍز غٗ ثٹځؽ ٌؽ. اټبپ ڀٽی ؼاؼ سب سیځب ضف٨ً

 .ټیكڀٿ قڀٳ دٹیه ثڅ چب چٽىبیڅ  ثڇً ثٵڃ اٴف ڀیبؼ_

 .سیځب اؼاټڅ ؼاؼ

 .ؼاؼڂثیؽاؼ ٰفؼڄ... ثب ټبټبڀٻ ؼـٴیف ٸ٩ٝی ؼاٌشٿ _
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 .ای ڂای ثفټٿ...ثڅ قضٽز سڃڀىشٻ ڀدڃا ٰځٻ

 .ثڇً ثٵڃ ټیبٺ_

 ..سیځب خٽٹڅ اٺ ـڂ سٱفاـ ٰفؼ

 .چٽشب ڀٵڇً ؼاـ ټیبؼ_

 ٰڅ ِځؽٸی ـڂی ڀٍىشٿ ٬ّؽ ثڅ  قؼٺ غبټڃي ٰفؼ. ؼاټځٻ ـڂ ثبال ٴف٨شٻٴڃٌی ـڂ ټ٭بثٷ زٍٻ چبی ڂضٍز 

 .ٰفؼ ټشڃ٩٬ٻ ـاڄ ڀیٽڅ ِجفٰځً ِؽای

 :وڃاٸی ڀٵبچً ٰفؼٺ. ثب ټٿ ټٿ ڂ ـڀٳ دفیؽٴی ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ٘ڃ٨بپ ٰفؼ ڂ ٴ٩ز

 .ڀجبٌٻ ثؽ ټیٍڅ...ـضٽشی ؼڂوز ِٽیٽیٽڅ _

 :ؼـاق ٰفؼڄ ؼوشذبزڅ ٴ٩شٻ وفی ثڅ سبییؽ سٱڃپ ؼاؼٺ. ؼـًٰ ټی ٰفؼٺ. ؼوشٻ ـڂ ـڂی و٭٧

 .ٰٹیؽ ټبٌیځڃ ثؽڄ... ٬ڃٶ ټیؽٺ ثالیی وفي ڀیبؼ_

 .ِؽاي خی٣ ٌؽ ثب زٍٽی ٴفؼ ٌؽڄ

 .!ٌڃغیز ٴف٨شڅ ټبټبڀٻ ټځڃ ټیٱٍڅ_

 .ڂ٬ز غڃاچً ڀجڃؼ. اٸشٽبن ڀجڃؼ. ٌٱىشڅ ٌؽپ ٤فڂـ ټبٶ ټٿ ڀجڃؼ

 .ٻ ٌؽس١ٹٷ ڀٱفؼٺ. ٰی٩ٻ ـڂ اق ؼوز ٘ڃ٨بپ زځٳ قؼٺ. سب ثڅ ٘ف٦ غیبثڃپ ثفٺ. ټبڀ١

 .غڃؼٺ ټی ـوڃڀٽز_

زٍٻ سڃ زٍٽً ٌؽٺ. ؼـغڃاوز ڀجڃؼ. س١بـ٦ ڀجڃؼ. ؼوشڃـی ثڃؼ. ټٙٽئٿ ڂ ٬بٟ٘. ڀیٻ ڀٵبڄ وفقي اټیك ڂ 

دفٴالیڅ ثڅ سیځب اق دٍز وف اڀؽاغشٻ. ټی ؼڂڀىز ز٭ؽـ ثب ایٿ ٰبـ ټ١ؿثٻ ٰفؼڄ. ٸت ٴكیؽ ڂ ټشبو٩ٽی ٸت قؼ. 

فؼٺ. ؼیٵڅ ثڅ ایٿ ٨ٱف ڀٱفؼٺ ِٰی ټؽٶ ټبٌیٿ ڂ ي دبسځؽ ٰ 3ثؽڂپ ضف٦ خٹڃسف اق ٘ڃ٨بپ ثڅ ٘ف٦ ټكؼا

 .ـڀٵً سڃ ؾچځٻ ضٯ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ اق ټیڃپ زځؽ ټبٌیٿ دبـٮ ٌؽڄ ثٍځبوٻ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 121 

***** 

اڀٵٍشٻ ـڂی ؼٰٽڅ وجك ـڀٳ غٍٯ ٌؽڄ ثڃؼ ثب ث٥ٓ ڂ سفوی ٰڅ سڃ ؼٸٻ ا٨شبؼڄ ثڃؼ سځؽ سځؽ ٌٽبـ ټبؼـ ـڂ ټی 

 .څ چٻ ٬ٟٙ ثڃؼ. چیر ٰه ڀجڃؼ سب خڃاة ټٿ ـڂ ثؽڄٴف٨شٻ. اق ؼوشفن غبـج ثڃؼ. ٨فثؽچٻ خڃاة ڀٽی ؼاؼ. غڃڀ

 .ثبثب غجفؼاـ ٌؽڄ ثڃؼ . ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ث١ؽ یٯ ٴفؼڂ غبٮ ضىبثی یٯ ـاوز ثڅ ایځدب اڂټؽڄ ثڃؼ

ٴڃٌڅ ڀبغٿ چبٺ ـڂ ټی خڃیؽٺ ټٕٙفة غڃؼٺ ـڂ سٱڃپ ټی ؼاؼٺ. یٱؽ١٨څ ټر ؼوشٻ ٍٰیؽڄ ٌؽ ثڅ ٘ف٨ً. ثب 

 :څ ٴ٩زدفي ٰڃسبچی ثفٴٍشٻ. ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچٻ ٰځ

 .ایٿ زڅ اغال٪ قٌشی سڃ ؼاـی ...ثجیٿ زی ثڅ وفٌڃپ اڂـؼی  _

ټبر ضڃاوٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ اڀٵٍز چبٺ. اق ٰی ڀبغڃپ ټی غڃـؼٺ. ڀبغڃپ چبٺ ٰڃسبڄ ڂ ثؽـیػز ٌؽڄ ثڃؼ. ٴڃٌڅ 

ڀبغڃپ چبٺ غڃڀی ثڃؼ. غؽای ټٿ... ڀبغڃپ چبی ټٿ چٽیٍڅ ثٹځؽ ڂ ٍٰیؽڄ ثڃؼ. اټب ؼـایٿ ڂ١ٔیز زڅ اچٽیشی 

 .ؼاٌز

 :غدبٸز قؼڄ ټٍشٻ ـڂ خٽٟ ٰفؼڄ ٴ٩شٻ

 ټیٍڅ یٱٻ سځؽسف ثفیؽ؟_

 .وڃٺ خٽٟ...ـوٽی ڂ ټڃؼثبڀڅ. دڃقغځؽ قؼڄ ڀڅ ټطٱٽی ٴ٩ز ڂ ثب ڀیٻ ڀٵبچی سڃ زڇفڄ ـڀٳ دفیؽٺ اؼاټڅ ؼاؼ

 .ضڃِٹڅ ڀئً ٍٰی ڀؽاـٺ_

ڂ ٸت چبٺ اق اق ٸطځً خب ڀػڃـؼٺ. اق ضبٶ ڂ چڃایی ٰڅ ټؽاٺ س٥ییف ټی ٰفؼ. ټ٥ٽڃٺ اچی ٍٰیؽڄ ثبٌڅ ای ٴ٩شٻ 

ٌؽر ث٥ٓ ٸفقیؽ. اق ٴڃٌڅ زٍٻ ضڃاوً ثڅ ټٿ ثڃؼ ٰڅ وف٠شً ثب چف ٸجی ٰڅ ټی ٴكیؽٺ ڂ دٹٱی ټیكؼٺ 

ثبال سف ټی ـ٨ز. ڀڅ ثڅ اڀؽاقڄ سیځب. ثڅ ضؽی ٰڅ وج٭ز ثٵیفڄ اق ثیٿ ټبٌیٿ چب ڂ ؼوز ٨فټڃڀً ـڂ ثڅ ـظ ټٿ 

 .ڀبثٹؽِ سفویؽڄ ثٱٍڅ

 ... ؼڂثبـڄ ثٵیف اڂپ ثی ِبضجڃ _

 .ڂ ؼوشٽبٸی قیف ثیځی ٴف٨شٻدٹٱی قؼٺ 
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 ...ٰىی ثفڀٽیؽاـڄ_

زڅ سڃٔیطی ثفای ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ثڃؼ. ڀكؼیٯ چبی غڃڀڅ ثڃؼیٻ ٰڅ چیٱٷ ڀطی٧ دؽـ ـڂ ٰڅ اق ٴڃٌڅ غیبثڃپ 

 .ټی ـ٨ز ؼیؽٺ. خی٣ قؼٺ

 .ڀٵڅ ؼاـ...ڀٵڅ ؼاـ_

ؼٸٻ ثڅ ؼـؼ اڂټؽ اق ٌڃڀڅ  ثڅ اڀی ـڂی سفټك قؼ ٰڅ ڀبچڃا دفیؽٺ خٹڃ ڂ ٬جٷ اق ٴف٨شٿ ثبقڂٺ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽٺ.

 .چبی غٽیؽڄ ي اق ٬بټشی ٰڅ ـاوز ڀجڃؼ. ٰٽی دبسځؽ ٰفؼڄ ِؽاي قؼٺ. ڀٍځیؽ. ؼڂثبـڄ ؼاؼ قؼٺ

 ...ثبثب...ثبثب _

زفغیؽ. س١دت ٰفؼ اق زیكی ٰڅ ټی ؼیؽ. وفسبدبٺ ـڂ اق ڀٝف ٴؿـڂڀؽ. ٬ؽټی خٹڃ ثفؼاٌشٻ ثب ِڃـسی ٰڅ ثبـڂڀی 

 .ثڃؼ

 .ر اڂټؽڄاٸڇی ٬فثڃڀز ثفٺ. زڅ ثالیی وف_

ٴڃٌڅ ٸجً غڃڀی ثڃؼ. دیفاچځً زفڂٰیؽڄ ڂ دبـڄ ٌؽڄ ثڃؼ. دؽـ ټٿ چیر ڂ٬ز ایٿ ٌٱٹی ڀجڃؼ. ٌڃڀڅ چبي 

ٸفقیؽ. زٍٻ چبي ٤ّڅ ؼاـ ثڃؼ. ٴالیڅ چٻ ؼاٌز. ڀ٩ڇٽیؽٺ ٰی ثب زځؽ ٬ؽٺ غڃؼي ـڂ ثڇٻ ـوڃڀؽ ڂ ویٹی 

ؼي ثیٍشف ثڃؼ. ٨طٍی ټطٱٽی ڀڃاقي ِڃـسٻ ٰفؼ. وڃغشٻ. ؼوشٻ ـڂی ٴڃڀڅ ٺ ټبر ڀٍىز. ویٹی ؼڂٺ ؼـ

ٰڅ ټی ؼاؼ ټیڃپ ثڃ٪ ټبٌیٿ چب ثبقچٻ ٌځیؽڀی ثڃؼ. ِڃـسً وفظ ٌؽڄ ثڃؼ. ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ. ثب ِڃـسی اق 

 .اٌٯ ڀٵبچً ٰفؼٺ

 .سڃ زیٱبـ ٰفؼی ثبټٿ ؼغشف_

ثؽسف اق ټٿ اٌٯ ټی ـیػز. دمټفؼڄ ثڃؼ. ټڃچبی و٩یؽ دځجڅ ایً ثف٪ ټیكؼ سڃ ؼٶ ٌت. ټٿ زیٱبـ ٰفؼڄ 

 ثڃؼٺ؟

 .ثیؽ. قاـ قؼٺ غڃؼٺ ـڂ ثڇً ـوڃڀؽٺ. ؼوشً چبي ـڂ ثڅ قڂـ ٴف٨شٻ. ٨فیبؼ ټیكؼسڃ وفي ٰڃ

 .ای غؽا غىشڅ ٌؽٺ...خڃڀٽڃ ثٵیف ـاضشٻ ٰٿ اق ؼوز ایٿ ؼغشف...غؽایب سبٰی ثبیؽ سبڂاپ ثؽٺ_
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ؼوشٻ ـڂ خٹڃی ؼچٿ ٴف٨شٻ سب چٽفاچً قاـ ڀكڀٻ اٸشٽبن ټی ٰفؼٺ ڂ ؼوز چبي ـڂ ټی ٴف٨شٻ ټی زفغیؽ 

 .اؼ ٰځڅسب غڃؼي ـڂ اق

 .٬فثڃڀز ثفٺ ڀٱٿ...ټځڃ ثكپ...غؽا ټځڃ ثٱٍڅ_

 :ثب ڀ٩ىی ؼوشً ـڂ ـڂی ٬ٹجً ٴؿاٌز ڂ ؼوشٻ ـڂ ده قؼ. ثفیؽڄ ثفیؽڄ ٴ٩ز

 .غڃڀڅ غفاثٻ ٰفؼی ؼغشف...ٴ٩شٻ ټیبی ایځدب اؼٺ ټیٍی ثؽسف ٌؽی_

 چ٫ قؼٺ

 .٤ٹٗ ٰفؼٺ_

 .سٽڃټی ڀؽاـڄ ٠ؿاة سڃ_

 .یٱی ؼیٵڅ سڃ وفي قؼ. خی٣ قؼٺ

 .٤ٹٗ ٰفؼٺ_

 .وٽشٻ زفغیؽ. ؼوشً ـڂ ثبال ثفؼ ثڅ

 ثڅ غب٘ف ټٿ ثی دؽـ ثب غبڂـ ـڂچٻ ـیػشی؟ ټٿ اقر غڃاوشٻ خبی ټٿ اټٕب ٰځی؟_

 ٬ٹجٻ ایىز ٰفؼ. ټبر ثڅ خٽٹڅ چبیی ٰڅ ٨فیبؼ ټیكؼ غیفڄ ٌؽٺ. غبڂـی؟

 .ټدفؼی غڃڀڅ اڂپ سڃ  ؼیٵڅ زڅ ٤ٹٙبیی ټیٱځی _

 .وفٺ ـڂ ثیٿ ؼوز چبٺ ٴف٨شٻ. سڃ وفٺ ټی ٰڃثیؽ

 .ؽا چیسی...ؼـڂ٤څ ؼـڂ٤څ چفزی ٌځیؽی...ټٿ ٨٭ٗ و٩شڅ چبـڂ اټٕب ٰفؼٺثڅ غ _

 .ڀفویؽ چٻ غڃؼٺ ٴڃي  ضشی ِؽاٺ ټبثیٿ ٨فیبؼچبي ثڅ

  .ؼوشً ـڂ ٴف٨شٻ ثڃویؽٺ. ثب ٔدڅ
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 .ثكپ چفز٭ؽـ ټیػڃای ثكپ. ڂٸی غڃؼسڃ ڀكپ. ثڅ غؽا ټٿ ٰبـی ڀٱفؼٺ_

 .ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ. ویځڅ ي ټی وڃغز ټی ٨ڇٽیؽٺ

 .ثڃؼ و٩شڅ ؼاؼٺ ڀٽیػڃاوشٻ ثیڃ٨شی قڀؽڂپ ثڅ غب٘فڄ غڃؼر_

٨فیبؼی اق ؼـؼ قؼ.ٴڃٸڅ ٴڃٸڅ اٌٯ ټی ـیػز دؽـ ټٿ. چیسی ثؽسف اق ڀؽیؽپ ثبڂـ، سڃ زٍٻ چبی دؽـر ڀجڃؼ. 

 .ثبڂـٺ ڀٱفؼ. ٠ؿاة ټی ٍٰیؽ اق ضف٦ چبیی ٰڅ ټیكؼ

 .اڂپ ثیٍف٦ ڂٸز ڀٽیٱځڅ _

 .ثڅ ؼوشً زځٳ قؼٺ

 .ثڇز ثبثز ټیٱځٻ اڂڀی ٰڅ ٌځیؽی ڀیىز _

غ٩شٻ ؼاؼی ٨فڀٵیه ثؽثػشٻ ٰفؼی...اڂڀب ؼڂـڂق ثیٍشف ڀٽی سڃڀىشٿ ټځڃ ڀٵڅ ؼاـپ...اثفڂٌڃپ ټیف٨ز...ضبال  _

 ... سڃ

 .ؼوشی ـڂی ٨ف٪ وفي ٴؿاٌز

 .ڂای ثفټٿ_

وفٺ ـڂ دبییٿ ٴف٨شٻ. ضف٨ی ڀؽاٌشٻ ثكڀٻ. ټدبٸٻ ڀؽاؼ؛ ثب دفر ٰفؼپ ؼوشٻ. وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ ثب ڀیٻ ڀٵبچی 

ڃـسً ٍٰیؽڄ ٠٭ت ٠٭ت ـ٨ز ڂ زفغیؽ. دبچبٺ ټیع قټیٿ غیفڄ ثڅ ٬بټز ٸڅ ٌؽي ثڅ دٍز وفٺ ؼوشی ثڅ ِ

 .اٌٯ ټی ـیػشٻ. ؼوشی ثفای سبٰىی قـؼ ـڀٵی ثٹځؽ ٰفؼ ڂ ؼـ ثفاثف زٍٻ چبی ټٿ ؼڂـ ٌؽ

***** 

٠٭ت ٠٭ت ـ٨شٻ ڂ ثی ضه ٸجڅ خؽڂٶ ڀٍىشٻ. ؼـؼ ڀٍىشڅ ثڃؼ سڃ وٹڃٶ وٹڃٶ ثؽڀٻ. خىٻ ڂ ـڂضٻ ـڂ ٴف٨شڅ 

 .سڃ چڃا. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ثڅ ٰی دځبڄ ثجفٺثڃؼ. ټ١ٹ٫ ثڃؼٺ 

ؼوشی ثڅ وٽشٻ ؼـاق ٌؽ. ټیٍځبغشٽً. ٩ًٰ چبی ټٍٱی ثفا٬ً ثڅ ؾچځیبسٻ ؼچٿ ٰدی ټی ٰفؼ. یبؼٺ   

ـ٨شڅ ثڃؼ ایځدبوز. چٽڅ زیكڂ ؼیؽڄ ثڃؼ. ٌځیؽڄ ثڃؼ. غبڂـی زڅ دؽـ ٍٰشٵی ثب ټٿ ؼاٌز. ٘ڃ٨بپ اق ایٿ ثڅ 
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 اڀٳ ڄ*ـ*قٴی ٺ ثڇٻ قؼڄ ثڃؼ؛ ضبال ؼوشً ـڂ ثڅ وٽشٻ ؼـاق ث١ؽ ؼـټڃـؼ ټٿ زڅ ٨ٱفی ټی ٰفؼ اڂپ ٰڅ ٬جال

 .ټی ٰفؼ؟

 .وفٺ ـڂ اچىشڅ ثبال ثفؼٺ. سڃ زٍٻ چبٺ ڀٵبڄ ٰفؼ. چیر اثفی اق ؼٸىڃقی ڀجڃؼ

 .غڃة ڀیىز ایځدب ثٍیځی _

ثڅ دٍز وف، ثڅ س١ؽاؼ ا٨فاؼ ٰٽی ٰڅ ڀٵبچٽڃپ ټی ٰفؼپ زٍٻ ؼڂغشٻ. ټبٌیځً چځڃق ڂوٗ غیبثڃپ ثڃؼ ڂ 

ٽیز ثڅ ِؽای ثڃ٪ ټبٌیٿ چب ثڅ ٘ف٦ ټٿ اڂټؽڄ ثڃؼ. اچی ٍٰیؽٺ ڂ ڀبغڃؼاٴبڄ ؼوشٻ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼٺ. اڂپ ثی اچ

ؼوشٻ سڃ ؼوز چبی ٴفٺ ڂ ثكـٴً ٴٻ ٌؽ. ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ؼوشٻ ـڂ ٍٰیؽٺ ٰڅ ٬جٷ اق ـچب ٰفؼپ ؼوشٻ اڂپ ـڂ 

 .٨ٍفؼ. ٸجػځؽ قؼ ثب چكاـ ټ١ځی. ټطجز اټیك ڂ ٴفٺ

ؼ ڂ اق ٴڃٌڅ اوشیځٻ ثڅ ٘ف٦ ټبٌیځً ٍٰیؽٺ. غڃڀىفؼ ڂ خؽی. اڀٵبـ خٹڃی ټبڀشڃ ثبقٺ ـڂ ثڅ ـڂی چٻ اڂـ

قټبپ ټشڃ٧٬ ٌؽڄ ثڃؼ سب ټب ضفٰز ٰځیٻ. ِؽای ثؽڂثیفاڄ ـاڀځؽڄ چب یب سٽبٌبزی چب ثفای اڂپ ثی ټ١ځی ثڃؼ. 

ثفای ټٿِ ټځٳ چٻ س٩بڂسی ڀٽی ٰفؼ. ٴیح سف اق ایٿ ضف٦ چب ثڃؼٺ. ټبٌیٿ ـڂ ـاڄ اڀؽاغز. وفؼ ثڃؼ. سڃ ثڇبـ 

 .قټىشڃپ ثڃؼ. غڃؼٺ ـڂ ٴڃٸڅ ٌؽڄ خٽٟ ٰفؼٺ. ثػبـی ټبٌیځً ـڂ قؼ چڃا

 .االپ ٴفٺ ټیٍی _

ثځؽ اڂټؽپ اٌٯ چبٺ ڂ غیفڄ ٌؽڀٻ ثڅ ڀ٭ٙڅ ای یب وٱڃر یٱجبـڄ ٺ ٤یفڄ ٘جی١ی ثڃؼ. ث٥ٓ ثیع ٴٹڃٺ ٴیف 

ٰفؼڄ ثڃؼ. ثڅ ٬ؽـی وىز ڂ ثی ضه ٌؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ سٍځح ٠ّجی چٻ ڀؽاٌشٻ اڀٵبـ اق ٬جٷ ټځشٝف زځیٿ 

 .ٰشی اق دؽـ ثڃؼٺ ڂٸی ٌځیؽپ سڇٽز چبی غبڂـی ؼـثفاثف٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ضبٸٻ ـڂ ثؽسف ٰفؼڄ ثڃؼضف

ٴڃٌڅ ای غٹڃر ڀٵڅ ؼاٌز ڂ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽ. ؼڂ ؼ٬ی٭څ ث١ؽ ثب یٯ ثٙفی اة ڂ زځؽ سب زیك ټیك ٰڅ ٠٭ت 

 .دفر ٰفؼ سڃ ټبٌیٿ ڀٍىز. ٬جٷ اق ڀٍىشځً دشڃ ټىب٨فسی ـڂی دبٺ اڀؽاغز

 .ټیٍیثٱً ـڂر ٴفٺ _
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٨٭ٗ ڀٵبچً ٰفؼٺ. وفٺ ـڂ سٱیڅ ؼاؼٺ ثڅ دٍشی ِځؽٸی ڂ ثڅ ٘ف٨ً ٴڃٸڅ ٌؽڄ ٰح ڀٍىشڅ ثڃؼٺ. دڃ٨ی ٍٰیؽ 

ڂ اچىشڅ دشڃ ـڂ ـڂی سٿ ٸفقڂڀٻ ټیكڂپ ٰفؼ. ڀ٩ه چبی ٴفټً سڃ ِڃـسٻ ټی غڃـؼ. اق ایٿ ٨بِٹڅ غٗ ثڅ 

 .ثڃؼغٗ ِڃـسً ـڂ ټی ؼیؽٺ. زځؽ سبـ ټڃ و٩یؽ سڃ ٌ٭ی٭څ ؼاٌز. ټمچبي ثٹځؽڂ ټٍٱی 

 .ی ٴ٩ز"ضبال غڃة ٌؽ"٠٭ت ٍٰیؽ ڂ 

 .ثٙفی اة ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ ثڅ ٘ف٨ٻ ٴف٨ز

 ...ثیب ٠كیكٺ...ضبٸز_

سڃ اڂپ ڂ١ٔیز ٌڃغیً ٴف٨شڅ ثڃؼ. ڀٽی ؼڂڀٻ ٬یب٨څ ٺ زڅ ٌٱٹی ٌؽ ٰڅ ٬جٷ اق چف ضف٨ی غځؽي ـڂ غڃـؼ ڂ 

 .ڀكؼیٯ ٸجڇبٺ اڂـؼ. ثؽڂپ زٍٻ ٴف٨شځی ټٙیٟ خف٠څ ای غڃـؼٺ

ٌیؽڄ ثڃؼ. سیٍفر ټٍٱی خؿة ی٭څ ٴفؼ ثب ٰز اوذفر ڂ ٌٹڃاـ خیٿ ټٍٱی. ٜبچف اټٍت وفسبدب ټٍٱی دڃ

٤یف ـوٽی ڂٸی ؼـ ٠یٿ ضبٶ قیجب. ټڃچبي ـڂ ټفست ٠٭ت قؼڄ ثڃؼ ڂ سڅ ـیً یٯ ـڂقڄ ای چٻ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ. 

 .سیذً ثڅ چیٱٷ ؼـٌز ڂ زب٬ً ټیڃټؽ

 :وفٺ ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽٺ. ثب ِؽای ٴف٨شڅ ای ٴ٩شٻ

 .ٺٰبي ټیف٨شیٻ ؼڀجبٶ دؽـ  _

ٸجٻ ـڂ ٴكیؽٺ، غڃاوشڅ ی ٠دیجی ثڃؼ اق ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی. ٨٭ٗ اضشیبج ؼاٌشٻ ضف٦ ثكڀٻ. سب ایځدب چٻ اڂـؼڄ 

 .ثڃؼٺ ٸ٧ٙ ثكـٴی ثڃؼ؛ چفزځؽ ټی ؼڂڀىشٻ سځً ټیػبـڄ

 .ڀٵفاپ اڂپ ڀجبي ټٙٽیٿ ثبي ضبٸً اق سڃ ثڇشفڄ_

٘ڃـ غڃڀىفؼ خڃاة ټی ؼاؼ. ضفِٻ ایځ٭ؽـ سڃ قڀؽٴیٻ وفٮ ٍٰیؽڄ ثڃؼ ٰڅ اق چٽڅ زیك وفؼـاڂـؼڄ ثڃؼ ٰڅ ایٿ 

 :ٴ٩شٻ ؼاـ ٤یٛ  ٴف٨ز.

 !قڀز ڀبـاضز ڀٍڅ_
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ثڅ ثٙفی ثیٿ ؼوشً اٌبـڄ ٰفؼٺ. ثبڀیڅ ای ټٱث ٰفؼ ڂ زځبپ وفي ـڂ ٠٭ت ثفؼ ڂ اق سڅ ؼٶ غځؽیؽ ٰڅ 

 .ِڃـسٻ ـڂ خٽٟ ٰفؼٺ. ٨ٱً ثیفڂپ ټیكؼ

فؼ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ دځجڅ ڂ ټ١شدت ڀٵبچً ټی ٰفؼٺ ٰڅ ثب ٴف٨شٿ اٌٯ ٴڃٌڅ زٍٻ چبي دالوشیٱی ـڂ ثبق ٰ

 .دشبؼیځی ـاضز سف ثڅ ٘ف٨ٻ ڀٍىز

 .ٸجز غڃڀی ٌؽڄ ثبیؽ دبًٰ ٰځٻ _

ؼوشٻ ـڂ ثبال ثفؼٺ سب قغٻ ٸت ـڂ ضه ٰځٻ. اقوڃقي یٱؽ١٨ٵیً ثب اغی ٠٭ت ٍٰیؽٺ. ٔفة ؼوز دؽـچٻ 

ځی ٍٰیؽٺ غڃـؼٺ. ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٝفی اقٺ ثػڃاؼ دځجڅ ـڂ ا٤ٍشڅ ثڅ دشبؼیٿ ٰفؼ ڂ ټطٱٻ ٴڃٌڅ ٸجٻ ٴؿاٌز. چی

 :ڂوفٺ ـڂ ٠٭ت ثفؼٺ. وفی١شف اق ټٿ ؼڂثبـڄ دځجڅ ـڂ ٍٰیؽ. ثب غځؽڄ ټطڃ ڂ خؽی ٰڅ غیفڄ ِڃـسٻ ثڃؼ ٴ٩ز

 .زیكی ڀیىز ٬فټكیً ثیٍشف ثبثز اڂپ زفڀؽی ٰڅ ثڇٍڃپ ټبٸیؽیڅ_

ؼوشً ـڂ ده قؼٺ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ؼوشٽبٸی اق ـڂی ؼاٌجڃـر قغٽٻ ـڂ سٽیك ٰفؼٺ ڂ زٍٻ ٤فڄ ای چٻ ضڃاٸً 

 .ٰفؼٺ

 .ڀبق ٌّشً ټٿ ثڃؼٺ ثڇشف ټیكؼٺ _

  !ڀٱڅ سبضبال ڀكؼی _

 .ٸجػځؽڄ ټطڃی قؼ

 ثفڂ قڀشڃ ثكپ...٠ڃٔی _

 :ثبڀیڅ ای ټٱث ٰفؼڄ خؽی سڃ زٍٻ چبٺ ٴ٩ز

 .اٴف دیؽاي ٰځٻ ضشٽب_

 .ای ٴ٩شٻ "ی١ځی زی... ٰدبوز ټٵڅ"اغٽی ٰفؼٺ ڂ 

 ... ٨فاـ ٰفؼڄ_
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 .ٴیح سف دفویؽٺ

 ٨فاـ ٰفؼڄ یب ټفؼڄ؟ _

 .ټی ٨فاـ ٰفؼڄاڂٸی ټفؼڄ ؼڂ_

ٸت چبٺ غڃؼ ثڅ غڃؼ اقچٻ ٨بِٹڅ ٴف٨ز. ـیٹٱه ڂ ثی اضىبن ٴ٩ز. خٽٟ ڂ خڃـسف ڀٍىشٻ. وٱڃر ڂ اغٻ 

یٱجبـڄ ي غیٹی ټفټڃق ڂ غٙفڀبًٰ ٰفؼڄ ثڃؼ. ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ سب ٠ٱه اٸ١ٽٹٻ ـڂ ثییځڅ. س١دت ٰفؼٺ. ؼوز 

٨ٱف ټی ٰفؼٺ ؼڂوز ؼاـٺ اق ایٿ غڃؼٺ ڀجڃؼ. ِڃـسٻ ټشبثف ڂ وڃاٸی ڂ ڂضٍز قؼڄ ٌؽ. ضبال ؼـ ایٿ وب٠ز 

ټفؼ ویبڄ دڃن ثیٍشف ثؽڂڀٻ. ټځشٝف ثڃؼ ثذفوٻ اټب ټٿ ٨٭ٗ وٱڃر ٰفؼٺ. ثبیؽ غڃؼي سڃٔیص ټی ؼاؼ. 

ڀٵبچً ـڂ ثب دڃقغځؽی ٴف٨ز ڂ ثب غٻ ٌؽپ ثڅ ٘ف٨ٻ خ١جڅ ؼاٌجڃـر ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ ثىشڅ ٬فِی ـڂ ثیفڂپ 

 .ٍٰیؽ. ـڂًٰ ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ ثڅ ٘ف٨ٻ ثب ثٙفی اة ٴف٨ز

 .ثػڃـ ضبٸز ثڇشف ټیٍڅ...ټىٱځڅ _

 .وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ اق ؼوشً ٴف٨شٻ. ڀٽی ؼڂڀٻ ـڂ زڅ ا٘ٽیځبڀی ثی س١ٹٷ ٬ڃـر ؼاؼٺ. ټبٌیٿ ـڂ ضفٰز ؼاؼ

ثڅ ڀیٽفغً غیفڄ ٌؽٺ. زڃڀڅ ٴفؼ ڂ دڃوز ثفڀكڄ اي ثفا٪ ثڃؼ؛ ٌبیؽ چٻ خؿاة. ټځٱف قیجبیی چبی ٘جی١ی ڂ 

...ثیٍشف اق قیجبیی ثبڀٽٯ ڂ غڃاوشځی ثڃؼ چفزځؽ اٴف اغال٪ ټفؼاڀڅ ي ڀٽی ٌڅ ٌؽ. یٱی سڃ ؾچځٻ ڀڇیت قؼ

ٴځؽ ڂ ًٰ سځجڃپ ثڃؼڀً ـڂ ٨بٰشڃـ ټی ٴف٨شٻ!. یب چٽىف ٨فاـیً ڂ ؼغشف یٱىبٸڅ ي ڀجڃؼپ ٰیه ټځبوجی 

 .ثفای اقؼڂاج ټی ٌؽ!. اٸجشڅ خؽا اق ڂضٍی ثبقی ؼڂـڂق دیًٍ

غبڀڃاؼڄ ٺ ڂ ٴځؽی ٰڅ قؼڄ ثڃؼٺ ثیفڂپ ثیبـڄ.  ١٨ال ثب چٽیٿ ٬یب٬څ سڃڀىشڅ ثڃؼ ثفای یٯ وب٠شی ټٿ ـڂ اق ٨ٱف

  .زٍٻ چبٺ وځٵیځی ټی ٌؽ ڂ ٰٻ ٰٻ ثی ضه ټی ٌؽٺ. ضه ټی ٰفؼٺ ٌٷ ٌؽٺ

 .٬فِز اـاټً ثػً ثڃؼ؟_

 .دڃقغځؽی قؼ

 .ثبیؽ یبؼ ثٵیفی ٬جٷ اق غڃـؼپ چفزیكی وڃاٶ ٰځی_
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 .غځؽیؽٺ

 ڂاوڅ قڀشٻ ایځ٭ؽـ ؼٸىڃق ثڃؼی...؟_

 .څ ٰفؼٺزیكی ڀٵ٩ز؛ اټب ټٿ ًٰ ؼاـ قټكټ

 .اڂٸی ـڂ ثڅ ٍٰشٿ ؼاؼی ایځٻ ٘ال٪ ؼاؼی ضبال زىجیؽی ثڅ ټٿ _

 .ڂاٰځٍی ڀؽاٌز. ټىش٭یٻ ڀٵبچً ثڅ ـڂثفڂ ثڃؼ ثب اغٻ ٜفی٩ی. وفٺ ـڂ ٴف٨شٻ

 ...غبڂـی ټیشڃڀڅ ـاضز قڀؽاپ ثځؽاقر _

 ....ټیؽڂڀٻ_

 .اڂپ ڂ ـ٨ی٭بي وفټبیڅ ٴؿـا دفڂلڄ اـټبڀٿ_

 .دؽـ ٌځیؽڄ ثڃؼٺ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. اوٻ اـټبپ ـڂ ٬جال اق

دؽـ سڃ ڂ زځؽ ڀ٩ف ؼیٵڅ خكڂ وفټبیڅ ٴؿاـچبی ڀڃدب اڂڀدب ثڃؼپ. چفټبڄ وڃؼ ټی ٴف٨شٿ ثؽڂپ ایځٱڅ سڃ خٹىبر _

چیئز ټؽیفڄ ٌفٰز ٰځٿ...سب ایځٱڅ ٰبـ اڂڀدب ټشڃ٧٬ ټیٍڅ ڂ ټیٽڃڀٿ یٯ ٠ؽڄ ٘ٹجٱبـڂ ثؽچٱبـ ...ٰىبیی ٰڅ 

 .ثفای وفټبیڅ ٴؿاـی اڂڀدب قڀؽٴیٍڃڀڃ ٨فڂغشٿ

 .ؼٺ ټثٷ دؽـٺٸت ق

 .زفا اڂڀدب ټشڃ٧٬ ٌؽ؟_

 .وٱڃر ٰفؼ. ؼیؽٺ دیسیؽ سڃ ٰڃزڅ ای. ټبٌیٿ ؼیٵڅ سٱڃپ ڀٽی غڃـؼ

 .دیبؼڄ ٌؽ ڂ ؼـة وٽز ټٿ ـڂ ثبق ٰفؼ. سبـ ټی ؼیؽټً. قیف ثبقڂٺ ـڂ ٴف٨ز

 .ثفای ضف٦ قؼپ ڂ٬ز قیبؼڄ ٨٭ٗ ڀكاـ غبڂـی اقر وڃ اوش٩بؼڄ ٰځڅ_

 .ؽٺ. ثب ٰٽٱً دیبؼڄ ٌؽٺزیكی اق ضف٦ چبي ثڅ خك قټكټڅ ای ڀ٩ڇٽی
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ثی اغشیبـ ثڇً سٱیڅ ؼاؼڄ ثڃؼٺ. زفر ټیكؼٺ سڃ ث٥ٹً ؼوز چبي ـڂ ؼڂـ ٌڃڀڅ چبٺ ٴؿاٌز. قڀٳ ؼـة ـڂ  

 .قؼ

 .چٽشب ثب ثفؼاٌشٿ ای٩ڃپ ٨فڀٵیه ڀٵفاڀی ٴ٩ز

سب ثبال ټٿ ـڂ چٽفاچی ٰفؼ. ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ثفڄ ټثٷ یٯ غڃاة ثڃؼ. زڇفڄ چبج ڂ ڂاج چٽشب ـڂ ثڅ غب٘ف 

 .. اق خٹڃی ؼـ ٰځبـ ـ٨زڀؽاـٺ

 .ثڅ ٘ف٦ اسب٬ٻ ـ٨شیٻ. ٰٽٱٻ ٰفؼ ؼـاق ثٱٍٻ 

٨ڇٽیؽٺ ـڂوفیٻ ـڂ ثفؼاٌز. ټبڀشڃٺ ـڂ ؼـاڂـؼ اټب چیر ٬ؽـسی ڀؽاٌشٻ سب ٸت ثكڀٻ یب ا٠شفأی ٰځٻ ثی ضه  

ثی ضه ثڃؼٺ. ٸه ثڃؼٺ ڂ زٍٻ چبٺ ثڅ قڂـ ڀیٽڅ ثبق ثڃؼ. زڇفڄ ټڇفثڃپ ٌؽي ـڂ ټی ؼیؽٺ.دیٍڃڀیٻ غیه 

 .اـر ؼاـ. اق ٰځبـٺ ثٹځؽ ٌؽٌؽ. ضف

**** 

 .غڃؼٺ ـڂ اق سػز دبییٿ ٍٰیؽٺ ڂ ثب ٍٰڃ ڂ ٬ڃوی ثڅ ثؽپ ثڅ وٽز ؼـة ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ

ِؽای خی٣ خی٣ ڂ ٠دٹڅ ٌڃپ ثفای ِجطبڀڅ غڃـؼپ ٸجػځؽڄ ٌبؼی ـڂی ٸت چبٺ اڂـؼ. ثؽڀٻ چځڃق اق اس٩ب٬بر 

 ڂ غیبٸی ثی ثب٠ث  خڃؼٺ ثڃؼؼیٍت ٰڃ٨شڅ ثڃؼ ڂ وفٺ ٰٽی ٴیح ټی ٌؽ اټب اـاټً ٠دیجی ٰڅ سڃ ڂ

 ؼڂـ ٌفٰز ای وڃـټڅ ٌٹڃاـ ڂ ټبڀشڃ ثب سیځب. ایىشبؼٺ ادٿ ثڅ سٱیڅ اٌذكغڃڀڅ ؼـة ثیٿ. ٌؽ ټی غڃٌطبٸیٻ

ّبثً ٠ دڃٌیؽ؛ ټی ٨فٺ ٸجبن چٽیٍڅ چ٩شڅ اڂٶ. ٴٍز ټی ـڂ چب ٰبثیځز سڃ یٱی یٱی ڂ زفغیؽ ټی غڃؼي

 ټی زی ؼڀجبٶ ایځٱڅ قؼپ ضؽن. ثڃؼ ٴؿاٌشڅ ټیك یـڂ ـڂ دځیف  چٻ چٽیٍڅ غؽا غفؼ ثڃؼ. ٜف٦ ٰفڄ ټفثب ڂ

 اټبؼڄ ضبٔف چٻ چٽشب  .زیؽٺ زٙڃـ ـڂ اٌذكغڃڀڅ ټٿ ؼڂڀىشٿ ڀٽی چځڃق وبٶ زڇبـ اق ث١ؽ. ڀجڃؼ وػز ٴٍز

  .ثیبؼ خڃي ثڅ سب ثڃؼ ایىشبؼڄ وبق زبی ثبالوف ضڃِٹڅ ثی

 :غٽیبقڄ ثٹځؽ ثبالیی ٍٰیؽٺ ڂ وفضبٶ سف ٴ٩شٻ

 ...والٺ ِجص ثػیف_

 .زفغیؽپ چٽشب ِجص ثػیف ٰىٹی ٴ٩ز ڂ سیځب ثب زٍٻ ٤فڄ ای ٰځبیڅ قؼ ثڅ ٘ف٨ٻ
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 .ٰٻ سف ثػڃاة غبڀٻ ایٿ زځؽ ـڂق ټفؼیٻ اق ٴٍځٵیٻ_

غڃڀىفؼ ٸجػځؽی قؼٺ. زځؽ ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ ڂ اق ٰبثیځز دبییٿ غٻ ٌؽٺ ڂ ٜف٦ ٤ؿاي ـڂ ټ٭بثٹً ٴف٨شٻ. ٜف٦ 

 .ـڂ ٤یٛ ؼاـ ثب زخ زذی اق ؼوشٻ ٴف٨ز

 .ؼوز ثڅ ویځڅ سٱیڅ قؼٺ

 سڃ ٰڅ ؼیٍت ٰڅ ثبیؽ غڃؼسڃ غ٩څ ٰفؼڄ ثبٌی اڂٶ ِجطی زفا ٤ف ټیكڀی؟ _

 :ٰځبـٺ قؼ ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثڅ وٽز ټیك ټی ـ٨ز ٴ٩ز

 .٤ف ڀكڀٻ؟ ثڅ ٸ٧ٙ ٌٽب زځؽـڂقڄ ٴفوځڅ ټی غڃاثیٻ_

 .ـڂی ِځؽٸی دٍز ټیك ڀڇبـغڃـی ڀٍىز ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ڀڃپ سىشی زٍٻ سڃ زٍٽٻ اؼاټڅ ؼاؼ

ىز...ټځٻ ٰڅ ایځ٭ؽـ ٰبـ ؼاٌشٻ ڀشڃڀىشٻ ٰٽٱً ٰځٻ...اق ٤ؿاچبی ثیفڂڀٻ غىشڅ چٽشب ٰڅ اٌذكی ثٹؽ ڀی_

 .ثبثب یٱٻ ثڅ غڃؼر ثیب _ثب زٍٻ ثڅ وفسبدبٺ اٌبـڄ ٰفؼ _ٌؽیٻ...

اق ایځٱڅ ایځ٭ؽـ ٰال٨څ ڂ وفقڀً ٰځځؽڄ ضف٦ ټیكؼ ټش١دت ڂ ؼٸػڃـ ٌؽٺ ټٿ ٨٭ٗ ؼیٍت ڂ زځؽ ٌت ٬جٷ 

 .ڀؽاٌشٻ ـڂ ٌفایًٙ زڃپ  ڀشڃڀىشڅ ثڃؼٺ دػز ڂ دك ٰځٻ

ثب ٸت ڂ ٸڃزڅ اڂیك ثڅ ٘ف٦ چٽشب ٰڅ ثڅ سبییؽ ضف٦ چبی غڃاچفي وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼ ـ٨شٻ. ٬ڃـی ـڂ اق ؼوشً 

 .ٴف٨شٻ

 .غڃؼٺ ؼٺ ټیٱځٻ سڃ ثفڂ ِجطبڀشڃ ثػڃـ_

 ٌؽ ټی ِؽاي ٸطٿ اق ٰڅ ټالیٽشی ڂ  ثی س١بـ٦ سٍٱفی ٰفؼ. ِځؽٸی ٰځبـ سیځب ڀٍىز ڂ ثب ٠ؿاة ڂخؽاپ

 .دفویؽ ٨ڇٽیؽ

 ڃة غڃاثیؽی... چفز٭ؽـ وفڂِؽا ٰفؼیٻ ثیؽاـ ڀٍؽی. زیكی غڃـؼڄ ثڃؼی؟ضبال غ_

 :ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ سیځب ٰڅ ټځشٝف خڃاة ثڃؼ ٸجػځؽڄ غدڃٸی قؼٺ ٰڅ ٴڃڀڅ چبٺ اق یبؼاڂـیً وفظ ٌؽ ٴ٩شٻ
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 .ټڇځؽن ثڇٻ ٬فَ ؼاؼڄ ثڃؼ_

 :٩زچٽشب ٸت چبي ڀیٽڅ ثبق ٌؽ. سیځب چٽفاڄ دڃقغځؽی غڃڀىفؼ ٸ٭ٽڅ ي ـڂ ؼڂ ٸذی غڃـؼڄ ٴ

 !ټڇځؽن زڅ ټڇفثڃپ ٌؽڄ_

 :ثی اچٽیز ثڅ ٸطٿ ڀیً ؼاـي ؼـ ضیځی ٰڅ ٬ڃـی ـڂ ـڂی ٰشفی ټیكاٌشٻ دفویؽٺ

 سڃ زی ؼیٍت غڃي ٴؿٌز ؟_

 .وفی ثفای غڃؼي سٱڃپ ؼاؼ

 .یځٻ سڃ غٽبـیً ټڃڀؽٺثج  _ـیڃـؼیٷ_  چٽشب ڀؿاٌز سب اغف وفیبٶ_

څ ثڅ غڃاچفي ثباضىبن ڀٵبڄ ټی ٰفؼ ِڃـسً ـڂ اق ٤ف٤ف چبی قیبؼی خٽٟ ټی ٰفؼ. چٽشب چٽیٿ ٘ڃـ ٰ

 .غځؽیؽ

 .اغڅ ٠كیك ټٿ ٰىی ٰڅ چ٩ز ِجص ټیػڃاؼ ثفڄ وفٰبـ ثبیؽ سب ثڃ٪ وٳ ثیؽاـ ثبٌڅ؟_

 :ثڅ وٽز ټیك ـ٨شٻ ڂ ثفؼاٌشٿ سٱڅ ڀڃڀی ٴ٩شٻ

 ٠فڂویڃ ټیٵٻ...غڃي ٴؿٌز ثڇز؟_

 .ٸت قؼ "ٺ ٠فڂوی؟ٰؽڂ"سیځب ثب اثفڂیی ثبال ـ٨شڅ ڀٵبچی ثڅ ټٿ اڀؽاغز. ټٿ چٻ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. چٽشب 

 ٰدبوز؟ _ثبثب ٠فڂوی ـضٽشی ؼیٵڅ...ڀٵ٩ز ؼڂوز دفڂئز_

 ٰؽڂٺ ـضٽشی ـڂ ټیٵی؟_

 

 .زٍٽی سڃ ضؽ٬څ زفغڃڀؽٺ ڂ ؼوشٻ ـڂ ثی اغشیبـ ثڅ ٰٽفٺ قؼٺ. ٘ٹجٱبـاڀڅ ڂ سٽىػفاټیك

 !..ثڅ ایٿ قڂؼی ٨فاټڃي ٰفؼی؟ ڀٵیٿ ـضٽشی ؼڂوشز_
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_.... 

 ...ټؽڄ ثڃؼ ایځدب ، ټدجڃـ ٌؽٺ ثب ټڇځؽن ثفٴفؼٺؼیٍت ثب٢ وفا ٰڃـوی ٰڅ ٴؿاٌشی...دؽـٺ اڂ_

 .ؼوشی سڃ چڃا سٱڃپ ؼاؼٺ

 ...ثٵٻ ثبقٺ...٘ڃ٨بپ ڀیٽڅ ٌت_

 .چفؼڂ ڀیٽڅ ثٹځؽ ڂ ثڇز قؼڄ سٱفاـ ٰفؼپ

 !٘ڃ٨بپ؟_

 .غت ضبال ټڇځؽن_

 .ٸطٿِ سیځب ٤یف ٘جی١ی خی٣ ٌؽ

 قؼڄ ثڅ وفر ٨فڀٵیه سڃ اق ٰی سب ضبال ثڅ ټڇځؽن ټیٵی ٘ڃ٨بپ؟_

 .اڀؽاغشٻ ٌڃڀڅ ای ثبال

 .اق ټڃ١٬ی ٰڅ ثڇٻ ٸ٧ٙ ٰفؼ_

 .ڀٵبڄ چفؼڂ دفوڃاٶ ٴفؼ ٌؽ. اؼاټڅ ؼاؼٺ

چٽشب ؼیٍت ثب ایځٱڅ ضبٸٻ غڃة ڀجڃؼ ڂٸی ڀجبیؽ ټیكاٌشی ټبڀشڃټڃ ؼـثیبـڄ. ټیشڃڀىشی ایٿ ٰبـڂ غڃؼر اڀدبٺ _

 .ثؽی

 .چٽشب اق دٍز ټیك ثٹځؽ ٌؽ ڂ ټ٭بثٹٻ ایىشبؼ. اچىشڅ ؼوشً ـڂ ـڂی دیٍڃڀیٻ ٴؿاٌز

 .ؽاـی..! ټیػڃای اټفڂق ٌفٰز ڀفی؟ سیځب ڂاوز ټفغّی ـؼ ټیٱځڅسجٻ ڀ_

 :وفٺ ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽٺ. ثبخٽٟ ٰفؼپ ِڃـسٻ ڀیٽڅ ثٹځؽ ٴ٩شٻ

 .ټ١ٹڃټڅ ٰڅ ڀڅ...ټیػڃاٺ اق ٘ڃ٨بپ سٍٱفٰځٻ. ؼیٍت ثڇشفیٿ غڃاة ٠ٽفٺ ثڃؼ_
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 :سیځب ـڂی ټیك اـڀدً ـڂ ٴؿاٌشڅ ڂ ؼـضبٸی ٰڅ ٰال٨څ ؼوشی ثڅ دیٍڃڀیً ټی ٍٰیؽ ٴ٩ز

شی ؼڂوبٸڅ سڃ ٠٭ؽڄ ٸځٵڅ یٯ سبالـڄ ٨ٱىشځیڅ... ضبال سڃ ټیٵی ثب٢ ٴف٨شڅ؟ اڂڀٻ ثی غجف اق ټٿ؟ ټب ـضٽ_

 .ؼیٍت غڃڀڅ ثڃؼیٻ...سڃاٺ ثڅ ټطٓ ایځٱڅ اق وفٰبـ ثفٴٍشی سڃ اسب٬ز ـ٨شی سب االپ ثیفڂپ ڀیڃټؽی

 :چٽشب ؼوز چبٺ ـڂ ٴف٨ز ڂ ټشبثف ٴ٩ز

 .غڃاة ڀٽب ٌؽی ٨فڀٵیه_

ـی ثب ا٘ٽیځبپ ِطجز ټی ٰفؼپ ٰڅ ثب٠ث ٌؽ سڅ ؼٸٻ ثڅ ؼیڃڂڀٵیٻ ٌٯ ٰځٻ. اټب ٌڃغی خبٸجی ڀجڃؼ. ثڅ ٬ؽ

فیف. ض ڀبقٮ دیفاچٿ. ٰفؼٺ سځٻ ٸجبن ثڅ ڀٵبچی. ؼاؼ ټی ـڂ اڂپ ٠ٙف ثؽڀٻ ڂ ثڃؼ ټٹشڇت دیٍڃڀیٻ  چځڃق چٻ

. ٺثڃؼ ـ٨شڅ ٨فڂ ٠ٽی٭ی غڃاة ثڅ ٘ڃ٨بپ ـ٨شٿ اق ث١ؽ  یبؼٺ ڀٽیبؼ ٬جٷ اق غڃاة ٸجبوٻ ـڂ ٠ڃْ ٰفؼڄ ثبٌٻ.

 ٸجبوٻ ثبیؽ. ٰفؼٺ دبسځؽ اسب٬ٻ وٽز ثڅ ڂ قؼٺ ده ـڂ ؼوشً!. ثڃؼ ټٽٱٿ زیك چٽڅ چٻ اڂپ اق ث١ؽ...ټٿ غؽای

. یٱی یٱی ٸجبن چب ـڂ ثڅ ؼڀجبٶ ټبٰىی ـ٨شٻ چبٺ ٸجبن ٰٽؽ وفا٢.  ثٍڅ ثبثز ؼـڂ٤ٍڃپ سب ٰفؼٺ ټی دیؽا ـڂ

اوشڅ ثڃؼٺ ثب ثىشڅ ثځؽی ټطٱٽی ثب ِڃـسیٻ ٰځبـ ټیكؼٺ. یبؼټڅ چٽڃپ ـڂقی ٰڅ ؼ٠ڃر ٌؽٺ ٌجً اق ټبؼـ غڃ

اڂٸیٿ ټبٌیٿ ثڅ ٌڇف، ثڅ ؼوشٻ ثفوڃڀڅ. ضشی غڃؼٺ چٻ ـ٨شڅ ثڃؼٺ سب سفټیځبٶ ڂ سطڃیٷ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. سڃ خ١جڅ 

 .٬ڇڃڄ ای ثكـٴی ٴؿاٌشڅ ثڃؼ

اټب ضبال ڀجڃؼ. چفزی ثیٍشف ټی ٴٍشٻ ڀجڃؼ. ٸجبن چبٺ ـڂ ٠ّجی ثیفڂپ دفر ٰفؼٺ. سیځب ڂ چٽشب ټش١دت اق 

 .ثیٿ زڇبـزڃة ؼـة ڀٵبچٻ ټی ٰفؼپٰبـچبٺ 

 ؼڀیبٶ زی ټی ٴفؼی؟_

 .ثڅ ٘ف٨ٍڃپ ثفٴٍشٻ. ٰبـ غڃؼٌڃپ ثڃؼ

 .!ٰىی سڃ اسب٪ ټٿ اڂټؽڄ...؟ ټٿ یبؼټڅ ایٿ اسب٪ ثڅ ایٿ سٽیكی ڀجڃؼ_

 :سیځب زٍٽی ٴفؼ ٰفؼ ڂ ثب ثی ـضٽی ٴ٩ز

 !ڀڅ ڂا١٬ب قؼڄ ثڅ وفر ...سڃ ثبیؽ ثفای سٽیكٰفؼپ ثیبی اسب٪ ټب ڀڅ ټب_
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   .ػز ثڃؼ ٰڅ وفٌڃپ ؼاؼ ڀكڀٻ. ڀٵبچٻ ـڂ اقٌڃپ ٴف٨شٻ ڂ ثڅ قضٽز سٱڃڀی ثڅ ؼوشٻ ؼاؼغیٹی و

 .غیٹی غت ثفیؽ ثیفڂپ، ټیػڃاٺ قڂؼسف ضبٔف ثٍٻ_

 .ٸطٝڅ ای ٌڃٮ قؼڄ ڀٵبچٻ ٰفؼپ ڂ ثبالغفڄ ؼـة ـڂ دٍز وفٌڃپ ثىشٿ

 ټػف٨ی ٌڃغی زځیٿ ثبټٿ ٰڅ ثڃؼپ ٰفؼڄ ٨ٱفی  ١ٙ٬ب ټی سڃڀىشٻ سب اڂپ ٸطٝڅ چفؼڂ ـڂ ثڅ ٍٰشٿ ثؽٺ. زڅ

 .ثڃؼٺ غڃٌطبٶ ؼٸیٷ ثی ټٍٱالسٻ سٽبٺ ثب ٰڅ ٌفایٙی ؼـ چٻ اڂپ ٰفؼپ؟ ټی

وفیٟ ټبڀشڃ ٌٹڃاـٺ ـڂ اق ٰبڂـ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ثبیؽ چفزڅ قڂؼسف ثڅ ٌفٰز ټی ـ٨شٻ سب ثبغڃؼي ِطجز ټی 

 .ٰفؼٺ. ټی سڃڀىشٻ ؼـټڃـؼ ټٍٱٷ غبڂـی ڂ دؽـٺ چٻ اقي ټٍڃـر ثٵیفٺ

ثیفڂپ ثفٺ ِڃـر ٘ڃ٨بپ خٹڃی زٍٻ چبٺ اڂټؽ. ؼـ یٯ ضفٰز ٤یف ٬بثٷ ثبڂـ غڃؼٺ ـڂ ٬جٷ اق ایځٱڅ اق اسب٪ 

ثڅ ٘ف٦ ټیك اـایٍی ـوڃڀؽٺ ڂ ٰفٺ ټف٘ڃة ٰځځؽڄ ڂ ٰٽی ـل ټبسی ثڅ ٸت چبٺ قؼٺ. چٽیٿ چٻ زڇفڄ ٺ ـڂ اق 

 .وبؼٴی ؼـټی اڂـؼ. ضؽا٬ٹً قیبؼی ـڂی ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ سب ٠ّجی ثٍڅ

 .پ. چٽیٿ ٰڅ سیځب ثٹځؽ ٌؽ سب چٽفاچٻ ثیفڂپ ثیبؼ. ؼوشٻ ـڂ ثبال ثفؼٺچفؼڂ ـڂی ٰبڀبدڅ ټځشٝفٺ ڀٍىشڅ ثڃؼ

 ...غڃؼٺ ټیفٺ_

 :ٰی٩ٻ ـڂی ٌڃڀڅ اڀؽاغشٻ ڂ ثڅ ٘ف٦ ؼـة ـ٨شٻ ڂ اق دٍز وف ثب ِؽای ثٹځؽ ٴ٩شٻ

 .اِال ٌڃغی ثب ټكڄ ای ڀجڃؼ_

 .ڂ ثی سڃخڅ ثڅ ِؽای ثٹځؽ سیځب ٰڅ ټی ٴ٩ز: ِجف ٰٿ ثبچٻ ثفیٻ ؼـة ـڂ دٍز وفٺ ٰڃثیؽٺ

*** 

ڀیٻ وب٠ز قڂؼسف اق ڂ٬ز اؼاـی ثڅ ٌفٰز ـویؽڄ ثڃؼٺ. دبـسیٍٿ چبی ضٍٽشی ڂ ٬بؼـی غبٸی ثڃؼ ڂ ثیٍشف 

زفا٢ چبی ٌفٰز غبټڃي. زفا٢ چبی وبٸٿ ـڂ یٱی یٱی قؼٺ ڂ دٍز ټیكٺ خبٴیف ٌؽٺ... ټفست ڂ وفضبٶ. 

ٍٻ چبی ٘ڃ٨بپ یب ټی ؼڂڀىشٻ ٬فاـ یٯ ـڂق ټش٩بڂسی ـڂ ٌفڂٞ ٰځٻ...ټش٩بڂر اق ڀٝف ـڂثفڂ ٌؽپ دیً ز
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ِٽیٽیشی ٰڅ اضىبن ټی ٰفؼٺ ثیځٽڃپ ٌٱٷ ٴف٨شڅ ثڃؼ!؛ ڀڅ ا٤بق ـڂقی اق س٩بڂر ٰڅ قڀؽٴیٻ ـڂ ٘ڃ٨بڀی 

 .قؼٺ ټیكٺ ـڂی س٭ڃیٻ ـڂی دفـڀٵی سیٯ. ٨فڂـؼیٿ13 ٌځجڅ ـڂق 7.35  ٰفؼ!

 .ِؽای ١٨ال ـئیه ضٍٽشی اق اسب٪ ضدشی ثب٠ث ٴڃي ڂ زٍٻ ٌؽڀٻ ٌؽ

 .ؽضڃاوٽڃپ چىز...ڀٵفاپ ڀجبٌی_

ؼـة اسب٬ً ثبق ٌؽ ڂ ضٍٽشی ثب ٸجػځؽی ٰڅ ثڅ ٸت ؼاٌز چٽفاڄ ٬بؼـی ثیفڂپ اڂټؽپ ڂ ؼـة ـڂ دٍز 

 ثڃؼ ټڇځؽن ڂ ضدشی اسب٪ ـڂثفڂیی ٰڅ ټٿ چبی زٍٻ ټ٭بثٷ  وفٌڃپ ثىشٿ. ټشڃخڅ ضٕڃـ ټٿ ڀٍؽپ.

 ؽپ. ضٍٽشی اچىشڅ ـڂ ثڅغڃڀ ـڂ چبٌڃپ ؼوز ثیٿ زٯ ټجٹ٣ ڀڃـ وف٠ز ثڅ ڂ ٴف٨شٿ دبییٿ ـڂ وفٌڃپ

 :٬بؼـی ٴ٩ز

 زفا ټبٶ سڃ یٯ سڃټٿ ثیٍشفڄ...؟ _

 :٬بؼـی ویځڅ ای ِب٦ ٰفؼ ڂ زٯ ـڂ وفیٟ سب ٰفؼڄ سڃی خیت دیفاچځً ٴؿاٌز

 چٽڅ قضٽشبٌڃ ټٿ ټیٱٍٻ...٨ٱفٰفؼی اټبـ ٴف٨شٿ ثڅ چٽیٿ وبؼٴی؟ _

ثفؼڄ ٬جٷ اق ـڂ سفي ٰفؼپ ضٍٽشی والٺ ٰفؼٺ. ضف٦ سڃ ؼچځً ټبویؽ ڂ ثب سشڅ دشڅ ؼوشی ٰڅ ٘ٹجٱبـ ثبال 

 :ثڃؼ ثڅ ٘ف٦ ٬بؼـی دبییٿ ٴف٨شڅ ٴ٩ز

 ...والٺ غبڀٻ اؾیٿ وطفغیك ٌؽیٿ_

دٍز زٍٽی ڀبقٮ ٰفؼٺ. ٬بؼـی چٻ ثب وف والٺ ٰفؼ. ڀیٻ ڀٵبڄ سٽىػف اټیكی ثڅ وب٠ز ټسیٻ اڀؽاغشٻ ڂ 

 :ٰځبیڅ ؼاـ ؼـ خڃاة ٴ٩شٻ

 !ڀڅ ثڅ وطفغیكی ا٬بیڃپ _

 .ـڂ سڃ خیت ٌٹڃاـي ٴؿاٌز چفؼڂ ثب ٸجػځؽڄ ٰدی وٱڃر ٰفؼپ. ضٍٽشی چٻ ڀبټطىڃن زٯ

 غجفیڅ ؟ ض٭ڃ٬بـڂ قڂؼسف ټیؽپ؟_

 :٬بؼـی ثڅ ضٍٽشی ڀٵبڄ ٰفؼ سب خڃاة ثؽڄ. ضٍٽشی ثب ټٱث ٰڃسبچی ٴ٩ز
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 .ڀڅ یٯ غڃـؼڄ ضىبثی ثیٿ ټڇځؽوب ٌفٰز ثڃؼ_

 !ی١ځی ثڅ ٌٽب ټځٍی ټفثڃٖ ڀٽیٍڅ_

ٺ ثڅ ٘ف٦ ټبڀیشڃـ ڂ ثفای ٰٻ . دڃقغځؽی قؼڄ، ِځؽٸیٻ ـڂ زفغڃڀؽ"اغشیبـر ؼاـیؽ غبڀٻ"چفؼڂ چٻ قټبپ ٴ٩شٿ 

 .ویىشٻ ـڂ قؼٺ  _power_ ٰفؼپ ٌفٌڃپ دبڂـ

غڃؼٌڃپ ٨ڇٽیؽپ زڅ زفسی ٴ٩شٿ ٰڅ ثی وفڂِؽا خیٻ قؼپ ڂ سب اغف ڂ٬ز چٻ خٹڃی زٍٻ چبٺ ا٨شبثی 

 .ڀٍؽپ

دبٺ ؼاؼٺ. چفزځؽ اڀ ـڂ ٰبـچبٺ ـاضز غیبٶ ثب  ث١ؽ والٺ ڂ ِجص ثػیفی ڂ ثفؼپ زبی زبدٹڃوبڀڅ ای ثڅ ضدشی

 ؼـټڃـؼ ڀؽاٌشٻ چٻ اڀسځبڀی ـڂی. ؼـاڂـؼٺ اسب٬ً  ٻ سب زځؽ ؼ٬ی٭څ چځٳ ثڃؼ ِجص ثڅ ایٿ قڂؼی وف اقاڂپ چ

 سٽڃٺ ثیٿ ٴف٨شٻ سّٽیٻ. ټیجفؼٺ وڇٽی چٻ ټٿ ١ٙ٬ب ٌؽ ټی چب ټڇځؽن ثڅ ټفثڃٖ اٴف ٰځٻ وڃاٶ اقي زٯ

 .اٴف ثڅ ټڃ٬ٟ ټی ـویؽ چفزځؽ. ثٱٍٻ ټڇځؽن قثڃپ قیف اق ټبخفاچٻ ایٿ سڃ سڅ چبٺ وڃاٶ

قټبپ چبیی ٰڅ ضدشی ثڃؼ ټڇځؽن ؼیفسف یب اِال ڀٽیڃټؽ ڂ ثڅ وفٍٰی وبغشٽڃپ چب ـویؽٴی ټی 

 .!ڀجبٌڅ ؼڂټی ټڃـؼ اټفڂق ثڃؼٺ اټیؽڂاـ ؼٶ سڅ اق اوشثځب  ٰفؼ.

****** 

ضؽڂؼ وب٠ز ؼڄ ِؽای ٤ف قؼڀً ثب ڀ٩ىی ٰڅ ټب ثیځً ټی ٴف٨ز ڀبغڃؼاٴبڄ ٸجػځؽ ثڅ ٸت چبٺ اڂـؼ. چٿ چځی 

ڂ ٴف٨شڅ ڂ ثٻ سف ٰفؼڄ ثڃؼ. ؼیؽی ڀؽاٌشٻ اټب ټی ٤فیؽ ثڅ ضٍٽشی ڂ ٬بؼـی ٰڅ زفا ثبیؽ ٰڅ ټی ٰفؼ ِؽاي ـ

 اوبڀىڃـڂ  اوبڀىڃـ ٌفٰز غفاة ثبٌڅ ڂ سځؽ سځؽ ڀٵڇجبڀی ـڂ ثٵیفپ ڂ ثٵٿ ټڇځؽن ٴ٩شڅ ثبیؽ سب اغف ڂ٬ز

 .ٰځٿ س١ٽیف

ً ٬ٹت ٴف٨شٻ. ِؽاي ٬ٟٙ ٌؽ. ِؽای ڀ٩ه چب ڂ ٩ًٰ چبي ـڂ ثڅ ایٿ وٽز ټی ٌځیؽٺ. ثی اغشیبـ سذ  

 .ڀٽی ؼڂڀىشٻ زٙڃـ ثبیؽ ثفغڃـؼ ٰځٻ. وػز ثڃؼ

قټبڀی ٰڅ اق دٍز اغفیٿ دبـسیٍٿ ٌیٍڅ ای ٠جڃـ ٰفؼ ڂ سٽبٺ ٬ؽ ؼیؽټً ثڅ اضشفاټً ثب ؼٸٍڃـڄ ڂ چیدبپ 

 .دفټطجشی وفخبٺ ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ والٺ ڂ٬ز ثػیف ټڇځؽن ـوبیی ٴ٩شٻ
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٬ڃٶ ؼاؼٺ ایٿ اغفیٿ ثبـ ثبٌڅ سب اضشفاټً ـڂ  ڂ٬شی ڂاٰځًٍ ـڂ ؼیؽٺ ٨ڇٽیؽٺ قیبؼی ٴځؽ قؼٺ!... ثڅ غڃؼٺ

 .ڀٵڅ ټی ؼاـٺ

 غٍٯ وفخبي ټٿ ِؽای ثب  ٴف٨ز ټی ـڂ دیٍڃڀیً  ؼـضیځی ٰڅ ثب ؼوشٽبٶ و٩یؽ اثفیٍٽی ٠ف٪ ـڂی

ٰفؼڄ ؼوشٽبٶ ـڂ سڃی خیت ٴؿاٌز ڂ ٰی٧ زفټً ـڂ ثیٿ ؼوز چبي خبثڅ خب ٰفؼ. اثفڂچبي  ټٱثی  .ٌؽ

 ٰڅ ٴ٩ز ؼاـی ټ١ځی  "غبڀٻ والٺ"٨شبثی ـڂی ټڃچبي ـڂ ٨یٱه ٰفؼ ڂ ثڅ ضبٸز وڃاٸی ثبال دفیؽ. ٠یځٯ ا

 .٨ڇٽیؽٺ ټی ـڂ ٸطځً ټٿ ٨٭ٗ

 ثیٍشف ٨فؼا اق ڀؽاـڄ خځجڅ ؼیؽی ٴ٩شٻ غڃؼٺ ثڅ  ٰٽی اق ثفغڃـؼي ټ١ؿة ٌؽٺ. دیٍڃڀیٻ ؼا٢ ٌؽڄ ٸت ٴكیؽٺ.

 .ـ٨ز اسب٬ً ٘ف٦ ثڅ ڂ قؼ ٸجػځؽی ٰڃسبچی زٍٽٯ ثب!. ټیٍڅ اڂیكڂڀز

 !...زٍٽٯ قؼپ چب ڂ ٸطٿ ٠بؼر ؼاٌشٻ اټب ایځجبـ اٸجشڅ ټٿ ثڅ ایٿ

ثال٨بِٹڅ دٍز وفي ثٹځؽ ٌؽٺ. ثبیؽ چٽیٿ اټفڂق ِطجز ټی ٰفؼٺ. س٭څ ای ثڅ ؼـ قؼٺ ڂ ثؽڂپ ٌځیؽپ خڃاة 

ؼاغٷ ٌؽٺ. زیكی ڀٵ٩ز. ؼـضبٶ ؼـاڂـؼپ ٰشً ثڃؼ! ٰڅ اٸجشڅ اڂپ ٸطٝڅ ٨ڇٽیؽٺ ٰبـٺ اٌشجبڄ ثڃؼ! زڃپ 

ٿ غبٰىشفیً ـڂ چٻ ثبق ٰفؼ سب ڀ٩ىً ثبال ثیبؼ. ٰز ـڂ دٍز ِځؽٸیً ؼـثفاثف ټٿ ؼٰٽڅ چبی اڂٶ دیفاچ

 .اڂیك ٰفؼ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ـیٽڃر ٰڃٸفٴبقی ڀٍىز

 !ز٭ؽـ چڃا اټفڂق ٴفټڅ_

ٸ١ځشی دیفاچځً ـڂ سب ـڂی ویځڅ ثبق ٴؿاٌز ڂ ثب دڃٌڅ ـڂی ټیك غڃؼي ـڂ ثبؼ قؼڄ ثڅ دٍشی ِځؽٸی زفټً 

ق اڂپ ڀبضیڅ. ثب ایځٱڅ قیف ث٥ٷ دیفاچځً غیه ٠ف٪ ثڃؼ ڂٸی ثڃی سٱیڅ قؼ. ڀٵبچٻ ـڂ چٽڅ خب ټی ؼاؼٺ ٤یف ا

 .ڀبټٙجڃ٠ی ضه ڀٽی ٰفؼٺ ثف٠ٱه ٠ٙف ؼیٍجً سڃ ٨ٕب ثؽ ټٿ ـڂ ثڅ ٨ٕب ټبٌیځً ثفؼ

وفخبٺ چٽسځبپ ایىشبؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ ثیب سڃیی ٴ٩ز. ؼـ دٍز وفٺ ثىشٻ ڂ زځؽ ٬ؽټی ؼاغٷ ٌؽٺ ڂ ـڂثفڂیی 

!....وڅ "اق زب٬یِ یٱٻ ڂـقي ٰٿ"بـ سب ڀڃٮ قثڃڀٻ اڂټؽ ثٵٻ ټیكي ایىشبؼٺ. ڀ٩ه ڀ٩ىً ـڂ ؼاٌز. زځؽ ث

 !٘ج٭څ دٹڅ اـقي چٿ چٿ ٰفؼپ ڀؽاٌز... ڂاال

 .ڀٵبچً ـڂ ث١ؽ سځٝیٻ ٰڃٸف ثڅ ټٿ ؼاؼ. زٍٻ چبي ټر ٴیفاڀڅ ـیك ٌؽ
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 .ثٵڃ چفزی ټیػڃای ثٵی_

 .ٌڃڀڅ ای ثڅ ټ١ځی چیر ثبال اڀؽاغشٻ

 :ٴیفاڀڅ ي ٴ٩زټڃچبي ـڂ ٠٭ت قؼ ڂ ثب سٽىػف ؼڀجبٶ ـڂ ڀٵبڄ ټر 

 .ثٵڃ غدبٸز ڀٱً...ایځٱڅ اق زب٬یٽڅ ثبیؽ ڂـقي ٰځٻ _

 .ٰٽی ؼوشذبزڅ ثڅ ٸٱځز ا٨شبؼٺ. ـڀٵٻ چٻ ِؽؼـِؽ دفیؽ

 !زفا ثبیؽ ایٿ ضف٨ڃ ثكڀٻ _

 .دڃقغځؽی قؼ. ثبقچٻ خؽی ٌؽ

 ...ٰبـسڃ ثٵڃ_

 ...اڂټؽٺ ثبثز ؼیٍت اقر سٍٱف ٰځٻ_

٩ی ڀؽاٌز ڂ غیٹی قڂؼ خبي ـڂ ثڅ س١دت ڂ ڀٵبڄ ثفای یٯ ٸطٝڅ ثف٬ی سڃ زٍٻ چبي ڀٍىز ٰڅ چیر س١فی

 .دفوٍی ؼاؼ

 ؼیٍت ټٵف زڅ غجف ثڃؼڄ؟_

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ ڂ و١ی ٰفؼٺ قیبؼ ؼوز ثبال، ٰبـي ـڂ ڀٵیفٺ. ٸطځٻ ثی س٩بڂر ٌؽ

 .غڃڀڅ ثفوٻ وبٸٻ ثڅ ثب اڂپ ڂٟٔ اق ایځٱڅ ټځڃ ـوڃڀؽی ڂ ٰٽٱٻ ٰفؼی سب_

 .اثفڂچبي ثبال دفیؽ

 .! ڂٸی ټٙٽئځی غڃؼٺ ثڃؼٺ؟ سبخبیی ٰڅ ټٿ یبؼټڅ ؼیٍت دیً ؼغشفٺ ثڃؼٺغڃاچً ټیٱځٻ..._

 .ٰفؼٺ ڀ٫ٙ وفچٻ دٍز ٰال٨څ ٴف٨شڅ ثبال ـڂ وفٺ ڂ ؼاؼٺ سٱڃپ چڃا  غڃڀىفؼ ؼوشی سڃ
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سڃـڂغؽا سڃ یٱی اڀٱبـ ڀٱٿ! ټٿ چٽڅ زیكڂ ټڃ ثڅ ټڃ یبؼټڅ...ټځڃ ثفؼی دیً دؽـٺ ث١ؽ اق اڂڀٻ غڃڀڅ ٺ ڂ ضشی  _

 ...ؼـاڂـؼی ټبڀشڃیی ٰڅ اق سځٻ

 .زٍٽی سڃ ضؽ٬څ زفغڃڀؽٺ

 .ثب ایځٱڅ اِال ٰبـر ؼـوز ڀجڃؼ ڂ ثبیؽ ٨فاټڃي ڂ ٠ؿـ غڃاچی ٰځی اق ثڃوی ٰڅ ـڂی دیٍڃڀیٻ قؼی_

اق ٨فٖ غځؽڄ ٬فټك ٌؽڄ ثڃؼ چف اپ ٬ڇ٭ڇڅ ثٹځؽی ټیكؼ؛ اټب ټٿ ثی اچٽیز اؼاټڅ ؼاؼٺ ڂ ٘ڃـی سٽبٌبي ٰفؼٺ 

 .ٰڅ اڀٵبـ یٯ ؼیڃڂڀڅ ټی ؼیؽٺ

 ...ٻ ثبـ اغفر ثبٌڅ . ٴڃٌڅ ٸجٽٻ..ٴڃٌڅ ٸجٻڂ ثبیؽ ثٵ _

ٸطٝڅ ای اق یبؼاڂـی قغٽٻ وٱڃر ٰفؼٺ ڂ ؼوشی ـڂی ٸت چبٺ ٍٰیؽٺ وفٺ ـڂ ثبال ٴف٨شٻ ڂ ثڅ اڂڀی ٰڅ 

ټش١دت ټځشٝف ضفٰشٻ ثڃؼ غیفڄ ٌؽٺ. غځؽڄ ي ثځؽ اڂټؽڄ ثڃؼ. ثڅ وف٠ز ثڅ ٘ف٦ دځدفڄ اسب٬ً ـ٨شٻ ڂ 

ثڃؼ. غڃؼي قغٻ ـڂ سٽیك ٰفؼڄ ثڃؼ؛ اټب االپ ٨٭ٗ ڂـٺ ؼاٌز!  خٹڃی ٌیٍڅ ي ایىشبؼٺ. یبؼټڅ ٸجٻ قغٻ ٌؽڄ

 .زفا ِجص ټشڃخڅ ڀٍؽڄ ثڃؼٺ. چیر اثفی اق قغٻ یب چفزیك ؼیٵڅ ای ڀؽاٌز

ڀٵبچً ـڂ اق سڃ ایځڅ ټی ؼیؽٺ. ټیكي وٽز زخ دځدفڄ چب ٬فاـ ؼاٌز. ؼـ ثفاثف زٍٻ چبي ٌبٸٻ ـڂ ؼـاڂـٺ 

 .بٺ ضبٸز ٠بؼی ؼاٌزڂ ـڂی ټڃچبی ِب٨ٻ ؼوز ٍٰیؽڄ؛ اچی ٍٰیؽٺ. ټڃچ

دبچبٺ وىز ٌؽ. ٠٭ت ٠٭ت ـ٨شٻ ڂ اڂپ ٨فڀٵیىی ٸت قؼ. ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ ثب ـڀٳ ڂ ـڂیی قـؼ. غځؽڄ ي 

 :ـڂ اق وفٴف٨ز ڂ ثب ٸطٿ ټف٨طی ٴ٩ز

 .!ؼیٵڅ زڅ غڃاثبی ؼـ ټڃـؼٺ ټیجیځی...سب ٰدبچب دیً ـ٨شی ٌیٙڃپ _

 .ٸت چبٺ اق ٌؽر ثڇز ٰالټی ثبق ڀٽی ٌؽ

څ ټڇفثڃپ ٌؽڄ! ڀٵڃ سڃ غڃاة ثب ټٿ غڃي ٴؿـڂڀؽڄ... ټیٵ٩شی غڃؼٺ ضٕڃـی غؽټز ثٵڃ غبڀٻ اټفڂق ز _

 .!ټیفویؽٺ

 .ِجف ڀٱفؼٺ زفر دفر چبي ـڂ ثٍځڃٺ ٌبٸٻ ـڂ ثڅ وفٺ ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ وف٠ز اق اسب٬ً ثیفڂپ قؼٺ
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اق  دٹڅ چب ـڂ ؼڂسب یٱی دبییٿ ټی ـ٨شٻ ثڅ وٽز اسب٪ ـضٽشی. ثف٠ٱه ٘ج٭څ ثبال ٬ىٽز اؼاـی، اسب٪ اسب٪ ثڃؼ.

خٹڃی زٍٻ چبی ټش١دت ٰبـټځؽ چب ثڅ ٘ف٦ ٬ىٽز ثبقـٴبڀی ؼڂیؽٺ ڂ چٽیٿ ٰڅ ؼـة اسب٪ ـڂ ثبق ٰفؼٺ وڅ 

ڀ٩فی ٰڅ ؼڂـ ټیك ـضٽشی خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼپ ڂ وفٌڃپ سڃ ٴڃٌیً ثڃؼ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽپ؛ اټب ټٿ ثی سڃخڅ ثڅ 

 :چٽڅ ـڂ ثڅ ـضٽشی ٴ٩شٻ

 سڃ ټٵڅ اټفڂق ټفغّی ڀجڃؼی...؟_

 .ٌؽڄ ثڃؼِؽاٺ ڀبغڃؼاٴبڄ ثٹځؽ 

 یٯ چ٩شڅ ټفغّیز زی ٌؽ؟_

 "٨فڀٵیه"سیځب ټیك ٰځبـ ؼوشً ثڃؼ. ـضٽشی ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ اڂپ ٰڅ اِال چٻ س١دت ڀٱفؼڄ ثڃؼ ڂ ٨٭ٗ 

 .وفقڀٍٵفی ٴ٩ز خڃاة ؼاؼ

 .زفا ثبیؽ ټفغّی ثفٺ؟ _

 .ثڅ ٘ف٨ً ٬ؽٺ سځؽ ٰفؼٺ وڅ ڀ٩فغبڀٻ ٰځبـسف ایىشبؼپ. سڃ زٍٻ چبي قڂٺ ٌؽٺ

 .اق ٠فڂوی ڀجڃؼ؛ ٤یف ٰٽی ـڀٳ دفیؽٴی ڂ غڃاة اٸڃؼٴی چیر اثفی سڃ زٍٻ چبي

 .سیځب ثبقچٻ ٨فڀٵیه ٰال٨څ ای ٴ٩ز

ثڅ ٘ف٨ً ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ سب ضف٨ی ڀكڀڅ. ثڅ وٽز ـضٽشی اق ـڂی ټیك غٻ ٌؽٺ. اٴف اـایً ڀؽاٌز د٧ زٍٻ 

ټب چبي ټٍػُ ټی ٌؽ. ویبچی قیف زٍٻ چبي ـڂ ثب ٰفٺ دځڇڃپ ٰفؼڄ ثڃؼ. اـایً ٴف ټبچفی ڀجڃؼٺ؛ ا

ِؽ٬څ وفی سیځب ڂ چٽشب ؼیؽڄ ثڃؼٺ اـایٍی ٰڅ اق ٌت ٬جٷ ثٽڃڀڅ زڅ اثفاسی ؼاـڄ. اڂپ چٻ اـایً ٤ٹیٛ! سیځب 

 .٨ڇٽیؽ. ڀیٻ غیك ٌؽ

ټٿ سڃچٻ ڀكؼڄ ثڃؼٺ. ـڂیب ڀؽیؽڄ ثڃؼٺ! اِال ټٵف ټٿ اق اقؼڂاج ـضٽشی غجف ؼاٌشٻ؟ ز٭ؽـ ټی ٌځبغشٽً ٰڅ سڃ 

 شب یب سیځب یب اِال غڃؼٺ ـڂ ڀجبیؽ ثجیځٻ؟ـڂیب غڃاة ٠فڂویً ـڂ ثجیځٻ؟! زفا ٠فڂوی چٽ
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ـضٽشی ٌڃٰڅ ٌؽڄ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. زٍٻ چبٺ اچىشڅ ٍٰیؽڄ ٌؽ ثڅ وٽز ٴڃٌی ـڂی ټیك. ټٙٽئځب ؼڂوڅ سب 

 .٠ٱه اق ٠فڂوی اڂپ سڃ دیؽا ټی ٌؽ

غیٹی ڀبټطىڃن ؼوز ـڂي ٴؿاٌز ٰڅ ٬جٷ اق چف ضفٰشی ـڂی ؼوشً قؼٺ ڂ اق قیف ؼوشً ٍٰیؽٺ ڂ چٻ 

خی٣ ڂ ټڃچبیی ٰڅ اق قیف ٌبٸٻ ٍٰیؽ ڂ ټٿ چٻ ثڅ ٘جٟ ثفای ؼ٨بٞ اق غڃؼٺ ټڃچبی ٘الییً  قټبپ ٌؽ ِؽای

ـڂ ٍٰیؽٺ اق دٍز ټیك. چفؼڂ خی٣ ټیكؼیٻ ڂ ٴڃٌی ـڂ اق ؼوز چٻ ټی ٍٰیؽیٻ. ٰبـټځؽ چب ؼڂـټڃپ خٽٟ 

 ...ٌؽڄ ثڃؼپ ڂ چیر ٰه چیر ٰبـی ڀٽی ٰفؼ ٰڅ

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

 

**** 

 !ٰفؼ ټی اغفاخز  څ خبی ٌځیؽپ ایٿ زفڀؽیبرچفٰه ؼیٵڅ ای خبی ټٿ ثڃؼ ث_

 !غځؽڄ ضفِی قؼٺ. چفٰه ؼیٵڅ ای چٻ خبی ټٿ ثڃؼ اق غٍٻ ټځ٩دف ټی ٌؽ

 .اثفڂیی ثبال ؼاؼڄ ؼوز ثڅ ویځڅ ثڅ ِځؽٸیً سٱیڅ قؼڄ ثڃؼ؛ غڃڀىفؼ ڂ ٠ّجی ِطجز ټی ٰفؼ

 .ؼڄ ثڃؼ ڀبٸیؽٺدیٍڃڀیٻ ـڂ ثڅ ٧ٰ ؼوشٻ زىجڃڀؽٺ ڂ ٰال٨څ اق وفقڀً چبیی ٰڅ یٯ وب٠ز ټ٥كٺ ـڂ غڃـ

 .ټیشڃڀٻ ثبثز ٰځٻ _

 .دب ـڂ دب اڀؽاغز ڂ غڃڀىفؼسف اؼاټڅ ؼاؼ

 ....سڃ چفثبـ ټی غڃای ثبثز ٰځی! اټب چفـڂق ثبیؽ یٯ سڃچٻ اق ایځدب _

 .ثب اڀٵٍز اٌبـڄ اي ثڅ دیٍڃڀیً قؼ

 .ثٍځڃٺ _

 اڂڀب ؼاـپ ټځڃ ؼوز ټی اڀؽاقپ زفا ضف٨ٽڃ ثبڂـ ڀٽی ٰځیؽ؟ _
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 ای چٽیٍڅ سڃ ـڂیب ویف ټیٱځی؟اڂڂٺ... ڀٱځڅ ڀڃیىځؽڄ _

ـڂیب؟ ثیٍشف اق غدبٸز ـڂ ثڅ خٹڃ غٻ ٌؽٺ. اِال ضبٶ ټىب٠ؽی ڀؽاٌشٻ. وفٺ اق ضف٦ چبیی ٰڅ ٌځیؽڄ ثڃؼ 

وڃر ټی ٍٰیؽ ڂ ٴڃي چبٺ ؼا٢. اِال سڃخڅ ای ثڅ ضف٦ چبٺ ڀؽاٌز. ضشی ـضٽشی چٻ ثبقغڃاوز ڀٱفؼ. ایٿ 

؛ اق ایځٱڅ زفا ټكاضٻ چٽٱبـٺ ٌؽٺ یب اق خٍځی ضف٨ی قؼٺ ټٿ ثڃؼٺ ثؽسفیٿ سڃچیٿ چب ڂ سط٭یفچب ـڂ ٌځیؽڄ ثڃؼ

 .!ٰڅ ٰىی ـڂضً چٻ غجف ڀؽاٌز. ثؽسف اق اڂپ سڇٽز ثڅ ټڇځؽوی ثڃؼ ٰڅ ڂِٹڅ چبی ڀبخڃـ ؼـ غڃـي ڀجڃؼ

 .ثب ایځٱڅ چٽڅ زیك ـڂ ٤یف ټٽٱٿ ټی ؼیؽٺ؛ اټب ؼٶ دیسیڅ ڂضٍشځبٰی ثڇٻ ؼوز ؼاؼ ثڃؼ. غڃؼٺ ـڂ ثبغشڅ ثڃؼ

 (ػّیشیِ...؟) ؼزبـ اغشالٶ ٌػّیشی چىشی؟یب ؼزبـ اغشالٶ ٌ _

ثب زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ ڂ ٸت چبی ڀیٽڅ ثبق ثڅ ٘ف٨ً وف زفغڃڀؽٺ. ټىش٭یٻ ڂ خؽی ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. چیر 

 !اثفی اق ٌڃغی ڀؽاٌز

 ؼیڃڂڀڅ ٺ ٌؽٺ؟ _

 .ثفغال٦ ؼڂ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ٸجػځؽڄ ټطڃی قؼ ڂ قثڃڀً ـڂ ؼڂـ ؼچځً زفغڃڀؽ سب خؽی ثڅ ڀٝف ثیبؼ

ز٭ؽـ ؼڂوز ؼاٌشٻ اق ایٿ ٸطٿ سط٭یف اټیك خبټؽاؼی وځٵی ـڂی ټیكي ـڂ سڃ وفي  غؽا ټی ؼڂڀىز

 .ثٱڃثٻ

 .اِال ؼٸٻ ڀٽیػڃاؼ ٰىیڃ اغفاج ٰځٻ...ڂٸی ؼ١٨څ ث١ؽ ثڅ خبی ټځٍی ٴفی چٽٱبـ ا٬ب ِبٸطی ټیٍی_

 .زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼڄ ڀبثبڂـاڀڅ سٱفاـ ٰفؼٺ

 ا٬ب ِبٸطی... اثؽاـزی؟_

 .ټیشڃڀیؽ سٍفی٧ ثجفیؽ_

ڂ اغٻ دفـڀٵً ؼوشی ثڅ ِڃـر ټٹشڇجٻ ٍٰیؽٺ. ز٭ؽـ سط٭یف اټیك. ؼـضیځی ٰڅ ـڂی دبچبی ٸفقڂڀٻ اق وٱڃر 

ایىشبؼٺ ؼوشٽبٸی اق ـڂی ټیك ثفؼاٌشٻ ڂ ـڂی دیٍڃڀیٻ ٍٰیؽٺ. اق ٌؽر غدبٸز ڂ ٌػّیشی ٰڅ ثڅ ـاضشی قیف 
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ثڃؼ ٰڅ ثڅ دبي ٸڅ ٰفؼڄ ثڃؼ ؼڂڀڅ چبی غیه ٠ف٪ ـڂ ـڂی دیٍڃڀیٻ ضه ټی ٰفؼٺ. ٠ف٪ وفؼی سڃ ڂخڃؼٺ 

 ...چٽیٿ اوڃڀی دبٮ ڀٽی ٌؽ. اڀٵبـ وڅ ٘ج٭څ دٹڅ ـڂ یٯ ڀ٩ه ؼڂیؽڄ ثڃؼٺ؛ ټثٷ اټفڂق ٘ڃ٨بپ! چِڅ ٘ڃ٨بپ

ث٥ٕٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼٺ ڂ ثڅ ٘ف٦ ؼـة ضفٰز ٰفؼٺ ٰڅ ٬جٷ ـویؽڀٻ ؼـة ثبق ٌؽ. ڂوٗ اسب٪ ایىشبؼٺ. ٘ڃ٨بپ 

 ٰځبـٺ اق  ڄ ثڃؼ اڀؽاغز ڂ غڃڀىفؼثب اغٻ ٠ٽی٭ی ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ وفسبدبیی ٰڅ ؼڂوشً ثڅ غڃثی سځجیڇً ٰفؼ

 ڀٵبچٻ اِال. ٰفؼٺ ټٍز ؼوشٻ ٧ٰ ـڂ چبٺ دځدڅ  .ڀٍىز ثڃؼٺ ڀٍىشڅ ټٿ ٰڅ ای ٰبڀبدڅ ـڂی ڂ ٴؿٌز

 غٍٱٻ چځڃقچٻ. ٌؽ ثبقی ثڅ ټ٥ٍڃٶ ڂ ثفؼاٌز ټیكي ـڂی اق ـڂ ضدشی ٴڃٌی ڂ ٴؿاٌز دب دبـڂ. ٰفؼ ڀٽی

وف٠شی ٰڅ اقي غڃٌٻ اڂټؽ ثڅ چٽڃپ اڀؽاقڄ اق ؼٺ. ثڅ چٽیٿ ٰف ټی ڀٵبڄ غیبٸً ثی ِڃـر ثڅ ڂ ثڃؼ قؼڄ

 .زٍٽٻ ا٨شبؼڄ ثڃؼ. ؼـ اڂپ ٸطٝڅ ثڅ ټفٴً ـأی ثڃؼٺ

  .ضدشی ڀٵبچً ـڂ ثڇٻ ؼڂغشڅ ثڃؼ ڂ ټشبو٧ وفی سٱڃپ ؼاؼ

 غبڀٻ اؾیٿ ټځشٝف زی چىشیٿ؟ _

 ثڅ غڃؼٺ اڂټؽٺ. ٤ٽٵیٿ ڂ ثب ضبٸی قاـ ڀٵبچٻ ـڂ ثڅ وٽشً زفغڃڀؽٺ. ٸطٝڅ ای زٍٻ چبی ٬ڇڃڄ ای غڃي

 .ـڀٵً ڀبـاضز ـڀٳ ٠ڃْ ٰفؼڄ ٸت ثبق ٰفؼ ٰڅ ثب سٯ وف٨څ ٘ڃ٨بپ دڃ٨ی ٍٰیؽ

                                                              .٠٭ت ٴفؼ ٰفؼٺ ڂ اق اسب٪ غبـج ٌؽٺ 

 وف ټیكٺ ـ٨شٻ. ڂوبیٷ ـڂی ټیكٺ ټفست ڂ زیؽڄ ٌؽڄ ثڃؼ. یبؼٺ ڀٽیڃټؽ ؼوشی ثڅ ټیكٺ ٍٰیؽڄ ثبٌٻ. اق قیف

ٌبٸٻ ؼوشی ثڅ ٴٹڃٺ ٍٰیؽٺ. اضىبن غ٩ٵی ټی ٰفؼٺ. اق ٰٽؽ ټیك ٰی٩ٻ ـڂ ثفؼاٌشٻ ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ـڂی 

 ثؽڂپ ـڂ ٠ّبثٻ ٬فَ ڂ ٍٰیؽٺ ثیفڂپ ٰی٧ اق ـڂ ٴڃٌیٻ زفغیؽٺ ټی وفٺ دٍز ؼیڃاـ وٽز ثڅ  ِځؽٸیٻ

 .ؼاؼٺ ٬ڃـر اة

 .چىشٻ ٬فِی ثٍٿ ټشڃخڅ  ؼڀٽی غڃاوشٻ زٍٽٻ ثڅ ٰىی ثیڃ٨شڅ سب ثؽسف ٴك ؼوشٍڃپ ثؽٺ. چٽیٿ ٰٻ ثڃ 

ٌٽبـڄ غڃڀڅ ـڂ ٴف٨شٻ. ؼوز چبٺ چځڃقچٻ ټی ٸفقیؽ ڂ ٰځشفٸی ـڂی ٨ٱف چبیی ٰڅ ثڅ ؾچځٻ ټی ـویؽ  

 .ڀؽاٌشٻ. سّڃیف ڂأص ؼیٍت زیكی ڀجڃؼ ٰڅ ثڅ چٽیٿ ـاضشی ثڅ غڃاة یب ـڂیب ـثًٙ ثؽٺ

 .ثڅ ثڃ٪ ؼڂٺ ڀفویؽ ِؽای ټبؼـ سڃ ٴڃٌی دیسیؽ
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 .ٰدبیی سڃ ؼغشف؟...ټیؽڂڀی ز٭ؽـ اق ؼیٍت سب ضبال ثبچز سٽبن ٴف٨شٻ ټبؼـ ٨فڀٵیه... ټ١ٹڃٺ چىز _

سڃ ؼٸٻ ٬فثڃپ ِؽ٬څ ٸطٿ چٽیٍڅ ڀٵفاڀً ٌؽٺ. ز٭ؽـ ؼٸٻ ؼٸشځٵً ثڃؼ. اټب االپ ضه ڂ ضبٶ غڃي ڂ ثً 

ڀجڃؼ؛ ڀبیی چٻ ڀؽاٌشٻ. ؼوشٽبٸٻ ـڂ سڃ ؼوشٻ ټٍز ٰفؼٺ ڂ ٸت چبی غٍٱٻ ـڂ ثب قثڃپ سف. ثب ِؽایی ٰڅ ثی 

 :ُ ثڃؼ ٴ٩شٻٌٯ ث٥ًٕ ټٍػ

 ...والٺ_

زځؽ ٸطٝڅ ټٱث ٰفؼ. ضبٸٻ ـڂ غڃڀؽ. ټبؼـ؛ چٽیٍڅ ټبؼـ ثڃؼ. زڅ دٍز سٹ٭ٿ زڅ ثب ٨فوځٳ چب ٨بِٹڅ ضه 

 .ٌٍٽی ؼاٌز ثڅ ڂو١ز ٬ٹت ټبؼـاڀڅ

 اس٩ب٬ی ا٨شبؼڄ؟_

. ثبٌڅ ڀ٩ڇٽیؽڄ زیكی دؽـ ڂ ثڃؼ ؼـڂ٢ زیك چٽڅ  ـڂی ٴ٩شٿ چیر زیك ـڂ ڀؽاٌشٻ. یٯ اپ اـقڂ ٰفؼٺ؛ ٰبي

 .٨ٍفؼٺ چٻ یـڂ زٍٻ

 ثبثب ثڇشفڄ؟...ؼیٍت اؾیشز ٰفؼ؟..زفا قڂؼسف ثڇٻ غجف ڀؽاؼی؟_

 .ِؽاٺ ٌفټځؽڄ ثڃؼ

 اق زی ضف٦ ټیكڀی؟_

٬ٹجٻ چفی ـیػز. ز٭ؽـ قڂؼ ټىشدبة ٌؽ ؼ٠بٺ. ثبڂـ ٰفؼٺ چٽڅ زیك سڃچٻ ثڃؼ. اٌٱٻ اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٱیؽ. 

 .چٽڅ زیك غڃاة ثڃؼ. ڂا ـ٨شڅ وفٺ ـڂ ثڅ دٍشی ِځؽٸی سٱیڅ ؼاؼٺ

 ...چیسی ټبټبپ...٨٭ٗ _

 ٨فڀٵیه ڀٵفاڀٻ ٰفؼی... ٴفیڅ ټیٱځی؟_

ٸت ٴكیؽٺ سب ثیٍشف اق ایٿ ٴځؽ ڀكڀٻ...ټی سڃڀىشٻ ثبـچب ڂ ثبـچب ثڅ ؼیٍت ٨ٱف ٰځٻ؛ زیكی ٰڅ قیبؼ ثڃؼ قټبپ 

 .ثڃؼ سب ثڅ ؼیڃڂڀٵیٻ ٨ٱف ٰځٻ؛ اټب ض٫ ڀؽاٌشٻ غبڀڃاؼڄ ٺ ـڂ ڀٵفاپ ٰځٻ

 .ـٺڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ سب ضبٸٻ ـڂ وفخبي ثیب
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 .ټٿ ټٿ اټٍت ټیبٺ اڂڀدب...االپ دٍز غٙی ؼاـٺ_

ثؽڂپ سڃخڅ ثڅ ٨فڀٵیه ٴ٩شٿ ټبؼـ ٴڃٌی ـڂ ٬ٟٙ ٰفؼٺ ٰڅ ثال٨بِٹڅ سڃ ؼوشٻ ٸفقیؽ. ٌٽبـڄ ای ڀؽاٌز. ٰځبـ 

ٴڃٌٻ ٴؿاٌشٻ ڂ ثؽڂپ ضف٦ سٽبن ـڂ ڂِٷ ٰفؼٺ. ِؽای ؼوز ڂ وڃسی ٰڅ ڂأص ڀجڃؼ سڃ ٴڃٌی دیسیؽ ڂ 

 .اپ دفویؽِؽای ١ٔی٧ ڂ اـڂٺ قڀی ٰڅ ڀٵف

 غبڀٻ اؾیٿ...؟_

ِؽاي ثڅ ٬ؽـی ثی ضبٶ ثڃؼ ٰڅ ٴڃٌی ـڂ ټطٱٻ سف ثڅ ٴڃٌٻ زىجڃڀؽٺ. ؼوز قؼپ چب ٴڃٌٻ ـڂ ټیكؼ. 

خٍٿ ثڃؼ ڂ غڃڀؽپ ١ٌفچبی ؼوشڅ خٽ١ی ڀبټ٩ڇڃٺ؛ اټب ٌځیؽپ ڀ٩ه، ڀ٩ه قؼپ چبی قپ ضڃاوٻ ـڂ خٽٟ 

 .غڃؼي ٰفؼڄ ثڃؼ

 .غڃؼٺ چىشٻ _

 .اټیؽڂاـ ٌؽ

 ٨فڀٵیه اؾیٿ؟_

 ڀٵیه اؾیٿ ڂ ٌٽب؟ثٹڅ ٨ف_

وٱڃر ٰفؼ. ِؽای ؼوز قؼپ چب ڂ غڃؼپ ١ٌف ڂأص ٌؽ. ١ٌف سڃٸؽ ثڃؼ. خٽ١یشی ټفؼ ڂ قپ ټی غڃڀؽپ 

 "...سڃٸؽ سڃٸؽر ټجبـٮ...ثیب ٌٽٟ چب ـڂ ٨ڃر ٰٿ"

غڃؼٺ ـڂ خٹڃ ٍٰیؽٺ. ؼوشٻ اق ٨ٍبـی ٰڅ ثڅ ٴڃٌی ټی ؼاؼٺ ؼـؼ ٴف٨شڅ ثڃؼ؛ اټب اِال ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز 

 .اق ؼوز ثؽٺ. ثفاٺ سبقٴی ؼاٌز ٌځیؽپ اڂپ ِؽا چب ـڂ

 .٘ځیٿ ِؽای ١ٔی٩ً اڂټؽ

  ...ټٿ_

 .ِؽای قڀی ټبثیٿ ؼوز ڂ وڃر چبیی ٰڅ ٍٰیؽڄ ټی ٌؽ ټبڀٟ ضف٦ قؼڀً ٌؽ

 ...ؼٸؽاـ... ثیب ؼیٵڅ چٽڅ ټځشٝفیٻ_
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 ...ؼٸؽاـ! ؼٸؽاـ  ڂ ِؽای ثڃ٪ ڂ سٽبوی ٰڅ ٬ٟٙ ٌؽ.

زځؽ ثبـ اوٽً ـڂ قیف ٸت سٱفاـ ٰفؼٺ ثڅ  چځڃق ؼـوز ضىبثی اق چځٳ ؼـ ڀیڃټؽڄ ثڃؼٺ ڂ غیفڄ ثڅ ٴڃٌی

 .ِؽای ١ٔی٩ی ٰڅ ؼاٌز. ثڅ ڀ٩ىی ٰڅ ثڅ وػشی ټی ٴف٨ز. ؼٸؽاـ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ

ثب ضبٸی ټٍڃي ِځؽٸی ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽٺ ڂ ثٹځؽ ٌؽٺ. سڃ ٨ٱفچبی ڂاچی غڃؼٺ اغشالٶ ثب چٽىف ٘ڃ٨بپ 

ثب٠ث وڃئ س٩بچٻ ٰىی  سڃ٨ی٭ی ټّیجز ثڃؼ. ثڅ چیر ڂخڅ ڀٽی غڃاوشٻ ؼـٴیفیڅ ؼیٵڅ ای ؼاٌشڅ ثبٌٻ ڂ

 .ثٍٻ

ثؽڂپ ؼـ قؼپ ټطٱٻ ؼوشٵیفڂ ٍٰیؽٺ ڂ ؼاغٷ اسب٬ً ٌؽٺ. اق خب دفیؽ. دٍز ټیك ڀٍىشڅ ثڃؼ ڂ ټ٥ٍڃٶ   

 .ثفـوی ڀ٭ٍڅ ای ثڃؼ

 .چٽیٿ ٰڅ ثڅ غڃؼي اڂټؽڂ ؼـة ـڂ دٍز وفٺ ثىشٻ ثب ِڃـر ثفا٨فڂغشڅ ٤فیؽ

 .ځٻثڅ ٠ٹی اٴف یٱجبـ ؼیٵڅ ؼـڂ ایځٙڃـ ثبق ٰځی غڃؼٺ اغفاخز ټیٱ_

ؾـڄ ای سڇؽیؽي ـڂ خؽی ڀٵف٨شٻ اِال ٨فِشی چٻ ڀجڃؼ زځبپ اق ٨ٱفڂ غیبٶ چبٺ سفویؽڄ ڂ ټٕٙفة ثڃؼٺ 

 .غٍٯ ؼچځٻ ڂ ثڃؼ دفیؽڄ ـڀٵٻ. ٌؽ وبٰز ٺ زڇفڄ ضبٸز اق  ٰڅ غڃؼي

ثفای خف٠څ ای اة ٸڅ ٸڅ ټیكؼٺ. اق ِجص چٻ ثڅ خك ضفَ زیكی ڀػڃـؼڄ ثڃؼٺ ڂ اق ٌؽر ٧١ٔ ثی ضه 

یٿ ؼوشً ـڂ ـڂی ټیك اڀؽاغز ڂ ٠یځٱً ـڂ اق ـڂی زٍٻ چبي ثفؼاٌز. ؼوز ڂ دبٺ ـڂ ٌؽڄ ثڃؼٺ. غڃؼٰبـ ث

ٴٻ ٰفؼڄ ثڃؼ. ؼـ ضیځی ٰڅ ؼوز چبٺ ـڂ ټٕفة ثڅ چٻ دیر ټی ؼاؼٺ ٬ؽٺ ثفؼاٌشڅ ثب ث٥ٕی ٰڅ ثڅ ٴٹڃٺ زځٳ 

 :ټیكؼ ٴ٩شٻ

 .ټٿ... ټٿ غڃاة... سڃ غڃاة... ټٙٽیځٻ سڃ غڃاة زیكایی ؼیؽٺ ٰڅ ڂا١٬یز ؼاٌشڅ_

 .وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ ؼٺ ثبقؼټی ٴف٨زٰال٨څ 

 .ضف٨شڃ ثبڂـ ټی ٰځٻ_
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 ټ٭بثٷ ؼـٴیف ؾچځی ثب. ٴ٩ز ټی ای ؼیٵڅ زیكی ٸطځً. ڀٍڅ وفاقیف اٌٱٻ سب قؼٺ دٹٯ  سځؽ سځؽ دٍز وفچٻ

ؼٺ. ٨ٱً ـڂ سیك ٰفؼڄ ثبال اڂـؼ ڂ چٽڅ ڂاٰځً چبٺ ـڂ قیف زٍٽی قیف ڀٝف ٴف٨ز. اق ؼوز چبیی ایىشب ټیكي

 .ای ٨فاـ ڀؽاٌشٿ سب زٍٻ چبیی ٰڅ چفاوڃپ ثڇً قٶ قؼڄ ثڃؼٰڅ دځدڅ چبي ـاچی ثف

اق وٱڃسٻ اق اٸشٽبوی ٰڅ سڃ ڀٵبچٻ ثڃؼ سب ضف٨ی ثف ثبڂـٺ ثكڀڅ ؼٸً ثڅ ـضٻ اڂټؽ ڂ اق ټڃٟٔ ي ٰڃسبڄ اڂټؽ. 

 . ٸجػځؽی قؼ ٰڅ ثؽسف اوشفن ؼچځؽڄ ثڃؼ

 .ث١ٕی غڃاثب ټیشڃڀٿ ڂا١٬ی ثبٌٿ قیبؼ غڃؼسڃ ڀبـاضز ڀٱٿ...دیً ټیبؼ _

یً اڂټؽڀی ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ٰڅ چٽڅ زیك ٠یٿ ڂا١٬یز ثڃؼ!. ٸت ٴكیؽٺ سب دیً اق ایٿ ث٥ٓ ٸفقٌی ثڅ زڅ د

 .ِؽاٺ ڀؽڄ

 سڃ، ؼڂ ـڂق دیً، ؼـټڃـؼ ؼغشفر ثڅ ټٿ ڀٵ٩شی؟_

 .وفي ـڂ سٱڃپ ؼاؼ

 ...ث١ؽ ـضٽشی اڂټؽ ڂ سڃ_

اِفاـ ـڂ ثفای ثڅ ثڅ یٱجبـڄ وٱڃر ٰفؼٺ. ضه ټكغف٦ اوشفوٻ اق ڀٵبڄ ٴیح ڂ ټش١دجً ثؽسف ٌؽ. ایٿ چٽڅ 

ٰفوی ڀٍڃڀؽپ ضف٦ چبٺ ڂ اثجبر ؼیڃڂڀٵی ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ. ؼیٵڅ زڅ اچٽیشی ؼاٌز ڂ٬شی غڃؼٺ چٻ ثبڂـٺ ٌؽڄ 

 .ثڃؼ

 .ؼوشی ثڅ ِڃـسٻ ٍٰیؽٺ ڂ ثب ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ضف٦ ـڂ ٠ڃْ ٰفؼٺ

 ؼغشفر غڃثڅ؟_

 :ؼـچٽی ٴ٩زثفای یٯ ٸطٝڅ ڀٵبچً سیفڄ ڂ سبـیٯ ٌؽ اټب ثبال٨بِٹڅ ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچٻ ٰځڅ ثب زڇفڄ 

 .ؼیٍت ثی ضبٶ ثڃؼ، ٰٽی ست ؼاٌز االڀٻ دفوشبـي ٴ٩ز غڃاثیؽڄ  _

دفوشبـ! اٴف سٽبٺ اس٩ب٬بر ؼیٍت غڃاة ثڃؼ ده ضف٦ چبي چٻ ثبیؽ... زٍٻ چبٺ ثبـیٯ ٌؽ. ضشی سڃ ؾچځٽٻ 

 .ڀٽی ٴځدیؽ ثب قڀً ؼڂ ؼ٬ی٭څ دیً ِطجز ٰفؼڄ ثبٌٻ. چٽڅ زیك ٠یٿ ڂا١٬یز ثڃؼ
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 .ؼوز ثڅ ویځڅ ٌؽٺ

  ـ! ده قڀز ٰدبوز؟دفوشب _

 .اق ثیٿ ؼڀؽڂپ چبی ٩٬ٷ ٌؽي ثڅ وػشی ٤فیؽ

 .غیٹی ڂ٬شڅ سفٰٽڃپ ٰفؼڄ_

 :ڀیبق ؼاٌشٻ ثڅ ٌؽر خی٣ ثكڀٻ. ٸ١ځشی ټٿ ؼیڃڂڀڅ ٌؽڄ ثڃؼٺ. ثڇز قؼڄ، خی٣ ؼاـ ٴ٩شٻ

 !٨فاـ ٰفؼڄ یب سفٰز ٰفؼڄ؟_

سڃ زٍٻ چبی اڂپ چٻ ټی ڀٵبچی ٰڅ سب ؼڂؼ٬ی٭څ دیً ټی ؼقؼیؽ ثبال اڂـؼ ثب ضبٸز وڃاٸی. س١دت ڂ ٌڃٮ ـڂ 

 .ؼیؽٺ

 سڃ اق ٰدب ٨ڇٽیؽی ٨فاـ ٰفؼڄ؟_

سٯ غځؽڄ چیىشفیٱی ټبثیٿ ٸفقی ٰڅ سڃ خڃڀٻ ا٨شبؼڄ ثڃؼ قؼٺ. ٰځشفٶ اٌٯ چبٺ ټطبٶ ثڃؼ. ټٿ ڂا١٬ب سفویؽڄ 

  .ثڃؼٺ. ؼڀیب غیبٶ ڂ ڂا١٬یز ثیٿ یٯ ٌت ٴیف ٰفؼڄ ثڃؼ. ٴیح ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ ڂضٍز قؼڄ

 .!غڃؼر سڃ غڃاة ثڇٻ ٴ٩شی _

څ ای ثڅ زٍٻ چبٺ غیفڄ ٌؽ ڂ ث١ؽ اق دٍز ټیكي ثٹځؽ ٌؽ. ٧ٰ ؼوز چبي ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌز ڂ ـڂ ثڅ ثبڀی

 .خٹڃ غٻ ٌؽ. ٸطځً ؼـ ٠یٿ اـاټً خؽی ڂ غڃڀىفؼ ٌؽ

ټٙٽیٿ ثبي ڀبـاضز ڀٽیٍٻ اق ایځٱڅ اټبـ ټځڃ ؼـثیبـی غڃؼٺ ثڅ ټڃ١٬ً چٽڅ زیكڂ ثڇز ټی ٴ٩شٻ اټب ٨٭ٗ _

 ڇز ٴ٩شڅ؟ثٵڃ اق ٰدب سڃڀىشی ث٩ڇٽی؟. ٰی ث

 .یع ٰفؼٺ . سّڃـي چٻ ؼـؼڀبٮ ثڃؼ... چٕٽً وػز سف. وفی سٱڃپ ؼاؼٺ

  .قؼ قڀٳ ٴڃٌیٻ  ثڅ دیٍٻ وب٠ز ڀیٻ  ٠یٿ ض٭ی٭شڅ... ٬ىٻ ټی غڃـٺ_

 ٰی؟_
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 ...ؼٸؽاـ_

زٍٻ چبي ٴفؼ ٌؽ. اثفڂ چبی دڇځً اق س١دت ثڅ ٨ف٪ وفي زىجیؽ. ـڀٵً دفیؽ ڂ زځؽ ؼ٬ی٭څ چځٳ ڀٵبچٻ 

 .ټی ٰفؼ

 !...ب قؼڄ ثڅ وفرغؽایب سڃ ڂا١٬_

_ ... 

 ؼٸؽاـ یبقؼڄ وبٸڅ ټفؼڄ اڂپ ڂ٬ز ثڅ سڃ قڀٳ قؼڄ؟_

ڀ٩ىٻ ضجه ٌؽ. ٠٭ت ٠٭ت ـ٨شٻ ڂ ثڅ ؼیڃاـ دٍز وف زىجیؽٺ. اٌٯ چبٺ ټدبٶ ڀٽی ؼاؼپ. ٌڃٰڅ ٌؽڄ 

 ټفؼڄ؟_سٱفاـ ٰفؼٺ

بي اق دٍز ټیك ٨بِٹڅ ٴف٨ز ڂ ثب زځؽ ٬ؽٺ غڃؼي ـڂ ثڇٻ ـوڃڀؽ.ٰٻ ٰٻ ِؽای غځؽڄ ي ـڂ ٌځیؽٺ. ؼوز چ

 :ـڂ ـڂی ثبقڂچبٺ ٴؿاٌز ڂ ثب ٸطٿ ٌڃظ ڂ ثبقیٵڃٌی ٴ٩ز

 .!ؼـوشڅ ٰڅ اوٽٍڃ اق ضف٨بٺ ٌځیؽی اټب ڀٽی ؼڂڀىشٻ ؼـ ایٿ ضؽ ڀىجز ثڅ قڀؽٴیٻ ٰځدٱبڂی ټیٱځی_

اـڂٺ ثیٿ ؼوز چبي ټی ٸفقیؽٺ. وفٺ ـڂ ثبال ثفؼٺ زٍٻ سڃ زٍٻ غځؽڂڀً ټثٷ ثسڅ چبی ؼڂوبٸڅ ٸت 

 .ثفزیؽٺ

 .ڂٸی ڀڅ ؼٸؽاـ ڀڅ ٰىی ٰڅ ثب ټٿ ضف٦ قؼڄ ثڇٻ ٴ٩شی قپ اڂٸز ټفؼڄ _

 .ټڇفثڃپ ڀٵبچٻ ٰفؼ ڂ ٰٽی ٨ٍبـ ؼوشً ـڂ ثیٍشفٰفؼ

 .ٌبیؽ ٰىی غڃاوشڅ اؾیشز ٰځڅ _

 .٠ّجی ٌؽٺ

 زفا ثبیؽ ثب اوٻ قپ سڃ اؾیشٻ ٰځٿ؟...زفا ثبیؽ غڃاة اؼټی ـڂ ثجیځٻ ٰڅ اقي ثؽٺ ټیبؼ؟_
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ؽي غٍٯ. اق ضف٨ی ٰڅ سڃ اڂج ضف٨ٻ ثی ٤فْ ثڃؼ؛ اټب ؼوز چبي ٌٷ ٌؽ. ڀٵبچً ټبر. ٸجػځ

 .ٴكیؽٺ ٸت. ٌؽٺ ٌفټٵیٿ قؼٺ  ؼـټڃڀؽٴیٻ

 .ټځٝڃـی ڀؽاٌشٻ_

 .دڃقغځؽی قؼ ڂ وفي ـڂ ٰٽی ٰح ٰفؼ. ِؽاي غً ؼاـ ڂ ٠ّجی ٌؽ

 ی١ځی سب ضبال غڃؼر ڀ٩ڇٽیؽی؟_

ثی ضبٶ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. زی ـڂ ثبیؽ ټی ٨ڇٽیؽٺ؟ ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی ؼا٤ڃپ ڂ ټىشبِٷ ثڃؼٺ ٰڅ زڇفڄ ي ٰٻ 

ڀفٺ ٌؽ. ثی ؼ٨بٞ سڃ غڃؼٺ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼٺ. ٸطٝڅ ای ا٩ٌشڅ ثڅ ضبٸز سفویؽٺ ڀٵبڄ ٰفؼ ٰڅ وفي اچىشڅ ٰٻ 

خٹڃ اڂټؽ ڂ ٸت چبي دیٍڃڀیٻ ـڂ ؼا٢ ٰفؼ. ثڅ غڃؼٺ ٸفقیؽٺ. ټٿ ٬جال ایٿ ضه ـڂ زٍیؽڄ ثڃؼٺ. ثڅ چٽیٿ 

څ زٍٽٻ ـاڄ ؼا٤ی ثڅ چٽیٿ ٴځٵی. چیسی ڀ٩ڇٽیؽٺ. زٍٻ ثىشڅ سڃ ـڂیبٺ ٴٻ ٌؽٺ. ٬ٙفڄ اٌٱی اق ٴڃٌ

 .ٴف٨ز. اق ٸفق ڂ خٽٟ ٌؽڀی ٰڅ ؼـ اغشیبـ ټٿ ڀجڃؼ ٠٭ت ٍٰیؽ

 :ڀ٩ىی ثیفڂپ ؼاؼ ڂ ؼا٤ڃپ سف اق ټٿ ٴ٩ز

 .ایځڃ ثبیؽ ټی ٨ڇٽیؽی _

 :زٍٻ چبٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ ثب اڀؽڂڄ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. سبة ڀیڃـؼ ڂ ثب زٍٻ ؼقؼیؽڀی ثؽڂپ ٴف٨شٿ ٨بِٹڅ ٴ٩ز

 .ٌٽبـٌڃپ ثؽڄ غڃؼٺ دیٵیفی ټیٱځٻ_

 .بـڄ ڀؽاٌزٌٽ _

 .ثڅ ٬ؽـی ٴف٨شڅ ڂ ڀبـاضز ٸت قؼٺ ٰڅ زځٵی ثڅ ټڃچبي قؼ

 ٌبیؽ ثبقٺ سڃچٻ قؼی...؟_

 .سڃچٻ؟ ڀٽی ؼڂڀٻ ٌبیؽ...اټب وفی ثڅ زخ ڂ ـاوز سٱڃپ ؼاؼٺ. ٸجػځؽڄ ټڇفثڃڀی قؼ ڂ ڀبغڃؼاٴبڄ ٸت قؼٺ

 .ثجػٍیؽ_
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ڂاٰځًٍ ٌؽ. ٨ٱف ڀٽی ٰفؼ ث١ؽ اق اثفڂچبي ـڂ ثب ثیفضٽی ڂ غځؽڄ ثبال ؼاؼ. ټش١دت ثڃؼ اټب ٰځشفٶ غځؽڄ، ټبڀٟ 

 چفزځؽ. ٴف٨ز دیً  ٰڅ ـڂٌی ثب چٻ اڂپ. ثٍځڃڄ ټٿ اق ای ٰٹٽڅ زځیٿ  ـوڃڀؽپ اضىبوبر ټػف٨ً

 .ٰفؼ ټی یٱی ـڂ ي سڅ وفڂ ٴفڀڅ ڂ ڀؽاٌز ٘جی١ی ضبٶ ٨فڀٵیه

 زفا؟_

 

ڀؽاقڄ اټفڂق ٸت ٴكیؽٺ ڂ ثب دبییٿ ٴف٨شٿ وفٺ ڂ ثی خڃاة ٴؿاٌشځً ثڅ ٘ف٦ ؼـة ضفٰز ٰفؼٺ. سڃ ٠ٽفٺ ثڅ ا

ٌفټځؽڄ ڀٍؽڄ ثڃؼٺ. ثب یٯ ټ١ؿـر غڃاچی غٍٯ غبٸی ؼٸٻ ٰٽی اـڂٺ ٴف٨ز؛ اټب زیكی اق ٠ڃْ ڀٽی ٌؽ. 

ضؽا٬ٷ ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼٺ اٌشجبڄ ٰفؼٺ. ضف٨ی ڀكؼ؛ اټب وځٵیځی ڀٵبچً ـڂ ؼاٌشٻ. چٽیٿ ٰڅ ؼـة ـڂ ثبق ٰفؼٺ 

ؼ ڂ ٴڃیب ټځشٝف ټځٍی ثڃؼ سب چیٱٷ ؼـٌز غبڂـی ـڂ ټ٭بثٷ ټیكٺ ؼیؽٺ. دٍز ثڅ ټٿ وٽز ټیك ایىشبؼڄ ثڃ

 .ـاچځٽبییً ٰځڅ

ـڀٵٻ دفیؽ. ضڃِٹڅ ایٿ یٱی اق سڃاڀٻ غبـج ثڃؼ. ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ چځڃقچٻ ټٍڃي ثڃؼٺ ڂ اق ؼـڂپ ثبثز 

اس٩ب٬بر اټفڂق ټی ٸفقیؽٺ. ؼـة ـڂ ثىشٻ ڂ ثڅ وٽز ٘ڃ٨بپ زفغیؽٺ. چفؼڂ ؼوشً ـڂ سڃ خیت ثفؼڄ ثڃؼ ڂ ثب 

ڃؼ وڃاٸی ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. ٌِٱٻ ٴِفؼي ثیٿ ؼڂثځؽی ٰڅ ؼاٌز خٽٟ ٌؽڄ ٨بِٹڅ ای ٰڅ ثیٿ دبچبي ا٨شبؼڄ ث

 .ثڃؼ. وفٺ ـڂ ثبال ثفؼٺ ڂ ثب ایٿ دب اڂپ دب ٰفؼڀی ٸت قؼٺ

 ...غبڂـی_

 .اثفڂچبي ؼڂثبـڄ ثبال دفیؽ. ٰٻ ٰٻ ؼاٌشٻ ثڅ ایٿ ټؽٶ اثفڂ اٸفلی ټی ٴف٨شٻ

څ ٺ ٴف٨شٻ. ټٝٹڃټیز ڂ ٸڃوی ثب ـیك ٸت ٴكیؽٺ . ٧ٰ ؼوز چبٺ ـڂ ـڂی چٻ ٴؿاٌشٻ ڂ ثڅ ضبٸز ؼ٠ب قیف زڃڀ

ٰفؼپ زٍٻ چبٺ ثڅ زڇفڄ ٺ ؼاؼٺ ڂ ثڇً قٶ قؼٺ. س١دت ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ غځؽڄ دڇځی ـڂی ِڃـسً خب غڃي 

 .ٰفؼ. غڃؼٺ چٻ غځؽڄ ٺ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ٸت قؼٺ

 ...غڃاچً ټی ٰځٻ_

 :ی ٴؿٌز ٴ٩زټی ؼڂڀىز ؼـؼٺ زیڅ...ثیٍشف اق ایٿ اؾیشٻ ڀٱفؼ. وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ اق ٰځبـٺ ټ
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 !خجفاپ ټیٱځی...چب_

 :سځؽ سځؽ وفٺ ـڂ ثبال دبییٿ ثفؼٺ ڂ اق وف ـاڄ ٰځبـ ـ٨شٻ. ٬جٷ اق ثبق ٰفؼپ ؼـٴ٩ز

 .سب ؼڂ وب٠ز ؼیٵڅ ثفڂ غڃڀڅ اټفڂق غیٹی ثڇز ٨ٍبـ اڂټؽ_

 :ڀؿاٌز ڀٵبچٻ ـڂ ٰڅ وفٌبـ اق ټطجز ڂ سٍٱف ثڃؼ ثڇً ثؽڂقٺ وفیٟ ثیفڂپ قؼ ڂ ثب ِؽای ثٹځؽ ٴ٩ز

 ...بڂـیثڅ ا٬ب غ_

*************** 

. ٴؿٌز خڃڀٻ ٴف٨شٿ ټثٷ قټبپ وب٠ز ؼڂ  ثڅ ٬ؽـی ضبٸٻ ثؽ ثڃؼ ڂ اضىبن غىشٵی ڂ ٌٱىز ټی ٰفؼٺ ٰڅ

. ثٍٿ ضبٸٻ خڃیب سب ټیڃټؽپ؛ ثبال ثڇبڀڅ ثب ثڇبڀڅ ثی  یٰځدٱبڂ ثفای ٬ّؽ اق ڀؽاٌشٻ ـڂ ٰىی ؼیؽپ ـڂی اِال

 ثبقغڃاوز ثؽڂپ ضدشی ٌؽٺ ټشڃخڅ ٰڅ ٘ڃـ ایٿ .ٌؽ ضؽیثی ڂ ضف٦ چف ـڂی وفدڃي ٘ڃ٨بپ ڂ ضدشی ـ٨شبـ

 خٽٟ ثفای چٻ ٘ڃ٨بپ. ثڃؼ قؼڄ ثیفڂپ ٌفٰز اق ڀ٩فیٿ ڂ اٌٯ ثب اڂپ ڂ ثڃؼ ٰفؼڄ ٰٻ ؼڂټبڄ ـڂ ـضٽشی ض٭ڃ٪

 ضشی ؼاٌز غیٹی ـڂ چڃاٺ  القٺ ـڂ ؼاؼڄ ثڃؼ. ایٿ ؼڂ وب٠ز اڂٸشیٽبسڃٺ یٿ ـ٨ز ڂدبی ـث١ی یٯ ټبخفا ٰفؼپ

 .ثجفڄ ٰځ٩فاڀه اسب٪ ٘ج٭څ ثڅ ـڂ اڂپ ثڃؼ غڃاوشڅ ضدشی اق ڂ ثٍٻ ـڂ څـڂث غبڂـی ثب ڀؿاٌز ای ٸطٝڅ

ٰٽی ثفای ٴف٨شٿ ڀ٩ىی ټ٭بثٷ ؼـة چبی ٌیٍڅ ای ثفج ایىشبؼٺ. زٍٻ ثىشڅ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ. ؼوشٻ ـڂ 

سڃ خیت ټبڀشڃٺ ثفؼٺ ڂ اق دٹڅ چب دبییٿ اڂټؽٺ. ثڅ وٽز ـاوز ڂ زخ غیبثڃپ ٴؿـی وفزفغڃڀؽٺ .ٰی٩ٻ ـڂ 

اڀؽاغشٻ. ایٿ ڂ٬ز ٜڇف چیر غجفی اق ټبٌیٿ ڀجڃؼ. ـاچٻ ـڂ ٰح ٰفؼٺ ٰڅ ثی اغشیبـ سڃخڅ ٺ ثڅ ـڂی ٌبڀڅ ٺ 

ؼغشفی خٹت ٌؽ ٰڅ اڂپ وٽز غیبثڃپ ـڂثفڂی ٌفٰز ایىشبؼڄ ثڃؼ. ٜبچف ٜفی٧ ڂ ٬ؽی ثٹځؽ ؼاٌز ثب ٸجبن 

ٍٻ چبن ټځؽـن. ٌبٶ یٍٽی وجكی ؼڂـ ؼچځً ثىشڅ ثڃؼ ڂ ـڂوفیً ـڂ ـڂی دیٍڃڀی اڂـؼڄ ثڃؼ. ٨٭ٗ ز

چبي ټٍػُ ثڃؼ. زٍٻ چبیی ٰڅ اق چٽیٿ ٨بِٹڅ ٤ٽً ؼٶ ـڂ ټیكؼ. ٬ؽټی خٹڃ ثفؼاٌشٻ ثڅ ـوٻ ؼٸىڃقی 

٥ځب٘یىی ٰڅ اق ڀٵبچً خؿثٻ ټ  ڂ سفضٻ؛ ٴٽبپ ٰفؼٺ ټطشبجِ... غیفڄ ٺ ٌؽڄ ثڃؼ ثؽڂپ چیر ضفٰشی. ڂوڃوڅ

 .ټی ٰفؼ ثب٠ث ٌؽ ثڅ وٽشً ٍٰیؽڄ ثٍٻ. ثبـ اڂٸی ثڃؼ ٰڅ ایځدب ټی ؼیؽټً

ـڂ ثفؼاٌشٻ. یٯ ٬ؽٺ ٠٭ت ثفؼاٌز. ثڃ٪ ټبٌیځی ٰڅ ثب وف٠ز ثڅ ٘ف٨ٻ اڂټؽ ثب٠ث ٌؽ ثب خی٣ غ٩څ ٬ؽٺ اڂٶ 

ای وفیٟ ٠٭ت ثذفٺ. چبج ڂ ڂاج ثڅ وٽځؽی ٰڅ ثی سڃخڅ ثڅ ټٿ ـاڄ غڃؼي ـڂ ـ٨ز غیفڄ ٌؽٺ. ؼوشی ـڂی 
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غشفٮ ویځڅ ٺ ٴؿاٌشٻ. ٬ٹجٻ اق سفن ټیكؼ؛ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼٺ ڂ ڀبوكایی ٴ٩شٻ ثڅ ٘ف٦ ؼ

زفغیؽٺ ٰڅ....ڀجڃؼ. ټش١دت اق ـ٨شبـ ؼغشفٮ سفوٻ ـڂ ٨فاټڃي ٰفؼٺ ڂ ثڅ زخ ڂ ـاوز غیبثڃپ وف 

 .زفغڃڀؽٺ...چیر اثفی اقي ڀجڃؼ. دڃ٨ی ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ ـاچٻ اؼاټڅ ؼاؼٺ

 

 ...ثػً وڃٺ

 

ز ټفڂـ چف ٸطٝڅ اس٩ب٬بر ثب٠ث ټی ٌؽ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰځٻ ز٭ؽـ ٘ڃ٨بپ اټفڂق ڂ ؼیٍت ؼڂوز ؼاٌشځی سڃ ڂا١٬ی

ڂ سّڃـاسٻ ٜبچف ٌؽڄ ثڃؼ. اِال چٻ غڃؼٺ ـڂ اضٽ٫ خٹڃڄ ڀؽاؼڄ ثڃؼٺ سب ٰڃزٱشفیٿ ٠ؿاة ڂخؽاڀی ؼاٌشڅ 

ثبٌٻ! ایٿ غڃاة ایٿ ـڂیب یب چفزیكی ٰڅ ټی ٌؽ اوٽً ـڂ ٴؿاٌز ضه ضبٸٻ ـڂ و٩یؽ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ؼیؽٺ 

 .ـڂـڀٵی ټثٷ یٯ ؼڂدیځٳ ٠ٽٷ ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ ٸجػځؽ ٠ٽی٭ی چفثبـ ثڅ ٸت چبٺ ټی اڂـؼ

ڀكؼیٯ چبی سفټیځبٶ اق اسڃثڃن دیبؼڄ ٌؽٺ ڂٰٽی دیبؼڄ ټىیفٺ ـڂ ٴك ٰفؼٺ. چف ز٭ؽـ ثیٍشف ٨ٱف ټی ٰفؼٺ 

ثیٍشف ثبڂـ ټی ٰفؼٺ غڃاة ثڃؼ ڂ یٯ غڃاة سٹع ؼـ ٠یٿ ضبٶ ٌیفیٿ. ثفای ؼغشفی سڃ ڂ١ٔیز ټٿ ٌبیؽ 

 .٘جی١ی ثڃؼ ڂ ٠ڃاـْ ٬فَ چبیی ٰڅ ټؽسی ٰځبـ ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ

ٌؽپ ڂ ټڇٽڃپ ٰفؼپ غڃؼٺ ثڅ وبڀؽڂیر زفة ڂزیٹی سفټیځبٶ ثڅ چیر زیك ٨ٱف  و١ی ٰفؼٺ ثب ؼوز ثڅ خیت

 .ڀٱځٻ ضشی ِؽای قپ ١ٔی٩ی ٰڅ ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ سب ٨فڀٵیه ـڂ اؼا ٰځڅ

 ثڅ غبڀٻ ټىب٨ف سب ٌؽٺ  خب ټڃڀؽڄ ثڃؼٺ ڂ ثبٸدجبـ ؼـثىشی ٴف٨شٻ. ڀیٻ وب٠شی چٻ ټ١ٙٷ4اق اسڃثڃن وب٠ز 

 .زبٸڃن خبؼڄ ٽزو ثڅ ٰځڅ ضفٰز چٹٯ چٹٯ ڂ ثػڃـڄ دىشً

 .ټبؼـ ؼڄ ثبـ ثیٍشف سٽبن ٴف٨ز اق ایځٱڅ ټځشٝفٺ ټی ټڃڀٿ سب ٌبٺ ـڂ ثبچٻ ثػڃـیٻ

اڀشڇب ټىیف ٰڅ ـڂ ثڅ ٤فڂة ثڃؼ ؼڂ قپ ٰځبـ ؼوشٻ ٰال٨څ ٺ ٰفؼپ اق ثه ٰڅ ثب ـاڀځؽڄ وفچیر دڃذ ڂ ٤فڄ چبی 

 .غبٸڅ قڀٵی ؼـ ټڃـؼ چٽىفاٌڃپ ؼـؼڂ ؼٶ ټی ٰفؼپ
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ؼ غفخی ڀٽی ؼاؼ یب چٽىفي ثی غیبٶ ثڃؼ. ټفؼ ـاڀځؽڄ چٻ چفزی ټی ٴؿٌز ٨الڀی ض٭ڃ٬ً ٠٭ت ا٨شبؼڄ ثڃ

ثب دبییٿ اڂټؽپ وف٠شً اق ټجبضّز ثب اڂپ چب ٸؿر ټی ثفؼ ڂ س١فی٧ چٽىفي ـڂ ټی ٰفؼ؛ ٴڇٵؽاـی ٤فی 

 .چٻ اق ٴفڂڀی ڂ اڂٔبٞ ټٽٹٱز ټی قؼ

ثؽخځه ثڃؼ یب قڀٻ  سځڇب ٰىی ٰڅ وبٰز ثڃؼ ټٿ ثڃؼٺ. ڀڅ ؼٶ دفؼـؼی اق چٽىفٺ ؼاٌشٻ ڀڅ ټبؼـٌڃچفٺ

 .ؼوشذػز اڀسځبڀی ؼاٌز

وفٺ ـڂ ثڅ ٌیٍڅ زىجڃڀؽڄ ثڃؼٺ ڂ ثڅ زڇفڄ ثڇبـی ٰڅ غڃؼی سڃ ٰڃڄ ٰٽٿ خبؼڄ ثڅ ـظ ټی ٍٰیؽ غیفڄ ٌؽڄ 

 .ثڃؼٺ. ٠ٽی٭ب سڃ ٨ٱف ثڃؼٺ ڂ غڃؼ غڃـی ټی ٰفؼٺ

 .٨فوشبؼٺثڅ سیځب ڂ چٽشب دیبٺ ؼاؼٺ اټٍت ڀیىشٻ. ؼوشڃـ ؼټی وبؼڄ ای چٻ دىڃڀؽ خٽٹڅ غجفیٻ ڂاوٍڃپ 

چٽشب دیبٺ قؼ....ثبق ٴؿاٌشی ـ٨شی؟ ثب ایٽڃخی ٠ّجبڀی....سیځب ٠الټز س١دت ڂاوٻ ٨فوشبؼڄ ثڃؼ...سڃ ٰڅ ضبٸز ثؽ 

 ثڃؼ؟ ټیػڃای اڂپ ثؽثػز چبٺ قاثفاڄ ٰځی؟

دیبټً غځؽڄ ثڅ ٸت چبٺ اڂـؼ...قپ ٰځبـ ؼوشٻ ٰٽی سڃ ِطجز چبي ټٱث ٰفؼ ڂ ـاڀځؽڄ زٍٻ اثفڂیی اق سڃ 

ټی ٰفؼپ ثڅ ضف٦ چبي ټی غځؽٺ. اِال ِطجز چبٌڃپ ؼـ ټڃـؼ زی ثڃؼ؟ ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی اییځڅ اڂټؽ. ٨ٱف 

ٰفؼٺ ڂ ثی اغشیبـ ٸیىز ټػب٘ت چبٺ ـڂ ثبال دبییٿ ٰفؼٺ ڂ ـڂی اوٽً قؼٺ. ټیڃپ ٸجػځؽٺ دیٍڃڀیٻ ست ؼاـ 

 .ؼا٢ ٌؽ. زفا اخبقڄ ایٿ ٰبــڂ ثڇً ؼاؼڄ ثڃؼٺ؟ اڀٵٍز چبٺ سځؽ سبیخ ٰفؼپ

 .؟ضبٶ ؼغشفر ثڇشف ٌؽ.._

٬جٷ اق ایځٱڅ دٍیٽڃپ ثٍٻ وځؽ ٰفؼٺ. ټڃٔڃ٠ی خبٸت سف اق ایٿ دیؽا ڀٱفؼٺ ڂاوڅ ایٿ ټفؼ ټفټڃق 

ځدٱبڂ قڀؽٴیً ٌؽڄ ثڃؼٺ. ز٭ؽـ اق ؼٸؽاـ یب ټبؼـ ثسڅ ٰ ایځٙڃـ  ؼڂٌجڅ...ز٭ؽـ ڀىجز ثڇً ٌځبغز ؼاٌشٻ ٰڅ

 .ثبقی ڀجڃؼي ټی ؼڂڀىشٻ ٰڅ اق ثڃوً ـڂ سفي ڀٱفؼٺ یب غیبٸٻ ـاضز ثڃؼ اچٷ غیبڀز یب ؼڂؼـ 

 .ثڅ ؼ٬ی٭څ ڀفویؽ ټیڃپ ٨ٱفچبی ٠الټز وڃاٶ ؼاـٺ دیبٺ قؼ

 ...ثیب سٹٵفاٺ_
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غځؽٺ ٴف٨ز ټٿ ضشی ټی ؼڂڀىشٻ وفیٟ خڃاثٻ ـڂ ټیؽڄ ٰڅ ټځشٝف ثڅ ٩ِطڅ ٴڃٌیٻ قٶ قؼڄ ثڃؼٺ. ایځشفڀز 

 .ـڂ ثبق ٰځٻٴڃٌیٻ ثب ٰٹی ڀبق ثبال اڂټؽ اڂڀ٭ؽـی ٰڅ ثشڃڀٻ ث١ؽ ؼڂوب٠ز) ا٤فا٪( ٠ٱىی ٰڅ ڂاوٻ ٨فوشبؼڄ ثڃؼ 

 .ڀ٩ىٻ ثځؽ اڂټؽ ڂ ؼوشی ـڂی ٩٬ىڅ ویځڅ ٺ اق چیدبپ ٴؿاٌشٻ

٠فڂوٯ ټڃ ٘الیی سڃ ث٥ٹً ؼٸٻ ـڂ ثفؼ. ثی اـاؼڄ ٬فثڃپ ِؽ٬څ دىشڃڀٯ ڂ اڂپ ٸخ چبی ثبؼ ٰفؼي ٌؽٺ. 

 زٍٻ چبي وفظ ثڃؼ ڂ ٴڃڀڅ چبي ٬فټك...ٴفیڅ ٰفؼڄ ثڃؼ ؟

ڃٌشی ٘ڃ٨بپ...ټڃچبی ٨فی ٰڅ غفٴڃٌی ثىشڅ زٍٻ ڂ اثفڂ ټٍٱیً ٌجیڅ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ...ٴڃڀڅ چبی ؼـٌز ڂ ٴ

ثڃؼ...٨٭ٗ ـڀٳ ٘الییٍڃپ ضشٽب اـثیڅ ټبؼـي ثڃؼ. ثٹڃق ٌٹڃاـ ؼغشفاڀڅ ِڃـسی. ٰځبـ ـاڄ دٹڅ چبی زڃثی ایىشبؼڄ 

ثڃؼ ڂ ثسڅ ثڅ ث٥ٷ ثب قیفدڃي و٩یؽ ٰڅ چیر ٌفٺ ڂ ضیبیی چٻ ؼـي ڀجڃؼ ثب ؼغشفًٰ وٹ٩ی ٴف٨شڅ ثڃؼ. ټی 

 خكڂ ثبقچٻ یب ثؽٺ ڀٍڃپ چٽشب ڂ سیځب ثڅ  ثڃؼ. ټی سڃڀىشٻ ایٿ ٠فڂوٯ ـڂ غځؽیؽ ٴڃڀڅ چبي ثفخىشڅ ٌؽڄ

 ثؽڂڀڅ؟ ؼغشفي اق ٰىی غڃاوز ڀٽی ڂ٬ز چیر زفا ثڃؼ؟ چبي ټٽځڃٞ

ثیٍشف قڂٺ ټی ٰځٻ ـڂی ٠ٱه ِٽیٽی دؽـ ؼغشفی ٰڅ ؼٸٻ ـڂ ٬ځح ٰفؼڄ ثڃؼپ اق اـاټً ڂ ٸجػځؽی ٰڅ سڃ 

 .ڂ ثب وٹٽ٭څ ای ثڅ ثبقڂٺ ثڅ غڃؼٺ ټیبٺ زڇفڄ ؼاٌشٿ. اڀٵبـ ټىفی ثڃؼ ٰڅ ویفاة ڀٽی ٌؽٺ

 (ٌڃچف ڂ ؼغشفسٿ؟ ) ٌڃچف ڂ ؼغشفر چىشٿ؟ _

 :ٴیح وفٺ ـڂ ثڅ وٽز قپ ٰځبـ ؼوشٻ ټی زفغڃڀٻ ٰڅ غیفڄ ثڅ ٴڃٌی سڃ ؼوشٻ ثڅ ٰځبـیً ٴ٩ز

 ؼغشفر ز٭ؽـ ٌجیڅ غڃؼسڅ...ڀڅ غبڀٻ...؟ _

 :ٴ٩ز ؼاؼڂ دٍیڃڀیً ثڅ زیځی ڂ ٰفؼ ای ڂ٩٬څ  ثیځی ـیك ثب. ٰفؼ ٍٰی ٴفؼپ  اڂپ یٱی چٻ

 ...ڀڅ ثیٍشف ٌجیڅ ٌڃچفٌڅ...ز٭ؽـٺ اقر وفسفڄ_

وفسف! ٌڃچفٺ؟ زٍٻ ٤فڄ ای ثڅ چفؼڂ ـ٨شٻ...ټ١ٹڃٺ چىز زی ټیٵٿ؟ ٨ٕڃٶ چبی غبٸڅ قڀٯ زٍٻ ٰالل...خب 

ؼاٌز ثٹځؽ ټیٵ٩شٻ. اغٻ ٰفؼڄ ثڅ ؼـ ثیٍشف زىجیؽٺ ڂ ٴڃٌیٻ ـڂ ٰح ٴف٨شٻ. چیر خب اټځیز ڀجڃؼ...ڂاال. چفؼڂ 

 .٤ٹٝز ؼاـی ٴ٩شٿ ٰڅ ټٿ چٻ ثڅ ؼـٰی ضڃاٸڅ ؼاؼٺ ڂ ثڅ سال٨ی سب اغف ټىیف ٸڇٻ ٰفؼپ "یًڂا ڂ ا"
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 .ثب ثؽغٹ٭ی سبیخ ٰفؼٺ

 ضبال اوٻ ایٿ ٨فٌشڅ ٰڃزٹڃ زیڅ؟_

 .قیبؼ ٘ڃٶ ڀٱٍیؽ ٰڅ قؼ

 ...ؼٸجف_

 .!ثڅ آڀی ٸت ڂٸڃزڅ ٺ اڂیك ٌؽ. ؼٸجف؟ اغڅ ایځٻ اوٻ ثڃؼ؟ ؼٸؽاـ ؼٸجف...ضشٽب ثڅ یبؼ قڀی ٰڅ ټفؼڄ ثڃؼ

ضفِٻ ثیٍشف ڂ دڇٹڃٺ اق ٌؽر ٨ٍبـی ٰڅ قپ ټیبڂـؼ وڃغز ټٿ چٻ ؼـ ضیځی ٰڅ سبیخ ټی ٰفؼٺ ثب ثبقڂٺ 

ټطٱٻ ثڅ دڇٹڃي ٰڃثیؽٺ ٰڅ ٸجً ـڂ ٴكیؽ سب خی٥ی ڀٱٍڅ. ِڃـسً ٬فټك ٌؽ ؼـ ٠ڃْ خٽٟ ڂ خڃـ سف 

 .ڀٍىز

 ڀؽاؼی؟  ٨فاـی قڀشڃ ایٿ ڂاوڅ  ټٙٽئځی  ؼٸجف...ؼٸؽاـ! _

 .سذٷ ویجٷ ؼاـی ٰڅ اق غځؽڄ ٤ً ٰفؼڄ ثڃؼاوشیٱفغځؽڄ ٨فوشبؼ. ټفؼ 

 !ثڇز ڀٽیبؼ ایځ٭ؽـ ثبچڃي ثبٌی_

 .ثب ایځٱڅ ثی ؼٸیٷ ڀبـاضز ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂٸی ثب اوشیٱف غځؽڄ ټٿ چٻ وفسڅ ـڂ ثڅ چٻ اڂـؼٺ

 غڃؼر غڃثی؟_

 .االپ ؼیٵڅ ڀڅ...ثیٍشف ٨ٱفٺ ـڂ ؼـٴیف ٰفؼی!. قؼٺ

 .ؼاؼٺ دیبٺ ثڇز  ڀڅ چځڃق سڃ غڃاثٻ! ڂاوڅ چٽیٿ_

 !...ٰځڅ ټڇفثڃپ ـڂ سڃ سب غڃاثب ایٿ  بٌڅ اقسب ث_

 .اچی ٍٰیؽٺ. خڃاثی ڀؽاؼٺ. ؼڂ ؼ٬ی٭څ ث١ؽي قؼ

 .ڂاوز ڂ٬ز ؼٰشف ټیٵیفٺ ٌبیؽ ؼڂوز ؼاٌشڅ ثبٌی ثبٰىی ِطجز ٰځی_
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ؼٸیٹی ڀؽیؽٺ خڃاثی ثؽٺ ایٿ ټڃٔڃٞ ٰبټال ٌػّی ثڃؼ. اِال ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز دبی ټٍبڂـڄ ڂوٗ ثیبؼ. 

خیجٻ ٴؿاٌشٻ. اغٻ ٰفؼٺ. غڃؼي ثیٍشف ثڅ ټٍبڂـڄ اضشیبج ؼاٌز ٰڅ اوٽی ٴڃٌیٻ ـڂ غبټڃي ٰفؼٺ ڂ سڃ 

  .ٌجیڅ قڀی ٰڅ ټفؼڄ ثڃؼ ـڂی ؼغشفي ٴؿاٌشڅ ثڃؼ

***** 

اق ؼـة اٌذكغڃڀڅ ثیفڂپ اڂټؽٺ ڂ ؼوز چبٺ ـڂ ثب ثٹڃقٺ غٍٯ ټیٱځٻ. دؽـ ـڂقڀبټڅ ټی غڃڀؽ ڂ ٨فثؽ چٻ ټطڃ 

 .سٽبٌب سٹڃیكیڃپ ـڂی ټجٷ ڀٍىشڅ ثڃؼ

ثب اڂټؽڀٻ ثڅ ایځدب ؼڂثبـڄ ثػڃاٺ چٽڅ زیكڂ ـڂ اق وف ثٵیفٺ اڀٵبـ ٔٽیف ڀبغڃؼاٴبچٻ ثبڂـ ڀٱفؼڄ ٨ٱف ڀٽی ٰفؼٺ 

 .ڀٽڃڀڅ ؼڂـ زٍٽٻ اق ضفٰشً ٰڃزٱشفیٿ سب ثڃؼ ٌؽڄ ثبثب دب ثڅ  ثڃؼ ٰڅ ټؽاٺ اق ثؽڂ ڂـڂؼ

 اټب ڃؼٺث ٍٰیؽڄ دیً ـڂ ضف٨ً ٌبٺ  ڀٽی ؼڂڀىشٻ اق و٩شڅ چبٺ ثڅ غبڂـی غجف ؼاٌز یب ڀڅ؛ ؼڂ وڅ ثبـی وف

 ...ث١ؽا "ثڃؼ ٴ٩شڅ غڃـؼی ا٠ّبة ثب

اچىشڅ ثڅ ٘ف٦ ٨فثؽ ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ ڂ ٰځبـي ڀٍىشٻ. ثبیؽ ا٠شفا٦ ٰځٻ ؼـ ایٿ ټؽر ٰٻ ؼٸٻ ثڅ ایٿ خٽٟ 

وبٰز زڇبـ ڀ٩فی سځٳ ٌؽڄ ثڃؼ. ٨فثؽ ڀیٻ ڀٵبڄ ٰڃسبچی ثڅ ٘ف٨ٻ ٰفؼ ڂ ثب ٸجػځؽی ٰڅ اق ایٿ ڀكؼیٱی قؼ؛ 

 .وفي ـڂ ـڂی دبچبٺ ٴؿاٌز ڂ ؼوشٻ ـڂ سڃ ؼوز ٴف٨زـاضز ـڂی ټجٷ ؼڂڀ٩فڄ ؼـاق ٍٰیؽ ڂ

چٽیٍڅ چٽیٿ ثڃؼ. ثڅ غب٘ف وٿ ڂوبٶ ڂ ٨بِٹڅ وځی ٰڅ ثب ټبؼـ ڂ دؽـ ؼاٌز ڀىجز ثڅ ټٿ قیبؼ اضىبن 

ـاضشی ټی ٰفؼ. ٌبیؽ اٴف سڃ وٿ ٰٻ اقؼڂاج ټی ٰفؼٺ ثسڅ ای چٻ وٿ ڂوبٶ ٨فثؽ ؼاٌشٻ. یٱی اق ؼالیٹی 

ڃؼ. سٍځح ث  ٨فثؽ ڂ ټٿ ثیٿ  ٌؽیؽ ڂاثىشٵی ڂ ٠ٽی٫ ـاثٙڅ ایٿ ؼاؼ؛ ثڇٻ ـڂ ٌؽپ ټىش٭ٷ اخبقڄ  دؽـ  ٰڅ

چبیی ٰڅ ث١ؽ اق چف ؼ٠ڃا ثڇٻ ؼوز ټی ؼاؼ ڂ ڂضٍز ٨فثؽ. سڃوٿ ڂ وبٸی ڀجڃؼ ٰڅ ؼـٰی اق ثیٽبـی ټٿ ؼاٌشڅ 

ثبٌڅ. اق ٌجی ٰڅ ټٿ ثب ٨فثؽ ًٌ وبٸڅ سڃ غڃڀڅ سځڇب ثڃؼٺ ڂ ضٽٹڅ ٠ّجی ثڇٻ ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼ دؽـ ایٿ سّٽیٻ 

ٴف٨ز. قټبڀی ٰڅ ټٿ ٰځٱڃـ ٬جڃٶ ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ چف ثڇبڀڅ ای ـڂ ثفای ټػبٸ٧ ټی اڂـؼ اټب اق اڂپ ٌت ثڅ ـڂ 

ث١ؽ ڀٝفي ٠ڃْ ٌؽ سب دىفي اق ڀٝف ـڂضی ِؽټڅ ڀجیځڅ. ثڅ ڀ٩ٟ ټٿ چٻ ٌؽ چفزځؽ ـأی ڀجڃؼٺ ٨فثؽ ثبثز 

 .ف وفټڃپ اڂټؽڄ ثڃؼټٿ ٔفثڅ ای ثجیځڅ یب ٠ٹز ٌت اؼاـی یب ٰبثڃن غڃاة چبي ثبٌٻ. اټب ضبال زیكی ثؽس

 .دځدڅ چبٺ ـڂ سڃ ټڃچبی ڀفٺ ڂ ٰڃسبچً ٍٰیؽٺ
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 .اق ؼڂ چ٩شڅ دیً ال٤فسف ٌؽڄ ثڃؼ. قیف زٍٻ چبي ٴڃؼ سف. ٌیٽی ؼـټبڀی ـټ٭ی ڂاوً ڀؿاٌشڅ ثڃؼ

ټی ٨ڇٽیؽٺ دؽـ ـڂق ثڅ ـڂق قیف چكیځڅ چبی ؼـټبڀیً ٰٻ ټی اڂـؼ. اټب ڀٽی ؼڂڀىشٻ ضبال ٰڅ اڂٔبٞ ا٬شّبؼی 

 ټی ٘ڃـ زڅ ڂ١ٔیز ایٿ ثب  ڂ غجفی اق وڃؼ اـټبپ ڀیىز غفخٍڃپ ـڂ اق ٰدب ټیبڂـؼپ. اِالقیبؼ خبٸت ڀجڃؼ 

    .ٰځٻ؟ ِطجز چب و٩شڅ ټڃـؼ ؼـ سڃڀىشٻ

 ٰذی  .ِڃـسی ثفخىشڅ چبی ٸت. ثڃؼ ټٍٱی اثفڂ ڂ زٍٻ ڂ و٩یؽ غڃؼٺ ټثٷ  ڀٵبچٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ زڇفڄ ٨فثؽ.

ڂٺ ڂ ټؽا ؼټب٢ غڃپ اق دیً ؼڂوبٶ. ټیكؼ زځٳ ٸٻؼ ثڅ ټ١ّڃټیشً اثی ٴفټٱٿ ایٿ سڃ. ثڃؼیٻ اِٷ ثفاثف

ضبٸز سڇڃٞ چبی ټٍٱڃٮ ٨ڇٽیؽیٻ وف٘بپ غڃپ ؼاـڄ. ټڃچبی ټبؼـٺ یٯ ٌجڅ و٩یؽ ٌؽ ٬ٹجً ٴف٨ز ڂ 

 اټب ثفټیڃټؽیٻ ؼـټبڀً چكیځڅ ده اق  اـټبپ دفڂلڄ ثب اڂایٷ  دؽـٺ...یٱی ثڅ ؼـؼچبی ثی ؼـټڃپ أب٨څ ٌؽ.

 .ٌؽ ثفاثف زځؽیٿ چبي ٬فْ غڃاثیؽ؛ دفڂلڄ ٰڅ ث١ؽ ټؽسی

اچی ٍٰیؽٺ...٨فثؽ سٽبٺ ټٿ ثڃؼ. سٽبٺ ثسٵی ٰڅ ضفڂٺ ٌؽ. اٌشجبچبر ٴؿٌشڅ ای ٰڅ دؽـ ٴبچی وف ودبؼڄ 

 .اٌٯ ټی ـیػز ڂ ټبؼـ اق سڅ ؼٶ ٘ٹت ثػًٍ ټی ٰفؼ

دىف ٰٻ ضف٦ ڂ ٌیفیځی ٰڅ ٴبچی اق ٨فوځٳ چب ٨بِٹڅ ٨٭ٗ ؼٸشځٳ اڂپ ڂ اثدی ٴ٩شځً ټی ٌؽٺ. ؼوشی 

ضبٔف ثڃؼٺ ثفای غڃة ٌؽڀً سٽبٺ قڀؽٴیٻ ـڂ ثؽٺ. اڂپ و٩شڅ چب ڂ ټیٹڅ چبی قڀؽاپ  ـڂی ٴڃڀڅ اي ٍٰیؽٺ.

  .ٰڅ زیكی ڀجڃؼ. غٻ ٌؽٺ ڂ ثڃوڅ ټطٱٽی ـڂی ٴڃڀڅ اة ٌؽي قؼٺ

دځدڅ چبٺ ـڂ خٽٟ ٰفؼٺ ڂ ثڅ وٽز دڇٹڃ چبي ٴف٨شٻ. ڀیشٻ ـڂ ٨ڇٽیؽ. زٍٻ چبي ٴفؼ ٌؽ ڂ ثب خی٣ ڀیٻ غیك 

 .ٌؽ

٬ٹ٭ٹٯ ؼاؼڀً ٰفؼٺ. ثب ِؽای غځؽڄ چبي ڂ اثدی اثدی ٴ٩شځً وفغڃي اق ټر ؼوشً ٴف٨شٻ ڂ ٌفڂٞ ثڅ   

 .ٌؽٺ. ثڅ ڀ٩ه ڀ٩ه قؼپ ا٨شبؼ. ټبؼـ ثب غځؽڄ ڂ ویځی زبی اق اٌذكغڃڀڅ ثیفڂپ اڂټؽ

                ...ثسڅ ٺ ٧١ٔ ٰفؼ ٨فڀٵیه _

چفؼڂ ټش١دت دؽـ  "ثه ٰځیؽ"ِؽای ٬ڇ٭ڇڅ چبی ٨فثؽ ټدبٶ ڀٽی ؼاؼ ڀبچڃا ثبدبي ٸٵؽی ثڅ ٰش٩ٻ قؼ ٰڅ ثب 

 .وٱڃر ٰفؼیٻ ڂ ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽیٻ. ـڂ ثڅ ٨فثؽ سڃدیؽ
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 ڀٽی غڃای ثفی ثػڃاثی یٯ ڀ٩ّڅ ٌجڅ ثسڅ...؟_

٨فثؽ دبچبي ـڂ اق ـڂی ټجٷ خٽٟ ٰفؼ ڂ ؼـضیځی ٰڅ ٴفټٱځً ـڂ ټفست ټی ٰفؼ ڂ ِب٦ ټیٍىز ڀیٻ ڀٵبچی 

 .ثڅ وب٠ز ؼیڃاـ اڀؽاغز

 اثدی ٨فڀٵیىٻ ٨فؼا ټیفڄ ټٿ ثفٺ ثػڃاثٻ؟ _

 : اٸڅ اال اهلل ضفِی ٴ٩ز . ـڂقڀبټڅ ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌز ڂ ثب ثفؼاٌشٿ اوشٱبپ زبی ٴ٩زدؽـ ال

 .٨٭ٗ یٯ ـثٟ ؼیٵڅ ٨فِز ؼاـی سب ثبغڃاچفر غؽاضب٨ٝی ٰځی_

ٸت ثفزیؽ ڂ ثب غڃاچً ثڅ ټبؼـ ڀٵبڄ ٰفؼ. ټبؼـچٻ ثی سڃخڅ ثڅ غڃاوشڅ دؽـ ـڂ ثڅ ټٿ ٰڅ ٴیح ـ٨شبـ دؽـ ثڃؼٺ 

 :ٴ٩ز

 .ؼی ایٿ ثسڅ ایځ٭ؽـ چڃاسڃ ڀٽی ٰفؼثیٍشف ثڇٽڃپ وف ټیك _

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ ڂ و١ی ٰفؼٺ ِؽاٺ ٠ّجی ڂ ڀبـاضز ثڅ ڀٝف ڀیبؼ

 .ٰبـای ٌفٰز قیبؼ ٌؽڄ. ؼاڀٍٵبڄ ڂ دبیبپ ڀبټڅ ټٻ چىز...ڀٽی سڃڀٻ قڂؼ ثڅ قڂؼ ثڅ ثیبٺ_

 .ټبؼـ ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ دؽـ اچی ٍٰیؽ ڂ ثب ضىفر اؼاټڅ ؼاؼ

ی ٨فوشً دیً سڃ...سڃ ایٿ ٌڇف ثڅ ایٿ ٰڃزیٱی چیر ټؽـوڅ ؼـوز ضىبثی ٨فثؽٺ ضبٸً ثڇشف ثٍڅ ټ _

 .ڀیىز

 ؼاؼ دیٍڃڀیً ثڅ زیځی ٨ڃـی دؽـ  ثڅ سبییؽ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ٨فثؽ ثب چیدبپ ڂای اثدی ٴ٩ز.

ؼیٵڅ زی؟ ټی غڃای دىفسٻ ټثٷ ایٿ اڂاـڄ ٰځی؟ ٰٻ ضف٦ ثبـټڃپ ټیٱځٿ ؼغشفٌڃ ٨فوشبؼڄ ضبال دىفسٻ _

 .أب٨څ ٌؽ

ٺ ـڂ سڃ چٻ ٍٰیؽٺ سب خڃاثی ڀؽٺ. ٰال دؽـ ټ١ش٭ؽ ثڃؼ ؼغشفی ٰڅ ثیفڂپ اق غڃڀڅ وفٰځڅ چكاـ ٰبـاوز... ٸت چب

 .ٰفؼٺ ټی قڀؽٴی  سځڇب وبٶ زڇبـ ٴؿٌز ثب  چځڃق ٰڅ ثڃؼ  ـ٨شځٻ ټ١دكڄ
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 :٨فثؽ ؼـ ضیځی ٰڅ ثٹځؽ ټی ٌؽ ٔفثڅ ٰڃسبچی ثڅ ثبقڂٺ قؼ ڂ ثی اڂا ٸت قؼ

 .زیكی ڀٵڃ_

څ ٰفؼٺ ی١ځی ټیؽڂڀٻ. ټٿ ؼیٵڅ ٠بؼر ٰفؼڄ ثڃؼٺ ثڅ ایٿ ٤ٷ قڀدیفڄ چبی دؽـ. زٍٽی ـڂی چٻ ثبق ڂ ثىش

 .ثیىز ڂ چ٩ز وبٶ ثب ایٿ اغال٪ ثكـٲ ٌؽڄ ثڃؼٺ سب خبیٵبچٻ ـڂ ثڅ ٠ځڃاپ ؼغشف غبڀڃاؼڄ ث٩ڇٽٻ

 .دؽـ دبـڂدب ٴؿاٌز ڂ ثفای زیكی ٰڅ ټی غڃاوز ثٵڅ ثب ٤فڂـ ثبؼی ثڅ ٤ت ٤ت اڀؽاغز

ـٲ ٌؽڄ ایځدبوز. ی ټڇځؽن ثڇً ټیٵٿ ِؽسب ټڇځؽن اق ٰځبـي غبڂـی ٺ ټبٶ چٽیٿ ٌڇفڄ...ثك_

 ....(ؼـټیبؼ. ؼاڀٍٵبچٍٻ ؼڂ ٰڃزڅ ثبالسف اق ټ٥بقڄ ټڅ....) ټ٥بقڄ ٺ چىز

 .زٍٻ چبي ـڂ ثڅ زٍٻ چبٺ ؼڂغز ڂ اؼاټڅ ؼاؼ

  .ڀجڃؼپ سب غڃؼٌڃپ ـڂ اڂـڄ ٤فثز ٰځٿ___ټثٷ ث١ٕیب چالٮ ؼاڀٍٵبڄ _

 فڂق ڀكڂٶ غڃـ ٌڇف ثڃؼ ضبال زی ٌؽڄ ٰڅ دؽـ ټفیؽي ٌؽڄ ثڃؼ؟غبڂـی؟ خب ؼاٌز ٬ڇ٭ڇڅ ای ثكڀٻ سب ؼی

ټش١دت زٍٻ ثڅ ڀٵبڄ ضفِی ټبؼـ اڀؽاغشٻ. وفی سٱڃپ ؼاؼ. ضشٽب ټی ؼڂڀىز دؽـ زفا یٯ ٌجڅ ٘ف٨ؽاـي 

 .ٌؽڄ

 .ٸجػځؽڄ ڀیٽڅ خڃڀی قؼٺ ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثٹځؽ ٌؽٺ ٌت ثػیف ٰڃسبچی ٴ٩شٻ. اټب دؽـ ٰڃسبڄ ڀیڃټؽ

 :ٱڅ ټػب٘جٽٻ ٬فاـٺ ثؽڄ ٴ٩زاق ثبال ٠یځٱً ثؽڂپ ایځ

 .ټیٍځبویً ؼیٵڅ...؟ چٽڃپ ٰڅ ثڇً ثؽچٱبـٺ ٸ٧ٙ ٰفؼ ثڇٽڃپ ټڇٹز ؼاؼ _

 ٰڅ ټبؼـ ثڅ ـڂ ڀٵبچی ڀیٻ ثب  دؽـ زځبپ ثب ٌڃـ ڂا٨فی اق ـٔبیز غبڂـی ٴ٩ز ٰڅ ڀ٩ه ِؽاؼاـی ٍٰیؽٺ.

 :ٴ٩شٻ غڃـؼ ڀٽی ضفَ ټٿ اق ٰٽشف

 .ٽیؽٺ یٱی اق وفټبیڅ ؼاـای ٌفٰزؼڂوڅ ثبـی سڃ ٰالڀشفی ؼیؽټً ث١ؽ اق اڂڀٻ...٨ڇ _

 :ټبؼـ ټىشبِٷ وفی سٱڃپ ؼاؼ. ٨فثؽ اق چٽڅ خب ثی غجف ثیٿ ؼـٴبڄ ؼـة اسب٬ً ثب ٌیٙڃڀی ٴ٩ز
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 .ایځدبٺ قیبؼ ټیبؼ!...ټدفؼٺ چىز ٨فڀٵیه_

ثڅ یبؼ ڀٵبڄ چبی غبڂـی ِڃـسی خٽٟ ٰفؼٺ. اق ٨ٱفي ټڃـټڃـٺ ٌؽ. زٍٽی سڃ ضؽ٬څ زفغڃڀؽٺ ٰڅ ثب ضف٦ 

 .ٺ سبة ؼاـ ٌؽدؽـ ٰال زٍٻ چب

 ...دىف ثب ـیٍڅ ڂ ټش٭١ؽی چیر ڂ٬ز ڀٽیبؼ ؼغشف_

 .ضف٨ً ـڂ غڃـؼ اټب ټٿ ټفؼٺ ثبثز اؼاټڅ ضف٨ی ٰڅ چكاـ ټ١ځی ؼاٌز

 .ټبؼـ چیځی ٍٰیؽ

 .ثفزىت ټیكڀی ـڂی ؼغشفر...اق غؽاٌٻ ثبیؽ ثبٌڅ _

 ټبڀٟ دؽـ ِؽای ټبا ثفؼاٌشٻ ٬ؽٺ اسب٬ٻ وٽز ثڅ  دؽـ دڃقغځؽی قؼ ڂ ٨فثؽ اق غدبٸز ضف٨ً ٸت ٴكیؽ. سځؽ

  .ٌؽ ضفٰشٻ

ټی ٴ٩ز ؼغشفر وڃٴڃٸی اڂڀدبوز...ثفڂثیبیی ڂاوڅ غڃؼي ؼاـڄ... اق وػځفاڀی ٰڅ ٰفؼی ٴ٩ز دفڂلڄ ای  _

 .ٰڅ سڃ ؼوز ٴف٨شیٿ

 :ؼوز ثڅ ٰٽف ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ ڂ ثب ا٨شػبـی ٰڅ ٨٭ٗ ټٿ ټی سڃڀىشٻ ؼاٌشڅ ثبٌٻ ٴ٩شٻ

ټڇځؽوٻ. ؼـن غڃڀؽڄ ٺ ....ـسجڅ ؼڂـ٬ٽی ٰځٱڃـ...ٌبٴفؼ  ـاوز ټیٵڅ ڀ٭ٍڅ اٌڃ ټٿ ٍٰیؽٺ ڀب والټشی ټځٻ _

    ....اٸ٧ ؼاڀٍٵبڄ

ؼـضبٶ ضبٔف چٻ ټځٍی ؼڂچكاـی ٌؽٺ ڂ سڃ ڀع قڀؽٴی ټڇځؽن ٌفٰز چىشٻ...ؼٶ ؼـؼٺ ؼاـٺ...سڃچٽٻ 

 .!ټیكڀٻ

 :ثی اچٽیز ثڅ ڀٙ٭ٻ ٴ٩ز

 .غبڂـی ټیٵ٩ز ټی سڃڀی ټب ـڂ اق ایٿ ټځدالة ڀدبر ثؽی_

 ! ټٿ_
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 ؼوشذبزڅ ټبؼـچٻ  ټیك ٴؿاٌز ڂ ټثٷ ټٿ ثٹځؽ ٌؽ ایىشبؼ. ِؽاي اچىشڅ ڂ خؽی سف ٌؽ.اوشٱبڀً ـڂ ـڂی 

 ټی ایځ٭ؽـ ٰڅ ثڃؼٺ ؼاؼڄ ـڂ دؽـ خڃاة ٰی ټٿ ؼڂڀٻ ڀٽی. "ڀكڀی ضف٨ی". قؼ ٸت دؽـ وف دٍز اق ڂ ایىشبؼ

 سفویؽپ؟

 ي چٽڅ. ڂاوٻ ٴؿاٌشڅ ٌفٖ. ٴیفڄ ټی اقټڃپ ـڂ ایځدب ٰځڅ اـاؼڄ چفټڃ٬ٟ  ټی ؼڂڀی ٰڅ و٩شڅ ؼاـٺ دیًٍ،_

 ـچب ٰبـڄ ڀیٽڅ ـڂ دفڂلڄ ٰڅ ٰىی. ٌٽبوز ٌفٰز سڃ اـټبپ ټدڃق ڂ چب ڀ٭ٍڅ ټیٵڅ. ټیٍڅ سٽڃٺ ټب ڀ٩ٟ ثڅ

 .ثیبـی غبڂـی ڂاوڅ اڂڀبـڂ ثبیؽ سڃ...ټڇفقاؼ اوځبؼ سڃ...اڂڀدبوز ټڇځؽن ٰفؼڄ

 .ټیڃټؽ ٘ف٨ٻ ثڅ ٰڅ ٌٽفؼٺ ټی ـڂ چبي ٬ؽٺ ٨٭ٗ  زی؟ ٴځٳ اق ضف٦ چبي

 غڃؼي ڀٽیٵیفڄ؟ ټٿ ایٿ ڂوٗ زیٱبـٺ؟ ٰؽڂٺ ټڇځؽن؟ زفا _

 .ټ٭بثٹٻ ایىشبؼ. ٸطځً ڀفٺ ٌؽ

 .ټځٻ زیك قیبؼی اق ضف٨بي وفؼـڀیبڂـٺ...سڃ ٨٭ٗ ٬جڃٶ ٰٿ ثڇز ټیٵڅ زڅ اوځبؼی ـڂ اق اڂپ ٌفٰز ثیبـی _

 .ثڅ وػشی زیكی اق ضف٨ڇبیی ٰڅ ټی قؼ ـڂ ټی ٨ڇٽیؽٺ. ټشطیف ثب زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ دفویؽٺ

 ی١ځی ؼقؼی ٰځٻ؟_

 .ٸجػځؽ غف ٰځځؽڄ ای قؼدؽـ 

زفا ؼقؼی؟ ایٿ ض٫ ټبوز... سڃ ڀٽیػڃای ث١ؽ زځؽوبٶ دؽـر وفڂوبټڃپ ثٵیفڄ...زځؽ ڀ٩فغبڀڃاؼڄ ـڂ ټیشڃڀی  _

 .ـاضز ٰځی؟ ڀٽیػڃای ٨فثؽ ؼـټبڀً وفیٟ سفدیً ثفڄ؟

 .ثڃؼ دفیؽڄ ـڀٵً ټبؼـ. ؼیؽٺ ـڂ ٨فثؽ اچىشڅ  اق ٴڃٌڅ زٍٻ ٬ؽٺ چبی

 :وفٺ ـڂ سٱڃپ ؼاؼٺ

 .ٿ ثڅ ٌفٰشی ٰڅ سڃي ٰبـ ټیٱځٻ غیبڀز ڀٽیٱځٻثڇً ثٵیؽ ټ_

 .ثڅ ٘ف٦ اسب٬ٻ زفغیؽٺ. ِؽای دڃقغځؽ ِؽا ؼاـ دؽـ ٬ؽٺ چبٺ ـڂ ٌٷ ٰفؼ
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 ...ټیكڀی ٬ٹٽجڅ وٹٽجڅ ضف٨ڇبی ٌؽی  ثكـٲ ٌؽی ټش١ڇؽ_

 .ټبؼـ ڀبِفاٸشٽبوی ٴ٩ز. ثفٴٍشٻ

 ...ټیػڃای ټځڃ ثڅ خبر ثځؽاقپ قڀؽاپ؟ ټٿ ایٿ ٰبـڂ ڀٽی ٰځٻ_

 :ٴ٩ز ـضٽی ثی ثب ؼاٌز زڇفڄ سڃ ٰڅ خؽیشی ثب ڂ قؼ جی٠ّ  دؽـ سٯ غځؽڄ

سٽبٺ قڀؽٴیٽڃ دبی سڃ ڂ ضٽب٬شبر ٴؿاٌشٻ...ٰٻ دڃالټڃ دبی سڃ ڂ ټفیٕز ؼاؼٺ؟ ټی غڃای ضبال ثفاؼـر _

 ی ٰڅ ڂاوٍڃپ ٰبـ ټیٱځی ټیؽڂڀٿ ټ٥كر ټ١یڃثڅ...ٰځشفٶ ـڂ غڃؼر ڀؽاـی؟چٽڃڀبی  ثٽیفڄ؟

زٍٻ چبٺ خٽٟ ٌؽ. ټٿ ٨٭ٗ ِفٞ ؼاٌشٻ ټدفٺ ٰڅ  ٬ٹجٻ ثب چفخٽٹڅ ي ثیٍشف ټی ٌٱىز، اٌٯ سڃ

    .ڀجڃؼٺ

 ـ٨شٻ ؼیٵڅ ایٿ ضف٨بـڂ ثبـٺ ڀٱځی...زڇبـ وبٶ غفخٽڃ غڃؼٺ ؼاؼٺ ټځز زی ـڂ ټیكاـی؟ _

 .دؽـ ٰڃسبڄ ڀیڃټؽ. ٧١ٔ ټٿ ـڂ ټی ؼڂڀىز. ِؽاي ثٹځؽ ڂ ثٹځؽسف ټی ٌؽ

 . ټیٱځڅ ڀزثیفڂ اـؼڀٵی ثب ټیبی ٠ٍڃڄ ڂاوً ٰڅ ٌفٰشی  ټٿ ٸت سف ٰځٻ چٽڃپ ـئیه_

 .ٰفؼٺ چدی  غت ټىٹٽب ایٿ ضف٦ چبی غبڂـی ثڃؼ. ثڅ ڀ٭ٙڅ خڃي ـویؽٺ ڂ ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ

 .ڀٽیشڃڀی ثب ایٿ ضف٨بر ټدجڃـٺ ٰځی ؼقؼی ٰځٻ_

ؼوشً ـڂ ثٹځؽ ٰفؼ ٰڅ سڃ ِڃـسٻ ثكڀڅ...ټبؼـ خی٥ی ٍٰیؽ ڂ ٬ىٽً ؼاؼ. ؼوشً ـڂی چڃا غٍٯ ٌؽ. اټب ټٿ 

ی ٰڅ غڃـؼٺ ڀٵبچً ٰفؼٺ. ِڃـسً ٬فټك ٌؽڄ ثڃؼ. ټڃچبی چبج ڂ ڂاج ثڅ یبؼ سّڃیف ؼیٍت ڂ سڃ ٴڃٌ

 ټی اٌٯ ای ٴڃٌڅ ٰڅ ٨فثؽ ثڅ ٌؽڄ ٴفؼ چبی زٍٻ ثب ڂ زفغیؽٺ  و٩یؽي ثڅ زٍٻ ټیڃټؽ. ټثٷ ؼیٍت!

 .ٰفؼٺ ڀٵبڄ ـیػز

 .اچىشڅ ٬ؽٺ ٬ؽٺ ٠٭ت ـ٨شٻ ڂ ثب ثىشٿ ؼـة اسب٪ دٍز وفٺ ضف٦ چبي ـڂ ٌځیؽٺ
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 ثسڅ ایٿ خڃاة ٰی قڀؽڂپ ثفٺ ټٿ...ټیٹیڃڀڅ ویّؽ  ىز ضف٦اغڅ ؼغشفڄ اثٹڅ ضف٦ یٯ ٬فڂپ ؼڂ ٬فڂپ ڀی_

 سڃ ث١ؽ ٍٰیؽپ ثبال اـټبڀڃ دڃالی اڂڀب....ثٵیف ض٭ٽڃڀڃ ټیٵٻ ثؽڄ...غڃؼغڃاچی ز٭ؽـ سڃ اغڅ زی؟ ټبؼـر...ثؽڄ ـڂ

 ...ؼقؼی ټیٵی

 ....ڄاٸڇی غیف ڀجیځی ؼغشف...ثڇز ټیٵٻ خڃاة ڀؽ"یٯ ـیك ټی ٴ٩ز ٰڅ اغف ثب اظ ثٹځؽ ِؽای ټبؼـ ؼـاڂټؽ. 

 .قاـ ټیكؼ ڂ ِؽای ثڅ چٻ قؼپ ٬ب٫ٌ سڃ ٸیڃاپ ټیڃټؽ

 .ټفؼ سڃاٺ ٰڃسبڄ ثیب...ؼغشفسڅ ٤فیجڅ ٰڅ ڀیىز ٰٻ ثڇً وفٰڃ٨ز ثكپ...ڂ١ٔیشً ـڂ ڀٽیؽڂڀی_

ثڅ وٽز ټبڀشڃٺ ـ٨شٻ ڂ ثب ؼوز چبی ٸفقڂڀٻ یٱی ؼڂسب ثىشٻ. ٰی٩ٻ ـڂ ثفؼاٌشٻ ڂ اق اسب٪ ثیفڂپ قؼٺ. سب اڂټؽپ 

ؼڀجبٸٻ ثیبؼ اق غڃڀڅ ٨فاـ ٰفؼٺ. ِؽای ٴفیڅ ٨فثؽ سب سڃ ٰڃزڅ ټیڃټؽ. اٌٯ چبٺ ثی  ثڅ غڃؼٌڃپ ثیبپ ڂ ټبؼـ

ِؽا ِڃـسٻ ـڂ غیه ٰفؼپ. ڀ٩ّڅ ٌت ثڃؼ غیبثڃپ چب غٹڃر...ثڅ وٽز دبـٮ ڀكؼیٯ غڃڀڅ ٬ؽٺ چبٺ ـڂ سځؽ 

 ٮؼـ ٬بثٷ دؽـ چبی ضف٦. ټیكؼپ وف ثڅ ـڂ ؼـؼر وفٰڃ٨ز ٰڅ ثڃؼ ای غڃڀڅ اق  سف ٰفؼٺ. اوٽڃپ غؽا ثڇشف

. ټیكؼ ؼقؼی ضف٦ ـاضز غیٹی اڂپ ڂ ثڃؼٺ ٰفؼڄ  اټٕب و٩شڅ اڂپ غب٘ف ثڅ ټٿ. ثڃؼ ث١یؽ اقي ٰبـ ایٿ. ڀجڃؼ

ز ـڂ ڀ٭ٙڅ ٩١ٔٻ ٴؿاٌز. ـڂی یٱی اق ڀیٽٱز چبی دبـٮ ؼو ٰڅ ؼٺ ټی ٨فثؽ ثبثز ـڂ خڃڀٻ ؼڂڀىز ټی

 ڀ٩ه. ټیف٨شٻ سفټیځبٶ  اڂپ چٻڀٍىشٻ. ٌبڀه اڂـؼڄ ثڃؼٺ ٸجبوٻ اق قیف ٴفٺ ثڃؼ. سب ِجص ایځدب ټیٽڃڀؽٺ ث١ؽ اق 

 .ڀیىز ٠ٹز ثی غبڂـی وٱڃر  ټیكؼٺ ضؽن ثبیؽ. ٰفؼٺ ټی خڃـ ـڂ ڂاټٻ قڂؼسف چفزڅ ثبیؽ. ٍٰیؽٺ ٠ٽی٭ی

ثی اڀّب٦ ثی ٰٻ ڂٰبوز خٹىڅ ـڂ دیً دؽـٺ ثبق ٰفؼڄ ثڃؼ. ڀٵبچٻ ـڂ زفغڃڀؽٺ ا٘فا٦ دبـٮ. زفا٢ چبی 

. ٰٻ ڂدیً ڀ٩ف ټی ؼیؽٺ. اؼٺ چبیی ٰڅ ڂاوڅ ـڂٌځً اـاټً ثڇز ټی ؼاؼ ڂ ِؽای خیفخیف، خیفخیفٮ چب

دیبؼڄ ـڂی ڀیٽڅ ٌت یب ټثٷ ټٿ ثی وفدځبڄ ثڃؼپ. چٽیٿ ٰڅ وفٺ ـڂ وٽز زخ ټبیٷ ٰفؼٺ زٍٽٻ ؼغشفی ـڂ 

ؼیؽ ٰڅ...زٍٻ چبٺ ٴفؼ ٌؽ. غڃؼي ثڃؼ ټیڃپ ؼـغز چب ثڇٻ قٶ قؼڄ ثڃؼ. ثب چٽڃپ ټبڀشڃ یٍٽی ڂ ٌبٸی ٰڅ 

ثٹځؽ ٌؽٺ. ثؽڀٻ ټځ٭جٓ ٌؽ. زٍٻ اقٺ ثفڀٽی ؼاٌز. اق سفن ٤بٸت ؼڂـ ؼچځً ثىشڅ ثڃؼ. ثب دبچبی ٸفقڂپ 

 ...ڂ سځٻ ثفغڃـؼ ِؽای ڂ ٌؽ سبـ  سڇی ٰفؼٺ. اڂپ ایځدب..!.زٍٻ چبٺ

**** 
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زٍٻ چبٺ ـڂ ثب اـاټٍی ٰڅ قیف دڃوشٻ ؼڂیؽ اچىشڅ ثبق ٰفؼٺ. ٴځٳ ڂ غٽبـ ثڅ ا٘فا٦ غیفڄ ٌؽٺ . ثڅ اوٽڃپ 

ٴٹڃٺ ټی وڃغز ثؽڀٻ ؼـؼ ټی ٰفؼ. یبؼٺ ڀٽیڃټؽ ٰدب ثڃؼٺ. ڀیٻ غیك ڀیٽڅ ـڂٌٿ ثبال وفٺ ڂ ٬بـ٬بـ ٰال٢ چب. 

 .ٌؽٺ ٰڅ ثب ؼغشفٺ ؼغشفٺ ٴ٩شٿ ټفؼی ټیبڀىبٶ وف ثٹځؽ ٰفؼٺ

 .یٱی اق ثب٤جڃپ چبی دبـٮ ثڃؼ. زڇفڄ ڀٵفاپ ڂ دفټڇفي ـڂ ثڅ ٘ف٨ٻ غٻ ٰفؼڄ ثڃؼ

 زفا ایځدب غڃاثیؽی؟ ٨فاـ ٰفؼی ثبثب؟_

قیؽ...ؾـڄ ؾـڄ چٽڅ زیك یبؼٺ ټیڃټؽ. ثب دٍز ؼوز غیىی ٧ٰ ؼڂـ ؼچځٻ ـڂ ثبثب...؟ سڃ دبـٮ ثڃؼٺ...!زڃڀڅ ٺ ٸف

ٴف٨شٻ. ڀبغڃؼاٴبڄ ثڅ وٽشی ٰڅ ؼغشفٮ ایىشبؼڄ ثڃؼ زفغیؽٺ ٰڅ دیفټفؼ ثیسبـڄ اق ـ٨شبـٺ ٌڃٮ ٌؽڄ ٰٽی 

 .٠٭ت سف ایىشبؼ. ڀجڃؼ. ثب اس٩ب٬بسی ٰڅ ا٨شبؼ سٍځح غیٹی ؼیف ثڅ وفا٤ٻ اڂټؽڄ ثڃؼ. زیك سبقڄ ای ڀجڃؼ

ـڂ ـڂی قټیٿ ٴؿاٌشٻ سب ثٹځؽ ثٍٻ. سڃخڅ ای ثڅ ڀّیطز چب دیفټفؼ ڀٱفؼٺ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ٰی٩ٻ ٬ؽٺ چبی ؼوشٻ 

ڀبټیكڂڀٻ ـڂ چٽبچځٳ ضفٰز ؼاؼٺ. غٍٯ ٌؽڄ ثڃؼٺ. زځؽ وب٠ز ثیڇڃي ـڂی قټیٿ ا٨شبؼڄ ثڃؼٺ. اق ڂضٍز 

 .سٍځح ٰفؼڄ ثڃؼٺ.اڂپ ؼغشف...ضشی االپ چٻ ٬ٹجٻ اق سفن ټیكؼ

 زفڂٰیؽڄ ڂ غبٰی چبٺ ٸجبن سٽبٺ ثفٴفؼٺ سب ـ٨شٻ دبـٮ ٰځبـ  ټبٌیٿ چبی ؼـثىشی ثب ضبٸی ټځ٭ٹت ثڅ وٽز

ف ڀٽی ٰفؼٺ خك ؼغشفی ٰڅ ضبال ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼٺ اق ٨ٱ زیك چیر ثڅ اټب ٰفؼپ ټی ڀٵبچٻ سفضٻ ثب چٽڅ. ثڃؼ

 سدؽیؽ ڂڀٽبق ثفای. ٰفؼ سڃ٧٬ ؼڂثبـڄ ـاڄ سڃ. ثیبـٺ ٴیف ټبٌیځی سڃڀىشٻ قڂؼ  سڃچٽبسٻ ڀٍئز ٴف٨شڅ ثڃؼ. غیٹی

 .ثڃؼٺ ټفیٓ ټٿ ؼاٌز ض٫ دؽـ ٰفؼٺ ټی ٨ٱف ایٿ ثڅ ڂ ثڃؼٺ ٌؽڄ غیفڄ ثیفڂپ ثڅ ټبر ڂ غٍٯ ټٿ اټب ٬ڃا

ڂ٬شی ثڅ ٌڇف ـویؽیٻ سفټیځبٶ ڀٵڅ ؼاٌز سب یٱجبـ ؼیٵڅ ټىب٨ف ثكڀڅ. وڅ وفڀٍیٿ ٰفایڅ ـڂ ؼاؼپ ڂ ټٿ چٻ 

ؼ. ضشی ٴڃٌیٽٻ ڀجڃؼ. ٴڃیی ؼیٍت دیبؼڄ ٌؽٺ ڂ ؼوز سڃ ٰی٩ٻ ثفؼٺ سب ضىبة ٰځٻ. اټب ٰی٩ٻ غبٸی غبٸی ثڃ

ٰڅ ضبٸٻ ثؽ ٌؽڄ ثڃؼ سڃ دبـٮ ٰی٩ٻ ـڂ غبٸی ٰفؼڄ ثڃؼپ. ټىشبِٷ ٰی٩ٻ ـڂ قیفڂـڂ ٰفؼٺ سب ٌبیؽ زیكی دیؽا 

 :ٰځٻ. ِؽای ـاڀځؽڄ ؼـاڂټؽ. ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ٜبچفٺ اڀؽاغز ڂ ثب سځؽی ٴ٩ز

 .ای ثبثب غبڀٻ اق اڂٶ ټیٵ٩شی ڀؽاٌشی سب ثځكیٿ ضفڂټز ڀٽی ٰفؼیٻ_

ـڂ اق ؼاغٷ ٴبق ٴف٨شٻ ڂ ثب ـڀٳ ـڂیی قـؼ ؼڂـڂثفٺ ـڂ ڀٵبڄ ٰفؼٺ سٿ ِؽاي ثڅ ٬ؽـی ثٹځؽ ثڃؼ ٰڅ چٽڅ  ٸجٻ

  .ـڂ ټشڃخڅ ټب ثٱځڅ
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 .ـڂقی ټبـڂ ثجیٿ سڃـڂغؽا...وفِجطی ؼقؼ وڃاـ ٰفؼٺ _

 زڃڀڅ ٺ اق ٴیدی ڂ وفؼـؼی ٰڅ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ٸفقیؽ. ڀٽی سڃڀىشٻ ؼڂؼ٬ی٭څ ؼیٵڅ وفدب ثڅ ایىشٻ ڂ ٰځشفٸی ـڂی

 .غڃؼٺ ؼاٌشڅ ثبٌٻ

 .اڂٶ ِجص ثڃؼ ڂ ټٙٽئځب ضشی ثڅ سیځب ڂ چٽشب چٻ قڀٳ ټیكؼٺ ٴڃٌی ـڂ خڃاة ڀٽیؽاؼپ

 ...٨فڀٵیه_

   .ثڅ وٽز ِؽا زفغیؽٺ چٽیٿ ٰڅ اق ؼڂـ ٬ؽٺ چبی ثٹځؽي ـڂؼیؽٺ ثی اغشیبـ قؼٺ قیف ٴفیڅ ڂ ٘ڃ٨بڀی ٴ٩شٻ

ایٿ چٽڅ ٴیدی ڂ ؼـټڃڀؽٴی، ـڂش ڂ سځٻ اق  ٬جٷ اق ثڅ قاڀڃ ا٨شبؼڀٻ ثڅ وف٠ز ثڅ ٘ف٨ٻ دبسځؽ ټیٱځڅ. ثبڂخڃؼ

 .ضفٰشً اـاټً ټیٵیفڄ ڂ غیبٸٻ ـڂ ـاضز اق ایځٱڅ قیبؼ چٻ ٤فیت ڀیىشٻ

چٽیٿ ٰڅ ثڇٻ ټیفوڅ قیفثبقڂٺ ـڂ ټیٵیفڄ ڂ ثڅ اڀی چ٫ چ٭ٻ سڃ ٩٬ىڅ ویځڅ ي ٴٻ ټیٍڅ. وفٺ ـڂ سڃ ویځڅ 

 .ټڅ ٰفؼاي ٨ٍفؼ. ثب ٸفقی ٰڅ ثؽسف اق ټٿ سڃ ِؽاي ثڃؼ سڃ ٴڃٌٻ دفیٍڃپ قټك

 ایٿ زڅ ضبٸڃ ـڂقیڅ؟ _

 اق ٧١ٔ  ٴفیڅ قڀٳ ؼاـٺ ثځؽ ڀیڃټؽ. اق ٴف٨شٵی ِؽاي ڂ ٸطٿ وفقڀٍٵف ي ثؽسف ثی سبة سف ٌؽٺ؛ اقایٿ ،

 .ؼـثفاثفي اثفڂـیكی ایٿ

 ضبٶ ثڅ سب ٰڅ غڃثی ضه چكاـ ټثٷ  ؼوشً ؼڂـٺ ضٹ٭څ ٌؽ ټثٷ یٯ ض٩بٚ ټثٷ یٯ سٱیڅ ٴبڄ ټطٱٻ.

 .ڀؽاٌشٻ

 .ثػً ؼـایٿ ڂاڀ٩ىب ضٕڃـي ٴفټب ثڃؼ اٸشیبٺ

اقؼضبٺ ثیٍشفی ـڂ ا٘فا٨ٽڃپ ضه ټی ٰفؼٺ. ِؽای ٴفیڅ ټٿ ڂ ٘ڃ٨بڀی ٰڅ ټٿ ـڂ سڃ ا٤ڃًٌ ټی ٨ٍفؼ 

یځڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ اق غٍٻ ثبال و ٩٬ىڅ دسٍڃپ در ٰڅ ټىب٨فچبیی ڂ چب ـاڀځؽڄ  ټیڃپ ایٿ خٽ١یز ؼیؽڀی ثڃؼ.

 .یب زٙڃـ ؼڂـٺ ٰځڅ اق ایٿ ټطیٗ دبییٿ ټی ٰفؼ؛ سذً ٬ٹجً ـڂ ټی ٌځیؽٺ. ڀٽی ؼڂڀىز زٙڃـ ټطڃٺ ٰځڅ
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خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼپ سب ٌبچؽ یٯ سفالؼی ٤ٻ اڀٵیف ثبٌٿ ڂ ـڂقڄ ٌڃپ ـڂ ٌفڂٞ ٰځٿ. قټبپ ٰڅ ًٰ اڂټؽ ثی اثب ڂ 

 .ثی ٌفٺ ڂ ثی غؽا ڂ دی٥ٽجفی اڀٵٍز اسڇبټٍڃپ ثٹځؽ ٌؽ. ٤یفر ٘ڃ٨بپ ـڂ ثڅ ؼغشف ٤فیجڅ ای ڀٍڃڀڅ ٴف٨شٿ

 .!ټ١ٹڃٺ ڀیىز زیٱبـٌڅ ڂٶ ٰځٍٻ ڀیىز _

 .ټبپ اق ٬ٕبڂر...اټبپ اق ؼیؽڄ چب ڂ ڀؽیؽڄ چبا

 .ثبثب ؼغشفڄ اؼاٌڅ...٨٭ٗ ټیػڃاوز سڃـٌڃ دڇٿ ٰځڅ_

 .ڂوٗ ایٿ چٽڅ ڀبټطفٺ غدبٸز ڀٽیٱٍٿ_

 .ثفڂ یٯ خب ؼیٵڅ ڀبقٌڃ ثٱً. ٌبیؽ ثیٍشف ثڇز ـویؽ_

ٺ؛ ټٿ ټیٽفؼٺ ٰب٨ی ثڃؼ؟ ثب چفخٽٹڅ ٌفٺ ټی ٰفؼٺ، دیً زٍٻ ٘ڃ٨بپ. اة ٌؽٺ. ثی ڀ٩ه ٌؽٺ. غٍٯ ٌؽ

ټیڃپ ثبقڂچبیی ٰڅ ثب ٨ٍفؼپ ٌڃڀڅ چبٺ اـڂټٻ ټی ٰفؼ اټب غڃؼي ٠ٕٹڅ و٩ز ټی ٰفؼ اق غٍٽً اق ٤یفسی 

 .ٰڅ ؼٶ ؼغشفڂڀڅ ٺ ـڂ ټی ثفؼ

سبة وف ثٹځؽ ٰفؼپ ڀؽاٌشٻ. ِؽای وبیً ؼڀؽڂپ چبي ـڂ ټی ٌځیؽٺ. ٬ٹجی ٰڅ سذً ٴف٨شڅ ثڃؼ. ڂخڃؼی ٰڅ 

 .١ٌٹڅ ڂـ ټی ٌؽ

ٻ ٬ٹ٭ٹٯ ؼاؼپ ٤یفسً ز٭ؽـ ڂاوً وځٵیٿ سٽڃٺ ټیٍڅ؛ ضؽا٬ٷ ڂاوڅ ثڅ ٬ؽـی ٌځبغز اقي ؼاٌشٻ سب ثؽڂڀ

 .اؼټی ټثٷ اڂپ ٰڅ و١ی ټی ٰفؼ ثڅ ؼڂـ اق ضبٌیڅ قڀؽٴی ٰځڅ یب اثفاق ٠ال٬څ ٰځڅ

وف ٨فڂ ثفؼ ڂ غیٹی غڃؼؼاـ ثؽڂپ سڃخڅ ثڅ ا٘فا٨یبڀً ٬ّؽ ثفؼپ ټٿ ـڂ ؼاٌز. چٽیٿ ٰڅ غڃؼي ـڂ وذف ټٿ 

  ٽ١یز ـڂ ؼاٌشیٻ ـاڀځؽڄ ؼـثفاثفټڃپ ٬ؽ ٠ٹٻ ٰفؼٰفؼ ڂ ثب زځؽ ٬ؽٺ ٬ّؽ ٠جڃـ اق ثیٿ خ

 :ٴ٩ز  ڂ ثب ؼوشی ٰڅ ثڅ ٰٽف قؼ ِؽاي ـڂ ـڂی وفي اڀؽاغز. ثب ٸطٿ قڀځؽڄ ڂ دفسٽىػفی ڀیٍػځؽ قؼڄ

 غبڀٻ ایٿ اال٦ ثؽ ٰڅ ٰٿ ضىبة ټبـڂ دڃٶ  ٰدب ؼاؼاي....چفٰبـٌی...ؼاؼاًٌ، ٌڃچفي...چفٰىڃ ٰبـٌی..._

 .ؼیؽیٻ چبٺ ِطځڅ ایٿ اق ٺ ٰب٨ی اڀؽاقڄ ثڅ. ٌؽیٻ
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 ټٍشی اي خٽٹڅ ٌؽپ سٽڃٺ اق ٬جٷ ڂ  غؽای ټٿ ٘ڃ٨بپ غفڀبوی ٍٰیؽڄ ڀب٬ب٨ٷ ثڅ ٘ف٨ً غیك ثفؼاٌز

. چٽڅ ثڇز قؼڄ اق ٰبـي چیځی ٍٰیؽپ ڂ زځؽ ڀ٩فی ثڅ ٘ف٦ ـاڀځؽڄ ٰڅ اق ٔفة ٌّز قؼ ٨ٱً سڃ ټطٱٻ

څ ٸجً ٴؿاٌشڅ ثڃؼ ـ٨شٿ. ـڂی قټیٿ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ڂ چبج ڂاج ثڅ ڀ٩ه قؼپ ٘ڃ٨بپ ڀٵبڄ ټی ٰفؼ ڂ ؼوشی ٴڃٌ

٘ڃ٨بپ ؼـضیځی ٰڅ ؼوشٻ ـڂ ټطٱٻ ثیٿ ؼوز ؼاٌز ؼوز اقاؼي ـڂ ثبال اڂـؼ ڂ ثب ِالثشی ٰڅ ثڅ ِؽاي 

 :ؼاؼڄ ثڃؼ ٴ٩ز

 .ایځڃ قؼٺ سب یبؼر ثبٌڅ ثبثز ؼڂچكاـ دڃٶ ـڂ ڀبټڃن ٰىی اوٻ ڀكاـی ٌڃ ڂاوڅ غڃؼر ـاڄ ثځؽاقی_

ی٧ دڃٸً ـڂ ثفؼاٌز ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ زځؽ ڀٵبچً ـڂ ثیٿ خٽ١یز زفغڃڀؽ . اقدٍز خیت خیځً ٰ

 .اوٱځبن ثبال اڂـؼ ڂ ؼـ ټ٭بثٷ ِڃـر ٌفټځؽڄ ـاڀځؽڄ دفر ٰفؼ اؼاټڅ ؼاؼ

 .ِؽ٬څ وفی قڀٻ_

ثی اڂا ثب ٸت چبی ٸفقڂپ ٌڃٰڅ ٌؽڄ ٸت قؼٺ ٘ڃ٨بپ! اڂج غال٬یز ڂ ا٠شفأٻ ؼـثفاثف غبڀٽً غٙبة ٌؽڀٻ 

 !ثڃؼ

 .ز وفغڃؼي ٍٰیؽثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچٻ ٰځڅ ؼوشٻ ـڂ ټطٱٻ ٴف٨ز ڂ دٍ

 ـ٨شبـ ثب االپ  ثڅ ڂٔڃش ؼوشٻ سڃ ؼوشً ټی ٸفقیؽ. ٔفثبپ ٬ٹجٻ اٴف ثفای قڀی وفٴفؼڂپ، ثبقیً ڀٵف٨شڅ ثڃؼ

 . ڃ٨بپ ٠فثی ټی ـ٬ّیؽ. زڅ ثىب اق غڃٌطبٸی ٤ً ټی ٰفؼٺ٘ سځؽ

چٻ  اٌٯ چبٺ ایځجبـ اق ـڂی سڃخڅ ڂ ٸڃوی ٸطٝڅ ای ٰڅ ٴفیجبپ ٴیفٺ ٌؽ خڃٌیؽ. اڂڄ غؽای ټٿ اٴف ٨فثؽ  

 یٯ ټثٷ ٌؽ؛ وڃق ڂ ِؽا ثب  قؼڀٻ قاـ ٌؽر ؟! ٨فثؽ زی  ثكـٴشف ثڃؼ ضشٽب ثڅ ایٿ ٌؽر ٤یفسی ټی ٌؽ!

فڄ ڂضٍشځبٰی ـ٨ز. ی١ځی ثی ِؽا سفٺ ټی سڃڀی ڂـ ثكڀی!. اڂپ ٨٭ٗ ثفای ټٿ ٤ زٍٻ ٘ڃ٨بپ! ټفؼڄ ٌڃچف

ِفاـ ثڃؼ ٰڅ ٌڃڀڅ ثڅ ٌڃپ ټثٷ ٨فثؽ ثڃؼ؛ زڅ سٹع ڂ زڅ ٤ٹٗ چب!. ثیځیٻ ـڂ دفوفڂِؽا ثبال ٍٰیؽٺ.ضبال زڅ ا

اي ؛ سٱیڅ ثڅ ثبقڂي ٬ؽٺ ثفؼاـٺ؟. اڀٵبـ ڂا١٬ب ثبڂـي ٌؽڄ ثڃؼ چٽىفټڅ ٰڅ ٬یؽ ضالٶ ڂ ضفڂٺ ـڂ قؼڄ ثڃؼ! 

 .قؼ سٍف  ٰٽی ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ اټب ثڅ ٬ؽـی ٠ّجی ڂ سڃ ٨ٱف ثڃؼ ٰڅ

 ...ایځدب ڀڅ...ټبٌیٿ خٹڃسفڄ _
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 اٸ٭ب ثڇٻ ـڂ ؼـآڂـؼپ سّبضت ثڅ ضه ٌؽ قؼڄ ڂ ؽٌځی ٰڅ چبیی ضف٦ اق سال٨ی ثڅ ٌبیؽ  ؼوشً ټطٱٻ سفٌؽ.

ؽویبر ټٿ ثڃؼ. ض ڂـا زیكی ټیكؼ ٰڅ ڀ٩ىی ڀ٩ه ڂ ي ویځڅ ٩٬ىڅ وځٵیځی ڂ ٰال٨څ چبی ضفٰز اټب ٰځڅ

٘ڃ٨بپ اق زیكی ڂضٍز ٰفؼڄ ثڃؼ زیكی ٰڅ ثب ټٍز ٌؽپ دځدڅ چبي ڂ ٨ٍبـی ٰڅ ثڅ ٰش٩ٻ ټیبڂـؼ ڂ زځٳ 

ٴڃیب ضڃاوً ایځدب ڀجڃؼ غیفڄ ثڅ ـڂثفڂ ثب اغٻ ٠ٽی٭ی  ٌؽپ ثیٿ ټڃچبي و١ی ثف ٨فاټڃٌیً ـڂ ؼاٌز.

اقؼـڂپ غڃؼغڃـی ټی ٰفؼ. ټبٌیٿ ـڂ غیٹی ؼڂـ دبـٮ ٰفؼڄ ثڃؼ ثڅ ٘ڃـی ٰڅ ؼیٵڅ ـټ٭ی سڃ دبچبٺ ڀٽڃڀؽڄ 

 .ثڃؼ. ٧١ٔ چٻ ؼاٌشٻ ڂ ٰڃ٨شٵی ثؽپ چٻ ثی ٠ٹز ثفایٿ ڀبسڃاڀی ڀجڃؼ

 ټیٍځبغشٻ ثیٵبڀڅ ثڃؼ ٴ٩شٻثڅ ٘ف٨ً وف ثبال ثفؼٺ ثب ٸطځی ٰڅ قیبؼ ثفای ٨فڀٵیىی ٰڅ 

 ...ټیٍڅ ټٿ ایځدب ثبٌٻ سب سڃ ټبٌځیڃ ثیبـی_

 :اؼ ڂ ثب اغٻ سٍؽیؽ ؼاـی ٴ٩زؼ سٱڃپ وفی  ثبقچٻ ڀٵبچٻ ڀٱفؼ ضشی ٸطٝڅ ای ِجف ڀٱفؼ

 ...زیكی ڀٽڃڀؽڄ_

 ـڂ سڃ٨ی٭ی ٘ڃ٨بپ اق خؽیؽی ٌػّیز. ٌؽٺ غیفڄ ٠ّجبڀیً ـظ ڀیٻ ثڅ ڂ  ټش١دت اق ـ٨شبـي وٱڃر ٰفؼٺ

 غڃـؼٰځی ٠ّبة غڃڀىفؼی ڂ اـاټً ڂ ڀؽاٌز زڇفڄ ثڅ ٸجػځؽی چیر ؼیٵڅ ٰڅ ٰىی. ثڃؼ ٴؿاٌشڅ ڀٽبیً ثڅ

 ټی ویف ای ؼیٵڅ ؼڀیب سڃ. ټیكؼ وفغی ثڅ غٍٻ ٌؽر اق دڃوشً  ټی ٰڅ ٨ٱً ـڂ ثڅ چٻ ټی وبثیؽ ڂاؼ. 

 .ٰفؼ ټی غبٸی ٰڃ٨شٻ ثؽپ وفٺ ـڂ ضفًِ ڂ ٍٰیؽ ټی ٨٭ٗ غڃؼي ثب ـڂ ثؽثػز ټٿ ٰڅ ٰفؼ

چبٺ ٬ؽ ٤بـ اق چٻ ثبق ٌؽ. ؼقؼٴیف ټبٌیځی ٰڅ ټ٭بثٹً ایىشبؼیٻ ـڂ قؼ ڂ ؼـة خٹڃ ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ ! ٸت 3ټكؼا

ټځشٝف ایىشبؼ سب وڃاـ ثٍٻ. اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼٺ. ضبال ټٿ سڃ چذفڂر ثڃؼٺ. ایٿ غڃاة ثڃؼ یب....؟ غؽایب ټٵف 

 .ټی ٌؽ

شٻ ایٿ یٱی ؼڂـ اق ؾچٿ ثبٌڅ. خب ټىشبِٷ ڂ ثب زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ ثڅ ټبٌیځً ڀٵبڄ ټی ٰفؼٺ. سڃ٬ٟ ؼاٌ

ؼاٌز ؼوز ـڂي ټی ٍٰیؽٺ سب ٸٽه ٍٰځٻ. ضشی ټؽٶ ڂ ـڀٳ ټبٌیٿ یٱی ثڃؼ!. غڃؼؼاـ زڃڀڅ ٺ ٸفقیؽ سب 

اٌٱٻ وفاقیف ڀٍڅ. ٘ڃ٨بپ اوٽٻ ـڂ ِؽا قؼ زځؽ ټفسجڅ ټڇٻ ڀجڃؼ. ټڇٻ ټبٌیځی ثڃؼ ٰڅ ضشی سڃ غڃاة چٻ 

 !ټؽٸً ـڂ ټی ؼڂڀىشٻ ڂ اق ؼڂڀىشځً س١دت ٰفؼڄ ثڃؼٺ
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ثبـٺ  "غٷ ڂ١ٔی"اق ؼـڂپ ٸفقیؽٺ. ـڀٳ دفیؽ. ٘ڃ٨بپ دڃ٨ی ٍٰیؽ اق ایٿ ټځٵی ڂ وفی سٱڃپ ؼاؼ قیف ٸجٻ 

 .ٰفؼ. ٰش٩ٻ ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب قڂـ وڃاـٺ ٰفؼ

   ـڂ ؼـة ڂ١ٔیز اق ڀٵفاپ ٘ڃ٨بپ  اق ٠ٙف اٌځبیی ٰڅ قیف ثیځیٻ دیسیؽ یٱؽ١٨څ قیف ٴفیڅ قؼٺ.

 .ٌؽ ؼ٬ی٫ ِڃـسٻ سڃ ای ٸطٝڅ  پ ڀٍىز.ثىز. زیكی اق ِځؽڂ٪ ٠٭ت ثفؼاٌز ڂ دٍز ٨فټڃ

 ثبق زفا ٴفیڅ ټیٱځی؟_

وفی ثبال دبییٿ ثفؼٺ. ی١ځی چیسی! چٽیٿ ټڃڀؽڄ ثڃؼ ؼاوشبپ ٌجٻ ـڂ ؼڂثبـڄ سٱفاـ ٰځٻ سب ایځجبـ اڀٳ ؼیڃڂڀٵی 

 .ثكڀڅ

 .ٸجػځؽڄ ټڇفثڃڀی قؼ. غٻ ٌؽ دشڃ ٰڃزٯ ِڃـسی ثیٿ ؼوشً ـڂ ـڂی ٌڃڀڅ چبٺ اڀؽاغز

 .ؼاٌشٻ. ٴفټز ټیٱځڅ٨٭ٗ چٽیځڃ سڃ ټبٌیٿ  _

 .ثڃی ڀڃقاؼ ڂ ٠ٙف ویت ٌیفیٿ ټی ؼاؼ. ثی اغشیبـ زٍٻ ثىشٻ ڂ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ

 .ټبٶ ؼغشفټڅ_

 :ٸجػځؽ قؼٺ ڂ ؼـ ضیځی ٰڅ ثب اوشیٿ ټبڀشڃٺ اٌٯ چبٺ ـڂ ټی ٴف٨شٻ ٴ٩شٻ

 .غڃي ثڃئڅ _

 :ثڅ سبییؽ اق ضف٨ٻ وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ ثب اوشبـر ڂ قؼپ ـاچځٽب ٴ٩ز

 .ثڃی ؼٸجف غییٹی اـڂټٻ ټیٱځڅچفټڃ٬ٟ ٠ّجی ٺ _

ایٿ اـاټً ثڅ ټٿ چٻ وفایز ٰفؼ ٘ڃـی ٰڅ دشڃ ـڂ سب قیف ثیځیٻ ٍٰیؽٺ ڂ وفٺ ـڂ ثڅ دٍشی ِځؽٸی سٱیڅ 

 .ؼاؼٺ

 .ثڅ ڀیٽفغً غیفڄ ٌؽٺ. چڃقچٻ ٠ّجی ثڅ ڀٝف ټیڃټؽ. اق دبـٮ غبـج ٌؽ. ټشڃخڅ ڀٵبچٻ ٌؽ
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ـویؽٺ ټیؽڂڀی ثب ایٿ ڂ١ٔیز ٰبـر ثڅ ٰدب  زفا ڀٵ٩شی ایٿ وب٠ز ټیبی؟ اٴف ټٿ قڂؼسف اق ٬فاـټڃپ ڀٽی_

 ٍٰیؽڄ ټی ٌؽ؟

 .ٴیح اق ضفَ ٰالٺ ڂ خٽٹڅ اي ټفؼؼ سٱفاـ ٰفؼٺ

 !٬فاټڃپ؟   -

 .قؼ دڃقغځؽی  ٴڃٌڅ زٍٽی اڀؽاغزِ_

 .ڀٽی غڃاؼ ثڇٻ ث٩ڇٽڃڀی ڂاوز چیر اـقٌی ڀؽاـٺ ٰڅ ضشی یبؼر ڀٽیبؼ ثب ټٿ ٬فاـ ٴؿاٌشی  -

 .هټٿ ټیػڃاٺ غڃؼټڃ ثڇز ثبثز ٰځٻ ٨فڀٵی

 ثبثز ٰځڅ؟

 .٨ٱف ټیٱفؼٺ ثب ا٠شفا٨ی ٰڅ ؼیفڂق ثڇز ٰفؼٺ ٨ڇٽیؽڄ ثبٌی ز٭ؽـ ڂاوٻ ټڇٽی  -

 ڂاوً ټڇٽٻ؟

 :ٴ٩شٻ  ٠ّجی. قؼ ټی ٰڅ چبیی ضف٦ ثڅ  زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ ڂ ثی سڃخڅ  -

 .ثڇز ټیٵٻ ٰؽڂٺ ٬فاـ؟ اِال سڃ سڃ سفټیځبٶ زیٱبـ ټیٱفؼی؟   -

ثؽ ثڃؼ دیً ټڇځؽن خی٣ قؼپ ڂ ثی اؼثی؟ ثؽ ثڃؼ ِؽا ثٹځؽ ثب زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ ثڅ ٘ف٨ٻ وف زفغڃڀؽ. 

 ٰفؼپ ڂ زبٸڅ ټیؽڂڀی ٌؽپ؟

 :ټش١دت اق ؼاؼٺ ڂ ڀ٩ىی ٰڅ ټی ٸفقیؽ ٴ٩ز

٬فاـی ٰڅ ؼیٍت ثبچٻ ٴؿاٌشیٻ...یٯ ڀ٩ّڅ ٌت قڀٳ قؼی چ٫ قؼی. ٴ٩شی ثب غبڀڃؼڄ ر ؼ٠ڃار ٌؽڄ ثبیؽ _

 .یٻ. ٴ٩شی چیر ڂ٬ز غبڀڃاؼڄ ر ؼـٰز ڀٱفؼپثفٴفؼی ...ٴ٩شی اٴف ڂاوز ټڇٽٻ ثیبٺ ؼڀجبٸز...ٰٹی ضف٦ قؼ
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 چبي ضف٦ اق زیكی ټجڇڃر ڂ ټبر. ثڃؼٺ ٰفؼڄ ڂضٍز  اڂپ ټی ٴ٩ز ڂ ټٿ چف ثبڀیڅ ٬ٹجٻ ایىز ټی ٰفؼ.

ؼـة  ثڅ زىجیؽٺ ڂ ٍٰیؽٺ خی٥ی یٱجبـڄ ثڃؼ ا٨شبؼڄ خڃڀٻ سڃ ٰڅ سفوی ثب ثڃؼٺ؟ قؼڄ قڀٳ ټٿ. اڂـؼٺ وفؼـڀٽی

 .یٱؽ١٨څ ٘ڃ٨بپ ټبٌیٿ ـڂٰح ٰفؼ. ٌڃٰڅ ٌؽ ټبٌیٿ؛ اڀٵبـ ٘ڃ٨بپ اؼٺ ٨ٕبیی ثڃؼ.

 ...ټٿ ثب ٰىی ضف٦ ڀكؼٺ ټٿ ڀجڃؼٺ ټٿ  _

 ټثٷ زفغیؽ؛ وٽشٻ ثڅ  ثب ِؽای ثڃ٪ ټبٌیٿ چب ضڃاوً ـڂ اق ټٿ ٴف٨ز ڂ ٴڃٌڅ ای ټبٌیٿ ـڂ دبـٮ ٰفؼ.

 .ثڃؼٺ زىجیؽڄ ؼـ ثڅ ٠ځٱجڃر

 ...٨فڀٵیه     -

ڂدبي ـڂ ٴٻ ٰفؼڄ ثڃؼ. ڀٽی ؼڂڀىز زڅ ڂاٰځٍی  ٘ڃـی اوٽٻ ـڂ ِؽا قؼ ٰڅ اق ِؽسب ٨طً ثؽسف ثڃؼ. ؼوز

 .ؼاٌشڅ ثبٌڅ

 :ؼوز چبي ـڂ ثبال اڂـؼ ڂ ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ٴ٩ز

 .چیه... غیٹی غت. اـڂٺ ثبٌڅ_

ټٿ ڀجڃؼٺ ٘ڃ٨بپ...ټٿ ڀٽیؽڂڀٻ سڃ ایځب ـڂ اقٰدب ټیؽڂڀی ڂٸی ټٿ ڀجڃؼٺ ټٿ ڀجڃؼٺ. ټٿ زفا ثبیؽ یٯ ڀ٩ّڅ _

 ٌت قڀٳ ثكڀٻ؟

ؼیٍت ـڂ سڃ ؾچٿ اڂـؼٺ ڂ چفاس٩ب٬ی ٰڅ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ـڂ ثب ِؽایی ٰڅ ٸفقًٌ  ټثٷ اضٽ٫ چب وفی سٱڃپ ؼاؼ.

 :ؼـ اغشیبـٺ ڀجڃؼ خی٣ ؼاـ ٴ٩شٻ

 ....ثب دؽـٺ ؼ٠ڃاٺ ٌؽ. قؼٺ ثیفڂپ. ـ٨شٻ دبـٰی ٰڅ ثڅ غڃڀٽڃپ ڀكؼیٯ ثڃؼ. اڂڀدب _

 .زٍٻ چبٺ اټیؽڂاـ ٴفؼ ٌؽ

 .ضشٽب ټڃ١٬ی ٰڅ ثیڇڃي ٌؽٺ ؼقؼڄ ثڅ سڃ قڀٳ قؼڄ_

 .ٱڃپ ؼاؼٺسځؽ سځؽ وفی س

 .اـڄ غڃؼٌڅ ټٙٽئځٻ  -
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ٰال٨څ اق ـ٨شبـٺ ؼوز چبٺ ٰڅ ثڅ ؼوشٵیفڄ ثبال ثځؽ ثڃؼ ـڂ ٴف٨ز ڂ دبییٿ اڂـؼ. ثب ایځٱبـي اق ٌیٍڅ ٰٽی 

 .٨بِٹڅ ٴف٨شٻ

 :ٌٽفؼڄ ٌٽفؼ ثب اـاټً سڃ سػٻ زٍٻ چبٺ ٴ٩ز

 .اـڄ سڃ ؼـوز ټیٵی...اِال ِؽای سڃ ڀجڃؼ  -

 .ٸت ٴكیؽٺ سب اٌٱٻ ٨فڂ ڀفیكڄ

 فؼڄ ثڃؼ. ض٫ ؼاٌز ٰؽڂٺ ؼقؼی ثڇً ټی ٴ٩ز ټٿ ثب غبڀڃؼڄ ٺ ؼ٠ڃا ٰفؼٺ؟ثبڂـ ڀٱ

ڀشڃڀىشٻ غڃؼٺ ـڂ ٰځشفٶ ٰځٻ. ٴڃٸڅ چبی ؼـٌز اٌٯ ـڂی ٴڃڀڅ ٺ ـڂڂپ ٌؽ. ؼٺ ڂ ثبقؼټی ٴف٨ز. ثب ِڃـر 

 ٴٹڃٺ سڃ. ٍٰیؽ ٠٭ت ٠ٽی٭ی ڀ٩ه ثب ڂ ڀیبڂـؼ سبة  اٌٱی ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ټٹشٽىبڀڅ. ٘ڃـی ٰڅ ؼ٬ی٭څ ای

 .ڀجڃؼٺ ټٿ ثٵٻ ثٱٍٻ؛ ؼٸی سڅ اق ٨فیبؼ ڃؼث ٰفؼڄ ٴیف

 . ؼ٬ی٭څ ای سڃ وٱڃر اڂپ ڂ چ٫ چ٫ چبی ټٿ ٴؿٌز

 :زځٵی ثڅ ټڃچبي قؼ ڂ ثب غځؽڄ ثڅ سّځ١ی ٴ٩ز

 ټیػڃای ِجطبڀڅ ٰدب ثفیٻ؟        -

 ټشطیف ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ضبٶ ڂ ـڂقڄ ٺ ـڂ ڀٽی ؼیؽ؟

 .ٸجػځؽڄ ڀیٻ ثځؽی دف ټطجشی قؼ ڂ ؼوشٻ ـڂ ٨ٍفؼ

ؼر ڀجبٌڅ ثب ټٿ ٬فاـ ٴؿاٌشی ټڇٻ ڀیىز ټڇٻ ایځڅ ضبال ایځدب ث١ؽ یٱىبٶ ٰځبـټی...ؼٸٻ غڃٌڅ ضشی اٴف یب_

 .چىشی

ِؽاي ڂ ٸطځً اـڂٺ ڂ ٤ٽٵیٿ ثڃؼ. اقغڃؼٺ غدبٸز ٍٰیؽٺ. ڀٵبڄ ؼڂغشٻ سڃ زٍٻ چبی ٬ڇڃڄ ای ٰڅ ثی دفڂا 

 .ثڇٻ قٶ قؼڄ ثڃؼ
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غف ٰفؼپ ؼغشف ټڃـؼ ٠ال٬څ اٌڃپ ـڂ وبٸڅ ای ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ٬ّؽ ـاٺ ٰفؼپ یب چٽڃپ  78ټثٷ دىف ثسڅ چبی 

ؼاٌشٿ. ټٿ اق ایٿ ٰبـي غڃٌٻ اڂټؽ. ثب دیٍځڇبؼي ڂ ایٿ ڀٵبچً. ټی غڃاوز چٽڅ زیك ـڂ ٨فاټڃي ٰځٻ. 

 ...اٴف ٨فڀٵیه ؼڂـڂق دیً ثڃؼٺ زځؽٌٻ ټی ٌؽ. ـڂ سفي ټیٱفؼٺ. ثؽڂ ثیفاڄ ثبـي ټی ٰفؼٺ اټب ضبال

دبي ڀٵبچً ټی ٰفؼٺ ڂ اخكای ِڃـسً ـڂ ثڅ یبؼ ټی ڂا١٬ب چٽڅ زیك ٸطٝڅ ای ٨فاټڃي ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ دبثڅ 

وذفؼٺ. ٨ٱً ڀڅ قاڂیڅ ؼاـ ثڃؼ ڀڅ ٍٰیؽڄ. ٴفؼ ڂ سڃ دف. اثفڂچبی دفدٍز ڂٸی ضبٸز ؼاـ. دڃوز ٴځؽټی غڃي 

 .!ـڀٵی ؼاٌز. سڅ ـیٍڅ ای ٰڅ ثڅ زڇفڄ اي ټیڃټؽ. قیبؼٺ زٍٻ ثفاؼـی ڀؽاٌشٻ

 ثیب ی ٬فاـی ثكاـیٻ؟ _

 .وفٺ ـڂ سٱڃپ ؼاؼٺ

 .څ ٨فاټڃي ٰٿ ثڅ ټٿ قڀٳ قؼی اټب چٽیٍڅ ثڇٻ قڀٳ ثكپ ڂ٬ز ڂ ثی ڂ٬زسڃ چٽیٍ_

سڃ اڂج ؼـټڃڀؽٴی ثڅ ضف٨ً غځؽیؽٺ. غځؽڄ چبی سٹػی ٰڅ اق ؼـڂپ ټٕٙفة ڂ دفیٍڃپ ثڃؼٺ؛ ٨٭ٗ ض٩ٛ 

 .ٜبچف ثڃؼ. ڀٽی غڃاوشٻ دیً اق ایٿ ؼـ ڀٝفي ١ٔی٧ ڂ ؼیڃڂڀڅ ثڅ ڀٝف ثیبٺ. ټٿ زڅ ټفٴٻ ٌؽڄ ثڃؼ؟

 :غیفڄ ثڅ ٸجػځؽٺ ٴ٩ز

 ...ٰب٨څ ٌبح؟ ٰب٨ی...غڃڀڅ ٬ڇڃڄ  ٰدب ثفیٻ غبڀٻ؟_

ؼوز اق غځؽیؽپ ٍٰیؽٺ ڂ ٸجٻ ـڂ ثب قثڃپ سف ٰفؼٺ. سڃ ټڃؼ ثیفڂپ ـ٨شٿ ؼـ ایٿ ڂ١ٔیز ڀجڃؼٺ. ثڅ ٌؽر غىشڅ 

 .ثڃؼٺ. ٌبیؽ ث١ؽ اق یٯ غڃاة ٠ٽی٫ چٽڅ زیكـڂ ثڅ یبؼ ټی اڂـؼٺ

 :ؼـڂ٤ٻ ؼوشی ثڅ ټبڀشڃٺ ٍٰیؽٺ ڂ ٴ٩شٻ سڃ چٽڃپ ٸطٝڅ ای ٰڅ غیفڄ ٺ ثڃؼ ثب ٴڃٌڅ زٍٽی ڂاوڅ ـڂ ڀٍؽپ

 .ثب ایٿ ٸجبوب ٠ٽفا...ثكاـ ث١ؽ یٱىبٶ غڃٌشیخ ثبٌٻ_

 .غځؽڄ یٯ ڂـی ثڅ ٸطٿ ٌڃغٻ قؼ

 .ټٿ ثب چٽیٿ غٹیز ټیػڃاټز. ؼیٵڅ ٸجبن ٰڅ زیكی ڀیىز _
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ڀٽیؽڂڀٻ زفا ایځجبـ ٬ڇ٭ڇڅ ای اق سڅ ؼٶ قؼٺ ڂ اڂپ چٻ ثؽسف اق ټٿ غځؽیؽ ٘ڃـی ٰڅ اٌٯ اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ 

 .اڂټؽ. ؼوشٻ ـڂ ڀفٺ ٨ٍفؼ. ثب ٸجػځؽی ٰڅ خٽٟ ڀٽی ٌؽ

 .ثكاـ ڂاوڅ ث١ؽ ٬ڃٶ ټیؽٺ غڃؼٺ ټڇٽڃڀز ٰځٻ. غڃؼټٻ ؼ٠ڃسز ثٵیفٺ. ٨فاټڃٌٻ ڀٱځٻ_

وٱڃر زځؽ ثبڀیڅ ای ثیځٽڃپ ثب ڀ٩ه ٠ٽی٫ ڂ ٌٱىز غڃـؼڄ اق سڅ ؼٶ اڂپ ٰڅ ټطٓ ٌڃغی ڂ غځؽڄ ثڃؼ 

 .ٌٱىز

 .ٿ ٰفؼ سب ـویؽ ثڅ اچځٵی ٰڅ ثیٍشف ٴڃثه ٴڃثه ثڃؼؼوز ثفؼ وٽز ویىشٻ ڂ اچځٳ چبي ـڂ ثبال دبیی

   .ټش١دت زٍٽی ٴفؼ ٰفؼٺ

  !غڃاة اق وفر ټی دفڄ_

 

ـاوز ټی ٴ٩ز سب اغف ٰڅ ټ٭بثٷ غڃڀڅ ڀٵڅ ؼاٌز ثڅ اؼا اِڃٸً ڂ ضفٰز چبی ټڃقڂپ ؼاـي ټی غځؽیؽٺ. 

 ٰٹی. ٰفؼ ټی دبٮ ـڂ ؼاٌشٻ ؾچٿ سڃ چفزی ٰڅ چبي ٸت  غڃاة ٰدب ثڃؼ ټیڃپ غځؽڄ چبی اق سڅ ؼٶ ـڂی

 ثىشڅ ؼوز ټیبؼ غڃؼي ثبٌڅ ٰبـ سڃ ٨فاټڃٌی ڂاٴف ټځڅ ڀڃثز ث١ؽی ؼ١٨څ ٰفؼ یبؼاڂـی ٰٹی ٴؿاٌز ٌفٖ

اټفڂق ٌفٰز ڀیبٺ ڂ چفڂ٬ز ٰڅ ضبٸٻ ثڇشف ٌؽ ثفٴفؼٺ. ٠دیت ؼڂوز ؼاٌشٻ ؼـ اڂپ  ٴ٩ز اغفچٻ اق. ټیجفسٻ

یب چٽڅ زیك ثڃؼ. ثب غځؽڄ ای ٰڅ ٸطٝڅ ثذفٺ ث٥ٹً ڂ یٯ سٍٱف خبڀبڀڅ اقي ؼاٌشڅ ثبٌٻ. اټب زٍٻ چبٺ ٴڃ

 :زٍٻ چبي ـڂ ـیك ټی ٰفؼ ڂ ؼچځً ـڂ ٴٍبؼ ٴ٩ز

 .ثفڂ ؼغشف ٌیٙڃپ ڀٍڃ _

**** 

اچىشڅ ٰٹیؽ ـڂ سڃ ٩٬ٷ ټی زفغڃڀٻ سب ټطٓ اضشیبٖ اق ثیؽاـ ٌؽپ چٽشب ڂ سیځب خٹڃٴیفی ٰځٻ اټب ِؽای ثٹځؽ 

زفغیؽ ڂ ثب ٰٻ ٰفؼپ ِؽاي  ـاؼیڃ ڂ ڀفټٍی ٰڅ چٽشب سڃ ضبٶ ټی ٰفؼ ؼـة ـڂ ټطٱٻ ثىشٻ. ثڅ ٘ف٨ٻ

 .والټی ٴ٩ز
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وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ غٽیبقڄ ټی ٍٰیؽٺ ؼـ ثفاثف زٍٻ چبی دفوٍٵفي ـڂی ٜبچفٺ ثڅ اسب٬ٻ 

 ٬فټكی  ـ٨شٻ. ؼوشٻ ـڂی ؼٰٽڅ چبی ټبڀشڃٺ ثڃؼ ٰڅ س٭څ ای ثڅ ؼـ قؼ ڂ ؼاغٷ ٌؽ. ثىشڅ ټفث١ی ٰبؼڂ دیر ٌؽڄ

 زی؟ ی١ځی ؼاؼٺ خٹڃ ـڂ چبٺ ٸت ڂ ثفؼٺ ثبال ـڂ بچٻڀٵ! ثڃؼ ټٍٱی ـڂي ـڂثبپ. ٴف٨ز ٘ف٨ٻ ـڂ

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغز

 .ِجص یٱی اڂـؼ ٴ٩ز ټبٶ سڃئڅ_

 .ټفؼؼ اق ؼوشً ٴف٨شٻ ڂسب ثیفڂپ ڀف٨شٿ چٽشب ثڇً قٶ قؼڄ ثڃؼٺ

 .ـڂی سػز ڀٍىشٻ ڂ ثب ٘ٽبڀیځڅ ـڂثبپ ـڂ ٍٰیؽٺ ڂ ؼـة خ١جڅ ـڂ ثبق ٰفؼٺ

. ٰفؼٺ ٰڃًٰ. ثبـیؽ ټی ٰبخی ؼـغز ـڂی ثف٦ چبی ٴڃٸڅ ٰڅ  ٴڃی ٌیٍڅ ای ټڃقیٱبٶ ثڃؼ. ٌت ثف٨ی

یڅ ای ثڃؼ. ثبقي ٰفؼٺ ڂ اق ؼیؽپ ټشٿ سڃي چؽ ٰبـسی خ١جڅ سڅ. دیسیؽ اسب٪ سڃ اـاټجػًٍ ټڃقیٯ ِؽای

 .ٴڃی اق ثیٿ ؼوشٻ ـڂی ٨في ا٨شبؼ

 .٘ڃ٨بپ ٘ف٦ اق  س٭ؽیٻ ثڅ ـڂش و٩یؽ ڂ دبٮ ؼٸؽاـٺ. سڃٸؽر ټجبـٮ _

ییٿ ٰبـر ثڃؼ. ِؽای سڃٸؽ سڃٸؽی ٰڅ ؼیفڂق دٍز ٴڃٌی ٌځیؽٺ. ڀ٩ڇٽیؽٺ اوٻ ٘ڃ٨بپ ثب اټٕبء غڃؼي دب

 .زٙڃـ دبسځؽ ٰفؼٺ ثڅ ٘ف٦ ٴڃٌی ڂ ٌٽبـي ـڂ ٴف٨شٻ

 ...اٸڃ _

 ...٘ڃ٨بپ_

 .اق ٌځیؽپ ِؽاٺ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ ڂ ث١ؽ ڂ٩٬څ ٰڃسبچی خبڀٽی ٴ٩ز

 .ثبیؽ ثجیځٽز_

 .ِؽاي دفغځؽڄ ٌؽ

 ...ٴ٩شٻ ٬فاـ ڀڅ ثڅ ایٿ قڂؼ_
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 .. ثبیؽ ثجیځٽز_

 :ثبڀیڅ ای ټٱث ٰفؼ اق چڃٶ قؼٴیٻ اق ٌشبثی ٰڅ سڃ ِؽاٺ ثڃؼ. خؽی ٌؽڄ ٴ٩ز

 ...االپ ٰڅ ثبیؽ ٌفٰز ثبٌٻ ؛ ٌت ټیبٺ ؼڀجبٸز ٌبٺ ثبچٻ _

 :سځؽ... ثؽڂپ ټدبٶ ڂ ٨ڃر ڂ٬ز ټیڃپ ٰالټً ٴ٩شٻ

 .ث١ؽ وب٠ز ٰبـی ټیبٺ ٌفٰز  _

 

ت غیفڄ ثڅ ټٿ ثڃؼ. وٱڃر ڂ زٍٻ چبی وفٺ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼٺ ڀٵبڄ چٽشب چٽسځبپ دف اق ٠الټز وڃاٶ ڂ ټش١د

 .ٰفؼ ٺ ؼوشذبزڅ ثیٍشف ٌؽپ دبدیر ِؽسب اق ؼاٌز ثیځٻ ؾـڄ قیف اي ٬ڇڃڄ ټبٲ دٍز اق ٰڅ  ـیك ٌؽڄ ي

 ثب ټڇځؽن ضف٦ ټیكؼی؟_

 .دفویؽ ڂ ٴ٩ز ؼاـی ًٰ اچبپ  وفٺ ـڂ غیٹی ڀبټطىڃن ڂ غدٷ سٱڃپ ؼاؼٺ.

 ثبچً ٬فاـ ٴؿاٌشی؟_

ڃڀڅ چبٺ ـڀٳ ٴف٨ز. ثؽسف زڇفڄ ي ټشطیف ڂ وڃئ ٜٿ ؼاـ ٌؽ. ڀفٺ ڀفټٯ ایځجبـ ټر ٴیفاڀڅ ٸت ٴكیؽٺ ڂ ٴ

ٸجػځؽڄ دٹیؽی ٰځح ٸت چبي ڀٍىز ڂ ثب اثفڂچبی ثبال ـ٨شڅ ڂ ڀٵبڄ ٌیٙځز اټیكی ثڅ ٘ف٦ ٴڃٌیً ـڂی 

 .ادٿ اٌذكغڃڀڅ ـ٨ز. زٍٽٱی قؼ ڂ ثب ٴ٩شٿ اٸڃ خی٣ ټٿ ـڂ ؼـاڂـؼ

 ...اٸڃ سیځب _

****** 

ځب ڂ چٽشب ثب٠ث ٌؽ اس٩ب٪ ؼیٍت ڂ قڀی ـڂدڃي ؼاـ ـڂ زځؽ وب٠شی ٨فاټڃي اوشفاضز ڂ وفڂٰٹڅ قؼپ ثب سی

ٰځٻ. چفزځؽ اوشفاضشی ٰڅ ثب ٬فَ غڃاة ڂ اـاټجػً وذفی ٌؽ ڂ سیځب ڂ چٽشبیی ٰڅ ټ١ش٭ؽ ثڃؼپ ڀىجز ثڅ 

 .ټڇځؽن ثبیؽ ټطشبٖ سف ٠ٽٷ ٰځٻ ڂ ایٿ ٌشبة قؼٴی ټٿ ڂ اڂپ ٤یف ٘جی١ی ثڅ ڀٝف ټیبؼ
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ـان وب٠شی ـوشڃـاپ ڀكؼیٯ ٌفٰز ثجیځٽ٬ًجٷ اق غبـج ٌؽپ اق غڃڀڅ      .ثب ٘ڃ٨بپ چٽبچځٳ ٰفؼٺ سب 

 ای ٠بٌ٭بڀڅ ٬فاـی ـڂ ٬فاـ  سیخ اوذفسی ثب ڀٝف چٽشب ڂ سیځب ٰڅ ِؽثفاثف ثیٍشف اق ټٿ ؾڂ٪ ؼاٌشٿ قؼٺ. ایٿ

ب ٌڃټیك ڂ ٌبٶ و٩یؽی وشٻ ـڂ ث ِڃـسی ٰبٸح ڂ ٰی٧ ڂ ثبق خٹڃ ټٍٱی ټبڀشڃ. ؼڂڀىشٿ ټی ټڇځؽن ڂ ټٿ ثیٿ

 .ټٷ ٰفؼڄ ثڃؼ. اـایً چٻ ټطؽڂؼ ثڅ ٰفٺ ټف٘ڃة ٰځځؽڄ ای ٌؽڄ ثڃؼٰب

یٯ وب٠ز قڂؼسف اق قټبپ ٬فاـ اق غڃڀڅ ضفٰز ٰفؼٺ سب ؼیف ڀفوٻ. ؼـڂ٢ زفا ثفای اڂٸیٿ ثبـ ټٿ چٻ چیدبپ 

قؼڄ ثڃؼٺ ڂ ټٕٙفة. یبؼٺ ڀٽیڃټؽ سب ثڅ ضبٶ ثب خځه ټػبٸ٩ی ایٿ زځیٿ ٬فاـچبیی ٴؿاٌشڅ ثبٌٻ. اڀٵبـ سٹ٭یٿ 

 .چٽشب ٰبـ وبق ثڃؼ ٰڅ ټٿ چٻ ثبڂـ ٌؽڄ ثڃؼ ایٿ ټال٬بر ٌبیؽ خؽی ثٍڅ سیځب ڂ

چٽیٿ ٰڅ زځؽ ٬ؽټی اق ؼـة ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ ڂ ـاچٻ ـڂ ثڅ ٘ف٦ ٰڃزڅ ٰح ٰفؼٺ ثب ِؽای ټفؼاڀڅ ټطشفٺ ڂ ِؽ 

 .اٸجشڅ اٌځبیی وفخبٺ زفغیؽٺ

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

 .ـاؼی یٯ ٬ؽٺ ٠٭ت ثفؼاٌشٻاق ایځٱڅ ایځدب، ټ٭بثٷ غڃڀڅ ٺ ټی ؼیؽټً خب غڃـؼٺ ڂ غیٹی ٤یفا

 ڂ ٰفؼ ثبق ـڂ ٌبٴفؼ وٽز ؼـة دیٱفي ٤ڃٶ ثٹځؽ ٌبوی ټبٌیٿ قؼپ ؼڂـ ثب  ٸجػځؽڄ ٰدی ثڅ ؼوشذبزٵیٻ قؼ.

 :ٴ٩ز ثڃؼ ث١یؽ اقي ٰڅ خځشٹٽځی ثب

 .غڃاچً ټیٱځٻ سب ټىیفی چٽفاچٻ ثبٌیؽ...ثبیؽ ثبچشڃپ ضف٦ ثكڀٻ_

ـڂټً ثب٠ث ٌؽ سىٹیٻ ثٍٻ ڂ ثب سٱڃپ ؼاؼپ وفٺ ؼـ ثب ایځٱڅ ؼوشڃـی ضف٨ً ـڂ قؼ ڂٸی سٿ ِؽاي ڂ ڀٵبڄ ا

غڃاوشً ـڂ ثذؿیفٺ. ـاچی خك ایٿ ڀؽاٌشٻ غجفزیٿ دؽـ ثڃؼ ڂ ؼیف یب قڂؼ ثبیؽ ایٿ ـڂؼـڂیی ٌٱٷ ټی ٴف٨ز 

 .اټب ثب ایٿ ٠دٹڅ ٌٯ ثفاڀٵیك ثڃؼ

قؼٺ ڂ وڃاـ ٸجػځؽی قؼ ڂ ؼوشً ـڂ ثڅ اؼا اضشفاٺ ثڅ وٽز ِځؽٸی ؼـاق ٰفؼ. ٸجػځؽ سٍٱفاټیك ڂ غبڀٽبڀڅ ای 

 ڂ ای ٬ڇڃڄ ټػٽٷ اوذفر ٰز. ثٍڅ ٴیف خب ٨فټڃپ دٍز سب ٴؿٌز ټ٭بثٹٻ  ٌؽٺ. ؼـة ـڂ غڃؼي ثىز. اق

 خؽیؽٺ ٌبچٱبـ دبییؽٺ ټی ـڂ سیذً ڂ ثڃؼٺ ٌؽڄ قڂٺ ضؽ ایٿ ؼـ غبڂـی ـڂی ایځٱڅ اق. ٌٱالسی ٰشڃپ ٌٹڃاـ

 .قؼٺ ٸت اهلل اوش٩٥ف ثځؽ دیً ٸ١ځشی!. ثڃؼ
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 ڀٵبچٻ ٰڅ ټځی ثڅ زٍٽی ٴڃٌڅ ثب ڂ ٴؿاٌز ٰالټی ثی ټالیٻ اچځٳ  ٰز ؼـ ثیبؼ٬جٷ اق ایځٱڅ ټبٌیٿ ثڅ ضف

 .ٰفؼ ضفٰز ڂ ٴف٨ز ـڂ اؼـوٻ ثڃؼ ـڂثفڂ ثڅ

 .ٰٽی ڀٵؿٌز ٰڅ ِؽای خؽیً ټٿ ـڂ اق ضبٸڃ چڃای زفسی ٰڅ ؼاٌشٻ ٴف٨ز

 .ټ٥ك ر_اٌبـڄ ثڅ وفي ٰفؼ _سڃ ٌجیڅ غبڀڃاؼڄ ر ڀیىشی. ڀڅ ٜبچفر ڀڅ ا٠ش٭بؼاسز ڀڅ  _

 .یدڅ ٴیفی ضف٦ چبي اق ٴڃٌڅ زٍٻ ڀٵبچٻ ـڂ ثڇً ؼاؼڄ ثڃؼٺټځشٝف ڀش

زځؽ وبٸی ثیٍشف ڀیىز سڃ ثبقاـ دؽـسڃ ټی ٌځبوٻ. ڂٸی سڃ ـڂ اڀٵبـ وبٶ چبوز ټی ٌځبوٻ. ثب چٽڃپ _

 وػځفاڀی ٰڅ اقر ؼیؽٺ ٨ڇٽیؽٺ ز٭ؽـ خىڃـ، ثی دفڂا...ڂ

 .ټٱثی ٰفؼ

  !ثبچڃي چىشی_

_... 

 .چٷ ـیىٱی. ټی سڃڀٻ ـڂر ضىبة ٰځٻسڃ ټثٷ غڃؼټی...٬ؽـسڃ ؼڂوز ؼاـی..ا _

اق ایځٱڅ ایٿ ؼیؽٴبڄ ـڂ ڀىجز ثڅ ټٿ ؼاٌز ثىی اق ؼـڂپ ؾڂ٪ ټیكؼٺ. سٯ اثفڂیی ثبال ؼاؼڄ ؼق ٤فڂـٺ ـڂ زٯ 

 .ټی ٰفؼٺ ٰڅ ثب ضف٨ً ٸت ڂ ٸڃزڅ ٺ ًٰ اڂټؽ

 دؽـر ؼـ ټڃـؼ اـټبپ ڂ ٰبـی ٰڅ ثبیؽ اڀدبٺ ثؽی ٴ٩شڅ؟ _

 ای ٴڃٌڅ ثڅ ـڂ ټبٌیٿ ڂ  ڂثفڂ ؼاؼٺ ٴڃیب چٽڅ زیك ثڃؼ. ـاچځٽب قؼوٱڃسٻ ڂ ڀٵبچی ٰڅ یٱجبـڄ ثب اغٻ ثڅ ـ

 .زفغیؽ ٘ف٨ٻ ثڅ. ٌؽ ټشڃ٧٬ ٰفؼڄ؛ چؽایز

سڃ ثفٴڅ ثفڀؽڄ ای سڃ اڂپ ٌفٰز اٴف ټی ؼڂڀىشٻ ؼغشف اؾیٿ اڂڀدب ٰبـ ټیٱځڅ قڂؼسف اق ایځب، ٬جٷ اق ایځٱڅ ایٿ _

 .چٽڅ ٔفـ ٰځیٻ وفا٤ز ټیڃټؽٺ

 :اق ضفَ ؼڂـٴڅ ٌؽڄ ثڃؼ ٴ٩شٻوفٺ ـڂ زفغڃڀؽٺ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ 
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 .ثڇشف اؼاټڅ ڀؽیٿ...زڃپ ټٿ ڀڅ ثب ٰىی چٽٱبـی ټیٱځٻ، ڀڅ اق خبیی ؼقؼی ټیٱځٻ_

ٸی ٠٭ت دڃٌڅ اثی ـڀٵی ـڂ ِځؽ اق ڂ ٰفؼ ؼـاق ؼوز  دڃقغځؽی قؼڄ قیف ٸت ؼقؼی ـڂ دف سٽىػف سٱفاـ ٰفؼ.

ّجیً ڂ دفڂڀؽڄ زفغڃڀؽٺ ٰڅ ثب ثفؼاٌز ڂ ـڂی دبچبٺ دفر ٰفؼ. ٌڃٰڅ اق ٰبـي ڀٵبچٻ ـڂ ثیٿ زٍٻ چبی ٠

 :ٸطٿ ثؽی ٴ٩ز

 .ثبقي ٰٿ_

 .ثب ٘ٽبڀیځڅ ؼـة دڃٌڅ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ ثفٴڅ چبی دفیځز ٌؽڄ ای ـڂ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ

سب ضبال سڃ ٠ٽفر ایٿ ـ٬ٽبـڂ ؼیؽی؟ ټطبوجڅ چبیی ٰڅ زځؽ وبٶ ثفاڂـؼ ٌؽڄ سب ثڇشفیٿ ڂ ثكـٴشفیٿ ټدشٽٟ  _

 .سدبـی ڂ اثی ٍٰڃـ وبغشڅ ثٍڅ

وٻ دی اڂـا٪ ڂ وځؽچبیی ثڃؼ ٰڅ ـ٬ٻ چځٵ٩شی ـڂ ټی وبغز. ڀ٩ىی ٴف٨ز. ٰال٨څ ثڅ ڀٝف ټی چڃي ڂ ضڃا

 .ـویؽ. ثب ڀیٻ ټٿ اغٻ خؽی ٌفڂٞ ثڅ سڃٔیص ؼاؼپ ثفٴڅ چب ٰفؼ

اوشبـر اـټبپ اق وڅ وبٶ دیً غڃـؼڄ ٌؽ. ټڇځؽن خڃڂپ ڂ سدفثڅ ؼاـی ٰڅ اوٻ ڂ ـوٻ ټڇفقاؼ ـڂ یؽٮ _

ً دیٍځڇبؼ ٰبـ ؼاؼڄ ثڃؼپ اټب اڂپ ٨٭ٗ ټش١ڇؽ ثڅ ٌفٰز ټڇفقاؼ ثڃؼ. ټی ٍٰیؽ. اؼټی ٰڅ ٌفٰشبی قیبؼی ثڇ

ټڇځؽوی ٰڅ ٘فش چبي چٽڅ ثڅ ـڂق ڂ ثٱف ثڃؼ ثب دیٍځڇبؼ اـټبپ غیٹی اق ٌفٰز چب ڂ ټڇځؽن چبیی ٰڅ اـقڂ 

ؼاٌشٿ ـڄ ِؽسبوبٸڃ ـڂ ثفپ ثفؼ ټی ٰفؼپ. قټیځً ثڇشفیٿ ټڃ١٬یز ټٱبڀی ٌڇف ثڃؼ. اـثیڅ دؽـی ټڇځؽن 

 .ی٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭

سڃ زٍٻ چبٺ قٶ قؼ سب ٠ٱه ااٸ١ٽٷ ـڂ ثجیځڅ..غت سب ایځدب ٰڅ چٽڅ زیك ٠بؼی ثڅ ڀٝف ټی ـویؽ ثڅ خك ثٱف 

 .ثڃؼپ ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ٰڅ زیځی ثڅ دیٍڃڀیٻ اڀؽاغز

ث١ٕی اق ټڇځؽن چبی ڀڃدب ڂ ٌفٰز چبی اوٻ ـڂ ـوٻ ؼاـڂ ؼڂـ چٻ خٽٟ ٰفؼ سب ـڂی دفڂلڄ ي وفټبیڅ _

بؼ وػز ڀجڃؼ؛ ٨٭ٗ دڃٶ ټی غڃاوز ثب ټؽیفیز ٘ڃ٨بپ. ٬ّؽي خؽا ٌؽپ اق ٴؿاـی ٰځٿ. ـأی ٰفؼڀٍڃپ قی

ٌفٰز ټڇفقاؼ ثڃؼ... ټی غڃاوز ثب اـټبپ ڂاوڅ غڃؼي اوٽی ثڅ چٻ ثكڀڅ. ټځٻ خكڂی اق ټڇځؽوبی ڀڃدب ڂ 

وفټبیڅ ٴؿاـایی ثڃؼٺ ٰڅ ٘ڃ٨بپ ثػً ټبٸی ڂ اخفایی ٰبـ ـڂ ثف ٠ڇؽڄ ټٿ ٴؿاٌز. ٠فْ ؼڂوبٶ ڂاضؽچب 

ثب ا٨شبضیڅ ٬ىٽز اثی ټدشٽٟ وڃؼټڃپ قیبؼ ٌؽ. اټب ثفای اؼاټڅ ٰبـ ڀیبق ثڅ وفټبیڅ ثیٍشفی دیً ٨فڂي ٌؽ. 
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ثڃؼ. ٌفڂٞ ٰفؼیٻ ثڅ ٨فڂغشٿ اڂـا٪ ثڇبؼـ...اؼټبیی ټثٷ دؽـر ٰڅ ثب ٬فْ ٴف٨شٿ اق ایځڃ اڂپ ِبضت وڇبٺ 

څ وز ڂ ٌؽپ. چٽڅ زیك غڃة ڂ ثب ثفڀبټڅ دیً ټی ـ٨ز سب ایځٱڅ ٨ڇٽیؽیٻ اڂپ قټیٿ ِبضجً یٱی ؼیٵ

 .ڀیٽی اق وڇبټبـڂ ٘ڃ٨بپ غفیؽڄ

 .دڃقغځؽی قؼ

وفټبیڅ ؼاـ اِٹی ٘ڃ٨بپ ٌؽڄ ثڃؼ ثب غڃـؼڄ وفټبیڅ ٴؿاـ چبیی ټثٷ دؽـر. ٰبـ ټشڃ٧٬ ٌؽ. اوٻ ڂ دفڂلڄ ثڅ ڀبٺ 

 .ټڇځؽوبی ڀڃدب ڂ ٌفٰز چب ثڃؼ. ضبال اڂپ ٘ٹجٱبـ ڂ چٽڅ ٰبـڄ ڂ چیر ٰبـڄ اـټبپ ثڃؼ

 .ٰبـڂغڃاثڃڀؽپ ڂ ٰىی ثبڂـي ڀٍؽ اڂپ چٽڅ ـڂ ثبقی ؼاؼڄ٘ڃ٨بپ ثڅ ڂٰبٸز ټبؼـي ٌٱبیز ٰفؼ. 

 .ثڅ ٬ؽـی اق ضف٦ چبي ٌڃٰڅ ٌؽٺ ٰڅ چٕٻ ٰفؼڀً وػز ثڃؼ. ثب ؼچٿ ڀیٽڅ ثبق ثڇً قٶ قؼڄ ثڃؼٺ

 .ثب اسٽبٺ ضف٦ چبي ؼوشی ثڅ ِڃـسً ٍٰیؽ

ټیٿ ټبٶ سڃ ټیشڃڀی اڂپ وځؽا ـڂ دیؽا ٰځی...وځؽایی ٰڅ ثبثز ٰځڅ سڃ٨ی٭ی ټىئڃٶ اِٹی اـټبڀڅ ڂ اڂپ ق_

 .غڃؼٌڅ

 زفا ثبیؽ دفڂلڄ ثڅ ایٿ ٠ٝیٽی ټشڃ٧٬ ٰځڅ؟ _

 .ٴ٩ز وفي ؼاؼپ سٱڃپ ثب  چڃ٨ی ٍٰیؽڂ

اڂپ دڃٸی ٰڅ ټی غڃاوز ثب وڃؼ اڂٸیڅ ٰبـ ثڅ ؼوز اڂـؼ. وڇبټبـڂ یٱی یٱی غفیؽ سب وڃؼ ثیٍشفی ٰځڅ ټب  _

ضشی ټیشڃڀڅ ټدشٽٟ ـڂ ثىبقڄ ث٭یڅ ٺ ثب ټشڃ٧٬ ٌؽپ ٰبـ ثب ڀ٩ّڅ ٬یٽز ـأی ثڅ ٨فڂغشٿ ټیٍٿ. ث١ؽ اڂپ ثڅ ـا

 .ڂ وڃؼي ـڂ زځؽیٿ ثفاثف ٰځڅ

ایځٱڅ ٘ڃ٨بپ ؼوز ثڅ زځیٿ ٰالچجفؼاـی قؼڄ ثڃؼ اق ٬ٕبڂر ټٿ غبـج ثڃؼ. ټٿ ٌځبغز قیبؼی اقي ڀؽاٌشٻ. 

 :ٰفؼٺ س١دت ڂ غڃڀىفؼیٻ ـڂ ض٩ٛ ٰځٻ ټشبثف قیف ٸت ٴ٩شٻ ؼـ ضبٸی ٰڅ و١ی ټی

 .ڃپ ڀٽٯ ایٿ اؼټب ـڂ غڃـؼٺټٿ ڀٽی سڃڀٻ ایځٱبـڂ اڀدبٺ ثؽٺ ټٿ یٱىبٶ ڀ _
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غڃؼټٻ ټی ؼڂڀىشٻ ؼٸیٹٻ زفسڅ. ثػٍی اق ـڂش و٩یؽٺ ثڅ اغفاج ٌؽپ ٨ٱف ټی ٰفؼ ڂ ثػٍی ثڅ ثیٵځبچی 

 !٘ڃ٨بپ

 .ڀیً غځؽی قؼ

 ڂاوڅ چٽیٿ ٘فش سڃاٺ ؼقؼیؽ؟_

_... 

 !چیر ٰه ڀشڃڀىز ثڅ ټىٹٙی سڃ ِطجز ٰځڅ_

ؼاٌز ٰڅ ټٿ ٨فاټڃي ٰفؼڄ ثڃؼٺ. اټب ثب اچی ٍٰیؽٺ. ټشبو٩بڀڅ ض٭ی٭ز ؼاٌز. ٘ڃ٨بپ ٌػّیز دٹیؽی چٻ 

اس٩ب٬ی ٰڅ ؼیٍت ا٨شبؼ اِال ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ثڅ غڃڀڅ ثفٴفؼٺ ڂ ټثٷ اؼٺ چبی ٌٱىز غڃـؼڄ دیً دؽـٺ 

ٜبچف ثٍٻ. ثب ایځٱڅ ٰٽی ثب ـ٨شبـ ٘ڃ٨بپ ٰځبـ اڂټؽڄ ثڃؼٺ ڂٸی ټٙٽئٿ ثڃؼپ ثب ٰڃزٱشفیٿ ٌٱی سڇؽیً ـڂ 

 .ٿ ټؽاـٰی ٰڅ خب ڂ ټٱبپ ټٍػّی ڀؽاٌز ثفڀٽیڃټؽٺ٠ٽٹی ټی ٰفؼ. ثب ایٿ ڂخڃؼ اق ده ثفؼاٌش

 .ِؽا٬ز ڂ ٠دكی ثڅ ِؽاٺ ؼاؼٺ

 .ڀٽی سڃڀٻ. ثبڂـ ٰځیؽ. ټٿ اڂڀ٭ؽـچبٺ قـڀٳ ڀیىشٻ_

٘ڃالڀی سڃ زٍٻ چبٺ غیفڄ ٌؽ. ټٿ چٻ ثڅ ؼـڂ٢ زڇفڄ ټشبثفی ثڅ غڃؼٺ ٴف٨شٻ ٰڅ ثب سف ٰفؼپ ٸت چبي 

 .دڃقغځؽ قؼڄ ڀٵبچً ـڂ ثڅ ـڂثفڂ ؼاؼ

 ٩شڅ اټٕب قؼی؟ ټیؽڂڀڅ ڀشڃڀی سب اغف ټبڄ ده ثؽی ثبیؽ ثب ثڇفڄ دفؼاغز ٰځی؟دؽـر ټیؽڂڀڅ و _

 زی؟_

 .ثڅ ضبٸز ؼ٨ب٠ی ؼـاڂټؽ. زٍٻ چبٺ ٴفؼ ٌؽ ڂ ٬ٹجٻ ثڅ سذً ا٨شبؼ

 .ڀكڂٶ؟ ٬فاـټڃپ ایٿ ڀجڃؼ_

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغز
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 .یبؼٺ ڀٽیبؼ ثب ٰىی ٬فاـ ٴؿاٌشڅ ثبٌٻ_

 .غځؽڄ ضفَ ؼـاـی اؼاټڅ ؼاؼڀبثبڂـاڀڅ ڂ ٴځٳ ثڇً غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ثب 

 .اڂڂٺ ټی سڃڀیٻ اق ـاڄ ؼیٵڅ ٺ ڂاـؼ ثٍیٻ_

 .ټفؼټٯ چبي ـڂ ثؽخځىبڀڅ زفغڃڀؽ

 ...دؽـر اق ټٿ غڃًٌ اڂټؽڄ ثؽي ڀٽیبؼ ؼاټبؼي ثٍٻ...ثب یٯ اقؼڂاج قڂـی _

 .زٍٻ چبٺ اق ضؽ٬څ ثیفڂپ قؼ...ټفسیٱڅ ڂ٬یص! ثب ثیٿ ؾڂ٪ ٠ّجی دفیؽٺ

 .فټیٍڅ ټځڃ ثڅ قڂـ ثڅ سڃ ڀٱجز ثؽڄغ٩څ ٌڃ...٨ٱف ٰفؼی دؽـټٿ ضبٔ _

ڀٱجز ـڂ ٤ٹیٛ ٍٰیؽٺ. غځؽي ٴف٨ز. غڃؼٺ چٻ ٬بٸت سڇی ٰفؼٺ. دؽـ ِؽؼـِؽ ایٿ ٰبــڂ ټی ٰفؼ. 

چٽیځٙڃـ ٰڅ ڀیٍػځؽ قؼڄ اثفڂیی ثبال اڀؽاغز دڃٌڅ ـڂ اق قیف ؼوشٻ ٍٰیؽ ڂ ـیٹٱه اق سڃي زځؽ ٠ٱه 

 .ثیفڂپ اڂـؼ

 ټٙٽئځی ثب ؼیؽپ ایځب ڀٝفي ٠ڃْ ڀٽیٍڅ؟_

 .ه چبـڂ ټ٭بثٹٻ ٴف٨ز٠ٱ

ـڀٵٻ دفیؽ. ٠ف٪ وفؼی دٍز ٰٽف ڀٍىز. سّڃیف اټفڂق ټٿ ڂ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ...سڃ سفټیځبٶ. سڃ ث٥ٷ چٻ. وفٺ ـڂ 

ـڂی ویځڅ ي ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ ڂ اٌٯ ټی ـیػشٻ. سّڃیف ث١ؽی ؼوز چبیی ٰڅ ثڅ چٻ ٩٬ٷ ٌؽڄ ثڃؼ...وڃټیٿ 

 .ٴڃیی ؼـ ضبٶ ٴف٨شٿ ٸت...ٸت ٴكیؽٺ٠ٱه...دشڃیی ٰڅ ـڂٺ اڀؽاغز ڂ ڀٵبڄ ؼـغٍبڀً ڂ ٨بِٹڅ ای ٰڅ 

اق چف قاڂیڅ ای ٰڅ ٨ٱف ـڂ ټځطف٦ ڂ ټبـڂ ٠ب٫ٌ ڂ ټ١ٍڃ٪ ټی ٰفؼ ٠ٱىی ٴف٨شڅ ٌؽڄ ثڃؼ. اچی ٍٰیؽٺ... ڀڅ 

 .!دؽـٺ ثب ؼیؽپ ایٿ چب ِؽ ثڅ ی٭یٿ غڃڀٻ ـڂ ضالٶ ټی ٰفؼ

 !قیبؼی ٸیٹیڃ ټدځڃپ ټی قڀیٿ_

 !اٸجشڅ اق ٨ٹً ؼڂـثیٿ چٻ ټی ٌؽ ـاوز ټی ٴ٩ز. زٍٻ چبټڃپ ثف٪ ؼاٌز اټیؽ ڂ ثی غیبٸی.
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 .چٽڅ خب ثبچً ټیفی...سڃ ث٥ٹً..سڃ ټبٌیٿ...سڃ اسب٬ً_

 .زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ ڂ غیفڄ ثڅ ٠ٱه ٘ڃ٨بپ ڂ ثف٬ی ٰڅ زٍٻ چبي ؼاٌز قیف ٸت ٤فیؽٺ

 ثڅ زڅ ض٭ی ڂاوٻ ثڅ دب ٴؿاٌشی ؟ _

 .غځؽیؽ

ـأی ٰفؼڀً ثب ټٿ ټیشڃڀیٻ قڂج  ثبالغفڄ ثبیؽ ڀ٭ٙڅ ٩١ٔبی ٘ف٨ڃ ثؽڂڀی! دؽـر قیبؼی ـڂٌٿ ٨ٱف ڀیىز._

 .غڃثی ثٍیٻ. ټځٻ ٰٽشف اق ټڇځؽن ثڇز ڀٽی ـوٻ. ٨٭ٗ ثبیؽ ثب ٰشٯ ڂ قڂـ دب ثڅ غڃڀٻ ثكاـی

اق سّڃـي چٻ ټڃ ثڅ سځٻ ویع ٌؽ. دؽـٺ دبی اثفڂي چٻ ٌؽڄ ثب ؼیؽپ ایٿ ٠ٱه چب ټٿ ـڂ ټدجڃـ ثڅ اقؼڂاج 

 یځڅ ټیكؼ؛ اِال ثفای دؽـٺ ٰی ثڇشف اق اڂپ؟ټی ٰفؼ؛ اڂپ چٻ ثب ٰی؟ ثب غبڂـی ٰڅ ؼیٍت وځٵً ـڂ ثڅ و

  .ڃاوز سٽفٰك ٰځٻغ ټی اقٺ ٰڅ ٰبـی ـڂی سب ثىشٻ  زٍٻ چبٺ ـڂ

ټی سڃڀىشٻ اق چٽیٿ ضبالٺ ڂاٰځً دؽــڂ ڀىجز ثڅ ٠ٱه ڂ و٩ز چب ثؽڂڀٻ یب غیٹی ـاضز ڂاـؼ اسب٪ ٘ڃ٨بپ 

 :ثٍٻ. ـاڄ ؼیٵڅ ای ڀؽاٌشٻ. زٍٻ چبٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ ثب ڀ٩ىی ٴ٩شٻ

 .بـ ثبیؽ ثٱځٻزیٱ _

اق ایځٱڅ ثڅ ایٿ وف٠ز ـأی ٌؽٺ ٸجػځؽڄ دیفڂقی ټیكڀڅ ڂ ثب غڃثڅ ای ؼڀؽڄ ـڂ خبثڅ خب ټیٱځڅ. دٍز زٍٽی 

ڀبقٮ ټیٱځٻ ڂ وفٺ ـڂ ټی زفغڃڀٻ...اټب...ٸطٝڅ ای اق زیكی ٰڅ دٍز وفي ټی ثیځٻ ویع ټیٍٻ ڂ وفیٟ ـڂ 

 .ثفټی ٴفؼڂڀٻ ٰڅ ایځجبـ ڂضٍز قؼڄ خی٣ ثٹځؽی ټی ٍٰٻ

  .٨ڃـی ـڂی سفټك ټیكڀڅ. ٌجیڅ وٱشڅ قؼڄ چب زٍٻ چبي اق ضؽ٬څ ثیفڂپ قؼڄ ثڃؼغبڂـی 

 زی ٌؽ؟ _

قاڀڃٺ ـڂ ٴؿاٌشٻ ـڂ ِځؽٸی ڂ ڀیٻ غیك ٌؽڄ ثڅ وٽشً غٻ ٌؽٺ. زڃڀڅ ي ـڂ ثیٿ اڀٵٍز چبٺ ٴف٨شٻ ڂ ثڅ 

 .وٽشی ٰڅ زٍٽٻ ثڃؼ وفي ـڂ زفغڃڀؽٺ. ٩٘ٹٯ ڀٽی ؼڂڀىز زیٱبـ ٰځڅ

 :ټی ٸفقیؽ ٴ٩شٻثب ِؽایی ٰڅ اق چیدبپ ڂ ڂضٍز 
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 .اڂپ....اڂپ ؼغشف اڂپ وٽز غیبثڃپ... ثجیٿ... خبی سیفزفا٢ ثف٪.....ڀٵبچً وٽز ټبوز _

ضشی ڀٽی سڃڀىشٻ زٙڃـ ٰٹٽڅ چبـڂ ٰځبـڄ چٻ ثسیځٻ. چف اپ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ اق ؼیؽٺ ټطڃ ټیٍڅ یب ؼیٵڅ 

 .٨فِز ڀٍڃپ ؼاؼڀً ـڂ ثڅ ٰىی ڀؽاـٺ

ڂ ثڅ اِفاـ اڀٵٍز اٌبـڄ ٺ ـڂ، ـڂی ٌیٍڅ ثڅ اڂپ وٽز  ٴیح زٍٻ زفغڃڀؽ اټب ٨ٱً ـڂ ټطٱٻ سف ٨ٍفؼٺ

 .قؼٺ

 .ثجیٿ ټبڀشڃ یٍٽی دڃٌیؽڄ...ٌبٶ ټٍٱی ؼڂـ ؼچځً ثىشڅ_

 :سڃ چٽڃپ ضبٶ زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽي ـڂ ثبالاڂـؼ ڂ ټ١شدت ٴ٩ز

 .ټٿ ٰىی ـڂ ثڅ خك اڂپ ؼڂ ټفؼ ٴڃٌڅ غیبثڃپ ڀٽیجیځٻ_

  ...ؼڂ ټفؼ ٰځبـي ایىشبؼڄ ثڃؼپ ټځشٝف سبٰىی...اټب اڂپ

ڀبغڃؼاٴبڄ ؼوشٻ ا٨شبؼ. ـڀٵٻ دفیؽ ڂ ٬ٹجٻ ؼیڃاڀڅ ڂاـ ؼڂـ ثفؼاٌز. ؼیٵڅ ضڃاوٻ ثڅ چیر زیك ڀجڃؼ. ایٿ ض٭ی٭ز 

 ؼاـڄ زڅ اس٩ب٬ی ټیڃ٨شڅ؟....ڀؽاٌز اڂپ قڀی ٰڅ ڀٵبچً ثڅ ټٿ ثڃؼ سڃچٻ ثبٌڅ یب

اـڂٺ  ٨بِٹڅ اٺ یٯ ثځؽ اڀٵٍز ثڃؼ. ڀ٩ه ٰال٨څ ي سڃ ِڃـسٻ غڃـؼ. وفي ـڂ ٠٭ت سف ثفؼ ڂ زٍٻ چبي

اـڂٺ زفغیؽ سڃ ِڃـسٻ سڃ ٴځٵی ٰڅ ؼاٌشٻ؛ سڃ ضڃاوی ٰڅ ڀجڃؼ. ثڅ ٬ؽـی دفر ثڃؼٺ ٰڅ ثؽڂپ ؾـڄ ای خبثڅ 

 :خبیی خؽی ثڇً غیفڄ ٌؽٺ ڂ ٴ٩شٻ

 .!اٴف ثٵی ټیجیځً ڂاوز چفٰبـی ټیٱځٻ _

ځڅ؛ غڃؼټٻ اق ضف٨ی ٰڅ قؼٺ س١دت ٰفؼٺ اټب ؼـ اڂپ ٌفایٗ ضبٔف ثڃؼٺ خڃڀٽٻ ثؽٺ سب اڂپ ضف٨ٻ ـڂ سبییؽ ٰ

ضشی اٴف ثڅ ؼـڂ٢ ثبٌڅ! سٯ اثفڂیی ثبال دفڂڀؽ. زٍٻ چبي ٌیٙڃپ ٌؽ. ؼوشً ـڂ ـڂی ؼوشٻ ٴؿاٌز ڂ 

 :٨ٱً ـڂ ڀفٺ اق ؼوشٻ اقاؼ ٰفؼ. سّځ١ی زٍٽً ـڂثڅ خبیی ٰڅ اٌبـڄ ټی ٰفؼٺ زفغڃڀؽ ڂ ٴ٩ز

 .اـڄ ؼیؽټً... چٽڃپ غڃٌٵٹڅ ـڂ ټیٵی!...اڂڂٺ ڀڅ... ڀیٻ ڀٵبڄ سػىی ٰفؼ _

 .سڃ غڃاوشځی سفی_
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اٴف ٨فِشً ثڃؼ یٱی سڃ ؼچځً ټی غڃـؼ؛ؼوشٻ ټی اڀؽاغز ٠ڃٔی. وفیٟ ؼـة ټبٌیٿ ـڂ ثبق ٰفؼٺ. ټثٷ 

غڃؼي ٰځبـ غیبثڃپ ایىشبؼٺ ڂ غیفڄ ڀٵبچً ٰفؼٺ. زٍٻ چبي چٽڃپ زیكی ثڃؼ ٰڅ یٱجبـڄ ؼیٵڅ خؿثٻ ٰفؼڄ 

 ثڃؼ. ٍٍٰی ٰڅ ؼـٰی اقي ڀؽاٌشٻ؛ ٨٭ٗ ټی غڃاوشٻ ث٩ڇٽٻ اڂپ ؼغشف ٰیڅ؟

 .بثڃپ دفسفؼؼ ثڅ وٽشً ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ. ثبیؽ چٽڅ زیك ټٍػُ ټی ٌؽثی سڃخڅ ثڅ غی

اڂٸیٿ ثڃ٪، ټٽشؽؼ ڂ ٰف ٰځځؽڄ ثڃؼ. ٠ٱه اٸ١ٽٹی ڀؽاٌز. ٨٭ٗ ڀٵبڄ اڂپ ثڃؼ ڂ ِؽای ٨فیبؼ غبڂـی...اق سڅ ؼٶ 

 ٤فڂة چبی ؼٺ ؼٺ سڃ ڂأطی ؼیؽڄ ڂ ـ٨شٿ ټی وف٠ز ثب چب ټبٌیٿ. ثڃؼ ِاِٹی غیبثڃپ  .ٴ٩ز "اؾیځی"

 .ڀؽاٌشٿ

ٿ ثڃ٪...ڀیً سفټك ټبٌیٿ ڂ ِؽای غبڂـی ٰڅ ثٹځؽ سف ٌؽ؛ اضىبن ٰفؼٺ زٍٻ چبی اڂپ چٻ ٴفؼ ٌؽ. ؼڂټی

سٱڃپ غڃـؼ! ٸجػځؽ قؼٺ. ثڃ٪ وڃٺ ڂ ؼاؼ غبڂـی ڂ ؼوشی ٰڅ اق دٍز ٍٰیؽڄ ٌؽ ڂ غؽایبیی ٰڅ ٨فیبؼ قؼ. خی٣ 

ـڄ ثیٿ ثبقڂي ٨ٍفؼڄ سفټك ټبٌیٿ ڂ وٱڃسی ٰڅ سڃ ٴڃٌٻ دیسیؽ. اٌڇؽٺ ـڂ غڃڀؽٺ. ٬ٹجٻ سڃ ؼچځٻ ټیكؼ. یٱجب

ٌؽٺ. وفٺ غٻ ٌؽڄ سڃٴڃؼی دڇٹڃي دځڇبپ ثڃؼ. ؼوشٻ ـڂی ٩٬ىڅ ویځڅ ای ثڃؼ ٰڅ ثڅ وف٠ز ثبالدبییٿ ټی 

ٌؽ. ث١ؽ ثبڀیڅ ای ٰڅ ثڅ وب٠ز وذفی ٌؽ وفٺ ـڂ ثبال اڂـؼٺ ڂوٗ غیبثڃپ ثڃؼیٻ ـاڀځؽڄ ٰڅ ـڀٵً ثؽسف اق ټب 

ٰفؼ. غبڂـی ثی سڃخڅ ثڅ اڂپ ټجڇڃر ؼوشً ـڂ ثٹځؽ دفیؽڄ ثڃؼ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽ ڂ ٨طٍی ثڃؼ ٰڅ ثبـٺ ټی 

ٰفؼ ڂ ٠ؿـغڃاچی ٴیدی ٰفؼ. اق ضبٶ ڂ ـڀٳ ـڂی قـؼي ثیٍشف ټشطیف ڂ ٌفټځؽڄ ٌؽٺ. چیر ڂ٬ز سڃ غڃاة 

چٻ زځیٿ ِطځڅ چیدبڀی ـڂ ثب غبڂـی ڀٽی ؼیؽٺ. ڀٵبڄ ټبسٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ خبیی ٰڅ...ثبقچٻ ڀجڃؼ. ـؼ ڀٵبچٻ ـڂ 

 .ٴف٨ز. اڂپ چٻ ٨ڇٽیؽ...ټٿ ؼیڃڂڀڅ ٺثی سڃخڅ ثڅ سڃچیٿ چبی ټفؼ 

ثی اغشیبـ وفٺ ـڂ ـڂی ثبقڂي ٴؿاٌشٻ ڂ چ٫ چ٭ٻ ـڂ غ٩څ ٰفؼٺ. ټىشبِٷ سف اق چفثبـ. ٰځشفٸی ـڂی غڃؼٺ 

ڀؽاٌشٻ. ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ ٰدب ڂ ٰی سٱیڅ ٴبچٻ ٌؽڄ. اضىبن ثیسبـٴی ِجص ؼڂثبـڄ ٴفیجبپ ٴیفٺ ٌؽڄ ثڃؼ. ټٿ 

ؼ ټی ٌؽٺ. ؼـ اڂپ ڂ١ٔیز زفغیؽ ڂ ثب اضشیبٖ ټٿ ـڂ اق ثیٿ ټبٌیٿ چفثبـ ؼـثفاثف ایٿ قپ ثی ؼ٨بٞ سفیٿ ټڃخڃ

چب ـؼ ٰفؼ. ایٿ وٱڃسً ڂ ٠ّجی ثڃؼڀً چ٫ چ٭ٻ ـڂ ثیٍشف ټی ٰفؼ اقي غدبٸز ٍٰیؽٺ. اڂپ ؼیٵڅ ٘ڃ٨بپ 

ڀجڃؼ سب ټثٷ غڃؼر غٹڃ زٷ ثبٌڅ یب ثڅ ٬ڃٶ غڃؼي ثب چٽڃپ غٷ ڂ١ٔیز ثػڃاؼر! اڂپ ټڇځؽن غبڂـی ثڃؼ 

ـڂ چڃٌٻ ضىبة ثبق ٰفؼڄ ثڃؼ ضبال...٤فڂـٺ غفؼ ٌؽ. ٌٱىز. و١ی ټی ٰفؼ ٨بِٹڅ  ٰڅ سب ڀیٻ وب٠ز دیً

اي ـڂ ؼـضیځی ٰڅ ټفا٬جٻ ثڃؼ ـ٠بیز ٰځڅ. ڀكؼیٯ ټبٌیٿ ٰٽی سٱڃپ غڃـؼ ڂ ثی ضف٦ اقٺ ؼڂـ ٌؽ. ټٿ چٻ 
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ثب ِڃـسی وفظ ڂ ؼـټڃڀؽڄ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ټڃچبی خڃ ٴځؽټیً ٰڅ ضبال ټی ٨ڇٽیؽٺ ڀٍڃپ اق وٿ ڂ وبٸً 

ڂ ټطٓ دفوشیم یب اـثی ثڅ ایٿ ـڀٳ ؼـاڂټؽڄ ثڃؼ زځٳ قؼ ڂ ٠ّجی ثڅ وٽز دیبؼڄ ـڂ ـ٨ز. دڃوز ڀیىز 

ثفڀكڄ غڃي ـڀٵً وفظ ٌؽڄ ثڃؼ. ڂ زٍٻ چبی ټٍٱی ٍٰیؽڄ ڂ غٽبـي ـٴڅ چبیی اق ٬فټكی ټی قؼ. زی 

 ثب٠ث ٌؽڄ ثڃؼ ؼـ ایٿ ضؽ ٠ّجی ثٍڅ؟ ثی اضشیب٘ی ټٿ؟ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ. ثب زځؽ ٬ؽٺ غڃؼٺ ـڂ ثڅ دٍز

 .وفي ـوڃڀؽٺ

 .ا٬ب غبڂـی ټٿ ټشبو٩ٻ سفوڃڀؽټشڃپ _

 :ـڂ ثڅ اوٽڃپ زٍٻ ثىشڅ زځؽ ڀ٩ه ٠ٽی٫ ٍٰیؽ ڂ ثب ثفٴٍشٿ یٱجبـڄ ي ٴ٩ز

 .ثٍیٿ ټی ـوڃڀٽز_

 .قڂؼسف اق ټٿ وڃاـ ٌؽ "ثب ضف٦ ؼاـٺ ثبچز"اقي ٸطٝڅ ای سفویؽٺ. ٬ّؽ ټػبٸ٩ز ؼاٌشٻ ڂٸی 

******************* 

**** 

 

ڂ ؼـة ٌیٍڅ ای ـوشڃـاپ ـڂ ٍٰیؽٺ. ٸطٝڅ ای اق ایځٱڅ ایٿ ټڃ٬ٟ ثب ایٿ وفڂ  اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼٺ

 ڀكؼیٱٻ ؼاٌز سٿ ثڅ ـڂ ـوشڃـاپ قـٌٱی ٨فٺ ٰڅ ـڂیی غڃي ڂ ټیبڀىبٶ ټفؼی. ایىشبؼٺ ټفؼؼ اڂټؽٺ  ڂٟٔ

ٿ ٠كر ڀ٩ىی اق ٴف٨ش ثب ڂ ٰځٻ ٴفؼ ٠٭ت وف٠ز ثڅ ٰفؼٺ و١ی ڀٵبچٻ ٴف٨شٿ ثب ڂ ٌؽٺ خٽٟ ای ٴڃٌڅ. ٌؽ

 .ٜبچف ٸیسڅ اثٻ ـڂ ِب٦ ٴف٨شٻ "ټیشڃڀٻ ٰٽٱشڃپ ٰځٻ غبڀٻ"غبـج ثٍٻ. ڂٸی ثب ٴ٩شٿ ایځدب 

ټىفڂـ اق ـ٨شبـ ٴفټً ٸجػځؽی قؼٺ ڂ ؼـضیځی ٰڅ زٍٽی ثڅ ټیكچبی دٍز وفي ټی زفغڃڀؽٺ ٨بټیٷ 

 ."ؼڂوب٠ز دیً ٬فاـټڃپ ثڃؼ"٘ڃ٨بپ ـڂ ٴ٩شٻ ڂ ثب ڀ٩ىی اټیؽڂاـ اؼاټڅ ؼاؼٺ 

ثڃؼ. ؼڂوب٠ز دیً...قیبؼی ؼیف ٰفؼڄ ثڃؼٺ؛ اټب ڀٽی ؼڂڀٻ ثب زڅ ـڂ ڂ اټیؽی ثی وڃاٸٻ، اڂټؽڀٻ اٌشجبڄ ڂ ثی خب 

اغشیبـ وف اقایځدب ؼـ اڂـؼڄ ثڃؼٺ؛ اڂپ چٻ ثب ایٿ ٜبچف!. ٜبچفی ٰڅ ؼڂوب٠ز دیً ٰٹی ڂاوً ڂوڃان ثڅ 
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ىی غفج ؼاؼڄ ثڃؼٺ؛ اټب ضبال ٨٭ٗ ټی غڃاوشٻ ثبٌڅ سب ثجیځٽً؛ ثیػیبٶ قٌشی ڂ ؼـة ڂ ؼا٤ڃپ ثڃؼپ؛ ثبیؽ ٰ

 .ثڃؼ سب اـڂټٻ ٰځڅ

 :اضىبن ٰفؼٺ ٸجػځؽ اڂپ چٻ اټیؽڂاـ ٌؽ. خڃپ ٴف٨ز ٰڅ ثب چیدبپ ٴ٩ز

 .غیٹی ڂ٬شڅ ټځشٝفسڃپ چىشٿ_

چىشٿ! ڀٵ٩ز ثڃؼ...!ڀٵ٩ز زفا ایځ٭ؽـ ؼیف!... ٴ٩ز چىشٿ!. غؽا ٌبچؽڄ زٙڃـ ث٥ٕٻ ـڂ ده قؼٺ. زٙڃـ ؼٸٻ 

 !...اـڂٺ ٴف٨ز. زٙڃـ غځؽیؽٺ. ثڃؼ

   .غیف ټٿ ـڂ وفٌبـ اق ٤فڂـ ٰفؼ. ثڅ غڃؼٺ ثبٸیؽٺ ثڅ ضٕڃـ اڂپثڃؼپ اڂپ ث١ؽ ؼڂوب٠ز سب

ټڇځؽن سڃ٨ی٭ی "ـوشڃـاپ. غڃٌطبٶ سف اق ټٿ ټی ٴ٩ز VIP ـاچځٽبییٻ ٰفؼ ثڅ ٘ج٭څ ثبال. ثڅ ٬ڃٶ غڃؼٌڃپ

!. اڂپ ټڃ٬ٟ ڀ٩ڇٽیؽٺ ټځٝڃـي اق ؼیكایٿ یب اغشّبِی زی ټی "خبی اغشّبِی ټی غڃاوشٿ ثب ؼیكایٿ غبَ

 فڂڄ غڃڀیٻ ڀٽیڃټؽ زځیٿ اِٙالضبسی ڂاوڅ ؼ٠ڃر ٴف٨شٿ اق ٰىی ثٍځڃٺ؛ اټب ثب ؼیؽپسڃڀىز ثبٌڅ. ثڅ ٴ

وجؽ چبی ٴٷ ـق ـڂی دٹڅ چبی زڃثی ڂ ٌٽٟ چبی ـڂٌٿ ٰڃزٯ ٰڅ اق ثؽ٬ڃٸی ټٿ یٱی ؼـټیڃپ ـڂٌٿ ڂ 

 .غبټڃي ثڃؼ ٨ڇٽیؽٺ ٰٻ ٰٻ سّڃـاسٻ ڀىجز ثڇً ٠ڃْ ټیٍڅ!. اڂپ ٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ ثڃؼ

ی ثب ایٿ ؼیكایٿ ثبیؽ غڃٌطبٸٻ ټی ٰفؼ؛ ڂٸی ؼیؽپ ٘ڃ٨بپ ؼـ اڂپ ڂ١ٔیز ثڃؼپ ؼـ یٯ خب ؼڀح ڂ اغشّبِ

 .ٸجػځؽٺ ـڂ ثڅ سٹػی قؼ

٘ج٭څ ثبال ټفثٟ ڀىجشب ثكـٲ ڂ ؼڀدی ثڃؼ ثب ؼٰڃـ زڃثی. ټیكڂ ِځؽٸی زڃثی، ٸڃوشف ًٌ ١ٌٹڅ زڃثی ثب ڀڃـٰٻ 

اڀڅ سڃ ِؽای ٌف ٌف ىیبـ سبثیفٴؿاـڂ ٌب٠فث  ـڀٳ ٬فټك ڂ ٌڃټیځڅ زڃثی. ثڃی ٠ڃؼ خځٵٹی چٻ ـڂٌٿ ثڃؼ.

 .ـڂٌٿ چبی ٌٽٟ ثب  ثبـڂپ. ثب ٩ٰی زڃثی دف اق ٴٹجفٲ چبی ٬فټك ٰڅ ټىیف ثبـیٱی ثڅ وٽز ټیك ثڃؼ

 .٘ڃ٨بپ وف ـڂی ټیك ؼڂڀ٩فڄ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ ڂ ٴڃٌیً ـڂ ټطٱٻ سڃ دځدڅ چبي ټی ٨ٍفؼ. ټځشٝف ثڃؼ

ٰځٻ؛ اټب ثڅ خبي اٌٯ سڃ زٍٻ ؼڂوز ؼاٌشٻ ثبثز ایٿ اڀشٝبـ ڂ ایٿ ؼیؽاـ دف اق ٠ٙف ٴٷ، ثڅ وٽشً دفڂاق 

 ایٿ  چبٺ ضٹ٭څ ٌؽ. زفا چیر ڂ٬ز ؼـ ایٿ یٱىبٶ ڀػڃاوشٻ ثٍځبوٽً؟ ضبال ٰڅ ټ٥ك ڂ ـڂضٻ ٴځدبیً چٕٻ

 ڀجڃؼٺ؟ غڃؼٺ ٰڅ ضبال ڀؽاٌشٻ؟ ـڂ ٺ غبڀڃاؼڄ یب ثڃؼ اڂـؼڄ ٨ٍبـ ثڇٻ سځڇبیی ٰڅ ضبال  ڀؽاٌز؟ ـڂ اس٩ب٬بر
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بٺ ټبر ٌؽٺ ڂ ثڅ اڂڀی ڀٵبڄ ټی ٰځٻ ٰڅ ؼڂوب٠ز اق ټفؼ ٨ڇٽیؽ ضبٶ ټٿ چٻ قیبؼ ټىب٠ؽ ڀیىز ٰڅ وفخ

 .!٬فاـټڃپ ٴؿٌشڅ ڂ ټځشٝف ټٿ ؼیڃڂڀڅ ټڃڀؽڄ

. ٌؽ ٍٰیؽڄ ثیفڂپ ؼیٵڅ ٠بٸٻ یٯ اق یٱجبـڄ ثڅ. ؼاؼ ؼوز ثڇٻ ٤فڂـ ضه ټٿ ایځجبـ ٰڅ ٴ٩ز "ټڇځؽوی"

ف ټفؼ ثبڀیڅ ؽثبـ ثفؼپ اوٽً ثٹځؽ ٰفؼ ڂ ثب ؼیؽپ ټٿ دٍز وزځ ثب ـڂ وفي  .ثڃؼ وفؼـٴٻ ڂ غىشڅ ي زڇفڄ

 .ای زٍٻ ـڂی چٻ ٴؿاٌز سب ثٹٱڅ ثبڂـ ٰځڅ غڃؼٺ چىشٻ. ڀٵبچً ؼـغٍیؽ. ثڅ ڂٔڃش ثؽڀً ـیٹٱه ٌؽ

یٱٻ ٘ڃٶ ٍٰیؽ سب ثشڃڀٻ اق سّڃیف اـڂٺ ٌؽي اق ضٕڃـٺ؛ وف وځٵیځٻ ـڂ سٱڃپ ثؽٺ ڂ والٺ ثؽٺ... ٸجػځؽی 

. اق اڂپ ڀٵبچبیی ٰڅ سڃ ایٿ یٱىبٶ قؼٺ سڃ اڂج ٨الٰز... اق ٨ف٪ وفٺ سب ڀڃٮ دبٺ ـڂ ټشطیف اق ڀٝف ٴؿـڂڀؽ..

ؼڂوڅ ثبـی اقي ؼیؽڄ ثڃؼٺ... ثی ٬ّؽ ڂ٤فْ ڂ دف اق ڀٵفاڀی؛ ټثٷ اټفڂق ِجص ٰڅ ـٲ ٴفؼڀً ثبؼ ٰفؼڄ ثڃؼ. 

 .٤ف٪ ٸؿر ٌؽٺ اق اضىبوبر ٠یبپ ایٿ ټفؼ... اق ایځٱڅ ڀٵفاڀٻ ٌؽ ثب یٯ غیىی ڂ ٴٷ ڂ اٸڃؼ ثڃؼپ

ٍٻ ـڂ ثڅ ایځدب ـوڃڀؽ. ضبال ټی ٨ڇٽیؽٺ زفا ؼٸٻ ټی ضبال ؼـٮ ټی ٰفؼٺ زفا ٬ٹجٻ، ـڂضٻ دبچبی وفٰ

غڃاوز ڀف٨شڅ ثبٌڅ!. چٽیٍڅ سڃ ؼڀیب یٯ ڀ٩ف چىز ٰڅ ڂخڃؼي... ِؽاي... ٴڃي وذفؼپ ثڅ ضف٦ چبر 

ڂاوً یٯ ټؽٶ ؼیٵڅ وز. ٌبیؽ چیر ڂ٬ز ڀ٩ڇٽی زٙڃـ ڂ ز٭ؽـ ؼڂوشً ؼاـی اټب چٽڃپ یٯ ڀ٩ف ثبیؽ 

 .!ثبٌڅ سب ثڇً ثٵی ثٽڃپ ٨٭ٗ ثفای ټٿ

غشف سځڇبیی ٌؽڄ ثڃؼٺ. ٤فیت ثڃؼٺ ڂ وفٴفؼڂپ. اڂایٷ دؽـ، ټبؼـ ڂ ٨فثؽ ـڂ ؼاٌشٻ. چٽشب ثڃؼ یٱشب ثڃؼ. ټٿ ؼ

چٽٱالوی چبٺ؛ اټب ٰٻ ٰٻ ؼـؼٺ ٴف٨ز اق سځڇبیی. ڀ٩ڇٽیؽٺ زی ٌؽ ٰڅ ـڂقڂ ٌجٻ ـڂ ٴٻ ٰفؼٺ. ؼٌٽځیٻ ثب 

ٰځڅ سب خڃاة وڃاٶ چبٺ ـڂ  ټڇځؽن ٌؽ یٯ غڃاة ٌیفیٿ ڂ ـڂیب قڀی ٰڅ قڀً ثڃؼ. ضبال ایځدب ثڃؼٺ سب اـڂټٻ

 ؼاؼ ټی اـاټً ټٿ ثڅ اڂپ. ٰځٻ ثبق ڀبٰىی ڂ چفٰه دیً ـڂ ؼٸٻ و٩فڄ  ثٵیفٺ. ټٿ ٴیر ثڃؼٺ. ڀٽی سڃڀىشٻ

ایځدب چىشٻ ټثٷ  ٰڅ ضبال غڃاوز ټی ؼٸٻ. ٨ڇٽیؽٺ ٰفؼ ڀٵبڄ چبٺ زٍٻ سڃ ٰڅ دیً ؼ٬ی٭څ ؼڂ چٽیٿ ـڂ ایٿ

سځڇبیی ڂ ٤فثز ٌڇف. ٘ڃ٨بپ غڃاڄ ڀبغڃاڄ اـڂټٻ ټی  ؼغشف ثسڅ چب ٸڃن یٯ ؼٶ ویف ٴفیڅ ٰځٻ یب ٴالیڅ اق

 .ٰفؼ. ؼاوشبڀٻ ـڂ ټی ثفؼ ثڅ خبیی ٰڅ ثڅ غځؽڄ چبي ثڅ ٌڃغی چبي غشٻ ټی ٌؽ

چیر ڂ٬ز ټثٷ اټفڂق سڃ سفټیځبٶ ڂخڃؼي ـڂ ثب اـقي ڀٽی ؼڂڀىشٻ یب ایځٱڅ ٰىی ـڂ ؼاٌشٻ ثب ڂخڃؼ ؼڂوب٠ز 

زڅ ثفوڅ ثڅ ؼغشف ټطشبخی ټثٷ ټٿ. وفؼـؼ ڂ ٸفقٌی ٰڅ سڃ  سبغیف ټځشٝفٺ ثٽڃڀڅ...! ثفای چف قڀی ثباـقي ثڃؼ؛
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سځٻ ثڃؼ اق ثیٿ ـ٨ز. ؼٸجفي ٰدبوز؟ ؼٸؽاـي؟ غىشڅ ثڃؼٺ. ټ٥كٺ دف ثڃؼ اق وڃاٶ. ز٭ؽـ ایٿ ټفؼ ـڂ ټی 

 .ٌځبغشٻ ٰڅ ؼـ ثفاثفي اضىبن اـاټً ټی ٰفؼٺ . اـاټٍی ٰڅ ؼـ ٰځبـ غبڂـی ڀجڃؼ

ر ڂ٬ز ثڅ اڀؽاقڄ اټفڂق غبڂـی سط٭یف ڀٍؽڄ ثڃؼٺ. ڀٵ٩شڅ ثڃؼ ټفیٓ ټٿ ؼـ ثفاثف ٘ڃ٨بپ ثبـچب سڃچٻ قؼٺ؛ اټب چی

 .!چىشٻ!. ڀٵ٩شڅ ثڃؼ ڂ٬شً ـڂ ټی ٴیفٺ!. چفثبـ چڃاٺ ـڂ ؼاٌز ټثٷ اټفڂق؛ ټثٷ اټٍت

 .ث٥ٕی ٰڅ وف ثف ٨فڂ غڃـؼڀً ؼاٌشٻ ثب ٸجػځؽڄ قڂـی ده قؼٺ

 .ف ٴؿـڂڀؽٺ. ثڅ غڃؼي ـویؽڄ ثڃؼثٹځؽ ٌؽ. و١ی ٰفؼٺ ټطٱٻ سف ثڅ ایىشٻ. ضبال ایٿ ټٿ ثڃؼٺ سیذً ـڂ اق ڀٝ

دیفاچٿ اثی ٰبـثځی ڂ ثبـڂڀی ق٤بٶ وځٵی. ټڃچبي ـڂ ثبال قؼڄ ثڃؼ ڂ ٠یځٯ ٌیٍڅ ای ٰڅ ثڅ زٍٻ ؼاٌز ثڅ 

ٌؽر ثڇً ټیڃټؽ. ٬ؽٺ چبٺ ـڂ ټیكڂپ ثفؼاٌشٻ ڂ ثڅ وٽشً ضفٰز ٰفؼٺ اق ثیٿ ٴٹجفٲ چبی ٬فټك. ثڃی ڀٻ 

 .ثیٿ ٠ٙف ٴٷ چب ټطڃ ٌؽ

ـڂ اـڂٺ ثٵیفڄ سب اڂٶ ٰبـی ؼٸیٷ ایٿ ضبٶ ثبـڂڀی ـڂ ڀذفوڅ. ټفؼ قڂؼسف اق ټٿ اڂپ چٻ و١ی ؼاٌز غڃؼي 

ِځؽٸی ـڂ ثب اضشفاٺ ثیفڂپ ٍٰیؽ. ثب ڀٵبڄ غیفڄ ای ـڂ ثڅ ٘ڃ٨بپ دٍز ټیك ٬فاـ ٴف٨شٻ. ٘ڃ٨بپ ثب ٸجػځؽی ثڅ 

 :ټٿ اوٱځبن ِؽسڃټځی اق ٰی٧ دڃٶ زفټً ثیفڂپ ٍٰیؽ ڂ ـڂ ثڅ ټفؼ ٴف٨ز ڂ ٴ٩ز

 .ثیبـ غبڀٻ ثفای ٴفٺ ڀڃٌیؽڀی یٯ ڂ ڃدش سڃڀی ټی  اٴف _

چڃا چڃای ثڇبـ ثڃؼ. ثبـڂپ ثبـڂپ ثڇبـی ثڃؼ؛ اټب چڃای ټٿ چڃا قټىشڃپ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ ٨ڇٽیؽ ټی ٸفقٺ ٰڅ ؼوز 

چبٺ ـڂ قیف ث٥ٷ قؼٺ ڂ ٸجػځؽڄ ټٕطٱی ثڅ ـڂي دبٌیؽٺ. ؼـ ضیځی ٰڅ ڀیٻ غیك ټی ٌؽ ثبـڂڀیً ـڂ ؼـاڂـؼ ڂ 

 :ڀ٩ىی ٴف٨شٻ ٰڅ اچىشڅ سڃ ٴڃٌٻ غٻ ٌؽڄ ٴ٩زـڂی ٌڃڀڅ چبٺ اڀؽاغز. زٍٻ ثىشڅ 

 .ټی ؼڂڀىشٻ ټیبی_

 ِڃـسً اخكا سڃ ٰڅ اـاټٍی ثب ثڃؼ؛ ڀٍىشڅ. ٰفؼٺ ثبق زٍٻ. ٸفقیؽ دٹٱٻ دٍز  ٬ّؽٺ اڂټؽپ ڀجڃؼ؛ ڂٸی اڂټؽٺ.

یك ثكـٲ سف ثڃؼ؛ سڃي ٴٻ ٌؽٺ. ؼڂـ غڃؼٺ خٽٟ ٰفؼٺ ڂ وب زځؽ ټٿ ثفای ثبـڂڀیً. ٰفؼ ټی ڀٵبچٻ ثڃؼ

 .غځؽیؽٺ

 .جػً ثبثز ایٿ سبغیفټځڃ ث_
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زڇفڄ ي ڀفٺ سف ٌؽ. ڀٵبچً ثڅ غځؽڄ چبٺ ثڃؼ. ټ١ؿة ٌؽڄ ثڃؼٺ اق ایٿ وٱڃر ڂ خڃ وځٵیځی ٰڅ اق ڀٵبڄ 

 .چبټڃپ ڀّیجٽڃپ ٌؽڄ ثڃؼ

 .اٴف سب ِجطٻ ڀٽیڃټؽی ثبقٺ ټځشٝفر ټیٽڃڀؽٺ_

ٹڅ ایځجبـ ٤ف٪ خٽٹڅ ڂ ٸطٿ دف ټطجشً ټبر سڃ وٱڃر ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ز٭ؽـ غڃٌبیځؽ ثڃؼ زځیٿ خٽ

 ټڃڀؽی؟ زفا یب ثٽڃڀی ثبیؽ زفا ثذفوٻ ٰفؼٺ ٨فاټڃي   چبیی.

وٱڃسٽڃپ ڂ ِؽای ڀ٩ه چبټڃپ ثب اڂټؽپ ټفؼ ڂ ثڃی ٬ڇڃڄ سفٮ دفیؽ. ٘ڃ٨بپ دشڃ ـڂ ٬جڃٶ ڀٱفؼ ڂ ٴ٩ز 

 .ؼیٵڅ ڀیبقی ڀیىز. ڀجڃؼ. ټٿ ٴفٺ ٴفٺ ثڃؼٺ

چبي غٍٯ ثڃؼ. ایٿ ؼوشٻ ـڂ ټطٱٻ ؼڂـ ٨ځدڃپ ٬ڇڃڄ ٨ٍفؼٺ. ڂاوڅ غڃؼي زیكی و٩بـي ڀؽاؼڄ ثڃؼ؛ ٸت 

 .ؼڂ وب٠شٻ زیكی ڀػڃـؼڄ ثڃؼ؛ ـڀٵً دفیؽڄ ثڃؼ ڂ ـڂی ټیك چیر اثفی ڀجڃؼ

 .ِؽاٺ اچىشڅ ٌؽ ڂ ؼٸٻ ثی دفڂا ٴف٨ز

 ...ڀٽی غڃاوشٻ ثیبٺ اټب_

ٰڅ اـڂٺ سف اق ټٿ ٴ٩شڅ ٌؽ ٬یؽ اټب ـڂ قؼٺ. ټی ؼڂڀىز، ثبقچٻ ټځشٝف ټڃڀؽڄ ثڃؼ...؟ ایٿ  "ټی ؼڂڀٽی"اټب...ثب 

!. قثڃپ سڃ ؼچځٻ ڀٽی زفغیؽ سب ثذفوٻ یب خی٣ ثكڀٻ زفا دٍز خٽٹڅ چبي ـڂ... ټىع ٌؽڄ ڂضٍشځبٮ سف ثڃؼ

ثڃؼٺ. ٤ف٪ ٌؽڄ ثڃؼٺ سڃ ِؽا ٌفٌف ثبـڂڀی ٰڅ ثڅ ٌیٍڅ دځدفڄ ٰځبـټڃپ ټی غڃـؼ یب اـاټً ڂ غیفٴی ڀٵبچی 

 .ٰڅ ویفټڃڀی ڀؽاٌز اق ؼیؽڀٻ

 .ڃا غځؽیؽٺ ڂ ضف٦ ـڂ ٠ڃْ ٰفؼٺچٽفاڄ ثب ث٥ٕی ٰڅ ثیع ٴٹڃٺ ٴیف ٰفؼڄ ثڃؼ ثفای س٥ییف ضبٶ ڂ چ

 ٰځی؟ ټڇٽڃڀٻ ؼقؼیؽی  ټیػڃای اق وڃؼ ڀ٭ٍڅ ای ٰڅ _

اِالچٻ ثڅ ـڂی غڃؼٺ ڀیبڂـؼٺ ثڅ ؼ٠ڃر ټٿ ایځدبوز! غځؽڄ ثب ڀٽٯ ڂ ٤ٽځبٰی سطڃیٹٻ ؼاؼ. زٍٻ چبي اق 

دٍز ٌیٍڅ ٠یځٯ چٻ ڀٽځبٰیً ټٍػُ ټی ٌؽ. ڀٵبچً چف ثبڀیڅ ثڅ ثیفڂپ ټځطف٦ ټی ٌؽ سب ڀجیځٻ؛ اټب 

 .٨ڇٽیؽٺ...ؼیؽٺ؛ اڂپ ثؽسف اق ټٿ ټیٷ ثڅ ٴفیڅ ؼاٌز. ٌبیؽ ثیٍشف اق ټٿ ؼـؼ ؼاٌز ټٿ
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 .ثب چٽڃپ ضبٶ ڀڃزی ٰفؼ

 .اغشیبـ ؼاـیؽ غبڀٻ ټب ایځدب غڃؼټڃپ ټڇٽڃڀیٻ _

ټثٷ زځؽ ـڂق دیً ٰڅ ؼڂ ڀ٩ف ٠بؼی ثڃؼیٻ یب چٽیٿ یٱىبٶ ټیٻ غبڀٽً ـڂ ٍٰیؽ... ٸطٿ ٸڃن ڂ زځؽٌی ثڅ 

ٷ چفثبـ سڃ ؾڂ٬ً ثكڀٻ ثب ایٿ غبڀٻ ٴ٩شٿ؛ زٍٻ ڂ اثفڂیی ثیبٺ ڂ ـڂ اقي ثٵیفٺ ِؽاي ؼاؼ. ټی غڃاوشٻ ټث

 ټكاضٻ ڀٝفٺ ثڅ ؼیٵڅ اڂپ ڀڅ ثڃؼٺ دیً ـڂق زځؽ وبٸٻ ٨فڀٵیه ټٿ ڀڅ  اټب ثی ـټ٫ چٽفاچً غځؽیؽٺ.

 ڂ ٰځڅ ټځٍیز سب ؼقؼیؽڄ ـڂ چبر ڀ٭ٍڅ اڂپ ٴ٩ز ټی ٰڅ غبڂـی دیً وب٠ز زځؽ چبی ضف٦ یبؼ ثڅ. ټیڃټؽ

 .قؼٺ ٰځبیڅ اغشیبـ ثی ٰځڅ اوش٩بؼڄ قرا ثیٍشف

 .ثبیؽ اڂپ ټڃ٬ٟ ٰڅ ټځٍیٻ ټی ٰفؼی ٨ٱف ایځدبچبي ثڃؼی_

 .٨٭ٗ غیفڄ ثڅ ټٿ ثی ِؽا ٸجػځؽی قؼ. غڃؼٺ ـڂ خٹڃ ٍٰیؽٺ

 زفا ټځٍیٻ ٰفؼی؟ سب ض٭ڃ٬ٻ ٰٻ ثٍڅ؟ _

 :وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ ثب چٽڃپ ٸجػځؽی ٰڅ اق ٰځدٱبڂی ټٿ ڀّجیً ٌؽڄ ثڃؼ ٴ٩ز

 ؼا٤ڃپ سفی...؟سڃ زفا اق ِجص  _

ٸت چبٺ ثىشڅ ٌؽ. ِب٦ ڀٍىشٻ ڂ ڀٵبچٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ ڀ٭ٙڅ ای اق دځدفڄ ـڂ ثڅ غیبثڃپ. ؼوز دیً ٴف٨شڅ ثڃؼ 

 .سب ده ڀیڃ٨شڅ ټی ؼڂڀىشٻ ضبال ضبال خڃاة ایٿ وڃاٸٻ ـڂ ڀٽی ٴیفٺ. غبڂـی ٴ٩شڅ ثڃؼ

ق ایځدب ڀٍىشٿ. زفا ثبیؽ چځڃق چٻ ثبـڂپ ټیڃټؽ. اٸڃؼٴی چڃا ـڂ دبٮ ٰفؼڄ ثڃؼ؛ ټثٷ ـڂش غىشڅ ټٿ، ث١ؽ ا

ؼا٤ڃپ سف ثبٌٻ؟ زڃپ ث١ؽ ٌځیؽپ ټكغف٨بر غبڂـی خڃڀی سڃ ثؽڀٻ ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ... اغفچٻ ثب ؼاؼپ اؼـن دفسی 

ٌفي ـڂ ٰٻ ٰفؼٺ...ـوڃڀؽٺ خبیی ٰڅ ڀٽی ٌځبغشٻ؛ ڂٸی وف اق ایځدب ؼـاڂـؼڄ ثڃؼٺ.. زٙڃـي ـڂ ڀٽی ؼڂڀٻ... 

ز ٰڅ غڃؼٺ ـڂ خٹڃی ٌفٰز دیؽا ٰفؼٺ ڂ ٬فاـی ٰڅ ثب سڃ ؼـ سڃ ضبٶ غڃؼٺ قیف ثبـڂپ ڀجڃؼٺ... ثڅ ٬ؽـی ٴؿٌ

 .ڀكؼیٯ سفیٿ ـوشڃـاپ ثڅ ٌفٰز ؼاٌشٻ

 .زٍٽٻ ـڂ ٰال٨څ ټبٸیؽٺ؛ ز٭ؽـ ٌفڂ٠ٽڃپ ٤ٻ اڀٵیك ثڃؼ
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 .دیبؼڄ اڂټؽٺ. یٱٻ غىشڅ ٌؽٺ _

 .٬بڀٟ ڀٍؽ. ؼٺ ڂ ثبقؼٺ ٰال٨څ سفی اق ٤في اوٽڃپ ٴف٨ز

 ڇز قڀٳ قؼٺ؟ٴڃٌیز زفا غبټڃي ثڃؼ؟ ټی ؼڂڀی زځؽ ټفسجڅ ث_

 .قچفغځؽ ڄ ی قؼٺ ثبیؽ ضؽن ټیكؼٺ ِجص ضف٨ٻ ـڂ ثبڂـ ڀٱفؼڄ. ڀٵبچٻ ـڂ زفغڃڀؽٺ ثڅ وٽشً

 ټٵڅ ثڇز ڀٵ٩شٻ ؼقؼیؽپ؟_

خب غڃـؼ اق سځؽی ٸطځٻ ڂ ؼٸػڃـی ٰڅ سڃ ٰالټٻ ثڃؼ؛ اټب ضف٨ٻ ـڂ ٴف٨ز ٰڅ ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ٌؽ ڂ ثب ٌفټځؽٴی 

 :ڀٵبچً ـڂ دبییٿ ٴف٨ز ڂ ٴ٩ز

 ...ټٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ سڃ_

 .ثڅ سٽىػف ؼوشی سڃ چڃا سٱڃپ ؼاؼٺ

 .اـڄ اـڄ ضشٽب ٨ٱف ټی ٰفؼی ؼڂثبـڄ غڃاة ؼیؽٺ_

ڀشڃڀىشٻ ایځجبـ ث٥ٓ ڂ ٴف٨شٵی ِؽاٺ ـڂ ٰځشفٶ ٰځٻ... ٸطٿ ٠ّجی ڂ دفغبي ٴڃڀڅ ٺ ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ. سبقڄ 

 ټفٲ ثب ؼڂ٬ؽٺ ٴ٩ز ټی غبڂـی. ٴؿاٌشٻ وف دٍز ـڂ اس٩ب٬بسی زڅ ڂ  یبؼٺ اڂټؽڄ ثڃؼ زفا ثڅ ایځدب ـویؽٺ

خڃؼ ڀؽاٌز!... اة ٘بٸجی ټڇٽڃڀٻ ٰفؼ سب ـڀٵڃ ـڂٺ ثڇشف ثٍڅ ڂٸی ثب ٰٹی ټځز ڂ ٰڅ زیكی ثفای ؼاٌشٻ ٨بِٹڅ

ڂ ڀیً ڂ ٰځبیڅ اق ایځٱڅ ز٭ؽـ ؼـټڃـؼٺ اٌشجبڄ ٨ٱف ټی ٰفؼڄ... اق ایځٱڅ ٨٭ٗ ټیشڃڀڅ اق چٽڃپ اټؽاؼچبی ٤یجی 

 .ڂ ټٿ ؼ٨ب٠ی ڀؽاٌشٻ زڃپ چفثبـ وفاة ثڃؼٰٽٯ ثٵیفڄ سب اـټبپ ثڅ وفاڀدبٺ ثفوڅ. ز٭ؽـ سط٭یفٺ ٰفؼ 

  .دٹٱی قؼٺ ڂ ٬ٙفڄ اٌٱی، اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ وفغڃـؼ ڂ ا٨شبؼ

 .ٰفؼ ټی ٺ ٰال٨څ ثیبٺ ڀٝف ثڅ ثفاثفي ؼـ ١ٔی٧ ڂ ٠بِی ضؽ ایٿ سب. قؼٺ دٹٯ وفچٻ دٍز  غیفڄ ثڅ و٭٧

 ...زټٿ ٨٭ٗ ایٿ ټڃٔڃٞ یبؼٺ ـ٨شڅ ثڃؼ؛ اټب ضبٸڃ ـڂقڄ سڃ...وفسبدب غیىز...ؼیف اڂټؽڀ_

 .ټٱثی ٰفؼ ڂ ثب ٌٯ ثیٍشف ِڃـسً ـڂ خٽٟ ٰفؼڄ یٱؽ١٨څ دفویؽ
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 .ثڃی ویٵبـ ټیؽی_

 چٻ ثبـڂپ ڀٻ ٰڅ ٍٰیؽ ٬ؽـی ثڅ. ثٱٍڅ ویٵبـ اڂپ ڂ ثكڀٻ ضف٦ غڃاوز اقٺ  ثڃی غبڂـی ـڂ ټی ؼاؼٺ.

 ٴٹڃٺ. ثڃؼ ؼا٢ چٻ چځڃق. ٍٰیؽٺ وف ڀ٩ه یٯ ـڂ ٌؽٺ وفؼ ٬ڇڃڄ. ثجفڄ ثیٿ اق ـڂ ویٵبـ سځؽ ثڃئڅ ثڃؼ ڀشڃڀىشڅ

ثڃؼ اٴف ڀشڃڀٻ ٰبـی ثٱځٻ و٩شڅ چبـڂ سب اغف چ٩شڅ اخفا ټیكاـڄ. چ٩شڅ ؼڂٺ  ٴ٩شڅ ثڇٻ. وڃغز خیٵفټٻ. وڃغز

؛٨فِز ؼڂٺ. اٴف ڀشڃڀٻ ٠ٱه چب ـڂ، ـڂ ټیٱځڅ ڀڅ سځڇب دیً دؽـ ثٹٱڅ سڃ ٰٷ ٌفٰز!. چ٩شڅ وڃٺ؛ ٨فِز 

ی ٰڅ اق ټٿ ؼیؽڄ ـڂٺ قیبؼ ضىبة ثبق وڃٺ. ثڅ دؽـ دیٍځڇبؼ اقؼڂاج ټٿ ـڂ ټیؽڄ!. ټی ٴ٩ز ڀٽیشڃڀڅ ثب ڂ١ٔیش

ٰځڅ ڂٸی ثبیؽ ٌبڀىً ـڂ اټشطبپ ٰځڅ. ثبیؽ سب اغف چ٩شڅ ټؽاـٮ اـټبپ ـڂ سطڃیٷ ټی ؼاؼٺ. ټٙٽئٿ ثڃؼ ٘ڃ٨بپ 

ڀ٭ٍڅ ای قیف وف ؼاـڄ ٰڅ دفڂلڄ ثڅ اڂپ ٠ٝیٽی ـڂ ټشڃ٧٬ ٰفؼڄ. ضشی ایٿ ڂ٠ؽڄ ـڂ ؼاؼڄ ثڃؼ ث١ؽ ٴف٨شٿ 

 .ټؽاـٮ ٰٽٱٻ ٰځڅ

 زٙڃـ؟ ؼڂڀىشٻ ڀٽی چٻ  ټٿ ٰٽٱٻ ٰځڅ! زیكی ٰڅ

اچىشڅ ڀٵبچٻ ـڂ ثڇً ؼاؼٺ. ټځشٝف ؼٸیٷ ټڃخڅ ای ثڃؼ. غڃڀىفؼ خ١جڅ ای ٰڅ اق ٬جٷ سڃ ٰی٩ٻ ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ ڂ 

 .ثڇبڀڅ ٬فاـ اټٍجٽڃپ ثڃؼ ثیفڂپ اڂـؼٺ. غیفڄ ثڇً ثب دڃقغځؽی ـڂی ټیك ثڅ ٘ف٨ً وف ؼاؼٺ

 .ثبقي ٰٿ_

خٹڃسف ٍٰیؽ ڂ ـڂثبپ ؼڂـي ـڂ ثبق ٰفؼ. ثب ـیكثیځی ٠ٱه اغٻ ٰفؼ. سفؼیؽ سڃ زڇفڄ ي ڀٍىز. خ١جڅ ٰبؼڂ ـڂ 

اٸ١ٽٷ چبي ـڂ قیف ڀٝف ٴف٨شٻ. ټځشٝف ثڃؼٺ چفآپ ڂاٰځً ٤یف ٘جی١ی اق غڃؼي ثفڂق ثؽڄ؛ اټب اڂپ 

 .ٰفؼ ڀٵبچً ٴف٨شڅ چبي ؼوز ثیٿ ڂ اڂـؼ ثیفڂپ خ١جڅ اق ـڂ ٴڃی ٌؽپ ٌڃٰڅ ای ٸطٝڅ ضشی   ثؽڂپ

 :ٰڅ ٍٰیؽ ٴ٩زث١ؽ وٱڃر زځؽ ؼ٬ی٭څ ای ثب اڄ ٠ٽی٭ی 

 ـڂ ٰبؼڂ سفیٿ اـقڂپ  وبٸٵیً...ثڅ زٍٽً ڀیڃټؽ زڃپ ٨٭ٗ ټٿ 76ایځڃ ڂاوڅ ؼٸؽاـ غفیؽڄ ثڃؼٺ سڃٸؽڄ _

 .ثڃؼٺ ٴف٨شڅ

 .غیفڄ ثڅ ٴڃی دڃقغځؽی قؼ

 .اټب چیر ڂ٬ز ڀ٩ڇٽیؽ سٽبٺ دڃٸٽڃ غفج خٍٿ سڃٸؽي ٰفؼٺ_
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؛ ٌبیؽ چٻ ؼٸٻ وڃغز اق ٘ڃـی ضىفر ثڅ ؼٶ ضف٦ ټی قؼ ٰڅ ثی اغشیبـ اق ضفَ ؼوشٻ ـڂی ټیك ټٍز ٌؽ

٤ٽی ٰڅ سڃ ِؽاي ټڃج ټیكؼ. ثفای اڂٸیٿ ثبـ اق قڀی ثڅ ڀبٺ ؼٸؽاـ ثؽٺ اڂټؽ. ؼڂوز ؼاٌشٻ ثیٍشف اق ایٿ اق 

غّڃِی چبی ؼٸؽاـ ٴڃڀڅ ي ثٍځڃٺ. ٰځدٱبڂ ثڇً غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼٺ اټب اڂپ ٰبـر ـڂ ثب ٠ٍ٭ی ٰڅ ضشٽب اق 

 .ټفڂـ غب٘فار ثڃؼ دف اق اضىبن غڃڀؽ

 .دبٮ ڂ و٩یؽ ؼٸؽاـٺ س٭ؽیٻ ثڅ ـڂش_

_... 

 .ٰٹی سڃ ایځشفڀز وفذ ٰفؼٺ سب ١ٌف ټځبوجی ثځڃیىٻ_

 !ایځجبـ ِؽاي دف سٽىػف اچىشڅ ٌؽ؛ دفٰیځڅ

 !چیر خڃـڄ ٺ ثڇً ڀٽیڃټؽ-

ڀٽیڃټؽ! الثؽ ثبیؽ ثڅ ٨فٌشڅ چبی اوٽڃڀی سٍجیڇً ټی ٰفؼ سب ؼٸً ـأی ټی ٌؽ! غٻ ٌؽٺ ڂ ٰبـر ـڂ اق 

 .ـسٻ ـڂ خٽٟ ٰفؼٺِڃ. اڂـؼ ثبال ـڂ فيو ټش١دت ٍٰیؽٺ ثیفڂپ  ؼوشً ضفِی

 سڃ ؼاـی غب٘فاسشڃ ڂاوڅ ټٿ ټفـڂ ټیٱځی؟_

_... 

 !ز٭ؽـٺ ؼڂوشز ؼاٌشڅ_

خٽٹڅ اغفٺ اق ثفؼاٌز ضف٦ چبی غڃؼي ثڃؼ؛ اټب ثی اغشیبـ زځبپ دف٤یٛ ایٿ خٽٹڅ اق ؼچځٻ دفیؽ ٰڅ ـڀٳ 

ڂ سڃ زٍٻ چبي غیفڄ ٌؽٺ. وفي  ڂـڂي ـڂ ثڅ اڀی ٬فټك ٰفؼ. ٨ٱً ـڂ ـڂی چٻ وبثیؽ. اثفڂیی ثبال اڀؽاغشٻ

 .ـڂ ثب ڀ٩ىی ثٹځؽ، دبییٿ ٴف٨ز ڂ غیفڄ ثڅ ټیك ؼوشً ـڂ ټٍز ٰفؼ

ٰٽی ٘ڃٶ ٍٰیؽ سب ثڅ غڃؼي ټىٹٗ ثٍڅ. ثؽڂپ ایځٱڅ وفي ـڂ ثٹځؽ ٰځڅ ثب چٽڃپ ٨ٯ و٩ز ٌؽڄ خؽی 

 :ٴ٩ز

 .ټیٱځٻ دیؽاي  چفٰی ثڃؼڄ غڃاوشڅ ثبچز ٌڃغی ٰځڅ...ٴ٩شٻ غڃؼٺ ڂاوز_
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 ب٠ث ٌؽڄ ایځ٭ؽـ ٠ّجی ثٍڅ؟ڀیٍػځؽی قؼٺ. زی ث

 ... ڄِ... سڃ ثڅ ایٿ ټیٵی ٌڃغی؟ؼٸؽاـخڃڀز الثؽ ٌڃغیً_

وفي ـڂ دف ٌشبة ثبال اڂـؼ ٘ڃـی ٰڅ ثڅ اڀی الٶ ٌؽٺ ڂ اق وفغی زٍٻ چبي خب غڃـؼٺ. ڂٸی وٱڃسً 

 .ثب٠ث ٌؽ غڃؼٺ ـڂ اق سٱبدڃ ڀځؽاقٺ

څ اوٻ ؼٸؽاـ! ٰبؼڂ ڂاوٻ ټی٩فوشڅ زفا ٠ّجی ٌؽی؟ اڂڀی ٰڅ اؾیز ټیٍڅ ټځٻ... یٱی ثڇٻ قڀٳ ټیكڀڅ ث _

 .... ٰبؼڂ ؼٸؽاـ !غڃاة ټیجیځٻ اق ؼٸؽاـ... ؼڂـڂقڄ ٺ ؼاـٺ قڀی ـڂ ټیجیځٻ ٰڅ

ؼوشی ثڅ ِڃـسٻ ٍٰیؽڄ وٱڃر ٰفؼٺ. ڀٽیؽڂڀٻ زفا ضف٨ٻ ـڂ غڃـؼٺ ٌبیؽ اق وبث٭څ غفاثی ٰڅ دیًٍ ؼاٌشٻ 

 .ـ ٰجڃؼسف ټی ٌؽیب ٬ٕبڂسی ٰڅ ټی ٌؽٺ یب ٌبیؽ چٻ اق زڇفڄ ای ٰڅ ثب ٌځیؽپ اوٻ ؼٸؽا

 .ٰجڃؼسف! ټش١دت اق ـ٨شبـي زٍٻ ـیك ٰفؼڄ دفویؽٺ

 ؼٸؽاـ زٙڃـ ټفؼ؟_

 .ڀٽیػڃاٺ ؼـټڃـؼي ِطجز ٰځٻ_

زځبپ ثب ٨ٯ وبییؽڄ ڂ خؽیز ٴ٩ز ٰڅ ٸطٝڅ ای ٌڃٰڅ ٌؽڄ ڀٵبچً ٰفؼٺ. اغٻ ٠ٽی٭ی ٰفؼ ڂ ټِځڃ ـڂی ټیك 

 :ـڂ ثفؼاٌز ڂ ثب سٿ ِؽا ټطٱٽی ٴ٩ز

 .زی ټیػڃـی سب و٩بـي ثؽٺ_

ڂڂاج ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ایٿ ـ٨شبـ ڂ ڂاٰځًٍ ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ. زفا ثبیؽ ڀىجز ثڅ قڀً ایځ٭ؽـ ضىبن  چبج

 .ثبٌڅ؟ اق زیكی ٰڅ سڃ ؾچځٻ ٴؿٌز ڂضٍز ٰفؼٺ

 .ټٿ ثبیؽ ثؽڂڀٻ قڀز زفا ټفؼڄ_

 .ٰجبثب ایځدب ټ١فٰڅ وز ؼڂوڅ ثبـی اڂټؽٺ_

 ټیشڃڀٻ اقر ٌٱبیز ٰځٻ_
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 .قؼٺټځڃ ـڂ ټطٱٻ ثىز؛ ٘ڃـی ٰڅ دفي ٰڃسبچی 

 .ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ سٱفاـ ٰفؼ

 .ڀٽی غڃاٺ...ؼـ...ټڃـؼي...ِطجز...ٰځٻ _

 .ټىشبِٷ ؼوشی ـڂی ٴڃڀڅ ٺ ٍٰیؽٺ. زٍٻ چبٺ ـڂ ټطٱٻ ثبقڂ ثىشڅ ٰفؼٺ

 ایٿ ٰبؼڂ ڂ اڂپ سٹ٩ٿ ټٍٱڃٮ ثڅ ټٿ ټفثڃٖ ټیٍڅ. چفؼڂثبـٺ اوٻ ؼٸؽاـڀبټی ثفؼڄ ٌؽ! ټیػڃاٺ ثؽڂڀٻ زفا؟ _

 !٠كیك ٨بٰشڃـ اق ضؽوٻ ؼـ ټڃـؼ ـڂش ؼٸؽاـ

ؼوشً زځٳ ټڃچبي ٌؽ. دفیٍڃپ ٌؽ ؼیڃاـ اخفیً ٨فڂـیػز. ټثٷ یٯ ٨فؼ ٌٱىز غڃـؼڄ زڇفڄ ي 

 .دمټفؼڄ ٌؽ

 .ټٿ غڃؼٺ ضٹً ټیٱځٻ. ڀٵفاپ ڀجبي. ڀٽیكاـٺ ٰىی ټكاضٽز ثٍڅ _

 .!ڀٵفاپ؟ ټٿ ڀٵفاپ ؼیڃڂڀڅ ٌؽپ غڃؼٺ ثڃؼٺ. ټٙٽئٿ ٌؽٺ ایٿ ټفؼ زیكی ـڂ اق ټٿ دځڇبپ ټی ٰفؼ

 .بـڂڀی ـڂ اق ؼڂـٺ ثفؼاٌشڅ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ ڂ ایىشبؼٺوفی سٱڃپ ؼاؼٺ . ث

ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. ٠ٱه اٸ١ٽٹی ثڅ سڇؽیؽٺ ڀٍڃپ ڀؽاؼ. ٌت ثػیف ٰڃسبچی ٴ٩شٻ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ٰی٩ٻ ثڅ وٽز 

 . دٹڅ چب ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ

 ٨٭ٗ ڂاوڅ ایٿ ٰبؼڂ ټىػفڄ اڂټؽڄ ثڃؼی...اڂڀٻ ث١ؽ اق ؼڂوب٠ز؟ غؽا ـڂ غڃي ټیبؼ؟_

 .ٌؽڄ ثڃؼ؛ چٽڃپ ٸطځی ٰڅ ثڅ اټیؽي ثڅ ایځدب اڂټؽٺ. دٍز ثڇً ایىشبؼٺ ؼڂثبـڄ سٿ ِؽاي ٌڃظ

 ده ټٿ زی؟ ؼٸز ټیبؼ ٴفوځڅ ثفٺ؟ ـوٻ ټڇٽڃپ ڀڃاقی ایځڅ؟_

ټی غڃاوشٻ ثٵٻ ټٿ ٤ٹٗ ٰفؼٺ سڃ ـڂ زځیٿ خبیی ؼ٠ڃر ٰځٻ؛ اټب زځبپ ٸطځً ڀفٺ ڂ سػه ثڃؼ ٰڅ ؼٸٻ ثڅ 

ڄ ثڃؼ ڂ چفثبـ ثڇبڀڅ ای ثڃؼ سب ٨ٱفٺ ثڅ زیكی چڃٶ ـضٻ اڂټؽ ڂ ض٫ ـڂ ثڇً ؼاؼٺ. ٰٻ اق ِجص ٠ال٦ ټٿ ڀٍؽ

 .ضڃٌڅ غڃؼټڃپ ثٵؿـڄ
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 :دڃ٨ی ٍٰیؽڄ ثفٴٍشٻ ڂ ؼوشٻ ـڂ سڇؽیؽڂاـاڀڅ ثبال ثفؼٺ. ثب زفغی ثڅ اڀٵٍز اٌبـڄ ٺ ٴ٩شٻ

 !٨٭ٗ زڃپ ٬ڃٶ ؼاؼٺ _

ڀٳ ضبٸز ِڃـسً ـڂ ثڅ ضبٸز ثبڀٽٱی خٽٟ ٰفؼ ٰڅ ټٿ ـڂ ثڅ غځؽڄ اڀؽاغز. ؼڂثبـڄ ڀٍىشٻ ڂ ؼـضیځی ٰڅ ق

 :ـڂی ټیك ـڂ ٨ٍفؼ سب ثفای و٩بـي ثیبیٿ ٴ٩ز

 .ثڇز ڀٽیبؼ اچٷ ٬ڇف ٰفؼپ ثبٌی _

 زڃپ ڀیىشٻ_

 چٽیځٙڃـ ټش٩ٱف ڀٵبچٻ ٰفؼ ٌبڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ ڂ ثبٸطځی ٰڅ ٰٽی خؽیز ؼاٌز اؼاټڅ ؼاؼٺ

 .ټٿ ٨٭ٗ ټیػڃاٺ ث٩ڇٽٻ ٰی اؾیشٻ ټیٱځڅ. ڀٽی ؼڂڀٻ زفا ٨ٱف ټیٱځٻ ثی ـثٗ ثڅ ټفٲ چٽىفر ڀیىز _

 :ٽی ـڀٵً دفیؽ ڂٸی ثب غځؽڄ ای ٰڅ و١ی ثف ٴف٨شٿ چف ٴڃڀڅ خځٳ اضشٽبٸی ـڂ ؼاٌز ٴ٩زٰ

 .ؼٸؽاـ ثؽخځه ثڃؼ ڂٸی خڃـی ڀجڃؼ ـڂضٍڃ ڂاوڅ اڀش٭بٺ ث٩فوشڅ _

 .زٍٻ چبي ـڂ ٴفؼ سف ٰفؼ ڂ ٜبچفی سفوځبٮ ثڅ زڇفڄ ڂ سٿ ِؽای اچىشڅ ٌؽڄ ي ؼاؼ

 .!وز ؼاـپ اق ایٿ غڃاثب ثجیځٿـڂضٍٻ ڂاوڅ سڃچٻ قؼپ غڃثڅ! غڃٌٵٷ، غڃي چیٱٷ چٽڅ ؼڂ_

 .چفچف ثڅ ضف٦ غڃؼي غځؽیؽ

 .ڀ٩ىٻ ـڂ ټطٱٻ ثیفڂپ ؼاؼٺ

 زفا ټفؼ؟_

 :ایځجبـ ثفغال٦ ڂاٰځً ؼڂ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغز ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ڀٵبچً ثڅ ټځڃ ثڃؼ ٴ٩ز

 .االپ ڀڅ ثكاـ ٨فِز ټځبوت سفی_

 سڃ ٬ڃٶ ؼاؼی ثڇٻ ټیٵی_
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 .ٹػی قؼڄ ټځڃ ـڂ دبییٿ ٴف٨زثب اغٻ ڀٵبچٻ ٰفؼ ڂ دڃقغځؽ س

ـڂی ضف٨ٻ چىشٻ. چفزی ثػڃای اق قڀؽٴی ٴؿٌشڅ ٺ ثڇز ټیٵٻ اټب ڀڅ قټبڀی ٰڅ سڃ چځڃق غڃؼ ټځڃ  _

ڀٍځبغشی! ڂ سڃخڅ چبټڃ اق وف سځڇبیی یب ٰٽٯ سطٽٷ ټیٱځی! ثبیؽ ثبڂـ ٰځٻ ث١ؽ یٱىبٶ ثڅ ایٿ وف٠ز ڀفٺ 

 ٌؽی؟

 .ز ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ٌؽڄ ٸت ٴكیؽٺاق ضف٦ ڂ ثفؼاٌشی ٰڅ ڀىجز ثڅ وٱڃر ایٿ ټؽسٻ ؼاٌ

 .ثكاـ ـڂـاوز ثڇز ثٵٻ ټٿ اقر غڃٌٻ ټیبؼ اق ـڂق اڂٸٻ ټی غڃاوشٻ ثڇز ثبثز ٰځٻ ٘ڃـی ٰڅ ثٹؽ ثڃؼٺ _

ایځجبـ وف ثڅ دبییٿ، اق ٸ١ځشی ٰڅ سڃ ؼٸٻ چڃاـ ټیكؼٺ ثڅ وٽز ټ٥ك دڃزٻ اق ایځٱڅ ثطث ثڅ ایځدب ـویؽ وفظ سف 

 .ر ٰٹٽڅ چب ـڂ دٍز وفچٻ ټیسیځؽ ڂ سطڃیٹٻ ټی ؼاؼٌؽٺ. اټب اڂپ ثی سڃخڅ ثڅ ټٿ ټثٷ یٯ ٠بؼ

 ...ټٿ سڃٌفایٙی ڀیىشٻ سب ثػڃاٺ _

 .ټفؼٺ سڃ ؼڂ ٰالٺ ضف٦ قؼٺ...ضف٨ٻ ـڂ ثفیؽ

ٴڃـ ثبثب چفزی ٰڅ چىشیٻ ثكاـ چٽؽیٵفڂ غڃة ثٍځبویٻ. ڀڅ ټٿ ؼغشف ؼاـٺ ڀڅ سڃ غڃاة ـڂقر یٱی ٌؽڄ. _

ال ٰڅ ایځدبیی ؼـټڃـؼ غڃؼټڃپ ِطجز ٰځیٻ. ټٿ ٴڃـثبثب چفٰی ٰڅ ټیػڃاؼ اؾیشز ٰځڅ ٨فڀٵیه. ثیب ضب

  .ټیػڃاٺ ثیٍشف ثٍځبوٽز

ٌجیڅ ٸجڃ اة دك ٌؽٺ. ؼټب ثؽڀٻ ـویؽڄ ثڅ ِؽ. اـسفڂق ٴفؼپ ٴف٨شٻ اق ثه وفٺ دبییٿ ثڃؼ. ټی ٴ٩ز غڃڀىفؼ 

ضشی قټبڀی ٰڅ ٴبـوڃپ اڂټؽ و٩بـي ٴف٨ز ضف٦ ټیكؼ ڂ اٌبـڄ ٰفؼ ـڂی ټځڃ ڂ یٯ ٰالٺ ٴ٩ز ثب سٽڃٺ 

 .دفن...ڂ ث١ؽ ؼٸٻ ـڂ ثفؼ ثب ضف٦ چبي ټػٹ٩بر ؼڂ

ټٿ یٯ ټفؼ وی ؼڂوبٸڅ ٺ... سڃ قڀؽٴیٻ چفزی ثڃؼڄ ڂ چفزی ٌؽڄ ـڂی دبی غڃؼٺ ثڃؼٺ. دؽـټڃ اق چٽڃپ  _

ثسٵی اق ؼوز ؼاؼٺ یبؼ ٴف٨شٻ ٴٹیٽٽڃ اق اة ثیفڂپ ثٱٍٻ... اقؼڂاج اڂٸٻ ثڅ یٯ ـڂقٺ ڀفویؽ. ټبؼـ ؼغشفټٻ 

 .١٨ال اقي ڀذفن

 :اڀٵٍز چبیی ٰڅ ـڂی ټیك ٔفة ٴف٨شڅ ثڃؼ ٴ٩ز ټٱثی ٰفؼ ڂ غیفڄ ثڅ
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 .ثڇز ٬ڃٶ ټیؽٺ ؼٸجف ټبڀٟ غڃٌجػشیز ڀٍڅ؛ ٨٭ٗ ـڂی قڀؽٴی ثب ټٿ ٨ٱف ٰٿ_

ڀ٩ىٻ سڃ ویځڅ ضجه ٌؽ ٰڅ ؼوشی ثڅ دیٍڃڀی ٠ف٪ ٰفؼڄ ي ٍٰیؽ ڂ ټٕٙفة غځؽڄ سّځ١ی ٰفؼ ڂ ثڅ 

 .ٴٹجفٲ چبی ـڂی قټیٿ ڂ ٨ٕب ٌب٠فاڀڅ اٌبـڄ ٰفؼ

 ...ایځدب ـڂ ڂاوڅ سڃ ؼـوز ٰفؼٺ سب ...ڀجڃؼ اټبچف ؼ٬ی٭څ ٰڅ ثٵؿـڄ ثفای ټٿ ؼیفڄاټٍت ټڃ١٬یز ټځبوجی   _

ټٱثی ٰفؼ ڂ ټٿ ٤ً ٰفؼٺ ثب قؼپ ضف٨ی ٰڅ ثب یٯ ٌبغڅ ٴٷ ـق ڂ خ١جڅ ای ٰڅ اق خیت ثبـڂڀیً ثیفڂپ 

 .اڂـؼ

 .ثب ټٿ اقؼڂاج ټیٱځی؟ _

****** 

  ثػً زڇبـٺ

ٍفؼٺ. ِؽای ټٹڃؼی قڀٳ ٬ٟٙ ڀٽی ٌؽ. خبثڅ خب اق اضىبن ٰڃ٨شٵی ثؽڀٻ دٹٯ چبٺ ـڂ ثیٍشف ـڂی چٻ ٨

ٌؽٺ ڂ ثب زفغٍی ثڅ وٽز ِؽا ثڅ ٠بؼر چفثبـ ؼوز ؼـاق ٰفؼٺ ڂ ـڂی ٴڃٌی قؼٺ. ثب غیبٶ غڃي زٍٻ 

ثب  "اڂٸڅ ِجطی ٰیڅ ٰڅ ڂٶ ٰځٻ ڀیىز!"ثىشٻ ٰڅ ټٹڃؼی غڃي اچځٳ ثبقچٻ ثٹځؽ ٌؽ. ٤فی قیف ٸت قؼٺ؛ 

 !.ٴڃٌیٰفغشی ثی اچٽیز ثڅ ِؽا ٌبڀڅ ثڅ ٌبڀڅ ٌؽٺ..

دٹٯ چبٺ زىجیؽڄ ثڅ چٻ، ثڅ ٌؽر ثبق ٌؽ. ثبڀیڅ ای ـیٱبڂـی القٺ ٌؽٺ سب ث٩ڇٽٻ زی ٌؽ. سڃ سػشٻ ثڃؼٺ!  

ؼوشی ثڅ سځٻ ٍٰیؽڄ؛ قیف زٍٽی غڃؼٺ ـڂ دبییؽٺ, ٸجبن غڃاة ضفیف ٘ڃویٻ سځٻ ثڃؼ!. ثب چٽڃپ ٴیدی وف 

 !زفغڃڀؽٺ ثڅ ٘ف٦ دځدفڄ...ِٰی ِجص ٌؽڄ ثڃؼ

ٰڅ زیكی ثڅ ٰٹڅ دب ٌؽڀٻ ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ. ثب خی٣ غ٩څ ای دشڃ ـڂ ٰځبـ قؼٺ ڂ  ثڅ اڀی ـڂی سػز خڇٍی قؼٺ 

 .!ثب سّڃیف غځؽڂپ ٘ڃ٨بپ ـڂی سٽبن ثڃؼ "٠كیكٺ"ټجڇڃر ثڅ ٩ِطڅ ٴڃٌی ـڂی دبسػشی غیفڄ ٌؽٺ....اوٻ 

ثب چٽڃپ ٴځٵی ؼوشٻ ثڅ ثفؼاٌشٿ ٴڃٌی ثٹځؽ ٌؽ؛ ټثٷ یٯ اؼٺ ڀبثٹؽ ڂ ٰىی ٰڅ زیكی اق سٱځڃٸڃلی ڀٽی 

 .یفڄ وجك ـڂ ٍٰیؽٺ ڂ ٰځبـ ٴڃٌٻ ٴؿاٌشٻؼڂڀىز ؼا

 .ِؽای وف قڀؽڄ ٘ڃ٨بپ ثب ٌٯ سڃ ٴڃٌی دیسیؽ
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 ...اٸڃ_

 .وٱڃر ټٿ ڂ ڀ٩ه چبیی ٰڅ اق دفي یٱڇڃییٻ سڃ ٴڃٌٻ ثڃؼ

 ٨فڀٵیه غڃؼسی؟_

ای ٸت قؼٺ. ٘ڃ٨بپ ثب ڀ٩ىی دف اڀفلی سف  "ثٹڅ"اة ؼچبپ ٬ڃـر ؼاؼڄ ثب ٌٯ ڂ سفؼیؽ ثؽسف اق ٴیدی ِجص 

 :ٴ٩ز

ة غبڀٻ غبڀٽب...ڀٽی غڃای اټفڂقٺ ثیبی ٌفٰز؟. ټِڇفقاؼ ٌٯ ټیٱځڅ چب...اڂپ ثب ټٿ... ڂٸی خڃاة وب٠ز غڃا_

 ...ث٭یڅ ـڂ زی ثؽٺ ثب ټفغّیبیی ٰڅ ثڅ

زٍٽی ؼڂـڂثفٺ زفغڃڀؽٺ سب ڂأطی غڃاثٻ ـڂ ضه ٰځٻ. ڂیٍٵڃپ ـیكی اق ـڂپ دب، اق دڇٹڃ، اق ٴڃڀڅ اق چفخب 

 .ٰڅ غڃاثٻ ـڂ ڂا١٬ی ټی ٰفؼ ٴف٨شٻ

اِال ټٿ ٰی  .ـڂ ټی ٴ٩ز! ټٿ چځڃق ٌٯ اغفیٿ ټؽٶ ڂ ٴفڂپ سفیٿ ٴڃٌی ثیٿ ؼوشٻ ثڃؼٺضدشی  

 "...ؼیٍت قیف ثبـڂپ... غبڂـی...٬فاـٺ ثب ٘ڃ٨بپ "غڃاثیؽٺ؟ ٰٽی ٬جٷ سف...

ؼیٵڅ ِؽای ٘ڃ٨بپ ـڂ ڀٽی ٌځیؽٺ. ٰف ٌؽٺ ثیٿ ٴځٵی ٰڅ اق ٸطٝڅ چبٺ ؼاٌشٻ. وفچٻ ټی ٰفؼٺ خڃـزیٿ 

 .چبیی ٰڅ زځؽ سفًٰ ڀجڃؼ

ٌبغڅ ٴٷ چبی ـق... غڃاوشٵبـیً ڂ اڂپ خ١جڅ...ڂضٍز قؼڄ ټیڃپ ضف٦ چبیی ٰڅ چیسی اقي وفؼـ ڀٽی "  

 .ٴ٩شٻ "٘ڃ٨بڀی"اڂـؼٺ 

ٴف٨شڅ ثڃؼ ؛ اټب ثؽسف اق اڂپ ٸفق ڂ ٌٱی ٰڅ سڃ ٸطځٻ ا٨شبؼڄ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ وبٰز  اق غڃاة قیبؼ .ِؽاٺ قټػز ثڃؼ

ؽ. ِڃـسٻ وفظ ٌؽ. ڂاچٽڅ ؼاٌشٻ اق دفویؽڀً. ٸت قؼ. ؼوشٻ زځٳ ټڃچبی دفیٍڃڀٻ ٌ "خبپ ؼٸٽی"ٌؽ ڂ 

 ټثٷ ؼ١٨څ ٬جٹی ٰڅ اق غڃاة ثیؽاـ ٌؽٺ چٽڅ زیك؛ غیبٶ ثڃؼ؟

 ....ؼیٍت چٽڅ زیك ڂا١٬ی ثڃؼ؟ ټٿ دیً سڃ ثڃؼٺ؟ اڂپ ـوشڃـاپ ڂ_
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ؼغشفڄ "ڀٽی ٴ٩ز ....ټی ٴ٩شٻ اقٺ غڃاوشٵبـی ٰفؼی؟ ٬ڃٶ ڂ ڂ٠یؽ غڃٌجػشیٻ ـڂ ؼاؼی؟ اٴف غڃاة ثڃؼ اٴف

 "زڅ ثی ضیب ٌؽڄ اڂٶ ِجص ". ڀٽی ٴ٩ز"ـڂیبي ټځٻ؟

 .دفیٍبڀطبٶ ؼوشی ثڅ وفٺ ٍٰیؽٺ ڂ ثب ټٱث ٰڃسبچی دفویؽٺ 

 ایٿ ٴڃٌی ٰڅ ثڇً قڀٳ قؼی ټبٶ ٰیڅ...؟ ثڇز ٴ٩شڅ ثڃؼٺ ٴڃٌیٽڃ ؼقؼیؽپ...ڀڅ؟ _

 .قټكټڅ ٰفؼٺ "ـ٨شی"ٴ٩شٻ ڂ ڀباټیؽ اق ٬ٟٙ سٽبن  "اٸڃیی"وٱڃر ٰفؼ... ثڅ ٬ؽـی ٰڅ 

 .كی یبؼر ڀٽیبؼ؟ټی غڃای ثٵی ثبقٺ زی_

غدبٸز ٍٰیؽٺ اق ٸطٿ ڀباټیؽ ڂ ڀبثبڂـی ٰڅ ِؽاي ؼاٌز.  .٨ڇٽیؽ...چٽیٿ خٽٹڅ ٰب٨ی ثڃؼ سب ث٥ٓ ٰځٻ

 :ٴف٨شڅ سف ثب سٿ ِؽای غىشڅ ڂ ٤ٽٵیځی ٴ٩ز

 .چٽڅ زیك ڂا١٬ی ثڃؼ. سڃ ؼیفسف اق ٬فاـټڃپ اڂټؽی ـوشڃـاپ ټثٷ ټڃي اة ٍٰیؽڄ ٌؽڄ ثڃؼی_

ځً ثبٌٻ. ٨ڇٽیؽ ثبقچٻ ثبیؽ سڃخیڅ ٺ ٰځڅ. ثیٿ چف خٽٹڅ اي ټٱثی ټی ؼیٱشڅ ٰفؼ؛ ثؽڂپ ایځٱڅ ټٍشب٪ ٴ٩ش

 ڂ "ټیبؼ؟ یبؼر" ٰفؼ ټی سٱفاـ ي خٽٹڅ چف ټبثیٿ. اڀؽاغز ڀٽی خب ـڂ "ڂاڂی"  ٰفؼ سب ټٿ ثڅ غب٘ف ثیبـٺ.

 .وٱڃر ټی ٰفؼٺ ٴځٳ ټٿ

قڄ ؼاؼی غڃؼٺ ڀٍڃڀڃ اخب اقر غڃاوشٵبـی ٰفؼٺ...٤ب٨ٹٵیف ٌؽی...ثڇز ٬ڃٶ ؼاؼٺ ټځشٝف خڃاثز ثٽڃڀٻ اټب سڃ _

 .ؼوشز ٰځٻ

ؼوشٻ! ثی اغشیبـ ؼوز زذٻ ـڂ ثبال ٴف٨شٻ ټ٭بثٷ زٍٻ چبٺ. ٸت ٴكیؽٺ سب ده ڀیڃ٨شٻ اق ڂا١٬یز دیً 

ـڂٺ...ضٹ٭څ ٘الیی ثب ڀٵیٿ چبی ـیك ـؼی٩ی. ټٿ ٨٭ٗ یبؼٺ ټیڃټؽ ثڇٻ ٴ٩شڅ ثڃؼ ث١ؽ اق ٌبٺ اڂپ خ١جڅ ـڂ ثڇٻ 

ڂ ٰىٹی ټٿ ٴؿٌز...ثڇً ٴ٩شٻ قڂؼسف ثفیٻ...ٴ٩ز چځڃق  ټیؽڄ...ٌبټٽڃپ ـڂ اڂـؼپ...ثب ٌڃغی چبی اڂپ

 .ڂاوز وڃدفایك ؼاـٺ....ث١ؽي ـڂ...! زیكی ؼـ غب٘ف ڀؽاٌشٻ

دٹٯ ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ سب ثٹٱڅ زیكی ثڅ یبؼ ثیبـٺ. سدىٻ ٰفؼٺ ثڅ قڂـ...سٹ٭یٿ ټی ٰفؼٺ....ټی وبغشٻ ٸطٝڅ 

 .چبـڂ ثب ِؽای ٘ڃ٨بپ
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ٴڃٌی غفیؽٺ ثب ویٻ ٰبـر خؽیؽ. غڃؼٺ ڂاوز ـاڄ اڀؽاغشٽً. سڃ ٬جڃٶ ٰفؼی...ث١ؽ اق ٌبټٻ ـ٨شیٻ ڂاوز _

 غىشڅ. ثبٌی ثیفڂپ سڃڀی ڀٽی ایٿ اق ثیٍشف ڂ٬شڅ ؼیف ٴ٩شی. ٴف٨شیٻ یبؼٴبـی ٠ٱه…ثىشځی ټڇٽڃڀز ٰفؼٺ

 ثڃنِ ی ثب ټٿ ٴ٩شٿ ثػیف ٌت  غڃڀڅ ـوڃڀؽټز...ثڃؼی ٺ

_... 

 .اڂٺ ث٭یڅ ٌٻ ثڇشفڄ یبؼر ڀیبؼ _

څ ِؽاي ؼاؼ ثػځؽٺ یب اٌٯ ثفیكٺ ثبثز زیكی ٰڅ یبؼٺ ڀجڃؼ. ثی ٘ڃـ ٤یف ڀٽی ؼڂڀىشٻ اق ٸطٿ ٌڃغی ٰڅ ث

اـاؼی ثی ضه ٌؽڄ ـڂی سػز ڂٸڃ ٌؽٺ. ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ ثب ِؽایی ٰڅ چیر قڀؽٴی ؼـي ڀجڃؼ ټبر 

 :غیفڄ ثڅ و٭٧ ٴ٩شٻ

 ...ټشبو٩ٻ_

 .اچً ٌؽ ٰبټٹی ضف٨ٻ ثب ٤ٽی ٰڅ سڃ ؼٸٻ وبیڅ اڀؽاغز

 .چیسی یبؼٺ ڀٽیبؼ _

 ٰڅ ثڅ ټٿ ؼاؼی؟ضشی خڃاثی _

وٱڃر ٰفؼٺ...زفا ثبیؽ سڃ ؼڀیبیی ٰڅ ڂخڃؼ ڀؽاٌز ثڇً خڃاة ټثجز ټی ؼاؼٺ. ؼڀیبیی ٰڅ ټٿ ـڂ ـڂق ثڅ ـڂق 

ثبچً ِٽیٽی سف ټی ٰفؼ ثؽڂپ ایځٱڅ ثػڃاٺ. ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ؼڀیب ڂا١٬ی ټٿ ؼڂوڅ ټبچی ټڇٹز ټی غڃاوز. 

 .ؼڀی ڀڅ ٴڃٌی غفیؽپ ثی ټځبوجشیث١ؽ اق ٌبټٻ یٯ ـاوز ټی ـ٨ز غڃڀڅ. ڀڅ ٠ٱىی ثڃؼ ڀڅ ثىشځی غڃـ

 .دبٌڃ ثیب ٌفٰز ضبٸڃ چڃار ٠ڃْ ثٍڅ. ث١ؽ اق اڂڀٻ ټیفیٻ ثبچٻ ؼٰشف_

ٴ٩شٻ ثب یٯ ؼڀیب غڃاچٍی ٰڅ اق ٘ڃ٨بپ ټِٿ  "ثبٌڅ ای"غڃثڅ ٰڅ ضف٦ ـڂ ٠ڃْ ٰفؼ. غیفڄ ثڅ اڀٵٍشف 

 .خبڀٽً غڃي ثڃؼ. اق خڃپ ڂ ؼٶ ٴ٩ز ثب ڀٵفاڀی ٰڅ ټٿ ضىً ټی ٰفؼٺ .ث١ؽي ٸت قؼٺ

 یٍڅ چٽڅ زیك ثیٿ غڃؼټڃپ ثبٌڅ؟ټ_

 اق زی؟ _
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 .ټٿ ټفیٕٻ_

ټڇٻ ثڃؼ ثفای ټٿ...ضشی اٴف اڂپ ڀ٩ه ضفِیً غدبٸز قؼٺ ټی ٰفؼ یب ٨فڀٵیه سڃثیع ٴفی ٰڅ ٴ٩ز. ڀجبیؽ 

 .ٰىی ټی ٨ڇٽیؽ ٰٻ ٰٻ چڃٌٻ ـڂ اق ؼوز ټی ؼاؼٺ

 .غڃاچً ټیٱځٻ_

 .ثیب ٌفٰز... ټځشٝفسٻ_

ڂ ٰٽشف زفر ثٵڃ ثڃؼ. ټځشٝف ٴ٩شځً ی١ځی چىشٻ ٰځبـر ثب  ثیب ٌفٰشً زیكی سڃ ټبی١څ چبی وبٰز ثبي 

ڀفټٍی ٰڅ ثڅ ِؽاي ؼاؼ. وبیڅ چبی سیفڄ ؼٸٻ ا٨شبثی ٌؽ. غیفڄ ثڅ ٴڃٌی ڂ ٠ٱىی ٰڅ ثب چٽڃپ ٸجبن چبی 

   .ؼیٍت ٴف٨شڅ ثڃؼ. ٸجػځؽی قؼڄ؛ قټكټڅ ٰفؼٺ.... غڃثڅ ٰڅ چىشی

*** 

 ٴؿٌشڅ اس٩ب٬بر ثڅ ٘ڃالڀی ټؽر ثفای. ڀؽاٌشٻ ـڂ سػز اق ٰځؽپ ؼٶ ضبٶ ضهِ چځڃق  وب٠ز ڀڅُ ـثٟ ثڃؼ ڂ

 ثڃؼ ٰڃ٨شڅ ثؽڀٻ. قؼ ټی ؼاټٿ ٴیدیٻ ثڅ ثؽسف زڇبـؼیڃاـی سڃ قؼپ وفڂٰٹڅ ایٿ... ٰفؼٺ ټی ٨ٱف و٭٧ ثڅ غیفڄ

 .ٌؽڄ ثڃؼ غٍٯ ٴٹڃٺ ڂ ٍٰیؽ ټی سیف وفٺ. ٨ڇٽیؽٺ ڀٽی ـڂ ټ٩فٖ غىشٵی ایٿ ٠ٹز ڂ

 .یفڂپ قؼپ. ایٿ غٹڃر ٰفؼپ زځؽ وب٠زِ ٤ځیٽز ثڃؼوٱڃر غڃڀڅ ټٍػُ ټی ٰفؼ غیٹی ڂ٬شڅ سیځب ڂ چٽشب ث

سّٽیٻ ٴف٨شٻ ثب سٽیك ٰفؼپ غڃڀڅ ڂ دػشٿ ڀڇبـ غڃٌٽكڄ ای ٰٽٯ ثڅ ؼـٴیفی ٨ٱفیٻ ٰځٻ غیٹی ڂ٬ز ثڃؼ 

 .٤ؿا ؼـوز ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ؛ ایٿ ڂٜی٩ٻ ـڂ چٻ ٨فاټڃي ٰفؼڄ ثڃؼٺ

الټی ؼاٌز ڀڅ ٠ٹیٱی. ثفای ثڅ ٘ڃ٨بپ دیبٺ ؼاؼٺ اټفڂق ڀٽیبٺ ڂ غڃؼسز ټفغّی ـؼ ٰٿ. ټٕٽڃپ دیبٺ ڀڅ و

غڃؼټٻ خبٸت ثڃؼ ایٿ ِٽیٽیز! قیبؼ ڀٵؿٌشڅ ثڃؼ ٰڅ ثبثز ټفغّی یٯ ټبچڅ سڇؽیؽٺ ٰفؼ سب ثفٴفؼٺ...ڂ 

  .ضبال

ٰٹی ٠الټز وڃاٶ ٨فوشبؼ ڂ ثال٨بِٹڅ قڀٳ قؼ. ٴڃٌی ـڂ غبټڃي ٰفؼٺ. سفخیص ؼاؼٺ ضؽا٬ٷ اټفڂق ټش١ٹ٫ ثڅ 

ثب ٘ڃ٨بپ چفثبـ ڂ١ٔیشٻ ـڂ ثؽسف ټی ٰفؼ. ضه ټجڇٻ ڂ  غڃؼٺ ثبٌٻ. ٸكڂټی چٻ ثف ڀٵفاڀیً ڀجڃؼ. ِطجز

 .ڀكؼیٱی ث١ؽ اق اڂپ غڃاة، ټٿ ـڂ ټی سفوڃڀؽ. زڅ ثفوڅ ثڅ ضٹ٭څ ای ٰڅ سڃ ؼوز ؼاٌشٻ
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اضىبن ټی ٰفؼٺ ؼڂ ڀ٩ف چىشٻ... ؼڂ ڀ٩ف ثب اضىبن چبی ټش٩بڂر... ٨فڀٵیىی ٰڅ ٴٻ ٌؽڄ ثب ؼغشفی ٰڅ چځڃق 

 .سڃ سّڃـاسٻ ٴځٳ ثڃؼ

ثڅ سٽبٌب غڃؼٺ ایىشبؼٺ. قیف زٍٻ چبٺ ٴڃؼ ٌؽڄ ثڃؼ. ثی غڃاثی قیبؼ ٍٰیؽڄ ثڃؼٺ ڂٸی ایٿ  ټ٭بثٷ اییځڅ اسب٪

ٴڃؼی ڂ ـڀٳ دفیؽٴی اق چفان ثڃؼ. ضٹ٭څ ـڂ ؼـاڂـؼٺ ڂ ـڂی ؼِـاڂـٺ ٴؿاٌشٻ. ثبیؽ دىً ټی ؼاؼٺ. ثڅ وٽز 

خبیی ٌفڂٞ ټی اٌذكغڃڀڅ ـ٨شٻ. قیف ٰشفی ـڂ ـڂٌٿ ٰفؼٺ ڂ وفٴفؼڂپ ؼڂـچبؼڂـ غڃڀڅ زفغیؽٺ. ثبیؽ اق یٯ 

ٰفؼٺ. ٌٽبـڄ ؼٰشفٺ ـڂ ٴف٨شٻ. ڀباټیؽ اق ضبٶ غفاثٻ ٨ڇٽیؽٺ ًٌ ټبڄ دیً ټڇبخفر ٰفؼڄ. وفیٟ ثڅ وٽز 

اسب٬ٻ ؼڂیؽٺ ڂ ؼ٨شفزڅ ثال اوش٩بؼڄ ٰڃزٱی ـڂ اق ثیٿ ڂوبیٷ چبٺ دیؽا ٰفؼٺ ثبیؽ ٬جٷ اق ایځٱڅ زیكی ـڂ 

ڃؼ. ټڇبخفر ٰفؼڄ ثبیؽ ؼٰشف ؼیٵڅ ای ؼٰشف س٭ؽن ڀج"٨فاټڃي ٰځٻ یبؼؼاٌز ټی ٰفؼٺ. ٩ِطڅ اڂٶ ڀڃٌشٻ. 

 ."دیؽا ٰځٻ

ایٿ ثڇشفیٿ ٰبـ ثڃؼ. ایځٙڃـ چف ٸطٝڅ ٺ ثجز ټی ٌؽ. ـڂی ټیك ڀڇبـ غڃـی ؼ٨شفزڅ ـڂ ثب غڃؼٰبـ ڂ ٬ٹٻ 

 .ؼڂــڀٵی ٴؿاٌشٻ. چف ٩ِطڅ ـڂ سبـیع قؼٺ اق ـڂقی ٰڅ اق و٩ف ثفٴٍشٻ سب اټفڂق

 ڀیبق اوبوی ٴفؼٴیفی  ـڂ ثبالی وفٺ ثىشٻ. غڃڀڅٸجبن غڃاثٻ ـڂ ثب سبح ڂ ٌٹڃاـٰی ٠ڃْ ٰفؼٺ. ټڃچبٺ 

 ٰڅ ؼـضیځی. ٰفؼٺ ټی ؼـوز ثبیؽ ڀڇبـٺ...ثڃؼ ـیػشڅ چٻ ثڅ سیځب اسب٪. ثڃؼ ا٥ٌبٶ اق دف قټیٿ ـڂی. ؼاٌز

جی١ی ټیڃټؽ ڂ ٨فاټڃي ټی ٘ ٤یف ڀٝفٺ ثڅ ٰڅ زیكی چف اق ٌؽ ټی دف ٺ ؼ٨شفزڅ. ٌؽٺ ٰبـ ثڅ ټ٥ٍڃٶ

 ٬فټك ؼایفڄ ثب س١دت ٠الټز. ٍٰیؽٺ ټی ٬فټك غٗ قیفي غڃاة، یب ڃؼث غیبٶ ي چٽڅ ٰڅ چبیی اڂپ  ٰفؼٺ.

ز ـڂ زیك چٽڅ. ټدڇڃٶ چبی وڃاٶ ؼڂـ ټیكؼٺ ـڀٵی  .ڀیڃ٨شڅ ٬ٹٻ اق زیكی سب ٰفؼٺ ټی یبؼؼٌا

 .سبـیع....٨ڇٽیؽٺ ټځٍی ٌؽٺ...٘ڃ٨بپ ڀ٭ٍٽڃ ؼقؼیؽ... اڂٸیٿ ثبـ اوٻ ؼٸؽاـڂ اق قثڃپ ٘ڃ٨بپ ٌځیؽٺ

چٽڅ زیك غڃاة . .دؽـ ٬ٕیڅ و٩شڅ چبـڂ ٨ڇٽیؽ. ثب ٘ڃ٨بپ ثفٴٍشٻ. ثڃوٻ ٰفؼ٠فڂوی ؼ٠ڃر ٌؽٺ......سبـیع

 .ثڃؼ

 ...اڂپ قڀڃ ؼیؽٺ... سبـیع....ؼٸؽاـ قڀٳ قؼ

 ....سبـیع
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قیف ثفڀح ـڂ غبټڃي ٰفؼٺ. زبیی ؼٺ ٰفؼٺ...ټبٴٻ ـڂ دف اق دڃؼـ ٬ڇڃڄ ثب اة خڃي ٰفؼٺ ڂ ثب غیبٶ اوڃؼڄ اق 

ټجٷ ڀٍىشٻ سب غىشٵی ؼـ ٰځٻ. غڃڀڅ ضىبثی ثف٪ ټیكؼ ڂ ٠ٙف  وفاوبټڃپ ؼاؼپ غڃڀڅ ڂ ؾچځی غبٸی ـڂی

 .٬یٽڅ ثبؼټدڃپ سڃ چٽڅ اسب٪ چب دیسیؽڄ ثڃؼ

ٸخ سبح سیځب ـڂ اق سڃ اسب٬ً اڂـؼٺ سب ٴٍشی سڃ ایځشفڀز ثكڀٻ. ایٽیٹٻ ـڂ زٯ ٰفؼٺ. ٰبڀبٶ چبی سٹٵفاټٻ 

  .ڃؼٺ ایٽیٷ قؼٺـڂغڃڀؽٺ ڂ ٘ی سّٽیٻ اڀی چفزیكی ٰڅ سڃ ؼ٨شفزڅ یبؼؼاٌز ٰفؼڄ ثڃؼٺ...ثڅ غ

دبچبٺ ـڂ ـڂی ټیك ؼـاق ٰفؼٺ ڂ ٸخ سبح ـڂ ـڂی دب ٴؿاٌشٻ. ضیځی ٰڅ ټبٲ سڃ ؼوشٻ ثڃؼ؛ ؼـ ټڃـؼ ثیٽبـی 

ِفٞ وفذ ٰفؼٺ. چف٩ِطڅ ای ٰڅ ثبال ټیڃټؽ دیً اق ثیىز ثبـ ټی غڃڀؽٺ سب ټٙٽئٿ ثٍٻ ٠الیٽٻ چیر 

 .جػً چبیی ٰڅ وف غڃؼ ټّف٦ ټی ٰفؼٺـثٙی ثڅ ثیٽبـیٻ ڀؽاـڄ؛ ٨٭ٗ وفؼـؼچبیی ٰڅ قیبؼ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اـاټ

ثڅ ٬ؽـی وفڂ ِؽا ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ وڇبټً 7395ؼـ ټڃـؼ ثجز ٌفٰز اـټبپ ڂ ټڇفقاؼ وفذ ٰفؼٺ. اـټبپ وبٶ

زځؽ ثفاثف اـقًٌ ٨فڂغشڅ ٌؽڄ ثڃؼ. یٱی اق دفڂلچبی ٠ٝیٻ ٌڇفی ثڃؼ. ٠ٱه ټبٰز ڂ اوٱٹز ثځب وبغشڅ 

 .ڀبٺ ٘ڃ٨بپ ثجز ٌؽڄ ثڃؼٌؽڄ ـڂ سڃ وبیشً ٴؿاٌشڅ ثڃؼپ. ٘فاش اڂٸیڅ ي ثڅ 

سڃ ٬ىٽز ڀٝفار غیٹی چب ضف٦ غبڂـی ـڂ سبییؽ ٰفؼڄ ثڃؼپ... ټشڃ٧٬ ٌؽپ یٱجبـڄ ي ـڂ ثڅ خیت قؼپ وڃؼ 

دیٽبڀٱبـچب ټی ؼڂڀىشٿ...ڂ غیٹی چب اق ڂاٴؿاـیً ټی ٴ٩شٿ ڂٸی چٽڅ ټ١ش٭ؽ ثڃؼپ چځڃق چٻ ثڇشفیٿ دفڂلڄ 

ؼاـچب چفټبڄ دفؼاغز ټی ٌڅ؛ اق ایٿ ـڂ زیكی  ټطىڃة ټی ٌڅ. سځڇب زیكی ٰڅ ټشڃخڅ ٌؽٺ وڃؼ سٽبٺ وڇبٺ

اق اـقي وڇبٺ اـټبپ ٰٻ ڀٍؽڄ ثڃؼ. ٴڃیب سځڇب دؽـ ټٿ ثڃؼڄ ٰڅ ثڅ ټفق ڂـٌٱىشٵی ـویؽڄ ثڃؼ!. سڃ ؼ٨شفزڅ سیشف 

 .قؼٺ. وڃؼ وڇبٺ اـټبپ!؟ ضشٽب ثبیؽ اق غبڂـی ټی دفویؽٺ

یٿ ٌفٰز چبی دیٽبڀٱبـی ڂ ...ضؽڂؼ ؼڄ وبٶ دیً. یٱی اق ټ١شجفسف7387ٌفٰز ټڇفقاؼ...وبٶ سبویه 

ټڇځؽوی ٰڅ زځؽ ټځب٬ّڅ ـڂ ثفڀؽڄ ٌؽڄ ثڃؼ. ایٿ ا٘ال٠بر ـڂ ٬جٷ اق اوشػؽاټٻ ټی ؼڂڀىشٻ؛ اټب ایٿ خكئیبر 

ټٿ ـڂ ثیٍشف ثڅ ؼڂڀىشٿ سف٤یت ټی ٰفؼ ثڅ غّڃَ ٠ٱه ټٿ چځڃق چٻ ثڅ ٠ځڃاپ یٱی اق ټڇځؽویٿ سڃ 

 .وبیز ٴؿاٌشڅ ٌؽڄ ثڃؼ

 .اق ا٘ال٠بر ثڃؼٺ ٰڅ ثب ِؽای زفغً ٰٹیؽ ثڅ غڃؼٺ اڂټؽٺثڅ ٬ؽـی ټطڃ غڃڀؽپ ڂ ڀز ثفؼاـی 



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 208 

چٽشب ثڃؼ. ٸطٝڅ ای ټیڃپ ؼـة ڀیٽڅ ثبق وفي ـڂ ؼڂـچبؼڂـغڃڀڅ زفغڃڀؽ. چٽیٿ ٰڅ زٍٽً ثڅ ټٿ غڃـؼ 

والٺ ڀىجشب وفؼی ٰفؼ ڂ ؼـة ـڂ دٍز وفي ثىشڅ؛ ثڅ وٽز اسب٬ً ـ٨ز. اِال اق ضٕڃـٺ خب ڀػڃـؼ. 

شٻ ڂ ثٹځؽ ٌؽٺ. قیف غڃـي ـڂ غبټڃي ٰفؼٺ. سڃ ٸیڃاپ ټػّڃًِ زبی ؼ٨شفزڅ ڂ ٸخ سبح ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌ

ـیػشٻ. ٠بؼر ؼاٌز چٽیٍڅ ث١ؽ اق ؼاڀٍٵبڄ زبی ټی غڃـؼ. ٰځبـ ویځی ٜف٦ غفټب ڂ ٌیفیځی چٻ ٴؿاٌشٻ. اق 

اٌذكغڃڀڅ ثیفڂپ اڂټؽڀٻ، چٽكټبپ ٌؽ ثب اڂټؽپ اڂپ اق اسب٪. ٸجبن چبي ـڂ ثب ثٹڃق ڂ ؼاټٿ ـاضشی ٠ڃْ ٰفؼڄ 

 :فڄ ثڅ ویځی ټش١دت ثب ٸطٿ ٰځبیڅ ؼاـی ٴ٩زثڃؼ. غی

 !غیٹی ڂ٬شڅ اق ایٿ ٰبـا ڀٱفؼی _

١٘ځڅ ي ـڂ ثڅ ضىبة ٌڃغی ڂ ِٽیٽشٽڃپ ٴؿاٌشٻ. ٸجػځؽٺ ـڀٳ ٴف٨ز ڂ غڃٌطبٶ اق س٥ییف ضبٶ ڂ چڃاٺ 

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ

 .زڃپ ا٨شػبـ ڀؽاؼڄ ثڃؼٺ_

ی ـڂ ټ٭بثٹً ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ ڂٰڃوٿ ٰځبـي دڃقغځؽي ـڂ ڀبؼیؽڄ ٴف٨شٻ. ـڂی ٰبڀبدڅ ڀٍىز ڂ ټٿ چٻ ویځ

ـڂ ثفؼاٌشڅ ثڅ ٨بِٹڅ ڀیٻ ثځؽ اڀٵٍز ٨بِٹڅ ڀٍىشٻ. اق ایځٱڅ ؼـ ایٿ ټؽر ٨بِٹٽڃپ ٰٻ ـڀٳ ٌؽڄ ثڃؼ ثڅ 

ٌؽر اق غڃؼٺ ټشځ٩ف ٌؽٺ. چٽیٿ ٰڅ ٸیڃاڀً ـڂ ثفؼاٌز ڂ سٱیڅ قؼ؛ وف ـڂی ٌڃڀڅ ي ٴؿاٌشٻ. ضفٰز چبٺ 

خب ٰفؼ اټب ټٿ ثی اچٽیز ثڅ ـ٨شبـي ڀیبق ٌؽیؽ ثڅ چٻ ِطجشی، خؽا ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼ. ثؽڀً ـڂ ټ١ؿة خبثڅ 

 .اق زیكی ٰڅ ثفوفٺ اڂټؽڄ ثڃؼ ؼاٌشٻ. ؼٸٻ ٴ٩شٵڃ وبؼڄ ؼڂوشبڀڅ ای ـڂ ټی غڃاوز

اټب اڂپ ؼـ ثفاثف ثی ِجفی ڂ اٌشیب٪ ټٿ وٱڃر ٰفؼ؛ چٽیٿ چٻ ثفای ټٿ غڃي ثڃؼ. زبیً ـڂ ټكټكڄ ٰفؼ ڂ 

 .ثىشڅ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ اـڂٺ دفویؽث١ؽ اق اـاټً ٸطٝڅ ای ٰڅ ثب زٍٻ 

 زفا اټفڂق ٌفٰز ڀف٨شی؟ _

 زفاي قیبؼ ثڃؼ. غىشٵی. ڂضٍز. ٴٻ ٰفؼپ غڃؼٺ...سفن اق اؼٺ چبیی ٰڅ ثیفڂپ ثڃؼپ... ٴڃي ٌځڃا ؼاـی؟

 ...وٱڃسٻ ثب اڄ اق سڅ ؼٸٻ ـڀٳ ٴف٨ز. ڀذفویؽ زفا ایځ٭ؽـ دفیٍڃڀٻ سب چٽڅ زفاچب سڃ ؼٶ ـڂ ثٵٻ

  .غیٹی ڂ٬شڅ ټڃڀؽڄ ثڃؼغىشڅ ثڃؼٺ....ٰبـا غڃڀڅ ٺ _
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 :دځدڅ ي ؼڂـ ٸیڃاپ ټٍز ٌؽ. ثی ضف٦ ڂ ټ٭ؽټڅ ای ثب ڀیً غځؽڄ ٴ٩ز

 .!ؼاـڄ قیبؼی ـاڄ ټیبؼ _

 ؾـڄ اڀؽاغشٻ ثبال ای ٌڃڀڅ  ٰځبیڅ ي ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. ټڇځؽوی ٰڅ اق ـڂق اڂٶ ټی ٴ٩ز اڂڀی ڀیىز ٰڅ ټی ٴ٩شٻ.

ف اق اڂپ ؼیځی ثڃؼ ٰڅ ڀىجز ثڅ ټٿ ټڇش ٠ٍ٭ی یب ثڃؼ ای ٠ال٬څ اٴف.  ڀجڃؼٺ اڂټؽپ ـاڄ ایٿ ٠ٹز ؼڀجبٶ ای

 .ؼاٌز. ٰبـٺ ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ یٱىبٶ چٻ ثب اغال٬ً وبغشڅ ثڃؼٺ ټفغّی ٰڅ زیكی ڀجڃؼ

 .زڃپ ؼڂوشٻ ؼاـڄ _

 :اق ؼچځٻ دفیؽ ثفای ثڅ ٌڃـ اڀؽاغشٿ چیدبپ چٽشب اټب اڂپ ثی ضڃِٹڅ سف دفویؽ

 ټٙٽئځی ٰىی سڃ قڀؽٴیً ڀیىز؟ _

ڂٸی ټٿ ؼڂوز ؼاٌشٻ اق  .ڂ ؼاٌز. ی١ځی ټڇٻ ڀیىز چفٰبـی غڃاوشی ثٱٿثی اچٽیز سفیٿ ٸطٿ ټٽٱٿ ـ

 .غڃاوشٵبـی ٘ڃ٨بپ ثٵٻ. اق ضٹ٭څ ای ٰڅ سڃ اسب٪ ثڃؼ

 ؼاڀٍٵبڄ ثڃؼی؟_

خڃاثً ـڂ ڀؽاؼٺ؛ ټٿ سڃ قڀؽٴی ٰىی ڀجڃؼٺ سب ؼڀجبٶ ٴؿٌشڅ ای ثبٌٻ. زڇفڄ چٽشب خٽٟ ٌؽ اق ایٿ یڇڃ ضف٦ 

 ضف٦ ثڅ. ٴ٩ز ای ضڃِٹڅ ثی "اـڄ ". ٰفؼٺ ټی ثبق ؼٶ ـؼڂؼ ثڅ ٸت ثبیؽ  ٠ڃْ ٌؽپ. ٨فِز ټځبوت سفی

ف اق ـڂ ٌڃڀڅ ي و. ٌځبغشٻ ټی غڃة ـڂ ؼڂوشٻ... ؼاٌز ٴ٩شٿ ثفای ضف٨ی چٽیٍڅ چٽشب. ڀجڃؼ ـا٤ت قؼپ

 .ثفؼاٌشٻ سب ټٿ خڃیب ثی ضڃِٹٵیً ثٍٻ

 زیكی ٌؽڄ؟_

ك غڃـؼ. اغٻ ٜفی٩ی ثی ضف٨ی ڀكؼ. دڃ٨ی ٍٰیؽڄ ـڂ ثفٴفؼڂڀؽ ٰڅ زٍٽً ثڅ ٸخ سبح ڂ ؼ٨شفزڅ ثبق ـڂی ټی

 :چڃا ٰفؼ ڂ ثب زٍٻ ـیك ٰفؼڀی دفویؽ

 اـټبپ چٽڃپ دفڂلڄ دؽـر ڀیىز؟_

 .وفی سٱڃپ ؼاؼٺ
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 .غٻ ٌؽ ؼ٨شفزڅ ـڂ ثفؼاٌز. ٬جٷ اق ایځٱڅ ثڅ خٽٹڅ چبی ثی وفڂ سڅ ٺ ڀٵبڄ ثځؽاقڄ اق ؼوشً ٬بدیؽٺ

 .زیك قیبؼ ټڇٽی ڀیىز_

 .ٌؽ ڂ سڃ ٨ٱف ٨فڂ ـ٨شڅ وبٰز ٌؽثبڀیڅ ای ټفؼؼ ثڅ ؼ٨شفزڅ ای ٰڅ قیفٺ ٴؿاٌشٻ غیفڄ 

 .ؼـ ضیځی ٰڅ غفټب سڃ ؼچځٻ ټی اڀؽاغشٻ دفویؽٺ

 ڀٵ٩شی اق ؼاڀٍٵبڄ زڅ غجف؟_

 

 چٽڅ ثبیؽ ټفا٠بسشڃ ثٱځٿ؟_

ٸت  "زی"ٸت چبٺ اق خځجیؽپ ؼوز ٍٰیؽ ڂ ټجڇڃر ثڅ وٽشً زفغیؽٺ. زٍٻ چبٺ ټش١دت ٴفؼ ٌؽڄ ثڃؼ. 

 .دفویؽ قؼٺ. ڂا١٬ب ؼـ اڂپ ٸطٝڅ ڀ٩ڇٽیؽٺ زفا ایٿ وڃاٶ ـڂ

چفؼڂ ثڅ چٻ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼیٻ. ثب زٍٻ چبي ٨طً ثبـڂڀٻ ټی ٰفؼ. ِؽای قڀٳ ٴڃٌیً ضڃاوٽڃپ ـڂ خٽٟ 

ٰفؼ. ٴڃٌیً ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشڅ ثڃؼ. ـڀٵً اق غڃڀؽپ اوٻ ټفسٕی ثبق ٌؽ. ټٿ چٻ ثب ایٿ ٨بِٹڅ اق زیكی 

ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ٴڃٌی سځؽ ثڅ ٘ف٦ ٰڅ ؼیؽٺ اثفڂچبٺ ثبال دفیؽ. ټفسٕی ٰی ثڃؼ؟ ثب ثجػٍیؽی ٸجػځؽڄ ټٹیطی قؼ 

 .اسب٬ً ؼڂیؽ

ټٙٽئځب وفؼی ڂ ثی ضڃِٹٵیً اق ضٕڃـ ڀ٩ف وڃټی ثڃؼ. ِؽای غځؽڄ چبي ٴبچی اق سڃ اسب٪ ثٹځؽ ټی ٌؽ. 

ثیٍشف ؼٸٻ ٴف٨ز. سځڇبیی ٬ٹجٻ ـڂ سڃ ټٍز ٴف٨ز. و٩فڄ ـڂ ـڂی ټیك زیؽٺ. غڃـي ڂ ثفڀح ـڂ ٍٰیؽٺ. وه 

ب٪ ثڃؼ. خفار ڀٽی ٰفؼٺ ِؽاي ٰځٻ. یبؼٺ ڀٽیڃټؽ ٰی ټثٷ چٽشب ثب وبالؼ ـڂ ؼـوز ٰفؼٺ. چٽشب چځڃق سڃ اس

ِؽای ثٹځؽ غځؽیؽٺ یب اِال غځؽیؽپ ثٹؽ ثڃؼٺ؟ ٠دیت ؼٸٻ ټی غڃاوز ثڅ ٘ڃ٨بپ ثی ثڇبڀڅ قڀٳ ثكڀٻ سب ثفای 

 .ٸطٝڅ ای چٻ ٌؽڄ ٸجػځؽ ثڅ ٸت چبٺ ثیبـڄ

 چٽڅ ٰبي. ٴؿـڂڀؽٺ غڃي ڂ ؼٺثڃ ٌبؼ. غځؽیؽٺ غیٹی ؼیٍت ضشٽب. سّڃیفي ـڂی قؼٺ. ثفؼاٌشٻ  ٴڃٌیٻ ـڂ

 .ټیڃټؽ یبؼٺ زیك

 .زڅ ثڃیی ـاڄ اڀؽاغشی...اق ٰی ؼوشذػششڃ ڀػڃـؼڄ ثڃؼیٻ_
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وفٺ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ثی ضڃِٹڅ ٴڃٌی ـڂ ٰځبـ ٴؿاٌشٻ. وفضبٶ ٌؽڄ ثڃؼ. ثی ؼٸیٷ ٸجػځؽ ـڂی ٸت ؼاٌز. 

 .ّفی پټڃچبي ـڂ خٽٟ ٰفؼڄ ثڃؼ. زٍٻ چبي ـڂٌٿ ٌؽڄ ثڃؼ. ضه چبی غڃة ثب یٯ سٹ٩ٿ چٻ ټ

 .ؼوز ا٬ب ټفسٕی ؼـؼ ڀٱځڅ قثڃپ سڃ ـڂ ثبق ٰفؼ _

ٸت ٴكیؽ ڂ اوٹڃټڃٌٿ ڂاـ دٍز ټیك ڀٍىز. ِڃـسً اق غدبٸز وفظ ٌؽ. غځؽڄ ٺ ٴف٨ز. اق اڂپ غځؽڄ چبی 

 .سٹػی ٰڅ اق ٤فیت ٌؽپ ؼڂوشیٽڃپ ټیڃټؽ

 .یٱی اق ثسڅ چبی ؼاڀٍٵبوز. اڂڀدڃـی ٰڅ سڃ ٨ٱف ټیٱځی ڀیىز _

ټیك خبٴیف ٌؽٺ. ٜف٨ً ـڂ ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچٻ ٰځڅ ثڅ ٘ف٨ٻ ٴف٨ز. ثفڀح ـڂ  اچبڀی ٴ٩شٻ ڂ ټٿ چٻ دٍز

ٍٰیؽٺ. چٽیٿ ٰڅ ټ٥ٍڃٶ ٌؽیٻ. وٱڃسی ٰڅ ثیځٽڃپ ثڃؼ ٴڃاڄ چٽڅ ضف٦ چبی سٹځجبـ ٌؽڄ ثیځٽڃپ ٌؽ..ڀڅ اڂپ 

ضف٨ی ټیكؼ ڀڅ ټٿ ؼیٵڅ ؼٶ ؼټب٢ ؼاٌشٻ. ثب یٯ والٺ وفؼ ضؽڂ ټفقی ڂاوڅ ؼڂوشیٽڃپ س١ییٿ ٌؽ. ٜف٨ً 

 :یځٯ ٴؿاٌز ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثڅ ٘ف٦ ؼـة ٬ؽٺ ثفټی ؼاٌز ٴ٩زـڂ سڃ و

 .ټٿ ڂ سیځب ٌت ڀیىشیٻ. ڀٽی غڃاؼ ٌبٺ ؼـوز ٰځی_

 .اٴف ټڇٽڃڀی ټیػڃاییٿ ثفیٿ ټځٻ ټیبٺ. یٱٻ ضڃِٹڅ ٺ وف ـ٨شڅ _

ثفای اڂٸیٿ ثبـ ثڃؼ ـڂ ټی اڀؽاغشٻ. چٽیٍڅ ایٿ سیځب ڂ چٽشب ثڃؼپ ٰڅ ټٿ ـڂ ثڅ ایځٙڃـ خٍٿ چب ؼ٠ڃر ټی 

  .ڂ اِفاـ ؼاٌشٿ اق ضّبـی ٰڅ ؼڂـٺ ٍٰیؽٺ ثیفڂپ ثیبٺ ٰفؼپ

 :دٍز ثڅ ټٿ ایىشبؼ. ثب ڂ٩٬څ ای ـڂی دبٌځڅ دب زفغیؽڄ ثی ـڂش ٴ٩ز  

    .خبی سڃ ڀیىز...ؼ١٨څ ث١ؽی _

 .ثڅ ـڂی غڃؼٺ ڀیبڂـؼٺ. ٸجػځؽڄ ٰدی قؼٺ

 .ټىئٹڅ ای ڀیىز. ٨٭ٗ یٱٻ ؼٸٻ ٴف٨شڅ ثڃؼ غڃؼٺ ی ٰبـیً ټیٱځٻ_

ٿ ٰڅ زفغیؽ ڂ ثڅ ٘ف٦ اسب٬ً ٬ؽٺ ثفؼاٌز ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ سٱیڅ ثڅ ادٿ اق ٰٽف غٻ ٌؽڄ وفی سٱڃپ ؼاؼ. چٽی

 .ِؽاي قؼٺ
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 ...چٽشب_

 .ؼوشً ـڂی ؼوشٵیفڄ ټٍز ٌؽ

 اس٩ب٬ی ا٨شبؼڄ؟ ټٿ ٰبـی ٰفؼٺ ؼٸػڃـ ٌؽی؟ _

؛ اټب ټڃ٫٨ ڀجڃؼ. "ڀڅ زیكی ڀیىز"ڀیٻ ـغً ـڂ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغڃڀؽ. و١ی ٰفؼ ٸجػځؽ ثكڀڅ ڂ ثب ثی غیبٸی ثٵڅ 

 :سف ثب ٸطٿ ڀبـاضشی ٴ٩زثؽ

 .زیكی ڀیىز. ٨٭ٗ ـڂق غڃثی ڀؽاٌشٻ_

ؼـة اسب٪ ثب ٌؽر دٍز وفي ثىشڅ ٌؽ. اچی ٍٰیؽٺ ڂ سڃ ؼ٨شفزڅ ٺ ڀڃٌشٻ. ـ٨شبـ چٽشب ٤یف ٘جی١ی ٌؽڄ. 

 .!ؼیٵڅ ڀٽی غځؽڄ...ضف٦ ڀٽیكڀڅ. ڀٽی ؼڂڀٻ زفا ثب غڃؼٰبـ ٬فټك ڀڃٌشٻ. زڃپ ټفسٕی اڂټؽڄ

**** 

 .چٽشب ثؽڂپ ایځٱڅ سڃ اسب٬ٻ ثیبؼ ڂ غجف ـ٨شځً ـڂ ثؽڄ اق غڃڀڅ ثیفڂپ قؼ ٠5ز سیځب ثفای ڀڇبـ ڀیڃټؽ. وب

ڀیٻ وب٠ز ث١ؽ ثفای ٨فاـ اق ٨ٕب غ٩څ غڃڀڅ ټٿ چٻ ٠كٺ دیبؼڄ ـڂی ٰفؼٺ. ثبیؽ غفیؽ ټی ٰفؼٺ . ثڅ وٽز 

ٰفؼ.  خبیی ٰڅ ټؽ ڀٝفٺ ثڃؼ سب زڇبــاڄ دیبؼڄ ـ٨شٻ. ثبقاـ ٌٹڃ٢ ثڃؼ. چځڃقچٻ ټی ٌؽ ضبٶ ڂ چڃای ٠یؽ ـڂ ضه

سځڅ ثڅ سځڅ ټفؼٺ ڂیشفیٿ ټ٥بقڄ چب ـڂ ڀٵبڄ ټی ٰفؼٺ. ټبڀشڃ ٨فڂٌی چب. ٩ًٰ ٨فڂٌی چب...ضشی ؼڂـڄ ٴفؼ چبیی 

 .ٰڅ ثفای یٯ ٸ٭ٽڅ ڀڃپ ٨فیبؼ ټیكؼپ

اق چفٰؽڂٺ غڃٌٻ ټیڃټؽ ثڅ ٬ّؽ غفیؽ دفڂ ټی ٰفؼٺ ڂ اغفچٻ ثڅ ثڇبڀڅ غڃٌٻ ڀیڃټؽ ټ٥بقڄ ث١ؽی ټی ـ٨شٻ. 

ټ٥بقڄ غفیؽٺ. دٍز ٌیٍڅ ټ٥بقڄ ټبچی ٨فڂٌی ٰڅ چځڃق سځٳ ټبچی ٬فټكي  زیكی ٰڅ ټی غڃاوشٻ اق اڂٸیٿ

ـڂ ثیفڂپ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ ایىشبؼٺ. چفزی ٨ٱف ټی ٰفؼٺ یبؼٺ ڀٽیڃټؽ سځٳ ټبچیٻ زی ٌؽ؟ ضشی سڃ غڃڀڅ ٺ ڀؽیؽڄ 

ثڃؼټً. ضشٽب سیځب ڂ چٽشب ټی ؼڂڀىشٿ. ث١ؽ ؼڂوب٠ز زفغیؽپ ثڅ غڃڀڅ ـ٨شٻ. چځڃق ڀفویؽڄ ثب ؾڂ٪ ٌڃ٬ی ٰڅ 

فیؽٺ ؼاٌشٻ ټبڀشڃٺ ـڂ ؼـاڂـؼٺ ڂ ـڂی ټجٷ دفر ٰفؼڄ خ١جڅ ٴڃٌیٻ ـڂ ثبق ٰفؼٺ. ثڅ غڃي ؼوشی ٴڃٌی اق غ

٘ڃ٨بپ ڀجڃؼ؛ اټب ثبقچٻ ٰٹی ثبثشً ضىبثٻ غبٸی ٌؽڄ ثڃؼ. چٽیٿ ٰڅ ویٻ ٰبـسٻ ـڂ ٴؿاٌشٻ ثیىز سب دیبٺ اق 
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سب اق ٘فی٫  دڃ٨ی ٍٰیؽٺ ڂ ڀز ٴڃٌی ـڂ ـڂٌٿ ٰفؼٺ "زی ٌؽ؟"غبڂـی ؼاٌشٻ. چٽڅ چٻ یٯ ټٕٽڃپ 

 .سٹٵفاٺ خڃاثً ـڂ ثؽٺ. اټب چٽكټبپ ٌؽ ثب ٨فوشبؼپ ڂیؽڂئی اق ٘ف٦ ایؽی ڀبٌځبن

 .ټفؼؼ ثب ضه ٴځٵی ؼاڀٹڃؼ ٰفؼٺ. چٽیٿ ٰڅ ٨یٹٻ ثبق ٌؽ ـڀٵٻ دفیؽ

ِؽای غځؽیؽپ قڀی ټیڃټؽ ڂ خی٥ی ٰڅ اق وف ٌبؼی ټی ٍٰیؽ. اق ٘ڃ٨بپ ٨یٹٻ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ـڂی سفپ 

 .ٌځیؽٺ ټی ـڂ ِؽاي ٨٭ٗ ٰڅ ٰىی ؼوز سڃ ؼوز  چڃایی؛

 .ڂای ٘ڃ٨بپ...ټځڃ ثجیٿ یع ٰفؼٺ_

٘ڃ٨بپ ثب غځؽڄ ثڅ ٘ف٨ً غٻ ٌؽ ڂ ثڃوڅ ای ـڂ ٴڃڀڅ ي قؼ. ٨یٹٻ ٘ڃـی ثفي غڃـؼڄ ثڃؼ ٰڅ ِڃـر ؼغشف 

 قؼڄ یع چبی ٸخ  ضؿ٦ ٌؽ ڂ ٨٭ٗ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ اټب ثب ٸفقٌی ٰڅ ضیٿ ٨یٹٻ ٴف٨شٿ ثڃؼ ٬جٷ اق ضؽ٦ ٌؽپ

  .ؼیؽٺ ـڂ وفغً

 .ثبثب اڂپ دبییٿ ټیجیځٽڃپ ا ٘ڃ٨بپ..._

ؼڂثبـڄ ـڂی ِڃـسً قڂٺ ٌؽ. ثڅ ٬ڇ٭ڇڅ چبیی ٰڅ اق سفن ؼغشفٮ ټی قؼ. ز٭ؽـ خڃڂپ سف ثڃؼ. ِڃـسً ٴفؼ 

 ڂضبٸً ضه. ؼـغٍیؽ ټی چبي زٍٻ. غځؽیؽ ټی  سف ثڃؼ ڂ غځؽڄ چبي ٬ٍځٳ سف ٌبیؽ زڃپ اق سڅ ؼٶ

  .ثڃؼ چٽشب چڃای ڂ ضبٶ ٌجیڅ زیكی

 .اټب سب ثڅ غڃؼٺ اڂټؽٺ ؼیؽٺ ضؽڂؼ ڀیٻ وب٠ز ٨یٹٻ ـڂ سٱفاـ ټی ٰفؼٺ٨یٹٻ ؼڂ ؼ٬ی٭څ چٻ ڀٽی ٌؽ؛ 

 .سبیخ ٰفؼٺ

 غت!!!!!؟؟؟ _

 .ثب ایځٱڅ چٽڅ خبٺ اق ضه ڀبٌځبغشڅ ای ټی وڃغز؛ اټب ثبقچٻ ایٿ ٨یٹٻ ـثٙی ثڅ ټٿ ڀؽاٌز

 .ثڅ وف٠ز سیٯ غڃـؼ

 .ټٿ قڀؽڄ ٺ_
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چٽڃپ اـاټً ثػً چب ؼاٌشٻ. ایٿ قڀؽڄ ٺ  ٴڃٌی اق ؼوشٻ ا٨شبؼ. سذً ٬ٹت ٴف٨شڅ ٺ ڂ ڀیبق ٌؽیؽی ثڅ یٱی اق

چكاـ ټ١ځی ؼاٌز. ِؽای قڀٳ ؼـ سٱڃڀٻ ؼاؼ؛ اق خب دفیؽٺ. ثب دبچبی ٸفقڂپ ڂ ڀبټش١بؼٶ ثڅ ٘ف٦ ؼـة ٬ؽٺ 

 .ثفؼاٌشٻ

 .چٽیٿ ٰڅ ؼـة ـڂ ثبق ٰفؼٺ ثب چ٫ چ٫ ثٹځؽی غڃؼٺ ـڂ سڃ ا٤ڃًٌ دفر ٰفؼٺ

***  

 ضبال زفا ٴفیڅ ټی ٰفؼی؟_

 .څ چبٺ ؼڂـ ٸیڃاپ ټطٱٻ سف ٌؽ. ثځؽ ـڂ اة ؼاؼڄ ثڃؼٺ ضىبثی٩ٰفی اق ؼوز غڃؼٺ دځد  

 .یٱٻ ؼٸٻ ٴف٨شڅ ثڃؼ _

چیر س٥ییفی ؼـ زڇفڄ ي ڀؽیؽٺ. ټٍٱڃٮ سف ڀٵبچً زفظ غڃـؼ ثیٿ ټٿ ڂ ٴڃٌی ڂالٴڃپ ٌؽڄ ـڂی قټیٿ. 

 ؼیؽڄ ٰڅ زیكی اق ٰفؼ ټی ٴفټت ٴفټت ٰڅ ٬ٹجی ڀڅ ڀجڃؼ؛ ڂا١٬یز خك زیكی ٺ ثڇبڀڅ اټب  ٌٯ ٰفؼڄ ثڃؼ؛

 .!ؼثڃ

 :ضیځی ٰڅ اق ٰځبـٺ ثٹځؽ ټی ٌؽ ڂ ؼٰٽڅ چبی ټبڀشڃي ـڂ ثبق ټی ٰفؼ ثب ٸطٿ وفقي اټیك ڂ ټالیٽی ٴ٩ز

 ڂاال ایځدڃـ ٰڅ سڃ قاـ ټی قؼی قَچفڄِ ټٿ سفٰیؽ زڅ ثفوڅ ثڅ ایٿ ثسڅ_

. ؼڂغشٻ زٍٻ ٨فثؽ ٘ف٦ ثڅ ٴځبچٱبـ ڂ ٌفټځؽڄ. ثڃؼٺ ؼـاڂـؼڄ ثبقی ٰڃٸی ؼاٌز ض٫. ٴكیؽٺ  ٴڃٌڅ ٸجٻ ـڂ

فؼپ ٰبڀبٶ چب ٰ دبییٿ ثبال ټ٥ٍڃٶ ڂ ـ٨ز سٹڃیكیڃپ وٽز ثڅ. ؼاؼ سٱڃپ ڀبـاضشی ڂ سبو٧ ثب ـڂ وفي ٨فثؽ

 .ٌؽ. ثی اـاؼڄ ٸجػځؽی قؼٺ اق ټؽٶ زڇبـقاڀڃ ڀٍىشځً ڂ ٰٽف ٌٹڃاـی ٰڅ ثب اوڃؼٴی ثبق ٰفؼ

 .سػٽڅ ؼاـی؟ سب سڃ ٤ف٤فای ټبټبڀڃ ثٍځڃی ټځٻ ٨ڃسجبٸٽڃ ټیجیځٻ _

ڄ ي ـڂ ثڅ وٽشً ضڃاٸڅ ٰفؼ. ضفِی اق ثی غیبٸی ٨فثؽ ثب زٍٻ ٤فڄ ای ـڂ ثڅ ټبټبپ ثڅ وف٠ز ڀٵبڄ سیك ٌؽ

 :ټٿ ٴ٩ز

 .ٍٰز ټځڃ اق ثه ٴ٩ز ڀٽیبٺ ٨ڃسجبٶ ؼاـڄ، ثڅ خبی ؼـن غڃڀؽڀٍڅ_
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اٌبـڄ زٍٽی ٰفؼ سب ټٿ چٻ ثڅ سبییؽ ضف٨ً زیكی ثڅ ٨فثؽ ثٵٻ. اټب ٨٭ٗ ثب غځؽڄ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. ٨فثؽ 

بـڀ٩فِ ټب ثڃؼ. ٸكڂټی ثف ؼغبٸز ؼـ سفثیشً ڀٽی ؼیؽٺ. ثی اچٽیز ثڅ ټبؼـ ٰڅ ٠ب٬ٷ سف اق چفٰىی ؼـ غبڀڃاؼڄ زڇ

 .ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ټی ٌؽ سب ثڅ ٘ف٨ؽاـیً ؼـثیبٺ ٰڃوٿ ـڂ ثڅ ٘ف٨ً دفر ٰفؼٺ

 اڂټؽی ڂاوڅ ٌیٽی ؼـټبڀی؟_

اِال ضڃاوٻ ثڅ وڃاٶ ؼٸػفاٌٻ ڀجڃؼ. ٨فثؽ اق ثیٽبـوشبپ ڀ٩فر ڂ ڂضٍز ؼاٌز سب خبیی ٰڅ ث١ٕی ٌت چب 

اـی ؼاٌز.ِڃـسً ټسبٸڅ ٌؽ اق ؼـؼ؛ ؼوشً اق یبؼاڂـی ایٿ ټڃٟٔ ٸفق غ٩ی٩ی ٰفؼ ڂ اة ؼچځً ـڂ غڃؼاؼـ

 ثڅ ڀٵبچی ڀیٻ. ثڃؼ ټٿ ٌجیڅ سفن اق ڂاٰځًٍ  ـیٱٍٿ( اـثی ثڃؼ؛)Reaction وځٵیٿ دبییٿ ٨فوشبؼ. ایٿ

 ټی غڃٌطبٶ یغیٹ ٘ڃ٨بپ ضشٽب. ٰفؼٺ غ٩ی٩ی ٸفق چٻ ټٿ ٌؽڄ، قڀؽڄ ؼٸؽاـ یبؼ ثڅ اڀؽاغشٻ قټیٿ ـڂی ٴڃٌی

 .ٌؽ

 :ثب اغٻ ٜفی٩ی ؼـ خڃاثٻ ٴ٩ز

 اثدی ټبچڃاـڄ وز؟_

ڀبـاضز ڂ ث٥ٓ ؼاـ ضف٦ ـڂ ٠ڃْ ٰفؼ ٴڃٌڅ ٸجٻ ـڂ ٴكیؽڄ؛ اټبؼڄ ٠ؿـغڃاچی زٍٻ چبٺ ٸطٝڅ ای ٴفؼ ٌؽ. 

ای ټیكڀڅ ٰڅ ِؽای اڀ٩دبـ غځؽڄ ي ثال٨بِٹڅ  78ټبچڃاـڄ! ٬جٷ اق ایځٱڅ ثػڃاٺ خڃاثی ثؽٺ ـڂی ٌجٱڅ ټثجز 

ڂ چیٿ ټبټبپ ڂ ـڂوفی ٰڅ اق غدبٸز خٹڃ ِڃـسً ټیٱٍڅ. ؼوز ڂ دبٺ ـڂ اق ایٿ اثفڂـیكی ڀیٻ ثٹځؽ ټیٍڅ 

وب٠زِ ٴٻ ٰفؼٺ. ثٹځؽ ٌؽٺ. ٨فثؽ اق ٌؽر غځؽڄ دػً قټیٿ ٌؽ. اچىشڅ ثڅ دڇٹڃي قؼٺ ټبټبپ چی اوش٥فاهلل 

 .ای ټی ٴ٩ز ڂ ثؽسف ِؽاي ثڅ ؼوشذبزٵی ټٿ ؼاټٿ ټیكؼ. ٰځشفٶ ـڂ اق قیفي ٍٰیؽٺ

 .زفا غبټڃي ٰفؼی ټی غڃاٺ ٨ڃسجبٶ ثجیځٻ اِ آثدی _

ِؽاي دفاق غځؽڄ ڂ ٌیٙځز ثڃؼ. ثڅ ټبټبپ اٌبـڄ ٰفؼ ڂ اثفڂیی ثبال اڀؽاغز. ټبټبپ ٰٽبٰبپ ـڂوفی ـڂی 

زٍٻ ؼاٌز. اق وٱڃر ټب اچىشڅ اق ـڂی ِڃـسً ؼـضبٸی ٰڅ یٯ زٍٽً ثڅ سٹڃیكیڃپ ثڃؼ ثفؼاٌز. اق 

 .ٰفؼ ڂ ٰځشفٶ ـڂ ٴف٨ز سب ؼڂثبـڄ ـڂٌځً ٰځڅغدبٸز وفظ ٌؽڄ ـڂی قټیٿ ڂا ـ٨شٻ. ٨فثؽ ڀسی 

 .ټبټبپ ٰڅ اق ٌؽر ضفَ ٬فټك ٌؽڄ خی٥ی ٍٰیؽ
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 .٤ٹٗ ټیٱځی ؼیٵڅ ؼوز ثڅ ایٿ سٹڃیكیڃپ ثكڀی_

 :٨فثؽ غیٹی غڃڀىفؼ ثؽڂپ ؾـڄ ای ضىبة ثفؼپ ـڂی ؼٰٽڅ دبڂـ قؼڂ ٴ٩ز

 .سٽبٺ ؼڂوشبٺ اق ایځب ؼاـپ.... ټٵڅ ټب ثسڅ ایٻ سڃ ثبثب ڀٽیكاـیؽ_

غڃـؼٺ ڂ ټبټبپ ټش١دت اق ایٿ ضبٔف خڃاثی ڂ ؼڂؼی ٰڅ اق ٰٹڅ ي ثیفڂپ ټیكؼ ـڂ ثڅ ټٿ ثب ضفَ غځؽٺ ـڂ 

 :٤ٹیٝی ٴ٩ز

 .ټیجیځی ایځٻ ؼڂ ـڂق ؼیٵڅ ټثٷ سڃ ټیٍڅ. ثبق ثبیؽ ټځڃ ثبثبر ٰبوڅ زٱځٻ زٱځٻ ؼوشٽڃپ ثٵیفیٻ_

 .زفا ضف٨بر یٱی ڀیىز...غڃؼر ؼیٍت ثڅ ثبثب ټی ٴ٩شی ٰی اق ٨فڀٵیه غبڀٻ سف_

 .څ ټٿ ټّٽٻ ثب ضبٸشی ٰڅ ٴف٨شڅ ثڃؼ اؼاټڅ ؼاؼـڂ ث

 .ڂاوز غڃاوشٵبـ دیؽا ٌؽڄ_

اثفڂچبٺ ـڂ ثب س١دت ثبال اڀؽاغشٻ؛ ټٙئځٻ ټبټبپ ټفا٠بر ضبٸً ـڂ ټی ٰفؼ ٤یف ایٿ ٨فثؽ ٰجڃؼ ثڃؼ اق ایځٱڅ 

  .ؼچځً ز٩ز ڂ ثىز ڀؽاٌز

ـٺ ثؽڄ. ټبټبپ ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ٠دت ًٰ ؼاـی ٴ٩شٻ ڂ ټر ٴیفاڀڅ ثڅ ټبټبپ غیفڄ ٌؽٺ سب سڃٔیطی اق غڃاوشٵب

 .ٌؽڄ اق ټڃ١ًٔ ٨بِٹڅ ٴف٨ز ڂ ثؽڂپ ایځٱڅ ثڅ ـڂی غڃؼي ثیبـڄ ثب زٍٻ ٤فڄ ڂضٍشځبٰی ـڂ ثڅ ٨فثؽ سڃدیؽ

 ڀٽی سڃڀی ؼچځشڃ ثجځؽی؟ _

ثبڀیڅ ای چفؼڂ ټجڇڃر ثڅ غٍٻ ټبټبپ ڂ ڀ٩ه ڀ٩ىی ٰڅ ټیكؼ غیفڄ ٌؽیٻ. زیك ټڇٽی ڀجڃؼ اټب ایٿ ضفَ ڂ 

 ...غٍٽً

 .ای قټكټڅ ٰفؼ... ثؽسف ټبټبپ ٰجڃؼ ٌؽ "زی ٴ٩شٻ ټٵڅ؟!"ؼ ٌؽڄ وٱڃر ٰفؼیٻ. ٨فثؽ زٍٻ چبی چفؼڂ ٴف

 .ثكاـ ثفویٻ غڃڀڅ_

 .٬جٷ اق ثڅ ؼٶ ٴف٨شٿ ٨فثؽ ڂ اـڂٺ ٌؽپ خڃ ثی چڃا ث٥ٹً ٰفؼٺ ڂ ثڃوڅ ټطٱٽی ثڅ وفي قؼٺ
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 .٬فثڃپ ؼاؼاٌیٻ ثفٺ ټٵفسڃ ثڅ ٨ٱفٺ ثبٌی. ٤ّڅ غڃاوشٵبـټٻ ڀػڃـ. ټیبٺ دڃوشٍڃ ټیٱځٻ_

ڀٵبچی ثب سفن ڂ ٸفق ثڅ ټبټبپ ٰفؼ؛ ثب ٸطٿ ثسٵبڀڅ ث٥ٓ ؼاـی در در ڂاـاڀڅ ا٨شػبـی ثڅ ایٿ ؼچٿ ٸ٭ی ڀیٻ 

 :ؼاؼڂ ٴ٩ز

 .ثڅ غؽا اثدی ـاوز ټیٵٻ...٬فاـ ثڃؼ ثڇز ڀٵٿ_

غفاة ٰبـیً ثڅ اڀؽاقڄ ای چىز ٰڅ ټبټبپ ؼـټڃڀؽڄ ڀ٩ه ټطٱٻ ضفِی ثیفڂپ ث٩فوشڅ. غځؽڄ ٺ ـڂ اق 

ؽ ثٹځؽ ٬ڇ٭ڇڅ قؼڄ ٨ٍبـي ؼاؼٺ. اڂپ ٰڅ اق غځؽڄ ټٿ ٴڃیی ٌیف ٌؽڄ زٍٻ ڂ خىبـر ٨فثؽ ـچب ٰفؼٺ ڂ ثٹځ

 :اثفڂیی ڂاوڅ ټبټبپ اڂټؽ ڂ ـاضز سف ڀٍىزِ ٴ٩ز

 .ټٿ ٰڅ ٬ڃٶ ڀؽاؼڄ ثڃؼٺ_

ټبټبپ ثڅ آڀی زڇفڄ ي ٌٱىز ڂ ٤ّڅ ؼاـ ٸجػځؽڄ ٤ٽٵیځی قؼ. ضٹ٭څ اٌٱی سڃ زٍٻ چبي خٽٟ ٌؽ. اق وبیك 

اق ضؽي ؼـ ایٿ ؼڂ ـڂق ٌؽٺ. غځؽڄ ٺ ثځؽ اڂټؽ ڂ وفی ثڅ وٽز  ٰٽف ٨فثؽ ؼڂـ ؼوشٻ ټشڃخڅ ال٤فی دیً

ټبټبپ ثڅ ټ١ځی زی ٌؽڄ ای سٱڃپ ؼاؼٺ. زٍٻ چبي ټڃخی اق ؼٶ ڀٵفڂڀی ټبؼـاڀڅ، سڃاٺ ثب ضىفسی ڀبٌځبغشڅ 

 .ٌؽ

ټبټبپ ٸجی ٴكیؽ ٨فثؽ ثب ایځٱڅ ؼـ ا٤ڃي ټٿ وفٴفٺ دیؽا ٰفؼپ ٰبڀبٸی ثڃؼ؛ اټب ټٙٽئځب سٽبٺ چڃي ڂ ضڃاوً 

 .ثڃؼ. ؼـټبڀؽڄ ڀبٸیؽدیً ټب 

 سڃ اق ایځب ڀٵبڄ ټیٱځی ٨فڀٵیه؟_

ثب ٸطٿ ټ١شّتِ غبَ غڃؼي ؼٸػڃـ دفویؽ. ایځدڃـ زیكچب سڃ غڃڀڅ ټب ٤ؽ٬ٿ ثڃؼ. ٨فثؽ ـیكثیٿ اق ایٿ اسً 

 .ثه یٱڇڃیی زفغً زٍٽی ثیٿ ټٿ ڂ ټبټبپ ـ٨ز

 .ڀڅ ٬فثڃڀز ثٍٻ ټٿ ڂ٬شٍڃ ڀؽاـٺ. سیځب ڂ چٽشبٺ سب ضبال ڀؽیؽٺ ـڂٌځً ٰځٿ_

ایٿ ټڃـؼ ٌٯ ؼاٌشٻ زڃپ قڀؽٴی ټٿ ٬جٷ اق ایٿ ثفڀبټڅ چب ـڂسیٿ ثڃؼ. سځڇب چیدبپ ڂ وفٴفټی قڀؽٴی ؼـ 

ټٿ، ؼـ ایٿ یٱىبٶ اغیف ضٕڃـ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. ـ٨شبـچبی ٤یف ٘جی١ی ڂ ضفَ غڃـؼڀی ٰڅ ٨٭ٗ ټػشُ ټٿ ثڃؼ؛ 

ڃؼ! اٴف ټٿ چٻ قڀؽٴیٻ ـڂ چیدبڀی ٰفؼڄ ثڃؼ ٌبیؽ ؼٸیٷ یٱىبٶ ټڃڀؽٴبـی ڂ سطٽٹٻ ؼـ اڂپ ٌفٰز چٽیٿ ث
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ټثٷ سیځب ڂ چٽشب قڀؽٴی ٌبؼ ڂ ټ٩فضی ؼاٌشٻ چیر ڂ٬ز ثب ـ٨شبـچبی ٘ڃ٨بپ ٰځبـ ڀٽیڃټؽٺ. قڀؽٴی زڇبـوبٸڅ 

ټٿ غالِڅ ٌؽڄ ثڃؼ ثڅ اٌذكی، سبیخ ڂ اق چٽڅ ټڇشف ٌبٴفؼ اٸ٧ ٌؽپ سڃ ـٌشڅ ٺ ڂ ٨فِشی ثفای سٽبٌب ڂ 

 .چٽفاچی ؼڂوشبڀڅ ٨یٹٽی ڀؽاٌشٻ

 .ب زٍٻ ٤فڄ ای ـڂ ثڅ ٨فثؽ ٰڅ ڀیًٍ اق ایٿ ټٱبٸٽڅ ثبق ٌؽ دفویؽِؽا٬ز ـڂ اق زٍٻ چبٺ غڃڀؽ. ث

 ؼڂوشبسز ٰی ټیبپ.؟_

 .اټٍت ڀٽیبپ ـاضز ثبٌیؽ_

ټبټبپ ٰڅ اڀٵبـ ؼڂوز چبی ټٿ ڀبټطفٺ چىشٿ سبقڄ ـڂوفیً ـڂ ؼـاڂـؼ. ثٹځؽ ٌؽٺ ثڅ ٘ف٦ اٌذكغڃڀڅ ـ٨شٻ 

ٌؽ. دځڇبپ ٰبـی ټبټبپ ـڂ ؼـٮ ڀٽی  ثڅ ؼ٬ی٭څ ای ڀفویؽ ِؽای سٹڃیكیڃپ ثب غٗ ڂ ڀٍڃپ ٍٰیؽپ ټبټبپ ثٹځؽ

ٰفؼٺ غڃثڅ ټی ؼڂڀىز ضبٔف ڀیىشٻ ثڅ اڂپ ٌڇف ثفٴفؼٺ زڅ ثفوڅ اقؼڂاج ٰځٻ! زځؽ ټٍز اة ثڅ ِڃـسٻ 

قؼٺ. ِڃـسٻ اق ٴفیڅ ڂـٺ ڂ قیف زٍٻ چبٺ د٧ اڂـؼڄ ثڃؼ. ٘ی ٨فِز ټځبوت، ثؽڂپ ٌٯ ٰفؼپ ټبټبپ ضشٽب 

ؽیڃ ٬فاـ ټی ٴف٨ز...سڅ ؼٸٻ ؼٸٍڃـ ڀبٌځبغشڅ ای ا٨شبؼ...اق ثبیؽ ثب ٘ڃ٨بپ سٽبن ټی ٴف٨شٻ؛ ثبیؽ ؼـ خفیبپ ڂی

اڂپ چیدبپ چبیی ٰڅ ٨٭ٗ ؼـ ثفاثف ضٕڃـ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. اٴف ڂا١٬ب ؼٸؽاـ قڀؽڄ ثڃؼ؟ وڃاٶ ؾچځٻ اضىبن غ٩ٵی 

 ـڂ ثڇٻ ؼاؼ. زفا ٨ٱف ټی ٰفؼٺ اق ـاڄ ڀفویؽڄ وڇٽی سڃ قڀؽٴی ٘ڃ٨بپ ؼاـٺ؟

ٽڅ ا٨شبة ٴفؼڂپ ـڂ خؽا ٰفؼٺ ڂ سڃ ٜف٦ ٰڃزٱی، ثڅ اڀؽاقڄ ای سځ٭الر ـڂ اق سڃ ٩٬ىڅ چب ثیفڂپ ٍٰیؽٺ. سػ

ٰڅ قیبؼڄ ـڂی ڀٱفؼڄ ثبٌڅ ـیػشٻ ڂ ثفای ٨فثؽ ثفؼٺ. ثی ضڃان اق ؼوشٻ ٴف٨ز ڂ سٍٱف ٰڃسبچی ٰفؼ. ٨ڃسجبٶ 

ٌفڂٞ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ٸطٝڅ ای ضبٔف ڀجڃؼ زٍٻ ثٵیفڄ. ټبڀشڃٺ ـڂ ٰڅ چځڃق ؼـڀیبڂـؼڄ ثڃؼٺ ـڂ ـڂی خبٸجبوی ؼٺ 

 .دفویؽٺ ثڃؼ چب اسب٪ ڂاـوی ټ٥ٍڃٶ ٰڅ ټبټبپ  ؼٺ ڂ ِؽاٺ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼڄ اقؼـ اڂیك ٰف

 .ٌبٺ زی ټی غڃـیؽ؟_

 :...اټب ٨فثؽ ثب چیدبپ اچىشڅ ٴ٩ز"ضبٔفی"ټبټبپ ثٹځؽ سف اق ټٿ ٨فیبؼ قؼ 

 ...دیشكا_

 ..ڂاوز غڃة ڀیىز ثسڅ _
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 .ی ٌت زیكی ڀٽیٍڅ _

٩ٿ ـ٨شٻ. غؽاـڂٌٱف سیځب ٌٽبـڄ سٹ٩ٿ ٨ىز ٨ڃر زٍٻ چبي ـڂ ٘ڃـی ٴفثڅ ای ٰفؼ ٰڅ ثی اغشیبـ ثڅ وٽز سٹ

چب ـڂ ثب ٰؽ اٌشفاٮ قیف ټیك زىجڃڀؽڄ ثڃؼ. چٽیٿ ٰڅ سٹ٩ځٻ سٽڃٺ ٌؽ ټبټبپ اق اسب٪ ثسڅ چب ثیفڂپ اڂټؽ. ٸجبن 

 .چبی سیځب سڃ ؼوشً ثڃؼ چٽیٿ ٘ڃـٰڅ سب ټیكؼ ثڅ وٽشٻ اڂټؽ ڂ ؼٶ ڀٵفڂپ دفویؽ

 .٬فاـڄ سبٰی ایځدب ثبٌی..زیكی ثڇز ڀٵ٩شٿ؟_

 :٨ی ڀكؼٺ ڂ وڃاٸی غیفڄ ي ٌؽٺ. وفي ـڂ سٱڃپ ؼاؼ ڂ ثب ٸطٿ ڀفټی ٰڅ ثڇٻ ثفڀػڃـڄ ؼٸىڃقاڀڅ ٴ٩زضف

 .ټبؼـ ٰٽٱٍڃپ ٰٿ ڀكاـ ٨ٱف ٰځٿ ـاضز ټیػڃـیڃ ټیػڃاثی ایځدڃـی ؼـوز سٽڃٺ ڀٍؽڄ ثیفڂڀز ټیٱځٿ_

ً ـڂ ـچب اڀٵبـ ثڅ وفٺ ٔفثڅ قؼپ. زځبپ ٴیح ثب چبٸڅ ای اق اٌٯ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ ٰڅ ٸجبن چبی ثیٿ ؼوش

ڂاوڅ ٌځیؽپ زځیٿ خٽٹڅ ای؛ ضشی اٴف ده ڂدیً ٴ٩شڅ  ثڃؼ ٰفؼ ڂ ڂایی ٸت قؼ. زڇبـ وبٶ ٨فِز قیبؼی

 .ثٍڅ، ٸطٿ ټبؼـاڀڅ ڂ ؼٸىڃقاڀڅ خٽٹڅ اي ضىفر زځؽ وبٸڅ ٺ ثڃؼ

ؼوشذبزڅ ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ثڅ وٽز اٌذكغڃڀڅ ؼڂیؽٺ. ڀ٩ه ضجه ٌؽٺ ـڂ ثب اة وفؼ ٨فڂ غڃـؼٺ. ټبټبپ دٍز وفٺ 

 .اڂټؽ

 ...ٌؽ ټبؼـزی _

ضبٸٻ ثڅ ٬ؽـی ٴف٨شڅ ٌؽ ٰڅ سٽبیٷ ٌؽیؽی ثڅ سځڇبیی ڂ دځبڄ ثفؼپ ثڅ اسب٬ٻ ؼاٌشٻ. ټبټبپ ڂٶ ٰٿ ڀجڃؼ. 

 .٨ٍبـی ثڅ ٸت چبٺ اڂـؼٺ سب اٌٱی ڀفیكڄ

 .ؼوز چبٺ ـڂ اق دٍز ثڅ ٰبڀشف قؼٺ... وفٺ ـڂ دبییٿ ٴف٨شٻ سب ضف٨ی اق ڀٵبچٻ غڃڀؽڄ ڀٍڅ

 .ی ٸت قؼٺثب ِڃـسی ثفا٨فڂغشڅ اق ٌفٺ ڂ ڀبـاضش

 .زیكی ڀیىز...اق ِجص چیسی ڀػڃـؼٺ. ٧١ٔ ٰفؼٺ_

ؼٺ ؼوشڅ سفیٿ ؼـڂ٢...ثب چٽڃپ ضبٶ ڀٵفاپ ثڅ وٽز ٰشفی ـڂی ٴبق اڂټؽ ؼـضیځی ٰڅ ٤ف ټیكؼ ثڅ ١ٔی٩یٻ ڂ 

ڀفویؽپ ثڅ ٜبچفٺ زبی ڀجبسی ؼـوز ټی ٰفؼ. زٍٻ چبی ٌفټځؽ ڂ ټٹشڇجٻ ثفای خٹڃٴیفی اق اٌٯ دفضفَ 
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ثڅ قضٽز اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ټی ؼاؼٺ ڂ و١ی ټی ٰفؼٺ ثڅ ایٿ ٨ٱف ڀٱځٻ ز٭ؽـ اق  زځؽثبـ ثبق ڂ ثىشڅ ٌؽپ.

اسیً ایٿ ؼـڂ٢ وڃغشٻ. وڃقي ایٿ ؼٶ ڀٵفاڀی ث١ؽ زڇبـوبٶ قیبؼ ثڃؼ. ز٭ؽـ غڃي غیبٶ ثڃؼ؛ غجفڀؽاٌز 

ټكؼ ټڃڀؽٴبـیٻ ٰبـ ٰفؼپ سڃ غڃڀڅ ـ٨ی٫ چبٺ ثڃؼ. اٴف ټی ٨ڇٽیؽپ ثبثز دځبڄ ڀجفؼپ ثڇٍڃپ ایځدب ٰبـ ټی 

 .فؼٺ زڅ ضه ڂ ضبٸی ټی ٌؽٰ

****** 

 .دځح ٰیٹڃ ث١ؽ ؼ٠ڃا سڃ ڂ دؽـر ٰٻ ٰفؼڄ_

 ؼٰشفي زی ٴ٩ز؟_

 .ٴ٩ز ثبیؽ اڂٶ ټ١بیځڅ ي ٰځٻ ث١ؽ ڀٝفټڃ ثٵٻ_

 ثڅ ٨ٱف دیڃڀؽڄ ټ٥كڂاوشػڃاپ ڀیىشیٿ؟ _

ؼوز چبی غیىً ـڂ ثب ؼاټځً دبٮ ٰفؼ ڂ ثب زڇفڄ ٴف٨شڅ ڂ ڀبـاضز ثڇٻ غیفڄ ٌؽ. ٸجػځؽڄ ٰدی قؼٺ ڂ 

 .ؼڂٺ ـڂ سڃ ویځی ٴؿاٌشٻ ڂ ثڅ وٽز ټیكڀڇبـغڃـی ثفؼٺ٨ځدڃپ 

ټبټبپ ثب ٬فاـ ٴف٨شځٻ دٍز ټیك ټفؼؼ اق ضف٨ی ٸت ثبق ٰفؼ؛ اټب وف دبییٿ ٴف٨زِ ٨٭ٗ ټ٭بثٹٻ ڀٍىز. ِڃـسٻ   

چځڃق اق ٨فٖ ڀبـاضشی ؼڂوب٠ز ٬جٷ ٬فټك ثڃؼ ڂ و١ی ټی ٰفؼٺ ٰٽشف ثڅ ـڂي ڀٵبڄ ٰځٻ ٴڃیب ایٿ وٱڃسٻ س١جیف 

 :ٰڅ ؼوز ټٍز ٌؽٺ ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب ث٥ٓ ڀڇ٩شڅ ای ٴ٩زؼیٵڅ ای ؼاٌز 

اڂپ ٌت دؽـر ؼڀجبٸز اڂټؽ ڂٸی دیؽار ڀٱفؼ...سب ِجص زٍٻ ـڂ چٻ ڀؿاٌز سب غجفی اقر ثٵیفڄ. دٍیٽڃپ  _

 .ٌؽڄ ثڃؼ اڂپ ضف٨ب ـڂ ثڇز قؼ

غڃؼٺ ٌؽ ثب دڃقغځؽڄ سٹػی ثڅ  "سف"ٸت دبییځٻ ـڂ ٴبق ٴف٨شٻ ڂ ثی اـاؼڄ زٍٻ چبٺ اق اضىبوبر ٨ڃـاپ ٌؽڄ 

 .ټىٹٗ ٌؽٺ سب ٌجی ٰڅ دٍز وف ٴؿاٌشٻ ـڂ ثڅ یبؼ ڀیبـٺ ڂ قڀی ڀ٭بة ؼاـ ـڂ ده قټیځڅ ؾچځٻ ث٩فوشٻ

 .ټڇٻ ڀیىز_
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ڂا١٬ب ټڇٻ ڀجڃؼ...ثڅ ٬ؽـی ایٿ زځؽ ـڂق ثال وفٺ اڂټؽڄ ثڃؼ ٰڅ وفڂ ِؽاچبی دؽـ زیكی ڀجڃؼ. وف ثٹځؽ ڀٱفؼٺ. 

قڄ ٺ ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ ڀیبق ثڅ ٰٽی وٱڃر ؼاٌشٻ. ضبٸٻ ثؽ ثڃؼ ڂ ٨فاـی اق سٱفاـ زیكی ٰڅ اـاټً غڃي یٯ ـڂ

 .اچی ٍٰیؽڄ؛ ِڃـسی خٽٟ ٰفؼ. ٸطٿ ؼٸڃادىً ٰڅ دٍشً ٰٹی ضف٦ ڀڇ٩شڅ ثڃؼ ڀ٩ىٻ ـڂ ټی ٴف٨ز

 .اقي ؼٸػڃـ ڀٍڃ ایٿ زځؽ ـڂق ٠ّبة ؼـوز ضىبثی ڀؽاـڄ_

 .غیفڄ ؼـ زٍٻ چبٺ ثڅ اِفاـ سٍڃیً ؾچځٻ اؼاټڅ ؼاؼ

 ڂاوڅ و٩شڅ چب زیٱبـ ٰفؼی ؟_

ٺ ثبیؽ قڀٳ ټیكؼٺ. ثی ٌٯ سب ضبال ٨ٱف ٰفؼڄ ؼڂـي قؼٺ. وفٺ ـڂ ثب ڀبـاضشی زخ ڂ ـاوز ٰفؼٺ. ثڅ غبڂـی 

 .ڀبٸڅ ای ثڅ ِؽای ٴف٨شڅ ٺ غڃـؼ

 .١٨ال چیسی... ؼـوز ټیٍڅ_

 .ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ ڂ ؼوشٻ ـڂ ټطٱٻ سف ٴف٨ز. چیر ضىی اق ایٿ اضىبوبر ټبؼـاڀڅ ڀؽاٌشٻ؛ خك اوشفن

 .ثڇً چٽڅ زیكڂ ثٵٻ ڂٸی ټیؽڂڀٻ چٻ دڃوز ټځڃ ټیٱځڅ چٻ سڃـڂزځؽثبـ غڃاوشٻ ؼچٿ ثبق ٰځٻ  _

 .اٴف زځؽ خٽٹڅ ثیٍشف اؼاټڅ ټی ؼاؼ ثب ـڂش ـڂاپ دبٰٻ ثڅ چٽڅ ټّیجز چب ا٠شفا٦ ټی ٰفؼٺ

 .ثكاـ ثڅ ڂ٬شً زٯ ِب٦ ٌؽ غڃؼٺ ثڇً ټیٵٻ _

 ټٙٽئځی ټیشڃڀی ڂاٺ ثٵیفی؟ _

 .ڀڅ ای سڃ ؼٸٻ ٨فیبؼ قؼٺ ڂ اـڄ ټٙٽئځی ـڂ ٸجٻ خب غڃي ٰفؼ

 .ڀٵبچً ٌٯ ؼاـ قیفڂ ـڂٺ ٰفؼ

 اق ؼاڀٍٵبر زڅ غجف؟ ٰی ٨بـ٢ اٸشطّیٷ ټیٍی؟_

 .ٰال٨څ سف وٱڃر ٰفؼٺ
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دؽـر ثڅ یٱی اق ؼڂوشبي وذفؼڄ چفټڃ٬ٟ ثفٴٍشی سڃ ٌفٰز ؼڂٸشی ڂاوز ٰبـ خڃـ ٰځڅ. ض٭ڃ٬ٍٻ ثؽ  _

 .ڀیىز

 .ټٿ ایٿ چٽڅ ؼـن ڀػڃڀؽٺ سب ٰبـټځؽ ثٍٻ _

 .دیً غڃؼټڃپ غیبٸٽڃپ ـاضز سفڄثؽڄ اوڅ ټیفی اوڅ ټیبی؟ ثفټی ٴفؼی _

ضبٸٻ ثؽ ثڃؼ ڂ ـاچی ثڅ ؼڀجبٶ ٨فاـ ټی ٴٍشٻ. چٽیٍڅ اغفي ثڅ وڃاٶ خڃاة چبی ڀبغڃٌبیځؽ ټی ـویؽ. وف 

  .ثٹځؽ ٰفؼٺ ثب زٍٽی وفظ ڂ ٴیح. چفؼڂ ؼوشٻ ـڂ ٴف٨ز سٽبٺ ؾچځٻ چڃٶ ضڃي ضف٦ چبي ثڃؼ

 .٬فاـ ثڃؼ ٨٭ٗ ؼـوشڃ ثػڃڀی ڀڅ ایځٱڅ ٬یؽٌڃ ثكڀی_

 .٬ٹجٻ ثڅ آڀی ٨فڂ ـیػز. ڂضٍشٻ غیٹی قڂؼ ٠ٹځی ٌؽ. زٍٻ چبٺ اق ڀشیدڅ ضف٦ چبي ٴٍبؼ ٌؽثب ڀٵبچً 

 ټځٝڃـر زیڅ؟_

ـڂضیڅ وبؼڄ ڂ ٧ٰ ؼوشٻ ضبٶ ثڅ چٻ قپ ثڃؼ. ټبؼـ زٍٻ ـیك ٰفؼ ثب ثؽٴٽبڀی. ٸجی ثڅ زبی وفؼ ٌؽي قؼ. 

غیك ٌؽٺ ٰڅ ثب ٨ڇٽیؽ سفویؽٺ ٰڅ غڃڀىفؼ ٌؽ ڂ ٨فِز ِطجز ڂ ا٠شفا٦ ثیٍشفی ثڇٻ ؼاؼ. ٠بِی ڀیٻ 

ٰڃثیؽپ اوشٱبپ ـڂی ټیك ؼوشٻ ـڂ ټطٱٻ سف ٴف٨ز. ثڅ ٘ف٨ً وفزفغڃڀؽٺ ٰڅ ثب دڃوشڅ ټڇفثڃپ ڂ ؼٸىڃق 

 :اټٍجً ٴ٩ز

 اِفاـر ڂاوڅ زی ثڃؼ؟ سڇؽیؽټڃپ ٰفؼی سب ؼـوشڃ ڂٶ ٰځی؟_

 .ثڅ ـؼ ٰٻ ـڀٳ ثػیڅ ـڂی ټسٻ اٌبـڄ ٰفؼ

 غڃؼٍٰیز ثڅ غب٘ف چیسی ثڃؼ؟ _

بٶ دیً قټبپ ٰځٱڃـ ثی اخبقڄ ٌڇفی ـڂ اڀشػبة ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ ـڂیبٺ ثڃؼ. ـڂیب ڂاـ٨شڅ وفخبٺ ڀٍىشٻ. زڇبـو

ثكـٲ ڂ ټىش٭ٷ ٌؽپ. اڂٸیٿ ڀ٩ف ټبټبپ ټػبٸ٩ز ٰفؼ زفاي ـڂ چیر ڂ٬ز ڀ٩ڇٽیؽٺ. ثفای اڂٸیٿ ثبـ سڃ قڀؽٴیٻ 

ثڃؼٺ ڂ  دب٨ٍبـی ٰفؼٺ. ٬فاـ ثڃؼ ؼـیسڅ سبقڄ ای سڃ قڀؽٴیٻ ٨شص ٰځٻ. ؼیفسف اق چٻ وٿ ڂ وبٶ چبٺ ٌفڂٞ ٰفؼڄ

اٌشیب٬ٻ اق ِؽسب ڀڃخڃڂپ دٍز ٰځٱڃـی ثیٍشف ثڃؼ. خؽیٻ ڀٵف٨شٿ...ثڅ ِجص ڀفویؽڄ سی٣ ٴؿاٌشٻ ـڂی ـٴٻ. ثڅ 
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٬ؽـی ڀبٌی ثڃؼٺ ٰبـٺ یٱىفڄ ڀٍؽ. دؽـ اخبقڄ ؼاؼ ثب ټطؽڂؼ ٰفؼڀٻ. ثب دڃٶ سڃخیجی ٰڅ ٨٭ٗ ٩ٰب٦ غڃـؼڂ 

ٰځٻ اٴف چٽشب ڀجڃؼ ز٭ؽـ ؼڂڂٺ ټی  غڃـاٰٻ ـڂ ټی ؼاؼ ڂ ٰٻ ٰٻ اڂپ چٻ ٬ٟٙ ٌؽ. ڀٽی غڃاٺ ثڅ ایٿ ٨ٱف

 .اڂـؼٺ

  زفا ٰبـا ٨بـ٢ سطّیٹیشڃ ڀٽی ٰځی؟ _

 .دفیٍڃڀی ڂ ڀٵفاڀی زڇفڄ ي ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ. ٸت چبی غٍٱٻ ـڂ ثبق قثڃپ سف ٰفؼٺ

 .ی سفٺ ؼیٵڅ ؼاـٺ _

ٰی ثبیؽ ؼـڂ٢ چفثبـ ټثٷ دشٯ ثڅ وفٺ ڀڃاغشڅ ټی ٌؽ. ٘ڃالڀی ڂ ټسٵیفاڀڅ ڀٵبچٻ ٰفؼ سب غڃؼٺ ضف٦ ثكڀٻ. سب 

ټٿ ثڅ ایٿ ٌڇف غڃ ٴف٨شٻ ڂ ٬ّؽ "ثڅ ایٿ ـڂاٶ اؼاټڅ ټی ؼاؼٺ. سځڇب زیكی ٰڅ ثڅ غڃثی ؼـٮ ټی ٰفؼٺ 

 .ثفٴٍشٿ ڀؽاٌشٻ ثڅ چف٬یٽشی! ضشی اٴف ثبـچب ټدجڃـ ثڅ ؼـڂ٢ ټی ٌؽٺ

 ی سفٺ ؼیٵڅ ثڅ ٌف٘ی ٰڅ دبیبپ ڀبټڅ ڀؽی...ؼـوشڅ؟ _

 .وفی سٱڃپ ؼاؼٺ

وڃ اوش٩بؼڄ ٰفؼی.... ؼڂوشز ثڅ دؽـر ٴ٩شڅ ثی غیبٶ ؼـوز ٌؽیڃ  ڀكاـ ټځٻ ټثٷ دؽـر ٨ٱف ٰځٻ اقټڃپ _

 .!وفر ٴفټڅ

ثڅ خك ؼچبپ ڀیٽڅ ثبق اق ؼڂوشی ٰڅ ثڅ ٰبـ ثفؼ ضف٨ی ثفای ټبوز ټبٸی ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ. ټڃخی اق ڀٵفاڀی سڃ ؼٸٻ 

اغٻ  ٸجفیك ٌؽ...ده ٨فثؽ ثڇبڀڅ ثڃؼ؛ ٬ّؽي ثفؼپ ټٿ ثڃؼ. ؼـٰځبـ ثی ٬فاـی ڂ ڀٵفاڀی چبٺ ثفای ض٩ٛ ٜبچف

 .٤ٹیٝی ٰفؼٺ ڂ ثب ِؽای ڀیٽڅ ثٹځؽ ٨فیبؼ قؼٺ

 ٰی زځیٿ ٤ٹٙی ٰفؼڄ؟_

زٍٻ چبي اق غٍٻِ ټٿ ـڂ ثڅ ٬فټكی قؼ. ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ اسب٪ ټٿ ڂ غڃاة ٨فثؽ اڀؽاغز ڂ ثب سڃح دف اق ؼـؼڂ 

 :ؼٸی ٰڅ ثڅ خبڀً ا٨شبؼ ٴ٩ز
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ڄ ثب غبڂـی ٠٭ؽسز ټی ٨ٱف ټیٱځی دؽـر زفا اڂپ ٌت اق ؼوشز ٩ٰفی ثڃؼ...خٹڃٌڃ ڀٽی ٴف٨شٻ ؼڂ ـڂق_

 .ٰفؼ. ٨ڇٽیؽ زڅ ټبـی سڃ اوشیٿ ؼاـڄ ثڅ اوٻ ؼاڀٍٵبڄ ڂاوڅ غڃؼي سڃ ایٿ ٌڇف ڂ٬ز ټی ٴؿـڂڀڅ

وفٺ اق ضف٦ چبیی ٰڅ ټیكؼ وڃر ٍٰیؽ. ؼـضبٸی ٰڅ ثڅ ٜبچف غڃؼٺ ـڂ ڀٵڅ ټی ؼاٌشٻ..٬ٹجٻ اق ڀیز دؽـ اق خب 

ؽڄ ي ثڃؼ. ـڀٳ اق ـغٻ دفیؽ. ضفٰشی ثڅ ٰځؽڄ ٌؽ. یبؼ ضف٦ چبی غبڂـی ا٨شبؼٺ ڂ ٠ٱه چبیی ٰڅ ثفٴڅ ثفڀ

غڃؼٺ ڀؽاؼٺ ڂ ثب ِڃـسی ثفا٨فڂغشڅ ڂ ڀ٩ه چبی ِؽاؼاـی ـڂی ټیك ثڅ وٽز ټبټبپ غٻ ٌؽڄ ثڃؼٺ. ٰال٨څ 

 .دڃ٨ی ٍٰیؽ ڂ دفٴٹڅ ٸت قؼ

 .زی ٨ف٬ی ټیٱځڅ ٰی ثڇٽڃپ ٴ٩شڅ سڃ ثٵڃ ؼـڂ٤څ سب ټٿ دؽـسڃ ـأی ٰځٻ_

٨فڀٵیه ڀبؼټی قټكټڅ ٰفؼ. ایځجبـ ؼـڂ٤ی ؼـ ٰبـ ڀجڃؼ. ثبیؽ  ټشڃخڅ ا٨ز ؼټبی ثؽڀٻ ڂ ټځدٽؽ ؾچٿ ڂ سځٻ ٌؽ.

 سیځب ڂ  سّٽیٻ ټی ٴف٨شٻ یٱجبـ ثفای چٽیٍڅ. ثب غٍٻ ؼوشٻ ـڂ اق ؼوشً ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ وٽز اسب٪ چٽشب

 .ڀجڃؼ ڀٱجشیٻ قڀؽٴی سڃ ؼڂوشی ؼڂڀ٩ف ایٿ اق ٤یف. ٌؽٺ ـڂاڀڅ

ٵیه ٤یٛ ؼاـی ټی ٴ٩ز سب ثٹٱڅ اسً ڂخڃؼٺ ـڂ ټبټبپ دٍز وفٺ سځؽ سځؽ ضفٰز ٰفؼ سب ټبڀٟ ٺ ثٍڅ. ٨فڀ

غبټڃي ٰځڅ. سٽبٺ ڂوبیٹی ٰڅ اټفڂق ثڅ قضٽز ټفست ٰفؼڄ ثڃؼٺ ـڂی قټیٿ ټی ـیػشٻ ڂ اٌٯ زٍٻ چبٺ ـڂ 

ټی ٴف٨شٻ سب ثٹٱڅ اڀش٭بټی ثٵیفٺ. ٸجبن چب ـڂ اق ٰٽؽ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ. ٸڃاقٺ اـایً زیؽڄ ٌؽڄ ـڂی ؼـاڂـ ـڂ 

 .٪ چٽشب ـ٨شٻ. خځڃپ اڀی ثڇٻ ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼ اق ایٿ ـ٨ب٬شی ٰڅ ؼٺ ټی قؼپـڂی قټیٿ دفر ٰفؼٺ ڂ وفا٢ اسب

ثیٍشف اق ایٿ اڂٔبٞ ـڂ سبة ڀیڃـؼ ثب ٴ٩شٿ ؼیڃڂڀڅ ای زفغیؽ ڂ اق اسب٪ ثیفڂپ ـ٨ز. ثڅ ؼ٬ی٭څ ای ڀفویؽ ٰڅ ؼـ 

 .ثڅ ٌؽر ثبق ٌؽ. ټبر ثب ِڃـر اٌٱی ثڅ ٘ف٦ ؼـ زفغیؽٺ. ثیٿ زڇبـزڃة ؼـة ایىشبؼڄ ثڃؼ

 .پ ـڂ ثب زٍٻ چبی ثفغی ثبال ٴف٨شڅ ثڃؼضٹ٭څ ٘ڃ٨ب

 ..ایٿ زیڅ_

٨فاټڃي ٰفؼڄ ثڃؼٺ اق ؼیؽِ ټبټبپ دځڇبڀً ٰځٻ. ٠بخك اق خڃاة ٸجڅ سػز ٨فڂؼ اڂټؽٺ. چٽیٿ یٱی ـڂ ٰٻ 

 .ؼاٌشٻ. ټ٭بثٹٻ ایىشبؼ ڂ سبٰییؽی سٱفاـ ٰفؼ

 .ٴ٩شٻ ایٿ زیڅ _
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 .زٍٻ چبي ـ٨شڅ ـ٨شڅ ٴٍبؼ ٌؽ ڂ ثب خی٥ی ٨فیبؼ قؼ

 فوز ٰڅ ثبچبي ؼـ اـسجب٘ی؟ټبٶ چٽڃپ دى_

ٜبچفا اق سٽبٺ ٬ٕب قڀؽٴی ټٿ ثب غجف ثڃؼ ڂ سځڇب ٰىی ٰڅ ؼـٴٷ ٨فڂ ـ٨شڅ سځڇب ٌػُ غڃؼٺ ثڃؼٺ. چٽیٿ ٰڅ 

 :زٍٽڇبی ټجڇڃر ڂ ٴفؼ ٌؽٺ ـڂ ؼیؽ ٴ٩ز

 سبٰی ټی غڃاوشی دځڇبڀً ٰځی؟ ټیػڃای خب دبسڃ ثب ایٿ ٰبـا ټطٱٻ سف ٰځی؟_

ټی ٰفؼٺ؟ ٘ڃ٨بڀی ٰڅ قڀً قڀؽڄ ثڃؼ! اِال زی ـڂ ثبیؽ دځڇڃپ ټی  خب دب ټڃ ؼ٬ی٭ب ثبیؽ دیً ٰی ټطٱٻ سف

 .ٰفؼٺ؟ ضىبة ڂ ٰشبة ـاثٙڅ ای ٰڅ ڂخڃؼ ڀؽاٌز یب ضٹ٭څ ای ٰڅ ټبټبپ سڃ ِڃـسٻ دفر ٰفؼ

 .ِجفٺ ٸجفیك ٌؽ ڂ ثب غفاي ڀٵیٿ ضٹ٭څ ـڂی ِڃـسٻ ٴڃیی ټثٷ اسً ٨ٍبپ ٨ڃـاپ ٰفؼٺ

ف ثٽڃڀٻ. سب ضبال دفویؽی اق غڃؼر زفا؟ زفا ټځی ٰڅ ټٿ غبٰجفوف ټیػڃاٺ ثب چفخڃپ ٰځؽڀی سڃ ایٿ ٌڇ _

  ٌبٴفؼ اٸ٧ ؼاڀٍٵبچٻ ثبیؽ ٸځٳ دبیبپ ڀبټڅ ثبٌٻ؟ زفا ًٍٰ ټی ؼٺ؟

 .خی٣ ٍٰیؽٺ

ڀٽیػڃاٺ ؼڂثبـڄ ٰىی ڂاوٻ ثڅ دب ثكاـڄ ٰدب ټیفٺ ثب ٰی ټیبٺ... ټٿ غبٰجفوف ڂاوڅ ؼڂوشبٺ ٰبـ ټیٱځٻ سب قیف _

 فا ثیفڂڀٻ ڀٱفؼپ؟ االپ اڂټؽی ایځدب زی ـڂ ثڇٻ ثٵی ٰڅ ٰح ڀفٺ؟ؼیٿ ٌٽبچب ڀجبٌٻ. سب ضبال ٌؽڄ ثذفوی ز

 .ټبټبپ ټجڇڃر اق ا٠شفا٨بسٻ چیځی ٍٰیؽ. چفاپ وٱشڅ ټیكؼ. ثی ٰٹڅ سف اؼاټڅ ؼاؼٺ

زفا ؼوز اق وف ټځڃ ٨فثؽ ثفڀٽی ؼاـیؽ. ؼیڃڂڀٽڃپ ٰفؼیٿ ثب س١ّجبر ٬ؽیٽی ڂ دڃزشڃپ. ټیػڃاٺ قڀؽٴی  _

یٿ ثبـ ٰىی دیؽا ٌؽڄ ټځڃ ټیػڃاؼ. زفا ټثٷ چٽڅ ټبټبڀب دبی ؼـؼڂؼٸٻ ٰځٻ. غڃؼٺ سّٽیٻ ثٵیفٺ. ثفای اڂٸ

 ڀٽیٍځی...اِال ټی ؼڂڀی ایٿ ټؽر ز٭ؽـ ثال وفٺ اڂټؽڄ؟

ټبټبپ ثب ڂ٩٬څ ای ٘ڃالڀی ڂ ٰځشفٶ ٌفایٗ ثی اچٽیز ثڅ ڀبٸڅ ڂ غىشٵی ټ٩فٖ ِؽاٺ ثب وفؼسفیٿ ٸطٿ ټٽٱٿ 

 :خؽی ٴ٩ز
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 ..ڀٽیػڃاٺ ؼیٵڅ ایٿ ؼـی ڂـیبـڂ ثٍځڃٺاٴف ټی غڃای ایځدب ثٽڃڀی ؼڂـٌڃ غٗ ټیٱٍی.._

ثڅ ټڃ٬ٟ ي ثؽسف اق دؽـ ثی ټځ٫ٙ ڂ ٤یف٬بثٷ سطٽٷ ټی ٌؽ. خؽیؽر ٰالټً ثؽڂپ ؼـ ڀٝف ٴف٨شٿ ڂخڃؼ ټٿ 

 .ضه غ٩ٵی ټی ؼاؼ. یع ٰفؼڄ قټكټڅ ٰفؼٺ

 .ټځڃ ؼڂوز ؼاـڄ ؼڂوً ؼاـٺ. ټڇٽٻ ڀیىز سڃ زی ټیػڃای _

دفـڀٵی سڃ  "ټٿ قڀؽڄ ٺ"ی ٴ٩شٻ ؼٸٻ ثب ٠ؿاة خٽٟ ٌؽ ڂ اق ایځٱڅ ؼـ ایٿ ٌفایٗ اق ؼڂوز ؼاٌشٿ غیبٸی ټ

ټ٥كٺ سٱفاـ ٌؽ. ټبټبپ ثب ؼڂ ټطٱٻ ثڅ وٽشٻ اڂټؽ ڂ ټڃچبٺ ـڂ سڃ ؼوز ٴف٨ز اق ثیٿ ؼڀؽڂپ چبي ثب ضفِی 

 :ٰڅ ٰٽشف اقي ؼیؽڄ ثڃؼٺ ٠بِی ٌؽڄ ٴ٩ز

ٽی ٨ڇٽی ث٩ڇٽٻ ؼوز اق دب غٙب ٰفؼی، ثی اخبقڄ ټځڃ دؽـر ٰبـی ٰفؼی غڃؼٺ ټی ٍٰٽز ٨فڀٵیه. ڀ_

 ڀٽی سڃڀی ثب چفٰىی اقؼڂاج ٰځی؟ ٌفایٙششڃ ڀٽی ؼڂڀی؟ ثبیؽ ضشٽب ثی اثفڂټڃپ ٰځی؟

ٌؽر وڃقي وفٺ ٰٻ ثڃؼ ؼـ ضؽ سځجیڅ ڂ ٴالیڅ ټبؼـاڀڅ اټب وڃقي زٍٻ چبٺ... ٤یف اـاؼی غىشڅ اق ضف٦ 

 .چبی سٱفاـی ـڂی ؼوز ٬ؽـسٽځؽ ټبټبپ قؼٺ

 .اـپزفا ڀجبیؽ اقؼڂاج ٰځٻ...ټځٻ ټثٷ غیال ٰڅ ِفٞ ؼ_

 .ټبټبپ ٠بِی اق س٭الچبی ټٿ ؼوز ثڅ ٰٽف ایىشبؼڄ ڀیً اغفـڂ قؼ

 !ټیؽڂڀڅ ټٽٱځڅ ڂوٗ ـاثٙڅ اق چیدبپ قیبؼ ٧ٰ ٰځی _

 .ڀڅ ڀٽی ؼڂڀڅ_

ثی اغشیبـ ثب زبڀڅ ٸفقڂپ ثب ڀڅ ؼڂٺ ثڅ ِڃـسٻ ٰڃثیؽٺ ڂ قاـ قؼٺ ثفای ض٭ی٭شٻ...٠ٍ٭ی ٰڅ چیر ڂ٬ز ڀؽاٌشٻ. 

 .ثڃؼٺثفای اـقڂچبی ـڀٵی ٰڅ ثی ٨ٱف وبغشڅ 

ټبټبپ ٬ؽټی خٹڃ اڂټؽ سب ؼوز چبٺ ـڂ اق ِڃـسٻ ٰځبـ ثكڀڅ. اڂپ چٻ زٍٽڇبي اٌٯ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ چٽفاچٻ 

ٴفیڅ ټی ٰفؼ. ٬فثڃپ ِؽ٬څ چبي ـڂ ڀٽی ٌځیؽٺ. ٨٭ٗ غىشڅ اق ثی ا٠شٽبؼی ټ٭بڂټز ټی ٰفؼٺ ڂ غڃؼٺ ـڂ 
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ؼ ڂ ؼٶ ثفای ٘بٸٟ ڀطه ٴڃٌڅ ای اق سػز ٸٱڅ ٰفؼٺ. ټبټبپ ٌفڂٞ ثڅ ڀ٩فیٿ ٰفؼ. غڃؼي ـڂ ٨طً ټی ؼا

 .ټٿ ټی وڃقڂڀؽ

ؼـ ثیٿ چ٫ چ٫ چبٺ ڂ ٔدڅ چبی اڂپ ِؽای ١ٔی٧ ٨فثؽ اق ټیڃپ ؼـٴبڄ ثڅ ٴڃي ـویؽ چفؼڂ ثڅ ٘ف٦ ؼـ 

زٍٻ ؼڂغشیٻ ٰڅ ثب ؼیؽپ ِڃـر ٤ف٪ غڃپ ٨فثؽ خی٥ی وف ؼاؼڄ ثڅ ٘ف٨ً ؼڂیؽیٻ. دػً قټیٿ ٌؽ ڂ ڀبٸڅ 

 .ٰڃسبچی اق ؼچځً غبـج ٌؽ

 غڃؼٺ. ثڃؼٺ ایىشبؼڄ وفي ثبال ټجڇڃر. ٍٰیؽ ا٤ڃي ثڅ ـڂ ١ٔی٩ً سٿ  ٨فیبؼ قؼ ڂټبټبپ ثب خی٥ی غؽایبیی 

 .قؼ ٔدڅ ٴڃڀڅ اٸشٽبن ټبټبپ ٰڅ ٌؽ ثىشڅ ضبٶ ڀیٽڅ چبٺ زٍٻ. ٌؽٺ ټی قټیٿ دػً اپ چف

 ..ڀڅ ٨فڀٵه... االپ ڀڅ...٨٭ٗ ٰىی ـڂ غجف ٰٿ_

ـ ؼڂیؽٺ. دٹڅ چب ـڂ ؼڂسب یٱی ثب اڀ٭جبْ ثؽڀٻ ـڂ ضه ٰفؼٺ ڂ ثب وف سٱڃپ ؼاؼڀی ټٙٽئٿ اق ضبٸٻ ثڅ ٘ف٦ ؼ

ٌٽبـي ا٠ؽاؼ ثبال ـ٨شٻ ڂ ثفای ٴف٨شٿ اٰىیمپ سځؽ سځؽ ٸت چبٺ ـڂ ثبقڂ ثىشڅ ټی ٰفؼٺ. ثڅ ٘ج٭څ ؼڂٺ ـویؽڄ 

قثڃڀی ٰڅ  ثب  ثؽڂپ ڀ٩ىی ثڅ ؼـة غڃڀڅ ٔفثڅ قؼٺ. ثڇفڂق غڃاة اٸڃؼ ڂ ثب ٜبچفی ا٩ٌشڅ ثیٿ ؼـة ٜبچف ٌؽ.

ٌؽڄ ثڃؼ اق ی٭څ ـٰبثی سځً ٴف٨شٻ ڂ ثی ضه دٍز وفٺ  سڃ ؼچٿ ڀٽی زفغیؽ ڂ ٸت چبیی ٰڅ غٍٯ

ٍٰیؽټً. ټڃ١٬یز ـڂ ؼـٮ ٰفؼ ٰڅ ټٿ ـڂ ثڅ وف٠ز ٰځبـ قؼ ڂ قڂؼسف اق ټٿ ؼاغٷ غڃڀڅ ٌؽ. چٽیٿ ٰڅ 

 .ثڇفڂق ـڂ ضیٿ ٰځشفٶ ٠الیٻ ٨فثؽ ؼیؽٺ ڂ ټبټبپ ٰڅ ٴڃٌڅ زٽجبسٽڅ قؼڄ ثڃؼ...ڀ٭ً قټیٿ ٌؽٺ

***** 

سځی ٰڃ٨شڅ اق سػز دبییٿ اڂټؽٺ. ؼٺ دبیی چبی ثیٽبـوشبپ ـڂ دبقؼڄ ثیفڂپ  وُفٺ ـڂ اق ؼوشٻ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ڂ ثب

قؼٺ. چیر ٰه سڃ ـاچفڂ ڀجڃؼ ڂ اق ضبٸز سڇڃٞ ڂ وځٵیځی وفٺ ڀكؼیٯ سفیٿ ِځؽٸی ـڂ ڀٍىشٻ ڂ وف وځٵیٿ 

 .ٌؽٺ ـڂ قاڀڃ قؼڄ ثڅ ؼوز ٴف٨شٻ

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

فؼٺ ڂ ثب ٸجػځؽی ٰڅ ثڅ چكاـ ٔفثڅ قڂـ ٰځح ٸجٻ اضشیبج ثڅ ٌځیؽپ زځیٿ سٿ اـاټجػٍی ؼاٌشٻ. وفٺ ـڂ ثبال ث

ڀٍىز والټی ؼاؼٺ. والټی غىشڅ سف اق ټٿ ثب چٽڃپ ڂ٬بـ غڃؼي ٰفؼ ڂ ٰځبـٺ ڀٍىز. ٨فٺ و٩یؽ ثیٽبـوشبپ 
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ثڅ سٿ ؼاٌز ڂ ټشبڀشً ـڂ زځؽیٿ ثفاثف ٰفؼڄ ثڃؼ. غدڃٶ اق قضٽشی ٰڅ ـڂی ؼڂًٌ ثڃؼ ٸت ٴكیؽٺ. ٨فثؽی 

 .ڂ ثػیف ٴؿٌشی ٴ٩ز ٴ٩شٻ. ثؽڂپ غشٻ ٰالټٻ اچی ٍٰیؽ

 .٨٭ٗ یٱٻ ٌڃٰڅ ٌؽڄ...اټٍجٻ دیٍٽڃپ ټیٽڃڀڅ سب ٨فؼا ؼٰشفي ثیبؼ _

 .٨٭ٗ سڃڀىشٻ ثڇً ټبر غیفڄ ثٍٻ ڂ ثب اٌٱی ٰڅ سب دٍز دفؼڄ زٍٻ چبٺ ثؽـ٬څ ٌؽ ټٽځڃڀٻ اق سڅ ؼٸی ثٵٻ

ثڅ ـڂی  ٸجػځؽ ڂ ضه اـڂټی ٰڅ سڃ ڀٵبچً ټڃج ټی قؼ ټٿ ـڂ ٌفټځؽڄ سف ټی ٰفؼ. چٽڅ زیك ـڂ ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼ

 .غڃؼي ڀٽی اڂـؼ

ثبیؽ ضشٽب ثڅ ایځدب ټی ـویؽٺ سب ټشڃخڅ ثٍٻ ټٿ ټځبوت چیر ٰه ڀیىشٻ. ڀٵبچٻ ـڂ اقي ٴف٨شٻ ڂ وفٺ ـڂ اق 

دٍز ـڂی ؼیڃاـ ٴؿاٌشٻ. ټر ؼوشٻ ـڂ ثب اخبقڄ ثی ِؽایی ٴف٨ز ڂ ثب ؼوشٽبٸی ٰڅ اق خیجً ثیفڂپ ٍٰیؽ 

 .ٰفؼ دبٮ  غڃپ ؼڂـ ټسٻ ـڂ ثب٘ٽبڀیڅ

 .ټی ٰځؽیً...ټٽٱٿ ثڃؼ ـٲ ؼوششڃ دبـڄ ٰځیڀجبیؽ غڃؼسز _

ؼـ ڂ١ٔیشی ڀجڃؼٺ سب اق ٰبـي ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ثٍٻ یب سطز سبثیف ٬فاـ ثٵیفٺ ٨٭ٗ اق ضه ثیسبـٴی ڂ غٙفی 

ٰڅ ـ٨ٟ ٌؽ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٱیؽ. ٸجػځؽڄ ؼٸځٍیځی ؼاٌز. و١ی ټی ٰفؼ سڃ زٍٻ چبٺ ڀٵبڄ ڀٱځڅ ڂ 

ثڃؼ ثٱځڅ اټب ټڃ٫٨ ڀجڃؼ. غیفڄ سڃ زٍٻ چبی ټٍٱی دفڀڃـ ڂ ڀٵبچً ـڂ ٨٭ٗ ټ١ٙڃ٦ ؼوشی ٰڅ ڀفٺ ٴف٨شڅ 

ټڇفثڃڀً ٸجػځؽڄ ټطڃی قؼٺ. ټڃچبی ٸػز دفیٍڃڀً ټٍػُ ټی ٰفؼ اق غڃاة دفیؽڄ. ِڃـر اوشػڃڀی ثب 

دڃوز وجكڄ ـڂٌٿ ڂ ٬ؽ ثٹځؽ ڂ ال٤ف...چٽڅ غّڃِیبر ٜبچفیً سٕبؼ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. ضشی اغال٪ ڀفټً. ڂٸی 

 :ٰڅ ثڅ ٬ٍځٵی اـاټً زڇفڄ ي ٴؿٌز. ثب ـڀٵی دفیؽڄ ټٙٽئٿ ٴ٩زٴىشبغی اڂپ...ث١ؽ ثبڀیڅ چبیی 

 ...غبڀٻ اؾیٿ ټفیٕیشڃپ قیبؼ خؽی ڀیىز...ټٿ ټٿ_

ټی ؼڂڀىشٻ ؼ٬ی٭ب ثڅ ٰؽڂٺ ؼـؼٺ اٌبـڄ ټی ٰځڅ ٘جی١شب ثبیؽ غڃي ضبٶ ټی ٌؽٺ اټب ټ١ؿة وفخبٺ خبثڅ خب 

٠ٱه ٘ڃ٨بپ ٰڅ ثی دفڂا ؼچٿ ٌؽٺ. ضف٨ً ـڂ ثب زځٳ ٌؽپ ؼوشی ثیٿ ټڃچبي غڃـؼ. سشڅ دشڅ ټی ٰفؼ. ثف

 . ثبق ټی ٰفؼ...ٌفٺ ڂ ضیب ؼاٌز

 .اٴف ثبثز ایٿ ټڃٔڃٞ اڂپ ؼـڂ٤بـڂ ٴ٩شیٿ..ټٿ ټٍٱٹی ڀؽاـٺ_
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خڃپ ٰځؽ سب ؼڂ ٰالٺ ضف٦ قؼ. دڃوشً اق غدبٸز وفظ ٌؽ ڂ ثڅ وف٠ز اق خٹڃ زٍٻ چبٺ ټطڃ ٌؽ. ؼـڂ٢ 

ڇفڂق ثب ؼیؽپ اڂٔبٞ ټٿ ڂ ٌفایٗ قڀؽٴیٻ ڀٵ٩شٻ اٴف ثٵٻ دفڂاڀڅ چب ؼڂـ وفٺ وڃر ټیكؼپ! سڃچٻ قؼڄ ثڃؼٺ! ث

چٽڅ ٰالن ٴؿاٌشٿ چبی سیځب ڂ چٽشب، اـڂدب ٴفؼی چب یب غبڀڃاؼڄ دڃٸؽاـ ټف٨ٟ ٺ ـڂ ثڅ غڃؼي ٴف٨شڅ ثڃؼ؛ ثڅ 

ایځٱڅ اق وف ثبقي ٰځٻ...اٌشجبچٻ ټشڃخڅ ڀٍؽڄ ثڃؼ. ث٥ٕی اق وفغڃٌی ٰفؼٺ. اٴف ٘ڃ٨بپ چٻ ټی ٨ڇٽیؽ ثبقچٻ 

 .ٰدبوز ثجیځڅ ټٍٱٷ ټٿ اڀسځبپ ضبؼ ڀیىزضبٔف ثڃؼ ٰځبـ ثیبؼ؟ ټبټبپ 

 

**** 

ثفاٺ ٰیٯ ڂ اثٽیڃڄ ٴف٨شڅ ثڃؼ. چفزی اِفاـ ٰفؼ ثڅ اسب٬ٻ ثفٴفؼٺ ـأی ڀٍؽٺ. ټٿ چٻ اق چٽڅ زیك ثیٽبـوشبپ 

ثی قاـ ثڃؼٺ. اخبقڄ چٻ ڀؽاٌشٻ دیً ٨فثؽ ثفٺ؛ ټبټبپ چٻ زځؽ ؼ٬ی٭څ ای دبییٿ اڂټؽ سب اضڃاٸٻ ـڂ ثذفوڅ ڂ ټٿ 

ثڅ غڃڀڅ ث٩فوشڅ ڂٸی ؼٸٻ ڀٽیڃټؽ سځڇبٌڃپ ثكاـٺ ضشی اٴف ثب ٸجبن ِڃـسی دػً قڀبپ ڂوٗ ـڂ چٽفاڄ ثڇفڂق 

  .وبٸٿ اڀشٝبـ ڀٍىشڅ ثبٌٻ ڂ ثڇفڂق ؼوشٻ ڂثبڀؽ دیسی ٰځڅ

ـڂًٰ ٰیٯ ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ ثب ثٙفی وٿ ایر ټ٭بثٹٻ ٴف٨ز.اق ټڃ١٬ی ٰڅ اڂټؽڄ ثڃؼ اغٻ ٠ٽی٭ی ـڂی دیٍڃڀیً 

شٻ ڂ ثی س١بـ٦ غڃـؼٺ ؼوشً ـڂ سڃ خیت ـڂدڃًٌ ثفؼ ڂ ٴڃٌیٻ ـڂ ثڅ ثڃؼ. ثٙفی ـڂ ثب سٍٱف ٰڃسبچی ٴف٨

 :٘ف٨ٻ ٴف٨ز. یٱڅ غڃـؼڄ ثڅ ٴڃٌیٻ قٶ قؼٺ. ثب چٽڃپ ٸطٿ خؽی ٌؽي ٴ٩ز

 ...ټدجڃـ ٌؽٺ... ټبؼـسڃپ ضبٸً ټىب٠ؽ ڀجڃؼ ٌٽبچٻ _

 .ټٱثی ٰفؼ

 .اٴف اس٩ب٬ی ټیڃ٨شبؼ ثبیؽ ثڅ ٰىی ا٘الٞ ټی ؼاؼٺ _

 :قی ثڅ ٰیٯ قؼڄ ٴ٩شٻوفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ثب ٸجػځؽ ٴب

 .غت ٰبـی ٰفؼی_

ټش١دت اق ـ٨شبـ ڀفٺ ٌؽٺ. وفی دبییٿ ثفؼ ڂ ٴڃٌی ـڂ ٨ٕب غبٸی ثیٿ ِځؽٸی چبټڃپ ٴؿاٌز. غیفڄ ثڅ ٩ًٰ 

 :چبي ثب ایٿ دب اڂپ دبٰفؼڀی ؼٸػڃـ ٴ٩ز



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 230 

 .ڀبټكؼر سٽبن ٴف٨ز_

ثیفڂپ دفیؽ ڂ ثڅ وف٨څ ثڅ غیبٶ سڃچٽبر ـڀٵبـڀٵٻ ڂ ټكاضٻ چبی ٴبڄ ثی ٴبچٻ ثڅ اڀی سٽبٺ ټطشڃیبر ؼچځٻ 

ا٨شبؼٺ. ثڅ چڃای ڀبټكؼڄ ڀؽاٌشٻ ڂ ـڂ ٌؽڄ ای ٰڅ غجف ڀؽاٌشٻ ثڅ ټفق غ٩ٵی ـویؽٺ. چڃٶ ٌؽ ڂ دٍز وفٺ 

 :دیبدی ټیكؼ. ؼوشً ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ثب اٌٱی ٰڅ اق ٌؽر وف٨څ چبٺ سڃزٍٻ چبٺ ضٹ٭څ قؼڄ ثڃؼ غً ؼاـ ٴ٩شٻ

 زی!؟ _

 :شف ٴف٨شڅ ثڃؼ ٴ٩زټشبو٧ وفی سٱڃپ ؼاؼ. ثبڀیً غځؽڄ وبؼڄ ای ٰڅ ثیٍ

ټځڃ ثجػٍیؽ اڂپ ضف٨ڃ ثڇشڃپ قؼٺ. غیٹی ڂ٬شڅ ټی غڃاوشٻ ټڃ١٬یز ټځبوت اق اضىبوٻ ثٵٻ اټب چف ثبـ _

 .ڀٍؽ... اټٍت ٨ڇٽیؽٺ ز٭ؽـ ؼیف خځجیؽٺ

غیٹی قڂؼ قثڃپ ثبق ٰفؼڄ ثڃؼ. ڀڅ غدبٸشی ثڃؼ ڀڅ دفڂایی. زٍٽی ٴفؼ ٰفؼٺ ڂ اڂپ ؼـ اؼاټڅ ضف٦ چبي ڂ 

 .ڃؼ اغٻ ٰفؼڄ اؼاټڅ ؼاؼسٽىػفی ٰڅ سڃ ڀٵبچٻ ث

 ....ؼڂوڅ ثبـی سڃ غڃڀڅ قیبـسٍڃپ ٮ_

 ...!٨فڀٵیه خبپ _

خبڀً زځبپ ٤ٹٝز ؼاـ ثڃؼ ٰڅ ثڇفڂق ضف٨ً ـڂ ثػڃـڄ ڂ ټٿ ٌڃٰڅ اق ضٕڃـي ثڅ دٍز وف ثسفغٻ. 

ڀٵبچً ٩٬ٷ ؼوز ټٿ ڂ ثڇفڂق ثڃؼ ڂ اق ضفَ ٨ٱی ـڂی چٻ ټیىبثیؽ. چٽیٿ ٰڅ ثڇفڂق ؼوشً ـڂ اق زځٳ 

 !كؼٺ ـڂ ٌځبغشٻؼوشٻ ٍٰیؽ ڀبټ

ثڅ ٠ٽؽ ؼـ ټ٭بثٷ زٍٻ ڂ ثىشڅِ ٌؽپ ؼچٿ ثبقٺ غٻ ٌؽ ثڃوڅ ای ـڂی وفٺ قؼ. اٴفده ټیڃ٨شٻ ض٫ ؼاٌشٻ. ـڂ 

 .ثڅ ثڇفڂق ؼوز ؼـاق ٰفؼ

 ا٬ب اٌیبپ! ثځؽڄ ثب ٌٽب ِطجز ٰفؼٺ؟ _

 .ثڇفڂق ثب ـڀٵی زڃپ ٴر ثٹڅ ای ٴ٩ز ڂ ټشڃأٟ ثٹځؽ ٌؽ ڂ ؼوز ؼاؼ
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جػځؽڄ ټٕٙفثی ٰڅ ِف٨ب ڀٽبیٍی ثڃؼ قؼ ڂ ـڂ ثڅ ټٿ ٰڅ ٰبـؼ ټیكؼٺ ٘ڃ٨بپ غڃٌطبٶ اق ایٿ ضبٸٵیفی ٸ

 :غڃڀً ؼـ ڀٽیڃټؽ ٴ٩ز

 .ٸ٩ٙشڃپ ـڂ ثڅ غبڀٽٻ چیر ڂ٬ز ٨فاټڃي ڀٽی ٰځٻ_

 .ثڇفڂق ڂٜی٩څ ٺ ثڃؼی ٴ٩ز ڂ ـڂ ثڅ ټٿ ثب ڀٵبڄ ڂ ـڀٳ ڂ ثڃی ثفاؼـاڀڅ اؼاټڅ ؼاؼ

  .ٰبـی ؼاٌشیٿ ضشٽب ثڅ وفدفوشبـ ثٵیؽ سب ټٿ ثیبٺ _

پ ټدبٸی ثڅ ټٿ ضشٽی ٴ٩ز ڂ اڂپ ثب اخبقڄ ای وفیٟ ـ٨ز. ایٿ چٻ اق ٰىی ٰڅ ٠ب٫ٌ ټٿ ثڃؼ! ٘ڃ٨بپ ثؽڂ

  .دڃقغځؽی قؼڄ ثب ڀٵبچٻ ؼڀجبٸً ٰفؼٺ

 چیر ثؽڂپ ٰځڅ؛ غبٸی ـڂ ټیؽڂپ س٩بڂر ثی ڂ  ٨٭ٗ ثیىز ؼ٬ی٭څ قټبپ ثفؼ سب چٽڅ زیكـڂ ٨فاټڃي ٰځڅ

ف٨ً چٻ خؽی ثڃؼ. ٨٭ٗ ـڂی س١بـ٦ یب خَڃ ثٵؿـڄ!. ٌٯ ؼاٌشٻ ضشی ڀىجز ثڅ ض ڂ ثٵیفڄ ڀبؼیؽٺ سڃٔیطی

 .ٸطٝڅ ای ڂ٠ؽڄ ڂ٠یؽ ؼاؼڄ ثڃؼ

 وٱڃر ایٿ اق ٌؽ ٸڅ ٤فڂـٺ ٰفؼٺ اضىبن. قؼ اٌیڃڀڅ  ١٘ٻ سٹػی اق ٰیٯ سڃ ؼچځٻ دیسیؽ ثب ٤ٽی ٰڅ سڃ ؼٸٻ

 ڂ قؼ وفٺ ـڂ ٰڅ ای ثڃوڅ  ٌؽ اق وځٵیٿ وفٺ. ٴف٨شٻ ٬فاـ ثیځٍڃپ ڀٍىشڅ چڃیح ٌجیڅ ثیٍشف. ٴف٨شٿ ڀبؼیؽڄ ڂ

 ڀ١٩ی اٴف ضشی ثبٌڅ قڂـ اق اٴف ضشی ثجڃوڅ ـڂ ٰبـي چیر ټځڅ ڀؽاٌز ض٫ اڂپ. ا٘فا٦ ؼاـ ټ١ځی چبی ڀٵبڄ

 ٴؿاٌشڅ ثبڂـچبٺ اق ٨فاـسف دب ٬جٷ ٌت ثڃؼ ٴ٩شڅ ایځٱڅ ثب ڀؽاٌشٻ ٠بؼر ـ٨شبـچبي ایٿ ثڅ ټٿ. ثبٌڅ دٍشً

 زیكڂ چٽڅ...ثڃؼڄ؟ قڀؽٴیز ٌت ثڇشفیٿ ٴ٩شی غؽاضب٨ٝی قټبپ  ...ثڃویؽټز؟ ڀٽیبؼ یبؼر ثڃؼ ٴ٩شڅ. ثڃؼیٻ

. ؼاٌز ای ؼیٵڅ س١فی٧ ڂا١٬یز ټٿ، ؼڀیب سڃ اټب. ثڃؼ ڂا١٬ی ثڃؼ دٍشً ٰڅ اضىبوبسی..ثڃؼٺ ٰفؼڄ ٨فاټڃي

 غڃاوشٵبـٺ ٬ٕب اق ٺ چٽىبیڅ ثب اثٽیڃڄ ٰیٯ غڃـؼپ ِځؽٸی ؼڂ ٨بِٹڅ ثب ڀٍىشٿ ڂوًٙ ضؽڂ ټٿ س١فی٧

وبٸٿ اڀشٝبـ ثیٽبـوشبپ ثیٿ ایٿ چٽڅ ثیٽبـ ثؽضبٶ ڀیٽڅ اق ثبڂـچبٺ ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ ٰڅ ڂوٗ  ٨فاسف دب ٰی ټٿ. ثڃؼ

 .زفر ثڃویؽڄ ثٍٻ ڂ خڃاة غڃاوشٵبـٺ ثب ؼڂسب زٍٻ ٤فڄ ټځش٩ی ثٍڅ

. ٰفؼٺ ټی ؼڀجبٶ ـڂ ثڇفڂق چبی ٬ؽٺ چځڃق ټٿ  ڂ ڀٍىز ٰځبـٺ ِٰی ڀ٩ڇٽیؽٺ ٰڅ  ثڅ ٬ؽـی سڃ ٌڃٮ ثڃؼٺ

ٻ ـڂیبیی ٰڅ ټٿ ؼڂوز ؼاٌشٻ ڂا١٬ی ثڅ ڀٝف ڀجڃؼ. اڀٵبـ ایځٻ غڃاة ثڃؼ ٌبیؽچ چٻ اڂٶ اق ٰڅ ٘ڃـی ٌؽ ټطڃ

 .ثفوڅ
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 .اغف غڃؼٺ ټی ٴیفټز ڀٵفاپ ڀجبي_

 .ٸطځً چیر اثفی اق ٌڃغی ڀؽاٌز. ثڃی ضىبؼر ڂ غٍٻ ټی ؼاؼ. اټب ڀٵبچً ثؽڂپ چیر ضىی ثڃؼ

چیر ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ؼٸیٷ اڂټؽڀً ـڂ ثؽڂڀٻ. ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی اق ٰبـي ڀبـاضز ٌؽڄ ثڃؼٺ سب ڀبؼیؽڄ ي ثٵیفٺ 

 .ڀىجز ثڇً ثی س٩بڂر ثبٌٻڂ 

ڀ٩ه وځٵیځٻ ـڂ ثب اچی ثیفڂپ ٨فوشبؼٺ. ضشٽب ثڅ ـڂی سیځب ټی اڂـؼ ڀبټكؼی ثی غجف ؼڂوشً ـڂ! ثڅ ؼٺ دبیی 

 .ؼاؼٺ ټی ده خڃاة چٽڅ ثڅ ثبیؽ ٰڅ ثڃؼٺ ثؽٌبڀه  چبی ِڃـسیٻ غیفڄ ٌؽٺ. ز٭ؽـ

ؼپ ِځؽٸی، ٰځبـٺ ثځٍیځڅ اټب ټٿ و١ی ٰفؼ ٨بِٹڅ ای ٰڅ ثڇفڂق ض٩ٛ ټی ٰفؼ ـڂ ٰٽشف ٰځڅ ڂ ثب ؼڂسب یٱی ٰف

 .٤یف اـاؼی ثب اغٻ دفـڀٵی ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ

 .ِؽاي ٰٽی ٠ّجی ٌؽ

 .ڀٽیػڃای ثٵی ٰڅ اق دفڂڀؽي ڀبـاضز ٌؽی؟ _

 دفڂڀؽڀً؟ اق ٰی سب ضبال سڃ ثبیؽ ټؿٰفچبی ؼڂـڂثفټڃ ؼٮ ٰځڅ؟_

ڃٌڅ زٍٻ ثڇشً ـڂ غڃؼٺ اق خڃاة یٱڇڃییٻ ٌڃٰڅ ٌؽٺ. زٍٻ چبٺ ٴفؼ ٌؽڄ ڀٵبچٻ ثڅ ـڂثفڂ ټبر ٌؽ. اق ٴ

 .ؼیؽٺ. ؼ٬ی٭څ ای ثب س١دت ڀٵبچٻ ٰفؼ.ٰٽی ث١ؽ ٸت چبي اق قڂـ غٍٻ ټثٷ غٗ ِب٦ ثڅ چٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽ

 !س٭ّیف ټٿ ڀیىز ٰڅ سڃ چی ـڀٳ ٠ڃْ ټیٱځی_

٬ٹجٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽ ڂ زیكی سڃ ٴٹڃٺ وځٵیځی ٰفؼ. ـڀٳ ٠ڃْ ټی ٰفؼٺ؟ ثڅ ؼڂ ـڂق ڀفویؽڄ ټفیٕیٻ ـڂ 

 ؟ـویؽی ټبټبپ ضف٦ ثڅ! قؼ وفٺ  ثڅ

ټځی ٰڅ ٨٭ٗ ؼٸٻ ټی غڃاوز ٌػّیشٻ ض٩ٛ ثٍڅ زڅ ٴځبچی ٰفؼڄ ثڃؼٺ؟ زڅ اٌٱبٸی ؼاٌز ثڅ ټبټبپ 

ټ١ف٨یً ټی ٰفؼٺ یب غڃؼٺ ثڅ ٬ڃٶ سڃ ټی دفڂڀؽټً؟ ڀڅ ثڃوڅ ثی ؼٸیٷ ټبٸٱبڀڅ. ڀڅ ثی س٩بڂسی ثڇفڂق. ـ٨شبـ 

یؽپ ایځٱڅ قیبؼچٻ ثڃؼپ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ـویؽ ثڅ ٨ڇٽ ټڇٻ اضىبن. ثڃؼ ؼـي چٻ  ټ١٭ڃالڀڅ ای ٰڅ ضٕڃـټٿ

اسً ؼچٿ وڃقی ڀیىشٻ. ٨٭ٗ ثیىز ؼ٬ی٭څ قټبپ ثفؼ سب ٨فاټڃي ٰځٻ چٽڅ زیك ٠بؼی ثڅ ڀٝف ټی ـوڅ. خڃاة 



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 233 

چبی سڃ ؾچځٻ ـڂ ایځجبـ ثب ض٩ٛ غڃڀىفؼی ڂ خؽیؽسی سڃ ٰالٺ ده قؼٺ ڂ ثب ڀٵبڄ وفؼ ڂ ٠ّجیٻ ـڂ ثڇً 

 .سڃدیؽٺ

  ایځدب زیٱبـ ټیٱځی؟ ڀٵڃ ٰڅ ڀٵفاپ ڀبټكؼر ٌؽی؟ _

 

  .ڀبټكؼ ثب ټٱثی سالي ٰفؼٺ سب ٠ٽ٫ وفؼی ڂ ثیٵبڀٵیٻ ـڂ ؼـٮ ٰځڅ ـڂ

ؼـ ضبٸیٱڅ و١ی ټی ٰفؼ اـڂٺ ثب ِؽای غٍٯ ڂ سٽىػفڂاـ ِطجز ٰځڅ زٍٽی ٴفؼ ٰفؼ ٰڅ ٰٽشف اق ٨طً 

 .چبی ـٰیٯ ڀجڃؼ

 ڂاوڅ یٯ ؼیال٪ قا٬بـر ٬یب٨څ ٴف٨شی؟ اـقٌٍڃ ؼاـڄ؟_

_... 

 ڃٸؽاـسف؟الثؽ ؼٸشڃ قؼٺ... ایٿ یٱی غڃي سیخ سف یب د_

ثڅ ٬ؽـی سٿ ِؽاي یٱجبـڄ ثٹځؽ ٌؽ ٰڅ ٸطٝڅ ای ثب زفغً وف ا٘فا٨یبپ ڂ چیه دفوشبـچب ـڂثفڂ ٌؽیٻ. اق 

غدبٸز سجػیف ٌؽٺ. ؼوز ـڂی ثیځیٻ ٴؿاٌشٻ سب وٱڃر ٰځڅ. ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ. سځً ڂ ٨ٍبـ سڃ ِؽاي 

ڂ ثځؽ اڀٵٍز ٌؽ. ټٍػُ ثڃؼ . یٱؽ١٨څ ثب غٍٻ ٤یف ٬بثٷ ٰځشفٸی ٰبټٷ ـڂ ثڅ ټٿ زفغیؽ. ٨بِٹڅ ي ؼ

 .٘ڃـی ٰڅ سٽبٺ ؼیؽٺ ٌؽ ؼڂ خ٩ز زٍٻ ٬فټك ڂ اثفڂچبی دیر ؼاـ

 !یب ؼوز ثڅ ڀ٭ؽسفڄ_

اق سڃچیځً ـڀٵٻ دفیؽ. غفؼ ٌؽٺ. ثی اغشیبـ ؼوز چبٺ ـڂ ؼڂ ٘ف٦ ویځڅ اي ٴؿاٌشٻ ڂ ٌڃٰڅ ٌؽڄ اوٽً 

 .ـڂ ثفؼٺ

ٽٟ ڂ خڃـ ٰځٻ سب خڃاة ؼچٿ چځٳ ٰفؼڄ ٨٭ٗ ثڅ ٨ٱف اثفڂ ڂ ڀٵبڄ ا٘فا٨یبڀٻ ثڃؼٺ. ټڇٹز ڀؽاؼ ؾچځٻ ـڂ خ

 ٨٭ٗ ؛ ؼاٌز ـڂ ڂخڃؼٺ ٠ٽ٫ سب  دفٰځی ثؽٺ. اق ٩٬ٷ ٌؽڀٻ، زٍٻ چبي ثف٪ قؼ. ٴڃیب ثب ڀٵبچً ٬ّؽ ـوڃظ

 .ثڃؼ ټٿ ؼـ ای ٠بٌ٭بڀڅ ڀٍڃڀڅ یب سبییؽ ټځشٝف
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 ټی غڃاوشیً؟ _

ب چٽڃپ ٸطٿ سځؽ ڂ ڀٵبڄ غٍٽٵیٿ ٤یف ٰځشفٸً ټٿ ـڂ یبؼ ـڂقی اڀؽاغز ٰڅ سڃ ٌفٰز ؼوشٻ ـڂ دیسڃڀؽ؛ ث

٤ٹٝز سڃچیٿ! اڀٵبـ ټٿ ـڂ ڀٽیٍځبغز ڂ ٤جبـی اق ٌٯ ڂ غب٘فڄ ؼـ ؾچځً ڀٍىشڅ ثڃؼ. ثٹڅ؛ ؼـوزِ! ایٿ 

 !٠ّجبڀیز ـڂ ٬جال یٱجبـ اقي ؼیؽڄ ثڃؼٺ؛ قټبڀی ٰڅ ثڇٻ ٴ٩ز ؼٸؽاـ

 ـڂ ټٕٙفثٻ ِؽای ڀجبغشٻ؛ ـڂ غڃؼٺ اټب  ڀبغڃؼاٴبڄ ثب یبؼاڂـی اڂپ ٌت. ثب ضبٸی ٴف٨شڅ خٽٟ ڂ خڃـسف ڀٍىشٻ؛

ٻ. ثب ڀٵب ٴؿـایی ثڅ ا٘فا٨یبپ ٰڅ ثب ـیك ثیځی قڂٺ ټب ٌؽڄ ثڃؼپ خؽی اټب اچىشڅ غیفڄ سڃ زٍٻ چبي ٰځ ټی ٴُٻ

 :ٴ٩شٻ

    ؼٸیٷ اڂټؽڀز ڂ ایٿ ـ٨شبـاسڃ ڀٽی ٨ڇٽٻ؟ ثیٿ ټب زیكیڅ؟ _

اق ٸطځٻ یب چف زیك ؼیٵڅ ای خبغڃـؼ. ڀٵبڄ غٙفڀبًٰ ٴیح ڂ ټىشبِٷ ٌؽ. ٰٽی سیفڄ سف ضف٦ ڀباټیؽی ڂ ٤ٻ 

 .ٌز. ضبٸشی ڂ٧ِ ڀٍؽڀی؛ ټثٷ اڂپ ٌت. سځً ٠ٕالر و٩ز ڂ وػز ٌؽڄ قیف ؼوشٻ ٨فڂًٰ ٰفؼؼا

ڀ٩ه اڄ ؼاـي ـڂی ِڃـسٻ ڀٍىز. ثب اغٽی ٰڅ زبٌځی ِڃـسً ٌؽ ٠٭ت ٍٰیؽ ڂ ِب٦ ثب ٨بِٹڅ ڀٍىز؛ 

ټشبو٩ٽی ٸت قؼ. ټی غڃاوشٻ ثٵٻ ثبقٺ قڀز ٌؽٺ؟ اټب اق ٌفټځؽٴی زڇفڄ ي وٱڃر ٰفؼٺ ڂ ثب ؼٸػڃـی 

 .ؼٺڀٵبچً ٰف

 :ث١ؽ زځؽ ؼ٬ی٭څ وٱڃر ڂ غڃؼغڃـی ٴف٨شڅ ڂ اـڂٺ سف ٴ٩ز

ڂ٬شی ثڇز قڀٳ قؼٺ...ؼڂوشز خڃاة ؼاؼ ٴ٩ز ثیٽبـوشبڀی. ڀٵفاڀز ٌؽٺ ضف٦ ڀكؼ سب ڂ٬شی ٴ٩ز ڀبټكؼسٻ. _

 !ټٙٽئٿ ثبي ٬ّؽی ڀؽاٌشٻ

 .ثذفوی سڃڀىشی ټی  ثب ثڇفڂق چٽىبیڅ ایٻ؛ ڀڅ ؼڂوز._

 .اڂپ ثڅ سڃ ؼوز قؼ _

 .ٸجػځؽی ثڅ اغٽً قؼٺ

 ټیؽڂڀی اٴف ثڅ سیځب یب چٽشب ثٵڅ ز٭ؽـ ثفاٺ ٴفڂپ سٽڃٺ ټیٍڅ؟ اثفڂ ټٿ ټڇٻ ڀیىز؟ _
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 .اڂپ اٴف اؼٺ ټ١٭ڃٸی ثڃؼ ایځ٭ؽـ قڂؼ ضف٦ ټځڃ ثبڂـ ڀٽی ٰفؼ _

_... 

 ثڇشفڄ اڀفلیشڃ ـڂ ٰىب ؼیٵڅ ثكاـی _

 

څ ؼٸز چڃن دڃ٨ی ٍٰیؽٺ؛ ټثٷ ثسڅ چب ٬ڇف اٸڃؼ ضف٦ ټیكؼ ثب ٸطځی ٨ڃ٪ ضىڃؼ ڂ ٰځبیڅ ؼاـ. ٘ڃـی ٰڅ س

ټځز ٍٰی چٻ ټی ٰفؼی. ټی غڃاوشٻ ثٵٻ ده ثڃوڅ ار زی ؟ اڂپ چٻ ټطٓ ـٔب غؽا ثڃؼ؟ اټب اق خڃڀٻ 

 .٘ڃ٨بپ ثفاثف ؼـ چٻ اڂپ ٰفؼٺ؛ ټی ضٽبیز ثڇفڂق  ویف ڀٍؽڄ قثڃڀٻ ـڂ ٴبق ٴف٨شٻ. زڅ ؼٸیٹی ؼاٌز اق

 ثفاؼـر ضبٸً غڃثڅ...؟_

ایٿ ِٽیٽیز ڂ ضٕڃـي ـڂ چځڃق ؼـٮ ڀٽی چٽڅ زیك ټىػفڄ ثڅ ڀٝف ټی ـویؽ ضشی وڃاٶ دفویؽڀً. 

ٰفؼٺ اق خڃاة ٩٘فڄ ټی ـ٨ز. ټٙٽئځب ٨فثؽ ټڇٽشف اق ؼغشفي ڀجڃؼ سب ڀ٩ّڅ ٌجی ٰځبـِ ټٿ ثځٍیځڅ ڂ خڃیب 

 .ضبٸً ثٍڅ؛ اټب چٽیٿ ٰڅ اق ټڃ١ًٔ ٰڃسبڄ اڂټؽڄ ثڃؼ ڂ ضف٦ ـڂ ثڅ ثیفاچڅ ڀٽی ٍٰڃڀؽ خبی اټیؽڂاـی ثڃؼ

 .ػً چٽبسڃٸڃلی ا٩٘بٶ ثفٺثؽ ڀیىز ١٨ال اخبقڄ ڀؽاـٺ سڃ ثػً ث_

 سڃ زفا ٸجبن ثیٽبـوشبپ سځشڅ؟_

ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ٜبچف ِڃـسیٻ اڀؽاغشٻ. ثب ایٿ سیخ سڃ٬ٟ چٽفاچی ثڇفڂق ڂ قؼڂغڃـؼ ټفؼاڀڅ ای چٻ ؼاٌشٻ. 

 .قیبؼی غڃي ثبڂـ ثڃؼٺ. اق ایٿ ٨ٱف ٸجػځؽڄ ٰٽفڀٵی قؼٺ

 .زیكټڇٽی ڀیىز...اق ڂ١ٔیز ٨فثؽ ٰٽی ٌڃٰڅ ٌؽٺ_

 ٤ً ٰفؼی؟ _

غشیبـ سفوبپ اق ڂاٰځًٍ ټٱث ٰفؼٺ؛ ٬ّؽ دځڇبپ ٰبـی ڀؽاٌشٻ ڀڅ سب قټبڀی ٰڅ غیبٸٻ اق خبڀجً خٽٟ ثی ا

 :ڀجڃؼ. ثب ِؽایی ٰڅ ثڅ قڂـ ٌځیؽڄ ټی ٌؽ ٴ٩شٻ

 .٨ٍبـٺ ا٨شبؼ _
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 .ضبالزفا سڃ سػشز ڀیىشی ضشٽب ثبیؽ ثٍیځی ثب اڂپ قا٬بـر ؼٸڃ ٬ٹڃڄ ثٵیفی...زٍٽبسٻ د٧ ٰفؼڄ_

 .یىز... ضبٸٻ غڃثڅِٴ٩شٻ ٰڅ زیكقیبؼ ټڇٽی ڀ _

 ڂ ثفؼاٌشٻ ـڂ ٴڃٌیٻ  ٤ف٤فی ٰفؼ ِؽثفاثف ثؽسف اق ټبټبپ ڀىجز ثڅ ١ٔی٩یٻ ٤فیؽ. ٬جٷ اق دب٨ٍبـی ثیٍشف

 ڂ ٴف٨ز ـڂ ٴڃٌیٻ. ؼاؼ ؼوشٻ ثڅ ڂ ٴف٨ز اقٺ ـڂ وڃاٸیً ڀٵبڄ. ٴف٨شٻ چبي زٍٻ ټ٭بثٷ ٰفؼڄ دٹی ـڂ ڂیؽیڃ

ی ٰفؼ ڂ چفؼڂ، ثبـ زڇفڄ ي ضىی خك ٤ف٪ ٌؽپ سڃ ي دٹغڃؼ ثفای ثبـ ؼڂ،. ؼیؽ ـڂ ڂیؽیڃ ِؽاي ٰفؼ ٰٻ ثب

   .غب٘فار ڀؽاٌز. ضىی ثیٿ ضىفر ڂ ٌبؼی. ثبـ وڃٺ اق ؼوشً ٍٰیؽٺ. اغٻ ٰفؼ

 .خڃڂپ سف ثڃؼی! ثڅ اڀؽاقڄ یبقؼڄ وبٶ_

 :ؼوشی ؼڂـ ؼچځً ٍٰیؽ. ٰبټال اق ـ٨شبـچبی ٔؽڂ ڀ٭یٕٻ ٴیح ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ڀبثبڂـاڀڅ ڂ غڃڀىفؼ ٴ٩ز

 ڂاوز ټڇٽڅ؟ _

 .ای ـ٨شٻ. غڃؼٺ چٻ ضىبویشٻ ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺزٍٻ ٤فڄ 

 .اغفٌٻ غڃڀؽی؟... قڀؽڄ وز_

 .ٌؽ ټځٝڃـٺ ټشڃخڅ  سٯ غځؽڄ ٠ّجی قؼ ڂ ټشبو٧ وفی سٱڃپ ؼاؼ.

 !ایځڃ چفٰىی ټیشڃڀڅ ڂاوڅ سڃ ث٩فوشڅ. ټىٹٽب قڀؽڄ ٺ چىز_

 زفا چفٰىی ثبیؽ ٌٽبـڄ ټځڃ ؼاٌشڅ ثبٌڅ!؟ -

 ثڃؼ ٸجً ٴڃٌڅ ٰڅ دڃقغځؽی ڂ ثؽخځىی ثب. ٰفؼ ڀٵبڄ  څ ټی غڃـؼٺاثفڂیی ثبال ؼاؼڄ وفسبدبٺ ـڂ اق ضفِی ٰ  

 :ٴ٩ز

 .زڃپ ټبؼـ ثسٽڅ! ٬جال اق ایٿ ٰبـا ثب ؼغشفا ا٘فا٨ٻ قیبؼ ٰفؼڄ  -

ټبر ڂ ڀبثبڂـاڀڅ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ڀڅ اق آقاـ ټبؼـ ثسڅ ي ڂ ـیٱٹىی ٰالټً ...اق ؼغشفچبیی ٰڅ خٽٟ ثىز   -

ی ٰفؼ اق غڃاوشٿ ثڇفڂق. ڀیٍػځؽی ثڅ سّڃـاسٻ قؼٺ زڅ ضفِی ٺ ثب ا٨ىڃن! سب ؼڂ ؼ٬ی٭څ دیً ـٲ دبـڄ ټ

 ټی غڃـؼٺ؟
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 زفا چیر ڂ٬ز ثڇٻ ڀٵ٩شی؟  -

 .٨ٱف ټی ٰفؼٺ ڀبـاضز ټیٍی   -

 .اٌشجبڄ ٰفؼی_

ؼٸٻ ٠دیت غځٯ ٌؽ. ثب وػبڂسٽځؽی ٸجػځؽڄ ثؽخځىی قؼٺ ڂ ثی س٩بڂر ـڂ ثڅ ڀٵبڄ ؼٸػڃـ ڂ ٠ّجیً اؼاټڅ 

 .ؼاؼٺ

 ؟ٌٽبـڄ ټځڃ اق ٰدب اڂـؼڄ  _

 .!ثیٍشف اق ایٿ ڀٽیشڃڀٻ ؼٸجفڂ سځڇب ثكاـٺ _

ایٿ ی١ځی؛ سب ایځدب چٻ قیبؼی ٨ڇٽیؽی! ٸطځً اـڂٺ ٌؽ ڂ ؼیڃاـ ؼ٨ب٠ی ڂ ټ٥ٹڃة ٰځځؽڄ ي ڀٵفاپ ڂ دفاق 

اضىبن اټب ضبٸشی اق ضفَ. ٸجػځؽی قؼٺ ڂ ثی اغشیبـ ؼوز ـڂ دبي ٴؿاٌشٻ؛ ٬ّؽ ڀؽاٌشٻ ثب ٰځدٱبڂی 

 .ڄ؛ اڂپ ڂ٬شً ـڂ چفزځؽ خكئی ثبثز ڀٵفاڀی اق ڂ١ٔیشٻ ٴؿاٌشڅ ثڃؼثیٍشف اقـؼڄ ڂ ڀبـاضز اق ایځدب ثف

 .ټٽځڃپ ٰڅ اڂټؽی...چٽیٿ زځؽ ؼ٬ی٭څ ثفای ټٿ غیٹی اـقٌٽځؽ ثڃؼ. ثڇشفڄ قڂؼسفی ثفی _

ثڅ ٬ؽـی ٸطځٻ ِبؼ٪ ثڃؼ ٰڅ ثب ٰٽی وٱڃر ڂ غیفٴی سڃ زٍٻ چبٺ وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ ثٹځؽ ٌؽ؛ اڂپ چٻ ڀفٺ 

 .ٌؽ

 .٨فثؽڂ ثجیځٻؼڂوز ؼاـٺ ٬جٷ اق ـ٨شٿ _

زٍٻ چبٺ ثڇز قؼڄ ٴٍبؼ ٌؽ. اِال ڀٽی غڃاوشٻ ثب ټبټبپ ـڂثفڂ ثٍڅ ڀڅ االپ ٰڅ ثفاؼـٺ ثبثز ضٹ٭څ اي ایځدب 

 اقؼڂاج ټیكاٌز ټبټبپ ڀڅ  ثڃؼ. اق یبؼڂاـی ضفَ ټبټبپ وٱڃر ٰفؼٺ اغف ایٿ ـا ثٙڅ چیر وفاڀدبټی ڀؽاٌز

  ڄثڅ ټفؼ قپ ڂ ثسڅ ؼاـی ثؽ ـڂ ټٿ  ٌؽ ټی ـأی دؽـ ڀڅ ٰځٻ

 .غڃاچً ټی ٰځٻ. اِال ڀیبقی ڀیىز_

ؼـ ڀڇبیز ټػبٸ٩شٻ ثب زفغیؽپ اڂپ ثڅ ٘ف٦ ایىشٵبڄ دفوشبـی ڂ قیف ټیكی ٰڅ ـؼڂ ثؽٶ ٌؽ ڂ ـاچځٽبیی ټب ثڅ 

 .اسب٪ ٨فثؽ ثڃؼ
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ٸطٝڅ ای ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثیٿ زبـزڃة ؼـة ایىشبؼٺ سب ټٙٽئٿ ثٍٻ اڂپ ثفاؼـ ٰڃزٹڃ ټځڅ ٰڅ ټثٷ سٱڅ ٴڃٌز ـڂ 

 .زڇفڄ قـؼ ڂ ـڀٳ دفیؽڄ ي اق ایٿ ٨بِٹڅ چٻ سڃ ؾڂ٪ ټیكؼ سػز غڃاثیؽڄ.

ز٭ؽـ اضٽ٫ ثڃؼٺ ثب غیبٶ اوڃؼڄ وفټىبئٷ دڃذ ثی سڃخڅ ثڅ ڂ١ٔیز ٨فثؽ ڀٍىشڅ ثڃؼٺ. وشڃپ ٨٭فاسٻ اق 

ڂ١ٔیشً ثڅ ـ٠ٍڅ ؼـ اڂټؽ. ڀجٕٻ ثڅ ٰځؽی قؼ ڂ وفٺ سیف غ٩ی٩ی ٍٰیؽ. س١بؼٸٻ ـڂ اق ؼوز ؼاؼڄ ثڅ وٽز 

سڃ ٴڃٌٻ غڃڀؽ. ِؽای  "اـڂٺ ثبٌی"ز ٴف ٘ڃ٨بپ ثڅ اـڂټی ؼڂـٺ دیسیؽڄ ٌؽ ڂ ؼـٴبڄ ٰح ٌؽٺ. ؼوز ضٽبی

اڂپ چٻ ٸفق ٤ٽٵیٿ ڂ ث٥ٓ ؼاـی ؼاٌز. خب غڃـؼڄ ثڃؼ؛ ایٿ ـڂ اق زٍٻ چبی ڀٵفاڀً ٰڅ غیفڄ ثڅ ٨فثؽ ثڃؼ 

 .غڃڀؽٺ

 .س٭ّیف ټځڅ ایځدبوز _

ٰٻ ٰځڅ. ڂخڃؼ ٨فثؽ سڃ ثی ا٘الٞ اق زیكی ٰٽفٺ ـڂ ټطٓ سىٱیٿ ٨ٍفؼ. ټىٹٽب چیر ڂ٬ز ڀٽی سڃڀىز ؼـ

قڀؽٴی ټب ڀ١ٽز ثكـٴی ثڃؼ ٰڅ ؼیؽپ اڂپ ؼـ ایٿ ڂ١ٔیز ؼـؼ ثڃؼ. ڂ١ٔیشی ٰڅ ټىججً ټٿ ڂ اڂپ ضٹ٭څ ثڃؼ. 

ضه ٠ؿاة ڂخؽاپ ڂ دٍیٽڃڀیٻ ثؽسف ٤ٹیبپ ٴف٨ز ٰڅ ثڅ وف٠ز ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ ڂ ثڅ وٽز ٨فثؽ ٬ؽٺ 

    .ثفؼاٌشٻ

غٍٯ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ټمڄ چبی ثٹځؽ ڂ سبة ؼاـي ثبال وفي ایىشبؼٺ ڂ ٰٽی ثڅ وٽشً غٻ ٌؽٺ. ؼڂـ ؼچځً 

 ڂ ثڃؼ ٰجڃؼ. ٴف٨شٻ ـڂ  غیه ثڃؼ. غؽا ټی ؼڂڀڅ زڅ ؼـؼی ـڂ سطٽٷ ټی ٰفؼ. ؼوز ٰڃزٹڃ وُفٺ قؼڄ ي

 ٨فاټڃي چبی وبٶ ټفؼڄ چبی ضه سٽبٺ. ثڃؼ ټٿ ٰه چٽڅ ٨فثؽ. قؼٺ ؼوشً دٍز دفټطجشی ثڃوڅ. وفظ

 زٍٽٻ ٴڃٌڅ اق اٌٱی ٬ٙفڄ اغشیبـ ثی ٌؽ؛ ټځ٭جٓ ٥ٓث اق ٴٹڃٺ. ٌؽ ټی غالِڅ ٨فثؽ ڂخڃؼ سڃ قڀؽٴیٻ ٌؽڄ

ـاڄ ټی اڀؽاغشٻ ټٽٱٿ ثڃؼ چف آپ ثیؽاـ ثٍڅ. اچىشڅ ؼوشی ـڂی ٌڃڀڅ ٺ  قاـی ٴفیڅ وفي ثبال ڀجبیؽ. وفغڃـؼ

ٴؿاٌشڅ ٌؽ ڂ ٨ٍبـی ٰڅ ضه چٽؽـؼی ڂ سىٱیٿ ؼاٌز. اق ٰبـي ؼـ ضٕڃـ ټبټبپ غدبٸز ٍٰیؽٺ ڂ ټ١ؿة 

ثڅ ٘ف٨ٍڃپ زفغیؽٺ. ٘ڃ٨بپ دٍز وفٺ ثڃؼ ڂ ټبټبپ اڀشڇبی اسب٪ ثڅ  ؼوشً ـڂ ده قؼڄ ـاوز ایىشبؼٺ.

 .٨بِٹڅ زځؽ ٬ؽٺ ؼڂـسف اق ټب ضیفڂپ ایىشبؼڄ ثڃؼ
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زٍٻ چبي ٬ؽ ڀ١ٹجٱی ٬ؽ ٍٰیؽ ثڃؼ ڂ ثب وڃئ ٜٿ ڂ ٌٵ٩شی ثڅ ټب غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ. ایٿ ڀٵبڄ ڂاؼاـٺ ٰفؼ ٨بِٹڅ 

ـ ټبټبپ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ چبجُ ڂاج ثڅ ټبټبپ ثب دیٍڃڀی ٺ ـڂ ثب ٘ڃ٨بپ ثیٍشف ٰځٻ؛ ٘ڃ٨بڀی ٰڅ اڀٵبـ سبقڄ ټشڃخڅ ضٕڃ

 .زیٿ ؼاـ ڂ وفظ ڀٵبڄ ټی ٰفؼ. ٌبیؽ سڃ٬ٟ ؼاٌز ٨فثؽ سڃ اسب٪ سځڇب ثبٌڅ ڂ ټثٷ ټب اخبقڄ ثڅ چیر چٽفاچی ڀؽپ

والٺ ڀىجشب اـڂټی ٰفؼ ڂ وفي ـڂ دبییٿ اڀؽاغز؛ ټ١ؿة ٌؽڄ ثڃؼ. ثڅ وٽز ټبټبپ ثب اغٻ دفـڀٵی ڀٵبڄ ٰفؼٺ 

 :ڃپ ټی ؼاؼ اق ایٿ غیفٴی ؼوز ثفؼاـڄ ٴ٩شٻڂ ثب ِؽایی ٰڅ ڀٍ

 !ټبټبپ_

اټب ثبڀیڅ ای چٻ زٍٻ اق ٘ڃ٨بپ ٨ٹٯ قؼڄ ثف ڀؽاٌز. ثب ٸجػځؽڄ ٰدی ٰڅ ڀبٌی اق أٙفاثٻ ثڃؼ ؼوز ثٹځؽ 

 .ٰفؼٺ ڂ ـڂ ثڇً اؼاټڅ ؼاؼٺ

 .چٽٱبـٺ... ټڇځؽن سڃ٨ی٭ی_

ٌت 77ؽٺ. چیر چٽٱبـ ـوٽی ٍٰشڅ ټفؼڄ اڂپ ٸ٩ٛ ًٰ ؼاـ ټڇځؽن ڂ ٨بټیٹی ٰڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ ټ١ف٨ی ٰفؼٺ ٌ

ټال٬بر ثفاؼـ چٽٱبـي ڀٽیڃټؽ؛ اټب چیر ؼٸیٷ ټىػفڄ یب ڂا١٬یز ٤یف٬بثٷ اڀٱبـی ثڇشفڄ اق ایٿ ڀجڃؼ. ڀڅ ټی 

ٌؽ ٴ٩ز چٽٱبـ ثڃؼیٻ ڀڅ ـاثٙڅ ټؽر ؼاـی ؼاٌشیٻ!. ایٿ ـوٽی ټ١ف٨ی ٌؽپ ثؽسف زٍٻ چبی ټبټبپ ـڂ ثڇز 

 :څ ٺ ٴ٩شٻقؼڄ ٰفؼ. ٴیح ثڅ ٠بؼر ؾچځٻ ثب چٽڃپ ٸجػځؽڄ غىش

 !٘ڃ٨بپ...ټبټبڀٻ _

 .ٴځؽڄ قؼٺ...اق ثفؼپ اوٽً ثڅ اڂپ ٤ٹٝز ټی ٌؽ ٠ٽ٫ ـاثٙڅ ـڂ ٨ڇٽیؽ

ٸجػځؽڄ ٰٽفڀٳ ڂ ٌیٙځز اټیكی ـڂی ٸت چبی ٘ڃ٨بپ ڀٍىز؛ قیف زٍٽی ڀٵبچٻ ٰفؼ. اڀٵبـ ٸطٝڅ ای 

 .٨فاټڃي ٰفؼ ٰدبوز. وفظ ڂ و٩یؽ ٌؽٺ ڂ ٸت ٴكیؽڄ ټٿ چٻ ڀٵبچً ٰفؼٺ. قیبؼی غځٳ ټیكؼٺ
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بټبپ ثڅ خبی ټب غدبٸز ٍٰیؽ ڂ ثب خجفڂسی ٰڅ اڂپ ٸطٝڅ ؼاٌز زبؼـ ڂٶ ٌؽي ـڂ خٹڃسف ٍٰیؽ ڂ ټطٱٻ ټ

ٴ٩ز ڂ اٌبـڄ قؼ دیًٍ ثفٺ. ؼڂ ٬ؽٺ ټڃڀؽڄ اوشیٿ ٸجبوٻ ـڂ ٍٰیؽ ڂ دٍز  "٨فڀٵیىی"قیف ٴٹڃي ز٩ز ٰفؼ. 

 :ثڅ ٘ڃ٨بپ ایىشبؼیٻ. اچىشڅ ثب ٴٹٵی ڂ ڀبـاضشی ٰڅ سڃ ڀٵبچً ټٍڇڃؼ ثڃؼ ٴ٩ز

 ثڇز ضٹ٭څ ؼاؼڄ ثڃؼ؟ اق ٰی ثبچٽیٿ؟ایٿ  _

_... 

 ڀ٩ّڅ ٌجی ایځدب زی ٰبـ ټیٱځڅ؟ ٌجب ؼیٵڅ ٺ ثبچٽیٿ؟ _

_... 

 ټی ؼڂڀی اٴف ثبثبر ث٩ڇٽڅ زی ټیٍڅ؟_

 ثی ٨٭ٗ ټبټبپ ا٠شٽبؼڄ؛ ثی ثڇٻ دؽـ  ټشڃخڅ ټځٝڃـي ٌؽٺ. غیٹی ڀبـاضز ٌؽٺ. ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ٨٭ٗ

 .ٌؽٺ غیفڄ ثڇً ؼٸػڃـی ثب. ثڃؼ وفڂِؽاسف

 .ٵفاڀٻ ٌؽڄ ثڃؼ...االڀٻ ټیفڄ٨٭ٗ ڀ_

  .چٽیٿ...؟ ڂا١٬ب ٬ّؽڂ ڀیشً ٨٭ٗ چٽیځڅ؟...زیكڄ ؼیٵڅ ای اقر ڀػڃاوشڅ؟ _

ټبټبپ ؼیٵڅ ټځشٝف خڃاثٻ ڀٍؽ ثڅ ٘ف٦ ٘ڃ٨بپ زفغیؽ ڂ ثب ِؽای ڀیٽڅ ثٹځؽ ثی ټځٙ٭ی ٰڅ ٨فثؽ اق ِؽاي 

 :زٍٻ چبي ـڂ ثی ضبٶ ثبق ٰفؼ ٴ٩ز

 .چٽیٍڅ دٍشٍیٻ...ڀٽیكاـیٻ ٰىی اؾیشً ٰځڅؼغشفڄ ټٿ ثی ٰىڃ ٰبـ ڀیىز...ټځڃ دؽـي  _

 .ثڇز قؼڄ ای ٸت قؼٺ. ؼٸیٷ ایٿ سفن ڂ ٥٘یبپ یٱؽ١٨ٵیً ـڂ ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ. ِؽاي ټی ٸفقیؽ "ټبټبپ"

 .غؽاـڂ غڃي ڀٽیبؼ اق وبؼٴیً وڃء اوش٩بؼڄ ٰځیؽ...ڀٽی غڃاٺ ی ٠ٽف ٌفټځؽڄ ي ثٍٻ_

 .ڀبـاضز ڂ ٌفټځؽڄ ٺ ٰفؼ٘ڃ٨بپ ٨٭ٗ وفدبییٿ ٴف٨شڅ وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼ. ایٿ ـ٨شبـي ثؽسف 
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ؼوز ټبټبپ ـڂ ٴف٨شٻ سب اؼاټڅ ڀؽڄ. ؼـة اسب٪ ثبق ٌؽ ڂ دفوشبـ وٿ ڂ وبٶ ؼاـی اق ؼیؽپ چفؼڂټڃپ زٍٽی 

 .ٴ٩ز. ټبټبپ ثی سڃخڅ ثڅ دفوشبـ اؼاټڅ ؼاؼ "ایځدب زی ٰبـ ټی ٰځیؽی"ٴفؼ ٰفؼ. ثب سفي ـڂیی 

 .ؼغشفټٿ وبؼڄ وز...ثسڅ وز...ڀٽیكاـٺ ٰىی اؾیشً ٰځڅ_

ـ ٬ؽټی خٹڃ ثفؼاٌز ڂ سؿٰفی ثڅ ټبټبپ ؼاؼ؛ ضشی ڂ١ٔیشٽڃپ ـڂ ڀٽی ؼیؽ سب ٰٽی اق خی٣ خی٥ً ٰٻ دفوشب

 .ٰځڅ ِؽاي ـڂ ٠ّبة ثڃؼ

 دفوشبـ چبی اضشفاټی ثی ثڅ ڀىجز ٰڅ ٘ڃ٨بڀی ثڅ ٰفؼٺ ټی ڀٵبڄ ٨٭ٗ ُڂاج چبج  دبچبٺ ټیع قټیٿ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ

ً ثڃؼٺ؛ اټب ٨٭ٗ ث١ؽ ڀ٩ه ڀ٩ه قؼپ چبی ڂاٰځٍ ټځشٝف ٸطٝڅ چف. ثڃؼ ٰفؼڄ وٱڃر ضٕڃـټڃپ اق ضبٰی چٻ

٠ّجی ټبټبپ ٰڅ سڃ اسب٪ دیسیؽ ڂ ِڃـسی ٰڅ غیه اٌٯ ٌؽ؛ وف ثبال ثفؼ ڂ ـڂ ثڅ ټٿ ثب اـاټً ٸجػځؽی قؼ 

 :ڂ ٴ٩ز

 .اڀٍبهلل ثفاؼـر ثڇشف ثٍڅ...ثی غجفٺ ڀكاـ _

. ٴ٩ز  ی"غبڀٻثیفڂپ "غؽاضب٨ٝی ١ٔی٩ی ٰفؼ ڂ ثڅ وف٠ز ثیفڂپ قؼ. دفوشبـٺ ـڂ ثڅ ټٿ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼ ڂ 

 ثڅ ټٿ ثڅ ؼڂثبـڄ اٌبـڄ ثب ڂ ڀؽاؼ ِطجز ٨فِز دفوشبـ. ا٨شبؼ ِؽایی ثی چ٫ چ٫ ثب ڂاـ٨شڅ ِځؽٸی ـڂی ټبټبپ

. دفویؽٺ ټی ـڂ ـ٨شبـي ؼٸیٷ ضشٽب ڀجڃؼ دفوشبـ اٴف ثبٌٻ س٩بڂر ثی ثڇً ڀىجز ڀیڃټؽ ؼٸٻ. ـ٨ز ٨فثؽ وٽز

 :ٴ٩شٻ قټكټڅ ؼـضؽ ڀبـاضشی ثب

 .ٺ ٰٿچٽیٿ خبٺ ٰبـی ؼاٌشی ِؽا_

ثڅ ٬ؽٺ چبٺ وف٠ز ؼاؼٺ ڂ ٌشبة قؼڄ ٘ی سّٽیٻ اڀی ثیفڂپ قؼٺ. زخ ڂ ـاوز وبٸٿ ـڂ اق ڀٝف ٴؿـڂڀؽٺ. 

٨بِٹڅ قیبؼی ڀجڃؼ ٰڅ سڃ دیر ـاچفڂ چب ؼیؽټً. ِؽاي قؼٺ اـڂٺ؛ اټب ټٙٽئځٻ ٌځیؽ ڂ ڀبیىشبؼ. اق دٍز ثبقڂي 

ڂ ٌفټځؽٴیٻ ثیٍشف ٌؽ ٘ڃـی ٰڅ ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ثڅ ٘ف٦ دٹڅ چب ٍٰیؽټً. ضبالٰڅ ڀكؼیٱً ٌؽڄ ثڃؼٺ غدبٸز 

 .چیر ضف٨ی ڀٽی سڃڀىشٻ ثكڀٻ

ِڃـسً ؼـضیٿ ثی ـڂضی ثڅ ٌؽر ڀبـاضز ثڃؼ. اڀٵبـ یٯ اؼٺ ټفؼڄ ـڂثفڂٺ ثڃؼ ڂ دٍز وفٺ ټیڃټؽ. اڂٸیٿ دٹڅ 

ټطٱٻ ایىشبؼ سب ضف٦ ثكڀٻ. ٰٽی ؼوشذبزڅ ٌؽٺ. چٽڅ زیك اق ؾچځٻ دفیؽڄ ثڃؼ ڂ ټٿ زیكی خك ٌفټځؽٴی 

 .ثب ث٥ٓ ٸت قؼٺڀؽاٌشٻ. ڀبغڃؼاٴبڄ 
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 .ثجػٍیؽ_

 !ثبثز؟ _

ضبٸز ټٝٹڃټی ثڅ زٍٻ چبٺ ؼاؼٺ؛ ضشی چبٸڅ ای اق اٌٯ سڃ زٍٻ چبٺ خٽٟ ٌؽ. ِؽاي ثڅ ٬ؽـی اـڂٺ ڂ 

ٴف٨شڅ ثڃؼ اڀٵبـ اِال ضف٨ی ڀٍځیؽڄ. ؼٸٻ ٴف٨ز؛ ثیٍشف وڃغز. ٘ڃ٨بپ ـڂ ایځ٭ؽـ اـڂٺ ڂ ټٝٹڃٺ ڀٽی غڃاوشٻ. 

چبی دؽـڂ ټبؼـٺ چٽیٍڅ ثب٠ث غدبٸشٻ ثڃؼ ڂ چیر ڂ٬ز  ڀٽی سڃڀىشٻ زٙڃـ ثبیؽ ؼـوشً ٰځٻ...ضىبویز

 .ؼ٨ب٠ی ڀؽاٌشٻ

ٌڃڀڅ چبٺ ثی اغشیبـ خٽٟ ٌؽ ڂ اق دٍز ثڅ ټیٹڅ چب زىجیؽٺ؛ ٌجیڅ اؼٺ چبی ثؽثػز ٌؽڄ ثڃؼٺ. دڃ٨ی ٍٰیؽڄ 

 .وفی سٱڃپ ؼاؼ؛ و١ی ټی ٰفؼ ٸجػځؽ ثكڀڅ

 .یز ثٍیثڇشفڄ ثفی وفخبر...ـڀٳ ڂ ـڂی سڃاٺ دفیؽڄ! ڀٽیػڃاٺ ثڅ غب٘فڄ ټٿ اؾ_

 .ٸت ٴكیؽٺ. ثڇشفڄ ثٵٻ آة ٌؽٺ

 .ڂ٬ز ؼاـی غڃة ثػڃاثی...اضشٽبال ِجص ټفغّڅ ټیشڃڀٻ ثیبٺ ؼڀجبٸشڃپ ڂ ٰبـای سفغیٍّڃ اڀدبٺ ثؽٺ_

ڀیبقی ڀیىشی ٸت قؼٺ. ایځجبـ ٸجػځؽ ي دفـڀٳ سف ٌؽ. زی ثبیؽ ټی ٴ٩شٻ؟ ټی ؼڂڀىشٻ اٴف ټػبٸ٩ز ڀٱځٻ اڂٶ 

 .ڂ٬ز ایځدب ثڃؼ. ثب اـاټً اؼاټڅ ؼاؼ

 دف وب٠شی ټفغّی غڃؼسز ڂاوڅ ٨فؼا. ٰځٻ ـؼ ټفغّی ڀٽیشڃڀٻ ایٿ اق  ث١ؽ اق اڂپ ثبیؽ ٌفٰز ثیبی...ثیٍشف_

 .زیځی ټی ټڇفقاؼڂ چبی ثفڀبټڅ. ټیؽی خڃاة سٹ٩ځبـڂ ټیكر دٍز ټیٍځی... ټیٱځی

 اڀٵبـ  .ـ٨ز دبییٿ چب دٹڅ اق "١٨ال"غڃاوشٻ زیكی ثٵٻ اټب ٨فِز ڀؽاؼ. ؼوز ـڂی ٌڃڀڅ ٺ ٴؿاٌز ڂ ثب ٴ٩شٿ

اة وفؼی ـڂٺ دبٌیؽڄ ثڃؼپ؛ ثفٴٍشڅ ثڃؼ ثڅ ـڂقچبی اڂٸً؛ ټٿ ایٿ ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ـڂ یٱىبٶ ټی ٌځبغشٻ؛ 

 .ڀٵبچً ؾڂ٪ قؼڄ ڂ اټیؽڂاـ ڀجڃؼ. ٘ڃـی ضف٦ قؼ ٰڅ ٨ڇٽیؽٺ چٽڅ زیك سٽڃٺ ٌؽڄ

**** 
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ڂ١ٔیشً  ٨یً چب ـڂ ثڅ ؼوشٻ ؼاؼ. ؼڂ ټیٹیڃپ ڂ ڀیٻ ڀب٬بثٷ ڂاوڅ یٯ ٌت. اچی ٍٰیؽٺ. ٩٘ٹٯ دؽـ چفثبـ

چٽیٿ ثڃؼ؛ چكیځڅ چبی ؼـټبپ ٨فثؽ وفوبٺ اڂـ ثڃؼ. ثفٴڅ چب ـڂ اق ؼوشٻ ٍٰیؽ ڂ ثب ٰبـر ثبڀٱیً ثڅ 

 .ضىبثؽاـی ثفٴفؼڂڀؽ

 1574ـټك_

 :٨فِز ا٠شفاْ ڀؽاؼ. ڀٵبچی ثڅ وبٸٿ ٰفؼ ڂ ثب اٌبـڄ ثڅ دٍز وفٺ ِځؽٸی غبٸی ـڂ ڀٍڃپ ؼاؼڂ ٴ٩ز

 .ثفڂ اڂڀدب ثٍیٿ_

١بـ٦ سیٱڅ دبـڄ ڀٱفؼٺ؛ ث١ؽا چٻ ټی سڃڀىشٻ ثبچً ضىبة ٰځٻ؛ اق ټٿ چٻ ثڅ ٬ؽـی غڃاثٻ ټی اڂټؽ ٰڅ س

٨فقسف ثڃؼ. ثڅ ضف٨ً ٴڃي ٰفؼٺ ڂ ثب سٱڃپ ؼاؼپ وف ڂ سٍٱف قیفٸجی ڀٍىشٻ. ضؽا٬ٷ ټی سڃڀىشٻ سب سٽڃٺ 

 .ٌؽپ ٰبـچبی ضىبثؽاـی ٰٽی زفر ثكڀٻ

 .سب زٍٻ ـڂی چٻ ٴؿاٌشٻ ِؽاي ـڂ اق ثبال وفٺ ٌځیؽٺ

 ز؟ؼڂوز غڃي سیذز ٰدبو_

قیبؼ ٘ڃٶ ڀٱٍیؽ سب ټځٝڃـي ـڂ ثٵیفٺ؛ زٍٻ ثبق ٰفؼٺ...ثفڂثف ثڇٻ قٶ قؼڄ ثڃؼ. ڀ٩ىٻ ـڂ ٨ڃر ٰفؼٺ ڂ زیكی 

 .ڀٵ٩شٻ. ٸجػځؽی قؼ ڂ ٰځبـٺ ڀٍىز

 .االپ ثبیؽ ٰٹی وڃلڄ ؼاٌشٻ...ضی٧ ٌؽ_

ؽ دڃقغځؽ قؼٺ. ڂأص ثڃؼ چٽڅ زیكـڂ ټی ؼڂڀىز اټب ٨٭ٗ ټی غڃاوز اق قیف قثڃپ ټٿ ضف٦ ثٱٍڅ. اِال ٌبی

 .غڃؼي ثڅ دؽـ ٬ٕیڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ ٴ٩شڅ ثڃؼ

 غجفزیٿ چبر ڀٵ٩شٿ ؼیٍت زی ٌؽ؟_

 .!٬فاـ ڀیىز چٽڅ زیك اق سڃ ٠ٱه ټٍػُ ثٍڅ...اڂڀٻ ڀ٧ّ ڂ ڀیٽڅ _

اق ایځٱڅ اڀٱبـ ڀٽی ٰفؼ غځؽڄ ٺ ٴف٨ز. غڃؼي چٻ ثب غځؽڄ ِطجز ټی ٰفؼ. ـیٹٱه دبچً ـڂ قیف ِځؽٸی 

 .ثڅ ڀٽبیً ټیكاٌزټ٭بثٷ ؼـاق ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ـؼی٧ ؼڀؽڂپ چبي ـڂ 
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 .ڀجبیؽ سڃ ایٿ ټڃ١٬یز سځڇبر ټیكاٌز _

 .دڃ٨ی ٍٰیؽٺ. چٽڅ ټفؼچب ا٘فا٨ٻ غیفغڃاچبڀڅ ٬ّؽ ؼاٌشٿ خځه ڀبخځىٍڃپ ـڂ ثڅ اٌشفاٮ سّڃـاسٻ ثكاـپ

 ثڇٻ قؼیٿ...؟ _

 ایځٻ غجف زیځبر ٴ٩شٿ؟_

 .ڀڅ ضؽن قؼٺ...اٴف ثڃؼ سڃ ثڅ ټٿ قڀٳ ڀٽیكؼی_

چٻ ؼـ اـسجب٘یٻ. ڀبـاضز ٌؽٺ. ټٿ ضشی زیكی اق ٠ٽ٫ ـاثٙٽڃپ ثڅ خك ټثٷ چٽڅ ٨ٱف ټی ٰفؼ ټٿ ڂ ٘ڃ٨بپ ثب

غیٹی زیكچبی خكئی یبؼٺ ڀٽیڃټؽ زڅ ثفوڅ ثڅ ایځٱڅ خڃاثی ڂاوً ؼاٌشڅ ثبٌٻ. ؼڂوز ؼاٌشٻ اقي ؼـ ټڃـؼ 

ؼڂ ٌت دیً ثذفوٻ؛ ضشٽب اق چٽڅ زیك ا٘الٞ ؼاٌز؛ اټب سفویؽٺ ثبقچٻ اڀٳ ؼیڃڂڀڅ یب سڃچٽی ثڇٻ ثكڀڅ ثڅ 

 .٨ی اق اڂپ ـڂق اقي غدبٸز ټی ٍٰیؽٺاڀؽاقڄ ٰب

سفخیص ؼاؼٺ ضف٦ ـڂ ٠ڃْ ٰځٻ سب اقي ثذفوٻ ث١ؽ اق ـوشڃـاپ ټٿ ڂ ٘ڃ٨بپ ٰدب ـ٨شیٻ ڂ ٠ٱىی اق ثىشځی 

غڃـؼڀٽڃپ یب ثڃوٽڃپ ؼاـڄ یبڀڅ؟ سیذً ـڂ اق ڀٝف ٴؿـڂڀؽٺ. ثب سیخ اوذڃـسی ٰڅ قؼڄ ثڃؼ لڂٸیؽڄ ثڅ ڀٝف ټیڃټؽ. 

خیٿ. ثبڀٽٯ ڂ چیٱٹی ٌؽڄ ثڃؼ. ټی غڃاوشٻ ٰٽی اؾیشً ٰځٻ قیبؼی  سیٍفر خؿة اڀؽاټی و٩یؽ ثب ٌٹڃاـ

 .ڀیًٍ ٌٷ ٌؽڄ ثڃؼ

 ضبال اقٺ و٩شڅ ټی غڃای؟ _

 .ڀیًٍ ثىشڅ ٌؽڄ؛ زخ زخ ڀٵبچٻ ٰفؼ. ضبال ټٿ ثڃؼٺ ثب ٸجػځؽڄ ٴٍبؼی ثڇً قٶ قؼٺ

 .ټبټبڀز ټځشٝفڄ_

 

***** 

٭ٗ وفی ثڅ ڀٍڃڀڅ سٍٱف سٱڃپ ؼاؼ ڂ ثڅ سٽبٺ ٬ؽ غٻ ٌؽ ڂ ؼـة ټبٌیٿ ـڂ ثفای ټبټبپ ثبق ٰفؼ. ټبټبپ چٻ ٨

وٽز غڃڀڅ ـ٨ز. ڀبـاضز ثب ٸت ڂ ٸڃزڅ اڂیكڂپ ٬ؽٺ چبی وځٵیځً ـڂ ؼڀجبٶ ټی ٰفؼٺ. یٯ ٰٹٽڅ ٺ ثبچٻ 
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ضف٦ ڀكؼڄ ثڃؼ. ټٿ چٻ ثڅ ـڂی غڃؼٺ ڀٽی اڂـؼٺ؛ ؾچځً اق ؼیؽپ ٘ڃ٨بپ ثڅ ٬ؽـی ؼـٴیف ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ټبر 

اق ضبٶ غڃؼي ثیفڂپ ڀٽیڃټؽ؛ ضشی ٰڃزٱشفیٿ ڂاٰځٍی ثڅ  ثڅ ڀ٭ٙڅ ای غیفڄ ټی ٌؽ ڂ سب ِؽاي ڀٽی ٰفؼیٻ

ضٕڃـ غبڂـی ڀؽاٌز. غبڂـی چٻ ټشڃخڅ ضبٸً ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثیٿ ټىیف ضف٨ی ڀكؼ ڂ ثب وٱڃر ټٍٱڃٰی اق سڃ 

 .اییځڅ ټب ـڂ ټی دبییؽ

 .اټبؼڄ ی دىفٺ؟ _

ایٿ ـاضشیً ٨فثؽ ثٹڅ غدڃٸی ٴ٩ز. ثڅ وٿ ڂ وبٸً ټی غڃـؼ دىفی چٻ وٿ ڂوبٶ ٨فثؽ ؼاٌشڅ ثبٌڅ اټب 

چفؼڂټڃپ ـڂ ٌفټځؽڄ ٰفؼ. اخبقڄ ڀؽاؼ ٰٽٱی ٰځٻ. ٨فثؽ ثڅ ٬ؽـی ال٤ف ثڃؼ سب اق ده ثبال ثفؼڀً ثف ثیبٺ. قیف 

ثٹځؽي ٰفؼ. ٨فثؽ ثی ضبٶ غڃؼي ـڂ خٽٟ ٰفؼ ڂ ثب ٸجػځؽڄ ټطڃی  "یب٠ٹی"قاڀڃچبی ٨فثؽ ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب 

 .اثدی ١ٔی٩ی ٸت قؼ

سف اق ایٿ ثڃؼ ٰڅ وفثڅ وفٺ ثكاـڄ. ڀىجشب ثڅ زځؽ وب٠ز ٴؿٌشڅ اق زٍٻ چبي ٌیٙڃڀی ټیجبـیؽ؛ اټب ثی ضبٶ 

ٰٽی وفضبٶ سف ٌؽڄ ثڃؼ ثڅ غّڃَ ڂ٬شی غبڂـی ؼڀجبٸٽڃپ اڂټؽ؛ ټثٷ دؽـ ٘ف٨ؽاـ دفڂدب ٬فَ غبڂـی ثڃؼ. اق 

 .سیخ ڂ ٬یب٨څ اي غڃًٌ ټیڃټؽ. اق دٹڅ چب ثبال ـ٨شٻ؛ غبڂـی چٻ دٍز وفٺ اڂټؽ

 .ټیكاٌشی غڃؼٺ ټی ثفؼټً _

 .ٵڅ ڂاوڅ ؼٮ ٰفؼڀٻ دیؽا ٰٿـاڄ ؼی  _

 .ؼڂوز ڀؽاٌشٻ دبي سب ثبال ثبق ثٍڅ... ایٿ ـڂ اق چٽڃپ اڂٶ اق س١بـ٦ چبٺ ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼ

 .ثب و٩شڅ چب ضىبة ټی ٰځٻ _

چفؼڂ ثب غځؽڄ ضف٦ ټی قؼیٻ ثب ؼیؽپ چٽشب ثیٿ زبـزڃة ؼـة ٸجػځؽڄ ٺ ټبویؽ. ؼـة ڂاضؽ ـڂ ثبق ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ 

ي ـڂ ڀٽی ٰفؼٺ ایٿ ڂ٬ز ِجص غڃڀڅ ثبٌڅ. والٺ ٰفؼٺ؛ اټب ڀٵبچً دٍز ټځشٝفټڃپ ایىشبؼڄ ثڃؼ. چیر ٨ٱف

وفٺ ټجڇڃر ٌؽڄ غٍٯ ٌؽ. ٠ٱه اٸ١ٽٷ غبڂـی ـڂ ڀؽیؽٺ ڂٸی وٱڃسً. چٽشب خڃاة والټٻ ـڂ ثڅ غبڂـی 

ؼاؼ ٰڅ ٨فثؽ ثڅ خبي والٺ غبٸڅ ای ٴ٩ز. ثب ـاچځٽبیی ټٿ یٯ ـاوز ثڅ ٘ف٦ اسب٬ٻ ـ٨ز. یٯ ٸطٝڅ اٺ 

ڀسفغیؽ؛ ڂ وفي ـڂ دبییٿ اڀؽاغشڅ ثڃؼ. اق ایٿ اغال٬ً غڃٌٻ اڂټؽ؛ ثڅ غّڃَ زٍٽً ؼڂـچبؼڂـ غڃڀڅ 
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ایځٱڅ چٽشب ثب ڀیٻ سځڅ ٸػز ڂ ٌٹڃاـٮ اـؼٮ ڂاـ دٍز وفټڃپ ټیڃټؽ. اق ڀٵبڄ چبی ٰځدٱبڂاڀڅ اي ټ١ؿة ٌؽڄ 

 .ثڃؼٺ ڂ ؼٸیٹً ـڂ ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ

ڃـؼي وڃاٶ ٰځٻ ٸجڅ سػز ڀٍىز ڂ ٨فثؽ ـڂ ـڂی سػز ٴؿاٌز. ټبټبپ ـڂ ڀؽیؽٺ. ٬جٷ اق ایځٱڅ اق چٽشب ؼـ ټ

 :ثب ِؽای ڀبقٮ ڂ ڀٵفاڀی ؼوز ثیٿ ټڃچبی ٨فثؽ ٍٰیؽ ڂ ٴ٩ز

 زی ٌؽی غبٸڅ؟_

٨فثؽ سڃ ٠ٽفي چٽشب ـڂ ؼڂثبـ ثیٍشف ڀؽیؽڄ ثڃؼ ڂ ثؽسف اق ټٿ ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثڃؼ. ایٿ زڅ وڃاٸی ثڃؼ اق ثسڅ ټی 

غٻ دفـڀٵی ٰفؼ ڂ ڀیٻ ڀٵبڄ ڀڅ ٰفؼ؟ اٴف ٬ّؽي خٹت سڃخڅ غبڂـی ثڃؼ وػز اٌشجبڄ قؼڄ ثڃؼ زڃپ غبڂـی ا

 :زځؽاپ ؼڂوشبڀڅ ای ثب وڃاٸً ثڇً ٰفؼ ڂ ـڂ ثڅ ټٿ ٴ٩ز

 ٰبـ ؼیٵڅ ای ثب ټٿ ڀؽاـی؟ _

 :چٽشب ؼوشذبزڅ ثٹځؽ ٌؽ ڂ ثب ؼوز ٍٰیؽپ ثڅ ټڃچبي ٬جٷ اق ایځٱڅ خڃاة ثؽٺ ٴ٩ز

 .٨فڀٵیه خبپ اق ټڇٽڃڀز دؿیفایی ڀٽیٱځی؟ _

  .سیٍفسً ٴف٨شٻ. ثب٠ث س١دت ڂ ٸجػځؽڄ ټطڃي ٌؽ ثی اغشیبـ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ اق ٴڃٌڅ اوشیٿ

 .ثٽڃپ ڂاوز ٌفثز ؼـوز ٰځٻ _

چیر ؼٸیٷ ڂ سڃخیڅ ٬بڀٟ ٰځځؽڄ ټفثڃٖ ثڅ ِٽیٽیشٻ ؼـ ثفاثف زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ چٽشب ڂ ڀیٍػځؽڄ ٨فثؽ 

ڀؽاٌشٻ. اټب ثڅ ٌؽر چٻ ټٿ ڂ چٻ غبڂـی ؼـثفاثف زٍٻ چبی چٽشب ثىی ٌبؼ ٌؽیٻ. ٸجػځؽڄ ثؽخځىبڀڅ ي ٰڅ 

 .زڇفڄ ي ڀٍىز ٴڃاڄ ـٔبیشً ثڃؼـڂ 

 .ټٿ ثبیؽ ثفٺ. ثبٌڅ یٯ ـڂق ؼیٵڅ_

 .وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ثیٍشف اق ایٿ اِفاـ ڀٱفؼٺ. ٨٭ٗ سڃ وٱڃر سب دبییٿ ـاچځٽبییً ٰفؼٺ

 

**** 
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 :٬جٷ اق ایځٱڅ وڃاـ ټبٌیٿ ثٍڅ ـڂ ثڅ ټٿ ٰفؼ ڂ ٴ٩ز

 .ؼـټڃـؼ دیٍځڇبؼٺ ٨ٱفاسڃ ٰفؼی_

شڅ ثڃؼیٻ سڃ دڃوشڅ ٌػّیشیٽڃپ. وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ؼـ ضیځی ٰڅ ضبال چفؼڂټڃپ خؽی ٌؽڄ ثڃؼیٻ. ثفٴٍ

 :ڀٵبچٻ ـڂ ثڅ اڀشڇب ٰڃزڅ ټی ؼاؼٺ ٴ٩شٻ

 ...٬جڃٶ ټیٱځٻ اټب_

 .سڃ زٍٻ چبي ڀٵبڄ ٰفؼٺ

 زی ثڅ ټٿ ټیفوڅ؟_

 .ټیٍڅ ِب٦ دؽـر  زٯ چبی _

ی ڀجڃؼ ټٿ چٻ ثبیؽ اق ایځٱڅ ٬فاـ ثڃؼ ایځ٭ؽـ ثؽخځه ڂ ٘ٽٟ ٰبـ ڀ٭ً ثبقی ٰځٻ ضبٸٻ ثڅ چٻ غڃـؼ اټب زبـڄ ا

 .یٯ خب قڀؽٴیٻ ثڅ ٨ٱف غڃؼٺ ثڃؼٺ. دڃقغځؽ قؼٺ

 .!وڇٽشڃ اق وڃؼا ایٿ ؼڂوبٶ ٴف٨شی _

_... 

غڃؼسٻ غڃة ټی ؼڂڀی زفا سب االپ سڃ ٌفٰز ټڇفقاؼ ټڃڀؽٺ. چفٰه ؼیٵڅ ای خبی ټٿ ثڃؼ ثب ؼقؼیؽپ  _

ټٿ ثڅ دڃٶ ڂ ا٠شجبـ ٌفٰز  ڀ٭ٍڅ ي یب ٴف٨شٿ ٥ٌٹً اق اڂڀدب ثیفڂپ ټیڃټؽ یب ضؽا٬ٷ ٌٱبیز ټی ٰفؼ. اټب

 .ټڇفقاؼ اضشیبج ؼاـٺ ڀٽی غڃاٺ اق ٩ِف ٌفڂٞ ٰځٻ

 .ڀ٩ىی ٴف٨شٻ

سب اغفٺ ڀٽی سڃڀٻ ـٔبیز ثڅ ټځٍی ٴفی ثؽٺ. ټٿ ټیػڃاٺ اق اڂپ ٌفٰز ثیفڂپ ثیبٺ ڂٸی ثڅ ٌف٘ی ٰڅ  _

ڄ ضؽا٬ٷ ڂاوٻ خبیی ټ١شجفسف اق ټڇفقاؼ ثبٌڅ ڂ ڀیبقی ثڅ وبث٭څ ٺ ڀجبٌڅ. ٘ڃ٨بپ چیر ڂ٬ز ثڅ ټٿ وبث٭څ ڀٽیؽ

 .وبث٭څ غڃثی ـؼ ڀٽیٱځڅ. چٽیٿ االڀٍٻ ٰٹی سڇؽیؽٺ ٰفؼڄ. ټٿ ٨٭ٗ ټی غڃاٺ دیٍف٨ز ٰځٻ

 :ـڂی ِڃـسً ؼوز ٍٰیؽ ڂ ثب ٰٽی ٨ٱف ٴ٩ز
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 ټیشڃڀٻ ثبالسف اق ٌفٰز ټڇفقاؼ ڂاوز ٰبـ دیؽا ٰځٻ ث٭یڅ ٌٻ ثىشٵی ثڅ ٠فٔز ؼاـڄ... ؼیٵڅ زی ټیػڃای؟ _

 زی ټی غڃاوشٻ؟ غڃٌطبٶ اق ټڃا٨٭شً ٸجػځؽ قؼٺ. ؼیٵڅ

وڃاٸی ثڃؼ ٰڅ ټؽر چب ؼڂوز ؼاٌشٻ ثٍځڃٺ. ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ایځدب... ؼـ ایٿ ٸطٝڅ ٨فِشی ثڃؼ سب چٽڅ زیك 

 .ـڂ ضالخی ٰځٻ ڂ سّٽیٻ ؼـوشی ثٵیفٺ

زځؽ وب٠ز ٰك ٰفؼپ ٴڃٌڅ ثیٽبـوشبپ ٨فِز غڃثی ثڃؼ سب ٰٽی ٨ٱف ٰځٻ. ڀجبیؽ ٨فِشی ـڂ اق ؼوز ټی 

ق غڃؼي ثفڂق ؼاؼ ڀٽی ٌؽ ـڂ ٘ڃ٨بپ ضىبة ثبق ٰفؼ. ټٙٽئځب غبڂـی چٻ ؼوز اق ؼاؼٺ. ثب ـ٨شبـی ٰڅ ټبټبپ ا

وفٺ ثف ڀٽی ؼاٌز. دیٍځڇبؼی چٻ ڀجڃؼ سب ثػڃاٺ ثب ٨ٱف ٰفؼپ ثڇً غڃؼٺ ـڂ اق ٌف اڂپ ٠ٱه چب ـاضز ٰځٻ 

یب زٯ چبٺ ـڂ دبن ٰځٻ. ؼڂـڂق ؼیٵڅ چٻ ثب ٴف٨شٿ ټؽـٰٻ ثبیؽ ثفټی ٴٍشٻ. ڂ١ٔیز ؾچځی ڂ خىٽی وبٸٽی 

ڀؽاٌشٻ. ٘ڃ٨بپ چٻ سڃ ؼڂ ؼ٬ی٭څ اة دبٰی ـڂ، ـڂ ؼوشٻ ـیػز. چف زځؽ ـ٨شبـي سب ثڅ اټفڂق ٔؽڂ ڀ٭یٓ چٻ 

ثڃؼ. چځڃقچٻ ِٽیٽیشً ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ یب دځڇبپ ٰبـی ؼـ ټڃـؼ چٽىفي ؼٸؽاـ. ٨فِز قیبؼی ڀؽاٌشٻ. 

ڇؽیؽ ٰفؼڄ ثڃؼ ایځٱڅ غبڂـی اق ؼیٍت یٯ ثځؽ قڀٳ قؼڄ ثڃؼ ڂ چفثبـ ثی خڃاة ټڃڀؽڄ ثڃؼ. اغفیٿ دیبټً چٻ س

ټٿ چٻ ثڇً قڀٳ  "وب٠ز ټڇٹز ؼاـٺ سّٽیٻ ثٵیفٺ ؼـ ٤یف ایٿ ِڃـر غڃؼي ڂاـؼ ٠ٽٷ ټی ٌڅ  14"سب 

قؼڄ ثڃؼٺ سب ثیٽبـوشبپ ثیبؼ ڂ ٌفایٙٻ ـڂ اق ڀكؼیٯ ثجیځڅ. ضشی ڀٽی غڃاوشٻ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰځٻ زڅ ثالیی ټٽٱٿ 

ڂ ڀٽی غڃاوز ثڇً ثؽٺ ضشی ټی سڃڀىشٻ ثبثشً وفٺ ثیبـڄ؛ اٴف چٽٱبـی ټی ٰفؼٺ ویّؽ ټیٹیڃپ ثی قثڃپ ـ

ض٫ اٸىٱڃر ثٵیفٺ. ایٿ ڂوٗ سٱٹی٧ اـټبپ ڂ وڇبٺ ؼاـچبي ټٍػُ ټی ٌؽ ثڃاة چٻ ټی ٰفؼٺ. ٘ڃ٨بپ 

 .چٻ ثڇشف ټی ٌځبغشٻ ڂ سّٽیٻ ٴیفی ؼـ ټڃـؼي ـاضز سف ثڃؼ

 .دڃٶ ـچٿ غڃڀڅ ڂ و٩شڅ چبٺ_

 .اڂٸً خب غڃـؼ اټب ث١ؽ ثب ٸجػځؽی وفی سٱڃپ ؼاؼ

 .ؽـٰبر ثبیؽ ثڅ ؼـؼ ثػڃـ ثبٌڅ٨٭ٗ ټ _

 .چفټؽـٰی ٰڅ ټفثڃٖ ثڅ اـټبپ ټیٍڅ ـڂ ټیبـٺ _

زځؽ ٸطٝڅ غیفڄ ثڇٻ ڀٵبڄ ٰفؼ. ٌبیؽ ٌٯ ؼاٌز. غڃؼٺ چٻ ؼڂؼٶ ثڃؼٺ. اٴف ٰىی ثڃئی ټی ثفؼ ثیسبـڄ ټی 

  .ٌؽٺ. چځڃقچٻ ټی سڃڀىشٻ ټػبٸ٩ز ٰځٻ اټب یٱجبـ ثفای چٽیٍڅ ثبیؽ سڃ قڀؽٴیٻ ـیىٯ ټی ٰفؼٺ
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 ...چٽٱبـ ٌؽیٻ اوٽٻ ـڂ سڃ ٴڃٌیز ویڃ ٰٿضبال ٰڅ _

 .ؼوز سڃ خیت ټبڀشڃٺ ثفؼٺ ڂ اوٽً ـڂ ڂیفایً قؼٺ

 .ټفسٕی_

 .اوٽً ـڂ قؼٺ ڂ سڃ ؼٸٻ قټكټڅ ٰفؼٺ...ټٿ ټی سڃڀٻ. سڃا٨٭ٽڃپ ٠بؼالڀڅ ثڃؼ اٴف وفڀڃٌشٽڃپ سٹع ڀجڃؼ

 

 ...ثػً دځدٻ

 

ثی ټطٹی چبي...ؼٸٻ ـڂ ټی سفٰڃڀؽ. ٤ف٤فچبی ټبټبپ ـڂ ثڅ خڃپ ټی غفیؽٺ. س١ّبثشً... ڀٵفاڀی چبي اټب 

اضىبن سڇی ثڃؼپ ڂ ثی ٰىی ټی ٰفؼٺ. ڀٵبچً ټبسٻ قؼڄ ثڃؼ. سڃ ٸٯ ثڃؼ... اق ؼیٍت خك ؼڂ ٰالٺ ضف٦ 

 .زیكی اق ڀٵبچً ڀػڃڀؽڄ ثڃؼٺ. ثڅ اِفاـ چٽشب ـأی ثڅ ټڃڀؽپ ٌؽ سب زځؽ وب٠ز ؼیفسف ٠كٺ ـ٨شٿ ٰځٿ

ڄ ثڃؼ؛ زیكی اق ٴٹڃٺ دبییٿ ڀٽی ـ٨ز ڂ٬شی اڂٸیٿ دیبٺ اق ټٿ چٻ ټثٷ یٯ ؼغشف ڀبثبٸ٣ ـاچی ٰفؼ...ـڀٵٻ دفیؽ

اوٻ ویڃ ٌؽڄ ټفسٕی ثڇٻ ـویؽ ڂ اڀشٝبـ دیبٺ چبی ؼڂ غٙی یب ضبٶ ڂ اضڃاٶ دفوی چبی وبؼڄ دٍز سٹ٩ٿ اق 

    .اڂڀی ٰڅ ټىجت ضبٶ اټفڂق ټب ثڃؼ

 ټفغّی  ثڃؼ څٴ٩ش ٘ڃـٰڅ چٽیٿ ڂ ثفوڃڀٻ ٌفٰز ثڅ ؼڄ وب٠ز چڃٌڅ ضٹڃ  س٭فیجب سڃڀىشڅ ثڃؼٺ غڃؼٺ ـڂ

 غیبٸٍڃپ ٠یٿ ایځٱڅ اق. ٴؿٌز چٽٱبـچب  اٸ١ٽٷ ٠ٱه ڂ ـ٨شبـچب ثڇز سڃ اڂٶ وب٠ز یٯ. ٰځٻ ـؼ وب٠شی

 .ؼاٌز س١دت ثىی خبی ڀجڃؼ ٘ڃ٨بپ اق ٴف٨شځٻ ټفغّی ٘فق ثٻ قیفڂ ٍٰیؽپ ڂ خڃ ڂ دفن ٰىی ڂ ڀجڃؼ

ی ڀىجز ثڅ ٤یجشٻ سڃ ؼ٨شفزڅ یبؼؼاٌشٻ ڀڃٌشٻ...٬بؼـی ڂ ضٍٽشی ٠بؼی ثڃؼپ... ٰڃزٱشفیٿ ڂاٰځٍ

 .!ڀؽاٌشٿ...ثف٠ٱه چٽیٍڅ...ثف٠ٱه یٱٽبڄ دیً

ایٿ ؼڂ ـڂق ثی ٰبـی ضىبثی سځجٹٻ ٰفؼڄ ثڃؼ... ضىبثی ڀبټڅ چبی سبیخ ڀٍؽڄ ڂ سٹ٩ٿ چبی قڀٳ ڀكؼڄ ـڂی 

ټیكٺ سٹځجبـ ٌؽڄ ثڃؼ. سٽفٰكی ـڂی ٰبـچبٺ ڀؽاٌشٻ ثبالخجبـ ثب ٬ڇڃڄ چبی سٹع ـیػشڅ ٌؽڄ ثڅ چٽڅ ٰبـچبی 

ؼاؼٺ سب ٰبثڃن اټفڂق اق وفٺ ثٵؿـڄ. ڀڃؼ ؼـِؽ س١ڃی٫ ٰبـچبٺ اق ٨ٍبـ ڂ اوشفن ٬ڃٶ ڂ ٬فاـی وفڂوبټڃپ ټی 
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ٰڅ ِجص سڃ زځؽ غٗ ڀڃٌشڅ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ دیبٺ چبیی ٰڅ چف ڀیٻ وب٠ز ټی ٴف٨شٻ ثڃؼ. سڃ ؼٸٻ ـغز ټی 

 .ٌىشٿ...اِال ثب زځٳ ټیىبثیؽپ. ټی ؼڂڀىشٻ ٬فاـِ اس٩ب٬ی ڀبغڃٌبیځؽ ـڂقٴبـٺ ـڂ ٬ڇڃڄ ای ٰځڅ

 .اټفڂق اق اڂپ ـڂقچبیی ثڃؼ ٰڅ چٽڅ ـڂی ټځً ڀبٌځبغشڅ ای ثڃؼپ؛ ٌجیڅ قپ ڀ٭بة ؼاـ ثب ؼڂ زٍٻ چفاوڃپ

غیبٶِ ثب٘ٷ ثڃؼ اق ایځٱڅ ثڅ ضف٨ً ٴڃي ٰځٻ غڃٌطبٶ ټی ٌڅ!. ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ثب ضٕڃـٺ ؼـ ایٿ ڂاڀ٩ىبِ 

٠ٹیٯ وبؼڄ ٌؽ ڂ سٿ ٌٯِ ټبؼـ ڂ ټفیٕی ٨فثؽ ٌت ٴؿٌشڅ ـڂ ٨فاټڃي ټیٱځڅ؛ اټب ِطجشٽڃپ ؼـضؽ والٺ ڂ 

ِؽایی ٰڅ دیً اق ضؽ ٤یف ِٽیٽی ثڃؼ. غیٹی ثڅ غڃؼي ٨ٍبـ اڂـؼ سب اق ضبٶ ٨فثؽ ثذفوڅ. ضشی ٨فِز ڀؽاؼ 

اق قټبپ سفغیًّ سڃٔیطی ثؽٺ یب سٍٱفی ٰځٻ اق اڂټؽپ ڀّ٭څ ٌجً. ثب غڃثڅ ڀیٽڅ سٽڃٺ سڃضٹ٭څ ٺ، ثڅ 

 .وف٠ز سڃ اسب٬ً ضجه ٌؽ

ـاڄ ـ٨شځً ٌؽ ڂ زٍٻ چبیی ٰڅ ٤ال٦ ٰفؼ ڀٍڃپ ټی ؼاؼ اق  اضىبن ټی ٰفؼٺ ټٱثی ٰڅ قټبپ ڂـڂؼ سڃ

ضٕڃـٺ ٤ب٨ٹٵیف ٌؽڄ. ؼـٰٷ چف ـ٨شبـي سڃ ؾچځٻ ٤یف٘جی١ی ټی اڂټؽ...ؼـًٰ ڀٽی ٰفؼٺ. ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ اق 

ټٿ ٨فاـی یب ڀبـاضز؟ ٠ٹشً ضف٦ چبی ٴ٩شڅ ٌؽڄ ټبټبپ ثڃؼ یب ؼـ ٰٷ ٬ّؽ س٥ییف ـڂیڅ ؼاٌز؟...چفزی 

ی ټبؼـاڀڅ ټبټبپ ـڂ ؼـٮ ټی ٰفؼٺ؛ اق ایځٱڅ قیبؼ ثی ټځ٫ٙ چٻ ضف٦ ڀكؼڄ ثڃؼ. ثیٍشف ضالخی ټی ٰفؼٺ ڀٵفاڀ

ٌبیؽ چفټبؼـِ ؼیٵڅ ای خبی اڂپ ثڃؼ ؼٸڃاده ؼغشف ـاڄ ؼڂـي ټی ٌؽ یب ثف٠ٱه چف ٰىی ثڅ خبی ٘ڃ٨بپ 

 .خك وٱڃر ڂ غؽاضب٨ٝی ثب ٠دٹڅ ثڅ  ثڃؼ ثیٍشف و١ی ټی ٰفؼ ټ١بٌفر ٰځڅ

ثڅ ټٿ ـثٙی ڀؽاٌز...ڀڅ سب قټبڀی ٰڅ چفثبـ اة ڂ چڃا ٠ڃْ ټی  خفار چٻ ڀٽی ٰفؼٺ زیكی اقي ثذفوٻ؛

ٰفؼ؛ ټٵف ټٿ اقي غڃاوشڅ ثڃؼٺ ثیٽبـوشبپ ثیبؼ ضبال ٘ٹجٱبـچٻ ثڃؼ!. سڃ ؼ٨شفزڅ ٺ سیشف غڃـؼ... ـ٨شبـ ٘ڃ٨بپ 

 !٠ڃْ ٌؽ

بټڅ ؼـ ٠ڃْ ٰىی ـڂ ؼاٌشٻ سب ټكاضٽز چبی اڂپ ـڂ خجفاپ ٰځڅ...ټفسٕی چف ڀیٻ وب٠ز دیبٺ ټی ؼاؼ...اق ثفڀ

چبی ٘ڃ٨بپ ثڇشف اق ټٿ غجفؼاـ ثڃؼ ڂ چف دیبٺ سبٰییؽ ټی ٰفؼ زڅ وب٠شی ٬فاـ اق ٌفٰز ثیفڂپ ثیبؼ. خڃاة ټٿ 

!. اټب ثبقچٻ ٰبـ غڃؼي ـڂ "غڃؼٺ ثفڀبټڅ چبي ـڂ ټی زیځٻ ڂ ڀیبق ثڅ یبؼاڂـی ټٱفـ ڀیىز "چٻ چفثبـ ایٿ ثڃؼ

 "ڀٵفاڀڅ "ټی ٰفؼ ڂ ټیكؼ
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پ ـڂ ثڅ چٻ ـیػز... سٽبٺ ٬فاـچبي ـڂ ٰځىٷ ٰفؼ. غیٹی و١ی ٰفؼٺ غیٹی ڀٵؿٌز ٘ڃ٨بپ سٽبٺ ثفڀبټڅ چبټڃ

 .ؼٸیٹً ـڂ ث٩ڇٽٻ؛ اټب ٬بؼـی ڂ ضٍٽشی ٺ ثی غجف ثڃؼپ؛ ضشی س١دت ٰفؼڄ ثڃؼپ زفا سٽبٺ ڂ٬ز سڃ اسب٬ً ثڃؼ

اق اوشفن قیبؼ ڂ زٯ ٰفؼپ ثفڀبټڅ چبي ضبٸز سڇڃٞ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ثڅ غبڂـی زیكی ڀٵ٩شٻ زڃپ ټٙٽئٿ ثڃؼٺ 

ثبیؽ ٰبــڂ یٱىفڄ ٰځٻ ثڅ اوشفوً ڀٽی اـقیؽ. اټب چف وب٠ز ٰڅ ټی ٴؿٌز ڀٵفاڀیٻ ثیٍشف ټی چٽیٿ اټفڂق 

ٌؽ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ سبٰی ٬فاـ سڃ ٌفٰز ثٽڃڀڅ سب ثڅ اسب٬ً ثفٺ ڂ ٰبـ ـڂ سٽڃٺ ٰځٻ؛ چف ٸطٝڅ ټٽٱٿ ثڃؼ 

 .دٍیٽڃپ ثٍٻ

 

**** 

 ڀٽی سبیخ ثڅ ؼٸٻ ڂ ؼوز ٰځٻ؛ زیٱبـ ثیٱبـی اق ؼڂڀىشٻ ڀٽی  زځؽوب٠شی اق ڂ٬ز اؼاـی ٴؿٌز ثڃؼ. ؼیٵڅ

 ڂ ټبټبپ سب ـ٨شٻ ټی غڃڀڅ ثڅ قڂؼسف ثبیؽ. ثڃؼٺ ٌؽڄ ٠ّجی ضىبثی. ٰفؼٺ ټی زٯ ثبـ ؼڄ ـڂ غٗ چف ـ٨ز

ٰڅ ثڃي ټیڃټؽ ثبیؽ اق  ایځٙڃـ ڂٸی ٰځٻ ؼـوز وبڀؽڂیر ـاڄ سڃ ثفای ثڃؼٺ ؼاؼڄ ٬ڃٶ ٰفؼٺ ټی ثؽـ٬څ ـڂ ٨فثؽ

 .ثیفڂپ غفیؽ ټی ٰفؼٺ

ضدشی غؽاضب٨ٝی ٰفؼ ڂ ـ٨ز. ثڇبڀڅ ٺ ـویؽٴی ثڅ ٰبـچبی ٠٭ت ټڃڀؽڄ ثڃؼ  ثڃؼ ٰڅ 4.35وب٠ز ضؽڂؼ 

چفزځؽ ثڅ ٬ؽـی اټفڂق غىشڅ ڂ ٴیح ثڃؼ ٰڅ ثڅ أب٨څ ٰبـیٻ اچٽیز ڀؽاؼ. ثځؽڄ غؽا ثڅ خبی ٘ڃ٨بپ چٽڅ ٰبـچب 

 .ڂ وفٍٰی چب ـڂ اڀدبٺ ؼاؼڄ ثڃؼ

ڄ اڂـ ثڃؼ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ثبزڅ ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ایٿ ڂ٬ز ٠ّف ٨٭ٗ ټٿ ڂ ٘ڃ٨بپ سڃ ٌفٰز ټڃڀؽڄ ثڃؼیٻ...ؼٸڇف

ثڇبڀڅ ای سڃ اسب٬ً ثفٺ ضشی ڂاوڅ ڀڇبـچٻ ثیفڂپ ڀیڃټؽ...ٰځىٹی ثفڀبټڅ چبي چٻ قڀٳ قؼڄ ثڃؼ. ٌبیؽ ضبال 

 .ضبال ٬ّؽ ـ٨شٿ ڀؽاٌز

ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ثڅ ٘ج٭څ دبییٿ ٬ىٽز اثؽاـغڃڀڅ ـ٨شٻ. ثب ایځٱڅ اق ؼا٤ی ثؽڀڅ وٽبـ ټٍػُ ثڃؼ قټبپ قیبؼی اق 

اټب یٯ ـث١ی ټځشٝف ټڃڀؽٺ سب اة خڃي ثیبؼ. ٰٽی ٨فِز ٨ٱف ٰفؼپ ؼاٌشٻ... ثڅ  غبټڃي ٌؽڀً ڀٵؿٌشڅ

غڃؼٺ ٬ڃٶ ؼاؼٺ دب ثیفڂپ ٴؿاٌشٻ ثڅ سفوٻ ٤ٹجڅ ٰځٻ ڂ ثب چٽیٿ ثڇبڀڅ ای خڃـ ٰځٻ. ټبٴٻ ـڂ اة خڃي ٰفؼٺ 
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ٌشٻ ڂ چٽڅ ز وب٬څ ٘الیی ټڃڀؽڄ اق ڀڇبـٺ ـڂ سڃ ٜف٦ چٽفاڄ دڃؼـ ٬ڇڃڄ اټبؼڄ ٴؿاثیىٱڃی زځؽ  ڂ ثڅ ثبال ـ٨شٻ.

 .ـڂ سڃ ویځی خب ؼاؼٺ

سڃ خیت ټبڀشڃٺ چٻ ٴڃٌی ـڂ وف ؼاؼٺ. ثڅ وٽز اسب٬ً اچىشڅ ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ ڂ ثب ثىٻ اهلل ای س٭څ ای ثڅ ؼـ 

څ ثبق ٰفؼٺ. اسب٪ سبـیٯ ثڃؼ ڂ اچىش ـڂ ؼـة ٴؿاٌشځٻ خڃاة ثی اق...قؼٺ ای ٔفثڅ  قؼٺ. خڃاة ڀؽاؼ. ؼڂثبـڄ

ی چٻ ڀٽیڃټؽ...اق ایځٱڅ ٌبیؽ سبیٻ یٯ ـث١ی ٰڅ دبییٿ ثڃؼٺ ـ٨شڅ؛ ثڃی ڀٻ ټیؽاؼ...ٴڃي سیك ٰفؼٺ...ِؽای

غڃٌطبٶ ؼـة ـڂ ٰٽی ثبق سف ٰفؼٺ ڂ ؼاغٷ ٌؽٺ. غځؽڂپ ؼوز ؼـاق ٰفؼٺ ڂ زفا٢ ـڂ قؼٺ ٰڅ...چیځی 

ٍٰیؽٺ... اق خب دفیؽٺ. ټبٲ سڃ ویځی ٸت دف غڃـؼ ڂ ٰٽی اق ثیىٱڃیز چب غیه ٌؽ. اق ؼیؽڀً ٌڃٰڅ ٌؽٺ. 

ؼ ڂ دب ؼـاق ٰفؼڄ ڀٵبچً غیفڄ ثڅ ؼـ ثڃؼ. ڀ٩ىٻ ضجه ٌؽ اق ڀٵبڄ ټر ٴیفاڀڅ ڂ دىز ټیكي ڀٍىشڅ ثڃ

٘ٹجٱبـي. ؼوز ڂ دبٺ ـڂ ٴٻ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ ڀٽی ؼڂڀىشٻ زی ثٵٻ...ٸجػځؽڄ ټٕٙفثی قؼٺ. ټٙٽئب ـڀٵٻ ٠یځڇڃ 

 .ټبوز ٌؽڄ ثڃؼ

 ...٨ٱف ٰفؼٺ ـ٨شی_

 ڂاوڅ چٽیٿ ټی غځؽیؽی؟_

ایٿ ٴیف ا٨شبؼڀٻ...ٸجػځؽ ټٕطٱٻ سٱفاـ ٌؽ. چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثڅ ټبٲ سڃ  سڃ ؼٸٻ ڀبٸڅ قؼٺ. اثفڂیی ثبال اڀؽاغز اق

 . ویځی اٌبـڄ ټیكؼٺ ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ

 .ڂاوز ٬ڇڃڄ اڂـؼٺ_

 ڂ ڀٱفؼٺ ڀٵبچً. ثفؼاٌشٻ ٬ؽٺ  ڀٵبڄ غیفڄ غیفڄ ي چڃٸٻ ټی ٰفؼ اټب اق خبٺ ضفٰز ٰفؼٺ ڂ ثڅ وٽز ټیكي

 .ثجفڄ یٻؼوشذبزٵ اق ثڃیی ایځٱڅ اق ٸفقیؽ ټی ؼٸٻ ڂ ؼوز

 .غٻ ٌؽٺ ڂ ټبٲ ـڂ چٽفاڄ دیٍؽوشی ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ...ویځی غبٸی ٌؽڄ ـڂ ثڅ ؼوز ٴف٨شٻ

 ...٨٭ٗ چٽیځبـڂ ؼاٌشٻ _

غىشڅ ڂ ٌبیؽ ٰال٨څ سٍٱف قڂـی ٰفؼ ڂ دبچبي ـڂ اق ـڂی ټیك دبییٿ ٴؿاٌز. ٬ّؽ ثبق ٰفؼپ دڃؼـ ـڂ ؼاٌشٻ 

 .ٰڅ ثب ؼوز ټبڀٟ ٌؽ. ٸجػځؽ ټبویؽڄ ایىشبؼٺ
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ً سٽبٺ و١یٻ ـڂ ٰفؼڄ ثڃؼٺ سب ثب غٹ٭یبسً ٰځبـ ثیبٺ ثب ټكاضٽشبي ثب ِٽیٽیشبی ثی ټځٙ٭ً...ثب اق یٱىبٶ دی

. ثڃؼ سٹع سیكڂ ڀٵبچً. ثبٌٻ ؼاٌشڅ ڂاٰځٍی زڅ ؼڂڀىشٻ ڀٽی ڂ ثڃؼٺ  ڀیٍڃ ٰځبیڅ چبي؛ اټب ضبال ټىشبِٷ

 دٍز اڂیك طًِج اڂٶ ـ٨شڅ ٌىشڅ اسڃ غٗ ثی ٰز. ا٩ٌشڅ ټد١ؽ ٨في ټڃچبی...زفڂٰیؽڄ ڂ دمټفؼڄ ٜبچفي

 ثڃؼ ا٨شبؼڄ چبي زٍٻ سڃ غڃپ. ثبقي ویځڅ قیف سب ؼٰٽڅ ٘ڃوی دیفاچٿ اڂپ ثب ٌؽ خڃیؽڄ اؼاټه ټثٷ ِځؽٸی

 .ڀجڃؼ ڀفټبٶ اثؽاً... ڀجڃؼ غڃة اِال ڂ١ٔیشً  غڃاثی. ثی اق

 .ټیشڃڀی ثفی _

بی ـیكڂ ؼـٌز دڃؼـ ٬ڇڃڄ چبی ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ سڃ اة خڃي ضٷ ٰفؼ. غیفڄ ڀٵبڄ ټبٲ ده قټیځڅ ٬فټك ثب ٬ٹت چ

 :و٩یؽ ٌؽ ڂ ثب ڀیٍػځؽڄ سٹػی ثؽڂپ ایځٱڅ وفثبال ٰځڅ ٴ٩ز

 .٨فؼا ټیؽٺ ڂاوز ثٍڃـڀً _

ڀ٩ىی ٴف٨شٻ...غیٹی سالي ټی ٰفؼٺ زیكی ثڅ ـڂي ڀیبـٺ ڂ ضبٸً ـڂ ڀذفوٻ...ایٿ ٘فق ـ٨شبـ ث١ؽ اق ؼاؼپ 

 .اڂپ ضٹ٭څ ؼـوز ڀجڃؼ

یؽ. س١دت ڂ اغٽی ٰڅ ٰفؼ غڃڀؽٺ. وف ثبال ؼوز سڃ خیجٻ ثفؼٺ ڂ ٴڃٌی ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ. ڀٵبچً زفغ

 .اڂـؼ ڂ ټىش٭یٻ زٍٻ چبٺ ـڂ ڀٍڃڀڅ ٴف٨ز... ثب اـاټً ثڅ ٜبچف وبغشٵی دفویؽ

 ایٿ زیڅ...؟_

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ

 .اټبڀشیز...ؼیفڂق ڂاوڅ غڃؼٺ ٴڃٌی غفیؽٺ_

 :خب غڃـؼ. ضبال ٰٽی ٠ّجی ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اچىشڅ اق ثیٿ ؼڀؽڂپ چبی وبثیؽڄ ٌؽي ٴ٩ز

 .ٿ ایځڃ ڂاوڅ سڃ غفیؽٺټ_

 .ڀیبقی ڀیىز...اڂڀ٭ؽـی ؼاـٺ ٰڅ ڂاوڅ غڃؼٺ ثػفٺ _
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غٍٻ ڂ ڀ٩فر سڃ ِڃـسً ټڃج قؼ. ټٱثی ٰفؼ غیفڄ غیفڄ ڀٵبچٻ ٰفؼ. ڀٽی ؼڂڀىز ثڅ زڅ ثڇبڀڅ ای غ٩شٻ 

 .ٰځڅ. ثڅ قضٽز غڃؼي ـڂ ٰځشفٶ ټی ٰفؼ. ڀیً غځؽی قؼ

 ٰڅ ضبال..ثڃؼ ثبق ڀیٍز ټڃ٬ٟ اڂپ زفا  ڀیىز؟چؽیڅ ای ٰڅ ثڅ وٹی٭څ غڃؼر ڂاوز غفیؽٺ ټیٵی ڀیبقی    _

 .ٌؽٺ؟ دیبؼڄ ټیٹیڃپ زځؽ

ٰبټال ټٿ ـڂ ثیٿ ؼڂ ٌػّیز ټشٕبؼٺ ٴیف اڀؽاغز. خڃاثی ڀؽاٌشٻ. ثفای ٸطٝڅ ای غڃؼٺ چٻ ٴیح ٌؽٺ 

اضىبن ټی ٰفؼٺ اق خبی ؼیٵڅ ڀبـاضشڅ ڂ وفټٿ غبٸی ټیٱځڅ؛ اټب ثڇً ض٫ ټی ؼاؼٺ. ٴڃٌی اـقڂڀی ڀجڃؼ ڂ 

 .ثب ٌفټځؽٴی ڂ ڀبـاضشی ٰڅ ڂا١٬ب ټی ٍٰیؽٺ ِؽاٺ ٬بِف ٌؽ ٰبټال ثی ٨ٱف

 .ټٿ ضشی یبؼٺ ڀٽیبؼ اقر ٴف٨شڅ ثبٌٻ... یب وٹی٭څ ٺ ؼغیٷ ثبٌڅ_

_... 

 .ؼـوشڅ ٰڅ ټفیٕٻ اټب چځڃق ٠كر ڀ٩ه ؼاـٺ_

 .ڀٵبچً ٘ڃـ غبِی ٌؽ. ؼوز ثڅ ویځڅ سٱیڅ ثڅ دٍشی ِځؽٸی ؼاؼ... ثڅ ڀٝفٺ سٽىػف اټیك ٌؽ

  .٭ڃ٬ٻ ٰٻ ٰٿچفز٭ؽـ ٌؽڄ...اق ض _

سٹ٩ٿ ـڂی ټیكي قڀٳ غڃـؼ ڂ ٨فِز خڃاثی ڀؽاٌز. غیفڄ غیفڄ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ٘ڃـی ٰڅ ٸطٝڅ ای 

ڂوڃوڅ ٌؽٺ ٴڃٌی ـڂ زځٳ ثكڀٻ ڂ اق قیف ڀٵبڄ سیفڄ ٌؽڄ ٰځٱبي ٴفي ٨فاـ ٰځٻ ڂ ثٵٻ ٤ٹٗ ٰفؼٺ... اټب ثب 

 ...اة ؼچٿ ٬ڃـر ؼاؼڀی ٸت قؼٺ

 .غڃؼٌڃ ٍٰز_

 .یٱف ڂ اٸڃیی ٴ٩ز. ِؽای قڀی ڂ ٴفیڅ چبی خی٣ ټبڀځؽڄ ثسڅ ای ثٹځؽ ٌؽثؽڂپ ٴف٨شٿ ڀٵبچً قؼ ـڂی اوذ

 ...والٺ ا٬ب ٘ڃ٨بپ _

_... 

 .ٰی ټیبییؽ...ټٿ ؼیٵڅ ثبیؽ ثفٺ _
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ټٍػُ ٌؽ چځدفي ـڂ دبـڄ ټی ٰفؼ سب ِؽاي ـڂ اق ثیٿ خی٣ ثسڅ ثڅ ٴڃٌی ثفوڃڀڅ. ثسڅ ـڂ ثڅ چالٰی 

 .یفڄ ٴڃٌی ٌؽثڃؼ. ثی اـاؼڄ ڂ ؼٸىڃق وفی غٻ ٰفؼڄ ڀٵبچٻ ڀٵفاپ، غ

٘ڃ٨بپ ثؽسف اثفڂ سڃ چٻ دیر ؼاؼ ڂ زٍٽً ټ١ٙڃ٦ سٹ٩ٿ ٌؽ. ٴڃٌی ـڂ ثڅ وف٠ز ثفؼاٌز ڂ ثی والٺ ڂ ثی 

 .خڃاة قپ دفویؽ

 .ؼٸجف زفا ٴفیڅ ټیٱځڅ؟...سڃ اڂپ خب زیٱبـڄ ای؟ ثسٻ ٧١ٔ ٰفؼ_

_... 

 ...ټٵڅ ثبـ اڂٸشڅ ڀٵڇً ټیؽاـی...ثڇبڀڅ زی _

ٰٻ ٰٻ ثب ڀ٩ه ڀ٩ه قؼپ چبیی اق خڃاة چبی ثی وفڂ سڅ قپ ٰڅ ٨٭ٗ اِال ټدبٶ ثڅ قپ ثی ڀڃا ڀٽی ؼاؼ ڂ 

 .اڂا خی٥ً ثڅ ټٿ ټی ـویؽ ِؽا ثٹځؽسف ټی ٰفؼ

... "االپ ټیبٺ"یٱؽ١٨څ ٘ڃـی ڀٵبچً ـڂ ثبال ٍٰیؽ ڂ ٰځدٱبڂی ټٿ ـڂ دبییؽ ٰڅ غدبٸز قؼڄ ٸجی ٴكیؽٺ ڂ ثب 

 .اڂپ، ٠ؿـغڃاچی ٰفؼٺ ڂ ٠٭ت ٍٰیؽڄ اق اسب٪ ثیفڂپ قؼٺ "ڀفی

 وٽز ثڅ. ثفؼاٌز اسب٬ً اق زیكی ثٍڅ سب ثڃؼ چب ضف٦ ایٿ اق سف قـڀٳ ٘ڃ٨بپ. ثفٺ ضبال چٽیٿ ؼاؼٺ  سفخیص

 وف دٍز اق ـڂ دبچبي ِؽای ٰفؼٺ ټی ټفست ـڂ ټیكٺ ـڂی ٰڅ ضیځی ؼـ. اڀؽاغشٻ ٺ ٌڃڀڅ ـڂ ڂ ـ٨شٻ ٰی٩ٻ

 .یڃټؽټ ثیفڂپ ؼوز ثڅ ٰی٧ دڃٌیؽڄ ٰز. ٌځیؽٺ

 .زفا سب ایٿ وب٠ز ټڃڀؽی؟_

فغیؽٺ. اغٻ ؼاٌز. ڀٵبچٻ ثڅ ؼوشً ثڃؼ ڂ ٩٬ٹی ٰڅ ڀسفغیؽ ڂ سڃ ؼوز ڀٵڅ ؼاٌز. ڀبغڃؼاٴبڄ ثڅ ٘ف٨ً ز

 .ٸجػځؽی قؼٺ

 .ټیػڃاوشٻ ٰبـا ٠٭ت ټڃڀؽټڃ اڀدبٺ ثؽٺ_

 .وفی سٱڃپ ؼاؼ...خؽی ڂ غٍٯ

 .ټی ـوڃڀٽز_
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ی اق ایځٱڅ ټی غڃاوز ثفڄ ٸجػځؽڄ ٺ ڂوڃوڅ ٰځځؽڄ ٌؽ...ضبال ڂ٬شً ثڃؼ؛ ؼیٵڅ زځیٿ ٨فِشی ثڅ ؼوز ڀٽ

 .اڂـؼٺ

 .ټٽځڃپ...ټیػڃاٺ یٱٻ ؼیٵڅ ثبٌٻ سب ڂاوڅ ٨فؼا ٰبـی ڀٽڃڀڅ_

وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ سب یٯ ٬ؽټیٻ خٹڃسف اڂټؽ. ڀٵبچً یٯ ؼڂـ ـڂی ټیك، ویىشٻ غبټڃي ڂ ٰی٧ ـڂی ٌڃڀڅ ٺ 

 .زفغیؽ ڂ ثب ٰٹیؽ سڃ ؼوشً اٌبـڄ ٰفؼ

 .٨ٱف ټیٱفٺ ټی غڃای ثفی_

ثٍٻ. ثڅ ـڂی غڃؼٺ ڀیبڂـؼٺ ڂ خؽی ثب اثفڂ ثبال ؼاؼڀی  اوشفوٻ ڀٽی قاٌز قیبؼ ثڅ زٍٻ چبي ټىش٭یٻ غیفڄ

 :ٰڅ ٰبټال ټٍػُ ټی ٰفؼ وڃاٸً ثی ټ١ځی ڀٵبچٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ ٰی٧ ـڂ ٌڃڀڅ ٺ ُ ٴ٩شٻ

 .زیكی اق سڃي القٺ ؼاٌشٻ _

یفڂپ اڂـؼٺ . زیكی ڀٵ٩ز ڂ ث ٬فَ  چٽیٿ ٘ڃـٰڅ ـڂی ٌڃڀڅ ٺ ثڃؼ ؼوشٻ ـڂ سڃ ٰی٧ زفغڃڀؽٺ ڂ ثىشڅ ای

 .شڅ ثڃؼخؽی ثڇٻ زٍٻ ؼڂغ

 .ثبال ٴف٨شٻ

 .ثبیؽ چف ی وب٠ز ثػڃـٺ _

ثبڂـ ڀٽی ٰفؼٺ ثڅ ایٿ اوڃڀی ؼـڂ٢ ثٵٻ. ٧ٰ ؼوز چبٺ ٠ف٪ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ سالي ټی ٰفؼٺ اق ڀٵبڄ ثفڀؽڄ ي 

 .اـڂٺ ثبٌٻ

ٰی٧ ـڂ ـڂی ټیك ٴؿٌشٻ ڂ ثڅ وٽز اثؽاـغڃڀڅ ـ٨شٻ سڃ دیر دٹڅ چب ڀ٩ه اوڃؼڄ ای ٍٰیؽٺ؛ اټب ٨٭ٗ ثفای زځؽ 

ـڂ ٘ڃ٨بپ ـڂ ؼڂوز ڀؽاٌشٻ. اٸٱی ؼڂـ غڃؼٺ سڃ اثؽاـغڃڀڅ زفغیؽٺ سب ثیٍشف اق ایٿ ٌٯ ڀٱځڅ. ؼڂ  ثبڀیڅ ... ایٿ

كٺ ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ٴڃٌیٻ ثیٿ ؼوشً ثڃؼ. ټی وٽز وفخبي، چځڃق. ثڃؼ ڀف٨شڅ  ؼ٬ی٭څ قټبپ ٴؿٌز سب ثبال ثفٺ.

 !ثفـویً ټی ٰفؼ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 257 

چٻ ټیٱٍڅ ٬ؽٺ چبٺ سځؽسف ټیٍٿ. ثڅ  چٽیٿ ٰڅ ِؽای دیبټً ثٹځؽ ټیٍڅ ڂ ثیٿ ؼوشً ټی ٸفقڄ ڂ اغٽی سڃ

٘ف٨ٻ زفغیؽ ٬جٷ اق ایځٱڅ ٴڃٌی ـڂ ثؽڄ س٭فیجب اق ؼوشً زځٳ قؼٺ. ټ٥ك ٸ١ځشیٻ اق ڀ٭ً ثىشٿ اوٻ ټفسٕی 

ـڂی ٩ِطڅ چځٳ ٰفؼ. ٌبڀه ثڃؼ یب ٬ىٽز غبڂـی ٌؽ ټفسٕی؛ اټب ثبقچٻ ڀٵبچً س٥ییف ـڀٳ ؼاؼ ٰؽـ ٌؽ 

 :ٯ چبی ٬ڇڃڄ ایً ٴ٩زڂ ـیك ٰفؼڄ ثب ټسٵیفی ٰڅ دبٌیؽڄ ثڃؼ سڃ ټفؼټ

 .ټجبـٮ ثبٌڅ_

ټجبـٮ ثبًٌ ؼڂ دڇٹڃ ثڃؼ. ثڃی ٌف ټی ؼاؼ. ٰځبیڅ ؼاٌز ڂ ڀیٍی ٰڅ قثڃڀٻ ـڂ ثځؽ اڂـؼ سب اق ؼڂ ال ٰفؼپ 

 .خٽٹڅ اي ثذفوڅ. اق ایځٱڅ یٯ ٌجڅ خبي ـڂ ټفسٕیبیی ٴف٨شڅ یب ٴڃٌی ٰڅ ڀڃ ٌؽڄ

 ..ټٽځڃپ_

 .ِؽاٺ ټی ٸفقیؽ

 ٌٽبـڄ ار زی؟ چٽڃپ ٬جٹیڅ وز؟ _

 ..ڂویٻ ٰبـسڅ وز...سڃ ثب چفٰؽڂٺ ؼڂوز ؼاٌشی سٽبن ثٵیفؼ_

ٸ١ځز ثڇز ٰڅ ثبقچٻ ڀیٍػځؽ قؼی. ڀٍڃپ ڀٽی ؼاؼ ثڅ غب٘ف ؼٶِ سڃ اڂپ غٗ ڂ ڀٵڅ ؼاٌشٻ ڂ ثبثز ٠كر ڀ٩ىٻ 

 سب ڀٍىشٻ ِځؽٸی ـڂی ای ؼ٬ی٭څ دځح. قؼ ثیفڂپ ؼـ اق ڂُ  ٴ٩ز والټشی  ٴڃٌی ـڂ ده ؼاؼٺ. ضف٨ی ڀكؼ ثڅ

 زٯ ڀٵڇجبپ ثب ـڂ ثًٍ ڂ غڃي ڂ دبـٰیځٳ اق ـڂ ټبٌیځً اڂټؽپ ثیفڂپ دځدفڄ ٍزد اق. ٰځٻ سبقڄ ڀ٩ه

ؽڂ٪ ٰڃزیٯ قیف ِځ ٴبڂ ـویؽ ؾچځٻ ثڅ ٰڅ خبیی اڂٸیٿ. قؼٺ ـڂ زفا٢. ؼڂیؽٺ اسب٬ً ٘ف٦ ثڅ. ثڃؼٺ ٰفؼڄ

ټیكي ثڃؼ. ـټكي ـڂ ثٹؽ ثڃؼٺ. غڃؼي زځؽثبـی وفدفڂلڄ چب خٹڃ زٍٽٻ قؼڄ ثڃؼ. ثی ٬ّؽ ڂ ٤فْ اڂپ 

ضڃاوٻ ثڅ ٌٽبـڄ چبیی ٰڅ ـڂی ٩ِطڅ ي ټیكؼ ثڃؼ. ټفا٠بر چٻ ڀٽی ٰفؼ ثڅ ٬ڃٶ ضدشی ٬بڀڃپ ټڃ٬ٟ چب 

ٌفٰز ا٠شٽبؼ ثڃؼ. ـڂی ؼڂ قاڀڃ ڀٍىشٻ. چځڃق ڀكؼڄ ؼڂڀڅ چبی ٠ف٪ ـڂی دیٍڃڀیٻ ـاڄ ټی ٴیفپ. ؼوشٻ ټی 

اټب ؼڂټی. ثب ِؽای  اڂٸی ـڂ قؼٺ...اٌشجبڄ ثڃؼ 8454یب  5484ٸفقڄ ڂ ٰؽ ـڂ ټیكڀٻ. ثیٿ ؼڂ ـ٬ٻ اغف ټڃڀؽڄ ثڃؼٺ. 

سیٯ غڃي اچځٵی ثبق ټیٍڅ. غڃٌطبٸی ڂ چیدبڀی ٰڅ سڃ خڃڀٻ ا٨شبؼ ـڂ ڀٽی سڃڀٻ اڀٱبـ ٰځٻ. چیځی ٍٰیؽڄ 

سځؽ سځؽ ثفٴڅ چب ڂوځؽچب ـڂ ثیفڂپ ټیٱٍٻ. اـٺ اـټبپ زځؽخبیی ثڃؼ. چٽڅ ـڂ سڃ ٰی٩ٻ دیسڃڀؽٺ. ٨فؼا ٬جٷ اق 

پ ایٿ چٽڅ ثفٴڅ ڂ وځؽ غڃـؼ ثڅ ٌځبوځبټڅ خٹؽ ٬فټك، اڂټؽڀً ثبیؽ چٽڅ ـڂ وفخبي ثفټی ٴفؼڂڀؽٺ. ؼوشٻ ټیڃ
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 قڀٳ ِؽای. ٰفؼٺ ثبقي ٨ٕڃٸی ٤فیكڄ ـڂی اق ٌبیؽچٻ ڀبغڃؼاٴبڄ  چٻ ثیځً ثڃؼ.A5   س٭فیجب ٬ؽیٽی. ثفٴڅ

ثٹځؽ ٌؽ. سڃخڅ ای ڀٱفؼٺ. ؼٸؽاـ سڃ٨ی٭ی...زٍٻ چبٺ ٸطٝڅ ای سبـ ٌؽ. ؼڀیب ؼڂـ وفٺ زفغیؽ ٠ٱه  ٴڃٌیٻ

 .!چفٰی ثڃؼ ڂٶ ٰٿ ڀجڃؼ...ز٭ؽـ ټٹڃؼی ٴڃٌیٻ ثؽ ِؽا ثڃؼ _ز زخ ـڂ ؼیؽویبڄ ڂ و٩یؽ اڂپ ثبال وٽ

ٸت چبی ز٧ ٌؽڄ ٸفقڂڀٻ ٨بِٹڅ ٴف٨ز اق ثڇز ڂ س١دت. سذً ٬ٹجٻ ثب ٩ِطڅ ؼڂٺ ٌځبوځبټڅ ڂ ڀػڃـؼپ ټڇف 

ثب٘ٷ ڂ اڂپ ڀبٺ چٽىف ٌؽر ٴف٨ز. ڂا ـ٨شڅ ـڂی قټیٿ ڀٍىشٻ. ِؽا ٬ٟٙ ٌؽ ڂ ثال٨بِٹڅ دیبٺ اڂټؽ... چٽڅ 

   .ؼـڂ٢ ٴ٩شڅ ثڃؼ. ثفٴڅ ـڂ ثبق ٰفؼٺ. ِی٥څ ڀبټڅ ثڃؼ....الٸڅ چبؼیبپ زیكڂ ثڇٻ

دڃقغځؽی قؼٺ... ثب دیبٺ ؼڂٺ ڂ قڀٳ الټّت ٬ٟٙ ڀٍؽڀی، ٴڃٌیٻ ـڂ ثفؼاٌشٻ ٬جٷ اق اٸڃ ٴ٩شٿ ثی ضه ڂ ضبٸٻ 

ڂ ِؽای ؼاؼ غبڂـی ڂ غٍٯ ٰفؼپ ضه ضبٸز سڇڃ٠ٻ اق ثكپ ثڅ زبًٰ یٱجبـڄ اق دٍز ٍٰیؽڄ ٌؽٺ ڂ خی٥ٻ 

 .یؽڄ ٌؽڀٻ اق ؼـؼ ـڂی ټیك یٱی ټیٍڅثب ٰڃث

سڃـڂغؽا "سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ِؽایی ٰڅ چڃاـ ٌؽ ـڂی وفٺ، سٿُ ثؽڀٻ ـڂ ٸفقڂڀؽ. خی٥ٻ اق ڀ٩ٙڅ سڃ ضٹ٭ڃٺ ټڃڀؽ ڂ 

  .اٸشٽبوی ٤یف اـاؼی ٰڅ اٌٱٻ ـڂ ؼـاڂـؼ "

 .ټیٱٍٽز ایځجبـ _

 ... ٘ڃ٨بپ سڃـڂغؽا ثڇز سڃٔیص _

 ...غ٩څ ٌڃ_

 ...ټُفؼٺ ؼـ خب....اټب

 ...٘ڃ٨بپ...ټٿ اڂټؽڄ...ثڃؼٺ..._

ثی سڃخڅ ثڅ ؼـؼی ٰڅ سڃ خڃڀٻ اڀؽاغشڅ ثڃؼ ڂ ٠دك ِؽایی ٰڅ ثڅ قڂـ اق ټیڃپ ڀ١فڄ چبي اق غٍٻ ټی ٌځیؽ 

 .یٯ ڀ٩ه چڃاـ قؼ

 ٨٭ٗ ثٵڃ سڃ اسب٪ ټٿ زڅ ٤ٹٙی ټی ٰفؼی؟_

_... 
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 .٤یف ڄ*ـقڄ*ٴفی ؼقؼی ٺ ثٹؽ ثڃؼ؟_

ڃ ـڂٺ؛ ٘ڃـی ٰڅ قیف ؼوشً اق ض٭بـر ٸفقیؽٺ ڂ ثی ٰٹٽڅ ـٰیٯ ٴ٩شڅ ٌؽڄ سڃ خٽٹڅ چبي ـڂ س٧ ټیٱځڅ س

 .خی٣ قؼٺ "غ٩څ ٌڃیی"اغشیبـ اق وَفِ غٍٻ 

 .سڃ ض٫ ڀؽاـی ثب ټٿ ایځدڃـی ضف٦ ثكڀی _

وفٺ  "ڀٍڃڀز ټیؽٺ"خفی سف ٌؽڄ، سٯ غځؽڄ غڃ٨ځبٮ ڂ دفسٽىػفی اق ایٿ ٌدب٠شٻ قؼ... یٱؽ١٨څ ثب ٴ٩شٿ 

 .دٍز وفٺ ٴؿاٌشڅ ټطٱٻ، ثب ٸت ثڅ ټیك ٰڃثڃڀؽٺ ـڂ ثب ٌبٶ دیسیؽڄ ٌؽڄ ؼڂـ ٴٹڃٺ ثٹځؽ ٰفؼ ڂ ؼوز

ٸت چبٺ اق ؼـؼ ثڅ چٻ ؼڂغشڅ ٌؽپ. ڀبٸڅ ای ټثٷ قڂقڄ وٳِ خڃپ ؼاؼڄ، اق ؼچٿِ ثی ضىٻ غبـج ٌؽ. ٌڃـی 

غڃپ ٸت چبی ڂـٺ ٰفؼٺ ـڂ ثؽسف وڃقڂڀؽ. چ٭ٻ چ٭ٻ ثی ِؽا ٌؽ. ؼٶ سفٰڃڀؽٺ ؼـ ثفاثف ایٿ اؼٺ وځٳ ٌؽڄ. 

ڃؼ...ثب سڅ ټڃڀؽڄ خڃپ سڃ سځٻ ؼوز ڂ دب قؼٺ سب ثفٴفؼٺ ڂ ِڃـسً ـڂ ثجیځٻ. ٬ىٻ ټی غڃـؼٺ ایٿ اؼٺ ٘ڃ٨بپ ڀج

 .اڀٵبـ ټی غڃاوشٻ سڃ ثی ٨ڇٽی اـڂٺ ثٍٻ سب ثبڂـ ٰځٻ

 .ؼوشز ثب اڂپ ټفسیٱڅ سڃ یٯ ٰبوڅ وز...اـڄ؟ ټی ٍٰٽز_

خڃڀٻ ثڅ دبچبٺ اق س٭ال قیبؼ ڂ ثی ڀ٩ىٻ ٴیف ا٨شبؼ ثیٿ سځی ٰڅ ضّبـ سځٻ ٌؽ. سىٹیٻ ٌؽڄ ثی ضفٰز اق سفن 

ټیك زځٳ قؼٺ. ثؽپ ٰفغشٻ سبة ڂقڀً ـڂ ڀؽاٌز. ایځجبـ اق غدبٸز ٸت ٴكیؽٺ ڂ ٴفیڅ وف ؼاؼٺ. ایٿ چٽڅ 

 .ڀكؼیٱی ٌفٺ اڂـ ثڃؼ

ټڃچبی ؼټڅ اوجی ٌؽڄ ٺ، اویف ؼوشً ٌؽ...وفٺ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼ. ثب چٽڃپ وڃقٌی ٰڅ سڃ ټ٥كٺ اق ـیٍڅ ٰځؽڄ 

ٿ اچىشڅ ڂ ڀفټی ٰڅ اِال وځػیشی ثڅ ِؽاي ڂ ڀ٩ه ٌؽڄ ټڃچبٺ دیسیؽ. ٰځبـڄ ٴڃٌٻ وف غٻ ٰفؼ ڂ ثب ٸط

 .ڀ٩ه قؼپ چبی ٠ّجیً ڀؽاٌز ٤فیؽ

 .ڀجبیؽ ثڇز ا٠شٽبؼ ټی ٰفؼٺ_

 .ؼوشٻ ـڂ دیسڃڀؽ ڂ ثب غٍٽی ٰڅ سڃ ِؽاي ټڃج ټی قؼ یٱجبـڄ ٨فیبؼ قؼ

 سڃ ڂ غبڂـی ټځڃ زی ٨فْ ٰفؼیٿ...؟_
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ؽ ڀٽیكاٌز خڃاة ثؽٺ...ٸطٝڅ ای ِؽای چ٫ چ٭ٻ ثب ٴیدی ٰڅ اق ضف٦ چبي ڂ ؼـؼی ٰڅ سڃ ٬ٹجٻ ټی دیسی

چٻ اټبپ ڀٽی ؼاؼ؛ خك ڀبٸڅ ای ٰڅ ثب ٰڃثڃڀؽپ ؼڂثبـڄ وفٺ ثڅ ټیك ثڅ خی٣ ١ٔی٩ی ـویؽ. ؼیؽٺ سبـڄ ٌؽ ؼڀیب ؼڂـ 

 .وفٺ زفظ ڂ ٨ٹٯ ٌؽ؛ اټب ؼـؼ ثب ثفؼپ اوٻ اغف خٽٹڅ ي ثی ټ١ځی ٌؽ

 .سڃ ـیٍڅ ر غفاثڅ... ؼٸؽاـ_

ثڅ خفٺ ؼٸؽاـ ... ټ٥كٺ ثڅ ٰبـ ا٨شبؼ...اڂپ ٠ٱه ویبڄ ڂ و٩یؽ وڅ ؼـ  ؼٸؽاـ...؟ ثبقچٻ ٌؽڄ ثڃؼٺ ؼٸؽاـ...ثبقچٻ

 و١ی. ٰځٻ اـڂټً ٰفؼٺ و١ی  زڇبـ...اڂپ ټڇف ثب٘ٷ ڀٍؽڄ ڂ ایٿ چفثبـ اٌشجبچی ٴف٨شځٻ ڂ سٱفاـ ؼٸؽاـ!.

 ٠ٹز سبقڄ ڂ ثڃؼ ٌؽڄ ثبق چبٺ زٍٻ. ٨فڀٵیىٻ ټٿ ث٩ڇٽڃڀٻ ثڇً سب ٰځٻ ٰځشفٶ ـڂ چبٺ قؼپ ڀ٩ه ڀ٩ه ؼاٌشٻ

 ...چٻ ټٿ. ثڃؼ وبغشڅ اقي ؼٸؽاـ ٰڅ ثڃؼ ٌؽڄ وڃڀبټی ٘ڃ٨بپ. ٨ڇٽیؽٺ ټی ـڂ ي ؼڂٴبڀڅ چبی بـیـ٨ش ثؽ

 :ِؽاٺ ٠بخكاڀڅ ٸفقیؽ ڂ٬شی ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ثی ڀ٩ه ٴ٩شٻ

 .ټٿ ٨فڀٵیىٻ ٘ڃ٨بپ....ټځڃ ثجیٿ_

 .ٴفیڅ ٺ ٴف٨ز

 .ټٿ ؼٸؽاـ ڀیىشٻ_

فڂپ ثیبؼ. ٴؿٌشڅ ای ٰڅ ثؽسفیٿ سفن ثڅ ٘فق ٠دیجی سڃ ؼڀیبیی ٤ف٪ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ڀٽی غڃاوز ثبڂـ ٰځڅ ڂ ثی

چب ـڂ ڂاوً وبغشڅ ثڃؼ. اق ٴڃٌڅ زٍٻ ثف٪ ڀ٩فر ڂ ٰیځڅ ي ـڂ ضه ټی ٰفؼٺ؛ اڀٵبـ ضف٦ چبٺ ـڂ ڀٽیٍځیؽ 

 .ڂ ټٿ ـڂ ڀٽی ؼیؽ

  :ڀیٍػځؽی ضڃاٸٻ ٰفؼ. ثب چٽڃپ ِؽا غ٩څ ڂ غ٩ځبًٰ اق ثیٿ ؼڀؽڂپ چبی ٰٹیؽ ٌؽي ٴ٩ز

 .ؼٺ. سڃ ٸیب٬ز چیسی ـڂ ڀؽاـیثبیؽ اق اڂٶ ټثٷ ا٥ٌبال ؼڂـثفر ثبچز ثڃ_

اق چیكی ڂ ضىی ٰڅ اق ضف٦ چبي ٴف٨شٻ ڂ ؼوشی ٰڅ ٍٰیؽڄ ٌؽ دٍز وفٺ ڂ ڀٵبچی ٰڅ ټیىڃقڂڀؽ؛ ڀؽیؽڄ 

ټی ؼڂڀىشٻ ڂخجٻ ټی ٰفؼ... ڂضٍز قؼڄ ٌفڂٞ ثڅ ؼوز ڂ دب قؼپ ٰفؼٺ... ثیٿ اڂپ چیٱٹی ٰڅ ٴیف اڀؽاغشڅ 

ب ثٹٱڅ ټ١دكڄ ای ثٍڅ. ٰبـ ڂ ـ٨شبـچبي ؼوز غڃؼي ثڃؼٺ ـاڄ ؼــڂیی ڀؽاٌشٻ. ِؽاٺ ـڂ ثڅ وفٺ اڀؽاغشٻ س

 .ڀجڃؼ ٰڅ ضف٨ی ڀٽیكؼ اق ٴبڂ ِځؽڂ٬ی ٰڅ ؼـي ثبق ثڃؼ. چڃي ڂ ضڃاوً خب ؼیٵڅ ای ثڃؼ
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 .ثڅ اٸشٽبن ا٨شبؼٺ اق ڀیز ٌڃ ټی ٰڅ ؼـ وف ؼاٌز... اق ضه ڀبغڃٌبیځؽی ٰڅ اق ضف٦ چبي ٴف٨شٻ

 .ثكاـ ثڇز سڃٔیص ثؽٺ. ..غڃاچً ټیٱځٻ_

ڂـ ؼوشً خٽٟ ٌؽ. وفٺ ـڂ ٘ڃـی ثڅ ټیك ٨ٍفؼ ٰڅ زٍٻ خٽٟ ٰفؼٺ اق ؼـؼ ڂ الٶ ٌؽٺ اق ټڃچبٺ ثیٍشف ؼ

 .ڀ٩ٙڅ

 .ِؽای اـڂٺ ڂ ڀ٩ه چبی ٰڃـڄ ایً ـ٠ٍڅ سڃ خڃڀٻ اڀؽاغز

غ٩څ ٌڃ ٨٭ٗ غ٩څ ٌڃ...ټٿ سڃ ـڂ اق ض٩ٝٻ ؼٸؽاـ...ایځجبـ زٍز ټفسٕی ـڂ ٴف٨شڅ...ثبقٺ ټیػڃای ؼڂـٺ _

 .ز ا٠شٽبؼ ټی ٰفؼٺثكڀی...ثڇٻ ؼـڂ٢ ثٵی...ټٿ ڀجبیؽ ثڇ

ؼیؽڄ ثڃؼ دیبٺ چب غبڂـی ـڂ غڃڀؽڄ ثڃؼ. ټٿ ِٴڃي ؼـاق ٨ٱف ټی ٰفؼٺ اوٽً قیبؼی غبِڅ! قیبؼی غبِڅ ٰڅ 

  .٘ڃ٨بپ ـڂ ټدجڃـ ثڅ ٥٘یبپ ٰځڅ

 ... ټٿ ٨٭ٗ ټؽاـٮ اـټبڀڃ _

ضف٨ٻ خی٣ ٌؽ ڂ٬شی ثب یٯ ضفٰز ثفٺ ٴفؼڂڀؽ ڂ ؼوشً ثی ـضٽبڀڅ...ڀڅ ڂضٍیبڀڅ ثڅ ؼڂـ ودب٦ ټبڀشڃٺ 

ىجیؽ ڂ یٱجبـڄ اق چٻ ٍٰیؽ. ِؽای ـیكي ؼٰٽڅ چب ـڂ وفاټیٯ چب ٴڃٌٻ ـڂ قؼ. ټٙٽئٿ ٌؽٺ ؼیٵڅ چٽڅ ز

 .زیك سٽڃٺ ٌؽ...ؼیٵڅ ـاڄ غالِی ڀجڃؼ...ثڅ چٽیٿ وبؼٴی. ؼچځٻ سٹع ٌؽڄ، قثڃڀٻ ثځؽ ٌؽ. ـڂضٻ ٨فاـی ٌؽ

 غڃپ. ٨ڇٽیؽ ڀٽی. ٰفؼٺ سٱفاـ  "ڀیىشٽی ؼٸؽاـ"ؼوشً ـڂ ده قؼٺ ڂ ثب ٠دك ڂ ڀبثبڂـاڀڅ ٘ڃ٨بڀی ٸت قؼٺ ڂ 

 ټځڃ سڃ"...ٰفؼ ټی سٱفاـ ٨٭ٗ ٌؽ ڀٽی ضبٸیً زیكی ثڃؼ؛ ٰجڃؼ ِڃـسً. ثڃؼ ٴف٨شڅ ـڂ چبي زٍٻ خٹڃی

 ...ي اغفٺ ـڂ ٰفؼٺ ڂ ثبخی٥ی ٨فیبؼ قؼٺسال. "ٍٰشی

 ...ټځڃ ثجیٿ ٸ١ځشی. ټٿ ؼٸؽاـ ڀی_

ڃؼڀٻ غ٩ٻ ٰفؼ. ـٴڅ ثبؼ ٰفؼڄ ؼوز دب قؼڀٻ یٱؽ١٨څ سڃ دیسً ؼوشٻ ٴٻ ٌؽ.. سڃ ؼچځی ٰڅ قؼ ثڅ خفٺ ؼٸؽاـ ث

ٴفؼڀً ڂ٠ف٬ی ٰڅ ـاڄ ٴف٨شڅ ـڂ دیٍڃڀیً...قثڃڀٻ ـڂ ثځؽ اڂـؼ ڂ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰفؼٺ ؼٸؽاـ زیٱبـ ٰفؼڄ؟ اڀش٭بٺ 

 .زی ـڂ اق ټٿ ټی ٴف٨ز؟ ڀبسڃاپ ؼـ ثفاثفي ټبر ٌؽٺ. ڀٵبچً ٰفؼٺ ثب زٍٻ چبی ٴفیڃپ
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ڂ ـڂی ٴیدٵبڄ قغٽیٻ ـڂ ثڃویؽ... ڀجٓ ؼاـ ؼوز ٍٰیؽ ـڂی غڃپ ـاڄ ٴف٨شڅ ـڂ دیٍڃڀی ڂ ٸجٻ. وف غٻ ٰفؼ 

 .ـیشٻ ٴف٨ز ٬ٹت ڂ ؼٸٻ ڂ ٴځدٍٯ ڂاـ ثی دځبڄ ټسبٸڅ ٌؽٺ

زٍٻ چبي ٤ّڅ ؼاـ اٌٱی ٌؽ اق ایٿ ڂاٰځً ڂ سفوی ٰڅ اق ڀٵبچٻ ټی غڃڀؽ. ټىشبِٷ ثڃؼ ڂ ٴیح. ټی 

ڀ٩فر ټی  سڃڀىشٻ سڃؼڄ ای اق ؼـؼی ٰڅ سڃ زٍٻ چبي ثڃؼ ـڂ ؼـٮ ٰځٻ. ثڅ ٘فق ثی ـضٽبڀڅ ای ویبچی ڂ

ڂ ټٿ  "زفا ثبچٻ ایځٱبـ ٰفؼی"ؼیؽٺ ڂ ټطجز ڂ ٠ٍ٭ی ٨فڂغڃـؼڄ. ؼٸٻ سڃ اڂج ٨الٰز وڃغز ڂ٬شی ٸت قؼ. 

 .ؼوز ٸفقڂڀٻ ـڂ ـڂی ٴڃڀڅ غیىً ٴؿاٌشڅ چ٫ قؼٺ

 ...ټٿ ٨فڀٵیىٻ_

 ... اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽً ٨فڂ ـیػز... ؼٸؽاـی ټڇفثڃپ ڂ دف٠ٍ٭ی قټكټڅ ٰفؼ ڂ ؼـ اغف

٨فڀٵیىٻ. ٬ٹجٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽ. چ٫ قؼڄ ثڅ اٸشٽبن ا٨شبؼٺ. ٸت چبي ؼـؼی سڃ ٴفؼڀٻ خب ؼٸٻ ٸفقیؽ. وڃغشٻ ڂاوڅ 

ټیكاـٺ ڂ اغی ٰڅ وف ټیؽٺ. س٭ال ٰفؼٺ ڂ خی٥ی ٰڅ غ٩څ ٌؽ سڃ ٸت چبیی ٰڅ اق ؼـؼ ثڅ ٴكٴك ا٨شبؼڄ ثڃؼ. ثڃوڅ 

ٸت ي ١٘ٻ ټفٲ ټی ؼاؼ ثب ثڃی غڃپ.... ڂ ټٿ چیسی ضىی ڀٽی ٴف٨شٻ خك ڀ٩فر ڂ ٰیځڅ ای ٰڅ اق سٽٹٯ 

چبٺ سڃ ـٲ ڂ غڃڀٻ ټیفیػز. اضىبن ٰفغشی ټی ٰفؼٺ ڂ زٍٻ چبیی ٰڅ ـڂ ثڅ سبـیٱی ټی ـ٨ز اق ایٿ 

ض٭بـسی ٰڅ سڃ خڃڀٻ ثب ڀڃاقي ؼوز چبي ثڅ سځٻ اڀؽاغز. قیف ؼوشً ٠ٕالرِ ؼـ ضبٶِ اڀ٭جبٔٻ ثڅ ٸفقڄ ا٨شبؼ 

 .چبی ټٿڂ ٨ٍبـی ٰڅ اق ٩٬ىڅ ویځڅ اٺ ثفؼاٌشڅ ٌؽ ڂ ٨فیبؼ ڀٵفاپ اڂپ ڂ ثىشڅ ٌؽپ زٍٻ 

**** 

 چبٺ ٸت ڂ ٍٰیؽ ټی غ٩ی٩ی سیف وفٺ …ٰٻ ٰٻ دٍز دٹٯ چبٺ ټیكڀڅ..ؼچٿ ثبق ټیٱځٻ ڂ ٰٽی چڃا ټیجٹ١ٻ

 ؼـاق ـڂ دبچبٺ ڂ ؼوز. ثڃؼٺ ٌؽڄ خٽٟ وٽشی ثڅ ڂاـ خځیٿ ٌؽڄ ٴڃٸڅ...وز ٰڃ٨شڅ ثؽڀٻ …ؼاٌز ٠دیجی ؼـؼ

 .ـویؽ یبـیچڃٌ ثڅ ثبق ڀیٽڅ ضبٸز اق چبٺ زٍٻ... غڃـؼ زڃثی چبی ټطب٨ٛ ثڅ ٰفؼڄ؛

 زفغڃڀٻ ټی زخ وٽز ثڅ قڀجڃـٰی ڂقڂق ٌبیؽچٻ دالوشیٯ ـیك ـیك ِؽای... ٴؿـڂڀٻ ټی  ا٘فا٦ ـڂ اق ڀٝف

 ؼیؽپ ثب... ټیبـڄ ثیفڂپ وف ٰٽؽ سڃ اق دیكڄ ـیكڄ ڂ قـؼ قڀجڃـٮ اڂپ ټیبؼ؛ ؼـ ٠فڂوٱی خی٣ ِؽای قیفٺ اق ٰڅ

 .ی ؼڂڄټ ثیفڂپ ٘ف٦ څث سځؽسځؽ ڂ ټیٱځڅ ٴفؼ ـڂ ټٍٱیً ؼـٌز چبی زٍٻ ثبقٺ چبی زٍٻ
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 زٍٻ ثب ثځؽٺ ڀیٻ ٸجػځؽڄ چٽڃپ ثب. ٌؽ ٧١ٔ ڂاوً ؼٸٻ...ا٨شبؼٺ غځؽڄ ثڅ ٰفغشی  اق ضبٸشً سڃ ضبٸز

 .ٌؽٺ خؽیؽی ؼڀیب ڂاـؼ ٴڃیی. ټیبؼ ؾچځٻ سڃ زیك چٽڅ ٰٻ ٰٻ ؼڂـڂثفٺ، زفغڃڀؽپ

ٰٽؽ وشبـڄ چبی ؼـغٍبپ اڂیك و٭٧ ڂ ٰڇٱٍبپ چبی زٍٽٯ قپ. غفن چبی ټڃقیٱبٸی اڂیك سػز ڂ 

٠فڂوٯ چبیی ٰڅ ؼٸجف سب ٰٽف سڃي غٻ ثڃؼ. ټٿ سڃ اسب٪ ڂ ـڂی سػز ِڃـسی ؼغشف ٘ڃ٨بپ غڃاثیؽڄ ثڃؼٺ. 

 .ؼڂـ اق اڀشٝبـ... ؼڂـ اق ڂا١٬یز

ثی اـاؼڄ دشڃ ٸٙی٧ ـڂی سځٻ ـڂ، قیف ثیځیٻ ٍٰیؽٺ... ثڃی ٠ٙفویت. چٽڃپ ٠ٙفی ٰڅ ټی ٴ٩ز اـڂټً 

 .ټیٱځڅ سڃ اڂج ٠ّجبڀیز. ثڃی ثسڅ...ثڃی دبٰی

ڃؼ ثڅ غڃؼ اـاټٍی قیفدڃوشٻ ثڅ ٤ٹیبپ ا٨شبؼ...٠دیت ؼڂوز ؼاٌشٻ سڃ ث٥ٹٻ ثڅ خبی ایٿ دشڃ ٨ٍبـي ټی غ

 ؼاؼٺ ڂ ٠ٙفي ـڂ ثیٍشف اوشٍٽبٺ ټی ٰفؼٺ. ٬ّؽي اق اڂـؼڀٻ ایځدب اـڂٺ ٰفؼڀٻ ثڃؼ؟

 .ِؽای اچىشڅ در دسی ٰڅ اق ثیفڂپ ثٹځؽ ٌؽ... ڀٵبچٻ ـڂ ثڅ ؼڀیب ڂا١٬ی ٍٰیؽ

ثبڂـٺ قؼٺ. یبؼٺ ـ٨شڅ ثڃؼ ڂاوڅ زی ایځدبٺ. زی ٌؽ ٰڅ وفؼـاڂـؼٺ اق ایٿ اسب٪ ـیٍػځؽی ثڅ غڃؼٺ، ثڅ 

 .ـڀٵبـڀٳ

سڃ سػز ؼغشفي خب ٌؽڄ ثڃؼٺ. دبچبٺ اق ایٿ ټسبٸڅ ٌؽپ ٴف٨شڅ  ؼوشی ثڅ وفٺ ٍٰیؽٺ ڂ ثٹځؽ ٌؽٺ. ثڅ قڂـ

ثڃؼ. اچىشڅ یٱی یٱی ثب ټبوبل دب ـڂی قټیٿ ٴؿاٌشٻ ڂ ایىشبؼٺ. چځڃقچٻ ٰٽی وفٴیدڅ ؼاٌشٻ اټب ټبڀٟ ؼ٬ز 

 .ثیٍشفٺ ثڅ اسب٪ ا٨ىبڀڅ ای دیً ـڂٺ ڀٍؽ

٨فڂٌی چب یب ؼڀیب غیبٶ چٽڅ زیك ثڅ ٘ڃـ قیجبیی ِڃـسی ثڃؼ. ٌجیڅ غڃڀڅ چبی ثبـثی سڃ اوجبة ثبقی 

 ٬بٸیسڅ. غفوی خبٸجبوی ڂ ٰٽؽ. ِڃـسی ٬ؽی اییځڅ...سػز ڂ سطفیف ټیك. ِڃـسی ٰڃزیٯ ټیكاـایٍی  ؼغشفچب.

ڃـسی. ـڂی ؼیڃاـچبی وبؼڄ ِڃـسیً زځؽ ٠ٱه اق ڀڃقاؼی ِ غفوی دفؼڄ. وفاټیٯ ٧ٰ ثب ِڃـسی وبؼڄ

 .ؼٸجف ثب ٬بة زڃثی ِڃـسی قؼڄ ٌؽڄ ثڃؼ

 ٌؽٺ غٻ  ٸت چبٺ ڀٍىز. ؼڂوز ؼاٌشٻ وب٠ز چب سڃ ایٿ اسب٪ ټڃڀؽٴبـ ثٍٻ. ٸجػځؽڄ ٸؿر ثػٍی ـڂی

ٻ ؼاٌش ؼڂوز چځڃقچٻ  .زیؽٺ وفخبي ټفست ڂ ثفؼاٌشٻ ـڂ ثڃؼ ـیػشڅ ٰٽؽ سڃ اق ٰڅ چبیی ثبقی اوجبة
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٬ڇ٭ڇڅ ثكڀٻ ڂ٬شی ِڃـر ٰڃزڃٸڃ سذٹً سڃ ؾچځٻ ټیڃټؽ. س١دت یب سفویؽ ڂ٬شی ټٿ ـڂ ـڂی سػشً ؼیؽ؛ 

 .٠فڂوٯ چبي ٌؽ ٘ڃـی ٰڅ ثی غیبٶ

ثبڀیڅ ای ث١ؽ ثب ؼیؽپ سّڃیف سڃ اییځڅ غڃؼٺ چٻ اق ؼیؽپ ڂ١ٔیز ـ٬ز اڀٵیكٺ خبغڃـؼٺ. اٌٯ سڃ زٍٻ چبٺ 

خٽٟ ٌؽ. ٰٻ ٰٻ ضه ڂضبٸی ٰڅ قیف ؼوشً ثڅ سٍځح ا٨شبؼٺ سڃ ـڂضٻ ـغځڅ ٰفؼ. ؼوشی ثڅ ِڃـر ٠یٿ ٴسٻ 

 ٰفؼٺ ثبق ـڂ  وفٺ ـڂی غٻق زىت. ثڃؼ غڃـؼڄ ثبـیٱی ٌٱب٦ ڂوٗ اق ٰفؼٺ ڂـٺ چبی ٸت  ٍٰیؽٺ.

 .ٴف٨ز ِؽا ثی ڀ٩ىٻ ڂ ڀٍىز ثؽڀٻ سڃ ؼـؼی. ٴفؼڀٻ ـڂی* چبی سځبٸیشڅ اق ٰفؼٺ خٽٟ ِڃـر  ڂ

ټبر غڃؼٺ ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ ڀٽی ؼڂڀىشٻ ضبال ٬فاـ زٙڃـ ثبچً ـڂثفڂ ثٍٻ. اق ٌؽر غٍٻ ڂ ڀبـاضشی وِف ٌؽڄ   

 .ثڃؼٺ

یكی ٰڅ سیٍفر خؿة و٩یؽٺ ـڂ ثذڃٌڃڀڅ ڂ ـؼچبی ؼڀجبٶ ټبڀشڃ ڂ ـڂوفیٻ اسب٪ ـڂ قیفڂـڂ ٰفؼٺ یب ضؽا٬ٷ ز

 .ٴفؼڀٻ ـڂ دځڇبپ ٰځڅ؛ اټب ثڅ خك ٸجبن ؼغشفڂڀڅ زیكی ټځبوت ټٿ دیؽا ڀٽی ٌؽ

ثب ضفَ ـڂی قټیٿ ڀٍىشٻ. ڀجبیؽ ایځٙڃـ غڃؼٺ ـڂ ټی ثبغشٻ ڂ اقي غدبٸز ټی ٍٰیؽٺ. اِال ڂاوڅ ٰی ـڂ 

 اؼټی... ٰفؼ ثؽٰبـٺ دبچبي ڂ ؼوز قیف ٰڅ اؼټی ڂاوڅ   ټی ٴف٨شٻ ڂ ٌبچٱبـ چځفیً ـڂ دځڇبپ ټی ٰفؼٺ؟

 ٰفؼ؟ ٸٵؽټبٶ ـڂ ٌػّیشٻ ڂ ٤فڂـ ٰڅ

 .اڀٵبـ ثبقچٻ ثڅ اڂپ ڂٟٔ ؼـټیبٺ ٰڅ ؼوز ڂ دبچبٺ ٌفڂٞ ٰفؼ ثڅ ٸفقیؽپ ڂ اچی اق ؼٶ ٍٰیؽپ

ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ټٿ ثبیؽ زٙڃـ چٽڅ زیكـڂ ٨فاټڃي ٰځٻ ڂ٬شی سڃ ؾچځٻ چیسی ڀیىز ڂ غب٘فڄ ڂاوڅ 

 څ... اِال ټی سڃڀىشٻ ـڂ دب ثٍٻ؟غڃؼي خٽٟ ټیٱځ

------ 

سځبٸیشڅ: ـڀٳ ٤بٸت ثف ـڀٳ چبی ؼیٵف ) ثڅ ڀٝفٺ ڂالڄ ؼـوشی ؼـ ایٿ خٽٹڅ ڀیىز اټب ثبثز ټطؽڂؼیشڇبی *

 (اڀدٽٿ خبیٵكیٿ ٌؽ

اق قټیٿ ٴف٨شڅ سٹڃسٹڃغڃـاپ ثٹځؽ ٌؽٺ...خبی ټٿ ایځدب ڀجڃؼ. خبی ټٿ ؼیٵڅ سڃ اڂپ ٌفٰز چٻ ڀجڃؼ. دیً  

ی ٴٍشٻ ثڇشف اق ایٿ غ٩شی ثڃؼ ٰڅ سڃ ٠فْ ڀیٻ وب٠ز ٰٽشف ثڇٻ ؼاؼڄ ثڃؼ. ؼوشی ثڅ ټڃچبی غبڀڃاؼڄ ٺ ثفټ
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ثٹځؽ ڂق ٌؽٺ ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ ؼڂ ٘ف٦ ٌڃڀڅ چبٺ ـیػشٻ...ضؽا٬ٷ ٰٽی ٴفؼڀٻ ـڂ ټیذڃٌڃڀؽ. ثڅ وٽز ؼـ ٬ؽٺ چبی 

 .وځٵیٻ ـڂ چؽایز ٰفؼٺ...ثبیؽ چفزڅ قڂؼسف ټی ـ٨شٻ

ی ٠ٙف غڃي ٬ڃـټڅ وجكی ڂ ـڀٵبـڀٵی ٨ٕب غٍٱٻ ٰفؼ. غڃٌجػشبڀڅ دبچبٺ ٰڅ ثڅ ثیفڂپ ـویؽ اڂٶِ ٰبـی ثڃ

ٰىی سڃ چبٶ ڀجڃؼ سب ضبٶ ټٿ ڂ ؼچٿ ڀیٽڅ ثبقٺ ـڂ ثجیځڅ. ایٿ غڃڀڅ چٽڅ زیكي ثڅ ٘ڃـ ضیفر اڀٵیكی اـاټً 

ټی ـیػز سڃ دڃوز ڂ ٴڃٌشز. ضشی اٴف ٰىی ثفیؽڄ ټثٷ ټٿ، ڂٟٔ ضبٸٍڅ، ثڅ ڂخؽ ټیڃټؽ اق ٴڃٌڅ ٴڃٌڅ 

ی. ٴٹػڃڀڅ ٰځح ضبٶ ڂ اڂپ ٰبڀبدڅ چبی وجكٰٻ ـڀٳ ثب ٰڃوٿ چبی ـڀٵی ـڂي...وفاټیٯ ایٿ غڃڀڅ ا٨ىبڀڅ ا

چبی و٩یؽ ڂ ٨في چبی وجك. دفؼڄ چبی ڂاٸځؽاـ ـڀٵبـڀٳ ٰڅ ثڅ ٴٽڃڀٻ ٘ی٧ ـڀٵیٿ ٰٽبپ ثڃؼپ ٠دیت ثب 

  .ـڂضز ثبقی ټی ٰفؼ

 وف سڃ چڃا سبـیٱی... ٌؽ ټی ثبق ضیبٖ ثڅ ـڂ  ٬ؽټی ثڅ خٹڃ ثفؼاٌشٻ سب وجكی ثیٍشفی ثجیځٻ. دځدفڄ چبي

فؼڄ چبي ثب ڀىیٻ ثڇبـی ثڅ ـ٬ُ ـڀٳ چب د. ٌؽ ټی ٴٻ ثڃؼ غڃڀڅ ضبٶ ثڅ ـڂ ٰڅ ضڃٔی ڂ ثب٤سڅ وجكی

ؼـاڂټؽڄ ثڃؼ. وٽز زخ ثب ټیك ڀڇبـغڃـی ٴفؼی ٰڅ زفا٢ ټٱ١جی وجكی ثبالي ټیػڃـؼ اق دؿیفایی خؽا ٌؽڄ 

 .ثی و٩یؽ ڂ وجك یٍٽی ټٍػُ ټی ٌؽثڃؼ. ٬ىٽز دؿیفایی ثب اثبلڂـچبی ایىشبؼڄ ـڀٵی ڂ ټجٷ چبی زڃ

ـاچفڂ ثبـیٱی ثب ـیىڅ چبی ـڀٵبـڀٵی، ټیػڃـؼ ثڅ وڅ ؼـة ٰڅ اق ؼـة ڀیٽڅ ثبق اڂٸی ِؽای س٫ س٫ ټیڃټؽ. 

 .ٌؽ ٰح ـاچٻ ؼـ وٽز ثڅ  ضشٻ ثڅ ی٭یٿ اٌذكغڃڀڅ ثڃؼ.

څ ي ثٹڅ ټی ِؽای ڂٸڃٺ دبییٿ ٠ٽڃ قڀدیفثب٨ی ٰڅ ٘ڃ٨بپ ڂاوڅ ؼٸجف ټیػڃڀؽ ڂ اڂپ چفثبـ ثب قثڃپ ٰڃؼٰبڀ

 ـڂی ثڅ  ٴ٩ز ٸجػځؽ ـڂی ٸت چبٺ اڂـؼ. ڂٸی ؼـؼ ٸجٻ ڂ ضٕڃـ ٘ڃ٨بپ ثڇٻ یبؼاڂـی ٰفؼ ڀجبیؽ ثػځؽٺ. ٸت چبٺ

 .ثڃؼٺ ٌؽڄ غیفڄ ټ٭بثٹٻ ـڀٵبـڀٳ ټځٝفڄ ایٿ ثڅ ؼـٴبڄ ثیٿ ٌؽڄ؛ ز٩ز چٻ

ٹڃاـٮ ضشی ٘ڃ٨بپ چٻ ـڀٵی دڃٌیؽڄ ثڃؼ ڂ ؼغشفًٰ قـؼ قڀجڃـی. سیٍفر ټفؼاڀڅ اوشیٿ ٰڃسبڄ ٬فټك ثب ٌ

و٩یؽ قیبؼی زب٪ سفي ٰفؼڄ ثڃؼ. ؼـ٠ڃْ سیخ ؼٸجف ٌٹڃاـٮ ڀبـڀدی ثب سبح قـؼ ڂ اڂپ ًٰ ټڃی قڀجڃـیً 

 .ؼٸٻ ـڂ ثفؼ

ڂوبیٷ اٌذكغڃڀڅ چٻ ـڀٵی ثڃؼ. یػسبٶ ِڃـسی..ټبٌیٿ ٸجبن ٌڃیی ڂ ټبٌیٿ ٜف٦ ٌڃیی...ٜف٦ ڂ ٜفڂ٦ 

 .چب ِڃـسی
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ٰڅ غفج یٯ غڃڀڅ ٰٹځٵی ڂ ثبقوبقی ٌؽڄ ٰفؼڄ ثڃؼ. اثفڂچبٺ ڀبغڃؼاٴبڄ ثبال دفیؽ... اق ایٿ چٽڅ وٹی٭څ ای 

 .ٌبیؽچٻ وٹی٭څ چٽىفي ثڃؼ...ؼٸؽاـ یب الٸڅ!؟

چځڃق ټشڃخڅ ټٿ ڀٍؽڄ ثڃؼپ...ټٿ چٻ قیبؼی ـیكڄ دیكڄ ټیكؼٺ. سیٍفر خؿة و٩یؽ ثب ی٭څ ؼٸجفیً ڂ ٌٹڃاـ 

ڂش ٘ڃ٨بپ. سځؽ ڂ خیٿ وڅ ـثٟ ٜفی٧ سفٺ ٰفؼڄ ثڃؼ. ٰٽی ی٭څ ٺ ـڂ خٽٟ خڃـ سف ٰفؼٺ ڂ ٨بسطڅ غڃڀؽٺ ثڅ ـ

٨فق سف اق اڂڀسڅ ٰڅ ثڅ ٜبچفي ټیڃټؽ ؼڂـ غڃؼي ټی زفغیؽ ڂ ٰبـ اڀدبٺ ټی ؼاؼ. یٱجبـ زب٬ڃ ثفټی ؼاٌز... 

یٱجبـ ټی ـ٨ز وٽز یػسبٶ ٴڃخڅ ڂ غیبـ ثفټی ؼاٌز ثبق ٰبچڃ اق ٬ٹٻ ټی اڀؽاغز...سػشڅ اق ٰبثیځز ثیفڂپ 

١فچٻ ټی غڃڀؽ ڂ اڂپ چٻ دٍز وفي سځؽسځؽ ثب ټی ٍٰیؽ.. ٰبـچبي غځؽڄ ؼاـ ثڃؼ؛ ثڅ غّڃَ ثفای ؼٸجف ٌ

اڂپ دبچبی ٰڃزیٱً ضفٰز ټی ٰفؼ ڂ ثڅ س٭ال دؽـي ټی غځؽیؽ. یٯ اپ زٍٽً ثڇٻ غڃـؼ ڂ اڀی اق 

غدبٸز ؼڂـ دبچبی دؽـي ٰڅ ټ٥ٍڃٶ ـیك ٰفؼپ ٰبچڃ ثڃؼ دځڇبپ ٌؽ. ټٿ ٨ؽای ٸخ چبی وفغً ثٍٻ...ثذفٺ 

ثڃؼ. زٍٻ چبی ؼـٌشً ټٿ ـڂ یبؼ ثسٵی چبی ٨فثؽ ثڃ سڃ ٰبـغڃڀڅ چیڃال چب "ث٥ٹً ٰځٻ؟ ٌجیڅ ٌػّیز

   .ټی اڀؽاغز...ثڅ ٌؽر ؼڂوز ؼاٌشځی

 .غڃي اڂټؽی_

سبقڄ ټشڃخڅ ڀٵبڄ غیفڄ غیفڄ ٘ڃ٨بپ ٌؽٺ. ؼوز اق ٰبـ ٍٰیؽڄ ثڃؼ ڂ ثب زڇفڄ ٴفٺ ڂ ټڇٽڃپ ڀڃاق دفټطجشی 

 .ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ؛ اټب ؼیٵڅ زڅ ٨ف٬ی ثڅ ضبٶ ټٿ ؼاٌز ڂ٬شی ٤فڂـٺ سفٮ ثفؼاٌشڅ ثڃؼ

ضه غڃٌبیځؽٺ دفیؽ. وڃقي قغٽٻ ٌؽر ٴف٨ز. اغٻ ٰفؼٺ ثب ضفَ ڂ ث٥ٕی ٰڅ وفثبق ٰفؼ. ڀٵبچٻ وػز 

 .ٌؽ. دڃقغځؽی ـڂی ٸت چبٺ خب غڃي ٰفؼ

 زفا ټځڃ ایځدب اڂـؼی؟ _

 .ث١ؽ اق سٍځح زیكی یبؼر ڀٽیبؼ؟_

 .ثب اضشیبٖ ڂ ٌٯ دفویؽ. اڀٵبـ ټی غڃاوز اق ِطشً ټٙٽئٿ ثٍڅ

ثبیؽ اٰىیمڀی ثڅ ـیڅ چبٺ ټی ٨فوشبؼٺ سب ٰٽی ڀ٩ه ثٵیفٺ. ٸفقٺ ـڂ اق  ثبڀیڅ ای ټىٱڃر ڀٵبچً ٰفؼٺ.

وفضفَ ڂ ثی ؼ٨ب٠یٻ اق وڃاٸً ڀٽی سڃڀىٻ ټڇبـ ٰځٻ. ؼڂوز ڀؽاٌشٻ اق ټفیٕیٻ ٰىی ټٙٹٟ ثٍڅ ڀڅ ضبال 

ٰڅ زیكی ثیځٽڃپ ڀجڃؼ. ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ضشٽب ؼیٵڅ ثبیؽ اق اڂپ ٌفٰز ثفٺ ڂ ثفای چٽیٍڅ اقي ؼڂـ 
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ٵٻ ضىبثی دفیؽڄ ثڃؼ. ض٭بـر ڂ سٽىػفی ٬ب٘ی ٸطځً ڀجڃؼ؛ ضشی ِؽا ڂ ڀٵبچً اـڂټٻ ټی ٰفؼ؛ ثٽڃڀٻ. ـڀ

اټب ڀٽی ؼڂڀٻ زفا ضىبثی اق ایٿ ثڅ ـڂ اڂـؼپ یٱؽ١٨څ ي ثڅ ضؽ ټفٲ ٰځشفٶ اق ٩ٰٻ ـ٨ز؛ ٌبیؽ ثڅ غب٘ف 

 .ایځٱڅ ټ٭ّف سٍځدٻ ـ٨شبـ اڂپ ثڃؼ

 .بچی چبی قیف ٴٹڃٺخی٣ قؼٺ ثب ِؽایی ٰڅ اق غٍٻ ټی ٸفقیؽ. ٨ٱفٺ ـ٨ز ثڅ وی

 !...اـڄ زیكی یبؼٺ ڀٽیبؼ _

 .ثڅ ٴفؼڀٻ زځٳ قؼٺ ڂ ی٭څ ٺ ـڂ دبییٿ سف ٍٰیؽٺ

 .خك ایځب_

 .ِؽای ؼاؼ اق سڅ ؼٸٻ سڃ غڃڀڅ اـڂټً ثڅ یٱجبـڄ دیسیؽ. ٠ّجی ٌؽڄ ثڃؼٺ

 .اڂـؼیٻ ٰبـ ڀیٽڅ سٽڃټشڃ سٽڃٺ ٰځی؟_

ڂپ ټیڃټؽ. اضشیبج ثڅ چڃا ؼاٌشٻ یب ثڅ غڃؼٺ اق سیكی ڂ غٍٻ ِؽاٺ سفویؽڄ ثڃؼٺ. ڀ٩ه چبٺ سیٱڅ سیٱڅ ثیف

ټٍبٺ ٍٰیؽپ ثڃی ویت. سڃ ڀٵبڄ ڀٵفاڀً زیكی ثڃؼ ٰڅ ڂاؼاـٺ ټی ٰفؼ ِؽاٺ ـڂ اچىشڅ سف ٰځٻ؛ اټب ثب ـیكي 

    .اٌٯ چبیی ٰڅ ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ

 .ټی غڃای اڀش٭بٺ زی ـڂ اقٺ ثٵیفی؟_

ثڅ دبي ایىشبؼ. چفؼڂ ڀٵبچٽڃپ  ټی غڃاوز ٬ؽټی ثڅ وٽشٻ ثفؼاـڄ ٰڅ ثب زځٳ ٌؽپ ؼڂ ؼوز ٜفی٧ ٸفقیؽڄ

 .ثڅ وٽشً؛ ثڅ ضٕڃـی ٰڅ ڀبؼیؽڄ ٴف٨شڅ ثڃؼیٻ زفغیؽ

 .ٴ٩ز "ثبثبیی"ؼٸجف ثب زٍٻ چبی ٸفقڂپ ڂ ٸت ثفزیؽڄ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ڂ چفاپ ؼٶ ټی سفٰڃڀؽ. ث٥ٓ ؼاـ 

٘ڃ٨بپ زٍٻ چبی ڀٵفاڀً ـڂ اق ټٿ ٴف٨ز ڂ سب ٰٽف غٻ ٌؽڄ ؼغشفًٰ ـڂ ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽ. چٽیٿ ٰڅ ثڅ 

 دٍیٽڃپ غڃؼٺ ٰفؼڄ اق ڀٵفاپ چٻ ټٿ ٰڅ سفٰڃڀؽ ؼٸی ڂ ٌؽ دځڇبپ ٴفؼڀً سڃ زځبپ ـ٨ز دؽـي اټٿ  ا٤ڃي

 .ٴ٩ز ټی "ثبثبخڃڀی ڀیىز زیكی" ڂ ټیكؼ دٍشً ـڂ ؼوشً ؼڂـاڀی ڂ اچىشڅ ٘ڃ٨بپ. ٌؽٺ

 :ـڂ ثڅ ټٿ ٰفؼ ثب ِؽای ڀفٺ ڂ ڀبـاضشی ٴ٩ز



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 268 

 .ثكاـ ث١ؽ اق ایځٱڅ ایٿ ثسڅ غڃاثیؽ ِطجز ټی ٰځیٻ _

   .ڀٱفؼڄ...ټٿ ضف٨ی ثبسڃ ڀؽاـٺ. ٸجبوبټڃ ثؽڄ ټیػڃاٺ ثفٺالقٺ _

 .سڃ غڃڀڅ ټٿ ِؽاسڃ ثٹځؽ ڀٱٿ...ڀٽیػڃاٺ ؼٸجف ثشفوڅ_

ټثٷ ټٿ ٨فیبؼ قؼ. ِڃـسً ٬فټك ٌؽ. ؼٸجف ثؽسف خی٣ قؼ ڂ اٌٯ ـیػز. ایٿ ټٿ ثڃؼٺ؛ ٨فڀٵیه اـڂټی ٰڅ 

ف چٻ ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثڃؼیٻ. ثبڀیڅ ای ثب زٍٻ ایځ٭ؽـ ٥٘یبپ ٰفؼڄ ثڃؼ. چفؼڂ اق ـ٨شبـټڃپ ؼـ ثفاثف ثسڅ یب ؼـ ثفاث

 .چبی ٴفؼ ڂ ټش١دت غیفڄ ثڅ چٻ ٌؽیٻ ٰڅ ثب ِؽای خی٣ یٱجبـڄ ؼٸجف ثڅ غڃؼټڃپ اڂټؽڄ ثڃؼیٻ

چٽڃپ اٰىیمپ ڂ ڀٵبڄ غیه ؼٸجف ٰب٨ی ثڃؼ سب وٱڃر ٰځیٻ. ؼوشٻ ثی اـاؼڄ ثڅ ٬ّؽ اـڂٺ ٰفؼپ ؼٸجف خٹڃ اڂټؽ 

ٻ ڂاوڅ غڃؼٺ وڃغز. یٯ ٬ؽٺ ٠٭ت ثفؼاٌشٻ ڂ ثب چ٫ چ٫، ٰڅ ٘ڃ٨بپ دٍشً ـڂ ثڅ ټٿ ٰفؼ؛ ټثٷ ثسڅ چب ؼٸ

 .ث٥ٕٻ سفٰیؽڄ ثیفڂپ قؼٺ

ضبٸٻ اق ټطجز چبی ٬ٹٽجڅ ٌؽٺ ثڅ چٻ ټی غڃـؼ. اق ـ٨شبـی ٰڅ ثبچٻ ؼاٌز... اق ایځٱڅ ټی غڃاوشٻ ؼغشف اڂپ 

اڂټؽ.  ـڂ اـڂٺ ٰځٻ. ـڂی یٱی اق ٰبڀبدڅ چبی ؼڂڀ٩فڄ زٽذبسڅ ٌؽڄ ؼـاق ٍٰیؽٺ. ِؽای خی٣ ؼٸجف ٰٻ ٰٻ ثځؽ

ثیىز ؼ٬ی٭څ قټبپ ثفؼ سب ِؽای زیؽپ ټیك ثیبؼ ڂ ټٿ ضشی وفٺ ـڂ ثٹځؽ ڀٱفؼٺ. ثی ِؽا اٌٯ ټی ـیػشٻ ڂ 

اٌٯ ټی ـیػشٻ. ِؽای ڀ٩ه چبی ـیكی ـڂ اق ثبال وفٺ ټی ٌځیؽٺ. ثؽڂپ ایځٱڅ س٥ییفی سڃ ضبٸشٻ ثؽٺ زٍٻ 

ٰفؼ. ثڇً ٸجػځؽ قؼٺ ڂ اڂپ چبٺ ـڂ ثبال ٍٰیؽٺ. ٌیٍڅ ٌیف سڃ ؼچٿ ثب ڂضٍز ټبثیٿ ټجٷ چب ڀٵبچٻ ټی 

 .ثبقچٻ ثڅ وف٠ز ثڅ وٽز دؽـي دب سځؽ ٰفؼ

 ...دبٌڃ ثیب ی زیكی ثػڃـ_

 :سٱڃڀی ڀػڃـؼٺ؛ ٨٭ٗ ټطٱٻ ٴ٩شٻ

 .ڀٽیػڃـٺ ټیػڃاٺ ثفٺ ټبټبڀٻ ڀٵفاڀٽڅ_

 .قڀٳ قؼ ثڅ ٴڃٌیز..ٴ٩شٻ دیً ټځی_

ڄ ثڅ دبي الٶ ٌؽٺ. ٰځبـ ٨فیبؼ قؼٺ ٰڅ ثب زٍٻ ٤فڄ ي ڂ اٌبـڄ ثڅ ؼٸجف زىجیؽ "زی"زځبپ اق خب دفیؽٺ ڂ 

 .ټیك ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ٜف٦ چب ـڂ خبثڅ خب ټی ٰفؼ
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 .ِؽاٺ اـڂٺ سف ٌؽ

 زی ثڇً ٴ٩شی؟ _

 .ٴ٩شٻ ضبٸز ثؽ ٌؽڄ اڂـؼټز ثیٽبـوشبپ...سڃ ـاڄ ثفٴٍز ثڃؼ_

 .زٍٻ چبٺ ٴفؼ ٌؽ

 ...ټبؼـر ٠ب٬ٷ سف اق سڃئڅ_

ټجٷ ڂاـ ـ٨شڅ ڀٍىشٻ ڂ ؼوشی ثڅ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ خؽی سڃ زٍٻ چبٺ ایٿ ـڂ ٴ٩ز ثڅ وٽز اسب٬ی ـ٨ز. ـڂی 

 .وفٺ ٍٰیؽٺ. دڃوشٻ ـڂ ټی ٰځؽ. ؼٸجفچٻ ثب اغٽی ثڅ ټٿ دٍز وفي ـ٨ز

قیبؼ ٘ڃٶ ڀٱٍیؽ ڂیٹسف ثڅ ؼوز چٽفاڄ قڀی ال٤ف ڂ ـڀدڃـ ٰڅ ـڂي ڀٍىشڅ ثڃؼ ثیفڂپ اڂټؽ. قپ ثی ڀڇبیز 

اق زٍٻ چبی ټبر ڂ ثی ٌجیڅ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. دڃوز و٩یؽ زفڂٰیؽي ڂ ټڃچبی دځجڅ ایً قیجبسفي ٰفؼڄ ثڃؼ؛ اټب 

 .ـڂضً یع ثىشٻ. دیفاچٿ ټٍٱی ڀػی ثڅ سٿ ؼاٌز. ـڀٳ ویبڄ ثؽخڃـ ثیٿ ایٿ ـڀٳ چب سڃ ؾڂ٪ ټیكؼ

ټشطیف ثڇٍڃپ قٶ قؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ اچىشڅ چفوڅ ثڅ وٱبپ ؼاـی ٘ڃ٨بپ ثڅ ٘ف٨ٻ ټیڃټؽپ. زځبپ اق ڂ١ٔیز ټبؼـ 

٨٭ٗ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ٰڅ ثب چف ٬ؽٺ  ٘ڃ٨بپ ټجڇڃر ٌؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ٨فاټڃي ٰفؼٺ ثڅ اضشفاټً ثٹځؽ ثٍٻ. قپ

ڀكؼیٱی ثیٍشف زٍٻ چبي ٸفقڂپ ڂ ڀبټ٩ڇڃٺ ټی زفغیؽ. ٘ڃ٨بپ ټشڃخڅ ایٿ ڂ١ٔیز ٌؽ ٰڅ ِځؽٸی ـڂ اق 

 .ضفٰز ثبق ؼاٌز ڂ خبیی ڀكؼیٯ ټٿ ایىشبؼ

 :چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ دٍٿ ڂیٹسف ایىشبؼڄ ثڃؼ ثڅ ٘ف٨ٻ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼ ڂ ـڂ ثڅ ټبؼـي ثب ٸجػځؽ ٴ٩ز

 .چٽڃپ غبڀٽی ٰڅ اقي ٴ٩شڅ ثڃؼٺ٨فڀٵیه چٽٱبـٺ..._

ڀٽی ؼڂڀىشٻ اق دفڀڃـ ڂ ټٙٽئٿ ٌؽپ زٍٻ چبی ټبؼـي ټش١دت ثٍٻ یب اق ٴ٩شځی ٰڅ دٍششً چكاـسب ضف٦ ڂ 

وڃاٶ ثڃؼ. ټبؼـي ضشی ٬بؼـ ڀجڃؼ ضف٦ ثكڀڅ...٨٭ٗ ثب زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼڀی سبییؽٺ ٰفؼ. ٘ڃ٨بپ ڂاوٻ اثفڂیی 

  .ؽثبال اڀؽاغز ٰڅ خبي ثڃؼ سڃ وفي ٰڃثیؽڄ ټی ٌ

 :غدڃٶ ڀڅ ثبِؽایی ٰڅ ڀیٻ وب٠ز دیً ـڂ وفٺ اڀؽاغشڅ ثڃؼٺ ڂ ثی ٌٯ ٌځیؽڄ ثڃؼ ٴ٩شٻ
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 .والٺ غبڀٻ_

٘ڃ٨بپ ٸجػځؽ دفټطجشی ثڅ ـڂٺ دبٌیؽ ڂ ڂیٹسف ـڂ ثڅ ٘ف٦ ټیك ٰح ٰفؼ. اڂٶ ؼٸجف ـڂ ـڂی ِځؽٸی 

ؼي چٻ ټػّڃًِ ٴؿاٌز ڂ ث١ؽ ټبؼـي ـڂ ثب ثیفڂپ ٍٰیؽپ یٱی اق ِځؽٸی چب دٍز ټیك ٬فاـ ؼاؼ. غڃ

 .ټبثیځٍڃپ ٬فاـ ٴف٨ز. ټٿ چٻ ټ١ؿة وفخبٺ سٱڃڀی غڃـؼٺ ٰڅ اق ِؽای یٱجبـڄ ٘ڃ٨بپ دفیؽٺ

 .دبٌڃ ثیب ی زیكی ثػڃـ_

ڀٵبڄ ټبؼـي ڂ زٍٻ چبی ٰځدٱبڂ ؼٸجف ڂ اڀشٝبـ ٘ڃ٨بپ ثفای ٍٰیؽپ ٤ؿا ڀؿاٌز س١بـ٦ ٰځٻ. ثڃی ٬ڃـټڅ 

 .ق ؼـوز ضىبثی زیكی ڀػڃـؼڄ ثڃؼٺوجكی چٻ چف ٌٱٻ ویفی ـڂ ٴفوځڅ ټی ٰفؼ زڅ ثفوڅ ثڅ ټٿ ٰڅ ؼڂـڂ

 .ثبٸدجبـ ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ِځؽٸی ٰځبـ ؼٸجف ـڂ ثفای ڀٍىشٿ اڀشػبة ٰفؼٺ

 ټ٭بثٹٻ غڃـٌز ای خؽاٴڃڀڅ ٜف٦ ثب ڂ ٍٰیؽ  اڂٶ اق چٽڅ ڂاوڅ ټبؼـي وڃح ٜف٦ ٰفؼ ڂ ث١ؽ ثفای ټٿ ثفڀح

 سٽڃٺ ثب. ڀٱفؼ ٜف٦ غڃؼي ڂاوڅ زیكی اټب ؼٸجف؛ ثفای غڃـٌشی ثب ثفڀح ٬ب٫ٌ ؼڂوڅ اغفچٻ ؼـ ڂ ٴؿاٌز

ڂـ ٸ٭ٽڅ دبییٿ ټی ٨فوشبؼٺ. زڃپ یٱی ؼـټیڃپ ثڅ ؼٸجف ڂ ټبؼـي ٤ؿا ټی ؼاؼ. ؼٸجف چٻ ٴبچی ثب ق ثڅ ٴفوځٵیٻ

ثبقیٵڃٌی ٤ؿا اق ؼچځً ثیفڂپ ټی ـیػز یب ٴڃٌڅ ٸت چبی ټبؼـي ٰثی٧ ټی ٌؽ؛ اټب ثڅ ٌؽر ِجڃـ ڂ 

كاٌز ٰڅ ثب٠ث ٸجػځؽ ڂ زٍٻ چبی غځؽڄ ـڂ غڃڀىفؼ ثفغڃـؼ ټی ٰفؼ ڂ ثب غځؽڄ وفثڅ وف ؼٸجف ڂ ټبؼـي ټی

ټبؼـي ټی ٌؽ. ث٥ٕٻ ـڂ ثب چف ٸ٭ٽڅ ده ټیكؼٺ ڂوفٺ ـڂ سب خبیی ٰڅ ټی ٌؽ دبییٿ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ڀڅ اق ټفیٕی 

ټبؼـ ڂ ثی ټبؼـی ؼٸجف ثٹٱڅ اق ـ٨شبـ ٴفٺ ڂ ِٽیٽی ٘ڃ٨بپ ثب غبڀڃاؼڄ ي ضىڃؼی ټی ٰفؼٺ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ اٴف 

ِجڃـی ٠ٽٷ ټی ٰفؼٺ؟ ټٿ سځڇب ٰبـی ٰڅ ڂاوڅ غبڀڃاؼڄ ٺ اڀدبٺ ؼاؼڄ ثڃؼٺ  ټٿ خبی اڂپ ثڃؼٺ ثبقچٻ ثڅ ایٿ

 اق ـڂ دیً وب٠ز زځؽ چیڃال ڂ ثڃؼٺ ٴف٨شڅ ٬فاـ ٘ڃ٨بپ سبثیف سطز ٌؽر ثڅ  اټٕب قؼپ و٩شڅ چب غبڂـی ثڃؼ.

 ڄغبڀڃاؼ ایٿ ثب ـڂ غڃؼٺ ٰفؼٺ و١ی ٠ٽی٭ی ڀ٩ه ٍٰیؽپ ثب ڂ ٰفؼٺ ثٹځؽ وف س١بـ٨ً ثب ٰڅ خبیی سب ثفؼٺ یبؼ

  .ټ١ؿة ثٍٿ یب ضؽا٬ٷ ټٿ ضٕڃـٺ ثی ټ١ځی ڀجبٌڅ ٰٽشف سب ثؽٺ ڂ٫٨ ڀ٩فی وڅ ٰڃزٯ

ڀڃي "ؼڂـ ؼچځٻ ـڂ ثب ؼوشٽبٶ و٩فڄ دبٮ ٰفؼٺ ڂ سٍٱفی اق ؼوشذػشً ٰفؼٺ. زٍٻ چبي ؼـغٍیؽ ڂ 

ٴ٩ز. ٰٽی چڃٶ ٌؽٺ ڂ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ٰٽی ثفڀح اق سڃ ؼیه ثب ٩ٰٵیف سڃ ٜف٨ً ٍٰیؽٺ. ؼـ ضبٶ  "خبڀی
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پ ثڅ ؼٸجف ثڃؼ ٰڅ اثفڂچبي ټش١دت ثبال دفیؽ ڂ ٬ب٫ٌ ثڅ ؼوز، ؼوشً ـڂ چڃا غٍٯ ٌؽ. ٸطٝڅ ای ٸ٭ٽڅ ؼاؼ

 .اـقڂ ٰفؼٺ ٰبي ٘ڃـ ؼیٵڅ ای ثڅ ایٿ غڃڀڅ ټی اڂټؽٺ

 :ٸجػځؽڄ ټ١ؿثی قؼٺ ڂ ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ټبؼـي ٴ٩شٻ

 .اخبقڄ ثؽڄ ټٿ ٤ؿا ؼٸجفڂ ثؽٺ...سب ثشڃڀی ٤ؿاسڃ ثػڃـی_

 .ٸجػځؽڄ ټڇفثڃڀی قؼ

 .بؼر ؼاـٺ...ـاضز ثبي...ث١ؽا ټی غڃـٺټٿ ٠ _

 .ټٿ غڃؼٺ ؼڂوز ؼاـٺ ثڅ ؼٸجف ٤ؿا ثؽٺ _

ؼیٵڅ ټٽبڀ١شی ڀٱفؼ. ثف٠ٱه اوش٭جبٶ ٰفؼ ٰڅ ایٿ ِٽیٽیز ثب٠ث اضىبن ـاضشی ټٿ ٌؽ. ٬ب٫ٌ ؼٸجفڂ ثڅ 

٘ف٨ٻ ٴف٨ز... اڂپ ٩٘ٹٯ چٻ زٍٻ چبي ـاڄ ٴف٨شڅ ثڃؼ. اقي ٴف٨شٻ ڂ ثب ٸجػځؽی ټ٭بثٷ ؼچٿ ؼٸجف ٴف٨شٻ. 

جف ټش١دت زٍٽی ثیٿ ټٿ، دؽـي ڂ ٬ب٫ٌ ثیٿ ؼوشٻ زفغڃڀؽ. ٰٽی س١ٹٷ ٰفؼ؛ اټب ثڅ ٬ؽـی ٌٱٽڃ ثڃؼ ٰڅ ؼٸ

ثڅ وف٠ز ؼچځً ـڂ ثبق ٰفؼ ٘ڃـی ٰڅ ثب٠ث غځؽټڃپ ٌؽ ڂ ټٿ ثی سڃخڅ ثڅ خٽٟ ا٨فیٿ ؼغشف غڃثی ٴ٩شٻ ثب 

ً ـڂ ؼقؼیؽ ڂ ٬فثڃپ ِؽ٬څ ٤ٹیٝی. ڀٵبڄ قڂٺ ٌؽڄ ٘ڃ٨بپ ـڂ ضه ٰفؼٺ وفٺ ـڂ ثبال ثفؼٺ ٰڅ قڂؼ ڀٵبچ

یٱجبـ زفغً زٍٻ ڂ ټ١ؿة ٰفؼپ ټٿ ٤ؿا غڃـؼ ڂ ثڅ ټبؼـي وڃح ؼاؼ ڂ ټٿ چٻ ثب  ثؽڂپ وٱڃر سڃ  ث١ؽ

 .اـاټً ثب ؼٸجف چٻ و٩فڄ ٌؽٺ ڂ ٤ؿا غڃـؼٺ

**** 

ث١ؽ اق ٌبٺ ثؽڂپ ایځٱڅ ٰٽٱً ٰځٻ ـڂی ټجٷ ڀٍىشٻ ڂ چٽفاڄ ؼٸجفی ٰڅ ؼیٵڅ ثب ټٿ اضىبن ٤فیجی ڀٽی 

ڄ ٰبـسڃپ ثبثب او٩ځدی ڀٵبڄ ټی ٰفؼیٻ. ڂیٹسفڄ ټبؼـي چٻ ٰځبـٺ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ. ٰفؼ ـڂی دبچبٺ ؼـاق ٍٰیؽ

٨ٱفٺ ؼـٴیف ثڃؼ. چځڃق چٻ اق ؼوشً ٠ّجبڀی ثڃؼٺ ڂ چف ٸطٝڅ دشبڀىیٷ س٥ییف ـ٨شبـٺ ثڃؼ. ټځشٝف ثڃؼٺ سب 

  .سڃٔیطی ؼـټڃـؼ ٰبـي ثؽڄ ڂ چفزڅ قڂؼسف اق ایٿ غڃڀڅ ثفٺ

ؽ ثب ویځی ٰڃزٱی ٰڅ ٨٭ٗ یٯ ٨ځدڃپ زبی ؼـي ثڃؼ ثفٴٍز. ټیك ـڂ ثڅ سځڇبیی خٽٟ ٰفؼ ڂ ڀیٻ وب٠ز ث١

 .ٴ٩ز "غڃؼر دؿیفایی ٰځی"٨ځدڃپ ـڂ ثب ٬ځؽڂپ دف اق دڃٸٱی ـڂی ټیك ټ٭بثٹٻ ٴؿاٌز ڂ اق 
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ڂیٹسف ټبؼـي ـڂ ثڅ وٽز اسب٬ً ضفٰز ؼاؼ؛ ؼٸجفٺ ثٹځؽ ٌؽ ڂ دٍز وفٌڃپ ؼڂیؽ. ثیٍشف اق ؼڂ ثبڀیڅ سځڇبیی 

یبڂـؼٺ ڂ اچىشڅ ثڅ ٘ف٦ اسب٪ ـ٨شٻ ڂ اق ثیٿ ؼـة ڀیٽڅ ثبق اسب٪ ٌبچؽ ڂ ٤ٹجڅ ثف ضه ٰځدٱبڂیٻ ـڂ سبة ڀ

 ـڂ٤ٿ ثب ـڂ ي زفڂٰیؽڄ ڂ غٍٯ دبچبی  ڂخڃؼ دف٫ٍ٠ ٘ڃ٨بپ ٌؽٺ. دبییٿ سػز ټبؼـي قاڀڃ قؼڄ ثڃؼ ڂ

. ؼاؼ ټی دؽـي ثڅ ضڃٸڅ سذٹً ڂ ٰڃزٯ چبی ؼوز ثب سځؽ سځؽ  ؼٸجفٺ. ؼاؼ ټی ټبوبل ڂ زفة ټػّڃَ

 ټبوبل ڀفٺ  ٰفؼ. ؼوز چبی ثی ضىً ـڂ ټف٘ڃة ٰفٺ ثب ڂ ٌىز غیه ضڃٸڅ ثب ـڂ ټبؼـي ثٹڃـی ِڃـر

 ټڃـؼي ؼـ چف٨ٱفی یٱىبٶ ایٿ ؼـ اڂڀ٭ؽـ. ٰفؼ ٠ڃْ سٽیك ټال٨څ ثب ـڂ قیفي چبی ټال٨څ اغف ؼـ  ڂ ؼاؼ

 چٽیٿ. ڀفیكٺ اضىبن ڂ ٌفټځؽٴی اق اٌٱی سب ؼاؼٺ ټی ٨ٍبـ چٻ ـڂی ؼڀؽڂپ ض٭ی٭ز ڂ ثبڂـ اق ٰڅ  ثڃؼٺ ٰفؼڄ

ب اسب٪ ـڂ سځٝیٻ ؼٸجفڂ قیف ث٥ٹً قؼ ڂ ټٿ چٻ سځؽ ثڅ وٽز اڂٸیٿ ؼټ ڂ ٰفؼ ټفست ڀبقٰی دشڃ ثب ـڂ يـڂ ٰڅ

 .ټجٷ ؼڂیؽٺ ڂ ڀٍىشٻ

ثی ضف٦ اق ټ٭بثٹٻ ٴؿٌز ڂ ثڅ ٘ف٦ اسب٪ ؼٸجف ـ٨ز. یٯ ـثٟ ٘ڃٶ ٍٰیؽ سب دبڂـزیٿ دبڂـزیٿ ثڅ وٽز اسب٪ 

ب ِؽای ث اڂپ ڂ زفغیؽپ ټی ټڃقیٱبٸی چبی غفن ڂ ثڃؼ دبي ـڂی ؼٸجف  ٬ؽٺ ثفؼاـٺ ڂ ثیٿ ؼـة ثبیىشبؼٺ.

 .اـڂٺ الالیی ټی غڃڀؽ. ایٿ چٽڃپ ټفؼی ٰڅ ٰڃزٱشفیٿ ٰبـچبي سڃ ٌفٰز ـڂ ثڅ ټٿ ټی ؼاؼ

 ...ڀٽی ؼڂڀىشٻ ِفٞ ؼاـی_

اق ایٿ ټػب٘ت ٬فاـ ٴف٨شٿ یٱڇڃیی اق خب دفیؽٺ. ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽڄ ثڃؼ ڂ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼٺ. خڃاثً ـڂ ڀؽاؼٺ ڂ 

 .ٺڂ اق اسب٪ ثیفڂپ قؼ

ضبال ٰڅ ټشڃخڅ ٌؽڄ ثڃؼ ثڅ غڃؼٺ ایٿ اخبقڄ ـڂ ؼاؼٺ سب خبچب ؼیٵڅ ـڂ ثجیځٻ. اڀشڇب ـاچفڂ ٰځبـ اسب٪ ټبؼـي اسب٪ 

 .غڃؼي ثڃؼ. ؼـة اسب٬ً ثبق ثڃؼ ڂ غیٹی ـاضز ټی سڃڀىشٻ ٨ٕڃٸی ٰځٻ

ز. ثڅ خك اییځڅ ؼـاڂـ ڂ سػز ؼڂڀ٩فڄ ٬ڇڃ ڄ ای زڃثی اسب٬ً ثی ڀڇبیز وبؼڄ ثڃؼ...ـڀٳ ؼـ ایٿ اسب٪ ټ١ځی ڀؽٌا

ثب دفؼڄ ضفیف و٩یؽ. ڂاـؼ اسب٪ ٌؽٺ. ؼیڃاـ وٽز ـاوز؛ ـڂثفڂ سػز، زځؽ ٠ٱه غبڀڃاؼٴی ٌبیؽچٻ غّڃِی 

 ٠ٱه. ثڃؼ ایىشبؼڄ ؼوز ثڅ ٴٷ و٩یؽ ٌبٶ ڂ ٌٱالسی  ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ ثب ٰز ڂ ٌٹڃاـ و٩یؽ ٰځبـ ؼغشفی ثب ټبڀشڃ

 .ٴٷ اق دف ٠٭ؽی و٩فڄ... ثڃؼ ٠٭ؽي
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 ٠ٱه ٌځبوځبټڅ ي ـڂ ؼیؽڄ ثڃؼٺ؛ اټب ثڅ ایٿ ڂأطی...ضبٸٻ ٴف٨شڅ ٌؽ. اق ؼیؽپ ٠ٱه ڀبـاضز ٌؽٺ. ٬جال

 .ؼڂوز ڀؽاٌشٻ زیكی ٰڅ ثڅ ؾچځٻ ټی ـویؽ ثفؼاٌز ٰځٻ. ثڅ غّڃَ زڇفڄ ٠فڂن ٤ٽٵیٿ ثڃؼ

 (غیٹی ٌجیڇیٿ ڀڅ...؟ ) غیٹی ٌجیڅ چىشیٿ...ڀڅ؟ _

ؼ. اڀٵبـ ؼیٵڅ خڃڀی سڃ ثؽپ ثڃ قؼڄ سٱیڅ ٰال٨څ ڂ غىشڅ زڇفڄ ثب ویځڅ ثڅ ؼوشڅ ؼـٴبڄ ثڅ  ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ.

 .ڀؽاٌز ڂ ڀ٭بة ٌبؼ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ـڂ ثفؼاٌشڅ ثڃؼ. ڀبـاضز ثڃؼ ڂ اق ایٿ ٌجبچز ٤ٽٵیٿ یبؼ ٰفؼ

ؼیٵڅ ضه ڂ ضبٶ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ټٿ چٻ دفیؽڄ ثڃؼ. ڂا١٬یز دیً ـڂٺ ثڃؼ ڂ غڃؼي چٻ ا٠شفا٦ ټی ٰفؼ. 

 ڀٽی دځڇبپ ڀبـاضشیٻ ڂ ٴف٨شٵی  ثڅ غڃؼ ا٨شبؼ. ضه ٴځٵی سڃ ڂخڃؼٺ وفاقیف ٌؽ. ثی ٬فاـ ٌؽٺ. ِڃـسٻ غڃؼ

 .ثبٌٻ اچٽیز ثی ټڃٔڃٞ ایٿ ثڅ ڀىجز سڃڀىشٻ ڀٽی. ٌؽ

 ثڅ غب٘فڄ ایٿ ثڅ ٘ف٨ٻ اڂټؽی؟_

 .وفی سٱڃپ ؼاؼڄ دڃقغځؽ قؼ

 .ټڃا٨٭ی ثفیٻ سڃ ضیبٖ ِطجز ٰځیٻ... ڀٽیػڃاٺ ٰىی ثیؽاـ ثٍڅ_

******** 

 ...قڀؽٴیز اڂپ زیكی ڀیىز ٰڅ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ_

 .ٴی چیر ٰه، چیر ڂ٬ز اڂپ زیكی ڀیىز ٰڅ چٽڅ ٨ٱف ټی ٰځٿقڀؽ_

 ٰڅ ڀیٍػځؽی ثب ثڃؼٺ ٴف٨شڅ ي غڃڀڅ ٨ٕب اق ٰڅ ؼـؼڂؼٸی ثب …ٰٽی ثڅ ڀیٽفظ ټش٩ٱف ڂ ڀبـاضشً غیفڄ ٌؽٺ

 :ٴ٩شٻ ثڃؼ ٤فْ ڂ ٬ّؽ ثی ټیڃټؽُڂ ڀٝف ثڅ وبؼڄ

 .ټځشٝف ی اس٩ب٬ٻټثٷ قڀؽٴی ټٿ ٰڅ اق ـیشٻ وبؼڄ ڂ ٬بثٷ دیً ثیځً ثیفڂپ اڂټؽڄ ڂ چف ٸطٝڅ  _

ض٭ی٭ز ثڃؼ. ٴ٩شڅ ثڃؼٺ سڃ قڀؽٴی ټٿ ٨٭ٗ ضٕڃـ ٘ڃ٨بپ اغف چیدبپ ثڃؼ. ثب وبیڅ چبی ثڃؼ ڂ ڀجڃؼ قڀی دٍز 

ڀ٭بة. غځؽڄ سٹع ڂ ثی غیبٸی ٰفؼ ڂ اوشٱبپ زبی وجكي ـڂ اق سڃ ویځی ٰځبـ ؼوشً ثفؼاٌز ڂ ثڅ ٸت چبي 

ش١دت ٌؽٺ. ضف٨ٻ غځؽڄ ؼاـ ڀجڃؼ؛ اټب ڀكؼیٯ ٰفؼ. اق زی ٸجػځؽ ـڂی ٸت ؼاٌز ڂ زبی ټكټكڄ ټی ٰفؼ ټ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 274 

ٴڃیی ثفای اڂپ ټثٷ خڃٮ یب غب٘فڄ غځؽڄ ؼاـی ثڃؼ ٰڅ ی ڂـی ټی غځؽیؽ. قڂـٺ اڂټؽ ثبثز ثی 

غیبٸً...ثبثز ضف٦ قؼڀی ٰڅ ثڅ ضیبٖ ٍٰڃڀؽٺ ڂ زبی سبقڄ ؼټی ٰڅ ثیٍشف ٌجیڅ غڃي ڂ ثً ثڃؼ. ؼـوشڅ ٰڅ 

چب خڃڂڀڅ قؼڄ؛ ؼـغز ٴیالن دف اق ٌٱڃ٨څ ڂ  ټبر اڂپ ٨ڃاـڄ ڂوٗ ضڃْ غڃڀڅ اي ثڃؼٺ یب اڂپ ٌٽؽڂڀی

 .!وجكی غڃـؼپ چبی ٰبٌشڅ ٌؽڄ سڃ ثب٤سڅ...اټب ؼٸیٷ ڀؽاٌز اـڂٺ ثٍٻ ڂ چٽڅ زیكـڂ ٨فاټڃي ٰځٻ

 .غیفڄ ثڅ ویت ٴٹڃي ٰڅ اق ڀیٽفظ ثڅ ٨بِٹڅ یٯ ویځی ڀكؼیٱی ثفخىشڅ سف ٌؽڄ ثڃؼ ڀبغڃؼاٴبڄ ٸت قؼٺ

 یكاـی ؟ټ ثڅ ضىبة ټٿ قڀز زیٱبـ ٰفؼڄ ٰڅ ٰبـا اڂڀڃ _

ټفؼټٯ چبی زٍٻ چبي ثبثز ٌؽ. وڃاٸٻ ـڂ ټكټكڄ ٰفؼ ثب ٬ڃـر ٨ڃـی ٰڅ ؼاؼ. ضشی ِجف ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ ٸت سف 

ٰځڅ یب غڃپ قیف دڃوز ـڀٳ دفیؽڄِ زڇفڄ ي ثڅ خفیبپ ثیڃ٨شڅ. قؼڄ ثڃؼٺ سڃ ڀ٭ٙڅ غبٶ. سڃ ڀ٭ٙڅ ـڀٳ ثڅ ـڀٳ 

 :ٌؽپ ڂ زٍٻ ؼقؼیؽڀً...ڀٵبچٻ ڀٱفؼ. سڃ چٽڃپ ڀیٽفظ ٤ف٪ ٨ٱفي ٴ٩ز

 .!چفٰبـ ٰفؼڄ ثبٌڅ ـڂچٻ ـیػشٿ سڃ ڂ ټفسٕی ـڂ سڃخیڅ ڀٽیٱځڅ_

 ـڂ چٻ ـیػشٿ ټٿ ڂ ټفسٕی! اق ٰی سبضبال ټٿ ڂ غبڂـی ټب ٌؽڄ ثڃؼیٻ؟

ٰبي ثڇً ټی ٴ٩شٻ ؼیٵڅ ٴبڂ ِځؽڂ٪ ڂ اڂپ و٩شڅ چب ڂاوٻ اـقٌی ڀؽاـڄ؛ ٨٭ٗ ؼاـٺ ټیٽیفٺ اق ٨ٕڃٸی ټ١ٽب 

ؼیؽڄ ثڃؼٺ ؼڂ ٬ٙت ټػبٸ٧ اق ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ثڃؼ ٰڅ قڀؽٴیً..! اـاټً ڂ خڃيُ غفڂي ـ٨شبـی ٰڅ اټفڂق 

   .ضؽڂ ڂوًٙ ٨٭ٗ چٽڃپ یٱىبٶ اڂٶ ثڃؼ

 :ٰٽی وٱڃر ٰفؼٺ. ٠یٿ غڃؼي ثڅ ـڂثفڂ، ثڅ اڂپ ٨ٕب ؼٶ اڀٵیكڄ وجك، غیفڄ ٌؽڄ ٴ٩شٻ

 .ټٿ ټؽاـٮ اـټبڀڃ ټیػڃاوشٻ؛ ثڇٻ ټی ؼاؼی؟ ڂاوڅ غڃؼٺ ڀڅ... ڂاوڅ ٰىبیی ٰڅ سڃ ټځدالة ٴؿاٌشیٍڃپ_

ڀٵبڄ ٰفؼ ثب وٱڃر ڂ ټٱثی سڃ زٍٻ چبٺ ٰڅ ټی غڃڀؽ اق ثبڂـی ٰڅ سڃ ڀٵبچٻ خبیی ڀؽاٌز. ټی ضبال ثڇٻ 

غڃاوز ثڇٻ ثبثز ٰځڅ اڂپ زیكی ٰڅ سڃ ؾچځٻ ټیٵؿـڄ ؼـڂ٢ ټطٕڅ! یب ټٿ ؼٸٻ ٨فیبؼ ټیكؼ ڀٵبچً ثب چٽیٍڅ 

 ٨ف٪ ټیٱځڅ؟

 اق ِٰی ټفیٕی؟_
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بڂـٺ دیً اق ایٿ غدبٸز ڀٱٍٻ...ثب ایځٱڅ ٨ٍبـ ـڂ ٌڃڀڅ چبٺ ٰٻ ٌؽ ؛ ضبالضف٨ی ثڃؼ ڂاوڅ ٴ٩شٿ ٰڅ اق ث

 .قیفٰبڀڅ ټػب٘جً ټٿ ٌؽڄ ثڃؼٺ

 ..اق قټبڀی ٰڅ یبؼٺ ټیبؼ_

وفخبٺ ـڂ ڀیٽٱز زڃثی ٨في ٌؽڄ ٰځبـ ضیبٖ غڃڀڅ اي قیف ڀڃـ ټبڄ ڂ زفا٢...ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ڂا١٬ب اق 

 ...ِٰی؟ چیر قټبڀی ڂاوً ڀؽاٌشٻ خك

وز غڃؼٺ ڀیىز...اټب ـڂقا ؼیٵڅ ټیشڃڀٻ ؾچځٻ ـڂ ٰځشفٶ ٰځٻ قټبڀبیی ٰڅ ٠ّجی ټیٍٻ یب ٌڃٰڅ ټیٍٻ ؼ _

 .غیٹی ٰٻ دیً ټیبؼ ضبٸشبټڃ ثفڂق ثؽٺ

 ...٬فِبیی ٰڅ ټّف٦ ټیٯ_

 .!اـاټجػٍٿ _

 .اق سفضٻ ڂ ڀبـاضشی یٱجبـڄ ڀٵبچً ثیكاـ ثڃؼٺ. وػز ٌؽٺ ڂاوڅ اؼاټڅ ؼاؼٺ...اټب ؼیٵڅ زیك دځڇبڀی ڀجڃؼ

ټؽر ټی ـ٨شٻ دیً ـڂاڀذكٌٯ..غڃاثٻ ثڅ چٻ ـیػشڅ ثڃؼ...٨ٱفایی  ٰىی ثڇٻ اڂڀب ـڂ سدڃیك ڀٱفؼڄ ثڃؼ...ی_

 ...ٰڅ سڃ ټ٥كٺ ثڃؼ ڂ...ڀٽی ؼڂڀىز ِفٞ ؼاـٺ ڂٸی سدڃیكي اـڂټٻ ٰفؼ سب خبیی ٰڅ

 ."!ٌؽ دفٌیٻ ـڂاپ ثب٠ث ٌبیؽٺ یب ٌؽٺ ټ١شبؼٌڃپ ٰڅ خبیی سب" ٰفؼٺ قټكټڅ ؼٸٻ سڃ  ضف٨ٻ ـڂ غڃـؼٺ ڂ

 .ٰٽی وٱڃر ثیځٽڃپ ٌؽ

 .ثڇز ټیؽٺ اټب ٌفایٗ غڃؼټڃ ؼاـٺ ټؽاـٮ اـټبڀڃ _

ٸجػځؽی قؼٺ. اق ٌٵفؼ غڃؼٺ اوش٩بؼڄ ټی ٰفؼ. ٨ڇٽیؽ زبـڄ ای خك ٤ّڅ ڂ ٌځیؽپ خٽٹڅ چبی ثی وفسڇٻ اق 

 .ټفیٕیٻ ڀؽاـڄ

ایٿ ٌػّیشز اِال ٬بثٷ دیً ثیځی ڀجڃؼ. ٰىی ٰڅ ټبؼـٌڃ خٽٟ ٰځڅ!... ثسڅ ثػڃاثڃڀڅ!... ٸجبن ـڀٵی  _

 .جڃـ ڂا١٬ب ٬بثٷ اضشفاټڅـڀٵی ثذڃٌڅ !...اـڂٺ ثبٌڅ ڂ ِ
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ؼڂثبـڄ ٤یف٬بثٷ دیً ثیځی ـڂي ـڂ ثفٴفؼڂپ ڂ ټبر یٯ ڀ٭ٙڅ ٌؽ. ڂا١٬ب ڀىجز ثڅ زځؽ وب٠ز ٬جٷ، ؾچځٻ 

 .ٌػّیز ټطشفټی اقي وبغشڅ ثڃؼ

قڀشڃ ثفٴفؼڂپ...ثكاـ ث٩ڇٽڅ ز٭ؽـ ؼڂوشً ؼاـی...ٰبـی ٰٿ ٰڅ ثفٴفؼڄ...ټځٻ اٴف ؼیؽټً یب ؼڂثبـڄ ثڇٻ قڀٳ _

 .سڃ ٠بٌ٭ٍیقؼ ثڇً ټیٵٻ ز٭ؽـ 

غځؽڄ ي ٴف٨ز. ثی ضڃِٹڅ وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ غځؽیؽ. ٴڃٌڅ زٍٻ چبي زیٿ ټیڃ٨شبؼ! ؼچځً ٴٍبؼ سف ټی 

 .ٌؽ ڂ٬شی ثی ٤ٷ ڂ ٤ً ټی غځؽیؽ. ټش١دت ثڅ ضالخی زڇفڄ ي ثڇً غیفڄ ٌؽٺ

 چځڃقٺ ٨ٱف ټیٱځی اڂپ قڀی ٰڅ ټیجیځی ؼٸؽاـِ؟_

ٿ ثڃؼٺ ؼٸؽاـی سڃ ؾچځٻ چىز ٰڅ چفخب ثڃؼٺ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ؟! ڀڅ...ټٿ چیر ٨ٱفی ڀٽی ٰفؼٺ!...٨٭ٗ ټٙٽئ

دیؽاي ټی ٌؽ... ؼٸؽاـی ٰڅ ڀبٌځبغشڅ ثڃؼ ڂ اوٽً ٠ؿاثٻ ټی ؼاؼ؛ ضشی اٴف ثب٠ث سٽىػف ٘ڃ٨بپ ثٍٻ ؼٸؽاـ 

 .!ڂاوٻ قڀؽڄ ڂ ٬بثٷ ٸٽه ثڃؼ

 .ټٱث ٰفؼٺ زی ټی ٴ٩شٻ خك زٍٻ چبیی ٰڅ ڂا١٬یز ـڂ ؼیؽڄ ثڃؼ

   .وځبټٍڃ ؼیؽٺٌځبوځبټڅ ي ټڇف ثب٘ٹی ڀػڃـؼڄ ثڃؼ!. ټٿ ٌځب_

_... 

 !اڂپ قپ زٍٽبٌٻ ٌجیڅ ؼٸؽاـڄ... ؼـٌز ڂ ټٍٱی...یٱی ٌجیڅ ټځڅ_

 :ټبر سڃ زٍٻ چبٺ غیفڄ ٌؽ ڂ خؽی ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ٴ٩ز

 .ـقٸی زٍٽبی ؼٸؽاـڂ چیر ٰه ڀؽاـڄ!... سڃ ثب اڂپ غیٹی ٨ف٪ ؼاـی_

ثڃؼ؛ اټب زیكی سڃ ضف٦ ڀبـاضز ٌؽٺ اق ؼٸؽاـ ٤یٓ ؼاـ ثیٿ خٽٹڅ اي...سڃِی٩ی ٰڅ ثڅ ڀٝف س١فی٧ اق ټٿ 

  .چبي ثڃؼ ٰڅ اڀشڇبیی ڀؽاٌز

 .اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼڄ اقي ـڂ ٴف٨شٻ. چیر زبـڄ ای خك ټځطف٦ ٰفؼپ ؾچځٻ ڀجڃؼ

 .ټبؼـر وٿ ڂوبٸی ڀؽاـڄ ٰڅ قټیٿ ٴیف ٌؽڄ!؛ ټڃ و٩یؽ ٰفؼڄ!...ثبیؽ غیٹی وػشی ٍٰیؽڄ ثبٌڅ_
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 .ځبغز اق ؼـٮ ڂ ؼـؼ خٽٹڅ چبيزٍٻ چبي ٌجیڅ غىڃ٦ سبـیٯ سبـیٯ ٌؽ. ٰٻ ڀڃـ ڂ ٤یف ٬بثٷ ٌ

ټبؼـ ټٿ اق ٬جٷ سڃ سّبؼ٦ دبچبي ـڂ اق ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼ. ـڂضیڅ ٌٻ ث١ؽ اق ټفٲ دؽـٺ سڃ اڂپ سّبؼ٦ ثبغشڅ _

ثڃؼ...٨٭ٗ وفدبټڃڀؽڀً ثڅ غب٘ف ټٿ ثڃؼ. اڂڀٻ ڂ٬شی ټٿ سڃ ٰٽب ثڃؼٺ وٱشڅ ټیٱځڅ ڂ ٰال سٱٹٻ ڂ ڀیٽی اق 

 .ضفٰشب ثؽڀٍڃ اق ؼوز ټیؽڄ

 .چیځی ٍٰیؽٺزٍٽی ٴفؼ ٰفؼڄ 

 سڃٰٽب ثڃؼی؟_

 .ثی ـثٗ ثی ٨ٱف چفزی ثڅ قثڃڀٻ اڂټؽ اق ـاضشی ڂ وٱڃر ٘ڃ٨بپ دفویؽٺ

 ٴف٨شی؟ ؼٶ ثڅ ٰیځڅ اقي ټبؼـر ڂاوڅ....؟!ثڃؼڄ ټ٭ّف  الثؽ ؼٸؽاـ _

غؽا ټیؽڂڀڅ ز٭ؽـ س١ٹٷ ٰفؼٺ ز٭ؽـ ضف٨ٻ ـڂ ټكټكڄ ٰفؼٺ ٰڅ ڀٵبچً ثفقغی ڀٍڅ ٰڅ اق ؼـؼ ټبؼـي ڀبـاضز 

ٰفؼ. غڃؼغڃـؼی ټی ٰفؼ؛ ؼا٢ ټی ٰفؼ؛ اټب غڃڀىفؼ ٠ٽٷ ټی ٰفؼ ڂ اـڂٺ خٽٹڅ ثځؽی ټی  ڀٍڅ؛ اټب ِجڃـی

ٰفؼ. ټٿ قیبؼ ؼغشف سڃؼاـی ڀجڃؼٺ سب ټفا٠بر ٰفؼڀٻ ټثٷ اؼټیكاؼ ثبٌڅ؛ اټب اڂپ ثڅ ٰځدٱبڂی دٍز وفچٽٻ 

  .٨٭ٗ ټطڃ ٸجػځؽ ټیكؼ

ڃ چفزی ثػڃای ثكاـ غؽا ثڇٻ خڃپ یٯ ټبڄ سڃ ٰٽب ثڃؼٺ. اټیؽی ثڅ قڀؽڄ ټڃڀؽڀٻ ڀجڃؼ....ټ١دكڄ یب اوٽٍ _

ؼڂثبـڄ ؼاؼ... ڂ٬شی ثڇڃي اڂټؽٺ. ثڇٻ ٴ٩شٿ ټفؼڄ..ی ٬جف ثڇٻ ڀٍڃپ ؼاؼپ ثب اڄ ڂ ٔدڅ چبی غبڀڃاؼڄ ي ڂ 

  .ـغز ویبچی ٰڅ ثڅ سٿ ؼاٌشٿ

 ڀشڃڀىشی ڂاوڅ اغفیٿ ثبـ ثجیځً؟ _

 سڃ  ف ٴف٨ز.ِڃـسً وػز ٌؽڄ وفی سٱڃپ ؼاؼ. ؼیٵڅ ڀشڃڀىز اـاټًٍ ـڂ ض٩ٛ ٰځڅ... ټٹشڇت ٌؽڄ، ٴ

 .خب ٌؽ. ؼوز چبي ٸجڅ چبی سػز ٨ٍفؼڄ ٌؽ خبثڅ سبة ثی خبي

 .اقٺ ضالٶ ثڃؼی ټی غڃاوشٿ...ثبثز ټبؼـ ڀیٽڅ خڃڀٻ ڂ ضبٶ ـڂقٺ سڃ سػز ثیٽبـوشبپ_

 .ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ ڀٵبچً قڂٺ ٰجڃؼی چب ټڃڀؽٴبـ ٌؽڄ ؼڂـ ٴفؼڀٻ ٌؽ... ٌفټځؽڄ ثڃؼ
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ایٿ چٽڅ وبٶ ٨٭ٗ ڂاڀٽڃؼ ټی ٰفؼٺ ٨فاټڃًٌ ٰفؼٺ. ڂٸی ڂ٬شی سڃ ـڂ ؼیؽٺ چٽڅ زیك ڂاوٻ قڀؽڄ ٌؽ. ټٿ _

 .ڀٽیشڃڀٻ ثجػٍٽً ڂاوڅ چٽیٿ ث١ٕی ـ٨شبـار ټځڃ یبؼ اڂپ ټی اڀؽاقڄ. سڃ ثی ڀڇبیز ثڇً ٌجیڅ چىشی

ـاڄ ٴٹڃٺ ثځؽ اڂټؽڄ یٱی ثڇً زځٳ قؼ. ڀٵبچٻ چڃٶ قؼڄ زفغیؽ. ټٿ ٨٭ٗ ٌجیڅ ٰىی ثڃؼٺ ٰڅ ٠بٌ٭ً ثڃؼ!. 

ىز ڂ ٤فڂـی ٰڅ اضىبن ټی ٰفؼٺ ٸڅ ٌؽڄ. اڂپ اقٺ غڃاوشٵبـی ٰفؼڄ ثڃؼ. قټكټڅ ٰفؼٺ...٘ڃ٨بپ ...ثب ٌٱ

    .ؼڂثبـ اقي ٰشٯ غڃـؼڄ ثڃؼٺ ثڅ اوٻ ؼٸؽاـ. یٱىبٶ دځڇبڀی اقاـٺ ؼاؼ...٨فڀٵیه ٰدب قڀؽٴیً ثڃؼی؟

 .ثڅ ٘ف٨ً اق ڀیٽفظ غیفڄ ٌؽٺ....ضڃاوً خٽٟ ټٿ ثڃؼ

 ڃاوشٿ ضالٸٍڃپ ٰځی؟قڀز زیٱبـ ٰفؼڄ ثڃؼ؟ سڃ زفا سڃ ٰٽب ـ٨شی؟ زفا اقر ټیػ _

زفا ؼیٵڅ ای چٻ سڃ خٽٹڅ چبي ثڃؼ. اڂڀ٭ؽـی ثڃؼ ٰڅ ٨بِٹڅ ٺ ـڂ ثیٍشفٰځٻ ڂ ث٥ٕٻ ـڂ ده ثكڀٻ ڂ ثڅ ایٿ 

   ٨ٱف ٰځٻ ټٿ زفا االپ ثبیؽ ایځدب ثبٌٻ؟

 .ِؽاي غیٹی ؼڂـ...غیٹی ڀبٌځبغشڅ اق ضځدفڄ ي ثیفڂپ اڂټؽ

ثٍڅ.. دب دیسً ټی ٌؽٺ. ٨ٱف ټی ٰفؼٺ چیر ڂ٬ز اخجبـي ڀٱفؼٺ قڀٻ ثٍڅ. ٨٭ٗ ټیػڃاوشٻ ٠بٌ٭ٻ  _

ایځدڃـی ؼٸً ثبچٻ ڀفٺ ټیٍڅ. ایځبـڂ غیٹی ؼیف ٨ڇٽیؽٺ چٽڃپ ټڃ٬ٟ ٰڅ ثب ټدىٽڅ ثڅ ٬ّؽ ٍٰز ثڅ وفٺ 

 .ٰڃثیؽ. چٽڃپ ټڃ٬ٟ ٰڅ ٠ٽڃٺ س٭ّیفا ـڂ ٴفؼپ ٴف٨ز ڂ چٽڅ زیكڂ ثڇٻ ٴ٩ز

 .سڃ زٍٻ چبٺ قٶ قؼ. ثی دفڂا ڂ ټشبثف

ڃڀی ٰڅ سڃ غڃڀڅ ي ثڃؼ. ـڂق ث١ؽ اق ٠٭ؽټڃپ...سڃ ث٥ٷ یٱی ؼیٵڅ ٠ٽڃٺ ټدجڃـي ٰفؼڄ ثڃؼ. اق سفن چٽ_

 .ؼیؽټً... اق سفوً سڃ وفٺ قؼ. ثب ؼوشب غڃؼي ټځڃ ٍٰز. ٰبي ڂا١٬ب ټفؼڄ ثڃؼٺ

سڃوفي قؼڄ ثڃؼ؟ ٴځٳ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ سب اڀشڇب ٰٹٽبسً ـڂ ؼـٮ ٰځٻ سب ث٩ڇٽٻ زی ٌؽ؛ ٰدب ټبخفاییٻ! 

 .ڀدڃا ٰفؼ ٌجیڅ یٯ ضىفر ؼڂـڂا١٬یشی ٰڅ ٴ٩ز ٌجیڅ غڃاة ثڃؼ. اغفي ـڂ 

 .ؼوز ـڂ ؼوشً ٴؿاٌشٻ. یع ثڃؼ ایٿ ٰڃـڄ اسیً. یع ثىشٻ ڂ ؼٸٻ ڀفٺ ٌؽ

 ٘ڃ٨بپ...؟_
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_... 

 .ڀیبقی ڀیىز اؼاټڅ ثؽی ثكاـ ی ٨فِز ؼیٵڅ_

 .٨فِز ڂ غڃاچً ٰالټٻ ـڂ ثب دڃقغځؽی ڀبؼیؽڄ ٴف٨ز

ىشڅ ٌؽٺ. ؼیٵڅ ٰٻ اڂـؼٺ. یٱىبٶ ڀڅ ټیػڃاٺ ثڇز چٽڅ زیكڂ ثٵٻ...ثبیؽ چٽڅ زیكڂ ثؽڂڀی....ټځٻ ؼیٵڅ غ_

 .ٰځبـٺ سطٽٹز ٰفؼٺ. خٹڃ زٍٽبٺ ثڃؼی ضبال ټیػڃاٺ چٽڅ زیكڂ ثؽڂڀی

 .اق ٸت چبی ڀیٽڅ ثبقٺ ٸت قؼٺ. ؼ٬ی٭ب ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ زی ټی غڃاوز ثٵڅ... اق اغفي ټی سفویؽٺ "زی"

ؽٺ...سڃ غڃڀڅ اڂڀب ؼڂټبڄ ٘ڃٶ ٍٰیؽ ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ...ث٩ڇٽٻ زی ٴؿٌشڅ. ؼڂټبڄ ثب چفخڃپ ٰځؽڀی ٌؽ ـڂدب ٌ_

ثڃؼیٻ زڃپ ٤یفاق اڂڀب ٰىی ـڂ ڀؽاٌشیٻ...ټٿ ٠ٽڃټڃ ټثٷ دؽـٺ ټی ؼڂڀىشٻ...وبیڅ وفٺ ثڃؼ...قپ ٠ٽڃـڂ ثیٍشف 

اقټبؼـٺ ڀڅ، ٰٽشف اق اڂپ ؼڂوً ڀؽاٌشٻ. اټب ڂاوٻ ٤فیجڅ ٌؽڄ ثڃؼپ...اقٺ ټی غڃاوز اثفڂ ؼغشفٌڃ ثػفٺ...اثفڂ 

ټی ـویؽ...٨فؼا ـڂق ٠فڂوی ٰٷ ٌڇف ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼپ ټځڃ ؼٸؽاـ  زڇٷ وبٸٍڃ....ٌڇفټڃپ ٰڃزیٯ ثڃؼ...غجفا قڂؼ

قؼیٻ ثڅ سیذڃ سبـچٻ...ؼاټبؼی ٰڅ ثب وفغڃڀی ثفؼڄ ثڃؼپ ثیٽبـوشبپ ڂ ٠فڂوی ٰڅ ٬ّؽ ٨فاـ ؼاٌز ڂ سّبؼ٦ 

 .ٰفؼڄ ثڃؼ. اټب ؼاوشبپ اڂپ زیكی ڀٍؽ ٰڅ ثڃؼ. یبقؼڄ وبٶ قټبپ ثفؼ سب اثفڂټڃ غفیؽٺ

 .ٵبچً ٠ؿاثٻ ټی ؼاؼڀیٍػځؽڄ ث٥ٓ اٸڃؼی قؼ. غیفٴی ڀ

 .!ڂ٬شی دٹیه سڃ اڂپ غڃڀڅ ڀطه وف ټیفوڅ...چٽٍڃپ ٨فاـ ٰفؼڄ ثڃؼپ ثڅ خك ؼڂوز ؼٸؽاـ..الٸڅ_

ؼیٵڅ ڀٽی ٌؽ اڂپ ټبخفا خٽٟ ٰځٿ...اټب ٠ٽڃٺ سڃڀىشڅ ثڃؼ اثفڂ ؼغشفٌڃ ثب دڃٶ سڃ اڂپ ٌڇف ثػفڄ...سڃڀىشڅ ثڃؼ 

غڃڀڅ ټدفؼی ثڃؼ ڂ ٠فڂوی ٰڅ ټسٍڃپ ـڂ  خفٺ ؼغشفٌڃ ٴفؼپ ټٿ ثځؽاقڄ...ؼاټبؼی ٰڅ ثب ؼڂوز ٠فڂن سڃ

ٴف٨شڅ ثڃؼ!. چٽڅ ٨ٱف ټی ٰفؼپ ټځڃ الٸڅ ثبچٻ ثڃؼیٻ ڂ ؼٸؽاـ ثب ؼ٠ڃا ڂ ِطځڅ وبقی ؾچٿ دؽـ ڂ ټبؼـي سڃ 

وف ټٿ ٰڃثیؽڄ ڂ دب ثڅ ٨فاـ ٴؿاٌشڅ ڂ ث١ؽا سّبؼ٦. الٸڅ اق ـڂی ٫ٍ٠ یب دڃٶ ا٠شفا٦ ٰفؼڄ ثڃؼ ثب ټٿ ثڃؼڄ ڂ 

 ثڃؼ ٌؽڄ ټٍػُ ٰڅ ای غڃڀڅ سڃ...ټیكاـڄ ٨فاـ ثڅ دب سفن ـڂی اق  فٺ ټی ٰڃثڅؼٸؽاـ وف ټیفوڅ ڂ ڂ٬شی ثڅ و

 .!ثڃؼڄ ـ٨شڅ سفٰیڅ ټؽسی ِبضجً

 ...٠ٽڃٺ اقٺ ضالٶ ثڃؼی ټی غڃاوز ثبثز ؼـڂ٤ً ثبثز ـوڃایی ؼغشفي ثجػٍٽً
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 .اچی ٍٰیؽ

 ٰه چیر...اڂټؽڄ وفٺ ثالیی زڅ ٨ڇٽیؽٺ سبقڄ...ؼاؼ ټی ٠ؿاثٻ  ڂ٬شی اق غڃڀڅ ثیفڂپ قؼٺ...ڀٵبڄ چبی ټفؼٺ_

 ٠ٽڃٺ ٌؽٺ سځڇب ڂ٬شی... ٌؽ قڀز قڂـ ثڅ ٰڅ ؼغشفی اڂپ ثؽثػز ٴ٩شٿ ټی چٽڅ. ڀٽیكاٌز وٵٽٻ ټطٷ

 غً ِؽای ټبثیٿ _.ثڃؼ ـ٨شڅ ٌڇف اڂپ اق ټٿ ثڅ ڀبټڅ یٯ ڂ ي وفټبیڅ چٽڅ ؼاؼپ ثب ثڃؼ ٨فڂغشڅ غڃڀٍڃ

ٴ٩ز ټٿ اؼټی ڀجڃؼٺ ؼغشفٌڃ ضشی اٴف اڂپ ؼـڂ٤بـڂ دٍز وفٺ ڀٽی  _٨شڅ دفؼـؼي دڃقغځؽی ثڅ ضبٸً قؼٴف

 _غفاة ٰځٻ

 .ؼوشً ـڂ ٨ٍفؼٺ اق ټڇفثڃڀی ٰالټً...اق ٤ٻ ڂ قخفی ٰڅ ټی ٍٰیؽ

ټڇفقاؼ غیٹی ڂ٬ز دیً دیٍځڇبؼ ٰبـ ؼاؼڄ ثڃؼ...خبی ټٿ ؼیٵڅ سڃ اڂپ ٌڇف ڀجڃؼ خٽٟ ٰفؼٺ اڂټؽٺ سڇفاپ...ڂ _

 .یبقؼڄ وبٸی ٰڅ ٴؿٌز

 ...اچىشڅ ثب ضبٸی ٴف٨شڅ قټكټڅ ٰفؼٺ

 ..الٸڅ چٽڃپ_

ثب دڃالٺ ایٿ غڃڀڅ ـڂ ٴف٨شٻ ثب ٰٽٯ ټڇفقاؼٺ سڃڀىشٻ ؼـِؽ ٰٽی اق وڇبٺ ٌفٰشڃ ثػفٺ... یٱىبٶ ث١ؽ اق _

ټىش٭ٷ ٌؽڀٻ دیؽاي ٌؽ...ټیٵ٩ز اقـڂی ٠ٍ٭ی ٰڅ ثڅ ټٿ ؼاٌشڅ ټدجڃـ ثڅ ؼـڂ٢ ٌؽڄ...اڂڀ٭ؽـ دیٹڅ ٺ ٌؽ ٰڅ 

ؼڂوشً غڃة ټځڃ ټی  ثڅ غڃؼٺ اڂټؽٺ ؼیؽٺ ثڅ چٻ ټطفٺ ٌؽیٻ...ڀٽی غڃاوشٽً اټب ؼـڂ٢ زفا ثف٠ٱه

ٌځبغز...ـٲ غڃاثٽڃ ثٹؽ ثڃؼ...اق اڂٶ ثڇً ٴ٩شٻ ؼڂوً ڀؽاـٺ ڂ ڀٽیشڃڀٻ ـڂ ؼـڂ٤ی ٰڅ ٴ٩شڅ ثڇً ا٠شٽبؼ 

فټی چب غڃؼٌڃ وفٴ...ٰځڅ قڀؽٴی ثبټٿ ڀجڃؼ  ٰځٻ...اڂڀٻ ٬جڃٶ ٰفؼ. خب دبي سڃ سڇفاپ ثبق ٌؽڄ ثڃؼ..ضبٔفٺ

٬ڃٶ غڃؼي دفوشبـ ټبؼـٺ ثٍڅ اټب ثڇبڀڅ ي ثڃؼ!... ؼاٌز...ټی ؼڂڀىز ټٿ زڅ اغال٬ی ؼاـٺ... ڀٽی غڃاوز ثڅ 

چف ټبڄ چفڂ٬ز چڃایی ټی ٌؽ وفی ٺ ثڅ ټځٻ ټی قؼ. وف ؼٸجف غیٹی ؼیف ٨ڇٽیؽٺ ضبټٹڅ وز قټبڀی ٰڅ ث١ؽ اق 

 .ڀڅ ټبڄ دیؽاي ٌؽ ڂ ثسٍڃ ٴؿاٌز ڂ ڂاوڅ چٽیٍڅ اق قڀؽٴیٻ ـ٨ز

************* 

٨بپ...٬ٹجٻ ټیكڀڅ ڂ ٰٽی ثفای ٴف٨شٿ ٴڃٌڅ زٍٽی ټبر سڃ ؼٸٻ ؼٸٍڃـڄ ای ټیذیسڅ اق ایٿ وٱڃر یٱجبـڄ ٘ڃ

 .ٸت ټیكڀٻ
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 ...ڃیف ټجڇٻسّ ی …قڀی ٰڅ ټیجیځٻ ٤یف ٘جی١یڅ...اڀٵبـ ـڂش سڃ ثؽپ ڀؽاـڄ...زٍٽبي ڀباټیؽڄ_

 ...ټیؽڂڀٻ_

ټب ثیٿ ضف٦ چبٺ ڂ ٨ٱفی ٰڅ وٽز ڂ وڃ٪ الٸڅ ټی ـ٨ز یٱجبـڄ ثب ضبٸشی ٴیح ڂ ٴځٳ ؼڂقاـیٻ ا٨شبؼڄ 

 ...دفویؽٺ

 ...ڀی؟! اِال اق ٰدب ټیؽڂڀی قڀی ـڂ ټیجیځٻ ٰڅټیؽڂ_

غځؽڄ غٍٱی ٰفؼ ڂ ؼ٬ی٭ب ثی ضڃِٹڅ ټفؼټٯ چبی زٍٽً ـڂ ثڅ سٽىػف ڂ ایٿ ٴیدی زفغڃڀؽ ٘ڃـی ٰڅ اق 

 .وڃاٸٻ غدبٸز ٍٰیؽٺ ڂ سڃ غڃؼٺ وفظ ٌؽڄ خٽٟ ٌؽٺ

 .!سڃ غڃؼر ثڅ ټٿ ٴ٩شی...قڀی ټٍٱڃٰی ـڂ ټیجیځی_

 "ـاوز ټیٵی"ثٵٻ ڂ ثب  "اچبڀی"ڂ..ضىی ٰڅ ڂاؼاـٺ ټی ٰفؼ  ټٿ! ٌجیڅ غڃاة ثڇً ڀٵبڄ ټی ٰفؼٺ. ٴیح

 .دٍز ثځؽي قؼٺ سڃ خبؼڄ غبٰی ٰڅ ټځشٝفي ثڃؼ. ثبقچٻ ٨فاټڃي ٰفؼڄ ثڃؼٺ؛ غیٹی ؼـؼڀبٮ ثڃؼ

 ټیػڃاؼ ټځڃ اؾیز ٰځڅ...زڃپ ٌجیڅ ؼٸؽاـٺ؟ _

 ...ٌبیؽ_

ڃقغځؽ ټیكؼ ڂ ضفِی ـڂ ثڅ ٌجیڅ ڂا١٬یز ثڃؼ؛ اڀٱبـ ڀٽی ٰفؼ. زیكی سڃ ٌػّیز الٸڅ دځڇبپ ثڃؼ ٰڅ ټؽاٺ د

 .ٰجڃؼی اقي یبؼ ټی ٰفؼ

الٸڅ چٽیٍڅ ڀىجز ثڅ زیكی ٰڅ ڀٽی سڃڀىز سّبضت ٰځڅ ضفیُ سف ټی ٌؽ ضبال چفزی ټی غڃاوز ثبٌڅ _

اق ثف٪ ڀبغڃپ ٴف٨شڅ سب ٰىی ټثٷ ؼڂوشً..چفٰبـی ټی ٰفؼ سب ثڅ غڃاوشڅ اي ثفوڅ... ټځٻ ڂ٬شی سفٰٻ ٰفؼ 

 .٨ڇٽیؽ ـاټً ٌؽٺ

 .ڀؽ. ټّٽٻ، خؽی ڂ...ٌبیؽ ثب زٍٻ چبیی ٰڅ ڀٵبچً ٨فیبؼی اق ض٭ی٭ز ثڃؼثڅ ٘ف٨ٻ وف زفغڃ

 .سڃ غیٹی ِجڃـ ڂ غڃؼؼاـی...ټڇفثڃپ ڂ ٬بثٷ ا٠شٽبؼ...چیر ڂ٬ز چیر قڀی ثڅ قیجبیی سڃ ڀؽیؽٺ _
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وٱڃر ٰفؼڄ ټبر ٸت چبیی ٌؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ سّڃیف قیجبیی اقٺ سفویٻ ټی ٰفؼ. چیر ڂ٬ز قڀی ثڅ قیجبیی ټٿ 

څ چبٺ ـڀٳ ٰفؼ. ٰبي ټی ٴ٩شٻ ثڅ اـاټً خٽٹڅ چبي ثڅ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ىی ٰڅ سڃ ٌفیبپ چبی ڀؽیؽڄ ثڃؼ؟. ٴڃڀ

 .غڃڀیٻ ثڅ خفیبپ ټی اڀؽاغز اؼاټڅ ثؽڄ. ٰبي ثیٍشف ټی ٴ٩ز... ٰبي چیر ڂ٬ز اؼاټڅ ڀٽی ؼاؼ

سڃ چٽڅ زیكر ٌجیڅ ؼٸؽاـڄ...٘فق ضف٦ قؼڀز...غځؽیؽڀبر...٨٭ٗ ٌػّیششز چیر ڂ٬ز ٌجیڅ قڀی ڀیىز ٰڅ  _

٠بٌ٭ً ثڃؼٺ... ٌبیؽ ٨٭ٗ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ؼٸؽاـ ثڇشفیځڅ... ټٿ چیح ڂ٬ز سب ایٿ ضؽ ٰڅ ثڅ سڃ ڀكؼیٯ ثڃؼٺ ټٿ 

 .ثڅ اڂپ ڀجڃؼٺ. چٽیٍڅ ی ؼیڃاـ ثیځٽڃپ ثڃؼ

ؼـ سٽبٺ ٠ٽفٺ زځیٿ ٌٱىشی ڀػڃـؼڄ ثڃؼٺ. اڂپ ـیٍڅ خڃڂڀڅ قؼڄ ؼغشفڂڀڅ ڂخڃؼٺ ڀیبق ثڅ غڃؼی ؼاٌز. ڀیبق ثڅ 

٨شٻ. ڀبغڃؼاٴبڄ ٨ڇٽیؽٺ ز٭ؽـ ضٕڃـ ؼٸؽاــڂ ضه ټیٱځٻ. ٸت چبٺ ثڅ غځؽڄ اة ٌؽپ ؼاٌز. سڃ غڃؼٺ ٨فڂ ـ

٠ّجی ثبق ٌؽ. ٬ٹجٻ ٘ب٬ز ایٿ چٽڅ وڃقي ـڂ ڀؽاٌز. ٰبي ٌجیڅ غڃؼٺ ټ٭بیىڅ ټی ٌؽٺ. ٰبي ایځ٭ؽـ ـٮ 

 ....غځؽیؽٺ  ڀجڃؼ...

ؼڀیب ټفؼٴبپ ثڇشفڄ ثڅ ٨ٱف ټځٍی خؽیؽی ثبٌی ڀٽیػڃاٺ چفثبـ ؼوز ڂ دبچبٺ ٰجڃؼ ثٍڅ...سڃاٺ ثڇشفڄ سڃ  _

   .ؼڀجبٶ ؼٸؽاـر ثفٴفؼی ټٿ ثال ٴفؼڂپ ٰىی ڀیىشٻ

 ڀیٽفغً  ټشڃخڅ ضف٦ چبٺ ڀٍؽ. ټبر ٸت چبٺ ڂ غځؽیؽڀی ٌؽ ٰڅ وفاوف ٌڃغی ثڃؼ. وفاوف غٍٻ ڂ ضفَ.

 .وشٻ ثفٺ...ټ٥كٺ ٴځدبیً یٯ ـڂقڄ دف ٌؽپ ـڂ ڀؽاٌزغڃا ټی ٨٭ٗ. ثڃؼ ٠ّبة ـڂ ڀٍىشځً ڂـی یٯ اڂپ

ٻ ثؽڂڀٻ؛ قڀؽٴی ثب ؼٸؽاـ زڅ ٌٱٹی؟...چٽیٍڅ ضىفر ټی غڃـؼٺ اٴف ؼٸؽاـ ایٿ چٽڅ وبٶ ؼڂوز ؼاٌش _

وفًٰ ڀجڃؼ یب ټځڃ ټی غڃاوز قڀؽٴیٻ زڅ ـڀٵی ثڃؼ؟...اٴف اغال٬ً؛ اٴف ـڂضیڅ اي ٨ف٪ ټی ٰفؼ ټٿ ٰدب 

 .!ثڃؼٺ؟ ضبال ٰڅ ټڃ١٬یشً دیً اڂټؽڄ زفا ثبیؽ ٨ٱف ؼڀیب ؼیٵڅ ای ثبٌٻ؟

یٱجبـڄ ثڅ غٗ ِب٨ی ؼـ اڂټؽ ثب ڀٵفڂڀی ٰڅ اق ٴفڂح ٴفڂح ٬ٹجٻ ثڅ  ؼ٬ی٭ب ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ زی ټی ٴ٩ز. ٸت چبٺ

 .ٴڃٌٻ ټی ـویؽ

 ...اغفٌڃ ثٵڃ _

ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ غیفڄ وشبـڄ اوٽڃپ ثڅ اٸشٽبن غؽا ثب زٍٻ ـڂ چٻ ٨ٍفؼڀی ؼـ اڂټؽ. ټٱث ٰفؼ..ڂ٩٬څ ای 

 .ٰڅ ټٿ ـڂ ٍٰز ڂ قڀؽڄ ٰفؼ
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وبٸی ٰڅ ؾـڄ ؾـڄ اة ٌؽٺ. ټی غڃاٺ ڀ٩ه  77. وبٸی ٰڅ ٴؿٌز77ټیػڃاٺ ثڅ سځڇب اـقڂ قڀؽٴیٻ ثفوٻ..._

 .ثٱٍٻ ضبال ڀڃثز ټځڅ

 .ڂای، ڀڅ...اق زیكی ٰڅ سڃ اضىبن ڂ غڃاچً خٽٹڅ چبي ثڃؼ ټی سفویؽٺ. ؼٸٻ قیفڂ ـڂ ٌؽ

 ٰځٻ قڀؽٴی قڀی  چفزی ثیٍشف ٨ٱف ټیٱځٻ...چفزی ثیٍشف ټیجیځٽز ثڅ ایٿ ڀشیدڅ ټیفوٻ زفا ڀجبیؽ یٱجبـ ثب_

 .ؼاٌشٻ؟ شًؼڂو ـڂقی  ؼٶ سڅ اق ٰڅ

زځبپ اق خب دفیؽٺ ٰڅ ڀیٽٱز سٱڃپ غڃـؼڄ زٍٻ ثبق ٰفؼ. وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ټشبو٧ ثب ؼٸػڃـی ڂ اٌٱی ٰڅ ثڅ 

ایٿ ٨بِٹڅ سڃ زٍٻ چبٺ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼ ڀٵبچً ٰفؼٺ. ٰبي ثٹؽ ثڃؼٺ ؼڂوڅ سب ضف٦ ثبـي ٰځٻ. ٰبي ثٹؽ 

 ٨٭ٗ ثفڀٵفؼڂڀؽٺ؛ ـڂ ـڂٺ. ؼوشٻ ٴف٨شٿ ثب ٌؽ چٽكټبپ زفغیؽڀٻ  ثڃؼٺ ضف٨ی ثكڀٻ سب ؼوز اق وفٺ ثفؼاـڄ.

 .ٴف٨شڅ ڂقپ چبی ٌڃڀڅ ثب... ثڃؼ ا٨شبؼڄ ٰڅ وفی ثب. ڂخڃؼٺ ٌؽڄ ټفؼڄ چبی ضه ثب ثڇً دٍز... ایىشبؼٺ

 .چفزی ټیػڃای ثڇز ټیؽٺ_

 .ټٿ اضشیبخی ثڅ سڃ ڀؽاـٺ_

 .ِؽاٺ ټی ٸفقیؽ اق غٍٻ اق ؼـیبیی ٰڅ وفاة ثڃؼ

ڄ...ٰىی اق ڂخڃؼي غجفؼاـ ڀیىز....ڀٽی غڃاوشٻ سڃ قڀؽٴیً ؼٸجف چځڃق ث١ؽ اق یٱىبٸڃ ڀیٻ ٌځبوځبټڅ ڀؽاـ_

اوٻ اڂپ قڀیٱڅ ٰڅ ثب٠ث ثڅ چٻ غڃـؼپ قڀؽٴیٻ ثڃؼ ثیبؼ...ڀٽی غڃاوشٻ چٽڅ ث٩ڇٽٿ زڅ قڀی ټبؼـي 

 ...ثڃؼڄ...ڀٽیػڃاٺ سّڃیف ټبؼـي ڂاوً ټدڇڃٶ ثٽڃڀڅ...ټیػڃاٺ اوٻ سڃ

 :ٌؽڄ ٴ٩شٻؼوشٻ ـڂ اق ؼوشً ثیفڂپ ٍٰیؽٺ سڃ زٍٻ چبي ثڅ یٱجبـڄ ثفا٪ 

 .ؼیٵڅ یٱی  ټٿ ڀڅ...ټٿ ڀڅ...ثفڂ وفا٢_

 .ِڃـسً خٽٟ ٌؽ...ؼـؼټځؽ ڂ اقـؼڄ....ڀٽی سڃڀىز زٙڃـ ضف٦ ؼٸً ـڂ ثكڀڅ

ټیػڃاٺ ثڅ چٽڅ ټ١ف٨یز ٰځٻ...ثٵٻ ؼٸؽاـ ڀٽفؼڄ...ټیػڃاٺ ثڅ چٽڅ اڂڀبیی ٰڅ اق ٌڇفٺ ثیفڂڀٻ ٰفؼپ ڀٍڃڀز _

ټدڇڃٸڅ زڅ ایځدب زڅ سڃ ٌڇف غڃؼٺ...ټٙٽئٿ ثبي  ثؽٺ... ثٵٻ قپ ڂا١٬یٻ سڃیی قڀؽٴی ټٿ چځڃق ڂاوڅ چٽڅ
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قیبؼ ڀٽیكاـٺ اؾیز ثٍی...٨٭ٗ ټیػڃاٺ اثفڂټڃ ده ثٵیفٺ... ڀٽیػڃاٺ ؼغشفٺ اق اوٻ ټبؼـي سڃ ٌځبوځبټڅ 

وفا٨ٱځؽڄ ثٍڅ ڀٽیػڃاٺ ـڂقی یٱی ڂاوً س١فی٧ ٰځڅ دؽـي ثب ٰىی ثڃؼڄ...ټیػڃاٺ ټبؼـٺ اغف ٠ٽفی ثشڃڀڅ 

ٌڃ ثجیځڅ...ڀٽیػڃاٺ ضىفر ثڅ ؼٶ ثٽیفڄ... ث١ؽ اق ټفٴً ث١ؽ اق ٨فِشی ٰڅ غڃڀڅ قڀؽٴیً، ٌڇفٌڃ غبٮ ٌڃچف

   .ؼٰشفا اقي ٴف٨شٿ ڂاوڅ چٽیٍڅ ثب ؼغشفٺ اق ایٿ ٍٰڃـ ټیفٺ. ثڇز ٬ڃٶ ټیؽٺ

 .ؼڀؽاپ ـڂچٻ وبثیؽڄ اق غٍٻ ضفَ ٤فیؽٺ

چځڃق  سڃ ٨٭ٗ ټیػڃای غڃؼسڃ ٴڃٶ ثكڀی...زڅ ٨ف٬ی ټیٱځڅ ایٿ چٽڅ وبٶ ؼـ ټڃـؼر زڅ ٨ٱفی ټیٱځٿ سڃ-

  .٠ب٫ٌ قڀشی

 ...وٱڃر ٰفؼ...ټفؼټٯ چبی وفغً سڃ زٍٻ چبٺ ثڅ زفغً ؼـاڂټؽ

اـڄ... سڃ ـاوز ټیٵی...زڃپ ؼٸؽاـ ثڇٻ ی قڀؽٴی ثؽچٱبـڄ... اثفڂیی ٰڅ اقٺ ٴف٨ز...ټیػڃاٺ ثفای یٯ ثبـٺ _

 ٌؽڄ ثؽڂڀٻ قڀؽٴی ثب ؼٸؽاـ زڅ ٌٱٹی؟

ؽڄ؛ اٌٯ چبی وفاقیف ٌؽڄ ٴڃڀڅ چبٺ ـڂ ثب ایځجبـ ټثٷ غڃؼي ؼـؼټځؽ ڂ دف ث٥ٓ ثب ِؽا ڂ ڀ٩ه سطٹیٷ ٌ

 .دٍز ؼوز ٴف٨شڅ ڀبٸیؽٺ

 .ثفڂ غڃؼٌڃ دیؽا ٰٿ ټٿ ڀٽیشڃڀٻ ڀ٭ً ثبقی ٰځٻ...اڂڀٻ ڀ٭ً اؼټی ٰڅ ټیػڃای اثفڂٌڃ ثجفی_

ثڅ یٱجبـڄ ِڃـسً اق غٍٻ ٘ڃ٨بڀی ٌؽ. ٘ڃـی ؼڀؽاپ ـڂی چٻ ٨ٍفؼ ٰڅ ثڅ ٴڃي چبٺ ثبثز ِؽا ٌٱىشٿ 

 .ؼڀؽاپ چبي ٌٯ ٰفؼٺ

 .ڃ سڃ اق غبڂـی ټیٵیفٺو٩شڅ چبس_

 .دڃقغځؽڄ قؼڄ ؼـ ضیځی ٰڅ ثڅ وٽز سفان غڃڀڅ زفغیؽٺ خڃاة ؼاؼٺ

 .ثٽیفټٻ ایٿ ٰبـڂ ڀٽیٱځٻ _

  .دٍز وفٺ ثب ٬ؽٺ چبی ثٹځؽ ضفٰز ٰفؼ

 .٨٭ٗ ٰب٨ی سڃ ثػڃای اـټبڀڃ ثڅ غبڂـی ده ټیؽٺ _
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 :ڂوٗ چبٶ ثڅ یٱجبـڄ ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ. ثب ِؽا در در ټبڀځؽی ٴ٩شٻ

ؼټڃ ٨فاټڃي ٰځٻ؟ ټیػڃای ڀ٭ً قڀشڃ ثب ٌػّیز ـاٺ ٌؽڄ ڂاوز ثبقی ٰځٻ.. سب ثڅ اـقڂر ټیػڃای غڃ_

    ثفوی؟ ث١ؽا ثكاـی ثفی؟

چیر ٰه ضف٨ٽڃ ثبڂـ ڀٽیٱځڅ ؼٸجف یٱؽ١٨څ اق ٰدب دیؽاي ٌؽڄ... چیر ٰه اق ـاثٙڅ ټځڃ الٸڅ غجف ؼاـ _

ثسٻ...غبـ سڃ زٍٽٻ ڂ ثی اثفڂیی سڃ  ڀجڃؼ...اِال الٸڅ قڀی ڀجڃؼ ثشڃڀٻ ټ١ف٨یً ٰځٻ ٰڅ ڀٍڅ ٸٱڅ ڀځٵی ڂاوڅ

ایٿ ٌڇف.... ٨ٱف ٰفؼی زفا ایٿ یٱىبٶ ٘ڃـی ڂاڀٽڃؼ ټی ٰفؼٺ سب ٰىی ٌٯ ڀٱځڅ... ٰی ثڃؼ ایٿ یٱىبٶ 

ثڇز ڀٝف ؼاٌز ٰىی ضف٨شڃ ثبڂـ ڀٽی ٰفؼ...االپ غیٹی ـاضز ټی سڃڀیٻ ثٵیٻ قڀڃ ٌڃچف ثڃؼیٻ....ی ثسڅ 

 ڂاوز ټٿ ـ٨شبـا چٽیٿ غب٘ف ثڅ. ٰفؼی ټی ٨فاټڃي زیكاـڂ یث١ٕ ثیٽبـیز غب٘ف ثڅ  یٱىبٸڅ ڂ ڀیٽڅ ؼاـیٽڃ

 ...ثڃؼڄ ٘جی١ی ٤یف

ټی سڃڀٻ ثڅ چٽڅ ثٵٻ ټځٍیز ٰفؼٺ سب قڀٻ خٹڃ زٍٽبٺ ثبٌڅ سب چفثبـ ڀىجشٽڃپ ـڂ ٨فاټڃي ٰفؼ ؼڂـڄ ـاڄ 

ؼڄ ڀیڃ٨شڅ ثڅ چٽڅ ثٵڅ ثڇً ڀٝف ؼاـٺ!...ضشی ټیشڃڀٻ سڃ ٌڇفی ٰڅ ٠ٽڃٺ اثفڂټڃ ثفؼ اق ټفیٕی سڃ وڃئ اوش٩ب

 .ٰځیٻ... ټیجیځی غیٹی ـاضز ټیشڃڀٻ چٽڅ زیكڂ ثبثز ٰځٻ. غیٹی ـاضز یٱىبٶ ڀ٭ٍڅ زیؽٺ

 ...زٍٽٱی قؼ

 .ؼـڂ٤ٻ ڀٵ٩شیٻ سڃ ڂا١٬ب ټفیٕی زیكی یبؼر ڀٽیبؼ_

ټجڇڃر ضف٨ً...ضف٨ی ٰڅ ٠ٽ٫ ڂخڃؼٺ ـڂ وڃقڂڀؽ. ؼوشٻ ـڂ خٹڃ ؼچځٻ ټی ٴیفٺ. ضف٨ی ٰڅ اڀشٝبـي ـڂ 

اؼٺ قڀؽٴیٻ. یٯ ڂ٬شی ثڅ اڀی وفؼ ٌؽٺ؛ اق ضف٨ً؛ اق ڀٵبچً ڂ... ٤ٹٗ ڀؽاٌشٻ . اڀشٝبـی اق ؼـوز سفیٿ 

ڀٱځٻ ؼیٵڅ چیر ڂ٬ز؛ ایٿ خٽٹڅ ثځؽی ـڂ ٨فاټڃي ٰځٻ...٤ف٪ ٌؽٺ سڃ سٽبٺ ٴؿٌشڅ ؼیؽڀی ٰڅ اقي ٴؿـی 

 ٨فڀٵیه  ڂ ٌؽ ٴفؼ زٍٽڇبي ٰڅ ٨ڇٽیؽ ـڂ ضف٨ً سیفٴی ٠ٽ٫. ٸفقیؽپ ث٥ٓ ٌؽر اق چبٺ ٸت  ڀجڃؼ؛

   .قؼ ټڃچبي ثڅ زځٵی ٰال٦.ٰفؼٺ ڀٵبچً ؼٸػڃـ ٨٭ٗ ڀؽاؼٺ؛ خڃاثی. قؼ ٸت ڀبؼټی ڂ سفویؽڄ

 سبـ  ث٥ٕٻ ثیع ٴٹڃٺ ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ؼیٵڅ ټڇٻ ڀجڃؼ. اچىشڅ ٬ٙفڄ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٻ چبٺ زٱیؽ ٰٻ ٰٻ ؼیؽٺ

    .ټیبـٺ یبؼ ثڅ خب خبثڅ زیكڂ چٽڅ ز٭ؽـ ؼڂڀىز ټی اڂپ ٨٭ٗ ثڃؼ؛ سٹع. قؼٺ ٠ّجی غځؽڄ سٯ...ٌؽ سف
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 ثڅ  سف ٴؿاٌز ڂ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼ. ڀبغڃؼاٴبڄ ٌڃڀڅ چبٺ خٽٟ ٌؽڄ ٠٭ت ٍٰیؽٺ. ؼوز چبي ڀیٽڅ ـاڄ٬ؽټی خٹڃ

 :ٴ٩ز ڂ ٍٰیؽ دڃ٨ی  قؼڄ ٰٽف

 .ټځٝڃـی ڀؽاٌشٻ_

اـڄ ټٿ چیسی یبؼٺ ڀٽیبؼ... اڂڀ٭ؽـی یبؼٺ ڀٽیبؼ ثؽڂڀٻ سڃ ٸ١ځشی ِٰی ایځ٭ؽـ ڀكؼیٱٻ ٌؽی؟. اڂڀ٭ؽـی یبؼٺ _

 فزی ؼٸز ټیػڃاؼ ثبـٺ ٰځی؛ چفٰبـ ؼٸز ټیػڃاؼ ثبچٻ ثٱځی؟ڀٽیبؼ ثؽڂڀٻ ِٰی ثڇز اخبقڄ ؼاؼٺ چ

ثڅ ٬ؽـی ِؽای ؼاؼٺ ڂ ثی ټالضٝڅ قؼپ ثی ویٻ اغفٺ ثٹځؽ ثڃؼ ٰڅ ِؽای خی٣ ؼٸجف ټیڃپ ڀ٩ه ڀ٩ه قؼپ 

 .چبٺ ثڅ اڀی ثٹځؽ ثٍڅ. ڂضٍز قؼڄ ڀٵبچً زفظ غڃـؼ ثیٿ ؼـة اسب٬ً ڂ ٠دٹڅ ای ٰڅ ثڅ دبچبي ؼاؼ

 .ؼٺ؛ ثڅ وف٠ز ثڅ ٘ف٦ اسب٪ ٘ڃ٨بپ ؼڂیؽٺسڃخڅ ای ثڅ ثی ٬فاـی ؼٸجف ڀٱف

ٰٽؽ ٸجبن چبي ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ سځؽ سځؽ ثیٿ اڀجڃچی ٸجبن ټفؼڂڀڅ ؼڀجبٶ ٸجبن چبی غڃؼٺ ٴٍشٻ... ڀجڃؼ. 

ِؽای ؼٸجف چځڃق ٬ٟٙ ڀٍؽڄ ثڃؼ. ثڅ وٽز اسب٪ ټبؼـي وف٠ز ٠دٹڅ ٺ ٰٻ سف ٌؽ. غیٹی و١ی ٰفؼٺ ضؽا٬ٷ 

ییٿ ٍٰیؽٺ. زٍٻ چبي ثبق ثڃؼ. ټبر ثب اٌٯ چبیی ٰڅ اق ٴڃٌڅ اڂپ ـڂ ثیؽاـ ڀٱځٻ. اچىشڅ ؼوشٵیفڄ ـڂ دب

زٍٽً ټی زٱیؽ غیفڄ ثڅ و٭٧ ثڃؼ؛ چٽیٿ ٰڅ ضٕڃـٺ ـڂ ضه ٰفؼ ثڅ ٘ف٨ٻ وفزفغڃڀؽ. ٌڃٰڅ ڀٍؽ؛ ٨٭ٗ 

 .ټبر ڀٵبچٻ ٰفؼ ثب ٰٹی ضف٦ ڀبټ٩ڇڃٺ

غڃڀڅ چٻ  ڀٽی ؼڂڀٻ ثڅ غب٘فڄ ټڃ وذیؽي ثڃؼ یب ضبٸشی ٰڅ سڃ ڀٵبچً ثڃؼ سڅ ڀٍیٿ چبی ضه غڃثڅ ایٿ  

. ثفڀٽیؽاٌز ـڂٺ اق چٻ ڀٵبچً ضشی ٸ١ځشی...ٴف٨ز ٌؽر ي ٴفیڅ ڂ ٸفقیؽ  ٨فڂـیػز. ٸت چبي ثؽسف اق ټٿ

 اضىبن.ثڃؼ ثبال قیبؼی اسب٪ ایٿ ؼټب  لی ٰڅ اقي ټی ٴف٨شٻ وفظ ڂ غیه ٌؽ.اڀف ڂ ڀبـاضشی ٨فٖ اق ِڃـسٻ

 اِڃار ِؽای. قؼٺ ٰٽؽي څث ؼوز ڀؽاٌشٻ ڂاوً ؼٸیٹی ٰڅ ثجػٍیؽی ثب ڂ ٌؽٺ ؼاغٷ. ٰفؼٺ ټی غ٩ٵی

 ټی ڂ١ٔیز ایٿ ؼـ اقي ثفڀٵٍشٻ؛ وفٺ دٍز ثڅ. ثكڀڅ ضف٦ غڃاوز ټی. ؼـاڂـؼ غڃؼي اق ڀبټ٩ڇڃټی

ؼٸً چٻ ڀؽاٌشٻ. غڃؼٺ ثؽسف اٌٯ ټی ـیػشٻ. ؼوشی ـڂی دیٍڃڀیٻ ٴؿاٌشٻ وفٺ سیف ټی  ثڃؼٺ؛ ڀبثٹؽ. سفویؽٺ

ڀڅ ڂ اؼٺ چبي ٨فاـ ٰځٻ. ؼوز چبٺ ټی ٸفقیؽ. ٍٰیؽ؛ ټٿ ٨٭ٗ ټی غڃاوشٻ ٸجبن چبٺ ـڂ دیؽا ٰځٻ ڂ اق ایٿ غڃ

ضٕڃـ ڂ ڀ٩ه چبی ایٿ قپ غیٹی وځٵیٿ ثڃؼ. ڀٽی ؼڂڀٻ زفا زځؽوب٠ز دیً ایٿ ضه ـڂ اقي ڀٵف٨شٻ. 

ٌبیؽ ضبال زڇفڄ ټٿ ـڂ ٌځبغشڅ ثڃؼ زڇفڄ قڀی ٰڅ وفٴؿٌز ڀ٩فیٿ ٌؽڄ ي ـڂ قڀؽڄ ټی ٰفؼ. چفزی ثڃؼ؛ ټی 
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څ ٰڅ ِؽاي ثٹځؽسف ڂ ثی ٬فاـ سف ټی ٌؽ. ِؽای ٴفیڅ چبي غڃاوز ثبچٻ ضف٦ ثكڀڅ؛ ٌبیؽ چٻ ثیفڂڀٻ ٰځ

 .ٌجیڅ ڀبٸڅ ثڃؼ. ٔدڅ ټیكؼ. ثی سبة ٌؽڄ ثڃؼ

ثبالغفڄ دیؽاٌڃپ ٰفؼٺ؛ ټیڃپ ٸجبن چبی قڀڃڀڅ وٿ ڂ وبٶ ؼاـی غیٹی ټفست ټبڀشڃٺ اڂیك ٌؽڄ ثڃؼ چٽفاڄ 

ڄ ثڃؼ ڂ اق ِؽای ٰی٧ ڂ ٌبٸٻ. زځٵٍڃپ قؼٺ ڂ ثڅ وف٠ز ثیفڂپ قؼٺ. ٘ڃ٨بپ ؼیڃاـ وٽز ـاوز سٱیڅ قؼ

ټبؼـي زٍٻ ثىشڅ اٌٯ ټی ـیػز. ؼٸجفـڂ سڃ ا٤ڃًٌ ؼاٌز ڂ اچىشڅ دٍشً ټیكؼ. زٍٻ چبی ؼٸجف ثبق ثڃؼ 

ڂ ٸت ثفزیؽڄ وفي ـڂ سڃ ٴڃؼی ٴفؼپ دؽـي ٴؿاٌشڅ ثڃؼ. زٍٻ چبی اڂپ چٻ اٌٱی ثڃؼ. اق ؼیؽڀٻ ثب ڀ٫ ڀ٫ 

اـڂټی سڃ ٴڃي  "ثڅ غڃاة ثبثبخڃپ"ـیكی سٱڃپ غڃـؼڄ وف ثٹځؽ ٰفؼ. زٍٻ چبی وفغً ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ ثب 

ؼٸجف ؼڂثبـڄ وفي ـڂ ـڂی ویځڅ اي ٴؿاٌز. ثڅ ٘ف٨ٻ وفزفغڃڀؽ؛ زٍٻ چبي ٌجیڅ ټبؼـي ٌؽڄ ثڃؼ. 

 ...٤ٽٵیٿ ڂ

ؼـة اسب٪ ـڂ ثىشٻ. ِؽای ټبؼـي چف ٸطٝڅ ثیٍشف ټی ٌؽ ڂ س١دٻ اق ایٿ ثڃؼ ٘ڃ٨بپ زفا چیر ضفٰشی ڀٽی  

ثڅ ـضٻ ټی اڂـؼ. ؼڂوز ؼاٌشٻ ؼٸجفڂ ثٵیفٺ سب ٘ڃ٨بپ ڂ١ٔیز ٰفؼ. ڂ١ٔیز قڀؽٴی ایٿ ټفؼ ؼٸٻ ـڂ ثڅ ٌؽر 

ایٿ غڃڀڅ ـڂ ثڅ زځؽ وب٠ز ٬جٷ ثفٴفؼڂڀڅ. ضبالـڀٳ وجكي ؼٸٽفؼڄ ثڃؼ. ؼٶ ـڂ ټیكؼ. سبـیٯ ثڃؼ ڂ ؼیڃاـڄ 

چبي ثڃی ټفؼٴی ټی ؼاؼ؛ ثڃی ڀباټیؽی. ٬جٷ اق اضىبوی ٌؽڀٻ ضیځی ٰڅ ټبڀشڃ سځٻ ټی ٰفؼٺ ڂ ٌبٸٻ ـڂ 

ف٦ ؼـة ٌیٍڅ ای سڃ چبٶ ـ٨شٻ ٰڅ ټځشڇی ثڅ ضیبٖ ڂ ؼـة غفڂخی ټی ٌؽ. ِؽاي ؛ وفٰفؼڄ، ڀٱفؼڄ ثڅ ٘

 .ِؽای خؽی ڂ ثٹځؽ ٌؽي... ٤یفڄ اـاؼی ؼوشٻ ـڂ ـڂی ؼوشٵیفڄ غٍٯ ٰفؼ. دبچبٺ ټبڀٟ ـ٨شځٻ ٌؽپ

 ...دٍیٽڃپ ټیٍی_

فڀٵیه ثڃؼٺ ڂ دٍیٽڃپ ټیٍٻ؟ اق ایځٱڅ اڀشػبثٻ ټفؼ قپ ټفؼڄ ای ڀجڃؼ؟! ڀڅ؛ اڀشػبثٻ ؼٸؽاـ ٌؽپ ڀجڃؼ!. ټٿ ٨

 .ای ٰبي ڀجڃؼٺ ٰڅ ؼـ٠فْ زځؽوب٠ز ڂا١٬ب دٍیٽڃپ ثٍٻ

 :ثڅ ٘ف٨ً وفزفغڃڀؽٺ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ ؼیٵڅ ڂٸڃڂټً ؼوز غڃؼي ڀجڃؼ ٴ٩شٻ

 .ټٿ ڀیىشٻ...ؼوز اق وفٺ ثفؼاـ_

دڃقغځؽی قؼ. چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ؼوشی ڀڃاقٌی ـڂی ٴڃڀڅ ؼغشفي ټی ٍٰیؽ ثؽڂپ ایځٱڅ غڃڀىفؼیً ـڂ ثٵیفڄ ڂ 

 :ټٙٽئځً ثؽڄ ٴ٩زٌٱی ثڅ ٸطٿ 
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 ثب دبی غڃؼر ټیبی سڃ ایٿ غڃڀڅ _

  .ثب ټٱثی وڅ اڀٵٍز اٌبـڄ، ټیبڀڅ ڂ ضٹ٭څ ـڂ ثبال اڂـؼ

 .٨٭ٗ وڅ ـڂق _

غځؽیؽٺ... اقایٿ ټط٫ ثڃؼپ غځؽیؽٺ اق ایٿ ٬یب٨څ ای ٰڅ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ثبڂـي ڀٽی ٰفؼٺ. ٨ٱف ټی ٰفؼٺ خڃٮ 

جیڅ غڃاة. غځؽیؽڀٻ ـڂ ثب ٸت ٴكیؽڀی سٽڃٺ ٰفؼٺ ټی ٴ٩ز یب زځؽ وب٠ز ث١ؽ چٽیٿ ٰڅ زٍٻ ثجځؽٺ...ټیٍڅ ٌ

 :ڂ ثب وف سٱڃپ ؼاؼڀی ٰڅ ټطٓ سٽىػف ثڃؼ ٴ٩شٻ

 !اٴف ثٽیفټٻ ضبٔف ڀیىشٻ ڀ٭ً قپ غفاثشڃ ثبقی ٰځٻ_

ثٽیفٺ...ټٿ ڂا١٬ب ټفؼٺ. ٬ؽ دٹٯ قؼپ ٘ڃ٨بپ ڂ ـڀٵی ٰڅ اق زڇفڄ ي دفیؽ. زٍٻ چبیی ٰڅ ٘ڃ٨بڀی ٌؽ. زیكی 

زٍٻ چب ؼـ یٯ ٸطٝڅ غڃڀؽٺ. ثف٬ی ٰڅ اق زٍٻ چبي ٠جڃـ ٰفؼ دف اق ٰڅ ؼاٌز ٌفڂٞ ټی ٌؽ ټٿ اق اڂپ 

   .دٹیؽی ثڃؼ

 :ضف٦ اغفٺ سیف غالَ ثڃؼ. اٌٯ ٴڃٌڅ زٍٽٻ ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ثب ث٥ٕی ٰڅ سڃ ِؽاٺ ثڃؼ ٴ٩شٻ

غیٹی غڃٌطبٸٻ قڂؼ ٌځبغشٽز ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ...ټٿ ڀٽی سڃڀٻ ټثٷ سڃ ثبقیٵف ٬ڇبـی ثبٌٻ. ؼڂـ ټځڃ غٗ _

 .ثٱً

**** 

ٰڅ اق غڃڀڅ اي قؼٺ ثیفڂپ...وفٺ ـڂ دبییٿ اڀؽاغشٻ ڂ اٌٯ ـیكڂپ ټىیفی ـڂ ٴف٨شٻ. دیبؼڄ ـڂچب غٹڃر قټبڀی 

 ثڃؼ. وب٠ز ضؽڂؼ ڀڅ، ؼڄ ثڃؼ. ڀىیٻ غځٱی سڃ ِڃـسٻ ټی غڃـؼ. ثڃی غڃي ٌٱڃ٨څ چب ضبٸٻ ـڂ غڃة ټی ٰفؼ

بٺ ټؽسی ٰڅ سڃ غڃڀڅ ثڃؼٺ ڀٽی ؼڂڀىشٻ ؼ٬ی٭ب ٰدب ایٿ ٌڇف چىشٻ؛ اڀٵبـ سبقڄ اٰىیمپ ثڅ ټ٥كٺ ـویؽڄ ثڃؼ. سٽ

ٵبڀڅ ؼٸجف... ٴفټی ڂ ِٽیٽیز ثس ٠ٙف. ؼاؼ ټی ـڂ غڃڀڅ اڂپ ٠ٙف ثڇبـ وجكی ثڃی  خٹڃ زٍٻ چبٺ ثڃؼ.

 ....ټثٷ ٰىی  غبڀڃاؼڄ ټشالٌی ٌؽڄ ای ـڂ؛ ٨٭ٗ یٯ ١ٙ٬څ اق دبقٶ ٴٻ ٌؽڄ ثڃؼ

یٿ ٰبٺ سٹع ټ٭ّفي ٨٭ٗ اڂپ غڃڀڅ خبیی ڀجڃؼ سب ټٿ اق ٘ڃ٨بپ ٴالیڅ ٰځٻ. ثبیؽ اق غڃؼٺ ٌٱبیز ټی ٰفؼٺ ا

غڃؼٺ ثڃؼٺ. غڃؼڄ غڃؼڄ غڃؼٺ... ڀجبیؽ اخبقڄ ټی ؼاؼٺ ایځ٭ؽـ ثڇٻ ڀكؼیٯ ثٍڅ سب ضبال اق ایٿ ڀكؼیٱی اق ایٿ 
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 ټفغّی اق سڇؽیً ثبـ اغفیٿ. سفویؽٺ ټی ٘ڃ٨بپ اق ټٿ! ـڂق وڅ ٨٭ٗ  ٌجبچز یڇڃیی ٌٱٷ ٴف٨شڅ ثشفوٻ.

 ٸفقیؽٺ....ټیٽڃڀؽٺ ٌفٰز اڂپ سڃ ؼیٵڅ ڀجبیؽ. ٌؽ سٽڃٺ غڃؼي اوٻ ثڅ قیفٰی ثب اٺ ڀ٭ٍڅ ټځٍی؛ ٌؽٺ یٱٽبچٻ

٨ٱفچبٺ غشٻ ټی ٌؽ ثڅ ـ٨شځٻ اق ایٿ ٌڇف...ٰبي چیر ڂ٬ز دبٺ ـڂ اق  ٸطٝڅ ؼـاڂپ ٰبي. ٸفقیؽٺ غیبٸٻ اڂج سڃ

   .!اڂپ غڃڀڅ ثیفڂپ ڀٽیكاٌشٻ. ٰبي چٽڅ زیك غڃاة ثڃؼ

٨شڅ ثڃؼ ڂ ټبؼـ یٱجبـ اڂپ چٻ ثی دبوع ؼوز سڃ ٰی٩ٻ ثفؼٺ ڂ ٴڃٌیٻ ـڂ ؼـاڂـؼٺ. ټفسٕی ؼڂ ټفسجڅ سٽبن ٴف

 .ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ. ـڂ اوٻ غبڂـی قؼٺ ثب اڂٸیٿ ثڃ٪ اٸڃیی ٴ٩ز

 اٸڃ...٨فڀٵیه؟_

_... 

 غڃؼسی؟_

_... 

 ...زفا ضف٦ ڀٽیكڀی _

_... 

 ...اٸڃ...٘ڃ٨بپ سڃیی_

ٰڅ  وفخبٺ ایىشبؼٺ. ثڅ دٍز وفٺ خبیی ٰڅ اقي اڂټؽڄ ثڃؼٺ غیفڄ ثڅ ټىیفی ٰڅ ٘ی ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ غیبثڃڀی

 :ټ٭بثٹٻ ثڃؼ زٍٻ زفغڃڀؽٺ. ڀ٩ىی ٴف٨شٻ ڂ ټیڃپ ِؽای ٌٯ ؼاـي ثی سفؼیؽ ثڅ یٱجبـڄ ٴ٩شٻ

 .ټٿ ؼیٵڅ ڀیىشٻ_

سّٽیٻ ـڂ ٴف٨شٻ. ټٿ ؼیٵڅ ڀجڃؼٺ. وبٰز ٌؽ. ضشی ؼیٵڅ ِؽای ڀ٩ه چبی ٠ّجی ڀٵفاڀً ـڂ ڀٽٍځیؽٺ. ؛ 

 .٬جٷ اق ایځٱڅ سڇؽیؽٺ ٰځڅ ٬ٟٙ ٰفؼٺ
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ی دٍز وفٺ ثب ٨بِٹڅ غیٹی ؼڂـ ټیڃپ ؼڂ ؼـغز ٰځبـڄ دیبؼڄ ـڂ قڀی ٴڃٌی چځڃق ـڂ ٴڃٌٻ ثڃؼ ٰڅ زٍٽٻ خبی

ثب ڀ٭بة ؼیؽٺ ٰڅ غیفڄ ثڅ ټٿ ثڃؼ. ثبیؽ یع ټیكؼٺ اق ڀٵبچً؛ اق ثی ـڂضی زٍٻ چبي... ثبیؽ ټی سفویؽٺ ٰڅ 

 ڀٽی. ٴف٨شٿ ـڂ ـاچً ټىیف ڂ زفغیؽپ دڃقغځؽی ثب ٠٭ٹٻ ٨فټبپ ثڅ دبچبٺ  ؼڂثبـڄ وفـاچٻ وجك ٌؽڄ؛ اټب

 .ٌؽ سٽڃٺ زیك چٽڅ ټٿ ثفای. ڀجڃؼ ټٿ ثڅ ټش١ٹ٫ ٰڅ ثٍٻ ؼڀیبیی ـٴیفؼ غڃاوشٻ

 ...ثػً ٌٍٻ

 

 …… ټؽیفیز ټطشفٺ ٌفٰز ټڇفقاؼ

 ثب والٺ ڂ اؼة

ثڅ ث١ؽ ثڅ ؼالیٷ ٌػّی ٬بؼـ ثڅ  ……… دفوځٷ ایٿ ٌفٰز اق سبـیع  ٨فڀٵیه اؾیٿ …… اضشفاټبً ایځدبڀت

 .چٽٱبـی ثب ایٿ ٌفٰز ټطشفٺ ڀٽی ثبٌٻ

 .وش٩١بی غڃؼ ـا ٰشجب ثڅ ټؽیفیز ټطشفٺ ا٠الٺ ټی ڀٽبیٻٸؿا ثؽیځڃویٹڅ ا

 . ټفاست خڇز ا٘الٞ ڂ ا٬ؽاٺ القٺ ضٕڃـسبپ اـوبٶ ټیٵفؼؼ

 

 

 _٨فڀٵیه اؾیٿ _ثب سٍٱف                                                                                

 

ڀیً زیٿ ٠ٽی٭ی ټی غڃـؼ. ٬ىٻ ټی غڃـٺ ضشی اثفڂچبي ثب چفغٗ ثڅ ٨ف٪ وفي ڀكؼیٯ سف ټی ٌؽ ڂ دیٍڃ

 .ؼڂوڅ ثبـی اق ٨فٖ س١دت دٍز وفچٻ دٹٯ قؼ. ثب غٗ اغف وفي ـڂ ثبال اڂـؼ ڂ ثب ٸطٿ غځؽڄ ؼاـی دفویؽ

 ڀبټڅ اوش٩١بء سڃئڅ؟ _
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ؼوز ثڅ ویځڅ ٌؽٺ ڂ اق ایٿ غځٵی ثڅ وشڃڄ اڂټؽڄ ٸجػځؽڄ ټىػفڄ ای قؼٺ ڂ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. زذی زذی 

ٿ ؼوز اڀؽاغشٿ. ضدشی چفزی ثڃؼ ثب سٽڃٺ ٨بِٹڅ ٴف٨شٿ غڃؼ ثڅ غڃؼ اضىبن ـاضشی ثڅ اؼٺ ڀٵبچٻ ٰفؼ اق ای

ټځش٭ٷ ټی ٰفؼ ڂ ثىی ټٿ اق اڂٶ، اق ایٿ ٌػّیز ٰبـیكټب غڃٌٻ ټیڃټؽ؛ اټب ِؽ ضی٧ ڂ٬شٻ ِف٦ یٯ اؼٺ 

ٴیٻ اٌشجبچی ٌؽڄ ثڃؼ. االپ ٰڅ ٨ٱف ټیٱځٻ ٰفاي ټٿ اق اڂٶ ضدشی ثڃؼ! ضبال زڅ ٘ڃـ ٘ڃ٨بپ وف اق قڀؽ

 ...ؼـ

 :وف٨څ ای ٰفؼ ڂ ثب ِب٦ ٰفؼپ ٴٹڃي ٴ٩ز

 .ټځٝڃـٺ ایځڅ اټفڂق ټځشٝف سڃٔیص ؼیٵڅ ای اقر ثڃؼٺ ڀڅ ڀبټڅ اوش٩بر_

ضبال اثفڂچبی ټٿ ثبال دفیؽ...وشبـڄ چب ؼڂـ وفٺ ـڂ ده قؼٺ ڂ ثی غیبٶ ٌیفیځی چبی ـڂیب سڃ ټ٥كٺ، ٴیح 

 :دفویؽٺ

 زڅ سڃٔیطی؟_

 ...ـڂ٤څ اټب سڃسب ؼیفڂق ٨ٱف ټیٱفؼٺ چٽڅ ضف٨بر ؼ_

  .اوش٩٥فاهلل ٴ٩شڅ ثب ټٱثی ضف٦ ـڂ ٠ڃْ ٰفؼ

 ٘ڃ٨بپ ټیؽڂڀڅ؟_

 ثبیؽ ـئیىٻ ٰڅ ٍٰیؽڄ ٰدب ثڅ ٰبـٺ ثجیٿ  وفی ټشبو٧ سٱڃپ ؼاؼٺ. چٽڅ سفؼیؽي اڂپ اؼٺ ڀطه ثڃؼ؟.

 .ٴف٨ز ټی ـڂ زب٬بٶ اڂپ ـٔبیز

 .ڀڅ قضٽز ٴ٩شځً ثب غڃؼسڃپ_

 .ثیٿ ؼوشً ٰفؼٺضیځی ٰڅ ٬ؽټی ٠٭ت ٴؿاٌشٻ اٌبـڄ زٍٽی ثڅ ڀبټڅ 

 .سب ڂوبیالټڃ خٽٟ ټی ٰځٻ ڂ اق ثسڅ چب غؽاضب٨ٝی ټی ٰځٻ چٽبچځٳ ٰځیؽ ضىبثؽاـی زٱٽڃ ثځڃیىڅ _

 اق اسب٪ ثی سڃخڅ ثڅ ضف٦ غڃـؼڄ ٌؽڄ ڂ غبڀٻ اؾیٿ سفؼیؽؼاـي ثیفڂپ قؼٺ. ثڅ وٽز ټیكٺ ـ٨شٻ. ضٍٽشی ڂ

 .ټٿ ضف٨ٍڃپ ـڂ ٬ٟٙ ٰفؼپ ٬بؼـی ثب ضبٸز قاـی ثڅ دبـسیٍٿ ٌیٍڅ ای سٱیڅ قؼڄ ثڃؼٺ ڂ ثب اڂټؽپ
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 وال ا٬بیڃپ...ثڅ غیف ثبٌڅ... اس٩ب٬ی ا٨شبؼڄ؟_

 ٌڃڀڅ ثڅ ٬بؼـی  ـڀٳ ِـڂٌڃپ قـؼ ثڃؼ. زڇفٌڃپ زیكی ټب ثیٿ غدبٸز ڂ ثڇز ثڃؼ. ثی ٬فاـ ٴ٩شٿ زیكی

 ."سڃ ٌفڂٞ ٰٿ"بوی ټی ٴ٩ز اٸشٽ چٻ اڂپ ڂ "ثٵڃ" ٴ٩ز ټی ټیكؼ ضٍٽشی

 سب ٌؽٺ ټځشٝف زیؽٺ ټی ٰبـسٿ سڃ ڂ اڂـؼٺ ټی ؼـ ٍٰڃ سڃ اق ـڂ ڂوبیٹٻ ٰڅ ٘ڃـ چٽیٿ  دٍز ِځؽٸیٻ ڀٍىشٻ.

 .ثكڀٿ ضف٦

 ٌبڀه...ثڃؼپ ا٠ّبة ـڂ ؼڂڀ٩ف ایٿ ضبال ڀؽاٌشٻ ـڂ ٰه چیر ضڃِٹڅ  ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی ؼیٍت ڀػڃاثیؽڄ ثڃؼٺ.

 .ڂٴفڀڅ ثڅ خځڃپ ټی ـویؽٺ ٴؿـڂڀؽٺ سځڇب ـڂ ؼیٍت ثڃؼٺ اڂـؼڄ

ڂ غڃؼٌڃپ چٻ ثب یٯ ڀبټڅ ٌت ـڂ غڃڀڅ ڀیڃټؽپ. سڃڀىشڅ ثڃؼٺ سب  سیځب ڂ چٽشب غبڀڃاؼٺ ـڂ ـاچی ٰفؼڄ ثڃؼٺ

ِجص ٰٽی غڃؼٺ ـڂ خٽٟ خڃـ ٰځٻ ڂ اوش٩١ب ثځڃیىٻ. اغفچٻ ثب زٍٻ چبی ٬فټك ڂ د٧ ٰفؼڄ ِجص قڂؼ ثیفڂپ 

 .قؼٺ ڂ ثب ٴف٨شٿ ٰبـسٿ ټیڃڄ ای ثڅ ٌفٰز اڂټؽڄ ثڃؼٺ

 :ثی ضڃِٹڅ اق اؼا اِڃٸٍڃپ ٴ٩شٻ

 خبیٵكیځٻ ٰځیؽ ِجف ٰٽی  ڀیىشٻ...ټی سڃڀیؽ ټٍٱٹشڃڀڃ ثڅ ـئیه ثٵیؽ یب ا٬بیڃپ ټٿ ؼیٵڅ سڃ ایٿ ٌفٰز _

 .ثیبؼ

٬جٷ اق ٸت ثبق ٰفؼپ ضٍٽشی ِؽای ٴفیڅ ـیكی ڂ دٍز وفي چدڃٺ زځؽ ڀ٩فڄ ٰبـٰځبپ ٌفٰز زٍٻ چبٺ ڂ 

 .قثڃڀٻ ـڂ ٬بِف اق چف زیكی ٰفؼ

 اڂپ اق ثؽسف. ایىشبؼٺ  وشڅڀیٹڃ٨ف وفؼوشٍڃپ زځبپ ٴڃٸڅ ٴڃٸڅ اٌٯ ټی ـیػز ڂ ثڅ وٽشٻ ټیڃټؽ ٰڅ ڀبغڃا

 .ٌؽپ ټٹط٫ خٽٟ ا٬بیڃپ س١ؽاؼ ثڅ ڂ ٰفؼپ چٽؽـؼی ثڅ ٌفڂٞ ٰڅ ثڃؼپ ٬بؼـی ڂ ضٍٽشی

چفاوڃپ ٴ٩شٻ. ؼـ اڂپ ٸطٝڅ ټٙٽئٿ ٌؽٺ ٰىی ټفؼڄ. زٍٽٻ ټیڃپ س١ؽاؼ ثیىز ڀ٩فڄ غبڀٻ  "زی ٌؽڄ ای"

ٰڅ ثڅ ًٌ ڀ٩ف ټی ـویؽپ  چب زفغیؽ ... ڀكؼیٯ ټیكٺ ایىشبؼپ. چٽٵی زٍٻ چبٌڃپ وفظ ثڃؼ...٨٭ٗ ا٬بیڃپ

 .ثب اثفاق چٽؽـؼی ٰٽی ٠٭ت سف ایىشبؼپ. سیځب ثیځٍڃپ ڀجڃؼ...ثؽسف ٬ٹجٻ خبي ـڂ سڃ ؼچځٻ دیؽا ٰفؼ

 .ڀیٹڃ٨ف ثب یٯ ٬ؽٺ ٨بِٹڅ غڃؼي ـڂ سڃ ا٤ڃٌٻ دفر ٰفؼ ڂ زځبپ زٹڃڀؽٺ ٰڅ ـاڄ ڀ٩ىٻ ٴف٨ز
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 .ثجػٍیؽ...ثجػٍیؽ اق ایځٱڅ ؼـٰز ڀٱفؼیٻ _

 :ٴ٩شٻ  وف ؼـ ڀٽی اڂـؼٺ. ثڅ قڂـ اق غڃؼٺ ٰځؽټً ڂ ـڂ ثڅ خٽٟزیكی اق ضف٦ ڂ ٰبـچبٌڃپ 

 سیځب ټفؼڄ؟_

 .خٽٟ ٸطٝڅ ای وٱڃر ٰفؼپ ڂ ڀٵبچٍڃپ ټش١دت ثیٿ چٽؽیٵڅ زفغیؽ

 زی ٌؽڄ؟_

 ټیػڃای ثٵی زیكی یبؼر ڀیٽبؼ؟_

 .ڂای ڀڅ... ثبقٺ ایٿ خٽٹڅ ؟ ڂاـ٨شڅ ـڂی ِځؽٸی اق دٍز ا٨شبؼٺ

 .ٴف٨شٻ ـڂ وفٺ. ٰفؼٺ سڇڃٞ ڂ ٧١ٔ  ناضىب  ـڀٵٻ دفیؽ ڂ ڀبٸڅ ٰفؼٺ. ثڅ اڀی

سځؽ ڂ ٨فق یٱی اق ا٬بیڃپ دفیؽ اق اثؽاـغڃڀڅ اة ٬ځؽی اڂـؼ ڂ ڀیٹڃ٨ف ثب یٱی اق غبڀٻ چب ثڅ قڂـ ثڅ غڃـؼٺ   

 .دفویؽٺ ڀ٩ىی ثب ڂ غڃـؼٺ اغف ٬ٙفڄ سب ٰڅ سبخبیی   ؼاؼپ

 .زی ٌؽڄ؟ ثٵیؽ سب ڀٱٍشیٻ_

 .اڂـؼ ڂ ثب اخبقڄ زٍٽی اق خٽٟ ثڅ ؼوشٻ ؼاؼ ڀیٹڃ٨ف قڂؼ ٴڃٌیً ـڂ ؼوز ثڅ ڀ٭ؽ اق خیجً ثیفڂپ

 .ثی س١ٹٷ اق ؼوشً ٴف٨شٻ ڂ ثڅ ٩ِطڅ ي ڀٵبڄ ٰفؼٺ

... ټڇځؽن ٠ٽفاپ ٌفٰز ټڇفقاؼ. ٠الی٫ ثڅ "ټڇځؽن ٨فڀٵیه اؾیٿ"دیر ټٿ ثڃؼ....٩ِطڅ ایځىشبٴفاٺ 

 ...ټڃوی٭ی ٰشبة ڂ

 .ـویؽ...االپ ٤ً ټی ٰفؼٺ 5دبییٿ سف اڂټؽٺ ڂ ...٨ٍبـٺ ثڅ قیف 

 س١ؽاؼ خك ڀؽاٌز؛ چڃاؼاـی ي ٩ِطڅ ثڃؼپ ٠ٽڃټی ثب ضشی ٰڅ ٨فڀٵیىی!. چكاـڀ٩ف8  چبٺ ـویؽڄ ثڃؼ ثڅ٨بٸڃڂـ

 قیف چبی ټشٿ یب چب ٰبټځز ڂ  ٠ٱه ؼیؽپ ثب!. ثڃؼ ٌؽڄ ټ١فڂ٦ چٽڅ ایٿ ضبال چٽٱبـچبي ٌٽبـڄ اڀٵٍز
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 ؼاـٺ ثڃویٰب زڅ ٰځٻ ثبڂـ سب ټیكؼٺ ٠ٱه چف ـڂی یٱی یٱی  یٍشف قیف ټیك ټی ـ٨شٻ.ث ڂ ثیٍشف ٠ٱه

 .ټیجیځٻ

 .ٰفؼ خٹت ـڂ سڃخڇٻ اق اڂٶ ٰڅ ثڃؼ ٠ٱىی...ټبٌیٿ سڃ ٘ڃ٨بپ ڂ  ڀٵبڄ چبی ٠بٌ٭بڀڅ ټٿ

 ...ټشٿ قیف دىز

 ."چٽفاڄ ثڇشفیٿ چٽى٩فٺ...خبؼڄ زبٸڃن"

 ...ٰبټځز چب

چیر ڂ٬ز  _ټب ثڅ ؼاٌشٿ زځیٿ ټفؼی ا٨شػبـ ټی ٰځیٻ... _ٰی ثٍڅ غڃة ثٍی..._ز٭ؽـ ثڅ چٻ ټیبییٿ... _

 !اغف اق ؼوز ایٿ قپ غىشڅ ټیٍڅ، چٽڅ ټفؼا چٽیځٿ _...ڂٸً ڀٱٿ

 .زیكی اق ٰبټځز چب وفؼـڀٽی اڂـؼٺ ٨٭ٗ ټی غڃڀؽٺ ڂ ٌبظ چبٺ ؼـاقسف ټی ٌؽ

٠ٱه ث١ؽی غٻ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ دشڃ ؼٸجفڂ ـڂٺ ټی اڀؽاغز. ٘ڃـی ٠ٱه ٴف٨شڅ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ اڀٵبـ چٽفاڄ دشڃ ٬ّؽ 

 .!ڃپ ڀؽاؼڄ ثڃؼثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽڀٻ ـڂ ؼاٌز. غبڂـی ایٿ ـڂ ثڅ ټٿ ڀٍ

 ."ا٤ڃٌز ـڂ چف قټبپ ؼڂوز ؼاـٺ"

ٸت ٴكیؽڄ اق ٌفٺ ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ثبال وفٺ اڀؽاغشٻ چٽڅ وفٌڃپ سڃ ٴڃٌی چبٌڃپ ثڃؼ ڂ اضشٽباال چٽفاڄ ټٿ 

 .ؼڀجبٶ ټی ٰفؼپ

 .قټبڀی ٰڅ سڃ سفټیځبٶ ثیٿ خٽ١یز ث٥ٹٻ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ٌجیڅ ثی دځبڄ چب ثڇً ڀٵبڄ ټی ٰفؼٺ

 "ٻ ثٽڃپدځبڄ ڂ سٱیڅ ٴبڄ اثؽی "

ضشی اق ـوشڃـاڀی ٰڅ ـ٨شڅ ثڃؼیٻ چٻ ٠ٱه ٴف٨شڅ ثڃؼپ. دٍز ټیك ڀٍىشڅ ثڃؼیٻ ڂ ٠بٌ٭بڀڅ ثڅ چٻ ڀٵبڄ ټی 

 .ٰفؼیٻ

 .ٌت ـڂیبیی ـڂ ڂاوٻ ـ٬ٻ قؼی...ڀ٩ىٻ _
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چفزی دبییٿ سف ټی ـ٨شٻ سبقڄ ټی ٨ڇٽیؽٺ اق ٰدب اة ټیػڃـڄ. ایٿ ٠ٱه چب...؟ ؼڂؼ اق ٰٹڅ ٺ ثٹځؽ ٌؽ. ٠ٱه 

 خڃڂڀی ٰځبـ ٰڅ ثڃؼ قڀی  ثڅ ټش١ٹ٫ ٰڅ  ٽی سف ڂ ڀباٌځب ثڃؼ. ٠ٱه چب سٯ ڀ٩فڄ ڂ ؼڂڀ٩فڄ ایچبی دبییٿ سف ٬ؽی

 زٍٻ ڂ د٩ٱی ِڃـر ثب ٰڅ ثڃؼ قڀی ثڅ ټش١ٹ٫...غځؽیؽ ټی ؼٶ سڅ اق ٌبؼ ڂ ثڃؼ ڀٍىشڅ وبضٷ ٸجڅ ٘ڃ٨بپ چب

ؼـاق ٍٰیؽڄ ثڃؼ  اڄ ٘ڃ٨بپ سڃ ـؼی٧ ِځؽٸی چب ویځٽب ٌٱٹٯ ؼـ ټیبڂـؼ. ټیڃپ ثب٢ دف اق ٴٷچٽف ٌؽڄ ٴفؼ چبی

 ٤ٻ ڂ اضىبن اق دف چب ٠ٱه قیف چب ټشٿ ڂ چب ٰبټځز  ڂ ٘ڃ٨بپ ثب ٌیٙځز ٌبظ ثفٴی ـڂ ؼټب٤ً ټی ٍٰیؽ.

ؽـوڅ ڂ دٍز ټ یڃڀی٩فٺ ثب ؼٸؽاـ ڀ٩ف سٯ چبی ٠ٱه. ثیبـٺ ثبال ؼاٌشٻ ؼڂوز. ثڃؼ ٌؽڄ ڀڃٌشڅ ٫ٍ٠ اق اڀٵیك

 .وبٸٵی 77ٰیٯ خٍٿ سڃٸؽ 

 چیح. ثڃؼ ٠ٹٽی چب دىز ڂ ټځٝفڄ ثیٍشف. ثڃؼ ٩ِطڅ اغف ثڃؼٺ  شڅ٠ٱه چبیی ٰڅ ٬جال سڃ ٩ِطڅ ٺ ٴؿاٌ

 ضبال. ثبٌٻ خكڂٌڃپ ٨فڀٵیه ټٿِ ڂ ثیبؼ زٍٻ ثڅ چب ٠ٱه ایٿ ٰځبـ سب ثڃؼٺ ڀؿاٌشڅ غڃؼٺ اق ٠ٱىی ڂ٬ز

 .څ ثڅ خك ٠ٱه چبیی ٰڅ غبڂـی اقټڃپ ٴف٨شڅ ثڃؼاٸجش. ثڃؼ ٌؽڄ دف ای ٤فیجڅ ٠ٱه ِؽ اق ٺ ٩ِطڅ

ٿ ٠ٱه چب ٴ٩شڅ ټی ٌؽ ثیٍشف اق چٽڅ الیٯ ڂ ٰبټځز غڃـؼڄ ثڃؼ. یٱیً ؼڂ٠ٱه اڂٶ ٩ِطڅ ٰڅ اغفی

 .ټفثڃٖ ثڅ ؼیٍت ثڃؼ قټبڀی ٰڅ ـڂی سػز ؼٸجف سڃ غڃاة ٠ٽی٭ی ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼٺ

 .قیفي ڀڃٌشڅ ثڃؼ  

 .ڂ٬شی سڃ ٰځبـٺ ثبٌی غڃاثٻ ِڃـسی ټیٍڅ_

 .ض٫ ؼاٌز سڃ ثیؽاـی ڂ٬شی ٰځبـٺ ثڃؼ قڀؽٴیٻ ٬ڇڃڄ ای ټی ٌؽ

چكاـڀ٩ف ٰبټځز ٴؿاٌشڅ ثڃؼپ. ټشځً ٘ڃالڀی ثڃؼ ڂ سڃ ؼڂ دىز اق ٠ٱه ڀڃٌشڅ  4یً اق ڂ ٠ٱه ٠٭ؽي...د

    .ٌؽڄ ثڃؼ. چفؼڂ غیفڄ ثڅ ؼڂـثیٿ ثب ٸجػځؽڄ ټّځڃ٠ی ثڅ چٻ زىجیؽڄ ثڃؼپ

 ...والٺ"

 ثڅ قڀؽٴیز اق زیكی چیر ث١ؽ وب٠ز یٯ ثؽڂڀی  ڀٽی ؼڂڀٻ اق ٰدب ٌفڂٞ ٰځٻ. وػشڅ ...غیٹی وػشڅ ڂ٬شی

 ټٿ. قټیځی ټفؼ سفیٿ ټڇفثڃپ ثڅ ټش١ٹ٫ ڂ ټبؼـی ڀؽڂڀی ڂ قڀؽٴیز ټدفؼی ؼڂـاپ ثڅ ثفٴفؼی  ڂ. ڀٽیبـی یبؼ

ٽی ؼڂڀٻ اق زڅ وب٠شی ڀ ؼ٬ی٭ب. ٰځٻ ټی ٨فاټڃًٌ وب٠شی زځؽ ٰڅ ؼٸؽاـ ڀبٺ ثڅ خىٽی ڂ ـڂش سڃ ٨فڀٵیىٻ

ب ؼـؼ ڂ ـڀح اق ؼاـٺ ټی ڀڃیىٻ ڂ ایٿ اس٩ب٪ ڂاوٻ ا٨شبؼڄ؛ اټب ؼـ ٰځبـڄ زٍٻ چبی ثىشڅ سځڇب ټفؼ قڀؽٴیٻ؛ ث
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قڀؽٴی اق یبؼ ـ٨شٻ ټی ڀڃیىٻ سب ٨فاټڃي ڀٱځٻ سب چفقټبپ ٨فڀٵیه وفی ثڅ ایٿ ٩ِطڅ قؼ یبؼي ثیبؼ ؼٸؽاـڂ 

٨فاټڃي ٰفؼڄ.... ټی غڃاٺ ضبال ٰڅ چٽڅ زیكـڂ ثڅ یبؼ ؼاـٺ ٨فؼا ثب ؼیؽپ ایٿ ٠ٱه چب یٱجبـ ؼیٵڅ قڀؽٴیٻ ـڂ 

یځٻ. ؼٸٻ سځٵڅ ڂاوڅ الالیی چب ٨فاټڃي ٌؽڄ سڃ ؾچځٻ. ٸٽه ٰځٻ. چٽیٿ ضبالٺ ؼٸٻ سځٵڅ ؼٸجفٰٻ...ؼغشف ڀبقڀ

 .ڂاوڅ ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽڀز... ڂاوڅ ثكـٲ ٌؽڀی ٰڅ ټبؼـر ثڅ ٬فثڃڀز، ؾچځی ڂاوڅ ټڃڀؽٴبـی ڀؽاـٺ

ؼغشفٰٻ ؼٸٻ اق چٽیٿ ضبال ټیٵیفڄ ڂ٬شی ٠ٙفر ـڂ ثڅ یبؼ ڀٽیبـٺ. ؼغشفٰٻ ټځڃ ثجػً ټثٷ چفټبؼـی غب٘فڄ 

ڀؽاـٺ. ټٿ قڀی چىشٻ ثب ٰڃٸڅ ثبـی اق غب٘فڄ ڂ غبٸی اق غب٘فڄ. ٴٻ ٌؽٺ ای، ٬ّڅ ای ڂاوڅ ثڅ غڃاة ـ٨شځز 

خبیی ټیڃپ ٬ّڅ چبٺ....ټٿ ټَفؼٺ ـڂ ٴٻ ٰفؼٺ ټیڃپ ؼڀیبیی اق ټفؼڂڀٵی. ټٿ ؼٸؽاـٺ ثب ـڂش ثڅ غڃاة ـ٨شڅ 

٨فڀٵیه. یبقؼڄ وبٶ دیً ـڂقی ٌجیڅ اټٍت ټٿ ټُفؼٺ. ټٿ ٨فاټڃي ٌؽٺ. یبقؼڄ وبٶ ٴؿٌز... چٽفاڄ ټفؼی 

ِجص ثبیؽ چٽىفي ـڂ ـاچی ټی ٰفؼ ثڅ اوٻ چٽٱبـ. ثڅ اوٻ ؼغشفی ٰڅ ټؽر چب اوٽً ـڂ ٠ڃْ  ٰڅ چف

ڃي ڀٱځڅ سب چٽڅ زیك ـڂ ثڅ ٨فاټ ـڂ زیكی سب ثڃؼ ټڃاٜجً ثبیؽ ټٿ ټفؼِ  ٰفؼڄ ثڃؼ اټب زیكی ثڅ غب٘ف ڀؽاٌز.

ب ٨٭ٗ سّڃیفی اق چٻ ڀفیكڄ. ٌت ثڅ ٌت سڃ غڃڀڅ وجك ڀ٭ٹی ٰځبـ ؼٸجفٰٻ ثب ٨یٹٽی اق ٴؿٌشڅ ٰڅ ایٿ ٠ٱه چ

ڂا١٬یشڅ چٽڅ زیكـڂ ثڅ غب٘ف ټی اڂـؼ. ټٿ قڀی چىشٻ ٰڅ ٨٭ٗ زځؽ وب٠ز، ثڅ ٨بِٹڅ ٠ّف سب ٌت قپ ڂ 

ټبؼـی ټی ٌؽ ؼـ ٰځبـ غبڀڃاؼڄ ڂ ِجص چب ؼغشفی ثڅ ڀبٺ ٨فڀٵیه ثب ؾچځی ؼـٴیف اق ٫ٍ٠ ڂ زٍٻ ڂ ڀٝف 

ڄ خبڀٻ ثڅ ؼوز دفوشبـ وذفؼڄ ؼاٌشٿ چٽىفي. ِجص چب ؼٸجفٰٻ ثڅ خبی ا٤ڃي ټبؼـ؛ ثڅ خبی ڀڃٌیؽپ ٌیف

 ".ټی ٌؽ سب ِجطً ڀباـڂٺ ٌفڂٞ ڀٍڅ سب ٨فِز ًٌ وب٠شً ثڅ ٠ّف ټڃٰڃٶ ثٍڅ

اټٍت ټی غڃاٺ ث١ؽ یبقؼڄ وبٶ چٽڅ زیكـڂ ثجز ٰځٻ. اټفڂق ٨ڇٽیؽٺ ٨فڀٵیه ٠ال٬څ غبِی ثڅ ایٿ ٩ِطڅ "

ٻ سب ثڇً ثٵٻ ؼڀجبٶ ټب ؼاـڄ...اټٍت ټڃ٫٨ ٌؽٺ زځؽ ؼ٬ی٭څ ټ٭بثٹڅ ٰځٻ ثب ثی غڃاثی ثب ٨فاټڃٌی سب ثځڃیى

ثٵفؼ. ٨فڀٵیه اټٍت ٨ڇٽیؽٺ زځؽ ؼ٬ی٭څ ؼیفسف ټی سڃڀٻ ٨فاټڃٌٍڃپ ٰځٻ...٨فؼا ټٿ ڀیىشٻ...چٽىفټٻ چٽفاڄ 

 ".ؼغشفٺ ـ٨شڅ. اټیؽڂاـٺ خبی غبٸیشڃپ ـڂ ضه ٰځٻ

 ."٘ڃ٨بڀٻ، ؼٸجفٰٻ ټشبو٩ٻ ٨فؼا زیكی یبؼٺ ڀٽیبؼ...ؼڂوششڃپ ؼاـٺ"

اق غٍٻ ـڀٳ دڃوشٻ ثڅ وفغی ټیكؼ ڂ ضفاـسی ٰڅ سڃ سځٻ ثڃؼ ثب چیر  ٴفٺ ڂ ٴفټشف ؼا٢ ڂ ؼا٤شف اق چف غٙی؛

اوشػف یع چٻ ٰٻ ڀٽی ٌؽ. ثیسبـڄ سف ثیٿ ایٿ خٽ١یز ثب دیٍڃڀی غیه ٠ف٪ سڃ ِځؽٸیٻ ٨فڂ ټی ـ٨شٻ 

 .ِؽاي سڃ وفٺ ټی دیسیؽ...٨٭ٗ وڅ ـڂق ڂ ایٿ اڂٸیً ثڃؼ
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څ دىٻ ټی قؼ. ثبقی ٰثی٩ی ثڃؼ. ٘ڃـی سڃ اٴف قټیٿ چٻ ؼچٿ ثبق ټی ٰفؼ ټٿ ـڂ ټی ثٹ١یؽ اق ایٿ چٽڅ ٨بخ١

 .ثبسال٪ ٤ف٬ٻ ٰفؼ ٰڅ خبیی ڂاوڅ زځٳ اڀؽاغشٿ ڀؽاٌشٻ

وفیٟ اق دیح غڃؼٺ ثیفڂپ اڂټؽٺ ڂ ٘ڃ٨بپ ـڂ وفذ ٰفؼٺ. ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ٬جال اوٽً خكڂ ٨بٸڃڂـچبٺ ڀجڃؼ ٰڅ 

 ؼـ دبقٶ ڃـرِ ثڅ ٰڅ ثڃؼ غڃؼي  ضبال دیسً ڂاوٻ ثبق ټی ٌؽ. اغفیٿ دىز ټفثڃٖ ثڅ ٠ٱه ټٿ، ؼٸجف ڂ

ټی ٌځبغشٻ قیف ٠ٱه چب ٰبټځز ٴؿاٌشڅ ثڃؼپ ڂ  ټٿ ضؽا٬ٷ ٰڅ ٰىبیی ڂ چٽٱبـچب سٽبٺ. ثڃؼ ؼـاڂـؼ چٻ ٰځبـ

چٽفاڄ ثب اثفاق چٽؽـؼی ثڇً اِٙالش چب ٌٵ٩ز اڀٵیكی ؼاؼڄ ثڃؼپ؛ ایځٱڅ ز٭ؽـ ټَفؼڄ، اغف ټ١ف٨شڅ، ټڇفثڃڀڅ 

 !... ڂ

بظ ؼاـی ثڃؼ ٰڅ قیف ټشٿ ڀڃٌشڅ ثڃؼ. ثڅ ٬ؽـی ایٿ ثفاڀٵیػشڅ ٌؽپ ضه ؼٸىڃقی ټفؼٺ اق ؼـڂ٢ چبی ٌ

وڃقڀبٮ ڂ وفچٻ ثځؽی ؼاوشبڀً ټفست زیؽڄ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ټٿ چٻ ثب غڃڀؽپ چفغٗ ثبڂـٺ ټی ٌؽ ٌبیؽ ڂا١٬ب 

 ټفیٕٻ؟ یب ٨فاټڃٌی ؼاـٺ ڂ زیكی یبؼٺ ڀٽیبؼ! ٌبیؽ ڂا١٬ب ټٿ ؼٸؽاـٺ؟

څ ثڃؼ؛ اٴف ٬ڇ٭ڇڅ چٻ ټیكؼٺ ثی ٌٯ اق ثڅ ض٫ ٰڅ ٘ڃ٨بپ ٰبـي ـڂ ثٹؽ ثڃؼ ڂ سڃ اڂج ٠ّجبڀیز غځؽڄ ٺ ٴف٨ش

 .ؼیڃاڀٵی ثڃؼ

ٴ٩شڅ ثڃؼ چٽىفي ثب سّبؼ٦ ڂضٍشځبٰی ٰڅ یبقؼڄ وبٶ دیً ؼاٌشڅ ٨٭ٗ ًٌ وب٠ز ضب٨ٝڅ ٰڃسبڄ ټؽسً 

ٰبـ ټیٱځڅ ًٌ وب٠شی ٰڅ چف ٸطٝڅ اڀشٝبـ ټیٱٍڅ سب ثب ؼیؽپ ٨یٹٻ ڂ ٴ٩شٿ قڀؽٴیً چٽڅ زیك ـڂ ث٩ڇٽڅ. ؼـ 

٩ب ثڃؼڄ سب ِؽټڅ ڀجیځڅ؛ ٘ڃـی ٰڅ ٨ٱف ټی ٰفؼڄ ثڇً ڀٝف ؼاـڄ ڂ ٬ّؽ ایٿ وبٶ چب چٽیٍڅ ؼـ ٰځبـي ؼـغ

٨فیجً ـڂ ؼاـڄ اټب ڀٽی ؼڂڀىشڅ سځڇب ٰىی ٰڅ ٠بٌ٭بڀڅ اڂپ ـڂ ټی دفوشڅ ٘ڃ٨بپِ. اق چٽڅ ٠ؿـغڃاچی ٰفؼڄ 

ثڃؼ اق ایځٱڅ چٽفاڄ چٽىفي ٌؽڄ سب ضف٦ چبی ؼٸً ـڂ ثځڃیىڅ. ڀڃٌشڅ ثڃؼ اٴف ثڅ اضشفاٺ ٨فڀٵیىٻ ڀجڃؼ چیر 

ٽڅ ثڃؼ ڂ اوٻ ٌځبوځبټڅ او ؼڂ ٰڅ چٽىفي ٨فڀٵیه ٰځڃڀی ڂ١ٔیز اق. ٰفؼٺ ڀٽی ٨بي ـڂ چٽىفٺ ـاق  ڂ٬ز

 وب٠ز اټب ڀٽیبؼ یبؼي زیكی ِجص ڂٸی ثڃؼ؛ ٌؽڄ سبة ثی غیٹی ایځٱڅ ثب  ایً ؼٸؽاـڄ؛ اق ایځٱڅ ڀٵفاپ ڀجبٌٿ

 اق. ټیٱځٿ ٽؽـیچ اضىبن ثبچً ٰڅ ٰفؼڄ دیؽا ڂا١٬ی ؼڂوز ٰٹی ایځٱڅ اق  ټیٵڅ؛ ثڇً زیكـڂ چٽڅ ًٌ

ڃپ زیكی اق ٠ٍ٭ٍڃپ ٰٻ ڀٱفؼڄ ڂ اق چٽڅ ٨فِشٍ ثڃؼپ اڀؽٮ ایځٱڅ اق ثڃؼ ٴ٩شڅ وب٠ز ًٌ غڃٌجػشی

 . غڃاوشڅ ثڃؼ سب ٬ؽـ ؼـٰځبـچٻ ثڃؼڀٍڃپ ـڂ ثؽڂڀٿ
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اٴف چفٰه ؼیٵڅ ای ثڅ ٤یف ټٿ ټ١ف٨ی ٌؽڄ ثڃؼ ثڅ ٌؽر ټشبثف ټی ٌؽٺ ڂ ټثٷ ث٭یڅ اٌٯ ټی ـیػشٻ؛ اټب 

ؼڂڀىشٻ زڅ ؾار دٹیؽی ؼاـڄ ڂ ټڇفڄ وڃغشڅ ایٿ ثبقی ٤یف ٨فڀٵیه ثػز ثفٴٍشڅ ٰىی ټشبو٩بڀڅ سځڇب ټٿ ټی 

 .ڀیىز

ثؽسفیٿ ٬ىٽز ټبخفا و٩یؽ ٌؽپ سڃ ؼیؽ اؼٺ چبیی ثڃؼ ٰڅ ثبڂـر ڀؽاٌشٿ. ټٿ ثب ایٿ اؼٺ چب قڀؽٴی ټی 

اوٻ  ثڃؼ اق ایٿ ٌفٰز ثفٺ سب غفاة ٌؽڄ ؼیٵڅ ای اوشػؽاٺ ثٍٻ ضبال خٹڃٺ وؽی ټی ؼیؽٺ ثڅ ٬فاـ  ٰفؼٺ

٘ڃ٨بپ. ټی ؼڂڀىز اق زڅ ـاچی ڂاـؼ ثٍڅ ٰڅ چٽً ثٿ ثىز ثڃؼ. سڃ اڂج ضبٶ قیفڂـڂ ٌؽٺ ڂ ٩١ٔی ٰڅ سڃ 

 ٠ٱه ٨٭ٗ ٰڅ ثڃؼپ ٺ غبڀڃاؼڄ ـڂثفڂٺ چبی اؼٺ ثب قؼپ وفڂٰٹڅ اق ث١ؽ  ثؽڀٻ دیسیؽ غڃؼٺ ـڂ ټطٱٻ ٴف٨شٻ.

 اق ضبال چٽیٿ اق چبٺ زٍٻ ڃس قؼڄ ضٹ٭څ چبی اٌٯ ثب ٰفؼٺ ټ٭بثٹڅ. ٌؽڀٻ ٘فؼ ثفای ثڃؼ ٰب٨ی غبڂـی چبی

 .ټی ټفؼٺ سب دبثڅ دب ثبقیً دیً ڀفٺ...اټب ضی٧ ڂ ِؽ ضی٧ ثبیؽ ټٿ...سفویؽٺ ټی ١ٔی٩ً ٬ٹت اق دؽـٺ

ثب سبغیف اٌٱبـی وفٺ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ٸجػځؽڄ ثی ثجبسی قؼٺ. ـڂٔڅ ٴف٨شڅ ثڃؼپ ڂ ثب زٍٻ چبی ڂق٤ی ڂ وفظ 

ڂ ثڅ یبؼ ثیبـٺ ٰڅ ایځٙڃـ اټیؽڂاـ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼپ؛ سځڇب ټځشٝف ڂاٰځٍٻ ثڃؼپ. ضشٽب سڃ٬ٟ ؼاٌشٿ چٽڅ زیكـ

٠ٱه اٸ١ٽٹٻ سڃ ٸفقی ٰڅ سڃ خڃڀٻ ثڃؼ, اق ٨فٖ غٍٻ ڂ اـقڂ ؼیؽپ ٘ڃ٨بپ ڂ ٍٰیؽپ ؼڂڀڅ ؼڂڀڅ ټڃچبي, غځؽڄ 

 :٠ّجی ٰفؼٺ ڂ ٴ٩شٻ

 ...ثجیځیؽ ؼڂوشبپ _

ی ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ټٿ ؼٸ٭ٱی ثی ثڅ اټیؽ دُػی چځفټځؽاڀڅ ڂ خی٥ی اق سڅ ؼٶ اق ایٿ وڃدفایك، ویع ایىشبؼپ. ویفٰ

 .چځف ثیٿ سٽبٌبزیب ټڃڀؽڄ ثڃؼٺ ثب ٸت چبی ڀیٽڅ ثبقڂ ضف٨ی ٰڅ وفی ؼـاق ؼاٌز

 !غیٹی دیسیؽڄ ڀیىز_

زڅ خٽٹڅ ثځؽی ڀ٩ه ٴیفی. زٍٻ چبٌڃپ ٴفؼ سف ٌؽ. ثڅ ټطٓ ایځٱڅ ٨یٿ ٨یځی ٰفؼپ ڀ٩ىی ٴف٨شڅ سځؽ 

 :ٴ٩شٻ

 !دیر ټٿ چٯ ٌؽڄ _

ٸڇی سڃثڅ ٰځٻ سب ؼوز اق وف ٨فڀٵیه ثیسبـڄ ثفؼاـڄ ڂ اق ایٿ ؼڀیب ؼڂوز ؼاٌشٻ قاـ ثكڀٻ؛ ڂ ثڅ ؼـٴبڄ ا

 .ټفغًّ ٰځڅ. ثیٍشف ڀٵبڄ چبٌڃپ ٠ٽی٫ ؼٸىڃقاڀڅ ٌؽ؛ ټٿ زڅ ٘ڃـ ثڅ ایٿ خٽ١یز ضبٸی ټی ٰفؼٺ؟
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 .ڂا١٬ب زیكی یبؼي ڀٽیبؼ...اٸٱی اڂټؽیٻ_

 .ـڂ ثڅ ټٿ زٍٻ چبی ټؽاؼ ٍٰیؽڄ ٰح ڂټبڂخً ـڂ زفغڃڀؽ

 .٨٭ٗ ټبـڂ ثجػً _

وڃقڀبٰی ثڃؼپ سب اٌٯ  ټځشٝفخٽٹڅ ٨٭ٗ ؼـٰٷ ٰڅ  ب چ٫ چ٫؛ ثفیؽڄ ثفیؽڄ ٴ٩ز. خٽٟ غبڀٻ چب چٻڀیٹڃ٨فث

 سڃ ؼوشٽبٶ چٽڅ ایٿ ثڃؼٺ ټڃڀؽڄ  ثفیكپ ا٬بیڃپ چٻ خځشٹٽځؽاڀڅ ؼوشٽبٶ ٰب٤ؿی اق سڃ خیجٍڃپ س١بـ٦ ټیكؼپ.

. ټیكؼ جػځؽچٻٸ ٌفٮ زڇبـدبیڅ ـ٨ی٫ ٌجیڅ ٰڅ ثڃؼ ضٍٽشی ٬یب٨څ سف ټٕطٯ چٽڅ اق ٰفؼ؟ ټی زیٱبـ خیت

 .ٿ ڂ ثػٍٍی ؼـٰبـ ڀیىزڀٱفؼی ٬ٕبڂسٻ ٰٻ ٰڅ ـ٨شٻ ټی ـڂټځجف غڃاوز ټی ؼٸٻ غیٹی

دڃ٨ی ٍٰیؽٺ...غیفڄ ثڅ ټځٝفڄ ٨بپ ـڂثفڂٺ زٍٻ چبٺ ـڂ زفغڃڀؽٺ ڂ ثب ٴؿاٌشٿ ٴڃٌی ـڂی ټیك ِب٦ ڀٍىشٻ 

 .ڂ خؽیز ڂ غٍٻ ثیٍشفی ثڅ ٰالټٻ ؼاؼٺ

 ...ایٿ ټفؼ ټیػڃاؼ ټځڃ خبی قڀً خب ثكڀڅ _

 .یٱجبـڄ چٽڅ ضڃاوٍڃپ ثڅ ٘ف٨ٻ خٹت ٌؽ. وٱڃر ٰفؼڄ ڀٵبچٍڃپ ټش١دت ٌؽثڅ 

 .غیٹی ٌجیڅ قڀً؛ ؼٸؽاـٺ. ټیػڃاؼ ټدجڃـٺ ٰځڅ سب اثفڂٌڃ ده ثٵیفٺ ڂ اوٻ ؼغشفي سڃ ٌځبوځبټٻ ثػڃـڄ_

چځڃق چٻ ټثٷ اضٽ٫ چب ټش١٭ؽ ثڃؼٺ چیر زیك ټثٷ ٴ٩شٿ ض٭ی٭ز ڀیىز. اق ایځٱڅ ضه ٰځدٱبڂیٍڃپ ـڂ 

ڂ ثب ؼ٬ز ثڅ ضف٦ چبٺ ٴڃي ټی ؼاؼپ ٸجػځؽڄ اټیؽڂاـٰځځؽڄ ای قؼٺ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ ٰٽی ثفاڀٵیػشڅ ثڃؼٺ 

 .اچىشڅ سف ٌؽ اؼاټڅ ؼاؼٺ

 قڀً ثڇً...ثڇً..زیك ٰفؼڄ _

غؽایب...ضشی ضبٔف ڀجڃؼپ ڂاٰځٍی ثؽپ ٨٭ٗ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼپ. ثبؼٺ غڃاثیؽ. ڀبٸڅ ڂاـ ثب غدبٸشی ٰڅ قیف دڃوشٻ 

 :ؼڂیؽ ٴ٩شٻ

 .غیبڀز ٰفؼڄ_

 .ڃپ ثڅ اڀی ٴفؼ ڂ ٸت ٴكیؽڄ چیځی ٍٰیؽپزٍٻ چبٌ
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 .ثبڂـٰځیؽ ٘ڃ٨بپ غیٹی ضیٹڅ ٴفڄ، ٌٽب چځڃق اڂڀڃ ڀٍځبغشیٿ _

 ٘ڃ٨بپ..؟_

 :ِؽای ٌبؼ ڀیٹڃ٨ف ثڃؼ ٰڅ ثب یٯ خڇً ٠فٔی ـڂ ثڅ خٽٟ ٴ٩ز

 چٽیٿ ٰڅ اوٽٍڃ ټیٵڅ ڀٍڃڀڅ وز ڀڅ؟_

ٰځٻ ڂ ټڃچبی غڃؼٺ ـڂ زځٳ ٨ٱٻ ثب سبییؽ اټیؽڂاـ خٽٟ ثڅ قټیٿ زىجیؽ. ؼـضبٶ ضبٔف ؼڂوز ؼاٌشٻ ٴفیڅ 

 .ثكڀٻ. ڂا ـ٨شڅ ثڅ ِځؽٸی زىجیؽٺ

 .ضشٽب ثیٽبـی ِفٞ ٌٻ اق ٔفثڅ ای ٰڅ ثڅ وفي غڃـؼڄ...ثٽیفٺ ڂاوز _

 ٌځبوبیی ـڂ قپ  ثیٍشفی ؼ٬ز ثب ڂ  غبٸڅ قڀٯ چبی خٽٟ ٰٻ ٰٻ غڃؼی ڀٍڃپ ټی ؼاؼپ زٍٻ ـیك ٰفؼٺ

 ٰفؼڀٍڃپ اٌبـڄ ایٽب ڂ ؼڂغبڀٻ ٌؽپ و٩یؽ ڂ وفظ اق ټبا یبڀڅ؛ ثڃؼ قیفقټیٿ سڃ ـڂق اڂپ ثیبؼ یبؼٺ ثٹٱڅ سب ٰفؼٺ

 .....ثٹڅ ټبخفا ڀؽاؼپ ٸڃ اق

 ټٵڅ ِفٞ ٺ ؼاـڄ؟ اق سّبؼ٨ٍڅ؟ _

زځبپ اق خب دفیؽٺ ٰڅ ِځؽٸی اق دٍز ـڂی قټیٿ ثب ِؽای ڂضٍشځبٰی ا٨شبؼ چٽڅ ڂضٍز قؼڄ اق ٠ٱه اٸ١ٽٹٻ 

 .ٰٽی ٠٭ت سف ایىشبؼپ ڂ الٶ ٌؽپ

 .ر غٍٻ ټی ٸفقیؽٺؼوشی سڃ چڃاسٱڃپ ؼاؼٺ ڂ اق ٌؽ

 ...ثٹڅ ټٿ ِفٞ ؼاـٺ...ڂٸی ـثٙی ثڅ سّبؼ٦ _

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

ِؽای اټفاڀڅ ڂ خؽی ټفؼ ٔفثبپ ٬ٹجٻ ـڂ ثبال ثفؼڄ وٱڃر ٰفؼٺ سب اق ثیٿ خٽ١یشی ٰڅ ټثٷ ټٿ ټش١دت ثڅ 

 ٵبچًڀ  وفثبق ڂٜی٩څ ڂ اڂپ ڀٵبڄ ټی ٰفؼیٻ ثٵؿـڄ. ٬بټز ثٹځؽ ڂ ؼـٌشً چٽڅ ـڂ ڂاؼاـ ٰفؼ سب ٰځبـ ثبیىشٿ.

 ...ثب چٻ اڂپ قڂؼی ایٿ ثڅ ڀڅ اټب ؼاٌشٻ ـڂ ؼیؽڀً سڃ٬ٟ. ثڃؼ ټٿ ثڅ
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چیر زیكی ث١یؽ ڀجڃؼ. ٌڃڀڅ چبٺ ا٨شبؼ ڂ قیفؼٸٻ اق ڂضٍز سیفٍٰیؽ. زڃڀڅ اي ـڂ ثبال ٴف٨ز ڂ وفسبدبٺ ـڂ 

 :اوٱٿ ٰفؼ ڂ ثب اغٽی ـڂ ثڅ وفڂاپ ٴ٩ز

 ...ایٍڃڀٿ خځبة وفڂاپ_

 .ؼاؼڀی ؼاؼ ڂ٩٬څ ای سڃ خٽٹڅ اي ثب سٯ اثفڂ ثبال 

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

ثڇً ڀٵبڄ ټیٱځٻ سب اق سڃ زٍٻ چبي ؾچځً ـڂ ثػڃڀٻ ڂ ڀشیدڅ ایٿ غبڀٻ اؾیٿ ٴ٩شځی ٰڅ سب ؼیفڂق ٨فڀٵیه 

ثڃؼ ث٩ڇٽٻ!. ڂاوڅ ټٿ چٻ سڃ ڀبغڃؼاٴبچٻ غبڂـی ٌؽڄ ثڃؼ چٽڃپ ټفؼی ٰڅ ـڂق اڂٶ سڃ ٰالڀشفی اقٺ و٩شڅ 

سڃ ٌڇفٰڃزیٱٽڃپ ثڅ قپ ثبقی ڂ ٬ٽبـی ثبقی ټ١فڂ٦ ثڃؼ.  ٴف٨شڅ ثڃؼ سب دؽـٺ ـڂ اقاؼ ٰځڅ... چٽڃپ ټفؼی ٰڅ

چٽڃڀی ٰڅ ٨فوځٳ چب ٨بِٹڅ ؼاٌز ثب ٰىی ٰڅ ٌځبغشڅ ثڃؼٺ!. ضبال ثڅ ٠یځڅ ؼیؽڄ ثڃؼٺ ڂ٬شی دبی دڃٶ ثڅ 

ټیڃپ ثیبؼ غیٹی چب زڇفڄ ڂا١٬یٍڃپ ـڂ ڀٍڃپ ټی ؼپ. اِال ثطث دڃٶ ٰڅ ثبٌڅ چٽڅ ٤فیجڅ ټیٍٿ ڂ سڃ ؼڀیب 

ڀی ثب ٌځبغشٵی ٰڅ اق اؼٺ چب ؼاٌشی... چٽڅ اق ؼـڂپ اٌځب ټیكڀٿ ڂٸی؛ ثڅ ٠یځڅ ٤فیجڅ ؾچځیز؛ ٨٭ٗ غڃؼر ټیٽڃ

 .ټیٍٿ

ټی غڃاوشٻ ٸت ثبق ٰځٻ ټیػڃاوشٻ ثٵٻ ٠ٱه چب ـڂ زځؽ ٨فڂغشی؟ ضؽا٬ٷ ثڅ ٬یٽز ټی ٨فڂغشی سب ثڅ اثفڂ 

اق ؼوز ؼاؼپ ڀؽاـڄ؟. ثفثبؼ ـ٨شڅ ٺ ڂ غڃڀڅ غفاثیٻ ثڅ زفثڅ! ؛ ضبال ٘ٹجڅ زی ـڂ ټیٱځی اق اؼټی ٰڅ زیكی ڂاوڅ 

 .وڃاٶ چبی سڃ ؾچځٻ ضځب٪ ٌؽ سڃ ٴٹڃ

ِؽای ثبق ٌؽپ ؼـة اسب٪ ټڇفقاؼ ڂ ثال٨بِٹڅ ایىشبؼڀً ثیٿ خٽٟ، ڂ ؼیؽپ زڇفڄ ټش١دت ڂ اغٻ ٰفؼي 

 :ثیٍشف اثٻ ټیٱځڅ. ؼوز ثڅ ٰٽف ـڂ ثڅ غبڂـی ٘ٹجٱبـسف اق غڃؼي ـڂ سفي ټیٱځڅ ڂ خؽی ټی دفوڅ

 ایځدب زیٱبـ ټیٱځی غبڂـی؟_

 .دڃقغځؽ قؼڄ ـڂ ثڅ ټٿ اٌبـڄ زٍٽی ټیكڀڅ غبڂـی

 .!اڂټؽٺ ٌف، ی ٰالچجفؼاـڂ اق ٌفٰشز ٰٻ ٰځٻ_
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ضدشی اق ایٿ ټىیف ٴف٨شٿ غٗ ڀٵبچً ڂ ـویؽپ ثڅ ټٿ ٸت چبي ڀیٽڅ ثبق ټیٽڃڀڅ. زٍٻ چبي ټی زفغڅ 

ثؽڂپ  ثیٿ ټٿ ڂ غبڂـی؛ اڀٵبـ ټیػڃاؼ ِځٽی اق ایٿ ِٽیٽیز ڂ ضٕڃـ یڇڃیی دیؽا ٰځڅ. اة ټیٍٻ ڂ وفثڅ قیف

 :ایځٱڅ ثڅ زٍٻ چبي ڀٵبڄ ٰځٻ ٨٭ٗ ٴ٩شٻ

 .٘ٹجٱبـ دؽـٺ چىشٿ _

 .ټیٵڅ ٰڅ ث٥ٕٻ اق ڀ٩ٙڅ غ٩ٻ ټیٍڅ "ضبال ٘ف٦ ضىبثٻ سڃئی"غبڂـی زځبپ ټیڃپ ٰالټٻ ِؽا ثٹځؽ ټیٱځڅ ڂ 

 .ِؽاسڃ ثیبـ دبییٿ ٸ٩ٙب... زفا اق اڂٶ ثڅ غڃؼٺ یب ٌڃچفي ڀٵ٩شی؟_

غّڃَ ثب ڀفټٍی ٰڅ ڂٸڃٺ ڂ خٽٹڅ چبي ؼاٌز؛ اټب ٬فثڃپ  ٘ف٨ؽاـی ضدشی وشڃؼڀی ڂ خځشٹٽځؽاڀڅ ثڃؼ. ثڅ

 .ؼچځً اڂپ ٌڃچف ڂوٗ خٽٹڅ ي اڂج ثؽثػشیٻ ـڂ سڃ وفٺ اڂاـ ٰفؼ

چٽٱبـچب چٽڃپ خٽٟ ؼٶ ڀٵفڂپ ضبال چبج ڂ ڂاج سڃ وٱڃر سٽبٌبزی ٌؽڄ ثڃؼپ؛ وځبـیڃ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ؼِ 

 .ټؽڄ ٌؽڄ ثڃؼ ڂاوڅ اڄ ُڀبٸڅ ٰفؼپ ڂ ټط٩ٷ غبٸڅ قڀٯ چبی ٌفٰز

 :دشی ث١ؽ اسٽبٺ خٽٹڅ اي ثب سٍفی ـڂ ثڅ خٽٟ ِؽا ثٹځؽ ٰفؼڄ ٴ٩زض

 .ثه ؼیٵڅ چفز٭ؽـ ضالٶ ثڃؼی ٘ٹجیؽیٿ... ضبال ث٩فټبییؽ وفٰبـسڃپ_

چیر ٰه اق خبي ؾـڄ ای سٱڃپ ڀٽیػڃـڄ. ضدشی ثڅ ٬فټكی ټیكڀڅ ڂ اټبؼڄ یٯ ؼاؼڂ چڃاـ ضىبثی ٰڅ ثب اٌبـڄ 

 .دٍز وفٌڃپ ثڃؼ؛ ثب ا٘ب٠ز اټف ثی ضف٦ ثڅ ٘ف٨ٻ ټیبؼغبڂـی ثڅ وفڂاپ ڂ ؼوشڃـ ثڅ اڂپ قپ زبؼـی ٰڅ 

 .غبڀٻ ٌٽب ثبیؽ ثب ټب ثیبؼ_

 اق ڂ زىجیؽٺ ټی دبچبي ثڅ ایٿ ٤یفڄ ٰځٻ؛ ڀٵبڄ ضدشی ثڅ  ٬ٹجٻ ٌفڂٞ ثڅ ٰڃثیؽپ ٰفؼ؛ ـڂٺ ڀٽی ٌؽ ثفٴفؼٺ

 ٘ڃـی ڂٌٿاوٹڃټڃ. ثٵیفڄ ـڂ ؼوشٻ سب ټیٱځڅ ثٹځؽ ـڂ ؼوشً. ثجفڀٻ ڀكاـپ ٰفؼٺ ټی اٸشٽبوً اڂیكڂپ ٌٹڃاـ

ڂ چٽیٿ ٰڅ ڀڃٮ اڀٵٍشً ثڇٻ ټیػڃـڄ ثڅ غڃؼٺ  ٰفؼٺ ټی ؼڀجبٶ ـڂ ؼوشً ضفٰز ٌؽڄ ټشڃ٧٬ قټبپ ٰڅ

ټیبٺ ڂ ثب خڇٍی ـڂ ثڅ ٠٭ت دٍز ضدشی وځٵف ټیٵیفٺ. ؼوز چبٺ ـڂ ثڅ ضبٸز سىٹیٻ اق ٰځبـي ثبال ټیجفٺ. 

 :ـڂ ثڅ غبڂـی سځؽسځؽ ثب سفن ڂ اٸشٽبوی ٰڅ سڃ ِؽای خی٣ ټبڀځؽٺ ثڃؼ ٴ٩شٻ
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 .ثبٌڅ ثبٌڅ ...اِال چفٰبـ ثٵی ټیٱځٻ...چفخب ثٵی ټیبٺ ثبچز...٨٭ٗ ثڇٻ ٨فِز ثؽڄ دڃٶ خڃـ ٰځٻ_

غبڂـی اق ضفٰشٻ غځؽڄ ي ٴف٨شڅ ثڃؼ ڂ ضدشی زٍٻ چبي ٴفؼ ڂ و١ی ټی ٰفؼ ثب س٭ال ټٿ دٍز وفي ـڂ 

 ٰفؼپ ټی  غ٩ب سڃ ڀسی اڀؽاغشڅ ثبال اثفڂ اٺ ث٭یڅ  ثجیځڅ اټب ثب چفزفغیؽڀً ټی زفغیؽٺ ڂ سځؽسځؽ ضف٦ ټیكؼٺ.

پ ضدشی ـڂ سطفیٯ ثڅ ثیفڂپ ٰفؼڀٍڃپ ٰځڅ. اغف ثب زځٳ قؼپ ٰشً ټدجڃـي ٰفؼٺ ِؽاٌڃ ټجبؼا ٰڅ

 .ثبیىشڅ

 :غبڂـی ٴٹڃیی ِب٦ ٰفؼ ڂ ثبقچٻ ثب ٴڃٌز سٹػی ٴ٩ز

 .ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی ثڇز ٨فِز ؼاؼٺ _

 غٻ  وځٵفٺ دٍز اق  ټی ٰفؼٸت ڂٸڃزٻ اڂیكڂپ ثب زٍٻ چبی ا٨شبؼڄ ٌجیڅ ڀبٸڅ ڂ اڂپ ؼٸ٭ٱی ٰڅ ٤ٽٵیٿ ڀٵبڄ 

 .ؼٺ ڂ سٽبٌبي ټی ٰفؼٺثڃ ٌؽڄ

 ...٨٭ٗ ی چ٩شڅ _

وفي ـڂ سٱڃپ ټیؽڄ...ضبٸشً اٌځب ثڃؼ؛ ٌجیڅ اٸشٽبن چبی ټبټبپ سڃ ٰالڀشفی ڂ سٱڃپ ؼاؼپ چبی وفي ڂ 

 .ثی س٩بڂسی ڀٵبچً

ٴٻ ڂٴڃـ ټی  قپ ثبقچٻ ثڅ ٘ف٨ٻ ٬ؽٺ ثفټیؽاـڄ. ثبغڃؼٺ ٨ٱف ٰفؼٺ اٴف اغشالن ټی ٰفؼٺ یب چٽڃپ ـڂق اڂٶ

ٌؽٺ ثبقچٻ ایځ٭ؽـ ثڇٻ ټی زىجیؽپ؟. زځٵٻ ثڅ ٰز ثیسبـڄ، اق ڂضٍز ڂ غیه ڀٍؽپ ٌٹڃاـٺ ثیٍشف ٌؽ؛ 

 .!٘ڃـی ٰڅ ِؽای خف غڃـؼڀً ثب ؼڂثبڀیڅ سالي ثڅ ٴڃي چٽڅ ټی ـویؽ

 .غبڀٻ اؾیٿ ایځ٭ؽـ ڀشفویٿ ٘ڃ٨بپ ثیبؼ وفیٟ ټی ٨فوشٽً ٰبـسڃڀڃ ثٱځڅ_

 .ـأی ٰځڅ ڂ ضڃاٸڅ ٺ ثؽڄ ثڅ ٘ڃ٨بپ٩٘ٹٯ ٴفؼپ ٰح ٰفؼڄ ثڃؼ سب ټٿ ـڂ 

 ...چٽڅ اسیٍب اق ٴڃـ اڂپ ثی_

 .اوش٥فاهلل ای ٴ٩شٻ. ټبؼـي قپ ټطشفټی ثڃؼ...! اؼاټڅ خٽٹڅ ٺ ٌؽ...

 .ثٹځؽ ټیٍڅ _
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 .١٨ال ٌٽب زیكی یبؼسڃپ ڀٽیبؼ اټب اڂپ ڀكؼیٯ سفیٿ اؼٺ ثڅ ٌٽبوز_

 ڀكؼیٯ سفیٿ اؼٺ؟ ضدشی ؼـ ایٿ ضؽ ضف٦ چبی غځؽڄ ؼاـ ټیكؼ؟

څ اي ڂ سىٹیٻ ٌؽپ ڂ اـڂٺ ٴف٨شٿ ضدشی قیبؼ ڀیىز ٰڅ سڃ چیفڄ ڂیفڄ ټ٥كٺ ڂ ؼـٴیفی ثب ضدشی ِؽای ٨بِٹ

ٌڃټی چٽڅ ـڂ اق س٭ال ټی اڀؽاقڄ...ثڅ ٬ؽـی ٰڅ ِؽای ټطٱٻ ڂ ثٹځؽي قپ ـڂ چٻ ٰځدٱبڂ ټیٱځڅ سب ثڅ دٍز 

 .وفي ثسفغڅ

 ټٿ ڂ ټځڅ؛ ٰبـڄ چیر اڂپ ڂڀىزؼ ټی ٰڅ ثڃؼ  غبڂـی دڃ٨ی ټیٱٍڅ. ثبیؽ چٻ ٰال٨څ ټی ٌؽ زڃپ سځڇب اؼټی

 ٌجیڅ ٌؽڄ زفا٤ڃڀی اڀی ثڅ چبٌڃپ زٍٻ چب غبڀٻ!. ثجیځٽً ؼیٵڅ یٱجبـ سب ثذڃوٻ قڀؽاپ سڃ ؼاؼٺ ټی سفخیص

ؼوشٍڃپ ـڂ ثڅ چٻ ٬الة قؼڄ ثڇً ڀٵبڄ ټیٱځٿ. ٘ڃ٨بپ ڂاوٍڃپ ٌؽڄ ثڃؼ ټفؼ ـڂیبیی ٰڅ  چب ٌؽڄ ـڂا ضبخز

غال٪، ثب ټ١ف٨ز ڂ ... چفزیكی ٰڅ اق ؼاوشبپ ا٨ىبڀڅ ایً سڃ غڃاة چف ؼغشفی ثڃؼ...خځشٹٽٿ، ٠ب٫ٌ، غڃي ا

 .ټیڃټؽ

ثڇً ڀٵبڄ ټیٱځٻ. اوشیٿ دیفاچٿ ټفؼڂڀڅ و٩یؽي ـڂ سب اـڀح سب قؼڄ ثڃؼ ٰز ټٍٱی ټػٽٷ خیف اوذفسً ـڂ 

ؼڂثځؽ ټٍٱی ثب ٌٹڃاـ ټػٽٷ خیف ال٤ف ڀٍڃڀً ټی  _ـڂی وب٠ؽ ڂ ٰی٧ زفٺ ټٍٱیً ـڂ ثڅ ؼوز ؼاٌز. 

ٯ ؼڂؼی ٠٭ت قؼڄ ثڃؼ. غڃٌشیخ ٌؽڄ ثڃؼ. اڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ ایٿ چٽڃپ اؼټی ثڃؼ ٰڅ ؼاؼ. ټڃچبي ـڂ ثب ٠یځ

ؼیٍت ثیٿ ٰڃچی اق ٤ٻ اق ِؽای ٔدڅ ټبؼـي اٌٯ ټی ـیػز. ثڃی ٠ٙفوفؼ ثب ـایطڅ ویت ڀٍڃپ اق 

 .ضٕڃـ سبقڄ ڂاـؼ ثیٿ خٽٟ ثڃؼ

ٱی یٱی ِڃـر چٽڅ ټځشٝف ؼیؽپ ٠ٱه اٸ١ٽٹً اق ثفؼپ قڀً ثڃؼپ. ڀٵبچً یٯ ؼڂـ زفغیؽ ثیٿ چٽڅ. ی

 ٌؽٺ دځڇبپ چیٱٷ ڂ ٰز ـڂی ټٿ ٌؽڄ  چب ـڂ اق ڀٝف ټی ٴؿـڂڀؽ ڂ اغف سیك ټٱثی ـڂی ؼوز چبی زځٳ

بٸیؽ اټب ثب ٰځشفٸی ٰڅ چٽیٍڅ ؼاٌز ڀٵفاڀی سڃ زڇفڄ ي ټ چٻ ـڂی ضفَ اق ـڂ چبي ٸت. ثڃؼ ضدشی دٍز

 :ڀٍىز ڂ ٴ٩ز

 .غبڀٻ زی ٌؽڄ؟_

ٴ٩شٿ. ڀیٹڃ٨ف اٌٯ  "اغی"ڀٻ چب سطز سبثیف ٬فاـ ٴف٨شڅ غبڀٻُ ؼـؼ. زٍٻ ٤فڄ ای ضڃاٸڅ ي ٰفؼٺ. چٽڅ غب

 :ٴڃٌڅ زٍٻ چبي ـڂ ٴف٨ز ڂ ٴ٩ز
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 .ؼاـپ ټیجفڀً...ثؽچی ؼاـڄ _

زٍٻ چبي ٴفؼ ٌؽڄ ټٿ ـڂ ڀٍڃڀڅ ټیٵیفڄ. ِؽای ڀ٩ه ٠ٽی٫ ضدشی ـڂ ٌځیؽٺ. غبڂـی سٯ اثفڂیی ثبال ټی 

 .یكڀڅاڀؽاقڄ ڂ غڃٌطبٶ اق ایٿ ڀٽبیٍی ٰڅ ـاڄ اڀؽاغشڅ ڀیً غځؽ قؼڄ ڀیً ټ

 !ٜبچفا سب ؼیٍت غبڀٽز ثڃؼ...االڀڃ ڀٽیؽڂڀٻ_

 .ټٱثی ٰفؼ

 .غبڀٻ غڃٌٵٹز ویّؽ ټیٹیڃپ ثی قثڃپ ثڇٻ ثؽچٱبـڄ _

ـڀٳ اق ِڃـر ٘ڃ٨بپ ټبچفاڀڅ دفیؽ... ؼڂڀڅ چبی غیه ٠ف٪ ـڂ دیٍڃڀیً ٌبچٱبـ ثڃؼ. سڃ ایٿ ؼڀیب چفٰىی 

 .طځڅ ثفڄ سب ثبڂـي ٰځٿ٬ؽـسٽځؽسفڄ ٰڅ ثبقیٵف ټبچفی ثبٌڅ. ثٹؽ ثبٌڅ ثفای چف ڀ٭ٍی ـڂ ِ

ؼوشی سڃ ټڃچبي زځٳ ټیٍڅ؛ ضشی ڀ٩ه ٍٰیؽڀً چٻ ټ٭١ٙی اق ـڂی ڀ٭ٍڅ ثیفڂپ ټیبؼ. ټىشبِٷ ـڂ ثڅ 

 :غبڂـی ٴ٩ز

 .غڃؼٺ زځؽـڂق دیً دڃٶ سڃ ضىبثً ـیػشٻ سب ثشڃڀڅ دٹڃسڃ ده ثؽڄ... ضشٽب االڀٻ سڃ ضىبثٍڅ_

 .ـڂ ثڅ ټٿ ثڅ ضبٸز ٴځٵی غیٹی ِٽیٽی دفویؽ

 ؼر ټیبؼ؟٨فڀٵیه زیكی یب_

 .یؽی ـڂ ٨فاټڃٌیٻ ثڃؼسبی ثڃؼ ؼاؼڄ  ؼچٿ ڀیٽڅ ثبقٺ اق ایٿ چځفی ٰڅ ثڅ غفج

  .غبڂـی زٯ ڂ و٩شڅ چب ـڂ اق سڃ خیت ٰشً ثبال ټیبـڄ ڂ سٱڃڀی سڃ چڃا ټی ؼڄ

 .غبٸی غبٸی...ثڇشفڄ قڀز ثب ټب ثیبؼ ڂ٬ز ڀؽاـٺ اق ِجص اڀشف ټځشف ایٿ غبڀٻ ٌؽٺ_

قؼڄ ی ثیٿ خٽٟ ټی اڀؽاقڄ ڂ ثب سفؼیؽ ڂ ِؽای اچىشڅ ٌؽڄ ای ـڂ ثڅ  ٘ڃ٨بڀی ٬ؽټی خٹڃ ټیبؼ. ڀٵبڄ غدبٸز

 :غبڂـی ٴ٩ز

 .زیكی یبؼي ڀٽیبؼ_
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 :ټبر قیف ٸت قټكټڅ ٰفؼٺ

 _ضدشی سٱڃپ غڃـؼ _زیكی یبؼٺ ڀٽیبؼ؟_

 .ضشٽب دڃالـڂ خبیی ٴؿاٌشڅ ٨فاټڃي ٰفؼڄ _

 .ضدشی ٘ڃ٨بپ وفقڀٍی قیف ٸت ٴ٩ز_٨فاټڃي ٰفؼٺ؟_

 .ټیٱځٻ ثڇٻ ٨فِز ثؽڄ غڃؼٺ دیؽا _

سڃی ؼٶ ؼٶ ٰفؼڀٻ چب ڂ ټبر ضف٦ چبیی ٰڅ اق ؼچځً ثیفڂپ ټیبؼ ٨یٹٽځبټڅ ڀڃٌشڅ ٌؽڄ ـڂ ټفڂـ ټیٱځٻ ڂ 

ضف٦ چبي ڂ ٰبـچبي سب ټ٥ك اوشػڃڀٻ ڀ٩ڃؾ ټیٱځڅ. زیكی اق ضف٦ چبي وفؼـ ڀٽیبـٺ اټب ټٙٽئځٻ ایٿ ثبقی 

اق دڃٶ چب ڀؽڂڀڅ ڂ غبڂـی چٻ غڃؼي ڂ غبڂـی ثفای ثیٍشف خٹڃڄ ؼاؼپ ټفیٕی ټٿ ثڃؼ. اټٱبپ ڀؽاٌز زیكی 

 .!اؼټی ڀجڃؼ ثی غجف؛ ثی اسٽبٺ ضدز ڂاوڅ غڃؼي ؼـؼوف ؼـوز ٰځڅ ڂ ٴؿـي ثڅ دٹیه ثیڃ٨شڅ

ثڅ یٱجبـڄ...غڃپ ثڅ ټ٥كٺ ـویؽڄ ثڅ زٍٻ چبٺ قؼ. ڂخڃؼٺ اق ضفَ ڂ غٍٻ ایٿ ثبقی ٰڃـڄ اسیً ٌؽ. سب ثڅ 

 ثڅ  ی ٌؽ ٰی٩ٻ ـڂ اق ـڂی ټیك زځٳ قؼٺ ڂغڃؼٺ ثیبٺ اق خب دفیؽٺ ٘ڃـی ٰڅ قپ ٰځبـٺ ڂ ضدشی سب ث٩ڇٽٿ ز

ی ڂ ٥٘یبڀی ٰڅ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ضٽٹڅ ڂـ ټیٍٻ ڂ ثڅ ٬ّؽ ٍٰز ٰی٩ٻ ـڂ سڃ ِڃـسً ټی ؼٸ سڅ اق خی٣ ثب ٘ف٨ً

 اق ِڃـسً ٌؽڄ زی ث٩ڇٽٻ سب ڂ ثڃؼٺ ٌؽڄ ٰف اټب دیسڅ ټی ٴڃٌٻ سڃ چٽڅ "ڀڅ" ٨فیبؼ ڂ خی٣ ِؽای  ٰڃثٻ.

 ثڅ سڃخڅ ثی سف خفی ټٿ اټب ٴؿاٌز ِڃـسً سڃ ـڂ ًؼوش ٍٰیؽڄ ٠٭ت. ثڃؼ ٌؽڄ غڃڀی ٰی٩ٻ وٵٯ

فیؽٺ. ڂ ٰی٩ٻ ـڂ ثؽسف سڃ وفڂ ِڃـسً قؼٺ. ثبثز غٻ ٌؽڀً ڂ ؼـؼی ٰڅ ټی ٍٰیؽ ثب د ثبقچٻ ِڃـسً

ؼوشفوی ثڅ ټڃچبي ؼوشٻ زځٳ ؼوشڅ ای اق ټڃچبي ٌؽ. ٠یځٱً ـڂی قټیٿ ا٨شبؼ ڂ قیف دبٺ ٸڅ ٌؽ. اق سڅ 

 :ٴ٩شٻ ټی ٍٰیؽڄ  ڃؼ خی٣ؼٶ خځڃپ ڂاـ ثب ثالیی ٰڅ وفٺ اڂـؼڄ ث

ټیكؼٺ ثڅ ٌڃڀڅ چبي، ټڃ ټی ٍٰیؽٺ  _قڀز ض٫ ؼاٌز ثٱٍز...اق ثه زځؽٌی...٠ڃٔی... ٰی٩ٻ ـڂ اڀؽاغشٻ_

 .ڂ ټی ٴ٩شٻ

 .سڃ ی ا٥ٌبٸی ٰڅ قپ غڃؼسٻ ٨فاـی ؼاؼی ـ٨شڅ ثب ٰه ؼیٵڅ...ټیػڃای ټځڃ ؼیڃڂڀڅ ٰځی_
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چٽڅ سب ثڅ غڃؼٌڃپ ثیبپ ټٿ ٘ڃ٨بپ ـڂ ثب ٌبیؽ ثڅ ؼ٬ی٭څ ڀفویؽ اټب ټٿ ضفَ ڂ غٍٽٻ ٤یف ٰځشفٶ ثڃؼ ٰڅ 

ضف٦ چبٺ ثب ٰبـچبٺ ٸڅ ٰفؼڄ ثڃؼٺ.ثؽسف اق وفڂ ِؽا ټٿ ڂ چدڃٺ غبڀٻ چب ثفای ٴف٨شځٻ ٠ٱه اٸ١ٽٷ ڀؽاٌشٿ 

٘ڃ٨بپ ثڃؼ. ٨٭ٗ زٍٻ ثىشڅ ِڃـسً ـڂ اق ؼـؼ خٽٟ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ اخبقڄ ټی ؼاؼ غڃؼٺ ـڂ غبٸی ٰځٻ. ـڀٵً 

ً اق ٍٰشٿ ٬ٹجً ثڃؼ. اق ـڂضی ٰڅ ټی ٍٰشٻ ڂ ٌؽڄ ثڃؼٺ ؼٸؽاـی دفیؽڄ ثڃؼ...٬ىٻ ټیػڃـٺ سٱڃپ ڀػڃـؼڀ

 .ٰڅ اقي ڀ٩فر ؼاٌشٻ. ایٿ ټیڃپ اق غٍٻ ٴفیڅ چٻ ټی ٰفؼٺ ڂ ؼیؽٺ سبـ ٌؽڄ ثڃؼٺ. ثڅ دیفچځً زځٳ قؼٺ

 .ثٵڃ ٸ١ځشی ثڇٍڃپ ثٵڃ چٽً ؼـڂ٤څ...ثٵڃ ټیػڃای ثبچٻ زیٱبـ ٰځی_

اق قڂـ ڂ ثبقڂ ٨ڃـاپ ٌؽڄ ټٿ؛ سڃڀىشٿ ؼوز ڂ ثؽپ ٸفقڂڀٻ  ڀیٹڃ٨ف ڂ غبڀٻ دٹیه ڂ یٱی اق غبڀٻ چب ثب س٭ال قیبؼ

ـڂ ثٵیفپ. چفؼڂغبڀٻ چب اق دٍز ٴف٨شڅ ثڃؼڀٻ ڂ ڀیٹڃ٨ف ؼوز ټٍز ٌؽٺ ؼڂـ ټڃچبی ٘ڃ٨بپ ـڂ ٴف٨ز ڂ ٬ّؽ 

 .ثبق ٰفؼڀً ـڂ ؼاٌز اټب ٘ڃ٨بپ ټبڀ١ً ٌؽ. ثب ِؽای غً ؼاـی ٴ٩ز: ڂٸً ٰځیؽ

ایٿ ِؽای ٴف٨شڅ ڂ زٍٻ چب وفغی ٰڅ اقٺ ټی  ٴ٩ز. ټٿ چٻ اق "٘ڃ٨بڀی"چٽڅ وبٰز ٌؽپ ڂ ضدشی 

ؼقؼیؽ ؼوز اق س٭ال ٍٰیؽٺ. ِڃـسً دفغڃپ ثڃؼ. ټځشٝف ثڃؼٺ غڃؼي سڃ ؼچځی ڂ سال٨ی خٹڃی خٽٟ ثٱځڅ. 

زٍٻ چبی دفؼـؼي ـڂ ثبال ٍٰیؽ. ؼوشٻ ـڂ اچىشڅ اق ثبال وفي سڃ ؼوز ٴف٨ز ڂ ټٿ چٻ ثی ضه ٌؽڄ 

ٿ وٱڃر یب غبٸی ٌؽپ ضفِٻ ٰبـ غڃؼي ـڂ ٰفؼڄ ٰڅ ڂٸً ٰفؼٺ. اق ڀٵبچً سڅ ؼٸٻ ټیدڃٌڅ. اڀٵبـ ای

 .ڀٵفڂپ ِڃـر قغٽیً اـڂٺ ټی ٴیفٺ یب ٬ٹجٻ ؾڂة ټیٍڅ ڂاوڅ ټٝٹڃټیز ڀٵبچً

ؼڂ غبڀٻ ٰٽفٺ ـڂ ڂٶ ٰفؼپ ٰڅ ثب اقاؼ ٌؽڀٻ ٘ڃ٨بپ ثب یٯ ضفٰز ټٿ ـڂ ثڅ وٽز غڃؼي ٍٰیؽ ڂ سڃ 

ىٱٿ ثڃؼ ایٿ ؼـؼ ڂ ٨ٍفؼٴی ا٤ڃًٌ ٨ٍفؼ ٘ڃـی ٰڅ اوشػڃڂپ چبٺ ٸڅ ٌؽڄ سیف ٍٰیؽ اټب ثفای ټٿ ټ

 .قیؽٺ اق ثی ٰىیٸف ا٤ڃي سڃ ڂ ٴف٨ز ٌؽر چبٺ اٌٯ  ٰڅ

***** 

زځؽ ؼ٬ی٭څ ٘ڃٶ ټی ٍٰیؽ سب وبٰز ثٍٻ ڂ ټبر ثؽڂپ چیر ٨ٱفڂ غیبٸی ثڅ ٴڃٌڅ ای غیفڄ ثٍٻ. وٱىٱڅ 

ؼٺ ؼڄ ثبـ ټیكؼٺ ڂ ثڅ ؼیڃاـچبی ڀٽڃـ ڂ سبـیٯ ـڂثفڂٺ غیفڄ ټی ٌؽٺ. ټ٥كٺ اق ٰبـ ا٨شبؼڄ ثڃؼ غڃؼغڃـی ټی ٰف

اق اڂٶ چٽڅ زیكـڂ، ـڂ ؼڂـڄ سٱفاـ ټیكؼٺ ڂ ڂاوڅ غڃؼٺ اڄ ټی ٍٰیؽٺ. چفزی ؼیؽڄ ثڃؼٺُ ڂ چفزی ٌځیؽڄ ثڃؼٺ 

یب چفزی ٸٽه ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰځبـِچٻ ټی زیؽٺ سب ثڅ ایځدب ثفوٻ!. دٹی ڀجڃؼ ٰڅ ڀكؼڄ ثبٌٻ ـڂ ٨ٱفچبیی ٰڅ 

   .!اڀشڇبي وفاثی اق اڂپ ثڃؼ
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وشجځؽ قؼٺ ـڂ ثبڂـ ټی ٰفؼٺ یب اټٕب دفـڀٵً قیف ٌٱبیز ڀبټڅ ثڅ خفٺ زځؽ زٍٻ چبی ڀٵفاپ غیفڄ ثڅ ؼوزِ ؼ

 .غِٗ غٙی ـڂی ِڃـسً؟. یب ؼـؼوف ا٤ڃٌی ٰڅ آثی ـڂ اسیً ثفای ټځڅ ِفٞ قؼڄ ثڃؼ؟

ڀٽی ؼڂڀٻ زٙڃـ ث١ؽ زڇٷ ڂ چٍز وب٠ز ؼٶ ؼٶ ٰفؼپ چځڃقچٻ ؼاـٺ ثڇً ٨ٱف ټیٱځٻ؟...اڂپ چٻ ثڅ ایٿ 

اق ؼغشف ؼیڃاڀڅ ای ټثٷ ټٿ ثفټیڃټؽ؛ اڂپ چٻ ٴڃٌڅ قڀؽڂپ. ثب زٍٻ چب ڂأطی! ثب ٨بڀشكی چبیی ٰڅ ٨٭ٗ 

 .!ٴبچی اٌٯ... ٴبچی غځؽڄ

ثڅ اؼټی ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ٰڅ ؼـ ثؽسفیٿ ټڃ١٬یز ٬فاـٺ ؼاؼ سب ثفای چٽیٍڅ چٽى٩في ثٍٻ. اق غڃؼٺ غدبٸز ټی 

ٸڅ ای ٰڅ ٴڃٌڅ وب 17وبٸڅ ٠ٽٷ ٰځٻ یب ؼغشف ٠ب٬ٷ ڂ ثبٸ٣  77ٍٰیؽٺ...ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٌجیڅ ؼغشفثسڅ چب 

 .ثبقؼاٌشٵبڄ ڂاوڅ سځجیڅ ٴیف اڀؽاغشڅ ثڃؼي

سڇؽیؽچبي سڃ ٴڃٌٻ قڀٳ ټیػڃـؼ...٠ٱه چبیی ٰڅ سڃ ٩ِطڅ ٺ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ خٹڃ زٍٻ چبٺ ثڃؼ؛ اټب چیسی 

ټثٷ ٌٱبیز ڂ ٴؿاٌشځٻ سڃ ڀَٻ ڀىڃقڂڀؽٺ. ثؽ ٠ؿاثٻ ؼاؼ... اڂپ خځشٽٹځی ٰڅ سڃ ٨بڀشكی چبٺ ثڃؼ اق ایځٱڅ سڃ ؼاٺ 

 .!ؽاقٺ ڂ ویّؽ ټیٹیڃپ ټیفیكڄ ثڅ ضىبثٻ سب ـأی ثٍٻ ثڅ اقؼڂاج، دفیؽغبڂـی ټی اڀ

اضىبن ټی ٰفؼٺ ث١ؽ اق ثڅ ا٤ڃي ٴف٨شځٻ ڂ ٸٽه ٴفټبی ڂخڃؼي ؼوز ڂ دبچبٺ ثىشڅ ٌؽ؛ چٽڅ زیك ثب   

 .یٯ غب٘فڄ ٴځح ؾچځٻ غفاة ٌؽ!. غب٘فڄ ای ؼڂثبڀیڅ ای ثب ٠ٙف ثڃی ویت

فڀٵیىی ٰڅ اق چف سځٍی سڃ ؼڀیبیی ٤ف٪ ټی ٌؽ ٰڅ چیسی ثڅ یبؼ چځڃقچٻ ؼاـٺ ثڅ ایٿ ٨ٱف ټیٱځٻ زفا ڀٍؽٺ ٨

ڀؽاٌز؟؛ اټب اڂپ ا٤ڃي غڃؼِ ټ١دكڄ ثڃؼ. ٴڃیب ٰڅ چځڃقچٻ ست ټیٱځٻ اق ڀ٩ه چبیی ٰڅ ٴڃٌٻ ـڂ ؼا٢ ټی ٰفؼ 

 .ڂ ټی غڃڀؽ ثی ِؽا

بٌ٭بڀڅ غبڂـی ٺ ایٿ ټیڃپ ٰٻ ڀكاٌشڅ ثڃؼ...! ڀفٺ ٌؽڀً...ټځ٭جٓ ٌؽپ ٠ٕالر ڂ قټكټڅ چبیی ٰڅ ثڅ ڀٝفٺ ٠

ټیڃټؽ قیف ٴڃٌٻ؛ اٌٯ چبیی ٰڅ دیٍڃڀیٻ ـڂ ڀٻ ؼاـ ٰفؼ؛ ثب ثڃوڅ ای ٰڅ ست ؼاـ ٌؽ. چٽڅ ـڂ ضه ٰفؼڄ 

ثڃؼٺ. چٽڅ ـڂ ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ـڂش زٍٻ ُ ٴڃي ثىشڅ ټٿ چٻ، ثؽ ڂا ؼاؼ ڂ سڃ غڃاة ڂ غیبٶ دفڂاق ٰفؼ؛ ضشی 

 .ثڃؼ ڀٍىشڅ ٌؽٺ وىز ٬ٹتِ سڃ  ٨یٿ ٨یٿ ٰفؼپ چب غبڀٻ چبی خٽٟ ڂ غڃٌجطبٸی ٰڅ ڀثبـٺ ٰفؼپ

 .!زځؽ ؼ٬ی٭څ ای ٰڅ ثڅ ٨بِٹڅ وبٶ چب ٨فاټڃٌی، اٌٯ ـیػشٻ ڂ اـڂٺ ٌؽٺ سڃ ا٤ڃًٌ؛ اټب ڀكاٌشٿ...ڀػڃاوز
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وفقڀٍی ثڅ ڀب٨ً ثىز ڂ اق ثبقڂي ٴف٨شڅ ٠٭ت ٍٰیؽي سب ټٿ ـڂ ـچب ٰځڅ؛  "٘ڃ٨بپ"ٸطٝڅ ای ٰڅ غبڂـی 

ٰٻ ڀكاٌز!؛ اقٺ خؽاي ٰفؼ. ٌجیڅ ټشڇٽب... ٌجیڅ یع قؼ ٴفټبیی ٰڅ ثبڀیڅ ای ثڇً اڀه ٴف٨شڅ ثڃؼٺ...ض٭ب ٰڅ 

 .ٰىبیی ٰڅ ٬شٷ ٰفؼڄ ثڃؼپ وذفؼٺ ثڅ ؼوشٻ، ؼوشجځؽ ثكڀٿ... ٌجیڅ ٰبثڃوی ٰڅ اقي ٴ٩شڅ ثڃؼ

ؼ٬ی٭ب ٌؽڄ ثڃؼٺ ؼٸؽاـی ٰڅ ٌجیڅ ثجف قغٻ غڃـؼڄ ای سڃ وٱڃر، ٰٽیٿ ٰفؼڄ سٽبٌبي ټی ٰفؼ. ٌجیڅ ٰىی 

 .ڂ ضیفرٰڅ ٬شٷ ٰفؼڄ ثڃؼ؛ سٽبٌبي ټی ٰفؼٺ؛ سڃ ثڇز 

ِڃـسً غڃڀی ثڃؼ. وٵٯ ٰی٧ اق ٴڃٌڅ زٍٽً سب دبییٿ زڃڀڅ ي غٗ اڀؽاغشڅ ثڃؼ ڂ غؽا ـضٻ ٰفؼ اویجی 

 .!ثڅ زٍٻ چبی ٘ڃ٨بڀیً ڀكؼ

ضدشی ثڅ ؼ٨بٞ اق ټٿ ؼـاڂټؽ...غبڂـی ِؽا ثٹځؽ ٰفؼ و٩شڅ سڃ ِڃـسً دفر ٰفؼ ڂ اڂپ ٨٭ٗ ٠بخكاڀڅ اق ضبٶ 

 اؼٺ ٰڅ خبیی ڀٱفؼڄ ٰبـ چكاـ خفٺ ثڅ ٰالچجفؼاـی خفٺ ثڅ ٻاڂـؼڀ!. ٌؽ سٽڃٺ  غفاثٻ ټی ٴ٩ز سٽڃټً ٰځیؽ.

 ٠ٙف ثیٿ ثڃؼٺ اڂـؼڄ ٰٻ ڀ٩ه...ثڃؼٺ ڂاج ڂ چبج. ثكڀٿ ؼیؽ ـڂ ٰه ثی ټٿ سب ؼاٌشٿ ٰح ڀٵبڄ ِؽسب چبي

 .وفٺ ثڅ ثڃؼ قؼڄ چڃاي... ټیٽفؼٺ ڂ ثفؼڀٻ ټی...آٌځبي ویت

 .ِڃـسٻ ټی ٰڃثیؽڀٵبچً ڂ ڀجٓ ١ٔی٧ ٬ٹجٻ سڃ سبـیٱی ټ٥كٺ غٗ ټی ٍٰیؽ... سڃ وفڂ

اٸؽـٺ ثٹؽـٺ  ؼ٨ب٠ی اق غڃؼٺ ڀؽاٌشٻ. و٩شڅ چب ڂ ضىبة ثبڀٱی ِؽسڃټٿ ټڃخڃؼی ٌبچؽی ڀٽی غڃاوز ڂاوڅ

غبڂـی. ٰىی ـڂ ڀؽاٌشٻ غجف ثؽٺ...ڀشڃڀىشٻ ـڂ ثڅ ثځؽاقٺ ثڅ دؽـ سب ایځجبـ اڂپ ڂاوٙڅ ٺ ثٍڅ. چٽشب ڂ سیځب  ٰفؼپ

ىز!. ٨٭ٗ اڂپ ټڃڀؽڄ ثڃؼ...ڀٵبچٻ اق ټبر قؼٴی؛ اق چٻ ٤یجٍڃپ قؼڄ ثڃؼ ثب ټٍشفٮ ټڃـؼ ڀٝف ؼـ ؼوشفن ڀی

 .ٴځٵی ـویؽ ثڅ چفان ٌت ثیؽاـی چبی قڀؽاپ...سبقڄ ثڅ غڃؼٺ اڂټؽڄ ثڃؼٺ

چٽیٿ ٰڅ ټی غڃاوشٻ ثڇً ـڂ ثځؽاقٺ ڂاوڅ وځؽی، ٬فٔی، ڂاټی ؼـٰٽبٶ ڀبثبڂـی ثی سڃخڅ ثڅ غڃاچً زٍٻ 

 .!ٴبـی سڃ ِڃـسًچبٺ ڂ ڀٵفاڀی زٍٻ چبي اقٺ ٌٱبیز ٰفؼ!. ثڅ خفٺ زځؽ غٗ یبؼ

 ...٨فڀٵیه اؾیٿ_

ٴیح وف ثٹځؽ ټیٱځٻ ڂ ڀٵبچٻ ټی زفغڅ. دٹٯ چبٺ ثڅ وػشی اقچٻ ثبق ټی ٌؽ. ؼڂـچبؼڂـ اسب٪ سبـیٱی ٰڅ ٨٭ٗ 

ثٹځؽی اق  "ثیب ثیفڂڀی"ثب یٯ ټڃٰز ٬ڇڃڄ ای ټكیٿ ٌؽڄ ثڃؼ. ؼـیسڅ ټفث١ی ـڂی ؼـة ٨ٹكی ثبق ٌؽڄ ثڃؼ ڂ 

ٺ سب دبچبی غٍٱٻ ـڂ سٱڃپ ثؽٺ. ؼوشٻ سٱیڅ ثڅ ؼیڃاـ ټی سڃي ٌځیؽٺ. وٱىٱڅ ٺ سځؽ ٌؽڄ، ثٹځؽ ٌؽ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 310 

 قیفي ؼوشی ٍٰیؽڄ، ثبال ـڂ ثیځیٻ. ؼیؽٺ ټی سبـ. وڃغز ټی غڃاثی ثی ڂ ٴفیڅ ٨فٖ اق چبٺ زٍٻ  ٸفقیؽ.

زیكی  یب ټڃـ٨یٿ ثڅ اضشیبج. ثڃؼ وځٵیٿ وفٺ. ٍٰیؽٺ ټی قټیٿ ـڂی ـڂ دبچبٺ ڂ ټیكؼٺ وٱځؽـی. ٍٰیؽٺ

 .اـڂٺ ثٵیفڄ ٬ڃی سف ؼاٌشٻ سب ایٿ ؼـؼ

سڃ ایٿ ثبقؼاٌشٵبڄ ثڇٻ ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼ. غٽبـ ثڃؼٺ اوشػڃڀبٺ سیف ټی ٍٰیؽ. ؼوشٻ  ڀٍئٵی ؼڂ ـڂق ڀٍؽڄ ضه

ـڂ قیف ٌبٸٻ ثفؼٺ ڂ ٰٽی ٴفؼپ غٍٯ ٌؽٺ ـڂ ټبوبل ؼاؼٺ. ِڃـر قپ سڃ ـڂٌځبیی ثف٠ٱه ِؽای غٍٱً 

ٸت قؼ. ِؽاي ڂ ایٿ ـاضشی ٰڅ  "ٌؽیـاضز "ټڇفثڃپ ثڃؼ. اق ڂ١ٔیشٻ؛ اق ضبٶ غفاثٻ قیف ثبقڂٺ ـڂ ٴف٨ز. ڂ 

ٴ٩ز اڀٵبـ ڀٍځیؽٺ؛ ٨٭ٗ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. چٽفاچً ٍٰیؽڄ ٌؽٺ؛ ثؽڂپ ؼوشجځؽ... ثؽڂپ ٌبچؽی ٰڅ ثب در در 

 .ؼڂٰال٤څ ڀٵبچٻ ٰځٿ

سڃ ـاچفڂچبیی ٰڅ ؼڂ ـڂق دیً؛ ضشی سڃ ٴیدی چٻ ثڅ غب٘ف ؼاٌشٻ ـاڄ ٰح ټیٱځڅ. وٽز ـاوز اڀشڇبی 

فڄ ٺ ثڅ غځؽڄ ټی٩شٻ...ز٭ؽـ غڃة...ز٭ؽـ٠بٸی! ضؽا٬ٷ ؼڂ ـڂق سڃ ثیؽاـی ثڃؼٺ وبٸٿ....! اق ضبٶ ـڂقڄ ټىػ

 .!ٰفؼٺ ِجص ٰدب ـڂ ٌت ڀٱځٻ ٨فاټڃي  سب

 اسب٪ ڂاـؼ ٰڅ چٽیٿ. ثؽٺ غڃؼٺ ثڅ سٱڃڀی سب زفغڅ ټی ٘ف٨ٻ ثڅ ڀٝبټی ضفٰز ث١ؽ ڂ ټیكڀڅ  ثڅ ؼـ س٭څ ای

ځٻ ٰڅ زٍٻ چبٺ ـڂ اق ٌفٺ ثفای زٍٻ ڀٍڃڀٻ ټی ٴیفپ. ثڅ ٬ؽـی اضىبن ؼـټڃڀؽٴی ټیٱ خ٧ وڅ ټیٍٻ

 اضىبن ڂ ټیٍځڅ چبٺ ٌڃڀڅ ـڂ ـڂق ؼڂ ایٿ ٨ٍبـچب چٽڅ  ٸطٝڅ ای ټیجځؽٺ. وٱىٱڅ ٺ ثځؽ ټیبؼ اق ڂضٍز.

 سڃٌڃپ اٌٯ وف٠ز ثڅ ٰڅ چبیی زٍٻ ثب ؼاـی ث٥ٓ "ثبثب" ڂ ټیبؼ چٻ ثڅ ٺ ـڂؼڄ ڂ ؼٶ. ټیٱځٻ غٽیؽٴی

في ٰفؼڄ؛ اټب سڃ زٍٻ چبٺ ټطٓ ؼٸػڃٌی ڀیٻ ٭څ ټیكڀڅ ټیٵٻ. ڀٽی غڃاوشٻ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰځٻ ٰی غجضٹ

 .ڀٵبچی چٻ ڀٽیٱځڅ

ـڂي ـڂ اقٺ ټیٵیفڄ ڂ غیفڄ سىجیطی ټیٍڅ ٰڅ ٠ّجی ثیٿ اڀٵٍز چبي ټیسفغڃڀڅ. ڀٵبڄ ڀبؼټٻ ـڂ ثفای 

دیسیؽپ ڀىػڅ ای ضڃاٸڅ ضدشی ټیٱځٻ ٰڅ ِځؽٸی ـڂثفڂی دؽـ ڀٍىشڅ ثڃؼ سب ثٹٱڅ اڂپ ضف٨ی ثكڀڅ؛ سب ضؽا٬ٷ 

 .!ٰځڅ ؼـټبپ ـڂ دؽـٺ دیً اڂټؽپ ٰڃزیٯ زٍٻ ًدی  ضدٻ ٰٽی اق ایٿ

 .ضف٨ی ڀٽیكڀڅ ڂ اڂپ چٻ وف دبییٿ ټی اڀؽاقڄ...ثف٠ٱه ؼاؼڂچڃاـچبي ڂ ثڅ ؼ٨بٞ ؼـاڂټؽڀً سڃ ٌفٰز
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ټفؼ ٤فیجڅ وٿ ڂ وبٶ ؼاـی ٰڅ دٍز ټیك ثب ٸجبن ـوٽی ڀٍىشڅ ثڃؼ اق ایٿ اوش٭جبٶ ٴفٺ ڀ٩ه غىشڅ ای 

ځیٿ ثفغڃـؼچبیی ثڃؼڄ؛ اټب غجف ڀؽاٌز ټٿ ٠بؼر ثڅ ایٿ زٍٻ ثیفڂپ ټیؽڄ؛ اڀٵبـ وبٶ چبوز ٌبچؽ ایٿ ز

  .ٴف٨شٿ دؽـاڀڅ ڀؽاٌشٻ

 .غبڀٻ ثیب خٹڃ سف...ایٿ ثفٴڅ ـڂ اټٕب ثكپ _

ڀبغڃؼاٴبڄ ٌبٸٻ ـڂ خٹڃ ټیٱٍٻ ڂ ټىشبِٷ ثڇً ڀٵبڄ ټیٱځٻ. ؼٸٻ ټی غڃاوز ثفٴفؼٺ ثڅ چٽڃپ اسب٪ وڅ ؼـ 

 زٍٻ دیً ٬ّبَ!. ثبٌڅ ا٠ؽاٺ ضٱٽٻ اٴف ضشی ٠ٽفٺ؛اغف سب  زڇبـ ټٍٽئك ٰځځؽڄ... سٯ ڂ سځڇب؛ سب ِجص؛

جػځؽی ټیكڀڅ؛ ٸ ثب ـڂ ضف٨ً اؼاټڅ. ټیجیځڅ ـڂ س١ٹٹٻ. زیكی اق سف وػز... ثڃؼ ټفؼپ چفثبـ اق ثؽسف دؽـ چبی

 .ټٙٽئٿ ټیٍڅ اق سفن ڂغدبٸشی ٰڅ سڃ ؼٸٻ ٤ڃ٤ب ټیٱځڅ

 .ا٬ب سڃ٨ی٭ی ٌٱبیشٍڃپ ـڂ ده ٴف٨شٿ_

. ضؽوٻ ؼـوز ثڃؼ؛ ٨٭ٗ ټی غڃاوز سځجیڅ ٺ ٰځڅ. زٍٻ ٤فڄ دؽـ غځؽٺ ټیٵیفڄ اق ایٿ ثبقی ټىػفڄ ي

 .ِڃـسٻ ـڂ اڂیكڂپ سف ټیٱځڅ. ثبیؽ وځٵیٿ ـڀٵیٿ سف ثفغڃـؼ ټی ٰفؼٺ سڃ ڀٽبیٍی ٰڅ ڀ٭ً اڂٶ ـڂ ؼاٌشٻ

 .خځبة غبڂـی چٻ ثب دؽـسڃپ ٰځبـ اڂټؽپ_

قڂؼثبي ڂ٬ز ا٬ب ـڂ "قؼ غبڂـی! ثب دؽـټٿ ٰځبـ اڂټؽڄ ثڃؼ!؟ ٌڃغی ثڃؼ؟ ٴیح وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ٰڅ دؽـ سٍف 

...ثب ا٬ب ٴ٩شځً ثڅ ضدشی ٰڅ ٰال٨ٵی اق وفڂـڂي ټیجبـیؽ ڀٵبڄ ٰفؼ اڂپ چٻ غڃاچً ټیٱځٽی ثڇً "ڀٵیف

 .ٴ٩ز

ٌڃڀڅ چبٺ غٽیؽڄ سف ثب ٴفؼڀی ا٨شبؼڄ ضفٰشی ثڅ دبچب ڂقڀڅ ؼاـٺ ؼاؼٺ ڂ ثب ٨یٿ ڂ ٨یٿ ڂ سبـی زٍٻ چبیی ٰڅ 

ڄ ٴف٨شځٻ ث٥ٓ سفٰڃڀؽڄ ثڃؼٺ. ثڅ ؼٶ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ؼـ ثفاثف ـئیه ثفٴڅ چب ـڂ غیه ٰفؼڄ ثڃؼ اټٕب قؼٺ. اق ڀبؼیؽ

 .ٌفٰشی ٰڅ ٌػّیز غبَ ؾچځٻ ثڃؼ

........................................ 

سځؽسځؽ اق ثبقڂٺ ٴف٨ز ڂ ثڅ ٘ف٦ ثیفڂپ ټی ٍٰیؽٺ. ٨٭ٗ ِؽای ضدشی ٰڅ دبسځؽ ټی ٰفؼ سب ثڇٽڃپ ثفوڅ ڂ 

 .ٰفؼ ټی ثیٍشف ـڂ ٺ ٴفیڅ  ٴ٩ز ټی "اؾیځی ا٬ب ټیٱځٻ غڃاچً"
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 "ثبثب،ثبثب"سڃخڅ ای ڀٽی ٰفؼ. ثبقڂٺ ـڂ زځبپ ثب چفخٽٹڅ ضدشی ټی ٨ٍفؼ ٰڅ اق ؼـؼ ٸت ټی ٴكیؽٺ سب ټیڃپ 

ٴ٩شٿ ثی ِؽاٺ ڀبٸڅ ڀٱځٻ.ٰٽی اق ٰالڀشفی ؼڂـ ٌؽڄ ثڃؼیٻ. زځؽ ٬ؽٺ ٰڃزڅ ـڂ ٘ی ٰفؼڄ ثڃؼیٻ ٰڅ ثب، ثبثب 

 .ٺ ٰفؼ ٰڅ اق دٍز ـڂی قټیٿ دفر ٌؽٺٴ٩شٿ ؼڂټٻ ثڅ اڀی زفغیؽ؛ زځبپ سڃ ٴڃٌٻ قؼ ڂ ـچب

 .زٍٻ چبي اق ٌؽر غٍٻ ٴفؼ ٌؽڄ ثڃؼ

 ؼغشف سڃ ثب ټٿ زیٱبـٰفؼی ؟ _

 ضدشی ٰڅ ټیذفٺ ٠٭ت خی٥ی ثب ټیٍڅ  ٬جٷ اق ایځٱڅ ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ڂ ویٹی ـڂ چٕٻ ٰځٻ ثڅ وٽشٻ ضٽٹڅ ڂـ

 .ٌؽ ټبڀ١ً ٴف٨شڅ ـڂ ثبقڂي

 .غڃاچً ټیٱځٻ ا٬ب اؾیٿ ایځدب خبي ڀیىز_

 .ایٿ ټفؼ غدبٸز قؼڄ قیف ٴفیڅ ټیكڀٻ ڂ غڃؼٺ ـڂ ٠٭ت سف ـڂی قټیٿ ټیٱٍٻ ٠دیت اق

 .ٰڃثیؽ  دؽـ ؼاؼ ټیكڀڅ ٘ڃـی اق سڅ ؼٶ ٔدڅ ټیكڀڅ ٰڅ سڃخڅ چف ـچٵؿـی خٹت ټیٍڅ. ثڅ سػز ویځڅ اي

 .سڃ ثٵڃ ثبایٿ ؼغشف زیٱبـٰځٻ؟...ثب ڀبغٹ٩یً؟...ثب ثی اثفڂییً؟...ٰٻ سبڂڂپ ڀؽاؼیٻ؟...ثىٽڃپ ڀجڃؼ؟_

 .ٽٹڅ دؽـ ِڃـسٻ خٽٟ سف ټی ٌؽ اق ٌفٺ... اق ایٿ ثی ثشڅ ثڃؼپ ثی غجف.. اق چفخبیی ثڃؼڀٻثب چفخ

خبی ویٹیً خبي ـڂ ثڅ ٴكٴك ٬ٹجٻ ټیؽڄ. یٱؽ١٨څ ـڂی قټیٿ ثڅ ٘ف٨ٻ ؼڂال ټیٍڅ. سڃ زٍٻ چبٺ ثڅ غڃپ 

ؼچځی ڀٍىشڅ قٶ ټیكڀڅ...اٌٯ ټیفیػز. دؽـٺ ټٿ ٴفیڅ ټی ٰفؼ؟ ضدشی ؼوشً ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ سب ټجبؼا سڃ 

 .غفج ؼغشف ڀبغٹ٩ً ٰځڅ

 زفا ڀٽیشڃڀٻ سڃـڂ وفثڅ ـاچز ٰځٻ...؟_

 ایٿ اټب. ثڃؼ وڃس٩بچٻ زیك چٽڅ...ٰفؼ ټی اٌشجبڄ. "ټیٱځیؽ اٌشجبڄ"وفی سٱڃپ ټیؽٺ ڂ ثی ِؽا ٸت ټیكڀٻ...

 ڀباټیؽی ـڀٳ دیفسف ِؽوبٶ قخفٍٰیؽڄ، ڀٵبچً  .ٰفؼ ټی سف غٽیؽڄ ـڂ ٰٽفٺ ڀجڃؼ ٰڅ ا٠شٽبؼی ایٿ چب ضف٦

 ثڃؼٺ؟ زی چبي زٍٻ دیً ټٿ .ٴف٨ز
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ضدشی و١ی ٰفؼ ثٹځؽي ٰځڅ...ٰبي ټی ـ٨ز ٰبي سځڇبټڃپ ټیكاٌز. ضشی ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز خڃاة 

ثؽٺ...ڀبیی ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ سڃ خڃڀٻ. زٍٻ ټی زفغڃڀؽٺ ثیٿ اؼٺ چبی ا٘فا٨ٻ. دؽـ ثی سڃخڅ سڃ ِڃـسً ٰڃثیؽ. 

 "ثبثب"خی٣ قؼٺ...

 .ثؽسف ٌؽی غڃڀڅ غفاثٻ ٰفؼی ٴ٩شٻ ټیبی ایځدب اؼٺ ټیٍی_

ؼڂال ٌؽڄ ثی اغشیبـ ؼوز چبي ـڂ ٴف٨شٻ...خڃڀی سڃ ثؽڀٻ ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثشڃڀٻ ټبڀٟ ویٹی قؼپ سڃ 

 .وفڂِڃـسً ثٍٻ

 .ثیب ټځڃ ثكپ ثبثب...ثیب ټٿ ثٱً...ض٫ ڀؽاـی غڃؼسڃ ثكڀی_

ضف٦ ټیكؼٺ ثب خی٣ ثب ڀ٩ه ڀ٩ه قؼپ چبیی ٰڅ ثی ـټ٫ ثڃؼ...ضدشی چٻ سىٹیٻ ٌؽڄ اق چیىشفیٯ ٠ٽٷ 

 .پ دؽـ ایىشبؼٰفؼ

 ...سٽڃټی ڀؽاـڄ ٠ؿاة سڃ_

 .ؼوز چبي ـڂ ټیٵیفٺ ثڃوڅ ټیكڀٻ ثڅ ٧ٰ ؼوشً... ثڅ ِڃـر غیه اق اٌٱً

 .ثػؽا اٌشجبڄ ټیٱځی...ټٿ ٨٭ٗ ټیػڃاوشٻ سڃ قڀؽڂپ ڀیڃ٨شی چٽً ثڅ غب٘فسڃ ثڃؼ...غڃؼٺ دڃٸڃ خڃـ ټیٱځٻ_

 ثڅ غب٘ف ټٿ؟ _

څ ټی ٍٰیؽ ثب ث٥ٓ ټفؼڂڀڅ ای ٰڅ سفٰڃڀؽڄ ثڃؼ ڂ ؼٶ چف ١ٔی٧ ڂ ـڀدڃـ ټٿ ٰځبـٺ ـڂ قاڀڃ ا٨شبؼ. ثب ؼـؼی ٰ

 :وځٵی ـڂ اة ټی ٰفؼ ٴ٩ز

 ؼقؼی ٨یٹٻ ثبیؽ ټٿ  ثڅ غب٘فڄ ټٿ ثب غبڂـی ـڂ چٻ ـیػشی؟ ټٿ اقر غڃاوشڅ ثڃؼٺ؟ ؼغشف ټٿ ؼقؼی ٰځڅ؟_

 ثجیځٻ؟ ـڂ سڃ

ڄ اق ڀڇبؼٺ ثٹځؽ ټبر ثب ٸت چبی ڀیٽڅ ثبق ټیسفغٻ ثڅ ٘ف٦ ضدشی. ـڂ ټیٵیفڄ ڂ ٬ؽټی ٠٭ت سف ټی ایىشڅ. ا

ٌؽڄ ٌؽر اٌٯ چبٺ ثیٍشف ټیٍڅ. اق اڂٶ چٻ ڀ٭ٍڅ ي چٽیٿ ثڃؼ. ٨فڀٵیه وبؼڄ ټٿ. ثب چ٫ چ٫ ِڃـر 
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دیفٌؽي ـڂ ثب ؼوز چبٺ ٬بة ٴف٨شٻ. ٰبـی اق ؼوشٻ ثفڀٽیڃټؽ. چف زی ؼیؽڄ ثڃؼ چف زی ٌځیؽڄ ثڃؼ...ټدبٶ 

 .سڃٔیص ڀٽی ؼاؼ؛ زڃپ ثبڂـٺ ڀؽاٌز

 .سڃ ثی اثفڂثٍٻ ڂاوٻ دبدڃي ؼڂغشڅ سب خٹڃ زٍٽڇب_

    .ؼوشڇبٺ ـڂ ده ټیكڀڅ ڂ وفی، وفغڃـؼڄ سٱڃپ ټیؽڄ

زی ڂاوز ٰٻ ٴؿاٌشٻ ٌؽی ټ١ٍڃ٬څ ټفؼی ٰڅ قڀً ټفؼڄ...ټیؽڂڀی ز٭ؽـ غدبٸز ٍٰیؽٺ اق ایځٱڅ ثڇٻ _

ٴ٩ز ٌجیڅ قڀٍی اقي وڃء اوش٩بؼڄ ٰفؼی سب اق ٌفٰز ڂ غڃڀڅ ي ؼقؼی ٰځی؟ ثڅ غب٘فڄ ټٿِ ثی دؽـ؟ ټٿ 

  .ـٮ اـټبڀڃ ټیػڃاٺ...ټٿ ثڇز ٴ٩شڅ ثڃؼ و٩شڅ چبټڃ اټٕب ثكپ؟ثڇز ٴ٩شڅ ثڃؼٺ ټؽا

 .ؼاؼٍٰیؽ. زٍٻ خٽٟ ٰفؼ. ـڂ ؼوشً قؼ اق ایٿ ثی اثفڂیی

ؼیٵڅ ڀٽیشڃڀٻ وفټڃ خبیی ثٹځؽ ٰځٻ...چٽڅ ثب ؼوز ڀٍڃڀٻ ټیؽپ ایٿ چٽڃپ دؽـ ؼغشفی ٰڅ ٌڃچفؼاـڄ ثب  _

 .غبڂـی قپ ثبقٺ چىز

ٰڅ ـڂ ضف٨ً اق ِالثز ڂ ټطٱٽی ِؽاي ضف٨ی ڀٽیكؼپ. ٸفق ِؽاي ثڅ یبؼٺ ټیبـڄ دؽـټٿ ٰىی ثڃؼ 

 .اټب...ٸ١ځز ثڅ سڃ ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی...ٸ١ځز ثڅ سڃ ٰڅ ٨ٱف چٽڅ زیكـڂ ٰفؼڄ ثڃؼی خك ٘فؼ ٌؽپ ټٿ ثی ٰه ـڂ

ثڇٻ ٴ٩ز زڅ ٰالچی وفي ٴؿاٌشی..ایځ٭ؽـ اـقي ؼاٌز ؟ ثب غبڂـی ثب سڃ٨ی٭ی ثب زځؽ ڀ٩ف ثڃؼی سب ټؽـٮ _

 خٽٟ ٰځی ڂاوڅ دؽـر...؟

 زٍٻ سف ټطٱٻ ایځجبـ ٰڅ ثكڀڅ ٴڃٌٻ سڃ سب ټیٱځڅ ثٹځؽ ؼوز ٺ یٱجبـڄ  ی ڀبثبڂـاڀڅ سٱڃپ ټیؽٺ...اق وٱڃروف

 اثٻ. ټیٍٱځٻ ټیٍڅ دفر ِڃـسٻ ثڅ ٰڅ س٩ی ِؽای. ڀٽیٍڅ ؼوشً ڀڃاقي ِڃـسٻ. ثڃؼٺ ٴځبڄ ثی ټٿ. ټیجځؽٺ

ڀؽاٌشٻ خٹڃ زٍٻ چبی  ا٠شجبـی ایځٱڅ اق...ټیكڀڅ چبٺ ٸت ـڂ وځٵیځی ټڇفڄ ٬ٹجٻ ـڂ ٴف٨شڅ ٤ٽجبؼڄ ضدٻ. ټیٱځڅ

 .دؽـٺ

 .!اق ٰځبـٺ ثٹځؽ ٌؽ ثؽڂپ سٱڃڀؽپ دبزڅ چبی ٌٹڃاـي؛ دؽـ ڂوڃاوی ټٿ

 .ؼیٵڅ ؼغشفی ثڅ اوٻ ٨فڀٵیه ڀؽاـٺ...ؼڂـټبـڂ غٗ ثٱً_
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ڀ٩ه ټیجفڄ...٬ٹجٻ ثی ڀجٓ ایىز ټیٱځڅ. زٍٻ ثبق ټیٱځٻ ڂ ثڅ دبي ټیڃ٨شٻ. ٔدڅ ټیكڀٻ. ِؽاٺ ثبق ټیٍڅ ثڅ 

 .ثڅ غڃاچٍی ٰڅ ثڅ ضدشی ټیٱځٻڀبٸڅ، ثڅ ڀ٩فیٿ 

 ؼغشف ٌؽٺ  سڃـڂغؽاثبثب چٽً ؼـڂ٤څ...ټیػڃاؼ اؾیشٻ ٰځڅ...زفا ضف٨ٽڃ ثبڂـ ڀٽیٱځی...ټٵڅ زیٱبـ ٰفؼٺ_

 .زٍبر سڃ ا٠شجبـ ؾـڄ ی ڀؽاـٺ...ڀباچٷ ٌؽٺ...ڀبغٹ٩ز

 .ـڂ ثڅ ضدشی ٰڅ زٍٻ چبي وفظ ٌؽڄ غٍٱً قؼڄ ثڃؼ وفټی زفغڃڀٻ

 .ثٵڃ ؼڂوشز ټیػڃاؼ زیٱبـٰځڅ...ثڅ دبر ټیڃ٨شٻ ثڇً ثٵڃ ؼـڂ٤څسڃـڂغؽا ٌٽب ثڇً ثٵیؽ ؼـڂ٤څ..._

چ٫ ټیكؼٺ ڂ ټی ٴ٩شٻ. ثی سڃخڅ ثڅ ڀٵبڄ چب ڀٍڃڀڅ ٴف٨شڅ ؼڂـڂثفٺ. ِؽایی سڃ ٴٹڃ غٍٯ ٌؽٺ ڀجڃؼ. دؽـ اٌٯ 

ټی ـیػز ڂ زٍٻ ـڂی چٻ ثىشڅ ثڃؼ...ڀ٩ه ثفیؽڄ ي... غڃاچٍی ٰڅ سڃزٍٻ چبي ټیفیكڄ ڂاوڅ ضدشی ڂ 

ڂ اٸشٽبن ٺ ـڂ زځؽثفاثف ټیٱځڅ. دبچبي قیف ؼوشٻ ټی ٸفقڄ. ؼوز چبٺ ټطٱٻ سف زځٳ وٱڃر اڂپ....ٔدڅ ٺ 

 .ټیٍڅ. ټٿ ثؽڂپ اڂپ چب ټیٽفؼٺ...ټٿ ثؽڂپ اڂپ چب ضشٽب ټیٽفؼٺ

 .سڃـڂغؽا ثبثب...ټځڃ ثجف چفخب ټیػڃای...٬ڃٶ ټیؽٺ ثیبٺ چفخب ثٵی_

چبٺ اق دٍز ٍٰیؽڄ ټیٍڅ ثڅ او٩بٸزِ  چٷ ټیؽٺ ٠٭ت؛ ثڅ یٱجبـڄ ثب ؼوز چبی ٸفقڂپ...ټیڃ٨شٻ ثڅ قاڀڃ ڂ ؼوز

 .غٍٯ غیبثڃپ. ڀبٸڅ ټیٱځٻ

 :ثب ِؽایی ٰڅ ڀبیی ڀؽاٌز ڂاوڅ چڃاـ ٍٰیؽپ...ثب ِؽایی ٰڅ دؽـاڀڅ ڀجڃؼ ٌځیؽٺ ٰڅ ٴ٩ز

 .ثفیؽٺ اقر ٨فڀٵیه_

 .خی٣ ټیكڀٻ سڃ ِڃـسٻ ټیٱڃثٻ سب ثجیځڅ ثٹٱڅ ؼٸً ثڅ ـضٻ ثیبؼ؛ ثٹٱڅ ضف٨ً ـڂ ده ثٵیفڄ

بؼ ڂ ټٿ ویٷ قؼڄ ـڂ ٌجیڅ ټبؼـ ټفؼڄ چب ثڅ ا٤ڃي ټیٵیفڄ....ِؽاي ټیكڀٻ...ثبثب ثبثب اټب قڀی زبؼـی ثڅ ٘ف٨ٻ ټی

 .اڂپ ټیٵؿـڄ اق ٰځبـٺ ٴٻ ټیٍڅ ټیڃپ خٽ١یشی ٰڅ ٌبچؽ ټفؼڀٻ ثڃؼپ

  

****** 
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ڀٽیؽڂڀٻ ز٭ؽـ ـڂی قټیٿ ٰځبـ ثڃ٪ ټبٌیٿ چب ڂ ڀٵبڄ ـچٵؿـڄ چب ثڅ یٯ ڀ٭ٙڅ غیفڄ ٌؽڄ ڀٍىشڅ ثڃؼٺ. زٍٽڅ 

 .ڄ ثڃؼ ټبر ـ٨شځی ثڃؼٺ ٰڅ وبیڅ ای اقي ڀجڃؼاٌٱٻ غٍٯ ٌؽ

 .ؼوز چبٺ ـڂ ثڅ چٻ ٨ٍبـټی ؼاؼٺ ڂ ٴڇڃاـڄ ای غڃؼٺ ـڂ ثڅ ا٤ڃي ټی ٍٰیؽٺ

 ...٨فڀٵیه-

ثڅ ٘ف٦ ِؽا وفټیسفغڃڀٻ...٨ٱف ټی ٰفؼٺ اڂپ چٻ ـ٨شڅ دٍز وفٺ ؼوز ثڅ خیت ٌجیڅ ټطب٨ٛ چب ایىشبؼڄ 

یؽڄ ثبٌٻ. اقي ٰیځڅ ثڅ ؼٶ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ...اِال ټشځ٩ف ٌؽڄ ثڃؼ. یبؼٺ ڀٽیبؼ سبضبال ٤یف اق غبڀٻ اؾیځی اقي ٌځ

 .ثڃؼٺ. چٽڅ زیكـڂ ټی ؼڂڀىز ڂ وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼ. ڀٵبچٻ ـڂ اقي ټیٵیفٺ ڂ وفـڂی قاڀڃٺ ټیكاـٺ

 .دبٌڃ اق ایځدب...ڂوٗ ٰڃزڅ...ثىڅ چف ز٭ؽـ ڀٍىشی...ٌت ټیٍڅ ٰىی ڀٽیجیځشز_

ٌبٰی ڀٵبچٻ ټیٱځڅ ڂ ثب ٰٽی ټٱث ڂ ڂوڃان ِؽاي ـڂ ٌجیڅ ڂق ڂق ټٵىی ثب ؼوشٻ ـڂ چڃا ده ټیكڀٻ. 

 .دبزڅ چبی ٌٹڃاـ ټبـًٰ ـڂ ثبال ټیكڀڅ ڂ ٰځبـٺ قاڀڃ قؼڄ ټیٍیځڅ

ایٿ وٽح ثبقیً یبؼٺ ټی اڀؽاقڄ ؼڂوشً ٰیڅ. ڀ٩فسٻ ـڂ ثب ِڃـر خٽٟ ٰفؼڀی ثڇً ضبٸی ټیٱځٻ! دڃ٨ی 

 :ټیٱٍڅ. ٰٽی غڃؼي ـڂ ڀكؼیٯ سف ٍٰیؽ ڂ ثبغځؽڄ ٴ٩ز

 !بؼڄضؽا٬ٷ ایځٙڃـی ؼیؽي قی _

ضشٽب ټڇفقاؼ ـڂ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ سب ٨فاـ ڀٱځٻ!. ثڅ ڂ١ٔیز ڀٍىشځً دڃقغځؽ قؼٺ. ټفسٕی ٰبـ غڃؼي ـڂ ٰفؼڄ ثڃؼ. 

 .ټڃڀؽڄ ثڃؼ ټڇفقاؼ ٰڅ ٰٽشف اق چفؼڂٌڃپ ٰثی٧ ثڃؼ!.یب ضؽا٬ٷ ټٿ ایځٙڃـ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ

چف ـاچی ثبقي ټی  ڀٽی سڃڀىشٻ زیكی ـڂ ضبال ضبال ثبثز ٰځٻ. ٘ڃ٨بپ ویٻ غبـؼاـی ؼڂـٺ ثىشڅ ثڃؼ ٰڅ اق

 دؽـڂ ثب ؼیٵڅ یٱجبـ ثبیؽ. وذفؼٺ ټی قټبپ ؼوز ـڂ غڃؼٺ ثبیؽ ٍٰیؽٺ ٠ٽی٭ی ڀ٩ه  ٰفؼٺ قغٽی ټی ٌؽٺ.

ٸٍڃپ ټی وڃغز ز٭ؽـ ؼیٵڅ ثبیؽ ثڅ غب٘ف ضٽب٬ز چبی ټٿ سڃ ؼـؼوف ضب ثڅ ؼٸٻ. ٰفؼٺ ټی ِطجز ټبؼـٺ

اڂپ ٰڃزیٱی ضشٽب غبڂـی ضىبثی ټی٩شبؼپ. ڀٵفاڀٍڃپ چٻ ثڃؼٺ...٬ٹت چفؼڂٌڃپ ١ٔی٧ ثڃؼ...سڃ ٌڇف ثڅ 

اثفڂـیكی ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ دؽـ ٬یؽ ټٿ ـڂ ثفای چٽیٍڅ قؼڄ ثڃؼ. ؼیٵڅ ڂا١٬ب ثفیؽڄ ثڃؼٺ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٘ڃ٨بپ اقٺ 



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 317 

زی ټی غڃاؼ؛ ټی سڃڀىز ټثٷ اؼٺ اقٺ غڃاوشٵبـی ٰځڅ ڀڅ ایځٱڅ اقٺ ثػڃاؼ اوٽٻ ثفڄ سڃ ٌځبوځبټڅ ؼغشفي 

 .یب ټڃ٬ز ٠٭ؽٺ ٰځڅ سب اثفڂي ـڂ ض٩ٛ ٰځٻ

 .سڃ وٱڃر ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ ٰڅ ثب ِؽای ټبر ټٿ ڀ٩ىً چٻ ثی ِؽا ٌؽ

 .٬جال ایٿ سّڃیف ڂ ضف٨بـڂ ٌځیؽڄ ثڃؼٺ اټب ثڅ خبی ٌٽب ٘ڃ٨بپ ثڃؼ_

ثڇز قؼڄ اق ضف٨ی ٰڅ سڃ ٸفقي ِؽاٺ ٴ٩شٻ ټٱثی ٰفؼ. ٴیح ٌؽ ڂ ټٙٽئځب ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼ ٰی ٘ڃ٨بپ 

ٰڅ ٴؿٌز ٰٻ ڂ قیبؼ سڃ غڃاثٻ ثڃؼ...ثب چٽڃپ ضه ڂ قخفی ٰځبـٺ ـڂی قټیٿ ڀٍىشڅ!. ڂا١٬ب ٸطٝڅ ٸطٝڅ ای 

ٰڅ ټی ٍٰیؽٺ اڀٵبـ چٽڅ زیك ڂا١٬ی ؼڂثبـ سٱفاـ ٌؽڄ ثڃؼ. ؼـ اڂپ ٸطٝڅ اـقڂ ټی ٰفؼٺ چفؼڂ غڃاة ثڃؼ. ٌبیؽ 

 !غڃاة چبٺ ـڂقی س١جیف ټی ٌؽ

 :ؼوشی ؼڂـؼچځً ٍٰیؽ ڂ ثب چڃ٨ی ٴ٩ز

 .ټٿ ثٹؽ ڀیىشٻ ټثٷ اڂپ ؼٸؽاـی ثؽٺ_

ی ټی سڃڀىز ٤یف اق اڂپ چٻ ؼـؼ ثؽڄ چٻ ؼـټبپ...اٌٯ چبٺ ؼڂثبـڄ ـاڄ ٴف٨شٿ...اق ایٿ ټی دڃقغځؽی قؼٺ ٰ

 غیىی ؼوز دٍز ثب. ثیبؼ وفٺ ٬فاـ ثالیی زڅ ثؽڂڀڅ ٰڅ ٌځبغز ټی ـڂ ٺ غبڀڃاؼڄ ڂ ټٿ  وڃغشٻ ثڅ ٬ؽـی

 .ٴف٨شٻ ـڂ چبٺ ٴڃڀڅ

ڇف ټب ٰڃزیٱڅ ڀٽیشڃڀٿ ثب ضف٨ڃ ضؽیثب زفا ثبچٻ ایځٱبـڂ ٰفؼ؟...دؽـٺ ٬ٹجً ؼـؼ ټیٱځڅ...ټبټبڀٻ ؼ٪ ټیٱځڅ. ٌ_

 .ٰځبـ ثیبپ

 .اثفڂ اڂڀٻ ـ٨شڅ_

 .ثڅ ٘ف٨ً وفټی زفغڃڀٻ. ټڃچبي ؼـچٻ ـیػشڅ ڀیٻ ـغً ـڂ خؿاة سف ٰفؼڄ ثڃؼ

 ټ٭ّف ټځٻ؟ _

 :سڃ زٍٻ چبٺ ڀٵبڄ ٰفؼ...٠ٽی٫ ڂ ٘ڃالڀی. ٸت چبي ـڂ ثبقثڃپ سف ٰفؼ ڂ ثب ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٴ٩ز

 اټبؼڄ ای ِطجز ٰځیٻ؟ _
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  *********** 

 3ڀیٻ وب٠ز ټی ٌؽ ٰڅ سڃ ټبٌیځً ثی ضف٦ ڀٍىشڅ ثڃؼٺ. ټبٌیٿ ٌبوی ثٹځؽ غڃؼي ٰڅ ڀڅ...ټبٌیٿ ټكؼا

٘ڃ٨بپ ثڃؼ!. دشڃ ؼٸجفٺ ِځؽٸی ٠٭ت ثڃؼ ٰڅ ثڅ ټطٓ ڀٍىشځٻ ثڅ وٽشٻ ٴف٨ز. ثڇً ٴ٩شڅ ثڃؼ ټځٻ ټفْ 

ی غڃؼٺ اـاټً ایٿ ٠ٙف ـڂ ٴف٨شٻ؟. ثی ټ١ٙٹی اقي ٴف٨شٻ. ٴڃٌڅ ِځؽٸی ٴڃٸڅ ٌؽڄ خٽٟ ٌؽٺ ڂ ـڂ

  .اڀؽاغشٻ ڂ ثڅ ټځٝفڄ ثیفڂپ غیفڄ ٌؽٺ

 قڀٳ ٴڃٌیً زځؽثبـی  .ټیكؼ ټڃچبي ثڅ زځٵی چٻ ٴبچی چفاق ٰفؼ؛ ټی ـاڀځؽٴی ؼوشی یٯ  سڃ وٱڃر ڂ

 .ٰفؼ دفر ٠٭ت ِځؽٸی ٰفؼڄ غبټڃًٌ چٻ ثبـ اغفیٿ. ڀؽاؼ خڃاة غڃـؼ

 زفا اقي ٌٱبیز ڀٱفؼی...؟_

 .ڀٵبچٻ ٰځڅ، غیفڄ ثڅ ـڂثفڂ خؽی اؼاټڅ ؼاؼٌٱبیز؟ ٴیح ثڅ ٘ف٨ً وفزفغڃڀؽٺ. ثؽڂپ ایځٱڅ 

 .ټیشڃڀىشی سڃاٺ اقي ٌٱبیز ٰځی! ثب ٌٱبیشز ټٍػُ ټی ٌؽ دیسز چٯ ٌؽڄ _

_... 

 .ؼڂ ـڂقٺ ٨فِز ؼاٌشی , ضشی زیكی ثڅ دؽـسٻ ڀٵ٩شی_

قؼ . ثی اچٽیز  ـڂ سفټك اق وٱڃسٻ ڂ ڀٵبچی ٰڅ ضبال ؼقؼیؽڄ ټی ٌؽ؛ یٱؽ١٨څ ٴڃٌڅ ای ټبٌیٿ ـڂ ٰح ٰفؼ ڂ

ای ثڃ٪ ټبٌیٿ ؼوز ـڂ ٨فټڃپ ٴؿاٌز ڂ ثڅ وٽشٻ ټبیٷ ٌؽ. وفٺ ـڂ دبییٿ ټی اڀؽاقٺ. خڃاثی ڀؽاٌشٻ. ثڅ ِؽ

 وڃئ ڂ ٰځٱبي ڀٵبڄ ایٿ سبة  ایٿ ؼڂ ـڂق ضىبثی ثڇً ٨ٱف ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ټٿ اؼټی ڀجڃؼٺ ثػڃاٺ ٌٱبیز ٰځٻ.

شٻ ـڂی ؼوشٵیفڄ ...! ټی ؼڂڀىشٻ سب خڃاة ڀٵیفڄ ضفٰز ڀٽیٱځڅ. ؼوضدشی چٻ اڂپ. ڀؽاٌشٻ ـڂ ؼاـي ٜٿ

 .ټیفڄ ٰڅ ثب ِؽای ؼاؼي ڂ قؼپ ؼقؼٴیف ټٿ چٻ ٠ّجی ِؽاٺ ثٹځؽ ټیٍڅ

 .سڃاٺ ټیػڃایً...سڃاٺ سځز ټیػڃاـڄ_

    .زڃپ یٯ ثسڅ ثی ټبؼـ ؼاـڄ...زڃپ ټبؼـٌڃ خٽٟ ټیٱځڅ _
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دشڃ ؼٸجف ـڂ سڃ ِڃـسً قڀځؽڄ دفر ټیٱځٻ. ثبڂـٺ ڀٽیٍڅ ایٿ ټٿ ثڃؼٺ ٰڅ ؼٸٻ ثڅ ٘ڃ٨بپ ټی وڃغز. ٸت   

بي ـڂی چٻ ز٩ز ٌؽ. ٌڃٰڅ ٌؽڄ دشڃ ـڂ اق ٌڃڀڅ ي ټیٱٍڅ. سڃ٬ٟ چف خڃاثی ـڂ ؼاٌز اال ایٿ...ـڂ ٨فټڃپ چ

 .ټیٱڃثڅ ثڅ یٱجبـڄ ثب ٤یٝی ٰڅ سڃ ٸطځً ثڃؼ

 غڃؼي زی ؟ غڃؼي ټڇٻ ڀیىز؟_

اق خب ټی دفٺ. ڀبثبڂـاڀڅ ټبر ڀٵبچً ټیٱځٻ. یبؼٺ ڀٽیبؼ ټڇفقاؼ ضدشی ـڂ ؼـ ایٿ ضؽ ثی ٘ب٬ز ڂ ٠ّجی ؼیؽڄ 

 .ثبٌٻ. اق ٌڃٮ ڀٵبچٻ ؼوشی ثڅ ِڃـسً ٍٰیؽ ڂ ثب ټ١ؿـر غڃاچی اق ټبٌیٿ ثڅ وف٠ز دیبؼڄ ٌؽ

ؼڄ ؼ٬ی٭څ ثیفڂپ ثب غڃؼي ٰٹځدبـ ـ٨ز...٬ؽٺ قؼ..ؼوز سڃ خیت ثفؼ ڂ اغف چٻ ثڅ وٽز وڃدف ټبـٰشی ٰڅ 

ټی ٌؽٺ. ټٿ وٽز ټػبٸ٧ ټبٌیٿ ثڃؼ ٬ؽٺ ثفؼاٌز. اٴف خڃڀی سڃ ثؽڀٻ ټڃڀؽڄ ثڃؼ چٽیٿ ضبال اق ټبٌیٿ دیبؼڄ 

٬جال ایٿ ؼـٴیفی ـڂ اق غبڂـی چٻ ؼیؽڄ ثڃؼٺ. ؼیٵڅ ټڇٻ ڀجڃؼ. زٍٻ چبٺ ـڂ ثىشٻ ڂ ثڅ ؼـٰی ثڅ ضبٶ ـڂقي 

٨فوشبؼٺ. وځٳ ؼڂوشً ـڂ ثڅ ویځڅ ټیكؼ. ِؽای ثبقڂ ثىشڅ ٌؽپ ؼـة ټبٌیٿ اڂټؽ. ثؽڂپ ایځٱڅ زٍٻ ثبق 

 :ٰځٻ ٴ٩ز

 ...ثیب_

شً غیفڄ ٌؽٺ. ټ١ؽڄ ٺ ثڅ وڃقي ا٨شبؼ ڂ ٸت چبٺ ثڅ ڀیٻ ثځؽ اق الیڅ زٍٻ ثڅ ثٙفی اة ټ١ؽڀی ثیٿ ؼو

ټطٓ ؼیؽ قڀی اة اڂیك ٌؽپ. اق ؼوشً ټیٵیفٺ ڂ ثی ټ١ٙٹی وفي ـڂ ثبق ټیٱځٻ ڂ ٬ڃـر ٬ڃـر اة ټی 

غڃـٺ. غبڂـی ؼوز ڂ ؼٶ ثبقسف ثڃؼ. غڃة ٰڅ ویف اة ٌؽٺ زڃڀڅ غیه ٌؽڄ ٺ ـڂ ثب اوشیٿ ټبڀشڃٺ دبٮ ٰفؼٺ 

    .ڂ ثب ڀ٩ىی ټٽځڃڀٽی ٴ٩شٻ

ی ڀٱفؼ؛ ٨٭ٗ ؼوشً ؼڂـ ٨فټڃپ ټطٱٻ سف ٌؽ. ٬جٷ اق ایځٱڅ ثب ایٿ وٱڃر ثڅ ـڂاڀٻ ټٍز ثٱڃثڅ ثب ضفٰش

 :ٴف٨شٿ ؼٺ ٠ٽی٭ی ٴ٩ز

 .!ثڇشف ثب ٘ڃ٨بپ ٰځبـ ثیبی_

ثب ایٿ ضف٦ ټ١ؽڄ ٺ سڃ ؼوشٻ خٽٟ ټیٍڅ. ضه ضبٸز سڇڃٞ ثڇٻ ؼوز ټیؽڄ. ټیػځؽٺ ڂ ثڅ ایٿ ٨ٱف ټیٱځٻ ثب 

 .. اؼاټڅ ؼاؼټ١ؽڄ غبٸی ز٭ؽـ ثؽِ اة وفؼ غڃـؼپ
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 .ټٿ ٘ڃ٨بڀڃ ثڇشف اق سڃ ټیٍځبوٻ ټیؽڂڀٻ ڂ٬شی ٰبـی ثػڃاؼ اڀدبٺ ثؽڄ ٰڃسبڄ ڀٽیبؼ _

  .سڃ زٍٻ چبٺ اة خٽٟ ٌؽڄ ثڅ وڃقي ټیڃ٨شڅ

 .چٽڅ ایځب ـڂ ټیؽڂڀىشی ثڅ دؽـٺ زیكی ڀٵ٩شی...زٙڃـ ټیشڃڀیؽ ؼـڂ٢ ثٵیؽ_

 .ٸجػځؽڄ سٹػی قؼ

 .ڃئڅ٘ڃ٨بپ ؼٸؽاـڂ ؼڂوز ؼاٌز...اټب ټیؽڂڀٻ ٠ب٫ٌ س _

ضبٸٻ اق ایٿ ؼٸؽاـ ؼٸؽاـ ٴ٩شٿ ثڇٻ ټی غڃـؼ. غځؽیؽٺ. ایځ٭ؽـ ثٹځؽ ڂ ِؽاؼاـ اق ـڂی ؼـؼ ڂ ڀبـاضشی ٰڅ اٌٯ 

ٴڃٌڅ زٍٻ چبٺ ټی زٱیؽ. ڀٵبچٻ ټیٱفؼ ڂ وفی ټشبو٧ سٱڃپ ټیؽاؼ. ثبڂـ ڀٽی ٰفؼٺ. ټیڃپ غځؽیؽپ چبٺ 

ـڂ ٌؽٺ ٤ب٨ٹٵیفٌؽڄ ثڃؼ... سبة ایٿ یٱؽ١٨څ ؼوشٻ ـڂ ـڂی ټ١ؽڄ ٴؿاٌشڅ ثڅ خٹڃ غٻ ٌؽڄ ٫٠ قؼٺ. ټ١ؽڄ قیفڂ 

چٽڅ قیبؼـڂی ـڂ ڀؽاٌز!. وف٨څ چبی غٍٯ ټی ٰفؼٺ ڂ ٫٠ ټیكؼٺ. ضدشی و١ی ټی ٰفؼ اثی ثڅ ِڃـسٻ 

ثكڀڅ ثؽڂپ ایځٱڅ ؼوشً سٽبوی ثبچٻ ؼاٌشڅ ثبٌڅ. غڃة ثڃؼ ټبٌیٿ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ اق ایځٱڅ اضىبن ـاضشی ټی 

ڂ اق وفضفَ ـڂ ِځؽٸی چبی ټٍٱی زفټً غبٸی ٰفؼٺ ڂ ثؽسف ؼٸٻ ټی غڃاوز سٽبٺ ټطشڃیبر ټ١ؽڄ ٺ ـ

 .ٰځٻ

 .!ثجیٿ چفٰبـ ټیػڃای ثٱٿ ٨٭ٗ ٸ٩ٙب سٍځح ڀٱٿ_

 .اق ایٿ چڃٶ قؼٴیً غځؽڄ ٺ ٴف٨ز ڂ ټیڃپ وف٨څ چبٺ زٍٽٻ ـڂ ثڅ وٽشً زفغڃڀؽٺ. ٌڃڀڅ ای ثبال ؼاؼ

 .ؼوز غڃؼٺ ڀیىز_

 .ټیؽڂڀٻ اټب ایٿ ضبٸشبسٻ اق اوشفوڅ. ٌبیؽ االپ ٤ً ٰځی_

 .ز ایځ٭ؽـ دڃوز ٰٹ٩ز ٌؽٺ ٰڅ ایځٙڃـ ټىبئٷ ڂاوٻ ٠بؼی ٌؽڄثڅ ٸ٧ٙ ؼڂوش_

ڀبـاضز وفی سٱڃپ ؼاؼ. ثٙفی ـڂ ټ٭بثٹٻ ٴف٨ز ڂ غیٹی ٌیٯ ټبٌیٿ ـڂ ثڅ ٴځؽ ٍٰیؽیٻ. ؼوشٻ ـڂ ټٍز 

ٰفؼٺ سب اة ـڂ ؼوشٻ ثفیكڄ ڂ اڂپ چٻ ثب ٰٽبٶ ټیٷ سب اغفیٿ ٬ٙفڄ ٰٽٯ ٰفؼ سب ؼوز ڂ ِڃـسٻ ـڂ ثٍڃـٺ 
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ایٿ ـ٨شبـ ثسٵبڀڅ ٰڅ ثیٍشف ټطٓ ضفَ ڂ غبٸی ٌؽپ ضفِٻ ثڃؼ ڂ ضشی  ضشی اة ٬فڄ ٬فڄ ٰځٻ. اق

 .ټڇفقاؼچٻ ټی ؼڂڀىز ٰڃزٱشفیٿ ؼـؼی ـڂ اقٺ ٰٻ ڀٽیٱځڅ چفؼڂ سٹع ټی غځؽیؽیٻ

 .ٸ٩ٙب ټځڃ ثجفغڃڀٻ...ؼیٵڅ خڃڀی سڃ سځٻ ڀٽڃڀؽڄ_

 .ث١ؽ ټٱث ٘ڃالڀی سڃ زٍٻ چبٺ ثب ڀ٩ه ٠ٽی٭ی اوشبـر قؼ

اټبؼڄ ٴفیىشځٻ ثب یبؼاڂـی ؼڂثبـڄ ضف٦ چبی دؽـ ټیجبـڄ. ڀٽی سڃڀىشٻ ضف٦ ثڅ ثبڀیڅ ای ڀٽیفوڅ ٰڅ زٍٻ چبی 

چبیی ٰڅ ثڇٻ قؼڄ ثڃؼ ـڂ چٕٻ ٰځٻ. ٬ٹجٻ ؼـؼ ټی ٰفؼ ثڅ ٬ؽـی اـقي ڂ ا٠شجبـ ڀؽاٌشٻ ٰڅ ثؽڂپ چیر 

سڃٔیطی ټشڇٽٻ ٰفؼڄ ثڃؼ. ثب ایځٱڅ ټی ؼڂڀىشٻ اغال٬ً ایځڅ ڂ ثڅ چیر ٠ځڃاپ س١ّجبسً ڀٽیكاـڄ ؼغشفي سڃ 

 .یجڅ ای ٠ٱه ثٵیفڄ؛ اټب سڅ ټڅ ؼٸٻ ٰٽی ِجڃـی اقي ټی غڃاوزث٥ٷ ٤ف

خ١جڅ ؼوشٽبٶ ـڂ اق ـڂی ؼاٌجڃـؼ ثفؼاٌز ڂ ـڂی دبچبٺ ٴؿاٌز. زځؽسب اق سڃي ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ڂ ڀٻ قیف زٍٻ 

 .چبٺ ـڂ ٴف٨شٻ. زٍٻ چبٺ اق ڂـٺ قیبؼ ثڅ قڂـ ثبق ټی ٌؽپ

 .ثب ِؽای ث٥ٓ ؼاـ ڂ ٸفقڂڀی ؼـټڃڀؽڄ دفویؽٺ

 .اؼڄ ٺ زیٱبـٰځٻ...زڅ خڃاثی ټیشڃڀٻ ثڇٍڃپ ثؽٺ؟ټٿ ثب غبڀڃ _

 ـڂؼـثبیىی ثڅ  ضف٨ی ڀكؼ...ڀٵبچً ټىش٭یٻ ثب غٗ ٰٽفڀٵی اق اغٻ ثڅ ـڂثفڂ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ؛ اضىبن ټی ٰفؼٺ

 ثؽی ضه. ثڃؼپ ٰفؼڄ ٺ ټطبِفڄ چبي ؼڂوز ڂ غڃؼي. قؼ زځٳ ٴٹڃٺ ثڅ ثؽسف ث٥ٓ.. ایځدبوز ٘ڃ٨بپ

 .ثڃؼ ٰفؼڄ وفایز چٻ ضدشی زٌػّی ثڅ ثؽٴٽبڀیٻ غكیؽ؛ دڃوشٻ قیف

 ٌٽب اق اڂٶ چٽڅ زیكڂ ټیؽڂڀىشیڃ؛ ضف٨ی ڀكؼی ڀڅ ؟ ضشی اڂپ ڀ٭ٍڅ چب؟_

زٍٻ چبي ـڂ ثبڀیڅ ای ـڂی زٍٻ چبی ټځشٝفٺ ڀٵڅ ؼاٌز...ټ١ٙٷ ٰفؼڀً ـڂ ؼڂوز ڀؽاٌشٻ. ایځٱڅ ثب 

   .ټٱث ڂ ٘ٽبڀیځڅ خڃاثٻ ـڂ ټی ؼاؼ

 .ڀ٭ٍڅ چبـڂ ڀڅ...اټب ټی ؼڂڀىشٻ ٌجیڅ ؼٸؽاـی_

 ...ـی اڂپغبڂ_
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 .اڂپ ٨٭ٗ دڃٸٍڃپ ټیػڃاؼ ثب ټڃ١٬یز اـټبپ_

ثی اغشیبـ ثب ِؽا ثٹځؽ ثیٍف٨ی ٤یٛ ؼاـی ٴ٩شٻ؛ ٨ٱف ڀٽی ٰفؼٺ سب ایٿ ضؽ ڀبټفؼ ثبٌڅ ؛ ضشی اق ایځٱڅ ٨یٹٻ ثبق 

    ٰفؼپ ٴبڂ ِځؽڂ٪ ـڂ دؽـ ؼیؽڄ ثبٌڅ ـ٠ٍڅ سڃ خڃڀٻ ټی ا٨شبؼ. زٙڃـ ثڇً ا٠شٽبؼ ٰفؼڄ ثڃؼٺ؟

 .زفا غڃؼي ڀیڃټؽ؟_

ب ضفِی ٰڅ سڃ ٰالټً ټٍڇڃؼ ثڃؼ چٽیٿ ٘ڃـٰڅ ثڅ زخ ـاڄ ټی ٴف٨ز ڂ ضڃاوً ـڂ ثڅ اییځڅ ث٥ٷ ټی ؼاؼ ث

 :ٴ٩ز

 .٬جٷ اق ایځٱڅ دبٌڃ ثیفڂپ ثكاـڄ...دؽـر ضىبثی اق غدبٸشً ؼـاڂټؽ_

اڀٵبـ غڃپ سڃ سځٻ ثڅ خفیبپ ټیڃ٨شڅ. زٍٽڇبٺ ثف٪ ټیكڀڅ ڂ چٽیٿ ٰڅ ټىش٩یٓ ٌؽڄ اق ڀیز خٽٹڅ اي ٸجػځؽ 

ٌٯ چبٺ ثڅ اٌٯ ؾڂ٬ی ټیفوڅ. ده دؽـټٻ قیبؼ ڀىجز ثڇٻ ثی ا٠شٽبؼ ڀجڃؼڄ؟. ثڅ ٘ف٨ً ټٍشب٪ ڂ ټیكڀٻ ا

 .اټیؽڂاـ ټشٽبیٷ ٌؽٺ

 .اق ایٿ ؾڂ٪ قؼٴی اثفڂچبي ثبال دفیؽ ڂ ثب زیځی ٰڅ ٴڃٌڅ زٍٻ چبي ا٨شبؼ ٸجػځؽی قؼ

 .ٌٽب غڃٌطبٶ ثبي...زڃپ ؼڂسب قیف ٴڃًٌ قؼ. ٴ٩ز زی اق خڃپ ؼغشفٺ ټیػڃایی _

څ اغف ٸت چبي ـڂ ثب ضبٸز ټىػفڄ ای ٰح ٰفؼ . ثڅ ٬ؽـی اق اضىبن ثڅ خڃي اڂټؽڄ دؽـ ڂ ثی سڃخڅ ثب خٽٹ

 .ڀجڃؼڀً ثڅ ټٿ ثڅ وف ؾڂ٪ اڂټؽٺ ڂ ؼـیسڅ ای اق ثػًٍ ټیؽیؽٺ ٰڅ ثڅ ټیٽیٯ چب ِڃـسً ثی ؼ٬ز ثبٌٻ

 .ثڅ س٭ٹیؽ ِؽای خب ا٨شبؼڄ دؽـ ٔػبټشی ثڅ ٸطٿ ڂ ِؽاي ؼاؼ

   .ٍڃپ ؼاؼ ثبقٺ سڃ ض٫ ڀؽاٌشی اؾیشً ٰځیٴ٩ز اٴف ثڇز ٴڃٌڅ زٍٽی ٺ ڀ _

ؼٸٻ ٰٽی اق ایٿ سڃخڅ دؽـڂ ڀیٽسڅ ثبڂـی ٰڅ ثڇٻ ؼاٌز ٸفقیؽ ڂ اٌٯ چبٺ ثب ٌؽر ثیٍشف ثڅ وٽز زٍٻ چبٺ 

چدڃٺ اڂـؼپ. ثب ایځٱڅ ؼٸٻ ٌٱىشڅ ثڃؼ اټب چٽڅ زیك ثڅ ٬ؽـی وفیٟ اس٩ب٪ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ٰڅ غڃؼٺ چٻ ٴبچی ٌٯ 

ق ؼڂثبـ ثیفڂپ ـ٨شٿ ثب ٘ڃ٨بپ ثبٌڅ. زڅ ثفوڅ ثڅ غبڀڃاؼڄ ٺ ٰڅ ثب ٠ٱه ڂ ٨یٹٻ ټی ٰفؼٺ ـاثٙڅ ٺ زیكی ٨فاسف ا
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سڃخیڅ ٌؽڄ ثڃؼپ. ثڇٍڃپ ض٫ ټی ؼاؼٺ. چٽیٿ ٰڅ دؽـ ثڅ غب٘ف ټٿ ثب ٘ڃ٨بپ ٴالڂیك ٌؽڄ ثڃؼ؛ ثفای ټٿ 

 .ٰب٨ی ثڃؼ!. ټٙٽئځب اق وف اثفڂ ټٿ ـڂ ثڅ خڇز ټػبٸ٧ ٠٭یؽچبي ټی ٰڃٌځؽ

ؼٺ غڃؼٺ ـڂ اـڂٺ ٰځٻ. اق ایٿ ٴفیڅ چبی ثی غڃؼی دڃ٨ی ٍٰیؽ. ٠یځٯ ثب ؼٸؽاـی ثڅ ایٿ ټڃٟٔ و١ی ٰف

 ټیڃپ ټٽٱٿ ضبٸز سفیٿ غڃڀىفؼ ثب قؼڂ زٍٻ ثڅ غڃـٌیؽ ٤فڂة سڃ ـڂ  ؼڂؼی ٨یٱه ٌؽڄ ـڂی ټڃچبي

 .ٌځیؽٺ چبٺ ٴفیڅ

 ....سڃ غیٹی ٌجیڅ ؼٸؽاـی_

 

ضف٦ چبی ټڇفقاؼ سڃ ټ٥كٺ ٰی٧ ا٨شبؼڄ ـڂ ٌڃڀڅ چبٺ ـڂ ثڅ قضٽز ټی ٍٰیؽٺ. چځڃقچٻ وٱځؽـی ټیكؼٺ؛ اټب 

ـلڄ ټی ـ٨ز. ِؽای ٬ؽٺ چبٺ سڃ ٨ٕب ٰڃزڅ ټی دیسیؽ. و١ی ټی ٰفؼٺ ټڃ ثڅ ټڃ ضف٦ چبیی ٰڅ ٌځیؽٺ ـڂ ثڅ 

 .یبؼ ثیبـٺ ڂ ثڅ ـڂی غڃؼٺ ڀیبـٺ

وفٰڃزڅ دیبؼڄ ٺ ٰفؼ. ڂ٬ز ڀٍؽ اقي ثذفوٻ اؼـن غڃڀڅ ـڂ اق ـ٨ی٭ز ٴف٨شی؟ یب ایځٻ خكڂ دفڂڀؽڄ چبی قیف 

 .ؼوشز ثڃؼ؟

 ...جیڅ ؼٸؽاـ ثڃؼٺټٿ ٌ_

ِڃـسٻ ـڂ ثب اڀكخبـ خٽٟ ٰفؼٺ ڂ خٽٹڅ چب ټځ٩ڃـ سڃ ؾچځٻ ـڂ ده ټیكڀٻ. ٰٹیؽ ـڂ ثب ؼوشڇبی ٸفقڂپ ڂ وفؼٺ اق 

 .سڃ ٰی٩ٻ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ڂ قیف ٸت قټكټڅ ٰفؼٺ

 .اټب اڂپ ڀیىشٻ_

غیفڄ ثب ٰٹیؽ ـڂ سڃ ٩٬ٷ ټی زفغڃڀٻ؛ اڀٵبـ ڀٍځیؽ ٰڅ زٍٻ چبی ٠ىٹی ـڀٵً سڃ ڀٵبچٻ وف غڃـؼ. غیفڄ 

 :ؼ٬ی٭څ چبیی ٰڅ زفا٪ ٬فټك اټڃڀً ټی ؼاؼ ٴ٩ز

ڀڅ ڀیىشی...اڀٵبـ ٌػّیشز ثب یڅ ـڂش ؼیٵڅ ای ٌٱٷ ٴف٨شڅ... سڃ ڀڅ ٸڃوی...ڀڅ ٴىشبظ ڀڅ غڃؼغڃاڄ ڂ ڀڅ _

 .دف٤فڂـ
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٨ٱفی ٰٻ ـڀٳ سڅ ؾچځٻ ـڂٌٿ ٌؽ؛ ټی غڃاؼ سڃ ـڂ اټبؼڄ ٰځڅ ثفای ٌػّیشی ٰڅ ڀیىشی! اټب ټٿ چٽڅ ایٿ چب 

 .٭ؽـ ټٿ ـڂ ټی ٌځبغزثڃؼٺ! ټٵف ز

 .ؼوشی سڃ چڃا سٱڃپ ؼاؼٺ ثب غځؽڄ ای ٰڅ سٕبؼ قیبؼی ثب زٍٻ چبی اٌٱیٻ ؼاٌز

ثف٠ٱه ټٿ چٽڅ ایځب چىشٻ...اق چٽڅ ثیٍشف غڃؼغڃاچٻ زڃپ زځؽوبٶ غڃؼټڃ اق غبڀڃاؼڄ ٺ خؽا ټی  _

 _ث٥ٓ ٰفؼڄ ٸت ثفزیؽٺ ڂ ضف٨ٻ ـڂ غڃـؼٺ _ؼڂڀىشٻ...اټب ضبال...

ځٱڅ اق ثڃ٪ ټبٌیٿ دٍز وفیً ثڅ غڃؼي اڂټؽ ڂ ضفٰز ٰفؼ. ؼیٵڅ ڀٽی ؼڂڀىز زڅ ڀبـاضز ثڇٻ قٶ قؼ سب ای

 .ضف٨ی ثكڀڅ سب ؼٸٻ ـڂ ڀىجز ثڅ ؼڂوشً ِب٦ ٰځڅ

ِؽاٺ ایٿ ثبـ ٴف٨شڅ سف ڂ ث٥ٓ ؼاـ اق سڅ ضٹ٭ٻ ؼـ ټیبؼ...ثڅ ضدشی اق سڅ ؼٶ ایٽبپ ؼاٌشٻ. ثڅ ٰٽٯ ڂ 

 .چڃاؼاـیً

ب ٠ٱىبیی ٰڅ ثبچٻ ؼاـیٽڃ اڀٱبـ ٰځٻ... ڀٽیػڃاټٻ اقي ټٿ ڀٽیشڃڀٻ اڂپ ٨یٹٻ ؼقؼی ٌفٰشڃ دبٮ ٰځٻ ی _

 .ٌٱبیز ٰځٻ اټب ټیػڃاٺ غبڀڃؼڄ اټڃ ثفٴفؼڂڀٻ...غڃاچً ټیٱځٻ ـأیً ٰٿ ثیبؼ ثب دؽـٺ ِطجز ٰځڅ

ؼٸٻ قیفڂـڂ ټیٍڅ. ؼٸٻ ټیٵیفڄ ڂ ثب زٍٻ چبی دفغڃاچٍٻ ثڇً غیفڄ ټیٍٻ. اق ایٿ اٸشٽبوی ٰڅ سڃ 

ضبٔف ثڃؼٺ ...ثڃؼٺ ٴؿاٌشڅ ٨فاسف ـڂ دبٺ چٻ ټٿ ڀجڃؼٺ؟ ثڃؼٺ ټ٭ّف چٻ ٿټ. ټیبؼ ؼـؼ ثڅ ٌؽڄ ٸڅ ٬ٹجٻ  ِؽاټڅ

 .ڀڅ ثفای غڃؼٺ ثفای غبڀڃاؼڄ ٺ ٰڅ دیً زٍٽٍڃپ ٰؽـ ٌؽڄ ثڃؼٺ .ثڅ دبی چفٰىی ثیڃ٨شٻ

 :زځؽ ؼ٬ی٭څ سڃ وٱڃر ـاڀځؽٴی ـڂ ٰفؼ ڂ ثب ٸطځی ٰڅ اِال اڀشٝبـ ي ـڂ ڀؽاٌشٻ ٴ٩ز

 .ق ؾچځً دبٮ ٰٿو١ی ٰٿ...ؼٸٍڃ ثڅ ؼوز ثیبـی. چٽڅ زیكڂ ا_

****** 

ٰٹیؽ سڃ ٩٬ٷ ٴیفڄ ٰفؼڄ ثڃؼ زځؽ ثبـ ٍٰیؽټً. ؼوشڇبٺ ټی ٸفقیؽ یٱی سڃ ټ٥كٺ ثی ِؽای ٸت ټیكؼ. ؼٸٍڃ ثڅ 

ؼوز ثیبـ. اٌٯ چبٺ ـڂ ثب دٍز ؼوز سځؽ سځؽ دبٮ ٰفؼٺ. ثڅ ؼـٰڃثیؽٺ ٰىی ثبق ڀٱفؼ. یٱجبـ ؼیٵڅ ٌٽبـڄ 

 ای٩ڃپ دٍز اق ثڇز ثب ثڇفڂق ِؽای. قؼٺ ـڂ ثبال ٘ج٭څ قڀٳ ثبالخجبـ. ؼاؼ ڀٽی خڃاة. ٴف٨شٻ ـڂ سیځب ڂ  چٽشب

 .ـویؽ ٴڃٌٻ ثڅ قڀٳ ثبـ ؼڂوڅ ث١ؽ
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 ..٨فڀٵیه غبڀٻ...ٌٽبییؽ_

 :وف ثبؼٰفؼٺ ـڂ ثڅ ؼیڃاـ دبییٿ زىجڃڀؽٺ ڂ ثب ڀبٸڅ ٴ٩شٻ

 .ټیٍڅ ؼـڂ ثبق ٰځیؽ...ٰٹیؽٺ غفاثڅ_

 سیٱی ثب ڂ ٴ٩ز ای ثبٌڅ. ٴ٩شٻ ـڂ  ټٱثی ٰفؼ ا٬ب ثڇفڂقی ٴ٩شٻ ڂ ثڅ ضىبة ڀٍځیؽپ یٱجبـ ؼیٵڅ ؼـغڃاوشٻ

  .ثىشٻ وفٺ دٍز ؼـة ڂ ٰفؼٺ دفر ؼاغٷ وف٠ز ثڅ ـڂ غڃؼٺ ڀٽیبؼ یبؼٺ ڀڅ یب ٰفؼٺ سٍٱف. ٌؽ ثبق ؼـة

ؼٸٻ سػز ڂ ٬فَ چب غڃاة اڂـٺ ـڂ ټی غڃاوز. ثب ٌٹڃاـ ـاضشی ٴٷ ؼاـ ـڀٳ ڂ ـڂ ـ٨شٻ ٰڅ ټڃا٬ٟ   

 سڃ ٰٹیؽ ٰڅ چٽیٿ. ثٍٻ دب ٰٹڅ ضیبٖ ڂوٗ غڃاوشٻ ٽیڀ...ؼاؼٺ وف٠ز چبٺ ٬ؽٺ ثڅ  أٙفاـی ثڅ دب ټیكؼٺ.

. چٽیٿ ٘ڃـٰڅ ثڅ وٽشً ٰفؼ ټشڃ٩٬ٻ وفخبٺ اڂټؽ چب دٹڅ ـاڄ اق ٰڅ غبڀٽی ٨فڀٵیه ِؽا زفغڃڀؽٺ ٩٬ٷ

زفغیؽٺ ٩٬ٷ سڃ ؼـ زفغیؽ ڂ ؼـة ثبق ٌؽ. ؼـة ـڂ ثب ؼوشٻ ڀٵڅ ؼاٌشٻ ڂ والټی ثڇً ٰفؼٺ. ټڃچبي لڂٸیؽڄ 

 ټ١ؿة ٰڅ زفغڃڀؽٺ  بن ـاضشی.! ټ١شدت زٍٽی ثڅ ـڂی وفسبدبيڂ ِڃـر غڃاة اٸڃؼی ؼاٌز ثب ٸج

  .ایىشبؼ دٹڅ ـڂی وفخبي

 ٘ڃـی ٌؽڄ؟ ایځدب زیٱبـ ټی ٰځیؽ؟_

 !...اڂټؽٺ غڃڀڅ ٺ_

 !یٯ ؼڂـ سڃ ِڃـسً زٍٻ زفغڃڀؽٺ سب ثذفوٻ ٌٽب

 .وفضبٶ ٌؽڄ ثب اچبڀی دڃقغځؽی قؼ

 .ڀبټكؼسڃپ زیكی ؼیٵڅ ای ټی ٴ٩ز ڂ٬شی ڂوبیٹشڃ ټیجفؼ_

ٴبڄ ویع ایىشبؼٺ ڂ خٽٹڅ اي ـڂ قیف ٸت قټكټڅ ٰفؼٺ. ثڅ ١٨ٷ ڀفویؽڄ زفغیؽٺ ڂ ؼـة ـڂ ثب دبٌځڅ دب ثڅ ڀبغڃؼا

 ! ...ؼیڃاـ ٰڃثیؽٺ ڂ سٽڃٺ ٌؽٺ
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اڀٵبـ ټّیجز چبٺ سبقڄ ؼاٌشٿ ٌفڂٞ ټی ٌؽپ. ٘ڃٶ ٍٰیؽ سب ث٩ڇٽٻ ثڅ خك زٽؽڂپ ڂ سٹ٩ٿ ٰځبـي زیكی سڃ 

ڂ ثڅ ایٿ ٨ٱف ټیٱفؼٺ ٌبیؽ ایځجبـ ٌبڀً اڂـؼڄ ثبٌٻ ڂ ایځدب غڃڀڅ ڀجڃؼ. ـڂی قټیٿ ٨فڂؼ ټیبٺ... و٭ڃٖ ٰفؼٺ 

  ـڂ ؼقؼ قؼڄ ثبٌڅ؟

ِؽا قؼٺ...سیځب چٽشب...ؼڂثبـ وڅ ثبـ چ٫ قؼٺ ڂ وفٺ ـڂ اق دٍز ثب ڀباټیؽی ثبڂـی ٰڅ اق ـ٨ب٬ز غڃـؼڄ ثڃؼٺ سٱیڅ 

 .ؼاؼٺ

ٺ ـڂ ٠ّجی ـڂی ِؽای ثڇفڂق اق دٍز وفٺ ټیبؼ. یٯ ٸطٝڅ اق ٌځیؽپ ِؽاي سڃ ٨ٕب غبٸی غڃڀڅ زٍٻ چب

 .چٻ ٨ٍبـ ؼاؼٺ

ؼیفڂق اوجبة ٍٰی ٰفؼپ...ڂوبیٷ ٌٽبـڂچٻ ڀبټكؼسڃپ خؽا ثفؼ. ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ا٘الٞ ؼاـیؽ..ڀبټكؼسڃپ   _

 ....ټیٵ٩ز ٌٽب

 .ټیٍڅ سځڇبٺ ثكاـیؽ_

 ڀیبڂـؼٺ سبة  ٌڃٰڅ ٌؽ ټیڃپ ضف٨ً ِؽا ڀیٽڅ ثٹځؽ ٰفؼٺ. ڂ٩٬څ ای ثب وٱڃر اڀؽاغز ڂ سڃ ـ٨شٿ س١ٹٷ ٰفؼ.

 .ٰفؼٺ ټی ضه ـڂ ڀٵبچً وځٵیځی. ـڂ ڂضفِیً وفچٻ دٍز ٴ٩شٿ ټكؼڀب ڀبټكؼ

 .غڃاچً ټیٱځٻ _

 اڀؽاغشٻ ڀٵبچی ا٘فا٨ٻ ثڅ. ثىز وفي دٍز ـڂ ؼـة ڂ ٴ٩ز اٰفاڄ ثب ای اٸجشڅ  ایځجبـ ٠بخكاڀڅ غڃاچً ٰفؼٺ.

  .!ڀیىز سڃچٽی ایځجبـ ٌؽٺ ټٙٽئٿ. زیؽٺ ٰځبـچٻ زیكـڂ چٽڅ ڂ٬شی

ی ـڂ اق سڃ خیجٻ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ڂ ٌٽبـڄ چٽشب ـڂ ثفای ثبـ زځؽچكاـٺ ٴف٨شٻ. چٽڅ ثبچٻ سڃ٘ئڅ ٰفؼڄ ثڃؼپ. ٴڃٌ

خڃاة ڀٽی ؼاؼ. زٍٽڅ اٌٱٻ غٍٱیؽڄ ثڃؼ ڂ ٨٭ٗ زٍٻ چبٺ وڃقپ وڃقپ ټیٍؽپ. ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ؼوشڅ زٽؽڂڀٻ 

ـڂ ٴف٨شٻ. ٨٭ٗ ایځڃ ڂاوٻ ٴؿاٌشڅ ثڃؼپ. ـڂ ٩ِطڅ سٹ٩ٿ ثب ٰب٤ؿ ٰڃزٱی زىجڃڀؽڄ ثڃؼٺ دی٥بٺ ـڂ ثٵیف. ـڂی 

یٿ زڇبـ قاڀڃ سٱیڅ ثڅ زٽؽڂڀٻ ڀٍىشٻ. ؼٸٻ ټیػڃاوز وب٠ز چب ؼـ اڂپ ڂ١ٔیز ثػڃاثٻ. ز٭ؽـ ؼیٵڅ ؼڂڂٺ قټ

ټی اڂـؼٺ. ـڂی ؼٰٽڅ دٹی قؼٺ ڂ ِؽای ٌبؼ ڂ وفضبٶ سیځب سڃ غڃڀڅ اٰڃ ٌؽ. ِؽاي اق خب ٌٹڃ٢ دف اقؼضبټی 

 .ټیڃټؽ
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 ثڅ ڂوبیٹشڃ ٌؽیٻ ټدجڃـ. ڃڀیٻثٽ ټځشٝفر ڀٍؽ. ټیٍی ٌڃٰڅ غڃڀڅ ټیبی ڂ٬شی ؼڂڀٻ ټی... ٨فڀٵیه  والٺ"

ڀٍڃڀً ؼاؼی ثڅ سڃا٫٨ ـویؽیٻ...چٽڃپ ٬یٽشی ٰڅ ٴ٩شڅ  دیً زځؽـڂق ـڂ غڃڀڅ ٰڅ ټٍشفی ثب. ثىذفیٻ ٘ڃ٨بپ

 ."ټبټبپ ثبالغفڄ ثڅ اـقڂي ـویؽ _دڃ٨ی ٍٰیؽ _ثڃؼی...ـ٨شځٽڃپ ٠دٹڅ ای ٌؽ غڃؼر ټیؽڂڀی ٰدب...

زیكی یبؼٺ ڀٽیڃټؽ. اڂٸیٿ ٬ٙفڄ اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ ضشی یٯ ٸطٝڅ ٺ ثڅ ایٿ ٨ٱف ڀٽیٱځٻ ٰؽڂٺ ټٍشفی؛ زڃپ 

  .ـاڄ ٴف٨ز. ضشی یبؼٺ ڀٽیڃټؽ ټ٭ّؽٌڃپ ٰدب ثڃؼ؟ ثب زڅ ٬یٽشی غڃڀڅ ـڂ ٨فڂغشڅ ثڃؼٺ

چٽڅ زیكڂ ٘ڃ٨بپ ثڇٽڃپ ٴ٩ز. اڂپ ڂا١٬ب ؼڂوشز ؼاـڄ ٨فڀٵیه ٠ب٬الڀڅ سفیٿ ـاچڅ. ثب ڂ١ٔیز دیً اڂټؽڄ  "

ِؽا ثٹځؽ چٽشب ٰڅ ثب ده قټیځڅ ِؽای ٌٽبـڄ  _ِز ثؽڄڂ ټفیٕیز ٰىی ثڇشف اق اڂپ ٘ف٨ز ڀٽیبؼ. ثڇً ٨ف

 ".ټٱثی ٰفؼ ڂ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ_دفڂاق ثٹځؽ ٌؽ

ټب ؼیٵڅ ثبیؽ ثفیٻ. ثؽڂپ غیٹی ؼڂوشز ؼاـیٻ. ڀٽی غڃاوشیٻ ثی غجف ثفیٻ غڃؼر ټیؽڂڀی ز٭ؽـ چٻ ټٍشفی  "

ضز ڀجڃؼ سځڇبر ڂ ټبټبپ ٠دٹڅ ؼاٌشٿ...ټٙٽئٿ ثبي اٴف غیبٸٽڃپ اق ثڃؼپ ڂ ؼڂوز ؼاٌشٿ ٘ڃ٨بپ ـا

 ".ڀٽیكاٌشیٻ

ڀٽی سڃڀىشٻ ثٱٍٻ اق یبؼی ٰڅ ؼـ ؾچٿ ڀؽاٌشٻ.  چٻ ڀ٩ه ٴف٨شٿ ـاڄ چبٺ ٴڃڀڅ ـڂی ڂ٩٬څ ثی  اٌٯ چبٺ

وفـڂی زٽؽڂپ ٴؿاٌشٻ ڂ ثی اـاؼڄ اچی اق سڅ ؼٶ ٍٰیؽٺ. اق ِؽای قڀٳ ڂ ڂیجفڄ ٴڃٌیٻ ؼوز سڃ خیت 

  .ؼاـی ثڅ قثبپ اڂـؼٺ ثفؼٺ. ثب ؼیؽپ دیً ٌٽبـڄ غڃڀڅ ثب ٌشبة ڀٍىشٻ ڂ اٸڃیی ث٥ٓ

ٌځیؽپ اوٽٻ ثب ٸطٿ ٤ٽكؼڄ ټبټبپ ڀ٩ىٻ ـڂ ثځؽ ټیبـڄ ڂ خبڀٽی قټكټڅ ټیٱځٻ. زځؽؼ٬ی٭څ ای چفؼڂ ثی ضف٦ 

 :چ٫ ټیكڀیٻ. قټبپ ـڂ ٤ځیٽز ټیٍٽفٺ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ اق ٌؽر ٴفیڅ ڀبټ٩ڇڃٺ ڂ ٴف٨شڅ ٌؽڄ ثڃؼ ٴ٩شٻ

 . ٰٿ ـأی ـڂ ثبثب...ثٽڃڀٻ ڀؽاـٺ ـڂ خبیی...ثفٴفؼٺ ثبیؽ  ټبټبپ ټٿ _

 .اڄ اق سڅ ؼٸی ٍٰیؽ

 .ثبثبر چٽڅ زیكڂ ثڇٻ ٴ٩ز_

 .ټٿ ثی س٭ّیفٺ ټبټبپ ثبڂـٺ ٰځیؽ_

 :ټیبپ ضف٨ڇبٺ ثفیؽڄ ثفیؽڄ ثب ڀ٩ىی ٰڅ چف ٸطٝڅ ثفیؽڄ ټی ٌؽ ٴ٩ز
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 .دىف ثؽی ڀیىز...ټیشڃڀڅ غڃٌجػشز ٰځڅ_

ٍٻ چبٺ اق ضؽ٬څ ثیفڂپ ټیكڀڅ زیكی ـڂ ؼچځٻ ټڇف وٱڃر ټیكڀڅ. ـاڄ سځ٩ىیٻ ٌفیبپ چب ضیبسیٻ ـڂ ثځؽ ټیبـڄ. ز

 .ٸت ټیكڀٻ "زی"ڂ ثب غځؽڄ ڂ ؼـ ٰٽبٶ ثڇز قؼٴی 

ثڅ زىت ثڅ قڀؽٴیز. و١ی ٰٿ غڃثیڇبٌڃپ ثجیځی. ؼغشفٌٻ چځڃق ٰڃزیٱڅ ٴ٩شڅ اوٻ سڃـڂ سڃ ٌځبوځبټڅ ي _

 .ټیبـڄ ؼیٵڅ زی ټیػڃای؟ سبـیع ټفاوٽشڃڀٻ ټٍػُ ٰفؼیٻ...اڀٍبهلل غیفڄ

ٯ سی٣ ویځڅ اٺ ـڂ غفاٌیؽ. وفی سٱڃپ ټیؽٺ ڂ ثب ڀبثبڂـاڀڅ سفیٿ ٸطٿ ضف٦ چبي... خٽٹڅ ثځؽی چبي ټثٷ ی

ټٽٱٿ ټبټبڀی ٴ٩شٻ. ؼوشٻ زځٳ ی٭څ ټبڀشڃٺ ټیٍڅ سب ڀ٩ه ثٵیفٺ سب اق ایٿ ثبقی ٰڅ ثفؼڂ ثبغشی سڃي ڀؽاٌز 

 .ثیفڂپ ثكڀٻ. ٠ٕالر ثؽڀٻ ټځ٭جٓ ټیٍٿ ڂ ِؽای ټبټبپ ڂ ٔدڅ چبیی ٰڅ ټیكؼ ٰٻ ـڀٳ ټی ٌؽ

  .٫ ټیكڀڅ ڂ ټیڃپ ٌیڃپ قؼڀبي اؼاټڅ ؼاؼچ _ټبـڂثجػً ٠كیكٺ_

 .ضالٸٽڃپ ٰٿ ؼغشفٺ... ټب چٽیٍڅ ټی غڃاوشیٻ سڃ غڃٌجػز ثٍی_

غڃٌجػز! غڃٌجػشی زڅ ـڀٵی ثڃؼ. ؼیٵڅ ِؽاي ـڂ خك ثڃ٪ چبیی ٰڅ سڃ ٴڃٌٻ قڀٳ ټیػڃـؼ ڀٍځیؽٺ. 

ٿ. ویځڅ اٺ اق ی ثفای ٴف٨شٿ چڃا ثبقڂ ثىشڅ ټیٍټبچ ټثٷ چبٺ ٸت ڂ ڀٽیبـٺ سبة  ضدٻ سٹػی ضف٦ چبي ـڂ

ٰٽجڃؼ اٰىیمپ ثڅ غه غه ټیڃ٨شٿ. زخ ٌؽڀٻ ـڂ ـڂی قټیٿ وفاټیٱی ټی٩ڇٽٻ ڂ و٩شی ٠ٕالسٻ ـڂ. اق 

 ثڅ. ټیٱٍٻ ؼـؼ اق  سّڃـ ڂ ثبڂـ ضف٦ چبي ثڅ ڂضٍز ټیڃ٨شٻ. ټیع ـڂی قټیٿ غڃؼٺ ـڂ ټیٱٍٻ ڂ قڂقڄ ای

یڅ ویبچی خٹڃی زٍٻ چبٺ ـاڄ ټی سفوٻ. اق ٴیفا٨شبؼپ غ٧ ټیٱځٻ. وب اق غڃاوشځً ټٿ ڂ ټیكڀٻ زځٳ قټیٿ

   .ټیٵیفپ ڂ ٸفقی ٰڅ سڃ خڃڀٻ ټیذیسڅ

******** 

 ...والٺ_

ټځشٝف ڀٵبچً ٰفؼٺ سب ِؽا ١ٔی٧ ڂ ټفس١ٍٻ ـڂ اق ټیڃپ ٌفٌفثبـڂپ دیؽا ٰځڅ. ٰیىڅ قثبٸڅ ثیٿ ؼوشً ـڂ 

 .ٴڃٌڅ ای ٴؿاٌز ڂ ثب سفؼیؽ ڀٵبچی ثڅ زخ ڂ ـاوز ٰڃزڅ اڀؽاغز... ڀؽیؽ
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وفظ ڂ ؼـغز ٰبج ټ٭بثٷ غڃڀڅ اي ڀسفغیؽ. یٱجبـ ؼیٵڅ ِؽاي قؼٺ... ١ٔی٧ ڂ  زٍٽً ثیٿ ثڃسڅ چب ٴٷ 

 .ثی ڀڃاسف. ټٱثی ثڅ ٬ؽٺ چبي ؼاؼ. ایىشبؼ ڂ ثب سبغیف ڂ ٌٯ ثڅ وٽز ِؽا، ڀٵبچً الثڅ ال ثڃسڅ چب زفغیؽ

ٸت چبي ثفای ثبڀیڅ ای اق چٻ ٨بِٹڅ ٴف٨ز. زٍٻ چبي ٴفؼ ٌؽ. ټفؼټٯ چب ویبچً ڀبثبڂـاڀڅ ثڅ زفغً 

ڂالٴڃپ ٌؽڄ ڂ چیٱٷ خٽٟ ٌؽٺ ثیٿ ثڃسڅ چب ؼـاڂټؽ. ثب اوشیّبٶ ڀٵبچً ٰفؼٺ ڂ ثڅ غڃؼٺ ٰڅ ټیبٺ  زٽؽڂپ

 .ثیځٻ ٰځشفٶ اق ؼوشٻ غبـج ٌؽڄ ڂ اق ڀٵبچً اٌٯ چبٺ ٌؽر ٴف٨ز ټی

ثبٌشبة ثڅ ٘ف٨ٻ دبسځؽ ٰفؼ ڂ ټ٭بثٹٻ قاڀڃ ڀكؼڄ ٌبڀڅ چبٺ ـڂ ؼـ ثفٴف٨ز. ثؽسف اق ټٿ اق ؼیؽپ ڂ١ٔیز او٧  

 .ڂ الی زٍٻ چبي ثڅ اڀی وفظ ٌؽ ڂ ثب ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽڀٻ دف ث٥ٓ ڀبٸیؽثبـٺ ؼـ ٴِٷ 

 ؼٸؽاـٺ...ایځدب زیٱبـ ټیٱځی؟_

ؼٸؽاـٺ؟ سذً ٬ٹجٻ ٬ٟٙ ٌؽ ڂ ویځڅ ٺ اق ٌؽر غٍٻ ڂ ضیفر ثبال دبییٿ ٌؽ. ایځ٭ؽـٰڅ اق ؼٸؽاـ ڀبٺ ثفؼپ 

 .یٱجبـڄ ٠ّجی ٌؽٺ ٰڅ اق ایٿ اخجبـ زځؽ وب٠شڅ ڀٍؽٺ

ثیسبـڄ ثڃؼٺ ٠ؿاة ایٿ ټفؼ زی ثڃؼ؟. ٌبڀڅ چبٺ ثب اڀكخبـ ٤یف اـاؼی دفي ٰڃسبچی قؼ غؽایب ټٿ ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی 

ڂ ؼوز چبي ـڂ ده قؼڄ ٠٭ت ٍٰیؽٺ. ِؽای چ٫ چ٭ٻ اق ِؽا ثبـڂپ دیٍی ٴف٨ز. ثبیؽ ثڅ ایٿ ضبٶ ڂ ـڂقٺ 

  .٨فیبؼ ټی قؼٺ. ٴٹڃٺ اق ٌؽر ث٥ٓ ؼـؼ ټی ٰفؼ

ٴفیڅ ا٨شبؼٺ ڂ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. ؼڂثبـ ثب ٸطٿ ټشطیف ڂ ثبڀیڅ ای ڀٵبڄ ٴځٵً، ٤ٽٵیٿ ڂ ٰال٨څ ټبسٻ ٌؽ. ثڅ 

 :ٴف٨شڅ ای ٨فڀٵیىی قیف ٸت قټكټڅ ٰفؼ ڂ ثب ضبٶ قاـی ٰڅ ث٥ٓ ؼاـ ثڃؼ ٴ٩ز

 .ټشبو٩ٻ_

سڃ سبـیٱی ڂ قیفثبـڂپ ؼیؽڄ اڀسځبڀی ثف قڂایڅ ِڃـسً ڀؽاٌشٻ اټب زٍٻ چبی ؼـغٍبپ ڂ ڀٻ ؼاـي ٘ڃـی 

ؽڄ ي چڃا ٨فاـ ټی ٰفؼ سب ایٿ سڅ ټبڀؽڄ ڀٵبڄ دٍیٽبپ ڂ ؼٸىڃقاڀڅ ؼٸشځٳ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ٰڅ ؼٸٻ اق ثف٪ ٰڃـٰځځ

ي ؼٸٻ ـڂ ثڅ ـضٻ ڀیبـڄ. ِڃـسٻ ـڂ ثب ؼوز چبی ٴفٺ ڂ ڀجٓ ؼاـي ٬بة ٴف٨ز ڂ ثب چفؼڂ ٌّشً اچىشڅ 

اٌٯ چبٺ ـڂ ٴف٨ز. ڀٵبچً وفٌبـ اق ٠ؿاة ڂخؽاپ ثڃؼ. ؼٸشځٳ، ڀٵفاپ ڂ...چكاـاپ ضه ڂ٧ِ ڀٍؽڀی ٰڅ 

چبٺ قؼڄ ثڃؼ ثڅ خك اٌٯ چبیی ٰڅ اغشیبـی ڀؽاٌشٻ. ڀٽی سڃڀىشٻ ڂ ڀٽی غڃاوشٻ  وٱڃر ٤ٻ اڀٵیكی ثڅ ٸت
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ٸطٝڅ ای غڃؼٺ ـڂ خب ؼٸؽاـ ثكاـٺ؛ اټب ثڅ غڃؼٺ ڀڇیت قؼٺ اٴف ٌجیڅ ټٟ*ٌڃ٬څ وبث٭ً ڀجڃؼی ڂـ٪ قڀؽٴیز 

 .ثفڀٽی ٴٍز ڂ ڀیبقی ثڅ آڂاـٴی زځؽ وب٠زِ غیبثڃپ چب ڀجڃؼ

ی ټدجڃـٺ ٰفؼ سٱڃڀی ثڅ ثؽپ غٍٱٻ ثؽٺ. ؼڂوز ؼاٌشٻ ټبڀ١ً ایځجبـ ټطٱٻ سف اـڀدٻ ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب ٨ٍبـ

ثٍٻ؛ اټب اچځٳ ؼٶ اڀٵیكی ٰڅ اق اِبثز ؼڀؽڂپ چبٺ سڃ ٴڃٌٻ دػً ټی ٌؽ ڂ ٸفقی ٰڅ سڃ خڃڀٻ ثڃؼ ثڅ 

وػشی ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ غڃؼٺ ـڂ ثڇً وذفؼٺ. ؼ٬ی٭څ ای اق ٴیدی ڂ ویبچی زٍٻ چبٺ وف ـڂی ویځڅ دڇځً 

ٴؿاٌز ڂ ِؽای ثڃوڅ ي سڃ ټ٥كٺ اٰڃ ٌؽ. ضه ؼٶ اڀٵیكی ٸطٝڅ ای ٴؿاٌشٻ. ؼوشً ـڂ ؼڂـ ٌڃڀڅ چبٺ 

ٴفټٻ ٰفؼ... ڂ ِڃـسٻ ـڂ ٴٹٵڃپ. غٻ ٌؽ ڂ ؼوز زٽؽڂڀٻ ـڂ ٴف٨ز ڂ زفظ چبی ٴٹیً ـڂ ـڂی ټڃقاییٯ چب 

 .ٴؿاٌز

 اق ٰی ایځدبیی...؟_

 :٤فڂة ڀكؼڄ ایځدب ثڃؼٺ. زځؽوب٠شی ټی ٌؽ. ٬جٷ اق ایځٱڅ ڂاٰځٍی ڀٍڃپ ثؽٺ ڂضٍز قؼڄ ٴ٩ز

 .ؽای ټٿ سٽبټب غیىیغ_

غیه ڂ ٴٷ اٸڃؼ. ضبال ثب ٰٽی ـڂٌځبیی ٰبټٷ ټی سڃڀىز ٜبچفٺ ـڂ ثجیځڅ. ثبیؽ اق ایٿ غ٩ز ڂ ض٭بـر ٫٠ 

وز ؼـاق ٰفؼ ڂ دفیك ثف٪ ـڂ قؼ. ټڇشبثی ٰٻ ڀڃـ ڂ ؼ. ٌؽیٻ غڃڀڅ ڂاـؼ ثبچٻ  ټیكؼٺ. س١ٹٷ ڀٱفؼ ڂ ضفٰز ٰفؼ.

ثبـڂپ قیف ثیځیٻ دیسیؽ. ڀ٩ىی اق ـاڄ ثیځی ٰیخ ٌؽٺ  قـؼ ـڀٵی ضیبٖ ـڂ ڀىجشب ـڂٌٿ ٰفؼ. وجكی ڂ ثڃی ڀٻِ

ٍٰیؽٺ ڂ اٌٯ چبٺ ـڂ ثب دٍز ؼوز دبٮ ٰفؼٺ. ؼوشڅ زٽؽڂپ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼ ڂ ثب ؼاغٷ ٍٰیؽڀً ؼـة ـڂ 

دٍز وفټڃپ ثىز. اق ٰٽفٺ ٴف٨ز ڂ اچىشڅ ثڅ وٽز سفان ٬ؽٺ ثفؼاٌشیٻ. زٽؽڂپ ـڂ ٴڃٌڅ سفان ٴؿاٌز 

 .قڄ ؼاؼ سب ټٿ ڂاـؼ ثٍٻڂ ثب ثبق ٰفؼپ ؼـة ٌیٍڅ ای اڂٶ اخب

اق چڃا ټ١شؽٶ ڂ وٱڃر ټٙٹ٫ غڃڀڅ ضه غڃة ڂ ٰٽی ڂچٻ اڂـی قیف دڃوشٻ ٤ٹشیؽ. ڀ٩ه ڀ٩ه قؼپ چبی 

غٍٱٻ ثڅ ڀ٩ه ٠ٽی٫ ڂ سفویؽڄ ای ـویؽ. اق ٌؽر غىشٵی ڂ ثی ضبٸی ؼـضبٶ ثیڇڃي ٌؽپ ثڃؼٺ؛ټ٥ك ڂ 

ـؼ ٌؽ ڂ ثڅ ٘ف٦ اسب٪ غڃؼي دبسځؽ ٰفؼ. ټځٙ٭ٻ اخبقڄ ٠٭ت ڀٍیځی ڀٽی ؼاؼ. ثب سفؼیؽ ایىشبؼٺ. خٹڃسف اق ټٿ ڂا

ؼ٬ی٭څ ای ث١ؽ ثب ټال٨څ ثكـٲ ڂ و٩یؽی ثیفڂپ اڂټؽ. ثی ضف٦ ـڂی ڀكؼیٯ سفیٿ ٰبڀبدڅ ثڅ ټٿ دڇٿ ٰفؼ ڂ ثب 

 :ؼقؼیؽپ ڀٵبچً ٴ٩ز
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 .ټیشڃڀی ایځدب ثٍیځی سب ڂوبیٹشڃ اټبؼڄ ٰځٻ_

ٌؽڄ ثڃؼ. سڃ خبٺ ټسبٸڅ  وفی ثی ـټ٫ سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ڀٍىشٻ. ثڅ وٽز اسب٬ً ـ٨ز. غڃؼي چٻ ٰبټال غیه

 زفا ؼڂڀىشٻ ڀٽی ؼ٬ی٭ب  ٌؽٺ. قاڀڃچبٺ ـڂ ثبال ٍٰیؽٺ ڂ ثب ضبٸز ٴڇڃاـڄ ای غڃؼٺ ـڂ ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽٺ.

شبـ اضٽ٭بڀڅ ٺ ثفؼڄ ثڃؼٺ. ضشی اٴف ټدجڃـچٻ ثڃؼٺ ڀجبیؽ ـ٨ ثڅ دی ڂ ثڃؼ ٰفؼڄ ڀ٩ڃؾ دڃوشٻ قیف ٴفټب...ایځدبٺ

ٰیىڅ قثبٸڅ ثیفڂپ ڀٽیڃټؽ. ثڅ ٬ؽـی ـڂی وفاټیٯ چبی وفؼ  ٰبي ِؽاي ڀٽیكؼٺ یب ثڅ ثڇبڀڅ .ایځدب ټیڃټؽٺ

غڃڀڅ ثیڇڃي ثڃؼٺ ٰڅ ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ڂ ـاچی ایځدب ثٍٻ. دیبؼڄ اق ٌف٪ ثڅ ٤فة ٰك ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ٠دیت ثڃؼ ټٿ 

خؿة ټٍشفی ټی ٰفؼٺ ڂ غڃڀڅ ټی ٨فڂغشٻ ؛ ټىیفغڃڀڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ اق ټیؽڂپ  ثؽڂپ ایځٱڅ یبؼٺ ثیبؼ ٰڅ

   .ة ـڂ ثؽڂپ چیر ٌٱی ٘ی ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ ـویؽڄ ثڃؼٺ ثڅ ؼـة و٩یؽ اچځیچبٌٽی سب غیبثڃپ ڀڃا

ؼٸٻ ټی غڃاوز ثفٴفؼٺ ثڅ ٠٭ت. ثفٴفؼٺ ثڅ ؼڂـڂق دیً یب زځؽ وب٠ز ٬جٷ؛ ضشٽب ـاڄ ثفٴٍشی ثڃؼ. وفٺ ثڅ  

ٌؽر ؼـؼ ټی ٰفؼ. اق ڀٝف ـڂضی ڂ خىٽی ؼـ ٠فْ زځؽوب٠ز ؼا٤ڃپ ٌؽٺ. ټی سفویؽٺ ثبقچٻ ؼزبـ 

 سفی ـوٽی ٘ڃوی دیفاچٿ ثب ـڂ ـاضشیً چبی ٸجبن. ـ٨ز اٌذفغڃڀڅ سڃ ڂ اڂټؽ ثیفڂپ ب٬ًاس اق. ثٍٻ  ضٽٹڅ

شبؼ. ٴڃڀڅ ایى وفٺ ثبال. اڂټؽ ثیفڂپ ٬فِی ڂـ٪ ڂ اة ٸیڃاپ ثب  .ثڃؼ ٰفؼڄ ٠ڃْ وځٵی ق٤بٶ ٴفټٱٿ ٌٹڃاـ ڂ

 .ٺ ـڂ ـڂی قاڀڃچبٺ ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ ڂ اق ثبال ڀٵبچً ټی ٰفؼٺ

 .٬فَ غڃؼسڅ...سڃ ڂوبیالر ثڃؼ_

ڂوبیالٺ! ټځٝڃـي اوجبة چبیی ٰڅ سیځب ڂ چٽشب ثڇً وذفؼڄ ثڃؼپ؛ ٌبټٷ ٌځبوځبټڅ، ٰبـر ټٹی، ٬فَ 

ڂ...ٰال ڂوبیٷ ٔفڂـی. ثب اٰفاڄ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ اقي ٴف٨شٻ. ڀبی زٍٻ ٤فڄ ـ٨شځٻ ڀؽاٌشٻ ڂٸی ٌؽیؽ 

 .اضشیبج ثڅ اـاټجػً ؼاٌشٻ ڂ غڃاثڅ زځؽوب٠شڅ

 .ثٵیفی سڃ اسب٪ چٽڅ زیك ٴؿاٌشٻ. ټیشڃڀی ؼڂي _

چځڃق چٻ اق ؼیؽڀٻ اټشځبٞ ټی ٰفؼ. زځؽ ثبڀیڅ ای ڀٵبچً ٰفؼٺ سب ثٹٱڅ زٍٻ چبي ـڂ ثبال ثٱٍڅ ڂ زځؽ سیٱڅ 

ثبـي ٰځٻ؛ اټب ایٿ ڀٵبڄ وځٵیٿ ٌؽڄ ڀشیدڅ ي خك اغٻ ٜفی٧ ڂ ڀ٩ه ٠ٽی٭ً ڀجڃؼ. ټٿ ثبیؽ اټٍت ِطجز 

ٽبڀیځڅ ثٹځؽ ٌؽٺ. و١ی ٰفؼٺ ټطٱٻ ټی ٰفؼٺ. ثؽڂپ ایځٱڅ ٬فَ ـڂ ثػڃـٺ ٸیڃاپ ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ ڂ ثب ٘

 .ثب ٬بټز ٍٰیؽڄ ڂ ـاوز ثی ٸفقي ثڅ وٽز اسب٬ً ٬ؽٺ ثفؼاـٺ
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*************** 

اسب٬ً ثڅ چٻ ـیػشڅ سف اق زیكی ثڃؼ ٰڅ ثڅ یبؼ ؼاٌشٻ. ؼڂوڅ سب ٰشبة ٬ٙڃـ ثب ٜف٦ ټیڃڄ ڂ سػٽڅ دڃوز ٰځؽڄ 

ؼ. ثی غیبٶ ٬بة ٠ٱه چبی ـڂی ؼیڃاـ ثب دبییٿ سػشً ثڃؼ ڂ ٸخ سبحِ ثبقی ٰڅ ٸجڅ سػز ڀبټفسجً ٴؿاٌشڅ ثڃ

غىشٵی ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ؼٰٽڅ چبی ټبڀشڃٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ؛ چځڃق چٻ ؼوز چبٺ وف ثڃؼ. ؼٰٽڅ اڂٸی ثڅ ؼڂټی 

ڀفویؽڄ ثفای ِؽټیٿ ثبـ ضف٦ چبی ټبټبپ غڃـڄ ټ٥كٺ ٌؽ. اقٺ غڃاوشڅ ثڃؼ ؼٶ ثڅ ؼٶ ٘ڃ٨بپ ثؽٺ. ـیٍػځؽی 

 .ثڅ ضبٶ ّ ـڂقٺ قؼٺ

یٿ غیبٸً چٻ ڀجڃؼڄ زڅ ثالیی وفٺ اڂـؼڄ؛ ټ٥ٍڃٶ سػٻ غڃـؼپّ ڂ ټیڃڄ دڃوز ٰځؽپ ثڅ ڀجڃؼ ٰڅ ثجیځڅ ٠

 .!ٰبـچبي ټی ـویؽڄ

ټبڀشڃ ڂ ـڂوفی غیىٻ ـڂ، ـڂی سػز و٩یؽي دفر ٰفؼٺ ڂ ثڅ ؼـٰی ثبثز قیبؼ ٌؽپ ٰبـي ڂ ٸٱڅ چبی 

ؼاٌز. ضڃٸڅ ٺ ـڂ ٬ڇڃڄ ای سڃ ؼٸٻ ٴ٩شٻ. ڂاـؼ ضٽبٺ ٌؽٺ. اث١بؼي ٰڃزیٯ ثڃؼ؛ اټب وفڂیه ٰبټٷ ڂ قیجبیی 

ـڂی خبٸجبوی ؼیڃاـی ٴؿاٌشڅ ثڃؼ؛ ثب ٰیىڅ ثكـٴی ٰڅ ټىٹٽب ټفثڃٖ ثڅ ٸجبن چبی غیىٻ ټی ٌؽ. ِبثڃپ، 

 !ٸی٧ ڂ...ِجفٰٿ ثجیځٻ

 ؼڂڀىز ٰڅ ثڅ ایځدب ټیبٺ...؟!چٽڅ زیك ثڅ ڀٝف ڀڃ ټیڃټؽ؟ اڂپ...اڂپ ټی

٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی زڅ ٤ٹٙی ټی ٰفؼٺ؟ ٰبي ٸجٻ ـڂ ثڅ ؼڀؽڂپ ٴف٨شٻ سب ؼڂثبـڄ قیفٴفیڅ ڀكڀٻ. ټٿ ایځدب سڃ غڃڀڅ 

چٽڅ زیك اڀ٭ؽـ وفیٟ اس٩ب٪ ڀٽیڃ٨شبؼ؛ یڅ ؼڂڀڅ ٬فَ اق سڃ ـڂًٰ ٬فَ خؽا ٰفؼٺ ڂ ؼوشٻ ـڂ قیف ؼڂي اة 

         .ٴفٺ ٴف٨شٻ سب اڂٶ اق ٌف ایٿ وفؼـؼ ٸ١ځشی غالَ ثٍٻ

ٰفؼڄ ثڃؼ؛ ثڅ خك ٸٱڅ  ضڃٸڅ ٺ ـڂ ثڅ سٿ قؼڄ؛ اق ټٙٽئٿ ٌؽپ ٠ؽٺ ضٕڃـي ڂاـؼ اسب٪ ٌؽٺ. چٽڅ زیك ـڂ خٽٟ

چبی ثكـٲ ڀٻ ؼاـ ـڂی ـڂسػشی ٰڅ ثب ټفست ٌؽڀً ثیٍشف سڃ ؾڂ٪ ټیكؼ. ٴِٷ چبی زفظ زٽؽڂڀٻ ـڂ ٴف٨شڅ 

 .ثڃؼ ڂ ٴڃٌڅ اسب٪ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ

ـڂی قټیٿ ٴؿاٌشٽً ڂ ټ٭بثٹً ڀٍىشٻ. اق سڃي دیفاچٿ وبؼڄ ثٹځؽ ڀػی ٴٷ ؼاـ ِڃـټڅ ای ثب خڃـاة 

ثٹځؽ ڂ خٹڃ ثىشڅ ای ثڃؼ ٰڅ ټػشُ سبثىشڃپ غفیؽڄ ثڃؼټً. زٍٽٻ ثڅ ؼڂ، ٌٹڃاـی ثیفڂپ ٍٰیؽٺ. ٌجیڅ ټبڀشڃ 

 .وڅ سب ٌبٶ ڂ ـڂوفی ڀػی ٴڃٌڅ زٽؽڂپ غڃـؼ. چٽٍڃپ ڀجڃؼپ ڂ ټٙٽئځب خبیی سڃ ایٿ غڃڀڅ دیؽا ټی ٌؽپ
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 .ٌبٶ ٴٷ ؼاـی ـڂ سڃ ؼوشٻ ٴف٨شٻ ڂ ثب دڃقغځؽ سٹػی ثڇً قٶ قؼٺ

 غڃؼٺ ثڃؼ؛ ټ١ځی ثی ضدبة ڂ ٌبٶ ایٿ ثڃؼپ ٰځٻ؛ بټٷٰ ؾچځٻ سڃ  سڃڀىشٻ سٽبٺ خٽٹڅ چب ڂ ڀٵبچً ـڂ ټی

   .ایځدبٺ زفا ؼڂڀىشٻ ټی ثڇشف

ایٿ وفؼـٴٽی ڂ اخجبـ، ڂضٍشځبٮ ڀ٩ه ٴیف ڂ ؼیڃاڀڅ ٰځځؽڄ ثڃؼ؛ ثڅ ٬ڃٶ ضدشی اؼټی ٰڅ ثڅ ایٿ وف٠ز 

 .قڀؽٴیز ـڂ سڃ ؼوز ٴف٨شڅ ڂ غبڀڃاؼڄ ر ـڂ ـأی ٰفؼڄ ټٙٽئٿ ثبي ٰبـچب ثیٍشفی اقي ثفټیبؼ

 غڃؼٺ ثڅ. ؼاؼٺ ثبـیؽپ اخبقڄ چبٺ اٌٯ ثڅ ڂ ثفٴفؼڂڀؽٺ وفخبي ـڂ ٌبٶ اـڂٺ  بٸشٻ ـڂ ده قؼٺ.اضىبن غد

 ـڂؼ چیر ثب ثڃؼٺ غڃـڄ ٰڅ ای ٔفثڅ. ثڃؼ ټٽٱٿ ٤یف اټب ٰځٻ؛ ٰځشفٶ ـڂ چبٺ زٍٻ اسب٪ ایٿ اق ثیفڂپ ؼاؼٺ ٬ڃٶ

ىشٵی ـڂش ڂ خىٽٻ ي دبٮ ڀٽی ٌؽ؛ خبي چٽیٍڅ یڅ ٴڃٌڅ ٬ٹجٻ ټیٽڃڀؽ. ضشی ٰڃ٨شٵی ٰڅ اق غخب چٻ اثی

 ث٭جڃٸڃڀٻ غڃؼٺ ثڅ ڂ ٰځٻ ټځطف٦ ـڂ ؾچځٻ سڃڀىشٻ ڀٽی ڀطڃی چیر ثڅ  ثڃؼ ثب ؼڂي اة ٴفٺ چٻ اق ثیٿ ڀف٨ز؛

زٍٻ چبٺ ٰځبـ ثكڀٻ؛  خٹڃ اق ـڂ اټفڂق اس٩ب٬بر سٽبٺ سڃڀىشٻ ڀٽی ای ٸطٝڅ. ؼاٌشٻ قټبپ ثڅ اضشیبج. ایځدبٺ زفا

بپ یب ضشی ضدشی. ثؽسف اق اڂپ ؼٸؽاـ ٴ٩شٿ اق سڅ ؼٶ ٘ڃ٨بپ ٨فڂغشٿ غڃڀڅ...ـ٨شٿ سیځب ڂ چٽشب...ضف٦ چبی ټبټ

 .!ثڃؼ. ثفای چٕٻ ایٿ ڂ٬بیٟ ڂ٬ز أب٨څ ټی غڃاوشٻ ڀڅ یڅ سبیٻ زځؽ ؼ٬ی٭څ ثفای سځ٩ه

 .ٴڃیی چٽڅ زیك زڃپ ویٷ سڃ اڂاـڄ چبی قڀؽٴیٻ ڀٍز ٰفؼڄ ثڃؼ؛ ثڅ ٴٷ ڀٍىشڅ ثڃؼ

٬بة ٴف٨شڅ ـڂی ؼیڃاـ اڀؽاغشٻ. ثفاٺ خبٸت ثڃؼ  ثڅ ٰځؽی اق ـڂی قټیٿ ثٹځؽ ٌؽٺ؛ ضبال ٴڃٌڅ زٍٽی ثڅ سّڃیف

ثب ایځٱڅ ٌجبچز قیبؼی ثڅ ایٿ قپ ؼاٌشٻ؛ اټب ؾـڄ ای قیجبیی زڇفڄ ي ثڅ زٍٻ ڀٽیڃټؽ؛ خك ٤فڂـ ڂ ثبؼی ٰڅ 

ثڅ ٤ج٥ت ؼاٌز ڂ اغٻ ٜفی٩ی ٰڅ سڃ ٠ٱه قیبؼی سڃ ؾڂ٪ ټیكؼ!. ٌبیؽ غڃؼ ثیٿ سفیٿ اؼٺ ـڂی قټیٿ ثڅ ڀٝف 

ب ڂ وفسف ثڃؼٺ. ضؽا٬ٷ ٬ڃوی ٰڅ ـڂی ثیځً ثڃؼ ـڂ ټٿ ڀؽاٌشٻ. ال٤ف ڂ ثبـیٯ سف ثڃؼٺ؛ ثیبٺ؛ اټب ټٿ اق اڂپ قیج

 .ضشی ثڅ ڀٝف ټیبؼ اغال٪ ٴځؽ اڂپ ـڂ ڀؽاٌشٻ

اټیؽڂاـٺ ٘ڃ٨بپ ثڅ قڂؼی س٩بڂر چب ـڂ ث٩ڇٽڅ ڂ ټشڃخڅ ثٍڅ قیجبیی ٜبچفی ؾار قیجب ـڂ غٹ٫ ڀٽیٱځڅ. ڂ اٴف 

 !ټًټٿ ٌجیڅ اڂپ ثڃؼٺ ثی ټ١ٙٹی ثڅ ٬شٷ ټی ـوڃڀؽ
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ثب ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ؼوشی قیف ټڃچبی غیه ڂ ڂق ٌؽٺ ٍٰیؽٺ ڂ اق اسب٪ ثب ؼچٿ ٰدی ثڅ غبڀٻ ؼیڃاـی ثیفڂپ 

 .اڂټؽٺ

 ثڅ ا٘فا٦ ڀٵبچی اڀؽاغشٻ. سځڇب زفا٢ اٌذكغڃڀڅ ـڂٌٿ ثڃؼ ڂ ِؽای ١ٔی٩ی اق سڃي ثڅ

ثڃؼ. ڀڃـٰٻ ـڀٳ  ٴڃي ټی ـویؽ. ٨فِز ـڂ ٤ځیٽز ٌٽفؼٺ ڂ ثڅ وٽز اسب٪ ؼٸجف ـ٨شٻ. ؼـة اسب٬ً ڀیٽڅ ثبق

زفا٢ غڃاثً اسب٬ً ـڂ ـڂٌٿ ٰفؼڄ ثڃؼ اڀ٭ؽـی ٰڅ ثڅ ـاضشی ټی سڃڀىشٻ اڂپ ٨فٌشڅ ٰڃزٹڃ ـڂ ثجیځٻ. ثڅ 

ڂ ٌیٍڅ ٌیفي ـڂ سڃ  ثڃؼ قؼڄ ٰځبـ ـڂي اق ـڂ ِڃـسیً دشڃ  وٽشً ٍٰیؽڄ ٌؽٺ ڂ ثبال وفي ایىشبؼٺ.

 .ؼوز چب ٰڃزٹڃي ٴف٨شڅ ثڃؼ

 ثب یب قڂـ ثڅ ضشٽب ټٿ ٰڃزٹڃ. ثڃؼ غڃاثیؽڄ ثفزیؽڄ ٸت ڂ غیه ثٹځؽي چبی ټمڄ  وفچٽی و٩یؽی سځً ثڃؼ.

 .ثڃؼ غڃاثیؽڄ ثؽ٬ٹ٭ی

ٰڃزٹڃ ټٿ؟! وفٺ ـڂ ثبال ٴف٨شٻ ڂ ثفای خٹڃٴیفی اق ـیكي اٌٯ چبٺ دٍز وفچٻ دٹٯ قؼٺ. ټٿ اق ٰی اڀ٭ؽـ 

؛ اټب ؼٸٻ سڃ ڀ٭ٍٻ ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼٺ؟ ثب ڀڃٮ اڀٵٍشڇبٺ ڀٻ قیف زٍٻ چبٺ ـڂ ٴف٨شٻ. ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ٴفیڅ ٰځٻ

 .ثفای غڃؼٺ ٔدڅ ڂ ټڃیڅ ټی غڃاوز

 ثڅ ـڂ دیٍڃڀیٻ ڂ ثىشٻ ـڂ چبٺ زٍٻ  ـڂی قټیٿ ڀٍىشٻ ڂ ؼوشً ـڂ ٴف٨شڅ دڃوز ڀفټً ـڂ ٸٽه ٰفؼٺ.

ٴف٨شٻ ٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ ثڃؼ؛ اـاټً ڂ وجٱی ٩٬ىڅ  ټی ؼٸجف اق ٰڅ اضىبوبسی  .ؼاؼٺ سٱیڅ سػشً زڃثی ټطب٨ٛ

كٺ. ٧ٰ ؼوشٻ ـڂ ڀفٺ ـڂی ٴڃڀڅ سذٹً ٍٰیؽٺ. ڀ٫ ڀ٭ی ٰفؼ ڂ ویځڅ اٺ؛ ـیشٻ ٬ٹجٻ ڂ ټىٱڃر ٌؽپ وڃر ټ٥

غڃؼي ـڂ ٰٽی ٍٰیؽ. دشڃي ـڂ ثڃییؽٺ ڂ ثڃویؽٺ. ٤ف٪ ـچبیی ڂ ٸؿر ٌؽڄ ثڃؼٺ. ایٿ ثسڅ زٙڃـ ټی سڃڀىز 

 دؽـی ثڅ دٹیؽی ٘ڃ٨بپ ؼاٌشڅ ثبٌڅ؟

 سبـیٱی سّڃیف  ؼـة اسب٪ ثبق ٌؽ. وځٵیځی ضٕڃـي چڃا اسب٪ ـڂ ٴف٨ز. ڀ٩ه ٍٰیؽپ وػز ٌؽ قټبڀی ٰڅ

 .ؼیؽ ټی ؼغشفًٰ ؼوز ثڅ ؼوز ـڂ ضبٸی دفیٍڃپ ٨ف٨فی ټڃ ؼغشف اق

 .س١ٹٷ ڂ وځٵیځی ڀ٩ىی ٰڅ ثیفڂپ ؼاؼ ٬ٹجٻ ـڂ ڀجٓ ؼاـ ٰفؼ. آـاټٍٻ دفیؽ. دشڃ ؼٸجف سڃ ټٍشٻ خٽٟ ٌؽ

اچىشڅ ثڅ ؼاغٷ ٬ؽٺ ثفؼاٌز. ڂای..ڀڅ... وٱڃر ڂ اـاټً ایٿ اسب٪ ـڂ زځؽوب٠شی ټی غڃاوشٻ؛ ٰبي ټی 

 .!ثٵٻ ثفٴفؼ سڃڀىشٻ ثڇً
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 ٺ ویځڅ ڂ ِؽا ثی ـڂ ڀ٩ىٻ ٴف٨ز ٬فاـ  ٰځبـٺ ثڅ ٨بِٹڅ ؼڂ ثځؽ اڀٵٍز ڀٍىز. ٴفټب ڂ ضفاـر سځً ٰڅ ٰځبـٺ

 .وڃقڂڀؽ ـڂ

دب ـاوز ـڂ قاڀڃ قؼ ڂ زخ ـڂ ؼـاق ٰفؼ. دٍز ثڅ ټطب٨ٛ چب سٱیڅ ؼاؼ ڂ زٍٻ ثىشڅ وفي ـڂ ٠٭ت ثفؼ. ضبال 

بـي ڀٍىشڅ ثڃؼٺ ڂ ڀیٽفغً ـڂ سڃ وبیڅ ټی ؼیؽٺ. ایٿ ټٿ ثڃؼٺ ٰڅ یٯ ٘ف٨څ، ؼوز ثڅ ؼوز ؼغشفي ٰځ

 .غیفڄ ي ٌؽٺ . ڀٵبچٻ وځٵیٿ ټیكؼ ایٿ ـڂ اق خٽٟ ٌؽپ ٌڃڀڅ چبي ڂ اغٻ ـڂی دیٍڃڀیً ټی ٨ڇٽیؽٺ

ثب ایځٱڅ ټٿ ـڂ ڀبؼیؽڄ ټی ٴف٨ز ڂ ثڅ ڀٵبڄ غیفڄ ٺ ڀٵبڄ ڀٽی ٰفؼ؛ اټب ٜبچفڂ زڇفڄ ي ټٕٙفة ڂ دفیٍڃپ 

 ٘ڃ٨بپ. ٰفؼ ټی سف ٴف٨شڅ ـڂ ِڃـسً ٰڅ ڀبټفسجی چبی ـیً سڅ ثب ټٿ اق سف ٤ٽٵیٿ ڂ غىشڅ ٌبیؽ  ثڃؼ.

 ِڃـر ثب سی٣ ًٌ ِجص ثڅ ِجص  ٰڅ ثڃؼ ټڃقټبـ سذٷ ڂ قٌز خڃڂپ ټفؼ یڅ ؾچځٻ سڃ چٽیٍڅ سڃ٨ی٭ی

ځؽ ِجص ثػیف غبڀٽی ټی ٴ٩ز. اٴف ثڅ ټٿ ټی ٴ٩شٿ ایٿ اؼټی ٰڅ ـڂثفڂر ڀٍىشڅ چٽڃپ ثٹ ِؽای ثب و٩یؽي

دػً ټیكر ټی ٌؽ ڂ خبڀٻ، ٠كیكٺ، غبڀٽی ڀثبـر ټی ٰفؼ ثبڂـ ڀٽی ٰفؼٺ...  ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ٰڅ ـاڄ ثیفاڄ

 . ثبڂـٺ ڀٽی ٰفؼٺ ټی سڃڀىز قڀؽٴیٻ ـڂ قیفـڂ ٰځڅ ڂ وب٠ز چب ټ٥ٍڃٶ غځؽیؽپ ثڅ ایٿ خٯ ټی ٌؽٺ

اق یبؼاڂـی ٴؿٌشڅ ٬ٙفڄ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ ـاڄ ٴف٨ز؛ غځؽڄ سٹػی اق ث٥ٓ ـاڄ ٴٹڃٺ ٴف٨شڅ قؼٺ ڂ ڀیً 

 :ؼاـ ٴ٩شٻ

ڀشڃڀىشٻ خبیی ثفٺ...غڃڀڅ ٤ّجی. چشٷ ثی ٌځبوځبټڅ. غبڀڃاؼڄ ٘فؼ ٌؽڄ. وب٠ز چب ټڃڀؽٺ دٍز ؼـغڃڀڅ ر  _

ثبغڃؼٺ ٰٹځدبـ ـ٨شٽڃ غڃؼغڃـی ٰفؼٺ سب اڂټؽی. ثبقٺ ڀٽی غڃاوشٻ ِؽار ٰځٻ؛ اټب ؼیٵڅ خڃڀی سڃ ثؽڀٻ 

 ...ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ...ټیؽڂڀی ٰڅ ٤ٍی ٺ, ټفیٕٻ

ڂ ثفیؽڄ ثفیؽڄ ضف٦ ټی قؼٺ. ؼٸٻ ڀٽیػڃاوز ؼٸً ـڂ ثڅ ـضٻ ثیبـٺ  ڀ٩ىٻ ـڂ سیٱڅ سیٱڅ ثیفڂپ ټی ٨فوشبؼٺ

 .٬ّؽٺ ِطجز ثب زبٌځی ڀیً ڂ ٰځبیڅ ثڃؼ. ثبیؽ ټی ٨ڇٽیؽ زڅ ثالیی وفٺ اڂـؼڄ

 :آة ؼچځً ـڂ ٬ڃـر ؼاؼ ڂ ویت ٴٹڃي سٱڃپ غڃـؼ؛ اټب زٍٻ ثىشڅ ثب ِؽای غً ؼاـی ٴ٩ز

 .سبقڄ ٌؽی یٱی ټثٷ ټٿ_

 .اٌٯ چبٺ آـڂٺ اـڂٺ اق زٍٻ چبٺ ـاڄ ٴف٨شٿ. ٬ٹجٻ ثڅ ٌٽبـي ا٨شبؼثبڀیڅ ای ټبر ثڇً غیفڄ ٌؽٺ ڂ 
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دٍز خٽٹڅ ضىفر ڂاـ ڂ اڀؽڂچٵیځً دفاق ٴالیڅ ڂ یڅ ؼڀیب ؼـؼ ثڃؼ. ث٥ٓ ؼاٌز. اټب ټٵف ټٿ غڃاوشڅ ثڃؼٺ؟. 

و١ی ٰفؼٺ ټػب٘ت خٽٹڅ ي ـڂ ڀبؼیؽڄ ثٵیفٺ ڂ ثب ټځبوت سفیٿ ٰٹٽبر ضف٦ ؼٸٻ ـڂ ثڅ قثڃپ ثیبـٺ. ایٿ ټفؼ 

 .ٌٱځځؽڄ ڂ ٠٭ؽڄ ای ثڅ ڀٝف ټی ـویؽ ٰڅ ثب چفضف٨ی دفٌی ثڅ ٴؿٌشڅ ټیكؼقیبؼی 

 ټٿ ثب٠ثً ٌؽٺ ٰڅ اق غڃڀڃاؼڄ ٺ ـڂڀؽیٻ؛ اق چٽڅ ثفؼیٻ؟_

 .وٱڃر ٰفؼ. ویت ٴٹڃ ٸ١ځشیً ٨٭ٗ ثب چفٰٹٽڅ ثبال دبییٿ ټی ٌؽ

ىجت ثی اڀّب٦ ضؽا٬ٷ یٱٻ ٤فڂـ ڂاوٻ ټیكاٌشی... ٴځبچڅ ټٿ زی ثڃؼ؟ خك یڅ ٌجبچز ثڅ قڀی ٰڅ ټ _

 سځڇبییز ثڃؼڄ؟ قڀی ٰڅ ٍٰشز؟

زٍٻ چبی وفغً ثب ټٱثی ثڅ ٘ف٨ٻ ثبقٌؽ. ـٲ چبی غڃپ سڃ ویبچی چب زٍٻ چبي ٴٻ ٌؽڄ ثڃؼ. سیفڄ 

 .سیفڄ...ثؽڂپ ضىی ٸت قؼ

 .ڀڅ...اټب ټیػڃاٺ ثفای یٱجبـٺ ٌؽڄ ټبٶ ټٿ ثبٌی. ضشی اٴف غڃؼغڃاچبڀڅ ثبٌڅ_

 ...ثڃؼ؛ اټب ٸطځًزٍٻ چبی ؼڂغشڅ ٌؽڄ ـڂی ټٿ ، سیفڄ ڂ اٸشٽبن ٰځځؽڄ 

 غیٹی قڂـ قؼٺ سطز سبثیف ٬فاـ ثٵیفٺ. ثڅ ڀٵبڄ غیفڄ ٺ اؼاټڅ ؼاؼٺ. ټبٶ اڂپ ثٍٻ...غڃؼغڃاچبڀڅ؟

 .ټٙٽئځب اق سڅ ؼٶ ڂ ثب ِؽا٬ز خٽٹڅ ي ـڂ اؼا ٰفؼ. ڀڅ ټىز ثڃؼ؛ ڀڅ غڃاة؛ اټب ؼٸٻ ِب٦ ڀٽی ٌؽ... ڀٽی ٌؽ

ٽځٍڃپ چٻ دځبڄ ټیجفؼپ. ؼٸؽاـ ؼٌٽځً ثڃؼ. ټىػفڄ وز؛ اټب ثڅ ایٿ ضف٦ ـویؽٺ؛ اؼٺ چب اق سځڇبیی ثڅ ؼٌ

 .غڃؼي ـڂ ټی غڃاوز ٠ؿاة ثؽڄ ثب سّڃیف قڀی ٰڅ ٌجیڅ ؼٌٽځً ثڃؼ ثفای ـچبیی اق سځڇبیی

 .اڄ ٍٰیؽٺ. ټٿ ثبیؽ خب دب ٰی ټیكاٌشٻ؟ ثبیؽ ـڂش ٍٰشڅ ٌؽڄ ټفؼی ـڂ اٸشیبٺ ټیجػٍیؽٺ؟

 .ثب ڀیٍػځؽی وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ قثڃڀٻ زفغیؽڄ اق ٠ٽ٫ ؼٸٻ ضف٦ قؼ

ټٿ ثڇز ٨ٱف ټی ٰفؼٺ. اق چٽڃپ ټڃ١٬ی ٰڅ ثڇٻ اڀٵٍشف ؼاؼی یب غیٹی ٬جٷ سفي سڃ غڃاثٻ دیٍڃڀیٻ ـڂ  _

ثڃویؽی. غڃاة یب ڂا١٬یز ـ٨شبـر ؼٸٻ ـڂ ٸفقڂڀؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثڅ غب٘فر سڃ ـڂ ټبټبڀٻ ڂاوشبؼٺ... ټی غڃاوشٻ ثڅ 
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ټ٥ٍڃٶ غڃؼر ٰفؼڄ ثڃؼی ٰڅ  چٽڅ ثٵٻ ثڅ خڃاة غڃاوشٵبـیز ٨ٱف ټیٱځٻ. ٌبیؽٺ اق غیٹی ٬جٷ سف ٨ٱفٺ ـڂ

 ...ثڅ ٰىی ټكاضٽز چبی سٹ٩ځیز ـڂ ڀٽی ٴ٩شٻ یب ڀٍڃپ ٰىی دیبٺ چبی ٠بٌ٭بڀڅ ر ـڂ ڀٽی ؼاؼٺ

 .ؼوشی قیف ثیځیٻ ٍٰیؽٺ ڂ ثب ٴف٨شٿ ؼٺ ڂ ثبقؼټی، ث٥ٕٻ ـڂ ده قؼڄ ٸجػځؽڄ ڀ٩ّڅ ڀیٽڅ ای قؼٺ

غبڀٻ ٴ٩شٿ اڂٶ ِطجز. چځڃقٺ ا٠شفا٦ ټیٱځٻ ثڇز ٠بؼر ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی. ثڅ ټكاضٽشبر. ثڅ _

قؼڂاج ٰفؼڄ ثڃؼی یب ؼٸجفڂ ؼاٌشی ا ٬جال ایځٱڅ ثب  ڀٽیؽڂڀٻ ؼڂوز ؼاـٺ ټثٷ ٬جٷ وفثڅ وفٺ ثكاـی یبڀڅ... ڂٸی

 .ٰځبـ ټیڃټؽٺ

 .اٌٯ چبٺ ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ثب چ٫ چ٫ ـیكی اؼاټڅ ؼاؼٺ

 .ٰبي ثڇٻ ڀٽی ٴ٩شی ٌجیڅ ٰی ٺ ....ټیكاٌشی ثبڂـر ٰځٻ. ضؽا٬ٷ ٴڃٸٻ ټیكؼی_

ی ـڂی چٻ ٨ٍفؼڄ ثبقڂ ثىشڅ ٰفؼ. ثف٪ ٴؿـایی اق سڃ زٍٻ چبي ٴؿٌز. ټیشڃڀىشٻ چیدبپ ڂ ٌفټځؽٴی زٍٽ

ـڂ اق ڀٵبچً اق ایٿ چٽڅ ا٠شفا٦ ثجیځٻ. ثڅ ٘ف٨ٻ ټشٽبیٷ ٌؽ. چفؼڂ ـڂ ؼــڂی چٻ سٱیڅ قؼڄ ثڅ ټطب٨ٛ یڅ 

فؼ ڂ ثفای ؼٸٵفټی ٘ف٨څ ڀٍىشڅ ثڃؼیٻ. ثفغال٦ اڀشٝبـٺ ٸت ثڅ سڃخیڅ یب ٠ؿـغڃاچی ڀكؼ؛ ضشی اڀٱبـچٻ ڀٱ

 .ٰالڄ ٴٍبؼ ڂ ؼٸځٍیځی ثب ضف٦ چبي ثڅ ـڂش قغٽیٻ سكـی٫ ڀٱفؼ

 .٬فاـ ڀجڃؼ ثڇز ثٵٻ غڃؼر وفٮ ٍٰیؽی سڃ اسب٬ب...غڃؼر ٠ٱىٍڃ ؼیؽی_

 .وفی ثڅ زخ ڂ ـاوز سٱڃپ ؼاؼٺ

ڀٽیشڃڀٻ ٘ڃ٨بپ ضشی اٴف اق ایٿ خڇبڀٻ ٘فؼ ثٍٻ یب چٽڅ ـڂ ٔؽٺ ٰځی ڀٽی غڃاٺ خبی قڀی ثبٌٻ ٰڅ یبقؼڄ _

وبٶ ٨فاټڃًٌ ڀٱفؼی ڂ ٠ٱىٍڃ ـڂ ؼیڃاـ غڃڀڅ ر ؼاـی... ټٿ ڀٽیػڃاٺ سڃ ٴیدی ِؽاٺ ثكڀی ؼٸؽاـ یب خبی 

ٰىی ثبٌٻ ٰڅ غیبڀز ٰفؼڄ... سڃ ټیػڃای چٽڃپ ثالیی ـڂ وفٺ ثیبـی ٰڅ وف ؼٸؽاـ اڂـؼی. ڀٽیػڃاٺ ٘ځبة 

 .اخجبـ، قڀؽٴی ټځٻ ویبڄ ٰځڅ... ټٿ اؼٺ ایٿ ثبقی ڀیىشٻ

ٰفؼ. ثڇشً قؼ ڂ ٸت چبي ڀیٽڅ ثبق ثفای قؼپ ضف٨ی ثبقڂ ثىشڅ ٌؽ. ټٱثی ٰفؼ ڂ  اق ایٿ چٽڅ خؽیز س١دت

 :ثب ٴف٨شٿ ڀٵبچً ڂ ٸطٝڅ ٰڃسبچی غیفٴی ثڅ قټیٿ وفثٹځؽ ٰفؼ ڂ ثب ٴف٨شٿ ټر ؼوز اقاؼٺ ٴ٩ز



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 338 

سڃ ٌجیڅ غڃؼسی ٨فڀٵیه...ټٿ ڀٽیػڃاٺ خبیٵكیٿ ٰىی ثٍی یب ڂاوٻ ڀ٭ً ؼٸؽاـڂ ثبقی ٰځی. سڃ ضشی ثب _

 ...ٰڅ ټیٍځبوٻ ٨ف٪ ټیٱځی؛ غبڀٻ، ثبڂ٬بـ، ټشیٿ، ِجڃـ ڂچٽڅ ؼغشفایی 

 .ټٱثی ٰفؼ

 .قیجب...سڃ ټیشڃڀی اـقڂ چفټفؼی ثبٌی ڂٸی ټٿ ٨٭ٗ ټیػڃاٺ ټبٶ ټٿ ثبٌی؛ ڀڅ اـقڂ چفٰىی _

ؼوز چبي ٬بة ِڃـسٻ ٌؽ. ثی اـاؼڄ ؼوز ـڂ ؼوز چبی ٴفټً ٴؿاٌشٻ ڂ وفٌؽڄ غیفڄ سڃ ٠ٽ٫ زٍٻ 

 .چبي ؼٶ ثڅ ؼٸً ؼاؼٺ

وبٸڅ سڃ ایٿ غڃڀڅ غٹڃر، سڃ غٹڃرِ غڃؼٺ؛ چفؼ٬ی٭څ ڂ ثبڀیڅ اي اڂپ وبٶ چب ـڂ ټفڂـ ټی ٰفؼٺ. ثڅ  ټٿ یبقؼڄ _

خك قټبپ چبیی ٰڅ ٰځبـِسڃ؛ ضشی اسب٪ ث٥ٷ، ثڅ ٨بِٹڅ چڃای ڀ٩ىز دیٍٻ ثڃؼی. چٽڅ زیكڂ ٨فاټڃي ټی ٰفؼٺ 

ـ ثڅ ټڃڀؽپ؛ ثڅ زڃپ سڃ چڃاییٻ ټی ٰفؼی....اټب ثڅ ٬ؽـی سڃ ٴؿٌشڅ ٤ف٪ ٌؽٺ ٰڅ ث٩ڇٽٻ ٰىی ـڂ اخجب

غڃاوشځٻ ڀٱځٻ. ټٿ اؼٺ ڀفټبٸی ڀیىشٻ ...ټٿ ٨٭ٗ ټیػڃاٺ ثؽڂڀٻ قڀی ٰڅ یٱجبـٍٰشٽً ڂ سڃ ٬ٹجٻ دفڂـًٌ 

ؼاؼٺ. قڀؽٴی ثبچً زڅ ٌٱٹی؛ زٙڃـ ټیٍڅ قڀؽٴی ثی ؼ٤ؽ٤څ، ثؽڂپ ٴؿٌشڅ ؼاٌز. ٌبیؽ ثبڂـي وػشڅ؛ اټب 

 .چٽڃپ اؼټی ٰڅ ٍٰشٻ ثب٠ث ټیٍڅ ؼیٵڅ ثڅ زیكی، ثڅ ٰىی ٨ٱف ڀٱځٻ

 .٬ٙفڄ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽً زٱیؽ. ث٥ٓ ٰفؼ. ټفؼټٯ چبی زٍٻ چبي اق اٌٯ ڀب٠بؼٸڅ ؼـغٍیؽ

ڀٽی غڃاٺ یڅ ؼٸؽاـ ؼیٵڅ ڂاـؼ قڀؽٴیٻ ثٍڅ. ټٿ ٨٭ٗ سڃ ـڂ ټیػڃاٺ...ثب ایٿ ـڂضیڅ ثب ایٿ ٌػّیز اؼټی ٰڅ _

ڀ٩فر؛ خك ضه ثٵڅ ثڇٻ ٠بؼر ٰفؼڄ ؛ ضشی اٴف ؼڂوشٻ ڀؽاٌشڅ ثبٌڅ. ؼٸؽاـ ڂاوڅ ټٿ غیٹی وبٸڅ ټفؼڄ؛ خك 

ایٿ ٬ٹت ڀیىز. زٙڃـ ټیشڃڀٻ ثڅ قڀی ٨ٱف ٰځٻ ٰڅ ټځڃ ٍٰز  _ؼوز ـڂ ٬ٹجً ٴؿاٌز _اڀكخبـ اقي ٴڃٌڅ

اق ایٿ ټ٥ك  _ثڅ دیٍڃڀیً قؼ _یب ٨فؼا ـڂق٠فڂویٻ ثڇٻ غیبڀز ٰفؼ؟. اڂپ ٠ٱىب ـڂی ؼیڃاـ؛ ؼٸؽاـ ٴ٩شځبٺ 

  .ػڃاٺ ٨فاټڃًٌ ٰځٻٸ١ځشی ټیبؼ. یبقؼڄ وبٶ ایٿ ٰبثڃن ڂاوٻ ٌؽڄ ٠بؼر؛ ٌؽڄ ؼـؼی ٰڅ ټی

 .اچىشڅ ٧ٰ ؼوشٻ ـڂ ثڃویؽ

ټٿ ټڃڀؽڀی ڀیىشٻ...ؼیفیب قڂؼ اق قڀؽٴیز ټیفٺ. ٨٭ٗ ثڅ اڀؽاقڄ یڅ ڀ٩ه ټبؼـٺ، دبٮ ٰفؼپ ٴؿٌشڅ ټیػڃاٺ _

ثبچٻ قڀؽٴی ٰځی. ټیػڃاٺ غڃؼغڃاچبڀڅ یڅ قڀؽٴی اـڂټی ـڂ ڂاوڅ چٻ ثىبقیٻ. ټیػڃاٺ ٸٽه ٰځٻ قڀؽٴی ثب 

 ...قڀی ٰڅ یٱجبـ
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 :بي ٴؿاٌشٻ ڂ ثب ٸت چبی ټفس١ً ڀبٌی اق ث٥ٕٻ ٴ٩شٻؼوز ـڂ ٸجڇ

 .زفا ایٿ ضف٨بـڂ اق اڂٶ ثڇٻ ڀكؼی...؟ زفا ثب اثفڂٺ ثب غبڀڃاؼڄ ٺ ثبقی ٰفؼی؟ _

ټیؽڂڀٻ اؾیشز ٰفؼٺ...ټیؽڂڀٻ زڅ ثالیی وفر اڂـؼٺ... اټب ڀٽی غڃاوشٻ اق ؼوشز ثؽٺ، ؼیٵڅ ڀٽی غڃاوشٻ _

 .اغفسڃ قؼیـیىٯ ٰځٻ سڃ ـڂقی ٰڅ ٠ٱه ؼٸؽاـڂ ؼیؽی ضف٦ 

ثب ضف٨ً ث٥ٓ ټیٍځڅ سڃ ٴٹڃٺ. غڃٌجیځبڀڅ ټځشٝف خٽٹڅ ؼڂ ضف٨ی ثیٿ خٽٹڅ چبي ټی ٴٍشٻ. ؼٸٻ ټیػڃاوز 

 ."ؼڂوشز ؼاـٺ"اق ِؽای ثٻ غً ؼاـي ثٍځڃٺ 

ټٿ ٨٭ٗ ټیػڃاٺ قڀؽٴی ٰځیٻ...ټیػڃاٺ ټبؼـٺ ڀ٩ه چبی اغفي غڃٌجػشی دىفي ـڂ ثجیځڅ. ټیػڃاٺ اثفڂټڃ _

ټً سڃ ٌڇفي؛ دیً غبڀڃاؼڄ ي. ټیػڃاٺ ؼغشفٺ زیكی اق ٴؿٌشڅ دؽـي ڀؽڂڀڅ ده ثٵیفٺ ڂ ثب وفثٹځؽی ثجف

 .اوٻ ټبؼـي سڃ ٌځبوځبټڅ ي و٩یؽ ڀجبٌڅ

 .ثب اڀٵٍز ٌّز ڀڃاقٌی ؼوز ـڂی ٴڃڀڅ ٺ ٍٰیؽ ڂ قټكټڅ ڂاـ اؼاټڅ ؼاؼ

ؼیٵڅ ټیػڃاٺ ث٩ڇٽٻ قڀؽٴی ثب قڀی ټثٷ سڃ زڅ ٌٱٹی. قټبپ ڀؽاـڄ یڅ وبٶ ؼڂوبٶ ٌبیؽٺ یڅ ټبڄ ڂٸی ټیفٺ سب _

٠ؿاة ڀٱٍی. ټیفٺ ثب سّڃیفڂ ده قټیځڅ ؾچځی غڃثی ٰڅ اق چٻ دیؽا ټی ٰځیٻ. ټیفٺ ڂ ثڅ چٽڅ سڃٔیص ټیؽٺ 

 .زڅ ثالیی وفر اڂـؼٺ

 :اق اڀشڇبی ٰالټً اق اڀشڇب ث٥ٓ ڂ ـڀح ِؽاي چ٫ قؼٺ ڂ ثب زٍٻ چبی سبـ اق ده دفؼڄ اٌٯ ڀبٸیؽٺ

 ده ټٿ زی؛ ٨ٱف ټځڃ ٰفؼی ؟_

ٰڅ سڃ خڃڀٻ ټی اڀؽاقی یب ٠ال٬څ ای ٰڅ سڃ ٬ٹجٻ ټی ٰبـی ؟ اوٻ ؼغشفر ټی غڃاوشٻ ثٵٻ ده ڂاثىشٵی 

 ټیبؼ سڃ ٌځبوځبټڅ ٺ ټڇٻ ڀیىز؟

سڃ ِڃـسٻ غیفڄ ٌؽ. ٰال٨ٵی سڃ زڇفڄ ي ثی ؼاؼ ټیٱځڅ. ټی غڃاوز ضف٦ ؼٸٻ ـڂ اق ڀٵبچٻ ثػڃڀڅ اټب ثب 

 .ب ؼاؼخؽیؽسی ٰڅ ثڅ ٰالټً ؼاؼ ڀجٓ ٬ٹجٻ ـڂ ـڂی چكاـ ثفؼ ڂ اضىبوی ٰڅ اق سځٻ اوش٩١

 .سڃ اق اڂٸٻ ثڅ ـٔبیز غڃؼر ثب ټٿ ڀجڃؼی ٰڅ ثػڃای زیكی ـڂ اق ؼوز ثؽی _



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 340 

 ِؽایی سڃ ټ٥كٺ اٰڃ ٌؽ. زیكی ـڂ اقؼوز ڀٽیؽاؼٺ.؟

اٴف زیكی ـڂ ٨فاټڃي ڀٱفؼی؟ اٴف ڀشڃڀىشیٻ ڂاوڅ چٻ سّڃیف غڃة ثىبقیٻ؟ اٴف اڀش٭بٺ ؼٸؽاـڂ اقٺ ٴف٨شی؟  _

 اٴف ـڂ ٬ڃٸز ڀٽڃڀؽی اثفڂ ده ڀؽاؼی؟

 .ای ـڂ دیٍڃڀیٻ قؼ ڂ دیٍڃڀی ـڂی دیٍڃڀیٻ زىجڃڀؽڄ قیف ٸت قټكټڅ ٰفؼثڃوڅ 

 ټیٵی ٰڅ ـاضشیب ایٿ ثڅ. ٰځیٻ ټی ضٹً ثبچٻ ټٙٽئځٻ اټب ثؽڄ اٸشیبٺ قغٽبټڃ ثبي  وػشڅ ثٵٻ دبثڅ دبٺ _

 سٹػی ثڅ. ثٍڅ غشٻ اثفڂیی ثی ثڅ اغفي ڀٽیكاـٺ ؼٸجفٺ خڃپ ثڅ ٬ڃٸٻ قیف قؼپ ڀڅ اڀش٭بټٻ اچٷ ڀڅ ټٿ  .ڀیىز

 .ثؽیٻ ٨فِز چٽؽیٵڅ ثڅ ٌؽڄ یٱجبـٺ ثفای ثكاـ. سڃ بٺٰ

ٸجػځؽ قؼٺ. ثڅ اـاټً ڂ خؽیز ده ضف٦ چبي. ڀ٩ه ٠ٽی٭ی اق ٸجػځؽٺ قؼ. ـٔبیز ـڂ ٴف٨ز. ڀبٌځبغشڅ سفیٿ 

ٸجػځؽ ڂ ثٹڅ ٠ٽفٺ ـڂ ؼاؼٺ. ڀ٩ڇٽیؽٺ زٙڃـ غبٺ ضف٦ چبي ٌؽٺ یب ٩ِز غف ٌؽپ ثڅ غڃؼٺ ثؽٺ اټب ٌؽٺ. 

ڀٻ ثڅ یڅ ټجبـقڄ وػز ٰفؼ ؼ٠ڃر ڂ ا٠شٽبؼ دفاق چبي ضف٦ دٍز. ثكاـڄ  وفٺ سڃڀىز ٰالڄ ٴٍبؼ ڂ ؼٸځٍیځی

ثڃؼ. ټٿ چٻ ؼٸٻ ټی غڃاوز قڀؽٴی ٰځٻ ضشی اٴف ٰڃسبڄ ثبٌڅ یب ثڅ ٬یٽز ٠ب٫ٌ ٰفؼپ ټفؼی ٰڅ ڀىجز 

 ٫ٍ٠ سڃ ـڂ ؾچځً غب٘فار ڂ ثٍٻ ـ٤یجٻ ضفی٧ِ ټیؽڂپ، سڃ غڃاوز ټی  ثڇً ثی اضىبن ڀجڃؼٺ. ؼٸٻ

ڇً ؼاـٺ ثی ؼٸیٷ ڀیىز. ث ٰڅ ٍٍٰی ڂ ضه ایٿ ث٭جڃٸڃڀٻ غڃؼٺ ثڅ ټیػڃاوشٻ یؽٌب. ٰځٻ ٤ف٪ ٨فڀٵیه

ؼٸٻ ټی غڃاوز ایٿ ټفؼ؛ ایٿ قڀؽٴی ـڂ ٧ٍٰ ٰځٻ. ټٿ ثب غڃؼٺ چٻ ٸح ٰفؼڄ ثڃؼٺ...ؼٸٻ ټی غڃاوز سب 

اغفي ثفٺ. ٘ڃ٨بپ ڂ ؼٸجف ټی سڃڀىشٿ ټش١ٹ٫ ثڅ ټٿ ثبٌٿ. ټی سڃڀىشٻ اـاټً ایٿ غڃڀڅ ـڂ ثفای چٽیٍڅ ثڅ 

ڃؼٺ ثجز ٰځٻ. ټٿ اٴبچبڀڅ ټی ؼڂڀىشٻ ڂ ټی ٨ڇٽیؽٺ ٘ڃ٨بپ اق سفن ٴؿٌشڅ ڂ ٨فاټڃٌی غب٘فار ڀبٺ غ

سٹػً ثڅ ټٿ ثڅ ِڃـر ؼٌٽځً دځبڄ اڂـؼڄ سب ثڅ اـاټً ثفوڅ. اټب چیر زبـڄ ای چٻ ڀؽاٌشٻ غبڀڃاؼڄ ٺ ـڂ 

فؼٺ ڂ ڂاـؼ ٨٭ٗ ټی سڃڀىشٻ ثب ثبقیٵف ٬ڇبـی ٌؽپ ده ثٵیفٺ. ټٿ ثبیؽ چٽڅ زیكـڂ ثڅ اڂپ ثبالیی ټی وذ

  .٠ٽٷ ټی ٌؽٺ

 

 ....ثػً چ٩شٻ
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٧ٰ ؼوشٻ ـڂ ثڅ ٌٹڃاـٺ ٍٰیؽٺ ڂ ـڀٳ زبیی چب ـڂ ثفای ؼچٽیٿ ثبـ زٯ ٰفؼٺ. غڃي ـڀٳ ثڃؼ اټب ثب 

 ؼڂٰالٺ ثفای چځڃق اټب ثكڀٿ ِؽاٺ ٠فڂوی چف ټثٷ سب ثڃؼٺ ایىشبؼڄ ټځشٝف  ٴؿٌز یٯ ـثٟ وفؼ ٌؽڄ ثڃؼ.

ثی سبة  ٴ٩شٿ "ثبثب ثبثب" ڂ ټبټبپ ٨یٿ ٨یٿ ِؽای ٴبچی ٨٭ٗ ؛ثڃؼ وبٰز غڃڀڅ خڃ. ثڃؼپ ټڃڀؽڄ خٽٹڅ ڂ ضف٦

ؼٸجف ایٿ وٱڃر ـڂ ثفچٻ ټیكؼ. ټٕٙفة ٴڃٌڅ ڀبغځٻ ـڂ ټی خڃیؽٺ ڂ غیفڄ ثڅ وجؽ ٴٷ ثكـٴی ٰڅ ـڂی ادٿ 

 .ثڃؼ ڂ ؼیؽٺ ـڂ ټطؽڂؼ ټی ٰفؼ ٌؽٺ

 .ٴؿاٌشیٻ ادٿ ـڂ ٩فیڀ ؼڂ  ثڅ ٬ؽـی ثكـٲ ڂ غڃٌٵٷ ثڃؼ ٰڅ ڀشڃڀىشٻ ثب قڂـ ٰٽٻ اق ؼوشً ثٵیفٺ ڂ ثبالخجبـ

ؼٸجفچٻ دب دیر ٌٹڃاـي ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اق ثؽڂ ڂـڂؼٌڃپ اضىبن ٤فیجی ټی ٰفؼ. ثبثب ثبثب ټی ٴ٩ز ڂ و١ی ټی 

ٰفؼ دٍز دؽـي دځڇبپ ثٍڅ. چفؼڂ اق ایٿ ڂ١ٔیز ثڅ خبی ٴفیڅ غځؽڄ ٠ّجی ڂ اوشفوی سطڃیٷ چٻ ؼاؼیٻ. 

ـڂی وبؼٴی ڂ ڀب ثٹؽی ٸت قؼ...قٌشڅ؟ ڀڅ، ثی قیف ٸت ثب ٤ف٤فی ثڇً ٨ڇٽڃڀؽٺ ایٿ زیڅ غفیؽڄ؟...اڂپ چٻ اق 

ڀڇبیز قیجب ثڃؼ. ـقچبی ـڀٵی ثیٿ دیسٯ چبی وجك ضؽڂؼ ِؽسبیی ټی ٌؽپ ٰڅ ثڅ قیجبیی زیؽڄ ٌؽڄ ثڃؼپ ڂ 

ثڅ ٌٱٷ ؼڂ ٬ٹت قـؼ ڂ ٬فټك ؼـٰځبـچٻ اڂټؽڄ ثڃؼپ...٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ وجؽ ٴفڂپ ڂ سٱی ثڃؼ اٴف چٽڅ زیك ٠بؼی ثڃؼ 

 .ڄ ٌیفیځی اق ایٿ وجؽ ٴٷ ټی ٌؽاضىبن ٤فڂـ ټی ٰفؼٺ ڂ غب٘ف

قیف ڀٵبڄ وځٵیٿ دؽـ ڂ ټبؼـ س١بـ٦ ثڅ ڀٍىشٿ ٰفؼٺ. ڀڅ ټبټبپ ڀڅ دؽـ ضشی ثڅ اوش٭جبٸً ڀیڃټؽپ ڂ ؾـڄ ای اق 

 ـڂ ٰفؼ ڀٽی خفار دؽـ سفن اق چٻ ټبټبپ. ثڃؼ ڀٍىشڅ ٘ٹجٱبـچب  خبٌڃپ سٱڃپ ڀػڃـؼپ. دؽـ اق اڂٶ ټثٷ

ي ـڂیی ٌڃڀڅ ثبثب ـڂ ثب اضشفاٺ ثڃویؽ ڂ غڃ ثب ٌؽ غٻ اڂپ اټب .ثڃؼ ٰفؼڄ والٺ ثڇً وف ثب ٨٭ٗ ثؽڄ ڀٍڃپ

والٺ ٴفټی ٰفؼ. وف ټبټبپ چٻ اق ـڂی زبؼـ ـڀٵی ثڃوڅ ٰڃسبچی قؼ ٰڅ چ٫ چ٫ ټبټبپ ثٹځؽ ٌؽ ڂ زبؼـ ـڂ 

ِڃـسً ٍٰیؽ. ټ١ؿة اق ـ٨شبـ غبڀڃاؼڄ ثڅ وف٠ز سڃ اٌذكغڃڀڅ ټطڃ ٌؽٺ. ثب ایځٱڅ ټی ؼڂڀىشٻ ټطبٸڅ ِؽاٺ 

 .ؽڂاـاڀڅ ټځشٝف ثڃؼٺ سب ٰڃسبڄ ثیبپ ڂ ضؽا٬ٷ ټبټبپ ثڅ خبڀجؽاـی اق ټٿ ثبة ِطجز ـڂ ثبق ٰځڅثكڀٿ؛ اټب اټی

ڀٵبچی ثڅ ٜبچفٺ ٰفؼٺ...ٰز ڂ ٌٹڃاـ ٌٱالسی سځٻ ثی ڀڇبیز ٜفی٧ ڂ غڃي ٨فټٻ ٰفؼڄ ثڃؼ. ـڂوفی ٰفټٻ 

ـؼ ضبٶ ٌؽٺ. ـڂ ٰٽی ٴفچً ـڂ ٌٷ سف ٰفؼٺ ڂ ؼـیٯ سّٽیٻ اڀی ویځی ـڂ ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ثىٻ اهلل ٴڃیبپ ڂا

 .اڂڀ٭ؽـ ٠كر وفي ڀؿاٌشڅ ثڃؼپ ٰڅ ٬ىٽز دؿیفایی ڂ ثبال غڃڀڅ ثځٍڃڀً

 ثب ټؽاٺ ڂ ثڃؼ  وفي ـڂ دبییٿ ٴف٨شڅ ثڃؼ ڂ ثب ؼوز دٍز ؼوز ؼٸجف ـڂ ڀڃاقي ټی ٰفؼ. دیٍڃڀیً غیه

 .ثڃؼ ٌؽڄ ٰال٨څ ڂ ٠ّجی ټڃخڃؼ ڂ١ٔیز اق  ڂ ټ١ؿة  ټٿ اق ثؽسف. ٴف٨ز ټی ـڂ ٠ف٬ً ای دبـزڅ ؼوشٽبٶ
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 .چیدبپ ؼٸجف ڀٵبچً ثڅ ټٿ ا٨شبؼ اق

 ...والٺ_

 .والٺ ثی ټ١ځی ثڃؼ ٨٭ٗ اق ڀٵبڄ زفا٤ڃڀی ڂ دفسطىیځً چڃٶ ڂ ؼوشذبزڅ ٌؽٺ

ٸت چبي ثب ٸجػځؽڄ ا٘ٽیځبپ ثػً ڂ دف ټطجشی اق چٻ ثبق ٌؽ. ؼٸجف ثب ؼیؽپ ټٿ سڃ ث٥ٹً سٱڃپ غڃـؼ ڂ ٬ّؽ 

 .ٹً ثیفڂپ ثیبؼدبییٿ اڂټؽپ ڂ ثبقیٵڃٌی ؼاٌز ٰڅ ټطٱٻ ٴف٨شً ڂ ڀكاٌز اق ث٥

ثبثب اق ٌٵ٩شٿ زڇفڄ ي ثڅ ٘ف٨ٻ وفزڃغڃڀؽ. اغٽً ٠ٽی٫ سف ٌؽ ڂ ٘ڃـی دڃقغځؽ ِؽاؼاـی قؼ ٰڅ غدبٸز 

 ای ـاثٙڅ ڂ س٭ّیفٺ ثی ثڃؼ ٌؽڄ ـڂٌٿ س٭فیجب  قؼڄ ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ٌؽٺ. ثب ایځٱڅ ـأی ثڅ ایٿ اقؼڂاج ثڃؼپ ڂ

 .ثڃؼپ ٴف٨شڅ ؼٶ ثڅ ٰیځڅ ثبقچٻ اټب ڀجڃؼڄ؛

 چٻ ثڅ ـڂ اخجبـی ټدٹه ایٿ  سڃ خڃڀٻ ڀٍىز ثڅ وٽز دؽـ ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ. چفاپ ټځشٝف ثڃؼٺثب ؼٸڇفڄ ای ٰڅ 

 .ڀیىز ثفؼاـ ؼوز ڀكڀڅ ٘ڃ٨بپ ثڅ ـڂ ؼٸً چبی ضف٦ سب ؼڂڀىشٻ ټی ڂ ثكڀڅ

غٻ ٌؽٺ ڂ ویځی ـڂ ټ٭بثٹً ٴف٨شٻ. ضشی ثڅ اضشفاٺ ؼغشفي ٸجبن ټځبوت ڂـوٽی سفی ڀذڃٌیؽڄ ثڃؼ. ز٭ؽـ اق 

 .ٺ ڂ ټبټبپ ضفَ غڃـؼایٿ ثبثز غدبٸز ٍٰیؽ

ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچٻ ٰځڅ ؼوشٻ ـڂ ده قؼ ثڅ ٘ڃـی ٰڅ ڀكؼیٯ ثڃؼ ویځی ٰح ثٍڅ ڂ زبیی چب ـڂی قټیٿ 

 .ثفیكڄ

ثفای خٹڃٴیفی اق ـیكي اٌٯ چبٺ ٸت ٴكیؽٺ. خٹڃ ٘ڃ٨بپ ڀٽی غڃاوشٻ ایځ٭ؽـ اثفڂـیكی ثٍڅ اټب ټٿ چځڃق 

ؼـ ایٿ ؼڂچ٩شڅ سڃ غڃڀڅ ٺ ٌت ـڂ ِجص ٰځٻ ڂ  غبڀڃؼڄ اٺ ـڂ ڀٍځبغشڅ ثڃؼٺ. چٽیٿ ٰڅ ـٔبیز ؼاؼڄ ثڃؼپ

 .ټش٭ب٠ؽ ٌؽڄ ثڃؼپ ٘ڃ٨بپ دب ثڅ ایٿ غڃڀڅ ثكاـڄ ثبیؽ ټی ٨ڇٽیؽٺ زڅ ڀ٭ٍڅ ای ؼـ وف ؼاـپ

غڃي ثیځبڀڅ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ وٱڃر ایٿ ؼڂ چ٩شڅ ڂ ٬ڇفڄ ٌڃپ ثفای سځجیڅ ٺ ٩ٰبیز ټی ٰفؼ. اټب ڀبـاضشی ڂ ثبؼ 

ڄ ثڃؼ ټبؼـ ٘ڃ٨بپ قټیٿ ٴیفڄ ڂ چیر اغشیبـی اق غڃؼي ڀؽاـڄ. ثڅ ٰفؼپ دؽـ اق ؼڂ ـڂق دیً ثڃؼ ٰڅ ټشڃخڅ ٌؽ

چفثڇبڀڅ ای ٬ّؽ ثفچٻ قؼپ ایٿ ټفاوٻ ـڂ ؼاٌز اټب ثڅ اِفاـ ټبټبپ ڂ ټٿ ـأی ٌؽڄ ثڃؼ ثب او٩ځبٮ سفیٿ 

 .ضبٸز ټٽٱٿ ایٿ غڃاوشٵبـی ـڂ ثفٴكاـ ٰځڅ
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ثڇٻ ٨ڇٽڃڀؽ اق سفوً ڀٽیشڃڀڅ زبی ٬جٷ اق ایځٱڅ ثڅ ټبټبپ ثفوٻ ڂ زبی س١بـ٦ ٰځٻ ثب زٍٻ ڂ اثفڂ ثڅ دؽـ 

ثفؼاـڄ. ـ٨شبـچب ڂ ؼوز ثڅ ؼچٿ ثڃؼپ ټبټبپ ثؽسف ٠ّجیٻ ټی ٰفؼ. اڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ سب ؼڂچ٩شڅ دیً غڃؼٌڃپ 

 ....ـأی ثڅ ایٿ اقؼڂاج ثڃؼپ ڂ ٨٭ٗ ټی غڃاوشٿ اق ٘ڃ٨بپ قچفڄ زٍٻ ثٵیفپ اټب ضبال

٘ڃ٨بپ زفغیؽٺ. زٍٻ اقٺ ثفڀٽی ؼاٌز ڂ ثب ٸجػځؽڄ سٹػی ٰڅ غڃاڄ ڀبغڃاڄ ـڂی ٸت چبٺ ڀٍىز ثڅ وٽز 

 .زڇفڄ ي ثب سٽڃٺ سالًٌ ٴف٨شڅ ڂ ٤ٽٵیٿ ثڅ ڀٝف ټیڃټؽ. ؼوشٻ اق غدبٸز ڂ اوشفن ټی ٸفقیؽ

ث٥ٓ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ چبٸڅ ای اق اٌٯ سڃ زٍٻ چبٺ ټٍػُ ثڃؼ اٴف ٘ڃ٨بپ ڀجڃؼ ثبثز ـ٨شبـ غبڀڃؼڄ ٺ چبی 

ڃڀڅ ـاڄ ؼاؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ ثشڃڀٻ ثڅ سځڇبیی ټدٹه ـڂ ثڅ چبی قیفٴفیڅ ټیكؼٺ. ټٵف ټٿ زځؽثبـ غڃاوشٵبـ ثڅ ایٿ غ

ؼوز ثٵیفٺ. اق چٽڅ ثؽسف ؼٸیٷ ایٿ ـ٨شبـڂ سڃچیٿ چبٌڃپ ـڂ ټی ؼڂڀىشٻ ڂ ثؽسف ٠ؿاة ټی ٍٰیؽٺ. ٘ڃ٨بپ اق 

چٽڅ خب ثی غجف ٴٽبپ ټی ٰفؼ ٠ٹشً دػً ٠ٱىبوز ڂ ؾـڄ ای چٻ ٌٯ ڀٽی ٰفؼ ٠ٹز ټبؼـ دیف ڂقټیٿ 

 .ٴیفي ټی سڃڀىز ثبٌڅ

 .ٻ ٌؽٺ ڂ ثب ِؽای ټفس١ٍی ث٩فټبییؽی ٴ٩شٻثڅ ٘ف٨ً غ

اڂپ ثف٠ٱه ټٿ ٜبچفی چٻ ٌؽڄ ٸجػځؽڄ ٠ٽی٭ی ثڅ ـڂٺ دبٌیؽ ڂ ٨ځدڃپ زبیً ـڂ ثفؼاٌز ڂ ؼوشز 

 .ؼـؼڀٱځڅ ٤ٹیٝی ٴ٩ز

ٰبي چیر ڂ٬ز ڂاوً ٌفٖ ایٿ ـوٻ ڂ ـوڃټبر ـڂ ڀٽی قاٌشٻ. غبڀڃؼڄ ٺ ٠ٹځب ؼـ ایٿ ٌفایٗ سځڇبٺ ٴؿاٌشڅ 

ٰڅ ڂاوً وبغشڅ ثڃؼپ سڃ ؼٸٻ ـغز ټی ٌىشٿ . ویځی ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ ڂ  ثڃؼپ. ڀٵفاپ اق ٨ٕب ڂ خڃی

ڀكؼیٯ سفیٿ خب ثڅ ٘ڃ٨بپ ثفای ڀٍىشٿ اڀشػبة ٰفؼٺ. ڀٽیؽڂڀٻ زفا اټب ؼـٰځبـ اڂپ ثیٍشف اضىبن ـاضشی ټی 

ٰفؼٺ ڂ اق اوشفوٻ ٰبوشڅ ټی ٌؽ. ٴڃٌڅ چب ٰشٻ ـڂ ـڂی ـڂپ دبٺ ٍٰیؽٺ ڂ اڀٵٍز چبٺ ـڂ ټٕٙفة ثڅ چٻ 

 .فؼٺ٩٬ٷ ٰ

 سب اڂٶ اق ټبؼـٺ. ثڃؼ قؼڄ چبي ٸت ثڅ غبټڃٌی ټڇف  دؽـ اڀٵبـ اڂټؽڄ ثڃؼ ټفاوٻ ٠كا ثب اغٻ وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ

ثڃؼ.  ٰفؼڄ ثؽسف ـڂ خڃ ټٿ ضٕڃـ ڂ ڀٽیكؼ ضف٨ی ٰىی. ـیػز ټی اٌٯ ضىفر ثب ڂ ثڃؼ ؼٸجف قڂٺ ڀٵبچً اغف

یؽپ اِٷ ټٙٹت ـڂ ؼاٌز ڂ ثب اٴف ڀ٩ف وڃٺ ڂ ٤فیجڅ ای ټثٷ ضدشی ضٕڃـ ؼاٌز ضؽا٬ٷ خفار دیً ٍٰ

قثڃپ زفة ڂ ڀفټی ټدٹه ـڂ ثڅ ؼوز ټی ٴف٨ز. ٘ڃ٨بپ ؼڂـڂق دیً قټبڀی ٰڅ سٽبن ٴف٨شڅ ثڃؼ ثبثز 
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چٽبچځٵی ٬یؽٰفؼڄ ثڃؼ ٌفایٗ ټبؼـي ټىب٠ؽ ڀیىز ڂثبالخجبـ ثبیؽ ثڅ سځڇبیی ثیبؼ اق ٘ف٦ ټبؼـي چٻ 

 .٠ؿـغڃاچی ٰفؼڄ ثڃؼ

ټبؼـي ثڇشف ثٍڅ ٰڅ ٴڃیب ٘ڃ٨بپ ټدجڃـ ټیٍڅ دٍز سٹ٩ٿ چٽڅ دؽـچٻ ٬ّؽ ٰځىٹی ټفاوٻ ـڂ ؼاٌز سب ضبٶ 

 .زیك ـڂ اق ڂ١ٔیز ټبؼـي ثٵڅ

 سڃ ـڂ غڃڀِٽڃپ ـڂق ٌجبڀڅ ؼڂ  ثب ایٿ ڂٟٔ دؽـ ثؽسف ٸح ڂ سفي ٰفؼڄ ثڃؼ. یٯ ٌجڅ ڀٝفي ٠ڃْ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ

 .بؼـي قټیٿ ٴیفڄ ڂ ٴفیڅ چبی ټبټبپ ٰڅ ِجفٺ ـڂ ٸجفیك ٰفؼڄ ثڃؼټ ایځٱڅ اق ٰفؼ ٌیٍڅ

چٻ ٰىی ٬ّؽ ٌٱىشٿ ایٿ وٱڃر ـڂ ڀؽاٌز. ؼٸجفچٻ ثڇبڀڅ ټی ٴف٨ز ڂ ؼڂوز ؼاٌز ثڅ ٜف٦ چځڃق 

 ـیكي چبی ڀ٫ ڀ٫ ڂ ٍٰٽٱً ایٿ اق غىشڅ ٘ڃ٨بپ  ٌیفیځی غبټڅ ای ٰڅ ـڂی ټیك ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ ؼوز ثكڀڅ.

 ...ثبثب ثٍیٿ: سڃدیؽ ڂ ڀٍڃڀؽي دبي ـڂی ټطٱٻ ٜفی٩ی اغٻ ثب

زىجیؽ. اق ایځٱڅ ثڅ غب٘ف خڃ ؼ٠ڃاي ٰفؼڄ ثڃؼ ڀبـاضز ٌؽٺ ڂ ثی ؼٸجف ٸت ڀبقٰی زیؽ ڂ ثڅ ٩٬ىڅ ویځڅ ي 

 اٌبـڄ ٌیفیځی ٜف٦ ثڅ ای ثسٵبڀڅ ٸطٿ ثب ڂ ٴ٩شٻ ؼٸجفـڂ ؼوز ٸجػځؽی ثب ڂ ٌؽٺ غٻ ټبټبپ  سڃخڅ ثڅ ڀٵبڄ

 :ٴ٩شٻ  ٰفؼڄ

 ؼغشفټڃپ ٌیفیځی ټیػڃاؼ...؟ _

ؽ ټ٭بثٷ ٜف٦ ٌیفیځی اڀٵٍز ثڅ ؼچٿ ثب ؼٸجف ڀفٺ ٌؽڄ اق ث٥ٷ دؽـي دبییٿ اڂټؽڂ ثب سبسی سبسی اـڂٺ ڂ ثب سفؼی

ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ټبټبپ ڂ دؽـ ایىشبؼ. سڃ ایٿ چیفڂ ڂیف ڂخڃؼ ؼٸجف ٤ځیٽز ثڃؼ ٸجػځؽڄ چفزځؽ ټطڃی ثڅ ـڂی ٸت 

 .چبٺ ټی اڂـؼ. دیفاچٿ دفڀىىیً ثب ٰز ڂ ٌٹڃاـ وڃـټڅ ای ڂدیفاچٿ اثی ڀ٩شی دؽـي وز ٌؽڄ ثڃؼ

ب زٍٻ چبی زفا٤ڃڀی ٌؽڄ ڀٵبچً ـڂ ثڅ وٽز دؽـي زفغڃڀؽ ٜف٦ ـڂ ثبال ثفؼٺ ڂ خٹڃي ٴف٨شٻ ؾڂ٪ قؼڄ ث

ٴ٩ز. ثڅ ـڂي ٸجػځؽ قؼٺ اق ایٿ اخبقڄ  "ثفؼاـ ثبثبخڃڀی "سب اخبقڄ ثٵیفڄ ٰڅ ٘ڃ٨بپ ثب ٸجػځؽڄ ټطڃ غىشڅ ای 

ؼاؼپ ڂ ٸطٿ ٤فیجی ٰڅ ِؽاي ؼاٌز. غىشڅ ڂ ٰال٨ٵی ِڃـسً ـڂ ٬فټك ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ټٙٽئځٻ ٨ٍبـي ثبال 

 .قؼڄ ثڃؼ
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ٸجف ثب ؼوز چبی ٰڃزیٱً ڂوٗ ٌیفیځی چب قؼ ڂ یٱی ثفؼاٌز. ټ٭بثٷ ؼچځً ٴف٨ز ڂ ٴبق ثی ټ١ٙٹی ؼ

 ؼوشٽبٶ ثب اـڂٺ. ٌؽ ؼٸٻ سڅ اق غځؽڄ ثب٠ث ٰڅ ثڃؼ ٌؽڄ  ټطٱٽی ثڇً قؼ. ِڃـسً ثڅ ثبڀیڅ ای دف غبټڅ

 .ٌؽٺ ټی ي ِؽ٬څ ٬فثڃپ ڂ ٰفؼٺ ِڃـسً ٰفؼپ دبٮ ثڅ ٌفڂٞ

 .ٰفؼ غڃڀڅ ؼڂـ  ق دؽـي ٨بِٹڅ ثٵیفڄ ٌفڂٞ ثڅ ـاڄ ـ٨شٿچٽیٿ ٰڅ غیبٸً ـاضز ٌؽ ټیشڃڀڅ ٰٽی ثیٍشفا

 

 :دؽـٰڅ سٽبټب ٌبچؽ ٫ٍ٠ ټٿ ثڅ ؼٸجف ثڃؼ دڃقغځؽڄ ِؽاؼاـی قؼ ڂ ـڂثڅ ٘ڃ٨بپ ٴ٩ز

ثب یڅ ثسڅ دب ٌؽی اڂټؽی غڃڀڅ ټٿ... ؟ ټیكاٌشی زځؽ ڀ٩فؼیٵڅ ٺ ِی٥څ ټی ٰفؼی...زځؽسب ؼیٵڅ ٺ ده ټی _

 .ا٨شػبـ ایځدب ټی ٌىشیاڀؽاغشی ڂ اثفڂ ؼغشفټڃ ټیجفؼی ڂ ث١ؽ ثب 

٘ڃ٨بپ ټش١دت اق ٸطٿ دؽـ ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ټٿ ٰڅ اة ٌؽڄ ٸت ټی ٴكیؽٺ ٰفؼ. ٰٽی ڂ٩٬څ ای اڀؽاغز سب خٽٹڅ 

 :چبی دؽــڂ دبییٿ ثبال ٰځڅ. ثب خىبـسی ٰڅ سڃ زٍٻ چبي ثڃؼ سڃ ټفؼټٯ چبی ٬فټك دؽـ غیفڄ ٌؽڄ ٴ٩ز

اټب اٴف ٌٽب اخبقڄ ثؽیٿ...ټیػڃاٺ ؼغشفٌٽب اڂٸیٿ ڂ اق اڂٸی غیفی ڀؽیؽٺ ا٬ب اؾیٿ ٰڅ دځبڄ یٱی ؼیٵڅ ٌؽٺ؛ _

 .اغفیځً ثٍڅ

س٭فیجب خڃاة ڂ ـ٨شبـ ؼڀؽڂپ ٌٱځی ټطىڃة ټی ٌؽ ټبټبپ زبؼـي ـڂ ثڅ ٸت ٴف٨ز ڂ اغٻ دؽـ ٌؽر ٴف٨شڅ 

 .ٸت ثبق ٰفؼ سب ضف٨ی ثكڀڅ ٰڅ ٘ڃ٨بپ ثب ثبال ثفؼپ ؼوشً ټبڀٟ ٌؽ ڂ ثب ِؽای ـوب اؼاټڅ ؼاؼ

 سّٽیٽی چف ٌٽب ث١ؽ. ثٍیٻ ټ١ف٨ی چٻ ثڅ ای قټیځڅ دیً ثؽڂپ غڃاوشٵبـ ڃاپ٠ځ ثڅ اڂٶ  اخبقڄ ثؽیٿ _

 .٨فڀٵیه ڀڅ ڀڅ؛ ټیٵٻ ټٿ ڀڅ، زفا ڂ زڃپ ثی ٴف٨شیٿ

ثب وٱڃر دؽـ ٰٽی اق اوشفوً ٰٻ ٌؽ ڂ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ىً ؼڂزځؽاپ. وفخبي خبثڅ خب ٌؽ ڂ ثب ٍٰیؽپ 

 :ؼوشٽبٶ ـڂی دیٍڃڀیً ٴ٩ز

ڀٻ ثؽڂپ ثكـٴشف...چٽىفاڂٸٻ... غت، ٨بټیٷ ثڃؼپ... ٠ٽڃٺ چٻ دؽـٺ ثڃؼ چٻ ټٿ اڂٸیٿ ثبـڄ غڃاوشٵبـی ټیفٺ اڂ_

 . ثكـٴشفٺ...ټبؼـٺ وفضبٶ سف ثڃؼ ڂ ټیشڃڀىز ضف٦ ثكڀڅ
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ټفاوٽی ڀؽاٌشٻ...ڀڅ غڃاوشٵبـی  _ثب ٸجػځؽڄ سٹػی ڀٵبچً ـڂ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغڃڀؽ؛ ټػب٘جً ټٿ ٌؽٺ_

 .څ ـأی اپؼـوز ضىبثی ڀڅ ٠فڂوی ٰڅ ثڅ وفاڀدبٺ ثفوڅ. ٨ٱف ټی ٰفؼٺ چٽ

ایځب ـڂ ڀٽیٵٻ سب ثطث _ڀٵبچً ـڂ ثڅ دؽـٺ ؼاؼ ڂټٿ ټبر اڂپ ضىفر ِؽاي ثڅ ڀیٽفغً غیفڄ ٌؽٺ _

قڀؽٴی ٴؿٌشڅ ٺ ـڂ دیً ثٱٍٻ. ټیػڃاٺ ثؽڂڀیؽ ټځٻ ثبـ اڂٸٽڅ ؛ ضشی اٴف یڅ ثسڅ سڃ ث٥ٹٻ ثبٌڅ ڀٽی ؼڂڀٻ 

ؽ ا٬ب اؾیٿ سب ث١ؽچب ڀڅ ضىفسی ثفای ایځٙڃـ ټفاوٻ چب زڅ ٌٱٹیڅ زڅ ٬ڃا٠ؽی ؼاـڄ...اقسڃپ ټیػڃاٺ ثكـٴشفی ٰځی

 .ټٿ ثٽڃڀڅ ڀڅ ٨فڀٵیه

 :ڀ٩ىی ٴف٨شڅ ثؽڂپ ایځٱڅ وفي ـڂ ثبال ثیبـڄ ڂ زڇفڄ ٴف٨شڅ ڂ ثبؼ ٰفؼڄ دؽـ ـڂ ثجیځڅ ٴ٩ز

اټٍت ثڅ غڃؼٺ ایٿ خىبـسڃ ؼاؼٺ ا٬ب اؾیٿ ؼغشفسڃپ ـڂ غڃاوشٵبـی ٰځٻ. ٌفایٗ ٨فاچٻ ٰفؼپ یڅ قڀؽٴی  _

یٿ ڂ ؼـاټؽ ڂ ٰبـی ٰڅ اوبیً ڂ ـ٨بڄ ؼغشفسڃپ ـڂ سبټیٿ ټیٱځڅ. اغال٪ ڂ ڀىجشب غڃة ـڂ ؼاـٺ. غڃڀڅ، ټبٌ

 .ـ٨شبـچٻ ثب یڅ ٌځبغز ڀىجی ثڇً ـویؽیٻ ث٭یڅ ٌٻ سب قیفیڅ و٭٧ قڀؽٴی ڀٱځیٻ ؼـًٰ ڀٽیٱځیٻ

ټٱثی ٰفؼ. ڀفټی ٰڅ دٍشً ؼڀیب سفؼیؽ ڂ ؼٶ ؼٶ ٰفؼپ ثڃؼ سڃ زٍٻ چبی دؽـ ؼیؽڀی ثڃؼ. ټبټبپ اڀٵٍز ثڅ 

 .ڃ٨بپ زٍٻ ؼڂغشڅ ثڃؼ ٰڅ ز٭ؽـ ٬ٍځٳ ڂ ټطٱٻ ٰٹٽڅ چب اق ثیځٍڃپ چدی ټی ٌؽؼچٿ ثڅ ٸت چبی ٘

ڀٽیػڃاٺ ٰبـی ٰڅ ٰفؼٺ سڃخیڅ ٰځٻ. اټب ثڇشف اق ټٿ ټی ؼڂڀیؽ ٬ّؽ ڂ ڀیشٻ زی ثڃؼ اٴف ټی غڃاوشٻ ٨٭ٗ _

 ... اثفڂٰىی ـڂ ثجفٺ ایځدب ڀٍىشڅ ثڃؼٺ. ټٿ

 :٠ف٪ ـڂی دیٍڃڀیً ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب ض٩ٛ اـاټً ٴ٩ز

 .ؽٴی ٰځٻټیػڃاٺ قڀ_

اق ڀٵبڄ ټٍشب٪ ڂ سطز سبثیف ٴف٨شٻ ٰڅ ثب ٴڃڀڅ چب ٴٹٵڃپ سٽبٌبي ټی ٰفؼ ڂ ټځشٝف اؼاټڅ ڂ غبسٽڅ ثطث ثڃؼ 

 .دؽـ دڃقغځؽ قؼ ڂ زٍٻ سڃ زٍٽً ٌؽڄ وفی ټشبو٧ سٱڃپ ؼاؼ

ٰبـسڃ سڃخیڅ ٰځی؟! ټ١ٹڃٺ ڀیىز سڃ ٌڇف ٤فیت زڅ ثالیی وفي اڂـؼی ٰڅ ِؽاي ؼـ ڀٽیبؼ. االڀٻ اق  _

 .فؼٺ ایځدب ڀٍىشی ټیؽڂڀٻ ٰڅ ټیػڃای اثفڂسڃ ده ثٵیفیثىشٿ ؼچٿ ټ
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ٴڃي چبٺ ؼا٢ ٰفؼڄ زٍٻ چبٺ ـڂ ٠ّجی ثبقڂ ثىشڅ ٰفؼٺ. ثڅ ٘ف٦ ټبټبپ وفزفغڃڀؽٺ. سٽبٺ ؼـؼڂ ؼٶ چب ڂ 

ٴ٩شڅ چبٺ ـڂ ٧ٰ ؼوز دؽـ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ. ټبټبپ ٸت ٴكیؽڄ زبؼـي ـڂ ټٕٙفة خٹڃ ٍٰیؽ ټشڃخڅ ڀٵبڄ 

 ه زڅ ثفؼاٌشی ٰفؼڄ ثڃؼپ؟غّٽبڀڅ ڂ ؼٸػڃـٺ ٌؽ. ثب ؼڂسب ٠ٱ

 :٘ڃ٨بپ غڃڀىفؼ سف اق ٬جٷ غڃؼي ـڂ ڀجبغز ڂ سڃ زٍٻ چبی دؽـٺ قٶ قؼڄ ٴ٩ز  

ټٿ ثب ـٔبیز ٨فڀٵیه ایځدبٺ... چف ـاثٙڅ ای چٻ ثڃؼڄ ثڅ خك دػً اڂپ ٠ٱه چب ثب چڃي ڂ ؼـایز _

    .غڃؼي ثڃؼڄ. ثفای ده ٴف٨شٿ اثفڂټٻ غڃؼي ٬جڃٶ ٰفؼڄ چٽفاچٻ ثٍڅ

ف ثڅ وٽز ٘ڃ٨بپ اڂټؽ ڂ اق اوشیٿ ٰشً ـڂ ٴف٨ز سب ثٹځؽي ٰځڅ. ټیػڃاوز زیكی ـڂ ؼـ چٽیٿ ضیٿ ؼٸج

 .ڀبټ٩ڇٽڃی ټی ٴ٩ز "دبٌڃ دبٌڃ"ثڇً ڀٍڃپ ثؽڄ ڂ 

دؽـٰڅ ٴڃیب ثڇبڀڅ ؼوشً اڂټؽڄ ثڃؼ ڂ اق ایٿ ض٫ ثڅ خبڀجی ٘ڃ٨بپ ٠ّجی ڂ ضفِی ٌؽڄ ثڃؼ ڀٽی سڃڀىز 

ٿ چٻ ضف٦ چبٺ ـڂ ثب ٘ڃ٨بپ قؼڄ ثڃؼٺ. زځؽ ټػبٸ٩شی ٰځڅ زڃپ ٬جال غڃؼي ټٿ ـڂ دیٍٱً ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ټ

ثبڀیڅ ثڅ ٰٹځدبـ ـ٨شٿ ؼٸجفڂ ٘ڃ٨بپ ٰڅ ثب اـاټً ثبچً ِطجز ټی ٰفؼ ڀٵبڄ ٰفؼ ٘ڃ٨بپ ثی ضڃان ڂ ثی 

 :٬ّؽ ثڅ ؼٸجف ٴ٩ز

 .ثڅ غبٸڅ ٨فڀٵیه ثٵڃ_

 ـڂ ڂ ؼیؽی؟ ی١ځی ٰفؼ ڂضٍشځبٰی ٤فڄ زٍٻ ټٿ ٘ف٦ ثڅ ټیىبثیؽ چٻ ـڂ ٨ٍبـ  ثب ؼڀؽڂپ چبی ٰڅ اق ٨فٖ  

 :ٴ٩ز ای ٴكڀؽڄ ٸطٿ ثب ٘ڃ٨بپ ثڅ

 اثفڂټڃ اثفڂٌڃ ثییځٻ ثبیؽ ؼیٵڅ ز٭ؽـ. ٰځی وڃاوش٩بؼڄ اقي ټیػڃای..ثىبقی  ٸَٹـڅ  ټیػڃای اق ؼغشفٺ _

 .ڀكاٌشی؟ چیسی اقي ڂ ـیػشی

٘ڃ٨بپ ٸجڇبي ـڂ ټطٱٻ ـڂی چٻ زىجڃڀؽ ڂ ؼـ وٱڃر ڂ ثب ِڃـر خٽٟ ٌؽڄ ؼٸجفڂ ـڂی دبچبي ڀٍڃڀؽ سب 

  .ؼیٵڅ سٱڃپ ڀػڃـڄ

 ثبقڂ ټطٱٻ ـڂ چبي زٍٻ. ؼڂغز ټی دؽـ چبی ٸت ثڅ ـڂ ڀٵبچً ٨٭ٗ ٰفؼ؛ ڀٽی ڀٵبچٻ دؽـ ـڂی ثڅ اڂٶ  اق

 :ٴ٩ز ڀبـاضز ڂ ٴف٨شڅ ِؽای ثب ڂ ٰفؼ ثىشڅ
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سٽبٺ قڀؽٴیٻ ؼغشفٺ ڂ ټبؼـټٻ. چٻ ٌٽب چٻ ٨فڀٵیه اق ڂ١ٔیشٻ ا٘الٞ ؼاٌشیٿ. ـڂقی ٰڅ ثڅ ٌفٰز  _

 .قؼڄ ٌؽ اڂټؽیٿ ڂ ؼوز ـڂٺ ثٹځؽ ٰفؼیٿ سٽبٺ ضف٨ب

و١ی ټی ٰفؼ ثب اضشفاٺ خڃاة دؽـ ـڂ ثؽڄ. ټی ؼڂڀىشٻ ز٭ؽـ ـڂي ٨ٍبـڄ...دؽـاٴف ڀیً چٻ ټیكؼ ٸطٿ ڂ 

ِؽای خؽی ڂ ٰٹ٩شً قغٽی ٰڅ ـڂی ٬ٹجز ټیكؼ ـڂ زځؽیٿ ثفاثف ټی ٰفؼ. ٶَ ٸڅ ثسڅ ر ـڂ زځبپ ثٹځؽ ٴ٩ز 

 .ٌؽٰڅ ؼٸجف اڀٵٍز ثڅ ؼچٿ اق وفخبي خٻ ڀػڃـؼ ڂ ثب سفن ڂ ٸفق ثڅ دؽـ غیفڄ 

 ټبؼـسڃ ٰی خٽٟ ټیٱځڅ اڂڀٻ ڀیبق ثڅ ٌځبوځبټڅ ؼاـڄ؟_

 اق دؽـ ایځٱڅ  ټبؼـ چ٫ چ٫ ـیكی ٰفؼ ڂ زبؼـي ـڂ سب ـڂی ِڃـسً ٍٰیؽ. ټڃخی اق ڂضٍز سڃ ؼٸٻ ا٨شبؼ.

جف ؼاٌز ثؽسف ڀٵفاڀٻ ٰفؼ. زٍٻ چبٺ ٴفؼ ٌؽ ڂ ثبال وفٺ یڅ ٠الټز وڃاٶ ٴځؽڄ دؽیؽاـ ٌؽ. غ زیك چٽڅ

اج ؼاؼڄ ثڃؼٰڅ ضبال دٍیٽڃپ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ټبؼـي ـڂ ثڇبڀڅ ټی ٰفؼ ؟ زفا ټٿ اق وفزی ـٔبیز ثڅ ایٿ اقؼڂ

 خفیبپ ٌفٰز ثڅ خك زیكی ٰڅ ضدشی ثڇٻ ٴ٩ز ثی ا٘الٞ ثڃؼٺ؟

  .ٰىی ڀیىز. سٽبٺ ټىئڃٸیز اڂڀب ثب ټځڅ ٠ڇؽڄ ثڅ  ټىئڃٸیز ؼٸجفڂ ټبؼـٺ_

ڂ خڃڀڅ ؼٶ قضٽز ټبؼـي ـڂ ټی  ثفٴٍز ڂ ڀٵبچٻ ٰفؼ. ؼا٤ڃپ ثڃؼ. ټی ٨ڇٽیؽٺ ڂ ؼیؽڄ ثڃؼٺ ز٭ؽـ ثب اضشفاٺ

 .ٰفؼ ټی دبٮ ـڂ ِڃـسً چفخٽٹڅ ثب ٰڅ ثڃؼ وػشً  ٍٰیؽ ټی ٨ڇٽیؽٺ ڂ ټی ؼیؽٺ ز٭ؽـ قؼپ ایٿ ضف٦

ٰبي اِال ایٿ ټفاوٻ ټىػفڄ ڀجڃؼ یب ٘ڃ٨بپ ثڅ ٴڃڀڅ ؼیٵڅ ای ثب دؽـٺ اٌځب ټی ٌؽ ثبایځٱڅ اٌشجبڄ غڃؼي 

فؼڄ ثڃؼ اټب ثبقچٻ ؼٸٻ ـأی ڀٽی ٌؽ ثڅ ایٿ غفؼ ثڃؼ ڂ ثب دػً ٰفؼپ اڂپ ٠ٱه چب ا٠شٽبؼ دؽـ ـڂ وٹت ٰ

ٌؽپ اڂپ چٻ ثب ؼڂڀ٩ف اق ثبقټبڀؽڄ چب قڀؽٴیً. ثڅ خك ڀبٜف ثڃؼپ ٰبـی اق ؼوشٻ ثفڀٽیڃټؽ ٨٭ٗ ٠ّجی ٸت ټی 

 .ٴكیؽٺ ڂ ټی غڃاوشٻ اق ضف٦ چبٌڃپ زیكی وفؼـثیبـٺ

ڂاوز قپ ڀٽیٍڅ. ټٿ ثفڂ دی ٰىی ٰڅ ؼٸً ثڅ ؼٸز ثبٌڅ دىف... ثب دػً ٰفؼپ زځؽ ٠ٱه وبؼڄ ٰىی  _

 زیك چٽڅ ٺ ؼیٵڅ ؼڂـڂق وڃغشڅ ڂاوز ؼٸً خٽٹڅ ؼڂ ڂ ؼڂٰٹڃٺ ثب   ؼغشفټڃ ټیٍځبوٻ اچٷ قڀؽٴی ڀیىز.

بـ ڂ ١٨بٸیز سڃ اخشٽب٠څ اچٷ ثسڅ خٽٟ ٰفؼپ ڀیىز. ٰ اچٷ ثیفڂڀڅ، اچٷ ؼغشفټٿ. ټیٍڅ غىشڅ. ټیفڄ یبؼي

ی سڃڀڅ ثب ڂ١ٔیز قڀؽٴیز ٰځبـ ثیبؼ... ٠ٽفی ثفای ؼـوً ثفای ٰبـي قضٽز ٍٰیؽڄ ـڂ ـڂی ټٿ ایىشبؼڄ. ڀٽ
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ثب ټٍٱٹی ٺ ؼاـڄ ڀٽیشڃڀڅ ڀفټبٶ ـ٨شبـ ٰځڅ ٌبیؽ سڃ ث١ٕی ٌفایٗ ڀشڃڀڅ ضبٸز چب ٠بؼی ؼاٌشڅ ثبٌڅ. ټٽٱٿ سڃ 

 .چفضبٸشی سٍځح ٰځڅ

وفٺ وڃر ٍٰیؽ. ضف٦ چبی ټبټبپ ـڂ ټیكؼ. ټی غڃاوز اق ایٿ ضف٦ چب ثڅ ٰدب ثفوڅ ټثال ټی غڃاوز 

څ ٌجیڅ خځه ثځدٷ؟ ټىٹٽب دؽـ ڂ ټبؼـٺ ثڇشف اق چف ٰىی ټیؽڂڀىشٿ ټفیٕی ټٿ ـثٙی ٘ڃ٨بپ ـڂ دٍیٽڃپ ٰځ

 .ثڅ اقؼڂاخٻ ڀؽاٌز

ـڀٳ ثڅ ـڂٺ ڀٽڃڀؽ ثڃؼ ڂ ٠ٹځب ٨٭ٗ ثب زٍٻ چبی اٌٱی ڂ ؼچٿ ڀیٽڅ ثبق ڀٵبچً ټی ٰفؼٺ. دؽـ ثب ضف٦ چبي 

ؽ. ڂای ثڅ ـڂقی ٰڅ اق ټٿ ـڂ یڅ ټڃخڃؼ ټفیٓ ڂ ض٭یف ټ١ف٨ی ٰفؼڄ ثڃؼ؛ اؼټی ٰڅ اق ده غڃؼي چٻ ثفڀٽیڃټ

 .سڃچٽبسٻ ټی ٨ڇٽیؽپ

ؼٸجف ثڅ یٱجبـڄ ثڅ خی٣ اڀؽاغز ٘ڃ٨بپ ټىشبِٷ ڀٽی سڃڀىز اـڂټً ٰځڅ ثؽسفاق ټی ٸفقیؽ ڂ ِڃـسً ٬فټك 

ٌؽڄ ثڃؼ. چفوڅ وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼیٻ ڂ ټشطیف ثڅ ؼـٴیفی ثب ؼغشفي غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼیٻ. سڃ زڇفڄ دؽـچٻ اثفار 

ـڄ قؼ سب ٰبـی ٰځڅ. ؼٸجف اق خی٣ ڂ ثی سبثی چالٮ ٌؽڄ ثڃؼ ٘ڃ٨بڀٻ ثڅ قڂـ ؼٸىڃقی ڂ ڀٵفاڀی ثڃؼ ثڅ ټبټبپ اٌب

ټی غڃاوز ـڂ دبچبي ڀٵڇً ؼاـڄ؛ ټٙٽئځٻ چیر ڂ٬ز زځیٿ ـ٨شبـی ثبچً ڀٱفؼڄ ثڃؼ. ټبټبپ ثڅ ٬ّؽ ثٹځؽ 

ٌؽپ ڀیٻ غیك ٌؽ ٰڅ ټٿ قڂؼسف ثٹځؽ ٌؽٺ سب ث٥ٹً ٰځٻ. اخبقڄ ڀؽاؼ ڂ ثباغٻ ڂ ٌبیؽ ثب ٸطځی ٰڅ ټٿ ؼـ اڂپ 

ی١ځی سڃ ؼوز ڀكپ. ٠ٱه اٸ١ٽٹً ڀبٌی اق ـ٨شبـ دؽـ ثڃؼ.  "االپ اـڂٺ ټیٍڅ"ایٗ ثڅ ؼٶ ٴف٨شٻ سٍف قؼ ٌف

ٰڃسبڄ ڀیڃټؽٺ ثسڅ اؾیز ټی ٌؽ ڂ ٘ڃ٨بپ اق ٸفق ؼوز ڂ غٍٻ ڀٽی سڃڀىز ثڅ غڃثی سٽفٰك ٰځڅ ڂ ثب ٨ٍبـ ثڅ 

 .دڇٹڃچبي ٬ّؽ اـڂٺ ٰفؼڀً ـڂ ؼاٌز

 .ثؽي ثڅ ټٿ ٘ڃ٨بپ ثسڅ اق ؼوز ـ٨ز _

څ وفي ثٹځؽ ٰفؼ ڂ ثب زٍٻ چبی وفظ ڂ ثفقغی ثی ضه سٽبٌبٺ ٰفؼ؛ ټځشٝف سدكیڅ سطٹیٷ ڀٵبچً یٱؽ١٨

ڀٍؽٺ...ثڅ ٬ؽـی ٠ّجی ثڃؼ ٰڅ ټی سفویؽٺ ڀٵبچً ٰځٻ. چٽیٿ ٰڅ ؼوز چبي اق ؼڂـ ؼٸجف ٌٷ ٌؽ ث٥ٹً 

 ثڅ غفا ٸطٝڅ سب ڂ قؼ ټی ؼٶ ث٥ٹٻ سڃ  ٰفؼٺ ڂ ثڅ ٘ف٦ اٌذكغڃڀڅ دبسځؽ ٰفؼٺ سب ٰٽی اة ثڅ غڃـؼي ثؽٺ.

ة ٴف٨شٻ ڂ اثی ثڅ ِڃـسً قؼٺ اق غځٱی اة ٰٽی اـڂٺ ٌؽ ڂ اق ٴفیڅ ا قیفٌیف ـڂ ؼوشٻ. ٰفؼ ټی ڀٵبڄ دؽـي

 .چبي ٰٻ ٌؽ
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 .ٌؽ ثٹځؽ  ِؽای ٘ڃ٨بپ ثڅ یٱجبـڄ

 ٌٽب ټٍٱٹز ثب ټٿ زیڅ؟_

 .ټٍٱٹٻ ثب ؼڂـڀٳ ثڃؼڀشڅ. ثبـڂـاوز ڀجڃؼڀز_

 زڃپ ڀٵ٩شٻ ټبؼـٺ قټیٿ ٴیفڄ؟_

 .ثٵیفٺ  ـڂ  ٸت چبٺ ثی اـاؼڄ ٸفقیؽ ڂ ثڅ ٴٹڃٺ ؼوز ٍٰیؽٺ سب ټٿ خٹڃ ؼـؼ ث٥ٕٻاق ث٥ٕی ٰڅ سڃ ِؽاي ثڃؼ 

 .ټثٷ اؼٺ اق اڂٶ ټیڃټؽی ټیٵ٩شی ثبچٻ ضف٦ ټیكؼیٻ...ٰٽٱز ټی ٰفؼٺ_

 چبټی ٴڃڀڅ ـڂ چبي اٌٯ اـڂٺ. ٴف٨شٻ چبي ٸت ڀكؼیٯ ڂ ٰفؼٺ اة دف ـڂ ٸیڃاپ  ثڃوڅ ای ثڅ وفي قؼٺ.

 .ٍٰیؽ ٨فیبؼ ثٹځؽ ِؽای ثب دؽـ ٰڅ ؼؼا ٘ڃ٨بپ خڃاثی زڅ ڀ٩ڇٽیؽٺ  .ـیػز

 سڃ زٙڃـی سڃ قڀؽٴی ؼغشفٺ دیؽار ٌؽ؟ _

 :ڀ٩ه ڀ٩ه قؼپ چبی دؽـ ـڂ اق غٍٻ ټی ٌځیؽٺ. ٘ڃ٨بپ ثب ٰٽی ټٱث اـڂٺ ڂ ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ٴ٩ز

 ...ٌٽب ثڅ ټٿ ٬ڃٶ ؼاؼیٿ. ڀٽیشڃڀیؽ قیف ٬ڃٸشڃپ ثكڀیؽ. ټیشڃڀٻ ټٿ_

 .ڂ اق سڃ اٌذكغڃڀڅ ثیفڂپ دفیؽٺ. ث٭یڅ خٽٹڅ اي ـڂ ڀٍځیؽٺ ثی سڃخڅ ثڅ ؼٸجف ٸیڃاپ ـڂ اق ٸت چبي ؼڂـ ٰفؼٺ

ثڅ چٻ ؼیٵڅ زٍٻ ؼڂغشڅ ثڃؼپ؛ ڂٌجیڅ ؼڂ ؼٌٽٿ ٴبـؼ ٴف٨شڅ ثڃؼپ. ٸطٝڅ ثبڂـ ڀٱفؼڀی ثڃؼ ڂ اِال ڀٽی  

سڃڀىشٻ زٙڃـ سڃِی٩ً ٰځٻ. ټبټبپ ثؽسف اق ټٿ ـڀٵً دفیؽڄ ثڃؼ ڂ چف ٸطٝڅ ټځشٝف ٴالڂیك ٌؽپ ایٿ ؼڂ ټفؼ 

 ٰڅ ٰځیؽ سٽڃټً ٰڅ ثكڀٻ خی٣ ڂ ثیبٺ ضف٦ ثڅ غڃاوشٻ  ثی ضبٶ ـڂی ٌڃڀڅ ٺ ٴؿاٌز. ثڃؼ. ؼٸجف وفي ـڂ

 :ٴ٩ز ؼٸجف ثڅ ای اٌبـڄ ثب ڂ وفزفغڃڀؽ ٘ف٨ٻ ثڅ ثؽ ـڂی ثب دؽـ

 .ایٿ اؼٺ چٽیځڃ ټیػڃاؼ...ټیػڃاؼ سڃ ـڂ ڂاثىشڅ ؼغشفي ٰځڅ _

چبی ٬بٸی غیفڄ ٌؽ. ٘ڃ٨بپ وفي ـڂ دبییٿ ٴف٨ز ڂ ثب ؼوز چبی ټٍز ٌؽڄ ڂ ٨ٱی ٰڅ و٩ز ٌؽڄ ثڅ ٴٷ 

 ؼٸجف ٨ٍفؼپ ټطٱٻ ثب ـڂ ٨ٍبـ  ٬ؽټی خٹڃ ثفؼاٌشٻ. چځڃقچٻ اق ٌؽر اوشفن اق ؼـڂپ ټی ٸفقیؽٺ ڂ ایٿ

 ٬ٕیڅ ایٿ ثڅ ـڂ ټٿ ٰڅ اڂڀی ٰفؼٺ ڀٽی ؼـٮ ـڂ چبي زٍٻ دٍیٽڃڀی ضبٸز دؽـڂ ـ٨شبـ. ٰفؼٺ ټی دځڇڃپ
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بیؽ ضف٦ ټیكؼٺ ثبیؽ ټی ث ؼاؼ؛ ٰڅ ـٔبیشی ڂ زىجڃڀؽپ ثڇٻ ٰڅ چبیی غب٘فضف٦ ثڅ. ثڃؼ غڃؼي ؼاؼ چٷ

 .ٴ٩شٻ

ثه ٰٿ ثبثب ایٿ ضف٨ب ـڂ ثڅ ٰی ټیكڀی...؟ سڃ غڃؼر ـأی ثڃؼی ٬جٷ اق ایځٱڅ ضف٨بټڃ ثٍځڃی...غڃؼر _

٬فاـټؽاـ ثبچً ٴؿاٌشی اـقڂ غڃٌجػشی ڂاوٻ ٰفؼی؟ یبؼسڅ ٴ٩شی ؼیٵڅ ؼغشفر ڀیىشٻ؛ ثڅ ټبټبپ ٴ٩شی ثڇٻ 

 ٺ ثڅ ایٿ اقؼڂاج ټیػڃای ثكڀی قیف چٽڅ زیك؟ قڀٳ ثكڀڅ؟ ضبال ٰڅ ضف٨بټڃ ثبچً قؼٺ ـأی

 :دؽـ ؼٺ ڂثبقؼٺ ٠ّجی ٴف٨ز ثب سٱڃپ ؼاؼپ وفي ٴ٩ز

زڃپ ڀٽی ؼڂڀىشٻ ټیػڃاؼ سال٨ی ٴؿٌشڅ ـڂ وفر ؼـ ثیبـڄ...ایٿ اؼٺ ڀفټبٶ ڀیىز ؼغشف... دف اق ٠٭ؽڄ وز. _

 ټی غڃای اڂٶ قڀؽٴی ثبـ ؼڂڀ٩ف ؼیٵڅ ـڂ ثڅ ؼڂي ثٱٍی سڃ ایٿ قڀؽٴی ـڂ ټیػڃای؟

ب خبثڅ خب ٰفؼپ ؼٸجفسڃ ؼوشٻ ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ٘ڃ٨بپ ٰڅ وفي ـڂ ٸطٝڅ ای ثٹځؽ ڀٽی ٰفؼ اڀؽاغشٻ. وٱڃسً ث

. ڀٽیكؼ ضف٨ی دؽـ اضشفاٺ ثڅ ثڃؼٺ ټٙٽئٿ ثڃؼټً ڀؽیؽڄ دځبڄ ثی ایځ٭ؽـ ڂ٬ز چیر اڂـؼ ټی ؼـؼ  ؼٸٻ ـڂ ثڅ

 :ٴ٩شٻ ټشبو٧

بؼـي قټیٿ ٴیف ٌؽڄ؟ ثڅ ڀٝف ٌٽب ٰىی ٰڅ ٴؿٌشڅ زیڅ ثبثب...؟ ایځٱڅ ثسڅ ؼاـڄ یب ثب ڀؽڂڀٻ ٰبـی ٰىی ټ_

ټبؼـٌڃ خٽٟ ټیٱځڅ ڀفټبٶ ڀیىز ؟ ثسڅ ي ـڂ ثڅ ڀیً ټیٱٍڅ ڀٽیكاـڄ اة سڃ ؼٸً سٱڃپ ثػڃـڄ ڀفټبٶ 

 ثكڀڅ؟ ـڂ قڀؽٴی ٬یؽ اغف سب ثبیؽ  ڀیىز؟

ث٥ٕٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼٺ ڂ اٌٱٻ ؼـاڂټؽ. دؽـ چځڃقچٻ ثب اغٻ سٽبٌبٺ ټی ٰفؼ ڂ ټځشٝف ثڃؼ ثب اسٽبٺ ضف٦ چبٺ 

 :ؼڂثبـڄ خڃاثٻ ـڂ ثؽڄ. ټّٽٻ سڃ زٍٻ چبي غیفڄ ٌؽٺ ڂ ٴ٩شٻ

 ٬ٕیڅ ٌفٰز زیڅ ثبثب؟ زٙڃـ ـأی ٌؽی؟_

ضشی ضؽن چبیی ٰڅ سڃ ؼٸٻ ټیكؼٺ ؼٸٻ ـڂ ثڅ ؼـؼ ټی اڂـؼ. دؽـ ـڀٵً دفیؽ ڂ ڀٵبڄ ڂضٍز قؼڄ ي ـڂ 

 .زفغڃڀؽ ٘ڃ٨بپ ڂ ټبټبپ  ثیٿ

 ثڅ غب٘فڄ وڇبٺ اـټبپ؟_

 .ب ثبق ٰفؼپ ٸت چبي ِؽای ٘ڃ٨بپ ثٹځؽ ٌؽزٍٻ چبي ـڂ ٠ّجی ـڂ چٻ ٨ٍفؼ ڂ ث
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 .ؼـِؽي ٌؽ. ثب و٩شڅ چب غبڂـی 5وڇبټً  _

دؽـ ثب ٸت چبی ڀیٽڅ ثبق ثڅ ٘ڃ٨بپ غیفڄ ٌؽ. ټٿ چٻ ثڇشٻ قؼ ڂ غځؽڄ ڀبثبڂـاڀڅ ای ٰفؼٺ. ضؽوٻ ؼـوز ثڃؼ. 

 :ڀؽڂٴ٩ز٘ڃ٨بپ اثفڂیی ثبال اڀؽاغشڅ دڃقغځؽ قؼ. ڀٽی سڃڀىز ضف٨ی ثكڀڅ ثڅ خك ایځٱڅ وف ثڅ وٽشٻ زفغڃ

 ثبثبسڃ ایځدڃـی ٌځبغشی ؼغشف...؟_

دڃقغځؽ قؼٺ. ٸطٿ ٤ٽٵیځً چٻ ٬ٹجٻ ـڂ ثڅ ؼـؼ ڀیبڂـؼ. ڀب اټیؽی ڂ ا٨شبؼپ ٌڃڀڅ چبي ـڂ ؼیؽٺ. سبـ ٌؽپ ټڃ 

وذیؽ وفي ـڂ ؼیؽٺ غبټڃٌی زٍٻ چبي ـڂ اټب...ؼـ اڂپ ڂ١ٔیز ثب ؼا٤ی ٰڅ اق غبڀڃاؼڄ ٺ ؼیؽڄ ثڃؼٺ ڂ ٰٹڅ 

ڂ ثبڂـ ٰفؼٺ. دؽـٺ ثب ـٔبیشً ڂ اسڇبټی ٰڅ ثڇٻ قؼڄ ثڃؼ ا٠شٽبؼ ڂ اټیؽٺ ـڂ ای ٰڅ ثبؼ ؼاٌز ضف٦ ٘ڃ٨بپ ـ

 .غیٹی ٬جٷ سف اقٺ ٴف٨شڅ ثڃؼ

خك ایٿ ټیشڃڀڅ ثبٌڅ ٰڅ ؼغشفسڃ  ثڅ ؼٸیٹی زڅ. ٰځٻ ټی ٨ٱف ٰفؼیٿ ٬ٕبڂسٻ  ټٿ ؼـټڃـؼ ٌٽب چٽیځٙڃـی ٰڅ_

 وفزځؽسب ٠ٱه دیٍٱً ٰفؼی ؟

 .زٍٻ چبي وفظ ٌؽ. ٰٽفي غٽیؽڄ ؼوز ـڂ دبي قؼ

ضبال دٍیٽڃپ ٌؽٺ. خبر سب چفقټبڀی ٰڅ ثػڃای سڃ ایٿ غڃڀڅ اټځڅ...ڀٽیكاـٺ ٰىی اؾیشز ٰځڅ ثػڃاؼ غڃپ ثڅ _

 .خٵفٺ ٰځڅ

 دؽـٺ وٽز  ث٥ٓ وځٵیٿ ٴٹڃٺ ڀٽیكاٌز ضف٦ ثكڀٻ. ٘ڃ٨بپ ثٹځؽ ٌؽ ؼٸجفـڂ اقٺ ٴف٨ز. ټٽبڀ١شی ڀٱفؼٺ. ثڅ

 .قؼٺ قاڀڃ دبي خٹڃ ڂ ـ٨شٻ

ؼـوشڅ ٰڅ ٰبټٷ ڀیىز چٽڅ زیكڂ اق اڂٶ ڀٵ٩ز اټب سڃ ایٿ یٱىبٶ  ثبثب ټٿ ایٿ اؼټڃ یٱىبٶ ټیٍځبوٻ_

 ڀڅ؟...ڀیىشٻ ٰڅ اڂپ اټب ثبٌٻ قڀً ٌجیڅ ٌبیؽ. ثڃؼ ټٿ ثڅ  زٍٽً ٨٭ٗ

 .دؽـ اٌٯ ټی ـیػز ڂ ټٿ ثب دٍز ؼوز اٌٯ چبٺ ـڂ ټی ٴف٨شٻ

ڀٻ ٬فاـ ٰدب زفا ثبیؽ اقٺ اڀش٭بٺ ثٵیفڄ؟ ؼغشفر اڂڀ٭ؽـی ثی ؼوز دب ڀیىز ٰڅ اقده غڃؼي ثفڀیبؼ ټیؽڂ _

ثفٺ. اټب ٨٭ٗ ثڇٻ ثٵڃ زفا ثب ؼیؽپ اڂپ ٠ٱىب ثؽڂپ ایځٱڅ ضف٨بټڃ ثٍځڃڀی ٬ڃٸڃ ٬فاـ ٴؿاٌشی...خٹڃ ٰالڀشفی 

 ڀؿاٌشی ضف٦ ثكڀٻ؟
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 .وٱڃر ٰفؼ. چٽیٿ وٱڃسً ټٿ ـڂ ٠بِی ڂ ؼٶ زفٰیٿ سف ټی ٰفؼ

ف ټیكؼ ڂ سٽبٺ ٨ٍبـ اڀٵٍز چبي ـڂی ؼوشڅ ټجٷ ثیٍشف ٌؽ. ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ٘ڃ٨بپ ٰڅ اـڂٺ دٍز ؼٸج

 :ڀٵبچً ثی ضه ثڅ ټب ثڃؼ ڀٵفاپ ثڇٻ غیفڄ ټڃڀؽ ڂ ٴ٩ز

 ...ټیػڃاؼ ثبقیز ثؽڄ ټیػڃاؼ ٰڇځڅ ٌڃـ ثسٍڃ ټبؼـي ٰځؽ...ټیػڃاؼ سڃ ـڂ_

زٍٻ چبٺ ـڂ ٠ّجی ـڂچٻ ٨ٍفؼٺ اق ایځٱڅ ٸت ثبق ڀٽی ٰفؼ ڂ اق ٬ڃٶ ٬فاـچبي ثب ٘ڃ٨بپ ڀٽی ٴ٩ز غىشڅ 

 .ؽـ سڃاپ ڂ ـڂ ٌؽپ ض٭ی٭ز ـڂ ڀؽاٌزٌؽٺ. ټٙٽئځٻ زیكی ـڂ دځڇڃپ ټی ٰفؼپ. د

ټب ضف٨بټڃڀڃ قؼیٻ سب اغف ٠ٽفټٻ ـٔبیز ڀؽی ضف٨ی ڀٽیكڀٻ. اټب ټفیٕی ټٿ ڂ ټبؼـ ڂ ثسٍڃ سڃ وفي ڀٱڃة _

.... ټٿ ٌجیڅ قڀٍٻ ؼـوز ضف٨ی ڀیىز. ټیػڃاؼ سال٨ی قڀٍڃ وفٺ ؼـثیبـڄ ضف٨ی ڀیىز. ټٿ غڃؼٺ غڃاوشٻ سب 

  .اغفي ثبچً ثبٌٻ

 ...٨فڀٵیه_   

 .ڂ ـڂی دبي ٴؿاٌشٻ ڂ سڃ زٍٻ چبي غیفڄ ٌؽٺؼوشٻ ـ

چٽیٿ اؼٺ و٩شڅ چبسڃ اق غبڂـی ٴف٨شڅ...ؼـوشڅ؟ دفڂلڄ اـټبپ قیف ؼوشٍڅ وڇبټشڃ دځح ؼـِؽ ٰفؼڄ...ؼـوشڅ؟ _

ی ٺ   .اٴف ثفای ایځب ـٔبیز ؼاؼی...غڃة ٰبـی ٰفؼی ټځٻ ـٔا

 .ثؽڂپ ایځٱڅ خڃاثٻ ـڂ ثؽڄ ؼوشٻ ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب ٸطٿ دؽـاڀڅ ای اقٺ دفویؽ

 ؼاـی؟ ؼڂوز ؼٶ سڅ اق اؼټڃ ایٿ  سڃ ایٿ قڀؽٴی ـڂ ټی غڃای...؟_

چفوڅ ڀٵبچٍڃپ ثڅ ٸت چبی ڀیٽڅ ثبقٺ غیفڄ ٌؽ. اټیؽڂاـ ثڃؼ ضف٨ی ثكڀٻ سب چٽڅ زیك ـڂ سٽڃٺ ٰځڅ اټب 

ټٿ...ټبسٻ ثفؼڄ ثڃؼ ټثٷ چٽیٍڅ اضىبن ٴیدی ڂ ٴځٵی ټی ٰفؼٺ....٬فاـ ڀجڃؼ وڃاٸی اق ؼڂوز ؼاٌشٿ دفویؽڄ 

 .ثٍڅ

جی ا٨شبؼٺ ٰڅ وفـڂی ٌڃڀڅ ي ٴؿاٌشٻ ڂ ثڅ غڃاة ٠ٽی٫ ڂ ٌیفیځی ٨فڂ ـ٨شٻ. ِجطً اق ایځؽڄ ضف٦ یبؼ ٌ

قؼڄ ثڃؼیٻ. اق ایځٱڅ سب چفخب ٰڅ ٌؽ سب اغفي ثفیٻ. ثڇً ٬ڃٶ ؼاؼڄ ثڃؼٺ ٰٽٱً ٰځٻ ثڇٻ ٬ڃٶ ؼاؼڄ ثڃؼ سڃ 
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ټبپ ثفؼ سب ٨فِز ڀبټ١ٹڃټی ٰڅ ؼـ ٰځبـچٻ چىشیٻ اـاټً ڂ غڃٌجػشی ـڂ ثسٍیٻ. ثڅ غب٘في ؼڂ ـڂق ق

غبڀڃاؼڄ ٺ ـڂ ـأی ثڅ ِطجز ٰځٻ ڂ اخبقڄ ثؽپ ثڅ غڃڀڅ ٺ ثفٴفؼٺ ڂ ضبال...زیكی س٥ییف ڀٱفؼڄ ثڃؼ خك ڀؽاټز 

 .دؽـڂ اٌٯ زٍٻ چبی ټبؼـٺ. زفا قڂؼسف دٍیٽڃپ ڀٍؽڄ ثڃؼپ

 ڂ ټیٍؽ ثؽسف اڂٔب٠ٻ ٨فؼا اق ؼـثیبٺ دؽـٺ ضٽبیز ثڅ اٴف  ایٿ قڀؽٴی ڀجڃؼ ٰڅ ټٿ ټی غڃاوشٻ ټٙٽئٿ ثڃؼٺ

 ثیفڂپ اچٷ ثڃؼٺ؛ ؼغشفوفٍٰی ټٿ دؽـٺ ٬ڃٶ ثڅ...ثڃؼ وػشی خڇځٽی ٸطٝڅ  ٝف ٴف٨شڅ ټی ٌؽٺ.ڀ قیف ثیٍشف

 ٰالپ اڂپ ؼـ ٰڅ ڀؽاٌشٻ چٽشبیی ڂ سیځب. ثڃؼ غڃؼٺ اق ٨فاـ چٽً ٺ غبڀڃاؼڄ ثب قڀؽٴی. ثڃؼٺ ١٨بٸیز ڂ ٰبـ غڃڀڅ

٭ؽـ ثؽ ؼـ اقاي اقٺ چفز ٘ڃ٨بپ...ثبٌٻ ؼاٌشڅ ـڂ ٰىی ؼیٿ ڂ ټځز غڃاوز ڀٽی ؼٸٻ ؼیٵڅ. ٰځٿ ضٽبیشٻ ٌڇف

ڀ٭ً چٽىف ټفؼڄ ڂ ٌځبوځبټڅ ای ٰڅ ثڅ ڀبٺ ؼٸجف ټی غڃـؼ ـڂ ټی غڃاوز...زیك وػشی ڀجڃؼ... اقاؼی ٰڅ اقي 

ضف٦ ټیكؼ ثیٍشف ټی اـقیؽ. ؼـڂ٢ زفا اضىبوی چٻ ایٿ ڂوٗ ثڃؼ ڂ ؼڂـڂقی ٨فِز ؼاٌشٻ سب ؼـ ٰځبـي 

یڅ و٭٧ ثڃؼپ اـاټً ڂ ضه اټځیز ـڂ ثڇز ټی ؼاؼ. ثڅ  قڀؽٴی ڂ اق اضىبوٻ ټٙٽئٿ ثٍٻ. ؼـ ٰځبـي ڂ قیف

زٍٻ چبی ڀباټیؽي غیفڄ ٌؽٺ. ثب ٤ٻ ڂ ٤ّڅ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ چځڃق ثبڂـٺ ڀٱفؼڄ ثڃؼ ڂ ضف٦ چبٺ ـڂ خؽی 

 .ڀٵف٨شڅ ثڃؼ

 ...ټیػڃاٺ_

ِؽاٺ ثڅ ٬ؽـی ثٹځؽ ثڃؼ ٰڅ ٸجػځؽڄ ٌیفیځی ثڅ ٸت چبي ثیبؼ ڂ زٍٻ چبي اق اٌٯ زفا٤ڃڀی ثٍڅ. غیفڄ ثڅ 

 .ڃوڅ ای ثڅ وف ؼٸجف ٰڅ غڃاثیؽڄ ثڃؼ قؼټٿ ث

دؽـ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ ڂ ـڂ ثڅ ټبؼـٺ ٰڅ اٌٯ ٌڃ٪ ټی ـیػز ڂ ٸجػځؽ ټیكؼ وفی سٱڃپ ؼاؼ. ټبټبپ ثی 

 :سڃخڅ ثڅ دؽـ اق سڅ ؼٶ ثب ث٥ٓ ٴ٩ز

 .ثڇشفیٿ سّٽیٻ ـڂ ٴف٨شی _

  .ڃڀؽدؽـ ٰڅ ٴڃیی غیبٸً اق ټّف ثڃؼٺ ټٿ ـاضز ٌؽڄ ثڃؼ ڀٵبچً ـڂ ثیٿ ټٿ ڂ ٘ڃ٨بپ زفغ

ټٿ ٬جال ـٔبیشٽڃ ؼاؼڄ ثڃؼٺ. اټب االپ ټیٵٻ غڃؼسڃپ ټػشبـیؽ. ؼیٵڅ ؼغبٸز ڀٽیٱځٻ. خك یڅ اټٕب قیف وځؽ  _

    .٠٭ؽ. چځڃقٺ ؼٸٻ ِب٦ ڀیىز

 ...ـڂ ثڅ ٘ڃ٨بپ ټٱثی ٰفؼ
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٬جال ثڇز ٴ٩شڅ ثڃؼٺ ثب ایځٱڅ قپ ِی٥څ ای ؼاٌشی یڅ ثسڅ دىز اڀؽاغشی ـٔبیز ټیؽٺ...اټب غؽا _

شف ؾـڄ ای اویت ثجیځڅ ڀٽیػڃاٺ ؼڂـڂق ؼیٵڅ ثیبؼ ثٵڅ زفا ثبچٻ ایځٱبـڂ ؼغ ایٿ ڀٽیػڃاٺ  ٌبچؽڄ

ٰفؼیٿ...ټیػڃاٺ ټثٷ زٍٽبر اقي ټفا٬جز ٰځی. ټبؼـر ڂ ؼغشفر اڂٸڃیز ؼاـپ سڃ قڀؽٴیز ڂٸی اڂٶ اغف 

 ...٨فڀٵیه ثبیؽ ثبٌڅ سڃ قڀؽٴیز...ثیبؼ ٴٹڅ ٌٱبیز ٰځڅ

ڀ٩ىی ڂ٩٬څ ای ثیٿ ضف٦ چبي اڀؽاغز... غیٹی ضف٨ً ـڂ ثب زفغڃڀؽپ ڀٵبچً ـڂ ثڅ ټٿ غڃـؼ ڂ ثب 

 :ټّبٸٽز اټیك ثب اـاټً ٴ٩ز

 .خڇكیڅ ٌڃ ڀؽاـٺ االپ ؼوشٻ غبٸیڅ..ٌفایٗ ٰبـیٻ ٘ڃـی ڀیىز ثشڃڀٻ ڀ٭ؽی ثؽٺ _

 .٘ڃ٨بپ ڀیبقی ڀیىز ٴ٩ز ٰڅ دؽـ ثؽڂپ اخبقڄ ثڅ قؼپ ضف٨ً ؼوز ثٹځؽ ٰفؼڄ وبٰشً ٰفؼ

 .بڄ ؼیٵڅ ثكپ سب ثشڃڀٻ دڃٶ خڃـ ٰځٻؼڂټ ٍڃسبـیػ ٨٭ٗ  ثڇز زٯ ټیؽٺ...ټؽسٍڃ غڃؼر ثځڃیه_

 ٘ف٨ً ثڅ ڂ ٌؽٺ ثٹځؽ اـاؼڄ ثی. ثڃؼ ٌؽڄ غیه اٌٯ اق ِڃـسٻ ٰڅ ټځی ثڅ ڀٵبچی ایځٱڅ ثؽڂپ  ثٹځؽ ٌؽ  

 :ٴ٩ز ٴڃٌٻ سڃ ڂ ٰفؼ ث٥ٹٻ. ثڃویؽٺ ـڂ ؼوشً ڂ ٴؿاٌز ٺ ٌڃڀڅ ـڂ ؼوز...ٰفؼٺ دبسځؽ

 ...ڀٽی غڃاوشٻ ایٿ اقؼڂاج وف ثٵیفڄ ڂٸی سڃ ثجػً ثبثب_

 .ټٱثی ٰفؼ

 .غڃٌجػز ٌڃ _

 .وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. ؼوشً ـڂ اق ـڂی ٌڃڀڅ ٺ ثفؼاٌز ڂ ثؽڂپ ټدبٸی ٠٭ت ٍٰیؽ ڂ ثڅ وٽز اسب٬ً ـ٨ز

************ 

    .ثب ٸجػځؽی ٰڅ ثب زٍٻ چبی اٌٱیٻ ؼـ سٕبؼ ثڃؼ ثڅ ٘ف٨ٍڃپ زفغیؽٺ

ت ؼاٌز. ڀٵبڄ غیفڄ ثف٠ٱه ټٿ ڂ ټبټبپ ٰڅ ثب ٤ٻ ٠بٸٻ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ٘ڃ٨بپ ٸجػځؽڄ ٌیفیځی ثڅ ٸ

غځؽڂڀً ثفای زځؽثبڀیڅ ڂخڃؼٺ ـڂ قیف ـڂ ٰفؼ. ڀٵبچٻ اق ڀٵبچً ٰٻ ٰٻ دف اق سفؼیؽ ٌؽ ڂ ثیٿ ٸت چبی 

 .غځؽڂڀً ڂ ؼٸجف٤ِف٪ غڃاة زفظ غڃـؼ
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ایٿ چٽڅ اضىبوبر سٹع ڂ ٌیفیځی ټػشٹ٧ ثڅ یٱجبـڄ ثڅ ټ٥كٺ چدڃٺ اڂـؼ اڀٱبـ ڀٍؽڀی ثڃؼ. ثڅ ـڂضٻ ټثٷ 

پ، دٍیٽڃڀی، ڀٵفاڀی، سفؼیؽ، ؼڂوز ؼاٌشٿ، ؼٸىڃقی، سفضٻ.... ټبسٻ ثفؼڄ ثڃؼ؛ ـڂی غڃـڄ سكـی٫ ټی ٌؽ. چیدب

زٍٻ چبی ثىشڅ ؼٸجف. ٩٬ٷ ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ثب ایځٱڅ ټی ؼڂڀىشٻ غڃؼٺ غڃاوشڅ ثڃؼٺ؛ اټب اضىبن ټی ٰفؼٺ زیكی 

 .ایٿ ڂوٗ ؼـوز ڀیىز. ضىی ټفټڃقی ٰڅ ؼزبـ سفؼیؽٺ ٰفؼڄ ثڃؼ

ټىش٭یٻ ثڇٻ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ٸجػځؽی ثف ٸت ڀؽاٌز. ټی سڃڀىشٻ چٽڅ  ٴڃیب ٘ڃ٨بپ ټشڃخڅ س٥ییفضبٸٻ ٌؽ ٰڅ

 .زیكـڂ ثڅ چٻ ثكڀٻ

ټڃڀؽپ ـڂ ثیٍشف اق ایٿ خبیك ڀؽڂڀىز. ثب ٴف٨شٿ ڀٵبچً ٬ؽټی ثڅ ٘ف٦ ټبټبپ ثفؼاٌز. ټبټبپ ڀٵبچً ـڂ 

 :ثبال ٍٰیؽ. چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ؼٸجفڂ اق ـڂ ٌبڀڅ ي ـڂ وب٠ؽ ؼوز چبي ټی غڃاثڃڀؽ ٴ٩ز

 .اؾیٿ اق ایځٱڅ ټځڃ سڃ غڃڀشڃپ ـاڄ ؼاؼیٿ ټٽځڃپ غبڀٻ _

 :ټبټبپ ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ؼٸجف اڀؽاغز ڂ ثب ٸجػځؽڄ ڀ٩ّڅ ڀیٽڅ اچی ٍٰیؽڄ ٴ٩ز

 .ضشی اٴف ټػبٸ٩ٻ ثڃؼ ثبقٺ ـٔبیز ټی ؼاؼ _

٘ڃ٨بپ ثبال٨بِٹڅ ـڀٵً دفیؽ؛ ثب ټٱثی ٘ڃالڀی ڀ٩ىً ـڂ ثیفڂپ ؼاؼ ڂ ثب غؽاضب٨ٝی قیفٸجی ثڅ وٽز ؼـة 

 .ڂـڂؼی ـ٨ز

 ثڃؼ ثفؼڄ ټبسٻ چځڃقچٻ ٰڅ ټٿ ثڅ ـڂ ضبٶ ثی  ؼـضبٸی ٰڅ زبؼـي ـڂ ثڅ ـڂی ٌبڀڅ چبي ټی اڀؽاغز؛ ټبټبپ

 :ٴ٩ز

 .ثفڂ ثؽـ٬څ ي...ڀكاـؼٶ زفٰی اق ایٿ غڃڀڅ ثفڄ_

 .وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ثب اٰفاڄ اق سڃ اسب٪ ٌځٹی ثفؼاٌشٻ ڂ ثڅ وٽز ضیبٖ ـ٨شٻ

ؼٸجف ثڅ ؼـوشی غٻ ثٍڅ. دبٌځڅ چبي ـڂ اق دٍز  چځڃق ثب ٩ًٰ چبي ٴالڂیك ثڃؼ. ڀٽی سڃڀىز ثڅ غب٘ف ڂخڃؼ

سب قؼڄ ثڃؼ ڂ یڅ ٸځٵڅ ٩ًٰ ٬بٸت دبي ڀٽی ٌؽ. ؼـضیځی ٰڅ ٌځٷ ـڂ ؼڂٌٻ ټی اڀؽاغشٻ ټ٭بثٹً ایىشبؼٺ. اق 

 .ضبٸز ٰح ڂ ؼـٴیفی ثب ٩ًٰ چبي ؼـ اڂټؽ ڂ دب قؼڄ، ڀكؼڄ ثب ٸجػځؽی ِب٦ ایىشبؼ
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ٿ ؼٸجف دیً ٬ؽٺ ڀٍڅ. ڀٽی غڃاوشٻ ضه سفضٻ ڂ ؼوشٻ ـڂ ثڅ ویځڅ ٴفڄ قؼڄ، ټٍز ٰفؼٺ سب ثفای ٴف٨ش

ؼٸىڃقی ثف ضه چبی ؼیٵڅ ٺ ٤ٹجڅ ٰځڅ. ٌبیؽ ثبثز ٴ٩شڅ چبی دؽـ ثڃؼ ڂ ـٔبیز غٍٱی ٰڅ ثڅ ایٿ ڂِٹز 

 .ؼاؼ ثڅ چفضبٶ چفضه ټكغف٨ی ثڃؼ ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز چٽفاچی ڂ ٰٽٱً ٰځٻ

یكی ټی ثبـیؽ چٽفاچیً چڃا اثفی ثڃؼ. اڂپ چٻ اِفاـی ڀٱفؼ ؼـ ایٿ چڃا ٰڅ چف اپ اق اوٽڃڀً ز

ڀٱځٻ...٘ڃـی ٰځبـٺ ایىشبؼ سب چٻ ٬ؽټً ثٍٻ ٰڅ ثڅ س١بـ٦ ٰڃسبچی ثىځؽڄ ڀٱفؼٺ ڂ ؼڀجبٸً چٻ ټىیف ٌؽٺ. 

ټبٌیځً ـڂ ټ٭بثٷ ؼیڃاـ ـڂثفڂیی دبـٮ ٰفؼڄ ثڃؼ. ثڅ ؼڀجبٶ وڃییر ثڅ وػشی یٯ ثڅ یٯ خیت چب ٰز ڂ 

چفزځؽ ٰڃسبچی ڀٱفؼٺ اڂپ چٻ ٸطٝڅ ای اق  ٌٹڃاـي ـڂ ٴٍز. ثبقچٻ ثی ضف٦ ٰځبـ ایىشبؼڄ ثڃؼٺ ڂ س١بـ٦

ټٿ ٰٽٯ ڀػڃاوز ڂ ٘ڃـی ـ٨شبـ ڀٱفؼ سب اضىبن ثؽی اق ایٿ ِبټز ثڃؼڀٻ ٰځٻ. ؼـ ٰٽبٶ اـاټً ٰبـي ـڂ 

 .اڀدبٺ ټی ؼاؼ

 ڂ ِجف ثب ٴؿاٌز؛ ٰڃؼٮ ټػّڃَ ِځؽٸی ـڂی  ضشی ڂ٬شی ؼقؼٴیف ـڂ قؼ ڂ ؼـة ٠٭ت ـڂ ثبقٰفؼ ڂ ؼٸجفڂ

 .ڀػڃـڄ سٱڃڀی شفیٿٰڃزٱ سب ٰفؼ ټی ـ٨شبـ ضڃِٹڅ

٘ڃ٨بپ ثڅ غڃثی ڀ٭ً دؽـ ڂ ټبؼـ ـڂ ای٩ب ټی ٰفؼ؛ ثؽڂپ ڂخڃؼ یٯ قپ اق ٠ڇؽڄ ؼٸجف ثفټیڃټؽ؛ ڀیبقی ثڅ ټٿ یب  

ثڅ ٬ڃٶ دؽـٸَٹڅ ثسڅ ڀؽاٌز؛ ٘ڃ٨بپ ڀیبق ثڅ ٫ٍ٠ ڂ ټطجز ؼاٌز. ڀیبق ثڅ قڀؽٴی اـڂٺ ڂ ثی ؼ٤ؽ٤څ ای ٰڅ ؼـ 

سٹځجبـ ٌؽڄ ای ٰڅ ضفڂٺ ٌؽڄ ثڃؼ. چفزی ثیٍشف دیً  ٴؿٌشڅ اقي ؼـی٫ ٌؽڄ ثڃؼ؛ ثڅ ٬ڃٶ دؽـ ٠٭ؽڄ چبی

ټیف٨شٻ ثیٍشف ڀٵفاپ ڂ ڂاچٽڅ ـڂیبـڂیی ثب قڀؽٴی ڂ ٴؿٌشڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ ټی ٰفؼٺ ڂ ضه ثؽی سڃ ڂخڃؼٺ قثڃڀڅ 

ټی ٍٰیؽ. ثیٍشف ټی ٌځبغشٽً ڂ ض٩فڄ چبی غبٸی ـڂ دف ټی ٰفؼٺ. ٘ڃ٨بپ زیځی ٌٱىشڅ ای ثڃؼ ٰڅ غفؼڄ 

قیف دب ٸڅ ٌؽڄ ثڃؼ. ټٿ سّڃیف وبغشٵی ٴؿٌشڅ ثڃؼٺ ٰڅ ٬ّؽ دیؽا ٰفؼڀً ـڂ ـیكڄ چب ٌػّیز ي دیؽا ڀٍؽڄ 

ؼاٌز. سّڃیف ؾچځی ٰڅ اق غڃؼي ڂ ؼٸؽاـ وبغشڅ ثڃؼ؛ ایٿ ٠ؿاثٻ ټی ؼاؼ ڂ غڃـڄ ؾچځٻ ٌؽڄ ثڃؼ. قټبپ ڂ 

 .ټٱبپ ټ١یځی ڀؽاٌز ٌجیڅ ٬ّڅ ای ثڃؼ ٰڅ اغفي ٨فڀٵیه ثیسبـڄ ثڅ غڃڀڅ ي ڀٽی ـویؽ

 .ٰی٧ ثسٵبڀڅ ای ؼـاڂـؼ ڂ ثیٿ ٸت چبي ٴؿاٌز دىشڃڀٯ ِڃـسیً ـڂ اق سڃ

ثب ٠٭ت ٍٰیؽڀً ٬جٷ اق ثىشٿ ؼـ؛ ٬ؽټی خٹڃ ثفؼاٌشٻ ڂ ثڃوڅ ټالیٽی ثڅ ٴڃڀڅ ي قؼٺ ڂ ـڂ اڀؽاقی ٰڅ ٬جال 

٘ڃ٨بپ ڀٍڃڀٻ ؼاؼڄ ثڃؼ ڂ ټػشُّ ټبٌیځً ثڃؼ ـڂي ټفست ٰفؼٺ. ٠ٙفي ـڂ ثڅ ـیڅ ٍٰیؽٺ. ټٙٽئٿ ثڃؼٺ 

یٱی ؼڂ ثڃوڅ ؼیٵڅ، ٰځبـ ٍٰیؽٺ ڂ زٍٻ سڃ زٍٻ ڀٵبڄ غځؽاپ ڂ  چٽیٿ اټٍت ؼٸشځٵً ټی ٌؽٺ. ث١ؽ اق
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دفټڇفي ٌؽٺ ٰڅ ثب ٫ٍ٠ ثڅ ټٿ ڂ ؼغشفي غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ. زٍٻ چبي ٸجفیك اق ڀڃـ ڂ ؼـغًٍ ثڃؼ. غدبٸز 

قؼڄ ثب ٴڃڀڅ چبی ـڀٳ ٴف٨شڅ ٸجػځؽڄ ټٕٙفثی قؼٺ ڂ ایٿ ؼوشذبزٵی دیً زٍٻ چبی ٘ڃ٨بپ دفـڀٳ سف ٌؽ. 

ؼ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ زٙڃـ غٗ سیفڄ ـڂ سٽبٺ سفؼیؽچبٺ ڂ ایٿ ٠ال٬څ ثكڀٻ. ٘ڃ٨بپ ثڅ غڃثی ٬ٹجٻ ٌفڂٞ ثڅ سذیؽپ ٰف

 .ضبٸٻ ـڂ ؼـٮ ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ زٍٻ چبی ویبچً ـڂ اق ـڂٺ ثفڀٽیؽاٌز

 .ؼوز ؼـاق ٰفؼ ڂ اق دٍز وفٺ ؼـة ټبٌیٿ ـڂ ثىز. سٱیڅ قؼٺ ثڅ ټبٌیځً ڂ اڂپ ټ٭بثٹٻ ایىشبؼ

 :ثب غځؽڄ ؼوشی دٍز ٴفؼڀً ٍٰیؽڄ ٴ٩ز

 .ی ڀجڃؼ ڀٵڇً ؼاـڄ ثڅ چڃا ٨فثؽ اڂـؼټًٰى_

ٸفقِؽاٺ ـڂ ٰځشفٶ ٰفؼٺ. ٰبي چیر ڂ٬ز ٬ّؽ ِطجز ڀؽاٌز ڂ ټٿ ـڂ ثب ضبٶ غڃؼٺ سځڇب ټیكاٌز. ثفای ـؼ 

 .ٴٻ ٰځی ڂ ضبٶ ڂ ـڂقڄ دٍیٽڃڀٻ ٸجػځؽ ٜبچفی قؼٺ

 .ثب ایٿ ٰڅ ض٭ز ثؽسف اق ایځب ثڃؼ اټب ثبثز ـ٨شبـ غبڀڃاؼڄ ٺ اقر ٠ؿـ ټیػڃاٺ_

ٻ چبٺ وٱڃر ټؽر ؼاـی ٰفؼ. ثڅ ٬ؽـی ثی غیبٶ ڀجڃؼ ٰڅ ټشڃخڅ ث٥ٓ ڂ اٌٯ خٽٟ ٌؽڄ سڃ غیفڄ سڃ زٍ

 .زٍٻ چبٺ ڀٍڅ. ثب ـیكثیځی ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ

 .ټڇٻ ـٔبیز ثڃؼ ٰڅ ٴف٨شیٻ _

 ثب اـڂټً ِؽای سٿ س٥ییف ثؽڂپ  ڀبـاضز اق ایځٱڅ ڀٽیشڃڀىشٻ ٠بؼی ـ٨شبـ ٰځٻ ٸجػځؽڄ غٍٯ ڂ غبٸی قؼٺ ٰڅ

 .ؼاؼ اؼاټڅ ټٱثی

 .ټٽځڃڀٻ ثب ایٿ ؼڂؼڂ قؼپ زٍٽبسڃ سفؼیؽار ثبقٺ دٍشٻ ؼـاڂټؽی اقر_

ٸت ٴكیؽٺ سب ؼڂثبـڄ اٌٯ ڀفیكٺ. ټڃ٫٨ ڀٍؽٺ ڂ ٬ٙفڄ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٱیؽ ٰڅ ثڅ وف٠ز ثڅ دٹٯ 

 .قؼپ دٍز وفچٽی ؼوز قیف زٍٻ چب ٴف٨شٻ ڂ ثب ث٥ٓ وفؼـؼڂ ؼٸٻ ثبق ٌؽ

طبٶ ثبٌٻ یبڀڅ... ؼڂوز ؼاٌشٻ چٽڅ زیك ٘جی١ی ثجػً ڀٽی غڃاوشٻ ایځدڃـی ثٍڅ...ڀٽیؽڂڀٻ ثبیؽ غڃٌ_

 .ثبٌڅ
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غځؽڄ سٹػی ٰفؼٺ ڂ چٽیٿ ٘ڃـٴڃڀڅ چبٺ ـڂ ټطٱٻ ثب دٍز ؼوز ټی ٍٰیؽٺ وفٺ ـڂ ثبال ـڂ ثڅ اوٽڃپ 

 .ٴف٨شٻ

 .ؼڂوز ؼاٌشٻ ٨٭ٗ ثڅ غب٘ف غڃؼٺ ایځدب ټیڃټؽی یب چیر ڂ٬ز ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ ټڃڀؽڀز ټؽر ؼاـڄ_

ٌز ٸطٝڅ ای ثڅ اـاټً ثفوٻ ڂ اق ٨فِشی ٰڅ ثڅ اڀشػبة غڃؼٺ ثڃؼ ایٿ سفؼیؽ ٸ١ځشی ڂ ٠ؿاة ڂخؽاپ ڀٽیكا

  .غڃٌطبٶ ثبٌٻ؛ اټب اق ضف٦ چبیی ٰڅ قؼٺ غڃٌطبٶ ثڃؼٺ

سٯ غځؽڄ ث٥ٓ اٸڃؼی قؼٺ...وفٺ ثڅ وٽشً زفغڃڀؽٺ. ِڃـسً ؼـچٻ ٌؽڄ ثڃؼ. ٨٭ٗ ڀبـاضز ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ 

 .سب ضف٦ چبی سٹځجبـ ٌؽڄ ؼٸٻ ـڂ ـاضز ثكڀٻ

دؽـٺ ٜٹٻ ٰفؼٺ... اڂڀبٺ ؼڂوز ؼاٌشٿ غڃاوشٵبـی سځڇب ؼغشفٌڃپ ڂاوٍڃپ غب٘فڄ اضىبن ټیٱځٻ ؼـ ض٫ _

ثٍڅ یب اق اڂٶ ثڇٍڃپ ؼـڂ٢ ڀٽی ٴ٩شیٻ. ثب ایځٱڅ غڃؼٺ ټی غڃاوشٻ ټىش٭ٷ ثبٌٻ اټب ض٫ ټځڃ غبڀڃاؼڄ ٺ ایٿ 

 .ڀجڃؼ

 .٨بِٹڅ اي ـڂ ثب یٯ ٴبٺ ٰٽشف ٰفؼ. ټ٭بثٹٻ ثب ٸجػځؽڄ غىشڅ ای ایىشبؼ

 سٽڃٺ ٌؽ؟_

 یٿ ٸطٿ اـڂٺ ڂ ٌڃغً وفؼ ٌؽ. خؽیٻ ڀٵف٨شڅ ثڃؼ؟ثؽڀٻ اق ا

 سڃ اِال ثڅ ضف٨ب ټځٻ ٴڃي ټیؽی ٨فڀٵیه؟_

ٴیح وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. ټڇفثڃپ ٸجػځؽی قؼ. غٻ ٌؽ یڅ وفڂ ٴفؼپ ٬ؽ ـڂ ثب ٴف٨شٿ ثبقڂچبٺ ٰٻ ٰفؼ. سڃ 

ِڃـسٻ ؼ٬ی٫ ٌؽ ڂ ثب اـاټٍی ٰڅ اق وفٌت و١ی ټی ٰفؼ سڃ زڇفڄ ي ثځٍڃڀڅ ؼـ ٨بِٹڅ یٯ ڂخجی اق 

 :ِڃـسٻ ٴ٩ز

ټٿ اٴف ٴ٩شٻ قټبپ ټڃڀؽڀٻ ټؽر ؼاـڄ، ټیػڃاٺ ثفٺ... دٍز ثځؽي ٴ٩شٻ ڀٽیػڃاٺ ثبقڂـ ٰىی ـڂ ڀٵڅ ؼاـٺ ڀڅ  _

ایځٱڅ ثػڃاٺ سڃ ـڂ ڂاوڅ ټؽر ٰڃسبچی ثبقی ثؽٺ!. ٴ٩شٻ ټیػڃاټز اټب زفایی ٺ دٍشً ثڃؼ. ٴ٩شٻ اڂڀ٭ؽـ ٠ب٬ٹٻ 

ٻ ثكاـ ثفای ټؽر ٰڃسبچی ٺ ٌؽڄ ثبچٻ قڀؽٴی ٰڅ ثؽڂڀٻ ثڅ قڂـ ڀٽیٍڅ ٰىی ـڂ ڀٵڅ ڀؽاٌز ٨فڀٵیه. ٴ٩ش

ٰځیٻ سب ١٘ٻ یڅ قڀؽٴی غڃي ـڂ ثبچٻ ثسیٻ. ثڅ دؽـسٻ ؼـڂ٤ی ڀٵ٩شٻ اق اڂٶ ٴ٩شڅ ثڃؼٺ سب خڃپ ؼاـٺ 
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ټیػڃاټز ثی ٬یؽڂ ٌفٖ!... ټب ضف٨بټڃڀڃ قؼیٻ ٴ٩شٻ سڃ چیسز ٌجیڅ ؼٸؽاـی ٰڅ ټٿ ټیٍځبغشٻ ڀیىز. ده 

  .ڀیبقٺ ڀیىز غڃؼسڃ ټؽاٺ ټ٭بیىڅ ٰځی

ی اق ڀٵبچً اق ِؽا٬ز ڂ ٸطٿ ٬ٍځٵً ټ١ؿة ٌؽٺ. ثب ضف٦ چبي اڀٵبـ ؼڀیب خؽیؽی اق قڀؽٴی ـڂ ثڇٻ ٰٽ

ڀٍڃپ ؼاؼ. اق ایځٱڅ غڃاوشڅ ٌؽڄ ثڃؼٺ؛ ټٿ ٨فڀٵیه ڀڅ زڇفڄ ای سڃ غٹ٭ً چیر ؼوشی ڀؽاٌشٻ. غڃٌجیځبڀڅ 

ٸً اقي غدبٸز ټی ؼیٵڅ اق اڂپ ڀباـڂټی ڂ وفؼـٴٽی غجف ڀجڃؼ. ؼٸٻ اـڂٺ ٴف٨ز. اټب ضبال ثب ٌځیؽپ ضف٦ ؼ

 .ٍٰیؽٺ؛ ڀٽی سڃڀىشٻ ثڅ زٍٻ چبي ڀٵبڄ ٰځٻ ڂ وفٺ ـڂ ثبال ثٵیفٺ

وفي ـڂ ٰٽی ٠٭ت سف ٍٰیؽ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ ؼیٵڅ اـڂٺ ڀجڃؼ ڂ ثڅ قضٽز اق ٴٹڃ غً ؼاـي اڂا ټی ٌؽ 

 .دفویؽ

 ٬جڃٶ ټیٱځی؟_

 .ڀٽی ٰفؼٺ ڀٽی ؼڂڀٻ ټځشٝف زی ثڃؼٺ ٰڅ ٸت چبٺ ثڅ چٻ زىجیؽڄ ثڃؼپ ڂ چٻ غڃؼٺ ڂ اڂپ ـڂ ـاضز

ڀباټیؽ ؼوز چبي ٌٷ ٌؽ ڂ ِب٦ ایىشبؼ. ٰال٨څ اق ټځی ٰڅ زڃپ زڃة غٍٯ ټ٭بثٹً ایىشبؼڄ ثڃؼٺ ؼوشی 

 :ثڅ ِڃـسً ٍٰیؽ ڂ ثب ڀٵبچی ٰڅ ایځجبـ ثڅ قټیٿ ثڃؼ ٴ٩ز

 .غڃؼٺ ثب دؽـر ِطجز ټیٱځٻ_

ی غڃاوز ټثٷ اق ایځٱڅ ڀٽی سڃڀىشٻ ثف اضىبوبسٻ ٤ٹجڅ ٰځٻ ڂ سّٽیٻ ثٵیفٺ اق غڃؼٺ ټشځ٩ف ٌؽٺ. ؼٸٻ ټ

غڃؼي ـاضز ضف٦ ټیكؼٺ ڂ اق غڃاوشځً ټی ٴ٩شٻ. اق سفؼیؽی ٰڅ ؼیٵڅ ڀؽاٌشٻ. ٬جٷ اق ٠٭ت ٴفؼ اڂپ ڂ ثبق 

  .ٌؽپ ٸت چبٺ ِؽای یٱجبـڄ ـ٠ؽڂ ثف٪ ثڅ ٘فق ڂضٍشځبٰی قثڃڀٻ ـڂ ثځؽ اڂـؼ

 .ؽپ ٰفؼثڅ ٘ڃـی ٰڅ ڀٵبڄ چفؼڂ ثڅ اوٽڃپ ٍٰیؽڄ ٌؽ ڂ سب ثڅ غڃؼټڃپ ثیبٺ ثبـڂپ ٌؽیؽی ٌفڂٞ ثڅ ثبـی

اقسڅ ؼٶ غځؽیؽٺ. ټی سڃڀىشٻ قیفثبـڂپ ثڇشفیٿ ضه ـڂ سدفثڅ ٰځٻ. ضه ؼڂوز ؼاٌشٿ ڂ ؼڂوز ؼاٌشڅ 

ٌؽپ. ؼوز چبٺ ـڂ ثبال ثفؼٺ ڂ اخبقڄ ؼاؼٺ ٬ٙفچب سځؽ ثبـڂپ ٧ٰ ؼوشٻ ـڂ ثكڀٿ. ضه چبی ثؽٺ ثڅ وبپ اثٍبـ 

ځی ٰڅ ثڅ وٽز غڃڀڅ ٠٭ت اق ڂخڃؼٺ وفاقیف ٌؽ. ټش١دت ثڅ ٘ف٨ٻ وفزفغڃڀؽ. غځؽڄ ٺ ٌؽر ٴف٨ز ڂ ؼـضی

 :٠٭ت ټی ـ٨شٻ ثب ِؽای ثٹځؽی ٴ٩شٻ
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 .قڂؼسف ٰبـاسڃ ثٱٿ سب چٻ ټٿ چٻ ثبثبٺ دٍیٽڃپ ڀٍؽیٻ_

 .اڂٶ ټشڃخڅ ضف٨ٻ ڀٍؽ اټب غځؽڄ ٺ ڂ ٸطٿ ٌبؼی ٰڅ خٽٹڅ اٺ ؼاٌز خڃاة ټثجشٻ ـڂ ثڇً ؼاؼ

٭ت ثڅ ٘ف٦ ټبٌیځً غځؽڄ ؼٸځٍیٿ اق سڅ ؼٸی ٰفؼ. اڂپ چٻ ټثٷ ټٿ ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچً ـڂ ثٵیفڄ ٠٭ت ٠

 .ـ٨ز. ټٿ چٻ قیف وبیجڃپ غڃڀڅ ؼوز ثڅ ویځڅ ایىشبؼٺ

ټبٌیٿ ـڂ ـڂٌٿ ٰفؼ. وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ خڃاثً ٌؽ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼڀٻ. ؼڀؽڄ ٠٭ت ٴف٨ز. چٽیٿ ٰڅ ٬ّؽ 

ؼاغٷ ٌؽپ ؼاٌشٻ یٱڇڃ ټبٌیځً ثب ِؽا ثؽی ټشڃ٧٬ ٌؽ. چفز٭ؽـ ٴبق ټیؽاؼ ؾـڄ ای خبثڅ خب ڀٽی ٌؽ. ثؽڂپ 

ه ٌؽپ ثیٍشف ثڅ وٽشً ـ٨شٻ. ٘ڃ٨بپ ثب اغٻ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽ. الوشیٯ وٽز ـاوز سڃ سڃخڅ ثبثز غی

ٴڃؼاٸی ٰڅ ؼڂـڂق دیً ثبثز سفٰیؽپ ٸڃٸڅ ڀیٽڅ ٰبـڄ دفي ٰفؼڄ ثڃؼپ ٴیف ٰفؼڄ ثڃؼ. الوشیٯ سب ڀیٽڅ سڃ ٴٷ 

 .ثیبؼ ثیفڂپ ـاضشی ثڅ ثڃؼ  ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼ. ټطبٶ

  .٬یب٨څ ٘ڃ٨بپ اڂیكڂپ ٌؽ

 .څ غب٘ف ثبـڀؽٴی ـڂٌڃ سب ڀیٽڅ دڃٌڃڀؽپ سب اة دفي ڀٱځڅاضشٽبال ٨٭ٗ ث_

 .وفی ټشبو٧ سٱڃپ ؼاؼ

 .اٴف ثشڃڀٻ زځؽڀ٩فیڃ دیؽاٰځٻ سب ِجص ـویؽٺ  _

ٰىی سڃ ایٿ ثبـڂپ دیؽا ڀٽی ٌؽ. ٸت ڂ ٸڃزڅ ٺ ثؽسف اق اڂپ اڂیك ٌؽ ڂ ثیٍشف غٻ ٌؽٺ ٠ٽ٫ ٨فڂ ـ٨شٵی ـڂ 

ٺ. اق وځٵیځی ڀٵبچً وفثٹځؽ ٰفؼٺ ٰڅ ؼـ یڅ ضفٰز ثجیځٻ. سڃ ثی ضڃاوی ڂ١ٔیز ټبٌیٿ ـڂ ثفـوی ټی ٰفؼ

 .ٰشً ـڂ ؼـاڂـؼ ڂ ثبال وفټٿ ڂ غڃؼي ٴف٨ز

 .ثب غځؽڄ ثٹځؽ ٌؽٺ

 ...ؼیڃڂڀڅ یٱی ټیجیځڅ_

  .سڃخڅ ای ڀٱفؼ ؼوز ؼڂـٌڃڀڅ ٺ ٬فاـ ؼاؼ ڂ ثڅ اـڂټی ٬ّؽ ثفٴفؼڂڀؽڀٻ ـڂ ؼاٌز

 .ټیٱځٻ دیؽا ـڂ ٰىی ټٿ  ٰبـ یڅ ؼ٬ی٭څ وز سڃ ثفڂ سڃ..._
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 .سٱڃپ ڀػڃـؼٺاق خبٺ 

 .ؼوز سځڇب ؼیڃڂڀڅ ٌؽی؟ سب ِجطٻ ڂایىشی ٰىی اق ایځدب ـؼ ڀٽیٍڅ_

 .٨ڃ٬ً ټیبٺ غڃڀڅ ټبؼـ قپ خبپ_

ټی ؼڂڀىشٻ ضف٨ً ثی ٬ّؽ ڂ ٤فْ ثڃؼ. غځؽڄ ثڅ ٸت ؼاٌز ڂ ټطٓ اوڃؼٴی غیبٸٻ ڂ ثفؼڀٻ ثڅ وٽز 

 .ٴف٨شڅ ثڃؼغڃڀڅ ثڅ ؼـ ٌڃغی قؼ. ٤ف٪ غځؽڄ ڀٵبچی ثڇً اڀؽاغشٻ. غڃؼي چٻ اق ضف٨ً غځؽڄ ي 

 .ٴ٩شڅ ثبٌٻ ټب اق ایٿ ـوٽب ڀؽاـیٻ زڅ ث١ؽ اق ٠٭ؽ زڅ ٬جٷ اق ٠٭ؽ _

 .ثڅ اڀی ـڀٵً دفیؽ ڂ سڃ زٍٻ چبٺ ثب ٸجػځؽی ٰڅ ثڅ ٸت ڀؽاٌز غیفڄ ٌؽ

ؼوشً اق ـڂ وفٌڃڀڅ ٺ وفغڃـؼ. ټ٭بثٹً قیف وبیجڃڀی ٰڅ چځڃق ثبال وفټڃپ ثڃؼ ایىشبؼٺ. ټش١دت اق ـ٨شبـي 

 .دفویؽٺ

 زی ٌؽ؟_

زٍٻ چبٺ غیفڄ ٌؽ. یڅ ضه ټڃقټبـی ثڇٻ ټیٵ٩ز یبؼ ؼٸؽاـ ا٨شبؼڄ ٰڅ ڀٵبچً ـڀٳ ٠ڃْ ٰفؼ. سڃ ٠ٽ٫ 

ؼوز ـڂ ثبقڂي ٴؿاٌشٻ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ زٙڃـ ایٿ ٴځؽڂ خٽٟ ڂخڃـٰځٻ. اِال زڅ ضف٦ ثؽی قؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ سب 

 ایٿ ضؽ خؽی ثفغڃـؼ ٰځڅ؟

ؼڀجبٸً... ڀٍؽ غڃؼسٻ ٌت ثٽڃپ. ټبټبپ ټیػڃای ټٿ ؼٸجفڂ ثجفٺ سڃ...سڃاٺ اٴف سڃڀىشی ټبٌیځڃ ؼـوز ٰځی ثیب _

 .ثبثب ثف٠ٱه غیٹی ټڇٽڃپ ڀڃاقپ. ټٙٽئځٻ غڃٌطبٶ ټیٍٿ

 زفا ثڇٻ خڃاة ؼاؼی...؟_

 .ـڀٳ دفیؽڄ اق وڃاٸً زی ٸت قؼٺ

 زفا ثڇٻ خڃاة ؼاؼی؟_

ایځجبـ ٸطځً اټفاڀڅ ثڃؼ. ثڅ ڀٝف ڀٽی ـویؽ ثب دفویؽپ ایٿ وڃاٶ ټځشٝف خڃاة سٱفاـی ثبٌڅ. ڀٽی ؼڂڀٻ دٍز 

خٽٹڅ ٸ١ځشی زڅ ضف٦ ڂ ټ٩ڇڃټی ڀڇ٩شڅ ثڃؼ ٰڅ ؼـ ٠فْ زځؽ ؼ٬ی٭څ ثؽثیٿ ڂ ثڅ چٻ ـیػشڅ ي ٰفؼڄ ثڃؼ.  اڂپ
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ثف٠ٱه ټٿ ٰڅ اق ضف٨ڇبي اڀفلی ٴف٨شڅ ڂ اټیؽڂاـ ٌؽڄ ثڃؼٺ ؼڂوز ؼاٌشٻ اڂپ چٻ وفضبٶ ٰځٻ ڂ ثڅ غڃؼٺ 

 .اټیؽڂاـ. ؼڂوز ؼاٌشٻ ؼڂثبـڄ اق سڅ ؼٶ ثػځؽڄ

ٴؿٌز ِڃـسً ـڀٳ دفیؽڄ سف ټی ٌؽ. زٍٻ چبٺ ـڂ ثبقڂ ثىشڅ ٰفؼٺ ټٱث ٰفؼٺ ٰڅ ثبچف ؼ٬ی٭څ ای ٰڅ ټی 

 .ڂ ثب ٸجػځؽی ٰڅ زڃپ اـاټً ٸجػځؽ غڃؼي ثڃؼ قټكټڅ ٰفؼٺ

 .اٌځبیی ټځڃ سڃ وڅ ټفضٹڅ ؼاٌز. اڂٸً ڀ٩فر _

 .غځؽیؽٺ

 ...ټفضٹڅ ؼڂٺ ضه غڃة...ټفضٹڅ اغف _

ٰز ثبال وفټڃپ ٰڅ ضبال غیه ڀ٩ىی ٴف٨شٻ ٰڅ اق چڃا ڀ٩ىٻ زٍٻ ثىز. ٨بِٹڅ ڂخجی ایىشبؼڀٽڃپ ڂ اڂپ 

 .غیه ثڃؼ ِؽا ڂ ڀڃاقي چیدبڀی ڀ٩ه چبٺ ـڂ ٌځیؽڄ سف ٰفؼڄ ثڃؼ

 ...ؼٸٻ ڂاوز وڃغز_

 .زٍٻ چبي ـڂ ثبق ٰفؼ. ٬جٷ اق ایځٱڅ ـ٨شڅ ـ٨شڅ ـڀٳ ثجبقپ اؼاټڅ ؼاؼٺ

اټب ضبال ټځٻ ؼڂوز ؼاـٺ قڀؽٴی ٰځٻ. ټٙٽئٿ ثبي ٠ال٬څ ڂ غڃاوشځی چىز ٰڅ ایٿ ؼڂوز ؼاٌشٿ ٌٱٷ  _

 .٨شڅٴف

اټیؽڂاـ ثڃؼٺ سڃڀىشڅ ثبٌٻ ضف٨ٻ ـڂ قؼڄ ثبٌٻ اټب ڀڅ اق خڃاثٻ خب غڃـؼ ڀڅ ڀبـاضز؛ ٠ٱه اٸ١ٽٹی ڀؽاٌز خك 

غیفٴی زٍٻ چبي ڂ ٬ٙفار غیه ثبـڂڀی ٰڅ ثڅ ِڃـر چبټڃپ ټی غڃـؼ؛ ټٿ چٻ ټىع وشبـڄ چب زٍٻ 

بـ اق یڅ ٌڇف ڂ اق چبي ٌؽٺ. ؼڂزٍٻ ویبچً ٴڃیی ټی غڃاوز ؼـیسڅ چب سبقڄ ای ؼـڂپ ټٿ ٧ٍٰ ٰځٿ. اڀٵ

اؼٺ چبي ؼڂـټڃڀؽڄ ثڃؼیٻ ٰڅ ایځٙڃـ ثڅ ٨بِٹڅ ؼڂڀ٩ه ثڅ چٻ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼیٻ. ٬ٹجٻ اق ایٿ ڀكؼیٱی ڂ قٶ 

قؼٴیً ٔفثبپ ٴف٨شڅ ثڃؼ... ؼوشً ـڂ ثبال اڂـؼ ڂ اچىشڅ ـڂٴڃڀڅ ٺ ٴؿاٌز. سڅ ؼٸٻ غبٸی ٌؽ ؼوشً ٴفٺ 

ثڃؼٺ ثىشٻ. وفاڀٵٍز چبي ٰٻ ٰٻ اق ٴڃڀڅ  ثڃؼ. زٍٻ چبٺ ـڂ ثب سفن ڂ ٰفغشی ٰڅ قیف ثبـڂپ ؼزبـي ٌؽڄ

چفٺ ڀ٩ه چبي ـڂ  .وڃغشٻ ټی ڂ٬یطبڀڅ  دڃوز ِڃـسٻ ثڅ ٴكٴك ا٨شبؼڄ ثڃؼ ڂ .ٺ ثڅ قیفزڃڀڅ ٺ وفغڃـؼپ

   .ٴف٨شٻ ټی ٴف ٴفټبي اق  ضه ټی ٰفؼٺ ڂ
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 ...٨فڀٵیه_

ی ٰفؼ. ثڅ غب٘ف وفیٟ ٠٭ت ٍٰیؽٺ ڂ ٰځبـ ٘ڃ٨بپ ایىشبؼٺ. ٨فثؽ ثڃؼ ٰڅ ثب اغٻ ٰٻ ـڀٵی ثڅ ٘ڃ٨بپ ڀٵبڄ ټ

وفټب ڂ ٌؽر ثبـڂپ سځؽ سځؽ ڂ ثبثز ٨بِٹڅ ټب ٘ٹجٱبـاڀڅ ٬ؽٺ ثفټی ؼاٌز. ؼـ ایٿ چڃا ٰالڄ، ٌبٶ ٴفؼپ ڂ 

 ټی اي ِؽ٬څ ٬فثڃپ ؼٸٻ سڃ  ٰبدٍٿ دڃٌیؽڄ ثڃؼ سب غؽایی ڀٱفؼڄ وفټب ڀػڃـڄ. اق ضٕڃـ ثفاؼـٺ ؼـ ضیځی ٰڅ

 ضفٰز وفي دٍز ؼڂـسف ٰٽی ٨بِٹڅ ثب ٻدؽـچ ؼڂوز ڂ چٽىبیڅ غال٪ ا٬ب. ٴكیؽٺ ټی ٸت ٌؽڄ وفظ ٌؽٺ

 اڂپ غڃڀڅ غڃاوشٵبـی ټفاوٻ ؼڂوب٠ز ٨فثؽ ثڃؼ غڃاوشڅ اقي دؽـ. ثڃؼ ٌؽڄ قڂٺ ټب ـڂ ٰځدٱبڂی ثب ڂ ٰفؼ ټی

 .چب ثبٌڅ سب ـاضز سف ِطجز ثٍڅ

دؽـچٻ ثب ٰبدٍٿ ڂ زشف ثڅ ؼوز ثیٿ ؼـة ایىشبؼ؛ ضشٽب اق ټ١ٙٹی ټٿ ڀٵفاپ ٌؽڄ ثڃؼ. ڀٵبچی ؼڂـچبؼڂـ ٰڃزڅ 

ؽاغز؛ اڂٶ ڀٵبچً ثڅ ٨فثؽ غڃـؼ ڂ ث١ؽ ټٿ ڂ ٘ڃ٨بڀی ٰڅ ٌجیڅ ټڃي اة ٍٰیؽڄ ؼـ ٰځبـچٻ ایىشبؼڄ ثڃؼیٻ. اڀ

ټشبو٧ وفی سٱڃپ ؼاؼ. ٨فثؽ ثب اغٽی زٍٻ ٤فڄ ای ثڅ ٘ڃ٨بپ ـ٨ز ٰڅ اق ٴڃٌڅ زٍٻ ٸجػځؽڄ ٘ڃ٨بپ ـڂ 

زځؽ ٬ؽٺ ثڅ دؽـ ؼوز  ٴ٩ز. ا٬ب غال٪ ثڅ ٨بِٹڅ "ثفڂ سڃ ثبثب سب وفټب ڀػڃـی"ؼیؽٺ. دؽـ ؼوشی دٍشً قؼ ڂ 

ؼاؼ ڂ ثب غځؽڄ ڂ ڀیً ثبق ثڅ ټٿ ڂ ٘ڃ٨بپ اٌبـڄ ٰفؼ. ڀ٩ىٻ ـڂ دف ِؽا ثیفڂپ ٨فوشبؼٺ ڂ ٌٹخ ٌٹخ ثڅ 

 .٘ف٨ٍڃپ ـ٨شٻ

ا٬ب غال٪ ثب غځؽڄ سجفیٯ ٴ٩ز؛ غځؽڄ وفغڃي ڂ ټسٵیفاڀڅ ي زیكی خك چیدبڀی ٰڅ ڂاوً ثڅ ڀٽبیً 

 :شٝف ٌځیؽپ ضف٨ی ثڃؼ ٴ٩شٻٴؿاٌشڅ ثڃؼیٻ ڀجڃؼ. ټٿ ثی سڃخڅ ثڇً ـڂ ثڅ دؽـٰڅ ټځ

 .ټبٌیځً ا٨شبؼڄ سڃ زبٸڅ...اضشیبج ثڅ ٰٽٯ ؼاـڄ _

 .ای ثبثب اق ؼوز ایٿ ا٬ب ٨ػیٻ غڃثڅ ټیؽڂڀڅ ایځدب ثبـڂپ قیبؼ ټیبؼ ڀجبیؽ زبٸڅ ـڂ غڃة دف ټی ٰفؼ_

٤ف٤فڂ ضه چٽؽـؼی ا٬ب غال٪ ثڃؼ اټب دؽـزٍٻ ـیكٰفؼڄ ڀٵبچً ـڂ ثیٿ ڀٵبڄ ټىشبِٷ ټٿ ڂ زڇفڄ ؼـچٻ 

زفغڃڀؽ. وفظ ٌؽڄ اق ایٿ ټسٵیفی دؽـ وفدبییٿ ثفؼٺ. چٽیٿ ٰڅ ٘ڃ٨بپ ثڅ ٘ف٨ٽڃپ ٬ؽٺ ثفؼاٌز  ٘ڃ٨بپ

 :دؽـ ٴ٩ز

 .سڃ ثفڂ سڃ چڃا وفؼڄ _

 .ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ٘ڃ٨بپ اڀؽاغشٻ ڂ ثی ضف٦ ڂ اٌبـڄ ای ؼاغٷ ٌؽٺ. ؼڂوز ڀؽاٌشٻ ایځٙڃـ اق چٻ خؽا ثٍیٻ
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*** 

ڀٍىشڅ ثڃؼٺ. ڀیٻ وب٠شی ټی ٌؽ ٰبـٺ سٽڃٺ ٌؽڄ ثڃؼ. ټ٭بثٷ اییځڅ ـڂ ِځؽٸی چب ټػّڃَ اـایٍٵبڄ ټځشٝف 

چیر ٸجػځؽی ثڅ زڇفڄ ڀؽاٌشٻ ڂ اق ایٿ ضه اقاـؼچځؽڄ ٺ ثڅ ٌؽر ٤ٽٵیٿ ڂ ڀبـاضز ثڅ ڀٝف ټیڃټؽٺ ثڅ ٘ڃـی 

 .ؼاؼپ ټی ڀٍڃپ ـڂ ټٿ اثفڂ ڂ  ٰڅ چٽڅ ټشڃخڅ ایٿ ٴف٨شٵی ٌؽڄ ثڃؼپ ڂ ثب زٍٻ

 ڀٍىشڅ  پ سٽڃٺ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ چفوڅ ـڂ ِځؽٸی چبؼڂ ٠فڂوی ٰڅ چٽفاڄ ټٿ ټیٱبح ؼاٌشٿ ټثٷ ټٿ ٰبـٌڃ

. غځؽڄ چب وفغڃٌٍڃپ ڂ ِطجز ؼـټڃـؼ ټفاوٽٍڃپ ـڂ ٠ّبة ثڃؼ. چفٰبـ ټی ٰفؼٺ ڀٽی سڃڀىشٻ خٹڃ ثڃؼیٻ

 ٠ځڃاپ ثڅ ٰىبیی زڅ دیً ڂ ٰدب ٬فاـ ؼڂڀىشٻ ڀٽی ضشی ټٿ  ٴڃي چب ٰځدٱبڂ ڂ ٬ٹت ضىفر قؼٺ ـڂ ثٵیفٺ.

ف٠٭ؽ و ٬فاـ ټبؼـٌڃچفٺ ٰڅ قټفؼی وفڂیه ٨الپ ٬یٽز یب چب وب٬ؽڂي س١ؽاؼ ثفوڅ زڅ ثٍٻ ټ١ف٨ی ٠فڂن

ثؽڄ!؟. چفؼڂ ٠فڂن اق اوشفن ـ٬ُ ؼڂڀ٩فڄ ڂ غڃة ثفٴكاـڀٍؽپ ټفاوٽٍڃپ ټی ٴ٩شٿ؛ اټب ټٿ غڃؼغڃـی 

ټی ٰفؼٺ اق اوشفن ٠ؽٺ ضٕڃـ غبڀڃاؼڄ ٺ سڃ ٠فڂوی ٰڅ ټیڃپ یڅ ٠ؽڄ ٤فیجڅ ثفٴكاـ ټی ٌؽ. ٤فیجڅ چبیی ٰڅ 

ټیكؼپ ڂ ٸجػځؽ ثڅ ـڂی ٸت چبی ټبؼـٌڃچفٺ ټی اڂـؼپ!. اٌٯ ٴڃٌڅ زٍٽٻ ـڂ ثڅ ٬ڃٶ ٘ڃ٨بپ ٨٭ٗ اٌځب 

ٴف٨شٻ ڂ ؼوشٻ ؼڂـ ؼاټٿ ټٍز ٌؽ؛ ڂ٬شی اق وػشی ؼڂـی غبڀڃاؼڄ ٌڃپ ټی ٴ٩شٿ؛ اق ایځٱڅ اق چٽیٿ ضبال 

ؼٸشځٳ اسب٬ٍڃپ؛ ڂوبیٹٍڃپ یب دؽـڂټبؼـچب ٌڃپ ټی ٌؽپ...وفوػشبڀڅ غڃؼٺ ـڂ ٰځشفٶ ټی ٰفؼٺ سب اٌٯ چبٺ 

 .ڂ سبـ ڀٱځٿؼیؽٺ ـ

زځؽ چ٩شڅ ای ټی ٌؽ ؼٸشځٳ ثڃؼٺ ڂ ؼٸٱځؽڄ ثڃؼٺ!. ث٥ٕٻ ـڂ ٬ڃـر ټی ؼاؼٺ سب ایٿ ضه ٤فیجٵی ـڂ ٨فڂ ثؽٺ 

سب ثڅ ـیكي اٌٯ چبٺ غشٻ ڀٍڅ. ؼٸشځٵی ٰڅ ؼڂ ـڂق ث١ؽ اق ټفاوٻ غڃاوشٵبـی دبـزڅ و٩یؽ ؼڂـٰٽفٺ ثىشٿ ڂ 

 .!ثب ڀڃپ ڂ دځیفی ـاچی غڃڀڅ ثػشٻ ٰفؼپ

ثبال ٍٰیؽٺ ڂ غیفڄ ثڅ اییځڅ، ؼوشی قیف زٍٻ چبٺ ٍٰیؽٺ. ِؽاچب ـڂ ثڅ ٨فا٢ اق غب٘فاسی ڀٵبڄ ٤جبـ ٴف٨شٻ ـڂ 

ٰڅ ٴؿٌز ڂ ٤ٽی ٰڅ سڃ ؼٸٻ زځجفڄ قؼ ڀٽی ٌځیؽٺ. ؼچځٻ ١٘ٻ سٹع اٌٯ ټی ؼاؼ ڂ ؼٸٻ اٌڃثی اق ٴف٨شٵی ڂ 

 ایځٱڅ ڂخڃؼ ثب  وفؼـٴٽی ثڃؼ. سّڃیف ؼغشف سڃ اییځڅ ٤فیجڅ ثڃؼ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ټی سڃڀٻ سب اغفي ثفٺ یبڀڅ؟

 چٻ چځڃق اټب ٰځڅ خٹت چٽىف ٠ځڃاپ ثڅ ـڂ ڀٝفٺ ثڃؼ سڃڀىشڅ ٰڃسبڄ ټؽر ؼـایٿ ڂ ثڃؼ  ٘ڃ٨بپ چٽفاڄ غڃثی

 .ٰفؼ ټی وځٵیځی ؼٸٻ ـڂی ٠ٽی٭ی ڀٵفاڀی ڂ ڀؽاـٺ اقؼڂاج اټبؼٴی ٰفؼٺ ټی ٨ٱف
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٬ٕیڅ ٨ٱف ٰفؼڄ ڀٽی ؼڂڀٻ خفار ؼٸؽاـ ٌؽپ یب ؼٸجفڂڀڅ ـ٨شبـ ٰفؼپ ـڂ ؼاٌشٻ یب ڀڅ؟ چفز٭ؽـ چٻ ثڅ ایٿ   

 ٌدب٠ز... ؼاٌز ٍٰشٿ اؼٺ خفار ٰڅ ثبٌی ای ؼیٵڅ ٰه قڀؽٴیز ٌت ټڇٽشفیٿ اټٍت ڀؽاٌز؛ ٨بیؽ  ثڃؼٺ

 ؼاټٿ ڀڅ ثبٌٻ غڃؼٺ و٩یؽ ٸجبن ایٿ سڃ غڃاوشٻ ټی ټٿ. ثڃؼ ٨بیؽڄ ثی ؼٸؽاـی چف ثب ٰڅ ٌدب٠شی غڃاوز ټی

 .ثڃؼ ٌؽڄ ا٤ٍشڅ غڃپ ثڅ ٰڅ ٸٱی دف

ؼی ڂ غٗ زٍٻ ٰبـ ٌؽڄ ضبٸشی غٽبـ ثڅ زٍٻ چبٺ ؼاؼڄ ثڃؼ. ټفؼټٯ چبی زٍٻ ڂ اثفڂ ټٍٱیٻ ثب وبیڅ ؼڂ"

ؼـٌز زٍٻ چبٺ، ثیٍشف ټی ؼـغٍیؽپ... دڃوز و٩یؽٺ ٰٽی ثفڀكڄ؛ اټب ثفا٪ ٌؽڄ ثڃؼ؛ ثڅ ٘ڃـی ٰڅ ٴڃڀڅ چب 

 ."ثفخىشڅ ٺ ثف٪ ټیكؼ

ؽ ثڅ غب٘فچٽیٿ قیجب ٌؽڄ ثڃؼٺ...قیجبیی ٰڅ ؼڂ ٠فڂن ؼیٵڅ ـڂ ټبر ڂ چٽڅ ـڂ ثڅ سطىیٿ ڂاؼاـ ټی ٰفؼ. ٌبی

الٺ سبٰبٺ چٻ ِطجشٻ ڀٍؽڄ ثڃؼپ ڂ ټٿ ـڂ ڀبؼیؽڄ ټی ٴف٨شٿ. اټب ٸت چب غڃي ـڀٳ ٌٱالسیٻ ثڅ سجىٻ 

 .ټٹیطی چٻ ثڅ ٨فٺ ڀٽیڃټؽپ؛ زڃپ غڃؼٺ ڀجڃؼٺ

ؼوشی ـڂی دیفاچځٻ ٍٰیؽٺ. دیفاچٿ و٩یؽ وبؼڄ ثفي ؼاـی ٰڅ ؼڀجبٸً ـڂی قټیٿ ٍٰیؽڄ ټی ٌؽ. اڀشػبة 

 .ؼٺ ثیٿ خٽ١یشی ٰڅ اقٌڃپ ٌځبغشی ڀؽاٌشٻ ثب ضدبة ټ١ف٨ی ثٍٻغڃؼٺ ثڃؼ. غڃؼٺ غڃاوشڅ ثڃ

ثڅ ٬ؽـی دڃٌیؽڄ ٰڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ ڂاؼاـ ٰفؼ ٠فڂویٻ ـڂ ټػشٹٗ ثفٴكاـ ڂ اق ڀجڃؼ ؼٶ ڂ ؼټب٤ی ٰڅ ڂاوٻ ڀٽڃڀؽڄ 

ثڃؼ ثڅ ٠ّفاڀڅ ڂ ٌبٺ ټػشّفی زڃپ ټڇٽڃڀی وبؼڄ ای ـٔبیز ثؽڄ؛ اټب ثب سٽبٺ دڃٌیؽٴی ڂ ضدبة، ٸجبوٻ 

یؽڄ سفٺ ټی ٰفؼ ڂ ٰٽف ثبـیٱٻ ـڂ ثڅ ڀٽبیً ټیكاٌز. ٴفؼڀجځؽ ٜفی٧ ٬ٹت ټبڀځؽی چٻ ثڅ ٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ ٍٰ

 ٰفؼڄ سف ٍٰیؽڄ ثٹځؽڂ ـڂ  ٴفؼپ ؼاٌشٻ ٰڅ ڀٽبی قییبیی ثڅ ی٭څ ٨فڀر ٸجبوٻ ؼاؼڄ ثڃؼ. اڀشػبة ایٿ ی٭څ ٴفؼڀٻ

. ؼاؼ ټی خٹڃڄ ڀٻؼـغٍب ڂ ثفڀكڄ دڃوز ثڅ ؼاٌز ٘الیی اڂیكچبی ٰڅ ضدبثی ٰالڄ ثب ؼاـٺ قاڂیڅ زڃڀڅ ڂ ثڃؼ

ڂ ثڅ اڀؽاٺ ثی ڀ٭ّٻ ؼاؼڄ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ اڂٶ ـأی ثڅ ایٿ دڃًٌ ـ قیجبیی اٸ١بؼڄ ٨ڃ٪ ڀٽبی ضدبة ڂ ٸجبن ایٿ

  .اڂټؽ ٰڃسبڄ  ڀجڃؼ؛ ٤ف قؼڄ ثڃؼ...زٍٻ ٤فڄ ـ٨ز؛ اټب ثالاخجبـ

ٰځبـٺ ؼـ ایٿ یٯ ټڃـؼ ضؽا٬ٷ ثبیؽ غڃؼٺ اڀشػبة ټی ٰفؼٺ. قیفزٍٽی ڀٵبچی ثڅ چفؼڂ ٸجبن چبی د٧ ؼاـ 

اڀؽاغشٻ. ٘ڃ٨بپ غیٹی غڃة ټٿ ـڂ ټی ٌځبغز ثڅ ٬ؽـی ٰڅ ٨ڇٽیؽ ٨٭ٗ ثڅ غب٘ف ٸدجبقی ثب اڂپ اق غیف ٸجبن 

 .٠فڂن ٴؿٌشٻ
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 ...٠فڂن غڃٌٵٹٽڃپ اڂټؽپ ؼڀجبٸز_

چفوڅ ٠فڂن وف زفغڃڀؽیٻ...اټب قپ ثب ٸجػځؽ ثڅ وٽز ټٿ اڂټؽ ڂ ڀٵبچً ثڅ ټٿ ثڃؼ. ٸجػځؽڄ ٰدی قؼٺ 

ٹځؽ ٌؽٺ. قپ اـایٍٵف ٰالچٻ ـڂ یٱجبـ ؼیٵڅ ـڂ وفٺ ؼـوز ٰفؼ ڂ ثب ثفاڀؽاق ؼڂثبـڄ ڂؼوشی ـڂ ٴڃڀڅ ٺ ٴؿاٌشڅ ث

اق ټٙٽئٿ ٌؽپ ٰبـي ؼوشٻ ـڂ ٴف٨ز. ِؽای ؼوز قؼپ ڂ ثڃی اوذځؽ ٰٽی ثڅ ؾڂ٪ ڂ ٌڃ٬ٻ اڂـؼ. 

 .غڃٌجػز ثٍی ٰڅ دٍز وفٺ ټی ٴ٩شٿ؛ غځؽڄ ثڅ ٸت چبٺ اڂـؼ ڂ ٴڃڀڅ چبٺ ـڂ ٴٹٵڃپ ٰفؼ

بیی ٰڅ ثؽـ٬څ ٺ ټی ٌؽ؛ ؼڂوز ؼاٌشٻ. قپ ؼـة زڃثی اـایٍٵبڄ ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ سٍٱفچبی قیفٸجی ڂ ٸجػځؽچ

ٰځبـ ایىشبؼ. ٘ڃ٨بپ ثب ٨بِٹڅ ڀڅ زځؽاپ ؼڂـ دٍز ثڅ ټٿ ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ٌڃڀڅ چبی دڇٿ ڂ چیٱٷ ؼـٌشً 

 .غڃؼی ڀٍڃپ ټی ؼاؼ. غځؽڄ ٺ ٴف٨شڅ ثڃؼ اق ایٿ ثبقی ٰڅ قیبؼی ٘جی١ی ثڃؼ

فؼ ٨یٹٽجفؼاـ ٌؽٺ. ایىشبؼٺ ڂ ټ ؼڂ اٌبـڄ  ؽٺ ثڅ ثیفڂپ ثفؼاٌشٻ ٰڅ ټشڃخڅثب اٌبـڄ قپ ڂ ٸجػځؽڄ زڇفڄ اي ٬

ایځجبـ ایىشبؼڀٻ غځؽڄ سڅ ؼٸی ـڂی ٸت چبٺ ڀٍڃڀؽ. ټجڇڃر ڂ ٌٵ٩ز قؼڄ ثڅ ټبٌیٿ ٠فڂن ٴٷ قؼڄ ڂ ؼڂ 

٨یٹٽجفؼاـی ٰڅ ؼڂـثیٿ چبٌڃپ ثڅ ټٿ ڂ ٠ٱه اٸ١ٽٹٻ ثڃؼ ڀٵبڄ ټی ٰفؼٺ. ٌڃٰڅ ٌؽڀٻ ڂ غځؽڄ ای ٰڅ ثڅ 

 .ؼٴی ـویؽڄ ثڃؼ ثبة ڀجڃؼ ایٿ ثفڀبټڅ چب ثڃؼث٥ٓ ؾڂ٪ ق

٨یٹٽجفؼاـ ـأی اق ایٿ سفالؼی ـاڄ ا٨شبؼڄ ٌّشً ـڂ ثبال اڂـؼ ڂ ثب ٸجػځؽی ٴ٩ز ٬ؽٺ ثفؼاـ ڂ دٍز وف ا٬ب 

ؼاټبؼ ثڅ ایىز. ٰبـی ٰڅ ٴ٩ز اڀدبٺ ؼاؼٺ ضبال ؾڂ٪ قؼڄ اق ٠ٱه اٸ١ٹٽٷ ٘ڃ٨بپ ڂ دٍیٽڃڀی ٰڅ سڃ ؼٸٻ 

ثبـ ڀف٨شٻ سب ٸجبن ٠فڂن ڂ ٌیڃپ غبِی ؼاٌشڅ ثبٌٻ اوٽً ـڂ ِؽا قؼٺ. ثب  ـیػشڅ ثڃؼ اق ایځٱڅ زفا قیف

غدبٸز ڂ ڀفٺ اوٽً ـڂ ثفؼڄ ثڃؼٺ. ٘ڃ٨بڀی، ٰڅ اق ٠ٽ٫ ڂ سڅ ؼڂوز ؼاٌشٿ ایٿ چیدبپ ڂ وڃدفایك ٰبـي 

 .ټیڃټؽ

ټی سڃڀىشٻ اق دٍز وفي چٻ ٸجػځؽ ڂ ؼـغًٍ زٍٻ چبي ـڂ ثجیځٻ. اچىشڅ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ. غیفڄ ثڅ چٻ 

څ ای ثڅ ؼڂـ اق ٨یٹٽی ٰڅ اقټڃپ ٴف٨شڅ ټی ٌؽ ٌؽیٻ...ټٿ ثب ٸجػځؽ ڂ اڂپ... ټفؼټٯ چبي ټی ٸفقیؽ. ؼ٬ی٭

اٌٯ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼ. زٍٻ چبي ڀبثبڂـاڀڅ ٫ٍ٠ ڂ سطىیٿ ؼیؽڄ ټی ٌؽ. چفؼڂ ؼوشً ـڂ ټجڇڃر خٹڃ ؼچځً 

ٙڃـ چیدبپ ٴف٨ز. ٸطٝڅ ای اق ایځٱڅ ټٿ ـڂ ثڅ خب ٠فڂن غبٮ ٴف٨شڅ ي ټی ؼیؽ سڅ ؼٸٻ غبٸی ٌؽ...ایځ

 .ثفای ټٿ ٨فڀٵیه ٤یف ٘جی١ی ثڃؼ
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 ."ثیب خٹڃ ٨فڀٵیىٻ"ٸجػځؽٺ ـڂ ثڅ ا٨ڃٶ ثڃؼ ٰڅ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼ ڂ اـڂٺ ڂ ثب ٌیفیٿ سفیٿ ٸطٿ ٴ٩ز...

 چبٺ زٍٻ سڃ ضبال ٰڅ اٌٱی ڂ ٸجػځؽ ثب سفؼیؽ ثی ٰڅ ڀٍىز  ثڅ ٬ؽـی ٸطٿ ڂ سٿ ِؽای ث٥ٓ ؼاـي ثڅ ؼٸٻ

ٰفؼ. سڃ ا٤ڃًٌ  ڀدڃا ٴڃٌٻ سڃ ٌؽی قیجب ڂ ٴؿاٌز ٰٽفٺ دٍز ـڂ ؼوشً...ـ٨شٻ ٘ف٨ً ثڅ ثڃؼ قؼڄ ضٹ٭څ

چٽڅ زیكـڂ اق یبؼ ثفؼٺ. زٍٻ ـڂی چٻ ثب اـاټً ٨ٍفؼٺ ڂ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰفؼٺ ز٭ؽـ ضی٧ ٰڅ اق اڂٸً ٰبټٻ ـڂ 

سٹع ٰفؼڄ ثڃؼٺ...ثب ِؽا ٰب٨ی ٨یٹٽجفؼاـ ٰڅ ثڅ ڀٝفي چٽڅ زیك ڀٽبیٍی ثڃؼڄ اق ث٥ٹً ثیفڂپ اڂټؽٺ...ثب غځؽڄ 

١فڂ٨ً ٰڅ ؾڂ٪ قؼٴیً ـڂ چٽفاڄ وی ڂ ًٌ سب ؼڀؽڂپ ثیفڂپ ټی ـیػز ؼوشڅ ٴٷ و٩یؽی ٰڅ سب ثٹځؽ ڂ ټ

االپ ټشڃخڅ ي ڀٍؽڄ ثڃؼٺ ثڅ ٘ف٨ٻ ٴف٨ز. ؼوشڅ ٴٷ و٩یؽ ڂ ِڃـسی ثب ٴٷ چبی ٰبـ ٌؽڄ ـڂی ټبٌیٿ وز 

 .ثڃؼ

ٴٷ سڃ  ؼوشٻ ـڂ ثڅ ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ثؽڂپ ٴف٨شٿ ڀٵبچٻ اق ؼوشً ٴف٨شٻ. ؼوشٻ ـڂ ڂٶ ڀٱفؼ ٘ڃـی ٰڅ ؼوشڅ

 .ڀٍىشٻ ڂ ؼاؼیٻ سٱڃپ ؼوز ثفؼاـ ٨یٹٻ ثفای چفؼڂ  ؼوز چبٺ خبثڅ خب ٌؽ ڂ ټٿ ـڂ ثڅ ٘ف٦ ټبٌیځً ثفؼ.

 ... ثال٨بِٹڅ ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ

 ٘ڃ٨بپ ٨یٹٽجفؼاـ ؼاـیٻ..٬فاـ ٠ٱىٻ ثٵیفیٻ؟ _

ایٿ چیدبپ زبٌځی ِؽاٺ چیر سڃٔیطی ڀؽاٌز؛ خك٠ٽی٫ سف ٌؽپ ٸجػځؽي ڂ ٸڃ ـ٨شٿ ؼٸی ٰڅ ٠فڂن ټی 

 .ڃاوزغ

 .!اغشیبـ ؼاـیٿ...ټیكاـٺ ٌجڅ ثڅ ایٿ ټڇٽی ثجز ڀٍڅ _

 .!ثجز اق ڀٝف ٘ڃ٨بپ غب٘فاسی ثڃؼ ٰڅ چیر ٨یٹٻ ڂ ٠ٱىی ٜبچفي ڀٽی ٰفؼ

ؾڂ٪ قؼڄ ثفٴٍشٻ ڂ ثڅ دٍز وفټڃپ ڀٵبڄ ٰفؼٺ. ٸجػځؽڄ ٠فیُٓ ٘ڃیٹً ـڂ ض٩ٛ ٰفؼڄ؛ ثڅ ڀیز ضف٨ی ثڅ 

ً اٌبـڄ ٰفؼ سب دیبؼڄ ثٍڅ ضف٨ً ـڂ غڃـؼ ڂ ثب االپ ٘ف٨ٻ زفغیؽ اټب ثب قؼپ ثڅ ٌیٍڅ ڂ ٨یٹٽجفؼاـی ٰڅ ثڇ

ټیبټی دیبؼڄ ٌؽ. ڀ٩ىٻ ـڂ اقایٿ ټ١ٙٹی ٨ڃر ٰفؼٺ ڂ ثب ٴف٨شٿ ڀ٩ه سبقڄ ای ٰڅ اق ٠ٙف ٴٷ چب ڂ اؼٰٹٿ 

دیسیؽڄ سڃ ټبٌیٿ ثڃؼ دف ټیٱځٻ. ؼٶ سڃ ؼٸٻ ڀیىز اق ایځٱڅ ثجیځٻ ؼیٵڅ زڅ وڃدفایكچبیی ؼـ اڀشٝبـټڅ!...سڃ 

اق ٰبـٰفؼچبیی ٰڅ ثبیؽ ؼـثفاثفي ؼاٌشڅ ثبٌٻ ڂ ده قؼٺ ٨ٱفڂ غیبٶ چبیی ٰڅ ٨٭ٗ ؾچځٻ ـؼی٧ ټیسیځؽٺ 
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ـڂقٺ ـڂ سٹع ټی ٰفؼ. ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ٘ڃ٨بپ سٽبٺ سالًٌ ـڂ ټیٱفؼ سب اټٍت غب٘فڄ اڀٵیك ثٍڅ؛ اڂپ ثیٍشف اق 

 .!ټٿ چیدبپ قؼڄ ثڃؼ

ڂثبـ ٬ٟٙ ٌؽپ ڂ سٽبن غٻ ِؽای ڂیجفڄ ٴڃٌیً اق ـڂ ؼاٌجڃـؼ ضڃاوٻ ـڂ دفر ټیٱځڅ سب خبیی ٰڅ ث١ؽ اق ؼ

 .ٌؽٺ ڂ ٴڃٌی ـڂ ثفؼاٌشٻ

٘ڃ٨بپ دٍشً ثڅ ټٿ ثڃؼ ڂ ٨یٹٽجفؼاـ ثب دفزڃڀٵی ضف٦ ټیكؼ ڂ اڂپ وفي ـڂ ثڅ سبییؽ سٱڃپ ټی ؼاؼ. اوٻ 

 .ټڇفقاؼ ـڂ ٩ِطڅ ي غبټڃي ڂ ـڂٌٿ ټی ٌؽ؛ ٠ٱىً چٻ ثب ٸجػځؽ دٍز قټیځڅ اي ثڃؼ

ٰفؼٺ؛ زڃپ ټی ؼڂڀىشٻ ٘ڃ٨بپ ؼٸجف ـڂ دیًٍ  ثیٍشف اق ایٿ ټ١ٙٷ ڀٱفؼٺ. ثؽسف اق ؼیؽپ ٠ٱىً چڃٶ

چبیی ٰڅ ثب ٌیڃپ  خی٣. ٌؽ ؼ٨ٿ خی٥ی ٍٰیؽڄ ِؽای  ثب اٸڃٺ اټب ٴ٩شٻ اٸڃیی ڂ ٍٰیؽٺ وجكـڂ ؼایفڄ  ٴؿاٌشڅ.

 سڃ ٰڅ ٴځبچبیی چٽڅ. ٌؽٺ غیفڄ ٘ڃ٨بپ وٽز ثڅ دفیؽڄ ـڀٳ. غڃـؼ ټی ٴڃٌٻ ثڅ  ڂ قاـی ڂ ٨فیبؼچبی ٴځٵی

 .ټیكؼ ٨فیبؼ قڀی. اڂټؽ چبٺ زٍٻ خٹڃ ٰفؼڄ ڂ ثڃؼٺ ڀٱفؼڄ ٠ٽفٺ

 ...سڃ ٍٰشیً_

پ اة خٽٟ ٌؽ. ټی ق چب خی٣ ڂ چب ٔدڅ اق زٍٽٻ ٴڃٌڅ. ٴ٩شٻ ٌؽٺ ڂغبٸی  اٸڃیی ڀبټ٩ڇڃټی اق سڅ ؼٶ ٸفقڂپ

غڃاوشٻ ث٩ڇٽٻ اڂپ دٍز غٗ زڅ اس٩ب٬ی ا٨شبؼڄ ٰڅ ثڅ ټٿ ټی ٴ٩شٿ سڃ ٍٰشیً. ٨٭ٗ اٸڃ ټی ٴ٩شٻ. اٸڃچبیی 

 ټی ضه ٰٽفٺ دٍز ڂ دیٍڃڀی ـڂ ڂضٍز اق ـڂ ٠ف٬ٻ غیه چبی ؼڂڀڅ  ؼ.ٰڅ ثڅ چ٫ چ٫ ڂ غ٩ٵی ـویؽڄ ثڃ

 ...ٍٰشیً_ڂپ قپ خی٣ ټیكؼ....سڃ ا ڂ ڂ ثڃؼٺ ٰفؼڄ ٴیف ٸطٝڅ( ڂِٷ ڂ ٬ٟٙ ثیٿ) _ثؽ ڂ غڃة ثیٿ. ٰفؼٺ

ټىش٭یٻ ڂ ٤یفټىش٭یٻ ؼـٴیف ڂ ڀٵفاپ ٌؽڄ ثڃؼٺ. ٌفیبپ چب ضیبسیٻ ثڅ ٩ِف ـویؽڄ ثڃؼ. ضشی سڃاپ ٬ٟٙ ٴڃٌی 

 .٬بسٹی...ٌؽ ټی سؽا٠ی ثڇز ضه ایٿ  ڂ ڀؽاٌشٻ؛ ِؽا ایځ٭ؽـ ڂأص ڂ ڀكؼیٯ ثڃؼ ٰڅ غڃؼ ثڅ غڃؼثیٿ ؼوشٻ ـ

ٌجیڅ یڅ ٨یٹٻ ثؽڂپ سّڃیف ثڃؼ...قڀی ٰڅ ِؽاي ثڅ ڂأطی ٌیڃپ چب ڀجڃؼ ثب اٸشٽبن اق ٰىی ټی غڃاوز 

چٍی ٰڅ ؼٶ ثٹځؽ ثٍڅ ڂ زٍٻ چبي ـڂ ثبقٰځڅ؛ ثڇً ٬ڃٶ ټی ؼاؼ ؼڂوشً ؼاٌشڅ ثبٌڅ ثب ضبٸز ثسٵڃڀڅ ڂغڃا

 .ټٿ ـڂچٻ ثڅ ـضٻ ټی اڂـؼ ٘ڃـی ٰڅ قیف ٸت قټكټڅ ٰفؼٺ...ثٹځؽ ٌڃ

اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ اڂٸیٿ ٬ٙفڄ اٌٯ زٱیؽ ـڂ ؼاټځی ٰڅ ثڃی غڃڀً دفس٩١ٿ ٌؽڄ ثڃؼ. ڀ٩ڇٽیؽٺ زی ٌؽ ٰڅ 

٨یٹٽجفؼاـ ثبوف ثڅ ټٿ اٌبـڄ ٰفؼ...ڂ ٘ڃ٨بپ دفوڃاٶ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ. ثبڀیڅ ای ٨٭ٗ ڀٵبچً ټش١دت ـڂٺ 
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ب ٰٻ ٰٻ ټجڇڃر ـڀٵً دفیؽ ڂ ثڅ ٘ف٨ٻ دبسځؽ ٰفؼ. ٴڃٌی اق ؼوشٻ ٸیك ټیػڃـڄ ڂ اٸڃاٸڃ ثٹځؽ ڂ ڀٍىز اټ

 .اٌځبیی سڃ اسب٬ٯ ټبٌیٿ ټیذیسڅ

ؼیؽٺ سبـ ٌؽ...اضىبن غ٩ٵی ټیٱفؼٺ؛ ی٭څ ٸجبوٻ اؾیشٻ ټی ٰفؼ. ټطٱٻ زځٵی ثڅ ٴٹڃٺ قؼٺ؛ ؼڂوز ؼاٌشٻ 

بقٰفؼ ڂ زی ٌؽڄ ڀٵفاڀی ٴ٩ز. ـڀٵً اق ڂضٍز ِؽا اقاـ ؼچځؽڄ ي ـڂ غ٩څ ٰځٻ. ٘ڃ٨بپ ؼـة وٽز ټٿ ـڂ ث

ثڅ قـؼی ټیكؼ...ڀٵبچً اق ِڃـسٻ ثڅ ٴڃٌی ـڂ ؼاټځٻ ا٨شبؼ ٰڅ سځؽ زځٵی ثڇً قؼ. زځبپ ؼاؼی سڃ ٴڃٌی قؼ 

ٰڅ ٌڃڀڅ چبٺ دفیؽ. وفٺ سیف ٍٰیؽ. ٸطٝڅ ای وٱڃر ٰفؼ ڂ ثب ڀ٩ىی زٍٻ ـڂچٻ ٨ٍفؼڄ سڃیی ٸت قؼ. ِؽاي 

 .غیفڄ ٌؽٺ سب ثذفوڅ ٰی ثبقیً ٴف٨شڅ؟ ڀیٻ ڀٵبچی ثڇٻ ٰفؼ ڀفٺ ٌؽ؛ ڂ ټٿ خڃپ ؼاؼڄ ثڅ ٸت چبي

 زی ثڅ ٨فڀٵیه ٴ٩شی؟ _

ڀ٩ىٻ ـ٨ز. ـڀٵٻ دفیؽ. ڂضٍز سڃ خڃڀٻ زٍٻ چبٺ ـڂ ٴٍبؼ ٰفؼ. ِؽای ټش١دت ټڇفقاؼ ـڂ ټی ٌځبغشٻ ٰڅ 

 "!...چیسی اِال خڃاة ڀؽاؼ"ټی ٴ٩ز 

 ٰبثڃن ثڃؼ...؟ اڂپ چٻ سڃ ثیؽاـی...؟

 .ىً ـڂ ٨ڃر ٰفؼ. ِؽای ټڇفقاؼ ڂأص ثڃؼ٘ڃ٨بپ غیفڄ سڃ زٍٻ چبٺ ڀ٩

 .ٰی ټیبیٿ...غیٹی ڂ٬شڅ سڃ ثب٢ ټځشٝفٺ...ثبیؽ ٰٹیؽا ـڂ ثڇز ثؽٺ _

  .زٍٽی ـڂچٻ ٨ٍفؼ اق ضبٸز ڀیٻ غیك غبـج ٌؽڄ ِب٦ ایىشبؼ

 .و١ی ټیٱځٻ سب ڀیٻ وب٠ز ؼیٵڅ ثیبٺ _

ثب اضشیبٖ غبڀٽی ټی وفٺ ـڂ ثڅ دٍشی ِځؽٸی سٱیڅ قؼٺ ڂ زٍٻ ـڂچٻ ٨ٍفؼٺ. ِؽای ټفؼ ـڂ ٌځیؽٺ ٰڅ 

 .ٴ٩ز

زٍٻ ثبق ٰفؼٺ. ټفؼ ٨یٹٽجفؼاـی ٰڅ ثب ٘ڃ٨بپ ِطجز ټی ٰفؼ ثب ڀٵفاڀی ثبال وفٺ ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ثٙفی اة 

  .ټ١ؽڀی ؼوشً ثڃؼ

 .٘ڃ٨بپ ٴڃٌی ـڂ ٬ٟٙ ٰفؼ ڂ اق ٴځٵی ټٿ غڃؼي ثٙفی ـڂ اق ټفؼ ٴف٨ز. ټٿ ٨٭ٗ ټبر ڀٵبچً ټی ٰفؼٺ
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 .ؼڂوب٠ز ټیشڃڀیٻ اغشّبَ ثؽیٻ ثڅ ٠ٱه چب ثب٢ ا٬ب سڃ٨ی٭ی اٴف االپ ضفٰز ٰځیٻ ٨٭ٗ_

    ٘ڃ٨بپ وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ ثب ثىشٿ ؼـة وٽز ټٿ زیكی ثڇً ٴ٩ز؛

 ڀٍىشڅ دیٍڃڀیً ـڂ ٰڅ اغٽی ثب ڂ قؼ ؼڂـ ـڂ ټبٌیٿ. ـ٨ز ټبٌیځً ٘ف٦ ثڅ ڂ  اڂپ چٻ وفی سٱڃپ ؼاؼ  

 :دفویؽ ڀجىشڅ ـڂ ؼـة چځڃق. ٴف٨ز خب ٰځبـٺ ثڃؼ

 ټڇفقاؼ زی ثڇز ٴ٩ز؟_

 ...یٱی سڃ ٴڃٌی خی٣ ټی ٍٰیؽ ټٿ ٍٰشٽً _

 .خٽٹڅ ٺ ثڅ ڀیٽڅ ڀفویؽڄ سځٻ ټی ٸفقڄ... سڇی ټیٍٻ اق سٽىػفڄ ای ٰڅ سڃ زٍٻ چبي غڃڀؽڀی ثڃؼ

 یب چبٺ ؼڂوز ٘ڃ٨بپ؟ غڃؼٺ؟ ثٍڅ؟  ٠ّجبڀی ٌؽڄ ثڃؼ. ثبڂـ ڀٽی ٰفؼ. ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ...ٰی ٰڅ ثبڂـي

 سڃ١٬ی زڅ... ڀیىز ثڇز ٰىی ضڃان سڃ...قؼی سڃچٻ سڃ. ٌؽ ٱفاـس ؾچځٻ سڃ ؼیٱشڅ ٌجیڅ ڀبغڃؼاٴبڄ ٺ؟ غبڀڃاؼڄ

 ثڃؼ؟ غٗ دٍز ٰی ٰځٿ ثبڂـ ؼاـی،

ټٿ چیر خڃاثی ثفای زفاچب ؾچٿ غڃؼټٻ ڀؽاٌشٻ... ټځی ٰڅ ټشڇٻ ټیٍؽٺ ثڅ غڃـؼپ ٬فَ چب اـاټجػٍی ٰڅ 

ٿ ټځدالة غیبالر ڂاوڅ ٌجڅ ٠فڂویٻ غڃـؼڄ ثڃؼٺ. ڀٽی ؼڂڀٻ ثب زڅ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ىی ڂ سفوی ٰڅ سڃ ؼٸٻ اق ای

ثفؼاٌشڅ ثڃؼ ؼـڂ٢ ٴ٩شٻ. ؼـڂ٢ ٴ٩شٻ زڃپ ټی ؼڂڀىشٻ ثی ؼٸیٷ ڂ ټؽـٮ ضف٨ٻ غفیؽاـ ڀؽاـڄ ڂ ٸت اق ٸت ثبق 

 .ڀٱفؼڄ زی سڃ ؾچځً زفظ ټیػڃـڄ

 .ضڃاوٻ ثڅ سڃ دفر ٌؽ. ِؽاٌڃ ڀٍځیؽٺ _

اټب ٰی ثڃؼ ٰڅ ثبڂـ  ؼـڂ٤ٻ ٠بٌ٭بڀڅ ثڃؼ ڀڅ؟ اټب ڀڅ ثفای ٘ڃ٨بڀی ٰڅ زٍٻ اقٺ ثف ڀٽی ؼاٌز سب ؾچځٻ ـڂ ثػڃڀڅ

ٰځڅ زڅ ِؽاچبیی سڃ ټ٥كٺ غڃڀؽڄ ټی ٌٿ؛ ضشی اڂڀی ٰڅ ڂاـؼ ایٿ ثبقیٻ ٰفؼڄ ثڃؼ. زٍٻ ـڂچٻ ثىشڅ وفٺ ـڂ 

 .سٱیڅ ؼاؼٺ

 .ثفڂ ؼیٵڅ ؼیفټڃپ ټیٍڅ_

 دٍیٽڃپ ٌؽی؟ ټیػڃای ثڇبڀڅ ټڇفقاؼڂ ثٵیفی؟ ڂاوڅ چٽیٿ ضبٸز ثؽ ٌؽڄ؟ _
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ٿ زڅ ثڇبڀڅ ای ؼاٌشٻ ڂ٬شی ټیڃپ ایٿ ثبقی ثڇڃڀڅ چبٺ وٱڃر ٰفؼٺ. وفٺ اق ٌؽر ٨ٍبـ وځٵیٿ ٌؽڄ ثڃؼ. ټ

 .ڀجڃؼ ٰب٨ی ڂاوً وٱڃر ایٿ. ثڃؼٺ  ٴٻ ٌؽڄ ثڃؼ؟ ٘ڃ٨بپ سب خڃاثً ـڂ ڀٽی ٴف٨ز ضفٰز ڀٽی ٰفؼ؛ټٙٽئٿ

 ڀٱځڅ چځڃقٺ زٍٽز ؼڀجبٸٍڅ؟_

ٻ. ؼٸٻ ڂاوڅ ٘ڃ٨بپ، ڂاوڅ غڃؼٺ ټی وڃغز؛ ټی وڃغز اق ایځٱڅ سڃ ایٿ سځٵبڄ ٨ٱفڂ غیبٶ چیر سڃخیڇی ڀؽاٌش

ؼٸٻ یٯ غڃاة ـاضز ثب یٯ ٠بٸٽڅ ٬فَ غڃاة ټی غڃاوز. ؼٸٻ زځؽ ؼ٬ی٭څ دیً ـڂ ثب ٸٽه ؼوز چبي 

ټی غڃاوز. ؼٸٻ زځؽ ؼ٬ی٭څ وٱڃر ثب ټڃقیٯ الیز....ؼٸٻ غیٹی زیكچب ټی غڃاوز ثڅ خك ټڇفقاؼی ٰڅ ِؽا 

 .ٴ٩شځً ـڂ ڀٍځیؽڄ ثڃؼٺ "اٸڃ اٸڃ"

ڄ ٠ّجیً غیفڄ ٌؽٺ. ؼـایٿ ڂ١ٔیز ثبیؽ اقي ټی زٍٻ چبٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ثؽڂپ زفظ وف سڃټفؼټٯ چب ویب

سفویؽٺ. سفوځبٮ ٌؽڄ ثڃؼ. دڃوز ٬فټكي...ؼوز ټٍز ٌؽڄ ؼڂـ٨فټڃپ؛ ـٲ ثیفڂپ قؼڄ ٴٹڃي؛ اټب ټٿ ٨٭ٗ 

 .اق غڃؼٺ ټی سفویؽٺ

 ...ڀڅ _

ڀٵبچً ټیٱځٻ. سڅ ؼٸٻ یڅ زیكی زځٳ ټیكڀڅ ٰڅ ڂاؼاـٺ ټیٱځڅ ڀٵبچٻ ـڂ اقي  .زځؽ ؼ٬ی٭څ ڀٵبچٻ ټیٱځڅ

 .ٺ ڂ ثبقؼٺ ٠ٽی٭ً ـڂ ٌځیؽٺ ڂ ٴڃٌی ٰڅ ثڅ ٠٭ت دفر ٰفؼثٵیفٺ. ؼ

اٴف ثڇبڀڅ ر غبڀڃاؼسڅ... ټیػڃای ثڅ غب٘ف اڂڀب ټفاوٽڃ ثڅ چٻ ثكڀی... سٽبٺ سالٌٽڃ ٰفؼٺ اټٍت ثیبپ اټب ٨٭ٗ _

سڃڀىشٻ ثڅ دؽـر ٬ڃٶ ثؽٺ یٱجبـ ؼیٵڅ سڃ ٌڇفسڃپ ڂاوڅ ر ٠فڂوی ثٵیفٺ...ټځڃ سڃاٺ ٰڅ ټیؽڂڀیٻ اټٍت ٨٭ٗ 

 .ڂ ثڅ چٽڅ ڀٍڃپ ثؽٺټیػڃاٺ سڃـ

ؼٸٻ اق ٌځیؽپ اوٽٍڃپ ڂ ټفاوٽی ٰڅ اـقڂٺ ثڃؼ اـڂٺ ٴف٨ز. ټ٥كٺ ٠الټز وڃاٸی ٌؽ ثیٿ ضف٦ چب قؼڄ ٌؽڄ 

 .زفغڃڀؽٺ  ثیٿ ٘ڃ٨بپ ڂ دؽـٺ. ڀبثبڂـاڀڅ ڀٵبچٻ ـڂ ثڅ ٘ف٨ً

 ـاوز ټیٵی؟ ثبثب ٬جڃٶ ٰفؼ؟ ـأی ٌؽ ؼڂثبـڄ ٠فڂوی ثٵیفیٻ؟_

 ثفؼٺ. ٌؽ ڀفٺ ڀٵبچً. ٌؽ چٽفاچً ٺ ا٩ٌشڅ ؾچٿ ڂ ؼاؼٺ خڃاة ػځؽيٸج ثڅ ڀبغڃؼاٴبڄ  ٸجػځؽ ټڇفثڃڀی قؼ.

 .ؼاؼپ چبی ؼغشفاڀڅدف ڂ ثبٶ ثڅ غڃي چبی غیبٶ ثڅ
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ٌؽڄ. ټبټبڀشٻ ٬ڃٶ ؼاؼ سب اڂپ ټڃ٬ٟ دڃٶ خڇكیشڃ غڃؼي ڂاوز ڂویٹڅ  ٌیځیڃپ ٸجبن ٠فڂن د٧ ؼاـ...ټڃچب_

 .ثػفڄ. اټٍت ثكاـ ثڅ ضىبة ڀبټكؼی...ڀٵفاپ زیكی ڀجبي

 .ڀفټبٶ ٌؽ. اـڂٺ ٌؽٺ ڂ ثڅ اټیؽ ٌت ٠فڂوی ٨فڀٵیه زٍٻ چبٺ اټیؽڂاـ ٌؽ ٔفثبپ ٬ٹجٻ

سبٌت ثڅ زیكی ٨ٱف ڀٱٿ...ټځٻ ټثٷ سڃ اڂپ اؼټب ـڂ ڀٽیٍځبوٻ وػشٽڅ ث١ؽ زځؽوبٶ ثجیځٽٍڃپ...٨٭ٗ ثڅ ایٿ _

 .٨ٱف ٰٿ ٬فاـزڅ ثبـی اق ـڂ ٌڃڀڅ چبٺ ثفؼاـی

 ؾچځٻ سڃ خٽٹڅ یٯ ٨٭ٗ ڂ ټیٍٿ  كٺ وبٰزویبچی دٍز دفؼڄ زٍٽٻ اق ثیٿ ټیفڄ. ِؽاچب ڀبټ٩ڇٽڃٺ سڃ ټ٥

 .!ؼاـٺ ثفټی چبي ٌڃڀڅ ـڂ اق ثبـی: ٌؽ سٱفاـ

ڀبغڃؼاٴبڄ ثڅ اضىبوبسٻ ثڅ ضه ڂ ضبٶ دفیؽڄ ٌؽٺ اخبقڄ ثی دفڂایی ڂ غڃؼی ٌؽپ ټیؽٺ. ڀیٻ غیك ٌؽڄ ثڃوڅ 

ڂ غدبٸز  ٰڃسبچی ـڂ ٴڃڀڅ ڀفٺ ڂسذٹً قؼٺ. ٌیفیٿ ثڃؼ ڂ ؼڂوز ؼاٌشځی. سدفثڅ اڂٶ ؼټبی ثؽڀٻ ـڂ ست ؼاـ

قؼڄ ٰفؼ. ٴڃڀڅ چبٺ وفظ ٌؽڄ وفدبییٿ ٴف٨شڅ ٠٭ت ٍٰیؽٺ. ِؽای غځؽڄ ي ـڂ ث١ؽ ٌڃٮ زځؽ ؼ٬ی٭څ ای 

ٌځیؽٺ. ث١ؽ ؼڂچ٩شڅ ټطفټیز وٹڃٶ وٹڃٶ خڃڀٻ ثبڂـي ٌؽ ٘ڃ٨بپ چٽىفٺ ٌؽڄ!. ٸجػځؽڄ ٌیفیځی ـڂ ٸجڇبٺ 

ظ ٌؽٺ ټیٵیفڄ ڂ ڂاوڅ اوٽی ٰڅ سدفثڅ ي ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڀٍىز. ثځؽ ڀٵبچً ـڂ ثڅ وځٵیځی اق ِڃـر وف

ڀ٩ىٻ ـڂ ـچب ټیٱځٻ اق ١٘ٻ ٸت چبیی ٰڅ ثڃی ا٨شفٌیڃ ٴف٨شڅ ثڃؼپ. ؼوز ـڂ ؼڀؽڄ خب ٴف٨شً ټیڃپ اڀٵٍز 

 .چبی ثالسٱٹی٧ ؼـچٻ دسیؽڄ ٺ ٴفڄ ټیػڃـڄ

*******  

٠ٱه چبی ؼڂڀ٩فټڃپ یٯ وب٠شڅ ٴف٨شڅ ٌؽ. ٌبیؽچٻ قټبپ ثفای ټٿ ثی ضڃان ثڅ وف٠ز ٴؿٌز ڂ زیكی 

٘ڃ٨بپ غفخٻ ټی ٰفؼ ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ. اق ؼیؽپ ڂ ضٕڃـ ټڇفقاؼ ثڅ چٻ ـیػشڅ ثڃؼٺ. ٬فاـ  اق ٠بٌ٭بڀڅ چبیی ٰڅ

 .ڀجڃؼ ایٿ ٰبثڃن ٨فاټڃي ثٍڅ

٘ڃ٨بپ اق ضبٸز چبٺ... اق ـ٨شبـی ٰڅ ضشی ڀٽبیٍی ٸجػځؽی ثڅ ٸت چبٺ ڀٽی اڂـؼ ٰال٨څ ڂ ٠ّجی ٌؽڄ ثڃؼ. 

 .ڀٵبڄ ټبسٻ ـڂ ثڅ ټڇفقاؼ ؼیؽڄ ثڃؼ

ڂ ؼاؼڂچڃاـ ثب ټڇفقاؼ ڀٵڃپ ثػز ؼ٠ڃا ټی ٰفؼ اق ایځٱڅ زی ٴ٩شڅ ڂ زی ټشڃخڅ ٌؽٺ دٍز ثب٢ ثب ٨فیبؼ 

٨ب٠ی ٰڅ ؼ ثفاثف ؼـ ثڃؼ ٴف٨شڅ ٌبچؽ ـڂ ټٿ  ٌځیؽڄ؟...اڂپ ثیسبـڄ ٴیح سف اق ټٿ ؼـ ثفاثفي وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼ.
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 زځؽ ٨٭ٗ  ڂ ڀٍؽڄ قؼڄ ضف٨ی"ڀؽاٌشٻ. ثیٿ ایٿ چٽڅ وٱڃر ڂ سفؼیؽ چبٺ ټڇفقاؼ ثڃؼ ٰڅ سڃخیڅ ټیبڂـؼ 

 ٨فیبؼ ڂ چب خی٣ اق ـڂ ڂضٍشٻ ٰٻ ٰٻ ٰڅ چبیی سڃخیڅ. "ؼاؼٺ ټی ٴڃي چبي ٴ٩شٿ اٸڃ اٸڃ ثڅ ِؽا ثی   څؼ٬ی٭

 .ٻ ټی ؼاؼثبقی ٰڅ ؾچځی اق ټڇفقاؼ چب ٴ٩شڅ اق ڀڅ....ٰفؼ ثفاثف زځؽیٿ غٗ دٍز

ـڂ  ثب ثجز غب٘فار ڂ ٠ٱه چبی ؼڂڀ٩فڄ سڅ ثب٢ غڃاڄ ڀبغڃاڄ ڂاـؼ ثبقی ٌؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ٴیح سف اق اڂڀسڅ ٨ٱفي

 .ټی ٰفؼٺ ٌؽٺ

****** 

ڂ٬شی غیبثڃپ چبیی ٰڅ اٌځب ټیكڀٿ ڂ ټیٍٿ ٌجیڅ غڃاثٻ چڃٌیبـ ټیٍٻ. ؾچځٻ ثب اټشیبق ثبال ټىیف ڂ ؼڂـاچی چب 

٘ی ٌؽڄ ڂ اڂپ ٰڃـن ڀیٽڅ سٽڃٺ ـڂ ثڅ یبؼ ټیبـڄ. ؼیٵڅ اق ایځٱڅ ث٩ڇٽٻ ڀٽیشڃڀٻ غڃاة ڂ ـڂیب ڂا١٬یز ـڂ 

ٌجیڅ ١ٙ٬بر ٴٻ ٌؽڄ دبقٶ چكاـ سیٱڅ ای ثبٌڅ ٰڅ چفثفي  ثىځدٻ ٔفثڅ ڀٽیػڃـٺ. ٌبیؽ قڀؽٴی ټٿ ثبیؽ

 .غیبٸی ثی ثڅ قؼٺ ـڂ غڃؼٺ  .ټیٍٿ ٰبټٷ چب ثفي اڂپ ڂا١٬ی ؼڀیب سڃ ڂ ټیٍڅ وذفی غڃاة سڃ  قڀؽٴیٻ

اټب ا٨ىڃن ټی غڃـؼٺ زفا سڃ اڀشػبة ثب٢ چٽفاڄ ٘ڃ٨بپ ڀٍؽٺ ٰڅ ضبال ؼٶ ڂ ـڂؼڄ ٺ ثڅ چٻ دیر ثػڃـڄ اق 

 ؼڂـقؼپ ثب ٘ڃ٨بپ ضبال اټب ثڃؼٺ اڂټؽڄ سیځب 156 دبـٮ خبی سب ٨٭ٗ ڂغیبٸٻ ڃاةغ سڃ  غب٘فار ٴځٳ ؾچځٻ.

شفن ڂ او ثڅ ضڃاوً سٽبټب زٍٻ ٴڃٌڅ اق ٘ڃ٨بپ. ٰفؼ ټی سٱٽیٷ ـڂ غڃاثٻ ثب٢ دٍز ثڅ ـویؽپ ڂ ټىیف

 .ـڀٳ دفیؽٴی ټٿ ثڃؼ. ثڅ ٨فڂ ـ٨شٿ سڃ خبٺ

یجبیی ثڃؼ ثفای اڂٸیٿ ثبـ غڃٌطبٶ ٌؽٺ ٨ٕب دٍز ثب٢ ټػّڃَ ڂـڂؼ ٠فڂن ڂ ؼاټبؼ ثڃؼ. ثب٢ زٍٻ ڀڃاق ڂ ق

غڃاثٻ ڀیٽڅ سٽڃٺ ټڃڀؽڄ ثڃؼ. ټبٌیٿ ـڂ دبـٮ ٰفؼ. سځؽسځؽ ٴفڂڄ ٨یٹٻ ثفؼاـ دٍز وفټڃپ دیبؼڄ ٌؽپ. ٰال٨ٵی 

اق ٜبچفخ٩شٽڃپ ټٍػُ ثڃؼ. ضبال أٙفاة ٘ڃ٨بپ چٻ ټٍػُ ټی ٌؽ. اټب أٙفاة ڂ ڀٵفاڀی چٽفاڄ ثب 

غڃڀؽٺ. ٬جال ٴ٩شڅ ثڃؼ ز٭ؽـ ٸطٝڅ ٌٽبـی ټیٱځڅ ؼٸؽاـ ـڂ  ٤فڂـڂ وفثٹځؽی ٰڅ ٨٭ٗ ټٿ سڃ زٍٻ چبي ټی

دیً زٍٻ اؼٺ چبیی ٰڅ ٘فؼي ڂ ثب اثفڂي ثبقی ٰفؼڄ ثڃؼپ قڀؽڄ ٰځڅ. غڃٌطبٶ ثڃؼ اق ایځٱڅ اټٍت ثفټی 

ٴٍز ثڅ یبقؼڄ وبٶ دیً ڂ چٽڅ زیكـڂ دبٮ ڂ قڀؽڄ ٌؽڄ و٩یؽ ـڀٳ ټیكؼ. اټب ټٿ اوشفوٻ اق وف ٤فڂـ ڂ 

ڀجڃؼ...ڀٵفاپ ٸٱڅ چب ٬فټك ـڂی ٸجبوٻ ڂ ڀ٭بة ؼٸؽاـی ٰڅ ثڅ زڇفڄ ټیكؼٺ ثڃؼ. زٍٻ ڀٽبیً ـڂی ِطځڅ سئشبسف 

چبیی ٰڅ سّڃیف قڀی ټفیٓ ڂ ـڀدڃـ ٌٱىز غڃـؼڄ ای ـڂ ټی ؼیؽپ ٰڅ چٽىفي ثفای قڀؽڄ ثڃؼڀً ڂ 

 .!وػبڂسٽځؽی ٰڅ ثفای ثػًٍ غفج ٰفؼڄ ثڃؼ خٍٿ ټی ٴف٨ز
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چب ًٰ ؼاـ ٌؽڄ ثڃؼپ. ثبڀیڅ چب وب٠ز ټیكؼپ  ڂاـؼ وبٸٿ ٌؽیٻ. ؼوز ؼـ ؼوز چٻ ڂ ؼڂٌبؼڂي چٻ. ٸطٝڅ

ڂ ټٿ ؼـثفاثف زٍٻ چبی ٰځدٱبڂ ڂ ثڇز قؼڄ ا٨فاؼ ضبٔف ٬ؽٺ ثفټی ؼاٌشٻ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٘ڃ٨بپ زڅ غڃاة 

  .ویبڄ ڂ و٩یؽی ڂاوٻ ؼیؽڄ ثڃؼ. ِڃـسٻ دڃًٌ ؼٸؽاـ ٴڃڀڅ ؼاٌز. ثب ٠ف٬ی ٰڅ ـڂ دیٍڃڀیٻ ـاڄ ٴف٨شڅ ثڃؼ

ڃؼ ټٿ ـڂ دیً اق دیً ټ١ؿة ټی ٰفؼ. وبٸٿ سڃ وٱڃر غ٩څ ٰځځؽڄ ای ثڇز ڂ ضیفسی ٰڅ سڃ زٍٻ چبٌڃپ ث  

  .٨فڂـ٨شڅ ثڃؼ... خٽ١یشی ٰڅ ثڅ ِؽ ڀ٩ف ټی ـویؽ سالٌی ثفای ڂـڂؼ ٠فڂن ڂ ؼاټبؼ ڀٽی ٰفؼپ

چیر زڇفڄ اٌځبیی ڀٽی ؼیؽٺ سب ٰٽی ضه ـٔبیز ڂ اـاټً ثٵیفٺ. وڃدفایك ٘ڃ٨بپ ٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ ثڃؼ! ټفاوٻ   

ٝف ټی ـویؽ ثب س١ؽاؼ ټطؽڂؼی ٰڅ ؼڂـ ټیك چب ایىشبؼڄ ثڃؼپ سب ټب یٱی یٱی والٺ غیٹی ـوٽی ڂ غٍٯ ثڅ ڀ

ڂ غڃي اټؽٴڃیی ٰځیٻ...ثؽڂپ چیر ټڃقیٱی. ثڅ ٌؽر ټ١ؿة ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ ٨٭ٗ دٍز وف ٘ڃ٨بپ ٍٰیؽڄ ڂ 

دځڇبپ ٌؽڄ ثڃؼٺ...ثڅ ٘ڃـی ٰڅ والٺ ٰڃسبچٻ ټٿ ـڂ دیً اق دیً یٯ ؼغشف سفویؽڄ ڂ ټفیٓ ڀٍڃپ ټی ؼاؼ. 

...اظ ٘ڃ٨بپ ٰڅ ٸجػځؽچبي اـاټً ڂ ضه دیفڂقی ثڇز اٸ٭ب ټی ٰفؼ. ؼٸؽاـ ٴ٩شٿ چبیی ٰڅ اق ٬ّؽ ٘ڃ٨بپ

  .ٍٰیؽڄ سف اؼا ټی ٰفؼ

غیٹی و١ی ٰفؼٺ ثڇً ضبٸی ٰځٻ ایٿ ـڂیڅ ـڂ ؼڂوز ڀؽاـٺ. چفثبـ ثب ثفؼپ اوٻ ؼٸؽاـ وفټی زفغڃڀؽٺ... اغٻ 

ی ٰفؼ ڀبؼیؽٺ ثٵیفڄ. ڂ٬شی ټ١بـ٨څ سٽڃٺ ٌؽ ڂ ټی ٰفؼٺ... ؼڀؽڂپ ٤فزڅ ټی ٰفؼٺ... اټب ثؽسف اق ټٿ سالي ټ

چٽڅ ڀىجشب ٰځشفٶ زٍٻ چبٌڃپ ـڂ ؼاٌشٿ ٴڃٌڅ ای ایىشبؼیٻ... ڀڅ ـڂ ِځؽٸی چب ټػّڃَ ٠فڂن ڂ ؼاټبؼ...! 

 ثڃؼ ٰفؼڄ ټفس١ً ـڂ ِؽاي  ٨٭ٗ ایىشبؼیٻ ټثٷ ث٭یڅ. ٰٽی سڃ ٴڃٌٻ وفغٻ ٰفؼڄ ثبٸطٿ اـڂٺ ڂ غځؽڄ ای ٰڅ

 :ٴ٩ز

 .!یص ثؽٺ زفا ٨فڀٵیه ِؽار ټیكڀٻڀٽیشڃڀىشٻ زځؽوب٠ز سڃٔ _

ٻ چ ڀىجشب ٰڅ ټفؼچب اق ٴفڂچی ٌؽپ خٽٟ ثب اټب دیؽاٰځٻ؛ غڃـ ؼـ خڃاثی ٰفؼٺ و١ی ڂ ـ٨شٻ  زٍٻ ٤فڄ ای

وٿ ڂ وبٶ ٘ڃ٨بپ ثڃؼپ ٰٽی اقي ٨بِٹڅ ٴف٨شٿ. ټفؼچب ثبغځؽڄ ڂ ٌڃغی ؼڂـ ٘ڃ٨بپ خٽٟ ٌؽپ ڂ سجفیٯ 

بال اڀؽاغشٻ. ٰٽی ٨٭ٗ ٰٽی...ا٬بیڃپ خؽی سف ٌؽپ ټػشّفی ثڅ ټٿ ٴ٩شٿ...٨٭ٗ وفی سٱڃپ ؼاؼڄ اثفڂیی ث

 .زڅ ثىب ٠ٹځب ڀبؼیؽٺ ٴف٨شٿ ڂ دٍشٍڃپ ـڂ ثڅ ټٿ ٰفؼپ
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٠دجٻ اق ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. غیٹی قڂؼ ثبچٍڃپ ٴفٺ ٴف٨ز. چیدبپ قؼڄ ٌؽڄ ثڃؼ. ایځٙڃـٰڅ ټشڃخڅ ٌؽٺ ؼڂوز چبی 

٭ؽـ ایٿ ؼڂـی ٴفټبثڅ ي ثڃؼپ!. ؾڂ٪ ڂٌڃ٬ً ؼیؽڀی ثڃؼ. ایٿ ثی غجفی زځؽوبٸڅ ټٍػُ ټی ٰفؼ ز

ؼٸشځٵً ٰفؼڄ. ٴٷ اق ٴٹً ٌٱ٩شڅ ثڃؼ ڂ ـؼی٧ ؼڀؽڂپ چبی و٩یؽي اق ٨فٖ غڃٌطبٸی اق٨ٱً ثیفڂپ قؼڄ 

 .ثڃؼ

ًٌ ؼڀٳ ضڃاوٻ ثڅ غڃي ڂ ثً ؼڂوشبڀٍڃپ ثڃؼ. ًٌ ټفؼ خبا٨شبؼڄ ای ٰڅ ثڅ ڀٝف ټی ـویؽ اقؼڂاج ٰفؼپ 

ڄ یب ٌػّیز ؼـغڃـی ؼاٌشڅ ڂٸی ٌڃـڂ ٌیٙڃڀی خڃڂڀی ـڂ ؼاٌشٿ. ثف٠ٱه ٘ڃ٨بپ ڀٽی غڃـؼ سطّیٷ ٰفؼ

ٰڅ سڃ ٴڃي ٘ڃ٨بپ ټی ٴ٩شٿ ڂ اڂپ وفظ ٌؽڄ ٬ڇ٭ڇڅ ټیكؼ. چیر غڃٌٻ ڀیڃټؽ. ڀڅ  78ثبٌٿ. ٌڃغی چب ټثجز 

سځڇب ټٿ ثٹٱڅ چیر قڀی ؼڂوز ڀؽاٌز ؼڂوز چب چٽىفي سڃ ـڂق ٠فڂوی ؼڂـي ٰځٿ ڂ ثب ٨بِٹڅ اڀؽاغشٿ 

ثڅ غّڃَ ضه ټی ٰفؼٺ اق ٬ّؽ ڀبؼیؽٺ ثیځٍڃپ غب٘فار ؼڂـاپ ټدفؼی ڂ ٌیٙڃڀی چبٌڃپ ـڂ ټفڂـ ٰځٿ. 

 .ٰفؼ ټی ٠ّجیٻ  ټی ٴف٨شٿ!. غڃثڅ ټی ؼڂڀىز ثیٿ ایٿ خٽٟ ٤فیجڅ ثڃؼٺ. ایٿ ٸڃؼٴی ڂ ڀبؼیؽڄ ٴف٨شڅ ٌؽڀٻ

 .اغٻ ٰفؼٺ...ثڅ ٬ؽـی غیفڄ ڀٵبچً ٰفؼٺ ٰڅ اق وځٵیځی ڀٵبچٻ ثیٿ ٬ڇ٭ڇڅ چبي زٍٽً ثڅ ټٿ ا٨شبؼ

ڃزٍٻ زٍٻ چبیی ٌؽٺ ٰڅ ثیٿ ایٿ ٤فیجٵی ایٽبڀٻ ٌؽڄ ټٱث ٰفؼٺ...غځؽڄ چبي اـڂٺ اـڂٺ ټطڃ ٌؽ. زٍٻ س

ثڃؼ. وػز ڀجڃؼ ث٩ڇٽٻ سڃ ؾچځً زی ټیٵؿـڄ.. ڂخڃؼٺ یع ټیكڀڅ... ٴف ټیٵیفٺ. ٬ٹجٻ ثڅ سذً ټیڃ٨شڅ اق ایٿ 

غیفٴی ٰڅ ـٲ چبیی اق وفغی سڃٌڃپ ټڃج ټیكڀڅ. اڀٵبـ چفؼڂ ثفای اڂٸیٿ ثبـ چٽؽیٵفڂ ٧ٍٰ ٰفؼڄ ثڃؼیٻ. 

چب ٰىی ٨ٍفؼڄ ټیٍڅ. ٴفټبي ؾـڄ ؾـڄ دڃوشٻ ـڂ ټی وڃقڂڀڅ. زٍٻ چبي ضه ټیٱځٻ ٬ٹجٻ سڃ دځدڅ 

ټ٥ځب٘یىی ؼاـپ ٰڅ ڀٵبچٻ ـڂ ثڅ وف٠ز ټی ؼقؼٺ ڂ ټیسفغٻ. چڃا سبقڄ ای ثڅ ـیڅ چبٺ ټیٱٍٻ ڂ ثڅ س١ؽاؼ دځح 

ټیك اقٌڃپ ٨بِٹڅ ټیٵیفٺ. ِؽا ٬ٹجٻ ـڂ ټی ٌځیؽٺ. ؼوشی دٍز ٴفؼپ ټٹشڇجٻ ٍٰیؽٺ. ثب غڃؼٺ چٻ ثیٵبڀڅ 

 .!ڀٵبچً...ی١ځی اڂپ زٍٻ چبی سبـیٯ دفٌڃـي ٨ٹدٻ ٰفؼڄ ثڃؼ ثڃؼٺ...

 خٽٟ ؼڂـٺ ڀ٩فی ڀڅ س١ؽاؼ  ایٿ سځڇبیی ثڅ ثبڀیڅ ای ڀفویؽ ٰڅ سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ڂ ٴڃي ؼٶ ثبقیٵڃٌٻ ـڂ ثٱٍٻ

 ڂ خڃاپ خٽ١یز ایٿ اق ڀ٩ف یٯ ٨٭ٗ ٰڅ ؼاـی وبٶ ڂ وٿ غبڀٻ دځح ڂ ا٬ب زڇبـ. قؼٺ سّځ١ی غځؽڄ. ٌؽپ

 ثىشڅ دٍز اق ٰڅ ٴځؽټی خڃ ټڃچبیی ثب ال٤ف ڂ ثٹځؽ ٬ؽ ڀىجشب ټفؼی. ؼاٌز ٰځدٱبڂی ڂ ٰیځڅ قا ؼڂـ ثڅ ڀٵبچی

اچٿ ټٍٱی. سیخ ټش٩بڂر ڂ ڀٵبڄ ڀب٨ؿي اڂٸیٿ زیكی ثڃؼ ٰڅ خؿثٻ دیف ڂ خیٿ ثب ټٍٱی ثٹځؽ ثبـڂڀی. ثڃؼ ٌؽڄ

 .ټی ٰفؼ. ڀٵبڄ اخٽبٸی ثیځٍڃپ زفغڃڀؽٺ ڂ ٠دیت ؼٸٻ ټی غڃاوز ٨فاـ ٰځٻ
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ثڅ ث٭یڅ دڃٌٍی ؼـغڃـ ٠فڂوی ڂ ټفاوٻ ٌبؼی ؼاٌز ِڃـسً ـڂ سب سڃ ؼټب٤ٻ اڂـؼ ڂ ثب  غبڀٽی ٰڅ ڀىجز

 :ٸطٿ ٠بـی اق ضىی ٴ٩ز

 .ټٙٽئځٻ ایٿ دىفڄ وفٰبـټڃپ ٴؿاٌشڅ...سڃغیٹی ٠ڃْ ٌؽی _

 :ـڀٳ دفیؽڄ سٯ غځؽڄ ای قؼٺ ڂ ثب ڀیٻ ڀٵبڄ ٰڃسبچی ـڂ ثڅ ث٭یڅ ٴ٩شٻ

 .ثڅ غب٘ف اـایٍٽڅ_

 ټیبؼ؟ یبؼر ټځڃ ٴف٨شی؟ ٨فاټڃٌی  ـاوشڅ_

یٱی اق غبڀٻ چب ثب سیك ثیځی دفویؽڄ ثڃؼ. ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ زفا چٽٵی ټٍٱی ڂ ٸجبن چبی ټ١ٽڃٸی اڀشػبة ٰفؼڄ 

ثڃؼپ... ټٵف ٠فڂوی ڂ ټفاوٻ ټفا١٨څ ؼغشفی ڀجڃؼ ٰڅ زځؽ وبٶ ٴٽً ٰفؼڄ ثڃؼپ؟ ټٵف ؼٸؽاـ ٨فاټڃي ٌؽڄ 

 .خكڂ ایٿ غبڀڃاؼڄ ڀجڃؼ...ٌجیڅ ټدٹه غشٻ ٌؽڄ ثڃؼ

 .ڂ ٴځٳ ڀٵبچٍڃپ ټی ٰفؼٺ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ

ز٭ؽـ ؼڀیب ثی ـضٽڅ...چیر ڂ٬ز ٨ٱف ڀٽی ٰفؼٺ ثػڃاٺ غڃؼټڃ ثڅ سڃ ٰڅ زٍٽٻ ؼیؽڀٽڃڀڃ ڀؽاٌشی ټ١ف٨ی _

 .!ٰځٻ

 :یٱی اق ا٬بیڃپ سؿٰفی ثڅ قپ ؼاؼ ڂ ثب ٸجػځؽی ـڂ ثڅ ټٿ ٴ٩ز

ٽڅ وبٶ ټب ٰٽی ڂ دیً ٨بټیٷ چبی ؼڂـ چٽىفر ضىبة ټیٍیٻ. ضشی اٴف ٨فاټڃٌٻ ڀٽی ٰفؼی ث١ؽ ایٿ چ_

 .چٽٵی س٥ییف ٰفؼیٻ

 .٨٭ٗ سڃڀىشٻ ٸجػځؽ ثكڀٻ

 ضبال ڂا١٬ب ٨فاټڃٌی ٴف٨شی یب سف٨ځؽر ڂاوڅ ثػٍٍڅ ٘ڃ٨بپ؟_

 .ڀبٸڅ ڂاـ ڀڅ ای ٴ٩شٻ

 .غبڀڃاؼڄ ر ٰدبپ؟ ـڂٌڃپ ڀٍؽ ثیبپ ڀڅ؟ زٙڃـ سڃڀىشٿ ایٿ چٽڅ وبٶ ٘ب٬ز ثیبـپ_
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ؽثػز ٰفؼپ. چٽیٿ ٰڅ ثػٍیؽڀً غت ټ١ٹڃټڅ ثب زڅ ـڂیی ثیبپ سڃ ایٿ خٽ١یز...دىفـڂ ایٿ چٽڅ وبٶ ث_

 .ثبیؽ ثڅ دبي ثیڃ٨شٿ

 :یٱی اق ا٬بیڃڀی ٰڅ ویٵبـ ثڅ ؼوز ؼاٌز ثب ٰبټی غڃڀىفؼ ٴ٩ز

ټٿ ٌفی١شی ٺ...دؽـر ثبیؽ ټځڃ ثٍځبوڅ. والٺ ټځڃ ثڇً ثفوڃپ ثٵڃ...چځڃقٺ ټیشڃڀڅ ـڂ ؼڂوشی ټٿ ضىبة  _

 .ٰځڅ

ؼاؼپ ڂ سځؽ سځؽ دٍز وفچٻ اقٺ ټی ضشٽی دف غدبٸز ٸت قؼٺ. ټی غڃاوشٻ ضف٦ ثكڀٻ ڂٸی ټدبٸی ڀٽی 

دفویؽپ. ٴیح ٌؽڄ ثڃؼٺ. ٰٻ ٰٻ ثڅ س١ؽاؼٌڃپ أب٨څ ټی ٌؽ. در در چبیی ٰڅ ؼټبی ثؽڀٻ ـڂ دبییٿ ټی اڂـؼ. 

٘ڃ٨بپ ض٫ ؼاٌز ایٿ چٽڅ وبٶ ٬یؽ چٽڅ زیك ـڂ ثكڀڅ. ٨فچځٳ ٌڇفچب ٰڃزیٯ ڂ ثىشڅ ای ټثٷ خبیی ٰڅ 

ثڃؼ ٰڅ چٽىبیڅ چٽىبیڅ ـڂ ڀٽی ٌځبغز. اثفڂـیكی ٰڅ  ثكـٲ ٌؽڄ ثڃؼ غیٹی ټش٩بڂر سف اق ٰالپ ٌڇفچبیی

 .ٌؽڄ ثڃؼ ڀیًٍ ٰٽشف اق قثڃپ ا٘فا٨یبپ ثڃؼ

ثب ثجػٍیؽی ٰځبـ قؼټٍڃپ ٰڅ ؼـ ایٿ ضیٿ ٌځیؽٺ یٱی اق غبڀٻ چب ٴ٩ز چځڃقچٻ ٴځؽڄ ؼټب٤څ...! دڃ٨ی ٍٰیؽٺ 

ڂ دٍشً ایىشبؼٺ. ؼوشڅ  ڂ و١ی ٰفؼٺ ثب ٰځشفٶ ثف ٠ّبثٻ سب اغف سطٽٷ ٰځٻ. ثڅ ٘ف٦ یٱی اق دځدفڄ چب ـ٨شٻ

٨٭ٗ ټیػڃاؼ "ٴٹٽٻ سڃ ټبٌیٿ خب ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ. ؼوز چب ثالسٱٹی٩ٻ ـڂ ثڅ ویځڅ قؼٺ. ٰبي ثڇٻ ټی ٴ٩ز 

 "ڀٍڃڀٻ ثؽڄ

 ...ؼٸؽاـ_

ثڅ ٘ف٦ ِؽا وفزفغڃڀؽٺ. چٽڃپ ټفؼی ٰڅ ڀٵبچً ؼـضیٿ اـڂټی ڀب٨ؿ ثڃؼ ڀڃٌیؽڀی ثڅ وٽشٻ ٴف٨ز. ضه 

 .ٵیځی ؼاٌزثؽی اقي ڀٵف٨شٻ. ِڃـر ٌٱىز غڃـؼڄ ڂ ٤ٽ

سٍٱفی ٰفؼٺ ڂ اق ؼوشً ٴف٨شٻ. ٸت چبٺ ـڂ سف ٰفؼٺ ڂ ڀٵبچٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ ثب٢ ٴٷ اـایی ٌؽڄ ـڂثفڂٺ. ٰبي 

 .ٰفؼ دفر ـڂ ضڃاوٻ  ټی سڃڀىشیٻ ؼڂڀ٩فی اق ثب٢ چٻ ٠ٱه ؼاٌشڅ ثبٌیٻ. ِؽاي ثب ڀ٩ه ٠ٽی٭ی

 قیً ٌؽی؟٘ڃ٨بپ ټیػڃاؼ چٽٽڃپ ـڂ ؼاؼٴبچی ٰځڅ...سڃزفا ث١ؽ اق ایٿ چٽڅ وبٶ ڂاـؼ ثب_

 .ثڅ ٘ف٨ً وفزفغڃڀؽ. ٴځٳ ڀٵبچً ټی ٰفؼٺ. ٸجػځؽڄ سٹػی ثڅ ایٿ ٴیدیٻ قؼ
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 ثبیؽ ثبڂـ ٰځیٻ چٽڅ زیكڂ ٨فاټڃي ٰفؼی؟ الٸڅ ـڂ ثؽثػز ٰفؼ ٰب٨ی ڀجڃؼ؟_

 :ٴ٩شٻ ا٘ال٠یٻ ثی اق ټشبثف ثڃؼپ ٌؽپ خٽٟ ضبٶ ؼـ چبي زٍٻ سڃ ٰڅ چبیی اٌٯ  غیفڄ ثڅ

 .ٰځٻ...ټٿ اق چٽڅ زیك ثی غجفٺټشبو٩ٻ ڀٽی ؼڂڀٻ زٙڃـ ټیشڃڀٻ ٰٽٱشڃپ _

 :ثبڂـ ڀٱفؼ. وفی سٱڃپ ؼاؼڄ ثب دڃقغځؽ سٹػی ٴ٩ز

 .ثڇً ثٵڃ ؼوز اق وفټڃپ ثفؼاـڄ_

 .غیٹی ؼڂوز ؼاٌشٻ ثڅ ایٿ ټفؼڄ ـڀدیؽڄ ضبٸی ټی ٰفؼٺ ټٿ چیر ٰبـڄ ٺ...ټٿ غڃؼٺ ٬فثبڀی ایٿ ثبقی ٺ

 .ټڅ ؼاؼٰڃسبڄ ڀیڃټؽ. ثب ث٥ٓ سڃ ِؽایی ٰڅ وفـاضشی ثب ټٿ ثبقي ټی ٰفؼ اؼا

 ټیؽڂڀی زفا ټځڃ ؼ٠ڃر ٰفؼڄ؟ ټیؽڂڀی زفا ایٿ ټفاوٻ ټىػفڄ ـڂ ٴف٨شڅ؟_

 ...ڀڅ ؼ٬ی٭ب_

اڀٵبـ ؼاٌز غیٹی زیكچب ضبٸیٻ ټی ٌؽ. ٸطٝڅ ای اق ایٿ ِؽا٬ز ڂ ټجڇڃسی ٰڅ سڃ ٰالټٻ ثڃؼ. ٰال٨څ زځٵی 

 :ثڅ ټڃچبي قؼڄ اچىشڅ ٴ٩ز

 .سڃٰبـی ڀؽاٌشڅ ثبٌڅ غڃي ثڅ ضبٸز اٴفچٽڅ زیكڂ ٨فاټڃي ٰفؼی...ٌبیؽ ایځدڃـی ثب_

 .اق ثف٪ ڂ چفان زٍٻ چبي سفویؽٺ. سفویؽٺ...اق زیكی ٰڅ ټٿ اقي ثی غجف ثڃؼٺ

 .اڂپ ٨یٹٽڃ دیؽاي ٰٿ_

 .٬ؽټی ٠٭ت ٴؿاٌشٻ

 !ټٿ ضشی ڀٽیؽڂڀٻ ٌٽب ٰی چىشی ڂ ؼـ ټڃـؼ زی ضف٦ ټیكڀی؟ ضبال ټیٵی ٨یٹٻ _

ؼي ضه ٰفؼ ٰڅ قیبؼی ٴیح ڂ ټځٵٻ...ٸجػځؽڄ وفخبي ایىشبؼ... ثبڀیڅ ای ثڅ ٬یب٨څ قاـ ڂ ڀٵفاڀٻ غیفڄ ٌؽ. غڃ

 :ټفؼڂڀڅ ای قؼ ڂ ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ دٍز وفٺ ٴ٩ز
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 .ـاوز ټیٵی غڃؼټڃ ټ١ف٨ی ڀٱفؼٺ_

_... 

 ...ټٿ دیفڂقٺ_

_... 

 .!چٽىف ٌڃچفر، ثبیؽ غڃة یبؼي ثبٌڅ_

بي ؼوشی ؼڂـؼچبڀً ٍٰیؽ...ضفٰز چب ڂ ټٱثی ٰڅ ثڅ ٨فٺ ٸت ڂ زٍٻ چبي ټی ؼاؼ ڂاؼاـٺ ټی ٰفؼ ضف٦ چ

ـڂ زځؽ ؼڂـ سڃ ؾچځٻ سٱفاـ ٰځٻ...دیفڂق...! چٽىف ٌڃچفٺ! ٸجٻ ـڂ ثڅ ؼڀؽڂپ ٴف٨شٻ. ڀٽی سڃڀىشٻ زی ثٵٻ سب 

 خٽٹڅ ثیٿ اق ضف٨ی ٍٰیؽپ ټځشٝف ڂ ٰفؼٺ ټی ڀٵبچً ٰڅ ؼـضیځی  ضف٦ اق قیف قثڃڀً ثٱٍٻ...ٴځٳ ثڃؼٺ.

 .ثیفڂپ ٍٰیؽ... ِؽاي اچىشڅ سف ٌؽ ثبـڂڀیً ٰز ٴڃٌڅ اق ویٵبـی چبي

 .!اپ ټیػڃاؼ ثبچز ضف٦ ثكڀڅ...اق اڂٸٻ ضف٦ اڂڀڃ ثڇشف ټی ٨ڇٽیؽیټڇف_

_... 

 ؼڂوشً ؼاٌشی...ڀڅ؟_

 .٨ځؽٮ ـڂ قیفي ٴف٨شڅ ـڂٌځً ٰفؼ. ثڃی غٙف ـڂ ضه ټی ٰفؼٺ

 .ثڅ ڀ٩١شڅ چٽڅ زیكڂ ٨فاټڃي ٰفؼڄ ثبٌی... ٌٽبـي چٽڃپ ٬جٹی اوز. ث١ؽ یبقؼڄ وبٶ ـڂٌځً ٰفؼڄ_

 :سڃ ِڃـسٻ ٨ڃر ٰفؼڄ ٴ٩زثب ٰبٺ ٠ٽی٭ی وف غٻ ٰفؼ ڂ ؼڂؼي ـڂ 

 .٨٭ٗ ثڅ غب٘ف سڃ_

ـڀٳ دفیؽڄ ٠٭ت ٴفؼ ٰفؼٺ ڂ اقي ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ. ڀكاٌشٻ ثیٍشف اق ایٿ ثب ڀٵبڄ ڂضف٦ چبي ٴؿٌشڅ ټفؼڄ ای 

ـڂ ثڅ سّڃیف ثٱٍڅ. ِؽای غځؽڄ زځؽي اڂـي ـڂ اق دٍز وف ٌځیؽٺ. ټشڃخڅ ٌؽٺ زځؽ ڀ٩فی ضڃاوٍڃپ ثڅ 

ب ڀٵبڄ چب وځٵیٿ ټشبو٧ وفی ڂاوٻ سٱڃپ ؼاؼپ. ٸت ٴكیؽڄ ـڂ ِطجز ټب ثڃؼ ڂ چٽیٿ ٰڅ اقي ؼڂـ ٌؽٺ ث

 .ٴف٨شٻ. ثبیؽ ثڅ ٘ڃ٨بپ ټی ٴ٩شٻ
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ڃ٨بپ ثڅ اٌشجبڄ ٴف٨شڅ ثڃؼ ڂ ؼوز ـڂٺ ثٹځؽ ٘ ثبـی وڅ ؼڂ ٰڅ ٌفچبیی  ضف٦ چبي ثڃی ٌف ټی ؼاؼ. اقچٽڃپ

 ثبټٿ غڃاؼ ټی  ٰفؼڄ ثڃؼ. ڀٽی غڃاوشٻ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰځٻ زڅ ٰىی ثب زڅ ڀىجشی، غًٙ ـڂ ـڂٌٿ ٰفؼڄ ڂ

. ثجیځٻ سڃڀىشٻ ڀٽی ـڂ ـڂ ؼڂـثفٺ اوشفن اق. ٰفؼٺ ڀٽی دیؽاي. زفغیؽٺ ټی غڃؼٺ ؼڂـ وبٸٿ سڃ. ثكڀڅ ضف٦

شٻ. ٠ف٪ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ ٔفثبپ ٬ٹجٻ قیبؼ ٌؽڄ ثڃؼ. اؼٺ چبی ایځدب زٍٻ ـ٨ ټی ثڃؼ ایىشبؼڄ ٰڅ خبیی ـاوز یٯ

وڃـاظ ټڃي ټی ٴٍشٻ یب ـاڄ ٨فاـی ثفای چبٌڃپ ضشی چڃاٌڃپ چٽڅ زیك ؼاٌز... ضف٦ چبیی ٰڅ ثبیؽ ؼڀجبٶ 

دځڇبپ ٌؽپ. یٱجبـڄ ِؽای خی٣ ڂ چٽڇٽڅ ٌبؼی اق وٽز ؼـة ڂـڂؼی ٌځیؽٺ. ڀٵبڄ ڂ ضڃان چٽڅ دفر یٯ 

 .٬ىٽز ٌؽ

. ڀٱفؼ یبـیٻ دبچبٺ  زفغیؽٺ ڂ ڀبغڃؼاٴبڄ ثب زځؽ ٬ؽٺ غڃؼٺ ـڂ دٍز وف ا٨فاؼ ـوڃڀؽٺ...اټب... ثیٍشف اق ایٿ

 ټڇفقاؼ ث٥ٷ ؼٸجفٺ. اڂـؼ ټی ؼاغٷ ـڂ اڂپ ٸجػځؽ ثب ڂ ثڃؼ ٴف٨شڅ ـڂ ڂٸیسفټبؼـي دٍز ٘ڃ٨بپ. ایىشبؼٺ وفخبٺ

چٻ ثب ؼٸىڃقی ثب قڀی  ڀیٽی ڂ غڃٌطبٶ ٠ؽڄ یڅ. ٌؽپ ټی خٽٟ ٰٻ ٰٻ ؼڂـٌڃپ چٽڅ. ثڃؼ ؼـٰځبـٌڃپ

ټىٱڃر ڂ ٨ٹح اضڃاٶ دفوی ټی ٰفؼپ ٰڅ خك یڅ ٸجػځؽڄ وبؼڄ ڂ زٍٻ چبی غځؽڂپ ٰبـی اقي وبغشڅ ڀجڃؼ. 

ق ایځٱڅ ڀٽی سڃڀىشٻ ٬ؽټی اق ٬ؽٺ ثفؼاـٺ ڂ ؼـ ٰځبـ چٽىفٺ ثبٌٻ اق خڃاثی ٰڅ ؼاؼڄ ثڃؼٺ دٍیٽڃپ یڅ ٸطٝڅ ا

 .ٌؽٺ

ایٿ قپ چٽڃپ ٰىی ٰڅ اق ؼیؽپ ټٿ ثڅ چٻ ـیػشڅ ثڃؼ ڂ ضبال ثبیؽ سڃ یڅ غڃڀڅ ثبچً قڀؽٴی ټی ٰفؼٺ. ٨ٱف 

٠٭ت سف ثڅ ایىشٿ سب ټبؼـي ټٿ ایځدبي ـڂ ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ...٤فیجڅ ثڃؼڀٻ ڂ ٰځدٱبڂی ث٭یڅ ثڅ ٬ؽـی قیبؼ ثڃؼ ٰڅ 

 .ـڂ ثجیځڅ. ضشی ثڅ ٰځبیڅ ٠فڂوی دىفي ـڂ ث١ؽ زځؽوبٶ سجفیٯ ټی ٴ٩شٿ

 .ثب ٨بِٹڅ ـڂثفڂي ایىشبؼڄ ثڃؼٺ. ڀٵبچً ٰٻ ٰٻ سیفڄ ڂ وفؼ سف اق اڂپ ٌت ٌؽ

وفسبدبٺ ـڂ خكثڅ خك اق ٩ًٰ چبی و٩یؽ سب ٨ف٪ وفٺ ـڂ ثب ټٱث قیبؼی اق ڀٝف ٴؿـڂڀؽ. ِؽاچب ڀبټ٩ڇڃټی اق 

  .ٸت چبی ڀیٽڅ ثبقي ٌځیؽڄ ٌؽ. ٘ڃ٨بپ ؼوز ـڂ ٌڃڀڅ ي ٴؿاٌز ڂ ٰٽی ٨ٍفؼ...وبٰز ٌؽ

ؼوز ڂدبٺ ـڂ ٴٻ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ سڃخڅ ای ثڅ ا٘فا٨یبپ ٰڅ ټځشٝف ٴفٺ ثفغڃـؼ ٰفؼپ ټٿ ثڃؼپ ڀؽاٌشٻ...ؼٸٻ 

 .ڀٽی غڃاوز اڂپ قپ ـڂی ڂٸیسف غځثی ڀٵبچٻ ٰځڅ ڂ چٽڃپ ٸجػځؽڄ ټطڃي اق ثیٿ ثفڄ
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غڃاوز ثكڀڅ؛ اټب ڀشڃڀىز ٨ٱف ټی ٰفؼٺ اق ایځٱڅ ز٭ؽـ ڀ٩فر اڀٵیك ثڃؼٺ ٰڅ ؼـ ثفاثف چٽڅ ثڅ ضف٨ی ٰڅ ټی 

 .٠فڂوً ـڂ سطڃیٷ ڀٽی ٴف٨ز ڂ ٨٭ٗ ثی ضه سٽبٌبي ټی ٰفؼ

زٍٻ چبٺ ـڂ ثبال ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ ٘ڃ٨بڀی غیفڄ ٌؽٺ ٰڅ ثؽسف اق ټٿ اق ایٿ ٌفایٗ ٠ف٪ ٰفؼڄ ثڃؼ. اڂپ چٻ ټځشٝف 

ثبیؽ ضف٦ چبی اڂپ چٻ ټفڂـ ټی ٰفؼٺ...اق ایځٱڅ ثفای یڅ ٌت ٨فڀٵیه ـڂ  دب دیً ٴؿاٌشٿ ټٿ ثڃؼ...ٌبیؽ

٨فاټڃي ٰځٻ اټب غیٹی غڃة ثڅ یبؼ اڂـؼٺ ټٿ ؼٸؽاـ ڀیىشٻ سب اق ٰىی غدبٸز ثٱٍٻ؛ ٨٭ٗ ثبیؽ سڃ ڀ٭ً ؼغشف 

 .٨فاټڃي ٌؽڄ ای ٨فڂ ټی ـ٨شٻ

 ٴف٨شڅ ـڂ وفؼي ؼوز ڂ قؼٺ قاڀڃ خٹڃي اـڂٺ  غڃؼٺ ـڂ ڀجبغشٻ. ٸجػځؽڄ ٠ٽی٭ی قؼٺ. ثب زځؽ ٬ؽٺ ٰڃسبڄ؛

 ـڂ ٰبـٺ ٨ٍفؼڀی ـڂچٻ زٍٻ ثب ټڇفقاؼ ڂ ٍٰیؽ ٠ٽی٭ی ڀ٩ه ٘ڃ٨بپ س١ٹٷ، ثبڀیڅ زځؽ ایٿ ثفای ٌبیؽ. ثڃویؽٺ

 .یؽ ٰفؼ...چفؼڂ غیبٸٍڃپ ـاضز ٌؽسبی

 .غڃي اڂټؽیٿ...ټبؼـخڃپ_

ی ؼڂوز اق ټبؼـخڃپ ٴ٩شځٻ غڃًٌ ڀیڃټؽ ٰڅ زٍٻ چبي ټطٱٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽ ڂ ٸت چبي ٸفقیؽ...غیٹ

 .ؼاٌشٻ ایٿ ٸفقي ٸت چب ـڂ اق وف ٌڃ٪ س١جیفٰځٻ

ا٘فا٨یبپ دڃقغځؽ قؼڄ ڀكؼڄ ؼڂـڄ ي ٰفؼپ ڂ ټٿ ـڂ ده قؼپ. اٌٱٻ چف ٸطٝڅ اټبؼڄ ثبـي ثڃؼ. غڃؼ ثڅ غڃؼ 

 .٠٭ت ٍٰیؽڀٻ ڂ دٍشٍڃپ دځڇڃپ ٌؽٺ

ثیٍشف اق  ثڅ یٱجبـڄ ثبقڂٺ اق ٠٭ت ٍٰیؽڄ ٌؽ. زفغیؽٺ ڂ زٍٻ سڃ زٍٻ ڀٵبڄ ڀبـاضز ټفسٕی ٌؽٺ. س١دجٻ

ایځٱڅ ٬ّؽ ؼڂـ ٰفؼڀٻ ـڂ ؼاٌز؛ ثیٍشف اق ؼ٠ڃسی ڂ ضٕڃـي ؼـ ایٿ ټدٹه ثڃؼ...چٽفاچً ٍٰیؽڄ ټی ٌؽٺ 

سب خبیی ٰڅ ِؽا غڃي ڂ ثً چبی ٨بټیٷ چٽىفخبپ ـڂ ڀٍځڃٺ. ـڂی یٱی اق ؼڂـسفیٿ ټیكچب ڀٍڃڀؽٺ. ٸیڃاپ 

 .وشی ٴؿاٌشڅ ټ٭بثٹٻ ٴف٨زٌفثز غبٸی ـڂ اق ؼوشٻ ٴف٨ز ڂ ثڅ خبي ٌیفیځی غٍٱی اق ـڂی ټیك سڃ دیٍؽ

 .ثػڃـ...ـڀٳ ڂ ـڂر دفیؽ_

اٌٯ ٴڃٌڅ زٍٽٻ ـڂ ٴف٨شڅ ڂ ڀٵبچٻ ـڂ ثفٴفؼڂڀؽٺ. ثٹځؽ ٌؽٺ. ضبٸٻ اقي ثڅ چٻ ټی غڃـؼ. ٌبیؽ اٴف اڂپ 

 .٠ٱه چب ڂ و٩شڅ چب ڀجڃؼ؛ چیر ڂ٬ز ثڅ زځیٿ اقؼڂاخی ـٔبیز ڀٽی ؼاؼٺ
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 .ثڅ وٽز دٹڅ چب اسب٪ ٠٭ؽ ـ٨شٻ

 .ٰی ټیػڃاؼ خڃاة ٌڃچفسڃ ثؽڄٰدب ؼغشف...ضبٸز ثؽ ثٍڅ _

زځبپ ثب غٍٻ ثڅ ٘ف٨ً وفزفغڃڀؽٺ ڂ ثب ٤یٓ ؼڀؽڂپ ـڂچٻ وبثیؽٺ ٰڅ ؼوز چبي ـڂ ثڅ ضبٸز سىٹیٻ ثبال 

 .اڂـؼ

اق غ٩څ غڃپ ٴف٨شځً ضؽ وف٠شی ٰڅ اق دبٌځڅ چب ؼڄ وبڀشی ثفټیڃټؽ ثڅ ٘ف٦ ثبال دبسځؽ ٰفؼٺ.. چٽیٿ ٰڅ ثبؼ 

ڂڀٻ ٰٻ ٌؽ؛ اټب ٴفټی اٌٯ ـڂ سڃ زٍٻ چبٺ ضه ټی ٰفؼٺ ڂ ثڅ ِڃـسٻ غڃـؼ ٰٽی اق اٸشڇبة ڂ ؼا٤ی ؼـ

ث٥ٕی ٰڅ سڃ ٴٹڃٺ اق ِجص خب غڃي ٰفؼڄ ثڃؼ. ټبؼـ ٘ڃ٨بپ ثب قثڃپ ثی قثڃڀی ضبٸیٻ ٰفؼڄ ثڃؼ اق ایٿ اقؼڂاج 

 .ـأی ڀیىز

ثڅ ٸجڅ سفان سٱیڅ قؼٺ ڂ ثڅ ثب٢ زفا٤ڃڀی ٌؽڄ دیً ـڂٺ غیف ٌؽٺ. ثڃی ٴٷ چبی سكییٿ ٌؽڄ ـڂ سفان قیف 

ټیذسیؽ ڂ ثب چف ثبؼی زٍٻ ټی ثىشٻ ڂ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ټی ٍٰیؽٺ. ټثال ایٿ سفان اسب٪ ٠٭ؽ ټطىڃة  ثیځیٻ

ټی ٌؽ. زڅ ٠٭ؽی چٻ ٌؽ! غٙجڅ ای ٰڅ سڃ ټطٕف وبؼڄ ای غڃڀؽڄ ٌؽ ڂ ثٹڅ ای ٰڅ ثب ٠دٹڅ ٘ڃ٨بپ ڂ ڀ٫ 

٩یؽ ٴؿاٌشڅ ڀ٫ چب ؼٸجف ثڅ وڃټیٿ ثبـ ڀفویؽڄ ٴ٩شڅ ٌؽ. اییځڅ ٌٽؽڂپ سڃ و٩فڄ ڂ ٬فاڀی ٰڅ ڂوًٙ ٴٷ ـق و

ثڃؼپ سڃ ټطٕف غڃڀڅ ڀجڃؼ؛ ٨٭ٗ ؼڂسب ِځؽٸی زڃثی ڂ زبؼـ و٩یؽی ٰڅ ثب اٌٯ چبی ټبؼـ ثڅ وف ٍٰیؽٺ ثڅ 

 .غب٘ف ؼاٌشٻ

و٩فڄ ٠٭ؽ دفاق ٴٷ زیؽڄ ٌؽ ڂ ٌبغڅ ڀجبر چب سكییٿ ٌؽڄ ٧١ٔ ؼٸٻ ـڂ ثیٍشف ٰفؼ. ضه یٯ سبقڄ ٠فڂوی ـڂ 

چځڃقچٻ سڃ ٴڃٌٻ قڀٳ ټی غڃـؼ. ڀٵبڄ اؼٺ چب ؼاٌشٻ ٰڅ ٌت ٠فڂویً ـغز ویبڄ ثڅ سٿ ټیٱځڅ. سڃ ٍٰشیً 

ڀبٌځبغشڅ اڂپ دبییٿ زب٬ڃ ثڅ ؼوز؛ ټڇف ٬بسٹی ثڅ دیٍڃڀیٻ ټیكؼ...ؼٸؽاـ زڅ ٴؿٌشڅ ای ؼاٌز ٰڅ ڀ٩فر ضه 

 .ټٍشفٮ ثیٿ ایٿ اؼٺ چب ثڃؼ

 .ٌت ٠فڂوی ڂاوڅ چف ؼغشفی ثڇشفیٿ ٌت قڀؽٴیٍڅ اټب ثفای ټٿ ثڅ خك ااٸ٭ب ضه ٴځبڄ ڂ ثؽٰبـڄ ثڃؼپ ڀٍؽ

 ...ڂچ٩شڅ ای ٰڅ ٠یٿ ثف٪ ڂ ثبؼ ٴؿٌز ٨ٱف ټیٱځٻ ثڅ ث١ؽ اق ٌت غڃاوشٵبـیٻثڅ ؼ
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چٽڅ زیك غیٹی وفیٟ ؼـ ٠فْ ؼڂ چ٩شڅ وذفی ٌؽ. دؽـٺ ڀٵفاڀیً ٬بثٷ ؼـٮ ثڃؼ...ٴؿٌشڅ ٘ڃ٨بپ غڃاڄ 

ڀبغڃاڄ سڃ قڀؽٴی ټٿ وبیڅ اڀؽاغشڅ ثڃؼ ڂ ڀٵفاڀی ټبؼـٺ اڂٶ قڀؽٴی ثفای خٽٟ ٰفؼپ ټبؼـ ٠ٹیٷ ڂ ؼغشف 

 .یشیٽً

پ ٌت ثبـڂڀی ڂ ټڃڀؽپ ٘ڃ٨بپ ثڅ ټؽر ؼڂـڂق ڂ ڀٵبڄ چبی قیفقیفٰی ڂ غځؽڄ چب یڃاٌٱیٽڃپ دؽـ ـڂ وف ٸح اڂ

اڀؽاغز ٰڅ قڂؼسف ٠٭ؽ ٰځیٻ...ټڃا٨٭ز ڀٱفؼڄ ثڃؼ اق ایځٱڅ سڃ خٍٿ ثبٌڅ یب ټفاوٽی ٴف٨شڅ ثٍڅ؛ ٨٭ٗ ـٔبیز 

طثٍڃپ ٴف٨شٿ ایٿ ټفاوٻ ثڅ ٠٭ؽی ؼاؼ ٰڅ ث١ؽي ثب ټٍبخفڄ ٘ڃ٨بپ ڂ دؽـ ثڅ ڀبـاضشی ٴؿٌز. ؼٸیٷ خفڂث

ـ٨ٟ ڂ  "ؼغشف ټٿ ټشفوٯ سڃ ڀیىز"ټىػفڄ ڂ ڀٽبیٍی ثڃؼ...ضف٦ دؽـٺ ضف٦ ثڃؼ...یٯ ٰالٺ ټی ٴ٩ز:

ڂ ٘ڃ٨بڀی ٰڅ ؼا٢ ٰفؼڄ ضف٨ً ـڂ ثڅ ٰفوی ڀٍڃڀؽ. ڀ٩ڇٽیؽٺ ٰی زڅ ضف٨ی قؼ ڂ  "ـخڃٞ ٠٭ؽڄ چب سڃ ڀیىز

ؽ ثڅ ثفؼپ ټٿ اق اڂپ غڃڀڅ ڂ ـاچی ٰفؼڀٻ ٰی ٰڃسبڄ اڂټؽ؟...چٽڅ زیك وفثىشڅ سٽڃٺ ٌؽ؛ اټب ایٿ ټٍبخفڄ ـوی

 ...چٽفاڄ ٘ڃ٨بپ

ؼٶ ثڅ ؼٸً ڀؽاؼڄ ثڃؼٺ؛ اټب ثبقچٻ ثڅ اِفاـ ټبټبپ ڂ ثی ټطٹی چب دؽـ ـاچی غڃڀڅ ي ٌؽٺ. ؼـ ایٿ ټؽر 

ڀػڃاوز سطٽیٹی ثڇٻ ثٍڅ یب ٬جٷ اق ټفاوٽی دبٺ ثڅ غڃڀڅ ي ثبق ثٍڅ. ڂاوٻ ثب دبـسی ثبقی چشٷ ٴف٨شڅ ثڃؼ ڂ 

ٰڅ اسب٪ ـڂ سىڃیڅ ٰفؼ. ٰبي ؼـ ایٿ ټؽر ثڅ غڃؼٺ خفار ټی ؼاؼٺ ثب ټبؼـي ـڂثفڂ ثٍٻ سب سب اټفڂق ِجطی 

 .ثیٿ ِؽ ڀ٩ف اؼٺ ٤فیجڅ وځٳ ـڂی یع ڀٍٻ

٘ڃ٨بپ غڃة ثڃؼ..ټڇفثڃپ،ِجڃـ،ڂ٨بؼاـ ڂ....چفزی ثیٍشف ټی ٌځبغشٽً اقي ثیٍشف غڃٌٻ ټیڃټؽ...سب ثڅ ضبٶ 

 .ٌجی ثڃؼدٍیٽڃڀی وفا٤ٻ ڀیڃټؽڄ ثڃؼ؛ ثڅ خك اټٍجی ٰڅ ٠دت 

ؼـ ایٿ ؼڂ چ٩شڅ سڃڀىشڅ ثڃؼٺ ڀٱبر ټثجشً ـڂ ثجیځٻ...اق ایځٱڅ ٌبٺ ڂ ڀڇبـ چفخب ثڃؼ غڃؼي ـڂ ټی ـوڃڀؽ سب 

سځڇب ِف٦ ڀٱځٻ. غڃة ثٹؽ ثڃؼ غځؽڄ ثڅ ٸت چبٺ ثیبـڄ یب ڀكاـڄ ٰٽجڃؼی ضه ٰځٻ؛ اټب چفٰبـی ټی ٰفؼ 

ټؽر ضىی ٌجیڅ ټڃخڃؼ أب٨څ ڂ ثی خب ڂ  ڀشڃڀىز ڀبـاضشی ڂ ٤ٽٻ ـڂ اق ڀجڃؼ غبڀڃؼڄ ٺ خجفاپ ٰځڅ...ؼـ ایٿ

 .ټٱبڀی ـڂ ؼاٌشٻ ٰڅ غڃاڄ ڀبغڃاڄ سٱیڅ ٴبچً ٘ڃ٨بپ ٌؽڄ ثڃؼ

 ثڅ زی ٨ٱف ټی ٰځی؟ _
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ثب ٌځیؽپ ِؽاي وف زفغڃڀؽٺ. ؼوشً ؼڂـٰٽفٺ ضٹ٭څ ٌؽ ڂ ٰځبـٺ ایىشبؼ. ڀٵبچً ثڅ ـڂثفڂ ثڃؼ. ټٿ چٻ 

 .ـ ٌٱٽٻ ټطٱٻ ٌؽزٍٻ اقي ٴف٨شٻ ڂ اق دٍز سٱیڅ ثڅ چیٱٷ سځڃټځؽي قؼٺ. ؼوشً ؼڂ

 .اق ایځٱڅ ز٭ؽـ قڂؼ ثڅ خڃاثز ـویؽٺ_

 .وٱڃر ٰفؼ. ثب ٨ٍبـی ٰڅ ثڅ اڀٵٍز چبی ؼوشً ؼاؼ؛ ضف٨ٻ ـڂ قؼٺ

 .دٍیٽڃڀٻ_

ؼوشً ٌٷ ٌؽ. ڀ٩ىی ٰڅ ٴفټبي ثڅ وفٺ ټی غڃـؼ ٬ٟٙ ٌؽ. سفویؽڄ ثڃؼ. ایٿ ـڂ اق وٱڃسً اق ڀ٩ه ضجه 

ؿاٌشٻ ٬جٷ اق غبٸی ٌؽپ دٍشٻ ٴفڄ ټطٱٻ ٌؽڄ سڃ ویځڅ ي ټی ٨ڇٽیؽٺ. اچىشڅ ؼوشٻ ـڂ ـڂی ؼوشً ٴ

 .سفی ثڅ ؼوز چبي قؼٺ. زٍٻ ثىشڅ وفـڂی ویځڅ ي ٴؿاٌشٻ

دٍیٽڃڀٻ؛ غیٹی ٺ دٍیٽڃڀیٻ ٺ...اټب دیٍٽڃڀیٻ اق ثڃؼپ ثبسڃ ڀیىز... اق خڃاة ثٹڅ چڃٶ چڃٸٱیٻ _

ؼڀیب ٰڃسبچڅ...ټځٻ  ڀیىز...دٍیٽڃڀیٻ اق ایځڅ ٰڅ دب ثڅ دبر اڂټؽٺ سب ثدكڂڀی سب اثفڂاؼټی ـڂ ثجفی ٰڅ ؼوشً اق

 .ٌؽٺ ٌفیٯ خفټز ٘ڃ٨بپ

زٍٻ ثبق ٰفؼڄ وفٺ ـڂ ثبال ثفؼٺ...ټځشٝفخڃاثی دٍز دٍیٽڃڀی ٠٭ٹٻ ټی ٴٍشٻ؛ اټب ضف٨ی ڀٽی قؼ؛ خك غیفٴی 

 .ثڅ ڀ٭ٙڅ ڀبټ١ٹڃټی ڂ سذً ٬ٹجی ٰڅ اق ـڂ دیفاچځً چٻ ضه ٌؽڀی ثڃؼ

 ڂـچٻ خٽٟ ٰفؼی ٘ڃ٨بپ؟زفا ڀٵ٩شی ټبؼـر ـأی ثڅ ایٿ اقؼڂاج ڀیىز؟ زفا ایٿ اؼټب ـڂ ؼ _

ڀؿاٌز ثبڀیڅ ای خڃاة وڃاٶ چبٺ سڃ ؾچځٻ ثځٍیځڅ...ثب ڀٍىشٿ ؼوز چبي ؼڂـ دڇٹڃچبٺ ڂ ٬فاـ ٴف٨شٿ زڃڀڅ 

 .ي ـڂ دیٍڃڀیٻ ثی ِؽا ٴف ٴف٨شٻ ڂ ڀ٩ىٻ ثفیؽ

 .ټٙٽئٿ ثبي ټبؼـٺ اق چٽڅ ـأی سف؛ ٨٭ٗ اق ؼیؽڀز یبؼ ٴؿٌشڅ ټیڃ٨شڅ...ثڇً ض٫ ثؽڄ _

 څ زٍٻ ؼیؽڀٽڃ ڀؽاـپ؟ ثبیؽ ثڅ چٽڅ ض٫ ثؽٺ؟ټثٷ اؼټب اڂپ دبییٿ ٰ _

 .ٜبچفا ٰال٨څ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ؼٺ ڂثبقؼٺ ٠ٽی٭ی ٴف٨ز
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ؼیٵڅ ٬فاـ ڀیىز اڂڀب ـڂ ثجیځی...ثڅ ڀٝفر اؼټبیی ٰڅ یبقؼڄ وبٶ ؼڀجبٶ وڃلڄ ټی ٴٍشٿ سب ټځڃ ټ٭ّف خٹڃڄ  _

 ثؽپ زڅ ض٭ی سڃ قڀؽٴیٻ ؼاـپ؟

ی قڂؼ ټش٭ب٠ؽ ٌؽٺ؛ دیفڂق ڀبټی چٽڅ ضف٦ چبي زی؟! زٍٻ چبٺ ٴفؼ ٌؽڄ یٱؽ١٨څ ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ. غیٹ

   .!ؼـوز ثڃؼ

 :ثب سٯ غځؽڄ ای ٰڅ اق ثڇز ڂ ڀبثبڂـی ثڃؼ ٴ٩شٻ

 !سڃ ڀٵ٩شی ټبټبڀز ؼٸشځٳ ٌڇفٌڅ! ټیػڃاؼ ثب وفثٹځؽی ثفٴفؼڄ سب اغف٠ٽفی ٰځبـاٌځبچبي ثبٌڅ _

 .ثڅ ٬ّؽ ضف٨ی ٸت ثبق ٰفؼ ٰڅ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼڄ اؼاټڅ ؼاؼٺ

شڃ غڃؼی ڀٍڃپ ؼاؼپ ایٿ خٍځڃ ٴف٨شی...ټیػڃای ثڅ چٽڅ ثٵی ایٿ چٽڅ وبٶ اٌشجبڄ سڃ ثڅ غب٘ف غڃؼغڃاچی _

 ثبثب  ٰفؼپ؛ اؼٺ غڃثڅ سڃئی...ټیػڃای ٴؿٌششڃ ڀجً ٬جف ٰځی..سڃ ؼڀجبٶ ټ٭ّف ټی ٴفؼی ٘ڃ٨بپ... ٨٭ٗ ٴڃـڄ

   .ثیبؼ ر غڃڀڅ ٬فاـ اټٍت اق ٰڅ ٨فڀٵیه

اـاټً ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. ٸطٝڅ ای ټىٱڃر ڀٵبچٻ  زیكی ٰڅ اڂٔبٞ ـڂ ثؽسف ټی ٰفؼ ڂ ټٿ ـڂ ٠ّجی غڃڀىفؼی ڂ

 :ٰفؼ ڂ ث١ؽ ثب ٸطٿ خؽی ڂ ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ٴ٩ز

اق ایٿ ضف٨ب ثڅ خبیی ڀٽیفوی...ټب ٬جال ضف٨بټڃڀڃ قؼیٻ...یڅ اټٍجڃ سطٽٷ ٰٿ ٰبـی ٺ ٰڅ اقر غڃاوشٻ ثب  _

فڂوی ټی ٴیفٺ ڀبقڂ اؼاچبر ثڅ چٻ ڀفیك ...ڀٵفاپ غفاة ٌؽپ ټفاوٽشٻ ڀجبي..٬جڃٶ ٰفؼٺ ڂاوز یٱجبـ ؼیٵڅ ٠

ده ٸ٩ٙب ؼیٵڅ اؼاټڅ ڀؽڄ ڂ ثڅ ټىبئٹی ٰڅ ثڅ سڃ ټفثڃٖ ڀیىز زڅ ضبال زڅ ث١ؽا ؼغبٸز ڀٱځڅ...! سڃ ڂاوٻ 

   .٠كیكی ڀٽیػڃاٺ سڃ ـڂ ڂاـؼ ٴؿٌشڅ ٺ ٰځٻ ٨فڀٵیه

آة دبٰی ـڂ ؼوشٻ ـیػز. ثڅ ٘ڃـضشٻ غیٹی غڃة ثڇٻ ٨ڇٽڃڀؽ ٴؿٌشڅ ي ثڅ ټٿ چیر ـثٙی ڀؽاـڄ؛ ٨٭ٗ 

 .دیفڂق ڀبټی غالِڅ ټی ٌؽـثًٙ سڃ ټڇفاپ ڂ 

   .ثڅ سٽىػف چِی ٰفؼٺ. زٍٻ چبٺ اق ٤ٕت ٴٍبؼ ٌؽ

 !...چیسٱبـڄ االڀٻ! ثڃؼٺ ؼٸؽاـ دیً ؼڂؼ٬ی٭څ سب  ثٹؽی؟ اوٽٻ ده  ٨فڀٵیه؟ زڅ خبٸت!_
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ټش٩ٱف اثفڂیی ثبال اڀؽاغشڅ ثڅ ایٿ ضفَ ٰالټی غیفڄ ٌؽ ڂ ٸجػځؽڄ ټطڃی قؼ. ؼوشٻ ٤یفاـاؼی ـڂچڃا ثب چف 

 .ڃـؼڀٙ٭ٻ زفظ ټی غ

 .ده اق ایځٱڅ ِؽار قؼٺ ؼٸؽاـ ڀبـاضشی؟...ض٫ ؼاـی ثبیؽ اقر اخبقڄ ټی ٴف٨شٻ_

 .!اڂپ ټڃ١٬ی ٰڅ ٠ٱىب ـڂ دػً ټی ٰفؼی ثبیؽ اقٺ اخبقڄ ټی ٴف٨شی_

 :غڃڀىفؼی غڃؼي ـڂ ض٩ٛ ٰفؼ ثب ڀٵبڄ ٰڃسبچی ثڅ ؼڂـڂثفٴ٩ز

 .ثبٌیٻ ثكاـ چٽیٿ خب ایٿ ثطثڃ سٽڃٺ ٰځیٻ. ضی٧ ایٿ ٨ٕب ڀیىز اقي ٠ٱىی ڀؽاٌشڅ_

ڀ٩ىٻ ـڂ ٨ڃر ٰفؼ ڂ ثی سڃخڅ ثڇً ٬ڇفاٸڃؼ ثب زخ زذی زفغیؽٺ ڂ ثڅ سفان سٱیڅ قؼڄ اـڀح ـڂ قیف زڃڀڅ ٺ 

 .قؼٺ. ِؽا ٰال٨څ ي ـڂ اق ٰځبـٺ ٌځیؽٺ

ٰبي ؼڂوڅ ڀ٩فی اق ؼڂوشبسڃ ؼ٠ڃر ټی ٰفؼی ایځدڃـی ثڇز غڃي ټی ٴؿٌز ایٿ ٨ٱفا اٸٱی ٺ ڀٽی _

 .ٰفؼی

ثڃؼپ ٰڅ االپ ټ١ٹڃٺ ڀجڃؼ ٰدب ایٿ ؼڀیب غڃي ټیٵؿـڂڀؽپ ڂ یبؼی ٺ ڀٽی ؼٸً غڃي ثڃؼ. چٽشب ڂ سیځب ـ٨ی٫ 

 .ٰفؼپ... اڂڀبیی ٺ ٰڅ ټڃڀؽڄ ثڃؼپ ثب ټ١ٹ٫ ټڃڀؽپ ؼاڀٍٵبٺ اقٌڃپ ثی غجف ثڃؼٺ چفزځؽ ِٽیٽیشی ثیځٽڃپ ڀجڃؼ

اق ایٿ  ،ڀػڃاوشٻ ثڅ ـڂي ثیبـٺ ز٭ؽـ ؼڀیبٺ ٰڃزیٱڅ! غځؽڄ ثڅ ٸت ؼاٌز. ټی غڃاوز ثب س٥ییف ټڃٟٔ

 ثب اڀؽاغشڅ زٍٻ ٴڃٌڅ اق ڀٵبچی ڀیٻ  ی ڀدبسٻ ثؽڄ؛ ڂٴفڀڅ ثڇشف اق چفٰىی اق ثی ـ٨ی٭یٻ غجف ؼاٌز.وفؼـٴٽ

 :ٴ٩شٻ دڃقغځؽی

 ضشٽب ٌجیڅ ؼڂوشب سڃ؟ _

 .ټشڃخڅ ټځٝڃـٺ ڀٍؽ ٰڅ وفی ٴځٳ ثڅ ڀٍڃڀڅ وڃاٸی سٱڃپ ؼاؼ. اثفڂ ثبال اڀؽاغشٻ

 !ؼڂوشبٌڅ ڀٽیؽڂڀىشٻ ایځ٭ؽـ ټیشڃڀی ټش٩بڂر ثبٌی!...ثبالغفڄ چفٰىی ٌجیڅ_

 :ٴ٩ز ٴؿٌشڅ غیبٶ ثڅ ټش٩ٱف ٍٰیؽڄ؛ ؼڂـؼچبڀً ؼوشی. ٌؽ خٽٟ اڀی ثڅ  ٸجػځؽي
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ؼڂوشب ؼڂـاپ خڃڂڀی ڂ خبچٹی...! ثڇشفیٿ ؼڂـاپ قڀؽٴیٽڃ ثب اڂڀب ٴؿـڂڀؽٺ؛ اټب ث١ؽ اق ټفٲ ؼٸؽاـ ڂ اڂپ اس٩ب٪ _

 .چٽڅ زیك ٠ڃْ ٌؽ... ټځٻ س٥ییف ٰفؼٺ

 .!بؼ ؼٸؽاـڂ ثیبټفقڄ ضؽا٬ٷ ثب٠ث سف٬ی سڃ ٌؽده غؽا دؽـ ټبؼـ ؼٸؽاـڂ غڃؼ ؼٸؽاـڂ خؽڂ اث_

غؽاـڂٌٱف چٽڅ خٽٹڅ ٺ ـڂ ثبغځؽڄ ټی ٴ٩شٻ زڃپ ِڃـسً وفظ ٌؽڄ ثڃؼ؛ یب اق غدبٸز یب اق چفزیك ؼیٵڅ ای 

 .ٰڅ سڃخڅ ای ثڇً ڀؽاٌشٻ

غڃٌٻ ڀیڃټؽ اقٌڃپ...الثؽ ٬جال ٌجیڇٍڃپ ثڃؼی! ثبقٺ چفخڃـ ڀٵبڄ ٰځی ټؽیڃپ اڂپ غؽاثیبټفقی ضبال چی _

 ...ثٵڃ... ڂٸی ؼڂـٌڃڀڃ غٗ ثٯثؽٌڃ 

 .٘ڃـی ټیڃپ ٸجػځؽ قؼپ چبٺ ڂ ڀٙ٭ٻ ٸذٻ ـڂ ٍٰیؽ ٰڅ اغی اق سڅ ؼٶ ٴ٩شٻ

 .االپ ټیٵٻ ثیبپ اقټڃپ ٠ٱه ثٵیفپ سڃاٺ ٰٽشف ٤ف ثكپ ٰڅ اِال ثڇز ڀٽیبؼ_

 .ڀؽاٌز چٻ ٸٙب٨شی ڂ ټالیٽز اټب ؼاؼ ڀٽی ٨ٍبـ قیبؼ. ٴ٩شٻ ټی اظ اظ  ِڃـسٻ خٽٟ ٌؽڄ

ثڅ غځؽڄ ا٨شبؼ... ټٿ چٻ اق غځؽڄ ِؽاؼاـ اق سڅ ؼٸً ټی غځؽیؽٺ. غٻ ٌؽ سځؽ ثڃوڅ ای ـڂ  ؼوشٻ ـڂ ؼوشً ثڃؼ.

 :ٴڃڀڅ ٬فټكٺ قؼ ڂ ثڅ وٽز دبییٿ دبسځؽ ٰفؼ. ثب ِؽایی ٰڅ چځڃق ـٲ چبیی اق غځؽڄ ؼاٌز ٴ٩ز

 .ثبثز چٽڅ زیك ټٽځڃپ _

 .ڃ ؾچځٻ ڀ٭ً ثجځؽڄثڅ ؼڂؼ٬ی٭څ ڀفویؽ ٰڅ ثػڃاٺ سٍٱف دٍز خٽٹڅ ي ـڂ سدكیڅ سطٹیٷ ٰځٻ ڂ زفایی س

غیٹی قڂؼ ثب ٸجی غځؽڂپ چٽفاڄ ٠ٱبن ڂ ٨یٹٽجفؼاـاڂټؽ. ثب ایٿ س٩بڂر ٰڅ ؼوز سڃ ؼوز ؼٸجفٰی ثڃؼ ٰڅ سبسی 

سبسی غڃؼي اق دٹڅ چب ثبال ټیڃټؽ. ٤ً ڂ ٧١ٔ ٰٻ ثڃؼ ڂاوڅ ٠فڂن ٰڃزڃٸی ٰڅ ـڂی ټٿ ـڂ سڃ اڀشػبة 

 .فؼٸجبن ٰٻ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ثب اڂپ ٸجبن د٩ی زیٿ ؼاـي ؼٸجفی ټی ٰ

چٽڅ زیك ثڅ یٯ وب٠ز ث١ؽ ټڃٰڃٶ ٌؽ. یٯ وب٠شی ٰڅ ثب ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽپ ؼٸجف زیكی ڂاوڅ ٨ٱفٰفؼپ ڂ 

 .ؼٶ ټ٥ٍڃٸی ڀٽیكاٌز
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وڃلڄ چب ؼڂڀ٩فی، ٨بِٹڅ چب ٩ِف ٌؽڄ ثب ڂخڃؼ ضىڃؼ ٰڃزٹڃیی ٰڅ ثبثبي ـڂ اقٺ ؼڂـ ټی ٰفؼ ٨بپ ٌؽڄ ثڃؼ. 

فچٻ ڀكؼپ لوشٽڃپ ٌیفیٿ ثڃؼ. ڂ غؽا ټی ؼڂڀىز غځؽڄ چب اق سڅ ؼٸٽڃپ ڂ وفڂٰٹڅ قؼپ ثب ٨ى٭ٹی ثسڅ ثفای ث

 .ز٭ؽـ سڃ ده قټیځڅ ؾچځٻ ـأی ثڃؼٺ ثڅ سفان زځؽ ټشفی ڂ وڅ ڀ٩فڄ ای ٰڅ اڀشڇب ڀؽاٌز

 .ثبالغفڄ ؼٶ ٰځؽیٻ اق غڃٌی ټؽر ؼاـ ثجز ٌؽڄ؛ ټثٷ غیٹی اق ٸطٝڅ چب سٹع ڂ ٌیفیٿ قڀؽٴیٽڃپ

یٻ. ؼـڂ٢ ڀٵ٩شٻ اٴف ثٵٻ اوشفوٻ زځؽ ثفاثف ٸطٝڅ وڅ ڀ٩فی، دب ثڅ دب چٻ اقاڂپ دٹڅ چب ټبـدیسی دبییٿ اڂټؽ

ڂـڂؼٺ ثڃؼ. چٽڅ قڂٺ ؼٸجفی ثڃؼپ ٰڅ ؼوز سڃ ؼوز ټٿ ڂ دؽـي دبییٿ ټیڃټؽ. ٬ؽٺ چبٺ ـڂ سب ضؽ ټٽٱٿ 

اچىشڅ ثفټی ؼاٌشٻ سب ثشڃڀٻ ـاڄ ڀ٩ىی سڃ ڀٵبڄ وځٵیځٍڃپ دیؽا ٰځٻ...ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٘ڃ٨بپ ؼـټڃـؼ ؼٸجف ض٭ی٭ز 

چٽڅ ا٘الٞ ؼاٌشٿ ټبؼـِ ثسڅ ؼڂوشٻ ٌؽٺ!...دڃقغځؽی ثڅ ؼڂوز ٸ٩ز ڂ ٸ١بة ؼاـ ـڂ ثڅ غبڀڃاؼڄ ي ٴ٩شڅ یب 

ؾچځٻ قؼٺ. ثفای ټٿِ ٤فیجڅ، ؼڂوشی ټځی ڀؽاٌز. ټٿِ ثی ٘ف٦، ٨٭ٗ ټبؼـی ثسڅ ٌڃچفٺ ـڂ ټی ٰفؼٺ. ٌبیؽ 

 .الٸڅ ٠كیكسف اق ؼٸؽاـی ثڃؼ ٰڅ چٽڅ ثب ٰیځڅ ڂ ڀ٩فر ثڅ ؼوز چب ٴفڄ ٌؽٺ غیفڄ ثڃؼپ

ٴڃٌڅ سفیٿ ټیك وبٸٿ؛ ٘ڃ٨بپ ثال٨بِٹڅ غڃاوز سب ٌبٺ ـڂ وفڂ ٰځٿ. ضبال غڃؼي  ثڅ ټطٓ ڀٍىشځٻ دٍزِ

چٻ ٰال٨څ ڂ ټ١ؿة ٌؽڄ ثڃؼ. ٌبیؽ غٹڃر وڅ ڀ٩فڄ ثڇً زىجیؽڄ ثڃؼ ڂ ټثٷ ټٿ اـقڂ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ـڂ ټی 

 ٰفؼ. ټشڃخڅ ڀٵبڄ چب ثؽثیځبڀڅ ثڅ ؼغشفي ٌؽڄ ثڃؼ؛ ـڀٵً ؼـ٠یٿ دفیؽٴی ثڅ وفغی ټیكؼ. ٸطٝڅ ای اق خبٺ

خٻ ڀػڃـؼٺ ڂ وفٺ ـڂ ثب ؼٸجف ٴفٺ ټی ٰفؼٺ. ٌبیؽ زځؽټبڄ دیً ثڇٻ ټی ٴ٩شٿ زځیٿ ٠فڂوی ٴف٨شڅ ٌؽڄ ڂ 

٠فڂن ثب ؼغشف چٽىفي وفٴفٺ ثڃؼڄ ٤ً ٤ً ټی غځؽیؽٺ یب یڅ ؼٶ ویف ٤ّڅ ټی غڃـؼٺ ڂاوڅ ٠فڂن 

 ...ثیسبـڄ؛ اټب ضبال

٬ب٫ٌ ڂ زځٵبٶ ٰڅ ٬ٍځٳ سفیٿ چٽیٿ ٰڅ ٌبٺ زیؽڄ ٌؽ خٽ١یز دٍز ټیكچب خبٴیف ٌؽپ. زیكی ثڅ خك ِؽا 

ټڃوی٭ی زځؽ وب٠شڅ ثڃؼ ٌځیؽڄ ڀٽی ٌؽ. ٘ڃ٨بپ ٰځبـٺ ایىشبؼ ڂ ٬جٷ اق ایځٱڅ ثځٍیځڅ ټڇفقاؼ، ټفسٕی ڂ 

ټبؼـ٘ڃ٨بپ ثڅ چٽفاڄ دفوشبـي اڂټؽپ...اق ایځٱڅ ٬فاـ ثڃؼ ٰځبـټب ثځٍیځٿ ٸت ڂ ٸڃزڅ ٺ اڂیك ٌؽ اټب ٘ڃ٨بپ 

ڃپ ٰفؼ. . ټبؼـ٘ڃ٨بپ چځڃق ڀٵبڄ غیفڄ ي ـڂ ـڂٺ ؼاٌز. ټڇفقاؼ ٸجػځؽڄ دڇځی قؼ ڂ ثب ـڂ ثبق ثڅ ڀٍىشٿ ؼ٠ڃسٍ

ثب غڃي ـڂیی ؼٸجفڂ اق ـڂی دبٺ ثٹځؽ ٰفؼ. ثڅ ٘ف٦ ټفسٕی چٻ اِال ڀٵبڄ ڀٽی ٰځٻ؛ اټب وځٵیځی ڀٵبچً ـڂ 

ضه ټی ٰفؼٺ. ٘ڃ٨بپ غٻ ٌؽ ؼوز ټبؼـي ـڂ ثڃویؽ. ټبؼـي چٻ ثب اِڃار ڀبټ١ٹڃٺ ثبقچٻ و١ی ؼاٌز 

  .ثب غځؽڄ ٰځبـٺ ڀٍىزضف٨ی ثكڀڅ اټب ٘ڃ٨بپ 
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 ٠٭ت ټ١ؿة. ٴف٨شٿ ٬فاـ ـاوشٻ وٽز ټڇفقاؼ ڂ ٘ڃ٨بپ زخِ وٽز ټفسٕی ټ٭بثٹٻ؛ دفوشبـ ڂ  ټبؼـ ٘ڃ٨بپ

 اقٺ سب ٌؽ غٻ ٘ف٨ٻ ثڅ ٘ڃ٨بپ ٰڅ چٽیٿ. ثٱٍٻ ټیك ـڂی ٤ؿاچب اق ٰٽی ث٭یڅ اق ث١ؽ سب ثڃؼٺ ټځشٝف ڂ ٍٰیؽٺ

یؽ. ثب ٴف٨شٿ ؼٸجف ثؽسف ٍٰ دؽـي وٽز ثڅ ـڂ غڃؼي ڂ ٍٰیؽ خی٣ ؼٸجف ثفڀح یب غڃـٺ ټی وڃح اڂٶ ثذفوڅ

 :ضه سځڇبیی ثڇٻ ؼوز ؼاؼ؛ اټب ټڇفقاؼ ٰڅ اقچٽڅ ثڅ ټٿ ڀكؼیٯ سف ثڃؼ ثب غځؽڄ ٴ٩ز

 .غڃؼٺ ڂاوز ټیٱٍٻ...ٰىی ضفی٧ ایٿ ٨ى٭ٹی ڀٽیٍڅ_

 :ٸجػځؽڄ سٹػی قؼٺ . ٘ڃ٨بپ ؼوز ـڂ دبٺ ٴؿاٌز ڂ ٰٽی ٨ٍفؼ. غٻ ٌؽ سڃ ٴڃٌٻ قټكټڅ ٰفؼ

 ڀبـاضشی؟_

 

ثبال ثفؼٺ ڂ غیفڄ ڀٵبچً ٰفؼٺ. ثڅ ؼٸجف ٤ؿا ټی ؼاؼ ڂٸی ضڃاوً ثڅ ټٿ ثڃؼ. ثفڀح ٸڅ ټی ٰفؼ ڂ ثڅ  وفٺ ـڂ

ټٿ ڀٵبڄ ټی ٰفؼ. ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ټبؼـي اڀؽاغشٻ ثؽسف اقاڂپ ټفسٕی ثڃؼ ٰڅ غیفڄ ٺ ٌؽ ڂ ثب ثؽثیځی ڀٵبچٻ 

 .ټی ٰفؼ

ـڂ دبییٿ ٴف٨شٻ. ٬ب٫ٌ اڂٶ ثڅ ڀڅ ای ٸت قؼٺ ڂټ٥ٍڃٶ غڃـؼپ وڃدی ٌؽٺ ٰڅ ټڇفقاؼ ټ٭بثٹٻ ٴؿاٌز. وفٺ 

 ؼڀؽڂپ ټڇفقاؼ ڂ ٌؽ ٰح  ؼڂٺ ڀفویؽڄ ثب وڃاٶ یٱجبـڄ ټفسٕی ڀكؼیٯ ثڃؼ سڃ ٴٹڃٺ ثذفڄ. ٘ڃ٨بپ ٬بٌ٭ً

 .ٰفؼ ای ٬ڃـزڅ

 دیفڂق زی ټی ٴ٩ز؟_

ټػب٘جً ټٿ ثڃؼٺ. ثب ڀ٩فر ثڇً قٶ قؼٺ. چفوڅ ڀٵبچٍڃپ ثڅ ټٿ ثڃؼ. ؼٸیٹی ڀؽیؽٺ خڃاة ثؽٺ. ثڇٻ 

اق ٸجػځؽڄ ټفټڃقي ټٍػُ ټی ٌؽ ٬ّؽ ټسٵیفی ؼاٌز. ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ ٘ڃ٨بپ  ثفغڃـؼڄ ثڃؼ. ثڅ غّڃَ

زفا ؼ٠ڃسً ٰفؼڄ. اڀشٝبـی ٺ ڀؽاٌشٻ ثڅ ؼ٨بٞ اق ټٿ ؼـثیبؼ ثؽسف ـڀٵً دفیؽڄ ثڃؼ ڂ ثب ثؽثیځی ټځشٝفخڃاة 

 .ثڃؼ

ثب اـاټً وفٺ ـڂ دبییٿ اڀؽاغشٻ ڂ ٬بٌ٭ٻ ـڂ دفاق وڃح ٰفؼٺ. ڀ٩ه ضفِیً ـڂ ٌځیؽٺ ڂ غځؽڄ چب ـیكڄ 

فقاؼ ـڂ. چیر ٰه ضف٨ی ڀٽی قؼ ضشی ٸت ثڅ ٤ؿاٌڃپ ڀكؼپ...٨٭ٗ ثڅ غڃـپ ټٿ ڀٵبڄ ټی ٰفؼپ...ؼٸجفٺ ڀ٫ ټڇ
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ټی غڃاوز ثؽڂڀٻ  ؼٸٻ غیٹی. ؼاؼٺ ټی قچف٬ڃـر زڃپ غڃـؼٺ ڀٵبچٍڃپ قیف  ڀ٫ ټی ٰفؼ. زځؽ ٬بٌ٭ی ٰڅ

  :زی ڂاوٍڃپ ایځ٭ؽـ ټڇٽڅ. زٍٻ ـڂچٻ ٨ٍفؼٺ ڂ وف ٰح ٰفؼڄ ـڂ ثڅ ٘ڃ٨بپ ٴ٩شٻ

 .٭یڅ ټځڃڂ ثب ؼٸؽاـ اٌشجبڄ ٴف٨شڅ ثڃؼټثٷ ث _

 زی ثڇز ٴ٩ز؟ _

ٸت چبٺ ڀیٽڅ ثبق ټڃڀؽ؛ ٬ٕیڅ ؼاٌز خبٸت ټی ٌؽ! ؼـثفاثف چٽڅ ثبقغڃاوز ټی ٌؽٺ. ؼـاڂپ ٸطٝڅ ڀ٭ٙڅ ٧١ٔ 

ڂ ضىبویشً ـڂ ڀٍڃپ ؼاؼ. سڃخڅ ای ثڅ ٴفوځٵی ؼغشفي ڂ ٤فیجٵی خٽٟ ڀؽاٌز خك ٴف٨شٿ خڃاة ڂ ـڀٵی 

 !ـٲ چبیی اق غٍٻ ڂ ڀ٩فر ؼاٌز. ایٿ دب٨ٍبـی ٌفڂٞ چفدبیبڀی ٌؽٰڅ ثڅ ٰجڃؼی ټیكؼ. زٍٻ چبي 

ثب ڀ٩ىی ټشبو٧ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. ثب اـاټً ؼوشٽبٶ و٩فڄ ـڂی دبچبٺ ـڂ ثفؼاٌشٻ ڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ. ؼوشٻ 

 .ؼڂـ خبٺ ڀٍىز؛ ٨٭ٗ ټی غڃاوشٻ ڂ٬ز ٍٰی ٰځٻ ڂ ضف٦ چب دیفڂق ـڂ ټفڂـ

 .سفویؽ ټی ٘ڃ٨بپ اق وٳ ټثٷ  ٦ ضىبة ٘ڃ٨بپ ثبٌڅٸجػځؽڄ ٰٻ ـڀٵی قؼٺ. ثڅ دیفڂق ڀٽی غڃـؼ ٘ف

 :ٴفؼڀٻ ـڂ ٰح ثب ضبٸز ِب٦ ـڂ ثڅ ٘ڃ٨بپ ٴ٩شٻ

والٺ ټڇفاڀڃ ثڇٻ ـوڃڀؽ! ټځٻ والٺ ـوڃڀؽٺ ٴ٩شٻ غیٹی قیبؼ ټٍشب٪ ؼیؽڀٍٻ...چفزی ڀجبٌڅ ؼڂوشب غبڀٽشٿ _

 !٠فْ اؼثڃ ثڅ خب اڂـؼٺ ڀٵفاپ ڀجبي

ویؽڄ سڃ ث٥ٷ ٘ڃ٨بپ دځڇڃپ ٌؽ. ټڇفقاؼ چٻ ٸجػځؽڄ ټطڃی ثڅ ثڅ ڀبٴبڄ ټفسٕی زځبپ ٬ڇ٭ڇڅ ای قؼ ٰڅ ؼٸجف سف

ٸت ؼاٌز اټب ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز وف ثسفغڃڀٻ سب زٍٻ سڃ زٍٽً ثٍٻ زڃپ اضىبن ټی ٰفؼٺ ؼـاڂپ ٸطٝڅ 

 .٘ڃ٨بپ ثفای ثفیؽپ وفٺ غفڀبن ټیٱٍڅ

 .زځبپ ثڅ ټفسٕی زٍٻ زفغڃڀؽ ٰڅ اق ؼٺ غځؽڄ ي ـڂ غڃـؼ

 ؼیٵڅ ؟_

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ
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ی... خك ایځٱڅ سڃ ثبیؽ ثٵی ټڇفاپ ڂ دیفڂق ٰی پ ٰڅ ڂاوٍڃپ ـٲ ثبؼ ټیٱځی.. ڂ ټٿ چیر ٰبــڂ ویٻ چیس_

 .خیٿ ټیٱځی؟

 ٰڅ ٌؽٺ غیفڄ ثڇً ٬ؽـی ثڅ  اق خڃاثی ٰڅ ثڇً ؼاؼٺ ڂ ِفاضشی ٰڅ سڃ زٍٻ چبٺ ثڃؼ ضشی دٹٯ چٻ ڀكؼ.

 :ٴ٩ز ټڇفقاؼ ثڅ ـڂ ڂ ٍٰیؽ دڃ٨ی

 .ڃر ایٿ ټفسیٱڅ ؼاٌشڅ ثبٌیاټیؽڂاـٺ ؼٸیٷ ٬بڀٟ ٰځځؽڄ ای ڂاوڅ ؼ٠_

 .اڂپ یٱی چځڃق ؼٺ ثڅ ٘ٹ١څ ڀؽاؼڄ دیفڂق ټیشڃڀڅ غجفاـڂ ثڇً ثفوڃڀڅ_

ټڇفقاؼ غیٹی خؽی خڃاثً ـڂ ؼاؼ ثڅ ٬ؽـی خؽی ٰڅ ٘ڃ٨بپ ضف٨ً ـڂ سبییؽ ٰفؼ ڂ ثبقچٻ ټ٥ٍڃٶ ؼٸجف ٌؽ. 

ؼڂوشیً ثب  ټفسٕی زٍٽٯ دفغځؽڄ ای قؼ. اغٻ ٰفؼٺ ڂ ڀٵبڄ اقي ٴف٨شٻ. ثبیؽ قڂؼسف ټی ٨ڇٽیؽٺ ٠ٽ٫

 !٘ڃ٨بپ ز٭ؽـڄ...ٌبیؽ دیفڂق ټی سڃڀىز ٰٽٱٻ ٰځڅ

**************************************************** 

 .سځڇب ټبٌیٿ ثب٬ی ټڃڀؽڄ ٌبوی ثٹځؽ ټڇفقاؼ ثڃؼ اڂپ چٻ ثبثز خٽٟ ٰفؼپ ڂیٹسف ڂ و٩بـي چب ٘ڃ٨بپ

ق اڂپ ټفؼ زځؽ وب٠ز ٬جٷ ٰڅ ـاضز ټی ٘ڃ٨بپ ثبال٨بِٹڅ ثب ـاچی ٰفؼپ ټڇفقاؼ وڃاـ ټبٌیٿ ٌؽ. چیر ـؼی ا

 غځؽیؽ ڂ ضف٦ ټیكؼ سڃزڇفڄ ي ڀجڃؼ. ٰٽی ثی ضڃِٹڅ ڂ ٰال٨څ ثڃؼ

ټیؽڂڀىشٻ ثڅ غب٘ف وذفؼپ ؼٸجفڂ ټبؼـي ثڅ ټڇفقاؼ ڀٵفاپ ثڃؼ. ثب ایځٱڅ ؼٸجف سڃ ث٥ٹً غڃاة ثڃؼ ڂٸی اڂڀی ٰڅ 

١فی٩ی ڀؽاٌز.. ڀبـاضز اقي ؼٶ ڀٽیٱځؽ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. یٯ ـاوز ټىیفغڃڀڅ ـڂ دیً ٴف٨ز. ضبٶ ټٿ چٻ س

ثڃؼٺ اق ایځٱڅ ٠فڂن ٍٰڃڀٻ ڀؽاٌشٻ. ٰبي ټی سڃڀىشٻ ضبٶ غڃؼٺ ڂ ٘ڃ٨بپ ـڂ ثب زځؽ ٰالٺ ضف٦ غڃة ٰځٻ 

 ...اټب ڀٽی سڃڀىشٻ

غٻ ٌؽٺ ؼڂوڅ سب ثڃ٪ دٍز وفچٻ قؼٺ ثیٍشف اق وفضفَ ثڃؼ اټب ثب ؼیؽپ ٬یب٨څ ټش١دت ٘ڃ٨بپ ٸجػځؽٺ ثڅ 

 .غځؽڄ ثٹځؽی ـویؽ

 ...ٌی ثڃ٪ ثكڀی؟ ڀب والټشی ٠فڂن ؼاټبؼیٻڀٽیشڃڀی ټطٓ ؼٸػڃ _

 .ِب٦ ڀٍىشٻ ڂ اؼاټڅ ؼاؼٺ
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زٙڃـ ؼڂوشبیی ؼاـی ٰڅ ضبٔف ڀٍؽپ ٌت ثڅ ایٿ ټڇٽی ڂاوز ثڃ٪ ثڃ٪ ٰځٿ سب سځڇب ـاچی غڃڀڅ ر  _

 .ڀٍی؟

 ؼوشً ـڂ اق ٸجڅ ٌیٍڅ ثفؼاٌز. ضبال س١دت ڂ ثڇشً ثیٍشف ٌؽڄ ثڃؼ

 .ثیبپ ىزڀی القٺ ٴ٩شٻ  ٨ٱفټی ٰفؼٺ غڃٌز ڀٽیبؼ...غڃؼٺ_

 زفا ایٿ ٨ٱف ٰفؼی؟_

 غت _

 .سب خبیی ٰڅ ټدبق ثڃؼ دٍز ٨فټڃپ ڀٵبچٻ ٰفؼ

 !غڃؼٺ ٰڅ ڀٽفؼٺ..!. یڅ قټبڀی دبیڅ ثبثز سٽڃٺ ٠فڂن ٍٰڃڀب ٌڇف ثڃؼٺ_

 .اثفڂیی ثبال اڀؽاغشٻ

 !...٠دت_

 ٩٤ٹز ٸطٝڅ یٯ اټب ٨ڇٽیؽٺ  ٰٻ ٰٻ ٸجػځؽڄ ٰدی ټیكڀڅ ڂ ثب زٍٽٯ ـیكی زٍٻ اقٺ ټیٵیفڄ. ټځٝڃـي ـڂ

. ثڃؼ ٌؽڄ ٌیٙڃپ. ٴكیؽٺ ٸت. ټیؽڄ ٬ٹجٻ ثڅ ڂٴفټی غڃة ضه ٰڅ ټیٍڅ زٍٽٱی دفر ضڃاوٻ ڂ ټیٱځٻ

زځبپ اق خب ٰځؽڄ ټیٍیٻ  ثیبٺ غڃؼٺ ثڅ سب. ټیٵڅ ثٍیځی ټطٱٻ ٴبق دؽاٶ ٨ٍفؼپ ثب ڂ ټیٱځڅ ٠ڃْ ؼڀؽڄ اچىشڅ

 .ٰڅ خی٥ٻ سڃ ِؽا ٴبق ٴٻ ټیٍڅ

ثیفڂپ ټیكڀڅ. چفؼڂ ؼوشٻ ڀبغڃاوشڅ زځٳ اق ڂضٍشٻ ٴڃٌڅ زٍٽً زیٿ ټی٩شڅ ڂ ٨ٱً اق ٌؽر غځؽڄ 

 .ؼوشٵیفڄ ټیٍڅ ڂ زٍٻ چبٺ ـڂ ټی ثځؽٺ

 .ؼیڃڂڀڅ االپ ثڅ ٍٰشځٽڃپ ټیؽی_

اق سفوٻ غځؽڄ ثٹځؽی وفؼاؼ. ثب ٴف٨شٿ ضؽاٰثف وف٠ز الیی ټی ٍٰڅ ڂ ؼوشً ـڂ ټٽشؽؼ ـڂی ثڃ٪ ٴؿاٌز. 

 .ِؽا غځؽڄ چب ثٹځؽي ـڂ ټیٍځیؽٺ

  .ثبثب ٤ٹٗ ٰفؼٺ ٠فڂن ٍٰڃپ ٰی غڃاوز_
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  .ڂاوز غب٘فڄ ټیٍڅ ٠كیكٺ _

ؼٶ ـڂ ـڂؼڄ ٺ ثڅ چٻ ٴفڄ ټی غڃـڄ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٴفیڅ ٰځٻ یب ثػځؽٺ. اضىبن ټی ٰفؼٺ چٽیٿ االپ 

ټطشڃیبر ټ١ؽڄ ٺ ثبال ټیبؼ. ثڃ٪ چب ٘ڃ٨بپ ؼڂـ وفٺ ټی زفغیؽ. ڀٽی سڃڀىشٻ ضف٨ی ثكڀٻ سب اـڂٺ سف ثفڂڀڅ..ثی 

 غیٹی ڂأص ضبٶ ٌؽڄ ثڃؼٺ. قثڃڀٻ ٩٬ٷ ٌؽڄ؛ دٍز زٍٻ چب ثىشڅ

یبؼ ٰڃـوی ٰڅ سیځب ٴؿاٌشڅ ثڃؼ ا٨شبؼٺ سڃ غڃاة چٻ ؼـایٿ ضؽ سفویؽڄ ثڃؼٺ. زٍٻ چبٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ سب ضؽا٬ٷ 

سّڃیف خؽیؽی اق ٰبثڃن سڃ ؾچځٻ ڀ٭ً ثجځؽڄ. ڀٵبچٻ ٨٭ٗ ثڅ ـڂثفڂ ثڃؼ. ڀ٩ّڅ ٌت ثڃؼ ڂ غیبثڃپ غٹڃر. 

 .ٻثڅ ثبال ـڂ ڀؽاٌش 65ؼوز ٨فټڃڀً ٠بٸی ثڃؼ اټب ټٿ خځجڅ وف٠ز 

ٴ٩ز. ؼـ چٽڃپ  "زی ٌؽڄ ثڇز قؼڄ ای "ٸت چبٺ ټی ٸفقیؽ. اق وٱڃسٻ ڂ ٴؿٌز ِزځؽ ؼ٬ی٭څ ټشڃخڅ ضبٸٻ ٌؽ.

ضیٿ ٰڅ ضڃاوً ثڅ ـڀٳ دفیؽٴی ڂ ٩١ٔٻ ثڃؼ ٰځشفٶ ټبٌیٿ اق ؼوشً غبـج ٌؽ. وف٠شً ـڂ ثب سفټكی 

فٺ اٰڃ ٌؽ. ٴف٨ز اټب ِؽای ثفغڃـؼ، خی٣ الوشیٯ چب ڂ ٰح ٌؽپ ټبٌیٿ ؼـ ٠فْ ثبڀیڅ ای ٩٤ٹز سڃ و

ِؽاٺ اق ثڇز ؼـڀٽیڃټؽ؛ ٘ڃ٨بپ ڂضٍز قؼڄ ؼوشً ؼڂـ ٨فټڃپ ټٍز ٌؽ ڂ اق سڃ اییځڅ ثڅ دٍز وف قٶ قؼڄ 

   .ثڃؼ. ثڅ دٍز وفٺ زفغیؽٺ

ټڃسڃـی ثب ـاڀځؽڄ ي ـڂی قټیٿ ڂالٴڃپ ٌؽڄ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ سٱڃڀی ثڅ غڃؼي ڀٽی ؼاؼ؛ ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثڃؼ. قڂؼسفاق 

ڂپ ٰٽفثځؽٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽٺ. ثڅ ٘ف٨ً ـ٨شٻ اق ؼـؼ اڂپ ثڅ غڃؼٺ اڂټؽٺ. ثب ؼوز ڂ دب ٸفق

 .ثڅ غڃؼي ټی دیسیؽ ڂ ثبقڂي ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ٌبڀه اڂـؼڄ ثڃؼ ٰالڄ ؼاٌز

 .ا٬ب ا٬ب...ِؽاټڃ ټیٍځڃیٿ _

خٹڃي قاڀڃ قؼٺ ڂ ثڅ ٬ّؽ ثفؼاٌشٿ ٰالچً ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ. اټب اڂپ اق ٌځیؽپ ِؽاٺ ثب ڂضٍز ٠٭ت   

 :ٴ٩زٍٰیؽ ڂ سځؽ 

 .چیسیٻ ڀٍؽڄ...چیسیٻ ڀٍؽڄ_

خٽٹڅ چب ـڂ ًٰ ؼاـ ثب ٸفق ټی ٴ٩ز. سفویؽڄ ثڃؼ اټب اق ثه ثی ضبٶ ثڃؼ ڂ دب ڂ ؼوشً اویت ؼیؽڄ ثڃؼ سڃڀىشٻ 

 .٬جٷ اق ٠٭ت ٍٰیؽڀً ٰالچً ـڂ ثفؼاـٺ. ٌڃٰڅ اق اؼټی ٰڅ ـڂثفڂٺ ڀ٭ً قټیٿ ٌؽڄ ٸت قؼٺ
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 سڃیی؟_

٬ؽٺ چبی ٌشبة قؼي ـڂ ٌځیؽٺ. ڀٽیؽڂڀٻ دیفڂق زی ؼیؽ ٰڅ ثبال٨بِٹڅ ِؽای ثبقڂ ثىشڅ ٌؽپ ؼـة ټبٌیٿ ڂ 

ـڀٳ دفیؽڄ غڃؼي ـڂ ـڂی قټیٿ ٍٰیؽ. ثڅ وف٠ز ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ټ٭بثٷ ٘ڃ٨بپ ایىشبؼٺ. ؼوشٻ ـڂ ـڂی ویځڅ 

 .ي ٴؿاٌشٻ ٰڅ اقٌؽر غٍٻ ثبال دبییٿ ټی ٌؽ

 .٨فیبؼ ٍٰیؽ

 س١٭یجٽڃپ ټی ٰفؼی؟_

یڅ ضفٰز چڃٸٻ ؼاؼ. ٰٽفٺ اقدٍز ثڅ ټبٌیٿ غڃـؼ ڂ خی٣  دیفڂق اق ؼاؼي ثڅ غڃؼي ثیٍشف دیسیؽ...٘ڃ٨بپ ثب

ٰڃسبچی قؼٺ اټب اڂپ ثی سڃخڅ ثڅ ټٿ ی٭څ ي ـڂٴف٨ز ڂ اق ـڂی قټیٿ ثب یڅ ضفٰز ثٹځؽي ٰفؼ. دیفڂق ثیسبـڄ 

 .ؼـثفاثفي ثی خڃپ ڂ ثی ضبٶ ثڃؼ ٰڅ ثڅ ـاضشی ٍٰیؽڄ ٌؽ. سڃ ِڃـسً ثب ؼڀؽڂپ چبی ز٩ز ٌؽڄ ٤فیؽ

 ثٵیفی ٠ڃٔی...اـڄ؟ټیػڃای اؼـن غڃڀٽڃ یبؼ  _

اـڄ دف٨فیبؼي سڃ غٹڃسی ڂ وٱڃر غیبثڃپ اٰڃ ٌؽ. اٌٯ چبی دیفڂق ٴڃٌڅ زٍٽً ـاڄ ٴف٨شٿ. سڃ زڇفڄ ي 

چیر اثفی اق اټیؽ ڂ ضیبر ڀجڃؼ. دبٮ غڃؼي ـڂ ثبغشڅ ثڃؼ ڂ ٌجیڅ اؼٺ چبیی ٰڅ زیكی ڂاوڅ اق ؼوز ؼاؼپ 

 :ڀؽاٌشٿ ٸجػځؽڄ ٰدی قؼ ڂ ثب ؼـؼ ٴ٩ز

 غځؽی...٨٭ٗ ټیػڃای ټبـڂ ثؽثػز ٰځی...؟سڃٰڅ ثبچً غڃٌیڃ ټی  _

ټىز ثڃؼ. زٍٻ چبی ٬فټك ڂ ٸطٿ ًٰ ؼاـي. ٘ڃ٨بپ ٸطٝڅ ای ټش١دت سڃ ِڃـسً غیفڄ ٌؽ...ٰبټال 

 .ټٍػُ ثڃؼ ضبٸً ؼوز غڃؼي ڀیىز

 .ټیؽڂڀی زځؽ وبٶ خڃپ ٰځؽٺ سب ایٿ ٌؽٺ_

ـ٨شٻ. دیفڂق ثی ضبٶ ثب ٘ڃ٨بپ ثڅ یٱجبـڄ ټٍشی سڃ ٨ٱً قؼ ٰڅ ڀبغڃاوشڅ خی٣ اق سڅ ؼٸی قؼٺ ڂ ثڅ ٘ف٨ً 

 ؼٸی اقسڅ ٨فیبؼ ٘ڃ٨بپ  چٽڃپ ٸجػځؽ ـڂی قټیٿ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ڂ ؼوشی ٴڃٌڅ ٸجً ټی ٍٰیؽ. ټ٭بثٹً قاڀڃ قؼٺ.

 .ٰفؼ سڇی ٬بٸت سفن اق ڂخڃؼٺ ثځؽ ثځؽ ٰڅ قؼ
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 ثب ٌڇبؼر ؼـڂ٢ خڃپ ٰځؽی ٠ڃٔی؟ ثب ض٫ وٱڃسی ٰڅ ٴف٨شی؟ _

ثڃؼ ڀٽی ؼیؽٺ...ټبر ثڇً غیفڄ ٌؽٺ ٰڅ ثب ٨فیبؼ  ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ چیر اثفی اق اؼٺ ِجڃـی ٰڅ سڃ ؾچځٻ

 .ؼڂټً دفیؽٺ

 ...ثٹځؽ ٌڃ_

 .ټڇفاڀڃ ثڅ خڃڀز ټی اڀؽاقٺ _

ِؽای ثی خڃپ دیفڂق ثڃؼ ٰڅ زٍٻ چبي ـڂ ٴفؼڄ ٰفؼڄ ثڅ ٘ف٨ً ضٽٹڅ ڂـ ٌؽ...سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ زځبپ ٸٵؽی 

بپ ثڅ ٬ّؽ قؼپ غٻ ٌؽ ٰڅ ثڅ دڇٹڃي قؼ ٰڅ ټٿ اق ؼـؼ ټفؼٺ اټب دیفڂق چیسی ڀٵ٩ز خك یٯ ٸجػځؽ. ٘ڃ٨

 .ؼوشً ـڂ ٍٰیؽٺ...قاـ قؼٺ. ڂضٍشځبٮ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ غڃپ خٹڃ زٍٻ چبي ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ

 .غڃاچً ټی ٰځٻ ٘ڃ٨بپ غڃاچً ټیٱځٻ_

اٌٯ چبٺ ثڅ ټطجب ټی ـیػز ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٘ف٦ ٰی ثبٌٻ. ؼـثفاثف قڂـ ٘ڃ٨بپ ثی ؼ٨بٞ ثڃؼٺ. چٻ ټٿ چٻ 

 .دیفڂق ١ٔی٧ ڂ ال٤فخىشڅ ثڃؼیٻ

ٻ غڃاچٍٻ اق زی ثڃؼ یب ٰدب ټبخفا چىشٻ؛ اټب ٴڃیی ایٿ غڃاچً ثؽسف ثڅ وفغی ٘ڃ٨بپ ؼاټٿ قؼ. ڀٽی ؼڂڀىش

 .زځبپ ثب ٔفة ثڅ ٰش٩ٻ قؼ ٰڅ ؼڂ ٬ؽٺ ٠٭ت دفیؽٺ. اق ؼـؼ خٽٟ ٌؽٺ. چٽڅ ڂخڃؼٺ اڄ ٍٰیؽ

 .ثفڂ سڃ ټبٌیٿ ثڅ سڃ ـثٙی ڀؽاـڄ _

ٰش٩ٻ ثڃؼ. ؼڂوز ؼاٌشٻ اقي ٨فاـ ٰځٻ  ڀبثبڂـاڀڅ وف ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ڀٵبچً غٍٽٵیٿ غیفڄ ثڅ

 .سب ایٿ س٥ییف ضبٸشً ـڂ ڀجیځٻ

دیفڂق سٹڃسٹڃغڃـاپ ثٹځؽ ٌؽ. ِڃـسً دفغڃپ ثڃؼ ڂ اق ؼوشً غڃپ ټی زٱیؽ. ڂ١ٔیشً ڂضٍشځبٮ ثڃؼ. ثڅ 

 :٘ف٦ ٘ڃ٨بپ ٬ؽٺ چب ڀبټیكڂپ ثفټی ؼاٌز ڂټی ٴ٩ز

 ...ثكپ چفز٭ؽـ ټیػڃای ثكپ_

 .چ٫ قؼ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 397 

 ...الټّت ټٿ چیر ٰبـڄ ثڃؼٺ_

 :ـڂ ثڅ ټٿ ث٥ٓ ؼاـ ایىشبؼڂ ٴ٩ز

  .ؼٸؽاـسڃـڂغؽا سڃ یڅ زیكی ثٵڃ...ثٵڃ ټٿ اقاڂٸٻ سفوڃ ثكؼٶ ثڃؼٺ _

ټىز ثڃؼ ضبٸً غڃي ڀجڃؼ. ټیػځؽیؽ، اٌٯ ټی ـیػز ڂ ټی ٴ٩ز. ٘ڃ٨بپ چٻ ټثٷ ټٿ ټبسً ثفؼڄ ثڃؼ ڂ 

 .ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ. ـڂثفڂي ایىشبؼ

 ټیػڃای ثؽثػشٽڃپ ٰځی؟_

 ...ٵبچً ٰفؼ ٰڅ ثب خٽٹڅ ؼڂټً٘ڃ٨بپ ثب زٍٻ چب وفظ ٨٭ٗ ڀ

 .قپ غڃؼسٻ غفاة ثڃؼ_

ِؽا ڀ١فڄ ي ثب ټٍز ټطٱٽی ٰڅ ثڅ ِڃـسً قؼ یٱی ٌؽ. ایځجبـ ثڅ ٘ف٦ ٘ڃ٨بپ ـ٨شٻ ڂ ؼوز ټٍز ٌؽي 

 .ـڂ ٴف٨شٻ. چفاپ وٱشڅ ټی ٰفؼ. ثڅ ٘ف٦ خڃپ اي ڂ الي ٌؽي غٻ ٌؽ

 .ؼوشً ـڂ اق ؼوشٻ ثیفڂپ ٍٰیؽ ڂ ثب سڇؽیؽ ټ٭بثٹً ٴف٨ز

ـي ا٨شبثی ٌؽیٿ قڀؽڄ ر ڀٽیكاـٺ دیفڂق...ثڅ اڂپ ؼڂوز ا٥ٌبٸشٻ ثٵڃ...قڀؽٴیشڃ ٴف٨شٻ خڃڀشڃ ث٩ڇٽٻ ؼڂـڂڂ_

 .ټیٵیفٺ

ټبر ثڇً ڀٵبڄ ټی ٰفؼٺ اٴف ٘ڃ٨بپ ؼوشٻ ـڂ ڀٽی ٴف٨ز ثب ٨فیبؼ ټی ٴ٩شٻ ؼٸؽاـ ټفؼڄ...دب ټځڅ اق چٽڅ خب ثی 

 .غجفڂ ڂوٗ ڀٱً...اٸشٽبن ڀٱٿ

ؼاؼٺ... ثڅ اٸشٽبوبي... ثڅ ٔدڅ قؼپ چبي...ثڅ قټیځی ٰڅ ثب ؼوز ٍٰیؽڄ ټی ٌؽٺ ڂ ثڅ چ٫ چ٭ً ٴڃي ټی 

 ...ثڅ غڃپ ا٤ٍشڅ ثڃؼ

ؼـة ټبٌیٿ ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ چڃٸٻ ؼاؼ. وفٌؽڄ ثڃؼٺ. ؼیؽٺ ٘ڃ٨بپ ثڅ وٽشً ـ٨ز ڂ ثب ؼاؼڂچڃا زیكی ثڇً 

 .ٴ٩ز ڂ زځؽ اوٱځبن ٧ٰ ؼوشً ٴؿاٌز
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ف زٍٻ ؼڂغشڅ ثڃؼ. چیر ضف٨ی ثیځٽڃپ سٽبٺ ټؽر سڃ ٨ٱف ٨فڂـ٨شڅ, ؼوشً ٸجڅ دځدفڄ وشڃپ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ثڅ ټىی

ـؼڂ ثؽٶ ڀٍؽ. غیٹی ؼٸٻ ټی غڃاوز ثب ضف٦ قؼپ غڃؼٺ ڂ ؾچځٻ ـڂ غبٸی ٰځٻ؛ اټب ضه ڂضبٸی ڀؽاٌشٻ ڂ 

غیٹی دف ـڀٳ ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ... ثڅ ټٿ ټفثڃٖ ڀیىز.! زفا ثبیؽ غڃؼٺ ـڂ ؼـٴیف ٴؿٌشڅ ي ټی ٰفؼٺ؛ 

زفایی ټی غڃاوز اق ایځٱڅ ٰدب قڀؽٴی ٌٻ؟ سڅ ؼٸٻ ٌٯ ڂ٬شی ٠ٹځب سڃ ـڂٺ غٗ ڂ ڀٍڃپ ٍٰیؽ؟ ٨٭ٗ ؼٸٻ 

  .!ټی ٰفؼ ـٌٯ ټیجفؼ ثڅ ؼٸؽاـی ٰڅ ٩ِشً ـڂ سڃ ِڃـسً دفر ٰفؼ ڂ اڂپ ـٲ دبـڄ ٰفؼڄ ثڃؼ

ټبٌیٿ ـڂ سڃ ضیبٖ ثفؼ. ثفؼڂ ټځشٝف ڀٍؽ سب ؼڀجبٸڅ ؼاټځٻ ـڂ ثٵیفڄ ڂ ٌجیڅ ڀڃ ٠فڂن چب ؼوز سڃ ؼوشٻ 

 سب ٴف٨ز ټی ڀ٩ه چفثبڀیڅ ؼیؽٺ. ثفؼ ٨فڂ اة سڃ سڅ سب ـڂ وفي ڂ ـ٨ز ضڃْ وٽز ثڅ ثبال٨بِٹڅ  ثكاـڄ.

یفڄ؛ اټب ٌڃڀڅ چب ٸفقڂڀً ڂ ٰٽف غٻ ٌؽڄ ٰځبـ ضڃْ ڂاوٻ ٰب٨ی ثڃؼ سب ؼٸٻ ثڅ ثٵ اة غځٱی ثب ـڂ اٸشڇبثً

ؼـؼ ثیبؼ اق اـقٌی ٰڅ ڂاوً ڀؽاٌشٻ. دیبؼڄ ٌؽٺ ڂ غٽیؽڄ ڂ ٌٱىشڅ سف اق اڂپ زځؽ ٬ؽٺ ـڂ ٘ی ٰفؼٺ. ؼـة 

بیی ٰٻ ڀڃـی ثبق ثڃؼ. ؼوشٵیفـڂ ٍٰیؽٺ. اق ٠ٙف ٴٷ ڂ ثڃی ٠ڃؼی ٰڅ قیف ثیځیٻ دیسیؽ ضٹ٭څ غڃڀڅ ثب ـڂٌځ

اٌٯ چبٺ، ؼیؽٺ ـڂ سبـسف ٰفؼ. چف ٸطٝڅ ټٽٱٿ ثڃؼ ثڅ ایٿ ڂ١ٔیشٻ قاـ ثكڀٻ. وفخبٺ ایىشبؼٺ. ؼوشٻ ـڂ 

٪ قؼڄ ثٍٻ ؼوشٵیفڄ ټڃڀؽ. ڀٵبچٻ ټبر ٠فڂن ڂاـی غڃڀڅ ٌؽ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ اق ٨ٕب دف ٴٷ غڃڀڅ ثػځؽٺ ڂ ؾڂ

 .یب اق چٽىفی ٰڅ ثڅ یبؼ ٴؿٌشڅ ي اٌٯ ټی ـیػز

٬ڃٶ ؼاؼڄ ثڃؼ چٽڅ زیكـڂ ٨فاټڃي ٰځڅ...٬ڃٶ ؼاؼڄ ثڃؼٺ ٰٽٱً ٰځٻ؛ اټب ڀڅ ټٿ... ڀڅ اڂپ غڃي ٠ڇؽ ڀجڃؼیٻ 

ٰڅ ڀفویؽڄ دٍز ؼـة ایٿ غڃڀڅ چٽڅ زیكـڂ خب ٴؿاٌشڅ ثڃؼیٻ. ڀجڃؼ ؼوز ـڂ زٍٻ چبٺ ثكاـڄ سب ثب ِؽا ٴفټًُ 

شځً زٍٻ ثبق ٰځٻ ڂ اق ٨فٖ غڃٌطبٸی خی٣ اق سڅ ؼٸی ثكڀٻ...ٌجیڅ ٠فڂن ټفؼڄ ٌؽڄ ؛ یٯ ؼڂوڅ ٴ٩

ثڃؼٺ...ٸجػځؽ وفؼ ڂ سٹػی قؼٺ ڂ ثؽڂپ چیر چیدبڀی ټىیف ٴف٨شڅ ٴٷ چب ـڂ دیً ٴف٨شٻ. ٴڃٌڅ ٴڃٌڅ غڃڀڅ دف 

. وځٵیځی اق ٴٷ ڂ ٌٽٟ ثڃؼ ڂ ټىیف ڂـڂؼی سب اسب٪ ٴٹجفٲ چب دف دفٌؽڄ ای ٰڅ قیف دب ثی ـضٽبڀڅ ٸڅ ټی ٰفؼٺ

ثٷ ٌجی ٰڅ ڂاوٻ وبغشڅ ټ ثڃؼ؛ ٴؿاٌشڅ سٽڃٺ وځٳ  ٬ٹجٻ ڀٽیكاٌز اق ٨ٕب ٴٷ اـایی ٌؽڄ غڃڀڅ ٸؿر ثجفٺ.

 .ثڃؼ

 ٰح اټب ثٵیفڄ؛ ٌٱٷ ټطجشی ڂ ثیٍشف ڀكؼیٱی ٌفایٗ ایٿ  ثڅ وٽز اسب٪ غڃؼي ـ٨شٻ. ثب ایځٱڅ ڀٽی غڃاوشٻ ثب

 اټٍت اق ؼڂڀىشٻ ټی. ٴف٨شٻ ٰڅ سّٽیٽی ـڂ ٰفؼپ غبٸی ٌڃڀڅ ٌؽ ټی...ـویؽ ټی ڀٝف ثڅ ثسٵبڀڅ ـاچٻ ٌؽپ

اٴف ثڅ ٫ٍ٠ چٽىفي چٻ ثبٸیځً ټی ٌؽٺ اټب ؼٶ ټٿ ثی  ضشی ٰفؼ؛ ټی ٨ف٪ ڀبغڃاڄ زیكغڃاڄ چٽڅ ث١ؽ ثڅ

 .٘ب٬ز ټی ٌؽ
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اق ایٿ ا٠شفا٦ ثی اـاؼڄ اٌٯ چبٺ خبـی ٌؽ ڂ ث٥ٓ غځدف ٌؽڄ، وفثبق ٰفؼ. ایٿ غڃؼغڃـی چب ؾچٿ، ٠ؿاثٻ 

څ اټٍت زڃپ دشٯ سڃ وفٺ ٰڃثیؽڄ ٌؽ. ټٿ ١ٔی٧ سف اق اڂڀی ثڃؼٺ ٰڅ ڂاڀٽڃؼ ټی ټی ؼاؼ. ایٿ ڂا١٬یشی ثڃؼ ٰ

 .ٰفؼٺ... ټٿ ڀٽی سڃڀىشٻ ڀ٭ٍی سڃ ٴؿٌشڅ ثبٌٻ

ٸت دبییځٻ ـڂ ٴبق ٴف٨شٻ سب ِؽای ٴفیڅ ٺ ثڅ ٴڃًٌ ڀفوڅ. ؼوشٵیفڂ ٍٰیؽٺ ڂ ثی ضبٶ ڂاـؼ ٌؽٺ. اڂٸیٿ 

فؼ سػز ؼڂڀ٩فڄ ڀڃ ٌؽڄ ای ٰڅ دف اق ٴٹجفٲ چب زیكی ٰڅ دڃقغځؽٺ ـڂ دف ـڀٳ ڂ ٬ٹجٻ ـڂ ٌٱىشڅ سف اق ٬جٷ ٰ

   .٬فټك ثڃؼ

ڂاـؼ اسب٪ ٌؽٺ. وفڂیه اسب٪ غڃاة ـڂ ٠ڃْ ٰفؼڄ ثڃؼ. ثڃی ڀڃیی زڃة ثب ثڃ ٴٷ چب ٬بسی ٌؽڄ ثڃؼ. ٌبیؽ 

ثبیؽ اق ایٿ ٰبـي غڃٌطبٶ ټی ٌؽٺ. چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ټبر اسب٪ ثڃؼٺ زٍٽٻ ثڅ ؼیڃاـی غڃـؼ ٰڅ سب زځؽ 

 ...ضبال اټب ثڃؼ؛ چٽىفي چب ٠ٱه ٬جٷ  ـڂق

ٸجػځؽٺ ـڂ ثب ث٥ٕی وفٰڃة ٰفؼٺ. ؼیڃاـ دف اق ٬بة ٠ٱه چب اټفڂق ثڃؼ. چف٠ٱىی ٰڅ سڃ ثب٢ ٴف٨شڅ 

 ایځدب ثڅ سب ثڃؼ ؼاؼڄ ثڇٻ ـڂ چب ٠ؿاة ایٿ سٽبٺ  .ثڃؼ ڀّت ؼیڃاـ ثڅ ټش٩بڂسی اث١بؼ ؼـ سفان ـڂ ضشی  ثڃؼیٻ؛

 .ثفوٻ؟

یٿ ضبٶ اق سڅ ؼٸٻ سڃ ٠ٱه چب ٌؽٺ. ث١ٕی ٠ٱه چب ثی ثی اـاؼڄ ـڂ ثڅ ؼیڃاـ ټطڃ ٸجػځؽڄ ټٕٙفثٻ ڂ ؼـض

چڃا ٴف٨شڅ ٌؽڄ ثڃؼ؛ ٘ڃ٨بپ ټطڃ ټٿ ثڃؼ ڂ ټٿ ڀٵبچٻ ثڅ ـڂثفڂ... یٱی اق لوز چب ټٿ ټی غځؽیؽٺ ڂ غیفڄ ثڅ 

ؼڂـثیٿ وفـڂٌڃڀڅ ي ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ. ؼوشً ؼڂـ ٰٽفٺ ضٹ٭څ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اق ثبال ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. ؼاټٿ ٸجبوٻ ثڅ 

 .ؼاـ ٌؽڄ ثڃؼ. ایٿ ٠ٱه ثب اث١بؼ ثكـٴشفی ٬بة ٌؽڄ ثڃؼ٬ٍځٵی ؼڂـټڃپ زیٿ 

 .چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ټطڃ ثڃؼٺ ِؽا ثبقڂ ثىشڅ ٌؽپ ؼـة اڂټؽ. زٍٻ ـڂ چٻ ٨ٍفؼٺ. ٰځبـٺ ایىشبؼ

 ...ټی غڃاوشٻ وڃدفایكر ٰځٻ _

 .ڀٵبچً ڀٱفؼٺ...چیر ڂاٰځٍی ڀؽاٌشٻ. زځٵی ثڅ ټڃچب ڀٻ ؼاـي قؼ

 ....ڂاوز ټیؽڂڀٻ غفاة ٰفؼٺ...غیٹی ټشبو٩ٻ ڀشڃڀىشٻ_
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ضف٨ً سڃ زفغیؽپ یٱجبـٺ ڂ ثی ټطٹی ٰڅ اق ٬ّؽ ثڃؼ غڃـؼ. دٍشٻ ـڂ ثڇً ٰفؼٺ ڂ ټ٭بثٷ اییځڅ ایىشبؼٺ. 

 .٘ڃـی ڂاڀٽڃؼ ڂ ضف٦ ټی قؼ ٰڅ اڀٵبـ چیر اس٩ب٬ی ڀی٩شبؼڄ

ٰالچٻ ـڂ ثفؼاٌشٻ ڂ ټ٥ٍڃٶ ثبق ٰفؼپ ټڃچبیی ٌؽٺ ٰڅ ثب ٴیفڄ ثىشڅ ثڃؼپ. اق سڃ اییځڅ ټیؽیؽٺ ټبر ثڇٻ قٶ 

 !الثؽ سڃ٬ٟ زځیٿ ثفغڃـؼی ـڂ ڀؽاٌشڅ قؼڄ.

 ...٨فڀٵیه _

 .ټٱث ٰڃسبچی ٰفؼ. ِؽا ٴف٨شڅ ڂ ؼڂـٴڅ ي ؼاؼ ټیكؼ ٴفیڅ ٰفؼڄ

اق ٌؽر غٍٻ ڂ ثبڂـ ایٿ ض٭ی٭ز ٴیفڄ چب ـڂ اق وفٺ ټی ٍٰیؽٺ. ث٥ٓ ٰفؼڄ ثڃؼٺ. وفٺ ثڅ وڃقي ا٨شبؼ ڂ اق 

 وب٠ز زځؽ سب  ی ٰفؼ. ؼڂوز ؼاٌشٻؼـؼ زٍٻ ټی ٨ٍفؼٺ ڂ ثی ِؽا اٌٯ ټی ـیػشٻ. ثب ؼـټڃڀؽٴی ڀٵبچٻ ټ

 .غڃاوز ټی ـڂ ؼٸؽاـي ؼاـ غً ڀ٩ىً ڂ٬شی ٰځڅ ِؽاٺ غڃاوشٻ ڀٽی. ثكاـڄ سځڇبٺ غڃڀڅ وٱڃر سڃ

ثب زځؽ ٬ؽٺ ٨بِٹڅ ي ـڂ ٰڃسبڄ ٰفؼ ڂ دٍز وفٺ ایىشبؼ. اچىشڅ ؼوز چبٺ ـڂ ٰڅ ثڅ قڂـ ٬ّؽ ثبق ٰفؼپ ٴیفڄ 

ثڅ یٱجبـڄ ثب ثفغڃـؼ ؼوشً ٠٭ت ٍٰیؽٺ...ثب  ای ـڂ ؼاٌز ڂ زځٳ ؼوشڅ ای اق ټڃچبٺ ٌؽڄ ثڃؼ ٴف٨ز.

دفغبٌٵفی. خب غڃـؼ...ؼوز چبي ـڂ چڃا ټڃڀؽ. ثڇً ڀٵبڄ ڀٱفؼٺ ڂ ثبقچٻ ټ٥ٍڃٶ ثبق ٰفؼپ ټڃچبٺ ٌؽٺ. 

ٴیفڄ ٸ١ځشی ٴیف ٰفؼڄ ثڃؼ...ثبق ڀٽی ٌؽ. زىجیؽٺ ثڅ قیخ ٸجبوٻ. ایځجبـ ؼوشٻ ـڂ ثڅ دٍز ٸجبوٻ ـوڃڀؽٺ ڂ ثب ٸفق 

 .ا٨شبؼٺ. ټ٭بثٹً ٌجیڅ ؼیڃڂڀڅ چب ثب غڃؼٺ ؼـٴیف ثڃؼٺ ڂ اٌٯ ټی ـیػشٻڂ وِفی سځٻ ثڅ خڃپ قیخ 

٘ب٬شً اق ثیٿ ـ٨ز. ثب چٽڃپ اـاټً سّځ١ی ؼـ ضیځی ٰڅ ٬ؽټی ثفؼاٌز ڂ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼ سب ثبقڂٺ ـڂ ثٵیفڄ 

 :ٴ٩ز

 .چف ٰبـ ټیػڃای ثٱٿ...چف ضف٨ی ؼاـی ثكپ. ؼاؼ ثكپ خی٣ ثكپ اټب ض٫ ڀؽاـی ٬ڇف ٰځی _

ٽكټبپ ٌؽ ثب ٠٭ت ٍٰیؽڀٻ ڂ سڇبخٽی ثفغڃـؼ ٰفؼپ. وفي ؼاؼ ټیكڀٻ ټطٱٻ ـڂ زځٳ ٌؽپ ؼوشً چ

 .ؼوشً قؼٺ

 .ثڅ ټٿ ؼوز ڀكپ _
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ٰش٩ی ٰڅ ؼـؼي غڃاثیؽڄ ثب زفغً یٱجبـڄ ٺ ڂ ده قؼپ ؼوشً ثب٠ث ٌؽ ؼـؼ ڀ٩ه ٴیفی سڃ خڃڀٻ ثځٍیځڅ. 

 .خی٣ اق سڅ ؼٸی ٍٰیؽٺ ڂ زځبپ اق ٧١ٔ ثی ضبٶ ٌؽٺ ٰڅ خٹڃ زٍٻ چبٺ ویبڄ ٌؽ

ٺ ـڂ ڂٶ ٰفؼ؛ ٸطٝڅ ای ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثڅ ټځی ٰڅ اق ؼـؼ ڀ٩ىٻ ثفیؽڄ؛ ؼوز ـڂی ٰش٩ٻ ٴؿاٌشٻ ڂ ټی ثبقڂ

٨ٍفؼٺ غیفڄ ٌؽ...ٴڃیی سبقڄ ؼڂقاـیً ا٨شبؼ ٰڅ ثب ؼڂ اق اسب٪ ثیفڂپ قؼ. ٸجڅ سػز ثی ضبٶ ڀٍىشٻ. اق ؼـؼ ثی 

 .اـاؼڄ ٴڃٸڅ ٴڃٸڅ اٌٯ ټی ـیػشٻ

ٴٍز. یٯ دبي ـڂ قاڀڃ قؼڄ ـڂی سػز ٴؿاٌز ڂ ټ٭بثٹٻ ثڅ ؼڂ ؼ٬ی٭څ ڀفویؽ ٰڅ ثب ٸیڃاپ اة ڂ دٽبؼی ثف

 .ڀٍىز. ؼـؼٺ ـڂ ثب ٸت ٴكیؽڀی ټی غڃـؼٺ ڂ سڃ ؼٸٻ ڀبٸڅ ټیكؼٺ

چٽیٍڅ ثؽسف اق زیكی ٰڅ ٨ٱفي ـڂ ټی ٰفؼٺ؛ ڂخڃؼ ؼاٌز... غؽایب ټّیجشز ـڂ ٌٱف ضؽا٬ٷ ټیكاٌشی زځؽسب 

 .!٠ٍڃڄ ٌشفی ڂ ڀبقڂ اؼا ڂاوً ثیبٺ ث١ؽ سڃ ؼاټځٻ ټیكاٌشی

 !ییٿ ٍٰیؽپ قیخ ٸجبوٻ ڂ ٴفټی سځً ثڅ یٱجبـڄ اٌٱٻ ـڂ ثځؽڄ اڂـؼ...زڅ ٤ٹٙی ټی ٰفؼ؟ِؽا دب

٨ٱفڂ غیبٶ ڂ ٸ١ٿ ڂ ڀ٩فیٿ ـڂ ثڅ ث١ؽ ټڃٰڃٶ ٰفؼڄ؛ ٠٭ت ٍٰیؽٺ. زٍٻ ٤فڄ اوبوی ثڅ ضبٶ ڂ ـڂقڄ ي ڂ 

ی ڀكؼیٱی ؼوشی ٰڅ دٍشٻ ثڃؼ قؼٺ؛ اټب قڂـ ټٿ ٰدب ڂ ضفِی ٰڅ غفج ڀٵڅ ؼاٌشځٻ ڂ دبییٿ ٍٰیؽپ قیذٻ ټ

 ...ٰفؼ ٰدب؟

سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ڀیٻ سځڅ ٸجبوٻ ـڂ دبییٿ ٍٰیؽ ڂ ثڅ ٌبچٱبـي غیفڄ ٌؽ. خٹڃ ٸجبوٻ سڃ ټٍز ٴف٨شڅ ِٹیجی 

سځٻ ٌؽ؛ سب ؼڂ ٬فڂپ ٌفٺ ڂ ضیبیی ثب٬ی ثٽڃڀڅ... چځڃق ؼـ ایٿ ضؽ اضىبن ـاضشی ڀٽی ٰفؼٺ ٰڅ ؼاـڂ ڀؽاـٺ ـڂ 

 .ثجیځڅ

 .یٍڃڀیً ڀ٭ً ثىشڅ ثڃؼاغٻ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ اڂپ ثؽسف ٴفڄ دیر ؼاـی ـڂ د

 ایٿ ٰبـ ټځڅ؟_

 .٘ڃـی ڀٵبچً ٰفؼٺ ٰڅ سب سڇً ـڂ غڃڀؽ...٨طً، ڀ٩فیٿ، ثؽڂ ثیفاڄ چف ٩ِز ڀبٌبیىشی اقي س١جیف ټی ٌؽ

 .اڀٵٍشً ٰڅ ثڅ ٰش٩ٻ غڃـؼ خی٣ غ٩ی٩ی قؼٺ. اق ٔفثڅ ي ٰش٩ٻ وفظ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ضشٽب ٨فؼا ٰجڃؼ ټی ٌؽ
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 .اټٍت ایٿ دٽبؼڂ ټیكڀٻ ٨فؼا ټیفیٻ ؼٰشف_

 :خڃپ سف اق ایٿ ثڃؼٺ خٹڃي ـڂ ثٵیفٺ؛ ٨٭ٗ ثب ؼٸػڃـی ڂ ٠ّبثی ؼا٤ڃپ ٴ٩شٻ ثی

 .ڀؽاـڄ ټٿ ڂاوڅ اـقٌی چیر ڀیىز؛ یٱی ٠ٽٹز ضف٨ڃ ڂ٬شی  ڀٵفاڀیشڃ ڂاوڅ غڃؼر ڀٵڅ ؼاـ؛_

 .ثڅ ٬ّؽ ـ٨شٿ ڀیٻ غیك ٌؽٺ ٰڅ ثڅ وف٠ز ټر ؼوشٻ ـڂ ٴف٨ز

 ٰدب...؟_

 .ثڅ ٘ف٨ً ثفا٪ ٌؽٺ

 .ثٵیفٺ ڂٶ ٰٿ ؼوشڃ...ټیػڃاٺ ثفٺ ؼڂي_

ٸطځٻ ثڅ ضؽی ثؽ ثڃؼ ٰڅ ثی ضف٦، ثب ا٠ٽبٶ قڂـ ثیٍشف ؼوشٻ ـڂ ٨ٍفؼ ڂ ثب اغٻ دفـڀٳ سفی ڂاؼاـ ثڅ ڀٍىشځٻ 

ٰفؼ. ثب ڀ٩فر ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ؼڀؽڂپ چبٺ اق ٌؽر غٍٻ ڂ ضفَ ـڂ چٻ وبییؽڄ ټیٍؽپ ڂ چف اپ اق ؼټب٤ٻ 

 .ٴف٨ز ټ٭بثٹٻ ثڃؼ اڂـؼڄ ٰڅ اثی ڃاپٸی اـاټً  ؼڂؼ ثٹځؽ ټی ٌؽ. غف غفی ٰفؼٺ...غځؽڄ ي ٴف٨شڅ ثڃؼ...ثب

 ...یٱٻ اق ایٿ اة ٬ځؽ ثػڃـ...ـڀٳ ڂ ـڂر دفیؽڄ. سځز یػڅ _

اـاټًٍ ٤یف ٬بثٷ سطٽٷ ثڃؼ. ثب زخ زذی ٰڅ ضڃاٸً ټی ٰفؼٺ ڂ ٸجی ٰڅ اق ضفَ ڂ ٧١ٔ ټی خڃیؽٺ 

 :ٴ٩شٻ

 !زیكی ڀٽیػڃای ثٵی؟ ټ١ؿـر غڃاچی...! سڃٔیطی...!ڀڅ ٨فڀٵیه ٰی ثبٌڅ _

 .فویٻ اټب اڂٶ ایٿ...ټیؽڂڀی ٰڅ سب ڀػڃـی ڀٽیكاـٺ ثفیثڅ اڂڀٻ ټی _

ٸیڃاپ ـڂ ټ٭بثٷ زٍٻ چبٺ سٱڃپ سٱڃپ ؼاؼ. ٍٰڃپ ٍٰڃپ ٠٭ٹٻ ڂ ؼٶ الټّجٻ چڃن یڅ ٬ٙفڄ اة ٸڅ ٸڅ قؼڄ، 

 غڃڀؽٺ ٨بسطڅ  اغشیبـ ؼوز ڂ ٤فڂـٺ ـڂ سڃټٍز ٴف٨شٿ. ثی اـاؼڄ ؼوشٻ ـڂ ثبال ثفؼٺ ڂ ٸیڃاپ ـڂ اقي ٴف٨شٻ؛

 ڀ٩ىٻ... ټیبؼ خڃپ ثڅ ؼٸٻ. ٍٰیؽٺ وف ڀ٩ه یٯ. ڀػڃـٺ سٱڃپ خبٺ اق سب ثڃؼ ٰفؼڄ اویفٺ ایځٱڅ اق ـڂضً سڃ

 ...ٌؽٺ اـڂٺ...ٌؽ سبقڄ
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ؼـچٽیٿ ضیٿ ؼـة دٽبؼ ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ اچىشڅ ـڂ ٰش٩ٻ قؼ. ا٠شفأی ڀٱفؼٺ؛ وڃقي ٰش٩ٻ ڂضٍشځبٮ ثڃؼ؛ اق  

 .ؼـؼ ٸت ٴكیؽٺ ڂ ٸجبوٻ ـڂ ثیٍشف سڃ ټٍز ٨ٍفؼٺ

ؼـاڂټؽ. ِڃـر خٽٟ ټی ٰفؼٺ ڂ اڂپ ثب ٧ٰ ؼوز ٰش٧ ٰڃثیؽڄ ٺ ـڂ ټبوبل ڂ ؼـؼي اق ثفغڃـؼ ؼوشً اغٻ 

 .ـڂ ثب ٴفټی ڂخڃؼي اٸشیبٺ ټی ثػٍیؽ

اڀٵٍز چبي ڀڃاقٌی ـڂی ٰش٩ٻ ٍٰیؽڄ ټی ٌؽ. ثڅ ـاضشی ټی سڃڀىشٻ ـاضشی ثؽڀٻ ڂ ؼا٤ی ثؽڀً ـڂ ضه 

فڂ ثفؼڄ ثڃؼ. ا٤ڃا ٌیفیځی ثڃؼ. ڀٽی ٰځٻ. سڃ غال ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼٺ ڂ ثبڀیڅ چب ًٰ ؼاـ ټٿ ـڂ ثڅ غڃاة ٠ٽی٭ی ٨

غڃاوشٻ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰځٻ اضىبوبسٻ ز٭ؽـ غیبڀز ٰبـاڀڅ ؼـؼٺ ـڂ اـڂٺ ټی ٰفؼپ. ضه اٌځبی اـاټً ڂ ڀڃاقي 

اضىبن غبِی ؼـڂڀٻ ایدبؼ ٰفؼ. سڃ وٱڃر ثب اغٻ ٜفی٩ی ٰبـي ـڂ ټی ٰفؼٺ. ٸطٝڅ ای ټبر ڂ غیفڄ 

 .ڀٵبچً ٰفؼٺ

دیٍڃڀیً ـیػشڅ ثڃؼ...زٍٻ چبی ویبچً چځڃق ٬فټك ڂ ټشڃـٺ ثڃؼ... ٰڅ ټڃچبی ڀٻ ؼاـي ٰح ڂ ٨فغڃـؼڄ ـڂی 

٠دیت ؼٸٻ ـڂ ثڅ ؼـ ټی اڂـؼ. اڀطځب زڃڀڅ ي ڂ ؼـٌشی اوشػڃاپ ٨ٯ ڂ ِڃـسً ثڅ ـاضشی ټ١ف٦ یٯ ټفؼ 

اِیٷ اق سجبـ ٰفؼ ثڃؼ. چیٱٹی ؼـٌز ڂ ٬ڃی. دڃوز ـڂٌٿ ڂ ټڃچب سیفڄ. اق غځٱی اة ٴڃڀڅ چب ٴڃٌشیً 

چب دڇٿ ڂ ٬فټكی ؼاٌز..اٴف چٽیٍڅ ؼـ ایٿ ضبٶ خؽی ڂ اغٻ اٸڃؼ ثڃؼ غیٹی خؿاة ڂ  ِڃـسی ٌؽڄ ثڃؼ. ٸت

ٰٽی چٻ سفوځبٮ ثڅ ڀٝف ټی ـویؽ؛ اټب قټبڀی ٰڅ ٸت چبي ثڅ غځؽڄ ثبق ټی ٌؽ ڂ ؼڀؽڂپ چبي ثیفڂپ ټیكؼ 

 .زڇفڄ ي ٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ ټڇفثڃپ ڂ ؼٸځٍیٿ ټی ٌؽ...ڂ اٸجشڅ قٌز

٬ز ثڅ زڇفڄ ڀبټكؼٺ ؼ٬ز ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ یب ؼـ ایٿ یٱىبٶ خؿاثیز اضٽ٭بڀڅ ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ زفا چیر ڂ

 .چبي ثڅ زٍٽٻ ڀیٽؽڄ ثڃؼ. ثی ـضٽبڀڅ ثڃؼ ٰڅ اټٍت ثبیؽ ڀىجز ثڇً ًٍٰ ڂ ٩ٍٰیبسی ؼاٌشڅ ثبٌٻ

چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثڅ غڃؼٺ ڀڇیت ټیكؼٺ ټشڃخڅ غیفٴی دیً اق ضؽٺ ڂ ٸجػځؽي ٌؽٺ ڂ وجت ثبق ٌؽپ ڀ٫ٙ ڂ ڂ 

  .ـڂ ٌؽپ دفڂئی ؾاسیً

 ...چٽڃپ خب ټیكؼی سڃ ٴڃٌٻ... خی٣ ټیكؼی ثبیؽ_



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 404 

 ثڅ ای ثبڀیڅ ثڅ ؼاـٺ اقي ٰڅ ؼٸػڃـڄ ڂ غٍٻ  ثبچٽیٿ ا٠شفا٦ غڃپ خٹڃ زٍٻ چبٺ ـڂ ٴف٨ز. زٍٻ ـیك ٰفؼٺ.

غڃاوز ؼوشٻ ـڂ ثٱٍٻ ڂ اڂپ ڀڃاقًٌ  ڀٽی ؼٸٻ ضبٶ ٠یٿ ؼـ قؼٺ دڃقغځؽ. ثفیكٺ ـڂ ٺ قچفڄ ثبیؽ ټیبـڄ یبؼٺ

 .ـڂ ٬ٟٙ ٰځڅ...ٸ٩ٙب

 ! خڃـی ضبٸیٻ ټی ٰفؼی؛ ثڇٻ ـثٙی ڀؽاـڄ ثبیؽ یڅ _

 یٯ ـیشٻ  زٍٻ چبي ـڂ ثب ڀبـاضشی ثبال اڂـؼ. ٸجػځؽي ثڅ سٹػی ٴڃٌڅ ٸجً ڀٍىز ڂ ټٿ ټٽځڃڀً ٌؽٺ

ٴفثڅ چب ًٰ ڂ ٬ڃوی ثب  ثسڅ ٌجیڅ! ڀفڄ ثبالسف ضؽی اق ِؽاٺ ٌؽ ټی ثب٠ث...ڀٱفؼ ټشڃ٧٬ ـڂ ؼوشً ڀڃاغز

 .ٸڃوی ټی ـ٨شٻ ڂ وفٺ ٰح ٌؽڄ ثڃؼ

 .وشٻ سڃـڂ ؼـٴیف ٰځٻ... ٨ٱفٌٻ ڀٽی ٰفؼٺ اټٍت ایٿ ثفڀبټڅ دیً ثیبؼڀٽی غڃا_

 .ټیػڃاؼ ټځڃ ثجیځڅ_

. ڀؽاٌشٻ ثڃؼ قؼڄ ضف٦ اقي دیفڂق ٰڅ ؼیؽاـی ڂاوڅ  ای اؼاټڅ  ثی اغشیبـ ایٿ ضف٦ ـڂ قؼٺ. ثڅ ڂٔڃش خبغڃـؼ.

 ټشڃ٧٬ ؼوشً  اڂپ ڂ قیف قثڃپ ٍٰیؽپ اق ٴؿٌشڅ ثڃؼ؛ اټب ٴڃیی ثؽ ٌفڂٞ ٰفؼٺ ٰڅ قؼپ ضف٦ ٬ّؽٺ ٨٭ٗ

 . ټیٍڅ ټٍز ٌؽڄ

 !...ثب ِؽا ٰٹ٩ز ڂ ثٻ ٌؽڄ ٠ّجی ټی ٤فڄ: ٤ٹٗ ټیٱځڅ

اق چٽڃپ سفوی ٰڅ ټی ٴ٩شٻ سڃ زٍٻ چبي چڃیؽا ثڃؼ. ایځجبـ دڃقغځؽڄ ِؽاؼاـی قؼڄ؛ وفی ټشبو٧ سٱڃپ 

ؼاؼٺ...ڀٽی ٌؽ....ـاڄ ڀؽاٌز چف قټبپ ثطث ثڅ ایٿ خب ٍٰیؽڄ ټی ٌؽ ٠ّجی ثٍڅ...ڂ اق سفن غ٩څ غڃپ 

 .یفٺثٵ

 :ثب ٸطٿ اقـؼڄ ؼـ٠یٿ ضبٶ غڃڀىفؼی ٴ٩شٻ

٤ٹٙڃ سڃ ټیٱځی ٘ڃ٨بپ...سڃ ـاچڅ ٤ٹٙڃ دیً ٴف٨شی...اڂپ اؼټب ٨ٱف ټیٱځٿ ټٿ ؼٸؽاـٺ؛ ټیػڃاپ اق غڃؼٌڃپ _

 ؼ٨بٞ ٰځٿ...سڃ ټیػڃای زیٱبـ ٰځی؟ ټیػڃای قڀؽٴیٍڃڀڃ اقٌڃپ ثٵیفی...سڃ٬ٟ ؼاـی ٰبـی ٺ ڀٱځٿ؟

 .ټٿ ثب اڂڀب ٬جٷ اق اقؼڂاج ثب سڃ ثڃؼ...ټٙٽئٿ ثبي ؼیٵڅ سٱفاـ ڀٽیٍڅ ټٿ زځیٿ ٬ّؽی ڀؽاـٺ...سىڃیڅ ضىبة _
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 .وف دبییٿ ثفؼ ثب ٨ٯ وبییؽڄ ٌؽڄ...ؼـڂ٢ ټی ٴ٩ز...غیٹی قڂؼ ٨ڇٽیؽٺ ؼـڂ٢ ټی ٴ٩ز

چٽیٿ اټٍت چٽڅ زیكڂ سٽڃٺ ټیٱځی ٘ڃ٨بپ..سڃ ٌف٘شز ٨٭ٗ اوٻ ؼٸجفثڃؼ ثب ده ٴف٨شٿ اثفڂر...االپ چٽڅ  _

ثڅ ٬ڃالر ٠ٽٷ ٰځی...ڀٽیػڃاٺ ؼٸؽاـثبٌٻ یب ـاچڃ ثیفاڄ سفن ایځڃ ؼاٌشڅ ثبٌٻ اق   ثز سڃئڅایځب ـڂ ؼاـی...ضبال ڀڃ

غڃؼ ثی غڃؼ ثٍی ثڅ اوٻ اڂپ ؼوز ـڂٺ ثٹځؽ ٰځی... یب ٰىی ټكاضٻ قڀؽٴیٽڃپ ثٍڅ...ټٿ ثڅ اټیؽ اڂپ قڀؽٴی 

ٶ ټ٥ٍڃٸی اـڂټی ٰڅ اقي ضف٦ ټیكؼی ثڇز خڃاة ثٹڅ ؼاؼٺ...غڃؼٺ ٰٻ ټّجیز ڂ ؼـؼ ڀؽاٌشٻ ٰڅ ثٍڅ ؼ

چفٌجٻ...ټٿ ایٿ قڀؽٴی دف اق ڂاچٽڅ دف اق ټ٭بیىڅ ـڂ ڀٽیػڃاٺ ٘ڃ٨بپ... ڀكاـ دٍیٽڃپ ثٍٻ اق ایځٱڅ چٽؽٸز 

 .ٌؽٺ

ایٿ اـاټً ڂ ـؼی٧ ٰفؼپ یٱجبـڄ ٰٹٽبر دٍز خٽٹڅ چبٺ غبـ٪ اٸ١بؼڄ ټطٱٻ ڂ ِبؼ٬بڀڅ ثیبپ ٌؽ. ٨ٱف ڀٽی 

  .څٰفؼٺ غٍٻ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٹٻ ڀىجز ثڇً ثڅ ایٿ وف٠ز ٨فڂًٰ ٰځ

 .ڀبغڃؼاٴبڄ ثبثز زڇفڄ ٤ٽٵیٿ ڂ دفضف٨ً ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ـڂ ٴڃڀڅ ي ٴؿاٌشٻ

 ...ڀٽیػڃاٺ ؼیٵڅ اٌٱشڃ ڂاوڅ ٰه ؼیٵڅ ای _

ڀ٩ىٻ ثځؽ اڂټؽ. ضف٨ٻ ثفیؽڄ ٌؽ اق ثڃوڅ ای ٰڅ ٧ٰ ؼوشٻ قؼ. ٬ٹجٻ سځؽ سځؽ سذیؽ. ؼوشٻ ـڂ ثب ٸت ٴكیؽڀی 

 :اڀؽاغشٻ ڂ ثب ِؽا اچىشڅ سفی ٴ٩شٻ

  .ثجیځٻ_

ِڃـر ٴٹٵڃپ ٌؽڄ ڂ ا٠شفا٦ قیف دڃوشی زٍٻ چبي زفا٤ڃڀی ٌؽڄ ثڃؼ. ؼوز چبي ثب یٯ ضفٰز  اق ایٿ

ز٩ز ٰٽفٺ ٌؽ. ثڅ ٘ف٨ً ٍٰیؽڄ ٌؽٺ. ؼوز ـڂ ویځڅ اي ٴؿاٌشٻ ڂثڅ سذً ٬ٹجً ٴڃي وذفؼٺ. زځؽ ثبڀیڅ 

 .سڃ ا٤ڃًٌ ٨ٍفؼڄ ٌؽٺ

 :ثب ِؽایی ٴف٨شڅ سڃ ٴڃٌٻ قټكټڅ ٰفؼ

 .٨فڀٵیه_
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څ ویځڅ ٺ زىجیؽڄ ثڃؼ. ڀ٩ه چبی ڀبټځٝٻ ڂ ٴفټً ـڂ ـڂی دڃوز وفٺ ضه زڃڀڅ ٺ اق ٌؽر غدبٸز ثڅ ٩٬ى

 ثفزیؽڄ ٸت ڂ ؼٸػڃـی ثب  ټی ٰفؼٺ. ٸطځً دف اق اضىبن ثڃؼ؛ اټب ثب ثفؼپ ڀبټٻ ڂ ټځطف٦ ٰفؼپ ٨ٱفڂ غیبٸٻ؛

 .ٸً ثىذفٺؼ ثڅ ؼٶ اثؽ سب ٰڅ ثڃؼٺ ټطٱٽی ثٹڅ ڂ ٌؽڄ ضىبة ٬ڃٶ یٯ ټځشٝف ټٿ...ٰفؼٺ ڀٵبچً

ه ڂضبٶ ثیځٽڃپ ـڂ اقثیٿ ثجفٺ. ـڀدً ڀٵبچٻ... ضبٸشی ٰال٨څ ڂ ٤ٽٵیٿ ثڅ زٍٽڇبي سڃڀىشٻ ثڅ غڃثی ض

 .ٰفؼ ټی ؼا٢ ـڂ ِڃـسٻ چبي ڀ٩ه. زىجڃڀؽ  سكـی٫ ٰفؼ. دیٍڃڀیً ـڂ ـڂی دیٍڃڀی ټځدٽؽٺ

 .ؼیٵڅ ڀٽیكاـٺ اؾیز ثٍی...ثڇز ٬ڃٶ ټیؽٺ _

څ ی ٸجٻ ـڂ ثڅ ؼڀؽڂپ ٴف٨شٻ چٽیٿ ٰب٨ی ثڃؼ. ثب زٍٻ ـڂی چٻ ٴؿاٌشٿ غٍٽٻ ثڅ ٨فاټڃٌی وذفؼڄ ٌؽ. ٴڃٌ

سب اٸشڇبة ڂ ٴفٴف٨شٵیٻ ټٍػُ ڀٍڅ...ټٿ اټبؼٴی چیسی ـڂ ڀؽاٌشٻ...غىشڅ ٺ ثڃؼٺ... اټب اڀٵبـ ټطفټیز 

 .ڂضه خڃڂڀڅ قؼڄ ڂخڃؼٺ وفڀبوبقٴبـی ؼاٌز

ضه ض٭بـر ڂ ڀبؼیؽڄ ٌؽپ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ثب ٴفټب ڂخڃؼي ثڅ ضه غڃاوشڅ ٌؽپ ڂ غڃاوشٿ س٥ییف خڇز ؼاؼ. 

فٺ ڂ غٽبـ ٌؽڄ ثڃؼ... زٍٻ چبي وفظ ڂ ست ؼاـ. ٸجػځؽ قؼ ڂ ٴڃؼی ٰٽفٺ ثی ـضٽبڀڅ زځٳ زٍٻ چبٺ ٴ

اڀٵٍز چبي ٌؽ. اضىبن ټی ٰفؼٺ چڃایی ڂاوڅ ڀ٩ه ٍٰیؽپ ڀیىز. وف ٠٭ت ثفؼٺ ڂ وبیڅ سیفڄ زٍٻ 

چبي ڀكؼیٯ ڂ ڀكؼیٯ سف. ڀ٩ىٻ ثفیؽ. ټ٭بڂټشٻ سٽڃٺ ٌؽ. اق ایٿ ٠ًٙ وڃغشٿ زٍٻ ثىشٻ. سځٻ ثڅ یٱجبـڄ 

 .ٴف٨ز...وڃغشٻاسً 

**** 

 ...ثػً چٍشٻ

**** 

٤ٹٗ ټیكؼٺ ڂ ٤ٹٗ ټیكؼٺ...ؼوشٻ زځٳ ټال٨څ قیف ؼوشٻ ټی ٌؽ. ټی زفغیؽٺ ڂ ڀبٸڅ چب ـیكٺ... ٨ٱفچب 

ټشٍڃي ؾچځٻ... ِؽاچب ڀبټ٩ڇڃٺ سڃ وفٺ...خی٣ ڂ ٨فیبؼچب اٌځبیی ٰڅ ثی اـاؼڄ اغٽی ـڂ دیٍڃڀیٻ ټیٍڃڀؽ. چیر 

ٺ اـڂـ ټی ؼاؼ...ِؽا ڀبٸڅ چبٺ؛ ضشی سڃ غڃاة چٻ ثب٠ث س١دجٻ ټی ٌؽ. زیكِ ڂأطی ڀجڃؼ؛ خك ِؽاچب.... ټ٥ك

ٴٹڃٺ ټی وڃغز اق خی٣ چب ټٽشؽی ٰڅ ټی ٍٰیؽٺ. وفٺ ـڂ سځؽ سځؽ ثڅ زخ ڂ ـاوز سٱڃپ ټی ؼاؼٺ سب ټ٥كٺ 
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ـڂ وبٰز ٰځٻ...ثڅ یٱجبـڄ اق غڃڀی ٰڅ ثڅ ِڃـسٻ دبٌیؽ ڂ ؼـؼی ٰڅ سڃ وفٺ دیسیؽ ٸفقیؽٺ ڂ ثب ِؽای ٨فیبؼٺ 

 .اة دفیؽٺ. ثڅ سځؽی ڀ٩ه قڀڃپ ڀٍىشٻاق غڃ

ـڂٌځبیی اسب٪ ثڇٻ ٨ڇٽڃڀؽ ِجص ٌؽڄ. زٍٻ چبٺ اق ڀڃـ قیبؼِ غڃـٌیؽ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼ؛ ڀٵبڄ ضیفڂپ ٌؽٺ ؼڂـڂثف 

 .زفغیؽ

خبٺ ٠ڃْ ٌؽڄ ثڃؼ. سػشٻ...ثبٸٍشٻ...ضشی ثڃی غڃٌی ٰڅ سڃ اسب٪ ثڃؼ ٤فیت ثڃؼ. ؼوشی ثڅ خب غبٸی ٰځبـٺ، ثڅ 

 سٽبٺ ٌت ٰځبـٺ غڃاثیؽڄ ثڃؼ؟ ټال٨څ زفڂٰیؽي ٍٰیؽٺ...

سٿ غیه ٠ف٬ٻ ـڂ ثڅ سبج سػز سٱیڅ ؼاؼٺ. ز٭ؽـ ټی سڃڀىز یٯ غڃاة ڂا١٬ی ثڅ ڀٝف ثیبؼ؟...غڃاة ثڃؼ یب 

ٰبثڃن...؟ ِؽاچب، ؼـؼ ڂضٍشځبٮ وفڂ سځٻ ڂ ثڃی غڃپ ڂأص سڃ ټ٥كٺ ٬ڃر ٴف٨شڅ ثڃؼپ؛ ضشی غیىی سځٻ ـڂ 

 .ضه ټی ٰفؼٺ

  .ب ثیبؼ ڂ ټ٥ك ثڅ غڃاة ـ٨شٻ چڃٌیبـ ثٍڅټؽسی ؼـ چٽڃپ ضبٶ ڀٍىشٻ سب ضبٸٻ خ

ؼـ ضبٸی ٰڅ دشڃ ـڂ ٰځبـٺ ټیكؼٺ ڀٵبچٻ ثڅ ثبال سځٻ ا٨شبؼ. ڀ٩ه چبی اـڂٺ ٌؽٺ ثڅ ٌؽر اق ڂضٍز ثفیؽ. 

ټطٱٻ دشڃ ـڂ ٨ٍفؼٺ ڂ ثب وف٠ز ٴڃٌڅ ای دفر ٰفؼٺ. زیكی ٰڅ ڂا١٬ب ټی غڃاوشٻ غڃاة ثبٌڅ؛ ؼیؽپ ثؽپ 

اټب ثڅ ٬ؽـی ٬ڃی ڀجڃؼٺ سب ؼـ ایٿ ٸطٝڅ ثڅ غڃؼٺ ضفٰشی ثؽٺ. غٍٯ  ثفچځڅ ٺ ثڃؼ. و١ی ٰفؼٺ سٱڃڀی ثػڃـٺ؛

ٌؽڄ ثڃؼٺ. زٍٽٻ غڃـؼ ثڅ ٸٱڅ غڃپ غٍٱیؽڄ ـڂی سػز. ڂضٍز قؼڄ زٍٻ چبٺ اق ضؽ٬څ ثیفڂپ قؼ. ٌجیڅ ـڂ 

 سػز اق قاڀڃ  ثڅ ټڃسی چب ـڂش اق ثؽڀٻ ؾـڄ ؾـڄ ټی ـ٨ز ڂ ثب چفٌڃٮ چیځی ټی ٍٰیؽٺ. ثڅ خٹڃ ٬ڃق ٰفؼٺ ڂ اق

  .ثڃؼ ا٨شبؼڄ  زفڂٮ سػز دبییٿ. ٰفؼ ٴیف ٸجبوٻ وبسٿ دبـزڅ ثڅ دبٺ. ڂټؽٺا دبییٿ

 ٰفؼٺ ټی  و١ی …ٍٰیؽٺ ثبال  ٬جٷ اق ایځٱڅ ده ثی٩شٻ ؼوشٻ زځٳ ټال٨څ ـڂی سػز ٌؽ ڂ سب ـڂ ٌڃڀڅ چب

 .ؼڂڀىشٻ ڀٽی زی اق... ٰی اق...ثذڃٌڃڀٻ ـڂ غڃؼٺ

ټال٨څ ټی زفغیؽ... یڅ ٠الټز وڃاٶ ٴځؽڄ  چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثٹځؽ ټی ٌؽٺ زٍٻ چب ضیفڂڀٻ ثیٿ ٸجبن ڂ وفغی

 .سڃ ؾچځٻ ڂ زیكی ٰڅ ثڅ یبؼ ڀؽاٌشٻ دفـڀٳ ٌؽ

٬ؽټی ٠٭ت ثفؼاٌشٻ. اغفیٿ ٰبـی ٰڅ ؼـ سڃاڀٻ ثڃؼ ٴڃٌڅ ؼیڃاـ وفغڃـؼپ ڂ دبچب وىز ٌؽٺ ـڂ ثڅ ا٤ڃي 

اق ٴفټب ٍٰیؽپ ثڃؼ. ضبال اق ڂضٍشی ٰڅ سب سڃ اوشػڃڂپ چبٺ ـوڃظ ٰفؼڄ ثڃؼ ٸت چبٺ ټی ٸفقیؽ...زٍٻ چبٺ 



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 408 

اٌٯ، ثڅ وڃقي ا٨شبؼ. چیسی ثڅ غب٘ف ڀؽاٌشٻ. ضشی ڀٽی سڃڀىشٻ ثڅ غڃؼٺ اخبقڄ ثؽٺ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰځٻ وفٺ 

 .!زڅ ثالیی اڂـؼڄ

شڅ ثڃؼ...ټی غڃاوز اڀش٭بٺ ٰیځڅ ي ـڂ اق ټٿ ثٵیفڄ؛  ٘ڃ٨بپ ڀجڃؼ...ـ٨شڅ ثڃؼ. ټٿ ـڂ ثب ایٿ ضبٶ ڂ ـڂق سځڇب ٴؿٌا

 ...ثیڇڃٌٻ ٰفؼڄ ثڃؼ؟ یب ثبقچٻ یب ٨٭ٗ ٌجی ثب ؼٸؽاـ ثٵؿـڂڀڅ؟...ی١ځی

چكاـاپ ٨ٱف سڃ وفٺ خڃالپ ټی ؼاؼ...ثڅ ایځٱڅ اقٺ ویف ٌؽڄ...ثڅ ایځٱڅ زفا ضبال ڀیىز؟ ثڅ ایځٱڅ زفا زیكی 

 یبؼٺ ڀیىز ؟

اق ٌؽر ؼـؼ ڂ ڂضٍز قاـ قؼٺ. ٫٠ ټیكؼٺ اق وفټب ثؽپ ٠فیبڀٻ. ثب ٨ٱف یٱیٍڃپ چٻ ڀٽی سڃڀىشٻ ٰځبـ ثیبٺ زڅ 

اسب٪ ثیفڂپ ثكڀٻ. ـڂ ثڅ خٹڃ غٻ ٌؽٺ ڂ ِڃـسٻ ـڂ سڃ ؼوز چبٺ دځڇڃپ ٰفؼٺ. ِؽا ٴفیڅ  ثفوڅ ـڂ دب ثٍٻ ڂ اق

  .ٺ ثٹځؽ ٌؽ

ڀبٴبڄ ِؽا ؼڂیؽپ دبچب ڂ ثبق ٌؽپ یٱجبـڄ ؼـ سٽبٺ ټ١بؼٸڅ چبٺ ـڂ ثفچٻ قؼ. ؼوز ثڅ ؼوشٵیفڄ ٴف٨شڅ؛ ثیٿ 

ی قڂؼ ټٿ ـڂ ٴڃٌڅ زبـزڃة ؼـة ڀ٩ه قڀڃپ ایىشبؼ. زٍٽً اڂٶ ثڅ خبی غبٸیٻ ـڂی سػز غڃـؼ؛ اټب غیٹ

 .ؼیڃاـ ڂ دبییٿ سػز ٌٱبـ ٰفؼ. اق ٌؽر ؼڂیؽپ ټی ٸفقیؽ ڂ ثڅ ضبٸز ټسبٸڅ ٌؽڄ ټٿ، ثب ڀٵفاڀی غیفڄ ٌؽ

 !٨فڀٵیه ...؟_

ِؽاٺ ٰفؼ ثب ٰٹی ثڇز ڂ س١دت...ثب ٸطٿ وفقڀٍی اق ضبٶ ـڂقڄ ٺ. ثی ؼٸیٷ ټڃـټڃـٺ ٌؽ...ٸفقیؽٺ. ِؽاٺ ٰفؼ 

 .یػشٻڂ ټٿ ٫٠ قؼٺ... ثی ِؽا غځؽیؽٺ ڂ اٌٯ ـ

 اڂڀدب زفا ڀٍىشی؟_

اق ایځٱڅ ټی ؼیؽٺ ایځدبوز ڂ سځڇبٺ ڀؿاٌشڅ ټڃخی اق ٴفټب سڃ ـٲ چبٺ دیسیؽ. ٰٽی اـڂٺ ٌؽٺ. ٰٽی ؼٸٵفٺ... 

 .اټب سفن ڂ ڂضٍشٻ اق ٌڃاچؽ ڂ زیكی ٰڅ ثڅ یبؼ ڀؽاٌشٻ ثب٠ث ٌؽر اٌٯ ڂ ثی سبثیٻ ٌؽ

...ؼاؼڂ ثی ؼاؼچب...ثی ٘ب٬شی ڂ ٰڃ٨شٵی ضبال ٰبثڃوی ٰڅ ټی ؼیؽٺ ثفاٺ ٠٭الڀی ثڃؼ...ثڃی غڃپ، سځٵی ڀ٩ه

 .سځٻ، ٠ؿاة ٌؽ
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٘ڃ٨بپ ثب زځؽ ٬ؽٺ ـڂثفڂٺ قاڀڃ قؼ. ثب ڀٵبچی ا٩ٌشڅ وفسبدبٺ ـڂ ٰبڂیؽ. ټڃچبي غیه ثڃؼ. ـغز ڀڃ ڂ و٩یؽی 

   .ثڅ سٿ ؼاٌز. ثڅ ٜبچف ٌجیڅ سبقڄ ؼڂټبؼچب ثڃؼ

 زی ٌؽڄ؟ _

 .ك ثیكاـ ڂ غدبٸز ټی ٍٰیؽٺـڂ غیفڄ ٌؽپ سڃ زٍٻ چبي ـڂ ڀؽاٌشٻ. اق غڃؼٺ... اق چٽڅ زی

 زفا ٴفیڅ ټیٱځی؟ _

وفي ـڂ غٻ ٰفؼ سب ثب ؼ٬ز ِڃـسٻ ـڂ ثجیځڅ. زٍٻ خٽٟ ٰفؼڄ ٠٭ت ٍٰیؽٺ ڂ سځٻ ټٽبن سػز ڂ ؼیڃاـ ٌؽ. 

ٰڃسبڄ ڀیٽؽ. ؼوشً ثبال اڂټؽ ڂ ثب اضشیبٖ ـڂی اـڀدٻ ڀٍىز. ضه اؼٺ چبیی ٰڅ ثڇٍڃپ ضٽٹڅ ٌؽڄ ڂ ٰبـی 

دځبچی... ضه ثفچځٵی سڃ ثیبثڃپ . ضبٔف ثڃؼٺ چٽڅ زیكٺ ـڂ ثؽٺ سب ثڅ ٌت اقٌڃپ ثفڀٽیبؼ ـڂ ؼاٌشٻ. ضه ثی 

    .٬جٷ ثفٴفؼٺ ڂ ٬ٍځٳ سفیٿ غب٘فاسٻ ـڂ ثڅ یبؼ ثیبـٺ

ثب ضبٸی قاـ... زٍٽی ٴفیڃپ ثیٍشف سڃ غڃؼٺ خٽٟ ٌؽٺ...ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ. ؼوز ؾچٿ ڀبټفڂڂسٻ ثڃؼ ٰڅ اټڃپ 

وفٺ ټی زفغیؽ چفثبـ زیكی ـڂ ثڅ یبؼ ڀؽاٌشٻ. چفثبـ  زځؽ ٌت غڃٌی ـڂ ڀٽی ؼاؼ. وفٺ ڀجٓ ؼاٌز. ؼڀیبؼڂـ

 .ضه ټفؼپ؛ ضه وفٴٍشٵی ؼاٌز

ثب ده ٍٰیؽپ ؼوشً یٱجبـڄ سیفٴی ڂ وفټبیی سڃ ڂخڃؼٺ دیسیؽ. ٠كا ٴف٨شڅ زٍٻ ـڂ چٻ ٨ٍفؼٺ ثفای 

 .ـ٨شځً... ثفای ٰال٨ٵیً. ٴفټی ڀ٩ه غىشڅ ڂ ؼـټڃڀؽڄ ای ٰڅ ثیفڂپ ٨فوشبؼ سڃ ِڃـسٻ غڃـؼ

 .ثڃؼ...زیكی ٌجیڅ ڀباټیؽی ڂ ضه ټځكخفی ٰڅ ثب غڃاوشٿ ڂ ٴفټی ا٤ڃًٌ ؼـ سٕبؼ ثڃؼ یڅ زیكی اٌشجبڄ

 ټی ده ؼوز ڀجبیؽ..ټیٽؽ ٰڃسبڄ ڀجبیؽ  ؼڂوز ؼاٌشٻ ټطڃ ثٍٻ؛ اټب ڀٽی غڃاوشٻ ٨بِٹڅ ای ثٍڅ...اڂپ چٻ

 .ٍٰیؽ

 ڀٽیػڃای ثٵی زی ٌؽڄ؟_

 .ؽ ؼـؼ ټٿ زیڅس١دت ڂ ؼـټبڀؽٴی سڃ زڇفڄ ي ثی ؼاؼ ټی ٰفؼ. ڀٽی ؼڂڀىز ڂ ڀٽی ٨ڇٽی

 ټب زیٱبـ ٰفؼیٻ؟ _
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 ټب؟_

ٸطٝڅ ای ټش١دت ڀٵبچٻ ٰفؼ...ثب اثفڂچب ثبال ـ٨شڅ. اٴف اق چفٰه ؼیٵڅ ای ایٿ وڃاٶ ټی ٌؽ ٨ٱفي ثڅ 

چكاـخب ٍٰیؽڄ ټی ٌؽ؛ اټب ٘ڃ٨بپ سب سڇً ـڂ غڃڀؽ ٰڅ سفضٻ ڂ ٰال٨ٵی سڃ زٍٽً ڀٍىز. اڂپ سځڇب ٰىی 

  .ثڃؼ ٰڅ ایٿ ؼـؼ ـڂ ټی ٌځبغز

 یكی ثٵی؟ڀٽی غڃای ز_

اق ایځٱڅ ټی ؼیؽ زځیٿ ث٥ٓ ؼاـ ڂ ٠بخك ضف٦ ټیكڀٻ ټىشبِٷ ڂ سفویؽڄ ؼوز ـڂ دیٍڃڀیٻ ٴؿاٌز سب ؼټب 

 !ثؽڀٻ ـڂ ثٵیفڄ...٨ٱف ټی ٰفؼ چؿیڃپ ټیٵٻ... یب...؟

 .سب یڅ ؼڂي اة ٴفٺ ثٵیفی ِجطبڀڅ اټبؼڄ ټیٍڅ_

. غڃڀىفؼی ڂ ٸطٿ اـڂٺ یٯ ټفسجڅ سٽبٺ سٽفٰكٺ ثڅ ټفیٕی ڂ ؼیڃاڀٵی ٰڅ ؼزبـي ٌؽڄ ثڃؼٺ خٽٟ ٌؽ 

 .!ِؽاي...ڀٵبچی ٰڅ ؼقؼیؽ

اق ایځٱڅ ٬فاـ ثڃؼ زڅ اس٩ب٬ی ثی٩شڅ ڂضٍز ٰفؼٺ. اق ایځٱڅ ٌجیڅ ؼیڃاڀڅ چب ثبچٻ ثفغڃـؼ ٰفؼ. اق ایځٱڅ ؼیٵڅ 

 !ٸطځً ڀٵفاپ ڀجڃؼ

 ؼاٌز؟ ٌؽپ ثٹځؽ ٬ّؽ زفا  ټڃخی اق وفټب سڃ سځٻ ڀٍىز. زفا ڀجبیؽ زیكی یبؼٺ ثیبؼ؟

 .قؼٺ زځٳ ؼوشً ثڅ غڃاثٻ؛ ا٩ٌشڅ ٰبثڃن ثب  بالر ؾچځٻ...خی٥ی ٍٰیؽٺ ڂ ثب غی

ټی غڃاوز ٨فاـ ٰځڅ اق خڃاة ؼاؼپ...ټی غڃاوشٻ ٨فاـ ٰځٻ اق ڂ١ٔیشٻ...اق اڂپ ٸٱڅ ـڀٵی ٰڅ ثڇٻ ؼچٿ ٰدی 

 .ټی ٰفؼ. اق ثفزىت ؼیڃاڀٵی ٰڅ سڃ زٍٻ چب ٘ڃ٨بپ ټڃج ټیكؼ. اق دفیٍڃڀی ڂ ٌفټځؽٴی ڀٵبچً

ڀٽی ؼاؼ...چ٫ ټیكؼٺ ڂ ؼوشً ـڂ ټی ٨ٍفؼٺ سب سځڇبٺ ڀكاـڄ...سب ضف٦  اٌٯ چبٺ ټدبٸی ڂاوڅ ضف٦ قؼپ

 .ڀٵبچً ـڂ ده ثٵیفڄ. ڀیٽڅ غیك ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ؼوشً ـڂ ٴف٨شٻ. اٸشٽبوی ثڃؼ ٰڅ سڃ ِؽاٺ ـیػشٻ

 ثٵڃ ثبقٺ چٽڅ زیكڂ یبؼٺ ڀف٨شڅ؟_
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ڂ سڃ ِڃـسً ثڅ ٘ف٨ٻ ثب ـڂیی ٰڅ ټی ٴف٨ز غٻ ٌؽڄ ثڃؼ. وٱڃسً ٠ّجیٻ ٰفؼ. ؼوشً ـڂ ده قؼڄ ٸجبوٻ ـ

 .دفر ٰفؼٺ...ثب خی٣ ثٹځؽی؛ قؼٺ ثڅ ؼـ ٨طً ڂ اة ٍٰیؽپ ٘ڃ٨بپ

 ...ا٥ٌبٶ...٠ڃٔی...اقٺ وڃ اوش٩بؼڄ ٰفؼی اق ټفیٕیٻ...اق ثی چڃاویٻ _

اڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ اڂپ چٽىف ٬بڀڃڀی ڂ ٌف٠یٻ ثڃؼ ٰڅ ثب ضف٦ چبٺ ثب ثی ټځ٫ٙ ثبقی چبٺ ؼـ ضؽ یڅ ٠ڃٔی دبییٿ 

 .اؼ وفظ ټی ٌؽټی ٍٰیؽټً. ثب چف ؼاؼڂ ثی ؼ

 اټب غڃـؼ؛ ټی سٱڃپ ي آـڂاـڄ ٨ٍبـ ٌؽر اق ڂ ټٹشڇت دیٍڃڀیً. ثفڄ ٰځبـ وفـاچٻ اق سب  سڃ وفُِڃـسً قؼٺ

ق ؼڂسب اـڂٺ ثبي ا سف وفًٰ ڂ سف اضٽ٫ ټٿ اټب...ٰځڅ اـڂټٻ سب ٴف٨ز ـڂ ؼوشٻ ثڃؼٺ ټشځ٩ف اقي ٰڅ اـاټٍی ثب

 ڂ ثؽٺ سىٱیٿ ـڂ غڃؼٺ ؼـؼ غڃاوشٻ ټی ٨٭ٗ ایځٱبـ ثب  ٌځیؽپ اق قثڃڀً ثڃؼٺ. ٰبټال چڃٌیبـ ـ٨شبـ ټی ٰفؼٺ؛

 .ثكڀڅ ضف٨ی ضؽا٬ٷ یب ثؽٺ خٹڃڄ ټ٭ّف ڂ ٠ّجی ـڂ اڂپ

 .ِڃـسٻ ثڅ یٱجبـڄ وڃغز...ثب ؼاؼی ٰڅ اق ٨فٖ غٍٻ ٌیٍڅ چب اسب٪ ـڂ ٸفقڂڀؽ ڂ قچف سفٰٻ ٰفؼ

 ...ؼٸؽاـ _

ٺ ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ. غڃاة ڀیىز ٰبثڃن  سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ثڅ ـڂی قټیٿ دفر ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ ڀبثبڂـاڀڅ ؼوز ـڂ ٴڃڀڅ

 .ڀیىز. ٴڃڀڅ ٺ ټی وڃغز...غیٹی ٺ ټی وڃغز؛ اټب ٰٽشف اق ٬ٹجٻ ٰڅ غبٰىشف ٌؽ اق ثفؼپ اوٻ ؼٸؽاـ

ـڂی قټیٿ چ٫ قؼٺ ثی ِؽا...ثفیؽٺ. اوٻ ؼٸؽاـی ٰڅ ثڅ قثڃڀً اڂټؽ ثڇٻ یبؼاڂـی ٰفؼ قغٻ ٠ٽی٫ سفی اق یڅ 

ٺ...سڃ٬ٟ ٌځیؽپ اوٽً ـڂ ڀؽاٌشٻ. ضىبؼر ڂ ؼـؼی ٰڅ سڃ ٌت ثیؽاـی ؼاـٺ. سڃ غڃؼٺ ٌٱىشٻ. ٤ب٨ٹٵیف ٌؽ

 .ٌؽ غبـج چبٺ ٸت ثیٿ اق غ٩ی٩ی ڀبٸڅ  ٬ٹجٻ ثڃؼ ٤یف ٬بثٷ سطٽٷ ثڃؼ.

   .ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ. زځؽ ٸطٝڅ ای وفخبي ثڇز قؼڄ ټشڃ٧٬ ٌؽ. ؼوشً ټٍز ٌؽ

  :ٴ٩ز ٴف٨شڅ ـڂ ثبقڂٺ  ثڅ وػشی سٱڃپ غڃـؼ. ثب ث٥ٕی ٰڅ سڃ ِؽاي ثڃؼ ثڅ ٘ف٨ٻ غٻ ٌؽ ڂ

 ...ثجػٍیؽ ٠كیكؼٸٻ... ثجػٍیؽ...٨فڀٵیىٻ_
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ضشی ؼیٵڅ ٌځیؽپ اوٽٻ چٻ ڀٽی سڃڀىز اـڂټٻ ٰځڅ. ټٙٽئٿ ٌؽٺ ڂاوً ڂا١٬ی ڀیىشٻ. ثبڂـٺ 

ٌٱىز...زځؽثبـ ؼیٵڅ ټی غڃاوز اٌشجبچی ِؽاٺ ٰځڅ ڂ اغفي ټ١ؿـر غڃاچی ٰځڅ؟ زځؽثبـ ؼیٵڅ قخفٺ ټی 

 اٌٯ ڂ ثڃؼٺ ا٨شبؼڄ ِبټز ڂ غٍٯ اټب ؼاٌشٻ؛ ڀًقؼ ده ثڅ ٠دیجی ټیٷ  ؼاؼ. وفٺ ٨فڂ غڃـؼڄ غٻ سف ٌؽ.

 .ـیػشٻ ټی

 . ڀكؼیٯ سف ٌؽ...ټ٭بثٹٻ قاڀڃ قؼ

 ٨فڀٵیه...ټځڃ ثجیٿ...٨فڀٵیه_

 .اق ٴڃٌڅ زٍٻ ټی سڃڀىشٻ ٠دكي ـڂ ثجیځٻ. ثڅ ٘ف٨ٻ غٻ ٌؽ ڂ ثب یٯ ضفٰز سڃ ا٤ڃًٌ ٨ٍفؼڄ ٌؽٺ

 .ټٿ ؾاسب اؼٺ ٰٻ ٠٭ٹی ٺ ڀٽی ٨ڇٽٻ زی ټیٵٻ...سڃ ڀٍځیؽڄ ثٵیف _

ه ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼ ثبثز ؼـؼ سڃ ٴڃٌی ٰڅ غڃـؼٺ چ٫ ڀٽیكڀٻ. ټی ٌؽ ٨فاټڃي ٰفؼ؟ ض٫ اڀشػبثی ڀؽاٌشٻ؛ ٨٭ٗ د

 .ثیځٍڃپ قخفٍٰٻ ټی ٰفؼ

ټځی ٰڅ ټڇشفیٿ سدفثڅ قڀؽٴیٻ ـڂ ثڅ غب٘ف ڀؽاٌشٻ ثبیؽ ټی وڃغشٻ اق ثفؼپ اوٻ قڀی ٰڅ ضبال ٌٯ ؼاٌشٻ ثڅ 

ة دفیؽڄ ثڃؼٺ یب ضه ا٨شبؼپ اق زځؽ ٘ج٭څ ـڂ ؼاٌشٻ. ضٕڃـي ؼـ اڂپ ٌت ثڅ یبؼ ټڃڀؽڀی. ضبال ڂا١٬ب اق غڃا

ثفای ٸطٝڅ ای ڀ٩ىٻ ـڂ ضجه ٰفؼڄ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰفؼٺ ٌبیؽ اوٽً ـڂ ثبـچب ؼیٍت ٴ٩شڅ ڂ ټٿ زیكی ثڅ یبؼ 

 .ڀؽاٌشٻ. ضفٰز ؼوشً ـڂ دٍز ٰٽف ڂ ـڂٌڃڀڅ چب ٸفقڂڀٻ ضه ٰفؼٺ

 .ٴفیڅ ڀٱٿ ضف٦ ثكپ ٠كیك ؼٸٻ...یڅ زیكی ثٵڃ...ثكپ سڃ ٴڃٌٻ...٨٭ٗ ایځدڃـی_

 .ضبٶ ـڂقڄ ایٿ ټفؼٺ ثڇشف اق ټٿ ڀجڃؼ. چ٫ چ٫ ثی ِؽا ڂ غیىی ٌڃڀڅ ثفچځڅ ٺ ٤ٻ اڀٵیك ثڃؼ

 .٩٬ىڅ ویځڅ ي وػز ثبال دبییٿ ټی ٌؽ...ڂ ټٿ ڀبیی ڂاوڅ ٠٭ت ڀٍیځی ڂ ؼٸؽاـی ڀؽاٌشٻ

 ڂ ؼـؼ... سفضٻ ـڂی اق ٌبیؽ. ٰفؼٺ ٌٯ ٘ڃ٨بپ ٤یفڀفټبٶ ڂ١ٔیز  ٌبیؽ اڂٸیٿ سٹځٵف ؼـ اڂپ ٸطٝڅ ثڃؼ ٰڅ ثڅ

 ثب. سفٰڃڀؽٺ ؼٶ ڂ ـیػشٻ اٌٯ ثٹځؽ ِؽای ثب. ٴؿاٌشٻ ٰٽفي ـڂی ڂ ٰفؼٺ ثٹځؽ ؼوز... ـڂش سىٱیٿ

 ٰڅ چبیی ٨فڀٵیه ٨فڀٵیه. ٰفؼ ټی ڀڃاقٌٻ ؼـؼ ٰٹی ثب اـڂٺ ٨٭ٗ  غڃؼٺ ـڂ غبٸی ٰځٻ. ؼاؼ اخبقڄ وٱڃسً
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 یبؼ ثڅ ؼیٍت اق ٌیفیځً چب ثڃوڅ خك ثڅ زیكی ٌبیؽ. اڂـؼ ټی ؼـؼ ثڅ ـڂ ؼٸٻ ٰفؼ ټی قټكټڅ ٴڃٌٻ سڃ

 ...ضبال اټب ثڃؼٺ ٰفؼڄ ِجص ـڂ ٌجٻ اټیؽي ثڅ ڂ ؼاٌز سبقٴی چځڃق ثڃؼ ؼاؼڄ ثڇٻ ٰڅ ٬ڃٸی اټب ڀؽاٌشٻ

ثب ٨ٱف ؼـؼی ٰڅ سڃ خڃڀٻ ټی ـیػز ثب ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽڀٻ ٤ف٪ ٌؽڄ ثڃؼٺ...ثڅ ایځٱڅ زٙڃـ ټی سڃڀىشٻ چٽڅ 

 .ؼ غڃؼٺ ـڂ ؼـټڃپ ٰځٻزیكـڂ اق ؾچٿ اڂپ دبٮ ٰځٻ...ثڅ ایځٱڅ زٙڃـ ټیشڃڀٻ ؼـ

ٰٽی ٰڅ ټیٵؿـڄ ؼوز چبي سڃ ټڃچبٺ ٨فڂټیفڄ ڂ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ثیځٍڃپ ټیٱٍڅ. ثی اغشیبـ ثب ایٿ ٰبـي 

اٌٱٻ ثځؽ ټیبؼ ڂ ٤ف٪ اـاټً زٍٻ ټیجځؽٺ. ثڃوڅ ای ـڂی وفٺ ټیكڀڅ...یٱی، ؼڂسب ثڅ ٬ؽـی ٰڅ اٌٯ چبٺ، 

 :ٰڅ سڃ ِؽاٺ ټڃج ټیكڀڅ ٴ٩شٻ اـڂٺ ثب ڂ٩٬څ ٰڃسبچی، اق وفٴف٨شڅ ټیٍٿ ڂ ثی اغشیبـ ثب سفوی

 .چیسی یبؼٺ ڀٽیبؼ اق ؼیٍت...چیسی _

 .ٸت ٴكیؽڄ زٍٻ چبٺ ـڂ ثىشٻ سب غڃؼٺ ـڂ اټبؼڄ ا٠شفا٨ی ٰځٻ ٰڅ اق ٴ٩شځً چٻ ٬ٹجٻ خی٣ ټیكؼ

 ....اټب االپ اق ایٿ ټی سفوٻ سڃ ثڅ یبؼ قڀز سڃ ثی غجفی ثب ټٿ_

 ...چیه_

 .ؼوز چبي ټطٱٻ سف ؼڂـٺ دیسیؽڄ ٌؽ

 .غڃاٺ زځیٿ زیكی ثٍځڃٺ ؼیٵڅ ڀٽی _

 .اټب سڃ...ثڅ یبؼ اڂپ ثڃؼی _

اغشیبـ ِؽاٺ ڂ قثڃپ ڀب٨فټڃڀٻ ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ ٰڅ سځؽسځؽ ثڅ ا٠شفاْ ٨فیبؼ ټیكؼ ڂ ؼٶ ټیٹفقڂڀؽ. وػز سف اق 

اڂڀی ثڃؼ ٰڅ ٨ٱفي ـڂ ټی ٰفؼٺ. ټٿ ثڅ قڀی ٰڅ ڀجڃؼ ضىبؼر ڂ س١ّت ؼاٌشٻ. ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ ؼٸؽاـ ٰی ثڃؼ 

 .ثڃڀً ڀٽی زفغیؽٰڅ الٸڅ ای ڂـؼ ق

ڀجڃؼٺ...ثڅ خڃپ غڃؼر ڀجڃؼٺ...ټٵڅ ټٿ ز٭ؽـ سڃ قڀؽٴی ثڃؼٺ ٰڅ ثػڃاٺ ٌجی ـڂ ثڅ یبؼاڂپ ِجص ٰځٻ...ټځڅ _

ثی ٤یفر ٤یف سڃ ٠ٙفٰیڃ ڀ٩ه ٍٰیؽٺ... ثڅ ٤یفسڃ ٰیڃ ؼاٌشٻ سب ڂاوٻ غبڀٽی ٰځڅ...سڃ چٽیٍڅ ڂاوٻ سبقٴی 

 ...ؼاـی...٨٭ٗ قثڃڀٻ ایٿ ټ٥ك ٸ١ځشی
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 .ؽڀ٩ه اڄ ټبڀځؽی ٍٰی

 .ټٿ ټثٷ سڃ اـاؼڄ ای ڀؽاـٺ _

سڃ چٽیٿ ٸطٝڅ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ز٭ؽـ چفؼڂ سفضٻ اڀٵیك ٌؽیٻ. ټٿ ـڂ ثیٍشف سڃ ا٤ڃًٌ ٨ٍفؼ؛ ٘ڃـی ٰڅ اڀٵبـ 

 .چف ٸطٝڅ ټیػڃاٺ اقي خؽا ثٍٻ. چیسی ڀٵ٩شٻ؛ خك وٱڃر ڂ ِؽایی ٰڅ سڃ ٴٹڃ غ٩څ ٌؽڄ ثڃؼ

١ٔیشی ٰڅ ؼاٌشٻ ټڃخی اق غدبٸز ڂ ٌفٺ قیف ٰٽی ٰڅ اـڂٺ ٌؽیٻ ڂ چڃایی ثفای ثٹ١یؽپ ثڃؼ ثب یبؼاڂـی ڂ

دڃوشٻ غكیؽ. ٘ڃـی ٰڅ ؼڂوز ؼاٌشٻ دىً ثكڀٻ ڂ ثڅ ٜبچفٺ وفڂوبټڃڀی ثؽٺ. ڀبٌیبڀڅ غڃؼٺ ـڂ ٠٭ت 

ٍٰیؽٺ ڂ ثب ؼقؼیؽپ ڀٵبچٻ ټال٨څ ـڂ ؼڂـٺ دیسیؽٺ ڂ ؼڂثبـڄ سڃ غڃؼٺ خٽٟ ٌؽٺ سب سځڇبٺ ثكاـڄ. ثب ټٱث ڂ ڀ٩ه 

 .ثب ِؽا ٴف٨شڅ ای قټكټڅ ٰفؼ ِؽاؼاـی اق ٰځبـٺ ثٹځؽ ٌؽ... اـڂٺ

 .ِجطبڀڅ ـڂ اټبؼڄ ټیٱځٻ_

٬جٷ اق ایځٱڅ ثسفغڅ ڂ ٰبټٷ دبي ـڂ اق اسب٪ ثیفڂپ ثكاـڄ...ٌڃٰڅ غځؽڄ سٹػی ٰفؼٺ ڂ ثب ضه اڀكخبـی ٰڅ 

 :چځڃق اق غڃؼٺ ڂ ڂ١ٔیشٻ ؼاٌشٻ ٴ٩شٻ

یكیڃ ٨فاټڃي ڀٱفؼڄ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ثب اقؼڂاج ثب سڃ چٽڅ زیك سٽڃٺ ټیٍڅ...ایٿ ټؽر ٰڅ ؾچځٻ ؼـٴیف ثڃؼ ز_

 .ثڃؼٺ

 .وفخبي ټشڃ٧٬ ٌؽ. اضىبن ٰفؼٺ ثفای زځؽ ٸطٝڅ ڀ٩ه ٴف٨ز ٰڅ وٱڃر ٰفؼ ڂ ٌڃڀڅ چبي ا٨شبؼ

 .ثڇز ٬ڃٶ ټیؽٺ سٽڃٺ ثٍڅ_

ِؽاي ٌجیڅ ڀبچځدبـی اق ٴٹڃي ٌځیؽڄ ٌؽ. ثڅ چٽڃپ اڀؽاقڄ غً ؼاـ...ڂ ټٿ غڃٌجیځبڀڅ اټیؽڂاـ ٌؽٺ ڂ 

 ٸت قؼٺ "ضشٽب چٽیٿ ٘ڃـ ټیٍڅ ای"

*** 

ن چبٺ ـڂ ؼاغٷ وجؽ اڀؽاغشٻ ڂ ثڅ غڃؼٺ ٬ڃٶ ؼاؼٺ ؼیٵڅ چیر ڂ٬ز وفا٤ٍڃپ ڀفٺ. یٱی اق دیفاچٿ چب ثٹځؽ ٸجب

وبضٹی سڃ ٰٽؽٺ ـڂ دڃٌیؽڄ ثڃؼٺ ڂ ؼڂـچبؼڂـ غڃڀڅ ټی زفغیؽٺ سب ضڃاوٻ ـڂ اق ا٩ٌشٵی سڃ وفٺ دفر ٰځٻ. سڃ 
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سب ٌبچؽ ؼـوز ٰفؼپ ِجطبڀڅ زځؽ  ضیبٖ، اسب٪ چب.... سب خبیی ٰڅ ثڅ ؼـٴبڄ اٌذكغڃڀڅ ؼوز ثڅ ویځڅ سٱیڅ قؼٺ

 .وب٠شً ثبٌٻ

ؼ٬ی٭څ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ چځڃقچٻ غڃؼي ـڂ ټ٥ٍڃٶ ؼـوز ٰفؼپ ٘ڃالڀی سفیٿ ڂ قټبپ ثفسفیٿ 75.45وب٠ز س٭فیجب 

ڀیٽفڂ ٬فپ ٰفؼڄ ثڃؼ. سب خبیی ٰڅ ٴٽبپ ټی ٰفؼٺ غڃؼي ؼاغٷ ـڂ٤ٿ وفظ ٌؽڄ ٰڅ ایځٙڃـ ټجڇڃر ڂ سڃ ٨ٱف 

 .ثڅ سبثڅ غیفڄ ٌؽڄ

ټی ٌؽ زٍٻ چبي ـڂی سبثڅ ٩٬ٷ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اڂٸیٿ ثبـٺ ثڃؼ ٰڅ سٽبٺ ضفٰز چبي ـا قیف ڀٝف زځؽ ؼ٬ی٭څ ای 

ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. غیٹی غڃة سڃ سّڃـاسٻ ټی سڃڀىشٻ اڂپ ـڂ ؼـضبٶ ؼـوز ٰفؼپ ِجطبڀڅ سدىٻ ٰځٻ...ټفؼی 

 ثڃؼٺ ئٿټٙٽ...ثڃؼٺ ٌؽڄ ټشڃخڅ ٬جال ـڂ ایٿ ثؽڂڀڅ؛ چٽىفي ڂٜی٩څ ٨٭ٗ  ڀجڃؼ ٰڅ اق ٰبـ غڃڀڅ ٠بـي ثیبؼ ڂ

   .ثؽٺ اؼاټڅ ـڂ ؼـوٻ ضشی یب ٰځٻ ض٩ٛ ـڂ ٰبـیٻ ایځؽڄ سڃڀىشٻ ټی ؼـٰځبـي

ثب ایٿ ڂخڃؼ غیٹی غڃة چٻ ټی ٨ڇٽیؽٺ ثب ٌفایٙی ٰڅ ؼاٌشٻ ټځبوت ڂ ایؽڄ اٶ سفیٿ چٽىف ثفای چفٰىی 

ي ټی سڃڀىز ثبٌڅ؛ اټب چځڃق چٻ ثب ٨ٱف ٰفؼپ ثڅ ٌت ٴؿٌشڅ ث٥ٕی ـاڄ ٴٹڃٺ ـڂ ټی ٴف٨ز ڂ ثڅ یبؼ چٽىف

 .ټی٩شبؼٺ...ټٿ ڀجبیؽ چٽڅ زیكـڂ ٨فاټڃي ټی ٰفؼٺ سب ؾچځٻ ثڅ وٽز ثؽٴٽبڀی ڀىجز ثڅ ـاثٙٽڃپ دیً ثفڄ

ایٿ قڀؽٴی ڂ چٽىف ٨٭ٗ ټش١ٹ٫ ثڅ ټٿ ثڃؼ؛ اٴف سالٌی ثفای ض٩ًٝ ڀٽی ٰفؼٺ چٽڅ زیكـڂ غیٹی اوڃپ ثب 

  .ٰځڅ ٤ٹجڅ ثڇٻ اضىبوبسٻ ټیكاٌشٻ ڀجبیؽ...ثفؼٺ ټی ثیٿ اق ټؽسٻ ٰڃسبڄ  ضب٨ٝڅ

غیٹی ټالیٻ ڂ ثب ٸطٿ ؼٸځٍیځی ِؽاي قؼٺ. ثڅ غڃؼي اڂټؽ ڂ ثب اڂڂچڃټی ٰڅ ثی ضڃِٹٵیً ـڂ ڀٍڃپ ټی 

 .ؼاؼ خڃاثٻ ـڂ ؼاؼ

ثڅ ٰبڀشف ٰځبـي سٱیڅ قؼٺ. ټشڃخڅ ایٿ ٌؽٺ چځڃقچٻ ٬ّؽ ؼقؼیؽپ ڀٵبچً ـڂ ؼاٌز...ٴف٨شڅ ڂ ڀبـاضز ثڅ ڀٝف 

 .زیكی ـڂ اقٺ دځڇڃپ ٰځڅټی ـویؽ. ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ثڅ غب٘ف ـ٨شبـ ټٿ ڀجڃؼ ڂ ٬ّؽ ؼاٌز 

زٍٻ چبٺ ـڂ ثڅ ٘ف٦ سػٻ ټف٢ چب زفغڃڀؽٺ...ٰبټٷ وفظ ٌؽڄ ثڃؼ. قیفٴبق ـڂ غبټڃي ٰفؼٺ ڂ ٬جٷ اق ٴف٨شٿ 

   .ؼوشٵیفڄ سبثڅ ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ

   وڃقڂڀؽیٍڃپ....ثڅ زی ٨ٱف ټیٱځی ؼڂوب٠شڅ؟_
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ځٻ. ٸجبوٻ ٰبټال ثفاقڀؽڄ یٯ ڀڃ ټشڃخڅ ڀٵبچً اق دٍز وفٺ ٌؽٺ ٰڅ ثب ټٱثی ِځؽٸیٻ ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽ سب ثځٍی

٠فڂن ثڃؼ؛ ٨٭ٗ ټڃچب ثبق ڂ ڀٻ ؼاـٺ سڃ ؾڂ٪ ټیكؼ...ثڅ غّڃَ ثب غٍٯ ٌؽڀٍڃپ ثی ـضٽبڀڅ ثڅ چٻ دیر ڂ ڂق 

 .ټی ٌؽپ

 .ټځشٝفر ثڃؼٺ سب ثیبی_

 :زٍٽی سڃ ٰبوڅ زفغڃڀؽٺ... ثبغځؽڄ ثڅ ایٿ ڀٵبڄ غیفڄ ڂ اغٻ اٸڃؼي ٴ٩شٻ

 !ثڃی وڃغشٵیً ثٹځؽ ٌؽڄ ثڃؼ_

 .ڃی قؼ ڂ ثب سٱڃپ ؼاؼپ وفي ٰځبـٺ ڀٍىزٸجػځؽڄ ټط

ټبچیشبثڅ ـڂ ثیځٽڃپ ٴؿاٌشٻ سب اق ڂوٗ ڀیٽفڂچب ڂوڃوڅ ٰځځؽڄ ـڂ ثڅ ٘ڃـ ټىبڂی ڀ٧ّ ٰځٻ. ثی ضڃِٹٵی ڂ 

سب ٬ب٫ٌ ثكڀڅ ٰڅ ؼوز ـڂ ؼوشً  ٰفؼ ثٹځؽ ؼوز. ثجیځٽً دٱف ڀؽاٌشٻ ؼڂوز ٰفؼ ټی ڀبـاضشٻ  وٱڃسً

 .ٴؿاٌشٻ. وفي ثڅ ٘ف٨ٻ ثبال اڂټؽ

 زی ٌؽڄ؟_

 .دڃقغځؽی قؼ... چٽیٿ ٘ڃـٰڅ ثیٿ وجٯ وځٵیٿ ٰفؼپ خٽٹڅ ي ثڃؼ ٸیڃاپ اة ٰځبـي ـڂ وف ٍٰیؽ

 !٘ڃ٨بپ...؟_

ٸطځٻ ٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ ڀٵفاپ ثڃؼ. چٽیٿ ٰڅ ٸجػځؽڄ ٌیفیځی ثڅ سٿ ِؽاٺ قؼ ڂ ٴڃٌڅ زٍٻ چبي اق ایٿ اضىبوی 

ځؽڄ ي ثڅ اڀی دفیؽ ڂ ٠ٽٷ ٰفؼڀٻ زیٿ غڃـؼ ٴڃٌیً قڀٳ غڃـؼ. ٠ٱه ټڇفقاؼڂ اق قیف ؼوشً ټی ؼیؽٺ. غ

ثڅ ټٿ، ثٹځؽ ٌؽ ڂ اق اٌذكغڃڀڅ  "سڃ ٌفڂٞ ٰځی"ثڅ ټڇفقاؼ ڂ ثب  "اٸڃیی"ثڅ وف٠ز ٴڃٌیً ـڂ ثفؼاٌز ڂ 

 .ثیفڂپ ـ٨ز

دڃ٨ی ٍٰیؽٺ. ِؽای خفڂثطثً ـڂ ټی ٌځیؽٺ...اق ایځٱڅ زځؽوب٠شی ٨فِز ټی غڃاوز. ضؽن ټیكؼٺ اق زی 

   .!اق ٴ٩شځً ثڅ ټٿ ڂاچٽڅ ؼاٌزایځ٭ؽـ ڀٵفاپ ڂ ٰال٨څ ثڃؼ. ٨٭ٗ ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ زفا 
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ثڅ غب٘ف ٩١ٔٻ ٸ٭ٽڅ ٰڃزٱی ٴف٨شٻ سب ٘ڃ٨بپ ثیبؼ. ثبیؽ غڃؼٺ دیً ٬ؽٺ ټی ٌؽٺ سب اضىبن ـاضشی ٰځڅ ٌبیؽ 

 .ثبثز ـ٨شبـ ڂ ڂاٰځً ِجطٻ ثڃؼ

 .ټٱبٸٽڅ ي دیً اق ؼڄ ؼ٬ی٭څ ٘ڃٶ ٍٰیؽ...ڂ٬شی ٰڅ ڀٍىز ثؽسف زڇفڄ ي ٠ّجی ڂ ڀباـڂٺ ثڃؼ

ای اؾیز ٌؽڀٻ ڂخڃؼ ڀؽاٌز. ڀجبیؽ ټیكاٌشٻ سب ایٿ ضؽ اقٺ ٨بِٹڅ ثٵیفڄ سب ثڅ غب٘ف سڃ ایٿ غڃڀڅ چیر زیكی ثف

ڂخڃؼ ؼغشفي وفٴفؼڂپ ثٍڅ...ثڇبڀڅ غڃثی ثفای ڀبثڃؼی قڀؽٴی ټٍشفٮ ڀجڃؼ. ٴڃٌڅ ٴڃٌڅ ایٿ غڃڀڅ ڀڃیؽ 

 اـاټً ڂ ثڃی قڀؽٴی ټڃ٫٨ ڂ خؽیؽ ـڂ ټی ؼاؼ...ضشی ؼیٵڅ ټىشبخف ایٿ غڃڀڅ ڀجڃؼٺ ٰڅ ثب ـ٨شبـٺ ثب٠ث

 .وٱڃر ڂ ټ١ؿثی اڂپ ڂ غڃؼٺ ثٍٻ. ثبیؽ ثڅ ٠ځڃاپ چٽىف ڂ ټبؼـ قڀؽٴی ټی ٰفؼٺ

 .ٰٽی ٰڅ ٴؿٌز ټشڃخڅ غیفٴی ڂ ٤ؿا ؼوز ڀػڃـؼڄ ـڂی ټیك ٌؽ. اثفڂیی ثبال اڀؽاغشڅ، ټش١دت دفویؽ

 زفا زیكی ڀػڃـؼی ...؟_

 ...ټځشٝف سڃ ثڃؼٺ_

ؼ. غت ثبسڃخڅ ثڅ اس٩ب٪ ٌت ٴؿٌشڅ ڀجبیؽ ثفای ٌفڂٞ ثؽ ڀجڃؼ...ٸخ چبٺ ٴٷ اڀؽاغز ڂ٬شی ٸجػځؽڄ ټڇفثڃڀی ق

وفظ ڂ و٩یؽ ټی ٌؽٺ ڂ اڂپ اضىبن ٤فیجی ټی ٰفؼ. اـڂٺ ڂ ثب ٰٽی ؼڂؼٸی ثٹځؽ ٌؽٺ سب ـڂی دبچبي خبٴیف 

ثٍٻ. ټش١دت ِځؽٸی ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽ سب ـاضز سف ثځٍیځٻ. ثب ڀٵبچی ٰڅ ټی ؼقؼیؽٺ ڂ ٸجی ٰڅ اق ؼاغٷ ٴبق ټی 

وً ٸ٭ٽڅ ثٵیفٺ. ټ١ؿة سف اق ټٿ ثفغڃـؼ ټی ٰفؼ؛ ایٿ ڀىجز ثڅ اس٩ب٪ ٴف٨شٻ...سبثڅ ـڂ خٹڃسف ٍٰیؽٺ سب ڂا

 .ؼیٍت ٤یف ٘جی١ی ڂ ثؽ ثڃؼ. ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ؼڀجبٶ ـاڄ ٨فاـی ټی ٴٍز سب چفزڅ وفیٟ سف اق ایځدب ثیفڂپ ثكڀڅ

ؼوشً اـڂٺ ڂ ثب ٌٯ ؼڂـٺ ضٹ٭څ ٌؽ..ثڅ ٌٱٽً سٱیڅ قؼٺ. سٱیڅ ٴبڄ غڃثی ثڃؼ. اڀٵبـ ثبڂـ ڀؽاٌز ایٿ ټٿ 

..غت ټٿ چفٰبـی ټی ٰفؼٺ سب ضف٨ً ـڂ ـاضز ثكڀڅ ڂ ایٿ ٨بِٹڅ ـڂ ٰٽشف ٰځٻ. ٌیٙځشٻ ٴٷ ٰفؼڄ ثڃؼٺ.

 .ثڃؼ...ثؽسف اق ټٿ ټ١ؿة ڂ غدبٸز قؼڄ ثڃؼ

 .ثب ٬ب٫ٌ سػٻ ټف٢ چب ـڂ اق ڂوٗ ڀ٧ّ ٰفؼٺ. چٽیٿ ٰڅ ٬ّؽ ٴف٨شٿ ٸ٭ٽڅ ثكـٴی ـڂ ؼاٌشٻ ټبڀ١ٻ ٌؽ

 .ڂاوڅ غڃؼر ؼـوز ٰٿ...ټٿ ټیٷ ڀؽاـٺ _

 .ثب غدبٸز ڂ ڀبـاضشی ایٿ ضف٦ ـڂ قؼ اضىبن ٰفؼٺ
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 سڃٰڅ زیكی ڀػڃـؼی...زڅ خڃـی ټیػڃای سب ڀڇبـ اق ده ٌٱٽز ثفثیبی؟_

 :غځؽڄ ـیكی ٰفؼ. ؼوز ؼـاق ٰفؼ سب غڃؼي ڂاوٻ ٸ٭ٽڅ ثٵیفڄ... چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثفي ڀڃڀی ثفؼاٌز ٴ٩ز

 .یٱٻ ـلیٻ ثٵیفٺ ثؽ ڀیىز...سڃ قیبؼی وجٱی_

  .اثفڂیی ثبال اڀؽاغشٻ

 .ڀٝفٺ غڃثی...چیٱٹز ثڅ ٬ؽ ڂ سیذز ټیبؼاټب ثڅ _

ٸ٭ٽڅ ـڂ خٹڃی ٸت چبٺ ٴف٨ز ؼچځٻ ـڂ ثبق ٰفؼٺ...ٌجیڅ ٸ٭ٽڅ چب ؼٸجف ثڃؼ ثڅ چٽڃپ اڀؽاقڄ ٰڃزیٯ ڂ غڃٌٽكڄ. 

   .غڃٌٻ اڂټؽ

 .االپ ایځڃ ټیٵی یٱٻ ٰڅ ثٵؿـڄ ضبٸز اق ـیػشڃ ٬یب٨څ ٺ ثڇٻ ټیػڃـڄ_

 .ٸ٭ٽڅ ـڂ غیٹی قڂؼ ٬ڃـر ؼاؼڄ اغٻ ٰفؼٺ

چیر ڂخڅ اټٱبپ ڀؽاـڄ؛ سڃ چځڃق ټځڃ ڀٽیٍځبوی...ؼڂټب اِال زفا ثبیؽ ڀىجز ثڅ زب٬ی سڃ اقر ثؽٺ ثیبؼ! اڂال ثڅ _

 ټٿ اٴف زب٪ ثٍٻ یب ثسڅ ؼاـثٍٻ سیذٻ ثڅ چٻ ثفیكڄ اقٺ ثؽر ټیبؼ؟

ڀٵبچً ـڂ ثفٴفؼڂڀؽ ڂ غیٹی غڃڀىفؼ سف اق اڂڀسڅ ٰڅ اڀشٝبـي ـڂ ؼاٌشٻ ؼـ ضیځی ٰڅ ٸ٭ٽڅ ټی ٴف٨ز ٠بؼی 

 :ٴ٩ز

 ...ـ چٽیٍڅ ؼوز ـڂی ایٿ ڀ٭ٙڅ ٩١ٔٻ ټیكاٌز. ٴڃٌڅ ٰځبیڅ چبي چځڃق سڃ ٴڃٌٽڅؼٸؽا_

 .دڃقغځؽی قؼ

چٽیٍڅ غدبٸز ټی ٍٰیؽ ټځڃ ثڅ ؼڂوشبي ڀٍڃپ ثؽڄ... اټب ټٿ چیر ڂ٬ز سڃـڂ ٰځبـ ڀٽیكاـٺ زڃپ ؼڂوشز  _

 .ؼاـٺ...ټیجیځی غیٹی ٨ف٪ ټیٱځٻ ثبسڃ
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اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ثؽٺ. ثب ٸجػځؽڄ ټطڃی ٸ٭ٽڅ ـڂ ثبال  ٸت چبٺ غڃؼ ثڅ غڃؼ اقچٻ ثبق ټڃڀؽ. ڀٽی سڃڀىشٻ ضشی

اڂـؼ ڂ ثڇٻ غیفڄ ٌؽ. ضبال ثبیؽ ثڅ غڃؼٺ ض٫ ټی ؼاؼٺ اق اڂپ قپ ټشځ٩ف ثبٌٻ ٰڅ سڃ اڂج ؼٸجفی ڂ اضىبوبر 

غفج ٰفؼپ، چٽىفٺ ثڅ یبؼي ثی٩شڅ؟. سڃ ڂ١ٔیز ثؽی ثڃؼٺ...٘ڃ٨بپ ټځشٝف٠ٱه اٸ١ٽٹٻ ثڃؼ...ثڅ ڀٝف اق ٬ّؽ 

دیً ٍٰیؽڄ ثڃؼ سب ڀٝفٺ ـڂ ڀىجز ثڅ ؼڂوز ؼاٌشځً ثؽڂڀڅ...ٸجػځؽڄ ٌُٷُ ڂٸی قؼٺ...ثڅ ڂ ټځٝڃـ ثطثً ـڂ 

چیر ٠ځڃاپ ڀٽی غڃاوشٻ ټثٷ اڂپ قپ غفؼي ٰځٻ؛ اټب وٱڃر ثیځٽڃپ غیٹی وػز ڂ ٰځؽ ٴؿٌز. ثڅ ٘ڃـ 

٠دیجی ثب غیفٴیً ؼاٌز ټَطَٱٻ ټیكؼ ثڅ غّڃَ ثب و٩ز ٌؽپ ؼوشً...ټی غڃاوز ثڅ زی ثفوڅ؟...ثڅ 

 ٭ؽـ اقي ثیكاـٺ؟ایځٱڅ ز

 ـڂ ـویؽ ټی ؾچځٻ ثڅ ٰڅ ضف٨ی ڂ  چٽیٿ ٘ڃـٰڅ ڀٵبچٻ سڃ زٍٻ چبي ٩٬ٷ ٌؽڄ ثڃؼ...ٸ٭ٽڅ ـڂ اقي ٴف٨شٻ

  .اڂـؼٺ قثڃپ ثڅ

اڂڀڃ ڀٽیؽڂڀٻ ڂٸی ټٙٽئځٻ ؼغشفی ٰڅ یٱیڃ ؼڂوز ؼاٌشڅ ثبٌڅ یب غڃؼي چٽىفٌڃ اڀشػبة ٰځڅ چیر ڂ٬ز _

 !اق ٜبچفي ټشځ٩ف ڀٽیٍڅ...ؼـوز ټثٷ ټٿ

 .ځٱڅ خٽٹڅ ٺ ـڂ سٽڃٺ ٰځٻ ڂ ٸجػځؽی ثڅ ٸت چبي ثځٍیځڅ ثب ټٱث ٰڃسبچی ٔفثڅ اغفـڂ قؼٺ٬جٷ اق ای

 .یب ؼڂوز ڀؽاٌشڅ یب ټدجڃـ ثڃؼڄ ثبچز اقؼڂاج ٰځڅ...!؛ چیر ـثٙی ثڅ ٜبچفر ڀؽاٌشڅ _

اڂٸیٿ زیكی ٰڅ اق سیفٴی ڂ ٌٷ ٌؽپ ؼوشً ثڅ ؾچځٻ ـویؽ ایٿ ثڃؼ؛ ٌبیؽ ؼـوز ڀجڃؼ ایځ٭ؽـ ـٮ سڃ 

ڀً ـڂټی ٰڃثیؽٺ؛. اټب غڃة ټی ؼڂڀىشٻ سڅ ؼٸٻ ز٭ؽـ اضىبن ـٔبیز ټی ٰفؼٺ...ثبیؽ غیٹی ِڃـسً سځ٩ف ق

زیكچبـڂ یبؼ ټی ٴف٨ز. ٔفثڅ ٺ ثڅ ٬ؽـی ٰبـی ثڃؼ ٰڅ ٸجػځؽڄ ٤ٽٵیځً ټطڃ ڀٽی ٌؽ ڂ ټٿ ثب ٸؿر ٸ٭ٽڅ ٺ 

 .ـڂ ټی غڃـؼٺ

 .اټبؼا غڃي ثٵؿـڂڀیٻاڂڂٺ سب ٌت زڅ ثفڀبټڅ ای ؼاـیٻ؟ اټیؽڂاـٺ ثشڃڀیٻ یڅ ـڂقڂ ٌجیڅ ث٭یڅ ٠فڂن ؼ_

ضبال ایٿ ټٿ ثڃؼٺ ټی غڃاوشٻ ڂاوً ٸ٭ٽڅ ثٵیفٺ...ؼوشٻ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ وڃاٸٻ ـڂ دفویؽٺ. ڂ٬شی چیر 

٠ٱه اٸ١ٽٹی ڀٍڃپ ڀؽاؼ...ثڅ ٘ف٨ً وفزفغڃڀؽٺ. اق ضبٸز ٠دیت ڂ ٴف٨شڅ ای ٰڅ ثڅ غڃؼي ٴف٨شڅ ثڃؼ 

 .غځؽڄ ٺ ٴف٨ز. زٍٻ چبي وفظ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ س٭فیجب اسیً اقي ټیجبـیؽ

 !ڀبـاضز ٌؽی ٠كیكٺ _
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غیٹی غجیث ٸذً ـڂ ٍٰیؽٺ. غت ټٿ، غیٹی ڂأص ض٭ی٭ز ـڂ ٴ٩شڅ ثڃؼٺ ڂ اِال ثب ؼیؽپ ایٿ زڇفڄ اڂیكڂپ 

٠ؿاة ڂخؽاپ ڀؽاٌشٻ...زڃپ غیٹی ٌبچؽ اقؼڂاج چب ایٿ زځیځی ثڃؼٺ ٰڅ اق ڀٝف ٜبچفی چیر وځػیشی ثبچٻ 

 .ـچٻ ٌبؼ ڂ غڃٌطبٶ ثڃؼپڀؽاٌشٿ ڂ ثب٠ث ثڇز ڂ س١دت چٽڅ ٌؽپ؛ اټب اق سڅ ؼٶ ؼـٰځب

ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰٿ ؼـ٠ڃْ یٱیڃ ؼاـی ٰڅ ثب اڂپ غیٹی ٨ف٪ ټیٱځڅ ڂ ؼیٵڅ ڀجبیؽ ثب چیر ٰه ټ٭بیىڅ ي  _

 !ٰځی

 ...زٍٽٱی قؼٺ

 .٨٭ٗ ثبیؽ ٬ؽـټڃ ثیٍشف ثؽڂڀی_

٬جٷ اق ایځٱڅ ثڅ ٸطٿ ڂخٽٹڅ ٺ ثػځؽڄ یب خڃاثی ثؽڄ سٹ٩ځً قڀٳ غڃـؼ. چفؼڂ ڀٵبچٽڃپ چٽكټبپ ثڅ ٘ف٨ً 

 . ٌؽ. ؼڂثبـڄ ټڇفقاؼ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ ـؼ سٽبن قؼٍٰیؽڄ 

 زفا خڃاثٍڃ ڀٽیؽی؟_

 .ٰٽفٺ ـڂ ٨ٍفؼ...ثڅ ضبٸز ٬جٹً ؼـاڂټؽڄ ثڃؼ

 .زیكڄ قیبؼ ټڇٽی ڀیىز. غڃؼي اق دىً ثفټیبؼ _

 .!وڅ ڀ٩فی ٺ اق دىً ثفټیبیٻ _

 .ٻاق ایځٱڅ ټی ؼیؽٺ وڃاٸی ڂ ټش١دت ڀٵبچٻ ٰفؼ ٸجػځؽڄ سٹػی قؼٺ ڂ ؼوشٻ ـڂ ؼڂـٴفؼڀً اڀؽاغش

 .اٴف ایٿ وٱڃسز ثڅ غب٘فټځڅ...ثبیؽ اقؼوشز ٠ّجبڀی ثٍٻ_

ڀ٩ه چبی ٴفټً سڃ ِڃـسٻ غڃـؼ. اچی ٍٰیؽڄ دیٍڃڀیً ـڂ ـڂی دیٍڃڀیٻ ٴؿاٌز. ضشی یٯ ؼـِؽٺ 

اضشٽبٶ ڀٽی ؼاؼ یٯ ٌجڅ ایځ٭ؽـ دیٍف٨ز ؼـ قټیځڅ ؼٸجفی ؼاٌشڅ ثبٌٻ. وجٯ ٌؽپ ٌڃڀڅ چب ڂ ٰٻ ٌؽپ 

 .ـاټً دف اق ؼٸػڃـی ثڃؼسځًٍ ـڂ ضه ټی ٰفؼٺ. ٸطځٻ ؼـ٠یٿ ا

 .زفا زیكی ثڇٻ ڀٵ٩شی؟ ټٵف ٬فاـ ڀجڃؼ ټبؼـي ثٍٻ؟_

 .دٹٯ چبي ٸفقیؽ
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اق ؼیٍت ثڇبڀٽڃ ټی ٴیفڄ...ټڇفقاؼ ټیٵڅ ٨٭ٗ ٴفیڅ ټیٱځڅ ڂ ثبثب ثبثب ټیٵڅ...٠بِیٍڃپ ٰفؼڄ...چیسی  _

 .ڀػڃـؼڄ. اقٺ ټیػڃاؼ ثفٺ دیًٍ

 .ث٥ٓ چٻ ؼاٌز. ؼٸجف ڀ٩ىً ثڃؼثڅ وػشیّطجز ټی ٰفؼ...دف اق ٠ؿاة. ضبٔفٺ ٬ىٻ ثػڃـٺ 

 .ڀجبیؽ اق اڂٶ ټیكاٌشی ثفڄ...اڂپ ثڅ سڃ ڂاثىشڅ وز چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ سڃ ثڅ اڂپ _

ڀ٩ه غىشڅ ای ٍٰیؽ. زٍٻ چبي ثىشڅ ٌؽ. اضىبن ٰفؼٺ ثڃی ٘فڄ ای اق ټڃچبیی ٰڅ قیف ثیځً ثڃؼ ڂ 

 .٠ٙفسځٻ ـڂ ڀ٩ه ٍٰیؽ

 .قڂ ؼڂڀ٩فی ثٵؿـڂڀیٻ٨ٱف ټی ٰفؼٺ سڃ ڀبـاضز ټیٍی...غڃؼټٻ ؼڂوز ؼاٌشٻ اټفڂ_

ټٿ اڂڀ٭ؽـچب ټڇفثڃپ ڀجڃؼٺ سب غٹڃر ؼڂڀ٩فڄ ث١ؽ اق ـڂق ٠فڂویٻ ـڂ ثب ٰىی ٌفیٯ ثٍٻ؛ اټب ڂخڃؼ ؼٸجف ٨ف٪ 

 .ټی ٰفؼ. اڂپ اق غڃؼ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ ٰڅ ثبخڃپ ڂ ؼٶ ضٕڃـي ـڂ ٬جڃٶ ٰفؼڄ ثڃؼٺ

 .ضبال ټیٍیٻ ؼڂڀ٩فڂ ڀ٩ّی_

 :وفي ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽڄ ثڃوڅ ٰڃسبچی قؼ ڂ ثب ٌڃـ ٴ٩ز

 .سڃ زفا چٽیٍڅ ڂاوڅ ټٿ سبقٴی ؼاـی؛ ٌبیؽ زڃپ چیر ڂ٬ز ڀكاٌشی ثڅ ایٿ غڃثی ثٍځبوٽز_

خڃاثی خك ٸجػځؽ ڂ وفغی ٴڃڀڅ چبٺ ڀؽاٌشٻ. سذً ٬ٹجً ـڂ قیفؼوشٻ ضه ټی ٰفؼٺ ڂ ثڅ ڀٵبڄ غیفڄ ي 

 .دبوع ټی ؼاؼٺ. زڇفڄ ي دف اق ټڇفثڃڀی ڂ خىبـر ثڃؼ

ٴفیجبپ ٴیفٺ ٌؽڄ ثڃؼ...سفًٰ ٰځٻ یب ؼڂوز ؼاٌشٿ  چیر ڂ٬ز ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ثب ڂضٍشی ٰڅ اق ټفیٕیٻ

٠ٽی٭ً ـڂ ټش١ٹ٫ ثڅ غڃؼٺ ڀٱځٻ...ٌبیؽ ثفای ٌفڂٞ ثی ڀٝیف ٠ٽٷ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ زٍٻ چبي ثب ٫ٍ٠ ڂ 

    .ٌٵ٩شی ثف٪ ټیكؼ. زیكی ٰڅ ؼـ ایٿ ټؽر ٰٽشف اقي ؼیؽڄ ثڃؼٺ

ثڃؼ...ضشی اٴف ثڅ ٬ڃٶ غڃؼي ٘ڃ٨بپ غڃة ثڃؼ. غځؽڄ چب ثبڀٽٯ ڂ ٬ٹجی ټڇفثڃڀی ؼاٌز؛ ثڅ ٨ٱف چٽڅ زیك 

أب٨څ ڂقپ یب قٌز ثڃؼ زیكی ٰڅ اِال ؼـ ڀٝفٺ ثڅ دفـڀٵی ـڂق اڂٸی ٰڅ ؼیؽټً ڀجڃؼ. غّڃِیبر ـ٨شبـی 

 .ٰڅ سب ؼـ ٰځبـي ڀجبٌی ټشڃخڅ ڂ ٌی٩شڅ ي ڀٽی ٌؽی ڂ ٬ٕبڂر اق ـڂی ٜبچفي ټی ٰفؼی
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ځٵی ٰڅ ثڅ ٴفؼڀً قؼٺ ثڅ ٘ف٦ ثب ثڃوڅ ؼڂټی ٰڅ قؼ قیف قاڀڃٺ ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب خی٣ ثٹځؽی ٰڅ ٍٰیؽٺ ڂ ز

اسب٪ ثفؼٺ. سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ـڂی سػز ٨فڂؼ اڂټؽڄ ثڃؼٺ ڂ ثب ِؽای ثٹځؽ ثڅ ٬ٹ٭ٹٱی ٰڅ اق دڇٹڃچبٺ ټی ٌؽ ټی 

غځؽیؽٺ ڂ اٸشٽبوً ټی ٰفؼٺ سب ؼوز ثفؼاـڄ. ِؽای غځؽڄ چبٺ ڂ غځؽڄ چب وفغڃٌبڀڅ اڂپ وٱڃر غڃڀڅ ـڂ 

ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ٰڅ ؼـ اڂپ  ـڂ ایٿ...غځؽیؽیٻ ټی ؼـٰځبـچٻ ٫ٍ٠ ڂ ؼاٌشٿ وفؼڂوز اق  ٌٱىشڅ ثڃؼ ڂ چفؼڂ

 .ٸطٝڅ خك ؾچٿ ڂ ضٕڃـ چفؼڂټڃپ ټڇٻ ڀجڃؼ

*********** *********** 

ټىیفټڃپ ثڅ وٽز ٌٽبٶ ٌڇف ثڃؼ اِٙالضب وٽز ٬ىٽز چب ا٠یبپ ڀٍیٿ ڂ ثفڂسٽځؽ....زځؽثبـی اق سیځب 

ثبقچٻ ڀىجز ثڅ غڃڀڅ ڂ قڀؽٴیً ټٍشب٪ ٌځیؽڄ ثڃؼٺ ټڇفقاؼ ضدشی خكڂ غبڀڃاؼڄ چب ټف٨ٟ خبټ١څ وز؛ اټب 

ثڃؼٺ. ټٙٽیځب اٴف ضىبویز چب ٘ڃ٨بپ ڀجڃؼ قیفڂ ثٻ ا٘ال٠بر ٌػّیً ـڂ ٜف٦ زځؽ ؼ٬ی٭څ ثیفڂپ ټی 

 .!ٍٰیؽٺ ڂ ٘ڃٶ ټىیف ثب وڃاٶ چبٺ ٠بِیً ټی ٰفؼٺ ڂ اق ایځٱڅ ټٿ ـڂ چٽفاچً اڂـؼڄ دٍیٽڃپ

...ٌبیؽ چځڃق چٻ ٬بثٷ ا٠شٽبؼ ڂ اضشفاٺِ ټٿ غت ټځٱف ایٿ ڀٽی ٌؽٺ ټڇفقاؼ خبیٵبڄ ڂیمڄ ای ثفای ټٿ ؼاٌز

 .ثڃؼ

اق چٽڃپ ـڂق اڂٶ ثڅ یبؼ ؼاٌشٻ ز٭ؽـ سڃخڅ ٺ ـڂ خٹت ٰفؼڄ ثڃؼ...زڅ اق ڀٝف ٜبچفڄ ثی ڀ٭ًّ، زڅ اق ڀٝف 

ٌػّیز ٬بثٷ اضشفاټً ٰڅ ٨ٱف غڃاوشځً ثڅ وفٺ قؼڄ ثڃؼ...ثف٠ٱه ضىی ٰڅ ڀىجز ثڅ ٘ڃ٨بپ ؼاٌشٻ ڂ 

 .ؼٺ ٰٻ ٰٻ ثب ټفڂـ قټبپ اقي ٰبوشڅ ڂ ضىٻ ڀىجز ثڇً ٬ڃی ٌؽٌػّیشی ٰڅ سڃ ؾچځٻ اقي وبغشڅ ثڃ

ټٍٱی؛ ٌبیؽچٻ ٨ڃالؼی چیدبپ قؼڄ ٺ ٰفؼ.  ڂاـؼ ٰڃزڅ ڀىجشب وفٌځبوی ٌؽیٻ. سڃ٩٬ً ټ٭بثٷ ؼـة اچځی

 .ټیع اثڇز وفؼـ ثب٢ ثب سٯ ثڃ٪ ٘ڃ٨بپ ؼـة ثڅ اـڂټی سڃوٗ ټفؼی ڀىجشب خڃاڀی ؼـ ثفاثفټڃپ ثبق ٌؽ

 قیف ڀٍؽڀی ڂ٧ِ اٌشیب٪ ڂ ٌڃـ  فغڃـؼ الوشیٯ چب ثڅ ـڂی وځٳ ٨في چبڂـڂؼټڃپ ثڅ ثب٢ ڂ ِؽای ث*

 .ٴځدڃؼ دڃوشٻ

غؽای ټٿ... ڂاـؼ سٱڅ ای اق ثڇٍز ٌؽیٻ...٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ قیجب ڂ ثبڂـ ڀٱفؼڀی...ؼـغز چب وفثڅ ٨ٹٯ ٍٰیؽڄ وجك 

ڄ ثڃؼ. ٸڃڀڅ ـڀٳ ڂ سٱڅ اثفچب اثی دځڇبپ ٌؽڄ قیف ٌبغڅ ثفٲ چب ؼـغز چب سبثٹڃ ڀ٭بٌی ثی ڀٝفی ـڂ غٹ٫ ٰفؼ

 .ٴځدٍٯ چب ـڂی ٌبغڅ چب ڂ ِؽای دبـن وٳ ٬ٍځٳ سفیٿ سّڃیف ڂ ِڃر ثڃؼ
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ڀبغڃؼاٴبڄ اق قیجبیی ڀ٩ه ٴیف ثب٢ ڂ چڃا دبٮ ایٿ ٬ىٽز اق ٌڇف ٌیٍڅ ـڂ دبییٿ ٍٰیؽٺ ڂ زٍٻ ثىشڅ وف 

ـڀٳ ثب٢ ثیفڂپ ثفؼٺ سب ٠ٙف ؼٶ اڀٵیك دیسیؽڄ ؼـ ثب٢ ـڂ ثڇشف اوشٍٽبٺ ٰځٻ. ثڃی ڀٻ غبٮ ڂ ٠ٙف ٴٷ چب ـڀٵب

 .ضبٶ ڂچڃای خځٵٷ چب ٌٽبٸی ـڂ ثڇز ټی ؼاؼ

 ڂخؽ ثڅ ثیٍشف ٸطٝڅ چف...ٌؽ ڀٽبیبپ دفٌٱڃچی غبٰىشفی  ٰٽی ٰڅ ٴؿٌز اق دٍز ؼـغز چب ٠ٽبـر

 ټیكؼ ٸجػځؽ ټٿ دب ثڅ دب چٻ ٘ڃ٨بپ. ٌؽ ټی ای ٰٹٽڅ ڂ وڃاٶ چف اق ٬بؼـ قثبڀٻ ثفڂر ڂ ٌٱڃڄ ایٿ اق ڂ ټیڃټؽٺ

ـڂ ټی ؼیؽٺ ٌػّب ؼـ  ثب٢ ایٿ ٘ڃ٨بپ دیٍځڇبؼ اق ٬جٷ اٴف ٌٯ ثی. ثڃؼ ؼڄٰف وٱڃر ټٿ چیدبپ ثفاثف ؼـ ڂ

دی ټع قڀی ټڇفقاؼ ؼـ ټیڃټؽٺ. ټ٭بثٷ ڂـڂؼی ٠ٽبـر ټشڃ٧٬ ٌؽیٻ. چٽسځبپ ٤ف٪ ؼـ ثڇز ثڃؼٺ ٰڅ ٘ڃ٨بپ 

ثی ټ١ٙٹی ؼڂدب ٬فْ ٴف٨شڅ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽ ڂ اق دٹڅ چب ٠ٽبـر ثبال ـ٨ز. غفؼڄ ای ثڅ ٌشبة ڂ ٠دٹڅ ي 

٨٭ٗ ثبیؽ ٬جٹً ټی ٴ٩ز ایب ټبیٷِ ټٿ چٻ چٽفاچیً ٰځٻ یب ټڇفقاؼ زځیٿ اخبقڄ ای ـڂ ټیؽڄ؟ ڀٽی ڀجڃؼ 

ؼڂڀىشٻ ثب غبڀڃاؼڄ ي قڀؽٴی ټیٱځڅ یب ثڅ سځڇبیی؛ اټب چفزڅ ثڃؼ ثڅ ؼڂـ اق ـوٻ اؼة ثڃؼ ثب ؼوز غبٸی ڂ ثڅ 

 .سځڇبیی، ثؽڂپ چٽفاچی ڂاـؼ ٠ٽبـر ثٍٻ

ؽٺ...ثی ټ١ٙٹی ثؽسف اق ٌشبة ٘ڃ٨بپ اق دٹڅ چب ثبال ـ٨شٻ. ؼـة زځؽ ثبڀیڅ ثیٍشف ٤بٸت ثف ضه ٨ٕڃٸیٻ ڀٍ

٠ٽبـر ثبق ثڃؼ. ٬جٷ اق ایځٱڅ ؼـة وځٵیٿ ټ٭بثٹٻ ـڂ چٷ ثؽٺ ؼوشی ثڅ ـڂوفیٻ ٍٰیؽٺ ڂ ڀیٻ زڅ ڀٵبڄ ٴؿـی 

 .ثڅ وفسبدبٺ ڂ ڂاـؼ ٌؽٺ

غٷ ایٿ ٠ٽبـر ثب چف٬ؽٺ ٰڅ اق ڂـڂؼی ټی ٴؿٌشٻ ثیٍشف ٠ال٬ٽځؽ ثڅ ټڇفقاؼ ټی ٌؽٺ* ٌٱڃڄ ڂ چیجشی ٰڅ ؼا

غبٰىشفی ثڃؼ زځؽ ثفاثف غڃؼ ثب٢ ثڃؼ. ڂوبیٷ چب ٘الیی ٬فټك ڂ ٨في اثفیٍٻ قیفدبٺ، سبثٹڃ ٨في چب ٠شی٭څ 

 .ـڂی ؼیڃاـ...چٽڅ زیك ثڅ ٘ڃـ غیفڄ ٰځځؽڄ ای ثی ڀٝیف ثڃؼ

پ ِؽای غځؽڄ ثٹځؽ ؼٸجف ڂ ٘ڃ٨بپ ثب چف ٬ؽٺ ڂأص ڂ ـوب سف ثڅ ٴڃٌٻ ټیػڃـؼ. ڂ٬شی دبٺ ثڅ وبٸٿ ـویؽ ٘ڃ٨ب

دٍز ثڅ ټٿ ؼٸجفـڂ سڃ ا٤ڃًٌ ټی ٨ٍفؼ ڂ اق قیفٴٹڃي ثڃوڅ ثبـڂڀً ټی ٰفؼ...٘ڃـی ٰڅ ؼٸجف اق غځؽڄ خی٣ 

ټیكؼ. ټڇفقاؼچٻ ؼوز ثڅ خیت ثب ٸجػځؽڄ ٠ٽی٭ی ـڂی دٹڅ چب ټبـدیسی ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ سٽبٌبٌڃپ ټی ٰفؼ. 

ؼڂـڂثفٺ ثڃؼ. ټٿ ٬جال ایځدب ڂ ؼیؽپ ایٿ ِطځڅ ڂ ٌځیؽپ غځؽڄ چب ؼٸجف ٸؿر ثػً سف ڂ چیدبڀی سف اق ڀٵبڄ ثڅ 

ایٿ دٹڅ چب ـڂ ؼیؽڄ ثڃؼٺ...ثڅ غڃثی یبؼټڅ اڂٸیٿ ٠ٱىی ٰڅ ٘ڃ٨بپ اق غڃؼي ڂ ؼٸجف ٨فوشبؼڄ ثڃؼ ـڂی چٽیٿ 
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دٹڅ چب ثڃؼ*...اق غڃؼٺ ٌٵ٩ز قؼڄ ٌؽٺ ثفای زځیٿ ضب٨ٝڅ ای! زفا ثبیؽ زځیٿ زیكچب ضبٌیڅ ای سڃ ؾچځٻ ثڅ 

 غڃثی ثجز ټی ٌؽ؟

 .څ ټٿ ٌؽ. ثب چٽڃپ ٸجػځؽ والٺ ٰفؼ والټی ٠بـی اق ضبٶ ڂ اضڃاٶ دفوی...!ثی اؼةټڇفقاؼ غیٹی قڂؼ ټشڃخ

ټٿ چٻ ثڅ اٸٙجٟ ثب ٸجػځؽڄ سّځ١ی خڃاثً ـڂ ؼاؼٺ. ٘ڃ٨بپ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ. ٴڃڀڅ چبي ٴٷ اڀؽاغشڅ ثڃؼ اق 

ٌبؼی...زٍٻ چبي ثب چٽیٿ ٨بِٹڅ چٻ ثف٪ غڃٌبیځؽي ؼیؽڀی ڂ اڀ١ٱبن ؼاٌز. زٙڃـ ټی سڃڀىز ثب ایٿ 

 دٻ ؼٸشځٵی یٯ ـڂق ٰبټٷ ـڂ ثٵؿـڂڀڅ؟ض

 .اٴف ٠دٹڅ ڀؽاـی یٱٻ ثیٍشف ثٽڃڀیٻ_

٠دٹڅ ڀؽاٌشٻ ثف٠ٱه ثیٍشف ؼڂوز ؼاٌشٻ ؼـ ایٿ ٠ٽبـر وب٠ز چب ثسفغٻ؛ اټب ؼـ ضٕڃـ ټڇفقاؼ اټٱبپ 

ڀؽاٌز! ثب ڂـڂؼٺ ڂ ڀٵبڄ سیكی ٰڅ اق وڃاٶ ٘ڃ٨بپ ثڅ ـڂٺ ؼاٌز ثڅ ٌؽر ټ١ؿة ٌؽٺ ڂ ٨ٕب ثكـٲ ٠ٽبـر 

ثڅ ٘ڃـی ٰڅ اضىبن ٰفؼٺ ؼیڃاـچب ڂ ضشی اٌیبء ؼاغٷ ٠ٽبـر ټځشٝف خڃاة ټٿ ثڇٻ زٍٻ ٰڃزٯ ٌؽ...

  .!ؼڂغشٿ

چفؼڂ ثب وٱڃر ڀٵبچٻ ټی ٰفؼپ...ضشی ؼٸجفچٻ ؼـٴیف ټڃچبی ٘ڃ٨بپ ٌؽ. ِؽای سیٯ ثفغڃـؼی اق ثبال دٹڅ 

 .چب ٌځیؽٺ...اڀٵبـ زیكی ثڅ دبی ټیكی غڃـؼ یب زیكی ـڂی قټیٿ ا٨شبؼ

 .ڂاٰځٍی ڀؽاٌشٿ... ثڅ خك سٱفاـ وڃاٸً ټڇفقاؼ ڀڅ ڂ ٘ڃ٨بپ ڀڅ اټب ثفؼٺ؛ ثبال  یكڄ وفٺ ـڂثی اـاؼڄ اق ـڂی ٤ف

 .یٱٻ ٰبـا ٌفٰشڃ ثڅ ټڇفقاؼ ثىذفٺ ټیفیٻ _

ِؽا ؼڂیؽپ سڃ ٨ٕب دسیؽ ضبال ٰىی اق دٹڅ چب ټی ؼڂیؽ ڂ ثبال ټی ـ٨ز. ایٿ ٠ٽبـر زځؽ ٘ج٭څ ثڃؼ!. ٘ڃ٨بپ 

 .ٸجػځؽی قؼ...ثبقچٻ سڃخٍڃپ خٹت ڀٍؽڄ ثڃؼ

 .ایځدب خب قیبؼ ؼاـڄ ڂاوڅ وفٴفٺ ٌؽپ...ثڇز ثؽ ڀٽیٵؿـڄ_

وفٴفٺ ٌؽپ..! ټڇفقاؼ ٌجیڅ ثسڅ چب ٬ّؽ ټڃڀؽٴبـیٻ ـڂ ؼاٌز یب ٨بِٹڅ ٴف٨شٿ اق اڂپ ِؽایی ٰڅ 

ؼوشذبزٵیً ـڂ اق ٌځیؽڀً ضه ټی ٰفؼٺ؟. ٌبیؽچٻ ڀٵفاپ وفـویؽپ غبڀڃاؼڄ ي ثڃؼ...ٌبیؽچٻ اڂپ ثبال 

 .ڃټؽ ٤فیجڅ ای دب ثڅ ضفیٽٍڃپ ٴؿاٌشڅ...!ثڅ چفضبٶ ثڇٻ ثفغڃـؼدځڇبپ ٌؽڄ ثڃؼپ ڂ غڃٌٍڃپ ڀٽی
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سفخیص ؼاؼٺ ثفای ٰٽشف ؼٮ ٌؽپ ثیفڂپ ثب٢ وفٴفٺ ثٍٻ...اق اڂٶ چٻ ٰىی ؼ٠ڃسٻ ڀٱفؼڄ ثڃؼ. وفی سٱڃپ 

 :ؼاؼٺ ڂ ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ثبال ـڂ ثڅ ٘ڃ٨بپ ٴ٩شٻ

 .ثیفڂپ ټځشٝفر ټیٽڃڀٻ_

بچف اٌشجبڄ ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ثڅ غڃؼٺ ٸ١ځز ٨فوشبؼٺ...ټڇفقاؼ ضشی ڂ ثڅ ټڇفقاؼ ٨ٹ١ځی ٸت قؼٺ. ثبقچٻ اق ـڂی ٜ

ٸیب٬ز ټع قؼپ چٻ ڀؽاٌز ِؽؼـِؽ ٘ڃ٨بپ ثب چف ایفاؼي ثڇشف اق اڂپ ثڃؼ. ضؽا٬ٷ اؼة ڂ ١ٌڃـي ثیٍشف ثڃؼ 

 .ڂ ټٙٽئځب ثب یٯ ٸیڃاپ اة چٻ ٌؽڄ اق چٽىف ؼڂوشً دؿیفایی ټی ٰفؼ

  .ر ثیفڂپ اڂټؽٺدٍز ثڇٍڃپ ـڂ ثڅ ؼـة ؼچٿ ٰدی ثڇً ٰفؼٺ ڂ اق ٠ٽبـ

****** 

****** 

ث١ؽ ٴؿٌز ټىب٨ز ٰڃسبچی چځڃق چیر ڀٝفی ڀؽاٌشٻ اق ٰدب ثب٢ ٌفڂٞ ٰځٻ...دٍز ٠ٽبـر، خٹڃ 

٠ٽبـر....ـاوز، زخ...ثڅ ٬ؽـی ثكـٲ ڂ ٴیح ٰځځؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثڅ چف ټىیفی ټی ـ٨شٻ ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ثڅ اوڃڀی 

ڂ ٴٷ چب ـڀٵبـڀٳ ٰبٌشڅ ٌؽڄ؛ ٌجیڅ یڅ ٘ٹىٻ  ڀٽیشڃڀٻ ثفٴفؼٺ...ؼـغز چب ثڅ چٻ دیر غڃـؼڄ ڂ وجكی قیف دب

  .ڂاؼاـٺ ټی ٰفؼ ثی چؽ٦ ٨٭ٗ ثفٺ ڂ ثفٺ ڂ ٤ف٪ ثٍٻ سڃ ا٨ٱبـٺ

ایٿ ثب٢ دف اق اضىبوبر ٠ف*یبپ وفثفچځڅ ثڃؼ ٰڅ ثب چف ضبٶ ڂ چڃار ضىً س٥ییف ټی ٰفؼ. ڀبـاضشی ڂ ٤ٻ ـڂ 

 اڀٵیك ٤ٻ ټڃوی٭ی ڂ ڃټؽپټی ٨فڂؼ ټػبٸ٧ خڇز ثڅ چبي ثفٲ ڂ ٌبغڅ  اقر ټی ٴف٨ز ڂ ثب ضه چٽؽـؼی

ڂ سفوی ٰڅ سڃ ټ٥كٺ ـٌؽ ټی ٰفؼ اق اڀ١ٱبن قڂقڄ وٳ ڂ ٬بـ٬بـ ٰال٢ چب  اوشفن. ؼاؼپ وفټی ٰالویٱی

    .ثڃؼ... چٽیٿ ٘ڃـ چٽبچځٳ ڂ ټڇیح

ٌبیؽ ثب چف ٴبټی ٰڅ ثفټی ؼاٌشٻ ضبٶ ڂ چڃاٺ ـڂ ثڅ غیبٶِ دفیٍڃڀی ټیكؼٺ ڂ ڀ٭بة غځؽڄ ـڂی زڇفڄ ٺ، ـ٨شڅ 

 .ڂ اقي سّڃیف قپ ڀبٌځبغشڅ ای ـڂ ـڂڀٽبیی ټی ٰفؼ ـ٨شڅ وفټی غڃـؼ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 426 

 ٰڅ سّڃیفی  قپ ؼیڃاڀڅ ڂ دفیٍڃپ ضبٶ دٍز دفؼڄ ٸت چبی اڂیكڂپ ڂ زٍٽی دف اة ؼاٌز...ٌجیڅ ټٿ ثڃؼ.

 اڀٵبـ. ڀبٮ غ٩ٿ ڂ ټالیٻ ـیشٻ ثب. ...ڀڃاغشً ټی غڃثی ثڅ ثب٢ ایٿ ٰڅ ضىی...ؼاٌز اڀٵیكی ٤ٻ ټٹڃؼی ٠ٽی٭ب

 .ثڃؼ قڀی ضبٶ دفیٍبپ ڂ ټفؼڄ ـڂش وفؼـٴٽی ٌبچؽ چبوز وبٶ

ِؽاچب ٌځیؽڄ ټی ٌؽ. ثبال دبییٿ ٌؽپ ڀز چبیی ٰڅ ټػٹڃ٘ی اق خی٣ ڂ ده قټیځڅ اٸشٽبن ؼاٌز. ٨فؼایی دف 

اق ٨فاټڃٌی ثب ټ٥كی اٰځؽڄ اق ده قټیځڅ چب ٌٱٷ ٴف٨شڅ. اق غڃؼٺ ټی سفویؽٺ. ٌجیڅ ـثب٘ی ٠ٽٷ ټی ٰفؼٺ 

څ سڃ غیبٶ ـڂیب دفؼاقی ټی ٰفؼ ڂ چٻ ِطجز ثب٢ ټی ٌؽ ٰڅ ا٘ال٠بسً ـڂ دفؼاقي ټی ٰفؼ. ٨فڀٵیىی ٰ

 .غٙفڀبٮ ثڃؼ

چیر ڂ٬ز ؼڂوز ڀؽاٌشٻ ثڅ زځیٿ ـڂق ڂ ِجطی ثفٴفؼٺ سب ثػڃاٺ سبـیػً ـڂ اق ٩ِطڅ ـڂقٴبـٺ غٗ ثكڀٻ. 

چځڃقچٻ ڀٽی سڃڀىشٻ ټّیجشی ٰڅ اق ِجطی ٰڅ ٌفڂٞ ٰفؼٺ ؼـٮ ٰځٻ ثڅ غّڃَ ایځٱڅ چیر س٥ییفی ؼـڂڀٻ 

 .اضىبن ڀٽی ٰفؼٺ

 .!٘ال٠بر اڀسبڀی ڀؽاٌشٻ؛ اټب ټی ؼڂڀىشٻ ثب چٽڃپ ؼڂچكاـ ؾغیفڄ ؾچځیٻ ڀجبیؽ ثڅ چٽیٿ ـاضشی ٴبٺ ثفؼاـٺا

 ٰځٻ ټٍڃـر  ثب چف٬ؽټی ٰڅ ـڂی زٽٿ چب ڀٻ ؼاـ ټی ٍٰیؽٺ ټّٽٻ سف ټی ٌؽٺ سب چف زڅ قڂؼسف ثب ٰىی

 زیكی ٴ٩شٻ ټی ـڂیی زڅ ثب اټب ٰفؼٺ؛ ټی ِطجز ټبؼـٺ ثب ثڃؼ ثڇشف ٌبیؽ. ثٍځڃٺ ٌفضی قټیځڅ ایٿ ؼـ  سب

اٌشٻ ثفٴفؼٺ ثڅ زځؽ وبٶ ؼ ـڂ ایٿ ڂاچٽڅ ټؽاڂٺ ؟...ڀؽاٌشٻ ٰڅ ثبٌٻ ؼاٌشڅ ثبیؽ س٥ییفاسی زڅ ڀٽیبؼ؟ یبؼٺ

٬جٷ...ثڅ ـڂقچبیی ٰڅ چیر ڂ٬ز ڀٽیػڃاٺ ٸطٝڅ ای سٱفاـ ثٍٿ... سب ٰی ثبیؽ ؼـٴیفي ټی ٌؽٺ ؟. اٴف ٘ڃ٨بپ 

سب ڀػڃاٺ اقي ؼوز ثٱٍٻ... اڂپ ثبیؽ ؼـٰځبـٺ ثڃؼ سب اڀٵیكڄ  ټی ٨ڇٽیؽ؟. ضبال ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی ثڇبڀڅ ؼاٌشٻ

 .قڀؽٴیٻ ثٍڅ

 .سفن ڂ چفان ٰځٱبي چب ؾچځٻ ـڂ ڀٽی ؼڂڀىشٻ زٙڃـ س١فی٩ً ٰځٻ...ټٿ اق ؾچځٻ ټی سفویؽٺ

ٴڃڀڅ چبٺ اق ڀىیٻ ټالیٽی ٰڅ دڃوز ِڃـسٻ ـڂ ڀڃاقي ټی ٰفؼ یع قؼڄ ثڃؼ. اڀٵبـ چفزی ایٿ ټىیفڂ ټی 

. ټثٷ ټىیفی ٰڅ غڃٌجػشی سڃ قڀؽٴی ټٿ دیً ٴف٨شڅ ثڃؼ...ؼڂ غٗ ټڃاقی ٰڅ چیر ـ٨شٻ اڀشڇبیی ڀؽاٌز

ڂ٬ز ثڅ چٻ ڀٽی ـویؽپ... اق ثسٵی سڃ ٴڃٌٽڃپ غڃڀؽڄ ثڃؼپ...ؼڂ غٗ ټڃاقی...ؼڂ غٗ ټڃاقی...ز٭ؽـ ټ١ٹٻ 

ـیبٔی اِفاـ ؼاٌز ثڅ ټڃاقی ثڃؼپ غٗ چب؛ چٽیٍڅ ثب ٴر ٬فټك ڂ و٩یؽ ټٍػٍّڃپ ټی ٰفؼ. ثٹؽ ثڃؼٺ... اټب 
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ؼـن قڀؽٴی دبن ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ ټش٭بٔی وفٴفٺ ٌؽپ اؼٺ چب ؼڂـڂثفٺ ٌؽٺ سب ایٿ غٗ ټڃاقی ـڂ سب چف خب 

 .ٰڅ ټىیفٌڃپ ټی غڃـؼ اټشؽاؼ ثؽپ

 دىز ثڅ غڃـؼٺ وفٺ ثبال چب ٴځدٍٯ ٸڃڀڅ سٽبٌب اق ثفؼپ ٸؿر ڂ ثڇبـی چڃا اوشٍٽبٺ  ټیڃپ ٨ٱفچب ثیڇڃؼڄ،

 و٩یؽی ٠ٽبـر. ثڃؼ ٴف٨شڅ ـڂ ثب٢ اق ٬ىٽز ایٿ ؼیؽڄ ڃیخٹ ڂ ثڃؼ ٌؽڄ ټػ٩ی چب ؼـغز دٍز ٰڅ ٠ٽبـسی

چبؼڂـي اخف ـیػشڅ ثڃؼپ سب ټبڀٟ ڂـڂؼ ٰىی ثڅ ؼاغٷ ؼڂـ سػفیت ڀیٽڅ ڂ ثڃؼ ٌؽڄ ویبڄ ڀٽبي ٰثی٩ی اق ٰڅ

 .ثٍٿ

ضّبـچبیی ٰڅ ؼڂـي ٍٰیؽڄ ثڃؼپ ڂ اڂپ ڀڃاـچب قـؼ ـڀٳ ا٘فا٨ً زٽٿ چب قـؼ ـڂ خؽا ټی ٰفؼ. ضه 

ی غڃاوز دب ثكاـٺ ثڅ ؼاغٷ ٠ٽبـر ڂ وف اق ٰبـي ؼـ ثیبـٺ؛ اټب ؼـة ثكـٴً ًٌ ٰځدٱبڂیٻ سبقڄ ٌؽ. ؼٸٻ ټ

  .٩٬ٹڅ قڀدیف ٌؽڄ ثڃؼ

ٴڃٌیٻ ـڂ ؼـاڂـؼٺ سب ٠ٱىی اقي ثٵیفٺ...ڂ اڂٸیٿ ٠ٱه ـویؽ ثڅ ِؽسب لوز چب چځفی ٰڅ اق غڃؼٺ ټی 

 ٰڅ ثؽی دك چب ٠زوب سڃڀىشی ټی ٰڅ ثڃؼ ټشفڂٰڅ ثبوشبڀی چب غڃڀڅ ٌجیڅ  ٴف٨شٻ سب ثڅ ٘ڃ٨بپ ڀٍڃپ ثؽٺ.

 یڃڂؼیچبٸ چب ٨یٹٻ سڃ خبؼڂٴفچب ٌؽڄ ڀ٩فیٿ چب غڃڀڅ ٌجیڅ یب...ـ٨شی ٍٰڃـ ٨الپ

ٸت چبٺ ـڂ ٤ځسڅ ټی ٰفؼٺ، ٠الټز ؼڂ ـڂ ثبال ټی اڂـؼٺ یب ٌٱٹٯ ؼـ ټیبڂـؼٺ یب لوز چبیی ٰڅ سڃ غٹڃر 

 .غڃؼټٻ اق وٿ ڂ وبٸٻ غدبٸز قؼٺ ټی ٰفؼ

چب سٱیڅ قؼٺ...ڂ سځؽ سځؽ وٹ٩ی اق ثب٢ ټی ٴف٨شٻ. اق ایٿ ضه غڃة ٰڅ اق ٠ٽبـر سّڃیف ثجز ٰفؼٺ ثڅ ؼـغز 

 .ڂ ضبٶ ثسٵبڀڅ ای ٰڅ یٱؽ١٨ٵی ؼزبـي ٌؽڄ ثڃؼٺ غځؽڄ ٺ ٴف٨شڅ ثڃؼ ڂ ثی ِؽا سڃ ٠بٸٻ غڃؼٺ ټی غځؽیؽٺ

زځؽ ؼ٬ی٭څ ث١ؽ اق ثفغڃـؼ زیكی ثڅ ـڂی وځٳ ٨في چب ڀبغڃؼاٴبڄ ثڅ وٽز ِؽا زفغیؽٺ. اق ؼیؽڀً ټی 

ت ثٍٻ اِال دٍز ؼـغز چب وځٵف ثٵیفٺ؛ اټب ؼیف ٌؽڄ ثڃؼ دفوشبـي قڂؼسف ټٿ ـڂ غڃاوشٻ ټطڃ ثٍٻ... ٤ی

 .ټیڃپ ؼـغز چب ـڂی زٽٿ چب ؼیؽڄ ثڃؼ ٰڅ وفخبي ټشڃ٧٬ ٌؽ ڂ زیكی ثڅ غبڀٽً ٴ٩ز

ټبؼـ ٘ڃ٨بپ زٍٻ چبي ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ. ڀٵبڄ یػیً ثڅ اڀؽاقڄ ای ثڃؼ ٰڅ ثب ایٿ ٨بِٹڅ ټځدٽؽر ټی ٰفؼ. 

 .٫ ٬ّؽ ثٹځؽ ٌؽپ ٰفؼٺٸجػځؽٺ وفؼ ٌؽ ڂ ثی ـټ
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دٍز ټبڀشڃٺ ـڂ ټطٓ ؼـٴیفی ڂ ًٰ اڂټؽپ قټبپ سٱڃڀؽٺ. ټی ؼڂڀىشٻ ثبیؽ خٹڃ ثفٺ ڂ ڀٽی غڃاوشٽٻ 

 ٠فڂنُ سّځ١ی چب ثً ڂ غڃي یب قؼپ ٸجػځؽ ثڅ ټدجڃـ ٌؽپ  زٍٻ سڃ زٍٻ ثڇبڀڅ ثڅ  ڀكؼیٯ سف ثٍٻ ڂ

 سب اڂـؼ ټی ؼٸیٷ خڃـ چكاـ ؼٸٻ. ثڃؼ ٰځځؽڄ ٰف ڀ٩فسً ټڃج...ٰفؼ ټی ٠ٽٷ ٬ڃی چبٺ ضه. ثٍٻ ٌڃچفی ټبؼـ

ټی ٰفؼٺ!. ٬ؽٺ اق ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ سب ثڅ اخجبـ ثڅ وٽشً  اٌشجبڄ ټٿ ڂا١٬ب ٌبیؽ. ٺ ثبڀؽاقڄ چبٺ ضفٰز سڃ ای ڂ٩٬څ

 .ثفٺ. ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ سب ایٿ ټىب٨ز ـڂ ثڅ چفخڃپ ٰځؽڀی ٌؽڄ ٰٻ ٰځٻ

چىز ـڂثفڂ ثٍٻ...یب دٍیٽڃپ ثٍٻ اق  ڀٵبچٻ ـڂ ثڅ چفخب وڃ٪ ټی ؼاؼٺ سب ڀػڃاٺ ثڅ ڀ٩فسی ٰڅ سڃ زٍٻ چبي

 .ـ٨شځٻ

 .!خبیی دٍز وفٌڃپ...ثب ټٱث ڂ سفؼیؽ ؼڂثبـ وفزفغڃڀؽٺ سب ټٙٽئٿ ثٍٻ ؼـوز ؼیؽٺ

٬ٹجٻ زځبپ اق خبي ـیكي ٰفؼ ٰڅ ؾـاسً ـڂ سڃ ؼچځٻ ضه ټی ٰفؼٺ.  .ڀبغڃؼاٴبڄ ټیع قټیٿ ٌؽٺ ڂ ایىشبؼٺ

پ اق ڂاٰځٍٻ ټش١دت ٌؽڄ زڇفڄ ؼـچٻ ٍٰیؽ ڂ ثب ڀ٩ىٻ ثځؽ اڂټؽ ڂ اق ڂضٍز خی٣ غ٩ی٩ی ٍٰیؽٺ. ټبؼـ ٘ڃ٨ب

ِؽا ڀبټ٩ڇڃټی و١ی ټی ٰفؼ ثڅ دفوشبـي ث٩ڇٽڃڀڅ ثفٴفؼڄ سب اڂڀسڅ ٰڅ ټٿ ـڂ ټیع ڂ ڂضٍز قؼڄ ٰفؼڄ ثجیځڅ؛ 

 .!اټب دفوشبـ ثڅ سٽىػف ثب اثفڂیی ثبال ـ٨شڅ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ٌبیؽ ٨ٱف ټی ٰفؼ ثبقی ټیٱځٻ سب ثڅ وٽشٍڃپ ڀفٺ

 ؼـغشی ثڅ دٍز اق ڂ ـ٨شٻ ٠٭ت ٠٭ت اـاؼی ٤یف...ٸفقیؽ ټی ؼیؽڀً اق اٌٱبـا  ڀٻچیر اچٽیشی ڀؽاٌز. ثؽ

ٺ. ؼوشٻ ـڂ دٍز ٸت چبٺ ٴف٨شٻ سب اق ایٿ ٌڃٮ ثڅ یٱجبـڄ ٨فیبؼ ڀكڀٻ...دفوشبـ ٰڅ ٰٻ ٰٻ ـڀٵً ٰفؼ ثفغڃـؼ

 .دفیؽڄ ثڃؼ؛ ـؼ ڀٵبچٻ ـڂ ټش١دت اق ـ٨شبـچبٺ ٴف٨ز ڂ غیفڄ اڂپ ڀ٭ٙڅ ٌؽ...ڀؽیؽي...غؽای ټٿ

ً ـڂ ڀٵبچ  زٍٻ چبي سڃ ثب٢ ټی زفغیؽ سب زیك ٤یف ٘جی١ی ثجیځڅ ڂ اق اغف ثؽڂپ چیر ٠ٱه اٸ١ٽٹی وف ڂ

خبیی ؼاؼ ٰڅ ـڂش اق ثؽڀٻ ثیفڂپ ٍٰیؽڄ ثڃؼ...قپ ڀ٭بة ؼاـ دٍز وفٌڃپ دٍز ؼـغشی ٴفؼپ ٍٰی ٰفؼڄ ثڃؼ 

 .ڂ ڀٵبڄ ټبسً ثڅ ټٿ ثڃؼ...ثی اـاؼڄ قؼٺ قیفٴفیڅ

ثڃؼ. اڂپ ٰىی ٰڅ اڂپ دٍز دځڇڃپ ٌؽڄ ثڃؼ ٜبچفا ټی غڃاوز ټٿ ـڂ  ٌجیڅ اـڂاش وفٴفؼڂپ ثڇٻ غیفڄ ٌؽڄ

ثڅ ٍٰشٿ ثؽڄ. ثڅ ٬ؽـی دبچبٺ وىز ٌؽ ٰڅ ـڂی قټیٿ ثب قاڀڃ ا٨شبؼٺ. ِؽای ټبؼـ ٘ڃ٨بپ ڂچٻ ـڂ ثیٍشف ټی 

ٰفؼ. ڀبٸڅ ڂ اِڃاسی ٰڅ ؼـ ټیبڂـؼ. اټب ټٿ ثی سڃخڅ ثڅ ثی سبثیً ثی سبة سف ڂ ـڀٳ دفیؽڄ سف ثڅ اڂپ وبیڅ ٌڃٺ 

 .یفڄ ٌؽڄ ثڃؼٺغ
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وفٺ سیف ٍٰیؽ...٠ٕالسٻ ټځ٭جٓ ٌؽ ڂ ؼـؼ ڂضٍشځبٰی سڃاٺ ثب ٨فیبؼ خی٥ی سڃ ټ٥كٺ دیسیؽ. سّڃیفي سبـ ٌؽ. 

 .دفوشبـ ـڀٳ دفیؽڄ زفظ ـڂ ٠٭ت ثفؼ ڂ ثڅ وف٠ز ڂٸیسف ـڂ ضفٰز ؼاؼ

 .ؼوشی ثڅ ٴٹڃٺ ثفؼٺ ڂ ڀبٸڅ ای وف ؼاؼٺ...ڀجبیؽ ټی ـ٨شٿ...اضىبن غ٩ٵی ټی ٰفؼٺ

ف٨شٵی ٠ٕالسٻ ا٨شبؼپ ـڂی قټیٿ ڀٻ ؼاـ ـڂ ٨ڇٽیؽٺ ڂ سیفٴی زٍٻ چب ڂ ؼڂیؽپ قڀی ڀ٭بة ؼاـ وفٌؽڄ ڂ ثب ٴ

 .ٰڅ ثڅ ٘ف٨ٻ ټیڃټؽ

******* 

 ٨فڀٵیه...؟ ٨فڀٵیه ٠كیكٺ ِؽاټڃ ټیٍځڃی.؟_

اڂا ِؽاي اٌځبوز ٰڅ زٍٻ ثبق ټیٱځٻ ڂ سّڃیف ـڀٳ دفیؽٺ ـڂ سڃ خ٩ز زٍٻ ټٍٱی ټیجیځٻ. ٸجػځؽڄ ټطڃی 

 .ټیكڀڅ

 ٠كیكٺ...چٽیٍڅ ایځ٭ؽـ غڃي غڃاثی؟ وب٠ز غڃاة _

ؼوشً ـڂ اق قیف وفٺ ثیفڂپ ټیٱٍڅ. ټځٳ ٸطٝڅ ای ثڇً غیفڄ ټیٍٻ ٰڅ ثب ٬ؽٺ چب سفویؽڄ ؼٸجف ٰڅ اق 

 ...دٍز ٌڃڀڅ چبي ثیفڂپ ټیكڀڅ چٽڅ زیكـڂ ثڅ یٱجبـڄ ثڅ یبؼ ټیبـٺ. سٍځح ٰفؼڄ ثڃؼٺ اق ؼیؽپ اڂپ...اق اڂپ

ڂثبـڄ دٍز دؽـي دځڇبپ ټیٍڅ ڂ ټٿ ڀٵبچٻ ثڅ وٽشی غٍٯ ټیٍڅ ثڅ وف٠ز اق خب ټیذفٺ ٰڅ ؼٸجف ثب خی٣ ؼ

 .ٰڅ چیر اثفی اقي ڀجڃؼ

 .ټیٱځٻ  اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ټیؽٺ ڂ اق وڃقي غٍٱی ٴٹڃٺ ڂ ١٘ٻ سٹع ؼچځٻ ِڃـر خٽٟ

 ضبٸز غڃثڅ؟_

ِؽاي ڀٵفاپ ثڃؼ. ثڅ وٽشً زٍٻ زفغڃڀؽٺ. ټٍٱڃٮ ڂ ثب ڀٵفاڀی زٍٽً ثڅ اڂپ ڀ٭ٙڅ ڂ ټٿ ټی زفغیؽ 

زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. ضؽن ټیكؼٺ ثؽڂڀڅ سٍځح ٰفؼٺ یب....یب چفزیكی ٰڅ اق سفوٻ ؼٸجفٺ ثب 

 .ڀًءر ټی ٴف٨ز. ٌبیؽچٻ دفوشبـ ټبؼـي زیكی ٴ٩شڅ ثڃؼ ٰڅ ث١یؽ ټی ؼڂڀىشٻ ثػڃاؼ ضف٨ی ثكڀڅ
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ز سب و١ی ٰفؼٺ ٸجػځؽ ثكڀٻ ڂ غڃثٽی اق ؼچځٻ غبـج ثٍڅ. زځؽ ٸطٝڅ ای ټٱث ٰفؼ ڂ ؼـ اغف قیف ثبقڂٺ ـڂ ٴف٨

 .ثٹځؽٺ ٰځڅ

 .ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی غیه ٌؽی...ڀٽیػڃاٺ وفټب ثؽسفی ثػڃـی _

 .قیف ثبقڂٺ ـڂ ٴف٨ز ؼٸجفٺ ثڅ س٭ٹیؽ اق اڂپ ؼوشٻ ـڂ ثب اضشیبٖ ٴف٨ز... ٸجػځؽی قؼٺ

 ...دبٌڃ ټیفیٻ ؼٰشف_

 ڂ ثٍڅ دځبچٻ ڃڀڅثش  ټ٭بثٹٻ قاڀڃ قؼڄ ثڃؼ. ټی سڃڀىشٻ ـڂ دب ثڅ ایىشٻ؛ اټب اضشیبج ثڅ سٱیڅ ٴبڄ ؼاٌشٻ ثڅ ٰىی ٰڅ

ـ ٰځڅ...ز٭ؽـ غڃةِ ٰڅ ایځدبوز. چفؼڂ چٽكټبپ ثٹځؽ ٌؽیٻ. ؼوشً ؼڂـ ٌڃڀڅ چبٺ ټطٱٻ ؼڂ اقٺ ـڂ سځً ایٿ

 ټطڃی ٸجػځؽڄ ضىبؼسً ایٿ اق چفؼڂ. ٴ٩ز "ثبثبیی" چبي ؼوز ثفؼپ ثبال ثب  ٌؽ. ؼٸجف ڀ٫ ڀ٭ی ٰفؼ ڂ

 .قؼیٻ

سٱیڅ قؼڄ ثی خڃپ ٬ؽٺ  ثڇً ٬ؽٺ ټٿ چٻ ثب یڅ ضفٰز ثٹځؽي ٰفؼ ڂ ـڂی ؼوز اقاؼي ٴؿاٌز. ثب اڂٸیٿ

 .ثفؼاٌشٻ. زځؽثبڀیڅ ای ثیٍشف ٘ب٬ز ڀیبڂـؼ ڂ ثب ڀٵفاڀی اق ضبٶ ڂ ـڂقِ ټىٱڃر ڂ ټبسٻ دفویؽ

 زفا اڂټؽی ایٿ وٽز ثب٢...٨ٱف ڀٱفؼی ڀٵفاڀز ټیٍٻ؟ _

ؼوشی دٍز ٴڃڀڅ ٺ ٍٰیؽٺ ڂ و١ی ٰفؼٺ ڀٵبڄ ٰڃسبچی ثڅ وفخبي ثځؽاقٺ؛ چٽیٿ ٰڅ ؼڂثبـڄ ټٙٽئٿ ٌؽٺ 

 .ڀیىز ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ. زیكی ٌجیڅ اڄ ڂ ڀبٸڅ اق ٸت چبٺ ثیفڂپ قؼ

 زفا زیكی ڀٽیٵی؟ _

_... 

 ڀٱځڅ چڃا ایٿ ثب٢ سڃاٺ ٴف٨شڅ؟ _

 ٸت ڂ زٍٻ اق  اٌبـڄ ي ؼ٬ی٭ب ثڅ اڂپ غڃڀڅ ټشفڂٰڅ ثڃؼ...ټځٳ ڀٵبچً ٰفؼٺ...ټش٩ٱف ثب ٸطٿ ٌیٙڃڀی ٰڅ

 :ٴ٩ز ٌؽ ڀٽی ثفؼاٌز زیكی غځؽڂڀً چبی

 !ز ایٿ ٬ىٽز ثب٢ ټیٵیفسز..! ده ـاوز ٴ٩شڅټڇفقاؼ ټی ٴ٩_
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٠ّجی زٍٻ ـڂچٻ ٨ٍفؼٺ... ضڃِٹڅ ټىػفڄ ثبقی چبي ـڂ ڀؽاٌشٻ چځڃقچٻ ټی غڃاوشٻ ٨فاـ ٰځٻ یب ٴڃٌڅ 

ای سٽبٺ ټطشڃیبر ټ١ؽڄ ٺ ـڂ غبٸی ٰځٻ. ؼوز ڂ دبٺ ټی ٸفقیؽ ڂ ٠دیت ٘ڃ٨بپ ټشڃخڅ ایٿ ٸفقي ڀٍؽڄ ثڃؼ 

 .ڄ ای ثڇً قؼٺیب ثڅ ـڂٺ ڀٽی اڂـؼ. ٸجػځؽڄ ٰح ڂ ټىػف

ڂا١٬ب ٨ٱف ټی ٰفؼ ثب ـټكی ضف٦ قؼپ ثڅ خبیی ټیفوڅ. ڀٽیؽڂڀٻ زفا وفٺ ـڂ ثڅ خىشدڃ اڂپ قپ ثیٿ ؼـغز 

 .ثبال ثفؼٺ

 !٨٭ٗ یڅ ؼیڃڂڀڅ ټیشڃڀڅ ـڂ قټیٿ ڀٻ ؼاـ ثػڃاثڅ _

 :ثب ٤فٌی ٰڅ ڀبٌی اق غٍٻ ڂ ثی ٘ب٬شیٻ ثڃؼ ٴ٩شٻ

 ...٘ڃ٨بپ غڃاچً ټیٱځٻ سٽڃټً ٰٿ_

_ 

 .څ ټځٻ ٰڅ ثب سڃ ایځدب اڂټؽٺ...ټیجیځی ضڃِٹڅ ڀؽاـٺـاوز ټیٵی ؼیڃڀ_

ثی "...دفغځؽڄ ای ٴ٩ز ڂ ؼٸجف چیځی اق ایٿ غٍٻ ٍٰیؽ. ثڃوڅ ٰڃسبچی ثڅ وفي قؼ ڂ زڅ "ثبٌڅ ثبٌڅ"

قټكټڅ ٰفؼ. ٨٭ٗ ټی غڃاوز ټٿ ـڂ ؼوز ثځؽاقڄ...ټٙٽئځٻ ټی ؼڂڀىز ثیٿ زٽٿ چب غڃاثیؽڀٻ ٤یف  "٠ّبثی

 .!ٺ ثذفوڅ سب ضىبن ڀٍٻ یب ٌبیؽچٻ سف٨ځؽي ثڃؼ٘جی١یڅ...٨٭ٗ ڀٽی سڃڀىز ټثٷ اؼ

اغٻ ٰفؼڄ ثب ضبٸی ؼا٤ڃپ اقي ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ...٘ڃـی ٰڅ ټشڃخڅ ؼٸػڃـیٻ ثٍڅ. ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی ټٕطٯ 

 .ؼوشً ٌؽڄ ثڃؼٺ. ڀكاٌز اقي ٨بِٹڅ ثٵیفٺ ڂ ټثٷ ثك اق ٴفؼڀٻ ٴف٨ز

  .ټٵف ټٿ ټیكاـٺ سڃ ٬ڇفٰځی؟ ثیب ایځدب ثجیځٻ _

 .ڀؽٺ ٰڅ ثب ثڃوڅ ای ثڅ وفٺ ڀفټٻ ٰفؼزٍٻ اثفڂی ڂاوً ـ٬ّڃ

 ٨٭ٗ ثٵڃ زفا اڂڀدب ثڃؼی؟ ضبٸز ثؽ ٌؽڄ ثڃؼ؟_

چٽیځٻ ٰٻ ثڃؼ...اق زیكی ٰڅ ؼیؽڄ ثڃؼٺ ثٵٻ!. زٍٽی سڃ ٰبوڅ زفغڃڀؽٺ ڂ ثفای ټځطف٦ ٰفؼپ ؾچځٻ ڂ ضبٸی 

 :ٰفؼپ ثی ـثٙیً ثڅ ضبٸٻ، ٴ٩شٻ
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 !...غڃڀڅ ٬ٍځٵیڅ _

 .ڂپ ٨فوشبؼپ ٰال٨ٵیً ثڅ سبییؽ وفی سٱڃپ ؼاؼثبڀیڅ ای ثب ضجه ڀ٩ىً ڀٵبچٻ ٰفؼ ڂ ثب ثیف

 ایځدب ټبٶ غڃؼٌڅ؟_

اِال ٬ّؽٺ ایٿ ڀجڃؼ ؼٸیٷ ٤ٍٻ ـڂ ثؽڂڀڅ یب س١دت ڂ ٰځدٱبڂی دځڇڃڀڅ ي ـڂ ثفڂق ثؽڄ. اڂپ قپ ثفای 

 .چٽیٍڅ ثبیؽ ټػ٩ی ټیٽڃڀؽ

ڀیىشٿ ایٿ غڃڀڅ  ڀڅ ؼڂوبٶِ اخبـڄ ٰفؼڄ... ټڇفقاؼ ثیٍشف ضٱٻ ڀٵڇجڃپ ایٿ غڃڀڅ ـڂ ؼاـڄ سب ټؽسی ٰڅ ټبٸٱبي_

 .غبٸی ڀجبٌڅ

 ټبٸٱبي! زځؽ ڀ٩ف دیؽا ټیٍٿ اق ایٿ ثب٢ ؼوز ثٱٍٿ؟_

  .ٸجػځؽی ثڅ ایٿ چیدبپ سّځ١یٻ قؼ...اوشفن ڂ ضبٌب ٰفؼڀٻ ـڂ ټی ٨ڇٽیؽ

یٱی اق ټبٸٱبي ایځدب ڀیىز...اڂپ یٱی ؼیٵڅ ٺ ټیٵٿ سڃ غڃڀڅ ادبـسٽبڀی قڀؽٴی ټیٱځڅ ڂٸی ضبٔف ڀیىز _

 .ایځدب ثفٴفؼڄ

ڀٽی غڃاوز اق ؼاوشبپ قڀؽٴی ٰىی ضشی ثڅ ٜبچفچٻ ټٍشب٪ ڂ چیدبپ قؼڄ ثڅ ڀٝف ثیبٺ. اټب ثب اِال ؼٸٻ 

 .زٍٻ ڂ اثفڂ ڂ ٸطځی ٰڅ ټش١ٹ٫ ثڅ ټٿ ڀجڃؼ چیدبڀٻ ـڂ ڀٍڃپ ټی ؼاؼٺ

ؼٸجف ثب ٰځدٱبڂی ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ...ثسڅ چٻ ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼ ټٍځٳ ټیكڀٻ. ؼوز ؼـاق ٰفؼٺ ڂ ٴڃڀڅ ټػٽٹیً ـڂ 

ڇڃیی غٻ ٌؽ سب ث٥ٹً ٰځٻ. ټش١دت زٍٻ سڃ زٍٻ اق ایٿ ٰبـي ثڅ غځؽڄ ٍٰیؽٺ ٰڅ اق ِٽیٽیز ی

 :ا٨شبؼیٻ...ټثٷ دؽـي ٨٭ٗ ټځشٝف یڅ اٌبـڄ ثڃؼ. ؼـضیځی ٰڅ ؼٸجفڂ اقي ټی ٴف٨شٻ ٴ٩شٻ

 ټٿ ٰڅ غیٹی غڃٌٻ اڂټؽ اق ایځدب...ضی٧ ڀیىز ثب غڃڀڅ ادبـسٽبڀی ټ٭بیىڅ ثٍڅ؟ _

_... 

 .ڀٽیشڃڀٻ ؼـٍٰڃپ ٰځٻ_

 .ٻ ڂ اٴف ؼـ سڃاڀٻ ثڃؼ ؼڂدب ٬فْ ټی ٴف٨شٻ ڂ چفزڅ قڂؼسف ٨فاـ ټی ٰفؼٺټثٷ زی ؼـڂ٢ ټی ٴ٩ش
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 .ث١ٕیب اق غڃٌجػشی قیبؼ ڀٽیؽڂڀٿ زیٱبـ ٰځٿ ٠كیكٺ _

 .ثڇً سٱیڅ قؼڄ ٸت چبٺ ـڂ ـڂی وف ؼٸجف ٴؿاٌشٻ. ٰی ټی سڃڀىز س١فی٧ ؼـوشی اق غڃٌجػشی ؼاٌشڅ ثبٌڅ

 .چٽیٿ ٰڅ ټ٭بثٷ ٠ٽبـر ـویؽیٻ ٘ڃ٨بپ دفویؽ

 ـ ؼ٠ڃسٽڃپ ٰفؼ اټب ټٿ ٴ٩شٻ اڂٶ ثبیؽ ثبسڃ ټٍڃـر ٰځٻ....ؼٸز ټیػڃاؼ ؼ٠ڃسٍڃ ٬جڃٶ ٰځیٻ؟ټڇفقاؼ ڀڇب_

ٸجػځؽی ثڅ اضشفاٺ دٍز خٽٹڅ ي قؼٺ ثب اڂپ خٽ١ی ٰڅ اغفي ثىز ٬ځؽٺ ثبال دبییٿ ٌؽ. اټب ٠ٽفا ټی 

 :سڃڀىشٻ زځؽوب٠ز ؼیٵڅ سڃ ایٿ ثب٢ ثٽڃڀٻ ٸجػځؽڄ ٘ڃٶ ڂ ؼـاقی قؼٺ ڂ ٴ٩شٻ

 .!ثڅ غڃؼټڃپ ثبٌیٻ ٠كیكٺ ثڇشفڄ اټفڂق ټش١ٹ٫_

ؼ ٰڅ ثڃ ٴڃیب ٬ؽـی ثڅ ٸطځٻ...ثٵٻ ؼـڂ٢  ٸجً ـڂ اق ؼاغٷ ٴبق ٴف٨ز سب ڀػځؽڄ...ټٿ ثځؽـر ټی سڃڀىشٻ غڃة

  .ثڇً ٨ڇٽڃڀؽ چفزڅ قڂؼسف ٌفر ـڂ ٰٻ ٰٿ ٰڅ غیٹی ٰبـ ؼاـٺ

 :پ ؼاؼڂ ٴ٩زغځؽڄ ثٹځؽ ڂ وفغڃٌبڀڅ ای ٰفؼ. چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثڅ اق دٹڅ چب ثبال ټیف٨ز ټشبو٩ٻ وفي ـڂ سٱڃ

 !ثبٌڅ ٠كیكٺ_

 .ضبال چی سځؽ سځؽ ثب یٯ ٰٹٽڅ ٨طً ثڅ چٻ دبن ټی ؼاؼیٻ...غځؽڄ ٺ ٴف٨شڅ ثڃؼ

**** 

چٽیٍڅ و١ی ټیٱځی اس٩ب٬بر ثؽ ـڂ غیٹی قڂؼ ٨فاټڃي ٰځی؛ اټب چٽیٿ ٰڅ ثڅ غڃؼر ٬ڃٶ ټیؽی ؼیٵڅ ثڇً 

 ٨ٱف ڀٱځی ثب یٯ سٹٵف ټیجیځی اق غڃؼر دفویؽی....زفا ټٿ؟

ثڅ خبی ٰىت سدفثڅ سڃ ثبڂـر ٴځدځؽپ اس٩ب٬بر ثؽ ټبٶ چٽىبیڅ وز...! سفثیشی ٰڅ چیر  ٌبیؽ زڃپ چٽیٍڅ

ڂ٬ز یبؼټڃپ ڀؽاؼ زٙڃـ اق ده سفن ڂ ټٍٱالسٽڃپ ثفټیبیٻ ڂ ثب یڅ ٩٘ٹٯ غؽا ثڇً ِجف ثؽڄ یب 

غڃٌجطبٸً اڂج چٽؽـؼی ڂ ثفغڃـؼټڃپ ثڃؼ...چیر ڂ٬ز ڀٽیشڃڀی غڃؼر ـڂ قپ ثی ؼ٨بٞ یب ټفؼ دیځڅ ثىشڅ 

 !...ثؽڂڀی سب ټٍٱالر قڀؽٴیز ثبڂـ دؿیفسف ثٍٿ سب یٯ سدفثڅ ـڂ ؼڂ ثبـ سٱفاـ ڀٱځی چٽىبیڅ
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چځڃق ثب سٽبٺ ١ٌبـچب غٍڃڀز ٠ٹیڅ قڀبپ یب ٰٽذیٿ چب ضٽبیشی قپ چب قیبؼی دیؽا ټیٍٿ ِجص ٰڅ زٍٻ ثبق 

ڀز ڂ ٜٹٻ ټیٱځٿ ٸجی ټشڃـٺ یب ٴڃڀڅ ای وفظ ؼاـپ؛ اټب چفؼڂ ټیشڃڀڅ سدفثڅ ټش٩بڂسی ثبٌڅ ټڇٻ ؼیؽی ٰڅ غٍڃ

ـڂ س١جیڅ ټیٱځڅ... دبٮ ٰفؼپ ِڃـر ټىئٹڅ ثب ١ٌبـچب ؼڂ غٙی یب زځؽ وٙفی ٰڅ دٍشً چیر ؼـٮ ڂ سدفثڅ 

ای ڀیىز. چیر زفایی دٍز اخجبـ سٿ ٨فڂٌی قپ چٽىبیڅ اق ٨٭ف ڀیىز.... یب قڀی ٰڅ ثبـچب وٱڃر ڂ ټ٭بڂټز 

ؼ چٽىفی ٰڅ قیف ٨ٍبـ ا٬شّبؼ ٰٽف ټیٱځڅ ؼـ ثفاثف زٍٻ ٰٽجڃؼي ثفای ض٩ٛ غبڀڃاؼڄ ڂ اثفڂي یب سىٱیٿ ؼـ

غٻ ٰفؼڄ. ٌبیؽ چٽیٍڅ ١ٌبـ ڂ دبٮ ٰفؼپ ِڃـر ټىئٹڅ وبؼڄ سفیٿ ـاڄ ضٷ ثبٌڅ...ضؽا٬ٷ ثفای خڃاټٟ ٠٭ت 

 .ا٨شبؼڄ ای ٰڅ وفٴفټی یٱی ؼڂـڂقٌڃپ ٴڃڀڅ وفظ قپ چٽىبیڅ وز ثفای ٨فاټڃٌی ٰؽـی ټٍٱالسٍڃپ

بـچب ؼاٌشٻ...! غٗ قؼپ ِڃـر ټىئٹڅ! ؼڂـ قؼپ اؼٺ چب ټٿ چٻ ټىشثځب ڀجڃؼٺ... دشبڀىیٷ سٱفاـ یٯ سدفثڅ ـڂ ث

 ...ا٘فا٨ٻ

٨ٱف ټی ٰفؼٺ ثب ڂخڃؼ ؼٸجفڂ ٘ڃ٨بپ ز٭ؽـ ـاضز ټیشڃڀٻ ثب ټٍٱٹٻ ٰځبـ ثیبٺ...٨ٱف ټی ٰفؼٺ ثب یڅ چٻ ا٤ڃٌی 

یب ٌت سب ِجص ٰفؼڀی ؼـٰځبـي چٽڅ زیك ـڂ اق یبؼ ټیجفٺ یب چٽڅ زیك سبقڄ ټیٍڅ...اټب ٌفڂٞ ټبخفا اق اڂڀدبیی 

ثڃؼ ٰڅ ټٿ زیكی یبؼٺ ڀٽیڃټؽ... ثیٿ اس٩ب٬بر قڀؽٴیٻ ٴځٳ ڂ ٴیح ثڃؼٺ...ثڇبڀڅ ای ٌؽ سب یٯ سدفثڅ ـڂ ثبـچب 

 .سٱفاـ ٰځٻ. ٌبیؽ اڀٵبـ چفزی قټبپ دیً ټی ـ٨ز ایٿ سځٵځبچٻ ثیٍشف ټی ٌؽ

 ؼڂ ـڂق ؼـ ٰځبـچٻ قیف یٯ و٭٧ وذفی ٰفؼیٻ. ؼڂ ـڂق اق قڀؽٴی ټٍشفٰٽڃپ. ٘ڃ٨بپ اٌذكی ټی ٰفؼ...ټی

غڃڀؽ، ټی غځؽیؽ ڂ ٴبچی چٻ ثب ؼغشفًٰ غڃي ټی ٴؿـڂڀؽ. ـڂڀؽی ٰڅ ٌبیؽ ثبـچب ثؽڂپ ټٿ سٱفاـ ٌؽڄ ثڃؼ؛ 

 .اټب ایځجبـ غځؽڄ ثڅ ٸت چب ټٿ چٻ ټی اڂـؼ. اـاټٍی ٰڅ چٽیٍڅ اـقڂي ـڂ ؼاٌشٻ

فیؽ. ؼڂ ټیكؼیٻ سب اغف ٌت...ثڅ ثڇبڀڅ دیبؼڄ ـڂی... دبـٮ ٴفؼی ڂ غ ثیفڂپ ؼڂ ـڂق ـان وب٠ز ټ١یځی اق غڃڀڅ

 .ـڂق ثڅ ؼڀجبٶ یٯ وبیڅ، ؼڂٌبؼڂًٌ، ٬ؽٺ قڀڃپ ٸجػځؽڄ چب قڂـٰی ټیكؼ

٘ڃ٨بپ ڀٽی ؼیؽي؛ اټب ټٿ ؼڂوڅ ثبـی ثیٿ خٽ١یز ثب چٽڃپ ڀٵبڄ یع قؼي ؼیؽٺ. ڂضٍشځبٮ ثڃؼ؛ اټب اڀٱبـ ڂ 

ڀبؼیؽڄ ٴف٨شٿ چفزیكی ـاڄ ضٹی ثڃؼ. زڇٷ ڂ چٍز وب٠ز قټبپ ثفؼ سب ثػڃاٺ قڀی ڀ٭بة ؼاـی ٰڅ وبیڅ ثڅ 

وبیڅ ؼڀجبٸٻ ثڃؼ چٕٻ ٰځٻ ڂ ڀىجز ثڇً ثی س٩بڂر ڂ غڃؼؼاـ ٠ٽٷ ٰځٻ سب ضبال ثب ٸجی غځؽڂپ ڂ اق سڅ ؼٸی 

 .ث١ؽ یٯ ټبڄ ټفغّی ټ٭بثٷ ایځڅ ثڅ ایىشٻ ڂ ټ٭ځ١څ ٺ ـڂ ؼـوز ٰځٻ
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ِؽای ڀ٫ ڀ٫ ڂ ثی ضڃِٹٵی ؼٸجفڂ ټی ٌځیؽٺ ٘ڃ٨بپ ثڅ قڂـ ټی غڃاوز ثیؽاـي ٰځڅ سب ثب غڃؼټڃپ ٌفٰز 

ـڂ ڀؽاٌشیٻ ثىذفیٽً. ٘ڃ٨بپ ثؽسف اق ټٿ ثی ٰه سف ثڃؼ. چفزی ٺ اِفاـ ٰفؼڄ ثڃؼٺ سب یٯ ثجفیٽً. خبیی 

ـڂق ؼیٵڅ ټفغّی ثڇٻ ثؽڄ ـأی ڀٍؽ دبٌڃ سڃ یڅ ٩ًٰ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂٜی٩څ ټٿ ڀیىز ڂ ؼڂوز ڀؽاـڄ ثڅ غب٘ف 

  .ثسڅ اڂپ اق ٰبـٺ ثیڃ٨شٻ

ضدیٻ ؼچځؽڄ...ټیػڃاوشٻ ٌجیڅ سبقڄ  ـل ٰٽفڀٳ ِڃـسی ثڅ ٸت چبٺ قؼٺ ثب غٗ زٍٻ ثبـیٱی. ټمڄ چبټٻ ـیٽٷ

٠فڂن چب ؼیؽڄ ثٍٻ...چفز٭ؽـ ٰڅ اڂپ چب ٨ٱف ټی ٰفؼپ زځؽوبٸی اق قڀؽٴی ټٍشفٰٻ ٴؿٌشڅ...! اټب ټڇٻ ؼٶ 

 .غڃؼٺ ثڃؼ

 اڀٵیكی ضیفر ٘فق ثڅ اثفڂچبٺ. ٌؽ ثٹځؽ یٱجبـڄ  "ټیٍڅ ٰڅ ِجص"ؼوشی ثڅ ټ٭ځ١څ ٺ ٍٰیؽٺ ٰڅ ِؽای اچځٳ 

 ټی ٰڅ ای ِطځڅ اق. قؼٺ ثیفڂپ ٰځدٱبڂی ثب...! ڀڃثفڄ ثٍڅ ٌفڂٞ اچځٳ ایٿ ثب ِجص اڂٶ. دفیؽ ثبال غځؽڄ ثب

ڄ. سڃ اڂپ ٰز ڂ ٌٹڃاـ ق٤بٶ وځٵی ڂ سیخ ـوٽی ٬ف ؼاؼپ ثب ؼغشف غڃاة غځؽ قیف قؼٺ اڀ٩دبـ ضؽ ؼـ  ؼیؽٺ

اٸڃؼي ٌٱبـ ٸطٝڅ چب ثڃؼ!. ؼٸجف ـڂ ـڂی ؼوشً ٴؿاٌشڅ ثڃؼ ڂ ؼڂڀ٩فی ؼڀه ټیف٨شٿ...اڂپ یٱی ؼوز اقاؼي 

 .ـڂ ثب ؼوز ٰڃزٹڃ ؼٸجف ضفٰز ټی ؼاؼ ڂ دبچبي ـڂ چٽبچځٳ ٰح ڂ ـاوز ټیكاٌز سب ثڅ ـیشٻ ٌبؼ اچځٳ ثیبؼ

 .ٴڃٌیٻ ـڂ اق سڃ خیجٻ ثفؼاٌشٻ سب اقٌڃپ ٨یٹٻ ثٵیفٺ

 "...٘ڃ٨بپ"ِؽاي قؼٺ...

ٿ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ چٽیٿ ٰڅ ټشڃخڅ ؼڂـثیٿ ٴڃٌیٻ ٌؽ ثب ِؽا ثٹځؽ ثب ٸڃؼٴی ٌفڂٞ ثڅ غڃڀؽپ ٰفؼ...غؽای ټ

    .ایٿ ټفؼ اوش١ؽاؼ ٠دیجی سڃ وفٴفٺ ٰفؼپ ثسڅ چب ؼاٌز

 ِجص ٰڅ ټیٍڅ"

 ټبټبپ ټثٷ چٽیٍڅ

 قڂؼ اق غڃاة دب ټیٍڅ

 ثبثب ـ٨شڅ غیبثڃپ

 ثفاټڃپ ثػفڄ ڀڃپ
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 ٰفڄ، ٠ىٷ، ټفثب

 " ڀڃپ ٴفٺ سب٨شڃپ

ڇً اق ٌؽر غځؽڄ ؼوز چبٺ ٰح ټی ٌؽ. ؼٸجف ټش١دت اق ـ٨شبـ دؽـي ثب غځؽڄ ڂ ٬یب٨څ ثبڀٽٯ ڂ د٧ ؼاـی ث

غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ. ٘ڃـی ثڇً ڀٵبڄ ټی ٰفؼ ټٙٽئځب اٴف قثڃپ ؼاٌز ثی ـڂؼـثبیىی ثڇً ټی ٴ٩ز دؽـ ټٿ 

 .ؼیڃڂڀڅ ٌؽی؟ اق وځز غدبٸز ثٱً

" 

 ټٿ ثیؽاـٺ اټب سڃڂ ـغشػڃاثٻ

 ٠فڂوٱٻ ٰځبـٺ

 ټبټبپ ټیبؼ اسب٬ٻ

 ټیٵڅ ٠كیك ڀبقٺ

 ِجص ٌؽڄ ثٹځؽ ٌڃ

 آ٨شبة قؼڄ ثبال

 ؼوشٽڃ سڃڂ ضڃْ ټی ٌڃـٺ

 ؼ ټی دڃٌٻٸجبوٽڃ قڂ

 ټبټبپ ڂ ثبثبـڂ ټی ثڃوٻ

 ټیٵٻ ثڅ اڂڀب والٺ

" 

ؼوشً ـڂ ثڅ ٘ف٨ٻ ؼـاق ٰفؼ...دیٍځڇبؼ ـ٬ُ ټیؽاؼ! اڂٶ ِجص اڂپ چٻ ثب ټبڀشڃ ټ٭١ځڅ ڂ اچځٳ ِجص ٰڅ 

 !ټیٍڅ!...اڂده..؛ ټٿ چیسیٻ ٘جی١ی ڀجڃؼ...! ضشی دیٍځڇبؼ ـ٬ُ چٽىفٺ
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اچځٵً ټٿ ڀجڃؼٺ! ٴڃٌیٻ ـڂ ـڂی ټیك سځٝیٻ ٰفؼٺ ثڅ ڀٝف ایٿ دٍځڇبؼ خځشٹٽځؽاڀڅ ټیڃټؽ. ضشی اٴف ټٕٽڃپ 

 .ڂ ثب ٴف٨شٿ ؼوشً ؼـغڃاوشً ـڂ ٬جڃٶ ٰفؼٺ

 آی ثسڅ چب، آی ثسڅ چب"

 ایځڃ ثؽڂڀیؽ ٌٽبچب

 ثڇشفیٿ ؼڂوشڇبی ټب

 ټبټبپ ڂ ثبثبپ

  ټبټبپ ڂ ثبثبپ

بپ ٴ٩شٿ ڀجٓ ثب ٴ٩شٿ ټبټبپ ثڅ ٘ف٦ ټٿ اٌبـڄ ٰفؼ. ٬ځؽ غڃڀٻ ثبال ـ٨ز ڂ ڀبغڃؼاٴبڄ ٬ٹجٻ اق ایٿ ټبټبپ ټبټ

 .ثڃؼ ٌؽڄ خؽی زیك چٽڅ. قؼ ای ثڃوڅ ؼوشٻ ثڅ ڀفٺ ڂ ٰفؼ اضشفاٺ اؼا غیك ڀیٽڅ ٰٽی ټ٭بثٹٻ  ٴف٨ز. ؼغشفِ ټٿ!

ف ـیشٽی ؼوز چبټڃپ چؽایشٽڃپ ټی چ ثب ٰڅ ڀ٩فی وڅ ؼایفڄ. ڀٍىز  ؼوز ؼٸجفـڂ ٴف٨شٻ ؼوشً ـڂی ٰٽفٺ

ڂ ٨ڇٽیؽٺ. ؼوز ؼٸجف ـڂ ڂٶ ٰفؼٺ ڂ قیف ٰفؼ. ٘ڃ٨بپ ؼوشً ـڂ ثبال اڂـؼ ڂ ؼوز اقاؼٺ ـڂ ٴف٨ز. ٬ّؽي ـ

 .ؼوز ثٹځؽ ٌؽڄ اڂپ زفغی قؼٺ ڂ ـڂی ؼوز ٘ڃ٨بپ اق دٍز ٨فڂؼ اڂټؽٺ

ؼٸجف خی٥ی اق غڃٌطبٸی ٍٰیؽ اق ضفٰشٻ غڃًٌ اڂټؽڄ ثڃؼ. ؼوشً ثڅ ټ٭ځ١څ ٺ ـویؽ ڂ ثب ٍٰیؽپ یٱجبـڄ   

٭ؽـ ثب ثؽثػشی خٽ١ٍڃپ ي ٴیفڄ ټڃچبٺ ثبق ٌؽ ڂ ټڃچبٺ ڂق ـڂ ٌڃڀڅ چبٺ ـیػز... ٠ڃٔی!. ټیؽڂڀىز ز

 .ٰفؼٺ

ٸجػځؽڄ ثؽخځىی قؼ چٽیٿ ٰڅ ټی غڃاوز ؼوشً سڃ ټڃچبٺ ثفڄ سب دفیٍڃپ سفٌڃپ ٰځڅ ـڂی ټجٷ 

دفیؽٺ....اثفڂیی ثبال اڀؽاغشٻ. ؼوشً ـڂ چڃا غٍٯ ٌؽ ڂ٬شی ؼیؽ ثڅ سځڇبیی ثب ثبال دبییٿ ٌؽپ ٰٽفڂ دبییٿ سځڅ 

ٍڃڄ چبیی ٰڅ ثب چف زفغً ٘ڃ٨بپ ـڂ ثڅ غځؽڄ ڂ ٺ ٌفڂٞ ثڅ ـ٬ّیؽپ ٰفؼٺ. ٰٽی ثؽخځىی چٻ ثٹؽ ثڃؼٺ! ٠

سطىیٿ ڂا ټی ؼاٌز. زٍٻ چبي ثف٪ ټیكؼ... ٠ٽال ڀٽی ؼڂڀىز زیٱبـ ٰځڅ. ٴفٺ ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ سػٹیڅ اڀفلی. 

 .ٌبیؽ اق اڂپ ټبټبپ ټبټبپ ٴ٩شٿ چب ؼٸجفڂ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ
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ټی ٰفؼ...ثبڂـي ڀٽی  ٴڃٌڅ ای ایىشبؼ...ثب ٸجػځؽڄ دف٠ٍ٭ی ثڅ زفغً ٰٽف ڂ ټڃچبی ا٨ٍڃپ ٌؽڄ ؼڂـٺ ڀٵبڄ

 .ٌؽ ټٿ چٻ اق ایٿ ٬ىف ؼٸجفی چب ثٹؽ ثبٌٻ

ؼٸجف ؾڂ٪ قؼڄ ؼوز ټیكؼ. ضفٰز اغف ثب اسٽبٺ اچځٳ دفیؽٺ دبییٿ. ؼوشً ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ثب زفغی غٻ ٌؽٺ 

    .ثڃوڅ ای ـڂی وف ؼٸجف قؼٺ اڂپ چٻ؛ چٻ قټبپ ثڅ ـڂی ټڃچبٺ ثڃوڅ ای قؼ

 .ثڃؼٺغڃٌجػشی ی١ځی چٽیٿ... ټٿ ٠ب٫ٌ ایٿ ؼڂڀ٩ف 

 :یٯ ٸطٝڅ ڀٵبچً ثڅ دٍز وفٺ غڃـؼ ڂ غیفڄ ثڅ وب٠ز ؼیڃاـی ٴ٩ز

 ...اڂڄ اڂڄ ؼیف ٌؽ ؼغشفا _

 .اق ایٿ ٸ٩ٛ ثڅ ٰبـ ثفؼي ثیٍشف غځؽیؽٺ. یٯ ٸطٝڅ ضڃاوً ثڅ غځؽیؽڀٻ دفر ٌؽ ڂ ټٿ چٻ ټطڃ ڀٵبچً

ؼوز ڂ دبٴیف  غیفٴی ٰڅ ٸت چبٺ ـڂ ثڅ اـڂټی ثڅ ـڂی چٻ ز٩ز ٰفؼ. ثڅ ؼٸجف ڀیٻ ڀٵبچی ٰفؼ ضٕڃـي ٠ٽال

 .ثڃؼ. اق ِڃـر خٽٟ ٌؽڄ ٰال٨څ ي غځؽڄ ٺ ٴف٨ز. ٌجیڅ ڀبٸڅ ٌؽڄ ثڃؼ

 :ؼټب٤ٻ ـڂ ٍٰیؽ ڂ ثب ثڇشی ٰڅ ٰڅ ـٲ چبیی اق غځؽڄ ؼاٌز ٴ٩ز

 ثڅ ؼوشڃ دب ثىشڅ ټٿ ټی غځؽی...؟ _

 .ٸجٻ ـڂ ٴبق ٴف٨شٻ ڂ ٌیٙڃپ ٌؽڄ ثب اڀفلی ټٕب٧٠ ٌؽڄ وفی ثڅ سبییؽ سٱڃپ ؼاؼٺ

یځڅ ي اچىشڅ ـاڄ ٴف٨شڅ ثڃؼپ...و١ی ؼاٌشٻ ضبٸز ټٝٹڃټی ثڅ زٍٻ چبٺ ثؽٺ. ڀٽی ڀڃٮ دځدڅ چبٺ اق ـڂی و

 .ؼڂڀىز ثڅ ٌیٙځز اڂٶ ِجطٻ ثػځؽڄ یب ؼٸجفی ٰڅ ًٌ ؼڀٳ ضڃاوً ثڅ ـ٨شبـچب دؽـي ثڃؼ

اثفڂیی ثبال اڀؽاغشڅ؛ ؼوشٻ ـڂ سڃ ټٍشً ٴف٨ز ثب ؼڀؽڂپ چب ز٩ز ٌؽڄ اق ضفَ ٰڅ غڃؼاـی اق ٠ٽٷ ثڃؼ 

 :ٴ٩ز

 .!اق دبـٮ ؼـټیبـٺ ٨٭ٗ ٨فِز ؼاـی اټبؼڄ ثٍیسب ټبٌیځڃ  _  

غیفڄ ثڅ ڀٵبڄ ټڇفثڃڀً وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. ٬جٷ اق ٠٭ت ٴفؼٺ ثڅ اسب٪ ثی ٘ب٬ز ؼوشٻ ـڂ ٴف٨ز ڂ ثڃوڅ 

   .ټطٱٽی ثڅ ٸت چبٺ قؼ
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****** 

ټ٭ځ١څ ٺ ـڂ ؼـوز ٰفؼٺ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ٰی٩ٻ ٬ّؽ ثیفڂپ ـ٨شٿ ؼاٌشٻ ٰڅ ِؽا قڀٳ سٹ٩ٿ ټبڀٟ ٍٰیؽپ 

ټیٱځٻ اټب ثب ٬ٟٙ ٌؽپ  دب اڂپ دب ایٿ ٰٽی ٴف٨شڅ سٽبن ټ١ٙٹیٻ ثبثز ٘ڃ٨بپ ایځٱڅ چڃا ثڅ  ٍڅ.ؼوشٵیفڄ ټی

 .یٱجبـڄ ي ڂ قڀٵی ٰڅ ثال٨بِٹڅ ثڅ ِؽا ؼـټیبؼ ثب چٽڃپ ٩ًٰ ثڅ وٽز سٹ٩ٿ ټیؽڂٺ. ٌٽبـڄ ي ڀی٩شبؼڄ ثڃؼ

 !...8دفڀ٩ىٻ...ٌفڂٞ ٌؽ...ـان وب٠ز  "اٸڃ"ثب اڂٸیٿ 

ټٹڃؼیً ـڂ ثڅ یبؼ ؼاٌشٻ سڃ ٴڃٌٻ دیسیؽ. ٴڃٌی ـڂ ثڅ ثبڀیڅ ای وفخبي ِؽا ټڃقیٱبٶ ٴڃی ٰڅ ثڅ غڃثی 

ٰڃثڃڀؽٺ. ڀ٩ه چبٺ ٌؽر ٴف٨ز ڂ ٴفٺ ٌؽپ زٍٻ چبٺ ـڂ اق خڃي اٌٯ ضه ټی ٰفؼٺ. ڀٽی غڃاوشٻ اڂٶ 

ِجطی ضبٸٻ ٴف٨شڅ ثٍڅ. زٍٽی ثفای غڃؼؼاـی ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ. چفثبـ ٨ٱف ټی ٰځٻ ایٿ اغفیً ؼڂثبـڄ 

٠ؿاة ټٿ دیؽا ټیٱځڅ. ٌبیؽ ثبقچٻ اٌشجبڄ ټی ٰفؼٺ ڂ ایٿ ـڂقڀڅ اټیؽ ضبٸٻ ـڂ ثؽسف ټی وفٴفټی سبقڄ ای ڂاوڅ 

 .ٰفؼ. ثبیؽ ټځٙ٭ی سف ثفغڃـؼ ټی ٰفؼٺ؛ ڀجبیؽ غڃؼٺ ـڂ ټی ثبغشٻ

 اڂپ سٱفاـ ڂ ٰفؼٺ قټكټڅ سف اچىشڅ اٸڃیی ڂ  ِؽا قڀٳ ؼڂثبـڄ ثٹځؽ ٌؽ. ثب ؼوز چب ٸفقڂپ ٴڃٌی ـڂ ثفؼاٌشٻ

 ...اڀٵیك ڀ٩فر ټٹڃؼی

ٍٻ ثىشٻ... ڀٽی غڃاوشٻ سىٹیٽً ثٍٻ چفٰىی ثڃؼ؛ ٨٭ٗ ټی غڃاوز ٠ؿاثٻ ثؽڄ ڂ ټٿ ثبیؽ سباغفي ټی ز

 .ـ٨شٻ

ؾچځٻ دفٍٰیؽڄ ثڃؼ ثڅ ٴڃیی ٰڅ ٘ڃ٨بپ ڂاوڅ سڃٸؽي غفیؽڄ ثڃؼ ڂ ڀڃٌشڅ ای ٰڅ ټشځً ـڂ ثڅ یبؼ ڀؽاٌشٻ. 

 !ی ثڅ ضبٶ ڂ ـڂقڄ ؼاٌز...ڀ٩ىی ٴف٨شٻ...ضبال ثڅ یبؼ اڂـؼپ ټشځً زڅ ٨ف٬"س٭ؽیٻ ثڅ ؼٸؽاـٺ...ؼٸجفٰٻ"

سٽبٺ و١ی ٺ ثف ایٿ ثڃؼ ثڅ زیكی ٨ٱف ڀٱځٻ ڂ٬شی ؼیؽ ِؽایی اقٺ ؼـڀٽیبؼ ڂ سڃ وٱڃر ثڅ ټڃقیٯ ٴڃی ٴڃي 

ټیؽٺ...ِؽای ٴڃی ؼڂـسف ڂ ؼڂـسف ٌؽ ڂ ثڅ خبي ِؽا ڀ٩ه چبی سځؽ ڂ ١ٔی٩ی سڃ ٴڃٌی دیسیؽ. ټٙٽئٿ 

 .ثڃؼٺ ِؽا یٯ قپ ثڃؼ. ثی اـاؼڄ ٸت قؼٺ

 سڃ ٰی چىشی؟_
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ڀكؼ. خك دیسیؽپ ِؽای خی٣ قڀی ٰڅ ٨فیبؼ ټیكؼ سڃ ٍٰشیً...زځبپ ثب ڂضٍز سٹ٩ٿ ـڂ دفر ٰفؼٺ ٰڅ  ضف٨ی

غڃؼٺ اق ٌؽسً ٌڃڀڅ چبٺ دفیؽ. ٨٭ٗ ټی غڃاوز اؾیشٻ ٰځڅ...اڂپ ڀڃاـ ٔجٗ ٌؽڄ ـڂ چفزځؽثبـی چٻ ټی 

 .ثٍٻ ڃڀؽڄغ ٬بسٷ ایځٱڅ  ٌځیؽٺ ثبق چٻ ضىٻ ثڇً س٥ییف ڀٽی ٰفؼ...ټٿ اق اڂپ ِؽا ټشځ٩ف ثڃؼٺ...اق

ثٹځؽ ٌؽٺ ٰی٩ٻ ـڂ اق ـڂی قټیٿ زځٳ قؼٺ ڂ ثڅ وٽز ؼـ ؼڂیؽٺ... چٽیٿ ٰڅ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ ِؽای قڀٳ   

سٹ٩ٿ ؼڂثبـڄ ؼوز چب ٸفقڂڀٻ ـڂ ټشڃ٧٬ ٰفؼ. ایځجبـ ټٙٽئٿ اق ایځٱڅ غڃؼٌڅ ٠ّجی ثب زځؽ ٬ؽٺ غڃؼٺ ـڂ ثڅ 

 :سٹ٩ٿ ـوڃڀؽٺ ڂ ثب ؼاؼی سڃ ٴڃٌی ٴ٩شٻ

 ...چؽ٨ز اق ایٿ ٰبـا زیڅ؟زی اق خڃڀٻ ټیػڃای ـڂاڀی_

 ؼٸؽاـ...؟_

 اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼٺ اق ایٿ ټػب٘ت ٬فاـ ٴف٨شځٻ. ؼڂثبـڄ ثب ٌٯ ڂ سفؼیؽ سٱفاـ ٰفؼ؛ ؼٸؽاـ؟

ڀٽی ؼڂڀىشٻ سٍػیُ ثؽٺ ِؽا ڀ٩ه چب زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷِ یب یٯ اؼٺ سبقڄ ڂاـؼی ٰڅ ټٿ ـڂ ثڅ ڀبٺ ؼٸؽاـ 

 !.ټیٍځبوڅ

 :اق وٱڃسٻ ټٙٽئٿ سف ٴ٩ز

 .سڃ ټیٍځبوٻ...سڃ ؼٸؽاـیچځڃقٺ ِؽا _

وٱڃر ٰفؼٺ ڂ ٠دیت ثب ِؽایی ٰڅ ٰٽی زبٌځی سٽىػف ؼاٌز اضىبن ـاضشی ټی ٰفؼٺ؛ اټب چځڃقچٻ ټی 

 .سفویؽٺ ٸت اق ٸت ثبق ٰځٻ...ؾچځٻ ؼـ ضبٶ دفؼاقي ثڃؼ

 ٌٽب...؟ _

 .ثب ٰٹی سشڅ دشڅ ڂ خڃپ ٰځؽپ سڃڀىشٻ ټػب٘ت ٬فاـي ثؽٺ

ز. اڀٵبـ ؼڂؼڂسب زڇبـسب ټی ٰفؼ ثفای ٴ٩شٿ اوٽً اق اغف ثب ڀ٩ه ثؽسف اق ټٿ ڂ٩٬څ ٘ڃالڀی ثیٿ خڃاة اڀؽاغ

 :وځٵیځی ٴ٩ز

 .ټڇفاپ_
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 .چٽیٿ ٰب٨ی ثڃؼ سب ڂاـ٨شڅ ـڂی ټجٷ ثیڃ٨شٻ. ڀٽی ؼڂڀٻ زفا زٍٽٻ ثڅ وف٠ز ثڅ وٽز ؼـة ڀیٽڅ ثبق دفٍٰیؽ

 ده سڃئی ٰڅ ټیػڃای اؾیشٻ ٰځی؟ زی اق خڃپ قڀؽٴیٻ ټیػڃای؟ _

 .ڃڀىشٻ دڃقغځؽي ـڂ ثٍځڃٺِؽاي ٠ّجی ثٹځؽ ٌؽ. ضشی ټی س

 .ټٿ ثبیؽ ایځب ـڂ اق سڃ اڂپ ٌڃچفڀ٩ڇٽز ثذفوٻ...زڅ ثالیی وفقڀؽٴیٻ اڂـؼیٿ؟_

 :ثب زٍٽی قڂٺ ٌؽڄ ثڅ ؼـة ٴ٩شٻ

غڃاچً ټیٱځٻ سٽڃټً ٰٿ...ٰبـا ٘ڃ٨بپ ثڅ ټٿ ـثٙی ڀؽاـڄ...ثبغڃؼي ِطجز ٰٿ..ٸ٩ٙب ؼیٵڅ ټكاضٽٻ _

 .ڀٍڃ...ټٿ زیكی اق ٴؿٌشڅ ڀٽیؽڂڀٻ

ؾـڄ ای ؼـي ڀ٭ٍی ڀؽاٌشٻ اٸشٽبن ټی ٰفؼٺ...اڂپ چٻ اٸشٽبن ټفؼی ٰڅ ثبټٿ اضىبن  ثفای زیكی ٰڅ

 .!ڀكؼیٱی ټی ٰفؼ ڂ چٽىفٺ غٗ ٬فټكي ثڃؼ

 .ِؽای ؼٸؽاـ ٴ٩شځی ٰڅ دٍز وفچٻ ټبثیٿ خٽٹڅ چبٺ ټی ٴ٩ز ثؽسف ِؽاٺ ـڂ ثٹځؽ ټی ٰفؼ

 ...ؼٸؽاـ ٴڃي ٰٿ_

 :ثب ٸفقٌی ٰڅ سڃ ِؽاٺ ټٍڇڃؼ ثڃؼ اؼاټڅ ؼاؼٺ

ي ٰٿ... ثیب ثبچٻ یڅ ٬فاـ ثكاـیٻ ټٿ ثڅ ٘ڃ٨بپ ڀٽیٵٻ سڃ قڀٳ قؼی...ڀٽیٵٻ ټیػڃاوشی اؾیشٻ ڀڅ سڃ ٴڃ_

 .ٰځی...سڃاٺ ؼیٵڅ اڂپ ِؽا ٔجٗ ٌؽڄ ـڂ ثفای ټٿ ڀ٩فوز

 ...ټٿ ثبیؽ ثبچز ضف٦ ثكڀٻ ؼـ ټڃـؼ اڂپ ِؽا...اڂپ ٨یٹٻ_

 ...ٴٻ ٰفؼٺ خٽٹڅ چب یٯ ڀ٩ىٻ ـڂ

 زی؟ _

 .غیٹی زیكچب ثی غجف ثڃؼٺ. ِؽاي ڀفٺ سف ٌؽاڀٵبـ ٨ڇٽیؽ...! ؼڂقاـیً ا٨شبؼ اق 
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ثبیؽ ؼـ ټڃـؼي ضف٦ ثكڀیٻ...ثكاـ ضؽن ثكڀٻ زی سفوڃڀؽر...ټځٻ اڂپ ِؽا ـڂ ٌځیؽٺ...ټځٻ اڂڀدب _

ثڃؼٺ...ٰىی ٰڅ ټیػڃاؼ سڃ ـڂ اؾیز ٰځڅ ٬ّؽ قخفٍٰی چفزڇبـڀ٩فټڃپ ـڂ ؼاـڄ. ټیػڃاؼ چٽٽڃپ ـڂ ثی اثفڂ 

 .ٰځڅ

 .پ ِطجز ٰٿټٿ چیسی ڀٽیؽڂڀٻ...ٸ٩ٙب ثب ٘ڃ٨ب_

 ."دیفڂق ٴ٩شڅ ثڃؼ ضب٨ٝز دبٮ ٌؽڄ؟"ڀ٩ىی ٴف٨ز...ثب غڃؼي زیكی ـڂ قټكټڅ ٰفؼ...

ٸجػځؽڄ سٹػی قؼٺ. ڀجبیؽ اق ا٠شٽبؼ ٘ڃ٨بپ وڃئ اوش٩بؼڄ ټی ٰفؼٺ...سب چٽیٿ خبي چٻ ثڅ چڃا اڂپ ِؽا چٻ 

 ...ؼ ټثٷ ټٿٰالټً ٌؽڄ ثڃؼٺ...اق ایځدب ثڅ ث١ؽي ثڅ ټٿ ـثٙی ڀؽاٌز. ټٙٽئځٻ اڂپ چٻ یٯ ثؽثػشی ثڃ

 .ټشبو٩ٻ...ڀٽیشڃڀٻ ٰٽٱز ٰځٻ_

 .چٽیٿ ٰڅ ٬ّؽ ٴؿاٌشٿ ٴڃٌی ـڂ ؼاٌشٻ ِؽای ؼاؼی ٰڅ اق ضځدفڄ ي ثٹځؽ ٌؽ س١ٹٹٻ ـڂ ؼڂ زځؽاپ ٰفؼ

 .ثبیؽ ثجیځٽز_

****** 

 دٱفی...؟ _

ثڅ ڀیٻ ـغً غیفڄ ٌؽٺ. ٌٯ ڂ ڂوڃوڅ ای ٰڅ سڃ خڃڀٻ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ثب ؼڂ ٰٹڃٺ ضف٦ ڂ ثٵڃ ثػځؽ ـ٨ٟ ڀٽی 

اوٻ چف ٸطٝڅ ـڂٌٿ ټی ٌؽ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ زڅ ٬فاـی ٴؿاٌشٻ ڂ زڅ ٤ٹٙی ٰفؼٺ!. ڀٽی غڃاوشٻ ٌؽ. ڂ

 .ٸطٝڅ ای ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰځٻ ٘ڃ٨بپ زڅ ٠ٱه اٸ١ٽٹی ڀٍڃپ ټیؽڄ. ٌبیؽ اِال ڀجبیؽ زیكی ثڇً ټی ٴ٩شٻ

 .٨٭ٗ ٰٽی غڃاثٻ ټیبؼ _

ـڂ سڃ ؼوشٻ خبثڅ خب ٰفؼٺ. ثبڂـ ڀٱفؼ؛ ڂٸی چٽیٿ ٰڅ ٰځدٱبڂ ڀٍؽ ڂ وڃاٶ دیسٻ ڀٱفؼ ٰب٨ی ثڃؼ. ؼٸجف

 .ثبال٨بِٹڅ ثب ضفٰز ټبٌیٿ غڃاثً ثفؼڄ ثڃؼ. غیٹی ؼڂوز ؼاٌشٻ ثڅ ثڇبڀڅ ای اټفڂقـڂ ٰځىٷ ٰځٻ

قټبپ دیبؼڄ ٌؽپ ؼٸجفـڂ اق ؼوشٻ ٴف٨ز... اڂپ چٻ ثب ڀ٫ ڀ٫ زٍٻ چبي ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ ثب ؼیؽپ ټٱبپ خؽیؽ 

ؼـ ایٿ وب٠ز ـڂق چیر ٰه ؼاغٷ ٌفٰز ڀجڃؼ؛ اټب اخیف ٌؽ. ثڅ وٽز اوبڀىڃـ ـ٨شیٻ. س١دجٻ اق ایٿ ثڃؼ زفا 
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 سځڇب. ثڃؼ ٌؽڄ سځٳ ایځدب ثفای ؼٸٻ ٰځٻ ا٠شفا٦ ثبیؽ  ثی ضڃِٹڅ سف اق اڂڀی ثڃؼٺ ٰڅ س١دجٻ ـڂ ثڅ قثڃپ ثیبـٺ.

ځٻ. ثب سڃ٧٬ اوبڀىڃـ ٘ڃ٨بپ ثب ٸجػځؽڄ ټطڃی ٰځبـ ڀٱ ٨ٱف ٰبـ خك زیك ثڅ چب وب٠ز ټیشڃڀىشٻ ٰڅ ثڃؼ خبیی

غبـج ثٍٻ. اثفڂیی ثڅ ایٿ ټجبؼی اؼاة ٌؽڀً ثبال اڀؽاغشٻ...اڂٸیٿ ٬ؽټٻ ٰڅ ضڃاوٻ ثڅ  ایىشبؼ سب اڂٶ ټٿ

ِڃـر ٘ڃ٨بپ ثڃؼ چٽكټبپ ٌؽ ثب سفٰیؽپ ٩ٍ٨ً چب ـڀٵی ثبال وفٺ ڂ ؼوز قؼپ چٻ قټبپ یڅ ٠ؽڄ. ثڇز 

پ. قؼڄ زٍٻ چبیی ٰڅ اق سفن ثىشڅ ثڃؼٺ ثبق ٰفؼٺ. چٽڅ سڃ ٘ج٭څ وڅ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼپ ڂ ثب ٸجػځؽ ؼوز ټیكؼ

٘ڃ٨بپ ثب غځؽڄ ای ٰڅ زیكی خك ا٘الٞ ؼاٌشٿ اق ایٿ وڃدفایك ثفؼاٌز ڀٽی ٌؽ ؼوشً ـڂ ؼڂـ ٰٽفٺ ضٹ٭څ 

ٰفؼ. ؼٸجف چیدبپ قؼڄ سف اق ټٿ، دؽـي ـڂ ټدجڃـ ٰفؼ سب ـڂی قټیٿ ثكاـي سب یٱی اق ثبؼٰځٯ چب ـڀٵی ـڂ 

 .چڃا ـڂ ٌٱبـ ٰځڅ

ـڀٽیبڂـؼٺ. ٨٭ٗ ثب سٱڃپ ؼاؼپ وف ڂ سٍٱف ٬ؽٺ اڂٸٽڃپ ٌفڂٞ سجفیٯ چبیی ثڃؼ ٰڅ ټٿ چیسی اقٌڃپ وفؼ

وبؼڄ ای اقي ـؼ ټی ٌؽٺ. ٘ڃ٨بپ چٻ سڃ دڃوشڅ وځٵیٿ ڂ ټڃ٬ف غڃؼي ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼ ڂ ثب چف سجفیٱی زځبپ 

 .سٍٱفی ټی ٰفؼ ٰڅ ڀ٭ً اؼٺ ڀ٩فر اڀٵیك زځؽټبڄ دیً ـڂ ثفاٺ سؽا٠ی ټی ٰفؼ

څ ای ڂ ؼوشڅ ٴٷ ثكـٲ الٸڅ ای چٻ ټیكٺ ـڂ ثب سٽبٺ ڂوبیٷ چبٺ وفخبي ٴؿاٌشڅ ثڃؼپ...ٰیٯ ثكـٲ غبټ

ـڂي ثڃؼ. ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثب ٌٯ ڂ سفؼیؽ ثڅ ث٭یڅ ڀٵبڄ ٰفؼٺ ڂ ثیځٍڃپ ټڇفقاؼی ـڂ ؼیؽٺ ٰڅ اق اسب٬ً ثیفڂپ 

 .اڂټؽ. ثب سٱڃپ ؼاؼپ وف ثڅ ڀٍڃڀڅ والٺ خٹڃسف اق چٽڅ ټ٭بثٹٻ ایىشبؼ. چٽڅ ثڅ اضشفاټً وٱڃر ٰفؼپ

 :ی ثب والٺ ڂ ِجص ثػیفی ـڂ ثڅ خٽٟ ثڅ ټٿ ٴ٩زاڂپ چٻ ټثٷ ٘ڃ٨بپ ـوٽی دڃٌیؽڄ ثڃؼ ڂ غیٹی خؽ

 .ثجػٍیؽ ڀشڃڀىشٻ چٽفاڄ ث٭یڅ وڃدفایكر ٰځٻ. سٹ٩ٿ ٔفڂـی ؼاٌشٻ_

٘ڃ٨بپ ثڅ ڀٍڃڀڅ سبییؽ ضف٨ی زٍٻ چبي ـڂ ثبقڂ ثىشڅ ٰفؼڂ  "زٙڃـی ټفؼ "ـ٨ب٬شی ثڅ ٘ڃ٨بپ ؼوز ؼاؼپ.

 .ٌڃڀڅ ي ـڂ ٨ٍفؼ

ـڂ سڃ دفڂلڄ ٰبٰشڃن ـڂ سجفیٯ ټیٵٻ ٌٽب غبڀٻ ټڇځؽن اق ٘ف٦ ٌفٰز ټڇفقاؼ ثفڀؽڄ ٌؽپ ٘فضشڃپ _

ثب٠ث ا٨شػبـ ٌفٰشیٿ. ایٿ خٍٿ ثڅ ثڇبڀڅ ثفؼپ سڃ ټځب٬ّڅ خبیٵبڄ ٌٽب ـڂ ثڅ ٠ځڃاپ ټڇځؽن ثفسف ټ١ف٨ی 

 .ټیٱځڅ
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اق ایځٱڅ ایٿ وفچٻ ثځؽی خٽٹڅ چب ـڂ اق قثڃپ ټڇفقاؼ ټی ٌځیؽٺ ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثڃؼٺ. اق ٘فضی ضف٦ ټیكؼ ٰڅ 

 ...ثڃؼ ڂ ضبال ؼڂثبـڄ٘ڃ٨بپ ثڅ ڀبٺ غڃؼي ثجز ٰفؼڄ 

ؼوز چبٺ ـڂ ټ٭بثٷ ؼچځٻ ٴف٨شٻ ڂ زٍٽی ثیٿ چٽٱبـچب زفغڃڀؽٺ...ټڇفقاؼ ؼوشی ثڅ وٽز ڀیٹڃ٨ف ٰڅ ثب 

 .ڀبـاضشی ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ثٹځؽ ٰفؼ

غبڀٻ وشڃؼڄ ثفټیٵفؼپ وفٰبـٌڃپ...ایٿ ټؽر ٰٽٯ ثكـٴی ثڇٽڃپ ٰفؼیٿ...ثڅ ٠ځڃاپ ـئیه ٌفٰز اقسڃپ _

ٻ ڂضٍشځبٰی ثڃؼ. ټٿ ڀجبیؽ سدفثیبر ڂ سڃاڀبیی چب ٌٽبـڂ قیف وڃاٶ ټیجفؼٺ ڂ ثڅ ٠ؿـ ټیػڃاٺ ټشبو٩بڀڅ وڃس٩بچ

 .٠ځڃاپ ټځٍی اقسڃپ اوش٩بؼڄ ټی ٰفؼٺ. ٌٽب ټڇځؽن ڀٽڃڀڅ ڂ ٬بثٷ ا٠شٽبؼ ایٿ ٌفٰز ثڃؼیٿ

ثب ایځٱڅ ټؽسی ټیؽڂڀىشٻ ڀ٭ٍڅ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ  ثبیؽ ثڇً ټیٵ٩شٻ سڃ ڂ اڂپ ـ٨ی٭ز ؼقؼٺ ٰفؼیٿ ضبال ڀٽڃڀڅ ٌؽٺ؟

څ ټٿ ـڂ ؼـسځٵبڄ ٬فاـ ثؽڄ ڂ ـٔبیشٻ ـڂ ثٵیفڄ ثبقچٻ اق ایځٱڅ ؼـثفاثفچٽڅ اثفڂ ڂ ٥ٌٹٻ ـڂ ده ٴف٨شڅ سب ایځٱ

 .ثڃؼٺ غڃٌطبٶ ٌؽٺ ڂ ثڅ غب٘ف ٘ڃ٨بپ وٱڃر ٰفؼٺ

ثب ٰٹی سجفیٯ ڂ وػځفاڀی ټڇفقاؼ اق ـڂڀؽ ١٨بٸیز ٌفٰز ڂ ټ١ف٨ی ٰفؼڀٻ ثڅ ٠ځڃاپ ټڇځؽن اـٌؽ؛ ٘ڃ٨بپ 

ثكڀٻ. س٭فیجب چٽڅ دفاٰځؽڄ ٌؽڄ ثڃؼپ ڂ ٴڃٌڅ ای ایىشبؼڄ ثڃؼپ ڂ دؿیفایی  ټدجڃـٺ ٰفؼ سب غڃؼٺ ٰیٯ ـڂ ثفي

 :ټی ٌؽپ. ٘ڃ٨بپ ٰځبـڄ ٴڃٌٻ اچىشڅ ٴ٩ز

ثڅ خجفاپ اؾیشبیی ٰڅ ایٿ ټؽر ٌؽی ضبال ثب غیبٶ ـاضز ټیشڃڀی ڀ٭ٍڅ چبسڃ ثٱٍی. ثڅ چفضبٶ سڃ ؼیٵڅ _

 .چٽىفٺ ٌؽی

 .وفٺ ـڂ ثڅ وٽشً زفغڃڀؽٺ

 ایٿ خٍٿ ٰبـ سڃ ثڃؼ؟ _

 .ٌیفیٿ ڂ ثب ڀٽٱی قؼ زٍٽٯ

 .ثبیؽ چٽڅ ټی٩ڇٽیؽپ ؼـټڃـؼر اٌشجبڄ ٨ٱف ټی ٰفؼپ_

 چٽڅ اٌشجبڄ ټی ٰفؼپ یب سڃ ثڇٍڃپ اٌشجبڄ ٨ڇٽڃڀؽی؟ _
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 .٨ف٬ی ټیٱځڅ؟ ټڇٻ ایځڅ ٰڅ االپ چٽڅ زیك ثفٴٍشڅ وفخبي_

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ

 !ڂٸی ټٿ ٬فاـ وب٠ز ًٌ چٽڅ زیكڂ ٨فاټڃي ٰځٻ_

ثب ڀبـاضشی سڃچٻ ـ٨ز. چٻ ټٿ چٻ غڃؼي ثڅ غڃثی ټی ؼڂڀىشیٻ ٰبـی اق  ټشڃخڅ ٰځبیڅ ٺ ٌؽ. ِڃـسً

 .ؼوشٽڃپ ثفڀٽیڃټؽ ڂ زیك ٬بثٷ اڀٱبـی ڀجڃؼ. ڂٸی ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ضبٸً ـڂ ثٵیفٺ

 :ٰٽی وفٺ ـڂ ثڅ وٽشً ټشٽبیٷ ٰفؼٺ در در ڂاـاڀڅ قیف ٴڃًٌ ثب ڀ٩ىی ٰڅ ثڅ ِڃـسً ټی غڃـؼ ٴ٩شٻ

 ...اڂٶ ڂ اغفٺ ټڇځؽن اڂپ دفڂل ټٿ ثڃؼٺ ...ټثٷ سڃ ؼـ ثځؽ اوٻ ڀیىشٻ ڀیبقی ثڅ ایٿ چٽڅ ثفڀبټڅ ڀجڃؼ ټٿ _

 .ٰٽی ڀكؼیٯ سف ٌؽٺ

 .٠كیكٺ ټڇٻ غڃؼٺ ڂ غڃؼسیٻ ٰڅ ټیؽڂڀیٻ سڃ زڅ ؼـڂ٤ٵڃ ٰثب٨شی چىشی_

ڀ٩ىٻ ـڂ سڃ ِڃـسً ٨ڃر ٰفؼٺ. غځؽڄ ي ٴف٨شڅ ثڃؼ؛ اټب غڃؼؼاـ ٸت ٴكیؽ. اق ٌؽر غځؽڄ چفؼڂ وفظ ٌؽڄ 

 :ڄ ٌؽڄ اچىشڅ سف اق ټٿ ٴ٩زثڃؼیٻ. سڃ زٍٻ چبٺ غیف

 !زفا چیر ڂ٬ز قټبپ ټځبوجی دیؽا ڀٽیٍڅ سب ټب ـاضز اغشالٖ ٰځیٻ _

 .ؼوشی ؼڂـ ٸت چبي ٍٰیؽڄ غیفڄ ثڅ ٸت چبٺ

 .ایځٙڃـی ثڇشف ټی سڃڀىشٻ ٰثب٨ز ثڃؼڀٻ ـڂ ڀٍڃپ ثؽٺ _

 :غځؽٺ ـڂ ٨فڂ غڃـؼٺ ڂ ڂ ثب اثفڂچب ثبال ـ٨شڅ ٴ٩شٻ

 !ٌبیؽ زڃپ سڃ اغشالٖ ٴف غڃثی ڀیىشی_

 :ټش١دت اق ایٿ ٌیٙڃڀی ثب ٸطٿ ڂوڃوڅ ٰځځؽڄ ڂ ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ٴ٩ز

 ...اڂڂٺ ټیشڃڀٻ چٽیٿ االپ چٽڅ ـڂ ټفغُ ٰځٻ_

_... 
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 ..ؼٸجفٺ ټیىذفٺ ثڅ ټڇفقاؼ_

ټش٩ٱف وفی سٱڃپ ؼاؼ...زڇفڄ ي ثڅ ٬ؽـی ثبڀٽٯ ڂ سڃ ؼٸجفڂ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ؼڂوز ؼاٌشٻ ؼوز ثٹځؽ ٰځٻ ڂ 

 .اڂټؽڄ ثڃؼپ یٱٻ ؼیٵڅ اؼاټڅ ټیؽاؼ ٬ڇ٭ڇڅ ټیكؼٺ ڂ ث٥ٹً ټی ٰفؼٺٸذً ـڂ ثٱٍٻ. ٴڃڀڅ چبٺ اق غځؽڄ ًٰ 

 ....ثب اغشالٖ سڃ غڃڀڅ ټڃا٨٭ی یب_

 ثبالغفڄ ٰبـ غڃؼسڃ ٰفؼی...؟_

چٽڇٽڅ وبٸٿ ثب ٌځیؽپ ِؽا ثڇز قؼڄ ڂ ڀبٸڃپ قپ ټىٱڃر ٌؽ. چٽڅ ثڅ وٽز ِؽا ٸفقڂپ زفغیؽڄ ثڃؼپ ڂ 

بپ ـڀٳ دفیؽڄ ٸ١ځشی قیف ٸت ٴ٩ز. چفؼڂ ـڀٳ غیفڄ ٤فیجڅ ای ٌؽڄ ثڃؼپ ٰڅ ټػب٘جً ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. ٘ڃ٨

 .ثبغشڅ ؼـ ٰځبـچٻ ایىشبؼیٻ

زڇفڄ اي غبَ ثڃؼ... ثب اڂٸیٿ ڀٵبڄ غیٹی غڃة ٌځبغشٽً. اڂٸیٿ ثبـ سڃ ٠ٱه وڅ ؼـزڇبـ ثفٴڅ ِی٥څ ای 

 .ؼیؽڄ ثڃؼټً ٰڅ قیجبییً ثڅ ڂخڅ اڂـؼڄ ثڃؼٺ

 سٱیؽڄ زڇفڄ. ٌؽ ڀٽی سدىٻ ؾچځٻ سڃ ڂـؼ ڂ ټجڇٻ سّڃیف یٯ خك غبٰیً ڂ ؼا٤ڃپ ڂ ؼـة ٜبچف  اټب ضبال ثب

وشػڃڀیً ڂ ٸت چب ٸفقڂڀیً ڀٍڃپ اق غٽبـی زځؽ وب٠شیً ثڃؼ. قیف زٍٻ چبي ٴڃؼ ڂ ٨فڂ ـ٨شڅ ٌؽڄ ا ڂ

 .ثڃؼ

ڀٵبچً ٍٰیؽڄ ٌؽ ثڅ وٽز ؼٸجف ٰڅ سڃ ٠بٸٻ غڃؼي وفٴفٺ ثبؼٰځٯ چب ثڃؼ. ٨بِٹڅ ٰٻ ټٿ ڂ ؼغشفي ـڂ 

ځؽٸی ٰځبـٺ ڀٍىشڅ ثڃؼ ڂ ټ٥ٍڃٶ ثبقی ثڃؼ. زٍٻ چبي وځدیؽ. ؼٸجفی ٰڅ ثی وفڂ ِؽا ثب غیبٶ ـاضز ِ

 .ی ٴ٩ز "ثفڂ ثیفڂپ"ثف٬ی اق ڀ٩فر قؼ. ٘ڃ٨بپ ٬ؽټی خٹڃ ثفؼاٌز ڂ 

ثڅ ٜبچف ټطشفٺ ثفغڃـؼ ٰفؼ؛ اټب چفٰی ٰڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ ټی ٌځبغز ټی ؼڂڀىز اقي چفٰبـی ؼـ ایٿ ٸطٝڅ 

ثڅ ٘ف٨ٻ ٬ؽٺ ثفؼاٌز. ضشی ټڇفقاؼ چٻ  ثفټیبؼ. الٸڅ دڃقغځؽی قؼ ڂ ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچً ـڂ اقٺ ثٵیفڄ اچىشڅ

غٙف ڂ ـ٨شبـ ٤یف ٘جی١ی الٸڅ ـڂ ضه ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ دٍز وفٺ ایىشبؼ. اټب سب ثڅ غڃؼٌڃپ ثیبپ الٸڅ ثب اڂپ 

خىشڅ ـیكي ـڂی ټځڅ ټجڇڃر، غڃؼي ـڂ دفر ٰفؼ ٘ڃـی ٰڅ اق ٌؽر ٨ٍبـ اڀٵٍز چبي ڂ ټ٭بڂټشٻ ؼـ 

ڀیڅ ای ڀفویؽ ٰڅ ټڃچبٺ سڃ ټٍشً ثڃؼ ڂ ڂ سڃ وفڂ ِڃـسٻ ثفاثفي ـڂی قټیٿ اق دٍز ا٨شبؼٺ...ٌبیؽ ثڅ ثب

 .ټیكؼ
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٘ڃ٨بپ ثب ؼاؼ ڂ چڃاـ اڂپ ټٍز چب ٜفی٧ ـڂ ټی غڃاوز اق ؼڂـټڃچبٺ ثبق ٰځڅ. چڃٶ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ټٿ ثؽسف اق 

 .اڂپ ٬ؽـسی سڃ غڃؼٺ ثفای ؼ٨بٞ ڀٽیؽیؽٺ

ـڂٺ ثٹځؽ ٌؽ. ټڇفقاؼ اق دٍز  ٌڃٮ ثؽی ثڃؼ... ثؽسف ؼیؽپ زڇفڄ سٯ سٯ چٽٱبـچبٺ ثڃؼ. الٸڅ ثب قڂقڄ ای اق

ٴف٨ز ثڃؼي. ٘ڃ٨بپ ٬ّؽ ثٹځؽ ٰفؼڀٻ ـڂ ؼاٌز ٰڅ ټبڀ١ً ٌؽٺ...ٸطٝڅ ای ټبر ڀٵبچٻ ٰفؼ ٬ّؽی ڀؽاٌشٻ 

 .اټب ڂا١٬ب ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ٰٽٱٻ ٰځڅ...ضبٸٻ اق غڃؼٺ ثڅ چٻ ټیػڃـؼ

شی ٴف٨شځً ثڅ یٱجبـڄ ِؽا ؼڂـٴڅ ٌؽي ثٹځؽ ٌؽ. ټی غڃاوز ثڅ وٽز الٸڅ ضٽٹڅ ٰځڅ ٰڅ ٬بؼـی ڂ ضٍٽ

٘ڃـی ثب الٸڅ ٨طً ڂ ڀبوكا ضڃاٸڅ چٻ ټیٱفؼپ ٰڅ ِؽایی اق ٰىی ؼـڀٽیڃټؽ. ؼڂسب اڂپ ټی ٴ٩ز زڇبـسب 

 .سطڃیٷ ټی ٴف٨ز. ټڇفقاؼچٻ ثڅ قڂـ اق دٍز ټی ٍٰیؽي سب ثیفڂڀً ٰځڅ

چٽڅ سڃ ٌڃٮ ضف٦ چبٌڃپ ثڃؼپ؛ ضشی ٴفیڅ چب سفویؽڄ ؼٸجف ثڅ ٴڃي ٰىی ڀٽی ـویؽ. ټ٭ځ١څ ٺ ـڂ ـڂی 

ؽٺ ڂ ټڃچبی دفیٍڃپ ٌؽٺ ـڂ سڃ ٨فوشبؼٺ. اٌٱٻ ؼـاڂټؽ. ڀٽی سڃڀىشٻ وفٺ ـڂ ثٹځؽ ٰځٻ؛ اټب ټی وفٺ ٍٰی

 .غڃاوشٻ غڃؼٺ ـڂ قڂؼسف خٽٟ ڂ خڃـ ٰځٻ سب ؼٸجفـڂ اـڂٺ ٰځٻ

 سڃ ټځڃ ثڅ ایٿ چفقڄ سفخیص ؼاؼی؟ زځؽوبٶ غ٩ز ٍٰیؽی ٰب٨ی ڀجڃؼ سب وفر ثڅ وځٳ ثػڃـڄ؟ _الٸڅ

_... 

 .٤یفر؟ ثی...ڀجڃؼ ثَىز ؼاؼ ٍٰشٿ ثڅ غڃؼسڃ...ؼؼا وٱشڅ ثڅ ٠ٹیٹشڃ  ڀَځَڅ _

  .ثب خی٥ی ثڅ ٰڃٸی ٴفی قؼ ڂ ثڅ وفڂ ِڃـسً ٰڃثیؽ

ؼٸجفسفویؽڄ ثڅ ٘ف٨ٻ ؼڂیؽ ڂ ټبټبپ اق سڅ ؼٸی ٴ٩ز. ثڅ ٬ؽـی ایٿ ؼڂـڂق ٘ڃ٨بپ سڃ ٴڃًٌ ټبټبپ غڃڀؽڄ ثڃؼ 

 !ٰڅ اوٽٻ ـڂ ثٵڅ اټب ثفای اڂٸیٿ ثبـ اڂپ چٻ ایځدب

ڂ خبڀٽی ثی ٤فْ ٴ٩شٻ. ثڅ ٬ؽـی سفویؽڄ ثڃؼ ٰڅ ټشڃخڅ ضبٶ ؼا٤ڃپ ټٿ ڀجڃؼ  غڃؼي ـڂ سڃ ث٥ٹٻ دفر ٰفؼ

سځڇب اٌځب اڂپ خٽٟ ټٿ ثڃؼٺ ٰڅ اق زٍٻ الٸڅ ؼڂـ ڀٽڃڀؽ. چٽیٿ ٰڅ الٸڅ ټیػڃاوز ؼڂثبـڄ ثڅ وٽشٻ ثیبؼ ٘ڃ٨بپ 

زځبپ سڃ ٴڃٌی ثڇً قؼ ٰڅ ثؽسف خی٥ً ثٹځؽ ٌؽ. ټجڇڃر ثڅ ٘ڃ٨بپ ؼوز ـڂی ٴڃڀڅ ي ٴؿاٌز ڂ ثب ڀ٩فر 

 :ؼٸی ٌٱىشڅ ٴ٩ز ڂ
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  ایٿ چفق*ـڂ اڂـؼی ڂاوڅ ثسڅ ټٿ ټبؼـی ٰځڅ؟  _

 .٘ڃ٨بپ ڀ٩ه ٰال٨څ ای ٍٰیؽ. الٸڅ ټشبو٧ ثب ـیػشٿ اڂٸیٿ ٬ٙفڄ اٌٯ اؼاټڅ ؼاؼ

ټیؽڂڀی ایٿ چٽڅ وبٶ ٰدب ثڃؼڄ؟...غجفؼاٌشی اق اڂٔبٞ اضڃاٸً یب اق ٠ٍ٭ً ټىز ثڃؼی ڀ٩ڇٽیؽی زڅ  _

ڂاج ثبسڃ ثفؼټً ؼٰشف سب ثشڃڀڅ ٴڃاچی ثٵیفڄ...؟ ث١ؽ اق ایٿ چٽڅ وبٶ ٰالچی وفر ـ٨شڅ...؟ ټیؽڂڀی ٬جٷ اق اقؼ

 ڀٵ٩شٻ ثڇز سب ؼٸؽاـر اق ایٿ غبـسف ڀٍڅ سڃ زٍٽبر ضبال سڃ اڂـؼیً ټبؼـی ثسڅ ټځڃ ثٱځڅ؟

 .ؼوز چب ټڇفقاؼ اق ؼڂـ سځً ٌٷ ٌؽ. ٘ڃ٨بپ چٻ ثب ؼچٿ ثبق ڀٵبچً ټی ٰفؼ

 بٶ ټیػڃای زیٱبـ ٰځی؟ټڇفاڀڃ ؼٮ ٰفؼی... ٴڃاچی خ١ٹیٍڃ ث١ؽ ایٿ چٽڅ و_

 ٌؽر اق ثٹٱڅ سب ٍٰیؽٺ ټی ڀ٩ه چبي ٴفیڅ ټیڃپ ـڂ ثڃي. ٨ٍفؼٺ ا٤ڃٌٻ  ٴڃي چبٺ ؼا٢ ٌؽڄ ؼٸجفـڂ سڃ

  .ؼٶ ټیكؼٺ. چیر ڂ٬ز سب ایٿ اڀؽاقڄ اضىبن ثی ٰىی ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ چٽفاچً. ثٍڅ ٰٻ ٨ٍبـٺ

 ٨ٱف ٰفؼی چٽیٿ ٰڅ زیكی یبؼي ڀٽیبؼ غڃٌجػشز ټیٱځڅ؟_

 .ثڅ خٽ١ی ٰڅ وفٌڃپ ؼـؼ ټی ٰفؼ سب وڃلڄ زځؽ ـڂقڄ ای دیؽا ٰځٿ اؼاټڅ ؼاؼ ثڅ ټٿ اٌبـڄ ٰفؼ ـڂ

چٽً ثڇٻ ثؽثیٿ ثڃؼ قڀؽٴی ـڂ ثڇٻ قچف ٰفؼڄ ثڃؼ ٨٭ٗ ثڅ غب٘ف ایٿ چف*قڄ...٨ٱف ټی ٰفؼ چٽڅ قڀب ٠بٸٻ  _

 .ټثٷ ایځٿ

ؼپ غڃؼي ؼاٌز ثب زځؽ ٬ؽٺ غڃؼي ـڂ ثڇٻ ـوڃڀؽ ڂ ؼٸجفـڂ اق سڃ ث٥ٹٻ ٍٰیؽ. ؼٸجفٺ ثب خی٥ی و١ی ثف اقاؼ ٰف

 !الٸڅ ضفیّبڀڅ ټیجڃویؽي...ضفٰز چبي چف ضىی ؼاٌز خك ضه ټبؼـی

 .٘ڃ٨بپ ثب ٌؽر ٴف٨شٿ ٴفیڅ چب ؼٸجف اق ثڇز ؼـاڂټؽ ڂ ثڅ ٘ف٨ً دبچب وځٵیځً ـڂ ٍٰیؽ

ڀ٩ڇٽیؽٺ زٙڃـ ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ دٹڅ چب ـڂ ثبچ٫ چ٭ی چب ثٹځؽٺ دبییٿ اڂټؽٺ. ٨٭ٗ ټی غڃاوشٻ اق ٌف اڂپ چڃا ٨فاـ 

 .ٿ سڃچیٿ چب ـڂ ثڅ ڀبض٫ ٌځیؽڄ ثڃؼٺٰځٻ. ثؽسفی

دبٺ ـڂ ثیفڂپ ټیكاـٺ ثب ٴف٨شٿ چڃا اقاؼ اڂپ ـڂ ټ٭بثٷ ٌفٰز ټیجیځٻ. ؼیٵڅ اقي ڀٽی سفویؽٺ. ټی غڃاوشٻ 

 !ټٙٽئٿ ثٍٻ ایٿ چب چٽڅ ي یڅ ثبقی...یڅ غڃاثڅ
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ٴفؼ  ؼوشی ثڅ ِڃـسٻ ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ ٘ف٨ً دب سځؽ ٰفؼٺ. اڂٶ اق ؼیؽڀٻ ٬ب٨ٷ ٴیف ٌؽ ٰڅ ثب ٌٯ زٍٻ چبي

ٌؽ ث١ؽ ثب ڀكؼیٯ ٌؽڀٻ ثب ٠٭ت ٴفؼی ثڅ خڇز ټػبٸ٧ زفغیؽ. ِؽای ٘ڃ٨بپ ـڂ اق دٍز وفٺ ٌځیؽٺ 

ثفڀٵٍشٻ ثڅ ٠٭ت. غڃٌطبٶ اق ڂا١٬ی ثڃؼڀً وف٠ز ٬ؽٺ چبٺ ثیٍشف ٌؽ. ثڅ غب٘فڄ ـؼ ٌؽپ اق غیبثڃپ ٰٽی 

 .اقي ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ اټب چٽیٿ ٰڅ اغفیٿ ټبٌیٿ ـڂ ـؼ ٰفؼٺ دٍز وفي ؼڂیؽٺ

٦ چب الٸڅ خڃڀی ؼڂثبـڄ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ڂ ثفای اسٽبٺ ایٿ ټبخفا ثبیؽ غڃؼٺ ڂاـؼ ٠ٽٷ ټی ٌؽٺ. ڀٽی ٴڃیی ثب ضف

ب الٸڅ دفیؽڄ ثڃؼ ڂ زٍٻ چبي ـڀٳ ثؽثیځی ڂ ٌٯ ٴف٨شڅ چ ضف٦ اق ـڀٵً ٰڅ ٰځٻ ا٠شٽبؼ  سڃڀىشٻ ثڅ ٘ڃ٨بپ

  .ِجف ٰځٻ ثڃؼ. چفثبـ ثب ٌځیؽپ ٴؿٌشڅ ٴڃچفثبـ ؼٸؽاـ ـڀٳ ٠ڃْ ټی ٰفؼ. ټٹشٽىبڀڅ ِؽا ټیكؼ سب

سڃ ٰڃزڅ ای دیسیؽ. ثب ٴف٨شٿ ڀ٩ىی ټٿ چٻ دٍز وفي ـ٨شٻ ٰڅ یٱؽ١٨څ ثب ٜبچفٌؽڀً ټ٭بثٹٻ زب٬ڃي ـڂ 

ثبال اڂـؼ ڂ ٬جٷ اق ایځٱڅ ڀ٭بثً ـڂ ثفؼاـٺ زیكی سڃ ؼٸٻ ٨فڂ ـ٨ز ڂ ٬جٷ اق چفڂاٰځٍی ـڂی قټیٿ اق دٍز 

 .ا٨شبؼٺ ڂ وفٺ سیف ٍٰیؽڄ زٍٻ چبٺ ثىشڅ ٌؽ

**************** 

***** 

زیكی سڃ ټ٥كٺ ؼـ ضبٶ اڀ٩دبـ ڂ ټشالٌی ٌؽپ ؼـ ضؽ ټفٲ ؼـؼ ټی ٰفؼ. دٍز وفٺ ټیكؼ. ڀجٓ ؼاٌز. 

ِؽای ڀ٩ه چب ثٹځؽی ـڂ خبیی ڀكؼیٯ ټی ٌځیؽٺ...ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ضبال ضبال زٍٻ ثبق ٰځٻ... ټی سفویؽٺ. 

ثی ثڅ یبؼ ؼاٌشٻ؛ ټٿ اق ڀفټی قیف سځٻ ڂ ثبٸٍشی ٰڅ وف ـڂي ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ...ټی سفویؽٺ. چٽڅ زیكـڂ ثڅ غڃ

اڂپ قپ ـڂ اق ڀكؼیٯ ٸٽه ٰفؼڄ ثڃؼٺ. زیكی ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ ڀ٭بثً ـڂ ثفؼاـٺ. ؼوشی ثڅ ـڂی ٌٱٽٻ ثڅ اټیؽ 

ٔفثڅ زب٬ڃیی ٍٰیؽٺ. ؼـؼی خك ڀفټی وبسٿ ٸجبن اضىبن ڀٽی ٰفؼٺ. ڀٽی غڃاوشٻ ثبڂـ ٰځٻ سب ٨فیبؼ ثكڀٻ اق 

 .ڀجڃؼ...ټثٷ چفثبـاس٩ب٬ی ٰڅ چیر اثفی اقي ڀجڃؼ. چیر زیك ٌجیڅ ڂا١٬یز 

 .٬جٷ اق ثبق ٰفؼپ زٍٻ چبٺ وفٺ ـڂ ٨ٍفؼڄ سڃ ثبٸٍز ٬ٙفڄ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٱیؽ

 !٨فڀٵیه_

قیفڀٵبڄ چب غیفڄ ي اٌٱی ڀجڃؼ خبـی ثٍڅ. خٽٹڅ چبي ٬بثٷ دیً ثیځی ثڃؼ. ایٿ ٸطٿ ټالیٻ ڂ ڀٵفاپ غشٻ 

 .ټی ٌؽ ثڅ ٤ً ڂ سٍځدی ٰڅ چكاـ ثفزىز ثڅ ټ٥ك ټشالٌی ٌؽٺ ټیكؼ
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 .ټیؽاڀڅ ثب ث٥ٓ ڀڇ٩شڅ ای ٸت قؼٺڀب ا

    .اڂپ قپ اڂڀدب ثڃؼ. ټٿ ؼیؽټً. اقٺ ٨فاـ ٰفؼ. ؼڀجبٸً ټی ٰفؼٺ ٰڅ ثب زب٬ڃ سڃ ٌٱٽٻ قؼ _

ؼـ سٽبٺ ٠ٽفٺ ؼـایٿ ضؽ ض٭یفاڀڅ اٸشٽبن ثڅ ثبڂـ ٴ٩شڅ چبٺ ڀؽاٌشٻ. ٴ٩شڅ چبیی ٰڅ ثب چفڀ٩ه ٰال٨څ ڂ وٱڃر 

ـ قټبپ ثفؼ سب ثڅ ؼڀجبٶ ِؽاي وٱڃر ٰځٻ ڂ ثب زٍٻ ٠ؿاة اڂـي ثفیؽڄ ثفیؽڄ ثڅ قثبپ ټی اڂـؼٺ. ز٭ؽ

٨ٍفؼڀی قیف ٸت ؾٰفی ثػڃڀٻ سب ثبڂـٺ ٰځڅ، سب سبییؽٺ ٰځڅ. ضشی اٴف ثؽڂ ثیفاچی ثڃؼ؛ ثڅ ؼڀجبٶ سبییؽی اقي 

ٴڃي سیك ټی ٰفؼٺ سب یٯ ٰالٺ ثٍځڃٺ...سڃ ؼـوز ټیٵی! اټب غب٘فڄ ٺ ـڂ سٹع ټی ٰفؼ ثب ڀ٩ه چبیی ٰڅ 

 .ؼ٠ّجبڀیشً ـڂ ڀٍڃپ ټی ؼا

 !ثڇشفڄ زٍٽبسڃ ثبق ٰځی_

 :ایڇبٺ ؼاٌز. ٰځبیڅ ؼاٌز ٰالټً ثڃی اق سٽىػف چٻ ؼاٌز ٰڅ ثب دڃقغځؽی ٰف ٰځځؽڄ ای ٴ٩ز

  .ټځٻ اڂڀدب ثڃؼٺ ٰىیڃ ڀؽیؽٺ _

زیكی ثڅ ټشالٌی ٌؽڀٻ ثب٬ی ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ. ثؽڀٻ یع ٰفؼ ڂ زیكی ثیع ٴٹڃٺ ـڂ زىجیؽ. ثبیؽ ثڇً ټی ٴ٩شٻ 

 ـ ڀ٩فر ؼاـٺ چفثبـ ثڅ چفڀطڃی ټیػڃاؼ ټٿ ـڂ ؼیڃڂڀڅ ڂ سڃچٽی خٹڃڄ ثؽڄ؟ز٭ؽـ اق ِؽا٬شً ثیكاـٺ؟. ز٭ؽ

 .٬بؼـ ثڅ ٴ٩شٿ چیر ٰٹٽڅ ای ڀجڃؼٺ؛ ضشی یٯ ڀڅ وبؼڄ یب دب٨ٍبـی ثیٍشف ثڅ ـڂی ض٭ی٭شی ٰڅ ثڅ زٍٻ ؼیؽٺ

سػز ثبال دبییٿ ٌؽ... غیٹی قڂؼ ٴفټب سځً ـڂ ثب ٨بِٹڅ غیٹی ٰٻ ٰځبـٺ ضه ٰفؼٺ. ؼوز یع قؼٺ ـڂ ثب ٴفټب 

 .ؼوشً ٨ٍفؼ ڂ اچىشڅ دٍز ؼوشٻ ـڂ ڀڃاقي ٰفؼ

 ...ثبیؽ ثبچٻ ضف٦ ثكڀیٻ_

ضف٦! زڅ ضف٨ی ټڃڀؽڄ ثڃؼ ثڅ خك زځؽ غٙڅ سیفڄ ڂ سبـیٯ سڃ ؾچځٻ. ٌجیڅ سػز ویبچی ٌؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ټڇٻ 

  .سفیٿ ټ١بؼالسً ٬جٷ اق ڀڃر ثفؼاـی اق ـڂي دبٮ ټی ٌؽ

ڃِٹڅ چیر ٰه ڂ چیر زیك ـڂ ڀؽاـٺ...ضشی ٴفټب ثڅ وػشی ڀبٸڅ ای اق ٸت چبٺ غبـج ٌؽ. ثبیؽ ټی ٨ڇٽیؽ ض

 .ؼوشً ڂ اڂپ ٸطٿ ٴیفا ٨فڀٵیه ٴ٩شځً
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ؼغشف غڃثڅ ٨فڀٵیه ٌفایٗ ثبقی ڀؽاٌز؛ ٨٭ٗ ټی غڃاوز ثڅ اڂپ قپ، ثڅ زب٬ڃ سیكي، ثڅ زٍٻ چب 

 .چفاوڃڀً ٨ٱف ٰځڅ

 .ټبټبڀٻ ثفٴٍشڅ...اقر ټیػڃاٺ ؼوشڃ ـڂسڃ ثٍڃـی ثیبی ثڇً والٺ ٰځی _

ٹځؽ ثبالٺ ٨٭ٗ سب دٍز ٸت چبٺ خىبـر ثڅ غفج ؼاؼ. ده زیكی ضؽڂؼ زځؽ وب٠شی غڃاة ټبؼـ ٘ڃ٨بپ! اڄ ث

ثڃؼٺ!... اڂپ ٬فاـ ثڃؼ ٠ّف اق ٠ٽبـر ثفٴفؼڄ...زڅ اس٩ب٪ ٌیفیځی! زٍٻ چبٺ ڀبغڃؼاٴبڄ ثب ٌځیؽپ غڃاوشً ٴفؼ 

ؼیؽ. اق ایٿ ٌؽڄ اق چٻ ثبق ٌؽ. اٸجشڅ ٰڅ اڂپ ٨٭ٗ یٱی اق زٍٻ چبٺ ـڂ اق ڀیٽفغی ٰڅ ـڂی ثبٸٍز ثڃؼ ټی 

ٴٍبؼ ٌؽپِ یٱجبـڄ ټفؼټٯ چبٺ ټش١دت ٌؽ؛ اټب غیٹی ټّٽٻ ڂ خؽی ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ...چٽیٿ ٠ّجیٻ ټی 

 .ٰفؼ. ٘ڃ٨بپ چیر ڂ٬ز ٜبچف ڂ ـ٨شبـ یٯ ـڀٵی ڀؽاٌز

ثف٠ٱه ضفاـسی ٰڅ ثڅ ؼوشٻ اڀش٭بٶ ټی ؼاؼ. زٍٻ چبي چیر ټال٩٘شی ڀؽاٌز. وفخبٺ ٰٽی خبثڅ خب ٌؽٺ ڂ 

 :ټؽڄ اق ثبٸٍزِ دَف٬ِڃٺ ؼٶ ٰځؽٺ ڂ ؼوشً ـڂ ده قؼڄ ثب سٯ غځؽڄ ضفِی ٴ٩شٻثب ڀیٻ غیكِ ثڅ خڃي اڂ

اِال ٨ڇٽیؽی زی ٴ٩شٻ؟ ټٿ اڂپ قپ ڀ٭بة ؼاـڂ یڅ ثبـ ؼیٵڅ ؼیؽٺ. ڂا١٬ی ثڃؼ ٘ڃ٨بپ. ټٙٽئځٻ یٱی  _

ټیػڃاؼ اؾیشٻ ٰځڅ. ڂ٬شی ؼیؽ خِؽی ٺ اقٺ ٨فاـ ٰفؼ. ټیؽڂڀىز ټیػڃاٺ ٴیفي ثځؽاقٺ ټیػڃاوز ټځڃ ثب زب٬ڃ 

 ...څ. اټب ڀٽیؽڂڀٻ ث١ؽ زی ٌؽ...وف اق ایځدبثكڀ

 ...سٽڃټً ٰٿ ٨فڀٵیه غىشٻ ٰفؼی_

اثفڂچبٺ غڃؼثڅ غڃؼ ثبال دفیؽ. اثفڂچبٺ ڀڅ ٬ٹجٻ اق سڃ ضٹ٭ٻ ثب ؼاؼ ڂ خڇٍی ٰڅ ثڅ ثٹځؽ ٌؽپ ؼاٌز ثیفڂپ خڇیؽ. 

 .٨فیبؼ قؼڄ ثڃؼ...ثب ِؽا ثٻ ڂ ٰٹ٩شی ٰڅ چیر ڂ٬ز اقي ڀؽیؽڄ ثڃؼٺ

 :سٻ ڂ ثفیؽڄ ٌؽپ ٰالټٻ ٴ٩زثب چٽڃپ سٿ ِؽا اق وٱڃ

ڀٽیػڃای اق ٴ٩شٿ ایٿ زفڀؽیبر ؼوز ثفؼاـی...غىشڅ ڀٍؽی؟ ټیػڃای خٹت سڃخڅ ٰځی؟ اِال ټیػڃای زی _

 ـڂ ثبثز ٰځی؟

زٍٻ چبٺ ڀبثبڂـاڀڅ ٸفقیؽ...خٹت سڃخڅ! ټٿ ٨٭ٗ اڂپ ـڂ خكڂ ا٨فاؼ ټڃـؼ ا٠شٽبؼٺ ٬فاـ ؼاؼڄ ثڃؼٺ. اؼٺ ضىبثً 

 .ٰفؼڄ ثڃؼٺ
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٭بثٹٻ ٬ؽ ٠ٹٻ ٰفؼ. ٰځشفٸی ثڅ ـڂی ضفٰز چبي ڀؽاٌز اق غٍٻ ڂ وفِ ضفَ ڂ خڃي ؼوشی ثڅ ٰٽفي قؼڄ ټ

 .٩٬ىڅ ویځڅ اي ثڅ ٌؽر ثبال دبییٿ ټی ٌؽ ٰڅ ڀ٩ه ٰٻ ټی اڂـؼ ڂ ؼڀؽڂپ ٤فزڅ ټی ٰفؼ

 .ټځٻ دٍز وفر ثڃؼٺ...چیر ٰه سڃ اڂپ ٰڃزڅ ثٿ ثىز ڀجڃؼ _

چبی ٸ١ځشیٻ ـڂ ڀجیځڅ. ؼٸٻ ټی غڃاوز اق  غیٹی اـڂٺ ٌٱىشٻ. ثڅ ضبٸز غٽیؽڄ ؼـټیبٺ سب زڃڀڅ ٸفقڂپ ڂ اٌٯ

 .غڃؼٺ ؼ٨ب٠ی ٰځٻ ٰڅ ایځٙڃـ غفؼٺ ڀٱځڅ ڂ ثب ڀ٩فر اق ٌػّیز ڂ سڃچٻ غیبٸیٻ ڀٵڅ

 .ڂٸڃٺ ِؽاي ثبچٽڃپ سٿ ٠ّجی ٰٽی ٰٻ سف ٌؽ اټب ڀ٩ه قؼپ چب ضفِیً....ؼٸٻ ـڂ قیفڂ ټی ٰفؼ

ه. ثڅ غڃؼر ثیب. ایٿ ٨ٱفڂ غیبال چفثبـٰڅ اق ضبٶ ټیفی ڀٽیؽڂڀٻ زیٱبـ ٰځٻ. سب ټفق وٱشڅ ټیفٺ ٨فڀٵی _

 ڂاوز غڃة ڀیىز ټٿ ثڅ ؼـٮ ټی ؼڂڀی چفثبـ ٰڅ سٍځح ټیٱځی ز٭ؽـ ڂاوز ثؽڄ؟

سڃ ؼٸٻ قټكټڅ ٰفؼٺ...زیكی ٌجیڅ ڀبٸڅ ٌجیڅ ټفڂـ ٰبثڃن ڂضٍشځبٰی ٰڅ ڀ٭بة قڀی چفاوڃپ ؼـي ثڃؼ. ڂچٻ 

 .ڀجڃؼ... سٍځح ڀجڃؼ...اق ضبٶ ڀف٨شڅ ثڃؼٺ. ټٿ ضىً ٰفؼڄ ثڃؼٺ

 !ـٺ اقر ټی سفوٻ...اق ایځٱڅ یڅ ـڂق ثیؽاـ ثٍی ټځٻ ؼیٵڅ یبؼر ڀیبؼٰٻ ٰٻ ؼا_

 .ضف٨ً زڃپ دشٯ ثفوفٺ ٰڃثیؽڄ ٌؽ. ٌٱىشٻ. ضف٦ ؼٶ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ

 .ڀ٩ىی ٴف٨ز

 .ثب ایٿ ٰبـار چٽڅ ـڂ اق غڃؼر ٨فاـی ټیؽی_

بٮ سڅ ؼٸٻ غبٸی ٌؽ. ٌڃٰڅ ٌؽڄ وفثٹځؽ ٰفؼٺ؛ دیٍڃڀیً ٠ف٪ ٰفؼڄ ٬فټك ٌؽڄ ثڃؼ...ضبٸز ڀٵبچً ڂضٍشځ

 .غیفڄ ثڅ ټٿ ثڃؼ...ثڃی ڀ٩فر ټی ؼاؼ؛ ثڃی ؼٶ قؼٴی

ٸت چبٺ ٸفقیؽ؛ ؼیؽی ٨فڀٵیه ز٭ؽـ قڂؼ غىشڅ ٌؽ...سڃ ٨٭ٗ ڂاوً ؼٸؽاـ ثڃؼی...! ټفڂـ خٽٹڅ چب ټ١ځی ڀٵبڄ ڂ 

 .ٰالټً ثڃؼ

ڀیٍػځؽ قؼٺ. ٰٽی خب غڃـؼ اټب ٰٽی ثب اثفڂچب ؼـچٻ ڂ ضبٸز ٘ٹجٱبـ ڀٵبچٻ ٰفؼ. ثب ڂ٩٬څ ٘ڃالڀی غً ؼاـ 

 .ؽدفوی



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 453 

 ثڅ دفوشبـ ټبؼـٺ زی ٴ٩شی ٰڅ ضبٔف ڀیىز دبٌڃ سڃ ایٿ غڃڀڅ ثكاـڄ؟ ټیؽڂڀی ز٭ؽـ اقر سفویؽڄ ثڃؼ؟_

اق ٸطٿ ٴ٩شبـي غڃٌٻ ڀٽیبؼ اټب ٬جٷ اق ا٠شفاْ ثب ټفڂـ اس٩ب٪ ثب٢ ـڀٳ دفیؽڄ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ڀڅ اق ـوڃایی 

ڄ ثڃؼ...چٽڅ اثبـ ا٘ٽیځبڀٻ اق ٰڅ اقي ضف٦ ټیكؼ اق قپ ڀ٭بة ؼاـی ٰڅ ثیٿ ؼـغز چب اڂپ ٠ٽبـر دځڇبپ ٌؽ

 ټځدالثی زڅ سڃ ٨ڇٽیؽ ٴڃیی  ثیٿ ـ٨ز. ثیٿ ٌٯ، سفیؽ ڂ سفن ؼوز دب قؼٺ ڂ ثب ڀ٩ىی ثځؽ اڂټؽڄ الٶ ٌؽٺ.

 .قؼ دڃقغځؽی ٰڅ ټیكڀٻ ڂدب ؼوز

 .ضؽن ټیكؼٺ اق زیكی سفویؽی_

_... 

ټٙٽئځب اڂڀٻ ضبٸشڃ ؼیؽڄ ٰڅ ڂ٬شی سڅ ثب٢ دیؽار ٰفؼٺ ؼچځز ٩ٰی ثڃؼ...یع ثڃؼی... یٯ اپ ٨ٱف ٰفؼٺ ټفؼی..._

 .اټفڂق ثڅ ټٿ ټیٵڅ قڀز خځی ٌؽی

اق یبؼاڂـی زڇفڄ سفویؽڄ دفوشبـ دشڃ سڃ ؼوشٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽڄ خٽٟ ټیٍڅ. ؼچځٻ ثىشڅ ټیٍڅ ڂ ثب وفی ا٨شبؼڄ 

 .اڂٸیٿ ٬ٙفڄ اٌٯ اق زٍٻ چبٺ ـیػشڅ ټیٍڅ

 .ڀكاـ ایٿ سڃچٽبسز قڀؽٴی ٰڅ چځڃق ٌفڂٞ ڀٱفؼیٽڃ اق چٻ ثذبٌڅ_

 غبڀڃاؼڄ ضشی... ٰځڅ سطٽٹٻ سڃڀىز ڀٽی ٰه چیر. ؼاٌشٻ اڀكخبـ  ٴ٩ز. ټٿ چٻ اق ایٿ ضبٸز چبثی ـاڄ ڀٽی 

 .قؼ ـڂ ؼٸً ضف٦ قڂؼ غیٹی. ثڃؼپ ٰفؼڄ ٨فاټڃي ٰٷ ثڅ ـڂ ټٿ ٰڅ ٺ

 :اـڂٺ ثب سٽفٰك ثڅ ـڂی خٽٹڅ چبي ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ٴ٩ز

اق ټبؼـٺ ڂؼٸجفٺ ڀٵڅ ؼاـی اقر غڃاچً ټیٱځٻ ؼڂوڅ ـڂقی سڃ غڃڀڅ ثٽڃپ ٠الڂڄ ثف ٨ٱف ٰفؼپ ثڅ ٰبـار _

ٰٿ. سب یڅ اؼٺ ٬بثٷ ا٠شٽبؼ ؼیٵڅ ـڂ دیؽا ٰځٻ...ڀٽیشڃڀٻ چفـڂق ؼٸجفڂ ٌفٰز ثجفٺ ڂ ټبټبڀٻ سڃ غڃڀڅ سځڇب ثكاـٺ. 

 ...وڅ ـڂق ټفغّی ڂاوز ـؼ ټیٱځٻ سب ـاضز

 .ڀٽیبٺ ٌفٰز اڂپ ثڅ  ټٿ ؼیٵڅ_

اثفڂـیكی ِجص ڂ ضبٸز چب ټٱث ٰفؼ. غڃؼٺ چٻ ِؽا ١ٔی٧ ڂ ث٥ٓ ؼاـٺ ـڂ سٍػیُ ڀؽاؼٺ. ثڅ ٨ٱف 

 .٤یفڀفټبٸٻ ثی اـاؼڄ اق سڅ ضٹ٫ ٸت قؼٺ
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ِڃـسی ثڅ وڃاٸی خٽٟ ٰفؼ. ؼوشٻ ـڂ ټٍز ٰفؼڄ ثیٍشف ٨ٍفؼڄ ٺ سب ثب ِؽای ثٹځؽ چ٫ ڀكڀٻ ڂ ثب خؽیؽر 

 .چفزځؽ ؼ٨ب٠ی اق غڃؼٺ ؼاٌشڅ ثبٌٻ

 .ی اق سڃ ټ٥كٺ دبٮ ٰځیاٴف چفزیكیڃ ٨فاټڃي ٰځٻ ڂ ټشڇٽٻ ٰځی ثڅ غیبٶ دفؼاقی اټب ضف٨ب الٸڅ ـڂ ڀٽیشڃڀ_

ٸطٿ ڂ ڀٵبچٻ دف اق ڀ٩فر ٌؽ...چځڃقچٻ ٴڃي چبٺ ثب یبؼاڂـی ضف٦ چبي ؼا٢ ټی ٌؽ. زٙڃـ ټی سڃڀىشٻ ڀٵبڄ 

 .اڂپ اؼٺ چب ـڂ سطٽٷ ٰځٻ ڂ٬شی سڃ ؾچځٍڃپ ؼیٱشڅ ٌؽڄ ثڃؼ ټٿ ؼٸؽاـٺ

 :ثڅ خجفاپ ضف٦ چبیی ٰڅ قؼڄ ثڃؼ ټػبٸ٧ِ ڀبٸڅ ڂ غڃاچً ٬ٹجٻ ٴ٩شٻ

ی ټځٻ اق ٴؿٌشڅ ٰثی٧ ڂ سیفر غىشڅ ٌؽٺ. اق ایځٱڅ چفثبـ ثڅ یڅ زیكی ټشڇٻ ثٍٻ ڂ ثڅ اٴف اق ټٿ غىشڅ ٌؽ_

 .خبی اڂپ قپ چف**خبییز غدبٸز ثٱٍٻ

ـڀٵً ثڅ ڂٔڃش دفیؽ. ؼوشی ثڅ دیٍڃڀی غیىً ٍٰیؽ ڂ ټفؼؼ اق قؼپ ضف٨ی ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٴف٨ز. ڂاٰځً 

ز. اق ٨ٱف ایٿ ؼیڃاـ ٍٰیؽڄ ٌؽڄ چبي ـڂ اق ض٩ٛ ثڃؼٺ. چفثبـ ڀىجز ثڅ ؼٸؽاـ چٽیٿ ٠ٱه اٸ١ٽٷ ـڂ ؼاٌ

ثیځٽڃپ ضبٸٻ ثڅ چٻ ټی غڃـؼ. اق ایځٱڅ ؼیٵڅ ثبچً اضىبن ـاضشی ڀٽی ٰفؼٺ ڂٸی ٬ٹجٻ ؼیڃاڀڅ ڂاـ ټیكؼ ثفای 

وفؼـٴٽی ڀٵبچً. اټب غڃٌجیځبڀڅ سڃ ؼٸٻ ثڅ ضبٸً ٬ڇ٭ڇڅ قؼٺ چفٰؽڂټٽڃپ ټٍٱٹی ؼاٌشیٻ ثفای ټٱٽٷ چٻ 

 .ٌؽپ...اڂپ ض٫ ڀؽاٌز ټٿ ـڂ غفؼ ٰځڅ

 :قڂؼ ڀفٺ ٌؽ. ثب ٸجػځؽی ٰڅ ڀٍڃپ ټی ؼاؼ ؼوشٻ ـڂ غڃڀؽڄ ڂ غڃڀىفؼ ٠ٽٷ ټیٱځڅ ٴ٩زغیٹی 

غیٹی غت اٴف ٨ٱف ټیٱځی ایځٙڃـی ـاضز سفی ټٿ قیبؼ اِفاـ ڀٽیٱځٻ ٰبـاسڃ ټیشڃڀی سڃ غڃڀڅ ٺ اڀدبٺ  _

 .ثؽی

 .ثب ټٱثی ٸجڅ سػز ڀٍىز. چځڃق زڇفڄ ي ثب ڀبـاضشی ټسبٸڅ ثڃؼ؛ ټثٷ ټٿ

 .بی؛ ؼیٵڅ ٺ چیر ڂ٬ز ثڅ ٨ٱف اڂپ قپ ڀجبٌی٬ڃٶ ثؽڄ ثڅ غڃؼر ثی _

 .٩ٰفی ؼوز دیً ٴف٨شً ـڂ ده قؼٺ ڂ ثب ضفَ ڀیٽڅ ثٹځؽ ٨فیبؼ قؼٺ

 ثڅ سڃ ڀٵٻ ثڅ ٰی ثٵٻ؟_
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 .٬جٷ اق چف ٠ٱه اٸ١ٽٹی ثڅ ٘ف٦ ضٽبٺ دبسځؽ ٰفؼٺ. ِؽای ؼـؼټځؽ ڂ ٰال٨څ ي ـڂ اق دٍز وف ٌځیؽٺ

 .غیٹی غڃؼټڃ ٰځشفٶ ټیٱځٻ زیكی ثڇز ڀٵٻ_

 ثڅ ـڂ سػز ٸجڅ  ٠ّجی ثڅ وٽشً زفغیؽٺ. ایٿ ؼـټڃڀؽٴی ڂ ٤یٛ ٰالټً ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ.ثی ٘ب٬ز ڂ 

ځٵی ثڅ ټڃچبي غٻ ٌؽڄ ثڃؼ. دڃقغځؽڄ ِؽا ؼاـی قؼٺ ٰڅ سڃخڅ ي ز ثب ڂ ثڃؼ ٴؿاٌشڅ قاڀڃي ـڂ ؼوشی خٹڃ

    .خٹت ٌؽ

ڀڅ ر ثكاـٺ ؼـؼټڃ سڃ ټیؽڂڀىشی ټٿ ِفٞ ؼاـٺ ٘ڃ٨بپ...! اق ټفیٕی ټٿ غىشڅ ٌؽی؟ ٬جٷ اق ایځٱڅ دبسڃغڃ_

 ڀٽی ؼڂڀىشی ضبال اڂڀب ـڂ ټیكڀی سڃ وفٺ؟

 :ث٥ٕٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼڄ؛ ټشبو٧ ٴ٩شٻ

 ټٿ ؼڀجبٶ خٹت سڃخڅ ٺ !؟_

 .اق ڀفټی ڂ سبثف ڀٵبچً ٸطځٻ دف اق غڃاچً اٸشٽبوی ٌؽ

 زفا یڅ ؼـِؽٺ ٨ٱف ڀٽیٱځی ټٿ ـاوز ټیٵٻ ڂ اڂپ قپ ټیشڃڀڅ ـثٙی ثڅ ؼٸؽاـ ؼاٌشڅ ثبٌڅ؟ _

 :قؼ ڂ ثب ٸجػځؽی ٰڅ ثڅ سبییؽ ؼیڃاڀٵیٻ ثڃؼ ٴ٩زثڅ اڀی دڃقغځؽی 

غیٹی غت ټځٻ سځؽ ـ٨شٻ...٬جڃٶ؛...سڃاٺ ایٿ ثطثڃ سٽڃټً ټیٱځی...الثؽ یٱٻ ؼیٵڅ ثٵؿـڄ ټیٵی ثب ـڂضً ؼـ _

 !اـسجب٘ی

٨٭ٗ سڃڀىشٻ ٬جٷ اق ـیكي اٌٯ چبٺ غڃؼٺ ـڂ سڃ ضٽبٺ دفر ٰځٻ ڂ ؼـة ـڂ ټطٱٻ دٍز وفٺ ثجځؽٺ. ِؽای 

ثٹځؽ ٌؽ. ثڅ ٜبچف ټٿ ـڂ ؼـٮ ټی ٰفؼ اټب ثؽسف اق چٽڅ ثفغڃـؼ ټی ٰفؼ. اق ؼوز  ٠ّجی ٨فڀٵیه ٴ٩شځً

غڃؼٺ ٠ّجبڀی ٌؽٺ اق ایځٱڅ ثڅ ایٿ ټڃٔڃٞ ؼـ ایٿ ضؽ دب٨ٍبـی ټیٱځٻ ڂ ضف٦ ؼٶ ڂ ؾچځٻ ـڂ ثڅ قثبپ اڂـؼٺ 

 .سب ټڃـؼ سٽىػفي ڂا٬ٟ ثٍٻ

 ـڂ ٴفیىشځٻ ثڅ اټبؼڄ چب زٍٻ  ٺ.ڀ٩ىٻ ـڂ اڄ ټبڀځؽ ثیفڂپ ٨فوشبؼٺ ڂ دٍز ؼـة ـڂی قټیٿِ وفؼ ٨فڂؼ ټیب

ثؽٺ. ِؽا ٰڃثیؽڄ  ٠ؿاة سٱفاـی چب ثطث ایٿ ثب ـڂ غڃؼي ڂ غڃؼٺ ټیػڃاٺ ٰی سب ټیٱځٻ ٨ٱف ایٿ ثڅ ڂ ټیجځؽٺ
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ٌؽپ ؼـة اسب٪ ـڂ ٌځیؽٺ. ٠ّجیً ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ثبیؽ ثڇً ض٫ ټی ؼاؼٺ. ڀٵفاڀیً ـڂ ؼـٮ ټی ٰفؼٺ ڂ ثی 

ثڃؼٺ ثڅ وبؼٴی ثفچٻ ڀٽیكؼٺ. سب ٰی ټی سڃڀىز ِڃـر  ټځ٫ٙ قڀؽٴی ٰڅ ثڅ غڃؼٺ ٬ڃٶ وبغشځً ـڂ ؼاؼڄ

٩ٰیٻ ـڂ دبٮ ٰځڅ؟ اٴف دٍز وفٺ ثڅ ٰڃزڅ ڀٽیڃټؽ ضشٽب ټثٷ سڃ دبـٮ ؼڂـٺ دف اق وٱڅ ټی ٌؽ؛ اق ٨ٱفي ٸفق 

غ٩ی٩ی ٰفؼٺ. ثی ضه اق قټیٿ ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ٌیفاة وفؼ ـڂ ثبق ٰفؼڄ قیف ؼڂي ایىشبؼٺ ڂ اـاٺ اٌٯ ـیػشٻ. 

شٻ...ٌػّیز ِجڃـ ڂ ټىئڃٸیز دؿیفي اق اڂپ ټفؼی ایؽڄ اٶ وبغشڅ ثڃؼ. ثبیؽ ټٿ ٘ڃ٨بپ ـڂ ؼڂوز ؼاٌ

ڀبـاضشیً ـڂ دبی ٌػّیز ڂ اغال٬ً ټی قاٌشٻ...٤یف اق ایٿ ڀجڃؼ. ڀٵفاڀیً ڂا١٬ب ټٍڇڃؼ ثڃؼ. سڃ ٴؿٌشڅ ٰٻ 

٠ؿاة ڀٱٍیؽڄ ثڃؼ ٰڅ اق ټٿ ٘ٹت اـاټً ټی ٰفؼ. ټٿ ز٭ؽـ ثی اڀّب٦ ثڃؼٺ ٰڅ چفثبـټی ؼڂڀىشٻ غیبالرِ، 

 .ڂچٽڅ ثبقچٻ ؼڀجبٸً ـڂ ټی ٴف٨شٻ

****** 

ضڃٸڅ دیسیؽڄ اق ضٽبٺ ثیفڂپ ټیبٺ... و١ی ٰفؼٺ اق ثیٿ ٸجبن چبٺ قیجبسفیٿ دیفاچٿ ـڂ اڀشػبة ٰځٻ. ؼـ اغف 

دیفاچٿ ثٹځؽ ٌٱالسی ڂ ٰٽف ٍٰی دڃٌیؽٺ... ټڃچبٺ ـڂ ثب قؼپ ٰفٺ ټڃ دٍز وفٺ خٽٟ ٰفؼٺ ڂ ثب اـایً 

 .ټػشّفی اق اسب٪ غبـج ٌؽٺ

ٹڃیكیڃپ ڂ ٰبـسڃپ ثبة او٩ځدی اق ؼاغٷ ڀٍیٽٿ ثڅ ٴڃي ټی ـویؽ. اچىشڅ ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ. وڅ سب اق ِؽای س

اؼٺ چب ټڇٻ ٌؽڄ قڀؽٴیٻ ؼـ وٱڃر ؼـٰځبـڄ چٻ غیفڄ ثفڀبټڅ ای ثڃؼپ ٰڅ چیسی اقي وف ؼـڀٽی اڂـؼپ. 

ـڂی ٸت چبي  ٘ڃ٨بپ ؼٸجفـڂ ـڂي دبي ٴؿاٌشڅ ثڃؼ ڂ اڂپ سٱیڅ قؼڄ ثڅ ویځڅ اي غٽبـ غڃاة ثب دىشڃڀٱی ثڅ

ڀٵبچً ثڅ سٹڃیكیڃپ ثڃؼ ڂ ټبؼـي ټجٷ ٰځبـ ـڂی ڂٸیسفي ڀٍىشڅ ثڃؼ. اق ؼیؽڀٍڃپ ثڅ غڃؼٺ ٬ڃٶ ؼاؼٺ ٬جٷ 

 .اق ثفٴٍشٿ ؼٰشفٺ ؼڂثبـڄ غڃـؼپ ٬فَ چبٺ ـڂ ٌفڂٞ ٰځٻ

 .والٺ ٴفٺ ڂ ٰڃسبچی ٰفؼٺ. ٘ڃ٨بپ ټش١دت ثڅ ٘ف٨ٻ وفزفغڃڀؽ...ڂ ٜبچفٺ ـڂ غیٹی ٰڃسبڄ اق ڀٝف ٴؿـڂڀؽ

 .ٴف٨شڅ اقٺ دٹٱی قؼ. اق ثی ټطٹیً ؼٸٻ ٴف٨ز اټب ایٿ قپ خكڂی اق قڀؽٴیٻ ٌؽڄ ثڃؼ ټبؼـي زٍٻ

ثڅ وٽشً ـ٨شٻ ڂ ثب ثڃوڅ ٰڃسبچی ثڅ ټڃچبی ټفسجً ٸجػځؽی ثڅ ـڂي قؼٺ. زٍٻ چبي ـڂ ثىز سب ثیٍشف اق 

 ی ٴ٩شٻ ٰڅ اق ِطشً غڃؼٺ چٻ غځؽڄ ٺ ٴف٨ز زڅ ثفوڅ"ز٭ؽـ ؼٸٻ سځٳ ٌؽڄ ثڃؼ ټبؼـ"ایٿ ټٿ ـڂ ڀجیځڅ. 

ثڅ ٘ڃ٨بڀی ٰڅ اثفڂچبي ثڅ وف٠ز ثبال دفیؽ ڂ ٬ؽ ؼڂ ڀ١ٹجٱی زٍٻ چبي ٴفؼ ٌؽڄ ثڃؼ. ټجٷ ـڂ ؼڂـ قؼٺ ڂ 

 :ٰځبـي ڀٍىشٻ. ٬جٷ اق خبٴیفٌؽڀٻ ثب ثڃوڅ ای ـڂٴڃڀڅ ي غیٹی اچىشڅ ڂ در در ڂاـاڀڅ سڃ ٴڃًٌ ٴ٩شٻ
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 .ثجػً ڀٵفاڀز ٰفؼٺ_

 .ٟ ٌؽٺ ڂ ثڅ ٨ٱفچب دػً ڂ دال ٌؽٺ ڀٝٻ ؼاؼٺدبچبٺ ـڂ ثبال اڂـؼٺ... وفـڂی ٌڃڀڅ اي ٴؿاٌشڅ سڃ غڃؼٺ خٽ

ضف٨ی ڀكؼ اټب ثب ٴؿاٌشٿ ؼوشً ؼڂـٰٽفٺ ڂ ٨ٍفؼڀً چٽڅ اضىبوبر ٠بٸٻ ـڂ سڃ ٬ٹجٻ ٸجفیك ٰفؼ...قڀؽٴی ټٿ 

  .ٌفڂٞ ٌؽ

  

 ...٨ّٷ ڀڇٻ

 

ټڃقیٯ ڀ٩فر اڀٵیك ٴڃی ـڂ اق ٨بِٹڅ ؼڂـ ثب ِؽا ٬ڇ٭ڇڅ چب قڀی ټی ٌځیؽٺ. ِؽاي چٽڃپ ثڃؼ؛ ثڅ چٽڃپ 

 .ټالیٻ ڂ غً ؼاـاڀؽاقڄ 

زٍٻ ـڂچٻ ٨ٍفؼڄ؛ ثؽڂپ ټدبٸی ثڅ سبالح سٹڃح ٬ٹجٻ ٬ٟٙ سٽبن ټیكڀٻ ڂ ٴڃٌی ـڂټطٱٻ ـڂی ټیك دفر 

     .ټیٱځٻ

اټفڂق یٯ وب٠ز قڂؼسف سٽبن ٴف٨شڅ ثڃؼ. غڃڀؽپ غٗ ٨ٱفیٻ ڂاوڅ ٰىی ٰڅ ٬ّؽ اقاـٺ ـڂ ؼاٌز ٰبـ وػشی 

سٹ٩ٿ ـڂ ٍٰیؽٺ ؼوشٻ ـڂ غڃڀؽڄ ثڃؼ. ثبیؽ ثڅ ایٿ  ڀجڃؼ. ؼڂ، ثبـی ٰڅ خڃاثً ـڂ ڀؽاؼڄ ثڃؼٺ ڂ ـان وب٠ز ویٻ

   .وب٠ز چٻ ٠بؼر ټی ٰفؼٺ

 ټیك ـڂی ٴڃٌی اق ثڃؼ ٌؽڄ خىٽٻ ڂ ـڂش ٠دیٿ ټؽر ایٿ ؼـ  ڀٵبڄ غیفڄ ڂ ټٕٙفثٻ ـڂ ثب غىشٵی ٰڅ

 ثڅ خب چٽڅ. ؼاؼ ټی ٸدٿ ثڃی غڃڀڅ. ثفؼاٌشٻ ٬ؽٺ اٌذكغڃڀڅ وٽز ثڅ ؼا٤ڃپ ڂ ؼـة زڇفڄ چٽڃپ ثب. ٴف٨شٻ

دځدفڄ چب ـڂ ٩٬ٷ ټی ٰفؼٺ ڂ دفؼڄ چب قغیٻ سفی اوش٩بؼڄ ټی ٰفؼٺ. ڂوڃان  سٽبٺ ثبیؽ. ثڃؼ غبٰی ڂٴفؼ ڀٝفٺ

ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. ؼیفڂق ٘ڃ٨بپ چٽڅ غڃڀڅ ـڂ سی ڂ خبـڂ ٍٰیؽ...ثب ٰٹی ٤ف ثڅ خڃڀٻ ث١ؽ اق ٴف٨شٿ غىشٵی سڃ ٠بٸٻ 

ڃؼٺ اق وف ثڇبڀڅ ؼٸؽاـ ٴ٩شځً ...ڂ ټٿ ز٭ؽـ ؼاؼڂ ثی ؼاؼ ٰفؼڄ ث"ڂوڃان ٴف٨شی ؼٸؽاـ"ثی غیبٸً ٴ٩شڅ ثڃؼ...

غڃڀڅ ي ٰثی٩څ، ٬ؽیٽی، ثڃی ڀٻ ټیؽڄ. ثڃی...ثڃی قڀی ټفؼڄ ؼ٨ٿ ٌؽڄ ای ـڂ ټیؽڄ ٰڅ چٽىفي ثڅ یبؼ اڂپ 

  !.... چفثبـ ثب ٫ٍ٠ ِؽاي ټیكؼ. ڂ اڂپ ټثٷ چفثبـ
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سڃ ټٿ ؼاٌشٻ ټفیٓ ټی ٌؽٺ. ٠الیٽٻ ثفٴٍشڅ ثڃؼ. ؼڂـ غڃؼٺ زځؽثبڀیڅ ٴیح زفغیؽٺ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ زفا دب 

 .اٌذكغڃڀڅ ٴؿاٌشٻ؛ چځڃقچٻ ٨ٱفٺ دی ؼیفڂق ڂ وٱڃسً ثڃؼ

٤ؿاٺ ضبٔف ثڃؼ؛ غیٹی ڂ٬شڅ قیفي ـڂ غبټڃي ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ٬ؽټی خٹڃ ثفؼاٌشٻ ڂ ثب ٴځٵی ؼڂـچبؼڂـ زٍٻ 

زفغڃڀؽٺ. وبالؼ ٨ّٷ چٻ ؼـوز ٰفؼڄ ثڃؼٺ...سفٌی ویف ڂ ثفاڀی چٻ اټبؼڄ سڃ یػسبٶ ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ... ٘ڃ٨بپ 

ز وفظ ٌؽڄ ؼڂوز ؼاٌز... ٤ؿا ټڃـؼ ٠ال٬څ ي ثڃؼ... ڀٽی غڃاوشٻ ٬ڇفٺ ـڂ ًٍٰ ثؽٺ. ثب٬بٸی دٹڃ ثب ٴڃٌ

ټی ؼڂڀىشٻ ټثٷ چفؼ١٨څ دیً ٬ؽٺ ټیٍڅ ڂ اق ؼٸٻ ؼـټیبـڄ ؼٸؽاـ ٴ٩شځی ٰڅ اق وف٠بؼر ڂ ڀبغڃاوشڅ ڂـؼ قثڃڀً 

 .ٌؽڄ ثڃؼ

 و٩یؽ ټبیٟ سب ؼٺٰف ثبق ـڂ اة ٌؽ ټی  اوشٍٽبٺ اقي ٰڅ سیكی اق  ثڅ وٽز ویځٯ ـ٨شٻ ڂ ثب ضڃان دفسی

ی ٰڅ غیٹی ڂ٬شڅ سڃ ویځٯ ـیػشڅ ثڃؼٺ ٌىشڅ ثٍڅ. ثب اثف ثڅ خڃڀً ټی٩شٻ. دڃوز ؼوشٻ ټی وڃغز.  ٰځځؽڄ

 .ایٿ ټؽر ثڅ ٬ؽـی اق و٩یؽ ٰځځؽڄ اوش٩بؼڄ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ دڃوز ؼوشٻ غٍٯ ٌؽڄ ثڃؼ...قثف ٌؽڄ ثڃؼ

٨ٍفؼڄ ثب ٨فیبؼ ِؽاٺ ـڂ ثڇً زٍٻ چبٺ ثڅ وڃقي ټی٩شڅ... ِؽای خی٣ ؼٸجف ثٹځؽ ٌؽ... زٍٻ ـڂی چٻ 

 .ـوڃڀؽٺ

 ....ټبټبپ خبپ ټٿ ایځدبٺ_

 ټفؼؼ. ٌؽ غٍٯ سٹ٩ٿ قڀٳ ِؽای ٌځیؽپ ثب ٌؽ ټی سف ڀكؼیٯ وٽز ایٿ ثڅ ٰڅ ڀ٭ی ڀ٫ ِؽای ثب  ٸجػځؽٺ

پ ؼوز چب ٜفی٧ ؼٸجف ؼڂـ دبچبٺ ضڃاوٻ ـڂ ثڅ ٌؽ زځٳ ثب  ٰڅ زفغیؽٺ ٴڃٌی وٽز ثڅ غیه چبی ؼوز ثب

 .دبییٿ دبچبٺ ؼاؼٺ

ټی ٴ٩ز. اقٺ ټی غڃاوز ث٥ٹً ٰځٻ. ٸخ چبي ٴٷ اڀؽاغشڅ؛  "ټبټب ټبټب"دڇځب ِڃـر اٌٯ ټی ـیػز ڂ  ثڅ

ثب زٍٻ چب ٴفؼ ټٍٱیً ثڇٻ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ. ٸجػځؽی ڀبغڃؼاٴبڄ ـڂی ِڃـسٻ ڀ٭ً ثىز... ِؽای قڀٳ سٹ٩ٿ 

ٍٱٍڃپ ٬ٟٙ ٌؽ... ؼوز چبٺ ـڂ قیف ٌیفاة ٴف٨شٻ ڂ ؼـضیځی ٰڅ ٬فثڃپ ِؽ٬څ ؼغشفٮ ٸڃوٻ ټی ٌؽٺ غ

 .ٰفؼٺ ڂ ث١ؽ ثٹځؽي ٰفؼٺ. ٸت ثفزیؽڄ وبٰز ٌؽ. ؼټب٢ ٰڃزٹڃ ٰڃ٨شڅ ایً ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ڀفٺ ٍٰیؽٺ

 ؼغشف ټبټب زفا ٴفیڅ ټی ٰځڅ.؟_

 .چ٫ چ٫ ـیكي ـڂ اق وف ٴف٨ز. ٴڃیی سبقڄ یبؼي ا٨شبؼڄ ثڃؼ
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 !اِا ټبټبڀٻ ؟_

 ٌجیڅ قیبؼی اڂ٬بر ٴبچی. ثڃؼ ٴف٨شڅ  غڃؼي ـڂ ثیٍشف ٸڃن ٰفؼ ڂ وفي ـڂ ـڂی ویځڅ ٺ ٴؿاٌز. غځؽڄ ٺ

 ڀڃٮ ٰڅ ؼـضبٸی قثڃڀی ثی قثڃپ ثب ڂ اڂـؼ ثبال ـڂ ؼوشً. ثیبـڄ ؼوز ثڅ ـڂ ؼٸٻ سب ثڃؼ قڀی ټع اچٷ ٘ڃ٨بپ

 وبؼڄ ٔفثڅ یٯ خك ثڅ  ٵٍز ٬فټك ٌؽي ـڂ ڀٍڃپ ټی ؼاؼ اٌٯ ټی ـیػز..غځؽٺ ـڂ غڃـؼٺ. ضشٻ ؼاٌشٻاڀ

 .ٰفؼ ټی ؼٸجفی ٬ؽـ ایٿ ؼغشفٮ ٰڅ ڀجڃؼ زیكی

ثڃوڅ ای ثڅ ـڂی اڀٵٍز چبی ٰڃزیٱً قؼٺ ڂ ٬فثڃپ ِؽ٬څ ي ٌؽٺ... چٽیٿ ـڂ ټی غڃاوز. یٱی یٱی  

ٴفیڅ اي ٰٻ ٰٻ ثڅ ٸت ثفزیؽٴی، دف ٤فڂـی ـویؽ. زٍٻ چبي ٌجیڅ دؽـي ثف٪ غٍځڃؼی قؼ. ضف٨ً ایٿ 

 .!ثڃؼ...ایځڅ! ؼـوز ٠یځڅ ٘ڃ٨بپ

٨فڀٵیه غفٰځی، ؼٶ ټیىڃقڀؽٺ وفٺ ـڂ ټشبو٧ ثڅ اؼا اِڃٶ ؼغشفڂڀڅ دؽـڂڀڅ ای ٰڅ ثب چٽیٿ سف٨ځؽڄ چب 

  .سٱڃپ ؼاؼٺ

 .ٌیفاة ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ ِڃـسً ـڂ ٌىشٻ ڂ ؼوشی ثڅ ـڂی ټڃچب غیىً ٍٰیؽٺ

   .چٽیٿ ٰڅ ثڃوڅ ټطٱٽی ټطٓ اـڂٺ ٌؽپ ؼٸً ثڅ ـڂی ٴڃڀڅ ڂ قیف ٴفؼڀً قؼٺ... ٸجػځؽ قؼ 

 .یٱجبـ ؼیٵڅ ِؽای ڀطه قڀٳ سٹ٩ٿ سڃ غڃڀڅ دیسیؽ

شٿ ٠ٙف ؼٸجف ثڅ ٘ف٨ً ٍٰیؽڄ ٌؽ ڂ ثؽڂپ ڂوڃوڅ ٌځیؽپ اڂپ ِؽا اق ڀٵبچٻ ایٿ ثبـ ثب ثڅ ټٍبٺ ٴف٨ 

 .اٌذكغڃڀڅ ثیفڂپ قؼٺ. ایٿ اؼٺ ټفیٓ چفٰىی ٰڅ ثڃؼ ٨٭ٗ ټی غڃاوز ٠ؿاثٻ ثؽڄ

ؼٸجفـڂ ټ٭بثٷ سٹڃیكیڃپ ٴؿاٌشٻ. یٱی یٱی دفؼڄ چب ـڂ ٍٰیؽٺ؛ غڃڀڅ سڃ سبـیٱی ټٙٹ٫ ٨فڂ ـ٨ز. ټڃچبٺ ـڂ 

 .ڄ ـڂ سڃ ؼوز ٨ٍفؼڄ ٰځبـ قؼٺ ڂ ڀٵبچٻ ثڅ ټځٝفڄ ٴٷ چب ثیفڂپ غڃـؼدٍز ٴڃٌٻ ٨فوشبؼٺ ڂ ٴڃٌڅ ای اق دفؼ

غیٹی ڂ٬شڅ دب ثیفڂپ ڀؿاٌشڅ ثڃؼٺ. ؾچځٻ ٩٬ٷ ٰفؼڄ غیفڄ ثڅ ڀ٭ٙڅ ای ٌؽڄ ثڃؼ. ثڅ چیر زیك ٨ٱف ڀٽی ٰفؼٺ ڂ 

 ی"ٰڃ٨ز"قټبپ ـڂ اق ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼٺ سب ایځٱڅ ثب خی٣ ثٹځؽ ؼٸجف ٌڃڀڅ چبٺ دفیؽڄ ثڅ ضبٶ ثفٴٍشٻ. ڀبغڃؼاٴبڄ 

 ٸت ڂ ټٝٹڃټً ڀٵبڄ اق. ټیڃټؽ ٘ف٨ٻ ثڅ ڀبټیكڂپ  چب ٬ؽٺ ثب. زفغیؽٺ وٽشً ثڅ ڂ اڀؽاغشٻ ـڂ دفؼڄ. قؼٺ ٸت
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 سڃ سیكی ثڃی  بٸز ٍٰیؽٺ ڂ قڂؼسف اق اڂپ ثڅ وٽشً ـ٨شٻ ٰڅ ثب ثٹځؽ ٰفؼڀًغد ضف٨ٻ اق ي ڂـزیؽڄ چب

 !...ثػفڄ ـڂ ڀبقٺ ٰىی سب ڀٻثك ٴفیڅ قیف ټٿ ایځجبـ غڃاوز ټی ؼٸٻ. ټیٍڅ قیفڂـڂ ٺ ټ١ؽڄ ڂ ټیذسڅ ثیځیٻ

اق ِجص ایٿ ؼچٽیٿ ثبـ ثڃؼ ٰڅ غفاة ٰبـی ټی ٰفؼ. وڃغشٵی دبي ڂ ثڇبڀڅ ٴف٨شځً چٻ ٬ڃقڄ ثبال٬ڃقِ ٠ّبة 

 .ؼا٤ڃپ ڂ ثی ضڃِٹڅ ټٿ ثڃؼ

ثڅ وٽز وفڂیه ثفؼټً... ڀٻ ؼاؼڄ ثڃؼ... ٸجبن چب قیفي غیه ڂ ـڀٵی ثڃؼ... اق ایٿ ضدٻ ثؽثػشی ث٥ٓ 

 ...چبي ـڂ اق سځً ؼـټیبـٺ ڂ ٰفؼڄ ٫٠ ټیكڀٻ ڂ ٸجبن

 .ضڃٸڅ دیر ٌؽڄ سٽیك ثیفڂپ ټیبٺ ڂ ـڂی قټیٿ ټیكاـټً  

ؼغشف ټبټبپ اـڂٺ ٌؽڄ ثڃؼ. ثب ٸجػځؽ ڂ ټش١دت ثڅ زٍٻ چب ٬فټكٺ ڂ ٰٹځدبـ ـ٨شځٻ ثڅ الوشیٱی دبي ڀٵبڄ ټی 

چف غفاة ٰبـی ٰفؼ. دبي وڃغشڅ ثڃؼ. دڃوشڅ دڃوشڅ ٬فټك ڂ ټشڃـٺ ٌؽڄ ثڃؼ. ڀٽی سڃڀىز ؼـوز ـاڄ ثفڄ ڂ ثب

 .خی٣ ټیكؼ اق ؼـؼ

 .ٰفٺ دبي سٽڃٺ ٌؽڄ ثڃؼ؛ ثڅ ٘ڃ٨بپ دیبٺ قؼڄ ثڃؼٺ قڂؼسف ڀڇبـ ثیبؼ 

قڂؼسف اق وڅ ڀٽی سڃڀڅ ثیبؼ ڂ ثڇشفڄ ثفای ٠ڃْ ٌؽپ ضبٶ ڂ چڃاٺ ثڅ ایٿ ثڇبڀڅ "اڂپ چٻ ٰڃسبڄ خڃاة ؼاؼڄ ثڃؼ 

 .! ِڃـسٻ خٽٟ ٌؽڄ ثب ضفَ دڃٌٯ ؼٸجفـڂ ثىشٻ"ثیفڂپ ثفٺ ڂ غڃؼٺ ثػفٺ

   !چځڃق ڀ٩ڇٽیؽڄ ثڃؼ ڀٽیػڃاٺ اق غڃڀڅ ثیفڂپ ثیبٺ؟ ضشی ثڅ غب٘ف ؼغشفي ضبٔف ڀجڃؼ ٰڃسبڄ ثیبؼ 

ِؽای چبچب ٰفؼپ ٴیشی خڃپ اق سڃ اسب٪ ٌځیؽڄ ټی ٌؽ. چبچب ڀڅ...ِؽاچبیی ٰڅ ثب چفثبـ ٌځیؽڀً سٿ ڂ ثؽپ 

 .ټی ٸفقڂڀؽ... اق ثه اق سڅ ضفَ ڂ ڀ٩فرِ ؼٸً ِؽاٺ ټیكؼ

ؽ ڂ ثڅ وٽز اسب٪ ټبؼـثكـٴً ؼڂیؽ. اق ضفٰشً وفی ټشبو٧ سٱڃپ ؼاؼٺ...ڂ اؼٺ ؼٸجف قڂؼسف اق ټٿ ثٹځؽ ٌ

 .٨فڂٌی ضڃاٸً ٰفؼٺ

 .ضبال ٰڅ قیفي سٽیك ثڃؼ ثڅ ثبڀیڅ ای ټٿ ـڂ ٨فڂغز. ثب خٽٟ ٰفؼپ ڂوبیٷ ثڅ ٘ف٦ اسب٪ ـ٨شٻ
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غڃؼ  اق ثڃی س٩١ځی ٰڅ ؼڂ٬ؽټی اسب٪ ثڅ ټٍبٺ ټی ـویؽ دبچبٺ وىز ٌؽڄ ضفٰز ٰفؼ. ٴځؽي ثكڀٿ...غڃؼ ثڅ

 .ڀ٩ىٻ ثځؽ اڂټؽ ڂ زڇفڄ ٺ اڂیكڂپ ٌؽ

ؼـة اسب٪ ـڂ ثبقٰفؼٺ. ؼٸجفچٻ ایٿ ٰثی٩ی ـڂ ټشڃخڅ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثب ٨بِٹڅ ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ټش١دت اڀٵٍز ثڅ 

 .ؼچٿ ثڅ ثی سبثی ټبؼـ ثكـٴً ڀٵبڄ ټی ٰفؼ

 :ؼـضیځی ٰڅ ثڅ ٘ف٨ً ټیف٨شٻ اڀٵٍشً ـڂ اق سڃ ؼچځً ؼـاڂـؼٺ ڂ ٴ٩شٻ

 .٩څڀٱٿ ټبټب...ؼوشز ٰثی_

ثبال وفي ایىشبؼٺ. ثب ؼیؽڀٻ زٍٻ ـڂچٻ ٨ٍفؼڄ ثی سبة وفي ـڂ ثڅ زخ ڂ ـاوز سٱڃپ ؼاؼ. ٴڃیی قاـ 

 .ٌؽ ټی غبـج چبي ٸت اق ڀبټ٩ڇڃټی اِڃار ا٠شفاْ  ثب  قؼڄ؛

اق ِؽای ثٹځؽي ڂ ثی سبثیً ٠ّجی ٌؽٺ. ڀٽی غڃاوز ثڇً ؼوز ثكڀٻ. ایٿ ؼڂټیٿ ثبـ ثڃؼ ٰڅ ثب ٠ڃْ 

ؼ. چفثبـ ٰبـٺ ـڂ وػز سف ټی ٰفؼ... ثب ایٿ ٰبـِ ا٠شفأی ثڇٻ ټی ٨ڇٽڃڀؽ ز٭ؽـ ٰفؼڀً ثڅ ٰڃٸی ثبقی ټی ق

اقٺ ڀ٩فر ؼاـڄ ڂ ڀٽیػڃاؼ ټٿ ثڇً ؼوز ثكڀٻ؛ ضشی ثفای ٠ڃْ ٰفؼپ قیفي!. ایٿ قپ ثڅ ٌؽر ٤فڂـ 

ؼاٌز. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ثبثز ٤فڂـ ڂ ڀ٩فر ٰبؾثً ثػځؽٺ یب قاـ ثكڀٻ اق ایٿ ڂ١ٔیز ٨الٰز ثبـٺ. خبی ټبؼـٺ 

 !...ټطجشٻ ٰٻ ڂ قیبؼ ڀٽی ٌؽ؛ اټب ـ٨شبـچبي...ثڃؼ

غڃؼي چٻ اق ایٿ ڂ١ٔیز ضبٸً ثؽ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ټی غڃاوز ٘ڃ٨بپ ـڂ غجف ٰځٻ. ؼـ ثفاثف اڂپ اـڂٺ ثفغڃـؼ 

 .ټی ٰفؼ... خفار ڀؽاٌز ؼٶ دىفي ـڂ اق ایٿ ٠فڂن اڀشػبة ٰفؼپ ثٍٱځڅ

ٶ ـچبي ٰځٻ؛ اټب ؼٶ ـضٻ سف اق ایٿ ٰٽی ؼٸٻ ټی غڃاوز ثی اچٽیز ثڇً ؼـة اسب٪ ـڂ ثجځؽٺ ڂ ؼـ ایٿ ضب

 .ضف٦ چب ثڃؼٺ ٰڅ ثػڃاٺ اق قټیٿ ٴیفی ٰىی وڃء اوش٩بؼڄ ٰځٻ

ثڅ ٘ف٦ ؼٸجف ـ٨شٻ ڂ ثب ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽڀً اق اسب٪ ثیفڂپ قؼٺ...ِؽاي ثٹځؽ سف ٌؽ. دڃقغځؽی قؼٺ...٨ٱف ټی 

 .ٰفؼ سځڇبي ٴؿاٌشٻ

سب ثڅ وفي ڀكڀڅ ثیفڂپ ثیبؼ. ثڅ وٽز اسب٪  ؼٸجفـڂ سڃ ٴڇڃاـڄ ي ٴؿاٌشٻ ؼڂـچبؼڂـي ـڂ دف اق ٠فڂوٯ ٰفؼٺ

 .ـ٨شٻ. اق ؼیؽڀٻ وبٰز ٌؽ. اچىشڅ اٌٯ ټی ـیػز
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اټب چٽیٿ ٰڅ ڀكؼیٯ ٌؽٺ ِؽا ڀبټ٩ڇڃٺ ڂ ٠ّجبڀیً ثٹځؽ ٌؽ. ثی سڃخڅ ثڇً اق ٌڃڀڅ چبي ٴف٨شٻ سب دبییٿ 

فؼٺ سب سف ثٱٍٽً ٰڅ سځؽ ڂ غٍٿ سف وفي ـڂ ا٠شفأی ثڅ زخ ڂ ـاوز سٱڃپ ټی ؼاؼ. ؼڀؽڂپ ـڂی چٻ ٨ٍ

 .اـاټٍٻ ـڂ ض٩ٛ ٰځٻ؛ اټب ٌؽڀی ڀجڃؼ. ٰش٩ٻ اق ایٿ ٍٰٽٱً ؼـؼ ٴف٨ز

ثیٍشف اق ایځٱڅ اق ڂ١ٔیز دیً ـڂٺ ٠ّجی ڂ ڀبـاضز ثٍٻ اق ـ٨شبـ ڂ ڂاٰځً چبي ـڀح ټی ٍٰیؽٺ. ِب٦ 

 :ایىشبؼٺ ڂ ثب ٸفقي زڃڀڅ ڂ ث٥ٕی ٰڅ سڃ ضځدفٺ ثڃؼ ٠بِی ٌؽڄ ٴ٩شٻ

 .غڃاچً ټیٱځٻ ثكاـ ٰٽٱز ٰځٻ_

 :غٻ ٌؽٺ ڂ ؼوشً ـڂ سڃ ؼوشٻ ٴف٨شڅ ڀفٺ ٴ٩شٻثڅ ٘ف٨ٍٻ 

 .ټیؽڂڀٻ اقٺ ثؽر ټیبؼ ڂٸی ټځڃ ټدجڃـی سطٽٷ ٰځی_

 .دٹٯ چبي ٸفقیؽ. ټّفاڀڅ ٬ّؽ ض٩ٛ ٤فڂـي ـڂ ؼاٌز. ټٿ ایٿ قپ ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ

ؼٸز ٰڅ ڀٽیػڃاؼ سب ٌت سڃ ایٿ ڂ١ٔیز ثٽڃڀی. ٘ڃ٨بپ اټفڂق ؼیف ټیبؼ ټځٻ ایځدڃـی ڀٽیشڃڀٻ ثڇز ٤ؿا ثؽٺ.  _

 .ده اـڂٺ ثبي

 .ٰٽی اـڂٺ ٌؽ. ٨ٍبـ زٍٻ چبي ثڅ ـڂی چٻ ثیٍشف ڂ اٌٯ چبیی ٰڅ اچىشڅ اق ٰځبـي ـاڄ ٴف٨ز

 ای ثځیڅ ڂٸی ثڃؼ ټٿ اق ال٤فسف. ثیبـټً دبییٿ سػز ـڂی اق ٰفؼٺ و١ی ٌؽڄ  قیف ث٥ٹً ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ڀیٻ غیك 

 .ثڃؼ ڀٽڃڀؽڄ خڃڀٻ سڃ

ڂ یٱی یٱی اق سځً ؼـاڂـؼٺ ڂ ثب ثػبـی ٰڅ ضٽبٺ ـڂی ڂیٹسف ٴؿاٌشٻ ڂ ثڅ وٽز ضٽبٺ ثفؼټً. ٸجبوً ـ

ٴف٨شڅ ثڃؼ سڃی ڂاپ ٴؿاٌشٽً. زٍٻ چبي ـڂ ٸطٝڅ ای ثبق ڀٽی ٰفؼ. ٨ٍبـ اة ـڂ ـڂي قیبؼسف ٰفؼٺ ٰڅ سب 

 اڂـؼڄ ثځؽ  دفٌؽپ ڂاپ ټال٨څ سػز ـڂ خٽٟ ٰځٻ. ٰٽفٺ ٴكٴك ټی ٰفؼ. سیفی اق ؼـؼ ټی ٍٰیؽ ٰڅ ڀ٩ىٻ ـڂ

 .ثڃؼ قیبؼی ټٿ ثفای ڂقڀً. ثڃؼ

ـڂًٰ خؽیؽی ـڂی سػز ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ ٘ف٦ ضٽبٺ ـ٨شٻ ٰڅ....ِؽای خی٣ ڂضٍز قؼٺ سڃ ٨ٕب غبٸی ضٽبٺ 

اٰڃ ٌؽ. قیفاة ٨فڂ ـ٨شڅ؛ سڃ ڂاپ وف غڃـؼڄ ثڃؼ. اق ٌڃڀڅ چب ڀطی٩ً ٴف٨شٻ سب ثبال ثٱٍٽً. دڃوشً ٸیك ڂ اة 

 .ڂقڀً ـڂ وځٵیٿ سف ٰفؼڄ ثڃؼ. ٰش٩ٻ ٴف٨ز ڂ اق ؼـؼ ټر ڂ ٰٽف خی٥ی وفؼاؼٺ
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 ...ڂغؽا قڀؽڄ ثٽڃپ...غؽایبسڃـ_

ڀ٩ڇٽیؽٺ زی ٴ٩شٻ ٨٭ٗ ؼـاڂپ ٸطٝڅ ثڅ چف غؽا دی٥ٽجفی اٸشٽبن ټیٱفؼٺ قڀؽڄ ثٽڃڀڅ. ِؽا اڂپ قپ سڃ ٴڃٌٻ 

ڀجبیؽ ثٽیفی ". ؼوز چبٺ ثی ضه ٌؽڄ ثڃؼ. ټی ٸفقیؽٺ ڂ ڂـؼ قثڃڀٻ "سڃ ٍٰشیً... سڃ ٍٰشیً"ټی دیسیؽ. 

 .غڃؼٺ ثڅ ٨ٱف ٘ڃ٨بپ ثڃؼٺ. غڃؼٺ چٻ ؼـضبٶ خڃپ ؼاؼپ ثڃؼٺ. ثیٍشف اق "ثڃؼ

 ـڀٵً. ٍٰیؽټً ثبال ضفٰز یٯ سڃ  ڂ قؼٺ ڂ ثب ثفؼپ اوٻ غؽاـ ثڃؼ  اق ٰٽفي ٴف٨شٻ ڂ چفزڅ ؼـسڃاڀٻ

 .ؼاؼٺ ټبوبل ـڂ اي ویځڅ ٩٬ىڅ ټطٱٻ...ؼاٌز ڀجٓ اټب ڀٽیڃټؽ ثبال ڀ٩ىً ٌؽڄ و٩یؽ

 .سڃـڂ خڃپ ٘ڃ٨بپ...زٍٽبسڃ ثبقٰٿ_

 ٌٱفی غؽایب ڂ  ب ٬فټكي ـڂ ثڇٻ ؼڂغز. ڂاـ٨شڅ ٴڃٌڅ ای ا٨شبؼٺث١ؽ اق ثبڀیڅ ای ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽڄ زٍٻ چ

   شٻ... اٴف ټیٽفؼ؟ٴ٩

**** 

چځڃقچٻ اق ڂضٍز ؼوز ڂ دبچبٺ ټی ٸفقیؽ ثڇً ڀٵبڄ ڀٽی ٰفؼٺ. ټفسجً ٰفؼٺ ڂ ـڂی سػز ٴؿاٌشٻ. 

ؽ ِؽاي ثځؽ اڂټؽڄ ثڃؼ ضبال ثب وٱڃر ڂ غیفڄ ٴیً ٠ؿاثٻ ټی ؼاؼ. سفضٻ ڂ ؼٸىڃقی ضڃاٸٻ ټی ٰفؼ. ٨ڇٽی

 .غیٹی ؾٸیٹٻ یب ؼـاڂپ ضؽڂ اڀؽاقڄ ای ڀیىشٻ ٰڅ ٬ّؽ خڃڀً ـڂ ثٱځٻ

ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچً ٰځٻ زفغیؽٺ ,ڂ ٴیح ثڅ ٘ف٦ ضٽبٺ سٱڃڀی ثڅ دبچبٺ ؼاؼٺ. ٸجبن ثڅ سٿ قیف ؼڂي اة 

وفؼ ایىشبؼٺ. ثڅ یٱجبـڄ ث٥ٕٻ سفٰیؽ ڂ ثی ِؽا اٌٯ ـیػشٻ. ټر ؼوشٻ ـڂ ټبوبل ټیؽاؼٺ. ٰجڃؼ ٌؽڄ ثڃؼ. 

٨فوب سیف ټی ٍٰیؽ. ضف٦ ڂ ضؽیث ثیځٽڃپ قیبؼ ثڃؼ... اټب، اٴفچبیی ٰڅ چٽیٍڅ دٍشً زفایی ثڃؼ ٰٽفٺ ٘ب٬ز 

اڂپ ټبؼـي ـڂ ثڅ ټٿ وذفؼڄ ثڃؼ ڂ ٠دیت اق ایٿ ثال ڂ سفن ٸطٝڅ ای ڂضٍز ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ سڃخڅ ای ثڅ 

ڂپ چیر اټب، اٴفی اڂپ ڀبٴ٩شڅ چب ڀؽاٌشٻ... ثڅ ڀبٴ٩شڅ چبیی ٰڅ یٯ ټڇف دفـڀٳ ټیكؼ ـڂ دیٍڃڀیٻ ڂ ټٿ چٻ ثؽ

٬بسٷ ټی ٰفؼ...! ٘ڃ٨بپ ټٿ ـڂ ټی ٍٰز. ٌٯ ثڅ ؼٸٻ ا٨شبؼڄ ثڃؼ اق ٬ٕبڂر یٯ اؼٺ ټفؼڄ ٰڅ ـڂقڂ ٌت 

ڀ٩فیځً ټی ٰفؼٺ؛ اق ایځٱڅ ٌجیڇً ثڃؼٺ. ٌبیؽ ٍٰشٿ اڂپ چٻ ڀبغڃاوشڅ ثڃؼ!. ټثٷ ٸیك غڃـؼپ ؼوز چب 

څ ثڅ خك ٌځیؽپ اڂپ ِؽاچب دٍز غٗ غیىٻ ـڂی دڃوز زفثً... یب غ٩ٵی ٰڅ ڀبغڃاوشڅ ثڃؼ!. ثبیؽ اق ٴؿٌش

زیك ثیٍشفی ؼوشٵیفٺ ټی ٌؽ..ٌبیؽ ٬ّؽي اق اڂٶ چٽیٿ ثڃؼ ٰڅ ټٿ غڃؼٺ ـڂ قؼڄ ثڃؼٺ ثڅ ثی غیبٸی. اق 
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یبؼاڂـی زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ چ٫ چ٭ٻ ثٹځؽ ٌؽ. ثڅ ؼوز چبٺ غیفڄ ټیٍٻ...زیكی ڀٽڃڀؽڄ ٰڅ اڂپ ِؽا ثڅ ڂا١٬یز 

 *.ثفوڅ...ټٿ ٬بسٷ ټی ٌؽٺ

******************* 

دٍز ؼوشی ثڅ ڀٵبڄ وفًٰ ڂ ؼٸىڃقٺ ټیكڀٻ سب چڃن زٯ ڂ١ٔیز ټبؼـ ٘ڃ٨بپ ـڂ ڀؽاٌشڅ ثبٌڅ. ضڃٸڅ دیر ثب 

ڀٵبڄ وځٵیٿ ٌؽي اق ټ٭بثٹً ټی ٴؿـٺ. ِؽا قڀٳ سٹ٩ٿ ثی اچٽیز سفیٿ ټڃٔڃٞ ثفای ٴفڂح ٴفڂح ٬ٹجٻ 

٩شٿ ټالیٻ ټبؼـ ټبڀٟ ثف ټیٍڅ. ثب ٠ّبثی ټشٍځح ڂ ١ٔی٧ ایٿ ـڂقچبٺ ثڅ وٽز سٹ٩ٿ یڃـي ټیجفٺ ٰڅ ثب اٸڃ ٴ

 .٨فیبؼ ثٹځؽٺ ټیٍٻ

ـڂی ټجٷ س٭فیجب ٨فڂؼ ټیبٺ ڂ ڀ٩ىی اق وف اوڃؼٴی ثفای ٨فٌشڅ ڀدبسٻ ټیٱٍٻ. ټٙٽئځب اٴف ټی غڃاوشٻ یٱجبـ  

 .ؼیٵڅ ِؽا اڂپ ٴڃی ـڂ ثٍځڃٺ ثڅ خځڃپ ټی ـویؽٺ. ٜف٨یشٻ ڂاوڅ اټفڂق سٱٽیٷ سٱٽیٷ ثڃؼ

 .ټبټبپ ؼٸشځٵی ٸت قؼٺ ٨ٱفٺ ٸطٝڅ ای ثڅ وٽز غڃڀڅ دؽـی دف ٍٰیؽ ڂ

ڀٽیؽڂڀٻ اـس١بي ِؽاٺ سڃ دیر ٴڃٌی ثڃؼ یب ٴف٨شی ٴٹڃ ثب ٸفقي ؼوز چبٺ ثڃؼ ٰڅ ټبټبپ ٴ٩شځٻ ده ڂ دیً 

 .ضفڂ٨ً ٸفقیؽ

 ...ٸ١ځز ثڇز

 ٨فڀٵیىٻ...ضبٸز غڃثڅ؟ ِؽار زفا ټی ٸفقڄ...ٴفیڅ ٰفؼی؟_

ٰبي قټبپ ؼـ ایٿ ٸطٝڅ ټشڃ٧٬ ټی ِؽای اڂپ چٻ ڀٵفاپ ثڅ ٸفقڄ ټی٩شڅ... ؼوشی ثڅ دیٍبڀی ټٹشڇجٻ ٍٰیؽٺ. 

  .ٌؽ سب ٌفټځؽڄ ـڂي اق ؼـڂ٢ دٍز خٽٹڅ چبٺ ڀٽی ٌؽٺ

 ....ڀڅ ٰٽی وفټب غڃـؼٺ-

 .ثبڂـ ڀٱفؼ...ثب ټٱث زځؽ ثبڀیڅ ای ٰڅ دٍز دڃقغځؽي ثڃؼ

 اڂپ اقر ٰبـ ټیٱٍڅ...ڀڅ؟ زفا وفٰبـر ڀیىشی؟ _

 .ټفؼٴی ـڂقٴبـٺ س١جیف ټی ٰفؼ؟ټی ٨ڇٽیؽ؟ ضه ٌٍٻ ټبؼـاڀڅ چٽیٿ ثڃؼ ٰڅ وفټبغڃـؼٴی ټٿ ـا ثڅ دم
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   .اق وٱڃسٻ ثڅ یٱجبـ ٥٘یبپ ٰفؼ...ؼٸیٹی ثفای غڃڀڅ ڀٍیځیٻ دیؽا ڀٱفؼٺ

 ثڃؼ؟ چٽیٿ ٴف٨شځً دفوشبـ...ٴ٩شځً ټځٻ ټځٻ  ٬ڃٸً چٽیٿ ثڃؼ؟ _

_... 

 .سػز ویځڅ ي ِؽا ؼاؼ

 ...اٸڇی وف ؼغشفي ٤فیجی ٤فثز ثیبؼ ٰڅ ث٩ڇٽڅ ټٝٹڃٺ ٴیف ڀیبـڄ _

 .ټٿ؟ غؽا ڀٱځڅ ای ٸت قؼٺ. ؼٸجف ټٿ ضی٧ ثڃؼ ثفای یٱی ټثٷ ټٿ ٌؽپؼٸجف؟ ؼغشف ٰڃزٹڃ 

 .اٸڇی ثیٍشف اق قڀؽٴیً ثٱٍڅ...ثڅ قټیٿ ٴفٺ ثػڃـڄ ٰڅ ایځ٭ؽـ اؾیشز ټیٱځڅ_

٘ج٫ ٬فاـ ڀبڀڃٌشڅ ای ثیٿ سٽبن چبی ټبؼـ؛ اڄ ڂ ڀ٩فیٿ چب دٍز وفي ثڃؼ. ڀ٩فیٿ چبیی ٰڅ ضڃاٸڅ ٘ڃ٨بپ ڂ 

قڂؼ خڃي اڂـؼ. ضف٦ چب ڀبټ٩ڇڃټی ٰڅ ٨٭ٗ غڃؼي ټبثیٿ خٽٹڅ چب ؼٸً ثػز ویبڄ ټٿ ټی ٌؽ. ایځجبـ غیٹی 

غځٯ ټی ٌؽ ڂ ؼا٢ ؼٶ ټٿ ـڂ ٰڃـڄ ای سف ټی ٰفؼ. ټبثیٿ ڀ٩فیٿ چبي غؽا ڀٱځڅ ای سڃ ؼٸٻ ٸت ټیكؼٺ ٰڅ سڃ 

 .قڀؽٴی ٘ڃ٨بپ ټٿ چٻ ثڃؼٺ... ثب قټیٿ غڃـؼڀً ټٿ چٻ ٰٹڅ دب ټی ٌؽٺ

   ....وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼٺ سب اـڂٺ ثٍڅڀؿاٌز اق ٨فثؽٺ ثذفوٻ اق دؽـ ڂ ڀٵفاڀی چبي

 :اڀشڇب ٔدڅ چبي ثب ٰٽبٶ اـاټً ڂ ڀبـاضشی ٰڅ سڃ ٸطځٻ ټٍڇڃؼ ثڃؼ ٴ٩شٻ

   .ټبټبپ ټٿ ثبیؽ ثفٺ... ث١ؽا ٰڅ ضبٸز ثڇشف ٌؽ قڀٳ ثكپ ضبٶ غڃؼټڃ ٌڃچفٺ ڂ ؼغشفټڃ ثذفن_

ؽڀً غؽا ٘ڃ٨بپ ڂ ؼٸجف ٠كیكٺ ثڃؼپ...ڀ٩ه ڂ ٠ٍ٭ی ٰڅ چفٰىی ثڅ چٽىفي ؼاٌز. ٬جٷ اق ٌڃٰڅ ٌ

ڀٵڇؽاـی ٸت قؼٺ ٰڅ ٬ٟٙ ڀٱځی ٬ب١٘ی ٴ٩ز...ٌٯ ؼاٌشٻ اق ده اڂپ ٴفیڅ اڂټؽڄ ثبٌڅ!. ٨یځی ٍٰیؽ ڂ ثب 

 :ِب٦ ٰفؼپ ِؽاي ٴ٩ز

ڃی ثبثبر ؼـاڂټؽپ ایٿ دىفڄ خٹ چٽڅ اڂپ اق ث١ؽ  ثجػً ټبؼـ ؼوز غڃؼٺ ڀیىز...ڀٽی سڃڀٻ ٬جڃٶ ٰځٻ _

 ټیٱځی؟ ایٿ ثڃؼ دیٍف٨شز؟غڃڀڅ ڀٍیځز ٰفؼڄ. ټٵف ڀٵ٩شڅ ثڃؼی ثب ٘ڃ٨بپ دیٍف٨ز 
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اچی ٍٰیؽٺ. ض٫ ؼاٌز. ټٿ اچٷ غڃڀڅ ڀٍیځی ڀجڃؼ. اچٷ ثیفڂپ ثڃؼٺ. ڀ٭ٍڅ ٍٰی ڂ سبیخ ٰفؼپ. ؼ٤ؽ٤څ 

اخبـڄ غڃڀڅ ڂ ض٭ڃ٪ اغفڄ ټبڄ. ایٿ ڂوٙٻ ڀبـاضشیٻ ڂاوڅ سبیٻ اقاؼ ڀؽاٌشٿ ڂ ٸجبن ؼوشڅ ڀڃ ڂاوڅ ټڇٽڃڀی ـ٨شٿ 

 .ثڃؼ

ڀٟ سفٰیؽپ ث٥ًٕ ټی ٌؽ؛ اټب ټب ٸفقڂڀً ِؽای ؼغشفي ٌؽپ ثځؽ اق ٰڅ ٌځبغز ټی ـڂ ټٿ ٬ؽـی  ټبؼـ ثڅ

ثی اڀّب٦ ڀجڃؼٺ... ڀٽی غڃاوشٻ ڂخڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ غفاة ٰځٻ یب ټٿ ـڂ ث١ؽ ٴؿٌز وڅ چ٩شڅ اؼٺ ٌٱىز غڃـؼڄ 

 :ٴ٩شٻ ٤فْ ثی اڄ ٌجیڅ ڀ٩ىی ثب ٰڅ ٌؽ ټی ثٹځؽ ٺ غىشڅ  ـڂش ڂ خىٻ سڅ اق  ای ثؽڂڀٿ... ٨٭ٗ ِؽاٺ

ٰفؼپ دفوشبـ سڃ غڃڀڅ ثٽڃڀٻ ڂ اقٌڃپ ڀٵڅ ؼاـی ٰځٻ...س٭ّیف ټٿ ثڃؼ غڃؼٺ اقي غڃاوشٻ سب دیؽا _

 .دفوشبـٌڃپ ـ٨ز

 .ایځجبـ ٰالټٻ ثڅ ؼـڂ٢ ـڂا ڀٍؽ

ټبؼـر ثٽیفڄ ٰڅ ایځ٭ؽـ ِجڃـ ڂ ثكـٲ ٌؽی. سڃ اق ده غڃؼسٻ ثفڀٽیڃټؽی ؼغشفٰٻ... ضبال قیف خٽٟ ٰځی  _

 ....اڂپ قپ

زٍٻ چب ټٿ چٻ ثڅ خځت ثڅ خڃي ا٨شبؼڄ ٴفٺ ٌؽ. یٯ  ضف٨ً ـڂ غڃـؼڄ ؛ ټڃیڅ چبي ـڂ اق وفٴف٨ز؛ ایځجبـ

 ڂ اڄ ثب چب ؼٸشځٵی. ٴف٨ز ټی سٽبن ؼٸشځٵی ٬ّؽ ثڅ ٨ٕڃٸی، اوٻ ثڅ  چ٩شڅ ای ټی ٌؽ ثڅ یبؼ ٨فڀٵیه،

 .ٰفؼ ټی ٌیٍڅ سڃ ـڂ غڃڀٻ ڂ ٌؽ ټی یٱی ټبؼـاڀڅ چب ڀ٩فیٿ

ي...ٌؽ وفاڀدبٺ ټشفٰفؼپ ؼٸٻ ؼٸشځٳ سفٌڃپ ضىفر خٽٟ زڇبـ ڀ٩فڄ غبڀڃاؼڄ ای ـڂ ټی ٍٰیؽ ٰڅ ٨فاـ اق

 .ٌت ڂ ـڂق غڃڀڅِ وجكی ٰڅ ٰؽـ ٌؽڄ ثڃؼ

 ثبثب زٙڃـڄ؟ _

  .اچی اق وف ؼٶ ٍٰیؽ...ټشڃخڅ اٌڃة ڂ ٘ڃ٨بڀی ٰڅ سڃ ؼٸٻ ٴؿاٌز ٌؽ

ثؽسف اق سڃ، سڃ غڃؼي ټیفیكڄ...ِجص دب ټیٍڅ، ٌت ټیػڃاثڅ ټیٵڅ اڂپ ؼغشف خبي غڃثڅ..؟ـأی اق  _

 قڀؽٴیً؟
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ؽ ټثٷ چف قپ غبڀؽاـی ثب ثسڅ ٰڃزیٱٻ وفٰٹڅ ټیكؼٺ ثبی ٨٭ٗ  ؼ. اـاټً ؼاٌشٻ.خبٺ غڃة ثڃؼ. غڃڀڅ ٺ ٴفٺ ثڃ

ڂ اق ټبؼـ چٽىفٺ ڀٵڅ ؼاـی ټی ٰفؼٺ. ایٿ ڂوٗ ڂوڃان چٻ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. ث١ٕی زیكچب چٻ ٨فاټڃي ټی 

 .ٰفؼٺ. غڃاثٻ چٻ قیبؼ ٌؽڄ ثڃؼ. غڃـؼپ ٬فَ چبٺ ـڂچٻ اق وف ٴف٨شڅ ثڃؼٺ

 :شٵیٻ ټی ٰفؼ ٴ٩شٻثب ٸجػځؽڄ سٹػی ٰڅ و١ی ثف دڃًٌ ٴف٨

ثڇً ثٵڃ ټٿ غڃثڅ ٺ...ثی غڃؼ ڀٵفاڀٽیٿ... ٘ڃ٨بپ چڃاټڃ ؼاـڄ... ټڇفثڃڀڅ... ڂ٬شی ټیبؼ غڃڀڅ ثف٠ٱه ټفؼا _

ؼیٵڅ ٰٽٱٻ ټیٱځڅ... ؼیفیب قڂؼ ثسڅ ؼاـ ټی ٌؽیٻ... ثبیؽ غڃڀڅ ڀٍیٿ ټی ٌؽٺ سب ثكـٴً ٰځٻ ضبال قڂؼسف؛ 

 .پ ضبٸً ثؽ ټی ٌؽؼٸجفٺ ؼغشف غڃؼټڅ... ټٽٱٿ ثڃؼ ټبؼـٌٻ سڃ قڀؽٴیٽڃ

زڅ خڃاة ٬بڀٟ ٰځځؽڄ ای دٍز وفچٻ ٘ڃټبـ ٰفؼٺ. غڃؼٺ چٻ ټی ؼڂڀىشٻ ثڇبڀڅ غىشٵی ڂ ٴڃٌڅ ٴیفیٻ 

سڃ "زیكی ٨فاسف اق غڃڀڅ ڀٍیځیٻ ثڃؼ. سڃچٽی اق قپ ڀ٭بة ؼاـ یب ٴؿٌشڅ ڀبټ١ٹڃٺ ٘ڃ٨بپ ٰڅ ثب یٯ ټڃقیٯ 

ا٤ڃٌی ټی ٴف٨شٻ. چځڃق ڀشڃڀىشڅ ثڃؼٺ  سڃ ٴڃٌٻ قټكټڅ ټی ٌؽ. ٨فاټڃٌی ٰڅ ث١ؽ اق چف ـاثٙڅ ڂ چٻ "ٍٰشیً

ثب سٿ ڂ ثؽپ ټَفؼٺ غڃ ثٵیفٺ ڂ ؼـي سڃ ڂا١٬یز ٤ف٪ ثٍٻ ڂ غب٘فڄ ثىبقٺ. ٰڃ٨شٵی ثؽڀٻ... ثڅ چٻ ـیػشٵی 

چڃـټڃپ چبٺ... ضىفر غڃاة اـڂٺ ؼـ ٰځبـ چٽىفٺ...ٌفایٙی ثڃؼ ٰڅ ټٿ ـڂ ـڂق ثڅ ـڂق ١ٔی٧ ڂ ا٨ىفؼڄ سف 

الٌی ٌؽپ ڂ غڃؼغڃـی ثڃؼٺ. ٨ٱفچبیی ٰڅ ٌت سب ِجص غڃـڄ خڃڀٻ ټی ٰفؼ. ټٿ اق ؼـڂپِ ټ٥كٺ ؼـ ضبٶ ټش

ټی ٌؽ سب ثڅ یبؼ ثیبـٺ یب اق ؾچځٻ دبٮ ٰځٻ. سڃ ـڂیب، سڃ ٰبثڃن ثب ٘ڃ٨بپ ثڃؼٺ ڂ سڃ ڂا١٬یز قڀی ٰڅ ټشڇٻ ثڅ 

 غبڀڃاؼڄ، ٠ب٫ٌ غبڀؽاـِ چب قپ ؼـِؽ ڀڃؼ...ڀجڃؼ زیكی ٰڅ ټٹشڇت  ٨فاټڃٌی ثڃؼ. ؼـؼ ٰٽف ڂ دڃوز غٍٯ

 .ؼاـپ ٌؽڄ ٴڃؼ چب زٍٻ قیف ڂ ثفق چب ؼوز

ٰؽڂٺ سبقڄ ٠فڂوی ٌجیڅ ټٿ ثڃؼ ٰڅ ٨ڃثیب ثیفڂپ ڂ ڂوڃان ٨ٱفی ٴف٨شڅ ثبٌڅ. ټٿ چٽڃپ ٠فڂن ټفؼڄ ای 

 .ثڃؼٺ ٰڅ اٌشجبچی غبٰٻ ٰفؼڄ ثڃؼپ

 ضّبـی ٰفؼپ سځٳ ڂ چبٺ ٌڃڀڅ ـڂی ثبـی ثب اټب ٌؽ؛ اـڂٺ اغف ؼـ ٰڅ ٰفؼ ڀّیطز ڂ ـیػز اٌٯ ٬ؽـی  ثڅ

 .ثڃؼٺ ٍٰیؽڄ ؼڂـٺ  ٰڅ

 

**** 
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ثب اسٽبٺ سٽبن ثڅ وٽز اسب٪ ؼٸجف ـ٨شٻ. ڀبچبـي ـڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ وفثڅ وفي ټیكاٌشٻ ثڇً ټی ؼاؼٺ. 

غیٹی قڂؼ غڃاثڃڀؽټً ٰڅ ٤ؿا ٴیشی خڃپ چٻ ثؽٺ سب وب٠ز وڅ ؼـ ٰځبـ ٘ڃ٨بپ ڀبچبـ قپ ڂٌڃچفی ـټبڀشیٱی 

قټبڀی ٰڅ اق ٨فٖ غىشٵی ڂ اثفار  ؼاٌشڅ ثبٌیٻ. ڀیٻ وب٠شی ٘ڃٶ ٍٰیؽ سب سڃ ٴڇڃاـڄ ي زٍٻ ثجځؽڄ؛ ؼـوز

 .٬فَ ټٿ چٻ زٍٻ ـڂی چٻ ٴؿاٌشٻ

ِؽا ٨فڀٵیه ٨فڀٵیه ٘ڃ٨بپ ثڃؼ ٰڅ ڀیٽڅ ثٹځؽ ِؽاٺ ټی ٰفؼ. چڃٌیبـ ٌؽڄ اق ٌځیؽپ اوٽٻ زځبپ اق خب 

دفیؽڄ زٍٻ ثبق ٰفؼٺ ٰڅ اق ؼـؼ ٰٽف خی٣ ٰڃسبچی ٍٰیؽٺ. اټب ثی اچٽیز ثڅ وب٠ز ِڃـسی ـڂی ؼیڃاـ ٰڅ 

ب٠ز دځح سیٯ سبٮ ټی ٰفؼ ثٹځؽ ٌؽٺ. اڂٸیٿ زیكی ٰڅ سڃ ٔٽیف ڀبچڃٌیبـٺ اق ٌځیؽپ ٠٭فثڅ چبي ـڂی و

 وٽز ثڅ دفیؽڄ ـڀٳ. ثڃؼ ضڃان ثی ټٿِ ټطشبج ٰڅ قڀی  اوٽٻ دفـڀٳ ٌؽ ڀبچبـی ٰڅ ڀػڃـؼٺ ڂ ٤ؿا

 .ټیجیځٻ ټبؼـي اسب٪ سڃ ثبق ڀیٽڅ ؼـة اق ـڂ ٘ڃ٨بپ ٰڅ ٰفؼٺ دبسځؽ اٌذفغڃڀڅ

ی ثڅ ټبؼـي ټیكؼ. وفیٟ وڃدً ـڂ ٴفٺ ٰفؼٺ ڂ سڃ ویځی ٴؿاٌشڅ سڃ اسب٪ ٠بؼسً ثڃؼ اڂٶ ثبة اضشفاٺ وف

ثفؼٺ. دٍز ثڅ ټٿ ڀٍىشڅ ثڃؼ ڂ ټ٥ٍڃٶ ټبوبل ؼوز ټبؼـي ثڃؼ. والٺ ١ٔی٩ٻ ـڂ ٌځیؽ ٰڅ وفی زفغڃڀؽ. 

 .اڂٶ ڀٵبچً ثب والٺ ڂ ٸجػځؽڄ ټڇفثڃڀی ثڅ ِڃـسٻ ڀٍىز ڂ ٰٻ ٰٻ ثڅ ویځی سڃ ؼوشٻ ٍٰیؽڄ ٌؽ

 .ثیفڂپِجف ټی ٰفؼی ټیڃټؽٺ _

 ټ٭بثٹً سػز ٸجڅ ٰح ڂ قؼٺ ؼڂـ ـڂ سػز. ٍٰیؽٺ اڂپ ڂاوڅ ٰفؼ ټی ٨ٱف  ٸت ٴكیؽڄ ٸجػځؽڄ ټٕٙفثی قؼٺ.

 :ٴ٩شٻ ثڃؼ ٴفٺ وڃح ٬ب٫ٌ ٰفؼپ دف ثب  وفٺ ٰڅ ؼـضیځی ڀٵبچی ڀیٻ ثؽڂپ. ڀٍىشٻ

 .غڃاثٻ ثفؼ...ڀبچبـي ؼیف ٌؽ_

ٵبچً اق ؼیؽپ دىفي ؼـ ٰځبـٺ ٬ب٫ٌ ـڂ ثبال ثفؼٺ ڂ ڀكؼیٯ ٸت چبی غٍٯ ٴیشی خڃپ ٴف٨شٻ. ضبٸز ڀ

س٥ییفٰفؼڄ ثڃؼ. ٸت چبي ز٩ز سف ٌؽ. ٌبیؽ چٻ ٨ٱف ټی ٰفؼ ایٿ ٴٍځٵی زځؽ وب٠ز اق ٬ّؽ ثڃؼڄ ٰڅ 

 .ڀ٩فسً ؼڂ زځؽاپ ٌؽڄ ثڃؼ

 ...ٰٽی ٬ب٫ٌ ـڂ ثب ٸدجبقی ڀٵڅ ؼاٌشٻ ڂ ثڅ قڂـ خٹڃ ٸت چبي ٴف٨شٻ

ټٿ ڂ ټبؼـی ٰڅ ثب ڀ٩فر ڀٵبچٻ ټی  . ؼڀؽڂپ ـڂچٻ ٨ٍفؼڄ ٴ٩شٻ. ٰڅ ؼوز ٘ڃ٨بپ اق ایٿ ٍٰٽًِ"ثبق ٰٿ"

ی اق ضفَ ڂ غٍٻ ټطٱٻ ٬ب٫ٌ ـڂ سڃ ٜف٦ دفر ٰفؼٺ ٰڅ زځؽ ٬ٙفڄ ـڂی "ٰفؼ ـڂ ثبقڂٺ ڀٍىز. ثب َاڄ
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ِڃـسً دفیؽ. اق ایځٱڅ ؼـ ثفاثف ٘ڃ٨بپ ثی ټطٹی ټی ٰفؼ ڂ ٬ّؽ ڀبؼیؽڄ ٴف٨شځٻ ـڂ ؼاٌز ٠ّجی ٌؽٺ. 

بـڄ ثیځٽڃپ ٌؽ... اق س١دت ټٿ اق ٸطٿ ڂ غٍٻ ٘ڃ٨بپ ثؽسف اق ټٿ ٨فڀٵیه ٠ّجی ٴ٩ز. وٱڃسی ٰڅ ثڅ یٱج

اڂپ ثڃؼ. ڀبثبڂـاڀڅ ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ. زځؽ ثبڀیڅ زٍٻ سڃ زٍٻ زٍٻ چبی ٘ڃ٨بڀیً ٌؽٺ ٰڅ ٬ّؽ خڃڀٻ ـڂ 

 .ٰفؼڄ ثڃؼ

 .ثؽڄ ټٿ اڂڀڃ غڃؼٺ ثڇً ټیؽٺ_

ڂ ِؽاي ڂ ٸطځی ٰڅ ثڅ غڃـؼٺ ؼاؼ ٌجیڅ ویٹی ثڃؼ ٰڅ سڃ ٴڃٌٻ غڃـؼ. یٱٻ غڃؼٺ ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽٺ ٜف٦ ـ

 .ـڂی ټیك س٭فیجب دفر ٰفؼٺ ڂ ثب زڃڀڅ ٸفقڂپ اق اسب٪ ثیفڂپ قؼٺ

 .ڀجبیؽ اٌٯ ټی ـیػشٻ...ڀجبیؽ اٌٯ ثفیكی...سٱفاـ ټی ٰفؼٺ. ڂ ڀڃضڅ وفټی ؼاؼٺ

 .ثب زٍٻ چب وفظ ڂ ٸفقڂپ یٱی یٱی ٰبثیځز چب ـڂ ثبق ٰفؼٺ سب ٬فَ چبٺ ـڂ دیؽاٰځٻ

ف ټٍػُ ټی ٌؽ. ؼوشی ثڅ ـڂی ټڃچبی ا٩ٌشڅ زٍٽٻ غڃـؼ ثڅ ٜبچف غىشڅ ٨فڀٵیىی ٰڅ سڃ ٌیٍڅ ؼڂؼی ٨

ڂ دفیٍڃڀٻ ٰڅ ثب ٰٹیذه دٍز وفٺ خٽٟ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٍٰیؽٺ. دیفاچٿ ٴٍبؼ ڂ ـاضشی ٰڅ ٨٭ٗ ثفای ٰبـغڃڀڅ 

ټی دڃٌیؽٺ. ٴڃؼی قیف زٍٻ چبٺ... ٸت چبی غٍٯ ڂ دڃوز قثفٺ. دڃقغځؽی ثڅ ٨فڀٵیه ټ٭بثٹٻ قؼٺ...ض٫ 

ی ٤یف غبڀٻ ایٿ غڃڀڅ ثڃؼپ!. اؼټی ٰڅ ِؽ ټبیٷ اقر ٨بِٹڅ ؼاٌز وفر ٨فیبؼ ثكڀڅ...سڃ ٌجیڅ چفزی چىش

ٴف٨شڅ ثڃؼ. ثڃی ٬ڃـټڅ وجكی ڂ دیبق ؼا٢ سځشڃ ضه ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ ٌجیڅ ٰٹ٩ز چب غڃڀڅ ي ثبثز غڃاثیؽپ ثی 

 .ټڃ١٬ز ٨فیبؼ ټیكؼ

ثڅ وٽز ڀبیٹڃپ غفیؽ ـڂی ټیكي زفغیؽٺ. ٰفٺ وڃغشٵی ...ٌیفغٍٯ... ٬فَ چب اـاټجػٍٻ...ثڅ وٽز ټیك 

 .ٺ ټیجفٺ ڂ ثؽڂپ خف٠څ ای اة ثبال ټیځؽاقٺچدڃ

ثڇشف اق ټٿ ټی ؼڂڀىز ٬فَ چبٺ ٰی سٽڃٺ ټیٍڅ!. خ١جڅ ٬فَ ث١ؽی ـڂ ټیػڃڀٻ ٰڅ ثب ضفَ ؼڂ زځؽاپ 

 .ـڂی ټیك دفر ټیٱځٻ

 ...اڂڀٻ ثبیؽ ثػڃـی_
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ڀٽیسفغٻ ثڅ وٽز ِؽاي... ٸطځً ڀفٺ ٌؽڄ ثڃؼ. ایٿ ڀفټی ڂ اـاټً ثڇبڀڅ ای ټیٍڅ ڂاوڅ ـیكي زځؽ ٬ٙفڄ 

اٌٯ . ثڅ وٽز ویځٯ ټیفڄ ڂ ثب دف ٰفؼپ ٸیڃاپ اثی غیفڄ ثڅ ټٿ اق سڃ ڂـ٪ ـڂًٰ ؼاـ ٬فِی ؼـټیبـڄ ڂ 

 .ټ٭بثٹٻ ټیٵیفڄ

 .ټیٍٻ غیفڄ ټیكڄ ـیكڄ ای ؼایفڄ ٬فَ اڂپ ڂ ؼوشً ٧ٰ  ثڅ

ؼڂ ثىشڅ ؼوز ڀػڃـؼڄ سڅ ٰبثیځز ثڃؼ... ڀٵ٩شڅ ثڃؼٺ ثڇٍڃپ ضىبویز ؼاـٺ ڂ ؼڂ ـڂق اڂٶ اق غڃـؼڀٍڃپ وفثبق 

ؼٺ. ویځڅ چبٺ ـڂ و٩ز ټی ٰفؼ. ضبٸز سڇڃ٠ٻ ثیٍشف ٌؽڄ ثڃؼ. ټڇٽشف اق اڂپ ټٿ ٬ّؽ خٹڃٴیفی ڀؽاٌشٻ!. ٰف

 .ټٵف ز٭ؽـ سڃ ـاثٙڅ چب وڇیٻ ثڃؼٺ ٰڅ اق غڃؼ ٴؿٌشٵی ٰځٻ؟

 .ـ٨شٻ ضبٶ ٘ف٦  ؼوشً ـ ده قؼڄ ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ثڅ

 .ڀ٩ه ضفِیً ـڂ ٌځیؽٺ...ثڅ خڇځٻ

ث٥ٷ ٰفؼڄ وف ـڂي ٴؿاٌشٻ. ؼـضیځی ٰڅ ثڅ ٘ف٦ سٹ٩ٿ ټی ـ٨ز زڇبـ قاڀڃ قؼڄ ـڂی ټجٷ ڀٍىشٻ ڂ ٰڃوٿ ـڂ 

 .سب ٘ج٫ ٠بؼسً ٌٽبـڄ چب ـڂ زٯ ٰځڅ ڀٙ٭ً ثبق ٌؽ

 ڀیٍػځؽ قؼڄ ثب قڂٺ ٌٽبـڄ ـڂی ٩ِطڅ_ڂاوڅ ټٿ ٨ف٬ی ڀٽیٱځڅ ثسڅ چبٺ ؼڂسب ثٍٿ...ؼٸجفٺ سځڇب ڀٽیٽڃڀڅ... _

_ 

 .ٽیٱځی؟ ڀٽیػڃاٺ ثسڅ ٺ سٹ٧ ثٍڅٌبیؽ یڅ ثفاؼـ...ڂٸی ټٙٽئځی ٌیف ؼاؼڀٍڃ، ټفا٬جز اقٌڃ ٨فاټڃي ڀ_

 .زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ. ٰځبیڅ ټیكؼ

 ٰىی قڀٳ ڀكؼڄ؟_

ټٙٽئځٻ ٌٽبـڄ چب ـڂ ټی ٌځبغز. ٌٽبـڄ غڃڀڅ ټڃپ ـڂ سڃ ـڂوشب....ڂٸی چیر ٨٭ٗ ثڅ ـڂي ڀیبڂـؼ ٨٭ٗ ټی 

 غڃاوز اق ټٿ ثٍځڃڄ ٰڅ ټبؼـٺ زځؽ ـڂقی چٻ ِطجشٻ ٌؽڄ. سٽبن چب ثی ٌٽبـڄ چٻ ٴ٩شٿ ڀؽاٌز. ثڇشف اق

 .ټٿ ټی ؼڂڀىز ٰىی ټكاضٽٻ ټیٍڅ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 471 

ٰځٱبي ٰفؼڀً ٰڅ سٽڃٺ ٌؽ ثڅ وٽز اسب٪ ـ٨ز. دبچبٺ ـڂ ثیٍشف خٽٟ ٰفؼڄ غٻ ٌؽٺ سب ٠فڂوٯ چب ؼٸجف ـڂ 

اق ـڂی قټیٿ ثفؼاـٺ ٰڅ ٰٽفٺ سیف غ٩ی٩ی ټیٱٍڅ. زٍٻ چبٺ ـڂ اق ؼـؼ ټیجځؽٺ ڂ اق دٍز ـڂی ټجٷ ؼـاق ټی 

 .ٍٰٻ

 .ضشی ثڅ وٽز اٌذكغڃڀڅ ـ٨ز ڂ س٫ س٭ی ثڃؼ ٰڅ ـاڄ اڀؽاغزؼ٬ی٭څ ای ث١ؽ ٘ڃ٨بپ ثب دڃٌیؽپ ٸجبن ـا

 ٨فڀٵیه! ثبقٺ غڃاثیؽی!؟_

 .زٍٻ چبٺ ـڂ ڀیٽڅ ثبق ټیٱځٻ اق ال دٹٯ چبٺ ثڅ زڇفڄ ټش١دجً ٰڅ ثبال وفٺ غٻ ٌؽڄ ثڃؼ غیفڄ ټیٍٻ

 ...دبٌڃ یڅ زیكی ثػڃـ_

ثڅ وف٠ز ٰڃوٿ ـڂ سڃ  اغٻ ـیكی ټیٱځٻ ڂ ثب خبثڅ خب ٌؽڀٻ و١ی ثف ڀٍىشٿ ؼاـٺ. ثب اغی ٰڅ وف ټیؽٺ

ٴڃؼی ٰٽفٺ خب ټیؽڄ. خبٺ ٰڅ ـاضز ټیٍڅ سٱیڅ ټیكڀٻ ڂ ثب٬ڇف ـڂ ټیٵیفٺ. ویځی دف اق ټػٹ٩بسی ثڃؼ ٰڅ ثفای 

ڀڇبـ سؽاـٮ ؼیؽڄ ثڃؼٺ. وبالؼ. ټبوز ثفاڀی. ویف سفٌی. ثفڀح ڂ ٴڃٌز سڃ ؼیه ٍٰیؽڄ ثڃؼ ثب ؼڂسب ٬ب٫ٌ ڂ 

 .زځٵبٶ

 .ٌؽ غیفڄ ٺ غىشڅ ِڃـر ثڅ ؼ٬ز  بـٺ ڀٍىز ڂ ثبیٯ دبي ـڂ قاڀڃ قؼڄ قیفي ٴؿاٌز ڂ ٰح ٰځ

 ٬فَ غڃـؼی؟  _

 .وفی ثڅ زخ ڂ ـاوز سٱڃپ ؼاؼٺ

 .ٺ غىشڅ ٰٽی ٨٭ٗ  ڀڅ_

اق ایځٱڅ ٌجیڅ ؼیڃڂڀڅ چب چف غڃاة اٸڃؼٴی ڂ غىشٵی ـڂ ثڅ غڃـؼپ ٬فَ ڂ ضبٸٻ س١جیف ټی ٰفؼ ڀبـاضز ټی 

 .ٌؽٺ. ٸطځٻ ٴڃیب چٽڅ زیك ثڃؼ ٰڅ ڀٵبچً ـڂ ټڇفثڃپ ٰفؼ

 ...ځٻ اق ِجص چیسی ڀػڃـؼیټٙٽئ _

 :ټٵف ڂ٬شی ٺ ټیٽڃڀڅ؟ ڂٸی ثب چٽڃپ ٸطٿ دفٴالیڅ ٴ٩شٻ _سب ڀڃٮ قثڃڀٻ اڂټؽ

 ټځشٝفسڃ ثڃؼٺ_
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 .وفی ټشبو٧ سٱڃپ ؼاؼ

زځؽثبـی قڀٳ قؼٺ ثٵٻ ؼیفسف ټیبٺ...خڃاة ڀؽاؼی...اټب اٴف ټی ؼڂڀىشٻ ټیػڃای ثڅ غڃؼر ڂ چٽڅ ٴٍځٵی _

 .ثؽی قڂؼسف ټیڃټؽٺ

ثؽسف ټی ٴ٩ز! زٍٽی سڃ ضؽ٬څ اق ٨فٖ ضفَ زفغڃڀؽٺ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ ثی اـاؼڄ چفزی چیسی ڀٽی ٴ٩شٻ 

 :ثٹځؽ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ؼڂوز ؼاٌشٻ ثڅ ٴڃي ټبؼـي ثفوڅ ٴ٩شٻ

ټٿ ٨٭ٗ غڃاثٻ ثفؼڄ ثڃؼ. ټٵف زځؽثبـ ؼـ چ٩شڅ سٱفاـ ٌؽڄ ٰڅ چی سٱیڅ ټیذفڂڀی؟ اِال ثب زڅ ض٭ی وفٺ ؼاؼ  _

 .ڂ ڂٜی٩څ ټٿ ڀیىزټیكڀی ثبثز ټىئڃٸیشی ٰڅ غڃؼسٻ ټیؽڂڀی وػشڅ 

 :ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ؼـ ټیبڀؽاقڄ ڂ اچىشڅ سفیٿ ِؽا ټٽٱٿ ٘ڃـی ٰڅ ټٿ چٻ اـڂٺ ثٍٻ ٴ٩ز

ټیؽڂڀٻ وػشڅ...ټیؽڂڀٻ غىشڅ ٌؽی اټب ټٙٽئځی اق قڀٳ ټبؼـر ثڅ چٻ ڀفیػشی؟ سب ؼیفڂق ضف٦ اق ڂٜی٩څ  _

 .!ڀجڃؼ

ئی اټب دیً ؼوشی ٰفؼ ڂ ثب ٴف٨شٿ ٸت ثبق ټیٱځٻ ڂاوڅ ٴ٩شٿ اټب اٴفچب دٍز خٽٹڅ ي...ڂاوڅ ؼ٨بٞ چف زځؽ خك

 :ؼوشٻ ٴ٩ز

 .ټٿ ٴفثڅ ٰڃـڄ ڀیىشٻ ٨فڀٵیه ٨٭ٗ ٠ّجی ٌؽٺ اقسٻ ٠ؿـټیػڃاٺ...ڂٸی سڃاٺ ڀجبیؽ ثبچً ٸدجبقی ٰځی _

 .ثی اـاؼڄ ڀیٍػځؽی قؼٺ ڂ ټشبو٧ وفی سٱڃپ ټیؽٺ

شٻ اق ثه چفـڂق ٘ڃ٨بپ...ټبؼـر اق ټٿ غڃًٌ ڀٽیبؼ... ڀٽیكاـڄ ثڇً ٤ؿا ثؽٺ ٰبـاٌڃ ثٱځٻ...ٰٽف ؼـؼ ٴف٨ _

ثڅ قڂـ سڃ اڂپ ڂٸیسف ٰڃ٨شی ثڅ قڂـ ڀٍڃڀؽټً یب ٰبـاٌڃ ٰفؼٺ...غىشٵی ڀیىز، ا٠شفأی ٺ ڀیىز...غڃؼٺ 

 غڃاوشٻ اڂڀٻ ټثٷ چٽڃپ ټبؼـی ٰڅ چفـڂق سٽبن ټیٵیفڄ ڀٵفاڀٽڅ ڂٸی سڃ ٨ٱف ټیٱځی دفٺ ټیٱځڅ

 .ثڅ غڃؼٺ اٌبـڄ ٰفؼٺ

ثڃؼپ سڃ... سیٱڅ دفڂڀیز ثیٍشف ڀبـاضشٻ ټیٱځڅ. ایځٱڅ ثڇٻ ڂٸی ایٿ ـ٨شبـاي ثیٍشف اؾیشٻ ټیٱځڅ...ایٿ ټط٫  _

 .اخبقڄ غىشٵی ڀٽیؽی غڃاثٽڃ ثڅ ٬فِبٺ ـثٗ ټیؽی غىشٻ ٰفؼڄ
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اق ضبٸز زڇفڄ ي ټٍػُ ثڃؼ ٰڅ غڃؼي ـڂ ٰځشفٶ ټیٱځڅ زڃپ ِؽاٺ ثڅ ٬ؽـ ٰب٨ی ثٹځؽ ثڃؼ سب ټػب٘جٻ اڂپ 

 .ڀجبٌڅ

 :ؼڂـ ؼچبڀً ټیٱٍیؽ ث١ؽ زځؽثبڀیڅ وٱڃر ٴ٩ز غٻ ٌؽڄ ـڂ ثڅ خٹڃ ثبقڂ ـڂی قاڀڃي ٴؿاٌز ڂ ثب ؼوشی ٰڅ

 .یٱٻ ؼیٵڅ سطٽٷ ٰٿ یڅ اؼٺ ٬بثٷ ا٠شٽبؼ دیؽا ټیٍڅ _

وڅ چ٩شڅ ٴؿٌشڅ ٘ڃ٨بپ...! ثبقٺ ضف٨ی ڀیىز ڂٸی ثڇً ثٵڃ ټځٻ ثجیځڅ... ٰٽشف ٠ؿاثٻ ثؽڄ ثبچٻ ٸدجبقی  _

 .ٰځڅ

 .٘ف٨ٻ ټیٵیفڄوفی سٱڃپ ټیؽڄ ڂ ثفای اسٽبٺ ثطث ؼوشی ټیجفڄ ڂ ثب قؼپ ٬بٌ٭ی سڃ ثفڀح ثڅ 

 .ثػڃـ ؼوز ڂ دبر ټیٹفقڄ...ـڀٵشٻ دفیؽڄ _

 .ؼچځٻ ـڂ ثب زٍٻ ٤فڄ ای ثبق ټیٱځٻ

 ٨ٱف ڀٱځٻ ؼیٵڅ ڀیبقی ثڅ ٴ٩شٿ ټٿ ثبٌڅ غڃؼي ٌځیؽ...ضف٨ی ٺ ټڃڀؽڄ ڀٵ٩شی ثبٌی؟ _

 .سڃ ؼٸٻ زڅ ثڇشفی ٴ٩شٻ ٰڅ غیفڄ ثڅ ڀیٻ ـظ دف اغٽٻ اؼاټڅ ؼاؼ

 .څ ټڇٽشف اق ثی ټطٹی یڅ قپ قټیٿ ٴیفڄاټب ثبیؽ غیٹی زیكا ـڂٌٿ ثٍڅ ٨فڀٵیه ٰ _

 .وڃاٸی ڀٵبچً ٰفؼٺ

 ڂوڃاوز ؼیڃڂڀڅ ٰځځؽڄ وز...زفا ضٽڃٺ ثفؼیً؟ _

 ...قیفٌڃ _

ؼوشً ـڂ ثبال اڂـؼ ثی ڂٔڃش ـڀٳ دفیؽڄ اق ایٿ ثبقغڃاوز ٌؽپ وبٰز ٌؽٺ. خؽی ٌؽڄ ثڃؼٺ. ؼوز دیً 

 .ٴف٨شڅ ثڃؼ سب ده ڀیڃ٨شڅ

ٰځځؽڄ ای ٰڅ چٽیٍڅ سڃ ایٿ غڃڀڅ دیسیؽڄ زی؟ ؼوشبسڃ ؼیؽی؟ وبییؽپ ایٿ غڃڀڅ زی؟ ثڃی ټبیٟ و٩یؽ  _

 ټٙٽئځی ٰٽف ؼـؼر ٨٭ٗ اق خبثڅ خبیی ټبؼـ ټځڅ؟ ثڇبڀڅ ر اق ثی ټطٹی قڀی ٰڅ ثڅ قڂـ ضف٦ ټیكڀڅ وز؟



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 474 

ٸ١ځز...چٽیٍڅ زیكی ثڃؼ ٰڅ اڀٵٍز اسڇبټً ثڅ وٽشٻ ثسفغڅ ڂ ټط٫ ـ٨شبـ ٰځڅ. ټٿ ٨٭ٗ اق ایٿ ثڃؼپ ؼـ 

چب ؼیڃاڀڅ ٰځځؽڄ ٺ غىشڅ ثڃؼٺ. ٰىی ڀجڃؼ سب ثبچً ؼـؼڂ ؼٶ ٰځٻ اق ؼ٤ؽ٤څ چبٺ ڂ  ایٿ زڇبـ ؼیڃاـی ـ٨شبـ

 .سفوٻ ثٵٻ. اغفیٿ ثبـ غڃة قچفي ـڂ ـیػز ڂ ټٿ ـڂ اق غڃؼي ڂ ا٠شٽبؼٺ ـڂڀؽ سب ثفای چٽیٍڅ الٶ ثٍٻ

٨فڀٵیه ثیىز ڂ زڇبـ وب٠شٻ قیفي ٠ڃْ ڀٍڅ ڀٻ ده ڀٽیؽڄ سڃ چفؼڂ وب٠ز ٠ڃًٔ ټیٱځی...سڃ _

 ....ؼـٴیفا ٨ٱفیشڃ ثب ٰبـ ٰفؼپ، سڃچٻ ٰثی٩ی غڃڀڅ ـ٨ٟ ټیٱځیڂوڃان ٴف٨شی

 .زڃڀڅ ٺ اق ِطز ضف٦ چبي ڂ ؼ٨ب٠ی ٰڅ ڀؽاٌشٻ ٸفقیؽ. دڃ٨ی ٍٰیؽ

 ټیٱځی ٨ٱف ڀكاٌشی؟ ثیفڂپ غڃڀڅ اق دبسڃ ـڂقڄ زځؽ ٜبچفر؟ ثڅ ٰفؼی؟  ٠كیكٺ...یڅ ڀٵبڄ ثڅ غڃؼر سڃ اییځڅ _

 ؼاـڄ اـقي ټیٵیفی؟ ؼٸجفڂ سځڇبیی ثڇبڀڅ ثؽی ٍڃڀًڀ چٽڅ ثڅ سڃڀی ڀٽی ٰڅ سڃچٽی غب٘فڄ ثڅ ڀٽیؽڂڀٻ

 ټڃڀؽڄ؟ ثؽڀز سڃ خڃڀی ؾچځز؟ اق  غڃؼر اق ٰځی ٨فاـ ټیػڃای ٰی سب ٨فڀٵیه؟

 :ٴالیڅ ڂاـ ثب اٌٱی ٰڅ اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ خبـی ٌؽ ٴ٩شٻ

ثفٺ ٰڅ ثبقٺ ضبٸٻ ثؽ ٌؽ ؼچځٻ ٩ٰی ٌؽ اڀٳ ؼیڃڂڀٵی ثڇٻ ثكڀی؟ ایځٻ ؼوز غڃؼټڅ؟ ثبڂـٺ ټیٱځی؟ ټٿ  _

 ڃ ؼاـٺ اڂڀی ٰڅ چىشٻ ثجیځڅ؟ٰىی

 .ڀٵبچً ټڇفثڃپ ڂ ٠دیت ؼٸىڃق ڂ دفسفضٻ ٌؽ. ؼوشٻ ـڂ ٨ٍفؼ

 .س٭ّیفټځڅ ٠كیكٺ...ض٫ ثبسڃئڅ ټٿ ثڅ ٬ؽـی ثؽ چىشٻ ٰڅ ڀػڃاٺ سڃـڂ سڃ ڂا١٬یشز ثجیځٻ _

 .ثڅ ٘ف٨ً ٍٰیؽڄ ٌؽٺ. ثڃوڅ ڀفټی ثڅ وفٺ قؼ

 ...ټیػڃاٺ یڅ ٬ڃٸی ثڇٻ ثؽی_

*************** 

 

 .ڄ ٌؽٺ. ثڃوڅ ڀفټی ثڅ وفٺ قؼثڅ ٘ف٨ً ٍٰیؽ

 ...ټیػڃاٺ یڅ ٬ڃٸی ثڇٻ ثؽی_
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یڇڃیی ضف٦ ٠ڃْ ٰفؼپ ڂ خؽی ٌؽڀً ثڅ غځؽڄ ڂاؼاـٺ ٰفؼ. ٸجػځؽڄ دڇځی قؼٺ ڂ ټٿ ثبة ٌڃغی وفی 

 .سٱڃپ ؼاؼٺ ٰڅ غیفڄ ثڅ ٸت چبٺ ثب اچىشڅ سفیٿ سُٿ ټٽٱٿ قټكټڅ ٰفؼ

 .ڀٱٿ  چیر ڂ٬ز ثڅ ٰىی ا٠شٽبؼ_

_... 

 .ټٿ ټی٩شی ٰڅ چیر ـاڄ ثفٴٍشی ڂاوز ڀٽیكاـڄ اڂپ ڂ٬ز ٴیف اؼټی ټثٷ_

خؽیشی ٰڅ سڃ ڀٵبچً ثڃؼ ٬ّؽ ڂ ڀیشً ـڂ ټٍػُ ټی ٰفؼ؛ اټب ڀٽیؽڂڀٻ زفا ثڅ ڀٍڃپ ڀ٩ڇٽیؽپ وفی 

ٸت قؼ. ټر ؼوشٻ  "ثی غیبٸی"وڃاٸی سٱڃپ ؼاؼٺ. ثبڀیڅ ای ټٱث القٺ ٌؽ سب اق ضف٨ی ٰڅ قؼڄ دٍیٽڃپ ثٍڅ. 

ٸجػځؽڄ ٠ٽی٭ی ؼڂثبـ ٰڃسبڄ ثڅ ٨بِٹڅ ؼټی ڀ٩ه ٴف٨شٿ ثڃویؽٺ سب  ـڂ ٴف٨ز. ثڅ ِڃـسً قٶ قؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ ثب

ضف٦ چبي ـڂ اق "ةِ ن ِ "ضف٦ ڂ ٨ٱفٺ ـڂ ټځطف٦ ٰځٻ ڂ ثڅ غٹىڅ ٌیفیځی ٨فڂ ثفٺ. سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ڂ 

 ضبٶ ڂ اٸشٽبن ثب ڂ ثڃؼٺ ٰفؼڄ دیؽا ـڂ غڃؼٺ ٰبڀبدڅ ـڂی ثؽٺ  سٍػیُ غڃڀؽ ټی ٴڃٌٻ سڃ  قټكټڅ چبیی ٰڅ

 زٍٽٱی دٹیؽ. قؼٺ ٸت "ای ڀڅ" ٠دك ثب غڃاوشڅ ڀب... ٍٰیؽ ٠٭ت غځؽڄ ثب. ثڃؼٺ قؼڄ زځٳ اچځًدیف ثڅ ٤فیجی

 :ٴ٩ز ٰفؼ ټی ـچبٺ ـضٽبڀڅ ثی ٰڅ ؼـضیځی ڂ قؼ

 .دبٌڃ یڅ زیكی ثػڃـ؛ ث١ؽٺ ثفڂ ضبٔف ٌڃ_

زٍٽی ـڂی چٻ ٨ٍفؼڄ ٺ ڂاوڅ ده قؼڀی ٰڅ ض٫ ا٠شفأی دٍز ثځؽي ڀجڃؼ خك ٤فڂـی ٰڅ ضه ٌٱىشٿ 

 ټٿ وڇٻ... چفثبـ ٌجیڅ. ٰفؼ ٸجفیك ڂخڃؼٺ سڃ ای ٰځځؽڄ ټځكخف ضه  ؼاٌز. ڀیٽڅ ٰبـڄ ـچب ٌؽپڂ وفغڃـؼٴی 

 .ڀؽاٌشٻ یبؼ ثڅ اڀشڇبي اق زیكی ٰڅ چبیی ؼڂڀ٩فڄ اق

 :دیفاچځٻ ـڂ ؼـوز ٰفؼڄ ڀٍىشٻ ڂ ثب ثی ټیٹی اق دٍځڇبؼي ٴ٩شٻ 

 ...ؼٸجف ثؽغڃاة ثٍڅ اؾیز ټیٱځڅ...ټبټبڀشٻ _

ثی قاـ ثڃؼٺ. اق زٍٽی ٰڅ اقٺ ټی ؼقؼیؽ ڂ و١ی ثف ٠بؼی خٹڃڄ ؼاؼپ ټڃ١٬یز ڂ اق غً ِؽای سڅ خٽٹڅ چب ٺ 

  .غڃاوشٻ ؼاٌز

 .ټیٵٻ ټڇفقاؼ یٱیڃ ټڃ٬شی ث٩فوشڅ سڃ ڀٽیػڃاؼ ثیٍشف اق ټٿ ڀٵفاڀٍڃپ ثٍی_
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 ثڅ ڀیٽفظ خؽیً ٰڅ ؼـضبٶ ثفاڀؽاق ٰفؼپ ٤ؿاچب ثڃؼ غیفڄ ٌؽٺ. اق زی ٠ّجبڀی ثڃؼ؟

ثیفڂپ ـڂ ڀٽیػڃاٺ ٰڃسبڄ ټیبؼ؟ ثڇبڀڅ چبیی ٰڅ چفثبـ ثڅ چفڀطڃی وفثبق ټی ثٵٻ ٰىٹٻ، غىشڅ ٺ یب ضبٶ ڂ چڃا 

ټیػڃاٺ... ثبڂـ  ٰځبـي ؼـ ـڂ اـاټً ؼ٬ی٭څ زځؽ ایٿ وب٠ز، ایٿ ـڂ، غڃؼي ثٵٻ  ٰفؼٺ. ـڂ ـاوز ثبٌٻ؟!

ټیٱځڅ؟ ؼـڂ٢ زفا ایٿ ټؽر ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼٺ ڂ٬شی ثڃؼ خؽا اق سٽبٺ أٙفاة چبٺ... خؽا اق ضبٶ ڂ چڃاٺ ضٕڃـي 

ـڂټٻ ټی ٰفؼ. ثڅ ٘ڃـی ٰڅ چٽڅ زیك ـڂ دٍز والٺ غىشڅ ڀجبٌیٿ چب چفثبـٺ دځڇبپ ټی ٰفؼٺ ڂ اقٺ ؼغشفی ا

ـڂڀٽبیی ټی ٌؽ ٰڅ سٍځڅ ٸطٝڅ ای سڃخڅ ڂ ټڇفثڃڀی چب اق سڅ ؼٸً ثڃؼ. ضف٦ چب ڂ خٽٹڅ چبیی ٰڅ ثؽڂپ اثب 

ای ؼاٌز. ټٿ ثڅ قؼڄ ټی ٌؽ ضه قڀبڀٵیٻ ـڂ ؼڂ زځؽاپ ټی ٰفؼ. ٘ڃ٨بپ قثبپ ٠بٌ٭بڀڅ ټىز ٰځځؽڄ 

ضٕڃـي ثڅ اـاټٍی ٰڅ ث١ؽ اق چف ٘ڃ٨بڀی ٌؽپ ٬ٹت ڂ ؾچځٻ ـڂ اـڂٺ ټی ٰفؼ ڀیبق ؼاٌشٻ... اڂپ ټٿ ـڂ ټ١شبؼ 

ڂخڃؼ ڂ خٽٹڅ چبي ٰفؼڄ ثڃؼ. غیٹی ث١ؽسف؛ غیٹی ؼیفسف ټشڃخڅ ٌؽٺ ؼٸیٷ ڂ١ٔیز ـڂضی ټٿ غڃؼي ثڃؼ. ٰٻ 

ی ٰڅ ٰىٷ ڂ ا٨ىفؼڄ ٺ ٰفؼڄ ثڃؼ. ټٿ اڂـؼپ چبیی ٰڅ اق ؼـڂپ دفیٍڃپ سفٺ ټی ٰفؼ؛ قڀؽٴی ـڂ چڃای

ؼـثفاثفي ـڂق ثڅ ـڂق ٰڃزٯ ڂ ١ٔی٧ سف ټی ٌؽٺ اؼټی ٰڅ اق ده یبؼاڂـی ڀیبق اثشؽایی قڀؽٴیً ثفڀٽیڃټؽ ڂ 

اق سڃاڀً غبـج ثڃؼ. ثف٠ٱه ٘ڃ٨بڀی ٰڅ چفـڂق ضف٨څ ای سف ټٿ ـڂ سٍځڅ ؼڀیبیی ټی ٰفؼ ٰڅ وڇٽٻ ٨٭ٗ 

 .٠في ټی ـوڃڀؽٺ قټكټڅ چب ڂ ٠بٌ٭بڀڅ چبیی ثڃؼ ٰڅ چفثبـ ثڅ

 ٰفؼ ټی ـڂ  دبي ـڂ ٠ّجی ڂ ٰال٨څ سٱڃپ ټی ؼاؼ. ٬ب٫ٌ ڂ زځٵبٶ ٔفة ؼوشً ٌؽڄ ثڃؼ. سٽبٺ سالًٌ

 ڂضبٶ ضه ٰڅ ِؽاچبیی وفڂ. ٰفؼ ټی ثڃؼپ اـڂٺ ثڅ ڂاڀٽڃؼ اټب ثڃؼ؛ دفیٍڃپ. ٰځڅ ض٩ٛ ـڂ اـاټًٍ  سب

 .غڃـؼ زفظ وفٺ سڃ ثكـٴی چب وڃاٶ ٠الټز ڂ دفڂڀؽ ـڂ غڃٌٻ

 .ٺ ؼوز ـڂ ٌڃڀڅ ي ثكاـٺ ثب ٴف٨شٿ ټسٻ ڂ ؼـٮ ڂ١ٔیز ثڅ ٘ف٨ٻ ثفٴٍزچٽیٿ ٰڅ ټیب

 سبٰی ټیػڃای سڃ ایٿ غڃڀڅ غڃؼسڃ ضجه ٰځی ڂاوڅ زیكی ٰڅ ڂخڃؼ غبـخی ڀؽاـڄ؟_

 !اق ثیٿ ؼڀؽڂپ چب ٰٹیؽ ٌؽي ٤في ٰفؼ...خب غڃـؼٺ

ؼـڂ٢ زفا ؾـڄ ای  ثب ایځٱڅ سفخیص ټی ؼاؼٺ سب ثفٴٍشٿ ؼٰشفٺ ـ٨ز ڂ اټؽچبٺ ـڂ ټطؽڂؼ ٰځٻ ټػبٸ٩شی ڀٱفؼٺ.

 .خفاسٻ، ثڅ ٰٷ دف ٍٰیؽ
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ٸت چبٺ ثڅ ـڂچٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽ. ثب وٱڃر ًٰ ؼاـ ڂ ڀبـاضشی ڀٵبچً ٰفؼٺ ٰڅ ضف٦ زٍٻ چبٺ ـڂ غڃڀؽ. 

 !ٸجػځؽڄ ڀیٻ ثځؽی قؼ...ؼٸٻ ٧١ٔ ٌؽ. قیبؼڄ ـڂی ٰفؼڄ ثڃؼ

 .ثفڂ ٠كیكٺ...ثطثی ٺ ڀجبٌڅ _

 .ثب اٰفاڄ ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ قیف ڀٵبڄ وځٵیځً ثڅ اسب٪ ـ٨شٻ

********** 

اق وف ؾڂ٪ ٰڃؼٰبڀڅ ای ثڅ اڀشػبة ڂ سڃ٧٬ ټبٌیٿ ؼـ خبیٵبڄ غځؽیؽٺ. ثب ٌشبة قؼٴی اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽٺ ڂ ثب 

٧١ٌ ثڅ ڂویٹڅ ثبقی چب دیً ـڂٺ غیفڄ ٌؽٺ. ث١ؽ اق ټؽسی... ڀڅ وبٶ چب، اضىبن ٌبؼی ٠ٽی٭ی ٨بـ٢ اق 

ثیٿ ؼوشً خب ثڅ خب ٰفؼ ڂ  ـڂ وڃییر  قڄ...زیكی ټی ٰفؼٺ. اضىبن ـچبیی اق ثځؽ غبڀٻ ڂ قڀبڀٵی ایٿ زځؽ ـڂ

 :ثب ٸجػځؽڄ دڇځی ٰڅ زبٌځی ڀٽٯ ڂ خؿاثیز زڇفڄ ي ثڃؼ ٴ٩ز

 غڃٌز اڂټؽ؟ _

٠بٸی ثڃؼ...اق اڂٶ ټىیف الٺ سب ٰبٺ ضف٨ی ڀكؼڄ ثڃؼ ثڅ خك ٌڃغی چب ڂ وفثڅ وفٴؿاٌشٿ چبیی ٰڅ ثیٿ ټڃقیٯ 

 .سٍٱف اق ثبقڂي آڂیك ٌؽڄ وف ـڂي ٴؿاٌشٻ٠بٌ٭بڀڅ ای ٴ٩شڅ ٌؽ. ٬ّؽ وڃدفایكٺ ـڂ ؼاٌز. ثڅ سبییؽ یب 

 .غیٹی...ټٽځڃڀٻ ٘ڃ٨بپ_

ڀٵبچً ثڅ ؼوشٻ ٍٰیؽڄ ٌؽ ڂ اغٻ چبي سڃچٻ ـ٨ز. ٘ڃـی ٰڅ اچىشڅ سفیٿ سؽاغٹی ثڅ ثفغڃـؼڀٻ ڀؽاٌشڅ 

 .ثبٌڅ ؼوشٻ ـڂ اق ـڂی ثبقڂي ثفؼاٌز

 .ټیفٺ ثٹیٗ ثٵیفٺ_

ك ٤یفر ڂ ٸڃن ثبقی چب ؼغشفاڀڅ ای ٰڅ وفغڃي سف اق اڂپ ثڃؼٺ ٰڅ ـ٨شبـي ـڂ وجٯ ڂ وځٵیٿ ٰځٻ...ثڅ خ

ثڅ ټؿا٬ً غڃي ڀیڃټؽ. ٌبیؽ زڃپ ٘ڃ٨بپ ـڂ چٽیٍڅ سڃ اخشٽبٞ ټفؼی ټڃټٿ وځٵیٿ ڂ ثب ڂ٬بـ ټی ؼیؽٺ ڂ 

 .ایٿ ثفغڃـؼي ؼڂـ اق اڀشٝبـٺ ڀجڃؼ

یٯ ثڅ یٯ چف ڀڃٞ ڂویٹڅ زفغٍی ـڂ وڃاـ ٌؽیٻ. ِؽاٺ اق ٌؽر خی٣ ڂ چیدبپ چب اق وف ؾڂ٬ٻ غً ؼاـ 

ٹڃٺ ثڅ وڃقي ا٨شبؼڄ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ ثڅ خك زځؽ ڂویٹڅ ٰڅ ثڅ ؼیىیذٹیٿ یب ثڅ ٬ڃٶ غڃؼي چیٱٹً ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ٴ
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ڀٽیڃټؽ چٽفاچیٻ ٰفؼ ثب ض٩ٛ چٽڃپ ٨بِٹڅ ای ٰڅ ټٿ چٻ ٰٻ ٰٻ ثب ـڂیز ثفغڃـؼچبي ثڇً دبیجځؽ ٌؽڄ 

 .ثڃؼٺ

ثڅ ٨بِٹڅ قټیٿ ڂ  اغفیٿ ڂویٹڅ ثبقی ثڅ اڀشػبة ٘ڃ٨بپ سفپ چڃایی ٌؽ. اق ٸطٝڅ ای ٰڅ وفٺ ـڂ ثبال ٴف٨شٻ ڂ

 .زفظ ڀٵبڄ ٰفؼٺ وفٴیدڅ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. ٬ؽټی ثب ؼٸڇفڄ ٠٭ت ثفؼاٌشٻ ٰڅ ؼوشٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽ

 ټی سفوی؟_

اق ڂ١ٔیشٻ ټىشبِٷ ٌؽڄ ثڃؼٺ. زځؽ وب٠ز ٬جٷ ثؽسف اق ایٿ چٻ وڃاـ ٌؽڄ ثڃؼٺ؛ اټب ایٿ ڂویٹڅ اٸشڇبة ٠دیجی 

 .ؼسڃ ؼٸٻ اڀؽاغشڅ ثڃؼ ڂ ؼٸٻ دیر ڂ سبة ٌؽڄ اضىبن سڇڃٞ ټی ٰف

٘ڃ٨بپ ثی سڃخڅ ثڅ سفؼیؽ ڂ ضبٶ ؼٴفٴڃپ ٌؽٺ ؼوشٻ ـڂ ٍٰیؽ ڂ ؼاغٷ خبیٵبڄ ٧ِ ایىشبؼیٻ. دبـٮ ٌٹڃ٢ 

ثڃؼ ڂ س٭فیجب ڀیٻ وب٠شی اال٨ی ثڃؼ سب ڀڃثشٽڃپ ثٍڅ ڂ ټٿ غؽا غؽا ټی ٰفؼٺ ٘ڃ٨بپ دٍیٽڃپ اق ایٿ اڀشٝبـ ایٿ 

 .ثبقی ٰثی٧ ـڂ سٽڃٺ ٰځڅ

 ."ټٿ ټڃاٜجز چىشٻ"ثب ٸجػځؽڄ ټفټڃقی ٸت قؼ 

اٌٱبـ ڀٱځڅ. قټبڀی  زٍٽی سڃ ضؽ٬څ زفغڃڀؽٺ ڂ ټطٓ ٌدب٠ز ـڂ ٴف٨شٻ سب ـڀٳ دفیؽڄ ٺ ټیكاپ خفاسٻ ـڂ

 ٰځؽڀی ي ثؽخځىبڀڅ ٸجػځؽڄ. ا٨شبؼٺ غڃـؼڀی ٌٱف اڀؽٮ  ٰڅ ټىئڃٶ ثىشٿ ٰٽفثځؽٺ ٌؽ ثڅ ٤ٹٗ ٰفؼپ ڂ

 .ڀجڃؼ

 !ثیب ا٠شفا٦ ٰٿ سفویؽی _

ال ایځدب ـڂ ؼیؽڄ ثڃؼٺ؛ اټب ثب ٸجػځؽڄ ڀ٩ّڅ ڀیٽڅ، ایٿ ضدٻ سفن ڂ ؼٶ دیسٻ ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ؛ اڀٵبـ ٬ج

 .غڃؼٺ ـڂ ڀجبغشٻ

  .ڀڅ سڃ ټڃاٜت غڃؼ ثبٌڅ ثب ضدٽز ثڅ ٍٰشځٽڃپ ڀؽی-

٠ٽال اق ثفغڃـؼٺ ڂ ضفَ ِؽاٺ خب غڃـؼ ڀٽی ؼڂڀىز ثڅ ٌڃغی ڂ سفن ڀڇ٩شڅ ِؽاٺ ثػځؽڄ یب ثبثز ثی 

  .اضشفاټیٻ اغٻ ٰځڅ
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ثڅ ٘ف٦ ِڃـسٻ ثڅ ٘ڃـی ٰڅ قاڂیڅ ؼیؽ ٸځك ؼڂـثیٿ ٬فاـ ثٵیفٺ  ثال٨بِٹڅ ثب ضفٰز ٰځؽ سِفپ ٴڃٌیً ـڂ ثبال

 :ٴف٨ز ڂ ٴ٩ز

 .ثػځؽ_

چٽیٿ یٯ ٰٹٽڅ یب ِؽا ضفٰز زفغً چب ٰب٨ی ثڃؼ سب ٨الي ثٱی ثكڀٻ ثڅ غځؽڄ چب اٌځبیی ٰڅ ٰبثڃن 

 قڀؽٴیٻ ثڃؼ. ضبال ټشڃخڅ ٌؽٺ ز٭ؽـ ایٿ ټٱبپ اٌځبوز. ـڀٵٻ ثڅ ٌؽر دفیؽ ڂ ثب ټفڂـ ڂ غځؽڄ چب ٘ڃ٨بپ ٰڅ

ایٿ ٨ٕبـڂ...ِؽا زفظ  ڂ سّڃیف ایٿ ټٿ. ـویؽ غٍٻ اق ٠ٽی٭ی ؼـؼ ڂ ڀ٩فر ثڅ سفویٻ  ٨یٹٻ ټی ٴف٨ز سٽبٺ

 .چب سځؽ سف ٌؽ خبیی ٰڅ ثځب ثف ٨یٹٻ ټٿ ثبیؽ خی٣ ټیكؼٺ ڂ ټی غځؽیؽٺ

 :زځٵی ثڅ ؼوشً قؼٺ ڂ ثب زٍٻ چبیی ٰڅ وفغیً ؼوز ټٿ ڀجڃؼ ٴ٩شٻ

 فڄ ٰځی؟٬جال ٨یٹٽٍڃ ٴف٨شی ضبال اڂټؽی سدؽیؽ غب٘ _

اثفڂ ثبال اڀؽاغشځً چٽكټبپ ٌؽ ثب خی٥ی ٰڅ اق وف٠ز یٱجبـڄ سفپ ٍٰیؽٺ ڂ ؼوز چبیی ٰڅ ؼڂـٺ ضٹ٭څ ٌؽ. ثب 

ثىشٿ زٍٻ چبٺ ڂ ٴف٨شٿ وفٺ ثڅ وٽز ټػبٸ٧ ټ٭بثٹڅ ای ثفای ده قؼپ ؼوز چبي ڀٱفؼٺ. ِؽا ٨فیبؼي 

    .سڃ ِؽای خی٥ی ٰڅ سڃ ٨ٕب دػً ټی ٌؽ اقاؼ ٌؽ

 .ثڅ ټٿ ڀٵبڄ ٰٿ _

ای ثڅ غٍٻ ڂ ضفَ ِؽاي ٰڅ اوٽٻ ـڂ ثب چف ٰځشفٶ خی٥ٻ ټیكؼ ڀٱفؼٺ. ڀٽی غڃاوشٻ ٸطٝڅ ای ثب  سڃخڅ

  .ِؽاٺ یب ڂاٰځٍٻ ثڅ قټبپ ٴؿٌشڅ دفسً ٰځٻ ڂ خبیٵبچٻ ـڂ دیً اق دیً ٨فاټڃي ٌؽڄ ضىبة ٰځٻ

ـ سفپ ـڂ ٰٽفثځؽٺ ـڂ ثب وفیٟ سفیٿ وف٠ز ثبق ٰفؼٺ ڂ دیبؼڄ ٌؽٺ. ٰٽفثځؽي ٴیف ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ ثب٨فیبؼی ټبټڃ

 .ِؽا ټیكؼ. ثڅ ٬ؽٺ چبٺ وف٠ز ؼاؼٺ سب خبیی ٰڅ ؼوشٻ ثڅ یٱجبـڄ اق دٍز ٍٰیؽڄ ٌؽ

 ټ١ٹڃٺ چىز زڅ ټفٴشڅ؟ _

 .ِؽاٺ ـڂ ثی اثفڂ ڂ ضیبیی ٰڅ اقي ؼٺ ټیكؼ ثڅ وفٺ اڀؽاغشٻ

 .سڃ ټځڃ اڂـؼی ایځدب سب یبؼ اڂپ قڀیٱڅ ثیڃ٨شی_
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 .ِؽاسڃ ثیبـ دبییٿ ٨فڀٵیه ؼاـپ ڀٵبټڃپ ټیٱځٿ _

 زی ٨فْ ٰفؼی...یڅ ٰڃؼپ ٰڅ ټیشڃڀڅ ٴؿٌششڃ قڀؽڄ ٰځڅ؟ټځڃ  _

سٽبٺ ڀٵبڄ چب ثڅ ٘ف٨ٽڃپ ٍٰیؽڄ ٌؽ. ٘ڃ٨بپ وفظ ٌؽڄ اق خٽی١ز ا٘فا٨ً...زٍٻ چبي ـڂ ثبڀیڅ ای ثڅ چٻ 

 .٨ٍفؼ ڂ ثب ٠دك ـڂ ثب اوٽڃپ قټكټڅ ٰفؼ

 ...غؽایب_

ٌؽڄ اټب ٨٭ٗ ثفای  زٍٻ چب ٬فټكي دبییٿ ٍٰیؽڄ ٌؽ. ټی ؼڂڀىشٻ زڅ غٍٽی دٍز ڀٵبڄ ٘ڃ٨بڀیً دځڇبپ

 :ض٩ٛ اثفڂ اـاٺ ثب ؼڀؽاپ چب ٰٹیؽ ٌؽڄ ٴ٩ز

 .ایٿ زفسڃ دفسب زیڅ...ثیب ثفیٻ سب ثیٍشف اق ایٿ اثفڂټڃ ڀجفؼی_

 .دڃقغځؽٺ ٤یف اـاؼی ثڃؼ ٰڅ ؼوز ثڅ ٰٽف ٌؽٺ

 ....٨یٹٽبـڂ دبٮ _

ٻ ٨بـ٢ اق زٍٽٻ ثڅ دٍز وفي ټیڃپ خٽ١یشی ٰڅ ٌبچؽ ڀكاٞ ټب ثڃؼپ غڃـؼ. ؼوز ڂ دبچبٺ وىز ٌؽڄ، ؾچځ

 .چفخٽٹڅ ای ٌؽ. ـڂ ثڅ ٘ڃ٨بپ ټبر ٸت قؼٺ

 ...٘ڃ٨بپ اڂڀدبـڂ_

 ..."غڃؼٌڅ"ٸت قؼٺ... "زی ٌؽڄ؟"ثب ٌڃٰڅ ٸطٝڅ ای ثڅ خبیی ٰڅ زٍٽٻ ـاڄ ؼیؽڄ ثڃؼ زفغیؽ. قټكټڅ ٰفؼ...

 ...٨فڀٵیه ثبق قؼڄ ثڅ وفر_

 .٬ؽټی ثڅ خٹڃ ثفؼاٌشٻ ڂ ثب ضفٰشٻ ٬ؽټی اقٺ ؼڂـ ٌؽ

 .ټیػڃاؼ ثبقٺ ٨فاـ ٰځڅ _

ٴڃیی ٨٭ٗ ثب غڃؼٺ قټكټڅ ټی ٰفؼٺ ٰڅ ٘ڃ٨بپ سفویؽڄ اق خٽٹڅ چب ثی وفڂ سڅ ٺ ټیڃپ وفڂِؽا خٽ١یز ثڅ 

  .٬ّؽ ٴف٨شٿ ؼوشٻ ٰځبـٺ ایىشبؼ
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 .ثیب ثفیٻ ٨فڀٵیه سڃچٽڅ... ټٿ قپ ڀ٭بة ؼاـی ڀٽیجیځٻ_

ثڅ ـاضشی ٨بِٹڅ اي ؼڂـ ثڃؼ...غیٹی. ثڅ اڀؽاقڄ ای ٰڅ ٨٭ٗ قیف زفا٢ زڇفڄ ي ـڂ اق ثیٿ خٽ١یز دبـٮ 

 .سٍػیُ ثؽٺ؛ اڂپ چٻ ٨٭ٗ ټځی ٰڅ زځؽ چ٩شڅ ؼـٴیفي ثڃؼٺ. ایځجبـ...ڀڅ. ایځجبـ ڀٽیكاـٺ اق ؼوشٻ ثفڄ

٬ّؽ ٴف٨شٿ ؼوشٻ ـڂ ؼاٌز. ټطٱٻ ثب ده قؼپ ؼوشً ثڅ دبچبٺ ٬ؽـسی ؼاؼٺ ڂ ثڅ وف٠ز ثڅ وٽشً ؼڂیؽٺ. 

وفٺ ِؽاٌڃپ ثٹځؽ ٌؽ. ِؽا  ٰبـٺ ٤یف اـاؼی ثڃؼ. ڀ٩ڇٽیؽٺ ٌڃڀڅ ثڅ ٌڃڀڅ زځؽ ڀ٩ف قؼٺ ڂ زځؽ ڀ٩ف دٍز

٘ڃ٨بپ سب یٯ خبیی ٬ٟٙ ٌؽ. ٴٽً ٰفؼٺ سب خبیی ٰڅ ڀ٩ه ڀ٩ه قڀڃپ ؼڂـ غڃؼٺ زفغیؽٺ...خبیی ؼیؽټً 

ٰڅ ثڅ دیفټفؼی غڃـؼڄ ثڃؼ ڂ ٬ّؽ ثٹځؽ ٰفؼڀً ـڂ ؼاٌز. ڀ٭بثً ا٨شبؼڄ ثڃؼ. زځبپ دبچبٺ ٬ؽـر ٴف٨شٿ ڂ ٨فیبؼ 

ي ـڂ ٴف٨ز. ثی سڃخڅ ثڅ ټفؼ ثڅ خڇز ټػبٸ٧ ټٿ ٤یف اـاؼی اق ٸت چبٺ غبـج ٌؽ ٰڅ ټشڃخڅ ټٿ ٌؽ. ـڂ

وف٠ز ٴف٨ز ڂ ٸطٝڅ ای ثیٿ خٽ١یز ڂ سبـیٱی دبـٮ ٴٻ ٌؽ. ټطڃ ٌؽڀً ڂ ڀبیی ٰڅ اقٺ ٴف٨ز ثڅ ضؽی 

 .ثڃؼ ٰڅ ثی غیبٸً ٌؽٺ ڂ ؼٸىڃقاڀڅ ټ٭بثٷ ټفؼ قاڀڃ قؼٺ. ٤ف٤ف ټی ٰفؼ ڂ ٰٽف غٽیؽڄ ي ـڂ ِب٦ ټی ٰفؼ

 ٌٽب اڂپ قڀڃ ؼیؽیٿ؟ _

یك ټی ٌؽ وفي ـڂ ثٹځؽ ٰفؼ...ثبڀیڅ ای زٍٻ ـیك ٰفؼڄ ثڅ ؼڀجبٶ ٠یځٱً غٻ ٌؽ ٰڅ قڂؼسف ؼـضیځی ٰڅ ڀیٻ غ

اق ضؽټٽٱٿ وف٠شً، ٠یځٯ ٌٱىشڅ ٌؽي ـڂ اق ـڂی قټیٿ دیؽا ٰفؼٺ ڂ ثڅ ؼوشً ؼاؼٺ. چٽیٿ ٰڅ ثڅ زٍٻ 

 .چبي قؼ ثب خٽٟ ٰفؼپ ِڃـسً ٤فیؽ

 .ضڃاوز ٰدبوز ؼغشفخڃپ...ؼوز ڂدبټڃ ٌٱڃڀؽی. دبـٮ خبی ؼڂیؽڀڅ _

ڂاـ٨شڅ ټ٭بثٹً ـڂی قاڀڃ ا٨شبؼٺ. ٸت چبی غٍٯ ٌؽٺ ـڂ سٱڃپ ؼاؼٺ. ٬جٷ اق ده ا٨شبؼڀٻ ؼڂ وڅ ڀ٩ف اق ا٨فاؼی 

ٰڅ ثڅ ٬ّؽ ٰٽٯ ڀكؼیٱٽڃپ ٌؽڄ ثڃؼپ ـڂ ثڅ دیفټفؼ ٴ٩شٿ: ضبخی ایٿ غبڀٻ ڀجڃؼ. دیفټفؼ ٰڅ ٴڃیی سبقڄ ثڅ 

 .اؼپؼ سٱڃپ وفی ټّځڃ٠یً ؼڀؽڂپ  غڃؼي اڂټؽڄ ثڃؼ وفسبدبیی ؼڂثبـڄ ثڅ ٜبچفٺ اڀؽاغز ڂ ثب ٬ڃـر ٬ڃـر

 .ـاوز ټیٵی اڂڀی ٰڅ ثڅ ټٿ غڃـؼ ویبڄ ثڃؼ. سڃ ٨٭ٗ ٌجیڇٍی _

ٌجیڇٍٻ!؟ چٽیٿ چٻ ٤ځیٽز ثڃؼ. اڀٵبـ ثڅ ٰڃچی اق اټیؽ ـویؽٺ ٰڅ خفیبپ ضیبسی قیف دڃوشٻ ؼڂیؽ. اق ٌڃ٬ٻ اق 

ایځٱڅ اق سفن ټ٭ّف  ضدز ضف٦ چبٺ اق ڂا١٬یز ڂچٽٻ ثڅ ٴفیڅ ا٨شبؼٺ ثڅ ٘ڃـی ٰڅ ٩٘ٹٯ دیفټفؼ ټ١شدت اق

 :خٹڃڄ ؼاؼڀٻ ثڅ ٴفیڅ ا٨شبؼٺ ؼٸىڃقاڀڅ ٴ٩ز
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 .ټٿ ٰڅ ؼ٠ڃار ڀٱفؼٺ دؽـخڃپ..اس٩ب٪ِ دیً ټیبؼ_

  .ِؽا ثٹځؽ ٘ڃ٨بپ ـڂ ٌځیؽٺ ٰڅ ٨فڀٵیىی ټی ٴ٩ز ڂ ڀكؼیٱٻ ټی ٌؽ

 ...زی ٌؽڄ_

٘فا٦ ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ. ثڅ ټٿ ڂاـ٨شڅ ڂ خڃًٌ زٍٻ چبٺ غیفڄ ٌؽ ڂ ڀٵبچً ثڅ زفغً دیفټفؼ ڂ اؼٺ چب ا

ؼـاڂټؽ. ؾچځً ثڅ وٽز ثفغڃـؼ ټٿ ثب دیفټفؼ ـ٨ز ٰڅ ثب ٌفټځؽٴی ڂ چكاـ ٠ؿـڂ ثڇبڀڅ ؼوشً ـڂ ٴف٨ز ڂ ثڅ 

وفدب ٌؽڀً ٰٽٱٱفؼ. ڂاوً اثٽیڃڄ ٴف٨ز. ٩٘ٹٯ ٴ٩شڅ چب دیفټفؼ ټجځی ثف سفن ټٿ اق ا٨شبؼڀً ـڂ خؽی 

 .ڀٽی ٴف٨ز

ـ ڀیڃټؽ ٰڅ زځؽ ڀ٩فی ـڂ ٌبچؽ ثٵیفٺ سب ڀٽی ؼڂڀٻ زفا قثڃڀٻ ایځجبـ ثڅ ؼ٨بٞ اق غڃؼٺ ڂ ایٿ ٧ٍٰ ثكـٲ ؼ

ثبڂـٺ ٰځڅ. ؼڂوڅ ڀ٩ف ٌبچؽٺ غیٹی قڂؼ ټش١دت اق ـ٨شبـٺ ڂ ضٕڃـ ٘ڃ٨بپ ڀبدؽیؽ ٌؽپ ڂ ټٿ ضشی س٭الیی 

ثفای اثجبر ٴ٩شڅ چبٺ ڀٱفؼٺ. ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ثب چكاـاپ ٨ٱف ؼـٴیف، ثی سڃخڅ ثڅ ٘ڃ٨بپ ثڅ وٽز ټػبٸ٩ً ـ٨شٻ ڂ 

  .ڃؼٺ ټیبٺ...سڃ ثفڂثب دیبٺ ٰڃسبچی ٨٭ٗ ڀڃٌشٻ...ټٿ غ

چٽیٿ...ِؽا ٴڃٌیٻ وبیٹځز ٌؽ ڂ سب ڀیٽڅ چب ٌت ثب غیبٶ اوڃؼڄ ٬ّؽ دیبؼڄ ـڂی ڂ ٘ی ٰفؼپ ټىیفی ـڂ 

 .ؼاٌشٻ ٰڅ ؼڂ چ٩شڅ ای اقي ټطفڂٺ ٌؽڄ ثڃؼٺ

********** 

********** 

  .ثب غؽاضب٨ٝی وفوفی اق ټبؼـ سٹ٩ٿ ـڂ وفخبي ټیكاـٺ .یٱجبـ ؼیٵڅ ِؽا قڀٳ ڂـڂؼی ثٹځؽ ټیٍڅ

ؼٸجف ڀٵبڄ ټٍشب٬ً ثڅ اڀی ـڀٳ ټی ثبقڄ ڂ اق ٴؿاٌشٿ سٹ٩ٿ ٸت ڂ ٸڃزڅ ي اڂیكڂپ؛ خی٣ِ وفوبٺ اڂـی ټیٱٍڅ. 

  .٨ٱف ټی ٰفؼ دؽـٌڅ ٰڅ ثڅ ٠بؼر چفـڂقِ سٹ٩ځی ِطجز ټی ٰفؼپ؛

 چٽكټبپ ٴ٩شځٻ "ٰیڅ"ڀر ڀسی ټیٱځٻ ڂ ثب ثٹځؽ ٰفؼڀً ثڅ وٽز ؼـة ټی ؼڂڂٺ سب آی٩ڃپ ـڂ خڃاة ثؽٺ. 

 ٌؽڄ سّڃیفي قڂٺ ٰځدٱبڂاڀڅ چفؼڂ. ؼٸجف ِؽا ٌؽپ ٬ٟٙ ڂ  ٩ِطڅ سڃ قڀی سّڃیف ؼیؽپ ثب ټیٍڅ

 وفي دٍز ـڂ ؼـة غڃؼټڃڀی غیٹی. ټیٍٻ ٌؽڀً ؼاغٷ ټځشٝف ڂ ټیكڀٻ ـڂ ؼـة. ڀجڃؼ ڂأص ِؽاي...ثڃؼیٻ
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چٻ ؼٸجف ټبر قپ غڃي دڃٌی ٌؽڄ ثڃؼیٻ ٰڅ ثب ٸجػځؽڄ ټٹیطی  ټٿ چٻ. ٌؽ ضیبٖ ڂاـؼ ڂاـ ٘ٽبڀیځڅ ڂ ثىز

 .٬ؽٺ ټیكؼ سب ټ٭بثٹٽڃپ ثڅ ایىشڅ سڃ ضیبٖ

 ....غبڀٻ_

 .ټٱثی ٰفؼ

 سڃ٨ی٭ی؟_

ٷ قڂؼ غیٹی. ټیؽٺ سٱڃپ وفی ٨٭ٗ  ضف٨ی ڀٽیكڀٻ... ټش١دت اثفڂیی ثبال اڀؽاغشڅ؛  ؼوز. ٴف٨ز ـڂ ټٙٹت ِا

ٸځٍیځی ٰڅ ـؼی٧ ؼڀؽاپ چب ټفسجً ـڂ ثڅ ڀٽبیً ټی ٴؿاٌز ؼ ڂ ٰح ٸجػځؽڄ ثػیفی ٜڇف والٺ ثب ڂ ٰفؼ ؼـاق

 :قؼڂ ٴ٩ز

 .ټٿ دفوشبـ خؽیؽٺ...اٌب_

ثڅ ڂٔڃش خب غڃـؼٺ ڂ ثب ټٱث ڂا٨فی وفسبدبي ـڂ ٰبڂیؽٺ. ٘ڃ٨بپ ٰٹٽڅ ای ؼـ ایٿ ټڃـؼ ِطجز ڀٱفؼڄ ثڃؼ. 

اڂپ چٻ دفوشبـی ثڅ ایٿ....غؽای ټٿ غیٹی خڃڂپ ثڃؼ. قیجب ڂ غڃي دڃي...! ثب ٬ڇف ڂ ٴف٨شٵی ٰڅ ؼـ دیً 

٤فیكی ٌجیڅ قپ چب ټطب٨ِٛ ٬ٹٽفڂ ڀٵبچٻ سیك ټیٍڅ ڂ ٰٽف ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ٌبیؽ... ڀبغڃؼاٴبڄ اغٻ ٰفؼٺ. ثڅ ٘ڃـ 

 .ؼٸجفڂ زىجیؽڄ ثب اٰفاڄ ؼوز ټیؽٺ

زٍٻ چب اثی ٸځك ؼاـي ڂ ټڃچبی ټٍٱی سیفڄ ي سٕبؼ خبٸجی ثڅ زڇفڄ اوشػڃڀیً ؼاؼڄ ثڃؼ. ثب ـچب ٰفؼپ 

 ٠٭ت ؼٸجف چٻ ڂ ټٿ چٻ اغٽٻ ض٩ٛ ثب. ٌؽ غٻ ؼٸجف وٽز ثڅ  ؼوشٻ ثڅ ٘ڃـ ا٤فا٪ اټیكی ثب ٴ٩شٿ ای خڃڀٻ

  .ٰفؼ اـڂټی غڃاچی ٠ؿـ ټڃڀؽڄ چڃا ـڂ ؼوشً. ٍٰیؽیٻ

 .ثب ټٿ ٰىی چٽبچځٳ ڀٱفؼڄ_

 .دفیؽ ثبال ثبـیٱً اثفڂچب  ِؽاٺ خؽی دفخؿثڅ ڂ ثڃی ثؽثیځی ټی ؼاؼ!.

 !خؽی! اټب ا٬ب سڃ٨ی٭ی خٹڃی غڃؼٺ ثب ٌٽب سٹ٩ځی ِطجز ٰفؼپ ٨فڀٵیه خڃپ_
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ـڂ ثفؼ ٨طٍی ضڃاٸڅ ٘ڃ٨بپ ڂ ثی ٠٭ٹیً ؼاؼٺ. ټٿ زیكی  ؼیڃاـ ؼ٨ب٠یٻ غیٹی قڂؼ غفاة ٌؽ. اق ایځٱڅ اوٽٻ

یبؼٺ ڀٽیڃټؽ؛ اټب ٬ّؽٺ ڀؽاٌشٻ ثب سٽبن ٴف٨شٿ ثب ٘ڃ٨بپ ؼـثفاثف قڀی ٰڅ ٬فاـ ثڃؼ سڃ ایٿ غڃڀڅ ٰبـ ٰځڅ ؼیڃاڀڅ 

 .ڂ ٰٻ ضب٨ٝڅ خٹڃڄ ٰځٻ. غیٹی قڂؼ ثب ٸجػځؽڄ ٰدی ٰځبـ ٍٰیؽٺ ڂ ضبٸز ټش٩ٱفی ثڅ زڇفڄ ٺ ؼاؼٺ

 .!ؼٺ اڂټؽ ...! اټب ڀٵ٩شڅ ثڃؼ اټفڂق ټیبیٿاچبپ...! ضبال یب _

 .زڇفڄ ي ټش١دت ڂ وڃاٸی ٌؽ

 ټیػڃاییؽ سٽبن ثٵیفٺ؟_

ڀٽی غڃاوشٻ اڂپ ٰىی ثبٌٻ ٰڅ ټشڇٻ ثڅ ٨فاـی ؼاؼپ دفوشبـ ثٍڅ. اق چٽڅ ټڇٽشف... دیً ٬ؽٺ ٌؽپ سڃ 

 !ِطجشی ٰڅ اغفي ثڅ؛ ی١ځی یبؼر ڀٽیبؼچب ٘ڃ٨بپ غشٻ ثٍڅ

 .ڀیبقی ڀیىز_

اوشفویٻ ـڂ ڀجیځڅ. دٍز وفٺ ڂاـؼ ٌؽ. ڀٵبچً غیٹی ٰڃسبڄ ثیٿ ڂوبیٷ چب زفظ غڃـؼ ڂ زفغیؽٺ سب ِڃـر 

 .ٸجػځؽی قؼ

 .زڅ غڃڀڅ غڃي ـڀٳ ڂ قیجبیی _

ڀڅ چیدبپ ڀڅ اضىبنِ س١فی٩ی اق خٽٹڅ ي ټی ٴیفٺ. ثف٠ٱه وفؼی ڂ غٍٱی ضه ټیٱځٻ ٰڅ ثب ڀبـاضشی 

غیٹی و١ی ټی ٰفؼٺ ثڅ ټ٥كٺ ٨ٍبـ ثیبـٺ ٘ڃ٨بپ  قټكټڅ ٌؽ. ڂوٗ غڃڀڅ ثالسٱٹی٧ ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ایىشبؼڄ ثڃؼٺ.

زڅ زیكچبیی ؼـ ټڃـؼ ایٿ قپ ثڇٻ ٴ٩شڅ اټب ثڅ خك ٰٽٯ ٴف٨شٿ اق ټڇفقاؼ ڂ دیٍځڇبؼ ؼیٍجً زیكی ثڅ یبؼ 

 .ڀؽاٌشٻ

 .ټفؼؼسف اق ټٿ ٸجػځؽڄ چب ٰح ڂ ټبڂج ټی قؼ

 اق اټفڂق ٰبـسڃ ٌفڂٞ ټیٱځی؟_

ب غیٹی غىشڅ ڂ لڂٸیؽڄ ثڅ ڀٝفي ټی اڂټؽٺ ٰڅ زٍٻ چبي ثب ټٱثی ـڂی وفسبدبٺ ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغز. ضشٽ

ټش١دت سف ٌؽ. ثڃی ٬ڃـټڅ وجكی ڂ ٠ٙف ٴڃخڅ ڂ غیبـ غڃڀڅ ـڂ ثفؼاٌشڅ ثڃؼ. ِؽای ټڃسڃـ ٰڃٸف ڂ ِؽای 
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ٰبـسڃڀی ٰڅ اق سٹڃیكیڃپ دػً ټیٍؽ؛ ثٹڃق ؼاټٿ ٴٷ ٴٹی ڀػی سځٻ قپ ټ٭بثٹً ـڂ دیً اق ثیً غبڀؽاـ ڀٍڃپ 

 .ټی ؼاؼ

 .٨ف٬ی ڀٽیٱځڅ_

ٸٻ ڀٽی غڃاوز ٬جٷ اق ِطجز ثب ٘ڃ٨بپ ٰبـي ـڂ ٌفڂٞ ٰځڅ...ضه غڃٌبیځؽی ڀؽاٌشٻ. ڀىجز ثڇً ثؽثیٿ ؼ

ثڃؼٺ. س٭فیجب سٽبٺ ٰبـچب اټفڂقٺ اڀدبٺ ؼاؼڄ ثڃؼٺ. ؼٸجف زٍٻ اقي ثفڀٽی ؼاٌز. ثڃوڅ ای ثڅ وفي قؼٺ چٽیٿ 

ڃؼي ـڂ ثڇٻ ـوڃڀؽ سب ٰڅ ٬ّؽ ٴؿاٌشځً ـڂ ؼاٌشٻ ثب خی٥ی ثڅ ٴفؼڀٻ زىجیؽ ٘ڃـی ٰڅ اٌب ثب زځؽ ٬ؽٺ غ

ث٥ٹً ٰځڅ. ؼٸجف ثؽسف ثب ده قؼپ ؼوشً ثب خی٣ ثیٍشف ا٠شفأً ـڂ ثڇٻ ـوڃڀؽ. اق ایځٱڅ ؼـ ضٕڃـ ٤فیجڅ 

اضىبن سفن ټی ٰفؼ ڂ ثڅ ټٿ دځبڄ ټی ثفؼ غڃٌطبٶ ٌؽٺ. ټٿ چٻ زځیٿ ضه ټكغف٨ی ؼاٌشٻ. ضىی ٰڅ ثڅ 

 ثڇً ثڅ ـڂ ټیكؼٺ ؼٸجف ٴڃڀڅ ثڅ اټیكی سٍٱف ثڃوڅ  ٜبچف ثی اـایً ڂ غڃڀٵیٻ وفٰڃ٨ز ټیكؼ. ؼـضیځی ٰڅ

 :ٴ٩شٻ

 ...ؼڀجبٸٻ ثیب_

ثڅ وٽز اسب٪ ٴیشی خڃپ ـ٨شٻ. ـڂی ڂیٹسفي ثڃؼ. ڂاوً ٰشبة ِڃسی ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ. ثب ضٕڃـټڃپ زٍٻ 

 .چبي ثڅ وٽشٽڃپ زفغیؽ. اثفڂچبي ټش١دت اق ضٕڃـِ ٤فیجڅ دٍز وفٺ ؼـچٻ ٌؽ

 .ٴیشی خڃپ دفوشبـ خؽیؽسڃپ _

خڃڀی ٰفؼ. اق ڂ١ٔیز قپ ؼاغٷ اسب٪ ټش١دت ٌؽ. ایٿ غڃڀڅ چیر زیك ٘جی١ی ڀؽاٌز.  اٌب والٺ اچىشڅ ڂ ثی

   .ثڅ وٽز اٌذكغڃڀڅ ټىیفٺ ٰح ٌؽ ڂ غیٹی ٰڃسبڄ ڂ ټػشّف ٌفڂٞ ثڅ ِطجز ٰفؼٺ

 ...اق ٴفؼپ ثڅ دبییٿ ٨ٹدڅ...اغشیبـی اق غڃؼي ڀؽاـڄ _

 .قؼٺ ؼـة یٱی اق ٰبثیځز چب ثبالیی ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ ثڅ ـؼی٧ ؼاـڂچب اٌبـڄ

 .ؼاـڂچبي ایځدبوز...وفوب٠ز ثبیؽ ثڇً ثؽی_

 .ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ
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٤ؿاي وڃح، ټیڃڄ ڂ وجكیدبسڅ. چفیٯ وب٠ز ثڇً اة ثؽڄ. ڀجبیؽ ثكاـی قیبؼ ثٍیځڅ یب ؼـاق ثٱٍڅ. ثؽ٬ٹ٭څ؛  _

  .اټب چفـڂق ثبیؽ ٌىشڅ ثٍڅ. سٽیكیز ڂاوٻ ټڇٽڅ. ثؽٺ ټیبؼ ٌٹػشڅ ثبٌی یب ثػڃای غڃڀڅ ـڂ ثڅ چٻ ثفیكی

ٰفؼٺ. زٍٻ چبي چف ٸطٝڅ ٴفؼ سف ټی ٌؽ. ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ایځجبـ ٘ڃ٨بپ ٴفؼڀٻ ـڂ ټی ٌٱىز اٴف  ټٱثی

 .٨فاـیً ټی ؼاؼٺ

 ٤ؿازی....؟ ثٹؽی ثذكی؟ _

 .وفی ثب اٰفاڄ سٱڃپ ؼاؼ

 ...ٌبیؽ ث١ٕی ـڂقا ڀجبٌٻ_

 ٌبیؽ ثب _ثڅ وٽز ٴڃٌڅ وبٸٿ ڂ ڂوبیٷ ڀ٭ٍڅ ٍٰیٻ ٰڅ ؼـ ایٿ ټؽر ٨٭ٗ غبٮ غڃـؼڄ ثڃؼ اٌبـڄ ٰفؼٺ

 .ضٕڃـي ٨فِشی ټی ٌؽ اقٌڃپ اوش٩بؼڄ ٰځٻ

   .غڃؼر ثبیؽ قضٽشٍڃ ثٱٍی_

  .ٴ٩شٻ ٰڅ ثٹؽٺ...٘ڃ٨بپ چٽڅ ایځب ـڂ ٴ٩شڅ ثڃؼ_

ټشطیف اق ثفؼپ اوٻ ٘ڃ٨بپ ١٨ٷ ڂ ٨ب٠ٷ خٽٹڅ چبٺ ـڂ ٴٻ ټیٱځٻ. زٍٻ چبٺ غڃؼ ثڅ غڃؼ ثبـیٯ ټیٍڅ ٰڅ 

 .ؼوز ڂدبي ـڂ ٴٻ ټیٱځڅ ڂ ثب ثجػٍیؽی خٽٹڅ ي ـڂ اِالش ټیٱځڅ

 .ټځٝڃـٺ ا٬ب سڃ٨ی٭ی ثڃؼ _

 ٰی ټ١ف٨ز ثڃؼڄ؟_

 :ـڀٳ دفیؽڄ ثب سشڅ دشڅ ای اق ٠ّجبڀیز ټٿ ٴ٩ز

 ...ټڇفقاؼ غبپ...٬جال دفوشبـ ټبؼـٌڃپ ثڃؼٺ ثڅ ٠بؼر ایٍڃپ اوٽٍڃپ ـڂ ثفؼٺ _

ضؽوٻ ؼـوز ثڃؼ اق ٘ف٦ ټڇفقاؼ اڂټؽڄ ثڃؼ. ؼیٵڅ اؼاټڅ ڀؽاؼ. ثب ٬فثڃپ ِؽ٬څ ثڅ وٽز ؼٸجف اڂټؽ. چٽیٿ ٰڅ 

ثٹځؽ ټیٱځڅ ٬ؽټی ٠٭ت ثفټیؽاـٺ. ؼٸجف ایځجبـ اق وف ٌڃ٪ ؼوز ټیكڀڅ. دفیٍڃڀی ڂ سذً ٬ٹجٻ ـڂ ضه ؼوز 

  .ټی ٰفؼٺ. ڀیبق ٌؽیؽی ثڅ اڂپ ٬فَ چب ـڂی ټیك ؼاٌشٻ. زځؽ ڀ٩ه ٠ٽی٫ دی ؼـ دی ٍٰیؽٺ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 487 

 .ٰبـا ؼغشفټڃ غڃؼٺ اڀدبٺ ټیؽٺ _

دف سٍڃیً ٴ٩شڅ ثڃؼٺ. ټٱثی ٰفؼ اضىبن ڀٽیؽڂڀٻ زفا ایٿ ضف٦ ـڂ قؼٺ. ؼوشٻ ؼڂـ ٰٽف ؼٸجف ټطٱٻ سف ٌؽ. 

ټی ٰفؼٺ ٰٽی ـڀٵً دفیؽ. ٸجػځؽ ـڂی ِڃـسً غٍٯ ټیٍڅ ڂ ؼوز چبي ثال٨بِٹڅ ا٨شبؼ. ڀیٻ ڀٵبچی 

 .وفوفی ثڅ وب٠ز اڀؽاغشٻ

 .ڂاوڅ اټفڂق ٰبـی ڀیىز ټیشڃڀی اق ٨فؼا ٰبـسڃ ٌفڂٞ ٰځی_

څ ٘ف٦ سٹ٩ٿ ٰح ټیٍڅ. ټیػڃاٺ ثڅ اق ٰځبـي ټیٵؿـٺ. ثبیؽ ثڅ ثیفڂپ ـاچځٽبییً ټی ٰفؼٺ؛ اټب ټىیفٺ ث

٘ڃ٨بپ ا٘الٞ ثؽٺ. چٽیٿ ٰڅ ثڅ وٽز ٴڃٌی غٻ ٌؽٺ ثب یبؼاڂـی ؼیٍت وفخبٺ ټشڃ٧٬ ټیٍٻ. ؼیٍت ڂ٬شی 

ثفٴٍشڅ ثڃؼٺ ثڇٻ ٴ٩شڅ ثڃؼ قپ سڃچٽی ڂ ټفیٕی ټثٷ سڃ سڃ غیبثڃپ ڂٶ ڀٽی زفغڅ سب یٱی ؼیٵڅ ـڂ ڀٵفاپ 

ٻ ٰٻ ثب ٰبـاٺ ٸجفیك ټیٍڅ. ټځٻ ثب ثی ا٠شځبیی خبټڃ خؽا ٰځڅ. ٸطځً سڃچیٿ اټیك ثڃؼ. ٴ٩شڅ ثڃؼ ٰبوڅ ِجفي ٰ

ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ سبِجص سڃ اسب٪ ؼٸجف ثڅ اڂپ قڀی ٰڅ ٬ّؽ ڀبثڃؼی قڀؽٴیٻ ـڂ ؼاٌز ٨ٱف ټی ٰفؼٺ. ِجص چٻ 

ثؽڂپ چیر ِجطبڀڅ ڂ غؽاضب٨ٝی ـاچیً ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ثبیؽ ټ١ؿـر غڃاچی ټی ٰفؼ ایځجبـ ټٙٽئٿ ثڃؼٺ اڂپ قپ 

 ...ڂا١٬یڅ

 .فغیؽٺثڅ ٘ف٨ً ز

 .ټڇفقاؼ سبییؽر ټیٱځڅ؟_

 .وفی سٱڃپ ټیؽڄ ڂ ثٹڅ ضشٽځی ٸت ټیكڀڅ

ثب وذفؼپ ثڅ ټڇفقاؼ ثی غیبٶ اؼاټڅ ؼاؼپ ټیٍٻ. ثڅ چیر ٠ځڃاپ ٬ّؽ ڀؽاٌشٻ اخبقڄ ثؽٺ یٱجبـ ؼیٵڅ ثڅ ټٿ 

 .ثفزىت سڃچٽی ڂ ټفیٕی ثكڀڅ

 

****** 
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وب٠ز غٍٯ ٌؽڄ ثڃؼ. ز٭ؽـ چٽیٿ ٘ڃـ ٰشبة ثڅ ؼوز ټځشٝفي ڀٍىشڅ ثڃؼٺ. زٍٽٻ ثڅ ـڂی ٠٭فثڅ چب 

... اق ـؼ ٌؽپ اڂپ دفوشبـ ٸ١ځشی ثٵٻ یب اڂپ "ثبثب یڅ اټٍت ـڂ قڂؼ ثیب...ټیػڃاٺ ضف٦ ثكڀٻ!"ثڇً ٴ٩شڅ ثڃؼٺ 

 _قپ ڀ٭بة ؼاـ ڂا١٬ی

. ڀػڃاوشٻ قیبؼی غڃؼٺ ـڂ ٸڃن "ؼٸجفڂ ثػڃاثڃپ ڂ زیكی ڀػڃـ سب ټٿ ثیبٺ"اټب ټّف دٍز سٹ٩ٿ ٴ٩شڅ ثڃؼ 

 .ڂاوڅ سبٰییؽ ڂ خؿثڅ غفج ٰفؼڀً ڂاوڅ ڀبق ٍٰیؽڀٻ ٰځٻ؛ ٰٽی چٻ ؼٸٻ ٤ځر ٌؽ

ٰٻ ٰٻ زٍٻ چبٺ اق غىشٵی ڂ غڃاثڅ ڀیٽڅ زفر ٠ّفاڀڅ ثڅ ـڂی چٻ ا٨شبؼ ٰڅ ٰٹیؽ سڃ ٩٬ٷ ؼـة زفغیؽ. ڀڅ 

ٌجیڅ سبقڄ ٠فڂن چب ؼوز ڂ دبٺ ـڂ ٴٻ ٰفؼٺ ڀڅ ٌجیڅ ٠ب٫ٌ دیٍڅ چب اق ؾڂ٪ دیً ټفٲ ضٕڃـي ٌؽٺ. 

 .وفڂ سڅ ٰشبة دیً ـڂٺ ـیٹٱه ضڃاوٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ غٗ چب ثی

اڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ ٰىی ڂاـؼ ایٿ غڃڀڅ ٌؽڄ...والټً ـڂ ٌځیؽٺ...س١دت ٰفؼڄ ثڃؼ. وځٵیځی ڀٵبچً ـڂ ضه ټی 

ٰفؼٺ. ټڃچبٺ ـڂ ٰح ـڂی ٌڃڀڅ ٺ ثب٨شڅ ثڃؼٺ ...اـایً ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ـل غڃي ـڀٳ ِڃـسی، غٗ زٍٻ ڂ 

ڄ ثڃؼ. دیفاچٿ و٩یؽ ِڃـسی سځٻ سبقڄ اق سڅ ٍٰیؽٴی زٍٻ ڂ ټمڄ... ثڃی ٌیفیٿ ٠ٙفٺ ضىبثی سڃ غڃڀڅ دیسیؽ

زٽؽڂپ ٸجبن چبٺ ثیفڂپ اڂټؽڄ ثڃؼ. ث١ؽ ټؽر چب اق ضٕڃـ یٯ قپ ڂ ٘ڃ٨بپ ٴ٩شٿ ثی دىڃڀؽ ڂ دیٍڃڀؽي ثڅ 

 .غڃؼٺ، ثڅ قڀؽٴی ـویؽڄ ثڃؼٺ

قیفزٍٽی ثب اٰفاڄ والٺ قیفٸجی ٰفؼٺ. اچىشڅ ثبالوفٺ ٬فاـ ٴف٨ز. ثب ٬ؽٺ چب ٌٽفؼڄ ڂ ٰڃسبڄ. چیر ٠دٹڅ ای 

ڂاوڅ ؼیؽ قؼڀٻ ڀؽاٌز. ٠ٙفي. ضٕڃـي ڀ٩ه چبٺ ـڂ ټځ٭ٟٙ ثیفڂپ ٨فوشبؼ. سٽفٰكٺ یٱی ؼڂسب ٌؽ ٰڅ اق 

دٍز ټجٷ، اق ٰځبـ ِٴڃٌٻ ثڅ ـڂی ٰشبثٻ غٻ ٌؽ ڂ ثب ؼ٬ز ـیكڂ ؼـٌز دبـاٴفا٦ چب ـڂ غڃڀؽ. ڀ٩ه چب ؼا٤ً 

سڃ ٴڃٌٻ ثب ؼا٤ی  سڃ ٴڃٌٻ ثڃؼ. وىز ٌؽٺ. ٸجػځؽي اق ٴڃٌڅ زٍٻ ـڂ ٠ّبثٻ ـ٨ز. ِؽا دفغځؽڄ ي اچىشڅ

 .قټكټڅ ٌؽ

 ټڃٔڃ٠ً زیڅ؟ _

ټڃٔڃ٠ً!؟ ټڃٔڃٞ ټٿ ڂ سڃیٻ ٰڅ ټٿ اق ٠ٙف سڃ ټىز ٌؽڄ سیشف اڂٶ ِجص ـڂقٴبـټڃپ ـڂ ٨فاټڃي ٰفؼٺ ڂ 

 .ؽڄ ټیٵؿـیڀػڃڀ ـڂ ٬ٹجٻ  سڃیی ٰڅ ٰٹٽڅ ثڅ ٰٹٽڅ دبـاٴفا٦

 .ثی ٨ٱف ثب ٰالن ٴؿاٌشٿ ڂا٨فی ثؽڂپ ٴڃٌڅ زٍٽی سٯ اثفڂیی ثبال ٨فوشبؼٺ
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 .سڃ ٰشبثػڃڀڅ ر ثفؼاٌشٻ...ـڂاڀٍځبوی ٰڃؼٮاق  _

سڃ ٩٬ىڅ ٰشبة چبي ـڂاڀٍځبوی ٰڃؼٮ زٍٽٻ غڃـؼڄ ثڃؼ. یبؼٺ ثڃؼڂ ڀجڃؼ اڂڀی ٰڅ اڀشػبة ٰفؼٺ زڅ اوٽی ڂ 

ټشځی ؼاٌز...ڀڃٮ قثڃڀٻ اڂټؽ. ٴیح سف ڂ ټځشٝفسف اق ایٿ ثڃؼٺ سب ضڃاوٻ ـڂ خٽٟ ٰشبة ٰځٻ...اِال زڅ ټ١ځی 

 .اق غڃڀڅ قڀؽٴیً ؼـثیبـڄ؟ؼاٌز ټفؼ وب٠ز یبقؼڄ ٌت وف 

ڀ٩ه چبي دفغځؽڄ ٌؽ. چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثٹځؽ ټی ٌؽ ڀ٩ىٻ ثځؽ ٌؽ ثبثز ؼا٢ ٌؽپ ٴڃٌٻ ڂ ٸطٿ 

 ...ثبقیٵڃًٌ

 !یڅ ٰشبثڅ سبـیػی ـڂاڀٍځبوی ٰڃؼٮ!! ثبیؽ خبٸت ثبٌڅ _

 ـڀٳ دفیؽڄ ڂ ٴفٴف٨شڅ اق سڃ ٠بٸٻ غیبٸٻ دفر ٌؽڄ ثڅ ٰشبة سبـیػی سڃ ؼوشٻ غیفڄ ٌؽٺ...ؼوز ـڂ غیىی

 !ٴڃٌٻ ٴؿاٌشٻ؛ ز٭ؽـٺ ٰڃؼٰبڀڅ

 ثٹځؽي ٬ڇ٭ڇڅ ِؽا ٰڅ  ڀ٩ىٻ ـڂ دفضفَ ڂ ٠ّجی اق ضڃان ثی خٽ١ٻ ٨ڃر ٰفؼٺ ڂ ٰشبة ـڂ ټطٱٻ ثىشٻ

 .!ټیكڀڅ چٍز ڂ ٌیً قڀٻ ثٵڅ ثبیؽچٻ ٌؽ؛ ٴٻ ـاچفڂ دیر سڃ

***** 

ځڅ اق ثیٿ ؼـة چب ثؽڂپ ټ١ٙٹی ثب ٸجبن ـاضشی اق اسب٪ ثیفڂپ اڂټؽ؛ ٬جٷ اق ایځٱڅ ـاڄ ثڅ وٽز اٌذكغڃڀڅ ٰح ٰ

ڀیٽڅ ثبق اسب٪ چب ټبؼـ ڂ ؼٸجف ـڂ ؼیؽڄ ٰڃسبچی قؼ. چفؼڂ غڃاة ثڃؼپ ٰڅ ثب ڀ٩ه اوڃؼڄ ای زٍٽٱی ثڅ ټٿِ 

 ..ټبر قؼ ڂ ثڅ وٽز ټىیفي ٬ؽٺ ثفؼاٌز

ثبڀیڅ ای ث١ؽ ِؽای س٫ س٫ ثبقڂ ثىشڅ ٌؽپ ٰبثیځز چب ڂ یػسبٶ ثڅ ٘ڃـ ثی ټالضٝڅ ای ثٹځؽ ٌؽ. ٰٽی ث١ؽ 

 .ٹیك ڂٸیك ـڂ٤ٿ ِجفٺ ـڂ ٸجفیك ٰفؼ ڂ ٠ّجی ثڅ وٽز اٌذكغڃڀڅ ثٹځؽ ٌؽٺِؽا ٨ځؽٮ ٴبق ڂ خ

ؼوشڅ ثڅ ویځڅ ثڅ ضبٸز ٘ٹجٱبـاڀڅ ثڅ ؼـٴبڄ ؼـة سٱیڅ قؼٺ سب زځؽ ؼ٠ڃا سٽیكی، ٰثی٩ی ټفؼڂڀڅ قڀڃڀڅ ـاڄ ثځؽاقٺ 

 .ٰڅ غڃؼ ثڅ غڃؼ ؼچځٻ ز٩ز ٌؽڄ ثڅ ٜفی٧ ٰبـی ـڂثفڂٺ غیفڄ ٌؽٺ
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ك ٰفؼپ ویت قټیځی ثڃؼ ٰڅ ٠ّجبڀیشٻ ثڅ اڀی ٨فڂًٰ ٰفؼ. ٨ِفقیً ثڅ ٬ؽـی سځؽسځؽ ثب ڂوڃان ټ٥ٍڃٶ ـی

قثڃپ قؼڄ...سب ضبال ټثبٸً ـڂ ڀؽیؽڄ ثڃؼٺ؛ ثبؼ٬ز ڂ وفیٟ ٰبـي ـڂ دیً ټیجفؼ. ٴڃیی اڀٵٍز چب ؼوشً 

 .ٜفی٧ ڂ سځؽ ـڂی سػشڅ زڃة ـیشٻ ٴف٨شڅ ثڃؼپ

ضیځی ٰڅ ویت قټیځی غالٶ ټشڃخڅ ضٕڃـٺ ڂ س١دجٻ ثڅ ـڂی ضفٰز ؼوشً ٌؽ. ٸجػځؽ قؼ. ثب وفی دبییٿ ؼـ

 :ټی ٰفؼ ثب ٸطٿ ټالیٻ ڂ ٌڃظ ٴ٩ز

ایٿ زځؽ وبٶ ٠بؼر ٰفؼٺ چٽڅ ٰبـټڃ وفیٟ اڀدبٺ ثؽٺ. سب ضبال زځؽسب ـٰڃـؼ قؼٺ...! سػٻ ټف٢ ثڅ وڅ ثبڀیڅ یب  _

 .!غڃـٌز سڃ ڀیٻ وب٠ز

 .وٱڃسٻ ټٍشب٪ ثڅ ضف٦ قؼڀً ٰفؼ؛ اټب خؽی سف ثب غیبٸی ٰڅ سڃ ؾچځً ٴؿٌز ټی ٰفؼ

اڂپ ټڃ٬ٟ چب غڃؼي ـڂی اخب٪ ٰڃسبڄ سفی  _ڀ٩ىی ٴف٨ز_اٌشٻ ٨ڇٽیؽٺ ټبؼـٺ ڀٽیشڃڀڅ ـاڄ ثفڄ...وځی ڀؽ _

اٌذكی ټی ٰفؼ. سڃاڀً ـڂ ؼاٌز. ټی سڃڀىز ثب ڂیٹسفي ٰبـاٌڃ اڀدبٺ ثؽڄ...اټب ټٿ اٌذكی ـڂ اق قپ ٠ٽڃ یبؼ 

ٸجػځؽڄ _ؼي ټیڃټؽ...ٴف٨شٻ. ڀٽیكاٌز قیبؼ ټبؼـٺ ؼوز ثڅ اٌذكی ثكڀڅ. یب ثڅ ټٿ ټی ٴ٩ز ؼـوز ٰځٻ یب غڃ

ث١ٕی اڂ٬بسٻ ؼٸؽاـڂ ثب یٯ ٬بثٹڅ ٤ؿا ټی ٨فوشبؼ غڃڀٽڃپ. ټځٻ ڀٽیكاٌشٻ ثفڄ. ټدجڃـي  _ثی ڀڇبیز سٹػی قؼ

 .ټی ٰفؼٺ ٰځبـټب ثبٌڅ

اثبـ ـڀدیؽٴی اق ٴؿٌشڅ سڃ ِڃـسً ٰبټال ټٍڇڃؼڄ. وٱڃر ٰفؼٺ سب ثڅ ضبٶ غڃؼي ِطجز ٰځڅ. چفزځؽ 

 .ی ټٿ ضٱٻ دیؽا ٰفؼپ ڀ٭ٍڅ ٴځح ـڂ ؼاٌزٰڃسبڄ ڂ خكئی ٌځیؽپ اق ٴؿٌشڅ اي ثفا

ٰٻ ٰٻ یبؼ ٴف٨شٻ سڃ١٬ی اق ٰىی ڀؽاٌشڅ ثبٌٻ. چفٰی ٺ دبٌڃ سڃ ایٿ غڃڀڅ ټیكاٌز اقایٿ چٽڅ ٰبـ دبده _

 .ټی ٍٰیؽ

ٸطٝڅ ای ثڅ یبؼ دفوشبـ اټفڂق اغٻ چبٺ سڃچٻ ـ٨ز ڂ ؼ٠ب ـیكی ثڅ خڃپ غڃؼٺ ڂ قڀؽٴیٻ ٰفؼٺ سب اڂپ چٻ ده 

 .ثٱٍڅ

سڃڀىز ضف٦ ثكڀڅ؛ ټیڃټؽٺ غڃڀڅ سب زځؽ وب٠ز ؼٸً ڀٽی غڃاوز اق ٰځبـي خٻ ثػڃـٺ. ڂ٬شی ؼیٵڅ ڀٽی  _

ؼڂوز ؼاٌز ڂاوً ضف٦ ثكڀٻ...ثب قثڃپ ثی قثڃڀی ضبٸیٻ ټی ٰفؼ اق ٰبـٺ ثٵٻ اق اؼټب اڂپ ثیفڂپ...ڀٽی 
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٨شڅ سڃڀىٻ قیبؼ ټ١ٙٹً ٰځٻ...ڀ٩ىً سڃ اٌذكغڃڀڅ ثځؽ ټیڃټؽ ٰځبـ ؼوشٻ ـاضز ڀجڃؼ. دفوشبـی ٺ ٰڅ ڂاوً ٴف

 ...ثڃؼٺ اٌذكیً غڃة ڀجڃؼ...الٸڅ ٺ....اڂڀٻ قیبؼ

 .ڀ٩ه ٰڃسبچی ثب ڂ٩٬څ ٰڃسبڄ سفی ٍٰیؽ

ا٨شٕبش ثڃؼ... ث١ؽ اق ثڅ ؼڀیب اڂټؽپ ؼٸجف غڃؼٺ ؼڂوز ڀؽاٌشٻ اق ؼوشذػز یڅ ٤فیجڅ ثػڃـڄ یب یڅ ٤فیجڅ ـڂ _

 ثڇً ٠بؼر ثؽٺ. وب٠ز ٰبـیٽڃ ٰٽشف ٰفؼٺ. ڀُڅ ٌت ٌؽ وڅ ث١ؽ اقٜڇف...ٌجب چٻ ثسڅ

 .ؼاـی ټی ٰفؼٺ ، چٻ ټفیٓ ؼاـی، چٻ دػز ڂ دك ث١ؽا ټیف٨شٻ وفا٢ ٰبـاٺ سب ٰٻ ٰبـیٻ خجفاپ ثٍڅ

 .ٸطٝڅ ای ثبغڃؼٺ ٨ٱف ٰفؼٺ ز٭ؽـ ِؽاي ڂ ڀٵبچً چف ٸطٝڅ ٤ٽٵیٿ سف ټی ٌؽ

ټطڃ ضف٦ قؼڀً ٌؽٺ ثڅ ٬ؽـی ٰڅ سب ثڅ غڃؼٺ اڂټؽٺ ؼیؽٺ ٰځبـ ؼوشً، ؼوز قیف زڃڀڅ ڀٍىشڅ ثڃؼٺ ڂ ثڅ 

 .ذفؼٺضف٦ چبي ٴڃي و

 اق ټځٻ ثڅ ټبؼـر ټی ٴ٩شی؟ _

وڃاٸٻ ـڂ ثب ضبٶ ٤فیجی ٰڅ سڅ ؼٸٻ خڃٸڃپ ټی ؼاؼ دفویؽٺ. ٌبیؽ اق ا٨ىڃن ڂ ضىفر ٴؿٌشڅ سڅ خٽٹڅ چبي 

ثڃؼ. اق الٸڅ ای ٰڅ ضف٨ً ـڂ قؼ. اق غیٹی زیكچبیی ٰڅ ثبیؽ ټی ٴ٩ز؛ اټب سڅ ؼٸٻ ټی ؼڂڀىشٻ ؼڂوز ؼاـٺ 

 .٨٭ٗ ڂ ٨٭ٗ اق غڃؼ ٨فڀٵیه ثٍځڃٺ

 .ـڂ ثب ڀیٻ ڀٵبڄ ټ١ځبؼـی سٱفاـ ٰفؼ. زٍٽی سڃ ضؽ٬څ زفغڃڀؽٺ ٸجػځؽي

 .!ـڂق اڂٶ ٰڅ ایځدب اڂټؽٺ غڃؼر ٴ٩شی...قیفي ڀكپ_

 .وفی سٱڃپ ؼاؼ...ثب ٸجػځؽی ٰڅ ضه ٌیفیځٻ ـڂ ؼڂزځؽاپ ٰفؼ

ڂ٬شی اق اؾیز ٰفؼڀبٺ ثڇً ټی ٴ٩شٻ اغٻ ټی ٰفؼ. غڃًٌ ڀٽیڃټؽ. ټٙٽئځٻ اٴف ټی سڃڀىز یڅ سڃ وفی  _

 .ثڇٻ ټیكؼ
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ؼوز چبٺ ـڂ قیف زڃڀڅ ثڅ چٻ ٴفڄ قؼٺ. غت ایٿ خڃاثی ڀجڃؼ ٰڅ ټی غڃاوشٻ ثٍځڃٺ؛ ڂٸی ضبٶ ڂ چڃاٺ ـڂ ثب 

دفر ٌؽپ ثڅ ٴؿٌشڅ، ڀڅ زځؽاپ ؼڂـ ٠ڃْ ٰفؼ. ثب ؼٸشځٵی ٠دیٿ ٌؽڄ ای زٍٻ ڂ ؼٸٻ ثی اغشیبـ ثب ٸطٿ 

 .ٌیفیٿ ڂ غب٘فڄ اڀٵیكی ٸت قؼٺ

...خبڀٻ. غبڀٽٻ ڂٸی خٹڃ ث٭یڅ سڃثیػٻ ټی ٰفؼیڃ خؽی چٽیٍڅ ٌجیڅ ټفؼا ټڃـؼ ؼاـ ثڇٻ ټیٵ٩شی ٠كیكٺ _

 .ثڃؼی. چیسٱه ثبڂـي ڀٽی ٌؽ..٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی زځیٿ اؼټی ثبٌڅ. ٴبچی غڃؼټٻ ٌٯ ټی ٰفؼٺ

غځؽڄ اي ٴف٨شڅ ثڃؼ. اټب ټٿ...! ثب ڂ٩٬څ ٰڃسبچی اق سڅ ؼٶ ڀبغڃاوشڅ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ خؽی ڂ ٰٽی سفویؽڄ 

 :ځؽڂپ ثڇٻ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ ڀبثبڂـاڀڅ ٴ٩شٻغیفڄ ثڅ زٍٻ چبیی ٰڅ وفسبدب ٴڃي ڂ غ

 !چیر ڂ٬ز ٨ٱفڀٽی ٰفؼٺ ایځ٭ؽـثڇٻ ڀكؼیٯ ثٍی!. ټٿ اقر ثؽٺ ټیڃټؽ_

خب غڃـؼڀً ـڂ ضه ٰفؼٺ. ٸجػځؽي ټبویؽ! ٴفڄ ثبـیٱی ثیٿ اثفڂچبي ا٨شبؼ. ڀیبقی ڀجڃؼ ضٽب٬ز چبٺ ـڂ ٨فیبؼ 

ټب ټؽسی ڀٽی ٌؽ ثڅ ایٿ وڃاٶ ٨ٱف ثكڀٻ. ثڇشف اق چفٰىی ټی ؼڂڀىشیٻ ز٭ؽـ قڂؼ غبٺ ټٍٱالر چٻ ٌؽیٻ. ا

ټی ٰفؼٺ. چٽڅ زیك غیٹی ڀبٴڇبڀی دیً ـ٨شڅ ثڃؼ ڂ ایٿ ټؽر ٠دیت اضىبن ٴیدی ڂ وفؼـٴٽی ټی ٰفؼٺ؛ 

ثڅ غّڃَ ضه ٤یف٬بثٷ ثبڂـی ٰڅ ڀىجز ثڇً ؼاٌشٻ. غیٹی ڂ٬ز ڀیىز ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼٺ...چٻ غڃؼي ڂ چٻ 

 .ؼغشفي ـڂ ٠بٌ٭بڀڅ ؼڂوز ؼاـٺ

 .ڂ ؼوز ـڂ ثبقڂي ٴؿاٌشڅ دفویؽٺاچىشڅ غیفڄ ثڇً ثٹځؽ ٌؽٺ 

 زی ٌؽ ٰڅ ایٿ ٌؽ ٘ڃ٨بپ؟ ټبچځڃقٺ زیك قیبؼی اق چٻ ڀٽیؽڂڀیٻ! زفا ایځ٭ؽـ قڂؼ اقؼڂاج ٰفؼیٻ؟_

ز! ـڀٵً دفیؽ  .ٸطٝڅ ای زٍٻ چبي ـڂی چٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽ...خڃاثی ڀؽٌا

 .ڀٽیؽڂڀٻ سڃ اق زیكی ټٿ ٨٭ٗ  ٌبیؽٺ_

ز. ؼوز اق ٰبـ ٍٰیؽڄ ثڃؼ ڂ ثڅ اـڂټی ثڅ ٘ف٨ٻ ِڃـسً ثڅ ٬ؽ ؼڂ ثځؽ اڀٵٍز ٨بِٹڅ ـڂثفڂٺ ٬فاـ ٴف٨

 .زفغیؽ

زٍٻ چبی اڂپ چٻ وفؼـٴٻ ڂ ټىشبِٷ ٌؽ. اق ؼیٍت اضىبن ټی ٰفؼٺ ټٿ یٯ اؼٺ اٌشجبچی ٺ سڃ قڀؽٴی 

 .٘ڃ٨بپ ڂ ضبال ایٿ سفؼیؽ ڂ ثالسٱٹی٩ی اق ثی خڃاثی ـڂ اق وٱڃسً ٴف٨شڅ ثڃؼٺ
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بـڄ ای ثڅ ٌڃغی ڀڃٮ زب٬ڃ ـڂ ثڅ ثیځیٻ قؼ؛ ثڅ ثبڀیڅ ای غیفڄ ثڇٻ ثڅ غڃؼي اڂټؽ ڂ ثب ٠٭ت ٍٰیؽپ یٱج

 .٘ڃـضبٌب ٰځځؽڄ ی ټ٥ٍڃٶ ثڅ ٰبـ ٌؽ

اڂٸیٿ ثبـ غیٹی اس٩ب٬ی ِؽاسڃ ثب سیځب ٌځیؽٺ...اڂپ اق ـ٨شبـٺ ڂ ٰبـٺ س١فی٧ ټی ٰفؼ سڃاٺ ثب س١دت ټی ٴ٩شی  _

 _ثبال اڀؽاغزٌڃڀڅ ای _ـاوشٍڃ ثػڃای ثڇٻ ثفغڃـؼڄ ثڃؼ. سڃ چیر ڂ٬ز اقٺ غڃٌز ڀٽیڃټؽ "ٰی سڃ٨ی٭ی!؟"

غت ټځٻ ثڅ غب٘ف زڇفڄ ر زځیٿ ضىی ؼاٌشٻ. ټی غڃاوشٻ اؾیشز ٰځٻ ٰٻ ٰٻ ثڅ ٬ّؽ اقاـ ؼاؼڀز اق ٰبـٺ 

 .ٸؿر ټیجفؼٺ

اڂٸیٿ ثبـچب قیبؼی اق ضٕڃـ ٘ڃ٨بپ سڃ قڀؽٴیٻ ـڂ ثڅ یبؼ ؼاـٺ. اڂٸیٿ ثبـ ٠كیكٺ ٴ٩شځً...اڂٸیٿ ثبـ اغٻ 

 ...ٰفؼڀً...یب اڂٸیٿ ثبـ

ؼٸٻ ٴف٨ز. چٽیٍڅ وځٳ ٘ڃ٨بپ ـڂ ثڅ ویځڅ ټیكؼ. ڀٵبچٻ دفاق ضف٦ ڂ ؼٸػڃـی ٌؽ. ثب ثفؼپ اوٻ سیځب ٰٽی 

 .ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ ثڅ ٴالیڅ ٸت ثبقٰفؼڀٻ

 زڃپ ٰىی ضف٨ٽڃ ثبڂـ ڀٽی ٰفؼ ٸؿر ټیجفؼی یب زڃپ ٌجیڅ ؼٸؽاـ ثڃؼٺ؟ _

ؼوشً ـڂی زب٬ڃ غٍٯ ٌؽ. اغٻ دفـڀٵی ٰفؼ؛ ٘ڃـی ٰڅ اق ضف٨ٻ دٍیٽڃپ ٌؽٺ ڀڅ اق ضه ٠ؿاة ڂ 

ضشی ٰڅ سڃ زڇفڄ ي ڀٍىز ثفای ثڅ چٻ غڃـؼپ اـاټً زځؽ ؼ٬ی٭څ ای ٰڅ ټی سڃڀىز ثبة اٌشیٽڃپ ڀبـا

 :ثبٌڅ. ثی س٩بڂر ثڅ ضبٸً ٴ٩شٻ

االڀٻ ضف٨ٽڃ ثبڂـ ڀٽیٱځی...ی١ځی چیر ٰه ثبڂـڀٽیٱځڅ ڂٸی سڃ ٌڃچفټی ثی غیبٶ چٽڅ ٨٭ٗ ټځڃ سڃ...یبؼر _

 ـ٨شڅ؟

 :ٴ٩ز سٱفاـی ثطث ایٿ ٰال٨څ  وٽشٻ زفغڃڀؽ.زٍٻ چبي ـڂ ثبڀیڅ ای ـڂی چٻ ٨ٍفؼڄ ڀٵبچً ـڂ ثڅ 

ٌڃچفسٻ ٰڅ ثی غجف خبیی ثڅ اڂپ ٌٹڃ٤ی ٤یجز ټیكڀڅ؟ ڀجبیؽ ثڅ ټځٻ ض٫ ثؽی؟ غبڀٻ ٰیڃ ټیجیځڅ ٰڅ چیر _

 .ٰه ڀٽیجیځً

سٽىػف خٽٹڅ اغفي سٹع ثڃؼ ڂ ڀبؼیؽڄ ٴف٨شځً وػز سف. غیفڄ سڃ ِڃـسً ثبڀیڅ ای ټٱث ٰفؼٺ...ټی 

ٍؽی اق ضف٦ چب سٱفاـی؟ سب ضبال ؼڄ ثبـ ثیٍشف ٴ٩شی چفثبـ چٻ ټٿ قیف ثبـ غىشڅ ڀ"غڃاوشٻ ثب ٨فیبؼ ثٵٻ 
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. قثڃڀٻ ـڂ غیٹی غڃؼؼاـ ٰځشفٶ ٰفؼٺ؛ ڀجبیؽ ثطث ـڂ ثڅ ایځدب ټی ٍٰیؽٺ سب ثبقچٻ ټٿ ټ٥ٹڃة ڂ "ڀف٨شٻ

    .ٌٱىز غڃـؼڄ ؼڂڀ٩فڄ چبټڃپ ثٍٻ

 .ؼپ اس٩ب٪ ٌڇفثبقی ثٵٻڀٵبچٻ ـڂ ٴف٨شٻ. ثؽڂپ چیر ؼٸیٷ ټڃخڇی، ڀٽی غڃاوشٻ ١٨ال اق ڂا١٬ی ثڃ

ڀبغڃڀٱی ثڅ یٱی اق غیبـٌڃـچب ٌىشڅ ٌؽڄ ـڂی ټیك قؼٺ ڂ ؼـضیځی ٰڅ ٴبق ٰڃزٱی ثڇً ټیكؼٺ غڃڀىفؼ 

 .دفویؽٺ

 سب ضبال ثڅ قڀؽڄ ثڃؼپ ؼٸؽاـ ٨ٱف ٰفؼی؟ _

 ..اغٽی ٰفؼ

 غت ثكاـ ایځدڃـی ثذفوٻ...٨ٱف ڀٽیٱځی قڀؽڄ ثبٌڅ؟_

ؼٸكؼڄ ٰفؼ ٰڅ ثب ؼٺ ڂ ثبقؼٺ ٠ٽی٭ی ؼوز اق غڃـؼپ  ٸجػځؽڄ سٹػی قؼ. ٸجػځؽی ٰڅ سٹػیً ٰبٺ ټٿ چٻ

 .ٍٰیؽٺ ڂ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ

 سب ضبٶ وف غبًٰ ـ٨شی؟ _

ِڃـسً دف ڀ٩فر ټسبٸڅ ٌؽ. ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب ٔفة ثڅ ـڂی سػشڅ ٰڃثیؽ. سٽبٺ ضفًِ ـڂ دف ٬ؽـر غبٸی ټی 

 .ٰفؼ

ڂٸی غیٹی قڂؼ ضىٽڃپ  زٙڃـ ټیشڃڀٻ وف غبٮ قڀی ثفٺ ٰڅ ٬ّؽ ٍٰشځٽڃ ؼاٌز!. اق اڂٸٻ اقٺ ڀ٩فر ؼاٌز_

 .ٌؽڄ غبٮ ٰدب ثؽڂڀٻ ڀػڃاوشٻ وبٶ چٽڅ ایٿ ٰڅ ٌؽ  ټش٭بثٷ

 ـڂ زیكچب غیٹی چځڃق اڂپ...ټٿ غؽای. ثڃؼ سٍػیُ ٬بثٷ ث١ًٕ ِؽاي  ثڅ ڀیٽفغً زٍٻ ؼڂغشٻ اق ٸفقي

 ٍٰیؽپ ثب ڀٱفؼ ټٽبڀ١شی. ٴف٨شٻ ـڂ زب٬ڃ. ثڃؼ یع یع. ٴؿاٌشٻ ؼوشً ـڂی ؼوز اچىشڅ. ثڃؼ ڀٱفؼڄ چٕٻ

 سب زفغیؽ ٴبق وٽز ثڅ ڂ ٍٰیؽ دڃ٨ی. ٰفؼٺ ټی ضه ـڂ ڀٵبچً وځٵیځی. ٌؽٺ ټ٥ٍڃٶ غڃؼٺ ټ٭بثٷ سػشڅ

ا٤ٍشڅ ثڅ دڃؼـ ـڂ وفظ ٰځڅ. زځؽ ؼ٬ی٭څ ای چفؼڂ وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼیٻ ؼـ ٨ٱف ٨فڂـ٨شڅ ٤ٽٵیٿ ثڅ  ټف٢ چب سٱڅ

   .ټطشڃا ټبچیشبثڅ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ
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 زی ټیػڃای ؼـوز ٰځی؟ _

ـڂی غڃؼٺ ڀیبڂـؼٺ ٰڅ ز٭ؽـ ٤ف٪ ا٨ٱبـي ٌؽڄ...وڃاٸٻ ـڂ ثب ٸجػځؽ سٱفاـ ٸطٝڅ ای ٌڃڀڅ چبي دفیؽ. ثڅ 

 .ٰفؼٺ

 .٤ؿا ټڃـؼ ٠ال٬څ ر...ټف٢ وفظ ٌؽڄ ثب وه ٨فاڀىڃی _

 .وڃاٸی وفی ثڅ زخ ڂ ـاوز ثفؼٺ. چیر ڂ٬ز ثڅ یبؼ ڀؽاٌشٻ ثڅ ٘ڃ٨بپ ؼـټڃـؼ ٠الی٭ٻ ٴ٩شڅ ثبٌٻ

 .!سڃ اق ٰدب ټیؽڂڀی ټٿ ایٿ ٤ؿا ـڂ ؼڂوز ؼاـٺ؟ _

 .ث ٰڃسبچی وفي ـڂ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغڃڀؽ...اثفڂچبي چٍشی ثڅ دیٍڃڀیً زىجیؽڄ ثڃؼثب ټٱ

 زځؽـڂق دیً غڃؼر ٴ٩شی.. یبؼر ڀٽیبؼ؟ _

ڂاـ٨شڅ ثب ؼچبپ ڀیٽڅ ثبق ثڇً غیفڄ ٌؽٺ...ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ زڇفڄ ٺ ثڅ اڀی دف٤ّڅ ثڅ چٻ ـیػز. غڃؼٺ ـڂ ؼـ 

 .ثبغشٻ ټی قڂؼ غیٹی  ایځٙڃـ ټڃا٬ٟ

 سڃ ڀٽیؽڂڀٻ...؟ده زفا ټٿ اق ٠الی٫  _

٘ڃ٨بپ ٰڅ ٴڃیی ټشڃخڅ ضبٶ ؼا٤ڃڀٻ ڀٍؽ ڂ ٘ڃـی ٰڅ ٠بؼر ثڅ س١فی٧ چب ایٿ زځیځی ؼاٌشڅ ثبٌڅ ٸجػځؽڄ 

 :ټطڃی قؼ ڂ غیفڄ ثڅ ټف٤ی ٰڅ قیفڂـڂ ټی ٰفؼ ٴ٩ز

اس٩ب٬ب اقٺ دفویؽی...ټٿ ٴ٩شٻ چفزی غڃـؼڀی ثبٌڅ. یبؼر ڀٽیبؼ...؟ اغفٌت ثڃؼ ٰځبـچٻ یٱی اق اڂپ ٨یٹٽب  _

فر ڂ دفر سٹڃیكیڃڀڃ ټی ؼیؽیٻ. ٴ٩شی زیذه ٨ٹ٩ٹی ؼڂوز ؼاـی ثب ټبوز ټڃویف. ٬ڇڃڄ ٺ ٨٭ٗ ٠بٌ٭بڀڅ ز

 .سٹع. ٨یٹٽب ٠بٌ٭بڀڅ ٺ سفخیص ټی ؼی ثڅ چف ٨یٹٽی

ڀكؼیٯ ثڃؼ اٌٱٻ ٨فڂثفیكڄ...٬ؽټی وىز ٠٭ت ـ٨شٻ ڂ ـڂی ِځؽٸی س٭فیجب ا٨شبؼٺ. ثؽٺ ټیڃټؽ ٸطٝڅ ٸطٝڅ 

 .بؼ ڂ غب٘فاسی ـڂ سڃ ؾچځٻ ټی وبغشٻ ٰڅ ڂخڃؼ ڀؽاٌزقڀؽٴیٻ ایٿ خٽٹڅ ـڂ ټی ٌځیؽٺ...یبؼر ڀٽی
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وفٺ ـڂ ثیٿ ؼوز چبٺ ٴف٨شٻ. ڂضٍشځبٮ سف اق ایٿ ڂخڃؼ ڀؽاٌز...ټٿ چیر ڂ٬ز ثب ٘ڃ٨بپ ٨یٹٻ سٽبٌب ڀٱفؼڄ 

ثڃؼٺ. ٘ڃ٨بپ چٽیٍڅ ٔفثً ٰبـی ثڃؼ. ټی ؼڂڀىز ٰدب ڂ ؼ٬ی٭ب زڅ قټبڀی ټٿ ـڂ یبؼ ؼـؼ ثی ؼـټڃپ ثی 

 .ایځجبـ قثڃڀٻ ا٨ىبـدبـڄ ٰفؼ اټب…ٷ ثٍڅضب٨ٝٵی ثځؽاقڄ سب قثڃڀٻ ٩٬

 ټٿ غیٹی ٌجیڅ ؼٸؽاـٺ...ڀڅ؟ _

 .خبغڃـؼڀً ـڂضه ټی ٰفؼٺ. وٱڃر ټ١ځبؼاـی ٰڅ ٰفؼ. چفٰىی ڀ٭ٙڅ ٩١ٔی ؼاٌز

 .ڀڅ...اڂپ غیٹی ثب سڃ ٨ف٪ ټی ٰفؼ_

 .زڃپ زیكی ـڂ ٨فاټڃي ڀٽی ٰفؼ _

 .ـڂ ثػڃڀٻِڃـسً ـڂ ڀٽی ؼیؽٺ ؼٸٽٻ ڀٽی غڃاوز وف ثٹځؽ ٰځٻ ڂاق ڀٵبچً ضف٨ً 

ټٿ چیر ڂ٬ز یبؼٺ ڀٽیٽڃڀڅ ٤ؿا ټڃـؼ ٠ال٬څ ر زیڅ...یب زڅ ٤ؿا ڂ ١٘ٻ زیذىی ؼڂوز ؼاـی...چیر ڂ٬ز  _

 .یبؼٺ ڀٽیبؼ ؼیؽپ اڂٸیٿ ٨یٹٻ ٠بٌ٭بڀڅ ٰځبـڄ سڃ زڅ ضىی ؼاٌز

 _ټڇٻ ڀیىز_اڂٸیٿ ٬ٙفڄ اٌٯ زٱیؽ. ثب ٴف٨شٵی ٸت قؼ 

ب٫ٌ ثڅ ؼوز ؼـ ـاوشب ٴفؼڀً ټیع زٍٻ چب وفغٻ وفٺ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼٺ. ؼیٵڅ ٸجػځؽ ڀٽیكؼ. ثب ضڃان دفسی ٬

 .ٌؽڄ ثڃؼ. آة ؼچبڀٻ ـا ثڅ وػشی ٬ڃـر ؼاؼٺ سب اق زڇفڄ ٺ ٌفټځؽٴی ڂ ٠دك ـڂ ڀػڃڀڅ

 .اڂڀٻ چیسی اقٺ ڀٽی ؼڂڀىز. ڀػڃاوز ٰڅ ثؽڂڀڅ_

 .ضشی ضفاـر ڂ ثڃ ـڂ٤ٿ وڃغشڅ ٺ سال٬ی ڀٵبچٽڃپ ـڂ ڀٵف٨ز اټب ضه اقاـؼڄ ڂ ٤ٻ خٽٹڅ ي ـڂ ٴف٨شٻ

 ...ټثٷ ټٿ _

 .ثب ڀٵبڄ ټ١ځب ؼاـی وٱڃر ٰفؼ. غىشڅ ڂ ٰال٨څ سف اق ټٿ ثڃؼ. وفی سٱڃپ ؼاؼٺ

 اٴف اڂپ ثفٴفؼڄ یب قڀؽڄ ثبٌڅ ثبقٺ ثڇً ٨ٱف ټیٱځی؟! ثبقٺ ټیػڃای ثبچً قڀؽٴی ٰځی؟_
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خڃاثً ثٵیفٺ. ؼڀجبٶ ؼٸیٷ ټی ٴٍشٻ ثفای  اق ؼاٌشٻ ؼڂوز ٰڅ غڃاچٍی. ٌؽ اٸشٽبوی ٸطځٻ  ڀٽی ؼڂڀٻ زفا

 ثڅ ـڂ٤ٿ وڃغشٵی ضفاـر ڂ ِؽا ٰڅ خبیی سب ٌؽ وٱڃر ثیځٽڃپ ای ؼ٬ی٭څ  بي ٨فاټڃٌی ثڃؼ.ؼـؼی ٰڅ اڀشڇ

. ٰفؼ غ٩څ ِؽا ثی ـڂ اغً. ٌٱىز ـڂ ثیځٽڃپ وٱڃر ِؽاي ڂ ا٨شبؼ ؼوشً اق ٬ب٫ٌ. قؼ ٘ڃ٨بپ ؼوز

ضه ثی ضه ثڃؼ. ثی سڃخڅ ثڅ ؼا٤ی ټبچیشبثڅ ثٹځؽي  ثی. ڀؽاٌز ؼوشً وڃغشٵی ڂ ؼا٤ی ثڅ ڂاٰځٍی اِال

 .ڂؼاغٷ ویځٯ دفر ٰفؼٰفؼ 

ٌشبة قؼڄ ثڅ وٽشً ؼڂیؽٺ سب ؼوشً ـڂ قیف ٌیفاة ثٵیفٺ. ؼوشٻ ـڂ ده قؼ. ټش١دت ڂ ٴف٨شڅ اق ـ٨شبـي 

٠٭ت ٍٰیؽٺ. ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچٻ ٰځڅ ثب ٠ؿاة ثڅ غڃؼي زځٵی ثڅ ټڃچبي قؼڄ دٍز ټیك ڀٍىز. ؼوشً 

ی ٰفؼ. ڀٽی سڃڀىشٻ ؼـًٰ ٬فټك ٌؽڄ ثڃؼ. وفي ـڂ ثیٿ ؼوز چبي ٴف٨ز ڂ ڀ٩ه چب ٠ّجیً ـڂ ـچب ټ

 ؼٸجف وڃغشی ٰفٺ ثفؼاٌشٿ ثب ڂ ـ٨شٻ یػسبٶ وٽز ثڅ. ثڃؼیٻ ٰفؼڄ ٴیف  چب ٰځٻ زڃپ چفؼڂ ڂوٗ سٽبٺ ؼڂؼٸی

 ٴڃڀڅ ڂ ٨ٱً ٌؽپ ټځ٭جٓ. ؼیؽٺ ـڂ ؼوشً یٱی اڂپ ٌؽپ ټٍز اټب ثڃؼ؛ دبییٿ وفي. ٴف٨ز ـڂ ؼوشً

 .غً ٠ؿاة اڂـ ثڃؼوف چب

 ...ڀٽیػڃاوشٻ اؾیشز _

ي ـڂ ثڅ سځؽی ثبالاڂـؼ. قثبپ سڃ ؼچځٻ غٍٯ ٌؽ. ڂضٍز قؼڄ ٠٭ت ٍٰیؽٺ. ـٴڅ چب وفظ ټیڃپ ضف٨ٻ وف

 .زٍٻ چبي ٬بثٷ ٌٽبـي ثڃؼ. ټطٱٻ ؼوشٻ ـڂ ٨ٍفؼ ٰڅ ټدجڃـ ثڅ ا٘ب٠ز، ایىشبؼٺ

ٰدب...؟! ټٵف ڀٽی غڃای خڃاثشڃ ثٵیفی؟...ڀٽی غڃاوشٻ ایځب ـڂ ثڇز ثٵٻ اټب ضبال ٰڅ غڃؼر ټیػڃای ثبیؽ _

 ...ٴڃي ٰځی

شیبـ ٘ڃ٨بڀی ٸت قؼٺ. اوشػڃپ چب ؼوشٻ قیف ٨ٍبـي ٸڅ ٌؽ. سڃخڅ ای ڀٱفؼ. ثڅ وٽشً ٍٰیؽڄ ٌؽٺ ڂ ثی اغ

ټدجڃـٺ ثڅ ڀٍىشٿ ـڂی دبچبي ٰفؼ. اق ٰٽفٺ ٴف٨شڅ ثڅ وٽشً ټشٽبیٷ ٌؽٺ. ؼوز اقاؼي ټڃچب ٴیه ٌؽٺ 

 .ـڂ ثڅ زځٳ ٴف٨ز سب ٠٭ت ڀٱٍٻ. ثب ٸطٿ ـ٠ت اڀٵیكی سڃ ٴڃٌٻ قټكټڅ ٰفؼ

اـٺ غیٹی ٺ ؼڂوشً ؼاـٺ ڂٸی... ؼڂ ثفاثفٌڃ اقي ڀ٩فر ؼاـٺ ٌبیؽ زځؽ ټٿ چځڃقٺ ؼڂوشً ؼ_

 ...ثفاثفي...اـقڂټڅ ٠ؿاثٍڃ... قخفٌڃ ثجیځٻ. ټفؼڀٍڃ ثجیځٻ... اٴف یڅ ـڂق
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ټٱثً ٍٰځؽڄ ٌؽ. ضفاـسی ٰڅ ڀ٩ىً ٴڃي ڂ ِڃـسٻ ـڂوڃقڂڀؽ. زٍٻ چبٺ ثب ڂضٍز ٴفؼ ٌؽڄ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ 

   .زځٳ قؼٺ. ټثٷ ثیؽ قیف ؼوشً ټی ٸفقیؽٺ ٴ٩شٿ دف ث٥ٕٻ ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ. ثڅ ٌڃڀڅ ي

 .اٴف یڅ ـڂق ث٩ڇٽٻ قڀؽڄ وز ثب ؼوشب غڃؼٺ سب ٸجڅ ټفٲ ټیجفټً _

ټڃچبٺ ـڂ ثب زځٳ ٰڃسبچی ٍٰیؽ سب وفٺ ټ٭بثٹً ٬فاـ ثٵیفڄ. زٍٻ سڃ زٍٻ وفغی ڀٵبچً ٌؽٺ ٰڅ ثب سٯ 

 .غځؽڄ ثیٽبـ ٴڃڀڅ ای غیفڄ ثڅ ٸت چبٺ؛ ٸت قؼ

 ..ڀڅ؟ثڇشفڄ ایٿ ثطثڃ سٽڃٺ ٰځیٻ._

 .ڀیشً ـڂ اق ثف٪ ٌیٙبڀی زٍٻ چبي غڃڀؽٺ...ثی اـاؼڄ ڀڅ ای ٸت قؼٺ

 .ثڇز ٴ٩شڅ ثڃؼٺ اټٍت غیٹی غڃٌٵٷ ٌؽی _

سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ڂ ټ٭بڂټشی ٰځٻ؛ ڀ٩ىٻ سڃ ویځڅ ضجه ٌؽ. ضفٰشی ڀٱفؼٺ ثب ثی ـضٽی ٨ٍبـ ؼوشً ثڅ ـڂی 

 چٽفاچً ٰفؼ  ٭یفٺ ـڂ ؼڂ زځؽاپ ټیؼوز ڂ ټڃچبٺ ثیٍشف ٌؽ. ثباٸدجبـ ثب ٴفیڅ ڂ اٌٱی ٰڅ ضه ټفٲ ڂ سط

 وٽز غیبٸً ڂ ٨ٱف زڃپ ڀجڃؼ غڃؼي ؼوز غٍځً ڂ ضفیّبڀڅ چب ضفٰز. ټفؼ ٠كاؼاـ ڂ وځٵیٿ ٬ٹجٻ. ٌؽٺ

ٻ قچفٴف٨ز. ١٘ٻ ١٘ ؼچځٻ. ٍٰیؽ ټی قخف ټٿ دب ثڅ دب ڀڅ؟...ثڃؼ چٽیٿ سؽـیدی ټفٲ. ڀجڃؼ ثفٴٍشڅ ثػز ټٿِ

 .ټفؼپ

ٻ ـڂ ٴڃڀڅ ي...زځبپ ضفٰشٻ ٤یف اـاؼی ثڃؼ ڂ اق ٠ٽ٫ ڀبـاضشی ڂ ڀ٩ه ٰڃسبچً چٽكټبپ ٌؽ ثب ثبال ـ٨شٿ ؼوش

٠ؿاثٻ ڀٍئز ټی ٴف٨ز ٰڅ ٸطٝڅ ای ٴیح ٔفثڅ ٌّشٻ ؼوز ـڂی ٴڃڀڅ ي ٴؿاٌز. ثڅ غڃؼي اڂټؽ. ث٥ٕٻ 

سفٰیؽ...ڀٵبڄ وفٴفؼڂپ ڂ ٴیدً ثڇٻ یبؼاڂـی ٰفؼ ضبال ٨فڀٵیىٻ! ثڅ ٠٭ت چٹً ؼاؼڄ ثٹځؽ ٌؽٺ. ٨فڀٵیىی 

 .شبو٧ سٱڃپ ؼاؼٺڀبثبڂـاڀڅ ٸت قؼ وفی ټ

 .ټٿ ٠فڂوٯ سڃ ڀیىشٻ_

ثب وفیٟ سفیٿ وف٠ز ثڅ وٽز اسب٪ دبسځؽ ٰفؼٺ ڂدٍز ؼـ قاڀڃ قؼڄ وف غڃـؼٺ. اضىبن وفغڃـؼٴیٻ ؼڂزځؽاپ 

ٌؽڄ ثڃؼ. چیر ڂ٬ز ثب زځیٿ ِفاضشی ؼڂوز ؼاٌشٿ ڂ ڀ٩فسً ـڂ ٨فیبؼ ڀكؼڄ ثڃؼ. ٸت چبٺ ٴكٴك ټی ٰفؼ؛ضبال 

   .اضىبن ڀ٩فسٻ ڂا١٬ی ثڅ ڀٝف ټی ـویؽ
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 اؼاټڅ ـټبپ ـڂ ټی سڃڀیؽ اق ٘فی٫ ٰبڀبٶ سٹٵفاٺ...

 ایؽی ایځىشبٴفاٺ:
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مصرف روزانه م تو سوپ گیتی جون ارام بخش ریخته بودم تا خیالم از این بیرون  کمی بیشتر از

 تا عصابم از این متشنج تر نشه. مکشیدهم اول وقت سیم تلفن رو  .رفتن بی موقع راحت بشه

از دو ساعت قبل تو …گرفت دلبر هم این وقت روزخوابش سنگین بود و کمتر بهانه بازی می

مک میزدـ من هم هر دودقیقه ، کالسکه ش لمیده بود و بابت بدخوابیش با نق نق شیشه شیر

؛ هردو حاضر امده منتظر نشسته قربون صدقهِ شکلکی می رفتم تا بهانه ای دست دلبرکم ندم!

 بودیم.  

اگر قرارِ امروز به هم می خورد دیگه کجا  بود!. به همه چیز فکر می کردم.از ده گذشته ساعت 

پس می کشید بازهم فرصت  می تونستم ببینمشــــ ؟ اگر دعام گرفته بود و انتر پرستار پا

حتما قیامت به پا  ...البد نه  ...مو به تنم سیخ شد  ؟اگر طوفان می فهمید؟ در لحظه مالقتی بود

اگرها زیادی بود که شدت دل پیچه و اضطرابم رو بیشتر می کرد. حساسیت ها طوفان  می کرد!.

اون هم جزوی از خط قرمزهایی بود که بارها تذکر داده بود دخالتی . می فهمیدمرو به خوبی 

اتفافات گذشته سر از  ه بودم به هر قیمتیاما با برخوردی که دیشب کرد مصمم شد نداشته باشم.

حتی به قیمت زنده بودن دلدار  ,و تصمیمی که خیلی وقت پیش گرفته بودم عملی کنم دربیارم

...! 

دستش رو محکم روی  چقدر وقت شناس! از فکرو خیاالت مزخرفم رهام کرد. بصدا زنگ در

 ؛شتاب زده بلند شدم و دسته کالسکه رو با خودم کشیدمزنگ گذاشته بود و پشت سرهم میزد. 

ره ش روی زنگ خشک شد و ابروهاش به طرز همین که درب رو به روش باز کردم انگشت اشا

 ظاهر اماده ما باال پرید.  روی متعجبی دایره ی به
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 جایی میرید؟ _

با دیدن چهره میکاپ شدش پشیمون از حرفی دندون  ولیباید از شدت حرص قرمز می شدم  

 روی جگرگذاشتم.

محسوب  سه ساعت فقط صاف کاری و رنگ کاری صورتش وقت میبرد!. خیلی م خوش قول

 !یست!و جای هیچ اعتراضی ن می شد

به لطف کفش ها ده سانتی یک سرو گردن گامی به جلو برداشتم و از بین درگاه فاصله گرفتم...

د! دست دکترش از حق نگذرم از باال به پایین خوب عملی بو به طرفم چرخید. ازش بلند تر شدم.

 چشم هاش لنز بودـ  بتی ساخته! حاال که دقت می کردمعد نکنه که چنین لدر

 .مسلما میمون هم زیبا می شد!  و....مو رنگ شده گونه برجسته  مژه مصنوعی. بینی عملی,

من هم به خودم رسیده بودم و کمی احساس مثبت و غرور در  اولین دیدارمونبرعکس اینبار 

  دادرو به سمت دلبر و معترضیش گویا خیلی زومش شده بودم که نگاه چپکیبرابرش می کردم. 

! تا از فرط صمیمیت از خنده غش کنه دلبرهم قربونش برم فقط کافی بود دوبار کسی رو می دید

 .!تش به پدرش رفته بودیحدو مرز صمیم

در ...سعی کردم جدی باشم و دست ها دراز شده دلبرو پس بزنم تا پیش هر غریبه ای نازوقر نیاد

 :لش می دادم, دست و پاهاش رو کیپ کرده کنایه زدمحینی که خم شدم و با پتو به عقب ه

 گفتم دیگه نمیای! اونم به این زودی!؟_

 به نظر زیاد در طعنه زدن موفق نبودم که جدی گرفته نشدم!
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با اکراه و ناامیدی دل از دلبر کند و چشم ها سیاهش رو باال کشیدـ از اینکه اجازه بغل کردن 

کرد, اما با خونسردی ظاهری خیره تو تخم چشم هام چونه تیز دلبر رو بهش ندادم رو ترش 

 کردو گفت:

مگه میشه به این اسونی دل از خانواده ش  !چرا باید پشیمون بشم؟!...من به طوفان مدیونم _

 کند؟!

اما بی قیدو خیال گمانه  ؛مشکوک لحنش شدم ...ته دلم از اون نیشخنده اخر جمله اش خالی شد

گفتن پی پس و پیش این  "نطوفا"اولین فرصت طوفانی می ساختم مِن باب باید در  زنی ذهنم

 خانم!

با هل دادن کالسکه رو به جلو  . چشم ابرویی رقصوندم و اهانی به تمسخر گفتم.خوشم نیومد

درب رو پشت سرم نیمه چفت کردم و بدون نگاه کردن بهش مشغول گشتن داخل  ...کنار کشید

 کیفم شدم :

وسایلشو روی میز گذاشتم تا نخوای جایی سرک  لوبیا پلو. ناهارو میزاری.یی...یک ساعتی تنها_

. مادرم تا نمیخوام خونه م به هم ریخته بشه دست به چیزی نمیزنی اتاقارو قفل کردم.بکشی. 

 برگردم خوابه. 

. نمی تونستم به این واضحی از حرص لب می گزیدز محتویات خالی کیف باال بردم...چشمی ا

 ! بفهمونم چقدر از حضورش ناراحت و معذب هستمبهش 

میشینی تو خونه و اگر اقا توفیقی زنگ زد بهش میگی دخترمو بردم تنها کاری که میکنی _

  پارک.
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 ی به روی فامیل همسرم کردم. لبخنده محوی زد و با اشاره ای به دلبر گفت:اتاکیید کشیده 

 یکارت مهمه نگهش می دارمـ ـ میتونی راحت باش _

از درکل التی و دور  لحنش کنایه داشت به خصوص با لبخندی که بی شباهت به پوزخند نبود.

..اما امروز از داشت. یبه نظرم دیروز برخورد بهترادب فعل و فاعل ها رو مفرد ادا می کرد. 

 .!چیزی خوشحال و مطمئن بود

 پایین برد و بدون ناخوداگاه با اخم غلیظی نه ای لب زدم پنجه ها استخونی دستش رو باال

بی شک نگران واکنش طوفان نبودم با دست ها  .خداحافظی به طور مضحکی داخل خونه شد

و نمی خواستم یکباردیگه متهم  حیف و صد افسوس کارم گیر بود ...خودم خف ش می کردم 

  بیامون رنداشت بدون حضور پرستار و با خیال جمع از خونه بی هم امکانبه پروندن پرستار بشم. 

  ....پس فعال سازگاری

******** 

فضا و جوش نسبت به تعریفش خلوت و خفناک بود. کمی دلهره گرفتم فقط کافی بود یکی مارو 

باهم می دید ـ خواسته بودم نزدیک ترین مکان مناسب رو به خونه انتخاب کنه تا نگرانی نسب 

 بهترین و نزدیک ترین جا فقطبه رفت و برگشت نداشته باشم اون هم اطمینان داده بود 

 ...اما حاال ....کافی شاپ بی نام نشونی نزدیک خیابان. 

نه فامیلش رو می دونستم نه ...بدبختی اینجا بود .کالسکه رو همراه میزبان کافه به داخل بردم

. هم من هم اون از تماس نصفه شبیم شوکه شده بودیم که بدون هیچ چهره ش رو می شناختم

م در یک کالم خواب الودش رو شنید "بله"وقتی قط زمان مشخص کرده بودیم. رمز و کدی ف

 ! گفته بودم باید ببینمش....
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اول نشناخت ولی با وقفه کوتاهی چنان دلدار از ته دل و امید بخشی گفت که دلم رو لرزوند از 

 م. فقطبابت طوفانی که به زحمت خوابونده بودمش و به بهانه دلبر از اتاق بیرون زده بود

 امیدوارم چهره معشوقه ش رو بعد یازده سال به یاد بیاره. 

صدا خنده  دلبر از فضا تاریک و ساکت اجیر شده بود و هیجانش رو با جیغ و دست بروز می داد.

من. باید وقت بیشتری بیرون از ه دختر ندید پدید. می کردش اکو می شد و توجه همه رو جلب 

 درخواست و می گذروندم تا با هرچیزی ذوق زده نشه. خجالت زده اولین میز خالی نشستمخونه 

مرد با خوش رویی از میزمون فاصله گرفت.  .کردم بعد از اومدن همراهم سفارش بگیرن

مشکی و  ،با تم قهوه ای کافه کوچک و دنجی بود .زیرچشمی یک دور میزها اطراف رو پاییدم

مردی تنها و منتظری رویت _راغ ها نارنجیبوی عود چوب و چبا  نفره چوبی. صندلی ها دو

قانه ی داشتن. به جز من و دخترکم که جو دونفره ها عاش ؛تمامی میزها اشغال شده. نشد

در اولین فرصت بی دردسر با طوفان پشت میزها چوبی باید رمانتیک اینجا رو برهم زده بودیم. 

 گل رز ورار شاخه به قشنگی لبخند دخترهایی که اولین قعاشقانه دونفری می ساختیم. شاید 

 دوستت دارم ها از ته دلی می شنیدن.

عطرش رو به ضرب گرفت...بیشتر ذوق زده روی میز  .و بلندش کردم و روی پاهام گذاشتمر دلبر

پاکش ارامشم رو تضمین می  هنوزهم عطر. ی از پشت گردنش زدممکریه کشیدم و بوسه مح

با درک موقعیت هیچ عجله ای برای  گفت. ، ماماییید و مامااز خنده جیغ سرخوشی کشکرد. 

 هم اعتراضی نداشت. کسی  شت.م لبخند به لب داکمیبردم دختر برعکس لذت .گرفتنش نداشتم

و با دلدار گفتن اهسته  جایی کهدرک زمانی از ذهنم رفت تا و عیت قکمی مشغول دلبر شدم و مو

 .سر چرخوندمی بهت زده ا
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شوک و . داشت گام برمی میزمون با شک و تردید رشونه به سمتاو چه بلند قامتمردی 

غافلگیرش به حدی بود که به راحتی با هر قدم تحلیل می شد. جذاب و ظاهری خیره کننده 

و مشکی طوفان در  . موها فرها درشت عسلی برعکس طوفان پوست برنزه و چشم _داشت.

و هیچ بود. فرم  ؛رو به باال مدل داده که برابر موها خوش حالت و قهوه ای روشن مرد مقابلم

سبت به ند و وگرفته ب مژیر قدرهمچرهشکم طاقچه ای طوفان رو نداشت؛  ورزشکاری... هیکل

اما بازهم قابل قیاس و خوش فرم محسوب  ؛کمی فقط کمی الغربه نظر می رسید از ازدواج لقب

وقت به یاد هیچ  یره کننده...گیرا و خجبروت و جذابیت خاصی داشت. زیباشچهره نمی شد. 

نافذ و جذاب جلوه و معمولیش  بانمکچهره طوفان  ،تداشتم حتی در زمان عصبانیت و جدین

 کنه.

باید به دلدار نوجوان حق می دادم تا باطن طوفان به چشمش نیاد. ناخوداگاه با کم شدن فاصله 

با همسرم هستم. از خودم خجالت کشیدم و گونه  مقایسهش و لبخندش متوجه شدم در حال 

 نمی تونستم منکرجذابیت مرد مقابلم و دوست داشتن طوفان بشم.هرچند هام از شرم سرخ شد. 

طوفان رو شناخته بودم و باطن  باید بالغ و عاقل تر برخورد می کردم. و جوان نبودممن دلدار نو

 ی در  این مقایسه نبود.ضو غر مسلما قصد

کمی اشفته  و اللی زبونم صندلی مقابلم رو بیرون کشید و نشست. کلنجار عقل و منطق بین در 

بود. خم شد و با برداشتن دستمالی از روی میز عرق ها ریز روی پیشانیش رو گرفت. نگاهش با 

هر ثانیه پر رنگ تر می شد. گویی در ذهنش  فی قفل روی میز شد. اخمش با گذشتیاخم ظر

 خاطره ها مرده ای رو مرور می کرد که خیلی ناخوش احوال اشفته تر می شد.
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مرور خاطرات تلخ و شیرینی بود که میان روزمرگی ها گم شده  ،همه قصه دیدارها از یاد رفته 

ها دا خیره شدن خالصه تمام عاشقانه ها نافرجام گذشته یک قهوه تلخ یا بی ص ،بودن. یک میز

 ست. 

باید امروز در تقویم روزها فراموش شدم ثبت می کردم که با معشوقه همسر شوهرم در کافه 

م؛ چهره م زیادی حدس میزدباید و باعث تازه شدن روزها منفور گذشته هستم. دنجی نشسته م 

 .سرد تاریخ گذشته ای..تلخ تر از یک قهوه اسپرسو یا شکالت تلخ ستها پررنگ گذشته 

ور گارسون نیم نگاه سالم اهسته و زیر لبی کردم. معذب تر از قبل سرجاش جابه جا شد و با حض

 شیرکاکائو سفارش دادم. خودم میل انچنانی نداشتم.برای دلبر  کرد. سفارشکوتاهی باب گرفتن 

و چیزی از گلو خشک شدم پایین نمی رفت. اما او بی توجه به  طرز برخوردش مضطرب ترم کرد

کیک شکالتی با همراه  وئچینو و یک شیرکاکاودوکاپ حواسش جمع سفارشم بود. خواستم

  !.نظر من مهم نبودشاید سلیقه دلدار رو به خوبی به یاد داشت که سفارش داد. 

دلبر با اوردن  سکوت بینمون رو برهم زد. ،فضا کافه رجیاخ مالیم اهنگ بازهم چند دقیقه ای

سفارش و دیدن کیک شکالتی دست و جیغی زد و تا کمر روی میز خم شد تا به بشقاب حاوی 

دخترم بی مالحظه . کشیدم و کیک رو مقابلش ه. ناخوداگاه از حرکتش خندیدمکیک چنگ بزن

مهران با خنده دستی به  انگشت ها کوچکش رو داخل کیک زد و تکه بزرگی به دهان برد.

 صورتش کشید. 

 ؟نه ...دخترالله ست_

 چشم از دلبرگرفتم و با اخم بی اراده ی گارد گرفته متذکر شدم.

 !دخترمن و طوفان..._
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 لبخنده کج و دلمرده ای زدکه چهره جذابش رو گرفته تر نشان داد.

 ما چهاررو باورکنن ولی  شتهنو ،که تو پیجت فاتیبگی...شایدهمه اون مزخر غنیازی نیست درو_

 نفر...

 ادامه داد. و چشم ها گرد شده ای  تاکییدی با تن صدا اهسته تری

 . !شریک جرم همیم_

ت مد  فقط کسی نبود به این واضحی به روم بیاره. ؛حقیقت قصه من همین بودنوشته ها!؟ 

داشتم و دوست  قا خودم رو مادر دلبر می دونستماما عمی ؛زیادی نبود از ازدواجم می گذشت

 چرندیات صفحه م رو همه باور کنن.

 دلخور و شک دار از لحن و رفتارش پرسیدم. 

 تو واقعا مهران دوست دلداری؟ _

 به دلدار گفتنم خندید. بازهم باید فراموش می کردم فرنگیسم؟  

 دم و بازدم عمیقی خیره به دلبرعالم خوشش گرفت و گفت:

 زده به سرت. پیروز گفته بود_

 و بی دلیل از ته دل نالیدم. نمیدونم چرا با لحن غریب

 من هیچی یادم نمیاد._

 



 
 

 
 

_ بهارگل) بهاره گندمی(به قلم   دلبران    

ن                                ا ر ب ل د  
 

Page 9 

 

و درحینی که کشید چنیو رو روبروش وکاپها یکی از لیوان باید زیادی تو نقشم فرو می رفتم. 

 محتوا داخلش رو هم میزد گفت:

 زنده نبودی. میادت میومد االن اینجا نبودی...شاید اگر_

 از گذشته خجالت می کشیدم. با دیدنت شایدم مثل تو  _

و از برخوردش ناراحت بشم؛ اون هم با تن صدا  خیال نمی کرد این موضوع رو به روش بیارم

 .از حرکت ایستاددستش  عصبی و دلخوری که از اراده م خارج بود.

 نباید همدیگرو می دیدیم. _

 م.یرمجبو_

پوزخندی زد. یک پوزخند تلخ بدون نیم نگاهی خیره به لیوان دست کلمه تشدید دارش اخر 

 نخورده روبروش.

ادم ها اشتباهی...تصمیمات اشتباهی خاطرات  نمی تونی فراموش کنی. شتباهاتتوبعضی ا _

و گذشت زمان کاری ا خاطراتشون به سن و ساله از ادمبعضی  هرچقدرهم پیر بشی اشتباهی!

 میمونه.تازه ذهنت زخمشون از گوشه ای  کندارن تا اخر عمرت ی

 حاال مجبوری پای اشتباهت بمونی! _

دلدار به عنوان خاطره ناخوشایند یا زخم کهنه یاد می کرد...به دل فرقی نمی کرد از من یا 

 و با پرخاش و اخم سعی بر عصبی شدیمهردو نبود.  حالمون گرفتم از دیداری که هیچ خوشایند

 ت داشتیم.بی دلیل جلوه دادن این مالقا
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ادما  چهره ت. به شبیه ادما پیر کافه نشین سیگار به دست صحبت میکنی! نه به تیپت میاد نه _

 شکست خورده ای که با مرور خاطراتشون مو سفید میکنن تا بگن پشیمونن. 

  .. تلخ خیره به چشم هام جواب داد.خندید.

اونم عاشق کیک شکالتی...شیرکاکائو دخترم  دوسال از دخترت بزرگ تره...دوماه ندیدمش... _

 شتراز چشماش بیه زنی که م کدوم از خدا بی خبری فیلم منو تو رو واسننمیدوبهش نمیسازه....

 جوری پرش کرده که فکر میکنه این همه سال بهش دروغ گفتم. ؛فرستاده بهم اعتماد داشت

تو ذهنم مرور با دیدنت ظه به لحظه اون روز حداشته باشم وقتی ل العملیمیخوای چه عکس 

نمیتونم به  و حس میکنم چقدر ادم پستی م که نمیتونم این خاطره رو از ذهنم بیرون کنم؟ میشه

 یا نخوام قید زندگیمو بزنم. گذاشتمطوفان حق ندم بدون اجازه ش با زنش تو کافه قرار 

چیزی به اسم و  چطور می تونستم تو گذشته ای سرک بکشم که اینقدر خرابی به بار اورده بود

و تو فکر فرو  . دربرابر حرف هاش لحظه ای سکوت کردمجوونی سازگاری با اشتباهاتش نداشت

 چقدر خودخوری میمی شد از رفتار و نگاه دلتنگش به دلبر مشخص شدم.  لمستاص. رفته م

دیگه شک کرده حاال  بیشتر از جزئیات گذشته می دونستم.کاش  و از چهره من... شرم. ردک

 طوفان یا... دلدار،بودم کی مقصره! 

 تو تغییری نکردی...فقط کمی بزرگتر و خانم تر شدی. _

 میق و کالفه ای کشید.ع نفس

 سخت میشه یاد گذشته نیوفتاد. منوببخش ولی _

شاید فهمیده بود از چهره م چقدر در برابرش خجالت می کشیدم که به دلجویی و به سختی 

اشک تو چشم هام جمع شد. م...شدنمیدونم چرا متاسف متاسفمی لب زدم  جمله سرهم کرد. 
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به جاش بابت کسی که خودم رو شایدهم شاید بابت خانواده ش یا چهره ای که تغییر نکرده بود. 

 قربانی کرده بودم.

 اهسته تر از اون ادامه دادم. 

 کار طوفان نیست... اون زندگی کسی رو خراب نمیکنه. _

 چه دلیلی از این محکم تر؟ ...کینه داره.مما زندگی اونو خراب کردی ولی_

تک خنده حرصی زدم. سرخی چشم هام رو حس می کردم. شاید حس حسادتم دربرابر کینه و 

دونستم می  خودم رو گول میزدم. چقدر ساده دل ...ده بود.انتقام فراموش نشده طوفان سرباز کر

بودم به بود. امیدوار  مهران از کشیدن حرفنم فقط به نیت حرف ها بی ربطم و به دفاع دراومد

 بهانه ای بتونم سر از گذشته دربیارم.

اون االن زندگی داره...منو داره...دخترشو...مطمئنم هیچ وقت حاضر نمیشه  یازده سال گذشته؛_

 زندگی تو رو خراب کنه حتی اگر باهش بد تا کردین.

. طوری که فقط حس رو رها کرد خیره بهم نفسشداده. دلم زمزمه کردم و به من قول در 

فکر . مضحک و بی عقل معرفی شدم ،در برابر گفته هام و باورمکرد. می بینیم رو تقویت  خوش

به دفاع از خودم دراومدم... به دفاع از مردی که  سرعتبه می کرد از روی تعصب حرف میزنم. 

باید طوری حرف میزدم که  و قلبم بهش شک داشت به صافی و صبورش اعتماد داشتم

 کردم و گمان نمی کرد با یک ادم مریض صحبت میکنه. اعتمادش رو جلب می

 ما فقط جوونی کردیم. _

 جوونی که به قیمت ابروو کشتنش پیش رفت. _

 وفان گفته از قصد نزدمش. من چیزی از جزئیات نمیدونم درحدی که ط_
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 پنجه هاش چنگ موهاش شد. هزدپوزخند 

 ولی ازم دفاع نمی کردی. ن زده بودیکاش تو سرم _

بهش باید دلدار به دفاع از اون تو سر طوفان زده! پس  یخ کرد.تنم  پس و پیش شد. مجمله ها

اما  بشم دلم می خواست وارد جزئیات بیشتریخیلی  نخواد چیزی از گذشته بدونم!حق می دادم 

ر بی ربط ترین شخص و یاداوریش خجالت می کشیدم؛ حتی اگ کردن من هم مثل اون از بازگو

 گذشته باشم.

 به چهره ش خیره شدم. خطوط باریکی گوشه چشم هاش داشت. شقیقه هاش کمی سفید بود.

ن لب هام رو باز زبون تر کردم و با کمی تردید و مِ. با هرکلمه لب هاش لرز خفیفی می خوردن

 ن جزئی پرسیدم.مِ

 میخوام بهم بگی بعد از فرارم و...._

ردی و در خیالت دنیا وارونه ای از چیزی که فقط لحظه هاش رو ترسیم می کسخت بود گفتن 

 .داشتبا اعتقادات 

 تصادف چی شد؟ چرا به قصد کشت طوفانو زدم؟ _

 

 

 

 



 
 

 
 

_ بهارگل) بهاره گندمی(به قلم   دلبران    

ن                                ا ر ب ل د  
 

Page 13 

 



 دلبران                          به قلم_ بهار گل(بهاره گندمی)
 #دلبران157
 #پست157

 سخت بود گفتن از چیزی که فقط لحظه هاش رو ترسیم می کردی و
 در خیالت دنیا وارونه ای با اعتقادات داشت.

 _ تصادف چی شد؟ چرا به قصد کشت طوفانو زدم؟
 چشم ها رنگیش خیلی زودتر از حد تصورم کدر شد. شاید واقعا باید
 باور می کرد من چیزی به یاد ندارم تا  این طور ناامید و سرخورده
 رنگ می باخت. تک سرفه ای کرد و با ارامشی که سعی بر حفظش

 داشت گفت:
 _ به خاک مادرم قسم من نمی دونستم ازدواج کردی... درسِت که

 شهرمون کوچیک بود همه عالم و ادم  می دونستن طوفان دوستت داره
 و خودشو نامزدت میدونه ولی تو هیچ وقت نگفتی میخوای باهش

 ازدواج کنی_شونه ای باال انداخت_ حتی فکرشم نمی کردم بعد از
 عقدت سر از خونه من در بیاری.

 _ منو مجبور کرد...
 حاال این اجبار ناشی از چی بود خدا عالم...! بدگمانی و حسی بود که

 نسبت به الله داشتم؛ منتظر بودم از بین جمله هاش چیزی دستگیرم بشه
 تا مهره باوری به حدسیاتم بزنم. هر چی بود سرش رو به تایید تکون

  داد.
 دستش دور لیوان محکم شد و با نوشیدن جرعه ای لب هاش رو تر

 کرد.
 _الله دختر نرمالی نبود. باید از اول می فهمیدم اصرارش  واسه

 اومدن به خونه م چی بود. وقتی تو روکنارش دیدم تعجب کردم تو
 دختری نبودی که به همین اسونی قبول کنی. الله می گفت خودت

 خواستی...  خودت اصرار کردی...منم...
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 _چشم رو همه چیز بستی...!

 مکث ها مهران کالفه کننده بود. با هر جمله تو فکر فرو می رفت و
 نگاه خیره ش رو حواله دلبر می کرد. دلبر رو روی پا جابه جا کردم

 و با حفظ خونسردی ظاهری و سکوت یکباره اون گفتم:
 _ باید همه چیزو بهم بگی تا بتونم کمکت کنم. باید بفهمیم کی قصد

 ازارمونو داره.
 امیدوار بودم راغب به حرف زدن بشه. خیره به دلبر نفس کوتاه و اه

 مانندی کشید.
 _  نمی دونم چه کوفت و زهرماری اون شب خورده بودی که حال
 طبیعی نداشتی... نمی فهمیدی چیکار میکنی، چی میگی... به خودم

 گفتم این دختر خودش میخواد... تنش میخاره که پاشو اینجا گذاشته...
 طوفان کدوم خریه!.

  _ عصبی و ناراحت دستی به صورتش کشید_
 سربزنگاه طوفان سر رسید. دستپاچه شده بودیم. هممون می دونستیم

 طوفان تا دادگاهیمون نکنه دست بردار نیست. تا به خودم بیام  صورت
 غرق خونش روم افتاده بود.

   چشم ها سرخش رو باال کشید.
  _ تو با مجسمه زدی تو سرش. ترسیده بودی.

   بغض صداش حالم رو بدتر می کرد. می تونستم حدس بزنم طوفان با
 دیدن اون فیلم و یاداوری گذشته چه حالی داره؛ بارها رنج و عذابش

 رو دیده بودم؛حسی که بارها با دیدن و شنیدن اون صدا تجربه می
 کردم.

 _ کی اون فیلمو گرفت؟
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 _ نمی دونم؛ نه من نه پیروز وضعیت عادی نداشتیم تا جایی م که
 مطمئنم دوربین یا گوشی دست الله نبود...اگر فیلمی م بود دیوونه

  نبودیم اونو دست طوفان بدیم.
 _ بعدش چی شد؟

 با تردید نگاهش رو باال کشید.
 _ منو پیروز فرار کردیم تا مدتی م با پول پدرت ساپورت می شدیم تا
 حرفی نزنیم. به منو پیروز سرمایه داد تا ترکیه شغلی دستوپاکنیم...من
 بوتیک زدم. کارو بارم بد نبود خیلی زود تونستم خودمو باال بکشم اما

 پیروز...
 نفس خالی و سردی کشید._ سرمایه شو سپرد دست من تا ماهیانه پولی
 بهش بدم. می دونست خودش عرضه این کارارو نداره...تا دوسال پیش

 که ...
 مشت شدن دستش رو زیر میز میبینم. اواره هاش تکون خورد. درعین

 حال مضطرب و عصبی بود.
 _ تو یک نمایشگاه ماشین تونست کاری که دوست داره پیدا کنه اما

  طوفان...اول از همه اونو نابود کرد.
 فکر اینکه طوفان بخواد از سر انتقام زندگی کسی رو نابود کنه تو باور

 و ذهن من نمی گنجید. زیر چشمی نگاهی به واکنشم کرد؛ جدی با
 حسی ناخوشایند و دردناک به حرف هاش گوش سپرده بودم.

 _این همه سال کم کم فراموش کرده بودیم تو مردی فقط عذاب وجدان
 بود؛ اونم فکر می کردیم با خوشبختی طوفان تموم شده...خبر

 ازدواجش خیلی زود به گوشمون رسید. کم و بیش پنهانی با الله در
 ارتباط بودیم از زندگی رویاییش با طوفان می گفت از اینکه چقدر

 هواشو داره و تو لیاقتشو نداشتی... اما با پیدا شدن یکدفعگیت طوفان
 پر از کینه و دمل چرکی از خواب چندساله ش بیدار شد. فهمیده بود
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 همه چیز دروغ بوده. حاال مدرک داشت. زنده بودن تو، خانواده ت،

 الله معتاد... خیلی زود جای منو پیروزو پیدا کرد ...الله رو از خونه
 ش بیرون کرد. بچشو ازش گرفت. اون فیلمم مدرکی که...

 _ که با چه نفرتی تو سرش میکوبم؟
...._ 

 حس بدی بود. صدام خش دار زمزمه شد. نمی دونم چرا دست و پا هام
 از خشم می لرزید. تپش قلبم نفس گیر شده بود. هر لحظه نگران تر و

 میخکوب تر از قبل سرجام از بهت حقایق جابه جا می شدم. کنترلی
 روی نورون ها مغزیم نداشتم و درک حقایق غیر ممکن بود. تو ذهنم

 تیتر قرمز میخورد.. کسی که تو سرش کوبیده من نبودم... طوفان
 دلبررو از مادرش جدا نکرده...خودش رفته بود؛ خودش گفته بود!. هر

  جمله ش تیتر درشت افکارم می شد. بغض م خفه شده گفتم:
 _ چرا هیچ وقت اعتراف نکردین ؟ چرا با ابروش بازی کردین؟

 یکبارم فکر نکردین این همه سال چه بالیی سرش اوردین؟
 

 عصبی چشم ها سرخ شدش رو گرد کرد.
 _ ما هممون ترسیده بودیم. تصادف تو...مرگ طوفان...پدرتم کم

 مقصر نبود. وقتی باال سر طوفان اومد گفت "طوفان موندنی نیست.
 توام امیدی بهت نیست. کسی م حرفا مارو باور نمیکنه که دلدار

  کشتش". راضیمون کرد فرار کنیم.
 نگاهش زوم پوزخندم، ساکت شد. قفسه سینه م می سوخت. دست به

 سر دلبر کشیدم تا کمی اروم بشم. نگاهم رو ازش گرفتم. به نظرم دیگه
 مرد جذابی نبود. چطور می تونست درمورد مرگ یکی اینقدر راحت

 صحبت کنه و عذاب وجدانش رو با گفتن این چرندیات اروم ؟
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 _طوفان حقش نبود چند سال از بهترین سالها عمرش رو  بدنام دور از

 شهرش زندگی کنه.
 با غضب سرش رو تکون داد. گفته هاش فقط توجیهی به روی عذاب

 جمعی بود.
 _اگر حقیقتم می گفتیم دیگه کسی باور نمی کرد بین منو تو چیزی

 نبوده. مردم هر طور دلشون می خواست قضاوت می کردن. من به
 اندازه کافی تو اون شهر شناخته شده بودم دیگه نمی تونستم ریسک
 کنم. ابرو، زندگیمون...پا هممون گیر بود. باید یکی قربانی می شد

 کسی که باید می مرد!. وقتی از مرز رد شدیم پدرت خبر رسوند تموم
 کردی. کسی نمی دونست تو زنده ای.... زنده موندن طوفانم معجزه

 بود. حاال چیزی م عوض نشده...تو و اون شوهرت به همه نشون دادین
 چقدر خوشبختینو این همه سال تو مریض بودی. میبینی کسی که باخته

 ماییم...نه طوفان...همه خیلی زود همه چیزو فراموش کردن.
 ما خوشبخت بودیم؟ چه سوال خفناک و مجهولی!  اون حرف میزد و

 من به این فکر می کردم چطور باید پام رو از اینجا بیرون بزارم انگار
 با غم و پشیمونی صداش کسی تو سینه م مشت میزد. چهره ادم هایی
 که تو عروسیم دعوت شده بودن تو ذهنم نقش بست شاید من هم جای

 اون ها بودم از ترس ابرو و نگاه گناهکارانه اون ادم ها از ابرو کسی
  می گذشتم تا بار عذابم رو کمتر کنم.

 به قدری سکوتمون کش دار شد که دلبر عصبی و کالفه از بی توجه
 ایم؛ تکه کیکش رو انداخت و به طرف سینه م چرخید. شکمش سیر
 شده بود و حاال بهانه خواب رو می گرفت. "ماما ماما" خواب الودی
 می گفت و به دنبال پستونکش با نق نق به روسریم چنگ میزد و بی

  قرار تکون می خورد.
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 کل صورتش شکالتی بود اما ناراحت و ِسر شده از شنیده ها، بی

 وسواس اجازه دادم صورتش رو به مانتوم بکشه. شیشه شیرش رو
 برداشتم و شیرکاکائو سرد شد رو داخلش ریختم. چشم ها درشتش از

 بی خوابی ریز شده بود. روی دستم خوابوندمش و تکیه به سینه، شیشه
 رو بین لب هاش گذاشتم. تمام مدت مهران با حسرت و سکوت عذاب
 اوری خیره شده بود. دلبر به انی چشم هاش روی هم افتاد. خم شدم تا
 پتوش رو از تو کالسکه بردارم که با نیم خیز شدنم مهران به سرعت

 پتو رو  برداشت و با ارامش روی دلبر کشید. بی حس تر از اونی
  بودم که تشکری خرجش کنم. نفس اه مانندش رو شنیدم.

 _ به زنم گفته یازده ساله تورو ازش پنهون کردم تا باهم در ارتباط
  باشیم.
..._ 

 _میخواد ابرو ههممون رو ببره... اون فیلما رو پیدا کن.
..._ 

 _راضیش کن دست از سرمون برداره.
 ته چشم هام قرمز شده بود. دیگه دلم نمی خواست بشنوم. حاال مطمئن

 بودم طوفان چه فشار عصبی و درد رنجی رو تحمل میکنه. واکنش
 دیشب یا خیلی از رفتارها غیر ارادیش همه نشئت گرفته از ضربه ای

 بود که اون رو جایگزین مرد دیگه ای کرده بود. مردی مهربون و
 عاشقی که نورون ها مغزیش اون رو گاهی سخت، گناهکار و شکست
 خورده می کرد...بی اعتماد به نفس و بدبین!. مستاصل تر از هر زمان

 دیگه ای شدم. طوفان عمیقا از نظر روحی ضربه دیده بود و من این
 حق رو بهش می دادم. اون واقعا مرده بود و من با یک مرده زندگی

  می کردم که خاطرات گذشته ش به روشنایی صبح بود.
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 سرم رو پایین انداختم درحالی که با گرفتن نفسی بغضم رو بلعیدم؛
 خیره به مژه ها بلند دلبر دستی روی گونه مخملیش کشیده مطمئن

 زمزمه کردم.
 _ کار طوفان نیست.

 هیچ وقت تو زندگیم در این حد قاطع نبودم. رو به جلو خم شد و اهسته
 تر از تن صدا نادمش گفت:

 _ خیلی دلم میخواد بدونم وقتی همه چیزو یادت اومد چطور با اون فیلم
 حکم سنگسارتو امضا میکنه.

 _ فرنگیس...
 قبل از ری اکشنی قبل از هر بهت کالمی دلبر از تو بغلم کشیده شد.

 مهران هاج و واج با چهره وارفته و زرد به صندلش چسبید و به رگ
 باد کرده مردی خیره بود که از خشم کبود شده بود. دلبر به ناگه چنان

 جیغی از این رها شدن کشید که لحظه ای بین اونچه که اتفاق افتاده بود
 سرجام خشکم زد.

  شاید به ثانیه نرسید که اغوشم تهی از هر حسی شد و مات دخترکم
 بودم. مرتضی از خشم خیره به من نفس نفس میزد. تونگاهش هیچ

 اثری از پشیمونی و گریه دلبر نبود؛ شبیه ادم ها خیانتکاری بهم چشم
 دوخته بود که لیاقت هیچی رو نداشت. به دور از کینه و دشمنی گذشته
 "مرتضی" بی جونی لب زدم. قطرات اشک خیره به مرواریدها درشت

 دخترکم پشت سرهم فرو  افتاد. فقط می خواستم دلبر رو اروم و به
  اغوش بکشم. بی مالحظه روی دوشش گذاشت و رو به من توپید.

 _پاشو جمع کن بساطتو....
 

 همه نگاه ها به طرفمون کشیده شد. دو مرد جا افتاده  با تیپ رسمی
 پشت سرش ایستاده بودن و متعجب به رفتار خاوری که مشخص بود
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 همراهشون بود چشم دوخته ن. چشم روی هم فشردم تا کمی کنترل

 روی برخورد و انگشت اتهامش داشته باشم. نفهمیدم چرا و چی شد که
 مستحق چنین برخوردی بودم. پیشخدمت برای مداخله جلو اومد که

  اینبار مرتضی به دور از شان شخصیتش هوار کشید.
 _ گفتم پاشو جمع کن که کم کثافط زدی به زندگیش حال نوبت

 دخترشه.
 دلبر از دادش جیغ بلند تری کشید و به طرف مِن گنگ دست دراز
 کرده کج شد. می خواست بغلش کنم و من ناخوداگاه تو خودم جمع

 شدم. در واقع تو شوک اومدن یکباره ش و برخورد ترسناکش بودم.
 خون تو بدنم یخ میبنده و قلبم نامنظم به تپش میوفته. می ترسیدم با به
 اغوش کشیدنش شوک عصبی بهم دست بده و اسیبی ببینه. دستم زیر

 میز مشت شد تا سه شمردم و نادم تر مرتضی گفتم. امیدوار بودم
 وضعیتم رو ببینه و دست از هوار کشیدن بکشه. این درست وضعیتی
 بود که مامان همیشه ازش می ترسید؛ حتی قدرت دفاع از دخترکم رو

  نداشتم.
 مهران که گویی زودتر ازمن به خودش اومد بلند شد تا دلبرو از

  اغوشش بگیره.
 _ به توچه دخالت میکنی...شوهرشی؟ چی کارشی؟ شهرنشینی یاغی

 ترت کرده صدا کلفت میکنی؟
  _ به سمت دلبر دست دراز کرد _

 _ بچه رو بده بهش.
 همین کافی بود تا مرتضی دلبرروتو اغوشم رها کنه و به سمت مهران
 هجوم ببره. پیش خدمت و دومرد همراه زودتر از من مانع ضربه ش

  به مهران شدن. مرتضی با صورتی سرخ از خشم فریاد کشید.
  _ تو گوش این یکی چی میخوای بخونی؟
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..._  

 _دوباره چشم طوفانو دور دیدی... بسش نبود این همه سال تاوان ندونم
 کاری شماها رو پس داد؟

 دلبرو به اغوش کشیده دستم دورش محکم شد. تو گردنم نفس ها خیس
 و ماما گفتنش رو می شنیدم. دل میزد. به پاها لرزونم قدرت

 دادم...دخترکم ترسیده بود. مهران متعجب به من زیر لب گفت: این
 یکی! خجالت زده جمله اش و صورت سرخ و غمگین مهران. بی

  اراده به بازوش چنگ زدم.
 _ ولش کن مرتضی... خواهش میکنم.

 حالم دست خودم نبود هران باعجز التماسش می کردم تمومش کنه تا
 نقش زمین نشم. مطمئنم فقط به خاطر دلبر سرپا مونده بودم. به سمتم
 چرخید و اخم عمیقی خیره به دستم کرد. نمی تونمی لب زدم. نگاهش
 به سمت دلبری که دست هاش دور گردنم محکم قفل شده بود برگشت.

 دردم رو فهمید که زبونش بند اومد. دستم روی بازوش می لرزید. نمی
 دونم تو نگاه و صدام چی دید که پلکی روهم زد و  لحن و نگاهش

  تغییر کرد.
  _ خیلی خوب بشین اروم باش.

  اهسته دستم رو برداشت و با گذاشتن صندلی پشتم کمک به نشستنم
  کرد.

 سرم رو با چشم ها اشکی باال گرفته م. متوجه زیاده رویش شده بود.
 شرمنده نگاه دزدید. شاید تنها کسی بودم که درک کرده بود تا حاال به

 خاطر رفاقتش چه کارها و چه دروغ هایی نگفته و چقدر طوفان واسش
  مهمه اما این رفتار...

  به طرف مهران که متعجب به ما خیره شده بود چرخید. قبل از
 هرحرف یا عکس العملی گفتم:
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 _ فقط اومده بودیم حرف بزنیم. خودم به طوفان میگم.

 شبیه دختر بچه ها مجرم، ترسیده... ازخودم بدم اومد. لرزچونه م
 بیشتر شد. خودم رو قربانی افکارمسموم و گذشته شومی می دونستم که

 به این گونه به ذلت و خاری کشیده بودم. گذشتن ازش ساده نبود بابت
 رفتار دیگران و مریضیت توان مقابله با مردی رو نداشتی که می
 دونستی بی ربط ترین ادم این ماجراست و فقط از سر کینه و رنج

  دوستش اجازه داُدهوار به خودش داده.
  تن سنگینش رو روی صندلی پرت کرد و دستی به سر صافش کشید.

 _ طوفانـو بیشتر از این داغون نکن.
 

 #دلبران158
  #پست158

 مقابل درب توقف کرد؛ با یک خداحافظی سرد و بی روحی پیاده شدم.
 تعارفش مبنی بر بغل کردن دلبر و همراهیم تا داخل رو خشک تر از

 خودش بی جواب گذاشتم. کالسکه رو مقابل پاهام گذاشت و با تک
 بوقی راهی شد. درب بدون زنگی، زده شد. به هوا بودن پرستار اسوده

 خاطر به داخل قدم برداشتم؛ همین که ماشین پارک شده طوفان رو تو
 حیاط می بیبینم قلبم یک دور چرخشی سنکوپ میکنه. درب رو پشت

 سرم بستم و لعنتی زیر لب به بدشانسی و کله بی مو مرتضی گفتم.
 اتمام حجت کرده بود باید تاشب بهش بگم با چه آشغالی قرار داشتم!.

 دقیقا لفظی بود که رودر رو مهران به کار برد. قدم ها شل و نامیزونم
 روی سنگ فرش ها کشیده شد؛ سعی می کردم کالسکه رو حرکت بدم

 اما دستم بی حس بود.
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  طوفان که گویی منتظر ورودمون ایستاده بود زودتر با پا برهنه با
 حالت و چهره پرسشی به طرفم دوید. از سرو روم می بارید چقدر

 خسته و داغونم.
  سالم زیرلبی و بی حوصله ای گفتم به قدری که جوابم تو تعجبش

 خورده شد...عجب استقبالی! می تونستم کنجکاوی و سوال ها ذهنش
 رو بخونم. پریشون بود. مطمئنا ماشین مرتضی و پیاده شدن من رو

 دیده که پوستش رو به کبودی بود. دست دراز کرد تا دلبرغرق خواب
 رو بگیره.

 _بدش به من...
 عقب کشیدم...

  _نه بیدار میشه... تو کالسکه رو بیار.
 امروز به اندازه کافی گریه و بی تابی کرده بود حتی دوسه باری از

 ترس از خواب پرید و به سینه م چنگ زد. خیلی بد رفتار مرتضی تو
 ذهنش مونده بود و هر لحظه واهمه جدایی داشت. اول از همه باید

 بهش می گفتم دوستش چه وحشتی تو ذهن دخترش به یادگار گذاشته که
 حتی حاضر نیست لحظه ای از مادرش جدا بشه!. دست هاش افتاد؛

 بیشتر از این هم اصراری نکرد. لباس بیرون تنش بود امیدوارم تازه
 رسیده باشه و از زمان بیرون رفتنم چیزی ندونه.  پشت سرم اروم تا

  اتاق دلبر اومد.
 دخترکم رو با بوسه کوتاهی داخل تختش گذاشتم و با اسلوموشن

 عروسک ها رو دورش چیدم.
  حاال چه بهانه ای می تونستم جور کنم؟ سنگینی نگاهش هرلحظه

 دستپاچه ترم می کرد. روسریم رو از دورگردنم بازکردم و به سمت
 نگاه خیره و پرسشگرانه ش که به درگاه تکیه زده، زومم بود چرخیدم.

 فقط تماشام می کرد؛ این سکوت و خودداریش کمی عجیب بود!
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  به هیچ عنوان قصد پنهان کاری نداشتم ؛نه حاال که همه چیز رو شده

 بود؛ فقط کمی مطرح کردنش سخت بود.  لبم رو به دندون گرفتم تا
 کمی کنترل روی کلماتم داشته باشم. درحینی که به طرفش می رفتم
 نفسی از ادکلن تلخ امروزش به ریه کشیدم و سرم رو بلند کرده بین

  درگاه ایستادم و اهسته گفتم:
 _ خاوری بین مسیر دیدمون سوارمون کرد...خیلی اتفاقی!. نتونستم

  بهش نه بگم.
 جا خوردن رو تو چهره ش دیدم و خاطرجمعی!. استرس و عذاب

 دروغم رو از این چشم ها پراعتماد چراغونی شده با فشار ناخون هام
 به کف دست هام خالی میکنم. نمی خواستم فریبش بدم. لب باز کرد تا

 حرفی بزنه که پشیمون از گفته ش سری تکون داد.
 _کجا رفته بودی. ..؟

 خب خداروشکر طوفان ذره ای تغییر نکرده بود.نمی پرسید عزیزمن
 نبود*؛ هرچند توبیخی یا طلبکارانه  نپرسید. صرفا سوال دوستانه از

 روی نگرانی بود. به سمت اتاق گیتی جون رفتم. نمی خواستم زحمتی
 به فال گوش ایستادن غریبه ای بدم.

  درب اتاق دلبررو بست و پشت سرم حرکت کرد. به گمان اینکه
 پرستار داخل باشه اول ضربه کوتاهی زدم... اما اینجا...نبود!

 _ فرنگیس؟
 گیج  "ها" گفتم و به طرفش چرخیدم. مشکوک نگاهش ردوبدل شد بین

 من و چشم ها بسته مادرش.

  _ نمیخوای بگی کجا بودی.
 _ رفته بودم قدم بزنم با دلبر...تو یک کافی شاپم نزدیک خونه چند

 دقیقه ای نشستم.
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 با تموم شدن جمله م ابروهاش به فرق سرش چسبید. واکنشش به ثانیه

 نرسید که صدا زنگ تلفن بلند شد با مکثی نگاهش رو گرفت و به
 سمت گوشی قدم برداشت. صدا الو بی حوصله ش من رو به طرف

 اتاق خوابمون کشید. خودم رو اماده کرده بودم تا با دیدنش مرخصش
 کنم و راحت با طوفان صحبت کنم اما اینجا هم نبود. قدم بعدی

 اشپزخونه؛ ولی بابت سوت کوریش گمان نمی کردم کسی داخلش باشه.
 صدا الو گفتن ها طوفان شدت گرفت. خودش بود. این ساعت از ظهر!.

 ظاهرا اون هم متوجه غیبتم شده بود که تا این ساعت عالفم شده.
 اشپزخونه مرتب به دور از هر جنبنده ای خالی بود. تو دستشویی،

  داخل حمام همه جا رو گشتم.
  صدا فرنگیس گفتن طوفان بلند شد.

 _ کجا غیبت میزنه؟ دنبال چی می گردی؟
 کامال کالفه به نظر می رسید. به سمتش رفتم. کتش رو دراورده بود و

 با دستمال در حال پاک کردن عرق ها روی پیشونیش بود. هوا گرم
  بود اما بدن طوفان چندین برابر سیستم گرمایشیش کار می کرد.

  لحظه ای از نگاه خیره م دست از کارش کشید و کمی دستپاچه دستمال
 رو تو جیب کتش گذاشت. اخم کرد. نمی خواست من ببینم!. پرسیدم:

 _پرستاِرکجاست؟ تو گفتی بره؟
 ابروهاش به نشونه نفهمیدن باال پرید.
 _کدوم پرستار؟ از کی حرف میزنی؟

 
 چشم هام از حدقه بیرون پرید و اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد ته

 دلم رو خالی کرد. با لبخندی اغشته از وحشت ناله وار گفتم:
 _همون که دیروز فرستادیش... قبل از اینکه بیرون برم خونه رو بهش

 سپردم.
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 دلبران                          به قلم_ بهار گل(بهاره گندمی)
 سرم رو مثل اسب تکون می دادم؛ نمی خواستم به مزخرفات ذهنم

 میدون بدم.
 ثانیه ی چشم ریز کرده حرف هام رو مرور کرد. چونه ش رو جلو داد

 و به صورت و چشم ها ترسیدم نگاه کرده شک دار گفت:
  _ من اومدم کسی خونه نبود. نکنه بازم توهم زدی!.

** 
1 *کنایه از اینکه با تغییرش طوفان دوست داشتنی نبود.

1  
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 زبانم قصور از حرفی الل شد.  بود. این از گنجاشم خارج! خدایا...این نه...

 لحظه ای بین شک و تردید واقعی بودن دخترپرستار خشک شدم. اتهام سنگینی بود.

 این امکان نداره. _

یک دورباال پایین شد و رنگم عینهو گچ سفید ؛ لبخنده محو طوفان رو شکار درحینی که ضربانم 

کردم. سعی بر کنترل خنده ش داشت! چشم های ریز شدم تیرگداخته ای به طرفش پرتاپ کرد؛ 

 حرصی و غرشی گفتم:

 منودست  می اندازی ؟_

ای سر داد که از اول لبخنده کم رنگی زد. پررنگ ترشد. دندون هاش بیرون زد بعد چنان قهقهه 

 ترس دلبر به طرفش پاتند کردم و دستم رو مقابل دهانش گرفتم. 

 طوفان نخند...بچه بیدار میشه._

از شدت خنده نفس نفس میزد. گوشه چشم هاش اشک جمع شده بود. باید اعتراف کنم من هم 

از حالت  خنده م گرفته بود؛ فقط با لب گزیدنی خوددار عمل می کردم. نه از شوخی بی مزه ش

بانمک چهره ش. چشم ها ریز شدش، فک بیرون زده و صورت سرخش از خنده  زیبا و نمکی 

 بود. طوری که وادار به همراهیش می کرد.

دقیقه ای خیره به صورتی که خنده ش  با نفس نفس زدن ها پی درپی کوتاه می شد مسکوت 

 و چهره ش جدی زومم شد. ایستادم. شاید از خیرگی نگاه و لبخنده محوم نگاهش پرمحبت 
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دستم روی گونه اش جابه جا شد و دست ازادم با ایستادن روی نوک پا گونه گرم دیگه ش رو 

 قاب گرفت.  

نفس گرمش به صورتم می خورد. دقیقه ها کش دار شد خیرگی و نگاه پرحرفش. چشم هام در 

س شکوفا شدم جستجو ادمی گشت میزد که مهران درموردش صحبت  می کرد. احترام و ح

بیشتر شد. جوانه ها زیر دلم غش کرده یک صدا اسمش رو فریاد میزدن. به ناگاه به دور از اراده 

چشم هام به سوزش افتاد. با شنیدن حرف ها امروز. فشاری که متحمل شدم. حس عذابم و 

مرتضی وحشت از جدایی دلبر حاال به مامن امن رسیده بود. به جایی که با توجه به اتمام حجت 

 زمان زیادی برای نگه داشتنش نداشتم. 

 باد کرده از بغض گلو با صدای مرتعش و هیجانی گفتم:

 می دونستی خیلی بی مزه ای طوفان؟ _

لحظه ای چشم بسته نفس عمیقی گرفت و با شگفتی تمام کف دستم با بوسه کوتاه و گرمش 

چون گوی پرنور نگاهم می داغ شد. سرش رو حایل دستم کرده بود و چشم ها درخشان شدش 

ش رو نکرد. لبخنده لرزانی زد. شوکه شدنم رو دید. دگرگونی و ضربان قلبی که کوبنده خواست

 فریاد میزد. 

 نمی دونی وقتی می ترسی یا میری تو هپروت چقدر خوردنی و بانمک میشی._ 

همیشه  مثل .شاید برای تغییر جو و استرس و هیجانی که درون من حس می کرد لب باز کرد

االن وقتش نیست بعدا و منحرف هران منتظر عقب کشیدنش بودم؛ شنیدن حرف ها معمول 

. زودتر از شکستن غرورم و جریح دار شدن احساسم دستم رو اهسته از روی گونه کردن ذهنم

 و به سمت خودش  شددور کمر حلقه ش پایین کشیدم؛ اما... درکمال ناباوری دست هاش 
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کشیدم.  حاال صورت هامون به فاصله کم روبروی هم بود. داغی و حرارت نفس هاش رو 

دوست داشتم. خیره نگاه پرحرفش که غیرقابل توصیف از بیان حسش بود  با لبخند مقابل لب 

 هاش زمزمه کردم. 

 دیگه هیچ وقت اینکارو نکن.  _

ی سینه ش گذاشتم. من به دست هاش محکم تر و نفس من بریده تر رها شد. بی تاب سر رو

این ارامش محتاج بودم. حتی اگر پیراهنش خیس و تنش بوی خستگی می داد. دوستش داشتم. 

بودم این معذبی و خوددار عمل کردنش با نفس عمیقی که روی پیراهنش کشیدم ترک  امیدوار

وسواس کنه. هرزمان از سرکار برمی گشت حتی لحظه ای ورود عطرش رو تمدید می کرد و با 

به سرعت دوش می گرفت. این عدم بی اعتماد به نفسی و ذهنیتی که  مبادا ازش دل زده بشم 

یا نفرت انگیز به نظر بیاد رو درک می کردم. می دونستم این وسواس فکریش به خاطر رفتارها 

   دیوانه کننده می شد.  ناخوداگاه بوسه ای روی پیراهنش زدم.     یدلدار بود. وسواسی که گاه

 منقبض شدن بدنش و کوبش قلبش رو حس کردم. گره دست هاش محکم تر شد.  

 این موقع روز اینجا چیکار میکنی؟ _

 اهی کشید و با چند ثانیه مکث گفت:

 یکی بهم زنگ زد گفت بیا مادرت تنهاست._

 به گمان پرستار و فرار از مسئولیتی که بهش حواله شده بود لبخنده ریزی زدم. 

 بعدا شماره منو نداشته به تو زنگ زده. .پشیمون شده. فرار کردهحتما  _
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 از کی اینجاست؟ _

 دیروز اومد گفت مهرزاد معرفش بوده. گفت تو میدونی. _

 به تایید با وقفه کوتاهی اهانی گفت:

 مهرزاد گفت معرف یکی شده ولی قرار نبود به این زودی بیاد._

بیرون بیام اصال توجه ای به حرف هاش نداشتم. از نمیدونم چرا دوست نداشتم از اغوشش  

مشخصات پرستارو تجربه ای که در این زمینه داشت. فقط سر تکون می دادم و به این فکر می 

کردم چند ساعت نیاز دارم تا تنش و این نزدیکی رو طلب کنم.  شاید به خاطر اینکه همیشه این 

 کرد زمان هوشیاری هم پس زده می شدم. لحظات رو از یاد می بردم و طوفان ترسیمش می 

 من باید برم فرنگیس... وسط بازدید اومدم خونه._

گوش هام مسخ شده به گریه افتاد. کاش برای همیشه کر می شدم. دوباره بهانه ای برای پس 

 زدگی.

از اینکه بری بیرون حالو هوات عوض بشه ناراحت نمیشم. حقم ندارم بازخواستت کنم ولی _

 ...نگرانت میشم.بهم بگو

از بغلش بیرون اومدم. قصد تحمیل کردنم رو نداشتم. از شتاب زدگیم خنده ش گرفت. دردم رو 

می فهمید. من رو دهبار مرور کرده بود...از حفظم بود. صورتم رو با دست ها پنهش قاب گرفت. 

تش رو چشم هاش تو صورتم چرخ خورد. دلخوری و ناراحتیم مشهود بود اما لبخند اون صور

 نمکی و بدجنس جلوه می داد. 
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 مثل اینکه قرار نیست منت کشی کنم؟ _

یه یاد رفتار دیشبش ناخواسته اخمی کردم و با تغییر حسم قصد فاصله گرفتن رو داشتم. به 

سرعت یکی از دست هاش دور کمرقالب شد و چونه م زیر فشار انگشت هاش...نفسم قطع شد 

ه ای رو کم کرد. طوری من رو دربرگرفت که انگار سال و گرما و رطوبت لب هاش هر فاصل

 هاست منتظر همین لحظه ست. 

وقتی با نفس زدن عقب کشیدیم. نتونستم در برابر ارامش چشم و و عطشش لبخنده پهنی   

نزنم. برای چند ثانیه نگاه گیج و گنگی بهم انداخت که انی به شور شگفت اوری رسید و باردیگر 

 رو به خال شیرینی برد. با بردن اسمم من 
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**** 

طوفان برگشت با وجود اینکه به خودم نهیب میزدم اتفاقی نیوفتاده و می تونم دفاعی از خودم داشته بودم با 

دلشوره و استرس انکار نشدنی داشتم. طوفان درحال بازی با دلبر روی زمین پای راحتی نشسته بود و من 

تمام ته کتاب خیره شده ومحتوا بی سر کتاب به دست کنارشون نشسته و بهظاهرا  هم با هزار دل مشغولی 

و  حوصله انچنانی نداشتو. گیتی جون هم انچنان ارامبخش بهش ساخته بود که حال حواسم پی طوفان بود

  ترجیحش بر تنهایی و خواب بود.

 گیجی حواسم رو به نگاه پرسشگرش دادم. "ها"بشگنی تو هوا حالم رو جا اورد و با 

 کجایی...؟_

 باال انداختم و با لحن چرت مانندی که به ظاهر خسته و خواب الود بیام گفتم: شونه ای

 همین جا..._

 نیم نگاهی به ظاهرش انداخت و با شک پرسید.

 .؟همش نگام میکنی ...چیزی شده_

لبخنده شیرینی به واکنش و شکش زدم. با مکثی پاهام رو از روی میز جمع کردم و با گذاشتن دستی زیر 

 خم شدم.  چونه به طرفش

 نه...فقط..._

 چاشنی نگاهم پر از عشق.. ..لب گزیدم و چاشنی لحنم شیطنت شد

 . ؟تا حاال بهت گفتم چقدر دوستت دارم _
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چشم تو ای ..بی نهایت شوکه شد که دقیقه .از اینکه به این صراحت لب به اعتراف زدم کمی شوکه...کمی نه

  چرخید.نی مات و مبهوت شد. کم کم نگاهش از روی شونه به روی موهای اویز فرم دچشم بی پلک برهم ز

 جدی پرسید.

 !ازظهر که اومدی یه جوری مرتضی چیزی بهت گفته؟ حرفی زده؟_

نکه باورم از ایه زوجی بودیم که یک کلمه حرف عاشقانه بینمون ردوبدل نشده حرف از دلداگی میزدیم. ما چ

اهی کشیده خودم رو عقب کشیدم و دوباره پاهام رو روی میز گذاشته ری نداشت نمی کرد و جمله م هیچ اث

 خنده ش گرفت. ابروهاش متعجبی باال پرید.  بهتر بود. اینطور تکان تکان دادم. بی تفاوت خیره ش شدم.

 ست داشتنم!. وچی شد! پشیمون شدی از د_

. تابی به نسبت به حرف هام...بدبین بود نسبت به حسمدوست داشتن رو به طور مسخره و لودگی گفت. 

  ن بدم. اکردم با خنده، باشوخی دلخوریم رو نشسعی ...مردمک ها درشت شده چشم هام دادم

دستی درهوا بی قید و خوشبینانه  _!نفسمی... ...تو جونمی !...گفتی من بیشتر دوستت دارم االن میباید  _

 !بعد بپرسی بین منو مرتضی چی گذشته..._تکان دادم

 چی گذشته؟ _

از تمام جمله م فقط مصرع اخر باب دلش بود. چنان ابروهاش پیچ دار شد که زهرم ترکیده پاهام رو 

به طور غم انگیزی متوجه شدم هنوزهم ازش واهمه  ه واکنش غیرارادیم شد.مضطربی جمع کردم.  متوج

 داشتم. اهی کشیدم. 

 فقط همینو شنیدی؟ _

 همین االن حرف میزنی یا زنگ میزنم از خودش میپرسم._

ند. به انی وو فرصت صحبت نشد. صدای زنگ گوشیش نگاه هردومون رو با تالقی به سمتش کش مجال

  .مخاطب با پوزخندی گفت...مرتضی ست بلند شد و با خوندن
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تمام شد. به عینه مرگ رو به چشم هام دیدم با الو گفتن تشدید وارش. زمانی مو برتنم راست شد وعالیم   

 بست.  به اتاقش برد و درب رو پشت سرش دلبر رو گرفت و اطیم رو به پایان بود که زیر بغلحی

باز کردم. قاب رو کمی بعد صدای شکستنی و جیغ دلبر بلند شد. به سمت اتاق پاتند کردم و با ضرب درب 

بود.  طوفان پراکنده شده  اطراف ه بود و به طرز وحستناکی شیشه هاعکس ها روی دیوارروی زمین پرت شد

کرد.  ن پرت میمی کشید و بیروهیستریک شد رو  هرچیزی که مربوط به من می هاکمددراور و  تمام کشو

حالش خیلی خراب بود که متوجه دلبر نبود. متوجه دخترکش و زهره ترک من نبود. قدمی به داخل برداشتم 

 صدا اخ و فرو رفتگی اولین بُردگی رو چشیدم. 

 ...طوفان_

؛ هرچی روی میز بود رو به طرف ایینه میز ارایشیم رفت ی کرده ساکت شدم.شینعقب ن یکباره ش با نعره 

 .!..وسط قلب منش به ایینه کوبوند جایی که عکس دونفره مون چسبیده بود.پرت کرد و با مشت محکم

ماما مامایی گفت.  دست هاش رو بلند کردهاز وحشت به سمتم چرخید و  .ایستاده بود ای دلبر با گریه گوشه 

بغلش زدم و از  به سرعت زیر ...پاتند کردم و شیشه پاش رو زخمی کنه به سمتش قبل از اینکه به طرفم بیاد

م. فقط دلم به دو قسمت رو رفتن شیشه ها زیر پام نشدبه قدری ترسیده بودم که متوجه فاتاق بیرون زدم. 

به شدت پشت سر هم فرو ون می مردم. اشک هام شیم شده بود بین پدر و دختری که از بی تابیسقمساوی ت

دلم برای مژه ها به هم   دادنش و کمی اب ارومش کردم. تکان با تکانتو اتاقش بردم و  رو ریخت. دلبر

کاری جز صبر از دستم بر نمیومد. کوبش قلب و وحشت خودم اما  چسبیده و چشم ها قرمزش ضعف می شد

مدتی تو بغلم با گریه بابا می گفت و قصد بیرون رفتن از بغلم رو داشت اما  با هر نعره طوفان بدتر می شد. 

 ه. نوواسش رو داشتم تا صدا طوفان رو نشح پرت کردنسعی بر  الالییو خوندن  سرشکردن با گرم 

تا جایی که  ؛من هم بی حال کنارش دراز کشیدم . قطع شد چشم ها دلبرهم روی هم افتاد هازمانی که صدا

کارم لرزش و تپش قلبم به حالت نرمال دربیاد. در سکوت اشک می ریختم و به این فکر می کردم کجا 

این حد طوفان عصبی و خشمگین بشه بدون هیچ توضیحی تا جایی که تمام لباس هام  اشتباه بوده که در

 خواست هیچ اثری از من نباشه...! می . !پرت کنه یا قاب عکس هام رو بشکنه
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بیرون نذاشتم. نمی خواستم من  چند ساعت پام رو از اتاق به قدری از دستش دلخور و ناراحت بودم که تا

باید در این شرایط خوددار برخورد می کرد تا خشم طرف مقابل  هم دربرابرش بی منطق عمل کنم. یک نفر

زانو گذاشته یا با پایین باال کردن عرض اتاق اشک  یکاسته بشه. با خودخوری و هزار دلیل بی دلیلی سررو

اسمی که ختم می شد به زنی منفور می ریختم و خودم رو دلداری می دادم. دلداری...! متنفر از هر صفت و 

 ان مردی بدبین و غیر قابل کنترل ساخته بود.که از طوف

*********** 

. چندساعت از نیمه شب گذشته بود...چند ساعت از خونه تو تاریکی متعلق و مرگ بی صدایی فرو رفته بود

خوددار بدون نیم نگاهی به درب نیمه باز اتاق به سمت اینکه به طرفم بیاد  به امید و خیالطوفانی شدنش! 

صدا فین فینم و  نداشت یمااشک هام هنوزهم تماشپزخونه رفتم و با گرم کردن شیر، شیشه دلبرو پر کردم. 

 !..نیمه باز. ببغضی که ته گلوم بود به گوشش می رسید به فاصله یک در

نم تم تاریکی اتاق و صدایی که نبود وادار به ایستادگذش درحینی که از کنار درب اتاق میبه دست؛  شیشه 

از اینکه کار دست  ه ترسید....پا رو غرورم گذاشتم. ..پا رو دلم گذاشتمکرد. کمی مکث کردم... مردد شدم...

. کار دستمون بده قدمی عقب برداشتم و با فشردن مشتم درب نیمه باز اتاق رو تا انتها باز کردم. ..خودش بده

 به هوا اینکه بیرون زده قدمی برداشتم و ... صدایی ازش درنیومد...چیزی مشخص نمی شد ...یک بوداتاق تار

جمع  نور چراغ چشم هاشاز  . به انی گوشه اتاق روی صندلی دراور قاب به دست دیدمش.مبرق رو زد کلید

 .... رنگ صورتش پریده بود..خون از دستش می چکید .!نشد هکند اما نگاهش خیره به اون عکس ؛دش

ی نگاه با مغموم و نم دار ،چشم ها بی رنگش ..چیزی جز غبار غم و شکست تو چهره بی روحش نبود.

  .حسرت زده خیره به قاب عکس سالم بین دست هاش بود

 ق به انی تو دیدم تار و تارتر شد؛تمام اتا انگارچشمم روی عکس ثابت موند...قبل از هر دلسوزی و صحبتی 

 خند میزد.اویی که بهم لب جز

سنگین شد. از خشم از نفرت شاید از وجودی که هیچ ارزشی برای مرد مقابلم تمام وجودم به یکباره داغ و  

. تصویری که ازش در ذهن و فکرم ساخته بودم همش سراب بود. ... شکی نداشتم..این طوفان بود ..نداشت.
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 ار چه توجیحیاینب !...خالی از خودم برای اولین بار تو زندگیم با چنین اتفاق و حسی روبرو می شدم...حسی

 .!ش همه در اختیار او بودنافکار، اراده ش...خواست ... مردم و افتادم بین درگاه...؟ فرو ریختمداشت

تمام توانانیم و باورم درهم شکست. ... اینبارهم خواب بود...چیزی که هیچ وقت برای من نبود 

  نبود. که . به حقیقتی غیرقابل باور و رویایی..اول ضمیرناخوداگاهم برگشت به قول قرارها روز

تو بااون فرق "....ناله سردادم..."توشبیه دلداری...شبیه کسی که میخوام زندگی کردنو باهش امتحان کنم "

 "داری رفتارت اخالقت چیزی که همیشه ارزوم بود اون باشه

دلم رو چون پتک و نداشت. کوری چشم  یصداها مغزم تمام. خیلی زود تسلیم شدم. ..این حقیقت طوفان بود

 می کوبید. برسر

 می شناسن.زن مریض فراموش کار  هی دیگه کی شک میکنه تو دلدار نیستی؟ همه تو رو_

شتاب  روی غریضه و دلسوزی به یاری قلب مرده م دست هام شروع به لرزیدن کرد. اشک هام بی رمق و از

 احساس بازیچه شدن داشتم. صدا ضجه زدم.  یگرفتن. ب

من فقط مادر بچه ش "گی پررنگ می گفت شیشه شیر از دستم افتاد. مغزم سوت می کشید و خط سبز رن

 . "شدم. له له بچه ش

عکس ها  علق به من پاره و شکسته شده بود.تمام لباس هام و وسایل شخصیم ...عکس و قاب عکس ها مت

از من که ! دونفره هایی . کاش انتهاش همین بود...عکس بین دستش..دونفره ای که تنها دلخوشیم بود

 بودم.زنده  عکس ها روی دیوار به نابودی و فراموشی خوش خیال چه. ..اخ سوختم. نبود!

با دهن کجی لباس ها پاره پوره...مالفه ها به هم ریخته و عکس ها ریزه ریزه شده... ..نگاه تب دارش. 

 . ناحساسم رو شکست

نگاهم کشیده  مات خیره به روبروم...به عقل و مغزم خیال پرواز دادم تا برای همیشه سیاه پوش خفه بشن.

. سرم رو تکیه به در محکم کوبیدم. تیر کشید اما به بودت ها لرزونم. این زندگی دیگه زندگی نشده به دس

تا اینجا فقط خودم رو گول میزدم. ؛ اعتراف سهمگینی بود کابوس نیست....یاد اوردم زنده م ...خواب نیست
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وا بی اکسیژن کفاف پایان این فقط یک ه ....واشک هام گرم بود. می سوزوند قلبم و روح به پرواز دراومدم ر

حس کردم. پیر شدم. رنگ عوض کردم از مردی که حتی تو دعوا رو سپیدی موهای گیس شدم زندگی بود. 

 به یاد اون اروم می شد. 

دستم بلند شد. سرما بین انگشت هام دلم رو بدتر یخ زده می لرزوند. روی حلقه باریک و طالییم دست 

شم بسته کندمش...رها شده سنگین شدم. حلقه از بین دست لرزونم چر نبود. وفادا ...کشیدم. موندگار نبود

جلوی پاهای بی شده با ملودی تیک داری چرخ خورد.  سرامیک ها پرشده از شیشه ها خردروی زمین روی 

لرزم جونش افتاد. نفهمید. تو رویا بود....تو خیال دلداری که دلدار نبود...دل، دار بود. وزن سنگین شونه هام 

 . درو بیشتر می کرد. مطمئنم یک تکه از روحم همیشه تو این اتاق جا میمون

  . به یاد معشوقه از دست رفته ش ،گفته ها مناسوگوار بود...سوگ خیانت ن خش دار و عزادارش بلند شد. صدا

 باید می فهمیدم کار امروزت واسه خر کردنم بود. _

 چشم هام به پوزخندی فشرده شد. کار امروزم از روی عشق بود.... از روی خواستن. اهی کشیدم. 

 ؟ی نه...هوایی شد _

مست  می گفتم  خوردم سم نمیق روزه اشبه نماز   ...شمشناخت اگر نمیهوا مردن داشتم. هوا رهایی. 

زنی که بازهم متهم ردیف اولش  بود تو رویا امید لب باز میکنه اما تو هپروتکرده که دراین حد کش دار و نا

 فرنگیس بی پناه بود.

 ای با چی بزنی تو سرم؟میخو دفعه این _

_... 

 چه نقشه ای واسم کشیدی که رفتی پیشش؟ _

. می ..خودزنی می کردطوری به پیشونیش کوبید که از صدا برخوردش شونه هام پریده چشم باز کردم. 

 ...منم می دید؟کوبید...حکم می داد.

 ؟...بعد باهش فرار کنیم بدی میخوای عادت _
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از بوی عطری که ارامشم شده بودم از درودیوارها این خونه. از قلبی که سنگ شده بود. منه بی روح عادتی 

 ..چقدر راحت حرف از رفتنم میزد بود.

 _ حالم ازت به هم میخوره...از دوست داشتنای مسخرت.

 ..نفرت.بود. قطره اشکی از انتها ترین حسم برای مردن روی گونه م چکید. پایان همه چیز 

 مات و بی احساس. از روی حرص و نفرت. با فکی فشرده و چشم ها به خون نشسته.خیره به عکس لب زد. 

 من دیگه_ ز نفرت نیستدینی که بهت دارم ج مونه نباید بازم عاشقت بشممیکنم تا یادم ب تاونقدر نگا _

 دلدار. نیستم اون ادمی که خر فرضش میکنی

  ون نخ شده رو بند میزدم. میسرداد. کجا این  شکستن بس نبود. زخم میزد. درد می

 من فقط رفته بودم ببینمش._

خواستم که دلدار  یرو نم سیفرنگ نی. بله من بله نبود. من اکنم یناله م بغض م یعجزم از صدا یصدا از

تو  زننیم ادیاز کار افتاده مغزم فر یها ارگان.مردش یچشم ها شیخطاب شدنش عادت بشه... گم بشه پ

 .!دلدار نباش

 .زنمیم ادیمردم فر ی. بعض دار با حال و هواشمیبلند م جام از

...تو حق  نهیبب یکس هیمنو شب ی...تو حق ندارکشمی...نفس مکنمیم ی...زندگرمیخونه راه م نیتو ا من_

... ستمیکس ن چیه هیمن شب_!یبا اون خاطرات منو صدا بزن یکه مردن حت یتو خاطرات یغرق بش یندار

 یزندگ سیبا فرنگ خوامی...می... بشناسینیمنو بب خوامیدختر ساده و طرد شده... م ی...سمیمن فقط  فرنگ

 .!که مرده یکس اینه با رو یکن

. غرورم خرد شد...اعتماد به دیکش ریقاب عکس زنش تو دست هاش بود. کمرم ت هنوزهمسمتش رفتم.  به

 .اما تو صورتش خم شدم دینفسم ته کش

 .منو ببوس_
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  رو به یاد خام باورها فرنگیس قبول نداشتم. شخاطرات مرده نمی خواستم. عطشبوسه ش رو به یاد 

وه... منم هستم. حرف ها از ته دلی که بی اراده بود. فقط می خواستم به خودم ثابت کنم. صدام رو می شن 

داشتم گانی کرده بود. جیغ میزدم اگر نابی پروام بود که مدت هاست پرونده سکوتم رو بای و دل مغز دست

 ..تو سرو صورتم می کوبیدم بابت این زندگی ننگین.فریاد میزدم.اگر تاب داشتم ...

فقط نالیدم برای دیده شدن. اهسته سرش رو باال اورد. تو نگاه پراشکم دقیق شد. می لرزیدم. حرکت چونه  

 فرنگیس روحش مرد. هیچی. ..یچی بود....هاز سر خشم از سرم غیر ارادی و لرزش لب ها

هایی که با هرقدم از خودم به جا میزاشتم. قدرت پاهام تحلیل شده  نگاهش پایین کشیده شد. به رد خون

تو  نخونه خشکیده دور زخم هام سرباز کرده بود. به خودش اومد. قاب از دستش افتاد. صورت غمگین ز .بود

تش یخ دست طوفان بلند شده روی شونه م نشست. دسباهش خوشبخت نبود. دلدارهم صورتم سیلی زد. 

 بود. لرزش کمتر از شونه ها من نبود. 

 دختر.کف پاهات بریده...چه جونی داری تو _

سنگ شده کف دستم مقابلش باال   باب بهانه هاش به راه بود. شناختم! حاال به قصد بلند شدن نیم خیز شد.

 اومد. بدون اینکه دلم بسوزه یا ترحمی خرج دلم و دلش بدم گفتم:

 ...یگه تموم شدد_

تصویر اسطوره م به هزار تکه تقسیم شد. مرد... زندگیم سیاه سرم رو هیستریک به چپ و راست تکان دادم. 

 شد. 

 من دیگه نمیکشم. _

تا سکوت   راه گفتن! اینبار مریضیم بهانه نبود .باشم . باور نمی کرد من هم راه رفتن بلدلب زدچی بهت زده 

 فشردم.  انرژیم هر لحظه تحلیل می شد. گیجی سرم رو حس می کردم. چشم هام رو کمی رو هم  . کنم

 نه میخوام خرت کنم...نه میخوام دورت بزنم... _

 



 
 

 
 

_ بهارگل) بهاره گندمی(به قلم   دلبران    

ن                                ا ر ب ل د  
 

Page 9 

قطره اشکی درشت روی  رو باال کشیدم. پردردش رو نداشتم اما چشم هام تاب نگاه تو چشم ها غمگین و

این اشک متعلق به من نبود. متعلق به اویی بود که با شونه ها خمیده ملتمس نگاهم می  گونه م چکید. 

 کرد. 

 .مببینی نه_ نه میخوام باورم کنی...

 رنگ میان خطوط باریک دردم زدم.به لبخنده کم 

 یلی سعی کردم زندگیمو نگه دارم._خ

لبم رو سفت بین دندون هام گرفتم. خم شد تا با خواستم حرفم رو نیمه کاره رها کنه اما هیستریک پسش  

  بلند با اخرین حد توانم از ته حنجره فریاد زدم.نیمه  زدم.

 دیگه نه..._

 :اخرین ضربه رو زدمکرد  روی شونه ش دست گذاشتم و با اشک هایی که دیدم رو تاروتارتر می 

 طوفان. ..دیگه دوستت ندارم._

دست روی گونه ش گذاشتم و با ارامش  چشم هاش بی فروغ تر از قبل شد. ه ش ناباورانه جمع شد.چهر

 ترین حالت ممکن لب زدم. 

  من نمیتونم دلدارت باشم._

 کردم.  بلند شدم. حاال سوزش کف پاهام رو حس می 

 چیکار کردی. مکنم اما هیچ وقت یادم نمیره تو باهخیلی چیزارو فراموش  شاید _

..هیچی شبیه اخرین تصویر از مردی که دیگه مهم نبود صداش بلرزه. دیگه هیچی مهم نبود اسمم رو برد. 

 که تو بدنم پیچیدمی لرزیدم. قدمی برداشتم. سیاه تاریکی چشم هام و دردی  قلبم رو سردرگم رها کرد.

 اخرین فریادش شد.
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 بخش دهم...

**** 

پوستم  ......احساس ادمی که از بلندی پرت شده و تمام تنش کوفته ستردمک احساس سقوط و ضعف می

. می ..اب دهنم رو قورت میدم ...دش بازوبسته می لب ها خشکم. ..فترگ . اتیش می..ختکش دار می سو

تا  باید دردم رو فریاد میزدم. دش الی پلک هام باز نمی. ..صورت جمع میکنمست تلخ و بدمزه  ..سوخت.

 ..دردهم داشت. ؛قلبم میزد...نبض داشت .ردمک از حجم سنگینی که روی قلبم احساس می پررنگ تر بشم

ی رو تونستم سایهءمحو می ...دیچ جا بند نبود...حسی نداشت. پشت پلک هام میزدستم هسنگین بود و تهی. 

چشم هام سنگین تر صدام اوا نداشت.  کرد.التهابم رو بیشتر می  گرمش اببینم که روی صورتم بود. نفس ه

دست سردی  ؛ممفه رو می مشونیی...نم دار شدن پکنم و داد بزنم اب میخوام. که بتونم بازشون بود از اونی

ذهنم ...ناله مخارج از ارادم ناله میکنپلک هام می لرزه.  دور مچ دستم، سوزشبا حس  .گرفتکه دستم رو 

 ن مغزمومی قیهق ه صدای. شد ...پیشونیم بازهم خنکدکشیبی شباهت به فریاد نیست. سرم تیر 

ض کنم سرم تیر میکشه...میخوام ساکتش کنم...اعترا .ادد صداش شبیه وز وز مگس ازارم می ه...ش یم اکو

 نزدیک تر.... صدا هق هق بیشتر میشه.شد جچیزی شبیه ناله از بین لب هام خارزهم اما با

 چیزی م ازش مونده؟وری به تو سپردیمش...جما این_

  ..باید ساکتش می کردم..جیغ زدنم مغز یها رگیمواخ که چقدر صداش رو عصاب بود. تمام 

 نوازش شد. پشت دستمسایه حرکت کرد. ...شنیده شد شناآ یک گرفته صدا

 دستم راحت میشه. روز دیگه از چند_

 ؟ا رو بگیرم...بلیط_
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 مقلب مردن درون احساس ...از خشکی از جدیتش تن می سوخت ...نبود ...هق هق م نبود اشنااین صدا 

 رسوب می کرد. 

 فعال دست نگه دار..._

  نیمه بلند گوشم رو ازرد. صداش دیگه اروم نیست...دیگه حس خوشایند نیست.

 نباید بهت می گفتم.قرارمون این نبود بزنی اشو الشش کنی..._

 ...به تو ربطی نداره _

 نفسم تنگ میشه. می فهمیدم. شدم...ربطش رو کابوس بود؟ یک کابوس ترسناک...باید بیدار می

 خیالتون راحت بشه. یدباید حتما جنازشو ببین _

..بهم انگیزه ترین دختری که می شناسم.استعداد گفت شما بامی اول بهم  زختم...رورو می شنا داصاین 

خانم " ...شدمرور  تو صداها ذهنم ،چون خواب خاطراتمشکسته بشم.  ؛ر نبود ناامید بشمداد...امید داد...قرا

 فقط با شرایط شرکت ما...شما استخدامین...

 من همه چیزو بهش میگم. _

 . جای خالی فلز سردی بود. خورد گرهانگشتم  نگشتی دوراچقدر دور شد... ؛صداش چقدر شکسته

 بیرون. از خونه م  برونمی تونی دهنتو ببندی اگر _

هرجمله با هر کلمه با  تسوخ بدنم تو کوره می غم و گرفتگی جمله هاش...داد.  صداش ازارم می

 م. ستخوا ک نمی کردن من فقط اب میاش...نفسم تنگ می شد. چرا ساکت نمی شدن...چرا در

 .شنا..دستی پهن و گرم...چقدر انشست.دستی رو پیشونیم 

 ...تشنج نکنه _
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 کمی هوا می خواستم...نفس....لرزیدم...چقدر گرم بود. نفس .لرز...لرز..

  ..تبش داره بدتر میشه._

 ه...خچرناله میکنم. دنیا دور سرم می .شنه میشنم...مرده هام کابوس میبینن؟ مرده ها ت نگرانمه...شایدم مرد

  .م. بی صدا هق میزنم تا اروم بش..می سوزم

 میخوای چیکار کنی طوفان..._

 سایه محو نزدیک میشه...اینبار گونه م نم دار می سوزه.م اون صدا سرد...هباز

 . ؟ار کنم واستکمیخوای چی؟...نمیبینیوضعیتشو  _

 نکنه عاشقش شدی._

 می دیدم.  تش سرد میشه...دستم رها میشه. سکوت ازارم می ده...صداها گم شدن...باید می شنیدم...بایددس

چشم بسته فریاد نفس هام تندتر میشه... قول میدم اب نخوام...درد نکشم فقط اخرین کابوسم تعبیر بشه.

سایه دور میشه...پشت خفه می شد... کاشمیزنم...صدا هق هق بلند میشه...باید می رفتم...باید می شنیدم...

  اه میکشم...کم کم اروم میشم...دیگه صدایی نیست....انرژیم ته کشیددستم می سوزه...
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 دلبران                          به قلم_ بهار گل(بهاره گندمی)
 #دلبران١۶۶

 خیلی چیزها تو زندگی هست که میخوای نبینی...کور بشی تا کثیفیش
 چشمت رو نزنه...نزنه تا دم نزنی. خواب نبود...رویا نبود تو بیداری

 رفت...با همون لباس هایی که واسه من تیپ زده بود تا اشتی کنم تا
 رامش بشم؛ رفت...چه کلمه بی خودی. می شد اندازه روح ادم ها رو

 باهش سنجیُد دیُد کشُت ...رفت. صرفش اسون بود. صرف ادم بدا خوبا
 زندگیت تو یک کلمه  خالصه می شد!...معرفت، عشق، رفاقت همه

 زمان رفتن سنجیده می شد .
 تا صبح فقط غلت زدم ...چشم هام از بی خوابی باد کرده می سوخت...

 شبیه دیوونه ها از درد قلبم از شکستگی روحم ناله می کردم...زوزه
 کشیده اسمش رو می بردم. ارامبخش ها بی تاثیر نبود که عینهو جنازه

 سنگین شده چشم هام پی رفتنش خشک شد . نتونستم تکونی به بدن
 سنگم بدم از شوک شنیدن الزم دارمی که به رفیق نارفیقم گفت. قلبم

 می سوخت اتیش می گرفتم وقتی به این فکر می کردم چقدر از
 روزهام تو خواب سپری شده که نیمه کاره از من کند و پناه کسی شد

 که فاصله اش باید قد دو کشور باشه؟!
 دم دم ها صبح بود...دوساعتی شایدهم چند ساعتی گذشته بود؛ چشم هام

 هنوز گرم نشده صدا بازو بسته شدن درب خونه رو شنیدم...به عشق
 خیالیم پوزخند زدم و قد دو گوله بغض راه گلوم رو بست. چشم های

  بازم به سمت دیوار با اشک ها جمع شده می سوخت
  تا فریادی از بی وفایی سر نده  . تو خودم جمع شده چون جنینی متولد

 شده وارد دنیایی شده بودم که بنا گریه داشت... بنا رفتن.
  نرم خزید کنارم. پتو کنار رفته از روی جنازه م رو اهسته روم کشید.
 چشم روی هم فشردم وقتی از پشت به سمتش کشیده شدم و دست و تنی

  که دورم حلقه شد.

 ��                          دلبران                               ��



 دلبران                          به قلم_ بهار گل(بهاره گندمی)
 موهام رو کنار زد و بوسه نرمی روی گونه م...صدا فریاد حنجرم
 گلوم رو پاره کرد...لب گزیدم و قطرات اشک اروم اروم از روی

 گونه م  راه گرفت... زجر کشیدم وقتی عطر تنش روی تنم نشست. عق
 زده تمام خاطرات خوشم  رو باال اوردم؛ منی که خواستنش رو با جون

 دل می خواستم گول خوردم.
  صدا نفس هاش اروم شده بود . متوجه دما مرده بدنم نشد ... متوجه

 هیچی نبود . شبیه مست کرده ها عطرم رو نفس کشید. دیری نگذشت
 که نفس ها ارومش نشون می داد خیلی زودتر از من چشم بسته و به

  خواب خوشی فرو رفته.
 به قدری سنگین بودم و سرم از شدت فشار داغ بود که چشم روی هم

 بسته مردنم رو خواستم.

 ��                          دلبران                               ��
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  بنام خدا عشق                                                     
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چشمت رو نزنه...نزنه تا  شیفیتا کث ی...کور بشینینب یخوایهست که م یتو زندگ زهایچ یلیخ

زده بود  پیکه واسه من ت ییرفت...با همون لباس ها یدارینبود تو ب ای. خواب نبود...رویدم نزن

شد اندازه روح ادم ها رو باهش  ی. م!یخود یکنم تا رامش بشم؛ رفت...چه کلمه ب یتا اشت

  کلمه کیتو  تیا زندگه خوبو ا هکشتُ ...رفت. صرفش اسون بود. صرف ادم بد دُید دُیسنج

 . شد یم دهیشد!...معرفت، عشق، رفاقت همه زمان رفتن سنج یخالصه م

ها از درد  وونهید هیسوخت... شب یباد کرده م یخواب ی...چشم هام از ب صبح فقط غلت زدم تا

 ریتاث یبردم. ارامبخش ها ب یاسمش رو م دهیکردم...زوزه کش یروحم ناله م یقلبم از شکستگ

به بدن  ی. نتونستم تکون رفتنش خشک شد یشده چشم هام پ نیجنازه سنگ نهوینبود که ع

 یم شیسوخت ات یگفت. قلبم م قمینارف قیکه به رف یالزم دارم دنیشن شوکسنگم بدم از 

کاره از من کند  مهیشده که ن یکردم چقدر از روزهام تو خواب سپر یفکر م نیبه ا یگرفتم وقت

 !قد دو کشور باشه؟ دیشد که فاصله اش با یو پناه کس

گذشته بود؛ چشم هام هنوز گرم نشده صدا  یچند ساعت دهمیشا یدم ها صبح بود...دوساعت دم

پوزخند زدم و قد دو گوله بغض راه گلوم  میالی...به عشق خدمیبازو بسته شدن درب خونه رو شن

   سوخت یبا اشک ها جمع شده م واریبازم به سمت د یارو بست. چشم ه

شده  ییایمتولد شده وارد دن ینی. تو خودم جمع شده چون جن  سر نده ییوفا یاز ب یادیتا فر 

 .داشت... بنا رفتن هیبودم که بنا گر
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هم فشردم  ی. چشم رودیجنازه م رو اهسته روم کش یکنارم. پتو کنار رفته از رو دینرم خز 

  .که دورم حلقه شد یشدم و دست و تن دهیاز پشت به سمتش کش یوقت

و  دمیحنجرم گلوم رو پاره کرد...لب گز ادیگونه م...صدا فر یرو یرو کنار زد و بوسه نرم موهام

تنم  یعطر تنش رو یوقت دمیراه گرفت... زجر کش  گونه م یقطرات اشک اروم اروم از رو

 یکه خواستنش رو با جون دل م یرو باال اوردم؛ من  نشست. عق زده تمام خاطرات خوشم

 .ردمخواستم گول خو

مست  هی. شب نبود یچی... متوجه ه . متوجه دما مرده بدنم نشد صدا نفس هاش اروم شده بود 

تر از زود یلیداد خ ینگذشت که نفس ها ارومش نشون م یری. ددیکرده ها عطرم رو نفس کش

  .فرو رفته یمن چشم بسته و به خواب خوش

 .هم بسته مردنم رو خواستم یبودم و سرم از شدت فشار داغ بود که چشم رو نیسنگ یقدر به

***** 

حموم یکی شده بود. ی که از حیاط به گوش می رسید با  صدا شرشر اب بارون جرجر صدای

 با اولین تکونی که کنارم خورد تا ذره ای بی خوابم نکنه اما  صدا صبح بیدار شدو خیلی بی سر 

 :؛ اینم گفت"صبحانه ش رو اماده کنم"گفته بود  چشم به روی دنیا سیاهم باز کردم. هیستریک

. بازهم به "ینکه بیدار شدم خوشحال شدهو از ا بخورهرو دوست داره در کناره من صبحانه "

عادت همیشه اش پیشونیم رو داغ کرد و صبح بخیر عاشقانه ای به خوردم داد. گفته بود دیشب 

و خیلی سعی کرده  بود تب کردم و مجبور شده حوله م رو در بیاره...دما بدنم نگرانش کرده

پوزخند میزدم؛ به  گرفتنمده می گفت و من تو دلم به سا!بیدارم کنه تا نصفه شبی دکتر بریم...

  لبخنده زیر لبی باید باور می کردم.یک  با دروغ هایی که



 
  

 
 

یبه قلم _ بهارگل) بهاره گندم  دلبران      

B a h a r e g a n d o m i میا           ا ر گ ا ت س ن      

 
Page 4 

با اینحال نباید خودم رو  ؛چشم هام از شدت ورم باز نمی شد ...کمی سرگیجه داشتم هم هنوز

...شب تا صبح و اون ومدماز این گرداب بیرون میباید شده  هر طور و تباه شده می دیدم.بازنده 

ن از تخت پایی عطر لعنتی روی تنم فرصت خوبی بود تا فکری به این حال خراب شده کنم.

  می لرزید. وارد شده بود شهنوز هم از شوکی که بهی بی حسم؛ ؛ پاهااومدم

هنوزهم مستعد این تنم کردم... برداشتم ولبه تخت  ازپیراهنی که طوفان دیشب تنش کرده بود  

خودش رو می کشتم کاری  هم باید کنم شاید پاره پاره رو پیراهنش یا ال بیارمروش بابودم که 

  ش بود.قمستحهم و چقدر  که قبال یکی دیگه نیمه کاره ش گذاشته بود

خیره شدم. از دختر درون تو ایینه  خودم و به ایستادم  میز ارایشی مقابل وقتی صدا اب قطع شد

 . !این من بودم ...رنگ زرد و موهای پریشونش بارده باد ک بی فروغچشم ها ...ایینه وحشت کردم

 . !وضع من این نبودنمی کرد... مرها؛ هم چیزی راه گلوم رو سفت گرفته هنوز 

تا همه چیز  و به چند ماه قبل یا چند سال قبل بر می گشتم دوست داشتم ساعت ها گریه کنم

به یاد بیارم؛ فرنگیسی که دیشب تا فرنگیس رو  مدستی به صورتم کشید .بودساده تر از مردن 

  دلدار شده دلداری نداشت.

 ... فراموش کار نگاه نمی کردم. ادم بی اراده و ضعیفِک چشم ی به خودم بهاین وجود دیگه  با 

در عین قوی شدن باخته  .!به عهدم وفا کنم و از پا درش بیارم شدبا همین چهره پژمرده هم می 

احساس حقارت و  دیگه .ه ای که شریک جرم تنهایی هام بودبودم...از زندگی از عشق از خانواد

 اما تهی بودم از هر چیزی. ؛شرمندگی نداشتم

پیراهن طوفان تو تنم زار میزد. جلو پیراهنش رو زیر انگشت هام مشت کردم و زیر بینیم گرفتم. 

 .شده پلک روی هم بستم درب حموم بازچشم هام از تیزی عطرش به سوزش افتاد. 

 نرسید که صدای متعجبش بلند شد. یابه ثانیه  
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 فرنگیس!...چیکار می کنی؟_

به هوا اینکه امادگی شنیدن صداش رو نداشتم و در دنیا خارجی سیر می کردم پرش کوتاهی به 

 مقابل با تن پوش حوله ای کمر به دستگفتم.   "هایی"گیج سر بلند کرده   شونه هام دادم و

چشم ها ورم کردم داد میزد تا صبح اشکی  درب حمام ایستاده بود. لحظه ای تعجبش رو دیدم.

 بودن و رنگ روی زردی که نشئت گرفته از بیماری سختی بود.

 قدمی جلو برداشت. لب هام لرزید و با بغضی که به سختی فرو می بردم...بازی رو شروع کردم.

 ...هبو عطر تینا رو مید  _

  رو دلداری دادم از رنگی که از رخسارش رفت.قدم هاش شل شده سرجاش ایستاد...دلم 

 !اید می گفت اشتباه می کنم...شاید نه...ب؛ ..شاید...دلم شکستچشم هام به انی پر اشک شد.

 .!بازهم خواب دیدم ...نیشخندم میزد باور می کردم بازهم توهم زدم

 دلم براشون تنگ شده طوفان...من هیچ دوستی به غیر اونا نداشتم._

به خودش اومد و درحینی که طوفان  ش نداشتم.ساومرهمی  ؛دربه درد او رو روحم اعترافم  

 :گفتبا صدا مرتعشی د پشت سرم ایستا

 اشتباه میکنی عزیزم..._

با بردن اسم تینا خیلی  م ها زندگیم اشتباه می کردم.درست می گفت...من همیشه تو شناخت اد

از رفتنش ! ...پرسیدصدایی که تو اوج تبم از عشق همسرم می  زدن و شناختن حدس اسون بود

 .!باید امیدوار باشم طوفان عاشقم شده...شایدهم باید خوش خیال باشم .!می گفت

 دستش به سمت شیشه عطرش دراز شد.
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     ......همه اینا از دلتنگیزدم از ایندیشب من _

  باید می فهمیدولی ؛ ؛ بوی عطر تند و تیز خودش رو می دادبه چپ رو راست تکون دادم  سری

  .!همیشه تو بی خوابی به سر نمی برم

 صدام به سوز عمیقی رسید.  

 .!عطر دوستمو یادم نمونهبوی  که کم حافظه نشدمقدری اون هنوز ...ناطوف بینیمی_

نفسی گرفت تا  در برگرفتن شونه هام به خودش مسلط شد. اما با ؛لحظه ای لبخندش ماسید

 سرهم بندی کنه.به درستی جمله هاش رو 

 میخوای به مهرزاد بگم هر طور شده شمارشو پیدا کنه؟! بازم مثل همیشه توهم زدی..._

ماه چندبار  . در این چند!شمارش توهمایی که زده بودم از دستم در رفته بود .نه ای لب زدم

 شنیده بودم؟

جالب بود اگر فرنگیس دیروز بودم سریع با باشه ای قبول می کردم و تا چند ساعت تو خودم  

وی قفسه از پشت سر ر بخنده محوی زدم وخوردم؛ اینبار ل روزم غصه می و فرو رفته از حال

 به چشم هایی که از تو ایینه نگاهم می کرد گفتم:رو  .سینه ش گذاشتم

 توهم زدم... بازمحق با توئه..._

 پلکی از تایید حرفم و اصرای که پشتش نبود بازو بسته کرد.

 طوفان؟_

چند احساس می نباید گولش رو می خورد هر …چونه م بیشتر لرزید از جان دلی که نثارم کرد

  .مجانش شددل  تهکردم از 
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  ...یوونه کنی موفق شدید وی منستخوا اگر می_

ای از بغض و گرفتگی حرفی که از ته دلم جاری شد شکسته به دو نیم شدم. زیر پاهام لحظه 

دست ها طوفان احاطه م کرد. متعجب شده بود و با نگرانی نگاهم می به سرعت خالی شد که 

 گشاد شد. متحیرکرد.  چشم هاش 

  ...؟کنمه ت چرا باید دیون_

تا ریز اشک هام رو دید هول شده فرنگیسی گفت. کاش می دونست چقدر از شنیدن اسمم 

 بیزارم. 

 انگشت اشاره م رو نشونه گرفتم و  به ایینه اشاره کردم. 

 .!چندماهه راحتم نمیزاره ؟شمیبینی  _

 د.شصدام درعین ارامش رعب انگیز رنگش زرد شد و با ناراحتی نگاهم کرد.  اطور آشکار به

 .!میخواد منو با خودش ببره_

 .شستنلرزی که عیان بود روی دست ها طوفان  با دست هام

 ! نقابشو برداشته..._

 دست به گونه م کشیدم و ناباورانه زمزمه کردم.

  !..شبیه منه._

چرخش بین من و  در...وحشت زده نگاهش کردمی تغییر  کم کم با هر جمله م طوفان دما بدن

..برعکس هربار که از اون زن می .ترسیده بود کردمکه زمزمه می  ندیاتیاز چر. دراومدایینه 
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خودش و دوست  یتبانشکی نداشتم زن نقاب دارهم  ..نه تمسخری بود نه خونسردی!گفتم.

  بزارم. همای و زندگیم حتی اگر قرار بود از خودم ؛..باید به هر قیمتی شده می فهمیدمهاش بود.

یدم م داشتم و نمی فهمهتب دارم...شاید ه بودشد قینگذاشت بهش تل مپیشونی روی دستی به

 که چقدر از این زندگی سوختم!

 :سرم رو باال گرفتم و ملتمسی رو بهش گفتم

 !نمیخوام باهش برم طوفان..._

 فر خورده بود.دست روی گونه خیسش گذاشتم. موهاش نم دار روی پیشونیش  

 بهش بگو بره._ 

 سم دکترت چی بود؟ا...؟نگیس میخوای بریم دکتررف_

به طوری که درمانده تر اسمم رو برد...کاش  بی اراده اشک هام با شدت بیشتری سرازیر شدن

 به تجویز هم این مدت.!برای همیشه خفه می شد. هیچ وقت بهش نگفته بودم زیر نظر پزشکم..

وحشت از حالم کم حافظه ش  داروخونه تاییدش کرده.می گفت  ؛می دادارامبخش بهم خودش 

 پشیمونی و غم رو تو چشم هاش می خوندم. دیگه اون ادم خونسرد و جدی که با بی .ه بود!کرد

  . !نبود گفت تو چیزی یادت نمیاد رحمی بهم می

..حالت گیج و گنگی به تن .قدم برداشتم به سختی از اغوشش بیرون اومدم و به سمت تخت  

رو روی تخت پرت کردم و با صدا رعب انگیزم دادم. قدم ها پام نامیزون برداشته می شد. خودم 

 بغض گفتم:

 . ؟طوفان من چرا یادم نمیاد بهت گفته باشم دکتر میرم_

بدتر پریشون شد...باال سرم ایستاد...رنگش با رنگ دیوار یکی شده بود. لبه تخت نشست و 
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حال و روزش شبیه  ه ایندستش رو دراز کرده دستم رو گرفت. یخ یخ بود. باید می خندیدم ب

رو از محبت شده بود که من گوشه همین اتاق اشک می ریختم و حس گناه و عذابم روزهایی 

 هاش چند برابر می کرد.

 بهت گفته بودم چندماهی تو بیمارستان بستری بودم؟ _

 قهقهه زدم...و به خودم پیچیدم...

 .سرتوکاله گذاشتم طوفان _

تر دستم رو فشرده به اغوش کشیدم. سرم رو روی پاش طوفان به طرفم خم شد و محکم 

از صورتم کنار زد...من هنوزهم در حین گریه می خندیدم. چشم به نرمی موهام رو گذاشت. 

هاش اشکی شده بود و قطرات درشت اشک از صورتش راه پیدا کرده بودن. با لحن مهربونی 

 چون کودکان گفت:

 ...میشه این فکرا احمقانه م نمی کنی بیاره...سرت گرم بچهبه مهرزاد میگم دلبرو _

 صورتم رو توی دست هاش گرفت.

میزنیم...اونجا رو دوست  قدمباهم یکم تو فضا باغ خونه ش ریم بیاریمش...اصال بیا باهم ب_

 .؟نه داشتی

بیشتر از  یومدساکت شدم...دلم ن. ند اومدچشم ها اشکی و غمش نفسم ب زاما ا ؛بی رحمانه بود

کم کم باید فقط  ...داشتم شاشم برعکس اون من دوستب شیگنداین عذابش بدم و شاهد درما

 .!فروختمرو به نفرت می عشقم 
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پاش گذاشت. موهام رو  ی. سرم رو رودمیطوفان به طرفم خم شد و محکم تر دستم رو فشرده به اغوش کش

شده بود و قطرات  ی. چشم هاش اشکدمیخند یم هیگر نیاز صورتم کنار زد...من هنوزهم در ح یبه نرم

 :چون کودکان گفت یکرده بودن. با لحن مهربون دایصورتش راه پ درشت اشک از

 ...یکن یفکرا احمقانه م نم نیا شهی...سرت گرم بچه مارهیدلبرو ب گمیبه مهرزاد م_

 .دست هاش گرفت یرو تو صورتم

 .نه؟ ی...اونجا رو دوست داشتمیزنیتو فضا باغ خونه ش باهم قدم م کمی...مشیاریب میباهم بر ایاصال ب_

عذابش  نیاز ا شتریب ومدیو غمش نفسم بند اومد. ساکت شدم...دلم ن یرحمانه بود؛ اما از چشم ها اشک یب

 یعشقم رو به نفرت م دیباشم برعکس اون من دوستش داشتم... فقط کم کم با شیبدم و شاهد درماندگ

 فروختم!.

 

 !سه روز به همین منوال گذشت...فرو رفتن تو نقشی که می تونست در عین بی خبری به سرم بیاد...

اما نفرت و شاید انتقام خیلی خوب می تونست  ؛تا به حال فکر نمی کردم می تونم هنرپیشه قهاری باشم

بدی ببینه  هکافی فقط ردک تغییر نمیهمیشه همین بوده ذات ادم ها با خوبی ها ...ذات ادم ها رو عوض کنه

 ناخالصی بگیره. تا 

از  ؛ت و گاهی با شگفتی ازش حرف میزدمت از خونه زن نقاب داری ایستاده بود...زنی که با وحشسمهر ق 

تجسمش برای منی که چندماه تو خواب و تو ذهنم مونده بود. شهربازی  اینکه شبیه به منه...حرف ها پیرمرد

 ندگی می کردم سخت نبودبیداری باهش ز
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تا  یدکه صبح تا شب نقاب میز انگیدیو...بزنی به بی راهه به بی تفاوتی اسون بود...خودت رو دیوانگی 

 .یبازی بد

د. گاهی پابه پام عذاب می تو چهره ش گاهی عذاب گاهی سرمستی بوکم کم طوفان باورش شده بود، 

کشید گاهی بی تفاوت می گذشت. میزان افسردگیم رو می سنجید، میزان قرص ها مصرفیم و خدا می 

....مثل منی که قصد خشکوندن ریشه می شدنخشک ی گل ها زندگیش از بابت قرص ها ساعتی دونست کِ

 ادم. ..هربار هر ورق قرص رو پا گلدون ها بی نواش اب می د.م رو داشت

معشوقش هرچی که اسمش بود تماس  ،دوستم...رفیقم ،به دوستشمحابا  باورش به میزانی بود که دیگه بی

 .!می گرفت

 خوشحال... از اینکه هم پشیمونه هم ؛اما از وضعیتش می گفت ؛حرفی نمی زد...قربون صدقه اش نمی شد

.عادتم داده بود به مرد خوب پشت درب اتاقش به ایستم...از این اخالق ها نداشتم.. دهیچ فکر نمی کر

 .بودن...مرده ایده الی که متعلق به خانواده ش بود

که همیشه  رفتارهایی ازش سر می زدحس ششمم خوب عمل کرده بود که باالفاصله بعد از قطع تماس 

 ؟هام رو می شناخت!زوهمتا من و ار  دوست داشتم همسر رویاییم انجام بده...کی بهتر از تینا و

اما همه حواسش به  مبش گرممادرش رو برگردونده بود تا سر و یزاشت...با اینکه دلبروقت بیشتری واسم م

 ..!وجه و دیده شدن.بد نبود واسه ت من بود. کم کم از این بازی لذت می بردم؛ دیوانگی که زیاد

 مادرم روز اول به  ......شیوه فرق می کرد ولی روش حل معادله یکی بودنمستثنا نبودهم م اخانواده 

نمیزاره پامو از ...!بد دله..!دوستم نداره ...!طوفان دست بزن داره ...!میخوام برگردم!...خوشبخت نیستم..مگفت

..یعنی دیگه جواب تلفن هام رو .هیچی نگفت تا دوروز بعدش هم تماس نگرفت !ش بیرون بزارم... خونه

 نداد.

.فقط از پیشرفت ارمانی .از گالیه یا از توبیخ خانواده م بگه.. در این دوروز از طوفان نشنیدم همحتی یکبار 

...اما قرار بدمنمی تونستم خانواده م رو جزو ادم ها اشتباه زندگیم  !...یدهپدرم پشتش خوابمی گفت که هدف 

طوفان شرایط مالی رو واسشون سخت کرده بود.  . میدونممی تونستم درکشون کنم یا با عذابم عذابشون بدم

  به خاطر راه اندازی دوباره ارمان بود. ونشاید هم سکوتش
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...کارم شده بود کشیدمخواب الود دخترکم از دنیا خودم بیرون  "ماما ماما"برخورد دست نرمی به صورتم و 

اما هر زمان که طوفان از خونه  ؛قتی واسه دلبر میزاشتمکمتر و ؛صبح تا شب نقشه کشیدن و بازی کردن

بیرون می رفت حسابی جشن می گرفتیم...گیتی جون هم زبون نداشت تا حرفی بزنه اما از بد نگاه کردن و 

می خواد سر به تنم نباشه...امروزم قبل از ظهر تمام نقشه هام رو می دونه و خیره شدنش می فهمیدم 

   نبود فقط حضور دلبررو میخواستم. چندساعتی که طوفان...و اتاق برده بودمشنهارش رو اماده کرده بودم و ت

 ....کوچیکش ..زیر گردنش..دست هایدنش کردم.بوس هریز شروع بک ی

و با شیرین زبونی  باسه باسه ای به معنی نکن نکنی می گفتو   ...به سکسکه افتادبند اومداز خنده نفسش 

 .خدا می دونست تنها امیدم به این زندگی نفس این دختر بود سعی بر پرت کردن حواسم رو داشت.

احتیاط بیرون  لحظه ای نفسم رو باگیرودار خنده ها دلبر و قربون صدقه هام صدا زنگ درب بلند شد. در

فرستادم...به احتمال زیاد طوفان بود...کسی غیر از اون زنگ این خونه رو نمی زد...اون هم زمانی که کلیدش 

 .رو جا می زاشت

هم زمان که بلند می شدم کش موهام رو باز کردم و دستی بینشون کشیدم تا به  .و روی مبل نشوندمردلبر

م رو دست کشیده دو ضربه به گونه هام زدم تا سرخی و رنگ هم ریخته تر به نظر بیان. زیر چشم ها

 .پریدگیم بیشتر به چشم بیاد

برگشتنش اون هم بعد  .دستم نیمه راه مونده شدمردد  دیدمنمایش  ه ای از تصویری که تو صفحهظلح

خیلی دلم می خواست  ...یا درب رو بزنم ...نمی دونستم باید با طوفان تماس بگیرمدوهفته شک برانگیز بود

 مادم زندگی ترینغیرقابل اعتماد فعالهرچند ...در شده بودونسبت به همه پ خوش بین باشم اما اعتمادم

 .درب رو زدم و خودم رو قانع کردم به هوا اینکه وسیله ای جا گذاشته دل به دریا زده....پس همسرم بود

...مقابل درب شیشه ای سوالی شد و با قدم ها اهسته مسیر حیاط تا ورودی رو طی کرد بدون معطلی داخل 

 معذبش رو ندادم.لبی و  یرو جواب سالم ز ردمک نگاهش می

..قصد داخل شدن داشت و منتظر ایستادم.به ناچار کنار  در بیاره رو رتشکفش ها اسپ شد تاهمین که خم 

بی حوصلگی و با این وجود  شده بوداز مواد ارایشی پر  حجیمی با الیهچهره ش هنوز هم  تعارف من نبود.

 .دش ص میخناراحتیش مش
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چند اعتراضی نکردم و  اینبار دلسوزانه کهکشیدش  شوغبه قدری با دلتنگی به ا. رفتش دلبر پیراست  کی 

  شاهد عاشقانه هاش با دخترکم بی هدف وسط هال ایستاده بودم. زیرلب تو گوشش شعر یا حرفی دقیقه ای 

 غر میزد اما خوشش اومده بود. ؛زمزمه می کرد...دلبر کمی نق می زند

و  رغال؛ د شده بودوچشم هاش گر زی نشستم. شمقابل، با ریختن دو فنجون چایو  رفتمبه سمت اشپزخونه 

 .  میومد ظرر از اخرین بار به نت ضعیف

 اهم بر میداره..دلش بیرون میاد و دست و پاشکسته تاتی تاتی به سمتم قغمیبینه از ب ومن ر دلبر ین کهمه

دستی که رو هوا موند برای مانع شدن دلبر...اما  با تردیدش عقب و از گوشه چشم  رو می شنوم... شرها شد

 نشینی کرد.

 .حکمی از گونه ش روی پام می نشونمو بلند می کنم و با بوسه مدلبرر ه بودمچشم بهش دوخت که حالیدر 

جمع  گوشه ای ش روو سینی برداشت. پاهاتاز  فنجون چای شد و متعارف خ یب...کجی زد هب لبخندذعم

مضطرب بود و  با فشردن فنجان قصد پنهان کردنشون رو داشت. ودست هاش لرز خفیفی داشت  .کرد

    عصبی.

 ؟ کجاست نگیتی جو_

به موهای دلبر کشیدم و تارها نازک و لطیفش رو به بازی گرفتم...به سینه م تکیه زد و انگشت دستی 

 . ضعفش رو واسه به اغوش کشیدنش حس می کردم.آشا خیره شدشصتش رو مک زده به 

 !...مده باشیوواسه کار اد ر نمیاظبه ن_

ت. جدی بودنم بهم نمیومد. با مکث کوتاه و مضطربی نگاهش بین توقع بی جواب گذاشتن سوالش رو نداش

 درب اتاق گیتی جون و دلبر به چرخش در اومد.

 .نیومدم...فقط اومدم خواهش کنم تا بازم بیام_ 

..مسلما بازهم نقشه طوفان بود که دست رو احساساتم .شد ش درهمصدا گرفته ؛ از ابروهام از خواهشش 

 می خواست واسم به پا بزاره؟بزاره...

 .حاال می خوای برگردی؟.. جمع کنه مادرشوبیاد ی تا تا جایی که یادم میاد به شوهرم زنگ زد _
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 ضح بود. دستش دور تنه فنجون فشرده شد...با هردو دست حرارت چای رو می گرفت.تمسخر صدام وا

 معذرت می خوام....کار مهمی پیش اومده بود باید میرفتم م.واس . واسم _ 

 !...ازت خبری نشد ابعد_

 لرزید.می ...صدام از شدت خشم رفتوحشت سرتاپام رو می گهنوزهم با یاداوری اون روز 

شاید طوفان خودش مرخصش کرده بود تا بهانه ای  .باشهن بودم با طوفان هماهنگ ئ...یعنی مطم مامیدوار

اما ...و شک اولین حرف ذهنم بود. ی برگشت به خونه داشته باشه...دیگه هیچ چیزی رو باور نمی کردمبرا

رنگ پریدگی و لنکت صداش از ضعف بود از دروغ پشت جمله هاش...طوفان بازیگرا ماهری اطرافش بودن 

 دوباره ش ریسک بود. نبرگردوند ...نه این زن

 ؟شناسی  طوفانو چقدر می__

. خونسردیم رو  ش مبهوت شدچشم های سیاه شده گردفرو رفته ش به یکباره برافراشته شد.  ر.س..     جا خورد

 ... خندم رو نهزم اما پودحفظ کر

 .شد لطبه خودش مس کمی ن تر کردهوبا زب ور شلب ها

 نشما همسرشی...نه م_

 همسرش! باید قهقهه میزدم.

 !دیونیولی گفتی بهش م !...راست میگی_

 ... رنگ به رنگ شده برای وقت کشی خم شد و فنجونش رو تو سینی گذاشت

 ...دلبازو و دست الق خ..خوش ااون مرد مهربونی ....خب خب_

م برای ه واسه غریبه ها مهربون یا خوش اخالق نبود! اون وقت شناختم هیچ و میر تاجایی که من طوفان

بود یا جزوی از  طالع...طوفان از حضور این زن یا بی ا    حوی زدمملبخنده  ...   زنی به این شکل و شمایل

  ، در هر صورت من ازش استقبال می کردم.نقشه ش بود

رفتم و بین اسباب بازی هاش  دلبر به سمت اتاق .از سرجام بلند شدمزده  دلبررو به بغلدر یک تصمیم انی 

نشوندمش...از خوشحالی جیغ زد و مامامامایی گفت تا باهش بازی کنم...نمی دونم صدام به گوشش می 

گوشی به دست از اتاق بیرون اومدم...نگاهش به سمت  "االن برمی گردم دختر مامان"رسید یا نه با گفتن 

 درب بود.
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 باال سرش ایستادم... 

 ...شمارتو بنویس_

 لبخنده پهنی زد و با زیرکی هر چه تمام تر پرسید.

 ؟نمیخوای با همسرتون مشورت کنید_

 !...همه کاره این خونه منم_

دستم کشید. شمارش رو تندتند وارد کرد. درحینی  گوشی رو تقریبا ازه .  پکر شدلبخندش ماسیده اهانی گفت

..تو چشم ول نکرد ش می انداخت به سمتم گرفت. از دستش گرفتم اما  که بلند می شد و کیف روی شونه

 هاش خیره شدم...جدی و اخم کرده...نیشخندی زد و با وقفه و بررسی چهره م گفت:

 زن افسرده دوهفته پیش نیستی......هرفتزیر پوستت  عوض شدی اب_

 لحنش نشئت گرفته از حرص بود.غلظت اخمم بیشتر شد...

 که  زنایی ...زنایی که ارایش نمی کنن...ولی بوی عطر میدننا شلخته زیبا خوشش میومدزن همیشه از اطوف_

 کنن.میجمع  باال سرشون نامرتب وموهاشون

محکم و پرغیض گوشی  ؛ من هیچ وقت اینا رو نمی دونستم...لعنت بهت طوفان...ستم بی حس شدتقریبا د

 رو از دستش کشیدم.

  تو اینا رو از کجا می دونی؟_ 

 :اینبار اون خونسرد بود...دست به سینه شد وبا ابروها باال رفته گفت

 ...از زنش_

 ؟دلدار_

 ..شاید به صدا ناامید و مبهوتم..پوزخند پررنگی زد

 ! ...الله_

..._ 

 برای تولد دلبر من یه مدت اینجا بودم._
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 دست به سینه شدم.مقابلش خیلی بیشتر می دونست من هم  ااین زن ظاهر...سری تکون دادم هاخم کرد 

 زن اولش... چی؟دلدار_

 حرکت کرد. بلبخنده مضحکی سری متاسف تکون داد و به سمت به در اب

 اسنامه ش بود.روز تو شن هیه نصففقط  ؛نبود شزن هن کاو_

  به فنا داده بود. پوفی کشیدم... رو مهمون نصفه روز زندگی

 می تونی واسم پیداش کنی؟_

 تعجب به طرفم برگشت.م

 ؟دلدارو_

 ابروهام رو باال فرستادم...

 ...نمرده _

بود چه جوابی بهم بده،  ج مونده..یک دستی زده بودم..هاج و واقیافه حق به جانبی به خودم گرفته بودم.

وش قفل کرده بودم. ری رو جدچشم هام  شبیه شکارچی کمین شده بو می کشید تا چیزی دستگیرش بشه.

اخر به  ..می ترسید یا نمی خواست لب باز کنه.دیدم.یپشت لب های به هم فشرده ش رو م نفرت و حقیقت

  سرعت به سمت درب قدم برداشت و دستگیره رو گرفته گفتم:

 ؟..نهه پرستارییشتر از یتو ب _ 

که تمام  اومدو به حرف  کردوری نگاهم ط...برگشتبه سمتم  نیمرخشده ش کمگیره محتروی دس دستش

 کشید.خرده ریزها اعتماد به نفسم ته 

  .!.مرده بدون. واگر منظورت الله ست اون_

 گرفتم...می خواستم بیشتر از زیر زبونش حرف بکشم.باخنده شایدهم با حرص گوشه لبم رو گاز 

 خوشبختی طوفان و دخترشو ببینه. هحیف شد...حتما خیلی دلش می خواست _
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  حرفی بزنه.اینکه شاید دیگه اینجا نیاد یا به طوفان  ازشد برپا  توی مغزم به معنا واقعی جنگ

  شیت باگدنب زظموا _

...نباید میزاشتم چرخیدمگفت و رفت. مواظب زندگیم باشم...به جای اینکه اروم بشم...بدتر عصبی دور خودم 

 .بره...این زن می تونست سرنخ خیلی چیزها باشه

....................... 
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 بنام خدا عشق                                                                   
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 169دلبران

  حرفی بزنه.از اینکه شاید دیگه اینجا نیاد یا به طوفان شد برپا  توی مغزم به معنا واقعی جنگ

  یت باشگدنب زظموا _

...نباید میزاشتم چرخیدمگفت و رفت. مواظب زندگیم باشم...به جای اینکه اروم بشم...بدتر عصبی دور خودم 

 .تونست سرنخ خیلی چیزها باشهبره...این زن می 

....................... 

ته بود که زندگیم میدون جنگ شد. درست زمانی که طوفان دوساعت خیلی از رفتنش نگذش

دیرتر به خونه برگشت...شاید دوساعت برای مردی که در این مدت کارهاش به هم ریخته بود 

 اما برای من دنیا شک و تهوع بود. ودچیزی نب

با  پرستا مرموز هنوز عصبی بودم و از درون خود خوری می کردم...تصمیم گرفته بودم درمورد

 .!شک داشتم اومدنش ربطی به معرفی مهرزاد داشته باشهطوفان صحبت کنم. 

ان و وحشت زده به صدا بوقش گوش می و به حالت نگر  گوشی تلفن رو تو دستم گرفته بودم

دادم. این هم یکی از اون کارها مورد عالقه ام بود. مردم ازاری که هرروز صبح تماس می 

گرفت و صدا مرگ* رو پخش می کرد سوهان روح طوفان بود. هر زمان که فرصت مناسبی 

. ف میزدمتلفن رو برمی داشتم و با بوق اشغال بهش اشاره می کردم و نامفهوم حر پیدا می کردم

با شنیدن صداش باالفاصله قطع می کرد.  حالمعلول دو سه روزی م که خونه بود شخص 

متوجه شده بودم روحشم از مزاحمت ها تلفنی بی خبره و گمان می کرد واقعا توهم 

  .هرچند من با رفتارهام بیشتر به باورش دامن میزدم  !...میزنم

ط حالو احوال پرسی کرده بود...نه سری به مادرش زد نه تازه یک ساعت به خونه اومده بود و فق

  ...به دلبر
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 نیم ساعت طول کشید طوفان جدیدی ،وقتی دوش پنج دقیقه ایش  یکراست به حمام رفت و

  .شد ظاهر پیش روم

 .طوری که صورتش برق میزد و چشم هاش از خوشحالی می درخشید کرده بود هشش تیغ

وند و با وسواس موهاش رو می خ . زیر لب شعربا هرقدمش پخش می شدحسابی رایحه افترشیو 

 ....لعنتی...کوکش زیادی کوک بودمی کردخشک 

مبل  یاتاق بیرون اومد. چشمی رو در حینی که حوله ای دورش پیچیده بود به دنبال گوشیش از

 ...گذاشتم جاخوری  نهار میزی چکی که کردم رو دونستم بعد می گشت و من می رو  و میزها

 ولی صدام درنیومد.

پچ پچ واری  "منو اشتباه گرفتی"رو جلب کنم...تلفن رو تو دست فشرده  تالش کردم توجه ش

 .گفتم

 "اون ادم مرده"...صدام رو اهسته تر کردم... با مکثی متوجه م شد

کردم. به یکباره تلفن از دستم کشیده شد و الویی که فریاد  نزدیک شدنش رو از پشت سر حس

ن . نفس تندی بیروخیره شدم. وحشت زده بهش زد. بوق اشغالش دهنش رو به ناسزا باز کرد

 شد. دست به کمر فرستاد و با پرت کردن تلفن روی میز

 کی بود؟ _

  .زدم عاصی شده ردک گمان میکه  توهمی بیشتر از . حدس میزدمدستپاچه بلند شدم..

 ...هیچی همون صدارو واسم گذاشت _

دراخر با زومی که روی بدن به  ه مشکوک براندازم کرد.لحظه ای چشم هاش رو باریک کرد

 :وم تر گفتسری تکون داده ارالح لرزونم داشت اصط

 . خیلی خب فردا میرم شکایت میکنم...دیگه نمیخواد تلفنو جواب بدی_

با اشاره ای به  حرف رورسوایی این مورد رو خودش می کشید. حداقل زحمت  .باشه ای لب زدم

  .عوض کردم موها و صورت سفیدش
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 ؟جایی میری _

یادش اومد چقدر عجله داره...دستی از پشت تکون  تازه سمت اتاق می رفتکه به  همین طور

 .داد

  ه یه دوره همی دوستانه ست.کرد مونمهرزاد دعوت_

رو بررسی  راه افتادم...درب کمدش رو باز کرد و چند دقیقه ای لباس هاشپشت سرش 

 .!انه و دستی زیر چونه زده..متفکرکرد.

..هرچند هیچ حس و حالی نداشتم. به این دعوت تکیه زدم. هیچ حس خوشایندی  درگاه درببه 

 نبود.

 .منم میام...حوصله ام سر رفتهپس  _

 .لبخنده کجی زد و به انتخاب شلوار کتان خاکستری و پیراهن سفیدی روی تخت گذاشت

 تو دعوت نیستی_

  .میواسه مهرزاد توضیح مید _

م وهلباس می پوشید. با مکث و با او ،له اش رو باز کرد. خیلی خونسرد به نطقم گوش دادهحو

 ش اذیتم می کرد.ی...بی تفاوتکشنده ای جواب می داد

 نیشخنداری با نیم نگاه_االن جمع مردونه ست جمعه خودتو اماده کن... مهمونی تو واسه_

 دلبرو مامانم نمیشه تنها گذاشت. ..!.مرتضی هم هست_

از این وسواس گونه بگم... نامردیش از ،خواستم دهن باز کنم و از نارفیقم می خدایا مردونه!

 ..من رو احمق فرض می کرد؟لباس پوشیدنش.

 :گفتم دست به سینه زده و عین خودش خونسرد  زدم فقط پوزخند

 ...چیزی نیست دلبرو می بریم یک ساعت_

_... 



 
 

 
 

بهارگل) بهاره گندمی( _به قلم  ان      دلبر

B a h a r e g a n d o m i میا           ا ر گ ا ت س ن      
 

Page 5 

  !با مرتضی مشکلی ندارم...خیلی بهتر از توئه ممن _

دستش روی دکمه ها پیراهنش خشک شد. با وقفه کوتاهی چشم روی هم فشرده به طرفم با 

نگاه برزخی چرخید...خیلی وقته فراموش کرده بودم چه حساسیت هایی داره نقطه ضعف هاش 

هر غلطی بکنه اما من  هتون کرد ازادانه می چطور فکر می.  ودپشت ضعف ها من پنهان شده ب

 .حق ندارم حتی در مورد دوست هاش نظر بدم

 :وارها له شده گفترهمین طور که به دکمه بستنش به اهستگی ادامه می داد با ا

 باشی. ی که میزنیبهتره مواظب حرف_

خوشتیپ ترو سرتر از توئه حسودیت خودت می دونی بهتر از توئه؟ یا اینکه  گفتم چرا...چون_

 اون که دیگه مهران نیست! میشه؟

 ...کردمش به سرتاپا دستی اشاره ای

تما تو زندگیشم ح...غیر از اینه؟...حداقل نیازی نیست چند ساعت به خودش برسه_

 .!..چیزی که تو هنوز بهش نرسیدیموفقه.

 شدمبه قدری دل دل کردم تا جمله هام رو گفتم. لحنم اروم بود و بی تفاوت اما از درون داغ 

یش شده بودم و اون پشت سادگی من پنهان شده بود. با چون مدت ها بود اسیر مریضی و بدل

 باشه. شدنم اسیر لی ودبد از مریض جلوه دادنم شواکنشش به این باوررسیدم شاید قصد

چشم ها سرخش رو به سمتم نشونه گرفته بود. به حدی خیره م شد که از رو برم یا حرفم رو 

داغونش کرده بود...نمایش یا هرچیزی مطمئن پس بگیرم. یاد روزی افتادم که مالقاتم با مهران 

 بودم رفتار اون روزش غیرارادی بود.
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به اهستگی به سمتم قدم برداشت و مقابلم ایستاد. از خشم و نفرت نگاهش درحال پس افتادن 

خوردم. تو روم به فاصله دو بند انگشت  بودم. دستم رو از پشت روی دستگیر فشردم و به در

 زمزمه کرد.

 اسیرش کردم......هبیرون بررنم ب من مردی ام که دست به زن داره...بدله...نمیزارم اره خ_

...شاید مراعات حالم رو بود نگفتهتا حاال چیزی  درعجبم چرا.. دن.بو پس خانواده م حرکتی زده 

 .....خیلی دلم می خواست بدونم پدر چی بهش گفتهته دلم گرم شد کمی می کرد.

 و با لحن عجیب غریبی ادامه داد... دستی به گونه ام کشید

 ...ز...فقط به فکر هرندیدیمرد خوب تو زندگیت زیاد  _

 حرفش رو با نفسی خورد...و برقی از چشم هاش عبورکرد. گردنش رو صاف گرفته عقب کشید.

تو کارایی که  ".ه می گفتمکوبیداش  باید فریاد میزدم و به تخته سینه دروغ چرا زهرم اب شد...

این مواقع به شدت ترسناک م...دراما سکوت کرد  "ه!با من کردی خیلی بدتر از کتک زدن و بدلی

 می شد.

ابروهام و اون پوزخنده گوشه لبم پررنگ تر  از کنارم گذشت و به سمت میز ارایشی رفتوقتی 

 که اینطور رفتار و بی خیالم شد. فکر می کرد مثل همیشه زبونم رو بریدهحتما ..شد

 ...رده بازیباالخره باید اماده بشن واسه طالق...افت داره بگم مُ _

باید به ی ایستاد. به قدری از چیزی که شنید شوکه شد که مسلما من دقیقه ابه سرجاش پشت 

طرفم پاتند می کرد و تو گوشی جانانه ای میزد اما اهسته و مبهوت شده به طرفم چرخید...همین 

که کم کم با خیرگی درون چشمهام به خودش مسلط شد با رها کردن نفس پرخنده ای سری 

 تکون داد و به تمسخر گفت:

 اخه عزیزمن وقتی پدرمادرتم شهادت می دن تو مشکل داری این حرفا رو از کجا میاری؟ _
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.    . پدر و مادر من تازه پول به دستشون رسیده بود اش عین حقیقت بودعمتاسفانه یا بدبختانه اد

 خودم رو می باختم.نباید 

بیش گوشه اتاق صو در برابر نگاه ع پا گذاشتما لبخنده محوی به داخل اتاق ه و بنینبا طما

ابروهام رو با  با حفظ خونسردی دسته به سینه شده منتظر بود جوابش رو بدم ولی  .ایستادم

 فرستادم.

به !اومده بود...باید بشناسیش! اشا...ظاهرا زندگی بدی م با الله نداشتی... امروز همون پرستارِ_

  خواست بکشت؟ ؟ دلدار چی اون چرا میاونم انگ معتادی زدی

به طرف ایینه و تکون داد  سریمتاسف بعد  گفت اما یاشا زیر لب .بهم خیره شد و گیج اول گنگ

به باال  کرد و رومی حالت موهاش رو مرتب موهاش برد و همین طور که دستی بین برگشت. 

  گفت:    دادمی مدل 

...حاال زنا زندگیم تا حاال اینو باید فهمیده باشی من مرد زندگی ام فرنگیس...زن و بچه دوستم_

 ...تاد یکی امعیکی خائن یکی م

 .ان! ..یعنی دیوونهاز تو ایینه به مغزش زد

قط از ذهن متوهمت مقصر من نیستم...تو هیچ دادگاهی نمیتونی حرفاتو ثابت کنی اینا ف_

 واسه خودت ساختی. که ..همین طور پرستار بی هویتی.  میاد

 ..اون زیادی باهوش بود.داد. یک دستی زدنم جواب نداد. ارامشش حرصم می

 .بفهمم بهم دروغ گفتیبترس طوفان از روزی که _

  کمدش رفت. سمت به 

 .که یازده سال زندگیمو گرفت هالت بکشجو خ هی باید بترسبترسم اونمن  چرا_

 به گمان اینکه از دلدار و گذشته حرفی به میون کشیده گفتم:
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دلدار زنده  چی رو داری ازم پنهون میکنی؟ چرا هیچ وقت نمی فهمم تو چه جور ادمی هستی؟_

  ؟..نهست

 به موقع اش میفهمی... _

 .مکمی فاصله م رو کم کرد

 و داره...فراموشش کن.ر دندون پوسیده که جای خودش ...دندون لق رو باید کند. _  

 پوزخنده زهر الودی زد.

 فقط به اندازه کمی مردن؛ باشه. _

 م.زیرلب بابت گیجی و خواهش صدام خودم رو لعنت کرد

کت رو  و تمفاون کت اتیشم زدن...به سمتش ر نکتی رو بیرون کشید که اون شب...انگار با دید

 چنگ زدم.از دستش 

  دم.ایمش کرغمگه ندیدی  اینو برداشتیچرا _

لباس ها اون شبش رو ته کمد چپونده بودم تا سر فرصت  چشم هاش از صدا بلندم چرخید.

هم باورم شده بود دیوونه بی شک خودم  مناسب بیرون بزارم. حالم ازشون به هم می خورد.

 شدم. از دستم کشید و با چشم غره ای به سمت دیگه ای رفت.

 غایمش کنی؟ چرا بایدچون بهم میاد..._ 

 من که یادم نمیا.... هست خرید..حتما اونم وا  چون بو تینا رو میده_

 به ثانیه ای چرخید و میون کالم بی فکرم با صدا عصبی گفت:با حرفم  هن بود کمپشتش به 

 .دم.....چند روز تینا رو ندیتو یمیگیر و...بهانه چی ر  اه زده به سرت_

متوجه اعترافش و چشم ها گرد شدم شد. غیر ارادی با غرشی  وقتی ه شدن خفطصداش در ب
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ت به طرفش پر عسلی رویکی روی معت سراادستم اومد سدم چیزی که فریاد کشید اّه و اولین 

. مبهوت    تمی بودمرگش ح داد ی نمیخالگفتم. اگر جا "ازت متنفرم طوفانی"کشیده  ....جیعمکرد

واکنش و خشمم از حرفی  د.ممن دراو شکسته ها ساعت و شنگاهش به چرخ با رنگ پریدگی

شصت ثانیه ای هم نرسید...از شدت خشم نفس نفس میزدم و نمی که زد و پرتاب ساعت به 

و فشار این چند  صحبت ها قبلمونی زنه...ولی بردن اسم اون زن...رفتاری ازم سر م هدم چفهمی

نگ هام رو جمع ...دست ها لرزونم رو باال اوردم و با چشم ها گشاد شده به نشونه خفگی چروز

 کردم.

 طوفان یک روز با همین دستا خودم میکشمت _

چه خاطره ای تداعی  نشذهدونستم تو  می شرایطم نحتی دراو   .بیده بودسچوارفته به دیوار 

میشه...صورتش قرمز و رگ ها برامده پیشونی و گردنش رو به وضوح می دیدم. دست هاش لبه 

نم بود. حالت هاش رو می دیدم اما عصبی و داغ در محکم شد...چنگی که بی شک باید دور گرد

 . جیغ کشیدم و درب رو نشونش دادم.مبود

 .م بیرونگمشو از خون_

دیدم...پورخند زدم و با صدایی که خش دار از ، تعجبش رو هم نبار در عین کبودی پوستشای

 فریادم شده بود گفتم:

به م  این خونه از زندگیم کنی قرار بود گورتو گم...ته؟قولو قرارا یاد توچیه فکر کردی فقط _

 نامم بزنی.

ه صبر نکرد تا جوابم رو بده...دست مشت شده ش رو به درب کوبید و با فریادی به طوفان دیگ

دلبر بلند شد و صدا ناواضح  گریه سرعت از خونه بیرون زد. طوری درب رو به هم کوبید که صدا

مادرش...مات و مبهوت روی تخت افتادم...دست روی گونه هام گذاشتم...این هیوالیی که فریاد 
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راه و تودار ه چه بالیی سرم اورده بود که فرنگیس سرب خود شده بود من بودم؟بی  زد و از خود

 جواب میداد...حتی چیزی...زندگی این طور فریاد می کشید و 

پنهان کردم گویی با اینکار خجالت و  با دست هام خدای من...روی زانو خم شدم...و صورتم رو

صدا فریاد به جا اینبار میمرد... اگر جا خالی نمی داد... شرمندگیم نسبت به طوفان کمتر می شد.

به  ..التماس می کرد...طوفان چشماشو باز کنه...تو گوشم پیچید. صدا التماس زنیتو کشتی 

دست هام خیره شدم. وحشت زده از خودم بلند شدم و به سمت اتاق دلبر پاتند کردم. اشک هام 

راه گرفته بودن. و زیر لب تکرار می کردم اگر می مرد...فقط می خواستم فرار کنم....فرقی نمی 

 ق دلبر پناه بردم...مثل پدرش کبود شده بود...پدرش...طوفان.کرد...کجا و چطور...به سمت اتا
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  بنام خدا عشق                                                         
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خجالت و  نکاریبا ا ییزانو خم شدم...و صورتم رو با دست هام پنهان کردم گو یمن...رو یخدا

 ادیبه جا صدا فر نباری...امردیداد... م ینم یشد. اگر جا خال ینسبت به طوفان کمتر م میشرمندگ

کرد...طوفان چشماشو باز کنه... به  ی...التماس مدیچیتو گوشم پ یصدا التماس زن یتو کشت

شدم. وحشت زده از خودم بلند شدم و به سمت اتاق دلبر پاتند کردم. اشک هام  رهیهام خ ستد

 ینم یخواستم فرار کنم....فرق یمرد...فقط م یکردم اگر م یلب تکرار م ریراه گرفته بودن. و ز

 ...کجا و چطور...به سمت اتاق دلبر پناه بردم...مثل پدرش کبود شده بود...پدرش...طوفان.کرد

********* 

 170دلبران

 

بهش بگو من "...پاک میکنم...."....!لطفا بیا بیرون"...می کننتایپ  تند کیبورد یانگشت هام رو

سند تعللی  هر قبل ازاینبار  "من رسیدم "...نوشتیخ زدم  نافرمانِ....بازهم انگشت ها "!اینجام

 دست محکم تو رو گوشی به تیک ارسال...فرستاده شد. شدمو مطمئن از دریافت خیره  کردم

بوسه کوتاهی روی کش و قوسی به بدنش می ده، اغوشم نوم. دلبر تو شبصداش رو تا  گرفتم

بغض  "مامانی"و  خوردتکون ریزی غلت بزنه. راحت نمی تونست و  جاش تنگ بود .زدمبینیش 

بخون بخون خواهش "...خوندمالالیی  وار زمزمهو  گفتمگوشش  تو "جانمی" .زدداری لب 

 پتو عطر سیبش شدن.هام سرازیر  اشک واردیوانه  و چسبوندمش. به قفسه سینه م "میکنم

پتو رو دورش . مدلبرک ؛تنها غمخوار من بود...شدک ها بی مشکم خیس از اش خیلی زود

tel:170
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بارون یک برف یا  یکبود  حال و هوایی...هوا سرد بود...سوز داشت. گرفته بود. هر پیچیدم

 بود تو بهاری که پر از دلمردگی بود.مت غنی

گهواری رو به جلو  کردهجمع ای پاهام رو زیر صندلی جلو اب کشنده اضطر واز شدت سرما 

 ...تکون خوردم

 خواهش می کنم" ..زدم و زمزمه کردم....بوسه ای به گونه ای دلبر "بخون  خواهش می کنم"

 ..."بخون 

تشکر بی جونی لب بزنم تو دمایی  تانکردم سر بلند  شنیدم.صدا روشن شدن بخاری ماشین رو 

 .یکه از عرق شرشر خیس می شد

...به حدی خسته و بی رمق بود که متوجه گذاشتم شگونه روی گونه  کرده؛موهاش رو نوازش  

شایدهم می فهمید مادر شناسنامه ایش دلش پر ...می شددیوونه بازی ها و تنش ها استرسیم ن

 واسه بوییدنش واسه ارامشش.  یدمی کش

منقبض شده بود از بی رگ گردنم  هنوزهم صفحه گوشیم خاموش بود...نه پیامی، نه زنگی.

...باید می بود...دیوانه بودم که تمام نگاهم بند صفحه باد کرده بود خبری از بغضی که تو گلوم

از تو "خوند...نمی خوند زنگ میزدم...بی وقت یا مزاحم باید می خوند تا خاطره ای نمونه 

و گوشم می خوندن زمان ت و از زمینکه تو گوشم خونده می شد. صداها خفه نمی شد.  "کشتی

 ه اینجا کشونده بودم.واسه حالی که ب

ید...مغزم داغ می شد و چشم هام کم سو از کش سرم تیر میهر چند دقیقه  ...ختقلبم می سو

  پیچیدم.و پتو رو محکم تر دورش  گذاشتمابی که توش شناور بود. دلبر رو اهسته کنارم 

م صداش در اومده ه ونستم ارومش کنم. گیتی جونتنتا همین نیم ساعت پیش گریه می کرد... 

گوشه از بود. اون هم ماتم پسرش رو گرفته بود...خودش رو به تخت می کوبید و اشک ها 
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مگر چقدر فاصله بود که نفهمه چی شد که...نتونستم پیش قدم بشم تا چشمش روون شده بود. 

تنها کاری که ازم  ش کافی بود تا دست و پا بلرزونم.ارومش کنم...فقط صدا و جیرجیر تخت

 از محیطی که خفتم رو گرفته بود.و خارج شدن بود برمیومد ریختن قرص ها تو حلقم 

 .بود مو مغز داغ هشاید راهی برای خالصی گلو باد کردرسیدم؛ نفهمیدم چطور و چرا اینجا 

 می تونم واست کاری بکنم دخترم... _

سوال دار بود که با و چقدر صداش اروم بود و پر محبت...مو سپید کرده بود...سن ؟دخترم...

  .نه نگاهم می کردینگرانی از تو ای

 ؟.شوهرت کاری کرده _

از این برداشتی  غیرم بچه بغل گرفتم و یک راست ادرس اینجا رو داد ،وقتی جلو ماشینش رو

 نمی شد.

دوره زمونه بدی شده...دختر منم همسن و سال تو بود می فهمم چقدر سخته با یه بچه... _

 ه.فهمید انتخابش اشتباه بود

 نگم. مزشتی درد لب هام به هم فشرده شد تا از 

پی زندگیت برو  این حالو روزت بشه. ...جوونی...اینده ت روشنه...نزاربه واهلل ارزش ندارن _

 خدا... واگذارش کن به

من بدتر از ؟ ...از چی حرف میزد این پیرمرد سر فرو بردم و سوزش چشم ها نارومم بیشتر شد...

و بی شب پیش که له شده از روم رد شد نفس تنگی  چندحتی ؛ بودم رو لمس کرده این ها

 قراری این لحظه رو نداشتم.
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م نمی ه خودمنمی رفت.  فرو تو گوش پنبه ایمحرفی که از  ؛گفت از سکوتم  ایالله اهلل

صدا ویبره گوشی به یکباره دونستم چه مرگم شده تا بخوام واسه غریبه ای دردودل کنم...

زدم...چون شی با اعصاب تحریک شدم رو شوک دار کرد. خیره به اسمش لبخنده امید بخشی 

رو  ...بیدار بشه از خواب بازهم ناروم هردو دست گرفته بودم...نمی خواستم دلبر اب گوشی ارزشی

 به راننده از تو ایینه گفتم:

  میشه...._

 . لبخنده پدرانه ای جوابم شد و خواهشی که برید

 خیالت راحت.هست  شحواسم به _

تمام اراده تحلیل شده م رو به کار گرفتم و به سرعت از ماشین پیاده شدم...قدمی فاصله گرفتم  

تا کلمات  و خفه ای رو از پشت خط شنیدم...چشم روی هم فشردمال و دایره سبز رو لمس کردم.

جمع شده تو چشم هام خورده  بغض و ابِ پشتِصدام و گم نکنم...نفسم تنگ شد و ر

 فی بزنم.شد...نتونستم حر

پاشنه ها کفشی که با شتاب  م وشنیدو صدا کشیده شدن صندلی رو  شعذرخواهی کوتاه

 .    دشح تر ضوا صداشاینبار برداشته می شد. جایی متوقف شد و با نفس نفس زدن الویی گفت...

 ببخشید تازه پیامتو خوندم...کجا رسیدی؟_

دستم زیر سینه جمع  رو خراش می داد. ..چیزی ته گلوم.نشه بلند هقم لب گزیدم تا صدا هق

 شده قدم زنان شروع به حرکت کردم.

 بدی. ی روشگو بهش میشه... _

شت نفس وادار به سکوتش کرد و بهتی که پ بغض دارم لرزش واضح صداجون کندم تا گفتم. 

 بود. هاش



 
 

 
 

    دلبران به قلم _ بهارگل) بهاره گندمی

B a h a r e g a n d o m i میا           ا ر گ ا ت س ن      

 
Page 6 

  ؟گریه می کنی..._

 ی گفتم:عسرفه تصنبا ه بینیم رو باال کشیددلم زدم...اب  پوزخندی تو دلم از سوز

 چیزی نیست.سرما خوردم..._

 پرسید. شیبی وقفه سرزن

 ؟...کجایی _

م سر بلند کردم تا اطرافم ه بودندش...پشیمون از اومدنم و رویی که بهش انداختونمی شد سردو

 رو ببینم. 

بگیرم... دو قدم مونده بود تا مقابل دربش قرار  ؛ فقطماشین یک کوچه با رستوران فاصله داشت

 پناه بگیرم. کاج هاروی پیاده رو تا پشت ه راهم رو کج کردم به سمت خیابون و روب

 نزدیک رستوران..._

 ؟!...اینجا پاشی بیای که ؟...این بود اصرارت واسه ادرس گرفتن_

ه ای درب کشویی شیش. ورودیش خورده بود...اختصاصی و درجه یک "vIP"سردر رستوران 

و وارد می شد تعظیم  جهر شخصی که خار هکاله به سری بداشت که پیرمرده قرمز پوش 

که  هایی کاجمی خورد به پاهای من و  فرش قرمزمی کرد و انعامی می گرفت. انتها کوتاهی 

که  می خورددو طبقه مجزا  ، بهه بود و پشت اون درب شیشه ایکردپر  رو رستورانفضا سبز

 .داشت رو به خیابون هاییطبقه دوم سراسر پنجره 

 حس ششمم رو به کار گرفته سر بلند کردم وخیره به پنجره ها گفتم: 

ادرسمی م  زنگ بزنم شمامجبور شدم به  ...بود هشتذاجا گ وگوشیش .م طاقت بیارم...نتونست_

 نداشتم.
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 ...ب نیستحالش اصال خو_

 نفس عمیقی کشید.

 ...زنیشخواستی ب گفت چطور می _

 از شرم صداش گفتم:ملتمسانه  صداها مزاحم ذهنم ارام و کمی هم هق دار با فکر به

 باور کن. بزنمش... خواستم نمی ...نفهمیدم چی شد _

 شنیدم.شی با جدیدت و توام با ارام رو صداش و به یقین اینبار بی وقفه

 اونی که می خواد سر به تنش نباشه تو نیستی یکی دیگه ست. میکنم باور_

تشکر  اب شده؛پر  مها چشمبرای جمع شدن شجاعتم.... بود کافی شانگار همین صداقت و باور

چیزی غیر از این از شخصیت مهرزاد ...داد نکشید دفاعی هم نکردزد...زخم ن زدم.بی اوایی لب 

 به یاد نداشتم.

 ...ش صحبت کنیدخوبا بهتره _

. گوش شنیدمداده سکوت کردم. صدا قدم هاش و بعد شلوغی سالن رو ن وبی حواس سری تک

 و قلبی که تپید.ه و دلی که زیرو رو شد دادمهام تیزه شده صدا خنده مردانه ای رو تشخیص 

 .متینجمعه میب_ 

 ...هرزادم_

و  جا خوردنش رو فهمیدم ...بدون پسوند و پیشوندی.بردن اسمش شتاب زده و بی قرار بود.

 دستی که رو گوشی گذاشت و صداهایی که خفه شد. فاصله گرفته بود.

 ...بله_ 

 اونجاست؟تینام _
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نفسم رو رها کردم از گفتن رازی که مطمئنم بهترین راز دار بود. سکوت کرد...تعجب کرده 

 م شوکه شده بود.نبود...شاید از فهمید

 ...میدونم که نرف_

کرد مهرزاد می تونست طرفدار من می میون اعترافم، راضیم  کردجدیدت و مالیمتی که خرجم 

 یشه به ریشه زندگیم بزنه.تندون تیز نکرده تا باشه قابل اعتماد ترین ادمی که د

 ...نه ریِادعوتش نکردم قرار ک_

 انه؟قشاع_

 یکم مکث و سکوت...

 ....مدمی ششی رو بهوگ_

. دلخور از حرفه شنیدمچند ثانیه بعدی که گوشی تو دستم سست شده بود الو با شک و تردیدی 

با نم چشم از بین لب هام خارج شد.  صدای هق  "ای عاشقانه"مهرزاد  سکوت کردم و  ،نیمه

 .بلندم جوابش شد هق

 ...مامان ؟دلبر حالش خوبه_؟حالت خوبه... ...چی شده_

تند تند می پرسید و من سکوت کرده اشک می ریختم از روزگاری که جلوم قد علم کرده نفس 

 می برید.

 بزنی...نصفه عمرم کردی.نمی خوای حرف _

قصه  هق و با هق زدحس ها دل مرده م رو پس  ،ا تمام قدرتم بهاقرار  ناارومی ها و بی

 .کردسرشب رو خالصه 
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 ...متاسفم_

 بیشتری پرسید. و دل نگرانی با شک ...جاخورد

 شده؟ طوریشکسی  اتفاقی افتاده ؟_

گوشی که عین من محکم پی  و شش دنگ حواسش بود ..سرش پاییندیدمش از پشت پنجره 

 هم پرسید. و باز ...گوشه ای ایستادبود گرفته با هردو دست

 فرنگیس...حالت خوبه؟_

 اگر می میمردی... _

 دستش چنگ موهاش شد و چشمی که کالفه روهم فشرد. نفس اسوده ش رو شنیدم.

 مطمئن باشم حالت خوبه یا واسه کسی اتفاقی نیوفتاده؟؟واسه همین زنگ زدی..._

   یک گرفتگی تلخی تو لحنم نشست. بی طاقت... کشید دوباره پردلم 

 .؟ت می شد من جواب دلبرو چی می دادمیکار اگر_

 ....تلخی و غمش رو نشنیده دیدمخندید بی رمق

 تو بگیری... نترس من هفتا جون دارم...ظاهرا همم قرارِ_

 ..لحنش مهربون تر شد..لبخندی بغض دار به شوخیش زدم. 

 ...ت دیگهعی...منم تا یک ساشدلبر بخواب تا اروم بق او تو اترب_

پشت به پنجره کرد. شک باال اورد.  به یکباره بوق ممتد ماشینی جمله اش رو برید و سرش رو

 ایستادم تا سایه سیاهی رو ببینه.

 .!نگو که از خونه زدی بیرونکجایی تو..._
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 حرف رو کشیدم به سمتی که پام رو اینجا کشونده بود.  هق هقم جان گرفت...راست و دروغ 

 تیکه سنگ روش گذاشتنک انگار ی_دستم روی قلبم مشت شد _قلبم میزنه... طوفان _  

شده...احساس می  سنگینی میکنه...سینه م می سوزه...سرم تیر می کشه...نمی دونم چه مرگم

..صداش .مچشا جلومیاد اون فیلم  مدام تصویرکنم دستام خونیه...ذهنم قفل کرده پر از حرفه...

 تو گشوم میپیچه.

  نفس کالفه اش را شنیدم...سعی کرد شمرده شمرده ارومم کنه.

 باهم حرف میزنیم...باشه.تا می رسونم  خودموسریع گرد خونه...هرجا هستی بر _ 

تپش قلبم رو تو دهنم حس ترس ها و نگرانی هام رو دوست داشتم جیغ بزنم...تمام 

م و التماس کسی رو می کردم ...دیونه شده بودندخور..عضالتم منقبض شده به هم پیچ ردممیک

   که خودش به بند کشیده بودم.

 کردم.رها خود خوری این مدت ذهنم رو با حرف ها بغض دارم  خسته و عاصی شده از

خیلی تا حاال حاللت نمیکنم......تا عمر دارم نمی بخشمت...ختیامیبطوفان تو عامل تمام بد_ 

 این حق من نیست واسه مردن تو اینطور عذاب بکشم.اذیتم کردی...ازارم دادی...

ماشین در حینی که حرف میزدم نامیزون با پشت دست زیر چشم هام دست کشیدم و به سمت 

 از تو خیابون قدم برداشتم.

 .خودمو نمی بخشیدمفتاد هیچ وقت است می او فاقیاما اگر ات_

وتاه و از شد...بی ریا کدست و دلم شل  شینه با خنده دلنشازم نداشت ک انتظار این حرف ها رو

 کرد.اهسته زمزمه  ته دل خندید.

 ؟قرصاتو خوردی..._
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 ه کهقرص ها دست نویس خودش عوارض از می کردگمان ...بازهم شدنقدم هام شکسته تر 

 چرت میگم.

اعتراضی بوق صدا از پشت سرم  شاید بهتر باور می کرد....دمزحرف دل  ،مسیررو بی راهه

  .غمگینی زدمشد. از پیاده رو بیرون زده بودم. لبخنده  بلندماشین ها 

ولی  مشتدوستت دا ...چقدر بهت بگم بیام اینجا و عمل کنه ااینکه قرص از خواستم قبل می_

 .شدم ازت متنفر

 پرسید.که با اهی  بودم شسکوت یکبار درگیر

 ؟یکردی رو هزیاد _

 ایستادم.دست هام رو تو جیب مانتوم فرو برده 

 ! رو کنترل کنهش حرف میزنه لبق  رو که با زبونی پیدا نمیشههیچ قرص و دوایی  طوفان _

_... 

 بهت اشتباهی دادن..._

 منظورت چیه؟_

 پرسید.عصبی  شغره کشیده با سکوت میکنم که داد

 ...فرنگیس_

تماس رو قطع کردم...اروم شده بودم...تپش و به قفسه سینه م  چنگ زده  گرفتمگوشی رو پایین 

صدا جیغ رو به دندون گرفته قدمی برداشتم که صدا فریاد اشنایی با  مقلبم کمتر شده بود...لب

  شد. همزمانی ترمز
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و با چشم فشردنی خط ها سیاهی که جلو چشم  م تدست هام رو روی گوش هام گذاشغریضی 

صدا نفس نفس ها مضطربش رو  .تیر وحشتناکی کشید ممیزدم سررو پس  بستهام نقش 

...گوش هام گرفت قاب محکم صورتم روو  برد...اسمم رو دور بازوم گره خوردو دستی که  شنیدم

رو  شتکون خوردن لب ها فقطدیدم...صدام در نمیومد  زشسنگین شده تصویر سیاه و تاری ا

لب های مهر با  قفل شده ت نگاهش می کردم و نمی شناختمش....ذهنم مات و مبهو...می دیدم

 گشتن...اشنایی تو صورتش می  رد دنبال شده

صورتم  به یکباره و کرداشنا و غریبی بود که هیچ تصویری ازش به یاد نداشتم...دست بلند 

..چشم هاش وحشت .گرفتو خیسی که از بینیم راه  شد صدا هق هقم بلند یکبارهبه  که سوخت

 کشیدم بغلم کنه که دستش رو پس زده عقب ست....میخواشدمو به سمتی کشیده  شدزده گرد 

 به سرعت کنار جدول خم شده عق زدم...صدا بهت زده مهرزاد و همهمه ای که اطرافم بلند و

دستی  .که چیزی به یاد نداشتم  فرو رفته بودمخال تو برای لحظه ایانگار  شد اذیتم می کرد.

ینبار روی شونه م نشست و دستمالی که مقابلم گرفته شد. سر بلند کردم تا تصویرش رو ببینم...ا

می ریخت...مردانه و بی صدا. جلو پام زانو زده بود...غم و می شناختمش...اشک واضح بود...

غرق  ایبه ثانیه که دستمال رو زیر بینیم گرفتم لب زدم چیزی نیست... ...واقعی بود یشسپدلوا

به ...چندبرگ دستمال و ضعفی تو جونم نشست خون شد. وحشت از خونی که می دیدم هق زدم

صدا ...گذاشتو اهسته زیر بینیم گرفت ازشون  کوتاهی طوفان با تشکرکه  شدسمتم گرفته 

که اطرافمون خلوت شد کمی  سعی بر پراکنده کردن جمعیت اطراف داشت. شدمهرزاد بلند 

همون لحظه راننده تاکسی با به اغوش کشیدن دلبری  .کنهان زیر بغلم رو گرفت تا بلندم طوف

 ومد.مییخت به سمتم که هوشیار شده اشک می ر

 خانم بچه ت هالک شد..._

 نا نداشتم بغلش کنم...دست ها می لرزید و بدنم منقبض شده سنگ شده بود.
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از  بی حواستا دلبر رو بگیره... زدبا تن صدا خش داری به مهرزاد تشر  نکردطوفان رهام 

...پیراهنش به ثانیه ای خیس کشیدمنفس عمیقی  و بردم تو کتش فرو رو سرم ،صورتم وضعیت

سمت ماشینش  .بهاما اون بی اهمیت اجازه عقب کشیدن نداد و راحت باشی زمزمه کرد. شد

در عوض قربون صدقه ها مهرزاد کوچه رو برداشته بود.  ؛...صدا دلبر قطع شده بودشدمکشیده 

مسافرتی که . پتو م کرد عقب درازو روی صندلی  کرد و با حرکتی بلندم  زددزدگیرش رو 

به گوشم می  داشت و روم کشید...صداها نامفهومبرعقب همیشه همراهش بود رو از صندوق 

 چیزی خیلی کم که جروبحث مهرزاد و طوفانصدا بازو بسته شدن درب ماشین و صدا رسید..

  بغض دار بلند شد.یکباره به متوجه می شدم...صدا طوفان بود که 

 سرم می ریختم. تو...چه خاکی چی؟ منو یادش نمیومداگر _

...دست روی شونه اش گذاشت و هق هق دلداریش می دادطوفان دوسه باری صدام زد...مهرزاد 

 ها مردانه ای که قبال ازش شنیده بودم. 

 تو فقط خودتو داری گول میزنی...طوفان چیزی تغییر نمیکرد_

 ؟شده اومده اینجا چرا زودتر بهم نگفتی پا_

نزاشت بیشتر از این بشنوم...صورت صدا ماما گفتن دلبر و صدای تو کشتی که تو گوشم بود...

و به خودم می  هام پر از خون بوددست  کردم...کسی به صورتم چنگ میزد. ای جمع کرده ناله

 رو اینبار تشخیص دادم.مهرزاد صدا  یدم.پیچ

 ازمایش بردیش؟ جواب تینا رو چی می دی؟ ؟حامله باشه چی _

 شرعا وقانونا مشخصه. شاون عقب خوابیده...نسبت اونی که باید بهش جواب پس بدم _

 رفتنت چی؟ اونم نباید به کسی جواب پس بدی؟_
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جونم  چون ناجی مرگ صدا ضعیف طوفان امانمی خوردم... رو تنم بود که تکون چند تنی هوزن

 کرد.و فلجم  گرفت رو

 غیر ممکن حامله بشه._
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بود. جلوی مبل زانو زده  هرچی بهش نگاه می کردم جوابم رو نمی داد...سرش با حاضر جوابی ها دلبر گرم

به این فکر می کردم چقدر  .همراهی می کرددست و پا شکسته شعر می خوند و که با ناز رو دخترش  بود و

از روزهایی که از این صحنه سر شوق میومدم گذشته... تکیه ام رو از درگاه گرفتم و اهسته باال سرشون 

یی گفت... چشم های معصوم ”ماما بیا“ایستادم...دلبر زودتر متوجه م شد که با ذوق کودکانش دستی زد و 

لب داشتم نه حس و حالی که بتونم بیشتر از این سرپا به  تیله ایش از بی حسیم می درخشید. نه لبخندی به

 بغ..ل...بغل.دست دراز کرد تا بغلش کنم....ناراحت شد و با اخم ظریفی  ناامیدانهش ایستم. چشم ها

 م...ن خسته ست دخترماما_

ی بر طوفان بود که با چرخوندن سرش و خیره شدن تو چشم هایی که هنوز از خواب زیاد پف و قرمز بود سع

 اروم کردن دلبر داشت. 

 بغلماما ماما..._

اب می شد. ژاکتم رو محکم تر دور خودم  مدل قند تو مهم با شنیدن اسم شناسنامه ای باید امیدوار بود هنوز

نیم  با بد قلگی چسبوندم. نگاه طوفان به لرز دست هام و تنی که تو این هوا نیاز به پوشندن نداشت بود. دلبر

روی مبل پایین بیاد و به پاهام اویز بشه...قبل از اینکه با سر فرود بیاد همزمان دست من و از  خیز شد تا

 "مامایی"و بغض دار  گرفت مژاکتاز گوشه ه طوفان به سمتش دراز شد. خودش هم ترسید که لب برچید

محکم دور گردنم  ناخواسته خم شدم و با به اغوش کشیدنش کنار طوفان نشستم. دلبر دست هاش روگفت.  

رو حس  مقفل کرد و سرش رو تو سینه م فرو برد...به آنی ساکت شد و صدا نفس کشیدنش و خیسی سینه 

اون هم  که کسی باشه دلتنگت شده باشه؟ ؛ خوشبختی همین بود! . .....دخترکش دلتنگ می بوسیدشمکرد

مگر که همه این ها کابوس بود؟  مگر نه یک موجود پاک و بی دفاعی که بی حوصلگیم ناراحتش کرده بود؟

 ؟مریض و توهمیم کرده بود طوری که زمان و مکانم رو نمی فهمیدم شنه اینکه پدر دختر

اشک هام راه گرفتن...من هم دلتنگش شده بودم. دلتنگ بو سیبش.  هناخوداگاه بغض به گلوم چنگ شد

    محکم و دلتنگ فشردمش. بلوز خرسیش پر کردم و بینیم رو تو گردنش فرو بردم.طر عنفسم رو از 
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 دور شونه هام نشست و نرم فشرد. بی اراده سر روی سینه ش گذاشتم.دستش  .نزدیک ترم شد طوفان

. خانواده سه نفری که یم. چقدر از دور خوشبخت به نظر می رسیدمرو می شنید شنفس ها کمی عصبی 

مامایی گفت و شروع به   که مختص من بود یمرهم و تکیه گاه هم شده بودن...دلبر خجالت زده با ناز

 می خواست تمام توجه م به اون باشه.ی کرد که تا چند دقیقه پیش برای طوفان می خوند. خوندن شعر

 وله...لل توثل مث_ا

بوسه ای به گونه م میزد. ناراحتیم رو حس کرده بود.  کلمه نامفهومدست روی گونه م گذاشت و با هر 

. بود که طوفان عصبی و نااروم شد را دلبر زیادی بهم وابسته شدهظاه منقبض شد.عضالت زیر سرم 

به رفتن و به این وابستگی فکر پوزخنده بغض داری زدم که غم و دردش رو فقط خودم می فهمیدم. اون 

 فقط ......و فقطتمام این بازی ها داشت برای دلیل قانع کننده ای می کرد اما ای کاش قبل از غیب شدنش

و تینا پشت پرده خبر از بی خبری می داد و  .حرف ها مهرزادم خداحافظی کنمکاجازه می داد با دختر کمی

...خوشحال از گرفتن دلبری هاش منرمش زد به گونه ای بوسه غروری که اجازه نمی داد از رفتنش بگه.

 د.کی که از نفس ها کوتاه سر شوقش بولصداش بلندتر شد و جواب بوسه م شد قلق

 ...هن چ جورشح فگا_

 داد. همراهش بغض دار زمزمه کردم. متفکر چشم هاش رو تابیصداش قطع شد و 

 نه شیر داره نه پستون..._

 کرد.یم همراه دلبر نامفهوم تکرار کرد و خنده ریزی از 

 گاوش رو ببرهندوستون..._

 . مخش دار طوفان رو شنید "خوبی؟"ما بین صدا دلبر 

 م کرده بودبخش ها چنان کرخت و سستم. ارامی کردچه تعبیری  و...بستگی داشت خوب رمدادن وسری تک

 .ی دلبر هر ناراحتی و بغضی فراموش می شدونبا شیرین زبم ولی نی داشتردوکه هنور میلی به خواب و سرگ
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 یک زن کردی بستو... _

 باید حرف بزنیم...فرنگیس._

و حرف دلش رو بزنه. با تکرار شعر  بودم  لب باز کنه فت. امیدوارفرنگیس رو مکث دار و با نفس خفه ای گ

 گفتم:

 میشنوم._

و  از خودم جدا کردمو ناگاه ...دلبرهمراه بود. یکباره چشم هام نصدام اینبار مرتعش شد...و ضعفی که با بست

به یکباره تیر  دست هام رو پس میزد... سرم جیغی کشید و با بدقلقکی...فشردممحکم شقیقه هام رو 

دلبررو از روی پاهام بلند  و شد نیم خیز به سرعت شد. طوفان مطلق کشید و چشم هام سیاهیوحشتناکی 

طوفان بلند شد و به کرد و روی مبل نشوند. صدا نق نق و جیغ ها دلبر چون پتک تو مغز خالیم زده می شد. 

 پاتند کرد.نه وخزسمت اشپ

نرم و کوچک ل گذاشتم...کم کم صدا دلبر قطع شد و دستی با چشم ها بسته سرم رو از پشت روی تشک مب

ن چشم های مشکی وبا او ده بود به سمت صورتم خم شچشم هام رو نیمه باز کردم. صورتم شد... نوازش

 کرد. ته نگاهم میو ش سریمخمل

 ال...ماما ال پیش پیش...._

ساعتی می شد به سیری به 48 دم.می اورد. خنده بی جونی کردم و و کف دستش رو بوسیادا طوفان را در 

متوجه بی حالیم شده بود که زیاد نزدیکم نمی شد یا با تذکر ها  مدتن یاغوش نکشیده بودمش...انگار ا

 طوفان کنار میومد.

 ماما رو اذیت نکنه دلبر._

عقب  ور مسر و می میل صورت جمع کردب...م گرفتلیوان شیری مقابل م.را نیمه باز نگه داشت چشم هام

 .  ش بودیم...طوفان به سمتم خم شد و لیوان را به لب هام نزدیک کرد. اخم عمیقی روی پیشونکشید

 جونی ام مونده  ؛تو حلقت یزهیچی نخوردی...فقط دارو میر دوروزه _
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 و چیزی زیر لب زمزمه کرد.نگرانم بود...نیش خند زدم و شکوه وار نگاهش کردم. پوفی کشید 

 به نرمی گفت:درحالی که کنارم می شست 

 چی تو اون مغزت می گذره که مستحق اینجور نگاه کردن پرنفرتتم. گوبهم ببخور تا باهم حرف بزنیم..._

پلک هام روی هم فشرده شد. یکی تو مغزم طبل میزد. هیچ وقت به این شدت سردرد نداشتم که  نفرت!

ار لب جبد می شد اما بالتشدی هومت از بوی شیر حالتنفهمم از چه نفرتی حرف میزنه و جوابی نداشته باشم. 

امیدوار بودم مثل گذشته تو لیوانم ارامبخش ریخته باشه تا  گرفتم.ش دست از و لیوان را مجمع کرد ور مها

دستش رو روی شونه م گذاشت که ناخواسته خودم رو جمع کردم و کنار  بعدش هیچ چیز رو به یاد نیارم.

 نفس عصبی کشید. کشیدم...باید حرف میزد. دستش مشت شد و

 م...یرگمیخوام واست وقت دکتر ب_

می خورد اما هیچ صدایی  م اومد. لب هایی که به همدکتر! همه چیز سفید بود. صدا جیغ و فریادها تو ذهن

نداشت. چشم ها اشک الود مادر تو ذهنم بود و فریادها پدر. دست هام بسته بود. سرم درد می کرد. جرعه ای 

اگر مریض شده باشم هیچ وقت  زد. به طرفش سرچرخوندم. مشیر خوردم. تصویرها گنگ بود. طوفان صدا

 نمی بخشیدمش...

 نه کمکمون کنه.میتو دکتر خوب...حتما همیریم پیش ی_

و باعث بشم عصبی اون شب فضحات  دوباره بعد از م. نمی خواستمبه پیشنهادش لبخنده سردی زد

 نمک نشناس نبودم که پرستاری ها این مدتش رو نبینم هنوزهم از ناراحتیش ناراحت می شدم. ..ش.ناراحتی

ه اجازه نمی داد ازش متنفر بشم و شاید با همین کاراش بد عادتم کرده بود ک...تمام وقت در اختیارم بود

 چهره منفوری تو ذهنم ازش بسازم.

. تصادفی که ه بودکه واقعا همه چیز از ذهنم پاک شد ودبلحظه ای  مکابوس و وحشت این چند ساعتهرچند 

هم گنگ بودم و با خوردن ارامبخش می خواستم همه  شد. هنوز ی خواست بشه و بازویی که چنگ دستمم

بازی طوفان حقیقت داشته باشه که وقتی چشم باز می از ته دل می خواستم اینبار  فراموش کنم...چیزی رو 

 !اما خود واقعیت بود... ؛کنم چیزی به یاد نداشته باشم
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 _شاید دکتر خودتم برگشته باشه...می تونی منو بهش معرفی کنی.

حتاط تر از قبل برخورد می کرد.  هر تغییر کرده بود پشت نگاهش ترسی پنهان بود. م همرفتارها طوفان 

 قش حقیقی بشه وترسیده بود از اینکه حُحتما صحبتی که می شد با شک می پرسید چیزی یادت میاد؟ 

دلبر به  زمانی کهزل میزد و  ای به گوشه ضطرب بود ساعت ها می شستم  برای همیشه چیزی یادم نیاد.

به جز ساعت هایی که بهش احتیاج  نرفته بود شروز می شد پیش مادروومد...درفت به حال می سمتش می

چیزهایی حالیش کرده بود که طوفان نمی خواست  اتو با اصو با گریه بشداشت... مادرش هم همون 

دلواپس بود. د عوارض داروها یا بازی خودش لحظه ای درکنارش باشه. اینبار برعکس هربار که مطمئن بو

اما گفتنش کافی بود تا گوشه ای به ذهنی که  ؛ک کرده بودنگرانی که بعد اون شب تو چشم هاش جا خش

 بیمار کرده بود فکر کنم.

 ...من دیوونه نیستم طوفان_

 رخش با لبخنده مطمئنی خیره شدم.به نیم

 اینو خودتم می دونی.... _

فت فقط تو مصرف ارامبخش زیاد روی می کردم...شاید معتاد شده بودم...همین که جلو تشنج هام رو می گر

هم جای کافی بود...لب گزیدم تا به یاد نیارم با چه فضاحتی گوشه خیابون جلو چشم مردم...باال اوردم...باز

 م. شکرش بود تشنج نکرد

 سکوتی بینمون ایجاد شد. چند دقیقه ای که با صدا دلبر گذشت طوفان به نقطه ای خیره شد و جدی گفت:

 تو منو نشناختی..خیلی ترسیدم.. اون شبولی نیستی... وونهتو دینه..._ 

 حرف هاش جز ناراحتی چیزی واسم نداشت....تلخ شدم لبخند

هیچ وقت اصراری به اون موقع ها ...یادچیزی یادم ن تا حاال خیلی شده از زمانی که زن تو شدم طوفان من_

 چی می ترسی؟..از فقط یه لحظه بود. حاالدکتر نداشتی...داروهامم با تجویز خودت عوض کردی...
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با مکث خجالت  می کشید؟ بابت کاری که گروهی اجراش کرده بودن؟  م دزدید.صورتش رنگ پریده تر چش

 و گرفتن نفسی زمزمه کرد.

 شاید باید هردو دکتر بریم._

 مباید بهش می گفتاین طوفان پشیمون و شرمنده رو...نگران بود...شایدهم ترسیده بود.  مباید باور می کرد

خودم هم می ترسم از چیزی که فقط باید یک شوخی پر از کابوس باشه...از چیزی که ذهنم کتمانش می 

 کرد.

زن اون دیدن  خط نیست حرف میزنی!چند ساعت می شنی با کسی که پشت ...یعی شدهتوهمات غیر طب_

 همه بدتر تو منو یادت نمیومد. ازپرستاری که هیچ خبری ازش نیست... !...عادی نیست نقاب دار تو خونه

 داختم.خنده داری زدم و ابرویی باال انپوزخنده 

 ؟...تندمترسو_

به اذیت به تالفی دوماه گذشته  سری مثبت تکون داد. اگر حال و حوصله ش رو داشتم قهقهه میزدم و

م...اما خودم هم دوقتم رو پای تلفن می گذرون همگفتم کنارت نشسته یا باز دادم...مثال می ادامه می کردنش

از اینکه نقشم رو باور کرده  می ترسیدم ؛مرو پایین فرستاد مپشت لب ها م...بغضاز این بازی خسته شده بود

  باشم.  

 م.دیگه تکرار نمیشه...بهت قول مید_

 طوفان سرش را به سمت سقف برد و پلکی روی هم فشرد.

 .بگیبهتر بریم دکتر...مشاوره....هرچی تو _

 داره... ثبتی مادرحاال یک  ناسنامه شو گرفتیشپای قولت بمون...برو با دخترت...فان...وط_

با  چشم هاشدر موردش سخت بود.  دست مشت شدش گذاشتم...صحبت کردن لب گزیدم و دست روی

  لغزید.مکثی از دستم روی چشم هام 
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 منو دیوونه کنیدیگه ...نمیخواد یخوشکه برو با هرکسی ...شکلیهفهمیدی زندگی با یکی شبیه دلدار چه _

 . ..منم زندگی خودمو میکنم...نقش بازی کنیم

دست ها دلبر که اروم با فر موهام درگیر بود رو گرفتم و درحینی که بوسه به انگشت های ماتم شد. 

 کوچیکش میزدم ادامه دادم.

 بدون تو و دخترم._

 از کنارش بلند شدم و با گذاشتن لیوان روی میز دلبر رو به اغوش کشیدم.

 تر بود تا بودم تا برای گرفتنش پافشاری می کردم اما سالمت عقلم مهم دلم می خواست مادر واقعی دلبر

 اینده به یاد بیارمش. حداقل در

 .مطوفان رو شنیدغمگین صدا که  عطر دلبر اشک هام راه گرفتنبا به مشام کشیدن  

 میتونی از اول...._

 دیره خیلی دیره طوفان..._

**** 
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 بخش یازدهم...

***** 

تیپ دل مرده ای ...از قصد مشکیشلوار مشکی با روسری ساتن  و ساده ترین لباس رو انتخاب کردم...مانتو

و من هم بزنم به کولی  بگیره یایرادتا منتظر بودم اما  ؛می گرفت رو بدتر حال خودم این رنگبودم.  زده

 شم هام رو بگیره.کبودی ها زیر چکه  یدر حد رژ و کرم ارایش هم..! .بشه بلکه از بردنم منصرف بازی

. با هر زبون چرب و مخفی کرده بود تا زیادی روی نکنمنداشتم.  از صبح داروهام رو  نرفتنبهانه ای برای 

ام. حتی پیش از خود، قبل از هر جواب مثبتی چندباری نرمی ازم خواسته بود همراهش به مهمونی مهرزاد بی

 ه بود. گفت خانواده شتلفنی صحبت کرده بود و از اومدن 

در کمال  فقط با یک برانداز ساده به چهره مم. ه بودپنج دقیقه بعد بی روح تر از همیشه مقابلش ایستاد

تعجب کرده بودم ای بیای...لبخندی زد و بوسه ای که پشت بندش زمزمه کرد ممنون که میخو تعجب

از تمام دروغ ها و نقش بازی این مهربونی یکباره ش برای منی که  .!شمشیرش رو یکدفعگی از رو بسته بود

ز خوابی که داشتم ا اقعا هم کنجکاو شده بودم هم وحشتناک بود...حاال واطالع داشتم ترس شها کردن

 .اینبار واسم دیده بود

مقابل درب ها بزرگ اهنی عمارت رسیدیم به هم پیچ خوردن دل و روده م رو حس کردم. هیچ خوشم وقتی 

حتی اگر  ؛بود پررنگنمیومد اون باغ مخوف رو تو شب ببینم. خاطره ای که از قبل داشتم  هنوز تو ذهنم 

 می کرد.دوچندان  رو پیش زمینه ای که داشتم دلشوره م فیلم بوده باشه

ز اینکه طوفان پارک کنیم...قبل ا ،شدیم کمی جلوتر از جایگاه ماشین وفان مجبورموقعیت مادر ط به خاطر

و حرکت بده دونفر از کارکنان خودشون رو رسوندن و کمکش کردن. طوفان ر چرلیوخودش به تنهایی 

راحت بود که مادرش رو اورده بود. حتی نپرسید قرار کجا ببرنش و احتیاج به چه مراقبت  از این بابت خیالش

 با اخم راز کرده. دلبر حاضر نبود از بغلم پایین بیاد حتی زمانی که طوفان دستش رو به سمتش دهایی دار
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به زحمت با چنگ شدن دست هاش دور  بود و بهانه می گرفت. وقت خوابش. ون طرف کردروش رو ا

تحمل وزن دلبر  .کرده بود م بی جون ترمبود از دست دادهوزنی که این مدت  گردنم از ماشین پیاده شدم.

به  از هم باز می شدن مم مهرها گردن و کمراحساس می کردم با هر قدشده بود. سخت و طاقت فرسا 

  ومد از خودم جداش کنم.میاما دلم ن خصوص تا مسیری سنگ فرش بود؛

که روشنایی زیادی به باغ  بین مسیر درخت ها نزدیک عمارت رو ریسه کشیده بودن  و شعله ها مصنوعی

و این زیبایی ارامش عمیقی تو وجودم سرازیر کرد. عمارت  نشستداده بود. ناخوداگاه لبخندی روی لبم 

به رخ پر غرور به رنگ خاکستری بود حاال زیر چراغ ها رنگی می درخشید و قدمتش رو  مخوف و قدیمی که

درخت  غبا و انتها هر چند این زیبایی و روشنایی فقط مختص قسمت بیرون عمارت بود و اواسط .می کشید

طوفان از وقفه ای که بین  به نظر می رسیدن. چون گذرگاه مرگ تاریک و مه الودها نفرین زده خاموش 

ایجاد شد ایستاد و حالت صورتم رو زیر روشنایی پرشکوه باغ دید زد. لبخنده عمیقی تو چهره به قدم هام 

و  و همش تو فکر بود راه یک کلمه ام حرف نزده بودو ساکت شده بود. بین مظلوم ظاهر ارومش نشست. 

 که اهمیتی در برابر هیجانم نداشت.حاال لبخند میزد 

 پیش روم برد.  دستش پشت کمرم من رو به سمت جالل شتندلبرو از دستم گرفت و با گذا

د مراسم بیرون بوی نم بارون و عطر شکوفه ها باغ مست کننده بود. این هوا خوش بهاری باعث شده بو

دایره ای چیده شده بودن و گلدون هایی که پر از یاس با روکش سفید میزو صندلی هایی که . برگزار بشه

 بود. 

از  و حاال  یذاشتقبال بین پچ پچ ها تینا و همتا شنیده بودم که مهرزاد حجتی تو مراسم هاش سنگ تموم م

  ه بود.شدحیرت زده نزدیک به طور رسمی 

بودن یبا تمامی افرادی که حضور داشتن می شناختم به جز همراه هایی که در کنارشون جا خوش کرده تقر

خانوادگی دور میزها قرار گرفتن. همراه شدن من در کنار طوفان این طور که  و از سنگینی جو مشخص بود

ارمان تقریبا من رو به سهام دارها  کردند.می خیلی عادی برخورد .نبود فکر می کردم زیاد تعجب برانگیز

 می شدم. محسوبواسطه پدر می شناختن و مهندس ها پروژه که زمانی همکارشون 
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به من  ورو به داخل عمارت برد تا تو یکی از اتاق ها بخوابونش...ازش خواستم تا اجازه این کاررطوفان دلبر 

انم ها شرکت محاصره م کردند و خیلی بده که با جیغ و داد نیلوفر تقریبا ناپدید شد. نیلوفر با دو سه نفر از خ

زود میز اختصاصی گرفتیم. با اینکه هیچ صمیمیتی بینمون نبود و این اخری ها سایه هم رو با تیر می زدیم 

 ماهه شرکت رو بگیرم.دودلم براشون تنگ شده بود و دوست داشتم ساعت ها بینشون باشم و گزارش این 

می دونستم که  یخودم رو با غرور بازهم فرنگیس شرکت مهرزاد کم کم حس وحال پژمرده م برگشته بود.

طوفان و دلبری نبودن که هرکسی که دراونجا حضور داشت باب حوال پرسی و جویا کارهام به سمتم میومد. 

 مدت ها خیلی زود زنی که با تلقین ها طوفان به واسطه اون ها دست وپام رو گم کنم یا وقتم رو بگیرند.

شادیم زمانی اوج گرفت که در طی زمان سپری  .شکست ششیشه ایمریض و گوشه گیر شده بود حصار 

. چشم چند پیشنهاد کاری داشتم اینکه از شرکت حجتی بیرون اومدم و مستقل کار می کنمشده به گمان 

و برای حضوری صحبت کردن طوفان رو دور دیده بودم که تقریبا به همه قول مشارکت می دادم و زمانی ر

و بین صحبت ها متوجه شده بودم که هنوز من ر این وعده وعیده ها درصورتی بود که از .مشخص می کردم

 که حافظه اش رو از دست داده می بینن. شخصی

یاد طوفان و دلبر افتادم. هرچی گشتم طوفان خانواده ها  نبا یکی شدمیزها شام بودن که تازه  درحال چیدن

رو بین جمع ندیدم. به دنبالش وارد عمارت شدم...از یکی از کارکنان داخل پرسیدم که باالفاصله گفت 

 ؛گرسنه م بودو به سفارش پدرش هر نیم ساعت بهش سر میزنن.  هدخترتون تو یکی از اتاق ها باال خوابید

به ناپدید شدنش  نسبت وبیحس خ .کاوم کرده بود که همه جارو بگردمطوفان کنج ناگهانی اما غیب شدن

ت رو به داشتم این جرئکه  وحشتیبا تمام  نه داخل عمارت نه بین جمعِم همین که مطمئن شد .منداشت

طوری بود که به سمت جایگاه ماشین ها رفتم. فضا تاریک باغ  .پا بزارممنطقه ها ممنوعه به خودم دادم تا 

صدا خش خش و صحبت . رو نگاه می کردماز شدت ترس مدام پشت سرم  هستن. انگار ارواح تو هوا معلق

تم که از تاجایی که دیدی به پنج نفری داشبین در خت ها سردر می اوردم  از و بیشترباعث تغییر مسیرم شد 

درکنار مرتضی  دورهم جمع شده بودن. موتوریو با روشنایی کم نور چراغ  اول مراسم ندیده بودمشون

گرفته بودن.  و طوفان و تینایی که مقابل هم گارد طلبکارانه ایستاده بود حالت مهرزاد دست به سینه به

اما نیازی هم به بود که مسکوت به درختی تکیه زده بود. دیدی به چهره ش نداشتم  زنی  مشخص پنج

یتش رو تشخیص بدم. از اینکه شاید قرار بود ودم تا هوارزیابیش نبود. لباس ها تنش رو به قدری دیده ب
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چیزی  توهمی جلوه بده قلبم فشرده شد. حضور زن نقاب دارجلوی جمع بازهم طعمعه ش بشم و من رو 

 .به این سمت باغ بیام هیچ وقت جرئت نمی کنم بودن مطمئنجز اینکه  نبود که توجیحی داشته باشه

م به ه تینا و تینا بودن. یضبش مرتطکه مخارانه گ م پرخاشه کرد اون بت میحص نبیشتر ار همه طوفا  

حاال خوشحال بودم این رنگ رو انتخاب کرده  سعی داست چیزی حالیش کنه. ومی شد سمتش براق 

بیشتر زومم روی زنی بود که پشتش به من بود و چهره  بودم...هرچند از این فاصله نمی شد چیزی شنید.

گ به موهاش کمی که بحثشون باال گرفت و طوفان مدام چن داشت. هزاران حس نفرت روبرام  مجهولش

. ازشون فاصله گرفتی حوصله با قدم ها کوتاه بمیزد و حالت دفاعیش مضطرب شده بود. زن نقاب دار 

 بانتونستم چهره اش رو تو تاریکی  مسیر پشت عمارت رو در پیش گرفته بود.پشت سرش حرکت کردم. 

گوشه ای بین درخت ها  . درکمال تعجب منتظر بودم تان گرفته بود از نیمرخش تشخیص بدمسری که پایی

از پشت سر گیر بندازمش و دستشون رو رو  ؛ طوری کهکار کنهمن رو ش باربین جمعیت مثل هر و از ایستهب

خیلی زود متوجه شدم پشت عمارت درب دیگه ای به بیرون  اما اون بی توجه راه خودش رو می رفت. کنم؛

رگشت لحظه ای ه صداش زدم...دقیق یادم نیست. هی یا هو...وقتی بقبل از اینکه از درب خارج بش داشت.

ردو خشکمون زد و از چیزی که دیدم یخ کردم. مستاصل و رنگ پریده سرچرخوند، دنبال راه فراری می ه

 چطور به سمتش هجوم بردم و به سرو صورتش کوبیدم. منفهمیداما  ؛گشت

  

  

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 دلبران بهارگل)بهاره گندمی(

      
 

Page 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

بهاره گندمی به قلم _ بهارگل)  دلبران 

B a h a r e g a n d o m i م           ا ر گ ا ت س ن ی ا      
 

Page 1 

 

 

 731دلبران

 

 جیغ خفه ای ازصورتش می کوبیدم. صدا و قبل از اینکه بخواد عکس العملی نشون بده با تمام نفرت به سر 

 این مدت اما با هر ضربه عذاب هایی که برد. دست هام بی حس بودن می و با گریه اسمم رو خودش دراورد

رحالی که به سختی نفس می د زبانه می کشیدن.از کینه و نفرت  من و سرتاپامی کشیدم جون می گرفت

 مغزم رو از این اعتماد و رو دستی که خورده بودم داغ  پا رو گلوم گذاشته بود و  خاطرات گذشته کشیدم

ده بودن...پنجه های جون گرفتم که برای خودم هم جای تعجب کرده بود. دست هام از اختیار خارج ش

گلوش فشرده شد. چشم هاش گشاد شد و با اخرین  ورنیمه جونم میاد د داشت این همه زور از کجا بدنِ

عتماد و ا باتوانش دست روی دستم گذاشت نمی دیدمش...فقط گذشته م و طوفانی جلو چشم هام بود که 

 داشته باشم بغض کرده گفتم: یشد و بدون اینکه اختیار عشک تو چشمهام جما د. زندگیم تبانی کرده بو

 ...دوستم بودی عوضی بهترین تو_

سخته وقتی ببینی بهترین و همدم ترین رفیق و یارت بشه اونی که از پشت خنجر میزنه...هیچ کس نمی 

جای من باشه وقتی هم بالینت محرم ترین کست با همدم دوران تنهایی هات نقشه  هم تونست یک لحظه

ج نفرت و درد شکسته شده او تومرگت رو کشیده باشن...دیوانگی من با زن نقاب دار کمتر از مرگ نبود. 

 نجیده بودم. رزنجر می کشیدم و 

 چرا باهام اینکارو کردین..._

رخی رو به سفیدی بود و مل می شد سفید شده بود و مردمک ها همتا از سپنجه هام از فشاری که متح

روی زمین پرت  شت کشیده شد و احساسی که همراهش برده شد.باال نمیومد. یکدفعه دستم از پ نفسی که
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از رعت دست هاش رو دور گلوش گذاشت سعی داشت نفس بکشه. مهرزاد به سو رها . همتا شوک زده مشد

 سرفه می کرد و نفس ها بلند می کشید.ال بیاد. با بهتر شونه اش گرفت و نیم خیزش کرد تا نفسش

زل زد. بی طاقت  مو با نفرت تو صورت چشم ها سرخ و ملتهبش رو باال کشیدمهرزاد  کمی که هوا رو گرفت؛

اب دهن جمع شده م رو پرت  دام جاری می شه از چشم که هایی کاش از نگاهش و کمکش به همتا با 

 :گفتم وکردم 

 ؟...چرا؟! کنید...م دیوونه  نمی خواستی نهمتو !؟با اونایی متکثاف تو_

هنوزهم باور نمی کردم  فریاد زدم. از روی دردی که روی قفسه سینه م سنگینی می کرد زانهجارام رو عچ

 کرده بود. مروبرو زندگیمکه من رو با حقیقت  دی دوم بو هپرد این  انچه پشت سر گذاشته بودم.

 د.فرت و سرخی چشم هاش کم نشده بورو با هق هق برد اما مهرزاد هیچی از ن همتا نالید و اسم

 ازتون شکایت میکنم..._

خودم بیام و مقاومتی کنم دست هاش شونه  هتا ب .به یکباره به طرفم هجوم اورد خشمگینی تحالبا  دمهرزا

...تو شوک حرکتش بودم که با گریه همتا و تالشش برای بلند شدمپرت ی به سمت با سیلیهام رو گرفت و 

زورم دربرابر قدرت مردانه ش کم  که حمله کردمکردنم به خودم اومدم. همتا رو پس زدم و به سمت مهرزاد 

مرگ باری تکونم ور به ط گرفت. رو و پازدن و مقابله ای توان هر دست  اورد و شونه هایی که با پنجه هاش

 تو ظلمات باغ پیچید.می داد و صداش به طرز خش داری 

 تا کی میخوای این بازی رو ادامه بدی... _

جیغ زده از فشاری که به روح و روانم وارد شده بود غرش گرفتم...من هم  ردستش رو پس زدم که محکمت

 کردم.

 ؟ا...همن یا شما_
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م ارو بدترین و ترسناک ترین حالتی بود که می تونستی از یک ادموقت چهره ش رو فراموش نمیکنم... هیچ

م می کرد و قلبم رو به دَرزُبه خوبی ا س چشم هاشپ کینه و انزجارو صبوری مثل مهرزاد تجسم کنی. 

 تالطم انداخته بود.

برابر  عقب جلو می شد و گیجی که در یسرم با هر تکون .دادمی م رو محکم تر فشرد و تکونم هاشونه 

م من هم اون به سیم ولم کنه...اما هد؛ ی کرخواهش م .مهرزاد می گفتبا عجز همتا   شوکم چیزی نبود.

 و گویا چیزی واسه زدن نقابی به چهره نداشتیم. اخر زده بودیم

 .؟منو یادت میاد.._

 و فریاد. سیلیش محکم تر طرف راست صورتم رو سوزوند... با تکرار ..."نه" ...جیغ زدم

 ؟...منو یادت میاد_

کم کم سیاهی ها جون گرفته بودن. چون مرده امید بسته به زندگی که  . دید دلم تار شد.روی زمین افتادم

شیده شدن ساعدم و فریادی که به چمن زیر دستم چنگ زدم اما با ک رداخرین تالشش رو برای حیاط میک

 پوست صورتم رو به گزگز انداخت پرده اخر رونمایی شد.

 منو یادت میاد...؟_

 نه..._

رحمانه سعی  بی... کردمناله  ..می دیدمش. رتا کپرده اش از پس ...صورتم سوخت.سوم بار یاربلندم کرد...ب

 و اکو، سرم گیج می شد...کم کم صداها و تصویر دوبارقدرت تر...جیغ زدم... ونم داد پرتک بده...ارم داشت از

جوری پرتش دستش اماده سیلی باال رفت...همتا دستش رو گرفت و نه ای گفت...التماس کرد.  دیده می شد.

ر نمی هیچ وقت فکزدم.  نیشخند بی اختیار در اون شرایط که همتا هم ناتوان تر از من روی زمین افتاد.کرد 

 تا این حد از وجود نفرت انگیزم زیاد کنم. رو کردم زور مهرزاد

 .مرتضی اونی که حتما باید یادت بیاد.....چی؟ طوفان
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صداش رو  بخندی که از بردن اسم مرتضی بود و نه بی جونی که زمزمه کردم.خنده م گرفت...در حد ل

 داشتم. 

 دروغ میگی..._

امید داشتم بقیه  فریادها از ته دلش ازدیگه هیچی مهم نبود.  گرفت.رو .بی حسم کرد. یقه م ..چهارمضربه 

سعی ه بودم. مقاومت می کردم. چشم هاش خیره شدتو رب ها ضسرم گیج شده و بی حس از ..سر برسن.

 کردم با لبخند لب هام رو تکون بدم.

 من چیزی یادم نمیاد._

 غگویی گفت.تردید داشت اما با دیدن لبخندی که هنوز گوشه لب هام بود. درولحظه ای تعجب کرد. 

پا خودش رو  و خودش اومد با پاک کردن گوشه لبش چهار دست ههمتا ب ؛دستش باال رفتهمین که 

چشم بسته  هز...نفهمیدم از برق نگاهش بود که ناخوداگاه از روی غری...مهرزاد دستش رو پایین اوردسوندر

 جیغ کشیدم:

 یادم میاد.. ...ه ارهار_

 مخودم هم هیچ وقت فکر نمی کردم این اعتراف رو کنم. همتا ناباورانه صداقه م شل شد...یدستش از دور 

می خواست حقیقت و حرفی که زدم بسنجه. چشم ها  ر بودم.زد. نه فرنگیس بلکه دلداری که ازش متنف

و رو به مهرزاد که هنوز تو  لرزونم رو باز کردم و با قطره اشکی که از حقیقتم بود لبخنده تلخی بهش زدم

پنهان شده بود رو  و رتی که مدت ها تو وجودم کاشته نفشوک بود و باور نداشت رو دستش گرفته باشه 

شت شده نگاهم رو دادم به دستش که روی هوا م از برزخ نگاهش کم نشده بود.برداشتم و تو نگاهم ریختم. 

 بود.

 تو و اون دوست بی غیرت اشغالتو....هموتو یادم میاد...یادم میاد... _ 

 کوبیده میشد.به درو دیوار س چون قف و قلبی که تو صدام بود و با ضجه ای که  کشیدمخودم رو عقب 

 نالیدم.
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 یادم میاد... ومن همتون_
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 174دلبران 

 

از بعد ..انگار ..و زنده م کرده بود. شریان ها خونیم رسیده بودشبیه شوک بود...یک الکتریسته ای که به همه 

روزی  دو !.گه فایده نداشتید کردنر انکا! ...مته چاه تاریک و پرحفره خشکی بیرون کشیده شد ازیازده سال 

بین رویا و کابوس هایی با خودی که نمی تونست انکارش کنه و درگیری که  ؛می شد با خودش درگیر بود

نفهمم دوروبرم چی به قدری خنگ و گیج نبودم که  !هسعی داشت با خوردن قرص فراموشش کن فقط که

یک نفر دیگه بود که  !....ههم باور نمی کردم این من بودم که اینقدر سریع اعتراف کرده باش می گذره...هنوز

 ! رده بوداز اعماق وجودم زبون باز ک

ابراز وجود  ؛...حق داشت خودی نشون بدهچیزی نبود بی هویتی یازده سال ار در برابرو انک منگی روز  این دو

 !کنه

 بی اهگ ها حاال دلیل افسردگی و تشنج ...رهایی که با سرکوبی وجود حقیقیم بود.کردماحساس سبکی می 

 !می فهمیدم با هر فشار عصبی م روگاه

حاال سیاه پوش فرنگیسی شدم که پشت باغ ...نها گذشته م شد لحظه اشک هام با شدت بیشتری سوگوار 

دفنش  رایدست ها غرق خونی رو دیده بود که ب قلبش خاک شد.متروکه ای به همون مظلومی و پاکی 

رو به اغوش خودم  !شکست می کرد و عاجزانه فریاد میزد تا حرفم رو پس بگیرماحساس  !اومده بودن

راه بچه ش رو نداشت...می ترسید از گم شدنی که دیگه  قصد رهاییکشیدم...چون مادری که با لج بازی 

نمی  ...خو گرفته داغدار معصومیت فرنگیسی بودم که به خون کشیده شده خاک شد منِ !برگشتی نداشت

 ! برد کم کم جون گرفته می کشت و میکه  باوریگذشتم از 

..! چیز شنیده ای مونده بودن و گویا چیز باور کردنی نشنیده بودن. مچند دقیقه ای ماتمهرزاد و همتا 

! دیگه از مرگ نمی ترسیدم...من دخترکم رو زنده به گور کرده کشتم! ..منی بود که سیاه پوشم کرده بودنبود.

 خیانت کردم.بهش 
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تلقین می کردم توهم زدم و  انهشدم. خوش بین ون تر میسرگرد؛ کردمن قضیه نگاه می هرجور که به ای

 یفکر هر ! جا بزنه... بی معرفتش گاری زده تا دیوونه جلوم بده یا من رو جای زنِشوخی که طوفان بنا ناساز

و شرمنده  اما اخرش با خاطرات گنگم حرفی جز سکوت نمونده بود ؛هنم می رسید قانع کننده بودکه به ذ

 فرنگیس خاک نشستم شدم.

پاش رو دراز کرده یکی دیگه ش رو زانو زد. چنگی بین مهرزاد با نفسی روی زمین فرود اومد و یک  

  .!نه انقدر خاکی.....پشت میزهیچ وقت این مدلی دور از پرستیژ ندیده بودمش. ..پریشون بود.موهاش زد.

  .ام خارج شده لب نیاز ب یکاه کوچ !ازده سال سنگ صبورم بودیگرفت که  نشونه ش قلبی روتیر

خشم جاش رو به غم و ناراحتی داده بود که برادرانه منتقل می کرد. دلسوزی که بارها تو نگاهش دیده بودم. 

 ...قرار نانوشته ای بود سکوت بینمون.خفه کردجلوی دهانش  یهمتا صدا هق هقش رو با گرفتن دست

  درست نبود چفت لب هام باز شد.چیزی فکر می کردم ن دقیقه ای که رست همود

 ؟...ی فهمیدیاز کِ_

مهرزاد زودتر از طوفانی فهمیده بود که بود واسم جالب  !گستاخ شده بود. ..حاال اختیار زبونم هم نداشتم

 !بودشده همیشه ادعا نزدیکیم رو داشت...شعارهایی که این چندماه به خوبی بهم تلقین 

 ؛می دونست حالتخودش رو مقصر ...!طوفان نگرانت بود...می گفت بعد تصادف قرصاتو داوطلبانه میخوری_

 ! انکار کنی وخواب تا چیزی رو با خوردن دارو شوکی که بهت وارد شد ترسیدیاز اما من حدس میزدم 

حالت  !از وخیم بودن شرایط روحیم می گفتف هایی که ادا می کرد وو قابل شمارش بودن حر ارام لحن

 !ر شده بودهشیاحتی اگر خو سرکشم  ؛من رو می ترسوند...چهره ش طوری بود که قبال ازش ندیده بودم

ی فهمیدم چه عقب کشیدم. هنوزهم دیوار دفاعیم رو داشتم و م پرخاشگرانه ناخوداگاه .همتا بهم نزدیک شد

ساییده و چونه م خودکار خدایا دستم می لرزیدهام کشیدم.  کردم و دستی زیر پلکاخم  اوردن!بالیی سرم 

ز قلبی اوج می لحنم بود که هیچ تغییری نداشت و ا فقط از این هم ضعف در برابر خودم متنفر بودم. می شد.

 رفت.اثرات برادهاش نفسم رو می گ بود و شده ه هزارتکهگرفت ک
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 ...جزچیزهایی که کابوسم شده...تصویرا گنگی که...نمیاد من هنوزهم چیزی یادم_

لتماس کردم واسه لکه ای که رو ا...حرفم رو پرخواهش بریدم ،اهسته با سوزشی که سرم رو داغ می کرد 

 حک شده بود. خاطراتم

 ؟شماها بهم تلقین کردین... بازم فقط میخوام بدونم_

با دست و پا زدن  خورد که حالم از خودم به هم و سری به طرفین تکون دادم... ی قورت دادمبغضم رو با اه

انکارهایی که داشتم و جدالی  ؛درگیرهام شروع شده بود ؛پس میزدمافکارم رو قصد انکار وجودش رو داشت. 

 ی کردم. که با ذهنم م

و تو رم افکابینی بهش گفت. از فشار زیاد مینتیجه کارتو مهرزاد متاثر نیم نگاهی به همتا کرد و چیزی شبیه 

 حس می کردم. هرلحظه رو مغزمو متالشی شدن  یی که خورده بودم سرگیجه داشتمگوشی ها

 سعی کن یادت بیاد چیزایی که یازده سال نذاشتن با خود واقعیت کنار بیای._

  ..چطور می تونستم؟ی گونه م چکید.پلکی زدم و قطره اشکی رو

 از فرصتاش استفاده کرده...حاال نوبته توئه...طوفان به اندازه کافی  _

 با همون غمی که تو دلم سنگینی می کرد با بغضی که راه رهایی واسم نداشته بود گفتم:

 ؟کی م و چی شد میفهممگیجم...نبازیم دادین...،هموهُفکر می کنم همش تَ...به خودم شک دارممن هنوز _

و ازش حرفی نزنم.  به قدری همه چیز دور به نظر می رسید که مدت ها می تونستم خودم رو به خواب بزنم

 !که دیگه ترسی از تو گوشی هاش نداشت هوشیاری ؛رو فهمیددردم 

  !طوفان همیشه از تو می گفت از اینکه چقدر عاشقانه همدیگرو دوست دارید_

 رو فهمیدم.گوشه لبم شکل گرفت ثانیه ای به صورتم خیره شد. خودم هم دلیل پوزخندی که ناخوداگاه  چند

  باید به یاد می اوردم!شاید رابطه عاشقانمون اولین چیزی بود که 
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 یبه عشقش م دنیبا ذوق و شوق از رس که قمیرف نیدونستم واسه بهتر ی...نمدعوتم کرد طوفانوقتی -

  ...میومدمروز عقدش  دیبا یخواستم بزنم...هزارتا مشغله داشتم ول یبخرم...شرکتمو تازه م یگفت چ

  نه...! می دونستم از چی حرف میز ...چیز عجیبی نبود چشم هام بی روح تر به صورتش زل زد.

 !بخره شرمنده نشه... یزیعشقش چ ،واس عروسش خوادی...گفتم دستش تنگه مدمیدو تا سکه خر_

وقتی عروس سرد و بی روحشو دیدم تازه معنی دلهره ای که همیشه تو نگاهش بود رو درک کردم...تو 

 !خواستم تا چیزی ثبت نشه بهت فرصت بده... شاز بهش گفتم...موندنی نبودی...

 گفتم: داختتلخی و با خنده ای که هردو رو لحظه ای به وحشت ان به سری تکون دادم

 !هم خودشو بدبخت کرد هم منو...نداد..._

_... 

 وضعیت منو میبینید؟_

_... 

 از خودم می ترسم...نقشش همین بود...نه؟ حتی خودمو نمیشناسم؟_

ازم گرفت هنوز ردش می  .بله ای که با بغض خفه  شده ایر نامفهوم..یادم میومد...هرچقدر گنگ هرچقد

 حتی توخاطره ها  تلخی بعضی از ؛بودکردم هم  می گر کشش و عالقه ای که االن احساسحتی ا سوخت.

مادر برای ذره ای لبخنده  ها ریزها رنگی روی سرم. ویشگون شت. نقل دادست از سرت برنمی هم  قبر

شب خاک  در اون..من ها دونفره بی روح.که تبریک هاش مال من نبود. عکس پدری ته دل.  خشکیده از

 شدم.

 !نمی بخشمش..._

ی برادرانه می داد شوکه شد و با لبخنده محوی که بو ؛بازهم از جمله ای که ناخوداگاه سرهم بندی شد

 گفت:
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 !...کم کم همه چیز یادت میاد_ 

اول همه این  نفرهخته بود کنار نیومده بودم که فرنگیسی که طوفان ازم سادفن من هنوز با ! نمی خواستم...

می دونستم شبیه بمب  بود.نمونده ها رو به بازی راه بدم...امادگی ادمی رو نداشتم که چیزی ازش تو وجودم 

 از من نه از...اخر خط بودم......هیچ کاری ازم بعید نبود...بودم که به شمارش معکوس رسیدهخاموشی 

م بلند شد. سر دردم کم کم نگران کننده شده بود. همتا قصد بلند شدن و گرفتن دست هچشم روی هم فشرد

 که با لمس پوست دستم خودش شوکه شده عقب کشید.ایستادم یخ زده ای رده م چون اینباررو داشت که 

 دست هات سرده...فشارت افتاده!_

 رو به هردو از واهمه ای که هنوز باهش کنار نیومده بودم گفتم:ای نکردم. توجه 

 نمی خوام طوفان بفهمه..._

 کی؟ تا_

 خودمو پیدا کنم!تا وقتی _

 اخم کرد....مهرزاد مقابلم ایستاد...جدی شده بود

 .همه چیزو بهت میگم چی رو میخوای پیدا کنی؟ من_

 هاش زل زدم...بیشتر نگران زندگی از هم پاشیده دوستش بود...نه من!چشم تو

 یا عذابا طوفانو؟...حتی کارا خانوادمو_

 پنهان نکن...بزار باهم حلش کنید.ازش و چیزی حاال که به خودش اومده _

دوباره تمام حس ها بد این مدت سراغم اومد...داغ کردم از دیوار بی پناه فرنگیسی که بازیش داده بودن.  

...حرفی برای دلدار مرده و می دونستم چی می خوامیست کار نهمین االن هم مطمئن بودم حل کردنی در 

موجودی که با مهربونی و ارامشش می ؛ فرنگیسی بودم که حقش این نبوداما دلواپس  ؛وجودیم نداشتم

 ..سرد شدم و نگاهم رو مستقیم بهش دوختم..و وارد زندگیش شده بود هبخواست به زندگیش بچس
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..نباید بفهمه !اگر بفهمم چیزی گفتین طوری از زندگیش محو میشم که تا صد سال دیگه م پیدام نکنه _

 من چیزی یادم اومده.

و سرم رو با اخمی  باال بردمخواست حرفی بزنه که دستم رو به نشانه سکوت  .شد همتا چشم هاش درشت

 پایین گرفتم.

 خودم به وقتش بهش میگم._

 سفممتا_

گیج و  ند کردمدقیقه سکوت انتظار شنیدن هرچیزی رو داشتم به جز مالیمت مهرزاد. سرم رو بل بعد چند

 گونه م اشاره کرد.. به نگاهش کردم

 ..گفتم بهترین موقعیته تا امتحانت کنم.دنبال همتا اومدی. دیدم..شوک بیرون میاوردت.یکی باید از  _

ن دادم...به این شوک نیاز وتکسری  دروغ نمی دیدم. شک و نگاهم می کردن. هیچ ردی ازهردو با اطمینان 

 ..رو پاک کرد و مهرزاد. همتا اشک هاش  م و چیزی ازش به دل نگرفته بودم.داشت

 !حاال خودتو مخفی می کردی نبود حاال اگر از ترست _

ش موافق بودم...مخفی شدنم خالصه شده بود تو خواب و قرص ها ارامبخشی که می ها با قسمتی از حرف

کسی سر می رسید و مارو در این وضعیت می دید مسلما به به موقع ..اگر خواستم همه چیز رو فراموش کنم.

  م.زی می زدمظلوم با

 این چندماهتون بهم مدیونید.رو قولت حساب میکنم به جبران اذیتا _

و از چیزی  ...می سوخت. بی قرار بودمه شدبه قفسه سینه م فشرد یکباره دستمشرمنده لب گزید. به همتا 

به سمت درب باریک باغ  .اینجا کارساز نیست ن وجود می دونستم موندنمبا ای که در انتظارم بود می ترسیدم

 پاهام رو کشیدم...به یکباره مهرزاد دستم رو گرفت.

 ؟کجا...._
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 فقط حرکتی به لب هام دادم.برنگشتنم تا نگاهش کنم...

 ودت یه جوری از رفتنم بهش بگو..باید برم...خ_

 مدنبال کل عمارت رو و مطمئن بودم بود با اینکه همین االن هم دیر شده نگرانی طوفان اصال مهم نبود دل

خواستم از این خراب شده که مغزم رو  اخرین چیزی بود که بهش فکر می کردم فقط می ولی می گرده

حتی اگر قرار بود تو خیابون  !فرار...هم شاید  احتیاج به تنهایی و قدم زدن داشتم ماساژ می داد بیرون بیام.

متوجه حال خرابم شد که دستم رو اهسته و با تردید ول  رو نداشتم.با طوفان تحمل رویارویی  حالم بد بشه

 درب رو باز کردم تازه هوا به مغزم رسید. وقتی  کرد.
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 175دلبران

 

انگار حس از پاهام رفته بود. نمی تونستم درست قدم بردارم و تلوتلوخوران سرپایین خیابون رو 

وزنم صد تنی می شد که  نمی تونستم تند مسیری رو طی کنم و از .ضعف داشتم اما گرفتم..

ه سال دهوایی که لحظه هام رو گرفته بود دور تر بشم. ضفعی تو جونم نشسته بود که قد یاز

برای  متیر کشیدن ها سرم داشت بیشتر می شد. در حال بال بال زدن بود سنگینی می کرد.

تق کفش ها تو سکوت تاریک و بی رهگذره خیابون صدا تق بود.  گرفتهلحظه هام رو نفسی که 

ناگزیر مته به گذشته هام می کشید. تنها چیزی که ازم باقی مونده بود شاید ملودی همین کفش 

رای چیزی بودم بکروکور شده  . اینبار بغضم ترکید.مهایی بود که به انتخاب فرنگیس خریده بود

صدای زنی بود  و یک لحظه م از ذهنم پاک نمی شد. بودساخته ام رو که سمج تر از من گذشته 

 که جیغ می کشید.

 "من کشتمش_"

تلخی  ببینم همه این ها کابوس بوده یک کابوس و کنم چشم باز بیک ش از اینکهمی ترسم  

دق می کنم. اولین قطره اشک پوست یخ زده گونه م رو سوزوند.  "خودم شدم"که از دلشوره 

حس  عذابش غرقم می کرد. که چندسال هم می گذشت میازده سال لکه ای افتاده بود رو دامن

. چشم هام می داد دارم تموم میشم. دست هام بوی خونهر لحظه  نمی کردم با پررنگ شد

گذشته جوجانه مغزم بی انکه کنترلی  روش داشته باشم رونمایی می کرد از سیاهی می رفت ل

  .که تا دیروز یک حجم خالی بود ای
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بازوهام دورم پیچیده شد. احساس سرما می کردم. می ترسیدم از تک تک اون لحظه ها می 

. تو مغزم چون ناقوس کلیسا وقت دعا می پیچیدو  نش پررنگ تر می شدوترسیدم. صدا کم ج

   این همه سال. ی به بزرگیباید دست به دعا می شدم برای دروغ

 ”بعد از چند سال خیالم راحت شده مال خودم شدی!"

 چشم هاش یازده سال پیش بی دفاع بود.اما چقدر  نمی خواستم بشنوم

 گذشته روی گونه اب شدم پیدا می کنن. لحظه های تنهایی اشک چشم هام راهشون رو برای

 این من بودم که تو گوشم می خوند. 

 "به قدری عاشقت هستم که نذارم کبودی حس کنی...فقط دل به دلم بده""

..تو ماشینی که قرض گرفته بود و چیزی از خودش .قول گرفتدل به دلش بدم؟ مقابل خونمون 

بود...با خنده ها از ته دلی  صورتش تو ذهنم جوون ترجز قلبی که کبودهام رو می برد.  ؛نداشت

 که نگاه نگران و نامطمئنش رو می پوشوند. 

بی اراده پاهای بی جونم به سمت ماشین بی سرنشین پارک شده گوشه خیابون کشیده شد. 

که فراموش  این من بودم ....ناباورانه و زیر لب زمزمه می کردم.مقابل شیشه دودیش ایستادم.

همه چیز واقعی بود. یاد  ...نشستلرز ریزی به تنم  .کشیدم روی صورت نم دارمه ب دستی !؟مشد

. زیر لب از گرامافون خونمون پخش می شد پدر، افتادم که وقت ها بی کاری فرهاداهنگ 

 خوندم و تکرار می کردم. 

 :پرسم از خودم با لبی خسته می بینم صورتمو تو آینه، می"

 "خواد؟ کیه؟ از من چی میاین غریبه 

 من غریبه ای بودم که با خودش بیگانه بود. وصف حال من بود. دستی به صورتم می برم.



 
 

 دلبران  بهارگل)بهاره گندمی(

چشم های که سیاهیش غباری از خاطرات مرده ای بود. سفیدی پوستی که دل رو میزد...سفید  

 خاطره ای که سال هاست خاک گرفته بود. برفی که تو گوشم مرور می شد.

 ذارم، یه لحظه رو هم می موچشا بینم، شه هر چی می باورم نمی"

 "!م ورش دارمتونم از صورت می گم که این صورتکه، به خودم می

 قصه شده بود تو لحظه هایی که سیاهیش  چشم رو میزد. ،خاطراتی که ماتم زدهِ ،صورتک

رهگذری نبود تا چهره دختری رو ببینه که صورتش خط خطی می خواست واسه فرار از 

. !؟م. این من بود!خاطراتش. سکوتی که تو مغزم اواز می خوند غریبه شدی با صورتک ماتم زده

 لحظه هایی رو باال می اورد که حقیقت بود.  ؛؛ معده م می سوختسرم تیر می کشید

 نوجوونی بچه ترسیده بودم. یک دختر ضجه هایی که می کشیدم.از بود صداها تو مغزم فریادی  

  .مادرش شده بودوپناه پدر ؛دست هاش بوی خون می داد که می دیدم

 "نزارید منو ببرن ... کمکم کنید.... می ترسم... کمکم کنید..نمی خوام بمیرم"

بود. صدای  یخونترسیده بودم. وحشت کرده بودم. بچه بودم. مگر چقدر سنم بود که دست هام 

ناله و نفرین ها مادر. پدری که با سرافکندگی نگاهم می کرد. سفیدی اطرافم. پرستارهایی که با 

به تخت  ت هام بسته بودمهربونی به سمتم خم شده بودن. سرم می سوخت. فریاد میزدم. دس

 فنرش تو گوشم بود. جیرجیرصدا  هنوزفلزی سفیدی که 

 بود.تازه ردش هم ؛ هنوز م می سوختهسمت پیشونیم کشیده شد. هنوز به لرزونم دست

شاید می . ؛و قرص هایی که تجویز می شد دستم داد پدر بهچمدونی که م...فریادهایی که میزد

   من مرده بودم. شاید هم تو خواب بودم. .!فراموش کردم...یازده سال خواستم فراموش کنم.

 ها، رنگ غربت تو تموم لحظه ها، جای پاهای تموم قصه"

 "!حاال امروز چی ازت مونده به جا ،تا بدونی تتمونده روی صور
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 "با همین دستامن طوفان کشتم..."

صدا ماشین پلیس تو کوچه پیچید. مغزم اژیر کشید. دیده چشم هام از وحشت گشاد شده بود. 

تم تا دستی به لبه ماشین گرفدردی تو کل بدنم نشست. زانوهام سست شد. واضحی نداشتم. 

 روی زمین زانو به بغل نشستم. کم کم با صداهایی که بلند تر می شد نیوفتم.

که اسمم رو می برد. بوی خون  پدرو مادریدرد داشتم. صدا فریاد ...سوختپیشونیم  یادم میومد

م صداش ارامش . !بعد از اون دیگه چیزی یادم نموند ون که به مشامم رسیدبود با بوی نم بار

  . ..خواهشی که کرده بودشد.

  "تو فقط بخواه می شه..."

   !نزاشتن ..خواستم نشد.

قرصت ارامبخش بود...باید یاد بگیری قبل از خوردن هرچیزی سوال " "بخور خوب میشی"

 "کنی

...سوختم. چه تفسیری می تونستم برای نگاه ها عاشقانه غمگینش "الله"مات زمزمه کردم  

 خنجرم بود؟ ؟داشته باشم

  "هکنه؟ می دونی این همه سال کجا بود من مادریبچه این هرزه رو اوردی واسه "

تو گوشم بود با ابرویی که  هنوز یی کهشکسته شده بود. عربده هاسال  بیشتر از یازده اون هم

 ..مقابلش ایستادم....صدا اروم فرنگیس بود...به سیم اخر زده بود.من هم فریاد زدمرده بود. ازم ب

از اینکه هربار به یک چیزی  ...از گذشته کثیف و تیرت خسته شدم ماز من خسته شدی من اگر"

تو منواینجا اوردی تا یاد اون زنیکه " "متهم بشم و به جای اون زن هرجاییت خجالت بکشم

 "...حق نداریمنو دلدار ببینی حق نداری "من اون زن اشغالت نیستم "بیوفتی؟
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صدا حالم از خودم به هم می خورد. و به زبون اورده بودم. از خودم شنیدم که  مه حرف هاییه

روی  همزمان قطره اشک چند شکستن خودم رو بشنوم... یبه قدری بلند بود که صداخاطراتم 

  .؟!این من بودم ..م سر می خوره.گونه 

میخوام برای یکبارهم شده  ""مشاگر یک روز بفهمم زنده ست با دستا خودم تا لبه مرگ میبر"

 "مال من باشی، حتی اگر خودخواهانه باشه

این همه سال تو تنگا نبودم  تا لبه مرگ بارها رفتم!م...وی مچم خیره شدبه رد بخیه کم رنگ ر

محدودیت و حساسیت هایی که االن  ه ای باشه که شبیه یک کابوس بود.که دلیلش گذشت

  .!کم از مردن نداشت درکشون می کردم

من خاکبرسر میخوام با هرجون کندنی تو این شهر بمونم. تا حاال پرسیدی از خودت چرا؟ چرا "

نمیخوام دوباره  "" منی که شاگرد الف دانشگاهم باید لنگ پایان نامه باشم؟ چرا کشش می دم؟

... من خاکبرسر واسه دوستام کار میکنم تا زیر دین کسی واسم به پا بزاره کجا میرم با کی میام

شماها نباشم. تا حاال شده بپرسی چرا بیرونم نکردن؟ االن اومدی اینجا چی رو بهم بگی که کج 

 "نرم؟

باید یکی به دادم می رسید به داد ادمی که بد باخته بود تو خودی که وجود نداشت. احتیاج 

داشتم به عشقی که هیچ سهمی ازش نداشتم؛ جز فرنگیسی که هیچی ازش نمونده بود. دلم 

 ردن بود. سهمش سال ها مبود که مرده بود.  روزهاییتنگ بود. تنگ صورتکی که سهمش 

همه چیز به مرور روشن  مرور می شد بی کم وکاست.تصویرها گنگ توذهنم واضح می شد.  

 می شد.

 "بهت قول میدم هیچ وقت از بله ای که گفتی پشیمون نشی...حاال بخند"

 خون باال اوردم. از خنده هام
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زنت  ".تو ی اشغالی که زن خودتم فراری دادی رفته با کس دیگه...میخوای منو دیوونه کنی"

  "حق داشت بکشتت از بس چندشی، عوضی

تو خودم جمع  جیغ کشیدم. به شونه ش می کوبیدم. چرا هیچ وقت درد نگاهش رو نفهمیدم.

 شدم.

دستی  پریدهصدا بوق موتوری که از کنارم می گذره صدا جیغی رو تو سرم اکو می کنه...از جا 

تو  صدا اشنایی که سال هام رو بارانی کرده بود ...شکستم بی بهانه...دوبارهگذاشتمروی قلبم 

 و ماتم میکنه. گوشم میپیچه

 "حسین...یا "مبارکت باشه طوفان...باالخره به عشقت رسیدی...! "

..هیچ نگاه مرتضی همیشه پر از نفرت بود صدا فریادی بود که اسمش رو برده بود...یا حسین. 

بودن تو خاطراتی که زمانی  خنده ها تینا با جوون هایی که کورس گذاشته ؟وقت نفهمیدم چرا!

 !به نظر می رسید توهم

 "!قرصاش......"؟قرصاتو خوردی"توروخدا تینا االن به کشتنمون می دی... "

. مبود که جوونی نکرده بود زمانیمی ترسیدم...از سرعت باال از ویراژها بی پایانی که مختص 

رویایی بود که تو مغزم خاموش شده بود. تنم می لرزید با هر  ... مهیچ وقت دلیلش رو نفهمید

 فرنگیس رو همیشه ترس و نازک دل می دیدم. و فریادی... صدا جیغ و داد

تب شب هایی رو داشت که تو بی خبری مرده بودن. تلوتلو  از ماشین گرفته بلند شدم...گونه هام

دلش رو  سوز حاال می تونستم هزار تیکه شدن.می خوردم رو به جلو، اینده ای که تو گذشته 

 بشنوم.

  "؟زنت چیکار کرده کارا اونو به حساب من میزاری" 
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بی رحمانه تو گلوم جا خوش بغض سفت و سنگینی که  اشک می سوخت. شدت چشم هام از

 می رو بود دیروزم  با هر مصیبتی. می دیدمتار شرمندگی و خاموشی نگاهش رو  کرده بود. 

 .شکافتم

اما االن از این می ترسم تو به " .هیچی یادم نمیاد از دیشب...هیچی " "ما چیکار کردیم؟" _

 ....یاد زنت تو بی خبری با من

 ...هیس_

پر  می سوختم بود.نسیان و فراموشی  از هر طرفکه  لحظه های ناب و مجهولیاز  باور کردم

  زمزمه کردم.سوز 

خودت کنی؟ من  جنونِمدیوونه ای که می خواستی ؟ این بازی بود اجم سهم من کحر بی"_ 

 "تو دیوانه بود. ندیده بی تو مجنونی بودم که دیوانهِ

من صاحب شبه ها سردی بودم که تو حسرت دست هایی بود که رد فراموشی روی تنم به 

دلدار...اشک های که "بود که تو گوشم زمزمه می کرد  جنون عاشقانه ای! یادگار گذاشته بود

که با هر بوسه دلدار از ته دل و بغض  ایگذشته  تو خیس کرد.تو خواب و بیداری صورتم رو 

 .گفت یم یدار

 "م؟یوقت به اندازه االن دوستت نداشتم...چرا کشت چیه یتو زندگ" _

سهم من از عشقش شد خودی که فراموش شده بود. دلتنگش بودم دلتنگ خودی که چند 

   زمستان گذشته نبود تا هوا بهاری شدن داشته باشه.

اینجا رو واسه تو درست  ...که بگذره برای من دیرهامشب موقعیت مناسبی نبود اماهر دقیقه "

 "...کردم تا
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 "میکنی... جبا من ازدوا"

. دلم از خاطره ای می سوخت که تا منفسم تو سینه حبس شد. زیرچشم ها پر ابم دست کشید

خوابی بود که همه ش  تک نگینی که تو انگشتم بود. حلقهصبح خوابش رو می دیدم. خواب 

 ایت خانواده م و شرمندگی پدری که پدری کرده بود.رض واسم دیده بود.

حتی اگر مخالفم بود بازم رضایت  " "تو ببخش بابا... یول رهیازدواج سر بگ نیخواستم ا ینم"

 "می داد

به هم می  داغمون نفس هایچتری شده بود که که روی سرمون گرفته بود کتی  زیر بارون

 چقدر صداش اروم بود.خورد. 

 "ازت ممنونم با این دودو زدن چشماتو تردیدات بازم پشتم دراومدی"

 خندیدم.

 "...دیوونه یکی میبینه"

 یدل شیبود رو آت یآب ..هیچ عشقی ازش ندیده بودمکه م نگاه می کردم یبه زندگ ی ا از دریچه

خدارو بردم. کجا بود تو  جیغ کشیدم و اسم !فقط من رو برای گذشته می خواست. .که مرده بود

 قصه زندگی من. 

 "تا حاال بهت گفتم چقدر دوستت دارم؟ "_

.  مدستم رو دور گردنش انداخت جنونی که عاشقانه بود. صداکوبش قلبم رو می شنیدم.

که  ییها بل واتیش زد ور پوستم شهای گرم صورتم زمزمه کرد و نفس یرو

..طعم واقعیت می اما اولین بار بود عشقش رو چشیدم ؛اولین بوسه مون نبود کردن. سلم همو

  خواب لمس شدن و چیزی به یاد نداشتن. درنه  داد...طعم رهایی از گذشته.
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 خندیدم...غمگین و پردرد.

 مردم رو بیشتر ازداغی تنم دوست داشت!...عاشق غریبه ای شده بودم که زنده به گورم کرده بود

ت. سوت و کوری که مختص باال نشین هایی بود توانم بریده بود. سرپایینی خیابون تمومی نداش

برای مرور یازده سال  نبود نه مثل منی که زمان می خواست دیشبشون که دغدغه شون بدخوابی

 کمی گذشته و نزدیک تر شدم. خواب مرگ.

و  رم میزاشت. نفرتش رو می دیدم. حس سیاهیاول اشناییمون اذیتم می کرد. سربه س روزها

پایین می  یکه از موج چشم هاش می گرفتم. برخوردها زننده ای که در حد زن روسپ دلهره ای

دختر دمه دستی که هیچ وقت نمی عزیزم و جانم هایی که تا مغز استخوون می سوزوند. اوردم. 

 میزاشتم. به حساب سادگی فرنگیس، فهمیدم منظورش چیزی تو گذشته ست

بارون شدید شده بود. هیچ . ه بودماز شرکت بیرون زد می شد، یک ربعی قدم هام تند بود 

خرجی ته حسابم چیزی نمونده بود تا ول اخرماه بودجلوم بگذره.  ماشینی نبود که بی سرنشین از

صدا بوق ماشینی از کنارم اومد. بی محلی کردم ولی بوق  خودم رو مهمون کنم.کنم و دربستی 

 ش و صدایی که به گوشم رسید.دها ممتد

 ..فرنگیس!.می تونم برسونمت_

گیس رو کش عادت داشت فرن اولین باری بود که تو خیابون اون هم بی پروا اسمم رو می برد.

 دار بگه...با تمسخر.

 اقا توفیقی..._

 بهم لبخند زد... ازاون لبخندهایی که از یک مرد مورد دار برمیومد.

 بارون شدیده...شماهم بی وسیله می تونم..._
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 !معلومه که نه_

 دلیل همه چیزرو می فهمیدم.هیستریک...حاال  م با خنده...قهقهه زدمکشید ورتمدستی به ص

یهو شکسته نفرتش من رو تا خونه زندگیش کشیده بود.  دوری که نتونست کمترش کنه.فاصله  

 ...حساب شده بود.تا اعتراضی کنم بودم هیچ صدایی نداشت

چیزی تغییر نکرده  ا شکستم.. من هنوزهم همون ادمی بودم که بی صدمیون خنده هام گریستم 

  تالفی نمونده بود.جونی برای که  بود. دلم از این می سوخت

 یچشم ها .برای بیداریم .. تلنگری شدجیغ ترمز ماشین از ذهنم پاکش کردیک لحظه در وقتی 

شده بود طوفانی  .بودنقابش رو برداشته  یک عمر کنارم بود. م چشم هایی کهشناخت رونگرانش 

. موهام رو می بافت. نوازش هایی که می زاشتمشونه ش روی  سر طوفانی که .که می شناختم

 هام گذشت تو رویایی کهبهونه روزش می داد. چه بی تاربه تار روح خسته م رو جان داده ارام

قل ها رنگی دار...به نُخیانت بود به فریادها دل دلی که بی قرارم کرده بود. نخواب بود. تو شکست

...کارم شده بود خواب و ارامبخش به فراموشی روی سرش...می خواستم خودم رو بزنم به خواب

که دستی گرمی  ؛تازه بود .هنوزهم درد داشتنمی خواستم باورکنم.  هایی که بی حسم می کرد.

. تو گوشم خوند...عاشقت می دستم رو گرفت. حلقه ظریفی که به نشونه عشقش تو دستم کرد

 عاشقم کرد!..نفسی گرفتم و خنجر زدم به قلبم. .!کنم

 خندم بوی ناباوری می داد. بوی تلخی که از صد فرسنگی درد بی درمونی می داد.

 عاشقش شدم مشکل  "از اون سکانس هایی بود باید هزار بار زیر لب زمزمه می کردم پردرد. 

 "!ولی شدم

 ایبر عشقی بی پایان اطراتی که پر از تیرگی نفرت بود.سنگین بود میون خ خیلی اعترافش

 دلداربا دروغ ها دونم که نمی  فرنگیس نه. عشق مظلوماکه نامرد شده بود گرمی دست هایی
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...من رسید شبه ارزو... پرم کرد و بی بال شد یا با زمستان سرد و بی روح طوفان.  بسته

  ! شدم شعاشق

خنده ای بود که با ناباوری قطع نمی شد. جنونی که با لرزش تنم سازگار بود. می  اونتلخ تر از 

لرزیدم و جنون وار لب میزدم...من عاشقش شدم. باور نمی کردم عاشق طوفانی شده باشم که 

شم که مادرش وادارم کرده بود مادر دختری ب !نزدیکم کرده بودتو بی خبری دوری  سال یازده

نده هام بوی خ موندگار بشم. و مسبب مصیبت هام بود. نمی دونستم از االن چطورمادری کنم

 بوی دلبرکم. سیب می داد.

و لرزی بود که م بی اختیار رو به جلو خم شدم و روی زمین با زانو افتادم. کنترلم رو از دست داد 

 چطور می .رفت یم جیسرم گ کردم یم یاحساس خفگ .نفسم به شماره افتاد مغزم رو می خورد.

ته حلق فریاد  از نیدمش میو م رصدای ضربان قلب به یاد بیارم.همه درد رو یک شبه  اینتونستم 

لند کرده رو به جلو خم شدم. کمک می خواستم. صدام به هیچ جا نمی سکوت میزدم و دست ب

گوشم پچید ماما مامانی که می رسید. هیچ کس نبود جز سیاهی مطلق. صدا خنده ها دلبر تو 

ارزو مرگ می کردم. مرگی که یازده سال به  گفت. قطره اشکی از گوشه چشمم راه گرفت.

. صداها گنگ بیرون دادم مقطعی رو نفسم حقیقت تلخ ارادم رو گرفت. اون دختر.... تعویق افتاد.

بودم  یتر از اون جیگ یولشد. دلدار گفتن ها پرسوزی که باال سرم می گفت. من هوشیار بودم 

 ...افتادم به صورت...بدنم منقبض شد. چشم هام تار شد و...بدم صیکه صدا رو تشخ



 
 

 
 

بهاره گندمی(بهارگل)  دلبران  

ن ا ر ب ل د  
 

Page 1 

 

 ...176دلبران

 

فشار  به لرزه افتاد. گیچ منگ بودم وهیچ هوشیاری نداشتم.  پلک هام سینم روی با درد شدیدی

نیمه  رو پلک هام خراشی . صدا جیغ گوش م شدمور موره بیشتر شد روی سینه م ها سر انگشت

 چشم هام رو نداشتم. کامل قدرت باز کردنباز کرد. 

 اشغال چرا به اونجاش دست میزنی..._

 تا جا واسه قایم کردن پوالتون دارینصدشما زنا _

 اینجوری؟!_

ضرب  یصدا با ضرب برداشته شد. م یقه م با شتاب کشیده شد و دست مشت شده روی سینه

 ی که هوشیارترم کرد.اخ دست و

کردم دنیا حس می  چندبار پلک زدم تا تاری چشم هام واضح بشه.. .کردمگیج و منگ چشم باز  

که چشم مشکی پیش اندازه درشت ظاهر شد  از بین پلک های چسبناکم دو .دور سرم می چرخه

جایی تو دریچه قلبم به صورتم چسبیده بود. هوشیار از موقعیتم جیغی کشیده نیم خیز شدم. 

اما با این وجود به سرعت به  ؛نداشتم جونی تو تناز شدت خستگی و درد و غم  .دهنم اومد

  بردم. مکر به یگفتم و دست اخجیغ کر کننده ای کشید. مدم. کمرم وحالت نشسته درا

دستش رو پشتم برد و مواظب باشی گفت. خودش رو عقب کشید و  تیزو  تند فورا کدختر

کوفتگی تنم جمع شده بود ولی می فهمیدم چه اتفاقی افتاده. تلخی دهنم و بوی  صورتم از دردِ

 ی ژنده پوشپسرد. بد تنم گواه تشنجی بود که مدت ها به لطف ارامبخش ها ناشناخته بو
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نگاهم می مقابلم زانو زده  بود و متعجب با چشم ها گرد شده دستی روی گونه سرخش گذاشته

تو گوشی که  علت . حدس زدن!رد دستش رو گرفتم و گونه ملتهبش به یقه کج شدمکرد. 

حوالش  پر نفرتی . فقط به لطف دخترک اشغال دوم!خورده بود چیزی غیرقابل پیش بینی نبود

و معذرت خواهی مظلومانه ای کرد. دخترک هم خجالت زده  دم که چشم هاش شرمنده شدکر

راستش به قدری  .بود گناهش بخشودنیکه پسر بچه ای دلم نرم شد.  تر از اون عذرخواست.

 .ذهنم درگیر و خسته بود که کوتاه بیام

که رنگ به رخسار نداشت و زیر نور مهتاب صورتش به زردی  کردم نگاهم رو معطوف دخترک 

با چشم ها درشت و گردش با کنجکاوی نگاهم می کرد. هردو مثل ادم ندیده ها و انسان  .میزد

ها نخستین رفتار می کردن. الغر و ضعیفیش تو ذوق میزد. صورت استخونی که گونه هاش 

بود که تو شب بود. حدس میزدم درشتی چشم هاش هم بابت الغری پیش از حدش  بیرون زده

با این وجود دختر خیره کننده ای بود که دایره چشم هاش و مردمک اما ؛ به وحشت می انداختت

ها نازک صورتیش که نیمه باز بود رو حرکتی داد و با نیم نگاهی می کرد. لب  درشتش مجذوبت

 به پسرک پرسید. 

 حالت خوبه؟ می دونی چرا وسط خیابونی؟_

شته م بود به هم سری تکون دادم. می خواستم بغض نکنم. حالم از این مریضی که یادگار گذ

 بی حالش متاثرش شد. چهره می خورد. 

  ...تشنج کردی_

دوردهنم رو با دستمال سفیدی پاک کرد. رد دستش رو گرفتم  خیسیو دست بلند کرد اهسته 

 که با خنده گفت:

 تمیزه...نگران نباش._
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نم نشست. ..ترسی تو جو.!تیپ سیاهن یابا این وقت شب و  نیم نگاهی به ظاهرشون انداختم...

. متعجب ش بشمکافی بود تا متوجه دما بدن ناخوداگاه روی دستش زدم و همین برخورد کوتاه

حتی از منی که مشخص نبود چند هیچ خونی تو بدنش نبود.  انگار . این دختربهش چشم دوختم

حداقل هیکل پسر  سفیدی پوستی که به زردی میزد. اعت کف خیابون افتادم سرد تر بود!س

اما از زل زدگیم  عقب کشید. متوجه شکم شد هلب گزید درشت تر و سالم تر به نظر میومد.

که باز به مچ دستش  اره ای به پسر قصد بلند شدن داشتبا اش برداشت دیگه ای کرده بود.

  ترسید. !بودچنگ زدم. دوبند انگشت 

 اتفاقی اینجا دیدمتون.ما دزد نیستیم خانم..._

..حرفش رو باور کردم! شاید یومد دزد یا متجاوز گر باشه.به ظاهرش و چشم ها وزغ زده ش نم

 یا زیادی پاک میومد. مدصدا تو گوشی که به دوستش زد رو شنی چون

 ...گوشی می خوام _

  و کجار یادم نبود زمانی که از عمارت بیرون اومدم گوشیمدستم رو از دور مچش باز کردم. 

 این دونفر نبود. جزو راهی به  ابی نمی شناختماینجا هم درست حس گذاشتم.

 به پسر اشاره کرد.  چهره ش بوددوباره کنارم زانو زد و به با لبخندی که ارامش 

 بده... توگوشی _

 پسر دستی به سرش کشید و با پوفی غرید.

 !شر میشههیفا..._

 رو فهمیده بودم با تاکیید و صدا نسبتا بلند گفت. دخترکه حاال اسمش

 ..یاالگوشیتو بده. _
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از تو جیب شلواربگیش گوشی  ی خوردبا نفرت و اخم و تخمی که به سن و سالش نم پسر

 کشویی بیرون کشید و به دستم داد.

این اما  ؛کارکردن باهش رو بلد بودم. درست که از یک زمان دیگه ای پرت شدم به حال

از فکرم خنده م گرفت و دستی به اعداد بردم. شماره مهران ! بود پیش یازده سال مال یژولتکنو

انگار ذهنم عجله ای زیادی داشت  خاطر داشتمش به هم. عجیب بود هنوزروی صفحه زده شد

پیروز گفته بود خطش رو به خاطر من بعد یازده سال  تا اطالعات مخفی شدش رو بیرون بریزه.

 روشن کرده.

 کردم... مضطرب و با جوییدن لبم تکرار می دخترو پسر هردو کنجکاو شده بودن چون

 برداربردار..._

قلبم از اینکه صداش رو میشنیدم هیچ حسی تو  بعد از چند بوق کش دار الو خواب الودی گفت.

فکر می کردم باید احساساتمم شبیه دختر بچه هفده ساله ای باشه ! اشنایی..جز.شد احساس نمی

 که کمر به قتل شوهرش بسته بود.

 دلدارم..._

 که از گوشه چشمم راه گرفت زید. بغض کردم و قطره اشک غریبی دلم لر از بردم اسمم فقط

دلتنگی ولی عجیب دوست داشتم بگم باعث فشردن دست نحیف دخترک شد. از هیجان بود یا 

 !فرنگیسم...

 مهران صداش توام با شک و نگرانی شد. صدا بلند شدنش و خش خشی که پشت گوشی پیچید.

 فاقی افتاد...؟ طوفان کاری کرده؟ات_

 نکرده باشه؟! ان کاری م موندهطوفیعنی 
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 الله کجاست...؟_

که پشت سرهم با بغض ادامه  پیدا کنهنذاشتم خیال خوشش دوام  لینفس اسوده ای کشید و

 دادم.

که تو ازش بی خبر  جاییمنو کشوند به  ؛اون بود که به من قرص داد. اون نذاشت بهت بگم_

 باید پیداش کنیم. .م..مطمئناون فیلما کار خودشه. بودی...

و  ابروهاشون به فرق سرشون چسبیده بود چشم ها روبروم با هر جمله گرد و گرد تر می شد. 

 گنگ نگاهم می کردن.

 و صدا گرفته ای گفت:سکوت کرد  و با ناامیدی  ثانیهمهران  

 م کجاست...شوهرت باید بهتر بدونه!نمیدون_

 رد.حرفش رو اصالح کخواستم منظورش رو بپرسم  بی قرارتر از قبل همین که می

 فظ.خدا بتونم پیداش میکنم..._

م که با چندلحظه خشک شده درهمون حال خیره به گوشی که بوق اشغال می خورد موند 

 .مگرفتن شونم و تکونی که خوردم به خودم اومد

 خانم؟ ما باید بریم...دیروقته. شما حالتون خوبه؟_

 ظریفی ظاهرش بود خیره شدم و زمزمه کردم.به گیج به هیفا که اسمش 

 ین؟رماشین دا_

انگار با نگاهش به پسر مجوز کاری داد که پسر از ذوق هورایی کشید و  .نگاهی ردوبدل کردن

و از بینشون که  رفت خیابونگوشه  به سمت ماشین ها پارک شدهگفت.  االن برمی گردمی
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نشست. دقیقا از این جاهم می دونستم داره قفل ماشین رو مقابل پرایدی تعداد زیادی هم نبود 

 عصبیم به طرف دختر چرخید.. نگاه !دست کاری میکنه

 !گفتی دزد نیستینفکر کنم _

 !فقط قرض می گیریم  امهنوزم میگم _ 

 و دستش رو باال اورد و انگشت شصت و اشاره ش رو به فاصله کوتاهی مقابل هم گرفت.

 ..!به مدت خیلی کوتاه._
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دیده می شد. سرش به  به راحتی ریکی و پشت شمشادها مقابل خونهدرشت طوفان تو تا هیکل

 نشد.این سمت کوچه  درارک شده پپراید  متوجهچپ و راست پیاده رو می چرخید و اصال 

نتونستم یا بی  .!رو پیاده کزکنم هستم که این همه راه خراب کلهشایدهم فکر می کرد به قدری 

زبونم می سوخت و . تشکر یا خداحافظی کنم بانی نجاتم  دونفراون از  حوصلگیم نذاشت

شده بود.  یبین دندون هام گیر کرده بود و زخم زبونم احتماال ؛کوفتگی بدنم رو هنوز داشتم

مت به این س یا ظهش برای لحهنگا دبع اما ؛ه نشدجاول متوخیلی سریع از ماشین پیاده شدم. 

بلندش رو شنیدم. دختری که اسمش هیفا باشه و  پسرهم تو  مبهوت و و صدا خداروشکر افتاد

مایع های فری فرزین یا هرچی پشت سرم پیاده شدن و به عکس العمل طوفان که خشکش 

زده بود خیره شدن. طوفان تقریبا زیرپاش خالی شده بود و روبه جلو خم شده زیرلب با خودش 

و  "کاش ازش پول می گرفتی"صدا پسررو شنیدم که با حسرت گفت... .زمزمه ای می کرد

 هیسی که خفه ش کرد.

به  صورتش کم کم از بررسی ظاهرِبه خودش بیاد به سمتش رفتم.  نطوفاقبل از اینکه  

به ادم چند بود بخوام سخت نشست.  ش و ارامش خوشایندی به چهره اصطالح سالمم باز شد

حتی حسم با دیدن طوفان درگیر شده  ؛واسش اسون ترین راه بود برگردمساعت قبلی که انکار 

بود...عالقه فرنگیس و نفرتی که یازده سال خوابیده بود. تنش فکر و روحم شبیه زمانی بود که از 

وحشت کشتنش پا به فرار گذاشتم...نفرت،غم، عشق واهمه... خاطرات این این یکساله مثل باد 

 بردم تا متوجه لرزش محسوسم نشه. رو تو جیبت. دست ها لرزونم از جلو چشم هام می گذش
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ی بود عطرتنش اولین چیزبه اغوش کشیدم.  محکم چندقدم فاصله رو پر کرد و با بردن اسمم

که من رو شبیه فرنگیس کرد...نه زننده بود نه بوی عرق ناخوشایندی داشت. انگار سلیقه م هم 

ی کردم از اغوش بتی که واسه خودم ساخته بودم چشم هام بسته شد و سععوض شده بود! 

 درت بین بازوهاش فشرده میقبا تمام  زیاد بود که انیگی یا نگرناز دلتارامش بگیرم. نمی دونم 

 دم...و اسمم رو می برد...فرنگیس فرنگیس....ش

شونه هام رو خشن در برگرفت و با عقب کشیدنم لحظه ای یک دل سیر که دلتنگیش رو گرفت 

از ...همین  که پیشونیم ش می کرد از نظر گذروندهم زوایا صورتی که بی حال و بی حس نگاتما

خیس شد و جاجا صورتم رو بوسه بارون می کرد یک حس موذی و عذاب بوسه کوتاهش 

ثانیه ای تحمل کنم...احساس می کردم هر بوسه  از نتونستم بیشترپس زدنش کرد. مجبور به 

 !ش خیانت به خودم و تر شدن زخم ها گذشته ست

بود که کسی به  این مثل متحیر و گیجش نگاه .  اشتم و هلش دادمذگش ه نسیی دستم رو رو

رو دو  گلوم تو ناراحت کننده بغضگرمی و دودو زدن هایی که  خنجر فرو می کرد مسینه ا 

 اشنام رو چشم ها پرنفرت حال روزم رو و شتم تا بیشتر از ایناز کنارش گذ .چندان می کرد

قصد رفتن  .و بزرگوارانه دست هاش رو برداشت و فاصله گرفت نشناسه. به روی خودش نیاورد

جواب  پیش دختروپسررو داشت که بی اختیار دستش رو گرفتم...نمی خواستم اون ها رو سوال و

گرفت و به یک چشم برهم زدنی با بلند  ترسم رو ..دخترکه تیز تر بود با یک نگاه به منکنه.

 طوفان هم بی خیالشون .گرفتن پیش راه خیابون روبه سرعت کردن دستش و گفتن خداحافظ 

 بعد پدرم رو در می اورد.اما تعجب و سوال ها ذهنش  ؛شد

 می ای پرت  و گوشه مکند می متن رو از ریممانتو و روس مشد یمدرحینی که داخل خونه 

کش موهام رو باز کردم و  .شونبرمی داشت بی صدا شد و یمشت سرم خم پم ه ...طوفان مکرد
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صدام زد و بی اهمیت بدون گوشه چشمی از پشت سر بی  دستی زیرتارها چسبناکم کشیدم.

 میام._حوصله گفتم: 

نمی خواستم سوال و جوابم  بود تا حالم جا نیومده .به بهانه دیدن دلبر به سمت اتاقش رفتم 

 .راحت تر با خودم کنار میومدم هرچی از جلو چشم هاش دور می شدم. کنه

دران واحد بود.  گرفتهشبیه فرشته ها خوابیده بود و عروسک خرسی پشم مالویی رو بغلش 

نفس عمیقی  لرزش بدنم به ارامش و لبخنده عمیقی رسید. گونه نرمش رو نوازش کردم و

نمی شد دختر الله و طوفان باشه و این نتیجه که پیش روم بود بیشتر ازهم  مباورکشیدم. هنوز 

 یادمه همیشه ازش نفرت داشت و من رو ازش منع می کرد اما حاال...  ...می سوزوندم

اگر از حق خودم هم می گذشتم وجود دلبر غیر قابل بخشش بود. بخششی که به دوست بی  

فکری که تو سرم بود تمام  انبه جا هزارهمسری که مدعی عشق بود ختم می شد.  وفام و

. اگر موها پرت شدحواسم بین شباهت هایی که به طوفان داشت و اون رو شبیه من کرده بود 

 پوست سفید و چشم ها سیاهش به خانواده ما رفته بود بورش رو فاکتور می گرفتم فر بودنش و

! . چرا هیچ وقت متوجه نشده بودم چقدر می تونه شبیه من باشه...!ژن چاقش هم به طوفان و

کشیده شد. اگر همه چیز به هم نمی خورد شاید االن بچه من  سمت موهاشبی اراده دستم به 

هرچی بیشتر فکر می کردم نمی تونستم حس تنفری دراین  بود. یدروی این تخت خواب طوفان و

این قضیه  هنوزهم می تونستم واسش مادری کنم و از موجود بی گناه تو قلبم حس کنم...من

قبل از اینکه دوباره بغضم بترکه از اتاق بیرون زدم...حاال حاال کار  عجیب قلبم فشرده می شد.

داشت تا با گذشته و ادم هاش کنار بیام انگار فقط من و دلبر قربانی شده بودیم و تو بی خبری 

 سیر می کردیم. 
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 .تاقمون بیرون نیومده بود...قبل از حساس کردنش به سمت اتاق مادرش رفتمطوفان هنوز از تو ا

باید اون هم می دیدم...فقط می خواستم با چشم خودم از همه چیز مطمئن بشم و این رویارویی 

با ادم ها رو سخت می کرد. خواب بود کمی که جلوتر رفتم و باال سرش ایستادم متوجه شدم 

. این زن هم پیله نکردن ها طوفان بودیلش شاید حضور من یا خودش رو به خواب زده. دل

نمی ی دونست و در اخر با دل اون راه میومد....نفرتم رو از پسرش م میزان اما یادمه ؛قربانی بود

 زده سال... اون هم با زمین گیر شدنش!م کسی رو مقصر بدونم...نه حاال بعد گذشت یاستتون

 بردم. به طرفش خم شدم و سرم رو نزدیک گوشش اهسته پشت پلک هاش می لرزید.   

 ی!شناخت منو تو از روز اول_

چشم  انگار کینه گذشته سرباز کرده  بود. این اولین باری بود که لحن گستاخانم شبیه دلدار بود.

 لرز خفیفی کرد. پوزخند زدم. شها

 اما ه...زاشتنی انبرجپسرت راه یعنی  جبران کنممی خوام ن_

سعی کردم کمی مالیم تر و معصوم تر کلمه هام رو کنارهم بچینم تا تاسف و ناراحتیم  اینبار

 مشخص بشه.

 زنعمو!... متاسفم وضعت بابت _

باید حدس  نفس هاش بلند و کشیده شد.وحشت زده؛  نگران و...   دش باز هاش به یکباره چشم

عصبی شدم. چشم هام گرد شد و خشمم روی لحنم تاثیر گذاشت. مبهم و خفه با  چرا!.  میزدم

 .دندون ها کلید شده غریدم

اینبار کاری می کنم  ،چی فکر کردی اینکه بخوام دوباره به کشتنش بدم؟ نترس تبا خود _

 خودش گورشو از زندگیم گم کنه.
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پوستش به انی کبود شد و سعی داشت حرفی بزنه...اشک هاش به شدت سرعت گرفت و من 

 طوفان که یک قدمی اشپزخونه بود م باشم...از اتاق بیرون زدم و گینموندم شاهد دراژدی خانواده 

روی اولین  ش رفت.اتاق به سرعت زد و به کناربا دیدن وضع پریشونم و صدا مادرش من رو 

گرفتم. بد حرف زده بودم و عذاب وجدان  رت کردم و سرم رو بین دو دسترو پمبل خودم 

ناشناخته ای سراغم اومده بود. اگر کاریش می شد هیچ وقت خودم رو نمی بخشیدم. فشار روم 

ر نیومده بودم و بین دو حس زیاد بود و نمی تونستم خودم رو جمع و جور کنم...هنوز با قضیه کنا

زمین گیری اینطور  تا با زنِ ین من رو عصبی و بی حوصله کرده بودگیر کرده بود و ا متضاد

اما باید اول  ؛تالفی این مدت بازی دادنم رو سر طوفان در بیارم هرچند قصد داشتم حرف بزنم. 

مثل االن که  مهترینش حالت تهوع هایی که گهگداری سراغم میومد یلی چیزا روشن می شد.خ

 م و دل پیچه ای که گرفته بودم.میل عجیبی به باال اوردن داشت

صداش کم کم قطع شد و طوفان چند دقیقه بعدش طلبکار و عصبی از اتاق بیرون اومد. صبر 

 نکرد تا کمی از اتاق مادرش فاصله بگیره به محض بستن در صداش بلند شد. 

 ؟ معلوم هست تا این....چی بهش گفتی..._

 مابین کالمش گفتم:درادامه جمله ش  مثل مست ها زده م وعصبی ناخوداگاه تک خنده 

...مگه من ؟...چرا این وقت شب خونه اومدی؟چرا یهو غیبت زد ؟جا بودیک ؟چی بهش گفتی_

 معلوم هست تا این وقت شب کدوم گوری بودی؟شوهرت نیستم...

 خوندم و با حس نفرت و اندوهی که فقط خودم می فهمیدم گفتم:ربه طرفش سرچ

 همینا بود...نه؟_

_... 
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 ؟می خوای بگم اخرش چی میشهحرفاتو از حفظم _

 

. خیلی دلم می خواست خودم رو از تمام عذابی که این چند با لب ها نیمه باز نگاهم می کرد

 ساعته کشیدم خالی کنم.

و فکر کنم اون دختر  لباسمم باز بود...یقه کنه. عمجم نبودکسی  کردم.... ون تشنجگوشه خیاب_

 جیبم بوده خالی کردن...پسری که دیدی هرچی تو 

 نه و به وضوح انیتش رو پنهان کبیز خیره شدم. دیگه قصد نداشت عصبرگردوندم و به م رو روم

 خیلی می دیدم. هتا صداش رو باال نبر شدو دستی که کنارش مشت می برجستگی رگ گردنش 

 حال صداش کنترل کنه. ه باتون نمی غیرتش رو نستمدو می پیش قتو

وقتی وضعت اینه بدون اینکه داروهاتو بخوری نباید تنها جایی بری اونم نصفه نمی دونی _

  شبی؟ چی با خودت فکر کردی؟

 شدهعین موش  در برابر فرنگیس مریضش رو به سرش میزد و وزهایی کهشده بود شبیه ر

 ..به همون میزان کلفتی صدا و محق بودن!.!احساس دین بهش می کردم

 یدرد و گلوم باال اومد خیبغض تا بایی بدتر از تلخی طعم خون دهنم.  خندیدم...خنده هبازهم  

از حالت نشسته در  هر لحظه چشم هام رو سیلی از اشک می کرد. حس شد نمیکه تو قفسه س

 تا سعی بر کنترل لرزش تنم از خشم و حرص کنم. اومدم و رو به جلو به سمتش چرخیدم

 و دیدم!من اون _

ش پورت و هارتدهانش بسته شد. هیچ شباهتی به ادم چند دقیقه نبود. رنگش لحظه ی پرید و 

 کیو؟_لکنت افتاد...به  .خوابید
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توی دلم پوزخند زده به شیطون تو جلدم افرین گفتم. اگر همین االن از تینا حرفی میزدم بی برو 

رو می برگشت از اومدنش دروغی  بود که می بافت تا قانعم کنه اما من فقط این ترسیدن ها 

 تادم.سبلند شدم ومقابلش ایخواستم. 

 !رنگت پریدهچرا نی طوفان...نهون می کپ ازم وچی_

ا بینیش از نفس حبس شدش می لرزید ه پره کم کم داشت عذاب وجدان تونگاهش می شست.

 و داشت؟ر یهمه پنهان کار نیطاقت ا کیِ و کجا تا سوتی نده...چطورنمی پرسید 

 .دارو دیدماب قن نز من بازم اون_

ه موهاش کشید و درمونده از بدستی  عصبی رها شدن نفسش و پوفی که کشید به صورتم خورد.

 وحشتی که درونش بود با لحن بدی که حال دگرگونش رو پنهان می کرد توپید.

 دیوونه شدیتو دیگه رسما باز زده به سرت؟ اون زنو دیدم اون زنو دیدم..._

_... 

 ؟اجازه زدی بیرون بگو کجا بودی چرا بدون _

دفاعی و   زن نقاب دار صحبت کنیم و اون این واکنش ازقبل از این خیلی پیش اومده بود تا 

شنیدن دروغش برام سخت نبود  ا  هیچ وقت به اندازه این لحظهحق به جانب رو داشته باشه ام

م به مریضی شده فراموشیم سوئ استفاده کرده بود و مته و به شعورم توهین نشده بود. چندبار از

 بودم؟ فقط نیاز داشتم صداها تو مغزم رو خفه کنم تا راحت تر کنار بیام و نقش بازی کنم.

 می خواست یه چیزی بهم بگه... ...باهم دعوامون شداما اینبار جدیه..._

می خواست از کنارم بگذره که سد راهش شدم..دست پیش می گرفت. یکدفعه تو صورتم خم 

 به هم قفل شده انگشت اشاره ش رو به سرم زدو گفت: با دندون ها شد و
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 همچین کسی وجود نداره...بفهم. _

_... 

 نده!به جا توضیح این چرتوپرتارو تحویلم _

طوفان من لمسش کردم فقط یک لحظه مونده بود نقابشو دربیارم چشم هاش مشکی بود _

  شبیه من! 

 شم هام نیشخنده حرص دراری زد.لحظه ای رنگ باخته سکوت کرد اما با خیره شدن تو چ

 ؟خوای به چی برسی اینکه دلدارهمی شبیه تو بود! _

 با لودگی دهنش رو کج کرده با برق پرنفرتی که چشم هاش گذشت ادامه داد.

...فقط به بهانه کار امشب از همه شماره گرفتی نیستی هرزمزن اوه ببخشید یادم نبود تو شبیه  _

 غیبت زده! تا نصفه شبم

گیر کرده بود به  امه لرزش لب هام کمی تر شد و چونه ای که چین خورد در برابرش... چشم

 نسبتی که خوردم. 

 باعث همه این مصیبتا شده. آشغال نه می خوام به این برسم رفتار تو _

و   درست روبروی صورتم حرفش رو تف کرده بودارادی بلند شد و به حالت داد گفتم. صدام غیر

و نفرتم تو زور دستم جمع شده بود که  عقب هلش دادمیه فرنگیس رفتار کنم. نمی تونستم شب

 ....و رد دستی که روی صورتش موند سکندری خورد. جیغ کوتاهی کشیدم و ازت متنفری گفتم

نمی دونست چه عکس العملی نشون بده خشکش زده بود و م و شده بود و بهتش باعث تعجب

مات دستش روی گونه ش بود. گریه نکردم بغضم رو با ریزش چونه و لب هام خوردم و ثانیه ای 
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به هم خیره شدیم. خیرگی نگاهش ازارم می داد...قصد خوندن ذهنم رو داشت چیزی که از 

 فهمیدنش بیزار بودم. 

شونه هام رو محکم گرفت. چشم هاش تو تاق پاتند کنم که  ازش نگاه گرفتم تا به سمت ا

نه توهینی  ته بودشرفم گذاحرخید و دلخوری و ناراحتیم رو به حساب باور نکردن چصورتم می 

 که یازده سال در بی خبری بهم می شد.

 م.یداروهاتو بخور تا بعد باهم صحبت کنمیلرزی اول  تحالت خوب نیس وت_

یک بوسه بازهم رامم کنه که سرم رو عقب کشیدم. کوتاه نیومد و هیکل به طرفم خم شد تا با 

. من چطور این مدت سریع خامش می حالم رو داشت به هم می زدتنومندش رو بهش چسبوند.

باز یک چیزی رو این مدت خوب فهمیده بودم طوفان اهل رابطه با من با چشم ها  اما شدم؟

و سرم رو عقب کشیده خودم رو  گذاشتمیک دستم رو روی بازوش  واقف به این موضوع .نبود

تو چشم هاش حرفم رو مثل همیشه پس میگیرم. ترسیدم یا  گمان می کرد. رام شده گرفتم

 گفتم: خیره شدم و خیلی جدی

حیف نیست بخوام این لحظه ها رو فراموش کنم! می خوام  نمیخورم...رو  هادارو اون من دیگه_

 برای یکبارهم شده با شوهرم خاطره داشته باشم. 

 روی پنجه پام ایستادم که دقیقه ای نشد با گرفتن راه نفسمون مانعم شد و خش دار گفت:

 ...  بخوابی توام بری بهتره من خسته م_

دندون هاش رو تو دهنش بریزم اما اون بدتر از من بیماری روحی داشت و  ستدلم می خوا

 درگیر گذشته بود. به دستش چنگ زدم.

 ؟ از من از چی فرار می کنی_

 تا حرفی بزنه که پشیمون از گفته ش با لحن مالیمی گفت: کرددهنش رو چندمرتبه باز 
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 عزیزم..تو حالت خوب نیست _

نقش می گیرن...می خوام اذیتش کنم ولی خواستن با مطمئن  تو ذهنم ییاز خش صداش اگرها

خودم  ه دستم رو دور گردنش قالب کردم و...نذاشتم حرفی بزنردشدن از شکم برابری میک

 روجایی نزدیک گوشش باال کشیدم.

 کهنم ک...می خوام کاری بی یادته؟اسمی که باهش حرصم می داد میخوام بهم بگی دلدار_

  ؟...مگر ارزوت نبود با دلدار زندگی کنیهمیشه دوست داشتی 

_... 

 .بزار برای یک شب هم شده الزایمرواقعی بگیریم_
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و نه  ادیب تونهیگفته بود امروز تا شب نمیک تکه کاغذ باطله ، روی خچالی بدر یساده رو ادداشتی کیبا 

 شیاز رفتارش ناراحت و دچار تشو قایاما عم ؛بود تیموقع نیمن بهتر یبرا !...نهار منتظرش باشم نه شام

 ادیمشغله ز نهنه اعتماد به من و می گرفت؛...ازم فاصله  شبیدونستم بابت اتفاق د یچون م دیشا ؛شده بودم

خیلی چیزها  خوندباید از همون شب اول با هق هق تو گوشم از دلدار  .!کرد یاز خونه م یاون رو فرار

 سادگی نفرتش رو تو صورتم پرتاب کرده بود و نفهمیدم!. به ...دستگیرم می شد

 ن.کشوندمو نجایکه به ا ییها یریخود درگ ؛بود کردهخاکم اون  امیمن با خودم کنار ب نکهیاز ا قبل انگار

زد تا ازم  یازم خواسته بود چشم ببندم و در اخر به هردر یحت ؛بشه کمیتمام تالشش رو کرده بود نزد شبید

که تا  ییش شد چشم ها جهیو نت  ه پسم زدکه بهانه ش بود عذرم رو خواست ی...باخنده و خستگرهیفاصله بگ

   . زده بود رونیب از خونه . صبح هم افتاب نزده بعد از پخش شدن اذان صبح  صبح خودش رو به خواب زده بود

 یم به خوبیکه درش بود یطیو شرا تیوضع نیکردم؛ اما با ا یشک م شیاگر دلبر دخترش نبود به ناتوان

بودم که  یرده زنده شده امُ نظر اوندر  و من ستیاز اون عشق و عالقه گذشته خبر ن گهیکردم د یدرک م

...کِی و چطورش بعدا مشخص می شد مهم ذهنی .راهش سبز شدهبعد یازده سال سر فقط ش ونبخشیدهنوز 

 دهمیشا. و پابه پاش عذابم می داد بود که نمی تونست خالیش کنه و بیشتر از همه خودش اذیت می شد

  .دونستم یحق خودم نم هم هنوز که ینه انتقام ؛خودش کرده بود ریمن رو اس ،جارطوفان از نفرت و انز

پایان  خودم و طوفان خود خوری ها ذهنچه زودتر به  هر دیبا ؛دمه دستم بود رو تن زدم یهرچ یسرصبح

ن خونه رسونده بودن روبرو یکه من رو به ا ییکسارو با  دلدار  زهایچ یلیبعد از روشن شدن خو می دادم. 

با این وجود هنوزهم  . که بدتر از صد دشمن عمل کرده بودن هایی طوفان دوستان ،ممادر وکردم...پدر یم

 لحظه منتظر تغییرو شوکی بودم. نمی دونستم کجا زندگیم قرار گرفتم و هر

 ولی حاضر نشد از خوابش بزنه. ؛کمی چشم روی هم فشرد...کمی غر زد...تو خواب امادش کردم ور دلبر
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 یکیزدم تا  امیکه فعال در دسترسم بود پ یبه تنها کسنشسته بودیم  منتظر تاکسیبعد از اینکه حاضرو اماده 

 از خودم جدانشده بودم که دلبرو  و بی مهر شجاع یهنوز اونقدر .و خونه مواظبت کنه مادراز  ورو بفرسته 

 کنم.

. بی مبرسون مبه هرجا که می خواست خودشکه اما به شرطی  ؛رو راحت کرد المیمهرزاد بالفاصله خ 

بد  !و روراست گفته بود می ترسه دسته گل به اب بدم و بخوام با بردن دلبر طوفان رو اذیت کنم بروبرگرد

باید در جایگاه یک زن  .!بریزم یک بچهاما یازده سال بزرگ نشده بودم که زهرم رو با جون  ؛فکری هم نبود

کردم نه نوجوانی که به زور پای سفره عقد نشسته و زیر لب ذکر مصیبت تحصیل کرده و باتجربه رفتار می 

جزو ممنوع  .نمی شد با مهرزاد درمیون گذاشت عزمم رو جذب کرده بودم تا برم جاهایی هم که می خونه.

 کنم.  هرجا بهش احتیاج پیدا کردم خبرش ،زمان هر گرفت و گرفتماما قول  ؛. زیر بار نرفتمها ذهنیم بود

 یبرا یخوب لیدلمکان و محیطش مهم نبود. فقط نزدیک ترین جا رو ادرس دادم تا هرچه زودتر  ...اولین جا

 .کنم دایپ میطوفان از عدم باردار ها و قاطع حرف زدن حالت تهوع ها

ازمایشگاه خلوتی بود. هنوز پرسنل کامل کارت نزده بودن و به جز دوسه نفری که چشم هاشون خواب الود 

با ظاهری به شدت به هم ریخته و مراجعه کننده بودم  نیاولشت میزها قرار نگرفته بودن. بود پ

..چشم هام از بی خوابی دیشب سرخ و ورم کرده بود و هرکسی با کوتاه ترین نگاه به ظاهرم درجه .مضطرب

مثبت و  درگیری درونیم رو می فهمید. بچه به بغل درخواست ازمایشی دادم که هرخانمی شاید روزی به

ش به میزان خوشبختیش بستگی داشت...چیزی که ی. عدم شادی و خوشحالمنفی بودنش احتیاج پیدا کنه

دست ها لرزون و  پوست زرد و رنگ . و روزی ارزوم مادر شدن بود فقط مدت کوتاهی تجربه ش کرده بودم

زود اماده  یلیدم جواب رو خخواسته بو یچاشن یبه خصوص با کم ؛پریده م باعث راه انداختن زودتر کارم شد

 کنن. 
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از این ه دوست داشتم حدی ک صدا جیغ دلبرکل محل رو برداشته بود. نمی تونستنم ارومش کنم به

. هرچی پشتش میزدم و تو گوشش حرف میزدم جیغ کشیدن هاش بکوبمتو سرخودم  و  بشینمدرموندگی 

و دست ها لرزونی  وبیدکدرودیوار خودش رو می  به قلبی که بی امان عدم ومتوجه حال نامسا بدتر می شد.

تاجایی که شده بود و بی تاب تر می خواست از بغلم جدا بشه.  که نمی تونست محکم به اغوش بکشش

ایه ش از خیر کر زیرو رو کنم لمسم از اینکه بخوام کیفم رو با دستقبل  و  راننده اژانس دلش به رحم اومد

اما  ؛ید رو تو قفل چرخوندمکلکه  هتو خونه یک ادم سالم چشم انتظارم. پاک فراموش کرده بودم گذشت

 تو ایفون با غرش گفت: چه عجب خانم تشریف اوردن!شنایی که صدا زن ا کی باز شد ودرب با تی قبلش

 .!به قدری اسف بارو گریه اور بود که تعجبی برای لحن طلبکار زن از ایفون خونه م نداشته باشم موضعیت

ز شدت فشار رو به جلو خم بدتر احساس می شد و سرشونه هام ا تکون ها دلبرخالی با وجود  یررسنگینی ک

 می کوبید باز شده بود.م از ضربه هایی که به تخت سینه  ممانتودکمه ها  و کج افتاده بودوسریم رشده بود. 

 شیشه شیر باعث شده بود منعجله ای ازخونه بیرون زدمی خواست پایین بزارمش و با سرتقی کوتاه نمیومد. 

 .برای اسکی رفتن روی عصاب متشنجم بشهبهانه ای  و بزارمو کفش هاش رو جا 

چهره  از حالت دست به سینه دراومد و آشاپام رو داخل حیاط گذاشتم و درب رو پشت سرم بستم که همین 

اخم کرده ش با دیدن وضعیت ما به نگرانی مبهمی رسید تا جایی که نتونست احساسش رو مخفی کنه و 

اصال توجه به بار سنگین دستم نکرد تا کیف و کریر رو بگیره و من دلبررو راحت  تمون دوید.پابرهنه به سم

  تر بغل بگیرم. دست روی پهلوها دلبر گذاشت و به قصد بغل کردنش کشیدش...

 ؟!چی شد... کمدلبر_
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پاهاش رو دورکمر حلقه کشید.  بلندتری جیغیه می کرد که به گردنم چنگ زدحاال بدتر احساس خطر  دلبر

ضعیف و لرزون  کرد تا خدایی نکرده کسی ازم جداش نکنه و گویا در لحظه تصمیم گرفته بود هیچ جا تن

خستگیم گرفته شد و اشا لحظه ای از واکنش دلبر که  ،. با تموم حس ها منفیم از وجودش!نمیشه مادرش

و با غصه به دست ها خالیش  جا خوردون بده و می تونه خودی نشالبش کشیدم صمن به  کرداحساس می 

صدای تق محکمش شونه د. دوام نش و کیفم از بین دستم زیاد یررسر خوردن ک . این وضعیتش باخیره شد

ها دلبرو پروند و مابین گریه هاش ناپدید شد. بی توجه به بغضی که از این درموندگی نصیبم شده بود خش 

 .به طرف خونه رفتم و "بیارشون...."دار از کنارش گذشته گفتم: 

مدوام یک نفس با لحنی که جایگاهی واسش  در کنارم قدم برداشت و به طورتند  .ه گرفتحرفم رو نشنید

  :پیدا نمی کردم می پرسید

دکتر؟ تب داره؟ شده؟ برده بودیش  ؟حالش بدنمی تونی ارومش کنی...؟ چرا گریه می کنهچرا  ؟چی شده_

 ؟ه...چرا گونه هاش سرخ

بی اهمیت ترین چیزی  اصال نایی نداشتم تا جوابی بین سوت ها تو گوشم بهش بدم. وار بودمغزم رو به انفج

 بود که می تونستم در این وضعیت بهش فکر کنم.

ی که به سن و سالش و تجربه ابا متانت  و اسمش رو به خاطر نمی اوردم بوده معرفی کرد ادمهرزه خانمی ک

چی شده "رو به دلبر ای  بچگانهبا لحن  با سالمی به منمی خورد درب شیشه ای رو به رومون باز کرد و 

 .گفت "چرا گریه می کنی خانم طال" و "دخترمی

زیرچشمی دست هایی که کنارش افتاده بود و مانعی برای گرفتنش نبود  دلبر کمی مایل به سمتش شد و

طوری اشک می ریخت که هرکی ندونه فکر می کرد چه بالیی سرش اومده...لحن زن و چهره  بررسی کرد.

لب برچیده سرش دازه...مهربونش باعث شد دخترم خودش رو لوس کنه و صداش رو متعادل تر به سرش بن

همین طور که به طرف  لبخنده بی حالی زدم و رو روی شونه م گذاشت و بی صدا مظلوم نمایی کرد.

 اشپزخونه می رفتم گفتم:
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 تا شیرشو میخوره. چیزی درست کنی نخورده...اگر میتونی واسش از صبح هیچ گرسنشه_

 اومد.ه نهمراهم به اشپرخو

  س میزدم از بیرون بیان گرسنه باشه.حد کردم...اقا گفته بودن بچه کوچیک داریدواسش فرنی درست _

بود و بی جواب مونده بود  تماس گرفتهزدم. یاد چند مرتبه ای که تو کلنیک  از به فکر بودن مهرزاد لبخند

تو قلبم مون تلف احساسی و جسمی نمی شدیم. وکلینیک نمی رفتم تا هرد اون یچ وقت بهافتادم. کاش ه

 ...می تونستم بعدا عزادارخوبی بشم.مشتم جمع شد و چشم روی هم فشردم تا بیشتر از این بهش فکر نکنم

که زن در  اوردم. حواسش به ادا اصولی بودبیرون بر رو از تو یخچال روسریم رو کشیدم و شیشه شیر دل

 و با چشم ها سرخش بهش زل زده بود.  میاورد پرت شد

 دلبر...ماما...شیر..._

انگار کلمه جادویش رو گفته بودم که با پرشی از سینه م کنده شد. شیشه شیر رو دو دستم تکون تکون دادم 

ابوندمش ذوق زده ای همراه با بغضی گفت. روی صندلی پشت میز نشستم و روی دستم خو "سیرسیر"که 

قورت قورت و یک  نزدیک شد به لب هاش شیشهتا خودم بهش شیر بدم. مخالفتی نکرد. همین که نوک 

مثل  چیزی بود که از خودم انتظار داشتم.خالف  خورد. از خودم و بی مسئولیتیم عذاب وجدان گرفتم. نفس

می گرفتم رو با بغضی قورت دادم تا به یاد نیارم باید هیچ حس انزجاری که از این زندگی  و گیهمیشه کالف

  عذاب وجدانی نباشه.

  اهسته دست روی گونه صورتیش کشیدم. خیسیش دلم رو به رحم می اورد.  

 دیگه تکرار نمیشه..و... ببخش مامان..ه بودنگرسچقدر دختر مامان _

دندون روی ..."...همین طورکه هوای من رو داشتبابات خوب هوات رو داره ،بعد از من"تو دلم زمزمه کردم 

 نبودم رو بگیرم.تا بعدا بهانه چیزی که  تکه تکه شدم میزارم جگر
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از  دستش رو از روی شیشه برداشتم و به کف دستش تندتند بوسه زدم. اروم شده بود و با چشم ها درشت

  بهم زل زده بود و شیرش رو می خورد. باال شیشه

بدنم شروع به لرزیدن کرد و  و نمی تونستم جلودار سیل چشم هام بشم. ه بودراه گرفت مخود اشک ها حاال

به خودم و دلبرو  ،مرور جمله دکتر رو با هر با دلم می خواست از چیزی که چند ساعت پیش فهمیده بودم

 بکشم.اتیش 

 متوجه ناارومیم شد. قبل از اینکه لب برچینه رو به زن که مبهوت باال سرم ایستاده بود گفتم: 

  ش._خواهش میکنم بگیر

زن به  .و هیچ تضمینی نمی دادنم چه بالیی سرمون بیارم وند هردو باهم جیغ میزدیمدیگه بغلم میمیکم 

..ازم ترسیده بود و سرعت خم شد و دلبر رو با زبون از بین دستم بیرون کشید. دلبرهم زیاد بدقلقکی نکرد

 به نظر میومد.ناراحت چشم ها معصومش 

بین درگاه اشپزخونه ایستاده بود و به ما خیره شده  ا حال غریبیب .متوجه اشا شدم چرخیدم تا بلند بشم که

از کنارش می گذشتم بی اختیار شونه م به شونه ش خورد که باعث شد ثانیه ای چشم تو چشم  وقتی بود.

سعی کردم میون  م.بشکه زیر عینک طبی مخفی کرده بود متعجب  شاز دیدن چشم ها سرخ بشیم وهم 

احوال ناخوش خودم کنکاشی به احساسات اون نداشته باشم. به سمت سرویس رفتم. حاال که دست هام 

زاحمی که تا این صدا م ؛. کاش هنوز دلبر جیغ میزدمی فهمیدمبیشتر  رو ی شونه هامخالی شده بود سنگین

  بشه.خاموش  تو باکره ایتو گوشم وزوز می کرد 
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زیر اب سرد  ستم رودو  دمکر داشت. شیر اب رو بازسوپرایز واسم انگار این زندگی حاال حاال 

خنده داری نبود تا بخوام  می سوختم. هیچ چیزاز درون  ...م خنک نشده بوده وجودم هنوز .بردم

 م اب انتقودیدی چقدر خ" تو گوشم می گفتدلدارانه  ،بی صدا دلدارمبه این زندگی بخندم. 

 فرنگیس برداره؟ ؟ می تونه دست از سرب شدحسا حاال بی گرفت؟

 پریده رنگ صورتی های خشک و لب .زدمزل  به چشم های یک ادم اشفتهرو به ایینه   فرنگیس!

.مثل مردمک .بود...سیاه. سیاه تمام سهم من از رنگارنگی دنیا کرده بود. و هویت گیردکه بین 

دلم بال بال . ..پاشیدم مورتمشتی اب به صخاطراتم زده بودن. مهر فراموشی به هایی که بی صدا 

 ه ها ذهنی بکشه.و دست از این خراف میزد تا یک گوشه ای فریاد بزنه

ش حاال حاال دبود ر خوردهم تکم تو صوررد داغیش تازگی داشت سیلی که مح ها تب دارم گونه

    می شد!موندگار 

دستم دررفته بود...اصال این مدت  شمارشش از دیگه چی ازم مونده بود که می خواست بگیره؟

 اهل حساب کتاب بودم؟

اسمش صوری تو  .رو داشتپرستار  نقش ...کسی که فقطیم کرده بودمیک زن دیوونه و توه

و هم بالینش بشه. ارزوهام رو  همدرد ...عارش میومد باهش باشه ...کسی کهشناسنامه ش بود

. محدود به چهاردیواری شدم که ..مبودکه با چنگ و دندون نگهش داشته شغلی  ...ازم گرفت

 وابسته و چشم انتظار مهربونی هاش ساخته بود. یک زن ازم  عشق و سعادتی نبود. حرف از هیچ
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باید از   ...ازم گرفت ذره ذره ور ...خودمو چشم هام جون گرفتندماه جللحظه به لحظه این چ

قبل از  دل بکنم خوش از این خونهداشتم که با دلِ چی هن عزا می پوشیدم.افردا برای قلبم پیر

 همین بود...نه؟ شاینکه رهام کنه و انگ دیوونگی بهم بزنه؟ نقش

حافظم برگشته بود. به خیالش اگر رفتنی حداقل ...دلم از این خنک بود که دلم به این خوش بود

  !هی نمی شدم که تو اتیش عشقش بسوزگوشه گیرزن منزوی و مریض  ؛هم تو بی خبری بود

به لبه روشویی چنگ زدم و دو زانو نشستم. حاال همه چیز روی غریزه از ...ی شدم خالار پاهیز

م بی اختیار قولی که به دستش رو خونده بودم. اشک هاروشن شده بود و با عقل جور در میومد. 

در حقم کرده بود. از چیزی که  که دینه برای نامر .ازیر شدسر مواموندم داده بود قلب و دل

ازم  به اسونی تو بی خبری دم و اون جرات نداشت نزدیکم بشه! حاال همه چیزم رویازده سال بو

 !دفع کرده بودن بی دفاع همشون من رو همه دلخوشی هام رو. ...گرفته بود

یکی دیگه ازم خواب شده بودم عروسک سرگردونی که فقط نفس می کشید. خانواده م تو  

ساخته بودن...تلقین هایی که به حکم روانشناسم می شدم. ارامبخش هایی که ارومم نگه می 

سی ساخته بود که یم فرنگاز می شدم.داشت تا چیزی تو ذهنم جا نیوفته. محدودیت هایی که 

 اشتری که دوست دا...نه دلد فرار کنهون خونه و خانواده ش ا از ی همیشهدرس بخونه و برا

 .و گم کرده بودرش شده بودم زنی که خودالحا .!ه ش موندگار بشهپیش خانوادی کنه و ونجو

 .ماسم مادر رو یدک می کشیدفقط  می شدم.اینه عم ؛شکسته شدم وقتی بچه م پیشم خواب بود

  حالت تهوع هایی که به گفته دکتر از استرس و فشار زیاد عصبی بود. 

قبل از گرفتن ازمایش کمی  و مغز داغم رو خنک می کرد.  ت سرد اب روی سرم می پاشیدقطرا

ی که روح و روانم رو قلقک می داد. می شد گذشت می ها معمولی دخترانه افکر .مامیدوارم بود

زندگی کرد وقتی نفر سومی از گوشت و پوست خودت باشه. می تونستیم مشکلمون رو  ...شد

 باردار شکم قلمبه ای رو تصور  خانم.زیادی خوش بین شده بودم وقتی حل کنیم...درمان کنیم..
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اما جواب هیچ  ؛جواب منفی ناراحتم کردلبخند میزدم.  انتظار جواب مثبت ازمایشم به و می کردم

 ابرها خوش خیالم رو پس زدم و تو دنیای واقعی پرت شدم یلی زودخ .!کدوم از سوال هام نبود

 کرد. می که سردرگمی و شکم رو دوچندان

د. صدای شاز تپش ناگهانی که بین افکارم  مصدا تقه در از جا پروندم و چشم روی هم فشرد

 تیزش مغزم رو خراش داد.

 کجایی یک ساعته...بیا بیرون حرف دارم باهت._

پس زمینه ذهنم پر شده بود از چند ساعت پیش. لحن طلبکارش رو دوست نداشتم. اخم کردم و  

دنبال دکتر زنان انباشته شده روی میز ازمایشگاه  ویزیت را میون کارت هابه این فکر کردم چ

یا عذاب وجدانی ! ره...می تونست تو خواب سرم بیا. شک کرده بودم به بالهایی که  !می گشتم

ق . در صورتی که می دونستم طوفان چقدر عاش!از یک پیشگیری بارداری بود بیشتر که به نظر

 !شاید کاری کرده بود که برای همیشه حسرت دخترش رو بخورم یا.... بچه هاست

هی هرو معرفی کرد...وقت رو برای هر شک و شب شبانه روزی مایشگاه کلینیکقتی متصدی ازو

 حروم نکردم.

  .!چرا صدات درنمیاد...از صبح خروس خون منتظرتم حاال رفتی اون تو نشستی_

بمب  هر مفرد خطاب میشی خطرناک تر از که شما و تو شدن هایی، دفعگیکت ها ییصمیم

صحبت می  با من ساعتی عمل می کرد...پشتش هر نیتی بود جز دوستی...اشا از کی اینطوری

 صبح خروس خون؟  اجازه بهش داده بودم؟ کرد؟

واب بود یرش خرهنوز تو ک نگاه می کردم دلبر  تو کلینیک نشسته بودم و به رفت و امدها وقتی

 بالیی سرم  ستکه طوفان می تونزده ین تصوری به سرم نکردم چرا چ و من به این فکر می
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اما بدتر از اون خونسردی دکتری که بود که از سالم  ؛می تونست ارومم کنه این فکر !؟بیاره

پیشنهادی که خر در او  می خورد زوج جوانیهشدارهایی که به درد هر  ...کرد بودنم صحبت می

 یکباردیگه با همسرم نوبت بگیرم.

 با اردنگی پرتت می کنه بیرون. طوفان دوروز دیگه دَردَریت ببین با این اخالق_ 

طوفان؟ بین صحبت هاش بود که دلبر از خواب پرید...وقتی مامان خطابم کرد. دکتر چشم هاش 

 گرد و قبل از اینکه بخواد سوال پیچم کنه راحتش کردم.

 دخترشوهرمه...!_

در کنار  جایی که فقط حکم پرستار رو داشتم؟ ؟ ازکنه؟ از کجا حاال می خواست من رو بیرون

 تینایی که باهش خوش می گذروند؟

 ش نمیاد زنش بیرون وقت بگذرونه..مثل تو بود...طوفان زیاد خوش م الله_

ی خلوت کنم. کاش نمیزاشت چند دقیقه ا چراچشم روی هم فشردم و روی پاهام ایستادم. 

فهمید شیر اب رو بستم.  و حدو حدودم در حد خودشه! ن طوفان نیستمبهش می گفتم من ز

  فین فینی ادامه داد. با که هرسصداش بهتر بهم می 

  دلت به حال این بچه بسوزه..._

از اون بدتر  و تو گوشم زنگ می خورد نفسم رو پر صدا بیرون فرستادم. صداش روی عصاب بود

 فینی که می کرد...داشت و فین که بین جمله هاش  و وقفه ای لرزش
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 و صاف تو صورتش زل زدم. یکدفعگی درب رو باز کردم 

ریز شده  شم ها. با چردحفظ کاما تعادلش رو  ؛بود تکیه زده..به درب از جا پرید هشوکه شد

 پرسیدم:

 چیزی مصرف کردی؟_

 چرخید و گفت:دزدید به سمت حال  . با نگاهی که با تته پته نه ای گفترنگ به رنگ شد و  

 به خاطر خودت میگم... ؟م می گیحرفا رو زدچون این _ 

 دستی از پشت تو هوا تکون داد.

 یکسال از زندگیت بگذره بعد خونه بابات برگرد.حداقل بزار _

زنم. از سرویس بیرون اومدم. پرستار دم. فقط تونستم پوزخند بخوبیش این بود دیگه احمق نبو

 از اتاق بیرون اورده بودن و تو بغلش تاب می داد و گیتی جون هم که نیمه چرت بود ور دلبر

صورتم خیس بود و موهام هرسه نگاهشون به من بود.  .ون گذاشته بودنیجلو تلویز ویلچرش رو

 گفتم: دست به کمر رو به اشاتوجه ای به ظاهرم نکردم. به سرم چسبیده بود. 

 ق با توئه من عرضه نگه داشتن این زندگی رو ندارم...ح_

 به دوروبر اشاره کردم.

 با خودش نگه داره. وطوفان له حداقل یازده سال تونست ال_

این مدت کم باهش زندگی  گیتی جون با حرکت چشم لب باز کرد و صدایی از خودش دراورد.

 با اشاره ش و صداها هشداریش چی می خواست بگه. بزنم حدس  که نتونم نکرده بودم
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 شونه ش گفت: روی و اویزاشا به سمت یکی از مبل ها رفت و با برداشتن کیفش 

 خوبه که فهمیدی...من دیگه باید برم سر فرصت باهم صحبت میکنم._

رذره بینمون یجکاوی زبا کن ی کهپرستار و بعد گفتم "یصبرکن"به طرفش دست بلند کردم و 

 .دادم رگرفته بود مخاطب قرا

 .لبر اومدهدتونید برید...پرستار ی شما م_

 اما من باید برم..._

 :رو بهش گفتم

 بزاری.اینجا  پاتو نداریاگر بری دیگه حق _

ا نیم نگاهی به بتردید کرده بود و دودلیش  لب هاش نیمه باز موند و با تعلل کیفش رو گذاشت.

 و دراخر گفت: دا کرون پا اپکمی اون  ؛دکمی من من کر ارپرست دلبر تموم شد.

 تا زمانی که اقا توفیقی اومدن بمونم. نخانم اقا به من گفت_

خودم اعتماد نداشتم در این شرایط به هم  از اولم می دونستم مهرزاد به من اعتماد نداره...خودم 

...نمی شد هم پشت در می شد کارم حضورش مانع مطمئنا نیم ساعت زمان می خواستم وفقط 

  بزارمش!

 من خودم با مهرزاد صحبت می کنم._

اون صمیمیت ها مسمومی اسم کوچیکش رو بردم که میزان صمیمیتمون رو بفهمه! از د صازق

 . !که در مواقع خاص مفرد خطاب می شدی
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نگاه متعجبش رو بین من و اشایی که با چشم ها نگران و پرتردید ایستاده بود چرخوند. حاال 

 گیتی جونم ساکت شده بود و منتظر حرکتی از من بود. 

یک ربع  پرستار اهسته نشست.با شک به سمت اتاق دلبر راه افتاد. به اشا اشاره کردم بنشینه. 

حالت چهره ش هنوز اون شک  بعد درحالی که چادر روی سرش می انداخت از اتاق بیرون اومد.

تونستم برق چشم هام رو نمی  نیستم. پرسیدیگه تو فاز د بو برده بود چرا و تردید رو داشت و

به . از جو سنگین معذب شده بودطفلک نگاه هرسه به دهنش بود که حرفی بزنه... کنترل کنم.

 کنم. بدرقه شپاش بلند شدم تا جای در 

..فقط شکمشم تا یک ساعت دیگه سیره...سوپ و خورشت و قیمه بار گذاشتم.خوابید خانم..._

 وقت نشد..برنجو صاف کنم...

دادن  جلوه لبخندی زدم و درحینی که دستم رو پشتش با فاصله به رسم ادب میزاشتم و طبیعی

 چیز گفتم: همه

 خودم درست میکنم...به اقا مهرزاد می گم چقدر لطف کردین....هنکن دستت درد_

منظورم دست مزدش بود که خیلی سریع گفت...حساب کردن و با نگاهی که دو به شک بود 

 ...کلید رو تو در چرخوندم. وپاش رو از خونه بیرون گذاشت. 
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 نینشده بودم...فقط بعد از ا نی. بدبرمیبه دست بگ زرویچ مکث کردم تا کنترل همه یا لحظه

 یادم ها یتر و بهتر رو نانهیچشم هام رو واقع ب میهمه شوک و اتفاقات جور واجور تو زندگ

نگاه  میکرد تو چشم هام مستق ی...تمام تالشش رو مدمیکردم. به طرفش چرخ یدورو برم باز م

خورد. رنگ زرد پوستش پشت  یرو م نشییکرد و لب پا یم یباز کیستریه فشیبند ک انکنه. ب

اما همه  دمش؛یو کجا د  یبار ک نیاخر ومدینم ادمی. زدیخروارها کرم پودر بازهم چشم رو م

 لشی!. فقط شکل و شماومدیداد جور در م یکه تو تصورات و فکرم جلوون م یزیمعادالتم با چ

نداشت...!اما  یبد هیل....! احتمال حضورش توجحا یگذشته بود نه به سادگ ینه به پر زرق و برق

 !...اشوب یعنی میبردن زندگ یمن، برا یبرا

به تازه  یحس و عکس العمل چیتو جونمم نبود...ه یبه جلو برداشتم...استرس نداشتم...ترس یقدم

زن ازم  نیداشتم و ا دیسال با ازدهیکردم که  یفکر م یزیفقط به چ     گذشته ها نبود!  داریشدن د

 !گرفته بود

سوزوندم رو کنار بزارم تا فقط وسوسه  یکه از درون م یهر حس ایتونستم خشم، نفرت  ینم

 .خونه داشتم نیکه در ا یدفاع از جاه طلب ایدوست باشه  کی دارید

 یحرف بود، دلهره و اضطرابش رو به عرق رو ایکه پشتش دن یم و سکوت رهیخ رهینگاه خ 

 نیکردم...من ا یمانتوم خال بیبه فکر کردن نبود...دستم رو تو ج یازین هگیرسوند. د شیشونیپ

جمله رو  نیقبال...بارها ا"... ومدیجمله اشنا به نظر م نیلحظه و ا نیشناختم!. چقدر ا یزن رو م

 !...شناسمش یکردم...من م رارتک
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هم  یروکه  ییبه زنعمو انداختم...چشم هاش رو بازو بسته کرد و لب ها ینگاه مین 

روزها  هی...درست شب    توزانه بود نهیزن ک نیکرد!. نگاهش به ا یم دییرو  تا یزیفشرد...داشت چ

 .خونه گذاشته بودم نیکه پا به ا یاول

جون چرخوند  یتیمن و گ نیکه ب یشد. چشم نمونیدار رودو بدل شده ب ینگاه ها معن متوجه

 :شونه ش گفت یرو فیدار چندباره ک کیو با جابه جا کردن ت دیدستپاچه ترش کرد... از جا پر

 .زنمیبرم...بازم بهتون سر م دیمن با_

 . طرف در قدم ها افتاده و سستش کج شد به

نزده فقط بسنده  شی...نتونستم نستادمیا نهیاوردم و دست به س رونیب بیدستم رو از ج هردو

 ! تیکنم رو جعل هو

 !یایب یکِ یبر یکنم کِ یم نیی...من تعیندار یمشخص یارتو اسمت پرستاره! ساعت ک _

در حد زننده  نیدر ا ،یمدل نیوقت ا چی..ه    متوقف شد. تعجب کرده بود یاشکار ریبا تح سرجاش

 . شد دایسرو کله ش پ یزده بود و بعد مدت بشیکه غ یدوسه بار یحت . و تند حرف نزده بودم..

 .شد یا برهی...چونه ش و         ادیبود اشکش در ب کینزد

 !نجامیصحبت من ا کیهنوز قرارداد نبستم.... درحد _

 !...به طوفان بود که نیاعتبار و دِ روزیتا د_

 دشیکه از کنارِ ظاهر اب کش ینی. لبخند زدم...در ح هم فشرده شد ی...لب هاش رو  کرد سکوت

 :گذشتم گفتم یم

 ...  نداره یحاال اشکال_
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 .ادامه حرفم رو گرفتم یبا برداشتن گوش سمت تلفن رفتم و به

 نی! بَدِه پرستار به ایقرارداد ببند ادیبهش بگم تا ب یاتفاقا طوفان گفته بود هر موقع اومد_

 !ادیب ونیدرم هی یکی یخوب

برف ها قطب شمال...به همون اندازه چشم رو  یدیبه سف دیپوستش رس ی...زرددیپر رنگش

 . وسط هال چند دور مردو زنده شد دمی! نفسش قطع شد...د زدیم

 دنیبر یبود برا یعصابِ سورتمه سوارم رو تکرار کردم...بردن اسم طوفان هم کاف یرو لبخندِ

 !جاپاش

صفحه  یانگشت هام رو قیبا دقت و دق یلیتا هفت...!خ کینبود؛ از  یگرفتم...شماره ا شماره

گوشم گذاشته  یرو رو یو گوش زدم ی! گردنم کج شده به سمتش...چشمک خورد یم یدکمه ا

 :عاشقانه گفتم

 ...الو طوفان_

  بود سیکه مختص فرنگ ییکردم...از اونا   یحال و احوال همسردار یواشکی...دمیپشت چرخ به

که نبود...چقدر دور شدم از خودم! بعد  یزیگرفت واسه چ شیات گرمیبا خنده ها دلبرانه...چقدر ج

 :مکث و خارج شدن صدام از ناز زنانه گفتم یکم

 ؟یایاالن خونه ب یتون یم_

 . چهره م نشوند...دلم خنک شد یرو یقیپرشتاب پاهاش لبخنده حق صدا

 !شیشناس یاشنات کنم...! حتما م یکیخوام با  یم_

 .دیدر به لبخندم وسعت بخش رهیشدن دستگ نییباال پا یصدا
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رفت...در همون حال به  یبا در کلنجار م یادی. زدمیفش چرخرو قطع کردم و اهسته به طر تلفن

لب زد که  یو اشغال دیدر کوب شهیبه ش یطاقت و عصب یب یشدم... بعد مدت رهیوحشتش خ

 :گفت یرو به در چسبوند و بدون برگشت شیشونی. پ دیحساسم شن یادیگوش ها ز

 .برم خوامیم_

 !یبر یتون یروشن نشده نم زایچ یلیخ فیتا تکل_

احساس شده بود. نقاب  ی. صورتش سخت و بدیچرخ یاز گذشت زمان نه چندان طوالن بعد

. اول میکرد یدوئل مرگ بار به هم نگاه م هیمظلوم و مهربون پرستارش رو برداشته بود... شب

کردم  یفرو بردن خشمم نم یبرا یکه تالش یجون انداخت و رو به من یتیبه گ ینگاه پرنفرت

 :گفت

 .ف؟یکدوم تکل_

 :گفتم گرفتینَشئت م میزدم و با تکون دادن سرم که از حرص درون یپوزخند

 !...بچه م  ...همسرم...خانواده ممی...نوجوونمیجوون فیتکل_

طلب رو  نیبگه و چرا ا ینگاهم کرد...مونده بود چ حیادم ها سرگردون و معلول حال گ هیشب

 "دمیبه طرفش رفته پرس یدارم... با قدم ها اهسته ا

 "...یخبر دار تاز دوست_

 . تو نگاهش نبود یزیسوال، چ یجیو گ یجز گنگ بازهم

 !دوستم...؟_

 .زدم ندیلبخنده کش اومده نه چندان خوشا هی...ستادمیا روبروش
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 دلدار...! مگه دوستت نبود؟_

و به هم  ریاز اسممم! از دوستش! گفتم که لب هاش به هم اومد و متح رکنندهیغافلگ یقدر به

 :دلدار گفت دنیتر از قبل شن ختهیر

 ؟یازش بدون یخوایم یچ _

 ...!یدونیتو نم یعنی_

_... 

 .که شوهرم عاشقشه ی... از کسزیهمه چ_

 هیشب یزی...چدی! خند دلدار بود یکارم فقط به کنکاش تو زندگ ریراحت شد که گ الشیخ

 :گفت ی...حالت نئشه ها رو خماردهیبر دهیقهقهه...بر

 .بکن...بزار منم برم تویراحت زندگ الی...توام با خ   طوفان عاشقش نبود_

 .شده بود حیوق یادیز

 ؟یمیکنم....توکجا زندگ یم مویمن زندگ_

و خنده ها مضحکانه رو عصابش رو قطع کنه...انگشت ها  ارهیسردرب یزیخواست از جمله م چ تا

خفه و شوکه زده  غیشد...صدا قهقهه ش به ج شیروسر ریز ییاماده به خدمتم چنگ کاله مو

هم در اومدن تا جزبه جز صورت از  یبه تالق یرحم لحظه ا یکه ب ییو مردمک ها دیرس یا

 .کنن بترو ث دشیپاش  هم

 یزیدوشش بپوشونه...اما من چ یرو یبا کف دست و روسر لختش رو یکرد موها یم تالش

 !هم رنگ دلبر یبور ی...موها بودم دهید خواستمیکه م



 
 

 دلبران     بهارگل) بهاره گندمی(

خوب  یلیزن رو خ نیه بود...من ا زد میشونیپ یکه تو شرکت برچسب ها رنگارنگ رو یزن نیع

 !    شناختم یم

 .حاصلم لب زدم یب یته قلب شکسته م....از عمق دوست از

 !..یچهره م منفور نیبا ا یحت _

 بودم به شکستن خاطراتم. دهیهمه اعتماد بارها بارها شکستم و حاال رس کناراون

 یلبهاش خارج شد. توجه ا نیکه از ب یفیزنعمو همزمان شد با ناله خف فیصدا نامفهوم و ضع

ام رو بلند کرده به از بغض دست ه ییمقابله با رها یبرا کیسترینکردم...خندم گرفته بود...ه

 :اطراف خونه م اشاره کردم و گفتم

 ؟یگرفت میاز زندگ یچ ینیبب یخوا یم_

 !ادیب ادتی یزیطوفان گفته بود امکان نداره چ_

 دیخودش رو جلو کش یزد. خنده م از کنترل عقلم خارج شد. کم ینیناراحت کننده و غمگ لبخنده

 ...ادیبه نظر ب یتا در برابرم محکم و جد

 .کنم یبزار من برم...خواهش م_

. دمید یزده؛ اما نم میزندگ شهیبه ر شهیکه ت یبگذرم از کس زدیم ادیدرمونده و خمارش فر چهره

. اشک گوشه چشم هام ختیر یکه غم تو جونم م یا دهیبر دهیمهم نبود...جز خنده ها بر یچیه

 :بود گفتم سیفرنگ یزندگ بیکه غر یرو گرفتم و با لحن

 شه...نه؟ یم یجالب وی...سنارادیهنوز مونده تا طوفان ب کجا...!_
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به درب قفل شده انداخت. وحشت برده شده از اسم طوفان هر لحظه  ینگاه میگوشه چشم ن از

زار اغوشش رو به  یش افتاد و با حال دهیشونه خم یرو از رو فشیک دی. ناامدیبلع یجونش رو م

نگاهم  یقسمت سالن نشست.  چشم در چشمم دوخت...طور نیو گوشه تر دیبغل گرفته چرخ

کرد  یم یبا چشم هاش سع دهمیبرو بگرد منتظر محاکمه سخته...شا یبکرد که انگار  یم

 .ارومم کنه

که ذات دلدار گونه م  یبخورم رو پس زدم و با لحن زشیرفت به حالت رقت انگ یکه م یدلسوز

 :بود گفتم

 ...شیسال پ ازدهیمت همون شناخت یم نایزودتر از ا دیبا_

 .ومدهیبگو تا طوفان ن یخوا یم یازم چ_

دهنم  یبرداشتم تا اروم بشم... دستم رو جلو یتکون دادم...قدم یزدم...صدا دار...سر پوزخند

به صورت  ی... نگاه کوتاهارمیزبونم جمع شده بود رو باال ن ریکه ز یگرفتم تا بزاغ تلخ و زننده ا

 کردم؟ یازش طلب م یچ دیاعاجزش انداختم... ب

 :شدم و دو قطره اشکم  رو فرو خورده گفتم رهیچشم هایِ پر از اشک  بهش خ با

 ...؟یبهم پس بد یتونیم مویزندگ _ 

 .کج شد یهاش به حالت مضحک لب

 ...ندارم؛ فقط اومدم دنبال بچم یتو کار یمن به زندگ_

 یرو یخیکه به نامم بود سطل اب  یبردن بچه ا ینگاهش برا یوقاحت کالمش از گستاخ از

 میتونم خالص بشم...حق هم داشت! زندگ یادعا نم یکی نیکردم از ا یشد...فکر م یسرم خال
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 یلینباشه و خ یتونست متعلق به وجود نفر سوم یکه م ینبود. دختر یشد اگر دلبر ینابود م

 .دیخورد. صدام لرز یسندش به نام من و طوفان م شیوقت پ

 از شوهر منه؟ که یبچه ا_

_... 

 !نامرد؟ یتو واقعا دوستم بود_

 :کالمش گفت یاز خمار ومدیکه باال نم یمتاسف تکون داد و با نفس یسر

 ...تو؟ده؟یم صیرو ازهم تشخ نایا ی... دوست، دشمن کیمسخره ا الوگید_

 شیمژه ها بلند و مصنوع ریتفاوت از ز یداد و ب هیپشت سرش تک واریحال سرش رو به د یب

 .شده بهم ادامه داد رهیخ

 چی! بدون هیخواست یکه م یاون ی...شدیمستقل شد ،ینجات دادم  درس خوند تویمن زندگ_ 

 نبود؟ نی...مگر ارزوت ایمزاحمت

_... 

رو دست  ی...زدی...!مهندس شدیشد یرفت... واسه خودت کس تیطوفان از زندگ_

 طوفان...خونه مستقل...! حاال من دشمنت شدم؟

 .زد یپوزخند

 .یشد یبا طوفان خوشبخت نم یوقت تو زندگ چیتو ه _

 .زد یپوزخند

   .یشد یبا طوفان خوشبخت نم یوقت تو زندگ چیتو ه _
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که ردش مدت ها تو  یلیاز گذشته تو صورتم زد ... س یمحکم یلیس کنمیلحظه فکر م کی

کرد تا از  یکه له و لوردت م یشم به گذشته ها...خاطرات اوار شده ا یموند. پرت م یصورتم م

که  ییگردم به شب ها یزنه...بر م ی...خشکم میبه بار اومده جون سالم به در ببر یخراب

 ...بافتم یبدون طوفان م ییایو رو شردمیارزوهام رو دونه دونه م

 یبود که به زور پا یساله ا 17دختر بچه  یبزرگ بشم که  ارزوهاش به یتونستم منکر ادم ینم

بود که  یشکل نیهم ارزوهام هم شیبود که چندماه پ ییجا یحقارت اصل یسفر عقد نشست ول

 ی...اواز مشهیتو سرم بلند م یفیارزوها نابود شدم! صدا ضع یشد به رو یجوابم به طوفان بله ا

با  نباریچرخونده بود که ا یرو طور میزندگارزوها  یداد....!بطر ینوحه سرم دهمیا شایخونه 

م و همه  ندهیآ م،ی، زندگ گاهمیبه همون ارزوها ازدواج کنم. جا دنیرس یخودم برا تیرضا

با دلدار سرخورده و مرده گذشته نداشت...تفاوتش  یادیکه دوست داشتم و ندارم تفاوت ز ییزایچ

  .بود دهیرو چ یطعم خوشبخت ایبارون عاشق شد  ریبود که ز یسیفرنگ تیضاتو عشق و ر

که به  یی!...ارزوهاچمیخواست ثابتشون کنه بدون اون ه یبود که م یطوفان عقده و حقارت یبرا

 یکه به سادگ یسقف همراهش شدم...با غرور و اعتبار کی ریخاطرش ترکش کردم و اخرهم ز

 .ازم گرفت

 یگونه م لبخنده گرم یشک روو درب و داغون شد که قطره ا ختهیبه هم ر تیبه حد کفا حالم

دشمن شاد  نیاز ا شتریب زارمیروشن بود..! نم زیالله همه چ ی. براشیبه نگاه خمار و زخم شهیم

خاطرات ذهنم بود  یکه به بلند ییو با صدا زنمیکن باشم. هراس و شک تو دلم رو پس م

 :گفتم

  سال تو خواب باشم؟ ازدهی ای...نهیبب گهید یکیمنو با  نکهیا یمتیبه چه ق _
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زنعمو که نم اشک تو چشم هاش جمع شده بود و با گردن کج نظاره گره جدالمون بود اشاره  به

 .کنمیم

 باهشون؟ یکرد کاریزن نگاه کن...تو چ نیبه ا _

   که روت شرط بسته بودن؟ ییادما  ؟یزنیم نهیبه س ارویسنگ ک_

...بلند تر از حد ادیصدا زنعمو در م کنم. ی...سکوت منیکردم جز ا یفکر م زیهمه چ به

  کنهیم نینش لچریو چارهیحواله زن ب یمعمول...الله پرنفرت صورتش رو جمع کرده نگاه زننده ا

 ؟یچه شرط_

تا  کنهیبلند تر م زویاصوات نامفهوم زنعمو ت نیکه صداش رو ماب ستیالله انگار دست خودش ن 

 یکه با درخشش چشم ها رهیگیم یکه بهم وارد کرده انرژ یو شوک دیمانع ش بشه...از ترد

 .ده یادامه م شیا نهیک

سرو سر*  ی...گفتم با کیخور یکنم...توئه هرز کوچلو به دردش نم شیکردم حال یسع یلیخ_

دونست  ی...میریم یرابیبود تو اون شهر مهرانو نشناسه...!طوفان از اول خبر داشت ز ی...کیدار

 ...تو تیودتر گرفت اونم بدون رضابابات چرا عقدو ز

دار  اریخواد اخت ی...گفت میبا مهران ارمیراحت شد گفت مدرک ب الشیعقدت کرد خ یوقت

 .یبش شیبزرگ ونی...تا زبونت کوتاه بشه و مدرهیخواست ازت آتو بگ یکاملت بشه...م

 .بازو بسته کرد یا هیهاش دور بدنش محکم شد...چشم هاش رو از درد ثان پنجه

..اونم میریبگ یجشن چهار نفر هیکنه  یکردم...قرار شد مهرانو راض یکیدست به  روزیبا پ _ 

 نی...به طوفانم زمان و مکان دادم...قرارمون ای... خبر نداشت توئارمیواسش م ویکینئشه...گفتم 

 یم تعلل دمیموش کوچلو تو خونه ش...د یراه بندازه بعدم تو بش یداد صور یدادو ب هی ادیبود ب
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شناختت  یم یادیبود طوفان ز نجایا ی...! بدبختیبگ زویبه مهران همه چ یخوای! می...دودلیکن

 امیکرد از لج اون با مهران پ یفکر م نجاشمیتا ا یکن یراحت بود دست از پا خطا نم الشیخ

 ...یبگ زویبهش همه چ یبر یخوا یدونست م ی... میکن یردوبدل م

صداش تو امواج پر خراش الله گم شده بود و  گهیزد... رو به چهره زرد رنگ زنعمو که د شخندین

  .بودم ستادهیا یکه خشکم زده بود و فاقد از هر حس و حرکت ریمن متح

قسم  تیو بچگ یسادگ یاخر رو قهیخواستم بهتر بشناست...تا دق ینبود...م یمن کاف یاما برا_

بهت قرص روان گردان  یفرار کن یخوا یم دمید ی.وقت..میخورد...! سرتو شرط بست یم

 یچ یدیفهم ینم گهیبرت تو خال...! د یگفت جنسش خوبه...م یسابقشو داشت م رزیدادم...پ

که  نیتو نخ هم بود یادیکرد...هردو  ز یجور م روزیبود؛ اونم جنساشو پ تشد...مهرانم بد مس

کردم  یاز اول روشن بود...فکر نم میگوش نیدورباخر... میشد...زد به س یطوفان اومد...باورش نم

از تو زد  یخواستم طوفانو باهش عذاب بدم تا هرموقع حرف یبه دردم بخوره...م لمایاون ف یروز

 نیفراموشت کنه...ا شهیهم یرو همه جا پخش کنم تا برا لمایکرد ف یا بدقلقیبهش نشون بدم 

پرتت کنه  شیکرده بود تا بخواد از زندگ دایازت نفرت پ یسال موفقم بودم...!  به اندازه کاف ازدهی

 میبازم اثرات کارت تو زندگ یکرد ول یکه ارومش م ی...حاال من شده بودم کسرونیب

خواست با ازدواج قبول کنه...دلبرم ناخواسته  یکه نم یو تعهد تی....مسئولیی...تند خویبود...بددل

 ...میمثل ادم شروع کن یزندگ هیترک کنم تا اومد ازم خواست  ایبه دن یوقت یبود...ول

 .نگاهش رو اطراف چرخوند یباال انداخت و با لبخند تلخ یا شونه

 که بودم. یگاهینمونده ترک کنم و برگردم سرجا یادیز زیچ یبودم...ول اقتیل یمن ب _

** 
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من اون احساس سرما می کردم. ...چه گذشته جهنمی بود که هر لحظه تو مذابش فرو می رفتم

خسته از  ؛خیلی تلخ …رو برای دوست داشتن و دوست داشته شدن انتخاب کرده بودم. تلخ

 .کابوس گذشته لبخند میزنم

نگاهش   عمو که خودش رو به اب و اتیش میزد تا نمی تونستم تمرکز کنم بین الله و زن

بیشتر از هرکسی می دونستم عکس العمل نفرت انگیز الله از کینه و حسادت حضورم زیر   .کنم

...اما از طوفان با کمی قلوه برمیومد تا بخواد سر یستمتعلق به منم ن که خیلی وقتبود سقفی 

 نیم تموم شد.وسادگی که به قیمت جو ...سادگی من رو به نمایش بزاره ،شرط بندی

 .زشتی حقیقت چیزی نبود که اروم بمونم و ته دلم چه غوغایی شدتلخی و 

  .چیزه زیادی نمونده گورتو گم کنی...همین که اتیش طوفان بخوابه کافیه _

اولویت تا یک معتاد خمار واسم از  که این همه سال به گند کشیده شد حقیقت زندگیم چیزی بود

و روز غیر وصفم  افسوس به حال ا...بمردی بگه که هنوز حس ته قلبش لمس شدنی بود

 پرسیدم:

 اون تلفنا کار تو بود؟_

حلقه ها اشک و با سوالی شدن چهره پر دردش پس زده میشه... بابت مرد زندگیم خوش خیالیم

عماق وجودم رسوب می کنه علنی میشه. شونه هام خمیده تر از هر زمان افتاده و اسوزشی که تا 

 که زیاد طول نمی کشهاما گیج تلفنی لب میزنه... نامردش بود!  کار خود بی دفاع قد علم میکنن.

بازوهاش رو دورتنش حلقه می کنه و با جلو کشیدن تن خمیده  با نگاهی به رنگ باختگی من

 .ش هق هق ها بی صدا دلم رو خفه می کنه

می دونم چیزی بینتون نبوده...اون حتی از بردن اسم تو حالش بد میشد...چه برسه رابطه _

 ..!.عاشقانه
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 یکیتپش قلبم ..رنگ می بازم و .سط قلبمواما تیرش نیزه میشه میزنه  ؛نهزدستی میک ی

 کوبنده تر بازی در میاره. ونیدرم

 ...سه سال تحت درمان بود_

یک مرد جایگزین فریاد ها پر سروصدا فرنگیس تو ذهنم می شن. روزهایی  صدا هق هق ها 

 !میشد برای چیزی که نبود ازیرکه به جرم دلدار بودن پس زده می شد و غم عالم تو دلش سر

لحظه ای سردرگم تو عالم دیگه ای پرت میشم و کم کم می فهمم چی سرخورده می شکنم...

 کسی که تصویر زشتی تو ذهنش ازش ساخته بود بمونه. اون نمی تونست با شد و چی شنیدم. 

به اندازه یازده سال مقاومتم می شکنه...ته نشین میشه و خستگی و له شدن جاش رو با دل 

که از  فریادیو با  ارمهجوم می شرفت که به سمت کفماختیار از  لحظه ای خوشی پر می کنه.

ادی بینمون نبود که پاهام سرعت می گیرن بود یاغی گذشته میشم. فاصله زی بغض دارم وته گل

ضعیف تر از اونی بود که بتونه تنش رو از و ضربه ها هیستریکی روونه سرو صورتش می کنن. 

به زندگی تباه شدم  ؛برباد رفتم دلم بی قرار به حسرت ابرو رها کنه. سرکشمها   چنگ دست

فریاد اندوهگینی سر می داد. ضرب ها جون گرفته ای که از ته خاطرات حافظه پاک شدم 

 ن حالی گذرعاشقانه هام می دونستم.وبود...من این زن رو مقصر پریش

 به گونه ای که در اون لحظه به معجزه شفا ایمان اوردم.  صدا فریاد گیتی جون بلند تر شد  

می خندید. خنده هایی که بدتر  ؛اینکه بی حرکت مونده بود و توان مقابله نداشتالله با وجود 

د بودهبار به لب هاش کوبیدم تا خفه ش کنم...گزگز دست هام محسوس سوهان روحم می شد. 

یم، از اما صداش از مغزم کندنی نبود. اشک می ریختم و زیر لب مرثیه می خوندم...از زندگ

و تو بی خبری عمرم گذشت. تا جایی که از صدای گریه جیغ دلبر به  بالهایی که سرم اوار شد

ته دلم خالی شد... لب زدم..دخترم و عقب  ؛ به یکبارهخودم اومدم...صداش رو فقط من شنیدم

 کشیدم. الله لحظه ای گیج و متعجب نگاهم کرد که با بلند شدن صدای دلبر ته چشم هاش 
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بهش بدم و لبخندش رو خشک کنم دیدم...غم، حسرت  با ضرب هام مچیزی رو که نتونسته بود

 و ناامیدی.

 و به زن م... سر بلند کرددش کنارش افتادم...صدای دلبر مانع از شکستن سکوت سه نفرمون می

مات صدایی پریشون حال با صورت خیس از اشک بهم نگاه می کرد. من هم  عمو چشم دوختم.

از صدای گریه ش دلم به جنب و جوش افتاد اما نمی  ...بودم که فقط سهم این روزهام بودشده 

جونی هم ...می کردم کنم نباید لرز و تنش بدنم رو بهش منتقل ارومشتونستم بلند بشم تا 

 بود. ماحتیاج به تازه تر شدن نفسنداشتم...

مچش حلقه و به دلبر برسه. محکم دستم دور  از کنارم بلند بشهاهسته الله تن جلو کشید تا   

رو به جون می ش داغ رو تصاحب کنه... باید تا اخر عمرزاشتم دلبر ..تا اخرین لحظه نمیشد.

لرز خفیفی زیر دستم احساس خرید تا ذره ای از خیانتی که درحقم کرده بود جبران بشه. 

 با التماس گفت: ...کردم...صورتش رو به طرفم برگردوند. حاال اشک می ریخت

 ارومش کنم. داره گریه می کنه...بزار برم_

و تو هپروتی که ازم باقی مونده بود با بغضی که تموم نداشت و  بی حال مثل خودش خندیدم

 مانع از سنگ شدن احساساتم می شد بریده بریده گفتم:

اول چشش رو من بود... هرجا میرفتم هرکار   از من یه دختر افتاب مهتاب ندیده ساخته بود...از-

 ...د... لب تر می کردم اولین نفر اون تب می کردجلو چشام بو  می کردم طوفان

 حاال میخوای بگی جا پا تو زندگی من گذاشتی؟!.. چون یکی مثل من بودی؟ _

رنگ به روش نموند. اشکی از گوشه چشمم سرخورد...خیره به قطره اشکم وارفته افتاد. فهمید 

 مشتم بود.خراب تر از اونی م که بفهمم چی کار می کنم. قلب فشرده شدم تو 



 
 

 دلبران     بهارگل) بهاره گندمی(

لب هاش از شدت بغض و خماری کبود شده بود... می لرزید. نمی تونست درست حرف 

 ...گوشه ای جمع شدبزنه...

به توافق هردومون  باشه باشه هیچ کس نمیتونه جای عشق تورو بگیره...ولی به خاطر دلبر بیا _

 تا طوفان نیومده... برسیم

_... 

من ازش بچه دارم...یازده سال بهتر از من می دونی اون اهل زندگی با تو نیست _

 چیزی رو از دست ندادی.االنم  زندگی...چیزی نیست که به چندماه بتونی تصاحبش کنی.

خم شدم موهاش رو از روی پیشونیش با نوک  ...!من چه فکری می کرد و منطق در مورد صبر 

 .انگشت هام کنار زدم

 .طوفان می ترسید که هی دزدکی به در نگاه می کرد و حرف میزد...لبخند زدممثل سگ از 

 ...همین امروز گورتو از زندگیم گم میکنی... فکر نکن یه مدت نبودم تونستی قاپشو بدزدی__

_... 

  ...!من تازه زنده شدم خانم _

چاک  رسید.بزرگتر از حد معمول به نظر می  ی کهیها چشم با گرفت وحشتنگاهش رنگ ته 

که مردمک ها بی حواسم رو به طرف خودش کشید.  لبش یه قطره خون راه گرفته بود روی

 و لب هایی که تشنه نوازشی بودن از جا بلندم کرد.  دست بردم سمت لب ها خشکم...صدای دلبر

 گیج میزدم...سکندری که روبه اتاق دلبر می خوردم و راه می رفتم. صدا ناله الله رو از پشت سر

 .مهمون قلب و روحم کرد ،با حرفش دیوونگیم چند قدم نامیزونعمو.  شنیدم و سنگینی نگاه زن

 ...خیلی وقته داره کاراشو میکنه تا از ایران بره _

 و به طرفش برگشتم. احساس سنگینی روی شونه  سمج رو از چشمم پاک کردم ها قطره اشک
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 نداشت...انتقام از من، اشک ها شبانه. زن نقاب دارو....از خیلی چیزها خبر  هام به چند تنی رسید.

 رفتنش فقط یکیش بود....بود باید کنده می شدم از سفیدی ازمایشی که از لکه ها سیاه زندگیم

واسه گرفت در برابر چشم ها لنزدار قرمزی که واکنش هام رو می پایید. راه نفسم رو بغض  

 تو بی خبری زیادی دیر شده بود. نقش بازی کردن

صدای و گوشه ای پرت  پرخونش رو نبا نفرت اب ده. عمو تیز کرد چونه ش رو به طرف زن 

 پرکینه ش مغزم رو داغ کرد.بلند 

 .فقط منتظر وداع این زنیکه ست_

چشم ها زنعمو به حد فاصله پلک برهم زدنی سرخ و بارانی شد. صدا اهی که از لب های نیمه 

 اب نشکست ...روزش رو ببینمو کرد...نمی تونستم حال منقبض رو  مفکجونش به گوش رسید  

 دل می سوزوند.بد  دی که راست و دروغش مثل سراب میمونحقیقت

انتقام از نگاه ترک خورده زن بی پناه مقابلم بود یا اروم حالت غیر طبیعی...نمی دونم  هخندیدم...ب

 برای اگهی رفتن! ...وار مغزم رو با مته سوراخ می کردی که شیون کنان درو دیشدن صدای

 گذاشتم.دست روی شکمم 

 ... اون عاشق بچه هاست_

 عمو مکث کردم. غبار گرفته از ناامیدی زنروی چهره 

 !قتلش بسته رو دوست دارهحتما بچه کسیو که کمر به  _

شوکه شد...شایدهم دیگه چیزی واسه کری خوندن نداشت. ...چرخیدنگاه الله حیرون بینمون 

نداشت تمام . اون که خبر ه..می دونست طوفان به خاطر بچه هم شده حرفی از رفتن نمیزن

 ...فقط کسی که این میون می خواست بره من بودم.حرف هاش عین حقیقته
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هاش تندتر میشه و خیرگی نگاهش به روی شکمم وادار به پوزخند زدنم کرد. اون  نفسعمو  زن

  هم غافلگیر شده بود. چرا هیچ کس توقع نداشت...من از طوفان بچه ای داشته باشم؟

بی توجه به حال خرابش به سمت فقط می تونم  وحشتناک تر کل خونه رو بر می داره. جیغ دلبر

پا ایستاده بود و از نرده ها  یله وسط اتاق متوقف میشم...دلبر روالبا جیغ ...پا تند کنماتاق 

گرفته گریه می کرد...وقتی من رو دید کمی اروم تر شد و مامایی گفت. اما جیغ دوم الله....به 

ک نعمو به یم.  گردن  زبه طرف هال دوید و با بلند کردنش رسوندمرو به دلبر سرعت خودم 

لحظه ای نگاه من و الله به هم گره  که با وحشت تکونش می داد. طرف کج شده بود و الله ای

به خورد...هردو خوب می دونستیم توچه مخمصه ای گرفتار شدیم و این حالت طبیعی نبود. 

خودم میام و بی اهمیت به گریه دلبر و چنگی که دور گردنم میزد روی مبل گذاشتمش و به 

له نفسش با خس خس باال میومد. ال .بود یرو به کبودسفیدش پوست طرف زنعمو رفتم. 

 ی که از وضعیت صورت زنعمو بود زمزمه کرد.ب کشید و با شوکوحشت زده عق

 داره تموم میکنه..._

_... 

 طوفان می کشتمون..._

در اون لحظه به تنها چیزی که فکر نمی کردم عکس العمل طوفان بود...یک نفر جلوی چشم 

می خواستم  برنمیومد. دست زیر بغلش انداختم و با فشاریهام جون می داد و کاری از دستم 

استخوون  ،بود یا دست ها من بی حس اما از شدت درد و سنگینی بلندش کنم...سنگین شده

تیک تیک کرد و درد سهمگینی تو کل تنم پیچید که با گریه جیغی کشیدم و روبه الله  هام

 خشک شده گفتم:
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 بزارمش زمین. بیا کمک کن_

اومد. دلبر از صدای جیغم گریه ش شدت گرفت و به قصد بغل به سمتم دست  ه خودشالله ب

و  زنعمو االله پاه نبود بهش توجه کنم..موقعیتی  بلند کرد و مامان مامان از ته دلی می گفت.

من زیر بغلش رو گرفتم و روی فرش درازش کردیم. کبودیش بدترشده بود و مردمک ها چشم 

 هاش گشاد. قسم می خورم حتی حرکت دستش رو حس کردم...

اینبار علنا خودم هم با  به ماساژدادن قفسه سینه ش. کردمشروع  زنم...ش می ورتص بار تو چند

وحشت زده کنارش میفتم و شوکه بهش خیره میشم.  صدا گریه می کنم و دست هام می لرزید.

 الله با گریه جیغ میزنه....

 زنگ بزن... ژانسربه او _

...شماره ها از ذهنم پاک مبه خودم میام و به طرف تلفن با هزاربار سکندری خوردن میر

شده...انگشت ها  بی حسم چندبار روی اعداد سر می خورن...چشم ها تارم اعداد رو نمی بینن 

باالخره  با جون کندنی شماره سه رقمی گرفته میشه و به امیدی به گوشم می چسبونم. الله 

پشتش رو نوازش میکنه...می بینم هردو از جلو چشم هام به طرف غوش می گیره و دلبر رو به ا

از وضعیت زنعمو  هاشپزخونه میرن...صدا الو زنی هوشیارم میکنه...با هق هق بریده برید

اما مگر شدنی بود...شبیه دلدار یازده سال پیش  ارامش خودم رو حفظ کنممی خواد  میگم..ازم 

و کاری از دستش برنمیومد...دقیق یادم نیست کی  شده بودم که فقط می خواست فرار کنه

دست ها سردش با گرفتن فقط یادم بود باال سرش نشسته بودم و  ؟ادرس دادم...کی قطع کردم

م از  زیر دستم فشار خفیفی حس کردم...گریه...چشم ها نیمه بازش گریه می کردمبه و خیره 

نگاهش به من بود و با زبون بی زبونی چیزی می خواست بگه...تو بهت  ...بند اومد تعجب

 حرکت دستش سر بلند کردم تا به الله بگم که...
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چندبار صداش زدم...بلند و با داد...نبود. دست زنعمو از دستم رها شد یا ولش کردم یادم نیست 

بغض دار با تاری دیدی ...دلبر بودمی گشتم  تک تک اتاق ها رو هراسون تنها چیزی که دنبالش

اتاق اول..اتاق دوم...جیغ ..."دلبرم...مامان"زدم...و محو می دیدم...صداش میرکه همه چیز

به سمت  .رو بریدنفسم نش م بردم...خالی بوددست به جیب کلیدبا یاداوری  ..."دلبر مامان"زدم...

 کوبیدم....دلبرم رو برده بود. به شیشه باال پایین کردم... محکم دستگیره رودر دویدم...قفل بود...

یا چشمم به زنعمو میفته که لب هاش نیمه باز شده... زیر پاهام خالی شد. افتادم...روی زمین 

با عجز دستش رو میگیرم...ا به طرفش سرعت می گیرم....پ و چهار دستو  میزنم خدایی فریاد

چشم هام وحشت زده گشاد میشه...صدای ...ادصداش میزنم...هیچ عکس العملی نشون نمید

م...کر شدم...تنها نوشکوبه و فرنگیس فرنگیسی میگه...نمیبا فریاد به شیشه می  ....طوفان میاد

. عضالت بدنم منقبض میشن و دست ها سرد زنعمو رها شده به چیزی که می بینم...سیاهی 

 . سمتی سقوط میکنم...صدا شکستن شیشه و فرو رفتن تو تاریکی
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 ...دوازدهمبخش 

 

و پشت سرش باز گذاشت و جلوتر از من قدم هاش رو به سمت خونه تند کرد. درب و داغون در

 زیر نگاه سنگین نفر سوم .تر از اونی بودم که همپاش بشم. نفسم رو با خستگی بیرون فرستادم

ست تاب داده به سمت خونه کیف رو تو دو  از ماشین پیاده شدم بدون خداحافظی جون داری

از صدای بازو بسته شدن درب ماشین و همزمان شنیدن فامیلی فراموش شدم  داشتم.قدم بر

کمی مکث کردم...کمی قدم هام شل شد...دلم فرو ریخت و دلتنگ گذشته بغضم رو فرو خورده 

 به راهم ادامه دادم.

 صدا زدن هاش بیشتر شد. 

 !خانم توفیقی..._

اگر تداعی گذشته بود نمی شد نمی خواستم باهش رو درو بشم...و این صدا زدن ها حتی 

وضعیتی که من رو درش دیده بود رو پنهان و از ذهنم پاک کنه. در این مدت هم سعی می 

کردم کمتر جلو چشم هاش افتابی بشم. ازش خجالت می کشیدم و هربار با دیدنش از طوفان 

 . هتش رو به حریم خونه ش راه داددوس چرا دلخور می شدم که

به طرفش چرخیدم. نگاهم رو سمت چونه و ریش ها بلندش  خونه دهبین درب نیمه چفت ش

 ره می رفتم و معذب هم می شدم.طفسوق دادم. از نگاه مستقیم 
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تنها حرفی که بعد بهوش اومدنم روی پاهاش بهم زد هنوز گوش هام رو از خجالت داغ می  

 اره.کرد... اینکه نمی دونسته صرع دارم و مجبور شده سرم رو بین دست هاش نگه د

 .مروی پاهای زانو زدش احساس بی کسی می کردبه چشمم نیومد وقتی عذرخواهیش 

اون روز طوفان فقط بازخواستم کرده بود و ذره ای حال رنگ به رنگ شدم بین دست ها  

 دوستش مهم نبود. 

 مقابلم ایستاد.  

 !عادت دارم... اذینخانم من به همون _

بهت رو به خوبی نشون می  لب ها نیمه بازش ،ریش ها بلندبین جا خورد...صورتش رو ندیدم. 

زاشت برخوردی بهتری داشته تر و مردونه تر شده بود ولی نمی هداد. با اینکه ظاهرش جا افتاد

 ! بودم آذین...من هنوزهم فرنگیس باشم

به طرف در چرخیدم که بالفاصله به خودش اومد و چنگی به بازوم زد. غافلگیر شدم و نگاهم  

. لبخنده مهربون که در مواقع خاص سهم کارمندها زیر استه با اخم پررنگی باال کشیدناخو

  دستش می شد رو حوالم کرد.

 رو نمی گیرم. زیاد وقتت_

تسلیم در برابر چشم ها دقیق شده ای که ذره ای قصد عقب نشینی نداشت سری تکون دادم و 

با اشاره بهش فهموندم دستش رو برداره که هرلحظه ضعف تو بدنم رو تشدید می کرد. دستش 

 افتاد و با معذرت خواهی کوتاهی به ظاهر جدی و رئیس مابانه ش برگشت. 

 ...ئهیط طوفان بدتر از توشرا_

 حواسم بهش هست!_
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 باید بزاری یکم اروم تر بشه. _ 

 کردم. تکرار گیج

 اروم تر!؟ _

 تالفی کاراشو بزار بعد پیدا شدن دلبر!_

...درمورد من چه فکری می کرد؟ با مراقبت هایی که برادرانه در ام رو فشردمه با حرص پلک

همتا دادم...حاال  مغفرتچه جوابی به عرض تسلیت و وظایفش نبود حتما شنیده پشت تلفن 

 نگران دوستش بود و من رو متهم می کرد؟

گریه ها اشک تمساحی همتا عصبیم کرده بود ولی نه در حدی که متوجه نباشم فعال طوفان در  

 نشون  ماز خود یعکس العمل خاص چیه شرایطی نیست که بخوام سربه سرش بزارم!

حاال که بعد از  ...کمی بیشتر در مورد حرف ها پشت سرم یقین پیدا کنه دم...جزنیشخندی کهندا

 یکسال من رو نشناخته بود نیازی به اثبات نبود!

که یک کاره اومد وسط زندگیم! دیگه باید  خرم زندگی نکردم ومنم این یازده سال خوش_

 ؟ ه...از اینکه زنده موندم ناراحتهچیکارم می شد تا دست از سرم بردار

 ش...اه تو چشم مزل زد میمستق رو کنترل کنم ی و غم بارمداشتم لحن عصب یکه سع یدرحال

..دیوونه م ین.. تهمت بهم زدشدم.. ...دزدیناشنا شدم...کم بی ابروم نکرد هاموقعی که باشما از_

 طوفان! حاال مراعات کیو بکنم؟...ینکرد

هام رو . خوب بود حرف سهم اسفالت ها پیاده رو شدتی پشت گردنش کشید و شرم نگاهش دس

 .قبول داشت و سکوت کرد
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 !به ریشم بخنده... تینا فرار کنه بعدبا ا تنمی خوام واستم  ...همین امشب بهش میگم_

 :ناشی از دستپاچگیش گفت بی اختیارم به سرعت سر بلند کرد و بعداز تموم شدن جمله ا

 ...ببین فرنگیس_

بود. بی اراده  اسمش خاک خورده دیروزبرای فرنگیس فراموش شده که  جا به جا میشه؛قند دلم 

یکنه. مهرزادهم تنشش لبخنده بغض دار همراه با شیرینی خوشایندی روی لب هام چا خوش م

پر حسی  و رانهبا لحن براد بردهدست به جیب ....ارامش زیرپوستی تو نگاهش می شینه و خوابید

 :گفت

 !فرنگیس بیشتر بهت میاد_

 !که خودم بزرگش کردم بدم بیاد د ازکسیحتی کاری کر_

بزرگترین دلخوشیم رو با درگیری تو گذشته چال کرده بودم. من به  این مدت بودم دهیتازه فهم

خانمی فرنگیس و صبرش مدیون بودم...همیشه از خودش گذشته بود تا عشقش در ارامش باشه 

چشم ها به اشک نشستم شرمنده . صدا بغض دار خورده شدم و !چیزی که من تغییرش می دادم

 تسلیم شده ای راحتم کرد. یو با صدا رو از نظر گذروند مصورت یجز اجزا هیز ج ترش کرد.

 !...خشم این همه سالش رو خالی کنهکاری کن خودش حرف بزنه_

و درب رو  دمیعقب کش و سنگینی قلبم بغضدنیا با و به تایید با لبخنده تلخی تکون دادم سری 

  بی حرف پشت سرش بستم.  
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جز ادمی که تو اون خونه باید باهش تنها می موندم. از  ؛فکر کنم یدلم نمی خواست به هیچ

حدس میزدم . چند نفس عمیق کشیدم گذشتم. با گرفتن دستگیره در وار شونوحیاط اسلوم

وارد بود. هفت روز پیش چه اتفاقی افتاده  حاال انگار نه انگار .وض کردهمهرزاد شیشه ش رو ع

 .خونه شدم

هنوزهم با ورود به این خونه قلبم سنگینی می کرد و موجی از وحشت تو جونم میشست از  

اینکه...اگر...شاید...حتما...مقصر حال زنعمو من بودم. کاش تصویر جون دادن یک ادم هم از 

وقت، هیچ  د یادم میومد...یا اصال هیچیازده سال که همه چی عادی ش ذهنم پاک می شد و بعد

تصویر تلخی تو ذهنم نمیموند. هنوزهم صدای شکستن شیشه تو گوشم بود...اینبار بیهوشیم به 

قدری طول کشیده بود که اورژانس زودتر دست به کار بشه و نخوام دوباره از دیدن جنازه ش 

 .تشنج کنم

خیره شده بود.  و روی کاناپه انداخته بود و به سقفه چیز مرتب بود جز ادمی که خودشظاهرا هم

مثل چند روز گذشته...حتی دیگه به خودش زحمت نمی داد شب ها به اتاق بیاد. فقط دم دم ها 

صبح که از خستگی بیهوش می شد می تونستم چیزی روش بندازم و یک دل سیر به حال و 

 .احوالمون نگاه کنم

و روی کاناپه کنارش درو پشت سرم بستم. همین طور بی توجه بهش مانتو و شالم رو در اوردم 

 .تو صورتش می خوردد پرت کردم طوری که اگر خطا می شد صددرص

. دلم نوشیدنی گرم می خواست...یک چیزی که گرفتگی گلوم راه کج کردمبه طرف اشپزخونه 

 .رو باز کنه...چیزی شبیه اب خوش که برای زندگی من حروم بود
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داقل به ارزوش رسید. تو زادگاهش خاک شده کتری رو برداشتم و زیر شیر اب گرفتم. زنعمو ح

ه ل باعث دوری از خانواده ش شدکه این همه سا مردمی که کم لعن و نفرینم نکردندبود...بین 

انگار این مردم بودن  م...مجلس ساده ای که شده بود پچ پچ ها و ایما اشاره ها خاله زنکی.بود

م ه حساسیت من . ه کشتنت بدنکه انتخاب می کردن کی با حرف ها و قضاوت هاشون ب

نسبت به مراسم عروسیم از دلدار خطاب شدنم کمتر بود...حداقل اینبار میدونستم تو نقاب کسی 

ن به اون شهر . حتی پدرو مادرهم جرات نکردفقط مهرزاد بود ؛اشنا ترین اشنا م . شناخته نمیشم

شون قطع شده بود ن روتلف گفتن اون هم مطمئن نیستم تلفنی به طوفان تسلیت  فقط .برگردن

به  درحینی که و بستم.و پس زدم و شیرر ب حواسمو جمع کرد. فکرها منفییانه. لبریز شدن ا

ایجاد سرامیک  یو صدای تقی با قل خوردنش رو کرد خورد بر رفتم پام به چیزیمی طرف گاز 

ود...اخرین بار خودم بهش شیرداده بودم م روی چرخشش خشک شد. شیشه شیر دلبر بمچش شد.

و االن...اشک تو چشم هام جمع شد. فکر اینکه الله می تونست بدترین بالها رو سرش بیاره 

  .دیوونه م می کرد

من به این روند عادت نداشتم به سوت و کوری این خونه. جیغ ها گاه بی گاه دلبر و خنده ها 

بیشتر از  ..شاید بی رحمانه بود اماو اروم کنم.م خودممن زندگی بود. نمی تونست مداومش برای

 . م رفتن زنعمو از گم شدن دلبر بی تاب بود

 .تلخی زیادش دل رو میزد ؛بی خیال کتری شدم...به من اگر چیزی م حروم نبود

. شاید برای من هم  به سقف بود ماتش به طرف هال رفتم...هنوزهم پاهاش روی میز و نگاه 

 .و روی کاناپه پرت کردمهم خودم من بود.  اینطوری بهتر

بی خوابی ها این مدتم شده  فشاری که این مدت بهم وارد شده بود باعث برگشتن کابوس ها و

 بود.

 

http://بود.من/
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  .حالت های مضطربی و وسواس ها فکری اینبار یک جور دیگه سراغم اومده بود

رخ طوفان خیره شدم...الغر شده ارامشی برای من نداشت. به نیمیچ اه طوالنی کشیدم...سقف ه

بود. معده عصبیش هر غذایی رو پس میزد... مهرزاد می گفت برگشته به دورانی که تحت درمان 

پیراهن و شلوار مشکی هم مزین بر علت شده بود؛ با ریش ها نامرتب و بلندی که به طرز  . بود

شتر از ده دقیقه نتونستم ساکت بشینم باالخره باید بهش نشونش می داد. بی وحشتناکی مظلوم

 .توضیح می دادم. سعی کردم صدام رو مانع بروز هر لرزش بغض داری کنم

  حواس پرتی من سوئ استفاده کرد. تا لحظه اخر حواسم به دلبر بود...در قفل بود و اون از_

 ..می دونم_

شنیدم اون هم به حدی محکم و مطمئن  شاید بعد هفت روز این اولین جمله ای بود که ازش

که جا هیچ توضیح بیشتری نبود. بی اراده سر روی سینه ش گذاشتم و زانوهام رو توسینه جنین 

وار جمع کرده به نقطه ای خیره شدم. صدا نفس کوتاهش رو شنیدم و بعد دست سردی که روی 

سنگ شده منقبض شد و به موهام کشیده شد کم کم از این ارامش استفاده می کردم که بدنش 

پوزخند زدم...فقط وانمود می  .خودم رو جمع و جور کرده نشستم.ارومی دستش رو پایین اورد..

سرخی چشم هاش خوب نشدنی بود...نمی تونست غم روی شونه هاش رو پنهون کنه و کرد. 

..دلدارم چیزی م نبود که بتونم باهش همدردی کنم...خونه بدون دلبر هیچ عطر و بویی نداشت.

همه  ...خیلی وقتِ د...جدی نگاهش کردمبدون دلبر به درد فضا سرد و نمور این خونه نمیخور

کس رو همه چیزرو مخاطب قرار میداد اال من...! خیلی وقت هم بود شمارش ناراحتیام از دستم 

 .در رفته بود...مثل اخرین لبخنده طوفان

ز شدم که دستم از پشت کشیده شده به طرفش بغضم رو قورت دادم و به قصد بلند شدن نیم خی

پرت شدم...می خواستم تقال کنم...یا دست وپا بزنم اما با دربرگرفتنم و فرود اومدنم تو اغوشش 

 روی سرم اون با حصار محکم جادویی دست هاش دور تنم، بوسه عمیقی شدم. بی اختیار سست

 .بعد بوییدن عمیق عطر موهام زد
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  ...بمون پیشم_

اما شاید اون  ؛برای خوب شدن حالم کافی بود. هرچندکم.... هرچند بی روح و بی حسهمین 

. بغض ته گلوم رو می سوزوند. چقدر خوب می شد  هم مثل من دلش برای صدا تنگ شده بود

 ب تلخ یا یه فراموشی مطلق.همه این ها فقط کابوس بود یک خوا

 .رم محکم تر شدسر روی سینه ش چسبوندم... دست هاش دور شونه و کم

 ...نشد بهت تسلیت بگمفرصت _

_... 

 متاسفم_

    .قفسه سینه ش از اهی که کشید باال پایین شد

   ...نتونستم کاری واسش بکنم_

نفر قلبم رو  بار هر بار یاداوری یکانگاردست خودم نبود می دونستم خیلی حساس شدم...ولی 

 روی موهام چون مسکنی دستش اروم یاه انگشت .دادی تو دستش و فشار ممی گرفت و 

که بزور از گلوش خارج  یبم و دو رگه ا ییبا صداخیلی سخت با نفس حبس شده  خورد.تکون 

 گفت: شدی م

    .راحت شد_

 اگر الله..._

بازهم نتونسته بودم خودم رو قانع کنم. زبونم نمی چرخید ازهمه دعواهایی که باال سرپیرزن 

. نمی خواستم شده!کرده بودیم بگم...طوفان فکر می کرد مادرش فقط با شناختن الله حالش بد 

 !گرفتی ازم م دنمیاجازه نفس کش یحتیکبار دیگه بی گناه متهم بشم...اینبار 
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 نداری...من باید زودتر می فهمیدم...کی تو خونه م رفت و امد میکنه.اونم تو تقصیری _

 پوزخندی زد. با لحنی که می تونستم اثرات عذاب و حرص رو توش تشخیص بدم ادامه داد.

 !شدی یتوهمواقعا ذیتم کنی یا خوای افکر می کردم پرستاری درکار نیست یا می _

  حاال چی میشه؟ اگر اذیتش کنه؟ _

 اسیب نمیزنه...  کسیهرکار بکنه به چی باشه  هرمی شناسم! من رو الله  ...راحت تخیالنه _

توقع نداشتم در مورد الله اینقدر با بی  .کردموا رفته مشت محکمی که به سینه م خورد رو حس 

و با جابه جاکردن خودم  از دور تنم باز کردمرو  هاش خیالی و با صراحت صحبت کنه. دست

گرفته تر از اونی بود که از رفتارم متعجب بشه اما دستش از پشت رد شد تا از  نشستم.کنارش 

و با خونسردی زدم پهلو به طرفش کشیده بشم. قاعدتا باید اروم باشم...چندبار پشت سرهم پلک 

 ظاهری و لحن ناباوری پرسیدم.      

 اگر دلدار بود چی؟ بازم خیالت راحت بود؟_
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پوزخنده نصفه و نیمه گوشه لبش جا خوش کرد که نشون از گذشته نه چندان   اخمی از دقت با

 .شیرینش بود

 ! دلدارغیر قابل پیش بینی و بی مسئولیت بود.... از اون همه چیز برمیومد _

و مفردهاش   قبل از اینکه دهن باز کنم !رنگم پرید. چه معرکه ای از من تو ذهنش ساخته بود

رو حواله خودش کنم و از خرد شدن قلب و روحم بگم...نفس سنگینی بیرون فرستاد و در ادامه 

 :صدا حسرت وارش گفت

باید اونو با دوتا  همیشه فکر می کنم اگر هیچ کدوم از این اتفاقات نمیوفتاد االن جای الله_

 .بچه طالق می دادم

_... 

 ما هیچ وقت باهم تفاهم نداشتیم._

هاش رو بالتکلیف باال انداخت. رو به نیم رخ هاوج و واجم که با لب ها  تک خنده ای زد و شونه

 :گفت  نیمه باز درگیر احساسات غم زده و بغض دارش بود

حداقل اینجوری با نفرت ازش جدا میشدم...نه با عشق یا خاطرات گنگی که تو ذهنم ازش _

 .ساخته بودم

چند ثانیه نگاهش کردم...فقط کافی بود تو چشم هاش غرق بشی و درد و غم روی شونه ها 

پهن شکست خورده ش رو ببینه. الزم نبود خودم رو بکشم تا بفهمم از کاری که در گذشته 
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کردم چقدر باعث نفرتش شدم. شاید به نظر می رسید طوفان این همه سال رهام کرده... بی 

شده اما من تو چشم هاش جز عشق و حسرت گذشته چیزی نمی دیدم. جز افسوس اعتماد 

خوردن برای التهاب عشقی که به من داشت...به دلدار.! کم کم حرف نگاهش به گلوم سرایت 

کاش چیزی جز مرگ بین ما رو پر میکرد ...با خاطراتی که نه  "کرد و از چشم هام سرازیر شد..

 "..،نه حسرت و نه درد رنج معنا دارش میکرد،نه غم

اشک تو چشم هام جمع شد و خیلی زود روی گونه  زد.حلقه سینه غم دارم هوس گریه به سرش

هام ریخت. زمزمه دلدار گونه ش گوش هام رو نوازش کرد. لبخنده تلخی زدم و با بغضی که 

 .گلوم رو ازار می داد اجازه دادم

 ...هم نگفته بودی دلدارخیلی وقته ب_

تو حال و    .صورتم رو قاب گرفت و با کف دست هاش اشک های روی گونه هام رو پاک کرد

هوای خاص خودش بود. تو دنیای دیگه ای سیر می کرد که فراموش کرده بود چقدر حساسم 

روی دلدار گفتنی که االن نوازش و حسرت گوش هام شده بود. وقتی دید تو سکوت پر عشق 

دنم و دست هاش به سمت گر  نگاهش روی لبهام پایین اومد  گم شدم کم کم  چشم هاش

عشقی که تو نگاهش جریان داشت از بین برد...نفس زدنی هایی که  رفتند. فاصله رو با رنگ زیبا

لبریز از  .بند اومد اشک هام. طعمی فراتر از دلتنگی و عشق بود و به مرز جنون می رسوندت

 .دمرخفه کرو زم غتو م  هام رو بهش سپردم و صدادشق شدم...خوعبا  ارامش توام

وقتی به خودم اومدم که بامکثی رهام کرد و داشتیم خیره به هم نگاه میکردیم... انگار از لبه 

گیچ بود و ...پرتگاه گذر کردم و کسی عقب کشیدم. می دونستم دوباره به خودش اومده 

شدن چندبارم، نتونستم تکون بخورم و عکس العملی  مضطرب....از شدت هیجان و درد پس زده

روی هم فشرد و نفس داغش  به مات زدگی چشم هاش داشته باشم...لحظه ای پلک هاش رو

رو تو گودی گردنم فرو برد. فکر این که به خاطر گذشته رهام کرد ناراحتم می کرد...لرز ناشی از 

م شدت سرما لرزیدم. در حینی که از زخشم و حرص تو تنم نشست. دما بدنم به صفر رسید و ا

http://زد.حلقه/
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چشم می دزدید از روی مبل بلند شد. لحظه ای دور خودش چرخید و با مسخره ترین دلیل به 

 .حرف اومد

 .می تونی از اون قرصات بهم بدی ...سرم خیلی درد می کنه _

روی مبل نشستم...نمی خواستم متوجه حال درونیم و شکستن غرورم بشه. دست هام روی 

 .کمه ها شومیزم می لرزید. هر لحظه ممکن بود منفجر بشمد

 ...تو کیفمه_

رو از روی زمین برداشت. بلند شدم و درحینی که از کنارش می گذشتم  سری تکون داد. کیف

 .تا هرچه زودتر خودم رو تو اتاق گم و گور کنم با صدا بلندش روبرو شدم

 این چیه؟_

و رگ ورم کرد گلوش همه تم از برگه ای که باال گرفته نیاز به توضیح ببشتری نبود می تونس

و فراموش کرده بودم. با بی خیالی شونه ای باال انداختم اگر ر چیز رو بفهمم. پاک برگه ازمایش

اون با دیدن جواب ازمایش میتونست اینقدر عصبی بشه تا جایی که زحمتی به خوندن درست یا 

 .هر کار و رفتاری داشته باشم پرسیدن مودبانه نکنه من هم میتونستم

 !یادم رفت بهت بگم داری دوباره پدر میشی_

بی حس و حال و از روی لودگی ادا شد که هر کسی می تونست دروغ و تمسخر   به حدی لحنم

اما طوفان گوش هاش چیز دیگه ای شنید که برای لحظه ای از رنگ  ؛کالمم رو در بیاره

  .ته رو دادمپریدگی و نفس بند اومدش احتمال سک

 .ای از از ته حلقش خارج شد "امکان نداره"

خودش می دونست چه بالیی سرم اورده که قاطع حرف میزد اما با شک و شبه ای که متعلق به 

چیزی که من رو جری تر می کرد و اتیشم رو تندتر. به تالفی  !تخم دو زرده ای خودش نبود

  .چهره م باز شدسکوت این مدت و سو استفاده چند دقیقه قبلش 

 عاشقشی بچه داشه باشی؟  عزیزم!؟ اینکه از کسی که؛  چی امکان نداره_
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 ....عزیزم دل و روده م رو چسبناک کرد تا عق بزنم

  !مادرتم از خوشحالی مثل تو نفس نفس میزد _

ها سردی  اشک میزدم. با خنده حرف .نگاهم کرداد و با دهن نیم باز تبرگه از بین دست هاش اف

و ام مزنع حاال یادم اومد. ها طوفانیش بود از گوشه چشم هام راه گرفتکه از فرط ِدیدن چشم 

 . شوکه این خبر شده بود

 .پرت شد ای ه گوشهبقدمی جلو برداشت. کیف با ضرب 

 چی بهش گفتی؟_

 !یهو! اینکه مامان شدن چه حس خوبحقیقت_

 ...سربه سرم نزار_

 !باشهخودت گفتی بدت نمیاد دلبر خواهر یا برادر داشته _

حیقتا نیازی به توصیف چهره ش نبود...خشم و حالت کبودی پوست صورتش نوید هر چیزی رو 

می داد...اما من دآع تر ازاونی بودم که با هر قدمی که اهسته و سنگین به طرفم برمیداشت 

 . به خصوص زمانی که با عرش مرگ اوری فریاد زد  سکوت کنم

 این بچه کدوم سگ پ....؟_

 تموم شد...حق من این نبود.  سنگینتهمتش 

 .دان طبیعی و خوشایند دلم رو به دریا زدم و جیغ کشیدمندست به کمر زدم و باخنده ها نه چ

بچه کسی که وقتی بی !همیشه داشت...!بچه همونی که وقتی سرت گرم بود هوامو داشت..._

نصف شبی  و ..!.بچه ادمی که وقتی با تینا قرار میزاشتی  پیشم بودپسم میزدی  ؛محلی می کردی

 !...خونه بیرون کنارم بود میزدی از

گفت؟ اینکه بزارم خودش  . مهرزاد چی می چیزی شبیه مهران ناباورانه از بین لبهاش خارج شد

کنه؟ خنده هام بیشتر شد اینبار با تاسف و  الیخل رو سا دنودش عقده این چخ ...ف بزنهرح

 .بهش خیره شدم انزجار

http://میزدم.اشک/
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احساس   ..منو دیوونه و توهمی نشون بدی؟ فکر نکردی منم  تا کی میخواستی نقش بازی کنی_

 ؟.ادمم؟ تا کی باید پای خودخواهیتات پای زندونی که واسم درست کردی بمونم ...دارم

 . البته حرف ها دو پهلوم مربوط به خودش بود. به حرف های سربسته ای که سر دلم مونده بود

یام موهام دور دستش پیچیده شد و بتا به خودم  .هجوم اورد تمر به سموچطیکباره  بهنفهمیدم 

 "متاینبار میکش"...می خورد زنگ مادی که تو گوشیو فر پرت شدبا ضرب روی زمین 

نمی  بود که غافلگیرانه عه وفکدیموهام به حدی  شاصابتم به روی سرامیک و سوز ضربه

پشت پلک هام پرید  شچرم ندکمرب کصدای سگازاما  چشم بستم ون بخورم و ازدردکت تونستم

و به اونی که اهسته و با چشم ها به خون نشسته نزدیکم می شد چشم با وحشت سر بلند کردم 

 می کرد.با حال و هوا غریب و دیوانه واری زمزمه  دوختم.

 . خراب بودی!.. روغگو بودی د ...ازاولم میدونستم نمیشه بهت اعتماد کرد_

ی کشیدم..نمی خواستم التماسش کنم یا اعتراف میعقب  خودم رو بود یبا هرجون کندن

این تصویر واقعی طوفان بود که یازده سال و زبونم بند اومده بود. کنم...شاید چون شوکه بودم 

 حاضر به ریختن خونش شدم.م و ازش ترسیدبه فراموشی سپرده شده بود. چیزی که من 

م  ...نباید میزاشتم دستا نجست به بچه  یایباید میزاشتم تو خونه م بزنا مثل تورو باید کشت...ن_

 وره.خب

شکسته  هبود ک ای قلب هزار تیکه  مهمدرد داشت  چقدر تن لرزونمربه روی ضن لیمهم نبود او

حسابی که از دستم در  یا مینهارچیا  یمربه سوضدومین  مهم  .    میشد به هر طرف پرت هاش

 مهم حرف هایی بود که زودتر کشتم.نبود....ی پوست له شده تنم گرفت نبود...پار

سوزشی که تا مغز استخوون می  میزدم اما فرقی به حال بی روحم نداشت...جیغ روی غریزه از  

ا بودم که زیر ضربه ها و مشت ها سوزوند اما نمی کشت...شاید من سگ جون تر از این حرف ه

http://میشد.مهم/
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و روی پیراهن و وقتی خون باال اوردم محکمی که به خورده بچه نداشتم می زد زنده موندم...

کمربند مزیین شده جمع جنازه زیر دستش شد. ش حواسصورتش لکه ها سرخ گذشته نشست...

اون همه تهمت و جون ته  بشه. دلمبین دستش افتاد و مشت محکمی که باال رفته بود تا حواله 

ها روون شدش رو ش دراومد. اشک ادادن من شد افتادن گوشه ای و اه بلندی که از بین لب ه

رو عقب کشیدم تا تو تیر راس می دیدم و چشمی که روی من جنازه چرخ می خورد. تنم 

نگاهش نباشم...اما سانتی هم تکون نخوردم و داغون تر از چیزی بود که بین پاهام و تو دلم 

روی گلوی ملتهب از جیغ  ه؛دستم باال اومدسر به دیوار تکیه زدم. ردم...جریانش رو حس می ک

 ده وجودم رو زدم.اخرین خنده خشکی از لبخنده تلخی و هام کشیدم

 17دختربچه  یه ...من فقط ازخودم دفاع کردم...همین کارو بکنی یخواست چندسال پیشم می_

 ساله ای که ترسیده بود.

 زدم. روون شدن اشک پشت پلک هام رو پس بغضم رو قورت دادم و 

 م بفهمه...نخواد حرفمو باورکنه.می ترسیدم بابا_

 تا اخر عمر ردش تو ذهنم می موند رو باال اوردم. وردم کهند خکمربی دست ها

 ..هیچی واسه از دست دادن ندارم.ببین.خالی...ولی االن دستام _

 از گوشه چشم واکنش ها رو می دیدم... .کرد نگاهم میو گیج متحیر 

 کنی!تموم  وکار یازده سال پیشت گذاشتم_

_... 

 حاال اروم شدی؟_

 ...لب هاش خارج شد بین چیزی شبیه اه از

 ...گه بدم نمیاد بهم بگی دلداردی_
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لمی تو بدنم نبود تا به اون متکی بشم...با تیر کشیدن هر هیچ جا سااز زمین گرفتن و بلند شدم...

ر خمیده به طرف اتاق قسمت به مرز مردن می رسیدم اما اخ هم نگفتم...تلو تلو خوران و با کم

 قدم گذاشتم...از االن می دونستم جای من دیگه تو این خونه نیست.
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 توت فرنگی از تو ظرف میوه برداشتم و گوشه لپم گذاشتم. طعم

 شیرینش لبخند به لبم  اورد. ظرف رو بلند کردم و دوان دوان  دست به
 کمر به طرف حیاط رفتم. صدای بلند خنده ها دلبر کل خونه رو

 برداشته بود. روی تاب جایی که طوفان پشت سرش ایستاده بود و با
 شتاب هلش می داد نشسته بود.  بزرگ شده بود. موهاش با بادی که

 می خورد صورت سفید و تپلش رو نوازش می کرد و دندون ها
  خرگوشیش از قلقلِک باد بیرون میزد.

 به سمتشون رفتم...نمی تونستم سرعتی به قدم هام بدم..احساس سنگینی
 می کردم. طوفان متوجه م شد. دست از هل دادن  تاب برداشت. خنده

 ش سر شار از عشق شد و با اشاره به شکمم پرسید:
 _حالش خوبه...؟

 متوجه منظورش نشدم؛ فقط صدای پراحساسش تو مغزم اکو شد. سر
 پایین بردم و به شکمم خیره شدم...باد کرده بود...برجسته بود و سفت.

 ظرف میوه از دستم سر خورد. طوفان به طرفم دوید قبل از اینکه
 دستش به طرفم دراز بشه صورتش غرق خون شد و دلداری فریاد

 زد...جیغی از وحشت کشیدم و بی اختیار چشم باز کردم. نفس نفس
 میزدم و تو تاریکی چشم می چرخوندم. نمی تونستم جایی رو ببینم.
 احساس خفگی می کردم. دست روی گلوم گذاشتم. تشنه م بود ولی

 بیشتر از عطش کوفتگی تنم اذیتم می کرد. کم کم با محو شدن خوابم
 همه چیز واضح می شد....اب دهنم رو همراه بغضی خفه قورت دادم.

 می دونستم چرت ترین کابوس عمرم رو دیدم...خواب حاملگی! بی
 اختیار دست روی شکمم گذاشتم. دلم درد می کرد. هنوزهم جای مشت

 هاش تو دلم تازه بود...نکنه واقعا حامله بودم! اخم کردم. چه فکر

 ��                          دلبران                               ��
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 احمقانه ای! نیم خیز شدم تا کمرخرد شدم رو جابه جا کنم. سرجای

 دلبر خوابیده بودم واصال یادم نمیومد کی به این اتاق اومدم. گرسنگی
 وخشکی لب هام مانع از هر فکر و تمرکزی می شد. دهنم بوی خون

 گندیده می داد.
  بلند شدم. سالنه سالنه  با همون حسی که تو خواب داشتم حرکت

 کردم... با این تفاوت که از روی درد، دل و کمرم رو گرفته بودم و
 نمی تونستم تند قدم بردارم. صدا پچ پچ میومد. دستی به موهام کشیدم و
 ظاهرم رو از نظر گذروندم...لباس هام با بلوز و شلوار راحتی عوض

 شده بود و تنم بوی پتادین و کرم میداد!   بلوزم رو باالزدم. حدسم
  درست بودجای زخم هام باند خورده بود.

  بهتراز این نمی شد! بزنه و بعد التیام بده! تو چهارچوب درب قرار
 گرفتم و از چیزی که می دیدم با حس درداوری پوزخند مزخرفی زدم.
   چشمم زوم تینایی شد که کنار طوفان نشسته بود و وز وز تو گوشش

 حرف میزد. اخم کردم...حتی اگر یک درصدهم حسی در کار نبود
 بازهم دیدنش کنار یکی دیگه عذاب اور بود. مهرزاد گوشه ای در

 کناره مرتضی ایستاده بود و سیگارمی کشید و همتا روی مبل مقابل
 طوفان نشسته بود و با گوشیش مشغول بود. فقط تونستم نفس عمیقی
 بکشم و اهسته به سمت اشپزخونه قدم بردارم. نگاه سنگینشون روی

 قامتم ازارم میداد. خیلی تالش کردم محکم و راست گام بردارم.
 غرورم اخرین چیزی بود که می خواستم با کتک خوردن از طوفان
 ازدستش بدم. همین که پام به چهارچوب اشپزخونه رسید نفس حبس

 شدم رو رها کردم و اجازه جیغ و هوارشدن برسرم به استخوون ها له
  شدم رو دادم.

 روی میز چند جعبه خالی پیتزا بود. خود به خود اشتهام کور
 شد...احتماال جشن هفت من رو گرفتن*! فقط به لیوان اب خنک برای

 ��                          دلبران                               ��



 دلبران                          به قلم_ بهار گل(بهاره گندمی)
 خاموش شدن اتیش درونم از یخچال برداشتم و همراه قرص مسکنی
 خوردم. وقت ناز کردن و قیافه گرفتن نبود...دیگه گذشت دورانی که
 گوشه ای میشستم تا یادم بیاد چی برسرم گذشته!. لیوان رو روی میز

 کوبیدم و به سمت بیرون رفتم. اینبار تینا خیلی ناجور به طرف طوفان
 خم شده بود و دستش دورانی روی کمر طوفان می چرخید.

 ��                          دلبران                               ��
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ده پت و ...نمی تونم بی تفاوت باشم که پوزخنمیشه سوهان روحمخنده ها کشدار و نمایشیش 

و به این فکر میکنم دیگه  خونماتحه ای به غیرتش میف. جاخوش میکنه پهنی روی صورتم

م به ه خجالتم از مهرزاد! شه...موهای وزم و ظاهر پسرکشم ب ه گیرِچیزی بینمون مهم نیست ک

 !خوشایندتره ل بشهم به چشم نمیاد...مرتضی هم به درک واصژبا پرستی ئیسِعنوان ر

آرنج  کهرد ک سیر می ...طوفان هنوز تو هپروتخورداول از همه مرتضی نگاهش به نگاهم گره  

تو  ،خیره به من با چیزی که تینا .کرد ینگاه م زمینبه  رهیخ؛ زانو هاش گذاشته یهاش رو رو

سرتاپام رو از نظر و با مکث طوالنی روی شکمم  کشیدنگاهش رو باال  کردزمزمه  گوشش 

درسی بشه برای این اهالی  ن بعد بایدزات خط صاف ذهنی با غروری که مِااهسته به مو. گذروند

 داشتم.قدم بررو به جلو  تزویر پر

وجب به  تمام یازده سال فاصلهندید گرفت نگاه سنگین طوفانی که به اندازه   دش سخت می

و حاال درصدد  سال ها دیداری باهم نداشتیم انگار طوری که ؛ردک وجب ظاهرم رو رصد می

یست و چهار ساعتی ازش به زخم ها سربازی که هنوز بم براومده. تو دلم پوزخند میزنجبرانش 

 می دیدم. پشیمونی و غم  جاش وه نگذشت

مهره به مهره م  یری که کمرِبا حفظ اعتماد به نفس کاذبم و تم رو باال می اندازم و وهاابر 

 میکشه دقیق 

و  شدمخیره فاصله کمشون  .نشستمانداخته روبروش  و پاروپا کردممبل مقابلش رو انتخاب   

 !تا هوا دستشون بیاد می باریداتیشی که از چشم هام 
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کرد. ابرو می نگاهم  شبا چشم ها کاسه خون و متعجب تو هپروته که گیچ  ز همطوفان هنو 

...صورت کردمن شی و غم چشم هاذره ای توجه به دل متالشی شدم از  خستگو  درهم کشیدم

. بود و فاصله ای که قد دو بنده انگشت شده دیدرو  . تازه تیناتا حال و خیرگیم رو بفهمه چرخوند

ه ش جیک تو جیک حدس میزدم طوفان ادمی نیست جلو من بی حیا بازی دربیاره و با معشوق

رو روش عقب کشید.  و دست به سینه با اخم عمیقی کرد. تینا سریع خودش رو جمع و جور بشه

 معنی درگیر شدنم به فاصله دور از عرفش بخونه از تو چشم هام خواست میند...به طرفم چرخو

  !...تعجب کرده بود تو نفس نفس زدن هام زیادی مشهود بود. و حسادتی که

    طوفان پرت کرد. و درگیر تنگاهم رو از نگاه مسکو رتضیصدای م

به نظر زیادی جنتلمن رد ژستی که فکر می کبین انگشت هاش زد و با عمیقی به سیگار  پک

 گفت: زد و لبخنده سرخوشی؛ هشدبه طرفم دست به جیب  یک وره دمیا

 !حالم همه چیز یادت اومده...شخو_

نوک زبونم اومد بگم از حتی تا  ؛حرفم رو قورت دادم؛ وقتی دستت رو بشه یخوشحال ترم میش

اضافه بینتون  همن از حضورچقدر ه صمشخ ،خیره بهم یِخونه و کام گرفتن ها عصبپزبساط تو اش

 !خوشحالی...

 .شدم پژمرده  بساط صورتنیشخندی   

 بخوره!  اهر ادم حسابی توکه به ظ نمیاد دمیا چیزی سبرعک قااتفا__
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رو نادیده  شدشزاویه دار ساییده  نه رها کرد و چشم غره رفیقش و فکازادا خنده ش رو زادمهر

صدای  باشه. مهرزاد حافظم برگشته شد گرفت. احساس می کردم تنها کسی که از ته خوشحال

 و نفس رها شده حرص دار تینا.  رسیدبه گوشم  هم ریزریز خنده ها همتا

پیراهن  بود. ه خودش رسیدهالحق خوب ب...سرتاپاش رو نگاه کوتاهی انداختم حفظ نیشخندبا 

سرکچل یک دستی که جزو  وه ای سوخته،کتان راه دار قهشلوار سفید استین تا زده تا ساعد و 

 تو ذهنم بود کجا!این ادم کجا و اونی که  کالس شخصیتش بود.

  و ادامه دادم.باال انداختم  به ظاهر ابرویی

کنده بود تا گوشه  وهمونی که پاشنه درخونمون !...پدرموپادو  ،مگه میشه پسرخاوریوگرنه _

  .!یادم بره.. میداشته باش شچشمی به پسر

گیم رو بیشتر کردم و صورتش به انی قرمز شد...لحظه ای خیره و پیروز به نگاه خشمگینش لمیدِ

اما من تازه  "ادامه نده...گه دختر...نگوبسه دی"بده  ماتومیاولتلبخند زدم. مهرزاد سرفه ای کرد تا 

رو  خشمشمیبردم از ریختن دیواری که کاهگلی بود. خیلی تالش کرد گرم شده بودم و لذت 

 گفت:بین دندون ها کلید شدش  اما فقط از ؛پنهون کنه  داده شده به پدرش روی صفتِ

 !ولی تو همونی بودی که هستیعوض میشن... ادما _

لحنش  درد می کرد و از درون اتیشم می زد. ،خندیدم...با فک و صورتی که از جیغ ها کشیده

کرد که هی می همون غرور مزخرف و عوضی بودنت رو داری اما مالحظه طوفان رو  می گفت

 محترمانه حرف می زد.مثال و  مدام نیم نگاهی بهش می انداخت
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! نجا رسیدیایچطور به تو که نیست زیاد سخت  محدس زدنشمیشن...! ی مادما عوضاره خب _

 یکیش من!...هرچیزی برسی تا به میزدیبه هرچیزی چنگ  که جز ادمایی بودی امتو

نگاهش  کردحرفی بزنه اما تا لب باز  ستمیخواشم هاش گرده شده واسم خط و نشون کشید چ

نگاه طوفان چی دید که فقط دندون هاش رو به خرد شدن میرن و  در...نمی دونم افتادبه طوفان 

 دست هایی که مشت شدن و هر لحظه اماده حمله بودن.

 مگه نه؟_

هر چهار ادمی که خیره نگاهم می  سوزوندو چشمکی که  رسیدم به لبخنده ساده ای نخندید

 اخر همتا سکوتو در  زدچی لب تینا  ...کردبدتر شیرم  کردن. مهرزاد گیج شده و سکوت طوفان

 شکست. ناباورانه رو

 تو خواستگار دلدار بودی؟_

امی برای پدرم کار می ن یکم زیادی پرو بال دادم به حرف ها کنایه دارم...می دونستم خاوری

 ...حرفِبود تو خونمون...اما حرفش زیاد سرک نمی کشیدم تو کارها پدرکرد..اون زمان بچه بودم 

 خیلی ها بود...ادم هایی که می خواستن پاپیش بزارند به عنوان خواستگار ولی هیچ وقت جز

عتماد انتخاب من نرسید. خاوری و پسرش گزینه بعد اله حبه مر به خونمون و شطوفان کسی پا

و اصرارهایی که فکر می  باعث اعتماد پدرم شدازده سال بازهم چیزی که بعد ی ...نطوفان بود

 کردم به ازدواجم با اون ختم میشه.

 ..!میگمبزارمن بهت _
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م  و کالمم رو عاری از هر حس و لطافتی پوزخندی رو به طوفانی که فقط خیره نگاهم میکرد زد

 کردم.

.اکثرا ادما اون ..ل کرده و فاخریصمن بود...ادم تح سم دار اون شهر پدرو رتنها سرمایه دار اسم _

شد امروزی باشه و اهل کار!  له باجی....کم تومون پیدا میشهر بی سواد بودن...قدیمی و خا

اکثر جوونا تو کوچه و خیابون تک چرخ میزدن...واسه هم سرش تو کار و زندگی خودش باشه! 

! شهرهم کوچیک کی جرات داشت منه  منه...به نام  خط و نشون میکشیدن...دختر فالنی مال

اد پدرم...طفلک در بیوفته با کسی! نمونه ش من! اسمم روی پسرعمومم بود...تنها ادم قابل اعتم

پدرم! پسر نداشت فکر می کرد میتونه روش حساب کنه...دختر یکی یدونه ش رو بسپره به ادمی 

 از جوونایی که شب وروزشون تک چرخ میزدن و دورهم گود می گرفتن...  که کم نمی اورد

 کنایه م به مرتضی و دوست های الت و بی سروپا طوفان کامال واضح بود.

ی قبل رسایه طوفان سرپایین برد و خیره به ناکجا ابادی روی زمین شد. بغضم گرفت...نتونستم ب

 ..این زندگی من بود.بدون لرزش صدا حرفم رو ادامه بدم.

خواستگار زیاد داشتم ...دختر یکی یدونه حاجی توفیقی!  اما هیچ وقت پاشون به خونمون  _

 خاوری شاگردش بود... پدرم پسریکی از گزینه ها مورد اعتماد  نرسید..

 ماتش برده بود گفتم:گوش شده اش ن میدم و رو به همتا که سرتاپسری تکو

و از  میگیره تنها سرمایه شو دستش پسرش سرو کله ش پیدا میشه و ادمی که بعد یازده سال _

پشت با پسر برادرش بهش خنجر میزن...تنها ادم قابل اعتماد زندگیش دخترشو به جنون 

   میکشن.
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و بغضم نفسم رو میبره...لبریز میشم و دست خودم نیست که صورتم خیس از اشک به اشک   

 لب میزنم بی هوا...چرا؟ من بود... ...چشم هاش بهمی گردهطرف طوفان بر

سکوت طوفان و خیرگی نگاهش به دیواره ها دلم چنگ میزنه...نه اون نه مرتضی هیچ کدوم 

همتا  بشه از حدس و گمان هایی که مغزم رو تراش می داد. انکارهم نمی کنن تا دلم خوش

با نفرتی که تا اون لحظه تو چشم هاش ندیده بودم و دل می سوزونه که  اصل مطلب رو گرفت

 رو به مرتضی که نگاهش به زیره گفت:

  نگفته بودی اشنا خانواده دلداری بودی... _

 مرتضی به اهمیت به همتا خونسرد گفت:

یازده سال پنهون کردنت چوب اشتباهشو خورد... مپدرتمن برای هیچ دختری پاپیش نذاشتم..._

 ست.می خوا صتقا ،روی قبر خالی ریختن و خاک

تو صورت ادم و نگاهم کشیدم دست روی گونه م حک ترین جوابی که به عمرم شنیدم. ضم

. هنوزهم بد عذاب بود چرخ خورد و با نفرت رو گرفته بلند شدم شروم که خیرگیمسکوت روب

 .مرتضی رو فراموش نکرده بودم هنگاه ها هیز

 !ازخونه من برید بیرون... ین شگم_

 با پوزخندی کنج لبش گفت:و  برداشتمرتضی کینه به دل گرفته قدمی جلوتر 

 رحمه!چقدر بی  دنیاینی بمی !...موندهکلنگیش خونه تو! پدرتم صدقه سری من تو اون خونه _

البته تو با خانواده ت فرق میکنی...انگار هنوز ادم گرفته رو خب بلده خم کنه... ادما غرورکمر 

 نشدی! نفهمیدی کجایی!
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 پوزخند زدم...چقدر یک نفر می تونست حقیر باشه؟

به گدا گشنه ها دست تو جیب بقیه اصالتو نمی تونه دنیا هرچقدر کارشو بی نقص انجام بده _

 !بده...مثل تو 

و حرکت هاش  تینا قبل از هجوم رگباری حرف ها مرتضی خونسرد با لوندی که میشد تو صدا

 گفت: دید

 ..!تا اونم نخواد ما جایی نمیریم.. ...اینجا خونه طوفانه_ 

ادم و دفاع ازخود خدایا حاال که دقت می کردم با چه تیپی رودرشون ایستتک خنده عصبی زدم...

از سر  متعقد بودم مه ه نظر می رسید هر چند بازم...تینا زیادی همه چیز تموم بکنو حیثیتم می 

 .طوفان اکله زیادی بودم

خواست صدقه سری ی چیزی که م! پول پدرم خریده... از جاروطوفان ! یادمه گفت این هه_

 تا اخر عمرش با نون کارگری بهش می رسید! باید کنه مکشپیش 

 چشمی تو کاسه چرخوندم...

 رون پول کفتار نشم...ق سه دوام که واینقدر چشم و دل سیر هست  رکشوخداراما _

 و در ادامه گفتم: دستی تو هوا تکون داده به سمت اتاق دلبر میرم 

 م نمی خوام ببینمتون وگرنه زنگ میزنم به پلیس.اینجافعال تا _

 ما اومدیم باهت حرف بزنیم..._

  نیمه راه روی پاشنه پا صدوهشتاد درجه چرخیده و دست به کمر شده گفتم:
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 دقیقا چه حرفی مونده!؟_

 فشرد گفت:هم ن که چشم روی ی طوفاو با مکثی رو انداختتینا نگاهی مستاصل به جمع 

 فقط منتظریم دلبر پیدا بشه.ما میخواییم از ایران بریم..._

از اجازه ای که از اون مجسمه خیره به من گرفت که  !دلم گرفت...نه از رفتنی که می دونستم

ز واقعیتی بگه سال هاست به تعویق هیچ حرفی جز سکوت ازش در نمیومد تا انکار کنه و ا

افتاده....از عشق از دوست داشتن! ازناز کشیدنی که شاید قهرو اشتی توش بود...گلوم درد گرفت 

مرگ خواستن...دلم شکست...بعض چنگ گلوم شد و خیلی  به اندازه سال ها بی خبری و ارزو

 زود جا زدم و چشم هام لبریز شد.

 رتضی سوء استفاده از مات بردگیم قدمی برداشت و گفت:م

ما باید خیلی وقت پیش می ازت پنهون کنیم... ه حافظت برگشته نمی تونیم چیزیحاال ک_

 یم...پروژه ارمان سرانجامی نداره...طوفان صبر کردفقط به خاطر  االنمتا  رفتیم

 لب هام نیمه بازشدن و ناباورانه با یاداوری تنها دل خوشی پدرم زمزمه کردم..

 اونا چی؟پس سرمایه دارا..._

 گی کنن.پول هرکدومشون کمه....خرده ریزه...چیزی نیست که نتونن زند_

چشم انتظاری ماه به ماه ...پلک زدم....خرده ریز برای یکی مثل پدرم یعنی هزینه بچه سرطانیش

  پر شدن حسابش برای لقمه نونی...

  ؟م بدبختش کردین...دپس فقط من نبو_
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_... 

 از کاری که با من کردین چی بهتون می رسید؟ _

تینا اینبار مطیع مرتضی جلو میاد و با لحن خونسرد و بی تفاوتی که دلم می خواد خفه ش کنم 

 کفت:

ون بگو خونه مادری الله ! فقط بهمتوافقی بوده بین ما و طوفان به تو ربطی نداره اینش_

 ؟کجاست

 اینبار مرتضی میون کالمش تینایی گفت و با لحن اروم تری ادامه داد.

اگر  تا دیر نشده باید بریم می تونیم بیشتر از این صبر کنیم.نم اونجا رفته باشه..احتمال می دی_

 ...چیزی یادت هست بگو

 گفت:گاهی به طوفان بهتم زد و ناجوانمردانه با نیم ن پوزخندی بهتینا 

 با خیال راحت از شناسنامه سفیدت بدون اسم طوفان لذت ببر... بعدش _

سکوتش بدتر از اما به کارم نمیومد وقتی چشم های سرخ شدش رو... دیدمو  کرد طوفان سر بلند

تکه پاره ها دلم رو جمع می کنم و با خاک اندازه گوشه ای می هر زهری گلو رو می سوزوند. 

گنجایش این نفسی که  کم و زیاد شدن و درونماون خشم فوران شده   گرفت...خندم ...مریز

 با ناباوری فریاد زدم. و کردهپنهان نداشت  رو حجم از نامردی

خودم لوتون  کسی که بازنش این کارو میکنه واسم مهمه؟ فکر می کنی این اشغال_

 ر در برید.سمیدم...نمیزارم به همین اسونی ق

می کرد برای چیزی که از ته دل نبود...حرف دل نبود فقط  کنج لبم زیادی خودنمایی هپوزخند

 نگاهم کشیده شد به سنگینی نگاهش... همباز خدا شاهده از روی غم روی دلم بود.
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 بهشون بگو از خونه من گمشن بیرون._

به اتاق دلبر بردم....قلبم بدجوری باال پایین می شد...شکسته بود. جسمی دیگه نموندم...راهم رو 

به بغل گرفته بود. ناله سر میداد. پایین تخت زانو  دردی نداشتم...اینبار روحم بود که دردش

نشستم...زیاد دور نبود از روزی که تو همین اتاق سرروی شونه ش گذاشتم...صدای بازو بسته 

 شدن در اومد و اشک هایی که تند تند پشت سرهم به هوا خاطراتی که تو کما بود فرو ریخت.

 میخوای چیکار کنی؟_
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 نام خدا دلدادگی به                                    
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نموندم...راهم رو به اتاق دلبر بردم....قلبم بدجوری باال پایین می شد...شکسته بود. جسمی دیگه 

دردی نداشتم...اینبار روحم بود که دردش گرفته بود. ناله سر میداد. پایین تخت زانو به بغل 

ونه ش گذاشتم...صدای بازو بسته نشستم...زیاد دور نبود از روزی که تو همین اتاق سرروی ش

 شدن در اومد و اشک هایی که تند تند پشت سرهم به هوا خاطراتی که تو کما بود فرو ریخت.

 میخوای چیکار کنی؟_

می خوام چیکار کنم؟ سوالی بود که مدت ها بهش فکر می کردم...تا قبل از اشنایی با طوفان 

زندگی بسازه...  کسی حاضر نیست درکنارشبود که  یک دختر مریض صریع  تصورم از خودم

با تموم کم و کاستی هاش بعد از اون چنان با توجه هاش حس مهم بودن بهم دست داد که 

 عشقش تو دلم جوونه کرد. مرد نمونه خانواده سه نفره ناقصی که به وجود و محبت هاش 

  هم دلخوش کرد!من  دلخوش بودند.

خودم رو الیق زندگی باهش نمی  دممیزکه تو زندگی بعد از اتفاقاتی که افتاد و توهماتی 

که برای هرزنی خاطره بود  و حقیری که کوچکترین مسایل زندگیدونستم.  یک ادم مریض 

 به نفسم رو از دست داده بودم.اعتماد  یادش نمیومد.

م؛ اما دنیام ادمی شد که دنیام ه بودد...به خودِ فراموش شدم رسیداما حاال همه چیز فرق کرده بو 

؛ زندگی کنم؛ نه می تونستم دل ازش بکنمرو گرفته بود. نه می تونستم به مثل یه ادم عادی 

 قلب ریتم گرفتم رو با شنیدن قدم هاش نشنیده بگیرم.   دوسه قدم فاصلهحتی با 

اینکه کنارم بنشینه بلند شدم و رو به پنجره حریر صورتی خورده ایستادم. هیچ دیدی تو قبل از 

 تاریکی هوا و چراغ ها خاموش حیاط نداشتم.
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درجه تنش با دما زیر صفر گرما  والش بود که دستی دور شکمم حلقه شد.هنوز دلم گیرو دار س 

 تاته دلی کشید که  نفس عمیق از .رفتبین موهام فرو  بینیش  .ی داشتخوشایند رخوت من

 ش احاطهمرز جنون و دلخوش کنی زنانه ای پیش رفتم. لحظه ای دلم رفت؛ برای گرمایی که 

 . ه بودشد

باصدای نچسب و خش دار یازده سال پیش و خوش اهنگ ترین صدا مردانه  نکشید که یطول

 ین کشید و تو گوشم زمزمه کرد.  سر پای ؛حال شده

 !خوبه همه چیز یادت اومده..._

 "!بدون هیچ نقابی من و تو باشیم خوبه"...زدم به ادامه فریاد دل رد

 و چشم بستم بابت عطری که از بین موهام زدمبه سینه ش تکیه ، دمای بدنم باال و پایین شده 

م از این محبت  طوفان شده ای که به جونم تزریق می کرد گرفت. سست شد با هر نفسی می

  .حساب نمی شدمبعد هفت روزی که تو سکوت ادم 

و یازده سال  روزهای گذشتهبا بی حس تری حالتی که ازخودم و صدام سراغ داشتم به تالفی  اما

 فراموشی گفتم:

...فقط خسته ، خوبم بلدماگر چیزی نمی گم...اگر سکوت میکنم...نکه نتونم جواب نامردیتو بدم_

م به لطف تو تکمیل م؛ به اندازه یازده سال خسته م طوفان...یازده سال کم نکشیدم که این مدت

 شد.

 کرد. می حصار دست هاش محکم تر شد و نفس هایی که کش دار گوشم رو نوازش 

 یزی بخور بعد باهم حرف میزنیم.چ هاول ی_
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میون ناز کشیدن ها  و فشرده شدنم بین بازوهایی که بی دلیل ارامش به جونم تزریق می کرد 

 تلخ شده زخم زدم.  

 چند روز بلکه چندماه احساس سیری کنم! اینقدر ازت خوردم که تا_

گویی تازه به حال اومد و حواسش جمع  کوفتگی و زخم ها زیر دستش شد که کف دست هاش 

شکستم رو چسب بارون و خرد ریزه  نوازش زیر بلوزم شد. با غمی که اوج پشیمونی بود و دلِ

 هاش رو جاساز می کرد تو گوشم زمزمه کرد.

نبود...خیلی وقته چیزی دست خودم نیست؛ خودت که خیلی وقته  به جون دلبر دست خودم_ 

انگار جلو چشم هام نبودی، منم من نبودم! وگرنه من کی باشم دست روی دلدارم  !فهمیدی...

 بلند کنم.

پوزخندی شفاف تر به میم مالکیت  اسمم زدم. دست هاش شل شد و نفس کالفه ای واسه این 

 زارش چرخید.تلخی شبانه کشید. زبونم با حس ا

 دست بلند نمیکنی ولی با شنیدن هرنشونی ازم به هم میریزی و به جونم میفتی...!_

..._ 

به تو نداشت چه برچسبی بهم  ربطییادته روز اولی که مخالفت شدم بابت مانتویی که هیچ  _

 ؟زدی...!

 زدم. وزخندپ

  اون موقع فکر می کردم دلدار چه زن ممیزی میتونه باشه که اینطور به یادش به هم ریختی! _
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 سر چرخوندم و چونه به سمتش تیز کرده؛ رو به چشم های پایین کشیدش گفتم:

 همیشه همین بودی طوفان به هر روشی به جونم میفتادی...چه یازده سال پیش چه حاال...._

 !بعد با ناز کشیدنات می خواستی دلمو به دست بیاری 

سختم که اینبار نقاب بی چشم تو چشمش ثانیه ای موندم...نگاهش لغزید روی صورت سفت و 

تفاوتی زده بود و از درون بابت حصار پیچیده دورش گر گرفته می سوخت. رفع دلتنگی کرده 

 رهاش کردم و لعنتی به نفس ها به شمارش افتادم فرستادم. رو چرخونده سمت پنجره گفتم:

فه خون گرفتم اما خ ؛بوی تینا رو میدی...بویی که خیلی وقته  تو این خونه مشاممو پر میکنه_

 ببینم تا کی میخوای ادامه بدی!

 نیش خنده تلخی زینت کالمم شد.

 می بینی طوفان، منم خوب بلدم نقش بازی کنم._

نفس حرصی کشید و بالتکلیف چند دقیقه ای به نیمرخ جدیم خیره شد. از گوشه چشم تعللش 

 تم قدم برداشت.رو برای حرف زدن و موندن تو هوا خفه اتاق دیدم؛ اما بی حرف به سم

قصد گرفتن دستم رو داشت که روی دستش زدم و با اخمی صورت چرخوندم ناقافل دستی زیر 

تحلیل شدم کشیدم و گیجی بابت ضعفم  رد. جیغ کوتاهی به اندازه بنیهپاهام انداخت و بلندم ک

 گفت:تو چشم هام با همون لحن عاشقِ فراموش شدش  . بهم دست داد. مقابل صورتش گرفتم

 ه چیزی بخوریم بعد حرف میزنیم.یاول _ 
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محبت چشم هاش  و ازقیلی ویلی شده  دلم . زودخورمبگول مخالفتی نکردم....اجازه دادم زود 

دل و دماغ و توانی هم بابت جیغ و   گرما بگیره. فقط پرم مسکوت بمونه و اجازه دادم دلِ بگیرم.

هم  ز حوصله و صبر چندسال پیشنه طوفان خبر ا ،فریاد ها کرکننده نبود. نه تو چشم ها من

 نبود. 

  ****** 

تا به  .اون بوسه گرمی زد روی میز اشپزخونه خیلی با احتیاط گذاشتم و گونه م رو محتاط تر از

خنده مهربونی به چهره لبش یزل گیری خون جهید زیر پوستم و قرمافغخودم بیام از خجالت و 

ش نشوند. بی حرف و کنایه به سمت یخچال رفت. تا کمر خم شد و جعبه پیتزایی رو بیرون 

 ا بستن در و برداشتن نوشابه خانواده نیمه خورده ای به طرفم اومد. ب .اورد

 دلم نیومد بدون تو چیزی بخورم._

از اینکه بین رفیقاش و اون تینا بدتر از دشمن به خاطر من لب به چیزی نزده بود لبخند تا پشت 

وی لب هام لب هام اومد و با پسه گردنی بابت دلِ شکستم و بازی خوردن این مدتم پوزخندی ر

مهمون شد. بینیم از شدت گرسنگی تیز شده بود و برای لقمه ای تا صد کیلومتری شامه تیز می 

یک دور چشم ؛ اما دلمم با حسرت به جعبه پیتزا و محتویات چشمک زن توش خیره بود .کرد

روی میز و قبل از نزدیک شدنش به ماکروویو بابت گرم کردن غذا  چرخوندم روی جعبه ها بازِ

 تم:گف

من غذا ادمایی که به جنون بازیم دادنو لب نمیزنم...نمیخوام نمک گیر یک مشت ادم نامرد _

 !بشم
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صدای حرصی و کینه دارم توقف چند ثانیه ای به حرکت هاش داد...به طرفم برگشت و با 

گفت. درحینی که به سمت یخچال می رفت جعبه رو  "باشه ای"لبخندی که جز سازش نبود 

 و گفت: روی میز گذاشت

 واست املت درست میکنم سبزی خوردنم داریم._

هاج و واج به گوش به حرف شدنش خیره شدم. طوفان اوایلی که برنامه فرنگیس خرکنی داشت 

مهربونی و مرد خونه بودنش گل می کرد...اما حاال! ابرویی باال انداختم و بی حرف به مشغول 

خاطرات نه چندان دور...یاد دخترکم که  شدنش پای گاز خیره شدم. محو حرکت هاش به یاد

بینمون وّرجه وُرجه می کرد بغض کردم. دروغ چرا مردِ خونه شدنش رو دوست داشتم...صدا 

خنده ها دلبر دنیا ارامش و زندگی بود. شاید اولین بار عاشق همین سادگی و صفا سبز خونه ش 

ن مهمونی کذایی و صورت شدم. پشت پلک هام از گرمی خاطراتم تر شد. هرچقدر صحنه او

زخمیش تازه بود خاطرات دوماه  زندگی قد قرن ها دور بود...انگار همه خاطرات خوش زندگیم 

خیالی پیش نیست.  گوجه ها رو تندتند خرد می کرد و تابه رو پر روغن...سنگینی و غم انباشته 

تو قلبم کاشته چشم نمی چرخوند تا صورت خیسم از خاطراتی که  ...شده دلم رو حس کرده بود

بوی رفتن می داد...چرا باید  ،بود رو ببینه. این مهربونی ها...این محبت ها بی دریق و بی نقاب

 فراموش می کردم سکوتش در برابر تینایی که حرف رفتن میزد.

  نچرخید.بی هوا صدام زد...بدون هوایی کردنم بابت چشمی که به سمتم 

 دلدار..._
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 د...پر از شک پر از خواهش از گرفتن اشک هایی که دستِ دلِفهمید که دلدارش استفهامی بو

 صاحب مرده م نبود...بغض کردم و بی ابا از لرزش حنجرم که قلبم رو بی ابرو می کرد..گفتم:   

بهم نگو دلدار...همون فرنگیس صدام بزن... بزار بازم فراموش کنم با ادمی زیر یه سقفم که _

 زم به دل  داره. میخواد سربه تنم نباشه و کینه ا

 م رو گرفته نگاهش مات جزو ولز روغن شده گفت:هباز

 ..باید برم..تا خره خره تو لجنم...من تو زندگیم دارم تاوان خیلی چیزا رو پس میدم _

 با پشت دست گونه م رو پاک کردم و با پوزخندی گفتم:

بون اویزون فرق کردی طوفان کاله سر مردم میزای نفش بازی میکنی. کجاست اون پسر مهر_

 ؟کرد که با نون کارگری زندگی می

به یکباره به سمتم براق شده چرخید و با چشم ها کاسه خون شدش که خشمش رو دوچندان 

 التهاب  اور می کرد گفت:

 اون ادم خیلی وقته مرده دلدار...تو کشتیش یادت رفته؟_

هایی که همیشه لبخنده تلخی زدم بابت عصبی شدن ! حرف هایی که تو اوج خشم زخم بود

 خوب دلدار شناس می شد.

اگر مقصر حالِ االنم، االنت منم... میرم پشت سرمم نگاه نمیکنم... فراموش میکنم مثل همون _

 یازده سال...
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ساده تر از اونی بود که بفهمم طوفان هنوز تو گذشته گیر بود. بی  لب هاش نیمه باز رنگ باخت.

روی میز سر خوردم و از اشپزخونه بیرون رفتم. تو حال توجه به شرمندگی و پشیمونی نگاهش از 

بین مبل ها سه نفره سبز رنگ خوش خاطره گوشه ای لمیدم و زانوهام رو بغل گرفته سر 

 روشون گذاشتم. 

به خودم به بال بال زدن  زدمم اشک بریزم از بی طاقتی دلم؛ اما تو دهنی محکمی ستمی خوا

جز گذشته ای که چماق شده بود تو زندگیم و طوفانی  ؛هایی که اخرش هیچ ختم بخیری نبود

 که نشناخته حکم صادر می کرد. 

حضورش پشت سرم و نگاه سنگین شده ش روی تنِ جمع شدم رو حس کردم. قطره اشک 

 سمج روی گونه م رو پس زده...گفتم:

مادرم... فقط نمیتونم کاری بکنم...نمیتونم ازتون شکایت کنم پای خانواده م گیره... پدرم، _

 ؟موندم اونا چرا باتوهم دست شدن

رخ شده خیره به یقه پیراهن چروکیده مشکیش ادامه لو برداشت در تیرراس نگاهم...نیمقدمی ج

 دادم.

قد این مدت زیر یه سقف زندگی کردن توضیح بهم بدهکاری طوفان...باید خیلی چیزارو  _

 .بدونم 

ست. به اندازه چند انگشت د...مبل رو دور زد و کنارم نشبه طرفم اوم هدست از جیب بیرون کشید

قصد گذاشتن دست روی شونه های افتادم و با اغوش کشیدنم رو داشت که با درهم  فاصله.

شدن ابروهام و چشم ها اشعه شده سرخم دستش نیمه راه بند اومد. رو ترش کردنم رو نادیده 

 د.گرفت و با لبخنده غمگینی قلبم رو ریتم دار کر
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برای یک شبم شده بازم فراموشی بگیرکه چقدر ازم بدت میومد و من کی م...! منو طوفانِ _

 ببین. بزار بازم طعم ارامشو بفهمم. تیازده سال پیش نبین...منو طوفانِ فرنگیس

دلِ خونم خیرگی و خواهش چشم های من عاشق کنش رو نادیده گرفت...نادید گرفت از اینکه 

 !پس زدن هام رو روی حافظه یازده سال پیش گذاشته و نفرتی که خیلی وقته خاک خورده بود

نادیده گرفتم قلبی که نبض میزد برای طوفانِ فرنگیسی که ارامشم بود. دستش رو پس زدم و 

 م رو به اغوش کشیدم. نگاه بی حس؛ اما لبریز از گالیه م رو به سمتش کشوندم.جمع تر تنهایی

 حتی فکرشم نکن یکبار دیگه منو داشته باشی...اینبار تو باور کن من واست مردم!_ 

نگاهش تو صورتم چرخ خورد و دست پس کشید؛ اما با حفظ فاصله ای که گرماش برای ارامش 

 قلبم کافی بود. 

 کنم؟ازکجا شروع  _

 فقط میخوام بدونم به چه قیمتی پدرم با تو یکی شد...بقیه ش بمونه واسه خودت و اخرت._

 دستش مشت شده روی پاش گذاشت و با اخمی که درهمیش از نیمرخم دلهره اور بود گفت:

وقتی پاتو تو خونه م گذاشتی هیچی رو بهت دروغ نگفتم..تو چیزی یادت نمیومد...پس منو _

 نکردم نکن...من امانت دار خوبی بودم!متهم به کارا 

به طرفم چشم چرخوند. ثانیه ای با نگاهش بهم فهموند اون هم دل بریده و دم از رفتن میزنه. 

هق هقم رو تو سینه خفه کردم و با بی حس ترین حالت خیره ش شدم تا دل بریدن برای من 

چندماه سرگردونم کرده بود.  هم اسون جلوه کنه. رگ و پی م یخ زده بود برای حرف هایی که 

پوزخندی حواله حال و روزمون کرد و دستی به صورتش کشیده  تکیه به پشتی مبل خیره به 

 سقف شروع به دل شکستن کرد.  
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بعد تصادف وقتی بیهوش اومدم خبر مرگ تو و سکته مامان داغونم کرد...رفتارها عمو و زنعمو _

 بخوره. درد حال و روز من ز اون چیزی بود که بهتوجه هاشون...حالل بودی هاشون...بدتر ا

داغدار بودم. داغدار احساسم...داغدار زنی که راحت تو سرم کوبوندو تو بغل یکی دیگه خوش می 

! وقتی یادم میومد من حق دست گرفتنتم شدگذروند...زنی که مرده شم داغ روی پیشونیم 

حظه ای که تو و اون بیشرف...اما بدتر از اون نداشتم بدتر می سوختم بدتر اتیشم میزد اون ل

 قلبی بود که هنوزم واست می تپید.

دست مشت شدش رو روی پام گذاشت. چشمم روی دستش خشک شده تو سکوت تماشاش 

 کردم. مطمئنم بی حواس تر از اونی بود متوجه فشاری که به پام وارد می کرد بشه.  

ای سفره عقد نشستی...می دونستم دوستم نداری به خاک مادرم قسم نمی دونستم به زور پ_

نمی خواییم ولی میگفتم حتما می خواد بهم فرصت بده...وقتی عمو همه چیزو گفت و با بی ابرو 

کردنم یک شبه گذاشت رفت...خیلی چیزا عوض شد...نگاه مردم...طرز فکرشون...خیانتی که 

می کردن...مادرمم طاقت نمی اورد...اونم برچسب روی پیشونیم بود...لعن و نفرینایی که حواله م 

مریض احوال بود امکانات اون شهری که ادم حسابمون نمی کردن کم بود... تو رو مقصر همه 

اینا می دونستم تو باید جای من زجر می کشیدی...حتی ارزو می کردم بودی و مثل مادرم زمین 

با بی ابرویی که حق من نبود  گیر می شدی ولی زجرتو می دیدم....!نمی تونستم ببینم عمو

پشتمو خالی کرده. واسم گرون تموم شده بود...وقتی جمع کردم و اومدم به شهری که باید از 

اول شروع می کردم با هر سختی با هر دربه دری کینه و نفرتی بود که تو قلبم جوونه میزد. 

دن به تویی که اگر صبح تا شب هدفم کار کردن و به جایی رسیدن بود. شب تا صبحم فکر کر

. خودمم می فهمیدم مریض شدم...این اتیش و حرصی که از گم شدن عمو و چی می شد؟بودی 

مردن تو بود هیچ جوره ارومم نمی کرد...! نمی توستم کسی م وارد زندگیم کنم...فکر کردن به 

تو ذهنم گذاشته بودی تو که خواب و خوراکم شده بودی...بددلی که نسبت به همه هم جنسات 
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نمیزاشت زندگی جدیدی رو شروع کنم.تنها ادما دورو برم مرتضی و مهرزاد بودن...اخالقم عوض 

 پرخاشگر شده بودم...طوفانی نبودم که می شناختیش... و شده بود...عصبی

اشک تو چشم هام قندیل بست..درد فرو شدن انگشت های دستش تو گوشت به استخوون 

اما نه شبیه بلوایی که تو دلم به پا  ؛ای غم گرفته ش ناچیز بود. درد داشتبین صد ،رسیده پام

 شد. 

اون موقع ها بود سرو کله الله پیدا شد...دوباره شروع شده تو گوشم خوندن از تو از مهران، از _

خانوده ای که رهام کرده بود...از عشقش می گفت از شهادتی که به خاطر دوست داشتنم مجبور 

 گاه بده. اون فیلمم...شده تو داد

 مکثی کرد...

می گفت می خواسته نشونم بده تا قبل از اینکه دیر بشه دست از سرت بردارم...اون فیلم ضربه _

نهایی شد تا پشت پا بزنم به همه چیز...الله شد ممنوعه من...شد زنی تو زندگیم که هیچ کس از 

ص مرتضی که خیلی خوب می خصو وجوش خبر نداشت. نمی شد به دوستامم معرفیش کنم...به

زمین تا اسمون فرقمون بود؛ اما کنار اون اروم بودم نه با اخالق خاصش یا رفتارها  شناختش.

زننده ش فقط حواس  پرتی می اورد...اهمیتی برام نداشت؛ فقط با اون خیلی چیزایی که تجربه 

خانواده خودمم رص تو از حرص نکرده بودم تجربه می کردم...مهمونی، پارتی، مست کردن...از ح

وقتی به خودم اومدم دیدم زیادی بهش میدون دادم...اون هرچی نبود زنم ؟ نمی فهمیدم چرا...

بود... سخت گیرام شروع شد...تعصب بودنم...جنگ و دعوامون...راضی نمی شد بیاد واسه همیشه 

داد به تو... اما می  خونه م...بهانه ش ازادی، اخالق تعصبیم بود...هرچی می شد ربطش می

دونستم نمی خواد با مادرم باشه...می گفت بفرستش سالمندان...هرجایی که پاشو تو این خونه 

زیادتر. مرتضی تو فکر ساخت و ساز بزرگ  مبزاره...کم کم تو کم رنگ می شدی...درگیرها من

گ با مدیریت ما پروژه عالی بود. می خواست با مشارکت مردم و شرکت ها بزر! تری بود...ارمان
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دا و ام تو شرکت مهرزاد کار می کرد تو رفتخواهرش اشنا شده بود.  هم با همتاتازه  شروع کنه.

مصمم بودم لقمه بزرگتری رو شروع کنم...هم تجربه داشتم هم م من به شرکت دیده بودش.

همه چیز داشت خوب پیش رفت تا اینکه الله بعد  ی م مثل خودم بود...بلند پرواز.پول...مرتض

بزنه...از ظاهرش مشخص بود واسه چی چندماه سروکله ش پیدا شد...نیازی نبود حرفی 

 اومده...حامله بود.!

 پوزخندی زد.

بچمو نگه داشته...نمی خواستش می گفت باید یه فکری  هبه قول خوش در حقم لطف کرد_

واسش بکنم...جنگ و دعوامون دوباره شروع شد...بازم ازش خواستم بمونه؛ اما به ازای نگه 

فکر رفتن بود...نتونستم حریفش بشم...وقتی دلبرو به دنیا اورد  داشتن دلبر پول می خواست... به

یه روزم نشد وسایلشو جمع کردو رفت. لحظه اخر بحثمون شد...اونم از حرصش مثل همیشه 

تو رو پیش کشید..اونجا بود که از حرصش گفت بهت قرص داده و پشیمونه...نمی دونسته  حرف

 .چه ادمی عوضی ممن 

 خنده تلخی کرد. هشد چشم هاش روی هم کشیده

دروغ چرا بازم تو ذهنم جاتو پیدا کردی...اینبار ذهنم پر شده بود از اما اگرهایی که اگر الله  _

 نبود اگر قرصی نبود تو چیکار می کردی؟ زنده بودی؟ زنده می موندم؟

 قلبم دیوانه وار به سینه م کوبید...نگاهم لرزون خشک شد...دلم از این بغض چندساله خون شد. 

مجبور شدم به مهرزادو مرتضی بگم بچه دارم و مادر بچه م کیه!....هردوشون وقتی شنیدن _

سرزنشم کردن ولی بعد برای نگه داری دلبر خیلی کمکم کردن....دلم نمیومد بدون اسم مادر 

ناسنامه بگیرم...نمی دونستم جواب بچمو چی بدم...دلبر با هر روز بزرگ شدنش یاد واسش ش
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و زنده می کرد که به خاطره فراموشی تو به کی پنهاه برده بودم! بازم همه چیزو از چشم محماقت

 تو می دیدم.

 پوزخندی گوشه لبش جا خوش کرد و دست البه ال موهاش چنگ شد.

زنتو دیدم...اول فکر کردم الله رو میگه کلی بهش توپیدم؛ اما مرتضی یه روز اومد گفت پدر _

بهش  ، مرتضی رو نشناخته! گفت عموت با اسم و رسم جدید اومده شرکتش تا سهام بخره...

ه و به دخترش پیشنهاد شداون معرف  بود از همتا فهمیده فته دخترش ادرس اینجا رو داده..گ

 داده سرمایه شو تو شرکتش  بند کنن...

 فسم تو سینه حبس شد...یادمه همتا همیشه از سرمایه گذاری و خرید سهام می گفت...ازن

شرکتی که پروژه سنگینی به دست گرفته و سهامش روز به روز بیشتر میشه...منم از روی 

کلی  تعریف می کردم از اینکه کاش ماهم  سادگی یا هرچی هر زمان که به خونه می رفتم

کردیم و مثل خانواده تینا و همتا پولدار می شدیم...هیچ وقت فکر نمی جایی سرمایه گذاری می 

 کردم همتا رابطه نزدیکی با خاوری داشته باشه.

؛ فهمیدم چه عکساتو نشونم دادوقتی  بده... شنشون تو رو از همتا خواستهو شک کرده گفت _

درس  ...تیمی خندیدی...خوش بودی و با خیال راحت خانوده تو داشتو عکسا ...بازی خوردم

میخوندی...زندگی می کردی...فقط من بودم با ابروم بازی شده بود و سرگردون یه مادر و یه 

خونه اونا زندگی میکنی و درازاش واسشون کار  همکالسی همتایی؛ بچه بودم...گفت

میکنی...وسوسه شدم از نزدیک ببینمت...می خواستم بیای شرکت تا می تونم خردت کنم...نمی 

وتو بگیرم باید می دیدی منم فراموشت کردم...از تینا خواستم یه خواستم تو کوچه یا خیابون جل

ولی تو منو نشناختی...هیچ کسو نشناختی... بعدا به تینا و همتا اومدی ..کاری بکنه بیای شرکت.

گفته بودی چقدر بد نگاهت می کردم و احتمال قبول شدنت صفره... فهمیدم به خاطر تصادف 

 و مریضیتم به دوستات گفته بودی.هیچی یادت نمیاد...از پرونده پزشکیت 
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 نیم نگاه سنگینی با نیشخنده بی تفاوتی حواله مات و مبهوتیم کرد...سری تکون داده ادامه داد. 

بزرگ شده بودی...یه دختر ساده و پاک جلو چشمام بود...تند تند از درس و نقشه هات به  _

مهرزاد می گفتی تا استخدامت کنه...بعد از دیدنت نتونستم یه لحظه م اروم بمونم. به پای 

مهرزاد افتادم استخدامت کنه...اول راضی نمی شد می دونست  نیتم هر چی باشه خیر نیست 

از روز اول اذیتت می کردم و حرصت می دادم...تو خیلی  ...اوردمت کناره خودم...ولی راضی شد

اما کسی با رفتارایی که از قبل داشتم  ؛به خصوص مهرزاد سعی می کردی به همه ثابت کنی

مقاومت کردی...اون دلداری  مباور نمی کرد و مهرزادم به روی خودش نمی اورد. کم کم در برابر

زبونش دیگه نیش نداشت با همه چیز کنار میومد...شاید به  .صبور شده بود که من می شناختم

 اما هر دلیلی داشت برای من خوشایند بود.  ؛خاطر پول یا موقعیتت

نفس عمیقی کشید...قصد بلند شدن داشت که محکم دستش رو گرفتم و سوالی نگاهش 

 کردم...شونه ای باال انداخت و با خنده گفت:

 رنگ به روت نمونده. .حداقل با کیک بخوریبزارم. میخوام برم چایی_

 و التماسی بود که تو چشم هام ریختم.  سری تند تند تکون دادم

 من چیزی نمی خوام...فقط می خوام بشنوم._

هو گچ . چشم هاش سرخ سرخ و صورتش عینخودش هم خسته تر از من رو به بیهوش شدن بود

واهش نگاهم خیره شد و تسلیم شده بی حرف سرجاش نشست با ثانیه ای سکوت به خ شده بود.

 انگشت ها پهن و تپلش جا داد.   اما دستم رو ول نکرد و پنج انگشتم رو البه ال
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همون روزا بود که الله می خواست برگرده... فهمیده بودم پوالشو باال کشیدن و بهانه بچشو _

جلو چشم هام بودی...یک اشتباه رو دوبار  تومیگیره وضعیتش جالب نبود...فهمیدم معتاد شده....

تکرار نمی کردم. نمی خواستم یه نفر دیگه ازم سوئ استفاده کنه...نمی خواستم الله دوباره به 

زندگیم برگرده یک مادر معتاد اسمشم بشه مادر بچه م. دلبرم شناسنامه می خواست. ازت کینه 

ارامش بود...خستگی هایی که می کشیدم  به دل داشتم ولی دیدنت اذیت کردنت واسم تفریح و

با حضور تو که هیچی یادت نمیومد بر طرف می شد. شاید بازی تهومی جلوه دادنت از اونجایی 

مرتضی کاری کرده بود عمو همه  شروع شد که تو به هرکسی می گفتی کسی باورش نمی شد.

بهتر از مرتضی...! پولدار،  سرمایه شو پای ارمان بزاره...تونسته بود اعتمادشو جلب کنه...کی

 یگه ای که همیشه ازش می ترسیدم.خوشتیپ و خوش قیاقه و خیلی چیزا د

حتی مرتضی می گفت دوسه بار به شوخی پدرت حرف تو رو پیش کشیده... انگار بدش نمیومد 

مزه دهن مرتضی رو بفهمه...تا جایی که بهش گفته دختر مجرد داره. نمی خوام بگم چی بهم 

. فکر  اما از من پنهون کرده بودش ؛وقتی عمو راحت زنمو پیش کش اینو اون می کرد گذشت

اینکه با تو می تونستم زندگی کنم و بچه م بی مادر نمی شد اتیشم میزد...پدرت تمام سرمایه 

شو پای ارمان گذاشت...توام پرونده پزشکی و دوران افسردگیتو به همتاو تینا گفته بودی...فکر 

داروها و بیماری صرع...تلقینایی که خانواده ت به  می کردی چیزی از گذشته یادت نمیاد از

خورده داده بودن این همه سال...دکترت می گفت باید تو شرایط باشی تا همه چیز یادت بیاد 

مغزت اسیب دیده بود. این پرس وجوها از تو و پاپیش شدن الله باعث نیست. اونم صددرصد 

سوسه داشتن یه زندگی ارومو در کنار تو از نمی تونستم ونی. شده بود دوباره توجه امو جلب ک

شهر پیش خانواده مادریم برگردم. دلم دلمم می خواست با سربلندی به اون  خودم دور کنم.

 ست که با دیدن تو هوایی شده بود.خیلی چیزها می خوا
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تو چیزی یادت نمیومد. دختر اروم و خانمی شده بودی...تحصیل کرده باهوش و پرتالش....از  

همه مهمتر بهم بدهکار بودی...منم تغییر کرده بودم؛ پول، خونه ماشین و زندگی داشتم...فکر 

 مادرم و دلبر واسه رد کردنم بیاری...دوست داشتم می کردم دیگه چه دلیلی می تونی به جز

 نم تو زندگی چی رو از دست دادی.هرکاری الزم باشه انجام بدم تا بهت ثابت ک

بغض تو گلوم چنگ شده و خاطرات شرکت با هرجمله ش قد علم می کردن...کوتاه اومدن 

قه ای که تو بی خبری هایی که فقط از روی محتاجی و پول حالل اون شرکت بود...عشق و عال

به میز و کارم داشتم. پی همه چیز رو به جون می خریدم تا طوفان نزدیک تر از برادر به رئیس 

بیرونم نکنه. دستم اهسته از دستش بیرون کشیده شد. توجه ای نکرد. کف دستم یخ بست عین 

 دلم. 

سرانجامی ارمان اون موقع که فکر دوباره سرو سامون دادن زندگیم بودم مرتضی از بی _

گفت...از زمینی که دولت دست روش گذاشته... تک و توک به سرمایه دارا پول می دادیم...پدرت 

بدهی باال اورده بود...فهمیدیم برای ارمان از چند نفر قرض گرفته و یکیش مرتضی بود...زندان 

ه جای پدرت برده بودنش...اونجا بود که مرتضی گفت تو اومدی و تونستی قانعشون کنی و ب

چک دادی. بهترین فرصت بود. تا برگشتن و غیبت یک ماهت نقشه همه چیزو چیدم. بهانه م 

زندگی پریشونم، الله ، دلبر یا زمین گیری مادرم هرچی بود مهم نبود من می خواستمت و 

طعم در کنار تو خوردم  قسمو  کار بودمبدهبه خودم  نویا تصمیممو گرفته بودم...به هرقیمتی.

 بودن رو بچشم... هنوز زنم می دونستم.

خودم رو بیشتر جمع کرده به اغوش کشیدم. سر رو زانو گذاشتم و چشم هام تر شد از سرانجامی 

که به قیمت خیلی چیزها بود. کاش می دونست با هر اعترافش چه برسر دل غوغا زدم 

 م. میاره...سکوت کرده بودم و هیچ العکس العملی نداشتم...مات مات بود

 مرتضی به شرطی راضی شد که تا رو شدن ارمان فرار کنیم...همتا تابع نامزدش بود و تینام 
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 دستی به صورتش کشید.

 تا اونم باهمون بیاد به قول خودش عشق خارج بود. یمقرار شد عقد صوری داشته باش_

 به اینجا که رسید نفسی عمیقی گرفت.

ماههه...موقعیتت رو تو شرکت گرفتم، نقشه هاتو به ازشون فرصت می خواستم یه فرصت چند _

اسم خودم زدم تا نتونی به اسم اونا جایی استخدام بشی می خواستم حسابی تو منگه بزارمت تا 

از اونجا بیای بیرون و بعد به من پناه ببری اما تو سخت به کارت چسبیده بودی حتی اگر 

..پیر شده بود.به قدری شکسته که اول راغ پدرترفتم سابدارچیت می کردم. زیاد فرصت نداشتیم.

از دیدنم شوکه شد...زیرگریه زد...شرمنده بود. بهش گفتم میدونم زنده ای...گفتم  نشناختمش.

بازم میخوامت. گفت دخترم مریضه هیچ یادش نمیاد...نمیتونه بی خبر دستت رو تو دستم 

کشیده بودی....به فربدی که خبرش رسیده بود تو خرج  که بزاره...تهدیدش کردم به چکایی

.گفتم کمکت میکنم تا فربد حالش خوب بشه...خرج درمانشو میدم فقط اینبار معالجه اش مونده..

می خوام دلدار راضی بشه با پای خودش از ته دل جواب بده...گفتم بچه م بی مادره...به حرمت 

گفتم باید ابرومو پس بدی باید دروغا و ظلم این همه سال اسمش باید بیاد تو شناسنامه دخترم....

ی شد تا یه جایی راض دلدارو به همه نشون بدم تا مادرم با ارامش تو اون شهر خاک بشه...

مادرت اولین بار تو بیمارستان دیدم...فکر می کردم مخالفت کنه اما پدرت راضیش کمکم کنه.

چون حس کرده بود می خوام ازت ستگار پشیمون شده بود کرده بود...بماند که خودش زمان خوا

طوری وانمود کنه که تو کرد  و و قولی که بهم داده بود مجبورشسو استفاده کنم...ولی اصرار ت

با رفتاراش باعث شده بود تو تی ح ه خونه ش پناه نبری و تااخر با من باشی.دیگه هیچ وقت ب

 ماینبار قصد...دیگه مهم نبود بازم با هدف طرفم اومدی بیشتر به من و مستقل شدن فکر کنی

 عاشق کردن و تو حسرتم گذاشتنت بود.
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 .پوزخندی زد

وقتی عروسی رحمتی بی دعوت خودتو مهمون  زدی.خودت اولین تلنگرو تو ذهن من _

کنی...می ترسیدم حاال که  با من لجکردی...نتونستم جلوتو بگیرم...فهمیدم میخوای بری اونجا 

همه چیز خوب پیش می رفت عوض بشی یا چشمتو کسی بگیره...باید تنبیه م می شدی تا 

کنی...قصدمم کندن از خانواده ت بود اما نه سر چک سر چیزایی که تو سرخود چکی رو امضا ن

همیشه روشون حساس بودی...با پدرت هماهنگ کردم....اونشب وقتی مجبور شدی تو ماشینم 

بشینی یا گریه هات جلو پدرت...میخواستم قید همه چیزو بزنم...ولی فرداش که اومدم شرکت و 

بود بازم وسوسه شدم...از اینکه هربار بهم متکی می شدی و اخالقت از این رو به این رو شده 

می بهت نشون  یک جوری باید خودمومهربون...بدرقمه به چشمم میومد... گفتم چرا که نه 

رفتنم واسه همیشه تو  مهم جبران غروری که شکستی با ادمی که کشتی می شد. بعددادم...

یره تو بی حواس واسه انصاف نبود فقط قلب من بمقلب هم با زخمی کهنه کشته می شدیم...

 خودت بگردی و زندگی کنی.

لحظه ای سکوت کرد...دلم نمی خواست نگاهش کنم سرم جا خوش کرده بود روی پاهای 

لرزونم...تازه سرما تو استخوونم نفوذ کرده بود و از درون بابت حرف هایی که هیچ معادله ای 

 واسش نداشتم می لرزیدم.

قرصهایی که به تجویز دکتر خوابت میبرد...قرص ها  زن نقابدار پیشنهاد مرتضی بود و_

کردم چون وابستگی و چاره قبول  بیشتری نسبت قرص ها خودت داشت. ارامبخشی که دُز

اول قرار نبود تا بعد ازدواج پیش بریم ولی من هربار بیشتر تشنه این می شدنتو می خواستم...

شدم که ببینم تو هیچ چاره ای جز من نداری...به خصوص سرو کله پیروز و مهران پیدا شده 

ی و گیجت مانع دوری از من می شد. می خواستم بفهمی واست بهتر از من بود...سرگردون
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نیست! همیشه جلو چشمام پس زدنات و غروری که هربار لهم می کردی بود. خودمو قانع می 

حال و روزم کمتر از تو نبود. خودم بهشون ادرس می دادم کجا وکی جلو تو یازده سال کردم 

 ظاهر بشن. 

به صورتش  ستباال بیارم...دلم میخوا ستمیخوادلم ...اددوباره حس حالت تهوع بهم دست د 

م و با صدای خفه ای دچرخون چنگ بزنم طوری که بغض به گلوم چنگ زده روم رو به طرفش

 گفتم:  

 تو مریضی طوفان مریض....نفهمیدی  این مدت چی به سرم اوردی؟_

ن خودت من متوجه نمی شدم  چه اسیبی به تو میزنم فقط متکی بودن و کوچیک دید_

...همیشه گیج و مضطرب  بودنت...ازدیدن  تمام زجرایی که این همه سال کشیدم و مسببش تو 

بودی اروم می شدم...از اینکه می دیدم تو بدون من هیچی...از اینکه روز به روز بیشتر  وابسته 

 تر می شدی لذت میبردم.

شک هایی که گونه هام رو صاف تر نشستم و با صدایی که درجه ولوومش دست خودش نبود با ا

 تر می کرد گفتم:

 دلدار گفتنتم از قصد بود نه؟ می خواستی از خودم متنفر بشم؟ _

هردو دستش رو باال اورد تا روی صورتم بزاره که با دست پسش زدم و بدتر نفرتی که ساطع می 

سرخ شد تو چشم هام ریختم. با ثانیه ای مکث دست عقب کشید و با خونسردی که به چهره 

 شدش نمیومد گفت:

هیچ وقت نتونستم به چشم فرنگیس عابدو زاهد که هیچ رقمه بهت نمیومد نگات کنم...تو _

واسم همون دلداری بود که یازده سال پیش تو سرم کوبیدی و فرار کردی حتی نموندی جنازمو 

 جمع کنی.
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شده بود. خودش قلبش  نهیکه سال هاست ک یزیزد کوبوند تو سرم اون چ ور الخره حرفشاب

هم  از صدای پر نفرتش از دستی که نه من نه اون نفهمیدیم کی چنگ دستم شده بود خیره 

هم شدیم. پوزخنده بغض الودی زدم. دم وبازدم برو بیایی داشت. تو صورت کبود از حرصش 

 گفتم:

تم روز تو اگر یبار بی قصد مردی من هرروز تو این خونه میمردمو  زنده می شدم...نمی دونس _

بی ابرو و مریض موندم  یبار ابروت به حراج گذاشته شد منتو اگر قبل چی شده، چیکارکردم...

 تو اگر یبار به اشتباه طعم خیانتو چشیدی من چند میلیون ادمی که تو به جونم انداختی... میون

یا بوی یه غریبه رو تو این خونه می  زدهربار می مردم وقتی شوهرم با اسم یه غریبه صدام می 

 اورد. 

 سری تکون دادم.

 بی انصافی طوفان...خیلی._

ابروها پهنش درهم شد...چشم های سرخش بارونی.  صدا  ولووم باالیی که هیچ وقت دست 

د. به خودش اومد به زجری که بهم می داد. به خاطراتی که تو ذهنش جولون خودش نبود لرزی

 می داد تا من رو نببینه یا درک کنه. دست لرزون  منجمد شدم رو گرفت. 

منم کم سختی نکشیدم. منو ببین زندگیم عادیه؟ کنارم بودی ولی نمی تونستم باهت _

هر موقع بهت نزدیک می شدم فقط یه باشم...بازنم!  تمام مدت پیشم بودی ولی نداشتمت...

چیزی تو مغزم بود...مادرم و ضربه ای که تو سرم زدی...من یازده سال نتونستم خودمو درمان 

تو  ...چون همیشه تو لعنتی باهم بودیکنم. نتونستم درست حسابی کسی رو وارد زندگیم کنم...

 کم اما اروم بشم.، زجر بشبا من کاری کردی که با هر زجرت
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 نم بی هوا با حالی که دست خودم نبود جیغ کشیدم:نتونستم خفه بمو

من بچه بودم طوفان...مگه چند سالم بود؟...هیچ فکر کردی چقدر ترسیده بودم؟ چقدر بچه _

 بودم خام بودم؟...تو که ادعات می شد منو می شناسی چی؟    

شمردم جلو می روز می  انتظار لبریز شدنم رو نداشت. تمام کابوس ها برام زنده شد. یک روز دو

اعتراض  ری. البه ال جیغ هام حرف میزدم.رفتم به تعداد روزهایی که شکنجه می شدم تو بی خب

 می کردم.شاید دیگه با این نفس تنگی نتونم حرف بزنم.

میخواستم بهش بگم...ازت بدم میومد...به زور راضیم کردن پای سفره عقد بشینم...اما نامرد _

مهران نه با  هت خیانت کنم...می خواستم تو زندگی اذیتت کنم نه بانبودم...خراب نبودم که ب

 هیچ مردی دیگه ای.

با وحشت به قرمزی پوستم و جوش و خروشم خیره شد. عصبی پاهام رو اویز کرده هردو دست 

 چنگ تشک مبل شده گفتم:

رسیدم...نمی نفهمیدم چی شد... بهم قرص داد...دنیا دور سرم می چرخید...وقتی توروودیدم ت _

 تونستم تصمیم بگیرم...فکر نمی کردم اون مجسمه...

دروغ چرا من احمق می مردم واسه توجه ها مهران... همه چیز تموم بود فکر می کردم همین 

که قیافه داره کافیه...همه چیزش برعکس تو بود. مردونگی که االنم نداری! شاید به خاطره 

 همینم جذبش شده بودم.

دوباره اتش زیر خاکستر روشن  ردک دل میسوزوندم...مهم نبود دوباره فوران مینیش میزدم و 

 می شد. من رو به موت بودم. دستش نیمه راه خشک شده پس کشید. پوزخندی صداداری زد.
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اره همه ش تقصیر تو بود...تو با اون الله عوضی شرط بندی کردی سر من...فکر میکنی الله _

 بهم نگفت؟ 

 ریک ادامه دادم.بلند شدم و هیست

جنس الله ناجنسه  یخوند یتو که از اول تو گوشم م ؟..طوفان!سرکسی که دوستش داشتی_

 بهش گفته بودی قیدمو میزنی؟ قید منو طوفان؟  ؟یکنیخودتو تبرئه م یحاال ازش بچه دار

نگاهش رنگ باخت. مات شد برای حرف ها از ته دلی که مدت ها خفه شده بودن. درد این 

زندگی دوماهه این انتقام تا همیشه بامن بود. از خیلی چیزها می ترسیدم  که تو بریدگی نفسم از 

نفس افتاد. احساس می کردم بینشون له شدم..لگدمال شدم که همه انگشت ها اتهام به من بود. 

میارن که یازده سال بیمار بود. نفهمیدم  من نسوخته بود چه بر سر روح و روان دلش هیچ کس

چی شد میون هق هقم دستم کشیده شد و تو بغلش پرت شدم...نای بلند شدن نداشتم...اشک 

هام صورتم رو پوشونده بود و می لرزیدم از این نامردی که همیشه به اسم روزگار تموم می شد. 

تم... هق هقی که خفه شد...هنوز خیلی سوال و جواب ها بود که به جون رو سینه ش سر گذاش

 من نمی رسید. 

صورتم رو باال گرفت و قاب دست هاش شد. ثانیه ای تو سکوت به چشم هام خیره شد و روی 

صدا نفس هایی که طلب  و بحر نگاه پرعشقش شدملب هام بوسه خیسی از نم چشم هاش زد. 

 ام زمزمه کرد.خواستن بود. مقابل لب ه

هم بدهکار بودی تا شبیه من بشی...!حاال زندگی رو ب اینخوبه که پا اشتباهاتمون واستادیم...!  _

 نمی تونی منو فراموش کنی حتی اگر ازم دور باشی...حتی اگر ازم نفرت داشته باشی.

ه دنیا دور سرم چرخید. گیج چیدن جمله هایی شدم کگرما لب هاش روی لب هام نشست.  

دستم مهار دستش شد و نفسی که از هم بردیم...من هم شبیه اون سیلی محکمی تو خیالم بود. 
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شدم...لبخنده محوی زدم و دست ازادم چنگ پیراهنش شد. خندید. هنوزهم نمیزاشتم فراموشم 

کنه. عقب کشیدم و به گیجش خندیدم. قصد گرفتنم رو داشت که اینبار من با لبخنده محوی 

 ش رو قاب گرفتم و با بوسه وسوسه کننده ای زمزمه کردم.صورت تب دار

 اینجا رو اشتباه کردی عزیزم...من خیلی وقته فراموشت کردم. _

. مچ دستم بلند نشده مهارچنگش شد و صداش با ولووم حرص خورده ای هولش دادممحکم 

 بلند شد. 

 کجا...؟_

 خوابم میاد...قد چند سال خوابم میاد...ولم کن._
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  188دلبران#

 

شب تا صبح باید در جستجو هدف زنده  ،که فسلفه زندگی قابل ستایشه و روز تا شب رستد

تنهایی و امید تو زندگیت میشه یک راه واهی یا اما وقتی  ؛بودنت چشم باز کنی و چشم ببندی

 !چیزی نداشتهبهش فلسفه چیدی  ملتمسانهیک خواب میفهمی زندگی جز سیاهی که 

 دلدار..._

 شدن ه بازب تماما نمی تونستم جلو رغب ؛هنوز میل شدیدی به خواب داشتملرزید...پلک هام 

 اسمم رو صدا میزد. نه شبیه شور عشق چند سال پیش بود که بار اولین . رو بگیرمچشم هام 

خرج  فقط گونه ای کهذدلبر  لطفات...لطفاتاز اما سرشار  ؛...خالینه شبیه نفرت چندساله ش ؛بود

 . شددخترش می 

 دلدار عزیزم..._

ولی بغض به گلوم  ؛تعبیرش کنم خوش حاال چشم ببندم و شبیه خوابِ ونستم حاالتمی  عزیزم!

 ؛ حتی تو خواب!طوفان اشتباه بود به بازی کلماتِ و توجه مچنگ زد. میدون دادن به احساس

دنیا هم به گرد خواب و  حقیقت سیاه در اون لحظهرو روی گونه م حس کردم.  لمس دستش

دلم می خواست چشم باز نکنم تا دنیایی  رو ببینم که شبیه خیال من نمی رسید.  نم سپید خیال

 نبود به نرمی نوازش دست هاش نبود.

 ...نفس من_
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چند دست کشید و  با نفسی که به صورتم خورد خانمی کنار اسمم جا خوش کرد. بین موهام   

 می کرد.  مسست تر و سکوتی که نفس ها داغش ثانیه چشم روی هم فشردم

  می خوای بیدار بشی...خانمم! ن_

با درهم شدن اخم هام و بی حسی چشم هام به تالفی سنگ شدن این و  ممی کرد تشیاذ باید 

تفاوت چشم باز  اما مگر می شد با این گرما که زمان از حرکت می ایستاد بی ؛میومدممدتش در 

. دیگه همین باعث شد به سرعت با اخم پررنگی چشم باز کنم ه شد.بوسید کنم؟ نوک بینیم

رو به  دراومدم کهتالقی چشم هایی به به فاصله دو بند انگشت  اما بی فایده بود!وانمود کردن 

می...نگاهی یقداما ؛...نگاهش با همیشه فرق می کرد...یک نگاه اشنادنیا متفاوت تری باز می شد

 .!اما عاشق ؛پر درد

فهمیده بودم باید  روحاال که همه چیز  .خودم رو پیدا کنمم تا هم گذاشتی رو پلک ثانیه بیست 

بی صدا و اروم پشت چشم هام بوسیده  حتی اگر نگاهش نگاه همیشگی نبود.؛ تااخرش می رفتم

زندگی اون گندی نیست که همیشه فکرش رو می  شاید ون فرستادم.د. نفس کالفه ای بیرش

چندبار نفس عمیق . !کردم شاید فسلفه زندگیم من زیادی سرو ته شده بود که پایانش این بود

کشیدم تا سوزش اشکی که پشت پلک هام حس می کردم رو پس بزنم. خودم هم می دونستم 

صورت درهم و ناراحتی چشم چرت میگم و نباید یکبار دیگه خام احساسات طوفان می شدم.  با 

 باز کردم. 

 کنج لب هاش نشست.  پر محبتی هلبخند

 درد میکنه؟ تسر _

همه چیز میزاشت جز حقیقتی  رو پا  جوابش اخم پررنگی شد.اما  رفت می سرم به شدت گیج

 که انکارنشدنی بود. 



 
 

 
 

 دلبران      بهارگل)بهاره گندمی(

B a h a r e g a n d o m i م           ا ر گ ا ت س ن ی ا  
 

Page 3 

 ..از دیروز هیچی نخوردی.انه رو حاضر می کنم.حتا یه دوش بگیری صب _

 یک خاطره نه چندان دور تلخ ترین قسمت زندگیم رو بهم یاداور شد  باگفتن این جمله 

و فاصله گرفتن ازش...چرخیدم و نیم خیز شده در حینی  سرمپوزخند زدم...با چپ و راست کردن 

    پتو رو کنار میزدم گفتم: که

 چندماه پیشم همینو بهم گفتی! اولین روز زندگیم!  _ 

و گیج  وکه شدهی شونه به سمتش چرخیدم. شلبه تخت نشستم و از سکوت یکباره ش از رو

نگاهم می کرد...توقع نداشت جواب احساسات اول صبحش این باشه. واقعا فکر می کرد تو چند 

 ؟ می شدهمه چیز تموم نگیر با چند جمله وسوسه ا دقیقه

 یا می خوای بازم من فراموش کنم!؟نمی آید ؟  یادت_

تا هیچ اثری از خشم و  حاال نگاهش تغییر کرد. پلک هاش رو محکم روی هم فشار داد

. گمی گرم تر چشم باز کرد و با چاشنی لبخندی چشم بهم دوخت و مشخص نشهناراحتیش 

 گفت: 

 من نمی خوام چیزی رو فراموش کنی...نبایدم منو فراموش کنی! _

رش بعد از رفتنش بود نه حاال که مثل لحن دلخورش رو نمی تونست مخفی کنه. مطمئنا منظو

رو بیشتر به بازی بگیره. اخم کردم  مچسبیده بود و می خواست لحظه اخری احساسات مچسب به

 و با مرتب کردن پیراهنم و بستن دکمه هایی که تو خواب باز شده بود گفتم: 

م که هیچ زنه مغ دیگه بسه...می خوام برای یکبار هم شده به چشم هام اعتماد کنم...نه قلبم_

  جلو چشم هام محو میشی! از توام دیر یا زود  ت به دردم نخوردن.قو
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نفس عمیق و بلندی که بیشتر شبیه اه بود شنیده شد. تشک تخت باال پایین شد. پتو دونفره ای 

 پرت به طرفش دو وسواس ها قبل از فهمیدنش رو می داکنند که بیشتر بوی مواد ضدعفونی 

. !بزاره که قرار نیست هیچ عطری تو این خونه جا مخوشحال شد زدم.لبخند بی اختیار  کرد

با بدخلقی پایین تخت دنبال چیزی می گشت. مات  خم شده بود و به طرفش کشیده شد.نگاهم 

چشم هام نیمه تنه ای شده م که با پیراهنی که از روی زمین برداشت قصد پوشندنش رو داشت. 

چرخید. دستی به سرم کشیدم... اخرین بار  ش با وحشت بین دکمه ها یکی درمیون باز و برهنگی

حس بیهوشی رو داشتم و خواب عمیقی که تا این ساعت طول کشیده بود! با همون نگاه مبهوت 

 و هر لحظه گرد شده صدا جیغ مانندم رو بلند کردم.

 ؟دادی...ص  بهم قر ...توتو _

اما با دستی که روی سرم بود و پیراهنی  ؛نشستم نشد یتهاجمال یکباره و حالت متوجه سواول 

خیره  به سقف چند ثانیه ای سر باال برد و  کالفه که زیر مشتم جمع شده بود گیرایش جواب داد.

 گفت: مپلک هاش رو بست و باز کرد و رو به شده 

 !...خوردنن اذغگیجت بابت چندروز درست  نه معلومه که نه!_

 می زد از روی تخت بلند شد.زیر لب غری همین طور که 

 اینقدر دیگه پستم... هفکر کرد_

 کنی چیزی که فکرش رو زم تو اگتا نوک زبونم اومد ب ی زدم ونیش خند به تایید کالمش فقط

گوشیم از روی میز  ملودی که صدای ...اصال با چه حقی کنار من خوابیدی! تری لرز پیش من

ا پیراهن مشکیش رو می بست درحینی دکمه هنگاه هردومون رو سوالی به هم دوخت. ایشی ار

حالت از عمیقی و چشم ها ریز شده ای بی سوال و اجازه ای به سمت گوشی رفت.  با اخم
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شد و زیر لب اعداد رو دو  چند ثانیه ای خیره شمارهطلبکارانه ایستادنش صورت جمع کردم. 

 حرف ناموسی بدتر بود. تا نگاه بد و پرنفرتی به من الویی گفت که از صدبا  رقمی تکرار کرد.

_... 

 .به من بگوبه اون چیکار دادری! _

. ردکنجکاو شده به طرفش برگشتم . می دونستم هیچ وقت با پدر و مادرم اینطور صحبت نمیک

یعنی کس دیگه ای شماره من رو نداشت تا طوفان به خونش تشنه باشه و بخواد شخصیتش رو 

دستی به روی  گرفته نمی شد.نگاه نفرت انگیز و خط و نشون دارش لحظه ای زیر سوال ببره! 

حدس میزدم کی باید در این  .یر دستم مشت شدز اهو پتویی که ناخوداگ م کشیدمموهای اشفته 

 کنه.  شزیرو رو حد

 ؟کی به تو گفت..._

 خرد شدن بود. رو بهای  آروارهدیگه و  ههم یک چشم غرازب

 م...تا یک ساعت دیگه اونجا_

 ...گوشی رو قطع کرد ای که شک داشتم به مخاطب پشت خط رسیده باشهبا اتمام جمله 

 .بود؟ یک_

پرت کرد. سوالی نگاهش تخت روی و بعد  چند دقیقه ای سرش تو گوشی بود توجهی بدون 

روی هم فشار می داد و  فقط نگاهم می کرد. ابرویی باال انداختم. دست  دندون هاش رو کردم.

چند  دراز کردم و گوشی رو برداشتم. بالفاصله بین تماس ها اخیر شماره رند مهران رو شناختم.

دلدار چرا گوشیتو  پیامش همزده بود میدونه الله کجاست. اخرین بار پیام زده بود...حدس 

 دلیل نمی شد کسی بهم شک کنه. این بازهماما  ؟برنمیداری بود
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 به جز پوزخند زدنی که تا ته وجودت رو می سوزوند.  اهمیتی ندادنگاه دلخورم رو باال اوردم... 

 میرم میرم دیشبت به خاطر این بود! !فت کاریات شده؟دختر منم بهانه کثا_

_... 

 کی بهتر از این زنشم رفته! منم تا دوروز دیگه یه ادم فراری میشم..._

طور  این ....رههیچ کنترل سنجیده ای روی ذهن و زبونش ندا هوقتی عصبانی میشمی دونستم 

حاال  اما ! با اینکه بارها بابت گذشته خشم و ضرب شصتش رو چیده بود نمی شناختمشمواقع 

و فقط از روی ذهنیت  م هیچ وقت این رفتارها بهش نمیومدکه همه چیز یادم اومده بود می فهم

 و مریضی که اعتراف کرده بود از کنترل خارج میشه. 

 ...فکرکردی حاال که همه چیز یادت اومده میزارم برگردی به زندگی اشغال قبلیت...من  _

 کالمش رو بریدم.خونسردیم رو حفظ کردم و با تاسف انگشت اشاره م رو به پیشونیم زده 

 ت مشکل داره.تو مریضی طوفان ...اینجا_

جلب شد و گیج به خونسردیم خیره  ، توجه شلحظه ای میون نفس نفس زدن ها پرخشمش

 شده ادامه دادم. 

 خوشحالم که دیگه قرار نیست تحملت کنم.  _

بدنم از کتک ها  که هنوز نه صدا مغزم رو خفه کنم. مبعد از کلی بی احترامی دیگه نمی تونست

وا رفتگی و رنگ پریدگیش چیزی از سوزش حرف هاش کم نمی  ! دیروز کوفته و درد می کرد

رو میزدم. بلند شدم و به سمت کمد لباس ها رفتم. بدون تغییر و پشیمونی تو  کرد. باید حرفم

 لحنش گفت:
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 کجا؟ _

 که سوال میکنی؟ یرو بگیرم جلو یمی تون برم هر جا خواستم نیواقعا فکر می ک_

 

 صدام بی اختیار بلند شد.. به طرفش دست به کمر برگشتم. 

 دنبال دخترت... ....که ظاهرا واسه تو یکی مهم نیست می خوام برم یجایاما  _

 به تمسخر از لحنش کشیدم.  رو صورتش درهم شد...دختر

 ه.داشته باش تورو این مرتیکه شمارهچرا باید  الاون کمک بخوای اص من ازت خواستم از_

 ؟زودتر از تو روانی خالص بشم..میفهمی هچون میخوام هرچ_

اولین مانتو شلواری که دستم اومدم برداشتم و از اتاق بیرون زدم. توجه ای به بهت و 

اما  ؛افلگیریش وسط اتاق نکردم...دلم از حرفی که زدم سوخت می دونستم زیادم جدی نیستغ

مهمتر از اون احساساتی بود که نباید جدیش می گرفتم...نباید میزاشتم طوفان بیشتر از این از 

مزه رهایی و کم بودن حسی ...باید یکبار برای همیشه کنهاحساس من سو استفاده گی و توابس

  که این مدت بهم القا کرده بود رو می چشید.
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 خواهید خواند...انچه 

 مهران من همه چیزو یادم اومده..._

 ..زنمو دوست دارم..متاسفم اینو میگم ولی من... من نمیتونم مثل گذشته باشم_

  .فکرشو می کردی بستیباید روزی که رو من شرط می_

  

 

 



 
 

 
 

 دلبران      بهارگل)بهاره گندمی(

B a h a r e g a n d o m i م           ا ر گ ا ت س ن ی ا  
 

Page 1 

 

 

 891دلبران

 

 سیر می ای من حواسش جای دیگه از . پکر تر ردو بدل نشد بینمون  تمام طول مسیر حرفی

شیرو کیکی بود که بین راه بی حرف و تشکری از جانب من کرد در حقم تنها لطفی که   کرد.

روی پاهام گذاشت. کم کم به مسیری نزدیک می شدیم که هردومون خب می دونستیم قرار 

با ارفاق می  که هایی بودن که نیمی از خونه هاش الونک یجنوب شهر .نیست خوشایند باشه

 برای بی نام و نشونی هایی که می شد محسوب یفقط سرپناهشد اسمش رو خونه گذاشت. 

با دیدن خونه ها و ادم هایی که متعجب به ماشین نگاه می این دنیا نداشتن.  در ستاره ای تک

 می کرد دارو هاش دندونرفتم و طوفان از شدت فشاری که به بیشتر تو خودم فرو می کردن 

. وقتی در بیاره ش سر از اینجادختر سیدر نمی  فکرش روزی به صورتش قرمز شده بود. حتی

بود پارک کرد لحظه ای تعلل نکرد و به سرعت  دخمهبیشتر شبیه ای که  شین رو جلوی خونهما

اون هم ،شسمتبه  طوفان بابا شت .از روبرو مشخص بود هم ی مهرانپیاده شد. ماشین بی ام و

. طوفان به پایین اومدم باعجله از ماشین پیاده شد. قبل از هر درگیری من هم پشت سرش

ی عصبی بود که هر رفتاری ازش سر میزد و امکانش بود مهران رو مقصر همه چیز بدونه. قدر

بیشتر رو  مهرانو پرتشویش که با لحن طلبکارانه کم شدن فاصله ش  با زمان طوفان هم

 می کرد پرسید.  تر مستاصلمتعجب و 

 چرا نرفتی تو؟_
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و خواهشی بود که از نگاهم می خوند گرفتم  قرار به منی که پشت سر طوفان ثیکمهران با م

  گفت:بابت درگیر نشدن و درک کردن 

  دسر نیستم...من دنبال در_

 .کرد شاره ای به چند نفری که باب کنجکاوی اطرافمون جمع شده بودندا

 نه چیز دیگه!...تحقیق نن شدشرو رفقط به خاط اومدم امجتااین_

گ کمی چهره طوفان رنبه طوفان رسوند.  لفافه دار با جمله بندی حرفه ای منظورش رو

پشیمونی گرفت. به هرحال مهران به خاطر دخترو همسر چندساله ش پا به اینجا  عذرخواهی و

رو رفته ای رفت که دونفر همزمان و و به سمت درب فلزی رنگ  داد نو. سری تکگذاشته بود

چند دقیقه ای منتظر  .فشار داد بدون برداشتن دستش رودر  زنگ کلیدتنها  جا نمی شدن.

ی که به در می کوبید مشتهر با  .به حدی که انگشت طوفان خسته شد. به جون در افتاد موندیم

 "باز کن درو...الله الله..."فریاد میزد...

 بی فایده بود...یکی  از میون نفراتی که اطرافمون جمع شده بودند گفت: 

 خیلی وقته کسی اینجا زندگی نمیکنه... ...اقا نیستن_ 

 صداش رو رسوند. یکی دیگه که لهجه افغان ها رو داشت 

 ه.فقط گریه میکن هن عاصیمان کردانه اقا دوروزه این بچش _

رد که از گوشه در  گازی به دیوار بلند سیمانی نگاه کرد و لوله .به زردی زد انی رنگ طوفان هب

. از لوله گرفت و قصد باال رفتن داشت. نیم نگاهی بین من و مهران ردو بدل شد. می شد

استرس و پریشون حالی طوفان کامال مسری بود. اگر یکبار دیگه پاش سر می خورد و موفق 

 دست روی شونه ش گذاشت و به نرمی گفت:  .میزد. مهران جلو رفت شد زیر گریه نمی
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 "اجازه بده من برم...! "_

شبیه پسر  .هی که پایین برد اما طوفان با نگا ؛مهران قصد و منظوری روی هیکل طوفان نداشت

 بچه ها سر شکسته که توپشون به هدف نخورده عرق ریخت و عقب ایستاد.

بزارم  بغلش کنم یا دستی روی شونه ششرایطش رو داشتم تا دلم می خواست در این وضعیت 

اما در اون لحظه به جز دلبر " از ارزش تو کم نمیکنه این چیزی و و بگم هرکسی توانایی ها داره

چه بسا طوفان رو برای سهل انگار و اعتمادش به الله مقصر ...به هیچ چیزی توجه نمی کردم

طوفان ادمی نبود زور  وگرنه بود تا اینجا هم به خاطر دخترش سکوت کردههر چند می دونستم. 

طوری رو به رومون بازکرد.  چشم برهم زدنی باال پرید و در مهران به .!و بازوش رو به رخ نکشه

ر اگر جا خالی نمی داد با دیوا ورو به روی مهران کوبید  درهمزمان نشد و  که طوفان متوجه

 م.جا خورده متوقف شد مقابلم بود که ای ای از خرابهلحظه شد. پشت سرش دویدم.  یکی می

از صد سوراخ  بست درست و حسابی نداشت. پنجره ها شکسته و اجرهایی که ریخته بود چفت و

دلبر "بود رو کنار زد و با فریاد  شده طوفان پرده نخی که به جای درب ورود اویز موش بدتر بود.

اسفناک خونه که بوی هر لجنی می داد اال زندگی زیر  گفت. نرسیده از وضعیتاز ته دلی  "بابا

می خونه ای انه ها دور هادور ای که با هر بغضی دلبر می گفتم و چون دیوگریه زدم...گریه 

   رود. یک حال سه در چهار با اتاقی که طوفان به محض وکه جز موکت چیزی نداشت چرخیدم

ران کنارم زد تا خودش رو به طوفان برسونه ...صدای یا خدا مهران و بعد صداش قطع شد. مه

 . دویدمسراسیمه به سمتش  .و بیرون اورد دلبری که چشم بسته روی دست بلند کرده بود

چشم ها ...تپیدمی م گلو تو قلبمنشستم.  زنان ضجه دلبرکم رو به اغوش کشیدم و نفهمیدم کی

ها خشک و گونه ها لب ر کرد. بسته ش و دست های سرد کوچلوش دنیام رو در لحظه تیرو تا

  کرد.ون خید ها چشم هاش سیاه شده بود دلم رو اب شدش که از مروار
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با هق هق رو به مهران که هاج و واج تماشامون  و  شبه قفسه سینه م فشردمیک دنیا درد ا ب

 :می کرد گفتم

 "پیدا کنیی تونی ابی چیزی ببین م"_

 گ پریده دخترکم زمزمه کردم.به چهره رنخیره 

 بچه م هالک شد. _

هیچ طلسمی اما بوسیدم ت نرمش رو پوس،ربار ده بار صدباپرمهری به گونه ش زدم. چند بوسه 

خنده هاش خفه شده  صدای امان دیغلطمی گونه ش  یرو هام اشک گرمِ هاقطره  در کار نبود.

نه "کشید.  تیر خفیفیسرم منقبض شده زمین رو لرزوند. بدنم  د مهران صدای قدم ها بلن بود.

هنوز  که دخترمبد بشه...به خاطر من هم حالنباید  "ا چیزی که تو ذهنم بود تنه  "ای لب زدم

و  مبوسه زد رو سردش دست پشت .نشستکوچلوش  دست روی لرزونم  دست نفس می کشید.

هم با قاشق قنداش رو  که...مهران با لیوان ابی دمزیکبار دیگه صداش  وندم.چسب ما گونه به

به لب هاش لب های دلبر چسبوند. تکونی  اشق رو بهو ق ه زانو نشستبکنارم  .اومدداخل میزد 

تندتند قطره ای گلو ظریفش رو گرفتم و کمی لب هاش رو ازهم فاصله دادم. مهران نداد. چونه 

به دستی . خوردپلک هاش پرش کوتاهی  هاش رو به هم اورد ولب و لب هاش رو تر می کرد. 

   لبخند زدم.موهاش کشیدم و بغض دار 

 ....مدلبر...مامان_

همین از  نزدیک شدن نداشت.جرات  .دیده شد بین درگاه شم چاز گوشه  هیکل خمیده طوفان

طرفش . به شتهر حرکتی نداشخص بود که توان مشوکه شدن و سستی عضالتش فاصله هم 

به  و تو خودش فرورفته با درد اشک می ریخت  .خیس بودخیس صورتش سرچرخوندم. 
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چشمه لحظه ای زندانی شده بود که  دخترش خیره شده بود. انگار سال ها اشک تو چشم هاش

اما من وضعیت و حال خرابش که رو به سکته بود رو نمی دیدم...در  .اشکش خشک نمی شد

  زدم. پوزخند ...جلو چشم هام غیر منطقی بودیز اون لحظه همه چ

 نقش بازی کردنیکه فقط به فکرتویی  !تویی شاینا مقصر ههم_ 

 ؟ی...شد راضی؟ ببین... _

 ؟...ال غشبه اون ا تمادتاین بود اع _

 د داری جز من!به همه اعتما_

نمیدونم برچه اساسی این حرف ها رو میزدم...اما حرص و کینه ای که تو تک تک جمله هام بود 

فریاد گوش مثل من عمیقی   گیج نگاهم کرد و بعد با اخمطوفان رو به خودش اورد. کمی 

 خراشی کشید. 

 ؟االن وقت این حرفاست..._

 با بازی مسخره ت به کشتن دادی؟  پس کی وقتشه؟ وقتی منو دخترتو _

  .و تهدید امیزی گفت غیض دار "دلدار" برداشت وجلو قدمی 

  .فکرشو می کردی بستیباید روزی که رو من شرط می__

رو نمی کردم روزی به حدی از کنترل خارج بشم و لبریز از حرف و گالیه که  فکرشهم من 

طوفان هم متوجه اشفتگی و دل پرم شد که اتش موقعیت زمان و مکان رو از دست بدم. گویی 

بیرون دلبررو از اغوشم مهران   .نگاهی تاریک و غمگین ماتم شدچشم هاش فروکش کرد و با 

 داش رو به سرش انداخت. با بلند شدنش برای اولین بار ص و کشید

 هردوتون خفه شید...بهتره _
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برعکس انتظارم پشت سرش حوالمون کرد و به سمت بیرون پا تند کرد. طوفان  خشمگینینگاه 

ن زیر بازوم بلندم کرد تا بهش تکیه بدم...بی اختیار سر روی به طرف من اومد و با گرفت .نرفت

همراهش  خودم خجالت می کشیدم که در این وضعیتاز . دل ترکوندم و سینه ش گذاشتم

 .شد حلقه دورم شبازوهای بزرگ نبودم بلکه زخمش شدم.

 اره...همه اینا مقصرش منم...متاسفم. _

 

  

 

  

 

 



 دلبران                          به قلم_ بهار گل(بهاره گندمی)
  #پست_دلبران_190

 #بهارگل
 ابمیوه دست نخورده طوفان رو به طرفش گرفتم. جرات نداشتم جلو

 چشم طوفان الرج بشم و یکی هم با وجود تمام حرص و جوش خوردن
 هاش برای اون بخرم؛ حاال هم حیفم میومد با لب نزدنش حیف و میل

 کنم.
   با تردید تشکر زیرلبی کرد و لیوان اب پرتغال رو از دستم گرفت.

 کمی این و پا و اون پا و تعارف نیاز داشتم تا کنارش بنشیم. نمی دونم
 چرا بعد از اینکه فهمید حافظه م  برگشته تمام تالشش رو می کرد ازم

 فاصله بگیره. اخر با پرویی تمام کنارش نشستم که باعث تردید و
 معذبه ای بیشترش شد. به نیم رخش نیم نگاهی انداختم. به ظاهر ژولید
 و گرفته میومد. چندساعت معطل شده بود تا مطمئن بشن دلبر طوریش

 نشده و می تونیم بعد تموم شدن سرم به خونه ببریمش؛ دلیل پا به پا
 همراهمون شدن رو نمی فهمیدم؛ اما نگرانیش ارزشمند بود میدونم

  بابت زود رسوندن دلبر ِدینش رو به طوفان ادا کرده بود.
  _هیچ وقت باور نمیکنم الله این کارو با دخترش کرده باشه!

 امروز قلبًا ؛ نه ثبتی، نه اسمی با جون و دل احساس کرده بودم دلبر
 دخترمه و الله نامادری که با نامردی تموم دخترم رو سرراه گذاشته.
 خداروشکر صد هزار مرتبه شکر؛ اسیبی بهش نرسیده بود که برای

 همیشه کینه اش رو دلم میموند. صدای اروم  و گرفته ش رو با نفسی
  شنیدم.

 _ احتمال میدم با پیروز فرار کرده باشه. اون بود ادرس خونه رو به
 من داد؛ خیلی سراسیمه  از یه جا شلوغ صحبت می کرد.

 الله خونه خودش رو حالل کرد...مطمئنم طوفان نمی زاشت اب خوش
  از گلوش پایین بره.
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  بدون اینکه نگاهم کنه و شوکه شدنم رو ببینه با سری پایین ادامه داد.

 _ پیروز خیلی از طوفان می ترسید...کارش تازه گرفته بود که
 سروکله ش پیدا شد. هردو از صفر شروع کردن می ترسیدیم اما ترس

 پیروز بیشتر بود.
..._ 

 _ هیچ وقت دلیل ترسش رو نمی فهمیدم تا اینکه گفتی اون به الله
 کمک کرده تا اون بال سرمون بیاد... حتما بعد از برگشتن حافظه تو و

 مرگ مادر طوفان خیلی ترسیده که از پیروز یکباره دیگه سواستفاده
  کرده تا از کشور خارج بشه.

 انتظار شنیدن این استدالل رو نداشتم. نه من نه طوفان هیچ وقت عمق
 وحشت الله رو حدس نزده بودیم که این مدت با خیال راحت عزاداری

 می کردیم. سعی کردم چهره  وحشت زده ش رو از جون دادن مادر
 طوفان پس بزنم. برگشتن حافظه من هم خیلی چیزها رو مشخص می
 کرد! من می تونستم بابت برهم زدن زندگیم و ابرو برباد رفته م ازش

 شکایت کنم خیلی دلیل برای پشت پا زدن به مهر مادری داشت و
 ازهمه مهمتر عذاب وجدان مرگ مادر طوفان!  صورتم جمع

 شد...حاال می تونستم ترسش رو درک کنم.
 _طوفان بعد از مرگ مادرش الله رو ممنوع خروج کرد. نمی تونست

 از کشور خارج بشه.
 نفسش رو فرو برد و لپهاش را بادکرده کالفه بیرون فرستاد و با لحن

 غریبی گفت:
 _هیچ کس مثل من و پیروز راه قاچاقی رفتن رو بلد نیست...یازده سال

 پیشم فکر می کردیم مرگ طوفان گریبانگیرمون میشه االنم از دست
 طوفان  باید زندگیمون رو ببازیم.
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 نگاهم تو نیم رخ غرق فکرش کشیده شد و اخم هام ناخوداگاه توهم پیچ

  خورد.
 _ اون فیلما کار طوفان نیست...مطمئنم اون هیچ وقت زندگی تو

 پیروزو خراب نمی کرد...تهدیداشم جدی نگیر... اون فیلما کار الله
 ست  کسی که نقطه ضعفه هممونو می دونسته...اون بوده از جای تو و

 پیروز این همه سال خبر داشته نه طوفان...با اومدن منم تو زندگی
 طوفان حتما می خواسته بازم حساسش کنه. یا منو به تو نزدیک

 تر....ولی بهت  قول میدم طوفان هیچ وقت نمیاد کاری بکنه تا زنت
 ازت طالق بگیره.

 عمیقا دلیل اخریم ایمان قلبیم بود نه شک؛ نه حدس و گمانی که  از
  تخیالت ذهنیم نشئت می گرفت...طوفان قدرت پایبندی داشت نه دافعه.

 چند ثانیه متفکر سکوت کرد. لبهاش رو از داخل جمع کرده سری تکان
  داد.

 _االن حال برادرت چطوره...پولو واریز میکنه؟
 صورتم غمگین شده شونه ای باال می اندازم و نگاهم رو به سمت

 استیشن پرستاری و جنب و جوششون می چرخونم. دلم برای فربد به
 اندازه چند هزار کهکشان تنگ شده بود اما دل و جرات کوچکترین

 تماسی در حد احوال و پرسی هم نداشتم. نمی دونستم با شنیدن صدای
 مادرم چه واکنشی باید داشته باشم.

 _مطمئنم طوفان زیر قولش نمیزند و از همه نظر خانودمو ساپورت
 می کنه...نمیخوام فعال باهشون در ارتباط باشم.

 لبخنده غمگینی زدم.
 _منم بچشون بودم باید از اول بهم میگفتن تا خودم انتخاب کنم.
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 صورت مهران از حالت خشک و رسمی اولیه خارج شد و به اختیار

 خودش و حس همدردی که تو چهره ش نشسته بود فاصله ش رو کم تر
 کرد.

 _اما منم بودم همین کارو می کردم...
 جمله ش یکبار تو ذهنم تکرار شد. دهبار زیر لب از خودم پرسیدم

 همین کارو می کرد؟ می شد کسی دخترش رو قربانی پسرش کنه؟ یا
 قربانی گذشته ای که تو بی خبری سپری شده و بعدهم بفرستنش تقاص

 کارش رو پس بده؟ انصاف بود؟ گنگ و گیج نگاهش سر بلند
 کردم...شاید پر از دلخوری...لبخنده محوی زد.

 
 _ مگه نگفتی دکترت گفته احتمال برگشت حافظه ت کم بوده؟ چه فرقی

 می کرده؟ تو با فرنگیس بزرگ شده بودی! ا ونا مطمین بودن طوفان
 بالیی سرت نمیاره و فقط می خواد تو رو به خودش وابسته تر کنه .
 بین ادم ها دورو برم گمان می کردم مهران می تونست همدرد خوبی

 باشه که لب به دردودل باز کرده بودم. حاال مثل دختر بچه ها چهار و
 پنج سال شمرده شمرده توجیه می اورد و اگر جاش بود و بحث ترس

 از طوفان نبود دست روی شونه م می ذاشت می گفت...ببین
  عموجان...همه خیرو  صالحت رو میخوان...!

 _خودتو بزار جای اونا دخترتی که بیماری داره و سالمت روحی و
 جسمی نسبی هیچ اینده ای نداره...و پسر  ده سالشون سرطانی داری

 که هر لحظه احتمال از دستش دادنش زیاده...با اعتقاد پدرتو حتما اینو
 از اه طوفان و بالیی که سر زندگیش اوردن میدونه

 بدون شک ...! مادر همیشه از اه و نفرین ها و طلب بخشش پیش پدر
 گالیه می کرد؛  شاید هم خدا آه صدا پرسوز طوفان رو شنیده بود که

 این همه سال مارو هم بی نصیب از اشک و اه نذاشته بود.
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 _پیشنهاد طوفان وسوسه کننده  بوده هم تورو دست ادم قابل اعتمادی

 می دادن هم پسرشون روند بهبودیش طی می شده!
 چشم روی هم فشردم... اون از اتفاقات گذشته و بالهایی که طوفان

 سرم اورده بود بی خبر بود و من هم بنا بر دالیلی که درکش نمی کردم
 دلم نمیومد قیمت تموم شده این وابستگی و انتقام رو بگم! نمی تونستم
 نقش بازی کردن پدر و مادرم رو درک کنم یا حق رو به طوفان بدم!
 من تصیمم رو گرفته بودم حتی اگر حق چیزی نبود که من طلب می

  کردم.
 _مهران من همه چیزو یادم اومده...

..._ 
  _ اما حاال نمی تونم چیزو فراموش کنم.

 _متاسفم اینو میگم ولی من... من نمیتونم مثل گذشته باشم...زنمو
 دوست دارم.

 با لب های نیمه باز بهش خیره شدم...حتی رشته کالم از ذهنم رفت.
 درمورد من چه فکری کرده بود؟ اینکه از گذشته ای میگم که هواییم

  کرده و میخوام بابتش از همسرم جدا بشم؟!
   از دیدن سکوت و حالت چهره بهت زده م؛ رنگ به رنگ شده دستی
 پشت گردنش کشید و متاسفمی لب زد. صورتم رو با نفرت چرخوندم و
 فاصله ای که ظاهرا سوتفاهمش شده بود گرفتم. پوفی کشید و ثانیه ای

 بعد با لحنی که سعی می کرد جو بینمون رو صمیمی و عادی جلوه بده
 گفت:

 _بزار حدس بزنم مثل یازده سال پیش بازم میخوای فرار کنی...جا
 بزنی!. حتما به فکر طالقی و از خانواد م دوری میکنی چون تحمل

 نداری با واقعیت روبرو بشی!.
..._ 
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 _تو دیگه دختر بچه نوجونی نیستی تا فرصت جبران داشته باشی اگر
 همون سال من به پلیس زنگ میزدم الله خیلی زودتر دستش رو می

  شد و تو یازده سال عقب نمیفتادی.
 تونسته بود نظرم رو دوباره جلب کنه...پوزخندی زدم و متاسف سری

 تکون دادم.
 _حق با توئه می خوام طالق بگیرم... نمی تونم کاراشو فراموش

 کنم...نمیتونم دوباره اعتماد کنم هرلحظه تو این زندگی تشویش یه خبر
 یا یه اتفاق بد بامن میمونه!. طوفان متعادل نیست از ادمی که ازش

 متنفره بچه داره...کسی که دوست داره اذیت میکنه با کسی م که نسبت
  بهش حسی نداره میخواد فرار کنه!

 _نباید جا بزنی....نمیگم حق رو به طوفان بده اما اون مریضه مثل تو
 دوره ای  تحت درمان بوده...به تنها کسی که نقطه ضعفه ش بوده

 پنهان اورده...تو یک روز بیدار شده دیده خانوادشو از دست داده...تو،
 عموش، مادرش این همه سال کیو داشته؟ ...بعد چندسال پیدات کرده

 میخواسته هم خودش رو اروم کنه هم وابسته ت کنه...هر لحظه ترس
  اینو داشته با برگشتن حافظه ت زیرهمه چیز بزنی!

..._ 
 _چقدر هردوتون فرصت دارید...چند سال دیگه میتونی صبرکنی یه

 زندگی جدیدی رو شروع   کنی...یازده سال از زندگیت دور بودی با
 یه هویت دیگه حاال میخوای بازم زندگیتو از صفر شروع کنی؟.

 چشم هاش روبرو ثابت میوند و خیلی فرز فاصله ش رو با من به
 حداکثر رسوند...متعجب از بهت زدگیش رد نگاهش رو گرفتم...طوفان
 با خشم غیر قابل توصیفی پریشون از انتها سالن میومد...فراموش کرده
 بودم منتظر جواب دلبر تو ازمایشگاه نشسته...ظاهرش خسته و داغون
 بود اما از دیدن ما در کنارهم هوشیار شده شونه های خمیده ش صاف
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 و پر قدرت به نظر رسید. ناخوداگاه خیره به نگاه خط و نشون دار

  غمگینی که بعد چندساعت مستقیم بهم چشم دوخته بود لب زدم.
 _اما اون میخواد بره...

 مهران هم خیره به طوفانی که حاال قدم هاش هم عصبی شده بود
  زمزمه کرد.

  _همیشه تو زندگی بیشتر اونایی ضربه میبینن که خیلی زود همه
  چیزو فراموش میکنن!! ترازو بدی و خوبی باید تو ذهن مساوی باشه.

 طوفان از مقابلمون گذشت و با گرفتن بدترین نوع نگاهش و بی تفاوتی
 که از صد جنگ دعوا و غیرتی شدن بدتر بود وارد اتاق دلبر شد.

  مهران نفس حبس شده ش رو بیرون فرستاد.
  _نزار بره ولی نزاریادت بره باهت چیکار کرده!

 خنده  خسته ای تحویلش دادم...
 _قشنگ حرف میزنی؟ انگار این یازده سال به توام ساخته...!

..._ 
 _اما با این شعارات هنوزم قبول نمیکنی اون فیلما کار طوفان نیست..تا

 بری سراغ زندگیت!
 

 نیم رخ عصبیش رو به طرفم چرخوند و با حالتی که زار میزد از این
 گفت و گو پشیمونه و ابدا دنبال حاشیه چندباره بینمون نیست گفت:

 _من چون اونو نمی شناسم اما تو چی چقدر میشناسیش؟
 لب هام روی هم چفت شد....من چقدر می شناختمش؟ نیازی به فکر

 کردن نبود...به اندازه چندسال نوری و چند هزار زندگی زیر یک
 سقف می شناختمش به خاطرهمین این رو دست زدن برای من تو

 فراموشی باور خوش  بود و تو بیداری سنگین تموم شده بود که رفتن
 رو به جون خریده بودم.
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 _االن برو تا بیشتر از این حساسش نکردی...

 
 #بدون_ویرایش

 
**** 

 #دلبران_191
 #بهارگل

*** 
 صندلیش رو به تخت دلبر چسبونده بود و با گرفتن دست ها کوچولوش

 عمیق تماشاش می کرد. طوری بهش خیره شده بود که انگارسال
 هاست از دخترش دور بود. لحظه ای از اینکه بخوام خلوتش رو به هم
 بزنم از اومدنم پشیمون شدم. طوفان هنوز هم نتونسته بود با شوکی که

 از دیدن دلبر بهش دسته داده بود کنار بیاد و کنترل همه چیز رو به
 دست بگیره...هنوزهم پاهای لمسش و رنگ پریده ش جلو چشم هام

 بود. حتی تا چند ساعت اول مهران تمام دوندگی ها پذیرش رو انجام
 داده بود. با دیدن وضعیت دلبر یک لحظه م فربد از ذهنم دور نمی شد.
 اگرما یکبار شاهد اب شدن و زجر تیکه ای از وجودمون بودیم... پدرو

 مادرم هربار فربد رو در این وضعیت روی تخت بیمارستان می
 دیدن...شاید حق با مهران بود. اون ها نمی دونستن قرار چه بالیی

  سرم بیاد؛ حتما فکر می کردن طوفان هنوزهم دوستم داره!
 اهسته به سمتش قدم برداشتم. متوجه ورودم شد اما لجوجانه بعد از

 بوسه عاشقانه و عصبی که تو خونه الله بهم داد نگاه می دزدید و رو
 می گرفت. مطمئنم از اعترافش هم پشیمون شده. مقابلش نشستم.

 انگشت هام با حس مادرانه ای که کشفش کرده بودم به سمت چشم های
 بسته ش و پلک های بلندش کشیده شد. دلم نمیومد دست سرم زده
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 کوچولوش رو بگیرم. چندبار گونه ش رو مالیم نوازش کردم و زیر

 لب زمزمه کردم...
 _فرشته کوچولو بی بال و پرمن... خیلی وقته تو بغلم نداشتمت و

  انگشت هام رو با دست ها کوچولوت نگرفتی...دلبرمن.
 بغض حصار گلوم شد و صدام شکست.  دکتر گفته بود اگر چندساعت

 دیرتر می رسیدیم وضعیتش فرق میکرد. دخترکم از ترس تنهایی و
 گرسنگی از حال رفته بود.سنگینی نگاه طوفان روحس می کردم...می

 فهمیدم بدتر از من می سوزه وقتی گونه ها اب شده و رنگ زرد
 دخترش رو میبینه. چه فاجعه ای نزدیک بود رخ بود. بی مقدمه گفتم:

 _حالش خوبه میشه نگران  نباش.
 از روی دلسوزی و خالی شدن غم دخترش زبون به همدردی باز

 کردم. تو خلوت سه نفره ای که فراموش کرده بودم خیلی وقته مایی
  وجود نداشت. من تو دیگری...حرف این مدت ما بود.

 _حتما بهت گفته به خاطر تو  زنشو طالق میده میتونین یه فرصت
  دوباره به هم بدین...!

..._ 
 _زیاد به حرفش توجه نکن می خواد ازت سواستفاده کنه تا بچه شو

 بزرگ کنی!  اگر دوست داشت یازده سال پیش پات میموند.
 تمام حس و حالم پرید پرت شدم تو دنیا پشت در... اینبار صدای

 عصبانیش از حصاِر ذهنم فرارکرد.
 _دلبر تنها چیزی که این همه سال واسم مونده...اینقدر خودتو بهش

 نچسبون تو مادرش نیستی
   از شدت خشم و عصبانیت دست هاش رو مشت کرد. خیلی دوست

 داشتم کیف دستیم رو تو سرش بکوبم...اما خونسرد ابرویی باال انداختم
 و لبخند زدم . شبیه بچه ها بهانه می گرفت. دیگه فهمیده بودم خیلی
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 وقت قصد بازی با روانم رو داره تا عذابم بده. مثل خودش به طرفش

  سر خم کردم و اهسته پچ پچ وار با نگاه پرکینه ای گفتم:
 _طوفان دیگه حرفات رومن تاثیری نداره! اونی که ازم سواستفاده کرد

 و اسمم تو شناسنامه دخترشه  توئی نه مهران!
 از بردن اسم مهران عصبی پلک بست و بعد نگاه دلخورش بهم دوخت.

 به دلبر اشاره کردم.
 _خوب میدونم مادرش کیه! همونی که از سگ کمتر تو یه بیغوله ولش

 کرد تا با یکی مثل خودش فرار کنه.
 ناراحتیش از حرفم بیشتر شد. سکوت کرد.

 _ اونم از تو استفاده می کرد فقط واسه پول...مثل تینا واسه مهاجرتش!
 میبینی هیچ وقت اولویت زندگی کسی نبودی!

 برای چند ثانیه به هم خیره موندیم. گرفته تر از چیزی شد که فکر می
 کردم اما حرکت دستش رو روی دستم حس کردم و انگشت هایی که
 بین انگشت هام قفل شد. نتونستم نگاهم رو از نگاه ناامیدش بگیرم.

 حرارت دستش و قدرتی که به وجودم سرازیر می کرد هیپنوتیزم کننده
 بود.  از بین دندون ها قفل شدش غرید.

  _فقط تو حق داری اولویت زندگیت من باشم.
 لب هام نیمه باز میوند.  به تصویر تازه ای از طوفان خیره شدم که

 سعی بر کنترل و مالیمت داشت...شش هام رو از هوا تازه پر کردم و
  به این فکر میکنم بعد از این قرار چطور پیش بریم؟

 دستم رو کشیدم اما پرقدرت تر انگشت هام رو دربرگرفت. پوزخند
  زده بحث قدیمی رو پیش گرفتم تا کمتر تحت تاثیرش قرار بگیرم.

 _تلفنا کار تو بود طوفان؟ فیلمایی که منو می ترسوند و مهرانو تهدید
  می کرد؟
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 همزمان صدا بازو وبسته ن در اومد.  طوفان نگاه  گیجش رو ازم

 گرفت و سرش رو به سمت در چرخوند. به سرعت چینی به پیشونیش
  افتاد و دستش رو به بدترین شکل بیرون کشید.

  _ از اتاق بچه من برو بیرون...
 اگر دلبر تو این اتاق نبود بدتر از این صدا بلند می کرد یا عربده می

 کشید. مهران خونسرد دست به سینه قدمی جلوتر برداشت. میدونم
 حرف هام رو شنیده که این قدر حق به جانب ایستاده.

 _ به خاطر دخترتم شده یکباره فکر کن طوفان...الله با پیروز فرار
 کرده...مهران میخواد تا از کشور خارج نشدن اقدام کنه

 
 طوفان از این حقیقت تلخ لحظه ای شوکه شده نگاهش بینمون چرخید.
 پیروز ارزش قربانی شدن دخترش رو نداشت. مستاصل اهی کشید و
 سرش رو پایین گرفت. صورت سرخش نشون از  فشار باالش بود.
 _حدس میزنم بخوان از کدوم مرز برن....باید تا دیر نشده جلوشونو

 بگیریم. میخوام برای همیشه این بازی رو تموم کنم
 با این حرف نگاه مهران من رو نشونه گرفت. می دونستم ازم چی

 میخواد...من هم دیگه از ابروم نمی گذشتم اما من از سکوت طوفان
 ترسیدم. اگر اون پشتمون نبود یا عکسش ثابت می شد هیچ مدرکی از

 الله نبود! رو به شونه ها خمیده ش ناباورانه پرسیدم.
 _چرا جواب نمی دی؟ نکنه کار تو بود...اره؟

  حرفی نمیزد. این سکوت و پریشونی که ناشی از شک بود نتونستم
 طاقت بیارم . متاسفانه اگر چیزها دیگه رو باور می کردم این کارو از
 طوفان بعید می دونستم. نفس عمیقی کشیدم و با چنگی به کیفم بلندشده

 گفتم:
 _تو یه اشغالی  طوفان... اشغال...
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 به سمت مهران محکم قدم برداشتم که صدا متزلزش متوقفم کرد.
 _ قبال بهت گفته بودم کار الله ست...اون فیلما چندسال تو گوشیم

 ذخیره شده بود غیر ازاون کسی به خصوصیا من دسترسی نداشت. می
 دونستم اونا رو برای تو میفرسته تا بترسونتت... کاری بهش نداشتم

 چون تو کارم کمکم می کرد! بدمم نمیومد اون دوتام یکم اذیت
 بشن...اما الله فکر می کرد میزارم یکبار دیگه اینا زندگیمون رو به هم

  بزنن.
 شنیدن حرف هاش دردش کمتر از حقیقت تلخ دیروز بود. چرخیدم و

 متاسف رو بهش پوزخند زدم. چشم هاش رو به سمت دلبر چرخوند و
 مخاطبش مهران شد.

 _هرکاری میخوای بکن...منم پشتتم....به اندازه کافی مدرک ازالله
  دارم؛ خودشم میدونه که فرار کرده.

 ارامشی که تو وجود مهران نشست حس شدنی بود. لبخند زد و با
 تشکر داداشی که چشم غره طوفان رو پشتش داشت از اتاق بیرون

 رفت. شونه ای به نگاه چپ شدش باال انداختم و دوباره سرجام برگشتم.
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*** 

روی قدم هام متمرکز شدم و اهسته با شمارش زیر لبی حرکت کردم. دلبر محکم دور گردنم رو  

چنگ زده و با بی قراری مامانی گفت. جو سنگین و خیرگی نگاه ادم ها نااشنایی که با هرقدم 

با نوازش موهاش به  و ه ش زدمنروی گو ای بوسه می کرد. سری می چرخوندند رو احساس 

حتی نگهبانی که با بردن اسم طوفان بود اتاقک اسانسور رفتم. هیچ کس به چشمم اشنا نسمت 

شبیه اولین روز کاری و استخدامی که کف دست  ؛اجازه ورود داد. هیچ چیز شبیه گذشته نبود

کم کم شبیه خودم می شدم غرور و خود بزرگ بینی که از  شاید؛ هام از استرس عرق کرده بود

م همراه طوفان مقایسه می شدم و حاال ه رافیانم نصیبم می شد. چندسال پیشتوجه و نگاه اط

جب و خیره شون از پیش زمینه تعمطمئنا نگاه م !کرده بود وفمهم به عنوان همسری که معر

شون پخش شده بود. لبخنده محوی زدم...این کنجکاوی و روغ تو پیج رئیسای بود که به د

ست باعث مظلوم واقع شدن و برگشتن همسری که مدت هادخترو  !شناخت زیاد هم بد نبود

 دکمه اسانسور رو زدم و منتظر ایستادم.   حاال به جایگاه اصلیشون رسیدن! ابرو طوفان بودن

که مسبب  کردم با گذشت این همه وقت بازهم بخوام ازجایی شروع کنم هیچ وقت فکر نمی 

اش رو به امید و غروری داده بود که تو دست اینبار دلهره و اضطراب جبود.  مزندگی همه اتفاقات

ها مهرزاد بود. به محض توقف اسانسور و باز شدن درب اتاقک بی توجه به نگاه ها زوم شده ادم 

کوچلو من با اخم ها  چنگ زد. مانتومگفت و به یقه  ای ها توش وارد شدم. دلبر ماما اهسته

 ی کردن چهره م رو به یاد بیارن گفتم:خیره به خانم ها که تالش م درهم نگاهشون می کرد.

 لولو خوره نیستن...فقط مثل جغد خیرمون شدن.؛ نترس مامان_
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با  ی که به نظر سرزبون دار از بقیه میومدیکبینشون ردو بدل شد.  یو نگاه هرسه رنگشون پرید

 پرسید: ش عادی جلو دادن کنجکاوی خنده و

 چهره شما خیلی اشناست...شما همسر مهندس توفیقی هستین؟ _

بدون اینکه بخوام اتاقک طبقه چهار متوقف شد و ملودی که همراه با باز شدن در پخش شد. 

 به سمت در چرخیدم و گفتم:لبخندِ پیروزی از این شناخته شدن به روی لب هام اومد. 

 ندس حجتی هستم...! رئیس جدیدتون!من شریک مه _

برای حاال  .پا بیرون گذاشتمهمزمان چی بهت زدشون لبخندم رو عمیق تر کرد و بی توجه 

ناشی از  ؛رو باال پایین کرد خون نیآندرالم توقفم طبقه چهار ! خیلی زود بود تعجب کردن

قادری و حشمتی  نناخوداگاه طبق عادت به سمت پارتیش. میزم رو می طلبید هیجانی بود که

 وقتی . اما ردک پیدا نمی ها برای اونبهتر بودم مهرزاد هیچ وقت جایگزینی  چرخیدم...مطمئن

 دیدم فهمیدم از خیلی چیزها بی خبرهستم.  پشت میزها رو و به نظر تازه کارن وجومرد دو

 این در حتی جایگاه منشی هم تغییر کرده بود.  کردم؛هام رو تند قدم  طوفانبه سمت اتاق   

اما این تغییر زیادی بود. یک ضرب در اتاقش رو بازکردم.  توقع دیدن نیلوفر رو نداشتم وضعیت

از اینکه حدسم درست بود و صبح زود صدا  چرا توقع دیدن این یکی رو داشتم...نبود!  نمی دونم

تا این وقت روز کارش  کرد. یک زن رو پشت تلفن شنیده بودم در عین اشفتگی مصمم ترم

خدا روشکر کیف و کت  به طرف اتاق مهرزاد رفتم.  طول کشیده بود اون هم همراه یک زن!

دلبرروی روی زمین گذاشتم. چنان جیغ کشیده دوباره به   تا حضورش رو بزنم!  این یکی بود

از دل و وحشت زده ش  "ماما ماما"چید که نتونستم کمری صاف کنم. گردنم اویز شد و لب بر

من  تخصصکردم...این یکی از  غلشبکالفه از این بهانه گیری ها دل هرکسی رو اب می کرد. 
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زایی حواله الله و ناس .چه برخوردی باید کرد دزدیده شدهم با یک بچه تنسدوخارج بود نمی 

 دور بود! ش؛ این همه شلختگی از شخصیتنشستم شلوغ مهرزاد پشت میز خاندانش دادم.

 به خودم فشرده با لحن بچه گانه گفتم: دلبرکم اومد. یثی روی لب هالبخنده خبی

 ! هماما خوشت اومد_

و در کمال توطئه مادر و دختری روی پاهام گذاشتمش و کاغذها رو مقابلش پخش و پال کردم. 

از صفحه مانیتور روی تصویر طبقات تنظیم شده بود. احتماال به خاطرهمین تو اتاقش نبود. دلبر 

...همه وق اومده کیبورد رو جلوتر کشید. روی هر طبقه کلیک کردمشاین فرصت دونفره سر 

ید شا حتی چیدمان اتاق ها عوض شده بود. و ...کادر اداری، مهندسی جدید بودن،کارمندها 

 کسایی که من می شناختم جزو بازیشون بوده!

 عمو...عمو..._

لوش قصد گرفتن وبا دست ها کوچ به طرفی که. دستی زد و اب از گوشه ها لب هاش سرایز شد

صورت مهرزاد رو داشت زوم کردم. درحال سخنرانی بود. سعی می کرد چیزی رو برای چند 

 با بدجنسی گفتم:لبم رو زیر دندون فشردم. نفری که با ترس و لرز ایستاده بودن توضیح بده. 

 ؟عموتو ببینی دلبردیر نیست بی انصافی _

بلندگو ها رو روشن کردم گفت.  "ییعموعمو"با جیغ به تایید حرفم دلبر بدون اینکه متوجه بشه 

به سمتم خودم کشیدم.  رو کردبت می صح کارمندها هش  بامیکروفونی که مهرزاد به ندرت با و

 گفتم: یو محکم صدا رساگلویی صاف کردم و با 

دار ک ه ای شَمهرزاد لحظ _ یقی صحبت میکنه. شریک جدید این شرکتدلدار توف ....سالم_

    من بلند شد.  همراه صدا صدا جیغ عمو دلبر دست هایی که باال پایین می کرد رو نگه داشت.
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 می دونم که منو می شناسید! منم قبال یکی از کارکنان این شرکت بود.  _

درجه ای رو به سمت دوربین ها داشت. همه توجه شون جلب شده  گردن چرخش صدو هشتاد 

   مهرزاد به سرعت به سمت پله ها دوید.به دوربین ها چشم دوخته بودن.  .بود

 کننول گرفتن تا زندگی منو نابود پکه به ناحق  هایی میبینم نه ادمخوشحالم شماها رو  _

هراسی  شتاب زدگی مهرزاد رو دوست داشتم. شبیه بیمارها روانی شده بودم که یکی یکی از  

 مهرزادم جزو اون ادم ها...اولین نفر!که تو دلشون می کاشتم لذت میبردم. 

 من مهندس راهنما شما هستم. امیدارم روزها خوبی باهم داشته باشیم.امروز  از  _

به ضرب باز شد طوری که اگر دلبر چهره اشنایی نمی دید زیر گریه میزد. مهرزاد با  قتادرب ا

حتی  بسته نگهش داره اشاره کرد خاموشش کنم. صورتی برافروخته و فکی که سعی می کرد

به قدم ها در حینی که  رو باال اومده.چهار طبقه چه نفسی یک نفس  انمی تونستم تصور کنم ب

تو فضا ساکت طبقه ها  ،که به سمتم میومد خیره شده بودم صدا جیغ جیغ عمو دلبرش اهسته 

 مهرزاد از حرص چشم روی هم فشرد. لبخند محوی زدم و میکروفن رو خاموش کردم.پیچید. 

  .اصله نفس نفس زدن هاش به فریاد گوش خراشی رسیدبالف

 چه غلطی میکنی؟اینجا _

صدا  ازشده دلبر شوکه هیچ سنخیتی با مهرزاد نداشت.  نوچ نوچی کردم این لحن حرف زدن

بیشتر از اشت. ذم گانه یسرش رو روی قفسه س با اخم ها درهم شده ایساکت شد و  دورگه ش

 د که چنگی به موهاش زد و با قدم رو کوتاهی به خودش مسلط شد. نگاه دلبر خجالت کشی

  ؟اینجا چیکار میکنی خیلی خب..._
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برای  شاز پشت میز بلند شدم...خونسردیم و اخم ها درهم شده دلبر تناقض زیادی با خودخوری

خیره به چشم ها رو نوازش می کردم  فریادش داشت. به طرفش رفتم و درحینی که پشت دلبر

  تاثیری روی من نداشت گفتم: قهوه ای طوفان زده ای که دیگه هیچ

 کارمندا رو عوض کردی!همه _

با تمسخر ش رو وحشتناک اماده دلشکستن می کرد. چهره ساده حالتی که  دست به کمر شد

 تک خنده کوتاهی زده گفت:

کردم وقتی همشون بابت گند کاری شوهرت راه باج گرفتنو یاد  ی میه غلطتوقعی داشتی چ_

  ؟گرفته بودن

 باج!_

وعد قادری و حشمتی رو حاال دلیل چک ها قبل م .؛ دوزاریم خیلی خوب افتادابرویی باال انداختم

 کف دستش کوبید. بهزده که ضربه محکمی  ه ایانگار حرف ممنوع می فهمیدم.

دوخته بود چشم  بهم همین طور کهعوض کرد. فن خیلی زود چهره مستاصلش رو صدا زنگ تل

ظه ای ت خط اومد لحشخم شد و گوشی رو برداشت. فریادی که از حنجره شخص پروی میز 

گوشی ! "بابا" ...گفتشاید هم متاسف  کرد. حتی دلبری که با شگفتی هردومون رو بهت زده 

  :گفت رو از گوشش فاصله دار کرد...طوفان یک بند با فریاد می

 !بره...گفت تالفی میکنهگفت میخواد  !ش رو ریخت...دلبرو برده...بچه منو دزدیدهرهباالخره ز_

وفان و ط ها  مهرزادهم از نفس نفس زدنکردم.  به گوشی نگاه می ناباورانه جمع شدهصورتم 

 وحشتش خنده ش گرفته بود و از قصد حرفی نمیزد.

 نه.یبهم بگو چیکار کنم...تو گفته بودی این زنیکه اروم نمیش_
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با یک چشم غره به مهرزاد گوشی رو از تر ای  هقبل از اینکه سکته کنه یا هیکلم رو قهو 

 دستش چنگ زدم و با جیغی بلند تر از فریادش گفتم:

 ؟اینطوری زهرمو بریزمام مثل تو ممن کردیفکر  ...ابله نباش _ 

رو بشنوم. گوشی رو  وکه شدنشنفس ها کش دارش صدا مصبرنکرد صداش از دم خفه شد.

ادمی بودم که دلبر  فکری کرده بود! من هباورکردنی نبود! با خودش چ .دممحکم روی میز کوبی

رو به  حاال من بودم از خشم نفس نفس میزدم و صورت سرخ کرده بودم. ؟از پدرش جدا کنمرو 

  مهرزادی که تقریبا از خنده رو به انفجار بود گفتم:

 تون کنم.تونید قرار بدبخد می ونته خوبه هم_

درهم شده ای تبدیل شد. دست بلند کرد تا دلبر رو به اغوش بگیره که  لبخندش به ابروهایی

 من پشت چشمی نازک کرد و دست پشت گردنم انداخت. ازدلبر بدتر

 متحیر پرسید.دلبر  مهرزاد متعجب ازفاصله

  از خونه بیرون اوردی؟ روشده  صکه دیروز از بیمارستان مرخ بچه ای_

؛ به خصوص بعد از به هوش اومدنش و حالت ها هیستریکی که نسبت به ابدا چنین قصد نداشتم

اما با ازخودم جداش کنم.نمیزاشت  و می چسبیدمدام بهم  ...غریبه ها از خودش بروز می داد

ناخوداگاه  غیب شدن ناگهانی پدرش صبح زود نمی خواستم یک روزهم فرصتی رو از دست بدم.

 صدام بلند شد.

 میبینی که یک لحظه م حاضر نیست ازم جدا بشه!_

    یومدی اینجا تا حسابتو صاف کنی!باید میدادیش دست پدرش بعد م_
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  زدم و بغض الود گفتم: یپوزخند

بلیطا ول می داد ...خودم شنیدم صبح قبا دخترش باشهصبر نکرد  یک روزم پدرش! اون حتی_

 رو اماده کنه.

از چیزی خبر نداشت و مطمئنا اخرین نفرات من واون مهرزاد شوکه شد...حدسم درست بود. 

 بودیم که از پریدنشون مطلع می شدیم. صدام اهسته تر شد. 

خودش گفت به محض پیدا شدن دلبر  میره؟رو دست بزارم ببینم کی میزاره  ستتوقع داشتی د_

 باید برن.

  برگشت.دهن رو به حالت تمسخر کج کرد و پشت میزش 

 میکنی!نگو که از رفتنش بی تابی _

نفسی گرفتم و عطر دلبر رو به ریه کشیدم. جوابی نداشتم. هدفم فقط رسیدن به اخرش بود به 

لحظه ای به  زادمهر از هم می پاشیدم. اما از درون بابت این رفتن  جایی که به ارامش برسم.

 خیره شد و وای خدای منی لب زد.  سکوتم 

 کمکم کنی.... اومدم_

صدام شکسته شده بود...برای خودم برای حسی که بیخ گلوم حس میکردم و اشیونه امنی برای 

 دلبری شده بود که با دست ها کوچلوش سیب غم باد گرفته گلوم رو نوازش می کرد.

  گذاشتم.که از صبح درگیرش شده بودم رو از کیف بیرون کشیدم و روی میز  العاتیاط

ارمانِ...لیست تمام سهام دارا و مهندس ها اجرایی و دراخر سابقه زمینی که دولت  اطالعات_

 دست روش گذاشته.

  میزانداخت.فلش رو نگاهی به من  و  شک دار
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میشه با ادمی میدونی که  همیشه   ؛بخونشپای تو به این قضیه کشیده نشه خوای می اگر  _

 !مله کرداکه طعم باج گرفتن رو چشیده مع

 دستی به صورتش کشیده گفت: کالفه تهدیدم رو گرفت که

 دلدار...من_

 قبال بهت گفتم ترجیح میدم با این اسم صدام نزنی._

 تکون داد.ای سری با تک خنده 

 !اونا بزارن برن....خنده دارهبعد فتم من اینجا گیر بی_

 کاکتوس بزار. سهام دارهافردا یه جلسه فوری با _

 نفسی از هوا گرفت و پرسید. چشم هاش از شنیدن این اسم گرد شد. 

 ! نیمیخوای چیکار ک_

 ن!کاری که باهم کرد_

باب سوزشی که تو قلبم حس می کردم در  که می دونستم  زدن چشمکیعقب گرد کردم و با 

این  از اتاق بیرون زدم. کمی احساس ارامش می کردم. باید همه چیز خوب پیش می رفت. بود

رو به خودم به زندگی فراموش شده یازده سالم مدیون بودم. اینبار نمیزاشتم ادم ها زندگیم باهم 

لبخندم با باز شدن درب  مقابل اسانسور ایستادم. بازی کنن و برای همیشه فراموش کنند.  

م زد. توقع دیدنش رو نداشتم. نه اتاقک و تینایی که قصد بیرون اومدن داشت محو شد. خشک

نداشت. به خودش رسیده بود. فرم اداری با همسرم صحبت کرده بود. بعد ازاینکه صبح زود 

دن نداشت. بیشتر می خواست قدرتش رو به رخ بکشه. نگاهش چرخید روی تینا. قصد بیرون اوم
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وارد اتاقک شدم...اگر برمی گشتم شبیه دختر بچه ها تو سری خور می شدم. من چیزی برای از 

 همکف رو زدم.  دست دادن نداشتم. نه بعد دوسه روز دیگه ای که به پام میفتاد.

چشم  ردو چپ چپ نگاهش میک بود گذاشته م روی سینه سردست به سینه به من و دلبری که 

می کردم. چه معنی نداشت نیشش برای هر . حاال از این فوبیا دلبر احساس رضایت دوخت

به قصد دست دراز کرد تا واکنش دلبررو بسنجه که با جیغش روبرو شد و غریبه ای باز بشه. 

دستی که ناهوا روی دستش زدم. خندید. بلند و دلبرانه. ردیف دندون ها سفید و یک دسته ش 

 ه گارد گرفتم.اخم کردبیرون زد و چشمم روی رنگ خورده شده لب هاش زوم شد. 

، می ترسه یکبار دیگه خیلی نگران رفتنش بوداز دیروزه به تو میچسیبه!  امروز طوفان گفت_

 !ضربه ببینه

اما هنوز پوست کلفتگیم به قلبم نرسیده غافل گیر کننده ای برای من در این مدت نبود. خب چیز

با  بود که بی پروا ریتم گرفت. نقاب خونسردی زدم و اون خیره به دو طفل مسکوت روبروش

 اد. ادامه د خنده

 مثل تو سریع همه چیزو فراموش میکنه!اونم هرچی نباشه دخترتوئه! منم بهش گفتم _

زدم و با تصوری  محوی می شد. لبخندِخیلی چیزها باید دوباره زنده  ...برعکس فراموش بشه!

  دورش کنم گفتم: فکرمدی که نمی تونستم از داشتم از وجو که در ذهن

 میدونی وقتی یازده سال پیش پای سفره عقد بله می گفتم به چی فکر می کردم...

کنجکاو شده ساکت شد. لبخندم عمق گرفته به وسعت روزهایی که قد ثانیه ای برای من 

 گذشت ادامه دادم. 
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اینکارو کردم. اما  به اینکه زندگی رو طوری برای طوفان زهر میکنم که خودش پشیمون بشه._

بازم  یه جور دیگه...وقتی میخواستم بزنمش. بازم به این فکر می کردم تو زندگیم جایی نداره.

دش کنه تا گذاشتم رفتم. اما بازم اومد تو زندگیم...اینبار با ذهنی که میخواست متعلق به خو

من نگران رفتن طوفان نیستم! چون اون تو بدترین  ترکش نکنه و این فکرها به سرش نزنه!

 ...منو واسم مهم نبود حتی روزهایی که من فراموشش کرده بودم شرایط بازم منو انتخاب کرد

کاری تو نتونم واسه امثال ران کنم! که نتونم واسش جب نگران سه بار برگشتنی هستم فقط

 بکنم! 

 لب هام رو بازبون تر کردم و با دم و بازدم عمیقی گفتم: دراومد.لب هاش به حالت نیمه باز

 نتونم از ذهنم دورش کنم. که م تا برای همیشه خودم باشم. نه کسی رومن بزرگ شد _

_... 

برای  من بزرگ نشدم که منتظر کسی باشم تا التماسش کنم...من به یاد اوردم باید خودم باشم_

 کسی که همیشه دنبالم بود.

چشمکی به روی زرد شدش زدم و با خنده ای که می متوجه منظور به عشق طوفان شد. 

 با صدای در بیرون رفتم.دونستم نقاب همیشگی این بازی 
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**** 

اولین بار بود به استقبالمون اومده بود اون هم با نگاه سرزنش امیزی که با سکوتش پیش گرفته 

اندازم پایین و وانمود کنم از حرف بود که سرم رو به  رو سرشابود. به قدری نگاهش خشمگین 

طبیعی من  قح تلفن هاش رو بی جواب گذاشتم اینکه چند ساعتی با دخترش خوش گذروندم و

بوده! تا چندساعت قبل که از شرکت مهرزاد بیرون اومدم با یک تصمیم انی محض ازار دلم و 

 ک گردی با دخترکمدلش بابت شنیدن صدایی که دزد و زنیکه خطابم کرده بود رستوران و پار

برای  ه ای که هر دقیقه روی گوشیم چشمک میزد.. بدون توجه به شمارمکرده بود انتخابرو 

یکبارهم شده بود می خواستم قبل از رفتن با برنامه پیش برم نه بزنم با مخیله ای که عجیب 

بازی م و نصفه و نیمه همه چیز رو به هم بزن ،هجیغ بزن ،دوست داشت بابت امروز سرش داد بزنه

احتیاج بود چند خودم هم به این دونفرهایی که زمان دقیقی برای اخرین بارش نهر . مرها کنرو 

ذوق زده ای گفت و نفسی از هیجان کشید. نگاه طوفان با اخمی  "بابا"دلبر از دیدنش داشتم. 

از ازم برداشت و جان بابایی گفت. که سعی می کرد درهم ترین حالت ممکن نشونش بده چشم 

بین در کنارش زدم و دست هایی که اویز شده بود تا دلبر رو بگیره نادیده گرفتم. دلبرم با خنده 

بازهم به گردنم اویز شد. طوفان وارفته بابا دخترمی گفت ولی دلبر با نق نق  عقب کشید و

داشتن روسریم به سمت میخواست هرچه زودتر از کنارش بگذرم. ابرویی باال انداختم و با بر

  راحتی رفتم.

 خوش گذاشت؟ _
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اما قلبم صحبت می کرد. انگار اون هم رویه ش رو عوض کرده بود که خونسرد و بی تفاوت 

 خود قلب بیمارم...درد می کشید.

 نمیدونم با این بچه و ترسش چیکار کنم... تو نباید... _ 

اما کوسن ها روی مبل  زدکمی نق  مبل گذاشتم صداش رو با نفس عصبی برید. دلبرو روی

من هم از اخرش می نگرانیش رو درک می کردم. به طرفش برگشتم... حواسش رو پرت کرد.

 ترسیدم. 

 ؟از این بچه مهمتر بودکارت من برم بعد میرفتی سراغ کارت... اول میزاشتی_

 ز کرده گفتم:ش بایدکمه ها مانتوم روی بی توجه به نگاه طوفان

جواب پس من به تو  گزارش روزانه مختص فرنگیسی بود که از بیرون رفتنش می ترسیدی! _

 !...طوفاننمیدم

نمی دونم چندمین بار بود این حرف رو به نگاهش در اوردم و گوشه ای انداختم؛ مانتوم رو خیره 

همین که قصد بهش میزدم اما عادت کرد بود نمی تونست این رفتارو اخالقش رو پنهان کنه. 

م ترفند زنانه م رو با قدم ها اهسته ای که تما شاید هم دادو بی دادی زدن حرفی رو داشت

 دستم رو دور گردنش. شدم شسکوت به نگاهش به سمتش رفتم و باعثخیره  مخرجش کرد

 دی که میزان بهتش رو باال پایین می کرد گفتم:انداختم و با لبخن

دیگه هیچ عالقه ای بین من و این زندگی نیست جز دلبر...مطمئن باش نمیزارم بهش اسیبی   _

 برسه.

ورم حلقه شد. با قدرتی دست هاش با تردید دشد و نگاهی غمگین مملو از حرف...جاخورد کالفه 

 خود حقیقت بود.و حرفم بوی رفتن بود..کم کردن التهام درونیش رو داشت.  که قصد
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 گشت هستهمیشه راهی برای بر_

رو نمی این برگشتی که صدها خاطره تلخ و فریب پشتش باشه  .لبخنده بغض الودی زدم 

جرائت ...ثانیه ای تو سکوت به هم خیره شدیم...سکوتی که سال ها دریق شده بود. خواستم

م نمیکردم بیشتر از این ادامه بدم تا برای همیشه پشیمون بشم. نمی خواستم تو اغوشش گم بش

 کردم... بلندی کردم و با بوسه به گونه ش زمزمه قدیا فریب گرما و خواهش صداش رو بخورم. 

 دیگه نمیزارم این زندگی گولم بزنه...من یکبار سقوط کردم...راهی برگشتی ندارم._

ازش فاصله گرفتم و دست هاش پایین افتاد. نگاهش رو دزدید که با کشیدن دستی دور   

و نبینه. به سمت اتاق رفتم اما سنگینی نگاهی که روم بود رو رو کرد تا من ر شتدهنش پش

میفهمیدم وقتی درب اتاق پشت سرم بسته شد صدا خنده ش و دلبر گفتن از ته دلش دلم رو زیر 

اهش قلبم رو کرد. این اخرش بود. چشم روی هم بستم و زیر لب زمزمه کنان گفتم: این خو

 نیست.

به سمت چمدون زیر تخت رفتم و با باز کردنش دلم رو سپردم به خاطره هایی که خاطره نبود. 

بود چشمم به کیف چرمی  زیر کمد لباس ها زیر انبوهی از لباس هایی که نا مرتب چیده شده

. وقتی بازش شده بود ا خیلی عجله ای این زیر گذاشتهی خورد. خیلی ناشیانه قصد پنهان کردن

 کردم و پاسپورت و بلیط ها رو دیدم دلم هم وارد بازی شد. قهرش رو فراموش کرد و به تاریخ

 به وقت.... 20ساعت  21ه شنبه خورده شده بلیط ها چشم دوخت. س

 همون قدر خونسرد کیف رو سرجاش برگردوندم و سراغ بستن چمدون رفتم. همونقدر سخت 
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به همون  ؛چیدمداخل چمدون  مرتبم همونقدر اسون بود که لباس ها زیرم رو رنکردن به اون کیف چ فکر

یا شبی که  ؛شدهنوز ذهنم جا برای خیلی چیزها داشت. مثل فردایی که باید تاریخی می . !اندازه بی اهمیت

   !فقط یک وداع اخر با یک خداحافظی تلخ می شد !وجود نداشت باید...هیچ بایدی

صدا الالیی خوندن ارومش از تو بیرون اومدم.  عوض نشده بوددسته چمدون رو گرفتم و با لباس هایی که 

نمیدونم چند ساعتی گذشته  بود. شده دن این صدا و این ارامش تنگچقدر دلم برای شنی میومد. اتاق دلبر

در نه رو گوشه خو چمدون می داد. ژور ها روشنایی به خونه ابو فقط نور ا ه بودچراق ها رو خاموش کرد که

 .!خیلی چیزها رو می دیداز امشب شدم. باید رفتنی قبل از رفتن اون  باید می دیدگذاشتم.  شمعرض دید

ضبط رو  .!مرگ اور بود که این تاریکیمثل  ؛این سکوتمثل ...می شدهمه چیز عوض این ساعت ها اخر 

 (can't get you out of my head) اولین اهنگ رو پلی کردم. با کم کردن ولووم کردم و روشن 

 م و پاروپا انداخته چشمروی راحتی تک نفره سبز رنگ نشستعالی بود.   (کنم! رونیتورو از ذهنم ب تونمینم

پیش...به روزی که  به یازده سال ،به چندماه گذشته ،قبل به چندروز ،به دیروزم ذهنم پر کشیدفرو بستم. 

 شروع همه چیز بود. 

اسمم رو  د.موسیقی میومد. یکی غمناک می خون بودیم. صدا مقابل هم ایستاده یک اتاق تاریک در هردو"*

 "کردمیر لب زمزمه ز .صدا زد

I just can't get you out of my head 

 !نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

Boy, your lovin' is all I think about 

 "ت که بهش فکر می کنمپسر، عشق تو تنها چیزی هس

 

درروی هم از هرچیزی رو غکه هردو خوشحال و فار ددار را و طوفان در یک اتاق تاریک ، تجسمی از خود ودش در حینی که فکرش به گذشته کشیده می_1

 پراکنده،   افکار .ایستادند 
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انگشتر حلقه ای که اهسته از تو دستم بیرون کشیده سردی * ...ها طوفان صدای بله گفتنم و لبخند*

سرم نقل می ریختن یا عسلی بودمش و صدایی که روی سرامیک پیچید. صدا هل هله ادم هایی که روی 

چقدر خاطراتم صدا تیک تیک عکاس و لبخنده ها طوفان...لبخندم پررنگ شد. زد. می که شیرینیش دلم رو 

 نزدیک بود.

هیچ وقت این مدلی ندیده بودمش. تیپ زده بود.  با صدای بلند خندیدم.دستش رو به سمتم دراز کرد. "*

 با دلبری دست تو دستش گذاشتم زمزمه کردم. مادیش رو پوشیده بود.لوار داکت و ش

I just can't get you out of my head 

 نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

Boy, its more than I dare to think about 

 "پسر، دیگه جرئت نمی کنم بهش فکر کنم

حواسم تا عکس بگیریم. ه بودم...کنار مرتضی پشت سرمون ایستاداوردمهرزاد و هدیه ش رو به خاطر میحاال 

صدا تک چرخ و بوق ماشین ها پشت سرمون...خنده ها سرخوش طوفان و بغضی  نبود. حواسم هیچ جا نبود.

 .که تو گلو گیر کرد

ود. دست که تو دستم گذاشت سفید ب ی گلدسته  قهوه ای بود رنگ پیراهن سفید تنم بود. نه...رنگش  "

 م.گذاشت؛ هردو خندیدیم. زمزمه کرد دست رو کمرمروی شونه ش گذاشتم ...

I just can't get you out of my head 

 نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

Boy, your lovin' is all I think about 

 "پسر، عشق تو تنها چیزی هست که بهش فکر می کنم
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رویا دلدار چیزی بین حقیقت و خیال ست؛ رویایی _3 که انگشترش را برگرداند. خاطره ای  اشاره به_2  هرمرحله از زندگی اش را پرشی به یاد می اورد_1

  رخ نمی داد وضعیتشان فرق می کرد.در حالم مرورشان ست  اتفاقاتی که از  که فکر می کند اگر هیچ یک

که قند تو ایی خونه ای که هیچ بازگشتی نداشت. صد راه* کننده و نزجرها مخنده م مه الود شد...نتصویر ذه

بچه نوجوونی که  صدا جیغ اومد صدا التماس دختر. ش فکر می کردمحتی تو مستی م به؛ دلم اب می کرد

فرار گذاشت. بارون میومد. نفس نفس میزد. نمی دونست به کی پناه از ترس صورت غرق خونش پا به 

 ره...به کی بگه فقط اون برگرده.بب

خوند...تو گوشم حرف سر روی شونه ش گذاشتم. کمرم رو محکم فشرد. اهسته حرکت کردیم...تو گوشم "*

 ...زمزمه کردم.طلوع نکردهیچ وقت یی که فردااز *. .....از خاطره ها ساخته نشدهخوند از عشق...زد

I just can't get you out of my head 

 نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

Boy, its more than I dare to think about 

 "پسر، دیگه جرئت نمی کنم بهش فکر کنم

م به سوزش افتاد. دماغم شکسته بود. از پیشونیم ورتگوشه چشمم پرید. درد داشت. پوست صسرم تیرکشید. 

وقتی بهوش  من همه چیز رو دیدم. .یستادشده گوشه ای اک در شو. پکشید. مامان جیغ می چکید خون می

بدنم هیچ اثری از لکه ها نبود. ود. همه چیز تغییر کرده بود. اومدم همه چیز سفید بود. صورتم باند پیچی ب

صدا جیغ ها وحشت زده م . ممی گشت ییرد اشنا ک. دنبال یبودچیزی کم سوخت. قلبم می  .درد می کرد

 اشک ریختم....نفسم گرفت. گوشم پیچید.  تخت بیمارستان تو یرو

 

_فرصتی که هیچ وقت بعد از ازدواج نداشتن...به خاطرهمین تصور 3 عشق از _رقص نمادی 2 کنایه از خونه مهران و تصادفی که کرد._1

 لباس عروسی اش را دارد.
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می خندید با چشم هایی ه زدم. اون هم سر عقب بردم و قهقه م.ریتم چرخیدی با ؛فشرده شدم شتو اغوش"

  با چشم هایی که شبیه گذشته بود.  .اثری از نفرت نداشتکه 

Every night 

Every day 

 هر روز و هر شب

Just to be there in your arms 

 فقط میخوام تو آغوشت بمونم

Won't you stay 

 !نمیشه بمونی

Won't you stay 

 !نمیشه بمونی

Stay forever and ever and ever 

 "برای همیشه و همیشه و همیشه )پیشم( بمون

خواب بود. عین همه چیز ..هیچی یادم نمیومد اما ؛خورد. قلبم رو اتیش میزد مغزم رو می خاطره ایهمیشه 

گوشه ای می  مغزم جیغ می کشید.هنوز ریخت خوشحال بودن. اما  ومد. دیگه اشک نمییشکم مامان باال م

ا زد. ضخودش امپدر ...سپردمگوش می خالیی که حس می کردم به  ؛به سوزش قلبم وشستم خیره به روبر

کردم. اشک  حس میرو خله ش اما همیشه  ؛فرستادمسفید تر  و جایی تاریک تر ؛رو بستدونم مچخودش 

 د. یکم چمگوشه چشاز 

شت چشم هام داغ شد. کم کم صورتم خیس شد. با لب هاش نوازشم می کرد. بوسه میزد رو خاطراتی که پ"

  خوردم.خندیدم و تو اغوشش چرخ رو نداشتیم.  ساختنش هیچ وقت فرصتهیچ وقت نبود. 

I just can't get you out of my head 
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 نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

Boy, your lovin' is all I think about 

 پسر، عشق تو تنها چیزی هست که بهش فکر می کنم

I just can't get you out of my head 

 نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

Boy, its more than I dare to think about 

 "پسر، دیگه جرئت نمی کنم بهش فکر کنم

اولین روز . د. هیچ وقت مسئله پیچیده ای نبودرسیدم به فرنگیسی که می خندی .زدمپس  سیاهم رو خاطرات

ن مرد با نگاه او روز ونا بعد از....کرد ره نگاهم مییخ که گوشه ای نشسته بود و فقط رو دیدم مردی مکاری

قلبم رو می سوزوند یا عزیزم با همین نگاه ها با همین خیرگی ها توهین هایی که شد.  معادت ازارشتمام 

همه چیز تو بی خیالی عالی به نظر می رسید؛ فقط روحم رو نوازش می کرد نزدیکم شد.  که هایی گفتن

قشنگ  و اولین باری که تو ماشینیش نشستم شبیهاطرات اذیتم می کرد. کمی قلبم شکسته بود. کمی خ

خورد. صدا جشن تولدی  صدا زنگ تلفن...بنگ بنگ تو مغزم سرم چرخید. دنیا دور ترین لبخندش رو بهم زد.

  .خریده بودبرای من اون گوی رو  بود که پدر به اسم من برای طوفان گرفته بود. صورتم خیس شد.

موهام با هر چرخش تو صورتش به رقص در  دم.صدا نفس هاش رو می شنیروی گونه ش گذاشتم. دست  "

  میومد.

There's a dark secret in me 

 راز مخفی در درون من وجود داره

Don't leave me lost in your arms 

 گم بشم در آغوشت نذار

Set me free 
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 رهام کن

Feel the need in me 

 "خواهش درونم رو احساس کن

مردی رو  .!اما غمگین ؛خانواده خوشبختک گذاشتم بوی سیب میومد. بوی یش ونه خاولین باری که پا تو 

وم گیجیم تو نگاهش عشق رو دیدم. با تم خاص و عاشق. ،راموشش کنم. مهربوندیدم که نتونستم ف

اضطرابش برای معرفی من به مادرش...صدا ناله ها گیتی جون تو ذهنم پیچید.  اسی که تو نگاهش بود.مالت

 .کنم رونیتورو از ذهنم ب تونمینم

  فقط تصویر اون تو جلو چشم هام نقش بست ؛صدا خنده هام قطع شد"

Set me free 

 رهام کن

Stay forever and ever and ever 

 برای همیشه و همیشه و همیشه )پیشم( بمون

I just can't get you out of my head 

 "نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

نگاه ها حیرت * با همون نگاه اشناش گول خوردم. به یاد اوردم زیر بارون نگاهش اشنا بود...پردرد اما عاشق.

شمارشو عوض نکرده  "صدا وحشت زده ای تو گوشم پیچید. د.بال دار نشقاه هیچ وقت کعروسی به زده 

  "همون قبلی ست

I just can't get you out of my head"" 

 !نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

Boy, your lovin' is all I think about" 

 "بهش فکر می کنم پسر، عشق تو تنها چیزی هست که"
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و دستی به  دون هام از ترس به هم خوردرش کوتاهی زدم و بی اراده هینی کشیدم. اون زن نقابدار...دنپ

 "جا بود. من دیدمش. ازم فرار کرداون زن اون"شنیدم.  کشیدم. بغض کردم صدای خودم رو صورتم

قدمی با  دست هام افتاد. تنم یخ کرد. .تصویرش محو شد دیگه طوفان نبود یکی شبیه من جاش رو گرفت.*

و غمگین لباس سفیدش پراز خون بود دختری که من بودم با  تو اتاق تاریک فقط وحشت عقب برداشتم.

 نزدیک صورتش بلند کردم.م رو دست نگاهم می کرد.

فرنگیس تا اخرین هینی کشیدم. تب داشتم. . تو گذشته ای که ازش بی خبر بود ه بودبی رحمانه دردیده شد

اما  باید بهش می گفتم همه چیز خواب بود!نگاهم می کرد  خیره با چشم ها اشکی ؛لحظه منتظرم بود

می  ی خودموندلم براد. لرزیتنم . نفس هام تکه تکه شد .کردم شخاکبا دست ها خودم کشتنش...من 

 اون خیلی شبیه خودم بود.دستم بهش نمی رسید...دوست داشتم بغلش کنم... سوخت.

 ر...ادلد_

نفس نفس میزدم. کف دست هام عرق کرده بود و تنم کوره  چشم هام با پرش کوتاهی باز شد.بی اراده 

ی ه اظلح که زیادی شیرین بود. ویاییر بودم بین گذشته و هاتیش بود. توان حرکت نداشتم....خشک شد

سر  شدو قطره اشک از روی گونه هاود. سرخ ب شگنگ نگاهش کردم به طرفم خم شده بود. چشم ها

 م گذاشت و با لرزی که تو صداش بود مهربون پرسید.دست روی گونه  .خورد

 به چی فکر می کردی؟_

 هنوز صدا زمزمه هام و چنگی که به کمرم میزد رو حس می کردم. ؟ به چی فکر می کردم...

جز مغزی که اروم شده بود و دلی که بی قرار تر از از جوابی که نداشتم؛ شد نگاهش غمگین تر...گزیدلب  

 !؛ همه چیز خواب بود. وقت رفتنه...همیشه زمزمه می کرد

 اشاره به روز عروسی و نگاه اطرافیان دارد._1

که در  جاش رو به تصویر خودش می دهد خوش طوفان با رسیدن به زن نقاب دار و یاداوری ازارها طوفان...تصویر اشتباهات گذشته ش محو شد و رویا _2

  هربار فکر می کرده دوشخصیت جداگانه هستند. که اینجا منظور فرنگیسه
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 دلدار...._

تا اشک هاش تصویرم رو واضح کنه. تا چند بار پلک زد از ته دل نداشتم. جانم رفتنی بود.  "یجانم"نای 

 م گذاشت. هاگونه دست روی  . با دست های سردشلبخنده تلخی روی لب هاش بنشونه

 ؟ه قهوه وقت داری..یبرای _

شد. اهش سوزوند پوست ملتهبم رو. لبخندش تلخ تر منتظر جوابم موند.  گوشه اتاق با اشاره ای به چمدون

وی پیشونیم به سمت اشپزخونه رفت. زمزمه کرد و با بوسه ای ر ه ایخوب سری تکون دادم.ز قبل اگنگ تر 

جزیه و تحیل گذشته بودم که چمدون بسته شدم رو درگیر ت دریذاشتم...به قگدست روی گونه هام 

ا چه مرگم شده بود که دقیقه اخر باید به گذشته و سرگذشتم فکرمی کردم اون هم ب فراموش کرده بودم.

و سکوت ود و حاال جز صدا تق تق ظرف یم! ضبط رو خاموش کرده بتصویری که هیچ وقت ازهم نداشت

از جام  می تونستمنهنوزهم  به طرفم اومد. بزرگ ماگبا دو  بعد چند دقیقه شب چیزی به گوش نمی رسید.

. و از رویایی که تو ذهنم زیادی شیرین و تلخ بود ازش خجالت می کشیدم تکون بخورم. بی حس بودم

. مبل کنارم به فاصله یک دسته نشست. و با تشکر کوتاهی ازش گرفتم دستم دور لیوان داغ محکم شد

ه بلیط ها مهر دار بیگان و انگار با دیدن چمدونبوی صلح اما عطرش مخلوطی از قهوه و بوی سیب می داد. 

 خیره به بخار بین دست هام پرسیدم. ه چند دقیقه ای سکوت کرده بودیم. م کیتر شد

 ؟خوابید_

 خیلی .... بیدار بشه ببینه تو نیستی_

 ...ه مثل تونکزیاد طول نمی کشه...عادت می_

 ن دست هاش بود.به نیمرخش خیره شدم...اخم ظریفی کرده بود و نگاهش به تلخی قهوه بی

 یخواد خودتو اواره کنی.نماین خونه به نامته..._

سرچرخوند و  به درد صدام جلب شد که به طرفم شگفتم. توجه  "خوبه ای"غض الود زدم و ب تک خنده ای

 . ه شدخیر یی که اختیاری نبودانی به اشک هابا نگر
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 من میخوام.... دلدار_

 :میون حرفش پریده گفتمه بیینیم رو باال کشید

 ونه تونستی منو بند این خونه و فکرکثیفت کنی.ارم تو ذهنت بممن قبل از تو میرم طوفان نمیز_

دستم میون راه خشک شده با دستی که روی مچم نشست. متعجب به خیرگی نگاهش روی خط خطی که 

ه بود چی گفتم نگاهش بین مسیر رفت و برگشتی بود ک به یادگار گذاشته پوست دستم خیره شدم. نفهمیده

بین دست سردش بیرون کشیدم و با  زننده تر شد. دستم رو از م لبخنده ها تلخ بارها دیده بود و نپرسیده بود.

 لمس کردن کهنه یادگار گفتم:

کرد درس  رمو گرم میمرخص شدم...تونستم با وضعیتم کنار بیام تنها چیزی که سستان وقتی از بیمار_

منم خوشبخت نبودم نداشتم رو فراموش کنم.  خوندن بود. صبح تا شب می خوندم تا چیزی که به یاد

 طوفان.

 اشاره به قلبم گفتم:ه با به نیم رخش چشم چرخوند

 حست می کردم....میدونستم یه چیزی درست نیست. همیشه یه خالیی رو اینجا داشتم_

  نفسی با حسرت گرفتم. چشم ها بی قرارش قرمز شد.

بریده بودم...رگمو زدم...با تک  ترسیدن باز کار دستشون بدم.برم...می  تنتی کنکور قبول شدم...نمیزاشفو__

 خواستم. مثل همه افسرده ها...چون از زندگی هیچی نمی_خنده ای ادامه دادم

 با صدا مغزم خیره به نگاهش دست به اعتراف تلخی زدم. و  دمیبه خودم لرز

....دیگه احساسش پر شده بودال خچون اون  شده با اومدن تو فکر میکردم همه چیز تموم مسخره ست اما_

 نمی کردم. 

  می شد.دلم رو  سبک کنم تصوراتی که از این صورت بهت زده و چشم ها درخشان نصیبم  خواستم یم
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نداره جز اشک هایی که بدرقه رفتنم  یاالن سرتو بزاری رو قلبم دیگه صدایی ازش درنمیاد...دیگه نفس اما _

 میشه.

یط ابی رنگی رو مقابلم گرفت. صداش بم و خش ثانیه نرسیده بل هبلند شد با بی تابی به سمت اتاق رفت. ب

 دار شده بود وقتی با بغض گفت:

 ما بیای...با میخواستم امشب بهت بدم...میخواستم امشب بهت بگم واسه توام بلیط گرفتم تا _

 جلو پام زانو زد. .خوشحالی نه از سر شوق فقط شوکه شده بودماز روی ه نه تکون دادم...ناباورانسری 

 م. میکنیم...دوباره به هم فرصت میدیباهم میریم از اول شروع _

 دست روی لبهاش گذاشتم.  پ و راست حرکت می دادم.م رو به چتند تند با هرکلمه اشک میریختم و سر

 من شریک جرمت نمیشم طوفان...من نمی خوام اخرش این بشه_

 و خواهش صداش گفت: نگاهبا بغض بوسه ای به کف دستم زد و 

  یازده سالی که تو نفرت گذشت. به دلبر فکر کن به _

 و سکوتی که بینمون شد بی طاقت بلند شد. مخالفم نگاه گیبا خیر

  من نمیزارم بری._

 .که با دست ها خودت پسش زدی. نمی تونی جلو رفتنم رو بگیریبرگردونی  کسی رو نمیتونی_

 کالفه چشم هاش رو بسته و باز کرد و پریشون حال و ناباورانه به جدیدت نگاهم گفت:

 تویی نه من.من دارم ازت میخوام باهم بیای....همیشه فکر میکردم اونی که به پام میوفته  باورم نمیشه_

 خندیدم و با دردی که تو قلبم حس می کردم بلند شدم و با برداشتم مانتو و روسریم مقابلش ایستاده گفتم:

 ...طوفان. حتی عشق. ستیتا تهش موندگار ن یچیه_
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مقابلش ایستاده  رو برداشتم و مانتو و روسریم . با دردی که تو قلبم حس می کردم بلند شدم و خندیدمتلخ 

 گفتم:

 ...طوفان. حتی عشق. ستیتا تهش موندگار ن یچیه_

انده ش تنها کاری که ازم برمیاد پس زدنش و به سمت در به نگاه درم ری. خشدنم دست خودم نیستتلخ 

 شد. م و بازوم محکم فشرده به دیوار کنار در کوبیده شد گیرهدست قبل از لمس کردن اما حرکت کردن بود

 که تو گوشم زمزمه کرد. ه و بمیوند و صدا دورگسوز یش پوست صورتم رونفس ها حرارت

 نه؟ ؛یبود دهیرو د طای...بلیکردیم هیتو خواب گر دمید_

 ! شدمی رویایی بود که هیچ وقت به واقعیت تبدیل ن ده بودم خواب نبودورش رو کرمطمئنا چیزی که من تص

 !هبه اسم تو نبود یطیبل چیه یدیکه نفهم یو شوکه شد جیو اونقدر گ یدیتو اتاق د دونمیم_

از هولم فقط تاریخ سفر رو چک  .دست گرفتن سوختم و بی اراده بغض کردم این از ....چشم روی هم فشردم

باور کنم  تونستم ینماما  ه بودکنجکاوی بیشترم شدمانع  شمی که از رفتنش تو وجودم نشستو خم کرد

 ..شمم رو گرفت.چگرفت و اشک گوشه  یض نفسغبا ب یتر شد وقتریگدل نمونیب فضا. بازم گول خوردم

 :گفت یشکست نگاهم رو خوند که با اه دیشا یدیناام  .دمیکشباال  رو منگاه

  .یایب یکنیدونستم قبول نم یم_

 زد. دردناکی لبخند

 نه؟ ...دلدار ینشونه خوب نیا یتو شوکه شد یول_
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اون هم با این همه  بود دم از نشونه میزد. محاال که وقت رفتن .اشک هام فرو رفت تو هاله  صورتش

 اسمم می کرد. ی که خرجاحساس

نفر که بتونم باهش دردودل  کی یحتتو رو نداشتم ؟ هیشب میوقت تو زندگ چیکه ه ستین زیغم انگ_

صبح!   الشیرو به خ شب کنم و شب هام دشیروزهام رو به ام ایدوستش داشته باشم  المیتو خ یکنم!حت

که  نمیب یم یچمدون بسته شده ات رو گوشه خونه ا یحال االن من رو درک کنه وقت تونهینم چکسیه

 سوزونده بود! شیخاطره ا یدلم رو سال ها از ب

قصد  گفت.می  ز دوست داشتنکرد و ا می شد وقتی تو گوشم خوش اهنگ زمزمهدل بی تاب شدم اب 

 بازی دادنم رو داشت یا...

 فقط تو بخواه...بخواه که بمونم._

 روی لب هام کوتاه بعدی بوسه عجله ای .تروش کاش و بوسه طوالنی کرد ملب هاش رو نزدیک پیشونی

و انتظاری که هیچ وقت دوست نداشتم به پایان  شد تکرارب مثبتی بود که پشت سرهم که در انتظار جوا

  و گونه هام گذاشت روی هاش رو دست .کشیدعقب  سر از مطمئن شدن از التهاب درونیمبعد برسه. 

 کرد.بهم نگاه  دقت با

 فقط بخواه. .میکن یاز اول شروع م و کنمیپاره م طارویبل_

  .رید یلیطوفان خ رهید_

از ته حتی همین حاال هم قلبم احساس شکست و دوری می کرد. . خفه م تعجب کردمو از صدای مرتعش 

کرد و نگاهم وکه لحظه ای شدلم برای این خودخواهی و خواهش نگاهش تنگ می شد.  اطمینان داشتمدل 

 بلندی گفت: یمهبه یکباره عقب کشید و با صدا ن .فروکش کرد کبارهیتمام احساسات خوبش به 

 ...جمله متنفرم نیا از_
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د با کر تر تلخ م رولبخند خورد به صورتمی که از این فاصله سوز سردو  دنبالش چرخید تاب یب ی کهچشم

 سکوتی که تعبیری جز رفتن نداشت.

 

 ...نینداشت یریتقص چیو خانواده ت ه رفتار نکن که انگار خودت یجور هی_

. چشم هاش هر لحظه غمگین و نگران کننده زد موهاش به چنگیو  شد خارج شاه کی از بین لباه کوچ

 تر می شد.

به قصد کشت تو  یردکمی  هکیهزار تقلبو  یوقتغیر تو عاشق کی شدم؟  ؟ شتمدا ویشماها ک ریمن غ_

 به جز تنفرو خواسته هات به چی فکر می کردی؟ اصال سرم زدی به اینا فکر کردی؟

وقتی کمر هردومون شکسته بود حرفی  ن رو پیدا کردن.راه خودشو ام برای دلداریه اشک بغضم ترکید

 ریاد میزد.به جز درد و رنجی که قلب ف موند برای گفتن نمی

 حقم این نبود. ...خودت اینو میدونی!مقصر نبودممن _

 خیره به چشم ها اشکیم گفت: هسری تکون داد و مکث کرد یا لحظه یبرا 

ت سرکوب شده البت پر از احساسق هتسخ...یکرد یکارو م نیهم یمن بود یفکر کن توام اگر جا یمنطق_

فکر  یمنطق یبخوا و از غم و ترس خفه بشه یمغز و فکرت تو باتالق هسختدست رو دست بزاری...باشه 

 تو رو همین ادمی که هستی ببینم. و مکن رونیاز ذهنم برو  یغم لعنت نیبخوام ا که ...سخت بودیکن

شکسته و  نگاهش بی نهایت گذاشتم. و زبرش و روی گونه ها خیسربه طرفش قدمی برداشتم و دست هام 

 صادقانه گفتم:پایانش هر تلخی داشت تصمیم برای پاک کردن گذشته بود.  من. بود شبیهآزرده 

که جاش  یزن ....نمیب یاما فقط خودمو م یببخش یکه فرصت داشت ییهمه روزا کنمیهمه روزامو مرور م_

گرفتی  تو بی خبری من روزاتو تو سهمتا اروم بشی.  کنی تا نابودش هستشک ب عکسقایک تو  یاشتذگ

 ی با خیال راحت بری...بدون اینکه من ازت خواهش کنم بمونی!حاال می تون

 نگاهش عقب کشیدم و به سمت در چرخیده قدم برداشتم.  اندازه چند قرن گذشت وقتی تو سکوت معنا دار
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مکث کردم تعللم نی که به دست گرفته دستگیره رو کشیدم. کیف روی شونه م محکم تر شد و دسته چمدو

خم با دسته ای که محکم فشرده میشد و پایی که مصمم رفتن بود رو دید که دلدار بغض الودی گفت. نیم ر

 به طرفش چرخید و عمیق خاطره ای رو ثبت کرد که شاید هیچ وقت فراموش نمی شد. 

تو دنیا ا یکابوسام حتی  یبودشده  شکه فرامو ییتو پستو ذهنم جا دمید یسال ها خوابتو م نیا همه_

روزی  این روزا و کابوسا . میدونم با تو خودمو خوشبخت می دیدم همیشه تو زندگیمخیالی که واسم ساختی 

و وقتی می دونیم چقدر هم تموم میشه شاید به سال یا ماه نکشه اما چرا خواب محالم اینبار حقیقت پیدا نکنه

 دوست داریم؟

سر میخوره و یکی تو گوشم زمزمه  م شونه ی سراز رو بی توجه به نگاه گنگی که بهم زل زده بود کیف

پاتند میکنی و دست دور گردنش انداخته ش گرفتی که به طرف ت رو! تصمیممیکنه تو تصمیمت رو گرفتی

هیچ کلمه ای به ذهنمون نمی  نمیدی. میشهلب هاش خارج  ینبمجالی برای تجزیه و تحلیل بهتی که از 

و اشکی که  نفس زدن هامون بی انتها شد نفسازم استقبال کرد. خشونت  باش ها دست رسید جز خواستن.

 برای این غنیمت اخر روی گونه م جا خوش کرد.

  ***** 

 اخر) شروعی دوباره(بخش 

   

میدم...تغییر رنگ و عطر بویی که تو هوا دلم میپچید و نارنجی که تناقض هامروز معنی تغییر فصل رو ف

پایان به . بودمرسیده  بهار روزهای آخر به ،ممتوجه گذر زمان شده باش بدون اینکهزیادی با پاییز دلم داشت. 

ن حاال میبه گرمایی که از همونده بود به تابستون چند روزی  ازش خبری نبود. دیگه سبزی و سرخوشی که

ظریف بافتی رو از ته چمدون  کتچرا احساس سرما می کردم که ژااما من  دلم رو خاکستر می کرد. اتیش

چطور با بستن شدن در خونه به  ؟دندون هام چلیک چلیک صدا می دادبودم و تو خیابون بیرون کشیده 

بدنم درد می کرد. سرم رو به انفجار بود که دسته چمدون تو  ؟استقبال پاییز رفته بودم که اینطور می لرزیدم

هوا دلی که از امروز یک چیزی کم  هم پاییزی تغییر فصل داده بود.   دستم محکم جا نمی گرفت. هوا دلم

 کمی عطر سیب با....گرمایی که دیگه حس نمی کردم.  داشت.
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صدا الو . گرفتم شمارش رو. که نقشه ش رو داشتم کاری بردم و متوسل شدم به اخرینتو جیبم دست  

ناکوک اول صبح بود صدام رو صاف  دون مجال و دردی که تو دلم کوکِتو گوشم پیچید بظریفش  فتنگ

 :کرده گفتم

 .اذین! ...فرنگیسمفرنگیس_

 ****** 

درگیریم برخورد کنم. که با خونسردی بود  از توان من خارج  .پایه چمدون به لبه اتاقک اسانسور گیر کرد

به فحش باز شده  شد. صورت رنگ پریده و لب هایی کهرها معجزه اسایی  طوربه  چمدونار بود که ادامه د

که دیروز جای قادری نشسته بود.  ندتو چشم مردی شد و چشم نبه ناگاه به چرخش دسته دراومد بود

 . حرکت کردچمدون رو بلند کرده به طرف اتاق طوفان  "صبح بخیری"زد و با به بهتم لبخنده موقری 

 نیلوفر شتاب زده به سمتم اومد و با هیجان غیر وصفی گفت:

 به محض اینکه گفتی اومدم.... _

  بوسه ای روی گونه م زد و با گرفتن کمرم تم و حواسم پی چمدونم رفت. اه گذری به سرتاپا مرتبش انداخنگ

 گفت: با ذوق دو چندان تر اهسته نیمه خم شده

 !منشی پیدا نکرده... هنوز رئیسم_

گفتم و به طرف اتاق  "خوش اومدی"سری تکون داده ر و فر دست به نقد اول صبحش قبه بی حوصله 

چند لحظه مکث  ق رو نگه داشت تا وارد بشم.اطوفان قدم برداشتم. مرد با خوش رویی بیرون اومد و درب ات

جریان ش که در عطر و حال و هوایی زنده شدن با بود مساوی میدونستم پا گذاشتن در این اتاق کردم.

 بی شک امروز می مردم. . بغض م رو قورت دادم. ی ازش نگذشته بودعتکه چند سا خاطره ای داشت و

 موجود شده بودن  ضعمتوجه تغییر و .ب نگاهم می کردنجمتع یلوفرجاگیر شدم مرد و ن وقتی پشت میزش 

و ظاهری که زیادی نامیزون میزد میون تابستونی که از راه نرسیده می سوزوند. طوفان روی میزش حساس 

یقه ش رو می گرفت من بود. چه زمانی که مهندس  که زیاد می شد اولین کسیو بود. وسایل هاش کم 
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حدس میزدم مرد فقط بابت نسبت بودم چه منشی ابروبری که محض نقشه ش پشت میز نشسته بودم. 

 بود اما توقع موندگاری نداشت! گذاشتهجا چمدون رو این مونبین

 گفتم:شدشون  و واجج جواب چهره هاورتم کشیدم و درصدستی به 

 نجا سمتی ندارند. یا هگمهندس توفیقی دی_

ر رو برعهده بخش خپ ئولیتو مس بیرون رفته ای ط تعجب ابرویی باال انداختند. مرد با اجازهردو از فر

 :ا کردنی لبخنده عمیقی زد و صادقانه گفتپبا این پا اون  فر به نظر راضیگرفت. نیلو

 .تمنیبی م بازم خوشحالم_

   :پرسیدم پیچیده تو تن بود و دردض گلو غردن بض پنهون کحبا نفسی که م .لبخنده خسته ای در جواب زدم

 ؟مهرزاد بهت داد ور روزمجلسه ا برنامه_

با پرونده ابی رنگی به اتاق برگشت و  ثانیه ایو به  فتادابه تکاپو که مثل گذشته  گویی به خودش اومد

 :گفت ش وارگزار

که رئیس گفتن نمیخواد تماسی با  به جز اقا خاوریهماهنگ شده برای امروز  ایه گزارابا تمام سرم بله_ 

 ایشون بگیرم.

 با بین صحبت هاش و تیکی که میزد مکثی کرد و با تعجب و شک پرسید.

 مهرزاد؟! _

بی توجه از تو  .می شدگاهی برای خودم هم تعجب برانگیز  این صمیمت ها زیادی بعد برگشتن حافظه م

 م.لش گرفتبه ای رو بیرون کشیدم و مقابرگ کیف

 ساعت اینجا باشن. با اینام تماس بگیر بگو سر _

 خیره به چهره م برگه رو با تعلل گرفت و با شک پرسید. 
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 .رنگ زرده خوبه؟ حالت_

می خواستم خوبه ای بگم گنگ سوال نامفهومش صدا نفس هاش رو پس زدم. ندلی صکیه زده به پشتی ت

م رو به رخ تمام خاطراتپوست رو می سوزوند ردش  هنوز و سوزش بوسه هایی کهپیچیده تو دلم اما درد 

 عمق فاجعه رو یاداور شد.زبونم به کشید و 

 ...نمیدونم_

****** 

 کرختی و بی حسی اشنایی رو تجربه کنم.  ا بشم وپکمی سر شده بود ثمسکنی که به زور به خوردم داد باع

اون هم به  مکرد و احوال پرسی میم ک وتوک سالبرمی داشتم. تاراده و با کممح ورمقدال قدم هام رو حد  

به فقط  قبال هم نمی شناخت. مه اعتبار و نفوذبمن رو کسی اینجا همکاری که در چند پروژه داشتم. ار باعت

یک عده ودم که به تسهیچ وقت راس میز به عنوان رئیس نش و شده بودمنشی معرفی عنوان مهندس یا م

حتی تا  شد لحقبهمون م ی بود کهرین نفرخمهرزاد اگردن کلفت و خبره این کار رو دورهم جمع کنم. 

با این کار فقط کنار کشیدن  .اشتند اهنگیهم کارا درری ظشد و دخالت و نن جت ده از اتاقش خارعسا

 سکوتی که اختیارات من رو دوچندان می کرد.خودش رو اعالم کرده بود و 

رو  نش مپیت چندماه ئولیحاال مس ت کهساد و سمت چپ نیلوفر نشصندلی سمت راست مختص مهرز 

و فقط به اخرش  باخته بودمهمه چیزم رو  بشاشتم نه حاال که دیو دلهره ای ند هیچ ترس  .برعهده داشت

مهرزاد به سمتم خم شد و با ولووم  ،قبل از اتمام پچ پج ها و جاگیر شدن همه تا شدنی بشه. کردم فکر می

 نسبتا پایینی پرسید.

 خوبی؟ _

مسلما با رنگ و رویی پریده و ظاهری اشفته جلب نظر و اعتماد این افراد کار سخت و  سری تکون دادم.

 انرژی بری بود.

 .اومدی شرکتگفتم  گشت یدنبالت م ناطوف_
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گوشیم عادت کرده بودم. ده بار بیست بار شاید بیشتر زنگ گراند  به پررنگ شدن اسمش روی بکاز صبح 

گرفتن بود و پیام داده بود که هر بار بی جواب می موند و دلی که بال بال میزد از شنیدن صداش و زده 

 حسی که شاید شبیه من بود.

 ؟مکرد اشتباه_

 ... نه_

 زمزمه کرد.  "نگران نباشی"داشت دیدی روی گفتن نه ضعیفی مهرزاد با مکثی روی لرزش لب هایی که تر

 کردم و به تاییدش لبخنده مطمئنی به اخرش زدم.  بازو بستروی هم پلک 
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 196دلبران 

 

 نی. توجه همه حضار با چشم ها متعجب بکنمیصاف کردم و با بسم اهلل جمع رو به سکوت دعوت م ییگلو

 یسخن مهم ایحرف  ایکنم  ییرونما یمن و مهرزاد به چرخش در اومد. منتظر شدند هرچه زودتر شاهکار

طوفان رو و  منتونستند سرنوشت  یکه م ینفر ستیشدند. ب یم ینفر ستینشون بده! ب ندهیکه من رو گو

صحبت  یرو یتا تسلط کاف دمیخودم رو جلو کش ینبود. کم یتعلل و استخاره ا چیه یبدند پس جا رییتغ

  .هام داشته باشم

رو  یینها جهیسر اصل مطلب تا امروز نت رمی. پس ممیندار یریگ میواسه تصم یادیفرصت ز ونیاقا_

 .نیبد لیتحو

 ستن؟ین یقیمهندس توف_

کرده بودند. مهندس  کیخودشون رو تفک یاتفاق یلیگذارها ارمان بود. خ هیسرما نیاز سمت چپ، ب صدا

حرفه اش قمار بود! از لحن طلبکارش  نیتر یاصل یگذار هیگذار ارمان ! جز سرما هیسرما نیامجد...چهارم

   !من بود یبرا نهیگز نیادم بهتر نیقرار داره. هم یگاهیرفت در چه جا یانتظار نم نیاز ا ریهم غ

 .هستم شونیا نیگزیندارن...از امروز من جا یسمت نجایا گهیمهندس د ریخ_

و  یرو بشنوند. مهرزاد هم حرفه ا دشییتا تا دیزود به سمت مهرزاد چرخ یلیو متعجب خ یها پرسش نگاه

رو به جمع، خواست جلسه رو  یعکس العمل نیتوجه ش رو به من داد و با اشاره و بدون کوچک تر یجد

دستم چرخوندم و با  نیدوشم گذاشت. خودکار رو ب یکار رو نیبا ا یبزرگ نیکردم د یادامه بدم.  احساس م

 :گفتم یبخش نانیلبخنده اطم

 هیسرما یچقدر برا دیدون یم ی! حتدیشناس یرو م یپروژه شهر نیمطمئنا همه پروژه ارمان، بزرگ تر _

  !دیرس یمبه نظر  یعال یگذار
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 .داشت یسوده خوب فیح_

 یرو م یمرد جاافتاده و حرفه ا نیگذار ها کاکتوس چرخوندم. ا هیسرما نیرو به سمت راست ب نگاهم

 ازشی... تنها امتیبود. مهندس ذاکر زمیم یرو لوفریبه لطف ن شیشناختم. دوساعت قبل گزارش تمام زندگ

     !بود شیثروت خانوادگ

 !ی...مهندس ذاکرستین رید یمونیپش یبرا _

 یبا نقطه ضعف ها یسهام نشون داد. من تک تکشون رو به خوب دیاز خر شتریاسمش تعجبش رو ب بردن

 !شناختم یم شونیگذار هیسرما

 !وقته متوقف شده یلیاما فروش سهام خ_

  .دادم حیزدم و رو به جمع توض دییبه تا یلبخند

 .جلسه مشخص بشه نیا جهیکه نت ینه تا زمان داشته باشه یسرانجام ستیپروژه قرار ن نیا_

تونستم زمان بخرم و همه منتظر  یسهام دار ها ارمان به وجود اومد. با هر مکث م نیب یهمهمه ا بایتقر

 :گفت یرو به حجت یبا پوزخنده زننده ا یکی نشونیبهم زل زدند. ب شتریب یبودند. با کنجکاو جهینت

تو  شیرفته چند روز پ ادشی! شهینم نیبهتر از ا رهیجلسه رو به دست بگ یاریرو م یمریزن آلزا هی یوقت_

 .داد یدوباره ارمان خوب جولون م یجشن راه انداز

داشتم  ادیچهره ش رو به  یبه شناختن نداشت. به خوب یازین زیدوزانه و نفرت انگ نهینگاه ک نیمرد با ا نیا

 یم میضیاز مر یگفت. جمع به قدر یشد م یم ختهیش رکه ماه به ماه به حساب یاز سهام پدر و سود یوقت

خل و چل ها سکوت کردند تا  هیبفقط با ترحم ش یکردند نه دفاع ینه خنده ا ،یدلسوز یدونستند که از رو

بزنه اما با دست مانعش شدم در حال حاضر قصد کشکمش و دفاع  یادامه بدم! مهرزاد لب باز کرد حرف

 :به بازتاب جمع گفتم ینبود. مرد رو مخاطب قرار ندادم و با نگاه کل یشخص

تا راحت تر اعتماد  شهیم لیمیمن از چند مشاور و پزشک به همتون ا یسالمت عقل یتا اخر هفته گواه_

 !شهیم یریگیپ یاتهامم به زود نی. ادیکن
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   .دینگاهش رو دزد عیسر یلیمخاطبش مهرزاد بود که خ قایاخرم دق جمله

که قرار از  ییسوم از پوال کی ی! خرج اون مهمونونیزمان بود اقا دنیو خر هیاول زیاون جشن فقط سوپرا_

 ینداره. ورشکستگ یکه متعلق به شهردار ینیزم یرو یسرانجام چیکشور خارج بشه هم نبود. پروژه ارمان ه

که  ییها هیو سرما دیمون ی! و شماها مشهیزود اعالم م یلیپروژه خ یارمان با فرار سرپرست ها اصل

 !بهتون بده یکالهبردار نیبابت ا یهرچند جزئ یمتحمل بشه و خسارت ستیحاضر ن یشهردار

 .ادیبرنم یکار نیچن یقیامکان نداره...از مهندس توف_

 .صداشون رو رسوندند یکی یکیامجد که ظاهرا سرزبون دار از همه بود  دییبه تا همه

 چرا همون سواال نرفته؟ ختهیچندسال سود شرکتو به حسابمون ر_خانم!... ییاون پسر با خدا_

 !عقلت سالمه یمطمئن _ ؟یزنیدخترجون به شوهرت تهمت م _

 یدادند و از طوفان دفاع م یهام نظر م یسکوت کردم تا صحبت و اتهاماشون تموم بشه حاال کاکتوس یکم

داد...تو عمل انجام شده  یبه سوال ها جمع نم یجواب کرد و یکردند. مهرزاد با سرزنش و سکوت نگاهم م

شد  یهم نم تیجمع نیشرکت و اعتبار چندساله ش خوب نبود. مطمئنا به ا یاصال برا نیقرار گرفته بود و ا

 لیبابت شرمسارم که دل نیچقدر از ا دونهیافتاده و خدا م قیسفر به تعو نیا یداد بنا بر هدف شخص حیتوض

 !دادن من بود یباز شیاصل

 هی...! نه سرماونیشد سود پوال خودتون بود اقا یاز سهام دارا پرداخت م یچندسال به بعض نیکه ا ییسودا_

البته اگر  دیبعدا ازشون بپرس دیتون یافتادن فرارشون م قی! درمورد علت به تعونیپروژه گذاشت یکه پا یا

 ...! امادیکن داشونیپ نیتونست

 .کردم یمکث

 .بود یارمان مهندس خاور یسرپرست مال دینکنفراموش _

 .گرفتم یگفتم حناق م یرو نم نیافراد کاکاتوس هم اخم هاشون درهم شد. ا یبردن اسم خاور با
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 ده؟یپول کاکتوسم باال کش یبه ما داره؟ نکنه مهندس خاور یچه ربط هیقض نیا_

 یتازه کردم. کنجکاو ییلب هام رو تر و گلو یرو برداشتم و به اهستگ زیم یرو وانیزدم... ل یمحو لبخنده

 .داشت یفوق العاده ا جهیشون نت نهیو وحشت همشون به نفع من بود. نفس حبس شده تو س

 !ونی. اقامیریرو بگ یجلو هر اتفاق میتونیما م_

 .دادم ادامه

مطمئنا بعد  .شهیمحتمل م یادیو فرار سرپرستا ضرر و خسارت ز یبعد اعالم ورشکستگ یمطمئنا شهردار _

 یتنها کار جهیداره! در نت یشهردار یبرا یسرسام اور نهیکاره، هز مهیخراب کردن مجتمع ن یاز فرار؛ حت

کار رو انجام بده! از اون  دامهبشه و ا دایپ یگزار هیسرما ایپلپ کردن اونجا و رها کردنش  دهیکه انجام م

 رندیبگ نیزم یخانواده مال باخته که مطمئنا منتظرن تا پولشون رو از صاحب اصل نیبا چند یریمهمتر درگ

 یاز هم م شونیکه زندگ ییمطبوعات و خانواده ها تریبه همراه نداره...از ت یبه جز بدنام یزیشهردار چ یبرا

 .پاشه

 م؟یبخر یاز شهردار نویما زم یخوایحتما م _ 

لبخنده محو و تمسخر  ینیب زیت نیاز ا یش نبود. مهندس ذاکرمرد جز هوش و ذکاوت نیا تیشک موفق یب

 .شده به من ادامه داد رهیزد و خ یزیام

پروژه رو  تیو مسئول نیزم یبرا میزاریم هیو سرما میدیم شنهادیما پ یو خاور یقیبعد از اعالم فرار توف_

اول خبرا  تریتا ت کشهیو متهم نشدن خودش رو کنار م یسر باز کن یم برا ی...شهردارمیریگ یبرعهده م

  !نشه

 :باال انداختم و در ادامه گفتم ییابرو

 شیو نقشه از پ میداشت یتا مشخص نشه قصد کالهبردار رهیصورت بگ دهیمزا دی....بایاسون نینه به ا_

 !شده ست نییتع

 .شد رهیخ زشیم یرو وانیگفت و به ل یپوزخند زده خوبه ا مرد
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 سکیارمان ر یندارم بخوام دوباره رو هیسرما یسر اصل مطلب...من اونقدر یبر ستینم مهندس بهتر نخا_

 .کنم

به سرعت برق رو زد و  لوفری. نهیقسمت قض نیموضوع خوشم اومده بود مهمتر نیتکون دادم. حاال از ا یسر

  .ارمان رو پشت سرم روشن کرد دیاسال

 نیاز  بهتر شیحیو تفر یتجار یساخته شده. مسکون ی. هربخش ارمان تا قسمتدینیب یطور که م نیهم_

خودش وارد عمل  یاگر به سرانجام برسه و شهردار دیدون یبرخور داره...خودتون خوب م یو طراح تیموقع

  !ست! سود ارمان صد درصده گهیبشه چقدر به ضرر پروژها د

 :مه گفتمها چرخوندم و در ادا یرو به طرف کاکتوس نگاهم

که سودش رو ماه به ماه  یدست نخورده ا هی. سرمادهیپروژه کاکتوس هنوز به مرحله ساخت و مجوز نرس _

سود ارمان چند  دیدون ی. خودتون هم مشهیم دهیراغب مزا یشهردار ی...با اعالم ورشکستگدیکن یم افتیدر

کاکتوس ضرر  پروژهرو برنده بشه  دهیبشه و مزا دایشما پ ریغ یگذار هیبرابر کاکتوس! اگر سرما

  .که راحت ازش گذشت ستین یزیچ یحیو تفر یمسکون ی...مجتمع تجارنهیمبیم

بهش زدم. لب  یخورد. لبخند یدراومد. توجاش علنا تکون محکم یچشم هاش به حالت کاسه ا مهرزاد

 یم یهرزاد که سعم انیتوجه به مخالفت ع ینشون بده. ب یدونست چه واکنش یهاش چفت شده بود و نم

  .جمع مشتاق تر گوش سپردند رمیدارش حرفم رو پس بگ ضیکرد با خانم مهندس غ

  ؟یگذارا ارمان نداد هیسرما هیبه بق شنهادویپ نیچرا ا_

رو نبازند.  شونیزندگ ونیلیچند م یکه برا یی. کسامیگذارا تازه نفس و دست به نقد دار هیبه سرما ازیما ن_

 یا ندهیچه ا ستیمعلوم ن شیارمان گذاشت و با ورشکستگ یش رو پا هیمثل پدر خودم که تمام سرما یکی

فرصت  نیگذرا در ا هیسرما کردنگذشته جمع  نی! از امییازشون دوباره پول بخوا میتون یدر انتظارشه! نم

سهم سهام و سابقه  ی! انتخاب شما ده نفر فقط ازروستندین یهاشون اصال بوم یلیسخت بود. خ یلیکم خ

    .بود تتونیفعال

  شه؟یم یقبول نکرد؟ کاکتوس چ یاگر شهردار_
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 .شهیخوره و ارمان رها م یم دیهست. کاکتوس کل یراه حل دوم شهیهم_

مهندسا  فیتکل  ؟یپس پوال ما چ_ ؟یاستارتوش بزن یخوایم یبا چه پول میدیخر نویبه فرض ما زم _

 ؟یبد یشوهرتو فرار یخوایم _ناموس.... یب یقیمن پول مهمتره از توف یبرا_شه؟یم یچ یفرار

من بود  یانگشت اتهامشون رو نباریا نکهیداد. از ا یم ینظر کی یشده بود و هرک جادیهمهمه ا دوباره

  کردن یم ضشیمستف کیکه هربار با الفاظ رک یاز طوفان دنیعذاب اور بود شن شتریناراحت کننده بود اما ب

 :گفتم یطاقت با صدا بلند یب

 !دارم یشرط کیاما  رمیگ یپروژه رو برعهده م تی...من تمام مسئولونیاقا_

**** 

کرد. برعکس چند  یرو حل م هیخندون از اتاق خارج شدن پنجاه درصد قض یو لب تیکه با رضا نیهم

رفتند. مهرزاد  یم لوفرین شیپ یهماهنگ یکردند و برا یم یخداحافظ یساعت قبل اول با من و بعد با حجت

 نانیکه مهندس ها دوره ش کردند تا اطم ییشد تاجا دایتو چهره ش هو یاسودگ یهم کم کم احساس

گذارهاش  هیجز موافقت نداره چون سرما یچاره ا دیباالخره فهم میتسل ایشد  یبهشون بده. راض یشتریب

 ییگفتم...تاجا یب اتصال رو زدم و الو پرانرژبدون خوندن مخاط بمیلرزش ج نیبا اول نباریپشت من بودند!  ا

 !یو ناراحت یبا ازاردگ یجمله ا ناز صدا شادم شد گفت دشیسکوت کرد. شک و ترد یا هید ثاننکه چ

 !ی...!ظاهرا خوشحالم هستیدیجواب نم زنمیزنگ م ی...!هرچیریخبر م یصبح ب_

 ریو رفت و امد ها ادم ها ز ابونیو به خ ستادمیکه مقابلش ا ینیسمت تنها پنجره اتاق قدم برداشتم. درح به

 :شدم گفتم رهیپام خ

 !...قرار نبود بمونم زدم شبیحرفامو د_

 ...افتاد نمونیکه ب یکردم با اتفاق یفکر م _

 !مینبود من و تو چندماهه ازدواج کرد یعیطب ریاتفاق غ_
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. نفس هاش هنوز  مله ام رو تموم کنمفشار دندون هام له شد تا ج ریهام از حرارت سرخ شدن...لبم ز گونه

گفت که ماه هاست  چشم  یم یاز دلدار یگفت؛ وقت یاز دوست داشتنم م ی. هنوز تو گوشم بود وقت  بلند بود

صبحش کابوس   نبود. اینبود...رو الی. خ  عاشقانه بود یچند ساعت زیرو داشته. همه چ شیبسته عذاب همراه

از خودش گفت... از  یخوب بود وقت زیشدم. همه چ ندهیا یسته ش راهچشم ها ب یرو یبود که با بوسه ا

لکه دار نکنه که زمان رفتنش  یخبر یوقت دامنم رو تو ب چیکه به پدرم به خودش داده بود که ه یقول

 یکرد و خدا م یم هیرفته بودم و اون بود که گال یخبر یب وجسمم رو همراه روحم نابود کنه! اما حاال من ت

  .مردمینبود...م یدونست اگر حافظه م برگشتن

 ...یشد یفقط واسه عذابم راض دمیچقدر من احمق بودم که نفهم_

 یمتولد نشده که صدا قلبش رو برا یزن ایکجا دن چیدر ه یکتاب عاشقانه ا چیدر ه یخیکتاب تار چیه تو

 ارشیا قلبم کوبنده در اختبا تمام وجود صد شبی. د که عاشقانه دوستش داره خاموش نگه داره یکس

...بدون ظارعشق بچگانه....بدون انت یپاک هیناب بود ....شب م؛یشد رشیکه درگ یبود...احساسات

 .یابنبات چوب هیشب نیریحسرت...ش

 ...من کار دارم طوفان_ 

 ! خط رو خط شده نکهیکردم از ا یشک م دیولووم داد. با رییصد و هشتاد درجه تغ صداش

بلند پرواز  شهیبه کارت...تو هم یبچسب یو االن دو دست یبه فکر خودت باش یبخوا دمیبهت حق م_

  !یازاد یدیرس یخواست یم که م یزی...به چیبود

 !من قانون و قاعده خودمو دارم طوفان مثل تو_

 .دیچیکه به تمسخر زد تو خش خش تلفن پ یبلند پوزخند

 خورهیبه تورت م ادیمهران ز نیبه بعد ع نیاز ا  م تو بزنهبه مهرزاد گفتم تمام سهم من از شرکتو به نا_
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 نیشد ا یوقت زبونش دست خودش نبود و ادم نم چی. هومدیکه به طرفم م دمیگوشه چشم مهرزاد رو د از

تونم عطرت رو فراموش کنم  ینه من م گهیزمزمه ها عاشقانه ش گفته بود حاال د نیب شبیمرد. خودش د

 .یاریطوفان تاب ب یرو ب یزندگ یتونینه تو م

  ره؟یگیطوفان... دلبر خوبه؟ بهانه م_

 .حرف عوض کرد دیداد با یاز دست م اریزد و اخت یاخر م میکه به س یبودم مواقع دهیکرد... فهم سکوت

  .مواظبش باش_

 !یخوشبخت بش یبعد از من بتون دوارمیاز تو مواظبشم ام شتریمن ب_

 .ا خوشبختم...من از فرد شمیطوفان م شمیم_

قطع کردم که  یقیرو با لبخنده عم ی. گوشییباالتر از رها یخوشبخت یکه فردا روز پروازشون بود و چ البته

  .  بود دهیشک جمله اخر رو شن ی. بومدیمذاق مهرزاد خوش نبه 

 برن؟ یبزار یخوایم ؟یکن کاریچ یخوا یمعلوم هست م_

_... 

بابد بگم اون به  یتا از رفتن منصرفش کن یطوفانو تو عمل انجام شده قرار بد یتونیم یکنیاگر فکر م_

 .رهیرفته مطمئن باش تا اخرشم م رویمس نیخاطر دلبر ا

 :رو به چهره طلبکارش گفتم فمیرفتم و با برداشتن ک زیسمت م به

دوستات  یدارتو کالهبر یلوت بدم چه نقش نایبه ا خوامی...نممهرزاد یبهتره بازم دهنتو بسته نگه دار_

 .مونهیم نجایا چمدونم!یداشت

سهام  ستیل ریهنوز درگ لوفریدست تکون دادم و به سمت در قدم برداشتم. ن یکالم محض خداحافظ یب

کارمون رو  مهیو مکالمه ن رمی. به سمت پله ها رفتم چندبار وسوسه شدم شماره طوفان رو بگ    دارها موافق بود

 .زنگ نزد گهید هانگار اون هم قانع شده بود ک  دمیست پس کشد یخاتمه بدم؛ اما با تلنگر
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*** 

امارش رو  یداد. از صبح چندبار یکه قد بلند تر نشونش م یبا کفش ها ده سانت دمشید یدرب ورو یجلو

دادن کارهاش اومده بود. پشت سرش قدم هام رو تند  لیتحو یدونستم فقط برا یگرفته بودم. م لوفریاز ن

اشناست!  نقدریا چرا نیماش نیرفت. الزم نبود به ذهنم رجوع کنم ا یکردم. به سمت سمند پارک شده ا

هر  ایتوقع دزد   .کنارش نشسته بودم! شوکه شد امینتونستم خوددار باشم و تا به خودم ب نیبه خاطر هم دیشا

 !شدم یمحسوب م شیکه دشمن خون یر دستش داشت اال منرو کنا یا گهیجانور د

 :کرده گفتم یو با پرتاب شدن ابروهام رو به باال، لحنم رو جد دمیچرخ مرخین به

 زیاون روزا  که به نظر همه چ ادیبه  ن؟ییخوا ی...نه؟ مهمون نمدینیش یمطمئنم هنوزم خونه هاخوب م_

 !خوب بود

 .بده تیرضا یاسون نیکردم به ا یا بستن کمربند حرکت کرد. فکر نمبه خاطره گفتنم زد و ب یکج لبخنده

دونستم  یشدم. خودم هم نم یفرستادم عصب یم هیرو به ر متشیکنارش بودم و عطر گرون ق نکهیاز ا حاال

احساسش  گهیکه د یکردم و نفرت یتحمل م یکم دینشستم. فقط با نشیکردم و تو ماش یغلط نیچرا چن

  .شد یاز حسابم کم نم یهتل نهیباشم هز نیداشتم و خوش ب ینگه م یکردم مخف ینم

گفتن داشت نه من...اما هر لحظه امکان باز شدن چراها ذهنم بود که مقابل  یبرا ینه اون حرف ریمس یط

 !نجایرو داشتم اال ا یی. توقع هرجا خونه توقف کرد

 :اختمون گفتبه س ریپوزخند خ کیکه با   بهت زدم کار خودش رو کرد نگاه

 نی...چنادینم ادتیکه  یشیم ریدرگ نقدریا  میدونست ی. ممیبرگشت نجایدوباره ا یبا طوفان عقد کرد یوفت_

 !م بوده ییجا

با تجسم  دهییهم سا ی. دندون رو تر از قبل زنده شد اهینگه دارم...س یکردم نتونستم نفرتم رو مخف هرکار

. از  شد ادهیخرخره هاش بهش چشم دوختم. دست هام از خشم مشت شده بود که لبخند زده پ دنیجو
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رو  دیزد و کل ررویگبود. دزد رید ریخ ینیعقب نش یشدم برا ادهیشدم. من هم پ یعصب شتریحماقت خودم ب

 .تو قفل در چرخوند. پشت سرش از پله ها باال رفتم

 !...خانم سیفرنگ_

خونه و بال بال زدن پروانه ها دلم بشم. انگار همه  نیتونم انکار خاطرات خوش ا یرو هم فشردم. نم چشم

 نیشب بود در ا فتی. حتما شدمیصدا شوکه شده. به سمت صداش چرخ نیا یحت  خوب یلی...خ  خوب بود زیچ

انداخت و با  نییسر پا ینسالم کردم که بدون چشم توچشم شد یعی. با لبخنده وس موقع از روز خونه بود

چرخوند رو  یرو م دیکه کل ینیزد و درح یپوزخنده صدادار نایتر جواب داد و از کنارم گذشت. ت نیلحن سنگ

 :داشت متاسف گفت یگیمرام همسا روزیکه تا د یبه چهره هاج و واجم به مرد

 !یمضررات متاهل_

 یلباس هاش رو طبق عادتش رو نایباز گذاشت تا داخل بشم. صدا بلند همتا زودتر از خودش اومد. ت درو

 . درو که پشت سرم بستم صدا همتا بلند تر شد  مبل پرت کرد و به سمت اشپزخونه رفت.

 ...یاومد نایت_

_... 

 . ...فقط جدا کردن لباسا شبت با خودت چمدونتو جمع کردم_

 یکه رد نگاهم رو م ینیاومد و درح رونیاز اشپزخونه ب نای. ت شده کنار هال خورد فیبه چمدون ها رد چشمم

 :گرفت گفت

 .میهمتا مهمون دار_

دست  زیرو او فمیک   چارچوب اتاقش قرار گرفت. خشکش زده بود نیبود که به سرعت ب دهیهمتا بو کش انگار

 :. لب هام رو با زبون تر کردم و گفتمزدینم یکس حرف چیبودم. ه ستادهیوسط هال ا فیهام کردم و بالتکل

 .گردم خونه م یفان گورشو گم کنه مهمونتونم. بعدا برمطو یفقط تا وقت_
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 ؟یینجایا دونهیطوفان م_

 .یکشینه احتماال تو  زحمتشو م_

 .جلو برداشت یطاقت دست به کمر قدم یب نایت

 ه؟یت چ کهیت_

 .شده توپ پرش رو به طرفم پرتاپ کرد شتریابروهاش ب چیپ نایگفت. اما ت یینایاروم باش ت همتا

 ؟یریمارو بگ قهی یگرفت حاال اومد ویکه واسش ساخته بود یگوه یشوهرت انتقام زندگ_

در اون لحظه هدف طوفان مهم نبود با حال و  قتیگرفته بود خنده م گرفته بود. درحق شیدست پ نکهیا از

ن من خورد یاز باز یکردم که چه منعفت یدوتا ادم به اصطالح دوست فکر م نیخونه فقط به ا نیا یهوا

  .به تمسخر گرد شد اریاخت یبردند. چشم هام ب یم

 ؟یفهمی! دوست! منیشماها دوستم بود_

 .بردمیبود انگشتم رو تو قلبش فرو م کمیو اگر نزد  همتا اشاره کردم روبه

 !گفتم یبهت م زمویواسه من که همه چ ؟یفهمیم ؟یزدیتو واسه دوستت نقاب م_

 :جلو برداشته گفتم نایبه سمت ت یاز دستم افتاد و قدم فیک

 د؟یکردم چطور دلتون اومد کف دست دشمنم بزار یکه مصرف م ییقرصا نیدونست یمنو م تیوضع_

 .بود ژنیبه اکس ازی. نفس نفس زدم. ناما تینا مات نگاهم میکرد سرخ شد دهیهمتا لب گز

شماها رو خواهر خودم من   ومد؟یبعد رفتن طوفان سرم م ییچه بال دیدون یم ؟یچ ومدینم ادمی یزیاگر چ_

 .دونستم اندازه فربد دوستتون داشتم یم

شناختند تا بخوام  یشدم. خودشون بهتر من رو م رهیبه چهره هاشون خ یا هیثان یشد و برا لیتحل صدام

  .تکون دادم یشباهت به پوزخند نبود زدم و متاسف سر یکه ب یباز کنم. تک خنده عصب هیلب به گال
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  .و به طرفم پاتند کرد دهیبعضش ترک همتا

 ...منه ری...همش تقصمیمجبور شد_

محکم از بازوش گرفت و با تکون تکون دادنش در  نایاز ابنکه دستش بهم بخوره و به اغوش بکشم ت قبل

 :برابر من با چشم ها گرد شده گفت

ره بهش داد تا دختر دا هیرو که  یزیچ نیبا ارزش تر ؟یفهمیرو  دوست داره...م  یکله خراب مرتض نیا_

 نهیکار کرد فقط به خاطر ک یبشن....اما اون اشغال چ یتا فقط رسم دیعاشقش کنه با هر سازش رقص

 .میبد حیکرد که رفتنو به موندن ترج یگذشته دوستش کار

  .شد شتریب نایت غیکرد. ج یبر رها شدن نم یزد اما سع ی. همتا زار مدیمحکم به کتف همتا کوب 

 .نیهوستون کرد یهردوتون منو قربان یبهش بگو بگو توام مثل خودش _

 .من رو گرفت قهی نباریطرفم برگشت و ا به

 یخواست یبه هرچ س؟یفرنگ هیکشوند. طلبکار چ نجایما رو به ا تیگوه یاون زندگو چرا...تو  یبگ یاومد_

 .یدیرس

م رو گرفته بود و با تمام قدرت  قهیون سفت بشه اما ا شتریب نمونیب یخواستم فاصله   یدستش زدم م یرو

 .نگه داشت

 ...م نه خواهرتمخود یمن مقصر زندگ_

همتا بود  ونیم نیفقط ا میزدیبزنه رو دستش زدم و ازش جدا شدم. هردو نفس نفس م یحرف نکهیاز ا قبل

 .کرد یم یش عصاب رو خط خط هیکه صدا گر

 یکنیگورتو گم نم که یینه همتا...تو یچنبره زده توئ میکه تو زندگ یاون_

 .دیخند یبا صدا بلند و عصب دیخند
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چقدر  میاگر کمکش نکن میکرد یکه فکر م ییزد تا جا یشوهرت روزا اول با انزجار ازت حرف م چاره،یب_

 هنوزم عاشقته. میکرد یکدوم فکرشو نم چی. همیدر حقش ظلم کرد

ها رو  نی. همه ادمی. صدا ناله م رو از درون شندمیاز سرکش رو میمبل خودم رو پرت کردم و روسر یرو

 .نبود که شوکه بشم یتازه ا زیها چ نی. همه ادونستمیم

 اینامرد  یبزارم با اون مرتض تونمیکنارخواهرم باشم.... نم خوامیجز قبول کردنش نداشتم...من م یچاره ا_

 یداشته باشم اخرش چ نویتونم هر شب هرصبح وحشت ا ی...نم؟یفهمیاز کشور خارج بشه...م وونهیطوفان د

 شهیم

  .دمیپام زانو زد. اه کش جلو

. یامروز همه رو جمع کرد دمی...فهممینکن بزار بر تی...ازمون شکایدیفهم زویحاال که همه چ سیفرنگ_

طوفانم بهتره...اگر فرار نکنه تا چند سال حکمش  یندارن برا ییجا چیممکلت ه نیمثل ما تو ا ییدخترا

   بیچاره میشم.نرم  بدون اینکه بدونم پام تو ارمان گیره.منم . زندانِ

 یالتماس سیپام گذاشت و فرنگ یدرکنارش سر رو همتاد. ند شد و چنگی که به پام زگریه اش بلصدای 

 .گفت

 .کردم ی..منم مثل تو بچگسیببخش منو فرنگ _

کردند تا  ینکردم. انگار ادم ها اطرافم گناه م دایکه به گذشته م وصلش نکنند پ یمشابه ا زیچ چیااالن ه تا

بار  نیسرپوش گناه هاش بود. اول یگریبود گناه د نیهم زادیادم تیخاص دیمن رو پررنگ کنند. شاگذشته 

 دیحرف دلم نشد. با ینیو غمگ ستهخواست تمام قد از گذشته م دفاع کنم اما جز لبخنده خ یبود که دلم م

که قدرت زخم زبونشون قدرت حافظه  ییهستند ادم ها شهیحافظه خودم پاک بشه اما هم دیم بمونه شا ادی

نقطه کور  شهیبدم. ادم ها هم رییرو با روزگارم تغ یتونم کس یوقت نم چیو ه کنهیم ادیشون رو ز

 .نندیب یتفکراتشون رو م

 ...س،یبهم نگفته بود فرنگ یوقته کس یلیخ_
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 یران به طرف اتاقم مطور که تلوتلو خو نیشدند. بلند شدم و هم رهیبه هم خ یجاخوردند و لحظه ا هردو

 :رفتم گفتم

 .رمیسرو صدا م یفردا ب_

 .به سمتشون ادامه دادم دهیدرگاه چرخ نیزدم. ب یپوزخند

 .کنمینم تیوقت ازتون شکا چیمن ه_

 :هم به روشون لبخند زدم و رو به همتا گفتم. من دمیکه تو چشم هاشون نشست رو د یخوش برق

   .خوادت یم م گهیکهکشان د هی ای نجایشد...اگر بخوادت ا نیبمون...من نموندم که ا یکه کرد یکار پا _
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 ...لبراند 

 

زیر لب هر چرت و پرتی بود زمزمه می کردم تا صدا غرغر ها و پنچر شده از محیط پنجره گذاشته سرروی 

ه خودم هم که حوصل شد خواهرانه شون رو نشنوم. انگار این لحظه ها اخر بیشتر سخت و طاقت فرسا می

این وسط صدا زنگ دار میش سر صبح.  و گب وهوای گرآنداشتم. تینا از ساعت پرواز می غرید و همتا از 

تینا که از اول مسیر  .می کرد  گُم گُم گاهی و اه و نالهگاهی خواننده رو کم داشتم که برای خودش 

با لحنی  .ایینه نگاهش رو بهم دوخت  زصدا ضبط رو قطع کرد و ابود  ملعمل هاواسش به من و عکس اح

 کت کنم گفت: که می خواست وادارم کنه تا تو بحثشون شر

 !بیشتر خودتو اذیت میکنینیازی نبود با ما بیای..._ 

اذیت و حالت تهوع می گیرم. همتا چقدر از اینکه در کنارشون هستم  ار بودم تا لحظه اخر متوجه نشندامیدو

 به طرفم چرخید و با ارامش و شادی که تضاد زیادی با غم دیشبش داشت گفت:

  فرنگیس. نگرانمون میکنهاین سکوتت بیشتر _

 ...بی خود نگرانی_

 اهرم روری و بی حسی که این مدت گریبانگیرش شده بودم ظخداروشکر لحنم گویا احواالت دلم نبود. سِ

صاف نداره  که وانمود می کرد هیچ دلخوری از لحنم لبخنده کجی باهمتا داد.  اروم و خونسرد نشون می

تینا که با خنده مضحکانه و صمیمیتی که از دیشب دچارش شده بود دنباله  ...!اما سکوتشسرجاش نشست. 

 .حرف رو گرفت

 واست عکس و فیلم می گیرم. نمیزارم دلتنگش بشی. روز از دلبر هر_
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چطور بود.  رعبانگیزحتی تصور کردن دلبر یا....درکنار یکی مثل تینا  ؛چیدیلناکی تو ستون فقراتم پورعشه ه

 دیبه سقف دهنم چسباز خشکی زبونم عاجز از جواب این یکی   می تونستم به همین اسونی راهیشون کنم؟

 عکس العمل و نقطه ضعفه ام لبخندی زد و نگاهش رو به مسیر داد. ظاهرا تینا موفق به 

 می تونی اونجا باشی. نیجا پیدا ک زمانی کهکلید خونه رو سپردم به بهروز تا _

 .تم همین طورکزده...سهام شر مطوفان خونه رو به نامنیازی نیست. _

 که تینا لحظه ای شوکه شده لبخندش ماسید.  به هدف زده بودمید اینبار رس یبه نظر م

 که باهت کرد چیزی نیست.اون خونه و سهامم در برابر کاری خب به هرحال نمیتونه تا چندسال برگرده..._

   جمله اخر رو زمزمه وار و با ابروها درهم شده گفت. 

 تو اگر میتونی بیا دیدنمون...._

  ؟ببینم اهرتخوبیام شوهرمو با _

لبخند تمسخر امیزی رو لب هام بود که تینا با اهی از این  وکج  هنوز دهنمپشیمون شده لبی گزید. همتا 

 خونسردی گفت:

 نبودی.ه بی خودی بود...تو ادم دلبستن از اول نقش ت باهش کنار اومدی...حتو خیلی را_

                                                     ***** 

اخرین چمدون رو روی  ن چمدون ها همه چیز خیلی زود گذشت.با پیدا کردن جا پارک مناسب و پایین اورد

طرفم برداشت و سوییچ رو به  با اشاره همتا قدمی به سمتم رو بست.گذاشت و درب صندوق عقب چرخ بار 

 حواسم به مسافرها در حال رفت امد بود دست به سینه به درب ماشین تکیه زده بودم و . منی کهگرفت

تایید کار خواهرش به لبخندی به نشونه و  ایستاد همتا پشت سرشچرخوندم.  ونمتعجب نگاهم رو به سمتش

 صادق و بار روی لب هاش برای اولین هلبخندتینا  و به سمتشون مایل شدم.کنارم افتاد دست هام  روم زد.

 دوستانه بود. سوییچ رو تکون داد و گفت:
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تنها چیزی که  ولی تباهی که در حقت کردیم نشهشاید جبران اش به تو.... هدیه من و همتا ...بگیریش_

    داریم.

با ماشین  تو چهره م مشهود شد.هیچ چیز موندگار نیست رد خوشحالی و شادی  مستدون یکه م نیبا ا یحت

رفت. دستم رو بلند کردم و با تشکر کوتاهی ازش گرفتم که با کشیده شدن  کارهام خیلی زودتر پیش می

 با بغض گفت: فشردم و تو گوشم شتو اغوش یکباره م

 ری که باهش کردیم نمی گذشت. هرکس دیگه ای بود از کاتو چیزی نیست.  برابر بخشش این در_

و برای لحظه ای سعی  شدهام می فرستم رو نمیبینه. نفسم تنگ رهام میکنه و بلعیدن هوایی که به ریه 

همتا سریع جایگزینش  ثانیه ای قلبم احساس ندامت کرد. .رای این به هم ریختگی داشته باشمحرفی ب کردم

  تر بغلم کرد.محکم ک کردن چند قطره اشک روی گونه هاش و با پا شد

 نمیزاریم اب تو دل دلبر تکون بخوره. بهت قول میدیم._

فقط منتظر بودم این کلیشه ها تکراری  ایستاده بودم نداشت؛ یچ اهمیتی برای منی که مثل مجسمههقولش 

 در چهره م گفتم: یمیمیک نشان ودم رو عقب کشیدم و با کوچکترینتموم بشه. خ

   .سفر خوبی داشته باشید_

تعداد  ..بود. طوفان پریشون ظاهر که نگاهش به جستجو اطراف بود. اینبار همه چیز با تصوراتم هماهنگ

 بخشی از یا....همه چیز سرگرم تکه شکالت رو چمدون ها نشسته بود ری کهدلب ...هچمدون ها بسته شد

نداخت. جا ا ندرفت تشون میقدم ها کندم من رو از تینا و همتایی که شتاب زده به سم چیدمان ذهنم بود.

قامتی راست با شونه ها صاف و  .بی حوصله طوفان به خودش رسیده بود ژولیده و ظاهر مرتضی برعکس

کنارش ایستاده بود و نگاه خندونش رو به دخترا داد. تینا و همتا مقابلش با چرخ بار ایستادند و با دست 

کوتاهی به هردو صدا خنده هرسه نفرشون بلند شد. طوفان گویی از این خوش و بش ها دوستانه کالفه بود 

دست میزد و سعی بر توجه دخترا  ه هاخندصدا که با اخم عمیقی روش رو به سمت مخالف چرخوند. دلبر به 

بینشون پاک و غریب افتاده بود. نفهمیدم از دیدن دلبر قدم هام  م کهداشت. دلم ضعف شد برای دلبرک

 ا لرزشی که تو جیبم احساس کردم.ته شد یمحکم تر برداش
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سالم نسبتا رسایی ایستاده پشت سر دخترها کردم که با سکوت هرسه روبرو شد و باز شدن گره ابرو ها 

همتا و تینا گویی من رو با دیدن یار فراموش کرده بودند که سریع به صدام  !بهت زدگی چهره شطوفان و 

مرتضی این وسط زودتر  دند و نیش بستند و حالت غمگین پنج دقیقه پیش رو گرفتند.واکنش نشون دا

 گفت: و مخاطبش طوفان لحن تحقیر کننده خیره به تخم چشم هام با . دادواکنش نشون 

 وا دادی؟این اینجا چیکار میکنه؟ _

 و با گرفتن بازوش اهسته گفت: ایستادکنار مرتضی  ههمتا لب گزید

 اومد. ما با_

    .ابرویی باال انداختم 

 زشت بود بدون خداحافظی برین! م...بدرقتون کنم.اومد_ 

از خشم . مرتضی کرددم خفه ش  زبده که طوفان با بس کن مرتضی خفه ای ا یجواب کرد تامرتضی لب باز 

ساده ای به روش لبخند  روزمزمه میکنه.  ششد و زیر لب چیزی شبیه ه*رز* یا مشابه ا سرخچشم هاش 

 توپید.و رو به طوفان  اوردبا لحن کوبنده ای دست باال   دم.ه نیشش رو فقط خودم درک می کرک زدم

 فقط بیست دقیقه...._

رو تنها گذاشتند فهمیدم  سه نفرمونجمع  ند واما وقتی رفت یزیاد زمان دقیقه هم بیست کردم میفکر 

نمیشه از خیلی چیزها بی تفاوت گذشت. مثل نگاه دلتنگش و مامان از ته دلی که دلبر گفت و دست ها 

تنها  ریخت. بی اختیار مبه قدری که اشک به طرفم بلند شد. نگاهمون دلتنگی تو اوج رفع که لوییوکوچ

 حرارتی که از چشم هاش با و  شدهم داشتیم جلو چشم هام پررنگ  خوشی که لحظه اخردرکنار هخاطر

تا بلندش کنم و من تسلیم شده از طوفان  یدبکو هم میرو به  شدلبر لجوجانه دست ها تم گرم شدم.گرف

و نفس عمیق و  دلبردست هاش رو روی صورت خیسم گذاشت. کشیدماغوش  و دلبرکم رو به گرفتمچشم 

. شدصدا قهقهه ش بلند  شتا جایی که زیر نگاه خیره پدر بوسیدمشدلم ضعف شده . کشیداز ته دلی 

 زردش از بی خوابی چند ساعتش میو چهره  . ریش بلندبودو ناراحتش از روم کندنی ننگاه غمگین  طوفان
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نتونستم نیش نزنم و عبور کنم از لحظه ای که مسلما باید تو ذهنم میون خنده ها بلند و بوسه ها دلبر گفت. 

 ثبت می کردم. 

  ی خوبی داشته باشی.زندگکن سعی  ت...بیار این سفر سر عقلوارم دیام _

 !فکر کردم اومدی پشیمونم کنی_

 دماشک هام با شدت بیشتری در حینی که لبخند میز ...کردمض صداش لعنت غخودم رو بابت گرفتگی و ب

 میریزه. روی گونه هام فرو

 بری!  حافظیخداقاعدتا نباید اینجا بودم ولی حیف بود بدون  _

دلبر از اینکه بخواد ازم جداش کنه با قهر به گردنم اویز شد اما  کرد.هم نزدیک خودش رو با چند قدم ب

 و مغناطیس چشم هاش تماسی که تو صداش موج میزدلو با اطوفان بی حواس به دلبر به طرفم خم شد 

 گفت:

 میتونم همین االن بی خیال همه چیز بشم فقط کافی تو بخوای _

 تکرارها بی زار بودم. از  سری کوتاه تکون دادم.

 طوفان هخور و انتقام شروع بشه به درد من نمیغ زندگی که با درو_

 اما اگر بمونم میشه از این شهر بریم. هیچ وقت نمیتونم برگردم ؛اگر برم دیگه رفتم_

 خودمو میرم. هدیگه فرقی نمیکنه من را_

انفجار بود. ناامیدی تو نگاهش در حال  ش گرفتاین حجمی که از غم صدا و خواهش نگاه ه ام ازقفسه سین

چونه ش رو  کشید.مون رو به اغوش وو هرد بردوقتی با اهی از جوابم دست هاش رو پشت کمرم  دموج میز

 و بغض دار گفت: گذاشتروی سرم 

  ؟بدت میاد نه...هنوز از من _

  . همه روزهایی که پشت سر گذاشتیم تو ذهنم جاش رو به زمزمه ها عاشقانه اش میده .رو خفه میکنم مفریاد
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 .؟صدا نفس هاش تو گوشم پچید و نه ای لب زد

 دوستم داشتی؟ شدیوقتی دلداراصال _

انه وار که قلبم دیواشت اال دوست داشتنی ی هرچی گذپا رو دلبر گفت: بابا؟! سکوت کردم و سکوتم 

 داد. . دستش هاش رو محکم تر کرد و با اهی ادامهبود خواهانش

 ....هیچ وقت نمی تونم فراموشت کنم.ماما من هنوز عاشقت_

وبنده ش گوش سپرده بود که دلبرهم انگار به ریتم ک . صدا کوبش قلبش رو می شنیدم.کمی سکوت کرد

 این بین دست دور گردن من و گوش روی سینه پدرش گذاشته بود.

  کارا طالقتو پدرت انجام میده. همه چیزو میدونه. بهش سخت نگیر. من مجبورش کردم تا رضایت بده. _

 کردم.  ش خفهاروم اشک می ریختم و هق هقم رو تو سینه بی نفس 

 می خوای چیزی بگی؟ن_

ه لرزون کوتاه سر تکون دادم. پلک ها خیسش بلند کردم و با چونسر یکم دیگه ادامه می داد کم می اوردم. 

 وبازو بسته کرد و با بوسه ای که همیشه عادتش بود روی پیشونیم می کاشت ازم فاصله گرفت. دلبر مرو ارو

این دلتنگی و فاصله ای که از امروز حد و اندازه ای  .غضم بشمبا جیغ جیغ ازم جدا کرد. نمی تونستم حریف ب

نداشت برای من سنگین بود. مرتضی و همتا و تینا با چهرها غم باد گرفته نزدیکمون شدند. مرتضی دیگه از 

ضی و . مرتو حاال با ترحم و دلسوزی نگاهمون می کرد. گوشیم تو جیب لرزید بود موضعش کوتاه اومده

و طوفان هم بدون اینکه نگاهم تحویل چمدون ها حرکت کردند  قصد تینا با خداحافظی کوتاهی به همتا و

 کنه با جمله کوتاهی چرخید و گفت:

 دیدار به قیامت._

 اقا توفیقی._

 نگاهشطوفان  .به سمت صدا برگشتندو  ندیستادهر چهار نفر ا .نشوند ییبه قدری دور نشده بودند که صدا

مانتوم بیرون  دستمالی از تو جیب رخید. شتر به چند نفری بدم چسوالی به منی که عقب تر ایستادم تا جا بی



 
 

 
 

بهاره گندمی( )بهارگل        دلبران  

ن                             ا ر ب ل د  
 

Page 7 

چهره ها هاج و دورشون کرده بودند. سر بلند کردم همین که  م روپاک کردم.چشم هااوردم و اهسته 

راحت می تونستد نقابی که به چهره داشتم و خیلی  واجشون بین من و ادم ها اطرافشون در چرخش بود.

اه تک تکشون چشم دوختم نگتو  اشکی که جاش رو به سردی و نفرت نگاهم داده بود درک کنند. شجوش

از سرمایه گذارها ارمان و رو به امجد و دوسه نفری ه تو جیب گذاشتم رو تا زدتا من رو به یاد بیارند. دستمال 

 گفتم:

  دیرکردین اقایون..._

و عقب زد و اجازه ای از سمت من کتش رامجد با   ناباورانه ای از بین لب های یکیشون شنیده شد.ه ن

 هایی که اورده بود به تمسخر گفت: قلچماق همراه 

 نخواستیم وداع اخرو تلخ کنیم _

و حالت  گنگ تر می شد هر لحظه نگاهشونبه جمع اضافه شد. وظیفه سرباز  دو درهمین حین مهرزاد همراه

که قصد گول زدن بچه ای رو داشت  طوری مهرزاد دست هاش رو باال اورد ومحکم تر. چهره من سرد و 

 گفت:

 بهتره همکاری کنید بچه ها...._

دلبر به جیغ به ناگاه از این واکنش  .ه سرعت ادم ها امجد دوره ش کردندمرتضی قدمی عقب برداشت که ب

مهرزاد پا پیش گذاشت تا بغلش کنه اما چنگ و جیغی که تینا به یقه تیشرتش انداخت قدم هاش  انداخت.

سست شد. همتا و مرتضی هم بدتر از اون با سرو صدا قصد درگیر شدند با افراد امجد و سربازها داشتند این 

 چشمکی رو به من گرفته گفت:امجد دلبر رو از بغل طوفانی که خشکش زده بود بیرون اورد و با بین 

 ...مهندسخانم ن گریه میکنه دخترتو_

 این بین طوفان بود که صدا نعره ش و دستی که چنگ قلبش شد همه رو به سکوت وا دار کرد.

  دلدار...._
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                                                **** 

نگهبان درب اهنی رو باز کرد و یکی یکی ماشین ها پشت سرم با تک بوقی وارد شدن. بی معطلی بعد 

. !درهای اهنی بسته شد. یک ربع زمان ارزش داخل شدن رو نداشت اخرین ماشین با اشاره ای به نگهبان

تینارو که زیادی رنگش تو چشم بود رو مقابل پل پارک کردم تا هرچه زودتر کارهام رو راست و  206ماشین 

  صداسابی خسته و بی حوصله ش کرده بود. بی ریست کنم. به سمت دلبر چرخیدم. مسافت یک ساعته ح

ه ش بود. با چشم ها خمار لبخنده نیمه جونی بهم زد. موهاش رو کوتاه کرده بودم و مشغول مک زدن شیش

چتری های کوتاهش صورتش رو تپل و خواستنی تر کرده بود به خصوص با پیراهن صورتی پف داری که 

با چک تا  کردم. نگاهم رو معطوف ایینه روبروم !محض ضیافت پیش رومون و اب کردن دل خریده بودمش

. خط چشم سیاهم رو بیشتر دور  یامبسرذوق بود میکاپم و نورافکنی که درون چشم هام روشن شده کردن 

. این ارایش و لبخندی که یک لحظه ام شدقرمز رنگی که دوبار روی لب هام تجدید  و رژ کشیدمچشم هام 

بود و تمام حرکت . دلبر با کنجکاوی خیره م شده !تداعی  اولین ضیافتم بود دش از روی لب هام جدا نمی

و با لحن بچگانه ای که می دونست مختص  زدمهام رو زیر نظر داشت. چشمکی از درون ایینه بهش 

 گفتم: خودشِ

 بریم مامانی پیش بابا!_

 گفت.  "بابایی" ه؛سرحال ترش میکنه که چشم هاش گرده شد "بابا"شنیدن 

 اره مامانی بابا..._

کالسکه ش رو پایین میارم. عجله ای که تو سرهم بندی کالسکه و باز زدن کلید صندوق عقب شدم پیاده 

این انگار شد.  یدباعث تعجب و بهت زدگی قلبی که می تپ بود نشون میدم و استرسی که ناشی از هیجان

درب  وقتی !اسایش و فکر راحتی که به سختی به دستش اورده بودم دلدار واقعی رو بیشتر رونمایی می کرد
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دست هاش رو بی همین که کاسکه ش رو دید  ه سمت درب طرف دلبر حرکت کردم.صندوق رو بستم ب

 بدونه!کالسکه سواری رو نامه چک و چونه به طرفم دراز میکنه. این مدت به قدری همراهم بوده که بر

 سر در می اورد! حتی سر زمین یا چند ساعت پیش صحبت با نماینده شهردار ؛از همه جلسات، گردهمایی ها 

. شیشه ش رو کردندی چشم پدرش رو روشن کرده بودیم. خانمانه روی صندلی کالسکه نزول اجالل حساب

نگاهم رو با لبخنده از ته دل و عمیقی که چین دامنش درب رو میبندم.  و با مرتب کردن  دادمبه دستش 

ش حتی تا دیروز تا چندماه پی میکنم. اسطبل در عیانی باغ یا همون این مدت مبتالش شده بودم معطوف سر

فکرش هم نمی کردم امروز جزو خاطره ساز ترین روزها زندگیم بشه . روزی که می تونستم به خودم ببالم و 

رهایی لذت بخش  ،از کابوس ها چندساله ام که تو خواب و بیداری خفته م می کردند رها بشم. بعد از اسیری

. از گوشه چشم رفتگ زخمش تو اسمون ها اوج میبود. حس پرنده شکار شده زخمی رو داشتم که با التیام 

م. دچرخون ی اومد. بی اراده به طرفش سرو مردی که به سمتمون م دیدمباز و بسته شدن درب ماشینی رو 

  !این ناحیه زیادی ماشین با سرنشین منتظر نداشت

هام مثل پالنی از وقتی نگاه کنجکاوم تو نگاه درمونده مرد نشست تمام خاطرات این سال ها مقابل چشم 

 عبور کرد.  لمفی

به دنیا اومدن فربد...تولدامون....دعواهامون...تعصب هایی که خرجمون می کرد. طلبکارهایی که به هردری "

میزد تا به خاطر خانواده ش رضایتشون رو بگیره.... و من اخرین تصویری که ازش داشتم روزنامه اول 

 "می خورد صبحی بود که بین دست ها قدرتمندش ورق

. یادم شدچشمم روی شقیقه ها سفیدش خشک  .دبا هرقدمش چیزی تو گلوم گره می خور ردمحس می ک

زیر نور خورشید برق میزد. چروک ها  نقره ایش نمیاد کی و کجا موهاش اینقدر سفید شده بود که تارها

کم غم و غصه ....ودیک خط انداخته بروی صورتش روزش  دیدم انگار این یازده سال هر صورتش رو می

. پراید نوک مدادی درب داغونش  تو این کوچه پت و پهن ویال نشین !نمی خورد. کم انتخابی هم نکرده بود

یری که با ریه ها پیرش درمی اومد. خرج و بخور نم! با همین وضع مسافرکشی می کرد. میزد...فقر چشمک 

پایین کشیده  خیره ش شده بودبر که با تعجب روی دل ؛ چشم هاشاب گرفتم ایستاد یوقتی مقابل چشم ها

اون موقع هم تو چشم هام نگاه نمی کرد و من دلیلش رو چیزی جز اخرین بار دم محضر دیده بودمش.  شد.
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روزی که عهد بسته بودم خوشبخت بشم  نه شرمندگی که درحقم کرده بود. ؛ناراضیتش برداشت نمی کردم

  تا غمش رو نبینم!

وش بگیرمش و بوسه ای روی شونه ها افتاده ش بزنم. باید ارومش می کردم که تو چرا دوست داشتم به اغ

. وقتی گوشه قلبت هنوز برای کسی می ؟باید شرمنده باشی وقتی دست ها پینه بسته ت اسیر جوونی ما شد..

 ؟که سال هاست غم دوریش کمرت رو خم کرده بود و به خاطر دخترت ازش گذشتی یدتپ

پارک کرد بود  باالتر ت قدیمی کنج خونه برد. به خاطر من تیپ زده بود. پرایدش رو چندمترک دست تو جیبِ

تا شناخته نشه. حتما ماشین ها شاسی بلند سهام دارها رو دیده بود. این باغ و این دم و دستگاه گواه چند 

ای ت. برای ثانیه طبقه فاصله و چند نسل حسرت بود. پاکتی رو از تو جیبش بیرون کشید و به سمتم گرف

 گفت: نگاه دزدیدش رو باال اورد و

 سهام دارا رو گرفتم.همه رضایت  _

دنیا بغض تو گلوم گیره کرده. کلمه ها راهشون رو  . سعی میکنم نفهمه قدِکردمدست های لرزونم رو بلند 

اه اسیریم ی؛ این فرو رفتگی گردن رو به یاد چندمگمیون حنجره م گم کردند. نمی خواستم این سرگشت

بزارم. فقط دوست داشتم نگاهم کنه...حکایت این روزگار رو درک نمی کردم چقدر بد بنده هاشون رو تنبیه 

 می کرد. پاکت رو ازش گرفتم. کمی اون پا و این پا کرد و با اهی گفت:

  چقدر واسش میبرند؟_

 !کاری که با من کرد جبران نمی شهبازم اونقدری که _

که ضعیف و سست  یدلم می خواست همه چیزرو خطی خطی کنم تا این بغضگالیه بود. حرف کنایه نبود...

نشونم می داد رو پنهون کنم. صورتش از ناراحتی جمع شد. میدونم نگران اون یکی پوست و گوشت دیگه 

ته دلم از توجه ش   دت یک تنه رضایت شاکی ها رو گرفته بود.چراش مهم نبود اماش هم هست که این م

 شد.گرم 

طوفان یتیم برادرم بود. خودم بزرگش کردم. فکر می کردم غیر ازاون کسی نمیتونه خوشبختت کنه که _

 مجبورت کردم با...
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خورد. هنوز هم فکر می کرد حس تنفرم نسبت به طوفان زنده ست که سخت از  واهی کشیده حرفش ر

 گذشته و خواسته دلش صحبت می کرد.

 نم که تصمیم غلطم شد یک عمر پیشمونی...ولی نتونستم بینتون انتخاب ک_

. با شه. قدمی جلو برداشتم حس می کردم نفسش هر لحظه قطع می. ش راه گرفتاشکی از گوشه چشم

ش رو ها همراهش بغض کرده بابایی گفتم. نگاهش رو باال کشید و کف دست ،گرفتن دست ها لرزونش

 روی صورتم گذاشت.

از موقعی که مادرت تو بیمارستان شناختش یبارم باهم حرف نزده...اما مارو ببخش باباجون مجبور شدیم..._

ما انتخابمون رو یازده پیش کرده بودیم اما فراموش کردیم اونی  اونم مثل من چاره ای جز سکوت نداشت.

 کرد بین بچه هام انتخاب کنم. ونکه باید انتخاب کنه از اه مظلوم نمیگذره که دوباره مجبورم

 داد.با اشکش رو به سمت دلبر که درحال تجزیه و تحلیل حرکت هامون بود نگاه امیخته 

الزم باشه واسه جبران گذشته میکنم. طالقتو  یبده...هرکار پس این بچه نباید تاوان بزرگ ترها رو_

اره ...نمیخوام دوباز اولم نباید تنهاش میزاشتم تا کینه به دل بگیره میگیرم...طوفانم هرجور شده بیرون میارم

 .جیگر گوشه هام تو خلوتشون عذاب بکشن

به سختی اب دهنم رو قورت دادم. لبخنده نیمه جونی زدم. از اعماق وجودی و قلبیم درد این کمر خمیده و  

سال ها مو سپیده شده رو فهمیدم. میدونم تا حرف نزنم هیچ وقت این دل و ذهن ادم ها مهم زندگیم اروم 

ت نیست و درد شکسته نگاهش رو نداشتم. هیچ دردی بدتر از عذاب هم خونِ نمی گرفتند. تاب و تحمل رنج

 . دست روی دستش گذاشتم. شکافت می رو با هر دردشکه قفسه سینه ت 

ه تو راه به تو بزنی...کاروباره با سود تو حسابت میاد...دوباره میتونی مغاز تبابا...تا چند روز دیگه همه سهام_

 کنی...ماشینتو عوض کنی.ندازی....بدهی هاتو صاف 

 لبخندم عمیق تر شد. با هرجمله ارامش تو کل وجودم می پیچید و قلبی که به ریتم منظمی می رسید. 

 کارا فربدم به سپر به من...دیگه نمی خواد نگرانش باشی..._
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 دستش رو فشردم و بغضم رو فروخورده تو نگاه بهت زده ش ادامه دادم.

 با شما این کارو بکنه....هیچ کس.... بابا....هیچ کس حق نداشت_

 قطره اشکی روی دست چروکیده و خشکش چکید.

 ممنون که منو انتخاب کردی..._

احساس کردم با همین جمله چقدر سبک شدم. پدری که جونش همیشه بند جون یتیم برادرش بود چقدر 

سیاه گذشته کنم...یکبار ون کنم یا دلم رو خودخواهانه شانتخاب واسش سخت بود. نمی تونستم سرزنش

زندگیشون رو برای اشتباه من داده بودن و حاال نوبت من بود. متوجه منظورم شد که محکم بغلم کرد و 

 پدرانه اسمم رو صدا زد.  

 خانم مهندس؟_

عقب کشیدم و با خنده ای که بی اختیار بود به طرف صدا چرخیدم. نگهبان با تعجب به پدری که هنوز 

 بهت زدگیش بیشتر شد. این ازم . خنده بود و اشک می ریخت خیره شد مدستش دور کمر

 مهندس گفتن نمیخوایین بیان؟_

 باید برم..._: رو به پدر گفتم .گرفتماب راه افتاده تیغه بینیم رو سری تکون دادم و 

ش رو حس می کردی گفت: موفق باشی ه نسبت به چند دقیقه قبل خوشحالیبا صدا پایین و لحنی ک 

 ترم.دخ

 با بوسه روی گونه دلبر و فشردن شونه م به سمت ماشینش قدم برداشت.  کشیدزیاد طول ن 

                                                    **** 

درخت ها زرد و زمین  شب ها این باغ خشک بی شک مخوف و ناگوار بود. .نگاهم رو معطوف اطراف کردم

. به یدرس یترسناک مهمه چیز نظر  . بهحس ابادی شیهه اسبداد و صدا  میخاکی به باغ ظاهری متروکه 

نگهبان تا یک جایی  علف ها هرز ارس نشده سرعت کالسکه رو می گرفت.قدم بر داشتم.  اهسته سمت جلو
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جای  همراهم شد و بعد کوتاه و مختصر  با دست به مسیر خاکی اشاره کرد تا بقیه راه رو به تنهایی طی کنم.

 کارها غیرمجاز می خورد تا چند شب استفاده از اب و هوای باغ.همون ی نبود...بیشتر به درد بد

 

یکی از باغ ها خودش رو که مخصوص نگه  در اخر جایی دور از شهر مخفیشون کنیم وپیشنهاد امجد بود 

 داری اسب هاش بود مدتی در اختیارمون گذاشت.

یک جا جمع شدندو طلبکار نگاهم  یتم از دوررودم که به محض تقریبا بیست نفری رو معطل خودم کرده بو 

مهرزاد که بینشون ایستاده بود و مثل بقیه منتظر بود به سمتم پا تند کرد. ایستادم و به قدم ها شتاب کردند. 

تا  عمو عمو  زانوهاش نشست. یرو زده ش خیره شدم. وقتی مقابلمون ایستاد لبخندی به جواب سالم زد.

دلبر رو با بوسه ای ساکت کنه. لحنی که به صداش داد و ادا بازی که حین صحبت با دلبر در می گفتن ها 

اورد هربار برام تازگی داشت و شگفت زدم می کرد. هیچ سنخیتی به ظاهر اراسته و چهره جدی اما 

ساکت  مهربونش نداشت. هر چند مدتی که هم بازی دلبر مردها سیبل دار و صدا کلفتی بودند که برای

کردنش دست به هر ادا بازی میزدند. بعد چند دقیقه با شکالتی که همیشه تو جیب داشت حواس دلبر رو 

 درکنارم ایستاد. دسته کالسکه رو به دست گرفت و اهسته هم قدم شدیم.و  بلند شد .پرت کرد

 شنیدم امروز کوالک کردین..._ 

 بی وقفه با لبخنده رضایت بخشی مغرورانه گفتم: 

ونستیم رضایتشونو واسه زمین بگیریم مطمئنشون کردیم اگر به خود سهام دارا ارمان بفروشند هیچ ت_

 ابروریزی نمیشه... از همین حاال میتونیم خودمونو برنده مزایده بدونیم.

ای گفت اما لبخند و چهره غمگینش چیزی دیگه ای نشون میداد. ایستادم و بهش نگاه  "خوبه"زمزمه وار 

 وجه فاصله قدم ها شد که به طرفم متعجب برگشت.کردم. مت

 اتفاقی افتاده؟ طوفان چیزی گفته؟_
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فکرم رو به سمت یک خراب کاری دیگه از جانب  ،به هم پیچ خورد. این اشفتگی ذهن معده مبی دلیل 

 طوفان می برد. دست خودم نبود هر لحظه منتظر یک غافلگیری بودم و حاال حاالها طول می کشید از این

 وسواس فکریم فاصله بگیرم. لبخنده اطمینان بخشی زد گویا متوجه اشتباهش شد که باالفاصله گفت:

 حرف نزده. !....طوفان این یک هفته یک کلمه منه؛ معلومه که نه_

 یک قدم فاصله رو پر کردم و سمج تر از قبل پرسیدم.

 ولی خوشحال نشدی؟ به خاطر کاکتوسه؟_

 و سهام دارها زد و درحینی که حرکت کرد گفت: لبخنده محوی خیره به امجد

 هیچ وقت دلشون باهم صاف نمیشه._

متوجه اشاره ش شدم. درکش می کردم تا اینجا هم کلی هنر کرده بود. سرکوبی احساسات و انتخاب بین 

ز ظاهر نااروم و بی تاب مهرزاد کامال مشخص بود. این که هر صبح سرو کله ش زودتر ا شرافت و رفاقت تو

همه در این اسطبل پیدا می شد و حاضر نبود هیچ جا اسمی ازش برده بشه. پشت دوست هاش رو هیچ وقت 

اما مسیر درست رو رفت. به عنوان کسی که قربانی انتخاب و احساسات ادم ها شده بود بهش  ؛خالی نکرد

اید یازده سال پیش افتخار می کردم و احترامم نسبت بهش دو چندان شد. انتخاب و تصمیم درستی که ب

کردند نه سرپوش میزاشتن رو اشتباه من! باید در کنار  خانواده م می گرفتند. نه پشت طوفان رو خالی می

هردومون راه درست رو پیش می گرفتند تا تو باتالق کینه و نفرت و پوچی دست و پا نزنیم. کنارش قدم 

 فتم:مطمئنی گ هبرداشتم و دست هام رو به سینه زده با لبخند

 چه لطفی درحقشون کردی...فقط باید بهشون فرصت بدی. چندسال که بگذره میفهمن_

 این حقیقتِ...زمان روی همه چیز سرپوش میذاشت. به ادم ها روبرو چشم دوخته گفتم:

 ن.امروز ذاکری می گفت با سود ارمان کاکتوسم از سر میگیردوستا بیشتری م پیدا کردی... _

 ی جون نزد. چیزی جز یک لبخند ب  

 ی میخوای تحویلشون بدی...؟کِ_
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 یکم کارا راست و ریست بشه... کسی شک نکنه تحویلشون میدیم. _

 حاال منظور طوفانو میفهمم...._

هم ایستادیم. سوالی با لبخندی بهش زوم کردم. این چشم ها خندون و تغییر و حال وهوای دو  هردو روبرو

 دگی من و طوفان نشئت می گرفت که باعث خنده ش شده بود.دقیقه پیش مطمئنا از وقایع درام زن

بل از اما ق "خدا بخیر کنه طوفان تو هر جمله ش هزار منظور داره تو چرا خامش شدی"می خواستم بگم  

 گفت:عملی شدن تو چشم هام زل زده 

خودش اون موقع که گوش به فرمان طوفان بودی هر موقع از دستت عصبی می شد می گفت این دختر _

داد اروم قرار نداشت تا حالمو نگیره. اما حاال میبینم...تو خیلی عوض شدی.  نیست...اگر دلدار بود جوابمو می

 حق داشت عاشق چنین دختری بشه.

 لیلبخنده محوی زدم...تمام این مدت تمرکزم روی همین بود. فرنگیس هم اراده قوی و مصممی داشت و

االن با رو شدن حقایق زندگیش به شخصیت حقیقیش رسیده بود. دست وود تلقین ها اون رو از پا دراورده ب

 به سینه قدم برداشتم.  

 . اما نه تغییری که تو تو فکرت هست! اره انگار تازه متولد شدم_

که از بو زننده  بوددو اتاقک چوبی بزرگ  .سکوت کردیم تاجایی که به جایگاه رسیدیمتو فکر فرو رفته هردو 

امجد و پنج و شش نفر از محافظ هایی که برای این مدت  ا معلوم بود اسطبل اسب هاست.و صدا اسب ه

ون ایستاده بودند. چند نفری از سهام دارهایی که از صبح همراهش ها استخدام شده بودند مقابل درب اسطبل

ند. هرچند بود ایستاده گوشه ای منتظر تصمیم من فاصله م به فاصله چندقدمکارها زمین رو انجام داده بود

د بود. اما همه دلواپس نتیجه بودند. نتیجه ای که بند پیدا شدن پول ها بود و با طرف حساب من بیشتر امج

گذشت یک هفته هنوز لب به اعتراف نزده بودند. تقریبا من و مهرزاد بین دایره ای محاصره شدیم.  رو به 

 امجد پرسیدم.

 نگفتن پوال تو حساب کیه؟_ 
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 مطیع گفت: درشت هیکلی سینه سپر کرده قدمی جلو برداشت و کرد. مرد ها اغماز قلچ یکی ای بهشاره ا

 بند اب نمیدن خانم...تهدید کتک هرکاری فکرشو بکنی کردیم._

لحن مرد و قیافه هایی که اویزون بهم خیره شدند کمی مضطربم کرد. همگی به خوبی می دونستیم تا پولی 

 ت و ورشکستگی چند خانواده دیگه رو به همراه داره. نباشه خریدن زمین بی فایده س

 طوفان چی؟_

 زیر چشمی به امجد خیره شده گفت:

 چی بگم خانم...._

 نیازی به پرسیدن نبود. می دونستم برای لجبازی با من هم شده حرفی نمیزنه. 

تی مجبوریم اگر شماهم صحبت کردی جوابی نگرف ...امجد در ادامه گفت: اینجوری نمیشه خانم مهندس

 تحویلشون بدیم. 

 صدا یکی از اقایون بلند شد: اول باید مطمئن بشیم پولی هست بعد سرمایه بزاریم.

صدای تاییدشون میون صدا شیهه اسب و پارس سگ یکی شد. همه این ها رو می دونستم که راضی شدم 

به خرج می دادند مشخص می  خودم مداخله کنم و تا اینجا اومده بودم. بااینکه این سکوت و مقاومتی که

 ند و این اصال به نفعمون نبود. رو به مهرزاد گفتم:هاشون رو کردی قبل برنامه ریز کرد از

 می تونی دودقیقه نگهش داری..._

گفت اما خم شدنش به سمت دلبر همزمان شد با صدا  "حتما"مهرزاد لبخنده مطمئنش رو حواله م کرد و 

نشونه  شتها درهم شدش رو به سمت مهرزادی که قصد بلند کردنش رو دا گفتنش....اخم "ماما"اعتراضی 

گرفت. صدا خنده همه بلند شد. دختر قلدرم اخم کرده دست روی شکمش دفاعی گره زده بود تا کسی 

مزاحمش نشه. مطمئنا صدا به گوش اتاقک ها چوبی رسیده بود هرچند طوفان از فرسنگ ها صدا دخترش 

 رو تشخیص می داد. 
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 بچه مو...ول  کن _

صدا زخمت مردانه شون و ادا اصولی که برای ساکت کردن دلبر می  رسیددو دقیقه بعد که پام به اسطبل 

 تو فضا باغ پیچید.  نداومد

 

الحق بهترین جا برای اعتراف گرفتن بود. اما خیلی سنگ جون بودند که یک هفته تو اسطبل اسب دووم 

ود و بی حال پایین جایگاه اسب بسته شده بود. اسب سیاه رنگی که از   اورده بودند. مرتضی با صورتی کب

دیوار کوتاه بینشون به طرفش سر خم کرده بود و قصد لیسیدن سر بی موش رو داشت. نگاهم به سمت تینا 

کرده بود و به  ورمو همتایی چرخید که گوشه ای نزدیک به هم نشسته بودند. از فرط گریه چشم هاشون 

د. هرسه خیره نگاهم می کردند. قدمی به جلو برداشتم و دست بلند کرده با اشاره ای به یکی از سرخی میز

. مرتضی نگاه پرنفرتی بهم انداخت و پوزخند زده بسته بشهطبل سدو مرد همراهم خواستم درب چوبی ا

 گفت:

 چه عجب چشممون به جمال خانم روشن شد. _

ابرویی  .ومدمیکرد که قصد ترسوندنم رو داشت. ضعیف به نظر نهم داد و خیره  نگا طوری لحنشون رو تغییر 

 رو به دست بگیره. ابم عصاباال انداخت و نگاه تمسخر امیزی به سمت تینا و همتا چرخوند تا 

یر کردن سهام دارا؟ بدبخت اولین نفری که پاش گیره تویی وقتی جمثال میخوای انتقام بگیری...؟ با ا _

  نیست.بفهمند خبری از پوال

بی حس نگاهش کردم. می دونستم بلف میزنه و برای تحریک من هر حرفی به زبون میاره. مطمئنا اگر 

پولی نبود طوفان زودتر از این ها بهم می گفت. اهسته به طرفش قدم برداشتم. از قصد کفش پاشنه بلند 

کفش هام بود. شالم هم شل روی  ساق دار پوشیده بودم با رو مانتویی بهاره که کوتاهیش تا زانوهام و ساق

موهام انداخته بودم. مرتضی با خیرگی ناخوشایندی سرتاپام رو رصد می کرد. جلوش زانو زدم. اهسته با لحن 

 خودش گفتم:

 اونی که باید حرف بزنه من نیستم!  _
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_... 

 پوال کجاست؟_

ری هم لب هام جلب توجه غرض دار نیست و به قد شحواسش رو از قصد به لب هام داد. می دونستم قصد

 نمی کرد. بدون اینکه به چشم هام نگاه کنه گفت: 

 میخوای پوال رو بگیری با مهران جونت در بری...؟_

_... 

 شنیدم ترکیه ست...اونجا قرار گذاشتی؟_

. من گزارش لحظه به لحظه از م تکرارش می کردند خندم گرفتاز این سماجت و نقطه ضعفی که مدا

کرده. همه این گزارش ها رو مو به مو به ندونستم ترکیه ست و ردی از الله و پیروز پیدا  مهران داشتم می

 گوشی طوفان می فرستاد...اون هم فهمیده بود این جماعت زیادی تو گذشته غرق هستند.

پوزخند زده بلند شدم. چیزی از مرتضی درنمی اومد. حداقل این مدت وفاداریش به دوست هاش ثابت شده 

 به سمت همتا و تینا چرخیدم.  بود. 

 شماها چی؟ حرفی برای گفتن ندارین؟ _ 

تایید طوفان  یاد چندماه پیش خودم افتادم که منتظر یک اشاره واشنا بود. نگرانی و وحشت چشم هاشون 

 بودم.

 اختیاری از خودشون ندارن؟هیچ چه بالیی سرشون اوردی که _

  کرد.درهمون حال از بین دندون ها کلید شدش چیزی زمزمه  کردمرتضی عصبانی نگاهم 

 تا کی میخوایین ادامه بدین؟ اون ادمایی که اون بیرونن تا اینجاش هم به خاطر من کاریتون نداشتن._

 هردو با تردید نگاهشون رو به مرتضی دادند.



 
 

 
 

 دلبران     بهارگل )بهاره گندمی(

ن    ا ر ب ل د B A H A R E G A N D O M I م  ا ر گ ا ت س ن ی ا  

 

Page 13 

 همتا؟ همه میدونیم تو بی گناهی اما به همین راحتی ازادت نمیکنن._

 قدر عشقی که به پاش ریختمو می دونه. عاشق منه...مثل تو نمک نشناس نیست!اون _

 به تینا اشاره کردم...بی توجه 

 چی؟  چندسال واسش میبرنن...مرتضی هم تکلیفش مشخصه...ولی تو_

 بی خود خودتو خسته نکن...همتا تا من نخوام حرفی نمیزنه. _

 کنم. نقش تو اونجا پررنگ تر از همشون بود....نه؟می تونم بابت بازی که باهم کردین ازت شکایت _

امیدوار بودم با حرف هام بتونم تحریکش کنم و گرنه مطمئن بودم با پرونده پزشکیم اثبات کردنش خیلی 

که یک بند  به مرتضی بود شنگاه مات فقط ولیسخته و به درد مدت زمان کمی که داشتیم نمی خورد. 

 اما تینا باالخره بغض شکست.  نبود.انگار تو این دنیا  حرف میزد.

. نمیدونم به کدوم حساب منتقل شده...فقط ا پوال رو از حساب شرکت خارج کنندمن فقط امضا زدم ت _تینا 

 طوفان و مرتضی ازش خبر دارند.

 کرد. تضی چرخیدم. با لبخند نگاهمبه سمت مر

 نمیرسه. زیاد خودتو خسته نکن...تا ازادمون نکنی دستتون به اون پوال_

 فکرم رو خوند که باالفاصله با صدا بلند طوری که اون سمت دیوار شنیده بشه ادامه داد.

 طوفانم حرفی نمیزنه...تو رو اونقدری میشناسه که بدونه پوال رو واسه چی میخوایی! _

 ..از طوفان مطمئن نبود!ارامش خاصی به چهره م نشست. لحنش و ارتعاش صداش عصبی و استرسی بود. 

پوزخنده صداداری زدم و خواهیم دیدی گفتم. صدای بازو بسته شدن در اومد به طرف در چرخیدم امجد 

ایستاده بود و منتظر نگاهم میکرد. به سمت مرتضی برگشتم که نگاهش بین امجد و من درچرخش بود. 

کنارم گوش به  امجد خیره به مرتضی کنارم ایستاد به یکی از مردها درشت هیکل اشاره کردم. بالفاصله

فرمان ایستاد. این تشریفات امجد زیادی حس قدرت و اعتماد رو به ادم القا می کرد. اما تو نگاه مرتضی 
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چیزی رو می دیدم که دوماه پیش بودم... هنوز باور نکرده بود کسی که اخرش رو رقم میزنه من 

 ادم پشت دیوار برسه گفتم:   بودم...کسی که از این بالتکلیفی خسته شده بود طوری که صدا به گوش

 اونقدر بزنینش خودشو دوتا ببینه!. نه...ساعت زمانو فراموش کنه...! یادش بره از کجا اومده به کجا رسیده! _

به وضوح جا خوردن مرتضی و امجد رو دیدم. رنگش پرید. مطمئنا متوجه منظورم شد. رو به همتا که با لب 

به درک که قصد هی کرده چرخیدم و به سمت در محکم قدم برداشتم. ها نیمه باز نگاهم می کرد نیم نگا

 تغییر نداشت و اراده ش رو پا انتخابش گذاشته بود.

 به محض خارج شدنم به سمت امجد که پشت سرم بیرون اومده بود برگشتم و گفتم: 

 طوفانم وضعش مثل اینه...؟_

گندمی کوتاهش و چین و چروک ها که از خودم خجالت کشیدم. موهای جو  کرد طوری پدرانه نگاهم

 صورتش شبیه پدرم بود. لبخندی که هیچ درکی ازش نداشتم زد.

 یک کلمه م حرفی نزده. مدتاون سفت و سخت تره...این  _

 کتکش زدین؟_

 نه خانم ما سرقولمون هستیم...!_

 بی توجه به گالیه ای که به صداش داد به طرف مهرزاد رفتم. خودش رو بهم رسوند.

اگر بیرون اومدن ازمون شکایت کردن چی؟...یا به شهردار گفتن اسیر ما بودن و همه چیزو به نفع  _

 خودشون تموم کنن؟

 تا اخر عمرشون رنگ بیرونو نمی بینند. دازشون دوبرابر پول سفته بگیرید. بهشون بگید دهنشوو باز کنن_

ی اگر احتمال گیر افتادنم بود خودم رو تو وقتی این تصمیم رو گرفته م فکر همه چیزرو کرده بودم...حت

 که بغل مهرزاد معرکه گرفته بود دراز کرده گفتم: دستم رو به سمت دلبردادگاه دیده بودم. 

 می خوای بابایی رو ببینی؟ مامان دلبر_
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                                         **** 

مهرزاد با چشم و ابرو رقصوندن بهم فهموند مواظب باشم و با لب زدنی بهش فهموندم اب سر من یکی 

بترسم!. اسطبلی که طوفان توش بود در برابر اتاقک کناری خصوصی گذشته تا بخوام از ترکش ها طوفان 

محسوب می شد. به جز یونجه و صدا شیهه اسب چیز ازاردهنده ای نداشت. چشم تو چشم شدنمون همزمان 

ش رو دراز کرده بود و یکی زدم. یک پا ششد با باز کردن درب چوبی و لبخنده عمیقی که به طرز نشستن

م ه زده بود. نگاهش روم زوتکیهم به دیوار پشت سرش  .ست هاش روش گره خورده بودزانو زده د دیگه

هیجان زده ای گفت. نفهمیدم چقدر  "بابایی"از دیدن طوفان هینی کشیده  .گذاشتم زمین . دلبر رو رویشد

طول کشید نگاهش رو ازم کند و به دلبری داد که با قدم ها تند و کوتاه به طرفش می رفت. این مدت 

 ابی نشدنم فقط به خاطر این بود که می دونستم ممکن هوایی بشم! از دست و پایی که یخ کرده بود وافت

ی که بازیش گرفته بود فهمیدم چقدر خوب خود بی جنبه م رو می شناختم انگار کسی از این حجم قلب تپش

قبل از رسیدن ندن! یک دستش رو وسوز دلتنگی به قلبم چنگ میزد. اما خوب می دونستم دیگه کافی دل

دلبر دراز کرد و دورکمر دخترکش که قصد دلبری داشت حلقه میکنه. دلبر سرروی شونه ش گذاشت و 

 طوفان با دلتنگی نفس عمیقی از عطرش گرفت و بوسه محکمی از گردنش زد.

 حسی...از زیر چشمی در حینی که عطر دلبرو نفس می کشید بهم خیره شد. نگاه دلخور و عاری هر  

. این نگاه کردن کرد. از فرق سرم تا پایین پام رو با ثانیه ای مکث زوم شدبه سمتش کشیده  پاهام ناخوداگاه

روی ارایش  چرخیدنگاهش  نشستم.و درکنارش  زدمها معنی دار توانم رو تحلیل می کرد. لبخنده غمناکی 

با جهت نگاهش رو . شنیدمو روی گودی زیر چشم هام...صدا نفس اه مانند گلوش ر کردصورتم و مکث 

 دادم. تغییر اومد اولین جمله ای که به ذهنم

 بود. یمنو اینجوری نگاه نکن...همین که ازتون شکایت نکردم لطف خیلی بزرگ_

صدای نعره مرتضی و فحش هایی که پشت سرهم می داد بلند شد. دلبر وحشت زده از بغل طوفان تو بغل 

نیست  یتو بغلم می لرزید. پشتش رو نوازش کردم و چیز کشجد. مثل گمن پرید و سر تو سینه م فرو بر
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به  شدرت طوفان به دخترش که پناه من مامانی تو گوشش میگفتم تا جایی که صداها قطع شد. نگاه پر حس

 نگرانی رسید و با اشاره ای به دیوار روبرو گفت:

 ؟گفتی چیکارش کننچرا سراغ من نمیان..._ 

فته روزه سکوتش رو شکست نشونه خوبی بود. نگاهم روی ظاهر ساده ش چرخید.  از اینکه بعد یک ه

گوشه لبش شکافته شده بود و لباس هاش به جز چروک، پارگی نداشت اما نسبت به مرتضی معلوم بود 

زیادی بهش خوش گذشته! لبخندی به صدا خش دارش زدم. دست بلند کردم و با چشم های شیطون شده 

غلیظی نگاهم کرد. دنبال ردی دستم به حالت  ت گردنش گذاشتم. متعجب با اخمو نیش شل دست پش

. احساس مالیم سرانگشت هام چشم هاش رو نرم کرد. به هوا دلجویی ابروها پیچ خورده ش اومدنوازشی در

بچه ها تخس که منتظر منت کشی با لجبازی پا به زمین می کوبند نگاهم کرد. کم  صاف شد و شبیه پسر

سرخورد و سرش اهسته نزدیک تر شد. به حسی که هنوز پررنگ بود و تپش  ماهش به روی لب هاکم نگ

 قلبی که اشکارا رسواش می کرد لبخند زدم. دلم بازیگوش شد. کمی که سرش خم شد و نفس هاش 

 به صورتم خورد خندم رو فرو خوردم و اهسته مقابل لب هاش زمزمه کردم.

 تو قبال کتکاتو خوردی...!_

عقب کشید. اما  به سرعت شدت گره ابروهاش بیشتر شد و .لی تیز اشاره م رو به اتفاق گذشت گرفتخی

 دستم هنوز پشت گردنش بود.  

 چرا یادم نمیاد کجا رو زدم؟_

از سوالم شوکه شد. دیگه نیازی به حفظ ظاهر نبود لبخند من هم غمگین خیره ش شد. دلبر با سکوت 

عث افتادن دستم و قطع تالقی نگاهمون شد. به سمت یونجه ها دوید و با اسطبل از بغلم بیرون اومد که با

دست ها کوچلوش زیروروشون می کرد. طوفان لبخند محوی به دخترش زد. یک لحظه به طرفم برگشت و 

 از دیدن خیرگی نگاهم گفت: 

 ی شک می کردم به خودت اومدی.داین کارو نمی کر_
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اش بدوزم و با لجبازی بگم...همه این بالها رو  تو سرمون خواست بیشتر نگاهم رو به چشم ه دلم می

به خاطر تو جامون تو اسطبل و گذشتمون هنوز تو ایندمون رنگ داره اما فقط لبخنده ضعیفی نه من! اوردی...

 زدم و نگاهم رو به دلبر دادم.

 میتونی بیرون بری...فقط ازم بخواه...!_ 

به دلبر  رو جدی که لجوجانه حفظش می کرد رها شد. نگاهم خودش رو دیکته کردم خنده ای از اینکه حرف

اروم  دستی که رو پام بود و گرمش نشست رو مچ دست دوخته بودم و لحظه ای به طرفش نمی چرخیدم.

...چقدر دلتنگش بودم و چقدر قلبم بست م یخهاپا و دست کوتاه برخوردبا همین حس کردم  .کرد نوازشش

دستم بود. تو دلم گفتم نگاهم کن تا ازت  خط بخیه مچش روی طوفانی شد. سر به سمتش چرخوندم. نگاه

 گالیه کنم اما درعوض گفتم:

 پوال تو حساب کدومتونه...؟_

 سر باال اورد و تو صورتم نگاه کرد. اروم و غمگین به نظر می اومد.

 نقشه ت چیه؟_

اس می کردم ارامش چشم تا جمله هام رو پایین و باال کنم. نمی دونستم باید بگم یا نه...احس کردمسکوت 

هاش مقدمه صداقت بود اما این رو مطمئن بودم تو لحن و چشم های هردومون خستگی و فرار رسوب کرده 

 بود.

ورشکستگی ارمان با فرار شما علنی شد. قراره با سهام کاکتوس زمین ارمانو از  .حکم بازداشت شما اومده _

 شهرداری بخریم و بعد... 

 ین...!بدبعدش مارو تحویل _

 یکم مکث کرد. تو صورتم چشم چرخونده؛ درمونده با نفسی ادامه داد.

 امضا من باشه.باید  ریختم. حساب دلبربه _
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و پررنگی  پول ها بزنه. پوزخنده صدادارجا  ناباورانه نگاهش میکنم. فکر نمی کردم به همین اسونی حرف از

افتادم...شالم  . خیلی راحت از شوکی که بهم دست داد تو اغوششمچ دستم رو به سمت خودش کشیدزد.  

رو از سرم باز کرد و همین طور که عطر دلبر رو نفس می کشید...دم و بازدم عمیقی از عطر موهام گرفت. 

 زمزمه کرد.

 .مگفت اگر از اول خودت می اومدی بهت می_

 نداشتم. قلبم اروم شده بود. دست هاش دور حصار بدن لرزونم دراومد. معذب بودن وی انتظارهیچ دیگه 

غافلگیر شدنم رو حس کرده بود که اسمم رو نجوا کرد تا ارومم کنه تا فکرم رو متمرکز خودش کنه.کم کم 

 تو حالت بی حسی و خال فرو رفتم. تو جایگاهی بودم که می دونستم نباید به هیچ چیز فکر کنم. 

ره تمام این سال ها واسم کابوس بود اما کنااین مدت خیلی فکر کردم...دلدار... هیچ وقت اینقدر اروم نبودم _

 .مطمئنا اگر می رفتم پیشمون می شدم تو....وقتی پا تو زندگیم گذاشتی...

 اهی کشیده ادامه داد...

 همیشه اونی که اعتراف کرده من بودم...تو فرودگاه منتظر بودم بهم بگی نرو...می خواستم برای یک بار_

فهمیدم تو همیشه جا  هم شده تو پیش قدم بشی حتی لحظه اخرم پیشمون شدم...اما با  کاری که کردی

 قاعده و قانون خودتو واسه ازار من داری... برای غافلگیری من داری، راست میگی تو

 صورتم رو قاب گرفته عقب کشید تا نگاهش کنم.

 نمی تونم فراموشت کنم. باشی منعلیه عاشقتم حتی اگر تا اخر عمر  هنوزمبا این وجود _

  روی لب هام زمزمه کرد. هکوتاهی رو لب هام زدبوسه 

  "یـبری.اما،تـو جانم مـبرندیدلبران،دل م_

 یـبریرا افزوده ، با نازت توانم م ناز

 ناز خود یدردِ عشق را با غمزه ها سوز
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 یـبریمن و تا استخوانم م ته قلب تا

 !تـو! جان خودم ،جانینهان چشمک یزنیم

 یبریم کرانمیتکان پلک خود تاب با

 

 راز خود را ناگهان میبگو خواهمیم تاکه

 یبریرا بر لبانم م مهربان یدستها

 هوا یب یساکت مرا با بوسه ها یکنیم

 یـبریزبانم م یرا با بوسه از رو شعر

 ولی جور دگر یدلبران هست هیشب تو

 ..یبری.اما،تو جانم مبرندیم دلبران،دل

چشم هام جمع شد. چقدر همه چیز با چند  به خودم لرزیدم. اشک تو و شعر سراسر روحش از صدا خسته ش 

ساعت پیش فرق می کرد. انگار افتاب تازه طلوع کرده بود و همه جارو روشن کرده بود. حواسم دیگه پی 

لب همراهش زمزمه کرد. این شعرو همیشه زنعمو می زیر . یدصداقت چشم هاش و لحن گیراش می چرخ

...لبخندی لرزون و شوکه شده از حرف هایی که گوشم زدم. لبخند شدندروشن دلم قلب و   ها ستاره .خوند

هم بچینم...هنوز زود بود. هنوز خیلی چیزها بود  ها تشنه شنیدنش بود. نتونستم دو کلمه حرف رو کنار مدت

تا حرف بزنم تا برق  کردمما خودم رو توجیه ا نشدنی بودحل  ها که زیر یک چار دیواری میون شیهه اسب

 چشم هاش رو خاموش نکنم.

 ید با یک سند ازاد بشی. فقط اولش سخته.و گرفته؛ اصال شاهمشونایت ضر. بابا برند واست زیاد نمی_

با  هم باور نمی کرد پدر واسطه ش بشه.شاید  سکوتش با بهت زدگی از تغییر اشکارا بحث طوالنی شد. 

 ناامیدی پرسید.
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 _عمو؟!

 زد.لبخند  بگیرم. اشک هام روبود جلو سخت  پایین کردم. به تایید باالوسری 

 ؟دوستام چی_

 بغضی از هیجان تو گلوم نشست. دست رو دست ها گرمش گذاشتم.

 کنی. ونتو زندگی با من میتونی کمکش_

که از خودش نشون نداد و سکوتی که با لبخنده محوی رو لب کاش می شد نرم تر بگم تا این ریکشنی 

ندازه....همین که قصدپس گرفتن اه چیز بزنه و دستم به ودم زیر همهاش نشست رو نبینم. هر ان منتظر ب

 حرفم رو داشتم پیشونی رو پیشونیم چسبوند و با نفس اسوده ای گفت: 

 ت.فرنگیس هیچ هیجانی برای من نداش کنم ترافباید اع_

بابا اخطاری  هکه به ثانیه ای نرسید شدو لبخندم شکار لب هاش  زدمارامشی ناخوداگاه تو تنم نشست. لبخند 

  رسوند.زد و خودش رو بینمون انداخت خندمون رو به اوج می دلبرو دست ها کوچلویی که رو دستش 

 طوفان گونه دلبرو رو گاز گرفته گفت:

 بی انصاف حداقل بچمو می اوردی._

..._ 

 ..حیف خرگوش بابا نبود.چرا موهاشو کوتاه کردی_

 حینی که بلند می شدم و خاک ها پشت مانتوم رو می گرفتم گفتم:  در

 تا پیدا کردن کار جایگزینش بشی....میتونی به جا تینا بفرستم نیلوفرو میخوام...دارمنشی م یه به تیاجاح _ 

و تالفی که در انتظارش بود قههه م یتی که به خرج دادجداز . شدیک لحظه دستم از صدا خنده ش سست 

که با صدا  هام تزریق می کرد دلگرمیم شده بود. انگار قطره قطره با حرف و نگاهش ارامش به رگمیزد. 

دلم لحظه ای گرفت. معلوم نبود کی دیگه فرصت می کردیم هم دیگرو ببینیم. دست  خنده ش هم خندیدم.
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و تسلیم شده از نگاه خیره م چشم قربانی گفت. سر تکون دادم و با گرفتن دست گذاشت روی پیشونیش 

 دلبر گفتم:

 باید اعتراف کنم منم همین طوفانو دوست دارم._

دلم تا خجالتم و سرخی صورتم رو ببینه. هام سرخ شد. نچرخیدم گونه  ش ناشی از بهتش بود.قطع شدصدا 

 .داشتما بای بای دلبر به سمت در قدم برو بی توجه به صد شدنود اما پاهام از جا کنده راضی به رفتن نب

 هر چند لحنم پر از حسرت بود پر از گذشته ها دور  کردمنگاه رنگ گرفته اخرش رو تو ذهنم حک 

ین حس رو و ارامش داشتم. می دونم طوفان هم هم ییولی به خودم که نمی تونستم دروغ بگم احساس رها

هنوز اینده ای هست. شدیم  که تسلیم شده مقاومتی برای بازداشت شدنش نشون نداد. هردو مطمئن شتدا

دیگه چه فایده ای داشت تلخی ها گذشته همراه سیاهی هاش رو زندگیمون باشه وقتی در کنارهم ضربان 

       پرشتاب تر می زد.    و بمون کوبنده تر قل

 (سالم زندگی )دوبارهشروع 

بفهمیم هیچ خبر باطله ای ارزش رنگی شدن ندارند.  چون دو سفید چاپ میشن بیشتر روزنامه ها دنیا سیاه

همیشه خبرها داغ اول صبح تا دوسه ساعت اول هیجان انگیزه!  بعدش میشند تیتر دیروز و جزوی از گذشته 

 ها.... هرگز دیدت رو به دنیا معطوف سیاه و سفید ها دیروزت نکنه! کلید طالیی من...الزمه زندگی ما!

که با دسیسه  بود رنگی بود و گذشته سیاه و سفیدی ایندهتی پام رو از اون اسطبل نمور بیرون گذاشتم...وق

ذهنمون خط ها باطله ش پررنگ شده بود. همیشه حقیقتی برای شوکه شدن وجود داشت که با انتخابت 

قرار نیست شتم اطمینان دا ونچ دشسبز و سفید  ذهنمتو  مثل اخرین مالقاتمون که تصویرش رنگش بزنی

  !اخرش با تراژدی وحشتناکی به اتمام برسه

 خانم توفیقی اماده ای؟_

اتاق شد  که پشت سرشون وارد به سمت صدا چرخیدم...نگاه خنده رو دکتر و دو پرستار همراهش و پدر

 .من برای همه چیز اماده هستم.باید روی این قسمت بیشتر تاکیید می کردم..لبخندم رو وسعت بخشید. 
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 اماده م..._

 باال سرم ایستاد و با گرفتن دست سرم زدم اهسته پرسید. پدر

 

 

 میشه یه فکر دیگه کرد.هنوزم دیر نشده..._

به  .زندگی دوباره ای به عزیزترین کسم بدمممکن م ستمی کردم وقتی میدوننتعللی تو فرصت ها  هیچ

که در توانم بود مثل زندگی خودم فرصت دوباره ای  عنوان اخرین خواستم این اطمینان رو داشتم تا زمانی

 به کسی بدم و از تالش دست نکشم. دستش رو فشرده خیره به در و انتظاری که سر اومده بود گفتم:

 برمیام. شپس مطمئنم از_

جمع شد. پرستار فرصت دوباره ای نداد. وقتی پاش رو از اتاق  از لبخندش گوشه ها چروکیده چشم هاش

پیش چشم ها سفید شد و سوزشی که حس کردم. ذهنم چون پروانه ای پر کشید بیرون گذاشت همه چیز 

به هول و حوش دوماه گذشته...اسمم رو به خاطر اوردم...دلدار. لبخند زدم...دلداری که یک وسوم زندگیش از 

خاطرات هولناکی پر شده بود. هیچی در مورد من وجود نداشت که زجراور نباشه! هیچ اغاز خوش و عبرتی 

به دالیل پیچیده ای داستانم لذت بخش شد وکم کم از غباری از توهم و خیال پاک  اما تو زندگیم نداشتم

شد. باالخره همراه کسی شدم که حامی سال ها فراموشیم بود. حامی که یکی از دالیل پیچیده سرنوشتم و 

 رفاقت هایی بود که نظیرش رو فقط تو داستان ها پیدا می کردی! 

به این  .دادگاهی شد اما به خواسته خودم هیچ اخباری رو دنبال نمی کردم دیدارمون همه چیز اخرین بعد از

نتیجه رسیده بودم بعضی اوقات دنبال کردن اتفاقاتی که به نظرت تلخ هستند چیزی جز اشوب نیست! 

در بیام. قسمتی دوست داشتم بعد از این همه سختی در کنار خانواده م به کنجی پناه ببرم و به تماشا پایانش 

از زندگیم نیازمند ارامش بود. نیازمند دیدن خنده خانواده م بدون ترس و وحشت گذشته با این تفاوت که 

یک مهمون ناخونده کوچلویی هم که انتظارم رو پیش از بیش بیشتر می کرد در کنارمون بود. باید بگم  اینبار

بعد یازده سال داوطلبانه در یک اتاق سفید پیوند مغز و  این انتظار از زمان اشناییمون شروع شد تا امروزی که
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انتظار شروع دوباره بودم. شروع زندگی که مطمئنا هیچ  استخوان می شدم. انتخابم رو کرده بودم...من در

روزها دردناکمون ذائقمون رو شیرین  گذشته ای فراموش نمی شد و اینده سیاهی نداشت. فقط باید در کنار

مثل من قدر زمان رو نمی دونست که چطور دوبار فرصت زندگی کردن رو بهم داده  هیچ کس می کردیم.

ی رسوندم که گاهبه جای بود. زندگی پوچ گذشته که هیچ هدفی جز پیشونی نداشت و زندگی که بزرگم کرد و

 هردو منتظر شروعی دوباره بودیم.ما  چشیدم.رو م عشق عار موفقیت طندر ک

 دلدارم؟_ماما...؟_دخترم...؟_ 

 ...صدا . اما جای خالیوماه بیدار شده بودم. واقعی بوداها دلرزید. با این صد مها کم جون چشم

دلبر این مدت زیادی  .چهره هایی که باال سرم ایستاده بودند نگاه کنم تا به رو باز کردم اروم چشم هام 

وابسته پدر بزرگ و مادربزرگش شده بود که تو بغل مامان دست به دهن نگاهم می کرد. مامان اشک گوشه 

 گرفت و دلبر رو روی تخت نشوند. به طرفم خم شد تا زیر سرم رو بلند کنه. چشم هاش رو

 درد نداری مادر؟_

 گرفتم. رو نگاهم رو به طرف در چرخوندم و با نفسی دست دلبری که با سرمم بازی می کرد 

 فقط یکم کمرم می سوزه...فربد کجاست؟_

 پدر درحینی که به سمت یخچال گوشه اتاق می رفت گفت:

 م بستری کردند تا هرچه زودتر کارا پیوندو انجام بدند.اون_

دلبرسر روی قفسه اسوده خاطر از وضعیت فربد و امیدی که دکترش داده بود زیر لب خدا رو شکری گفتم. 

همه شبیه طوفانم نگاهم می کرد. عجیب و زیرچشمی خیره نگاهم کردتا باهش حرف بزنم. گذاشت  سینه م

 مامان هول شده گفت:به سمت در کج نشه... هام رو کردم تا بهانه نگیرم و چشم متالش

 دلبرمامانی؟...بیا کنار..._

 مامان ولش کن...گفتم درد ندارم._
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 سالم..._

چونه م رو لرزوند و نگاه حریصم رو به سمت درچرخوند. خودش بود. لبخندی با  اشنایی در همون حال صدا

ثار شرمندگی اشکی که تو چشم هام جمع شده بود زدم. مادر و پدر لحظه ای نگاهشون به هم گره خورد و ا

 به وضوع تو چشم هاشون پیدا شد. اما طوفان قدمی داخل شد و لبخنده صمیمی زد. 

 سالم زنعمو..._

مادر ناباورانه نگاهش کرد...اما پدر با چند قدم به طرفش پرواز کرد و محکم به اغوشش کشید. طوری که 

اما اون بی توجه نگاهش رو به طرفم تو اتاق پیچید صدا بلند گریه پدر  دست گل رز طوفان از دستش افتاد

حدس میزدم با توجه به اینکه هیچ شکایتی ازش  باال کشید...شور چشم هاش امیخته با دلتنگی و عشق بود.

نشده بود و با دوندگی ها پدر همه سهمام دارها پشتش دراومده بودند امروز می دیدمش. قلبم این نوید رو 

ون گردن همتا و مهرزاد افتاد و الله ای که هنوز هیچ خبری ازش نشده داده بود. مرتضی و تینا دوندگی هاش

بود....اما همه این ها ارزش داشت به اینده ای که متعلق به خودِ خود واقعیمون بود بدون هیچ نقابی بدون 

 هیچ اجباری!
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   ڀبٺ ـټبپ: ؼٸجفاپ

 ( ٴځؽټی ثڇبـڄ)   ڀڃیىځؽڄ: ثڇبـٴٷ

 لاڀف: ٠بٌ٭بڀڅ، اخشٽب٠ی، ټ١ٽبیی

 :غالِڅ

 ټبخفاچبیی ڂ ټیٍڅ ٨فاـ  غشفی ثڅ ڀبٺ ؼٸؽاـ ثڅ ٘ڃـ اس٩ب٬ی ثب٠ث ټفٲ ڀبټكؼي ټیٍڅ...اق ایٿ ـڂ ټدجڃـ ثڅؼ 

 .ٰځڅ ټی ثبقٴڃ  ـڂ ؼٸجفاپ اق خؽیؽی سّڃیف ټیڃ٨شڅ اس٩ب٪ ڂاوً ثیٿ یٿا ؼـ ٰڅ

٬جٷ اق دی ؼی ا٦ ٌؽپ اڂٶ ټڃـؼ ثفـوی زبح ٬فاـ ټی ٴیفڄ...ده ؼڂوز ؼاٌشیٿ اڀالیٿ   ـټبپ ؼٸجفاپ

 .ثػڃڀیؽ سب ث١ؽا ټٍٱٷ ڂ وڃاٸی دیً ڀیبؼ

ی ثفؼاـی ضفاٺ ڂ ٤یف٬بڀڃڀی ټطىڃة ؼـ چیر وبیشی ١٨بٸیز ڀٽی ٰځٻ. ٰذ ٰبڀبٶ سٹٵفاٺ  ثڅ چیر ٠ځڃاپ ثڅ خك

 ټیٍڅ. 

http://forum.negahdl.com/threads/271025/
http://forum.negahdl.com/threads/271025/
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اټیؽڂاـٺ اق ؼٸجفاپ غڃٌشڃپ ثیبؼ...اټب ایٿ ٰبـ ټش٩بڂر سف اق ـټبپ چبی ٬جٹی ڀڃٌشڅ ٌؽڄ سٹػی ڂ ٌیفیٿ چبی 

چٻ اٌٱشڃپ ـڂ ؼـ ټیبـڄ ڂ چٻ ٸجػځؽ ثڅ ٸت چبسڃپ   غڃؼي ـڂ ؼاـڄ

 .دبیبپ: غڃي...ټیبـڄ

 . بوٵكاـٺاق ایځٱڅ سب االپ چٽفاچٻ ثڃؼیؽ...وذ

 

 ...ټ٭ؽټڅ

 

 * "ؼٸجفاپ،ؼٶ ټی ثفڀؽ.اټب،سڃ خبڀٻ ټی ثفی"

 ڀبق ـا ا٨كڂؼڄ ، ثب ڀبقر سڃاڀٻ ټی ثفی

 وڃق ؼـؼِ ٫ٍ٠ ـا ثب ٤ٽكڄ چبی ڀبق غڃؼ

 سب سڅ ٬ٹت ټٿ ڂ سب اوشػڃاڀٻ ټی ثفی

 !ټی قڀی زٍٽٯ ڀڇبڀی، خبپ سڃ! خبپ غڃؼٺ

 ثب سٱبپ دٹٯ غڃؼ سب ثی ٰفاڀٻ ټی ثفی

 ڃاچٻ ثٵڃیٻ ـاق غڃؼ ـا ڀبٴڇبپسب ٰڅ ټی غ

 ؼوشڇبی ټڇفثبپ ـا ثف ٸجبڀٻ ټی ثفی

 ټی ٰځی وبٰز ټفا ثب ثڃوڅ چبی ثی چڃا

 ١ٌف ـا ثب ثڃوڅ اق ـڂی قثبڀٻ ټی ثفی

 سڃ ٌجیڅ ؼٸجفاپ چىشی ڂٸی خڃـ ؼٴف

 ...ؼٸجفاپ،ؼٶ ټی ثفڀؽ.اټب،سڃ خبڀٻ ټی ثفی
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 ټ٩ّٙی ټٹٱی *

 

 

 ...ثځبٺ غؽا ؼٸجبغشڅ چب

ڃ اق ثه خڃیؽٺ ٬فټك ٌؽڄ ثڃؼ. ؼچځٻ ١٘ٻ غڃپ ټی ؼاؼ. ؼوز اق ایٿ ثیسبـڄ چب ثفای ایٿ ٴڃٌڅ ڀبغڃپ چبټ

ُٰځؽی قټبپ ڀٽی ٍٰیؽٺ؛ ٨٭ٗ ټی غڃاوشٻ ثڅ ضه اقاـ ؼچځؽڄ ټفؼ ٰځبـیٻ ثی سڃخڅ ثبٌٻ. ضشی ڀٽی ؼڂڀىشٻ 

ٌبقؼڄ ا٠شٽبؼ ایٿ ټڃ٬ٟ ٌت سڃ ټبٌیځً ٰدبییٻ ڂ ٬فاـ اغف ایٿ ټىیف ثڅ ٰدب غشٻ ثٍڅ. ثبثبٺ ضىبثی ثڅ ایٿ 

ؼاٌز ٰڅ زځؽوب٠شڅ ټځڃ ؼوشً وذفؼڄ سب ثكٺ غڃؼي ڂ ـ٨ی٭بٌڃ ٰبټٷ ٰځٻ. غیبثڃڀب غٹڃر ثڃؼ. دفڀؽڄ َٺ دف 

ڀٽی قؼ زڅ ثفوڅ ثڅ ټب اٸٱی غڃي ٰڅ ڂاوڅ ویبڄ ٌؽپ ٌځبوځبټڅ چبټڃپ ثڃ٪ ثڃ٪ ټی ٰفؼیٻ ڂ الیڅ ټی 

 .ثیبـپ ثځؽ ـاچڃ ڂ ثځؽاقپ اڄـ ٰبـڀبڂاٶ ڂِبٶ،  ٍٰیؽیٻ. اِال زڅ ٸكڂټی ؼاٌز ڂاوڅ ؼڂ غٗ غٙجڅ

ضبال غڃثڅ ـغز ٠فڂوی سځٻ ڀجڃؼ. ټبټبپ چی اِفاـ ټی ٰفؼ و٩یؽ ثذڃي، ٨الپ ٰٿ...اټب ـأی اٺ اق ایځٱڅ ثب 

یٯ ټبڀشڃ ، ٌبٶ ٬ڇڃڄ ای ڂ یٯ ؼوشڅ ٴٷ و٩یؽ ٬ٕیڅ ـڂ چٻ آڂـؼٺ. ٴالٺ ٰٻ ٰٻ دمټفؼڄ ٌؽپ؛ ټثٷ 

 .ټٿ...ټثٷ ټځی ٰڅ غیٹی ثی ـضٽبڀڅ زیؽڄ ٌؽٺ

 اق. ثڃؼ ٠ف٪ غیه چځڃقٺ  ڀٵبچی اق ٴڃٌڅ زٍٻ ث١ؽ زځؽ وب٠ز ڂیفال ؼاؼپ ڂ ـ٬ّیؽپ ثڇً ټی اڀؽاقٺ.ڀیٻ 

 زځؽ. ٍٰیؽ ټی ڀ٩ه ؼچٿ ثب ڂ ثڃؼ ٌؽڄ وفظ. ثؽڄ ٰٽف ثڅ ٬فی سب اڂـؼپ ثځؽ ـاچڃ غیبثڃپ سڃ ـ٨ی٭بي ثه

 .ؽا٬ٷ ٰز ڂ ٌٹڃاـ و٩یؽ سځً ؼیٵڅ ثڇً زىت ڀجڃؼض. ثڃؼ ٰفؼڄ ٰٻ اټٍت ٰیٹڃیی

ی غیبٸی اٺ ٠بٸٽی ؼاٌز، چب. اڂپ ثف٠ٱه ټٿ ثب ؼټً ٴفؼڂ ټی ٌٱىز اڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ چفؼڂټڃپ ڂٸی ث

 .ثڃؼپ ټٿ ثب ٸطٝڅ چف ثفای ٴف٨شڅ اٺ ثكټی زڅ  ثؽثػز ٌؽیٻ ٌبیؽٺ چځڃق ڀ٩ڇٽیؽڄ...ؼا٤څ!.

 ټڇشبة ا٨شبة  ٰٻ ا٨شػبـی اٺ ڀجڃؼ. ټ٩ز ڂ ټدبڀی دیٍٱٍٻ ٰفؼڄ ثڃؼپ. ٠فڂن ٰٻ ڂ وٿ ڂ وبٶ ڂ

    .ڀؽیؽڄ
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ؼغشف سب ؼاڀٍٵبڄ ڀف٨شڅ ثبیؽ ټش١ڇؽ ثٍڅ سب ٴڃٶ ا٬ب  "ټبټبڀٻ، ټبټبڀً، ثبثبٺ، ثبثبي،غڃؼ ڀبخځىً..."ثڅ ٬ڃٶ 

 ....ٴفٴب ا٘فا٨ٍڃ ڀػڃـڄ!؛ ایٿ ڂوٙٻ ٴڃـ ثبثبی ڀٝف ؼٸؽاـ

ٰال٨څ دڃ٨ی ټی ٍٰٻ. یٯ ټبچڅ ایٿ ٨ٱفا غڃاثڃ غڃـاٰڃ اقٺ ٴف٨شڅ. االڀٻ ـویؽٺ ثڅ خبیی ٰڅ ثبیؽ ٠ٙف سځؽڂ 

 كٌڃ ثب ثی ټكڄ ثبقیبي سطٽٷ ټی ٰفؼٺ. ِٰی ټی غڃاوز ایٿ ټىػفڄ ثبقیڃ سٽڃٺ ٰځڅ؟سی

 ... ڀ٩ّڅ ٌجڅ. ا٬ب ثب ؼڂوشبي ٰڃـن ٴؿاٌشڅ. ضبال ٰی ثسڅ ثڃؼ؛ ټٿ یب ایٿ "یٯ"اڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ 

 :غیفٴی ڀٵبچٽڃ ټیكاـڄ، ـڂی سڃچٽبر دڃذ غڃؼي. ٸجػځؽڄ ټطڃی سطڃیٹٻ ټیؽڄ ڂ ثب ٸت سف ٰفؼڀی ټیٵڅ

  .اـ سبقڄ ث١ؽ اق زځؽوبٶ غیبٸٻ ـاضز ٌؽ ټبٶ غڃؼٺ ٌؽیؼٸؽ _

وفټڃ ثڅ دٍز سٱیڅ ټیؽٺ ڂ ڀٵبچٽڃ اقي ټی ٴیفٺ. ضف٨بٌڃ ؼیٵڅ ض٩ٛ ثڃؼٺ. سڃ ایٿ ٌڇف ثڅ ایٿ ٰڃزیٱی، 

 دسبی در ثبیؽ ثه اق. ثكاـٺ ثیفڂپ دبټڃ ٍٰیؽٺ ټی غدبٸز ضشی اغفیب ایٿ  ٰی اق ٫ٍ٠ ٘ڃ٨بپ غجف ڀؽاٌز؟

ڂق ٴٷ ټیػفڄ!... چفـ ڂاوً ٘ڃ٨بپ ټیٵٿ... ؼغشفوز؟ چٽڃپ ایٿ". ٰفؼٺ ټی ٷسطٽ ټطٹڃ قڀٱبی غبٸڅ

 ایٿ ڂاوڅ ٘ڃ٨بپ ضی٧! وفسفڄ ایٿ ثبثب  ٰؽڂٺ دىفی خفار ؼاـڄ ڂاوڅ غڃاوشٵبـی ؼـ ایٿ غڃڀڅ ـڂ ثكڀڅ!

 " ا٨شبؼڄ ٨یٷ ؼټب٢ اق ؼغشفڄ

 .ف ضفَ ثػڃـٺایځب ٨٭ٗ زځؽ ڀٽڃڀڅ وبؼي ثڃؼ؛ ٰڅ ثبیؽ چفـڂق سڃ ٴڃٌٻ دځجڅ ټی ٰفؼٺ سب ٰٽش

ٌبیؽ اق چٽڃپ ـڂقی ٰڅ ٬ځؽا٪ دیر ث٥ٹز ٰفؼٺ ٠بٌ٭ز ٌؽٺ...ؼـٰی اق اضىبوٻ ڀؽاٌشٻ ڂٸی چفـڂق اـقڂ  _

  .ټی ٰفؼٺ ټبٶ غڃؼٺ ثبٌی

زٍٻ ٤فڄ ای ثڅ ضف٨بی ٤ٹٽجڅ ٌؽڄ ٠بٌ٭بڀڅ اي ټیفٺ. اغڅ ڀ٩ّڅ ٌجی ٰی ضڃِٹڅ ؼاٌز؛ ٰڅ ایٿ ؼاٌز؟. 

 "!...ٰفؼی ټی ٬ىٽشٻ ڃوبٸٽٍ ی "ټیٵٻ ؼٸٻ سڃ ٌٱفی ٰفټشڃ  غؽایب

 .دفڂڀٻ ټی خب اق ټشفی یٯ وفغڃًٌ خی٣ ڂ  ِؽای ثڃ٪ ټڃسڃـی ٰڅ اق ٰځبـټڃپ ټی ٴؿـڄ

 ټجبـٰز ثبٌڅ ٘ڃ٨بپ...ثبالغفڄ ثڅ ٠ٍ٭ز ـویؽی _
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 ثځؽ یٯ. وٽشً ثڅ زفغڅ ټی ٌؽڄ ٴفؼ زٍٽبٺ ڂ ټیؽٺ ـٰیٱی ٨طً ٴف٨شڅ ڀ٩ىی  ؼوشی ـڂی ٬ٹجٻ ټیكاـٺ.

ټثٷ غڃؼي ؼیڃڂڀڅ  ؼڂوشبٌٻ!  ؼیٵڅ ثڃؼ ٰی ایٿ  !.ثٵڅ سجفیٯ ٘ڃ٨بپ ثڅ سب ؼاٌز ٨بِٹڅ ټبٌیٿ ثب اڀٵٍز

ثڃؼپ!. ڀیً ٘ڃ٨بپ ثبق ټیٍڅ، ضف٦ ؼٸٍڃ قؼ. خڃاة ؼڂوشٍڃ ثب سٯ ثڃ٬ی ټیؽڄ ڂ ؼوشی اق ٌیٍڅ ڂاوً 

 .ثیفڂپ ټیجفڄ

 ...زبٰف ا٬ب ټفسٕی_

 ثڃ٪ ِؽای. ټیبـڄ ؼـ قیثب ٌیفیٿ ټبٌیځٽڃپ خٹڃ زفظ سٯ یٯ ثب  ڂ ټیؽڄ ٴبقی  ټڃسڃـی ٰڅ ټفسٕی ثبٌڅ

 ڂ اڂـؼپ ثیفڂپ ټبٌیځب اق وفٌڃڀڃ وفڀٍیځب  ِؽا ٔجٙب ٴٻ ټیٍڅ. ٴٻ ٴٻ  ثیٿ وفټڃپ دٍز ټبٌیځبی

 سب ثفڀٽیبؼ ؼوشٻ اق ٰبـی سبو٧ خك.  ٰفؼپ ټی سٍڃی٫ ؼوز ڂ وڃر ثب ٰفؼ ټی چځفڀٽبیی ٰڅ ټفسٕبیی

 .ڀؽاٌز ای ٨بِٹڅ قؼپ  ټٹ٫ ٰٹڅ ثیٿ ای ٸطٝڅ ڂ ٌؽ غبـج ؼوشً اق ټڃسڃـ ٨فټڃپ ٰڅ خبیی

ضىیځی ٴ٩ز. سڃ غیبثڃپ وٱڃر ټٙٹ٭ی ٌؽ ڂ چٽڅ ٰخ ٰفؼپ. ؼـیٯ  یب ڂ قؼ  یٱؽ١٨څ ٘ڃ٨بپ ـڂی سفټك

ٸطٝڅ چٽڅ ایٿ اس٩ب٬ب ا٨شبؼ؛ اټب قیبؼ ٘ڃٶ ڀٽیٱٍڅ ټفسٕی ثب ؼوشی ٰڅ ثڅ اـڀح ٴف٨شڅ اق ـڂی قټیٿ ثٹځؽ ټیٍڅ 

 .ڂ ثب ٌّشً والټشیً ـڂ ا٠الٺ ټیٱځڅ

څ ثڅ ټبٌیٿ اخبـڄ ای ٰڅ ٸطٝ اڂپ ؼـ ضشی ټفؼ؟ ټی اٴف...ٰفؼ ٬فَ ـڂ ؼٸٻ  ٘ڃ٨بپ ڀ٩ه اق وف اوڃؼٴی

 .سڃي ڀٍىشڅ ثڃؼیٻ ٨ٱف ٰفؼٺ ثڅ خك ـاڀځؽٴی ٘ڃ٨بپ ٰڅ اٴف ثڇً ټیكؼ ٬شٷ ٠ٽؽ ټطىڃة ټی ٌؽ

اق ؼیؽپ ایٿ ِطځڅ ڂ ٬ٹجی ٰڅ اق سفن ڀجٓ ؼاـ ټیكؼ ثڅ وٽشً ټی زفغٻ ڂ ِؽاٺ ثی اغشیبـ ثٹځؽ ټیٍڅ ڂ 

 :فؼڄ ټیٵٻٌٽفؼڄ ٌٽ

  .ثڅ ؼڂوشبر ثٵڃ سٽڃټً ٰځٿ...ڀٽی غڃاٺ ٰىی ڂاوڅ ټٿ ٌبؼی ٰځڅ_

 .٠ّجی ثڃؼٺ ڂ غىشڅ. ایٿ چٽڅ سځً ڂاوڅ اټٍجٻ ٰب٨ی ثڃؼ

 .وفی سٱڃپ ټیؽڄ ڂ ثبٌڅ ای قټكټڅ ټیٱځڅ؛ اټب ثفغال٦ سّڃـٺ ٨٭ٗ ضفٰز ٰفؼ

 .ڂثبـڄ غڃڀىفؼ ڂ ٌبؼ ټیٵیفڄاڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ سب زځؽ ؼ٬ی٭څ دیً زڅ اس٩ب٬ی ٬فاـ ثڃؼ ثیڃ٨شڅ! ٸطځً ـڂ ؼ

 .٬فثڃپ غبڀٻ غڃٌٵٹٻ ثٍٻ ٰڅ غىشڅ وز. االپ ټی ـویٻ _
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چٽیٍڅ ایٿ ثی سڃخڅ ای اقاـٺ ټی ؼاؼ. ثب ټٿ ټثٷ ثسڅ چب ثفغڃـؼ ټی ٰفؼ. اِال ڀٝفٺ ټڇٻ ڀجڃؼ ٨٭ٗ ټی 

 .ټیػڃاؼ ـڂ ِالضٻ ڂ  دیسڃڀؽ سب ث٩ڇٽٻ چىز یب ایځٱڅ ز٭ؽـ ؼڂوشٻ ؼاـڄ

 .ی زىجیؽڄ ثڅ غیبثڃڀب غیفڄ ټیٍٻدڃ٨ی ټی ٍٰٻ ڂ ثڅ ِځؽٸ

غیٹی ٤یف ټځشٝف اق وٱڃسی ٰڅ ثڅ ٸجبٺ قؼٺ ؼوشٽڃ ڀفٺ ټیٵیفڄ ڂ ڀكؼیٯ ٸجبي ټی ـوڃڀڅ. اق سف ٌؽڀً 

ټڃـټڃـٺ ټیٍڅ؛ ڂٸی ثی س٩بڂر غڃؼټڃ ټیٵیفٺ سب ثٹٱڅ اق ـڂ ثفڄ. ثفای اڂٸیٿ ثبـ ثی ټیٹی ڂ وفؼیٻ ـڂ اق ؼټبی 

 ..ټثٷ چٽڅ ایٿ ـڂقایی ٰڅ ٴؿٌزثؽڀٻ ټی ٨ڇٽڅ. ثڅ ـڂی غڃؼي ڀٽیبـڄ..

 ؼڂثبـڄ زٍٻ ٴڃٌڅ اق  ؼوشٻ ـڂ ـڂی ؼڀؽڄ، قیف ؼوشبی ثكـٲ ڂ دڇځً ټیكاـڄ ڂ وف٠شً ـڂ ثیٍشف ټیٱځڅ.

 :ټیٵڅ ڂ ټیكڀڅ ؼیؽٺ

 .ثڇز ض٫ ټیؽٺ غىشڅ ثبٌی ڂٸی یٯ اټٍجڃ ثؽاغال٬ی ڀٱٿ _

ټیٱځٻ ڂ زٍٻ ـڂ چٻ وٱڃسٽڃ ٴؿاٌزِ دبی غىشٵی. وفټڃ ثب ڀ٩ه ٠ٽی٫ ڂ ثٹځؽی ثڅ وٽز دځدفڄ ٰح 

 .ټیكاـٺ

 .ایځبٺ ڂٶ ٰٿ ڀیىشٿ _

ِؽای ثڃ٪ ثڃ٪ ټبٌیځبی دٍز وفټڃپ ثیٍشف ـڂی ضه ڂ ضبٶ ڀؽاٌشٻ ـلڄ ټی ـ٨ز. ٘ڃ٨بڀٻ ضه ٌڃټبغف 

 وفغڃي ثڃ٬ی سٯ ثب ڂ ٴؿاٌز ثڃ٪ ـڂی ؼوشبٌڃ. ـ٨ز ټی غفٰی ڂیفالای  ثڃؼپ ثڇً ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼ ڂ

 :ټیٱځڅ ٠ڃْ ـڂ ضف٦

٬ؽ ثٹځؽڄ، ٬فاـڄ ایٿ ټبڄ ٌفٰشٍڃ ثكڀڅ. ی غف دڃٸیَٿ ضؽ ڀؽاـڄ.. ثٹیٗ ـ٨شڃ ثفٴٍز  ؼڂوشٽڃ ؼیؽی؟ چٽڃپ _

 ...ٴف٨شڅ ٨٭ٗ ڂاوڅ اټٍت. ؼڂسبوٱڅ ثڇٽڃپ ؼاؼ. اٴف ٬جڃٶ ٰځڅ ټځٻ ڂاوً ٰبـ ٰځٻ

ثٍٱځی قؼڄ ضف٨ٍڃ ټیػڃـڄ. ز٭ؽـ ضف٦ ټیكؼ. غت اق اؼٺ ـاضز ٘ٹجی ټثٷ ٘ڃ٨بپ ټٍػُ ثڃؼ زی سڃ 

 .اوڃپ ټی غڃاوز ڀٽڃڀڅ اي ټٿ ؾچځً ټی ٴؿـڄ. چف زیكیڃ
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اټب خبٸت ثڃؼ...ؼڂسب وٱڅ، اڂڀٻ ڂاوڅ یٯ ټطٕف ڂ یٯ زٹڃ ٰجبة! ثڅ ټ٥كٺ ٨ٍبـ ټیبـٺ سب اق ثیٿ ؼڂوشبی 

ٌبغً، ٬ؽ ثٹځؽ ڂ دڃٸؽاـ دیؽا ٰځٻ؛ ڂٸی ثیٍشف غكڂ غیالی ٌڇف خٹڃی زٍٽبٺ خڃپ ټی ٴیفپ ٰڅ ټشبو٩بڀڅ 

 .ڃ خٹت ٰفؼڄچٽٍڃپ ؼڂوشبی ٘ڃ٨بپ ثڃؼپ. اڀٵبـ ٨ڇٽیؽ ضڃاوٽ

ضبال ٠فڂوی ٰفؼیٻ...ټی ثفټز سڇفڂپ. ثبچً ثیٍشف اٌځب ټی ٌی. یبؼر ثبٌڅ ٨٭ٗ ؼاڀٍٵبچبی اڂڀدب ـڂ  _

 .ثكڀی. ټیػڃاٺ ٰځبـ غڃؼٺ ثبٌی

 .ټٙٽئځٻ ؼڂثبـڄ اق اڂپ ٸجػځؽڄ چبی ٠فیٕڃ ٘ڃیٷ ٌفٰی ټیكڀڅ

 .سفټبی اغفٺ ثسڅ ؼاـ ټی ٌیٻ. غڃؼٺ ٰٽٱز ټیٱځٻ _

 ٰځٻ سطٽٹز  سٍؽیؽ ټیٍڅ. ثفڀبټڅ ثسڅ اٺ ؼاٌز...! غؽایب... اڂٶ ثكاـ ثجیٿ ټی سڃڀٻ زٍٻ ٤فڄ ٺ ثفای ثبـ ِؽٺ

 .ټیٍڅ ڀفٺ ٸطځً ؼڂثبـڄ. ٰځٻ ټی وٱڃر چٽسځبپ ڂ ټیٵٻ ؼٸٻ سڃ ایځڃ... ث١ؽ

 .ؼٸؽاـ ڀٽی ؼڂڀی اټٍت زڅ ضه غڃثی ؼاـٺ..ٸطٝڅ ٌٽبـی ټی ٰځٻ ثفای ـڂقی ٰڅ دب سڃ غڃڀڅ اٺ ثكاـی_  

ټی ٰفؼ ټؽاٺ اق ایٿ ضف٨ب ټیكؼ. ټٿ سڃ ؼڀیبی غڃؼٺ ثڃؼٺ. زڅ ٨ف٬ی ثڅ ضبٶ ـڂقٺ ټی  اڀٵبـ ثفای ټٿ ٨ف٬ی

 :ٰفؼ. یٱی سڃ ٴڃٌٻ ټطٱٻ ویٹی ټیكڀڅ ڂ ثب سٹځٵفی ټیٵڅ

 .ڂ٬شی اق ټطٕف دبسڃ ثیفڂپ ٴؿاٌشی ی١ځی قڀً ٌؽی...ثبیؽ ٰځبـ ثیبی

 .اچی ټی ٍٰٻ. ِؽاي ٌجیڅ ټبټبپ ثڃؼ. چځڃقٺ ڀ٩ڇٽیؽٺ زفا ثٹڅ ٴ٩شٻ

ثیٍشف ٌجیڅ خڃٮ ثڃؼ. ؼغشفی ثڅ وځڃ وبٶ ټٿ اڂٶ ټڇفی ثبیؽ ثڅ ٨ٱف ؼـن ټٍ٭ً ثبٌڅ. ضبال  ضف٨بي

 .ثٽبڀؽ چڃٌٍڃ ؼاٌشٻ ڂٸی قیبؼ اچٷ ؼـن ڀجڃؼٺ

 .ڀیٍػځؽی ټی قڀٻ. سځڇب ضُىٿ ټكؼڂج ٌؽپ

 .ؼـ ضبٶ ضبٔف االپ غڃاة ټی زىجیؽ ثب یٯ ټبٲ ٬ڇڃڄ ڂ...اڂڂٺ ٌبیؽٺ ثب ٰٽی ٌیٙڃڀیبی ټڇفاپ

یبټب ٠بٌ٭بڀڅ ای ٰڅ اغفي ټثجز چیدؽڄ ټی ٌؽ؛ سځڇب زځؽ غٗ اق اڂڀب ټی سڃڀىز ضبٸٽڃ ٠ڃْ سفخیطب ثب د

  .ٰځڅ.اق یبؼاڂـی دیبٺ ؼیٍجً وفظ ټیٍٻ
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ثب ٘ڃ٨بپ ضف٦ ټیكؼٺ ڂ ٘ج٫ ټ١ٽڃٶ ڀٙ٭ً ثبق ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اق ـڂیبی ٠٭ؽټڃپ ڂ اق ایځٱڅ ؼٶ سڃ ؼٸً ڀجڃؼ ټی 

اٺ ؼٸٻ ٬یٹی ڂیٹی ټی  چفټڃ٬ٟ. غڃڀؽٺ ټی ټڇفاڀڃ ټبیدیب خٽٟ ضڃان ڂ اڀٵٍشبٺ  ٴ٩ز، ٴڃٌی ثڅ ؼوز ثب

 .ٌؽ ٘ڃ٨بپ ـڂ ضىبة ضىڃ ضبٶ غڃٌٻ ټیكاٌز ڂ ٬فثڃپ ِؽ٬څ اٺ ټی ٌؽ

 .غڃؼٺ ڂاوڅ ٰځٱڃـ ثجز ڀبټز ټیٱځٻ. ٠ٽڃ ثؽي ڀٽیبؼ _

ٴ٩شڅ ثڃؼٺ. ٘ڃ٨بپ دىف ٠ٽڃټڅ؟. چٽیٿ ڀىجشب ټځڃ ثؽثػز ٰفؼ. اق اڂڀبیی ٰڅ ټبټبپ ثبثبٺ ـأی ڀجڃؼپ ؼغشف 

یؽڂڀٍڃڀڃ ؼوز ٤فیجڅ ثىذفپ. ٘ڃ٨بڀٻ ڀبخی اـقڂچبی ټُفؼٺ ٌؽ. ثڅ ٬ڃٶ ټبټبپ اق غؽاټٻ ثبیؽ ثبٌڅ ټیڃپ  یٱی

 .ایٿ چٽڅ ؼغشف ٠ب٫ٌ ټٿ ایٱذیفی ٌؽڄ

 .ټبڄ ؼیٵڅ یٱٻ قڂؼسف ټیبٺ سب چفزی القٺ ؼاـی ثػفیٻ. سب اڂپ ټڃ٬ٟ دڃٶ ؼوشٻ ټیبؼ _

 .ٸطځً ـڂی خٽٹڅ اي ٠دیت زځؽي اڂـ ثیبپ ټیٍڅ

 .اڂپ ٸجبن غڃٌٵال ضشی اق _

 .زٍٽبٺ ثی اغشیبـ ثبق ټیٍٿ. ؼوز غڃؼٺ ڀیىز چځڃقٺ ثڇً اٸفلی ؼاـٺ؛ ٨ٱف ایځدبٌڃ ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ

 .ِب٦ ټی ٌیځٻ. ثڅ وف٠ز ڂاٰځً ڀٍڃپ ټی ؼٺ ڂ اغٽی ټیٱځٻ

 .غیٹی غىشڅ اٺ قڂؼسف ټځڃ ثجف غڃڀٽڃپ _

یٱیڃ  قڀؽٴی ثڃؼٺ ثٹؽ ټځٻ ٰفؼ ټی ر٠بؼ ثبیؽ اټفڂق اق. ټیٱځٻ اي ضڃاٸڅ ؼـٰی ثڅ ڂ ٨ڇٽٻ ټی  خب غڃـؼڀٍڃ

 .ثب ٫ٍ٠ ڀؽاٌشٻ ویبڄ ٰځٻ. ثف٠ٱه اڂڀی ٰڅ ثب٠ٍ٭ً ټځڃ ثڅ وٽز ڀبثڃؼی ثفؼ

ثبٌڅ ٰڃسبچی ٸت ټیكڀڅ. س١دت ټیٱځٻ اق ایځٱڅ زفا ایځ٭ؽـ ؼـ ثفاثف ټٿ ٰڃسبڄ ټیبؼ. اق ٫ٍ٠ ڀجڃؼ. ٘ڃ٨بڀڃ ټی 

ٰىی خٹڃؼاـي ڀیىز. سبضبال ثڅ غب٘ف ټٿ  ٌځبغشٻ اق ِجڃـی ڂ ټشبڀشً ثڃؼ. ټی ؼڂڀىشٻ اٴف ٠ّجی اٺ ثٍڅ

 ٰڅ ڀیىز چڃي ٰٻ. ثڃؼ ټٿ اڂټؽپ ـاڄ ټطٓ ٨٭ٗ اڂټؽڀٍٻ ٰڃسبڄ ایٿ  زځؽثبـ ٴالڂیك ٌؽڄ ثڃؼ.

 .ڀؽاـٺ ثڇً ای ٠ال٬څ  ڀ٩ڇٽڅ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 9 

قیبؼ ٘ڃٶ ڀٽیٱٍڅ ٰڅ چٽڅ ـڂ دٍز وفي خب ټیكاـڄ ڂ ثڅ وٽز غڃڀٽڃپ ـاڄ ٰح ټیٱځڅ. چٽیځٱڅ دبـٮ ټی 

دیبؼڄ ثٍٻ ٰڅ ؼوشٻ ـڂ ټطٱٻ ټی ٴیفڄ. زیكی ڀٽی ٴٻ ٠بؼسً ثڃؼ سب خبی ؼـ ثؽـ٬څ ٰځڅ ټیػڃاٺ اق ټبٌیٿ 

 ټی وٽشً ثڅ ڂ ایىشٻ ټی ؼـ ثیٿ قؼ س١بـ٨ی ڀٍڅ ٰڅ ٘ڃـی ؼـ سیٯ ِؽای ثب  ٺ ٰځڅ. قڀٳ ؼـڂ ټیكڀٻ.

  .ٌؽپ ٌیٙڃپ زٍٽبي. ټیٱځٻ ټٱثی. زفغٻ

 .اڂڂٺ...غت ٌجز ثػیف_

ٰڅ ڂاوٻ وبغشڅ سٍٱف ٰځٻ. زٍٽبي ثف٪ ټیكؼ. اق اڂڀبیی ٰڅ ضشی سب ڀڃٮ قثڃڀٻ ڀٽی زفغڅ اق ٌت غڃٌی 

 .اقي ټشځ٩ف ثڃؼٺ... اق اڂڀبیی ٰڅ ٠ٍ٭ٍڃ ٨فیبؼ ټیكؼ

 ...ثفڂ ؼیٵڅ_

 .ثڅ دٍز ټبٌیځً اٌبـڄ قؼٺ. اثفڂیی ثبال ټی اڀؽاقڄ

 .ٰدب... ټځٻ اټٍت ایځدبٺ...قڀ١ٽڃ ؼ٠ڃسٻ ٰفؼڄ_

 .ټفؼ ټی بپ٘ڃ٨ ڂاوڅ ٌفایٙی چف ؼـ  زی...! زٍٽبٺ ٴفؼ ٌؽ. ټبټبپ

 .اق ٌڃٮ قؼٴیٻ غځؽي ټیٵیفڄ ڂ ٸطځً ټڇفثڃپ ټیٍڅ

 .ټٿ ؼیٵڅ ثڇز ټطفٺ ٌؽٺ...ٰٻ ٰٻ ثبیؽ ٠بؼر ٰځیٻ ٰځبـچٻ ثبٌیٻ_

 .زفغٿ ټی قثڃڀٻ سڃ  و١ی ټیٱځٻ ٰٽی ثڅ غڃؼٺ ټىٹٗ ثٍٻ. ٰٹٽبر ثؽڂپ ٨ٱف

 ...ټب اق ایٿ ـوٽب ڀؽاـیٻ ٘ڃ٨بپ _

_... 

 .ـڂؼثبیىی ٴیف ٰفؼڄ سڃاٺ ـڂ چڃا قؼی الثؽ اڂڂٺ... ټبټبپ ـڂي ڀٍؽ ثڇز ثٵڅ ٴ٩ز سڃ_

 غیٹی ٰڅ ؼاؼٺ سطڃیٹً  ثف٠ٱه سّڃـٺ ٸجػځؽڄ ټٹیطی سطڃیٹٻ ؼاؼ ڂ ثبٌڅ ای ٴ٩ز. ٌبیؽ ٨ڇٽیؽ ؼـڂ٢

ثب  ڂ ثڃؼٺ ٰفؼڄ ض٩بٚ ؼـ ـڂ ٰڅ ؼوشی ـڂی ټیكاـڄ ؼوشٍڃ. ٌځبغز ټی ټٿ اق ثڇشف ټبټبڀڃ. ٰفؼ ٬جڃٶ ـاضز

 .اـاټً غڃؼي ټیٵڅ
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 ...ثڇٻ ثؽی ؼٸؽاـټیػڃاٺ ی ٬ڃٸی  _

 ټځٳ وفی سٱڃپ ټیؽٺ...ایٿ ی١ځی زڅ ٬ڃٸی؟

 .ڀ٩ه ټیٵیفڄ...ټفؼؼ ثڃؼ ڂ ٰٽی ٌفټٵیٿ

اڂایٷ قڀؽٴیٽڃپ ٌبیؽ وػز ثٵؿـڄ ڂٸی چٽیٿ ٰڅ ٰبـڂ ثبـٺ ثٵیفڄ قڀؽٴی غڃثی ڂاوز ټی وبقٺ. ثڅ ٬ؽـی  _

 .اٺ ٠بٌ٭ز چىشٻ ٰڅ ڀكاـٺ ٰٽجڃؼی ضه ٰځی

 .ټٱثی ټیٱځڅ

 .٨٭ٗ سڃ، ؼٶ ثڅ ؼٸٻ ثؽڄ_

ٴڃڀڅ چبٺ ست ؼاـ ٌؽ. چیر ڂ٬ز ایٿ ټؽٸی ثبچٻ ضف٦ ڀكؼڄ ثڃؼ. چٽیٍڅ ثڅ ڀٝفٺ ټٕطٯ سفیٿ اؼٺ ـڂی 

 قټیٿ ټیڃټؽ اټب اټٍت...زٍٽبي ثف٪ ؼاٌز ڀ٩ىً ٴفٺ ثڃؼ. ټٿ زڅ ټفٴٻ ٌؽڄ ثڃؼ؟

ضشی ڀ٩ڇٽیؽٺ زٙڃـ ؼـ دٍز وفٺ ټی ثځؽٺ ڂ دٹڅ چبی غڃڀٽڃڀڃ ؼڂ سب یٱی ثبال ټیبٺ ضشی خڃاة ټبټبپ ٰڅ 

 .ـاڄ اڀؽاغشڅ ڀٽیؽٺ "٘ڃ٨بپ ٘ڃ٨بپ ٰڃ"وفچٻ  دٍز

 ثڅ. ټیٍیځٻ ثالسٱٹی٧ سػشٻ ـڂی. ؼـټیبؼ ؼـڂ٤ٻ ثؽسف ڂ ټیكڀڅ قڀٳ ثڇً ټیؽڂڀٻ  یٯ ـاوز ټیفٺ سڃ اسب٬ٻ.

 .ټیٍڅ؟ زی اغفي ٰځٻ ټی ٨ٱف ایٿ

دیبټڃ ِؽای ؼـیځٳ دیبٺ ٴڃٌیٻ قیبؼ ٨فِز ٨ٱف ٰفؼپ ڀٽیكاـڄ اوٻ الٸڅ ؼٸٽڃ ٰٽی اـڂٺ ټیٱځڅ ڂ ثی ټ١ٙٹی 

 .ثبق ټی ٰځٻ

 .٨فؼا ثذیسڃپ ثفیٻ دیً ټڇفاپ ڂ دیفڂق _

 ټیٍڅ، اڂیك اٺ ٸڃزڅ ٸجڃ. ثڃؼ ٰفؼڄ ؼ٠ڃر ټڇفاپ غڃڀڅ ثڅ ټځڃ ڂخڃؼ ایٿ ثب  ټی ؼڂڀىز اټٍت ٠٭ؽ ٰفؼٺ

 ....سڃٌځبوځبټٻ ٘ڃ٨بپ اوٻ ثب ضبال ؼاٌشٻ چٽیٍڅ ٰڅ اـقڂیی

اق ایځٱڅ ٰىی ثڅ ٴڃي ٘ڃ٨بپ ثفوڃڀڅ؛ اټب ایځجبـ  ثبـچب غڃؼ ټڇفاپ اقٺ غڃاوشڅ ثڃؼ... غت سځڇب ټی سفویؽٺ ڂ

 .٨ف٪ ټی ٰفؼ الٸڅ ڂ دیفڂق ثڃؼپ. ؼڂؼڂسب زڇبـ سب ټیٱځٻ ڂ ثی ٨ٱف ټیكڀٻ
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 .ثیب ؼڀجبٸٻ _

 .٬جٷ اق ایٿ ٰڅ سیٯ اـوبٶ ثػڃـڄ چؽ٨ٻ اق ـ٨شٿ ټیٍڅ ٴ٩شٿ اق ٠٭ؽٺ ثڅ ټڇفاپ

 .ؽغڃؼٺ ـڂ ثی ضبٶ ـڂی سػز ټی اڀؽاقٺ. ثبیؽ ایٿ ـاثٙڅ سٽڃٺ ټی ٌ

سڃ ٨ٱف ثڃؼٺ ٰڅ ؼڂثبـڄ ِؽای دیبٺ ٴڃٌیٻ ثب یٯ ټیه ٰبٶ ثٹځؽ ټیٍڅ. ایځجبـ اوٻ ٘ڃ٨بپ اٌڃة سڃ ؼٸٻ ثڅ دب 

  .ټیٱځڅ

 .چفخب غڃاوشی ثفی ثڅ ټٿ ثٵڃ!...ؼڂوشز ؼاـٺ ؼٸؽاـ _

سٽبٺ دیبٺ چب اق خبڀت ٘ڃ٨بپ اغفي غشٻ ټی ٌؽ ثڅ ؼڂوشز ؼاـٺ چبیی ٰڅ ا٠ش٭بؼی ثڇٍڃپ ڀؽاٌشٻ ڂ ثڅ 

 وبث٭څ ڂ٬ز چیر! ٰفؼٺ ټی  ـټیڃټؽپ. اټب اټٍت دیبټً...ضه ڂ ضبٸً... ٌبیؽٺ ټٿ اٌشجبڄسٽىػفٺ ؼ

 !ٰځڅ ټڃـؼ ؼـ سبٰییؽی ڀؽاٌز

دڃقغځؽی قؼڄ ثی اغشیبـ اڀٵٍز چبٺ ٌفڂٞ ثڅ سبیخ ټی ٰځٿ؛ ٌبیؽٺ اثفار ٠٭ؽڄ ٰڅ ؼڂثبـڄ ـٲ ٤یفسً ثبؼ 

 .ٰفؼڄ ڂ ضه ا٬ب ثبال وف ثڃؼپ ثڇً ؼوز ؼاؼڄ

 زفا ٰىی ٰڅ ؼڂوز ڀؽاـڄ اڀشػبة ٰفؼی؟زفا ټٿ ٘ڃ٨بپ؟  _

 ٸٽه ـڂ  ایٿ وڃاٸی ثڃؼ ٰڅ ټؽر چب ثیع ٴٹڃٺ ٴیف ٰفؼڄ ثڃؼ؛ اټب ثڅ ٬ّؽ ڀڃٌشٿ ؼڂ ثبـ اڀٵٍز چبٺ ٩ِطڅ

غڃؼٺ، ثڅ غڃؼي قچف ٰځٻ. ڂاوڅ دفویؽڀٻ زځؽ  ثڅ ـڂ اټٍت غڃاوشٻ ڀٽی. ټیٍٿ دبٮ ٰٹٽبر ـاڄ ڀیٽڅ ٰفؼڄ

 .وب٠شی ؼیف ٌؽڄ ثڃؼ

 .ټشٍځح زڇفڄ ٌبؼ اټٍجً ـڂ ټ٭بثٷ زٍٽبٺ سدىٻ ټیٱځٻ ڂ اق اغف سبیخ ټیٱځٻ ثی ضڃِٹڅ ثب ؾچځی

 .ثبٌڅ _

 .ض٭ً ڀجڃؼ ٌجً ـڂ غفاة ٰځٻ

***** 
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ـڂ ـؼ ٰفؼڄ ثڃؼ. چڃاٺ سبـیٯ ٌؽڄ ثڃؼ. دیفاچځٻ ـڂ ثب ثٹڃق ڂ ٌٹڃاـ خیځی ٠ڃْ ٰفؼٺ. چفٰبـ ٰفؼٺ  6وب٠ز 

ذڃٌٻ. ٬فاـ ثڃؼ ٨٭ٗ ضف٦ ثكڀیٻ. اِال ٌبیؽ اضشیبخی ڂخؽاڀٻ ـٔبیز ڀٽی ؼاؼ دیفاچځی ٰڃسبڄ ؼـ ثفاثف ټڇفاپ ث

ثڅ ؼـاڂـؼپ ټبڀشڃٺ ڀجبٌڅ. اچی ٍٰیؽٺ ڂ ؼدفن ٌؽڄ ټ٭بثٷ اییځڅ ایىشبؼٺ. ؼـی٫ اق یٯ ـل ٰڅ ٸت چبی ثی 

 .ـڂضٻ ـڂ ـڀٵی ٰځڅ

 .سفن اق ٘ڃ٨بپ ټفیٕٻ ٰفؼڄ ثڃؼ. ټٿ اِال اق ایٿ اغال٬ب ڀؽاٌشٻ ٰڅ چفٸطٝڅ ټځشٝف ټسٵیفي ثبٌٻ

ٿ ثبـچٻ اق ِجص دیبٺ ڀؽاؼڄ ثڃؼ؛ ضشی دیبٺ ِجص ثػیفی ٰڅ ٠بؼر زځؽ وبٸڅ ي ثڃؼ. ټځٻ ثب غیبٶ ثفای اڂٸی

ـاضز سفی ثب الٸڅ چٽبچځٳ ٰفؼٺ؛ اټب ضبال ټٕٙفة ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٰبـٺ ؼـوشڅ یب ڀڅ؟ دیبٺ 

  .ؼیٍجً ـڂ زځؽثبـ اق ِجص غڃڀؽڄ ثڃؼٺ. ٸ١ځز ثڇز

ع ثڃؼ. ٨ٍبـٺ ا٨شبؼڄ ثڃؼ...ٌجیڅ یٯ ټیز ضبٔفڂ اټبؼڄ ثفای ؼ٨ٿ ٌؽڄ ؼوشی ـڂی ٴڃڀڅ ٺ ٴؿاٌشٻ. ثؽڀٻ یعِ ی

 .ثڃؼٺ

اق ؼیٍت یٯ ٸطٝڅ اٺ اق ٨ٱف قڀؽٴی ثب ٘ڃ٨بپ ثیفڂپ ڀیڃټؽڄ ثڃؼٺ. اٴف ث٩ڇٽڅ زی؟ اٴف ؼڂوشبي زیكی 

  ثڇً ٴ٩شڅ ثبٌٿ زی؟ زفا ثبیؽ ڀ٩ّڅ ٌت زځیٿ دیبټی ثڇٻ ثؽڄ؟

ایٿ وڃاٶ ټیٍڅ ټٹٱڅ ؾچځٻ؛ ټٿ زی ؼاٌشٻ ٰڅ ایٿ چٽڅ وبٶ ثڅ  ثڅ زڇفڄ ٺ سڃ اییځڅ قٶ ټیكڀٻ...ثبـچب ثبـچب

 دبٺ ټڃڀؽڄ ثڃؼ؟

زٍٽبٺ ؼـٌز ثڃؼ ڂ ثی ضبٸز؛ ٌبیؽ اِال ثڅ ڀٝف غڃؼٺ قیجبیی ڀؽاٌز اټب ٘ڃ٨بپ ټی ٴ٩ز زٍٽبی "

ؼـٌشز خؿاة ڂ ٴیفاوز. ثڅ ڀٝف غڃؼٺ سځڇب قیجبییٻ دڃوزِ و٩یؽٺ ثڃؼ ثؽڂپ چیر ٸٯ ڂ خڃٌی؛ ِب٦ِ ِب٦ 

 !٨بپ و٩یؽ ثف٨ی ثب ټڃچبی ٨ف ڂ اثفڂچبیی دڇٿ ڂ ټٍٱی؛ ڂـلپ ٌف٬یًثڅ ٬ڃٶ ٘ڃ

 ٬ٍځٳ اثی زٍٻ ِؽسب اق ٴ٩ز ټی ٘ڃ٨بپ چٽیٍڅ  ضبالٺ ټثٷ ټیز چب ٌؽڄ ثڃؼٺ. ټفؼټٯ چبی ټٍٱیٻ ٰڅ

  .ټی غڃڀؽ ضبال سیفڄ سف ڂ ثی ٨فڂ٢ ٌؽڄ ثڃؼ. ٸت ثفزیؽٺ ـڂ ټٍٱی زٍٻ ؼغشف ١ٌف ڂاوٻ  ڂ سفڄ

 ڂ وفؼٺ ٨فیبؼ ټیكڀڅ؟یٱی سڃ زٍٽبی ثی ٨فڂ٢   
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٬فاـ سب اغف چٽیٿ ٌٱٹی ثبٌی؟ ټٙیٟ ڂ ضف٦ ٌځڃ یٱی؟ یٱی ٰڅ ٨٭ٗ ؼڂوز ؼاـڄ؟ ده غڃؼر زی؟  "

 "خڃڂڀی ٰڅ اقر ٴف٨شٿ؟ ټٵڅ زځؽوبٸشڅ؟ ټٵڅ ټیػڃای اڂڀدب زیٱبـ ٰځی؟

ثب ٰیځڅ ای  ثی اغشیبـ اغٻ ٰفؼٺ...ضبٸٻ ثڅ چٻ غڃـؼ چف ؼ٬ی٭څ ٘ڃ٨بپ ٘ڃ٨بپ...ٰی٧ ٸڃاق اـایٍٻ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ

 .ٰڅ سڃ ؼٸٻ ثڃؼ ضىبثی ثڅ غڃؼٺ ـویؽٺ. ثبیؽ ثڇً ثبثز ټی ٰفؼٺ ټځٻ سڃ ایٿ قڀؽٴی ڀ٭ٍی ؼاـٺ

چٽیٿ ٰڅ اق زڇفڄ ـڀٳ ٌؽٺ اضىبن ـٔبیز ٰفؼٺ الٸڅ سٯ قڀٵی قؼ. ٰی٩ٻ ـڂ ثڅ چٽفاڄ ثبـڂڀیٻ ثفؼاٌشٻ ڂ 

 .ثیفڂپ قؼٺ

 :غیٹی اچىشڅ ثب ڂٸڃڂټی ٰڅ ٸفقي ټٍػُ ڀجبٌڅ ټیٵٻ

 .ټٿ ـ٨شٻ _

 .ثڅ ثبڀیڅ ای ڀٽی ٍٰڅ ټبټبپ ټش١دت اق سڃ اٌذكغڃڀڅ ثیفڂپ ټیبؼ ڂ ٩ٰٵیف ثڅ ؼوز ثڅ وفسبدبٺ غیفڄ ټیٍڅ

 .ٰدب ثڅ والټشی! ٌبٺ ٘ڃ٨بپ ټیبؼ_

 !ثیبؼ  ٠ّجبڀی وفخبٺ ټی ایىشٻ. ده ؼٸیٷ دیبٺ ڀؽاؼپ اټفڂقي چٽیٿ ثڃؼ...٬فاـ اټٍت

 :٭ٗ ض٩ٛ ټی ٰفؼٺ ؼـڂ٢ ثڅ ایٿ ثكـٴی ـڂ ټیٵٻڀٽیؽڂڀٻ اق ٰدب ثب ضفِی ٰڅ ټیػڃـؼٺ ڂ ثب اـاټٍی ٰڅ ٨

 .ثبغڃؼي ٬فاـ ؼاـٺ...االڀٻ اڂټؽڄ ؼڀجبٸٻ ثیفڂپ ټځشٝفڄ _

ثڅ ڀٍڃڀڅ غؽاضب٨ٝی ؼوشی ثبال ټی ثفٺ ڂ ثب ڀٵبچی غدبٸز قؼڄ ثڅ وٽز ؼـ دبسځؽ ټی ٰځٻ. ثفای اڂٸیٿ ثبـ 

 .ثب الٸڅ ٬فاـ ؼاـٺ خٹڃ ؼاـٺ ټی ٌؽ خىبـر ؼـڂ٢ ٴ٩شٿ ـڂ دیؽا ٰفؼڄ ثڃؼٺ! ټی ؼڂڀىشٻ اٴف ؾـڄ ای ثڃ ټی ثفؼ

 :ټبټبپ ٸطٝڅ ای ټٍٱڃٮ ڀٵبچٻ ٰفؼ اټب اغف ثب خی٥ی دٍز وفٺ ټیبؼ ڂ سځؽ سځؽ ټیٵڅ

ؼغشفڄ ڂـ دفیؽڄ ثبق ڀفی ثڇً ثٵی ټب ـوٻ ڀؽاـیٻ ـڂي ڀٍڅ ٌت ثٽڃڀڅ...ثب ایٿ ٰبـار ؼڂ ـڂق ڀٍؽڄ ایٿ _

ڃڀڅ ثب ایٿ ٴځؽ ؼټب٤یز ٰځبـر ثٽڃڀڅ زڅ ثڅ ایٿ ثسڅ ـڂ وفؼ ټیٱځی...اغال٬شڃ ؼـوز ٰٿ ؼٸؽاـ چیر ٰه ڀٽیش

 .دىف ثیسبـڄ

 .٨٭ٗ وٱڃر ټیٱځٻ ٴڃٌٻ اق ایٿ ضف٨ب دف ثڃؼ
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 :ڀ٩ىی ٴف٨شڅ ؼوشی ثڅ ټڃچبی غڃي ضبٸز ٸػشً ټیكڀڅ ڂ ثب ٸجػځؽی ڀفٺ ټی دفوڅ

 ضبال ٬فاـ ٰدب ثفیٿ؟ _

ڃ٨بپ ؼـوز ټی ٌؽ؟! ثب ڂا١٬ب ٨ٱف ټی ٰفؼ ثب یٱجبـ ثیفڂپ ـ٨شٿ ـاثٙڅ ټٿ ڂ ٘ اق ڀفټًٍ س١دت ٰفؼٺ

 :یبؼاڂـی ضف٦ ؼیٍت ٘ڃ٨بپ ٸجی سف ټی ٰځٻ ڂ ثب ټٿ ټٿ ټیٵٻ

 .٬فاـ ڂاوٻ ٸجبن ثػفڄ  _

 .اڀٵبـ ؼڂقاـی ټبټبپ غیٹی قڂؼ خب ټیڃ٨شڅ ٰڅ ٴٷ اق ٴٹً ټیٍٱ٩څ ڂ اچبڀی ًٰ ؼاـی ټیٵڅ

 .قیبؼ غفج ـڂ ؼوز ثسڅ ڀكاـی _

 

ټٻ ڀجىشٻ سب ثیٍشف اق ایٿ ثٍځڃٺ. خڃاة ؼڀؽڂپ ٌٱځی چٽیٍڅ ٘ف٨ؽاـ اڂپ ثڃؼپ. دڃقغځؽ قؼٺ. ضشی ثځؽ ٩ٍٰب

 .اٺ ڀؽاٌشٻ اڂٶ ڂ اغف ٘ڃ٨بپ اؼٺ غڃثڅ ؼاوشبپ ټی ٌؽ

***** 

الٸڅ دٍز ټبٌیٿ ڀٍىشڅ ثڃؼ. اق ؼیؽڀٻ ٸجػځؽ قؼڄ وفی سٱڃپ ؼاؼ. غځؽیؽٺ ڂ ثب ؼٸی ٴف٨شڅ ثڅ ٘ف٨ً دفڂاق 

   .ٰفؼٺ

ځؽ. ِؽ ڂ سب چٍشبؼ ؼـخڅ ټش٩بڂر سف اق ټٿ. ثٽبڀؽ ٰڅ ټٿ الٸڅ ثبچٽڅ ؼڂوشبٺ ٨ف٪ ټی ٰفؼ. اقاؼ ثڃؼ ڂ ثی ٬یؽڂ ث

اِال ؼڂوشی ڀؽاٌشٻ. اغال٬ٻ غبَ ثڃؼ. ثب چفٰىی ڀٽی دفیؽٺ. اؼټبیی ٰڅ ټثٷ غڃؼٺ ـڂیب دفؼاق ثڃؼپ ٰٻ 

ؼڂـڂ ثفٺ ثڃؼ. اؼټبیی ٰڅ ټؽر چب ؼـ ٰځبـٌڃپ غڃي ثٵؿـڂڀی ڂ ایځؽڄ ر ـڂ سڃ ٨الپ چشٷ اـڂدب ثسیځڅ یب اق 

ڀؽ ِطجز ٰځی. ټٿ اچٷ ٤یجز یب قیبؼڄ ٴڃیی ڀجڃؼٺ ثیٍشف ـڂیب ټی ثب٨شٻ ڂ وٱڃر ټی ٨الپ ټبـٮ ڂ ثف

 ٰڅ ثڃؼ الٸڅ ؼاٌز ـڂ ټٿ سطٽٷ ٰڅ اؼټی سځڇب ؼڀیب ایٿ سڃ  ٰفؼٺ ؼـ ثفاثف ضف٨بیی ٰڅ ثڅ ڀٝفٺ ثی ټ١ځی ثڃؼ.

 .ټیڃټؽ ـاڄ ؼٸٻ ثڅ دبٺ دبثڅ

ؼ ٰٽی اق اثفڂچبټڃ ڂـؼاـٺ. اڂڀٻ ثب اخبقڄ ثبثب ڂ سڃ اـایٍٵبڄ ثبچً اٌځب ٌؽٺ. اڂٸیٿ ـڂقی ٰڅ ټبټبپ اخبقڄ ؼا

ټٍڃـر ٘ڃ٨بپ ٰڅ ایب غڃًٌ ټیبؼ چٽىفي ٬جٷ اق ٠٭ؽ ؼوشی ثڅ وفڂ ِڃـسً ثكڀڅ یبڀڅ؟ ثیسبـڄ 



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 15 

٘ڃ٨بپ...ٴبچی ٨ٱف ټیٱځٻ ټبټبپ ڂ ثبثب اق ـڂی ؼڂوز ؼاٌشٿ ز٭ؽـ ټ١ؿثً ټی ٰفؼپ. چځڃقٺ زڇفڄ ټ١شدجً 

ٸؽاـ ثبیؽ غڃؼي ڂاوڅ ِڃـسً سّٽیٻ ثٵیفڄ ڀڅ ټٿ!...اڂڀدب ثڃؼ ؼ"یبؼټڅ ٰڅ ثب ٌفٺ ڂ غدبٸز غڃؼي ٴ٩ز 

 .سبقڄ ټبټبپ ثبثبٺ ٰٽی ؼڂقاـیٍڃپ ا٨شبؼ ټځٻ چىشٻ

اڂپ ـڂق الٸڅ ټثٷ ټٿ ټځشٝف ڀڃثز ثڃؼ. ثڅ ٬ؽـی ٴ٩شیٻ ڂ غځؽیؽیٻ ٰڅ اغف ـویؽ ثڅ ٌٽبـڄ ڂ ثیفڂپ ـ٨شځبیی 

 .ٰڅ زٍٻ ٴڃي ټٿ ـڂ ثبق ٰفؼ

ڃ٨بپ اق الٸڅ غڃٌٍڃپ ڀٽیڃټؽ؛ اڂڀٻ ثبثز سیخ ڂ ٜبچف ټش٩بڂسً. ـڂوفی ٰڅ سب ڀڅ ټبټبپ ڀڅ ثبثب ڂ ِؽ اٸجشڅ ٘

٨ف٪ وفي ټی ـویؽ یب دیفاچځی ٰڅ خبی ټبڀشڃ اوش٩بؼڄ ټی ٰفؼ. ٘ڃ٨بپ سب ٬جٷ اق ٠٭ؽ ٠ٹځب ټػبٸ٩شً ـڂ 

 اٴف "ٴ٩ز خؽی غیٹی زیك؛ چٽڅ ٌؽپ ـوٽی اق ث١ؽ اټب  .ڀ٩ڇٽیؽٺ ـڂ ؼٸیٹً ڂ٬ز چیر. ٰفؼ ټی  ا٠الٺ

ٱی اق ٌف٘بی ٬جٷ اق ٠٭ؽي ثڃؼ. غت ټځٻ اڂپ ٸطٝڅ ی..."ٰځٻ ٨فاټڃي ثبیؽ ـڂ الٸڅ ؼاـٺ ؼڂوز ٽڃقڀؽٴی

وٱڃر ٰفؼٺ ڂ ضف٨ی ټجځی ثف ټػبٸ٩ز ڀكؼٺ؛ ټثٷ چفثبـ. دٍز ٴڃي اڀؽاغشٻ ؛ ټثٷ غیٹی اق ڀّیطشبي. ثب 

ڇبڀڅ ای ثفای ایځٱڅ چٽیٍڅ وٱڃر ټی ٰفؼٺ اټب چٽیٍڅ ٰبـ غڃؼٺ ـڂ ټی ٰفؼٺ. ایٿ ٰٻ ضف٨یٽٻ ٌؽڄ ثڃؼ ث

 .ٴځؽ ؼټب٤یٻ

ثبال٨بِٹڅ ثب ڀٍىشځٻ دبي ـڂ ـڂی ٴبق ټیكاـڄ. ٰٽفثځؽٺ ـڂ ـڂی یٯ ضفٰز ٤یف اـاؼی ټی ثځؽٺ ٰڅ غځؽڄ  

 .اي ټیٵیفڄ

 ....والٺ ثف ټڃي ټڃٌٯ _

 .ضف٨ً ـڂ غڃـؼڄ وڃسی ټیٱٍڅ

 !اڂ اثفڂچبٌڃ...٬یب٨ٍڃ...زڅ ٰفؼی ثب ٘ڃ٨بپ. زڅ ټی ٰځی ثب ټڇفاپ_

 .یفٺزٍٻ ٤فڄ ای ثڇً ټ

 .ثبیؽ ثڇً ټیٵ٩شٻ ؼیٵڅ ؼڂوز ڀؽاـٺ ضف٨ی اق ټڇفاپ ثكڀڅ

 ...غڃٌٵٷ ٌؽی ڀب٬ڃال _
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ٸجػځؽ قؼٺ. ټی ؼڂڀىشٻ غیٹی ٨ف٪ ٰفؼٺ. اټب ثب غڃؼٺ چځڃق ثیٵبڀڅ ثڃؼٺ. ایٿ زڇفڄ اِالش ٌؽڄ ټبٶ یٯ 

ٺ ٌؽڄ. وبٸڅ ڀجڃؼ. ټٿ چځڃق ثسڅ ثڃؼٺ. چځڃق ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ اقؼڂاج ی١ځی زی یب ٘ڃ٨بپ چٽىف 77ڀڃخڃڂپ 

 .ٌبیؽ ایٿ ٴځٵی ڂ ڀ٭ٍی ٰڅ چځڃق ؼـًٰ ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ ثب٠ث ٨فاـ اق ٘ڃ٨بپ ټی ٌؽ

 .ثكاـ ثٍیځٻ ث١ؽ ڀٽٯ ثفیك _

 .ؼغشف اِال ٨ٱف ڀٽی ٰفؼٺ ایځ٭ؽـ غڃٌٵٷ ثٍی_

 :اق ایٿ س١فی٧ ؼٸٻ ٤ځر ټیفڄ ڂ ثی ـثٗ ثب ؾڂ٬ی ٰڅ ټیكؼٺ دفویؽٺ

 ټیفیٻ غڃڀڅ ټڇفاپ؟ _

 .چی ټی اڀؽاقڄاغٽی ٰفؼڄ اق ٴڃٌڅ زٍٻ ڀیٻ ڀٵب

 سڃ اق ٰدب ټی ؼڂڀی؟_

 .ٰٽی ؼوشذبزڅ وفظ ڂو٩یؽ ټیٍٻ

 ...٬جال ثڇٻ ٴ٩شڅ ثڃؼ ٬فاـ سڃ ڂ دیفڂق ؼ٠ڃر ٰځڅ ڂ ټځٻ ...غت ټځٻ_

 .ڀكاٌز اؼاټڅ ثؽٺ

 ٘ڃ٨بپ ټی ؼڂڀڅ؟_

 ...٨ٱف ٰٿ یٯ ؼـِؽ_

 .دڃ٨ی ٍٰیؽ. ٰٽی ثڅ ڀٝفٺ زڇفڄ ي ٴف٨شڅ ٌؽ ڂ ِؽاي ٸفقیؽ

 ...ؼیٵڅ سٽڃٺ ٌؽ یب_

 .ټځٝڃـي ٌؽٺ. ثی غیبٶ اق چٽڅ خب دڃقغځؽ قؼٺټشڃخڅ 

 .ثبثبٺ ٬جڃٶ ڀٱفؼ ٨٭ٗ ټطفٺ ثٍیٻ...ٴ٩ز ٨٭ٗ ٠٭ؽ...٘ڃ٨بڀٻ اق غؽا غڃاوشڅ ـڂ چڃا قؼ _
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 .ٸطٝڅ ای ثیځٽڃپ وٱڃر ٌؽ ٰڅ ثب غځؽڄ زٍٽٱی قؼ. غیٹی وفیٟ س٥ییف ضبٸز ؼاؼ

 .!غت ضشٽب اق اسیً سځؽڄ ٘ڃ٨بپ سفویؽڄ _

  .ٸت ثفزیؽٺ ثڅ غڃي غیبٸیً

 .اـڄ اسیٍی ٰڅ ٨٭ٗ ټٿ سڃي ټیىڃقٺ _

 .غځؽیؽ

ثڅ ضبٶ الٸڅ ٤جٙڅ ټی غڃـؼٺ ثب ایځٱڅ ؼڂوبٸی اق ټٿ ثكـٴشف ثڃؼ ڂٸی ڀ٩ّڅ ؼ٤ؽ٤څ چبی ټځٻ ڀؽاٌز. ڀبغځبی 

 .ټبڀیٱڃـ ٌؽي ؼڂـ ٨فټڃپ ؼٸٻ ـڂ ٧١ٔ ٰفؼ ڂ ثڅ یبؼ س١ّجبر ٘ڃ٨بپ اؼاټڅ ؼاؼٺ

سڃ ٌیٍڅ وز. ثڅ غّڃَ ټبټبپ ڂ ثبثب چڃاٌڃ غیٹی  ڀٽی سڃڀٻ ثبچً ٰځبـ ثیبٺ...ټی ؼڂڀٻ اق ٨فؼا غڃڀٻ _

 .ؼاـپ. ټځٻ اڂڀ٭ؽـی قثڃپ ڀؽاـٺ سب اق غڃؼٺ ؼ٨بٞ ٰځٻ. چف ضف٨یٻ ټیكڀٻ ټیٵٿ اق ٤فڂـ قیبؼسڅ

اچی ټیٱٍٻ ڂ ټىش٭یٻ غیفڄ ثڅ ـڂثفڂ ڀٵبچٻ ټبسٻ قؼڄ ټیٍڅ. غڃؼ ثڅ غڃؼ وف٠ز ټبٌیٿ ـڂ قیبؼسف ټیٱځڅ ڂ 

 :. ٠ّجی ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ثب اغٻ دفـڀٵی ټبثیٿ ِؽای ثڃ٪ ټبٌیځب ټیٵڅدٍز وفچٻ ڂیفال ټیفڄ ڂ ثڃ٪ ټیكڀڅ

 ټٿ ڀٽی٩ڇٽٻ ده زفا ثڇً خڃاة ؼاؼی؟ _

 ...ضف٨ی ڀٽیكڀٻ...زڃپ

سڃ غڃٌٵٹی ؼٸؽاـ. سٯ ؼغشف ڂ دڃٸؽاـ. ټی ؼڂڀی غیٹیب ؼڂوز ؼاـپ ثڅ ؼوشز ثیبـپ. چٽیٿ ټڇفاپ ٰٻ دبدی  _

 .ټٿ ڀٍؽ سب ٌٽبـسڃ ٴیف ثیبـڄ

 اچٷ ایٿ ضف٨ب ڀجڃؼٺ. ٰىی ٰڅ ټٿ ـڂ ثب ټڇفاپ اٌځب ٰفؼ الٸڅ ثڃؼ. اڂپ ثڃؼ ٰڅ اق ٠ال٬څ یبؼټڅ....ټٿ اق اِال

ټڇفاپ ثڅ ټٿ ٴ٩ز. ٠ال٬څ ای ٰڅ ٬فاـ ثڃؼ ثڅ اقؼڂاج غشٻ ثٍڅ. غؽا ٌبچؽڄ اق سفن ٘ڃ٨بپ ٨٭ٗ ِطجشبټڃپ 

چٽیٿ ٰڅ ٌٯ ثڅ دیبټٯ ڂ سٹ٩ٿ غشٻ ټی ٌؽ. ثؽٺ ڀٽیڃټؽ ٰىی ـڂ ڂاـؼ قڀؽٴیٻ ٰځٻ ٰڅ ؼڂوشً ؼاـٺ ثبثب 

 .ٰفؼ ثڅ سٹ٩ځبی ٴبڄ ثی ٴبچٻ ثب یٯ سڃ ٴڃٌی ؛ ٬فاـ٠٭ؽڂ ثب ٘ڃ٨بپ ٴؿاٌز. دڃقغځؽ قؼٺ
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ټی ؼڂڀی سڃ ایٿ ٌڇف ؼغشفای چٻ وځڅ سڃ اـقڂٌڃڀڅ ټڇفاپ ثڇٍڃپ ی ڀیٻ ڀٵبڄ ثځؽاقڄ؟ سب ضبال ثڅ ایٿ ٨ٱف _

 ٰفؼی ز٭ؽـ ثڅ چٻ ټیبیٿ؟ ڂٸی سڃ ڂ ٘ڃ٨بپ زی؟ زیشڃپ ثڅ چٻ ټیبؼ؟

_... 

ٻ ؼیف ڀٍؽڄ ؼٸؽاـ... ټی سڃڀی غیٹی ـاضز اق ؼوشً غالَ ثٍی. ټٵڅ سڃ زی ٰٻ ؼاـی ؟ ٘ڃ٨بپ زی االڀ_

ؼاـڄ؟ خك ی وفثبق ؼاڀٍدڃ ٰڅ اق ِجص سب ٌت وٳ ؼڂ ټیكڀڅ سب ثشڃڀڅ ٰفایڅ غڃڀڅ ؼـثیبـڄ ؟ دؽـ ؼـوز ؼـټڃڀی 

ٰفؼپ ٰڅ سڃ ـڂ ؼڂ ؼوشی ؼاـڄ؟ ټبؼـٌٻ ٰڅ قټیٿ ٴیفڄ ؼڂـڂق ؼیٵڅ سڃ ثبیؽ خٽ١ً ٰځی...ټبؼـ دؽـر زی ٨ٱف 

س٭ؽیٽً ٰفؼپ؟ ٨٭ٗ ٰب٨ی ٸت سف ٰځی سب ټڇفاپ وبدڃـسز ٰځڅ اقي ٘ال٪ ثٵیفی...ث١ؽڄ ٘ال٬شٻ اغشیبـر ثب 

 .غڃؼسڅ...٨٭ٗ ثڅ دب ٰبـ ؼوز غڃؼر سڃ ٠٭ؽ ڀؽی

  .اچی ټیٱٍٻ...ضف٨بي ټثٷ یٯ غڃاةِ ٌیفیٿ ثڃؼ؛ ٌبیؽٺ یٯ سٹځٵف ثفای ثؽثػشیٻ

ف٨ب سڃ ثڃؼ ټٿ اٴف ټی غڃاوشٻ اق ؼوشً ـاضز ثٍٻ ایٿ زځؽ وبٶ ټی ای ٰبي چٽڅ زیك ثڅ ٬ٍځٵی ض_

 .ٌؽٺ

 :ؼـضیځی ٰڅ ـاچځٽب ټیكؼ ثڅ وٽز زخ ټیذیسڅ ڂ ثب ٸجػځؽڄ ټفټڃقاڀڅ ای ټیٵڅ

 .سڃ ٨٭ٗ ثػڃاڄ ټیٍڅ _

ثڅ ڀیٽفغً ؼڂ ثڅ ٌٯ غیفڄ ټیٍٻ. ټٿ ثػڃاٺ؟ ٌؽڀی ثڃؼ؟ ټی سڃڀىشٻ ث١ؽ ٘ال٬ٻ یٱی ثٍٻ ټثٷ 

ثفیٍٽً ـڂدٍز ٴڃًٌ قؼڄ ثڃؼ ڂ ټڃچبی ٘الیی ـڀٵً ٠دیت ؼٸجفی ټی ٰفؼ. ـل الٸڅ...ـڂوفی وبسٿ ا

ٸت ٬فټك ٰجڃؼي ڂ وبیڅ ؼڂؼی ٰڅ قؼڄ ثڃؼ ِڃـر ٴفؼِ ٠فڂوٱیً ـڂ غڃاوشځی سف ٰفؼڄ ثڃؼ. الٸڅ قیجب 

ثڃؼ...اټب ثب ٠ٽٷ چبی ټش١ؽؼ...٠ٽٷ ثیځی...دفڂسك ٸت، ٴڃڀڅ ڂ قاڂیڅ ٨ٯ...ثڅ ٬ڃٶ ٘ڃ٨بپ ثف٠ٱه ټٿ ٰڅ غؽا 

 .یٍٵفٺ ثڃؼاـا

ټب "ټ٭بثٷ ؼـة دبـٰیځٵی سڃ٧٬ ٰفؼ ڂ ثب ٴڃٌیً ٌٽبـڄ ای ـڂ ٴف٨ز ڂ ثبال ٨بِٹڅ ثب اٸڃ ٴ٩شٿ ٘ف٦ ٴ٩ز: 

 "اڂټؽیٻ
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زځؽ ؼ٬ی٭څ ث١ؽ ؼـة دبـٰیځٳ ثب ـیٽڃر ثبق ٌؽ. چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ڀٵبچً ثڅ ـڂثفڂ ثڃؼ ټبٌیٿ ـڂ ثڅ ضفٰز 

 :ؼـټیبـڄ ټیٵڅ

 .ثٍڅثڅ ټڇفاپ زیكی ڀٵڃ...ڀكاـ اټٍجٽڃپ قچف _

ثڅ ټڇفاپ...! اټب ټٿ ٬فاـ ثڃؼ اټٍت چٽڅ زیكڂ ثڇً ثٵٻ. وٱڃر ټی ٰځٻ ڂ ایٿ وٱڃسٻ ټیٍڅ ؼیؽپ ٬بټز 

 .ټڇفاپ ـڂی سفان غڃڀڅ ي ٰڅ ټځشٝف ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ٸفقیؽپ ؼٸی ٰڅ ڀبٌی اق ؼٶ ٌیٙڃپ ثڃؼ

سڃ ؼڂـاپ ثسٵی ڂ چٽیٍڅ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ټڇفاپ ټىشثځب اق چٽڅ دىفایی ٰڅ ټبټبپ اقٌڃپ ثڅ ٠ځڃاپ ا٬ب ٴفٲِ  

ڀڃخڃڂڀی یبؼ ټی ٰفؼ ثڃؼ. اڂپ ٌػّیشی ڂـا سّڃـٺ ـڂ ؼاٌز. ټڇفثڃپ، غڃي سیخ ڂ ټفؼی وڃاـ ثف اوت 

و٩یؽی ٰڅ ټؽاٺ اق ټیڃپ ضف٨بي اق ایځؽڄ ڂ غڃٌجػز ٰفؼپ ټٿ ټی ٴ٩ز. ڂ٬شی ٰٽی خٹڃسف ټیڃپ ضیبٖ 

ڂ ثجیځڅ. اق اثفڂچبی ثبال ـ٨شڅ ي ڀىجشب ثكـٲ غڃڀڅ ي دبـٮ ٰفؼیٻ زٍٻ ـیك ٰفؼ سب ؼغشف ٰځبـ ؼوز الٸڅ ـ

ټٍػُ ټی ٌؽ غیٹی وفیٟ ټٿ ـڂ ٌځبغشڅ. ٸجػځؽڄ دفـڀٵی قؼ ڂ ؼوز ثڅ ویځڅ ایىشبؼ. غدبٸز ٍٰیؽڄ 

زٍٻ ثڇً ؼڂغشٻ ڂ ٸت ٴكیؽٺ. ؼوشٻ ـڂی ٰٽفثځؽ غٍٯ ٌؽ. زٍٻ سڃ زٍٻ ٌؽٺ ڂ ثب وف ثڇً والٺ 

 .ٰفؼٺ

 ...ثڅ ٬فاپ اٴف زیكی ثڇً _

ڂؼسف دیبؼڄ ٌؽٺ. ټٿ سّٽیٽٻ ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. ٬فاـ ڀجڃؼ ٘ڃ٨بپ ـڂ ثڅ ایٿ ٌٱٷ سڃخڅ ای ثڅ ضف٨ً ڀٱفؼٺ. ق

. ؼاـٺ ثفټی ٬ؽٺ ٴف٨ز ڀٽی اـایٍٻ ٤ف٪ ِڃـر اق ـڂ ڀٵبچً ٺ ٸطٝڅ یٯ ٰڅ ټڇفاڀی ٘ف٦ ثڅ  اؾیز ٰځٻ.

اق ٰبـٺ دٍیٽڃپ ٌؽٺ. ټبؼـ ثیسبـٺ ضشٽب ٨ٱف ٰفؼڄ ڂاوڅ ٘ڃ٨بپ  ض٭ی٭شب ڂ ثڃؼٺ ٌؽپ اة ضبٶ ؼـ ڀٵبچً قیف

 .ایځ٭ؽـ ٤ٹیٛ ؼوشی ثڅ ِڃـسٻ ٍٰیؽٺ ٰڅ زیكی ثبـٺ ڀٱفؼ

 ڂ  ٰی٩ٻ ـڂ ثب ؼوز ټی ٴیفٺ ڂ غدڃٶ ټ٭بثٹً ټی ایىشٻ؛ ایځجبـ والٺ ڀىجشب ثٹځؽسفی ټیٱځٻ. ثب ٴفټٱٿ و٩یؽ

٫ ؼاٌز غیٹی اق ؼغشفچب ٌڇف ڂاوً ټی ټیفؼپ. ؼٸٻ ض الٸڅ. ثڃؼ ٌؽڄ ؼٸجفڂ سڃ ڂ ثفاقڀؽڄ ثىیبـ ٬فټك ضبٌیڅ

 .څ ٫ٍ٠ ٘ڃ٨بپ ڀؿاٌز ایٿ اؼٺ ـڂ ټبٶ غڃؼٺ ٰځٻٴف٨ز اق ایځٱ

ؼوشی ثڅ وفي ټیٱٍڅ ڂ ټڃچبی ڀٻ ؼاـي ـڂ ؼوشذبزڅ ټفست ټی ٰځڅ. غځؽٺ ټیٵیفڄ. غڃؼټٻ ټی ؼڂڀىشٻ 

 .اټٍت ٌجیڅ غڃؼٺ ٜبچف ٌؽٺ. ٜبچف دٹیؽ ڂ ٌیٙڃڀی ؼٸؽاـ ٰڅ اق سڃخڅ ټڇفاپ ٸؿر ټیجفؼ
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 :ڄ ثفیؽڄ ثب اڂپ ِؽای ٍٰیؽڄ ڂ ثٽً ټیٵڅزٍٻ چبي ثف٪ غبِی ټیكڀڅ اق ؼیؽڀٻ...اق ضٕڃـٺ. ثفیؽ

 ...ؼٸؽاـ اق ؼیؽڀز ٌڃٰڅ ٌؽٺ... اڂڀٻ ایځدب...٨ٱف ټی ٰفؼٺ الٸڅ یٱی_

 !دڃ٨ی ټیٱٍڅ ڂ ؼوشً ـڂ ثبال ټیجفڄ...چڃٶ ٌؽڄ ثڃؼ

 .ثی غیبٶ غڃي اڂټؽی...ثیب سڃ _

 .ثبیؽ ثبچز ِطجز ٰځٻ_

ثڅ س١بـ٨ً ٬ؽټی اق ٬ؽٺ ثفؼاـٺ ټیٵٻ...س١دت  ڀٽی ؼڂڀٻ زٙڃـ ایځ٭ؽـ ٬بٟ٘ ایٿ خٽٹڅ ـڂ اڂپ چٻ ثؽڂپ ایځٱڅ

 .ٰفؼ. ٰح ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂاوڅ س١بـ٦ یب ـاچځٽب یب چفزی ٰڅ اؼة ټیڇٽبپ ڀڃاقیً ـڂ ټی ـوڃڀؽ

 ...ثكاـ ڂاوڅ ث١ؽ ؼٸؽاـ خڃپ سڃ ز٭ؽـ چڃٸی ؼغشف _

ـڄ ټیٱځڅ. س٫ س٫ دبٌځڅ چبی ٩ًٍٰ ٰڅ ثب ٌشبة ڂ ٤یٛ ٬ؽٺ ثفټی ؼاٌز ـڂ ٠ّبثٻ ټیفڄ. ـٌشڅ ا٨ٱبـٺ ـڂ دب

 ـڂ ٺ ڀبٸڅ. ثفٺ ؼاغٷ قڂؼسف چفزڅ سب ټیؽڄ خب چبي ڀبغڃپ ثیٿ قڂـ ثڅ ـڂ ثبقڂٺ ڂ ایىشڅ ټی  ثڅ ثبڀیڅ ای ٰځبـٺ

 .ټیٱځٻ غ٩څ

 :ـڂ ثڅ ټڇفاپ ثب ٸجػځؽڄ ټٕطٱبڀڅ ای ټیٵڅ

 .سڃ ثفڂ سڃ ټڇفاپ خبپ، ټب ټیبیٻ _

ف ٨ڇٽیؽٺ ڂ غیٹی ثؽچٻ ٨ڇٽیؽٺ. ټٿ ټڇفاپ ثی غیبٶ سف اق ایٿ ثڃؼ ٰڅ ثڅ ایٿ اؼاچبی ټٿ سڃخڅ ٰځڅ...ؼی

ؼغشفی ڀجڃؼٺ ٰڅ ضف٦ ڂ ڀٝفٺ ڂاوڅ ٰىی ټ١شجف ڂ ضدز ثبٌڅ. ٌػّیشی ٬بٟ٘ ڂ ټطٱٽی ثبـ ڀیڃټؽڄ ثڃؼٺ 

 .ٰڅ اق غڃؼٺ اغشیبـی ؼاٌشڅ ثبٌٻ

الٸڅ ٰبـي ـڂ اوڃپ ٰفؼ. ټی ؼڂڀىز ٬فاـڄ ټٿ ـڂ ثڅ قڂـ یب غف ٰفؼپ ـاچی غڃڀڅ ي ٰځڅ ڂ ٬فاـ ڀیىز ثب 

 .ڂ ٰٹڅ ثكڀڅ. ٌبیؽٺ ټی ؼڂڀىز الٸڅ ٬فاـ ڂاوڅ ي ؼغشفی خڃـ ٰځڅڀبقای ټٿ وف

 .ٴ٩شځی ټبـڂ سځڇب ٴؿاٌز. الٸڅ ثبال٨بِٹڅ سڃ زٍٻ چبٺ سیك ثفا٪ ٌؽ "غڃثڅ"ثب 

 ټ١ٹڃٺ چىز زڅ ټفٴشڅ...؟ _
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 .ؼوشٻ ـڂ اق قیف ؼوشً ثیفڂپ ټیٱٍٻ...٠ّجی ٌؽٺ ٠یٿ غڃؼي

 ... ؼر ٴ٩شی ٌبیؽ ٰٽٱٻاٴف ث٩ڇٽڅ ټی ؼڂڀی ؼـ ټڃـؼٺ زڅ ٨ٱفی ټیٱځڅ...غڃ _

ثب ڂیٍٵڃڀی ٰڅ اق دڇٹڃٺ ټی ٴیفڄ ضف٦ سڃ ؼچځٻ ټی ټبوڅ. ِڃـسٻ اق ؼـؼ خٽٟ ټیٍڅ ثب اغی ٰڅ اق قثڃڀٻ 

 :ټیٍځڃڄ. ثڅ ٘ف٨ٻ غٻ ټیٍڅ ڂ سڃ ٴڃٌٻ قټكټڅ ټیٱځڅ

 .٨٭ٗ ٰب٨ی اټٍجڃ ثڇٻ قچف ٰځی...غڃؼٺ ثڅ ٘ڃ٨بپ ٸڃر ټیؽٺ _

ٍٻ. دڃقغځؽی ټیكڀڅ ڂ ثڅ وف٠ز اق ٰځبـٺ ټی ٴؿـڄ ڂ ؼاغٷ اق سڇؽیؽي زٍٻ چبٺ ٴفؼ ټیٍڅ. ثڇً غیفڄ ټی

ټیٍڅ. چبج ڂ ڂاج ثڅ ـ٨شځً غیفڄ ټیٍٻ. ٬فاـټڃپ ایٿ ڀجڃؼ...قڂـ، سڇؽیؽ یب دفغبٌٵفی. الٸڅ ثڇشف اق چفٰىی 

 ...ټی ؼڂڀىز ټٿ ز٭ؽـ اق ایٿ ـ٨شبـا ثیكاـٺ...اټب اڂپ

ی زفغڅ. ضبال ٰڅ ایځدب ثڃؼٺ ڀٽی ٰٽی س١ٹٷ ټیٱځٻ. ټىشبِٷ زٍٻ چبٺ ثیٿ ؼـ ڂـڂؼی ڂ دبـٰځیٳ ټ

ؼڂڀىشٻ ٬فاـ زی دیً ثیبؼ اټب ضؽا٬ٹً ٬فاـ ثڃؼ سب اغف ٌت وفٴفٺ ثٍٻ ڂ ٘ڃ٨بپ ـڂ ڀجیځٻ...زی ثڇشف اق ایٿ؟ 

 ټٵف ڂاوڅ چٽیٿ ثڅ ایځدب ڀیڃټؽڄ ثڃؼٺ؟

  .ڀ٩ىی ټیٵیفٺ ڂ ثب چٽڃپ ضه دٹیؽٺ ؼاغٷ ټیٍٻ  

زٍٽٻ ـڂ ټیكڀڅ. ؼوشٻ ـڂ خٹڃی ثیځیٻ ټی ٴیفٺ ڂ ثب چٽیٿ ٰڅ ڂاـؼ ټیٍٻ ثڃی ؼڂؼ ٤ٹیٛ ٬ٹیڃپ ڂ ویٵبـ 

اٰفاڄ ٬ؽٺ چبٺ ـڂ ٌٷ ټی ٰځٻ. ثكـٴی ڂ ټدٹٷ ثڃؼپ غڃڀڅ غیٹی ٰٻ ثیٿ ټڅ ای ٰڅ ـاڄ اڀؽاغشڅ ثڃؼپ ثڅ 

زٍٻ ټیبؼ. دیفڂق ـڂی ټجٷ وڅ ڀ٩فی ڀٍىشڅ ثڃؼ ڂ الٸڅ چٻ ثب ٸڃڀؽی سڃ ٴڃًٌ زیكی ـڂ قټكټڅ ټیٱځڅ ڂ 

ٌٻ ټیٍڅ ڂ و١ی ټیٱځٻ ـ٨شبـي ـڂ ڀبؼیؽڄ ثٵیفٺ. دیفڂق ٤ً ٤ً ثڅ ایٿ ٰځبـي ڀٍىشڅ دٱی ټیكڀڅ. زځؽ

 .ضفٰشً ټی غځؽڄ

ټڇفاپ اق اٌذفغڃڀڅ ادٿ ټبڀځؽی ثیفڂپ ټیبؼ ثب ٜف٨ی دف اق ټیڃڄ؛ چٽیٿ ٰڅ ټٿ ـڂ وفدب ؼٺ ؼـ ټیجیځڅ ثب ٸجػځؽڄ 

 .ټیٵڅ "ثیب سڃ ؼٸؽاـی"٠ٽی٭ی 

 .چبټڃ ؼـاڂـؼٺثیٍشف اق ایٿ س١ٹٷ ڀٱفؼٺ. ؼـڂ دٍز وفٺ ثىشٻ ڂ ٩ًٰ 

 .ڀیبقی ثڅ ؼـاڂـؼپ اڂڀب ڀیىز ـاضز ثبي_
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غځؽڄ دف سٽىػف الٸڅ ثڅ ضف٦ ټڇفاپ ثڇٻ یبؼاڂـی ٰفؼ ټٿ غیٹی ټش٩بڂر سف اق اڂڀبٺ ڂ ٨٭ٗ ؼڂوز ؼاـٺ ٌجیڅ 

 .ثڅ اڂڀب ثبٌٻ. غدبٸشٻ ثیٍشف ٌؽ

ٵً. ٨في چبی ټجٷ چبی ٰفٺ ٌٱالسی ثب ٰبڀبدڅ چبی چٻ ـڀ_ـڂی ټجٷ وڅ ڀ٩فی ـڂثفڂیی ؼـ ڀٍىشڅ ثڃؼ. 

ٰفٺ ٬ڇڃڄ ای ڂ ٸڃوشف چبی ٘الیی. اٌذكغڃڀڅ وٽز زخ ڂـڂؼی ڂ ؼڂ اسب٪ غڃاة ټ٭بثٷ ؼـ ٬فاـ ؼاٌز ثب 

اچىشڅ ثڅ ٘ف٦ الٸڅ ٰڅ ؼـ ضبٶ ؼـاڂـؼپ ټبڀشڃ ڂ ٌبٸً  _ضبٶ ڂ دؿیفایی ٰڅ ثب ټیك سٹڃیكیڃپ خؽا ٌؽڄ ثڃؼ

ڂ ثب ڀٵبچی غځثی ـِؽٺ ټی ٰفؼ. ثڃؼ ـ٨شٻ ڂ ٰځبـي ڀٍىشٻ. دیفڂقٺ اِال ټٿ ـڂ اؼٺ ضىبة ڀٽی ٰفؼ 

ثف٠ٱه الٸڅ اِال ڀڅ زڇفڄ قیجبیی ؼاٌز ڀڅ سیخ ؼـوز ضىبثی سځڇب ضىځً دڃٶ سڃ خیجی قیبؼي ثڃؼ ٰڅ 

 .ڀ٩ًّ غفج الٸڅ ټی ٌؽ

 :ټڇفاپ ټجٷ سٯ ڀ٩فڄ ټ٭بثٹٻ ڀٍىز ڂ دب ـڂ دب اڀؽاغز. ثب ٰٽی ټٱث سڃ زٍٻ چبی ویبڄ ٌؽٺ ټیٵڅ

 .غڃٌٵٷ ثڃؼی غڃٌٵٷ سف ٌؽی_

ً ثڇٻ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ثیٍشفی ټیؽڄ ٰڅ غڃؼٺ ـڂ ـاضز سف سڃ ټجٷ ـچب ټی ٰځٻ. ټشبو٩بڀڅ ؼـ ایٿ ټؽر س١فی٩

 .ټځڃ ثڅ غڃثی ټی ٌځبغز. ٰٽجڃؼ ڂ ٠٭ؽڄ چبی ټٿ ٠یبپ ثڃؼ

 ...ټٽځڃپ_

 ...دبٌڃ ټبڀشڃسڃ ؼـ ثیبـ_

 ...الٸڅ ثب اثفڂیی ثبال ـ٨شڅ ڀٵبچٻ ټی ٰځڅ. ټځشٝف ڂاٰځٍٻ ثڃؼ. زٍٻ چبی ټڇفاڀٻ

 چبی ڀٵبڄ قیف ٘ٽبڀیځڅ ثب ڂ ټیٍٻ ثٹځؽ ثجیځٻ ـڂ ڂاٰځٍٍڃپ ڂ ڀیبٺ ؼـ سٽىػف ثڅ ایځٱڅ اق سفثیشٻ  یبٶثی غ

 ڀٽبیً ثڅ ـڂ ـڀٵی غڃي اثٍبـ ٰڅ ټڃچبیی ڂ سځٻ ثٹڃق ؼیؽپ اق ٠ٹځب ټڇفاپ. ؼـټیبـٺ ثبـڂڀیٽڃ غیفٌڃپ

 .ټیٍڅ ؼوشذبزڅ ثڃؼ ؼـاڂـؼڄ

 .ثب ڀیٻ غیكی ٬ّؽ ٴف٨شٿ ثبـڂڀیٻ ـڂ ٰفؼ

 .ثڅ ټٿثؽڄ  _
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سٍٱف ٰڃسبچی ټی ٰځٻ ڂ ثبـڂڀیٻ ـڂ ثڅ ؼوشً ټیىذفٺ. ٸطٝڅ ای زٍٻ سڃ زٍٻ ټیٍیٻ. ثی ٘ب٬ز غٻ ټیٍڅ 

 :ڂ سڃ ٴڃٌڅ ٺ ثب ٸطٿ ًٰ ؼاـی ٰڅ اِال ټٿ ټشڃخڅ ڀٽی ٌٻ قټكټڅ ټیٱځڅ

 .غیٹی غبِی _

ٰڅ سڃ ؼٸٻ ثب ِڃـسی وفظ وفخبٺ ټیٍیځٻ ڂ سڃخڅ ای ثڅ وٱڃر یٱؽ١٨ٵی الٸڅ ڂ دیفڂق ڀٽیٱځٻ. ٬ځؽی ثڃؼ 

 .اة ټی ٌؽ

ثبڀیڅ ای ث١ؽ ټڇفاپ ثٍبي سف ـڂی ټیك ـڂ دف اق ٌیٍڅ چبی ـڀٵی ټیٱځڅ. الٸڅ ڂ دیفڂق خبټبٌڃڀڃ وفیٟ دف 

 .ټیٱځٿ ڂ ثب غځؽڄ ڂ ٸڃؼٴی ثڅ والټشی ٠ٍ٭ٍڃپ وف ټی ٍٰٿ

  .ټیبـٺټڇفاپ ثب ـیك ثیځی قیف ڀٝفٺ ؼاٌز ٰڅ چف ٸطٝڅ اق ثڃی ؼڂؼ ڂ ـ٨شبـچبی قڀځؽڄ الٸڅ ڂ دیفڂق ثبال 

 ؟...ایځدبیی ټیؽڂڀٿ  غبڀڃاؼڄ ر_

اق ِؽای قیبؼی ڀكؼیٱً یٱؽ١٨څ اق خب دفیؽٺ. ٬ٹجٻ ثڅ ٌؽر ټیكؼ. ٨ڇٽیؽ سفویؽٺ ڂ س١دت ٰفؼٺ. ٸجػځؽ قؼ ڂ 

 .٘فڄ ای اق ټڃچبٺ ـڂ ثڅ ثبقی ٴف٨ز. ایځجبـ ٨بِٹٍڃ ٰٻ سف ٰفؼڄ ثڃؼ

 ٘ڃ٨بپ زی...ټیؽڂڀڅ ٠ٍ٭ً ٰدبوز؟_

 ثڅ اڂپ اق ٬جٷ ثڃؼ ٴ٩شڅ ثبـچب غڃؼي...ڀؽڂڀڅ ٘ڃ٨بپ اق ټڇفاپ ڀؽاٌز ٱبپاټ ٰڃزٱی  سڃ ایٿ ٌڇف ثڅ ایٿ

 ڀبٺ ثڅ زیكی ڂخڃؼ ایٿ ثب اټب ټځڅ اوٽی ڀبټكؼ ؼڂڀىز ټی. ټیٱځڅ ـوٽی زیكـڂ چٽڅ ڂ ټیبؼ غڃاوشٵبـیٻ

 .ثفؼاـڄ ټٿ ثسٵی ڂ وفوبؼٴی اق ؼوز سب ڀؽاٌز ٤یفر ڂ ڀبټڃن

 .سفویؽٺ... ټثٷ وٳ اق ٘ڃ٨بپ ټی سفویؽٺاق ٌځیؽپ اوٽً ؼٸٻ ٸفقیؽ. ثؽسف ـڀٵٻ دفیؽٺ. 

 .وفی اچىشڅ سٱڃپ ؼاؼٺ

 .ٸجػځؽڄ دٹیؽی قؼ ٨ڇٽیؽ ؼـڂ٢ ټیٵٻ. ٸیڃاپ ٬فټك ـڀٳ ثیٿ ؼوشً ـڂ ثبال ټیبـڄ

 .ڀٽی غڃـی؟ ټكڄ ي غڃثڅ_

 .ڀڅ... ټٽځڃپ _
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 .ثب چٽڃپ ڀیٻ ټٿ ٠٭ٹٻ ټی ٨ڇٽیؽٺ ڀجبیؽ ٸت ثڅ اڂڀب ثكڀٻ

 .ٴڃٌٻ غیفڄ ثڅ ټڇفاپ ٸت ټیكڀڅ الٸڅ غڃؼي ـڂ ثڅ ٘ف٨ٻ غٻ ټی ٰځڅ ڂ سڃ

 .و١ی ٰٿ ثڇز غڃي ثٵؿـڄ_

 :ثیځٍڃپ غال ِالش ٌؽڄ ثڃؼ. ثی اغشیبـ ثڅ ؼوشً زځٳ ټیكڀٻ ڂ ٘ڃـی ٰڅ ټڇفاپ ڀٍځڃڄ ټیٵٻ

 .وفٺ ؼـؼ ټیٱځڅ ثیب ثفیٻ_

زٍٻ چبي یٯ خڃـی ثڃؼ. غٽبـڂ ٬فټك. ٸجػځؽڄ ټطڃی قؼ ڂ ثب زٍٽٱی ـڂ ثڅ ټڇفاپ ضٹڅ ای ټیٵڅ ڂ ٬فِی 

 .ٰځبـي ثیفڂپ ټیٱٍڅ ڂ ثڅ ؼوشٻ ټیؽڄاق ٰی٧ 

  .ثػڃـ غڃة ټیٍی...ټبٶ ؼڂؼُ ؼټڅ...٠بؼر ڀؽاـی_

 ...ټٿ ثبیؽ ٬جٷ اق ڀڅ غڃڀڅ ثبٌٻ الٸڅ_

 .ضبال ٰڅ سب ایځدب اڂټؽی...ڀیٻ وب٠ز ؼیٵڅ ټیفیٻ_

  .یٱٻ غڃي ٴؿـڂڀی ثؽ ڀجڃؼ ثڃؼ؟ ثبق سب اغف ٌت ٬فاـ ثڃؼ ٘ڃ٨بڀڃ سطٽٷ ٰځٻ. ټّیجشی ٰڅ ثڇٻ ـویؽڄ ثڃؼ

وفی ثب سفن ڂ ٸفق سٱڃپ ټیؽٺ ڂ ثب ٸیڃاپ اثی ٰڅ ټڇفاپ ټ٭بثٹٻ ټیٵیفڄ ٬فَ ـڂ ټیػڃـٺ. ټٿ ثڅ الٸڅ غیٹی 

 ...ا٠شٽبؼ ؼاٌشٻ...غیٹی. ڀ٩ڇٽیؽٺ زی ٌؽ ٰڅ

 ټی ـڂ ؼټب٤ٻ ٨ه ٨ه  وفٺ ثڅ ؼڂـاپ ټی اڂ٨شڅ...سّڃیف ڂأص ټڇفاپ ټی زىجڅ دٍز دٹٯ چبٺ...

 .ثػفٺ یٱی ٘ڃ٨بڀٻ ثفای سب وذفٺ ټی څضب٨ٝ ثڅ ـڂ ٠ٙفي ؾچځٻ ٴڃٌڅ یٯ...ٴیفٺ

سٯ غځؽڄ ای ټیكڀٻ...٘ڃ٨بپ. ٴیدی وفٺ ثیٍشف ټیٍڅ...ؼڀیب ؼڂـ وفٺ ټی زفغڅ...اغفیٿ ثبـ ٫٠ قؼٺ ڂ٬شی سڃ 

 !سفټیځبٶ ث٣*ٶ*ٺ ٰفؼ. ثڅ غیبٶ غڃؼي؛ ټثٷ چٽڅ ی ڀبټكؼا ٠ب٫ٌ، ؼٸشځٵٻ ثڃؼ

ؼاؼ... ټی ٴ٩ز ـاڄ قیبؼیڃ ٘ی  ٰٹی اٺ ټ١ؿـر غڃاوز...ٰٹی اٺ غدبٸز ٍٰیؽ... ثڃی سځؽ ٠ف٪ ټی

 .ٰفؼڄ...ڀشڃڀىشڅ ٘ب٬ز ثیبـڄ سب ثفوڅ غڃڀڅ... ثی سبة ؼیؽڀٻ ثڃؼڄ
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غځؽڄ اٺ دفـڀٳ ټیٍڅ...٬ڇ٭ڇڅ ټیكڀٻ...٘ڃ٨بپ زب٪ ثڃؼ...زفثی ڂ ؼڀجڅ سڃ دڇٹڃ ڂ ٌٱٽٽً ٨فاڂڂپ ثڃؼ...ثڇبڀڅ 

 .بٶ أب٨څ ڂقپ ثڃؼاي ټىیفـاڄ ثڃؼ ڂٴفڀڅ چٻ ټٿ، چٻ غڃؼي ټی ؼڂڀىشیٻ چٿ چځً، غیىی دیفچځً ټ

 ټڇفاپ _

 .خڃپ ؼٸٽً ٠دیت ټیسىجڅ...ٞ*ي*ڂ*ڄ ِؽاٺ ؼٶ غڃؼټٻ ټی ٸفقڂڀڅ

 .ٰبي سڃ ٌڃچفٺ ثڃؼی _

ټی غځؽڄ...٬ڇ٭ڇڅ ټیكڀڅ ڂ ٬فثڃپ ِؽ٬څ ټڃچبی ٨فٺ ټیٍڅ... اوٽٻ ـڂ ِؽا ټیكڀڅ ڂ ثب چٽڃپ ٸطٿ ټػشُ 

 :غڃؼي ټیٵڅ

 ...غڃؼٺ ټیٍٻ ڀڃٰفر...غڃٌٵٷ غبڀٻ _

ایځڃ ؼڂوز ڀؽاـٺ...سیٱڅ ٰالٺ ٘ڃ٨بڀٻ غڃٌٵٷ غبڀٻ ثڃؼ... اټب؛ڀڅ...چف زی ٨ٱف ټیٱځٻ؛ غڃٌٵٷ غبڀٻ...! ڀڅ 

 .ټیجیځٻ ثبقٺ اق ټڇفاپ ٌځیؽپ یٯ زیك ؼیٵڅ وز

 ثیٍشف وفٺ ؼڂـاپ ٨٭ٗ...ټیٱځڅ ڀكؼیٯ ٺ*ا*ة*ٶ ثڅ  ټثٷ یٯ ٘ڃ٨بپ قؼڄ، قڀؽٴیٻ ثڅ ٨ځب ټیفڄ...ڀڃٌیؽڀی ـڂ

 ثف٪ زٍٽبي...یبؼټڅ غڃة دٹیؽٌڃ ڂ ـڂ غځؽڄ زڇفڄ...فٺټی ڀ٩ه یٯ ټٿ ڂ دفټیٱځڅ ـڂ ٸیڃاپ...ټیٍڅ

 .ټیٍڅ سیك ؼڀؽڂڀبي...ټیكڀڅ

ثبقٺ سڃ ٴیدی ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰځٻ؛ ٰبي ثڅ ټڇفاپ ٴ٩شڅ ثڃؼٺ ؼیفڂق ثڅ ٠٭ؽ ٘ڃ٨بپ ؼـاڂټؽٺ...ؼیفڂق ڀ٭ٷ   

... ڂٸی ـیػشٿ ـڂ وفٺ...ضٹ٭څ ٴؿاٌشٿ سڃ ؼوشٻ...ثڇٻ زٍٻ ـڂٌځی ؼاؼپ؛ دڃٶ ، وٱڅ، دبـزڅ چبی ـڀٵبـڀٳ

وځبټٽڃ. ٌځب ٰفؼ ویبڄ اوٽً ٰڅ ٴڃٌشی سیٱڅ اڂپ ثفای ـیػشٻ ټی اٌٯ  چیر ٰؽڂټڃ ؼڂوز ڀؽاٌشٻ...٨٭ٗ

ټبټبپ ټی ٴ٩ز ٠بؼر ټیٱځی...دىفغڃثیڅ...ثبثب ټی ٴ٩ز ٠ب٬ٷ سف اق سڃئڅ...اٌٯ ټی ٌیځڅ سڃ زٍٽبٺ...یٯ 

 .ٌبر ؼیٵڅ ټیفٺ ثڅ والټشی قڀؽٴی ٰڅ ویبڄ ٌؽ

ٍڅ... ثڅ ڀفټی اوٽٻ ـڂ ِؽا ټیكڀڅ...٬ٍځٵڅ...ِؽاي...اوٽٻ...اق ؼیفڂق ٌځیؽپ ؼوشی ثیٿ ټڃچبٺ ٍٰیؽڄ ټی

 .اوٽٻ ڀ٩فر اڀٵیك ٌؽڄ ثڃؼ
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ټی٩ڇٽٻ اق وف اڀش٭بټڅ...اق وف ٰیځڅ...اق وفثسٵی ڂ ڀبؼڂڀی...ڂٸی ثبقٺ ؼٸٻ ـأی ڀٽیٍڅ ثڅ س١ڇؽی ٰڅ سڃ ٴڃٌٻ 

 .قټكټڅ ٰفؼ ثب چٽڃپ چٿ چٿ ِؽاي

 ...سف ټیٍڅ...ؼٸٻ ټی غڃاؼ اټب ٬ٹجٻ ي ٤ٹیٛ"خبپ"ث٥ٓ ټیٱځٻ...ټڇفاپ 

ڀڅ ای ٸت ټیكڀٻ ٰڅ ٴٻ ټیٍڅ ټیڃپ ِؽای ٴّٻ ٴُٻ "ِؽای ٠بٌ٭بڀڅ ٬فثڃپ ِؽ٬څ اي ثیٍشف ټیٍڅ...

ؼـ...یٱی ثڅ ؼـ ټی قؼ ثب ټٍشبی ټطٱٻ...اوٽٽڃ ِؽا ټیكؼ...ټڇفاپ یٱؽ١٨څ ده*ٺ قؼ...ټځٳ ٴڃٌڅ ټجٷ دفر 

 .ؼ...ثٹځؽ ٌؽ ڂ ثب دبسځؽ ٰفؼڀی ثڅ وٽز اسب٪ الٸڅ ایځب ـ٨زٌؽٺ... زی ٌؽڄ ًٰ ؼاـی ٴ٩شٻ...ـڀٵً دفیؽڄ ثڃ

 ...ثسڅ چب ٘ڃ٨بڀڅ_

 ...٘ڃ٨بپ...٘ڃ٨بپ...٘ڃ٨بپ ڂا١٬ی اڂټؽ

ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ... ڀٽی سڃڀىشٻ غڃؼټڃ خٽٟ ڂ خڃـ ٰځٻ...غال ٌیفیځی ثڃؼ اٴف ِؽای ٌٱىشٿ ٌیٍڅ ڂ ٨فیبؼ 

څ چٷ قؼٴی ټڇفاپ...ٌیٍڅ چبی ڀڃٌیؽڀی، ٴڃي غفاٌی ثٹځؽ ڀٽی ٌؽ....ثؽڀٻ ٴفٺ ثڃؼ چځڃق...ټی غځؽیؽٺ ث

 .ثځؽڂ ثىبِٖ ـڂی ټیكڂ سځؽ سځؽ سڃ ویځٯ اٌذكغڃڀڅ غبٸی ټیٱفؼ

 ټڇفاپ ٰدب ـ٨شی ده؟ _

خٹڃٺ ڂایىشبؼ...سبقڄ ضڃاوً خٽٟ ڂ١ٔیشٻ ٌؽ...ضبال ٌفٺ ټی ٰفؼ ثڇٻ ؼوز ثكڀڅ ٰڅ ٨بِٹڅ ـ٠بیز ټی 

 ٰفؼ.؟

 .اضٽ٫ ڀبټكؼر اڂټؽڄ دبٌڃ غڃؼسڃ خٽٟ ٰٿ_

 .اضٽ٫ غڃؼي ثڃؼ ٰڅ غجف ڀؽاٌز ؼیٵڅ ٌڃچفٺ ثڃؼغځؽیؽٺ...

 .اڂپ ٌڃچفټڅ_

 ...ـڀٵً ثیٍشف دفیؽ...ټٵڅ زی ٴ٩شڅ ثڃؼٺ؟ غځؽیؽٺ...دٍز وفچٽٻ...سٱفاـ ٰفؼٺ ثب ؼٶ غڃپ

 ...ٌڃچف...ٌڃچفٺ_

 .ثڅ غڃؼٺ اٌبـڄ ٰفؼٺ
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 ...ٌڃچف ټٿ_

 .ی ٴٍبؼ ٌؽڄالٸڅ ڂ دیفڂق اټبؼڄ اق اسب٪ ثیفڂپ قؼپ...ټڇفاپ ثڅ ٘ف٨ٍڃپ ټی زفغڅ ثب زٍٽب

 ...الٸڅ ایٿ قڀیٱڅ زی ټیٵڅ_

ِؽاي ڂضٍز قؼڄ ثڃؼ...اټب ٬ٹجٻ ټسبٸڅ ټیٍڅ ثفای ٸ٭ت سبقڄ ٴف٨شٻ...قڀیٱڅ؟...سب یٯ ؼ٬ی٭څ دیً ڀ٩ىً 

ثڃؼٺ...غبڀٻ غڃٌٵٹً ثڃؼ...اِال زځؽ ؼ٬ی٭څ دیً ثڅ ؼـٮ؛ ٰىی ٰڅ ٬ڃٶ ڂ ٬فاـ غڃاوشٵبـی ڂ ٫ٍ٠ ڂ 

 !...ٴ٩ز ټی ثڇً  ٠بٌ٭ی ټیكاٌز

ٍٽٻ ضٹ٭څ قؼ؛ ز سڃ اٌٯ...ڀٍځڃٺ غڃاوشٻ  یؽٺ ڀىجشبی ـٰیٱی ٰڅ ثڅ ټځڃ الٸڅ ټی ؼاؼ...ٌبیؽٺ ټیؼیٵڅ ڀٍځ

 .ثب ٬ڇ٭ڇڅ ای ٰڅ ټیكؼٺ...غڃثڅ ٰڅ ٴفٺ ثڃؼٺ... غڃثڅ ٰڅ ټىز ثڃؼٺ

 .الٸڅ ثڅ ٘ف٨ٻ ټیبؼ ٰی٩ٍڃ اق ـڂی ټجٷ زځٳ ټیكڀڅ

 ...یٳثڅ خبی ایٿ زفسڃ دفسب ثكڀیؽ ثڅ زبٮ ٘ڃ٨بپ ثی ٰٹڅ وز...ثڅ ڂ٬شً ټ_

 .چٽیٿ یٯ خٽٹڅ اي ټیڃپ ڀ١فڄ اٌځبي ثڅ ٸٱځز ټی ـوڅ... یب غؽایی ټیٍڅ اؼاټڅ اي

ڂ٬شی ٘ڃ٨بپ ؼـڂ ٌٱىز ڂ ټیڃپ زبـزڃة ؼـ ؼیؽټً ؼیٵڅ ؼیف ٌؽڄ ثڃؼ ثفای دڃٌځؽڀٻ...ټ٥كٺ اـڂـ 

 .ؼاؼ...٨ڇٽیؽ ٴځؽ قؼٺ ڂ ثؽ وڃقڂڀؽٺ...ڂٸی ؼیٵڅ ؼیف ٌؽڄ ثڃؼ

 ....٘ڃ٨بپ ڀٵبڄ ثڅ غڃپ ڀٍىشً

فیؽ ڂٸی ثی ٌف٨ی قټكټڅ ٰفؼ ڂ دفیؽ ثڅ ټڇفاڀی ٰڅ غٍٱً قؼڄ ثڃؼ ڂوٗ اسب٪. ٘ڃ٨بپ ټٍز اڂٶ ـڀٵً د

ـڂ قیف زٍٽً قؼ ٰڅ ڀ١فڄ ي ٴڃٌٻ ـڂ ٰفؼ. ـڂی قټیٿ ا٨شبؼ ثب ؼـؼی ٰڅ ټی ٍٰیؽ. ٘ڃ٨بپ ـڂ ٌٱٽً 

 ټی ٨٭ٗ. ڀجڃؼ ایٿ ټڇفاپ  ڀٍىز ڂ ضف٨بیی ثبـي ټی ٰفؼ ٰڅ سڃ ٠بٸٻ ٴیدی زیكی اقي ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ. ض٫

 . اق ؼٶ ټٿ غجف ؼاٌز ؟ٴؿاٌشٻ ایځدب ثڅ دب ٰڅ ٰځٻ ٨فاټڃًٌ غڃاوشٻ

ثیځیٻ ـڂ ثب ٨ه ٨ىی ثبال ټی ٍٰٻ سب ثڇً ثٵٻ ثیب ثفیٻ. ثٹڃقټڃ ٴٻ ٰفؼٺ ټیڃپ وفڂ ِؽایی ٰڅ ـاڄ اڀؽاغشڅ 

  .ثڃؼ
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ٱځٻ ثڅ چف ثؽثػشی ثڃؼ اق ـڂی قټیٿ دیؽاي ټی ٰځٻ ڂ اق ثبالی وفٺ ـؼي ټیٱځٻ. ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ زیٱبـ ټی

 .ثؽڀٻ وف ثڃؼ...ثی ضه ثڃؼ...ی٭څ ٸجبن سځؽُ سځؽ اق قیف ؼوشٻ وف ټی غڃـؼ

ثبالغفڄ ٴڃٸً "٘ڃ٨بپ اق ؼیؽپ ڂ١ٔیشٻ ثؽسف اسیً ټی ٴیفڄ. ٴف ټیٵیفڄ سب خڃپ ؼاـڄ ثكڀً. ثڇً ټی ٴ٩ز 

ثی اغشیبـ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ ـڂی ؼوشٻ  "قؼی؟...غبټً ٰفؼی؟...اقي ؼوز ڀٱٍیؽی ثی ڀبټڃن

 .وڅ ثی ڀبټڃن ٴ٩شٿ ث٥ٓ ؼاـيټیسیٱڅ ڂا

شٯ غڃـؼپ ټڇفاپ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ. سفویؽڄ؛ ـڀٵً دفیؽڄ. الٸڅ ـڂ ڀٽیجیځٻ. ٤یت ٌؽڄ ثڃؼ؛ ٰ ثڅ ڂاج چبج  دیفڂق

 .یٱجبـڄ؛ زٍٻ ټی زفغڃڀٻ زځؽثبـڄ؛ اټب ڀجڃؼ. ټٙٽئځٻ سب زځؽ ؼ٬ی٭څ دیً ٰځبـٺ ثڃؼ

ڃی زٍٻ چبٺ ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ټڇٻ ڀجڃؼ. ټڇٻ سٹڃ سٹڃ غڃـاپ ثٹځؽ ټیٍٻ. وٱځؽـی ټیػڃـٺ ؼڄ ثبـ. ټڃچبٺ خٹ

 .زٍٻ چبی غٽبـ ڂ ٬فټكٺ ثڃؼ ٰڅ ؼوشٻ ـڂ، ـڂ ټی ٰفؼ. غٻ ټیٍٻ ڂ ؼوز دٍز ٌبڀڅ ٘ڃ٨بپ ټیكاـٺ

 ...سٽڃټً ٰٿ ٘ڃ٨بپ_

یٱؽ١٨څ ٘ڃ٨بپ ثب زٍٻ چبی ثڅ غڃپ ڀٍىشڅ ي ثڅ وٽشٻ ثفټیٵفؼڄ ڂ ٘ڃـی ؼوشٻ ـڂ ثب غٍٻ ده ټیكڀڅ ٰڅ 

 .ىشیٻ اوش٩بؼڄ ټی ٰځڅ ڂ سڃ ٴڃٌی ټطٱٽی چٻ ټی غڃاثڃڀڅ سڃ ِڃـسٻـڂی قټیٿ دفر ټیٍٻ. اق و

ټڇفاپ اي ڂ الي ٨طٍی ټیؽڄ ٰڅ ٘ڃ٨بپ ٨ٯ اڂڀٻ ټڇٽڃپ قڂـ ثبقڂي ټیٱځڅ. زفا ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ثبقٺ دیً 

 .٘ڃ٨بپ ا٠شجبـ ؼاـٺ؟ سڃ زٍٽٻ ثفا٪ ټیٍڅ. ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكڀڅ. ٬فټك ٌؽڄ ثڃؼ

 .ٹڃ زٍٽبر ټیبـٺثڅ ڂاهلل اسیٍز ټیكڀٻ ؼٸؽاـ....ثبثبسڃ خ_

 اق اٺ ٰیځڅ. ٰځٻ ټی ؼا٢. ټیٍٻ ثیسبـڄ...ث٩ڇٽٿ اڂڀب اٴف. ټیفیكپ وفٺ ـڂی اة وٙٷ یٯ اڀٵبـ  ثبثبٺ...!

 ټڇفاپ  ټځٻ ایځدب ڀجڃؼٺ. چٽڅ ثؽثػشیبٺ قیف وف اڂپ ثڃؼ. چٽڅ ٠٭ؽڄ چبٺ. ڀجڃؼ اڂپ اٴف. ټیٍڅ ثیٍشف ٘ڃ٨بپ

 .غڃاوشیٻ ټی ؼاٌشٿ ؼڂوز ڂ غڃٌی ٰٽی ٨٭ٗ ټب ٰڅ ثڃؼ ایٿ اق ٤یف ټٵف. ڀجڃؼ چب ٰشٯ ایٿ ض٭ً

ث٥ٓ ټی ٰځٻ. ڀ٩فرِ ڂخڃؼٺ ـڂٌٿ ټیٍڅ. ضبٸٻ اقي ثڅ چٻ ټیػڃـڄ. یبؼ ؼیٍت ڂ اٌٯ چبیی ٰڅ ټی ـیػشٻ 

 وڃقڂڀؽٺ. یبؼ ثٹڅ ای ٰڅ اخجبـی ثڃؼ. یبؼ ټبؼـ ڂ دؽـی ٰڅ ثڅ ضف٦ ټٿ ڀجڃؼپ... اٴف ټی ٨ڇٽیؽپ؟
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غڃـؼٺ ټڇفاپ ؼیٵڅ ڀبی ضف٦ قؼپ ڀؽاٌز. ـڂی قټیٿ ڀیٽڅ  ڀیٻ غیك ټیٍٻ. ثبقچٻ ثب وٱځؽـی چبیی ٰڅ ټی

ثیڇڃي اٸشٽبن ټی ٰفؼ سب ڂٸً ٰځڅ. ثٹځؽ ټیٍٻ. ثبقٺ ٌبڀڅ چبی ٘ڃ٨بڀڃ وىز ټی ٴیفٺ؛ اټب سڃخڅ ای ڀٽی 

 .ٰفؼ. قڂـٺ ثڇً ڀٽی ـویؽ

ڂٸً "زٍٽٻ ثڅ ټدىٽڅ ـڂی ادٿ ټیػڃـڄ. ثٹځؽي ټیٍٱځٻ ڂ ثبال ټی ٴیفټً ثب ِؽای ًٰ ؼاـی ټیٵٻ 

...ڀٽی ٌځڃڄ...٨طً ټیؽڄ. دٍز وفٌڃ ڀٽیجیځڅ. ٨٭ٗ ټڇفاڀڃ ټ٭ّف ټیؽڂڀڅ ٰڅ ثڅ ٬ّؽ ٍٰز "٘ڃ٨بپٰٿ 

 ."ؼٸؽاـ ټی ٍٰٽز"ټیكؼي...ڂ ٨طٍی اٺ ثبـټڃپ ټی ٰفؼ. ټیٵڅ 

 ...ڂٸً ٰٿ ٘ڃ٨بپ_

 .غ٩څ ٌڃ ؼٸؽاـ....ضىبة سڃ ـڂ ثب ٠ٽڃ ټیفوٻ_

ثبثب ټیجفڄ ڀبچڃا ثبال ټیفڄ. خٹڃی زٍٻ چبٺ  قیف دبچبٺ وىز ټیٍڅ. ٠٭ٹٻ ٨ٹح. ؼوشٻ ثب ٸفقی ٰڅ اق ثفؼپ اوٻ

زیكی ـڂ ڀٽیجیځڅ ثڅ ٤یف اق ـچبیی اق ؼوز ٘ڃ٨بپ. ـچبیی اق سڇؽیؽي. ـچبیی اق ڀ٩ىی ٰڅ اق ټڇفاپ ثبال 

ڀٽیڃټؽ. سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ڂ ټىشی اق وفٺ ثذفڄ ِؽای ؼاؼ ټڇفاپ ٬ٟٙ ټیٍڅ. ٘ڃ٨بپ ثڅ یٯ ٘ف٦ ا٨شبؼڄ ثڃؼ. 

 .ثیٿ ؼوز چبٺ ٰڅ ثڅ اڀی اق ؼوشٻ وف ټیػڃـڄوفي غڃڀی ثڃؼ؛ ټثٷ ټدىٽڅ 

ټبر ثڇً غیفڄ ټیٍٻ. ضشی ثڅ ثبڀیڅ ای ٨ٱف ڀفویؽ. ټٿ قؼڄ ثڃؼټً؛ ثؽڂپ ایځٱڅ ٰځشفٸی ـڂی غٍٻ ڂ   

 .سفوٻ ؼاٌشڅ ثبٌٻ

 ټیسفغڅ ٘ف٨ٻ ثڅ ٌؽڄ ٴفؼ چبی زٍٻ ثب ث١ؽ ڂ ټیٵیفڄ ٴفؼڀٍڃ ڀجٓ ڂ ټیٍڅ غیك ڀیٻ قؼڄ  ټڇفاپ ڂضٍز

 ...زیٱبـ ٰفؼی_

 :څ ټیكڀٻ. ًٰ ؼاـ ڂ ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ټیٵٻوٱىٱ

 .االپ ثٹځؽ ټیٍڅ. اؼاٌڅ ټیػڃاؼ غڃؼٌڃ ڂاوٻ ٸڃن ٰځڅ_

 .ټڇفاپ ټی٩ڇٽڅ ضبٸٻ ؼوز غڃؼٺ ڀیىز...ؼاؼ ټیٱٍڅ ثڅ یٱجبـڄ..اڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ ایٿ چٽڅ ٰشٯ غڃـؼڄ ثڃؼ

 .ؼغشفڄ اضٽ٫ ٍٰشیً_



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 30 

 .ټیكڀڅ ڂ ڂایی ثب ٴفیڅ ٸت ټیكڀڅ چبج ڂ ڂاج غیفڄ ي ټیٍٻ. دیفڂق ٴڃٌڅ ؼیڃاـ غیفڄ ثڅ ٘ڃ٨بپ قاڀڃ

 .ثیسبـڄ ٌؽیٻ_

 ټی ـڂ ضبٶ ٰٻ ٰٻ. ټیٍڅ وفاقیف اٌٱٻ. ټیٍڅ اٰڃ ټ٥كٺ سڃ ی"ٍٰشیً"  ِؽای ث٥ٓ ټفؼڂڀڅ ای ثب

 .٨ڇٽیؽٺ

 ...٘ڃ٨بپ...دبٌڃ ثفیٻ_

  .ڀٵبچٻ غٍٯ غڃڀی ٰڅ اق دیٍڃڀیً وفاقیف ټیٍڅ ٌؽڄ

 ټی وفي سڃ ثال٨بِٹڅ ڂ ټیكڀڅ ثٹځؽی خی٣ ٘ڃ٨بپ زڂ١ٔی ؼیؽپ اق. ټیكڀڅ ثیفڂپ  ایٿ ټبثیٿ الٸڅ اق اسب٪

 .وز ثىشڅ چځڃقٺ چبي زٍٻ. ټیكڀڅ قاڀڃ ٘ڃ٨بپ ٰځبـ اڂپ ٰڅ ټیٱٍٻ ٠٭ت غڃؼټڃ. ٰڃثڅ

 ...٘ڃ٨بپ_

ثڅ غڃؼٺ ټیبٺ ڂ ثڅ وف٠ز دىً ټیكڀٻ ڂ وفي ـڂ ثیٿ ؼوز چبی غڃؼٺ ټی ٴیفٺ. چځڃقٺ ٸجبوبی ؼیفڂق 

 .سځً ثڃؼ. ضبال ز٭ؽـ غڃي سیخ ٌؽڄ ثڃؼ

 .ټیكڀٻ قاـ

 ...دبٌڃ ثفیٻ ٘ڃ٨بپ... ٤ٹٗ ٰفؼٺ _

 .سڃ ٴڃًٌ ټیكڀٻ... ڀڃاقًٌ ټیٱځٻ...چیىشفیٯ ؼچجبـڄ اوٽً ـڂ ټیجفٺ

 .٘ڃ٨بڀٻ...دبٌڃ..دبٌڃ ثفیٻ ثبچٻ...ؼیٵڅ ٤ٹٗ ثٱځٻ ؼڂوز ڀؽاٌشڅ ثبٌٻ_

 .اٌٯ چبٺ ؼیؽٺ ـڂ سبـ ٰفؼڄ ثڃؼ. یٱؽ١٨څ الٸڅ ثڅ ٠٭ت چٹٻ ټیؽڄ ڂ ثب ِؽای غً ؼاـي خی٣ ټیكڀڅ

 .ٍٰشیً ثی ٌف٦...ضبال ټیٵی ؼڂوً ؼاـی _

 .وفي ـڂ اچىشڅ ـڂی دبي ټیكاـڄ ڀڃضڅ ای وف ټیؽڄ ڂ اٌٱی ثڅ دڇځب ِڃـسً ټی ـیكڄ

 ثڅ ٬ؽـی ٴیح ټیكڀٻ ٰڅ ٨٭ٗ ثب ثڇز ڀٵبچً ټیٱځٻ. زفا الٸڅ؟
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 ڀڇیت وفٺ سڃ یٱی  اق ِؽای ٨فیبؼي ڂ دفر ٌؽڀی ٰڅ ټثٷ دف ٰبڄ ثڅ یٯ ٘ف٦ ثڃؼ ثڅ غڃؼٺ ټیبٺ.

 .ٍٰشیً...ټیكڀڅ

 ...ٸت ټیكڀٻ...٘ڃ٨بپ_

ټڇفاپ ٰڅ ضبال ثڅ غڃؼي اڂټؽڄ ثٹځؽ ټیٍڅ ڂ ثڅ ٘ف٦ ٴڃٌی ـڂی ټیك ټیفڄ. ٨طً ټیؽڄ ڂ ڀبوكا...ِڃـسً 

 .٤ف٪ غڃپ ثڃؼ. ثڅ ؼوشبٺ غیفڄ ټیٍٻ. ؼوشبی ټځٻ غڃڀی ثڃؼ

 ..االپ ټیٵٻ ثیبپ خٽ١ز ٰځٿ...قڀیٱڅ چف_

 ...اٸڃڂ ِؽڂؼڄ_

 ...ٍٰشٽً ټٿ...ټیٍٻ غیفڄ غڃڀیٻ ؼوشبی ثڅ...دٹیه...ټیٍڅ اٰڃ وفٺ سڃ  ِؽاي

 .ٍٰشٽً ټٿ...ټیٍٻ غیفڄ غڃڀیٻ چبی ؼوز ثڅ...دٹیه...ټیٍڅ اٰڃ وفٺ سڃ  ِؽاي

 .ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ِڃـر ٘ڃ٨بپ ټی ٰځٻ..ؼاؼ ټی ٍٰٻ، ٨فیبؼ ټیكڀٻ ڂ ٌڃڀڅ ي ـڂ سٱڃپ ټیؽٺ

 ...دبٌڃ ٸ١ځشی دبٌڃ_

 ټدجڃـ  څ ڀ٩فسی ؼوشٻ ـڂ ده ټیكڀڅ ڂ ثب سڃ ٴڃٌی ټطٱٽیاٌٯ چبٺ ؼیؽٺ ـڂ سبـ ټیٱځٿ...ڀٽیجیځٻ الٸڅ ثب ز

 .ټیٱځڅ ڀٍیځیٻ ٠٭ت ثڅ

ټبر ثڇً غیفڄ ټیٍٻ. ڀبغڃڀبي ِڃـسٻ ـڂ غً اڀؽاغشڅ ثڃؼ. دڃوشٻ ټی وڃغز ٴیح ؼوز ـڂی ٴڃٌٻ 

   .ٰځٻ ټی سڃخڅ قؼڀبي قاـ ثڅ ڂ  ټیكاـٺ

اڂپ ڀجڃؼ ٰڅ چٽیٍڅ ټفٲ ٘ڃ٨بڀڃ ټی  ِڃـر اڂڀٻ ٬فټك ڂ اٌٱی ثڃؼ! ...ٌیڃپ وف ټی ؼاؼ...ڀبـاضز ثڃؼ! ټٵف 

 !غڃاوز

ایٿ ڂوٗ یٯ زیكی ؼـوز ڀجڃؼ...اڂپ ټفؼ! ڂا١٬ب ټٿ ٍٰشٽً؟ زٍٻ چبي ثىشڅ ثڃؼ. ٸت چبي چځڃقٺ   

 .وفظ ثڃؼ...غڃپ ټیڃټؽ اق ٴڃٌڅ وفي...غڃڀً ٬فټك ثڃؼ؛ ټثٷ ؼوز چبی ټٿ...ټثٷ خیٵف ټٿ
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چبی ـڂی ټیك ټیفڄ سب غبٸی ڂ خٽ١ٍڃپ ٰځڅ.  ټڇفاپ چٽیٿ ٰڅ سٹ٩ٿ ـڂ ٬ٟٙ ټیٱځڅ ثڅ وف٠ز ثڅ وٽز ٌیٍڅ

چځڃقٺ ڂـؼ قثڃڀً ثؽڂثیفاچڅ. ثٹځؽ ثٹځؽ ټځڃ خؽڂ اثبؼٺ ـڂ ڀ٩فیٿ ټی ٰفؼ. اٸ٭بثی ټی ؼاؼ ٰڅ یٱجبـٺ ثڅ ٴڃٌٻ 

 .ڀػڃـؼڄ ثڃؼ. ټبڀشڃٺ ـڂ ثب ٌبٸی ثڅ ٘ف٨ٻ دفر ټی ٰځڅ

 ...ثٵیف سځز ٰٿ_

ثڇز ټی ٨ڇٽڃڀؽ. ِڃـسً ـڂ خٽٟ ټیٱځڅ ڂ ؼڂثبـڄ ٰالټً ثڃی ڀ٩فر ټی ؼاؼ. اق اڂڀبیی ٰڅ ثڃی ٰثب٨شز ـڂ 

 .ټىیف اٌذكغڃڀڅ ـڂ ټیفڄ

 دیفڂق ٘ف٦ ثڅ وف٠ز چٽڃپ ثب  ڂ٬شی ٰبـي سٽڃٺ ټیٍڅ ټځٻ ثب چكاـ قڂـ ڂ قضٽز ټبڀشڃٺ ـڂ سځٻ ٰفؼڄ ثڃؼٺ.

 :ټیٵڅ ڂ ٰځڅ ټی ثٹځؽي ڂ ټیٵیفڄ ثبقڂچبي قیف اق ټیبؼ

 .ثجف...٬یب٨ز ثؽ سبثٹڃئڅ دبٌڃ ثجیځٻ سب ٬جٷ اق اڂټؽڀٍڃپ ڀ١ٍشڃ اق ایځدب_

٬یب٨څ اي سبثٹڃئڅ...؟! دیفڂق ٨٭ٗ سفویؽڄ ثڃؼ! ده ضشٽب ټځٻ سبثٹڃ ثڃؼٺ ٰڅ زیكی ضه ڀٽی ٰفؼٺ؟ ٰبي ثبقٺ 

 .اق اڂپ ٬فِب ثڅ غڃـؼٺ ټی ؼاؼپ. ٌبٶ ـڂ ثڅ وفٺ ټی ٍٰٻ. ثٹځؽ ټیٍٻ سٹڃسٹڃغڃـاپ ثب ڀٵبڄ ټبر قؼٺ

ثؽسف اق ټٿ سڃ ٌڃٰڅ ثب ِڃـسی غٽبـ .....دیفڂقٺ...دیفڂقٺټڇفاپ ضڃاوً ثڅ دیفڂقڄ الٸڅ ضڃاوً ثڅ ٘ڃ٨بپ. 

 .ڂغیه...ز٭ؽـ ثبڀیڅ چب ًٰ ؼاـ ٌؽپ

 .٠٭ت ٠٭ت ټیفٺ...ڂاوڅ غڃؼٺ ټفڂـ ټیٱځٻ ٸطٝڅ ای ٰڅ ٴؿٌز...ٸطٝڅ ای ٰڅ ِؽوبٸڅ ٴؿٌز ثڅ ثبڀیڅ ای

 .ِؽای غیبٸٻ ڂأص ڀجڃؼ

 .ا٨شبؼ، ثب وفی ٌٱىشڅ ڂ غڃڀی ټځٵٻ چځڃق...زفا ؼاؼ ڀٱٍیؽ؟ ده زفا ڀبٸڅ ڀٱفؼ؟ ٨٭ٗ ـڂی قټیٿ 

 .ث١ٓ ٰفؼڄ ټیځبٸٻ...ټُفؼ..سڃ ٍٰشیً ٸ١ځشی

 .٠٭ت ٠٭ت ـ٨شڅ قټكټڅ ټی ٰځٻ ثب چٽڃپ ِؽای ڂچٻ اڂـ...ټٿ ٍٰشٽً

 .سڃ ضبٸز ٴیدی ڂ ټځٵی دبٺ ٴیف ټیٱځڅ ثڅ خبیی ٰڅ چیر ضىی ـڂي ڀؽاٌشٻ؛ ٨٭ٗ قاڀڃٺ ؼـؼ ټی ٴیفڄ 
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. ٠ّجی ڂ ڂضٍشځبٮ...ٰځڅ ټی اغٻ ټڇفاپ...ٰځڅ ټی خٽٟ ـڂ ضڃاوٍڃپ وفٺ؛ دٍز اق ٌٱىشځی  ِؽای س٫

 .ی ٰڅ چف ٸطٝڅ اټبؼڄ قؼڀٻ ثڃؼٜبچف ثب ٰٽف ثڅ ؼوز

 .ٰدب غبڀٻ غبڀٽب...ثٽڃپ ثبیؽ خڃاة ثؽی_

 !غبڀٻ غبڀٽب

٬ڇ٭ڇڅ ټیكڀٻ ثی اغشیبـ اق ٸ٩ٛ غبڀٻ غبڀٽبي...ؼیٵڅ ټالیٻ ڀیىز؛ ؼیٵڅ ؼٸی ـڂ ڀٹفقڂڀؽ؛ زڃپ ٘ڃ٨بڀٻ ـڂی 

 .قټیٿ ثڃؼ

 .ی ٰځٻ ټیڃپ غځؽچبٺ. ټیڃپ ؼوز چبی ثڅ غڃپ ڀٍىشٻ. ټیڃپ ثڃی ٸدځی ٰڅ ٴف٨شٻث٥ٓ ټ

 .ټیٵڅ "ثؽثػز ٌؽٺ، ثؽثػشٻ ٰفؼیځی"ټڇفاپ اق ټىشیٻ ؼوشی ثڅ ِڃـسً ٰال٨څ ثب ؼٺ ڂثبقؼټی ټیٱٍڅ ڂ 

 ..ڂای...ٌڃچفؼاـ قپ  یٯ ثب. ٰځٻ زیٱبـ ټٿ قپ ایٿ ثب االپ  خڃاة دٹیىب ـڂزی ثؽٺ... _

 .ڃچبي ټیٍڅټطٱٻ ؼوشً زځٳ ټ

 زی ثڅ غڃـؼي ؼاؼی ٰڅ چځڃق اق وفي ڀیڃ٨شبؼڄ؟  _

   .چڃاـ ټی ٍٰڅ ـڂ ثڅ الٸڅ..الٸڅ چٻ غڃڀىفؼ ثب ؼوشی ٰڅ ـڂی ِڃـر ٘ڃ٨بپ ثڃؼ ٸت ټیكڀڅ

 .ڀجبیؽ قڀٳ ټیكؼی_

 ...ټڇفاپ دڃقغځؽ ټیكڀڅ

 .ثؽیٿ ده خڃاة غڃؼسڃپ ثبیؽ غڃـؼیٿ ی_ٴڃ چف...ټٿ ٴفؼپ ثیڃ٨شڅ غڃڀً  ٰڅ _

 ...ـڂ ثڅ قڂـ ایځدب اڂـؼی...دیفڂقٺ ٌبچؽڄ...ټځٻ ٌبچؽٺ...سڃ ؼٸؽاـڂ ټدجڃـ ٰفؼی...٘ڃ٨بڀٻاټب سڃ ټب_

٬جٷ اق اؼاټڅ خٽٹڅ اي ټڇفاپ ٠یبپ اق ؼوز ټیؽڄ ثب ڀبثبڂـی ڂ ٠ؽٺ چٕٻ ضف٨بي ثڅ ٘ف٨ً غیك ثفټی ؼاـڄ. 

ی قیف ؼوز ڂ دبی زځبپ اق غٍٻ ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ ڂ ٰجڃؼ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ الٸڅ ٬جٷ اق ـویؽپ خی٣ ټیكڀڅ ڂ ثڅ اڀ

 .ټڇفاپ ٰشٯ ټی غڃـڄ
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 ٍٰشڅ اؼٺ ټٿ...ـ٨شٻ ټی ثبیؽ...ټیفٺ ٠٭ت ٠٭ت وذفؼڄ ٴڃي ٌؽٌڃپ قؼڄ ضف٨بی ثڅ وفٴفؼڂپ ڂ  ټبر 

 .ثڃؼٺ

 .ڀڅ ای ٸت ټیكڀٻ. دیفڂق قیف ڀٵبڄ غیفڄ غٽبـي ٸت ټیكڀڅ 

 ...٨فاـ ٰٿ_

څ ٨فاـ ټیكاـٺ ڂ اڂڀی ـڂ دٍز وفٺ خب ڂٰٻ ٰٻ ثی اغشیبـ ٬جٷ اق ـویؽپ ټڇفاپ ٬جٷ اق ثٹځؽ ٌؽپ ٨فیبؼي دب ث

 ـڂ ڂضٍشٻ ڂ سف٤یت ؼڂیؽپ ثڅ ـڂ ټٿ ؼاؼ ټی ٰڅ ٨طٍی ڂ ټطٱٽً ڂ ثٹځؽ چبی ٬ؽٺ  ټیكاـٺ ٰڅ ِؽای

 .ٰفؼ ټی ثیٍشف

---- 

 ...ؼٸؽاـ_

 چٽڅ ؼڂـڂثفٺ؛ زفغڃڀؽٺ  زفغیؽٺ ثڅ وٽشً...ثڅ اڀی غځؽٺ ثڅ اغٻ ٤ٹیٝی ـویؽ. وفٺ ـڂ ڀبټطىڃن

ر دسٍڃپ غدبٸز قؼڄ ٺ ټی ٰفؼ. ڀٵبڄ د. ایىشبؼپ ا٘فا٨ٻ ؼغشفچبی. ثڃؼ اڂپ ڂ ټٿ ثڅ ټ١شدت ڀٵبچٍڃپ

 .چبی دف سٽىػف ڂ ٸجػځؽڄ چبی ټٕطٱبڀڅ ٌڃپ ثڅ وفسبدبي ٠ّجیٻ ټی ٰفؼ. اڂ٬بسٻ ـڂ سٹع ټی ٰفؼ

دبسځؽ ٰفؼٺ ثڅ وٽشً. اق سفن اثفڂٺ اق ثبقڂي ٴف٨شٻ ڂ ٍٰیؽټً ثڅ ٘ف٦ ٰڃزڅ...ټی غځؽیؽ ثڅ ـ٨شبـٺ ثڅ 

 .غڃـؼٺ. ٬ڇ٭ڇڅ ي ٌیفیٿ ثڃؼ؛ قیجب ثڃؼ؛ اټب سفي ٰفؼڄ ؼوز ثڅ ٰٽف ٌؽٺ ضفِی ٰڅ ټی

 ایځدب زیٱبـ ټیٱځی؟ _

زٍٻ چبي ثف٪ قؼ. ثڅ یٱجبـڄ ثب یٯ ٔفة ؼوز زىجیؽٺ ثڅ ؼیڃاـ. ؼوشً ـڂ اق ثبالی وفٺ ثڅ ؼیڃاـ سٱیڅ 

 ٰىی ڂ ثؽڄ ؼوشٽڃپ بـٰ غفاثیً ٰٹڅ ایځٱڅ اق سفویؽٺ ټی  ؼاؼ ڂ ټٿ ـڂ اویف ٸجػځؽ ټڇفثڃڀً ٰفؼ. ثڇشٻ قؼ.

 ـڂضٻ ڂٸی ٌؽ وجٯ ثبـٺ. ٍٰیؽ چبٺ ـڂٌبڀڅ اق اچىشڅ ـڂ وځٵیځٻ ٰڃٸڅ  ٌڃٰڅ ٌؽٺ. ٨ڇٽیؽ. ثفوڅ وف

 .دیسیؽ ٴڃٌٻ سڃ ِؽاي. وفؼسف ڂ وځٵیٿ

 .چیر ټی ؼڂڀی ثب ٨فٺ ټؽـوڅ ز٭ؽـ غڃاوشځی ټیٍی _
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 زیكی ٰڅ اقر سڃی غب٘فټڅ"

 زٍٽبی غیٹی ٬ٍځٵڅ ټٵڅ ڀڅ

 ځدفڄڂاوڅ اڂپ ڀٵبڄ دٍز د

 "ؼٶ ټٿ ؼڂثبـڄ سځٵڅ ټٵڅ ڀڅ

ث٥ٕٻ ټی سفٰڅ...یبؼٺ اڂټؽ سٽبٺ ـڂقچبیی ٰڅ ڀجڃؼٺ ڂٸی ثڃؼ ؼـ غیبٸی ٰڅ چفؼڂ ټطڃ ـڂیبچبی ٰڃؼٰبڀڅ ثڃؼیٻ؛ 

 .ټٿ غیبٶ غبٺ ڀڃخڃاڀی ٘ڃ٨بپ غیبٶ ٠بٌ٭ی

 .ٍٰیؽٺ ڀ٩فر ثب ؼوشً اق ـڂ ٺ ٰڃٸڅ  ڀٵبچٻ سیك ٌؽ. ؼڂثبـڄ ٌیف ٌؽٺ اق ټطجشً اق ِجفي.

 .ی ٨ڇٽی غڃٌٻ ڀٽیبؼ ثب ایٿ ـیػشڃ ٬یب٨څ ایځدب ثیبیزفا ڀٽ_

 .ثبقٺ ٸجػځؽ قؼ. اټب ٤ٽٵیٿ. ؼٸً ـڂ ٌٱىشٻ... ٨ڇٽیؽٺ؛ ڂٸی ؼٸٻ غځٯ ٌؽ

 .غت ثڅ ٰىی ڀٵڃ ڀبټكؼسٻ ٨٭ٗ ثٵڃ ٠بٌ٭شٻ_

چٽیٍڅ ټیڃټؽ وفٰڃزڅ ټؽـوڅ وفٮ ټی ٍٰیؽ ڂ اق ؼڂـ سٽبٌبٺ ټی ٰفؼ. چٽیٍڅ غیبٸٻ ـاضز ثڃؼ ٰىی 

څ ثبٌڅ. ؼـڂ٢ ټی ٴ٩شٻ سب ٠ؿاثً ثؽٺ. ڂاوڅ زكڂڀؽڀً؛ ڂاوڅ اة ٰفؼڀً؛ ثی ټطٹی ټی چىز چڃاٺ ـڂ ؼاٌش

 ٰفؼٺ. ـاڄ ٰح ټی ٰفؼٺ. ِؽا غځؽڄ چبٺ ثب ؼڂوشبٺ غدبٸز قؼڄ ي ټی ٰفؼ؛ اټب ؼٺ ڀٽیكؼ. زفا ٘ڃ٨بپ... ؟

 زیكی ٰڅ اقر سڃی غب٘فټڅ"

 ټڃچبی ټٍٱی ڂ ِب٨څ ټٵڅ ڀڅ

 یٱی ؼڂوز ؼاٌز ٰڅ یٯ ٌت سب غڃؼ ِجص

 "ب ـڂ ثڇٻ ثجب٨څ ټٵڅ ڀڅاڂڀڇ

چڃا اثفی ثڃؼ. ثبـڂپ ڀٻ ڀٻ ٌفڂٞ ثڅ ثبـیؽپ ټی ٰفؼ. ټی ٸفقیؽٺ. ؼڀؽڂپ چبٺ ثڅ چٻ ټی غڃـؼ ڂ ٬ؽٺ ثفټی 

 .ؼاٌشٻ ثب ټىشی ٰڅ اق وفٺ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ثب وٱځؽـی چبی ٰڅ ټی غڃـؼٺ اق ٠٭ٹی ٰڅ ـ٨ز؛ اق ؼٸی ٰڅ وځٳ ٌؽ
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 .ؼٺ ثب غیبٶ اوڃؼڄ ټی ـویؽٺ ثڅ ٌٽؽڂڀی چبی دمټفؼڄ ٌؽڄٸجڅ دځدفڄ ٰځبـڄ قپ ٠ٽڃ ڂیٹسف ڀٍیځٻ ڀٍىشڅ ثڃ

١ٌف ټی غڃڀؽٺ؛ اة ټیكؼٺ ضیڃڂڀٱی چب ـڂ...قپ ٠ٽڃ ٸجػځؽ ټی قؼ...٬فاـ ثڃؼ سب ؼڂ ـڂق ؼیٵڅ ٠٭ؽ ٰځیٻ. 

 .ٍٰیؽپ ڀبق وبٶ زځؽ ث١ؽ اڀشٝبـی؛ زٍٻ وبٶ زځؽ ث١ؽ  ٠فڂوً ڂاوڅ غفیؽ ٠٭ؽ ـاچی غڃڀڅ ي ٌؽڄ ثڃؼ؛

 !...ز٭ؽـ ټڃچبر ثٹځؽ ٌؽڄ_

چیځی ٍٰیؽڄ ثب وٱځؽـی اق خب دفیؽٺ ڂ چدڃٺ ثفؼٺ ثڅ ٘ف٦ ـڂوفیٻ. ٴیه چبی ثب٨ز ٌؽڄ ـڂ سځؽ ڂ ٨فق ثب 

 .اڀؽاغز ثبال ای ٌبڀڅ. ثڃؼ قؼڄ سٱیڅ ویځڅ ثڅ ؼوز ؼـٴبڄ ثڅ  ـڂوفی دڃٌڃڀؽٺ ڂ ثب اغٻ ڀٵبچً ٰفؼٺ.

 .وػز ڀٵیف ؼڂـڂق ؼیٵڅ ټطفٺ ټی ٌیٻ_

وف دبییٿ ثفؼٺ ڂ ٸت ٴكیؽٺ. ٘ڃ٨بپ ٬ڇ٭ڇڅ قؼ. ټی ؼڂڀىز ؼـ ثفاثف چٽڅ ٬فټك ٌؽٺ اق ٌفٺ ؼـ ثفاثف قڀ١ٽڃ. 

 .ټثٷ ټڃي ټی ٌٻ ڂ ثی قثڃپ

 .ٰفؼ چؽایز ثیفڂپ ثڅ ـڂ ڂیٹسفي  قڀ١ٽڃ ثب ٸجػځؽڄ ټ١ځی ؼاـی وفی ثڇً سٱڃپ ؼاؼ ڂ

 .چٽیٿ ٰڅ اق ؼیؽ ټطڃ ٌؽ؛ ِڃـر وُفغٻ اق غدبٸز ـڀٳ ٠ڃْ ٰفؼ ثڅ غٍٻ

 سڃ اؼٺ ڀٽیٍی ڀڅ...؟_

 .ایىشبؼ ثب چٽڃپ غڃڀىفؼی ؾاسیً. ٴڃٌڅ ـڂوفیٻ ـڂ ثیٿ اڀٵٍز چبي ٨ٍفؼټ٭بثٹٻ 

 .ؼڂوز ؼاـٺ ٌت سب ِجص غڃؼٺ ټڃچبسڃ ثجب٨ٻ سب ٠ٙفسڃ ڀ٩ه ثٱٍٻ _

 زیكی ٰڅ اقر سڃی غب٘فټڅ"

 اق ـڂقای ڀڃخڃڂڀی ټیڃټؽ

 اٴڅ اٌٱی ـڂ ٴڃڀڅ ی سڃ ثڃؼ

 "ثبـڂڀٻ ثب ڀٵفڂڀی ټیڃټؽ
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څ ٠بٌ٭بڀڅ چبي؛ ثڅ ؼٶ ڀٵفاڀی چبي. ؼـ یٯ ٸطٝڅ سڃ ا٤ڃًٌ ثبقچٻ ثڇشٻ قؼ. چځڃقچٻ ٠بؼر ڀؽاٌشٻ ث

 .٨ٍفؼڄ ٌؽٺ

 .ٸت ٴكیؽٺ اق زیكی ٰڅ ثڅ یبؼ اڂـؼٺ

اٌٯ چبٺ ٌؽر ٴف٨ز. زفا ضبال ؼٸشځٵً ٌؽٺ...زفا ضبال ثبیؽ یبؼٺ ثیبؼ ٘ڃ٨بڀی ٺ ثڃؼڄ...ثڃؼ؟! ـڂ ثڅ اوٽڃپ 

 .ٔدڅ قؼٺ

 ...ڂای غؽایب_

 .ڂپ ٤ف٬ٻ ٰفؼ سڃ ـڂقچبیی ٰڅ وڃغشٿ ټیڃپ ؼوز چبی غڃڀیٻـ٠ؽڂ ثف٪ قؼ. ڀٻ ڀٻ ٌؽر ٴف٨ز. غیىی ثبـ

 ...٠فڂن غبڀٻ ٸجػځؽ ثكپ_

٨بِٹڅ ي ٌؽ ثځؽ اڀٵٍشی ڂ ٨ٍفؼپ ٰٽفٺ..وف غٻ ٰفؼ سڃ ٴڃٌٻ در در ڂاـاڀڅ ثب یٯ ٸجػځؽ ڂاوڅ اثفڂ ٸت 

 .قؼ

 .ثڇز ٬ڃٶ ټی ؼٺ چیر ڂ٬ز اق ثٹڅ ای ٰڅ ٴ٩شی دٍیٽڃپ ڀٍی...ضبال ثػځؽ _

ٺ سب ؼڂثبـڄ ڀیً ثكڀٻ؛ ټثٷ غڃؼي ثب یٯ ٸجػځؽ؛ اټب ٨ٹً ؼڂـثیٿ ڂ یٯ ؼڂ وڅ ٠ٱبن ثڅ وٽشً وفثبال ثفؼ

 .سّڃیف اثؽی وبغز اق زٍٻ چبیی ٰڅ ٤ٻ ؼاٌز

 زیكی ٰڅ اقر سڃی غب٘فټڅ"

 یڅ ٸجبن ـڀٳ ـڂقای غڃٌی

 یڅ خڃـی ث٥ٷ ټیٱفؼی ټځڃ ٰڅ

 "اڀٵبـی ؼاـی یٱی ڂ ټیٱٍی

یڃټؽپ. ؼوشٻ ـڂ ٴف٨ز ثیٿ ؼوز چبی ٴفټً. ؼٸٻ چِٷ ٍٰیؽپ ڂاوڅ ٠فڂن ؼاټبؼی ٰڅ قیبؼی ثڅ چٻ ټ

 .ٸفقیؽ؛ اټب اغٻ ٰفؼٺ ثب وٽبخز. ث٥ٓ ٰفؼٺ ڂاوڅ اڀشػبثی ٰڅ ټٿ ڀؽاٌشٻ
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اٌٯ چبٺ ؼیؽڀٻ ـڂ سبـ ٰفؼڄ ثڃؼ. ٰٻ ٰٻ ټی ٨ڇٽیؽٺ زی ـڂ دٍز وف خب ٴؿاٌشٻ. ٰی ـڂ ٍٰشٻ. ز٭ؽـ ثؽ 

ثڅ ټځڅ. چ٫ ټیكؼٺ. ٌبٸٻ ـڂی ٌبڀڅ چبٺ  ٰفؼٺ ز٭ؽـ ثؽسب ٰفؼٺ. ثبڂـٺ ڀٽی ٌؽ؛ ایٿ ؼوز چبی غڃڀی ټش١ٹ٫

ا٨شبؼ، ټڃچبٺ ثڅ ـ٬ُ ثبؼ ؼـ اڂټؽ ڂ ٌال٬ی سځجیڅ ٺ ټی ٰفؼپ. ٌؽڄ ثڃؼٺ وڃلڄ ټكاضٻ چبی غیبثڃڀی...ٰدب ثڃؼ 

 .٘ڃ٨بپ سب ٨ٯ چٽٍڃپ ـڂ دبییٿ ثیبـڄ؟

٭ت ثڅ یٱجبـڄ ِؽای سفټك ټبٌیٿ ڂ ـاڀځؽڄ ی ٰڅ ٠ّجی وف ثیفڂپ ٍٰیؽ اق ثڇز ثیفڂپ اڂـؼٺ. ٬ؽټی ٠

 .دفیؽٺ

 ...چی غبڀٻ ټٵڅ ٰڃـی_

 .چبج ڂ ڂاج ثڇً غیفڄ ٌؽٺ

 .خُڃپ ضبال ٰدب ټی ـی ثفوڃڀٽز_

وفی سٱڃپ ټی ؼٺ ثب ڂضٍز... ثڅ ٰدب ـویؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ایٿ ٌؽ ڂ١ٔیشٻ؟. دبسځؽ ٰفؼٺ ثڅ وٽز دیبؼڄ ـڂ ثڅ 

 .وٽز اؼٺ چبیی ٰڅ زٍٻ چبٌڃپ ټی زفغیؽ ثڅ ٜبچف ٴٹی ڂ ڀبخڃـٺ

 ټڅزیكی ٰڅ اقر سڃی غب٘ف"

 ایځڅ ٰڅ یڅ ـڂق سڃ یٯ ٠ٱه ثڃؼیٻ

 یڅ ٤ٽی زٍٽبټڃڀڃ ٴف٨شڅ ثڃؼ

 "ٌبیؽ اڂپ ـڂق چف ؼڂ ثؽ ٠ٱه ثڃؼیٻ

 .اق غٍٻ ٬فټك ٌؽڄ ثڃؼ

 ...ثڇز زی ٴ٩ز ایٿ ټفسیٱڅ_

 .چیسی ٘ڃ٨بپ ثیب ثفیٻ ٌف ټیٍڅ_

 .زفا ڀٽی ٨ڇٽی ٰىی ڀجبیؽ ثڅ سڃ زخ ڀٵبڄ ٰځڅ_
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 .٠ّجی ٌؽٺ. قثڃڀٻ زفغیؽ ثڅ سٹػی؛ ثڅ ڀیً

 .ایٿ ض٭ڃ ثڇز ؼاؼڄ؟ زفا ٨ٱف ټیٱځی ًٌ ؼڀٳ ټبٶ سڃئڅ ٺ ٰی _

 .ڂای غؽا...ـڀٵً قـؼ ٌؽ. غدبٸز ٍٰیؽ. ڀبـاضز ٌؽ اق ض٭ی ٰڅ ؼاٌز ڂٸی ثفای ټٿ ثی اچٽیز ثڃؼ

ثڅ ٰڃزڅ ثبـیٱی ـاڄ ٰح ٰفؼٺ. ڀیبق ثڅ ڀ٩ه ؼاٌشٻ ڀیبق ثڅ ټڃڀؽپ. ڀیبق ثڅ ٰٽی وفدب ایىشبؼٺ ثفای چدڃٺ ثی 

 .ـضٽبڀڅ غب٘فار

 .ثىشٻ زٍٻ ڂ  ـڂ ثڅ ؼیڃاـ سیٱڅ ؼاؼٺوفٺ 

 .ټٿ اق ایٿ ؼغشف غڃٌٻ ڀٽیبؼ...ث١ؽ اق اقؼڂاج ثبیؽ ٬یؽٌڃ ثكڀی_

 .الٸڅ سځڇب اؼټی ٰڅ ټځڃ ؼـٮ ټیٱځڅ_

 .دڃقغځؽی قؼ. ایځجبـ ضف٨ً خؽی ثڃؼ. ٠ّجی ٌؽڄ ثڃؼ

 .!اس٩ب٬ب چٽیٿ ضف٨ڃ زځؽ ـڂق دیً ثڅ ټٿ قؼ_

 .اپ ضف٦ ؼاٌزاغٻ ٰفؼٺ. ڀٵبچٻ ـ٨ز دی زٍٻ چبیی ٰڅ چكاـ

 ټځٝڃـر زیڅ...؟_

 .دڃ٨ی ٍٰیؽ؛ اټب ثبقچٻ ِجڃـی ٰفؼ. دٍز ؼوشً ٴڃڀڅ ٺ ـڂ ڀڃاقي ٰفؼ. ٸطځً ٰٽی ڀفٺ سف غڃاچٍبڀڅ ٌؽ

 .ٰی ټیػڃای ث٩ڇٽی اڂپ ؼغشف ټی غڃاؼ قڀؽٴیشڃ اقچٻ ثذبٌڅ؟ _

 .زٍٻ چبٺ ـڂ ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ. ٰبي ثڅ ضف٨ً ٴڃي ټی ٰفؼٺ

 سڃ ثٵڃ اقٺ زی سڃ غب٘فسڅ"

 ٶ غیٹی قیبؼڄ ټٵڅ ڀڅؼـؼ ؼ

 ٌبٶ ڂ ـڂوفیز ثڅ خبی ؼوز ټٿ
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 "ضبال سڃ ؼوشبی ثبؼڄ ټٵڅ ڀڅ

 ڂ اڂٶ ؼڂڀىشٻ ټی. ـڂڀؽاٌشٻ خبیی  غڃؼٺ ـڂ ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽڄ سّڃیف اغفیٿ ڀٵبڄ ٘ڃ٨بپ ٌؽ قغٻ ٬ٹجٻ.

یٹڅ چبی قڀؽاپ اڀشڇبي چٻ یٯ ٘ځبة ؼڂـ ٴفؼپ. ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ ټیڃپ اوٽڃڀی ٰڅ ٌڃغیً ټ ٌؽ ټی اغفٺ

 .ثڃؼ ثیٿ ټّیجز ټٿ ٴف٨شڅ

چٽیٿ ٰڅ دیسیؽٺ سڃ غیبثڃپ اِٹی ِؽای الیف دٹیه دبچبٺ ـڂ ٸٽه ٰفؼ. ثڅ ؼیڃاـ زځٳ قؼڄ ٠٭ت ٍٰیؽٺ سڃ 

 .سبـیٱی ٰڃزڅ. اق ټ٭بثٹٻ ٴؿٌشٿ

ِڃـر غڃڀیً  .ایځجبـ ثڅ ڂٔڃش ټی ٸفقیؽٺ. ڂاوڅ ثفؼپ ټٿ اڂټؽڄ ثڃؼپ. ټٿ ټی سفویؽٺ. ڂضٍز ٰفؼڄ ثڃؼٺ

 .ؿـی ټی ؼیؽ ؼٶ ټی وڃقڂڀؽ ثڅ ضبٶ قاـٺ...ټٿ ٬بسٷ ثڃؼٺخٹڃ زٍٻ چبٺ ثڃؼ چف ـچٵ

 .دبسځؽ ٰفؼٺ ثب چفاوی ٰڅ ثڅ خڃڀٻ ا٨شبؼ. ثب ڂضٍشی ٰڅ چڃٌیبـٺ ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ټىیفٺ ټٍػُ ثڃؼ

................ 

 .ٴُٻ ٴُٻ ثڅ ؼـ ټی ٰڃثیؽٺ...ؼچجبـڄ...ټٽشؽ. ِؽای ټٍز چبی ڀیٽڅ خڃپِ ٬ؽـر ٴف٨شٻ سڃ ٰڃزڅ اٰڃ ټی ٌؽ

 .ای ِؽای ؼٶ ڀٵفاپ ټبؼـ ثٹځؽ ٌؽ. ِؽای ؼټذبیی چبی دالوشیٱی دؽـ ٰڅ ثڅ ټڃقاییٯ چب ټی غڃـؼ ثڅ ثبڀیڅ

 .ؼـ ٰڅ ثبق ٌؽ. ـڀٵً ثڅ اڀی ثڅ و٩یؽی ٴر ٌؽ

 زی ٌؽڄ ثبثب...؟_

 ...ثبثب_

 .ث٥ٕٻ سفٰیؽ...ڀشڃڀىشٻ ضف٦ ثكڀٻ. االپ ټی ـویؽپ. ضشٽب ؼوشجځؽٺ ټیكؼپ

دٹڅ چب ـڂ ؼڂسب یٱی ثبال ټی ـ٨شٻ ڂ دٍز وفٺ ټی ٍٰیؽټً. چڃٶ  غڃؼٺ ـڂ ثڅ ؼاغٷ دفر ٰفؼٺ. ثی اغشیبـ

 .ٌؽڄ ثڃؼ؛ سځؽ سځؽ سف اق ټٿ ٬ؽٺ ثفټی ؼاٌز

 .ڂ٬شی ثڅ ؼاغٷ ـویؽٺ ټبټبڀٻ ثؽسف اق اڂپ ٌجیڅ وٱشڅ قؼڄ چب ٌؽ. ٰځبـ ٍٰیؽ ثی خڃپ
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 .زی ٌؽڄ ؼٸؽاـ؟_

 ڃؼپ...ڀڅ؟چ٫ چ٭ٻ ـڂ غ٩څ ٰفؼٺ. ڀٵبچٻ زفغیؽ ثیٿ زٍٻ چبی ټٕٙفثٍڃپ. ٰٻ ټ٭ّف ڀج

 .غځؽیؽٺ ثڅ سٹػی؛ ثڅ قچفی قټبڀی ٰڅ ٴؿٌز. اٌٯ چبٺ ٌؽر ٴف٨شڅ ثڅ ٩٬ىڅ ویځڅ ٺ ٰڃثیؽٺ

 ...ټٿ ٍٰشٽً...ٍٰشٽً_

 .ثبثب ـڀٵً قـؼ ٌؽ. ټبټبپ ؼچځً ثبقسف. ڀ٩ىٻ ثفیؽ؛ اق ؼـؼ اق وڃقٌی ٰڅ اق ٠ٽ٫ ڂخڃؼٺ اسیٍٻ ټیكؼ

 .ڀبٸڅ ٰفؼٺ. ٔدڅ قؼٺ. ټفؼٺ چف ٸطٝڅ

 ... ڀٽی، سڃ، ڀٻ...پ، ٌؽ..پ، ٨ڇٽی،ؼٺ..ټه سٻ ٰف،ؼپٲ، ٨شٻ ڀٽی، غڃاټً. _

 .ٴؿاٌز ٬ٹجً ـڂی ؼوز  قاڀڃ چبی ټبؼـٺ وىز ٌؽڄ ا٨شبؼ..دؽـ

 .ـڂی ؼیڃاـ وف غڃـؼڄ قاڀڃ قؼٺ. ثب ٤ٽٻ؛ ثفای ٠كاؼاـی

 .پ،ټی٧ غڃاٺ ، ة،ټیفٺ. ټی، سفوٻ. ٰٻ،ٰٻ، ٰځیؽ...پ،قاـ،یؽ ٺ،ڀڃ ثجفپ _

ٰڅ اق ڂضٍز سڃ خڃڀٻ ـغځڅ ٰفؼڄ ثڃؼ. ضف٦ چبٺ ڀبټ٩ڇڃٺ ثڃؼ؛ اټب ټی خٽٹڅ چبٺ ثفیؽڄ ثفیؽڄ ثڃؼ ثب ٸٱځشی 

 .٨ڇٽیؽپ. ؼـٮ ټی ٰفؼپ زڅ ؼاوشبپ ٴ٩شځی ٌؽ

 زیٱبـ ٰفؼی ؼٸؽاـ؟ _

 .ِؽای ټبؼـٺ ثڃؼ. ڀ٩ه ڀؽاٌز. ڀباټیؽ؛ ؼٶ ثفیؽڄ ِؽا قؼ ؼٸؽاـ

ؼ ثیٿ سّڃیف ؼڂ خی٣ قؼٺ...چیىشفیٯ. ټڃچبی ڀٽځبٰٻ ـڂ ٍٰیؽٺ. وڃقي وفٺ ثیٍشف ٌؽ. ټ٥كٺ ٩٬ٷ ٌؽڄ ثڃ

 .خ٩ز زٍٻ ثىشڅ، دیٍڃڀی ٌٱىشڅ

 .ټٿ ٘ڃ٨بڀڃ ٍٰشٻ...ثب چٽیٿ ؼوشب_

 ...٠دیت خٽٹڅ ٺ ثی ٠یت ڂ ڀ٭ُ ثڃؼ. ؼوز چبٺ ـڂ ثبال ثفؼٺ. ثڃی غڃپ ټی ؼاؼ. ثڃی
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دؽـ ؼیٵڅ سبة ڀیبڂـؼ ـڂی اڂٸیٿ ِځؽٸی ڂٸڃ ٌؽ. ټبؼـ ڂ اچی ٰڅ ٍٰیؽ ـ٠ٍڅ ثڅ اڀؽاټٻ اڀؽاغز؛ ڀ٩فیځً ثفای 

ٺ ٰب٨ی ثڃؼ. خی٣ قؼٺ اق ایٿ وٱڃر اق ایٿ ڀٵبڄ چبی ټفؼڄ. ثٹځؽ ٌؽٺ ټٕٙفة ؼڂـ غڃؼٺ زفغیؽٺ. سٽبٺ ٠ٽف

 .ټفؼؼ ٌؽٺ اق ضٕڃـٺ

 ٰٽٱٻ ڀٽی ٰځیؽ ڀڅ؟_

 .خٽٹڅ ٺ ٴٻ ٌؽ ټیڃپ ِؽای ٌیڃپ ټبؼـ ڂ الیف دٹیىی ٰڅ ڂضٍشٻ ـڂ ِؽثبـڄ ٰفؼ

 .زٍٻ چبٺ ٴفؼ ٌؽ. ٤بٸت سڇی ٰفؼٺ ڂ ټبر غیفڄ ثڅ دځدفڄ ٸت قؼٺ

 .ڀٽی ـٺ. ڀٽی غڃاٺ ثفٺټٿ _

ټبټبپ ڂضٍز قؼڄ زفغیؽ ثڅ ٘ف٨ٻ. دؽـ اق ؼـؼ ٬ٹت ٰجڃؼ ٌؽڄ ثڃؼ. سطٽٷ ټی ٰفؼ ثڅ غب٘ف ټٿ. زٍٻ چبی 

 .ڀیٽڅ ثبقي ثڇٻ غیفڄ ٌؽ ڂ ؼٸؽاـی قټكټڅ ٰفؼ

ټٿ ایٿ ڀٵبچً ـڂ ټی ٌځبغشٻ ټی غڃاوز سىٹیٻ ثٍٻ. ٠٭ت ٠٭ت ـ٨شٻ. ټی ؼڂڀىشٻ اغفي ټی ٴف٨شځٻ   

٪ اٌٯ ټبؼـ ٰڅ ضف٨ی خك ضف٦ دؽـ ڀؽاٌز ثڅ ٘ف٦ ؼـ ؼڂیؽٺ. ڀٽی غڃاوشٻ ثبڂـ ٰځٻ ټٿ ڂٸی ثب ڀٵبڄ ٤ف

ٴځبچٱبـٺ. ٨فاـ اڂٸیٿ ڂ اغفیٿ اڀشػبة ټٿ ثڃؼ. ټبٌیٿ دٹیه سڃ ٰڃزڅ دیسیؽ وف٠شٻ ثیٍشف ٌؽ. اق ٰځبـي 

څ وف٠شٻ ٴؿٌشٻ سڃ ٰڃزڅ سځٳ ڂ ثبـیٯ غڃڀٽڃپ. سبـیٯ ثڃؼ؛ چڃا ثبـڂڀی. ؼیؽڄ ڂأطی ڀؽاٌشٿ؛ اټب چٽیٿ ٰ

 ټی دب ٰدب ڀ٩ڇٽیؽٺ. ثفچځڅ دب ٰفؼ ټی ٨فاـ ٰڅ ٌؽپ ؼغشفی ټشڃخڅ  ثیٍشف ٌؽ ڂ ـویؽٺ ثڅ ٠فْ غیبثڃپ

 ٰڅ ټىش٭یٽی ـاڄ. یٱڇڃیی چبی سفټك  ؽ ٌؽ.ثٹځ چب ټبٌیٿ ثڃ٪ ِؽای. ـچبیی ثفای ٰفؼٺ ټی ٨فاـ ٨٭ٗ قاـٺ؛

 ٌؽڀٻ؛ دفر. سفټك خی٣ یٱؽ١٨څ ٰڅ یځٻثج ـڂ دٹیه ټبٌیٿ ٨بِٹڅ سب وف دٍز ثڅ زفغیؽٺ. ثڃؼ ثیفاچڅ ـ٨شٻ ټی

 و٩یؽی. ـ٨ز ڀ٩ىٻ...ٰفؼ دف ـڂ ِڃـسٻ ٰڅ غیىی. دیسیؽ ثؽڀٻ ٰٷ سڃ ؼـؼی ڂ ٴف٨ز ـڂ ڀ٩ىٻ ٰڅ ای ٔفثڅ

 .ٺ ٘ڃ٨بپ ڂ زٍٽی ٰڅ ثفای چٽیٍڅ ثىشڅ ٌؽڀب ثڅ ٌؽ ٰح ٰڅ ٸجی ثب ٌؽ ټشٹ٫١

 ...ثػً اڂٶ
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بؼـ ثب چكاـ ؾڂ٪ ڂ ٌڃ٪ چٽفاچٻ ٰفؼ. ثڅ ڀیز ټٿ ڀٵبڄ غڃاة ٴف٨شٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ سځٵڅ ټبچی ٬فټك ـڀٵی ٰڅ ټ

غفیؽڄ ثڃؼ ؼٺِ وبٶ ڀڃ. یٯ ټبڄ چٻ ؼـؼ ڂ چٻ ـاقٺ ثڃؼ ڂ ضبال ثیٿ ؼوز چبٺ خبغڃي ٰفؼڄ ثڃؼ. ټبچی 

 .٬فټكی ثب ثبٶ چبی و٩یؽی ٰڅ ثب چف سٱڃپ ټٿ وف٠شً ثیٍشف ټی ٌؽ

ثب ٘ٽبڀیځڅ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽٺ. زٽؽڂڀٻ ـڂ ـاڀځؽڄ سفټیځبٶ اق ِځؽڂ٪ ٠٭ت ټبٌیٿ غبـج ٰفؼ ڂ غڃؼٺ چٻ 

 .سٍٱف قیفٸجی ٰفؼٺ ڂ ؼوشی سڃ ٰی٩ٻ ثفؼٺ

 ثبثز  وف٨څ چبٺ اټبپ ـڂ ثفیؽڄ ثڃؼ. چځڃقچٻ ث١ؽ اق زڇبـ وبٶ ٠بؼر ثڅ ؼڂؼڂ ؼٺ ایٿ ٌڇف ٤جبـ ٴف٨شڅ ڀؽاٌشٻ.

 ـاڀځؽڄ. ٻثٱٍ ـیڅ ثڅ ـڂ ثڇبـی ِجص اڂٶ چڃای ڂ ثٍٻ دیبؼڄ سف دبییٿ ٰڃزڅ زځؽ ٌؽٺ ټدجڃـ ٰٽشف سڃټٿ چكاـ

 قـؼ 55 ؼچڅ دیٱبپ وڃاـ ڂ ٴ٩ز چٻ ثفٰشی غؽا ڂ قؼ زځٳ ـڂ ؼوشٻ ٧ٰ غیه زفڂٰیؽڄ دڃٶ س١بـ٦ ثی

 ثٹځؽ ـڂ زٽؽڂڀٻ ؼوشڅ  ب اچی ضجه ٰفؼٺ ڂث ـڂ ڀ٩ىٻ. ؼاؼ غڃـؼٺ ثڅ ـڂ ٤ٹیٝی ؼڂؼ ٴبقی ثب ڂ ٌؽ ـڀٵً

 .ٴف٨شٻ دیً ـڂ ټىیفٺ ٰفؼڄ

ق ضدٻ ٤ٽی ٰڅ ضٽٷ ټی ٰفؼٺ غٻ ٌؽڄ ثڃؼ. اڂٶ ـاڄ ثڃؼٺ اڂٶ ٰڃٸڅ ثبـٺ ایځجبـ وجٯ سف ثڃؼ؛ ڂٸی ٌبڀڅ چبٺ ا

ٍٰیؽپ غٙی ټٽشؽ ثف ـڂی وفڀڃٌشی ٰڅ چیر اټیؽی ؼـي ڀجڃؼ. اچٻ ـڂ دٍز ضدٻ وف٨څ چبی ثی اټبپ 

 .ـچب ٰفؼٺ ڂ وڃقي زٍٽٻ ـڂ ثب ڀ٩ىی ده قؼٺ

وٳ ؼڂ ڀكؼپ  یٯ ټبڄ ٴؿٌشڅ ثڃؼ. یٯ ټبڄ ؼٸشځٵی. یٯ ټبڄ ٨بِٹڅ اق خځت ڂ خڃي ؼـ ایٿ ٌڇف. یٯ ټبڄ

 .ثفای ٨فاـ اق ٤فثز. یٯ ټبڄ ٰڃزڅ چبی ـڀٳ ٴف٨شڅ. یٯ ټبڄ ٌٱڃ٨څ چبی ثڅ ثبـ ڀٍىشڅ

ؼٸشځٳ ثب ٰڃٸڅ ثبـی اق ؼـؼ . زڅ   ِؽای زفظ زٽؽڂپ خبی س٫ س٫ ٩ًٰ چبی اوفدشٻ ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ؼغشفی

ڀیٻ ثڃر چبی ټٍٱی ٴِٹی وځبـیڃ ٤ٻ اڀٵیكی. ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ وفسبدبٺ اڀؽاغشٻ. ټبڀشڃ ثب٨ز ٬ڇڃڄ ای ٰڇځڅ ثب 

 .ٰڅ ثڅ ـڀٳ ٬ڃڄ چی وڃغشڅ ؼـ اڂټؽڄ ثڃؼ

ز٭ؽـ اق ؼغشف ثڃؼپ ٨بِٹڅ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. ز٭ؽـ ؼڂـ. ز٭ؽـ ٤فیت ـغز ویبڄ ثڅ سٿ ٰفؼڄ ثڃؼٺ. زفا غڃؼٺ ـڂ   

 .ڀٽی ٌځبغشٻ

 .دڃقغځؽی قؼٺ. چځڃق اڂٶ ټّیجز ثڃؼ...٨فڀٵیه

 .ټكیٿ ثف ثی ضڃِٹٵی ثیٍشف ڂ ٠ّبة ؼا٤ڃڀٻ ٌؽ قیبؼ ٘ڃٶ ڀٱٍیؽ ٰڅ ثڃی ٠ف٪ دیبؼڄ ـڂی ڂ غىشٵی ـاڄ
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٬فَ چبٺ ـڂ سڃ ٘ب٬سڅ غڃڀڅ خب ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ. ضشٻ ؼاٌشٻ سب زځؽ وب٠ز ؼیٵڅ وفؼـؼ چبٺ ٌفڂٞ ټی ٌؽ ڂ 

 .ټٿ ټیٽڃڀؽٺ ڂ ؼ٬ی٭څ چبیی ٰڅ اق یبؼ ټی ثفؼٺ

ټیڃټؽٺ غىشٵی اق وفڂٰڃٸڅ ٺ ټی ثبـیؽ. دبزڅ چبی ٌٹڃاـٺ سب ڀیٽڅ غیه ثڃؼ. چڃای ٌڇفی ٰڅ اقي 

 ثڇبڀڅ ـیكي ثبچف ٰڅ ثڇبـی. ٰفؼ ثڇبـی ـڂ ؼٸٻ اغف  ثف٠ٱه ایځدب ٌفخی ڂ ثبـڂڀی ثڃؼ. ثبـڂڀی ٰڅ سب ٸطٝڅ

 .ؼاٌز چبٺ اٌٯ ثبـیؽپ ثفای ای

 زیكچب غیٹی سځٳ ؼٸٻ. دك چٽشب غڃڀٵی ٰیٯ  ؼٸٻ ٸٯ قؼڄ ثڃؼ ڂاوڅ زبی ٰیىڅ ای ٰٻ ـڀٳ ؼاڀٍدڃیی ڂ

  .ٴف٨ز ټی ڀٍئز ڂخڃؼٺ وفټب اق ٰڅ اچی ثب ټیكؼٺ ده ٰڅ ثڃؼ

ټ٭بثٷ ادبـسٽبپ ڀٽب و٩یؽ ثی ؼـڂ دیٱفټڃپ ایىشبؼٺ. ؼوز چبی ٠ف٪ ٰفؼٺ ـڂ ثب ٴڃٌڅ ټبڀشڃ ڀٻ ؼاـٺ غٍٯ 

ٰفؼٺ سب ؼوشڅ ٰٹیؽٺ ـڂ اق ؼاغٷ ٰی٧ ثیفڂپ ثٱٍٻ. خبٰٹیؽی ٠فڂوٱیٻ ـڂ ثب ټالضٝڅ ؼـاڂـؼٺ ڂ ؼاغٷ ٩٬ٷ 

ثٹځؽ ٰفؼٺ سب وفڂِؽایی اڂٶ ِجص ایدبؼ ڀٍڅ. ضیبٖ زفغڃڀؽٺ. زفا٢ چبی وڅ ٘ج٭څ غبټڃي ثڃؼ. زٽؽڂڀٻ ـڂ 

ایٿ غڃڀڅ چٻ ـڀٳ وجك ثڇبـی ٴف٨شڅ ثڃؼ. سځٵٻ ـڂ و٩ز ٴف٨شٻ. ټبچی ثیسبـڄ ثب چف سٱڃڀی ؼچځً ثبقڂ ثىشڅ 

ټی ٌؽ. ؼڂ٘ج٭څ ـڂ ثب چف خڃپ ٰځؽڀی ثبالغفڄ ثبال ـ٨شٻ ڂ زٽؽڂڀٻ ـڂ ٰځبـ دب ٴؿاٌشٻ سب یٱجبـ ؼیٵڅ ٰٹیؽ ـڂ 

ؼـة ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ ڀیٻ ثڃر چب ٴٹیٻ ـڂ ثیفڂپ ؼـ اڂـؼٺ ڂ دب ثڅ ؼاغٷ ٴؿاٌشٻ. سبـیٱی  سڃ ٩٬ٷ ثسفغڃڀٻ.

غڃڀڅ ؼٸٻ ـڂ دیً اق ثیً ٴف٨شڅ سف ٰفؼ. ثبقچٻ ټٿ ټڃڀؽڄ ثڃؼٺ ڂ سځڇبیی ٰڅ ټؽر چبوز ـڂقچبی خٽ١څ ټی 

ثبیؽ وٳ ؼڂ  ٍٰیؽٺ. یٹٹی سٹٹی ثڅ ٴفڂڄ غڃڀی اټثبٶ ټٿ ضفڂٺ ؼـ ضفڂٺ ثڃؼ ڂ غڃي ٴؿـڂڀی ٰڅ ثبثز چكاـی

  .ټیكؼی سب اغف ثفج ثفوڅ ڂ ٌٱٽز ـڂ ویف ٰځی

اچی ٍٰیؽڄ ـڂوفیٻ ـڂ ٌٷ سف ٰفؼٺ سب زٽؽڂپ ـڂ ثڅ ؼاغٷ ثیبـٺ ٰڅ ثب ِؽای اٌځبیی ٸجػځؽ ټّځڃ٠ی 

 .ڀٍىز ٰځح ٸت چبی و٩یؽٺ. ثی اغشیبـ ث١ؽ ټؽر چب ٌؽٺ ٨فڀٵیه خب ٴؿاٌشڅ ؼیبـ ٤فثز

 ...ـویؽپ ثػیف آؾیٿ غبڀٻ_

غىشٵی ایٿ زځؽـڂقڄ ٺ ثڅ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ؼـ ٌؽ. اـاټً چٽیٍٵی ِؽاي اـڂټٻ ټی ٰفؼ؛  اق ٌځیؽپ ِؽاي

 .ضشی اٴف ثڅ والٺ ڂ ِجص ثػیف وبؼڄ ای غشٻ ټی ٌؽ
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 ؼوز ثیٿ سبقڄ وځٵٯ ڀڃپ  ثڅ ـوٻ اؼة ٰٽفٺ ـڂ ِب٦ ٰفؼٺ ڂ ؼوشذبزڅ ؼوشی ثڅ ٴڃٌڅ ټبڀشڃ ٴف٨شٻ.  

 ...٠ٱهثف ثبڂ٬بـ؛ ڂ ټڃؼة. قیف ثڅوف ڂ ټطدڃة. ؼاٌز ای ٰځځؽڄ ټىز ٠ٙف چفـڂقڄ ټثٷ چبي

 .اغٻ ٰفؼٺ...ٸ١ځشی...ټثٷ چیر ٰه ڀجڃؼ. ضشی اڂڀی ٰڅ ټدجڃـٺ ٰفؼ غبڀڃاؼڄ ٺ ـڂ قڂؼسف اق ټڃ٠ؽ سفٮ ٰځٻ

 .ٴٹڃی غً ؼاـٺ ـڂ ثب وف٨څ ای ِب٦ ٰفؼٺ. ٰٽی ؼـ ایٿ ڂ١ٔیز ٜبچف ؼوشذبزڅ ٌؽٺ

 .والٺ ثڇفڂق غبپ...وبٶ ڀڃ ټجبـٮ _

ڀٍىز ٰځح ٸت چبي. ٴٷ اق ٴٹً ٌٱ٩ز؛ اټب ثب ڂ٬بـ ڂ ټشبڀز ؾاسی غڃؼي ٸجػځؽڄ ؼٶ ڀٍیٿ اڂٶ ِجطی 

 .وفی سٱڃپ ؼاؼ

 .والٺ اق ټبوز...وبٶ ڀڃ ٌٽبچٻ ټجبـٮ...و٩ف غڃي ٴؿٌز.؟ چٽشب غبڀٻ ٴ٩شٿ ٌبیؽ ؼڂټبڄ ثیٍشف ثٽڃڀیؽ_

 .ؼٌبؼی ِؽاي ـڂ ده قؼٺ ڂ ؼڂؼڂسب زڇبـ سب ٰفؼٺ ثفای و٩فی ٰڅ چٽشب ڂاوڅ ایٿ ثیسبـڄ ڂ٧ِ ٰفؼڄ ثڃ

 .زڇفڄ ٌبؼی ٴف٨شٻ ثب سٯ غځؽڄ ټٕطٱی

 ټٵف ټیٍڅ اـڂدب ٴفؼی ثؽ ثبٌڅ؛ اڂڀٻ ؼـ ٰځبـ غبڀڃاؼڄ ؟ _

 .ٸت ٴكیؽٺ سب ؼڂثبـڄ زڇفڄ ٌٱىز غڃـؼڄ ټبؼـٺ ؼٸٻ ـڂ ڀٹفقڂڀڅ

ثیسبـڄ ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ٌؽ. ٌبیؽ قیبؼی ثٹڃ٦ قؼٺ یب ایځجبـ چٽشب ـضٻ ٰفؼڄ ٰٽشف زفر ثڅ غڃـؼڄ ٬ٹت دبًٰ 

 .ضىفر ڂا٨فی ٰڅ ثڅ غڃثی ؼـًٰ ټی ٰفؼٺ خٽٟ ٌؽ ڂ ؼټ٣ ڀڅ ای ٸت قؼؼاؼڄ. ِڃـسً ثڅ 

غڃثڅ ٰڅ اق چٽیٿ ضبال ټی ٨ڇٽیؽ ٨ف٬ٽڃپ قټیٿ سب اوٽڃپِ. غڃثڅ چځڃق ٠فٌی ؼاٌشٻ ټیڃپ ٨ٱفچبی ڂاچی 

 .غڃاوشٵبـٺ

 .ٰٽی ثب ټٱث ڀڃپ وځٵٯ ثیٿ ؼوشً ـڂ س١بـ٦ قؼ  

 .ث٩فټبییؽ... ثی اؼثی ټٿ ـڂ ثجػٍیؽ؛ ضڃاوٻ ڀجڃؼ_
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 ڀبڀی سٱڅ ڂاوڅ ـ٨ز ټی ټبٸً ؼٸٻ ایځٱڅ ثب  جز ڂخځشٹٽٿ ثڃؼپ ایٿ ټفؼ ټٿ ـڂچفثبـ ٌفټځؽڄ ټی ٰفؼ.ټط

 چبیی دٹڅ ـاڄ ثیٿ ٴؿاٌز غبٸی ـڂ خبي ڂ ڀٱفؼ اِفاـ قیبؼ ضیب ڂ ضدت ـڂی اق چٻ اڂپ ٰفؼٺ ـؼ ـڂ ؼوشً

 .ټٿ اټیؽ ثڅ ٌؽ ټی غشٻ ٰڅ

**** 

ڂ قؼٺ. وفټب غڃڀڅ غڃاة ـڂ اق وفٺ دفڂڀؽ. ثڅ ڀٝف ټی ؼـڂ دٍز وفٺ ثىشڅ ؼوز ؼـاق ٰفؼٺ ڂ ٰٹیؽ ثف٪ ـ

ـویؽ ټؽر قیبؼی ایٿ غڃڀڅ ـڀٳ اؼټیكاؼ ثڅ غڃؼي ڀؽیؽڄ ثڃؼ. ٰثی٩ی غڃڀڅ غىشٵیٻ ـڂ ؼڂ زځؽاپ ٰفؼ. ؼـ 

ایٿ ټؽر ضشی ثڅ غڃؼٌڃپ قضٽز ثفؼاٌشٿ یٯ ٨ځدڃپ وبؼڄ ـڂ ڀؽاؼپ. ثڅ ٘فق ا٤فا٪ اټیكی غڃڀڅ ٰثی٧ ڂ 

ڂ دال ٌؽڄ...ٜف٦ چبی ڀٍىشڅ ـڂی ټیك ڂ اٌذكغڃڀڅ ای ٰڅ ثڃی س٩١ٿ ټی  ڀبټفست ثڃؼ. ٸجبن چبی دػً

 .ؼاؼ

 ـڂ ٴٹیٻ ٌٹڃاـ ڂ ؼـاڂـؼٺ  زٽؽڂڀٻ ـڂ ثڅ ؼاغٷ اسب٪ ثفؼٺ. ټبڀشڃٺ ـڂ ٰڅ قیفي ثٹڃق وبؼڄ ای دڃٌیؽڄ ثڃؼٺ ـڂ

١ال ٮ چب اڀؽاغشٻ سب اغف ٌت ٸجبن چبٺ ـڂ ثٍڃـٺ. ٨زف ٸجبن وجؽ ؼاغٷ ڂ ٰفؼٺ س١ڃیٓ ڀػی  ٌٹڃاـٮ ثب

 .٬جٷ اق وف ـویؽڀٍڃپ سٽیكی غڃڀڅ ؼـاڂٸڃیز ثڃؼ. ثؽڂپ ؾـڄ ای اوشفاضز ؼوز ثڅ ٰبـ ٌؽٺ

 .اڂٶ وفا٢ ٌڃ٨بلچب ـ٨شٻ ڂ یٱی یٱی ـڂٌځٍڃپ ٰفؼٺ. دفؼڄ چبـڂ ٍٰیؽٺ. ـڂًٰ ټجٷ چب ـڂ ثفؼاٌشٻ

ڄ ـڂ یٯ خ١جڅ چبی دیشكا ڂ ٤ؿاچبی ڀیٽڅ غڃـؼڄ ـڂی ټیك ـڂ خٽٟ ٰفؼٺ ڂ ٜف٦ چبی سٹځجبـ ٌؽڄ ایٿ یٯ ټب

 ٰڅ ثڃؼ زیك چٽڅ ٴڃاڄ اټف ٜبچف  خب ٌىشٻ. ضشی ٸطٝڅ ای ِجف ڀٱفؼٺ سب ڂٜی٩څ ٺ ـڂ ثڇٻ ٴڃي قؼ ٰځٿ.

 اوشفاضز ا٥ٌبٶ ڂ غبٮ ٴفؼڂ ثیٿ ڀٽیڃټؽ ؼٸٻ چٻ غڃؼٺ. ثؽٺ اڀدبٺ ٰبـچبیی زڅ ثبیؽ ـویؽڀٻ ٬جٷ

٢ یػی ـڂ اق ٨فیك ثیفڂپ ټیبٺ. ټٙٽئځب غڃؼٌڃپ ـڂ سب ٜڇف ټی ـوڃڀؽپ. ټف اټفڂق ثڃؼٺ ٴ٩شڅ ثڇٍڃپ  .ٰځٻ

 .ٍٰیؽپ سب سفسیت ڀڇبـ ـڂ قڂؼسف ثؽٺ

ٰبـٺ ـڂ ٰڅ سٽڃٺ ٌؽ ثب یٯ اوشٱبپ زبی ؼٺ ٰفؼڄ وفا٢ سٹ٩ٿ ـ٨شٻ. ٴك ٴك ٰٽفٺ ثیٍشف ٌؽ. ثڃی ٠ف٪ ـاڄ 

ضبٶ غڃؼٺ چٻ ثؽ ټی ٰفؼ؛ اټب ڀبیی سڃ خڃڀٻ ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ. ثڅ ٌؽر ڀیبق ثڅ ٰٽی غڃاة ؼاٌشٻ ڂ ضٽبٺ ٴفٺ ـڂ 

 .ڃٶ ٰفؼٺثڅ ث١ؽ ټڃٰ
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ثڅ ٘ف٦ سٹ٩ٿ ـ٨شٻ ڂ ؼٰٽڅ دی٥بٺ ٴیفي ـڂ قؼٺ ثڅ اټیؽ ٌځیؽپ زځؽ ؼٶ ڀٵفڂڀی ټبؼـاڀڅ. زبی ؼا٤ٻ ـڂ ـڂی 

 .ټیك ٴؿاٌشٻ ڂ ثب ـغڃر ـڂی ټجٷ ؼـاق ٍٰیؽٺ

 ...ثڃ٪ اڂٶ...ثڃ٪ ؼڂٺ ...ثڃ٪ وڃٺ

ثبثب زځؽ چ٩شڅ اق چٽشب، ٨فڀٵیه...ټ١ٹڃٺ چىز ٰؽڂٺ ٴڃـیٿ؟... اوشبؼ ـثی١ی ضىبثی اق ؼوششڃپ ٠ّجبڀیڅ.  _

 .٠یؽ ٴؿٌشڅ ثىڅ چفزی غڃي ٴؿـڂڀؽیٿ

 ....ِؽا چٽٱالویٽڃپ وبڀبق ثڃؼ. ضشٽب ؼڂثبـڄ ٰالن چب ـڂ دیسڃڀؽڄ. اټب ټٿ

 ...سیځب_

 .خی٥ی اق غڃٌطبٸی ٍٰیؽ

ثبڂـر ټیٍڅ ـئیه خٍٿ وبٶ ڀڃ، ثسڅ چب ٌفٰشڃ ثڅ ڂیالي ؼ٠ڃر ٰفؼڄ؟...سڃ، ٨فڀٵیه ڂ اڂپ غڃاچف ؼـثڅ _

 .ؼا٤ڃڀز

 .ق ټٿ ٰڅ ٰىی ؼ٠ڃر ڀٱفؼڄ ثڃؼ!. ؼڂثبـڄ خی٥ی ٍٰیؽټٿ ! ا

ث١ؽ اق اڂپ ثكڀیٻ ؼوشڅ خٽ١ی ثڅ ؼٶ ٘جی١ز؟ ـأی ٰفؼپ ټڇځؽن ثب ټٿ زځؽ ـڂق ټفغّی چفؼڂټڃپ  _

 .٘ٹت ؼاـیٻ

ٺ. ټىب٨فر...اڂٶ وبٸی! اټب ٨ڇٽیؽ ټی ـڂ غڃڀڅ غبٮ ٴفؼڂ ڂ  ٸ١یب ؼڂوز سیځب ڂ چٽٱبـټڃپ. ضبال ٠ٹز وفټب

 .څ ؼٸٻ ڀٍڃڀؽ. ٰبي ثڃؼٺ...ٰبي ثڅ ټٿ چٻ ټی ٴ٩شٿؼ٠ڃر ـئیه؛ ضىفر ث

 .ؼغشفا خٽ١څ ٬فاـ ٰڃڄ ؼاـیٻ چٽڅ چىشٿ _

سفاڀڅ چٻ ؼاڀٍٵبچیٽڃپ....اټفڂق خٽ١څ ثڃؼ؛ ڀجڃؼپ ټثٷ چٽیٍڅ. اغٻ ٰفؼٺ... ضشٽب ټڇځؽن سفسیت ثفڀبټڅ ڂیال 

 .سڃڀٻ ثیبٺ ـڂ زیؽڄ سب ـئیه ـأی ثٍڅ...ټفؼٮ غڃؼٌیفیٿ...ټی ؼڂڀىز ټٿ ڀیىشٻ. ټی ؼڂڀىز ڀٽی

والٺ سیځب خڃپ...قضٽشی ڂاوز ؼاٌشٻ... اڂپ ؼغشفڄ...اڂڂٺ زی ثڃؼ اوٽً... اچبپ ٨فڀٵیه...ثڇً ثٵڃ زځؽ  _

 .ټ٭بٸڅ ڂاوً ؼاـٺ ٰڅ ٰٹی دڃٶ ڂاوڅ سبدیً ټیؽپ. سڃڀىشی غجفٺ ٰٿ. ثبی
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 .دڃقغځؽ قؼٺ

 سیځب ثڅ ثبیؽ زفا. ثفٺ خٍٿ څث ؼاٌشٻ ؼڂوز ټٿ  ٌفڂٞ ٌؽ. ا٤بق قڀؽٴبڀی ټٿ...غڃثڅ! ٸت ثفزیؽٺ...ؼٶ ٴف٨شڅ؛

 .ثٍڅ ـأی اٸشٽبن ڂ سڇؽیؽ ثب ټٿ ثڅ ڂٸی ثؽڄ ټبچڅ یٯ ټفغّی

چٽشب...ثبیؽ سٱٹی٧ اڂپ غڃڀڅ ـڂ قڂؼسف ټٍػُ ٰځیؽ...ټٿ سب ټبڄ ایځؽڄ ڀٽیشڃڀٻ ِجف ٰځٻ اڂڀدب ثبیؽ چفزڅ _

 .قڂؼسف غبٸی ثٍڅ

 .ِؽای ٠ّجی ټبؼـ چٽشب ڂ سیځب ثڃؼ

ٺ سب ثڇشف ِؽاـڂ ثٍځڃٺ ٰڅ ڀب٤ب٨ٷ ٰح ٌؽٺ ڂ ٬جٷ اق ایځٱڅ س١بؼٸٻ ـڂ ض٩ٛ زځبپ ٤ب٨ٹٵیف ٌؽڄ ڀیٻ غیك ٌؽ

 :ٰفؼٺ قټكټڅ ؼاؼڄ ټبٸً ـڂ ؼوشٻ...غیبٶ ثی ـڂ ثؽپ ٰڃ٨شٵی. ٌؽٺ دفر قټیٿ ـڂی خی٣ ثب  ٰځٻ ثی اغشیبـ

 غبٸی ٰځیٻ؟ ایځدبـڂ؟_

غؽایب ثڇشف اق ایٿ چٻ  ثؽسف یع قؼٺ. ثب زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ ثڅ و٭٧ غیفڄ ٌؽٺ. چٽڅ زیك دبٮ اق ؾچځٻ ـ٨ز.

ټی ٌؽ؟ ټڃچبٺ ـڂ زځٳ قؼٺ ڂ خی٥ی اق سڅ ؼٸی قؼٺ ٰڅ ِؽاي ټیڃپ ِؽای قڀٳ سٹ٩ٿ ثڅ ڀ٩ه ڀ٩ه ث٥ٓ 

ؼاـی ـویؽ. ضشی ڀبی ثٹځؽ ٌؽپ ڀؽاٌشٻ. وفٺ وڃر ټی ٍٰیؽ ڂ ټؽاٺ ِؽای ټبؼـ چٽشب سڃ ٴڃٌٻ سٱفاـ ټی 

ثب سٯ وف٨څ ای ِؽاي ـڂ ِب٦ ٰفؼ. ٌؽ ٰڅ ِؽای ثٽی ث١ؽ زځؽ ثڃ٪ ٠ؿاة اڂـ سڃ ٨ٕب ڀٍیٽٿ دیسیؽ. 

 .ٌبیؽچٻ اق ٬ّؽ ثٻ سف ٰفؼ

 .٨٭ٗ ؼڂـڂق اق ٨فِشی ٰڅ ثڇز ؼاؼٺ ټڃڀؽڄ. ثڇشفڄ قڂؼسف ثفٴفؼی _

٠ٹځب اق ٌځیؽپ ِؽاي ٸٽه ٌؽٺ. ٰٻ ؼٺ ـ٨شځی ثب سڇؽیؽ چبی ٴبڄ ثی ٴبچً ټكاضٽٻ ټی ٌؽ ضبال ثڅ 

 ٰفؼڄ؟ دیؽا ٰدب اق ـڂ ایځدب ٌٽبـڄ قؼڄ؟ قڀٳ  ایځدبچٻ

غیك ٌؽٺ ڂ وفیٟ دی٥بټً ـڂ دبٮ ٰفؼٺ. ڀجبیؽ سیځب ټی ٨ڇٽیؽ. ؼڂثبـڄ دػً قټیٿ ٌؽٺ. غؽاـڂٌٱف ٰفؼٺ  ڀیٻ

ثؽڂپ ضٕڃـ ثسڅ چب ټی سڃڀىشٻ سفوٻ ـڂ ثب ث٥ٓ ڂ ضفَ غبٸی ٰځٻ. زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ سب ٰٽی ٨ٱف 

 .ٰځٻ ایځجبـ زڅ غڃاثی ڂاوٻ ؼیؽڄ

........... 
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 ...٨فڀٵیه ٨فڀٵیه_

ټكاضٽً ـڂ ده ثكڀٻ ڂ زٍٻ چبی غٽبـ غڃاة اٸڃؼٺ ـڂ ڀیٽڅ ثبق ٰځٻ ثؽڀٻ ثڅ یٱجبـڄ ٬جٷ اق ایځٱڅ ؼوز 

 .ٸفقیؽ. اة وفؼ وٹڃٶ وٹڃٶ ڂخڃؼٺ ـڂ چڃٌیبـ ٰفؼ

 .خی٥ی ثٹځؽی ٍٰیؽٺ ڂ ڀیٽڅ غیك ٌؽڄ ثبٶ ثبٶ ټیكؼٺ. ڀ٩ىٻ ثځؽ اڂټؽڄ ثڃؼ ڂ سذً ٬ٹجٻ ویځڅ ٺ ـڂ وڃقڂڀؽ

 ـڂ غڃؼٺ ٰٽی ڂ ثفؼٺ ثبال ـڂ وفٺ ٌؽڄ ٴفؼ چبی زٍٻ ثب  اة اق وفڂ ِڃـسٻ ټی زٱیؽ. یع یع؛ وف ٌؽٺ.

 ؼا٤ٻ چٽشب ؼوز ثیٿ اة دبـذ ڂاٰځٍی چف اق ٬جٷ ڂ اڂـؼٺ ثیفڂپ ثڇز اق ٌڃپ ٬ڇ٭ڇڅ ِؽای. ٰفؼٺ خڃـ خٽٟ

 .ٰفؼ

 .ټی ٍٰٽشڃپ _

 ڂ ٴف٨شٻ ـڂ چٽشب ثب٨ز ثٹځؽ ټڃچبی ڀب٤ب٨ٷ  .ؼڂیؽپ غځؽڄ ثب  چفؼڂ ثب خڇً ټٿ خی٥ی ٍٰیؽڄ ؼڂـچبؼڂـ غڃڀڅ

 چفؼڂ ڂ غڃـؼیٻ چٻ ثڅ ټطٱٻ ٰڅ زفغیؽ ټڃچبي ٌؽپ ٰځؽڄ سفن اق ڂ ؼاؼ ـٰیٱی ٨طً. ٍٰیؽٺ ټطٱٻ

 .ٌؽیٻ قټیٿ دػً

 .غیف ڀجیځی ؼغشف ټڃچبټڃ ٰځؽی _

 .ثڅ ٸطځً ٰڅ دڃوز وفي ـڂ ټبوبل ټی ؼاؼ غځؽیؽٺ

 :ثٹڃقٺ ـڂ اق سځٻ ٨بِٹڅ ؼاؼٺ ڂ ضفِی ٴ٩شٻ

 ...ؼغشفڄ اثٹڅ...ڀٽیٵی وٱشڅ ٰځٻ _

 .ځب چفؼڂ ثڅ وٽشً وف زفغڃڀؽیٻثب وڃر سی

 .اڂڄ ثجیٿ زڅ ٰفؼڄ ٨فڀٵیه...چٽشب یبؼ ثٵیف_

 ...ِؽاي اق سڃ اٌذكغڃڀڅ ټیڃټؽ

 .قـٌٯ دٹڃ...سڃ ڀجڃؼی ټب زڅ ټی ٰفؼیٻ...٨فڀٵیه_
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ثڅ س٥ییف ِؽاي ٸجػځؽ قؼٺ ڂ ثڅ ضبٸز ڀٍىشڅ ؼـ اڂټؽٺ. ؼٸٻ ڂاوٍڃپ یٯ ؾـڄ ٌؽڄ ثڃؼ؛ اټب ؼڂوز ڀؽاٌشٻ 

ڂٺ ثیبـپ. ټ١ؿة ټی ٌؽٺ. چٽشب ثڅ سبییؽ اق غڃاچفي ِؽاي ـڂ ڀبقٮ ٰفؼ ڂ چبی چبی ٰبـ ٰفؼڀٻ ـڂ ثڅ ـ

 .ٴفیڅ اٸٱی وف ؼاؼ. یٱؽ١٨څ غڃؼي ـڂ سڃ ث٥ٹٻ دفر ٰفؼ

 .ز٭ؽـ ایځجبـ ـ٨شځز ٘ڃالڀی ثڃؼ _

 .!اڂڄ غؽای ټٿ...اٌشجبڄ ٰفؼٺ؛ ِؽاي ڂا١٬ب ث٥ٓ ؼاـ ڂ چیدبڀی ثڃؼ

 .ثڅ ا٤ڃي ٨ٍفؼټًټٿ چٻ ثب ؼٸشځٵی سطز سبثیف ٬فاـ ٴف٨شٻ ڂ 

 .سیځب چٻ اـڂٺ ٰځبـټڃپ ڀٍىز. ؼوشً ـڂ ؼڂـټڃپ ضٹ٭څ ٰفؼڄ وف ـڂی ٌڃڀڅ ٺ ٴؿاٌز

 .ث١ؽ زځؽ ؼ٬ی٭څ وٱڃر ثب ِؽای چٽشب ٰڅ ٰٽبٰبپ ث٥ٓ ؼاٌز ثڅ غڃؼٺ اڂټؽٺ

 ضبٶ ټبؼـر غڃة ثڃؼ؟_

 .ټبؼـٺ؟ ٸجػځؽٺ ـڂ ٨فڂ غڃـؼٺ ڂ ثب ٜبچفی ٴف٨شڅ ٠٭ت ٍٰیؽڄ غڃثڅ ای ٸت قؼٺ

 .ڀٱفؼڄ...چځڃقٺ ڂ٬شی ټیػڃاٺ ثڅ ایځدب ثیبٺ سب زځؽ وب٠ز ٴفیڅ ټیٱځڅ قیبؼ ٨ف٬ی _

 .چفؼڂ ؼټ٣ ڂ ٴف٨شڅ اق ٸطٿ ټٿ قاڀڃ ثڅ ث٥ٷ سٱیڅ ثڅ ټجٷ قؼپ

 ٠ٽٷ؟ ثڅ ٌؽ ـأی  دؽـر زی _

دؽـٺ؟ دؽـی ٰڅ ثب ٬یؽ وځؽ ڂ ڂثی٭څ اقاؼ ٌؽڄ ثڃؼ سب ثؽچی چبٌڃ ِب٦ ٰځڅ؟ اڂڀٻ ثب و٩شڅ چبیی ٰڅ اټٕب ٰفؼڄ 

ځؽٺ ایځجبـ ټطكڂپ سف ٌؽ. ضبٸٻ اق ؼـڂ٢ چبیی ٰڅ ثڅ غڃـؼٌڃپ ټی ؼاؼٺ ثڅ چٻ ټی غڃـؼ. ضبٸٻ ثڃؼٺ؟ ٸجػ

 .اقایځٱڅ چٽؽـؼی ڀجڃؼ سب ؼـؼ ایٿ ؼٶ ـڂ ـڂ ٰځٻ ثڅ چٻ ټی غڃـؼ

 .وفی سٱڃپ ؼاؼٺ

  .ڀڅ غفج ټؽـوڅ ٤یف اڀش٩ب٠ی دىفي اـخطیز ؼاـڄ ثڅ چٽڅ زیك...ضشی اٴف قیف ٬فْ ثفڄ _

 .فثؽ ٰفؼٺ...سځڇب ٰىی ٰڅ ثیٍشف اق چٽڅ ٔفثڅ ټی ؼیؽ اڂپ ثڃؼسڃ ؼٸٻ ٩٘ٹٱی ڀثبـ ٨
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  .ؼـ ایٿ ضیٿ ٬ٙفڄ اٌٱی ثفای اڀؽڂڄ ڂ ټٝٹڃټیز دؽـٺ اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٱیؽ

 :سیځب زڇفڄ اـایً ٰفؼڄ ي ـڂ ٰٽی خٽٟ ٰفؼ ڂ ثب ٸطٿ ٨یٽیځیىز ڂ ټشڇٻ ٰځځؽڄ ای ٴ٩ز

ؼاـپ اق ٤ٻ ټفیٕیز سٹ٧ ټیٍٿ سڃ ثڅ  ټفؼڄ ٌڃـ ایٿ سج١یٓ خځىیشڃ ثجفپ...غت ثٵڃ ټفؼ قپ ڂ ؼغشفر_

 ٨ٱف دىفسی؟ ز٭ؽـ ؼیٵڅ ثبیؽ ثبثز دؽـر قیف ٬فْ ثفی ٨فڀٵیه؟

 .ثٹځؽ ٌؽٺ ٌځیؽپ ڀبض٫ اق غبڀڃاؼڄ ٺ وػز ڂ ٠ؿاة اڂـ ثڃؼ. ث٥ٓ ٰفؼٺ

 ...سٽڃټً ٰٿ سیځب_

 .ثفڂثبثبیی ٴ٩ز ڂ ـڂي ـڂ ثفٴفؼڂڀؽ

اق ٌفٺ ڂا١٬یز ثڃؼ غڃؼٺ ـڂ ؼٸؽاـی ثؽٺ. اڂپ  ثڅ وٽز اسب٪ ـاڄ ٰح ٰفؼٺ ڂ و١ی ٰفؼٺ ٰٽی ثبثز ؼـڂ٤ی ٰڅ

 .چب زیكی ڀٽیؽڂڀىشٿ

 ..ټیؽڂڀی ٨فؼا ثبیؽ ثفی ٌفٰز _

٬ؽٺ چبٺ وىز ٌؽڄ ثڅ وٽز چٽشب ثفٴٍز ٰڅ ٬ّؽ ثٹځؽ ٌؽپ ؼاٌز. سیځب ثب ثی س٩بڂسی اق ٰځبـٺ ٴؿٌز ڂ ثڅ 

  .وٽز اٌذكغڃڀڅ ـاڄ ٰح ٰفؼ. قثڃڀٻ اق سفن اثفڂ ثڅ سڅ ضٹ٭ٻ زىجیؽ

 كی ثڅ ٌٽبچب ٴ٩شڅ؟ټڇځؽن زی_

 :چفؼڂ غڃاچف زٍٻ اثفڂیی اڂټؽپ ڂ ټٍٱڃٮ ڀڅ ای ٸت قؼپ. چٽشب ټ١شدت دفویؽ

 غجف ڀؽاـی؟_

 ...ؼٸٻ ٴڃاڄ ثؽ ټیؽاؼ. سٹ٩ٿ اټفڂق ِجطً

 ...اس٩ب٬ی ا٨شبؼڄ؟ زی ـڂ ثبیؽ غجف ؼاٌشڅ ثبٌٻ _

  :چٽشب ـڀٵً دفیؽ ڂ ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ سیځب ثب سشڅ دشڅ ٴ٩ز

 ...ڀڅ ٨٭ٗ ټڇځؽن _
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 .٤یٛ ؼاـ سیځب ضف٨ً ـڂ ثفیؽ. سیځب ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ "چٽشب"

 ...ثڇشفڄ ثفی ؼڂي ثٵیفی ڂ ٰٽی اوشفاضز ٰځی_

 .اق ایځٱڅ ٬فاـ ثڃؼ زیكی ټشڃخڅ ڀٍٻ ؼٶ ڂ ـڂؼڄ ٺ ثڅ چٻ دیسیؽ. ټٿ سب ٨فؼا ټیٽفؼٺ

 ...ٌت ٬فاـ ثفیٻ ټڇٽڃڀی...ټیشڃڀی چٽفاچٽڃپ ثیبی سب ضبٸڃ چڃا_

 ... ثب ٬ؽٺ چبی ٠ّجی سڃ اسب٬ٻ ـ٨شٻ ڂ ؼـڂ ټطٱٻ دٍز وفٺ ثىشٻڀؿاٌشٻ ضف٨ً ـڂ اؼاټڅ ثؽڄ.

ِؽای ؼاؼ ٨فڀٵیه ٴ٩شٿ سیځب ثٹځؽ ٌؽ. ٸجڅ سػز ڀٍىشٻ ڂ ؼوشٻ زځٳ ټڃچبٺ ٌؽ. ثبیؽ ثڇً قڀٳ ټیكؼٺ 

ٴڃٌی ـڂ ثفؼاٌشٻ. ٸیىز ټػب٘جیٿ ـڂ ثبال دبییٿ ٰفؼٺ ڂ ـڂی اوٽً ټٱث...ؼـ سڃاڀٻ ڀجڃؼ ِؽاي ـڂ 

 .ثٍځڃٺ... ڀڅ ضبال

 .ی ٨فڀٵیه ٴ٩شٿ چٽشب اق دٍز ؼـ اڂټؽ. س٭څ ٰڃسبچی قؼِؽا

 .٨فڀٵیه اق ؼوز ټب ٠ّجبڀی ڀٍڃ...ثڇشف غڃؼر ث٩ڇٽی. اغال٪ ټڇځؽن ـڂ ٰڅ ټیؽڂڀی_

 .دڃقغځؽی قؼٺ. ثٹڅ غیٹی چٻ غڃة ټی ٌځبغشٽً. ټٹٱڅ ٠ؿاثٻ ثڃؼ

 .ثی سڃخڅ ثڅ اٸشٽبوً دیبٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ غیٹی ټطشفټبڀڅ ثب ٠ّبة ټشٍځح سبیخ ٰفؼٺ

 ټٿ زی ـڂ ثبیؽ ثؽڂڀٻ؟ _

 .قیبؼ ٘ڃٶ ڀٱٍیؽ ٰڅ خ١جڅ دیبٺ چب ـڀٵی ٌؽ

 اس٩ب٬ی ا٨شبؼڄ؟...آؾیٿ  غبڀٻ _

 .٬جٷ اق سبیخ خڃاة ثال٨بِٹڅ اق ٌٽبـڄ ڀبٌځبوی دیبټی ٨فوشبؼڄ ٌؽ

 ...ثَڅ غبڀٻ غبڀٽب...ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٌٽبـڄ ټځڃ ؼاـی ٌیٙڃپ! ـویؽپ ثػیف _

 (څ ثڃؼ.)٘ڃ٨بپاغف دیبټً اوٽً ـڂ ؼاغٷ دفاڀشك ڀڃٌش
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اٌٱی ثی اغشیبـ اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٱیؽ. اڀٵٍز چبٺ وف ٌؽ. غڃؼي ثڃؼ ثب یٯ ٌٽبـڄ ؼیٵڅ. اِال ڀیبقی 

ڀجڃؼ سب اوٽً ـڂ ثػڃڀٻ. ڀٽی غڃاوز ټؽـٰی ثفای اثجبر ضف٦ چبٺ ؼاٌشڅ ثبٌٻ. ثبیؽ ټی ٨ڇٽیؽٺ ایٿ ٘ڃـ 

اڂپ چیر ڂ٬ز ټٿ ـڂ اؼٺ ضىبة ضف٦ قؼپ اقي ث١یؽڄ؛ اڂپ چیر ڂ٬ز ټٿ ـڂ ثب ٨بټیٷ غٙبة ڀٽی ٰفؼ. 

 .ڀٽی ٰفؼ؛ اڂپ ٨٭ٗ قاؼڄ ٌؽڄ ثڃؼ ثفای اقاـ ټٿ

......... 

ِجص ثڃؼ. اق  6زٍٻ چبٺ ـڂ ـڂی چٻ ٨ٍبـی ؼاؼٺ. غیفڄ ثڅ و٭٧ ؼوشی ثڅ دیٍڃڀی ست ؼاـٺ ٍٰیؽٺ. وب٠ز 

ثڃؼ؛ ټؽاٺ ؼیفڂق سب چٽیٿ ٸطٝڅ اق اسب٪ ثیفڂپ ڀف٨شٻ؛ ضشی دٹٯ چٻ ـڂی چٻ ڀؿاٌشٻ. غڃاة اق وفٺ دفیؽڄ 

دیبٺ ټڇځؽن ـڂ ټی غڃڀؽٺ یب ـ٬ٻ و٩شڅ چبیی ٰڅ اټٕب ٰفؼڄ ثڃؼٺ ـ٠ٍڅ ثڅ اڀؽاټٻ ټی اڀؽاغز. اڀٵبـ سبقڄ 

 .چٕٻ ٰفؼڄ ثڃؼٺ زڅ ٤ٹٙی ٰفؼٺ

اٴف ـڂی ضف٨ً ټی ټڃڀؽ، ټٿ ـڂ اغفاج ټی ٰفؼ ؼ٬ی٭ب زڅ غبٰی سڃ وفٺ ټی ـیػشٻ؟ ثب اسٽبٺ ضدز دؽـ 

 .ضشٽب ثبیؽ ثفټی ٴٍشٻ

ثیٍشف ٌؽ. ٨ٱف ټی ٰفؼ؛ ټثٷ چٽیٍڅ ٘ٹجٱبـچب ؼٸٍڃپ ڂاوڅ خڃڂڀی ټٿ یب ټبؼـ وڃغشڅ؛ ثڅ وڃقي زٍٻ چبٺ 

اٸشٽبن چبیی ٰڅ ټی ٰفؼیٻ، ثڅ غڃپ ؼټب٢ ٌؽپ ٨فثؽ. غجف ڀؽاٌز ٰڅ اق ؼـة ثبقؼاٌشٵبڄ، اق ا٠شجبـي ضف٦ 

 .!ټیكؼ. اق ا٠شجبـی ٰڅ ټیڃپ خٽب٠ز ثبقاـی ضبج ا٬ب ٰفؼڄ ثڃؼي

بیؽ چفزڅ قڂؼسف ٰبـچبٺ ـڂ ـاوز ڂ ـیىز ټی ٰفؼٺ ڂ ثڅ ٌفٰز ټی ـ٨شٻ. ثڅ اچٻ ثب ڀیٻ غیكی ـچب ٌؽ. ث

٘ف٦ ضٽبٺ غٽیؽڄ ـاڄ ا٨شبؼڄ ٺ سب ثٹٱڅ ٰٽی وفضبٶ سف ثٍٻ. یٯ ؼڂي اة ٴفٺ ٌبیؽ اق ایٿ ٰىٹی ـچبٺ ټی 

ٰفؼ. غؽا ټی ؼڂڀىز ز٭ؽـ ؼڂوز ؼاٌشٻ سب ټؽر چب سڃ چٽیٿ زڇبـ ؼیڃاـی ٰك ٰځٻ ثؽڂپ ؼ٤ؽ٤څ ای؛ اټب 

 ...ا٨ىڃن

ڂاوڅ اټفڂق ٰٹی ٰبـ ؼاٌشٻ...ٰٹی ثفڀبټڅ. ثبیؽ ثڅ چٽٍڃپ وفڂ وبټڃڀی ټی ؼاؼٺ سب خبدبٺ ـڂ سڃ ایٿ ٌڇف 

 .ٰڃ٨شی ټطٱٻ ټی ٰفؼٺ. ټٿ اؼٺ ثفٴٍشٿ ڀجڃؼٺ

قیف ؼڂي غڃؼٺ ـڂ ٴفثڅ ٌڃـ ٰفؼڄ ثفڀبټڅ چبٺ ـڂ ټی زیؽٺ. ثػبـ ضٽڃٺ ٸٽه سفٺ ٰفؼ. ؼڂوز ؼاٌشٻ زٍٻ 

 .ؽر قټبپ ٘ڃالڀی ثڅ غڃاة ثفٺ اټب زٍٻ ثىشٻ سب زیكی اق ٬ٹٻ ڀیڃ٨شڅثىشڅ ٧ٰ ضٽڃٺ ؼـاق ثٱٍٻ ڂ ټ
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ـ٨شٿ ثڅ  4ـ٨شٿ ثڅ ؼاڀٍٵبڄ... اٸشٽبن ثڅ اوشبؼ ټڇفخڃ...وٹ٧، ڂ٠ؽڄ ڀڇبـ...اٸشٽبن ثڅ اوشبؼ یڃو٩ی. وب٠ز "

 .ٌفٰز

ڂپ ڀجڃؼ. ؼا٤ی اة دڃوشٻ ـڂ وڃقپ وڃقپ ٰفؼ؛ اټب ثب غیبٸً غڃؼٺ ـڂ ڂاؼاـ ثڅ وبقي ٰفؼٺ. ٠ؿاثً ثؽسف اق ا

 .!ثؽ دڃوز ٰٹ٩شٻ ٰفؼڄ ثڃؼ

اق چٽیٿ ضبال چٻ ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ؼڂوز ڀؽاـٺ اټفڂق ثجیځٽً. سفخیص ټی ؼاؼٺ اڂٸڅ ٰبـی ثب ـئیه ِطجشی 

ؼاٌشڅ ثبٌٻ ڂ ٰٽشف ٌڃٰڅ ثٍٻ اق ٰبـی ٰڅ ٬فاـ اڀدبٺ ثؽٺ. ضشٽب ثبقٺ ټی غڃاؼ سب ٌت سځجیڅ ٺ ٰځڅ قټیٿ چب 

 .یٱی ـڂ ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ٬فاـ ڀیىز ثبقچٻ ٰىی ټشڃخڅ ثٍڅـڂ ٘ی ثٱٍٻ؛ یب ٬ڇڃڄ ي ـڂ وفؼ. ایٿ 

ټی ٌؽ ِطجز ثب ـئیه ثؽڂپ چیر ټكاضٽی!؟. ٌٱڃ٨څ چبی ؼٸٻ ثڅ خځت ڂ خڃي ا٨شبؼ ڂ ٸجػځؽڄ ټطڃی ثڅ 

 زیكي چٽڅ ٌفٰز اڂپ  غیبٸً ڀٍڃڀؽٺ ـڂ ٸت چبٺ. ؼٸٻ ٰٽی ڀیبق ثڅ ؼٸػڃٌی اق خځه ضدشی ټی غڃاوز.

 .ٸ١ځشی اڂپ خك ثڅ ڀجڃؼ؛ ثؽ

غشی ٰڅ قیف دڃوشٻ ٤ٹشیؽ اق ضٽبٺ ثیفڂپ اڂټؽٺ. ضڃٸڅ ٺ ـڂ ؼڂـٺ دیسیؽٺ ڂ ټڃچبٺ ـڂ ثب وٍڃاـ غٍٯ ثب ٰف

ٰفؼٺ. ټبڀشڃ ڂ ٌٹڃاـ وڃـټڅ وبؼڄ ای ـڂ اق ټیڃپ ٸجبن چبٺ اڀشػبة ٰفؼٺ ڂ ثب ټ٭١ځڅ ٰڃسبچی ثب ڂوڃان اټبؼڄ 

 .ٌؽٺ

ڂ خؽیشٻ ثٍڅ. غڃؼٺ ـڂ وذفؼٺ ثڅ اـایٍی  ثبیؽ اټفڂق ـوٽی سف اق چفثبـ ضبٔف ټی ٌؽٺ سب سیذٻ ټكیٿ ثف اضشفاٺ

ٰڅ چٽیٍڅ ڀ٭بة غڃثی ثفای خٽب٠ز قپ چبیی ټثٷ ثڃؼ. قپ چبیی ٰڅ ؼـؼٌڃپ ـڂ دٍز وبیڅ چبی ؼڂؼی 

دځڇبپ ټی ٰفؼپ. چیر ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ِڃـسٻ ـڂ سڃ اییځڅ ثجیځٻ. ِڃـسی ٰڅ ټؽر چبوز ثیٵبڀڅ ثڃؼ. وفٺ 

 .ؼٺ ثبال ثفؼٺـڂ سب ضؽی ٰڅ ٬بؼـ ثڅ وفظ ڂ و٩یؽ ٰفؼڀً ثڃ

چبٸڅ ؼڂـ زٍٽٻ ـڂ ثب دځٱٳ، چٻ ـڀٳ دڃوز ٌیٍڅ ایٻ ٰفؼٺ. ـلٴڃڀڅ ِڃـسی ٰٽشف ٴڃڀڅ چبی اة ٌؽٺ ـڂ 

ڀٽبیبپ ټی ٰفؼ. غٗ زٍٻ دڇٿ زٍٻ چبی غڃاة اٸڃؼٺ ـڂ غٽبـ خٹڃ ټی ؼاؼ. ـل ٰبٸجبوی ثڅ ٸت چبی ثفخىشڅ 

ثٷ سطٽٷ! ضبال ټی سڃڀىشٻ ٰٽی زڇفڄ ٺ ـڀٳ ؼاؼ. ضبال زڇفڄ ٺ ثی ڀ٭ُ ڂ ثٍبي ثڅ ڀٝف ثڅ ټی ـویؽ ڂ ٬ب

 .٤ٽځبٰٻ ـڂ سطٽٷ ٰځٻ
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ثب ـٔبیز ڀىجی ڂ سٱفاـ زځؽ خٽٹڅ اڀفلی ثػً ؼـة اسب٪ ـڂ ثبق ٰفؼٺ. ؼوز ڂ دب ٌٱىشڅ ټی ؼڂڀىشٻ ٬فاـ 

 .ڀیىز اټفڂق ٰبئځبر ثڅ وفا٤ٻ ثیبپ ڂ ؼـیسڅ چب غڃٌجػشی ـڂ ثڅ ـڂٺ ثبق ٰځٿ

فؼٺ سب ؼٸدڃیی ثف ـ٨شبـ ؼیٍجٻ ثٍڅ؛ چفزځؽ ٨٭ٗ سب ٜڇف ٬جٷ اق ـ٨شٿ ثبیؽ ِجطبڀڅ ټ٩ّٹی اټبؼڄ ټی ٰ

ؼٸڃادىٻ ٌؽپ ث١ؽ اق اڂپ چٻ ڀٵفاپ سیخ قؼپ ڂاوڅ ؼڂـچٽی ټبچبڀڅ ای ٰڅ سفسیت ټی ؼاؼپ. ؼـ ایٿ ضؽ ټڇٻ 

 !ثڃؼٺ

 

 غڃـی ڀڇبـ ټیك ؼڂـ  اچىشڅ دب ثڅ ثیفڂپ ٴؿاٌشٻ ڂ ثڅ ٘ف٦ اٌذكغڃڀڅ ـاڄ ٰح ٰفؼٺ ٰڅ ثب ؼیؽپ چٽشب ڂ سیځب

ؼـة غٍٱٻ قؼ. غیٹی ٰٻ دیً ټی اڂټؽ قڂؼسف اق ټٿ ثیؽاـ ثٍٿ ڂ ڂٜبی٧ ټٿ ـڂ  زبـزڃة ثیٿ ای ٸطٝڅ

 !اڀدبٺ ثؽپ. ٌڃـ ؼٸٻ ثیٍشف ٌؽ؛ اټفڂق ٜبچفا ـڂق غبِی ثڃؼ

ثب ِؽایی ٰڅ ثڅ قضٽز وفضبٶ ثڅ ڀٝف ټی ـویؽ والٺ ٰفؼٺ. اق چ٫ چ٫ چبی ؼیٍت ٰٽی ِؽاٺ غً ؼاـ 

 .ثڃؼ

٠بؼر ؼاٌشٿ ثڅ ایٿ ثؽ٬ٹ٭ی چبی ټٿ ثڅ ایٿ ؼٸٵف٨شٵی چبیی ٰڅ قټبپ ټی ثفؼ چفؼڂ ثب ٸجػځؽ وف ثبال اڂـؼپ. 

 .ثٍٻ  سب ثبقچٻ ٨فڀٵیه ِجڃـ

 قضٽز غڃاچف چفؼڂ ثفای ایٿ ڂ ؛ ثڃؼ ٌؽڄ ٌىشڅ چب ٜف٦ س٩بڂر ایٿ ثب اټب ثڃؼ؛ ؼیفڂق ڀبټفسجی ثڅ  اٌذكغڃڀڅ

 .. چٽشب ـان ټیك ثڃؼڀٍىشٻ ڂ ٺٍٰیؽ ثیفڂپ ـڂ سیځب ـڂثفڂی ِځؽٸی اڀؽاغشڅ ثبال اثفڂیی!. ثڃؼ ڂا٨فی

ڀٵبڄ ٰځدٱبڂٌڃپ ـڂی ِڃـسٻ زفظ ټی غڃـؼ. ایٿ ضدٻ اـایً اق ټٿ ث١یؽ ثڃؼ! ٰٽی غدبٸز ٍٰیؽٺ؛ ڀڅ اق 

 .اـایً قیبؼ؛ ڀڅ اق دڃٌڃڀؽپ ٴڃؼی قیف زٍٻ چبٺ اق ایځٱڅ غیٹی ڂ٬شڅ ؼڂـ ٌؽٺ اق ؼڀیب ؼغشفاڀڅ ٺ

فؼٺ. ِجطبڀڅ ٸؿیؿ سفیٿ ڂ٠ؽڄ ٤ؿایی ټٿ ثڃؼ. ؼـ ثی ضف٦ ڀڃپ سىشی ثفؼاٌشٻ ڂ ا٤ٍشڅ ثڅ ٰفڄ ټفثبیی ٰ

چفٌفایٙی ڀٽی سڃڀىشٻ اقي ؼٶ ثٱځٻ. اٌشڇب ٰڃـ ٌؽٺ ثفٴٍز سبقڄ ټ١ؽڄ ثیسبـڄ ٨ڇٽیؽ یٯ ـڂق ٰبټٷ 

 .ٴفوځٵی ٍٰیؽڄ
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٘ڃـی ٰڅ ـلٺ دبٮ ڀٍڅ ؼچځٻ ـڂ سب اغف ثبق ٰفؼٺ ڂ ٸ٭ٽڅ ٺ ـڂ سب اڀشڇب زڃدڃڀؽٺ. ٘ٽٟ ٰفڄ ڂ ټفثب اٸجبٸڃ چڃوٻ 

 ...اثف ٰفؼ؛ اڀفلیٻ ـڂ ؼڂ زځؽاپ. اڂڂٺـڂ زځؽ ثف

 .ِڃـر چف ؼڂ غڃاچف ثڅ اڀی خٽٟ ٌؽ. ټٹر ڂ ټٹڃزٻ ثب ٸؿر ِؽاؼاـ ٌؽ...٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ ثڃؼ

 ...غبٮ ثفوفر ٨فڀٵیه ثب ایٿ غڃـؼڀز_

سیځب ثب زځؽي خٽٹڅ ي ـڂ ٴ٩ز ڂ اچىشڅ ڂ ثب دفوشیم ٌفڂٞ ثڅ ٸ٭ٽڅ ٴف٨شٿ ٰفؼ. اڀٵبـ ڀٍڃپ ټی ؼاؼ... ثجیٿ؛ 

 !فیبؼ ثٵی

 ـڂ اټبؼڄ ٸ٭ٽڅ. ثفٴٍز ـاڄ ثیٿ ؼوشٻ  ٸجػځؽی قؼٺ ڂ ٸ٭ٽڅ ث١ؽی ـڂ ؼڂثفاثف ٴف٨شٻ ٰڅ اق ڀٵبڄ ټش١دت چٽشب

 !قؼڀی دٹٯ ثؽڂپ ثڃؼ ٌؽڄ قڂټٻ. ٴؿاٌشٻ و٩ف ـڂی

 .اغٻ ٰفؼٺ

 زشڅ سڃ؟_

 ضبٸز غڃثڅ؟_

څ چبی قیف زٍٻ چبی د٩ٯ ٰفؼڄ ي چځڃق اق اـایً ؼیٍت ویبڄ ثڃؼ. ټڃچبی ٶ*غز غفټبییً، ڂق ؼڂـٌبڀ

٠فیبڀً ـیػشڅ ثڃؼ ٰڅ زڇفڄ ي ـڂ ثبڀٽٯ ڂ غڃـؼڀی ٰفؼ ثڃؼ. سبح سځً چٻ ـڀٳ ـل دفاٰځؽڄ ؼڂـ ٸت چبي 

 !ثڃؼ...وفغبثی

ٸجػځؽ قؼٺ اڀٵبـ سیځب چٻ اق زڇفڄ ؼڂوز ؼاٌشځی غڃاچفخبپ غڃًٌ اڂټؽڄ ثڃؼ ٰڅ ٘ج٫ ٰالوً سؿٰفی 

 .ڀؽاؼڄ ثڃؼ

 .اڂڂٺ ثڇشف اق ایٿ ڀٽیٍڅ_

ٍٻ چبي ټڃج ټیكؼ ؼوشی ٰڅ ثی اغشیبـ ـڂی ټیك ټٍز ٌؽڄ ثڃؼ ٨ٍفؼ. سبقڄ اق چٽشب ثب ڀٵفاڀی ٰڅ سڃ ز

 !ضفاـر ؼوشً ٨ڇٽیؽٺ ز٭ؽـ ـڂ ثڅ ټڃر چىشٻ
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غؽاـڂٌٱفی ٸت قؼ... ثب ٸجػځؽڄ ټطڃی. یٱٻ ؼیٵڅ ثب ایٿ ضبٸز ٤ٻ قؼڄ ي ثڇٻ غیفڄ ټی ٌؽ ټٙٽئځب قیف 

 .ٴفیڅ ټیكؼٺ ڂ ا٠شفا٦ ټی ٰفؼٺ ز٭ؽـ غڃؼٺ ـڂ ثبغشٻ

 !ٍٰیؽ ڂ ٴبق ضفِی اق ٸ٭ٽڅ ي ٴف٨ز. اڂپ چٻ ٠ّجی ثڃؼ...ٌبیؽ چٻ ټٕٙفةسیځب دڃ٨ی 

 زٍٽبر ٬فټكڄ...ؼیٍت ڀػڃاثیؽی؟ زفا ٬فِبسڃ ڀػڃـؼی؟_

زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ چٽشب ڂٶ ٰٿ ڀجڃؼ. ٬فَ زڅ ڀیبقی ثڃؼ ڂ٬شی ټی ؼڂڀىشٻ ٬فاـ ثبقچٻ ٰبثڃن چبی ثی 

یف ؼوشً ثیفڂپ ٍٰیؽٺ. ٤فیؽٺ ثب ِؽای ڀىجشب وفڂسڅ ثجیځٻ. ٠ّجی ثڅ وٽشً زٍٻ ثبق ٰفؼٺ. ؼوشٻ ـڂ اق ق

 .ثٹځؽ

اٴف ڀٵفاپ ضبٸٻ ثڃؼی ثڇٻ ټی ٴ٩شی اڂپ ټڇځؽن ٸ١ځشی زڅ غڃاثی ڂاوٻ ؼیؽڄ سب ټثٷ ٰڃؼپ چب ثڅ ڀٝف _

 .ڀیبٺ

ٸت چبي ٸفقیؽ. ؼٸٻ ټٿ چٻ ٸفقیؽ اق وٱڃر سیځب ٰڅ ثب غیبٶ ـاضز ټ٥ٍڃٶ غڃـؼپ ثڃؼ. اڂپ چٽڅ زیكـڂ ټی 

 .ؼڂڀىز

. ٴف٨شٻ ڀ٩ىی. ڀٵڅ ټٿ ثڅ زیكی ثڃؼ  یٻ ـڂ ثڅ غڃاچفي ؼیؽ ٰڅ دڃقغځؽی قؼ. اڂپ ثڇً ٴ٩شڅچٽشب ڀٵبڄ ٠ّج

 اق ـڂقی سفویؽ ټی ٰڅ ټڇځؽوی. ټځڅ اق ثیٍشف ټڇځؽن ٬فة ڂ اـج ؼڂڀىشٻ ټی ټیكؼٺ چٻ ڂٸك خكڂ چفز٭ؽـ

وز ؼاٌشٻ ٿ ټٍشب٬بڀڅ ؼڂټ چفزځؽ ثٍڅ؛ ٠ّجی ٰڅ ضبٸی ثڅ ڂای سیځب ٬ڃٶ ثڅ! ڀبـاضز یب ثٍڅ ٠ّجبڀی ؼوشً

 .غٍٽً ـڂ ثفای یٱجبـچٻ ٌؽڄ ثجیځٻ

 :چٽشب دفیٍڃپ ؼوشی ثڅ ټڃچبي ٍٰیؽ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ و١ی ټی ٰفؼ ٘جی١ی ثبٌڅ ٴ٩ز

 .ضؽا٬ٷ یٱٻ ثیٍشف اـایً ټی ٰفؼی. ټڇځؽن ده ټیڃ٨شڅ ؼغشف _

ټٿ  غڃؼي ڂ سیځب چفچف غځؽیؽپ. ثبقچٻ وڃلڄ ٌؽٺ ڂاوڅ ؼـؼڂ ؼٶ چبیی ٰڅ ٰفؼٺ..زفا ٰىی ثبڂـ ڀٽی ٰفؼ!

 !ڀجیځٻ ثؽڀٻ ڂ سٿ ـڂی  ضبٔف ثڃؼٺ ثبثب ڀڃـڂق ثٍٻ ڂٸی زٍٻ چبی ٰځٱبي ٴفي ـڂ

 .دڃقغځؽ قؼٺ
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٨ٱف ټی ٰفؼپ ڂاوڅ ؼٸجفی اـایً ٰفؼٺ؛ ڂاوڅ خٹت سڃخڅ ټڇځؽن! اڂپ چٽیٿ ٘ڃـ ټٿ ـڂ ؼـوشڅ ٬ڃـر   

 .ټی ؼاؼ ڂٸی ٰی ثڃؼ ٰڅ ثبڂـ ٰځڅ!...ثڅ ؼـٮ

 .س٥ییف ضبٸشٻ قؼٺ ؼوشی ثڅ ِڃـسٻ ٍٰیؽڄ ٸجػځؽڄ ڀ٩ّڅ ای ثفای

 ...ثبالغفڄ یٯ ـڂق ثڅ چٽشڃپ ثبثز ټی ٰځٻ اڂپ زڅ خڃڀڃـیڅ _

 .!ڂ ایځٱڅ ثڇٻ ڀٝف ؼاـڂ ٨بٰشڃـ ٴف٨شٻ...ثیٍشف ڂاوٍڃپ ٌجیڅ خٯ ثڃؼٺ ڂ یٯ وفٴفټی

 .ایځجبـ غځؽڄ ٌڃپ ـڂ غڃـؼپ

 .ٸیً ثبال دفیؽسیځب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ دبیبپ ڀبټڅ ای ٰڅ ـڂی ټیك ٰځبـ ؼوشٻ ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ ٰفؼ. اثفڂچبی چال

 اڂٶ ټیػڃای ثفی ؼاڀٍٵبڄ....؟_

 .غٻ ٌؽٺ سب ٰفڄ ٠ىٹی ٸ٭ٽڅ ثٵیفٺ ڂ ټٿ چٻ ٜبچفا ثی س٩بڂر ثڅ ڀٝف ثفوٻ

 .اـڄ... ث١ؽ اق اڂڀٻ ټیبٺ ٌفٰز_

 :ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ثؽڂپ دٹٱی قؼڀی سبٰییؽی ٴ٩ز

 .ثب ټٿ ثبیؽ ثیبی ٌفٰز_

 ...ڀٽی سڃڀٻ اټفڂق ثبیؽ_

 .اـ ٰفؼثبقچٻ دٹٱی قؼ ڂ سبٰییؽی سٱف

 .ټڇځؽن سڃ ـڂ ثبیؽ اټفڂق ٌفٰز ثجیځڅ_

ټی غڃاوشٻ ثٵٻ ٴڃـ ثبثبی ټڇځؽن ٰڅ ضبٸز ڀٵبچً اـس١بٌی اق سفن، غڃاچً ڂ ڂاچٽڅ ای ثڃؼ ٰڅ زیكی 

اقي وفؼـڀٽیبڂـؼٺ. ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ چٽشب اڀؽاغشٻ ٰڅ اڂپ چٻ ثؽسف اق ټٿ ټ١شدت ثڅ غڃاچفي غیفڄ ثڃؼ. ټٙیٟ 

یبٸً ـاضز ٌؽ. وفی دبییٿ ٴف٨شڅ ټ٥ٍڃٶ قچفټبـی ٰڅ اق ٴٹڃٺ دبییٿ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. دڃ٨ی ٍٰیؽ. غ

 .ټیڃټؽ ٌؽٺ. ٨ٍفؼپ ؼوشٻ سڃوٗ چٽشب چٻ اثفی ڀؽاٌز ڂ ثؽسف ؼٸڇفڄ اڂـ ثڃؼ
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******************************* 

ڀیٻ وب٠ز ث١ؽ چٽفاڄ سیځب ـاچی ٌفٰز ٌؽیٻ...اڂپ سڃ وٱڃسی ٰڅ ٨ٍبـٺ ـڂ ثڅ ٩ِف ټی ـوڃڀؽ ـاڀځؽٴی ټی 

ؼ ڂ ټٿ ڀبغڃپ ټیدڃیؽٺ اق اوشفن. ٘ج٫ ثفڀبټڅ ث١ٕی ـڂقچب، وفٰڃزڅ ٌفٰز دیبؼڄ ٺ ٰفؼ سب ؼـٰځبـ چٻ ٰف

ؼیؽڄ ڀٍیٻ. چیر ؼٸیٷ ٬بڀٟ ٰځځؽڄ ای ثفای ایٿ ٰبـ ڀؽاٌشیٻ اټب اق اڂٸیٿ ـڂق اوشػؽاټٻ ٘ج٫ ٬بڀڃپ ڀبڀڃٌشڅ 

 .ٻ ـڂ ټؽیڃپ سیځب ثڃؼٺای چفؼڂ ٠ڇؽ ثىشڅ ثڃؼیٻ ٰىی اق اٌځبییٽڃپ ا٘الٞ دیؽا ڀٱځڅ. چفزځؽ ٥ٌٹ

ڀٵڇجبپ والٺ ثٹځؽ ثبالیی ثڅ ٰبـټځؽ غبڀٽی ٰڅ قڂؼسف اق ټٿ ټىیف دٹڅ چب ـڂ ثبال ټی ـ٨ز ٰفؼ. ضشی سب ٰٽف ثڅ 

دبي ثٹځؽ ٌؽڄ ثڃؼ. ټٿ چٻ دٍز وفي والٺ ڂ ـڂق غڃٌی ثڇً ٴ٩شٻ ٰڅ ثال٨بِٹڅ اغٻ ٰڃزٱی ٰفؼ ڂ 

 !ـڂی ِځؽٸی ڀٵڇجبڀیً ڀٍىز...ڂا

ٻ ڂ ثی س٩بڂر اق ٰځبـي ٴؿٌشٻ...ثڅ ؼـٰی ٸت قؼٺ...اڂٶ ِجطی ٬یب٨څ ٴف٨شٿ ایٿ ـڂ ٰٻ اثفڂیی ثبال اڀؽاغش

 !ؼاٌشٻ

سفخیص ؼاؼٺ وڅ ٘ج٭څ ـڂ اق اوبڀىڃـ اوش٩بؼڄ ٰځٻ. ٰٽی ټ١ٙٷ ٌؽٺ سب ڀڃثز ثڅ ایٿ ٘ج٭څ ثفوڅ. چٽیٿ ٰڅ 

 ڂ چٿ خك څٰ ٰفؼٺ ثػیفی ِجص ڂ والٺ. ٌؽپ ٴفؼ ٰفؼڄ د٧ زٍٻ خ٩ز ًٌ ٌؽ ثبق ټ٭بثٹٻ اوبڀىڃـ  ؼـة

بیؽٺ ڀٍؽ. ٫ٌ ڂ ـاوز ثب اڂٸیٿ ٬ؽټٻ ایىشبؼپ...ٌبیؽ ثڇشف ثٵٻ ثب ٨بِٹڅ ثڅ ٘ف٦ زخ ٰبثیٿ ٠ ای وف٨څ سٯ

یٱؽ١٨څ خٽٟ ٌؽپ سب غؽایی ڀٱفؼڄ ثب ټٿ ثفغڃـؼی ڀٱځٿ. ؼڂ ټفؼ ڂ یٯ غبڀٻ ٰڅ ثڅ قڂـ غڃؼي ـڂ ٰځبـ 

ب سفخیص ؼاؼٺ ثب اغٻ ٠ٽی٭ی دٍشٻ ٍٰیؽ. چفوڅ اق ٘ج٭بر ټػشٹ٧ ثڃؼپ؛ ٰٻ ڂ ثیً ٌځبغز اڀؽٰی ؼاٌشٻ اټ

 !ـڂ ثڇٍڃپ ٰځٻ. ٴڃیب اڂٶ ِجطی چٽڅ ـڂ ثبیؽ ضڃاٸڅ چٽڃپ وٽز ټی ٰفؼٺ

 .ؼوشٻ ـڂی ؼٰٽڅ وڅ ٨ٍفؼڄ ٌؽ. ٘ج٭څ ټڇځؽویٿ ټٍبڂـڄ ڂ ټؽیفیز

ضه ڀٵبڄ غیفڄ ڂ در در چبی ـیكٌڃپ ٰال٨څ ٰځځؽڄ ثڃؼ. ٸطٝڅ ای ٨ٱفٺ ثڅ وٽز اـایً ٤ٹیٝٻ ـ٨ز ڀٱځڅ 

 !ؼٺٰبـ اٌشجبچی ٰف

یٱی یٱی ثڅ وف٠ز ثیٿ ٘ج٭بر دفاٰځؽڄ ٌؽپ ڂ ټٿ چٻ ثب ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ؼڂزځؽاپ ثڅ ٘ج٭څ وڃٺ ـویؽٺ. 

ِؽای دبٌځڅ چبی ٩ٍٰٻ قڀٳ ؼاـ سڃ وبٸٿ ټی دیسؽ. وبٸٿ اق ؼڂ ٬ىٽز ټدكا سٍٱیٷ ٌؽڄ ثڃؼ...وٽز 

وٽز زخ ټىیف  ـاوز ټفثڃٖ ثڅ ٴفڂڄ ټڇځؽویٿ ٌفٰز ڂ وٽز زخ اڀشڇب وبٸٿ اسب٪ ټؽیفیز! ڀٵبچٻ ـڂ اق
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ٴف٨شٻ ڂ ثب وف والٺ ڂ ِجص ثػیفی ثڅ ټڇځؽن ضٍٽشی ڂ ټڇځؽن ٬بؼـی ؼاؼٺ ٰڅ اق ثیٿ دبـسیٍٿ چبی 

اسب٬ٯ چب ٴفؼپ ٍٰی ٰفؼڄ ثڃؼپ ڂ ثب زٍٻ چبی ڂق٪ ٌؽڄ ټی دبییؽڀٻ. اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼٺ ڂ ثڅ وٽز 

ٸطٝڅ ای اق ٌٹڃ٤ی ټیكٺ ٬ؽٺ  ټیكٺ ٰڅ اق غڃي ٌبڀىیٻ ؼ٬ی٭ب ټ٭بثٷ اسب٪ ټؽیفیز ڂ ټڇځؽن ثڃؼ زفغیؽٺ.

 چبٺ ٌٷ ٌؽ. ټثٷ ټځٳ چب زٍٻ ـیك ٰفؼڄ ثڃؼٺ اق ایځٱڅ ؼـوز ټی ثیځٻ؟

 !...غبڀٻ اؾیٿ_

ڂوبیٷ چبٺ ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ ڂ ؼوز ثڅ ٰٽف ثڅ ٘ف٦ ِؽا زفغیؽٺ. غیىی ؼوز چبي ـڂ ثب ټبڀشڃي 

 .ـڂی ټیك خؽا ٰفؼٴف٨ز ڂ ثب ٸجػځؽڄ دٹیؽی، ٬فڂ ٤ٽك ؼاـ ثڅ وٽز ټیكٺ اڂټؽ. ثفٴڅ ای اق 

 ...غیٹی ڂ٬شڅ ټځشٝفسڃپ ثڃؼٺ...ټڇځؽن ٴ٩شڅ ثڃؼ ضشٽب سٍفی٧ ټیبـیؽ _

 .ثفٴڅ ـڂ ثب ٸجػځؽڄ ٠ٽ٫ ٴف٨شڅ ـڂ چڃا سٱڃپ ؼاؼ

 ...ایٿ ڂٜبی٧ اټفڂق ٌٽبوز غبڀٻ_

اغٻ ٰفؼڄ ثفٴڅ ـڂ ٴف٨شٻ. ثب زٍٻ ٤فڄ ای ثی اچٽیز زٍٽی سڃ ضؽ٬څ زفغڃڀؽٺ ٰڅ اق غڃڀؽپ ڀڃٌشڅ چبی 

 ....ؽ ٘ڃ٘ی ڂاـ زٍٻ چبٺ ـیك سف ٌؽ...غؽایب ټٿ ٰڃـ ثڃؼٺ یبسڃي چف زځ

 ...چٽبچځٵی ثب ٌفٰز_سبیخ ڀبټڅ ا٬ب خڇبڀی..._سځٝیٻ ٰفؼپ ٬فاـؼاؼ..ڀڃیٿ ٘ڃن..._

ڀبټڅ ـڂ ـیٹٱه ثباال ٴف٨شٻ. ٌڃغی ثی ټكڄ ای ثڃؼ. زٍٻ چبی ویبڄ ٌؽڄ ي دیفڂق ثف٬ی قؼ. سٯ اثفڂیی ثبال 

 .دفڂڀؽٺ

 ٤ٹٙی ټی ٰځی؟ ده سڃ ؼ٬ی٭ب ایځدب زڅ_

 .اِال اق ٸطځٻ خب ڀػڃـؼ. ٌؽیؽا ټٿ ڂ ایٿ قپ، اق چٻ، اق اڂٸیٿ ـڂق ڀ٩فر ؼاٌشیٻ

 .ثڅ چٽڃپ دفسٽىػفی ٸطځٻ ثفٴڅ ـڂ اقٺ ٴف٨ز ڂ غڃڀىفؼ ثب ِؽای ثٹځؽ ٘ڃـی ٰڅ سٽبٺ ثػً ث٩ڇٽٿ غڃڀؽ

شڅ اق اڂڀدبیی ٰڅ ؼیف ڂق ؼـ اڂٸڃیاټف خٹىڅ ثفای ٌیفیځی ڂ ټیڃڄ چٽبچځٵی  ایٿ سٽبٺ ثفڀبټڅ اټفڂق ٌٽبوز._

  ٌؽڄ ٌٽبـڄ چبٌڃپ ـڂ ڀڃٌشٻ ٨٭ٗ ٰب٨ی سٽبن ثٵیفی ڂ ثفای وب٠ز
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 .و٩بـي ثؽی 4

ؼیٵڅ ؼاٌشٻ اق ٴكا٨څ ٴڃیی چبي غىشڅ ټی ٌؽٺ ثڅ غّڃَ ٰڅ ِؽاي ـڂ ثڅ ثؽسفیٿ ٌٱٷ ًٰ ؼاـ ټی 

 .ٰفؼ

 .ِؽاٺ خی٣ ٌؽ. اق غٍٻ ؼا٢ ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ دڃوز ِڃـسٻ ثڅ ٴك ٴك ا٨شبؼ

 .زڂٜی٩څ ټٿ ڀیى_

 .ثبڀیڅ ای ټٱث ٰفؼڄ وفي ـڂ اق ـڂی ثفٴڅ ثبال اڂـؼ. ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ دٍز وفٺ ٰفؼڂ ثب ڀیٍػځؽی اؼاټڅ ؼاؼ

 !...ټیكڂ ِځؽٸی ٺ و٩بـي ثؽڄ _

 .ٰفؼ ٘ڃالڀی ټٱث. ڀجفڄ ٸؿر ضفِٻ اق سب ٌؽٺ ویځڅ ثڅ ؼوز غڃڀىفؼ. ثٍٱځٻ ـڂ ٴفؼڀً غڃاوز ټی  ؼٸٻ

 .ټڇځؽن غبڀٻ  ټٿ اـخبٞ ٌؽٺ ثڅ ثبال ثبالچب..._

 ..زٍٽٯ قؼ

 !...٠بؼالڀڅ وز ڀڅ؟ ټٿ ټیك ٌٽب ٌٽبٺ خبی ټٿ_

سڃ زٍٻ چبي غیفڄ ٌؽٺ ٸجڇبٺ اق ثبق ټڃڀؽ... ڀٽی ؼڂڀىشٻ ثػځؽٺ یب ٴفیڅ ٰځٻ....ٌبیؽ چٻ ثبقیً ٴف٨شڅ. ؼوز 

 .چبٺ غڃؼ ثڅ غڃؼ اڂیك ٌؽ. اڂپ چٽیٿ ٘ڃـ ثب ٧١ٌ ضف٦ ټیكؼ. ایٿ اټٱبپ ڀؽاٌز

 ...٘فاش چبر ؼقؼی ؼـاڂټؽپ غبڀٻ_

 .ٴڃٌڅ زٍٽٻ دفیؽ

 ...ټڇځؽن ؼٸً ڂاوز وڃغشڅ ٴؿاٌشز قیف ؼوشً ڂٴفڀڅ ثبیؽ_

 .وڃسی ٍٰیؽڄ ٧ٰ ؼوز چبي ـڂ ثبال ثفؼ

 ...اغفاج _
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ثڅ ٘ف٦ ټڇځؽن ضٍٽشی ڂ ٬بؼـی ثفٴٍشٻ. ضڃاوٍڃپ ثڅ ټٿ ثڃؼ اټب چٽیٿ ٰڅ ڀٵبڄ وڃاٸی ټٿ ـڂ ؼیؽپ 

 .وفٌڃپ ـڂ ؼقؼیؽپ...ٸ١ځز

چبی ثٹځؽ ثڅ وٽز اسب٪ ـئیه ؼڂیؽٺ. ڀیٹڃ٨ف چٻ دٍز وفٺ خی٥ی ٍٰیؽ سب  ثؽڂپ ایځٱڅ ضف٨ی ثكڀٻ ثب ٬ؽٺ

 .ټبڀ١ٻ ثٍڅ. ثؽڂپ ؼـ قؼپ غڃؼٺ ـڂ ؼاغٷ اسب٪ دفر ٰفؼٺ

ـاضز، ـیٱٹه دبچبي ـڂی ټیك ؼـاق ثڃؼ؛ زٍٻ چبي ثىشڅ، زفسی ثڃؼ. ٸخ سبح ـڂ، ثبق ـڂی دبچبي ٴؿاٌشڅ 

. ڀكؼیٯ ثڃؼ ٸذشبح اق ـڂ دبچبي ثیڃ٨شڅ ٰڅ وفیٟ ثب ثڃؼ ٰڅ ثب ثبق ٌؽپ یٱؽ١٨ٵی ؼـة سٱڃپ ڂضٍشځبٰی غڃـؼ

 .ټطٱٻ ٴف٨شً "زی ٌؽڄ ای"

 .اٴف چف ڂ٬ز ؼیٵڅ ای ثڃؼ ثڅ زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ ؼوشذبزڅ ي ټی غځؽیؽٺ. ضشٽب ٨ٱف ٰفؼڄ قٸكٸڅ ٌؽڄ

 .ؽٺ. ضدشی ثیسبـڄ غٍٱً قؼڄ ثڃؼٌ دفر  ڀیٹڃ٨ف اق دٍز ثڇٻ غڃـؼ ٰڅ ثؽسف ثڅ خٹڃ

قڂٺ خڃـاة چبی ثبال ـ٨شڅ اق وب٪ دب ضدشی ثڃؼ. خڃـاة ٬ڇڃڄ ای ثب ـاڄ ـاڄ چبی ڀیٹڃ٨ف ٸجی ٴكیؽ. زٍٽً 

 .!ثڃؼ خؿاة زیكي چٽڅ ټفؼ ایٿ...ټٿ غؽای  ٬فټك...زڅ ٠بٸی!

 .ثب ِؽای ثٻ ڂ غڃاة اٸڃؼ ضدشی، ثڅ غڃؼي اڂټؽ

 .وشڃؼڄ ایٿ زڅ ڂ١ٍٔڅ؟_

 .ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ٌؽڄ زٍٻ ٤فڄ ای ثڇٻ ـ٨ز

 .!چځڃق اٌځبیی ثب ڂٜبی٧ ټځٍی ٴیفی ڀؽاـپ ثجػٍیؽ ـئیه ٜبچفا غبڀٻ اؾیٿ_

دفڄ چبی ثیځیٻ ټثٷ یٯ ٴبڂ غٍٽٵیٿ ثبؼ ٰفؼ ڂ غفڀبوی ٍٰیؽڄ ؼوز ثڅ ٰٽف ڀٵبچً ٰفؼٺ. ٨٭ٗ ٰب٨ی ثڃؼ 

  .یٯ ٰالٺ ثیٍشف ڀ٫ٙ ټی ٰفؼ

 !ضف٦ ڀٵبچٻ...غ٩څ ٌڃ

 .ٸت قؼ "غیٹی غت ثبثبیی"غدبٸز قؼڄ ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ضدشی 
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بو٧ ثڅ ـ٨شبـچبی ثىی ؼڂـ اق اؼاة ټب سٱڃپ ټی ؼاؼ ؛ اچىشڅ ٸخ سبح ـڂ ـڂی ضدشی ؼـضیځی ٰڅ وفی ثڅ س

 .ټیك ٴؿاٌز ڂ دبچبي ـڂ خٽٟ ٰفؼ

٘ج٫ دفوشیمی ٰڅ چٽیٍڅ اقي ؼیؽڄ ثڃؼیٻ ؼوشی ثڅ ٰشً قؼ ڂ ؼوز چبي ـڂی ټیك ٬الة ٌؽ. ڀڅ ثڅ ایٿ 

ٹڃ٨ف چٻ ڀ٩ه ـاضشی ٍٰیؽ. ٰز ټبـٮ ؼاـ ٬ڇڃڄ ای وڃغشڅ ڀڅ ثڅ اڂپ خڃـاة چب! ڀبغڃؼاٴبڄ ٸجػځؽ قؼٺ. ڀی

 .ٜبچفا ٠بؼر ثڅ غڃؼی ثڃؼپ ضدشی وػز ثڃؼ

 .ټڃچبی ټد١ؽ ټٍٱیً ـڂ ثب زځٳ ِب٦ ٰفؼ

ایځڅ...!ضدشی ټٿ...ثِفاڂڂ...ز٭ؽـ ؼٸٻ ڂاوڅ ایٿ ٘فق ڀٍىشٿ ڂ خجفڂسً سځٳ ٌؽڄ ثڃؼ...ٜبچفا ـئیه خؽی ثبة 

 !...ټؿا٪ ټب ثڃؼ. ٬فثڃپ خڃـاة چبی ٬فټكر

 :ِب٦ ٰفؼ ڂ ثب یٯ زٍٻ ٤فڄ اوبوی ثڅ ټٿِ زٍٻ ؼـیؽڄ، ـڂ ثڅ ڀیٹڃ٨ف ٴ٩زِؽاي ـڂ ثب سٯ وف٨څ ای 

 .ټٽځڃپ غبڀٻ...ٌٽب ث٩فټبییؽ_

 چٻ ؼـة  ڀیٹڃ٨ف ثبزٍٽی ٰڅ یڇڃ ًٰ ؼاـ ٌؽ سځڅ ټطٱٽی ثڇٻ قؼ ڂ ثب س٫ س٫ ٠ّبة غڃـؼ ٰځی ثیفڂپ قؼ.

 !ڀٱځڅ ؼـؼ ؼوشً...ٰڃثیؽ وفي دٍز

 .ڂ ٨٭ٗ ٥٘یبپ ٰځٻ. ثی اغشیبـ ڂٸڃڂٺ چٻ ثبال ـ٨ز ثڅ ٬ؽـی ٠ّجی ثڃؼٺ ٰڅ ټځشٝف اخبقڄ ي ڀجبٌٻ

 زفا؟_

ٸطٝڅ ای ٴیح ڀٵبچٻ ٰفؼ. ؼٸٻ وڃغز؛ اټب ١ٙ٬ب اڀؽاقڄ چٽڃپ یٯ ٸطٝڅ! زڃپ ثبال٨بِٹڅ اغٻ دفـڀٵی ٰفؼ ڂ 

 .!خؽی ٌؽ. ٰٻ ٰٻ ٌػّیز ٨فاق ضدشی ـیىشبـر ټی ٌؽ

 .!ایځدب ٘ڃیٹڅ وز ټٵف...ایٿ زڅ ټؽٶ سڃ اڂټؽپ غبڀٻ...ثڇشڃپ یبؼ ڀؽاؼپ اڂٶ ؼـ ثكڀیؽ؟_

ویځڅ وذف ٰفؼڄ ثڅ ٘ف٨ً ـ٨شٻ. ثفٴڅ ثڅ اِٙالش ڂٜبی٧ ـڂ ـڂی ټیكي دفر ٰفؼٺ. زٍٻ چبي اق ایٿ چٽڅ 

 .ٴىشبظ ټڇځؽن ضٕڃـ ٠ؽٺ اق ٰٽی ڂ ثڃؼٺ قؼڄ اغف ویٻ ثڅ ټٿ  ثی اضشفاټی ثڅ اڀی ٴفؼ ٌؽ.
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زٍٻ چبي اق ڀكؼیٯ  ؼوشٻ ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ ڂ ثڅ وٽشً غٻ ٌؽٺ. ثڅ وف٠ز ٠٭ت ٍٰیؽ. ز٭ؽـ ٨فٺ

 .ٍٰیؽڄ ڂ غٽبـ سف ثڃؼ

یبؼٺ ڀٽیبؼ ٨فٺ ټځٍی ٴفی دف ٰفؼڄ ثبٌٻ ٰڅ ث١ؽ یٱىبٶ وٵڃ ؼڂ قؼپ ثڅ خبی ٴف٨شٿ ض٭ٻ ثٍٻ ټځٍی؟  _

 ...اڂڀٻ ټځٍی ٌٽب ڂ اڂپ

ٸت ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ. ثب چفٰىی ٌڃغی ثب ټڇځؽن چٻ ٌڃغی! اڂپ چٻ ؼـ ثفاثف ضدشی اق ټطبالر ثڃؼ! ؼـ 

 !ی ثڃؼ ٰڅ دىڃڀؽي ټی ٌؽ. ضدشی خڃڀً ثڃؼ ڂ ٘ڃ٨بپ٤یف ایٿ ِڃـر ٨طٍ

 .٘ڃ٨بپ! اوٻ ڀطىً اق ؼیٍت سڃ ؾچځٻ ضٯ ٌؽڄ ثڃؼ

 .دڃقغځؽی قؼ. ثڅ ِځؽٸیً سٱیڅ قؼڄ ؼوشڅ ثڅ ویځڅ ٌؽ

 ...غبڀٻ اؾیٿ اـڂٺ ثبٌیؽ...٘فضبی ٌٽب_

 .٘فضبی ټٿ چیر ټٍٱٹی ڀؽاـپ...چٽڅ اِڃٸی ڂ سػّّی ٰبـ ٌؽپ. یٯ ثڇبڀڅ ثڇشف_

 .ؼ ڂ ثب ڀ٩ىی اؼاټڅ ؼاؼٰٽی زٍٻ ٨ٍف

 ...ڀجڃؼپ...چیر ٰؽڂٺ اق ڀ٭ٍڅ چبیی ٰڅ اـائڅ ٰفؼیٿ ثڅ ؼـؼ ڀٽی غڃـؼپ_

 .ثڃؼ غڃڀىفؼ ٠دیت. ٰفؼ ڀٽی ثٹځؽ ِؽا ټٿ ټثٷ ٠دیت  ٠دیت و١ی ثف ٰځشفٶ اـاټًٍ ټی ٰفؼ.

 .ثڅ خٹڃ غٻ ٌؽ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ غڃؼٰبـی اق ـڂی ټیك، ټبثیٿ ِطجشً ڀز ٴف٨ز

 !ڃؼ...ٰبټال ٰذی ٌؽڄ...ثڇشفڄ ثٵٻ ؼقؼیؽڄ ٌؽڄوڅ ٘فضشڃپ ټٍبثڅ ث _

 .ڀٵبڄ سیك ٌؽي ـڂ ثبال ٍٰیؽ. ټفؼٮ چبی ٠ىٹی غڃي ـڀٵً ټر ٴیف ٌؽپ

ټٿ چٽیٍڅ و١ی ٰفؼٺ ټطیٙی ؼڂوشبڀڅ ثیٿ ٰبـٰځبڀٻ ثف٬فاـ ٰځٻ. ِٽیٽیز ڂ اضشفاٺ...اق ایځٱڅ ٍٰڃ ټیكی _

ـیبوز ټځڅ. ٌٽب اق ا٠شٽبؼ ټٿ ڂ ٩٬ٷ ثٍڅ یب ٘فضی ثی ټٍڃـر ټڇځؽن سڃ٨ی٭ی ٍٰیؽڄ ثٍڅ غٗ ٬فټكڄ 

 .ټڇځؽن وڃ اوش٩بؼڄ ٰفؼیٿ...وفا٢ ٘فضی ـ٨شیٿ ٰڅ ټڇځؽن دیً اق ٌٽب ٬ّؽ ـڂڀٽبییً ـڂ ؼاٌز
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٠٭ت ٍٰیؽٺ. ـڂی ټجٷ زفٺ دٍز وفٺ ا٨شبؼٺ. ٴٹڃٺ غٍٯ ٌؽڄ ٸت چبٺ ټثبٶ ټبچی ثڅ ٴٷ ڀٍىشڅ ثبقڂ 

 .ثڃؼ؟ ضف٨ی ا٨شبؼپ ؼـ ټڇځؽن ثب ثڃؼ؟ ضف٨ی. ٌؽ  ثىشڅ

دب ض٭ڃ٪ ڀٽیؽیٻ سب ٰبـ دڃذ ڂ ٰذی ثبٌڅ. ایؽڄ چبی ټفؼڄ ثڅ ؼـؼ ٌفٰز ټڇفقاؼ ڀٽیػڃـڄ. ایؽڄ چبیی ټب ایځ_

 .ٰڅ ٬جٷ اق ٌٽب ثڅ ثجز ـویؽپ

ـڂی ټیك ٴؿاٌز ڂ ثب غڃؼٰبـ ثیٿ ؼوشً زیكی یبؼؼاٌز ٰفؼ.   A4 ٍٰڃ ټیكي ـڂ ثبق ٰفؼ. اق سڃي ثفٴڅ

 .ؼیؽ وفي دبییٿ ثڃؼ؛ ثڅ چیر ٠ځڃاپ ـڀٳ دفیؽٴی ټٿ ـڂ ڀٽی

چىشیٿ...ټثٷ ث٭یڅ ٰبـٰځبپ...ض٭ڃ٬شڃپ ٘ج٫  4ایٿ ٨فٺ اوشػؽاټی ٌٽبوز... وب٠ز ٰبـیشڃپ ٰٽشف ٌؽڄ سب _

 ...٬بڀڃپ ٰبـ

 .دڃقغځؽڄ ِؽاؼاـ ٠ّبة غڃـؼ ٰځی قؼ

 .!ټشبو٩بڀڅ ٰٽشف ټی سڃڀیؽ ـیػشڃ دبي ٰځیؽ یب و٩فا اڀسځبڀی_

ؽ ڂ ټٿ ټی ټڃڀؽٺ و٩ز چبیی ٰڅ ثڅ و٩فچبی اڀسځبڀی؟ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٍٱیؽ. ض٭ڃ٬ٻ ٰٻ ټی ٌ

وز ؼاٌشٻ ٫٠ ثكڀٻ. ؼڂ. ثڃؼ اڂـ سڇڃٞ چفثبـ ثف٠ٱه ِؽاي. ٴف٨شٻ ټی چب  اټیؽ ـاڄ ثبـیٱی ٰڅ اق ڀ٭ٍڅ

 .ؼڂوز ؼاٌشٻ ٨فیبؼ ثٱٍٻ

 .ؼوز اق ڀڃٌشٿ ثفؼاٌز ڂ ثفٴڅ ـڂ ټ٭بثٹٻ ـڂی ټیك وف ؼاؼ

بؼ. ټی سڃڀیؽ ؼـ ٰځبـ ټځٍی ٴفی ٰٽی سدفثڅ ایځٻ ٬فاـؼاؼ... ټیشڃڀیؽ ټٙبٸ١څ ٰځیؽ سب ث١ؽا ټٍٱٹی دیً ڀی_

 .ٰىت ٰځیؽ

 .ٰٽی ټٱث ٰفؼ

 .اٸجشڅ اٴف ؼڂوز ؼاٌشڅ ثبٌیؽ چځڃقٺ ؼـ ایٿ ٌفٰز ثبٌیؽ _



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 66 

ٰبـ ٰځٻ!...سدفثڅ! ټٿ ؼاڀٍدڃ اٸ٧ ؼاڀٍٵبڄ ٌفی٧ ثڃؼٺ...ایؽڄ چبی ڀبة ڂ ثڅ ـڂق... غڃؼي چٻ ټی ؼڂڀىز 

څ سیځب ټ١ف٦ ثڃؼ. اټب ـڂق اڂٶ ٘فش چب ڂ ټ١ؽٶ ټٿ اة اق ټٿ ـڂ ثفاوبن زڅ ـقټڅ ای اوشػؽاٺ ٰفؼڄ. ثب ایځٱ

 .ٸت ڂ ٸڃزڅ ي اڂیك ٰفؼ. ضشی ټڇځؽن چٻ... ټڇځؽن...یٱؽ١٨څ سڃ ؾچځٻ خف٬څ ای غڃـؼ

یٯ ـڂق ٬جٷ اق ټفغّی ڀ٭ٍڅ چبـڂ اقٺ ٴف٨ز. ٴ٩ز اق اڂٶ ثبیؽ ثفـوی ٰځڅ!. ٴ٩ز غیبٸٻ ـاضز اڂڀب ـڂ ثڅ 

 .چئیز ټؽیف اـائڅ ټیؽڄ

 ...ٴڃي چبٺ ؼا٢وفٺ وڃر ٍٰیؽ 

 .ثٹځؽ ٌؽٺ. ٸطځٻ اٸشٽبوی ٌؽ ؼیٵڅ اق ٌدب٠شٻ ٰبوشڅ ٌؽڄ ثڃؼ

ٰبـ اڂڀڅ ا٬ب ضدشی...اڂپ ټیػڃاؼ ټځڃ ثؽ خٹڃ ثؽڄ...غڃاچً ټی ٰځٻ ضف٨ٽڃ ثبڂـ ٰځیؽ...اڂپ ڀ٭ٍڅ چبـڂ ٠ڃْ _

 .ٰفؼڄ ټٙٽیځٻ...اڂپ ڀ٭ٍڅ چبی ټځڃ ثڅ ٌٽب ڀٍڃپ ڀؽاؼڄ. ثفای یٱجبـچٻ ٌؽڄ ضف٨ٽڃ ثبڂـ ٰځیؽ

 .ٰٻ اڂـؼٺ؛ اټب یٯ ڀ٩ه ٴ٩شٻ ڀ٩ه

 اِال ټٿ اق ٰدب غجف ؼاٌشٻ زځیٿ ٘فضی ټڇځؽن ٍٰیؽپ سب اق ـڂي ٰذی ٰځٻ؟_

 .دڃ٨ی ٍٰیؽڄ وفي ـڂ ثبال ثفؼ؛ ـڂ ثڅ و٭٧، سٱیڅ ثڅ ِځؽٸی

 .ثبق ٌفڂٞ ٌؽ_

 .ٸطځً ٰال٨څ ثڃؼ ڂ دفسٽىػف

فڂپ ثځؽاقڄ...ټڇځؽن زٍٻ ټڇځؽن ټكاضٻ ټٿ ټیٍڅ...ثڇٻ ڀٝف ؼاـڄ...ټڇځؽن ټیػڃاؼ ټځڃ اق ایځدب ثی _

 .ؼیؽڀٽڃ ڀؽاـڄ

ٴڃٌڅ زٍٽٻ دفیؽ. ټبر ٌؽڄ اق یع چبی اة ٌؽڄ ـڂی وفٺ ڀ٩ه ٍٰیؽٺ. ٠یٿ خٽٹڅ چبی ټٿ ثڃؼ ؼـ ثفاثف 

 .ـڂ ٰفؼپ ؼوز اڂپ ٸ١ځشی

 .یٱؽ١٨څ زٍٻ چبي ـڂ ثڅ وٽشٻ ٍٰیؽ. ٸطځً خؽی ڂ ٠ّجی سف ٌؽ

 .ثسٵبڀڅ اؼاټڅ ثؽیؽ؟ ټؽـٰی ؼاـیؽ ث٩فټبییؽ غىشڅ ڀٍؽیؽ غبڀٻ اؾیٿ سب ٰی ټی غڃاییؽ ثڅ ایٿ ـ٨شبـای_
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_... 

ایٍڃپ اق ـڂی ؼٸىڃقی ایٿ دیٍځڇبؼڂ ؼاؼپ سب ٰبـسڃپ ـڂ اق ؼوز ڀؽیٿ. اٴف ؼوز ټٿ ثڃؼ ټٙٽئٿ _

 .ڀیبـیؽ سٍفی٧ ؼیٵڅ ٴ٩شٻ ټی ٰځیؽ ؼـ ـڂ و٩فسڃپ غىشٵی ایځٱڅ اق ٬جٷ  ثبٌیؽ

 .ث٥ٓ ٰفؼڄ ڀبٸیؽٺ

 .ثبثز ٰځٻ...غڃاچً ټیٱځٻڀ٭ٍڅ چبی ټځڃ ؼقؼیؽپ...ضبٔفٺ ثڇشڃپ _

 .ٰال٨څ ٌؽڄ ثڃؼ. ثبڀیڅ ای سڃ زٍٻ چبٺ ثی ضف٦ غیفڄ ٌؽ ڂ ثبقچٻ ثب سبو٧ وفی سٱڃپ ؼاؼ

وبٸٻ ـڂ ثبڂـ ڀٽی ٰځٻ ڂ ثڅ ضف٦ سڃ سبقڄ ڂاـؼ ثی سدفثڅ ټی  71ڂا١٬ب ٨ٱف ټی ٰځی ټٿ ضف٦ ؼڂوز _

 زىجٻ؟

چبٺ ـڂ ثڅ ٧ٰ ؼوشٻ ٨ٍفؼٺ سب ث٥ٕٻ وفٺ ـڂ دبییٿ ٴف٨شٻ. اضىبن ض٭بـر ڂ وفغڃـؼٴی ټی ٰفؼٺ. ڀبغڃپ 

 .ڀشفٰڅ

ده ټثٷ ؼغشفا غڃة ؼوز اق ایٿ سڃچٽز ثٱً...ڀكاـ چٽڅ ٨ٱف ٰځٿ ټٍٱٷ ـڂضی ڂ ـڂاڀی ؼاـی ٰڅ ثڅ  _

چفٰی ټی ـوڅ اق ټڇځؽن ثؽ ټی ٴی زیكایی ٰڅ ضشی یٱجبـچٻ ثڅ ٰىی اثجبر ڀٍؽڄ...ضبال چٻ ثفڂ غڃة 

 .٨ٱفاسڃ ثٱٿ یب ثٽڃپ یب ثڅ والټز

 .اسب٪ ثیفڂپ ـ٨شٻ ثی ضف٦ اق

 .ؼاٌز اچٽیشی زڅ ؼیٵڅ  ثىشٻ اچىشڅ  ؼیٵڅ دٍز وفټٻ ڀٵبڄ ڀٱفؼٺ. ڀ٩ڇٽیؽٺ ؼـة ـڂ ٰڃثیؽٺ؛ 

دٍز ؼـة ثب ڀ٩ه ضجه ٌؽڄ ای ټىشبِٷ ایىشبؼٺ ٰڅ ثب زٍٻ اثفڂ ثبال ـ٨شڅ ڀیٹڃ٨ف زٍٻ سڃ زٍٻ ٌؽٺ. 

ز ؼاؼڄ ثڃؼ. اڂپ ثیٍشف اق ٸجػځؽي...آظ ٸجػځؽي ثیٍشف ؾڂثٻ ټی ٰفؼ؛ اق غدبٸز؛ اق دڃزی ٰڅ ثڇٻ ؼو

 !چفٰىی غڃٌطبٶ ثڃؼ؛ ٌبیؽ چٻ ٰٽشف اق یٯ ڀ٩ف

ڀٵبچٻ ٍٰیؽڄ ٌؽ ثڅ ټیك ؼـچٻ ثفچٻ ـڂثفڂي...ثی اغشیبـ چفؼڂ ؼوشٻ ټٍز ٌؽ. خبی ټٿ ایځدب ڀجڃؼ. 

اټیؽڂاـاڀڅ ثڅ غڃؼٺ سٹ٭یٿ ٰفؼٺ زیكی ٰڅ قیبؼڄ ٰبـ. ثڅ دبچبیی ٰڅ ڂقڀڅ چبی زځؽ سځی ڂِٷ ثڃؼ ضفٰشی ؼاؼٺ. 

 .٩ٻ ـڂ اق ـڂی ټیك زځٳ قؼٺٰی
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چ٫ چ٭ٻ ـڂ سب دٍز ٸت چبی ٸفقڂڀٻ غ٩څ ٰفؼٺ؛ غڃؼټٻ ټی ؼڂڀىشٻ ثڇشف اق ایځدب ٴیف ڀٽیبؼ. ِڃـسٻ ٰڃـڄ 

 وػز س٩بڂسی ثی ڀ٭بة  اسیً ثڃؼ. ؼا٢ ؼا٢ ثڃؼٺ؛ اټب ټی ٸفقیؽٺ. یع ثىشڅ ثڃؼٺ. ؼٸٻ ټی غڃاوز ؾڂة ثٍٻ.

ٻ ٌؽ. خب ؼاٌز ثڅ ؼیڃاـ ټی ټبڂخ ڂ ٰح چبی ٬ؽٺ ٺقڂ ٬بؼـی ڂ ضٍٽشی دفسفضٻ چبی ڀٵبڄ ڂ٬شی ثڃؼ؛

 .غڃـؼٺ...وفٺ ـڂ ټی ٰڃثڃڀؽٺ سڃ ٘ب٪ ؼـة یب یٯ ټٍز ټطٱٻ سڃ ؼیڃاـ

ڀٽی غڃاوشٻ ٠دكٺ ـڂ ثجیځٻ ٰڅ ـڂ زڇفڄ ٺ ٸجػځؽڄ ټطڃی قؼٺ ٰڅ ثؽسف وفی ثڅ ا٨ىڃن سٱڃپ ؼاؼپ. اٌٯ 

 .ی ټكاضٻ اټبپ ڀؽاؼپچبٺ ـڂ ثب دٹٯ قؼپ چبی دٍز وفچٻ ٰځشفٶ ٰفؼٺ اټب ثبقچٻ ٬ٙفڄ چب

 .اضىبن غ٩ٵی ټی ٰفؼٺ. ٘ج٭څ زځؽٺ ټڇٻ ڀجڃؼ؛ ٨٭ٗ ثبیؽ ټی ـ٨شٻ سب ټطڃ ثٍٻ

ایځجبـ ثڅ وٽز دٹڅ چب ـاڄ ٰح ٰفؼٺ. ٫٠ ټیكؼٺ اق چدڃٺ اٌٯ چبیی ٰڅ ؼیؽٺ ـڂ سبـ ٰفؼڄ ثڃؼ وٱځؽـی 

 ..ټیكؼٺ ـڂ دٹڅ چب

بیی ـڂ ټی غڃاوشٻ خ ٨٭ٗ ثڃؼ؛ ٌؽڄ قڂٺ غٽیؽڄ ټٿ ـڂی ڀ٩ف زځؽ ڀٵبڄ ٴؿٌشٿ؛ ٰځبـٺ اق  ڀ٩ڇٽیؽٺ زځؽ ڀ٩ف

 .ڂاوڅ ثٹ١یؽپ چڃا. ٴٹڃٺ ټی وڃغز. ثبؼ ٰفؼڄ ثڃؼ. سٽبٺ ڂخڃؼٺ ټی وڃغز. غبٸی ثڃؼٺ...غبٸی اق چیر

ـویؽٺ....ثبالغفڄ ـویؽٺ؛ ثڅ اغفیٿ ٘ج٭څ؛ ثڅ قیف قټیٿ...ثڅ خبیی ٰڅ ِؽای سڇڃیڅ چڃا ـاضز ټی قاٌز خی٣ 

 .ثكڀٻ...ؼاؼ ثكڀٻ...غبٸی ثٍٻ

وفڂیه ثڇؽاٌشی ٌفٰز ؼڂیؽٺ. ضبال سڃ غ٩ب ٬ؽـر ٴف٨شڅ ثڃؼٺ؛ ضشی وفؼـ ثبالي ـڂ ڀٵبڄ ڀٱفؼٺ  ثڅ ٘ف٦

 .وٽز ټفؼڂڀڅ یب قڀڃڀڅ وز؛ ٨٭ٗ خبیی ـڂ ڂاوڅ ټػ٩ی ٌؽپ ټی غڃاوشٻ

 .ؼـة ـڂ دٍز وفٺ ثىشٻ. ـڂی قټیٿ دٍز ؼـ ڀٍىشٻ؛ ڀڅ اق ضبٶ ـ٨شٻ

كا ٴف٨شٻ ڂاوڅ ٌت ڂ ـڂقچبیی ٰڅ خڃپ ٰځؽٺ؛ ٌؽ ټكؼ خی٣ قؼٺ...ټ٭١ځڅ اٺ ـڂ ٍٰیؽٺ. ؼاؼ قؼٺ...قاـ قؼٺ...٠

 .ؼوشٻ یٯ ضف٦ ٴځؽڄ

ثڅ وػشی ڀ٩ىی اق چڃای غ٩څ ټی ٴف٨شٻ ڂ اٌٯ ټی ـیػشٻ...ایځجبـ وڃچبپ ـڂضٻ ثبقیً ٴف٨شڅ ثڃؼ. ثڅ ٰی 

  .ټی ٴ٩شٻ سب ثبڂـٰځڅ...زٙڃـ یٱىبٶ ؼڂڂٺ اڂـؼٺ ٰڅ ایځ٭ؽـ ٴىشبظ ثٍڅ
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زٍٻ ٴؿاٌشٻ دبي؛ ڂ٬ز ٴؿاٌشٻ سب قڂؼسف اق ټڃ٠ؽ ثڇً سطڃیٷ ثؽٺ چ٫ قؼٺ ڂاوڅ ٘فش چبیی ٰڅ ٌجبڀڅ ـڂق 

ثٹٱڅ ټفغّی ـؼ ٰځڅ...ٰٽٱٻ ٰفؼ. ؼچجبـ ٘فش چبـڂ ـؼ ٰفؼ. چف ؼچجبـ ایفاؼ ٴف٨ز. ٤ف قؼ. سڇیؽ ٰفؼ...اټب 

ٍٰیؽٺ ڀ٭ٍڅ ثفخی سڃ ٨الپ ٘فش ڂاوڅ ټځب٬ّڅ. ثف٪ زٍٻ چبي چځڃق یبؼټڅ...سطىیځً؛ ټفغّی وڅ چ٩شڅ 

 .ای ٰڅ ـؼ ٰفؼ

 ...خی٣ ٍٰیؽٺ...چ٫ قؼٺ. ؼاؼٺ قؼٺ. غؽا ٸ١ځشز ٰځڅ

اق ِؽای ٰڃثیؽپ ؼـة ڂ ؼوشٵیفڄ ای ٰڅ ثبال دبییٿ ټی ٌؽ غڃؼٺ ـڂ خٽٟ خڃـ ٰفؼٺ. ڀٽی سڃڀىشٻ سٱڃپ 

 .ٸت قؼٺ "زځؽ ٸطٝڅ ای"ثػڃـٺ...ؼوشی ثڅ وف ِڃـسٻ ٍٰیؽٺ ڂ ثب ِؽای غً ؼاـ 

 .٨فڀٵیه ؼـڂ ثبقٰٿ...ټځٻ_

 

 ٰڅ ـاچی ثبـیٯِ اق ـڂ غڃؼي. ٴف٨شٻ ٨بِٹڅ ٰٽی ؼـ دٍز اق ڂ ٍٰیؽٺ  اوڃؼڄ ایاق ٌځیؽپ ِؽای سیځب ڀ٩ه 

 .ٰفؼ ؼاغٷ ثڃؼ ٌؽڄ ثبق

 .ٴف٨ز ٌؽر چبٺ اٌٯ ثؽسف چٻ ټٿ  چٽیٿ ٰڅ ټٿ ـڂ ؼـ ایٿ ڂ١ٔیز ؼیؽ اڄ دف وڃقی ٍٰیؽ ٰڅ

اضىبن ؼوز چبٺ ټی ٸفقیؽ؛ ټثٷ ثسڅ چب ثب دٍز ؼوز ِڃـسٻ ـڂ دبٮ ټی ٰفؼٺ سب ټجبؼا ثیٍشف اق ایٿ 

ض٭بـر ثڇٻ ؼوز ثؽڄ. ٰځبـٺ قاڀڃ قؼ ثب چٽڃپ سیخ ټٱً ټفٲ ټب ـوٽی ڂ ټبـٮ ؼاـي. ټڃاٜت ثڃؼ ټبڀشڃي 

ثڅ ٧ٰ ؼوشٍڃیی ڀػڃـڄ. اق سیځب ث١یؽ ثڃؼ؛ ایٿ ټؽٶ چٽؽـؼی. ؼٸٻ چٽشب ـڂ ټی غڃاوز. ٨ٍبـ ایٿ ټؽر ثڅ 

 .اڀؽاقڄ ٰب٨ی قیبؼ ثڃؼ ڂ خب ثفای قغٻ ڂ قثڃپ قؼپ چبی سیځب ڀؽاٌشٻ

 .چبی ٸفقڂڀٻ ـڂ ٴف٨ز...سڃ زٍٻ چبٺ غیفڄ ٌؽ. خؽی ټثٷ یٯ ټبؼـ ڀٵفاپ. خؽی ټثٷ چٽیٍڅ ؼوز

 ټی غڃای زیٱبـ ٰځی؟_

ټی سفویؽٺ ٸت ثبق ٰځٻ...ثٵٻ؛ ثٵٻ ثبق چٻ ثبڂـ ڀٱځٿ...ثٵٻ سب ثبقچٻ ټشڇٻ ثٍٻ. اِال ضف٦ چب ضدشی خؽا اق 

 .ضف٦ چبی اغفي ټٿ ـڂ وڃقڂڀؽ. اغفي ٌػّیشٻ، ڂخڃؼٺ ـڂ غبٮ ٰفؼ

 :ٴ٩شٻ اٌٯ ثب ؼٸٍٱىشٵی ثب ٤ٻ، ثب اغف سب ٰځؽٺ خڃپ. ٰځٻ چدی ٰالٺ ؼڂ سب ټیكؼٺ ڀ٩ه ڀ٩ه  چ٫ قؼٺ.
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 .ثبیؽ اق ایځدب ثفٺ...ایځجبـ ثب چف ثبـ٨ف٪ ټیٱځڅ_

ټځشٝف ثڃؼٺ سب ثكڀڅ قیف غځؽڄ...٬ڇ٭ڇڅ ثكڀڅ ثٵڅ ثبق سڃچٽی ٌؽی؟!. ؼٶ ثٱٿ اق ایٿ ټڇځؽن ثبثب! اټب ث٥ٓ ڂ 

٬ڇڃڄ ایً چڃیؽا ٌؽ. ټبسٻ ثفؼ. غٍٱٻ قؼ ڂ زٍٻ زفغڃڀؽٺ ثڅ ؼڀجبٶ سیځبیی ٰڅ  ٤ّڅ اق چبٸڅ زٍٻ چبی

 .ڂاوڅ ټٿ ؼٶ ټی وڃقڂڀؽ. ٸجػځؽی سطڃیٹٻ ؼاؼ ثب ٨ٍفؼپ ؼوشٻ. ؼوز چبی اڂپ چٻ وفؼ ثڃؼ

 ...ثڅ چٽیٿ قڂؼی خب قؼی_

 ....٭ٍڅ چبٺڀٽی سڃڀٻ ڀٽیشڃڀٻ سیځب...ثىڅ یٱىبٶ ٰٻ سط٭یفٺ ڀٱفؼ ثب ڀٵبچً ثب ضف٨بي ضبالٺ ؼقؼیؽپ ڀ_

اڀٵبـ ثب ا٠شٽبؼ ڂ ڀٵبڄ سیځب ڂ ټیؽڂپ ؼاؼپ ثڇٻ ثبقچٻ وف ؼـؼڂؼٶ ثبق ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثی غیبٶ سٽىػفي یب 

 ...ثبڂـي ضف٦ ټیكؼٺ اق ټڇځؽن. ٴالیڅ ټی ٰفؼٺ ثب ث٥ٓ. ثب اٌٯ ټثٷ ثسڅ چب

 .چٽسځبپ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ٰڅ ثب یٯ خٽٹڅ وبٰشٻ ٰفؼ ڂ زٍٽڅ اٌٱٻ ـڂ غٍٯ

یٱځڅ...ضدشی ـئیه ایځدبوز ڂٸی ټڇځؽن چٽڅ ٰبـوز...اڂڀڅ ٰڅ ثبیؽ ڂاوڅ سڃ ثب یٯ وبث٭څ ڂاوز ـؼ ڀٽ_

 .سٹ٩ٿ وبث٭څ ؼـوز ٰځڅ...چفخب ثفی ټٙٽئٿ ثبي ٘فش ؼقؼیؽر قڂؼسف ټیٍڅ ـقټڅ ر

 ـثبٖ یٯ ټثٷ. ٰفؼٺ ټی ټفڂـ ؼڂـ یٯ ـڂ چبي ضف٦. ا٨شبؼ دٹٱٻ اق اٌٯ ٬ٙفڄ یٯ ٨٭ٗ  یڅ ٬ٙفڄ اٌٯ

 .سٱفاـ ټی ٰفؼٺ قیف ٸت

 .ڂی قټیٿ ؼڂ قاڀڃ ڀٍىز؛ ټثٷ ټٿ ؼوز چبي ـڂ ضٹ٭څ قاڀڃ چبي ٰفؼ ڂ غڃڀىفؼ اؼاټڅ ؼاؼـ

 ټٵڅ ڀٽیٵی ثبچز ٸدڅ ؟_

 .ټٱث ٰڃسبچی ٰفؼ. ټبر دٹٱی قؼٺ

 !ټٿ اٴف ثب یٱی ٸح ثڃؼٺ چٽیٿ ٰبـڂ ټیٱفؼٺ سب خبیی ثڇً ٰبـ ڀؽپ؛ ٌبیؽٺ اٸشٽبوٻ ٰځڅ_

ض٭ی٭ز ثڃؼ. اڂپ ټفؼٮ ٠٭ؽڄ ؼاٌز؛ ټفیٓ ثڃؼ زیكی سڃی ؼٸٻ خب ثڅ خبٌؽ. اٸشٽبن...ضف٦ چبي ٠یٿ 

 .چفٰبـی اقي ثفټیڃټؽ

 .وفی ثڅ ڀ٩ی سٱڃپ ؼاؼٺ
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 ...ټٿ ڀٽی سڃڀٻ ایځدب ثٽڃڀٻ سیځب...اثفڂـیكیڅ...ثؽسف اق اڂپ ټٿ _

 .ٸجٻ ـڂ ٴكیؽٺ. وبٰز ٌؽٺ. ٨٭ٗ غڃؼٺ ټی ؼڂڀىشٻ زڅ ٴځؽی قؼٺ. دیٍڃڀیً زیٿ ؼاـ ٌؽ

 .ڀیىز. اق ایځدب ثفی ثؽسفڄ سب خبی ڀیٹڃ٨ف ثبٌی؟زفا ڀٽیشڃڀی؟ ثڇً ثبثز ٰٿ ڂاوز ټڇٻ _

ثڇً غیفڄ ٌؽٺ... اڀٵبـ سبقڄ ټ٥كٺ چڃا ٴف٨ز. سیځب چیر ڂ٬ز ؼغبٸشی ؼـ ٰبـچبٺ ڀؽاٌز. ؼاغٷ ٌفٰز ٨٭ٗ 

 ڂ  غڃڀڅ چٻ وبٶ زڇبـ. غؽټشٱبـٌڃپ  ڂ غڃڀڅ چٻ ٬ٕب اق غڃاچفي ِٽیٽی ؼڂوز  چٽٱبـ ثڃؼیٻ ڂ سڃ غڃڀڅ

ف ٌفایٙی ڀٍڃپ ټی چ ؼـ چفثبـ اټب ثڃؼ؛ ٰٽشف چٽشب ثڅ ڀىجز ِٽیٽیشً .چٽٱبـي یٱىبٶ ڂ ثڃؼٺ ـ٨٭یً

ؼاؼ اڂڀی ٰڅ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ڀیىز. ؼغشفی وفؼ ڂ قیبؼی دف ٤فڂـ؛ ثف٠ٱه ٴفټی ڂ قڂؼ خڃٌی چٽشب. ټٿ چٻ 

ٌػّیشی ٰڅ ثڅ چف خڇشی ثبؼ ټیػڃـؼ ثڃؼٺ. ٌػّیشی ٰڅ ټٍٱالر قڀؽٴیً اخبقڄ ڀٽی ؼاؼ دبٌڃ اق ٴٹیٻ 

ټبڀی ٰڅ ؼاڀٍدڃ اوڃ دبن ثی دڃٸی ثڃؼٺ ٰڅ ٌت چب سڃ غڃاثٵبڄ اق ٴفوځٵی سك ـلیٻ ثفټی ؼـاقسف ٰځڅ. ق

ؼاٌشٻ چٽشب ٌؽ چٽڅ ٰىٻ. اڂپ ثڃؼ ٰڅ اڂٸیٿ ثبـ ٨ڇٽیؽ ز٭ؽـ ثب زځٳ ڂ ؼڀؽڂپ ثڅ ایٿ ٌڇف اڂټؽٺ؛ ثؽڂپ 

 .ضٽبیشی

. غڃؼي چٻ ٨فاـی اڂپ ثڃؼ ٰڅ ٨ڇٽیؽ ز٭ؽـ ټٿ ٠بٌ٭بڀڅ ٰشبة چبٺ ـڂ ڂـ٪ ټیكڀٻ سب غٗ ثڅ غًٙ ـڂ ثػڃڀٻ

 ڂ  ثڃؼ اق غڃڀڅ ای ٰڅ ثڅ ٬ڃٶ غڃؼي غڃڀڅ ڀجڃؼ. ثیكاـ ثڃؼ اق قڀؽٴی؛ چٻ غڃؼي چٻ غڃاچفی ٰڅ چٻ وٿ

ڂ اؼٺ چبیی ٰڅ ثڃی  ٌڇف ایٿ اق ڀباټیؽ ٰٻ ٰٻ ٰڅ ڀٵؿٌز ٰٽی. سف دػشڅ ڂ سدفثڅ ثب ڂٸی ثڃؼ؛ ټٿ وبٶ

ثب ض٭ڃ٪ ڀبزیك ڂ یٯ و٭٧ ثبال وف. ټ١ف٨ز ڀؽاٌشٿ چٽشب دیٍځڇبؼ قڀؽٴی ؼاؼ. ټٿ ثٍٻ چٽڅ ٰبـڄ غڃڀڅ 

زځؽټبڄ ٘ڃٶ ٍٰیؽ سب ا٠شٽبؼ غبڀڃاؼڄ ي ـڂ خٹت ٰځٻ. ـ٨ز ڂ اټؽچبیی ٰڅ اؼٺ ضىبثیٻ ٰفؼ. ټ١شبؼ ثڅ 

ټڃڀؽٴبـیٻ ٰفؼ. ټبؼـي ضىبن ثڃؼ؛ ټثٷ سٽبٺ ټبؼـچب ؼڀیب؛ اټب ثڅ ټٿ ا٠شٽبؼ ٰفؼ. ـأی ٌؽ اق ایځٱڅ ټبڄ ثڅ 

چبي ٤ؿا ثذكٺ ڂ خٽ١ٍڃپ ٰځٻ. چٽیٿ چٻ ٌؽ ڂ ایٿ اِفاـ سیځب ثڅ ټبڄ دڃٸی ٧ٰ ؼوشٻ ثكاـڄ سب ڂاوڅ ؼغشف

 .یبؼٺ اڂـؼ ټٿ زفا ایځدب ڀٍىشٻ... ټٿ ثڅ ٰبـ اضشیبج ؼاٌشٻ

ثب دٍز ؼوز اٌٱڇبٺ ـڂ دبٮ ٰفؼٺ. ټڇف وٱڃسی ٰڅ اق ؼیٍت ـڂی ٸت چبٺ قؼڄ ثڃؼٺ ثب ث٥ٓ غ٩څ ای ثبق 

 .ٌؽ

 ...ِؽ ټیٹیڃپ و٩شڅ ؼاـٺ _
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 .ٵً دفیؽ ٰڅ ټٿِ ـڂ ثڅ ټڃر ٰٻ اڂـؼٺزٍٻ چبي زځبپ ٴفؼ ٌؽڄ ـڀ

 ... ڀڅ یٱی ڀڅ ؼڂسب ثڅ وڅ ڀ٩ف چفٰؽڂٺ ِؽ...٬فاـ ثڃؼ ڂاٺ ثٵیفٺ ثب ض٭ڃ٬ٻ دڃٶ ڂااټڃ ثؽٺ...ثب دڃٶ سڃاٺ قڀؽٴی_

 .ضف٨ٻ غڃـؼڄ ٌؽڄ، سڃ چ٫ چ٫ چبٺ ٴٻ ٌؽ.. ؼوز چبٺ ـڂ ـڂی ِڃـسٻ ٴف٨شٻ

 .ضبال سڃ ثٵڃ ثب ټبچی یٱڃ ؼڂیىز ټی سڃڀٻ زیٱبـٰځٻ؟_

ځب ڀ٩ه چٻ ڀٽی ٍٰیؽ. ڂاوڅ اڂپ ڂ غبڀڃاؼڄ ي ویّؽ ټیٹیڃپ ثی اـقي ثڃؼ اټب ایٿ ـڀٳ دفیؽٴیً اق سی

 .ثذسبـٴی ټٿ ثڃؼ. اق ؼـټڃڀؽٴی ټٿ ثڃؼ

 ثڅ خبی ثبثبر و٩شڅ ؼاؼی...ڀڅ؟ _

 .٨٭ٗ وف سٱڃپ ؼاؼٺ

 .ؼیڃڂڀڅ ی ٨فڀٵیه سڃ_

خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼ. ضشی اڂڀ٭ؽـی دڃوز اچی ٍٰیؽ. اق غڃؼٺ ثؽٺ اڂټؽ. اق ایٿ ٌػّیشی ٰڅ ټسبٸڅ ٴڃٌڅ ؼیڃاـ 

ٰٹ٩ز ڀجڃؼٺ سب ټ٭بثٷ ټڇځؽن ؼـ ثیبٺ؛ سب ِؽا ثبال ټیجفؼٺ ڂاوڅ ضدشی...زفاالٶ ٌؽٺ ؼـثفاثف ضف٦ چبي؟ زفا 

 .ڀشڃڀىشٻ ثبقچٻ ڀ٫ٙ ٰځٻ...ِؽا ٰٹ٩ز ٰځٻ؟ زڅ قڂؼ خب قؼڄ ثڃؼٺ

ؽٺ ٨ڇٽیؽ ٬فاـ زڅ وڃقي وفٺ ٌفڂٞ ٌؽ. ٨٭ٗ دٍز وفچٻ دٹٯ قؼٺ ڂ ثب زٍٻ چبی ـیك ٌؽڄ ثڇً غیفڄ ٌ

 .٨بخ١څ ای دیً ثیبؼ. چفؼڂ ثڅ ا٘فا٦ زفٮ سڃاٸز ڀبغڃؼاٴبڄ ڀٵبڄ ٰفؼیٻ

 .ثڇشفڄ ثفی ڀٽبقغڃڀڅ ٰٽی ؼـاق ثٱٍی_

ثؽڂپ ضف٨ی اق ؼیڃاـ ٴف٨شٻ سب ثٹځؽ ثٍٻ. وفیٟ ٰٽٱٻ ٰفؼ قیف ثبقڂٺ ـڂ ٴف٨ز. و٩ز ٌؽپ ٠ٕالسٻ ـڂ ضه 

 .ټی ٰفؼٺ. ټٿ اق ایٿ ټی سفویؽٺ ؼـ ثفاثف ضدشی

 .ي ڀٵفاپ ٌؽِؽا

 .ثكاـ اثب اق اویبة ثٵؿـڄ غڃؼٺ ثب ضدشی ضف٦ ټیكڀٻ...اِال ی ٰبـ ؼیٵڅ ڂاوز خڃـ ټی ٰځیٻ_
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چفؼڂ اق ؼـة ثیفڂپ قؼیٻ. ثڅ ٬ّؽ ڀٽبقغڃڀڅ ثڅ ٘ف٦ ـاڄ دٹڅ چب ـ٨ز ٰڅ یٯ ٘ج٭څ ثبالسف اق ایځدب ثڃؼ. ٰځبـٺ 

ڃؼ اس٩ب٪ ثیڃ٨شڅ. ڀٽی سڃڀىشٻ غڃؼٺ اچىشڅ ٬ؽٺ ثفټی ؼاٌز ڂ ټٿ اٌٯ ټی ـیػشٻ ڂاوڅ ٸطٝڅ ای ٰڅ ٬فاـ ث

 .ـڂ اـڂٺ ٰځٻ؛ ٨٭ٗ یبؼ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ضىً ٰځٻ

 .ٸت قؼٺ

 .ټڃاٜت ثبي ٰىی ڀجیځڅ_

 .قؼ ٸت اٸڃؼی ث٥ٓ  ثبٌڅ

ڀٵفاپ ڀجبي...١٨ال ڀجبیؽ اق ایځدب ثفی...ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی دٍز وفر ضف٦ چىز ایٿ یٯ ټبڄ ٤یجشز ٨فِز _

ټٿ چٻ غڃؼر ټی ؼڂڀیٻ سڃ ټڇځؽن اـٌؽ ایٿ ٌفٰز ثڃؼی ڂ  غڃثی ڂاوڅ خٹڃڂپ ؼاؼپ یٯ ٠ؽڄ ثڃؼ...چٻ

 .چىشی...سڃ یٱىبٶ زځؽ دفڂلڄ قیف ؼوشز ثڃؼڄ

   .ضف٦ ټیكؼ سب ټٿ ـڂ اـڂٺ ثٍٻ اټب ثؽسف اق ټٿ سفویؽڄ ثڃؼ

   .چځڃق ثڅ اڂٸیٿ دٹڅ ڀفویؽیٻ ٰڅ ِؽای خی٣ سیځب ٴڃٌٻ ـڂ قؼ ڂ ٸت ڂ ؼچځی ٰڅ ـڂ چٻ ٩٬ٷ ٌؽ

*** 

ٗ ٘ج٭څ ڀكؼیٯ قیفقټیٿ ، ؼڂوڅ ڀ٩فی ټشڃخڅ ٌؽڄ ثڃؼپ. ث٭یڅ ٺ یب غڃؼٌڃپ ـڂ قؼڄ اق ِؽای خی٣ سیځب ٨٭

 .!ثڃؼپ ثڅ ٰفی یب غؽا ثڇٻ ٸ٧ٙ ٰفؼ ڀٍځیؽڄ ثڃؼپ

ڂ٬شی زٍٻ ثبق ٰفؼٺ؛ ټثٷ چفثبـ...چیسی یبؼٺ ڀٽیڃټؽ. قټبپ ڂاوٻ ټثٷ یٯ دٹٯ ثفچٻ قؼپ ٴؿٌشڅ ثڃؼ. سیځب 

. ؼـاق ؼـاق ـڂی قټیٿ دڇٿ ثڃؼٺ ټبر ثڅ و٭٧ غیفڄ. غڃؼي ـڂ ٍٰز ثب ایٽب اٌبـڄ ثڇٻ ٨ڇٽڃڀؽ زی ٌؽڄ

ـڀٵٻ ثؽسف ثیٿ ٰجڃؼی قـؼ ٌؽ. ٰٹی غدبٸز ٍٰیؽٺ اق چٽڃپ ؼڂوڅ ڀ٩ف. ڂ٬شی ضبٸٻ خب اڂټؽ ڂ سڃڀىشٻ ضف٦ 

ثكڀٻ اقٌڃپ غڃاچً ٰفؼٺ زیكی ثڅ ٴڃي ٰىی ڀفوڅ ثڅ غّڃَ اڂپ ثبالیی چب...سیځب ٰٹی ـڂٔڅ غڃڀؽ ثڅ 

ؼاـٺ ڂ ثیٽبـیٻ ټیشڃڀڅ اق ٰبـ ثیٱبـٺ ٰځڅ. ټشبثف ٌؽپ؛ ڀبـاضز ڂ ؼټ٣؛ ضشی  ایٿ ٰڅ ټٿ ثڅ ایٿ ٰبـ اضشیبج

ضالٶ ثڃؼی چٻ ٘ٹجیؽپ. ثبڂـٌڃپ ڀٽی ٌؽ ټڇځؽن ڀٽڃڀڅ ٌفٰز ټؽر قټبڀی ـڂ ثیٿ سٍځح ڂ ٩٬ٹی ٨ٱً 

ثٵؿـڂڀڅ. ؼڂ ټفؼی ٰڅ ثبة ٰٽٯ ثڅ دبییٿ اڂټؽڄ ثڃؼپ ثؽسف اق ټٿ ڂ سیځب غڃؼٌڃپ ـڂ ثبغشڅ ثڃؼپ ڂ ثب ـڀٳ 
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ؽٴی ِطجز ټی ٰفؼپ. غبڀٻ اثؽاـزی ٘ج٭څ چٻ ثب اٌٯ ڂ اڄ ڂاوٻ ؼ٠ب ټی غڃڀؽ ڂ سځؽ سځؽ سڃ ِڃـسٻ دفی

 .٨ڃر ټی ٰفؼ

زځؽ وب٠شی ټدجڃـ ٌؽٺ ثڅ اِفاـ سیځب ؼاغٷ ڀٽبقغڃڀڅ اوشفاضز ٰځٻ. چف ڀیٻ وب٠ز چٻ ثڇٻ وف ټیكؼ اٴف 

سٻ ٴف٨شٵی ڂضٍشځبٰی ؼاٌز ثڅ ڀجڃؼٺ یٯ ـاوز ثیٽبـوشبپ!. ثؽڀٻ چځڃق ٰڃ٨شڅ ثڃؼ. ؼـؼ ؼاٌشٻ ٨ٯ ڂ ِڃـ

٘ڃـی ٰڅ ڀٽی سڃڀىشٻ ؼـوز ضف٦ ثكڀٻ. ٸت دبییځٻ ثیٿ ؼڀؽڂپ چب زبٮ غڃـؼڄ ثڃؼ؛ ٸت چبٺ ټشڃـٺ ٌؽڄ ثڃؼ. 

 .ثڅ ٘ج٭څ ثبال ثفٺ77ثڅ ٔفة قڂـ اـایً ٤ٹیٛ ڂ ـل ٬فټك خی٣ سڃڀىشٻ وب٠ز 

وفیٟ ٰځبـ اڂټؽڄ ثڃؼٺ. ٬ؽٺ  اوشفوٻ ټثٷ زځؽ وب٠ز ٬جٷ ڀجڃؼ. ـیٹٱه ثڃؼٺ. ایٿ غیٹی ٠دیت ثڃؼ ٰڅ غیٹی

ځؽ ز غڃـؼڄ ٌٱىشڅ ٨فڀٵیه اڂپ اق اثفی سب ٰفؼڄ وذف ویځڅ. ؼاٌشٻ ثفټی سف ټطٱٻ ڂ ثٹځؽ ایځجبـ ـڂ  چبٺ

وب٠ز ٬جٷ ثب٬ی ڀٽڃڀڅ. اق اوبڀىڃـ ٘ج٭څ وڅ ثیفڂپ اڂټؽٺ. ـاچفڂ غٹڃر ثڃؼ. ؼ٠ب ؼ٠ب ټی ٰفؼٺ ټڇځؽن چځڃق 

 ـڂیز ـڂ ٌؽڄ غبـش اوبڀىڃـ اق ٰڅ ٰىی سب اڂـؼ ثبال ـڂ وفي ٕڃٶ٨ ٬بؼـی  ڀیڃټؽڄ ثبٌڅ. اق ثیٿ دبـسیٍٿ چب

ٸت چبي ٰح ٌؽ. زٍٻ چبي ٰٻ ثڃؼ  ڀكؼیٯ ؼوشً ثیٿ زبی اوشٱبپ. ؼاؼ سٱڃپ ٸجػځؽ ثب ثڇً وفی...ٰځڅ

اق ضؽ٬څ ثیفڂپ ثكڀڅ. اق وڃقي دبي ؼاؼ غ٩څ ای ٍٰیؽ ٰڅ ایٿ ڂاٰځً ڂ س١دجً زٍٻ ضٍٽشی اٺ ثڅ وٽشٻ 

 .ڂاٰځً اڂپ ـڂ ثجیځٻ ٍٰڃڀؽ اټب ِجف ڀٱفؼٺ

 ٬ؽٺ چف ثب  ٰی٩ٻ ـڂ ـڂی وفٌبڀڅ اٺ اڀؽاغشٻ ڂ ثڅ ٘ف٦ ټیك ټځٍی ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ. ثځؽ ٰی٧ ثیٿ اڀٵٍز چبٺ

شف ٨ٍفؼڄ ڂ اة دٍز دٹٯ چبٺ خٽٟ ټی ٌؽ. ؼـڂ٢ ٴ٩شٻ. ټٿ چځڃق ٰځبـ ڀیڃټؽڄ ثڃؼٺ. ثب ڂخڃؼ ایځٱڅ ثڅ ثیٍ

ڇځؽن ١ٔی٧ ثبٌٻ، اټب غڃؼٺ ـڂ ثبغشٻ. چځڃق ثؽڀٻ ټی ایٿ ٰبـ ڀیبق ؼاٌشٻ ڂ اِال ڀٽی غڃاوشٻ ؼـ ثفاثف ټ

   .ٸفقیؽ اق غٍٻ. ٰځشفٶ ٠ّبثٻ وػز ثڃؼ. ثبیؽ ثڇٻ سڃٔیص ټی ؼاؼ

ڀیٹڃ٨ف ثب ثؽ٬ٹ٭ٵی دٍز ټیك ثڃؼ ڂ سځؽ سځؽ زیكی ـڂ سبیخ ټی ٰفؼ. ث٥ٓ ٰفؼڄ ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ټیك غبٸی ٰڅ 

 .ؽڄ ثڃؼپوفخبي ڀجڃؼ ٰفؼٺ. غڃثیً ایٿ ثڃؼ ضؽا٬ٷ ټیكٺ ـڂ ثڇٻ ثػٍی

 ٴف٨شٿ ٰڅ ثكڀڅ ضف٨ی سب ٰفؼ ثبق ٸت. ثٍڅ ٺ ټشڃخڅ سب ٰفؼٺ ِب٦ ٴٹڃیی ثٹځؽ ِؽا ثب  ثبالی وفي ایىشبؼٺ.

ـویؽپ ثڅ زٍٻ چبی خِؽیٻ ؼچځً ـڂ ٬ؽ یٯ ٬بـ ثبق ٰفؼ. غٍٱً قؼ. ضٕڃـٺ ایځ٭ؽـ ٤یف  ڂ ڀٵبچً ټىیف

 ټ١٭ڃٶ ثڃؼ؟
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 .!٠كیكٺ وفخبی ټٿ ڀٍىشی_

ثڃؼ. ڂ٩٬څ ای ثیٿ ادٹڃؼ ٌؽپ ټ٥كي ؼاٌز. زځؽ ٸطٝڅ ای غیفڄ ٺ ٌؽ ثؽڂپ  ٠كیك ٴ٩شځٻ اق ِؽسب ٨طً ثؽسف

دٹٯ قؼڀی. اق ٬یب٨څ ي غځؽڄ ٺ ٴف٨ز. ټمڄ چبی دالوشٱیً سڃ چٻ دیر غڃـؼڄ ثڃؼ ڂ ٸځك ټفؼټٯ زٍٻ چبي 

 .ـڂ ؼـٌز سف ڀٍڃپ ټی ؼاؼ. ٌجیڅ ٴفثڅ ٌؽڄ ثڃؼ

 .دٍز ِځؽٸی زفغؽاـي ٬فاـ ٴف٨شٻ

 .بـ ؼاـٺثڇشف قڂؼسف ثٹځؽ ثٍی ٰٹی ٰ_

 .ٰٻ ٰٻ ثؽڂپ ٴف٨شٻ ڀٵبچً اق ؼوشڅ ِځؽٸی ٴف٨ز ڂ ایىشبؼ

ڂؼ ـڂثفڂٺ اڀؽاغشٻ ٰی٩ً ـڂ ـڂی ټیك ڂـ ټشٿ ثڅ ڀٵبچی ڀیٻ ٰڅ ٘ڃـ چٽیٿ  غڃڀىفؼ ٰځبـي قؼٺ ڂ ڀٍىشٻ

 .ٴؿاٌشٻ

٬ؽٺ اق ٬ؽٺ ثفڀؽاٌز. وف ثبال ثفؼٺ ٰڅ اق ٌؽر ؾڂ٪ سڃ زٍٻ چبي اٌٯ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼ. ڀٽی ؼڂڀىز ثػځؽڄ 

 .یڅ ٰځڅ! اغٻ ٰفؼٺیب ٴف

 .ـئیه ٨ٱف ڀٽی ٰفؼ ٬جڃٶ ٰځی ڀؿاٌز ټځٻ ثڅ ٬ىٽز ثبقـٴبڀی ثفٺ _

 .ٸجػځؽڄ ٠ٽی٭ی قؼ

 .ټٽځڃپ ٰڅ ثفٴٍشی...ضبٶ ټځٻ ثڅ اـقڂٺ ټی ـوٻ_

اڀٵبـ یٯ ٴبٸٿ اة وفؼ ـڂی وفٺ ـیػشٿ. سڃ٬ٟ ڀؽاٌز ٬جڃٶ ٰځٻ؟ ٨٭ٗ ٬ّؽي ؼٮ ٰفؼڀٻ ثڃؼ؟ اـس٭بء 

 .؟ یب ټطٓ اؾیز ٰفؼڀٻ؟ؼـخڅ ي ٨٭ٗ ثځب ثڅ سّٽیٻ ټٿ ثڃؼ

غیفڄ سٽبٌبي ټی ٰفؼٺ ثڅ ؾڂ٬ً؛ ثڅ چیدبڀً...ټٿ چٻ ث٥ٓ ٰفؼٺ ثب یٯ اچی ٰڅ ثی اـاؼڄ اق ٴٹڃٺ غبـج 

ٌؽ. ټٿ چٻ اـقڂ ؼاٌشٻ. ڀڅ دٍز ټیك ڀٍیځی ڀڅ سبیخ ڀبټڅ چب... اـڀح چبٺ ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ ڂ وفٺ ـڂ ثیٿ 

اچىشڅ ؼوشً ـڂ ـڂی ٌبڀڅ اٺ ٴؿاٌز. ڀفٺ ٨ٍفؼ.  ؼوز چبٺ ٴف٨شٻ. دٍز وفچٻ دٹٯ قؼٺ سب اٌٱٻ ڀیبؼ.
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ثڃی چٽؽـؼی ڀٽی ؼاؼ؛ ؼٸً وڃغشڅ ثڃؼ. ضشٽب ضدشی ـڂي ڀٍؽڄ اغفاخٻ ٰځڅ...اقٺ ڀباټیؽڄ ٌؽڄ. سیځب ـاوز 

 .ټیڃټؽٺ ٰڃسبڄ ثفاثفي ؼـ ایځجبـ ڀجبیؽ  ټی ٴ٩ز ټٿ ثبیؽ ثڅ چٽڅ ثبثز ټی ٰفؼٺ ڀ٭ٍڅ چبی ټٿ ؼقؼی ڀجڃؼپ.

 :٥ٓ غ٩څ ای ٴ٩شٿؼوشً ـڂ ده قؼٺ ڂ ثب ث

 ٰٽٱٻ ټی ٰځی؟_

******* 

وڅ وب٠ز قټبپ ثفؼ سب ٰٽٱٻ ٰفؼ ثفڀبټڅ چبی اټفڂق ـڂ چٽبچځٳ ٰځٻ. و٩بـي ټیڃڄ...ٌیفیځی...ڀڃٌیؽڀی ... 

 ...ڂ خٹىڅ ِڃـر  سٽبن ثب ټڇٽبپ چب خڇز یبؼاڂـی؛

ڂ دٍز سٹ٩ٿ ٌځبغشڅ ڂ٬شی ٬فاـ ڀڇبـ ضدشی ـڂ ثڇً یبؼاڂـ ٌؽٺ ؼڂ ؼ٬ی٭څ ٰٽشف اق اسب٬ً ثیفڂپ قؼ. ِؽاٺ ـ

ثڃؼ!. زځبپ ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثڃؼ اق ضٕڃـٺ، اق دٍز ټیك ڀٍیځی اڂپ چٻ ثب ؼ٬ز ڂا٨فی، سب زځؽ ؼ٬ی٭څ ثیٿ زبـزڃة 

ؼـة اسب٬ً ایىشبؼ سب ټٙٽئٿ ثٍڅ غڃؼٺ چىشٻ!. ټٿ چٻ ثؽڂپ ایځٱڅ ثڅ ـڂی غڃؼٺ ثیبـٺ ټثٷ یٯ ټځٍی 

پ ٰځؽپ ڂ ایٿ دب اڂپ دب ٰفؼڀی ٸت ثبق ٰفؼ سب وبث٭څ ؼاـ اق ٴڃٌڅ زٍٻ سڃ چٽڃپ ضبٸز ڀٵبچً ٰفؼٺ. ث١ؽ خڃ

ضف٨ی ثكڀڅ ٰڅ ټځّف٦ ٌؽڄ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ ڂ ٠ّجی اق ٌفٰز ثیفڂپ قؼ. ؼٸٻ ثیً اق ثیً ٌٱىز اق 

 اق سب ڀؽاٌشٻ ٠فٔڅ غڃؼٺ ایځٱڅ اق  .ثفٴفؼڄ سب ٌؽ غٍٯ ؼـ ثڅ ٰڅ زٍٽی  ثڃؼڀی ٰڅ ضدشی ڀٽی غڃاوز ڂ

ایٿ ټٿ ثڃؼٺ ثب  ٬ب٠ؽسب ڂ ڀیىز ضدشی س٭ّیف ٰځٻ ٬جڃٶ اوشٻغڃ ڀٽی. ثڃؼٺ ٠ّجی ثؽسف ٰځٻ ؼ٨بٞ ض٭ٻ

 .وبقي ؼـ ثفاثف ټڇځؽن ٸیب٬ز چفزیكی ـڂ ؼاـٺ

 ٤ف٪. ثڃؼ قیبؼ ٴف٨شٿ  ثڅ ٬ؽـی غڃؼٺ ـڂ وفٴفٺ ٰبـ ٰفؼٺ سب ٨فاټڃي ٰځٻ زفا ایځدبٺ...ڂ٬ز ڂاوڅ اث٥ڃـڄ

 .ڀیڃ٨شڅ ٬ٹٻ اق زیكی سب ؼاؼٺ ټی غفج ثڅ ڂوڃان وفچفزیكی...سٹ٩ٿ...ڀبټڅ...سبیخ

**** 

ڀكؼیٯ قټبپ خٹىڅ ثڃؼ. ټیڃڄ ڂ ٌیفیځی چب وٹ٩ڃپ ٍٰیؽڄ ـڂی ټیك ټفست زیؽڄ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اثٽیڃڄ چبی 

٘جی١ی ٰڅ ټىئڃٶ ـیػشځً ـڂ ثڅ ٠ڇؽڄ یٱی اق ڀٵڇجبپ چبی ٌفٰز ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ. ِځؽٸی چب ـڂ خبثڅ خبثڅ 

ؽڄ ثڃؼٺ سب ؼـ اث١بؼ ثكـٴشفی ٬فاـ ثٵیفڄ. ٰفؼٺ ڂ اق ضبٸز ټىشٙیٹی ثڅ ٴفؼ زیؽڄ ثڃؼٺ. ټیكچب ـڂ، ثڅ چٻ زىجڃڀ

ثڅ غڃثی ټی ؼڂڀىشٻ اټفڂق خٹىڅ ټڇٽی ڂاوڅ چئیز ټؽیف ٌفٰز ثڃؼ. ٬فاـ ثڃؼ ثب زځؽ ٌفٰز وبغشٽبڀی 
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ؼـټڃـؼ یٱی اق ثكـٴشفیٿ ٌڇفٮ چبی سدبـی ڂ ټىٱڃڀی ثڅ ڀشیدڅ ثفوٿ. ټی غڃاوشٻ چٽڅ زیك ٠بٸی ثڅ 

ق ٴٷ چبی ٘جی١ی ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ټبٰز چبی وبغشٽبڀی ٌفٰز ـڂ ڀٝف ثفوڅ. ڂـڂؼی ڂ ٴڃٌڅ چبی وبٸٿ ـڂ دف ا

 ؼاٌشڅ غڃثی ؼیؽڄ سب ٴؿاٌشٻ ټیكچب ـان چٻ دفڂلٰشڃـ  ثڅ ٠ځڃاپ وبث٭څ ڂوٗ ٬فاـ ؼاؼڄ ثڃؼٺ. دفؼڄ ڀٽبیً

 .ثبٌڅ

ث١ؽ اق ایځٱڅ اق چٽڅ زیك ټٙٽئٿ ٌؽٺ ثڅ ٘ج٭څ دبییٿ ـ٨شٻ سب اټبؼڄ ثٍٻ. ثؽڀٻ ثڃی غبٮ ټی ؼاؼ. سیځب قڂؼسف اق 

ٿ ثڅ غڃڀڅ ـ٨شڅ ثڃؼ ڂ یٯ ؼوز ټبڀشڃ ٌٹڃاـ ٌٱالسی ٰبڂـ ٍٰیؽڄ ثب دیٯ ٨فوشبؼڄ ثڃؼ. اضىبن ټی ٰفؼٺ ټ

ٸجبن چبٺ ثڃی سڃاٸز ټیؽپ. ؼوز ڂ ِڃـسٻ ـڂ ثب ڂوڃان ثبقچٻ زځؽ ټفسجڅ ٌىشٻ ڂ ټڃچبٺ ـڂ ثفن ٍٰیؽٺ. 

ـڀٵً ـڂ چٻ وز ٰفؼٺ.  ټبڀشڃٺ ـڂ ثب ټبڀشڃ ٠جبیی خٹڃ ثبق ٌٱالسی وبؼڄ ای ٠ڃْ ٰفؼٺ. ٌٹڃاـ ٰشڃڀی چٻ

 .ٴؿاٌشٻ ثبقٺ ټڃچبی ـڂی ټ٭١ځڅ خبی ثڅ چٻ ټٍٱی ٌبٶ  قیفي چٻ ثٹڃق خؿة و٩یؽ.

ثی ڀڇبیز خؿاة ڂ غڃٌٵٷ ٌؽڄ ثڃؼٺ. چٽیٍڅ ؼـ ایٿ یٱىبٶ و١ی ٰفؼڄ ثڃؼٺ وبؼڄ ثبٌٻ...اټب ایځجبـ....ثبیؽ 

ټ٭ڃالڀڅ ای ؼڂوز ؼاٌشٻ ثیٍشف  وبٶ وٿ چیر ڂ٬ز ایځٙڃـ ڀؽـغٍیؽڄ ثڃؼٺ. ثځب ثف سڃخیڅ ٤یف 17ثٵٻ ؼـ ایٿ 

 .سڃ ؼیؽ ثبٌٻ ڂ اق سیځب غڃاچً ٰفؼڄ ثڃؼٺ اق ٸجبن چبی ټبـٮ ؼاـي ثڇٻ ٤فْ ثؽڄ

ؼٸٻ ٧١ٔ ټی ٌؽ ڂ ثڅ ٬بـ٬ڃـ ا٨شبؼڄ ثڃؼ. ٴڃٌڅ ای اق دبـٴفؼ ـاڄ دٹڅ چب ؼڂ قاڀڃ ڀٍىشٻ ڂ وبڀؽڂیسی ٰڅ سیځب 

 ؼـوز ِجطبڀڅ. ثیبٺ ٰځبـ ٴفوځٵی ثب ىشٻسڃڀ ڀٽی ڂٸی ـویؽٺ ټی ؼیف ـثٟ یٯ  ٨فوشبؼڄ ثڃؼ ـڂ غڃـؼٺ.

 ـڂ سڇڃ٠ٻ ضبٸز ثؽسف چځؽی غڃـاٮ سځؽ ١٘ٻ... قؼٺ ـڂ اڂٶ ٴبق. ڀٍؽ ٨فِز ڀڇبـچٻ ڂ ثڃؼٺ ڀػڃـؼڄ ضىبثی

 ٫٠ ثڅ ؼڂٺ ٴبق. ټڃڀؽ ویف ثبیؽ ټڃڀؽپ وفدب ثفای ڂٸی ٰفؼ ټی اؾیز ـڂ ٺ ټ١ؽڄ  قیبؼیً ـڂ٤ٿ...ٰفؼ سٍؽیؽ

 اغفی ؼټڅ ټبؼـ چبی اٸشٽبن یبؼ. ثفڀٽیڃټؽ ٺ وبؼڄ غڃـاٮ یٯ ٰفؼپ ؼـوز ده اق سیځب ثڇز ٸ١ځز. ـویؽ

 ثڃؼ؟ ٌؽڀی. ثٽڃڀٻ دیٍٍڃپ ڂ ثفڀٵفؼٺ ٰفؼ اِفاـ ز٭ؽـ. ا٨شبؼٺ

ثڅ ڀڃپ ثیٿ ؼوشٻ غیفڄ ٌؽٺ...یٯ ڀڃپ غڃـ أب٨څ...ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی دؽـ قیف ٬فْ ثڃؼ. ؼٸٻ چڃای غڃڀڅ ـڂ 

 .ټ٥كٺ ٩٬ٷ ٰفؼٰفؼ. اثٵڃٌز چبی ټبټبپ دك...ڀڃپ ڂ ـیطڃپ...ڂ 

ثب ث٥ٓ ڂ اضىبن سځڇبیی ٰڅ ثڇٻ ؼوز ؼاؼ ـڂًٰ وبڀؽڂیر ـڂ ٍٰیؽٺ. ثٹځؽ ٌؽٺ. ٴڃٌڅ ای اق قیف قټیٿ  

 .ٰڅ ثڅ ثیفڂپ ـاڄ ؼاٌز ٴؿاٌشٻ سب غڃـاٮ ضیڃڂپ چب ثٍڅ
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اڀٵبـ چف ٸطٝڅ ٰڅ ټی ٴؿٌز ثیٍشف دی ثڅ ڀیبقٺ ثڅ ایٿ ٰبـ ټیجفؼٺ..ضشی اٴف ض٭ڃ٬ٻ ڀ٧ّ ٌؽڄ ثبٌڅ. 

 .ٸجٻ ـڂ سدؽیؽ ٰفؼٺ ڂ ث١ؽ زٯ ٰفؼپ ٜبچفٺ وڃاـ اوبڀىڃـ ٌؽٺ ڂ ثڅ وبٸٿ ٰځ٩فاڀه ـ٨شٻؼڂټفسجڅ ـل

ټڇٽبپ قیبؼ ؼ٠ڃر ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ....چٽڅ وفټبیڅ ٴؿاـچبی ٌفٰز ثڃؼپ....ث١ٕی چبٺ ثڅ ڀٝف غڃؼٺ ضٕڃـٌڃپ 

 ٌٹڃ٢ ٸٿوب ثیً ڂ ٰٻ  ڀیبق ثڃؼ ڂ ٌبڀه ټڃ٨٭یز ڂ ټبڀڃـ ثیٍشفی ثفای ټڇفقاؼ ایدبؼ ټی ٰفؼ ؼ٠ڃر ٰفؼٺ.

 ڂ والٺ. ٰځڅ ي دفڂلڄ اق ـڂڀٽبیی زڅ ٬فاـ ټڇفقاؼ ؼڂڂڀؽٴی زځؽټبڄ ث١ؽ ثجیځٿ ؼاٌشٿ ؼڂوز  اٰثفا ڂ ثڃؼ

 ثبٌڅ ـویؽڄ االپ  ؼڀجبٶ ضدشی ٰڅ ضشٽب ثبیؽ سب ثڅ ڂ ٰفؼٺ ٌؽڄ ٌځبغشڅ چبی ټڇٽبپ اق ث١ٕی ثب ثٍی غڃي

 ...زفغڃڀؽٺ زٍٻ

دیؽاي ٰفؼٺ اټب ...٬ؽٺ اق ٬ؽٺ ثفڀؽاٌشٻ. سذً ٬ٹجٻ  ٘ڃٸی ڀٱٍیؽ ٴڃٌڅ ای اق وبٸٿ ڀكؼیٯ ټیك ٰځ٩فاڀه

ـڂی سځؽ سځٝیٻ ٌؽ. اڂڀٻ اڂڀدب ثڃؼ ٰځبـي. اټفڂق ؼیفسف اق چٽیٍڅ غڃؼي ـڂ ڀٍڃپ ؼاؼڄ ثڃؼ. ٬جٷ اق ڀٝبـر 

ثف ـڂی ٰبـچب! ی١ځی قڂؼسف اق ایٿ ټځشٝفي ثڃؼٺ..ثی ٌٯ اڂٸیٿ ڀ٩فی ثڃؼ ٰڅ ضدشی اق سّٽیٻ ثڇً ٴ٩شڅ 

 .غڃؼٺ ـڂ ثبال ټی ٴف٨شٻ ڂ اِال اچٽیشی ڀؽاٌزثڃؼ؛ ٌبیؽچٻ قیبؼی 

اق ضٕڃـي؛ چفزځؽ ثب ٨بِٹڅ ڀ٩ىٻ وػز ثبال اڂټؽ. ؼاٌشٻ اق ؼـڂپ ټی سفٰیؽٺ؛ اق ث٥ٓ؛ اق ٨ٍبـ. یٱٻ ؼیٵڅ 

اؼاټڅ ټی ؼاؼٺ ضبٸز چبی ٠ّجی ِفٞ ؼڂثبـڄ وفا٤ٻ ټی اڂټؽ. اټب ټٵف ټی ٌؽ ثی س٩بڂر ثبٌٻ ڀىجز ثڅ 

 .غیبڀشً

ڃای ایځدب وځٵیً ٌؽ. غیٹی ټشڃا١ٔبڀڅ ټی غځؽیؽ. غڃي ڂثً ټی ٰفؼ ڂ غڃي ثب ؼچٿ ڀ٩ه ٍٰیؽٺ؛ چ

اټؽ ټی ٴ٩ز. ٸجػځؽڄ چبی ټطڃ ڀیٽڅ.. زٍٻ چبیی ٰڅ و١ی ټی ٰفؼ غڃڀىفؼ ڂ خؽی ثبٌڅ ٘ڃـی ٰڅ 

خځشٹٽٿ ثڃؼڀً قیبؼی ثڅ زٍٻ ثیبؼ. ٰز ڂ ٌٹڃاـ ټػٽٷ خیف وڃـټڅ ای ثڅ سٿ ؼاٌز ثب دیفاچٿ ٰشڃپ اثی. 

 چٽیٍڅ اټب ڀجڃؼ؛ دڃي ثفڀؽ ضدشی ثف٠ٱه. ؼاؼ ټی ڀٍڃڀً ال٤ف ـڀٳ ایٿ ٌبیؽچٻ  ؼ؛ٰٽی ال٤ف ٌؽڄ ثڃ

 .دڃٌیؽ ټی قیجب ڂ ؼڂغز غڃي چبی ٸجبن

چیٱٷ ؼـٌز ڂ زڇبـٌڃڀڅ اي ثب٠ث ٌؽڄ ثڃؼ یٯ وفڂ ٴفؼپ اق ث٭یڅ ثٹځؽ سف ؼیؽڄ ثٍڅ. چٻ ٬ؽ ضدشی 

 .ثڃؼ...اټب چیٱٷ ضدشی ټشځبوت ڂ ڂـقیؽڄ ثڃؼ
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 ؼاؼڄ ضبٸز  څ ثڅ زٍٻ قؼڄ ثڃؼ ټفؼی ټ٭١ڃٶ ڀٍڃڀً ټی ؼاؼ. ټڃچبي ـڂ ـڂ ثڅ ثبال٠یځٯ ٨فٺ ٌیٍڅ ای ٰ  

. یٯ ٸطٝڅ اق ٨ٍفؼٺ چٻ ـڂی زٍٻ ٴكیؽڄ ٸت...ي زڇفڄ ڂ ثب٘ٿ اټب ثڃؼ قؼڄ غڃثی سیخ ٰٹی ٘ڃـ ثڅ. ثڃؼ

 .!غڃؼٺ ڀباټیؽ ٌؽٺ ؼـ ضبٶ ؼیؽ قؼڀً ثیٿ ایٿ چٽڅ ټفؼ غڃٌشیت ایىشبؼٺ

ځٵیځی ڀٵبچٻ ـڂ ضه ٰفؼ ٰڅ ثب اغٻ ڂ زٍٻ ـیكٰفؼڀی زٍٻ زفغڃڀؽ ڂ چٽیٿ ٰڅ ٬ّؽ ٠٭ت ٴفؼ ؼاٌشٻ و

 زڇفڄ سفیٿ ـڂش ثی ثڅ والٺ ڀٍڃڀڅ ثڅ قؼڀی ٸت ڀڅ ڂ وفی ڀڅ ڀؽاؼٺ غڃؼٺ ثڅ ضفٰشی  ټر ڀٵبچٻ ـڂ ٴف٨ز.

ڀٵبچً ٰفؼٺ. ثڅ یٱجبـڄ وفؼی ڀٵبچً ثؽڀٻ ـڂ ٸفقڂڀؽ. ټثٷ یٯ ؼڂئٷ ثڅ چٻ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼیٻ ٰڅ ثب یٯ 

 .ـی زفغیؽٺدڃقغځؽ قچفټب

 ...ټڇځؽن اؾیٿ _

 .ټڇځؽن! ڀ٩ىٻ سڃویځڅ ضجه ٌؽڄ ثب یٯ ٸجػځؽڄ سٹع ثڅ دٍز وف ثفٴٍشٻ

 .ثڅ زڇفڄ ټفؼ ٰٽی غیفڄ ٌؽٺ ڂ ثال٨بِٹڅ ث١ؽ ٌځبغز ٸجػځؽٺ ٠ٽ٫ ٴف٨ز

 .والٺ ؼٰشف... ز٭ؽـ ٠بٸی ایځدب ټیجیځٽڃپ_

ڂ یبؼ ټفؼ دٍز وفٺ ټی اڀؽاغز ټشبو٩بڀڅ اِال چٻ غڃٌطبٶ ڀٍؽٺ ڂ ایٿ سٝبچفضبٸٻ ـڂ ثڅ چٻ ټیكؼ؛ ټٿ ـ

 .ٰڅ اق ڀٵبچً وفٺ وڃقپ وڃقپ ټی ٌؽ

 :اٌبـڄ ای ثڅ ا٘فا٦ وبٸٿ ٰفؼ ڂ ثڅ وبؼٴی ٴ٩ز

 .ثؽٺ ڀٽیڃټؽ ثفای یٱجبـ چٻ ٌؽڄ ثڅ خبی ټٍبڂـٺ خبیی ٰڅ وفټبیڅ ٴؿاٌشٻ ثجیځٻ_

 .ضؽوٻ ؼـوز ثڃؼ؛ ایٿ دفڂلڄ ټثٷ ثٽت ِؽا ٰفؼڄ ثڃؼ

 .اټیؽڂاـٺ دٍیٽڃپ ڀٍیؽ_

یځی ٰفؼ ڂ ټٿ چٻ ثی اغشیبـ غځؽیؽٺ...دیفټفؼ ؼڂوز ؼاٌشځی ثڃؼ. ثڅ ٸ٧ٙ ټٍبڂـڄ ي ٰڅ ٰبـچبی غځؽڄ ؼٸځٍ

وفټبیڅ ٴؿاـیً ـڂ ثڅ ٠ڇؽڄ ؼاٌز زځؽ ټفسجڅ ای ټبؼــڂ ثڅ ا٠شجبـ ٌفٰز ـایٵبپ ڂیكیز ٰفؼڄ ثڃؼ. 

 .ټشػُّ ٬ٹت ثڃؼ
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   .ضشٽب اټفڂق ٌٽبچٻ خكڂ ٰىبڀی چىشیٿ ٰڅ ٘فضٍڃپ ټٙفش ټیٍڅ؟ _

ویؽ. ٘فضٻ! سٽبٺ غىشٵی زځؽټبڄ ـڂ ـڂی ٌبڀڅ چبٺ اضىبن ٰفؼٺ. دیٍڃڀیٻ ـڂ ثب ٧ٰ ؼوز ٸجػځؽٺ ټب

ٴف٨شٻ ڂ ثب یٯ ٠ؿـ غڃاچی ٰڃسبڄ اقي ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ. ـ٨شبـٺ ثی اؼثبڀڅ ڂ قٌز ثڃؼ اټب ڀیبق ثڅ ٰٽی ضالخی 

ڀٍڃڀڅ ٴف٨شڅ  ؼاٌشٻ. ټٿ ثیٿ ایٿ خٽ١یز زیٱبـ ټی ٰفؼٺ؟ ټځٍی ضدشی ؟ ثبیؽ ټی ـ٨شٻ ٬جٷ اق ایځٱڅ اثفڂٺ

 .ثٍڅ

 

غڃؼٺ ـڂ دٍز سٯ وشڃپ ثكـٴی ٰڅ ٴڃٌڅ وبٸٿ ثڃؼ ـوڃڀؽٺ. ایٿ وشڃپ ثیٍشف ٌجیڅ ٌڃټیځڅ ثٹځؽی ثڃؼ ٰڅ 

اق ڂوٗ غبٸی ٌؽڄ ثڃؼ. ؼیؽڄ قیبؼی ثڅ ٌػّی ٰڅ دٍشً ټی ایىشبؼ ڀجڃؼ. ٰٽی غڃؼٺ ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽٺ ڂ 

 سځؽ ٬ٹجٻ  ف ټثٷ ٴځبچٱبـچب ایځدب ثڅ ایىشٻ.سٱیڅ ثڅ دځدفڄ ڀ٩ىی سبقڄ ٰفؼٺ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ثبیؽ ثفٺ یب سب اغ

 ټڇځؽن اڂټؽپ ثب اڀٵبـ. ؼاٌشٻ اوشفاضز وب٠ز زځؽ ڂاوڅ اـاټجػٍی ڂ ٴفٺ اة ؼڂي ثڅ ٌؽیؽ اضشیبج ڂ ټیكؼ

څ زیك س٥ییف ٰفؼڄ ثڃؼ. ڀٵفاڀیٻ ثبثز اثفڂ ڂ ٌف٨ی ثڃؼ ٰڅ ؼـ ایٿ یٱىبٶ خٽٟ ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ټی ؼڂڀىشٻ اٴف چٽ

 .ڇٽز سڃ٨ی٭ی ث٩ڇٽڅ چیر ایځؽڄ ٰبـی ڀؽاـٺیٯ ڀ٩ف ؼـ ایٿ خٽٟ اق س

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

 ټٍف٦ سب ثڃؼ ٰفؼڄ غٻ ٰٽی ـڂ وفي ضٍٽشی. زفغیؽٺ ِؽا ٘ف٦ ثڅ ڂ  ٴف٨شٻ  ڀٵبچٻ ـڂ اق غیبثڃپ قیفدبٺ

 .ثبٌڅ ؼاغٷ ثڅ

 .ٸجػځؽڄ ټطدڃثی قؼ ڂ ٌفثز دفس٥بٶ ثیٿ ؼوشً ـڂ ثڅ ٘ف٨ٻ ثبال ٴف٨ز

ٍیؽٺ. سٍځڅ ثڃؼٺ ڂ ز٭ؽـ اضشیبج ثڅ ٌیفیځی سب ٰٽی ټكڄ سٹع ثی س١بـ٦ اق ؼوشً ٴف٨شٻ ڂ یٯ ڀ٩ه وفٰ

 !ؼچځٻ ـڂ ٠ڃْ ٰځڅ. ٸجػځؽي ِٽیٽی سف ٌؽ...ڀٽی ؼڂڀٻ زفا غڃٌطبٶ ٌؽ

 :ٸیڃاپ غبٸی ـڂ ثبال ٴف٨شڅ ٴ٩شٻ

 ؼاٌشٻ اضشیبج ثڇً  ټٽځڃپ ڂا١٬ب_
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 اڀؽاغز ټی ٌجڅ ٿای ثڅ ـڂ چٽڅ ڂ  ثیٍشف غٻ ٌؽ ٘ڃـی ٰڅ ټٍػّب اق ثیفڂپ ثبوٿ ټجبـًٰ ـڂ ثڅ ضٕبـ ثڃؼ

 غؽای...ڀكؼیٱی ایٿ ڂ ثڃؼ ٌؽڄ سځٳ چٻ ټٿ خبی ٍٰیؽٺ ٠٭ت ٰٽی...؟!ټیٱځڅ ٤ٹٙی زڅ ایځدب ؼ٬ی٭ب

 .ؼاؼٺ ثیځیٻ ثڅ زیځی. ثڃؼ ٰځځؽڄ ټٍٽئك ٌیفیځً ٠ٙف...ټٿ

 .ِؽاي ـڂ اچىشڅ سف ٰفؼ

 .غبڀٻ وشڃؼڄ ٠ب٫ٌ ایځدڃـ ټفاوٽبوز ټیشڃڀیؽ سب ٰىی ټشڃخڅ ضٕڃـسڃپ ڀٍؽڄ ثفیؽ _

. اڀؽاغشٻ ثٹځؽي اڀؽاٺ ال٤ف ڂ ٜفی٧ ٜبچف ثڅ ڀٵبچی ڀیٻ  ټ٩ڇڃٺ ثڃؼ، ټځٝڃـي اق ٰىی ټڇځؽن ثڃؼ!. ٰبټال

 .قؼٺ ڀیٍػځؽ. ثڃؼ خڃاة ټځشٝف ڂ ؼـغٍیؽ ټی اڀٵیكی ضیفر ٘فق ثڅ لادځیً چبی زٍٻ

 .ؼیف یب قڂؼ چٽڅ ټشڃخڅ ټیٍٿ_

ّؽ چٻ ِطجشی ؼاٌز ٰڅ اؼاټڅ وفی سٱڃپ ؼاؼ؛ اټب چیر اثفی اق ڀبـاضشی سڃ زڇفڄ ي ڀجڃؼ؛ ٴڃیب ٨٭ٗ ٬

 ...ؼاؼ

ټٿ ڂا١٬ب ټشبو٩ٻ... ٰبي ټی سڃڀىشٻ ٰبـی اڀدبٺ ثؽٺ. چیر ٰه ثبڂـي ڀٽیٍڅ ٌٽب ٘فضی ـڂ ؼقؼیؽڄ  _

 .ثبٌیؽ

ثٹڅ اق ڀٵبڄ اټفڂقر ٰبټال ټٍػُ ثڃؼ! سٯ اثفڂیی ثبال اڀؽاغشٻ ڂ ٸجی سف ٰفؼٺ. ټفؼټٯ چبی ـیكي ثب قثڃڀٻ 

 .ثڅ زفغً ؼـ اڂټؽ

ب ٨بِٹڅ ي ـڂ ٰٻ ٰځڅ...! سبقڄ ؼڂقاـیٻ ا٨شبؼ...قیبؼی اقزٍٻ چبي ٰبـ ټی ٍٰیؽ!. ٬ؽټی ثیٍشف غٻ ٌؽ س

 ـڂ وفٺ...ٰفؼ قیفڂـڂ ـڂ ضبٸٻ چبي، زٍٻ ؼچځً، ـایطڅ. ٰفؼٺ ټی غ٩ٵی  ثفؼاٌشٻ ضبال ثیٍشف اضىبن

 :ٴ٩شٻ ٰفؼڄ اغٻ ڂ ٴف٨شٻ دبییٿ

 اخبقڄ ټیؽیؽ...؟ _

اڂټؽ ڂ ٰٽی ٠٭ت ٍٰیؽ. ټځشٝف ڀٽڃڀؽٺ سب ؼڂثبـڄ ثػڃاٺ خب ثبق غدبٸز قؼڄ ای ثڅ غڃؼي  "اٸجشڅ"٨ڇٽیؽ ڂ ثب 

ٰځڅ اق ٨ٕب ٰځبـي غڃؼٺ ـڂ ثڅ وف٠ز ثب ٰح ٌؽڀی ـچب ٰفؼٺ ٰڅ ټطٱٻ ثڅ ؼیڃاـ ٴڃٌشی غڃـؼٺ. ڀیبقی ڀجڃؼ 

 .!سب ضؽن ثكڀٻ زڅ ٨بخ١څ ای ٌؽڄ
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اق دٍز ٠یځٯ ڀٵبچٻ ټی وفٺ ـڂ ثب سفن ڂ ٸفق ثبال ثفؼٺ... ثب اغٻ ٠ٽی٭ی ٰڅ ٸجڇبي ـڂ ؼـٌز سف ٰفؼڄ ثڃؼ 

  .ٰفؼ

ثی اغشیبـ ٸت ٴكیؽٺ ڂ ؼوشذبزڅ ٠٭ت ٍٰیؽٺ ٰڅ ثؽسف اق دٍز ثڅ ضٍٽشی غڃـؼٺ. ضٍٽشی اٺ اق غؽا غڃاوشڅ  

ؾـڄ ای سٱڃپ ڀػڃـؼ. اټب ثڅ ثبڀیڅ ای ڀٱٍیؽ ٰڅ اضىبن ٰفؼٺ ؼوشً ټځطف٦ ثبال اڂټؽ. ثال٨بِٹڅ زىجیؽٺ 

بدبٺ ـڂ اق ثبال ثٹ١یؽ ڂ ټثٷ ټىئٹڅ ای ثی اـقي غڃڀىفؼ ثڅ ٌٱٻ سڃ٨ی٭ی ٰڅ اڂپ چٻ ثب ڂ٩٬څ ٰڃسبچی وفس

 .ؼوز ثڅ خیت ؼڂ٬ؽٺ ٠٭ت سف ایىشبؼ

 .ڀكؼیٯ ثڃؼ چٽڃپ ڂوٗ ثځٍیځٻ ڂ قاـ ثكڀٻ

ڀٵبچً ایځجبـ چیك ثبقی ڀجڃؼ؛ زٍٻ زفڂڀی ڀجڃؼ سب اقاـٺ ثؽڄ؛ سب ثڇٻ ثبثز ٰځڅ چیسی ڀیىشٻ!. ایځجبـ ؼـٮ 

یٯ ټؽٶ ثب یٯ ـڂضیڅ ټی ؼیؽٺ غبـج اق سّڃـ ثڃؼ. ٬ّؽ ٨فاـ  ټ١ځیً اق ټځی ٰڅ ټڇځؽن سڃ٨ی٭ی ـڂ چفثبـ

 .ؼاٌشٻ ٰڅ ثب ِؽای قټػز ثٻ ٌؽي ِؽاٺ قؼ

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

اق ٸطٿ غجفیً ٬ٹجٻ ٨فڂ ـیػز. ضٍٽشی ثجػٍیؽی ٴ٩ز ڂ ثڅ وف٠ز ا قؼیؽټڃپ ټطڃ ٌؽ. ٌبیؽ ثفغڃـؼ 

ثیشٻ ٰفؼ. ض٭بـر یٯ اؼٺ ؼټڅ ضٍٽشی ڂ سڃ٨ی٭ی ثڅ ؼ٬ی٭څ چٻ ڀفویؽ؛ اټب اضىبن ٰفؼٺ ؼـ ثفاثفي ثی ض

 .ؼوشی وفسبدبٺ ـڂ ٴف٨ز. ؼڂوز ؼاٌشٻ چف زڅ قڂؼسف اة ثٍٻ

 !..زڅ ٠دت وفٰبـ ٠ٹیڅ سٍفی٧ اڂـؼپ_

 .ڀٽی ؼڂڀٻ زفا ٨٭ٗ ټثٷ اضٽ٫ چب ثڇً قٶ قؼٺ ضبال اڂپ ثڃؼ ٘ٹجٱبـ ٌؽڄ ثڃؼ!؟

 دبٮ زیك چٽڅ ڂ ٌؽ سبڄٰڃ قثڃڀٻ  ٌبیؽ ثڅ غب٘ف ؼوز ؼـاقی ضٍٽشی ٰڅ ټٙٽئځب اق زٍٽً ؼڂـ ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ

 ڀٱفؼڄ ٰبـی ٰڅ ټٿ. ؼیؽٺ ټی چبي زٍٻ سڃ ـڂ  ضفَ ڂ ٰیځڅ ڀ٩فر، غٍٻ، چبی ـٲ  .ٌؽ ِب٦ ؾچځٻ اق

 .ثڃؼٺ

 !...ٜبچفا و٩ف ثؽ چٻ ڀٵؿٌشڅ_

 .ثڅ ٸت چبٺ اٌبـڄ ٰفؼ. ڀٵبچً ٘ڃـی ثڃؼ ٰڅ ثی اغشیبـ غڃؼٺ ـڂ خٽٟ ٰفؼٺ ڂ وف ثڅ قیف ثفؼٺ
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.یٯ چ٩شڅ اٺ ٤یجز ثؽڂپ ټفغّی! ثڅ ٠ځڃاپ ٰبـټځؽ ڀٽڃڀڅ ثبیؽ ټ١ف٨یز اټفڂق زڇبـ وب٠ز سبغیف ؼاٌشی.._

 !ٰځٻ ٠كیكٺ

ڀبثبڂـاڀڅ وفٺ ـڂ ثبال ثفؼٺ سب ا٠شفاْ ٰځٻ اق ثبثز اڂپ یٯ چ٩شڅ اخبقڄ ٴف٨شځٻ ٰڅ دڃقغځؽی ثؽسف اق غڃؼٺ 

 .سطڃیٹٻ ؼاؼ ڂ ثب ٬ؽٺ چبی ثٹځؽ اق ٰځبـٺ ٴؿٌز

 .ثٍٻ الٶ سب قؼ ضف٨ی فثبـچ ټثٷ  ثڅ وػشی ڀ٩ىی ٴف٨شٻ ڂ سٽبٌبي ٰفؼٺ.

*** 

ثب ؼ٠ڃر ضدشی، چٽڅ وفخبچبٌڃپ خب ٴف٨شٿ ڂ ث١ؽ ثٵڃ ثػځؽڄ چبی ټ١ٽڃٶ خٹىڅ ـوٽیز دیؽا ٰفؼ. ټٿ چٻ 

  .ٰځبـ سڃ٨ی٭ی ٘ڃـی ٰڅ غڃؼي ثڅ ِځؽٸی غبٸی ٰځبـي اٌبـڄ ٰفؼ سب ٸخ سبدٻ ـڂ اڂڀدب ثكاـٺ ڀٍىشٻ

 ثب ـڂ ِجطً ٌٹڃاـ ٰز. ٴف٨ز ٬فاـ ثڃؼ ٌؽڄ ٴؿاٌشڅ ِځؽٸی چف ڂاوڅ  ضدشی دٍز ټیٱفڂ٨ڃپ ٰڃزٱی ٰڅ

 ثڅ چٽڅ، اق سف غڃٌشیخ ثڃؼ ٌؽڄ ثب٠ث  یؽ ڂ ٰفڂار ٘الییًو٩ دیفاچٿ  .ثڃؼ ٰفؼڄ ٠ڃْ ټٍٱی ؼوز یٯ

. ثڃؼ ڀٍىشڅ ټیك ٸڃقی سٯ ِځؽٸی چٻ ضدشی ڂ ٰځبـٺ سڃ٨ی٭ی ڂ ثڃؼٺ ٴف٨شڅ ٬فاـ ټیك ـان ټٿ. ثیبؼ ڀٝف

 ټٿ اټب. ؼاٌشٻ ٰفؼپ سبیخ ـڂی ٰڅ سىٹٙی ڂ ثفؼاـی ڀز ـڂی .ؼاٌز چبٺ ضفٰز ـڂی ٰبټٷ اٌفا٦ سڃ٨ی٭ی

 ڂ ثٹڅ ثب ڂ زفغیؽٺ ڀٽی ٘ف٨ً ثڅ اِال  ڀؽاٌشٻ ثڅ زٍٻ چبي ټىش٭یٻ ڀٵبڄ ٰځٻ. ـڂ ڂ خفار ٸطٝڅ اڂپ سب

 ؼـ ڂ٬ز ٨ڃر ثؽڂپ  ؛ ثػڃاؼ زیكی ضدشی ثڃؼ ٰب٨ی ٨٭ٗ ڂٸی. ؼاؼٺ ټی خڃاة چبي وڃاٶ ثڅ غیفی

 .قټیٿ ؼـټڃـؼ ا٘ال٠بسی یب ثڃؼ ٌؽڄ اڀدبٺ ٰڅ بسیټطبوج ټثٷ ټیكاٌشٻ؛ اغشیبـي

 ثڃؼ سڃڀىشڅ ـایكڀی ثب چبوز ټؽر ٰڅ ٘فضی ڂ ټڇفقاؼ وبث٭څ اق  ث١ؽ غڃي اټؽ ٴڃیی ڂ سٍٱف اق ضٕڃـٌڃپ.

. ٌؽ ټی چٽڅ ڀ٩ٟ ثڅ ٰڅ ـوٽی ڂ  اوٻ ڂ ٴؿاـچب وفټبیڅ ٠بیؽ ٰڅ ٰالڀی وڃؼ اق...ٴ٩ز ثٵیفڄ ؼوز ثڅ

 .ٰفؼ ټی وػځفاڀی ڂاڂی اڀؽاغشٿ خب ثؽڂپ ـڂ ثڃؼٺ ڀڃٌشڅ ڂاوً قاټفڂ غڃؼٺ ٰڅ چبیی ڀٱشڅ غالِڅ

ڀڃثز ثڅ ټڇځؽن سڃ٨ی٭ی ـویؽ. ا٘ال٠ی اق ټشٿ وػځفاڀیً ڀؽاٌشٻ. ٴٹڃیی ِب٦ ٰفؼ ڂ ثف٠ٱه ضدشی 

 .ڀٍىشڅ ٌفڂٞ ثڅ ِطجز ٰفؼ

 ڀیؼـغٍب ڂ غڃة ایځؽڄ ایځٱڅ اق... ٴ٩ز ٰبٰشڃن ټىٱڃڀی ڂ سدبـی  اڂپ چٻ ثڅ ٘ڃـ ٰٹی، اق وبغز ټدشٽٟ

 .ـوڅ ټی وفاڀدبٺ ثڅ دفڂلڄ ایٿ ٴؿـاچب وفټبیڅ ا٠شٽبؼ اق ڂ ټیٍڅ ټڇفقاؼ ٰبـڀبټڅ سڃ
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ثڅ ٬ؽـی ټىٹٗ ڂ ا٘ٽیځبپ ثػً ِطجز ټی ٰفؼ ٰڅ اق چٽڃپ اثشؽا ڀٝف چٽڅ ـڂ ڀىجز ثڅ سػًّّ خٹت 

 ټی خڃاة اـاټً ؼـ ٰڅ چبٌڃپ وڃاٶ ثڅ دبوع ثب ؼاٌشٿ ـڂ ضدشی وفٰڃثی ٬ّؽ اثشؽا اق ٰڅ ڀ٩فی زځؽ  ٰفؼ.

 .ٰفؼ ټثجز ـڂ ڀٝفٌڃپ ؼاؼ

 .اق ؼوز چٽڅ غبـج ٌؽ ڂ وفچب ثڅ وٽز ؼـة زفغیؽ ٰالٺ ـٌشڅ ټیبڀىبٸی ټفؼ ڂـڂؼ ڂ  ؼـة ثڅ ای س٭څ  ثب

 :ټڇځؽن ِطجشً ـڂ ٬ٟٙ ٰفؼ ڂ ثب اثفڂیی ثبال ـ٨شڅ ٴ٩ز

 !ا٬ب غبڂـی زڅ اپ سبیٻ_

 ثفؼٺ ثبال ٰځدٱبڂاڀڅ ـڂ ثڃؼ ـټبڀیشڃ ثڅ غیفڄ  غځؽڄ خٽٟ ثڅ سٽىػف ثٹځؽ ٌؽ. زٍٽی ٰڅ سب اڂپ ٸطٝڅ

! ثؽٌبڀً سف اق ټٿ چٻ ثڃؼ؟ اضىبن ٰفؼٺ اٴف ڀ٩ه چٻ ثبٌٻ ٰفؼڄ ؼ٠ڃر اؼټی زځیٿ ڀٽیبؼ یبؼٺ. ٸ١ځشی...ٰڅ

ثٱٍٻ ټٿ ـڂ ټیجیځڅ یب چفاپ ـڂی ټیك اق اوشفن سٍځح ٰځٻ. ټبر ٌؽٺ ڂ ٬جٷ اق ٴفؼ ٌؽپ زٍٻ چبٺ ثبقٺ 

 .چٻ وفٺ ـڂ سڃ ټبڀشیڃـ ٨فڂ ثفؼٺ

 .ؼڂـ ٸت چبي ٍٰیؽ ڂ ثب غځؽڄ ث٩فټبییؽ ثځٍیځی ٴ٩ز ټڇځؽن ؼوشی

 !ثڅ ټڃ٬ٟ ـویؽیٿ خځبة غبڂـی چځڃق اڂٶ خٹىڅ وز _

ثبقچٻ ثب ِؽا خٽٟ غځؽیؽ. غبڂـی ٰڅ ثڅ غڃثی ټی ٌځبغشٽً ڂ اق اڂپ زڇفڄ چبی ټځ٩ڃـ ؾچځٻ ثڃؼ. ثب ٤فڂـ ڂ 

ی ـ٨ز ڂ ؼـ ضیځی ٰڅ اغٽی ٰڅ اق ٌڃغی چبی ټڇځؽن ڀٍئز ټی ٴف٨ز ثڅ ٘ف٦ یٱی اق ِځؽٸی چبی غبٸ

 :ثبـڂڀی زفټً ـڂ ثب ٰٽٯ غؽټشٱبـ ؼـ ټی اڂـؼ سڃٔیص ؼاؼ

 .ثجػٍیؽ ا٬بیڃپ سفا٨یٯ وځٵیٿ ثڃؼ_

 .سفا٨یٱڃ ثڇبڀڅ ڀٱٿ ټڇځؽن ثٵڃ ؼٶ اق ٨فٌشڅ چب ٰځبـر ڀٱځؽی_

 :غبڂـی ٰڅ ٜبچفا اق ٌڃغی ټفؼ ثؽي ڀیڃټؽ. ؼوشی ثڅ ټڃچبی خڃ ٴځؽټیً ٍٰیؽ ڂ ثب غځؽڄ ٴ٩ز

 .ٌبی١بر ثڅ ټب ڀٽیسىجڅای ا٬ب ایٿ  _

 ."ٰفؼی اثبؼ ـڂ چٽڅ ٰڅ چٽٍڇفیبسڅ ؼوز قیف آټبـر  ټیسىجڅ غڃثٻ"ټی غڃاوشٻ اق ثیٿ خٽ١یز ؼاؼ ثكڀٻ 
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اق ٴڃٌڅ زٍٻ ثڅ غبڂـی ٰڅ ټی غځؽیؽ غیٹی ڀبټطىڃن ڀٵبڄ ٰفؼٺ ٰڅ یٯ ٸطٝڅ زٍٻ سڃ زٍٻ ټفؼ ٰځبـ 

 .ؼوشٻ ٌؽٺ. ثب س١دت ڂ وڃاٸی ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ

 ؼیٵڅ ؼ٬ی٭څ ؼڂ سب چبٺ زٍٻ  بٶ ټر ٴیفی ٌؽٺ ڂ ؼڂثبـڄ سب وف سڃ ټبڀشیڃـ غٻ ٌؽٺ. ټٙٽئځبٸت ٴكیؽٺ. ثی غی

 .ٌؽ ټی ٰڃـ

 :سڃ٨ی٭ی ثب سٯ وف٨څ ای غت ا٬بیڃڀی ٴ٩ز 

 .٨ٱف ټیٱځٻ قیبؼ ٨فِز ڀؽاـیٻ سب اق ـڂاثٗ غڃي ضڃـیب خځبة غبڂـی ثٍځڃیٻ _

 .غیؽ. ـڂ ِځؽٸی ٸیك غڃـؼٺخٽٟ غځؽیؽپ ڂ ټٿ ٤ً ٰفؼٺ ثبثز اڂپ وفی ٰڅ ثڅ ٘ف٦ ټڇځؽن زف

ٌفڂٞ ثڅ ِطجز ٰفؼ. زځؽ ٸطٝڅ ټٱثی ثیٿ ِطجشبي ٰفؼ ټی ؼڂڀٻ اق ٴڃٌڅ زٍٻ  "اؼاټڅ خٹىڅ"ثب ٴ٩شٿ 

ضڃاوً ثڅ ټٿ ثڃؼ ٰڅ چفاپ قیف ټیك ټطڃ ټی ٌؽٺ. سٽفٰكي ـڂ اق ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼ. ټبثیٿ ڂ٩٬څ ای ٰڅ ا٨شبؼ 

 .غبڂـی غیٹی ثڅ اؼثبڀڅ دفیؽ

 ...اق وڇبټؽاـچبی اِٹی ټڇفقاؼ، غالِڅ ٰٹی اق خٹىڅ اټفڂق ثؽڂڀٻ ټی غڃاٺ ثڅ ٠ځڃاپ یٱی _

 .ثب ٨ٯ سیك ٌؽڄ ڂ ٤فڂـ اټیكی وفی ثیٿ خٽ١یز زفغڃڀؽ

 ٌبیؽ ا٬بیڃپ چٻ وڃاٸی ؼاٌشڅ ثبٌٿ؟_

 ."ی١ځی سڃٔیص ثؽڄ"ټفؼٮ غڃؼغڃاڄ...ضدشی ـڂ ثڅ ټڇځؽن وفی سٱڃپ ؼاؼ 

 :ىبة ٰځڅ ٴ٩زسڃ٨ی٭ی ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ ڂ ثؽڂپ ایځٱڅ غبڂـی ـڂ اؼٺ ض

 ټیٍڅ ٴف٨شڅ سٽبن ثبچٽڅ خٹىڅ ـڂق...ټیٍڅ  سبیٻ خٹىڅ اق یٯ چ٩شڅ ٬جٷ ثفای سٽبٺ وفټبیڅ ٴؿاـچب ایٽیٷ _

 ټیؽڂڀٻ القٺ دفڂلڄ ایٿ ڀبٜف ٠ځڃاپ ثڅ ثبقچٻ...ثفیٻ دیً ثفڀبټڅ ثب ڂ  ڀٍڅ ٴف٨شڅ ٰىی ڂ٬ز سب یبؼاڂـی خڇز

 .ثٵیفٺ بقڄاخ  ڂ٬شٍڃپ اسال٦ ثبثز ا٬بیڃپ اق سڃٔیطی چف اق ٬جٷ

 .ثٍځڃپ ـڂ دفڂلڄ ٌفش ؼیٵڅ ثبـ یٯ سب ٰفؼپ ټڃا٨٭ز وٱڃسٍڃپ ثب  س٭فیجب خٽٟ غیٹی ثكؼالڀڅ

 ...ټی سڃڀیؽ سب ٰٽی اوشفاضز ټی ٰځیؽ غبڀٻ ټڇځؽن سڃٔیطبر القٺ ـڂ ثؽپ_
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 ٺټدجڃـ  س٭فیجب ٬ٹجب سڃ ؼچځٻ دفیؽ ټٿ ـڂ ؼیؽڄ ثڃؼ...ِؽای ټڃقیبڀڅ غڃؼ ٠ڃٔیً ثڃؼ. چٽڃپ ٰڅ سڃ ٰالڀشفی

 .ٰځٻ اټٕب و٩شڅ ٰفؼ

 ؼڂڀٻ ڀٽی. ثڃؼ چبي ٸت ٴڃٌڅ ٴیفی ټر  وفی ٰڅ ټثٷ اضٽ٫ چب سڃ ټبڀیشڃـ غٻ ثڃؼ ـڂ ثبال اڂـؼٺ...ٸجػځؽڄ

 ٘ف٨ً ثڅ ٰفؼٺ ڀٽی ڀٵبچً ڂ ٰفؼٺ ڀٽی ضىبة اؼٺ ـڂ ټڇځؽن ٸطٝڅ اڂپ سب ٰڅ ټځی ټٹشٽىبڀڅ زفا

 .ٰځڅ ټػبٸ٩ز سب زفغیؽٺ

 :ؼاؼڀی ٴ٩ز اڂپ چٻ ڀبټفؼی ڀٱفؼ. ڂ ثب اثفڂ ثبال

 .!دیٍځڇبؼ غڃثی ثڃؼ _

 :ڂ ٘ڃـی ٰڅ ٨٭ٗ ټٿ ثٍځڃٺ ٴ٩ز

 .!ټځٍیب اق چٽڅ زیك ثبیؽ ا٘الٞ ؼاٌشڅ ثبٌٿ_

ثڅ ڀبزبـ ټیٱفڂ٨ڃپ ټ٭بثٷ ـڂ خٹڃ ٍٰیؽٺ ڂ ڀُز ثفؼاـی ٰڅ اق ضف٦ چبی ضدشی ؼاٌشٻ ثب ِب٦ ٰفؼپ ٴٹڃیی 

 .غڃڀؽٺ

 .اق اثشؽا ٴف٨شٵی ِؽای ټٿ ـڂ ثجػٍیؽوالٺ ٠فْ ټیٱځٻ ثڅ ضبٔفیٿ...ټڇځؽن ٨فڀٵیه اؾیٿ چىشٻ.  _

وٱڃر یٱؽ١٨ٵی وبٸٿ ټٿ ـڂ ټی سفوڃڀؽ اٴف سب اڂپ ٸطٝڅ ټشڃخڅ سځڇب غبڀٻ خٽٟ ڀٍؽڄ ثڃؼپ ثڅ ٸ٧ٙ 

  .غبڂـی دفـڀٳ ٌؽٺ

ثب ثىٻ اهلل قیف ٸجی ٌفڂٞ ٰفؼٺ. اڂٸً وػز ثڃؼ اټب ثب ٰٽی سٽفٰك ڂ ا٘ال٠بسی ٰڅ اق ٬جٷ ؼـټڃـؼ دفڂلڄ 

 .ؼاؼٺ ټبخفا ٌفش سف ٰبټٷ ڂ ـیكثیځبڀڅ غیٹی ثڃؼٺ ؼاؼڄ اـائڅ  ؼی ٰڅؼاٌشٻ ڂ وڅ ٘فش دیٍځڇب

 ٌفٰب  ټٿ ثىیبـ غڃٌطبٸٻ اق ایځٱڅ ٨فِشی دیؽا ٰفؼٺ سب ؼـ ټڃـؼ سطڃٸی ٰڅ ٬فاـ ثب وبغشٿ ٰبٰشڃن ثیٿ"

ق دفڂلڄ چبی ثىیبـ ټڇٻ ٌڇفی ټطىڃة ټیٍڅ ٰڅ ا یٱی ٰبٰشڃن دفڂلڄ. ٰځٻ ِطجز ثٍڅ ایدبؼ ټڇفقاؼ

ٞ ٥ٌٷ ایدبؼ ټی ٰځڅ. ـ٨بڄ ڂ وفټبیڅ ای ٰڅ وبٶ چبوز ؼڂٸز اڂپ ـڂ ڀیٽڅ ـچب ٰفؼڄ سب چٽفاچً ِؽ ڀڃ

ثػً غّڃِی ؼوز ثڅ ٰبـ ثٍڅ. ٘فاضی اڂپ ضؽڂؼ یٱىبٶ دیً سڃوٗ سیٻ ٬ؽـسٽځؽ ټڇفقاؼ ٰٹیٯ 

 "...غڃـؼ
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 ثڅ ٬ؽـی ضف٦ قؼٺ ڂ خك ثڅ خك اق ټىبضز؛ ټڃ١٬یز ټٱبڀی ڂ چفزڅ ٰڅ القٺ ثڃؼ ـڂ ٴ٩شٻ ٰڅ قثڃڀٻ غٍٯ

ٌؽڄ ثڃؼ اټب اِال ټڇٻ ڀجڃؼ زڃپ ثڅ غڃؼٺ ثبثز ٰفؼٺ...ؼـ چف ټڃ١٬یز ټٿ ټیشڃڀٻ...ټٿ ثبٌٻ. ٨ف٬ی ڀٽیٱفؼ 

 .٨فڀٵیه ټځٍی ثبٌٻ یب ټڇځؽن اؾیٿ

ثب سٍڃی٫ خٽٟ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ زٍٻ ثڅ ڀٵبڄ سیك ثیٿ غبڂـی زفغڃڀؽٺ. ٸجػځؽڄ ټ٥فڂـاڀڅ ای ـڂی ٸت 

 سٍٱف ثب  قؼٺ ڂ ـڂ ٴف٨شٻ ٰڅ ث١ؽچب ټثٷ چفزی ٌٱف غڃـؼٺ. ؼاٌز...ټفؼٮ دڃٶ دفوز. ٌدب٠بڀڅ دڃقغځؽی

 دفڂلٰشڃـ ڂ ٰفؼپ غبټڃي ـڂ وبٸٿ چبی زفا٢. ٌؽ ـڂثفڂ ټ١ٙڃ٦ چٽڅ ڀٵبڄ ضدشی ٌؽپ ثٹځؽ ڂ ټڇځؽن

 .ٌؽ ـڂٌٿ

ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ ٰڅ اق زٍٻ ټڇځؽن ؼڂـ ڀٽڃڀؽ. ٨ڇٽیؽ غیٹی ټىفڂـٺ! ٬ّؽ سػفیجٻ ـڂ ؼاٌز. ِځؽٸیٻ 

اٌشٿ ٸخ سبح ـڂی دبچبٺ ٠ٽال ثڅ غبڂـی ڂ ټڇځؽوی ٰڅ ضشی یٯ سٍٱف ٰڃسبڄ یب ـڂ زفغڃڀؽٺ ڂ ثب ٴؿ

سٍڃی٭ٻ ڀٱفؼڄ ثڃؼ دٍز ٰفؼٺ. ثف٠ٱه ضدشی ٠كیك ٰڅ سڃ زٍٻ چبي ا٨شػبـ ټڃج ټیكؼ...ڂ ټٿ چٻ ټڃج 

 .وشبـڄ چب ـڂ سڃ زٍٻ چبٺ ضیٿ وػځفاڀیً ـیػشٻ

ٴبڄ ؼوشی قیف زڃڀڅ ٺ قؼٺ ڂ ثڅ ایٿ ثب ٌفڂٞ ٌؽپ سڃٔیطبر ټطڃ ضف٦ قؼڀً ٌؽٺ... سٽبټب زٍٻ. ڀبغڃؼا

 .٨ٱف ٰفؼٺ ...ضدشی ټی سڃڀىز ثڇشفیٿ ؼٸیٷ ټٿ ثفای اڀشػبة ایٿ ٌفٰز ثبٌڅ

اټب ِؽا سٱڃپ ؼاؼپ ٠ّجی دب ڂ ثبقڂ ثىشڅ ٌؽپ غڃؼٰبـ یب ڀ٩ه چبی ٠ٽی٫ ټفؼ ٰځبـ ؼوشٻ ڀٽیكاٌز قیبؼ 

ڂلڄ ـڂ ثب ټیك زفظ ؼاـی اڂـؼ. ڂ٬شی سٽفٰك ٰځٻ. یٯ ـثٟ ث١ؽ ثب اٌبـڄ ضدشی ثٹځؽ ٌؽ ڂ ټبٰز وبغشڅ ٌؽڄ دف

ـڂًٰ ټبٰز ـڂ ٍٰیؽ ؼڂوز ؼاٌشٻ ثٹځؽ ثٍٻ ڂ ټڃچبي ـڂ اق ـیٍڅ ثٱً. اثٍبـ ټّځڃ٠ی ثیٿ ؼڂ ٨ٕب 

 ......دبـٮ ٬ٹ١څ ای...ڀٽب اٸٽبوی ټفٰك غفیؽ ڂ

 .اڂپ ټبٰز اق ٘فش ټٿ ؼـوز ٌؽڄ ثڃؼ

 .ضدشی ثب ا٨شػبـ ؼوشی ـڂی ٌڃڀڅ ـ٨ی٭ً ٴؿاٌز

 ...ي ثی ڂ٩٬څ ټڇځؽن سڃ٨ی٭یایٿ ٘فش ضبِٷ سال_

ث٭یڅ اي ـڂ ڀٍځیؽٺ..س١فی٧ ڂ سٽدیؽ چبیی ٰڅ اق ؼڂوشً ټی ٰفؼ. اق سالٌی ٰڅ ڀٱفؼڄ ثڃؼ. ټیع ڂ ټبر ثڅ 

 ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼٺ سب ثٵٻ زفا؟
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 ث١ؽ اق سٽڃٺ ٌؽپ خٹىڅ ثؽڂپ ٨ڃر ڂ٬ز ثیفڂپ قؼٺ ٰڅ ثب ٌځیؽپ ِؽای ڀطىً

٨یشٻ ڂاوڅ اټفڂق سٱٽیٷ ثڃؼ. ثڅ ٘ف٨ً خؽی زفغیؽٺ. اچىشڅ ڂ ټطٱٻ ثڅ ٬ؽٺ چبٺ ټشكٸكٶ ٌؽ. غؽایب ٜف

 :ٴ٩ز ڀیڃ٨شبؼڄ اس٩ب٬ی چیر دیً ـڂق زځؽ  ټثال ٰڅ ټش١دجی ٸطٿ ثب  وٽشٻ ټی اڂټؽ. ڂ٬شی ټ٭بثٹٻ ایىشبؼ

 ...ټیٱځی ٰبـ ټڇٽی ایٿ ثڅ خبی ثڃؼ ڀٵ٩شڅ  دؽـر ٴ٩شڅ ثڃؼ ټڇځؽوی اټب_

شٻ. ٘فق ثفغڃـؼ ثب یٯ ٘ٹجٱبـ غڃؼغڃاڄ ـڂچٻ ثٹؽ ڀجڃؼٺ ٰڅ ثڅ ټٿ ؼوز ایٿ ټفؼ ِؽ ټیٹیڃپ و٩شڅ ؼاٌ

 .غڃؼي اخبقڄ ؼاؼ ثیٍشف اق ایٿ اؼاټڅ ثؽڄ

 ...سڃ ثبقؼاٌشٵبڄ ٬یب٨ز قیبؼ ؼٸسىت ڀجڃؼ... ؼغشف ثڅ ایٿ قیجبیی _

 .ٸ١ځز ثڇز ٨فڀٵیه ثب ایٿ سیخ قؼڀز

 ...خځبة غبڂـی_

 .ی ٴ٩شٻ ڂ غیٹی ټڃؼثبڀڅ خیٻ ٌؽٺایځجبـ ِؽا ضدشی ثڃؼ ٰڅ ٨فٌشڅ ڀدبسٻ ٌؽ. ثب اخبقڄ ا

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

*** 

 ثٹځؽ ڂضٍشځبٰی ٰڃ٨شٵی ڂ ٰٽفؼـؼ ثب ټیك دٍز اق ٰڅ ثڃؼ ٌت 8  ًٰ ڂ٬ڃوی ثڅ ثؽڀٻ ؼاؼٺ. س٭فیجب ڀكؼیٯ

 اڀدبٺ ـڂ ټڃڀؽڄ ثب٬ی چبی سبیخ ڂ اټفڂق خٹىڅ ِڃـر ڂ ثځٍیځٻ ضدشی اسب٪ ؼاغٷ ثڃؼ ٰفؼڄ ټدجڃـٺ. ٌؽٺ

ثفڂ ثڅ ٰبـر "٨٭ٗ ٴ٩ز  " زفا؟ ڂا١٬ب...ثكڀٻ ؼاؼی وفي یب ٰځٻ ا٠شفاْ ڀؽاؼ قڄاخب ٺ ٸطٝڅ یٯ ضشی. ثؽٺ

 .چٽیٿ "ثفن!

ڂٸی ټٿ چٻ اق غؽا غڃاوشڅ ثفای ٨فاـ اق ؼوز غبڂـی چٽڃپ ٸطٝڅ ٰڅ ٬ّؽٺ ٨فاـ ثڃؼ اق دیٍځڇبؼي اوش٭جبٶ 

 .ٰفؼٺ ڂ سب اغف خٹىڅ ٰڅ ټفاوٻ دؿیفایی ثڃؼ ٸطٝڅ ای اق اسب٪ ثیفڂپ ڀیڃټؽٺ
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ئٿ ٌؽٺ چٽڅ ـ٨شٿ ٰی٩ٻ ـڂ ثفؼاٌشٻ ڂ اق اسب٪ ثیفڂپ اڂټؽٺ. س٫ س٫ ٩ًٰ چبٺ ڂأص ثڅ ٴڃًٌ ڂ٬شی ټٙٽ

ټی ـویؽ ثڅ غّڃَ ؼـة اسب٬ً ـڂ ڀیٽڅ ثبق ٴؿاٌشڅ ثڃؼ. زفا٢ چبی وبٸٿ غبټڃي ثڃؼ ثڅ خك ڀڃـ ٬فټك 

څ ثی ٰٽفـڀٳ اسب٪ اڂپ...ایٿ سځڇبیی ٠دیت سفوڃڀؽٺ ڂ ؼٸڇفڄ سڃ ؼٸٻ ـیػز. غیٹی ڀبټطىڃن غڃؼٺ ـڂ ث

 ...غیبٸی قؼٺ ڂ اق ٰځبـ اسب٬ً ٴؿٌشٻ ٰڅ

 .٨فڀٵیه... ثیب سڃ ثبیؽ ثبچز ضف٦ ثكڀٻ _

غت ثڅ ٨فڀٵیه ٴ٩شځً ٠بؼر ؼاٌشٻ...اټب ایٿ ٸطٿ ؼوشڃـی ڂ ٠ّجیً ثب٠ث ٌؽ ثڅ وٽز اسب٬ً ثفٴفؼٺ ڂ 

 .!ثڅ یبؼ ثیبـٺ ایٿ ټفؼ ثبیؽ ثڅ ټٿ سڃٔیص ثؽڄ ڂ ټٿ ثبیؽ اق اڂپ ٘ٹجٱبـ ثبٌٻ

ی اڂیك ثڃؼ. ثب اوشیٿ چبیی ٰڅ سب اـڀح سب قؼڄ ؼوز ثڅ ویځڅ دٍز ټیكي ڀٍىشڅ ثڃؼ. دبچبی ٰشً دٍز ِځؽٸ

  .ؼـاق ـڂی ټیك ڀٍڃپ اق ِٽیٽیز ڂ اضشفاټی ٰڅ ثڅ ټٿ ڀؽاٌز ثڃؼ

غیفڄ ثڅ و٭٧ ثؽڂپ ایځٱڅ ضفٰشی ثڅ غڃؼي ثؽڄ اق قیف زٍٻ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. زځؽ ثبڀیڅ ڀڅ اڂپ ضف٨ی قؼ ڀڅ 

 .ضفټشی ڀجڃؼټٿ. ـ٤جشی ڀؽاٌشٻ زڃپ 

 .ڀ٩ه ٰال٨څ ای ٴف٨شٻ  

 .ټٿ ثبیؽ ثفٺ ټڇځؽن ؼیف ڂ٬شڅ_

 زفا سب ضبال ڀف٨شی؟ زفا چیر ڂ٬ز ڀٽیفی؟ _

اق خڃاثً خب غڃـؼٺ...ؼڂ دڇٹڃ ثڃؼ...ٰځبیڅ ؼاـ. ِؽاي قټكټڅ ڂاـ ثڃؼ. اڀٵبـ ضبٸً ؼوز غڃؼي ڀجڃؼ ٰڅ ؼڂڀڅ 

 .چبی غیه ٠ف٪ ـڂ سڃ ٬فټكی اسب٪ ټی ؼیؽٺ

 ٌؽی؟  وڃاـ زی ٰبثیٿ سٹڅ ـ٨شی؟ ؼـیبٺ ٸجڅ  ٴؿٌز؟ټىب٨فر ثڇز غڃي  _

_... 

 زفا ثفٴٍشی...؟ _
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ڀٽی ؼڂڀىشٻ زیٱبـ ٰځٻ...ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثڃؼٺ. ټىز ٌؽڀٻ ثڅ ٴفڂڄ غڃڀی ڀٽبق غڃڀً ڀٽیڃټؽ ٰڅ ثٵٻ ڀیٽڅ ٌجی 

 !ټىز ٰفؼڄ

 ...غت ٌٽب ٴ٩شیٿ اٴف ڀیبٺ_

 اق ٰی سب ضبال ثڅ ضف٨بٺ ٴڃي ټیٱځی؟_

بٸً غڃة ڀجڃؼ...ټی ٨ڇٽیؽٺ. ټٿ چٻ ټثٷ غڃؼي ٌؽٺ ٨فڀٵیىی ٰڅ ټی سٯ غځؽڄ ث٥ٓ ؼاـی قؼٺ. ض

 .ٌځبغز. ضبٶ ټٿ چٻ غڃة ڀجڃؼ

 اؾیشٻ  اق ټڃ١٬ی ٰڅ ثڅ خبی غبڀٻِ اؾیٿ ٌؽٺ ٨فڀٵیه غبٸی... اق چٽڃپ ٸطٝڅ ای ٰڅ ٰىی ڀ٩ڇٽیؽڂ_

 ثب ڀٻاال...٠كیكر ٌؽٺ سڇؽیؽار ثب...ؼیڃڂڀڅ ٌؽٺ ټٿ ټطشفٺ ټطدڃة ٌؽی سڃ ثؽڄ اؼٺ ٌؽٺ ټٿ...ٰفؼی

 .ٰفؼپ ٌٱٽً ثبیؽ ثٽڃڀڅ ڂ ؼٺ ڀكڀڅ ویف ثبثز ٰڅ وبؼڄ ټځٍی یٯ ٰفؼی ؼقؼٺ ؼـڂ٤بر

ٰٽی ټٱث ٰفؼڄ ثڇٻ غیفڄ ٌؽ...ټش٩ٱفاڀڅ. ث١ؽ ثب ثفؼاٌشٿ دبچبي اق ـڂی ټیك ِځؽٸیً ـڂ خٹڃ ٍٰیؽ ڂ ؼـ 

  :ضیځی ٰڅ زیكی یبؼؼاٌز ټی ٰفؼ ٴ٩ز

 .ڃپ ٰبـاسڃ ثٱٿ غڃؼٺ ټی ـوڃڀٽزوػځفاڀی غڃثی ثڃؼ... سڃ ٰڅ ٰىی ټځشٝفر ڀیىز...ثٽ _

   .ڀبٸڅ ڂاـاڀڅ اچی ٍٰیؽٺ...ٌؽ چٽڃپ اؼټی ٰڅ ټی ٌځبغشٻ

  .ثڅ غڃؼي اڂټؽ...ټٿ چٻ دفر ٌؽٺ سڃ ؼڀیب اڂپ. ٠ّجی ٌؽٺ

 زفا ټځٍیٻ ٰفؼی؟ زفا ټی غڃای ٠ؿاثٻ ثؽی؟ _

 .سڃ وٱڃر وف ثبال اڂـؼ ڂ سٽبٌبٺ ٰفؼ. ټځشٝف اؼاټڅ وڃاٸٻ ثڃؼ

ڂ ـ٨شبـٺ ـڂ ض٩ٛ ثڃؼ ٰڅ چیر ڂاٰځٍی ڀؽاٌز ڂ غڃڀىفؼ ٠ٽٷ ټی ٰفؼ. غڃؼٺ ـڂ اق  اڀٵبـ خٽٹڅ خٽٹڅ ٰٹٽبر

  :ثیٿ زبـزڃة خٹڃسف ٍٰیؽٺ ڂ ٴ٩شٻ

 ٘فش اڂٸیڅ ٰبٰشڃن ټبٶ ټٿ ثڃؼ...زفا ثڅ اوٻ غڃؼر سٽڃټً ٰفؼی؟ _

 :یٯ ڀیٍػځؽ قؼ ڂ ٴ٩ز
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 .!ټٿ ٰڅ زیكی یبؼٺ ڀٽیبؼ...ثڅ خك ٰذی اق ڀ٭ٍڅ چبٺ _

 .ای ٴف٨شڅ ټٿ ـڂ ثؽسف ؼـ ضیٿ ؼا٤ی ټځدٽؽ ٰفؼ. ڀبغڃؼاٴبڄ ِؽاٺ ثٹځؽ ٌؽایٿ غڃڀىفؼی... ایٿ ِؽ

 .سڃ ثڇٻ ٬ڃٶ ؼاؼی ڂ٬شی ڀجبٌٻ ثڅ ضدشی ڀٍڃڀً ثؽی ڀبټفؼ_

 .دڃقغځؽی قؼ  

 .ڀبټفؼیڃ قڀبیی ټثٷ سڃ ثڇٻ یبؼ ؼاؼپ ٰڅ ثب چف ڀبقڂ ٰفٌٽڅ یٱیڃ غبٺ ټیٱځٿ_

ی ثڅ وفسبدبٺ ایٿ ضف٦ ـڂ قؼ. ٬ٹجٻ ڀجٓ ٴف٨ز. ٸطٝڅ ای ٌڃٰڅ ٌؽڄ ڀٵبچً ٰفؼٺ. ٰبټال ټځٝڃـؼاـ ثب ڀٵبچ

 .غٍٻ اق ٴف٨ز خفیبپ ثیٍشف  ضدٻ غڃپ سڃی ـٴڇبٺ

 .ټثٷ غڃؼي غڃڀىفؼ ڀیٍػځؽ قؼٺ

 !ټیٵی ٠كیكټٻ خبڀٻ، ٤فیجڅ قپِ  یٯ ثڅ  ده ثٵڃ ٠ُ٭ؽڄ ؼاـی...!یٱی وڃقڂڀؽر ٰڅ ثڅ خبی اڂپ، _

ٻ سٝبچف ثڅ غڃڀىفؼی ټی ٰفؼ ثب زٍٻ ِڃـسً ٬فټك ٌؽ...ٰجڃؼ ٌؽ. ټٍز ٌؽپ ؼوشً ـڂ ؼیؽٺ اټب ثبقچ

  .چبی ؼـیؽڄ

 .ؼاؼ قؼٺ

 زفا ټځٍیٻ ٰفؼی...؟ _

 .!ثفڂ اق ٠ٍ٭ز ثذفن...چٽڃڀی ٰڅ ټطڃي ٌؽڄ ثڃؼی_

ضدشی ـڂ ټی ٴ٩ز. ده چٽڅ ضفٰز چبی ټٿ ـڂ قیف ڀٝف ؼاٌز!. ؼٺ ڂ ثبقؼٺ ٠ّجی ٴف٨شٻ. اق ایٿ ټفؼ 

ٺ ثفای اټٍت ڀؽاٌشٻ یٯ سٍځح ؼیٵڅ ٰبـٺ ـڂ ثڅ زیكی ؼـ ڀٽیڃټؽ، ٨٭ٗ ٠ّبثٻ ثؽسف ټشٍځح ټی ٌؽ. ڀبیی 

 .ثیٽبـوشبپ ټی ٍٰیؽ. زفغیؽٺ ڂ ٬ؽټی ثڅ ٘ف٦ ؼـة ثفؼاٌشٻ ٰڅ ثب وڃاٸً ؼوشٵیفڄ ثڅ ؼوز ایىشبؼٺ

 غبڂـی زیٱبـر ؼاٌز..؟_

 :ثؽڂپ ایځٱڅ ثڅ وٽشً ثفٴفؼٺ یب ضفٰشی ثڅ ٴفؼڀٻ ثؽٺ ٴ٩شٻ
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 ...ثفڂ اق غڃؼي ثذفن _

 .ٺ ټی ٰفؼٴ٩ز. ټىػفڄ  "غڃثڅ غڃثڅ ای "

 .یٱجبـ ؼیٵڅ ثب ایٿ ٜبچف ثجیځٽز ٘ڃـی اغفاخز ټی ٰځٻ ٰڅ ثڅ ڀڃپ ٌجز ثٽڃڀی_

 .!ڀؽاٌز ؼغبٸز ض٫ اڂپ اټب ڀجڃؼٺ چب سیخ ایځٙڃـ قؼپ اچٷ قیبؼ  چٽیٿ ـڂ ٰٻ ؼاٌشٻ!

غڃڀىفؼ دڃقغځؽ ثڅ ٸت اثفڂیی ثبال ؼاؼٺ ڂ وفی ثڅ ٘ف٨ً زفغڃڀؽٺ...ـڂی ټیك ثب غڃؼٰبـ غیفڄ ثڅ ټٿ ٔفة 

 .څ ثڃؼٴف٨ش

 !ایٿ یٯ ټىئٹڅ ٌػّیڅ!...ټڇځؽن _

 .ټڇځؽن ـڂ ٍٰیؽٺ

 .!ثفڂ ثڅ چٽڃڀی ٰڅ ٬بٸز ٴؿاٌشڅ ٬الؼڄ ثڇز ثىشڅ ثٵڃ_

ثؽڂپ ایځٱڅ ټځشٝف خڃاة یب ڂاٰځً ثٍٻ ؼوشٵیفڄ ـڂ ٍٰیؽٺ ٰڅ ڀبچڃا ثڅ ؼـ ٰڃثیؽڄ ٌؽٺ .ِؽای خی٥ٻ ڂ 

قڂٺ, سڃ ِڃـسٻ غٻ ٌؽ...ڀ٩ه ثڅ زٍٻ چبی ثڅ غڃپ ڀٍىشڅ ای ٰڅ سٍځڅ، ڀ٩ىٻ ـڂ ټی ٴف٨ز. ثب ٨ٍفؼپ ثب

 .ڀ٩ه. ِؽاي ـ٠ت ثفاڀٵیك ٌؽ

 زیڅ... ثڇز غڃي ٴؿٌشڅ یٱی ؼیٵڅ ؼوز*ټبٸیز ٰفؼڄ! زځؽټی ٌڅ؟ _

ټر ؼوشٻ ـڂ زځبپ دیر ؼاؼ ٰڅ ِؽای ٸڅ ٌؽپ اوشػڃڂپ ؼوشٻ ـڂ ٌځیؽٺ. اټب ثؽسف اق اڂپ ضف٨ی ثڃؼ ٰڅ سڃ 

 .ـڂٺ س٧ ٰفؼ. ټٿ زیٱبـ ٰفؼڄ ثڃؼٺ؟ ٨فیبؼ قؼ ثڅ یٱجبـڄ

 ...ٌفٰز ټٿ خبی ڄ*ـقچبیی ټثٷ سڃ ڀیىز ؼٸؽاـ _

 چبي ؼوز ثیٿ اپ چف. ٌؽ ٰجڃؼ ِڃـسٻ. ثٱٍٻ ڀ٩ه سڃڀىشٻ  ؼٸؽاـ! ثڅ ٬ؽـی سفویؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ضشی ڀٽی

ځڅ ٺ ڂ اوٽی ٰڅ اٌشجبچی ثفؼ ثبڀیڅ ای ٴځٳ ثڇٻ غیفڄ ٌؽ. ٰٻ ٰٻ ـڀٳ وی غه غه اق. ٌؽٺ ټی ڂٸڃ

ؼوشٻ ـڂ ڂٶ ٰفؼ. ٠٭ت ٍٰیؽ ڂ ټٿ سبقڄ ټ٩ڇڃٺ اٰىیمپ ـڂ ٨ڇٽیؽٺ. ڀٵبچً س٥ییف ٰفؼ. ـڀٵً دفیؽ. سفویؽ. 

 .چ٫ قؼٺ. ټی ٸفقیؽٺ اټب ټٍز ؼـؼټځؽٺ ـڂ ثب ٬ؽـر ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ثڅ ٩٬ىڅ ویځڅ ي ٰڃثیؽٺ
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 ...ا٥ٌبٶ ٠ڃٔی_

ؼوشی ثڅ ِڃـسً ٍٰیؽ. ضف٨ی ڀكؼ ڂ ټٍز چبی ثی خڃپ ټٿ ٬ؽـر ټی ٴف٨شٿ. سځؽ سځؽ دٍز وفچٻ سٱفاـ 

 .ٰفؼ

 ...ټٿ ټٿ ثبیٱی ؼیٵڅثجػٍیؽ..._

 .ڀ٩ه ٰٻ اڂـؼڄ ثڃؼ. ٌُف ٌُف اق ڂضٍز اق غٍٻ ٠ف٪ ټی ـیػز

 .اٌٯ سٽبٺ ِڃـسٻ ـڂ دف ٰفؼڄ ثڃؼ. چیر ڂ٬ز سڃ قڀؽٴیٻ ثڅ ایٿ ض٭بـر ڀیڃ٨شبؼڄ ثڃؼٺ

 .ضیځی ٰڅ ؼوشی ـڂی ټر ؼوز ٔفة ؼیؽٺ ٴؿاٌز ٔفة ؼاـ دىً قؼٺ ڂ اق اسب٪ ثب ؼڂ ثیفڂپ قؼٺ

***  

 .وفٺ ـ٨زاڄ ثه ٰٿ ٨فڀٵیه  _

 .قؼٺ چ٫ چبی چبی ٍٰیؽڄ، ثبال  آة ؼټب٤ٻ ـڂ ثب ٨یٿ ٨یٿ دفِؽایی

 .چٽشب ویځی ـڂ ـڂی ټیك ټ٭بثٷ ٴؿاٌز ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ٜف٦ وڃح ٰځبـٺ ڀٍىز

 ...ضبال ثیب ایځڃ ثػڃـ ثڇشف ټیٍی_

ٽیؽ ٸت ڀكؼڄ اق ثڃي ټٍػُ ثڃؼ زڅ ١٘ٽی ؼاـڄ! ثب اڀكخبـ ِڃـسٻ ـڂ خٽٟ ٰفؼڄ اٌٯ ـیػشٻ. اق ضبٸشٻ ٨ڇ

 .زڅ غجفڄ ٰڅ ٜف٦ ـڂ قیف ثیځی ٴف٨ز ڂ ٰٽی ثڃي ٰفؼ. ٸت ٴكیؽ

 .ثڅ غؽا غڃٌٽكڄ ٌؽڄ _

سیځب اق خٹڃی سٹڃیكیڃپ ٰڅ ټؽاٺ ٰبڀبٶ چب ـڂ ثبال دبییٿ ټی ٰفؼ ٰځبـ ـ٨ز. ثب ثفؼاٌشٿ ٜف٦ زیذه ڂ د٩ٱی 

 :ٰڅ اق ٬جٷ اټبؼڄ ـڂی ټیك ثڃؼ ٰځبـټڃپ زڇبـ قاڀڃ ڀٍىز ڂ ٴ٩ز

 وڃح غڃـؼپ ؼوشً غڃة ټیٍڅ؟ اغڅ ټ٥ك ٠كیك ٰىی ثب_

 .چٽشب ؼوشی ثیٿ ټڃچبي ٍٰیؽڄ ٸت ثفزیؽ. ٨ڇٽیؽ زفر ٴ٩شڅ
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 .٨٭ٗ چٽیځڃ ثٹؽ ثڃؼٺ ڂاوڅ ٌبٺ ؼـوز ٰځٻ_

 ضشٽب ټیػڃای ـڂی ٨فڀٵیىٻ اټشطبڀً ٰځی؟_

 .ثی سڃخڅ ثڅ سیٱڅ دفڂڀی غڃاچفاڀڅ ِؽای ؼاؼي سڃ ٴڃٌٻ دیسیؽ. چبی چبیٻ ثٹځؽ ٌؽ

 .اپ وڃح غڃـی ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌز ڂ ؼوشٻ ـڂ ٨ٍفؼچٻ قټبپ ڀڃزی ٰفؼپ. چٽشب ڀٵف

 غیٹی ؼـؼ ټیٱځڅ؟ _

 یٯ ٰڅ ثڃؼ ثفؼاٌشڅ سفٮ ؼوشٻ چبی اوشػڃڂپ اڀٵبـ  .ټفؼٴی غڃپ. ثڃؼ ٌؽڄ ٰجڃؼ ؼوشٻ ټر  ؼـؼ ټیٱځڅ؟

ـڄ ٺ اق ؼـؼي ٰٻ ڀٽی ٌؽ. ڂ٬شی ثب اڂپ ضبٶ ثڅ غڃڀڅ ـویؽٺ سیځب ڂ چٽشب سځڇب ٰبـی ٰڅ سڃڀىشٿ اڀدبٺ ثؽپ ؾ

 ڂ ڀؽاٌز ٰٻ زیكی ټفؼڂڀٵی اق ٰڅ چٻ اڂپ...ٰفؼپ  ٻ ؼاؼپ ثڅ ٘ج٭څ ثبال ڂ ثڇفڂق ثیسبـڄ ـڂ قاثفااـخب٠

وشبـی ثڃؼ؛ اټب ټٙٽئٿ دف ي ـٌشڅ چفزځؽ ٰفؼ ټ١بیځڅ ـڂ ؼوشٻ. ٌؽ ټی ټٿ ڀّیت ثفاثفي زځؽ چٽیٍڅ

 ڂ ٰفؼ ضٽٹڅ ٰڅ ثڃؼ ای ِطځڅ ڀٍؽپ ٨فاټڃي اڂپ اق ثؽسف. ؼیؽڄ ٔفة ٨٭ٗ ڂ ڀیىز غبِی زیكی  ٌؽیٻ

 زفا؟...ثڃؼ ؾچځٻ سڃ ای ٴځؽڄ وڃاٶ ٠الټز چځڃقچٻ. ثڃؼ وػز ؼاٌز ـڂ ٍٰشځٻ ٬ّؽ ٰڅ ای ثفا٨فڂغشڅ زڇفڄ

اچفي. ٬فزی ٰفؼڄ ثب ؼچٿ دف غڃڀىفؼ غڃ ڂ ټٿ ؼوز ثڅ ڀٵبچی ڀیٻ ثب ڂ  سیځب غڃڀىفؼ زیذىی ثفؼاٌز

 :ٴ٩ز

 ...ضی٧ ٌؽ...وذیؽڄ ٴ٩ز ڂاوڅ دبیبپ ڀبټڅ اي ضبٔف ؼڄ ټیٹیڃپ ثؽڄ_

 .ؼوز ثبڀؽدیسی ٌؽڄ ټشڃـټٻ غیفڄ ٌؽٺ. ټٙٽئځب ضبال ضبال ڀٽی سڃڀىشٻ سبیخ ٰځٻ ثڅ

 :اچی ٍٰیؽٺ. ؼڄ ټیٹیڃپ. اٌٱٻ ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ثب قاـی ٴ٩شٻ 

 .سڃ ثڇً ثٵڃ... ؼوشٻ ٬ٹٽٻ ثٍڅ ڂاوً اڀدبٺ ټی ؼٺ_

 .چفؼڂ ثبڀیڅ ای ؼٸىڃقاڀڅ ڀٵبچٻ ٰفؼپ. ثبڂـٌڃپ ڀٽی ٌؽ ایځ٭ؽـ ثؽثػز ثبٌٻ

 ...ي ٌٱبیز ٰٿټیػڃای ثفڂ اق_

 .چٽشب ٠كیك ټٿ...سیځب زٍٽی ٴفؼ
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 ٌٱبیز ٰځڅ؟ زڅ خڃـی؟ ټیٍڅ ث٩فټبییؽٰی دٍشٍڅ؟_

 :چٽشب ثڅ سشڅ دشڅ ا٨شبؼ ڂ ثب اٌبـڄ زٍٽی ثڅ ټٿ ٴ٩ز

 .غت ټب ٌڇبؼر ټیؽیٻ_

 .ٴفؼڀٻ ـڂ ِب٦ ٰفؼٺ ڂ یٱؽ١٨څ قیف ٴفیڅ قؼٺ. چفؼڂٰال٨څ غیفڄ ٺ ٌؽپ. سیځب ٤فیؽ

 .؟سڃ زفا چی ٴفیڅ ټیٱځی.. _ 

 .وفی ثڅ سبو٧ سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ټر ؼوز ٰجڃؼٺ ـڂ خٹڃی زٍٻ چبي ثبال ٴف٨شٻ. اغٻ ٰفؼ

 ثبقٺ ټی غڃای ضف٨بټڃ ثبڂـ ڀٱځی؟ ضشٽب ثبیؽ ثٽیفٺ؟_

 ټیٍڅ سڃ ضف٦ ڀكڀی سیځب؟ ټٵڅ ټفیٕڅ ؼوشٍڃ ٰجڃؼ ٰځڅ ڂاوڅ اثجبر ضف٨بي؟_

 ٰڅ ڀ٩فی وڅ ټجٷ ـڂی ڂـڄ یٯ ٻ٘ف٨ ثڅ. قؼ قاڀڃ قیف ـڂ دبي یٯ چٽشب ټثٷ  سیځب ؼوز اق غڃـؼپ ٍٰیؽ.

 خبٸت ڂاوً سبقڄ ؼڂوب٠ز ٴؿٌز ث١ؽ. ڀٍىز ـیػشٻ ټی اٌٯ ڂ ثڃؼٺ ڀٍىشڅ چب ٌؽڄ یشیٻ ټثٷ زڇبـقاڀڃ

 .ثڃؼ ٌؽڄ

 .ضبال زی ثڇً ٴ٩شی ؼوششڃ دیسڃڀؽ؟_

ؼٸٻ چفی دبییٿ ـیػز. زی ټی ٴ٩شٻ خبی یٱی ؼیٵڅ ٰشٯ غڃـؼٺ یب ـڂٺ ٤یفسی ٌؽڄ؟ ڂا١٬ب زفا؟ غبڀٻ  

اق ټٿ سڃ اڂپ ٌفٰز سیخ ټیكؼپ...ڀٽڃڀڅ ي سیځب؛ یب اـسجبٖ چبیی ٰڅ ضشی ټٿ اق ٴ٩شځً غدبٸز  چبیی ثؽسف

 ټی ٍٰیؽٺ...اِال ټٵف سب ضبال ؼوز اق دب غٙب ٰفؼڄ ثڃؼٺ؟

 :اٌٯ چبٺ ثڅ ث٥ٓ غ٩څ ای ـویؽ. سڃ ٨ٱف ٨فڂـ٨شٻ ؛ ثی اـاؼڄ ثب ڀ٩ىی ٴ٩شٻ 

 .ثبثبټٻ سب ضبال ؼوز ـڂٺ ثٹځؽ ڀٱفؼڄ ثڃؼ_

غځؽڄ ای قؼپ ڂ ٠٭ت ٍٰیؽپ. سیځب ٠ّجی ؼوشی ثڅ ټڃچبي ٍٰیؽ. چٽشب ټٕٙفة ٴڃٌڅ ڀبغځً چفؼڂ قچف 

 .ـڂ غڃـؼ ڂ ثڅ ڀ٭ٙڅ ای غیفڄ ٌؽ
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 :ثب ٰٽی وٱڃر سیځب ٤ٽٵیٿ ٴ٩ز 

ثبیؽ ؼوشڃ دبی ټځڃ چٽشب ـڂ ټی ؼیؽی...ـڂقایی ٰڅ ثبثبټڃپ ټىز ٰفؼڄ ټیڃټؽ غڃڀڅ. یب ٌجبیی ٰڅ ټكاضٻ _

 .ز ڂدبټڃپ ٰجڃؼ ڀجبٌڅٰبـي ټی ٌؽیٻ. ـڂقی ڀجڃؼ ؼو

ؼوز سیځبٺ سب ضبال ٬ٹٻ ٌؽڄ... ثؽسف اق سڃ... وف ؼڂؼ٬ی٭څ قڂؼسف ـویؽپ ثڅ غڃڀڅ؛ غٹڃسٍڃ ثب ـ٨ی٭بي ثڅ  _چٽشب

 .چٻ قؼڄ ثڃؼ

ؼوشً ـڂ ٨ٍفؼٺ چٽشب ٤ٽجبؼسف اق اڂپ وٱڃر ٰفؼ. ٨ٱفي چٻ وػز ثڃؼ زڅ ؼـؼؼٸی ٰڅ ث١ؽ زڇبـوبٶ ثبق 

 .اق قڀؽٴیٍڃپ ټی ؼڂڀىز ٌؽڄ ثڃؼ ـڂ ثڅ ٤فیجڅ ای ٰڅ ٰٻ ڂثیً

 .ټشبو٩ٻ_ 

 .دڃقغځؽی قؼ

 .ڀٽیػڃاؼ ټشبو٧ ثبٌی...ثڅ ٸ٧ٙ سڃ اقاؼ ٌؽیٻ...اٸجشڅ اٴف اق ٴٍځٵی ثڅ ٍٰشځٽڃپ ڀؽی_

چفوڅ غځؽڄ سٹع ڂ ټّځڃ٠ی ٰفؼیٻ. ټی ؼڂڀىشٻ ټبؼـ سیځب ڂ چٽشب اق اڂپ ؼوز قپ چبیی ثڃؼ ٰڅ ثبثز قڀؽٴی 

فچبي ـڂ ٨ؽا ٰفؼڄ ثڃؼ دبی ټفؼی ٰڅ دؽـ ڀجڃؼ. ټفؼ ڀجڃؼ ٨٭ٗ ټىش٭ٷ ڂ دڃٸی ٰڅ ثڅ دبي ـیػشڅ ټی ٌؽ ؼغش

 .ڀف ثڃؼ ڂ غڃي خیت

 اق ٬جٷ. ٰفؼ ؼـاق ؼوز قڂؼسف چٽشب. ٸفقیؽ ټیك ـڂی ٴڃٌیٻ  ڂیجفڄ  ٬جٷ اق ایځٱڅ ؼچٿ ثبق ٰځٻ ڂ ټِكاضی ٰځٻ

 :ٴ٩ز ـیكی اغٻ ثب ڂ ټش١دت. ٰفؼ ڀٵبڄ ـڂ اي ٩ِطڅ ثؽڄ ثڇٻ ایځٱڅ

 !ٌٽبـڄ ڀبٌځبنِ-

 .سځؽ ٴڃٌی ـڂ اق ؼوشً ٬بدیؽٺ. س١دجً ثیٍشف ٌؽ ڀبٌځبن!

 ټځشٝف ٰىی ثڃؼ؟ _

 .سڃخڅ ای ڀٱفؼٺ ڂ دیبٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ

 غڃثی؟_
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ٰځح زٍٽٻ ٰڅ اٌٯ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼ ـڂ دبٮ ٰفؼٺ. ٨ٱف ټی ٰفؼٺ اٌشجبڄ ؼیؽٺ. زځؽثبـ یٯ ٰٹٽڅ ـڂ غڃڀؽٺ.  

 .ثڃؼٺ ٠ؿـغڃاچیً دیبٺ ټځشٝف  ی.ٌٽبــڂ زٯ ٰفؼٺ. غڃؼي ثڃؼ. ث١ؽ اق ؼڂ وب٠ز. ثؽڂپ چیر ټ١ؿـر غڃاچ

 .سیځب ٴڃٌی ـڂ اق ثیٿ ؼوز وفٌؽٺ ٴف٨ز ڂ ثب ِؽای ثٹځؽ دیبټً ـڂ غڃڀؽ

 غڃؼٌڅ؟_

 .وفی ثڅ سبییؽ سٱڃپ ؼاؼٺ

 اقٌڃپ زفا ڀٽیؽڂڀٻ. ٌؽ ټی  وفا٢ دیبٺ چبی ث١ؽی ـ٨ز. ثب غڃڀؽپ چف ٰؽڂٺ اغٽً ٠ٽی٫ ڂ ټش١دت سف

 دیبٺ ایٿ ڂ ٰفؼ ټی ڂاڀٽڃؼ ٰڅ ڀیىز اؼټی اڂپ سڃ٨ی٭ی ڃ٨بپ٘ ثڃؼپ ٰفؼڄ ثبڂـ ایځٱڅ اق ٍٰیؽٺ ټی غدبٸز

ّڃِی چب قیبؼی غ ایٿ...ثكڀٻ زځٳ ؼوشً اق ـڂ ٴڃٌیٻ ؼاٌشٻ ؼڂوز. اڂڀڅ ثڅ ټش١ٹ٫ ٴبڄ ثی ٴبڄ چبی

غّڃِی ثڃؼ چیر ڂ٬ز ؼـټڃـؼ غٗ خؽا یب دیبٺ چبی ثی ټڃ٬ٟ ي ثب ٰىی ضف٦ ڀكؼڄ ثڃؼٺ. ټثٷ ٌځیؽپ 

ف ٰڃ٨ز قچفڄ ټبـی ٰڅ ثڅ دٍز سٹ٩ٿ غشٻ ټی ٌؽ. ـڂی ټجٷ ٨فڂ ـ٨شٻ. ِؽاي ـڂی دی٥بٺ ٴیف غڃڀڅ یب چ

 .ؼـؼ ؼوشٻ غڃاثیؽ

ٴڃٌی ـڂ ـڂی دبٺ اڀؽاغز...ثڅ ثؽسفی ضبٸز ټٽٱٿ. ثٹځؽ ٌؽ ثڅ وٽز اٌذكغڃڀڅ ـ٨ز. ِؽای ٌیف اة ثٹځؽ 

 .ٌؽ. ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ زفا ٠ّجی ٌؽ

 .سف اق ټٿ اق ـ٨شبـ سیځب س١دت ٰفؼچٽشب اق ٨فِز اوش٩بؼڄ ٰفؼ ڂ یٯ ؼڂـ ٰبټٷ دیبٺ چبي ـڂ غڃڀؽ. ثؽ

 :سیځب ٠ّجی ثیفڂپ اڂټؽ ڂ ثب ٸطځی ٴف٨شڅ ٴ٩ز

 ...ثڇً قڀٳ ثكپ_

 ٴیح ڀٵبچً ٰفؼٺ...زفا ثبیؽ ایځٱبـ ټی ٰفؼٺ؟

 ټیػڃای ټٙٽئٿ ثٍی غڃؼٌڅ؟ _



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 98 

 ٤یف اق ایٿ چٻ ټٵف ثڃؼ؟...٨فڀٵیه وبؼڄ. ؼڂثبـڄ ضف٨ً ـڂ سٱفاـ ٰفؼ. سڃخڅ ای ڀٱفؼٺ ڂ ٬ڇف ٰفؼڄ ٬ّؽ ثٹځؽ

ٌؽپ ؼاٌشٻ ٰڅ چٽشب ؼوشٻ ـڂ ٴف٨ز ڂ ڂاؼاـ ثڅ ڀٍىشځٻ ٰفؼ. ـڂی اوٽً قؼ ڂ ـڂی اوذیٱف ٴؿاٌز. ثڃ٪ 

 .اڂٶ ؼڂٺ ـؼ سٽبن ؼاؼ

ؼڂثبـڄ ٴف٨ز ڂ ڀٵبڄ چفوڅ ټب قڂٺ ٴڃٌی ثڃؼ. سیځب ٰال٨څ ؼوز ثڅ ٰٽف ثبالی وفټڃپ ایىشبؼ. ٴڃٌڅ ٸجً ـڂ 

 .ټی خڃیؽ

 .ؼڂثبـڄ ثٵیف_

 .!ٟٙ ٌؽایځجبـ ثڅ ثڃ٪ ؼڂٺ ڀفویؽ ٬ 

 .ڀیٍػځؽ قؼٺ

 ...ڀٽیػڃاؼ ِؽاٌڃ ثٍځڃیؽ..ڀٽیػڃاؼ ـؼ_

 .ثڅ ثبڀیڅ ای ڀفویؽ ٰڅ ِؽای دیبٺ ٴڃٌی ثیٿ ڀٙ٭ٻ ثٹځؽ ٌؽ. چفوڅ ٌیفخڅ قؼیٻ ـڂی ٩ِطڅ. چٽشب غڃڀؽ  

 .االپ ڀٽی سڃڀٻ ِطجز ٰځٻ _

 .چٽشب ټش١دت ڂزٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ ثڅ ٘ف٦ سیځب ثفٴٍز. اق ضبٸز ڀٵبڄ چبٌڃپ سفویؽٺ

 .ٌٽبـڄ ـڂ ٴف٨ز. ایځجبـ ؼوشٵبڄ غبټڃي ثڃؼ ؼڂثبـڄ

 !...ٰځبـ قڀٍڅ _

ضبٔفٺ ٬ىٻ ثػڃـٺ ثب ٌځیؽپ زځیٿ خٽٹڅ ای ڀ٩ىٻ ثفیؽ. ټٿ ڂ چٽشب ٸطٝڅ ای ټبر سیځب ٌؽیٻ. ټٿ ثؽسف ڂٸڃڂ 

 .ٌؽٺ. سیځب ثؽسف دفیٍڃپ ٌؽ. ٧ٰ ؼوشً ـڂ ثڅ چٻ ټبٸیؽ

 .٨ٱف ټیٱفؼٺ غجف ؼاـی...٨ٱف ټی ٰفؼٺ ثڇز ٴ٩شڅ _

 .اق ایٿ ٴفؼ سف ڀٽی ٌؽ. سٱفاـ ٰفؼٺزٍٻ چبٺ 

 !قڀً؟ _
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 .ث٥ٓ ٰفؼٺ. اق ضه ؼٺ ؼوشی ٰڅ ثڇٻ ؼوز ؼاؼ. اق ٌڃٰی ٰڅ ثڇٻ ؼوز ؼاؼ

 .ـڂ ثڅ خٹڃ غٻ ٌؽٺ ڂ وفٺ ـڂ ثیٿ ؼوز چبٺ ٴف٨شٻ. ثبڂـٺ ڀٽی ٌؽ

 یٯ ټفؼ قپ ؼاـ ثڇٻ ڀٝف ؼاـڄ؟_

 .فر ٰفؼاچىشڅ ثب ضبٸی ټ٥ٽڃٺ دبییٿ دبٺ ڀٍىز. چٽشب ٰڃوٿ ټجٷ ـڂ ثڅ وٽشً د

 ...ضف٦ ثكپ سیځب_

 .سیځب ټىشبِٷ ٌؽڄ ثڃؼ. ټِٿ ټِٿ ټی ٰفؼ ڀٽی ؼڂڀىز اق ٰدب ثٵڅ یب اِال ثٵڅ؟

 :اٌٱٻ ـڂ ثب دٍز ؼوز دبٮ ٰفؼٺ ڂ چٽیٿ ٘ڃـٰڅ وفٺ ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ـڂ ثڇً ٴ٩شٻ

 غڃاچً ټیٱځٻ ثڇٻ ثٵڃ قپ ؼاـڄ یبڀڅ؟ _

ٻ ٨ٍفؼ ڂ ثب ڀ٩ه ٰال٨څ ٰځځؽڄ ای سڃ زٍٻ غڃؼټٻ اق ِؽای ٴف٨شڅ ڂ اٸشٽبویٻ س١دت ٰفؼٺ. زٍٽی ـڂی چ

 .چبٺ غیفڄ ٌؽ

ثب ایځٱڅ ؼڂ وڅ وبٸی ثیٍشف اق سڃ وبث٭څ ؼاـٺ اټب ټؽسی ڀیىز ټڇځؽن ڂضدشی ـڂ ټیٍځبوٻ. ټٿ یٯ  _

ٰبـټځؽ خكئٻ اِال ثڅ ٬ىٽز ټڇځؽوی سڃ ایٿ وڅ وبٶ وفٮ ڀٱٍیؽڄ ثڃؼٺ اټب ِؽ٬څ وفیبی سڃ اق ثه اق 

 ...ثیٍشف ثٍځبوٽًټڇځؽن ٴ٩شی ټځٻ ضىبن ٌؽٺ سب 

 .ٸت ٴكیؽڄ ڀٵبچً ٌفټځؽڄ ٌؽ  

 .ټیػڃاوشٻ ث٩ڇٽٻ ضف٨بر ـاوشڅ یب سڃچٻ قؼی _

 .آچی ٍٰیؽٺ

سڃ٨ی٭ی ثیٿ چٽڅ ٌػّیز ټڃ٬فی ؼاـڄ، ټفؼڄ ټشیٿ، ٬بثٷ ا٠شٽبؼ. خځشٹٽٿ ڂ وځٵیٿ...ضشی ڂ٬شی ثبچز _

 ...ِطجز ټیٱځڅ ټىش٭یٻ سڃ زٍٽبر ڀٵبڄ ڀٽیٱځڅ زڅ ثفوڅ ثػڃاؼ

 .ٙبة ثٍیغ خبڀٻ ڂ  ف٨ً ـڂ غڃـؼ. ټی غڃاوز ثٵڅ زڅ ثفوڅ ثڅ سڃ ٰڅ ٠كیكڀ٩ىی ٴف٨ز...ض
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سب ضبال چیر ٰه اقي ثی اضشفاټی ڀؽیؽڄ... اؼټی ٰڅ اوڅ ټیفڄ اوڅ ټیبؼ. ڀٽبقي وفڂ٬شڅ. غڃؼسٻ ټی ؼڂڀی _

 .ټط٩ٷ ِطجز غبڀٽب ٌفٰز ٨٭ٗ ضدشی...اِال سڃ٨ی٭ی ثڅ زٍٻ ڀٽیبؼ خك اغال٬ً

 .ـ خڃٌیؽدڃغځؽ قؼٺ. اٌٯ چبٺ ثی اغشیب

چیر ٰه اقي ثؽ ڀٽی ٴ٩ز. خك غڃثی...خك ڂ٬بـي. اق ثیٿ ضف٨بی چٽٱبـا ثڅ قڂـ ٨ڇٽیؽٺ قپ اڂٸً زځؽ  _ 

وبٶ دیً اڂپ ټڃ٬ٟ چبیی ٰڅ وفثبق ثڃؼ ـڂق ث١ؽ اق ٠٭ؽ اق ؼوز ټیؽڄ. خب ثڅ خب ؼغشفِ وفي ثڅ خؽڂٶ 

ضٱٻ ثفاؼـی ؼاـڄ.  ټیػڃـڄ. یٯ ټؽسی ا٨ىفؼٴی ټیٵیفڄ ڂٸی ثڅ ٸ٧ٙ ضدشی وفدب ٌؽڄ. ؼڂوشیٍڃپ

 .ویؽپـ ایځدب ثڅ سب ٰفؼپ ثكـٲ ٌفٰشڃ ایٿ  ثبچٻ

 .ټبر ٸت قؼٺ

 ڂٸی سڃ ٴ٩شی قپ ؼاـڄ..؟_

االڀٻ ؼاـڄ. ضبال چٽىف یب ڀبټكؼ زڅ ٨ف٬ی ټیٱځڅ؟ ثبالغفڄ ٰىی سڃ قڀؽٴیً چىز. ؼغشفڄ ؼڂوڅ ثبـی اڂټؽڄ _

ڀٽیؽڄ....ثب ضدشی ٰڅ اِال ٌفٰز ڂٸی ټٙٽئځٻ سڃ ڀؽیؽیً؛ زڃپ چیر ڂ٬ز ؼـوز ؼـټڃپ غڃؼٌڃ ڀٍڃپ 

 .ثفغڃـؼ ڀؽاـڄ، ِڃـسٍڃ ټیذڃٌڃڀڅ

_... 

اغفیٿ ثبـٺ ڀیٹڃ٨ف ټی ٴ٩ز ٌځیؽڄ ثب ؼاؼ ڂ چڃاـ ثڇً ټیٵ٩شڅ ضشٽب ثبیؽ ٌٱٽٻ ثبال ثیبؼ سب چٽڅ زیكڂ _

 ٨فاټڃي ٰځی؟

اق چٽڅ زیك ثڅ ڀٝف ٘جی١ی ټیڃټؽ. ض٫ ؼاٌز ٰىی ضف٦ ټٿ ـڂ ثبڂـ ڀٱځڅ. ټٿ وفٺ ټثٷ ٰجٯ سڃ ثف٦ ثڃؼ ڂ 

اس٩ب٬بر ؼڂـڂ ثفٺ ثی غجف ثڃؼٺ. ٌبیؽ ثڅ غب٘ف چٽیٿ ضدشی ټیػڃاوز اق وَف ثبقٺ ٰځڅ. الثؽ ٨ٱف ټی ٰفؼ 

 .غڃڀڅ غفاة ٰځٻ

 .اچی ٍٰیؽٺ. ؼیٵڅ یبؼٺ ـ٨شڅ ثڃؼ سب زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ زفا ٴفیڅ ټی ٰفؼٺ. ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ؛ ثی اغشیبـ دفویؽٺ

 اوٻ قڀً زیڅ؟_
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 ...ؼٸؽاـ...اوٽً ؼٸؽاـ_

 .ټٿ ثبثز ایٿ اوٻ ټر ؼوشٻ ٰجڃؼ ٌؽ. سط٭یف ٌؽٺ. ثبیؽ ثب ټٍز ټی ٰڃثیؽٺ ثڅ ټ٥كٺ سب ضالخی ٰځٻؼٸؽاـ... 

 .چٽیځٙڃـ ٰڅ ـڂ قاڀڃ ـڂ ثڅ ـڂٺ ثڃؼ، ٔفثڅ ای ثڅ دبٺ قؼ 

 .ضبال سڃ زفا قاڀڃ ٤ٻ ث٥ٷ ٴف٨شی سب ؼیفڂق وبیٍڃ ثب سیف ټیكؼی ..االپ ٰڅ ثبیؽ غڃٌطبٶ ثبٌی_

 .یٿ سف اق چفثبـ ڀبٸیؽٺوفٺ ـڂ دبییٿ اڀؽاغشٻ ڂ ٤ٽٵ 

اڂڀی ٰڅ ټیٵی قپ ؼاـڄ...ـاڄ ثی ـاڄ ټكاضٽٻ ټیٍڅ؛ ثی ؼٸیٷ اقاـٺ ټیؽڄ ثب ضف٨بي...یٱجبـ اثفی یٱجبـ  _

 .ثبـڂڀی...ؼوشٽڃ ټیذیسڃڀڅ...ڀیشٍڃ ڀٽی٩ڇٽٻ...٠فْ یٱٽبڄ ٥ٌٹٽڃ ټیٵیفڄ ټځٍیٻ ټیٱځڅ

 .اق ڀیٻ ـظ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ

 .سڃ ثڃؼی زیٱبـ ټیٱفؼی؟ _

 .خك وٱڃرضف٨ی ڀكؼ. 

 :چٽشب وفي ـڂ ـڂی ٌبڀڅ اٺ ٴؿاٌز. ثڅ دٍشی ټجٷ سٱیڅ ؼاؼٺ ڂ غڃٌجیځبڀڅ ؼـ ثفاثف ؼ٨بٞ اق ٰبـٺ ٴ٩شٻ

 .ثڅ ضدشی ثبثز ټیٱځٻ_

_... 

 .اڂپ ڀٽیشڃڀڅ ثڅ خبی ضدشی سّٽیٻ ثٵیفڄ _

 .سیځب غځؽڄ ټىشبڀڅ ای ٰفؼ ٰڅ چٽشب ثب زٍٻ اثفڂ ثڇٻ ٨ڇٽڃڀؽ ٰڃـ غڃڀؽی ٨فڀٵیه

 .څ ـئیه ضدشڅټڇځؽن ضف٨ً ڂاو _

 .ٰٽی ٴفؼپ ٍٰی ٰفؼ ثڅ وٽشٻ
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غڃؼٺ یٱجبـ اق قثڃپ ضدشی ٌځیؽٺ ثڇً ټی ٴ٩ز سب ٰی ټیػڃای ثب ایٿ اغال٪ وٵیز چف ؼغشفی ـڂ ثڅ  _

 !ی زٍٻ ثجیځی

ؼ٬ی٭څ ای چفوڅ وٱڃر ٰفؼیٻ. ټٿ ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ز٭ؽـ ایٿ خٽٹڅ اٌځبوز. ؼغشفایی ټثٷ سڃ ثب یٯ 

 ...ڀبقڂ ٰفٌٽڅ

ضف٨ً ٌٯ ٰفؼ ایٿ ـڂ اق اغٽی ٰڅ ٰٻ ٰٻ ـڂی دیٍڃڀیً ټیٍىز ٨ڇٽیؽٺ. ټ١بؼالر اڂپ چٻ سیځب ثڅ   

 .ؼـوز ڀجڃؼ. ثڅ ټڇځؽن چفزیكی ټی غڃـؼ خك غیبڀز

 ...ثػً ؼڂٺ

 

ثڅ وفؼـ ٌفٰز ڀیٻ ڀٵبڄ غىشڅ ڂ ٰىٹی ٰفؼٺ. ثځب و٩یؽ ڂ ٌیٍڅ ای ڂ اوٽڃپ غفاٌی ٰڅ زٍٽز ـڂ ټیكؼ 

ټڇفقاؼ. ز٭ؽـ ـڂق اڂٶ ؾڂ٪ ڂ ٌڃ٪ ؼاٌشٻ اټب ضبال...ؼٸٽفؼڄ ڂ  اـقڂ چف ټڇځؽوی ثڃؼ. ٌفٰز وبغشٽبڀی

 .ا٨ىفؼڄ

 .اټفڂق اق اڂپ ـڂقچبیی ثڃؼ ٰڅ ضڃِٹڅ غڃؼٺ چٻ ڀؽاٌشٻ؛ زڅ ثفوڅ ثڅ ٰبـی ٰڅ ٠ال٬څ ڂ چیدبڀی سڃي ڀجڃؼ

ؼوز وبٸٻ ـڂ اق خیت ټبڀشڃٺ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ڂ سڅ ټبڀؽڄ دڃٸی ٰڅ ثب٬ی ټڃڀؽڄ ثڃؼ ـڂ ؼـاڂـؼٺ ڂ آلاڀه ـڂ 

بة ٰفؼٺ. اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽٺ. ٰی٩ٻ ـڂ ـڂی ٌبڀڅ اڀؽاغشٻ ڂ اچىشڅ ثڅ ٘ف٦ ثفج ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ. ټفٴٻ ضى

 ایځدب ؼـ ضٕڃـٺ اق چؽ٨ی ؼیٵڅ  ثڃؼ. سڅ ؼٸٻ دف اق ضه اٌڃة ثڃؼ. ؼڂوز ڀؽاٌشٻ دٍز اڂپ ټیك ٸ١ځشی ثبٌٻ.

 ټفؼڄ ٺ اڀٵیكڄ ثڃؼٺ؛ غجف ثی اقي ټٿ ٰڅ ڀیشی ثبثز ٌؽٺ ټفؼی ثبقیسڅ ثیٍشف ثڃؼٺ ٨ڇٽیؽڄ ٰڅ ضبال. ڀؽاٌشٻ

 اټب ـویؽ؛ ڀٽی ڀٝف ثڅ ثؽ ثڃؼٺ ٌؽڄ ؼڀیب سبـیٯ چبوز ټؽر ٰڅ ټځی ثفای ټػبٸ٧ خځه ٠ال٬څ ڂ سڃخڅ. ثڃؼ

ٌز ٨٭ٗ اٸشڇبة ؼـڂڀیٻ ـڂ ثیٍشف ټی ٰفؼ. اق ؼیٍت سب ضبال ټٙٽئٿ ٌؽڄ ثڃؼٺ ٘ڃ٨بپ ؼا قپ ٰڅ ټفؼی

 .ڂ ڀیشً ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ سڃ٨ی٭ی اؼټی ڀیىز ٰڅ ثی ٴؽاـ ثڅ اة ثكڀڅ؛ ٨٭ٗ ٬ّؽ

 اڂټؽ اثفڂیی زٍٻ ڀٵڇجبپ. ٍٰیؽٺ ـڂ ٌفٰز ای ٌیٍڅ ؼـة  اچٻ ـڂ ثب ڀ٩ه ِؽاؼاـی ثیفڂپ ٨فوشبؼٺ ڂ

 .ڀبټڅ ای ٰڅ خٹڃی زٍٻ چبي ٴف٨شڅ ثڃؼ ٴفٺ ٰفؼـڂق غڃڀؽپ ثب ـڂ ڂوفي
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ـقیؽ ثڅ ـڂثڅ ـڂٌؽپ ثڅ خبی اوبڀىڃـ ثڅ وٽز ـاڄ دٹڅ ـاڄ ٰح ٰفؼٺ. ؼڄ ؼ٬ی٭څ ؼیفسف ثڅ ؼڂ وب٠ز سبغیف ټی ا

ثب اؼٺ چبیی ٰڅ ڀٵبچٍڃپ ټش٩بڂر سف اق ؼیفڂق ٌؽڄ ثڃؼ. اټفڂق ؼڂټیٿ ـڂق ٰبـی ټٿ ثڃؼ. غجف ټځٍی ٌؽپ 

 .ټڇځؽنِ ٌفٰز زیكی ڀجڃؼ ٰڅ ټػ٩ی ثٽڃڀڅ. ثی ضڃِٹڅ ڂ غىشڅ سف اق اڂپ چٻ ثڃؼٺ سب خڃاة ده ثؽٺ

 ـ٨ی٭ً ثڅ اثفڂیی زٍٻ ڂ ٰبڂیؽ ـڂ دبٺوفسب ضٍٽشی چبی زٍٻ. ٰفؼٺ ٬بؼـی ڂ ضٍٽشی ثڅ  والٺ قیف ٸجی ڂ

 اق ٰڅ ای ؼٸٽفؼڄ دڃًٌ ایٿ ثب ٌؽپ ـچب یٱجبـ. ٰفؼٺ غڃؼٺ ثبـ ثڃؼ ٨طٍی غڃـؼٺ ټی ضفَ ؼـڂپ اق. ـ٨ز

 .غشڅ ثڃؼٺ ضف٦ ڂ ضؽیث قیبؼ ؼاٌز؛ سڃ٨یفي ٰجڃؼ ٌؽپ ؼوشٻ ثڃؼوب غڃؼٺ

 .ڂ ڀٽی ؼڂڀٻټبڀشڃ ټٍٱی ثٹځؽ ثب ٌٹڃاـ خیٿ ڂ ٌبٶ ټٍٱی. ٠كا ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ثبثز زی ـ

ثبیؽ اق اټفڂق ثڅ ث١ؽ ٨فڀٵیه ِبټز سف ڂ ټځكڂی سفی اق غڃؼٺ ټی وبغشٻ. ؼڀیب ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی ویبڄ ثڃؼ. ڀٽی 

 .غڃاوشٻ ثبقیسڅ ویبچی اؼٺ چبي ثٍٻ

 ـڂ ویىشٻ...ٰفؼٺ ټی ثبیؽ  دٍز ټیكٺ خبٴیف ٌؽٺ. ٰبـ قیبؼ ثڃؼ. سبیخ چبی ؼیفڂق ټڃڀؽڄ ثڃؼ. سٹ٩ٿ چبیی ٰڅ

 غیٹی. ؼاٌشٻ سبغیف وب٠ز ؼڂ. ٰفؼٺ ؼیفڂق خٹىڅ ِڃـر ڂ چب ڀبټڅ سبیخ ثڅ ٌفڂٞ ؼوز یٯ بث ڂ ٰفؼٺ ـڂٌٿ

ٺ. ؼڂسب زڇبـسب ٰفؼٺ؛ اق ایځٱڅ سب ٰبـ ؼیٵڅ ای دیؽا ٰځٻ ثٵؿـ ٰڅ ڀیبٺ، ٰڅ ـ٨شٻ ٰٹځدبـ خیجٻ، ثب ؼٸٻ، ثب غڃؼٺ، ثب

ق ا٬ؽاٺ ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ ڀیبق ثڅ وفټبڄ ټیٍڅ ڂ ټٿ ټی ټیٽڃڀٻ ڂ ثؽچی چبیی ٰڅ ثبیؽ دبن ټی ٌؽ. ڂاټی ٰڅ چځڃ

ٔبټٿ ؼاٌز. ٔبټځی ٰڅ اق ٰبـٺ ټٙٽئٿ ثبٌڅ. اټیؽٺ ثڅ ٔٽبڀز ضدشی ثڃؼ. اټفڂق ثبیؽ ثبچً ِطجز 

ټیٱفؼٺ. ـڂ ټی اڀؽاغشٻ. ټفؼ غڃثی ثڃؼ. ڀٽی سڃڀىشٻ ثڅ چٽیٿ وبؼٴی ٬یؽ ایځدب ـڂ ثكڀٻ. چٽشب ـاچیٻ ٰفؼ. ثب 

ڃاچف ٬ڃٶ ٴف٨شٻ ٰٽٱٻ ٰځٿ. سیځب ڂ٠ؽڄ ؼاؼ ثب دؽـي چكاـ والٺ ڂ ِٹڃار. ثب چكاـ ڀّیطز. اق چفؼڂ غ

  .ِطجز ٰځڅ سب ڂاټی ویّؽ ټیٹیڃڀی ثفای ټځڅ ټځٍی خڃـ ٰځڅ

ؼوز چبٺ ټی ٸفقیؽ. ٠ّجی ثڃؼٺ. چځڃقچٻ غڃؼغڃـی ټی ٰفؼٺ. زٍٻ چبٺ د٧ ٰفؼڄ ټی وڃغز. چكاـسب ٰبـ 

چی ثڅ ؼـة ثىشڅ اسب٬ً ڀیٽڅ سٽڃٺ ؼاٌشٻ ٰڅ ٩ِطڅ ؼڂٺ ٌځبوځبټڅ ټڇځؽن سڃي ٴٻ ٌؽڄ ثڃؼ. ڀیٻ ڀٵب

اڀؽاغشٻ. ثڃؼ...ټٙٽئٿ ثڃؼٺ. ڀؽیؽڄ ضٕڃـي ـڂ ضه ټی ٰفؼٺ. ضٕڃـی ٰڅ ٠بټٷ اوشفن ڂ سفن ټٿ ثڃؼ. 

ؼیٍت سب ِجص دٹٯ ـڂی چٻ ڀؿاٌشٻ سب ټ١بؼالسٻ ؼـوز اق اة ؼـ ثیبؼ؛ اټب اغف چیر...٤یف اق ټفڂـ ـڂقچبیی ثڃؼ 

 .ٰڅ ٠ؿاثٻ ټی ؼاؼ
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ٺ ٌؽٺ اڂٸیٿ زیكی ٰڅ ټٿ ـڂ ثیٍشف اق چٽڅ ټٍشب٪ ثڅ وٳ ڂ ؼڂ قؼڀٻ ڂ٬شی ؼـ ایٿ ٌفٰز ٰڃ٨شی اوشػؽا"

ثفای ټڃڀؽٴبـیِ ٰفؼ ـئیه ثب دفوشیم ڂ ٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ خڃڂڀً ثڃؼ. ټىػفڄ ثڃؼ... ټیؽڂڀٻ ڀجبیؽ قیبؼ غڃؼٺ ـڂ 

 اټیؽڂاـ ټی ٰفؼٺ اق ایځٱڅ اڂپ ثڅ ټٿ ؼٶ ثجځؽڄ ڂ ثب اوت و٩یؽ دبٌځڅ ؼـغڃڀٽڃپ ـڂ اق خب ثٱځڅ؛ اټب ایٿ چٻ

ثب٠ث ڀٽی ٌؽ ڀػڃاٺ سڃ ؼڂـ ـ٬بثز وػز غبڀٻ چبی ایځدب ڀجبٌٻ!؛ ٌبیؽ ټثٷ ؼاوشبپ چبی سػیٹی ثب ٌبڀه 

 .ٰځٻ ٨شص ـڂ غڃٌجػشی چبی ٬ٹ١څ چٻ ټٿ ڂ ثیبؼ غڃًٌ  ٬ٍځٵٻ ـئیه اق وٙطی سفیٿ ؼغشف ٌفٰشً

ؼٸیٷ ثفای اوش٩١ب ضبال ثٽبڀؽ ٰڅ ایٿ غیبالر ٨٭ٗ ټبٶ زځؽ ـڂق اڂٶ ٰبـی ثڃؼ. ٌبیؽ ث١ؽچب ثی اچٽیز سفیٿ 

ڀؽاؼڀٻ. زڃپ ؼ٬ی٭ب اق یٯ چ٩شڅ ث١ؽ اق ٬فاـ ؼاؼٺ ثب اڄ ڂ ڀ٩فیٿ ِجطٻ ـڂ ٌفڂٞ ټی ٰفؼٺ. ِجطی ٰڅ ثڅ 

ادىیٹڃڀی زڇفڄ خؿاة ـئیىٻ ـڂ اق ؾچٿ دبٮ ټی ٰفؼ. ټٍٱٷ ټٿ ثب اؼټی ثڃؼ ٰڅ ثب ضدٻ ٠ٝیٽً اسب٪ 

 .ـڂثفڂیی ـڂ ا٥ٌبٶ ٰفؼڄ ثڃؼ

دفڂیی....دفڂیی اڂڄ ټشبو٩بڀڅ چیح خبڀؽاـ ٠كیكی دفڂسف اق اڂپ ڀؽیؽٺ. اؼټی ٰڅ ؼچځی ثڅ ٴٍبؼی وڃوٽبـ ڂ 

سځڇب زیكی ٰڅ ؼ٤ؽ٤څ ټٿ ٌؽڄ ثڃؼ... زفا اڂپ ؼچٿ ٴٍبؼي ـڂ چیر ڂ٬ز ڀٽی سڃڀىز خٽٟ ٰځڅ.؟ ٨ٱف 

ټیٱځٻ ضٷ ټ١بؼٸڅ اي اق سٽبٺ ؼڂ ټدڇٹڃٸیبی قڀؽٴیٻ وػز سف ثڃؼ. ثؽسف اق اڂپ ثڅ غب٘ف دبـسی ٰٹ٩شً ڀٽی 

فأی ثڅ چیٱٷ دػً ٌؽي ـڂی ټیكٺ ؼاٌشڅ ثبٌٻ. ٠بؼر ؼاٌز ثفای ٬ڇڃڄ غڃـؼپ ڂ٬ز ڂ ثی سڃڀىشٻ ا٠ش

 .ڂ٬ز ټكاضٻ ټٿ ثٍڅ. اڂپ چیٱٷ زځؽ سځیً ـڂ ثب ثفٴڅ چبٺ یٱی ټی ؼڂڀىز

 .زٍٻ چبی ڂق٪ قؼي ٰڅ ټط٩ٷ غبڀٻ چبی ٌفٰز ثڃؼ

ڀڅ اي سځڇب ثب ٌػُ ټٿ اټب زیكی ٰڅ ؼـ ایٿ اؼٺ ثیٍشف ضفَ ټٿ ـڂ ؼـټیبڂـؼ...ـ٨شبـ ِٽیٽبڀڅ ڂ ڂ٬یطب

ثڃؼ!. چیر ڂ٬ز ڀ٩ڇٽیؽٺ زفا ثب ټٿ ثف٠ٱه ث٭یڅ ثفغڃـؼ ټی ٰفؼ. ٸطځً ثب ټٿ دف اق ٸڃؼٴی ڂ ټكاش ثڃؼ. 

 . !ٰڅ ثب چف ڂاٰځً ټٿ ؼاٌز ٩ٰفیٻ ټی ٰفؼ. اق ڀٵبچً ٰڅ ثڇشفڄ ڀٵٻ 78ٌڃغی چبی ټثجز 

ق یبؼاڂـیً ټڃ ثڅ سځٻ ویع ټی اڂپ اؼٺ ِؽ ڂ چٍشبؼ ؼـخڅ ـ٨شبـي ثب ټٿ ٨ف٪ ټی ٰفؼ. چٽیٿ االپ چٻ ا

ٌؽ. ټشبو٩بڀڅ ثفای ټٿ ڂ غڃٌجػشبڀڅ ثفای اڂپ چیر ٰه ضف٨ٻ ـڂ ثبڂـ ڀٽی ٰفؼ. اڂپ خٹڃی ث٭یڅ یٯ اؼٺ 

 .ٜبچفا ټشٍػُ ثڃؼ ٰڅ ٨٭ٗ دیً ضؽ ٰٻ ضف٦ ، ٰٻ ـڂ ڂ ټڃټٿ ثڃؼ

 .ٰٻ ـڂ ټی ٨ڇٽیؽ؟ ایٿ ٨بخ١څ ثڃؼ
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شٻ؛ اټب ټٵف ٰىی ضف٦ یٯ ٰبـټځؽ خكء ـڂ ثبڂـ زځؽ ثبـی ثڅ چٽٱبـچب ضشی ثڅ ـئیه اق ټكاضٽز چبي ٴ٩

 ټی ٰفؼ؟

 .اق ِؽای ثبق ڂ ثىشڅ ٌؽپ ؼـ اسب٬ً زٍٻ ـڂ چٻ ٨ٍفؼٺ

 .!ټی ؼڂڀىشٻ االپ ؼـ زڅ ڂ١ٔیشڅ

 .ټٿ  اڂپ ٸجػځؽڄ ټٕطٱً ٴڃٌڅ ٸجً ڂ وفٮ ٍٰیؽپ ثیٿ ـاڄ ـڂچب ڂ اچىشڅ ٬ؽٺ ٴؿاٌشٿ ثڅ وٽز

 ٰٻ دیؽایی ٠كیكٺ...زفا ؼیف ٰفؼی؟ _

 !ؼٺ دفڂڀؽڄ قیف ؼوشٻ ـڂ سڃ ٨ف٪ وفي ڀٱڃثٻ...٠كیكٺغیٹی و١ی ٰف

 .ټٿ ثڅ ایٿ ٰبـ ڀیبق ؼاـٺ. ټٿ ثڅ ایٿ ٰبـ ڀیبق ؼاـٺ

 .زٍٻ چبٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ ثب ٸجػځؽ ضفِی ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ

 .اټفی ؼاٌشیٿ ا٬بی سڃ٨ی٭ی؟ _

ػُ ټی اڂٶ ِڃـسٻ ـڂ ٰبڂیؽ سب ټٙٽیٿ ثٍڅ دڃوشٻ اق ضفَ ٬فټك ٌؽڄ یب ڀڅ؟ زٍٻ چبی ٌیٙڃڀً ټٍ

ٰفؼ ثڅ غڃثی ټڃ٫٨ ثڃؼڄ. اِال غیبٸی چٻ ثبثز ؼوز ثىشٻ ڂ ؼیٍجی ٰڅ سب ِجص دٹٯ ـڂی چٻ ڀؿاٌشٻ سڃ 

 زٍٻ چبي ڀجڃؼ.؛

ثڅ اڀی ثب دفڂڀؽڄ ثیٿ ؼوشً دػً ټیكٺ ٌؽ ٰڅ ټڃچبی ٨في یٯ ایځسی ِڃـسٻ ٬فاـ ٴف٨ز. اٴف ټی زفغیؽ 

اق ایٿ ضف٦ چب ثڃؼ. ثبـچب اټشطبڀً ٰفؼڄ  ضشٽب ؼټب٤ً ټٽبن ثب ؼټب٤ٻ ټی ٌؽ؛ اټب غڃٌجػشبڀڅ ثب ١ٌڃـسف

ثڃؼٺ اق ایٿ ٨بِٹڅ وفي ـڂ ڀٵڅ ټی ؼاٌز سب ټٿ ٨٭ٗ ڀیٽفغً ـڂ ثجیځٻ. ٌبیؽ ټی ؼڂڀىز ټٿ ٘ب٬ز ؼیؽپ 

زٍٻ چبي ـڂ اق ایٿ ٨بِٹڅ ڀؽاٌشٻ زڅ ثىب اق سفن ٤ً ټی ٰفؼٺ. ٌبیؽ چٻ اڂپ ٨٭ٗ ٠ال٬څ قیبؼی ثڅ 

   .!ټیكٺ ؼاٌز

 .زځؽ سب ٰذی ثٵیف غبڀٽٻ اق ایٿ ثفٴڅ ڂاوٻ _
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ضشی و١ی ڀٱفؼ ثفٴڅ ـڂ ثڅ ؼوشٻ ثؽڄ ٬ٍځٳ وف ټیك ٴؿاٌز سب ثڅ ٘ف٨ً غٻ ثٍٻ. ٠ڃٔی ټیػڃاؼ اق ـڂي 

 !ـؼ ثٍٻ؟ یب ٨ٱف ټی ٰفؼ ثڅ ٬ؽـی ؼوشٻ ؼـاقٰڅ ټی سڃڀٻ ثفؼاـٺ

 .آظ ٰڅ ز٭ؽـ ؼڂوز ؼاٌشٻ ټڃچبي ـڂ ؼڂڀڅ ؼڂڀڅ ثٱځٻ

 .ټځشٝف ټی ټڃڀٻ سب ٰبـسڃ ثٱځی _

ځٵٻ ټیكٺ وڅ ٴڃٌڅ ؼیڃاـ ثڃؼ ی١ځی اق وٽز ـان ټیػڃـؼٺ ثڅ ؼوشٵبڄ چبی ٰذی ڂ وٽز غت اق ٌبڀه ٬ٍ

ټػبٸ٩ٻ دبچبی ؼـاق اڂپ ثڃؼ. غیٹی ـیٹٱه اق خبٺ ثٹځؽ ٌؽٺ سب ثڇً ثٵٻ اڂپ چیٱٹز ـڂ سٱڃپ ثؽڄ سب ثشڃڀٻ 

 .ـؼ ثٍٻ

زیكایی یبؼ ٴف٨شڅ  ٸجػځؽڄ ټفټڃقی قؼ. ایٿ ی١ځی ٠ٽفا ثشڃڀی ټٿ ـڂ ثٹځؽ ٰځی. غت ټٿ چٻ ایٿ زځؽ ټؽر یٯ

 .ثڃؼٺ

 ...والٺ غبڀٻ_

 .چځڃق خٽٹڅ ٺ سٽڃٺ ڀٍؽڄ؛ ثڅ ٘فق ٌٵ٩ز اڂـی ٌؽ، اڂڀی ٰڅ ثڃؼ

ایىشبؼ ثب یٯ ټٿ اغٽی ٰڅ دفوشیم ټشبڀز ڂ وځٵیځیً ثڃؼ. ڂ٬شی ٰىی ـڂ سڃ ـاچفڂ ڀؽیؽ ثب ڀ٩ه اوڃؼڄ ای 

 .ثڅ ٘ف٨ٻ وفزفغڃڀؽ

یؽ. غځؽڄ ي ٴف٨شڅ ثڃؼ. چفؼڂ ؼوشً ـڂ ٸجڅ ټیك اثفڂچبٺ ـڂ ثبال دفڂڀؽٺ...ی١ځی غڃـؼی؟ زٍٻ چبي ؼـغٍ

ٴؿاٌز ڂ ثؽڂپ ایځٱڅ زٍٻ اقٺ ثفؼاـڄ ثڅ ٘ف٨ٻ غٻ ٌؽ. ثفای اڂٸیٿ ثبـ ڀ٩ىً ـڂ ثب ڀ٩ىٻ سځٝیٻ ٰفؼ. ٌبیؽ 

  .چٻ اق ؼیٍت ثڅ ث١ؽ ثی دفڂاسف ٌؽڄ ثڃؼیٻ!. ثڃی ڀ١ځبٞ ټػٹڃ٘ی اق ٠ٙف ٴفټً قیف ثیځیٻ دیسیؽ

 بټڃي ٰفؼڄ ثڃؼی؟ؼوشز ثڇشفڄ؟ زفا ؼیٍت ٴڃٌیشڃ غ_

 یب ڀؿاٌشٻ چٻ ـڂی زٍٻ ِجص سب ټٿ ٰڅ ٌت اق  ده قڀٳ قؼڄ ثڃؼ. یٯ ثڅ ث١ؽ؟ ؼڂ ِجص؟ زڅ ټڃ٬ٟ

بسٻ ثفؼ اق ڂ٬بضشً. زٍٻ چبٺ دفٴالیڅ ٌؽ... ڀ٩فر اڀٵیك. ټ. ٌؽ ٴفٺ ؼٸٻ ؼا٢. ثبٌڅ؟ ڀٱفؼڄ ٌٯ چٽىفي

 .اغٻ ٰفؼڄ اقي زٍٻ ڀٵف٨شٻ. ؼـیؽڄ ثبقی ؼـاڂـؼٺ
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 .چٻ ٌٵ٩ز قؼڄ ٰفؼ دفڀ٩فر قټكټڅ ٰفؼٺثب ٸطځی ٰڅ غڃؼٺ ـڂ 

 .سڃ قپ ؼاـی _

ثڅ ٬ؽـی ٌڃٰڅ ٌؽ ٰڅ ضشی ڀٽی سڃڀىز ڀ٩ه ثٵیفڄ یب ٴفؼڀی ِب٦ ٰځڅ. ټبر ڂ ټىٱڃر ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. 

 ...وٱڃسً ثفای ټٿ ٨فیبؼ اټیؽڂاـاڀڅ ای ثڃؼ؛ ڀڅ ؼـوز ڀیىز. اټب

 !ثبیؽ غڃٌطبٶ ثبٌٻ ڀىجز ثڅ ټځٻ ٰځدٱبڂ ٌؽی_

ً قٶ قؼڄ ثڃؼٺ. ڀ٩ڇٽیؽٺ زی ٴ٩ز. ٸطٿ ٤ٽٵیځً ـڂ ؼـٮ ڀٱفؼٺ. ثڅ ٬ؽـی ؼا٤ڃپ ټىش٭یٻ ثڅ زڇفڄ خؽی

 .ثڃؼٺ ٰڅ ٨٭ٗ یٯ ٰٹٽڅ سبة ٌځیؽپ ؼاٌشٻ

 .سڃ قپ ؼاـی_

ث٥ٕٻ ـڂ ثب ٨ٍبـ قثڃڀٻ ثیٿ ؼڀؽڂپ چبٺ ټڇبـ ټی ٰفؼٺ. اق ؼیٍت سب ضبال ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ زڅ غٙبیی؛ 

 .ؼاـ؟ قپ ټفؼ یٯ  زڅ ٰح ـ٨شځی ؼاٌشٻ ٰڅ ٌؽٺ ټٹ١جڅ

 .ٸجػځؽی قؼ... ٴكڀؽڄ...سٹع

 غڃؼر ٰځدٱبڂ ٌؽی یب ٰىی ثڇز ٴ٩شڅ؟ _

 سڃ قپ ؼاـی؟ _

 .ایځجبـ ِؽاٺ ٰٽی ثٹځؽ سف ٌؽ. وڃاٸی ڂ ٰال٨څ ٰځځؽڄ

 .یٯ ؼغشف یٱىبٸڅ ٺ ؼاـٺ_

 .ٸفقیؽٺ اق ٴ٩شځی ٰڅ وفؼ ثڃؼ ثی س٩بڂر ڂ خؽی. زیكی ـڂ سٱؿیت ڀٱفؼ؛ ٨٭ٗ یٯ ؼغشف یٱىبٸڅ ؼاـڄ

اغشیبـ ٬ٙفڄ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٱیؽ اضىبن ض٭بـسٻ زځؽ ثفاثف ٌؽ. ٬ٙفڄ اٌٱٻ ـڂ  اچی ٍٰیؽٺ. ثی

 .ڀٱٍٻ خی٣ سب  ٰفؼٺ ٨فڂ ؼوشٻ ٧ٰ سڃ ـڂ چبٺ دځدڅ  ؼڀجبٶ ٰفؼ. دڃقغځؽی قؼ ثب چٽڃپ ڀٵبڄ ثی س٩بڂسً.

 .غڃؼٺ ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽٺ ڂ وفٺ ـڂ دبییٿ ٴف٨شٻ
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 ! ٨٭ٗ ٰب٨ی ٰىی سڃ ٌفٰز ثڃیی ثجفڄ_

ـڂ سڃ ِڃـسٻ س٧ ٰفؼ. ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچً ٰځٻ دڃقغځؽڄ ِؽاؼاـی قؼٺ. ِب٦ ایىشبؼ ڂ ثفٴڅ اڀٵبـ خٽٹڅ ي 

  .ی ٰڅ ثبیؽ اقي ٰذی ټی ٴف٨شٻ ـڂ خٹڃٺ اڀؽاغز

 .ثیبـ سڃ اسب٬ٻ_

ٴ٩شٿ ڀ٩ه  "ټڇځؽن ټڇځؽن"٠٭ت ٴفؼ ٰفؼ ثڅ ٘ف٦ اسب٬ً. چځڃق ؼـة ـڂ ٰبټٷ ثبق ڀٱفؼڄ ٰڅ ثبِؽای 

 .ؼاـی ثیٿ زڇبـزڃة ؼـة ایىشبؼ

 .ٰفؼ ضفٰز ٘ڃ٨بپ  ؽٺ چبي ـڂ ٌٷ ٰفؼ ثب ٘ٽبڀیځڅ ڂ ٬فڂ ٬ٽكڄ ای ٰڅ ثڅ ٰٽفي ټی ؼاؼ ثڅ ٘ف٬٦

 .ٸجػځؽی قؼ

 .ز٭ؽـ اق ؼیفڂق ؼڀجبٸشڃپ ټی ٴٍشٻ ټڇځؽن  _

٘ڃ٨بپ ؼوز ثڅ خیت ثفؼ ڂ ِب٦ ایىشبؼ ثب ڀٵبچی ٰڅ ټی ؼقؼیؽ. دڃقغځؽ ِؽا ؼاـ ثڃؼ ٰڅ اق ٴڃٌڅ زٍٻ ڀیٻ 

 .سڅ ټڃټٿ چب ـڂ ؼـټی اڂـؼ...ټىػفڄڀٵبڄ ٰڃسبچی ثڇٻ ٰفؼ. اؼا ث

 .ث٩فټبییؽ...االپ ؼـ غؽټشٻ _

ـضٽشی خؽی سف ٌؽ اق ِؽای ثٻ ڂ ٴف٨شڅ ٘ڃ٨بپ. ٴٹڃی ِب٦ ٰفؼ ڂ ٸجػځؽڄ قیجبي ـڂ غڃـؼ. ٰی ثبڂـ ټی 

 ٰفؼ سب ؼڂ ؼ٬ی٭څ دیً ـڂی ټیك ټٿ دػً ٌؽ ثڃؼ؟

ییٿ ټڃچبی ٘الییً ثیفڂپ قؼڄ ثڃؼ قیف زٍٽی ټبڀشڃ ٰڃسبڄ و٩یؽ ڂ ٌبٶ سكییځی ـڂی وفي ٰڅ اق ثبال ڂ دب

ـِؽ ٰفؼ. ٰٻ ڂ ثیً ټی ٌځبغشٽً. اق ثسڅ چب ثبقـٴبڀی ثڃؼ. چٽٱبـ سیځب. ٌفٰز غّڃِی ایٿ ٘ڃـ سیخ 

قؼپ ټ١ٽڃٶ ثڃؼ؛ اټب ٸت ثفزیؽڄ ثڅ ؼوشٻ غیفڄ ٌؽٺ. ض٭ٻ ٬ٹٻ ٌؽپ ؼوشٻ ثڃؼ؟ وفٺ ثبال اڂـؼٺ زٍٻ سڃ زٍٻ 

 ؼاؼ ـضٽشی ثڅ ـڂ ضڃاوً ڂ ڀؽاؼ اچٽیشی  ڀٵبچٻ ؼیؽپ اق ټبا ٰفؼ ټی ڀٵبڄ  ثب ٘ڃ٨بپ ٌؽٺ ٰڅ ثڅ ټر ؼوشٻ

 .ٴٍز ټی زیكی ؼڀجبٶ ٰی٩ً ؼاغٷ اق ٰڅ
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ثب ٠ٍڃڄ دف ٘ٽٙفا٬ی ؼوشڅ ای اق ټڃچبي ـڂ اق ـڂی دیٍڃڀی ٰځبـ قؼ ڂ دبٰز و٩یؽ ـڀٵی ـڂ ټ٭بثٷ ٘ڃ٨بپ 

    .ٴف٨ز

ؽیؽ ټٿ ڂ چٽىفٺ ـڂ غڃٌطبٶ ټی ؼڂڀٻ اچٷ ایٿ ٘ڃـی ټفاوٻ چب ڀیىشیٿ ټڇځؽن؛ اټب ایځجبـ ا٨شػبـ ث _

 .ٰځیؽ

 .٘ڃ٨بپ ثب ټٱث ڂ ؼ٬شی ٰڅ ؼوشً ثڅ ؼوشً ڀػڃـڄ دبٰز ـڂ اق ثیٿ ڀبغڃپ چبی ټبڀیٱڃـ ٌؽڄ ي ٴف٨ز

 .ٰبـر ـڂ اق دبٰز ثیفڂپ ٍٰیؽ ڂ سبـیػً ـڂ غڃڀؽ. سٯ اثفڂیی ثبال ٨فوشبؼ

 !اټیؽڂاـٺ ثبثز ټفغّی ؼ٠ڃر ڀٍؽڄ ثبٌٻ_

 .ٌؽ خٽٟ ِڃـسٻ ٴبڄڀبغڃؼا ٰڅ قؼ  ـضٽشی زځبپ ٬ڇ٭ڇڅ ای

 .چٽڅ ثسڅ چب ٌفٰز ؼ٠ڃر چىشٿ ٌٽب ٰڅ خبی غڃؼ ؼاـیؽ _

 .٘ڃ٨بپ خؽی وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ ٰبـر ـڂ ؼاغٷ دبٰز ٬فاـ ؼاؼ

 .ثؽٺ ټفغّی ثڇز ټیشڃڀٻ  ٨٭ٗ یٯ چ٩شڅ _

ٸجػځؽڄ ـضٽشی غٍٯ ٌؽ. ض٭ً ثڃؼ. ٸجػځؽڄ ټطڃی قؼٺ. قڀیٱڅ ثب ڀبقٰی ِؽا ڂ ٠ٍڃڄ چبی غفٰی ٬ّؽ 

 .ؼاٌزټفغّی ٴف٨شٿ 

 .خؽی ٰبـر ـڂ ثفٴفؼڂڀؽ. ـوٽب ـضٽشی ـڂ ثڅ وٱشڅ ٌؽ

 .غڃٌجػز ثٍیؽ_

 .ـضٽشی ؼوز چبي ـڂ ٌٷ ثبال اڂـؼ ڂ ٸجػځؽڄ ٰح ڂ سّځ١ی قؼ

یبؼ خٍٿ وبٶ ڀڃ ـئیه ا٨شبؼٺ ٰڅ اق ٬ّؽ ټٿ ـڂ ؼ٠ڃر ڀٱفؼڄ ثڃؼ. ؼـضبٶ ضبٔف چٻ ټثٷ ثبؼٰځٱی ثڃؼٺ ٰڅ 

 .ی ٰڅ ؼـثفاثف ـضٽشی ضیب ڂ ٌفٺ ؼاٌزچفاپ ټی سفٰیؽ. ثؽسف ضفِٻ ٴف٨شڅ ثڃؼ اق زٍٽ

 :ٴ٩شٻ ـضٽشی ثڅ ـڂ  ثی غیبٶ ٤فڂـٺ
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 ټځٻ ؼ٠ڃسٻ؟_

ـضٽشی سبقڄ ؼڂقاـیً ثڅ ټٿ چٻ ا٨شبؼ. اثفڂچبي ثبال دفیؽ ڂ ټش١دت ثڅ ټیكی ٰڅ ؼوشٵبڄ دفیځز ڂ ٨ٱه ثڃؼ 

 .ڀٵبڄ ٰفؼ

 .٘ڃ٨بپ ؼ٠ڃر ڀٵیفڄ ٸجػځؽڄ غٍٱی قؼ. ایٿ دب اڂپ دب ٰفؼ سب خڃاثی دیؽا ٰځڅ اټب ـڂي ڀٽی ٌؽ خٹڃی

 .  ٬ؽټز ـڂی زٍٻ ټڇځؽن اؾیٿ ؼڂوز ؼاٌشی ثیب_

 .ٸجػځؽ قؼٺ

 .ضشٽب اؼـوڃ اق سیځب ټیٵیفٺ_

ٸجػځؽ ـڂی ٸت چبي ټبویؽ. ٘ڃ٨بپ ثؽسف ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ٌؽ. ز٭ؽـ ټٿ دفـڂ ثڃؼٺ غڃؼٺ ـڂ ؼ٠ڃر ثڅ 

 .ڀؽاٌشٻ ضف٨ی قڂـی چبی ٠ٹیٯ والٺ خك ټیكثبپ ثب ٰڅ ٰفؼٺ ټی  خبیی

خیجٻ ٸفقیؽ. ثب ثجػٍیؽی ـڂ ثڅ چفؼڂ ٰڅ ټبر ثب ٨ٱی ا٨شبؼڄ سٽبٌبٺ ټی ٰفؼپ زفغیؽٺ ڂ ثٹڅ ای ٴڃٌیٻ سڃ 

 :ٴ٩شٻ

  .٨فڀٵیىٻ  والٺ_

 .ٸت ٴكیؽٺ...چٽیٿ ٰڅ ِؽاي ـڂ ٌځیؽٺ ؼڀیبٺ و٩یؽ ٌؽ. اق ؼٸشځٵی ث٥ٓ ٰفؼٺ

 ...٨ؽای سڃ غڃثی ٠كیكٺ_

 .اڂپ چٻ ټثٷ ټٿ ث٥ٓ ٰفؼ

 .ثٵیفٺ خځبقٌڃ قیف ثیبٺ ٰڅ ټفؼڄ یب وز قڀؽڄ ټبؼـٺ ڀٽیٵی  ؟سب ټٿ ثڇز قڀٳ ڀكڀٻ قڀٳ ڀٽیكڀی ڀڅ_

 ...ـڀٵٻ دفیؽ

 .اس٩ب٬ی ا٨شبؼڄ...٬فِبسڃ غڃـؼی؟ ٬ٹجز اؾیشز ټیٱځڅ؟ ټیػڃای اق ؼٰشف ڂاوز ڂ٬ز ثٵیفٺ_

 .ٌؽ ثٹځؽ چ٭ً چ٫  ِؽای
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 ٨فڀٵیه زفا چیر ڂ٬ز زیكی ؼـوز ڀٽیٍڅ؟ _

 .ٴیح ثب ٬ٹجی ٰڅ چفاپ اق ؼچځٻ ثیفڂپ ټیكؼ ٸت قؼٺ

 ...زی ٌؽڄ ټبټبپ_

غبڂـی اټفڂق اڂټؽ غڃڀٽڃپ ٴ٩ز سڃ ـڂ ؼیؽڄ. ثڅ ثبثبر ٴ٩ز ؼغشفر چٽڅ ٰبـڄ اڂپ ٌفٰشڅ اق ټیڃپ ضف٨بی   _

 .دؽـر ٨ڇٽیؽ زیكی اق و٩شڅ چب ڀٽیؽڂڀڅ. ټڃ٬ٟ ـ٨شٿ سڇؽیؽٺ ٰفؼ ثڇز ثٵٻ غڃًٌ ڀٽیبؼ اق ثبقی ٰفؼپ

 .ؼٺثبقی! ضشٽب غڃًٌ ڀیڃټؽڄ ثب یٯ ثسڅ ٘ف٨څ. زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍف

 .٨ؽای وفر... ڂاٺ ؼـن ثٍڅ ضىبثبٌڃ ِب٦ ټیٱځٻ. ڀٵفاپ ڀجبي _

ټی سفوٻ دؽـر ث٩ڇٽڅ وٱشڅ ٰځڅ. ٰبي اخبقڄ ڀٽی ؼاؼٺ اڂڀبـڂ اټٕب ٰځی. ثبقی ٰفؼٺ ثب ٤فڂـ دؽـر.  _

 .ثڅ غبڂـی ټی ؼاؼ ٰٽفي ټی ٌٱځڅ ٨فڀٵیه ڀجڃؼی ثجیځی ز٭ؽـ دكسڃ

ن ٴؿاٌشٿ ؼڂسبچٻ ـڂي ټیكاٌز اق ٥ٌٷ ڂ ـٌشڅ ٺ ثؽسف اق ایٿ چٻ ټی ٌؽ. دؽـ ـڂ ټی ٌځبغشٻ ټطٓ ٰال

 .س١فی٧ ټی ٰفؼ

 .ڀ٩ىٻ ـڂ ٨ڃر ٰفؼڄ وبٰز ٌؽٺ. ثیځً ـڂ ثبال ٍٰیؽ ڂ ثب ٴف٨شٵی ِؽا دفویؽ

 .سڃ خبر غڃثڅ ټبؼـ...ٰبي ٰځبـٺ ثڃؼی ٤ّڅ ؼڂـی سڃ یٱی ـڂ ڀٽی غڃـؼٺ _

 ...ایځدب چٽڅ زیك غڃثڅ _

څ ڀٵبچٻ ثڅ ٘ڃ٨بپ ا٨شبؼ ٰڅ ټبثیٿ ؼـة ؼوز ثڅ ویځڅ ایىشبؼڄ ثڅ ا٘فا٨ٻ ثب زٍٻ چبی اثؽاـ زٍٻ زفغڃڀؽٺ ٰ

 .ثڃؼ ڂ ثڅ ضف٦ چبٺ ٴڃي ټی ؼاؼ. ـڂٺ ـڂ زفغڃڀؽٺ

سٯ غځؽڄ ای قؼٺ ثب ؼٸی ٰڅ  _ٰبـٺ غڃثڅ...چٽٱبـاٺ...چٽڅ زیك غڃثڅ سیځب ڂ چٽشب چڃاټڃ غیٹی ؼاـپ... _

ؼاٌشڅ. چفؼڂ اؼٺ ضىبثی...دڃٸؽاـ... ایٿ ؼڂـڂق ؼغشفر ؼڂ سب غڃاوشٵبـ  _٠دیت ؼٸشځٳ ا٤ڃي اټٿ ټبؼـ ثڃؼ

 ...غڃٌٵٷ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 112 

ټبؼـٺ غځؽیؽ ټی ؼڂڀىز ټٿ ثڅ سځڇب زیكی ٰڅ ٨ٱف ڀٽی ٰځٻ اقؼڂاخڅ. غڃؼي چٻ ټػبٸ٧ ِؽؼـِؽ اقؼڂاج 

ټٿ ثڃؼ. ثڅ ٬ؽـی دفر ٴ٩شٿ اق غڃاوشٵبـچبی غیبٸی ٌؽٺ ٰڅ ضڃاوٻ ثڅ چیر زیك ڀجبٌڅ خك غځؽیؽپ چبی 

 .ؽټبؼـٺ ڂ و٩شڅ چبیی ٰڅ ثبیؽ دبن ټی ٌ

*** 

 اڄ زځؽثبـ. قؼٺ  دٹٯ زځؽثبـ غڃڀؽٺ؛ ـڂ  چځڃق چٻ ؼوز ڂ ؼٸٻ ثڅ ٰبـ ڀٽی ـ٨ز. زځؽ ثبـ ثب٤ّڅ سبـیع ٰبـر

 ٰڅ ثڃؼ ټځبوجی ٩ًٰ ڂ ٸجبن ٺ ٤ّڅ. ثفؼاـٺ ٨ٱفی ٠فڂوی ثبثز ثشڃڀٻ سب ڀجڃؼ قټبڀی ؼیٵڅ ـڂق ؼڂ. ٍٰیؽٺ

زیكی ټی ثڃؼ ؼـٌئٿ ټڇٽڃڀی  ثبیؽ ی٠فڂو چؽیڅ اټب اڂـؼ چٻ ای وبؼڄ ٌٹڃاـ ڂ ٰز ثب ـڂ وفچٽً ٌؽ ټی

 اة. ټیڃټؽ ؼـ ای غڃـؼڄ755 ڀ٩فی ضؽا٬ٷ ټځڃي ٰڅ ثڃؼ ٌڇف وفاچبی ثب٢ ثڇشفیٿ اق یٱی!. ڀجڃؼ  ٰڅ ؼ٠ڃر

 ټی. ثڃؼ ثػڃـی ثػڃـ. ٴؿٌز ٌؽ ڀٽی چٻ غیفي اق اټب چب؛ ټفاوٻ ٘ڃـ ایٿ سڃ ـ٨ز ڀٽی دبییٿ ٴٹڃٺ اق چٻ

 .ټبؼـ سڃ ٴڃٌٻ غڃڀؽ ٰڅ ٌؽ یثفچٽ ؼـچٻ ٨ٱفچبی غیبٶ ثی ٌت یٯ ثفای ٌؽ

ِؽای ټطٱٻ ثبقڂ ثىشڅ ٌؽپ ؼـة اسب٬ً اڂټؽ. اق ؼڂوب٠ز ٬جٷ چفثبـ ٰڅ ټٿ ـڂ ټی ؼیؽ ؼچجبـ ٸت ثبق ٰفؼ 

 .ضف٨ی ثكڀڅ؛ اټب ټځّف٦ ٌؽڄ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽڄ اغٻ ټی ٰفؼ

 .٬فاـچبی ث١ؽاق ٜڇفٺ ـڂ ٰځىٷ ٰٿ_

ټی زفغیؽ ثیٿ ؼوز چبٺ ڂ سیٯ سیٯ ـڂی  وفی سٱڃپ ؼاؼٺ؛ ثؽڂپ ثبال ثفؼپ زٍٽی. غڃؼٰبـ ـڂی ټیكٺ

ټیك ټی ٰڃثیؽٺ سب ٌفي ٰٻ ثٍڅ. ِؽای ضفِی ڀ٩ىً ـڂ ٌځیؽٺ ڂ ٴبٺ چبی ٠ّجی ڂ ټطٱٽً. وب٠ز 

 ڂ "ثجځؽ وفر ؼـدٍز" خك ثڅ  ثبیؽ وف دفڂلڄ ای ضبٔف ټی ٌؽ. غڃؼٺ ثڇً یبؼاڂـی ٰفؼڄ ثڃؼٺ. اڂپ چٻ 71

 .ڀٵ٩ز زیكی ٴف٨شځٻ ڀبؼیؽڄ

 .ڃؼ...ڂاال. ؼچځٻ ـڂ ٰح ٰفؼٺ ڂ سڃ ؼٸٻ زخ زذی ڀٵبچً ٰفؼٺاڀشف ٘ٹجٱبـ چٻ ٌؽڄ ث

چځڃق ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ اټفڂق ز٭ؽـ اق ضف٦ چبٺ ـڂ ٌځیؽڄ ثڃؼ؟ ثڅ ـڂی غڃؼي چٻ ڀیبڂـؼ؛ ثٹٱڅ ٨بٸٵڃي 

 .!ایىشبؼڄ یب ټڃ ثڅ ټڃ ڂاٰځٍی ثڅ ِطجز چبٺ ؼاـڄ

ثفای ټبؼـی  "ټٿ غڃثٻ...ټٿ ٠بٸی ٺ"ـڂ ثڅ زٍٻ چبی غیفڄ ای ٰڅ سٽبٌبٺ ټی ٰفؼ ٸت قؼٺ...سٱفاـ ٰفؼٺ. 

ٰڅ ثی غجف ثڃؼ اق ٴف٨شٵی چڃای ؼغشفًٰ ثڃؼ...ث٥ٓ ٰفؼٺ ټیڃپ زٍٻ چبیی ٰڅ ټ١ځی ؼاـ ٨٭ٗ سٽبٌبٺ ټی 
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ٰفؼ. ٴ٩شٻ اق ضبٸی ٰڅ ثؽٺ ڀجڃؼ. ٰبټال وبٰز ثڅ ضف٦ قؼڀٻ ٴڃي ټی ؼاؼ. اچٽیشی ڀٽی ؼاؼ ِؽای قڀٳ 

 .قٶ قؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ چف اؼٺ وبٸٽی ټی ٨ڇٽیؽ ټكاضٽڅ سٹ٩ٿ ـڂی ټیك غڃؼي ـڂ ټی ٍٰز یب ټٿ ٘ڃـی ثڇً

ؼوز ثڅ ویځڅ ٨٭ٗ ٴڃي ټی ؼاؼ ثڅ ِطجز چبیی ٰڅ ثب چف ٰٹٽڅ اغٻ ټی ٰفؼ؛ ٸجػځؽ ټیكؼ اق ایځٱڅ غڃثٻ یب 

غڃاوشٵبـٺ زیٱبـڄ ثڃؼ یب ثڇكاؼ زڅ ٘ڃـ ؼوشٻ ـڂ ثبڀؽ دیسی ٰفؼڄ ثڃؼ. ؼـڂ٢ چبیی ٰڅ ٴبچی غڃؼٺ چٻ اق 

ټی غځؽیؽ ڂ ټٿ زٍٻ ٤فڄ ټی ـ٨شٻ. ټبؼـ چٻ ٰځدٱبڂ ڂٶ ٰٿ ڀجڃؼ ڂ ثب اٌشیب٪  ٴ٩شځً وفظ ټی ٌؽٺ ڂ اڂپ

ٴڃي ټی ؼاؼ سب ضف٦ ثكڀٻ. اِفاـی چٻ ڀٽی ٰفؼٺ ٰٽی اچىشڅ سف ِطجز ٰځٻ یب ٰالٺ ـڂ ٰڃسبڄ. ضٕڃـي 

اقاـ ؼچځؽڄ ڀجڃؼ ثٹٱڅ ؼڂوز ؼاٌشٻ ثڇً ث٩ڇٽڃڀٻ ټٿ چٻ ؼ٤ؽ٤څ چبیی ؼاـٺ ٰڅ اڂپ ڂ سڃخڅ چبي زیكی 

ؽ اق وف ـویؽپ ضدشی ڂ ٬ٟٙ سٽبن، سڃ ٸٯ غڃؼي ـ٨ز. ٠ٹځب ڀبؼیؽٺ ټی ٴف٨ز. خڃاثٻ ـڂ ثب وف ڀیىز. ث١

 . ټی ؼاؼ ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچٻ ٰځڅ. ٌؽڄ ثڃؼ اؼټی ٰڅ چٽڅ ټی ٌځبغشځً. وفثڅ ـاڄ ڂ ټطدڃة

**** 

فؼڄ ثڃؼ ز سفٺ ٰټبو ٰڅ اـایٍی ڂ  وبیڅ ثڃپ ټبٌیٿ ـڂ دبییٿ ؼاؼٺ. ـڂ ثڅ اییځڅ ي ؼوشی ثڅ ـڂی ٴڃڀڅ چبٺ

ٍٰیؽٺ . ثڅ ٬ّؽ سدؽیؽ اـایً ٰی٧ ٸڃاقٺ سیځب ـڂ ٰڅ اق سڃ اسب٬ً ثفؼاٌشڅ ثڃؼٺ ـڂ قیف ـڂ ٰفؼٺ. چكاـ ټؽٶ 

 .ـڀٳ ڂ اڀشػبة ثڃؼ. ٴیح ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ اڀشػبة وػز. اق چف ثفڀؽ ڂ ټبـٰی سڃ ٰی٧ اـایًٍ دیؽا ټی ٌؽ

بـ ټطٱٻ ٍٰیؽٺ ڂ ٸت چبٺ ـڂ زٍٽٻ ـل غڃي ـڀٳ ٬فټكی ـڂ ٴف٨ز. ثی س١ٹٷ ـڂی ٸت چبی ِڃـسیٻ ؼڂث

 .ـڂی چٻ ټبٸیؽٺ

 .خٹڃ ٸت چبٺ ثب و٩یؽی دڃوشٻ زځؽ ِؽ ثفاثف ٌؽ. غڃٌٻ اڂټؽ. ڂوڃوڅ ٰځځؽڄ ثڃؼ

ټمچبی ثٹځؽ ڂ سبة ؼاـٺ ـڂ ثب ـیٽٷ ضدیٻ ٰځځؽڄ ټبـًٰ زځؽ ټفسجڅ ضبٸز ؼاؼٺ. ضبال دفدٍز سف ٌؽڄ ثڃؼ. 

ٺ اق ټبسی ڂ دمټفؼٴی زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ؼـ  غٗ زٍٽٻ ـڂ قیف زٍٻ چبی ټٍٱی قا٤ٻ دڇٿ سف ٰفؼٺ. زڇفڄ

 .اڂټؽ

ڀشڃڀىشڅ ثڃؼٺ خٹڃی زٍٻ چبی ټبؼـ سیځب اـایً اڀسځبڀی ٰځٻ. قیف ؾـڄ ثیٿ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. ټٿ ـڂ ٠بثؽ ڂ قاچؽ 

 .ټی ؼڂڀىز
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ثب اٌبـڄ سیځب ٰی٧ ٸڃاقٺ ـڂ ثفؼاٌشٻ ڂ قڂؼسف سڃ ټبٌیٿ ڀٍىشٻ سب ٰٽی ثڅ غڃؼٺ ثفوٻ. ٸجبوٻ چٻ ثؽ ڀجڃؼ. 

 چٻ ټڃچبٺ. غڃـؼ ټی ٘الیی ٰٽفثځؽ ٰٽف دٍز اق ٰڅ ڀیٹڃ٨فی  ځؽ ِڃـسی زفٮ وبؼڄ ای ثب ؼاټٿټبٰىی ثٹ

 .ثڃؼٺ ٌؽڄ قیجب وبؼٴی ضیٿ ؼـ. ثڃؼٺ ثىشڅ ای ٌٹػشڅ ټؽٶ ڂ ثڃؼٺ قؼڄ ٨ف سیځب اِفاـ ثڅ

ً ـ ٰڅ ٩ٰ٘ڃ چٽیٿ ٠دٹڅ ثب ث١ؽ ؼ٬ی٭څ ؼڂ. ٌؽٺ غیفڄ غڃڀڅ ؼـة ثڅ سیځب ټځشٝف ڂ ؼاؼٺ ثبال  وبیڅ ثڃپ ـڂ

چبی دبٌځڅ ؼاـي ـڂ سڃ ؼوز ٴف٨شڅ ثڃؼ ثڅ ٘ف٦ ټبٌیٿ ټی ؼڂییؽ. دیفاچٿ ٰڃسبچً ثب ټبڀشڃ خٹڃ ثبقی ٰڅ 

دڃٌیؽڄ ثڃؼ چیٱٷ ٜفی٧ ڂ ٍٰیؽڄ ي سڃخڅ زځؽ ڀ٩فی ٰڅ سڃٰڃزڅ ایىشبؼڄ ثڃؼپ ـڂ ثڅ غڃؼي خٹت ٰفؼ. 

اق ایځٱڅ سڃڀىشڅ ثڃؼ ټبؼـي  ټبؼـي ـڂ ثبال ٴف٨ز ڂ ـڂ چڃا سبثی ؼاؼ. "ثی اٺ ڂ"٬جٷ اق ایځٱڅ ثځٍیځڅ وڃئیر 

ـڂ ؼـ ٌبپ ایٿ  156ـڂ ٬بڀٟ ٰځڅ سب ثڅ سځڇبیی ثب ټبٌیٿ ټؽٶ ثبال ثڅ ٠فڂوی ثفیٻ غځؽٺ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ؾڂ٪ ټیكؼ. 

 ثبج اڂپ  ٘ڃـ ټفاوٻ چب ڀٽی ؼیؽ. ثب چكاـ قڂـ ڂ اٸشٽبن ټبٌیٿ ټبؼـي ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ ڂ چٽشب ثیسبـڄ ٺ ثڅ اقای

 .ـي ثبٌڅځبـ ټبؼٰ ؼـ ٌبٺ سب ثڃؼ ؼاؼڄ

 .ؼیؽی ثبالغفڄ ـأیً ٰفؼٺ_

دٍز ٨فټڃپ خبٴیف ٌؽ. ثب قؼپ ؼٰٽڅ ای اوشبـر ټبٌیٿ ـڂ قؼ ڂ وڃسی ٍٰیؽڄ ضفٰز ٰفؼ. اق ٴڃٌڅ زٍٻ 

 .ثڅ ٸت چبٺ اٌبـڄ ٰفؼ ڂ سٯ اثفڂیی ثبال اڀؽاغز

 .!غؽایب... ٴ٩شٻ ثبچٽڃپ ٬یب٨څ ټیػڃای ثیبی ٠فڂوی _

 .ٰٽی ثڅ ٘ف٨ً ٰح ڂ ـاضز سف ڀٍىشٻ

 .ټبټبڀز ڀٽی سڃڀىشٻ قیبؼ اق ضؽ ثٵؿـڂڀٻخٹڃی _

 .اڂڀ٭ؽاـٺ ٨ٱف ټیٱځی ضىبن ڀیىز_

 :چڃټی ٍٰیؽٺ ڂ ثب غځؽڄ ٴ٩ز

ټٙٽئٿ ثبي اټٍت ثب ایٿ زڇفڄ، ؼیؽڄ چٽڅ ڀىجز ثڇز ٠ڃْ ټیٍڅ. ټیشڃڀی ٤یف ټڇځؽن ټع زځؽ ڀ٩ف _

 .!ؼیٵڅ ـڂ ثكڀی
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ڂ ٨٭ٗ ثڅ غب٘فڄ ٸح اڂپ ؼاـٺ ټیبٺ ثڅ ضف٦ ثی ټكڄ ي ٤ً ٤ً غځؽیؽ. سب ڀڃٮ قثڃڀٻ اڂټؽ ثٵٻ اڂپ ڀٽیبؼ 

 .ڂٸی قثڃڀٻ ـڂ ٴبق ٴف٨شٻ سب ثیٍشف اق ایٿ ؼوشٻ ـڂ ڀٍڅ ڂ غڃٌطبٸیٻ سڃ ؾڂ٪ ڀكڀڅ

 .اټب ثڅ سځڇب زیكی ٰڅ ؼـاڂپ ٸطٝڅ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ سځڃ٠ی ثڃؼ ٰڅ ؼٸٻ ټؽر چبوز ټی غڃاوز

قڂؼسف ثفویٻ ڂ ٴڃـ ثبثبئڅ  اق چیدبپ قیبؼ ڀ٩ىٻ ثځؽ اڂټؽڄ ثڃؼ ڂ ٬ٹجٻ سذً ٴف٨شڅ ثڃؼ. ؼڂوز ؼاٌشٻ چفزڅ

 .٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی

 .سفخیص ؼاؼٺ ضف٦ ـڂ ٠ڃْ ٰځٻ. ِطجز ؼـ ټڃـؼ اڂپ ټٙٽئځب ٌجٻ ـڂ غفاة ټی ٰفؼ

 .ټڃ٬ٟ ثفٴٍز ثكاـ ټٿ ثفڂڀٻ_

 .٨ڇٽیؽ ٬ّؽ ڀؽاـٺ ؼـټڃـؼي ضف٨ی ثكڀٻ. غځؽڄ ثؽخځىی ٰفؼ؛ ی١ځی ؼاـٺ ثفار

 .زخ زذی ڀٵبچٻ ٰفؼ

 غت غیٹی. ٌؽ ـأی ٘ڃـ زڅ ټڃڀؽٺ چځڃق  ټبټبڀڅ اڂڀ٭ؽـ غىیىڅ غڃؼٺاټفا... ثكاـ غڃؼٺ ٰی٩ٍڃ ثٱځٻ..._

ز ؼـاق ٰفؼٺ سب ٔجٗ ٠دیت ٤فیجً ـڂ ـڂٌٿ ؼو. ڀؽاٌشٻ چٻ ٰبـی زځیٿ خىبـر. ٰفؼٺ ڀثبـي ثبثبیی

 .ٰځٻ. زیكی وفؼـڀٽی اڂـؼٺ. زٍٻ ـیك ٰفؼڄ و١ی ٰفؼٺ اڀٵٹیىی چبی ـڂي ـڂ ثػڃڀٻ

 ثڅ ؼاؼ ـڂ ضڃاوً ٰڅ چٽیٿ. ٰځڅ ـڂٌځً ثڃؼ ؼاٌجڃـر  څ ـڂیاق ٴیدیٻ غځؽیؽ. غٻ ٌؽ سب ثب ٰځشفٸی ٰ

ػبة ٰفؼ ِؽای خی٣ ټبٌیځی ڂ سفټك اڀش ټبؼـي ټالیٻ چبی اچځٳ ټیڃپ اق ٴڃده ٴڃده اچځٳ زځؽ ٔجٗ

سیځب چٽفاڄ ٌؽ ثب ثځؽ اڂټؽپ ڀ٩ه ټب. ثی اٺ ڂ اٸجبٸڃیی خٹڃټڃپ ثڅ ٨بِٹڅ یٯ ثځؽ اڀٵٍز ٰح سڃ ثكـٴفاڄ 

 ـاڀځؽڄ ٰځبـ  ٻ وٿ ڂ وبٶ چبی غڃؼټڃپ ثڃؼپ. یٱی ٰڅ ٜبچف ٌیٙڃپ سفی ؼاٌزدیسیؽڄ ثڃؼ. ؼڂ خڃڂپ چ

 :ڂ ثب ِؽای ټىشی ٴ٩ز اڂـؼ ثیفڂپ ـڂ وفي ثڃؼ سیځب ثڅ ضڃاوً ٰڅ ای

 ...ټڃاٜت ثبٌیؽ غڃٌٵٷ چب_

چځڃق ثب زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ ڀٵبڄ ټی ٰفؼیٻ ٰڅ ثب ٴبقی وف٠ز ٴف٨ز ڂ ټطڃ ٌؽ. سبثٹڃ ثڃؼ ٨٭ٗ ٬ّؽ اقاـ 

یشٍڃپ چفزڅ ثڃؼ ث١ؽ ڂ٩٬څ ای ټبٌیٿ ټب ثب ِؽای خی٥ی اق قټیٿ ٰځؽڄ ٌؽ. ڀ٩ىٻ سڃ ویځڅ ضجه ؼاٌشٿ ڂ ڀ

 .ٌؽ. ثی اغشیبـ ٰٽفثځؽٺ ـڂ ثىشٻ. سیځب ثڅ ضؽ ټفٲ ٠ّجی ثڃؼ
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 .٠ڃٔیب...ڀٍڃڀٍڃپ ټیؽٺ _

 چٻ سیځب ٰڅ چٽیٿ  ثڅ ٬ؽـی وف٠شً ثبال ثڃؼ ڂ وف٠ز اڂپ چب دبییٿ سب ثیٿ ثفیؽٴی اڂٶ ثڇٍڃپ ـویؽیٻ.

 ثڅ ـڂ اي اٌبـڄ اڀٵٍز ثب ڂ ٰفؼ ثیٍشف ـڂ وف٠شً دىفڄ ؼاٌز ٴ٩شٿ ثؽڂثیفاڄ ٬ّؽ ڂ ٌؽ ټبٌیٿ فاقس

ؼاؼ. چبج ڂ ڂاج ٨٭ٗ ڀٵبڄ ټی ٰفؼٺ سیځب اسیًٍ سځؽسف ٌؽ اق ایځٱڅ ٰٻ ثیبـڄ ڂ ثڅ  ټبٌځیً ثڅ ٴبقی دیٍڃڀی

پ ثڅ ٰٷ ٰٹی ٰڅ ٰڃـوی ؼ٠ڃر ٌؽڄ ثڃؼ. ضؽن قؼڀً زیكی خك ثڅ ـظ ٍٰیؽپ ټبٌیٿ چب ڀجڃؼ ڂ غشٻ ٌؽ

 .ضشٽب ثفای سڃـ دڇٿ ٰفؼپ ثڃؼ

وف٠شً ثڅ ضؽ ټفٲ سڃ ثكـٴفاڄ ثبال ـ٨ز. اق ثیٿ ټبٌیٿ چب دىفڄ چب ڂیفال ټی ؼاؼپ ڂ ِؽای وڃر ڂ خی٥ی 

ٰڅ ٨٭ٗ ثف سطفیٯ سیځب ثڃؼ ثٹځؽ ټی ٌؽ. خفی سف الیی ٍٰیؽ ڂ وج٭شی اق ثیٿ ټبٌیٿ چبیی ٴف٨ز ٰڅ اق 

 ٬فاـ ټڃ١٬یز ایٿ ؼـ ضبال سب. دیسیؽ چٻ ثڅ ؼٸٻ. ٴف٨شٻ ؼوز سڃ ـڂ  . وفٺسفن ثڅ چفؼڂ ټبٌیٿ ـاڄ ټی ؼاؼپ

. ٠ٕالسٻ ټځ٭جٓ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ِؽای ثڃ٪ ټبٌیٿ چب ڂ خی٣ ؼیؽٺ ټی چبٺ زٍٻ خٹڃی ـڂ ټفٲ ڂ ثڃؼٺ ڀٵف٨شڅ

 .سیځب ضبٸٻ ـڂ ؼٴفٴڃپ ٰفؼڄ ثڃؼ. اضىبن اوش٩فا٢ ؼاٌشٻ ڂ چف اپ ټٽٱٿ ثڃؼ ثبال ثیبـٺ ڂ سٍځح ٰځٻ

 .ا سیځب ڂٸٍڃپ ٰٿ. االپ ثڅ ٍٰشځٽڃپ ټیؽی. اڂڀب ټىشٿسڃـڂغؽ _

 ِؽای سڃ ِؽاٺ  اِال ڀٽی ٌځیؽ. ٰٻ ٰٻ اق ایٿ ٰڃـن ڂ ؼوز ٨فټڃڀی ٰڅ ثی دفڂاي ٰفؼڄ ثڃؼ ٸؿر ټیجفؼ.

 ټی غشٻ وفا ثب٢ ثڅ ٰڅ ؼڂٺ ثفیؽٴی ڀكؼیٯ ٰفؼپ ـؼ ـڂ ٬فټك زفا٢. اٸشٽبن ڂ ٸفقیؽٺ ټی. ثڃؼ ٌؽڄ ٴٻ ٔجٗ

 .ٴؿاٌشٻ چبٺ ٴڃي ـڂی ؼوز ڂ ٽشځؽټ قؼٺ؛ خی٣ ٠ّجی. ٌؽ

سیځب ټش١دت ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ. سڃ غڃؼٺ خٽٟ ٌؽڄ وفٺ ـڂ ثیٿ ؼوز چبٺ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ڂ خی٣ ټیكؼٺ. دبییٿ 

 .اڂټؽپ وف٠شً ـڂ ٨ڇٽیؽٺ ڂ قؼپ ـاچځٽبیی ٰڅ ټبٌیٿ ـڂ ثڅ وٽز زخ ثفؼ

 ...اـڂٺ ثبي ٨فڀٵیه_

 .ِؽاي ڂضٍز قؼڄ ٌؽڄ ثڃؼ؛ ټثٷ ضبٶ ټٿ

_... 

 .ڀٵیه... ثجػٍیؽ. ثبیؽ ثڇٻ ټی ٴ٩شی٨فڀٵیه ٨ف_
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_... 

 .یٱٻ ؼیٵڅ سطٽٷ ٰٿ االپ ټی ـویٻ _

 .ؼـضیځی ٰڅ ضف٦ ټیكؼ ؼوشً ـڂ دٍز ٰٽفٺ ثبال دبییٿ ټی ثفؼ سب اـڂٺ ثٍٻ

ټی ؼڂڀىز چیدبپ ثفای ټٿ ټفیٓ وٽڅ؛ اټب ایٿ سفوٻ سبقٴی ؼاٌز. غڃؼٺ چٻ ڀٽی ؼڂڀىشٻ ثڅ ایٿ ٌؽر 

 .ثڅ وف٠ز قیبؼ ڂاٰځً ڀٍڃپ ټیؽٺ

 .ِؽاٺ ٬ٟٙ ٌؽ ڂٶ ضبٸز سڇڃ٠ٻ ثیٍشف. ټی ٸفقیؽٺ ڂ ڀ٩ه چبی ثٹځؽ ټی ٍٰیؽٺ

چٽیٿ ٰڅ ټبٌیٿ ـڂ ٴڃٌڅ ای دبـٮ ٰفؼ ؼوشٻ ثڅ وٽز ؼوشٵیفڄ ـ٨ز ڂ ؼـة ـڂ ثبقٰفؼڄ غڃؼٺ ـڂ ثیفڂپ 

   .ٍٰیؽٺ. سیځب ٰٽفثځؽٺ ـڂ ثبق ٰفؼ سب ـاضز سف غٻ ثٍٻ. ـڂ ثڅ خٹڃ غٻ ڂ چڃای اقاؼ ـڂ ټی ثٹ١یؽٺ

 ثڇشفی...؟ ٨فڀٵیه_

 چف  ٰڅ  وفٺ ـڂ سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ڀ٩ىی ٴف٨شٻ. ِؽای ثبقڂثىشڅ ٌؽپ ؼـة ټبٌیٿ ڂ ٬ؽٺ چبی ٌشبة قؼڄ ای

 .ٌؽ ثٹځؽ ٌؽ ټی سف ڀكؼیٯ ٸطٝڅ

 ...والٺ ټڇځؽن_

 .یع ٰفؼٺ...ټڇځؽن! وفٺ غٍٯ ٌؽ ـڂ ثڅ دبییٿ

 زی ٌؽڄ؟_

یٱجبـڄ ؼیٵڅ ٠ّجی سٱفاـ ٰفؼ.  اق وٱڃر یٱجبـڄ سیځب ټٍػُ ثڃؼ اڂپ چٻ س١دت ڂ ٌڃٰڅ ٌؽڄ. خٽٹڅ ي ـڂ

 .وڃاٸی ڂ دفغبٌٵفاڀڅ

 .ټیٵٻ زی ٌؽڄ؟ _

 .ٌڃڀڅ چبٺ اق ؼاؼ یٱجبـڄ ي دفیؽ. زفا ٨ٱف ټی ٰفؼٺ اڂپ ڀٽیبؼ. سیځب ثڅ سشڅ دشڅ ا٨شبؼ

 .زیكی ڀیىز وف٠ز ثبال ضبٸٍڃ ثؽ ٰفؼ _
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 .ڀٵبچٻ غیفڄ ثڅ ثف٪ ٩ًٰ چبی ټٍٱیً ثڃؼ ٰڅ ڀ٩ه ضفِیً ـڂ ٌځیؽٺ

 ٬فِبسڃ غڃـؼی؟ _

 !٬فِبٌڃ_

 .ټٿ چٻ ټش١دت سف اق سیځب ٌبظ ؼـاڂـؼٺ

 .ڀٽیؽڂڀٻ _

ثڅ قضٽز ٴٹڃی ِب٦ ٰفؼٺ ڂ غڃثٽی ٴ٩شٻ. ڂا١٬ب چٻ غڃة ٌؽٺ اڀٵبـ ضٕڃـ یٱؽ١٨ٵیً ټبثف ثڃؼ ټثٷ اة 

 .ـڂڂپ. ٌبیؽچٻ ڀٽی غڃاوشٻ ؼـ ثفاثفي ١ٔی٧ ثڅ ڀٝف ثیبٺ

 ٰڅ ٰفؼ ؼـاق  ؼوز  ٬ّؽ ٰٽٯ یٯ دبٺ ـڂ اق ټبٌیٿ ثیفڂپ ٴؿاٌشٻ. چځڃق چٻ ٰٽی ٧١ٔ ؼاٌشٻ. ثڅ

 ټڇځؽن ـ٨شبـچبی ثڅ  څ ِؽاي ؼـ ڀیڃټؽ. سبقڄ دیٰ ټفؼ وفٺ دٍز سیځب ټیػڃـٺ ٬ىٻ. قؼٺ ده ـڂ ؼوشً

 .ٍٰیؽ ؼوشٻ قیف اق ؼاـ ضفَ ڂ ټطٱٻ ـڂ ٰی٩ٻ ٰبـٺ خجفاپ ثڅ. ثفؼ ټی

 :ـڂ ثڅ سیځب ٰڅ چبج ڂاج ټبـڂ سٽبٌب ټی ٰفؼ ٴ٩ز

 .قڂؼسف ثجفي سڃ، ثڇً اة ثؽڄ_

څ ویځڅ ٺ ایىشبؼ. ٬ؽڂ ث ویځڅ اټب ٴف٨ز ٨بِٹڅ ٰٽی. ٌؽٺ دیبؼڄ. ؼاؼ سٱڃپ  وفي ڂ ـڂ ټثٷ ټىع ٌؽڄ چب سیځب

٬بټشً زځؽ ثفاثف ټٿ ثڃؼ. غٻ ٌؽ ؼڀجبٸڅ دیفاچځٻ ـڂ ثیفڂپ اڂـؼ ڂ ټفست ـڂی ؼوشً ڀٵڅ ؼاٌز. ثب ایٿ 

فار ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ وفٺ ـ٨شبـچبي ثیٍشف غدبٸز قؼڄ ٌؽٺ سب ٠ّجی اق ضٕڃـي. ڀ٩ىٻ ـڂ ضجه ٰفؼٺ. چځڃق خ

ـڂ ثبال ثجفٺ. ټی سفویؽٺ زٍٻ سڃ زٍٻ سیځب ثٍٻ. غیفٴی ڀٵبچً ـڂ ضه ټی ٰفؼٺ. ایٿ دب اڂپ دب ٰفؼٺ سب 

چٽڅ زیكـڂ ٘جی١ی خٹڃ ثؽٺ ٰڅ ِؽای ټٹڃؼی اـڂٺ ٴڃٌی سیځب ثٹځؽ ٌؽ ڂ اق ثڇز ثیفڂپ اڂـؼي. ؼـضیځی ٰڅ 

  .اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ټی ٌؽ اٸڃیی ٴ٩ز

سځڇبیی ڀىجی زځؽ ثفاثف ٌؽ. ٘ڃ٨بپ اق ٨فِز اوش٩بؼڄ ٰفؼ ڂ ڀكؼیٱشف ایىشبؼ. ٴیفٺ ضبال ٌدب٠شٽڃپ ثب 

 .اڀؽاغز
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 ضبٸز غڃثڅ؟ ټیػڃای ثفٴفؼی؟ _

  .ثفٴفؼٺ! وفٺ ـڂ ثبال ٴف٨شٻ. خؽی، وفؼ ڂ ڀٵفاپ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ

 !٬فاـ ڀجڃؼ ثیبی_

 .!٬فاـ ڀجڃؼ سڃاٺ ؼ٠ڃر ثٍی_

ؼٺ ڂ ثڅ ا٘فا٦ زٍٻ زفغڃڀؽٺ. ٰٽفٺ اق ٌؽر ٨ٍبـی ٰڅ ثڅ ده ؼـؼي ایٿ ثڃؼ. ِڃـسٻ ـڂ ثب اڀكخبـ خٽٟ ٰف

ټبٌیٿ ټیػڃـؼ ؼـ ضبٶ غفؼ ٌؽپ ثڃؼ اټب اڂپ ادىیٹڃڀی ٨بِٹڅ ي ـڂ ٰٻ ڀٽی ٰفؼ ڂ ټٿ ـڂ ثیٿ ؼـة ڂ ثؽڀڅ 

ټبٌیٿ ٴیف اڀؽاغشڅ ثڃؼ. ٨ٕب ثیفڂڀی ثب٢ چٻ سبـیٯ ثڃؼ ثڅ خك ټ١ٍٷ چب ڂـڂؼی ؼـة ثب٢ ٰڅ ټبٌیٿ ـڂ ثڃؼ. 

ب ٨بِٹڅ اق ؼـة ڂـڂؼی قیف ؼـغز چب ٬ىٽز سبـیٯ دبـٮ ٰفؼڄ ثڃؼ. چیر ٰه ڀجڃؼ سب اثبیی اق سیځب چٻ ؼ٬ی٭ب ث

   .ٰبـي ؼاٌشڅ ثبٌڅ ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی چٻ ِؽای ټڃوی٭ی اق ؼاغٷ ثب٢ ثڅ ٴڃي ټی ـویؽ

 .قیجب ٌؽی ٠كیكٺ_

یؽچٻ ڀ٩ىً ثڅ ِڃـسٻ ټی غڃـؼ. ڂضٍز قؼڄ زفغیؽٺ ڂ زٍٻ سڃ زٍٽً وفثبال ثفؼٺ. ٸجػځؽ ټیكؼ. ٌب

ڀیٍػځؽ. یبؼي ـ٨شڅ ثڃؼ قپ ؼاـڄ؟ چٽیٿ ٰڅ ثڅ ٩٬ىڅ ویځڅ ي ٰڃثیؽٺ سب ٨بِٹڅ ثٵیفڄ ِؽای ټٕٙفة سیځب 

 .ثٹځؽ ٌؽ. ثڅ وف٠ز اقٺ ٨بِٹڅ ٴف٨ز

 ...٨فی_

 .ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ

 .ثبثبر خٹڃی ؼـغڃڀڅ وز. ؼڀجبٶ سڃ ټیٵفؼڄ_

 .ـڂ سٽڃٺ ٰځڅ ِؽای خی٣ خیٟ چٽشب اق دٍز غٗ ثٹځؽ ٌؽ. اټبپ ڀٽی ؼاؼ سب سیځب ضف٨ً

 .ټیكڀٿ قڀٳ دٹیه ثڅ چب چٽىبیڅ  ثڇً ثٵڃ اٴف ڀیبؼ_

 .سیځب اؼاټڅ ؼاؼ

 .ؼاؼڂثیؽاؼ ٰفؼڄ... ثب ټبټبڀٻ ؼـٴیف ٸ٩ٝی ؼاٌشٿ _
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 .ای ڂای ثفټٿ...ثڅ قضٽز سڃڀىشٻ ڀدڃا ٰځٻ

 .ثڇً ثٵڃ ټیبٺ_

 ..سیځب خٽٹڅ اٺ ـڂ سٱفاـ ٰفؼ

 .چٽشب ڀٵڇً ؼاـ ټیبؼ_

 ٰڅ ِځؽٸی ـڂی ڀٍىشٿ ٬ّؽ ثڅ  قؼٺ غبټڃي ٰفؼ. ؼاټځٻ ـڂ ثبال ٴف٨شٻٴڃٌی ـڂ ټ٭بثٷ زٍٻ چبی ڂضٍز 

 .ٰفؼ ټشڃ٩٬ٻ ـاڄ ڀیٽڅ ِجفٰځً ِؽای

 :وڃاٸی ڀٵبچً ٰفؼٺ. ثب ټٿ ټٿ ڂ ـڀٳ دفیؽٴی ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ٘ڃ٨بپ ٰفؼ ڂ ٴ٩ز

 .ڀجبٌٻ ثؽ ټیٍڅ...ـضٽشی ؼڂوز ِٽیٽیٽڅ _

 :ؼـاق ٰفؼڄ ؼوشذبزڅ ٴ٩شٻ وفی ثڅ سبییؽ سٱڃپ ؼاؼٺ. ؼـًٰ ټی ٰفؼٺ. ؼوشٻ ـڂ ـڂی و٭٧

 .ٰٹیؽ ټبٌیځڃ ثؽڄ... ٬ڃٶ ټیؽٺ ثالیی وفي ڀیبؼ_

 .ِؽاي خی٣ ٌؽ ثب زٍٽی ٴفؼ ٌؽڄ

 .!ٌڃغیز ٴف٨شڅ ټبټبڀٻ ټځڃ ټیٱٍڅ_

 .ڂ٬ز غڃاچً ڀجڃؼ. اٸشٽبن ڀجڃؼ. ٌٱىشڅ ٌؽپ ٤فڂـ ټبٶ ټٿ ڀجڃؼ

 .ٻ ٌؽس١ٹٷ ڀٱفؼٺ. ٰی٩ٻ ـڂ اق ؼوز ٘ڃ٨بپ زځٳ قؼٺ. سب ثڅ ٘ف٦ غیبثڃپ ثفٺ. ټبڀ١

 .غڃؼٺ ټی ـوڃڀٽز_

زٍٻ سڃ زٍٽً ٌؽٺ. ؼـغڃاوز ڀجڃؼ. س١بـ٦ ڀجڃؼ. ؼوشڃـی ثڃؼ. ټٙٽئٿ ڂ ٬بٟ٘. ڀیٻ ڀٵبڄ وفقي اټیك ڂ 

دفٴالیڅ ثڅ سیځب اق دٍز وف اڀؽاغشٻ. ټی ؼڂڀىز ز٭ؽـ ثب ایٿ ٰبـ ټ١ؿثٻ ٰفؼڄ. ٸت ٴكیؽ ڂ ټشبو٩ٽی ٸت قؼ. 

فؼٺ. ؼیٵڅ ثڅ ایٿ ٨ٱف ڀٱفؼٺ ِٰی ټؽٶ ټبٌیٿ ڂ ي دبسځؽ ٰ 3ثؽڂپ ضف٦ خٹڃسف اق ٘ڃ٨بپ ثڅ ٘ف٦ ټكؼا

 .ـڀٵً سڃ ؾچځٻ ضٯ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ اق ټیڃپ زځؽ ټبٌیٿ دبـٮ ٌؽڄ ثٍځبوٻ
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***** 

اڀٵٍشٻ ـڂی ؼٰٽڅ وجك ـڀٳ غٍٯ ٌؽڄ ثڃؼ ثب ث٥ٓ ڂ سفوی ٰڅ سڃ ؼٸٻ ا٨شبؼڄ ثڃؼ سځؽ سځؽ ٌٽبـ ټبؼـ ـڂ ټی 

 .څ چٻ ٬ٟٙ ثڃؼ. چیر ٰه ڀجڃؼ سب خڃاة ټٿ ـڂ ثؽڄٴف٨شٻ. اق ؼوشفن غبـج ثڃؼ. ٨فثؽچٻ خڃاة ڀٽی ؼاؼ. غڃڀ

 .ثبثب غجفؼاـ ٌؽڄ ثڃؼ . ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ث١ؽ یٯ ٴفؼڂ غبٮ ضىبثی یٯ ـاوز ثڅ ایځدب اڂټؽڄ ثڃؼ

ٴڃٌڅ ڀبغٿ چبٺ ـڂ ټی خڃیؽٺ ټٕٙفة غڃؼٺ ـڂ سٱڃپ ټی ؼاؼٺ. یٱؽ١٨څ ټر ؼوشٻ ٍٰیؽڄ ٌؽ ثڅ ٘ف٨ً. ثب 

 :څ ٴ٩زدفي ٰڃسبچی ثفٴٍشٻ. ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچٻ ٰځ

 .ایٿ زڅ اغال٪ قٌشی سڃ ؼاـی ...ثجیٿ زی ثڅ وفٌڃپ اڂـؼی  _

ټبر ضڃاوٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ اڀٵٍز چبٺ. اق ٰی ڀبغڃپ ټی غڃـؼٺ. ڀبغڃپ چبٺ ٰڃسبڄ ڂ ثؽـیػز ٌؽڄ ثڃؼ. ٴڃٌڅ 

ڀبغڃپ چبٺ غڃڀی ثڃؼ. غؽای ټٿ... ڀبغڃپ چبی ټٿ چٽیٍڅ ثٹځؽ ڂ ٍٰیؽڄ ثڃؼ. اټب ؼـایٿ ڂ١ٔیز زڅ اچٽیشی 

 .ؼاٌز

 :غدبٸز قؼڄ ټٍشٻ ـڂ خٽٟ ٰفؼڄ ٴ٩شٻ

 ټیٍڅ یٱٻ سځؽسف ثفیؽ؟_

 .وڃٺ خٽٟ...ـوٽی ڂ ټڃؼثبڀڅ. دڃقغځؽ قؼڄ ڀڅ ټطٱٽی ٴ٩ز ڂ ثب ڀیٻ ڀٵبچی سڃ زڇفڄ ـڀٳ دفیؽٺ اؼاټڅ ؼاؼ

 .ضڃِٹڅ ڀئً ٍٰی ڀؽاـٺ_

ڂ ٸت چبٺ اق اق ٸطځً خب ڀػڃـؼٺ. اق ضبٶ ڂ چڃایی ٰڅ ټؽاٺ س٥ییف ټی ٰفؼ. ټ٥ٽڃٺ اچی ٍٰیؽڄ ثبٌڅ ای ٴ٩شٻ 

ٌؽر ث٥ٓ ٸفقیؽ. اق ٴڃٌڅ زٍٻ ضڃاوً ثڅ ټٿ ثڃؼ ٰڅ وف٠شً ثب چف ٸجی ٰڅ ټی ٴكیؽٺ ڂ دٹٱی ټیكؼٺ 

ثبال سف ټی ـ٨ز. ڀڅ ثڅ اڀؽاقڄ سیځب. ثڅ ضؽی ٰڅ وج٭ز ثٵیفڄ اق ثیٿ ټبٌیٿ چب ڂ ؼوز ٨فټڃڀً ـڂ ثڅ ـظ ټٿ 

 .ڀبثٹؽِ سفویؽڄ ثٱٍڅ

 ... ؼڂثبـڄ ثٵیف اڂپ ثی ِبضجڃ _

 .ڂ ؼوشٽبٸی قیف ثیځی ٴف٨شٻدٹٱی قؼٺ 
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 ...ٰىی ثفڀٽیؽاـڄ_

زڅ سڃٔیطی ثفای ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ثڃؼ. ڀكؼیٯ چبی غڃڀڅ ثڃؼیٻ ٰڅ چیٱٷ ڀطی٧ دؽـ ـڂ ٰڅ اق ٴڃٌڅ غیبثڃپ 

 .ټی ـ٨ز ؼیؽٺ. خی٣ قؼٺ

 .ڀٵڅ ؼاـ...ڀٵڅ ؼاـ_

ؼٸٻ ثڅ ؼـؼ اڂټؽ اق ٌڃڀڅ  ثڅ اڀی ـڂی سفټك قؼ ٰڅ ڀبچڃا دفیؽٺ خٹڃ ڂ ٬جٷ اق ٴف٨شٿ ثبقڂٺ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽٺ.

 .چبی غٽیؽڄ ي اق ٬بټشی ٰڅ ـاوز ڀجڃؼ. ٰٽی دبسځؽ ٰفؼڄ ِؽاي قؼٺ. ڀٍځیؽ. ؼڂثبـڄ ؼاؼ قؼٺ

 ...ثبثب...ثبثب _

زفغیؽ. س١دت ٰفؼ اق زیكی ٰڅ ټی ؼیؽ. وفسبدبٺ ـڂ اق ڀٝف ٴؿـڂڀؽ. ٬ؽټی خٹڃ ثفؼاٌشٻ ثب ِڃـسی ٰڅ ثبـڂڀی 

 .ثڃؼ

 .ر اڂټؽڄاٸڇی ٬فثڃڀز ثفٺ. زڅ ثالیی وف_

ٴڃٌڅ ٸجً غڃڀی ثڃؼ. دیفاچځً زفڂٰیؽڄ ڂ دبـڄ ٌؽڄ ثڃؼ. دؽـ ټٿ چیر ڂ٬ز ایٿ ٌٱٹی ڀجڃؼ. ٌڃڀڅ چبي 

ٸفقیؽ. زٍٻ چبي ٤ّڅ ؼاـ ثڃؼ. ٴالیڅ چٻ ؼاٌز. ڀ٩ڇٽیؽٺ ٰی ثب زځؽ ٬ؽٺ غڃؼي ـڂ ثڇٻ ـوڃڀؽ ڂ ویٹی 

ؼي ثیٍشف ثڃؼ. ٨طٍی ټطٱٽی ڀڃاقي ِڃـسٻ ٰفؼ. وڃغشٻ. ؼوشٻ ـڂی ٴڃڀڅ ٺ ټبر ڀٍىز. ویٹی ؼڂٺ ؼـ

ٰڅ ټی ؼاؼ ټیڃپ ثڃ٪ ټبٌیٿ چب ثبقچٻ ٌځیؽڀی ثڃؼ. ِڃـسً وفظ ٌؽڄ ثڃؼ. ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ. ثب ِڃـسی اق 

 .اٌٯ ڀٵبچً ٰفؼٺ

 .سڃ زیٱبـ ٰفؼی ثبټٿ ؼغشف_

ثؽسف اق ټٿ اٌٯ ټی ـیػز. دمټفؼڄ ثڃؼ. ټڃچبی و٩یؽ دځجڅ ایً ثف٪ ټیكؼ سڃ ؼٶ ٌت. ټٿ زیٱبـ ٰفؼڄ 

 ثڃؼٺ؟

 .ثیؽ. قاـ قؼٺ غڃؼٺ ـڂ ثڇً ـوڃڀؽٺ. ؼوشً چبي ـڂ ثڅ قڂـ ٴف٨شٻ. ٨فیبؼ ټیكؼسڃ وفي ٰڃ

 .ای غؽا غىشڅ ٌؽٺ...خڃڀٽڃ ثٵیف ـاضشٻ ٰٿ اق ؼوز ایٿ ؼغشف...غؽایب سبٰی ثبیؽ سبڂاپ ثؽٺ_
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ؼوشٻ ـڂ خٹڃی ؼچٿ ٴف٨شٻ سب چٽفاچً قاـ ڀكڀٻ اٸشٽبن ټی ٰفؼٺ ڂ ؼوز چبي ـڂ ټی ٴف٨شٻ ټی زفغیؽ 

 .اؼ ٰځڅسب غڃؼي ـڂ اق

 .٬فثڃڀز ثفٺ ڀٱٿ...ټځڃ ثكپ...غؽا ټځڃ ثٱٍڅ_

 :ثب ڀ٩ىی ؼوشً ـڂ ـڂی ٬ٹجً ٴؿاٌز ڂ ؼوشٻ ـڂ ده قؼ. ثفیؽڄ ثفیؽڄ ٴ٩ز

 .غڃڀڅ غفاثٻ ٰفؼی ؼغشف...ٴ٩شٻ ټیبی ایځدب اؼٺ ټیٍی ثؽسف ٌؽی_

 چ٫ قؼٺ

 .٤ٹٗ ٰفؼٺ_

 .سٽڃټی ڀؽاـڄ ٠ؿاة سڃ_

 .یٱی ؼیٵڅ سڃ وفي قؼ. خی٣ قؼٺ

 .٤ٹٗ ٰفؼٺ_

 .وٽشٻ زفغیؽ. ؼوشً ـڂ ثبال ثفؼ ثڅ

 ثڅ غب٘ف ټٿ ثی دؽـ ثب غبڂـ ـڂچٻ ـیػشی؟ ټٿ اقر غڃاوشٻ خبی ټٿ اټٕب ٰځی؟_

 ٬ٹجٻ ایىز ٰفؼ. ټبر ثڅ خٽٹڅ چبیی ٰڅ ٨فیبؼ ټیكؼ غیفڄ ٌؽٺ. غبڂـی؟

 .ټدفؼی غڃڀڅ اڂپ سڃ  ؼیٵڅ زڅ ٤ٹٙبیی ټیٱځی _

 .وفٺ ـڂ ثیٿ ؼوز چبٺ ٴف٨شٻ. سڃ وفٺ ټی ٰڃثیؽ

 .ؽا چیسی...ؼـڂ٤څ ؼـڂ٤څ چفزی ٌځیؽی...ټٿ ٨٭ٗ و٩شڅ چبـڂ اټٕب ٰفؼٺثڅ غ _

 .ڀفویؽ چٻ غڃؼٺ ٴڃي  ضشی ِؽاٺ ټبثیٿ ٨فیبؼچبي ثڅ

  .ؼوشً ـڂ ٴف٨شٻ ثڃویؽٺ. ثب ٔدڅ
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 .ثكپ چفز٭ؽـ ټیػڃای ثكپ. ڂٸی غڃؼسڃ ڀكپ. ثڅ غؽا ټٿ ٰبـی ڀٱفؼٺ_

 .ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ. ویځڅ ي ټی وڃغز ټی ٨ڇٽیؽٺ

 .ثڃؼ و٩شڅ ؼاؼٺ ڀٽیػڃاوشٻ ثیڃ٨شی قڀؽڂپ ثڅ غب٘فڄ غڃؼر_

٨فیبؼی اق ؼـؼ قؼ.ٴڃٸڅ ٴڃٸڅ اٌٯ ټی ـیػز دؽـ ټٿ. چیسی ثؽسف اق ڀؽیؽپ ثبڂـ، سڃ زٍٻ چبی دؽـر ڀجڃؼ. 

 .ثبڂـٺ ڀٱفؼ. ٠ؿاة ټی ٍٰیؽ اق ضف٦ چبیی ٰڅ ټیكؼ

 .اڂپ ثیٍف٦ ڂٸز ڀٽیٱځڅ _

 .ثڅ ؼوشً زځٳ قؼٺ

 .ثڇز ثبثز ټیٱځٻ اڂڀی ٰڅ ٌځیؽی ڀیىز _

غ٩شٻ ؼاؼی ٨فڀٵیه ثؽثػشٻ ٰفؼی...اڂڀب ؼڂـڂق ثیٍشف ڀٽی سڃڀىشٿ ټځڃ ڀٵڅ ؼاـپ...اثفڂٌڃپ ټیف٨ز...ضبال  _

 ... سڃ

 .ؼوشی ـڂی ٨ف٪ وفي ٴؿاٌز

 .ڂای ثفټٿ_

وفٺ ـڂ دبییٿ ٴف٨شٻ. ضف٨ی ڀؽاٌشٻ ثكڀٻ. ټدبٸٻ ڀؽاؼ؛ ثب دفر ٰفؼپ ؼوشٻ. وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ ثب ڀیٻ ڀٵبچی 

ڃـسً ٍٰیؽڄ ٠٭ت ٠٭ت ـ٨ز ڂ زفغیؽ. دبچبٺ ټیع قټیٿ غیفڄ ثڅ ٬بټز ٸڅ ٌؽي ثڅ دٍز وفٺ ؼوشی ثڅ ِ

 .اٌٯ ټی ـیػشٻ. ؼوشی ثفای سبٰىی قـؼ ـڀٵی ثٹځؽ ٰفؼ ڂ ؼـ ثفاثف زٍٻ چبی ټٿ ؼڂـ ٌؽ

***** 

٠٭ت ٠٭ت ـ٨شٻ ڂ ثی ضه ٸجڅ خؽڂٶ ڀٍىشٻ. ؼـؼ ڀٍىشڅ ثڃؼ سڃ وٹڃٶ وٹڃٶ ثؽڀٻ. خىٻ ڂ ـڂضٻ ـڂ ٴف٨شڅ 

 .سڃ چڃا. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ثڅ ٰی دځبڄ ثجفٺثڃؼ. ټ١ٹ٫ ثڃؼٺ 

ؼوشی ثڅ وٽشٻ ؼـاق ٌؽ. ټیٍځبغشٽً. ٩ًٰ چبی ټٍٱی ثفا٬ً ثڅ ؾچځیبسٻ ؼچٿ ٰدی ټی ٰفؼ. یبؼٺ   

ـ٨شڅ ثڃؼ ایځدبوز. چٽڅ زیكڂ ؼیؽڄ ثڃؼ. ٌځیؽڄ ثڃؼ. غبڂـی زڅ دؽـ ٍٰشٵی ثب ټٿ ؼاٌز. ٘ڃ٨بپ اق ایٿ ثڅ 
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 اڀٳ ڄ*ـ*قٴی ٺ ثڇٻ قؼڄ ثڃؼ؛ ضبال ؼوشً ـڂ ثڅ وٽشٻ ؼـاق ث١ؽ ؼـټڃـؼ ټٿ زڅ ٨ٱفی ټی ٰفؼ اڂپ ٰڅ ٬جال

 .ټی ٰفؼ؟

 .وفٺ ـڂ اچىشڅ ثبال ثفؼٺ. سڃ زٍٻ چبٺ ڀٵبڄ ٰفؼ. چیر اثفی اق ؼٸىڃقی ڀجڃؼ

 .غڃة ڀیىز ایځدب ثٍیځی _

ثڅ دٍز وف، ثڅ س١ؽاؼ ا٨فاؼ ٰٽی ٰڅ ڀٵبچٽڃپ ټی ٰفؼپ زٍٻ ؼڂغشٻ. ټبٌیځً چځڃق ڂوٗ غیبثڃپ ثڃؼ ڂ 

ٽیز ثڅ ِؽای ثڃ٪ ټبٌیٿ چب ثڅ ٘ف٦ ټٿ اڂټؽڄ ثڃؼ. اچی ٍٰیؽٺ ڂ ڀبغڃؼاٴبڄ ؼوشٻ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼٺ. اڂپ ثی اچ

ؼوشٻ سڃ ؼوز چبی ٴفٺ ڂ ثكـٴً ٴٻ ٌؽ. ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ؼوشٻ ـڂ ٍٰیؽٺ ٰڅ ٬جٷ اق ـچب ٰفؼپ ؼوشٻ اڂپ ـڂ 

 .٨ٍفؼ. ٸجػځؽ قؼ ثب چكاـ ټ١ځی. ټطجز اټیك ڂ ٴفٺ

ؼ ڂ اق ٴڃٌڅ اوشیځٻ ثڅ ٘ف٦ ټبٌیځً ٍٰیؽٺ. غڃڀىفؼ ڂ خؽی. اڀٵبـ خٹڃی ټبڀشڃ ثبقٺ ـڂ ثڅ ـڂی چٻ اڂـ

قټبپ ټشڃ٧٬ ٌؽڄ ثڃؼ سب ټب ضفٰز ٰځیٻ. ِؽای ثؽڂثیفاڄ ـاڀځؽڄ چب یب سٽبٌبزی چب ثفای اڂپ ثی ټ١ځی ثڃؼ. 

ثفای ټٿِ ټځٳ چٻ س٩بڂسی ڀٽی ٰفؼ. ٴیح سف اق ایٿ ضف٦ چب ثڃؼٺ. ټبٌیٿ ـڂ ـاڄ اڀؽاغز. وفؼ ثڃؼ. سڃ ثڇبـ 

 .قټىشڃپ ثڃؼ. غڃؼٺ ـڂ ٴڃٸڅ ٌؽڄ خٽٟ ٰفؼٺ. ثػبـی ټبٌیځً ـڂ قؼ چڃا

 .االپ ٴفٺ ټیٍی _

ثځؽ اڂټؽپ اٌٯ چبٺ ڂ غیفڄ ٌؽڀٻ ثڅ ڀ٭ٙڅ ای یب وٱڃر یٱجبـڄ ٺ ٤یفڄ ٘جی١ی ثڃؼ. ث٥ٓ ثیع ٴٹڃٺ ٴیف 

ٰفؼڄ ثڃؼ. ثڅ ٬ؽـی وىز ڂ ثی ضه ٌؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ سٍځح ٠ّجی چٻ ڀؽاٌشٻ اڀٵبـ اق ٬جٷ ټځشٝف زځیٿ 

 .ٰشی اق دؽـ ثڃؼٺ ڂٸی ٌځیؽپ سڇٽز چبی غبڂـی ؼـثفاثف٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ضبٸٻ ـڂ ثؽسف ٰفؼڄ ثڃؼضف

ٴڃٌڅ ای غٹڃر ڀٵڅ ؼاٌز ڂ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽ. ؼڂ ؼ٬ی٭څ ث١ؽ ثب یٯ ثٙفی اة ڂ زځؽ سب زیك ټیك ٰڅ ٠٭ت 

 .دفر ٰفؼ سڃ ټبٌیٿ ڀٍىز. ٬جٷ اق ڀٍىشځً دشڃ ټىب٨فسی ـڂی دبٺ اڀؽاغز

 .ټیٍیثٱً ـڂر ٴفٺ _
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٨٭ٗ ڀٵبچً ٰفؼٺ. وفٺ ـڂ سٱیڅ ؼاؼٺ ثڅ دٍشی ِځؽٸی ڂ ثڅ ٘ف٨ً ٴڃٸڅ ٌؽڄ ٰح ڀٍىشڅ ثڃؼٺ. دڃ٨ی ٍٰیؽ 

ڂ اچىشڅ دشڃ ـڂ ـڂی سٿ ٸفقڂڀٻ ټیكڂپ ٰفؼ. ڀ٩ه چبی ٴفټً سڃ ِڃـسٻ ټی غڃـؼ. اق ایٿ ٨بِٹڅ غٗ ثڅ 

 .ثڃؼغٗ ِڃـسً ـڂ ټی ؼیؽٺ. زځؽ سبـ ټڃ و٩یؽ سڃ ٌ٭ی٭څ ؼاٌز. ټمچبي ثٹځؽڂ ټٍٱی 

 .ی ٴ٩ز"ضبال غڃة ٌؽ"٠٭ت ٍٰیؽ ڂ 

 .ثٙفی اة ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ ثڅ ٘ف٨ٻ ٴف٨ز

 ...ثیب ٠كیكٺ...ضبٸز_

سڃ اڂپ ڂ١ٔیز ٌڃغیً ٴف٨شڅ ثڃؼ. ڀٽی ؼڂڀٻ ٬یب٨څ ٺ زڅ ٌٱٹی ٌؽ ٰڅ ٬جٷ اق چف ضف٨ی غځؽي ـڂ غڃـؼ ڂ 

 .ڀكؼیٯ ٸجڇبٺ اڂـؼ. ثؽڂپ زٍٻ ٴف٨شځی ټٙیٟ خف٠څ ای غڃـؼٺ

ٌیؽڄ ثڃؼ. سیٍفر ټٍٱی خؿة ی٭څ ٴفؼ ثب ٰز اوذفر ڂ ٌٹڃاـ خیٿ ټٍٱی. ٜبچف اټٍت وفسبدب ټٍٱی دڃ

٤یف ـوٽی ڂٸی ؼـ ٠یٿ ضبٶ قیجب. ټڃچبي ـڂ ټفست ٠٭ت قؼڄ ثڃؼ ڂ سڅ ـیً یٯ ـڂقڄ ای چٻ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ. 

 .سیذً ثڅ چیٱٷ ؼـٌز ڂ زب٬ً ټیڃټؽ

 :وفٺ ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽٺ. ثب ِؽای ٴف٨شڅ ای ٴ٩شٻ

 .ٺٰبي ټیف٨شیٻ ؼڀجبٶ دؽـ  _

ٸجٻ ـڂ ٴكیؽٺ، غڃاوشڅ ی ٠دیجی ثڃؼ اق ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی. ٨٭ٗ اضشیبج ؼاٌشٻ ضف٦ ثكڀٻ. سب ایځدب چٻ اڂـؼڄ 

 .ثڃؼٺ ٸ٧ٙ ثكـٴی ثڃؼ؛ چفزځؽ ټی ؼڂڀىشٻ سځً ټیػبـڄ

 .ڀٵفاپ اڂپ ڀجبي ټٙٽیٿ ثبي ضبٸً اق سڃ ثڇشفڄ_

٘ڃـ غڃڀىفؼ خڃاة ټی ؼاؼ. ضفِٻ ایځ٭ؽـ سڃ قڀؽٴیٻ وفٮ ٍٰیؽڄ ثڃؼ ٰڅ اق چٽڅ زیك وفؼـاڂـؼڄ ثڃؼ ٰڅ ایٿ 

 :ٴ٩شٻ ؼاـ ٤یٛ  ٴف٨ز.

 !قڀز ڀبـاضز ڀٍڅ_
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ثڅ ثٙفی ثیٿ ؼوشً اٌبـڄ ٰفؼٺ. ثبڀیڅ ای ټٱث ٰفؼ ڂ زځبپ وفي ـڂ ٠٭ت ثفؼ ڂ اق سڅ ؼٶ غځؽیؽ ٰڅ 

 .ِڃـسٻ ـڂ خٽٟ ٰفؼٺ. ٨ٱً ثیفڂپ ټیكؼ

فؼ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ دځجڅ ڂ ټ١شدت ڀٵبچً ټی ٰفؼٺ ٰڅ ثب ٴف٨شٿ اٌٯ ٴڃٌڅ زٍٻ چبي دالوشیٱی ـڂ ثبق ٰ

 .دشبؼیځی ـاضز سف ثڅ ٘ف٨ٻ ڀٍىز

 .ٸجز غڃڀی ٌؽڄ ثبیؽ دبًٰ ٰځٻ _

ؼوشٻ ـڂ ثبال ثفؼٺ سب قغٻ ٸت ـڂ ضه ٰځٻ. اقوڃقي یٱؽ١٨ٵیً ثب اغی ٠٭ت ٍٰیؽٺ. ٔفة ؼوز دؽـچٻ 

ځی ٍٰیؽٺ غڃـؼٺ. ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٝفی اقٺ ثػڃاؼ دځجڅ ـڂ ا٤ٍشڅ ثڅ دشبؼیٿ ٰفؼ ڂ ټطٱٻ ٴڃٌڅ ٸجٻ ٴؿاٌز. چی

 :ڂوفٺ ـڂ ٠٭ت ثفؼٺ. وفی١شف اق ټٿ ؼڂثبـڄ دځجڅ ـڂ ٍٰیؽ. ثب غځؽڄ ټطڃ ڂ خؽی ٰڅ غیفڄ ِڃـسٻ ثڃؼ ٴ٩ز

 .زیكی ڀیىز ٬فټكیً ثیٍشف ثبثز اڂپ زفڀؽی ٰڅ ثڇٍڃپ ټبٸیؽیڅ_

ؼوشً ـڂ ده قؼٺ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ؼوشٽبٸی اق ـڂی ؼاٌجڃـر قغٽٻ ـڂ سٽیك ٰفؼٺ ڂ زٍٻ ٤فڄ ای چٻ ضڃاٸً 

 .ٰفؼٺ

 .ڀبق ٌّشً ټٿ ثڃؼٺ ثڇشف ټیكؼٺ _

  !ڀٱڅ سبضبال ڀكؼی _

 .ٸجػځؽڄ ټطڃی قؼ

 ثفڂ قڀشڃ ثكپ...٠ڃٔی _

 :ثبڀیڅ ای ټٱث ٰفؼڄ خؽی سڃ زٍٻ چبٺ ٴ٩ز

 .اٴف دیؽاي ٰځٻ ضشٽب_

 .ای ٴ٩شٻ "ی١ځی زی... ٰدبوز ټٵڅ"اغٽی ٰفؼٺ ڂ 

 ... ٨فاـ ٰفؼڄ_
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 .ٴیح سف دفویؽٺ

 ٨فاـ ٰفؼڄ یب ټفؼڄ؟ _

 .ټی ٨فاـ ٰفؼڄاڂٸی ټفؼڄ ؼڂ_

ٸت چبٺ غڃؼ ثڅ غڃؼ اقچٻ ٨بِٹڅ ٴف٨ز. ـیٹٱه ڂ ثی اضىبن ٴ٩ز. خٽٟ ڂ خڃـسف ڀٍىشٻ. وٱڃر ڂ اغٻ 

یٱجبـڄ ي غیٹی ټفټڃق ڂ غٙفڀبًٰ ٰفؼڄ ثڃؼ. ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ سب ٠ٱه اٸ١ٽٹٻ ـڂ ثییځڅ. س١دت ٰفؼٺ. ؼوز 

٨ٱف ټی ٰفؼٺ ؼڂوز ؼاـٺ اق ایٿ غڃؼٺ ڀجڃؼ. ِڃـسٻ ټشبثف ڂ وڃاٸی ڂ ڂضٍز قؼڄ ٌؽ. ضبال ؼـ ایٿ وب٠ز 

ټفؼ ویبڄ دڃن ثیٍشف ثؽڂڀٻ. ټځشٝف ثڃؼ ثذفوٻ اټب ټٿ ٨٭ٗ وٱڃر ٰفؼٺ. ثبیؽ غڃؼي سڃٔیص ټی ؼاؼ. 

ڀٵبچً ـڂ ثب دڃقغځؽی ٴف٨ز ڂ ثب غٻ ٌؽپ ثڅ ٘ف٨ٻ خ١جڅ ؼاٌجڃـر ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ ثىشڅ ٬فِی ـڂ ثیفڂپ 

 .ٍٰیؽ. ـڂًٰ ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ ثڅ ٘ف٨ٻ ثب ثٙفی اة ٴف٨ز

 .ثػڃـ ضبٸز ثڇشف ټیٍڅ...ټىٱځڅ _

 .وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ اق ؼوشً ٴف٨شٻ. ڀٽی ؼڂڀٻ ـڂ زڅ ا٘ٽیځبڀی ثی س١ٹٷ ٬ڃـر ؼاؼٺ. ټبٌیٿ ـڂ ضفٰز ؼاؼ

ثڅ ڀیٽفغً غیفڄ ٌؽٺ. زڃڀڅ ٴفؼ ڂ دڃوز ثفڀكڄ اي ثفا٪ ثڃؼ؛ ٌبیؽ چٻ خؿاة. ټځٱف قیجبیی چبی ٘جی١ی ڂ 

...ثیٍشف اق قیجبیی ثبڀٽٯ ڂ غڃاوشځی ثڃؼ چفزځؽ اٴف اغال٪ ټفؼاڀڅ ي ڀٽی ٌڅ ٌؽ. یٱی سڃ ؾچځٻ ڀڇیت قؼ

ٴځؽ ڂ ًٰ سځجڃپ ثڃؼڀً ـڂ ٨بٰشڃـ ټی ٴف٨شٻ!. یب چٽىف ٨فاـیً ڂ ؼغشف یٱىبٸڅ ي ڀجڃؼپ ٰیه ټځبوجی 

 .ثفای اقؼڂاج ټی ٌؽ!. اٸجشڅ خؽا اق ڂضٍی ثبقی ؼڂـڂق دیًٍ

غبڀڃاؼڄ ٺ ڂ ٴځؽی ٰڅ قؼڄ ثڃؼٺ ثیفڂپ ثیبـڄ.  ١٨ال ثب چٽیٿ ٬یب٬څ سڃڀىشڅ ثڃؼ ثفای یٯ وب٠شی ټٿ ـڂ اق ٨ٱف

  .زٍٻ چبٺ وځٵیځی ټی ٌؽ ڂ ٰٻ ٰٻ ثی ضه ټی ٌؽٺ. ضه ټی ٰفؼٺ ٌٷ ٌؽٺ

 .٬فِز اـاټً ثػً ثڃؼ؟_

 .دڃقغځؽی قؼ

 .ثبیؽ یبؼ ثٵیفی ٬جٷ اق غڃـؼپ چفزیكی وڃاٶ ٰځی_
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 .غځؽیؽٺ

 ڂاوڅ قڀشٻ ایځ٭ؽـ ؼٸىڃق ثڃؼی...؟_

 .څ ٰفؼٺزیكی ڀٵ٩ز؛ اټب ټٿ ًٰ ؼاـ قټكټ

 .اڂٸی ـڂ ثڅ ٍٰشٿ ؼاؼی ایځٻ ٘ال٪ ؼاؼی ضبال زىجیؽی ثڅ ټٿ _

 .ڂاٰځٍی ڀؽاٌز. ټىش٭یٻ ڀٵبچً ثڅ ـڂثفڂ ثڃؼ ثب اغٻ ٜفی٩ی. وفٺ ـڂ ٴف٨شٻ

 ...غبڂـی ټیشڃڀڅ ـاضز قڀؽاپ ثځؽاقر _

 ....ټیؽڂڀٻ_

 .اڂپ ڂ ـ٨ی٭بي وفټبیڅ ٴؿـا دفڂلڄ اـټبڀٿ_

 .دؽـ ٌځیؽڄ ثڃؼٺ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. اوٻ اـټبپ ـڂ ٬جال اق

دؽـ سڃ ڂ زځؽ ڀ٩ف ؼیٵڅ خكڂ وفټبیڅ ٴؿاـچبی ڀڃدب اڂڀدب ثڃؼپ. چفټبڄ وڃؼ ټی ٴف٨شٿ ثؽڂپ ایځٱڅ سڃ خٹىبر _

چیئز ټؽیفڄ ٌفٰز ٰځٿ...سب ایځٱڅ ٰبـ اڂڀدب ټشڃ٧٬ ټیٍڅ ڂ ټیٽڃڀٿ یٯ ٠ؽڄ ٘ٹجٱبـڂ ثؽچٱبـ ...ٰىبیی ٰڅ 

 .ثفای وفټبیڅ ٴؿاـی اڂڀدب قڀؽٴیٍڃڀڃ ٨فڂغشٿ

 .ؼٺ ټثٷ دؽـٺٸت ق

 .زفا اڂڀدب ټشڃ٧٬ ٌؽ؟_

 .وٱڃر ٰفؼ. ؼیؽٺ دیسیؽ سڃ ٰڃزڅ ای. ټبٌیٿ ؼیٵڅ سٱڃپ ڀٽی غڃـؼ

 .دیبؼڄ ٌؽ ڂ ؼـة وٽز ټٿ ـڂ ثبق ٰفؼ. سبـ ټی ؼیؽټً. قیف ثبقڂٺ ـڂ ٴف٨ز

 .ثفای ضف٦ قؼپ ڂ٬ز قیبؼڄ ٨٭ٗ ڀكاـ غبڂـی اقر وڃ اوش٩بؼڄ ٰځڅ_

 .ؽٺ. ثب ٰٽٱً دیبؼڄ ٌؽٺزیكی اق ضف٦ چبي ثڅ خك قټكټڅ ای ڀ٩ڇٽی
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ثی اغشیبـ ثڇً سٱیڅ ؼاؼڄ ثڃؼٺ. زفر ټیكؼٺ سڃ ث٥ٹً ؼوز چبي ـڂ ؼڂـ ٌڃڀڅ چبٺ ٴؿاٌز. قڀٳ ؼـة ـڂ  

 .قؼ

 .چٽشب ثب ثفؼاٌشٿ ای٩ڃپ ٨فڀٵیه ڀٵفاڀی ٴ٩ز

سب ثبال ټٿ ـڂ چٽفاچی ٰفؼ. ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ثفڄ ټثٷ یٯ غڃاة ثڃؼ. زڇفڄ چبج ڂ ڂاج چٽشب ـڂ ثڅ غب٘ف 

 .. اق خٹڃی ؼـ ٰځبـ ـ٨زڀؽاـٺ

 .ثڅ ٘ف٦ اسب٬ٻ ـ٨شیٻ. ٰٽٱٻ ٰفؼ ؼـاق ثٱٍٻ 

٨ڇٽیؽٺ ـڂوفیٻ ـڂ ثفؼاٌز. ټبڀشڃٺ ـڂ ؼـاڂـؼ اټب چیر ٬ؽـسی ڀؽاٌشٻ سب ٸت ثكڀٻ یب ا٠شفأی ٰځٻ ثی ضه  

ثی ضه ثڃؼٺ. ٸه ثڃؼٺ ڂ زٍٻ چبٺ ثڅ قڂـ ڀیٽڅ ثبق ثڃؼ. زڇفڄ ټڇفثڃپ ٌؽي ـڂ ټی ؼیؽٺ.دیٍڃڀیٻ غیه 

 .اـر ؼاـ. اق ٰځبـٺ ثٹځؽ ٌؽٌؽ. ضف

**** 

 .غڃؼٺ ـڂ اق سػز دبییٿ ٍٰیؽٺ ڂ ثب ٍٰڃ ڂ ٬ڃوی ثڅ ثؽپ ثڅ وٽز ؼـة ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ

ِؽای خی٣ خی٣ ڂ ٠دٹڅ ٌڃپ ثفای ِجطبڀڅ غڃـؼپ ٸجػځؽڄ ٌبؼی ـڂی ٸت چبٺ اڂـؼ. ثؽڀٻ چځڃق اق اس٩ب٬بر 

 ڂ غیبٸی ثی ثب٠ث  خڃؼٺ ثڃؼؼیٍت ٰڃ٨شڅ ثڃؼ ڂ وفٺ ٰٽی ٴیح ټی ٌؽ اټب اـاټً ٠دیجی ٰڅ سڃ ڂ

 ؼڂـ ٌفٰز ای وڃـټڅ ٌٹڃاـ ڂ ټبڀشڃ ثب سیځب. ایىشبؼٺ ادٿ ثڅ سٱیڅ اٌذكغڃڀڅ ؼـة ثیٿ. ٌؽ ټی غڃٌطبٸیٻ

ّبثً ٠ دڃٌیؽ؛ ټی ٨فٺ ٸجبن چٽیٍڅ چ٩شڅ اڂٶ. ٴٍز ټی ـڂ چب ٰبثیځز سڃ یٱی یٱی ڂ زفغیؽ ټی غڃؼي

 ټی زی ؼڀجبٶ ایځٱڅ قؼپ ضؽن. ثڃؼ ٴؿاٌشڅ ټیك یـڂ ـڂ دځیف  چٻ چٽیٍڅ غؽا غفؼ ثڃؼ. ٜف٦ ٰفڄ ټفثب ڂ

 اټبؼڄ ضبٔف چٻ چٽشب  .زیؽٺ زٙڃـ ـڂ اٌذكغڃڀڅ ټٿ ؼڂڀىشٿ ڀٽی چځڃق وبٶ زڇبـ اق ث١ؽ. ڀجڃؼ وػز ٴٍز

  .ثیبؼ خڃي ثڅ سب ثڃؼ ایىشبؼڄ وبق زبی ثبالوف ضڃِٹڅ ثی

 :غٽیبقڄ ثٹځؽ ثبالیی ٍٰیؽٺ ڂ وفضبٶ سف ٴ٩شٻ

 ...والٺ ِجص ثػیف_

 .زفغیؽپ چٽشب ِجص ثػیف ٰىٹی ٴ٩ز ڂ سیځب ثب زٍٻ ٤فڄ ای ٰځبیڅ قؼ ثڅ ٘ف٨ٻ
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 .ٰٻ سف ثػڃاة غبڀٻ ایٿ زځؽ ـڂق ټفؼیٻ اق ٴٍځٵیٻ_

غڃڀىفؼ ٸجػځؽی قؼٺ. زځؽ ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ ڂ اق ٰبثیځز دبییٿ غٻ ٌؽٺ ڂ ٜف٦ ٤ؿاي ـڂ ټ٭بثٹً ٴف٨شٻ. ٜف٦ 

 .ـڂ ٤یٛ ؼاـ ثب زخ زذی اق ؼوشٻ ٴف٨ز

 .ؼوز ثڅ ویځڅ سٱیڅ قؼٺ

 سڃ ٰڅ ؼیٍت ٰڅ ثبیؽ غڃؼسڃ غ٩څ ٰفؼڄ ثبٌی اڂٶ ِجطی زفا ٤ف ټیكڀی؟ _

 :ٰځبـٺ قؼ ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثڅ وٽز ټیك ټی ـ٨ز ٴ٩ز

 .٤ف ڀكڀٻ؟ ثڅ ٸ٧ٙ ٌٽب زځؽـڂقڄ ٴفوځڅ ټی غڃاثیٻ_

 .ـڂی ِځؽٸی دٍز ټیك ڀڇبـغڃـی ڀٍىز ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ڀڃپ سىشی زٍٻ سڃ زٍٽٻ اؼاټڅ ؼاؼ

ىز...ټځٻ ٰڅ ایځ٭ؽـ ٰبـ ؼاٌشٻ ڀشڃڀىشٻ ٰٽٱً ٰځٻ...اق ٤ؿاچبی ثیفڂڀٻ غىشڅ چٽشب ٰڅ اٌذكی ثٹؽ ڀی_

 .ثبثب یٱٻ ثڅ غڃؼر ثیب _ثب زٍٻ ثڅ وفسبدبٺ اٌبـڄ ٰفؼ _ٌؽیٻ...

اق ایځٱڅ ایځ٭ؽـ ٰال٨څ ڂ وفقڀً ٰځځؽڄ ضف٦ ټیكؼ ټش١دت ڂ ؼٸػڃـ ٌؽٺ ټٿ ٨٭ٗ ؼیٍت ڂ زځؽ ٌت ٬جٷ 

 .ڀؽاٌشٻ ـڂ ٌفایًٙ زڃپ  ڀشڃڀىشڅ ثڃؼٺ دػز ڂ دك ٰځٻ

ثب ٸت ڂ ٸڃزڅ اڂیك ثڅ ٘ف٦ چٽشب ٰڅ ثڅ سبییؽ ضف٦ چبی غڃاچفي وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼ ـ٨شٻ. ٬ڃـی ـڂ اق ؼوشً 

 .ٴف٨شٻ

 .غڃؼٺ ؼٺ ټیٱځٻ سڃ ثفڂ ِجطبڀشڃ ثػڃـ_

 ٌؽ ټی ِؽاي ٸطٿ اق ٰڅ ټالیٽشی ڂ  ثی س١بـ٦ سٍٱفی ٰفؼ. ِځؽٸی ٰځبـ سیځب ڀٍىز ڂ ثب ٠ؿاة ڂخؽاپ

 .دفویؽ ٨ڇٽیؽ

 ڃة غڃاثیؽی... چفز٭ؽـ وفڂِؽا ٰفؼیٻ ثیؽاـ ڀٍؽی. زیكی غڃـؼڄ ثڃؼی؟ضبال غ_

 :ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ سیځب ٰڅ ټځشٝف خڃاة ثڃؼ ٸجػځؽڄ غدڃٸی قؼٺ ٰڅ ٴڃڀڅ چبٺ اق یبؼاڂـیً وفظ ٌؽ ٴ٩شٻ
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 .ټڇځؽن ثڇٻ ٬فَ ؼاؼڄ ثڃؼ_

 :٩زچٽشب ٸت چبي ڀیٽڅ ثبق ٌؽ. سیځب چٽفاڄ دڃقغځؽی غڃڀىفؼ ٸ٭ٽڅ ي ـڂ ؼڂ ٸذی غڃـؼڄ ٴ

 !ټڇځؽن زڅ ټڇفثڃپ ٌؽڄ_

 :ثی اچٽیز ثڅ ٸطٿ ڀیً ؼاـي ؼـ ضیځی ٰڅ ٬ڃـی ـڂ ـڂی ٰشفی ټیكاٌشٻ دفویؽٺ

 سڃ زی ؼیٍت غڃي ٴؿٌز ؟_

 .وفی ثفای غڃؼي سٱڃپ ؼاؼ

 .یځٻ سڃ غٽبـیً ټڃڀؽٺثج  _ـیڃـؼیٷ_  چٽشب ڀؿاٌز سب اغف وفیبٶ_

څ ثڅ غڃاچفي ثباضىبن ڀٵبڄ ټی ٰفؼ ِڃـسً ـڂ اق ٤ف٤ف چبی قیبؼی خٽٟ ټی ٰفؼ. چٽشب چٽیٿ ٘ڃـ ٰ

 .غځؽیؽ

 .اغڅ ٠كیك ټٿ ٰىی ٰڅ چ٩ز ِجص ټیػڃاؼ ثفڄ وفٰبـ ثبیؽ سب ثڃ٪ وٳ ثیؽاـ ثبٌڅ؟_

 :ثڅ وٽز ټیك ـ٨شٻ ڂ ثفؼاٌشٿ سٱڅ ڀڃڀی ٴ٩شٻ

 ٠فڂویڃ ټیٵٻ...غڃي ٴؿٌز ثڇز؟_

 .ٸت قؼ "ٺ ٠فڂوی؟ٰؽڂ"سیځب ثب اثفڂیی ثبال ـ٨شڅ ڀٵبچی ثڅ ټٿ اڀؽاغز. ټٿ چٻ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. چٽشب 

 ٰدبوز؟ _ثبثب ٠فڂوی ـضٽشی ؼیٵڅ...ڀٵ٩ز ؼڂوز دفڂئز_

 ٰؽڂٺ ـضٽشی ـڂ ټیٵی؟_

 

 .زٍٽی سڃ ضؽ٬څ زفغڃڀؽٺ ڂ ؼوشٻ ـڂ ثی اغشیبـ ثڅ ٰٽفٺ قؼٺ. ٘ٹجٱبـاڀڅ ڂ سٽىػفاټیك

 !..ثڅ ایٿ قڂؼی ٨فاټڃي ٰفؼی؟ ڀٵیٿ ـضٽشی ؼڂوشز_
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_.... 

 ...ټؽڄ ثڃؼ ایځدب ، ټدجڃـ ٌؽٺ ثب ټڇځؽن ثفٴفؼٺؼیٍت ثب٢ وفا ٰڃـوی ٰڅ ٴؿاٌشی...دؽـٺ اڂ_

 .ؼوشی سڃ چڃا سٱڃپ ؼاؼٺ

 ...ثٵٻ ثبقٺ...٘ڃ٨بپ ڀیٽڅ ٌت_

 .چفؼڂ ڀیٽڅ ثٹځؽ ڂ ثڇز قؼڄ سٱفاـ ٰفؼپ

 !٘ڃ٨بپ؟_

 .غت ضبال ټڇځؽن_

 .ٸطٿِ سیځب ٤یف ٘جی١ی خی٣ ٌؽ

 قؼڄ ثڅ وفر ٨فڀٵیه سڃ اق ٰی سب ضبال ثڅ ټڇځؽن ټیٵی ٘ڃ٨بپ؟_

 .اڀؽاغشٻ ٌڃڀڅ ای ثبال

 .اق ټڃ١٬ی ٰڅ ثڇٻ ٸ٧ٙ ٰفؼ_

 .ڀٵبڄ چفؼڂ دفوڃاٶ ٴفؼ ٌؽ. اؼاټڅ ؼاؼٺ

چٽشب ؼیٍت ثب ایځٱڅ ضبٸٻ غڃة ڀجڃؼ ڂٸی ڀجبیؽ ټیكاٌشی ټبڀشڃټڃ ؼـثیبـڄ. ټیشڃڀىشی ایٿ ٰبـڂ غڃؼر اڀدبٺ _

 .ثؽی

 .چٽشب اق دٍز ټیك ثٹځؽ ٌؽ ڂ ټ٭بثٹٻ ایىشبؼ. اچىشڅ ؼوشً ـڂ ـڂی دیٍڃڀیٻ ٴؿاٌز

 .ؽاـی..! ټیػڃای اټفڂق ٌفٰز ڀفی؟ سیځب ڂاوز ټفغّی ـؼ ټیٱځڅسجٻ ڀ_

 :وفٺ ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽٺ. ثبخٽٟ ٰفؼپ ِڃـسٻ ڀیٽڅ ثٹځؽ ٴ٩شٻ

 .ټ١ٹڃټڅ ٰڅ ڀڅ...ټیػڃاٺ اق ٘ڃ٨بپ سٍٱفٰځٻ. ؼیٍت ثڇشفیٿ غڃاة ٠ٽفٺ ثڃؼ_
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 :سیځب ـڂی ټیك اـڀدً ـڂ ٴؿاٌشڅ ڂ ؼـضبٸی ٰڅ ٰال٨څ ؼوشی ثڅ دیٍڃڀیً ټی ٍٰیؽ ٴ٩ز

شی ؼڂوبٸڅ سڃ ٠٭ؽڄ ٸځٵڅ یٯ سبالـڄ ٨ٱىشځیڅ... ضبال سڃ ټیٵی ثب٢ ٴف٨شڅ؟ اڂڀٻ ثی غجف اق ټٿ؟ ټب ـضٽ_

 .ؼیٍت غڃڀڅ ثڃؼیٻ...سڃاٺ ثڅ ټطٓ ایځٱڅ اق وفٰبـ ثفٴٍشی سڃ اسب٬ز ـ٨شی سب االپ ثیفڂپ ڀیڃټؽی

 :چٽشب ؼوز چبٺ ـڂ ٴف٨ز ڂ ټشبثف ٴ٩ز

 .غڃاة ڀٽب ٌؽی ٨فڀٵیه_

ـی ثب ا٘ٽیځبپ ِطجز ټی ٰفؼپ ٰڅ ثب٠ث ٌؽ سڅ ؼٸٻ ثڅ ؼیڃڂڀٵیٻ ٌٯ ٰځٻ. اټب ٌڃغی خبٸجی ڀجڃؼ. ثڅ ٬ؽ

فیف. ض ڀبقٮ دیفاچٿ. ٰفؼٺ سځٻ ٸجبن ثڅ ڀٵبچی. ؼاؼ ټی ـڂ اڂپ ٠ٙف ثؽڀٻ ڂ ثڃؼ ټٹشڇت دیٍڃڀیٻ  چځڃق چٻ

. ٺثڃؼ ـ٨شڅ ٨فڂ ٠ٽی٭ی غڃاة ثڅ ٘ڃ٨بپ ـ٨شٿ اق ث١ؽ  یبؼٺ ڀٽیبؼ ٬جٷ اق غڃاة ٸجبوٻ ـڂ ٠ڃْ ٰفؼڄ ثبٌٻ.

 ٸجبوٻ ثبیؽ. ٰفؼٺ دبسځؽ اسب٬ٻ وٽز ثڅ ڂ قؼٺ ده ـڂ ؼوشً!. ثڃؼ ټٽٱٿ زیك چٽڅ چٻ اڂپ اق ث١ؽ...ټٿ غؽای

. یٱی یٱی ٸجبن چب ـڂ ثڅ ؼڀجبٶ ټبٰىی ـ٨شٻ چبٺ ٸجبن ٰٽؽ وفا٢.  ثٍڅ ثبثز ؼـڂ٤ٍڃپ سب ٰفؼٺ ټی دیؽا ـڂ

اوشڅ ثڃؼٺ ثب ثىشڅ ثځؽی ټطٱٽی ثب ِڃـسیٻ ٰځبـ ټیكؼٺ. یبؼټڅ چٽڃپ ـڂقی ٰڅ ؼ٠ڃر ٌؽٺ ٌجً اق ټبؼـ غڃ

اڂٸیٿ ټبٌیٿ ثڅ ٌڇف، ثڅ ؼوشٻ ثفوڃڀڅ. ضشی غڃؼٺ چٻ ـ٨شڅ ثڃؼٺ سب سفټیځبٶ ڂ سطڃیٷ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. سڃ خ١جڅ 

 .٬ڇڃڄ ای ثكـٴی ٴؿاٌشڅ ثڃؼ

اټب ضبال ڀجڃؼ. چفزی ثیٍشف ټی ٴٍشٻ ڀجڃؼ. ٸجبن چبٺ ـڂ ٠ّجی ثیفڂپ دفر ٰفؼٺ. سیځب ڂ چٽشب ټش١دت اق 

 .ثیٿ زڇبـزڃة ؼـة ڀٵبچٻ ټی ٰفؼپٰبـچبٺ 

 ؼڀیبٶ زی ټی ٴفؼی؟_

 .ثڅ ٘ف٨ٍڃپ ثفٴٍشٻ. ٰبـ غڃؼٌڃپ ثڃؼ

 .!ٰىی سڃ اسب٪ ټٿ اڂټؽڄ...؟ ټٿ یبؼټڅ ایٿ اسب٪ ثڅ ایٿ سٽیكی ڀجڃؼ_

 :سیځب زٍٽی ٴفؼ ٰفؼ ڂ ثب ثی ـضٽی ٴ٩ز

 !ڀڅ ڂا١٬ب قؼڄ ثڅ وفر ...سڃ ثبیؽ ثفای سٽیكٰفؼپ ثیبی اسب٪ ټب ڀڅ ټب_
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   .ػز ثڃؼ ٰڅ وفٌڃپ ؼاؼ ڀكڀٻ. ڀٵبچٻ ـڂ اقٌڃپ ٴف٨شٻ ڂ ثڅ قضٽز سٱڃڀی ثڅ ؼوشٻ ؼاؼغیٹی و

 .غیٹی غت ثفیؽ ثیفڂپ، ټیػڃاٺ قڂؼسف ضبٔف ثٍٻ_

 .ٸطٝڅ ای ٌڃٮ قؼڄ ڀٵبچٻ ٰفؼپ ڂ ثبالغفڄ ؼـة ـڂ دٍز وفٌڃپ ثىشٿ

 ټػف٨ی ٌڃغی زځیٿ ثبټٿ ٰڅ ثڃؼپ ٰفؼڄ ٨ٱفی  ١ٙ٬ب ټی سڃڀىشٻ سب اڂپ ٸطٝڅ چفؼڂ ـڂ ثڅ ٍٰشٿ ثؽٺ. زڅ

 .ثڃؼٺ غڃٌطبٶ ؼٸیٷ ثی ټٍٱالسٻ سٽبٺ ثب ٰڅ ٌفایٙی ؼـ چٻ اڂپ ٰفؼپ؟ ټی

وفیٟ ټبڀشڃ ٌٹڃاـٺ ـڂ اق ٰبڂـ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ثبیؽ چفزڅ قڂؼسف ثڅ ٌفٰز ټی ـ٨شٻ سب ثبغڃؼي ِطجز ټی 

 .ٰفؼٺ. ټی سڃڀىشٻ ؼـټڃـؼ ټٍٱٷ غبڂـی ڂ دؽـٺ چٻ اقي ټٍڃـر ثٵیفٺ

ثیفڂپ ثفٺ ِڃـر ٘ڃ٨بپ خٹڃی زٍٻ چبٺ اڂټؽ. ؼـ یٯ ضفٰز ٤یف ٬بثٷ ثبڂـ غڃؼٺ ـڂ ٬جٷ اق ایځٱڅ اق اسب٪ 

ثڅ ٘ف٦ ټیك اـایٍی ـوڃڀؽٺ ڂ ٰفٺ ټف٘ڃة ٰځځؽڄ ڂ ٰٽی ـل ټبسی ثڅ ٸت چبٺ قؼٺ. چٽیٿ چٻ زڇفڄ ٺ ـڂ اق 

 .وبؼٴی ؼـټی اڂـؼ. ضؽا٬ٹً قیبؼی ـڂی ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ سب ٠ّجی ثٍڅ

 .پ. چٽیٿ ٰڅ سیځب ثٹځؽ ٌؽ سب چٽفاچٻ ثیفڂپ ثیبؼ. ؼوشٻ ـڂ ثبال ثفؼٺچفؼڂ ـڂی ٰبڀبدڅ ټځشٝفٺ ڀٍىشڅ ثڃؼ

 ...غڃؼٺ ټیفٺ_

 :ٰی٩ٻ ـڂی ٌڃڀڅ اڀؽاغشٻ ڂ ثڅ ٘ف٦ ؼـة ـ٨شٻ ڂ اق دٍز وف ثب ِؽای ثٹځؽ ٴ٩شٻ

 .اِال ٌڃغی ثب ټكڄ ای ڀجڃؼ_

 .ڂ ثی سڃخڅ ثڅ ِؽای ثٹځؽ سیځب ٰڅ ټی ٴ٩ز: ِجف ٰٿ ثبچٻ ثفیٻ ؼـة ـڂ دٍز وفٺ ٰڃثیؽٺ

*** 

ڀیٻ وب٠ز قڂؼسف اق ڂ٬ز اؼاـی ثڅ ٌفٰز ـویؽڄ ثڃؼٺ. دبـسیٍٿ چبی ضٍٽشی ڂ ٬بؼـی غبٸی ثڃؼ ڂ ثیٍشف 

زفا٢ چبی ٌفٰز غبټڃي. زفا٢ چبی وبٸٿ ـڂ یٱی یٱی قؼٺ ڂ دٍز ټیكٺ خبٴیف ٌؽٺ... ټفست ڂ وفضبٶ. 

ٍٻ چبی ٘ڃ٨بپ یب ټی ؼڂڀىشٻ ٬فاـ یٯ ـڂق ټش٩بڂسی ـڂ ٌفڂٞ ٰځٻ...ټش٩بڂر اق ڀٝف ـڂثفڂ ٌؽپ دیً ز
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ِٽیٽیشی ٰڅ اضىبن ټی ٰفؼٺ ثیځٽڃپ ٌٱٷ ٴف٨شڅ ثڃؼ!؛ ڀڅ ا٤بق ـڂقی اق س٩بڂر ٰڅ قڀؽٴیٻ ـڂ ٘ڃ٨بڀی 

 .قؼٺ ټیكٺ ـڂی س٭ڃیٻ ـڂی دفـڀٵی سیٯ. ٨فڂـؼیٿ13 ٌځجڅ ـڂق 7.35  ٰفؼ!

 .ِؽای ١٨ال ـئیه ضٍٽشی اق اسب٪ ضدشی ثب٠ث ٴڃي ڂ زٍٻ ٌؽڀٻ ٌؽ

 .ؽضڃاوٽڃپ چىز...ڀٵفاپ ڀجبٌی_

ؼـة اسب٬ً ثبق ٌؽ ڂ ضٍٽشی ثب ٸجػځؽی ٰڅ ثڅ ٸت ؼاٌز چٽفاڄ ٬بؼـی ثیفڂپ اڂټؽپ ڂ ؼـة ـڂ دٍز 

 ثڃؼ ټڇځؽن ڂ ضدشی اسب٪ ـڂثفڂیی ٰڅ ټٿ چبی زٍٻ ټ٭بثٷ  وفٌڃپ ثىشٿ. ټشڃخڅ ضٕڃـ ټٿ ڀٍؽپ.

 ؽپ. ضٍٽشی اچىشڅ ـڂ ثڅغڃڀ ـڂ چبٌڃپ ؼوز ثیٿ زٯ ټجٹ٣ ڀڃـ وف٠ز ثڅ ڂ ٴف٨شٿ دبییٿ ـڂ وفٌڃپ

 :٬بؼـی ٴ٩ز

 زفا ټبٶ سڃ یٯ سڃټٿ ثیٍشفڄ...؟ _

 :٬بؼـی ویځڅ ای ِب٦ ٰفؼ ڂ زٯ ـڂ وفیٟ سب ٰفؼڄ سڃی خیت دیفاچځً ٴؿاٌز

 چٽڅ قضٽشبٌڃ ټٿ ټیٱٍٻ...٨ٱفٰفؼی اټبـ ٴف٨شٿ ثڅ چٽیٿ وبؼٴی؟ _

ثفؼڄ ٬جٷ اق ـڂ سفي ٰفؼپ ضٍٽشی والٺ ٰفؼٺ. ضف٦ سڃ ؼچځً ټبویؽ ڂ ثب سشڅ دشڅ ؼوشی ٰڅ ٘ٹجٱبـ ثبال 

 :ثڃؼ ثڅ ٘ف٦ ٬بؼـی دبییٿ ٴف٨شڅ ٴ٩ز

 ...والٺ غبڀٻ اؾیٿ وطفغیك ٌؽیٿ_

دٍز زٍٽی ڀبقٮ ٰفؼٺ. ٬بؼـی چٻ ثب وف والٺ ٰفؼ. ڀیٻ ڀٵبڄ سٽىػف اټیكی ثڅ وب٠ز ټسیٻ اڀؽاغشٻ ڂ 

 :ٰځبیڅ ؼاـ ؼـ خڃاة ٴ٩شٻ

 !ڀڅ ثڅ وطفغیكی ا٬بیڃپ _

 .ـڂ سڃ خیت ٌٹڃاـي ٴؿاٌز چفؼڂ ثب ٸجػځؽڄ ٰدی وٱڃر ٰفؼپ. ضٍٽشی چٻ ڀبټطىڃن زٯ

 غجفیڅ ؟ ض٭ڃ٬بـڂ قڂؼسف ټیؽپ؟_

 :٬بؼـی ثڅ ضٍٽشی ڀٵبڄ ٰفؼ سب خڃاة ثؽڄ. ضٍٽشی ثب ټٱث ٰڃسبچی ٴ٩ز
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 .ڀڅ یٯ غڃـؼڄ ضىبثی ثیٿ ټڇځؽوب ٌفٰز ثڃؼ_

 !ی١ځی ثڅ ٌٽب ټځٍی ټفثڃٖ ڀٽیٍڅ_

ٺ ثڅ ٘ف٦ ټبڀیشڃـ ڂ ثفای ٰٻ . دڃقغځؽی قؼڄ، ِځؽٸیٻ ـڂ زفغڃڀؽ"اغشیبـر ؼاـیؽ غبڀٻ"چفؼڂ چٻ قټبپ ٴ٩شٿ 

 .ویىشٻ ـڂ قؼٺ  _power_ ٰفؼپ ٌفٌڃپ دبڂـ

غڃؼٌڃپ ٨ڇٽیؽپ زڅ زفسی ٴ٩شٿ ٰڅ ثی وفڂِؽا خیٻ قؼپ ڂ سب اغف ڂ٬ز چٻ خٹڃی زٍٻ چبٺ ا٨شبثی 

 .ڀٍؽپ

دبٺ ؼاؼٺ. چفزځؽ اڀ ـڂ ٰبـچبٺ ـاضز غیبٶ ثب  ث١ؽ والٺ ڂ ِجص ثػیفی ڂ ثفؼپ زبی زبدٹڃوبڀڅ ای ثڅ ضدشی

 ؼـټڃـؼ ڀؽاٌشٻ چٻ اڀسځبڀی ـڂی. ؼـاڂـؼٺ اسب٬ً  ٻ سب زځؽ ؼ٬ی٭څ چځٳ ثڃؼ ِجص ثڅ ایٿ قڂؼی وف اقاڂپ چ

 سٽڃٺ ثیٿ ٴف٨شٻ سّٽیٻ. ټیجفؼٺ وڇٽی چٻ ټٿ ١ٙ٬ب ٌؽ ټی چب ټڇځؽن ثڅ ټفثڃٖ اٴف ٰځٻ وڃاٶ اقي زٯ

 .اٴف ثڅ ټڃ٬ٟ ټی ـویؽ چفزځؽ. ثٱٍٻ ټڇځؽن قثڃپ قیف اق ټبخفاچٻ ایٿ سڃ سڅ چبٺ وڃاٶ

قټبپ چبیی ٰڅ ضدشی ثڃؼ ټڇځؽن ؼیفسف یب اِال ڀٽیڃټؽ ڂ ثڅ وفٍٰی وبغشٽڃپ چب ـویؽٴی ټی 

 .!ڀجبٌڅ ؼڂټی ټڃـؼ اټفڂق ثڃؼٺ اټیؽڂاـ ؼٶ سڅ اق اوشثځب  ٰفؼ.

****** 

ضؽڂؼ وب٠ز ؼڄ ِؽای ٤ف قؼڀً ثب ڀ٩ىی ٰڅ ټب ثیځً ټی ٴف٨ز ڀبغڃؼاٴبڄ ٸجػځؽ ثڅ ٸت چبٺ اڂـؼ. چٿ چځی 

ڂ ٴف٨شڅ ڂ ثٻ سف ٰفؼڄ ثڃؼ. ؼیؽی ڀؽاٌشٻ اټب ټی ٤فیؽ ثڅ ضٍٽشی ڂ ٬بؼـی ٰڅ زفا ثبیؽ ٰڅ ټی ٰفؼ ِؽاي ـ

 اوبڀىڃـڂ  اوبڀىڃـ ٌفٰز غفاة ثبٌڅ ڂ سځؽ سځؽ ڀٵڇجبڀی ـڂ ثٵیفپ ڂ ثٵٿ ټڇځؽن ٴ٩شڅ ثبیؽ سب اغف ڂ٬ز

 .ٰځٿ س١ٽیف

ً ٬ٹت ٴف٨شٻ. ِؽاي ٬ٟٙ ٌؽ. ِؽای ڀ٩ه چب ڂ ٩ًٰ چبي ـڂ ثڅ ایٿ وٽز ټی ٌځیؽٺ. ثی اغشیبـ سذ  

 .ڀٽی ؼڂڀىشٻ زٙڃـ ثبیؽ ثفغڃـؼ ٰځٻ. وػز ثڃؼ

قټبڀی ٰڅ اق دٍز اغفیٿ دبـسیٍٿ ٌیٍڅ ای ٠جڃـ ٰفؼ ڂ سٽبٺ ٬ؽ ؼیؽټً ثڅ اضشفاټً ثب ؼٸٍڃـڄ ڂ چیدبپ 

 .دفټطجشی وفخبٺ ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ والٺ ڂ٬ز ثػیف ټڇځؽن ـوبیی ٴ٩شٻ
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٬ڃٶ ؼاؼٺ ایٿ اغفیٿ ثبـ ثبٌڅ سب اضشفاټً ـڂ  ڂ٬شی ڂاٰځًٍ ـڂ ؼیؽٺ ٨ڇٽیؽٺ قیبؼی ٴځؽ قؼٺ!... ثڅ غڃؼٺ

 .ڀٵڅ ټی ؼاـٺ

 غٍٯ وفخبي ټٿ ِؽای ثب  ٴف٨ز ټی ـڂ دیٍڃڀیً  ؼـضیځی ٰڅ ثب ؼوشٽبٶ و٩یؽ اثفیٍٽی ٠ف٪ ـڂی

ٰفؼڄ ؼوشٽبٶ ـڂ سڃی خیت ٴؿاٌز ڂ ٰی٧ زفټً ـڂ ثیٿ ؼوز چبي خبثڅ خب ٰفؼ. اثفڂچبي  ټٱثی  .ٌؽ

 ٰڅ ٴ٩ز ؼاـی ټ١ځی  "غبڀٻ والٺ"٨شبثی ـڂی ټڃچبي ـڂ ٨یٱه ٰفؼ ڂ ثڅ ضبٸز وڃاٸی ثبال دفیؽ. ٠یځٯ ا

 .٨ڇٽیؽٺ ټی ـڂ ٸطځً ټٿ ٨٭ٗ

 ثیٍشف ٨فؼا اق ڀؽاـڄ خځجڅ ؼیؽی ٴ٩شٻ غڃؼٺ ثڅ  ٰٽی اق ثفغڃـؼي ټ١ؿة ٌؽٺ. دیٍڃڀیٻ ؼا٢ ٌؽڄ ٸت ٴكیؽٺ.

 .ـ٨ز اسب٬ً ٘ف٦ ثڅ ڂ قؼ ٸجػځؽی ٰڃسبچی زٍٽٯ ثب!. ټیٍڅ اڂیكڂڀز

 !...زٍٽٯ قؼپ چب ڂ ٸطٿ ٠بؼر ؼاٌشٻ اټب ایځجبـ اٸجشڅ ټٿ ثڅ ایٿ

ثال٨بِٹڅ دٍز وفي ثٹځؽ ٌؽٺ. ثبیؽ چٽیٿ اټفڂق ِطجز ټی ٰفؼٺ. س٭څ ای ثڅ ؼـ قؼٺ ڂ ثؽڂپ ٌځیؽپ خڃاة 

ؼاغٷ ٌؽٺ. زیكی ڀٵ٩ز. ؼـضبٶ ؼـاڂـؼپ ٰشً ثڃؼ! ٰڅ اٸجشڅ اڂپ ٸطٝڅ ٨ڇٽیؽٺ ٰبـٺ اٌشجبڄ ثڃؼ! زڃپ 

ٿ غبٰىشفیً ـڂ چٻ ثبق ٰفؼ سب ڀ٩ىً ثبال ثیبؼ. ٰز ـڂ دٍز ِځؽٸیً ؼـثفاثف ټٿ ؼٰٽڅ چبی اڂٶ دیفاچ

 .اڂیك ٰفؼ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ـیٽڃر ٰڃٸفٴبقی ڀٍىز

 !ز٭ؽـ چڃا اټفڂق ٴفټڅ_

ٸ١ځشی دیفاچځً ـڂ سب ـڂی ویځڅ ثبق ٴؿاٌز ڂ ثب دڃٌڅ ـڂی ټیك غڃؼي ـڂ ثبؼ قؼڄ ثڅ دٍشی ِځؽٸی زفټً 

ق اڂپ ڀبضیڅ. ثب ایځٱڅ قیف ث٥ٷ دیفاچځً غیه ٠ف٪ ثڃؼ ڂٸی ثڃی سٱیڅ قؼ. ڀٵبچٻ ـڂ چٽڅ خب ټی ؼاؼٺ ٤یف ا

 .ڀبټٙجڃ٠ی ضه ڀٽی ٰفؼٺ ثف٠ٱه ٠ٙف ؼیٍجً سڃ ٨ٕب ثؽ ټٿ ـڂ ثڅ ٨ٕب ټبٌیځً ثفؼ

وفخبٺ چٽسځبپ ایىشبؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ ثیب سڃیی ٴ٩ز. ؼـ دٍز وفٺ ثىشٻ ڂ زځؽ ٬ؽټی ؼاغٷ ٌؽٺ ڂ ـڂثفڂیی 

!....وڅ "اق زب٬یِ یٱٻ ڂـقي ٰٿ"بـ سب ڀڃٮ قثڃڀٻ اڂټؽ ثٵٻ ټیكي ایىشبؼٺ. ڀ٩ه ڀ٩ىً ـڂ ؼاٌز. زځؽ ث

 !٘ج٭څ دٹڅ اـقي چٿ چٿ ٰفؼپ ڀؽاٌز... ڂاال

 .ڀٵبچً ـڂ ث١ؽ سځٝیٻ ٰڃٸف ثڅ ټٿ ؼاؼ. زٍٻ چبي ټر ٴیفاڀڅ ـیك ٌؽ
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 .ثٵڃ چفزی ټیػڃای ثٵی_

 .ٌڃڀڅ ای ثڅ ټ١ځی چیر ثبال اڀؽاغشٻ

 :ٴیفاڀڅ ي ٴ٩زټڃچبي ـڂ ٠٭ت قؼ ڂ ثب سٽىػف ؼڀجبٶ ـڂ ڀٵبڄ ټر 

 .ثٵڃ غدبٸز ڀٱً...ایځٱڅ اق زب٬یٽڅ ثبیؽ ڂـقي ٰځٻ _

 .ٰٽی ؼوشذبزڅ ثڅ ٸٱځز ا٨شبؼٺ. ـڀٵٻ چٻ ِؽؼـِؽ دفیؽ

 !زفا ثبیؽ ایٿ ضف٨ڃ ثكڀٻ _

 .دڃقغځؽی قؼ. ثبقچٻ خؽی ٌؽ

 ...ٰبـسڃ ثٵڃ_

 ...اڂټؽٺ ثبثز ؼیٍت اقر سٍٱف ٰځٻ_

٩ی ڀؽاٌز ڂ غیٹی قڂؼ خبي ـڂ ثڅ س١دت ڂ ڀٵبڄ ثفای یٯ ٸطٝڅ ثف٬ی سڃ زٍٻ چبي ڀٍىز ٰڅ چیر س١فی

 .دفوٍی ؼاؼ

 ؼیٍت ټٵف زڅ غجف ثڃؼڄ؟_

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ ڂ و١ی ٰفؼٺ قیبؼ ؼوز ثبال، ٰبـي ـڂ ڀٵیفٺ. ٸطځٻ ثی س٩بڂر ٌؽ

 .غڃڀڅ ثفوٻ وبٸٻ ثڅ ثب اڂپ ڂٟٔ اق ایځٱڅ ټځڃ ـوڃڀؽی ڂ ٰٽٱٻ ٰفؼی سب_

 .اثفڂچبي ثبال دفیؽ

 .! ڂٸی ټٙٽئځی غڃؼٺ ثڃؼٺ؟ سبخبیی ٰڅ ټٿ یبؼټڅ ؼیٍت دیً ؼغشفٺ ثڃؼٺغڃاچً ټیٱځٻ..._

 .ٰفؼٺ ڀ٫ٙ وفچٻ دٍز ٰال٨څ ٴف٨شڅ ثبال ـڂ وفٺ ڂ ؼاؼٺ سٱڃپ چڃا  غڃڀىفؼ ؼوشی سڃ
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سڃـڂغؽا سڃ یٱی اڀٱبـ ڀٱٿ! ټٿ چٽڅ زیكڂ ټڃ ثڅ ټڃ یبؼټڅ...ټځڃ ثفؼی دیً دؽـٺ ث١ؽ اق اڂڀٻ غڃڀڅ ٺ ڂ ضشی  _

 ...ؼـاڂـؼی ټبڀشڃیی ٰڅ اق سځٻ

 .زٍٽی سڃ ضؽ٬څ زفغڃڀؽٺ

 .ثب ایځٱڅ اِال ٰبـر ؼـوز ڀجڃؼ ڂ ثبیؽ ٨فاټڃي ڂ ٠ؿـ غڃاچی ٰځی اق ثڃوی ٰڅ ـڂی دیٍڃڀیٻ قؼی_

اق ٨فٖ غځؽڄ ٬فټك ٌؽڄ ثڃؼ چف اپ ٬ڇ٭ڇڅ ثٹځؽی ټیكؼ؛ اټب ټٿ ثی اچٽیز اؼاټڅ ؼاؼٺ ڂ ٘ڃـی سٽبٌبي ٰفؼٺ 

 .ٰڅ اڀٵبـ یٯ ؼیڃڂڀڅ ټی ؼیؽٺ

 ...ٻ ثبـ اغفر ثبٌڅ . ٴڃٌڅ ٸجٽٻ..ٴڃٌڅ ٸجٻڂ ثبیؽ ثٵ _

ٸطٝڅ ای اق یبؼاڂـی قغٽٻ وٱڃر ٰفؼٺ ڂ ؼوشی ـڂی ٸت چبٺ ٍٰیؽٺ وفٺ ـڂ ثبال ٴف٨شٻ ڂ ثڅ اڂڀی ٰڅ 

ټش١دت ټځشٝف ضفٰشٻ ثڃؼ غیفڄ ٌؽٺ. غځؽڄ ي ثځؽ اڂټؽڄ ثڃؼ. ثڅ وف٠ز ثڅ ٘ف٦ دځدفڄ اسب٬ً ـ٨شٻ ڂ 

ثڃؼ. غڃؼي قغٻ ـڂ سٽیك ٰفؼڄ ثڃؼ؛ اټب االپ ٨٭ٗ ڂـٺ ؼاٌز!  خٹڃی ٌیٍڅ ي ایىشبؼٺ. یبؼټڅ ٸجٻ قغٻ ٌؽڄ

 .زفا ِجص ټشڃخڅ ڀٍؽڄ ثڃؼٺ. چیر اثفی اق قغٻ یب چفزیك ؼیٵڅ ای ڀؽاٌز

ڀٵبچً ـڂ اق سڃ ایځڅ ټی ؼیؽٺ. ټیكي وٽز زخ دځدفڄ چب ٬فاـ ؼاٌز. ؼـ ثفاثف زٍٻ چبي ٌبٸٻ ـڂ ؼـاڂـٺ 

 .بٺ ضبٸز ٠بؼی ؼاٌزڂ ـڂی ټڃچبی ِب٨ٻ ؼوز ٍٰیؽڄ؛ اچی ٍٰیؽٺ. ټڃچ

دبچبٺ وىز ٌؽ. ٠٭ت ٠٭ت ـ٨شٻ ڂ اڂپ ٨فڀٵیىی ٸت قؼ. ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ ثب ـڀٳ ڂ ـڂیی قـؼ. غځؽڄ ي 

 :ـڂ اق وفٴف٨ز ڂ ثب ٸطٿ ټف٨طی ٴ٩ز

 .!ؼیٵڅ زڅ غڃاثبی ؼـ ټڃـؼٺ ټیجیځی...سب ٰدبچب دیً ـ٨شی ٌیٙڃپ _

 .ٸت چبٺ اق ٌؽر ثڇز ٰالټی ثبق ڀٽی ٌؽ

څ ټڇفثڃپ ٌؽڄ! ڀٵڃ سڃ غڃاة ثب ټٿ غڃي ٴؿـڂڀؽڄ... ټیٵ٩شی غڃؼٺ ضٕڃـی غؽټز ثٵڃ غبڀٻ اټفڂق ز _

 .!ټیفویؽٺ

 .ِجف ڀٱفؼٺ زفر دفر چبي ـڂ ثٍځڃٺ ٌبٸٻ ـڂ ثڅ وفٺ ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ وف٠ز اق اسب٬ً ثیفڂپ قؼٺ
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اق  دٹڅ چب ـڂ ؼڂسب یٱی دبییٿ ټی ـ٨شٻ ثڅ وٽز اسب٪ ـضٽشی. ثف٠ٱه ٘ج٭څ ثبال ٬ىٽز اؼاـی، اسب٪ اسب٪ ثڃؼ.

خٹڃی زٍٻ چبی ټش١دت ٰبـټځؽ چب ثڅ ٘ف٦ ٬ىٽز ثبقـٴبڀی ؼڂیؽٺ ڂ چٽیٿ ٰڅ ؼـة اسب٪ ـڂ ثبق ٰفؼٺ وڅ 

ڀ٩فی ٰڅ ؼڂـ ټیك ـضٽشی خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼپ ڂ وفٌڃپ سڃ ٴڃٌیً ثڃؼ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽپ؛ اټب ټٿ ثی سڃخڅ ثڅ 

 :چٽڅ ـڂ ثڅ ـضٽشی ٴ٩شٻ

 سڃ ټٵڅ اټفڂق ټفغّی ڀجڃؼی...؟_

 .ٌؽڄ ثڃؼِؽاٺ ڀبغڃؼاٴبڄ ثٹځؽ 

 یٯ چ٩شڅ ټفغّیز زی ٌؽ؟_

 "٨فڀٵیه"سیځب ټیك ٰځبـ ؼوشً ثڃؼ. ـضٽشی ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ اڂپ ٰڅ اِال چٻ س١دت ڀٱفؼڄ ثڃؼ ڂ ٨٭ٗ 

 .وفقڀٍٵفی ٴ٩ز خڃاة ؼاؼ

 .زفا ثبیؽ ټفغّی ثفٺ؟ _

 .ثڅ ٘ف٨ً ٬ؽٺ سځؽ ٰفؼٺ وڅ ڀ٩فغبڀٻ ٰځبـسف ایىشبؼپ. سڃ زٍٻ چبي قڂٺ ٌؽٺ

 .اق ٠فڂوی ڀجڃؼ؛ ٤یف ٰٽی ـڀٳ دفیؽٴی ڂ غڃاة اٸڃؼٴی چیر اثفی سڃ زٍٻ چبي

 .سیځب ثبقچٻ ٨فڀٵیه ٰال٨څ ای ٴ٩ز

ثڅ ٘ف٨ً ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ سب ضف٨ی ڀكڀڅ. ثڅ وٽز ـضٽشی اق ـڂی ټیك غٻ ٌؽٺ. اٴف اـایً ڀؽاٌز د٧ زٍٻ 

ټب چبي ټٍػُ ټی ٌؽ. ویبچی قیف زٍٻ چبي ـڂ ثب ٰفٺ دځڇڃپ ٰفؼڄ ثڃؼ. اـایً ٴف ټبچفی ڀجڃؼٺ؛ ا

ِؽ٬څ وفی سیځب ڂ چٽشب ؼیؽڄ ثڃؼٺ اـایٍی ٰڅ اق ٌت ٬جٷ ثٽڃڀڅ زڅ اثفاسی ؼاـڄ. اڂپ چٻ اـایً ٤ٹیٛ! سیځب 

 .٨ڇٽیؽ. ڀیٻ غیك ٌؽ

ټٿ سڃچٻ ڀكؼڄ ثڃؼٺ. ـڂیب ڀؽیؽڄ ثڃؼٺ! اِال ټٵف ټٿ اق اقؼڂاج ـضٽشی غجف ؼاٌشٻ؟ ز٭ؽـ ټی ٌځبغشٽً ٰڅ سڃ 

 شب یب سیځب یب اِال غڃؼٺ ـڂ ڀجبیؽ ثجیځٻ؟ـڂیب غڃاة ٠فڂویً ـڂ ثجیځٻ؟! زفا ٠فڂوی چٽ
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ـضٽشی ٌڃٰڅ ٌؽڄ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. زٍٻ چبٺ اچىشڅ ٍٰیؽڄ ٌؽ ثڅ وٽز ٴڃٌی ـڂی ټیك. ټٙٽئځب ؼڂوڅ سب 

 .٠ٱه اق ٠فڂوی اڂپ سڃ دیؽا ټی ٌؽ

غیٹی ڀبټطىڃن ؼوز ـڂي ٴؿاٌز ٰڅ ٬جٷ اق چف ضفٰشی ـڂی ؼوشً قؼٺ ڂ اق قیف ؼوشً ٍٰیؽٺ ڂ چٻ 

خی٣ ڂ ټڃچبیی ٰڅ اق قیف ٌبٸٻ ٍٰیؽ ڂ ټٿ چٻ ثڅ ٘جٟ ثفای ؼ٨بٞ اق غڃؼٺ ټڃچبی ٘الییً  قټبپ ٌؽ ِؽای

ـڂ ٍٰیؽٺ اق دٍز ټیك. چفؼڂ خی٣ ټیكؼیٻ ڂ ٴڃٌی ـڂ اق ؼوز چٻ ټی ٍٰیؽیٻ. ٰبـټځؽ چب ؼڂـټڃپ خٽٟ 

 ...ٌؽڄ ثڃؼپ ڂ چیر ٰه چیر ٰبـی ڀٽی ٰفؼ ٰڅ

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

 

**** 

 !ٰفؼ ټی اغفاخز  څ خبی ٌځیؽپ ایٿ زفڀؽیبرچفٰه ؼیٵڅ ای خبی ټٿ ثڃؼ ث_

 !غځؽڄ ضفِی قؼٺ. چفٰه ؼیٵڅ ای چٻ خبی ټٿ ثڃؼ اق غٍٻ ټځ٩دف ټی ٌؽ

 .اثفڂیی ثبال ؼاؼڄ ؼوز ثڅ ویځڅ ثڅ ِځؽٸیً سٱیڅ قؼڄ ثڃؼ؛ غڃڀىفؼ ڂ ٠ّجی ِطجز ټی ٰفؼ

 .ؼڄ ثڃؼ ڀبٸیؽٺدیٍڃڀیٻ ـڂ ثڅ ٧ٰ ؼوشٻ زىجڃڀؽٺ ڂ ٰال٨څ اق وفقڀً چبیی ٰڅ یٯ وب٠ز ټ٥كٺ ـڂ غڃـ

 .ټیشڃڀٻ ثبثز ٰځٻ _

 .دب ـڂ دب اڀؽاغز ڂ غڃڀىفؼسف اؼاټڅ ؼاؼ

 ....سڃ چفثبـ ټی غڃای ثبثز ٰځی! اټب چفـڂق ثبیؽ یٯ سڃچٻ اق ایځدب _

 .ثب اڀٵٍز اٌبـڄ اي ثڅ دیٍڃڀیً قؼ

 .ثٍځڃٺ _

 اڂڀب ؼاـپ ټځڃ ؼوز ټی اڀؽاقپ زفا ضف٨ٽڃ ثبڂـ ڀٽی ٰځیؽ؟ _
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 ای چٽیٍڅ سڃ ـڂیب ویف ټیٱځی؟اڂڂٺ... ڀٱځڅ ڀڃیىځؽڄ _

ـڂیب؟ ثیٍشف اق غدبٸز ـڂ ثڅ خٹڃ غٻ ٌؽٺ. اِال ضبٶ ټىب٠ؽی ڀؽاٌشٻ. وفٺ اق ضف٦ چبیی ٰڅ ٌځیؽڄ ثڃؼ 

وڃر ټی ٍٰیؽ ڂ ٴڃي چبٺ ؼا٢. اِال سڃخڅ ای ثڅ ضف٦ چبٺ ڀؽاٌز. ضشی ـضٽشی چٻ ثبقغڃاوز ڀٱفؼ. ایٿ 

؛ اق ایځٱڅ زفا ټكاضٻ چٽٱبـٺ ٌؽٺ یب اق خٍځی ضف٨ی قؼٺ ټٿ ثڃؼٺ ثؽسفیٿ سڃچیٿ چب ڂ سط٭یفچب ـڂ ٌځیؽڄ ثڃؼ

 .!ٰڅ ٰىی ـڂضً چٻ غجف ڀؽاٌز. ثؽسف اق اڂپ سڇٽز ثڅ ټڇځؽوی ثڃؼ ٰڅ ڂِٹڅ چبی ڀبخڃـ ؼـ غڃـي ڀجڃؼ

 .ثب ایځٱڅ چٽڅ زیك ـڂ ٤یف ټٽٱٿ ټی ؼیؽٺ؛ اټب ؼٶ دیسیڅ ڂضٍشځبٰی ثڇٻ ؼوز ؼاؼ ثڃؼ. غڃؼٺ ـڂ ثبغشڅ ثڃؼ

 (ػّیشیِ...؟) ؼزبـ اغشالٶ ٌػّیشی چىشی؟یب ؼزبـ اغشالٶ ٌ _

ثب زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ ڂ ٸت چبی ڀیٽڅ ثبق ثڅ ٘ف٨ً وف زفغڃڀؽٺ. ټىش٭یٻ ڂ خؽی ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. چیر 

 !اثفی اق ٌڃغی ڀؽاٌز

 ؼیڃڂڀڅ ٺ ٌؽٺ؟ _

 .ثفغال٦ ؼڂ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ٸجػځؽڄ ټطڃی قؼ ڂ قثڃڀً ـڂ ؼڂـ ؼچځً زفغڃڀؽ سب خؽی ثڅ ڀٝف ثیبؼ

ز٭ؽـ ؼڂوز ؼاٌشٻ اق ایٿ ٸطٿ سط٭یف اټیك خبټؽاؼی وځٵی ـڂی ټیكي ـڂ سڃ وفي  غؽا ټی ؼڂڀىز

 .ثٱڃثٻ

 .اِال ؼٸٻ ڀٽیػڃاؼ ٰىیڃ اغفاج ٰځٻ...ڂٸی ؼ١٨څ ث١ؽ ثڅ خبی ټځٍی ٴفی چٽٱبـ ا٬ب ِبٸطی ټیٍی_

 .زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼڄ ڀبثبڂـاڀڅ سٱفاـ ٰفؼٺ

 ا٬ب ِبٸطی... اثؽاـزی؟_

 .ټیشڃڀیؽ سٍفی٧ ثجفیؽ_

ڂ اغٻ دفـڀٵً ؼوشی ثڅ ِڃـر ټٹشڇجٻ ٍٰیؽٺ. ز٭ؽـ سط٭یف اټیك. ؼـضیځی ٰڅ ـڂی دبچبی ٸفقڂڀٻ اق وٱڃر 

ایىشبؼٺ ؼوشٽبٸی اق ـڂی ټیك ثفؼاٌشٻ ڂ ـڂی دیٍڃڀیٻ ٍٰیؽٺ. اق ٌؽر غدبٸز ڂ ٌػّیشی ٰڅ ثڅ ـاضشی قیف 
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ثڃؼ ٰڅ ثڅ دبي ٸڅ ٰفؼڄ ثڃؼ ؼڂڀڅ چبی غیه ٠ف٪ ـڂ ـڂی دیٍڃڀیٻ ضه ټی ٰفؼٺ. ٠ف٪ وفؼی سڃ ڂخڃؼٺ 

 ...چٽیٿ اوڃڀی دبٮ ڀٽی ٌؽ. اڀٵبـ وڅ ٘ج٭څ دٹڅ ـڂ یٯ ڀ٩ه ؼڂیؽڄ ثڃؼٺ؛ ټثٷ اټفڂق ٘ڃ٨بپ! چِڅ ٘ڃ٨بپ

ث٥ٕٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼٺ ڂ ثڅ ٘ف٦ ؼـة ضفٰز ٰفؼٺ ٰڅ ٬جٷ ـویؽڀٻ ؼـة ثبق ٌؽ. ڂوٗ اسب٪ ایىشبؼٺ. ٘ڃ٨بپ 

 ٰځبـٺ اق  ڄ ثڃؼ اڀؽاغز ڂ غڃڀىفؼثب اغٻ ٠ٽی٭ی ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ وفسبدبیی ٰڅ ؼڂوشً ثڅ غڃثی سځجیڇً ٰفؼ

 ڀٵبچٻ اِال. ٰفؼٺ ټٍز ؼوشٻ ٧ٰ ـڂ چبٺ دځدڅ  .ڀٍىز ثڃؼٺ ڀٍىشڅ ټٿ ٰڅ ای ٰبڀبدڅ ـڂی ڂ ٴؿٌز

 غٍٱٻ چځڃقچٻ. ٌؽ ثبقی ثڅ ټ٥ٍڃٶ ڂ ثفؼاٌز ټیكي ـڂی اق ـڂ ضدشی ٴڃٌی ڂ ٴؿاٌز دب دبـڂ. ٰفؼ ڀٽی

وف٠شی ٰڅ اقي غڃٌٻ اڂټؽ ثڅ چٽڃپ اڀؽاقڄ اق ؼٺ. ثڅ چٽیٿ ٰف ټی ڀٵبڄ غیبٸً ثی ِڃـر ثڅ ڂ ثڃؼ قؼڄ

 .زٍٽٻ ا٨شبؼڄ ثڃؼ. ؼـ اڂپ ٸطٝڅ ثڅ ټفٴً ـأی ثڃؼٺ

  .ضدشی ڀٵبچً ـڂ ثڇٻ ؼڂغشڅ ثڃؼ ڂ ټشبو٧ وفی سٱڃپ ؼاؼ

 غبڀٻ اؾیٿ ټځشٝف زی چىشیٿ؟ _

 ثڅ غڃؼٺ اڂټؽٺ. ٤ٽٵیٿ ڂ ثب ضبٸی قاـ ڀٵبچٻ ـڂ ثڅ وٽشً زفغڃڀؽٺ. ٸطٝڅ ای زٍٻ چبی ٬ڇڃڄ ای غڃي

 .ـڀٵً ڀبـاضز ـڀٳ ٠ڃْ ٰفؼڄ ٸت ثبق ٰفؼ ٰڅ ثب سٯ وف٨څ ٘ڃ٨بپ دڃ٨ی ٍٰیؽ

                                                              .٠٭ت ٴفؼ ٰفؼٺ ڂ اق اسب٪ غبـج ٌؽٺ 

 وف ټیكٺ ـ٨شٻ. ڂوبیٷ ـڂی ټیكٺ ټفست ڂ زیؽڄ ٌؽڄ ثڃؼ. یبؼٺ ڀٽیڃټؽ ؼوشی ثڅ ټیكٺ ٍٰیؽڄ ثبٌٻ. اق قیف

ٌبٸٻ ؼوشی ثڅ ٴٹڃٺ ٍٰیؽٺ. اضىبن غ٩ٵی ټی ٰفؼٺ. اق ٰٽؽ ټیك ٰی٩ٻ ـڂ ثفؼاٌشٻ ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ـڂی 

 ثؽڂپ ـڂ ٠ّبثٻ ٬فَ ڂ ٍٰیؽٺ ثیفڂپ ٰی٧ اق ـڂ ٴڃٌیٻ زفغیؽٺ ټی وفٺ دٍز ؼیڃاـ وٽز ثڅ  ِځؽٸیٻ

 .ؼاؼٺ ٬ڃـر اة

 .چىشٻ ٬فِی ثٍٿ ټشڃخڅ  ؼڀٽی غڃاوشٻ زٍٽٻ ثڅ ٰىی ثیڃ٨شڅ سب ثؽسف ٴك ؼوشٍڃپ ثؽٺ. چٽیٿ ٰٻ ثڃ 

ٌٽبـڄ غڃڀڅ ـڂ ٴف٨شٻ. ؼوز چبٺ چځڃقچٻ ټی ٸفقیؽ ڂ ٰځشفٸی ـڂی ٨ٱف چبیی ٰڅ ثڅ ؾچځٻ ټی ـویؽ  

 .ڀؽاٌشٻ. سّڃیف ڂأص ؼیٍت زیكی ڀجڃؼ ٰڅ ثڅ چٽیٿ ـاضشی ثڅ غڃاة یب ـڂیب ـثًٙ ثؽٺ

 .ثڅ ثڃ٪ ؼڂٺ ڀفویؽ ِؽای ټبؼـ سڃ ٴڃٌی دیسیؽ
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 .ٰدبیی سڃ ؼغشف؟...ټیؽڂڀی ز٭ؽـ اق ؼیٍت سب ضبال ثبچز سٽبن ٴف٨شٻ ټبؼـ ٨فڀٵیه... ټ١ٹڃٺ چىز _

سڃ ؼٸٻ ٬فثڃپ ِؽ٬څ ٸطٿ چٽیٍڅ ڀٵفاڀً ٌؽٺ. ز٭ؽـ ؼٸٻ ؼٸشځٵً ثڃؼ. اټب االپ ضه ڂ ضبٶ غڃي ڂ ثً 

ڀجڃؼ؛ ڀبیی چٻ ڀؽاٌشٻ. ؼوشٽبٸٻ ـڂ سڃ ؼوشٻ ټٍز ٰفؼٺ ڂ ٸت چبی غٍٱٻ ـڂ ثب قثڃپ سف. ثب ِؽایی ٰڅ ثی 

 :ُ ثڃؼ ٴ٩شٻٌٯ ث٥ًٕ ټٍػ

 ...والٺ_

زځؽ ٸطٝڅ ټٱث ٰفؼ. ضبٸٻ ـڂ غڃڀؽ. ټبؼـ؛ چٽیٍڅ ټبؼـ ثڃؼ. زڅ دٍز سٹ٭ٿ زڅ ثب ٨فوځٳ چب ٨بِٹڅ ضه 

 .ٌٍٽی ؼاٌز ثڅ ڂو١ز ٬ٹت ټبؼـاڀڅ

 اس٩ب٬ی ا٨شبؼڄ؟_

. ثبٌڅ ڀ٩ڇٽیؽڄ زیكی دؽـ ڂ ثڃؼ ؼـڂ٢ زیك چٽڅ  ـڂی ٴ٩شٿ چیر زیك ـڂ ڀؽاٌشٻ. یٯ اپ اـقڂ ٰفؼٺ؛ ٰبي

 .٨ٍفؼٺ چٻ یـڂ زٍٻ

 ثبثب ثڇشفڄ؟...ؼیٍت اؾیشز ٰفؼ؟..زفا قڂؼسف ثڇٻ غجف ڀؽاؼی؟_

 .ِؽاٺ ٌفټځؽڄ ثڃؼ

 اق زی ضف٦ ټیكڀی؟_

٬ٹجٻ چفی ـیػز. ز٭ؽـ قڂؼ ټىشدبة ٌؽ ؼ٠بٺ. ثبڂـ ٰفؼٺ چٽڅ زیك سڃچٻ ثڃؼ. اٌٱٻ اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٱیؽ. 

 .چٽڅ زیك غڃاة ثڃؼ. ڂا ـ٨شڅ وفٺ ـڂ ثڅ دٍشی ِځؽٸی سٱیڅ ؼاؼٺ

 ...چیسی ټبټبپ...٨٭ٗ _

 ٨فڀٵیه ڀٵفاڀٻ ٰفؼی... ٴفیڅ ټیٱځی؟_

ٸت ٴكیؽٺ سب ثیٍشف اق ایٿ ٴځؽ ڀكڀٻ...ټی سڃڀىشٻ ثبـچب ڂ ثبـچب ثڅ ؼیٍت ٨ٱف ٰځٻ؛ زیكی ٰڅ قیبؼ ثڃؼ قټبپ 

 .ثڃؼ سب ثڅ ؼیڃڂڀٵیٻ ٨ٱف ٰځٻ؛ اټب ض٫ ڀؽاٌشٻ غبڀڃاؼڄ ٺ ـڂ ڀٵفاپ ٰځٻ

 .ـٺڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ سب ضبٸٻ ـڂ وفخبي ثیب
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 .ټٿ ټٿ اټٍت ټیبٺ اڂڀدب...االپ دٍز غٙی ؼاـٺ_

ثؽڂپ سڃخڅ ثڅ ٨فڀٵیه ٴ٩شٿ ټبؼـ ٴڃٌی ـڂ ٬ٟٙ ٰفؼٺ ٰڅ ثال٨بِٹڅ سڃ ؼوشٻ ٸفقیؽ. ٌٽبـڄ ای ڀؽاٌز. ٰځبـ 

ٴڃٌٻ ٴؿاٌشٻ ڂ ثؽڂپ ضف٦ سٽبن ـڂ ڂِٷ ٰفؼٺ. ِؽای ؼوز ڂ وڃسی ٰڅ ڂأص ڀجڃؼ سڃ ٴڃٌی دیسیؽ ڂ 

 .اپ دفویؽِؽای ١ٔی٧ ڂ اـڂٺ قڀی ٰڅ ڀٵف

 غبڀٻ اؾیٿ...؟_

ِؽاي ثڅ ٬ؽـی ثی ضبٶ ثڃؼ ٰڅ ٴڃٌی ـڂ ټطٱٻ سف ثڅ ٴڃٌٻ زىجڃڀؽٺ. ؼوز قؼپ چب ٴڃٌٻ ـڂ ټیكؼ. 

خٍٿ ثڃؼ ڂ غڃڀؽپ ١ٌفچبی ؼوشڅ خٽ١ی ڀبټ٩ڇڃٺ؛ اټب ٌځیؽپ ڀ٩ه، ڀ٩ه قؼپ چبی قپ ضڃاوٻ ـڂ خٽٟ 

 .غڃؼي ٰفؼڄ ثڃؼ

 .غڃؼٺ چىشٻ _

 .اټیؽڂاـ ٌؽ

 ٨فڀٵیه اؾیٿ؟_

 ڀٵیه اؾیٿ ڂ ٌٽب؟ثٹڅ ٨ف_

وٱڃر ٰفؼ. ِؽای ؼوز قؼپ چب ڂ غڃؼپ ١ٌف ڂأص ٌؽ. ١ٌف سڃٸؽ ثڃؼ. خٽ١یشی ټفؼ ڂ قپ ټی غڃڀؽپ 

 "...سڃٸؽ سڃٸؽر ټجبـٮ...ثیب ٌٽٟ چب ـڂ ٨ڃر ٰٿ"

غڃؼٺ ـڂ خٹڃ ٍٰیؽٺ. ؼوشٻ اق ٨ٍبـی ٰڅ ثڅ ٴڃٌی ټی ؼاؼٺ ؼـؼ ٴف٨شڅ ثڃؼ؛ اټب اِال ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز 

 .اق ؼوز ثؽٺ. ثفاٺ سبقٴی ؼاٌز ٌځیؽپ اڂپ ِؽا چب ـڂ

 .٘ځیٿ ِؽای ١ٔی٩ً اڂټؽ

  ...ټٿ_

 .ِؽای قڀی ټبثیٿ ؼوز ڂ وڃر چبیی ٰڅ ٍٰیؽڄ ټی ٌؽ ټبڀٟ ضف٦ قؼڀً ٌؽ

 ...ؼٸؽاـ... ثیب ؼیٵڅ چٽڅ ټځشٝفیٻ_
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 ...ؼٸؽاـ! ؼٸؽاـ  ڂ ِؽای ثڃ٪ ڂ سٽبوی ٰڅ ٬ٟٙ ٌؽ.

زځؽ ثبـ اوٽً ـڂ قیف ٸت سٱفاـ ٰفؼٺ ثڅ  چځڃق ؼـوز ضىبثی اق چځٳ ؼـ ڀیڃټؽڄ ثڃؼٺ ڂ غیفڄ ثڅ ٴڃٌی

 .ِؽای ١ٔی٩ی ٰڅ ؼاٌز. ثڅ ڀ٩ىی ٰڅ ثڅ وػشی ټی ٴف٨ز. ؼٸؽاـ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ

ثب ضبٸی ټٍڃي ِځؽٸی ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽٺ ڂ ثٹځؽ ٌؽٺ. سڃ ٨ٱفچبی ڂاچی غڃؼٺ اغشالٶ ثب چٽىف ٘ڃ٨بپ 

ثب٠ث وڃئ س٩بچٻ ٰىی  سڃ٨ی٭ی ټّیجز ثڃؼ. ثڅ چیر ڂخڅ ڀٽی غڃاوشٻ ؼـٴیفیڅ ؼیٵڅ ای ؼاٌشڅ ثبٌٻ ڂ

 .ثٍٻ

ثؽڂپ ؼـ قؼپ ټطٱٻ ؼوشٵیفڂ ٍٰیؽٺ ڂ ؼاغٷ اسب٬ً ٌؽٺ. اق خب دفیؽ. دٍز ټیك ڀٍىشڅ ثڃؼ ڂ ټ٥ٍڃٶ   

 .ثفـوی ڀ٭ٍڅ ای ثڃؼ

 .چٽیٿ ٰڅ ثڅ غڃؼي اڂټؽڂ ؼـة ـڂ دٍز وفٺ ثىشٻ ثب ِڃـر ثفا٨فڂغشڅ ٤فیؽ

 .ځٻثڅ ٠ٹی اٴف یٱجبـ ؼیٵڅ ؼـڂ ایځٙڃـ ثبق ٰځی غڃؼٺ اغفاخز ټیٱ_

ؾـڄ ای سڇؽیؽي ـڂ خؽی ڀٵف٨شٻ اِال ٨فِشی چٻ ڀجڃؼ زځبپ اق ٨ٱفڂ غیبٶ چبٺ سفویؽڄ ڂ ټٕٙفة ثڃؼٺ 

 .غٍٯ ؼچځٻ ڂ ثڃؼ دفیؽڄ ـڀٵٻ. ٌؽ وبٰز ٺ زڇفڄ ضبٸز اق  ٰڅ غڃؼي

ثفای خف٠څ ای اة ٸڅ ٸڅ ټیكؼٺ. اق ِجص چٻ ثڅ خك ضفَ زیكی ڀػڃـؼڄ ثڃؼٺ ڂ اق ٌؽر ٧١ٔ ثی ضه 

یٿ ؼوشً ـڂ ـڂی ټیك اڀؽاغز ڂ ٠یځٱً ـڂ اق ـڂی زٍٻ چبي ثفؼاٌز. ؼوز ڂ دبٺ ـڂ ٌؽڄ ثڃؼٺ. غڃؼٰبـ ث

ٴٻ ٰفؼڄ ثڃؼ. ؼـ ضیځی ٰڅ ؼوز چبٺ ـڂ ټٕفة ثڅ چٻ دیر ټی ؼاؼٺ ٬ؽٺ ثفؼاٌشڅ ثب ث٥ٕی ٰڅ ثڅ ٴٹڃٺ زځٳ 

 :ټیكؼ ٴ٩شٻ

 .ټٿ... ټٿ غڃاة... سڃ غڃاة... ټٙٽیځٻ سڃ غڃاة زیكایی ؼیؽٺ ٰڅ ڂا١٬یز ؼاٌشڅ_

 .وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ ؼٺ ثبقؼټی ٴف٨زٰال٨څ 

 .ضف٨شڃ ثبڂـ ټی ٰځٻ_
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 ټ٭بثٷ ؼـٴیف ؾچځی ثب. ٴ٩ز ټی ای ؼیٵڅ زیكی ٸطځً. ڀٍڅ وفاقیف اٌٱٻ سب قؼٺ دٹٯ  سځؽ سځؽ دٍز وفچٻ

ؼٺ. ٨ٱً ـڂ سیك ٰفؼڄ ثبال اڂـؼ ڂ چٽڅ ڂاٰځً چبٺ ـڂ قیف زٍٽی قیف ڀٝف ٴف٨ز. اق ؼوز چبیی ایىشب ټیكي

 .ای ٨فاـ ڀؽاٌشٿ سب زٍٻ چبیی ٰڅ چفاوڃپ ثڇً قٶ قؼڄ ثڃؼٰڅ دځدڅ چبي ـاچی ثف

اق وٱڃسٻ اق اٸشٽبوی ٰڅ سڃ ڀٵبچٻ ثڃؼ سب ضف٨ی ثف ثبڂـٺ ثكڀڅ ؼٸً ثڅ ـضٻ اڂټؽ ڂ اق ټڃٟٔ ي ٰڃسبڄ اڂټؽ. 

 . ٸجػځؽی قؼ ٰڅ ثؽسف اوشفن ؼچځؽڄ ثڃؼ

 .ث١ٕی غڃاثب ټیشڃڀٿ ڂا١٬ی ثبٌٿ قیبؼ غڃؼسڃ ڀبـاضز ڀٱٿ...دیً ټیبؼ _

یً اڂټؽڀی ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ٰڅ چٽڅ زیك ٠یٿ ڂا١٬یز ثڃؼ!. ٸت ٴكیؽٺ سب دیً اق ایٿ ث٥ٓ ٸفقٌی ثڅ زڅ د

 .ِؽاٺ ڀؽڄ

 سڃ، ؼڂ ـڂق دیً، ؼـټڃـؼ ؼغشفر ثڅ ټٿ ڀٵ٩شی؟_

 .وفي ـڂ سٱڃپ ؼاؼ

 ...ث١ؽ ـضٽشی اڂټؽ ڂ سڃ_

اِفاـ ـڂ ثفای ثڅ ثڅ یٱجبـڄ وٱڃر ٰفؼٺ. ضه ټكغف٦ اوشفوٻ اق ڀٵبڄ ٴیح ڂ ټش١دجً ثؽسف ٌؽ. ایٿ چٽڅ 

ٰفوی ڀٍڃڀؽپ ضف٦ چبٺ ڂ اثجبر ؼیڃڂڀٵی ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ. ؼیٵڅ زڅ اچٽیشی ؼاٌز ڂ٬شی غڃؼٺ چٻ ثبڂـٺ ٌؽڄ 

 .ثڃؼ

 .ؼوشی ثڅ ِڃـسٻ ٍٰیؽٺ ڂ ثب ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ضف٦ ـڂ ٠ڃْ ٰفؼٺ

 ؼغشفر غڃثڅ؟_

 :ؼـچٽی ٴ٩زثفای یٯ ٸطٝڅ ڀٵبچً سیفڄ ڂ سبـیٯ ٌؽ اټب ثبال٨بِٹڅ ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچٻ ٰځڅ ثب زڇفڄ 

 .ؼیٍت ثی ضبٶ ثڃؼ، ٰٽی ست ؼاٌز االڀٻ دفوشبـي ٴ٩ز غڃاثیؽڄ  _

دفوشبـ! اٴف سٽبٺ اس٩ب٬بر ؼیٍت غڃاة ثڃؼ ده ضف٦ چبي چٻ ثبیؽ... زٍٻ چبٺ ثبـیٯ ٌؽ. ضشی سڃ ؾچځٽٻ 

 .ڀٽی ٴځدیؽ ثب قڀً ؼڂ ؼ٬ی٭څ دیً ِطجز ٰفؼڄ ثبٌٻ. چٽڅ زیك ٠یٿ ڂا١٬یز ثڃؼ
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 .ؼوز ثڅ ویځڅ ٌؽٺ

  ـ! ده قڀز ٰدبوز؟دفوشب _

 .اق ثیٿ ؼڀؽڂپ چبی ٩٬ٷ ٌؽي ثڅ وػشی ٤فیؽ

 .غیٹی ڂ٬شڅ سفٰٽڃپ ٰفؼڄ_

 :ڀیبق ؼاٌشٻ ثڅ ٌؽر خی٣ ثكڀٻ. ٸ١ځشی ټٿ ؼیڃڂڀڅ ٌؽڄ ثڃؼٺ. ثڇز قؼڄ، خی٣ ؼاـ ٴ٩شٻ

 !٨فاـ ٰفؼڄ یب سفٰز ٰفؼڄ؟_

سڃ زٍٻ چبی اڂپ چٻ ټی ڀٵبچی ٰڅ سب ؼڂؼ٬ی٭څ دیً ټی ؼقؼیؽ ثبال اڂـؼ ثب ضبٸز وڃاٸی. س١دت ڂ ٌڃٮ ـڂ 

 .ؼیؽٺ

 سڃ اق ٰدب ٨ڇٽیؽی ٨فاـ ٰفؼڄ؟_

سٯ غځؽڄ چیىشفیٱی ټبثیٿ ٸفقی ٰڅ سڃ خڃڀٻ ا٨شبؼڄ ثڃؼ قؼٺ. ٰځشفٶ اٌٯ چبٺ ټطبٶ ثڃؼ. ټٿ ڂا١٬ب سفویؽڄ 

  .ثڃؼٺ. ؼڀیب غیبٶ ڂ ڂا١٬یز ثیٿ یٯ ٌت ٴیف ٰفؼڄ ثڃؼ. ٴیح ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ ڂضٍز قؼڄ

 .!غڃؼر سڃ غڃاة ثڇٻ ٴ٩شی _

څ ای ثڅ زٍٻ چبٺ غیفڄ ٌؽ ڂ ث١ؽ اق دٍز ټیكي ثٹځؽ ٌؽ. ٧ٰ ؼوز چبي ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌز ڂ ـڂ ثڅ ثبڀی

 .خٹڃ غٻ ٌؽ. ٸطځً ؼـ ٠یٿ اـاټً خؽی ڂ غڃڀىفؼ ٌؽ

ټٙٽیٿ ثبي ڀبـاضز ڀٽیٍٻ اق ایځٱڅ اټبـ ټځڃ ؼـثیبـی غڃؼٺ ثڅ ټڃ١٬ً چٽڅ زیكڂ ثڇز ټی ٴ٩شٻ اټب ٨٭ٗ _

 ڇز ٴ٩شڅ؟ثٵڃ اق ٰدب سڃڀىشی ث٩ڇٽی؟. ٰی ث

 .یع ٰفؼٺ . سّڃـي چٻ ؼـؼڀبٮ ثڃؼ... چٕٽً وػز سف. وفی سٱڃپ ؼاؼٺ

  .قؼ قڀٳ ٴڃٌیٻ  ثڅ دیٍٻ وب٠ز ڀیٻ  ٠یٿ ض٭ی٭شڅ... ٬ىٻ ټی غڃـٺ_

 ٰی؟_
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 ...ؼٸؽاـ_

زٍٻ چبي ٴفؼ ٌؽ. اثفڂ چبی دڇځً اق س١دت ثڅ ٨ف٪ وفي زىجیؽ. ـڀٵً دفیؽ ڂ زځؽ ؼ٬ی٭څ چځٳ ڀٵبچٻ 

 .ټی ٰفؼ

 !...ب قؼڄ ثڅ وفرغؽایب سڃ ڂا١٬_

_ ... 

 ؼٸؽاـ یبقؼڄ وبٸڅ ټفؼڄ اڂپ ڂ٬ز ثڅ سڃ قڀٳ قؼڄ؟_

ڀ٩ىٻ ضجه ٌؽ. ٠٭ت ٠٭ت ـ٨شٻ ڂ ثڅ ؼیڃاـ دٍز وف زىجیؽٺ. اٌٯ چبٺ ټدبٶ ڀٽی ؼاؼپ. ٌڃٰڅ ٌؽڄ 

 ټفؼڄ؟_سٱفاـ ٰفؼٺ

بي اق دٍز ټیك ٨بِٹڅ ٴف٨ز ڂ ثب زځؽ ٬ؽٺ غڃؼي ـڂ ثڇٻ ـوڃڀؽ.ٰٻ ٰٻ ِؽای غځؽڄ ي ـڂ ٌځیؽٺ. ؼوز چ

 :ـڂ ـڂی ثبقڂچبٺ ٴؿاٌز ڂ ثب ٸطٿ ٌڃظ ڂ ثبقیٵڃٌی ٴ٩ز

 .!ؼـوشڅ ٰڅ اوٽٍڃ اق ضف٨بٺ ٌځیؽی اټب ڀٽی ؼڂڀىشٻ ؼـ ایٿ ضؽ ڀىجز ثڅ قڀؽٴیٻ ٰځدٱبڂی ټیٱځی_

اـڂٺ ثیٿ ؼوز چبي ټی ٸفقیؽٺ. وفٺ ـڂ ثبال ثفؼٺ زٍٻ سڃ زٍٻ غځؽڂڀً ټثٷ ثسڅ چبی ؼڂوبٸڅ ٸت 

 .ثفزیؽٺ

 .ڂٸی ڀڅ ؼٸؽاـ ڀڅ ٰىی ٰڅ ثب ټٿ ضف٦ قؼڄ ثڇٻ ٴ٩شی قپ اڂٸز ټفؼڄ _

 .ټڇفثڃپ ڀٵبچٻ ٰفؼ ڂ ٰٽی ٨ٍبـ ؼوشً ـڂ ثیٍشفٰفؼ

 .ٌبیؽ ٰىی غڃاوشڅ اؾیشز ٰځڅ _

 .٠ّجی ٌؽٺ

 زفا ثبیؽ ثب اوٻ قپ سڃ اؾیشٻ ٰځٿ؟...زفا ثبیؽ غڃاة اؼټی ـڂ ثجیځٻ ٰڅ اقي ثؽٺ ټیبؼ؟_
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ؽي غٍٯ. اق ضف٨ی ٰڅ سڃ اڂج ضف٨ٻ ثی ٤فْ ثڃؼ؛ اټب ؼوز چبي ٌٷ ٌؽ. ڀٵبچً ټبر. ٸجػځ

 .ٴكیؽٺ ٸت. ٌؽٺ ٌفټٵیٿ قؼٺ  ؼـټڃڀؽٴیٻ

 .ټځٝڃـی ڀؽاٌشٻ_

 .دڃقغځؽی قؼ ڂ وفي ـڂ ٰٽی ٰح ٰفؼ. ِؽاي غً ؼاـ ڂ ٠ّجی ٌؽ

 ی١ځی سب ضبال غڃؼر ڀ٩ڇٽیؽی؟_

ثی ضبٶ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. زی ـڂ ثبیؽ ټی ٨ڇٽیؽٺ؟ ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی ؼا٤ڃپ ڂ ټىشبِٷ ثڃؼٺ ٰڅ زڇفڄ ي ٰٻ 

ڀفٺ ٌؽ. ثی ؼ٨بٞ سڃ غڃؼٺ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼٺ. ٸطٝڅ ای ا٩ٌشڅ ثڅ ضبٸز سفویؽٺ ڀٵبڄ ٰفؼ ٰڅ وفي اچىشڅ ٰٻ 

خٹڃ اڂټؽ ڂ ٸت چبي دیٍڃڀیٻ ـڂ ؼا٢ ٰفؼ. ثڅ غڃؼٺ ٸفقیؽٺ. ټٿ ٬جال ایٿ ضه ـڂ زٍیؽڄ ثڃؼٺ. ثڅ چٽیٿ 

څ زٍٽٻ ـاڄ ؼا٤ی ثڅ چٽیٿ ٴځٵی. چیسی ڀ٩ڇٽیؽٺ. زٍٻ ثىشڅ سڃ ـڂیبٺ ٴٻ ٌؽٺ. ٬ٙفڄ اٌٱی اق ٴڃٌ

 .ٴف٨ز. اق ٸفق ڂ خٽٟ ٌؽڀی ٰڅ ؼـ اغشیبـ ټٿ ڀجڃؼ ٠٭ت ٍٰیؽ

 :ڀ٩ىی ثیفڂپ ؼاؼ ڂ ؼا٤ڃپ سف اق ټٿ ٴ٩ز

 .ایځڃ ثبیؽ ټی ٨ڇٽیؽی _

 :زٍٻ چبٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ ثب اڀؽڂڄ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. سبة ڀیڃـؼ ڂ ثب زٍٻ ؼقؼیؽڀی ثؽڂپ ٴف٨شٿ ٨بِٹڅ ٴ٩ز

 .ٌٽبـٌڃپ ثؽڄ غڃؼٺ دیٵیفی ټیٱځٻ_

 .بـڄ ڀؽاٌزٌٽ _

 .ثڅ ٬ؽـی ٴف٨شڅ ڂ ڀبـاضز ٸت قؼٺ ٰڅ زځٵی ثڅ ټڃچبي قؼ

 ٌبیؽ ثبقٺ سڃچٻ قؼی...؟_

 .سڃچٻ؟ ڀٽی ؼڂڀٻ ٌبیؽ...اټب وفی ثڅ زخ ڂ ـاوز سٱڃپ ؼاؼٺ. ٸجػځؽڄ ټڇفثڃڀی قؼ ڂ ڀبغڃؼاٴبڄ ٸت قؼٺ

 .ثجػٍیؽ_
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ڂاٰځًٍ ٌؽ. ٨ٱف ڀٽی ٰفؼ ث١ؽ اق اثفڂچبي ـڂ ثب ثیفضٽی ڂ غځؽڄ ثبال ؼاؼ. ټش١دت ثڃؼ اټب ٰځشفٶ غځؽڄ، ټبڀٟ 

 چفزځؽ. ٴف٨ز دیً  ٰڅ ـڂٌی ثب چٻ اڂپ. ثٍځڃڄ ټٿ اق ای ٰٹٽڅ زځیٿ  ـوڃڀؽپ اضىبوبر ټػف٨ً

 .ٰفؼ ټی یٱی ـڂ ي سڅ وفڂ ٴفڀڅ ڂ ڀؽاٌز ٘جی١ی ضبٶ ٨فڀٵیه

 زفا؟_

 

ڀؽاقڄ اټفڂق ٸت ٴكیؽٺ ڂ ثب دبییٿ ٴف٨شٿ وفٺ ڂ ثی خڃاة ٴؿاٌشځً ثڅ ٘ف٦ ؼـة ضفٰز ٰفؼٺ. سڃ ٠ٽفٺ ثڅ ا

ٌفټځؽڄ ڀٍؽڄ ثڃؼٺ. ثب یٯ ټ١ؿـر غڃاچی غٍٯ غبٸی ؼٸٻ ٰٽی اـڂٺ ٴف٨ز؛ اټب زیكی اق ٠ڃْ ڀٽی ٌؽ. 

ضؽا٬ٷ ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼٺ اٌشجبڄ ٰفؼٺ. ضف٨ی ڀكؼ؛ اټب وځٵیځی ڀٵبچً ـڂ ؼاٌشٻ. چٽیٿ ٰڅ ؼـة ـڂ ثبق ٰفؼٺ 

ؼ ڂ ٴڃیب ټځشٝف ټځٍی ثڃؼ سب چیٱٷ ؼـٌز غبڂـی ـڂ ټ٭بثٷ ټیكٺ ؼیؽٺ. دٍز ثڅ ټٿ وٽز ټیك ایىشبؼڄ ثڃ

 .ـاچځٽبییً ٰځڅ

ـڀٵٻ دفیؽ. ضڃِٹڅ ایٿ یٱی اق سڃاڀٻ غبـج ثڃؼ. ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ چځڃقچٻ ټٍڃي ثڃؼٺ ڂ اق ؼـڂپ ثبثز 

اس٩ب٬بر اټفڂق ټی ٸفقیؽٺ. ؼـة ـڂ ثىشٻ ڂ ثڅ وٽز ٘ڃ٨بپ زفغیؽٺ. چفؼڂ ؼوشً ـڂ سڃ خیت ثفؼڄ ثڃؼ ڂ ثب 

ڃؼ وڃاٸی ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. ٌِٱٻ ٴِفؼي ثیٿ ؼڂثځؽی ٰڅ ؼاٌز خٽٟ ٌؽڄ ٨بِٹڅ ای ٰڅ ثیٿ دبچبي ا٨شبؼڄ ث

 .ثڃؼ. وفٺ ـڂ ثبال ثفؼٺ ڂ ثب ایٿ دب اڂپ دب ٰفؼڀی ٸت قؼٺ

 ...غبڂـی_

 .اثفڂچبي ؼڂثبـڄ ثبال دفیؽ. ٰٻ ٰٻ ؼاٌشٻ ثڅ ایٿ ټؽٶ اثفڂ اٸفلی ټی ٴف٨شٻ

څ ٺ ٴف٨شٻ. ټٝٹڃټیز ڂ ٸڃوی ثب ـیك ٸت ٴكیؽٺ . ٧ٰ ؼوز چبٺ ـڂ ـڂی چٻ ٴؿاٌشٻ ڂ ثڅ ضبٸز ؼ٠ب قیف زڃڀ

ٰفؼپ زٍٻ چبٺ ثڅ زڇفڄ ٺ ؼاؼٺ ڂ ثڇً قٶ قؼٺ. س١دت ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ غځؽڄ دڇځی ـڂی ِڃـسً خب غڃي 

 .ٰفؼ. غڃؼٺ چٻ غځؽڄ ٺ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ٸت قؼٺ

 ...غڃاچً ټی ٰځٻ_

 :ی ٴؿٌز ٴ٩زټی ؼڂڀىز ؼـؼٺ زیڅ...ثیٍشف اق ایٿ اؾیشٻ ڀٱفؼ. وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ اق ٰځبـٺ ټ
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 !خجفاپ ټیٱځی...چب_

 :سځؽ سځؽ وفٺ ـڂ ثبال دبییٿ ثفؼٺ ڂ اق وف ـاڄ ٰځبـ ـ٨شٻ. ٬جٷ اق ثبق ٰفؼپ ؼـٴ٩ز

 .سب ؼڂ وب٠ز ؼیٵڅ ثفڂ غڃڀڅ اټفڂق غیٹی ثڇز ٨ٍبـ اڂټؽ_

 :ڀؿاٌز ڀٵبچٻ ـڂ ٰڅ وفٌبـ اق ټطجز ڂ سٍٱف ثڃؼ ثڇً ثؽڂقٺ وفیٟ ثیفڂپ قؼ ڂ ثب ِؽای ثٹځؽ ٴ٩ز

 ...بڂـیثڅ ا٬ب غ_

*************** 

. ٴؿٌز خڃڀٻ ٴف٨شٿ ټثٷ قټبپ وب٠ز ؼڂ  ثڅ ٬ؽـی ضبٸٻ ثؽ ثڃؼ ڂ اضىبن غىشٵی ڂ ٌٱىز ټی ٰفؼٺ ٰڅ

. ثٍٿ ضبٸٻ خڃیب سب ټیڃټؽپ؛ ثبال ثڇبڀڅ ثب ثڇبڀڅ ثی  یٰځدٱبڂ ثفای ٬ّؽ اق ڀؽاٌشٻ ـڂ ٰىی ؼیؽپ ـڂی اِال

 ثبقغڃاوز ثؽڂپ ضدشی ٌؽٺ ټشڃخڅ ٰڅ ٘ڃـ ایٿ .ٌؽ ضؽیثی ڂ ضف٦ چف ـڂی وفدڃي ٘ڃ٨بپ ڂ ضدشی ـ٨شبـ

 خٽٟ ثفای چٻ ٘ڃ٨بپ. ثڃؼ قؼڄ ثیفڂپ ٌفٰز اق ڀ٩فیٿ ڂ اٌٯ ثب اڂپ ڂ ثڃؼ ٰفؼڄ ٰٻ ؼڂټبڄ ـڂ ـضٽشی ض٭ڃ٪

 ضشی ؼاٌز غیٹی ـڂ چڃاٺ  القٺ ـڂ ؼاؼڄ ثڃؼ. ایٿ ؼڂ وب٠ز اڂٸشیٽبسڃٺ یٿ ـ٨ز ڂدبی ـث١ی یٯ ټبخفا ٰفؼپ

 .ثجفڄ ٰځ٩فاڀه اسب٪ ٘ج٭څ ثڅ ـڂ اڂپ ثڃؼ غڃاوشڅ ضدشی اق ڂ ثٍٻ ـڂ څـڂث غبڂـی ثب ڀؿاٌز ای ٸطٝڅ

ٰٽی ثفای ٴف٨شٿ ڀ٩ىی ټ٭بثٷ ؼـة چبی ٌیٍڅ ای ثفج ایىشبؼٺ. زٍٻ ثىشڅ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ. ؼوشٻ ـڂ 

سڃ خیت ټبڀشڃٺ ثفؼٺ ڂ اق دٹڅ چب دبییٿ اڂټؽٺ. ثڅ وٽز ـاوز ڂ زخ غیبثڃپ ٴؿـی وفزفغڃڀؽٺ .ٰی٩ٻ ـڂ 

اڀؽاغشٻ. ایٿ ڂ٬ز ٜڇف چیر غجفی اق ټبٌیٿ ڀجڃؼ. ـاچٻ ـڂ ٰح ٰفؼٺ ٰڅ ثی اغشیبـ سڃخڅ ٺ ثڅ ـڂی ٌبڀڅ ٺ 

ؼغشفی خٹت ٌؽ ٰڅ اڂپ وٽز غیبثڃپ ـڂثفڂی ٌفٰز ایىشبؼڄ ثڃؼ. ٜبچف ٜفی٧ ڂ ٬ؽی ثٹځؽ ؼاٌز ثب ٸجبن 

ٍٻ چبن ټځؽـن. ٌبٶ یٍٽی وجكی ؼڂـ ؼچځً ثىشڅ ثڃؼ ڂ ـڂوفیً ـڂ ـڂی دیٍڃڀی اڂـؼڄ ثڃؼ. ٨٭ٗ ز

چبي ټٍػُ ثڃؼ. زٍٻ چبیی ٰڅ اق چٽیٿ ٨بِٹڅ ٤ٽً ؼٶ ـڂ ټیكؼ. ٬ؽټی خٹڃ ثفؼاٌشٻ ثڅ ـوٻ ؼٸىڃقی 

٥ځب٘یىی ٰڅ اق ڀٵبچً خؿثٻ ټ  ڂ سفضٻ؛ ٴٽبپ ٰفؼٺ ټطشبجِ... غیفڄ ٺ ٌؽڄ ثڃؼ ثؽڂپ چیر ضفٰشی. ڂوڃوڅ

 .ټی ٰفؼ ثب٠ث ٌؽ ثڅ وٽشً ٍٰیؽڄ ثٍٻ. ثبـ اڂٸی ثڃؼ ٰڅ ایځدب ټی ؼیؽټً

ـڂ ثفؼاٌشٻ. یٯ ٬ؽٺ ٠٭ت ثفؼاٌز. ثڃ٪ ټبٌیځی ٰڅ ثب وف٠ز ثڅ ٘ف٨ٻ اڂټؽ ثب٠ث ٌؽ ثب خی٣ غ٩څ ٬ؽٺ اڂٶ 

ای وفیٟ ٠٭ت ثذفٺ. چبج ڂ ڂاج ثڅ وٽځؽی ٰڅ ثی سڃخڅ ثڅ ټٿ ـاڄ غڃؼي ـڂ ـ٨ز غیفڄ ٌؽٺ. ؼوشی ـڂی 
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غشفٮ ویځڅ ٺ ٴؿاٌشٻ. ٬ٹجٻ اق سفن ټیكؼ؛ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼٺ ڂ ڀبوكایی ٴ٩شٻ ثڅ ٘ف٦ ؼ

زفغیؽٺ ٰڅ....ڀجڃؼ. ټش١دت اق ـ٨شبـ ؼغشفٮ سفوٻ ـڂ ٨فاټڃي ٰفؼٺ ڂ ثڅ زخ ڂ ـاوز غیبثڃپ وف 

 .زفغڃڀؽٺ...چیر اثفی اقي ڀجڃؼ. دڃ٨ی ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ ـاچٻ اؼاټڅ ؼاؼٺ

 

 ...ثػً وڃٺ

 

ز ټفڂـ چف ٸطٝڅ اس٩ب٬بر ثب٠ث ټی ٌؽ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰځٻ ز٭ؽـ ٘ڃ٨بپ اټفڂق ڂ ؼیٍت ؼڂوز ؼاٌشځی سڃ ڂا١٬ی

ڂ سّڃـاسٻ ٜبچف ٌؽڄ ثڃؼ. اِال چٻ غڃؼٺ ـڂ اضٽ٫ خٹڃڄ ڀؽاؼڄ ثڃؼٺ سب ٰڃزٱشفیٿ ٠ؿاة ڂخؽاڀی ؼاٌشڅ 

ثبٌٻ! ایٿ غڃاة ایٿ ـڂیب یب چفزیكی ٰڅ ټی ٌؽ اوٽً ـڂ ٴؿاٌز ضه ضبٸٻ ـڂ و٩یؽ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ؼیؽٺ 

 .ـڂـڀٵی ټثٷ یٯ ؼڂدیځٳ ٠ٽٷ ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ ٸجػځؽ ٠ٽی٭ی چفثبـ ثڅ ٸت چبٺ ټی اڂـؼ

ڀكؼیٯ چبی سفټیځبٶ اق اسڃثڃن دیبؼڄ ٌؽٺ ڂٰٽی دیبؼڄ ټىیفٺ ـڂ ٴك ٰفؼٺ. چف ز٭ؽـ ثیٍشف ٨ٱف ټی ٰفؼٺ 

ثیٍشف ثبڂـ ټی ٰفؼٺ غڃاة ثڃؼ ڂ یٯ غڃاة سٹع ؼـ ٠یٿ ضبٶ ٌیفیٿ. ثفای ؼغشفی سڃ ڂ١ٔیز ټٿ ٌبیؽ 

 .٘جی١ی ثڃؼ ڂ ٠ڃاـْ ٬فَ چبیی ٰڅ ټؽسی ٰځبـ ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ

ٌؽپ ڂ ټڇٽڃپ ٰفؼپ غڃؼٺ ثڅ وبڀؽڂیر زفة ڂزیٹی سفټیځبٶ ثڅ چیر زیك ٨ٱف  و١ی ٰفؼٺ ثب ؼوز ثڅ خیت

 .ڀٱځٻ ضشی ِؽای قپ ١ٔی٩ی ٰڅ ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ سب ٨فڀٵیه ـڂ اؼا ٰځڅ

 ثڅ غبڀٻ ټىب٨ف سب ٌؽٺ  خب ټڃڀؽڄ ثڃؼٺ ڂ ثبٸدجبـ ؼـثىشی ٴف٨شٻ. ڀیٻ وب٠شی چٻ ټ١ٙٷ4اق اسڃثڃن وب٠ز 

 .زبٸڃن خبؼڄ ٽزو ثڅ ٰځڅ ضفٰز چٹٯ چٹٯ ڂ ثػڃـڄ دىشً

 .ټبؼـ ؼڄ ثبـ ثیٍشف سٽبن ٴف٨ز اق ایځٱڅ ټځشٝفٺ ټی ټڃڀٿ سب ٌبٺ ـڂ ثبچٻ ثػڃـیٻ

اڀشڇب ټىیف ٰڅ ـڂ ثڅ ٤فڂة ثڃؼ ؼڂ قپ ٰځبـ ؼوشٻ ٰال٨څ ٺ ٰفؼپ اق ثه ٰڅ ثب ـاڀځؽڄ وفچیر دڃذ ڂ ٤فڄ چبی 

 .غبٸڅ قڀٵی ؼـ ټڃـؼ چٽىفاٌڃپ ؼـؼڂ ؼٶ ټی ٰفؼپ
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ؼ غفخی ڀٽی ؼاؼ یب چٽىفي ثی غیبٶ ثڃؼ. ټفؼ ـاڀځؽڄ چٻ چفزی ټی ٴؿٌز ٨الڀی ض٭ڃ٬ً ٠٭ت ا٨شبؼڄ ثڃ

ثب دبییٿ اڂټؽپ وف٠شً اق ټجبضّز ثب اڂپ چب ٸؿر ټی ثفؼ ڂ س١فی٧ چٽىفي ـڂ ټی ٰفؼ؛ ٴڇٵؽاـی ٤فی 

 .چٻ اق ٴفڂڀی ڂ اڂٔبٞ ټٽٹٱز ټی قؼ

ثؽخځه ثڃؼ یب قڀٻ  سځڇب ٰىی ٰڅ وبٰز ثڃؼ ټٿ ثڃؼٺ. ڀڅ ؼٶ دفؼـؼی اق چٽىفٺ ؼاٌشٻ ڀڅ ټبؼـٌڃچفٺ

 .ؼوشذػز اڀسځبڀی ؼاٌز

وفٺ ـڂ ثڅ ٌیٍڅ زىجڃڀؽڄ ثڃؼٺ ڂ ثڅ زڇفڄ ثڇبـی ٰڅ غڃؼی سڃ ٰڃڄ ٰٽٿ خبؼڄ ثڅ ـظ ټی ٍٰیؽ غیفڄ ٌؽڄ 

 .ثڃؼٺ. ٠ٽی٭ب سڃ ٨ٱف ثڃؼٺ ڂ غڃؼ غڃـی ټی ٰفؼٺ

 .٨فوشبؼٺثڅ سیځب ڂ چٽشب دیبٺ ؼاؼٺ اټٍت ڀیىشٻ. ؼوشڃـ ؼټی وبؼڄ ای چٻ دىڃڀؽ خٽٹڅ غجفیٻ ڂاوٍڃپ 

چٽشب دیبٺ قؼ....ثبق ٴؿاٌشی ـ٨شی؟ ثب ایٽڃخی ٠ّجبڀی....سیځب ٠الټز س١دت ڂاوٻ ٨فوشبؼڄ ثڃؼ...سڃ ٰڅ ضبٸز ثؽ 

 ثڃؼ؟ ټیػڃای اڂپ ثؽثػز چبٺ قاثفاڄ ٰځی؟

دیبټً غځؽڄ ثڅ ٸت چبٺ اڂـؼ...قپ ٰځبـ ؼوشٻ ٰٽی سڃ ِطجز چبي ټٱث ٰفؼ ڂ ـاڀځؽڄ زٍٻ اثفڂیی اق سڃ 

ټی ٰفؼپ ثڅ ضف٦ چبي ټی غځؽٺ. اِال ِطجز چبٌڃپ ؼـ ټڃـؼ زی ثڃؼ؟ ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی اییځڅ اڂټؽ. ٨ٱف 

ٰفؼٺ ڂ ثی اغشیبـ ٸیىز ټػب٘ت چبٺ ـڂ ثبال دبییٿ ٰفؼٺ ڂ ـڂی اوٽً قؼٺ. ټیڃپ ٸجػځؽٺ دیٍڃڀیٻ ست ؼاـ 

 .ؼا٢ ٌؽ. زفا اخبقڄ ایٿ ٰبــڂ ثڇً ؼاؼڄ ثڃؼٺ؟ اڀٵٍز چبٺ سځؽ سبیخ ٰفؼپ

 .؟ضبٶ ؼغشفر ثڇشف ٌؽ.._

٬جٷ اق ایځٱڅ دٍیٽڃپ ثٍٻ وځؽ ٰفؼٺ. ټڃٔڃ٠ی خبٸت سف اق ایٿ دیؽا ڀٱفؼٺ ڂاوڅ ایٿ ټفؼ ټفټڃق 

ځدٱبڂ قڀؽٴیً ٌؽڄ ثڃؼٺ. ز٭ؽـ اق ؼٸؽاـ یب ټبؼـ ثسڅ ٰ ایځٙڃـ  ؼڂٌجڅ...ز٭ؽـ ڀىجز ثڇً ٌځبغز ؼاٌشٻ ٰڅ

 .ثبقی ڀجڃؼي ټی ؼڂڀىشٻ ٰڅ اق ثڃوً ـڂ سفي ڀٱفؼٺ یب غیبٸٻ ـاضز ثڃؼ اچٷ غیبڀز یب ؼڂؼـ 

 .ثڅ ؼ٬ی٭څ ڀفویؽ ټیڃپ ٨ٱفچبی ٠الټز وڃاٶ ؼاـٺ دیبٺ قؼ

 ...ثیب سٹٵفاٺ_
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غځؽٺ ٴف٨ز ټٿ ضشی ټی ؼڂڀىشٻ وفیٟ خڃاثٻ ـڂ ټیؽڄ ٰڅ ټځشٝف ثڅ ٩ِطڅ ٴڃٌیٻ قٶ قؼڄ ثڃؼٺ. ایځشفڀز 

 .ـڂ ثبق ٰځٻٴڃٌیٻ ثب ٰٹی ڀبق ثبال اڂټؽ اڂڀ٭ؽـی ٰڅ ثشڃڀٻ ث١ؽ ؼڂوب٠ز) ا٤فا٪( ٠ٱىی ٰڅ ڂاوٻ ٨فوشبؼڄ ثڃؼ 

 .ڀ٩ىٻ ثځؽ اڂټؽ ڂ ؼوشی ـڂی ٩٬ىڅ ویځڅ ٺ اق چیدبپ ٴؿاٌشٻ

٠فڂوٯ ټڃ ٘الیی سڃ ث٥ٹً ؼٸٻ ـڂ ثفؼ. ثی اـاؼڄ ٬فثڃپ ِؽ٬څ دىشڃڀٯ ڂ اڂپ ٸخ چبی ثبؼ ٰفؼي ٌؽٺ. 

 زٍٻ چبي وفظ ثڃؼ ڂ ٴڃڀڅ چبي ٬فټك...ٴفیڅ ٰفؼڄ ثڃؼ ؟

ڃٌشی ٘ڃ٨بپ...ټڃچبی ٨فی ٰڅ غفٴڃٌی ثىشڅ زٍٻ ڂ اثفڂ ټٍٱیً ٌجیڅ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ...ٴڃڀڅ چبی ؼـٌز ڂ ٴ

ثڃؼ...٨٭ٗ ـڀٳ ٘الییٍڃپ ضشٽب اـثیڅ ټبؼـي ثڃؼ. ثٹڃق ٌٹڃاـ ؼغشفاڀڅ ِڃـسی. ٰځبـ ـاڄ دٹڅ چبی زڃثی ایىشبؼڄ 

ثڃؼ ڂ ثسڅ ثڅ ث٥ٷ ثب قیفدڃي و٩یؽ ٰڅ چیر ٌفٺ ڂ ضیبیی چٻ ؼـي ڀجڃؼ ثب ؼغشفًٰ وٹ٩ی ٴف٨شڅ ثڃؼ. ټی 

 خكڂ ثبقچٻ یب ثؽٺ ڀٍڃپ چٽشب ڂ سیځب ثڅ  ثڃؼ. ټی سڃڀىشٻ ایٿ ٠فڂوٯ ـڂ غځؽیؽ ٴڃڀڅ چبي ثفخىشڅ ٌؽڄ

 ثؽڂڀڅ؟ ؼغشفي اق ٰىی غڃاوز ڀٽی ڂ٬ز چیر زفا ثڃؼ؟ چبي ټٽځڃٞ

ثیٍشف قڂٺ ټی ٰځٻ ـڂی ٠ٱه ِٽیٽی دؽـ ؼغشفی ٰڅ ؼٸٻ ـڂ ٬ځح ٰفؼڄ ثڃؼپ اق اـاټً ڂ ٸجػځؽی ٰڅ سڃ 

 .ڂ ثب وٹٽ٭څ ای ثڅ ثبقڂٺ ثڅ غڃؼٺ ټیبٺ زڇفڄ ؼاٌشٿ. اڀٵبـ ټىفی ثڃؼ ٰڅ ویفاة ڀٽی ٌؽٺ

 (ٌڃچف ڂ ؼغشفسٿ؟ ) ٌڃچف ڂ ؼغشفر چىشٿ؟ _

 :ٴیح وفٺ ـڂ ثڅ وٽز قپ ٰځبـ ؼوشٻ ټی زفغڃڀٻ ٰڅ غیفڄ ثڅ ٴڃٌی سڃ ؼوشٻ ثڅ ٰځبـیً ٴ٩ز

 ؼغشفر ز٭ؽـ ٌجیڅ غڃؼسڅ...ڀڅ غبڀٻ...؟ _

 :ٴ٩ز ؼاؼڂ دٍیڃڀیً ثڅ زیځی ڂ ٰفؼ ای ڂ٩٬څ  ثیځی ـیك ثب. ٰفؼ ٍٰی ٴفؼپ  اڂپ یٱی چٻ

 ...ڀڅ ثیٍشف ٌجیڅ ٌڃچفٌڅ...ز٭ؽـٺ اقر وفسفڄ_

وفسف! ٌڃچفٺ؟ زٍٻ ٤فڄ ای ثڅ چفؼڂ ـ٨شٻ...ټ١ٹڃٺ چىز زی ټیٵٿ؟ ٨ٕڃٶ چبی غبٸڅ قڀٯ زٍٻ ٰالل...خب 

ؼاٌز ثٹځؽ ټیٵ٩شٻ. اغٻ ٰفؼڄ ثڅ ؼـ ثیٍشف زىجیؽٺ ڂ ٴڃٌیٻ ـڂ ٰح ٴف٨شٻ. چیر خب اټځیز ڀجڃؼ...ڂاال. چفؼڂ 

 .٤ٹٝز ؼاـی ٴ٩شٿ ٰڅ ټٿ چٻ ثڅ ؼـٰی ضڃاٸڅ ؼاؼٺ ڂ ثڅ سال٨ی سب اغف ټىیف ٸڇٻ ٰفؼپ "یًڂا ڂ ا"
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 .ثب ثؽغٹ٭ی سبیخ ٰفؼٺ

 ضبال اوٻ ایٿ ٨فٌشڅ ٰڃزٹڃ زیڅ؟_

 .قیبؼ ٘ڃٶ ڀٱٍیؽ ٰڅ قؼ

 ...ؼٸجف_

 .!ثڅ آڀی ٸت ڂٸڃزڅ ٺ اڂیك ٌؽ. ؼٸجف؟ اغڅ ایځٻ اوٻ ثڃؼ؟ ؼٸؽاـ ؼٸجف...ضشٽب ثڅ یبؼ قڀی ٰڅ ټفؼڄ ثڃؼ

ضفِٻ ثیٍشف ڂ دڇٹڃٺ اق ٌؽر ٨ٍبـی ٰڅ قپ ټیبڂـؼ وڃغز ټٿ چٻ ؼـ ضیځی ٰڅ سبیخ ټی ٰفؼٺ ثب ثبقڂٺ 

ټطٱٻ ثڅ دڇٹڃي ٰڃثیؽٺ ٰڅ ٸجً ـڂ ٴكیؽ سب خی٥ی ڀٱٍڅ. ِڃـسً ٬فټك ٌؽ ؼـ ٠ڃْ خٽٟ ڂ خڃـ سف 

 .ڀٍىز

 ڀؽاؼی؟  ٨فاـی قڀشڃ ایٿ ڂاوڅ  ټٙٽئځی  ؼٸجف...ؼٸؽاـ! _

 .سذٷ ویجٷ ؼاـی ٰڅ اق غځؽڄ ٤ً ٰفؼڄ ثڃؼاوشیٱفغځؽڄ ٨فوشبؼ. ټفؼ 

 !ثڇز ڀٽیبؼ ایځ٭ؽـ ثبچڃي ثبٌی_

 .ثب ایځٱڅ ثی ؼٸیٷ ڀبـاضز ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂٸی ثب اوشیٱف غځؽڄ ټٿ چٻ وفسڅ ـڂ ثڅ چٻ اڂـؼٺ

 غڃؼر غڃثی؟_

 .االپ ؼیٵڅ ڀڅ...ثیٍشف ٨ٱفٺ ـڂ ؼـٴیف ٰفؼی!. قؼٺ

 .ؼاؼٺ دیبٺ ثڇز  ڀڅ چځڃق سڃ غڃاثٻ! ڂاوڅ چٽیٿ_

 !...ٰځڅ ټڇفثڃپ ـڂ سڃ سب غڃاثب ایٿ  بٌڅ اقسب ث_

 .اچی ٍٰیؽٺ. خڃاثی ڀؽاؼٺ. ؼڂ ؼ٬ی٭څ ث١ؽي قؼ

 .ڂاوز ڂ٬ز ؼٰشف ټیٵیفٺ ٌبیؽ ؼڂوز ؼاٌشڅ ثبٌی ثبٰىی ِطجز ٰځی_
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ؼٸیٹی ڀؽیؽٺ خڃاثی ثؽٺ ایٿ ټڃٔڃٞ ٰبټال ٌػّی ثڃؼ. اِال ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز دبی ټٍبڂـڄ ڂوٗ ثیبؼ. 

خیجٻ ٴؿاٌشٻ. اغٻ ٰفؼٺ. غڃؼي ثیٍشف ثڅ ټٍبڂـڄ اضشیبج ؼاٌز ٰڅ اوٽی ٴڃٌیٻ ـڂ غبټڃي ٰفؼٺ ڂ سڃ 

  .ٌجیڅ قڀی ٰڅ ټفؼڄ ثڃؼ ـڂی ؼغشفي ٴؿاٌشڅ ثڃؼ

***** 

اق ؼـة اٌذكغڃڀڅ ثیفڂپ اڂټؽٺ ڂ ؼوز چبٺ ـڂ ثب ثٹڃقٺ غٍٯ ټیٱځٻ. دؽـ ـڂقڀبټڅ ټی غڃڀؽ ڂ ٨فثؽ چٻ ټطڃ 

 .سٽبٌب سٹڃیكیڃپ ـڂی ټجٷ ڀٍىشڅ ثڃؼ

ثب اڂټؽڀٻ ثڅ ایځدب ؼڂثبـڄ ثػڃاٺ چٽڅ زیكڂ ـڂ اق وف ثٵیفٺ اڀٵبـ ٔٽیف ڀبغڃؼاٴبچٻ ثبڂـ ڀٱفؼڄ ٨ٱف ڀٽی ٰفؼٺ 

 .ڀٽڃڀڅ ؼڂـ زٍٽٻ اق ضفٰشً ٰڃزٱشفیٿ سب ثڃؼ ٌؽڄ ثبثب دب ثڅ  ثڃؼ ٰڅ ټؽاٺ اق ثؽڂ ڂـڂؼ

 اټب ڃؼٺث ٍٰیؽڄ دیً ـڂ ضف٨ً ٌبٺ  ڀٽی ؼڂڀىشٻ اق و٩شڅ چبٺ ثڅ غبڂـی غجف ؼاٌز یب ڀڅ؛ ؼڂ وڅ ثبـی وف

 ...ث١ؽا "ثڃؼ ٴ٩شڅ غڃـؼی ا٠ّبة ثب

اچىشڅ ثڅ ٘ف٦ ٨فثؽ ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ ڂ ٰځبـي ڀٍىشٻ. ثبیؽ ا٠شفا٦ ٰځٻ ؼـ ایٿ ټؽر ٰٻ ؼٸٻ ثڅ ایٿ خٽٟ 

وبٰز زڇبـ ڀ٩فی سځٳ ٌؽڄ ثڃؼ. ٨فثؽ ڀیٻ ڀٵبڄ ٰڃسبچی ثڅ ٘ف٨ٻ ٰفؼ ڂ ثب ٸجػځؽی ٰڅ اق ایٿ ڀكؼیٱی قؼ؛ 

 .وفي ـڂ ـڂی دبچبٺ ٴؿاٌز ڂ ؼوشٻ ـڂ سڃ ؼوز ٴف٨زـاضز ـڂی ټجٷ ؼڂڀ٩فڄ ؼـاق ٍٰیؽ ڂ

چٽیٍڅ چٽیٿ ثڃؼ. ثڅ غب٘ف وٿ ڂوبٶ ڂ ٨بِٹڅ وځی ٰڅ ثب ټبؼـ ڂ دؽـ ؼاٌز ڀىجز ثڅ ټٿ قیبؼ اضىبن 

ـاضشی ټی ٰفؼ. ٌبیؽ اٴف سڃ وٿ ٰٻ اقؼڂاج ټی ٰفؼٺ ثسڅ ای چٻ وٿ ڂوبٶ ٨فثؽ ؼاٌشٻ. یٱی اق ؼالیٹی 

ڃؼ. سٍځح ث  ٨فثؽ ڂ ټٿ ثیٿ  ٌؽیؽ ڂاثىشٵی ڂ ٠ٽی٫ ـاثٙڅ ایٿ ؼاؼ؛ ثڇٻ ـڂ ٌؽپ ټىش٭ٷ اخبقڄ  دؽـ  ٰڅ

چبیی ٰڅ ث١ؽ اق چف ؼ٠ڃا ثڇٻ ؼوز ټی ؼاؼ ڂ ڂضٍز ٨فثؽ. سڃوٿ ڂ وبٸی ڀجڃؼ ٰڅ ؼـٰی اق ثیٽبـی ټٿ ؼاٌشڅ 

ثبٌڅ. اق ٌجی ٰڅ ټٿ ثب ٨فثؽ ًٌ وبٸڅ سڃ غڃڀڅ سځڇب ثڃؼٺ ڂ ضٽٹڅ ٠ّجی ثڇٻ ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼ دؽـ ایٿ سّٽیٻ 

ٴف٨ز. قټبڀی ٰڅ ټٿ ٰځٱڃـ ٬جڃٶ ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ چف ثڇبڀڅ ای ـڂ ثفای ټػبٸ٧ ټی اڂـؼ اټب اق اڂپ ٌت ثڅ ـڂ 

ث١ؽ ڀٝفي ٠ڃْ ٌؽ سب دىفي اق ڀٝف ـڂضی ِؽټڅ ڀجیځڅ. ثڅ ڀ٩ٟ ټٿ چٻ ٌؽ چفزځؽ ـأی ڀجڃؼٺ ٨فثؽ ثبثز 

 .ف وفټڃپ اڂټؽڄ ثڃؼټٿ ٔفثڅ ای ثجیځڅ یب ٠ٹز ٌت اؼاـی یب ٰبثڃن غڃاة چبي ثبٌٻ. اټب ضبال زیكی ثؽس

 .دځدڅ چبٺ ـڂ سڃ ټڃچبی ڀفٺ ڂ ٰڃسبچً ٍٰیؽٺ
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 .اق ؼڂ چ٩شڅ دیً ال٤فسف ٌؽڄ ثڃؼ. قیف زٍٻ چبي ٴڃؼ سف. ٌیٽی ؼـټبڀی ـټ٭ی ڂاوً ڀؿاٌشڅ ثڃؼ

ټی ٨ڇٽیؽٺ دؽـ ـڂق ثڅ ـڂق قیف چكیځڅ چبی ؼـټبڀیً ٰٻ ټی اڂـؼ. اټب ڀٽی ؼڂڀىشٻ ضبال ٰڅ اڂٔبٞ ا٬شّبؼی 

 ټی ٘ڃـ زڅ ڂ١ٔیز ایٿ ثب  ڂ غجفی اق وڃؼ اـټبپ ڀیىز غفخٍڃپ ـڂ اق ٰدب ټیبڂـؼپ. اِالقیبؼ خبٸت ڀجڃؼ 

    .ٰځٻ؟ ِطجز چب و٩شڅ ټڃـؼ ؼـ سڃڀىشٻ

 ٰذی  .ِڃـسی ثفخىشڅ چبی ٸت. ثڃؼ ټٍٱی اثفڂ ڂ زٍٻ ڂ و٩یؽ غڃؼٺ ټثٷ  ڀٵبچٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ زڇفڄ ٨فثؽ.

ڂٺ ڂ ټؽا ؼټب٢ غڃپ اق دیً ؼڂوبٶ. ټیكؼ زځٳ ٸٻؼ ثڅ ټ١ّڃټیشً اثی ٴفټٱٿ ایٿ سڃ. ثڃؼیٻ اِٷ ثفاثف

ضبٸز سڇڃٞ چبی ټٍٱڃٮ ٨ڇٽیؽیٻ وف٘بپ غڃپ ؼاـڄ. ټڃچبی ټبؼـٺ یٯ ٌجڅ و٩یؽ ٌؽ ٬ٹجً ٴف٨ز ڂ 

 اټب ثفټیڃټؽیٻ ؼـټبڀً چكیځڅ ده اق  اـټبپ دفڂلڄ ثب اڂایٷ  دؽـٺ...یٱی ثڅ ؼـؼچبی ثی ؼـټڃپ أب٨څ ٌؽ.

 .ٌؽ ثفاثف زځؽیٿ چبي ٬فْ غڃاثیؽ؛ دفڂلڄ ٰڅ ث١ؽ ټؽسی

اچی ٍٰیؽٺ...٨فثؽ سٽبٺ ټٿ ثڃؼ. سٽبٺ ثسٵی ٰڅ ضفڂٺ ٌؽ. اٌشجبچبر ٴؿٌشڅ ای ٰڅ دؽـ ٴبچی وف ودبؼڄ 

 .اٌٯ ټی ـیػز ڂ ټبؼـ اق سڅ ؼٶ ٘ٹت ثػًٍ ټی ٰفؼ

دىف ٰٻ ضف٦ ڂ ٌیفیځی ٰڅ ٴبچی اق ٨فوځٳ چب ٨بِٹڅ ٨٭ٗ ؼٸشځٳ اڂپ ڂ اثدی ٴ٩شځً ټی ٌؽٺ. ؼوشی 

ضبٔف ثڃؼٺ ثفای غڃة ٌؽڀً سٽبٺ قڀؽٴیٻ ـڂ ثؽٺ. اڂپ و٩شڅ چب ڂ ټیٹڅ چبی قڀؽاپ  ـڂی ٴڃڀڅ اي ٍٰیؽٺ.

  .ٰڅ زیكی ڀجڃؼ. غٻ ٌؽٺ ڂ ثڃوڅ ټطٱٽی ـڂی ٴڃڀڅ اة ٌؽي قؼٺ

دځدڅ چبٺ ـڂ خٽٟ ٰفؼٺ ڂ ثڅ وٽز دڇٹڃ چبي ٴف٨شٻ. ڀیشٻ ـڂ ٨ڇٽیؽ. زٍٻ چبي ٴفؼ ٌؽ ڂ ثب خی٣ ڀیٻ غیك 

 .ٌؽ

٬ٹ٭ٹٯ ؼاؼڀً ٰفؼٺ. ثب ِؽای غځؽڄ چبي ڂ اثدی اثدی ٴ٩شځً وفغڃي اق ټر ؼوشً ٴف٨شٻ ڂ ٌفڂٞ ثڅ   

 .ٌؽٺ. ثڅ ڀ٩ه ڀ٩ه قؼپ ا٨شبؼ. ټبؼـ ثب غځؽڄ ڂ ویځی زبی اق اٌذكغڃڀڅ ثیفڂپ اڂټؽ

                ...ثسڅ ٺ ٧١ٔ ٰفؼ ٨فڀٵیه _

چفؼڂ ټش١دت دؽـ  "ثه ٰځیؽ"ِؽای ٬ڇ٭ڇڅ چبی ٨فثؽ ټدبٶ ڀٽی ؼاؼ ڀبچڃا ثبدبي ٸٵؽی ثڅ ٰش٩ٻ قؼ ٰڅ ثب 

 .وٱڃر ٰفؼیٻ ڂ ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽیٻ. ـڂ ثڅ ٨فثؽ سڃدیؽ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 160 

 ڀٽی غڃای ثفی ثػڃاثی یٯ ڀ٩ّڅ ٌجڅ ثسڅ...؟_

٨فثؽ دبچبي ـڂ اق ـڂی ټجٷ خٽٟ ٰفؼ ڂ ؼـضیځی ٰڅ ٴفټٱځً ـڂ ټفست ټی ٰفؼ ڂ ِب٦ ټیٍىز ڀیٻ ڀٵبچی 

 .ثڅ وب٠ز ؼیڃاـ اڀؽاغز

 اثدی ٨فڀٵیىٻ ٨فؼا ټیفڄ ټٿ ثفٺ ثػڃاثٻ؟ _

 : اٸڅ اال اهلل ضفِی ٴ٩ز . ـڂقڀبټڅ ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌز ڂ ثب ثفؼاٌشٿ اوشٱبپ زبی ٴ٩زدؽـ ال

 .٨٭ٗ یٯ ـثٟ ؼیٵڅ ٨فِز ؼاـی سب ثبغڃاچفر غؽاضب٨ٝی ٰځی_

ٸت ثفزیؽ ڂ ثب غڃاچً ثڅ ټبؼـ ڀٵبڄ ٰفؼ. ټبؼـچٻ ثی سڃخڅ ثڅ غڃاوشڅ دؽـ ـڂ ثڅ ټٿ ٰڅ ٴیح ـ٨شبـ دؽـ ثڃؼٺ 

 :ٴ٩ز

 .ؼی ایٿ ثسڅ ایځ٭ؽـ چڃاسڃ ڀٽی ٰفؼثیٍشف ثڇٽڃپ وف ټیك _

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ ڂ و١ی ٰفؼٺ ِؽاٺ ٠ّجی ڂ ڀبـاضز ثڅ ڀٝف ڀیبؼ

 .ٰبـای ٌفٰز قیبؼ ٌؽڄ. ؼاڀٍٵبڄ ڂ دبیبپ ڀبټڅ ټٻ چىز...ڀٽی سڃڀٻ قڂؼ ثڅ قڂؼ ثڅ ثیبٺ_

 .ټبؼـ ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ دؽـ اچی ٍٰیؽ ڂ ثب ضىفر اؼاټڅ ؼاؼ

ی ٨فوشً دیً سڃ...سڃ ایٿ ٌڇف ثڅ ایٿ ٰڃزیٱی چیر ټؽـوڅ ؼـوز ضىبثی ٨فثؽٺ ضبٸً ثڇشف ثٍڅ ټ _

 .ڀیىز

 ؼاؼ دیٍڃڀیً ثڅ زیځی ٨ڃـی دؽـ  ثڅ سبییؽ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ٨فثؽ ثب چیدبپ ڂای اثدی ٴ٩ز.

ؼیٵڅ زی؟ ټی غڃای دىفسٻ ټثٷ ایٿ اڂاـڄ ٰځی؟ ٰٻ ضف٦ ثبـټڃپ ټیٱځٿ ؼغشفٌڃ ٨فوشبؼڄ ضبال دىفسٻ _

 .أب٨څ ٌؽ

ٺ ـڂ سڃ چٻ ٍٰیؽٺ سب خڃاثی ڀؽٺ. ٰال دؽـ ټ١ش٭ؽ ثڃؼ ؼغشفی ٰڅ ثیفڂپ اق غڃڀڅ وفٰځڅ چكاـ ٰبـاوز... ٸت چب

 .ٰفؼٺ ټی قڀؽٴی  سځڇب وبٶ زڇبـ ٴؿٌز ثب  چځڃق ٰڅ ثڃؼ  ـ٨شځٻ ټ١دكڄ
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 :٨فثؽ ؼـ ضیځی ٰڅ ثٹځؽ ټی ٌؽ ٔفثڅ ٰڃسبچی ثڅ ثبقڂٺ قؼ ڂ ثی اڂا ٸت قؼ

 .زیكی ڀٵڃ_

څ ٰفؼٺ ی١ځی ټیؽڂڀٻ. ټٿ ؼیٵڅ ٠بؼر ٰفؼڄ ثڃؼٺ ثڅ ایٿ ٤ٷ قڀدیفڄ چبی دؽـ. زٍٽی ـڂی چٻ ثبق ڂ ثىش

 .ثیىز ڂ چ٩ز وبٶ ثب ایٿ اغال٪ ثكـٲ ٌؽڄ ثڃؼٺ سب خبیٵبچٻ ـڂ ثڅ ٠ځڃاپ ؼغشف غبڀڃاؼڄ ث٩ڇٽٻ

 .دؽـ دبـڂدب ٴؿاٌز ڂ ثفای زیكی ٰڅ ټی غڃاوز ثٵڅ ثب ٤فڂـ ثبؼی ثڅ ٤ت ٤ت اڀؽاغز

ـٲ ٌؽڄ ایځدبوز. ی ټڇځؽن ثڇً ټیٵٿ ِؽسب ټڇځؽن اق ٰځبـي غبڂـی ٺ ټبٶ چٽیٿ ٌڇفڄ...ثك_

 ....(ؼـټیبؼ. ؼاڀٍٵبچٍٻ ؼڂ ٰڃزڅ ثبالسف اق ټ٥بقڄ ټڅ....) ټ٥بقڄ ٺ چىز

 .زٍٻ چبي ـڂ ثڅ زٍٻ چبٺ ؼڂغز ڂ اؼاټڅ ؼاؼ

  .ڀجڃؼپ سب غڃؼٌڃپ ـڂ اڂـڄ ٤فثز ٰځٿ___ټثٷ ث١ٕیب چالٮ ؼاڀٍٵبڄ _

 فڂق ڀكڂٶ غڃـ ٌڇف ثڃؼ ضبال زی ٌؽڄ ٰڅ دؽـ ټفیؽي ٌؽڄ ثڃؼ؟غبڂـی؟ خب ؼاٌز ٬ڇ٭ڇڅ ای ثكڀٻ سب ؼی

ټش١دت زٍٻ ثڅ ڀٵبڄ ضفِی ټبؼـ اڀؽاغشٻ. وفی سٱڃپ ؼاؼ. ضشٽب ټی ؼڂڀىز دؽـ زفا یٯ ٌجڅ ٘ف٨ؽاـي 

 .ٌؽڄ

 .ٸجػځؽڄ ڀیٽڅ خڃڀی قؼٺ ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثٹځؽ ٌؽٺ ٌت ثػیف ٰڃسبچی ٴ٩شٻ. اټب دؽـ ٰڃسبڄ ڀیڃټؽ

 :ٱڅ ټػب٘جٽٻ ٬فاـٺ ثؽڄ ٴ٩زاق ثبال ٠یځٱً ثؽڂپ ایځ

 .ټیٍځبویً ؼیٵڅ...؟ چٽڃپ ٰڅ ثڇً ثؽچٱبـٺ ٸ٧ٙ ٰفؼ ثڇٽڃپ ټڇٹز ؼاؼ _

 ٰڅ ټبؼـ ثڅ ـڂ ڀٵبچی ڀیٻ ثب  دؽـ زځبپ ثب ٌڃـ ڂا٨فی اق ـٔبیز غبڂـی ٴ٩ز ٰڅ ڀ٩ه ِؽاؼاـی ٍٰیؽٺ.

 :ٴ٩شٻ غڃـؼ ڀٽی ضفَ ټٿ اق ٰٽشف

 .ٽیؽٺ یٱی اق وفټبیڅ ؼاـای ٌفٰزؼڂوڅ ثبـی سڃ ٰالڀشفی ؼیؽټً ث١ؽ اق اڂڀٻ...٨ڇ _

 :ټبؼـ ټىشبِٷ وفی سٱڃپ ؼاؼ. ٨فثؽ اق چٽڅ خب ثی غجف ثیٿ ؼـٴبڄ ؼـة اسب٬ً ثب ٌیٙڃڀی ٴ٩ز
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 .ایځدبٺ قیبؼ ټیبؼ!...ټدفؼٺ چىز ٨فڀٵیه_

ثڅ یبؼ ڀٵبڄ چبی غبڂـی ِڃـسی خٽٟ ٰفؼٺ. اق ٨ٱفي ټڃـټڃـٺ ٌؽ. زٍٽی سڃ ضؽ٬څ زفغڃڀؽٺ ٰڅ ثب ضف٦ 

 .ٺ سبة ؼاـ ٌؽدؽـ ٰال زٍٻ چب

 ...دىف ثب ـیٍڅ ڂ ټش٭١ؽی چیر ڂ٬ز ڀٽیبؼ ؼغشف_

 .ضف٨ً ـڂ غڃـؼ اټب ټٿ ټفؼٺ ثبثز اؼاټڅ ضف٨ی ٰڅ چكاـ ټ١ځی ؼاٌز

 .ټبؼـ چیځی ٍٰیؽ

 .ثفزىت ټیكڀی ـڂی ؼغشفر...اق غؽاٌٻ ثبیؽ ثبٌڅ _

 ټبڀٟ دؽـ ِؽای ټبا ثفؼاٌشٻ ٬ؽٺ اسب٬ٻ وٽز ثڅ  دؽـ دڃقغځؽی قؼ ڂ ٨فثؽ اق غدبٸز ضف٨ً ٸت ٴكیؽ. سځؽ

  .ٌؽ ضفٰشٻ

ټی ٴ٩ز ؼغشفر وڃٴڃٸی اڂڀدبوز...ثفڂثیبیی ڂاوڅ غڃؼي ؼاـڄ... اق وػځفاڀی ٰڅ ٰفؼی ٴ٩ز دفڂلڄ ای  _

 .ٰڅ سڃ ؼوز ٴف٨شیٿ

 :ؼوز ثڅ ٰٽف ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ ڂ ثب ا٨شػبـی ٰڅ ٨٭ٗ ټٿ ټی سڃڀىشٻ ؼاٌشڅ ثبٌٻ ٴ٩شٻ

ټڇځؽوٻ. ؼـن غڃڀؽڄ ٺ ....ـسجڅ ؼڂـ٬ٽی ٰځٱڃـ...ٌبٴفؼ  ـاوز ټیٵڅ ڀ٭ٍڅ اٌڃ ټٿ ٍٰیؽٺ ڀب والټشی ټځٻ _

    ....اٸ٧ ؼاڀٍٵبڄ

ؼـضبٶ ضبٔف چٻ ټځٍی ؼڂچكاـی ٌؽٺ ڂ سڃ ڀع قڀؽٴی ټڇځؽن ٌفٰز چىشٻ...ؼٶ ؼـؼٺ ؼاـٺ...سڃچٽٻ 

 .!ټیكڀٻ

 :ثی اچٽیز ثڅ ڀٙ٭ٻ ٴ٩ز

 .غبڂـی ټیٵ٩ز ټی سڃڀی ټب ـڂ اق ایٿ ټځدالة ڀدبر ثؽی_

 ! ټٿ_
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 ؼوشذبزڅ ټبؼـچٻ  ټیك ٴؿاٌز ڂ ټثٷ ټٿ ثٹځؽ ٌؽ ایىشبؼ. ِؽاي اچىشڅ ڂ خؽی سف ٌؽ.اوشٱبڀً ـڂ ـڂی 

 ټی ایځ٭ؽـ ٰڅ ثڃؼٺ ؼاؼڄ ـڂ دؽـ خڃاة ٰی ټٿ ؼڂڀٻ ڀٽی. "ڀكڀی ضف٨ی". قؼ ٸت دؽـ وف دٍز اق ڂ ایىشبؼ

 سفویؽپ؟

 ي چٽڅ. ڂاوٻ ٴؿاٌشڅ ٌفٖ. ٴیفڄ ټی اقټڃپ ـڂ ایځدب ٰځڅ اـاؼڄ چفټڃ٬ٟ  ټی ؼڂڀی ٰڅ و٩شڅ ؼاـٺ دیًٍ،_

 ـچب ٰبـڄ ڀیٽڅ ـڂ دفڂلڄ ٰڅ ٰىی. ٌٽبوز ٌفٰز سڃ اـټبپ ټدڃق ڂ چب ڀ٭ٍڅ ټیٵڅ. ټیٍڅ سٽڃٺ ټب ڀ٩ٟ ثڅ

 .ثیبـی غبڂـی ڂاوڅ اڂڀبـڂ ثبیؽ سڃ...ټڇفقاؼ اوځبؼ سڃ...اڂڀدبوز ټڇځؽن ٰفؼڄ

 .ټیڃټؽ ٘ف٨ٻ ثڅ ٰڅ ٌٽفؼٺ ټی ـڂ چبي ٬ؽٺ ٨٭ٗ  زی؟ ٴځٳ اق ضف٦ چبي

 غڃؼي ڀٽیٵیفڄ؟ ټٿ ایٿ ڂوٗ زیٱبـٺ؟ ٰؽڂٺ ټڇځؽن؟ زفا _

 .ټ٭بثٹٻ ایىشبؼ. ٸطځً ڀفٺ ٌؽ

 .ټځٻ زیك قیبؼی اق ضف٨بي وفؼـڀیبڂـٺ...سڃ ٨٭ٗ ٬جڃٶ ٰٿ ثڇز ټیٵڅ زڅ اوځبؼی ـڂ اق اڂپ ٌفٰز ثیبـی _

 .ثڅ وػشی زیكی اق ضف٨ڇبیی ٰڅ ټی قؼ ـڂ ټی ٨ڇٽیؽٺ. ټشطیف ثب زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ دفویؽٺ

 ی١ځی ؼقؼی ٰځٻ؟_

 .ٸجػځؽ غف ٰځځؽڄ ای قؼدؽـ 

زفا ؼقؼی؟ ایٿ ض٫ ټبوز... سڃ ڀٽیػڃای ث١ؽ زځؽوبٶ دؽـر وفڂوبټڃپ ثٵیفڄ...زځؽ ڀ٩فغبڀڃاؼڄ ـڂ ټیشڃڀی  _

 .ـاضز ٰځی؟ ڀٽیػڃای ٨فثؽ ؼـټبڀً وفیٟ سفدیً ثفڄ؟

 .ثڃؼ دفیؽڄ ـڀٵً ټبؼـ. ؼیؽٺ ـڂ ٨فثؽ اچىشڅ  اق ٴڃٌڅ زٍٻ ٬ؽٺ چبی

 :وفٺ ـڂ سٱڃپ ؼاؼٺ

 .ٿ ثڅ ٌفٰشی ٰڅ سڃي ٰبـ ټیٱځٻ غیبڀز ڀٽیٱځٻثڇً ثٵیؽ ټ_

 .ثڅ ٘ف٦ اسب٬ٻ زفغیؽٺ. ِؽای دڃقغځؽ ِؽا ؼاـ دؽـ ٬ؽٺ چبٺ ـڂ ٌٷ ٰفؼ
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 ...ټیكڀی ٬ٹٽجڅ وٹٽجڅ ضف٨ڇبی ٌؽی  ثكـٲ ٌؽی ټش١ڇؽ_

 .ټبؼـ ڀبِفاٸشٽبوی ٴ٩ز. ثفٴٍشٻ

 ...ټیػڃای ټځڃ ثڅ خبر ثځؽاقپ قڀؽاپ؟ ټٿ ایٿ ٰبـڂ ڀٽی ٰځٻ_

 :ٴ٩ز ـضٽی ثی ثب ؼاٌز زڇفڄ سڃ ٰڅ خؽیشی ثب ڂ قؼ جی٠ّ  دؽـ سٯ غځؽڄ

سٽبٺ قڀؽٴیٽڃ دبی سڃ ڂ ضٽب٬شبر ٴؿاٌشٻ...ٰٻ دڃالټڃ دبی سڃ ڂ ټفیٕز ؼاؼٺ؟ ټی غڃای ضبال ثفاؼـر _

 ی ٰڅ ڂاوٍڃپ ٰبـ ټیٱځی ټیؽڂڀٿ ټ٥كر ټ١یڃثڅ...ٰځشفٶ ـڂ غڃؼر ڀؽاـی؟چٽڃڀبی  ثٽیفڄ؟

زٍٻ چبٺ خٽٟ ٌؽ. ټٿ ٨٭ٗ ِفٞ ؼاٌشٻ ټدفٺ ٰڅ  ٬ٹجٻ ثب چفخٽٹڅ ي ثیٍشف ټی ٌٱىز، اٌٯ سڃ

    .ڀجڃؼٺ

 ـ٨شٻ ؼیٵڅ ایٿ ضف٨بـڂ ثبـٺ ڀٱځی...زڇبـ وبٶ غفخٽڃ غڃؼٺ ؼاؼٺ ټځز زی ـڂ ټیكاـی؟ _

 .دؽـ ٰڃسبڄ ڀیڃټؽ. ٧١ٔ ټٿ ـڂ ټی ؼڂڀىز. ِؽاي ثٹځؽ ڂ ثٹځؽسف ټی ٌؽ

 . ټیٱځڅ ڀزثیفڂ اـؼڀٵی ثب ټیبی ٠ٍڃڄ ڂاوً ٰڅ ٌفٰشی  ټٿ ٸت سف ٰځٻ چٽڃپ ـئیه_

 .ٰفؼٺ چدی  غت ټىٹٽب ایٿ ضف٦ چبی غبڂـی ثڃؼ. ثڅ ڀ٭ٙڅ خڃي ـویؽٺ ڂ ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ

 .ڀٽیشڃڀی ثب ایٿ ضف٨بر ټدجڃـٺ ٰځی ؼقؼی ٰځٻ_

ؼوشً ـڂ ثٹځؽ ٰفؼ ٰڅ سڃ ِڃـسٻ ثكڀڅ...ټبؼـ خی٥ی ٍٰیؽ ڂ ٬ىٽً ؼاؼ. ؼوشً ـڂی چڃا غٍٯ ٌؽ. اټب ټٿ 

ی ٰڅ غڃـؼٺ ڀٵبچً ٰفؼٺ. ِڃـسً ٬فټك ٌؽڄ ثڃؼ. ټڃچبی چبج ڂ ڂاج ثڅ یبؼ سّڃیف ؼیٍت ڂ سڃ ٴڃٌ

 ټی اٌٯ ای ٴڃٌڅ ٰڅ ٨فثؽ ثڅ ٌؽڄ ٴفؼ چبی زٍٻ ثب ڂ زفغیؽٺ  و٩یؽي ثڅ زٍٻ ټیڃټؽ. ټثٷ ؼیٍت!

 .ٰفؼٺ ڀٵبڄ ـیػز

 .اچىشڅ ٬ؽٺ ٬ؽٺ ٠٭ت ـ٨شٻ ڂ ثب ثىشٿ ؼـة اسب٪ دٍز وفٺ ضف٦ چبي ـڂ ٌځیؽٺ
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 ثسڅ ایٿ خڃاة ٰی قڀؽڂپ ثفٺ ټٿ...ټیٹیڃڀڅ ویّؽ  ىز ضف٦اغڅ ؼغشفڄ اثٹڅ ضف٦ یٯ ٬فڂپ ؼڂ ٬فڂپ ڀی_

 سڃ ث١ؽ ٍٰیؽپ ثبال اـټبڀڃ دڃالی اڂڀب....ثٵیف ض٭ٽڃڀڃ ټیٵٻ ثؽڄ...غڃؼغڃاچی ز٭ؽـ سڃ اغڅ زی؟ ټبؼـر...ثؽڄ ـڂ

 ...ؼقؼی ټیٵی

 ....ڄاٸڇی غیف ڀجیځی ؼغشف...ثڇز ټیٵٻ خڃاة ڀؽ"یٯ ـیك ټی ٴ٩ز ٰڅ اغف ثب اظ ثٹځؽ ِؽای ټبؼـ ؼـاڂټؽ. 

 .قاـ ټیكؼ ڂ ِؽای ثڅ چٻ قؼپ ٬ب٫ٌ سڃ ٸیڃاپ ټیڃټؽ

 .ټفؼ سڃاٺ ٰڃسبڄ ثیب...ؼغشفسڅ ٤فیجڅ ٰڅ ڀیىز ٰٻ ثڇً وفٰڃ٨ز ثكپ...ڂ١ٔیشً ـڂ ڀٽیؽڂڀی_

ثڅ وٽز ټبڀشڃٺ ـ٨شٻ ڂ ثب ؼوز چبی ٸفقڂڀٻ یٱی ؼڂسب ثىشٻ. ٰی٩ٻ ـڂ ثفؼاٌشٻ ڂ اق اسب٪ ثیفڂپ قؼٺ. سب اڂټؽپ 

ؼڀجبٸٻ ثیبؼ اق غڃڀڅ ٨فاـ ٰفؼٺ. ِؽای ٴفیڅ ٨فثؽ سب سڃ ٰڃزڅ ټیڃټؽ. اٌٯ چبٺ ثی  ثڅ غڃؼٌڃپ ثیبپ ڂ ټبؼـ

ِؽا ِڃـسٻ ـڂ غیه ٰفؼپ. ڀ٩ّڅ ٌت ثڃؼ غیبثڃپ چب غٹڃر...ثڅ وٽز دبـٮ ڀكؼیٯ غڃڀڅ ٬ؽٺ چبٺ ـڂ سځؽ 

 ٮؼـ ٬بثٷ دؽـ چبی ضف٦. ټیكؼپ وف ثڅ ـڂ ؼـؼر وفٰڃ٨ز ٰڅ ثڃؼ ای غڃڀڅ اق  سف ٰفؼٺ. اوٽڃپ غؽا ثڇشف

. ټیكؼ ؼقؼی ضف٦ ـاضز غیٹی اڂپ ڂ ثڃؼٺ ٰفؼڄ  اټٕب و٩شڅ اڂپ غب٘ف ثڅ ټٿ. ثڃؼ ث١یؽ اقي ٰبـ ایٿ. ڀجڃؼ

ز ـڂ ڀ٭ٙڅ ٩١ٔٻ ٴؿاٌز. ـڂی یٱی اق ڀیٽٱز چبی دبـٮ ؼو ٰڅ ؼٺ ټی ٨فثؽ ثبثز ـڂ خڃڀٻ ؼڂڀىز ټی

 ڀ٩ه. ټیف٨شٻ سفټیځبٶ  اڂپ چٻڀٍىشٻ. ٌبڀه اڂـؼڄ ثڃؼٺ ٸجبوٻ اق قیف ٴفٺ ثڃؼ. سب ِجص ایځدب ټیٽڃڀؽٺ ث١ؽ اق 

 .ڀیىز ٠ٹز ثی غبڂـی وٱڃر  ټیكؼٺ ضؽن ثبیؽ. ٰفؼٺ ټی خڃـ ـڂ ڂاټٻ قڂؼسف چفزڅ ثبیؽ. ٍٰیؽٺ ٠ٽی٭ی

ثی اڀّب٦ ثی ٰٻ ڂٰبوز خٹىڅ ـڂ دیً دؽـٺ ثبق ٰفؼڄ ثڃؼ. ڀٵبچٻ ـڂ زفغڃڀؽٺ ا٘فا٦ دبـٮ. زفا٢ چبی 

. ٰٻ ڂدیً ڀ٩ف ټی ؼیؽٺ. اؼٺ چبیی ٰڅ ڂاوڅ ـڂٌځً اـاټً ثڇز ټی ؼاؼ ڂ ِؽای خیفخیف، خیفخیفٮ چب

دیبؼڄ ـڂی ڀیٽڅ ٌت یب ټثٷ ټٿ ثی وفدځبڄ ثڃؼپ. چٽیٿ ٰڅ وفٺ ـڂ وٽز زخ ټبیٷ ٰفؼٺ زٍٽٻ ؼغشفی ـڂ 

ؼیؽ ٰڅ...زٍٻ چبٺ ٴفؼ ٌؽ. غڃؼي ثڃؼ ټیڃپ ؼـغز چب ثڇٻ قٶ قؼڄ ثڃؼ. ثب چٽڃپ ټبڀشڃ یٍٽی ڂ ٌبٸی ٰڅ 

ثٹځؽ ٌؽٺ. ثؽڀٻ ټځ٭جٓ ٌؽ. زٍٻ اقٺ ثفڀٽی ؼاٌز. اق سفن ٤بٸت ؼڂـ ؼچځً ثىشڅ ثڃؼ. ثب دبچبی ٸفقڂپ 

 ...ڂ سځٻ ثفغڃـؼ ِؽای ڂ ٌؽ سبـ  سڇی ٰفؼٺ. اڂپ ایځدب..!.زٍٻ چبٺ

**** 
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زٍٻ چبٺ ـڂ ثب اـاټٍی ٰڅ قیف دڃوشٻ ؼڂیؽ اچىشڅ ثبق ٰفؼٺ. ٴځٳ ڂ غٽبـ ثڅ ا٘فا٦ غیفڄ ٌؽٺ . ثڅ اوٽڃپ 

ٴٹڃٺ ټی وڃغز ثؽڀٻ ؼـؼ ټی ٰفؼ. یبؼٺ ڀٽیڃټؽ ٰدب ثڃؼٺ. ڀیٻ غیك ڀیٽڅ ـڂٌٿ ثبال وفٺ ڂ ٬بـ٬بـ ٰال٢ چب. 

 .ٌؽٺ ٰڅ ثب ؼغشفٺ ؼغشفٺ ٴ٩شٿ ټفؼی ټیبڀىبٶ وف ثٹځؽ ٰفؼٺ

 .یٱی اق ثب٤جڃپ چبی دبـٮ ثڃؼ. زڇفڄ ڀٵفاپ ڂ دفټڇفي ـڂ ثڅ ٘ف٨ٻ غٻ ٰفؼڄ ثڃؼ

 زفا ایځدب غڃاثیؽی؟ ٨فاـ ٰفؼی ثبثب؟_

قیؽ...ؾـڄ ؾـڄ چٽڅ زیك یبؼٺ ټیڃټؽ. ثب دٍز ؼوز غیىی ٧ٰ ؼڂـ ؼچځٻ ـڂ ثبثب...؟ سڃ دبـٮ ثڃؼٺ...!زڃڀڅ ٺ ٸف

ٴف٨شٻ. ڀبغڃؼاٴبڄ ثڅ وٽشی ٰڅ ؼغشفٮ ایىشبؼڄ ثڃؼ زفغیؽٺ ٰڅ دیفټفؼ ثیسبـڄ اق ـ٨شبـٺ ٌڃٮ ٌؽڄ ٰٽی 

 .٠٭ت سف ایىشبؼ. ڀجڃؼ. ثب اس٩ب٬بسی ٰڅ ا٨شبؼ سٍځح غیٹی ؼیف ثڅ وفا٤ٻ اڂټؽڄ ثڃؼ. زیك سبقڄ ای ڀجڃؼ

ـڂ ـڂی قټیٿ ٴؿاٌشٻ سب ثٹځؽ ثٍٻ. سڃخڅ ای ثڅ ڀّیطز چب دیفټفؼ ڀٱفؼٺ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ٰی٩ٻ ٬ؽٺ چبی ؼوشٻ 

ڀبټیكڂڀٻ ـڂ چٽبچځٳ ضفٰز ؼاؼٺ. غٍٯ ٌؽڄ ثڃؼٺ. زځؽ وب٠ز ثیڇڃي ـڂی قټیٿ ا٨شبؼڄ ثڃؼٺ. اق ڂضٍز 

 .سٍځح ٰفؼڄ ثڃؼٺ.اڂپ ؼغشف...ضشی االپ چٻ ٬ٹجٻ اق سفن ټیكؼ

 زفڂٰیؽڄ ڂ غبٰی چبٺ ٸجبن سٽبٺ ثفٴفؼٺ سب ـ٨شٻ دبـٮ ٰځبـ  ټبٌیٿ چبی ؼـثىشی ثب ضبٸی ټځ٭ٹت ثڅ وٽز

ف ڀٽی ٰفؼٺ خك ؼغشفی ٰڅ ضبال ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼٺ اق ٨ٱ زیك چیر ثڅ اټب ٰفؼپ ټی ڀٵبچٻ سفضٻ ثب چٽڅ. ثڃؼ

 سدؽیؽ ڂڀٽبق ثفای. ٰفؼ سڃ٧٬ ؼڂثبـڄ ـاڄ سڃ. ثیبـٺ ٴیف ټبٌیځی سڃڀىشٻ قڂؼ  سڃچٽبسٻ ڀٍئز ٴف٨شڅ ثڃؼ. غیٹی

 .ثڃؼٺ ټفیٓ ټٿ ؼاٌز ض٫ دؽـ ٰفؼٺ ټی ٨ٱف ایٿ ثڅ ڂ ثڃؼٺ ٌؽڄ غیفڄ ثیفڂپ ثڅ ټبر ڂ غٍٯ ټٿ اټب ٬ڃا

ڂ٬شی ثڅ ٌڇف ـویؽیٻ سفټیځبٶ ڀٵڅ ؼاٌز سب یٱجبـ ؼیٵڅ ټىب٨ف ثكڀڅ. وڅ وفڀٍیٿ ٰفایڅ ـڂ ؼاؼپ ڂ ټٿ چٻ 

ؼ. ضشی ٴڃٌیٽٻ ڀجڃؼ. ٴڃیی ؼیٍت دیبؼڄ ٌؽٺ ڂ ؼوز سڃ ٰی٩ٻ ثفؼٺ سب ضىبة ٰځٻ. اټب ٰی٩ٻ غبٸی غبٸی ثڃ

ٰڅ ضبٸٻ ثؽ ٌؽڄ ثڃؼ سڃ دبـٮ ٰی٩ٻ ـڂ غبٸی ٰفؼڄ ثڃؼپ. ټىشبِٷ ٰی٩ٻ ـڂ قیفڂـڂ ٰفؼٺ سب ٌبیؽ زیكی دیؽا 

 :ٰځٻ. ِؽای ـاڀځؽڄ ؼـاڂټؽ. ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ٜبچفٺ اڀؽاغز ڂ ثب سځؽی ٴ٩ز

 .ای ثبثب غبڀٻ اق اڂٶ ټیٵ٩شی ڀؽاٌشی سب ثځكیٿ ضفڂټز ڀٽی ٰفؼیٻ_

ـڂ اق ؼاغٷ ٴبق ٴف٨شٻ ڂ ثب ـڀٳ ـڂیی قـؼ ؼڂـڂثفٺ ـڂ ڀٵبڄ ٰفؼٺ سٿ ِؽاي ثڅ ٬ؽـی ثٹځؽ ثڃؼ ٰڅ چٽڅ  ٸجٻ

  .ـڂ ټشڃخڅ ټب ثٱځڅ
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 .ـڂقی ټبـڂ ثجیٿ سڃـڂغؽا...وفِجطی ؼقؼ وڃاـ ٰفؼٺ _

 زڃڀڅ ٺ اق ٴیدی ڂ وفؼـؼی ٰڅ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ٸفقیؽ. ڀٽی سڃڀىشٻ ؼڂؼ٬ی٭څ ؼیٵڅ وفدب ثڅ ایىشٻ ڂ ٰځشفٸی ـڂی

 .غڃؼٺ ؼاٌشڅ ثبٌٻ

 .اڂٶ ِجص ثڃؼ ڂ ټٙٽئځب ضشی ثڅ سیځب ڂ چٽشب چٻ قڀٳ ټیكؼٺ ٴڃٌی ـڂ خڃاة ڀٽیؽاؼپ

 ...٨فڀٵیه_

   .ثڅ وٽز ِؽا زفغیؽٺ چٽیٿ ٰڅ اق ؼڂـ ٬ؽٺ چبی ثٹځؽي ـڂؼیؽٺ ثی اغشیبـ قؼٺ قیف ٴفیڅ ڂ ٘ڃ٨بڀی ٴ٩شٻ

ایٿ چٽڅ ٴیدی ڂ ؼـټڃڀؽٴی، ـڂش ڂ سځٻ اق  ٬جٷ اق ثڅ قاڀڃ ا٨شبؼڀٻ ثڅ وف٠ز ثڅ ٘ف٨ٻ دبسځؽ ټیٱځڅ. ثبڂخڃؼ

 .ضفٰشً اـاټً ټیٵیفڄ ڂ غیبٸٻ ـڂ ـاضز اق ایځٱڅ قیبؼ چٻ ٤فیت ڀیىشٻ

چٽیٿ ٰڅ ثڇٻ ټیفوڅ قیفثبقڂٺ ـڂ ټیٵیفڄ ڂ ثڅ اڀی چ٫ چ٭ٻ سڃ ٩٬ىڅ ویځڅ ي ٴٻ ټیٍڅ. وفٺ ـڂ سڃ ویځڅ 

 .ټڅ ٰفؼاي ٨ٍفؼ. ثب ٸفقی ٰڅ ثؽسف اق ټٿ سڃ ِؽاي ثڃؼ سڃ ٴڃٌٻ دفیٍڃپ قټك

 ایٿ زڅ ضبٸڃ ـڂقیڅ؟ _

 اق ٧١ٔ  ٴفیڅ قڀٳ ؼاـٺ ثځؽ ڀیڃټؽ. اق ٴف٨شٵی ِؽاي ڂ ٸطٿ وفقڀٍٵف ي ثؽسف ثی سبة سف ٌؽٺ؛ اقایٿ ،

 .ؼـثفاثفي اثفڂـیكی ایٿ

 ضبٶ ثڅ سب ٰڅ غڃثی ضه چكاـ ټثٷ  ؼوشً ؼڂـٺ ضٹ٭څ ٌؽ ټثٷ یٯ ض٩بٚ ټثٷ یٯ سٱیڅ ٴبڄ ټطٱٻ.

 .ڀؽاٌشٻ

 .ثػً ؼـایٿ ڂاڀ٩ىب ضٕڃـي ٴفټب ثڃؼ اٸشیبٺ

اقؼضبٺ ثیٍشفی ـڂ ا٘فا٨ٽڃپ ضه ټی ٰفؼٺ. ِؽای ٴفیڅ ټٿ ڂ ٘ڃ٨بڀی ٰڅ ټٿ ـڂ سڃ ا٤ڃًٌ ټی ٨ٍفؼ 

یځڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ اق غٍٻ ثبال و ٩٬ىڅ دسٍڃپ در ٰڅ ټىب٨فچبیی ڂ چب ـاڀځؽڄ  ټیڃپ ایٿ خٽ١یز ؼیؽڀی ثڃؼ.

 .یب زٙڃـ ؼڂـٺ ٰځڅ اق ایٿ ټطیٗ دبییٿ ټی ٰفؼ؛ سذً ٬ٹجً ـڂ ټی ٌځیؽٺ. ڀٽی ؼڂڀىز زٙڃـ ټطڃٺ ٰځڅ
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خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼپ سب ٌبچؽ یٯ سفالؼی ٤ٻ اڀٵیف ثبٌٿ ڂ ـڂقڄ ٌڃپ ـڂ ٌفڂٞ ٰځٿ. قټبپ ٰڅ ًٰ اڂټؽ ثی اثب ڂ 

 .ثی ٌفٺ ڂ ثی غؽا ڂ دی٥ٽجفی اڀٵٍز اسڇبټٍڃپ ثٹځؽ ٌؽ. ٤یفر ٘ڃ٨بپ ـڂ ثڅ ؼغشف ٤فیجڅ ای ڀٍڃڀڅ ٴف٨شٿ

 .!ټ١ٹڃٺ ڀیىز زیٱبـٌڅ ڂٶ ٰځٍٻ ڀیىز _

 .ټبپ اق ٬ٕبڂر...اټبپ اق ؼیؽڄ چب ڂ ڀؽیؽڄ چبا

 .ثبثب ؼغشفڄ اؼاٌڅ...٨٭ٗ ټیػڃاوز سڃـٌڃ دڇٿ ٰځڅ_

 .ڂوٗ ایٿ چٽڅ ڀبټطفٺ غدبٸز ڀٽیٱٍٿ_

 .ثفڂ یٯ خب ؼیٵڅ ڀبقٌڃ ثٱً. ٌبیؽ ثیٍشف ثڇز ـویؽ_

ٺ؛ ټٿ ټیٽفؼٺ ٰب٨ی ثڃؼ؟ ثب چفخٽٹڅ ٌفٺ ټی ٰفؼٺ، دیً زٍٻ ٘ڃ٨بپ. اة ٌؽٺ. ثی ڀ٩ه ٌؽٺ. غٍٯ ٌؽ

ټیڃپ ثبقڂچبیی ٰڅ ثب ٨ٍفؼپ ٌڃڀڅ چبٺ اـڂټٻ ټی ٰفؼ اټب غڃؼي ٠ٕٹڅ و٩ز ټی ٰفؼ اق غٍٽً اق ٤یفسی 

 .ٰڅ ؼٶ ؼغشفڂڀڅ ٺ ـڂ ټی ثفؼ

سبة وف ثٹځؽ ٰفؼپ ڀؽاٌشٻ. ِؽای وبیً ؼڀؽڂپ چبي ـڂ ټی ٌځیؽٺ. ٬ٹجی ٰڅ سذً ٴف٨شڅ ثڃؼ. ڂخڃؼی ٰڅ 

 .١ٌٹڅ ڂـ ټی ٌؽ

ٻ ٬ٹ٭ٹٯ ؼاؼپ ٤یفسً ز٭ؽـ ڂاوً وځٵیٿ سٽڃٺ ټیٍڅ؛ ضؽا٬ٷ ڂاوڅ ثڅ ٬ؽـی ٌځبغز اقي ؼاٌشٻ سب ثؽڂڀ

 .اؼټی ټثٷ اڂپ ٰڅ و١ی ټی ٰفؼ ثڅ ؼڂـ اق ضبٌیڅ قڀؽٴی ٰځڅ یب اثفاق ٠ال٬څ ٰځڅ

وف ٨فڂ ثفؼ ڂ غیٹی غڃؼؼاـ ثؽڂپ سڃخڅ ثڅ ا٘فا٨یبڀً ٬ّؽ ثفؼپ ټٿ ـڂ ؼاٌز. چٽیٿ ٰڅ غڃؼي ـڂ وذف ټٿ 

  ٽ١یز ـڂ ؼاٌشیٻ ـاڀځؽڄ ؼـثفاثفټڃپ ٬ؽ ٠ٹٻ ٰفؼٰفؼ ڂ ثب زځؽ ٬ؽٺ ٬ّؽ ٠جڃـ اق ثیٿ خ

 :ٴ٩ز  ڂ ثب ؼوشی ٰڅ ثڅ ٰٽف قؼ ِؽاي ـڂ ـڂی وفي اڀؽاغز. ثب ٸطٿ قڀځؽڄ ڂ دفسٽىػفی ڀیٍػځؽ قؼڄ

 غبڀٻ ایٿ اال٦ ثؽ ٰڅ ٰٿ ضىبة ټبـڂ دڃٶ  ٰدب ؼاؼاي....چفٰبـٌی...ؼاؼاًٌ، ٌڃچفي...چفٰىڃ ٰبـٌی..._

 .ؼیؽیٻ چبٺ ِطځڅ ایٿ اق ٺ ٰب٨ی اڀؽاقڄ ثڅ. ٌؽیٻ
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 ټٍشی اي خٽٹڅ ٌؽپ سٽڃٺ اق ٬جٷ ڂ  غؽای ټٿ ٘ڃ٨بپ غفڀبوی ٍٰیؽڄ ڀب٬ب٨ٷ ثڅ ٘ف٨ً غیك ثفؼاٌز

. چٽڅ ثڇز قؼڄ اق ٰبـي چیځی ٍٰیؽپ ڂ زځؽ ڀ٩فی ثڅ ٘ف٦ ـاڀځؽڄ ٰڅ اق ٔفة ٌّز قؼ ٨ٱً سڃ ټطٱٻ

څ ٸجً ٴؿاٌشڅ ثڃؼ ـ٨شٿ. ـڂی قټیٿ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ڂ چبج ڂاج ثڅ ڀ٩ه قؼپ ٘ڃ٨بپ ڀٵبڄ ټی ٰفؼ ڂ ؼوشی ٴڃٌ

٘ڃ٨بپ ؼـضیځی ٰڅ ؼوشٻ ـڂ ټطٱٻ ثیٿ ؼوز ؼاٌز ؼوز اقاؼي ـڂ ثبال اڂـؼ ڂ ثب ِالثشی ٰڅ ثڅ ِؽاي 

 :ؼاؼڄ ثڃؼ ٴ٩ز

 .ایځڃ قؼٺ سب یبؼر ثبٌڅ ثبثز ؼڂچكاـ دڃٶ ـڂ ڀبټڃن ٰىی اوٻ ڀكاـی ٌڃ ڂاوڅ غڃؼر ـاڄ ثځؽاقی_

ی٧ دڃٸً ـڂ ثفؼاٌز ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ زځؽ ڀٵبچً ـڂ ثیٿ خٽ١یز زفغڃڀؽ . اقدٍز خیت خیځً ٰ

 .اوٱځبن ثبال اڂـؼ ڂ ؼـ ټ٭بثٷ ِڃـر ٌفټځؽڄ ـاڀځؽڄ دفر ٰفؼ اؼاټڅ ؼاؼ

 .ِؽ٬څ وفی قڀٻ_

ثی اڂا ثب ٸت چبی ٸفقڂپ ٌڃٰڅ ٌؽڄ ٸت قؼٺ ٘ڃ٨بپ! اڂج غال٬یز ڂ ا٠شفأٻ ؼـثفاثف غبڀٽً غٙبة ٌؽڀٻ 

 !ثڃؼ

 .ز وفغڃؼي ٍٰیؽثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچٻ ٰځڅ ؼوشٻ ـڂ ټطٱٻ ٴف٨ز ڂ دٍ

 ـ٨شبـ ثب االپ  ثڅ ڂٔڃش ؼوشٻ سڃ ؼوشً ټی ٸفقیؽ. ٔفثبپ ٬ٹجٻ اٴف ثفای قڀی وفٴفؼڂپ، ثبقیً ڀٵف٨شڅ ثڃؼ

 . ڃ٨بپ ٠فثی ټی ـ٬ّیؽ. زڅ ثىب اق غڃٌطبٸی ٤ً ټی ٰفؼٺ٘ سځؽ

چٻ  اٌٯ چبٺ ایځجبـ اق ـڂی سڃخڅ ڂ ٸڃوی ٸطٝڅ ای ٰڅ ٴفیجبپ ٴیفٺ ٌؽ خڃٌیؽ. اڂڄ غؽای ټٿ اٴف ٨فثؽ  

 یٯ ټثٷ ٌؽ؛ وڃق ڂ ِؽا ثب  قؼڀٻ قاـ ٌؽر ؟! ٨فثؽ زی  ثكـٴشف ثڃؼ ضشٽب ثڅ ایٿ ٌؽر ٤یفسی ټی ٌؽ!

فڄ ڂضٍشځبٰی ـ٨ز. ی١ځی ثی ِؽا سفٺ ټی سڃڀی ڂـ ثكڀی!. اڂپ ٨٭ٗ ثفای ټٿ ٤ زٍٻ ٘ڃ٨بپ! ټفؼڄ ٌڃچف

ِفاـ ثڃؼ ٰڅ ٌڃڀڅ ثڅ ٌڃپ ټثٷ ٨فثؽ ثڃؼ؛ زڅ سٹع ڂ زڅ ٤ٹٗ چب!. ثیځیٻ ـڂ دفوفڂِؽا ثبال ٍٰیؽٺ.ضبال زڅ ا

اي ؛ سٱیڅ ثڅ ثبقڂي ٬ؽٺ ثفؼاـٺ؟. اڀٵبـ ڂا١٬ب ثبڂـي ٌؽڄ ثڃؼ چٽىفټڅ ٰڅ ٬یؽ ضالٶ ڂ ضفڂٺ ـڂ قؼڄ ثڃؼ! 

 .قؼ سٍف  ٰٽی ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ اټب ثڅ ٬ؽـی ٠ّجی ڂ سڃ ٨ٱف ثڃؼ ٰڅ

 ...ایځدب ڀڅ...ټبٌیٿ خٹڃسفڄ _
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 اٸ٭ب ثڇٻ ـڂ ؼـآڂـؼپ سّبضت ثڅ ضه ٌؽ قؼڄ ڂ ؽٌځی ٰڅ چبیی ضف٦ اق سال٨ی ثڅ ٌبیؽ  ؼوشً ټطٱٻ سفٌؽ.

ؽویبر ټٿ ثڃؼ. ض ڂـا زیكی ټیكؼ ٰڅ ڀ٩ىی ڀ٩ه ڂ ي ویځڅ ٩٬ىڅ وځٵیځی ڂ ٰال٨څ چبی ضفٰز اټب ٰځڅ

٘ڃ٨بپ اق زیكی ڂضٍز ٰفؼڄ ثڃؼ زیكی ٰڅ ثب ټٍز ٌؽپ دځدڅ چبي ڂ ٨ٍبـی ٰڅ ثڅ ٰش٩ٻ ټیبڂـؼ ڂ زځٳ 

ٴڃیب ضڃاوً ایځدب ڀجڃؼ غیفڄ ثڅ ـڂثفڂ ثب اغٻ ٠ٽی٭ی  ٌؽپ ثیٿ ټڃچبي و١ی ثف ٨فاټڃٌیً ـڂ ؼاٌز.

اقؼـڂپ غڃؼغڃـی ټی ٰفؼ. ټبٌیٿ ـڂ غیٹی ؼڂـ دبـٮ ٰفؼڄ ثڃؼ ثڅ ٘ڃـی ٰڅ ؼیٵڅ ـټ٭ی سڃ دبچبٺ ڀٽڃڀؽڄ 

 .ثڃؼ. ٧١ٔ چٻ ؼاٌشٻ ڂ ٰڃ٨شٵی ثؽپ چٻ ثی ٠ٹز ثفایٿ ڀبسڃاڀی ڀجڃؼ

 ټیٍځبغشٻ ثیٵبڀڅ ثڃؼ ٴ٩شٻثڅ ٘ف٨ً وف ثبال ثفؼٺ ثب ٸطځی ٰڅ قیبؼ ثفای ٨فڀٵیىی ٰڅ 

 ...ټیٍڅ ټٿ ایځدب ثبٌٻ سب سڃ ټبٌځیڃ ثیبـی_

 :اؼ ڂ ثب اغٻ سٍؽیؽ ؼاـی ٴ٩زؼ سٱڃپ وفی  ثبقچٻ ڀٵبچٻ ڀٱفؼ ضشی ٸطٝڅ ای ِجف ڀٱفؼ

 ...زیكی ڀٽڃڀؽڄ_

 ـڂ سڃ٨ی٭ی ٘ڃ٨بپ اق خؽیؽی ٌػّیز. ٌؽٺ غیفڄ ٠ّجبڀیً ـظ ڀیٻ ثڅ ڂ  ټش١دت اق ـ٨شبـي وٱڃر ٰفؼٺ

 غڃـؼٰځی ٠ّبة غڃڀىفؼی ڂ اـاټً ڂ ڀؽاٌز زڇفڄ ثڅ ٸجػځؽی چیر ؼیٵڅ ٰڅ ٰىی. ثڃؼ ٴؿاٌشڅ ڀٽبیً ثڅ

 ټی ویف ای ؼیٵڅ ؼڀیب سڃ. ټیكؼ وفغی ثڅ غٍٻ ٌؽر اق دڃوشً  ټی ٰڅ ٨ٱً ـڂ ثڅ چٻ ټی وبثیؽ ڂاؼ. 

 .ٰفؼ ټی غبٸی ٰڃ٨شٻ ثؽپ وفٺ ـڂ ضفًِ ڂ ٍٰیؽ ټی ٨٭ٗ غڃؼي ثب ـڂ ثؽثػز ټٿ ٰڅ ٰفؼ

چبٺ ٬ؽ ٤بـ اق چٻ ثبق ٌؽ. ؼقؼٴیف ټبٌیځی ٰڅ ټ٭بثٹً ایىشبؼیٻ ـڂ قؼ ڂ ؼـة خٹڃ ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ ! ٸت 3ټكؼا

ټځشٝف ایىشبؼ سب وڃاـ ثٍٻ. اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼٺ. ضبال ټٿ سڃ چذفڂر ثڃؼٺ. ایٿ غڃاة ثڃؼ یب....؟ غؽایب ټٵف 

 .ټی ٌؽ

شٻ ایٿ یٱی ؼڂـ اق ؾچٿ ثبٌڅ. خب ټىشبِٷ ڂ ثب زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ ثڅ ټبٌیځً ڀٵبڄ ټی ٰفؼٺ. سڃ٬ٟ ؼاٌ

ؼاٌز ؼوز ـڂي ټی ٍٰیؽٺ سب ٸٽه ٍٰځٻ. ضشی ټؽٶ ڂ ـڀٳ ټبٌیٿ یٱی ثڃؼ!. غڃؼؼاـ زڃڀڅ ٺ ٸفقیؽ سب 

اٌٱٻ وفاقیف ڀٍڅ. ٘ڃ٨بپ اوٽٻ ـڂ ِؽا قؼ زځؽ ټفسجڅ ټڇٻ ڀجڃؼ. ټڇٻ ټبٌیځی ثڃؼ ٰڅ ضشی سڃ غڃاة چٻ 

 !ټؽٸً ـڂ ټی ؼڂڀىشٻ ڂ اق ؼڂڀىشځً س١دت ٰفؼڄ ثڃؼٺ
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ثبـٺ  "غٷ ڂ١ٔی"اق ؼـڂپ ٸفقیؽٺ. ـڀٳ دفیؽ. ٘ڃ٨بپ دڃ٨ی ٍٰیؽ اق ایٿ ټځٵی ڂ وفی سٱڃپ ؼاؼ قیف ٸجٻ 

 .ٰفؼ. ٰش٩ٻ ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب قڂـ وڃاـٺ ٰفؼ

   ـڂ ؼـة ڂ١ٔیز اق ڀٵفاپ ٘ڃ٨بپ  اق ٠ٙف اٌځبیی ٰڅ قیف ثیځیٻ دیسیؽ یٱؽ١٨څ قیف ٴفیڅ قؼٺ.

 .ٌؽ ؼ٬ی٫ ِڃـسٻ سڃ ای ٸطٝڅ  پ ڀٍىز.ثىز. زیكی اق ِځؽڂ٪ ٠٭ت ثفؼاٌز ڂ دٍز ٨فټڃ

 ثبق زفا ٴفیڅ ټیٱځی؟_

وفی ثبال دبییٿ ثفؼٺ. ی١ځی چیسی! چٽیٿ ټڃڀؽڄ ثڃؼ ؼاوشبپ ٌجٻ ـڂ ؼڂثبـڄ سٱفاـ ٰځٻ سب ایځجبـ اڀٳ ؼیڃڂڀٵی 

 .ثكڀڅ

 .ٸجػځؽڄ ټڇفثڃڀی قؼ. غٻ ٌؽ دشڃ ٰڃزٯ ِڃـسی ثیٿ ؼوشً ـڂ ـڂی ٌڃڀڅ چبٺ اڀؽاغز

 .ؼاٌشٻ. ٴفټز ټیٱځڅ٨٭ٗ چٽیځڃ سڃ ټبٌیٿ  _

 .ثڃی ڀڃقاؼ ڂ ٠ٙف ویت ٌیفیٿ ټی ؼاؼ. ثی اغشیبـ زٍٻ ثىشٻ ڂ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ

 .ټبٶ ؼغشفټڅ_

 :ٸجػځؽ قؼٺ ڂ ؼـ ضیځی ٰڅ ثب اوشیٿ ټبڀشڃٺ اٌٯ چبٺ ـڂ ټی ٴف٨شٻ ٴ٩شٻ

 .غڃي ثڃئڅ _

 :ثڅ سبییؽ اق ضف٨ٻ وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ ثب اوشبـر ڂ قؼپ ـاچځٽب ٴ٩ز

 .ثڃی ؼٸجف غییٹی اـڂټٻ ټیٱځڅچفټڃ٬ٟ ٠ّجی ٺ _

ایٿ اـاټً ثڅ ټٿ چٻ وفایز ٰفؼ ٘ڃـی ٰڅ دشڃ ـڂ سب قیف ثیځیٻ ٍٰیؽٺ ڂ وفٺ ـڂ ثڅ دٍشی ِځؽٸی سٱیڅ 

 .ؼاؼٺ

 .ثڅ ڀیٽفغً غیفڄ ٌؽٺ. چڃقچٻ ٠ّجی ثڅ ڀٝف ټیڃټؽ. اق دبـٮ غبـج ٌؽ. ټشڃخڅ ڀٵبچٻ ٌؽ
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ـویؽٺ ټیؽڂڀی ثب ایٿ ڂ١ٔیز ٰبـر ثڅ ٰدب  زفا ڀٵ٩شی ایٿ وب٠ز ټیبی؟ اٴف ټٿ قڂؼسف اق ٬فاـټڃپ ڀٽی_

 ٍٰیؽڄ ټی ٌؽ؟

 .ٴیح اق ضفَ ٰالٺ ڂ خٽٹڅ اي ټفؼؼ سٱفاـ ٰفؼٺ

 !٬فاټڃپ؟   -

 .قؼ دڃقغځؽی  ٴڃٌڅ زٍٽی اڀؽاغزِ_

 .ڀٽی غڃاؼ ثڇٻ ث٩ڇٽڃڀی ڂاوز چیر اـقٌی ڀؽاـٺ ٰڅ ضشی یبؼر ڀٽیبؼ ثب ټٿ ٬فاـ ٴؿاٌشی  -

 .هټٿ ټیػڃاٺ غڃؼټڃ ثڇز ثبثز ٰځٻ ٨فڀٵی

 ثبثز ٰځڅ؟

 .٨ٱف ټیٱفؼٺ ثب ا٠شفا٨ی ٰڅ ؼیفڂق ثڇز ٰفؼٺ ٨ڇٽیؽڄ ثبٌی ز٭ؽـ ڂاوٻ ټڇٽی  -

 ڂاوً ټڇٽٻ؟

 :ٴ٩شٻ  ٠ّجی. قؼ ټی ٰڅ چبیی ضف٦ ثڅ  زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ ڂ ثی سڃخڅ  -

 .ثڇز ټیٵٻ ٰؽڂٺ ٬فاـ؟ اِال سڃ سڃ سفټیځبٶ زیٱبـ ټیٱفؼی؟   -

ثؽ ثڃؼ دیً ټڇځؽن خی٣ قؼپ ڂ ثی اؼثی؟ ثؽ ثڃؼ ِؽا ثٹځؽ ثب زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ ثڅ ٘ف٨ٻ وف زفغڃڀؽ. 

 ٰفؼپ ڂ زبٸڅ ټیؽڂڀی ٌؽپ؟

 :ټش١دت اق ؼاؼٺ ڂ ڀ٩ىی ٰڅ ټی ٸفقیؽ ٴ٩ز

٬فاـی ٰڅ ؼیٍت ثبچٻ ٴؿاٌشیٻ...یٯ ڀ٩ّڅ ٌت قڀٳ قؼی چ٫ قؼی. ٴ٩شی ثب غبڀڃؼڄ ر ؼ٠ڃار ٌؽڄ ثبیؽ _

 .یٻ. ٴ٩شی چیر ڂ٬ز غبڀڃاؼڄ ر ؼـٰز ڀٱفؼپثفٴفؼی ...ٴ٩شی اٴف ڂاوز ټڇٽٻ ثیبٺ ؼڀجبٸز...ٰٹی ضف٦ قؼ
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 چبي ضف٦ اق زیكی ټجڇڃر ڂ ټبر. ثڃؼٺ ٰفؼڄ ڂضٍز  اڂپ ټی ٴ٩ز ڂ ټٿ چف ثبڀیڅ ٬ٹجٻ ایىز ټی ٰفؼ.

ؼـة  ثڅ زىجیؽٺ ڂ ٍٰیؽٺ خی٥ی یٱجبـڄ ثڃؼ ا٨شبؼڄ خڃڀٻ سڃ ٰڅ سفوی ثب ثڃؼٺ؟ قؼڄ قڀٳ ټٿ. اڂـؼٺ وفؼـڀٽی

 .یٱؽ١٨څ ٘ڃ٨بپ ټبٌیٿ ـڂٰح ٰفؼ. ٌڃٰڅ ٌؽ ټبٌیٿ؛ اڀٵبـ ٘ڃ٨بپ اؼٺ ٨ٕبیی ثڃؼ.

 ...ټٿ ثب ٰىی ضف٦ ڀكؼٺ ټٿ ڀجڃؼٺ ټٿ  _

 ټثٷ زفغیؽ؛ وٽشٻ ثڅ  ثب ِؽای ثڃ٪ ټبٌیٿ چب ضڃاوً ـڂ اق ټٿ ٴف٨ز ڂ ٴڃٌڅ ای ټبٌیٿ ـڂ دبـٮ ٰفؼ.

 .ثڃؼٺ زىجیؽڄ ؼـ ثڅ ٠ځٱجڃر

 ...٨فڀٵیه     -

ڂدبي ـڂ ٴٻ ٰفؼڄ ثڃؼ. ڀٽی ؼڂڀىز زڅ ڂاٰځٍی  ٘ڃـی اوٽٻ ـڂ ِؽا قؼ ٰڅ اق ِؽسب ٨طً ثؽسف ثڃؼ. ؼوز

 .ؼاٌشڅ ثبٌڅ

 :ؼوز چبي ـڂ ثبال اڂـؼ ڂ ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ٴ٩ز

 .چیه... غیٹی غت. اـڂٺ ثبٌڅ_

ټٿ ڀجڃؼٺ ٘ڃ٨بپ...ټٿ ڀٽیؽڂڀٻ سڃ ایځب ـڂ اقٰدب ټیؽڂڀی ڂٸی ټٿ ڀجڃؼٺ ټٿ ڀجڃؼٺ. ټٿ زفا ثبیؽ یٯ ڀ٩ّڅ _

 ٌت قڀٳ ثكڀٻ؟

ؼیٍت ـڂ سڃ ؾچٿ اڂـؼٺ ڂ چفاس٩ب٬ی ٰڅ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ـڂ ثب ِؽایی ٰڅ ٸفقًٌ  ټثٷ اضٽ٫ چب وفی سٱڃپ ؼاؼ.

 :ؼـ اغشیبـٺ ڀجڃؼ خی٣ ؼاـ ٴ٩شٻ

 ....ثب دؽـٺ ؼ٠ڃاٺ ٌؽ. قؼٺ ثیفڂپ. ـ٨شٻ دبـٰی ٰڅ ثڅ غڃڀٽڃپ ڀكؼیٯ ثڃؼ. اڂڀدب _

 .زٍٻ چبٺ اټیؽڂاـ ٴفؼ ٌؽ

 .ضشٽب ټڃ١٬ی ٰڅ ثیڇڃي ٌؽٺ ؼقؼڄ ثڅ سڃ قڀٳ قؼڄ_

 .ٱڃپ ؼاؼٺسځؽ سځؽ وفی س

 .اـڄ غڃؼٌڅ ټٙٽئځٻ  -
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ٰال٨څ اق ـ٨شبـٺ ؼوز چبٺ ٰڅ ثڅ ؼوشٵیفڄ ثبال ثځؽ ثڃؼ ـڂ ٴف٨ز ڂ دبییٿ اڂـؼ. ثب ایځٱبـي اق ٌیٍڅ ٰٽی 

 .٨بِٹڅ ٴف٨شٻ

 :ٌٽفؼڄ ٌٽفؼ ثب اـاټً سڃ سػٻ زٍٻ چبٺ ٴ٩ز

 .اـڄ سڃ ؼـوز ټیٵی...اِال ِؽای سڃ ڀجڃؼ  -

 .ٸت ٴكیؽٺ سب اٌٱٻ ٨فڂ ڀفیكڄ

 فؼڄ ثڃؼ. ض٫ ؼاٌز ٰؽڂٺ ؼقؼی ثڇً ټی ٴ٩ز ټٿ ثب غبڀڃؼڄ ٺ ؼ٠ڃا ٰفؼٺ؟ثبڂـ ڀٱ

ڀشڃڀىشٻ غڃؼٺ ـڂ ٰځشفٶ ٰځٻ. ٴڃٸڅ چبی ؼـٌز اٌٯ ـڂی ٴڃڀڅ ٺ ـڂڂپ ٌؽ. ؼٺ ڂ ثبقؼټی ٴف٨ز. ثب ِڃـر 

 ٴٹڃٺ سڃ. ٍٰیؽ ٠٭ت ٠ٽی٭ی ڀ٩ه ثب ڂ ڀیبڂـؼ سبة  اٌٱی ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ټٹشٽىبڀڅ. ٘ڃـی ٰڅ ؼ٬ی٭څ ای

 .ڀجڃؼٺ ټٿ ثٵٻ ثٱٍٻ؛ ؼٸی سڅ اق ٨فیبؼ ڃؼث ٰفؼڄ ٴیف

 . ؼ٬ی٭څ ای سڃ وٱڃر اڂپ ڂ چ٫ چ٫ چبی ټٿ ٴؿٌز

 :زځٵی ثڅ ټڃچبي قؼ ڂ ثب غځؽڄ ثڅ سّځ١ی ٴ٩ز

 ټیػڃای ِجطبڀڅ ٰدب ثفیٻ؟        -

 ټشطیف ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ضبٶ ڂ ـڂقڄ ٺ ـڂ ڀٽی ؼیؽ؟

 .ٸجػځؽڄ ڀیٻ ثځؽی دف ټطجشی قؼ ڂ ؼوشٻ ـڂ ٨ٍفؼ

ؼر ڀجبٌڅ ثب ټٿ ٬فاـ ٴؿاٌشی ټڇٻ ڀیىز ټڇٻ ایځڅ ضبال ایځدب ث١ؽ یٱىبٶ ٰځبـټی...ؼٸٻ غڃٌڅ ضشی اٴف یب_

 .چىشی

ِؽاي ڂ ٸطځً اـڂٺ ڂ ٤ٽٵیٿ ثڃؼ. اقغڃؼٺ غدبٸز ٍٰیؽٺ. ڀٵبڄ ؼڂغشٻ سڃ زٍٻ چبی ٬ڇڃڄ ای ٰڅ ثی دفڂا 

 .ثڇٻ قٶ قؼڄ ثڃؼ
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غف ٰفؼپ ؼغشف ټڃـؼ ٠ال٬څ اٌڃپ ـڂ وبٸڅ ای ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ٬ّؽ ـاٺ ٰفؼپ یب چٽڃپ  78ټثٷ دىف ثسڅ چبی 

ؼاٌشٿ. ټٿ اق ایٿ ٰبـي غڃٌٻ اڂټؽ. ثب دیٍځڇبؼي ڂ ایٿ ڀٵبچً. ټی غڃاوز چٽڅ زیك ـڂ ٨فاټڃي ٰځٻ. 

 ...اٴف ٨فڀٵیه ؼڂـڂق دیً ثڃؼٺ زځؽٌٻ ټی ٌؽ. ـڂ سفي ټیٱفؼٺ. ثؽڂ ثیفاڄ ثبـي ټی ٰفؼٺ اټب ضبال

دبي ڀٵبچً ټی ٰفؼٺ ڂ اخكای ِڃـسً ـڂ ثڅ یبؼ ټی ڂا١٬ب چٽڅ زیك ٸطٝڅ ای ٨فاټڃي ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ دبثڅ 

وذفؼٺ. ٨ٱً ڀڅ قاڂیڅ ؼاـ ثڃؼ ڀڅ ٍٰیؽڄ. ٴفؼ ڂ سڃ دف. اثفڂچبی دفدٍز ڂٸی ضبٸز ؼاـ. دڃوز ٴځؽټی غڃي 

 .!ـڀٵی ؼاٌز. سڅ ـیٍڅ ای ٰڅ ثڅ زڇفڄ اي ټیڃټؽ. قیبؼٺ زٍٻ ثفاؼـی ڀؽاٌشٻ

 ثیب ی ٬فاـی ثكاـیٻ؟ _

 .وفٺ ـڂ سٱڃپ ؼاؼٺ

 .څ ٨فاټڃي ٰٿ ثڅ ټٿ قڀٳ قؼی اټب چٽیٍڅ ثڇٻ قڀٳ ثكپ ڂ٬ز ڂ ثی ڂ٬زسڃ چٽیٍ_

سڃ اڂج ؼـټڃڀؽٴی ثڅ ضف٨ً غځؽیؽٺ. غځؽڄ چبی سٹػی ٰڅ اق ؼـڂپ ټٕٙفة ڂ دفیٍڃپ ثڃؼٺ؛ ٨٭ٗ ض٩ٛ 

 .ٜبچف ثڃؼ. ڀٽی غڃاوشٻ دیً اق ایٿ ؼـ ڀٝفي ١ٔی٧ ڂ ؼیڃڂڀڅ ثڅ ڀٝف ثیبٺ. ټٿ زڅ ټفٴٻ ٌؽڄ ثڃؼ؟

 :غیفڄ ثڅ ٸجػځؽٺ ٴ٩ز

 ...ٰب٨څ ٌبح؟ ٰب٨ی...غڃڀڅ ٬ڇڃڄ  ٰدب ثفیٻ غبڀٻ؟_

ؼوز اق غځؽیؽپ ٍٰیؽٺ ڂ ٸجٻ ـڂ ثب قثڃپ سف ٰفؼٺ. سڃ ټڃؼ ثیفڂپ ـ٨شٿ ؼـ ایٿ ڂ١ٔیز ڀجڃؼٺ. ثڅ ٌؽر غىشڅ 

 .ثڃؼٺ. ٌبیؽ ث١ؽ اق یٯ غڃاة ٠ٽی٫ چٽڅ زیكـڂ ثڅ یبؼ ټی اڂـؼٺ

 :ؼـڂ٤ٻ ؼوشی ثڅ ټبڀشڃٺ ٍٰیؽٺ ڂ ٴ٩شٻ سڃ چٽڃپ ٸطٝڅ ای ٰڅ غیفڄ ٺ ثڃؼ ثب ٴڃٌڅ زٍٽی ڂاوڅ ـڂ ڀٍؽپ

 .ثب ایٿ ٸجبوب ٠ٽفا...ثكاـ ث١ؽ یٱىبٶ غڃٌشیخ ثبٌٻ_

 .غځؽڄ یٯ ڂـی ثڅ ٸطٿ ٌڃغٻ قؼ

 .ټٿ ثب چٽیٿ غٹیز ټیػڃاټز. ؼیٵڅ ٸجبن ٰڅ زیكی ڀیىز _
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ڀٽیؽڂڀٻ زفا ایځجبـ ٬ڇ٭ڇڅ ای اق سڅ ؼٶ قؼٺ ڂ اڂپ چٻ ثؽسف اق ټٿ غځؽیؽ ٘ڃـی ٰڅ اٌٯ اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ 

 .اڂټؽ. ؼوشٻ ـڂ ڀفٺ ٨ٍفؼ. ثب ٸجػځؽی ٰڅ خٽٟ ڀٽی ٌؽ

 .ثكاـ ڂاوڅ ث١ؽ ٬ڃٶ ټیؽٺ غڃؼٺ ټڇٽڃڀز ٰځٻ. غڃؼټٻ ؼ٠ڃسز ثٵیفٺ. ٨فاټڃٌٻ ڀٱځٻ_

وٱڃر زځؽ ثبڀیڅ ای ثیځٽڃپ ثب ڀ٩ه ٠ٽی٫ ڂ ٌٱىز غڃـؼڄ اق سڅ ؼٶ اڂپ ٰڅ ټطٓ ٌڃغی ڂ غځؽڄ ثڃؼ 

 .ٌٱىز

 .ٿ ٰفؼ سب ـویؽ ثڅ اچځٵی ٰڅ ثیٍشف ٴڃثه ٴڃثه ثڃؼؼوز ثفؼ وٽز ویىشٻ ڂ اچځٳ چبي ـڂ ثبال دبیی

   .ټش١دت زٍٽی ٴفؼ ٰفؼٺ

  !غڃاة اق وفر ټی دفڄ_

 

ـاوز ټی ٴ٩ز سب اغف ٰڅ ټ٭بثٷ غڃڀڅ ڀٵڅ ؼاٌز ثڅ اؼا اِڃٸً ڂ ضفٰز چبی ټڃقڂپ ؼاـي ټی غځؽیؽٺ. 

 ٰٹی. ٰفؼ ټی دبٮ ـڂ ؼاٌشٻ ؾچٿ سڃ چفزی ٰڅ چبي ٸت  غڃاة ٰدب ثڃؼ ټیڃپ غځؽڄ چبی اق سڅ ؼٶ ـڂی

 ثىشڅ ؼوز ټیبؼ غڃؼي ثبٌڅ ٰبـ سڃ ٨فاټڃٌی ڂاٴف ټځڅ ڀڃثز ث١ؽی ؼ١٨څ ٰفؼ یبؼاڂـی ٰٹی ٴؿاٌز ٌفٖ

اټفڂق ٌفٰز ڀیبٺ ڂ چفڂ٬ز ٰڅ ضبٸٻ ثڇشف ٌؽ ثفٴفؼٺ. ٠دیت ؼڂوز ؼاٌشٻ ؼـ اڂپ  ٴ٩ز اغفچٻ اق. ټیجفسٻ

یب چٽڅ زیك ثڃؼ. ثب غځؽڄ ای ٰڅ ٸطٝڅ ثذفٺ ث٥ٹً ڂ یٯ سٍٱف خبڀبڀڅ اقي ؼاٌشڅ ثبٌٻ. اټب زٍٻ چبٺ ٴڃ

 :زٍٻ چبي ـڂ ـیك ټی ٰفؼ ڂ ؼچځً ـڂ ٴٍبؼ ٴ٩ز

 .ثفڂ ؼغشف ٌیٙڃپ ڀٍڃ _

**** 

اچىشڅ ٰٹیؽ ـڂ سڃ ٩٬ٷ ټی زفغڃڀٻ سب ټطٓ اضشیبٖ اق ثیؽاـ ٌؽپ چٽشب ڂ سیځب خٹڃٴیفی ٰځٻ اټب ِؽای ثٹځؽ 

زفغیؽ ڂ ثب ٰٻ ٰفؼپ ِؽاي  ـاؼیڃ ڂ ڀفټٍی ٰڅ چٽشب سڃ ضبٶ ټی ٰفؼ ؼـة ـڂ ټطٱٻ ثىشٻ. ثڅ ٘ف٨ٻ

 .والټی ٴ٩ز
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وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ غٽیبقڄ ټی ٍٰیؽٺ ؼـ ثفاثف زٍٻ چبی دفوٍٵفي ـڂی ٜبچفٺ ثڅ اسب٬ٻ 

 ٬فټكی  ـ٨شٻ. ؼوشٻ ـڂی ؼٰٽڅ چبی ټبڀشڃٺ ثڃؼ ٰڅ س٭څ ای ثڅ ؼـ قؼ ڂ ؼاغٷ ٌؽ. ثىشڅ ټفث١ی ٰبؼڂ دیر ٌؽڄ

 زی؟ ی١ځی ؼاؼٺ خٹڃ ـڂ چبٺ ٸت ڂ ثفؼٺ ثبال ـڂ بچٻڀٵ! ثڃؼ ټٍٱی ـڂي ـڂثبپ. ٴف٨ز ٘ف٨ٻ ـڂ

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغز

 .ِجص یٱی اڂـؼ ٴ٩ز ټبٶ سڃئڅ_

 .ټفؼؼ اق ؼوشً ٴف٨شٻ ڂسب ثیفڂپ ڀف٨شٿ چٽشب ثڇً قٶ قؼڄ ثڃؼٺ

 .ـڂی سػز ڀٍىشٻ ڂ ثب ٘ٽبڀیځڅ ـڂثبپ ـڂ ٍٰیؽٺ ڂ ؼـة خ١جڅ ـڂ ثبق ٰفؼٺ

. ٰفؼٺ ٰڃًٰ. ثبـیؽ ټی ٰبخی ؼـغز ـڂی ثف٦ چبی ٴڃٸڅ ٰڅ  ٴڃی ٌیٍڅ ای ټڃقیٱبٶ ثڃؼ. ٌت ثف٨ی

یڅ ای ثڃؼ. ثبقي ٰفؼٺ ڂ اق ؼیؽپ ټشٿ سڃي چؽ ٰبـسی خ١جڅ سڅ. دیسیؽ اسب٪ سڃ اـاټجػًٍ ټڃقیٯ ِؽای

 .ٴڃی اق ثیٿ ؼوشٻ ـڂی ٨في ا٨شبؼ

 .٘ڃ٨بپ ٘ف٦ اق  س٭ؽیٻ ثڅ ـڂش و٩یؽ ڂ دبٮ ؼٸؽاـٺ. سڃٸؽر ټجبـٮ _

ییٿ ٰبـر ثڃؼ. ِؽای سڃٸؽ سڃٸؽی ٰڅ ؼیفڂق دٍز ٴڃٌی ٌځیؽٺ. ڀ٩ڇٽیؽٺ اوٻ ٘ڃ٨بپ ثب اټٕبء غڃؼي دب

 .زٙڃـ دبسځؽ ٰفؼٺ ثڅ ٘ف٦ ٴڃٌی ڂ ٌٽبـي ـڂ ٴف٨شٻ

 ...اٸڃ _

 ...٘ڃ٨بپ_

 .اق ٌځیؽپ ِؽاٺ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ ڂ ث١ؽ ڂ٩٬څ ٰڃسبچی خبڀٽی ٴ٩ز

 .ثبیؽ ثجیځٽز_

 .ِؽاي دفغځؽڄ ٌؽ

 ...ٴ٩شٻ ٬فاـ ڀڅ ثڅ ایٿ قڂؼ_
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 .. ثبیؽ ثجیځٽز_

 :ثبڀیڅ ای ټٱث ٰفؼ اق چڃٶ قؼٴیٻ اق ٌشبثی ٰڅ سڃ ِؽاٺ ثڃؼ. خؽی ٌؽڄ ٴ٩ز

 ...االپ ٰڅ ثبیؽ ٌفٰز ثبٌٻ ؛ ٌت ټیبٺ ؼڀجبٸز ٌبٺ ثبچٻ _

 :سځؽ... ثؽڂپ ټدبٶ ڂ ٨ڃر ڂ٬ز ټیڃپ ٰالټً ٴ٩شٻ

 .ث١ؽ وب٠ز ٰبـی ټیبٺ ٌفٰز  _

 

ت غیفڄ ثڅ ټٿ ثڃؼ. وٱڃر ڂ زٍٻ چبی وفٺ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼٺ ڀٵبڄ چٽشب چٽسځبپ دف اق ٠الټز وڃاٶ ڂ ټش١د

 .ٰفؼ ٺ ؼوشذبزڅ ثیٍشف ٌؽپ دبدیر ِؽسب اق ؼاٌز ثیځٻ ؾـڄ قیف اي ٬ڇڃڄ ټبٲ دٍز اق ٰڅ  ـیك ٌؽڄ ي

 ثب ټڇځؽن ضف٦ ټیكؼی؟_

 .دفویؽ ڂ ٴ٩ز ؼاـی ًٰ اچبپ  وفٺ ـڂ غیٹی ڀبټطىڃن ڂ غدٷ سٱڃپ ؼاؼٺ.

 ثبچً ٬فاـ ٴؿاٌشی؟_

ڃڀڅ چبٺ ـڀٳ ٴف٨ز. ثؽسف زڇفڄ ي ټشطیف ڂ وڃئ ٜٿ ؼاـ ٌؽ. ڀفٺ ڀفټٯ ایځجبـ ټر ٴیفاڀڅ ٸت ٴكیؽٺ ڂ ٴ

ٸجػځؽڄ دٹیؽی ٰځح ٸت چبي ڀٍىز ڂ ثب اثفڂچبی ثبال ـ٨شڅ ڂ ڀٵبڄ ٌیٙځز اټیكی ثڅ ٘ف٦ ٴڃٌیً ـڂی 

 .ادٿ اٌذكغڃڀڅ ـ٨ز. زٍٽٱی قؼ ڂ ثب ٴ٩شٿ اٸڃ خی٣ ټٿ ـڂ ؼـاڂـؼ

 ...اٸڃ سیځب _

****** 

ځب ڂ چٽشب ثب٠ث ٌؽ اس٩ب٪ ؼیٍت ڂ قڀی ـڂدڃي ؼاـ ـڂ زځؽ وب٠شی ٨فاټڃي اوشفاضز ڂ وفڂٰٹڅ قؼپ ثب سی

ٰځٻ. چفزځؽ اوشفاضشی ٰڅ ثب ٬فَ غڃاة ڂ اـاټجػً وذفی ٌؽ ڂ سیځب ڂ چٽشبیی ٰڅ ټ١ش٭ؽ ثڃؼپ ڀىجز ثڅ 

 .ټڇځؽن ثبیؽ ټطشبٖ سف ٠ٽٷ ٰځٻ ڂ ایٿ ٌشبة قؼٴی ټٿ ڂ اڂپ ٤یف ٘جی١ی ثڅ ڀٝف ټیبؼ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 179 

ـان وب٠شی ـوشڃـاپ ڀكؼیٯ ٌفٰز ثجیځٽ٬ًجٷ اق غبـج ٌؽپ اق غڃڀڅ      .ثب ٘ڃ٨بپ چٽبچځٳ ٰفؼٺ سب 

 ای ٠بٌ٭بڀڅ ٬فاـی ـڂ ٬فاـ  سیخ اوذفسی ثب ڀٝف چٽشب ڂ سیځب ٰڅ ِؽثفاثف ثیٍشف اق ټٿ ؾڂ٪ ؼاٌشٿ قؼٺ. ایٿ

ب ٌڃټیك ڂ ٌبٶ و٩یؽی وشٻ ـڂ ث ِڃـسی ٰبٸح ڂ ٰی٧ ڂ ثبق خٹڃ ټٍٱی ټبڀشڃ. ؼڂڀىشٿ ټی ټڇځؽن ڂ ټٿ ثیٿ

 .ټٷ ٰفؼڄ ثڃؼ. اـایً چٻ ټطؽڂؼ ثڅ ٰفٺ ټف٘ڃة ٰځځؽڄ ای ٌؽڄ ثڃؼٰب

یٯ وب٠ز قڂؼسف اق قټبپ ٬فاـ اق غڃڀڅ ضفٰز ٰفؼٺ سب ؼیف ڀفوٻ. ؼـڂ٢ زفا ثفای اڂٸیٿ ثبـ ټٿ چٻ چیدبپ 

قؼڄ ثڃؼٺ ڂ ټٕٙفة. یبؼٺ ڀٽیڃټؽ سب ثڅ ضبٶ ثب خځه ټػبٸ٩ی ایٿ زځیٿ ٬فاـچبیی ٴؿاٌشڅ ثبٌٻ. اڀٵبـ سٹ٭یٿ 

 .چٽشب ٰبـ وبق ثڃؼ ٰڅ ټٿ چٻ ثبڂـ ٌؽڄ ثڃؼ ایٿ ټال٬بر ٌبیؽ خؽی ثٍڅ سیځب ڂ

چٽیٿ ٰڅ زځؽ ٬ؽټی اق ؼـة ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ ڂ ـاچٻ ـڂ ثڅ ٘ف٦ ٰڃزڅ ٰح ٰفؼٺ ثب ِؽای ټفؼاڀڅ ټطشفٺ ڂ ِؽ 

 .اٸجشڅ اٌځبیی وفخبٺ زفغیؽٺ

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

 .ـاؼی یٯ ٬ؽٺ ٠٭ت ثفؼاٌشٻاق ایځٱڅ ایځدب، ټ٭بثٷ غڃڀڅ ٺ ټی ؼیؽټً خب غڃـؼٺ ڂ غیٹی ٤یفا

 ڂ ٰفؼ ثبق ـڂ ٌبٴفؼ وٽز ؼـة دیٱفي ٤ڃٶ ثٹځؽ ٌبوی ټبٌیٿ قؼپ ؼڂـ ثب  ٸجػځؽڄ ٰدی ثڅ ؼوشذبزٵیٻ قؼ.

 :ٴ٩ز ثڃؼ ث١یؽ اقي ٰڅ خځشٹٽځی ثب

 .غڃاچً ټیٱځٻ سب ټىیفی چٽفاچٻ ثبٌیؽ...ثبیؽ ثبچشڃپ ضف٦ ثكڀٻ_

ـڂټً ثب٠ث ٌؽ سىٹیٻ ثٍٻ ڂ ثب سٱڃپ ؼاؼپ وفٺ ؼـ ثب ایځٱڅ ؼوشڃـی ضف٨ً ـڂ قؼ ڂٸی سٿ ِؽاي ڂ ڀٵبڄ ا

غڃاوشً ـڂ ثذؿیفٺ. ـاچی خك ایٿ ڀؽاٌشٻ غجفزیٿ دؽـ ثڃؼ ڂ ؼیف یب قڂؼ ثبیؽ ایٿ ـڂؼـڂیی ٌٱٷ ټی ٴف٨ز 

 .اټب ثب ایٿ ٠دٹڅ ٌٯ ثفاڀٵیك ثڃؼ

قؼٺ ڂ وڃاـ ٸجػځؽی قؼ ڂ ؼوشً ـڂ ثڅ اؼا اضشفاٺ ثڅ وٽز ِځؽٸی ؼـاق ٰفؼ. ٸجػځؽ سٍٱفاټیك ڂ غبڀٽبڀڅ ای 

 ڂ ای ٬ڇڃڄ ټػٽٷ اوذفر ٰز. ثٍڅ ٴیف خب ٨فټڃپ دٍز سب ٴؿٌز ټ٭بثٹٻ  ٌؽٺ. ؼـة ـڂ غڃؼي ثىز. اق

 خؽیؽٺ ٌبچٱبـ دبییؽٺ ټی ـڂ سیذً ڂ ثڃؼٺ ٌؽڄ قڂٺ ضؽ ایٿ ؼـ غبڂـی ـڂی ایځٱڅ اق. ٌٱالسی ٰشڃپ ٌٹڃاـ

 .قؼٺ ٸت اهلل اوش٩٥ف ثځؽ دیً ٸ١ځشی!. ثڃؼ
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 ڀٵبچٻ ٰڅ ټځی ثڅ زٍٽی ٴڃٌڅ ثب ڂ ٴؿاٌز ٰالټی ثی ټالیٻ اچځٳ  ٰز ؼـ ثیبؼ٬جٷ اق ایځٱڅ ټبٌیٿ ثڅ ضف

 .ٰفؼ ضفٰز ڂ ٴف٨ز ـڂ اؼـوٻ ثڃؼ ـڂثفڂ ثڅ

 .ٰٽی ڀٵؿٌز ٰڅ ِؽای خؽیً ټٿ ـڂ اق ضبٸڃ چڃای زفسی ٰڅ ؼاٌشٻ ٴف٨ز

 .ټ٥ك ر_اٌبـڄ ثڅ وفي ٰفؼ _سڃ ٌجیڅ غبڀڃاؼڄ ر ڀیىشی. ڀڅ ٜبچفر ڀڅ ا٠ش٭بؼاسز ڀڅ  _

 .یدڅ ٴیفی ضف٦ چبي اق ٴڃٌڅ زٍٻ ڀٵبچٻ ـڂ ثڇً ؼاؼڄ ثڃؼٺټځشٝف ڀش

زځؽ وبٸی ثیٍشف ڀیىز سڃ ثبقاـ دؽـسڃ ټی ٌځبوٻ. ڂٸی سڃ ـڂ اڀٵبـ وبٶ چبوز ټی ٌځبوٻ. ثب چٽڃپ _

 وػځفاڀی ٰڅ اقر ؼیؽٺ ٨ڇٽیؽٺ ز٭ؽـ خىڃـ، ثی دفڂا...ڂ

 .ټٱثی ٰفؼ

  !ثبچڃي چىشی_

_... 

 .چٷ ـیىٱی. ټی سڃڀٻ ـڂر ضىبة ٰځٻسڃ ټثٷ غڃؼټی...٬ؽـسڃ ؼڂوز ؼاـی..ا _

اق ایځٱڅ ایٿ ؼیؽٴبڄ ـڂ ڀىجز ثڅ ټٿ ؼاٌز ثىی اق ؼـڂپ ؾڂ٪ ټیكؼٺ. سٯ اثفڂیی ثبال ؼاؼڄ ؼق ٤فڂـٺ ـڂ زٯ 

 .ټی ٰفؼٺ ٰڅ ثب ضف٨ً ٸت ڂ ٸڃزڅ ٺ ًٰ اڂټؽ

 دؽـر ؼـ ټڃـؼ اـټبپ ڂ ٰبـی ٰڅ ثبیؽ اڀدبٺ ثؽی ٴ٩شڅ؟ _

 ای ٴڃٌڅ ثڅ ـڂ ټبٌیٿ ڂ  ڂثفڂ ؼاؼٺ ٴڃیب چٽڅ زیك ثڃؼ. ـاچځٽب قؼوٱڃسٻ ڂ ڀٵبچی ٰڅ یٱجبـڄ ثب اغٻ ثڅ ـ

 .زفغیؽ ٘ف٨ٻ ثڅ. ٌؽ ټشڃ٧٬ ٰفؼڄ؛ چؽایز

سڃ ثفٴڅ ثفڀؽڄ ای سڃ اڂپ ٌفٰز اٴف ټی ؼڂڀىشٻ ؼغشف اؾیٿ اڂڀدب ٰبـ ټیٱځڅ قڂؼسف اق ایځب، ٬جٷ اق ایځٱڅ ایٿ _

 .چٽڅ ٔفـ ٰځیٻ وفا٤ز ټیڃټؽٺ

 :اق ضفَ ؼڂـٴڅ ٌؽڄ ثڃؼ ٴ٩شٻوفٺ ـڂ زفغڃڀؽٺ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ 



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 181 

 .ثڇشف اؼاټڅ ڀؽیٿ...زڃپ ټٿ ڀڅ ثب ٰىی چٽٱبـی ټیٱځٻ، ڀڅ اق خبیی ؼقؼی ټیٱځٻ_

ٸی ٠٭ت دڃٌڅ اثی ـڀٵی ـڂ ِځؽ اق ڂ ٰفؼ ؼـاق ؼوز  دڃقغځؽی قؼڄ قیف ٸت ؼقؼی ـڂ دف سٽىػف سٱفاـ ٰفؼ.

ّجیً ڂ دفڂڀؽڄ زفغڃڀؽٺ ٰڅ ثب ثفؼاٌز ڂ ـڂی دبچبٺ دفر ٰفؼ. ٌڃٰڅ اق ٰبـي ڀٵبچٻ ـڂ ثیٿ زٍٻ چبی ٠

 :ٸطٿ ثؽی ٴ٩ز

 .ثبقي ٰٿ_

 .ثب ٘ٽبڀیځڅ ؼـة دڃٌڅ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ ثفٴڅ چبی دفیځز ٌؽڄ ای ـڂ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ

سب ضبال سڃ ٠ٽفر ایٿ ـ٬ٽبـڂ ؼیؽی؟ ټطبوجڅ چبیی ٰڅ زځؽ وبٶ ثفاڂـؼ ٌؽڄ سب ثڇشفیٿ ڂ ثكـٴشفیٿ ټدشٽٟ  _

 .سدبـی ڂ اثی ٍٰڃـ وبغشڅ ثٍڅ

وٻ دی اڂـا٪ ڂ وځؽچبیی ثڃؼ ٰڅ ـ٬ٻ چځٵ٩شی ـڂ ټی وبغز. ڀ٩ىی ٴف٨ز. ٰال٨څ ثڅ ڀٝف ټی چڃي ڂ ضڃا

 .ـویؽ. ثب ڀیٻ ټٿ اغٻ خؽی ٌفڂٞ ثڅ سڃٔیص ؼاؼپ ثفٴڅ چب ٰفؼ

اوشبـر اـټبپ اق وڅ وبٶ دیً غڃـؼڄ ٌؽ. ټڇځؽن خڃڂپ ڂ سدفثڅ ؼاـی ٰڅ اوٻ ڂ ـوٻ ټڇفقاؼ ـڂ یؽٮ _

ً دیٍځڇبؼ ٰبـ ؼاؼڄ ثڃؼپ اټب اڂپ ٨٭ٗ ټش١ڇؽ ثڅ ٌفٰز ټڇفقاؼ ثڃؼ. ټی ٍٰیؽ. اؼټی ٰڅ ٌفٰشبی قیبؼی ثڇ

ټڇځؽوی ٰڅ ٘فش چبي چٽڅ ثڅ ـڂق ڂ ثٱف ثڃؼ ثب دیٍځڇبؼ اـټبپ غیٹی اق ٌفٰز چب ڂ ټڇځؽن چبیی ٰڅ اـقڂ 

ؼاٌشٿ ـڄ ِؽسبوبٸڃ ـڂ ثفپ ثفؼ ټی ٰفؼپ. قټیځً ثڇشفیٿ ټڃ١٬یز ټٱبڀی ٌڇف ثڃؼ. اـثیڅ دؽـی ټڇځؽن 

 .ی٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭

سڃ زٍٻ چبٺ قٶ قؼ سب ٠ٱه ااٸ١ٽٷ ـڂ ثجیځڅ..غت سب ایځدب ٰڅ چٽڅ زیك ٠بؼی ثڅ ڀٝف ټی ـویؽ ثڅ خك ثٱف 

 .ثڃؼپ ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ٰڅ زیځی ثڅ دیٍڃڀیٻ اڀؽاغز

ث١ٕی اق ټڇځؽن چبی ڀڃدب ڂ ٌفٰز چبی اوٻ ـڂ ـوٻ ؼاـڂ ؼڂـ چٻ خٽٟ ٰفؼ سب ـڂی دفڂلڄ ي وفټبیڅ _

بؼ وػز ڀجڃؼ؛ ٨٭ٗ دڃٶ ټی غڃاوز ثب ټؽیفیز ٘ڃ٨بپ. ٬ّؽي خؽا ٌؽپ اق ٴؿاـی ٰځٿ. ـأی ٰفؼڀٍڃپ قی

ٌفٰز ټڇفقاؼ ثڃؼ... ټی غڃاوز ثب اـټبپ ڂاوڅ غڃؼي اوٽی ثڅ چٻ ثكڀڅ. ټځٻ خكڂی اق ټڇځؽوبی ڀڃدب ڂ 

وفټبیڅ ٴؿاـایی ثڃؼٺ ٰڅ ٘ڃ٨بپ ثػً ټبٸی ڂ اخفایی ٰبـ ـڂ ثف ٠ڇؽڄ ټٿ ٴؿاٌز. ٠فْ ؼڂوبٶ ڂاضؽچب 

ثب ا٨شبضیڅ ٬ىٽز اثی ټدشٽٟ وڃؼټڃپ قیبؼ ٌؽ. اټب ثفای اؼاټڅ ٰبـ ڀیبق ثڅ وفټبیڅ ثیٍشفی دیً ٨فڂي ٌؽ. 
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ثڃؼ. ٌفڂٞ ٰفؼیٻ ثڅ ٨فڂغشٿ اڂـا٪ ثڇبؼـ...اؼټبیی ټثٷ دؽـر ٰڅ ثب ٬فْ ٴف٨شٿ اق ایځڃ اڂپ ِبضت وڇبٺ 

څ وز ڂ ٌؽپ. چٽڅ زیك غڃة ڂ ثب ثفڀبټڅ دیً ټی ـ٨ز سب ایځٱڅ ٨ڇٽیؽیٻ اڂپ قټیٿ ِبضجً یٱی ؼیٵ

 .ڀیٽی اق وڇبټبـڂ ٘ڃ٨بپ غفیؽڄ

 .دڃقغځؽی قؼ

وفټبیڅ ؼاـ اِٹی ٘ڃ٨بپ ٌؽڄ ثڃؼ ثب غڃـؼڄ وفټبیڅ ٴؿاـ چبیی ټثٷ دؽـر. ٰبـ ټشڃ٧٬ ٌؽ. اوٻ ڂ دفڂلڄ ثڅ ڀبٺ 

 .ټڇځؽوبی ڀڃدب ڂ ٌفٰز چب ثڃؼ. ضبال اڂپ ٘ٹجٱبـ ڂ چٽڅ ٰبـڄ ڂ چیر ٰبـڄ اـټبپ ثڃؼ

 .ٰبـڂغڃاثڃڀؽپ ڂ ٰىی ثبڂـي ڀٍؽ اڂپ چٽڅ ـڂ ثبقی ؼاؼڄ٘ڃ٨بپ ثڅ ڂٰبٸز ټبؼـي ٌٱبیز ٰفؼ. 

 .ثڅ ٬ؽـی اق ضف٦ چبي ٌڃٰڅ ٌؽٺ ٰڅ چٕٻ ٰفؼڀً وػز ثڃؼ. ثب ؼچٿ ڀیٽڅ ثبق ثڇً قٶ قؼڄ ثڃؼٺ

 .ثب اسٽبٺ ضف٦ چبي ؼوشی ثڅ ِڃـسً ٍٰیؽ

ټیٿ ټبٶ سڃ ټیشڃڀی اڂپ وځؽا ـڂ دیؽا ٰځی...وځؽایی ٰڅ ثبثز ٰځڅ سڃ٨ی٭ی ټىئڃٶ اِٹی اـټبڀڅ ڂ اڂپ ق_

 .غڃؼٌڅ

 زفا ثبیؽ دفڂلڄ ثڅ ایٿ ٠ٝیٽی ټشڃ٧٬ ٰځڅ؟ _

 .ٴ٩ز وفي ؼاؼپ سٱڃپ ثب  چڃ٨ی ٍٰیؽڂ

اڂپ دڃٸی ٰڅ ټی غڃاوز ثب وڃؼ اڂٸیڅ ٰبـ ثڅ ؼوز اڂـؼ. وڇبټبـڂ یٱی یٱی غفیؽ سب وڃؼ ثیٍشفی ٰځڅ ټب  _

ضشی ټیشڃڀڅ ټدشٽٟ ـڂ ثىبقڄ ث٭یڅ ٺ ثب ټشڃ٧٬ ٌؽپ ٰبـ ثب ڀ٩ّڅ ٬یٽز ـأی ثڅ ٨فڂغشٿ ټیٍٿ. ث١ؽ اڂپ ثڅ ـا

 .ڂ وڃؼي ـڂ زځؽیٿ ثفاثف ٰځڅ

ایځٱڅ ٘ڃ٨بپ ؼوز ثڅ زځیٿ ٰالچجفؼاـی قؼڄ ثڃؼ اق ٬ٕبڂر ټٿ غبـج ثڃؼ. ټٿ ٌځبغز قیبؼی اقي ڀؽاٌشٻ. 

 :ٰفؼٺ س١دت ڂ غڃڀىفؼیٻ ـڂ ض٩ٛ ٰځٻ ټشبثف قیف ٸت ٴ٩شٻ ؼـ ضبٸی ٰڅ و١ی ټی

 .ڃپ ڀٽٯ ایٿ اؼټب ـڂ غڃـؼٺټٿ ڀٽی سڃڀٻ ایځٱبـڂ اڀدبٺ ثؽٺ ټٿ یٱىبٶ ڀ _
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غڃؼټٻ ټی ؼڂڀىشٻ ؼٸیٹٻ زفسڅ. ثػٍی اق ـڂش و٩یؽٺ ثڅ اغفاج ٌؽپ ٨ٱف ټی ٰفؼ ڂ ثػٍی ثڅ ثیٵځبچی 

 !٘ڃ٨بپ

 .ڀیً غځؽی قؼ

 ڂاوڅ چٽیٿ ٘فش سڃاٺ ؼقؼیؽ؟_

_... 

 !چیر ٰه ڀشڃڀىز ثڅ ټىٹٙی سڃ ِطجز ٰځڅ_

ؼاٌز ٰڅ ټٿ ٨فاټڃي ٰفؼڄ ثڃؼٺ. اټب ثب اچی ٍٰیؽٺ. ټشبو٩بڀڅ ض٭ی٭ز ؼاٌز. ٘ڃ٨بپ ٌػّیز دٹیؽی چٻ 

اس٩ب٬ی ٰڅ ؼیٍت ا٨شبؼ اِال ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ثڅ غڃڀڅ ثفٴفؼٺ ڂ ټثٷ اؼٺ چبی ٌٱىز غڃـؼڄ دیً دؽـٺ 

ٜبچف ثٍٻ. ثب ایځٱڅ ٰٽی ثب ـ٨شبـ ٘ڃ٨بپ ٰځبـ اڂټؽڄ ثڃؼٺ ڂٸی ټٙٽئٿ ثڃؼپ ثب ٰڃزٱشفیٿ ٌٱی سڇؽیً ـڂ 

 .ٿ ټؽاـٰی ٰڅ خب ڂ ټٱبپ ټٍػّی ڀؽاٌز ثفڀٽیڃټؽٺ٠ٽٹی ټی ٰفؼ. ثب ایٿ ڂخڃؼ اق ده ثفؼاٌش

 .ِؽا٬ز ڂ ٠دكی ثڅ ِؽاٺ ؼاؼٺ

 .ڀٽی سڃڀٻ. ثبڂـ ٰځیؽ. ټٿ اڂڀ٭ؽـچبٺ قـڀٳ ڀیىشٻ_

٘ڃالڀی سڃ زٍٻ چبٺ غیفڄ ٌؽ. ټٿ چٻ ثڅ ؼـڂ٢ زڇفڄ ټشبثفی ثڅ غڃؼٺ ٴف٨شٻ ٰڅ ثب سف ٰفؼپ ٸت چبي 

 .دڃقغځؽ قؼڄ ڀٵبچً ـڂ ثڅ ـڂثفڂ ؼاؼ

 ٩شڅ اټٕب قؼی؟ ټیؽڂڀڅ ڀشڃڀی سب اغف ټبڄ ده ثؽی ثبیؽ ثب ثڇفڄ دفؼاغز ٰځی؟دؽـر ټیؽڂڀڅ و _

 زی؟_

 .ثڅ ضبٸز ؼ٨ب٠ی ؼـاڂټؽ. زٍٻ چبٺ ٴفؼ ٌؽ ڂ ٬ٹجٻ ثڅ سذً ا٨شبؼ

 .ڀكڂٶ؟ ٬فاـټڃپ ایٿ ڀجڃؼ_

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغز
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 .یبؼٺ ڀٽیبؼ ثب ٰىی ٬فاـ ٴؿاٌشڅ ثبٌٻ_

 .غځؽڄ ضفَ ؼـاـی اؼاټڅ ؼاؼڀبثبڂـاڀڅ ڂ ٴځٳ ثڇً غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ثب 

 .اڂڂٺ ټی سڃڀیٻ اق ـاڄ ؼیٵڅ ٺ ڂاـؼ ثٍیٻ_

 .ټفؼټٯ چبي ـڂ ثؽخځىبڀڅ زفغڃڀؽ

 ...دؽـر اق ټٿ غڃًٌ اڂټؽڄ ثؽي ڀٽیبؼ ؼاټبؼي ثٍٻ...ثب یٯ اقؼڂاج قڂـی _

 .زٍٻ چبٺ اق ضؽ٬څ ثیفڂپ قؼ...ټفسیٱڅ ڂ٬یص! ثب ثیٿ ؾڂ٪ ٠ّجی دفیؽٺ

 .فټیٍڅ ټځڃ ثڅ قڂـ ثڅ سڃ ڀٱجز ثؽڄغ٩څ ٌڃ...٨ٱف ٰفؼی دؽـټٿ ضبٔ _

ڀٱجز ـڂ ٤ٹیٛ ٍٰیؽٺ. غځؽي ٴف٨ز. غڃؼٺ چٻ ٬بٸت سڇی ٰفؼٺ. دؽـ ِؽؼـِؽ ایٿ ٰبــڂ ټی ٰفؼ. 

چٽیځٙڃـ ٰڅ ڀیٍػځؽ قؼڄ اثفڂیی ثبال اڀؽاغز دڃٌڅ ـڂ اق قیف ؼوشٻ ٍٰیؽ ڂ ـیٹٱه اق سڃي زځؽ ٠ٱه 

 .ثیفڂپ اڂـؼ

 ټٙٽئځی ثب ؼیؽپ ایځب ڀٝفي ٠ڃْ ڀٽیٍڅ؟_

 .ه چبـڂ ټ٭بثٹٻ ٴف٨ز٠ٱ

ـڀٵٻ دفیؽ. ٠ف٪ وفؼی دٍز ٰٽف ڀٍىز. سّڃیف اټفڂق ټٿ ڂ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ...سڃ سفټیځبٶ. سڃ ث٥ٷ چٻ. وفٺ ـڂ 

ـڂی ویځڅ ي ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ ڂ اٌٯ ټی ـیػشٻ. سّڃیف ث١ؽی ؼوز چبیی ٰڅ ثڅ چٻ ٩٬ٷ ٌؽڄ ثڃؼ...وڃټیٿ 

 .ٴڃیی ؼـ ضبٶ ٴف٨شٿ ٸت...ٸت ٴكیؽٺ٠ٱه...دشڃیی ٰڅ ـڂٺ اڀؽاغز ڂ ڀٵبڄ ؼـغٍبڀً ڂ ٨بِٹڅ ای ٰڅ 

اق چف قاڂیڅ ای ٰڅ ٨ٱف ـڂ ټځطف٦ ڂ ټبـڂ ٠ب٫ٌ ڂ ټ١ٍڃ٪ ټی ٰفؼ ٠ٱىی ٴف٨شڅ ٌؽڄ ثڃؼ. اچی ٍٰیؽٺ... ڀڅ 

 .!دؽـٺ ثب ؼیؽپ ایٿ چب ِؽ ثڅ ی٭یٿ غڃڀٻ ـڂ ضالٶ ټی ٰفؼ

 !قیبؼی ٸیٹیڃ ټدځڃپ ټی قڀیٿ_

 !اٸجشڅ اق ٨ٹً ؼڂـثیٿ چٻ ټی ٌؽ ـاوز ټی ٴ٩ز. زٍٻ چبټڃپ ثف٪ ؼاٌز اټیؽ ڂ ثی غیبٸی.
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 .چٽڅ خب ثبچً ټیفی...سڃ ث٥ٹً..سڃ ټبٌیٿ...سڃ اسب٬ً_

 .زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ ڂ غیفڄ ثڅ ٠ٱه ٘ڃ٨بپ ڂ ثف٬ی ٰڅ زٍٻ چبي ؼاٌز قیف ٸت ٤فیؽٺ

 ثڅ زڅ ض٭ی ڂاوٻ ثڅ دب ٴؿاٌشی ؟ _

 .غځؽیؽ

ـأی ٰفؼڀً ثب ټٿ ټیشڃڀیٻ قڂج  ثبالغفڄ ثبیؽ ڀ٭ٙڅ ٩١ٔبی ٘ف٨ڃ ثؽڂڀی! دؽـر قیبؼی ـڂٌٿ ٨ٱف ڀیىز._

 .غڃثی ثٍیٻ. ټځٻ ٰٽشف اق ټڇځؽن ثڇز ڀٽی ـوٻ. ٨٭ٗ ثبیؽ ثب ٰشٯ ڂ قڂـ دب ثڅ غڃڀٻ ثكاـی

اق سّڃـي چٻ ټڃ ثڅ سځٻ ویع ٌؽ. دؽـٺ دبی اثفڂي چٻ ٌؽڄ ثب ؼیؽپ ایٿ ٠ٱه چب ټٿ ـڂ ټدجڃـ ثڅ اقؼڂاج 

 یځڅ ټیكؼ؛ اِال ثفای دؽـٺ ٰی ثڇشف اق اڂپ؟ټی ٰفؼ؛ اڂپ چٻ ثب ٰی؟ ثب غبڂـی ٰڅ ؼیٍت وځٵً ـڂ ثڅ و

  .ڃاوز سٽفٰك ٰځٻغ ټی اقٺ ٰڅ ٰبـی ـڂی سب ثىشٻ  زٍٻ چبٺ ـڂ

ټی سڃڀىشٻ اق چٽیٿ ضبالٺ ڂاٰځً دؽــڂ ڀىجز ثڅ ٠ٱه ڂ و٩ز چب ثؽڂڀٻ یب غیٹی ـاضز ڂاـؼ اسب٪ ٘ڃ٨بپ 

 :ثٍٻ. ـاڄ ؼیٵڅ ای ڀؽاٌشٻ. زٍٻ چبٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ ثب ڀ٩ىی ٴ٩شٻ

 .بـ ثبیؽ ثٱځٻزیٱ _

اق ایځٱڅ ثڅ ایٿ وف٠ز ـأی ٌؽٺ ٸجػځؽڄ دیفڂقی ټیكڀڅ ڂ ثب غڃثڅ ای ؼڀؽڄ ـڂ خبثڅ خب ټیٱځڅ. دٍز زٍٽی 

ڀبقٮ ټیٱځٻ ڂ وفٺ ـڂ ټی زفغڃڀٻ...اټب...ٸطٝڅ ای اق زیكی ٰڅ دٍز وفي ټی ثیځٻ ویع ټیٍٻ ڂ وفیٟ ـڂ 

 .ثفټی ٴفؼڂڀٻ ٰڅ ایځجبـ ڂضٍز قؼڄ خی٣ ثٹځؽی ټی ٍٰٻ

  .٨ڃـی ـڂی سفټك ټیكڀڅ. ٌجیڅ وٱشڅ قؼڄ چب زٍٻ چبي اق ضؽ٬څ ثیفڂپ قؼڄ ثڃؼغبڂـی 

 زی ٌؽ؟ _

قاڀڃٺ ـڂ ٴؿاٌشٻ ـڂ ِځؽٸی ڂ ڀیٻ غیك ٌؽڄ ثڅ وٽشً غٻ ٌؽٺ. زڃڀڅ ي ـڂ ثیٿ اڀٵٍز چبٺ ٴف٨شٻ ڂ ثڅ 

 .وٽشی ٰڅ زٍٽٻ ثڃؼ وفي ـڂ زفغڃڀؽٺ. ٩٘ٹٯ ڀٽی ؼڂڀىز زیٱبـ ٰځڅ

 :ټی ٸفقیؽ ٴ٩شٻثب ِؽایی ٰڅ اق چیدبپ ڂ ڂضٍز 
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 .اڂپ....اڂپ ؼغشف اڂپ وٽز غیبثڃپ... ثجیٿ... خبی سیفزفا٢ ثف٪.....ڀٵبچً وٽز ټبوز _

ضشی ڀٽی سڃڀىشٻ زٙڃـ ٰٹٽڅ چبـڂ ٰځبـڄ چٻ ثسیځٻ. چف اپ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ اق ؼیؽٺ ټطڃ ټیٍڅ یب ؼیٵڅ 

 .٨فِز ڀٍڃپ ؼاؼڀً ـڂ ثڅ ٰىی ڀؽاـٺ

ڂ ثڅ اِفاـ اڀٵٍز اٌبـڄ ٺ ـڂ، ـڂی ٌیٍڅ ثڅ اڂپ وٽز  ٴیح زٍٻ زفغڃڀؽ اټب ٨ٱً ـڂ ټطٱٻ سف ٨ٍفؼٺ

 .قؼٺ

 .ثجیٿ ټبڀشڃ یٍٽی دڃٌیؽڄ...ٌبٶ ټٍٱی ؼڂـ ؼچځً ثىشڅ_

 :سڃ چٽڃپ ضبٶ زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽي ـڂ ثبالاڂـؼ ڂ ټ١شدت ٴ٩ز

 .ټٿ ٰىی ـڂ ثڅ خك اڂپ ؼڂ ټفؼ ٴڃٌڅ غیبثڃپ ڀٽیجیځٻ_

  ...ؼڂ ټفؼ ٰځبـي ایىشبؼڄ ثڃؼپ ټځشٝف سبٰىی...اټب اڂپ

ڀبغڃؼاٴبڄ ؼوشٻ ا٨شبؼ. ـڀٵٻ دفیؽ ڂ ٬ٹجٻ ؼیڃاڀڅ ڂاـ ؼڂـ ثفؼاٌز. ؼیٵڅ ضڃاوٻ ثڅ چیر زیك ڀجڃؼ. ایٿ ض٭ی٭ز 

 ؼاـڄ زڅ اس٩ب٬ی ټیڃ٨شڅ؟....ڀؽاٌز اڂپ قڀی ٰڅ ڀٵبچً ثڅ ټٿ ثڃؼ سڃچٻ ثبٌڅ یب

اـڂٺ  ٨بِٹڅ اٺ یٯ ثځؽ اڀٵٍز ثڃؼ. ڀ٩ه ٰال٨څ ي سڃ ِڃـسٻ غڃـؼ. وفي ـڂ ٠٭ت سف ثفؼ ڂ زٍٻ چبي

اـڂٺ زفغیؽ سڃ ِڃـسٻ سڃ ٴځٵی ٰڅ ؼاٌشٻ؛ سڃ ضڃاوی ٰڅ ڀجڃؼ. ثڅ ٬ؽـی دفر ثڃؼٺ ٰڅ ثؽڂپ ؾـڄ ای خبثڅ 

 :خبیی خؽی ثڇً غیفڄ ٌؽٺ ڂ ٴ٩شٻ

 .!اٴف ثٵی ټیجیځً ڂاوز چفٰبـی ټیٱځٻ _

ځڅ؛ غڃؼټٻ اق ضف٨ی ٰڅ قؼٺ س١دت ٰفؼٺ اټب ؼـ اڂپ ٌفایٗ ضبٔف ثڃؼٺ خڃڀٽٻ ثؽٺ سب اڂپ ضف٨ٻ ـڂ سبییؽ ٰ

ضشی اٴف ثڅ ؼـڂ٢ ثبٌڅ! سٯ اثفڂیی ثبال دفڂڀؽ. زٍٻ چبي ٌیٙڃپ ٌؽ. ؼوشً ـڂ ـڂی ؼوشٻ ٴؿاٌز ڂ 

 :٨ٱً ـڂ ڀفٺ اق ؼوشٻ اقاؼ ٰفؼ. سّځ١ی زٍٽً ـڂثڅ خبیی ٰڅ اٌبـڄ ټی ٰفؼٺ زفغڃڀؽ ڂ ٴ٩ز

 .اـڄ ؼیؽټً... چٽڃپ غڃٌٵٹڅ ـڂ ټیٵی!...اڂڂٺ ڀڅ... ڀیٻ ڀٵبڄ سػىی ٰفؼ _

 .سڃ غڃاوشځی سفی_
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اٴف ٨فِشً ثڃؼ یٱی سڃ ؼچځً ټی غڃـؼ؛ؼوشٻ ټی اڀؽاغز ٠ڃٔی. وفیٟ ؼـة ټبٌیٿ ـڂ ثبق ٰفؼٺ. ټثٷ 

غڃؼي ٰځبـ غیبثڃپ ایىشبؼٺ ڂ غیفڄ ڀٵبچً ٰفؼٺ. زٍٻ چبي چٽڃپ زیكی ثڃؼ ٰڅ یٱجبـڄ ؼیٵڅ خؿثٻ ٰفؼڄ 

 ثڃؼ. ٍٍٰی ٰڅ ؼـٰی اقي ڀؽاٌشٻ؛ ٨٭ٗ ټی غڃاوشٻ ث٩ڇٽٻ اڂپ ؼغشف ٰیڅ؟

 .بثڃپ دفسفؼؼ ثڅ وٽشً ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ. ثبیؽ چٽڅ زیك ټٍػُ ټی ٌؽثی سڃخڅ ثڅ غی

اڂٸیٿ ثڃ٪، ټٽشؽؼ ڂ ٰف ٰځځؽڄ ثڃؼ. ٠ٱه اٸ١ٽٹی ڀؽاٌز. ٨٭ٗ ڀٵبڄ اڂپ ثڃؼ ڂ ِؽای ٨فیبؼ غبڂـی...اق سڅ ؼٶ 

 ٤فڂة چبی ؼٺ ؼٺ سڃ ڂأطی ؼیؽڄ ڂ ـ٨شٿ ټی وف٠ز ثب چب ټبٌیٿ. ثڃؼ ِاِٹی غیبثڃپ  .ٴ٩ز "اؾیځی"

 .ڀؽاٌشٿ

ٿ ثڃ٪...ڀیً سفټك ټبٌیٿ ڂ ِؽای غبڂـی ٰڅ ثٹځؽ سف ٌؽ؛ اضىبن ٰفؼٺ زٍٻ چبی اڂپ چٻ ٴفؼ ٌؽ. ؼڂټی

سٱڃپ غڃـؼ! ٸجػځؽ قؼٺ. ثڃ٪ وڃٺ ڂ ؼاؼ غبڂـی ڂ ؼوشی ٰڅ اق دٍز ٍٰیؽڄ ٌؽ ڂ غؽایبیی ٰڅ ٨فیبؼ قؼ. خی٣ 

ـڄ ثیٿ ثبقڂي ٨ٍفؼڄ سفټك ټبٌیٿ ڂ وٱڃسی ٰڅ سڃ ٴڃٌٻ دیسیؽ. اٌڇؽٺ ـڂ غڃڀؽٺ. ٬ٹجٻ سڃ ؼچځٻ ټیكؼ. یٱجب

ٌؽٺ. وفٺ غٻ ٌؽڄ سڃٴڃؼی دڇٹڃي دځڇبپ ثڃؼ. ؼوشٻ ـڂی ٩٬ىڅ ویځڅ ای ثڃؼ ٰڅ ثڅ وف٠ز ثبالدبییٿ ټی 

ٌؽ. ث١ؽ ثبڀیڅ ای ٰڅ ثڅ وب٠ز وذفی ٌؽ وفٺ ـڂ ثبال اڂـؼٺ ڂوٗ غیبثڃپ ثڃؼیٻ ـاڀځؽڄ ٰڅ ـڀٵً ثؽسف اق ټب 

ٰفؼ. غبڂـی ثی سڃخڅ ثڅ اڂپ ټجڇڃر ؼوشً ـڂ ثٹځؽ دفیؽڄ ثڃؼ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽ ڂ ٨طٍی ثڃؼ ٰڅ ثبـٺ ټی 

ٰفؼ ڂ ٠ؿـغڃاچی ٴیدی ٰفؼ. اق ضبٶ ڂ ـڀٳ ـڂی قـؼي ثیٍشف ټشطیف ڂ ٌفټځؽڄ ٌؽٺ. چیر ڂ٬ز سڃ غڃاة 

چٻ زځیٿ ِطځڅ چیدبڀی ـڂ ثب غبڂـی ڀٽی ؼیؽٺ. ڀٵبڄ ټبسٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ خبیی ٰڅ...ثبقچٻ ڀجڃؼ. ـؼ ڀٵبچٻ ـڂ 

 .ٴف٨ز. اڂپ چٻ ٨ڇٽیؽ...ټٿ ؼیڃڂڀڅ ٺثی سڃخڅ ثڅ سڃچیٿ چبی ټفؼ 

ثی اغشیبـ وفٺ ـڂ ـڂی ثبقڂي ٴؿاٌشٻ ڂ چ٫ چ٭ٻ ـڂ غ٩څ ٰفؼٺ. ټىشبِٷ سف اق چفثبـ. ٰځشفٸی ـڂی غڃؼٺ 

ڀؽاٌشٻ. ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ ٰدب ڂ ٰی سٱیڅ ٴبچٻ ٌؽڄ. اضىبن ثیسبـٴی ِجص ؼڂثبـڄ ٴفیجبپ ٴیفٺ ٌؽڄ ثڃؼ. ټٿ 

ؼ ټی ٌؽٺ. ؼـ اڂپ ڂ١ٔیز زفغیؽ ڂ ثب اضشیبٖ ټٿ ـڂ اق ثیٿ ټبٌیٿ چفثبـ ؼـثفاثف ایٿ قپ ثی ؼ٨بٞ سفیٿ ټڃخڃ

چب ـؼ ٰفؼ. ایٿ وٱڃسً ڂ ٠ّجی ثڃؼڀً چ٫ چ٭ٻ ـڂ ثیٍشف ټی ٰفؼ اقي غدبٸز ٍٰیؽٺ. اڂپ ؼیٵڅ ٘ڃ٨بپ 

ڀجڃؼ سب ټثٷ غڃؼر غٹڃ زٷ ثبٌڅ یب ثڅ ٬ڃٶ غڃؼي ثب چٽڃپ غٷ ڂ١ٔیز ثػڃاؼر! اڂپ ټڇځؽن غبڂـی ثڃؼ 

ـڂ چڃٌٻ ضىبة ثبق ٰفؼڄ ثڃؼ ضبال...٤فڂـٺ غفؼ ٌؽ. ٌٱىز. و١ی ټی ٰفؼ ٨بِٹڅ  ٰڅ سب ڀیٻ وب٠ز دیً

اي ـڂ ؼـضیځی ٰڅ ټفا٬جٻ ثڃؼ ـ٠بیز ٰځڅ. ڀكؼیٯ ټبٌیٿ ٰٽی سٱڃپ غڃـؼ ڂ ثی ضف٦ اقٺ ؼڂـ ٌؽ. ټٿ چٻ 
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ثب ِڃـسی وفظ ڂ ؼـټڃڀؽڄ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ټڃچبی خڃ ٴځؽټیً ٰڅ ضبال ټی ٨ڇٽیؽٺ ڀٍڃپ اق وٿ ڂ وبٸً 

ڂ ټطٓ دفوشیم یب اـثی ثڅ ایٿ ـڀٳ ؼـاڂټؽڄ ثڃؼ زځٳ قؼ ڂ ٠ّجی ثڅ وٽز دیبؼڄ ـڂ ـ٨ز. دڃوز ڀیىز 

ثفڀكڄ غڃي ـڀٵً وفظ ٌؽڄ ثڃؼ. ڂ زٍٻ چبی ټٍٱی ٍٰیؽڄ ڂ غٽبـي ـٴڅ چبیی اق ٬فټكی ټی قؼ. زی 

 ثب٠ث ٌؽڄ ثڃؼ ؼـ ایٿ ضؽ ٠ّجی ثٍڅ؟ ثی اضشیب٘ی ټٿ؟ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ. ثب زځؽ ٬ؽٺ غڃؼٺ ـڂ ثڅ دٍز

 .وفي ـوڃڀؽٺ

 .ا٬ب غبڂـی ټٿ ټشبو٩ٻ سفوڃڀؽټشڃپ _

 :ـڂ ثڅ اوٽڃپ زٍٻ ثىشڅ زځؽ ڀ٩ه ٠ٽی٫ ٍٰیؽ ڂ ثب ثفٴٍشٿ یٱجبـڄ ي ٴ٩ز

 .ثٍیٿ ټی ـوڃڀٽز_

 .قڂؼسف اق ټٿ وڃاـ ٌؽ "ثب ضف٦ ؼاـٺ ثبچز"اقي ٸطٝڅ ای سفویؽٺ. ٬ّؽ ټػبٸ٩ز ؼاٌشٻ ڂٸی 

******************* 

**** 

 

ڂ ؼـة ٌیٍڅ ای ـوشڃـاپ ـڂ ٍٰیؽٺ. ٸطٝڅ ای اق ایځٱڅ ایٿ ټڃ٬ٟ ثب ایٿ وفڂ  اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼٺ

 ڀكؼیٱٻ ؼاٌز سٿ ثڅ ـڂ ـوشڃـاپ قـٌٱی ٨فٺ ٰڅ ـڂیی غڃي ڂ ټیبڀىبٶ ټفؼی. ایىشبؼٺ ټفؼؼ اڂټؽٺ  ڂٟٔ

ٿ ٠كر ڀ٩ىی اق ٴف٨ش ثب ڂ ٰځٻ ٴفؼ ٠٭ت وف٠ز ثڅ ٰفؼٺ و١ی ڀٵبچٻ ٴف٨شٿ ثب ڂ ٌؽٺ خٽٟ ای ٴڃٌڅ. ٌؽ

 .ٜبچف ٸیسڅ اثٻ ـڂ ِب٦ ٴف٨شٻ "ټیشڃڀٻ ٰٽٱشڃپ ٰځٻ غبڀٻ"غبـج ثٍٻ. ڂٸی ثب ٴ٩شٿ ایځدب 

ټىفڂـ اق ـ٨شبـ ٴفټً ٸجػځؽی قؼٺ ڂ ؼـضیځی ٰڅ زٍٽی ثڅ ټیكچبی دٍز وفي ټی زفغڃڀؽٺ ٨بټیٷ 

 ."ؼڂوب٠ز دیً ٬فاـټڃپ ثڃؼ"٘ڃ٨بپ ـڂ ٴ٩شٻ ڂ ثب ڀ٩ىی اټیؽڂاـ اؼاټڅ ؼاؼٺ 

ثڃؼ. ؼڂوب٠ز دیً...قیبؼی ؼیف ٰفؼڄ ثڃؼٺ؛ اټب ڀٽی ؼڂڀٻ ثب زڅ ـڂ ڂ اټیؽی ثی وڃاٸٻ، اڂټؽڀٻ اٌشجبڄ ڂ ثی خب 

اغشیبـ وف اقایځدب ؼـ اڂـؼڄ ثڃؼٺ؛ اڂپ چٻ ثب ایٿ ٜبچف!. ٜبچفی ٰڅ ؼڂوب٠ز دیً ٰٹی ڂاوً ڂوڃان ثڅ 
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ىی غفج ؼاؼڄ ثڃؼٺ؛ اټب ضبال ٨٭ٗ ټی غڃاوشٻ ثبٌڅ سب ثجیځٽً؛ ثیػیبٶ قٌشی ڂ ؼـة ڂ ؼا٤ڃپ ثڃؼپ؛ ثبیؽ ٰ

 .ثڃؼ سب اـڂټٻ ٰځڅ

 :اضىبن ٰفؼٺ ٸجػځؽ اڂپ چٻ اټیؽڂاـ ٌؽ. خڃپ ٴف٨ز ٰڅ ثب چیدبپ ٴ٩ز

 .غیٹی ڂ٬شڅ ټځشٝفسڃپ چىشٿ_

چىشٿ! ڀٵ٩ز ثڃؼ...!ڀٵ٩ز زفا ایځ٭ؽـ ؼیف!... ٴ٩ز چىشٿ!. غؽا ٌبچؽڄ زٙڃـ ث٥ٕٻ ـڂ ده قؼٺ. زٙڃـ ؼٸٻ 

 !...اـڂٺ ٴف٨ز. زٙڃـ غځؽیؽٺ. ثڃؼ

   .غیف ټٿ ـڂ وفٌبـ اق ٤فڂـ ٰفؼ. ثڅ غڃؼٺ ثبٸیؽٺ ثڅ ضٕڃـ اڂپثڃؼپ اڂپ ث١ؽ ؼڂوب٠ز سب

ټڇځؽن سڃ٨ی٭ی "ـوشڃـاپ. غڃٌطبٶ سف اق ټٿ ټی ٴ٩ز VIP ـاچځٽبییٻ ٰفؼ ثڅ ٘ج٭څ ثبال. ثڅ ٬ڃٶ غڃؼٌڃپ

!. اڂپ ټڃ٬ٟ ڀ٩ڇٽیؽٺ ټځٝڃـي اق ؼیكایٿ یب اغشّبِی زی ټی "خبی اغشّبِی ټی غڃاوشٿ ثب ؼیكایٿ غبَ

 فڂڄ غڃڀیٻ ڀٽیڃټؽ زځیٿ اِٙالضبسی ڂاوڅ ؼ٠ڃر ٴف٨شٿ اق ٰىی ثٍځڃٺ؛ اټب ثب ؼیؽپسڃڀىز ثبٌڅ. ثڅ ٴ

وجؽ چبی ٴٷ ـق ـڂی دٹڅ چبی زڃثی ڂ ٌٽٟ چبی ـڂٌٿ ٰڃزٯ ٰڅ اق ثؽ٬ڃٸی ټٿ یٱی ؼـټیڃپ ـڂٌٿ ڂ 

 .غبټڃي ثڃؼ ٨ڇٽیؽٺ ٰٻ ٰٻ سّڃـاسٻ ڀىجز ثڇً ٠ڃْ ټیٍڅ!. اڂپ ٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ ثڃؼ

ی ثب ایٿ ؼیكایٿ ثبیؽ غڃٌطبٸٻ ټی ٰفؼ؛ ڂٸی ؼیؽپ ٘ڃ٨بپ ؼـ اڂپ ڂ١ٔیز ثڃؼپ ؼـ یٯ خب ؼڀح ڂ اغشّبِ

 .ٸجػځؽٺ ـڂ ثڅ سٹػی قؼ

٘ج٭څ ثبال ټفثٟ ڀىجشب ثكـٲ ڂ ؼڀدی ثڃؼ ثب ؼٰڃـ زڃثی. ټیكڂ ِځؽٸی زڃثی، ٸڃوشف ًٌ ١ٌٹڅ زڃثی ثب ڀڃـٰٻ 

اڀڅ سڃ ِؽای ٌف ٌف ىیبـ سبثیفٴؿاـڂ ٌب٠فث  ـڀٳ ٬فټك ڂ ٌڃټیځڅ زڃثی. ثڃی ٠ڃؼ خځٵٹی چٻ ـڂٌٿ ثڃؼ.

 .ـڂٌٿ چبی ٌٽٟ ثب  ثبـڂپ. ثب ٩ٰی زڃثی دف اق ٴٹجفٲ چبی ٬فټك ٰڅ ټىیف ثبـیٱی ثڅ وٽز ټیك ثڃؼ

 .٘ڃ٨بپ وف ـڂی ټیك ؼڂڀ٩فڄ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ ڂ ٴڃٌیً ـڂ ټطٱٻ سڃ دځدڅ چبي ټی ٨ٍفؼ. ټځشٝف ثڃؼ

ٰځٻ؛ اټب ثڅ خبي اٌٯ سڃ زٍٻ ؼڂوز ؼاٌشٻ ثبثز ایٿ اڀشٝبـ ڂ ایٿ ؼیؽاـ دف اق ٠ٙف ٴٷ، ثڅ وٽشً دفڂاق 

 ایٿ  چبٺ ضٹ٭څ ٌؽ. زفا چیر ڂ٬ز ؼـ ایٿ یٱىبٶ ڀػڃاوشٻ ثٍځبوٽً؟ ضبال ٰڅ ټ٥ك ڂ ـڂضٻ ٴځدبیً چٕٻ

 ڀجڃؼٺ؟ غڃؼٺ ٰڅ ضبال ڀؽاٌشٻ؟ ـڂ ٺ غبڀڃاؼڄ یب ثڃؼ اڂـؼڄ ٨ٍبـ ثڇٻ سځڇبیی ٰڅ ضبال  ڀؽاٌز؟ ـڂ اس٩ب٬بر
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بٺ ټبر ٌؽٺ ڂ ثڅ اڂڀی ڀٵبڄ ټی ٰځٻ ٰڅ ؼڂوب٠ز اق ټفؼ ٨ڇٽیؽ ضبٶ ټٿ چٻ قیبؼ ټىب٠ؽ ڀیىز ٰڅ وفخ

 .!٬فاـټڃپ ٴؿٌشڅ ڂ ټځشٝف ټٿ ؼیڃڂڀڅ ټڃڀؽڄ

. ٌؽ ٍٰیؽڄ ثیفڂپ ؼیٵڅ ٠بٸٻ یٯ اق یٱجبـڄ ثڅ. ؼاؼ ؼوز ثڇٻ ٤فڂـ ضه ټٿ ایځجبـ ٰڅ ٴ٩ز "ټڇځؽوی"

ف ټفؼ ثبڀیڅ ؽثبـ ثفؼپ اوٽً ثٹځؽ ٰفؼ ڂ ثب ؼیؽپ ټٿ دٍز وزځ ثب ـڂ وفي  .ثڃؼ وفؼـٴٻ ڂ غىشڅ ي زڇفڄ

 .ای زٍٻ ـڂی چٻ ٴؿاٌز سب ثٹٱڅ ثبڂـ ٰځڅ غڃؼٺ چىشٻ. ڀٵبچً ؼـغٍیؽ. ثڅ ڂٔڃش ثؽڀً ـیٹٱه ٌؽ

یٱٻ ٘ڃٶ ٍٰیؽ سب ثشڃڀٻ اق سّڃیف اـڂٺ ٌؽي اق ضٕڃـٺ؛ وف وځٵیځٻ ـڂ سٱڃپ ثؽٺ ڂ والٺ ثؽٺ... ٸجػځؽی 

. اق اڂپ ڀٵبچبیی ٰڅ سڃ ایٿ یٱىبٶ قؼٺ سڃ اڂج ٨الٰز... اق ٨ف٪ وفٺ سب ڀڃٮ دبٺ ـڂ ټشطیف اق ڀٝف ٴؿـڂڀؽ..

ؼڂوڅ ثبـی اقي ؼیؽڄ ثڃؼٺ... ثی ٬ّؽ ڂ٤فْ ڂ دف اق ڀٵفاڀی؛ ټثٷ اټفڂق ِجص ٰڅ ـٲ ٴفؼڀً ثبؼ ٰفؼڄ ثڃؼ. 

 .٤ف٪ ٸؿر ٌؽٺ اق اضىبوبر ٠یبپ ایٿ ټفؼ... اق ایځٱڅ ڀٵفاڀٻ ٌؽ ثب یٯ غیىی ڂ ٴٷ ڂ اٸڃؼ ثڃؼپ

ٍٻ ـڂ ثڅ ایځدب ـوڃڀؽ. ضبال ټی ٨ڇٽیؽٺ زفا ؼٸٻ ټی ضبال ؼـٮ ټی ٰفؼٺ زفا ٬ٹجٻ، ـڂضٻ دبچبی وفٰ

غڃاوز ڀف٨شڅ ثبٌڅ!. چٽیٍڅ سڃ ؼڀیب یٯ ڀ٩ف چىز ٰڅ ڂخڃؼي... ِؽاي... ٴڃي وذفؼپ ثڅ ضف٦ چبر 

ڂاوً یٯ ټؽٶ ؼیٵڅ وز. ٌبیؽ چیر ڂ٬ز ڀ٩ڇٽی زٙڃـ ڂ ز٭ؽـ ؼڂوشً ؼاـی اټب چٽڃپ یٯ ڀ٩ف ثبیؽ 

 .!ثبٌڅ سب ثڇً ثٵی ثٽڃپ ٨٭ٗ ثفای ټٿ

غشف سځڇبیی ٌؽڄ ثڃؼٺ. ٤فیت ثڃؼٺ ڂ وفٴفؼڂپ. اڂایٷ دؽـ، ټبؼـ ڂ ٨فثؽ ـڂ ؼاٌشٻ. چٽشب ثڃؼ یٱشب ثڃؼ. ټٿ ؼ

چٽٱالوی چبٺ؛ اټب ٰٻ ٰٻ ؼـؼٺ ٴف٨ز اق سځڇبیی. ڀ٩ڇٽیؽٺ زی ٌؽ ٰڅ ـڂقڂ ٌجٻ ـڂ ٴٻ ٰفؼٺ. ؼٌٽځیٻ ثب 

ٰځڅ سب خڃاة وڃاٶ چبٺ ـڂ  ټڇځؽن ٌؽ یٯ غڃاة ٌیفیٿ ڂ ـڂیب قڀی ٰڅ قڀً ثڃؼ. ضبال ایځدب ثڃؼٺ سب اـڂټٻ

 ؼاؼ ټی اـاټً ټٿ ثڅ اڂپ. ٰځٻ ثبق ڀبٰىی ڂ چفٰه دیً ـڂ ؼٸٻ و٩فڄ  ثٵیفٺ. ټٿ ٴیر ثڃؼٺ. ڀٽی سڃڀىشٻ

ایځدب چىشٻ ټثٷ  ٰڅ ضبال غڃاوز ټی ؼٸٻ. ٨ڇٽیؽٺ ٰفؼ ڀٵبڄ چبٺ زٍٻ سڃ ٰڅ دیً ؼ٬ی٭څ ؼڂ چٽیٿ ـڂ ایٿ

سځڇبیی ڂ ٤فثز ٌڇف. ٘ڃ٨بپ غڃاڄ ڀبغڃاڄ اـڂټٻ ټی  ؼغشف ثسڅ چب ٸڃن یٯ ؼٶ ویف ٴفیڅ ٰځٻ یب ٴالیڅ اق

 .ٰفؼ. ؼاوشبڀٻ ـڂ ټی ثفؼ ثڅ خبیی ٰڅ ثڅ غځؽڄ چبي ثڅ ٌڃغی چبي غشٻ ټی ٌؽ

چیر ڂ٬ز ټثٷ اټفڂق سڃ سفټیځبٶ ڂخڃؼي ـڂ ثب اـقي ڀٽی ؼڂڀىشٻ یب ایځٱڅ ٰىی ـڂ ؼاٌشٻ ثب ڂخڃؼ ؼڂوب٠ز 

زڅ ثفوڅ ثڅ ؼغشف ټطشبخی ټثٷ ټٿ. وفؼـؼ ڂ ٸفقٌی ٰڅ سڃ  سبغیف ټځشٝفٺ ثٽڃڀڅ...! ثفای چف قڀی ثباـقي ثڃؼ؛
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سځٻ ثڃؼ اق ثیٿ ـ٨ز. ؼٸجفي ٰدبوز؟ ؼٸؽاـي؟ غىشڅ ثڃؼٺ. ټ٥كٺ دف ثڃؼ اق وڃاٶ. ز٭ؽـ ایٿ ټفؼ ـڂ ټی 

 .ٌځبغشٻ ٰڅ ؼـ ثفاثفي اضىبن اـاټً ټی ٰفؼٺ . اـاټٍی ٰڅ ؼـ ٰځبـ غبڂـی ڀجڃؼ

ر ڂ٬ز ثڅ اڀؽاقڄ اټفڂق غبڂـی سط٭یف ڀٍؽڄ ثڃؼٺ. ڀٵ٩شڅ ثڃؼ ټفیٓ ټٿ ؼـ ثفاثف ٘ڃ٨بپ ثبـچب سڃچٻ قؼٺ؛ اټب چی

 .!چىشٻ!. ڀٵ٩شڅ ثڃؼ ڂ٬شً ـڂ ټی ٴیفٺ!. چفثبـ چڃاٺ ـڂ ؼاٌز ټثٷ اټفڂق؛ ټثٷ اټٍت

 .ث٥ٕی ٰڅ وف ثف ٨فڂ غڃـؼڀً ؼاٌشٻ ثب ٸجػځؽڄ قڂـی ده قؼٺ

 .ف ٴؿـڂڀؽٺ. ثڅ غڃؼي ـویؽڄ ثڃؼثٹځؽ ٌؽ. و١ی ٰفؼٺ ټطٱٻ سف ثڅ ایىشٻ. ضبال ایٿ ټٿ ثڃؼٺ سیذً ـڂ اق ڀٝ

دیفاچٿ اثی ٰبـثځی ڂ ثبـڂڀی ق٤بٶ وځٵی. ټڃچبي ـڂ ثبال قؼڄ ثڃؼ ڂ ٠یځٯ ٌیٍڅ ای ٰڅ ثڅ زٍٻ ؼاٌز ثڅ 

ٌؽر ثڇً ټیڃټؽ. ٬ؽٺ چبٺ ـڂ ټیكڂپ ثفؼاٌشٻ ڂ ثڅ وٽشً ضفٰز ٰفؼٺ اق ثیٿ ٴٹجفٲ چبی ٬فټك. ثڃی ڀٻ 

 .ثیٿ ٠ٙف ٴٷ چب ټطڃ ٌؽ

ـڂ اـڂٺ ثٵیفڄ سب اڂٶ ٰبـی ؼٸیٷ ایٿ ضبٶ ثبـڂڀی ـڂ ڀذفوڅ. ټفؼ قڂؼسف اق ټٿ اڂپ چٻ و١ی ؼاٌز غڃؼي 

ِځؽٸی ـڂ ثب اضشفاٺ ثیفڂپ ٍٰیؽ. ثب ڀٵبڄ غیفڄ ای ـڂ ثڅ ٘ڃ٨بپ دٍز ټیك ٬فاـ ٴف٨شٻ. ٘ڃ٨بپ ثب ٸجػځؽی ثڅ 

 :ټٿ اوٱځبن ِؽسڃټځی اق ٰی٧ دڃٶ زفټً ثیفڂپ ٍٰیؽ ڂ ـڂ ثڅ ټفؼ ٴف٨ز ڂ ٴ٩ز

 .ثیبـ غبڀٻ ثفای ٴفٺ ڀڃٌیؽڀی یٯ ڂ ڃدش سڃڀی ټی  اٴف _

چڃا چڃای ثڇبـ ثڃؼ. ثبـڂپ ثبـڂپ ثڇبـی ثڃؼ؛ اټب چڃای ټٿ چڃا قټىشڃپ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ ٨ڇٽیؽ ټی ٸفقٺ ٰڅ ؼوز 

چبٺ ـڂ قیف ث٥ٷ قؼٺ ڂ ٸجػځؽڄ ټٕطٱی ثڅ ـڂي دبٌیؽٺ. ؼـ ضیځی ٰڅ ڀیٻ غیك ټی ٌؽ ثبـڂڀیً ـڂ ؼـاڂـؼ ڂ 

 :ڀ٩ىی ٴف٨شٻ ٰڅ اچىشڅ سڃ ٴڃٌٻ غٻ ٌؽڄ ٴ٩زـڂی ٌڃڀڅ چبٺ اڀؽاغز. زٍٻ ثىشڅ 

 .ټی ؼڂڀىشٻ ټیبی_

 ِڃـسً اخكا سڃ ٰڅ اـاټٍی ثب ثڃؼ؛ ڀٍىشڅ. ٰفؼٺ ثبق زٍٻ. ٸفقیؽ دٹٱٻ دٍز  ٬ّؽٺ اڂټؽپ ڀجڃؼ؛ ڂٸی اڂټؽٺ.

یك ثكـٲ سف ثڃؼ؛ سڃي ٴٻ ٌؽٺ. ؼڂـ غڃؼٺ خٽٟ ٰفؼٺ ڂ وب زځؽ ټٿ ثفای ثبـڂڀیً. ٰفؼ ټی ڀٵبچٻ ثڃؼ

 .غځؽیؽٺ

 .جػً ثبثز ایٿ سبغیفټځڃ ث_
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زڇفڄ ي ڀفٺ سف ٌؽ. ڀٵبچً ثڅ غځؽڄ چبٺ ثڃؼ. ټ١ؿة ٌؽڄ ثڃؼٺ اق ایٿ وٱڃر ڂ خڃ وځٵیځی ٰڅ اق ڀٵبڄ 

 .چبټڃپ ڀّیجٽڃپ ٌؽڄ ثڃؼ

 .اٴف سب ِجطٻ ڀٽیڃټؽی ثبقٺ ټځشٝفر ټیٽڃڀؽٺ_

ٹڅ ایځجبـ ٤ف٪ خٽٹڅ ڂ ٸطٿ دف ټطجشً ټبر سڃ وٱڃر ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ز٭ؽـ غڃٌبیځؽ ثڃؼ زځیٿ خٽ

 ټڃڀؽی؟ زفا یب ثٽڃڀی ثبیؽ زفا ثذفوٻ ٰفؼٺ ٨فاټڃي   چبیی.

وٱڃسٽڃپ ڂ ِؽای ڀ٩ه چبټڃپ ثب اڂټؽپ ټفؼ ڂ ثڃی ٬ڇڃڄ سفٮ دفیؽ. ٘ڃ٨بپ دشڃ ـڂ ٬جڃٶ ڀٱفؼ ڂ ٴ٩ز 

 .ؼیٵڅ ڀیبقی ڀیىز. ڀجڃؼ. ټٿ ٴفٺ ٴفٺ ثڃؼٺ

چبي غٍٯ ثڃؼ. ایٿ ؼوشٻ ـڂ ټطٱٻ ؼڂـ ٨ځدڃپ ٬ڇڃڄ ٨ٍفؼٺ. ڂاوڅ غڃؼي زیكی و٩بـي ڀؽاؼڄ ثڃؼ؛ ٸت 

 .ؼڂ وب٠شٻ زیكی ڀػڃـؼڄ ثڃؼ؛ ـڀٵً دفیؽڄ ثڃؼ ڂ ـڂی ټیك چیر اثفی ڀجڃؼ

 .ِؽاٺ اچىشڅ ٌؽ ڂ ؼٸٻ ثی دفڂا ٴف٨ز

 ...ڀٽی غڃاوشٻ ثیبٺ اټب_

ٰڅ اـڂٺ سف اق ټٿ ٴ٩شڅ ٌؽ ٬یؽ اټب ـڂ قؼٺ. ټی ؼڂڀىز، ثبقچٻ ټځشٝف ټڃڀؽڄ ثڃؼ...؟ ایٿ  "ټی ؼڂڀٽی"اټب...ثب 

!. قثڃپ سڃ ؼچځٻ ڀٽی زفغیؽ سب ثذفوٻ یب خی٣ ثكڀٻ زفا دٍز خٽٹڅ چبي ـڂ... ټىع ٌؽڄ ڂضٍشځبٮ سف ثڃؼ

ثڃؼٺ. ٤ف٪ ٌؽڄ ثڃؼٺ سڃ ِؽا ٌفٌف ثبـڂڀی ٰڅ ثڅ ٌیٍڅ دځدفڄ ٰځبـټڃپ ټی غڃـؼ یب اـاټً ڂ غیفٴی ڀٵبچی 

 .ٰڅ ویفټڃڀی ڀؽاٌز اق ؼیؽڀٻ

 .ڃا غځؽیؽٺ ڂ ضف٦ ـڂ ٠ڃْ ٰفؼٺچٽفاڄ ثب ث٥ٕی ٰڅ ثیع ٴٹڃٺ ٴیف ٰفؼڄ ثڃؼ ثفای س٥ییف ضبٶ ڂ چ

 ٰځی؟ ټڇٽڃڀٻ ؼقؼیؽی  ټیػڃای اق وڃؼ ڀ٭ٍڅ ای ٰڅ _

اِالچٻ ثڅ ـڂی غڃؼٺ ڀیبڂـؼٺ ثڅ ؼ٠ڃر ټٿ ایځدبوز! غځؽڄ ثب ڀٽٯ ڂ ٤ٽځبٰی سطڃیٹٻ ؼاؼ. زٍٻ چبي اق 

دٍز ٌیٍڅ ٠یځٯ چٻ ڀٽځبٰیً ټٍػُ ټی ٌؽ. ڀٵبچً چف ثبڀیڅ ثڅ ثیفڂپ ټځطف٦ ټی ٌؽ سب ڀجیځٻ؛ اټب 

 .٨ڇٽیؽٺ...ؼیؽٺ؛ اڂپ ثؽسف اق ټٿ ټیٷ ثڅ ٴفیڅ ؼاٌز. ٌبیؽ ثیٍشف اق ټٿ ؼـؼ ؼاٌز ټٿ
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 .ثب چٽڃپ ضبٶ ڀڃزی ٰفؼ

 .اغشیبـ ؼاـیؽ غبڀٻ ټب ایځدب غڃؼټڃپ ټڇٽڃڀیٻ _

ټثٷ زځؽ ـڂق دیً ٰڅ ؼڂ ڀ٩ف ٠بؼی ثڃؼیٻ یب چٽیٿ یٱىبٶ ټیٻ غبڀٽً ـڂ ٍٰیؽ... ٸطٿ ٸڃن ڂ زځؽٌی ثڅ 

ٷ چفثبـ سڃ ؾڂ٬ً ثكڀٻ ثب ایٿ غبڀٻ ٴ٩شٿ؛ زٍٻ ڂ اثفڂیی ثیبٺ ڂ ـڂ اقي ثٵیفٺ ِؽاي ؼاؼ. ټی غڃاوشٻ ټث

 ټكاضٻ ڀٝفٺ ثڅ ؼیٵڅ اڂپ ڀڅ ثڃؼٺ دیً ـڂق زځؽ وبٸٻ ٨فڀٵیه ټٿ ڀڅ  اټب ثی ـټ٫ چٽفاچً غځؽیؽٺ.

 ڂ ٰځڅ ټځٍیز سب ؼقؼیؽڄ ـڂ چبر ڀ٭ٍڅ اڂپ ٴ٩ز ټی ٰڅ غبڂـی دیً وب٠ز زځؽ چبی ضف٦ یبؼ ثڅ. ټیڃټؽ

 .قؼٺ ٰځبیڅ اغشیبـ ثی ٰځڅ اوش٩بؼڄ قرا ثیٍشف

 .ثبیؽ اڂپ ټڃ٬ٟ ٰڅ ټځٍیٻ ټی ٰفؼی ٨ٱف ایځدبچبي ثڃؼی_

 .٨٭ٗ غیفڄ ثڅ ټٿ ثی ِؽا ٸجػځؽی قؼ. غڃؼٺ ـڂ خٹڃ ٍٰیؽٺ

 زفا ټځٍیٻ ٰفؼی؟ سب ض٭ڃ٬ٻ ٰٻ ثٍڅ؟ _

 :وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ ثب چٽڃپ ٸجػځؽی ٰڅ اق ٰځدٱبڂی ټٿ ڀّجیً ٌؽڄ ثڃؼ ٴ٩ز

 ؼا٤ڃپ سفی...؟سڃ زفا اق ِجص  _

ٸت چبٺ ثىشڅ ٌؽ. ِب٦ ڀٍىشٻ ڂ ڀٵبچٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ ڀ٭ٙڅ ای اق دځدفڄ ـڂ ثڅ غیبثڃپ. ؼوز دیً ٴف٨شڅ ثڃؼ 

 .سب ده ڀیڃ٨شڅ ټی ؼڂڀىشٻ ضبال ضبال خڃاة ایٿ وڃاٸٻ ـڂ ڀٽی ٴیفٺ. غبڂـی ٴ٩شڅ ثڃؼ

ق ایځدب ڀٍىشٿ. زفا ثبیؽ چځڃق چٻ ثبـڂپ ټیڃټؽ. اٸڃؼٴی چڃا ـڂ دبٮ ٰفؼڄ ثڃؼ؛ ټثٷ ـڂش غىشڅ ټٿ، ث١ؽ ا

ؼا٤ڃپ سف ثبٌٻ؟ زڃپ ث١ؽ ٌځیؽپ ټكغف٨بر غبڂـی خڃڀی سڃ ثؽڀٻ ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ... اغفچٻ ثب ؼاؼپ اؼـن دفسی 

ٌفي ـڂ ٰٻ ٰفؼٺ...ـوڃڀؽٺ خبیی ٰڅ ڀٽی ٌځبغشٻ؛ ڂٸی وف اق ایځدب ؼـاڂـؼڄ ثڃؼٺ.. زٙڃـي ـڂ ڀٽی ؼڂڀٻ... 

ز ٰڅ غڃؼٺ ـڂ خٹڃی ٌفٰز دیؽا ٰفؼٺ ڂ ٬فاـی ٰڅ ثب سڃ ؼـ سڃ ضبٶ غڃؼٺ قیف ثبـڂپ ڀجڃؼٺ... ثڅ ٬ؽـی ٴؿٌ

 .ڀكؼیٯ سفیٿ ـوشڃـاپ ثڅ ٌفٰز ؼاٌشٻ

 .زٍٽٻ ـڂ ٰال٨څ ټبٸیؽٺ؛ ز٭ؽـ ٌفڂ٠ٽڃپ ٤ٻ اڀٵیك ثڃؼ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 194 

 .دیبؼڄ اڂټؽٺ. یٱٻ غىشڅ ٌؽٺ _

 .٬بڀٟ ڀٍؽ. ؼٺ ڂ ثبقؼٺ ٰال٨څ سفی اق ٤في اوٽڃپ ٴف٨ز

 ڇز قڀٳ قؼٺ؟ٴڃٌیز زفا غبټڃي ثڃؼ؟ ټی ؼڂڀی زځؽ ټفسجڅ ث_

 .قچفغځؽ ڄ ی قؼٺ ثبیؽ ضؽن ټیكؼٺ ِجص ضف٨ٻ ـڂ ثبڂـ ڀٱفؼڄ. ڀٵبچٻ ـڂ زفغڃڀؽٺ ثڅ وٽشً

 ټٵڅ ثڇز ڀٵ٩شٻ ؼقؼیؽپ؟_

خب غڃـؼ اق سځؽی ٸطځٻ ڂ ؼٸػڃـی ٰڅ سڃ ٰالټٻ ثڃؼ؛ اټب ضف٨ٻ ـڂ ٴف٨ز ٰڅ ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ٌؽ ڂ ثب ٌفټځؽٴی 

 :ڀٵبچً ـڂ دبییٿ ٴف٨ز ڂ ٴ٩ز

 ...ټٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ سڃ_

 .ثڅ سٽىػف ؼوشی سڃ چڃا سٱڃپ ؼاؼٺ

 .اـڄ اـڄ ضشٽب ٨ٱف ټی ٰفؼی ؼڂثبـڄ غڃاة ؼیؽٺ_

ڀشڃڀىشٻ ایځجبـ ث٥ٓ ڂ ٴف٨شٵی ِؽاٺ ـڂ ٰځشفٶ ٰځٻ... ٸطٿ ٠ّجی ڂ دفغبي ٴڃڀڅ ٺ ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ. سبقڄ 

 ټفٲ ثب ؼڂ٬ؽٺ ٴ٩ز ټی غبڂـی. ٴؿاٌشٻ وف دٍز ـڂ اس٩ب٬بسی زڅ ڂ  یبؼٺ اڂټؽڄ ثڃؼ زفا ثڅ ایځدب ـویؽٺ

خڃؼ ڀؽاٌز!... اة ٘بٸجی ټڇٽڃڀٻ ٰفؼ سب ـڀٵڃ ـڂٺ ثڇشف ثٍڅ ڂٸی ثب ٰٹی ټځز ڂ ٰڅ زیكی ثفای ؼاٌشٻ ٨بِٹڅ

ڂ ڀیً ڂ ٰځبیڅ اق ایځٱڅ ز٭ؽـ ؼـټڃـؼٺ اٌشجبڄ ٨ٱف ټی ٰفؼڄ... اق ایځٱڅ ٨٭ٗ ټیشڃڀڅ اق چٽڃپ اټؽاؼچبی ٤یجی 

 .ڂ ټٿ ؼ٨ب٠ی ڀؽاٌشٻ زڃپ چفثبـ وفاة ثڃؼٰٽٯ ثٵیفڄ سب اـټبپ ثڅ وفاڀدبٺ ثفوڅ. ز٭ؽـ سط٭یفٺ ٰفؼ 

  .دٹٱی قؼٺ ڂ ٬ٙفڄ اٌٱی، اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ وفغڃـؼ ڂ ا٨شبؼ

 .ٰفؼ ټی ٺ ٰال٨څ ثیبٺ ڀٝف ثڅ ثفاثفي ؼـ ١ٔی٧ ڂ ٠بِی ضؽ ایٿ سب. قؼٺ دٹٯ وفچٻ دٍز  غیفڄ ثڅ و٭٧

 ...زټٿ ٨٭ٗ ایٿ ټڃٔڃٞ یبؼٺ ـ٨شڅ ثڃؼ؛ اټب ضبٸڃ ـڂقڄ سڃ...وفسبدب غیىز...ؼیف اڂټؽڀ_

 .ټٱثی ٰفؼ ڂ ثب ٌٯ ثیٍشف ِڃـسً ـڂ خٽٟ ٰفؼڄ یٱؽ١٨څ دفویؽ
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 .ثڃی ویٵبـ ټیؽی_

 چٻ ثبـڂپ ڀٻ ٰڅ ٍٰیؽ ٬ؽـی ثڅ. ثٱٍڅ ویٵبـ اڂپ ڂ ثكڀٻ ضف٦ غڃاوز اقٺ  ثڃی غبڂـی ـڂ ټی ؼاؼٺ.

 ٴٹڃٺ. ثڃؼ ؼا٢ چٻ چځڃق. ٍٰیؽٺ وف ڀ٩ه یٯ ـڂ ٌؽٺ وفؼ ٬ڇڃڄ. ثجفڄ ثیٿ اق ـڂ ویٵبـ سځؽ ثڃئڅ ثڃؼ ڀشڃڀىشڅ

ثڃؼ اٴف ڀشڃڀٻ ٰبـی ثٱځٻ و٩شڅ چبـڂ سب اغف چ٩شڅ اخفا ټیكاـڄ. چ٩شڅ ؼڂٺ  ٴ٩شڅ ثڇٻ. وڃغز خیٵفټٻ. وڃغز

؛٨فِز ؼڂٺ. اٴف ڀشڃڀٻ ٠ٱه چب ـڂ، ـڂ ټیٱځڅ ڀڅ سځڇب دیً دؽـ ثٹٱڅ سڃ ٰٷ ٌفٰز!. چ٩شڅ وڃٺ؛ ٨فِز 

ی ٰڅ اق ټٿ ؼیؽڄ ـڂٺ قیبؼ ضىبة ثبق وڃٺ. ثڅ دؽـ دیٍځڇبؼ اقؼڂاج ټٿ ـڂ ټیؽڄ!. ټی ٴ٩ز ڀٽیشڃڀڅ ثب ڂ١ٔیش

ٰځڅ ڂٸی ثبیؽ ٌبڀىً ـڂ اټشطبپ ٰځڅ. ثبیؽ سب اغف چ٩شڅ ټؽاـٮ اـټبپ ـڂ سطڃیٷ ټی ؼاؼٺ. ټٙٽئٿ ثڃؼ ٘ڃ٨بپ 

ڀ٭ٍڅ ای قیف وف ؼاـڄ ٰڅ دفڂلڄ ثڅ اڂپ ٠ٝیٽی ـڂ ټشڃ٧٬ ٰفؼڄ. ضشی ایٿ ڂ٠ؽڄ ـڂ ؼاؼڄ ثڃؼ ث١ؽ ٴف٨شٿ 

 .ټؽاـٮ ٰٽٱٻ ٰځڅ

 زٙڃـ؟ ؼڂڀىشٻ ڀٽی چٻ  ټٿ ٰٽٱٻ ٰځڅ! زیكی ٰڅ

اچىشڅ ڀٵبچٻ ـڂ ثڇً ؼاؼٺ. ټځشٝف ؼٸیٷ ټڃخڅ ای ثڃؼ. غڃڀىفؼ خ١جڅ ای ٰڅ اق ٬جٷ سڃ ٰی٩ٻ ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ ڂ 

 .ثڇبڀڅ ٬فاـ اټٍجٽڃپ ثڃؼ ثیفڂپ اڂـؼٺ. غیفڄ ثڇً ثب دڃقغځؽی ـڂی ټیك ثڅ ٘ف٨ً وف ؼاؼٺ

 .ثبقي ٰٿ_

خٹڃسف ٍٰیؽ ڂ ـڂثبپ ؼڂـي ـڂ ثبق ٰفؼ. ثب ـیكثیځی ٠ٱه اغٻ ٰفؼ. سفؼیؽ سڃ زڇفڄ ي ڀٍىز. خ١جڅ ٰبؼڂ ـڂ 

اٸ١ٽٷ چبي ـڂ قیف ڀٝف ٴف٨شٻ. ټځشٝف ثڃؼٺ چفآپ ڂاٰځً ٤یف ٘جی١ی اق غڃؼي ثفڂق ثؽڄ؛ اټب اڂپ 

 .ٰفؼ ڀٵبچً ٴف٨شڅ چبي ؼوز ثیٿ ڂ اڂـؼ ثیفڂپ خ١جڅ اق ـڂ ٴڃی ٌؽپ ٌڃٰڅ ای ٸطٝڅ ضشی   ثؽڂپ

 :ٰڅ ٍٰیؽ ٴ٩زث١ؽ وٱڃر زځؽ ؼ٬ی٭څ ای ثب اڄ ٠ٽی٭ی 

 ـڂ ٰبؼڂ سفیٿ اـقڂپ  وبٸٵیً...ثڅ زٍٽً ڀیڃټؽ زڃپ ٨٭ٗ ټٿ 76ایځڃ ڂاوڅ ؼٸؽاـ غفیؽڄ ثڃؼٺ سڃٸؽڄ _

 .ثڃؼٺ ٴف٨شڅ

 .غیفڄ ثڅ ٴڃی دڃقغځؽی قؼ

 .اټب چیر ڂ٬ز ڀ٩ڇٽیؽ سٽبٺ دڃٸٽڃ غفج خٍٿ سڃٸؽي ٰفؼٺ_
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؛ ٌبیؽ چٻ ؼٸٻ وڃغز اق ٘ڃـی ضىفر ثڅ ؼٶ ضف٦ ټی قؼ ٰڅ ثی اغشیبـ اق ضفَ ؼوشٻ ـڂی ټیك ټٍز ٌؽ

٤ٽی ٰڅ سڃ ِؽاي ټڃج ټیكؼ. ثفای اڂٸیٿ ثبـ اق قڀی ثڅ ڀبٺ ؼٸؽاـ ثؽٺ اڂټؽ. ؼڂوز ؼاٌشٻ ثیٍشف اق ایٿ اق 

غّڃِی چبی ؼٸؽاـ ٴڃڀڅ ي ثٍځڃٺ. ٰځدٱبڂ ثڇً غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼٺ اټب اڂپ ٰبـر ـڂ ثب ٠ٍ٭ی ٰڅ ضشٽب اق 

 .ټفڂـ غب٘فار ثڃؼ دف اق اضىبن غڃڀؽ

 .دبٮ ڂ و٩یؽ ؼٸؽاـٺ س٭ؽیٻ ثڅ ـڂش_

_... 

 .ٰٹی سڃ ایځشفڀز وفذ ٰفؼٺ سب ١ٌف ټځبوجی ثځڃیىٻ_

 !ایځجبـ ِؽاي دف سٽىػف اچىشڅ ٌؽ؛ دفٰیځڅ

 !چیر خڃـڄ ٺ ثڇً ڀٽیڃټؽ-

ڀٽیڃټؽ! الثؽ ثبیؽ ثڅ ٨فٌشڅ چبی اوٽڃڀی سٍجیڇً ټی ٰفؼ سب ؼٸً ـأی ټی ٌؽ! غٻ ٌؽٺ ڂ ٰبـر ـڂ اق 

 .ـسٻ ـڂ خٽٟ ٰفؼٺِڃ. اڂـؼ ثبال ـڂ فيو ټش١دت ٍٰیؽٺ ثیفڂپ  ؼوشً ضفِی

 سڃ ؼاـی غب٘فاسشڃ ڂاوڅ ټٿ ټفـڂ ټیٱځی؟_

_... 

 !ز٭ؽـٺ ؼڂوشز ؼاٌشڅ_

خٽٹڅ اغفٺ اق ثفؼاٌز ضف٦ چبی غڃؼي ثڃؼ؛ اټب ثی اغشیبـ زځبپ دف٤یٛ ایٿ خٽٹڅ اق ؼچځٻ دفیؽ ٰڅ ـڀٳ 

ڂ سڃ زٍٻ چبي غیفڄ ٌؽٺ. وفي  ڂـڂي ـڂ ثڅ اڀی ٬فټك ٰفؼ. ٨ٱً ـڂ ـڂی چٻ وبثیؽ. اثفڂیی ثبال اڀؽاغشٻ

 .ـڂ ثب ڀ٩ىی ثٹځؽ، دبییٿ ٴف٨ز ڂ غیفڄ ثڅ ټیك ؼوشً ـڂ ټٍز ٰفؼ

ٰٽی ٘ڃٶ ٍٰیؽ سب ثڅ غڃؼي ټىٹٗ ثٍڅ. ثؽڂپ ایځٱڅ وفي ـڂ ثٹځؽ ٰځڅ ثب چٽڃپ ٨ٯ و٩ز ٌؽڄ خؽی 

 :ٴ٩ز

 .ټیٱځٻ دیؽاي  چفٰی ثڃؼڄ غڃاوشڅ ثبچز ٌڃغی ٰځڅ...ٴ٩شٻ غڃؼٺ ڂاوز_
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 ب٠ث ٌؽڄ ایځ٭ؽـ ٠ّجی ثٍڅ؟ڀیٍػځؽی قؼٺ. زی ث

 ... ڄِ... سڃ ثڅ ایٿ ټیٵی ٌڃغی؟ؼٸؽاـخڃڀز الثؽ ٌڃغیً_

وفي ـڂ دف ٌشبة ثبال اڂـؼ ٘ڃـی ٰڅ ثڅ اڀی الٶ ٌؽٺ ڂ اق وفغی زٍٻ چبي خب غڃـؼٺ. ڂٸی وٱڃسً 

 .ثب٠ث ٌؽ غڃؼٺ ـڂ اق سٱبدڃ ڀځؽاقٺ

څ اوٻ ؼٸؽاـ! ٰبؼڂ ڂاوٻ ټی٩فوشڅ زفا ٠ّجی ٌؽی؟ اڂڀی ٰڅ اؾیز ټیٍڅ ټځٻ... یٱی ثڇٻ قڀٳ ټیكڀڅ ث _

 .... ٰبؼڂ ؼٸؽاـ !غڃاة ټیجیځٻ اق ؼٸؽاـ... ؼڂـڂقڄ ٺ ؼاـٺ قڀی ـڂ ټیجیځٻ ٰڅ

ؼوشی ثڅ ِڃـسٻ ٍٰیؽڄ وٱڃر ٰفؼٺ. ڀٽیؽڂڀٻ زفا ضف٨ٻ ـڂ غڃـؼٺ ٌبیؽ اق وبث٭څ غفاثی ٰڅ دیًٍ ؼاٌشٻ 

 .ـ ٰجڃؼسف ټی ٌؽیب ٬ٕبڂسی ٰڅ ټی ٌؽٺ یب ٌبیؽ چٻ اق زڇفڄ ای ٰڅ ثب ٌځیؽپ اوٻ ؼٸؽا

 .ٰجڃؼسف! ټش١دت اق ـ٨شبـي زٍٻ ـیك ٰفؼڄ دفویؽٺ

 ؼٸؽاـ زٙڃـ ټفؼ؟_

 .ڀٽیػڃاٺ ؼـټڃـؼي ِطجز ٰځٻ_

زځبپ ثب ٨ٯ وبییؽڄ ڂ خؽیز ٴ٩ز ٰڅ ٸطٝڅ ای ٌڃٰڅ ٌؽڄ ڀٵبچً ٰفؼٺ. اغٻ ٠ٽی٭ی ٰفؼ ڂ ټِځڃ ـڂی ټیك 

 :ـڂ ثفؼاٌز ڂ ثب سٿ ِؽا ټطٱٽی ٴ٩ز

 .زی ټیػڃـی سب و٩بـي ثؽٺ_

ڂڂاج ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ایٿ ـ٨شبـ ڂ ڂاٰځًٍ ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ. زفا ثبیؽ ڀىجز ثڅ قڀً ایځ٭ؽـ ضىبن  چبج

 .ثبٌڅ؟ اق زیكی ٰڅ سڃ ؾچځٻ ٴؿٌز ڂضٍز ٰفؼٺ

 .ټٿ ثبیؽ ثؽڂڀٻ قڀز زفا ټفؼڄ_

 .ٰجبثب ایځدب ټ١فٰڅ وز ؼڂوڅ ثبـی اڂټؽٺ_

 ټیشڃڀٻ اقر ٌٱبیز ٰځٻ_



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 198 

 .قؼٺټځڃ ـڂ ټطٱٻ ثىز؛ ٘ڃـی ٰڅ دفي ٰڃسبچی 

 .ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ سٱفاـ ٰفؼ

 .ڀٽی غڃاٺ...ؼـ...ټڃـؼي...ِطجز...ٰځٻ _

 .ټىشبِٷ ؼوشی ـڂی ٴڃڀڅ ٺ ٍٰیؽٺ. زٍٻ چبٺ ـڂ ټطٱٻ ثبقڂ ثىشڅ ٰفؼٺ

 ایٿ ٰبؼڂ ڂ اڂپ سٹ٩ٿ ټٍٱڃٮ ثڅ ټٿ ټفثڃٖ ټیٍڅ. چفؼڂثبـٺ اوٻ ؼٸؽاـڀبټی ثفؼڄ ٌؽ! ټیػڃاٺ ثؽڂڀٻ زفا؟ _

 !٠كیك ٨بٰشڃـ اق ضؽوٻ ؼـ ټڃـؼ ـڂش ؼٸؽاـ

ؼوشً زځٳ ټڃچبي ٌؽ. دفیٍڃپ ٌؽ ؼیڃاـ اخفیً ٨فڂـیػز. ټثٷ یٯ ٨فؼ ٌٱىز غڃـؼڄ زڇفڄ ي 

 .دمټفؼڄ ٌؽ

 .ټٿ غڃؼٺ ضٹً ټیٱځٻ. ڀٵفاپ ڀجبي. ڀٽیكاـٺ ٰىی ټكاضٽز ثٍڅ _

 .!ڀٵفاپ؟ ټٿ ڀٵفاپ ؼیڃڂڀڅ ٌؽپ غڃؼٺ ثڃؼٺ. ټٙٽئٿ ٌؽٺ ایٿ ټفؼ زیكی ـڂ اق ټٿ دځڇبپ ټی ٰفؼ

 .بـڂڀی ـڂ اق ؼڂـٺ ثفؼاٌشڅ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ ڂ ایىشبؼٺوفی سٱڃپ ؼاؼٺ . ث

ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. ٠ٱه اٸ١ٽٹی ثڅ سڇؽیؽٺ ڀٍڃپ ڀؽاؼ. ٌت ثػیف ٰڃسبچی ٴ٩شٻ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ٰی٩ٻ ثڅ وٽز 

 . دٹڅ چب ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ

 ٨٭ٗ ڂاوڅ ایٿ ٰبؼڂ ټىػفڄ اڂټؽڄ ثڃؼی...اڂڀٻ ث١ؽ اق ؼڂوب٠ز؟ غؽا ـڂ غڃي ټیبؼ؟_

 .ٌؽڄ ثڃؼ؛ چٽڃپ ٸطځی ٰڅ ثڅ اټیؽي ثڅ ایځدب اڂټؽٺ. دٍز ثڇً ایىشبؼٺ ؼڂثبـڄ سٿ ِؽاي ٌڃظ

 ده ټٿ زی؟ ؼٸز ټیبؼ ٴفوځڅ ثفٺ؟ ـوٻ ټڇٽڃپ ڀڃاقی ایځڅ؟_

ټی غڃاوشٻ ثٵٻ ټٿ ٤ٹٗ ٰفؼٺ سڃ ـڂ زځیٿ خبیی ؼ٠ڃر ٰځٻ؛ اټب زځبپ ٸطځً ڀفٺ ڂ سػه ثڃؼ ٰڅ ؼٸٻ ثڅ 

ڄ ثڃؼ ڂ چفثبـ ثڇبڀڅ ای ثڃؼ سب ٨ٱفٺ ثڅ زیكی چڃٶ ـضٻ اڂټؽ ڂ ض٫ ـڂ ثڇً ؼاؼٺ. ٰٻ اق ِجص ٠ال٦ ټٿ ڀٍؽ

 .ضڃٌڅ غڃؼټڃپ ثٵؿـڄ
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 :دڃ٨ی ٍٰیؽڄ ثفٴٍشٻ ڂ ؼوشٻ ـڂ سڇؽیؽڂاـاڀڅ ثبال ثفؼٺ. ثب زفغی ثڅ اڀٵٍز اٌبـڄ ٺ ٴ٩شٻ

 !٨٭ٗ زڃپ ٬ڃٶ ؼاؼٺ _

ڀٳ ضبٸز ِڃـسً ـڂ ثڅ ضبٸز ثبڀٽٱی خٽٟ ٰفؼ ٰڅ ټٿ ـڂ ثڅ غځؽڄ اڀؽاغز. ؼڂثبـڄ ڀٍىشٻ ڂ ؼـضیځی ٰڅ ق

 :ـڂی ټیك ـڂ ٨ٍفؼ سب ثفای و٩بـي ثیبیٿ ٴ٩ز

 .ثڇز ڀٽیبؼ اچٷ ٬ڇف ٰفؼپ ثبٌی _

 زڃپ ڀیىشٻ_

 چٽیځٙڃـ ټش٩ٱف ڀٵبچٻ ٰفؼ ٌبڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ ڂ ثبٸطځی ٰڅ ٰٽی خؽیز ؼاٌز اؼاټڅ ؼاؼٺ

 .ټٿ ٨٭ٗ ټیػڃاٺ ث٩ڇٽٻ ٰی اؾیشٻ ټیٱځڅ. ڀٽی ؼڂڀٻ زفا ٨ٱف ټیٱځٻ ثی ـثٗ ثڅ ټفٲ چٽىفر ڀیىز _

 :ٽی ـڀٵً دفیؽ ڂٸی ثب غځؽڄ ای ٰڅ و١ی ثف ٴف٨شٿ چف ٴڃڀڅ خځٳ اضشٽبٸی ـڂ ؼاٌز ٴ٩زٰ

 .ؼٸؽاـ ثؽخځه ثڃؼ ڂٸی خڃـی ڀجڃؼ ـڂضٍڃ ڂاوڅ اڀش٭بٺ ث٩فوشڅ _

 .زٍٻ چبي ـڂ ٴفؼ سف ٰفؼ ڂ ٜبچفی سفوځبٮ ثڅ زڇفڄ ڂ سٿ ِؽای اچىشڅ ٌؽڄ ي ؼاؼ

 .!وز ؼاـپ اق ایٿ غڃاثب ثجیځٿـڂضٍٻ ڂاوڅ سڃچٻ قؼپ غڃثڅ! غڃٌٵٷ، غڃي چیٱٷ چٽڅ ؼڂ_

 .چفچف ثڅ ضف٦ غڃؼي غځؽیؽ

 .ڀ٩ىٻ ـڂ ټطٱٻ ثیفڂپ ؼاؼٺ

 زفا ټفؼ؟_

 :ایځجبـ ثفغال٦ ڂاٰځً ؼڂ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغز ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ڀٵبچً ثڅ ټځڃ ثڃؼ ٴ٩ز

 .االپ ڀڅ ثكاـ ٨فِز ټځبوت سفی_

 سڃ ٬ڃٶ ؼاؼی ثڇٻ ټیٵی_
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 .ٹػی قؼڄ ټځڃ ـڂ دبییٿ ٴف٨زثب اغٻ ڀٵبچٻ ٰفؼ ڂ دڃقغځؽ س

ـڂی ضف٨ٻ چىشٻ. چفزی ثػڃای اق قڀؽٴی ٴؿٌشڅ ٺ ثڇز ټیٵٻ اټب ڀڅ قټبڀی ٰڅ سڃ چځڃق غڃؼ ټځڃ  _

ڀٍځبغشی! ڂ سڃخڅ چبټڃ اق وف سځڇبیی یب ٰٽٯ سطٽٷ ټیٱځی! ثبیؽ ثبڂـ ٰځٻ ث١ؽ یٱىبٶ ثڅ ایٿ وف٠ز ڀفٺ 

 ٌؽی؟

 .ز ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ٌؽڄ ٸت ٴكیؽٺاق ضف٦ ڂ ثفؼاٌشی ٰڅ ڀىجز ثڅ وٱڃر ایٿ ټؽسٻ ؼاٌ

 .ثكاـ ـڂـاوز ثڇز ثٵٻ ټٿ اقر غڃٌٻ ټیبؼ اق ـڂق اڂٸٻ ټی غڃاوشٻ ثڇز ثبثز ٰځٻ ٘ڃـی ٰڅ ثٹؽ ثڃؼٺ _

ایځجبـ وف ثڅ دبییٿ، اق ٸ١ځشی ٰڅ سڃ ؼٸٻ چڃاـ ټیكؼٺ ثڅ وٽز ټ٥ك دڃزٻ اق ایځٱڅ ثطث ثڅ ایځدب ـویؽ وفظ سف 

 .ر ٰٹٽڅ چب ـڂ دٍز وفچٻ ټیسیځؽ ڂ سطڃیٹٻ ټی ؼاؼٌؽٺ. اټب اڂپ ثی سڃخڅ ثڅ ټٿ ټثٷ یٯ ٠بؼ

 ...ټٿ سڃٌفایٙی ڀیىشٻ سب ثػڃاٺ _

 .ټفؼٺ سڃ ؼڂ ٰالٺ ضف٦ قؼٺ...ضف٨ٻ ـڂ ثفیؽ

ٴڃـ ثبثب چفزی ٰڅ چىشیٻ ثكاـ چٽؽیٵفڂ غڃة ثٍځبویٻ. ڀڅ ټٿ ؼغشف ؼاـٺ ڀڅ سڃ غڃاة ـڂقر یٱی ٌؽڄ. _

ال ٰڅ ایځدبیی ؼـټڃـؼ غڃؼټڃپ ِطجز ٰځیٻ. ټٿ ٴڃـثبثب چفٰی ٰڅ ټیػڃاؼ اؾیشز ٰځڅ ٨فڀٵیه. ثیب ضب

  .ټیػڃاٺ ثیٍشف ثٍځبوٽز

ٌجیڅ ٸجڃ اة دك ٌؽٺ. ؼټب ثؽڀٻ ـویؽڄ ثڅ ِؽ. اـسفڂق ٴفؼپ ٴف٨شٻ اق ثه وفٺ دبییٿ ثڃؼ. ټی ٴ٩ز غڃڀىفؼ 

ضشی قټبڀی ٰڅ ٴبـوڃپ اڂټؽ و٩بـي ٴف٨ز ضف٦ ټیكؼ ڂ اٌبـڄ ٰفؼ ـڂی ټځڃ ڂ یٯ ٰالٺ ٴ٩ز ثب سٽڃٺ 

 .دفن...ڂ ث١ؽ ؼٸٻ ـڂ ثفؼ ثب ضف٦ چبي ټػٹ٩بر ؼڂ

ټٿ یٯ ټفؼ وی ؼڂوبٸڅ ٺ... سڃ قڀؽٴیٻ چفزی ثڃؼڄ ڂ چفزی ٌؽڄ ـڂی دبی غڃؼٺ ثڃؼٺ. دؽـټڃ اق چٽڃپ  _

ثسٵی اق ؼوز ؼاؼٺ یبؼ ٴف٨شٻ ٴٹیٽٽڃ اق اة ثیفڂپ ثٱٍٻ... اقؼڂاج اڂٸٻ ثڅ یٯ ـڂقٺ ڀفویؽ. ټبؼـ ؼغشفټٻ 

 .١٨ال اقي ڀذفن

 :اڀٵٍز چبیی ٰڅ ـڂی ټیك ٔفة ٴف٨شڅ ثڃؼ ٴ٩ز ټٱثی ٰفؼ ڂ غیفڄ ثڅ
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 .ثڇز ٬ڃٶ ټیؽٺ ؼٸجف ټبڀٟ غڃٌجػشیز ڀٍڅ؛ ٨٭ٗ ـڂی قڀؽٴی ثب ټٿ ٨ٱف ٰٿ_

ڀ٩ىٻ سڃ ویځڅ ضجه ٌؽ ٰڅ ؼوشی ثڅ دیٍڃڀی ٠ف٪ ٰفؼڄ ي ٍٰیؽ ڂ ټٕٙفة غځؽڄ سّځ١ی ٰفؼ ڂ ثڅ 

 .ٴٹجفٲ چبی ـڂی قټیٿ ڂ ٨ٕب ٌب٠فاڀڅ اٌبـڄ ٰفؼ

 ...ایځدب ـڂ ڂاوڅ سڃ ؼـوز ٰفؼٺ سب ...ڀجڃؼ اټبچف ؼ٬ی٭څ ٰڅ ثٵؿـڄ ثفای ټٿ ؼیفڄاټٍت ټڃ١٬یز ټځبوجی   _

ټٱثی ٰفؼ ڂ ټٿ ٤ً ٰفؼٺ ثب قؼپ ضف٨ی ٰڅ ثب یٯ ٌبغڅ ٴٷ ـق ڂ خ١جڅ ای ٰڅ اق خیت ثبـڂڀیً ثیفڂپ 

 .اڂـؼ

 .ثب ټٿ اقؼڂاج ټیٱځی؟ _

****** 

  ثػً زڇبـٺ

ٍفؼٺ. ِؽای ټٹڃؼی قڀٳ ٬ٟٙ ڀٽی ٌؽ. خبثڅ خب اق اضىبن ٰڃ٨شٵی ثؽڀٻ دٹٯ چبٺ ـڂ ثیٍشف ـڂی چٻ ٨

ٌؽٺ ڂ ثب زفغٍی ثڅ وٽز ِؽا ثڅ ٠بؼر چفثبـ ؼوز ؼـاق ٰفؼٺ ڂ ـڂی ٴڃٌی قؼٺ. ثب غیبٶ غڃي زٍٻ 

ثب  "اڂٸڅ ِجطی ٰیڅ ٰڅ ڂٶ ٰځٻ ڀیىز!"ثىشٻ ٰڅ ټٹڃؼی غڃي اچځٳ ثبقچٻ ثٹځؽ ٌؽ. ٤فی قیف ٸت قؼٺ؛ 

 !.ٴڃٌیٰفغشی ثی اچٽیز ثڅ ِؽا ٌبڀڅ ثڅ ٌبڀڅ ٌؽٺ..

دٹٯ چبٺ زىجیؽڄ ثڅ چٻ، ثڅ ٌؽر ثبق ٌؽ. ثبڀیڅ ای ـیٱبڂـی القٺ ٌؽٺ سب ث٩ڇٽٻ زی ٌؽ. سڃ سػشٻ ثڃؼٺ!  

ؼوشی ثڅ سځٻ ٍٰیؽڄ؛ قیف زٍٽی غڃؼٺ ـڂ دبییؽٺ, ٸجبن غڃاة ضفیف ٘ڃویٻ سځٻ ثڃؼ!. ثب چٽڃپ ٴیدی وف 

 !زفغڃڀؽٺ ثڅ ٘ف٦ دځدفڄ...ِٰی ِجص ٌؽڄ ثڃؼ

ٰڅ زیكی ثڅ ٰٹڅ دب ٌؽڀٻ ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ. ثب خی٣ غ٩څ ای دشڃ ـڂ ٰځبـ قؼٺ ڂ  ثڅ اڀی ـڂی سػز خڇٍی قؼٺ 

 .!ثب سّڃیف غځؽڂپ ٘ڃ٨بپ ـڂی سٽبن ثڃؼ "٠كیكٺ"ټجڇڃر ثڅ ٩ِطڅ ٴڃٌی ـڂی دبسػشی غیفڄ ٌؽٺ....اوٻ 

ثب چٽڃپ ٴځٵی ؼوشٻ ثڅ ثفؼاٌشٿ ٴڃٌی ثٹځؽ ٌؽ؛ ټثٷ یٯ اؼٺ ڀبثٹؽ ڂ ٰىی ٰڅ زیكی اق سٱځڃٸڃلی ڀٽی 

 .یفڄ وجك ـڂ ٍٰیؽٺ ڂ ٰځبـ ٴڃٌٻ ٴؿاٌشٻؼڂڀىز ؼا

 .ِؽای وف قڀؽڄ ٘ڃ٨بپ ثب ٌٯ سڃ ٴڃٌی دیسیؽ
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 ...اٸڃ_

 .وٱڃر ټٿ ڂ ڀ٩ه چبیی ٰڅ اق دفي یٱڇڃییٻ سڃ ٴڃٌٻ ثڃؼ

 ٨فڀٵیه غڃؼسی؟_

ای ٸت قؼٺ. ٘ڃ٨بپ ثب ڀ٩ىی دف اڀفلی سف  "ثٹڅ"اة ؼچبپ ٬ڃـر ؼاؼڄ ثب ٌٯ ڂ سفؼیؽ ثؽسف اق ٴیدی ِجص 

 :ٴ٩ز

ة غبڀٻ غبڀٽب...ڀٽی غڃای اټفڂقٺ ثیبی ٌفٰز؟. ټِڇفقاؼ ٌٯ ټیٱځڅ چب...اڂپ ثب ټٿ... ڂٸی خڃاة وب٠ز غڃا_

 ...ث٭یڅ ـڂ زی ثؽٺ ثب ټفغّیبیی ٰڅ ثڅ

زٍٽی ؼڂـڂثفٺ زفغڃڀؽٺ سب ڂأطی غڃاثٻ ـڂ ضه ٰځٻ. ڂیٍٵڃپ ـیكی اق ـڂپ دب، اق دڇٹڃ، اق ٴڃڀڅ اق چفخب 

 .ٰڅ غڃاثٻ ـڂ ڂا١٬ی ټی ٰفؼ ٴف٨شٻ

اِال ټٿ ٰی  .ـڂ ټی ٴ٩ز! ټٿ چځڃق ٌٯ اغفیٿ ټؽٶ ڂ ٴفڂپ سفیٿ ٴڃٌی ثیٿ ؼوشٻ ثڃؼٺضدشی  

 "...ؼیٍت قیف ثبـڂپ... غبڂـی...٬فاـٺ ثب ٘ڃ٨بپ "غڃاثیؽٺ؟ ٰٽی ٬جٷ سف...

ؼیٵڅ ِؽای ٘ڃ٨بپ ـڂ ڀٽی ٌځیؽٺ. ٰف ٌؽٺ ثیٿ ٴځٵی ٰڅ اق ٸطٝڅ چبٺ ؼاٌشٻ. وفچٻ ټی ٰفؼٺ خڃـزیٿ 

 .چبیی ٰڅ زځؽ سفًٰ ڀجڃؼ

ٌبغڅ ٴٷ چبی ـق... غڃاوشٵبـیً ڂ اڂپ خ١جڅ...ڂضٍز قؼڄ ټیڃپ ضف٦ چبیی ٰڅ چیسی اقي وفؼـ ڀٽی "  

 .ٴ٩شٻ "٘ڃ٨بڀی"اڂـؼٺ 

ٴف٨شڅ ثڃؼ ؛ اټب ثؽسف اق اڂپ ٸفق ڂ ٌٱی ٰڅ سڃ ٸطځٻ ا٨شبؼڄ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ وبٰز  اق غڃاة قیبؼ .ِؽاٺ قټػز ثڃؼ

ؽ. ِڃـسٻ وفظ ٌؽ. ڂاچٽڅ ؼاٌشٻ اق دفویؽڀً. ٸت قؼ. ؼوشٻ زځٳ ټڃچبی دفیٍڃڀٻ ٌ "خبپ ؼٸٽی"ٌؽ ڂ 

 ټثٷ ؼ١٨څ ٬جٹی ٰڅ اق غڃاة ثیؽاـ ٌؽٺ چٽڅ زیك؛ غیبٶ ثڃؼ؟

 ....ؼیٍت چٽڅ زیك ڂا١٬ی ثڃؼ؟ ټٿ دیً سڃ ثڃؼٺ؟ اڂپ ـوشڃـاپ ڂ_
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ؼغشفڄ "ڀٽی ٴ٩ز ....ټی ٴ٩شٻ اقٺ غڃاوشٵبـی ٰفؼی؟ ٬ڃٶ ڂ ڂ٠یؽ غڃٌجػشیٻ ـڂ ؼاؼی؟ اٴف غڃاة ثڃؼ اٴف

 "زڅ ثی ضیب ٌؽڄ اڂٶ ِجص ". ڀٽی ٴ٩ز"ـڂیبي ټځٻ؟

 .دفیٍبڀطبٶ ؼوشی ثڅ وفٺ ٍٰیؽٺ ڂ ثب ټٱث ٰڃسبچی دفویؽٺ 

 ایٿ ٴڃٌی ٰڅ ثڇً قڀٳ قؼی ټبٶ ٰیڅ...؟ ثڇز ٴ٩شڅ ثڃؼٺ ٴڃٌیٽڃ ؼقؼیؽپ...ڀڅ؟ _

 .قټكټڅ ٰفؼٺ "ـ٨شی"ٴ٩شٻ ڂ ڀباټیؽ اق ٬ٟٙ سٽبن  "اٸڃیی"وٱڃر ٰفؼ... ثڅ ٬ؽـی ٰڅ 

 .كی یبؼر ڀٽیبؼ؟ټی غڃای ثٵی ثبقٺ زی_

غدبٸز ٍٰیؽٺ اق ٸطٿ ڀباټیؽ ڂ ڀبثبڂـی ٰڅ ِؽاي ؼاٌز.  .٨ڇٽیؽ...چٽیٿ خٽٹڅ ٰب٨ی ثڃؼ سب ث٥ٓ ٰځٻ

 :ٴف٨شڅ سف ثب سٿ ِؽای غىشڅ ڂ ٤ٽٵیځی ٴ٩ز

 .چٽڅ زیك ڂا١٬ی ثڃؼ. سڃ ؼیفسف اق ٬فاـټڃپ اڂټؽی ـوشڃـاپ ټثٷ ټڃي اة ٍٰیؽڄ ٌؽڄ ثڃؼی_

ځً ثبٌٻ. ٨ڇٽیؽ ثبقچٻ ثبیؽ سڃخیڅ ٺ ٰځڅ. ثیٿ چف خٽٹڅ اي ټٱثی ټی ؼیٱشڅ ٰفؼ؛ ثؽڂپ ایځٱڅ ټٍشب٪ ٴ٩ش

 ڂ "ټیبؼ؟ یبؼر" ٰفؼ ټی سٱفاـ ي خٽٹڅ چف ټبثیٿ. اڀؽاغز ڀٽی خب ـڂ "ڂاڂی"  ٰفؼ سب ټٿ ثڅ غب٘ف ثیبـٺ.

 .وٱڃر ټی ٰفؼٺ ٴځٳ ټٿ

قڄ ؼاؼی غڃؼٺ ڀٍڃڀڃ اخب اقر غڃاوشٵبـی ٰفؼٺ...٤ب٨ٹٵیف ٌؽی...ثڇز ٬ڃٶ ؼاؼٺ ټځشٝف خڃاثز ثٽڃڀٻ اټب سڃ _

 .ؼوشز ٰځٻ

ؼوشٻ! ثی اغشیبـ ؼوز زذٻ ـڂ ثبال ٴف٨شٻ ټ٭بثٷ زٍٻ چبٺ. ٸت ٴكیؽٺ سب ده ڀیڃ٨شٻ اق ڂا١٬یز دیً 

ـڂٺ...ضٹ٭څ ٘الیی ثب ڀٵیٿ چبی ـیك ـؼی٩ی. ټٿ ٨٭ٗ یبؼٺ ټیڃټؽ ثڇٻ ٴ٩شڅ ثڃؼ ث١ؽ اق ٌبٺ اڂپ خ١جڅ ـڂ ثڇٻ 

ڂ ٰىٹی ټٿ ٴؿٌز...ثڇً ٴ٩شٻ قڂؼسف ثفیٻ...ٴ٩ز چځڃق  ټیؽڄ...ٌبټٽڃپ ـڂ اڂـؼپ...ثب ٌڃغی چبی اڂپ

 .ڂاوز وڃدفایك ؼاـٺ....ث١ؽي ـڂ...! زیكی ؼـ غب٘ف ڀؽاٌشٻ

دٹٯ ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ سب ثٹٱڅ زیكی ثڅ یبؼ ثیبـٺ. سدىٻ ٰفؼٺ ثڅ قڂـ...سٹ٭یٿ ټی ٰفؼٺ....ټی وبغشٻ ٸطٝڅ 

 .چبـڂ ثب ِؽای ٘ڃ٨بپ
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ٴڃٌی غفیؽٺ ثب ویٻ ٰبـر خؽیؽ. غڃؼٺ ڂاوز ـاڄ اڀؽاغشٽً. سڃ ٬جڃٶ ٰفؼی...ث١ؽ اق ٌبټٻ ـ٨شیٻ ڂاوز _

 غىشڅ. ثبٌی ثیفڂپ سڃڀی ڀٽی ایٿ اق ثیٍشف ڂ٬شڅ ؼیف ٴ٩شی. ٴف٨شیٻ یبؼٴبـی ٠ٱه…ثىشځی ټڇٽڃڀز ٰفؼٺ

 ثڃنِ ی ثب ټٿ ٴ٩شٿ ثػیف ٌت  غڃڀڅ ـوڃڀؽټز...ثڃؼی ٺ

_... 

 .اڂٺ ث٭یڅ ٌٻ ثڇشفڄ یبؼر ڀیبؼ _

څ ِؽاي ؼاؼ ثػځؽٺ یب اٌٯ ثفیكٺ ثبثز زیكی ٰڅ یبؼٺ ڀجڃؼ. ثی ٘ڃـ ٤یف ڀٽی ؼڂڀىشٻ اق ٸطٿ ٌڃغی ٰڅ ث

اـاؼی ثی ضه ٌؽڄ ـڂی سػز ڂٸڃ ٌؽٺ. ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ ثب ِؽایی ٰڅ چیر قڀؽٴی ؼـي ڀجڃؼ ټبر 

 :غیفڄ ثڅ و٭٧ ٴ٩شٻ

 ...ټشبو٩ٻ_

 .اچً ٌؽ ٰبټٹی ضف٨ٻ ثب ٤ٽی ٰڅ سڃ ؼٸٻ وبیڅ اڀؽاغز

 .چیسی یبؼٺ ڀٽیبؼ _

 ٰڅ ثڅ ټٿ ؼاؼی؟ضشی خڃاثی _

وٱڃر ٰفؼٺ...زفا ثبیؽ سڃ ؼڀیبیی ٰڅ ڂخڃؼ ڀؽاٌز ثڇً خڃاة ټثجز ټی ؼاؼٺ. ؼڀیبیی ٰڅ ټٿ ـڂ ـڂق ثڅ ـڂق 

ثبچً ِٽیٽی سف ټی ٰفؼ ثؽڂپ ایځٱڅ ثػڃاٺ. ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ؼڀیب ڂا١٬ی ټٿ ؼڂوڅ ټبچی ټڇٹز ټی غڃاوز. 

 .ؼڀی ڀڅ ٴڃٌی غفیؽپ ثی ټځبوجشیث١ؽ اق ٌبټٻ یٯ ـاوز ټی ـ٨ز غڃڀڅ. ڀڅ ٠ٱىی ثڃؼ ڀڅ ثىشځی غڃـ

 .دبٌڃ ثیب ٌفٰز ضبٸڃ چڃار ٠ڃْ ثٍڅ. ث١ؽ اق اڂڀٻ ټیفیٻ ثبچٻ ؼٰشف_

ٴ٩شٻ ثب یٯ ؼڀیب غڃاچٍی ٰڅ اق ٘ڃ٨بپ ټِٿ  "ثبٌڅ ای"غڃثڅ ٰڅ ضف٦ ـڂ ٠ڃْ ٰفؼ. غیفڄ ثڅ اڀٵٍشف 

 .خبڀٽً غڃي ثڃؼ. اق خڃپ ڂ ؼٶ ٴ٩ز ثب ڀٵفاڀی ٰڅ ټٿ ضىً ټی ٰفؼٺ .ث١ؽي ٸت قؼٺ

 یٍڅ چٽڅ زیك ثیٿ غڃؼټڃپ ثبٌڅ؟ټ_

 اق زی؟ _
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 .ټٿ ټفیٕٻ_

ټڇٻ ثڃؼ ثفای ټٿ...ضشی اٴف اڂپ ڀ٩ه ضفِیً غدبٸز قؼٺ ټی ٰفؼ یب ٨فڀٵیه سڃثیع ٴفی ٰڅ ٴ٩ز. ڀجبیؽ 

 .ٰىی ټی ٨ڇٽیؽ ٰٻ ٰٻ چڃٌٻ ـڂ اق ؼوز ټی ؼاؼٺ

 .غڃاچً ټیٱځٻ_

 .ثیب ٌفٰز... ټځشٝفسٻ_

ڂ ٰٽشف زفر ثٵڃ ثڃؼ. ټځشٝف ٴ٩شځً ی١ځی چىشٻ ٰځبـر ثب  ثیب ٌفٰشً زیكی سڃ ټبی١څ چبی وبٰز ثبي 

ڀفټٍی ٰڅ ثڅ ِؽاي ؼاؼ. وبیڅ چبی سیفڄ ؼٸٻ ا٨شبثی ٌؽ. غیفڄ ثڅ ٴڃٌی ڂ ٠ٱىی ٰڅ ثب چٽڃپ ٸجبن چبی 

   .ؼیٍت ٴف٨شڅ ثڃؼ. ٸجػځؽی قؼڄ؛ قټكټڅ ٰفؼٺ.... غڃثڅ ٰڅ چىشی

*** 

 ٴؿٌشڅ اس٩ب٬بر ثڅ ٘ڃالڀی ټؽر ثفای. ڀؽاٌشٻ ـڂ سػز اق ٰځؽپ ؼٶ ضبٶ ضهِ چځڃق  وب٠ز ڀڅُ ـثٟ ثڃؼ ڂ

 ثڃؼ ٰڃ٨شڅ ثؽڀٻ. قؼ ټی ؼاټٿ ٴیدیٻ ثڅ ثؽسف زڇبـؼیڃاـی سڃ قؼپ وفڂٰٹڅ ایٿ... ٰفؼٺ ټی ٨ٱف و٭٧ ثڅ غیفڄ

 .ٌؽڄ ثڃؼ غٍٯ ٴٹڃٺ ڂ ٍٰیؽ ټی سیف وفٺ. ٨ڇٽیؽٺ ڀٽی ـڂ ټ٩فٖ غىشٵی ایٿ ٠ٹز ڂ

 .یفڂپ قؼپ. ایٿ غٹڃر ٰفؼپ زځؽ وب٠زِ ٤ځیٽز ثڃؼوٱڃر غڃڀڅ ټٍػُ ټی ٰفؼ غیٹی ڂ٬شڅ سیځب ڂ چٽشب ث

سّٽیٻ ٴف٨شٻ ثب سٽیك ٰفؼپ غڃڀڅ ڂ دػشٿ ڀڇبـ غڃٌٽكڄ ای ٰٽٯ ثڅ ؼـٴیفی ٨ٱفیٻ ٰځٻ غیٹی ڂ٬ز ثڃؼ 

 .٤ؿا ؼـوز ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ؛ ایٿ ڂٜی٩ٻ ـڂ چٻ ٨فاټڃي ٰفؼڄ ثڃؼٺ

الټی ؼاٌز ڀڅ ٠ٹیٱی. ثفای ثڅ ٘ڃ٨بپ دیبٺ ؼاؼٺ اټفڂق ڀٽیبٺ ڂ غڃؼسز ټفغّی ـؼ ٰٿ. ټٕٽڃپ دیبٺ ڀڅ و

غڃؼټٻ خبٸت ثڃؼ ایٿ ِٽیٽیز! قیبؼ ڀٵؿٌشڅ ثڃؼ ٰڅ ثبثز ټفغّی یٯ ټبچڅ سڇؽیؽٺ ٰفؼ سب ثفٴفؼٺ...ڂ 

  .ضبال

ٰٹی ٠الټز وڃاٶ ٨فوشبؼ ڂ ثال٨بِٹڅ قڀٳ قؼ. ٴڃٌی ـڂ غبټڃي ٰفؼٺ. سفخیص ؼاؼٺ ضؽا٬ٷ اټفڂق ټش١ٹ٫ ثڅ 

ثب ٘ڃ٨بپ چفثبـ ڂ١ٔیشٻ ـڂ ثؽسف ټی ٰفؼ. ضه ټجڇٻ ڂ  غڃؼٺ ثبٌٻ. ٸكڂټی چٻ ثف ڀٵفاڀیً ڀجڃؼ. ِطجز

 .ڀكؼیٱی ث١ؽ اق اڂپ غڃاة، ټٿ ـڂ ټی سفوڃڀؽ. زڅ ثفوڅ ثڅ ضٹ٭څ ای ٰڅ سڃ ؼوز ؼاٌشٻ
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اضىبن ټی ٰفؼٺ ؼڂ ڀ٩ف چىشٻ... ؼڂ ڀ٩ف ثب اضىبن چبی ټش٩بڂر... ٨فڀٵیىی ٰڅ ٴٻ ٌؽڄ ثب ؼغشفی ٰڅ چځڃق 

 .سڃ سّڃـاسٻ ٴځٳ ثڃؼ

ثڅ سٽبٌب غڃؼٺ ایىشبؼٺ. قیف زٍٻ چبٺ ٴڃؼ ٌؽڄ ثڃؼ. ثی غڃاثی قیبؼ ٍٰیؽڄ ثڃؼٺ ڂٸی ایٿ  ټ٭بثٷ اییځڅ اسب٪

ٴڃؼی ڂ ـڀٳ دفیؽٴی اق چفان ثڃؼ. ضٹ٭څ ـڂ ؼـاڂـؼٺ ڂ ـڂی ؼِـاڂـٺ ٴؿاٌشٻ. ثبیؽ دىً ټی ؼاؼٺ. ثڅ وٽز 

خبیی ٌفڂٞ ټی اٌذكغڃڀڅ ـ٨شٻ. قیف ٰشفی ـڂ ـڂٌٿ ٰفؼٺ ڂ وفٴفؼڂپ ؼڂـچبؼڂـ غڃڀڅ زفغیؽٺ. ثبیؽ اق یٯ 

ٰفؼٺ. ٌٽبـڄ ؼٰشفٺ ـڂ ٴف٨شٻ. ڀباټیؽ اق ضبٶ غفاثٻ ٨ڇٽیؽٺ ًٌ ټبڄ دیً ټڇبخفر ٰفؼڄ. وفیٟ ثڅ وٽز 

اسب٬ٻ ؼڂیؽٺ ڂ ؼ٨شفزڅ ثال اوش٩بؼڄ ٰڃزٱی ـڂ اق ثیٿ ڂوبیٷ چبٺ دیؽا ٰفؼٺ ثبیؽ ٬جٷ اق ایځٱڅ زیكی ـڂ 

ڃؼ. ټڇبخفر ٰفؼڄ ثبیؽ ؼٰشف ؼیٵڅ ای ؼٰشف س٭ؽن ڀج"٨فاټڃي ٰځٻ یبؼؼاٌز ټی ٰفؼٺ. ٩ِطڅ اڂٶ ڀڃٌشٻ. 

 ."دیؽا ٰځٻ

ایٿ ثڇشفیٿ ٰبـ ثڃؼ. ایځٙڃـ چف ٸطٝڅ ٺ ثجز ټی ٌؽ. ـڂی ټیك ڀڇبـ غڃـی ؼ٨شفزڅ ـڂ ثب غڃؼٰبـ ڂ ٬ٹٻ 

 .ؼڂــڀٵی ٴؿاٌشٻ. چف ٩ِطڅ ـڂ سبـیع قؼٺ اق ـڂقی ٰڅ اق و٩ف ثفٴٍشٻ سب اټفڂق

 ڀیبق اوبوی ٴفؼٴیفی  ـڂ ثبالی وفٺ ثىشٻ. غڃڀڅٸجبن غڃاثٻ ـڂ ثب سبح ڂ ٌٹڃاـٰی ٠ڃْ ٰفؼٺ. ټڃچبٺ 

 ٰڅ ؼـضیځی. ٰفؼٺ ټی ؼـوز ثبیؽ ڀڇبـٺ...ثڃؼ ـیػشڅ چٻ ثڅ سیځب اسب٪. ثڃؼ ا٥ٌبٶ اق دف قټیٿ ـڂی. ؼاٌز

جی١ی ټیڃټؽ ڂ ٨فاټڃي ټی ٘ ٤یف ڀٝفٺ ثڅ ٰڅ زیكی چف اق ٌؽ ټی دف ٺ ؼ٨شفزڅ. ٌؽٺ ٰبـ ثڅ ټ٥ٍڃٶ

 ٬فټك ؼایفڄ ثب س١دت ٠الټز. ٍٰیؽٺ ټی ٬فټك غٗ قیفي غڃاة، یب ڃؼث غیبٶ ي چٽڅ ٰڅ چبیی اڂپ  ٰفؼٺ.

ز ـڂ زیك چٽڅ. ټدڇڃٶ چبی وڃاٶ ؼڂـ ټیكؼٺ ـڀٵی  .ڀیڃ٨شڅ ٬ٹٻ اق زیكی سب ٰفؼٺ ټی یبؼؼٌا

 .سبـیع....٨ڇٽیؽٺ ټځٍی ٌؽٺ...٘ڃ٨بپ ڀ٭ٍٽڃ ؼقؼیؽ... اڂٸیٿ ثبـ اوٻ ؼٸؽاـڂ اق قثڃپ ٘ڃ٨بپ ٌځیؽٺ

چٽڅ زیك غڃاة . .دؽـ ٬ٕیڅ و٩شڅ چبـڂ ٨ڇٽیؽ. ثب ٘ڃ٨بپ ثفٴٍشٻ. ثڃوٻ ٰفؼ٠فڂوی ؼ٠ڃر ٌؽٺ......سبـیع

 .ثڃؼ

 ...اڂپ قڀڃ ؼیؽٺ... سبـیع....ؼٸؽاـ قڀٳ قؼ

 ....سبـیع
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قیف ثفڀح ـڂ غبټڃي ٰفؼٺ. زبیی ؼٺ ٰفؼٺ...ټبٴٻ ـڂ دف اق دڃؼـ ٬ڇڃڄ ثب اة خڃي ٰفؼٺ ڂ ثب غیبٶ اوڃؼڄ اق 

ټجٷ ڀٍىشٻ سب غىشٵی ؼـ ٰځٻ. غڃڀڅ ضىبثی ثف٪ ټیكؼ ڂ ٠ٙف  وفاوبټڃپ ؼاؼپ غڃڀڅ ڂ ؾچځی غبٸی ـڂی

 .٬یٽڅ ثبؼټدڃپ سڃ چٽڅ اسب٪ چب دیسیؽڄ ثڃؼ

ٸخ سبح سیځب ـڂ اق سڃ اسب٬ً اڂـؼٺ سب ٴٍشی سڃ ایځشفڀز ثكڀٻ. ایٽیٹٻ ـڂ زٯ ٰفؼٺ. ٰبڀبٶ چبی سٹٵفاټٻ 

  .ڃؼٺ ایٽیٷ قؼٺـڂغڃڀؽٺ ڂ ٘ی سّٽیٻ اڀی چفزیكی ٰڅ سڃ ؼ٨شفزڅ یبؼؼاٌز ٰفؼڄ ثڃؼٺ...ثڅ غ

دبچبٺ ـڂ ـڂی ټیك ؼـاق ٰفؼٺ ڂ ٸخ سبح ـڂ ـڂی دب ٴؿاٌشٻ. ضیځی ٰڅ ټبٲ سڃ ؼوشٻ ثڃؼ؛ ؼـ ټڃـؼ ثیٽبـی 

ِفٞ وفذ ٰفؼٺ. چف٩ِطڅ ای ٰڅ ثبال ټیڃټؽ دیً اق ثیىز ثبـ ټی غڃڀؽٺ سب ټٙٽئٿ ثٍٻ ٠الیٽٻ چیر 

 .جػً چبیی ٰڅ وف غڃؼ ټّف٦ ټی ٰفؼٺـثٙی ثڅ ثیٽبـیٻ ڀؽاـڄ؛ ٨٭ٗ وفؼـؼچبیی ٰڅ قیبؼ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اـاټ

ثڅ ٬ؽـی وفڂ ِؽا ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ وڇبټً 7395ؼـ ټڃـؼ ثجز ٌفٰز اـټبپ ڂ ټڇفقاؼ وفذ ٰفؼٺ. اـټبپ وبٶ

زځؽ ثفاثف اـقًٌ ٨فڂغشڅ ٌؽڄ ثڃؼ. یٱی اق دفڂلچبی ٠ٝیٻ ٌڇفی ثڃؼ. ٠ٱه ټبٰز ڂ اوٱٹز ثځب وبغشڅ 

 .ڀبٺ ٘ڃ٨بپ ثجز ٌؽڄ ثڃؼٌؽڄ ـڂ سڃ وبیشً ٴؿاٌشڅ ثڃؼپ. ٘فاش اڂٸیڅ ي ثڅ 

سڃ ٬ىٽز ڀٝفار غیٹی چب ضف٦ غبڂـی ـڂ سبییؽ ٰفؼڄ ثڃؼپ... ټشڃ٧٬ ٌؽپ یٱجبـڄ ي ـڂ ثڅ خیت قؼپ وڃؼ 

دیٽبڀٱبـچب ټی ؼڂڀىشٿ...ڂ غیٹی چب اق ڂاٴؿاـیً ټی ٴ٩شٿ ڂٸی چٽڅ ټ١ش٭ؽ ثڃؼپ چځڃق چٻ ثڇشفیٿ دفڂلڄ 

ؼاـچب چفټبڄ دفؼاغز ټی ٌڅ؛ اق ایٿ ـڂ زیكی  ټطىڃة ټی ٌڅ. سځڇب زیكی ٰڅ ټشڃخڅ ٌؽٺ وڃؼ سٽبٺ وڇبٺ

اق اـقي وڇبٺ اـټبپ ٰٻ ڀٍؽڄ ثڃؼ. ٴڃیب سځڇب دؽـ ټٿ ثڃؼڄ ٰڅ ثڅ ټفق ڂـٌٱىشٵی ـویؽڄ ثڃؼ!. سڃ ؼ٨شفزڅ سیشف 

 .قؼٺ. وڃؼ وڇبٺ اـټبپ!؟ ضشٽب ثبیؽ اق غبڂـی ټی دفویؽٺ

یٿ ٌفٰز چبی دیٽبڀٱبـی ڂ ...ضؽڂؼ ؼڄ وبٶ دیً. یٱی اق ټ١شجفسف7387ٌفٰز ټڇفقاؼ...وبٶ سبویه 

ټڇځؽوی ٰڅ زځؽ ټځب٬ّڅ ـڂ ثفڀؽڄ ٌؽڄ ثڃؼ. ایٿ ا٘ال٠بر ـڂ ٬جٷ اق اوشػؽاټٻ ټی ؼڂڀىشٻ؛ اټب ایٿ خكئیبر 

ټٿ ـڂ ثیٍشف ثڅ ؼڂڀىشٿ سف٤یت ټی ٰفؼ ثڅ غّڃَ ٠ٱه ټٿ چځڃق چٻ ثڅ ٠ځڃاپ یٱی اق ټڇځؽویٿ سڃ 

 .وبیز ٴؿاٌشڅ ٌؽڄ ثڃؼ

 .اق ا٘ال٠بر ثڃؼٺ ٰڅ ثب ِؽای زفغً ٰٹیؽ ثڅ غڃؼٺ اڂټؽٺثڅ ٬ؽـی ټطڃ غڃڀؽپ ڂ ڀز ثفؼاـی 
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چٽشب ثڃؼ. ٸطٝڅ ای ټیڃپ ؼـة ڀیٽڅ ثبق وفي ـڂ ؼڂـچبؼڂـغڃڀڅ زفغڃڀؽ. چٽیٿ ٰڅ زٍٽً ثڅ ټٿ غڃـؼ 

والٺ ڀىجشب وفؼی ٰفؼ ڂ ؼـة ـڂ دٍز وفي ثىشڅ؛ ثڅ وٽز اسب٬ً ـ٨ز. اِال اق ضٕڃـٺ خب ڀػڃـؼ. 

شٻ ڂ ثٹځؽ ٌؽٺ. قیف غڃـي ـڂ غبټڃي ٰفؼٺ. سڃ ٸیڃاپ ټػّڃًِ زبی ؼ٨شفزڅ ڂ ٸخ سبح ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌ

ـیػشٻ. ٠بؼر ؼاٌز چٽیٍڅ ث١ؽ اق ؼاڀٍٵبڄ زبی ټی غڃـؼ. ٰځبـ ویځی ٜف٦ غفټب ڂ ٌیفیځی چٻ ٴؿاٌشٻ. اق 

اٌذكغڃڀڅ ثیفڂپ اڂټؽڀٻ، چٽكټبپ ٌؽ ثب اڂټؽپ اڂپ اق اسب٪. ٸجبن چبي ـڂ ثب ثٹڃق ڂ ؼاټٿ ـاضشی ٠ڃْ ٰفؼڄ 

 :فڄ ثڅ ویځی ټش١دت ثب ٸطٿ ٰځبیڅ ؼاـی ٴ٩زثڃؼ. غی

 !غیٹی ڂ٬شڅ اق ایٿ ٰبـا ڀٱفؼی _

١٘ځڅ ي ـڂ ثڅ ضىبة ٌڃغی ڂ ِٽیٽشٽڃپ ٴؿاٌشٻ. ٸجػځؽٺ ـڀٳ ٴف٨ز ڂ غڃٌطبٶ اق س٥ییف ضبٶ ڂ چڃاٺ 

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ

 .زڃپ ا٨شػبـ ڀؽاؼڄ ثڃؼٺ_

ی ـڂ ټ٭بثٹً ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ ڂٰڃوٿ ٰځبـي دڃقغځؽي ـڂ ڀبؼیؽڄ ٴف٨شٻ. ـڂی ٰبڀبدڅ ڀٍىز ڂ ټٿ چٻ ویځ

ـڂ ثفؼاٌشڅ ثڅ ٨بِٹڅ ڀیٻ ثځؽ اڀٵٍز ٨بِٹڅ ڀٍىشٻ. اق ایځٱڅ ؼـ ایٿ ټؽر ٨بِٹٽڃپ ٰٻ ـڀٳ ٌؽڄ ثڃؼ ثڅ 

ٌؽر اق غڃؼٺ ټشځ٩ف ٌؽٺ. چٽیٿ ٰڅ ٸیڃاڀً ـڂ ثفؼاٌز ڂ سٱیڅ قؼ؛ وف ـڂی ٌڃڀڅ ي ٴؿاٌشٻ. ضفٰز چبٺ 

خب ٰفؼ اټب ټٿ ثی اچٽیز ثڅ ـ٨شبـي ڀیبق ٌؽیؽ ثڅ چٻ ِطجشی، خؽا ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼ. ثؽڀً ـڂ ټ١ؿة خبثڅ 

 .اق زیكی ٰڅ ثفوفٺ اڂټؽڄ ثڃؼ ؼاٌشٻ. ؼٸٻ ٴ٩شٵڃ وبؼڄ ؼڂوشبڀڅ ای ـڂ ټی غڃاوز

اټب اڂپ ؼـ ثفاثف ثی ِجفی ڂ اٌشیب٪ ټٿ وٱڃر ٰفؼ؛ چٽیٿ چٻ ثفای ټٿ غڃي ثڃؼ. زبیً ـڂ ټكټكڄ ٰفؼ ڂ 

 .ثىشڅ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ اـڂٺ دفویؽث١ؽ اق اـاټً ٸطٝڅ ای ٰڅ ثب زٍٻ 

 زفا اټفڂق ٌفٰز ڀف٨شی؟ _

 زفاي قیبؼ ثڃؼ. غىشٵی. ڂضٍز. ٴٻ ٰفؼپ غڃؼٺ...سفن اق اؼٺ چبیی ٰڅ ثیفڂپ ثڃؼپ... ٴڃي ٌځڃا ؼاـی؟

 ...وٱڃسٻ ثب اڄ اق سڅ ؼٸٻ ـڀٳ ٴف٨ز. ڀذفویؽ زفا ایځ٭ؽـ دفیٍڃڀٻ سب چٽڅ زفاچب سڃ ؼٶ ـڂ ثٵٻ

  .غیٹی ڂ٬شڅ ټڃڀؽڄ ثڃؼغىشڅ ثڃؼٺ....ٰبـا غڃڀڅ ٺ _
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 :دځدڅ ي ؼڂـ ٸیڃاپ ټٍز ٌؽ. ثی ضف٦ ڂ ټ٭ؽټڅ ای ثب ڀیً غځؽڄ ٴ٩ز

 .!ؼاـڄ قیبؼی ـاڄ ټیبؼ _

 ؾـڄ اڀؽاغشٻ ثبال ای ٌڃڀڅ  ٰځبیڅ ي ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. ټڇځؽوی ٰڅ اق ـڂق اڂٶ ټی ٴ٩ز اڂڀی ڀیىز ٰڅ ټی ٴ٩شٻ.

ف اق اڂپ ؼیځی ثڃؼ ٰڅ ڀىجز ثڅ ټٿ ټڇش ٠ٍ٭ی یب ثڃؼ ای ٠ال٬څ اٴف.  ڀجڃؼٺ اڂټؽپ ـاڄ ایٿ ٠ٹز ؼڀجبٶ ای

 .ؼاٌز. ٰبـٺ ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ یٱىبٶ چٻ ثب اغال٬ً وبغشڅ ثڃؼٺ ټفغّی ٰڅ زیكی ڀجڃؼ

 .زڃپ ؼڂوشٻ ؼاـڄ _

 :اق ؼچځٻ دفیؽ ثفای ثڅ ٌڃـ اڀؽاغشٿ چیدبپ چٽشب اټب اڂپ ثی ضڃِٹڅ سف دفویؽ

 ټٙٽئځی ٰىی سڃ قڀؽٴیً ڀیىز؟ _

ڂٸی ټٿ ؼڂوز ؼاٌشٻ اق  .ڂ ؼاٌز. ی١ځی ټڇٻ ڀیىز چفٰبـی غڃاوشی ثٱٿثی اچٽیز سفیٿ ٸطٿ ټٽٱٿ ـ

 .غڃاوشٵبـی ٘ڃ٨بپ ثٵٻ. اق ضٹ٭څ ای ٰڅ سڃ اسب٪ ثڃؼ

 ؼاڀٍٵبڄ ثڃؼی؟_

خڃاثً ـڂ ڀؽاؼٺ؛ ټٿ سڃ قڀؽٴی ٰىی ڀجڃؼٺ سب ؼڀجبٶ ٴؿٌشڅ ای ثبٌٻ. زڇفڄ چٽشب خٽٟ ٌؽ اق ایٿ یڇڃ ضف٦ 

 ضف٦ ثڅ. ٴ٩ز ای ضڃِٹڅ ثی "اـڄ ". ٰفؼٺ ټی ثبق ؼٶ ـؼڂؼ ثڅ ٸت ثبیؽ  ٠ڃْ ٌؽپ. ٨فِز ټځبوت سفی

ف اق ـڂ ٌڃڀڅ ي و. ٌځبغشٻ ټی غڃة ـڂ ؼڂوشٻ... ؼاٌز ٴ٩شٿ ثفای ضف٨ی چٽیٍڅ چٽشب. ڀجڃؼ ـا٤ت قؼپ

 .ثفؼاٌشٻ سب ټٿ خڃیب ثی ضڃِٹٵیً ثٍٻ

 زیكی ٌؽڄ؟_

ك غڃـؼ. اغٻ ٜفی٩ی ثی ضف٨ی ڀكؼ. دڃ٨ی ٍٰیؽڄ ـڂ ثفٴفؼڂڀؽ ٰڅ زٍٽً ثڅ ٸخ سبح ڂ ؼ٨شفزڅ ثبق ـڂی ټی

 :چڃا ٰفؼ ڂ ثب زٍٻ ـیك ٰفؼڀی دفویؽ

 اـټبپ چٽڃپ دفڂلڄ دؽـر ڀیىز؟_

 .وفی سٱڃپ ؼاؼٺ
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 .غٻ ٌؽ ؼ٨شفزڅ ـڂ ثفؼاٌز. ٬جٷ اق ایځٱڅ ثڅ خٽٹڅ چبی ثی وفڂ سڅ ٺ ڀٵبڄ ثځؽاقڄ اق ؼوشً ٬بدیؽٺ

 .زیك قیبؼ ټڇٽی ڀیىز_

 .ٌؽ ڂ سڃ ٨ٱف ٨فڂ ـ٨شڅ وبٰز ٌؽثبڀیڅ ای ټفؼؼ ثڅ ؼ٨شفزڅ ای ٰڅ قیفٺ ٴؿاٌشٻ غیفڄ 

 .ؼـ ضیځی ٰڅ غفټب سڃ ؼچځٻ ټی اڀؽاغشٻ دفویؽٺ

 ڀٵ٩شی اق ؼاڀٍٵبڄ زڅ غجف؟_

 

 چٽڅ ثبیؽ ټفا٠بسشڃ ثٱځٿ؟_

ٸت  "زی"ٸت چبٺ اق خځجیؽپ ؼوز ٍٰیؽ ڂ ټجڇڃر ثڅ وٽشً زفغیؽٺ. زٍٻ چبٺ ټش١دت ٴفؼ ٌؽڄ ثڃؼ. 

 .دفویؽ قؼٺ. ڂا١٬ب ؼـ اڂپ ٸطٝڅ ڀ٩ڇٽیؽٺ زفا ایٿ وڃاٶ ـڂ

چفؼڂ ثڅ چٻ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼیٻ. ثب زٍٻ چبي ٨طً ثبـڂڀٻ ټی ٰفؼ. ِؽای قڀٳ ٴڃٌیً ضڃاوٽڃپ ـڂ خٽٟ 

ٰفؼ. ٴڃٌیً ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشڅ ثڃؼ. ـڀٵً اق غڃڀؽپ اوٻ ټفسٕی ثبق ٌؽ. ټٿ چٻ ثب ایٿ ٨بِٹڅ اق زیكی 

ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ٴڃٌی سځؽ ثڅ ٘ف٦ ٰڅ ؼیؽٺ اثفڂچبٺ ثبال دفیؽ. ټفسٕی ٰی ثڃؼ؟ ثب ثجػٍیؽی ٸجػځؽڄ ټٹیطی قؼ 

 .اسب٬ً ؼڂیؽ

ټٙٽئځب وفؼی ڂ ثی ضڃِٹٵیً اق ضٕڃـ ڀ٩ف وڃټی ثڃؼ. ِؽای غځؽڄ چبي ٴبچی اق سڃ اسب٪ ثٹځؽ ټی ٌؽ. 

ثیٍشف ؼٸٻ ٴف٨ز. سځڇبیی ٬ٹجٻ ـڂ سڃ ټٍز ٴف٨ز. و٩فڄ ـڂ ـڂی ټیك زیؽٺ. غڃـي ڂ ثفڀح ـڂ ٍٰیؽٺ. وه 

ب٪ ثڃؼ. خفار ڀٽی ٰفؼٺ ِؽاي ٰځٻ. یبؼٺ ڀٽیڃټؽ ٰی ټثٷ چٽشب ثب وبالؼ ـڂ ؼـوز ٰفؼٺ. چٽشب چځڃق سڃ اس

ِؽای ثٹځؽ غځؽیؽٺ یب اِال غځؽیؽپ ثٹؽ ثڃؼٺ؟ ٠دیت ؼٸٻ ټی غڃاوز ثڅ ٘ڃ٨بپ ثی ثڇبڀڅ قڀٳ ثكڀٻ سب ثفای 

 .ٸطٝڅ ای چٻ ٌؽڄ ٸجػځؽ ثڅ ٸت چبٺ ثیبـڄ

 چٽڅ ٰبي. ٴؿـڂڀؽٺ غڃي ڂ ؼٺثڃ ٌبؼ. غځؽیؽٺ غیٹی ؼیٍت ضشٽب. سّڃیفي ـڂی قؼٺ. ثفؼاٌشٻ  ٴڃٌیٻ ـڂ

 .ټیڃټؽ یبؼٺ زیك

 .زڅ ثڃیی ـاڄ اڀؽاغشی...اق ٰی ؼوشذػششڃ ڀػڃـؼڄ ثڃؼیٻ_
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وفٺ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ثی ضڃِٹڅ ٴڃٌی ـڂ ٰځبـ ٴؿاٌشٻ. وفضبٶ ٌؽڄ ثڃؼ. ثی ؼٸیٷ ٸجػځؽ ـڂی ٸت ؼاٌز. 

 .ّفی پټڃچبي ـڂ خٽٟ ٰفؼڄ ثڃؼ. زٍٻ چبي ـڂٌٿ ٌؽڄ ثڃؼ. ضه چبی غڃة ثب یٯ سٹ٩ٿ چٻ ټ

 .ؼوز ا٬ب ټفسٕی ؼـؼ ڀٱځڅ قثڃپ سڃ ـڂ ثبق ٰفؼ _

ٸت ٴكیؽ ڂ اوٹڃټڃٌٿ ڂاـ دٍز ټیك ڀٍىز. ِڃـسً اق غدبٸز وفظ ٌؽ. غځؽڄ ٺ ٴف٨ز. اق اڂپ غځؽڄ چبی 

 .سٹػی ٰڅ اق ٤فیت ٌؽپ ؼڂوشیٽڃپ ټیڃټؽ

 .یٱی اق ثسڅ چبی ؼاڀٍٵبوز. اڂڀدڃـی ٰڅ سڃ ٨ٱف ټیٱځی ڀیىز _

ټیك خبٴیف ٌؽٺ. ٜف٨ً ـڂ ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچٻ ٰځڅ ثڅ ٘ف٨ٻ ٴف٨ز. ثفڀح ـڂ  اچبڀی ٴ٩شٻ ڂ ټٿ چٻ دٍز

ٍٰیؽٺ. چٽیٿ ٰڅ ټ٥ٍڃٶ ٌؽیٻ. وٱڃسی ٰڅ ثیځٽڃپ ثڃؼ ٴڃاڄ چٽڅ ضف٦ چبی سٹځجبـ ٌؽڄ ثیځٽڃپ ٌؽ..ڀڅ اڂپ 

ضف٨ی ټیكؼ ڀڅ ټٿ ؼیٵڅ ؼٶ ؼټب٢ ؼاٌشٻ. ثب یٯ والٺ وفؼ ضؽڂ ټفقی ڂاوڅ ؼڂوشیٽڃپ س١ییٿ ٌؽ. ٜف٨ً 

 :یځٯ ٴؿاٌز ڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثڅ ٘ف٦ ؼـة ٬ؽٺ ثفټی ؼاٌز ٴ٩زـڂ سڃ و

 .ټٿ ڂ سیځب ٌت ڀیىشیٻ. ڀٽی غڃاؼ ٌبٺ ؼـوز ٰځی_

 .اٴف ټڇٽڃڀی ټیػڃاییٿ ثفیٿ ټځٻ ټیبٺ. یٱٻ ضڃِٹڅ ٺ وف ـ٨شڅ _

ثفای اڂٸیٿ ثبـ ثڃؼ ـڂ ټی اڀؽاغشٻ. چٽیٍڅ ایٿ سیځب ڂ چٽشب ثڃؼپ ٰڅ ټٿ ـڂ ثڅ ایځٙڃـ خٍٿ چب ؼ٠ڃر ټی 

  .ڂ اِفاـ ؼاٌشٿ اق ضّبـی ٰڅ ؼڂـٺ ٍٰیؽٺ ثیفڂپ ثیبٺ ٰفؼپ

 :دٍز ثڅ ټٿ ایىشبؼ. ثب ڂ٩٬څ ای ـڂی دبٌځڅ دب زفغیؽڄ ثی ـڂش ٴ٩ز  

    .خبی سڃ ڀیىز...ؼ١٨څ ث١ؽی _

 .ثڅ ـڂی غڃؼٺ ڀیبڂـؼٺ. ٸجػځؽڄ ٰدی قؼٺ

 .ټىئٹڅ ای ڀیىز. ٨٭ٗ یٱٻ ؼٸٻ ٴف٨شڅ ثڃؼ غڃؼٺ ی ٰبـیً ټیٱځٻ_

ٿ ٰڅ زفغیؽ ڂ ثڅ ٘ف٦ اسب٬ً ٬ؽٺ ثفؼاٌز ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ سٱیڅ ثڅ ادٿ اق ٰٽف غٻ ٌؽڄ وفی سٱڃپ ؼاؼ. چٽی

 .ِؽاي قؼٺ
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 ...چٽشب_

 .ؼوشً ـڂی ؼوشٵیفڄ ټٍز ٌؽ

 اس٩ب٬ی ا٨شبؼڄ؟ ټٿ ٰبـی ٰفؼٺ ؼٸػڃـ ٌؽی؟ _

؛ اټب ټڃ٫٨ ڀجڃؼ. "ڀڅ زیكی ڀیىز"ڀیٻ ـغً ـڂ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغڃڀؽ. و١ی ٰفؼ ٸجػځؽ ثكڀڅ ڂ ثب ثی غیبٸی ثٵڅ 

 :سف ثب ٸطٿ ڀبـاضشی ٴ٩زثؽ

 .زیكی ڀیىز. ٨٭ٗ ـڂق غڃثی ڀؽاٌشٻ_

ؼـة اسب٪ ثب ٌؽر دٍز وفي ثىشڅ ٌؽ. اچی ٍٰیؽٺ ڂ سڃ ؼ٨شفزڅ ٺ ڀڃٌشٻ. ـ٨شبـ چٽشب ٤یف ٘جی١ی ٌؽڄ. 

 .!ؼیٵڅ ڀٽی غځؽڄ...ضف٦ ڀٽیكڀڅ. ڀٽی ؼڂڀٻ زفا ثب غڃؼٰبـ ٬فټك ڀڃٌشٻ. زڃپ ټفسٕی اڂټؽڄ

**** 

 .چٽشب ثؽڂپ ایځٱڅ سڃ اسب٬ٻ ثیبؼ ڂ غجف ـ٨شځً ـڂ ثؽڄ اق غڃڀڅ ثیفڂپ قؼ ٠5ز سیځب ثفای ڀڇبـ ڀیڃټؽ. وب

ڀیٻ وب٠ز ث١ؽ ثفای ٨فاـ اق ٨ٕب غ٩څ غڃڀڅ ټٿ چٻ ٠كٺ دیبؼڄ ـڂی ٰفؼٺ. ثبیؽ غفیؽ ټی ٰفؼٺ . ثڅ وٽز 

ٰفؼ.  خبیی ٰڅ ټؽ ڀٝفٺ ثڃؼ سب زڇبــاڄ دیبؼڄ ـ٨شٻ. ثبقاـ ٌٹڃ٢ ثڃؼ. چځڃقچٻ ټی ٌؽ ضبٶ ڂ چڃای ٠یؽ ـڂ ضه

سځڅ ثڅ سځڅ ټفؼٺ ڂیشفیٿ ټ٥بقڄ چب ـڂ ڀٵبڄ ټی ٰفؼٺ. ټبڀشڃ ٨فڂٌی چب. ٩ًٰ ٨فڂٌی چب...ضشی ؼڂـڄ ٴفؼ چبیی 

 .ٰڅ ثفای یٯ ٸ٭ٽڅ ڀڃپ ٨فیبؼ ټیكؼپ

اق چفٰؽڂٺ غڃٌٻ ټیڃټؽ ثڅ ٬ّؽ غفیؽ دفڂ ټی ٰفؼٺ ڂ اغفچٻ ثڅ ثڇبڀڅ غڃٌٻ ڀیڃټؽ ټ٥بقڄ ث١ؽی ټی ـ٨شٻ. 

ټ٥بقڄ غفیؽٺ. دٍز ٌیٍڅ ټ٥بقڄ ټبچی ٨فڂٌی ٰڅ چځڃق سځٳ ټبچی ٬فټكي  زیكی ٰڅ ټی غڃاوشٻ اق اڂٸیٿ

ـڂ ثیفڂپ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ ایىشبؼٺ. چفزی ٨ٱف ټی ٰفؼٺ یبؼٺ ڀٽیڃټؽ سځٳ ټبچیٻ زی ٌؽ؟ ضشی سڃ غڃڀڅ ٺ ڀؽیؽڄ 

ثڃؼټً. ضشٽب سیځب ڂ چٽشب ټی ؼڂڀىشٿ. ث١ؽ ؼڂوب٠ز زفغیؽپ ثڅ غڃڀڅ ـ٨شٻ. چځڃق ڀفویؽڄ ثب ؾڂ٪ ٌڃ٬ی ٰڅ 

فیؽٺ ؼاٌشٻ ټبڀشڃٺ ـڂ ؼـاڂـؼٺ ڂ ـڂی ټجٷ دفر ٰفؼڄ خ١جڅ ٴڃٌیٻ ـڂ ثبق ٰفؼٺ. ثڅ غڃي ؼوشی ٴڃٌی اق غ

٘ڃ٨بپ ڀجڃؼ؛ اټب ثبقچٻ ٰٹی ثبثشً ضىبثٻ غبٸی ٌؽڄ ثڃؼ. چٽیٿ ٰڅ ویٻ ٰبـسٻ ـڂ ٴؿاٌشٻ ثیىز سب دیبٺ اق 
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سب اق ٘فی٫  دڃ٨ی ٍٰیؽٺ ڂ ڀز ٴڃٌی ـڂ ـڂٌٿ ٰفؼٺ "زی ٌؽ؟"غبڂـی ؼاٌشٻ. چٽڅ چٻ یٯ ټٕٽڃپ 

 .سٹٵفاٺ خڃاثً ـڂ ثؽٺ. اټب چٽكټبپ ٌؽ ثب ٨فوشبؼپ ڂیؽڂئی اق ٘ف٦ ایؽی ڀبٌځبن

 .ټفؼؼ ثب ضه ٴځٵی ؼاڀٹڃؼ ٰفؼٺ. چٽیٿ ٰڅ ٨یٹٻ ثبق ٌؽ ـڀٵٻ دفیؽ

ِؽای غځؽیؽپ قڀی ټیڃټؽ ڂ خی٥ی ٰڅ اق وف ٌبؼی ټی ٍٰیؽ. اق ٘ڃ٨بپ ٨یٹٻ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ـڂی سفپ 

 .ٌځیؽٺ ټی ـڂ ِؽاي ٨٭ٗ ٰڅ ٰىی ؼوز سڃ ؼوز  چڃایی؛

 .ڂای ٘ڃ٨بپ...ټځڃ ثجیٿ یع ٰفؼٺ_

٘ڃ٨بپ ثب غځؽڄ ثڅ ٘ف٨ً غٻ ٌؽ ڂ ثڃوڅ ای ـڂ ٴڃڀڅ ي قؼ. ٨یٹٻ ٘ڃـی ثفي غڃـؼڄ ثڃؼ ٰڅ ِڃـر ؼغشف 

 قؼڄ یع چبی ٸخ  ضؿ٦ ٌؽ ڂ ٨٭ٗ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ اټب ثب ٸفقٌی ٰڅ ضیٿ ٨یٹٻ ٴف٨شٿ ثڃؼ ٬جٷ اق ضؽ٦ ٌؽپ

  .ؼیؽٺ ـڂ وفغً

 .ثبثب اڂپ دبییٿ ټیجیځٽڃپ ا ٘ڃ٨بپ..._

ؼڂثبـڄ ـڂی ِڃـسً قڂٺ ٌؽ. ثڅ ٬ڇ٭ڇڅ چبیی ٰڅ اق سفن ؼغشفٮ ټی قؼ. ز٭ؽـ خڃڂپ سف ثڃؼ. ِڃـسً ٴفؼ 

 ڂضبٸً ضه. ؼـغٍیؽ ټی چبي زٍٻ. غځؽیؽ ټی  سف ثڃؼ ڂ غځؽڄ چبي ٬ٍځٳ سف ٌبیؽ زڃپ اق سڅ ؼٶ

  .ثڃؼ چٽشب چڃای ڂ ضبٶ ٌجیڅ زیكی

 .اټب سب ثڅ غڃؼٺ اڂټؽٺ ؼیؽٺ ضؽڂؼ ڀیٻ وب٠ز ٨یٹٻ ـڂ سٱفاـ ټی ٰفؼٺ٨یٹٻ ؼڂ ؼ٬ی٭څ چٻ ڀٽی ٌؽ؛ 

 .سبیخ ٰفؼٺ

 غت!!!!!؟؟؟ _

 .ثب ایځٱڅ چٽڅ خبٺ اق ضه ڀبٌځبغشڅ ای ټی وڃغز؛ اټب ثبقچٻ ایٿ ٨یٹٻ ـثٙی ثڅ ټٿ ڀؽاٌز

 .ثڅ وف٠ز سیٯ غڃـؼ

 .ټٿ قڀؽڄ ٺ_
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چٽڃپ اـاټً ثػً چب ؼاٌشٻ. ایٿ قڀؽڄ ٺ  ٴڃٌی اق ؼوشٻ ا٨شبؼ. سذً ٬ٹت ٴف٨شڅ ٺ ڂ ڀیبق ٌؽیؽی ثڅ یٱی اق

چكاـ ټ١ځی ؼاٌز. ِؽای قڀٳ ؼـ سٱڃڀٻ ؼاؼ؛ اق خب دفیؽٺ. ثب دبچبی ٸفقڂپ ڂ ڀبټش١بؼٶ ثڅ ٘ف٦ ؼـة ٬ؽٺ 

 .ثفؼاٌشٻ

 .چٽیٿ ٰڅ ؼـة ـڂ ثبق ٰفؼٺ ثب چ٫ چ٫ ثٹځؽی غڃؼٺ ـڂ سڃ ا٤ڃًٌ دفر ٰفؼٺ

***  

 ضبال زفا ٴفیڅ ټی ٰفؼی؟_

 .څ چبٺ ؼڂـ ٸیڃاپ ټطٱٻ سف ٌؽ. ثځؽ ـڂ اة ؼاؼڄ ثڃؼٺ ضىبثی٩ٰفی اق ؼوز غڃؼٺ دځد  

 .یٱٻ ؼٸٻ ٴف٨شڅ ثڃؼ _

چیر س٥ییفی ؼـ زڇفڄ ي ڀؽیؽٺ. ټٍٱڃٮ سف ڀٵبچً زفظ غڃـؼ ثیٿ ټٿ ڂ ٴڃٌی ڂالٴڃپ ٌؽڄ ـڂی قټیٿ. 

 ؼیؽڄ ٰڅ زیكی اق ٰفؼ ټی ٴفټت ٴفټت ٰڅ ٬ٹجی ڀڅ ڀجڃؼ؛ ڂا١٬یز خك زیكی ٺ ثڇبڀڅ اټب  ٌٯ ٰفؼڄ ثڃؼ؛

 .!ؼثڃ

 :ضیځی ٰڅ اق ٰځبـٺ ثٹځؽ ټی ٌؽ ڂ ؼٰٽڅ چبی ټبڀشڃي ـڂ ثبق ټی ٰفؼ ثب ٸطٿ وفقي اټیك ڂ ټالیٽی ٴ٩ز

 ڂاال ایځدڃـ ٰڅ سڃ قاـ ټی قؼی قَچفڄِ ټٿ سفٰیؽ زڅ ثفوڅ ثڅ ایٿ ثسڅ_

. ؼڂغشٻ زٍٻ ٨فثؽ ٘ف٦ ثڅ ٴځبچٱبـ ڂ ٌفټځؽڄ. ثڃؼٺ ؼـاڂـؼڄ ثبقی ٰڃٸی ؼاٌز ض٫. ٴكیؽٺ  ٴڃٌڅ ٸجٻ ـڂ

فؼپ ٰبڀبٶ چب ٰ دبییٿ ثبال ټ٥ٍڃٶ ڂ ـ٨ز سٹڃیكیڃپ وٽز ثڅ. ؼاؼ سٱڃپ ڀبـاضشی ڂ سبو٧ ثب ـڂ وفي ٨فثؽ

 .ٌؽ. ثی اـاؼڄ ٸجػځؽی قؼٺ اق ټؽٶ زڇبـقاڀڃ ڀٍىشځً ڂ ٰٽف ٌٹڃاـی ٰڅ ثب اوڃؼٴی ثبق ٰفؼ

 .سػٽڅ ؼاـی؟ سب سڃ ٤ف٤فای ټبټبڀڃ ثٍځڃی ټځٻ ٨ڃسجبٸٽڃ ټیجیځٻ _

ڄ ي ـڂ ثڅ وٽشً ضڃاٸڅ ٰفؼ. ضفِی اق ثی غیبٸی ٨فثؽ ثب زٍٻ ٤فڄ ای ـڂ ثڅ ټبټبپ ثڅ وف٠ز ڀٵبڄ سیك ٌؽ

 :ټٿ ٴ٩ز

 .ٍٰز ټځڃ اق ثه ٴ٩ز ڀٽیبٺ ٨ڃسجبٶ ؼاـڄ، ثڅ خبی ؼـن غڃڀؽڀٍڅ_
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اٌبـڄ زٍٽی ٰفؼ سب ټٿ چٻ ثڅ سبییؽ ضف٨ً زیكی ثڅ ٨فثؽ ثٵٻ. اټب ٨٭ٗ ثب غځؽڄ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. ٨فثؽ 

بـڀ٩فِ ټب ثڃؼ. ٸكڂټی ثف ؼغبٸز ؼـ سفثیشً ڀٽی ؼیؽٺ. ثی اچٽیز ثڅ ټبؼـ ٰڅ ٠ب٬ٷ سف اق چفٰىی ؼـ غبڀڃاؼڄ زڇ

 .ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ټی ٌؽ سب ثڅ ٘ف٨ؽاـیً ؼـثیبٺ ٰڃوٿ ـڂ ثڅ ٘ف٨ً دفر ٰفؼٺ

 اڂټؽی ڂاوڅ ٌیٽی ؼـټبڀی؟_

اِال ضڃاوٻ ثڅ وڃاٶ ؼٸػفاٌٻ ڀجڃؼ. ٨فثؽ اق ثیٽبـوشبپ ڀ٩فر ڂ ڂضٍز ؼاٌز سب خبیی ٰڅ ث١ٕی ٌت چب 

اـی ؼاٌز.ِڃـسً ټسبٸڅ ٌؽ اق ؼـؼ؛ ؼوشً اق یبؼاڂـی ایٿ ټڃٟٔ ٸفق غ٩ی٩ی ٰفؼ ڂ اة ؼچځً ـڂ غڃؼاؼـ

 ثڅ ڀٵبچی ڀیٻ. ثڃؼ ټٿ ٌجیڅ سفن اق ڂاٰځًٍ  ـیٱٍٿ( اـثی ثڃؼ؛)Reaction وځٵیٿ دبییٿ ٨فوشبؼ. ایٿ

 ټی غڃٌطبٶ یغیٹ ٘ڃ٨بپ ضشٽب. ٰفؼٺ غ٩ی٩ی ٸفق چٻ ټٿ ٌؽڄ، قڀؽڄ ؼٸؽاـ یبؼ ثڅ اڀؽاغشٻ قټیٿ ـڂی ٴڃٌی

 .ٌؽ

 :ثب اغٻ ٜفی٩ی ؼـ خڃاثٻ ٴ٩ز

 اثدی ټبچڃاـڄ وز؟_

ڀبـاضز ڂ ث٥ٓ ؼاـ ضف٦ ـڂ ٠ڃْ ٰفؼ ٴڃٌڅ ٸجٻ ـڂ ٴكیؽڄ؛ اټبؼڄ ٠ؿـغڃاچی زٍٻ چبٺ ٸطٝڅ ای ٴفؼ ٌؽ. 

ای ټیكڀڅ ٰڅ ِؽای اڀ٩دبـ غځؽڄ ي ثال٨بِٹڅ  78ټبچڃاـڄ! ٬جٷ اق ایځٱڅ ثػڃاٺ خڃاثی ثؽٺ ـڂی ٌجٱڅ ټثجز 

ڂ چیٿ ټبټبپ ڂ ـڂوفی ٰڅ اق غدبٸز خٹڃ ِڃـسً ټیٱٍڅ. ؼوز ڂ دبٺ ـڂ اق ایٿ اثفڂـیكی ڀیٻ ثٹځؽ ټیٍڅ 

وب٠زِ ٴٻ ٰفؼٺ. ثٹځؽ ٌؽٺ. ٨فثؽ اق ٌؽر غځؽڄ دػً قټیٿ ٌؽ. اچىشڅ ثڅ دڇٹڃي قؼٺ ټبټبپ چی اوش٥فاهلل 

 .ای ټی ٴ٩ز ڂ ثؽسف ِؽاي ثڅ ؼوشذبزٵی ټٿ ؼاټٿ ټیكؼ. ٰځشفٶ ـڂ اق قیفي ٍٰیؽٺ

 .زفا غبټڃي ٰفؼی ټی غڃاٺ ٨ڃسجبٶ ثجیځٻ اِ آثدی _

ِؽاي دفاق غځؽڄ ڂ ٌیٙځز ثڃؼ. ثڅ ټبټبپ اٌبـڄ ٰفؼ ڂ اثفڂیی ثبال اڀؽاغز. ټبټبپ ٰٽبٰبپ ـڂوفی ـڂی 

زٍٻ ؼاٌز. اق وٱڃر ټب اچىشڅ اق ـڂی ِڃـسً ؼـضبٸی ٰڅ یٯ زٍٽً ثڅ سٹڃیكیڃپ ثڃؼ ثفؼاٌز. اق 

 .ٰفؼ ڂ ٰځشفٶ ـڂ ٴف٨ز سب ؼڂثبـڄ ـڂٌځً ٰځڅغدبٸز وفظ ٌؽڄ ـڂی قټیٿ ڂا ـ٨شٻ. ٨فثؽ ڀسی 

 .ټبټبپ ٰڅ اق ٌؽر ضفَ ٬فټك ٌؽڄ خی٥ی ٍٰیؽ
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 .٤ٹٗ ټیٱځی ؼیٵڅ ؼوز ثڅ ایٿ سٹڃیكیڃپ ثكڀی_

 :٨فثؽ غیٹی غڃڀىفؼ ثؽڂپ ؾـڄ ای ضىبة ثفؼپ ـڂی ؼٰٽڅ دبڂـ قؼڂ ٴ٩ز

 .سٽبٺ ؼڂوشبٺ اق ایځب ؼاـپ.... ټٵڅ ټب ثسڅ ایٻ سڃ ثبثب ڀٽیكاـیؽ_

غڃـؼٺ ڂ ټبټبپ ټش١دت اق ایٿ ضبٔف خڃاثی ڂ ؼڂؼی ٰڅ اق ٰٹڅ ي ثیفڂپ ټیكؼ ـڂ ثڅ ټٿ ثب ضفَ غځؽٺ ـڂ 

 :٤ٹیٝی ٴ٩ز

 .ټیجیځی ایځٻ ؼڂ ـڂق ؼیٵڅ ټثٷ سڃ ټیٍڅ. ثبق ثبیؽ ټځڃ ثبثبر ٰبوڅ زٱځٻ زٱځٻ ؼوشٽڃپ ثٵیفیٻ_

 .زفا ضف٨بر یٱی ڀیىز...غڃؼر ؼیٍت ثڅ ثبثب ټی ٴ٩شی ٰی اق ٨فڀٵیه غبڀٻ سف_

 .څ ټٿ ټّٽٻ ثب ضبٸشی ٰڅ ٴف٨شڅ ثڃؼ اؼاټڅ ؼاؼـڂ ث

 .ڂاوز غڃاوشٵبـ دیؽا ٌؽڄ_

اثفڂچبٺ ـڂ ثب س١دت ثبال اڀؽاغشٻ؛ ټٙئځٻ ټبټبپ ټفا٠بر ضبٸً ـڂ ټی ٰفؼ ٤یف ایٿ ٨فثؽ ٰجڃؼ ثڃؼ اق ایځٱڅ 

  .ؼچځً ز٩ز ڂ ثىز ڀؽاٌز

ـٺ ثؽڄ. ټبټبپ ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ٠دت ًٰ ؼاـی ٴ٩شٻ ڂ ټر ٴیفاڀڅ ثڅ ټبټبپ غیفڄ ٌؽٺ سب سڃٔیطی اق غڃاوشٵب

 .ٌؽڄ اق ټڃ١ًٔ ٨بِٹڅ ٴف٨ز ڂ ثؽڂپ ایځٱڅ ثڅ ـڂی غڃؼي ثیبـڄ ثب زٍٻ ٤فڄ ڂضٍشځبٰی ـڂ ثڅ ٨فثؽ سڃدیؽ

 ڀٽی سڃڀی ؼچځشڃ ثجځؽی؟ _

ثبڀیڅ ای چفؼڂ ټجڇڃر ثڅ غٍٻ ټبټبپ ڂ ڀ٩ه ڀ٩ىی ٰڅ ټیكؼ غیفڄ ٌؽیٻ. زیك ټڇٽی ڀجڃؼ اټب ایٿ ضفَ ڂ 

 ...غٍٽً

 .ای قټكټڅ ٰفؼ... ثؽسف ټبټبپ ٰجڃؼ ٌؽ "زی ٴ٩شٻ ټٵڅ؟!"ؼ ٌؽڄ وٱڃر ٰفؼیٻ. ٨فثؽ زٍٻ چبی چفؼڂ ٴف

 .ثكاـ ثفویٻ غڃڀڅ_

 .٬جٷ اق ثڅ ؼٶ ٴف٨شٿ ٨فثؽ ڂ اـڂٺ ٌؽپ خڃ ثی چڃا ث٥ٹً ٰفؼٺ ڂ ثڃوڅ ټطٱٽی ثڅ وفي قؼٺ
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 .٬فثڃپ ؼاؼاٌیٻ ثفٺ ټٵفسڃ ثڅ ٨ٱفٺ ثبٌی. ٤ّڅ غڃاوشٵبـټٻ ڀػڃـ. ټیبٺ دڃوشٍڃ ټیٱځٻ_

ڀٵبچی ثب سفن ڂ ٸفق ثڅ ټبټبپ ٰفؼ؛ ثب ٸطٿ ثسٵبڀڅ ث٥ٓ ؼاـی در در ڂاـاڀڅ ا٨شػبـی ثڅ ایٿ ؼچٿ ٸ٭ی ڀیٻ 

 :ؼاؼڂ ٴ٩ز

 .ثڅ غؽا اثدی ـاوز ټیٵٻ...٬فاـ ثڃؼ ثڇز ڀٵٿ_

غفاة ٰبـیً ثڅ اڀؽاقڄ ای چىز ٰڅ ټبټبپ ؼـټڃڀؽڄ ڀ٩ه ټطٱٻ ضفِی ثیفڂپ ث٩فوشڅ. غځؽڄ ٺ ـڂ اق 

ؽ ثٹځؽ ٬ڇ٭ڇڅ قؼڄ ٨ٍبـي ؼاؼٺ. اڂپ ٰڅ اق غځؽڄ ټٿ ٴڃیی ٌیف ٌؽڄ زٍٻ ڂ خىبـر ٨فثؽ ـچب ٰفؼٺ ڂ ثٹځ

 :اثفڂیی ڂاوڅ ټبټبپ اڂټؽ ڂ ـاضز سف ڀٍىزِ ٴ٩ز

 .ټٿ ٰڅ ٬ڃٶ ڀؽاؼڄ ثڃؼٺ_

ټبټبپ ثڅ آڀی زڇفڄ ي ٌٱىز ڂ ٤ّڅ ؼاـ ٸجػځؽڄ ٤ٽٵیځی قؼ. ضٹ٭څ اٌٱی سڃ زٍٻ چبي خٽٟ ٌؽ. اق وبیك 

اق ضؽي ؼـ ایٿ ؼڂ ـڂق ٌؽٺ. غځؽڄ ٺ ثځؽ اڂټؽ ڂ وفی ثڅ وٽز  ٰٽف ٨فثؽ ؼڂـ ؼوشٻ ټشڃخڅ ال٤فی دیً

ټبټبپ ثڅ ټ١ځی زی ٌؽڄ ای سٱڃپ ؼاؼٺ. زٍٻ چبي ټڃخی اق ؼٶ ڀٵفڂڀی ټبؼـاڀڅ، سڃاٺ ثب ضىفسی ڀبٌځبغشڅ 

 .ٌؽ

ټبټبپ ٸجی ٴكیؽ ٨فثؽ ثب ایځٱڅ ؼـ ا٤ڃي ټٿ وفٴفٺ دیؽا ٰفؼپ ٰبڀبٸی ثڃؼ؛ اټب ټٙٽئځب سٽبٺ چڃي ڂ ضڃاوً 

 .ثڃؼ. ؼـټبڀؽڄ ڀبٸیؽدیً ټب 

 سڃ اق ایځب ڀٵبڄ ټیٱځی ٨فڀٵیه؟_

ثب ٸطٿ ټ١شّتِ غبَ غڃؼي ؼٸػڃـ دفویؽ. ایځدڃـ زیكچب سڃ غڃڀڅ ټب ٤ؽ٬ٿ ثڃؼ. ٨فثؽ ـیكثیٿ اق ایٿ اسً 

 .ثه یٱڇڃیی زفغً زٍٽی ثیٿ ټٿ ڂ ټبټبپ ـ٨ز

 .ڀڅ ٬فثڃڀز ثٍٻ ټٿ ڂ٬شٍڃ ڀؽاـٺ. سیځب ڂ چٽشبٺ سب ضبال ڀؽیؽٺ ـڂٌځً ٰځٿ_

ایٿ ټڃـؼ ٌٯ ؼاٌشٻ زڃپ قڀؽٴی ټٿ ٬جٷ اق ایٿ ثفڀبټڅ چب ـڂسیٿ ثڃؼ. سځڇب چیدبپ ڂ وفٴفټی قڀؽٴی ؼـ 

ټٿ، ؼـ ایٿ یٱىبٶ اغیف ضٕڃـ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. ـ٨شبـچبی ٤یف ٘جی١ی ڂ ضفَ غڃـؼڀی ٰڅ ٨٭ٗ ټػشُ ټٿ ثڃؼ؛ 

ڃؼ! اٴف ټٿ چٻ قڀؽٴیٻ ـڂ چیدبڀی ٰفؼڄ ثڃؼ ٌبیؽ ؼٸیٷ یٱىبٶ ټڃڀؽٴبـی ڂ سطٽٹٻ ؼـ اڂپ ٌفٰز چٽیٿ ث
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ټثٷ سیځب ڂ چٽشب قڀؽٴی ٌبؼ ڂ ټ٩فضی ؼاٌشٻ چیر ڂ٬ز ثب ـ٨شبـچبی ٘ڃ٨بپ ٰځبـ ڀٽیڃټؽٺ. قڀؽٴی زڇبـوبٸڅ 

ټٿ غالِڅ ٌؽڄ ثڃؼ ثڅ اٌذكی، سبیخ ڂ اق چٽڅ ټڇشف ٌبٴفؼ اٸ٧ ٌؽپ سڃ ـٌشڅ ٺ ڂ ٨فِشی ثفای سٽبٌب ڂ 

 .چٽفاچی ؼڂوشبڀڅ ٨یٹٽی ڀؽاٌشٻ

 .ب زٍٻ ٤فڄ ای ـڂ ثڅ ٨فثؽ ٰڅ ڀیًٍ اق ایٿ ټٱبٸٽڅ ثبق ٌؽ دفویؽِؽا٬ز ـڂ اق زٍٻ چبٺ غڃڀؽ. ث

 ؼڂوشبسز ٰی ټیبپ.؟_

 .اټٍت ڀٽیبپ ـاضز ثبٌیؽ_

ټبټبپ ٰڅ اڀٵبـ ؼڂوز چبی ټٿ ڀبټطفٺ چىشٿ سبقڄ ـڂوفیً ـڂ ؼـاڂـؼ. ثٹځؽ ٌؽٺ ثڅ ٘ف٦ اٌذكغڃڀڅ ـ٨شٻ 

ٌؽ. دځڇبپ ٰبـی ټبټبپ ـڂ ؼـٮ ڀٽی  ثڅ ؼ٬ی٭څ ای ڀفویؽ ِؽای سٹڃیكیڃپ ثب غٗ ڂ ڀٍڃپ ٍٰیؽپ ټبټبپ ثٹځؽ

ٰفؼٺ غڃثڅ ټی ؼڂڀىز ضبٔف ڀیىشٻ ثڅ اڂپ ٌڇف ثفٴفؼٺ زڅ ثفوڅ اقؼڂاج ٰځٻ! زځؽ ټٍز اة ثڅ ِڃـسٻ 

قؼٺ. ِڃـسٻ اق ٴفیڅ ڂـٺ ڂ قیف زٍٻ چبٺ د٧ اڂـؼڄ ثڃؼ. ٘ی ٨فِز ټځبوت، ثؽڂپ ٌٯ ٰفؼپ ټبټبپ ضشٽب 

ؽیڃ ٬فاـ ټی ٴف٨ز...سڅ ؼٸٻ ؼٸٍڃـ ڀبٌځبغشڅ ای ا٨شبؼ...اق ثبیؽ ثب ٘ڃ٨بپ سٽبن ټی ٴف٨شٻ؛ ثبیؽ ؼـ خفیبپ ڂی

اڂپ چیدبپ چبیی ٰڅ ٨٭ٗ ؼـ ثفاثف ضٕڃـ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. اٴف ڂا١٬ب ؼٸؽاـ قڀؽڄ ثڃؼ؟ وڃاٶ ؾچځٻ اضىبن غ٩ٵی 

 ـڂ ثڇٻ ؼاؼ. زفا ٨ٱف ټی ٰفؼٺ اق ـاڄ ڀفویؽڄ وڇٽی سڃ قڀؽٴی ٘ڃ٨بپ ؼاـٺ؟

ٽڅ ا٨شبة ٴفؼڂپ ـڂ خؽا ٰفؼٺ ڂ سڃ ٜف٦ ٰڃزٱی، ثڅ اڀؽاقڄ ای سځ٭الر ـڂ اق سڃ ٩٬ىڅ چب ثیفڂپ ٍٰیؽٺ. سػ

ٰڅ قیبؼڄ ـڂی ڀٱفؼڄ ثبٌڅ ـیػشٻ ڂ ثفای ٨فثؽ ثفؼٺ. ثی ضڃان اق ؼوشٻ ٴف٨ز ڂ سٍٱف ٰڃسبچی ٰفؼ. ٨ڃسجبٶ 

ٌفڂٞ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ٸطٝڅ ای ضبٔف ڀجڃؼ زٍٻ ثٵیفڄ. ټبڀشڃٺ ـڂ ٰڅ چځڃق ؼـڀیبڂـؼڄ ثڃؼٺ ـڂ ـڂی خبٸجبوی ؼٺ 

 .دفویؽٺ ثڃؼ چب اسب٪ ڂاـوی ټ٥ٍڃٶ ٰڅ ټبټبپ  ؼٺ ڂ ِؽاٺ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼڄ اقؼـ اڂیك ٰف

 .ٌبٺ زی ټی غڃـیؽ؟_

 :...اټب ٨فثؽ ثب چیدبپ اچىشڅ ٴ٩ز"ضبٔفی"ټبټبپ ثٹځؽ سف اق ټٿ ٨فیبؼ قؼ 

 ...دیشكا_

 ..ڂاوز غڃة ڀیىز ثسڅ _



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 219 

 .ی ٌت زیكی ڀٽیٍڅ _

٩ٿ ـ٨شٻ. غؽاـڂٌٱف سیځب ٌٽبـڄ سٹ٩ٿ ٨ىز ٨ڃر زٍٻ چبي ـڂ ٘ڃـی ٴفثڅ ای ٰفؼ ٰڅ ثی اغشیبـ ثڅ وٽز سٹ

چب ـڂ ثب ٰؽ اٌشفاٮ قیف ټیك زىجڃڀؽڄ ثڃؼ. چٽیٿ ٰڅ سٹ٩ځٻ سٽڃٺ ٌؽ ټبټبپ اق اسب٪ ثسڅ چب ثیفڂپ اڂټؽ. ٸجبن 

 .چبی سیځب سڃ ؼوشً ثڃؼ چٽیٿ ٘ڃـٰڅ سب ټیكؼ ثڅ وٽشٻ اڂټؽ ڂ ؼٶ ڀٵفڂپ دفویؽ

 .٬فاـڄ سبٰی ایځدب ثبٌی..زیكی ثڇز ڀٵ٩شٿ؟_

 :٨ی ڀكؼٺ ڂ وڃاٸی غیفڄ ي ٌؽٺ. وفي ـڂ سٱڃپ ؼاؼ ڂ ثب ٸطٿ ڀفټی ٰڅ ثڇٻ ثفڀػڃـڄ ؼٸىڃقاڀڅ ٴ٩زضف

 .ټبؼـ ٰٽٱٍڃپ ٰٿ ڀكاـ ٨ٱف ٰځٿ ـاضز ټیػڃـیڃ ټیػڃاثی ایځدڃـی ؼـوز سٽڃٺ ڀٍؽڄ ثیفڂڀز ټیٱځٿ_

ً ـڂ ـچب اڀٵبـ ثڅ وفٺ ٔفثڅ قؼپ. زځبپ ٴیح ثب چبٸڅ ای اق اٌٯ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ ٰڅ ٸجبن چبی ثیٿ ؼوش

ڂاوڅ ٌځیؽپ زځیٿ خٽٹڅ ای؛ ضشی اٴف ده ڂدیً ٴ٩شڅ  ثڃؼ ٰفؼ ڂ ڂایی ٸت قؼ. زڇبـ وبٶ ٨فِز قیبؼی

 .ثٍڅ، ٸطٿ ټبؼـاڀڅ ڂ ؼٸىڃقاڀڅ خٽٹڅ اي ضىفر زځؽ وبٸڅ ٺ ثڃؼ

ؼوشذبزڅ ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ثڅ وٽز اٌذكغڃڀڅ ؼڂیؽٺ. ڀ٩ه ضجه ٌؽٺ ـڂ ثب اة وفؼ ٨فڂ غڃـؼٺ. ټبټبپ دٍز وفٺ 

 .اڂټؽ

 ...ٌؽ ټبؼـزی _

ضبٸٻ ثڅ ٬ؽـی ٴف٨شڅ ٌؽ ٰڅ سٽبیٷ ٌؽیؽی ثڅ سځڇبیی ڂ دځبڄ ثفؼپ ثڅ اسب٬ٻ ؼاٌشٻ. ټبټبپ ڂٶ ٰٿ ڀجڃؼ. 

 .٨ٍبـی ثڅ ٸت چبٺ اڂـؼٺ سب اٌٱی ڀفیكڄ

 .ؼوز چبٺ ـڂ اق دٍز ثڅ ٰبڀشف قؼٺ... وفٺ ـڂ دبییٿ ٴف٨شٻ سب ضف٨ی اق ڀٵبچٻ غڃڀؽڄ ڀٍڅ

 .ی ٸت قؼٺثب ِڃـسی ثفا٨فڂغشڅ اق ٌفٺ ڂ ڀبـاضش

 .زیكی ڀیىز...اق ِجص چیسی ڀػڃـؼٺ. ٧١ٔ ٰفؼٺ_

ؼٺ ؼوشڅ سفیٿ ؼـڂ٢...ثب چٽڃپ ضبٶ ڀٵفاپ ثڅ وٽز ٰشفی ـڂی ٴبق اڂټؽ ؼـضیځی ٰڅ ٤ف ټیكؼ ثڅ ١ٔی٩یٻ ڂ 

ڀفویؽپ ثڅ ٜبچفٺ زبی ڀجبسی ؼـوز ټی ٰفؼ. زٍٻ چبی ٌفټځؽ ڂ ټٹشڇجٻ ثفای خٹڃٴیفی اق اٌٯ دفضفَ 
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ثڅ قضٽز اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ټی ؼاؼٺ ڂ و١ی ټی ٰفؼٺ ثڅ ایٿ ٨ٱف ڀٱځٻ ز٭ؽـ اق  زځؽثبـ ثبق ڂ ثىشڅ ٌؽپ.

اسیً ایٿ ؼـڂ٢ وڃغشٻ. وڃقي ایٿ ؼٶ ڀٵفاڀی ث١ؽ زڇبـوبٶ قیبؼ ثڃؼ. ز٭ؽـ غڃي غیبٶ ثڃؼ؛ غجفڀؽاٌز 

ټكؼ ټڃڀؽٴبـیٻ ٰبـ ٰفؼپ سڃ غڃڀڅ ـ٨ی٫ چبٺ ثڃؼ. اٴف ټی ٨ڇٽیؽپ ثبثز دځبڄ ڀجفؼپ ثڇٍڃپ ایځدب ٰبـ ټی 

 .فؼٺ زڅ ضه ڂ ضبٸی ټی ٌؽٰ

****** 

 .دځح ٰیٹڃ ث١ؽ ؼ٠ڃا سڃ ڂ دؽـر ٰٻ ٰفؼڄ_

 ؼٰشفي زی ٴ٩ز؟_

 .ٴ٩ز ثبیؽ اڂٶ ټ١بیځڅ ي ٰځٻ ث١ؽ ڀٝفټڃ ثٵٻ_

 ثڅ ٨ٱف دیڃڀؽڄ ټ٥كڂاوشػڃاپ ڀیىشیٿ؟ _

ؼوز چبی غیىً ـڂ ثب ؼاټځً دبٮ ٰفؼ ڂ ثب زڇفڄ ٴف٨شڅ ڂ ڀبـاضز ثڇٻ غیفڄ ٌؽ. ٸجػځؽڄ ٰدی قؼٺ ڂ 

 .ؼڂٺ ـڂ سڃ ویځی ٴؿاٌشٻ ڂ ثڅ وٽز ټیكڀڇبـغڃـی ثفؼٺ٨ځدڃپ 

ټبټبپ ثب ٬فاـ ٴف٨شځٻ دٍز ټیك ټفؼؼ اق ضف٨ی ٸت ثبق ٰفؼ؛ اټب وف دبییٿ ٴف٨زِ ٨٭ٗ ټ٭بثٹٻ ڀٍىز. ِڃـسٻ   

چځڃق اق ٨فٖ ڀبـاضشی ؼڂوب٠ز ٬جٷ ٬فټك ثڃؼ ڂ و١ی ټی ٰفؼٺ ٰٽشف ثڅ ـڂي ڀٵبڄ ٰځٻ ٴڃیب ایٿ وٱڃسٻ س١جیف 

 :ٰڅ ؼوز ټٍز ٌؽٺ ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب ث٥ٓ ڀڇ٩شڅ ای ٴ٩زؼیٵڅ ای ؼاٌز 

اڂپ ٌت دؽـر ؼڀجبٸز اڂټؽ ڂٸی دیؽار ڀٱفؼ...سب ِجص زٍٻ ـڂ چٻ ڀؿاٌز سب غجفی اقر ثٵیفڄ. دٍیٽڃپ  _

 .ٌؽڄ ثڃؼ اڂپ ضف٨ب ـڂ ثڇز قؼ

غڃؼٺ ٌؽ ثب دڃقغځؽڄ سٹػی ثڅ  "سف"ٸت دبییځٻ ـڂ ٴبق ٴف٨شٻ ڂ ثی اـاؼڄ زٍٻ چبٺ اق اضىبوبر ٨ڃـاپ ٌؽڄ 

 .ټىٹٗ ٌؽٺ سب ٌجی ٰڅ دٍز وف ٴؿاٌشٻ ـڂ ثڅ یبؼ ڀیبـٺ ڂ قڀی ڀ٭بة ؼاـ ـڂ ده قټیځڅ ؾچځٻ ث٩فوشٻ

 .ټڇٻ ڀیىز_
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ڂا١٬ب ټڇٻ ڀجڃؼ...ثڅ ٬ؽـی ایٿ زځؽ ـڂق ثال وفٺ اڂټؽڄ ثڃؼ ٰڅ وفڂ ِؽاچبی دؽـ زیكی ڀجڃؼ. وف ثٹځؽ ڀٱفؼٺ. 

قڄ ٺ ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ ڀیبق ثڅ ٰٽی وٱڃر ؼاٌشٻ. ضبٸٻ ثؽ ثڃؼ ڂ ٨فاـی اق سٱفاـ زیكی ٰڅ اـاټً غڃي یٯ ـڂ

 .اچی ٍٰیؽڄ؛ ِڃـسی خٽٟ ٰفؼ. ٸطٿ ؼٸڃادىً ٰڅ دٍشً ٰٹی ضف٦ ڀڇ٩شڅ ثڃؼ ڀ٩ىٻ ـڂ ټی ٴف٨ز

 .اقي ؼٸػڃـ ڀٍڃ ایٿ زځؽ ـڂق ٠ّبة ؼـوز ضىبثی ڀؽاـڄ_

 .غیفڄ ؼـ زٍٻ چبٺ ثڅ اِفاـ سٍڃیً ؾچځٻ اؼاټڅ ؼاؼ

 ڂاوڅ و٩شڅ چب زیٱبـ ٰفؼی ؟_

ٺ ثبیؽ قڀٳ ټیكؼٺ. ثی ٌٯ سب ضبال ٨ٱف ٰفؼڄ ؼڂـي قؼٺ. وفٺ ـڂ ثب ڀبـاضشی زخ ڂ ـاوز ٰفؼٺ. ثڅ غبڂـی 

 .ڀبٸڅ ای ثڅ ِؽای ٴف٨شڅ ٺ غڃـؼ

 .١٨ال چیسی... ؼـوز ټیٍڅ_

 .ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ ڂ ؼوشٻ ـڂ ټطٱٻ سف ٴف٨ز. چیر ضىی اق ایٿ اضىبوبر ټبؼـاڀڅ ڀؽاٌشٻ؛ خك اوشفن

 .ثڇً چٽڅ زیكڂ ثٵٻ ڂٸی ټیؽڂڀٻ چٻ دڃوز ټځڃ ټیٱځڅ چٻ سڃـڂزځؽثبـ غڃاوشٻ ؼچٿ ثبق ٰځٻ  _

 .اٴف زځؽ خٽٹڅ ثیٍشف اؼاټڅ ټی ؼاؼ ثب ـڂش ـڂاپ دبٰٻ ثڅ چٽڅ ټّیجز چب ا٠شفا٦ ټی ٰفؼٺ

 .ثكاـ ثڅ ڂ٬شً زٯ ِب٦ ٌؽ غڃؼٺ ثڇً ټیٵٻ _

 ټٙٽئځی ټیشڃڀی ڂاٺ ثٵیفی؟ _

 .ڀڅ ای سڃ ؼٸٻ ٨فیبؼ قؼٺ ڂ اـڄ ټٙٽئځی ـڂ ٸجٻ خب غڃي ٰفؼ

 .ڀٵبچً ٌٯ ؼاـ قیفڂ ـڂٺ ٰفؼ

 اق ؼاڀٍٵبر زڅ غجف؟ ٰی ٨بـ٢ اٸشطّیٷ ټیٍی؟_

 .ٰال٨څ سف وٱڃر ٰفؼٺ
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دؽـر ثڅ یٱی اق ؼڂوشبي وذفؼڄ چفټڃ٬ٟ ثفٴٍشی سڃ ٌفٰز ؼڂٸشی ڂاوز ٰبـ خڃـ ٰځڅ. ض٭ڃ٬ٍٻ ثؽ  _

 .ڀیىز

 .ټٿ ایٿ چٽڅ ؼـن ڀػڃڀؽٺ سب ٰبـټځؽ ثٍٻ _

 .دیً غڃؼټڃپ غیبٸٽڃپ ـاضز سفڄثؽڄ اوڅ ټیفی اوڅ ټیبی؟ ثفټی ٴفؼی _

ضبٸٻ ثؽ ثڃؼ ڂ ـاچی ثڅ ؼڀجبٶ ٨فاـ ټی ٴٍشٻ. چٽیٍڅ اغفي ثڅ وڃاٶ خڃاة چبی ڀبغڃٌبیځؽ ټی ـویؽ. وف 

  .ثٹځؽ ٰفؼٺ ثب زٍٽی وفظ ڂ ٴیح. چفؼڂ ؼوشٻ ـڂ ٴف٨ز سٽبٺ ؾچځٻ چڃٶ ضڃي ضف٦ چبي ثڃؼ

 .٬فاـ ثڃؼ ٨٭ٗ ؼـوشڃ ثػڃڀی ڀڅ ایځٱڅ ٬یؽٌڃ ثكڀی_

 .٬ٹجٻ ثڅ آڀی ٨فڂ ـیػز. ڂضٍشٻ غیٹی قڂؼ ٠ٹځی ٌؽ. زٍٻ چبٺ اق ڀشیدڅ ضف٦ چبي ٴٍبؼ ٌؽثب ڀٵبچً 

 ټځٝڃـر زیڅ؟_

ـڂضیڅ وبؼڄ ڂ ٧ٰ ؼوشٻ ضبٶ ثڅ چٻ قپ ثڃؼ. ټبؼـ زٍٻ ـیك ٰفؼ ثب ثؽٴٽبڀی. ٸجی ثڅ زبی وفؼ ٌؽي قؼ. 

غیك ٌؽٺ ٰڅ ثب ٨ڇٽیؽ سفویؽٺ ٰڅ غڃڀىفؼ ٌؽ ڂ ٨فِز ِطجز ڂ ا٠شفا٦ ثیٍشفی ثڇٻ ؼاؼ. ٠بِی ڀیٻ 

ٰڃثیؽپ اوشٱبپ ـڂی ټیك ؼوشٻ ـڂ ټطٱٻ سف ٴف٨ز. ثڅ ٘ف٨ً وفزفغڃڀؽٺ ٰڅ ثب دڃوشڅ ټڇفثڃپ ڂ ؼٸىڃق 

 :اټٍجً ٴ٩ز

 اِفاـر ڂاوڅ زی ثڃؼ؟ سڇؽیؽټڃپ ٰفؼی سب ؼـوشڃ ڂٶ ٰځی؟_

 .ثڅ ـؼ ٰٻ ـڀٳ ثػیڅ ـڂی ټسٻ اٌبـڄ ٰفؼ

 غڃؼٍٰیز ثڅ غب٘ف چیسی ثڃؼ؟ _

بٶ دیً قټبپ ٰځٱڃـ ثی اخبقڄ ٌڇفی ـڂ اڀشػبة ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ ـڂیبٺ ثڃؼ. ـڂیب ڂاـ٨شڅ وفخبٺ ڀٍىشٻ. زڇبـو

ثكـٲ ڂ ټىش٭ٷ ٌؽپ. اڂٸیٿ ڀ٩ف ټبټبپ ټػبٸ٩ز ٰفؼ زفاي ـڂ چیر ڂ٬ز ڀ٩ڇٽیؽٺ. ثفای اڂٸیٿ ثبـ سڃ قڀؽٴیٻ 

ثڃؼٺ ڂ  دب٨ٍبـی ٰفؼٺ. ٬فاـ ثڃؼ ؼـیسڅ سبقڄ ای سڃ قڀؽٴیٻ ٨شص ٰځٻ. ؼیفسف اق چٻ وٿ ڂ وبٶ چبٺ ٌفڂٞ ٰفؼڄ

اٌشیب٬ٻ اق ِؽسب ڀڃخڃڂپ دٍز ٰځٱڃـی ثیٍشف ثڃؼ. خؽیٻ ڀٵف٨شٿ...ثڅ ِجص ڀفویؽڄ سی٣ ٴؿاٌشٻ ـڂی ـٴٻ. ثڅ 
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٬ؽـی ڀبٌی ثڃؼٺ ٰبـٺ یٱىفڄ ڀٍؽ. دؽـ اخبقڄ ؼاؼ ثب ټطؽڂؼ ٰفؼڀٻ. ثب دڃٶ سڃخیجی ٰڅ ٨٭ٗ ٩ٰب٦ غڃـؼڂ 

ٰځٻ اٴف چٽشب ڀجڃؼ ز٭ؽـ ؼڂڂٺ ټی  غڃـاٰٻ ـڂ ټی ؼاؼ ڂ ٰٻ ٰٻ اڂپ چٻ ٬ٟٙ ٌؽ. ڀٽی غڃاٺ ثڅ ایٿ ٨ٱف

 .اڂـؼٺ

  زفا ٰبـا ٨بـ٢ سطّیٹیشڃ ڀٽی ٰځی؟ _

 .دفیٍڃڀی ڂ ڀٵفاڀی زڇفڄ ي ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ. ٸت چبی غٍٱٻ ـڂ ثبق قثڃپ سف ٰفؼٺ

 .ی سفٺ ؼیٵڅ ؼاـٺ _

ٰی ثبیؽ ؼـڂ٢ چفثبـ ټثٷ دشٯ ثڅ وفٺ ڀڃاغشڅ ټی ٌؽ. ٘ڃالڀی ڂ ټسٵیفاڀڅ ڀٵبچٻ ٰفؼ سب غڃؼٺ ضف٦ ثكڀٻ. سب 

ټٿ ثڅ ایٿ ٌڇف غڃ ٴف٨شٻ ڂ ٬ّؽ "ثڅ ایٿ ـڂاٶ اؼاټڅ ټی ؼاؼٺ. سځڇب زیكی ٰڅ ثڅ غڃثی ؼـٮ ټی ٰفؼٺ 

 .ثفٴٍشٿ ڀؽاٌشٻ ثڅ چف٬یٽشی! ضشی اٴف ثبـچب ټدجڃـ ثڅ ؼـڂ٢ ټی ٌؽٺ

 ی سفٺ ؼیٵڅ ثڅ ٌف٘ی ٰڅ دبیبپ ڀبټڅ ڀؽی...ؼـوشڅ؟ _

 .وفی سٱڃپ ؼاؼٺ

وڃ اوش٩بؼڄ ٰفؼی.... ؼڂوشز ثڅ دؽـر ٴ٩شڅ ثی غیبٶ ؼـوز ٌؽیڃ  ڀكاـ ټځٻ ټثٷ دؽـر ٨ٱف ٰځٻ اقټڃپ _

 .!وفر ٴفټڅ

ثڅ خك ؼچبپ ڀیٽڅ ثبق اق ؼڂوشی ٰڅ ثڅ ٰبـ ثفؼ ضف٨ی ثفای ټبوز ټبٸی ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ. ټڃخی اق ڀٵفاڀی سڃ ؼٸٻ 

اغٻ  ٸجفیك ٌؽ...ده ٨فثؽ ثڇبڀڅ ثڃؼ؛ ٬ّؽي ثفؼپ ټٿ ثڃؼ. ؼـٰځبـ ثی ٬فاـی ڂ ڀٵفاڀی چبٺ ثفای ض٩ٛ ٜبچف

 .٤ٹیٝی ٰفؼٺ ڂ ثب ِؽای ڀیٽڅ ثٹځؽ ٨فیبؼ قؼٺ

 ٰی زځیٿ ٤ٹٙی ٰفؼڄ؟_

زٍٻ چبي اق غٍٻِ ټٿ ـڂ ثڅ ٬فټكی قؼ. ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ اسب٪ ټٿ ڂ غڃاة ٨فثؽ اڀؽاغز ڂ ثب سڃح دف اق ؼـؼڂ 

 :ؼٸی ٰڅ ثڅ خبڀً ا٨شبؼ ٴ٩ز
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ڄ ثب غبڂـی ٠٭ؽسز ټی ٨ٱف ټیٱځی دؽـر زفا اڂپ ٌت اق ؼوشز ٩ٰفی ثڃؼ...خٹڃٌڃ ڀٽی ٴف٨شٻ ؼڂ ـڂق_

 .ٰفؼ. ٨ڇٽیؽ زڅ ټبـی سڃ اوشیٿ ؼاـڄ ثڅ اوٻ ؼاڀٍٵبڄ ڂاوڅ غڃؼي سڃ ایٿ ٌڇف ڂ٬ز ټی ٴؿـڂڀڅ

وفٺ اق ضف٦ چبیی ٰڅ ټیكؼ وڃر ٍٰیؽ. ؼـضبٸی ٰڅ ثڅ ٜبچف غڃؼٺ ـڂ ڀٵڅ ټی ؼاٌشٻ..٬ٹجٻ اق ڀیز دؽـ اق خب 

ؽڄ ي ثڃؼ. ـڀٳ اق ـغٻ دفیؽ. ضفٰشی ثڅ ٰځؽڄ ٌؽ. یبؼ ضف٦ چبی غبڂـی ا٨شبؼٺ ڂ ٠ٱه چبیی ٰڅ ثفٴڅ ثفڀ

غڃؼٺ ڀؽاؼٺ ڂ ثب ِڃـسی ثفا٨فڂغشڅ ڂ ڀ٩ه چبی ِؽاؼاـی ـڂی ټیك ثڅ وٽز ټبټبپ غٻ ٌؽڄ ثڃؼٺ. ٰال٨څ 

 .دڃ٨ی ٍٰیؽ ڂ دفٴٹڅ ٸت قؼ

 .زی ٨ف٬ی ټیٱځڅ ٰی ثڇٽڃپ ٴ٩شڅ سڃ ثٵڃ ؼـڂ٤څ سب ټٿ دؽـسڃ ـأی ٰځٻ_

٨فڀٵیه ڀبؼټی قټكټڅ ٰفؼ. ایځجبـ ؼـڂ٤ی ؼـ ٰبـ ڀجڃؼ. ثبیؽ  ټشڃخڅ ا٨ز ؼټبی ثؽڀٻ ڂ ټځدٽؽ ؾچٿ ڂ سځٻ ٌؽ.

 سیځب ڂ  سّٽیٻ ټی ٴف٨شٻ یٱجبـ ثفای چٽیٍڅ. ثب غٍٻ ؼوشٻ ـڂ اق ؼوشً ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ وٽز اسب٪ چٽشب

 .ڀجڃؼ ڀٱجشیٻ قڀؽٴی سڃ ؼڂوشی ؼڂڀ٩ف ایٿ اق ٤یف. ٌؽٺ ـڂاڀڅ

ٵیه ٤یٛ ؼاـی ټی ٴ٩ز سب ثٹٱڅ اسً ڂخڃؼٺ ـڂ ټبټبپ دٍز وفٺ سځؽ سځؽ ضفٰز ٰفؼ سب ټبڀٟ ٺ ثٍڅ. ٨فڀ

غبټڃي ٰځڅ. سٽبٺ ڂوبیٹی ٰڅ اټفڂق ثڅ قضٽز ټفست ٰفؼڄ ثڃؼٺ ـڂی قټیٿ ټی ـیػشٻ ڂ اٌٯ زٍٻ چبٺ ـڂ 

ټی ٴف٨شٻ سب ثٹٱڅ اڀش٭بټی ثٵیفٺ. ٸجبن چب ـڂ اق ٰٽؽ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ. ٸڃاقٺ اـایً زیؽڄ ٌؽڄ ـڂی ؼـاڂـ ـڂ 

 .٪ چٽشب ـ٨شٻ. خځڃپ اڀی ثڇٻ ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼ اق ایٿ ـ٨ب٬شی ٰڅ ؼٺ ټی قؼپـڂی قټیٿ دفر ٰفؼٺ ڂ وفا٢ اسب

ثیٍشف اق ایٿ اڂٔبٞ ـڂ سبة ڀیڃـؼ ثب ٴ٩شٿ ؼیڃڂڀڅ ای زفغیؽ ڂ اق اسب٪ ثیفڂپ ـ٨ز. ثڅ ؼ٬ی٭څ ای ڀفویؽ ٰڅ ؼـ 

 .ثڅ ٌؽر ثبق ٌؽ. ټبر ثب ِڃـر اٌٱی ثڅ ٘ف٦ ؼـ زفغیؽٺ. ثیٿ زڇبـزڃة ؼـة ایىشبؼڄ ثڃؼ

 .پ ـڂ ثب زٍٻ چبی ثفغی ثبال ٴف٨شڅ ثڃؼضٹ٭څ ٘ڃ٨ب

 ..ایٿ زیڅ_

٨فاټڃي ٰفؼڄ ثڃؼٺ اق ؼیؽِ ټبټبپ دځڇبڀً ٰځٻ. ٠بخك اق خڃاة ٸجڅ سػز ٨فڂؼ اڂټؽٺ. چٽیٿ یٱی ـڂ ٰٻ 

 .ؼاٌشٻ. ټ٭بثٹٻ ایىشبؼ ڂ سبٰییؽی سٱفاـ ٰفؼ

 .ٴ٩شٻ ایٿ زیڅ _
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 .زٍٻ چبي ـ٨شڅ ـ٨شڅ ٴٍبؼ ٌؽ ڂ ثب خی٥ی ٨فیبؼ قؼ

 فوز ٰڅ ثبچبي ؼـ اـسجب٘ی؟ټبٶ چٽڃپ دى_

ٜبچفا اق سٽبٺ ٬ٕب قڀؽٴی ټٿ ثب غجف ثڃؼ ڂ سځڇب ٰىی ٰڅ ؼـٴٷ ٨فڂ ـ٨شڅ سځڇب ٌػُ غڃؼٺ ثڃؼٺ. چٽیٿ ٰڅ 

 :زٍٽڇبی ټجڇڃر ڂ ٴفؼ ٌؽٺ ـڂ ؼیؽ ٴ٩ز

 سبٰی ټی غڃاوشی دځڇبڀً ٰځی؟ ټیػڃای خب دبسڃ ثب ایٿ ٰبـا ټطٱٻ سف ٰځی؟_

ټی ٰفؼٺ؟ ٘ڃ٨بڀی ٰڅ قڀً قڀؽڄ ثڃؼ! اِال زی ـڂ ثبیؽ دځڇڃپ ټی  خب دب ټڃ ؼ٬ی٭ب ثبیؽ دیً ٰی ټطٱٻ سف

 .ٰفؼٺ؟ ضىبة ڂ ٰشبة ـاثٙڅ ای ٰڅ ڂخڃؼ ڀؽاٌز یب ضٹ٭څ ای ٰڅ ټبټبپ سڃ ِڃـسٻ دفر ٰفؼ

 .ِجفٺ ٸجفیك ٌؽ ڂ ثب غفاي ڀٵیٿ ضٹ٭څ ـڂی ِڃـسٻ ٴڃیی ټثٷ اسً ٨ٍبپ ٨ڃـاپ ٰفؼٺ

ف ثٽڃڀٻ. سب ضبال دفویؽی اق غڃؼر زفا؟ زفا ټځی ٰڅ ټٿ غبٰجفوف ټیػڃاٺ ثب چفخڃپ ٰځؽڀی سڃ ایٿ ٌڇ _

  ٌبٴفؼ اٸ٧ ؼاڀٍٵبچٻ ثبیؽ ٸځٳ دبیبپ ڀبټڅ ثبٌٻ؟ زفا ًٍٰ ټی ؼٺ؟

 .خی٣ ٍٰیؽٺ

ڀٽیػڃاٺ ؼڂثبـڄ ٰىی ڂاوٻ ثڅ دب ثكاـڄ ٰدب ټیفٺ ثب ٰی ټیبٺ... ټٿ غبٰجفوف ڂاوڅ ؼڂوشبٺ ٰبـ ټیٱځٻ سب قیف _

 فا ثیفڂڀٻ ڀٱفؼپ؟ االپ اڂټؽی ایځدب زی ـڂ ثڇٻ ثٵی ٰڅ ٰح ڀفٺ؟ؼیٿ ٌٽبچب ڀجبٌٻ. سب ضبال ٌؽڄ ثذفوی ز

 .ټبټبپ ټجڇڃر اق ا٠شفا٨بسٻ چیځی ٍٰیؽ. چفاپ وٱشڅ ټیكؼ. ثی ٰٹڅ سف اؼاټڅ ؼاؼٺ

زفا ؼوز اق وف ټځڃ ٨فثؽ ثفڀٽی ؼاـیؽ. ؼیڃڂڀٽڃپ ٰفؼیٿ ثب س١ّجبر ٬ؽیٽی ڂ دڃزشڃپ. ټیػڃاٺ قڀؽٴی  _

یٿ ثبـ ٰىی دیؽا ٌؽڄ ټځڃ ټیػڃاؼ. زفا ټثٷ چٽڅ ټبټبڀب دبی ؼـؼڂؼٸٻ ٰځٻ. غڃؼٺ سّٽیٻ ثٵیفٺ. ثفای اڂٸ

 ڀٽیٍځی...اِال ټی ؼڂڀی ایٿ ټؽر ز٭ؽـ ثال وفٺ اڂټؽڄ؟

ټبټبپ ثب ڂ٩٬څ ای ٘ڃالڀی ڂ ٰځشفٶ ٌفایٗ ثی اچٽیز ثڅ ڀبٸڅ ڂ غىشٵی ټ٩فٖ ِؽاٺ ثب وفؼسفیٿ ٸطٿ ټٽٱٿ 

 :خؽی ٴ٩ز
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 ..ڀٽیػڃاٺ ؼیٵڅ ایٿ ؼـی ڂـیبـڂ ثٍځڃٺاٴف ټی غڃای ایځدب ثٽڃڀی ؼڂـٌڃ غٗ ټیٱٍی.._

ثڅ ټڃ٬ٟ ي ثؽسف اق دؽـ ثی ټځ٫ٙ ڂ ٤یف٬بثٷ سطٽٷ ټی ٌؽ. خؽیؽر ٰالټً ثؽڂپ ؼـ ڀٝف ٴف٨شٿ ڂخڃؼ ټٿ 

 .ضه غ٩ٵی ټی ؼاؼ. یع ٰفؼڄ قټكټڅ ٰفؼٺ

 .ټځڃ ؼڂوز ؼاـڄ ؼڂوً ؼاـٺ. ټڇٽٻ ڀیىز سڃ زی ټیػڃای _

دفـڀٵی سڃ  "ټٿ قڀؽڄ ٺ"ی ٴ٩شٻ ؼٸٻ ثب ٠ؿاة خٽٟ ٌؽ ڂ اق ایځٱڅ ؼـ ایٿ ٌفایٗ اق ؼڂوز ؼاٌشٿ غیبٸی ټ

ټ٥كٺ سٱفاـ ٌؽ. ټبټبپ ثب ؼڂ ټطٱٻ ثڅ وٽشٻ اڂټؽ ڂ ټڃچبٺ ـڂ سڃ ؼوز ٴف٨ز اق ثیٿ ؼڀؽڂپ چبي ثب ضفِی 

 :ٰڅ ٰٽشف اقي ؼیؽڄ ثڃؼٺ ٠بِی ٌؽڄ ٴ٩ز

ٽی ٨ڇٽی ث٩ڇٽٻ ؼوز اق دب غٙب ٰفؼی، ثی اخبقڄ ټځڃ دؽـر ٰبـی ٰفؼی غڃؼٺ ټی ٍٰٽز ٨فڀٵیه. ڀ_

 ڀٽی سڃڀی ثب چفٰىی اقؼڂاج ٰځی؟ ٌفایٙششڃ ڀٽی ؼڂڀی؟ ثبیؽ ضشٽب ثی اثفڂټڃپ ٰځی؟

ٌؽر وڃقي وفٺ ٰٻ ثڃؼ ؼـ ضؽ سځجیڅ ڂ ٴالیڅ ټبؼـاڀڅ اټب وڃقي زٍٻ چبٺ... ٤یف اـاؼی غىشڅ اق ضف٦ 

 .چبی سٱفاـی ـڂی ؼوز ٬ؽـسٽځؽ ټبټبپ قؼٺ

 .اـپزفا ڀجبیؽ اقؼڂاج ٰځٻ...ټځٻ ټثٷ غیال ٰڅ ِفٞ ؼ_

 .ټبټبپ ٠بِی اق س٭الچبی ټٿ ؼوز ثڅ ٰٽف ایىشبؼڄ ڀیً اغفـڂ قؼ

 !ټیؽڂڀڅ ټٽٱځڅ ڂوٗ ـاثٙڅ اق چیدبپ قیبؼ ٧ٰ ٰځی _

 .ڀڅ ڀٽی ؼڂڀڅ_

ثی اغشیبـ ثب زبڀڅ ٸفقڂپ ثب ڀڅ ؼڂٺ ثڅ ِڃـسٻ ٰڃثیؽٺ ڂ قاـ قؼٺ ثفای ض٭ی٭شٻ...٠ٍ٭ی ٰڅ چیر ڂ٬ز ڀؽاٌشٻ. 

 .ثڃؼٺثفای اـقڂچبی ـڀٵی ٰڅ ثی ٨ٱف وبغشڅ 

ټبټبپ ٬ؽټی خٹڃ اڂټؽ سب ؼوز چبٺ ـڂ اق ِڃـسٻ ٰځبـ ثكڀڅ. اڂپ چٻ زٍٽڇبي اٌٯ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ چٽفاچٻ 

ٴفیڅ ټی ٰفؼ. ٬فثڃپ ِؽ٬څ چبي ـڂ ڀٽی ٌځیؽٺ. ٨٭ٗ غىشڅ اق ثی ا٠شٽبؼی ټ٭بڂټز ټی ٰفؼٺ ڂ غڃؼٺ ـڂ 
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ؼ ڂ ؼٶ ثفای ٘بٸٟ ڀطه ٴڃٌڅ ای اق سػز ٸٱڅ ٰفؼٺ. ټبټبپ ٌفڂٞ ثڅ ڀ٩فیٿ ٰفؼ. غڃؼي ـڂ ٨طً ټی ؼا

 .ټٿ ټی وڃقڂڀؽ

ؼـ ثیٿ چ٫ چ٫ چبٺ ڂ ٔدڅ چبی اڂپ ِؽای ١ٔی٧ ٨فثؽ اق ټیڃپ ؼـٴبڄ ثڅ ٴڃي ـویؽ چفؼڂ ثڅ ٘ف٦ ؼـ 

زٍٻ ؼڂغشیٻ ٰڅ ثب ؼیؽپ ِڃـر ٤ف٪ غڃپ ٨فثؽ خی٥ی وف ؼاؼڄ ثڅ ٘ف٨ً ؼڂیؽیٻ. دػً قټیٿ ٌؽ ڂ ڀبٸڅ 

 .ٰڃسبچی اق ؼچځً غبـج ٌؽ

 غڃؼٺ. ثڃؼٺ ایىشبؼڄ وفي ثبال ټجڇڃر. ٍٰیؽ ا٤ڃي ثڅ ـڂ ١ٔی٩ً سٿ  ٨فیبؼ قؼ ڂټبټبپ ثب خی٥ی غؽایبیی 

 .قؼ ٔدڅ ٴڃڀڅ اٸشٽبن ټبټبپ ٰڅ ٌؽ ثىشڅ ضبٶ ڀیٽڅ چبٺ زٍٻ. ٌؽٺ ټی قټیٿ دػً اپ چف

 ..ڀڅ ٨فڀٵه... االپ ڀڅ...٨٭ٗ ٰىی ـڂ غجف ٰٿ_

ـ ؼڂیؽٺ. دٹڅ چب ـڂ ؼڂسب یٱی ثب اڀ٭جبْ ثؽڀٻ ـڂ ضه ٰفؼٺ ڂ ثب وف سٱڃپ ؼاؼڀی ټٙٽئٿ اق ضبٸٻ ثڅ ٘ف٦ ؼ

ٌٽبـي ا٠ؽاؼ ثبال ـ٨شٻ ڂ ثفای ٴف٨شٿ اٰىیمپ سځؽ سځؽ ٸت چبٺ ـڂ ثبقڂ ثىشڅ ټی ٰفؼٺ. ثڅ ٘ج٭څ ؼڂٺ ـویؽڄ 

قثڃڀی ٰڅ  ثب  ثؽڂپ ڀ٩ىی ثڅ ؼـة غڃڀڅ ٔفثڅ قؼٺ. ثڇفڂق غڃاة اٸڃؼ ڂ ثب ٜبچفی ا٩ٌشڅ ثیٿ ؼـة ٜبچف ٌؽ.

ٌؽڄ ثڃؼ اق ی٭څ ـٰبثی سځً ٴف٨شٻ ڂ ثی ضه دٍز وفٺ  سڃ ؼچٿ ڀٽی زفغیؽ ڂ ٸت چبیی ٰڅ غٍٯ

ٍٰیؽټً. ټڃ١٬یز ـڂ ؼـٮ ٰفؼ ٰڅ ټٿ ـڂ ثڅ وف٠ز ٰځبـ قؼ ڂ قڂؼسف اق ټٿ ؼاغٷ غڃڀڅ ٌؽ. چٽیٿ ٰڅ 

 .ثڇفڂق ـڂ ضیٿ ٰځشفٶ ٠الیٻ ٨فثؽ ؼیؽٺ ڂ ټبټبپ ٰڅ ٴڃٌڅ زٽجبسٽڅ قؼڄ ثڃؼ...ڀ٭ً قټیٿ ٌؽٺ

***** 

سځی ٰڃ٨شڅ اق سػز دبییٿ اڂټؽٺ. ؼٺ دبیی چبی ثیٽبـوشبپ ـڂ دبقؼڄ ثیفڂپ  وُفٺ ـڂ اق ؼوشٻ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ڂ ثب

قؼٺ. چیر ٰه سڃ ـاچفڂ ڀجڃؼ ڂ اق ضبٸز سڇڃٞ ڂ وځٵیځی وفٺ ڀكؼیٯ سفیٿ ِځؽٸی ـڂ ڀٍىشٻ ڂ وف وځٵیٿ 

 .ٌؽٺ ـڂ قاڀڃ قؼڄ ثڅ ؼوز ٴف٨شٻ

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

فؼٺ ڂ ثب ٸجػځؽی ٰڅ ثڅ چكاـ ٔفثڅ قڂـ ٰځح ٸجٻ اضشیبج ثڅ ٌځیؽپ زځیٿ سٿ اـاټجػٍی ؼاٌشٻ. وفٺ ـڂ ثبال ث

ڀٍىز والټی ؼاؼٺ. والټی غىشڅ سف اق ټٿ ثب چٽڃپ ڂ٬بـ غڃؼي ٰفؼ ڂ ٰځبـٺ ڀٍىز. ٨فٺ و٩یؽ ثیٽبـوشبپ 
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ثڅ سٿ ؼاٌز ڂ ټشبڀشً ـڂ زځؽیٿ ثفاثف ٰفؼڄ ثڃؼ. غدڃٶ اق قضٽشی ٰڅ ـڂی ؼڂًٌ ثڃؼ ٸت ٴكیؽٺ. ٨فثؽی 

 .ڂ ثػیف ٴؿٌشی ٴ٩ز ٴ٩شٻ. ثؽڂپ غشٻ ٰالټٻ اچی ٍٰیؽ

 .٨٭ٗ یٱٻ ٌڃٰڅ ٌؽڄ...اټٍجٻ دیٍٽڃپ ټیٽڃڀڅ سب ٨فؼا ؼٰشفي ثیبؼ _

 .٨٭ٗ سڃڀىشٻ ثڇً ټبر غیفڄ ثٍٻ ڂ ثب اٌٱی ٰڅ سب دٍز دفؼڄ زٍٻ چبٺ ثؽـ٬څ ٌؽ ټٽځڃڀٻ اق سڅ ؼٸی ثٵٻ

ثڅ ـڂی  ٸجػځؽ ڂ ضه اـڂټی ٰڅ سڃ ڀٵبچً ټڃج ټی قؼ ټٿ ـڂ ٌفټځؽڄ سف ټی ٰفؼ. چٽڅ زیك ـڂ ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼ

 .غڃؼي ڀٽی اڂـؼ

ثبیؽ ضشٽب ثڅ ایځدب ټی ـویؽٺ سب ټشڃخڅ ثٍٻ ټٿ ټځبوت چیر ٰه ڀیىشٻ. ڀٵبچٻ ـڂ اقي ٴف٨شٻ ڂ وفٺ ـڂ اق 

دٍز ـڂی ؼیڃاـ ٴؿاٌشٻ. ټر ؼوشٻ ـڂ ثب اخبقڄ ثی ِؽایی ٴف٨ز ڂ ثب ؼوشٽبٸی ٰڅ اق خیجً ثیفڂپ ٍٰیؽ 

 .ٰفؼ دبٮ  غڃپ ؼڂـ ټسٻ ـڂ ثب٘ٽبڀیڅ

 .ټی ٰځؽیً...ټٽٱٿ ثڃؼ ـٲ ؼوششڃ دبـڄ ٰځیڀجبیؽ غڃؼسز _

ؼـ ڂ١ٔیشی ڀجڃؼٺ سب اق ٰبـي ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ثٍٻ یب سطز سبثیف ٬فاـ ثٵیفٺ ٨٭ٗ اق ضه ثیسبـٴی ڂ غٙفی 

ٰڅ ـ٨ٟ ٌؽ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٱیؽ. ٸجػځؽڄ ؼٸځٍیځی ؼاٌز. و١ی ټی ٰفؼ سڃ زٍٻ چبٺ ڀٵبڄ ڀٱځڅ ڂ 

ثڃؼ ثٱځڅ اټب ټڃ٫٨ ڀجڃؼ. غیفڄ سڃ زٍٻ چبی ټٍٱی دفڀڃـ ڂ ڀٵبچً ـڂ ٨٭ٗ ټ١ٙڃ٦ ؼوشی ٰڅ ڀفٺ ٴف٨شڅ 

ټڇفثڃڀً ٸجػځؽڄ ټطڃی قؼٺ. ټڃچبی ٸػز دفیٍڃڀً ټٍػُ ټی ٰفؼ اق غڃاة دفیؽڄ. ِڃـر اوشػڃڀی ثب 

دڃوز وجكڄ ـڂٌٿ ڂ ٬ؽ ثٹځؽ ڂ ال٤ف...چٽڅ غّڃِیبر ٜبچفیً سٕبؼ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. ضشی اغال٪ ڀفټً. ڂٸی 

 :ٰڅ ثڅ ٬ٍځٵی اـاټً زڇفڄ ي ٴؿٌز. ثب ـڀٵی دفیؽڄ ټٙٽئٿ ٴ٩زٴىشبغی اڂپ...ث١ؽ ثبڀیڅ چبیی 

 ...غبڀٻ اؾیٿ ټفیٕیشڃپ قیبؼ خؽی ڀیىز...ټٿ ټٿ_

ټی ؼڂڀىشٻ ؼ٬ی٭ب ثڅ ٰؽڂٺ ؼـؼٺ اٌبـڄ ټی ٰځڅ ٘جی١شب ثبیؽ غڃي ضبٶ ټی ٌؽٺ اټب ټ١ؿة وفخبٺ خبثڅ خب 

٠ٱه ٘ڃ٨بپ ٰڅ ثی دفڂا ؼچٿ ٌؽٺ. ضف٨ً ـڂ ثب زځٳ ٌؽپ ؼوشی ثیٿ ټڃچبي غڃـؼ. سشڅ دشڅ ټی ٰفؼ. ثف

 . ثبق ټی ٰفؼ...ٌفٺ ڂ ضیب ؼاٌز

 .اٴف ثبثز ایٿ ټڃٔڃٞ اڂپ ؼـڂ٤بـڂ ٴ٩شیٿ..ټٿ ټٍٱٹی ڀؽاـٺ_
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خڃپ ٰځؽ سب ؼڂ ٰالٺ ضف٦ قؼ. دڃوشً اق غدبٸز وفظ ٌؽ ڂ ثڅ وف٠ز اق خٹڃ زٍٻ چبٺ ټطڃ ٌؽ. ؼـڂ٢ 

ڇفڂق ثب ؼیؽپ اڂٔبٞ ټٿ ڂ ٌفایٗ قڀؽٴیٻ ڀٵ٩شٻ اٴف ثٵٻ دفڂاڀڅ چب ؼڂـ وفٺ وڃر ټیكؼپ! سڃچٻ قؼڄ ثڃؼٺ! ث

چٽڅ ٰالن ٴؿاٌشٿ چبی سیځب ڂ چٽشب، اـڂدب ٴفؼی چب یب غبڀڃاؼڄ دڃٸؽاـ ټف٨ٟ ٺ ـڂ ثڅ غڃؼي ٴف٨شڅ ثڃؼ؛ ثڅ 

ایځٱڅ اق وف ثبقي ٰځٻ...اٌشجبچٻ ټشڃخڅ ڀٍؽڄ ثڃؼ. ث٥ٕی اق وفغڃٌی ٰفؼٺ. اٴف ٘ڃ٨بپ چٻ ټی ٨ڇٽیؽ ثبقچٻ 

 .ٰدبوز ثجیځڅ ټٍٱٷ ټٿ اڀسځبپ ضبؼ ڀیىزضبٔف ثڃؼ ٰځبـ ثیبؼ؟ ټبټبپ 

 

**** 

ثفاٺ ٰیٯ ڂ اثٽیڃڄ ٴف٨شڅ ثڃؼ. چفزی اِفاـ ٰفؼ ثڅ اسب٬ٻ ثفٴفؼٺ ـأی ڀٍؽٺ. ټٿ چٻ اق چٽڅ زیك ثیٽبـوشبپ 

ثی قاـ ثڃؼٺ. اخبقڄ چٻ ڀؽاٌشٻ دیً ٨فثؽ ثفٺ؛ ټبټبپ چٻ زځؽ ؼ٬ی٭څ ای دبییٿ اڂټؽ سب اضڃاٸٻ ـڂ ثذفوڅ ڂ ټٿ 

ثڅ غڃڀڅ ث٩فوشڅ ڂٸی ؼٸٻ ڀٽیڃټؽ سځڇبٌڃپ ثكاـٺ ضشی اٴف ثب ٸجبن ِڃـسی دػً قڀبپ ڂوٗ ـڂ چٽفاڄ ثڇفڂق 

  .وبٸٿ اڀشٝبـ ڀٍىشڅ ثبٌٻ ڂ ثڇفڂق ؼوشٻ ڂثبڀؽ دیسی ٰځڅ

ـڂًٰ ٰیٯ ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ ثب ثٙفی وٿ ایر ټ٭بثٹٻ ٴف٨ز.اق ټڃ١٬ی ٰڅ اڂټؽڄ ثڃؼ اغٻ ٠ٽی٭ی ـڂی دیٍڃڀیً 

شٻ ڂ ثی س١بـ٦ غڃـؼٺ ؼوشً ـڂ سڃ خیت ـڂدڃًٌ ثفؼ ڂ ٴڃٌیٻ ـڂ ثڅ ثڃؼ. ثٙفی ـڂ ثب سٍٱف ٰڃسبچی ٴف٨

 :٘ف٨ٻ ٴف٨ز. یٱڅ غڃـؼڄ ثڅ ٴڃٌیٻ قٶ قؼٺ. ثب چٽڃپ ٸطٿ خؽی ٌؽي ٴ٩ز

 ...ټدجڃـ ٌؽٺ... ټبؼـسڃپ ضبٸً ټىب٠ؽ ڀجڃؼ ٌٽبچٻ _

 .ټٱثی ٰفؼ

 .اٴف اس٩ب٬ی ټیڃ٨شبؼ ثبیؽ ثڅ ٰىی ا٘الٞ ټی ؼاؼٺ _

 :قی ثڅ ٰیٯ قؼڄ ٴ٩شٻوفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ثب ٸجػځؽ ٴب

 .غت ٰبـی ٰفؼی_

ټش١دت اق ـ٨شبـ ڀفٺ ٌؽٺ. وفی دبییٿ ثفؼ ڂ ٴڃٌی ـڂ ٨ٕب غبٸی ثیٿ ِځؽٸی چبټڃپ ٴؿاٌز. غیفڄ ثڅ ٩ًٰ 

 :چبي ثب ایٿ دب اڂپ دبٰفؼڀی ؼٸػڃـ ٴ٩ز
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 .ڀبټكؼر سٽبن ٴف٨ز_

ثیفڂپ دفیؽ ڂ ثڅ وف٨څ ثڅ غیبٶ سڃچٽبر ـڀٵبـڀٵٻ ڂ ټكاضٻ چبی ٴبڄ ثی ٴبچٻ ثڅ اڀی سٽبٺ ټطشڃیبر ؼچځٻ 

ا٨شبؼٺ. ثڅ چڃای ڀبټكؼڄ ڀؽاٌشٻ ڂ ـڂ ٌؽڄ ای ٰڅ غجف ڀؽاٌشٻ ثڅ ټفق غ٩ٵی ـویؽٺ. چڃٶ ٌؽ ڂ دٍز وفٺ 

 :دیبدی ټیكؼ. ؼوشً ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ثب اٌٱی ٰڅ اق ٌؽر وف٨څ چبٺ سڃزٍٻ چبٺ ضٹ٭څ قؼڄ ثڃؼ غً ؼاـ ٴ٩شٻ

 زی!؟ _

 :شف ٴف٨شڅ ثڃؼ ٴ٩زټشبو٧ وفی سٱڃپ ؼاؼ. ثبڀیً غځؽڄ وبؼڄ ای ٰڅ ثیٍ

ټځڃ ثجػٍیؽ اڂپ ضف٨ڃ ثڇشڃپ قؼٺ. غیٹی ڂ٬شڅ ټی غڃاوشٻ ټڃ١٬یز ټځبوت اق اضىبوٻ ثٵٻ اټب چف ثبـ _

 .ڀٍؽ... اټٍت ٨ڇٽیؽٺ ز٭ؽـ ؼیف خځجیؽٺ

غیٹی قڂؼ قثڃپ ثبق ٰفؼڄ ثڃؼ. ڀڅ غدبٸشی ثڃؼ ڀڅ دفڂایی. زٍٽی ٴفؼ ٰفؼٺ ڂ اڂپ ؼـ اؼاټڅ ضف٦ چبي ڂ 

 .ڃؼ اغٻ ٰفؼڄ اؼاټڅ ؼاؼسٽىػفی ٰڅ سڃ ڀٵبچٻ ث

 ....ؼڂوڅ ثبـی سڃ غڃڀڅ قیبـسٍڃپ ٮ_

 ...!٨فڀٵیه خبپ _

خبڀً زځبپ ٤ٹٝز ؼاـ ثڃؼ ٰڅ ثڇفڂق ضف٨ً ـڂ ثػڃـڄ ڂ ټٿ ٌڃٰڅ اق ضٕڃـي ثڅ دٍز وف ثسفغٻ. 

ڀٵبچً ٩٬ٷ ؼوز ټٿ ڂ ثڇفڂق ثڃؼ ڂ اق ضفَ ٨ٱی ـڂی چٻ ټیىبثیؽ. چٽیٿ ٰڅ ثڇفڂق ؼوشً ـڂ اق زځٳ 

 !كؼٺ ـڂ ٌځبغشٻؼوشٻ ٍٰیؽ ڀبټ

ثڅ ٠ٽؽ ؼـ ټ٭بثٷ زٍٻ ڂ ثىشڅِ ٌؽپ ؼچٿ ثبقٺ غٻ ٌؽ ثڃوڅ ای ـڂی وفٺ قؼ. اٴفده ټیڃ٨شٻ ض٫ ؼاٌشٻ. ـڂ 

 .ثڅ ثڇفڂق ؼوز ؼـاق ٰفؼ

 ا٬ب اٌیبپ! ثځؽڄ ثب ٌٽب ِطجز ٰفؼٺ؟ _

 .ثڇفڂق ثب ـڀٵی زڃپ ٴر ثٹڅ ای ٴ٩ز ڂ ټشڃأٟ ثٹځؽ ٌؽ ڂ ؼوز ؼاؼ
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جػځؽڄ ټٕٙفثی ٰڅ ِف٨ب ڀٽبیٍی ثڃؼ قؼ ڂ ـڂ ثڅ ټٿ ٰڅ ٰبـؼ ټیكؼٺ ٘ڃ٨بپ غڃٌطبٶ اق ایٿ ضبٸٵیفی ٸ

 :غڃڀً ؼـ ڀٽیڃټؽ ٴ٩ز

 .ٸ٩ٙشڃپ ـڂ ثڅ غبڀٽٻ چیر ڂ٬ز ٨فاټڃي ڀٽی ٰځٻ_

 .ثڇفڂق ڂٜی٩څ ٺ ثڃؼی ٴ٩ز ڂ ـڂ ثڅ ټٿ ثب ڀٵبڄ ڂ ـڀٳ ڂ ثڃی ثفاؼـاڀڅ اؼاټڅ ؼاؼ

  .ٰبـی ؼاٌشیٿ ضشٽب ثڅ وفدفوشبـ ثٵیؽ سب ټٿ ثیبٺ _

پ ټدبٸی ثڅ ټٿ ضشٽی ٴ٩ز ڂ اڂپ ثب اخبقڄ ای وفیٟ ـ٨ز. ایٿ چٻ اق ٰىی ٰڅ ٠ب٫ٌ ټٿ ثڃؼ! ٘ڃ٨بپ ثؽڂ

  .دڃقغځؽی قؼڄ ثب ڀٵبچٻ ؼڀجبٸً ٰفؼٺ

 چیر ثؽڂپ ٰځڅ؛ غبٸی ـڂ ټیؽڂپ س٩بڂر ثی ڂ  ٨٭ٗ ثیىز ؼ٬ی٭څ قټبپ ثفؼ سب چٽڅ زیكـڂ ٨فاټڃي ٰځڅ

ف٨ً چٻ خؽی ثڃؼ. ٨٭ٗ ـڂی س١بـ٦ یب خَڃ ثٵؿـڄ!. ٌٯ ؼاٌشٻ ضشی ڀىجز ثڅ ض ڂ ثٵیفڄ ڀبؼیؽٺ سڃٔیطی

 .ٸطٝڅ ای ڂ٠ؽڄ ڂ٠یؽ ؼاؼڄ ثڃؼ

 وٱڃر ایٿ اق ٌؽ ٸڅ ٤فڂـٺ ٰفؼٺ اضىبن. قؼ اٌیڃڀڅ  ١٘ٻ سٹػی اق ٰیٯ سڃ ؼچځٻ دیسیؽ ثب ٤ٽی ٰڅ سڃ ؼٸٻ

 ڂ قؼ وفٺ ـڂ ٰڅ ای ثڃوڅ  ٌؽ اق وځٵیٿ وفٺ. ٴف٨شٻ ٬فاـ ثیځٍڃپ ڀٍىشڅ چڃیح ٌجیڅ ثیٍشف. ٴف٨شٿ ڀبؼیؽڄ ڂ

 ڀ١٩ی اٴف ضشی ثبٌڅ قڂـ اق اٴف ضشی ثجڃوڅ ـڂ ٰبـي چیر ټځڅ ڀؽاٌز ض٫ اڂپ. ا٘فا٦ ؼاـ ټ١ځی چبی ڀٵبڄ

 ٴؿاٌشڅ ثبڂـچبٺ اق ٨فاـسف دب ٬جٷ ٌت ثڃؼ ٴ٩شڅ ایځٱڅ ثب ڀؽاٌشٻ ٠بؼر ـ٨شبـچبي ایٿ ثڅ ټٿ. ثبٌڅ دٍشً

 زیكڂ چٽڅ...ثڃؼڄ؟ قڀؽٴیز ٌت ثڇشفیٿ ٴ٩شی غؽاضب٨ٝی قټبپ  ...ثڃویؽټز؟ ڀٽیبؼ یبؼر ثڃؼ ٴ٩شڅ. ثڃؼیٻ

. ؼاٌز ای ؼیٵڅ س١فی٧ ڂا١٬یز ټٿ، ؼڀیب سڃ اټب. ثڃؼ ڂا١٬ی ثڃؼ دٍشً ٰڅ اضىبوبسی..ثڃؼٺ ٰفؼڄ ٨فاټڃي

 غڃاوشٵبـٺ ٬ٕب اق ٺ چٽىبیڅ ثب اثٽیڃڄ ٰیٯ غڃـؼپ ِځؽٸی ؼڂ ٨بِٹڅ ثب ڀٍىشٿ ڂوًٙ ضؽڂ ټٿ س١فی٧

وبٸٿ اڀشٝبـ ثیٽبـوشبپ ثیٿ ایٿ چٽڅ ثیٽبـ ثؽضبٶ ڀیٽڅ اق ثبڂـچبٺ ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ ٰڅ ڂوٗ  ٨فاسف دب ٰی ټٿ. ثڃؼ

 .زفر ثڃویؽڄ ثٍٻ ڂ خڃاة غڃاوشٵبـٺ ثب ؼڂسب زٍٻ ٤فڄ ټځش٩ی ثٍڅ

. ٰفؼٺ ټی ؼڀجبٶ ـڂ ثڇفڂق چبی ٬ؽٺ چځڃق ټٿ  ڂ ڀٍىز ٰځبـٺ ِٰی ڀ٩ڇٽیؽٺ ٰڅ  ثڅ ٬ؽـی سڃ ٌڃٮ ثڃؼٺ

ٻ ـڂیبیی ٰڅ ټٿ ؼڂوز ؼاٌشٻ ڂا١٬ی ثڅ ڀٝف ڀجڃؼ. اڀٵبـ ایځٻ غڃاة ثڃؼ ٌبیؽچ چٻ اڂٶ اق ٰڅ ٘ڃـی ٌؽ ټطڃ

 .ثفوڅ
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 .اغف غڃؼٺ ټی ٴیفټز ڀٵفاپ ڀجبي_

 .ٸطځً چیر اثفی اق ٌڃغی ڀؽاٌز. ثڃی ضىبؼر ڂ غٍٻ ټی ؼاؼ. اټب ڀٵبچً ثؽڂپ چیر ضىی ثڃؼ

چیر ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ؼٸیٷ اڂټؽڀً ـڂ ثؽڂڀٻ. ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی اق ٰبـي ڀبـاضز ٌؽڄ ثڃؼٺ سب ڀبؼیؽڄ ي ثٵیفٺ 

 .ڀىجز ثڇً ثی س٩بڂر ثبٌٻڂ 

ڀ٩ه وځٵیځٻ ـڂ ثب اچی ثیفڂپ ٨فوشبؼٺ. ضشٽب ثڅ ـڂی سیځب ټی اڂـؼ ڀبټكؼی ثی غجف ؼڂوشً ـڂ! ثڅ ؼٺ دبیی 

 .ؼاؼٺ ټی ده خڃاة چٽڅ ثڅ ثبیؽ ٰڅ ثڃؼٺ ثؽٌبڀه  چبی ِڃـسیٻ غیفڄ ٌؽٺ. ز٭ؽـ

ؼپ ِځؽٸی، ٰځبـٺ ثځٍیځڅ اټب ټٿ و١ی ٰفؼ ٨بِٹڅ ای ٰڅ ثڇفڂق ض٩ٛ ټی ٰفؼ ـڂ ٰٽشف ٰځڅ ڂ ثب ؼڂسب یٱی ٰف

 .٤یف اـاؼی ثب اغٻ دفـڀٵی ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ

 .ِؽاي ٰٽی ٠ّجی ٌؽ

 .ڀٽیػڃای ثٵی ٰڅ اق دفڂڀؽي ڀبـاضز ٌؽی؟ _

 دفڂڀؽڀً؟ اق ٰی سب ضبال سڃ ثبیؽ ټؿٰفچبی ؼڂـڂثفټڃ ؼٮ ٰځڅ؟_

ڃٌڅ زٍٻ ثڇشً ـڂ غڃؼٺ اق خڃاة یٱڇڃییٻ ٌڃٰڅ ٌؽٺ. زٍٻ چبٺ ٴفؼ ٌؽڄ ڀٵبچٻ ثڅ ـڂثفڂ ټبر ٌؽ. اق ٴ

 .ؼیؽٺ. ؼ٬ی٭څ ای ثب س١دت ڀٵبچٻ ٰفؼ.ٰٽی ث١ؽ ٸت چبي اق قڂـ غٍٻ ټثٷ غٗ ِب٦ ثڅ چٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽ

 !س٭ّیف ټٿ ڀیىز ٰڅ سڃ چی ـڀٳ ٠ڃْ ټیٱځی_

٬ٹجٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽ ڂ زیكی سڃ ٴٹڃٺ وځٵیځی ٰفؼ. ـڀٳ ٠ڃْ ټی ٰفؼٺ؟ ثڅ ؼڂ ـڂق ڀفویؽڄ ټفیٕیٻ ـڂ 

 ؟ـویؽی ټبټبپ ضف٦ ثڅ! قؼ وفٺ  ثڅ

ټځی ٰڅ ٨٭ٗ ؼٸٻ ټی غڃاوز ٌػّیشٻ ض٩ٛ ثٍڅ زڅ ٴځبچی ٰفؼڄ ثڃؼٺ؟ زڅ اٌٱبٸی ؼاٌز ثڅ ټبټبپ 

ټ١ف٨یً ټی ٰفؼٺ یب غڃؼٺ ثڅ ٬ڃٶ سڃ ټی دفڂڀؽټً؟ ڀڅ ثڃوڅ ثی ؼٸیٷ ټبٸٱبڀڅ. ڀڅ ثی س٩بڂسی ثڇفڂق. ـ٨شبـ 

یؽپ ایځٱڅ قیبؼچٻ ثڃؼپ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ـویؽ ثڅ ٨ڇٽ ټڇٻ اضىبن. ثڃؼ ؼـي چٻ  ټ١٭ڃالڀڅ ای ٰڅ ضٕڃـټٿ

اسً ؼچٿ وڃقی ڀیىشٻ. ٨٭ٗ ثیىز ؼ٬ی٭څ قټبپ ثفؼ سب ٨فاټڃي ٰځٻ چٽڅ زیك ٠بؼی ثڅ ڀٝف ټی ـوڅ. خڃاة 
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چبی سڃ ؾچځٻ ـڂ ایځجبـ ثب ض٩ٛ غڃڀىفؼی ڂ خؽیؽسی سڃ ٰالٺ ده قؼٺ ڂ ثب ڀٵبڄ وفؼ ڂ ٠ّجیٻ ـڂ ثڇً 

 .سڃدیؽٺ

  ایځدب زیٱبـ ټیٱځی؟ ڀٵڃ ٰڅ ڀٵفاپ ڀبټكؼر ٌؽی؟ _

 

  .ڀبټكؼ ثب ټٱثی سالي ٰفؼٺ سب ٠ٽ٫ وفؼی ڂ ثیٵبڀٵیٻ ـڂ ؼـٮ ٰځڅ ـڂ

ؼـ ضبٸیٱڅ و١ی ټی ٰفؼ اـڂٺ ثب ِؽای غٍٯ ڂ سٽىػفڂاـ ِطجز ٰځڅ زٍٽی ٴفؼ ٰفؼ ٰڅ ٰٽشف اق ٨طً 

 .چبی ـٰیٯ ڀجڃؼ

 ڂاوڅ یٯ ؼیال٪ قا٬بـر ٬یب٨څ ٴف٨شی؟ اـقٌٍڃ ؼاـڄ؟_

_... 

 ڃٸؽاـسف؟الثؽ ؼٸشڃ قؼٺ... ایٿ یٱی غڃي سیخ سف یب د_

ثڅ ٬ؽـی سٿ ِؽاي یٱجبـڄ ثٹځؽ ٌؽ ٰڅ ٸطٝڅ ای ثب زفغً وف ا٘فا٨یبپ ڂ چیه دفوشبـچب ـڂثفڂ ٌؽیٻ. اق 

غدبٸز سجػیف ٌؽٺ. ؼوز ـڂی ثیځیٻ ٴؿاٌشٻ سب وٱڃر ٰځڅ. ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ. سځً ڂ ٨ٍبـ سڃ ِؽاي 

ڂ ثځؽ اڀٵٍز ٌؽ. ټٍػُ ثڃؼ . یٱؽ١٨څ ثب غٍٻ ٤یف ٬بثٷ ٰځشفٸی ٰبټٷ ـڂ ثڅ ټٿ زفغیؽ. ٨بِٹڅ ي ؼ

 .٘ڃـی ٰڅ سٽبٺ ؼیؽٺ ٌؽ ؼڂ خ٩ز زٍٻ ٬فټك ڂ اثفڂچبی دیر ؼاـ

 !یب ؼوز ثڅ ڀ٭ؽسفڄ_

اق سڃچیځً ـڀٵٻ دفیؽ. غفؼ ٌؽٺ. ثی اغشیبـ ؼوز چبٺ ـڂ ؼڂ ٘ف٦ ویځڅ اي ٴؿاٌشٻ ڂ ٌڃٰڅ ٌؽڄ اوٽً 

 .ـڂ ثفؼٺ

ٽٟ ڂ خڃـ ٰځٻ سب خڃاة ؼچٿ چځٳ ٰفؼڄ ٨٭ٗ ثڅ ٨ٱف اثفڂ ڂ ڀٵبڄ ا٘فا٨یبڀٻ ثڃؼٺ. ټڇٹز ڀؽاؼ ؾچځٻ ـڂ خ

 ٨٭ٗ ؛ ؼاٌز ـڂ ڂخڃؼٺ ٠ٽ٫ سب  دفٰځی ثؽٺ. اق ٩٬ٷ ٌؽڀٻ، زٍٻ چبي ثف٪ قؼ. ٴڃیب ثب ڀٵبچً ٬ّؽ ـوڃظ

 .ثڃؼ ټٿ ؼـ ای ٠بٌ٭بڀڅ ڀٍڃڀڅ یب سبییؽ ټځشٝف
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 ټی غڃاوشیً؟ _

ب چٽڃپ ٸطٿ سځؽ ڂ ڀٵبڄ غٍٽٵیٿ ٤یف ٰځشفٸً ټٿ ـڂ یبؼ ـڂقی اڀؽاغز ٰڅ سڃ ٌفٰز ؼوشٻ ـڂ دیسڃڀؽ؛ ث

٤ٹٝز سڃچیٿ! اڀٵبـ ټٿ ـڂ ڀٽیٍځبغز ڂ ٤جبـی اق ٌٯ ڂ غب٘فڄ ؼـ ؾچځً ڀٍىشڅ ثڃؼ. ثٹڅ؛ ؼـوزِ! ایٿ 

 !٠ّجبڀیز ـڂ ٬جال یٱجبـ اقي ؼیؽڄ ثڃؼٺ؛ قټبڀی ٰڅ ثڇٻ ٴ٩ز ؼٸؽاـ

 ـڂ ټٕٙفثٻ ِؽای ڀجبغشٻ؛ ـڂ غڃؼٺ اټب  ڀبغڃؼاٴبڄ ثب یبؼاڂـی اڂپ ٌت. ثب ضبٸی ٴف٨شڅ خٽٟ ڂ خڃـسف ڀٍىشٻ؛

ٻ. ثب ڀٵب ٴؿـایی ثڅ ا٘فا٨یبپ ٰڅ ثب ـیك ثیځی قڂٺ ټب ٌؽڄ ثڃؼپ خؽی اټب اچىشڅ غیفڄ سڃ زٍٻ چبي ٰځ ټی ٴُٻ

 :ٴ٩شٻ

    ؼٸیٷ اڂټؽڀز ڂ ایٿ ـ٨شبـاسڃ ڀٽی ٨ڇٽٻ؟ ثیٿ ټب زیكیڅ؟ _

اق ٸطځٻ یب چف زیك ؼیٵڅ ای خبغڃـؼ. ڀٵبڄ غٙفڀبًٰ ٴیح ڂ ټىشبِٷ ٌؽ. ٰٽی سیفڄ سف ضف٦ ڀباټیؽی ڂ ٤ٻ 

 .ٌز. ضبٸشی ڂ٧ِ ڀٍؽڀی؛ ټثٷ اڂپ ٌت. سځً ٠ٕالر و٩ز ڂ وػز ٌؽڄ قیف ؼوشٻ ٨فڂًٰ ٰفؼؼا

ڀ٩ه اڄ ؼاـي ـڂی ِڃـسٻ ڀٍىز. ثب اغٽی ٰڅ زبٌځی ِڃـسً ٌؽ ٠٭ت ٍٰیؽ ڂ ِب٦ ثب ٨بِٹڅ ڀٍىز؛ 

ټشبو٩ٽی ٸت قؼ. ټی غڃاوشٻ ثٵٻ ثبقٺ قڀز ٌؽٺ؟ اټب اق ٌفټځؽٴی زڇفڄ ي وٱڃر ٰفؼٺ ڂ ثب ؼٸػڃـی 

 .ؼٺڀٵبچً ٰف

 :ث١ؽ زځؽ ؼ٬ی٭څ وٱڃر ڂ غڃؼغڃـی ٴف٨شڅ ڂ اـڂٺ سف ٴ٩ز

ڂ٬شی ثڇز قڀٳ قؼٺ...ؼڂوشز خڃاة ؼاؼ ٴ٩ز ثیٽبـوشبڀی. ڀٵفاڀز ٌؽٺ ضف٦ ڀكؼ سب ڂ٬شی ٴ٩ز ڀبټكؼسٻ. _

 !ټٙٽئٿ ثبي ٬ّؽی ڀؽاٌشٻ

 .ثذفوی سڃڀىشی ټی  ثب ثڇفڂق چٽىبیڅ ایٻ؛ ڀڅ ؼڂوز._

 .اڂپ ثڅ سڃ ؼوز قؼ _

 .ٸجػځؽی ثڅ اغٽً قؼٺ

 ټیؽڂڀی اٴف ثڅ سیځب یب چٽشب ثٵڅ ز٭ؽـ ثفاٺ ٴفڂپ سٽڃٺ ټیٍڅ؟ اثفڂ ټٿ ټڇٻ ڀیىز؟ _
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 .اڂپ اٴف اؼٺ ټ١٭ڃٸی ثڃؼ ایځ٭ؽـ قڂؼ ضف٦ ټځڃ ثبڂـ ڀٽی ٰفؼ _

_... 

 ثڇشفڄ اڀفلیشڃ ـڂ ٰىب ؼیٵڅ ثكاـی _

 

څ ؼٸز چڃن دڃ٨ی ٍٰیؽٺ؛ ټثٷ ثسڅ چب ٬ڇف اٸڃؼ ضف٦ ټیكؼ ثب ٸطځی ٨ڃ٪ ضىڃؼ ڂ ٰځبیڅ ؼاـ. ٘ڃـی ٰڅ س

ټځز ٍٰی چٻ ټی ٰفؼی. ټی غڃاوشٻ ثٵٻ ده ثڃوڅ ار زی ؟ اڂپ چٻ ټطٓ ـٔب غؽا ثڃؼ؟ اټب اق خڃڀٻ 

 .٘ڃ٨بپ ثفاثف ؼـ چٻ اڂپ ٰفؼٺ؛ ټی ضٽبیز ثڇفڂق  ویف ڀٍؽڄ قثڃڀٻ ـڂ ٴبق ٴف٨شٻ. زڅ ؼٸیٹی ؼاٌز اق

 ثفاؼـر ضبٸً غڃثڅ...؟_

ایٿ ِٽیٽیز ڂ ضٕڃـي ـڂ چځڃق ؼـٮ ڀٽی چٽڅ زیك ټىػفڄ ثڅ ڀٝف ټی ـویؽ ضشی وڃاٶ دفویؽڀً. 

ٰفؼٺ اق خڃاة ٩٘فڄ ټی ـ٨ز. ټٙٽئځب ٨فثؽ ټڇٽشف اق ؼغشفي ڀجڃؼ سب ڀ٩ّڅ ٌجی ٰځبـِ ټٿ ثځٍیځڅ ڂ خڃیب 

 .ضبٸً ثٍڅ؛ اټب چٽیٿ ٰڅ اق ټڃ١ًٔ ٰڃسبڄ اڂټؽڄ ثڃؼ ڂ ضف٦ ـڂ ثڅ ثیفاچڅ ڀٽی ٍٰڃڀؽ خبی اټیؽڂاـی ثڃؼ

 .ػً چٽبسڃٸڃلی ا٩٘بٶ ثفٺثؽ ڀیىز ١٨ال اخبقڄ ڀؽاـٺ سڃ ثػً ث_

 سڃ زفا ٸجبن ثیٽبـوشبپ سځشڅ؟_

ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ٜبچف ِڃـسیٻ اڀؽاغشٻ. ثب ایٿ سیخ سڃ٬ٟ چٽفاچی ثڇفڂق ڂ قؼڂغڃـؼ ټفؼاڀڅ ای چٻ ؼاٌشٻ. 

 .قیبؼی غڃي ثبڂـ ثڃؼٺ. اق ایٿ ٨ٱف ٸجػځؽڄ ٰٽفڀٵی قؼٺ

 .زیكټڇٽی ڀیىز...اق ڂ١ٔیز ٨فثؽ ٰٽی ٌڃٰڅ ٌؽٺ_

 ٤ً ٰفؼی؟ _

غشیبـ سفوبپ اق ڂاٰځًٍ ټٱث ٰفؼٺ؛ ٬ّؽ دځڇبپ ٰبـی ڀؽاٌشٻ ڀڅ سب قټبڀی ٰڅ غیبٸٻ اق خبڀجً خٽٟ ثی ا

 :ڀجڃؼ. ثب ِؽایی ٰڅ ثڅ قڂـ ٌځیؽڄ ټی ٌؽ ٴ٩شٻ

 .٨ٍبـٺ ا٨شبؼ _
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 .ضبالزفا سڃ سػشز ڀیىشی ضشٽب ثبیؽ ثٍیځی ثب اڂپ قا٬بـر ؼٸڃ ٬ٹڃڄ ثٵیفی...زٍٽبسٻ د٧ ٰفؼڄ_

 .یىز... ضبٸٻ غڃثڅِٴ٩شٻ ٰڅ زیكقیبؼ ټڇٽی ڀ _

 ڂ ثفؼاٌشٻ ـڂ ٴڃٌیٻ  ٤ف٤فی ٰفؼ ِؽثفاثف ثؽسف اق ټبټبپ ڀىجز ثڅ ١ٔی٩یٻ ٤فیؽ. ٬جٷ اق دب٨ٍبـی ثیٍشف

 ڂ ٴف٨ز ـڂ ٴڃٌیٻ. ؼاؼ ؼوشٻ ثڅ ڂ ٴف٨ز اقٺ ـڂ وڃاٸیً ڀٵبڄ. ٴف٨شٻ چبي زٍٻ ټ٭بثٷ ٰفؼڄ دٹی ـڂ ڂیؽیڃ

ی ٰفؼ ڂ چفؼڂ، ثبـ زڇفڄ ي ضىی خك ٤ف٪ ٌؽپ سڃ ي دٹغڃؼ ثفای ثبـ ؼڂ،. ؼیؽ ـڂ ڂیؽیڃ ِؽاي ٰفؼ ٰٻ ثب

   .غب٘فار ڀؽاٌز. ضىی ثیٿ ضىفر ڂ ٌبؼی. ثبـ وڃٺ اق ؼوشً ٍٰیؽٺ. اغٻ ٰفؼ

 .خڃڂپ سف ثڃؼی! ثڅ اڀؽاقڄ یبقؼڄ وبٶ_

 :ؼوشی ؼڂـ ؼچځً ٍٰیؽ. ٰبټال اق ـ٨شبـچبی ٔؽڂ ڀ٭یٕٻ ٴیح ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ڀبثبڂـاڀڅ ڂ غڃڀىفؼ ٴ٩ز

 ڂاوز ټڇٽڅ؟ _

 .ای ـ٨شٻ. غڃؼٺ چٻ ضىبویشٻ ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺزٍٻ ٤فڄ 

 .اغفٌٻ غڃڀؽی؟... قڀؽڄ وز_

 .ٌؽ ټځٝڃـٺ ټشڃخڅ  سٯ غځؽڄ ٠ّجی قؼ ڂ ټشبو٧ وفی سٱڃپ ؼاؼ.

 !ایځڃ چفٰىی ټیشڃڀڅ ڂاوڅ سڃ ث٩فوشڅ. ټىٹٽب قڀؽڄ ٺ چىز_

 زفا چفٰىی ثبیؽ ٌٽبـڄ ټځڃ ؼاٌشڅ ثبٌڅ!؟ -

 ثڃؼ ٸجً ٴڃٌڅ ٰڅ دڃقغځؽی ڂ ثؽخځىی ثب. ٰفؼ ڀٵبڄ  څ ټی غڃـؼٺاثفڂیی ثبال ؼاؼڄ وفسبدبٺ ـڂ اق ضفِی ٰ  

 :ٴ٩ز

 .زڃپ ټبؼـ ثسٽڅ! ٬جال اق ایٿ ٰبـا ثب ؼغشفا ا٘فا٨ٻ قیبؼ ٰفؼڄ  -

ټبر ڂ ڀبثبڂـاڀڅ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ڀڅ اق آقاـ ټبؼـ ثسڅ ي ڂ ـیٱٹىی ٰالټً ...اق ؼغشفچبیی ٰڅ خٽٟ ثىز   -

ی ٰفؼ اق غڃاوشٿ ثڇفڂق. ڀیٍػځؽی ثڅ سّڃـاسٻ قؼٺ زڅ ضفِی ٺ ثب ا٨ىڃن! سب ؼڂ ؼ٬ی٭څ دیً ـٲ دبـڄ ټ

 ټی غڃـؼٺ؟
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 زفا چیر ڂ٬ز ثڇٻ ڀٵ٩شی؟  -

 .٨ٱف ټی ٰفؼٺ ڀبـاضز ټیٍی   -

 .اٌشجبڄ ٰفؼی_

ؼٸٻ ٠دیت غځٯ ٌؽ. ثب وػبڂسٽځؽی ٸجػځؽڄ ثؽخځىی قؼٺ ڂ ثی س٩بڂر ـڂ ثڅ ڀٵبڄ ؼٸػڃـ ڂ ٠ّجیً اؼاټڅ 

 .ؼاؼٺ

 ؟ٌٽبـڄ ټځڃ اق ٰدب اڂـؼڄ  _

 .!ثیٍشف اق ایٿ ڀٽیشڃڀٻ ؼٸجفڂ سځڇب ثكاـٺ _

ایٿ ی١ځی؛ سب ایځدب چٻ قیبؼی ٨ڇٽیؽی! ٸطځً اـڂٺ ٌؽ ڂ ؼیڃاـ ؼ٨ب٠ی ڂ ټ٥ٹڃة ٰځځؽڄ ي ڀٵفاپ ڂ دفاق 

اضىبن اټب ضبٸشی اق ضفَ. ٸجػځؽی قؼٺ ڂ ثی اغشیبـ ؼوز ـڂ دبي ٴؿاٌشٻ؛ ٬ّؽ ڀؽاٌشٻ ثب ٰځدٱبڂی 

 .ڄ؛ اڂپ ڂ٬شً ـڂ چفزځؽ خكئی ثبثز ڀٵفاڀی اق ڂ١ٔیشٻ ٴؿاٌشڅ ثڃؼثیٍشف اقـؼڄ ڂ ڀبـاضز اق ایځدب ثف

 .ټٽځڃپ ٰڅ اڂټؽی...چٽیٿ زځؽ ؼ٬ی٭څ ثفای ټٿ غیٹی اـقٌٽځؽ ثڃؼ. ثڇشفڄ قڂؼسفی ثفی _

ثڅ ٬ؽـی ٸطځٻ ِبؼ٪ ثڃؼ ٰڅ ثب ٰٽی وٱڃر ڂ غیفٴی سڃ زٍٻ چبٺ وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ ثٹځؽ ٌؽ؛ اڂپ چٻ ڀفٺ 

 .ٌؽ

 .٨فثؽڂ ثجیځٻؼڂوز ؼاـٺ ٬جٷ اق ـ٨شٿ _

زٍٻ چبٺ ثڇز قؼڄ ٴٍبؼ ٌؽ. اِال ڀٽی غڃاوشٻ ثب ټبټبپ ـڂثفڂ ثٍڅ ڀڅ االپ ٰڅ ثفاؼـٺ ثبثز ضٹ٭څ اي ایځدب 

 اقؼڂاج ټیكاٌز ټبټبپ ڀڅ  ثڃؼ. اق یبؼڂاـی ضفَ ټبټبپ وٱڃر ٰفؼٺ اغف ایٿ ـا ثٙڅ چیر وفاڀدبټی ڀؽاٌز

  ڄثڅ ټفؼ قپ ڂ ثسڅ ؼاـی ثؽ ـڂ ټٿ  ٌؽ ټی ـأی دؽـ ڀڅ ٰځٻ

 .غڃاچً ټی ٰځٻ. اِال ڀیبقی ڀیىز_

ؼـ ڀڇبیز ټػبٸ٩شٻ ثب زفغیؽپ اڂپ ثڅ ٘ف٦ ایىشٵبڄ دفوشبـی ڂ قیف ټیكی ٰڅ ـؼڂ ثؽٶ ٌؽ ڂ ـاچځٽبیی ټب ثڅ 

 .اسب٪ ٨فثؽ ثڃؼ
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 *** 

ٸطٝڅ ای ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثیٿ زبـزڃة ؼـة ایىشبؼٺ سب ټٙٽئٿ ثٍٻ اڂپ ثفاؼـ ٰڃزٹڃ ټځڅ ٰڅ ټثٷ سٱڅ ٴڃٌز ـڂ 

 .زڇفڄ قـؼ ڂ ـڀٳ دفیؽڄ ي اق ایٿ ٨بِٹڅ چٻ سڃ ؾڂ٪ ټیكؼ سػز غڃاثیؽڄ.

ز٭ؽـ اضٽ٫ ثڃؼٺ ثب غیبٶ اوڃؼڄ وفټىبئٷ دڃذ ثی سڃخڅ ثڅ ڂ١ٔیز ٨فثؽ ڀٍىشڅ ثڃؼٺ. وشڃپ ٨٭فاسٻ اق 

ڂ١ٔیشً ثڅ ـ٠ٍڅ ؼـ اڂټؽ. ڀجٕٻ ثڅ ٰځؽی قؼ ڂ وفٺ سیف غ٩ی٩ی ٍٰیؽ. س١بؼٸٻ ـڂ اق ؼوز ؼاؼڄ ثڅ وٽز 

سڃ ٴڃٌٻ غڃڀؽ. ِؽای  "اـڂٺ ثبٌی"ز ٴف ٘ڃ٨بپ ثڅ اـڂټی ؼڂـٺ دیسیؽڄ ٌؽ ڂ ؼـٴبڄ ٰح ٌؽٺ. ؼوز ضٽبی

اڂپ چٻ ٸفق ٤ٽٵیٿ ڂ ث٥ٓ ؼاـی ؼاٌز. خب غڃـؼڄ ثڃؼ؛ ایٿ ـڂ اق زٍٻ چبی ڀٵفاڀً ٰڅ غیفڄ ثڅ ٨فثؽ ثڃؼ 

 .غڃڀؽٺ

 .س٭ّیف ټځڅ ایځدبوز _

ٰٻ ٰځڅ. ڂخڃؼ ٨فثؽ سڃ ثی ا٘الٞ اق زیكی ٰٽفٺ ـڂ ټطٓ سىٱیٿ ٨ٍفؼ. ټىٹٽب چیر ڂ٬ز ڀٽی سڃڀىز ؼـ

قڀؽٴی ټب ڀ١ٽز ثكـٴی ثڃؼ ٰڅ ؼیؽپ اڂپ ؼـ ایٿ ڂ١ٔیز ؼـؼ ثڃؼ. ڂ١ٔیشی ٰڅ ټىججً ټٿ ڂ اڂپ ضٹ٭څ ثڃؼ. 

ضه ٠ؿاة ڂخؽاپ ڂ دٍیٽڃڀیٻ ثؽسف ٤ٹیبپ ٴف٨ز ٰڅ ثڅ وف٠ز ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ ڂ ثڅ وٽز ٨فثؽ ٬ؽٺ 

    .ثفؼاٌشٻ

غٍٯ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ټمڄ چبی ثٹځؽ ڂ سبة ؼاـي ثبال وفي ایىشبؼٺ ڂ ٰٽی ثڅ وٽشً غٻ ٌؽٺ. ؼڂـ ؼچځً 

 ڂ ثڃؼ ٰجڃؼ. ٴف٨شٻ ـڂ  غیه ثڃؼ. غؽا ټی ؼڂڀڅ زڅ ؼـؼی ـڂ سطٽٷ ټی ٰفؼ. ؼوز ٰڃزٹڃ وُفٺ قؼڄ ي

 ٨فاټڃي چبی وبٶ ټفؼڄ چبی ضه سٽبٺ. ثڃؼ ټٿ ٰه چٽڅ ٨فثؽ. قؼٺ ؼوشً دٍز دفټطجشی ثڃوڅ. وفظ

 زٍٽٻ ٴڃٌڅ اق اٌٱی ٬ٙفڄ اغشیبـ ثی ٌؽ؛ ټځ٭جٓ ٥ٓث اق ٴٹڃٺ. ٌؽ ټی غالِڅ ٨فثؽ ڂخڃؼ سڃ قڀؽٴیٻ ٌؽڄ

ـاڄ ټی اڀؽاغشٻ ټٽٱٿ ثڃؼ چف آپ ثیؽاـ ثٍڅ. اچىشڅ ؼوشی ـڂی ٌڃڀڅ ٺ  قاـی ٴفیڅ وفي ثبال ڀجبیؽ. وفغڃـؼ

ٴؿاٌشڅ ٌؽ ڂ ٨ٍبـی ٰڅ ضه چٽؽـؼی ڂ سىٱیٿ ؼاٌز. اق ٰبـي ؼـ ضٕڃـ ټبټبپ غدبٸز ٍٰیؽٺ ڂ ټ١ؿة 

ثڅ ٘ف٨ٍڃپ زفغیؽٺ. ٘ڃ٨بپ دٍز وفٺ ثڃؼ ڂ ټبټبپ اڀشڇبی اسب٪ ثڅ  ؼوشً ـڂ ده قؼڄ ـاوز ایىشبؼٺ.

 .٨بِٹڅ زځؽ ٬ؽٺ ؼڂـسف اق ټب ضیفڂپ ایىشبؼڄ ثڃؼ
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زٍٻ چبي ٬ؽ ڀ١ٹجٱی ٬ؽ ٍٰیؽ ثڃؼ ڂ ثب وڃئ ٜٿ ڂ ٌٵ٩شی ثڅ ټب غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ. ایٿ ڀٵبڄ ڂاؼاـٺ ٰفؼ ٨بِٹڅ 

ـ ټبټبپ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ چبجُ ڂاج ثڅ ټبټبپ ثب دیٍڃڀی ٺ ـڂ ثب ٘ڃ٨بپ ثیٍشف ٰځٻ؛ ٘ڃ٨بڀی ٰڅ اڀٵبـ سبقڄ ټشڃخڅ ضٕڃ

 .زیٿ ؼاـ ڂ وفظ ڀٵبڄ ټی ٰفؼ. ٌبیؽ سڃ٬ٟ ؼاٌز ٨فثؽ سڃ اسب٪ سځڇب ثبٌڅ ڂ ټثٷ ټب اخبقڄ ثڅ چیر چٽفاچی ڀؽپ

والٺ ڀىجشب اـڂټی ٰفؼ ڂ وفي ـڂ دبییٿ اڀؽاغز؛ ټ١ؿة ٌؽڄ ثڃؼ. ثڅ وٽز ټبټبپ ثب اغٻ دفـڀٵی ڀٵبڄ ٰفؼٺ 

 :ڃپ ټی ؼاؼ اق ایٿ غیفٴی ؼوز ثفؼاـڄ ٴ٩شٻڂ ثب ِؽایی ٰڅ ڀٍ

 !ټبټبپ_

اټب ثبڀیڅ ای چٻ زٍٻ اق ٘ڃ٨بپ ٨ٹٯ قؼڄ ثف ڀؽاٌز. ثب ٸجػځؽڄ ٰدی ٰڅ ڀبٌی اق أٙفاثٻ ثڃؼ ؼوز ثٹځؽ 

 .ٰفؼٺ ڂ ـڂ ثڇً اؼاټڅ ؼاؼٺ

 .چٽٱبـٺ... ټڇځؽن سڃ٨ی٭ی_

ٌت 77ؽٺ. چیر چٽٱبـ ـوٽی ٍٰشڅ ټفؼڄ اڂپ ٸ٩ٛ ًٰ ؼاـ ټڇځؽن ڂ ٨بټیٹی ٰڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ ټ١ف٨ی ٰفؼٺ ٌ

ټال٬بر ثفاؼـ چٽٱبـي ڀٽیڃټؽ؛ اټب چیر ؼٸیٷ ټىػفڄ یب ڂا١٬یز ٤یف٬بثٷ اڀٱبـی ثڇشفڄ اق ایٿ ڀجڃؼ. ڀڅ ټی 

ٌؽ ٴ٩ز چٽٱبـ ثڃؼیٻ ڀڅ ـاثٙڅ ټؽر ؼاـی ؼاٌشیٻ!. ایٿ ـوٽی ټ١ف٨ی ٌؽپ ثؽسف زٍٻ چبی ټبټبپ ـڂ ثڇز 

 :څ ٺ ٴ٩شٻقؼڄ ٰفؼ. ٴیح ثڅ ٠بؼر ؾچځٻ ثب چٽڃپ ٸجػځؽڄ غىش

 !٘ڃ٨بپ...ټبټبڀٻ _

 .ٴځؽڄ قؼٺ...اق ثفؼپ اوٽً ثڅ اڂپ ٤ٹٝز ټی ٌؽ ٠ٽ٫ ـاثٙڅ ـڂ ٨ڇٽیؽ

ٸجػځؽڄ ٰٽفڀٳ ڂ ٌیٙځز اټیكی ـڂی ٸت چبی ٘ڃ٨بپ ڀٍىز؛ قیف زٍٽی ڀٵبچٻ ٰفؼ. اڀٵبـ ٸطٝڅ ای 

 .٨فاټڃي ٰفؼ ٰدبوز. وفظ ڂ و٩یؽ ٌؽٺ ڂ ٸت ٴكیؽڄ ټٿ چٻ ڀٵبچً ٰفؼٺ. قیبؼی غځٳ ټیكؼٺ
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بټبپ ثڅ خبی ټب غدبٸز ٍٰیؽ ڂ ثب خجفڂسی ٰڅ اڂپ ٸطٝڅ ؼاٌز زبؼـ ڂٶ ٌؽي ـڂ خٹڃسف ٍٰیؽ ڂ ټطٱٻ ټ

ٴ٩ز ڂ اٌبـڄ قؼ دیًٍ ثفٺ. ؼڂ ٬ؽٺ ټڃڀؽڄ اوشیٿ ٸجبوٻ ـڂ ٍٰیؽ ڂ دٍز  "٨فڀٵیىی"قیف ٴٹڃي ز٩ز ٰفؼ. 

 :ثڅ ٘ڃ٨بپ ایىشبؼیٻ. اچىشڅ ثب ٴٹٵی ڂ ڀبـاضشی ٰڅ سڃ ڀٵبچً ټٍڇڃؼ ثڃؼ ٴ٩ز

 ثڇز ضٹ٭څ ؼاؼڄ ثڃؼ؟ اق ٰی ثبچٽیٿ؟ایٿ  _

_... 

 ڀ٩ّڅ ٌجی ایځدب زی ٰبـ ټیٱځڅ؟ ٌجب ؼیٵڅ ٺ ثبچٽیٿ؟ _

_... 

 ټی ؼڂڀی اٴف ثبثبر ث٩ڇٽڅ زی ټیٍڅ؟_

 ثی ٨٭ٗ ټبټبپ ا٠شٽبؼڄ؛ ثی ثڇٻ دؽـ  ټشڃخڅ ټځٝڃـي ٌؽٺ. غیٹی ڀبـاضز ٌؽٺ. ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ٨٭ٗ

 .ٌؽٺ غیفڄ ثڇً ؼٸػڃـی ثب. ثڃؼ وفڂِؽاسف

 .ٵفاڀٻ ٌؽڄ ثڃؼ...االڀٻ ټیفڄ٨٭ٗ ڀ_

  .چٽیٿ...؟ ڂا١٬ب ٬ّؽڂ ڀیشً ٨٭ٗ چٽیځڅ؟...زیكڄ ؼیٵڅ ای اقر ڀػڃاوشڅ؟ _

ټبټبپ ؼیٵڅ ټځشٝف خڃاثٻ ڀٍؽ ثڅ ٘ف٦ ٘ڃ٨بپ زفغیؽ ڂ ثب ِؽای ڀیٽڅ ثٹځؽ ثی ټځٙ٭ی ٰڅ ٨فثؽ اق ِؽاي 

 :زٍٻ چبي ـڂ ثی ضبٶ ثبق ٰفؼ ٴ٩ز

 .چٽیٍڅ دٍشٍیٻ...ڀٽیكاـیٻ ٰىی اؾیشً ٰځڅؼغشفڄ ټٿ ثی ٰىڃ ٰبـ ڀیىز...ټځڃ دؽـي  _

 .ثڇز قؼڄ ای ٸت قؼٺ. ؼٸیٷ ایٿ سفن ڂ ٥٘یبپ یٱؽ١٨ٵیً ـڂ ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ. ِؽاي ټی ٸفقیؽ "ټبټبپ"

 .غؽاـڂ غڃي ڀٽیبؼ اق وبؼٴیً وڃء اوش٩بؼڄ ٰځیؽ...ڀٽی غڃاٺ ی ٠ٽف ٌفټځؽڄ ي ثٍٻ_

 .ڀبـاضز ڂ ٌفټځؽڄ ٺ ٰفؼ٘ڃ٨بپ ٨٭ٗ وفدبییٿ ٴف٨شڅ وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼ. ایٿ ـ٨شبـي ثؽسف 
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ؼوز ټبټبپ ـڂ ٴف٨شٻ سب اؼاټڅ ڀؽڄ. ؼـة اسب٪ ثبق ٌؽ ڂ دفوشبـ وٿ ڂ وبٶ ؼاـی اق ؼیؽپ چفؼڂټڃپ زٍٽی 

 .ٴ٩ز. ټبټبپ ثی سڃخڅ ثڅ دفوشبـ اؼاټڅ ؼاؼ "ایځدب زی ٰبـ ټی ٰځیؽی"ٴفؼ ٰفؼ. ثب سفي ـڂیی 

 .ؼغشفټٿ وبؼڄ وز...ثسڅ وز...ڀٽیكاـٺ ٰىی اؾیشً ٰځڅ_

ـ ٬ؽټی خٹڃ ثفؼاٌز ڂ سؿٰفی ثڅ ټبټبپ ؼاؼ؛ ضشی ڂ١ٔیشٽڃپ ـڂ ڀٽی ؼیؽ سب ٰٽی اق خی٣ خی٥ً ٰٻ دفوشب

 .ٰځڅ ِؽاي ـڂ ٠ّبة ثڃؼ

 دفوشبـ چبی اضشفاټی ثی ثڅ ڀىجز ٰڅ ٘ڃ٨بڀی ثڅ ٰفؼٺ ټی ڀٵبڄ ٨٭ٗ ُڂاج چبج  دبچبٺ ټیع قټیٿ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ

ً ثڃؼٺ؛ اټب ٨٭ٗ ث١ؽ ڀ٩ه ڀ٩ه قؼپ چبی ڂاٰځٍ ټځشٝف ٸطٝڅ چف. ثڃؼ ٰفؼڄ وٱڃر ضٕڃـټڃپ اق ضبٰی چٻ

٠ّجی ټبټبپ ٰڅ سڃ اسب٪ دیسیؽ ڂ ِڃـسی ٰڅ غیه اٌٯ ٌؽ؛ وف ثبال ثفؼ ڂ ـڂ ثڅ ټٿ ثب اـاټً ٸجػځؽی قؼ 

 :ڂ ٴ٩ز

 .اڀٍبهلل ثفاؼـر ثڇشف ثٍڅ...ثی غجفٺ ڀكاـ _

. ٴ٩ز  ی"غبڀٻثیفڂپ "غؽاضب٨ٝی ١ٔی٩ی ٰفؼ ڂ ثڅ وف٠ز ثیفڂپ قؼ. دفوشبـٺ ـڂ ثڅ ټٿ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼ ڂ 

 ثڅ ټٿ ثڅ ؼڂثبـڄ اٌبـڄ ثب ڂ ڀؽاؼ ِطجز ٨فِز دفوشبـ. ا٨شبؼ ِؽایی ثی چ٫ چ٫ ثب ڂاـ٨شڅ ِځؽٸی ـڂی ټبټبپ

. دفویؽٺ ټی ـڂ ـ٨شبـي ؼٸیٷ ضشٽب ڀجڃؼ دفوشبـ اٴف ثبٌٻ س٩بڂر ثی ثڇً ڀىجز ڀیڃټؽ ؼٸٻ. ـ٨ز ٨فثؽ وٽز

 :ٴ٩شٻ قټكټڅ ؼـضؽ ڀبـاضشی ثب

 .ٺ ٰٿچٽیٿ خبٺ ٰبـی ؼاٌشی ِؽا_

ثڅ ٬ؽٺ چبٺ وف٠ز ؼاؼٺ ڂ ٌشبة قؼڄ ٘ی سّٽیٻ اڀی ثیفڂپ قؼٺ. زخ ڂ ـاوز وبٸٿ ـڂ اق ڀٝف ٴؿـڂڀؽٺ. 

٨بِٹڅ قیبؼی ڀجڃؼ ٰڅ سڃ دیر ـاچفڂ چب ؼیؽټً. ِؽاي قؼٺ اـڂٺ؛ اټب ټٙٽئځٻ ٌځیؽ ڂ ڀبیىشبؼ. اق دٍز ثبقڂي 

ڂ ٌفټځؽٴیٻ ثیٍشف ٌؽ ٘ڃـی ٰڅ ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ثڅ ٘ف٦ دٹڅ چب ٍٰیؽټً. ضبالٰڅ ڀكؼیٱً ٌؽڄ ثڃؼٺ غدبٸز 

 .چیر ضف٨ی ڀٽی سڃڀىشٻ ثكڀٻ

ِڃـسً ؼـضیٿ ثی ـڂضی ثڅ ٌؽر ڀبـاضز ثڃؼ. اڀٵبـ یٯ اؼٺ ټفؼڄ ـڂثفڂٺ ثڃؼ ڂ دٍز وفٺ ټیڃټؽ. اڂٸیٿ دٹڅ 

ټطٱٻ ایىشبؼ سب ضف٦ ثكڀٻ. ٰٽی ؼوشذبزڅ ٌؽٺ. چٽڅ زیك اق ؾچځٻ دفیؽڄ ثڃؼ ڂ ټٿ زیكی خك ٌفټځؽٴی 

 .ثب ث٥ٓ ٸت قؼٺڀؽاٌشٻ. ڀبغڃؼاٴبڄ 
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 .ثجػٍیؽ_

 !ثبثز؟ _

ضبٸز ټٝٹڃټی ثڅ زٍٻ چبٺ ؼاؼٺ؛ ضشی چبٸڅ ای اق اٌٯ سڃ زٍٻ چبٺ خٽٟ ٌؽ. ِؽاي ثڅ ٬ؽـی اـڂٺ ڂ 

ٴف٨شڅ ثڃؼ اڀٵبـ اِال ضف٨ی ڀٍځیؽڄ. ؼٸٻ ٴف٨ز؛ ثیٍشف وڃغز. ٘ڃ٨بپ ـڂ ایځ٭ؽـ اـڂٺ ڂ ټٝٹڃٺ ڀٽی غڃاوشٻ. 

چبی دؽـڂ ټبؼـٺ چٽیٍڅ ثب٠ث غدبٸشٻ ثڃؼ ڂ چیر ڂ٬ز  ڀٽی سڃڀىشٻ زٙڃـ ثبیؽ ؼـوشً ٰځٻ...ضىبویز

 .ؼ٨ب٠ی ڀؽاٌشٻ

ٌڃڀڅ چبٺ ثی اغشیبـ خٽٟ ٌؽ ڂ اق دٍز ثڅ ټیٹڅ چب زىجیؽٺ؛ ٌجیڅ اؼٺ چبی ثؽثػز ٌؽڄ ثڃؼٺ. دڃ٨ی ٍٰیؽڄ 

 .وفی سٱڃپ ؼاؼ؛ و١ی ټی ٰفؼ ٸجػځؽ ثكڀڅ

 .یز ثٍیثڇشفڄ ثفی وفخبر...ـڀٳ ڂ ـڂی سڃاٺ دفیؽڄ! ڀٽیػڃاٺ ثڅ غب٘فڄ ټٿ اؾ_

 .ٸت ٴكیؽٺ. ثڇشفڄ ثٵٻ آة ٌؽٺ

 .ڂ٬ز ؼاـی غڃة ثػڃاثی...اضشٽبال ِجص ټفغّڅ ټیشڃڀٻ ثیبٺ ؼڀجبٸشڃپ ڂ ٰبـای سفغیٍّڃ اڀدبٺ ثؽٺ_

ڀیبقی ڀیىشی ٸت قؼٺ. ایځجبـ ٸجػځؽ ي دفـڀٳ سف ٌؽ. زی ثبیؽ ټی ٴ٩شٻ؟ ټی ؼڂڀىشٻ اٴف ټػبٸ٩ز ڀٱځٻ اڂٶ 

 .ڂ٬ز ایځدب ثڃؼ. ثب اـاټً اؼاټڅ ؼاؼ

 دف وب٠شی ټفغّی غڃؼسز ڂاوڅ ٨فؼا. ٰځٻ ـؼ ټفغّی ڀٽیشڃڀٻ ایٿ اق  ث١ؽ اق اڂپ ثبیؽ ٌفٰز ثیبی...ثیٍشف_

 .زیځی ټی ټڇفقاؼڂ چبی ثفڀبټڅ. ټیؽی خڃاة سٹ٩ځبـڂ ټیكر دٍز ټیٍځی... ټیٱځی

 اڀٵبـ  .ـ٨ز دبییٿ چب دٹڅ اق "١٨ال"غڃاوشٻ زیكی ثٵٻ اټب ٨فِز ڀؽاؼ. ؼوز ـڂی ٌڃڀڅ ٺ ٴؿاٌز ڂ ثب ٴ٩شٿ

اة وفؼی ـڂٺ دبٌیؽڄ ثڃؼپ؛ ثفٴٍشڅ ثڃؼ ثڅ ـڂقچبی اڂٸً؛ ټٿ ایٿ ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ـڂ یٱىبٶ ټی ٌځبغشٻ؛ 

 .ڀٵبچً ؾڂ٪ قؼڄ ڂ اټیؽڂاـ ڀجڃؼ. ٘ڃـی ضف٦ قؼ ٰڅ ٨ڇٽیؽٺ چٽڅ زیك سٽڃٺ ٌؽڄ

**** 
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ڂ١ٔیشً  ٨یً چب ـڂ ثڅ ؼوشٻ ؼاؼ. ؼڂ ټیٹیڃپ ڂ ڀیٻ ڀب٬بثٷ ڂاوڅ یٯ ٌت. اچی ٍٰیؽٺ. ٩٘ٹٯ دؽـ چفثبـ

چٽیٿ ثڃؼ؛ چكیځڅ چبی ؼـټبپ ٨فثؽ وفوبٺ اڂـ ثڃؼ. ثفٴڅ چب ـڂ اق ؼوشٻ ٍٰیؽ ڂ ثب ٰبـر ثبڀٱیً ثڅ 

 .ضىبثؽاـی ثفٴفؼڂڀؽ

 1574ـټك_

 :٨فِز ا٠شفاْ ڀؽاؼ. ڀٵبچی ثڅ وبٸٿ ٰفؼ ڂ ثب اٌبـڄ ثڅ دٍز وفٺ ِځؽٸی غبٸی ـڂ ڀٍڃپ ؼاؼڂ ٴ٩ز

 .ثفڂ اڂڀدب ثٍیٿ_

١بـ٦ سیٱڅ دبـڄ ڀٱفؼٺ؛ ث١ؽا چٻ ټی سڃڀىشٻ ثبچً ضىبة ٰځٻ؛ اق ټٿ چٻ ثڅ ٬ؽـی غڃاثٻ ټی اڂټؽ ٰڅ س

٨فقسف ثڃؼ. ثڅ ضف٨ً ٴڃي ٰفؼٺ ڂ ثب سٱڃپ ؼاؼپ وف ڂ سٍٱف قیفٸجی ڀٍىشٻ. ضؽا٬ٷ ټی سڃڀىشٻ سب سٽڃٺ 

 .ٌؽپ ٰبـچبی ضىبثؽاـی ٰٽی زفر ثكڀٻ

 .سب زٍٻ ـڂی چٻ ٴؿاٌشٻ ِؽاي ـڂ اق ثبال وفٺ ٌځیؽٺ

 ز؟ؼڂوز غڃي سیذز ٰدبو_

قیبؼ ٘ڃٶ ڀٱٍیؽ سب ټځٝڃـي ـڂ ثٵیفٺ؛ زٍٻ ثبق ٰفؼٺ...ثفڂثف ثڇٻ قٶ قؼڄ ثڃؼ. ڀ٩ىٻ ـڂ ٨ڃر ٰفؼٺ ڂ زیكی 

 .ڀٵ٩شٻ. ٸجػځؽی قؼ ڂ ٰځبـٺ ڀٍىز

 .االپ ثبیؽ ٰٹی وڃلڄ ؼاٌشٻ...ضی٧ ٌؽ_

ؽ دڃقغځؽ قؼٺ. ڂأص ثڃؼ چٽڅ زیكـڂ ټی ؼڂڀىز اټب ٨٭ٗ ټی غڃاوز اق قیف قثڃپ ټٿ ضف٦ ثٱٍڅ. اِال ٌبی

 .غڃؼي ثڅ دؽـ ٬ٕیڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ ٴ٩شڅ ثڃؼ

 غجفزیٿ چبر ڀٵ٩شٿ ؼیٍت زی ٌؽ؟_

 .!٬فاـ ڀیىز چٽڅ زیك اق سڃ ٠ٱه ټٍػُ ثٍڅ...اڂڀٻ ڀ٧ّ ڂ ڀیٽڅ _

اق ایځٱڅ اڀٱبـ ڀٽی ٰفؼ غځؽڄ ٺ ٴف٨ز. غڃؼي چٻ ثب غځؽڄ ِطجز ټی ٰفؼ. ـیٹٱه دبچً ـڂ قیف ِځؽٸی 

 .ثڅ ڀٽبیً ټیكاٌزټ٭بثٷ ؼـاق ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ـؼی٧ ؼڀؽڂپ چبي ـڂ 
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 .ڀجبیؽ سڃ ایٿ ټڃ١٬یز سځڇبر ټیكاٌز _

 .دڃ٨ی ٍٰیؽٺ. چٽڅ ټفؼچب ا٘فا٨ٻ غیفغڃاچبڀڅ ٬ّؽ ؼاٌشٿ خځه ڀبخځىٍڃپ ـڂ ثڅ اٌشفاٮ سّڃـاسٻ ثكاـپ

 ثڇٻ قؼیٿ...؟ _

 ایځٻ غجف زیځبر ٴ٩شٿ؟_

 .ڀڅ ضؽن قؼٺ...اٴف ثڃؼ سڃ ثڅ ټٿ قڀٳ ڀٽیكؼی_

چٻ ؼـ اـسجب٘یٻ. ڀبـاضز ٌؽٺ. ټٿ ضشی زیكی اق ٠ٽ٫ ـاثٙٽڃپ ثڅ خك ټثٷ چٽڅ ٨ٱف ټی ٰفؼ ټٿ ڂ ٘ڃ٨بپ ثب

غیٹی زیكچبی خكئی یبؼٺ ڀٽیڃټؽ زڅ ثفوڅ ثڅ ایځٱڅ خڃاثی ڂاوً ؼاٌشڅ ثبٌٻ. ؼڂوز ؼاٌشٻ اقي ؼـ ټڃـؼ 

ؼڂ ٌت دیً ثذفوٻ؛ ضشٽب اق چٽڅ زیك ا٘الٞ ؼاٌز؛ اټب سفویؽٺ ثبقچٻ اڀٳ ؼیڃڂڀڅ یب سڃچٽی ثڇٻ ثكڀڅ ثڅ 

 .٨ی اق اڂپ ـڂق اقي غدبٸز ټی ٍٰیؽٺاڀؽاقڄ ٰب

سفخیص ؼاؼٺ ضف٦ ـڂ ٠ڃْ ٰځٻ سب اقي ثذفوٻ ث١ؽ اق ـوشڃـاپ ټٿ ڂ ٘ڃ٨بپ ٰدب ـ٨شیٻ ڂ ٠ٱىی اق ثىشځی 

غڃـؼڀٽڃپ یب ثڃوٽڃپ ؼاـڄ یبڀڅ؟ سیذً ـڂ اق ڀٝف ٴؿـڂڀؽٺ. ثب سیخ اوذڃـسی ٰڅ قؼڄ ثڃؼ لڂٸیؽڄ ثڅ ڀٝف ټیڃټؽ. 

خیٿ. ثبڀٽٯ ڂ چیٱٹی ٌؽڄ ثڃؼ. ټی غڃاوشٻ ٰٽی اؾیشً ٰځٻ قیبؼی  سیٍفر خؿة اڀؽاټی و٩یؽ ثب ٌٹڃاـ

 .ڀیًٍ ٌٷ ٌؽڄ ثڃؼ

 ضبال اقٺ و٩شڅ ټی غڃای؟ _

 .ڀیًٍ ثىشڅ ٌؽڄ؛ زخ زخ ڀٵبچٻ ٰفؼ. ضبال ټٿ ثڃؼٺ ثب ٸجػځؽڄ ٴٍبؼی ثڇً قٶ قؼٺ

 .ټبټبڀز ټځشٝفڄ_

 

***** 

٭ٗ وفی ثڅ ڀٍڃڀڅ سٍٱف سٱڃپ ؼاؼ ڂ ثڅ سٽبٺ ٬ؽ غٻ ٌؽ ڂ ؼـة ټبٌیٿ ـڂ ثفای ټبټبپ ثبق ٰفؼ. ټبټبپ چٻ ٨

وٽز غڃڀڅ ـ٨ز. ڀبـاضز ثب ٸت ڂ ٸڃزڅ اڂیكڂپ ٬ؽٺ چبی وځٵیځً ـڂ ؼڀجبٶ ټی ٰفؼٺ. یٯ ٰٹٽڅ ٺ ثبچٻ 
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ضف٦ ڀكؼڄ ثڃؼ. ټٿ چٻ ثڅ ـڂی غڃؼٺ ڀٽی اڂـؼٺ؛ ؾچځً اق ؼیؽپ ٘ڃ٨بپ ثڅ ٬ؽـی ؼـٴیف ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ټبر 

اق ضبٶ غڃؼي ثیفڂپ ڀٽیڃټؽ؛ ضشی ٰڃزٱشفیٿ ڂاٰځٍی ثڅ  ثڅ ڀ٭ٙڅ ای غیفڄ ټی ٌؽ ڂ سب ِؽاي ڀٽی ٰفؼیٻ

ضٕڃـ غبڂـی ڀؽاٌز. غبڂـی چٻ ټشڃخڅ ضبٸً ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثیٿ ټىیف ضف٨ی ڀكؼ ڂ ثب وٱڃر ټٍٱڃٰی اق سڃ 

 .اییځڅ ټب ـڂ ټی دبییؽ

 .اټبؼڄ ی دىفٺ؟ _

ایٿ ـاضشیً ٨فثؽ ثٹڅ غدڃٸی ٴ٩ز. ثڅ وٿ ڂ وبٸً ټی غڃـؼ دىفی چٻ وٿ ڂوبٶ ٨فثؽ ؼاٌشڅ ثبٌڅ اټب 

چفؼڂټڃپ ـڂ ٌفټځؽڄ ٰفؼ. اخبقڄ ڀؽاؼ ٰٽٱی ٰځٻ. ٨فثؽ ثڅ ٬ؽـی ال٤ف ثڃؼ سب اق ده ثبال ثفؼڀً ثف ثیبٺ. قیف 

ثٹځؽي ٰفؼ. ٨فثؽ ثی ضبٶ غڃؼي ـڂ خٽٟ ٰفؼ ڂ ثب ٸجػځؽڄ ټطڃی  "یب٠ٹی"قاڀڃچبی ٨فثؽ ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب 

 .اثدی ١ٔی٩ی ٸت قؼ

سف اق ایٿ ثڃؼ ٰڅ وفثڅ وفٺ ثكاـڄ. ڀىجشب ثڅ زځؽ وب٠ز ٴؿٌشڅ اق زٍٻ چبي ٌیٙڃڀی ټیجبـیؽ؛ اټب ثی ضبٶ 

ٰٽی وفضبٶ سف ٌؽڄ ثڃؼ ثڅ غّڃَ ڂ٬شی غبڂـی ؼڀجبٸٽڃپ اڂټؽ؛ ټثٷ دؽـ ٘ف٨ؽاـ دفڂدب ٬فَ غبڂـی ثڃؼ. اق 

 .سیخ ڂ ٬یب٨څ اي غڃًٌ ټیڃټؽ. اق دٹڅ چب ثبال ـ٨شٻ؛ غبڂـی چٻ دٍز وفٺ اڂټؽ

 .ټیكاٌشی غڃؼٺ ټی ثفؼټً _

 .ٵڅ ڂاوڅ ؼٮ ٰفؼڀٻ دیؽا ٰٿـاڄ ؼی  _

 .ؼڂوز ڀؽاٌشٻ دبي سب ثبال ثبق ثٍڅ... ایٿ ـڂ اق چٽڃپ اڂٶ اق س١بـ٦ چبٺ ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼ

 .ثب و٩شڅ چب ضىبة ټی ٰځٻ _

چفؼڂ ثب غځؽڄ ضف٦ ټی قؼیٻ ثب ؼیؽپ چٽشب ثیٿ زبـزڃة ؼـة ٸجػځؽڄ ٺ ټبویؽ. ؼـة ڂاضؽ ـڂ ثبق ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ 

ي ـڂ ڀٽی ٰفؼٺ ایٿ ڂ٬ز ِجص غڃڀڅ ثبٌڅ. والٺ ٰفؼٺ؛ اټب ڀٵبچً دٍز ټځشٝفټڃپ ایىشبؼڄ ثڃؼ. چیر ٨ٱف

وفٺ ټجڇڃر ٌؽڄ غٍٯ ٌؽ. ٠ٱه اٸ١ٽٷ غبڂـی ـڂ ڀؽیؽٺ ڂٸی وٱڃسً. چٽشب خڃاة والټٻ ـڂ ثڅ غبڂـی 

ؼاؼ ٰڅ ٨فثؽ ثڅ خبي والٺ غبٸڅ ای ٴ٩ز. ثب ـاچځٽبیی ټٿ یٯ ـاوز ثڅ ٘ف٦ اسب٬ٻ ـ٨ز. یٯ ٸطٝڅ اٺ 

ڀسفغیؽ؛ ڂ وفي ـڂ دبییٿ اڀؽاغشڅ ثڃؼ. اق ایٿ اغال٬ً غڃٌٻ اڂټؽ؛ ثڅ غّڃَ زٍٽً ؼڂـچبؼڂـ غڃڀڅ 
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ایځٱڅ چٽشب ثب ڀیٻ سځڅ ٸػز ڂ ٌٹڃاـٮ اـؼٮ ڂاـ دٍز وفټڃپ ټیڃټؽ. اق ڀٵبڄ چبی ٰځدٱبڂاڀڅ اي ټ١ؿة ٌؽڄ 

 .ثڃؼٺ ڂ ؼٸیٹً ـڂ ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ

ڃـؼي وڃاٶ ٰځٻ ٸجڅ سػز ڀٍىز ڂ ٨فثؽ ـڂ ـڂی سػز ٴؿاٌز. ټبټبپ ـڂ ڀؽیؽٺ. ٬جٷ اق ایځٱڅ اق چٽشب ؼـ ټ

 :ثب ِؽای ڀبقٮ ڂ ڀٵفاڀی ؼوز ثیٿ ټڃچبی ٨فثؽ ٍٰیؽ ڂ ٴ٩ز

 زی ٌؽی غبٸڅ؟_

٨فثؽ سڃ ٠ٽفي چٽشب ـڂ ؼڂثبـ ثیٍشف ڀؽیؽڄ ثڃؼ ڂ ثؽسف اق ټٿ ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثڃؼ. ایٿ زڅ وڃاٸی ثڃؼ اق ثسڅ ټی 

غٻ دفـڀٵی ٰفؼ ڂ ڀیٻ ڀٵبڄ ڀڅ ٰفؼ؟ اٴف ٬ّؽي خٹت سڃخڅ غبڂـی ثڃؼ وػز اٌشجبڄ قؼڄ ثڃؼ زڃپ غبڂـی ا

 :زځؽاپ ؼڂوشبڀڅ ای ثب وڃاٸً ثڇً ٰفؼ ڂ ـڂ ثڅ ټٿ ٴ٩ز

 ٰبـ ؼیٵڅ ای ثب ټٿ ڀؽاـی؟ _

 :چٽشب ؼوشذبزڅ ثٹځؽ ٌؽ ڂ ثب ؼوز ٍٰیؽپ ثڅ ټڃچبي ٬جٷ اق ایځٱڅ خڃاة ثؽٺ ٴ٩ز

 .٨فڀٵیه خبپ اق ټڇٽڃڀز دؿیفایی ڀٽیٱځی؟ _

  .سیٍفسً ٴف٨شٻ. ثب٠ث س١دت ڂ ٸجػځؽڄ ټطڃي ٌؽ ثی اغشیبـ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ اق ٴڃٌڅ اوشیٿ

 .ثٽڃپ ڂاوز ٌفثز ؼـوز ٰځٻ _

چیر ؼٸیٷ ڂ سڃخیڅ ٬بڀٟ ٰځځؽڄ ټفثڃٖ ثڅ ِٽیٽیشٻ ؼـ ثفاثف زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽڄ چٽشب ڂ ڀیٍػځؽڄ ٨فثؽ 

ڀؽاٌشٻ. اټب ثڅ ٌؽر چٻ ټٿ ڂ چٻ غبڂـی ؼـثفاثف زٍٻ چبی چٽشب ثىی ٌبؼ ٌؽیٻ. ٸجػځؽڄ ثؽخځىبڀڅ ي ٰڅ 

 .زڇفڄ ي ڀٍىز ٴڃاڄ ـٔبیشً ثڃؼـڂ 

 .ټٿ ثبیؽ ثفٺ. ثبٌڅ یٯ ـڂق ؼیٵڅ_

 .وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ثیٍشف اق ایٿ اِفاـ ڀٱفؼٺ. ٨٭ٗ سڃ وٱڃر سب دبییٿ ـاچځٽبییً ٰفؼٺ

 

**** 
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 :٬جٷ اق ایځٱڅ وڃاـ ټبٌیٿ ثٍڅ ـڂ ثڅ ټٿ ٰفؼ ڂ ٴ٩ز

 .ؼـټڃـؼ دیٍځڇبؼٺ ٨ٱفاسڃ ٰفؼی_

شڅ ثڃؼیٻ سڃ دڃوشڅ ٌػّیشیٽڃپ. وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ؼـ ضیځی ٰڅ ضبال چفؼڂټڃپ خؽی ٌؽڄ ثڃؼیٻ. ثفٴٍ

 :ڀٵبچٻ ـڂ ثڅ اڀشڇب ٰڃزڅ ټی ؼاؼٺ ٴ٩شٻ

 ...٬جڃٶ ټیٱځٻ اټب_

 .سڃ زٍٻ چبي ڀٵبڄ ٰفؼٺ

 زی ثڅ ټٿ ټیفوڅ؟_

 .ټیٍڅ ِب٦ دؽـر  زٯ چبی _

ی ڀجڃؼ ټٿ چٻ ثبیؽ اق ایځٱڅ ٬فاـ ثڃؼ ایځ٭ؽـ ثؽخځه ڂ ٘ٽٟ ٰبـ ڀ٭ً ثبقی ٰځٻ ضبٸٻ ثڅ چٻ غڃـؼ اټب زبـڄ ا

 .یٯ خب قڀؽٴیٻ ثڅ ٨ٱف غڃؼٺ ثڃؼٺ. دڃقغځؽ قؼٺ

 .!وڇٽشڃ اق وڃؼا ایٿ ؼڂوبٶ ٴف٨شی _

_... 

غڃؼسٻ غڃة ټی ؼڂڀی زفا سب االپ سڃ ٌفٰز ټڇفقاؼ ټڃڀؽٺ. چفٰه ؼیٵڅ ای خبی ټٿ ثڃؼ ثب ؼقؼیؽپ  _

ټٿ ثڅ دڃٶ ڂ ا٠شجبـ ٌفٰز  ڀ٭ٍڅ ي یب ٴف٨شٿ ٥ٌٹً اق اڂڀدب ثیفڂپ ټیڃټؽ یب ضؽا٬ٷ ٌٱبیز ټی ٰفؼ. اټب

 .ټڇفقاؼ اضشیبج ؼاـٺ ڀٽی غڃاٺ اق ٩ِف ٌفڂٞ ٰځٻ

 .ڀ٩ىی ٴف٨شٻ

سب اغفٺ ڀٽی سڃڀٻ ـٔبیز ثڅ ټځٍی ٴفی ثؽٺ. ټٿ ټیػڃاٺ اق اڂپ ٌفٰز ثیفڂپ ثیبٺ ڂٸی ثڅ ٌف٘ی ٰڅ  _

ڄ ضؽا٬ٷ ڂاوٻ خبیی ټ١شجفسف اق ټڇفقاؼ ثبٌڅ ڂ ڀیبقی ثڅ وبث٭څ ٺ ڀجبٌڅ. ٘ڃ٨بپ چیر ڂ٬ز ثڅ ټٿ وبث٭څ ڀٽیؽ

 .وبث٭څ غڃثی ـؼ ڀٽیٱځڅ. چٽیٿ االڀٍٻ ٰٹی سڇؽیؽٺ ٰفؼڄ. ټٿ ٨٭ٗ ټی غڃاٺ دیٍف٨ز ٰځٻ

 :ـڂی ِڃـسً ؼوز ٍٰیؽ ڂ ثب ٰٽی ٨ٱف ٴ٩ز
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 ټیشڃڀٻ ثبالسف اق ٌفٰز ټڇفقاؼ ڂاوز ٰبـ دیؽا ٰځٻ ث٭یڅ ٌٻ ثىشٵی ثڅ ٠فٔز ؼاـڄ... ؼیٵڅ زی ټیػڃای؟ _

 زی ټی غڃاوشٻ؟ غڃٌطبٶ اق ټڃا٨٭شً ٸجػځؽ قؼٺ. ؼیٵڅ

وڃاٸی ثڃؼ ٰڅ ټؽر چب ؼڂوز ؼاٌشٻ ثٍځڃٺ. ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ایځدب... ؼـ ایٿ ٸطٝڅ ٨فِشی ثڃؼ سب چٽڅ زیك 

 .ـڂ ضالخی ٰځٻ ڂ سّٽیٻ ؼـوشی ثٵیفٺ

زځؽ وب٠ز ٰك ٰفؼپ ٴڃٌڅ ثیٽبـوشبپ ٨فِز غڃثی ثڃؼ سب ٰٽی ٨ٱف ٰځٻ. ڀجبیؽ ٨فِشی ـڂ اق ؼوز ټی 

ق غڃؼي ثفڂق ؼاؼ ڀٽی ٌؽ ـڂ ٘ڃ٨بپ ضىبة ثبق ٰفؼ. ټٙٽئځب غبڂـی چٻ ؼوز اق ؼاؼٺ. ثب ـ٨شبـی ٰڅ ټبټبپ ا

وفٺ ثف ڀٽی ؼاٌز. دیٍځڇبؼی چٻ ڀجڃؼ سب ثػڃاٺ ثب ٨ٱف ٰفؼپ ثڇً غڃؼٺ ـڂ اق ٌف اڂپ ٠ٱه چب ـاضز ٰځٻ 

یب زٯ چبٺ ـڂ دبن ٰځٻ. ؼڂـڂق ؼیٵڅ چٻ ثب ٴف٨شٿ ټؽـٰٻ ثبیؽ ثفټی ٴٍشٻ. ڂ١ٔیز ؾچځی ڂ خىٽی وبٸٽی 

ڀؽاٌشٻ. ٘ڃ٨بپ چٻ سڃ ؼڂ ؼ٬ی٭څ اة دبٰی ـڂ، ـڂ ؼوشٻ ـیػز. چف زځؽ ـ٨شبـي سب ثڅ اټفڂق ٔؽڂ ڀ٭یٓ چٻ 

ثڃؼ. چځڃقچٻ ِٽیٽیشً ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ یب دځڇبپ ٰبـی ؼـ ټڃـؼ چٽىفي ؼٸؽاـ. ٨فِز قیبؼی ڀؽاٌشٻ. 

ڇؽیؽ ٰفؼڄ ثڃؼ ایځٱڅ غبڂـی اق ؼیٍت یٯ ثځؽ قڀٳ قؼڄ ثڃؼ ڂ چفثبـ ثی خڃاة ټڃڀؽڄ ثڃؼ. اغفیٿ دیبټً چٻ س

ټٿ چٻ ثڇً قڀٳ  "وب٠ز ټڇٹز ؼاـٺ سّٽیٻ ثٵیفٺ ؼـ ٤یف ایٿ ِڃـر غڃؼي ڂاـؼ ٠ٽٷ ټی ٌڅ  14"سب 

قؼڄ ثڃؼٺ سب ثیٽبـوشبپ ثیبؼ ڂ ٌفایٙٻ ـڂ اق ڀكؼیٯ ثجیځڅ. ضشی ڀٽی غڃاوشٻ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰځٻ زڅ ثالیی ټٽٱٿ 

ڂ ڀٽی غڃاوز ثڇً ثؽٺ ضشی ټی سڃڀىشٻ ثبثشً وفٺ ثیبـڄ؛ اٴف چٽٱبـی ټی ٰفؼٺ ویّؽ ټیٹیڃپ ثی قثڃپ ـ

ض٫ اٸىٱڃر ثٵیفٺ. ایٿ ڂوٗ سٱٹی٧ اـټبپ ڂ وڇبٺ ؼاـچبي ټٍػُ ټی ٌؽ ثڃاة چٻ ټی ٰفؼٺ. ٘ڃ٨بپ 

 .چٻ ثڇشف ټی ٌځبغشٻ ڂ سّٽیٻ ٴیفی ؼـ ټڃـؼي ـاضز سف ثڃؼ

 .دڃٶ ـچٿ غڃڀڅ ڂ و٩شڅ چبٺ_

 .اڂٸً خب غڃـؼ اټب ث١ؽ ثب ٸجػځؽی وفی سٱڃپ ؼاؼ

 .ؽـٰبر ثبیؽ ثڅ ؼـؼ ثػڃـ ثبٌڅ٨٭ٗ ټ _

 .چفټؽـٰی ٰڅ ټفثڃٖ ثڅ اـټبپ ټیٍڅ ـڂ ټیبـٺ _

زځؽ ٸطٝڅ غیفڄ ثڇٻ ڀٵبڄ ٰفؼ. ٌبیؽ ٌٯ ؼاٌز. غڃؼٺ چٻ ؼڂؼٶ ثڃؼٺ. اٴف ٰىی ثڃئی ټی ثفؼ ثیسبـڄ ټی 

  .ٌؽٺ. چځڃقچٻ ټی سڃڀىشٻ ټػبٸ٩ز ٰځٻ اټب یٱجبـ ثفای چٽیٍڅ ثبیؽ سڃ قڀؽٴیٻ ـیىٯ ټی ٰفؼٺ
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 ...چٽٱبـ ٌؽیٻ اوٽٻ ـڂ سڃ ٴڃٌیز ویڃ ٰٿضبال ٰڅ _

 .ؼوز سڃ خیت ټبڀشڃٺ ثفؼٺ ڂ اوٽً ـڂ ڂیفایً قؼٺ

 .ټفسٕی_

 .اوٽً ـڂ قؼٺ ڂ سڃ ؼٸٻ قټكټڅ ٰفؼٺ...ټٿ ټی سڃڀٻ. سڃا٨٭ٽڃپ ٠بؼالڀڅ ثڃؼ اٴف وفڀڃٌشٽڃپ سٹع ڀجڃؼ

 

 ...ثػً دځدٻ

 

ثی ټطٹی چبي...ؼٸٻ ـڂ ټی سفٰڃڀؽ. ٤ف٤فچبی ټبټبپ ـڂ ثڅ خڃپ ټی غفیؽٺ. س١ّبثشً... ڀٵفاڀی چبي اټب 

اضىبن سڇی ثڃؼپ ڂ ثی ٰىی ټی ٰفؼٺ. ڀٵبچً ټبسٻ قؼڄ ثڃؼ. سڃ ٸٯ ثڃؼ... اق ؼیٍت خك ؼڂ ٰالٺ ضف٦ 

 .زیكی اق ڀٵبچً ڀػڃڀؽڄ ثڃؼٺ. ثڅ اِفاـ چٽشب ـأی ثڅ ټڃڀؽپ ٌؽ سب زځؽ وب٠ز ؼیفسف ٠كٺ ـ٨شٿ ٰځٿ

ڄ ثڃؼ؛ زیكی اق ٴٹڃٺ دبییٿ ڀٽی ـ٨ز ڂ٬شی اڂٸیٿ دیبٺ اق ټٿ چٻ ټثٷ یٯ ؼغشف ڀبثبٸ٣ ـاچی ٰفؼ...ـڀٵٻ دفیؽ

اوٻ ویڃ ٌؽڄ ټفسٕی ثڇٻ ـویؽ ڂ اڀشٝبـ دیبٺ چبی ؼڂ غٙی یب ضبٶ ڂ اضڃاٶ دفوی چبی وبؼڄ دٍز سٹ٩ٿ اق 

    .اڂڀی ٰڅ ټىجت ضبٶ اټفڂق ټب ثڃؼ

 ټفغّی  ثڃؼ څٴ٩ش ٘ڃـٰڅ چٽیٿ ڂ ثفوڃڀٻ ٌفٰز ثڅ ؼڄ وب٠ز چڃٌڅ ضٹڃ  س٭فیجب سڃڀىشڅ ثڃؼٺ غڃؼٺ ـڂ

 غیبٸٍڃپ ٠یٿ ایځٱڅ اق. ٴؿٌز چٽٱبـچب  اٸ١ٽٷ ٠ٱه ڂ ـ٨شبـچب ثڇز سڃ اڂٶ وب٠ز یٯ. ٰځٻ ـؼ وب٠شی

 .ؼاٌز س١دت ثىی خبی ڀجڃؼ ٘ڃ٨بپ اق ٴف٨شځٻ ټفغّی ٘فق ثٻ قیفڂ ٍٰیؽپ ڂ خڃ ڂ دفن ٰىی ڂ ڀجڃؼ

ی ڀىجز ثڅ ٤یجشٻ سڃ ؼ٨شفزڅ یبؼؼاٌشٻ ڀڃٌشٻ...٬بؼـی ڂ ضٍٽشی ٠بؼی ثڃؼپ... ٰڃزٱشفیٿ ڂاٰځٍ

 .!ڀؽاٌشٿ...ثف٠ٱه چٽیٍڅ...ثف٠ٱه یٱٽبڄ دیً

ایٿ ؼڂ ـڂق ثی ٰبـی ضىبثی سځجٹٻ ٰفؼڄ ثڃؼ... ضىبثی ڀبټڅ چبی سبیخ ڀٍؽڄ ڂ سٹ٩ٿ چبی قڀٳ ڀكؼڄ ـڂی 

ټیكٺ سٹځجبـ ٌؽڄ ثڃؼ. سٽفٰكی ـڂی ٰبـچبٺ ڀؽاٌشٻ ثبالخجبـ ثب ٬ڇڃڄ چبی سٹع ـیػشڅ ٌؽڄ ثڅ چٽڅ ٰبـچبی 

ؼاؼٺ سب ٰبثڃن اټفڂق اق وفٺ ثٵؿـڄ. ڀڃؼ ؼـِؽ س١ڃی٫ ٰبـچبٺ اق ٨ٍبـ ڂ اوشفن ٬ڃٶ ڂ ٬فاـی وفڂوبټڃپ ټی 
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ٰڅ ِجص سڃ زځؽ غٗ ڀڃٌشڅ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ دیبٺ چبیی ٰڅ چف ڀیٻ وب٠ز ټی ٴف٨شٻ ثڃؼ. سڃ ؼٸٻ ـغز ټی 

 .ٌىشٿ...اِال ثب زځٳ ټیىبثیؽپ. ټی ؼڂڀىشٻ ٬فاـِ اس٩ب٬ی ڀبغڃٌبیځؽ ـڂقٴبـٺ ـڂ ٬ڇڃڄ ای ٰځڅ

 .اټفڂق اق اڂپ ـڂقچبیی ثڃؼ ٰڅ چٽڅ ـڂی ټځً ڀبٌځبغشڅ ای ثڃؼپ؛ ٌجیڅ قپ ڀ٭بة ؼاـ ثب ؼڂ زٍٻ چفاوڃپ

غیبٶِ ثب٘ٷ ثڃؼ اق ایځٱڅ ثڅ ضف٨ً ٴڃي ٰځٻ غڃٌطبٶ ټی ٌڅ!. ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ثب ضٕڃـٺ ؼـ ایٿ ڂاڀ٩ىبِ 

٠ٹیٯ وبؼڄ ٌؽ ڂ سٿ ٌٯِ ټبؼـ ڂ ټفیٕی ٨فثؽ ٌت ٴؿٌشڅ ـڂ ٨فاټڃي ټیٱځڅ؛ اټب ِطجشٽڃپ ؼـضؽ والٺ ڂ 

ِؽایی ٰڅ دیً اق ضؽ ٤یف ِٽیٽی ثڃؼ. غیٹی ثڅ غڃؼي ٨ٍبـ اڂـؼ سب اق ضبٶ ٨فثؽ ثذفوڅ. ضشی ٨فِز ڀؽاؼ 

اق قټبپ سفغیًّ سڃٔیطی ثؽٺ یب سٍٱفی ٰځٻ اق اڂټؽپ ڀّ٭څ ٌجً. ثب غڃثڅ ڀیٽڅ سٽڃٺ سڃضٹ٭څ ٺ، ثڅ 

 .وف٠ز سڃ اسب٬ً ضجه ٌؽ

ـاڄ ـ٨شځً ٌؽ ڂ زٍٻ چبیی ٰڅ ٤ال٦ ٰفؼ ڀٍڃپ ټی ؼاؼ اق  اضىبن ټی ٰفؼٺ ټٱثی ٰڅ قټبپ ڂـڂؼ سڃ

ضٕڃـٺ ٤ب٨ٹٵیف ٌؽڄ. ؼـٰٷ چف ـ٨شبـي سڃ ؾچځٻ ٤یف٘جی١ی ټی اڂټؽ...ؼـًٰ ڀٽی ٰفؼٺ. ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ اق 

ټٿ ٨فاـی یب ڀبـاضز؟ ٠ٹشً ضف٦ چبی ٴ٩شڅ ٌؽڄ ټبټبپ ثڃؼ یب ؼـ ٰٷ ٬ّؽ س٥ییف ـڂیڅ ؼاٌز؟...چفزی 

ی ټبؼـاڀڅ ټبټبپ ـڂ ؼـٮ ټی ٰفؼٺ؛ اق ایځٱڅ قیبؼ ثی ټځ٫ٙ چٻ ضف٦ ڀكؼڄ ثڃؼ. ثیٍشف ضالخی ټی ٰفؼٺ ڀٵفاڀ

ٌبیؽ چفټبؼـِ ؼیٵڅ ای خبی اڂپ ثڃؼ ؼٸڃاده ؼغشف ـاڄ ؼڂـي ټی ٌؽ یب ثف٠ٱه چف ٰىی ثڅ خبی ٘ڃ٨بپ 

 .خك وٱڃر ڂ غؽاضب٨ٝی ثب ٠دٹڅ ثڅ  ثڃؼ ثیٍشف و١ی ټی ٰفؼ ټ١بٌفر ٰځڅ

ثڅ ټٿ ـثٙی ڀؽاٌز...ڀڅ سب قټبڀی ٰڅ چفثبـ اة ڂ چڃا ٠ڃْ ټی  خفار چٻ ڀٽی ٰفؼٺ زیكی اقي ثذفوٻ؛

ٰفؼ؛ ټٵف ټٿ اقي غڃاوشڅ ثڃؼٺ ثیٽبـوشبپ ثیبؼ ضبال ٘ٹجٱبـچٻ ثڃؼ!. سڃ ؼ٨شفزڅ ٺ سیشف غڃـؼ... ـ٨شبـ ٘ڃ٨بپ 

 !٠ڃْ ٌؽ

بټڅ ؼـ ٠ڃْ ٰىی ـڂ ؼاٌشٻ سب ټكاضٽز چبی اڂپ ـڂ خجفاپ ٰځڅ...ټفسٕی چف ڀیٻ وب٠ز دیبٺ ټی ؼاؼ...اق ثفڀ

چبی ٘ڃ٨بپ ثڇشف اق ټٿ غجفؼاـ ثڃؼ ڂ چف دیبٺ سبٰییؽ ټی ٰفؼ زڅ وب٠شی ٬فاـ اق ٌفٰز ثیفڂپ ثیبؼ. خڃاة ټٿ 

!. اټب ثبقچٻ ٰبـ غڃؼي ـڂ "غڃؼٺ ثفڀبټڅ چبي ـڂ ټی زیځٻ ڂ ڀیبق ثڅ یبؼاڂـی ټٱفـ ڀیىز "چٻ چفثبـ ایٿ ثڃؼ

 "ڀٵفاڀڅ "ټی ٰفؼ ڂ ټیكؼ
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پ ـڂ ثڅ چٻ ـیػز... سٽبٺ ٬فاـچبي ـڂ ٰځىٷ ٰفؼ. غیٹی و١ی ٰفؼٺ غیٹی ڀٵؿٌز ٘ڃ٨بپ سٽبٺ ثفڀبټڅ چبټڃ

 .ؼٸیٹً ـڂ ث٩ڇٽٻ؛ اټب ٬بؼـی ڂ ضٍٽشی ٺ ثی غجف ثڃؼپ؛ ضشی س١دت ٰفؼڄ ثڃؼپ زفا سٽبٺ ڂ٬ز سڃ اسب٬ً ثڃؼ

اق اوشفن قیبؼ ڂ زٯ ٰفؼپ ثفڀبټڅ چبي ضبٸز سڇڃٞ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ثڅ غبڂـی زیكی ڀٵ٩شٻ زڃپ ټٙٽئٿ ثڃؼٺ 

ثبیؽ ٰبــڂ یٱىفڄ ٰځٻ ثڅ اوشفوً ڀٽی اـقیؽ. اټب چف وب٠ز ٰڅ ټی ٴؿٌز ڀٵفاڀیٻ ثیٍشف ټی چٽیٿ اټفڂق 

ٌؽ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ سبٰی ٬فاـ سڃ ٌفٰز ثٽڃڀڅ سب ثڅ اسب٬ً ثفٺ ڂ ٰبـ ـڂ سٽڃٺ ٰځٻ؛ چف ٸطٝڅ ټٽٱٿ ثڃؼ 

 .دٍیٽڃپ ثٍٻ

 

**** 

 ڀٽی سبیخ ثڅ ؼٸٻ ڂ ؼوز ٰځٻ؛ زیٱبـ ثیٱبـی اق ؼڂڀىشٻ ڀٽی  زځؽوب٠شی اق ڂ٬ز اؼاـی ٴؿٌز ثڃؼ. ؼیٵڅ

 ڂ ټبټبپ سب ـ٨شٻ ټی غڃڀڅ ثڅ قڂؼسف ثبیؽ. ثڃؼٺ ٌؽڄ ٠ّجی ضىبثی. ٰفؼٺ ټی زٯ ثبـ ؼڄ ـڂ غٗ چف ـ٨ز

ٰڅ ثڃي ټیڃټؽ ثبیؽ اق  ایځٙڃـ ڂٸی ٰځٻ ؼـوز وبڀؽڂیر ـاڄ سڃ ثفای ثڃؼٺ ؼاؼڄ ٬ڃٶ ٰفؼٺ ټی ثؽـ٬څ ـڂ ٨فثؽ

 .ثیفڂپ غفیؽ ټی ٰفؼٺ

ضدشی غؽاضب٨ٝی ٰفؼ ڂ ـ٨ز. ثڇبڀڅ ٺ ـویؽٴی ثڅ ٰبـچبی ٠٭ت ټڃڀؽڄ ثڃؼ  ثڃؼ ٰڅ 4.35وب٠ز ضؽڂؼ 

چفزځؽ ثڅ ٬ؽـی اټفڂق غىشڅ ڂ ٴیح ثڃؼ ٰڅ ثڅ أب٨څ ٰبـیٻ اچٽیز ڀؽاؼ. ثځؽڄ غؽا ثڅ خبی ٘ڃ٨بپ چٽڅ ٰبـچب 

 .ڂ وفٍٰی چب ـڂ اڀدبٺ ؼاؼڄ ثڃؼ

ڄ اڂـ ثڃؼ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ثبزڅ ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ایٿ ڂ٬ز ٠ّف ٨٭ٗ ټٿ ڂ ٘ڃ٨بپ سڃ ٌفٰز ټڃڀؽڄ ثڃؼیٻ...ؼٸڇف

ثڇبڀڅ ای سڃ اسب٬ً ثفٺ ضشی ڂاوڅ ڀڇبـچٻ ثیفڂپ ڀیڃټؽ...ٰځىٹی ثفڀبټڅ چبي چٻ قڀٳ قؼڄ ثڃؼ. ٌبیؽ ضبال 

 .ضبال ٬ّؽ ـ٨شٿ ڀؽاٌز

ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ثڅ ٘ج٭څ دبییٿ ٬ىٽز اثؽاـغڃڀڅ ـ٨شٻ. ثب ایځٱڅ اق ؼا٤ی ثؽڀڅ وٽبـ ټٍػُ ثڃؼ قټبپ قیبؼی اق 

اټب یٯ ـث١ی ټځشٝف ټڃڀؽٺ سب اة خڃي ثیبؼ. ٰٽی ٨فِز ٨ٱف ٰفؼپ ؼاٌشٻ... ثڅ  غبټڃي ٌؽڀً ڀٵؿٌشڅ

غڃؼٺ ٬ڃٶ ؼاؼٺ دب ثیفڂپ ٴؿاٌشٻ ثڅ سفوٻ ٤ٹجڅ ٰځٻ ڂ ثب چٽیٿ ثڇبڀڅ ای خڃـ ٰځٻ. ټبٴٻ ـڂ اة خڃي ٰفؼٺ 
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ٌشٻ ڂ چٽڅ ز وب٬څ ٘الیی ټڃڀؽڄ اق ڀڇبـٺ ـڂ سڃ ٜف٦ چٽفاڄ دڃؼـ ٬ڇڃڄ اټبؼڄ ٴؿاثیىٱڃی زځؽ  ڂ ثڅ ثبال ـ٨شٻ.

 .ـڂ سڃ ویځی خب ؼاؼٺ

سڃ خیت ټبڀشڃٺ چٻ ٴڃٌی ـڂ وف ؼاؼٺ. ثڅ وٽز اسب٬ً اچىشڅ ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ ڂ ثب ثىٻ اهلل ای س٭څ ای ثڅ ؼـ 

څ ثبق ٰفؼٺ. اسب٪ سبـیٯ ثڃؼ ڂ اچىش ـڂ ؼـة ٴؿاٌشځٻ خڃاة ثی اق...قؼٺ ای ٔفثڅ  قؼٺ. خڃاة ڀؽاؼ. ؼڂثبـڄ

ی چٻ ڀٽیڃټؽ...اق ایځٱڅ ٌبیؽ سبیٻ یٯ ـث١ی ٰڅ دبییٿ ثڃؼٺ ـ٨شڅ؛ ثڃی ڀٻ ټیؽاؼ...ٴڃي سیك ٰفؼٺ...ِؽای

غڃٌطبٶ ؼـة ـڂ ٰٽی ثبق سف ٰفؼٺ ڂ ؼاغٷ ٌؽٺ. غځؽڂپ ؼوز ؼـاق ٰفؼٺ ڂ زفا٢ ـڂ قؼٺ ٰڅ...چیځی 

ٍٰیؽٺ... اق خب دفیؽٺ. ټبٲ سڃ ویځی ٸت دف غڃـؼ ڂ ٰٽی اق ثیىٱڃیز چب غیه ٌؽ. اق ؼیؽڀً ٌڃٰڅ ٌؽٺ. 

ؼ ڂ دب ؼـاق ٰفؼڄ ڀٵبچً غیفڄ ثڅ ؼـ ثڃؼ. ڀ٩ىٻ ضجه ٌؽ اق ڀٵبڄ ټر ٴیفاڀڅ ڂ دىز ټیكي ڀٍىشڅ ثڃ

٘ٹجٱبـي. ؼوز ڂ دبٺ ـڂ ٴٻ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ ڀٽی ؼڂڀىشٻ زی ثٵٻ...ٸجػځؽڄ ټٕٙفثی قؼٺ. ټٙٽئب ـڀٵٻ ٠یځڇڃ 

 .ټبوز ٌؽڄ ثڃؼ

 ...٨ٱف ٰفؼٺ ـ٨شی_

 ڂاوڅ چٽیٿ ټی غځؽیؽی؟_

ایٿ ٴیف ا٨شبؼڀٻ...ٸجػځؽ ټٕطٱٻ سٱفاـ ٌؽ. چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثڅ ټبٲ سڃ  سڃ ؼٸٻ ڀبٸڅ قؼٺ. اثفڂیی ثبال اڀؽاغز اق

 . ویځی اٌبـڄ ټیكؼٺ ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ

 .ڂاوز ٬ڇڃڄ اڂـؼٺ_

 ڂ ڀٱفؼٺ ڀٵبچً. ثفؼاٌشٻ ٬ؽٺ  ڀٵبڄ غیفڄ غیفڄ ي چڃٸٻ ټی ٰفؼ اټب اق خبٺ ضفٰز ٰفؼٺ ڂ ثڅ وٽز ټیكي

 .ثجفڄ یٻؼوشذبزٵ اق ثڃیی ایځٱڅ اق ٸفقیؽ ټی ؼٸٻ ڂ ؼوز

 .غٻ ٌؽٺ ڂ ټبٲ ـڂ چٽفاڄ دیٍؽوشی ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ...ویځی غبٸی ٌؽڄ ـڂ ثڅ ؼوز ٴف٨شٻ

 ...٨٭ٗ چٽیځبـڂ ؼاٌشٻ _

غىشڅ ڂ ٌبیؽ ٰال٨څ سٍٱف قڂـی ٰفؼ ڂ دبچبي ـڂ اق ـڂی ټیك دبییٿ ٴؿاٌز. ٬ّؽ ثبق ٰفؼپ دڃؼـ ـڂ ؼاٌشٻ 

 .ٰڅ ثب ؼوز ټبڀٟ ٌؽ. ٸجػځؽ ټبویؽڄ ایىشبؼٺ
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ً سٽبٺ و١یٻ ـڂ ٰفؼڄ ثڃؼٺ سب ثب غٹ٭یبسً ٰځبـ ثیبٺ ثب ټكاضٽشبي ثب ِٽیٽیشبی ثی ټځٙ٭ً...ثب اق یٱىبٶ دی

. ثڃؼ سٹع سیكڂ ڀٵبچً. ثبٌٻ ؼاٌشڅ ڂاٰځٍی زڅ ؼڂڀىشٻ ڀٽی ڂ ثڃؼٺ  ڀیٍڃ ٰځبیڅ چبي؛ اټب ضبال ټىشبِٷ

 دٍز اڂیك طًِج اڂٶ ـ٨شڅ ٌىشڅ اسڃ غٗ ثی ٰز. ا٩ٌشڅ ټد١ؽ ٨في ټڃچبی...زفڂٰیؽڄ ڂ دمټفؼڄ ٜبچفي

 ثڃؼ ا٨شبؼڄ چبي زٍٻ سڃ غڃپ. ثبقي ویځڅ قیف سب ؼٰٽڅ ٘ڃوی دیفاچٿ اڂپ ثب ٌؽ خڃیؽڄ اؼاټه ټثٷ ِځؽٸی

 .ڀجڃؼ ڀفټبٶ اثؽاً... ڀجڃؼ غڃة اِال ڂ١ٔیشً  غڃاثی. ثی اق

 .ټیشڃڀی ثفی _

بی ـیكڂ ؼـٌز دڃؼـ ٬ڇڃڄ چبی ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ سڃ اة خڃي ضٷ ٰفؼ. غیفڄ ڀٵبڄ ټبٲ ده قټیځڅ ٬فټك ثب ٬ٹت چ

 :و٩یؽ ٌؽ ڂ ثب ڀیٍػځؽڄ سٹػی ثؽڂپ ایځٱڅ وفثبال ٰځڅ ٴ٩ز

 .٨فؼا ټیؽٺ ڂاوز ثٍڃـڀً _

ڀ٩ىی ٴف٨شٻ...غیٹی سالي ټی ٰفؼٺ زیكی ثڅ ـڂي ڀیبـٺ ڂ ضبٸً ـڂ ڀذفوٻ...ایٿ ٘فق ـ٨شبـ ث١ؽ اق ؼاؼپ 

 .اڂپ ضٹ٭څ ؼـوز ڀجڃؼ

یؽ. س١دت ڂ اغٽی ٰڅ ٰفؼ غڃڀؽٺ. وف ثبال ؼوز سڃ خیجٻ ثفؼٺ ڂ ٴڃٌی ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ. ڀٵبچً زفغ

 .اڂـؼ ڂ ټىش٭یٻ زٍٻ چبٺ ـڂ ڀٍڃڀڅ ٴف٨ز... ثب اـاټً ثڅ ٜبچف وبغشٵی دفویؽ

 ایٿ زیڅ...؟_

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ

 .اټبڀشیز...ؼیفڂق ڂاوڅ غڃؼٺ ٴڃٌی غفیؽٺ_

 :خب غڃـؼ. ضبال ٰٽی ٠ّجی ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اچىشڅ اق ثیٿ ؼڀؽڂپ چبی وبثیؽڄ ٌؽي ٴ٩ز

 .ٿ ایځڃ ڂاوڅ سڃ غفیؽٺټ_

 .ڀیبقی ڀیىز...اڂڀ٭ؽـی ؼاـٺ ٰڅ ڂاوڅ غڃؼٺ ثػفٺ _
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غٍٻ ڂ ڀ٩فر سڃ ِڃـسً ټڃج قؼ. ټٱثی ٰفؼ غیفڄ غیفڄ ڀٵبچٻ ٰفؼ. ڀٽی ؼڂڀىز ثڅ زڅ ثڇبڀڅ ای غ٩شٻ 

 .ٰځڅ. ثڅ قضٽز غڃؼي ـڂ ٰځشفٶ ټی ٰفؼ. ڀیً غځؽی قؼ

 ٰڅ ضبال..ثڃؼ ثبق ڀیٍز ټڃ٬ٟ اڂپ زفا  ڀیىز؟چؽیڅ ای ٰڅ ثڅ وٹی٭څ غڃؼر ڂاوز غفیؽٺ ټیٵی ڀیبقی    _

 .ٌؽٺ؟ دیبؼڄ ټیٹیڃپ زځؽ

ٰبټال ټٿ ـڂ ثیٿ ؼڂ ٌػّیز ټشٕبؼٺ ٴیف اڀؽاغز. خڃاثی ڀؽاٌشٻ. ثفای ٸطٝڅ ای غڃؼٺ چٻ ٴیح ٌؽٺ 

اضىبن ټی ٰفؼٺ اق خبی ؼیٵڅ ڀبـاضشڅ ڂ وفټٿ غبٸی ټیٱځڅ؛ اټب ثڇً ض٫ ټی ؼاؼٺ. ٴڃٌی اـقڂڀی ڀجڃؼ ڂ 

 .ثب ٌفټځؽٴی ڂ ڀبـاضشی ٰڅ ڂا١٬ب ټی ٍٰیؽٺ ِؽاٺ ٬بِف ٌؽ ٰبټال ثی ٨ٱف

 .ټٿ ضشی یبؼٺ ڀٽیبؼ اقر ٴف٨شڅ ثبٌٻ... یب وٹی٭څ ٺ ؼغیٷ ثبٌڅ_

_... 

 .ؼـوشڅ ٰڅ ټفیٕٻ اټب چځڃق ٠كر ڀ٩ه ؼاـٺ_

 .ڀٵبچً ٘ڃـ غبِی ٌؽ. ؼوز ثڅ ویځڅ سٱیڅ ثڅ دٍشی ِځؽٸی ؼاؼ... ثڅ ڀٝفٺ سٽىػف اټیك ٌؽ

  .٭ڃ٬ٻ ٰٻ ٰٿچفز٭ؽـ ٌؽڄ...اق ض _

سٹ٩ٿ ـڂی ټیكي قڀٳ غڃـؼ ڂ ٨فِز خڃاثی ڀؽاٌز. غیفڄ غیفڄ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ٘ڃـی ٰڅ ٸطٝڅ ای 

ڂوڃوڅ ٌؽٺ ٴڃٌی ـڂ زځٳ ثكڀٻ ڂ اق قیف ڀٵبڄ سیفڄ ٌؽڄ ٰځٱبي ٴفي ٨فاـ ٰځٻ ڂ ثٵٻ ٤ٹٗ ٰفؼٺ... اټب ثب 

 ...اة ؼچٿ ٬ڃـر ؼاؼڀی ٸت قؼٺ

 .غڃؼٌڃ ٍٰز_

 .یٱف ڂ اٸڃیی ٴ٩ز. ِؽای قڀی ڂ ٴفیڅ چبی خی٣ ټبڀځؽڄ ثسڅ ای ثٹځؽ ٌؽثؽڂپ ٴف٨شٿ ڀٵبچً قؼ ـڂی اوذ

 ...والٺ ا٬ب ٘ڃ٨بپ _

_... 

 .ٰی ټیبییؽ...ټٿ ؼیٵڅ ثبیؽ ثفٺ _
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ټٍػُ ٌؽ چځدفي ـڂ دبـڄ ټی ٰفؼ سب ِؽاي ـڂ اق ثیٿ خی٣ ثسڅ ثڅ ٴڃٌی ثفوڃڀڅ. ثسڅ ـڂ ثڅ چالٰی 

 .یفڄ ٴڃٌی ٌؽثڃؼ. ثی اـاؼڄ ڂ ؼٸىڃق وفی غٻ ٰفؼڄ ڀٵبچٻ ڀٵفاپ، غ

٘ڃ٨بپ ثؽسف اثفڂ سڃ چٻ دیر ؼاؼ ڂ زٍٽً ټ١ٙڃ٦ سٹ٩ٿ ٌؽ. ٴڃٌی ـڂ ثڅ وف٠ز ثفؼاٌز ڂ ثی والٺ ڂ ثی 

 .خڃاة قپ دفویؽ

 .ؼٸجف زفا ٴفیڅ ټیٱځڅ؟...سڃ اڂپ خب زیٱبـڄ ای؟ ثسٻ ٧١ٔ ٰفؼ_

_... 

 ...ټٵڅ ثبـ اڂٸشڅ ڀٵڇً ټیؽاـی...ثڇبڀڅ زی _

ٰٻ ٰٻ ثب ڀ٩ه ڀ٩ه قؼپ چبیی اق خڃاة چبی ثی وفڂ سڅ قپ ٰڅ ٨٭ٗ اِال ټدبٶ ثڅ قپ ثی ڀڃا ڀٽی ؼاؼ ڂ 

 .اڂا خی٥ً ثڅ ټٿ ټی ـویؽ ِؽا ثٹځؽسف ټی ٰفؼ

... "االپ ټیبٺ"یٱؽ١٨څ ٘ڃـی ڀٵبچً ـڂ ثبال ٍٰیؽ ڂ ٰځدٱبڂی ټٿ ـڂ دبییؽ ٰڅ غدبٸز قؼڄ ٸجی ٴكیؽٺ ڂ ثب 

 .اڂپ، ٠ؿـغڃاچی ٰفؼٺ ڂ ٠٭ت ٍٰیؽڄ اق اسب٪ ثیفڂپ قؼٺ "ڀفی

 وٽز ثڅ. ثفؼاٌز اسب٬ً اق زیكی ثٍڅ سب ثڃؼ چب ضف٦ ایٿ اق سف قـڀٳ ٘ڃ٨بپ. ثفٺ ضبال چٽیٿ ؼاؼٺ  سفخیص

 وف دٍز اق ـڂ دبچبي ِؽای ٰفؼٺ ټی ټفست ـڂ ټیكٺ ـڂی ٰڅ ضیځی ؼـ. اڀؽاغشٻ ٺ ٌڃڀڅ ـڂ ڂ ـ٨شٻ ٰی٩ٻ

 .یڃټؽټ ثیفڂپ ؼوز ثڅ ٰی٧ دڃٌیؽڄ ٰز. ٌځیؽٺ

 .زفا سب ایٿ وب٠ز ټڃڀؽی؟_

فغیؽٺ. اغٻ ؼاٌز. ڀٵبچٻ ثڅ ؼوشً ثڃؼ ڂ ٩٬ٹی ٰڅ ڀسفغیؽ ڂ سڃ ؼوز ڀٵڅ ؼاٌز. ڀبغڃؼاٴبڄ ثڅ ٘ف٨ً ز

 .ٸجػځؽی قؼٺ

 .ټیػڃاوشٻ ٰبـا ٠٭ت ټڃڀؽټڃ اڀدبٺ ثؽٺ_

 .وفی سٱڃپ ؼاؼ...خؽی ڂ غٍٯ

 .ټی ـوڃڀٽز_
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ی اق ایځٱڅ ټی غڃاوز ثفڄ ٸجػځؽڄ ٺ ڂوڃوڅ ٰځځؽڄ ٌؽ...ضبال ڂ٬شً ثڃؼ؛ ؼیٵڅ زځیٿ ٨فِشی ثڅ ؼوز ڀٽ

 .اڂـؼٺ

 .ټٽځڃپ...ټیػڃاٺ یٱٻ ؼیٵڅ ثبٌٻ سب ڂاوڅ ٨فؼا ٰبـی ڀٽڃڀڅ_

وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ سب یٯ ٬ؽټیٻ خٹڃسف اڂټؽ. ڀٵبچً یٯ ؼڂـ ـڂی ټیك، ویىشٻ غبټڃي ڂ ٰی٧ ـڂی ٌڃڀڅ ٺ 

 .زفغیؽ ڂ ثب ٰٹیؽ سڃ ؼوشً اٌبـڄ ٰفؼ

 .٨ٱف ټیٱفٺ ټی غڃای ثفی_

ثٍٻ. ثڅ ـڂی غڃؼٺ ڀیبڂـؼٺ ڂ خؽی ثب اثفڂ ثبال ؼاؼڀی  اوشفوٻ ڀٽی قاٌز قیبؼ ثڅ زٍٻ چبي ټىش٭یٻ غیفڄ

 :ٰڅ ٰبټال ټٍػُ ټی ٰفؼ وڃاٸً ثی ټ١ځی ڀٵبچٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ ٰی٧ ـڂ ٌڃڀڅ ٺ ُ ٴ٩شٻ

 .زیكی اق سڃي القٺ ؼاٌشٻ _

یفڂپ اڂـؼٺ . زیكی ڀٵ٩ز ڂ ث ٬فَ  چٽیٿ ٘ڃـٰڅ ـڂی ٌڃڀڅ ٺ ثڃؼ ؼوشٻ ـڂ سڃ ٰی٧ زفغڃڀؽٺ ڂ ثىشڅ ای

 .شڅ ثڃؼخؽی ثڇٻ زٍٻ ؼڂغ

 .ثبال ٴف٨شٻ

 .ثبیؽ چف ی وب٠ز ثػڃـٺ _

ثبڂـ ڀٽی ٰفؼٺ ثڅ ایٿ اوڃڀی ؼـڂ٢ ثٵٻ. ٧ٰ ؼوز چبٺ ٠ف٪ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ سالي ټی ٰفؼٺ اق ڀٵبڄ ثفڀؽڄ ي 

 .اـڂٺ ثبٌٻ

ٰی٧ ـڂ ـڂی ټیك ٴؿٌشٻ ڂ ثڅ وٽز اثؽاـغڃڀڅ ـ٨شٻ سڃ دیر دٹڅ چب ڀ٩ه اوڃؼڄ ای ٍٰیؽٺ؛ اټب ٨٭ٗ ثفای زځؽ 

ـڂ ٘ڃ٨بپ ـڂ ؼڂوز ڀؽاٌشٻ. اٸٱی ؼڂـ غڃؼٺ سڃ اثؽاـغڃڀڅ زفغیؽٺ سب ثیٍشف اق ایٿ ٌٯ ڀٱځڅ. ؼڂ  ثبڀیڅ ... ایٿ

كٺ ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ٴڃٌیٻ ثیٿ ؼوشً ثڃؼ. ټی وٽز وفخبي، چځڃق. ثڃؼ ڀف٨شڅ  ؼ٬ی٭څ قټبپ ٴؿٌز سب ثبال ثفٺ.

 !ثفـویً ټی ٰفؼ
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چٻ ټیٱٍڅ ٬ؽٺ چبٺ سځؽسف ټیٍٿ. ثڅ  چٽیٿ ٰڅ ِؽای دیبټً ثٹځؽ ټیٍڅ ڂ ثیٿ ؼوشً ټی ٸفقڄ ڂ اغٽی سڃ

٘ف٨ٻ زفغیؽ ٬جٷ اق ایځٱڅ ٴڃٌی ـڂ ثؽڄ س٭فیجب اق ؼوشً زځٳ قؼٺ. ټ٥ك ٸ١ځشیٻ اق ڀ٭ً ثىشٿ اوٻ ټفسٕی 

ـڂی ٩ِطڅ چځٳ ٰفؼ. ٌبڀه ثڃؼ یب ٬ىٽز غبڂـی ٌؽ ټفسٕی؛ اټب ثبقچٻ ڀٵبچً س٥ییف ـڀٳ ؼاؼ ٰؽـ ٌؽ 

 :ٯ چبی ٬ڇڃڄ ایً ٴ٩زڂ ـیك ٰفؼڄ ثب ټسٵیفی ٰڅ دبٌیؽڄ ثڃؼ سڃ ټفؼټ

 .ټجبـٮ ثبٌڅ_

ټجبـٮ ثبًٌ ؼڂ دڇٹڃ ثڃؼ. ثڃی ٌف ټی ؼاؼ. ٰځبیڅ ؼاٌز ڂ ڀیٍی ٰڅ قثڃڀٻ ـڂ ثځؽ اڂـؼ سب اق ؼڂ ال ٰفؼپ 

 .خٽٹڅ اي ثذفوڅ. اق ایځٱڅ یٯ ٌجڅ خبي ـڂ ټفسٕیبیی ٴف٨شڅ یب ٴڃٌی ٰڅ ڀڃ ٌؽڄ

 ..ټٽځڃپ_

 .ِؽاٺ ټی ٸفقیؽ

 ٌٽبـڄ ار زی؟ چٽڃپ ٬جٹیڅ وز؟ _

 ..ڂویٻ ٰبـسڅ وز...سڃ ثب چفٰؽڂٺ ؼڂوز ؼاٌشی سٽبن ثٵیفؼ_

ٸ١ځز ثڇز ٰڅ ثبقچٻ ڀیٍػځؽ قؼی. ڀٍڃپ ڀٽی ؼاؼ ثڅ غب٘ف ؼٶِ سڃ اڂپ غٗ ڂ ڀٵڅ ؼاٌشٻ ڂ ثبثز ٠كر ڀ٩ىٻ 

 سب ڀٍىشٻ ِځؽٸی ـڂی ای ؼ٬ی٭څ دځح. قؼ ثیفڂپ ؼـ اق ڂُ  ٴ٩ز والټشی  ٴڃٌی ـڂ ده ؼاؼٺ. ضف٨ی ڀكؼ ثڅ

 زٯ ڀٵڇجبپ ثب ـڂ ثًٍ ڂ غڃي ڂ دبـٰیځٳ اق ـڂ ټبٌیځً اڂټؽپ ثیفڂپ دځدفڄ ٍزد اق. ٰځٻ سبقڄ ڀ٩ه

ؽڂ٪ ٰڃزیٯ قیف ِځ ٴبڂ ـویؽ ؾچځٻ ثڅ ٰڅ خبیی اڂٸیٿ. قؼٺ ـڂ زفا٢. ؼڂیؽٺ اسب٬ً ٘ف٦ ثڅ. ثڃؼٺ ٰفؼڄ

ټیكي ثڃؼ. ـټكي ـڂ ثٹؽ ثڃؼٺ. غڃؼي زځؽثبـی وفدفڂلڄ چب خٹڃ زٍٽٻ قؼڄ ثڃؼ. ثی ٬ّؽ ڂ ٤فْ اڂپ 

ضڃاوٻ ثڅ ٌٽبـڄ چبیی ٰڅ ـڂی ٩ِطڅ ي ټیكؼ ثڃؼ. ټفا٠بر چٻ ڀٽی ٰفؼ ثڅ ٬ڃٶ ضدشی ٬بڀڃپ ټڃ٬ٟ چب 

ٌفٰز ا٠شٽبؼ ثڃؼ. ـڂی ؼڂ قاڀڃ ڀٍىشٻ. چځڃق ڀكؼڄ ؼڂڀڅ چبی ٠ف٪ ـڂی دیٍڃڀیٻ ـاڄ ټی ٴیفپ. ؼوشٻ ټی 

اټب ؼڂټی. ثب ِؽای  اڂٸی ـڂ قؼٺ...اٌشجبڄ ثڃؼ 8454یب  5484ٸفقڄ ڂ ٰؽ ـڂ ټیكڀٻ. ثیٿ ؼڂ ـ٬ٻ اغف ټڃڀؽڄ ثڃؼٺ. 

سیٯ غڃي اچځٵی ثبق ټیٍڅ. غڃٌطبٸی ڂ چیدبڀی ٰڅ سڃ خڃڀٻ ا٨شبؼ ـڂ ڀٽی سڃڀٻ اڀٱبـ ٰځٻ. چیځی ٍٰیؽڄ 

سځؽ سځؽ ثفٴڅ چب ڂوځؽچب ـڂ ثیفڂپ ټیٱٍٻ. اـٺ اـټبپ زځؽخبیی ثڃؼ. چٽڅ ـڂ سڃ ٰی٩ٻ دیسڃڀؽٺ. ٨فؼا ٬جٷ اق 

پ ایٿ چٽڅ ثفٴڅ ڂ وځؽ غڃـؼ ثڅ ٌځبوځبټڅ خٹؽ ٬فټك، اڂټؽڀً ثبیؽ چٽڅ ـڂ وفخبي ثفټی ٴفؼڂڀؽٺ. ؼوشٻ ټیڃ
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 قڀٳ ِؽای. ٰفؼٺ ثبقي ٨ٕڃٸی ٤فیكڄ ـڂی اق ٌبیؽچٻ ڀبغڃؼاٴبڄ  چٻ ثیځً ثڃؼ.A5   س٭فیجب ٬ؽیٽی. ثفٴڅ

ثٹځؽ ٌؽ. سڃخڅ ای ڀٱفؼٺ. ؼٸؽاـ سڃ٨ی٭ی...زٍٻ چبٺ ٸطٝڅ ای سبـ ٌؽ. ؼڀیب ؼڂـ وفٺ زفغیؽ ٠ٱه  ٴڃٌیٻ

 .!چفٰی ثڃؼ ڂٶ ٰٿ ڀجڃؼ...ز٭ؽـ ټٹڃؼی ٴڃٌیٻ ثؽ ِؽا ثڃؼ _ز زخ ـڂ ؼیؽویبڄ ڂ و٩یؽ اڂپ ثبال وٽ

ٸت چبی ز٧ ٌؽڄ ٸفقڂڀٻ ٨بِٹڅ ٴف٨ز اق ثڇز ڂ س١دت. سذً ٬ٹجٻ ثب ٩ِطڅ ؼڂٺ ٌځبوځبټڅ ڂ ڀػڃـؼپ ټڇف 

ثب٘ٷ ڂ اڂپ ڀبٺ چٽىف ٌؽر ٴف٨ز. ڂا ـ٨شڅ ـڂی قټیٿ ڀٍىشٻ. ِؽا ٬ٟٙ ٌؽ ڂ ثال٨بِٹڅ دیبٺ اڂټؽ... چٽڅ 

   .ؼـڂ٢ ٴ٩شڅ ثڃؼ. ثفٴڅ ـڂ ثبق ٰفؼٺ. ِی٥څ ڀبټڅ ثڃؼ....الٸڅ چبؼیبپ زیكڂ ثڇٻ

دڃقغځؽی قؼٺ... ثب دیبٺ ؼڂٺ ڂ قڀٳ الټّت ٬ٟٙ ڀٍؽڀی، ٴڃٌیٻ ـڂ ثفؼاٌشٻ ٬جٷ اق اٸڃ ٴ٩شٿ ثی ضه ڂ ضبٸٻ 

ڂ ِؽای ؼاؼ غبڂـی ڂ غٍٯ ٰفؼپ ضه ضبٸز سڇڃ٠ٻ اق ثكپ ثڅ زبًٰ یٱجبـڄ اق دٍز ٍٰیؽڄ ٌؽٺ ڂ خی٥ٻ 

 .یؽڄ ٌؽڀٻ اق ؼـؼ ـڂی ټیك یٱی ټیٍڅثب ٰڃث

سڃـڂغؽا "سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ِؽایی ٰڅ چڃاـ ٌؽ ـڂی وفٺ، سٿُ ثؽڀٻ ـڂ ٸفقڂڀؽ. خی٥ٻ اق ڀ٩ٙڅ سڃ ضٹ٭ڃٺ ټڃڀؽ ڂ 

  .اٸشٽبوی ٤یف اـاؼی ٰڅ اٌٱٻ ـڂ ؼـاڂـؼ "

 .ټیٱٍٽز ایځجبـ _

 ... ٘ڃ٨بپ سڃـڂغؽا ثڇز سڃٔیص _

 ...غ٩څ ٌڃ_

 ...ټُفؼٺ ؼـ خب....اټب

 ...٘ڃ٨بپ...ټٿ اڂټؽڄ...ثڃؼٺ..._

ثی سڃخڅ ثڅ ؼـؼی ٰڅ سڃ خڃڀٻ اڀؽاغشڅ ثڃؼ ڂ ٠دك ِؽایی ٰڅ ثڅ قڂـ اق ټیڃپ ڀ١فڄ چبي اق غٍٻ ټی ٌځیؽ 

 .یٯ ڀ٩ه چڃاـ قؼ

 ٨٭ٗ ثٵڃ سڃ اسب٪ ټٿ زڅ ٤ٹٙی ټی ٰفؼی؟_

_... 
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 .٤یف ڄ*ـقڄ*ٴفی ؼقؼی ٺ ثٹؽ ثڃؼ؟_

ڃ ـڂٺ؛ ٘ڃـی ٰڅ قیف ؼوشً اق ض٭بـر ٸفقیؽٺ ڂ ثی ٰٹٽڅ ـٰیٯ ٴ٩شڅ ٌؽڄ سڃ خٽٹڅ چبي ـڂ س٧ ټیٱځڅ س

 .خی٣ قؼٺ "غ٩څ ٌڃیی"اغشیبـ اق وَفِ غٍٻ 

 .سڃ ض٫ ڀؽاـی ثب ټٿ ایځدڃـی ضف٦ ثكڀی _

وفٺ  "ڀٍڃڀز ټیؽٺ"خفی سف ٌؽڄ، سٯ غځؽڄ غڃ٨ځبٮ ڂ دفسٽىػفی اق ایٿ ٌدب٠شٻ قؼ... یٱؽ١٨څ ثب ٴ٩شٿ 

 .دٍز وفٺ ٴؿاٌشڅ ټطٱٻ، ثب ٸت ثڅ ټیك ٰڃثڃڀؽٺ ـڂ ثب ٌبٶ دیسیؽڄ ٌؽڄ ؼڂـ ٴٹڃٺ ثٹځؽ ٰفؼ ڂ ؼوز

ٸت چبٺ اق ؼـؼ ثڅ چٻ ؼڂغشڅ ٌؽپ. ڀبٸڅ ای ټثٷ قڂقڄ وٳِ خڃپ ؼاؼڄ، اق ؼچٿِ ثی ضىٻ غبـج ٌؽ. ٌڃـی 

غڃپ ٸت چبی ڂـٺ ٰفؼٺ ـڂ ثؽسف وڃقڂڀؽ. چ٭ٻ چ٭ٻ ثی ِؽا ٌؽ. ؼٶ سفٰڃڀؽٺ ؼـ ثفاثف ایٿ اؼٺ وځٳ ٌؽڄ. 

ڃؼ...ثب سڅ ټڃڀؽڄ خڃپ سڃ سځٻ ؼوز ڂ دب قؼٺ سب ثفٴفؼٺ ڂ ِڃـسً ـڂ ثجیځٻ. ٬ىٻ ټی غڃـؼٺ ایٿ اؼٺ ٘ڃ٨بپ ڀج

 .اڀٵبـ ټی غڃاوشٻ سڃ ثی ٨ڇٽی اـڂٺ ثٍٻ سب ثبڂـ ٰځٻ

 .ؼوشز ثب اڂپ ټفسیٱڅ سڃ یٯ ٰبوڅ وز...اـڄ؟ ټی ٍٰٽز_

خڃڀٻ ثڅ دبچبٺ اق س٭ال قیبؼ ڂ ثی ڀ٩ىٻ ٴیف ا٨شبؼ ثیٿ سځی ٰڅ ضّبـ سځٻ ٌؽ. سىٹیٻ ٌؽڄ ثی ضفٰز اق سفن 

ټیك زځٳ قؼٺ. ثؽپ ٰفغشٻ سبة ڂقڀً ـڂ ڀؽاٌز. ایځجبـ اق غدبٸز ٸت ٴكیؽٺ ڂ ٴفیڅ وف ؼاؼٺ. ایٿ چٽڅ 

 .ڀكؼیٱی ٌفٺ اڂـ ثڃؼ

ټڃچبی ؼټڅ اوجی ٌؽڄ ٺ، اویف ؼوشً ٌؽ...وفٺ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼ. ثب چٽڃپ وڃقٌی ٰڅ سڃ ټ٥كٺ اق ـیٍڅ ٰځؽڄ 

ٿ اچىشڅ ڂ ڀفټی ٰڅ اِال وځػیشی ثڅ ِؽاي ڂ ڀ٩ه ٌؽڄ ټڃچبٺ دیسیؽ. ٰځبـڄ ٴڃٌٻ وف غٻ ٰفؼ ڂ ثب ٸط

 .ڀ٩ه قؼپ چبی ٠ّجیً ڀؽاٌز ٤فیؽ

 .ڀجبیؽ ثڇز ا٠شٽبؼ ټی ٰفؼٺ_

 .ؼوشٻ ـڂ دیسڃڀؽ ڂ ثب غٍٽی ٰڅ سڃ ِؽاي ټڃج ټی قؼ یٱجبـڄ ٨فیبؼ قؼ

 سڃ ڂ غبڂـی ټځڃ زی ٨فْ ٰفؼیٿ...؟_
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ؽ ڀٽیكاٌز خڃاة ثؽٺ...ٸطٝڅ ای ِؽای چ٫ چ٭ٻ ثب ٴیدی ٰڅ اق ضف٦ چبي ڂ ؼـؼی ٰڅ سڃ ٬ٹجٻ ټی دیسی

چٻ اټبپ ڀٽی ؼاؼ؛ خك ڀبٸڅ ای ٰڅ ثب ٰڃثڃڀؽپ ؼڂثبـڄ وفٺ ثڅ ټیك ثڅ خی٣ ١ٔی٩ی ـویؽ. ؼیؽٺ سبـڄ ٌؽ ؼڀیب ؼڂـ 

 .وفٺ زفظ ڂ ٨ٹٯ ٌؽ؛ اټب ؼـؼ ثب ثفؼپ اوٻ اغف خٽٹڅ ي ثی ټ١ځی ٌؽ

 .سڃ ـیٍڅ ر غفاثڅ... ؼٸؽاـ_

ثڅ خفٺ ؼٸؽاـ ... ټ٥كٺ ثڅ ٰبـ ا٨شبؼ...اڂپ ٠ٱه ویبڄ ڂ و٩یؽ وڅ ؼـ  ؼٸؽاـ...؟ ثبقچٻ ٌؽڄ ثڃؼٺ ؼٸؽاـ...ثبقچٻ

 و١ی. ٰځٻ اـڂټً ٰفؼٺ و١ی  زڇبـ...اڂپ ټڇف ثب٘ٷ ڀٍؽڄ ڂ ایٿ چفثبـ اٌشجبچی ٴف٨شځٻ ڂ سٱفاـ ؼٸؽاـ!.

 ٠ٹز سبقڄ ڂ ثڃؼ ٌؽڄ ثبق چبٺ زٍٻ. ٨فڀٵیىٻ ټٿ ث٩ڇٽڃڀٻ ثڇً سب ٰځٻ ٰځشفٶ ـڂ چبٺ قؼپ ڀ٩ه ڀ٩ه ؼاٌشٻ

 ...چٻ ټٿ. ثڃؼ وبغشڅ اقي ؼٸؽاـ ٰڅ ثڃؼ ٌؽڄ وڃڀبټی ٘ڃ٨بپ. ٨ڇٽیؽٺ ټی ـڂ ي ؼڂٴبڀڅ چبی بـیـ٨ش ثؽ

 :ِؽاٺ ٠بخكاڀڅ ٸفقیؽ ڂ٬شی ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ثی ڀ٩ه ٴ٩شٻ

 .ټٿ ٨فڀٵیىٻ ٘ڃ٨بپ....ټځڃ ثجیٿ_

 .ٴفیڅ ٺ ٴف٨ز

 .ټٿ ؼٸؽاـ ڀیىشٻ_

فڂپ ثیبؼ. ٴؿٌشڅ ای ٰڅ ثؽسفیٿ سفن ثڅ ٘فق ٠دیجی سڃ ؼڀیبیی ٤ف٪ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ڀٽی غڃاوز ثبڂـ ٰځڅ ڂ ثی

چب ـڂ ڂاوً وبغشڅ ثڃؼ. اق ٴڃٌڅ زٍٻ ثف٪ ڀ٩فر ڂ ٰیځڅ ي ـڂ ضه ټی ٰفؼٺ؛ اڀٵبـ ضف٦ چبٺ ـڂ ڀٽیٍځیؽ 

 .ڂ ټٿ ـڂ ڀٽی ؼیؽ

  :ڀیٍػځؽی ضڃاٸٻ ٰفؼ. ثب چٽڃپ ِؽا غ٩څ ڂ غ٩ځبًٰ اق ثیٿ ؼڀؽڂپ چبی ٰٹیؽ ٌؽي ٴ٩ز

 .ؼٺ. سڃ ٸیب٬ز چیسی ـڂ ڀؽاـیثبیؽ اق اڂٶ ټثٷ ا٥ٌبال ؼڂـثفر ثبچز ثڃ_

اق چیكی ڂ ضىی ٰڅ اق ضف٦ چبي ٴف٨شٻ ڂ ؼوشی ٰڅ ٍٰیؽڄ ٌؽ دٍز وفٺ ڂ ڀٵبچی ٰڅ ټیىڃقڂڀؽ؛ ڀؽیؽڄ 

ټی ؼڂڀىشٻ ڂخجٻ ټی ٰفؼ... ڂضٍز قؼڄ ٌفڂٞ ثڅ ؼوز ڂ دب قؼپ ٰفؼٺ... ثیٿ اڂپ چیٱٹی ٰڅ ٴیف اڀؽاغشڅ 

ب ثٹٱڅ ټ١دكڄ ای ثٍڅ. ٰبـ ڂ ـ٨شبـچبي ؼوز غڃؼي ثڃؼٺ ـاڄ ؼــڂیی ڀؽاٌشٻ. ِؽاٺ ـڂ ثڅ وفٺ اڀؽاغشٻ س

 .ڀجڃؼ ٰڅ ضف٨ی ڀٽیكؼ اق ٴبڂ ِځؽڂ٬ی ٰڅ ؼـي ثبق ثڃؼ. چڃي ڂ ضڃاوً خب ؼیٵڅ ای ثڃؼ
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 .ثڅ اٸشٽبن ا٨شبؼٺ اق ڀیز ٌڃ ټی ٰڅ ؼـ وف ؼاٌز... اق ضه ڀبغڃٌبیځؽی ٰڅ اق ضف٦ چبي ٴف٨شٻ

 .ثكاـ ثڇز سڃٔیص ثؽٺ. ..غڃاچً ټیٱځٻ_

ڂـ ؼوشً خٽٟ ٌؽ. وفٺ ـڂ ٘ڃـی ثڅ ټیك ٨ٍفؼ ٰڅ زٍٻ خٽٟ ٰفؼٺ اق ؼـؼ ڂ الٶ ٌؽٺ اق ټڃچبٺ ثیٍشف ؼ

 .ڀ٩ٙڅ

 .ِؽای اـڂٺ ڂ ڀ٩ه چبی ٰڃـڄ ایً ـ٠ٍڅ سڃ خڃڀٻ اڀؽاغز

غ٩څ ٌڃ ٨٭ٗ غ٩څ ٌڃ...ټٿ سڃ ـڂ اق ض٩ٝٻ ؼٸؽاـ...ایځجبـ زٍز ټفسٕی ـڂ ٴف٨شڅ...ثبقٺ ټیػڃای ؼڂـٺ _

 .ز ا٠شٽبؼ ټی ٰفؼٺثكڀی...ثڇٻ ؼـڂ٢ ثٵی...ټٿ ڀجبیؽ ثڇ

ؼیؽڄ ثڃؼ دیبٺ چب غبڂـی ـڂ غڃڀؽڄ ثڃؼ. ټٿ ِٴڃي ؼـاق ٨ٱف ټی ٰفؼٺ اوٽً قیبؼی غبِڅ! قیبؼی غبِڅ ٰڅ 

  .٘ڃ٨بپ ـڂ ټدجڃـ ثڅ ٥٘یبپ ٰځڅ

 ... ټٿ ٨٭ٗ ټؽاـٮ اـټبڀڃ _

ضف٨ٻ خی٣ ٌؽ ڂ٬شی ثب یٯ ضفٰز ثفٺ ٴفؼڂڀؽ ڂ ؼوشً ثی ـضٽبڀڅ...ڀڅ ڂضٍیبڀڅ ثڅ ؼڂـ ودب٦ ټبڀشڃٺ 

ىجیؽ ڂ یٱجبـڄ اق چٻ ٍٰیؽ. ِؽای ـیكي ؼٰٽڅ چب ـڂ وفاټیٯ چب ٴڃٌٻ ـڂ قؼ. ټٙٽئٿ ٌؽٺ ؼیٵڅ چٽڅ ز

 .زیك سٽڃٺ ٌؽ...ؼیٵڅ ـاڄ غالِی ڀجڃؼ...ثڅ چٽیٿ وبؼٴی. ؼچځٻ سٹع ٌؽڄ، قثڃڀٻ ثځؽ ٌؽ. ـڂضٻ ٨فاـی ٌؽ

 غڃپ. ٨ڇٽیؽ ڀٽی. ٰفؼٺ سٱفاـ  "ڀیىشٽی ؼٸؽاـ"ؼوشً ـڂ ده قؼٺ ڂ ثب ٠دك ڂ ڀبثبڂـاڀڅ ٘ڃ٨بڀی ٸت قؼٺ ڂ 

 ټځڃ سڃ"...ٰفؼ ټی سٱفاـ ٨٭ٗ ٌؽ ڀٽی ضبٸیً زیكی ثڃؼ؛ ٰجڃؼ ِڃـسً. ثڃؼ ٴف٨شڅ ـڂ چبي زٍٻ خٹڃی

 ...ي اغفٺ ـڂ ٰفؼٺ ڂ ثبخی٥ی ٨فیبؼ قؼٺسال. "ٍٰشی

 ...ټځڃ ثجیٿ ٸ١ځشی. ټٿ ؼٸؽاـ ڀی_

ڃؼڀٻ غ٩ٻ ٰفؼ. ـٴڅ ثبؼ ٰفؼڄ ؼوز دب قؼڀٻ یٱؽ١٨څ سڃ دیسً ؼوشٻ ٴٻ ٌؽ.. سڃ ؼچځی ٰڅ قؼ ثڅ خفٺ ؼٸؽاـ ث

ٴفؼڀً ڂ٠ف٬ی ٰڅ ـاڄ ٴف٨شڅ ـڂ دیٍڃڀیً...قثڃڀٻ ـڂ ثځؽ اڂـؼ ڂ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰفؼٺ ؼٸؽاـ زیٱبـ ٰفؼڄ؟ اڀش٭بٺ 

 .زی ـڂ اق ټٿ ټی ٴف٨ز؟ ڀبسڃاپ ؼـ ثفاثفي ټبر ٌؽٺ. ڀٵبچً ٰفؼٺ ثب زٍٻ چبی ٴفیڃپ
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ڂ ـڂی ٴیدٵبڄ قغٽیٻ ـڂ ثڃویؽ... ڀجٓ ؼاـ ؼوز ٍٰیؽ ـڂی غڃپ ـاڄ ٴف٨شڅ ـڂ دیٍڃڀی ڂ ٸجٻ. وف غٻ ٰفؼ 

 .ـیشٻ ٴف٨ز ٬ٹت ڂ ؼٸٻ ڂ ٴځدٍٯ ڂاـ ثی دځبڄ ټسبٸڅ ٌؽٺ

زٍٻ چبي ٤ّڅ ؼاـ اٌٱی ٌؽ اق ایٿ ڂاٰځً ڂ سفوی ٰڅ اق ڀٵبچٻ ټی غڃڀؽ. ټىشبِٷ ثڃؼ ڂ ٴیح. ټی 

ڀ٩فر ټی  سڃڀىشٻ سڃؼڄ ای اق ؼـؼی ٰڅ سڃ زٍٻ چبي ثڃؼ ـڂ ؼـٮ ٰځٻ. ثڅ ٘فق ثی ـضٽبڀڅ ای ویبچی ڂ

ڂ ټٿ  "زفا ثبچٻ ایځٱبـ ٰفؼی"ؼیؽٺ ڂ ټطجز ڂ ٠ٍ٭ی ٨فڂغڃـؼڄ. ؼٸٻ سڃ اڂج ٨الٰز وڃغز ڂ٬شی ٸت قؼ. 

 .ؼوز ٸفقڂڀٻ ـڂ ـڂی ٴڃڀڅ غیىً ٴؿاٌشڅ چ٫ قؼٺ

 ...ټٿ ٨فڀٵیىٻ_

 ... اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽً ٨فڂ ـیػز... ؼٸؽاـی ټڇفثڃپ ڂ دف٠ٍ٭ی قټكټڅ ٰفؼ ڂ ؼـ اغف

٨فڀٵیىٻ. ٬ٹجٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽ. چ٫ قؼڄ ثڅ اٸشٽبن ا٨شبؼٺ. ٸت چبي ؼـؼی سڃ ٴفؼڀٻ خب ؼٸٻ ٸفقیؽ. وڃغشٻ ڂاوڅ 

ټیكاـٺ ڂ اغی ٰڅ وف ټیؽٺ. س٭ال ٰفؼٺ ڂ خی٥ی ٰڅ غ٩څ ٌؽ سڃ ٸت چبیی ٰڅ اق ؼـؼ ثڅ ٴكٴك ا٨شبؼڄ ثڃؼ. ثڃوڅ 

ٸت ي ١٘ٻ ټفٲ ټی ؼاؼ ثب ثڃی غڃپ.... ڂ ټٿ چیسی ضىی ڀٽی ٴف٨شٻ خك ڀ٩فر ڂ ٰیځڅ ای ٰڅ اق سٽٹٯ 

چبٺ سڃ ـٲ ڂ غڃڀٻ ټیفیػز. اضىبن ٰفغشی ټی ٰفؼٺ ڂ زٍٻ چبیی ٰڅ ـڂ ثڅ سبـیٱی ټی ـ٨ز اق ایٿ 

ض٭بـسی ٰڅ سڃ خڃڀٻ ثب ڀڃاقي ؼوز چبي ثڅ سځٻ اڀؽاغز. قیف ؼوشً ٠ٕالرِ ؼـ ضبٶِ اڀ٭جبٔٻ ثڅ ٸفقڄ ا٨شبؼ 

 .چبی ټٿڂ ٨ٍبـی ٰڅ اق ٩٬ىڅ ویځڅ اٺ ثفؼاٌشڅ ٌؽ ڂ ٨فیبؼ ڀٵفاپ اڂپ ڂ ثىشڅ ٌؽپ زٍٻ 

**** 

 چبٺ ٸت ڂ ٍٰیؽ ټی غ٩ی٩ی سیف وفٺ …ٰٻ ٰٻ دٍز دٹٯ چبٺ ټیكڀڅ..ؼچٿ ثبق ټیٱځٻ ڂ ٰٽی چڃا ټیجٹ١ٻ

 ؼـاق ـڂ دبچبٺ ڂ ؼوز. ثڃؼٺ ٌؽڄ خٽٟ وٽشی ثڅ ڂاـ خځیٿ ٌؽڄ ٴڃٸڅ...وز ٰڃ٨شڅ ثؽڀٻ …ؼاٌز ٠دیجی ؼـؼ

 .ـویؽ یبـیچڃٌ ثڅ ثبق ڀیٽڅ ضبٸز اق چبٺ زٍٻ... غڃـؼ زڃثی چبی ټطب٨ٛ ثڅ ٰفؼڄ؛

 زفغڃڀٻ ټی زخ وٽز ثڅ قڀجڃـٰی ڂقڂق ٌبیؽچٻ دالوشیٯ ـیك ـیك ِؽای... ٴؿـڂڀٻ ټی  ا٘فا٦ ـڂ اق ڀٝف

 ؼیؽپ ثب... ټیبـڄ ثیفڂپ وف ٰٽؽ سڃ اق دیكڄ ـیكڄ ڂ قـؼ قڀجڃـٮ اڂپ ټیبؼ؛ ؼـ ٠فڂوٱی خی٣ ِؽای قیفٺ اق ٰڅ

 .ی ؼڂڄټ ثیفڂپ ٘ف٦ څث سځؽسځؽ ڂ ټیٱځڅ ٴفؼ ـڂ ټٍٱیً ؼـٌز چبی زٍٻ ثبقٺ چبی زٍٻ
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 زٍٻ ثب ثځؽٺ ڀیٻ ٸجػځؽڄ چٽڃپ ثب. ٌؽ ٧١ٔ ڂاوً ؼٸٻ...ا٨شبؼٺ غځؽڄ ثڅ ٰفغشی  اق ضبٸشً سڃ ضبٸز

 .ٌؽٺ خؽیؽی ؼڀیب ڂاـؼ ٴڃیی. ټیبؼ ؾچځٻ سڃ زیك چٽڅ ٰٻ ٰٻ ؼڂـڂثفٺ، زفغڃڀؽپ

ٰٽؽ وشبـڄ چبی ؼـغٍبپ اڂیك و٭٧ ڂ ٰڇٱٍبپ چبی زٍٽٯ قپ. غفن چبی ټڃقیٱبٸی اڂیك سػز ڂ 

٠فڂوٯ چبیی ٰڅ ؼٸجف سب ٰٽف سڃي غٻ ثڃؼ. ټٿ سڃ اسب٪ ڂ ـڂی سػز ِڃـسی ؼغشف ٘ڃ٨بپ غڃاثیؽڄ ثڃؼٺ. 

 .ؼڂـ اق اڀشٝبـ... ؼڂـ اق ڂا١٬یز

ثی اـاؼڄ دشڃ ٸٙی٧ ـڂی سځٻ ـڂ، قیف ثیځیٻ ٍٰیؽٺ... ثڃی ٠ٙفویت. چٽڃپ ٠ٙفی ٰڅ ټی ٴ٩ز اـڂټً 

 .ټیٱځڅ سڃ اڂج ٠ّجبڀیز. ثڃی ثسڅ...ثڃی دبٰی

ڃؼ ثڅ غڃؼ اـاټٍی قیفدڃوشٻ ثڅ ٤ٹیبپ ا٨شبؼ...٠دیت ؼڂوز ؼاٌشٻ سڃ ث٥ٹٻ ثڅ خبی ایٿ دشڃ ٨ٍبـي ټی غ

 ؼاؼٺ ڂ ٠ٙفي ـڂ ثیٍشف اوشٍٽبٺ ټی ٰفؼٺ. ٬ّؽي اق اڂـؼڀٻ ایځدب اـڂٺ ٰفؼڀٻ ثڃؼ؟

 .ِؽای اچىشڅ در دسی ٰڅ اق ثیفڂپ ثٹځؽ ٌؽ... ڀٵبچٻ ـڂ ثڅ ؼڀیب ڂا١٬ی ٍٰیؽ

ثبڂـٺ قؼٺ. یبؼٺ ـ٨شڅ ثڃؼ ڂاوڅ زی ایځدبٺ. زی ٌؽ ٰڅ وفؼـاڂـؼٺ اق ایٿ اسب٪ ـیٍػځؽی ثڅ غڃؼٺ، ثڅ 

 .ـڀٵبـڀٳ

سڃ سػز ؼغشفي خب ٌؽڄ ثڃؼٺ. دبچبٺ اق ایٿ ټسبٸڅ ٌؽپ ٴف٨شڅ  ؼوشی ثڅ وفٺ ٍٰیؽٺ ڂ ثٹځؽ ٌؽٺ. ثڅ قڂـ

ثڃؼ. اچىشڅ یٱی یٱی ثب ټبوبل دب ـڂی قټیٿ ٴؿاٌشٻ ڂ ایىشبؼٺ. چځڃقچٻ ٰٽی وفٴیدڅ ؼاٌشٻ اټب ټبڀٟ ؼ٬ز 

 .ثیٍشفٺ ثڅ اسب٪ ا٨ىبڀڅ ای دیً ـڂٺ ڀٍؽ

٨فڂٌی چب یب ؼڀیب غیبٶ چٽڅ زیك ثڅ ٘ڃـ قیجبیی ِڃـسی ثڃؼ. ٌجیڅ غڃڀڅ چبی ثبـثی سڃ اوجبة ثبقی 

 ٬بٸیسڅ. غفوی خبٸجبوی ڂ ٰٽؽ. ِڃـسی ٬ؽی اییځڅ...سػز ڂ سطفیف ټیك. ِڃـسی ٰڃزیٯ ټیكاـایٍی  ؼغشفچب.

ڃـسی. ـڂی ؼیڃاـچبی وبؼڄ ِڃـسیً زځؽ ٠ٱه اق ڀڃقاؼی ِ غفوی دفؼڄ. وفاټیٯ ٧ٰ ثب ِڃـسی وبؼڄ

 .ؼٸجف ثب ٬بة زڃثی ِڃـسی قؼڄ ٌؽڄ ثڃؼ

 ٌؽٺ غٻ  ٸت چبٺ ڀٍىز. ؼڂوز ؼاٌشٻ وب٠ز چب سڃ ایٿ اسب٪ ټڃڀؽٴبـ ثٍٻ. ٸجػځؽڄ ٸؿر ثػٍی ـڂی

ٻ ؼاٌش ؼڂوز چځڃقچٻ  .زیؽٺ وفخبي ټفست ڂ ثفؼاٌشٻ ـڂ ثڃؼ ـیػشڅ ٰٽؽ سڃ اق ٰڅ چبیی ثبقی اوجبة
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٬ڇ٭ڇڅ ثكڀٻ ڂ٬شی ِڃـر ٰڃزڃٸڃ سذٹً سڃ ؾچځٻ ټیڃټؽ. س١دت یب سفویؽ ڂ٬شی ټٿ ـڂ ـڂی سػشً ؼیؽ؛ 

 .٠فڂوٯ چبي ٌؽ ٘ڃـی ٰڅ ثی غیبٶ

ثبڀیڅ ای ث١ؽ ثب ؼیؽپ سّڃیف سڃ اییځڅ غڃؼٺ چٻ اق ؼیؽپ ڂ١ٔیز ـ٬ز اڀٵیكٺ خبغڃـؼٺ. اٌٯ سڃ زٍٻ چبٺ 

خٽٟ ٌؽ. ٰٻ ٰٻ ضه ڂضبٸی ٰڅ قیف ؼوشً ثڅ سٍځح ا٨شبؼٺ سڃ ـڂضٻ ـغځڅ ٰفؼ. ؼوشی ثڅ ِڃـر ٠یٿ ٴسٻ 

 ٰفؼٺ ثبق ـڂ  وفٺ ـڂی غٻق زىت. ثڃؼ غڃـؼڄ ثبـیٱی ٌٱب٦ ڂوٗ اق ٰفؼٺ ڂـٺ چبی ٸت  ٍٰیؽٺ.

 .ٴف٨ز ِؽا ثی ڀ٩ىٻ ڂ ڀٍىز ثؽڀٻ سڃ ؼـؼی. ٴفؼڀٻ ـڂی* چبی سځبٸیشڅ اق ٰفؼٺ خٽٟ ِڃـر  ڂ

ټبر غڃؼٺ ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ ڀٽی ؼڂڀىشٻ ضبال ٬فاـ زٙڃـ ثبچً ـڂثفڂ ثٍٻ. اق ٌؽر غٍٻ ڂ ڀبـاضشی وِف ٌؽڄ   

 .ثڃؼٺ

یكی ٰڅ سیٍفر خؿة و٩یؽٺ ـڂ ثذڃٌڃڀڅ ڂ ـؼچبی ؼڀجبٶ ټبڀشڃ ڂ ـڂوفیٻ اسب٪ ـڂ قیفڂـڂ ٰفؼٺ یب ضؽا٬ٷ ز

 .ٴفؼڀٻ ـڂ دځڇبپ ٰځڅ؛ اټب ثڅ خك ٸجبن ؼغشفڂڀڅ زیكی ټځبوت ټٿ دیؽا ڀٽی ٌؽ

ثب ضفَ ـڂی قټیٿ ڀٍىشٻ. ڀجبیؽ ایځٙڃـ غڃؼٺ ـڂ ټی ثبغشٻ ڂ اقي غدبٸز ټی ٍٰیؽٺ. اِال ڂاوڅ ٰی ـڂ 

 اؼټی... ٰفؼ ثؽٰبـٺ دبچبي ڂ ؼوز قیف ٰڅ اؼټی ڂاوڅ   ټی ٴف٨شٻ ڂ ٌبچٱبـ چځفیً ـڂ دځڇبپ ټی ٰفؼٺ؟

 ٰفؼ؟ ٸٵؽټبٶ ـڂ ٌػّیشٻ ڂ ٤فڂـ ٰڅ

 .اڀٵبـ ثبقچٻ ثڅ اڂپ ڂٟٔ ؼـټیبٺ ٰڅ ؼوز ڂ دبچبٺ ٌفڂٞ ٰفؼ ثڅ ٸفقیؽپ ڂ اچی اق ؼٶ ٍٰیؽپ

ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ټٿ ثبیؽ زٙڃـ چٽڅ زیكـڂ ٨فاټڃي ٰځٻ ڂ٬شی سڃ ؾچځٻ چیسی ڀیىز ڂ غب٘فڄ ڂاوڅ 

 څ... اِال ټی سڃڀىشٻ ـڂ دب ثٍٻ؟غڃؼي خٽٟ ټیٱځ

------ 

سځبٸیشڅ: ـڀٳ ٤بٸت ثف ـڀٳ چبی ؼیٵف ) ثڅ ڀٝفٺ ڂالڄ ؼـوشی ؼـ ایٿ خٽٹڅ ڀیىز اټب ثبثز ټطؽڂؼیشڇبی *

 (اڀدٽٿ خبیٵكیٿ ٌؽ

اق قټیٿ ٴف٨شڅ سٹڃسٹڃغڃـاپ ثٹځؽ ٌؽٺ...خبی ټٿ ایځدب ڀجڃؼ. خبی ټٿ ؼیٵڅ سڃ اڂپ ٌفٰز چٻ ڀجڃؼ. دیً  

ی ٴٍشٻ ثڇشف اق ایٿ غ٩شی ثڃؼ ٰڅ سڃ ٠فْ ڀیٻ وب٠ز ٰٽشف ثڇٻ ؼاؼڄ ثڃؼ. ؼوشی ثڅ ټڃچبی غبڀڃاؼڄ ٺ ثفټ
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ثٹځؽ ڂق ٌؽٺ ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ ؼڂ ٘ف٦ ٌڃڀڅ چبٺ ـیػشٻ...ضؽا٬ٷ ٰٽی ٴفؼڀٻ ـڂ ټیذڃٌڃڀؽ. ثڅ وٽز ؼـ ٬ؽٺ چبی 

 .وځٵیٻ ـڂ چؽایز ٰفؼٺ...ثبیؽ چفزڅ قڂؼسف ټی ـ٨شٻ

ی ٠ٙف غڃي ٬ڃـټڅ وجكی ڂ ـڀٵبـڀٵی ٨ٕب غٍٱٻ ٰفؼ. غڃٌجػشبڀڅ دبچبٺ ٰڅ ثڅ ثیفڂپ ـویؽ اڂٶِ ٰبـی ثڃ

ٰىی سڃ چبٶ ڀجڃؼ سب ضبٶ ټٿ ڂ ؼچٿ ڀیٽڅ ثبقٺ ـڂ ثجیځڅ. ایٿ غڃڀڅ چٽڅ زیكي ثڅ ٘ڃـ ضیفر اڀٵیكی اـاټً 

ټی ـیػز سڃ دڃوز ڂ ٴڃٌشز. ضشی اٴف ٰىی ثفیؽڄ ټثٷ ټٿ، ڂٟٔ ضبٸٍڅ، ثڅ ڂخؽ ټیڃټؽ اق ٴڃٌڅ ٴڃٌڅ 

ی. ٴٹػڃڀڅ ٰځح ضبٶ ڂ اڂپ ٰبڀبدڅ چبی وجكٰٻ ـڀٳ ثب ٰڃوٿ چبی ـڀٵی ـڂي...وفاټیٯ ایٿ غڃڀڅ ا٨ىبڀڅ ا

چبی و٩یؽ ڂ ٨في چبی وجك. دفؼڄ چبی ڂاٸځؽاـ ـڀٵبـڀٳ ٰڅ ثڅ ٴٽڃڀٻ ٘ی٧ ـڀٵیٿ ٰٽبپ ثڃؼپ ٠دیت ثب 

  .ـڂضز ثبقی ټی ٰفؼ

 وف سڃ چڃا سبـیٱی... ٌؽ ټی ثبق ضیبٖ ثڅ ـڂ  ٬ؽټی ثڅ خٹڃ ثفؼاٌشٻ سب وجكی ثیٍشفی ثجیځٻ. دځدفڄ چبي

فؼڄ چبي ثب ڀىیٻ ثڇبـی ثڅ ـ٬ُ ـڀٳ چب د. ٌؽ ټی ٴٻ ثڃؼ غڃڀڅ ضبٶ ثڅ ـڂ ٰڅ ضڃٔی ڂ ثب٤سڅ وجكی

ؼـاڂټؽڄ ثڃؼ. وٽز زخ ثب ټیك ڀڇبـغڃـی ٴفؼی ٰڅ زفا٢ ټٱ١جی وجكی ثبالي ټیػڃـؼ اق دؿیفایی خؽا ٌؽڄ 

 .ثی و٩یؽ ڂ وجك یٍٽی ټٍػُ ټی ٌؽثڃؼ. ٬ىٽز دؿیفایی ثب اثبلڂـچبی ایىشبؼڄ ـڀٵی ڂ ټجٷ چبی زڃ

ـاچفڂ ثبـیٱی ثب ـیىڅ چبی ـڀٵبـڀٵی، ټیػڃـؼ ثڅ وڅ ؼـة ٰڅ اق ؼـة ڀیٽڅ ثبق اڂٸی ِؽای س٫ س٫ ټیڃټؽ. 

 .ٌؽ ٰح ـاچٻ ؼـ وٽز ثڅ  ضشٻ ثڅ ی٭یٿ اٌذكغڃڀڅ ثڃؼ.

څ ي ثٹڅ ټی ِؽای ڂٸڃٺ دبییٿ ٠ٽڃ قڀدیفثب٨ی ٰڅ ٘ڃ٨بپ ڂاوڅ ؼٸجف ټیػڃڀؽ ڂ اڂپ چفثبـ ثب قثڃپ ٰڃؼٰبڀ

 ـڂی ثڅ  ٴ٩ز ٸجػځؽ ـڂی ٸت چبٺ اڂـؼ. ڂٸی ؼـؼ ٸجٻ ڂ ضٕڃـ ٘ڃ٨بپ ثڇٻ یبؼاڂـی ٰفؼ ڀجبیؽ ثػځؽٺ. ٸت چبٺ

 .ثڃؼٺ ٌؽڄ غیفڄ ټ٭بثٹٻ ـڀٵبـڀٳ ټځٝفڄ ایٿ ثڅ ؼـٴبڄ ثیٿ ٌؽڄ؛ ز٩ز چٻ

ٹڃاـٮ ضشی ٘ڃ٨بپ چٻ ـڀٵی دڃٌیؽڄ ثڃؼ ڂ ؼغشفًٰ قـؼ قڀجڃـی. سیٍفر ټفؼاڀڅ اوشیٿ ٰڃسبڄ ٬فټك ثب ٌ

و٩یؽ قیبؼی زب٪ سفي ٰفؼڄ ثڃؼ. ؼـ٠ڃْ سیخ ؼٸجف ٌٹڃاـٮ ڀبـڀدی ثب سبح قـؼ ڂ اڂپ ًٰ ټڃی قڀجڃـیً 

 .ؼٸٻ ـڂ ثفؼ

ڂوبیٷ اٌذكغڃڀڅ چٻ ـڀٵی ثڃؼ. یػسبٶ ِڃـسی..ټبٌیٿ ٸجبن ٌڃیی ڂ ټبٌیٿ ٜف٦ ٌڃیی...ٜف٦ ڂ ٜفڂ٦ 

 .چب ِڃـسی
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ٰڅ غفج یٯ غڃڀڅ ٰٹځٵی ڂ ثبقوبقی ٌؽڄ ٰفؼڄ ثڃؼ. اثفڂچبٺ ڀبغڃؼاٴبڄ ثبال دفیؽ... اق ایٿ چٽڅ وٹی٭څ ای 

 .ٌبیؽچٻ وٹی٭څ چٽىفي ثڃؼ...ؼٸؽاـ یب الٸڅ!؟

چځڃق ټشڃخڅ ټٿ ڀٍؽڄ ثڃؼپ...ټٿ چٻ قیبؼی ـیكڄ دیكڄ ټیكؼٺ. سیٍفر خؿة و٩یؽ ثب ی٭څ ؼٸجفیً ڂ ٌٹڃاـ 

ڂش ٘ڃ٨بپ. سځؽ ڂ خیٿ وڅ ـثٟ ٜفی٧ سفٺ ٰفؼڄ ثڃؼ. ٰٽی ی٭څ ٺ ـڂ خٽٟ خڃـ سف ٰفؼٺ ڂ ٨بسطڅ غڃڀؽٺ ثڅ ـ

٨فق سف اق اڂڀسڅ ٰڅ ثڅ ٜبچفي ټیڃټؽ ؼڂـ غڃؼي ټی زفغیؽ ڂ ٰبـ اڀدبٺ ټی ؼاؼ. یٱجبـ زب٬ڃ ثفټی ؼاٌز... 

یٱجبـ ټی ـ٨ز وٽز یػسبٶ ٴڃخڅ ڂ غیبـ ثفټی ؼاٌز ثبق ٰبچڃ اق ٬ٹٻ ټی اڀؽاغز...سػشڅ اق ٰبثیځز ثیفڂپ 

١فچٻ ټی غڃڀؽ ڂ اڂپ چٻ دٍز وفي سځؽسځؽ ثب ټی ٍٰیؽ.. ٰبـچبي غځؽڄ ؼاـ ثڃؼ؛ ثڅ غّڃَ ثفای ؼٸجف ٌ

اڂپ دبچبی ٰڃزیٱً ضفٰز ټی ٰفؼ ڂ ثڅ س٭ال دؽـي ټی غځؽیؽ. یٯ اپ زٍٽً ثڇٻ غڃـؼ ڂ اڀی اق 

غدبٸز ؼڂـ دبچبی دؽـي ٰڅ ټ٥ٍڃٶ ـیك ٰفؼپ ٰبچڃ ثڃؼ دځڇبپ ٌؽ. ټٿ ٨ؽای ٸخ چبی وفغً ثٍٻ...ثذفٺ 

ثڃؼ. زٍٻ چبی ؼـٌشً ټٿ ـڂ یبؼ ثسٵی چبی ٨فثؽ ثڃ سڃ ٰبـغڃڀڅ چیڃال چب "ث٥ٹً ٰځٻ؟ ٌجیڅ ٌػّیز

   .ټی اڀؽاغز...ثڅ ٌؽر ؼڂوز ؼاٌشځی

 .غڃي اڂټؽی_

سبقڄ ټشڃخڅ ڀٵبڄ غیفڄ غیفڄ ٘ڃ٨بپ ٌؽٺ. ؼوز اق ٰبـ ٍٰیؽڄ ثڃؼ ڂ ثب زڇفڄ ٴفٺ ڂ ټڇٽڃپ ڀڃاق دفټطجشی 

 .ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ؛ اټب ؼیٵڅ زڅ ٨ف٬ی ثڅ ضبٶ ټٿ ؼاٌز ڂ٬شی ٤فڂـٺ سفٮ ثفؼاٌشڅ ثڃؼ

ضه غڃٌبیځؽٺ دفیؽ. وڃقي قغٽٻ ٌؽر ٴف٨ز. اغٻ ٰفؼٺ ثب ضفَ ڂ ث٥ٕی ٰڅ وفثبق ٰفؼ. ڀٵبچٻ وػز 

 .ٌؽ. دڃقغځؽی ـڂی ٸت چبٺ خب غڃي ٰفؼ

 زفا ټځڃ ایځدب اڂـؼی؟ _

 .ث١ؽ اق سٍځح زیكی یبؼر ڀٽیبؼ؟_

 .ثب اضشیبٖ ڂ ٌٯ دفویؽ. اڀٵبـ ټی غڃاوز اق ِطشً ټٙٽئٿ ثٍڅ

ثبیؽ اٰىیمڀی ثڅ ـیڅ چبٺ ټی ٨فوشبؼٺ سب ٰٽی ڀ٩ه ثٵیفٺ. ٸفقٺ ـڂ اق  ثبڀیڅ ای ټىٱڃر ڀٵبچً ٰفؼٺ.

وفضفَ ڂ ثی ؼ٨ب٠یٻ اق وڃاٸً ڀٽی سڃڀىٻ ټڇبـ ٰځٻ. ؼڂوز ڀؽاٌشٻ اق ټفیٕیٻ ٰىی ټٙٹٟ ثٍڅ ڀڅ ضبال 

ٰڅ زیكی ثیځٽڃپ ڀجڃؼ. ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ضشٽب ؼیٵڅ ثبیؽ اق اڂپ ٌفٰز ثفٺ ڂ ثفای چٽیٍڅ اقي ؼڂـ 
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ٵٻ ضىبثی دفیؽڄ ثڃؼ. ض٭بـر ڂ سٽىػفی ٬ب٘ی ٸطځً ڀجڃؼ؛ ضشی ِؽا ڂ ڀٵبچً اـڂټٻ ټی ٰفؼ؛ ثٽڃڀٻ. ـڀ

اټب ڀٽی ؼڂڀٻ زفا ضىبثی اق ایٿ ثڅ ـڂ اڂـؼپ یٱؽ١٨څ ي ثڅ ضؽ ټفٲ ٰځشفٶ اق ٩ٰٻ ـ٨ز؛ ٌبیؽ ثڅ غب٘ف 

 .ایځٱڅ ټ٭ّف سٍځدٻ ـ٨شبـ اڂپ ثڃؼ

 .بچی چبی قیف ٴٹڃٺخی٣ قؼٺ ثب ِؽایی ٰڅ اق غٍٻ ټی ٸفقیؽ. ٨ٱفٺ ـ٨ز ثڅ وی

 !...اـڄ زیكی یبؼٺ ڀٽیبؼ _

 .ثڅ ٴفؼڀٻ زځٳ قؼٺ ڂ ی٭څ ٺ ـڂ دبییٿ سف ٍٰیؽٺ

 .خك ایځب_

 .ِؽای ؼاؼ اق سڅ ؼٸٻ سڃ غڃڀڅ اـڂټً ثڅ یٱجبـڄ دیسیؽ. ٠ّجی ٌؽڄ ثڃؼٺ

 .اڂـؼیٻ ٰبـ ڀیٽڅ سٽڃټشڃ سٽڃٺ ٰځی؟_

ڂپ ټیڃټؽ. اضشیبج ثڅ چڃا ؼاٌشٻ یب ثڅ غڃؼٺ اق سیكی ڂ غٍٻ ِؽاٺ سفویؽڄ ثڃؼٺ. ڀ٩ه چبٺ سیٱڅ سیٱڅ ثیف

ټٍبٺ ٍٰیؽپ ثڃی ویت. سڃ ڀٵبڄ ڀٵفاڀً زیكی ثڃؼ ٰڅ ڂاؼاـٺ ټی ٰفؼ ِؽاٺ ـڂ اچىشڅ سف ٰځٻ؛ اټب ثب ـیكي 

    .اٌٯ چبیی ٰڅ ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ

 .ټی غڃای اڀش٭بٺ زی ـڂ اقٺ ثٵیفی؟_

ثڅ دبي ایىشبؼ. چفؼڂ ڀٵبچٽڃپ  ټی غڃاوز ٬ؽټی ثڅ وٽشٻ ثفؼاـڄ ٰڅ ثب زځٳ ٌؽپ ؼڂ ؼوز ٜفی٧ ٸفقیؽڄ

 .ثڅ وٽشً؛ ثڅ ضٕڃـی ٰڅ ڀبؼیؽڄ ٴف٨شڅ ثڃؼیٻ زفغیؽ

 .ٴ٩ز "ثبثبیی"ؼٸجف ثب زٍٻ چبی ٸفقڂپ ڂ ٸت ثفزیؽڄ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ڂ چفاپ ؼٶ ټی سفٰڃڀؽ. ث٥ٓ ؼاـ 

٘ڃ٨بپ زٍٻ چبی ڀٵفاڀً ـڂ اق ټٿ ٴف٨ز ڂ سب ٰٽف غٻ ٌؽڄ ؼغشفًٰ ـڂ ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽ. چٽیٿ ٰڅ ثڅ 

 دٍیٽڃپ غڃؼٺ ٰفؼڄ اق ڀٵفاپ چٻ ټٿ ٰڅ سفٰڃڀؽ ؼٸی ڂ ٌؽ دځڇبپ ٴفؼڀً سڃ زځبپ ـ٨ز دؽـي اټٿ  ا٤ڃي

 .ٴ٩ز ټی "ثبثبخڃڀی ڀیىز زیكی" ڂ ټیكؼ دٍشً ـڂ ؼوشً ؼڂـاڀی ڂ اچىشڅ ٘ڃ٨بپ. ٌؽٺ

 :ـڂ ثڅ ټٿ ٰفؼ ثب ِؽای ڀفٺ ڂ ڀبـاضشی ٴ٩ز
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 .ثكاـ ث١ؽ اق ایځٱڅ ایٿ ثسڅ غڃاثیؽ ِطجز ټی ٰځیٻ _

   .ڀٱفؼڄ...ټٿ ضف٨ی ثبسڃ ڀؽاـٺ. ٸجبوبټڃ ثؽڄ ټیػڃاٺ ثفٺالقٺ _

 .سڃ غڃڀڅ ټٿ ِؽاسڃ ثٹځؽ ڀٱٿ...ڀٽیػڃاٺ ؼٸجف ثشفوڅ_

ټثٷ ټٿ ٨فیبؼ قؼ. ِڃـسً ٬فټك ٌؽ. ؼٸجف ثؽسف خی٣ قؼ ڂ اٌٯ ـیػز. ایٿ ټٿ ثڃؼٺ؛ ٨فڀٵیه اـڂټی ٰڅ 

ف چٻ ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثڃؼیٻ. ثبڀیڅ ای ثب زٍٻ ایځ٭ؽـ ٥٘یبپ ٰفؼڄ ثڃؼ. چفؼڂ اق ـ٨شبـټڃپ ؼـ ثفاثف ثسڅ یب ؼـ ثفاث

 .چبی ٴفؼ ڂ ټش١دت غیفڄ ثڅ چٻ ٌؽیٻ ٰڅ ثب ِؽای خی٣ یٱجبـڄ ؼٸجف ثڅ غڃؼټڃپ اڂټؽڄ ثڃؼیٻ

چٽڃپ اٰىیمپ ڂ ڀٵبڄ غیه ؼٸجف ٰب٨ی ثڃؼ سب وٱڃر ٰځیٻ. ؼوشٻ ثی اـاؼڄ ثڅ ٬ّؽ اـڂٺ ٰفؼپ ؼٸجف خٹڃ اڂټؽ 

ٻ ڂاوڅ غڃؼٺ وڃغز. یٯ ٬ؽٺ ٠٭ت ثفؼاٌشٻ ڂ ثب چ٫ چ٫، ٰڅ ٘ڃ٨بپ دٍشً ـڂ ثڅ ټٿ ٰفؼ؛ ټثٷ ثسڅ چب ؼٸ

 .ث٥ٕٻ سفٰیؽڄ ثیفڂپ قؼٺ

ضبٸٻ اق ټطجز چبی ٬ٹٽجڅ ٌؽٺ ثڅ چٻ ټی غڃـؼ. اق ـ٨شبـی ٰڅ ثبچٻ ؼاٌز... اق ایځٱڅ ټی غڃاوشٻ ؼغشف اڂپ 

اڂټؽ.  ـڂ اـڂٺ ٰځٻ. ـڂی یٱی اق ٰبڀبدڅ چبی ؼڂڀ٩فڄ زٽذبسڅ ٌؽڄ ؼـاق ٍٰیؽٺ. ِؽای خی٣ ؼٸجف ٰٻ ٰٻ ثځؽ

ثیىز ؼ٬ی٭څ قټبپ ثفؼ سب ِؽای زیؽپ ټیك ثیبؼ ڂ ټٿ ضشی وفٺ ـڂ ثٹځؽ ڀٱفؼٺ. ثی ِؽا اٌٯ ټی ـیػشٻ ڂ 

اٌٯ ټی ـیػشٻ. ِؽای ڀ٩ه چبی ـیكی ـڂ اق ثبال وفٺ ټی ٌځیؽٺ. ثؽڂپ ایځٱڅ س٥ییفی سڃ ضبٸشٻ ثؽٺ زٍٻ 

ٰفؼ. ثڇً ٸجػځؽ قؼٺ ڂ اڂپ چبٺ ـڂ ثبال ٍٰیؽٺ. ٌیٍڅ ٌیف سڃ ؼچٿ ثب ڂضٍز ټبثیٿ ټجٷ چب ڀٵبچٻ ټی 

 .ثبقچٻ ثڅ وف٠ز ثڅ وٽز دؽـي دب سځؽ ٰفؼ

 ...دبٌڃ ثیب ی زیكی ثػڃـ_

 :سٱڃڀی ڀػڃـؼٺ؛ ٨٭ٗ ټطٱٻ ٴ٩شٻ

 .ڀٽیػڃـٺ ټیػڃاٺ ثفٺ ټبټبڀٻ ڀٵفاڀٽڅ_

 .قڀٳ قؼ ثڅ ٴڃٌیز..ٴ٩شٻ دیً ټځی_

ڄ ثڅ دبي الٶ ٌؽٺ. ٰځبـ ٨فیبؼ قؼٺ ٰڅ ثب زٍٻ ٤فڄ ي ڂ اٌبـڄ ثڅ ؼٸجف زىجیؽ "زی"زځبپ اق خب دفیؽٺ ڂ 

 .ټیك ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ٜف٦ چب ـڂ خبثڅ خب ټی ٰفؼ
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 .ِؽاٺ اـڂٺ سف ٌؽ

 زی ثڇً ٴ٩شی؟ _

 .ٴ٩شٻ ضبٸز ثؽ ٌؽڄ اڂـؼټز ثیٽبـوشبپ...سڃ ـاڄ ثفٴٍز ثڃؼ_

 .زٍٻ چبٺ ٴفؼ ٌؽ

 ...ټبؼـر ٠ب٬ٷ سف اق سڃئڅ_

ټجٷ ڂاـ ـ٨شڅ ڀٍىشٻ ڂ ؼوشی ثڅ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ خؽی سڃ زٍٻ چبٺ ایٿ ـڂ ٴ٩ز ثڅ وٽز اسب٬ی ـ٨ز. ـڂی 

 .وفٺ ٍٰیؽٺ. دڃوشٻ ـڂ ټی ٰځؽ. ؼٸجفچٻ ثب اغٽی ثڅ ټٿ دٍز وفي ـ٨ز

قیبؼ ٘ڃٶ ڀٱٍیؽ ڂیٹسف ثڅ ؼوز چٽفاڄ قڀی ال٤ف ڂ ـڀدڃـ ٰڅ ـڂي ڀٍىشڅ ثڃؼ ثیفڂپ اڂټؽ. قپ ثی ڀڇبیز 

اق زٍٻ چبی ټبر ڂ ثی ٌجیڅ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. دڃوز و٩یؽ زفڂٰیؽي ڂ ټڃچبی دځجڅ ایً قیجبسفي ٰفؼڄ ثڃؼ؛ اټب 

 .ـڂضً یع ثىشٻ. دیفاچٿ ټٍٱی ڀػی ثڅ سٿ ؼاٌز. ـڀٳ ویبڄ ثؽخڃـ ثیٿ ایٿ ـڀٳ چب سڃ ؾڂ٪ ټیكؼ

ټشطیف ثڇٍڃپ قٶ قؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ اچىشڅ چفوڅ ثڅ وٱبپ ؼاـی ٘ڃ٨بپ ثڅ ٘ف٨ٻ ټیڃټؽپ. زځبپ اق ڂ١ٔیز ټبؼـ 

٨٭ٗ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ٰڅ ثب چف ٬ؽٺ  ٘ڃ٨بپ ټجڇڃر ٌؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ٨فاټڃي ٰفؼٺ ثڅ اضشفاټً ثٹځؽ ثٍٻ. قپ

ڀكؼیٱی ثیٍشف زٍٻ چبي ٸفقڂپ ڂ ڀبټ٩ڇڃٺ ټی زفغیؽ. ٘ڃ٨بپ ټشڃخڅ ایٿ ڂ١ٔیز ٌؽ ٰڅ ِځؽٸی ـڂ اق 

 .ضفٰز ثبق ؼاٌز ڂ خبیی ڀكؼیٯ ټٿ ایىشبؼ

 :چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ دٍٿ ڂیٹسف ایىشبؼڄ ثڃؼ ثڅ ٘ف٨ٻ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼ ڂ ـڂ ثڅ ټبؼـي ثب ٸجػځؽ ٴ٩ز

 .چٽڃپ غبڀٽی ٰڅ اقي ٴ٩شڅ ثڃؼٺ٨فڀٵیه چٽٱبـٺ..._

ڀٽی ؼڂڀىشٻ اق دفڀڃـ ڂ ټٙٽئٿ ٌؽپ زٍٻ چبی ټبؼـي ټش١دت ثٍٻ یب اق ٴ٩شځی ٰڅ دٍششً چكاـسب ضف٦ ڂ 

وڃاٶ ثڃؼ. ټبؼـي ضشی ٬بؼـ ڀجڃؼ ضف٦ ثكڀڅ...٨٭ٗ ثب زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼڀی سبییؽٺ ٰفؼ. ٘ڃ٨بپ ڂاوٻ اثفڂیی 

  .ؽثبال اڀؽاغز ٰڅ خبي ثڃؼ سڃ وفي ٰڃثیؽڄ ټی ٌ

 :غدڃٶ ڀڅ ثبِؽایی ٰڅ ڀیٻ وب٠ز دیً ـڂ وفٺ اڀؽاغشڅ ثڃؼٺ ڂ ثی ٌٯ ٌځیؽڄ ثڃؼ ٴ٩شٻ
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 .والٺ غبڀٻ_

٘ڃ٨بپ ٸجػځؽ دفټطجشی ثڅ ـڂٺ دبٌیؽ ڂ ڂیٹسف ـڂ ثڅ ٘ف٦ ټیك ٰح ٰفؼ. اڂٶ ؼٸجف ـڂ ـڂی ِځؽٸی 

ؼي چٻ ټػّڃًِ ٴؿاٌز ڂ ث١ؽ ټبؼـي ـڂ ثب ثیفڂپ ٍٰیؽپ یٱی اق ِځؽٸی چب دٍز ټیك ٬فاـ ؼاؼ. غڃ

 .ټبثیځٍڃپ ٬فاـ ٴف٨ز. ټٿ چٻ ټ١ؿة وفخبٺ سٱڃڀی غڃـؼٺ ٰڅ اق ِؽای یٱجبـڄ ٘ڃ٨بپ دفیؽٺ

 .دبٌڃ ثیب ی زیكی ثػڃـ_

ڀٵبڄ ټبؼـي ڂ زٍٻ چبی ٰځدٱبڂ ؼٸجف ڂ اڀشٝبـ ٘ڃ٨بپ ثفای ٍٰیؽپ ٤ؿا ڀؿاٌز س١بـ٦ ٰځٻ. ثڃی ٬ڃـټڅ 

 .ق ؼـوز ضىبثی زیكی ڀػڃـؼڄ ثڃؼٺوجكی چٻ چف ٌٱٻ ویفی ـڂ ٴفوځڅ ټی ٰفؼ زڅ ثفوڅ ثڅ ټٿ ٰڅ ؼڂـڂ

 .ثبٸدجبـ ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ِځؽٸی ٰځبـ ؼٸجف ـڂ ثفای ڀٍىشٿ اڀشػبة ٰفؼٺ

 ټ٭بثٹٻ غڃـٌز ای خؽاٴڃڀڅ ٜف٦ ثب ڂ ٍٰیؽ  اڂٶ اق چٽڅ ڂاوڅ ټبؼـي وڃح ٜف٦ ٰفؼ ڂ ث١ؽ ثفای ټٿ ثفڀح

 سٽڃٺ ثب. ڀٱفؼ ٜف٦ غڃؼي ڂاوڅ زیكی اټب ؼٸجف؛ ثفای غڃـٌشی ثب ثفڀح ٬ب٫ٌ ؼڂوڅ اغفچٻ ؼـ ڂ ٴؿاٌز

ڂـ ٸ٭ٽڅ دبییٿ ټی ٨فوشبؼٺ. زڃپ یٱی ؼـټیڃپ ثڅ ؼٸجف ڂ ټبؼـي ٤ؿا ټی ؼاؼ. ؼٸجف چٻ ٴبچی ثب ق ثڅ ٴفوځٵیٻ

ثبقیٵڃٌی ٤ؿا اق ؼچځً ثیفڂپ ټی ـیػز یب ٴڃٌڅ ٸت چبی ټبؼـي ٰثی٧ ټی ٌؽ؛ اټب ثڅ ٌؽر ِجڃـ ڂ 

كاٌز ٰڅ ثب٠ث ٸجػځؽ ڂ زٍٻ چبی غځؽڄ ـڂ غڃڀىفؼ ثفغڃـؼ ټی ٰفؼ ڂ ثب غځؽڄ وفثڅ وف ؼٸجف ڂ ټبؼـي ټی

ټبؼـي ټی ٌؽ. ث٥ٕٻ ـڂ ثب چف ٸ٭ٽڅ ده ټیكؼٺ ڂوفٺ ـڂ سب خبیی ٰڅ ټی ٌؽ دبییٿ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ڀڅ اق ټفیٕی 

ټبؼـ ڂ ثی ټبؼـی ؼٸجف ثٹٱڅ اق ـ٨شبـ ٴفٺ ڂ ِٽیٽی ٘ڃ٨بپ ثب غبڀڃاؼڄ ي ضىڃؼی ټی ٰفؼٺ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ اٴف 

ِجڃـی ٠ٽٷ ټی ٰفؼٺ؟ ټٿ سځڇب ٰبـی ٰڅ ڂاوڅ غبڀڃاؼڄ ٺ اڀدبٺ ؼاؼڄ ثڃؼٺ  ټٿ خبی اڂپ ثڃؼٺ ثبقچٻ ثڅ ایٿ

 اق ـڂ دیً وب٠ز زځؽ چیڃال ڂ ثڃؼٺ ٴف٨شڅ ٬فاـ ٘ڃ٨بپ سبثیف سطز ٌؽر ثڅ  اټٕب قؼپ و٩شڅ چب غبڂـی ثڃؼ.

 ڄغبڀڃاؼ ایٿ ثب ـڂ غڃؼٺ ٰفؼٺ و١ی ٠ٽی٭ی ڀ٩ه ٍٰیؽپ ثب ڂ ٰفؼٺ ثٹځؽ وف س١بـ٨ً ثب ٰڅ خبیی سب ثفؼٺ یبؼ

  .ټ١ؿة ثٍٿ یب ضؽا٬ٷ ټٿ ضٕڃـٺ ثی ټ١ځی ڀجبٌڅ ٰٽشف سب ثؽٺ ڂ٫٨ ڀ٩فی وڅ ٰڃزٯ

ڀڃي "ؼڂـ ؼچځٻ ـڂ ثب ؼوشٽبٶ و٩فڄ دبٮ ٰفؼٺ ڂ سٍٱفی اق ؼوشذػشً ٰفؼٺ. زٍٻ چبي ؼـغٍیؽ ڂ 

ٴ٩ز. ٰٽی چڃٶ ٌؽٺ ڂ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ٰٽی ثفڀح اق سڃ ؼیه ثب ٩ٰٵیف سڃ ٜف٨ً ٍٰیؽٺ. ؼـ ضبٶ  "خبڀی
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پ ثڅ ؼٸجف ثڃؼ ٰڅ اثفڂچبي ټش١دت ثبال دفیؽ ڂ ٬ب٫ٌ ثڅ ؼوز، ؼوشً ـڂ چڃا غٍٯ ٌؽ. ٸطٝڅ ای ٸ٭ٽڅ ؼاؼ

 .اـقڂ ٰفؼٺ ٰبي ٘ڃـ ؼیٵڅ ای ثڅ ایٿ غڃڀڅ ټی اڂټؽٺ

 :ٸجػځؽڄ ټ١ؿثی قؼٺ ڂ ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ټبؼـي ٴ٩شٻ

 .اخبقڄ ثؽڄ ټٿ ٤ؿا ؼٸجفڂ ثؽٺ...سب ثشڃڀی ٤ؿاسڃ ثػڃـی_

 .ٸجػځؽڄ ټڇفثڃڀی قؼ

 .بؼر ؼاـٺ...ـاضز ثبي...ث١ؽا ټی غڃـٺټٿ ٠ _

 .ټٿ غڃؼٺ ؼڂوز ؼاـٺ ثڅ ؼٸجف ٤ؿا ثؽٺ _

ؼیٵڅ ټٽبڀ١شی ڀٱفؼ. ثف٠ٱه اوش٭جبٶ ٰفؼ ٰڅ ایٿ ِٽیٽیز ثب٠ث اضىبن ـاضشی ټٿ ٌؽ. ٬ب٫ٌ ؼٸجفڂ ثڅ 

٘ف٨ٻ ٴف٨ز... اڂپ ٩٘ٹٯ چٻ زٍٻ چبي ـاڄ ٴف٨شڅ ثڃؼ. اقي ٴف٨شٻ ڂ ثب ٸجػځؽی ټ٭بثٷ ؼچٿ ؼٸجف ٴف٨شٻ. 

جف ټش١دت زٍٽی ثیٿ ټٿ، دؽـي ڂ ٬ب٫ٌ ثیٿ ؼوشٻ زفغڃڀؽ. ٰٽی س١ٹٷ ٰفؼ؛ اټب ثڅ ٬ؽـی ٌٱٽڃ ثڃؼ ٰڅ ؼٸ

ثڅ وف٠ز ؼچځً ـڂ ثبق ٰفؼ ٘ڃـی ٰڅ ثب٠ث غځؽټڃپ ٌؽ ڂ ټٿ ثی سڃخڅ ثڅ خٽٟ ا٨فیٿ ؼغشف غڃثی ٴ٩شٻ ثب 

ً ـڂ ؼقؼیؽ ڂ ٬فثڃپ ِؽ٬څ ٤ٹیٝی. ڀٵبڄ قڂٺ ٌؽڄ ٘ڃ٨بپ ـڂ ضه ٰفؼٺ وفٺ ـڂ ثبال ثفؼٺ ٰڅ قڂؼ ڀٵبچ

یٱجبـ زفغً زٍٻ ڂ ټ١ؿة ٰفؼپ ټٿ ٤ؿا غڃـؼ ڂ ثڅ ټبؼـي وڃح ؼاؼ ڂ ټٿ چٻ ثب  ثؽڂپ وٱڃر سڃ  ث١ؽ

 .اـاټً ثب ؼٸجف چٻ و٩فڄ ٌؽٺ ڂ ٤ؿا غڃـؼٺ

**** 

ث١ؽ اق ٌبٺ ثؽڂپ ایځٱڅ ٰٽٱً ٰځٻ ـڂی ټجٷ ڀٍىشٻ ڂ چٽفاڄ ؼٸجفی ٰڅ ؼیٵڅ ثب ټٿ اضىبن ٤فیجی ڀٽی 

ڄ ٰبـسڃپ ثبثب او٩ځدی ڀٵبڄ ټی ٰفؼیٻ. ڂیٹسفڄ ټبؼـي چٻ ٰځبـٺ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ. ٰفؼ ـڂی دبچبٺ ؼـاق ٍٰیؽ

٨ٱفٺ ؼـٴیف ثڃؼ. چځڃق چٻ اق ؼوشً ٠ّجبڀی ثڃؼٺ ڂ چف ٸطٝڅ دشبڀىیٷ س٥ییف ـ٨شبـٺ ثڃؼ. ټځشٝف ثڃؼٺ سب 

  .سڃٔیطی ؼـټڃـؼ ٰبـي ثؽڄ ڂ چفزڅ قڂؼسف اق ایٿ غڃڀڅ ثفٺ

ؽ ثب ویځی ٰڃزٱی ٰڅ ٨٭ٗ یٯ ٨ځدڃپ زبی ؼـي ثڃؼ ثفٴٍز. ټیك ـڂ ثڅ سځڇبیی خٽٟ ٰفؼ ڂ ڀیٻ وب٠ز ث١

 .ٴ٩ز "غڃؼر دؿیفایی ٰځی"٨ځدڃپ ـڂ ثب ٬ځؽڂپ دف اق دڃٸٱی ـڂی ټیك ټ٭بثٹٻ ٴؿاٌز ڂ اق 
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ڂیٹسف ټبؼـي ـڂ ثڅ وٽز اسب٬ً ضفٰز ؼاؼ؛ ؼٸجفٺ ثٹځؽ ٌؽ ڂ دٍز وفٌڃپ ؼڂیؽ. ثیٍشف اق ؼڂ ثبڀیڅ سځڇبیی 

یبڂـؼٺ ڂ اچىشڅ ثڅ ٘ف٦ اسب٪ ـ٨شٻ ڂ اق ثیٿ ؼـة ڀیٽڅ ثبق اسب٪ ٌبچؽ ڂ ٤ٹجڅ ثف ضه ٰځدٱبڂیٻ ـڂ سبة ڀ

 ـڂ٤ٿ ثب ـڂ ي زفڂٰیؽڄ ڂ غٍٯ دبچبی  ڂخڃؼ دف٫ٍ٠ ٘ڃ٨بپ ٌؽٺ. دبییٿ سػز ټبؼـي قاڀڃ قؼڄ ثڃؼ ڂ

. ؼاؼ ټی دؽـي ثڅ ضڃٸڅ سذٹً ڂ ٰڃزٯ چبی ؼوز ثب سځؽ سځؽ  ؼٸجفٺ. ؼاؼ ټی ټبوبل ڂ زفة ټػّڃَ

 ټبوبل ڀفٺ  ٰفؼ. ؼوز چبی ثی ضىً ـڂ ټف٘ڃة ٰفٺ ثب ڂ ٌىز غیه ضڃٸڅ ثب ـڂ ټبؼـي ثٹڃـی ِڃـر

 ټڃـؼي ؼـ چف٨ٱفی یٱىبٶ ایٿ ؼـ اڂڀ٭ؽـ. ٰفؼ ٠ڃْ سٽیك ټال٨څ ثب ـڂ قیفي چبی ټال٨څ اغف ؼـ  ڂ ؼاؼ

 چٽیٿ. ڀفیكٺ اضىبن ڂ ٌفټځؽٴی اق اٌٱی سب ؼاؼٺ ټی ٨ٍبـ چٻ ـڂی ؼڀؽڂپ ض٭ی٭ز ڂ ثبڂـ اق ٰڅ  ثڃؼٺ ٰفؼڄ

ب اسب٪ ـڂ سځٝیٻ ؼٸجفڂ قیف ث٥ٹً قؼ ڂ ټٿ چٻ سځؽ ثڅ وٽز اڂٸیٿ ؼټ ڂ ٰفؼ ټفست ڀبقٰی دشڃ ثب ـڂ يـڂ ٰڅ

 .ټجٷ ؼڂیؽٺ ڂ ڀٍىشٻ

ثی ضف٦ اق ټ٭بثٹٻ ٴؿٌز ڂ ثڅ ٘ف٦ اسب٪ ؼٸجف ـ٨ز. یٯ ـثٟ ٘ڃٶ ٍٰیؽ سب دبڂـزیٿ دبڂـزیٿ ثڅ وٽز اسب٪ 

ب ِؽای ث اڂپ ڂ زفغیؽپ ټی ټڃقیٱبٸی چبی غفن ڂ ثڃؼ دبي ـڂی ؼٸجف  ٬ؽٺ ثفؼاـٺ ڂ ثیٿ ؼـة ثبیىشبؼٺ.

 .اـڂٺ الالیی ټی غڃڀؽ. ایٿ چٽڃپ ټفؼی ٰڅ ٰڃزٱشفیٿ ٰبـچبي سڃ ٌفٰز ـڂ ثڅ ټٿ ټی ؼاؼ

 ...ڀٽی ؼڂڀىشٻ ِفٞ ؼاـی_

اق ایٿ ټػب٘ت ٬فاـ ٴف٨شٿ یٱڇڃیی اق خب دفیؽٺ. ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽڄ ثڃؼ ڂ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼٺ. خڃاثً ـڂ ڀؽاؼٺ ڂ 

 .ٺڂ اق اسب٪ ثیفڂپ قؼ

ضبال ٰڅ ټشڃخڅ ٌؽڄ ثڃؼ ثڅ غڃؼٺ ایٿ اخبقڄ ـڂ ؼاؼٺ سب خبچب ؼیٵڅ ـڂ ثجیځٻ. اڀشڇب ـاچفڂ ٰځبـ اسب٪ ټبؼـي اسب٪ 

 .غڃؼي ثڃؼ. ؼـة اسب٬ً ثبق ثڃؼ ڂ غیٹی ـاضز ټی سڃڀىشٻ ٨ٕڃٸی ٰځٻ

ز. ثڅ خك اییځڅ ؼـاڂـ ڂ سػز ؼڂڀ٩فڄ ٬ڇڃ ڄ ای زڃثی اسب٬ً ثی ڀڇبیز وبؼڄ ثڃؼ...ـڀٳ ؼـ ایٿ اسب٪ ټ١ځی ڀؽٌا

ثب دفؼڄ ضفیف و٩یؽ. ڂاـؼ اسب٪ ٌؽٺ. ؼیڃاـ وٽز ـاوز؛ ـڂثفڂ سػز، زځؽ ٠ٱه غبڀڃاؼٴی ٌبیؽچٻ غّڃِی 

 ٠ٱه. ثڃؼ ایىشبؼڄ ؼوز ثڅ ٴٷ و٩یؽ ٌبٶ ڂ ٌٱالسی  ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ ثب ٰز ڂ ٌٹڃاـ و٩یؽ ٰځبـ ؼغشفی ثب ټبڀشڃ

 .ٴٷ اق دف ٠٭ؽی و٩فڄ... ثڃؼ ٠٭ؽي
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 ٠ٱه ٌځبوځبټڅ ي ـڂ ؼیؽڄ ثڃؼٺ؛ اټب ثڅ ایٿ ڂأطی...ضبٸٻ ٴف٨شڅ ٌؽ. اق ؼیؽپ ٠ٱه ڀبـاضز ٌؽٺ. ٬جال

 .ؼڂوز ڀؽاٌشٻ زیكی ٰڅ ثڅ ؾچځٻ ټی ـویؽ ثفؼاٌز ٰځٻ. ثڅ غّڃَ زڇفڄ ٠فڂن ٤ٽٵیٿ ثڃؼ

 (غیٹی ٌجیڇیٿ ڀڅ...؟ ) غیٹی ٌجیڅ چىشیٿ...ڀڅ؟ _

ؼ. اڀٵبـ ؼیٵڅ خڃڀی سڃ ثؽپ ثڃ قؼڄ سٱیڅ ٰال٨څ ڂ غىشڅ زڇفڄ ثب ویځڅ ثڅ ؼوشڅ ؼـٴبڄ ثڅ  ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ.

 .ڀؽاٌز ڂ ڀ٭بة ٌبؼ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ـڂ ثفؼاٌشڅ ثڃؼ. ڀبـاضز ثڃؼ ڂ اق ایٿ ٌجبچز ٤ٽٵیٿ یبؼ ٰفؼ

ؼیٵڅ ضه ڂ ضبٶ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ټٿ چٻ دفیؽڄ ثڃؼ. ڂا١٬یز دیً ـڂٺ ثڃؼ ڂ غڃؼي چٻ ا٠شفا٦ ټی ٰفؼ. 

 ڀٽی دځڇبپ ڀبـاضشیٻ ڂ ٴف٨شٵی  ثڅ غڃؼ ا٨شبؼ. ضه ٴځٵی سڃ ڂخڃؼٺ وفاقیف ٌؽ. ثی ٬فاـ ٌؽٺ. ِڃـسٻ غڃؼ

 .ثبٌٻ اچٽیز ثی ټڃٔڃٞ ایٿ ثڅ ڀىجز سڃڀىشٻ ڀٽی. ٌؽ

 ثڅ غب٘فڄ ایٿ ثڅ ٘ف٨ٻ اڂټؽی؟_

 .وفی سٱڃپ ؼاؼڄ دڃقغځؽ قؼ

 .ټڃا٨٭ی ثفیٻ سڃ ضیبٖ ِطجز ٰځیٻ... ڀٽیػڃاٺ ٰىی ثیؽاـ ثٍڅ_

******** 

 ...قڀؽٴیز اڂپ زیكی ڀیىز ٰڅ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ_

 .ٴی چیر ٰه، چیر ڂ٬ز اڂپ زیكی ڀیىز ٰڅ چٽڅ ٨ٱف ټی ٰځٿقڀؽ_

 ٰڅ ڀیٍػځؽی ثب ثڃؼٺ ٴف٨شڅ ي غڃڀڅ ٨ٕب اق ٰڅ ؼـؼڂؼٸی ثب …ٰٽی ثڅ ڀیٽفظ ټش٩ٱف ڂ ڀبـاضشً غیفڄ ٌؽٺ

 :ٴ٩شٻ ثڃؼ ٤فْ ڂ ٬ّؽ ثی ټیڃټؽُڂ ڀٝف ثڅ وبؼڄ

 .ټځشٝف ی اس٩ب٬ٻټثٷ قڀؽٴی ټٿ ٰڅ اق ـیشٻ وبؼڄ ڂ ٬بثٷ دیً ثیځً ثیفڂپ اڂټؽڄ ڂ چف ٸطٝڅ  _

ض٭ی٭ز ثڃؼ. ٴ٩شڅ ثڃؼٺ سڃ قڀؽٴی ټٿ ٨٭ٗ ضٕڃـ ٘ڃ٨بپ اغف چیدبپ ثڃؼ. ثب وبیڅ چبی ثڃؼ ڂ ڀجڃؼ قڀی دٍز 

ڀ٭بة. غځؽڄ سٹع ڂ ثی غیبٸی ٰفؼ ڂ اوشٱبپ زبی وجكي ـڂ اق سڃ ویځی ٰځبـ ؼوشً ثفؼاٌز ڂ ثڅ ٸت چبي 

ش١دت ٌؽٺ. ضف٨ٻ غځؽڄ ؼاـ ڀجڃؼ؛ اټب ڀكؼیٯ ٰفؼ. اق زی ٸجػځؽ ـڂی ٸت ؼاٌز ڂ زبی ټكټكڄ ټی ٰفؼ ټ
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ٴڃیی ثفای اڂپ ټثٷ خڃٮ یب غب٘فڄ غځؽڄ ؼاـی ثڃؼ ٰڅ ی ڂـی ټی غځؽیؽ. قڂـٺ اڂټؽ ثبثز ثی 

غیبٸً...ثبثز ضف٦ قؼڀی ٰڅ ثڅ ضیبٖ ٍٰڃڀؽٺ ڂ زبی سبقڄ ؼټی ٰڅ ثیٍشف ٌجیڅ غڃي ڂ ثً ثڃؼ. ؼـوشڅ ٰڅ 

چب خڃڂڀڅ قؼڄ؛ ؼـغز ٴیالن دف اق ٌٱڃ٨څ ڂ  ټبر اڂپ ٨ڃاـڄ ڂوٗ ضڃْ غڃڀڅ اي ثڃؼٺ یب اڂپ ٌٽؽڂڀی

 .!وجكی غڃـؼپ چبی ٰبٌشڅ ٌؽڄ سڃ ثب٤سڅ...اټب ؼٸیٷ ڀؽاٌز اـڂٺ ثٍٻ ڂ چٽڅ زیكـڂ ٨فاټڃي ٰځٻ

 .غیفڄ ثڅ ویت ٴٹڃي ٰڅ اق ڀیٽفظ ثڅ ٨بِٹڅ یٯ ویځی ڀكؼیٱی ثفخىشڅ سف ٌؽڄ ثڃؼ ڀبغڃؼاٴبڄ ٸت قؼٺ

 یكاـی ؟ټ ثڅ ضىبة ټٿ قڀز زیٱبـ ٰفؼڄ ٰڅ ٰبـا اڂڀڃ _

ټفؼټٯ چبی زٍٻ چبي ثبثز ٌؽ. وڃاٸٻ ـڂ ټكټكڄ ٰفؼ ثب ٬ڃـر ٨ڃـی ٰڅ ؼاؼ. ضشی ِجف ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ ٸت سف 

ٰځڅ یب غڃپ قیف دڃوز ـڀٳ دفیؽڄِ زڇفڄ ي ثڅ خفیبپ ثیڃ٨شڅ. قؼڄ ثڃؼٺ سڃ ڀ٭ٙڅ غبٶ. سڃ ڀ٭ٙڅ ـڀٳ ثڅ ـڀٳ 

 :ٌؽپ ڂ زٍٻ ؼقؼیؽڀً...ڀٵبچٻ ڀٱفؼ. سڃ چٽڃپ ڀیٽفظ ٤ف٪ ٨ٱفي ٴ٩ز

 .!چفٰبـ ٰفؼڄ ثبٌڅ ـڂچٻ ـیػشٿ سڃ ڂ ټفسٕی ـڂ سڃخیڅ ڀٽیٱځڅ_

 ـڂ چٻ ـیػشٿ ټٿ ڂ ټفسٕی! اق ٰی سبضبال ټٿ ڂ غبڂـی ټب ٌؽڄ ثڃؼیٻ؟

ٰبي ثڇً ټی ٴ٩شٻ ؼیٵڅ ٴبڂ ِځؽڂ٪ ڂ اڂپ و٩شڅ چب ڂاوٻ اـقٌی ڀؽاـڄ؛ ٨٭ٗ ؼاـٺ ټیٽیفٺ اق ٨ٕڃٸی ټ١ٽب 

ؼیؽڄ ثڃؼٺ ؼڂ ٬ٙت ټػبٸ٧ اق ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ثڃؼ ٰڅ قڀؽٴیً..! اـاټً ڂ خڃيُ غفڂي ـ٨شبـی ٰڅ اټفڂق 

   .ضؽڂ ڂوًٙ ٨٭ٗ چٽڃپ یٱىبٶ اڂٶ ثڃؼ

 :ٰٽی وٱڃر ٰفؼٺ. ٠یٿ غڃؼي ثڅ ـڂثفڂ، ثڅ اڂپ ٨ٕب ؼٶ اڀٵیكڄ وجك، غیفڄ ٌؽڄ ٴ٩شٻ

 .ټٿ ټؽاـٮ اـټبڀڃ ټیػڃاوشٻ؛ ثڇٻ ټی ؼاؼی؟ ڂاوڅ غڃؼٺ ڀڅ... ڂاوڅ ٰىبیی ٰڅ سڃ ټځدالة ٴؿاٌشیٍڃپ_

ڀٵبڄ ٰفؼ ثب وٱڃر ڂ ټٱثی سڃ زٍٻ چبٺ ٰڅ ټی غڃڀؽ اق ثبڂـی ٰڅ سڃ ڀٵبچٻ خبیی ڀؽاٌز. ټی ضبال ثڇٻ 

غڃاوز ثڇٻ ثبثز ٰځڅ اڂپ زیكی ٰڅ سڃ ؾچځٻ ټیٵؿـڄ ؼـڂ٢ ټطٕڅ! یب ټٿ ؼٸٻ ٨فیبؼ ټیكؼ ڀٵبچً ثب چٽیٍڅ 

 ٨ف٪ ټیٱځڅ؟

 اق ِٰی ټفیٕی؟_
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بڂـٺ دیً اق ایٿ غدبٸز ڀٱٍٻ...ثب ایځٱڅ ٨ٍبـ ـڂ ٌڃڀڅ چبٺ ٰٻ ٌؽ ؛ ضبالضف٨ی ثڃؼ ڂاوڅ ٴ٩شٿ ٰڅ اق ث

 .قیفٰبڀڅ ټػب٘جً ټٿ ٌؽڄ ثڃؼٺ

 ..اق قټبڀی ٰڅ یبؼٺ ټیبؼ_

وفخبٺ ـڂ ڀیٽٱز زڃثی ٨في ٌؽڄ ٰځبـ ضیبٖ غڃڀڅ اي قیف ڀڃـ ټبڄ ڂ زفا٢...ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ڂا١٬ب اق 

 ...ِٰی؟ چیر قټبڀی ڂاوً ڀؽاٌشٻ خك

وز غڃؼٺ ڀیىز...اټب ـڂقا ؼیٵڅ ټیشڃڀٻ ؾچځٻ ـڂ ٰځشفٶ ٰځٻ قټبڀبیی ٰڅ ٠ّجی ټیٍٻ یب ٌڃٰڅ ټیٍٻ ؼ _

 .غیٹی ٰٻ دیً ټیبؼ ضبٸشبټڃ ثفڂق ثؽٺ

 ...٬فِبیی ٰڅ ټّف٦ ټیٯ_

 .!اـاټجػٍٿ _

 .اق سفضٻ ڂ ڀبـاضشی یٱجبـڄ ڀٵبچً ثیكاـ ثڃؼٺ. وػز ٌؽٺ ڂاوڅ اؼاټڅ ؼاؼٺ...اټب ؼیٵڅ زیك دځڇبڀی ڀجڃؼ

ټؽر ټی ـ٨شٻ دیً ـڂاڀذكٌٯ..غڃاثٻ ثڅ چٻ ـیػشڅ ثڃؼ...٨ٱفایی  ٰىی ثڇٻ اڂڀب ـڂ سدڃیك ڀٱفؼڄ ثڃؼ...ی_

 ...ٰڅ سڃ ټ٥كٺ ثڃؼ ڂ...ڀٽی ؼڂڀىز ِفٞ ؼاـٺ ڂٸی سدڃیكي اـڂټٻ ٰفؼ سب خبیی ٰڅ

 ."!ٌؽ دفٌیٻ ـڂاپ ثب٠ث ٌبیؽٺ یب ٌؽٺ ټ١شبؼٌڃپ ٰڅ خبیی سب" ٰفؼٺ قټكټڅ ؼٸٻ سڃ  ضف٨ٻ ـڂ غڃـؼٺ ڂ

 .ٰٽی وٱڃر ثیځٽڃپ ٌؽ

 .ثڇز ټیؽٺ اټب ٌفایٗ غڃؼټڃ ؼاـٺ ټؽاـٮ اـټبڀڃ _

ٸجػځؽی قؼٺ. اق ٌٵفؼ غڃؼٺ اوش٩بؼڄ ټی ٰفؼ. ٨ڇٽیؽ زبـڄ ای خك ٤ّڅ ڂ ٌځیؽپ خٽٹڅ چبی ثی وفسڇٻ اق 

 .ټفیٕیٻ ڀؽاـڄ

ایٿ ٌػّیشز اِال ٬بثٷ دیً ثیځی ڀجڃؼ. ٰىی ٰڅ ټبؼـٌڃ خٽٟ ٰځڅ!... ثسڅ ثػڃاثڃڀڅ!... ٸجبن ـڀٵی  _

 .جڃـ ڂا١٬ب ٬بثٷ اضشفاټڅـڀٵی ثذڃٌڅ !...اـڂٺ ثبٌڅ ڂ ِ
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ؼڂثبـڄ ٤یف٬بثٷ دیً ثیځی ـڂي ـڂ ثفٴفؼڂپ ڂ ټبر یٯ ڀ٭ٙڅ ٌؽ. ڂا١٬ب ڀىجز ثڅ زځؽ وب٠ز ٬جٷ، ؾچځٻ 

 .ٌػّیز ټطشفټی اقي وبغشڅ ثڃؼ

قڀشڃ ثفٴفؼڂپ...ثكاـ ث٩ڇٽڅ ز٭ؽـ ؼڂوشً ؼاـی...ٰبـی ٰٿ ٰڅ ثفٴفؼڄ...ټځٻ اٴف ؼیؽټً یب ؼڂثبـڄ ثڇٻ قڀٳ _

 .سڃ ٠بٌ٭ٍیقؼ ثڇً ټیٵٻ ز٭ؽـ 

غځؽڄ ي ٴف٨ز. ثی ضڃِٹڅ وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ غځؽیؽ. ٴڃٌڅ زٍٻ چبي زیٿ ټیڃ٨شبؼ! ؼچځً ٴٍبؼ سف ټی 

 .ٌؽ ڂ٬شی ثی ٤ٷ ڂ ٤ً ټی غځؽیؽ. ټش١دت ثڅ ضالخی زڇفڄ ي ثڇً غیفڄ ٌؽٺ

 چځڃقٺ ٨ٱف ټیٱځی اڂپ قڀی ٰڅ ټیجیځی ؼٸؽاـِ؟_

ٿ ثڃؼٺ ؼٸؽاـی سڃ ؾچځٻ چىز ٰڅ چفخب ثڃؼٺ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ؟! ڀڅ...ټٿ چیر ٨ٱفی ڀٽی ٰفؼٺ!...٨٭ٗ ټٙٽئ

دیؽاي ټی ٌؽ... ؼٸؽاـی ٰڅ ڀبٌځبغشڅ ثڃؼ ڂ اوٽً ٠ؿاثٻ ټی ؼاؼ؛ ضشی اٴف ثب٠ث سٽىػف ٘ڃ٨بپ ثٍٻ ؼٸؽاـ 

 .!ڂاوٻ قڀؽڄ ڂ ٬بثٷ ٸٽه ثڃؼ

 .ټٱث ٰفؼٺ زی ټی ٴ٩شٻ خك زٍٻ چبیی ٰڅ ڂا١٬یز ـڂ ؼیؽڄ ثڃؼ

   .وځبټٍڃ ؼیؽٺٌځبوځبټڅ ي ټڇف ثب٘ٹی ڀػڃـؼڄ ثڃؼ!. ټٿ ٌځب_

_... 

 !اڂپ قپ زٍٽبٌٻ ٌجیڅ ؼٸؽاـڄ... ؼـٌز ڂ ټٍٱی...یٱی ٌجیڅ ټځڅ_

 :ټبر سڃ زٍٻ چبٺ غیفڄ ٌؽ ڂ خؽی ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ٴ٩ز

 .ـقٸی زٍٽبی ؼٸؽاـڂ چیر ٰه ڀؽاـڄ!... سڃ ثب اڂپ غیٹی ٨ف٪ ؼاـی_

ثڃؼ؛ اټب زیكی سڃ ضف٦ ڀبـاضز ٌؽٺ اق ؼٸؽاـ ٤یٓ ؼاـ ثیٿ خٽٹڅ اي...سڃِی٩ی ٰڅ ثڅ ڀٝف س١فی٧ اق ټٿ 

  .چبي ثڃؼ ٰڅ اڀشڇبیی ڀؽاٌز

 .اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼڄ اقي ـڂ ٴف٨شٻ. چیر زبـڄ ای خك ټځطف٦ ٰفؼپ ؾچځٻ ڀجڃؼ

 .ټبؼـر وٿ ڂوبٸی ڀؽاـڄ ٰڅ قټیٿ ٴیف ٌؽڄ!؛ ټڃ و٩یؽ ٰفؼڄ!...ثبیؽ غیٹی وػشی ٍٰیؽڄ ثبٌڅ_
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 .ځبغز اق ؼـٮ ڂ ؼـؼ خٽٹڅ چبيزٍٻ چبي ٌجیڅ غىڃ٦ سبـیٯ سبـیٯ ٌؽ. ٰٻ ڀڃـ ڂ ٤یف ٬بثٷ ٌ

ټبؼـ ټٿ اق ٬جٷ سڃ سّبؼ٦ دبچبي ـڂ اق ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼ. ـڂضیڅ ٌٻ ث١ؽ اق ټفٲ دؽـٺ سڃ اڂپ سّبؼ٦ ثبغشڅ _

ثڃؼ...٨٭ٗ وفدبټڃڀؽڀً ثڅ غب٘ف ټٿ ثڃؼ. اڂڀٻ ڂ٬شی ټٿ سڃ ٰٽب ثڃؼٺ وٱشڅ ټیٱځڅ ڂ ٰال سٱٹٻ ڂ ڀیٽی اق 

 .ضفٰشب ثؽڀٍڃ اق ؼوز ټیؽڄ

 .چیځی ٍٰیؽٺزٍٽی ٴفؼ ٰفؼڄ 

 سڃٰٽب ثڃؼی؟_

 .ثی ـثٗ ثی ٨ٱف چفزی ثڅ قثڃڀٻ اڂټؽ اق ـاضشی ڂ وٱڃر ٘ڃ٨بپ دفویؽٺ

 ٴف٨شی؟ ؼٶ ثڅ ٰیځڅ اقي ټبؼـر ڂاوڅ....؟!ثڃؼڄ ټ٭ّف  الثؽ ؼٸؽاـ _

غؽا ټیؽڂڀڅ ز٭ؽـ س١ٹٷ ٰفؼٺ ز٭ؽـ ضف٨ٻ ـڂ ټكټكڄ ٰفؼٺ ٰڅ ڀٵبچً ثفقغی ڀٍڅ ٰڅ اق ؼـؼ ټبؼـي ڀبـاضز 

ٰفؼ. غڃؼغڃـؼی ټی ٰفؼ؛ ؼا٢ ټی ٰفؼ؛ اټب غڃڀىفؼ ٠ٽٷ ټی ٰفؼ ڂ اـڂٺ خٽٹڅ ثځؽی ټی  ڀٍڅ؛ اټب ِجڃـی

ٰفؼ. ټٿ قیبؼ ؼغشف سڃؼاـی ڀجڃؼٺ سب ټفا٠بر ٰفؼڀٻ ټثٷ اؼټیكاؼ ثبٌڅ؛ اټب اڂپ ثڅ ٰځدٱبڂی دٍز وفچٽٻ 

  .٨٭ٗ ټطڃ ٸجػځؽ ټیكؼ

ڃ چفزی ثػڃای ثكاـ غؽا ثڇٻ خڃپ یٯ ټبڄ سڃ ٰٽب ثڃؼٺ. اټیؽی ثڅ قڀؽڄ ټڃڀؽڀٻ ڀجڃؼ....ټ١دكڄ یب اوٽٍ _

ؼڂثبـڄ ؼاؼ... ڂ٬شی ثڇڃي اڂټؽٺ. ثڇٻ ٴ٩شٿ ټفؼڄ..ی ٬جف ثڇٻ ڀٍڃپ ؼاؼپ ثب اڄ ڂ ٔدڅ چبی غبڀڃاؼڄ ي ڂ 

  .ـغز ویبچی ٰڅ ثڅ سٿ ؼاٌشٿ

 ڀشڃڀىشی ڂاوڅ اغفیٿ ثبـ ثجیځً؟ _

 سڃ  ف ٴف٨ز.ِڃـسً وػز ٌؽڄ وفی سٱڃپ ؼاؼ. ؼیٵڅ ڀشڃڀىز اـاټًٍ ـڂ ض٩ٛ ٰځڅ... ټٹشڇت ٌؽڄ، ٴ

 .خب ٌؽ. ؼوز چبي ٸجڅ چبی سػز ٨ٍفؼڄ ٌؽ خبثڅ سبة ثی خبي

 .اقٺ ضالٶ ثڃؼی ټی غڃاوشٿ...ثبثز ټبؼـ ڀیٽڅ خڃڀٻ ڂ ضبٶ ـڂقٺ سڃ سػز ثیٽبـوشبپ_

 .ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ ڀٵبچً قڂٺ ٰجڃؼی چب ټڃڀؽٴبـ ٌؽڄ ؼڂـ ٴفؼڀٻ ٌؽ... ٌفټځؽڄ ثڃؼ
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ایٿ چٽڅ وبٶ ٨٭ٗ ڂاڀٽڃؼ ټی ٰفؼٺ ٨فاټڃًٌ ٰفؼٺ. ڂٸی ڂ٬شی سڃ ـڂ ؼیؽٺ چٽڅ زیك ڂاوٻ قڀؽڄ ٌؽ. ټٿ _

 .ڀٽیشڃڀٻ ثجػٍٽً ڂاوڅ چٽیٿ ث١ٕی ـ٨شبـار ټځڃ یبؼ اڂپ ټی اڀؽاقڄ. سڃ ثی ڀڇبیز ثڇً ٌجیڅ چىشی

ـاڄ ٴٹڃٺ ثځؽ اڂټؽڄ یٱی ثڇً زځٳ قؼ. ڀٵبچٻ چڃٶ قؼڄ زفغیؽ. ټٿ ٨٭ٗ ٌجیڅ ٰىی ثڃؼٺ ٰڅ ٠بٌ٭ً ثڃؼ!. 

ىز ڂ ٤فڂـی ٰڅ اضىبن ټی ٰفؼٺ ٸڅ ٌؽڄ. اڂپ اقٺ غڃاوشٵبـی ٰفؼڄ ثڃؼ. قټكټڅ ٰفؼٺ...٘ڃ٨بپ ...ثب ٌٱ

    .ؼڂثبـ اقي ٰشٯ غڃـؼڄ ثڃؼٺ ثڅ اوٻ ؼٸؽاـ. یٱىبٶ دځڇبڀی اقاـٺ ؼاؼ...٨فڀٵیه ٰدب قڀؽٴیً ثڃؼی؟

 .ثڅ ٘ف٨ً اق ڀیٽفظ غیفڄ ٌؽٺ....ضڃاوً خٽٟ ټٿ ثڃؼ

 ڃاوشٿ ضالٸٍڃپ ٰځی؟قڀز زیٱبـ ٰفؼڄ ثڃؼ؟ سڃ زفا سڃ ٰٽب ـ٨شی؟ زفا اقر ټیػ _

زفا ؼیٵڅ ای چٻ سڃ خٽٹڅ چبي ثڃؼ. اڂڀ٭ؽـی ثڃؼ ٰڅ ٨بِٹڅ ٺ ـڂ ثیٍشفٰځٻ ڂ ث٥ٕٻ ـڂ ده ثكڀٻ ڂ ثڅ ایٿ 

   ٨ٱف ٰځٻ ټٿ زفا االپ ثبیؽ ایځدب ثبٌٻ؟

 .ِؽاي غیٹی ؼڂـ...غیٹی ڀبٌځبغشڅ اق ضځدفڄ ي ثیفڂپ اڂټؽ

ثٍڅ.. دب دیسً ټی ٌؽٺ. ٨ٱف ټی ٰفؼٺ چیر ڂ٬ز اخجبـي ڀٱفؼٺ قڀٻ ثٍڅ. ٨٭ٗ ټیػڃاوشٻ ٠بٌ٭ٻ  _

ایځدڃـی ؼٸً ثبچٻ ڀفٺ ټیٍڅ. ایځبـڂ غیٹی ؼیف ٨ڇٽیؽٺ چٽڃپ ټڃ٬ٟ ٰڅ ثب ټدىٽڅ ثڅ ٬ّؽ ٍٰز ثڅ وفٺ 

 .ٰڃثیؽ. چٽڃپ ټڃ٬ٟ ٰڅ ٠ٽڃٺ س٭ّیفا ـڂ ٴفؼپ ٴف٨ز ڂ چٽڅ زیكڂ ثڇٻ ٴ٩ز

 .سڃ زٍٻ چبٺ قٶ قؼ. ثی دفڂا ڂ ټشبثف

ڃڀی ٰڅ سڃ غڃڀڅ ي ثڃؼ. ـڂق ث١ؽ اق ٠٭ؽټڃپ...سڃ ث٥ٷ یٱی ؼیٵڅ ٠ٽڃٺ ټدجڃـي ٰفؼڄ ثڃؼ. اق سفن چٽ_

 .ؼیؽټً... اق سفوً سڃ وفٺ قؼ. ثب ؼوشب غڃؼي ټځڃ ٍٰز. ٰبي ڂا١٬ب ټفؼڄ ثڃؼٺ

سڃوفي قؼڄ ثڃؼ؟ ٴځٳ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ سب اڀشڇب ٰٹٽبسً ـڂ ؼـٮ ٰځٻ سب ث٩ڇٽٻ زی ٌؽ؛ ٰدب ټبخفاییٻ! 

 .ڀدڃا ٰفؼ ٌجیڅ یٯ ضىفر ؼڂـڂا١٬یشی ٰڅ ٴ٩ز ٌجیڅ غڃاة ثڃؼ. اغفي ـڂ 

 .ؼوز ـڂ ؼوشً ٴؿاٌشٻ. یع ثڃؼ ایٿ ٰڃـڄ اسیً. یع ثىشٻ ڂ ؼٸٻ ڀفٺ ٌؽ

 ٘ڃ٨بپ...؟_
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_... 

 .ڀیبقی ڀیىز اؼاټڅ ثؽی ثكاـ ی ٨فِز ؼیٵڅ_

 .٨فِز ڂ غڃاچً ٰالټٻ ـڂ ثب دڃقغځؽی ڀبؼیؽڄ ٴف٨ز

ىشڅ ٌؽٺ. ؼیٵڅ ٰٻ اڂـؼٺ. یٱىبٶ ڀڅ ټیػڃاٺ ثڇز چٽڅ زیكڂ ثٵٻ...ثبیؽ چٽڅ زیكڂ ثؽڂڀی....ټځٻ ؼیٵڅ غ_

 .ٰځبـٺ سطٽٹز ٰفؼٺ. خٹڃ زٍٽبٺ ثڃؼی ضبال ټیػڃاٺ چٽڅ زیكڂ ثؽڂڀی

 .اق ٸت چبی ڀیٽڅ ثبقٺ ٸت قؼٺ. ؼ٬ی٭ب ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ زی ټی غڃاوز ثٵڅ... اق اغفي ټی سفویؽٺ "زی"

ؽٺ...سڃ غڃڀڅ اڂڀب ؼڂټبڄ ٘ڃٶ ٍٰیؽ ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ...ث٩ڇٽٻ زی ٴؿٌشڅ. ؼڂټبڄ ثب چفخڃپ ٰځؽڀی ٌؽ ـڂدب ٌ_

ثڃؼیٻ زڃپ ٤یفاق اڂڀب ٰىی ـڂ ڀؽاٌشیٻ...ټٿ ٠ٽڃټڃ ټثٷ دؽـٺ ټی ؼڂڀىشٻ...وبیڅ وفٺ ثڃؼ...قپ ٠ٽڃـڂ ثیٍشف 

اقټبؼـٺ ڀڅ، ٰٽشف اق اڂپ ؼڂوً ڀؽاٌشٻ. اټب ڂاوٻ ٤فیجڅ ٌؽڄ ثڃؼپ...اقٺ ټی غڃاوز اثفڂ ؼغشفٌڃ ثػفٺ...اثفڂ 

ټی ـویؽ...٨فؼا ـڂق ٠فڂوی ٰٷ ٌڇف ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼپ ټځڃ ؼٸؽاـ  زڇٷ وبٸٍڃ....ٌڇفټڃپ ٰڃزیٯ ثڃؼ...غجفا قڂؼ

قؼیٻ ثڅ سیذڃ سبـچٻ...ؼاټبؼی ٰڅ ثب وفغڃڀی ثفؼڄ ثڃؼپ ثیٽبـوشبپ ڂ ٠فڂوی ٰڅ ٬ّؽ ٨فاـ ؼاٌز ڂ سّبؼ٦ 

 .ٰفؼڄ ثڃؼ. اټب ؼاوشبپ اڂپ زیكی ڀٍؽ ٰڅ ثڃؼ. یبقؼڄ وبٶ قټبپ ثفؼ سب اثفڂټڃ غفیؽٺ

 .ٵبچً ٠ؿاثٻ ټی ؼاؼڀیٍػځؽڄ ث٥ٓ اٸڃؼی قؼ. غیفٴی ڀ

 .!ڂ٬شی دٹیه سڃ اڂپ غڃڀڅ ڀطه وف ټیفوڅ...چٽٍڃپ ٨فاـ ٰفؼڄ ثڃؼپ ثڅ خك ؼڂوز ؼٸؽاـ..الٸڅ_

ؼیٵڅ ڀٽی ٌؽ اڂپ ټبخفا خٽٟ ٰځٿ...اټب ٠ٽڃٺ سڃڀىشڅ ثڃؼ اثفڂ ؼغشفٌڃ ثب دڃٶ سڃ اڂپ ٌڇف ثػفڄ...سڃڀىشڅ ثڃؼ 

غڃڀڅ ټدفؼی ثڃؼ ڂ ٠فڂوی ٰڅ ټسٍڃپ ـڂ  خفٺ ؼغشفٌڃ ٴفؼپ ټٿ ثځؽاقڄ...ؼاټبؼی ٰڅ ثب ؼڂوز ٠فڂن سڃ

ٴف٨شڅ ثڃؼ!. چٽڅ ٨ٱف ټی ٰفؼپ ټځڃ الٸڅ ثبچٻ ثڃؼیٻ ڂ ؼٸؽاـ ثب ؼ٠ڃا ڂ ِطځڅ وبقی ؾچٿ دؽـ ڂ ټبؼـي سڃ 

وف ټٿ ٰڃثیؽڄ ڂ دب ثڅ ٨فاـ ٴؿاٌشڅ ڂ ث١ؽا سّبؼ٦. الٸڅ اق ـڂی ٫ٍ٠ یب دڃٶ ا٠شفا٦ ٰفؼڄ ثڃؼ ثب ټٿ ثڃؼڄ ڂ 

 ثڃؼ ٌؽڄ ټٍػُ ٰڅ ای غڃڀڅ سڃ...ټیكاـڄ ٨فاـ ثڅ دب سفن ـڂی اق  فٺ ټی ٰڃثڅؼٸؽاـ وف ټیفوڅ ڂ ڂ٬شی ثڅ و

 .!ثڃؼڄ ـ٨شڅ سفٰیڅ ټؽسی ِبضجً

 ...٠ٽڃٺ اقٺ ضالٶ ثڃؼی ټی غڃاوز ثبثز ؼـڂ٤ً ثبثز ـوڃایی ؼغشفي ثجػٍٽً
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 .اچی ٍٰیؽ

 ٰه چیر...اڂټؽڄ وفٺ ثالیی زڅ ٨ڇٽیؽٺ سبقڄ...ؼاؼ ټی ٠ؿاثٻ  ڂ٬شی اق غڃڀڅ ثیفڂپ قؼٺ...ڀٵبڄ چبی ټفؼٺ_

 ٠ٽڃٺ ٌؽٺ سځڇب ڂ٬شی... ٌؽ قڀز قڂـ ثڅ ٰڅ ؼغشفی اڂپ ثؽثػز ٴ٩شٿ ټی چٽڅ. ڀٽیكاٌز وٵٽٻ ټطٷ

 غً ِؽای ټبثیٿ _.ثڃؼ ـ٨شڅ ٌڇف اڂپ اق ټٿ ثڅ ڀبټڅ یٯ ڂ ي وفټبیڅ چٽڅ ؼاؼپ ثب ثڃؼ ٨فڂغشڅ غڃڀٍڃ

ٴ٩ز ټٿ اؼټی ڀجڃؼٺ ؼغشفٌڃ ضشی اٴف اڂپ ؼـڂ٤بـڂ دٍز وفٺ ڀٽی  _٨شڅ دفؼـؼي دڃقغځؽی ثڅ ضبٸً قؼٴف

 _غفاة ٰځٻ

 .ؼوشً ـڂ ٨ٍفؼٺ اق ټڇفثڃڀی ٰالټً...اق ٤ٻ ڂ قخفی ٰڅ ټی ٍٰیؽ

ټڇفقاؼ غیٹی ڂ٬ز دیً دیٍځڇبؼ ٰبـ ؼاؼڄ ثڃؼ...خبی ټٿ ؼیٵڅ سڃ اڂپ ٌڇف ڀجڃؼ خٽٟ ٰفؼٺ اڂټؽٺ سڇفاپ...ڂ _

 .یبقؼڄ وبٸی ٰڅ ٴؿٌز

 ...اچىشڅ ثب ضبٸی ٴف٨شڅ قټكټڅ ٰفؼٺ

 ..الٸڅ چٽڃپ_

ثب دڃالٺ ایٿ غڃڀڅ ـڂ ٴف٨شٻ ثب ٰٽٯ ټڇفقاؼٺ سڃڀىشٻ ؼـِؽ ٰٽی اق وڇبٺ ٌفٰشڃ ثػفٺ... یٱىبٶ ث١ؽ اق _

ټىش٭ٷ ٌؽڀٻ دیؽاي ٌؽ...ټیٵ٩ز اقـڂی ٠ٍ٭ی ٰڅ ثڅ ټٿ ؼاٌشڅ ټدجڃـ ثڅ ؼـڂ٢ ٌؽڄ...اڂڀ٭ؽـ دیٹڅ ٺ ٌؽ ٰڅ 

ؼڂوشً غڃة ټځڃ ټی  ثڅ غڃؼٺ اڂټؽٺ ؼیؽٺ ثڅ چٻ ټطفٺ ٌؽیٻ...ڀٽی غڃاوشٽً اټب ؼـڂ٢ زفا ثف٠ٱه

ٌځبغز...ـٲ غڃاثٽڃ ثٹؽ ثڃؼ...اق اڂٶ ثڇً ٴ٩شٻ ؼڂوً ڀؽاـٺ ڂ ڀٽیشڃڀٻ ـڂ ؼـڂ٤ی ٰڅ ٴ٩شڅ ثڇً ا٠شٽبؼ 

فټی چب غڃؼٌڃ وفٴ...ٰځڅ قڀؽٴی ثبټٿ ڀجڃؼ  ٰځٻ...اڂڀٻ ٬جڃٶ ٰفؼ. خب دبي سڃ سڇفاپ ثبق ٌؽڄ ثڃؼ..ضبٔفٺ

٬ڃٶ غڃؼي دفوشبـ ټبؼـٺ ثٍڅ اټب ثڇبڀڅ ي ثڃؼ!... ؼاٌز...ټی ؼڂڀىز ټٿ زڅ اغال٬ی ؼاـٺ... ڀٽی غڃاوز ثڅ 

چف ټبڄ چفڂ٬ز چڃایی ټی ٌؽ وفی ٺ ثڅ ټځٻ ټی قؼ. وف ؼٸجف غیٹی ؼیف ٨ڇٽیؽٺ ضبټٹڅ وز قټبڀی ٰڅ ث١ؽ اق 

 .ڀڅ ټبڄ دیؽاي ٌؽ ڂ ثسٍڃ ٴؿاٌز ڂ ڂاوڅ چٽیٍڅ اق قڀؽٴیٻ ـ٨ز

************* 

٨بپ...٬ٹجٻ ټیكڀڅ ڂ ٰٽی ثفای ٴف٨شٿ ٴڃٌڅ زٍٽی ټبر سڃ ؼٸٻ ؼٸٍڃـڄ ای ټیذیسڅ اق ایٿ وٱڃر یٱجبـڄ ٘ڃ

 .ٸت ټیكڀٻ
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 ...ڃیف ټجڇٻسّ ی …قڀی ٰڅ ټیجیځٻ ٤یف ٘جی١یڅ...اڀٵبـ ـڂش سڃ ثؽپ ڀؽاـڄ...زٍٽبي ڀباټیؽڄ_

 ...ټیؽڂڀٻ_

ټب ثیٿ ضف٦ چبٺ ڂ ٨ٱفی ٰڅ وٽز ڂ وڃ٪ الٸڅ ټی ـ٨ز یٱجبـڄ ثب ضبٸشی ٴیح ڂ ٴځٳ ؼڂقاـیٻ ا٨شبؼڄ 

 ...دفویؽٺ

 ...ڀی؟! اِال اق ٰدب ټیؽڂڀی قڀی ـڂ ټیجیځٻ ٰڅټیؽڂ_

غځؽڄ غٍٱی ٰفؼ ڂ ؼ٬ی٭ب ثی ضڃِٹڅ ټفؼټٯ چبی زٍٽً ـڂ ثڅ سٽىػف ڂ ایٿ ٴیدی زفغڃڀؽ ٘ڃـی ٰڅ اق 

 .وڃاٸٻ غدبٸز ٍٰیؽٺ ڂ سڃ غڃؼٺ وفظ ٌؽڄ خٽٟ ٌؽٺ

 .!سڃ غڃؼر ثڅ ټٿ ٴ٩شی...قڀی ټٍٱڃٰی ـڂ ټیجیځی_

 "ـاوز ټیٵی"ثٵٻ ڂ ثب  "اچبڀی"ڂ..ضىی ٰڅ ڂاؼاـٺ ټی ٰفؼ  ټٿ! ٌجیڅ غڃاة ثڇً ڀٵبڄ ټی ٰفؼٺ. ٴیح

 .دٍز ثځؽي قؼٺ سڃ خبؼڄ غبٰی ٰڅ ټځشٝفي ثڃؼ. ثبقچٻ ٨فاټڃي ٰفؼڄ ثڃؼٺ؛ غیٹی ؼـؼڀبٮ ثڃؼ

 ټیػڃاؼ ټځڃ اؾیز ٰځڅ...زڃپ ٌجیڅ ؼٸؽاـٺ؟ _

 ...ٌبیؽ_

ڃقغځؽ ټیكؼ ڂ ضفِی ـڂ ثڅ ٌجیڅ ڂا١٬یز ثڃؼ؛ اڀٱبـ ڀٽی ٰفؼ. زیكی سڃ ٌػّیز الٸڅ دځڇبپ ثڃؼ ٰڅ ټؽاٺ د

 .ٰجڃؼی اقي یبؼ ټی ٰفؼ

الٸڅ چٽیٍڅ ڀىجز ثڅ زیكی ٰڅ ڀٽی سڃڀىز سّبضت ٰځڅ ضفیُ سف ټی ٌؽ ضبال چفزی ټی غڃاوز ثبٌڅ _

اق ثف٪ ڀبغڃپ ٴف٨شڅ سب ٰىی ټثٷ ؼڂوشً..چفٰبـی ټی ٰفؼ سب ثڅ غڃاوشڅ اي ثفوڅ... ټځٻ ڂ٬شی سفٰٻ ٰفؼ 

 .٨ڇٽیؽ ـاټً ٌؽٺ

 .ڀؽ. ټّٽٻ، خؽی ڂ...ٌبیؽ ثب زٍٻ چبیی ٰڅ ڀٵبچً ٨فیبؼی اق ض٭ی٭ز ثڃؼثڅ ٘ف٨ٻ وف زفغڃ

 .سڃ غیٹی ِجڃـ ڂ غڃؼؼاـی...ټڇفثڃپ ڂ ٬بثٷ ا٠شٽبؼ...چیر ڂ٬ز چیر قڀی ثڅ قیجبیی سڃ ڀؽیؽٺ _
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وٱڃر ٰفؼڄ ټبر ٸت چبیی ٌؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ سّڃیف قیجبیی اقٺ سفویٻ ټی ٰفؼ. چیر ڂ٬ز قڀی ثڅ قیجبیی ټٿ 

څ چبٺ ـڀٳ ٰفؼ. ٰبي ټی ٴ٩شٻ ثڅ اـاټً خٽٹڅ چبي ثڅ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ىی ٰڅ سڃ ٌفیبپ چبی ڀؽیؽڄ ثڃؼ؟. ٴڃڀ

 .غڃڀیٻ ثڅ خفیبپ ټی اڀؽاغز اؼاټڅ ثؽڄ. ٰبي ثیٍشف ټی ٴ٩ز... ٰبي چیر ڂ٬ز اؼاټڅ ڀٽی ؼاؼ

سڃ چٽڅ زیكر ٌجیڅ ؼٸؽاـڄ...٘فق ضف٦ قؼڀز...غځؽیؽڀبر...٨٭ٗ ٌػّیششز چیر ڂ٬ز ٌجیڅ قڀی ڀیىز ٰڅ  _

٠بٌ٭ً ثڃؼٺ... ٌبیؽ ٨٭ٗ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ؼٸؽاـ ثڇشفیځڅ... ټٿ چیح ڂ٬ز سب ایٿ ضؽ ٰڅ ثڅ سڃ ڀكؼیٯ ثڃؼٺ ټٿ 

 .ثڅ اڂپ ڀجڃؼٺ. چٽیٍڅ ی ؼیڃاـ ثیځٽڃپ ثڃؼ

ؼـ سٽبٺ ٠ٽفٺ زځیٿ ٌٱىشی ڀػڃـؼڄ ثڃؼٺ. اڂپ ـیٍڅ خڃڂڀڅ قؼڄ ؼغشفڂڀڅ ڂخڃؼٺ ڀیبق ثڅ غڃؼی ؼاٌز. ڀیبق ثڅ 

٨شٻ. ڀبغڃؼاٴبڄ ٨ڇٽیؽٺ ز٭ؽـ ضٕڃـ ؼٸؽاــڂ ضه ټیٱځٻ. ٸت چبٺ ثڅ غځؽڄ اة ٌؽپ ؼاٌز. سڃ غڃؼٺ ٨فڂ ـ

٠ّجی ثبق ٌؽ. ٬ٹجٻ ٘ب٬ز ایٿ چٽڅ وڃقي ـڂ ڀؽاٌز. ٰبي ٌجیڅ غڃؼٺ ټ٭بیىڅ ټی ٌؽٺ. ٰبي ایځ٭ؽـ ـٮ 

 ....غځؽیؽٺ  ڀجڃؼ...

ؼڀیب ټفؼٴبپ ثڇشفڄ ثڅ ٨ٱف ټځٍی خؽیؽی ثبٌی ڀٽیػڃاٺ چفثبـ ؼوز ڂ دبچبٺ ٰجڃؼ ثٍڅ...سڃاٺ ثڇشفڄ سڃ  _

   .ؼڀجبٶ ؼٸؽاـر ثفٴفؼی ټٿ ثال ٴفؼڂپ ٰىی ڀیىشٻ

 ڀیٽفغً  ټشڃخڅ ضف٦ چبٺ ڀٍؽ. ټبر ٸت چبٺ ڂ غځؽیؽڀی ٌؽ ٰڅ وفاوف ٌڃغی ثڃؼ. وفاوف غٍٻ ڂ ضفَ.

 .وشٻ ثفٺ...ټ٥كٺ ٴځدبیً یٯ ـڂقڄ دف ٌؽپ ـڂ ڀؽاٌزغڃا ټی ٨٭ٗ. ثڃؼ ٠ّبة ـڂ ڀٍىشځً ڂـی یٯ اڂپ

ٻ ثؽڂڀٻ؛ قڀؽٴی ثب ؼٸؽاـ زڅ ٌٱٹی؟...چٽیٍڅ ضىفر ټی غڃـؼٺ اٴف ؼٸؽاـ ایٿ چٽڅ وبٶ ؼڂوز ؼاٌش _

وفًٰ ڀجڃؼ یب ټځڃ ټی غڃاوز قڀؽٴیٻ زڅ ـڀٵی ثڃؼ؟...اٴف اغال٬ً؛ اٴف ـڂضیڅ اي ٨ف٪ ټی ٰفؼ ټٿ ٰدب 

 .!ثڃؼٺ؟ ضبال ٰڅ ټڃ١٬یشً دیً اڂټؽڄ زفا ثبیؽ ٨ٱف ؼڀیب ؼیٵڅ ای ثبٌٻ؟

یٱجبـڄ ثڅ غٗ ِب٨ی ؼـ اڂټؽ ثب ڀٵفڂڀی ٰڅ اق ٴفڂح ٴفڂح ٬ٹجٻ ثڅ  ؼ٬ی٭ب ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ زی ټی ٴ٩ز. ٸت چبٺ

 .ٴڃٌٻ ټی ـویؽ

 ...اغفٌڃ ثٵڃ _

ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ غیفڄ وشبـڄ اوٽڃپ ثڅ اٸشٽبن غؽا ثب زٍٻ ـڂ چٻ ٨ٍفؼڀی ؼـ اڂټؽ. ټٱث ٰفؼ..ڂ٩٬څ ای 

 .ٰڅ ټٿ ـڂ ٍٰز ڂ قڀؽڄ ٰفؼ
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وبٸی ٰڅ ؾـڄ ؾـڄ اة ٌؽٺ. ټی غڃاٺ ڀ٩ه  77. وبٸی ٰڅ ٴؿٌز77ټیػڃاٺ ثڅ سځڇب اـقڂ قڀؽٴیٻ ثفوٻ..._

 .ثٱٍٻ ضبال ڀڃثز ټځڅ

 .ڂای، ڀڅ...اق زیكی ٰڅ سڃ اضىبن ڂ غڃاچً خٽٹڅ چبي ثڃؼ ټی سفویؽٺ. ؼٸٻ قیفڂ ـڂ ٌؽ

 ٰځٻ قڀؽٴی قڀی  چفزی ثیٍشف ٨ٱف ټیٱځٻ...چفزی ثیٍشف ټیجیځٽز ثڅ ایٿ ڀشیدڅ ټیفوٻ زفا ڀجبیؽ یٱجبـ ثب_

 .ؼاٌشٻ؟ شًؼڂو ـڂقی  ؼٶ سڅ اق ٰڅ

زځبپ اق خب دفیؽٺ ٰڅ ڀیٽٱز سٱڃپ غڃـؼڄ زٍٻ ثبق ٰفؼ. وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ټشبو٧ ثب ؼٸػڃـی ڂ اٌٱی ٰڅ ثڅ 

ایٿ ٨بِٹڅ سڃ زٍٻ چبٺ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼ ڀٵبچً ٰفؼٺ. ٰبي ثٹؽ ثڃؼٺ ؼڂوڅ سب ضف٦ ثبـي ٰځٻ. ٰبي ثٹؽ 

 ٨٭ٗ ثفڀٵفؼڂڀؽٺ؛ ـڂ ـڂٺ. ؼوشٻ ٴف٨شٿ ثب ٌؽ چٽكټبپ زفغیؽڀٻ  ثڃؼٺ ضف٨ی ثكڀٻ سب ؼوز اق وفٺ ثفؼاـڄ.

 .ٴف٨شڅ ڂقپ چبی ٌڃڀڅ ثب... ثڃؼ ا٨شبؼڄ ٰڅ وفی ثب. ڂخڃؼٺ ٌؽڄ ټفؼڄ چبی ضه ثب ثڇً دٍز... ایىشبؼٺ

 .چفزی ټیػڃای ثڇز ټیؽٺ_

 .ټٿ اضشیبخی ثڅ سڃ ڀؽاـٺ_

 .ِؽاٺ ټی ٸفقیؽ اق غٍٻ اق ؼـیبیی ٰڅ وفاة ثڃؼ

ڄ...ٰىی اق ڂخڃؼي غجفؼاـ ڀیىز....ڀٽی غڃاوشٻ سڃ قڀؽٴیً ؼٸجف چځڃق ث١ؽ اق یٱىبٸڃ ڀیٻ ٌځبوځبټڅ ڀؽاـ_

اوٻ اڂپ قڀیٱڅ ٰڅ ثب٠ث ثڅ چٻ غڃـؼپ قڀؽٴیٻ ثڃؼ ثیبؼ...ڀٽی غڃاوشٻ چٽڅ ث٩ڇٽٿ زڅ قڀی ټبؼـي 

 ...ثڃؼڄ...ڀٽیػڃاٺ سّڃیف ټبؼـي ڂاوً ټدڇڃٶ ثٽڃڀڅ...ټیػڃاٺ اوٻ سڃ

 :ٌؽڄ ٴ٩شٻؼوشٻ ـڂ اق ؼوشً ثیفڂپ ٍٰیؽٺ سڃ زٍٻ چبي ثڅ یٱجبـڄ ثفا٪ 

 .ؼیٵڅ یٱی  ټٿ ڀڅ...ټٿ ڀڅ...ثفڂ وفا٢_

 .ِڃـسً خٽٟ ٌؽ...ؼـؼټځؽ ڂ اقـؼڄ....ڀٽی سڃڀىز زٙڃـ ضف٦ ؼٸً ـڂ ثكڀڅ

ټیػڃاٺ ثڅ چٽڅ ټ١ف٨یز ٰځٻ...ثٵٻ ؼٸؽاـ ڀٽفؼڄ...ټیػڃاٺ ثڅ چٽڅ اڂڀبیی ٰڅ اق ٌڇفٺ ثیفڂڀٻ ٰفؼپ ڀٍڃڀز _

ټدڇڃٸڅ زڅ ایځدب زڅ سڃ ٌڇف غڃؼٺ...ټٙٽئٿ ثبي  ثؽٺ... ثٵٻ قپ ڂا١٬یٻ سڃیی قڀؽٴی ټٿ چځڃق ڂاوڅ چٽڅ
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قیبؼ ڀٽیكاـٺ اؾیز ثٍی...٨٭ٗ ټیػڃاٺ اثفڂټڃ ده ثٵیفٺ... ڀٽیػڃاٺ ؼغشفٺ اق اوٻ ټبؼـي سڃ ٌځبوځبټڅ 

وفا٨ٱځؽڄ ثٍڅ ڀٽیػڃاٺ ـڂقی یٱی ڂاوً س١فی٧ ٰځڅ دؽـي ثب ٰىی ثڃؼڄ...ټیػڃاٺ ټبؼـٺ اغف ٠ٽفی ثشڃڀڅ 

ٌڃ ثجیځڅ...ڀٽیػڃاٺ ضىفر ثڅ ؼٶ ثٽیفڄ... ث١ؽ اق ټفٴً ث١ؽ اق ٨فِشی ٰڅ غڃڀڅ قڀؽٴیً، ٌڇفٌڃ غبٮ ٌڃچف

   .ؼٰشفا اقي ٴف٨شٿ ڂاوڅ چٽیٍڅ ثب ؼغشفٺ اق ایٿ ٍٰڃـ ټیفٺ. ثڇز ٬ڃٶ ټیؽٺ

 .ؼڀؽاپ ـڂچٻ وبثیؽڄ اق غٍٻ ضفَ ٤فیؽٺ

چځڃق  سڃ ٨٭ٗ ټیػڃای غڃؼسڃ ٴڃٶ ثكڀی...زڅ ٨ف٬ی ټیٱځڅ ایٿ چٽڅ وبٶ ؼـ ټڃـؼر زڅ ٨ٱفی ټیٱځٿ سڃ-

  .٠ب٫ٌ قڀشی

 ...وٱڃر ٰفؼ...ټفؼټٯ چبی وفغً سڃ زٍٻ چبٺ ثڅ زفغً ؼـاڂټؽ

اـڄ... سڃ ـاوز ټیٵی...زڃپ ؼٸؽاـ ثڇٻ ی قڀؽٴی ثؽچٱبـڄ... اثفڂیی ٰڅ اقٺ ٴف٨ز...ټیػڃاٺ ثفای یٯ ثبـٺ _

 ٌؽڄ ثؽڂڀٻ قڀؽٴی ثب ؼٸؽاـ زڅ ٌٱٹی؟

ؽڄ؛ اٌٯ چبی وفاقیف ٌؽڄ ٴڃڀڅ چبٺ ـڂ ثب ایځجبـ ټثٷ غڃؼي ؼـؼټځؽ ڂ دف ث٥ٓ ثب ِؽا ڂ ڀ٩ه سطٹیٷ ٌ

 .دٍز ؼوز ٴف٨شڅ ڀبٸیؽٺ

 .ثفڂ غڃؼٌڃ دیؽا ٰٿ ټٿ ڀٽیشڃڀٻ ڀ٭ً ثبقی ٰځٻ...اڂڀٻ ڀ٭ً اؼټی ٰڅ ټیػڃای اثفڂٌڃ ثجفی_

ثڅ یٱجبـڄ ِڃـسً اق غٍٻ ٘ڃ٨بڀی ٌؽ. ٘ڃـی ؼڀؽاپ ـڂی چٻ ٨ٍفؼ ٰڅ ثڅ ٴڃي چبٺ ثبثز ِؽا ٌٱىشٿ 

 .ؼڀؽاپ چبي ٌٯ ٰفؼٺ

 .ڃ سڃ اق غبڂـی ټیٵیفٺو٩شڅ چبس_

 .دڃقغځؽڄ قؼڄ ؼـ ضیځی ٰڅ ثڅ وٽز سفان غڃڀڅ زفغیؽٺ خڃاة ؼاؼٺ

 .ثٽیفټٻ ایٿ ٰبـڂ ڀٽیٱځٻ _

  .دٍز وفٺ ثب ٬ؽٺ چبی ثٹځؽ ضفٰز ٰفؼ

 .٨٭ٗ ٰب٨ی سڃ ثػڃای اـټبڀڃ ثڅ غبڂـی ده ټیؽٺ _
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 :ڂوٗ چبٶ ثڅ یٱجبـڄ ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ. ثب ِؽا در در ټبڀځؽی ٴ٩شٻ

ؼټڃ ٨فاټڃي ٰځٻ؟ ټیػڃای ڀ٭ً قڀشڃ ثب ٌػّیز ـاٺ ٌؽڄ ڂاوز ثبقی ٰځٻ.. سب ثڅ اـقڂر ټیػڃای غڃ_

    ثفوی؟ ث١ؽا ثكاـی ثفی؟

چیر ٰه ضف٨ٽڃ ثبڂـ ڀٽیٱځڅ ؼٸجف یٱؽ١٨څ اق ٰدب دیؽاي ٌؽڄ... چیر ٰه اق ـاثٙڅ ټځڃ الٸڅ غجف ؼاـ _

ثسٻ...غبـ سڃ زٍٽٻ ڂ ثی اثفڂیی سڃ  ڀجڃؼ...اِال الٸڅ قڀی ڀجڃؼ ثشڃڀٻ ټ١ف٨یً ٰځٻ ٰڅ ڀٍڅ ٸٱڅ ڀځٵی ڂاوڅ

ایٿ ٌڇف.... ٨ٱف ٰفؼی زفا ایٿ یٱىبٶ ٘ڃـی ڂاڀٽڃؼ ټی ٰفؼٺ سب ٰىی ٌٯ ڀٱځڅ... ٰی ثڃؼ ایٿ یٱىبٶ 

ثڇز ڀٝف ؼاٌز ٰىی ضف٨شڃ ثبڂـ ڀٽی ٰفؼ...االپ غیٹی ـاضز ټی سڃڀیٻ ثٵیٻ قڀڃ ٌڃچف ثڃؼیٻ....ی ثسڅ 

 ڂاوز ټٿ ـ٨شبـا چٽیٿ غب٘ف ثڅ. ٰفؼی ټی ٨فاټڃي زیكاـڂ یث١ٕ ثیٽبـیز غب٘ف ثڅ  یٱىبٸڅ ڂ ڀیٽڅ ؼاـیٽڃ

 ...ثڃؼڄ ٘جی١ی ٤یف

ټی سڃڀٻ ثڅ چٽڅ ثٵٻ ټځٍیز ٰفؼٺ سب قڀٻ خٹڃ زٍٽبٺ ثبٌڅ سب چفثبـ ڀىجشٽڃپ ـڂ ٨فاټڃي ٰفؼ ؼڂـڄ ـاڄ 

ؼڄ ڀیڃ٨شڅ ثڅ چٽڅ ثٵڅ ثڇً ڀٝف ؼاـٺ!...ضشی ټیشڃڀٻ سڃ ٌڇفی ٰڅ ٠ٽڃٺ اثفڂټڃ ثفؼ اق ټفیٕی سڃ وڃئ اوش٩ب

 .ٰځیٻ... ټیجیځی غیٹی ـاضز ټیشڃڀٻ چٽڅ زیكڂ ثبثز ٰځٻ. غیٹی ـاضز یٱىبٶ ڀ٭ٍڅ زیؽٺ

 ...زٍٽٱی قؼ

 .ؼـڂ٤ٻ ڀٵ٩شیٻ سڃ ڂا١٬ب ټفیٕی زیكی یبؼر ڀٽیبؼ_

ټجڇڃر ضف٨ً...ضف٨ی ٰڅ ٠ٽ٫ ڂخڃؼٺ ـڂ وڃقڂڀؽ. ؼوشٻ ـڂ خٹڃ ؼچځٻ ټی ٴیفٺ. ضف٨ی ٰڅ اڀشٝبـي ـڂ 

اؼٺ قڀؽٴیٻ. یٯ ڂ٬شی ثڅ اڀی وفؼ ٌؽٺ؛ اق ضف٨ً؛ اق ڀٵبچً ڂ... ٤ٹٗ ڀؽاٌشٻ . اڀشٝبـی اق ؼـوز سفیٿ 

ڀٱځٻ ؼیٵڅ چیر ڂ٬ز؛ ایٿ خٽٹڅ ثځؽی ـڂ ٨فاټڃي ٰځٻ...٤ف٪ ٌؽٺ سڃ سٽبٺ ٴؿٌشڅ ؼیؽڀی ٰڅ اقي ٴؿـی 

 ٨فڀٵیه  ڂ ٌؽ ٴفؼ زٍٽڇبي ٰڅ ٨ڇٽیؽ ـڂ ضف٨ً سیفٴی ٠ٽ٫. ٸفقیؽپ ث٥ٓ ٌؽر اق چبٺ ٸت  ڀجڃؼ؛

   .قؼ ټڃچبي ثڅ زځٵی ٰال٦.ٰفؼٺ ڀٵبچً ؼٸػڃـ ٨٭ٗ ڀؽاؼٺ؛ خڃاثی. قؼ ٸت ڀبؼټی ڂ سفویؽڄ

 سبـ  ث٥ٕٻ ثیع ٴٹڃٺ ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ؼیٵڅ ټڇٻ ڀجڃؼ. اچىشڅ ٬ٙفڄ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٻ چبٺ زٱیؽ ٰٻ ٰٻ ؼیؽٺ

    .ټیبـٺ یبؼ ثڅ خب خبثڅ زیكڂ چٽڅ ز٭ؽـ ؼڂڀىز ټی اڂپ ٨٭ٗ ثڃؼ؛ سٹع. قؼٺ ٠ّجی غځؽڄ سٯ...ٌؽ سف
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 ثڅ  سف ٴؿاٌز ڂ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼ. ڀبغڃؼاٴبڄ ٌڃڀڅ چبٺ خٽٟ ٌؽڄ ٠٭ت ٍٰیؽٺ. ؼوز چبي ڀیٽڅ ـاڄ٬ؽټی خٹڃ

 :ٴ٩ز ڂ ٍٰیؽ دڃ٨ی  قؼڄ ٰٽف

 .ټځٝڃـی ڀؽاٌشٻ_

اـڄ ټٿ چیسی یبؼٺ ڀٽیبؼ... اڂڀ٭ؽـی یبؼٺ ڀٽیبؼ ثؽڂڀٻ سڃ ٸ١ځشی ِٰی ایځ٭ؽـ ڀكؼیٱٻ ٌؽی؟. اڂڀ٭ؽـی یبؼٺ _

 فزی ؼٸز ټیػڃاؼ ثبـٺ ٰځی؛ چفٰبـ ؼٸز ټیػڃاؼ ثبچٻ ثٱځی؟ڀٽیبؼ ثؽڂڀٻ ِٰی ثڇز اخبقڄ ؼاؼٺ چ

ثڅ ٬ؽـی ِؽای ؼاؼٺ ڂ ثی ټالضٝڅ قؼپ ثی ویٻ اغفٺ ثٹځؽ ثڃؼ ٰڅ ِؽای خی٣ ؼٸجف ټیڃپ ڀ٩ه ڀ٩ه قؼپ 

 .چبٺ ثڅ اڀی ثٹځؽ ثٍڅ. ڂضٍز قؼڄ ڀٵبچً زفظ غڃـؼ ثیٿ ؼـة اسب٬ً ڂ ٠دٹڅ ای ٰڅ ثڅ دبچبي ؼاؼ

 .ؼٺ؛ ثڅ وف٠ز ثڅ ٘ف٦ اسب٪ ٘ڃ٨بپ ؼڂیؽٺسڃخڅ ای ثڅ ثی ٬فاـی ؼٸجف ڀٱف

ٰٽؽ ٸجبن چبي ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ سځؽ سځؽ ثیٿ اڀجڃچی ٸجبن ټفؼڂڀڅ ؼڀجبٶ ٸجبن چبی غڃؼٺ ٴٍشٻ... ڀجڃؼ. 

ِؽای ؼٸجف چځڃق ٬ٟٙ ڀٍؽڄ ثڃؼ. ثڅ وٽز اسب٪ ټبؼـي وف٠ز ٠دٹڅ ٺ ٰٻ سف ٌؽ. غیٹی و١ی ٰفؼٺ ضؽا٬ٷ 

ییٿ ٍٰیؽٺ. زٍٻ چبي ثبق ثڃؼ. ټبر ثب اٌٯ چبیی ٰڅ اق ٴڃٌڅ اڂپ ـڂ ثیؽاـ ڀٱځٻ. اچىشڅ ؼوشٵیفڄ ـڂ دب

زٍٽً ټی زٱیؽ غیفڄ ثڅ و٭٧ ثڃؼ؛ چٽیٿ ٰڅ ضٕڃـٺ ـڂ ضه ٰفؼ ثڅ ٘ف٨ٻ وفزفغڃڀؽ. ٌڃٰڅ ڀٍؽ؛ ٨٭ٗ 

 .ټبر ڀٵبچٻ ٰفؼ ثب ٰٹی ضف٦ ڀبټ٩ڇڃٺ

غڃڀڅ چٻ  ڀٽی ؼڂڀٻ ثڅ غب٘فڄ ټڃ وذیؽي ثڃؼ یب ضبٸشی ٰڅ سڃ ڀٵبچً ثڃؼ سڅ ڀٍیٿ چبی ضه غڃثڅ ایٿ  

. ثفڀٽیؽاٌز ـڂٺ اق چٻ ڀٵبچً ضشی ٸ١ځشی...ٴف٨ز ٌؽر ي ٴفیڅ ڂ ٸفقیؽ  ٨فڂـیػز. ٸت چبي ثؽسف اق ټٿ

 اضىبن.ثڃؼ ثبال قیبؼی اسب٪ ایٿ ؼټب  لی ٰڅ اقي ټی ٴف٨شٻ وفظ ڂ غیه ٌؽ.اڀف ڂ ڀبـاضشی ٨فٖ اق ِڃـسٻ

 اِڃار ِؽای. قؼٺ ٰٽؽي څث ؼوز ڀؽاٌشٻ ڂاوً ؼٸیٹی ٰڅ ثجػٍیؽی ثب ڂ ٌؽٺ ؼاغٷ. ٰفؼٺ ټی غ٩ٵی

 ټی ڂ١ٔیز ایٿ ؼـ اقي ثفڀٵٍشٻ؛ وفٺ دٍز ثڅ. ثكڀڅ ضف٦ غڃاوز ټی. ؼـاڂـؼ غڃؼي اق ڀبټ٩ڇڃټی

ؼٸً چٻ ڀؽاٌشٻ. غڃؼٺ ثؽسف اٌٯ ټی ـیػشٻ. ؼوشی ـڂی دیٍڃڀیٻ ٴؿاٌشٻ وفٺ سیف ټی  ثڃؼٺ؛ ڀبثٹؽ. سفویؽٺ

ڀڅ ڂ اؼٺ چبي ٨فاـ ٰځٻ. ؼوز چبٺ ټی ٸفقیؽ. ٍٰیؽ؛ ټٿ ٨٭ٗ ټی غڃاوشٻ ٸجبن چبٺ ـڂ دیؽا ٰځٻ ڂ اق ایٿ غڃ

ضٕڃـ ڂ ڀ٩ه چبی ایٿ قپ غیٹی وځٵیٿ ثڃؼ. ڀٽی ؼڂڀٻ زفا زځؽوب٠ز دیً ایٿ ضه ـڂ اقي ڀٵف٨شٻ. 

ٌبیؽ ضبال زڇفڄ ټٿ ـڂ ٌځبغشڅ ثڃؼ زڇفڄ قڀی ٰڅ وفٴؿٌز ڀ٩فیٿ ٌؽڄ ي ـڂ قڀؽڄ ټی ٰفؼ. چفزی ثڃؼ؛ ټی 
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څ ٰڅ ِؽاي ثٹځؽسف ڂ ثی ٬فاـ سف ټی ٌؽ. ِؽای ٴفیڅ چبي غڃاوز ثبچٻ ضف٦ ثكڀڅ؛ ٌبیؽ چٻ ثیفڂڀٻ ٰځ

 .ٌجیڅ ڀبٸڅ ثڃؼ. ٔدڅ ټیكؼ. ثی سبة ٌؽڄ ثڃؼ

ثبالغفڄ دیؽاٌڃپ ٰفؼٺ؛ ټیڃپ ٸجبن چبی قڀڃڀڅ وٿ ڂ وبٶ ؼاـی غیٹی ټفست ټبڀشڃٺ اڂیك ٌؽڄ ثڃؼ چٽفاڄ 

ڄ ثڃؼ ڂ اق ِؽای ٰی٧ ڂ ٌبٸٻ. زځٵٍڃپ قؼٺ ڂ ثڅ وف٠ز ثیفڂپ قؼٺ. ٘ڃ٨بپ ؼیڃاـ وٽز ـاوز سٱیڅ قؼ

ټبؼـي زٍٻ ثىشڅ اٌٯ ټی ـیػز. ؼٸجفـڂ سڃ ا٤ڃًٌ ؼاٌز ڂ اچىشڅ دٍشً ټیكؼ. زٍٻ چبی ؼٸجف ثبق ثڃؼ 

ڂ ٸت ثفزیؽڄ وفي ـڂ سڃ ٴڃؼی ٴفؼپ دؽـي ٴؿاٌشڅ ثڃؼ. زٍٻ چبی اڂپ چٻ اٌٱی ثڃؼ. اق ؼیؽڀٻ ثب ڀ٫ ڀ٫ 

اـڂټی سڃ ٴڃي  "ثڅ غڃاة ثبثبخڃپ"ـیكی سٱڃپ غڃـؼڄ وف ثٹځؽ ٰفؼ. زٍٻ چبی وفغً ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ ثب 

ؼٸجف ؼڂثبـڄ وفي ـڂ ـڂی ویځڅ اي ٴؿاٌز. ثڅ ٘ف٨ٻ وفزفغڃڀؽ؛ زٍٻ چبي ٌجیڅ ټبؼـي ٌؽڄ ثڃؼ. 

 ...٤ٽٵیٿ ڂ

ؼـة اسب٪ ـڂ ثىشٻ. ِؽای ټبؼـي چف ٸطٝڅ ثیٍشف ټی ٌؽ ڂ س١دٻ اق ایٿ ثڃؼ ٘ڃ٨بپ زفا چیر ضفٰشی ڀٽی  

ثڅ ـضٻ ټی اڂـؼ. ؼڂوز ؼاٌشٻ ؼٸجفڂ ثٵیفٺ سب ٘ڃ٨بپ ڂ١ٔیز ٰفؼ. ڂ١ٔیز قڀؽٴی ایٿ ټفؼ ؼٸٻ ـڂ ثڅ ٌؽر 

ایٿ غڃڀڅ ـڂ ثڅ زځؽ وب٠ز ٬جٷ ثفٴفؼڂڀڅ. ضبالـڀٳ وجكي ؼٸٽفؼڄ ثڃؼ. ؼٶ ـڂ ټیكؼ. سبـیٯ ثڃؼ ڂ ؼیڃاـڄ 

چبي ثڃی ټفؼٴی ټی ؼاؼ؛ ثڃی ڀباټیؽی. ٬جٷ اق اضىبوی ٌؽڀٻ ضیځی ٰڅ ټبڀشڃ سځٻ ټی ٰفؼٺ ڂ ٌبٸٻ ـڂ 

ف٦ ؼـة ٌیٍڅ ای سڃ چبٶ ـ٨شٻ ٰڅ ټځشڇی ثڅ ضیبٖ ڂ ؼـة غفڂخی ټی ٌؽ. ِؽاي ؛ وفٰفؼڄ، ڀٱفؼڄ ثڅ ٘

 .ِؽای خؽی ڂ ثٹځؽ ٌؽي... ٤یفڄ اـاؼی ؼوشٻ ـڂ ـڂی ؼوشٵیفڄ غٍٯ ٰفؼ. دبچبٺ ټبڀٟ ـ٨شځٻ ٌؽپ

 ...دٍیٽڃپ ټیٍی_

فڀٵیه ثڃؼٺ ڂ دٍیٽڃپ ټیٍٻ؟ اق ایځٱڅ اڀشػبثٻ ټفؼ قپ ټفؼڄ ای ڀجڃؼ؟! ڀڅ؛ اڀشػبثٻ ؼٸؽاـ ٌؽپ ڀجڃؼ!. ټٿ ٨

 .ای ٰبي ڀجڃؼٺ ٰڅ ؼـ٠فْ زځؽوب٠ز ڂا١٬ب دٍیٽڃپ ثٍٻ

 :ثڅ ٘ف٨ً وفزفغڃڀؽٺ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ ؼیٵڅ ڂٸڃڂټً ؼوز غڃؼي ڀجڃؼ ٴ٩شٻ

 .ټٿ ڀیىشٻ...ؼوز اق وفٺ ثفؼاـ_

دڃقغځؽی قؼ. چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ؼوشی ڀڃاقٌی ـڂی ٴڃڀڅ ؼغشفي ټی ٍٰیؽ ثؽڂپ ایځٱڅ غڃڀىفؼیً ـڂ ثٵیفڄ ڂ 

 :ټٙٽئځً ثؽڄ ٴ٩زٌٱی ثڅ ٸطٿ 
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 ثب دبی غڃؼر ټیبی سڃ ایٿ غڃڀڅ _

  .ثب ټٱثی وڅ اڀٵٍز اٌبـڄ، ټیبڀڅ ڂ ضٹ٭څ ـڂ ثبال اڂـؼ

 .٨٭ٗ وڅ ـڂق _

غځؽیؽٺ... اقایٿ ټط٫ ثڃؼپ غځؽیؽٺ اق ایٿ ٬یب٨څ ای ٰڅ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ثبڂـي ڀٽی ٰفؼٺ. ٨ٱف ټی ٰفؼٺ خڃٮ 

جیڅ غڃاة. غځؽیؽڀٻ ـڂ ثب ٸت ٴكیؽڀی سٽڃٺ ٰفؼٺ ټی ٴ٩ز یب زځؽ وب٠ز ث١ؽ چٽیٿ ٰڅ زٍٻ ثجځؽٺ...ټیٍڅ ٌ

 :ڂ ثب وف سٱڃپ ؼاؼڀی ٰڅ ټطٓ سٽىػف ثڃؼ ٴ٩شٻ

 !اٴف ثٽیفټٻ ضبٔف ڀیىشٻ ڀ٭ً قپ غفاثشڃ ثبقی ٰځٻ_

ثٽیفٺ...ټٿ ڂا١٬ب ټفؼٺ. ٬ؽ دٹٯ قؼپ ٘ڃ٨بپ ڂ ـڀٵی ٰڅ اق زڇفڄ ي دفیؽ. زٍٻ چبیی ٰڅ ٘ڃ٨بڀی ٌؽ. زیكی 

زٍٻ چب ؼـ یٯ ٸطٝڅ غڃڀؽٺ. ثف٬ی ٰڅ اق زٍٻ چبي ٠جڃـ ٰفؼ دف اق ٰڅ ؼاٌز ٌفڂٞ ټی ٌؽ ټٿ اق اڂپ 

   .دٹیؽی ثڃؼ

 :ضف٦ اغفٺ سیف غالَ ثڃؼ. اٌٯ ٴڃٌڅ زٍٽٻ ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ثب ث٥ٕی ٰڅ سڃ ِؽاٺ ثڃؼ ٴ٩شٻ

غیٹی غڃٌطبٸٻ قڂؼ ٌځبغشٽز ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ...ټٿ ڀٽی سڃڀٻ ټثٷ سڃ ثبقیٵف ٬ڇبـی ثبٌٻ. ؼڂـ ټځڃ غٗ _

 .ثٱً

**** 

ٰڅ اق غڃڀڅ اي قؼٺ ثیفڂپ...وفٺ ـڂ دبییٿ اڀؽاغشٻ ڂ اٌٯ ـیكڂپ ټىیفی ـڂ ٴف٨شٻ. دیبؼڄ ـڂچب غٹڃر قټبڀی 

 ثڃؼ. وب٠ز ضؽڂؼ ڀڅ، ؼڄ ثڃؼ. ڀىیٻ غځٱی سڃ ِڃـسٻ ټی غڃـؼ. ثڃی غڃي ٌٱڃ٨څ چب ضبٸٻ ـڂ غڃة ټی ٰفؼ

بٺ ټؽسی ٰڅ سڃ غڃڀڅ ثڃؼٺ ڀٽی ؼڂڀىشٻ ؼ٬ی٭ب ٰدب ایٿ ٌڇف چىشٻ؛ اڀٵبـ سبقڄ اٰىیمپ ثڅ ټ٥كٺ ـویؽڄ ثڃؼ. سٽ

ٵبڀڅ ؼٸجف... ٴفټی ڂ ِٽیٽیز ثس ٠ٙف. ؼاؼ ټی ـڂ غڃڀڅ اڂپ ٠ٙف ثڇبـ وجكی ثڃی  خٹڃ زٍٻ چبٺ ثڃؼ.

 ....ټثٷ ٰىی  غبڀڃاؼڄ ټشالٌی ٌؽڄ ای ـڂ؛ ٨٭ٗ یٯ ١ٙ٬څ اق دبقٶ ٴٻ ٌؽڄ ثڃؼ

یٿ ٰبٺ سٹع ټ٭ّفي ٨٭ٗ اڂپ غڃڀڅ خبیی ڀجڃؼ سب ټٿ اق ٘ڃ٨بپ ٴالیڅ ٰځٻ. ثبیؽ اق غڃؼٺ ٌٱبیز ټی ٰفؼٺ ا

غڃؼٺ ثڃؼٺ. غڃؼڄ غڃؼڄ غڃؼٺ... ڀجبیؽ اخبقڄ ټی ؼاؼٺ ایځ٭ؽـ ثڇٻ ڀكؼیٯ ثٍڅ سب ضبال اق ایٿ ڀكؼیٱی اق ایٿ 
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 ټفغّی اق سڇؽیً ثبـ اغفیٿ. سفویؽٺ ټی ٘ڃ٨بپ اق ټٿ! ـڂق وڅ ٨٭ٗ  ٌجبچز یڇڃیی ٌٱٷ ٴف٨شڅ ثشفوٻ.

 ٸفقیؽٺ....ټیٽڃڀؽٺ ٌفٰز اڂپ سڃ ؼیٵڅ ڀجبیؽ. ٌؽ سٽڃٺ غڃؼي اوٻ ثڅ قیفٰی ثب اٺ ڀ٭ٍڅ ټځٍی؛ ٌؽٺ یٱٽبچٻ

٨ٱفچبٺ غشٻ ټی ٌؽ ثڅ ـ٨شځٻ اق ایٿ ٌڇف...ٰبي چیر ڂ٬ز دبٺ ـڂ اق  ٸطٝڅ ؼـاڂپ ٰبي. ٸفقیؽٺ غیبٸٻ اڂج سڃ

   .!اڂپ غڃڀڅ ثیفڂپ ڀٽیكاٌشٻ. ٰبي چٽڅ زیك غڃاة ثڃؼ

٨شڅ ثڃؼ ڂ ټبؼـ یٱجبـ اڂپ چٻ ثی دبوع ؼوز سڃ ٰی٩ٻ ثفؼٺ ڂ ٴڃٌیٻ ـڂ ؼـاڂـؼٺ. ټفسٕی ؼڂ ټفسجڅ سٽبن ٴف

 .ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ. ـڂ اوٻ غبڂـی قؼٺ ثب اڂٸیٿ ثڃ٪ اٸڃیی ٴ٩ز

 اٸڃ...٨فڀٵیه؟_

_... 

 غڃؼسی؟_

_... 

 ...زفا ضف٦ ڀٽیكڀی _

_... 

 ...اٸڃ...٘ڃ٨بپ سڃیی_

ٰڅ  وفخبٺ ایىشبؼٺ. ثڅ دٍز وفٺ خبیی ٰڅ اقي اڂټؽڄ ثڃؼٺ غیفڄ ثڅ ټىیفی ٰڅ ٘ی ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ غیبثڃڀی

 :ټ٭بثٹٻ ثڃؼ زٍٻ زفغڃڀؽٺ. ڀ٩ىی ٴف٨شٻ ڂ ټیڃپ ِؽای ٌٯ ؼاـي ثی سفؼیؽ ثڅ یٱجبـڄ ٴ٩شٻ

 .ټٿ ؼیٵڅ ڀیىشٻ_

سّٽیٻ ـڂ ٴف٨شٻ. ټٿ ؼیٵڅ ڀجڃؼٺ. وبٰز ٌؽ. ضشی ؼیٵڅ ِؽای ڀ٩ه چبی ٠ّجی ڀٵفاڀً ـڂ ڀٽٍځیؽٺ. ؛ 

 .٬جٷ اق ایځٱڅ سڇؽیؽٺ ٰځڅ ٬ٟٙ ٰفؼٺ
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ی دٍز وفٺ ثب ٨بِٹڅ غیٹی ؼڂـ ټیڃپ ؼڂ ؼـغز ٰځبـڄ دیبؼڄ ـڂ قڀی ٴڃٌی چځڃق ـڂ ٴڃٌٻ ثڃؼ ٰڅ زٍٽٻ خبی

ثب ڀ٭بة ؼیؽٺ ٰڅ غیفڄ ثڅ ټٿ ثڃؼ. ثبیؽ یع ټیكؼٺ اق ڀٵبچً؛ اق ثی ـڂضی زٍٻ چبي... ثبیؽ ټی سفویؽٺ ٰڅ 

 ڀٽی. ٴف٨شٿ ـڂ ـاچً ټىیف ڂ زفغیؽپ دڃقغځؽی ثب ٠٭ٹٻ ٨فټبپ ثڅ دبچبٺ  ؼڂثبـڄ وفـاچٻ وجك ٌؽڄ؛ اټب

 .ٌؽ سٽڃٺ زیك چٽڅ ټٿ ثفای. ڀجڃؼ ټٿ ثڅ ټش١ٹ٫ ٰڅ ثٍٻ ؼڀیبیی ـٴیفؼ غڃاوشٻ

 ...ثػً ٌٍٻ

 

 …… ټؽیفیز ټطشفٺ ٌفٰز ټڇفقاؼ

 ثب والٺ ڂ اؼة

ثڅ ث١ؽ ثڅ ؼالیٷ ٌػّی ٬بؼـ ثڅ  ……… دفوځٷ ایٿ ٌفٰز اق سبـیع  ٨فڀٵیه اؾیٿ …… اضشفاټبً ایځدبڀت

 .چٽٱبـی ثب ایٿ ٌفٰز ټطشفٺ ڀٽی ثبٌٻ

 .وش٩١بی غڃؼ ـا ٰشجب ثڅ ټؽیفیز ټطشفٺ ا٠الٺ ټی ڀٽبیٻٸؿا ثؽیځڃویٹڅ ا

 . ټفاست خڇز ا٘الٞ ڂ ا٬ؽاٺ القٺ ضٕڃـسبپ اـوبٶ ټیٵفؼؼ

 

 

 _٨فڀٵیه اؾیٿ _ثب سٍٱف                                                                                

 

ڀیً زیٿ ٠ٽی٭ی ټی غڃـؼ. ٬ىٻ ټی غڃـٺ ضشی اثفڂچبي ثب چفغٗ ثڅ ٨ف٪ وفي ڀكؼیٯ سف ټی ٌؽ ڂ دیٍڃ

 .ؼڂوڅ ثبـی اق ٨فٖ س١دت دٍز وفچٻ دٹٯ قؼ. ثب غٗ اغف وفي ـڂ ثبال اڂـؼ ڂ ثب ٸطٿ غځؽڄ ؼاـی دفویؽ

 ڀبټڅ اوش٩١بء سڃئڅ؟ _
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ؼوز ثڅ ویځڅ ٌؽٺ ڂ اق ایٿ غځٵی ثڅ وشڃڄ اڂټؽڄ ٸجػځؽڄ ټىػفڄ ای قؼٺ ڂ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. زذی زذی 

ٿ ؼوز اڀؽاغشٿ. ضدشی چفزی ثڃؼ ثب سٽڃٺ ٨بِٹڅ ٴف٨شٿ غڃؼ ثڅ غڃؼ اضىبن ـاضشی ثڅ اؼٺ ڀٵبچٻ ٰفؼ اق ای

ټځش٭ٷ ټی ٰفؼ ڂ ثىی ټٿ اق اڂٶ، اق ایٿ ٌػّیز ٰبـیكټب غڃٌٻ ټیڃټؽ؛ اټب ِؽ ضی٧ ڂ٬شٻ ِف٦ یٯ اؼٺ 

ٴیٻ اٌشجبچی ٌؽڄ ثڃؼ. االپ ٰڅ ٨ٱف ټیٱځٻ ٰفاي ټٿ اق اڂٶ ضدشی ثڃؼ! ضبال زڅ ٘ڃـ ٘ڃ٨بپ وف اق قڀؽ

 ...ؼـ

 :وف٨څ ای ٰفؼ ڂ ثب ِب٦ ٰفؼپ ٴٹڃي ٴ٩ز

 .ټځٝڃـٺ ایځڅ اټفڂق ټځشٝف سڃٔیص ؼیٵڅ ای اقر ثڃؼٺ ڀڅ ڀبټڅ اوش٩بر_

ضبال اثفڂچبی ټٿ ثبال دفیؽ...وشبـڄ چب ؼڂـ وفٺ ـڂ ده قؼٺ ڂ ثی غیبٶ ٌیفیځی چبی ـڂیب سڃ ټ٥كٺ، ٴیح 

 :دفویؽٺ

 زڅ سڃٔیطی؟_

 ...ـڂ٤څ اټب سڃسب ؼیفڂق ٨ٱف ټیٱفؼٺ چٽڅ ضف٨بر ؼ_

  .اوش٩٥فاهلل ٴ٩شڅ ثب ټٱثی ضف٦ ـڂ ٠ڃْ ٰفؼ

 ٘ڃ٨بپ ټیؽڂڀڅ؟_

 ثبیؽ ـئیىٻ ٰڅ ٍٰیؽڄ ٰدب ثڅ ٰبـٺ ثجیٿ  وفی ټشبو٧ سٱڃپ ؼاؼٺ. چٽڅ سفؼیؽي اڂپ اؼٺ ڀطه ثڃؼ؟.

 .ٴف٨ز ټی ـڂ زب٬بٶ اڂپ ـٔبیز

 .ڀڅ قضٽز ٴ٩شځً ثب غڃؼسڃپ_

 .ثیٿ ؼوشً ٰفؼٺضیځی ٰڅ ٬ؽټی ٠٭ت ٴؿاٌشٻ اٌبـڄ زٍٽی ثڅ ڀبټڅ 

 .سب ڂوبیالټڃ خٽٟ ټی ٰځٻ ڂ اق ثسڅ چب غؽاضب٨ٝی ټی ٰځٻ چٽبچځٳ ٰځیؽ ضىبثؽاـی زٱٽڃ ثځڃیىڅ _

 اق اسب٪ ثی سڃخڅ ثڅ ضف٦ غڃـؼڄ ٌؽڄ ڂ غبڀٻ اؾیٿ سفؼیؽؼاـي ثیفڂپ قؼٺ. ثڅ وٽز ټیكٺ ـ٨شٻ. ضٍٽشی ڂ

 .ټٿ ضف٨ٍڃپ ـڂ ٬ٟٙ ٰفؼپ ٬بؼـی ثب ضبٸز قاـی ثڅ دبـسیٍٿ ٌیٍڅ ای سٱیڅ قؼڄ ثڃؼٺ ڂ ثب اڂټؽپ
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 وال ا٬بیڃپ...ثڅ غیف ثبٌڅ... اس٩ب٬ی ا٨شبؼڄ؟_

 ٌڃڀڅ ثڅ ٬بؼـی  ـڀٳ ِـڂٌڃپ قـؼ ثڃؼ. زڇفٌڃپ زیكی ټب ثیٿ غدبٸز ڂ ثڇز ثڃؼ. ثی ٬فاـ ٴ٩شٿ زیكی

 ."سڃ ٌفڂٞ ٰٿ"بوی ټی ٴ٩ز اٸشٽ چٻ اڂپ ڂ "ثٵڃ" ٴ٩ز ټی ټیكؼ ضٍٽشی

 سب ٌؽٺ ټځشٝف زیؽٺ ټی ٰبـسٿ سڃ ڂ اڂـؼٺ ټی ؼـ ٍٰڃ سڃ اق ـڂ ڂوبیٹٻ ٰڅ ٘ڃـ چٽیٿ  دٍز ِځؽٸیٻ ڀٍىشٻ.

 .ثكڀٿ ضف٦

 ٌبڀه...ثڃؼپ ا٠ّبة ـڂ ؼڂڀ٩ف ایٿ ضبال ڀؽاٌشٻ ـڂ ٰه چیر ضڃِٹڅ  ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی ؼیٍت ڀػڃاثیؽڄ ثڃؼٺ.

 .ڂٴفڀڅ ثڅ خځڃپ ټی ـویؽٺ ٴؿـڂڀؽٺ سځڇب ـڂ ؼیٍت ثڃؼٺ اڂـؼڄ

ڂ غڃؼٌڃپ چٻ ثب یٯ ڀبټڅ ٌت ـڂ غڃڀڅ ڀیڃټؽپ. سڃڀىشڅ ثڃؼٺ سب  سیځب ڂ چٽشب غبڀڃاؼٺ ـڂ ـاچی ٰفؼڄ ثڃؼٺ

ِجص ٰٽی غڃؼٺ ـڂ خٽٟ خڃـ ٰځٻ ڂ اوش٩١ب ثځڃیىٻ. اغفچٻ ثب زٍٻ چبی ٬فټك ڂ د٧ ٰفؼڄ ِجص قڂؼ ثیفڂپ 

 .قؼٺ ڂ ثب ٴف٨شٿ ٰبـسٿ ټیڃڄ ای ثڅ ٌفٰز اڂټؽڄ ثڃؼٺ

 :ثی ضڃِٹڅ اق اؼا اِڃٸٍڃپ ٴ٩شٻ

 خبیٵكیځٻ ٰځیؽ ِجف ٰٽی  ڀیىشٻ...ټی سڃڀیؽ ټٍٱٹشڃڀڃ ثڅ ـئیه ثٵیؽ یب ا٬بیڃپ ټٿ ؼیٵڅ سڃ ایٿ ٌفٰز _

 .ثیبؼ

٬جٷ اق ٸت ثبق ٰفؼپ ضٍٽشی ِؽای ٴفیڅ ـیكی ڂ دٍز وفي چدڃٺ زځؽ ڀ٩فڄ ٰبـٰځبپ ٌفٰز زٍٻ چبٺ ڂ 

 .قثڃڀٻ ـڂ ٬بِف اق چف زیكی ٰفؼ

 اڂپ اق ثؽسف. ایىشبؼٺ  وشڅڀیٹڃ٨ف وفؼوشٍڃپ زځبپ ٴڃٸڅ ٴڃٸڅ اٌٯ ټی ـیػز ڂ ثڅ وٽشٻ ټیڃټؽ ٰڅ ڀبغڃا

 .ٌؽپ ټٹط٫ خٽٟ ا٬بیڃپ س١ؽاؼ ثڅ ڂ ٰفؼپ چٽؽـؼی ثڅ ٌفڂٞ ٰڅ ثڃؼپ ٬بؼـی ڂ ضٍٽشی

چفاوڃپ ٴ٩شٻ. ؼـ اڂپ ٸطٝڅ ټٙٽئٿ ٌؽٺ ٰىی ټفؼڄ. زٍٽٻ ټیڃپ س١ؽاؼ ثیىز ڀ٩فڄ غبڀٻ  "زی ٌؽڄ ای"

ٰڅ ثڅ ًٌ ڀ٩ف ټی ـویؽپ  چب زفغیؽ ... ڀكؼیٯ ټیكٺ ایىشبؼپ. چٽٵی زٍٻ چبٌڃپ وفظ ثڃؼ...٨٭ٗ ا٬بیڃپ

 .ثب اثفاق چٽؽـؼی ٰٽی ٠٭ت سف ایىشبؼپ. سیځب ثیځٍڃپ ڀجڃؼ...ثؽسف ٬ٹجٻ خبي ـڂ سڃ ؼچځٻ دیؽا ٰفؼ

 .ڀیٹڃ٨ف ثب یٯ ٬ؽٺ ٨بِٹڅ غڃؼي ـڂ سڃ ا٤ڃٌٻ دفر ٰفؼ ڂ زځبپ زٹڃڀؽٺ ٰڅ ـاڄ ڀ٩ىٻ ٴف٨ز
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 .ثجػٍیؽ...ثجػٍیؽ اق ایځٱڅ ؼـٰز ڀٱفؼیٻ _

 :ٴ٩شٻ  وف ؼـ ڀٽی اڂـؼٺ. ثڅ قڂـ اق غڃؼٺ ٰځؽټً ڂ ـڂ ثڅ خٽٟزیكی اق ضف٦ ڂ ٰبـچبٌڃپ 

 سیځب ټفؼڄ؟_

 .خٽٟ ٸطٝڅ ای وٱڃر ٰفؼپ ڂ ڀٵبچٍڃپ ټش١دت ثیٿ چٽؽیٵڅ زفغیؽ

 زی ٌؽڄ؟_

 ټیػڃای ثٵی زیكی یبؼر ڀیٽبؼ؟_

 .ڂای ڀڅ... ثبقٺ ایٿ خٽٹڅ ؟ ڂاـ٨شڅ ـڂی ِځؽٸی اق دٍز ا٨شبؼٺ

 .ٴف٨شٻ ـڂ وفٺ. ٰفؼٺ سڇڃٞ ڂ ٧١ٔ  ناضىب  ـڀٵٻ دفیؽ ڂ ڀبٸڅ ٰفؼٺ. ثڅ اڀی

سځؽ ڂ ٨فق یٱی اق ا٬بیڃپ دفیؽ اق اثؽاـغڃڀڅ اة ٬ځؽی اڂـؼ ڂ ڀیٹڃ٨ف ثب یٱی اق غبڀٻ چب ثڅ قڂـ ثڅ غڃـؼٺ   

 .دفویؽٺ ڀ٩ىی ثب ڂ غڃـؼٺ اغف ٬ٙفڄ سب ٰڅ سبخبیی   ؼاؼپ

 .زی ٌؽڄ؟ ثٵیؽ سب ڀٱٍشیٻ_

 .اڂـؼ ڂ ثب اخبقڄ زٍٽی اق خٽٟ ثڅ ؼوشٻ ؼاؼ ڀیٹڃ٨ف قڂؼ ٴڃٌیً ـڂ ؼوز ثڅ ڀ٭ؽ اق خیجً ثیفڂپ

 .ثی س١ٹٷ اق ؼوشً ٴف٨شٻ ڂ ثڅ ٩ِطڅ ي ڀٵبڄ ٰفؼٺ

... ټڇځؽن ٠ٽفاپ ٌفٰز ټڇفقاؼ. ٠الی٫ ثڅ "ټڇځؽن ٨فڀٵیه اؾیٿ"دیر ټٿ ثڃؼ....٩ِطڅ ایځىشبٴفاٺ 

 ...ټڃوی٭ی ٰشبة ڂ

 .ـویؽ...االپ ٤ً ټی ٰفؼٺ 5دبییٿ سف اڂټؽٺ ڂ ...٨ٍبـٺ ثڅ قیف 

 س١ؽاؼ خك ڀؽاٌز؛ چڃاؼاـی ي ٩ِطڅ ثڃؼپ ٠ٽڃټی ثب ضشی ٰڅ ٨فڀٵیىی!. چكاـڀ٩ف8  چبٺ ـویؽڄ ثڃؼ ثڅ٨بٸڃڂـ

 قیف چبی ټشٿ یب چب ٰبټځز ڂ  ٠ٱه ؼیؽپ ثب!. ثڃؼ ٌؽڄ ټ١فڂ٦ چٽڅ ایٿ ضبال چٽٱبـچبي ٌٽبـڄ اڀٵٍز
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 ؼاـٺ ثڃویٰب زڅ ٰځٻ ثبڂـ سب ټیكؼٺ ٠ٱه چف ـڂی یٱی یٱی  یٍشف قیف ټیك ټی ـ٨شٻ.ث ڂ ثیٍشف ٠ٱه

 .ټیجیځٻ

 .ٰفؼ خٹت ـڂ سڃخڇٻ اق اڂٶ ٰڅ ثڃؼ ٠ٱىی...ټبٌیٿ سڃ ٘ڃ٨بپ ڂ  ڀٵبڄ چبی ٠بٌ٭بڀڅ ټٿ

 ...ټشٿ قیف دىز

 ."چٽفاڄ ثڇشفیٿ چٽى٩فٺ...خبؼڄ زبٸڃن"

 ...ٰبټځز چب

چیر ڂ٬ز  _ټب ثڅ ؼاٌشٿ زځیٿ ټفؼی ا٨شػبـ ټی ٰځیٻ... _ٰی ثٍڅ غڃة ثٍی..._ز٭ؽـ ثڅ چٻ ټیبییٿ... _

 !اغف اق ؼوز ایٿ قپ غىشڅ ټیٍڅ، چٽڅ ټفؼا چٽیځٿ _...ڂٸً ڀٱٿ

 .زیكی اق ٰبټځز چب وفؼـڀٽی اڂـؼٺ ٨٭ٗ ټی غڃڀؽٺ ڂ ٌبظ چبٺ ؼـاقسف ټی ٌؽ

٠ٱه ث١ؽی غٻ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ دشڃ ؼٸجفڂ ـڂٺ ټی اڀؽاغز. ٘ڃـی ٠ٱه ٴف٨شڅ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ اڀٵبـ چٽفاڄ دشڃ ٬ّؽ 

 .!ڃپ ڀؽاؼڄ ثڃؼثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽڀٻ ـڂ ؼاٌز. غبڂـی ایٿ ـڂ ثڅ ټٿ ڀٍ

 ."ا٤ڃٌز ـڂ چف قټبپ ؼڂوز ؼاـٺ"

ٸت ٴكیؽڄ اق ٌفٺ ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ثبال وفٺ اڀؽاغشٻ چٽڅ وفٌڃپ سڃ ٴڃٌی چبٌڃپ ثڃؼ ڂ اضشٽباال چٽفاڄ ټٿ 

 .ؼڀجبٶ ټی ٰفؼپ

 .قټبڀی ٰڅ سڃ سفټیځبٶ ثیٿ خٽ١یز ث٥ٹٻ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ٌجیڅ ثی دځبڄ چب ثڇً ڀٵبڄ ټی ٰفؼٺ

 "ٻ ثٽڃپدځبڄ ڂ سٱیڅ ٴبڄ اثؽی "

ضشی اق ـوشڃـاڀی ٰڅ ـ٨شڅ ثڃؼیٻ چٻ ٠ٱه ٴف٨شڅ ثڃؼپ. دٍز ټیك ڀٍىشڅ ثڃؼیٻ ڂ ٠بٌ٭بڀڅ ثڅ چٻ ڀٵبڄ ټی 

 .ٰفؼیٻ

 .ٌت ـڂیبیی ـڂ ڂاوٻ ـ٬ٻ قؼی...ڀ٩ىٻ _
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چفزی دبییٿ سف ټی ـ٨شٻ سبقڄ ټی ٨ڇٽیؽٺ اق ٰدب اة ټیػڃـڄ. ایٿ ٠ٱه چب...؟ ؼڂؼ اق ٰٹڅ ٺ ثٹځؽ ٌؽ. ٠ٱه 

 خڃڂڀی ٰځبـ ٰڅ ثڃؼ قڀی  ثڅ ټش١ٹ٫ ٰڅ  ٽی سف ڂ ڀباٌځب ثڃؼ. ٠ٱه چب سٯ ڀ٩فڄ ڂ ؼڂڀ٩فڄ ایچبی دبییٿ سف ٬ؽی

 زٍٻ ڂ د٩ٱی ِڃـر ثب ٰڅ ثڃؼ قڀی ثڅ ټش١ٹ٫...غځؽیؽ ټی ؼٶ سڅ اق ٌبؼ ڂ ثڃؼ ڀٍىشڅ وبضٷ ٸجڅ ٘ڃ٨بپ چب

ؼـاق ٍٰیؽڄ ثڃؼ  اڄ ٘ڃ٨بپ سڃ ـؼی٧ ِځؽٸی چب ویځٽب ٌٱٹٯ ؼـ ټیبڂـؼ. ټیڃپ ثب٢ دف اق ٴٷچٽف ٌؽڄ ٴفؼ چبی

 ٤ٻ ڂ اضىبن اق دف چب ٠ٱه قیف چب ټشٿ ڂ چب ٰبټځز  ڂ ٘ڃ٨بپ ثب ٌیٙځز ٌبظ ثفٴی ـڂ ؼټب٤ً ټی ٍٰیؽ.

ؽـوڅ ڂ دٍز ټ یڃڀی٩فٺ ثب ؼٸؽاـ ڀ٩ف سٯ چبی ٠ٱه. ثیبـٺ ثبال ؼاٌشٻ ؼڂوز. ثڃؼ ٌؽڄ ڀڃٌشڅ ٫ٍ٠ اق اڀٵیك

 .وبٸٵی 77ٰیٯ خٍٿ سڃٸؽ 

 چیح. ثڃؼ ٠ٹٽی چب دىز ڂ ټځٝفڄ ثیٍشف. ثڃؼ ٩ِطڅ اغف ثڃؼٺ  شڅ٠ٱه چبیی ٰڅ ٬جال سڃ ٩ِطڅ ٺ ٴؿاٌ

 ضبال. ثبٌٻ خكڂٌڃپ ٨فڀٵیه ټٿِ ڂ ثیبؼ زٍٻ ثڅ چب ٠ٱه ایٿ ٰځبـ سب ثڃؼٺ ڀؿاٌشڅ غڃؼٺ اق ٠ٱىی ڂ٬ز

 .څ ثڅ خك ٠ٱه چبیی ٰڅ غبڂـی اقټڃپ ٴف٨شڅ ثڃؼاٸجش. ثڃؼ ٌؽڄ دف ای ٤فیجڅ ٠ٱه ِؽ اق ٺ ٩ِطڅ

ٿ ٠ٱه چب ٴ٩شڅ ټی ٌؽ ثیٍشف اق چٽڅ الیٯ ڂ ٰبټځز غڃـؼڄ ثڃؼ. یٱیً ؼڂ٠ٱه اڂٶ ٩ِطڅ ٰڅ اغفی

 .ټفثڃٖ ثڅ ؼیٍت ثڃؼ قټبڀی ٰڅ ـڂی سػز ؼٸجف سڃ غڃاة ٠ٽی٭ی ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼٺ

 .قیفي ڀڃٌشڅ ثڃؼ  

 .ڂ٬شی سڃ ٰځبـٺ ثبٌی غڃاثٻ ِڃـسی ټیٍڅ_

 .ض٫ ؼاٌز سڃ ثیؽاـی ڂ٬شی ٰځبـٺ ثڃؼ قڀؽٴیٻ ٬ڇڃڄ ای ټی ٌؽ

چكاـڀ٩ف ٰبټځز ٴؿاٌشڅ ثڃؼپ. ټشځً ٘ڃالڀی ثڃؼ ڂ سڃ ؼڂ دىز اق ٠ٱه ڀڃٌشڅ  4یً اق ڂ ٠ٱه ٠٭ؽي...د

    .ٌؽڄ ثڃؼ. چفؼڂ غیفڄ ثڅ ؼڂـثیٿ ثب ٸجػځؽڄ ټّځڃ٠ی ثڅ چٻ زىجیؽڄ ثڃؼپ

 ...والٺ"

 ثڅ قڀؽٴیز اق زیكی چیر ث١ؽ وب٠ز یٯ ثؽڂڀی  ڀٽی ؼڂڀٻ اق ٰدب ٌفڂٞ ٰځٻ. وػشڅ ...غیٹی وػشڅ ڂ٬شی

 ټٿ. قټیځی ټفؼ سفیٿ ټڇفثڃپ ثڅ ټش١ٹ٫ ڂ ټبؼـی ڀؽڂڀی ڂ قڀؽٴیز ټدفؼی ؼڂـاپ ثڅ ثفٴفؼی  ڂ. ڀٽیبـی یبؼ

ٽی ؼڂڀٻ اق زڅ وب٠شی ڀ ؼ٬ی٭ب. ٰځٻ ټی ٨فاټڃًٌ وب٠شی زځؽ ٰڅ ؼٸؽاـ ڀبٺ ثڅ خىٽی ڂ ـڂش سڃ ٨فڀٵیىٻ

ب ؼـؼ ڂ ـڀح اق ؼاـٺ ټی ڀڃیىٻ ڂ ایٿ اس٩ب٪ ڂاوٻ ا٨شبؼڄ؛ اټب ؼـ ٰځبـڄ زٍٻ چبی ثىشڅ سځڇب ټفؼ قڀؽٴیٻ؛ ث
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قڀؽٴی اق یبؼ ـ٨شٻ ټی ڀڃیىٻ سب ٨فاټڃي ڀٱځٻ سب چفقټبپ ٨فڀٵیه وفی ثڅ ایٿ ٩ِطڅ قؼ یبؼي ثیبؼ ؼٸؽاـڂ 

٨فاټڃي ٰفؼڄ.... ټی غڃاٺ ضبال ٰڅ چٽڅ زیكـڂ ثڅ یبؼ ؼاـٺ ٨فؼا ثب ؼیؽپ ایٿ ٠ٱه چب یٱجبـ ؼیٵڅ قڀؽٴیٻ ـڂ 

یځٻ. ؼٸٻ سځٵڅ ڂاوڅ الالیی چب ٨فاټڃي ٌؽڄ سڃ ؾچځٻ. ٸٽه ٰځٻ. چٽیٿ ضبالٺ ؼٸٻ سځٵڅ ؼٸجفٰٻ...ؼغشف ڀبقڀ

 .ڂاوڅ ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽڀز... ڂاوڅ ثكـٲ ٌؽڀی ٰڅ ټبؼـر ثڅ ٬فثڃڀز، ؾچځی ڂاوڅ ټڃڀؽٴبـی ڀؽاـٺ

ؼغشفٰٻ ؼٸٻ اق چٽیٿ ضبال ټیٵیفڄ ڂ٬شی ٠ٙفر ـڂ ثڅ یبؼ ڀٽیبـٺ. ؼغشفٰٻ ټځڃ ثجػً ټثٷ چفټبؼـی غب٘فڄ 

ڀؽاـٺ. ټٿ قڀی چىشٻ ثب ٰڃٸڅ ثبـی اق غب٘فڄ ڂ غبٸی اق غب٘فڄ. ٴٻ ٌؽٺ ای، ٬ّڅ ای ڂاوڅ ثڅ غڃاة ـ٨شځز 

خبیی ټیڃپ ٬ّڅ چبٺ....ټٿ ټَفؼٺ ـڂ ٴٻ ٰفؼٺ ټیڃپ ؼڀیبیی اق ټفؼڂڀٵی. ټٿ ؼٸؽاـٺ ثب ـڂش ثڅ غڃاة ـ٨شڅ 

٨فڀٵیه. یبقؼڄ وبٶ دیً ـڂقی ٌجیڅ اټٍت ټٿ ټُفؼٺ. ټٿ ٨فاټڃي ٌؽٺ. یبقؼڄ وبٶ ٴؿٌز... چٽفاڄ ټفؼی 

ِجص ثبیؽ چٽىفي ـڂ ـاچی ټی ٰفؼ ثڅ اوٻ چٽٱبـ. ثڅ اوٻ ؼغشفی ٰڅ ټؽر چب اوٽً ـڂ ٠ڃْ  ٰڅ چف

ڃي ڀٱځڅ سب چٽڅ زیك ـڂ ثڅ ٨فاټ ـڂ زیكی سب ثڃؼ ټڃاٜجً ثبیؽ ټٿ ټفؼِ  ٰفؼڄ ثڃؼ اټب زیكی ثڅ غب٘ف ڀؽاٌز.

ب ٨٭ٗ سّڃیفی اق چٻ ڀفیكڄ. ٌت ثڅ ٌت سڃ غڃڀڅ وجك ڀ٭ٹی ٰځبـ ؼٸجفٰٻ ثب ٨یٹٽی اق ٴؿٌشڅ ٰڅ ایٿ ٠ٱه چ

ڂا١٬یشڅ چٽڅ زیكـڂ ثڅ غب٘ف ټی اڂـؼ. ټٿ قڀی چىشٻ ٰڅ ٨٭ٗ زځؽ وب٠ز، ثڅ ٨بِٹڅ ٠ّف سب ٌت قپ ڂ 

ټبؼـی ټی ٌؽ ؼـ ٰځبـ غبڀڃاؼڄ ڂ ِجص چب ؼغشفی ثڅ ڀبٺ ٨فڀٵیه ثب ؾچځی ؼـٴیف اق ٫ٍ٠ ڂ زٍٻ ڂ ڀٝف 

ڄ خبڀٻ ثڅ ؼوز دفوشبـ وذفؼڄ ؼاٌشٿ چٽىفي. ِجص چب ؼٸجفٰٻ ثڅ خبی ا٤ڃي ټبؼـ؛ ثڅ خبی ڀڃٌیؽپ ٌیف

 ".ټی ٌؽ سب ِجطً ڀباـڂٺ ٌفڂٞ ڀٍڅ سب ٨فِز ًٌ وب٠شً ثڅ ٠ّف ټڃٰڃٶ ثٍڅ

اټٍت ټی غڃاٺ ث١ؽ یبقؼڄ وبٶ چٽڅ زیكـڂ ثجز ٰځٻ. اټفڂق ٨ڇٽیؽٺ ٨فڀٵیه ٠ال٬څ غبِی ثڅ ایٿ ٩ِطڅ "

ٻ سب ثڇً ثٵٻ ؼڀجبٶ ټب ؼاـڄ...اټٍت ټڃ٫٨ ٌؽٺ زځؽ ؼ٬ی٭څ ټ٭بثٹڅ ٰځٻ ثب ثی غڃاثی ثب ٨فاټڃٌی سب ثځڃیى

ثٵفؼ. ٨فڀٵیه اټٍت ٨ڇٽیؽٺ زځؽ ؼ٬ی٭څ ؼیفسف ټی سڃڀٻ ٨فاټڃٌٍڃپ ٰځٻ...٨فؼا ټٿ ڀیىشٻ...چٽىفټٻ چٽفاڄ 

 ".ؼغشفٺ ـ٨شڅ. اټیؽڂاـٺ خبی غبٸیشڃپ ـڂ ضه ٰځٻ

 ."٘ڃ٨بڀٻ، ؼٸجفٰٻ ټشبو٩ٻ ٨فؼا زیكی یبؼٺ ڀٽیبؼ...ؼڂوششڃپ ؼاـٺ"

اق غٍٻ ـڀٳ دڃوشٻ ثڅ وفغی ټیكؼ ڂ ضفاـسی ٰڅ سڃ سځٻ ثڃؼ ثب چیر  ٴفٺ ڂ ٴفټشف ؼا٢ ڂ ؼا٤شف اق چف غٙی؛

اوشػف یع چٻ ٰٻ ڀٽی ٌؽ. ثیسبـڄ سف ثیٿ ایٿ خٽ١یز ثب دیٍڃڀی غیه ٠ف٪ سڃ ِځؽٸیٻ ٨فڂ ټی ـ٨شٻ 

 .ِؽاي سڃ وفٺ ټی دیسیؽ...٨٭ٗ وڅ ـڂق ڂ ایٿ اڂٸیً ثڃؼ
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څ دىٻ ټی قؼ. ثبقی ٰثی٩ی ثڃؼ. ٘ڃـی سڃ اٴف قټیٿ چٻ ؼچٿ ثبق ټی ٰفؼ ټٿ ـڂ ټی ثٹ١یؽ اق ایٿ چٽڅ ٨بخ١

 .ثبسال٪ ٤ف٬ٻ ٰفؼ ٰڅ خبیی ڂاوڅ زځٳ اڀؽاغشٿ ڀؽاٌشٻ

وفیٟ اق دیح غڃؼٺ ثیفڂپ اڂټؽٺ ڂ ٘ڃ٨بپ ـڂ وفذ ٰفؼٺ. ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ٬جال اوٽً خكڂ ٨بٸڃڂـچبٺ ڀجڃؼ ٰڅ 

 ؼـ دبقٶ ڃـرِ ثڅ ٰڅ ثڃؼ غڃؼي  ضبال دیسً ڂاوٻ ثبق ټی ٌؽ. اغفیٿ دىز ټفثڃٖ ثڅ ٠ٱه ټٿ، ؼٸجف ڂ

ټی ٌځبغشٻ قیف ٠ٱه چب ٰبټځز ٴؿاٌشڅ ثڃؼپ ڂ  ټٿ ضؽا٬ٷ ٰڅ ٰىبیی ڂ چٽٱبـچب سٽبٺ. ثڃؼ ؼـاڂـؼ چٻ ٰځبـ

چٽفاڄ ثب اثفاق چٽؽـؼی ثڇً اِٙالش چب ٌٵ٩ز اڀٵیكی ؼاؼڄ ثڃؼپ؛ ایځٱڅ ز٭ؽـ ټَفؼڄ، اغف ټ١ف٨شڅ، ټڇفثڃڀڅ 

 !... ڂ

بظ ؼاـی ثڃؼ ٰڅ قیف ټشٿ ڀڃٌشڅ ثڃؼ. ثڅ ٬ؽـی ایٿ ثفاڀٵیػشڅ ٌؽپ ضه ؼٸىڃقی ټفؼٺ اق ؼـڂ٢ چبی ٌ

وڃقڀبٮ ڂ وفچٻ ثځؽی ؼاوشبڀً ټفست زیؽڄ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ټٿ چٻ ثب غڃڀؽپ چفغٗ ثبڂـٺ ټی ٌؽ ٌبیؽ ڂا١٬ب 

 ټفیٕٻ؟ یب ٨فاټڃٌی ؼاـٺ ڂ زیكی یبؼٺ ڀٽیبؼ! ٌبیؽ ڂا١٬ب ټٿ ؼٸؽاـٺ؟

څ ثڃؼ؛ اٴف ٬ڇ٭ڇڅ چٻ ټیكؼٺ ثی ٌٯ اق ثڅ ض٫ ٰڅ ٘ڃ٨بپ ٰبـي ـڂ ثٹؽ ثڃؼ ڂ سڃ اڂج ٠ّجبڀیز غځؽڄ ٺ ٴف٨ش

 .ؼیڃاڀٵی ثڃؼ

ٴ٩شڅ ثڃؼ چٽىفي ثب سّبؼ٦ ڂضٍشځبٰی ٰڅ یبقؼڄ وبٶ دیً ؼاٌشڅ ٨٭ٗ ًٌ وب٠ز ضب٨ٝڅ ٰڃسبڄ ټؽسً 

ٰبـ ټیٱځڅ ًٌ وب٠شی ٰڅ چف ٸطٝڅ اڀشٝبـ ټیٱٍڅ سب ثب ؼیؽپ ٨یٹٻ ڂ ٴ٩شٿ قڀؽٴیً چٽڅ زیك ـڂ ث٩ڇٽڅ. ؼـ 

٩ب ثڃؼڄ سب ِؽټڅ ڀجیځڅ؛ ٘ڃـی ٰڅ ٨ٱف ټی ٰفؼڄ ثڇً ڀٝف ؼاـڄ ڂ ٬ّؽ ایٿ وبٶ چب چٽیٍڅ ؼـ ٰځبـي ؼـغ

٨فیجً ـڂ ؼاـڄ اټب ڀٽی ؼڂڀىشڅ سځڇب ٰىی ٰڅ ٠بٌ٭بڀڅ اڂپ ـڂ ټی دفوشڅ ٘ڃ٨بپِ. اق چٽڅ ٠ؿـغڃاچی ٰفؼڄ 

ثڃؼ اق ایځٱڅ چٽفاڄ چٽىفي ٌؽڄ سب ضف٦ چبی ؼٸً ـڂ ثځڃیىڅ. ڀڃٌشڅ ثڃؼ اٴف ثڅ اضشفاٺ ٨فڀٵیىٻ ڀجڃؼ چیر 

ٽڅ ثڃؼ ڂ اوٻ ٌځبوځبټڅ او ؼڂ ٰڅ چٽىفي ٨فڀٵیه ٰځڃڀی ڂ١ٔیز اق. ٰفؼٺ ڀٽی ٨بي ـڂ چٽىفٺ ـاق  ڂ٬ز

 وب٠ز اټب ڀٽیبؼ یبؼي زیكی ِجص ڂٸی ثڃؼ؛ ٌؽڄ سبة ثی غیٹی ایځٱڅ ثب  ایً ؼٸؽاـڄ؛ اق ایځٱڅ ڀٵفاپ ڀجبٌٿ

 اق. ټیٱځٿ ٽؽـیچ اضىبن ثبچً ٰڅ ٰفؼڄ دیؽا ڂا١٬ی ؼڂوز ٰٹی ایځٱڅ اق  ټیٵڅ؛ ثڇً زیكـڂ چٽڅ ًٌ

ڃپ زیكی اق ٠ٍ٭ٍڃپ ٰٻ ڀٱفؼڄ ڂ اق چٽڅ ٨فِشٍ ثڃؼپ اڀؽٮ ایځٱڅ اق ثڃؼ ٴ٩شڅ وب٠ز ًٌ غڃٌجػشی

 . غڃاوشڅ ثڃؼ سب ٬ؽـ ؼـٰځبـچٻ ثڃؼڀٍڃپ ـڂ ثؽڂڀٿ
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اٴف چفٰه ؼیٵڅ ای ثڅ ٤یف ټٿ ټ١ف٨ی ٌؽڄ ثڃؼ ثڅ ٌؽر ټشبثف ټی ٌؽٺ ڂ ټثٷ ث٭یڅ اٌٯ ټی ـیػشٻ؛ اټب 

ؼڂڀىشٻ زڅ ؾار دٹیؽی ؼاـڄ ڂ ټڇفڄ وڃغشڅ ایٿ ثبقی ٤یف ٨فڀٵیه ثػز ثفٴٍشڅ ٰىی ټشبو٩بڀڅ سځڇب ټٿ ټی 

 .ڀیىز

ثؽسفیٿ ٬ىٽز ټبخفا و٩یؽ ٌؽپ سڃ ؼیؽ اؼٺ چبیی ثڃؼ ٰڅ ثبڂـر ڀؽاٌشٿ. ټٿ ثب ایٿ اؼٺ چب قڀؽٴی ټی 

اوٻ  ثڃؼ اق ایٿ ٌفٰز ثفٺ سب غفاة ٌؽڄ ؼیٵڅ ای اوشػؽاٺ ثٍٻ ضبال خٹڃٺ وؽی ټی ؼیؽٺ ثڅ ٬فاـ  ٰفؼٺ

٘ڃ٨بپ. ټی ؼڂڀىز اق زڅ ـاچی ڂاـؼ ثٍڅ ٰڅ چٽً ثٿ ثىز ثڃؼ. سڃ اڂج ضبٶ قیفڂـڂ ٌؽٺ ڂ ٩١ٔی ٰڅ سڃ 

 ٠ٱه ٨٭ٗ ٰڅ ثڃؼپ ٺ غبڀڃاؼڄ ـڂثفڂٺ چبی اؼٺ ثب قؼپ وفڂٰٹڅ اق ث١ؽ  ثؽڀٻ دیسیؽ غڃؼٺ ـڂ ټطٱٻ ٴف٨شٻ.

 اق ضبال چٽیٿ اق چبٺ زٍٻ ڃس قؼڄ ضٹ٭څ چبی اٌٯ ثب ٰفؼٺ ټ٭بثٹڅ. ٌؽڀٻ ٘فؼ ثفای ثڃؼ ٰب٨ی غبڂـی چبی

 .ټی ټفؼٺ سب دبثڅ دب ثبقیً دیً ڀفٺ...اټب ضی٧ ڂ ِؽ ضی٧ ثبیؽ ټٿ...سفویؽٺ ټی ١ٔی٩ً ٬ٹت اق دؽـٺ

ثب سبغیف اٌٱبـی وفٺ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ٸجػځؽڄ ثی ثجبسی قؼٺ. ـڂٔڅ ٴف٨شڅ ثڃؼپ ڂ ثب زٍٻ چبی ڂق٤ی ڂ وفظ 

ڂ ثڅ یبؼ ثیبـٺ ٰڅ ایځٙڃـ اټیؽڂاـ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼپ؛ سځڇب ټځشٝف ڂاٰځٍٻ ثڃؼپ. ضشٽب سڃ٬ٟ ؼاٌشٿ چٽڅ زیكـ

٠ٱه اٸ١ٽٹٻ سڃ ٸفقی ٰڅ سڃ خڃڀٻ ثڃؼ, اق ٨فٖ غٍٻ ڂ اـقڂ ؼیؽپ ٘ڃ٨بپ ڂ ٍٰیؽپ ؼڂڀڅ ؼڂڀڅ ټڃچبي, غځؽڄ 

 :٠ّجی ٰفؼٺ ڂ ٴ٩شٻ

 ...ثجیځیؽ ؼڂوشبپ _

ی ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ټٿ ؼٸ٭ٱی ثی ثڅ اټیؽ دُػی چځفټځؽاڀڅ ڂ خی٥ی اق سڅ ؼٶ اق ایٿ وڃدفایك، ویع ایىشبؼپ. ویفٰ

 .چځف ثیٿ سٽبٌبزیب ټڃڀؽڄ ثڃؼٺ ثب ٸت چبی ڀیٽڅ ثبقڂ ضف٨ی ٰڅ وفی ؼـاق ؼاٌز

 !غیٹی دیسیؽڄ ڀیىز_

زڅ خٽٹڅ ثځؽی ڀ٩ه ٴیفی. زٍٻ چبٌڃپ ٴفؼ سف ٌؽ. ثڅ ټطٓ ایځٱڅ ٨یٿ ٨یځی ٰفؼپ ڀ٩ىی ٴف٨شڅ سځؽ 

 :ٴ٩شٻ

 !دیر ټٿ چٯ ٌؽڄ _

ٸڇی سڃثڅ ٰځٻ سب ؼوز اق وف ٨فڀٵیه ثیسبـڄ ثفؼاـڄ ڂ اق ایٿ ؼڀیب ؼڂوز ؼاٌشٻ قاـ ثكڀٻ؛ ڂ ثڅ ؼـٴبڄ ا

 .ټفغًّ ٰځڅ. ثیٍشف ڀٵبڄ چبٌڃپ ٠ٽی٫ ؼٸىڃقاڀڅ ٌؽ؛ ټٿ زڅ ٘ڃـ ثڅ ایٿ خٽ١یز ضبٸی ټی ٰفؼٺ؟
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 .ڂا١٬ب زیكی یبؼي ڀٽیبؼ...اٸٱی اڂټؽیٻ_

 .ـڂ ثڅ ټٿ زٍٻ چبی ټؽاؼ ٍٰیؽڄ ٰح ڂټبڂخً ـڂ زفغڃڀؽ

 .٨٭ٗ ټبـڂ ثجػً _

وڃقڀبٰی ثڃؼپ سب اٌٯ  ټځشٝفخٽٹڅ ٨٭ٗ ؼـٰٷ ٰڅ  ب چ٫ چ٫؛ ثفیؽڄ ثفیؽڄ ٴ٩ز. خٽٟ غبڀٻ چب چٻڀیٹڃ٨فث

 سڃ ؼوشٽبٶ چٽڅ ایٿ ثڃؼٺ ټڃڀؽڄ  ثفیكپ ا٬بیڃپ چٻ خځشٹٽځؽاڀڅ ؼوشٽبٶ ٰب٤ؿی اق سڃ خیجٍڃپ س١بـ٦ ټیكؼپ.

. ټیكؼ جػځؽچٻٸ ٌفٮ زڇبـدبیڅ ـ٨ی٫ ٌجیڅ ٰڅ ثڃؼ ضٍٽشی ٬یب٨څ سف ټٕطٯ چٽڅ اق ٰفؼ؟ ټی زیٱبـ خیت

 .ٿ ڂ ثػٍٍی ؼـٰبـ ڀیىزڀٱفؼی ٬ٕبڂسٻ ٰٻ ٰڅ ـ٨شٻ ټی ـڂټځجف غڃاوز ټی ؼٸٻ غیٹی

دڃ٨ی ٍٰیؽٺ...غیفڄ ثڅ ټځٝفڄ ٨بپ ـڂثفڂٺ زٍٻ چبٺ ـڂ زفغڃڀؽٺ ڂ ثب ٴؿاٌشٿ ٴڃٌی ـڂی ټیك ِب٦ ڀٍىشٻ 

 .ڂ خؽیز ڂ غٍٻ ثیٍشفی ثڅ ٰالټٻ ؼاؼٺ

 ...ایٿ ټفؼ ټیػڃاؼ ټځڃ خبی قڀً خب ثكڀڅ _

 .یٱجبـڄ چٽڅ ضڃاوٍڃپ ثڅ ٘ف٨ٻ خٹت ٌؽ. وٱڃر ٰفؼڄ ڀٵبچٍڃپ ټش١دت ٌؽثڅ 

 .غیٹی ٌجیڅ قڀً؛ ؼٸؽاـٺ. ټیػڃاؼ ټدجڃـٺ ٰځڅ سب اثفڂٌڃ ده ثٵیفٺ ڂ اوٻ ؼغشفي سڃ ٌځبوځبټٻ ثػڃـڄ_

چځڃق چٻ ټثٷ اضٽ٫ چب ټش١٭ؽ ثڃؼٺ چیر زیك ټثٷ ٴ٩شٿ ض٭ی٭ز ڀیىز. اق ایځٱڅ ضه ٰځدٱبڂیٍڃپ ـڂ 

ڂ ثب ؼ٬ز ثڅ ضف٦ چبٺ ٴڃي ټی ؼاؼپ ٸجػځؽڄ اټیؽڂاـٰځځؽڄ ای قؼٺ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ ٰٽی ثفاڀٵیػشڅ ثڃؼٺ 

 .اچىشڅ سف ٌؽ اؼاټڅ ؼاؼٺ

 قڀً ثڇً...ثڇً..زیك ٰفؼڄ _

غؽایب...ضشی ضبٔف ڀجڃؼپ ڂاٰځٍی ثؽپ ٨٭ٗ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼپ. ثبؼٺ غڃاثیؽ. ڀبٸڅ ڂاـ ثب غدبٸشی ٰڅ قیف دڃوشٻ 

 :ؼڂیؽ ٴ٩شٻ

 .غیبڀز ٰفؼڄ_

 .ڃپ ثڅ اڀی ٴفؼ ڂ ٸت ٴكیؽڄ چیځی ٍٰیؽپزٍٻ چبٌ
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 .ثبڂـٰځیؽ ٘ڃ٨بپ غیٹی ضیٹڅ ٴفڄ، ٌٽب چځڃق اڂڀڃ ڀٍځبغشیٿ _

 ٘ڃ٨بپ..؟_

 :ِؽای ٌبؼ ڀیٹڃ٨ف ثڃؼ ٰڅ ثب یٯ خڇً ٠فٔی ـڂ ثڅ خٽٟ ٴ٩ز

 چٽیٿ ٰڅ اوٽٍڃ ټیٵڅ ڀٍڃڀڅ وز ڀڅ؟_

ٰځٻ ڂ ټڃچبی غڃؼٺ ـڂ زځٳ ٨ٱٻ ثب سبییؽ اټیؽڂاـ خٽٟ ثڅ قټیٿ زىجیؽ. ؼـضبٶ ضبٔف ؼڂوز ؼاٌشٻ ٴفیڅ 

 .ثكڀٻ. ڂا ـ٨شڅ ثڅ ِځؽٸی زىجیؽٺ

 .ضشٽب ثیٽبـی ِفٞ ٌٻ اق ٔفثڅ ای ٰڅ ثڅ وفي غڃـؼڄ...ثٽیفٺ ڂاوز _

 ٌځبوبیی ـڂ قپ  ثیٍشفی ؼ٬ز ثب ڂ  غبٸڅ قڀٯ چبی خٽٟ ٰٻ ٰٻ غڃؼی ڀٍڃپ ټی ؼاؼپ زٍٻ ـیك ٰفؼٺ

 ٰفؼڀٍڃپ اٌبـڄ ایٽب ڂ ؼڂغبڀٻ ٌؽپ و٩یؽ ڂ وفظ اق ټبا یبڀڅ؛ ثڃؼ قیفقټیٿ سڃ ـڂق اڂپ ثیبؼ یبؼٺ ثٹٱڅ سب ٰفؼٺ

 .....ثٹڅ ټبخفا ڀؽاؼپ ٸڃ اق

 ټٵڅ ِفٞ ٺ ؼاـڄ؟ اق سّبؼ٨ٍڅ؟ _

زځبپ اق خب دفیؽٺ ٰڅ ِځؽٸی اق دٍز ـڂی قټیٿ ثب ِؽای ڂضٍشځبٰی ا٨شبؼ چٽڅ ڂضٍز قؼڄ اق ٠ٱه اٸ١ٽٹٻ 

 .ٰٽی ٠٭ت سف ایىشبؼپ ڂ الٶ ٌؽپ

 .ر غٍٻ ټی ٸفقیؽٺؼوشی سڃ چڃاسٱڃپ ؼاؼٺ ڂ اق ٌؽ

 ...ثٹڅ ټٿ ِفٞ ؼاـٺ...ڂٸی ـثٙی ثڅ سّبؼ٦ _

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

ِؽای اټفاڀڅ ڂ خؽی ټفؼ ٔفثبپ ٬ٹجٻ ـڂ ثبال ثفؼڄ وٱڃر ٰفؼٺ سب اق ثیٿ خٽ١یشی ٰڅ ټثٷ ټٿ ټش١دت ثڅ 

 ٵبچًڀ  وفثبق ڂٜی٩څ ڂ اڂپ ڀٵبڄ ټی ٰفؼیٻ ثٵؿـڄ. ٬بټز ثٹځؽ ڂ ؼـٌشً چٽڅ ـڂ ڂاؼاـ ٰفؼ سب ٰځبـ ثبیىشٿ.

 ...ثب چٻ اڂپ قڂؼی ایٿ ثڅ ڀڅ اټب ؼاٌشٻ ـڂ ؼیؽڀً سڃ٬ٟ. ثڃؼ ټٿ ثڅ
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چیر زیكی ث١یؽ ڀجڃؼ. ٌڃڀڅ چبٺ ا٨شبؼ ڂ قیفؼٸٻ اق ڂضٍز سیفٍٰیؽ. زڃڀڅ اي ـڂ ثبال ٴف٨ز ڂ وفسبدبٺ ـڂ 

 :اوٱٿ ٰفؼ ڂ ثب اغٽی ـڂ ثڅ وفڂاپ ٴ٩ز

 ...ایٍڃڀٿ خځبة وفڂاپ_

 .ؼاؼڀی ؼاؼ ڂ٩٬څ ای سڃ خٽٹڅ اي ثب سٯ اثفڂ ثبال 

 ...غبڀٻ اؾیٿ_

ثڇً ڀٵبڄ ټیٱځٻ سب اق سڃ زٍٻ چبي ؾچځً ـڂ ثػڃڀٻ ڂ ڀشیدڅ ایٿ غبڀٻ اؾیٿ ٴ٩شځی ٰڅ سب ؼیفڂق ٨فڀٵیه 

ثڃؼ ث٩ڇٽٻ!. ڂاوڅ ټٿ چٻ سڃ ڀبغڃؼاٴبچٻ غبڂـی ٌؽڄ ثڃؼ چٽڃپ ټفؼی ٰڅ ـڂق اڂٶ سڃ ٰالڀشفی اقٺ و٩شڅ 

سڃ ٌڇفٰڃزیٱٽڃپ ثڅ قپ ثبقی ڂ ٬ٽبـی ثبقی ټ١فڂ٦ ثڃؼ.  ٴف٨شڅ ثڃؼ سب دؽـٺ ـڂ اقاؼ ٰځڅ... چٽڃپ ټفؼی ٰڅ

چٽڃڀی ٰڅ ٨فوځٳ چب ٨بِٹڅ ؼاٌز ثب ٰىی ٰڅ ٌځبغشڅ ثڃؼٺ!. ضبال ثڅ ٠یځڅ ؼیؽڄ ثڃؼٺ ڂ٬شی دبی دڃٶ ثڅ 

ټیڃپ ثیبؼ غیٹی چب زڇفڄ ڂا١٬یٍڃپ ـڂ ڀٍڃپ ټی ؼپ. اِال ثطث دڃٶ ٰڅ ثبٌڅ چٽڅ ٤فیجڅ ټیٍٿ ڂ سڃ ؼڀیب 

ڀی ثب ٌځبغشٵی ٰڅ اق اؼٺ چب ؼاٌشی... چٽڅ اق ؼـڂپ اٌځب ټیكڀٿ ڂٸی؛ ثڅ ٠یځڅ ٤فیجڅ ؾچځیز؛ ٨٭ٗ غڃؼر ټیٽڃ

 .ټیٍٿ

ټی غڃاوشٻ ٸت ثبق ٰځٻ ټیػڃاوشٻ ثٵٻ ٠ٱه چب ـڂ زځؽ ٨فڂغشی؟ ضؽا٬ٷ ثڅ ٬یٽز ټی ٨فڂغشی سب ثڅ اثفڂ 

اق ؼوز ؼاؼپ ڀؽاـڄ؟. ثفثبؼ ـ٨شڅ ٺ ڂ غڃڀڅ غفاثیٻ ثڅ زفثڅ! ؛ ضبال ٘ٹجڅ زی ـڂ ټیٱځی اق اؼټی ٰڅ زیكی ڂاوڅ 

 .وڃاٶ چبی سڃ ؾچځٻ ضځب٪ ٌؽ سڃ ٴٹڃ

ِؽای ثبق ٌؽپ ؼـة اسب٪ ټڇفقاؼ ڂ ثال٨بِٹڅ ایىشبؼڀً ثیٿ خٽٟ، ڂ ؼیؽپ زڇفڄ ټش١دت ڂ اغٻ ٰفؼي 

 :ثیٍشف اثٻ ټیٱځڅ. ؼوز ثڅ ٰٽف ـڂ ثڅ غبڂـی ٘ٹجٱبـسف اق غڃؼي ـڂ سفي ټیٱځڅ ڂ خؽی ټی دفوڅ

 ایځدب زیٱبـ ټیٱځی غبڂـی؟_

 .دڃقغځؽ قؼڄ ـڂ ثڅ ټٿ اٌبـڄ زٍٽی ټیكڀڅ غبڂـی

 .!اڂټؽٺ ٌف، ی ٰالچجفؼاـڂ اق ٌفٰشز ٰٻ ٰځٻ_
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ضدشی اق ایٿ ټىیف ٴف٨شٿ غٗ ڀٵبچً ڂ ـویؽپ ثڅ ټٿ ٸت چبي ڀیٽڅ ثبق ټیٽڃڀڅ. زٍٻ چبي ټی زفغڅ 

ثؽڂپ  ثیٿ ټٿ ڂ غبڂـی؛ اڀٵبـ ټیػڃاؼ ِځٽی اق ایٿ ِٽیٽیز ڂ ضٕڃـ یڇڃیی دیؽا ٰځڅ. اة ټیٍٻ ڂ وفثڅ قیف

 :ایځٱڅ ثڅ زٍٻ چبي ڀٵبڄ ٰځٻ ٨٭ٗ ٴ٩شٻ

 .٘ٹجٱبـ دؽـٺ چىشٿ _

 .ټیٵڅ ٰڅ ث٥ٕٻ اق ڀ٩ٙڅ غ٩ٻ ټیٍڅ "ضبال ٘ف٦ ضىبثٻ سڃئی"غبڂـی زځبپ ټیڃپ ٰالټٻ ِؽا ثٹځؽ ټیٱځڅ ڂ 

 .ِؽاسڃ ثیبـ دبییٿ ٸ٩ٙب... زفا اق اڂٶ ثڅ غڃؼٺ یب ٌڃچفي ڀٵ٩شی؟_

غّڃَ ثب ڀفټٍی ٰڅ ڂٸڃٺ ڂ خٽٹڅ چبي ؼاٌز؛ اټب ٬فثڃپ  ٘ف٨ؽاـی ضدشی وشڃؼڀی ڂ خځشٹٽځؽاڀڅ ثڃؼ. ثڅ

 .ؼچځً اڂپ ٌڃچف ڂوٗ خٽٹڅ ي اڂج ثؽثػشیٻ ـڂ سڃ وفٺ اڂاـ ٰفؼ

چٽٱبـچب چٽڃپ خٽٟ ؼٶ ڀٵفڂپ ضبال چبج ڂ ڂاج سڃ وٱڃر سٽبٌبزی ٌؽڄ ثڃؼپ؛ وځبـیڃ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ؼِ 

 .ټؽڄ ٌؽڄ ثڃؼ ڂاوڅ اڄ ُڀبٸڅ ٰفؼپ ڂ ټط٩ٷ غبٸڅ قڀٯ چبی ٌفٰز

 :دشی ث١ؽ اسٽبٺ خٽٹڅ اي ثب سٍفی ـڂ ثڅ خٽٟ ِؽا ثٹځؽ ٰفؼڄ ٴ٩زض

 .ثه ؼیٵڅ چفز٭ؽـ ضالٶ ثڃؼی ٘ٹجیؽیٿ... ضبال ث٩فټبییؽ وفٰبـسڃپ_

چیر ٰه اق خبي ؾـڄ ای سٱڃپ ڀٽیػڃـڄ. ضدشی ثڅ ٬فټكی ټیكڀڅ ڂ اټبؼڄ یٯ ؼاؼڂ چڃاـ ضىبثی ٰڅ ثب اٌبـڄ 

 .دٍز وفٌڃپ ثڃؼ؛ ثب ا٘ب٠ز اټف ثی ضف٦ ثڅ ٘ف٨ٻ ټیبؼغبڂـی ثڅ وفڂاپ ڂ ؼوشڃـ ثڅ اڂپ قپ زبؼـی ٰڅ 

 .غبڀٻ ٌٽب ثبیؽ ثب ټب ثیبؼ_

 اق ڂ زىجیؽٺ ټی دبچبي ثڅ ایٿ ٤یفڄ ٰځٻ؛ ڀٵبڄ ضدشی ثڅ  ٬ٹجٻ ٌفڂٞ ثڅ ٰڃثیؽپ ٰفؼ؛ ـڂٺ ڀٽی ٌؽ ثفٴفؼٺ

 ٘ڃـی ڂٌٿاوٹڃټڃ. ثٵیفڄ ـڂ ؼوشٻ سب ټیٱځڅ ثٹځؽ ـڂ ؼوشً. ثجفڀٻ ڀكاـپ ٰفؼٺ ټی اٸشٽبوً اڂیكڂپ ٌٹڃاـ

ڂ چٽیٿ ٰڅ ڀڃٮ اڀٵٍشً ثڇٻ ټیػڃـڄ ثڅ غڃؼٺ  ٰفؼٺ ټی ؼڀجبٶ ـڂ ؼوشً ضفٰز ٌؽڄ ټشڃ٧٬ قټبپ ٰڅ

ټیبٺ ڂ ثب خڇٍی ـڂ ثڅ ٠٭ت دٍز ضدشی وځٵف ټیٵیفٺ. ؼوز چبٺ ـڂ ثڅ ضبٸز سىٹیٻ اق ٰځبـي ثبال ټیجفٺ. 

 :ـڂ ثڅ غبڂـی سځؽسځؽ ثب سفن ڂ اٸشٽبوی ٰڅ سڃ ِؽای خی٣ ټبڀځؽٺ ثڃؼ ٴ٩شٻ
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 .ثبٌڅ ثبٌڅ ...اِال چفٰبـ ثٵی ټیٱځٻ...چفخب ثٵی ټیبٺ ثبچز...٨٭ٗ ثڇٻ ٨فِز ثؽڄ دڃٶ خڃـ ٰځٻ_

غبڂـی اق ضفٰشٻ غځؽڄ ي ٴف٨شڅ ثڃؼ ڂ ضدشی زٍٻ چبي ٴفؼ ڂ و١ی ټی ٰفؼ ثب س٭ال ټٿ دٍز وفي ـڂ 

 ٰفؼپ ټی  غ٩ب سڃ ڀسی اڀؽاغشڅ ثبال اثفڂ اٺ ث٭یڅ  ثجیځڅ اټب ثب چفزفغیؽڀً ټی زفغیؽٺ ڂ سځؽسځؽ ضف٦ ټیكؼٺ.

پ ضدشی ـڂ سطفیٯ ثڅ ثیفڂپ ٰفؼڀٍڃپ ٰځڅ. اغف ثب زځٳ قؼپ ٰشً ټدجڃـي ٰفؼٺ ِؽاٌڃ ټجبؼا ٰڅ

 .ثبیىشڅ

 :غبڂـی ٴٹڃیی ِب٦ ٰفؼ ڂ ثبقچٻ ثب ٴڃٌز سٹػی ٴ٩ز

 .ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی ثڇز ٨فِز ؼاؼٺ _

 غٻ  وځٵفٺ دٍز اق  ټی ٰفؼٸت ڂٸڃزٻ اڂیكڂپ ثب زٍٻ چبی ا٨شبؼڄ ٌجیڅ ڀبٸڅ ڂ اڂپ ؼٸ٭ٱی ٰڅ ٤ٽٵیٿ ڀٵبڄ 

 .ؼٺ ڂ سٽبٌبي ټی ٰفؼٺثڃ ٌؽڄ

 ...٨٭ٗ ی چ٩شڅ _

وفي ـڂ سٱڃپ ټیؽڄ...ضبٸشً اٌځب ثڃؼ؛ ٌجیڅ اٸشٽبن چبی ټبټبپ سڃ ٰالڀشفی ڂ سٱڃپ ؼاؼپ چبی وفي ڂ 

 .ثی س٩بڂسی ڀٵبچً

ٴٻ ڂٴڃـ ټی  قپ ثبقچٻ ثڅ ٘ف٨ٻ ٬ؽٺ ثفټیؽاـڄ. ثبغڃؼٺ ٨ٱف ٰفؼٺ اٴف اغشالن ټی ٰفؼٺ یب چٽڃپ ـڂق اڂٶ

ٌؽٺ ثبقچٻ ایځ٭ؽـ ثڇٻ ټی زىجیؽپ؟. زځٵٻ ثڅ ٰز ثیسبـڄ، اق ڂضٍز ڂ غیه ڀٍؽپ ٌٹڃاـٺ ثیٍشف ٌؽ؛ 

 .!٘ڃـی ٰڅ ِؽای خف غڃـؼڀً ثب ؼڂثبڀیڅ سالي ثڅ ٴڃي چٽڅ ټی ـویؽ

 .غبڀٻ اؾیٿ ایځ٭ؽـ ڀشفویٿ ٘ڃ٨بپ ثیبؼ وفیٟ ټی ٨فوشٽً ٰبـسڃڀڃ ثٱځڅ_

 .ـأی ٰځڅ ڂ ضڃاٸڅ ٺ ثؽڄ ثڅ ٘ڃ٨بپ٩٘ٹٯ ٴفؼپ ٰح ٰفؼڄ ثڃؼ سب ټٿ ـڂ 

 ...چٽڅ اسیٍب اق ٴڃـ اڂپ ثی_

 .اوش٥فاهلل ای ٴ٩شٻ. ټبؼـي قپ ټطشفټی ثڃؼ...! اؼاټڅ خٽٹڅ ٺ ٌؽ...

 .ثٹځؽ ټیٍڅ _
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 .١٨ال ٌٽب زیكی یبؼسڃپ ڀٽیبؼ اټب اڂپ ڀكؼیٯ سفیٿ اؼٺ ثڅ ٌٽبوز_

 ڀكؼیٯ سفیٿ اؼٺ؟ ضدشی ؼـ ایٿ ضؽ ضف٦ چبی غځؽڄ ؼاـ ټیكؼ؟

څ اي ڂ سىٹیٻ ٌؽپ ڂ اـڂٺ ٴف٨شٿ ضدشی قیبؼ ڀیىز ٰڅ سڃ چیفڄ ڂیفڄ ټ٥كٺ ڂ ؼـٴیفی ثب ضدشی ِؽای ٨بِٹ

ٌڃټی چٽڅ ـڂ اق س٭ال ټی اڀؽاقڄ...ثڅ ٬ؽـی ٰڅ ِؽای ټطٱٻ ڂ ثٹځؽي قپ ـڂ چٻ ٰځدٱبڂ ټیٱځڅ سب ثڅ دٍز 

 .وفي ثسفغڅ

 ټٿ ڂ ټځڅ؛ ٰبـڄ چیر اڂپ ڂڀىزؼ ټی ٰڅ ثڃؼ  غبڂـی دڃ٨ی ټیٱٍڅ. ثبیؽ چٻ ٰال٨څ ټی ٌؽ زڃپ سځڇب اؼټی

 ٌجیڅ ٌؽڄ زفا٤ڃڀی اڀی ثڅ چبٌڃپ زٍٻ چب غبڀٻ!. ثجیځٽً ؼیٵڅ یٱجبـ سب ثذڃوٻ قڀؽاپ سڃ ؼاؼٺ ټی سفخیص

ؼوشٍڃپ ـڂ ثڅ چٻ ٬الة قؼڄ ثڇً ڀٵبڄ ټیٱځٿ. ٘ڃ٨بپ ڂاوٍڃپ ٌؽڄ ثڃؼ ټفؼ ـڂیبیی ٰڅ  چب ٌؽڄ ـڂا ضبخز

غال٪، ثب ټ١ف٨ز ڂ ... چفزیكی ٰڅ اق ؼاوشبپ ا٨ىبڀڅ ایً سڃ غڃاة چف ؼغشفی ثڃؼ...خځشٹٽٿ، ٠ب٫ٌ، غڃي ا

 .ټیڃټؽ

ثڇً ڀٵبڄ ټیٱځٻ. اوشیٿ دیفاچٿ ټفؼڂڀڅ و٩یؽي ـڂ سب اـڀح سب قؼڄ ثڃؼ ٰز ټٍٱی ټػٽٷ خیف اوذفسً ـڂ 

ؼڂثځؽ ټٍٱی ثب ٌٹڃاـ ټػٽٷ خیف ال٤ف ڀٍڃڀً ټی  _ـڂی وب٠ؽ ڂ ٰی٧ زفٺ ټٍٱیً ـڂ ثڅ ؼوز ؼاٌز. 

ٯ ؼڂؼی ٠٭ت قؼڄ ثڃؼ. غڃٌشیخ ٌؽڄ ثڃؼ. اڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ ایٿ چٽڃپ اؼټی ثڃؼ ٰڅ ؼاؼ. ټڃچبي ـڂ ثب ٠یځ

ؼیٍت ثیٿ ٰڃچی اق ٤ٻ اق ِؽای ٔدڅ ټبؼـي اٌٯ ټی ـیػز. ثڃی ٠ٙفوفؼ ثب ـایطڅ ویت ڀٍڃپ اق 

 .ضٕڃـ سبقڄ ڂاـؼ ثیٿ خٽٟ ثڃؼ

ٱی یٱی ِڃـر چٽڅ ټځشٝف ؼیؽپ ٠ٱه اٸ١ٽٹً اق ثفؼپ قڀً ثڃؼپ. ڀٵبچً یٯ ؼڂـ زفغیؽ ثیٿ چٽڅ. ی

 ٌؽٺ دځڇبپ چیٱٷ ڂ ٰز ـڂی ټٿ ٌؽڄ  چب ـڂ اق ڀٝف ټی ٴؿـڂڀؽ ڂ اغف سیك ټٱثی ـڂی ؼوز چبی زځٳ

بٸیؽ اټب ثب ٰځشفٸی ٰڅ چٽیٍڅ ؼاٌز ڀٵفاڀی سڃ زڇفڄ ي ټ چٻ ـڂی ضفَ اق ـڂ چبي ٸت. ثڃؼ ضدشی دٍز

 :ڀٍىز ڂ ٴ٩ز

 .غبڀٻ زی ٌؽڄ؟_

ٴ٩شٿ. ڀیٹڃ٨ف اٌٯ  "اغی"ڀٻ چب سطز سبثیف ٬فاـ ٴف٨شڅ غبڀٻُ ؼـؼ. زٍٻ ٤فڄ ای ضڃاٸڅ ي ٰفؼٺ. چٽڅ غب

 :ٴڃٌڅ زٍٻ چبي ـڂ ٴف٨ز ڂ ٴ٩ز
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 .ؼاـپ ټیجفڀً...ثؽچی ؼاـڄ _

زٍٻ چبي ٴفؼ ٌؽڄ ټٿ ـڂ ڀٍڃڀڅ ټیٵیفڄ. ِؽای ڀ٩ه ٠ٽی٫ ضدشی ـڂ ٌځیؽٺ. غبڂـی سٯ اثفڂیی ثبال ټی 

 .یكڀڅاڀؽاقڄ ڂ غڃٌطبٶ اق ایٿ ڀٽبیٍی ٰڅ ـاڄ اڀؽاغشڅ ڀیً غځؽ قؼڄ ڀیً ټ

 !ٜبچفا سب ؼیٍت غبڀٽز ثڃؼ...االڀڃ ڀٽیؽڂڀٻ_

 .ټٱثی ٰفؼ

 .غبڀٻ غڃٌٵٹز ویّؽ ټیٹیڃپ ثی قثڃپ ثڇٻ ثؽچٱبـڄ _

ـڀٳ اق ِڃـر ٘ڃ٨بپ ټبچفاڀڅ دفیؽ... ؼڂڀڅ چبی غیه ٠ف٪ ـڂ دیٍڃڀیً ٌبچٱبـ ثڃؼ. سڃ ایٿ ؼڀیب چفٰىی 

 .طځڅ ثفڄ سب ثبڂـي ٰځٿ٬ؽـسٽځؽسفڄ ٰڅ ثبقیٵف ټبچفی ثبٌڅ. ثٹؽ ثبٌڅ ثفای چف ڀ٭ٍی ـڂ ِ

ؼوشی سڃ ټڃچبي زځٳ ټیٍڅ؛ ضشی ڀ٩ه ٍٰیؽڀً چٻ ټ٭١ٙی اق ـڂی ڀ٭ٍڅ ثیفڂپ ټیبؼ. ټىشبِٷ ـڂ ثڅ 

 :غبڂـی ٴ٩ز

 .غڃؼٺ زځؽـڂق دیً دڃٶ سڃ ضىبثً ـیػشٻ سب ثشڃڀڅ دٹڃسڃ ده ثؽڄ... ضشٽب االڀٻ سڃ ضىبثٍڅ_

 .ـڂ ثڅ ټٿ ثڅ ضبٸز ٴځٵی غیٹی ِٽیٽی دفویؽ

 ؼر ټیبؼ؟٨فڀٵیه زیكی یب_

 .یؽی ـڂ ٨فاټڃٌیٻ ثڃؼسبی ثڃؼ ؼاؼڄ  ؼچٿ ڀیٽڅ ثبقٺ اق ایٿ چځفی ٰڅ ثڅ غفج

  .غبڂـی زٯ ڂ و٩شڅ چب ـڂ اق سڃ خیت ٰشً ثبال ټیبـڄ ڂ سٱڃڀی سڃ چڃا ټی ؼڄ

 .غبٸی غبٸی...ثڇشفڄ قڀز ثب ټب ثیبؼ ڂ٬ز ڀؽاـٺ اق ِجص اڀشف ټځشف ایٿ غبڀٻ ٌؽٺ_

قؼڄ ی ثیٿ خٽٟ ټی اڀؽاقڄ ڂ ثب سفؼیؽ ڂ ِؽای اچىشڅ ٌؽڄ ای ـڂ ثڅ  ٘ڃ٨بڀی ٬ؽټی خٹڃ ټیبؼ. ڀٵبڄ غدبٸز

 :غبڂـی ٴ٩ز

 .زیكی یبؼي ڀٽیبؼ_
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 :ټبر قیف ٸت قټكټڅ ٰفؼٺ

 _ضدشی سٱڃپ غڃـؼ _زیكی یبؼٺ ڀٽیبؼ؟_

 .ضشٽب دڃالـڂ خبیی ٴؿاٌشڅ ٨فاټڃي ٰفؼڄ _

 .ضدشی ٘ڃ٨بپ وفقڀٍی قیف ٸت ٴ٩ز_٨فاټڃي ٰفؼٺ؟_

 .ټیٱځٻ ثڇٻ ٨فِز ثؽڄ غڃؼٺ دیؽا _

سڃی ؼٶ ؼٶ ٰفؼڀٻ چب ڂ ټبر ضف٦ چبیی ٰڅ اق ؼچځً ثیفڂپ ټیبؼ ٨یٹٽځبټڅ ڀڃٌشڅ ٌؽڄ ـڂ ټفڂـ ټیٱځٻ ڂ 

ضف٦ چبي ڂ ٰبـچبي سب ټ٥ك اوشػڃڀٻ ڀ٩ڃؾ ټیٱځڅ. زیكی اق ضف٦ چبي وفؼـ ڀٽیبـٺ اټب ټٙٽئځٻ ایٿ ثبقی 

اق دڃٶ چب ڀؽڂڀڅ ڂ غبڂـی چٻ غڃؼي ڂ غبڂـی ثفای ثیٍشف خٹڃڄ ؼاؼپ ټفیٕی ټٿ ثڃؼ. اټٱبپ ڀؽاٌز زیكی 

 .!اؼټی ڀجڃؼ ثی غجف؛ ثی اسٽبٺ ضدز ڂاوڅ غڃؼي ؼـؼوف ؼـوز ٰځڅ ڂ ٴؿـي ثڅ دٹیه ثیڃ٨شڅ

ثڅ یٱجبـڄ...غڃپ ثڅ ټ٥كٺ ـویؽڄ ثڅ زٍٻ چبٺ قؼ. ڂخڃؼٺ اق ضفَ ڂ غٍٻ ایٿ ثبقی ٰڃـڄ اسیً ٌؽ. سب ثڅ 

 ثڅ  ی ٌؽ ٰی٩ٻ ـڂ اق ـڂی ټیك زځٳ قؼٺ ڂغڃؼٺ ثیبٺ اق خب دفیؽٺ ٘ڃـی ٰڅ قپ ٰځبـٺ ڂ ضدشی سب ث٩ڇٽٿ ز

ی ڂ ٥٘یبڀی ٰڅ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ضٽٹڅ ڂـ ټیٍٻ ڂ ثڅ ٬ّؽ ٍٰز ٰی٩ٻ ـڂ سڃ ِڃـسً ټی ؼٸ سڅ اق خی٣ ثب ٘ف٨ً

 اق ِڃـسً ٌؽڄ زی ث٩ڇٽٻ سب ڂ ثڃؼٺ ٌؽڄ ٰف اټب دیسڅ ټی ٴڃٌٻ سڃ چٽڅ "ڀڅ" ٨فیبؼ ڂ خی٣ ِؽای  ٰڃثٻ.

 ثڅ سڃخڅ ثی سف خفی ټٿ اټب ٴؿاٌز ِڃـسً سڃ ـڂ ًؼوش ٍٰیؽڄ ٠٭ت. ثڃؼ ٌؽڄ غڃڀی ٰی٩ٻ وٵٯ

فیؽٺ. ڂ ٰی٩ٻ ـڂ ثؽسف سڃ وفڂ ِڃـسً قؼٺ. ثبثز غٻ ٌؽڀً ڂ ؼـؼی ٰڅ ټی ٍٰیؽ ثب د ثبقچٻ ِڃـسً

ؼوشفوی ثڅ ټڃچبي ؼوشٻ زځٳ ؼوشڅ ای اق ټڃچبي ٌؽ. ٠یځٱً ـڂی قټیٿ ا٨شبؼ ڂ قیف دبٺ ٸڅ ٌؽ. اق سڅ 

 :ٴ٩شٻ ټی ٍٰیؽڄ  ڃؼ خی٣ؼٶ خځڃپ ڂاـ ثب ثالیی ٰڅ وفٺ اڂـؼڄ ث

ټیكؼٺ ثڅ ٌڃڀڅ چبي، ټڃ ټی ٍٰیؽٺ  _قڀز ض٫ ؼاٌز ثٱٍز...اق ثه زځؽٌی...٠ڃٔی... ٰی٩ٻ ـڂ اڀؽاغشٻ_

 .ڂ ټی ٴ٩شٻ

 .سڃ ی ا٥ٌبٸی ٰڅ قپ غڃؼسٻ ٨فاـی ؼاؼی ـ٨شڅ ثب ٰه ؼیٵڅ...ټیػڃای ټځڃ ؼیڃڂڀڅ ٰځی_



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 307 

چٽڅ سب ثڅ غڃؼٌڃپ ثیبپ ټٿ ٘ڃ٨بپ ـڂ ثب ٌبیؽ ثڅ ؼ٬ی٭څ ڀفویؽ اټب ټٿ ضفَ ڂ غٍٽٻ ٤یف ٰځشفٶ ثڃؼ ٰڅ 

ضف٦ چبٺ ثب ٰبـچبٺ ٸڅ ٰفؼڄ ثڃؼٺ.ثؽسف اق وفڂ ِؽا ټٿ ڂ چدڃٺ غبڀٻ چب ثفای ٴف٨شځٻ ٠ٱه اٸ١ٽٷ ڀؽاٌشٿ 

٘ڃ٨بپ ثڃؼ. ٨٭ٗ زٍٻ ثىشڅ ِڃـسً ـڂ اق ؼـؼ خٽٟ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ اخبقڄ ټی ؼاؼ غڃؼٺ ـڂ غبٸی ٰځٻ. ـڀٵً 

ً اق ٍٰشٿ ٬ٹجً ثڃؼ. اق ـڂضی ٰڅ ټی ٍٰشٻ ڂ ٌؽڄ ثڃؼٺ ؼٸؽاـی دفیؽڄ ثڃؼ...٬ىٻ ټیػڃـٺ سٱڃپ ڀػڃـؼڀ

 .ٰڅ اقي ڀ٩فر ؼاٌشٻ. ایٿ ټیڃپ اق غٍٻ ٴفیڅ چٻ ټی ٰفؼٺ ڂ ؼیؽٺ سبـ ٌؽڄ ثڃؼٺ. ثڅ دیفچځً زځٳ قؼٺ

 .ثٵڃ ٸ١ځشی ثڇٍڃپ ثٵڃ چٽً ؼـڂ٤څ...ثٵڃ ټیػڃای ثبچٻ زیٱبـ ٰځی_

اق قڂـ ڂ ثبقڂ ٨ڃـاپ ٌؽڄ ټٿ؛ سڃڀىشٿ ؼوز ڂ ثؽپ ٸفقڂڀٻ  ڀیٹڃ٨ف ڂ غبڀٻ دٹیه ڂ یٱی اق غبڀٻ چب ثب س٭ال قیبؼ

ـڂ ثٵیفپ. چفؼڂغبڀٻ چب اق دٍز ٴف٨شڅ ثڃؼڀٻ ڂ ڀیٹڃ٨ف ؼوز ټٍز ٌؽٺ ؼڂـ ټڃچبی ٘ڃ٨بپ ـڂ ٴف٨ز ڂ ٬ّؽ 

 .ثبق ٰفؼڀً ـڂ ؼاٌز اټب ٘ڃ٨بپ ټبڀ١ً ٌؽ. ثب ِؽای غً ؼاـی ٴ٩ز: ڂٸً ٰځیؽ

ایٿ ِؽای ٴف٨شڅ ڂ زٍٻ چب وفغی ٰڅ اقٺ ټی  ٴ٩ز. ټٿ چٻ اق "٘ڃ٨بڀی"چٽڅ وبٰز ٌؽپ ڂ ضدشی 

ؼقؼیؽ ؼوز اق س٭ال ٍٰیؽٺ. ِڃـسً دفغڃپ ثڃؼ. ټځشٝف ثڃؼٺ غڃؼي سڃ ؼچځی ڂ سال٨ی خٹڃی خٽٟ ثٱځڅ. 

زٍٻ چبی دفؼـؼي ـڂ ثبال ٍٰیؽ. ؼوشٻ ـڂ اچىشڅ اق ثبال وفي سڃ ؼوز ٴف٨ز ڂ ټٿ چٻ ثی ضه ٌؽڄ 

ٿ وٱڃر یب غبٸی ٌؽپ ضفِٻ ٰبـ غڃؼي ـڂ ٰفؼڄ ٰڅ ڂٸً ٰفؼٺ. اق ڀٵبچً سڅ ؼٸٻ ټیدڃٌڅ. اڀٵبـ ای

 .ڀٵفڂپ ِڃـر قغٽیً اـڂٺ ټی ٴیفٺ یب ٬ٹجٻ ؾڂة ټیٍڅ ڂاوڅ ټٝٹڃټیز ڀٵبچً

ؼڂ غبڀٻ ٰٽفٺ ـڂ ڂٶ ٰفؼپ ٰڅ ثب اقاؼ ٌؽڀٻ ٘ڃ٨بپ ثب یٯ ضفٰز ټٿ ـڂ ثڅ وٽز غڃؼي ٍٰیؽ ڂ سڃ 

ىٱٿ ثڃؼ ایٿ ؼـؼ ڂ ٨ٍفؼٴی ا٤ڃًٌ ٨ٍفؼ ٘ڃـی ٰڅ اوشػڃڂپ چبٺ ٸڅ ٌؽڄ سیف ٍٰیؽ اټب ثفای ټٿ ټ

 .قیؽٺ اق ثی ٰىیٸف ا٤ڃي سڃ ڂ ٴف٨ز ٌؽر چبٺ اٌٯ  ٰڅ

***** 

زځؽ ؼ٬ی٭څ ٘ڃٶ ټی ٍٰیؽ سب وبٰز ثٍٻ ڂ ټبر ثؽڂپ چیر ٨ٱفڂ غیبٸی ثڅ ٴڃٌڅ ای غیفڄ ثٍٻ. وٱىٱڅ 

ؼٺ ؼڄ ثبـ ټیكؼٺ ڂ ثڅ ؼیڃاـچبی ڀٽڃـ ڂ سبـیٯ ـڂثفڂٺ غیفڄ ټی ٌؽٺ. ټ٥كٺ اق ٰبـ ا٨شبؼڄ ثڃؼ غڃؼغڃـی ټی ٰف

اق اڂٶ چٽڅ زیكـڂ، ـڂ ؼڂـڄ سٱفاـ ټیكؼٺ ڂ ڂاوڅ غڃؼٺ اڄ ټی ٍٰیؽٺ. چفزی ؼیؽڄ ثڃؼٺُ ڂ چفزی ٌځیؽڄ ثڃؼٺ 

یب چفزی ٸٽه ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰځبـِچٻ ټی زیؽٺ سب ثڅ ایځدب ثفوٻ!. دٹی ڀجڃؼ ٰڅ ڀكؼڄ ثبٌٻ ـڂ ٨ٱفچبیی ٰڅ 

   .!اڀشڇبي وفاثی اق اڂپ ثڃؼ
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وشجځؽ قؼٺ ـڂ ثبڂـ ټی ٰفؼٺ یب اټٕب دفـڀٵً قیف ٌٱبیز ڀبټڅ ثڅ خفٺ زځؽ زٍٻ چبی ڀٵفاپ غیفڄ ثڅ ؼوزِ ؼ

 .غِٗ غٙی ـڂی ِڃـسً؟. یب ؼـؼوف ا٤ڃٌی ٰڅ آثی ـڂ اسیً ثفای ټځڅ ِفٞ قؼڄ ثڃؼ؟

ڀٽی ؼڂڀٻ زٙڃـ ث١ؽ زڇٷ ڂ چٍز وب٠ز ؼٶ ؼٶ ٰفؼپ چځڃقچٻ ؼاـٺ ثڇً ٨ٱف ټیٱځٻ؟...اڂپ چٻ ثڅ ایٿ 

اق ؼغشف ؼیڃاڀڅ ای ټثٷ ټٿ ثفټیڃټؽ؛ اڂپ چٻ ٴڃٌڅ قڀؽڂپ. ثب زٍٻ چب ڂأطی! ثب ٨بڀشكی چبیی ٰڅ ٨٭ٗ 

 .!ٴبچی اٌٯ... ٴبچی غځؽڄ

ثڅ اؼټی ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ٰڅ ؼـ ثؽسفیٿ ټڃ١٬یز ٬فاـٺ ؼاؼ سب ثفای چٽیٍڅ چٽى٩في ثٍٻ. اق غڃؼٺ غدبٸز ټی 

ٸڅ ای ٰڅ ٴڃٌڅ وب 17وبٸڅ ٠ٽٷ ٰځٻ یب ؼغشف ٠ب٬ٷ ڂ ثبٸ٣  77ٍٰیؽٺ...ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٌجیڅ ؼغشفثسڅ چب 

 .ثبقؼاٌشٵبڄ ڂاوڅ سځجیڅ ٴیف اڀؽاغشڅ ثڃؼي

سڇؽیؽچبي سڃ ٴڃٌٻ قڀٳ ټیػڃـؼ...٠ٱه چبیی ٰڅ سڃ ٩ِطڅ ٺ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ خٹڃ زٍٻ چبٺ ثڃؼ؛ اټب چیسی 

ټثٷ ٌٱبیز ڂ ٴؿاٌشځٻ سڃ ڀَٻ ڀىڃقڂڀؽٺ. ثؽ ٠ؿاثٻ ؼاؼ... اڂپ خځشٽٹځی ٰڅ سڃ ٨بڀشكی چبٺ ثڃؼ اق ایځٱڅ سڃ ؼاٺ 

 .!ؽاقٺ ڂ ویّؽ ټیٹیڃپ ټیفیكڄ ثڅ ضىبثٻ سب ـأی ثٍٻ ثڅ اقؼڂاج، دفیؽغبڂـی ټی اڀ

اضىبن ټی ٰفؼٺ ث١ؽ اق ثڅ ا٤ڃي ٴف٨شځٻ ڂ ٸٽه ٴفټبی ڂخڃؼي ؼوز ڂ دبچبٺ ثىشڅ ٌؽ؛ چٽڅ زیك ثب   

 .یٯ غب٘فڄ ٴځح ؾچځٻ غفاة ٌؽ!. غب٘فڄ ای ؼڂثبڀیڅ ای ثب ٠ٙف ثڃی ویت

فڀٵیىی ٰڅ اق چف سځٍی سڃ ؼڀیبیی ٤ف٪ ټی ٌؽ ٰڅ چیسی ثڅ یبؼ چځڃقچٻ ؼاـٺ ثڅ ایٿ ٨ٱف ټیٱځٻ زفا ڀٍؽٺ ٨

ڀؽاٌز؟؛ اټب اڂپ ا٤ڃي غڃؼِ ټ١دكڄ ثڃؼ. ٴڃیب ٰڅ چځڃقچٻ ست ټیٱځٻ اق ڀ٩ه چبیی ٰڅ ٴڃٌٻ ـڂ ؼا٢ ټی ٰفؼ 

 .ڂ ټی غڃڀؽ ثی ِؽا

بٌ٭بڀڅ غبڂـی ٺ ایٿ ټیڃپ ٰٻ ڀكاٌشڅ ثڃؼ...! ڀفٺ ٌؽڀً...ټځ٭جٓ ٌؽپ ٠ٕالر ڂ قټكټڅ چبیی ٰڅ ثڅ ڀٝفٺ ٠

ټیڃټؽ قیف ٴڃٌٻ؛ اٌٯ چبیی ٰڅ دیٍڃڀیٻ ـڂ ڀٻ ؼاـ ٰفؼ؛ ثب ثڃوڅ ای ٰڅ ست ؼاـ ٌؽ. چٽڅ ـڂ ضه ٰفؼڄ 

ثڃؼٺ. چٽڅ ـڂ ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ـڂش زٍٻ ُ ٴڃي ثىشڅ ټٿ چٻ، ثؽ ڂا ؼاؼ ڂ سڃ غڃاة ڂ غیبٶ دفڂاق ٰفؼ؛ ضشی 

 .ثڃؼ ڀٍىشڅ ٌؽٺ وىز ٬ٹتِ سڃ  ٨یٿ ٨یٿ ٰفؼپ چب غبڀٻ چبی خٽٟ ڂ غڃٌجطبٸی ٰڅ ڀثبـٺ ٰفؼپ

 .!زځؽ ؼ٬ی٭څ ای ٰڅ ثڅ ٨بِٹڅ وبٶ چب ٨فاټڃٌی، اٌٯ ـیػشٻ ڂ اـڂٺ ٌؽٺ سڃ ا٤ڃًٌ؛ اټب ڀكاٌشٿ...ڀػڃاوز
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وفقڀٍی ثڅ ڀب٨ً ثىز ڂ اق ثبقڂي ٴف٨شڅ ٠٭ت ٍٰیؽي سب ټٿ ـڂ ـچب ٰځڅ؛  "٘ڃ٨بپ"ٸطٝڅ ای ٰڅ غبڂـی 

ٰٻ ڀكاٌز!؛ اقٺ خؽاي ٰفؼ. ٌجیڅ ټشڇٽب... ٌجیڅ یع قؼ ٴفټبیی ٰڅ ثبڀیڅ ای ثڇً اڀه ٴف٨شڅ ثڃؼٺ...ض٭ب ٰڅ 

 .ٰىبیی ٰڅ ٬شٷ ٰفؼڄ ثڃؼپ وذفؼٺ ثڅ ؼوشٻ، ؼوشجځؽ ثكڀٿ... ٌجیڅ ٰبثڃوی ٰڅ اقي ٴ٩شڅ ثڃؼ

ؼ٬ی٭ب ٌؽڄ ثڃؼٺ ؼٸؽاـی ٰڅ ٌجیڅ ثجف قغٻ غڃـؼڄ ای سڃ وٱڃر، ٰٽیٿ ٰفؼڄ سٽبٌبي ټی ٰفؼ. ٌجیڅ ٰىی 

 .ڂ ضیفرٰڅ ٬شٷ ٰفؼڄ ثڃؼ؛ سٽبٌبي ټی ٰفؼٺ؛ سڃ ثڇز 

ِڃـسً غڃڀی ثڃؼ. وٵٯ ٰی٧ اق ٴڃٌڅ زٍٽً سب دبییٿ زڃڀڅ ي غٗ اڀؽاغشڅ ثڃؼ ڂ غؽا ـضٻ ٰفؼ اویجی 

 .!ثڅ زٍٻ چبی ٘ڃ٨بڀیً ڀكؼ

ضدشی ثڅ ؼ٨بٞ اق ټٿ ؼـاڂټؽ...غبڂـی ِؽا ثٹځؽ ٰفؼ و٩شڅ سڃ ِڃـسً دفر ٰفؼ ڂ اڂپ ٨٭ٗ ٠بخكاڀڅ اق ضبٶ 

 اؼٺ ٰڅ خبیی ڀٱفؼڄ ٰبـ چكاـ خفٺ ثڅ ٰالچجفؼاـی خفٺ ثڅ ٻاڂـؼڀ!. ٌؽ سٽڃٺ  غفاثٻ ټی ٴ٩ز سٽڃټً ٰځیؽ.

 ٠ٙف ثیٿ ثڃؼٺ اڂـؼڄ ٰٻ ڀ٩ه...ثڃؼٺ ڂاج ڂ چبج. ثكڀٿ ؼیؽ ـڂ ٰه ثی ټٿ سب ؼاٌشٿ ٰح ڀٵبڄ ِؽسب چبي

 .وفٺ ثڅ ثڃؼ قؼڄ چڃاي... ټیٽفؼٺ ڂ ثفؼڀٻ ټی...آٌځبي ویت

 .ِڃـسٻ ټی ٰڃثیؽڀٵبچً ڂ ڀجٓ ١ٔی٧ ٬ٹجٻ سڃ سبـیٱی ټ٥كٺ غٗ ټی ٍٰیؽ... سڃ وفڂ

اٸؽـٺ ثٹؽـٺ  ؼ٨ب٠ی اق غڃؼٺ ڀؽاٌشٻ. و٩شڅ چب ڂ ضىبة ثبڀٱی ِؽسڃټٿ ټڃخڃؼی ٌبچؽی ڀٽی غڃاوز ڂاوڅ

غبڂـی. ٰىی ـڂ ڀؽاٌشٻ غجف ثؽٺ...ڀشڃڀىشٻ ـڂ ثڅ ثځؽاقٺ ثڅ دؽـ سب ایځجبـ اڂپ ڂاوٙڅ ٺ ثٍڅ. چٽشب ڂ سیځب  ٰفؼپ

ىز!. ٨٭ٗ اڂپ ټڃڀؽڄ ثڃؼ...ڀٵبچٻ اق ټبر قؼٴی؛ اق چٻ ٤یجٍڃپ قؼڄ ثڃؼ ثب ټٍشفٮ ټڃـؼ ڀٝف ؼـ ؼوشفن ڀی

 .ٴځٵی ـویؽ ثڅ چفان ٌت ثیؽاـی چبی قڀؽاپ...سبقڄ ثڅ غڃؼٺ اڂټؽڄ ثڃؼٺ

چٽیٿ ٰڅ ټی غڃاوشٻ ثڇً ـڂ ثځؽاقٺ ڂاوڅ وځؽی، ٬فٔی، ڂاټی ؼـٰٽبٶ ڀبثبڂـی ثی سڃخڅ ثڅ غڃاچً زٍٻ 

 .!ٴبـی سڃ ِڃـسًچبٺ ڂ ڀٵفاڀی زٍٻ چبي اقٺ ٌٱبیز ٰفؼ!. ثڅ خفٺ زځؽ غٗ یبؼ

 ...٨فڀٵیه اؾیٿ_

ٴیح وف ثٹځؽ ټیٱځٻ ڂ ڀٵبچٻ ټی زفغڅ. دٹٯ چبٺ ثڅ وػشی اقچٻ ثبق ټی ٌؽ. ؼڂـچبؼڂـ اسب٪ سبـیٱی ٰڅ ٨٭ٗ 

ثٹځؽی اق  "ثیب ثیفڂڀی"ثب یٯ ټڃٰز ٬ڇڃڄ ای ټكیٿ ٌؽڄ ثڃؼ. ؼـیسڅ ټفث١ی ـڂی ؼـة ٨ٹكی ثبق ٌؽڄ ثڃؼ ڂ 

ٺ سب دبچبی غٍٱٻ ـڂ سٱڃپ ثؽٺ. ؼوشٻ سٱیڅ ثڅ ؼیڃاـ ټی سڃي ٌځیؽٺ. وٱىٱڅ ٺ سځؽ ٌؽڄ، ثٹځؽ ٌؽ
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 قیفي ؼوشی ٍٰیؽڄ، ثبال ـڂ ثیځیٻ. ؼیؽٺ ټی سبـ. وڃغز ټی غڃاثی ثی ڂ ٴفیڅ ٨فٖ اق چبٺ زٍٻ  ٸفقیؽ.

زیكی  یب ټڃـ٨یٿ ثڅ اضشیبج. ثڃؼ وځٵیٿ وفٺ. ٍٰیؽٺ ټی قټیٿ ـڂی ـڂ دبچبٺ ڂ ټیكؼٺ وٱځؽـی. ٍٰیؽٺ

 .اـڂٺ ثٵیفڄ ٬ڃی سف ؼاٌشٻ سب ایٿ ؼـؼ

سڃ ایٿ ثبقؼاٌشٵبڄ ثڇٻ ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼ. غٽبـ ثڃؼٺ اوشػڃڀبٺ سیف ټی ٍٰیؽ. ؼوشٻ  ڀٍئٵی ؼڂ ـڂق ڀٍؽڄ ضه

ـڂ قیف ٌبٸٻ ثفؼٺ ڂ ٰٽی ٴفؼپ غٍٯ ٌؽٺ ـڂ ټبوبل ؼاؼٺ. ِڃـر قپ سڃ ـڂٌځبیی ثف٠ٱه ِؽای غٍٱً 

ٸت قؼ. ِؽاي ڂ ایٿ ـاضشی ٰڅ  "ٌؽیـاضز "ټڇفثڃپ ثڃؼ. اق ڂ١ٔیشٻ؛ اق ضبٶ غفاثٻ قیف ثبقڂٺ ـڂ ٴف٨ز. ڂ 

ٴ٩ز اڀٵبـ ڀٍځیؽٺ؛ ٨٭ٗ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. چٽفاچً ٍٰیؽڄ ٌؽٺ؛ ثؽڂپ ؼوشجځؽ... ثؽڂپ ٌبچؽی ٰڅ ثب در در 

 .ؼڂٰال٤څ ڀٵبچٻ ٰځٿ

سڃ ـاچفڂچبیی ٰڅ ؼڂ ـڂق دیً؛ ضشی سڃ ٴیدی چٻ ثڅ غب٘ف ؼاٌشٻ ـاڄ ٰح ټیٱځڅ. وٽز ـاوز اڀشڇبی 

فڄ ٺ ثڅ غځؽڄ ټی٩شٻ...ز٭ؽـ غڃة...ز٭ؽـ٠بٸی! ضؽا٬ٷ ؼڂ ـڂق سڃ ثیؽاـی ثڃؼٺ وبٸٿ....! اق ضبٶ ـڂقڄ ټىػ

 .!ٰفؼٺ ِجص ٰدب ـڂ ٌت ڀٱځٻ ٨فاټڃي  سب

 اسب٪ ڂاـؼ ٰڅ چٽیٿ. ثؽٺ غڃؼٺ ثڅ سٱڃڀی سب زفغڅ ټی ٘ف٨ٻ ثڅ ڀٝبټی ضفٰز ث١ؽ ڂ ټیكڀڅ  ثڅ ؼـ س٭څ ای

ځٻ ٰڅ زٍٻ چبٺ ـڂ اق ٌفٺ ثفای زٍٻ ڀٍڃڀٻ ټی ٴیفپ. ثڅ ٬ؽـی اضىبن ؼـټڃڀؽٴی ټیٱ خ٧ وڅ ټیٍٻ

 اضىبن ڂ ټیٍځڅ چبٺ ٌڃڀڅ ـڂ ـڂق ؼڂ ایٿ ٨ٍبـچب چٽڅ  ٸطٝڅ ای ټیجځؽٺ. وٱىٱڅ ٺ ثځؽ ټیبؼ اق ڂضٍز.

 سڃٌڃپ اٌٯ وف٠ز ثڅ ٰڅ چبیی زٍٻ ثب ؼاـی ث٥ٓ "ثبثب" ڂ ټیبؼ چٻ ثڅ ٺ ـڂؼڄ ڂ ؼٶ. ټیٱځٻ غٽیؽٴی

في ٰفؼڄ؛ اټب سڃ زٍٻ چبٺ ټطٓ ؼٸػڃٌی ڀیٻ ٭څ ټیكڀڅ ټیٵٻ. ڀٽی غڃاوشٻ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰځٻ ٰی غجضٹ

 .ڀٵبچی چٻ ڀٽیٱځڅ

ـڂي ـڂ اقٺ ټیٵیفڄ ڂ غیفڄ سىجیطی ټیٍڅ ٰڅ ٠ّجی ثیٿ اڀٵٍز چبي ټیسفغڃڀڅ. ڀٵبڄ ڀبؼټٻ ـڂ ثفای 

دیسیؽپ ڀىػڅ ای ضڃاٸڅ ضدشی ټیٱځٻ ٰڅ ِځؽٸی ـڂثفڂی دؽـ ڀٍىشڅ ثڃؼ سب ثٹٱڅ اڂپ ضف٨ی ثكڀڅ؛ سب ضؽا٬ٷ 

 .!ٰځڅ ؼـټبپ ـڂ دؽـٺ دیً اڂټؽپ ٰڃزیٯ زٍٻ ًدی  ضدٻ ٰٽی اق ایٿ

 .ضف٨ی ڀٽیكڀڅ ڂ اڂپ چٻ وف دبییٿ ټی اڀؽاقڄ...ثف٠ٱه ؼاؼڂچڃاـچبي ڂ ثڅ ؼ٨بٞ ؼـاڂټؽڀً سڃ ٌفٰز
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ټفؼ ٤فیجڅ وٿ ڂ وبٶ ؼاـی ٰڅ دٍز ټیك ثب ٸجبن ـوٽی ڀٍىشڅ ثڃؼ اق ایٿ اوش٭جبٶ ٴفٺ ڀ٩ه غىشڅ ای 

ځیٿ ثفغڃـؼچبیی ثڃؼڄ؛ اټب غجف ڀؽاٌز ټٿ ٠بؼر ثڅ ایٿ زٍٻ ثیفڂپ ټیؽڄ؛ اڀٵبـ وبٶ چبوز ٌبچؽ ایٿ ز

  .ٴف٨شٿ دؽـاڀڅ ڀؽاٌشٻ

 .غبڀٻ ثیب خٹڃ سف...ایٿ ثفٴڅ ـڂ اټٕب ثكپ _

ڀبغڃؼاٴبڄ ٌبٸٻ ـڂ خٹڃ ټیٱٍٻ ڂ ټىشبِٷ ثڇً ڀٵبڄ ټیٱځٻ. ؼٸٻ ټی غڃاوز ثفٴفؼٺ ثڅ چٽڃپ اسب٪ وڅ ؼـ 

 زٍٻ دیً ٬ّبَ!. ثبٌڅ ا٠ؽاٺ ضٱٽٻ اٴف ضشی ٠ٽفٺ؛اغف سب  زڇبـ ټٍٽئك ٰځځؽڄ... سٯ ڂ سځڇب؛ سب ِجص؛

جػځؽی ټیكڀڅ؛ ٸ ثب ـڂ ضف٨ً اؼاټڅ. ټیجیځڅ ـڂ س١ٹٹٻ. زیكی اق سف وػز... ثڃؼ ټفؼپ چفثبـ اق ثؽسف دؽـ چبی

 .ټٙٽئٿ ټیٍڅ اق سفن ڂغدبٸشی ٰڅ سڃ ؼٸٻ ٤ڃ٤ب ټیٱځڅ

 .ا٬ب سڃ٨ی٭ی ٌٱبیشٍڃپ ـڂ ده ٴف٨شٿ_

. ضؽوٻ ؼـوز ثڃؼ؛ ٨٭ٗ ټی غڃاوز سځجیڅ ٺ ٰځڅ. زٍٻ ٤فڄ دؽـ غځؽٺ ټیٵیفڄ اق ایٿ ثبقی ټىػفڄ ي

 .ِڃـسٻ ـڂ اڂیكڂپ سف ټیٱځڅ. ثبیؽ وځٵیٿ ـڀٵیٿ سف ثفغڃـؼ ټی ٰفؼٺ سڃ ڀٽبیٍی ٰڅ ڀ٭ً اڂٶ ـڂ ؼاٌشٻ

 .خځبة غبڂـی چٻ ثب دؽـسڃپ ٰځبـ اڂټؽپ_

قڂؼثبي ڂ٬ز ا٬ب ـڂ "قؼ غبڂـی! ثب دؽـټٿ ٰځبـ اڂټؽڄ ثڃؼ!؟ ٌڃغی ثڃؼ؟ ٴیح وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ٰڅ دؽـ سٍف 

...ثب ا٬ب ٴ٩شځً ثڅ ضدشی ٰڅ ٰال٨ٵی اق وفڂـڂي ټیجبـیؽ ڀٵبڄ ٰفؼ اڂپ چٻ غڃاچً ټیٱځٽی ثڇً "ڀٵیف

 .ٴ٩ز

ٌڃڀڅ چبٺ غٽیؽڄ سف ثب ٴفؼڀی ا٨شبؼڄ ضفٰشی ثڅ دبچب ڂقڀڅ ؼاـٺ ؼاؼٺ ڂ ثب ٨یٿ ڂ ٨یٿ ڂ سبـی زٍٻ چبیی ٰڅ 

ڄ ٴف٨شځٻ ث٥ٓ سفٰڃڀؽڄ ثڃؼٺ. ثڅ ؼٶ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ؼـ ثفاثف ـئیه ثفٴڅ چب ـڂ غیه ٰفؼڄ ثڃؼ اټٕب قؼٺ. اق ڀبؼیؽ

 .ٌفٰشی ٰڅ ٌػّیز غبَ ؾچځٻ ثڃؼ

........................................ 

سځؽسځؽ اق ثبقڂٺ ٴف٨ز ڂ ثڅ ٘ف٦ ثیفڂپ ټی ٍٰیؽٺ. ٨٭ٗ ِؽای ضدشی ٰڅ دبسځؽ ټی ٰفؼ سب ثڇٽڃپ ثفوڅ ڂ 

 .ٰفؼ ټی ثیٍشف ـڂ ٺ ٴفیڅ  ٴ٩ز ټی "اؾیځی ا٬ب ټیٱځٻ غڃاچً"
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 "ثبثب،ثبثب"سڃخڅ ای ڀٽی ٰفؼ. ثبقڂٺ ـڂ زځبپ ثب چفخٽٹڅ ضدشی ټی ٨ٍفؼ ٰڅ اق ؼـؼ ٸت ټی ٴكیؽٺ سب ټیڃپ 

ٴ٩شٿ ثی ِؽاٺ ڀبٸڅ ڀٱځٻ.ٰٽی اق ٰالڀشفی ؼڂـ ٌؽڄ ثڃؼیٻ. زځؽ ٬ؽٺ ٰڃزڅ ـڂ ٘ی ٰفؼڄ ثڃؼیٻ ٰڅ ثب، ثبثب 

 .ٺ ٰفؼ ٰڅ اق دٍز ـڂی قټیٿ دفر ٌؽٺٴ٩شٿ ؼڂټٻ ثڅ اڀی زفغیؽ؛ زځبپ سڃ ٴڃٌٻ قؼ ڂ ـچب

 .زٍٻ چبي اق ٌؽر غٍٻ ٴفؼ ٌؽڄ ثڃؼ

 ؼغشف سڃ ثب ټٿ زیٱبـٰفؼی ؟ _

 ضدشی ٰڅ ټیذفٺ ٠٭ت خی٥ی ثب ټیٍڅ  ٬جٷ اق ایځٱڅ ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ڂ ویٹی ـڂ چٕٻ ٰځٻ ثڅ وٽشٻ ضٽٹڅ ڂـ

 .ٌؽ ټبڀ١ً ٴف٨شڅ ـڂ ثبقڂي

 .غڃاچً ټیٱځٻ ا٬ب اؾیٿ ایځدب خبي ڀیىز_

 .ایٿ ټفؼ غدبٸز قؼڄ قیف ٴفیڅ ټیكڀٻ ڂ غڃؼٺ ـڂ ٠٭ت سف ـڂی قټیٿ ټیٱٍٻ ٠دیت اق

 .ٰڃثیؽ  دؽـ ؼاؼ ټیكڀڅ ٘ڃـی اق سڅ ؼٶ ٔدڅ ټیكڀڅ ٰڅ سڃخڅ چف ـچٵؿـی خٹت ټیٍڅ. ثڅ سػز ویځڅ اي

 .سڃ ثٵڃ ثبایٿ ؼغشف زیٱبـٰځٻ؟...ثب ڀبغٹ٩یً؟...ثب ثی اثفڂییً؟...ٰٻ سبڂڂپ ڀؽاؼیٻ؟...ثىٽڃپ ڀجڃؼ؟_

 .ٽٹڅ دؽـ ِڃـسٻ خٽٟ سف ټی ٌؽ اق ٌفٺ... اق ایٿ ثی ثشڅ ثڃؼپ ثی غجف.. اق چفخبیی ثڃؼڀٻثب چفخ

خبی ویٹیً خبي ـڂ ثڅ ٴكٴك ٬ٹجٻ ټیؽڄ. یٱؽ١٨څ ـڂی قټیٿ ثڅ ٘ف٨ٻ ؼڂال ټیٍڅ. سڃ زٍٻ چبٺ ثڅ غڃپ 

ؼچځی ڀٍىشڅ قٶ ټیكڀڅ...اٌٯ ټیفیػز. دؽـٺ ټٿ ٴفیڅ ټی ٰفؼ؟ ضدشی ؼوشً ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ سب ټجبؼا سڃ 

 .غفج ؼغشف ڀبغٹ٩ً ٰځڅ

 زفا ڀٽیشڃڀٻ سڃـڂ وفثڅ ـاچز ٰځٻ...؟_

 ایٿ اټب. ثڃؼ وڃس٩بچٻ زیك چٽڅ...ٰفؼ ټی اٌشجبڄ. "ټیٱځیؽ اٌشجبڄ"وفی سٱڃپ ټیؽٺ ڂ ثی ِؽا ٸت ټیكڀٻ...

 ڀباټیؽی ـڀٳ دیفسف ِؽوبٶ قخفٍٰیؽڄ، ڀٵبچً  .ٰفؼ ټی سف غٽیؽڄ ـڂ ٰٽفٺ ڀجڃؼ ٰڅ ا٠شٽبؼی ایٿ چب ضف٦

 ثڃؼٺ؟ زی چبي زٍٻ دیً ټٿ .ٴف٨ز
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ضدشی و١ی ٰفؼ ثٹځؽي ٰځڅ...ٰبي ټی ـ٨ز ٰبي سځڇبټڃپ ټیكاٌز. ضشی ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز خڃاة 

ثؽٺ...ڀبیی ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ سڃ خڃڀٻ. زٍٻ ټی زفغڃڀؽٺ ثیٿ اؼٺ چبی ا٘فا٨ٻ. دؽـ ثی سڃخڅ سڃ ِڃـسً ٰڃثیؽ. 

 "ثبثب"خی٣ قؼٺ...

 .ثؽسف ٌؽی غڃڀڅ غفاثٻ ٰفؼی ٴ٩شٻ ټیبی ایځدب اؼٺ ټیٍی_

ؼڂال ٌؽڄ ثی اغشیبـ ؼوز چبي ـڂ ٴف٨شٻ...خڃڀی سڃ ثؽڀٻ ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثشڃڀٻ ټبڀٟ ویٹی قؼپ سڃ 

 .وفڂِڃـسً ثٍٻ

 .ثیب ټځڃ ثكپ ثبثب...ثیب ټٿ ثٱً...ض٫ ڀؽاـی غڃؼسڃ ثكڀی_

ضف٦ ټیكؼٺ ثب خی٣ ثب ڀ٩ه ڀ٩ه قؼپ چبیی ٰڅ ثی ـټ٫ ثڃؼ...ضدشی چٻ سىٹیٻ ٌؽڄ اق چیىشفیٯ ٠ٽٷ 

 .پ دؽـ ایىشبؼٰفؼ

 ...سٽڃټی ڀؽاـڄ ٠ؿاة سڃ_

 .ؼوز چبي ـڂ ټیٵیفٺ ثڃوڅ ټیكڀٻ ثڅ ٧ٰ ؼوشً... ثڅ ِڃـر غیه اق اٌٱً

 .ثػؽا اٌشجبڄ ټیٱځی...ټٿ ٨٭ٗ ټیػڃاوشٻ سڃ قڀؽڂپ ڀیڃ٨شی چٽً ثڅ غب٘فسڃ ثڃؼ...غڃؼٺ دڃٸڃ خڃـ ټیٱځٻ_

 ثڅ غب٘ف ټٿ؟ _

څ ټی ٍٰیؽ ثب ث٥ٓ ټفؼڂڀڅ ای ٰڅ سفٰڃڀؽڄ ثڃؼ ڂ ؼٶ چف ١ٔی٧ ڂ ـڀدڃـ ټٿ ٰځبـٺ ـڂ قاڀڃ ا٨شبؼ. ثب ؼـؼی ٰ

 :وځٵی ـڂ اة ټی ٰفؼ ٴ٩ز

 ؼقؼی ٨یٹٻ ثبیؽ ټٿ  ثڅ غب٘فڄ ټٿ ثب غبڂـی ـڂ چٻ ـیػشی؟ ټٿ اقر غڃاوشڅ ثڃؼٺ؟ ؼغشف ټٿ ؼقؼی ٰځڅ؟_

 ثجیځٻ؟ ـڂ سڃ

ڄ اق ڀڇبؼٺ ثٹځؽ ټبر ثب ٸت چبی ڀیٽڅ ثبق ټیسفغٻ ثڅ ٘ف٦ ضدشی. ـڂ ټیٵیفڄ ڂ ٬ؽټی ٠٭ت سف ټی ایىشڅ. ا

ٌؽڄ ٌؽر اٌٯ چبٺ ثیٍشف ټیٍڅ. اق اڂٶ چٻ ڀ٭ٍڅ ي چٽیٿ ثڃؼ. ٨فڀٵیه وبؼڄ ټٿ. ثب چ٫ چ٫ ِڃـر 
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دیفٌؽي ـڂ ثب ؼوز چبٺ ٬بة ٴف٨شٻ. ٰبـی اق ؼوشٻ ثفڀٽیڃټؽ. چف زی ؼیؽڄ ثڃؼ چف زی ٌځیؽڄ ثڃؼ...ټدبٶ 

 .سڃٔیص ڀٽی ؼاؼ؛ زڃپ ثبڂـٺ ڀؽاٌز

 .سڃ ثی اثفڂثٍٻ ڂاوٻ دبدڃي ؼڂغشڅ سب خٹڃ زٍٽڇب_

    .ؼوشڇبٺ ـڂ ده ټیكڀڅ ڂ وفی، وفغڃـؼڄ سٱڃپ ټیؽڄ

زی ڂاوز ٰٻ ٴؿاٌشٻ ٌؽی ټ١ٍڃ٬څ ټفؼی ٰڅ قڀً ټفؼڄ...ټیؽڂڀی ز٭ؽـ غدبٸز ٍٰیؽٺ اق ایځٱڅ ثڇٻ _

ٴ٩ز ٌجیڅ قڀٍی اقي وڃء اوش٩بؼڄ ٰفؼی سب اق ٌفٰز ڂ غڃڀڅ ي ؼقؼی ٰځی؟ ثڅ غب٘فڄ ټٿِ ثی دؽـ؟ ټٿ 

  .ـٮ اـټبڀڃ ټیػڃاٺ...ټٿ ثڇز ٴ٩شڅ ثڃؼ و٩شڅ چبټڃ اټٕب ثكپ؟ثڇز ٴ٩شڅ ثڃؼٺ ټؽا

 .ؼاؼٍٰیؽ. زٍٻ خٽٟ ٰفؼ. ـڂ ؼوشً قؼ اق ایٿ ثی اثفڂیی

ؼیٵڅ ڀٽیشڃڀٻ وفټڃ خبیی ثٹځؽ ٰځٻ...چٽڅ ثب ؼوز ڀٍڃڀٻ ټیؽپ ایٿ چٽڃپ دؽـ ؼغشفی ٰڅ ٌڃچفؼاـڄ ثب  _

 .غبڂـی قپ ثبقٺ چىز

ٰڅ ـڂ ضف٨ً اق ِالثز ڂ ټطٱٽی ِؽاي ضف٨ی ڀٽیكؼپ. ٸفق ِؽاي ثڅ یبؼٺ ټیبـڄ دؽـټٿ ٰىی ثڃؼ 

 .اټب...ٸ١ځز ثڅ سڃ ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی...ٸ١ځز ثڅ سڃ ٰڅ ٨ٱف چٽڅ زیكـڂ ٰفؼڄ ثڃؼی خك ٘فؼ ٌؽپ ټٿ ثی ٰه ـڂ

ثڇٻ ٴ٩ز زڅ ٰالچی وفي ٴؿاٌشی..ایځ٭ؽـ اـقي ؼاٌز ؟ ثب غبڂـی ثب سڃ٨ی٭ی ثب زځؽ ڀ٩ف ثڃؼی سب ټؽـٮ _

 خٽٟ ٰځی ڂاوڅ دؽـر...؟

 زٍٻ سف ټطٱٻ ایځجبـ ٰڅ ثكڀڅ ٴڃٌٻ سڃ سب ټیٱځڅ ثٹځؽ ؼوز ٺ یٱجبـڄ  ی ڀبثبڂـاڀڅ سٱڃپ ټیؽٺ...اق وٱڃروف

 اثٻ. ټیٍٱځٻ ټیٍڅ دفر ِڃـسٻ ثڅ ٰڅ س٩ی ِؽای. ڀٽیٍڅ ؼوشً ڀڃاقي ِڃـسٻ. ثڃؼٺ ٴځبڄ ثی ټٿ. ټیجځؽٺ

ڀؽاٌشٻ خٹڃ زٍٻ چبی  ا٠شجبـی ایځٱڅ اق...ټیكڀڅ چبٺ ٸت ـڂ وځٵیځی ټڇفڄ ٬ٹجٻ ـڂ ٴف٨شڅ ٤ٽجبؼڄ ضدٻ. ټیٱځڅ

 .دؽـٺ

 .!اق ٰځبـٺ ثٹځؽ ٌؽ ثؽڂپ سٱڃڀؽپ دبزڅ چبی ٌٹڃاـي؛ دؽـ ڂوڃاوی ټٿ

 .ؼیٵڅ ؼغشفی ثڅ اوٻ ٨فڀٵیه ڀؽاـٺ...ؼڂـټبـڂ غٗ ثٱً_
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ڀ٩ه ټیجفڄ...٬ٹجٻ ثی ڀجٓ ایىز ټیٱځڅ. زٍٻ ثبق ټیٱځٻ ڂ ثڅ دبي ټیڃ٨شٻ. ٔدڅ ټیكڀٻ. ِؽاٺ ثبق ټیٍڅ ثڅ 

 .ثڅ غڃاچٍی ٰڅ ثڅ ضدشی ټیٱځٻڀبٸڅ، ثڅ ڀ٩فیٿ 

 ؼغشف ٌؽٺ  سڃـڂغؽاثبثب چٽً ؼـڂ٤څ...ټیػڃاؼ اؾیشٻ ٰځڅ...زفا ضف٨ٽڃ ثبڂـ ڀٽیٱځی...ټٵڅ زیٱبـ ٰفؼٺ_

 .زٍبر سڃ ا٠شجبـ ؾـڄ ی ڀؽاـٺ...ڀباچٷ ٌؽٺ...ڀبغٹ٩ز

 .ـڂ ثڅ ضدشی ٰڅ زٍٻ چبي وفظ ٌؽڄ غٍٱً قؼڄ ثڃؼ وفټی زفغڃڀٻ

 .ثٵڃ ؼڂوشز ټیػڃاؼ زیٱبـٰځڅ...ثڅ دبر ټیڃ٨شٻ ثڇً ثٵڃ ؼـڂ٤څسڃـڂغؽا ٌٽب ثڇً ثٵیؽ ؼـڂ٤څ..._

چ٫ ټیكؼٺ ڂ ټی ٴ٩شٻ. ثی سڃخڅ ثڅ ڀٵبڄ چب ڀٍڃڀڅ ٴف٨شڅ ؼڂـڂثفٺ. ِؽایی سڃ ٴٹڃ غٍٯ ٌؽٺ ڀجڃؼ. دؽـ اٌٯ 

ټی ـیػز ڂ زٍٻ ـڂی چٻ ثىشڅ ثڃؼ...ڀ٩ه ثفیؽڄ ي... غڃاچٍی ٰڅ سڃزٍٻ چبي ټیفیكڄ ڂاوڅ ضدشی ڂ 

ڂ اٸشٽبن ٺ ـڂ زځؽثفاثف ټیٱځڅ. دبچبي قیف ؼوشٻ ټی ٸفقڄ. ؼوز چبٺ ټطٱٻ سف زځٳ وٱڃر اڂپ....ٔدڅ ٺ 

 .ټیٍڅ. ټٿ ثؽڂپ اڂپ چب ټیٽفؼٺ...ټٿ ثؽڂپ اڂپ چب ضشٽب ټیٽفؼٺ

 .سڃـڂغؽا ثبثب...ټځڃ ثجف چفخب ټیػڃای...٬ڃٶ ټیؽٺ ثیبٺ چفخب ثٵی_

چبٺ اق دٍز ٍٰیؽڄ ټیٍڅ ثڅ او٩بٸزِ  چٷ ټیؽٺ ٠٭ت؛ ثڅ یٱجبـڄ ثب ؼوز چبی ٸفقڂپ...ټیڃ٨شٻ ثڅ قاڀڃ ڂ ؼوز

 .غٍٯ غیبثڃپ. ڀبٸڅ ټیٱځٻ

 :ثب ِؽایی ٰڅ ڀبیی ڀؽاٌز ڂاوڅ چڃاـ ٍٰیؽپ...ثب ِؽایی ٰڅ دؽـاڀڅ ڀجڃؼ ٌځیؽٺ ٰڅ ٴ٩ز

 .ثفیؽٺ اقر ٨فڀٵیه_

 .خی٣ ټیكڀٻ سڃ ِڃـسٻ ټیٱڃثٻ سب ثجیځڅ ثٹٱڅ ؼٸً ثڅ ـضٻ ثیبؼ؛ ثٹٱڅ ضف٨ً ـڂ ده ثٵیفڄ

بؼ ڂ ټٿ ویٷ قؼڄ ـڂ ٌجیڅ ټبؼـ ټفؼڄ چب ثڅ ا٤ڃي ټیٵیفڄ....ِؽاي ټیكڀٻ...ثبثب ثبثب اټب قڀی زبؼـی ثڅ ٘ف٨ٻ ټی

 .اڂپ ټیٵؿـڄ اق ٰځبـٺ ٴٻ ټیٍڅ ټیڃپ خٽ١یشی ٰڅ ٌبچؽ ټفؼڀٻ ثڃؼپ

  

****** 
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ڀٽیؽڂڀٻ ز٭ؽـ ـڂی قټیٿ ٰځبـ ثڃ٪ ټبٌیٿ چب ڂ ڀٵبڄ ـچٵؿـڄ چب ثڅ یٯ ڀ٭ٙڅ غیفڄ ٌؽڄ ڀٍىشڅ ثڃؼٺ. زٍٽڅ 

 .ڄ ثڃؼ ټبر ـ٨شځی ثڃؼٺ ٰڅ وبیڅ ای اقي ڀجڃؼاٌٱٻ غٍٯ ٌؽ

 .ؼوز چبٺ ـڂ ثڅ چٻ ٨ٍبـټی ؼاؼٺ ڂ ٴڇڃاـڄ ای غڃؼٺ ـڂ ثڅ ا٤ڃي ټی ٍٰیؽٺ

 ...٨فڀٵیه-

ثڅ ٘ف٦ ِؽا وفټیسفغڃڀٻ...٨ٱف ټی ٰفؼٺ اڂپ چٻ ـ٨شڅ دٍز وفٺ ؼوز ثڅ خیت ٌجیڅ ټطب٨ٛ چب ایىشبؼڄ 

یؽڄ ثبٌٻ. اقي ٰیځڅ ثڅ ؼٶ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ...اِال ټشځ٩ف ٌؽڄ ثڃؼ. یبؼٺ ڀٽیبؼ سبضبال ٤یف اق غبڀٻ اؾیځی اقي ٌځ

 .ثڃؼٺ. چٽڅ زیكـڂ ټی ؼڂڀىز ڂ وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼ. ڀٵبچٻ ـڂ اقي ټیٵیفٺ ڂ وفـڂی قاڀڃٺ ټیكاـٺ

 .دبٌڃ اق ایځدب...ڂوٗ ٰڃزڅ...ثىڅ چف ز٭ؽـ ڀٍىشی...ٌت ټیٍڅ ٰىی ڀٽیجیځشز_

ٌبٰی ڀٵبچٻ ټیٱځڅ ڂ ثب ٰٽی ټٱث ڂ ڂوڃان ِؽاي ـڂ ٌجیڅ ڂق ڂق ټٵىی ثب ؼوشٻ ـڂ چڃا ده ټیكڀٻ. 

 .دبزڅ چبی ٌٹڃاـ ټبـًٰ ـڂ ثبال ټیكڀڅ ڂ ٰځبـٺ قاڀڃ قؼڄ ټیٍیځڅ

ایٿ وٽح ثبقیً یبؼٺ ټی اڀؽاقڄ ؼڂوشً ٰیڅ. ڀ٩فسٻ ـڂ ثب ِڃـر خٽٟ ٰفؼڀی ثڇً ضبٸی ټیٱځٻ! دڃ٨ی 

 :ټیٱٍڅ. ٰٽی غڃؼي ـڂ ڀكؼیٯ سف ٍٰیؽ ڂ ثبغځؽڄ ٴ٩ز

 !بؼڄضؽا٬ٷ ایځٙڃـی ؼیؽي قی _

ضشٽب ټڇفقاؼ ـڂ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ سب ٨فاـ ڀٱځٻ!. ثڅ ڂ١ٔیز ڀٍىشځً دڃقغځؽ قؼٺ. ټفسٕی ٰبـ غڃؼي ـڂ ٰفؼڄ ثڃؼ. 

 .ټڃڀؽڄ ثڃؼ ټڇفقاؼ ٰڅ ٰٽشف اق چفؼڂٌڃپ ٰثی٧ ثڃؼ!.یب ضؽا٬ٷ ټٿ ایځٙڃـ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ

چف ـاچی ثبقي ټی  ڀٽی سڃڀىشٻ زیكی ـڂ ضبال ضبال ثبثز ٰځٻ. ٘ڃ٨بپ ویٻ غبـؼاـی ؼڂـٺ ثىشڅ ثڃؼ ٰڅ اق

 دؽـڂ ثب ؼیٵڅ یٱجبـ ثبیؽ. وذفؼٺ ټی قټبپ ؼوز ـڂ غڃؼٺ ثبیؽ ٍٰیؽٺ ٠ٽی٭ی ڀ٩ه  ٰفؼٺ قغٽی ټی ٌؽٺ.

ٸٍڃپ ټی وڃغز ز٭ؽـ ؼیٵڅ ثبیؽ ثڅ غب٘ف ضٽب٬ز چبی ټٿ سڃ ؼـؼوف ضب ثڅ ؼٸٻ. ٰفؼٺ ټی ِطجز ټبؼـٺ

اڂپ ٰڃزیٱی ضشٽب غبڂـی ضىبثی ټی٩شبؼپ. ڀٵفاڀٍڃپ چٻ ثڃؼٺ...٬ٹت چفؼڂٌڃپ ١ٔی٧ ثڃؼ...سڃ ٌڇف ثڅ 

اثفڂـیكی ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ دؽـ ٬یؽ ټٿ ـڂ ثفای چٽیٍڅ قؼڄ ثڃؼ. ؼیٵڅ ڂا١٬ب ثفیؽڄ ثڃؼٺ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٘ڃ٨بپ اقٺ 



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 317 

زی ټی غڃاؼ؛ ټی سڃڀىز ټثٷ اؼٺ اقٺ غڃاوشٵبـی ٰځڅ ڀڅ ایځٱڅ اقٺ ثػڃاؼ اوٽٻ ثفڄ سڃ ٌځبوځبټڅ ؼغشفي 

 .یب ټڃ٬ز ٠٭ؽٺ ٰځڅ سب اثفڂي ـڂ ض٩ٛ ٰځٻ

 .سڃ وٱڃر ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ ٰڅ ثب ِؽای ټبر ټٿ ڀ٩ىً چٻ ثی ِؽا ٌؽ

 .٬جال ایٿ سّڃیف ڂ ضف٨بـڂ ٌځیؽڄ ثڃؼٺ اټب ثڅ خبی ٌٽب ٘ڃ٨بپ ثڃؼ_

ثڇز قؼڄ اق ضف٨ی ٰڅ سڃ ٸفقي ِؽاٺ ٴ٩شٻ ټٱثی ٰفؼ. ٴیح ٌؽ ڂ ټٙٽئځب ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼ ٰی ٘ڃ٨بپ 

ٰڅ ٴؿٌز ٰٻ ڂ قیبؼ سڃ غڃاثٻ ثڃؼ...ثب چٽڃپ ضه ڂ قخفی ٰځبـٺ ـڂی قټیٿ ڀٍىشڅ!. ڂا١٬ب ٸطٝڅ ٸطٝڅ ای 

ٰڅ ټی ٍٰیؽٺ اڀٵبـ چٽڅ زیك ڂا١٬ی ؼڂثبـ سٱفاـ ٌؽڄ ثڃؼ. ؼـ اڂپ ٸطٝڅ اـقڂ ټی ٰفؼٺ چفؼڂ غڃاة ثڃؼ. ٌبیؽ 

 !غڃاة چبٺ ـڂقی س١جیف ټی ٌؽ

 :ؼوشی ؼڂـؼچځً ٍٰیؽ ڂ ثب چڃ٨ی ٴ٩ز

 .ټٿ ثٹؽ ڀیىشٻ ټثٷ اڂپ ؼٸؽاـی ثؽٺ_

ی ټی سڃڀىز ٤یف اق اڂپ چٻ ؼـؼ ثؽڄ چٻ ؼـټبپ...اٌٯ چبٺ ؼڂثبـڄ ـاڄ ٴف٨شٿ...اق ایٿ ټی دڃقغځؽی قؼٺ ٰ

 غیىی ؼوز دٍز ثب. ثیبؼ وفٺ ٬فاـ ثالیی زڅ ثؽڂڀڅ ٰڅ ٌځبغز ټی ـڂ ٺ غبڀڃاؼڄ ڂ ټٿ  وڃغشٻ ثڅ ٬ؽـی

 .ٴف٨شٻ ـڂ چبٺ ٴڃڀڅ

ڇف ټب ٰڃزیٱڅ ڀٽیشڃڀٿ ثب ضف٨ڃ ضؽیثب زفا ثبچٻ ایځٱبـڂ ٰفؼ؟...دؽـٺ ٬ٹجً ؼـؼ ټیٱځڅ...ټبټبڀٻ ؼ٪ ټیٱځڅ. ٌ_

 .ٰځبـ ثیبپ

 .اثفڂ اڂڀٻ ـ٨شڅ_

 .ثڅ ٘ف٨ً وفټی زفغڃڀٻ. ټڃچبي ؼـچٻ ـیػشڅ ڀیٻ ـغً ـڂ خؿاة سف ٰفؼڄ ثڃؼ

 ټ٭ّف ټځٻ؟ _

 :سڃ زٍٻ چبٺ ڀٵبڄ ٰفؼ...٠ٽی٫ ڂ ٘ڃالڀی. ٸت چبي ـڂ ثبقثڃپ سف ٰفؼ ڂ ثب ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٴ٩ز

 اټبؼڄ ای ِطجز ٰځیٻ؟ _
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  *********** 

 3ڀیٻ وب٠ز ټی ٌؽ ٰڅ سڃ ټبٌیځً ثی ضف٦ ڀٍىشڅ ثڃؼٺ. ټبٌیٿ ٌبوی ثٹځؽ غڃؼي ٰڅ ڀڅ...ټبٌیٿ ټكؼا

٘ڃ٨بپ ثڃؼ!. دشڃ ؼٸجفٺ ِځؽٸی ٠٭ت ثڃؼ ٰڅ ثڅ ټطٓ ڀٍىشځٻ ثڅ وٽشٻ ٴف٨ز. ثڇً ٴ٩شڅ ثڃؼ ټځٻ ټفْ 

ی غڃؼٺ اـاټً ایٿ ٠ٙف ـڂ ٴف٨شٻ؟. ثی ټ١ٙٹی اقي ٴف٨شٻ. ٴڃٌڅ ِځؽٸی ٴڃٸڅ ٌؽڄ خٽٟ ٌؽٺ ڂ ـڂ

  .اڀؽاغشٻ ڂ ثڅ ټځٝفڄ ثیفڂپ غیفڄ ٌؽٺ

 قڀٳ ٴڃٌیً زځؽثبـی  .ټیكؼ ټڃچبي ثڅ زځٵی چٻ ٴبچی چفاق ٰفؼ؛ ټی ـاڀځؽٴی ؼوشی یٯ  سڃ وٱڃر ڂ

 .ٰفؼ دفر ٠٭ت ِځؽٸی ٰفؼڄ غبټڃًٌ چٻ ثبـ اغفیٿ. ڀؽاؼ خڃاة غڃـؼ

 زفا اقي ٌٱبیز ڀٱفؼی...؟_

 .ڀٵبچٻ ٰځڅ، غیفڄ ثڅ ـڂثفڂ خؽی اؼاټڅ ؼاؼٌٱبیز؟ ٴیح ثڅ ٘ف٨ً وفزفغڃڀؽٺ. ثؽڂپ ایځٱڅ 

 .ټیشڃڀىشی سڃاٺ اقي ٌٱبیز ٰځی! ثب ٌٱبیشز ټٍػُ ټی ٌؽ دیسز چٯ ٌؽڄ _

_... 

 .ؼڂ ـڂقٺ ٨فِز ؼاٌشی , ضشی زیكی ثڅ دؽـسٻ ڀٵ٩شی_

قؼ . ثی اچٽیز  ـڂ سفټك اق وٱڃسٻ ڂ ڀٵبچی ٰڅ ضبال ؼقؼیؽڄ ټی ٌؽ؛ یٱؽ١٨څ ٴڃٌڅ ای ټبٌیٿ ـڂ ٰح ٰفؼ ڂ

ای ثڃ٪ ټبٌیٿ ؼوز ـڂ ٨فټڃپ ٴؿاٌز ڂ ثڅ وٽشٻ ټبیٷ ٌؽ. وفٺ ـڂ دبییٿ ټی اڀؽاقٺ. خڃاثی ڀؽاٌشٻ. ثڅ ِؽ

 وڃئ ڂ ٰځٱبي ڀٵبڄ ایٿ سبة  ایٿ ؼڂ ـڂق ضىبثی ثڇً ٨ٱف ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ټٿ اؼټی ڀجڃؼٺ ثػڃاٺ ٌٱبیز ٰځٻ.

شٻ ـڂی ؼوشٵیفڄ ...! ټی ؼڂڀىشٻ سب خڃاة ڀٵیفڄ ضفٰز ڀٽیٱځڅ. ؼوضدشی چٻ اڂپ. ڀؽاٌشٻ ـڂ ؼاـي ٜٿ

 .ټیفڄ ٰڅ ثب ِؽای ؼاؼي ڂ قؼپ ؼقؼٴیف ټٿ چٻ ٠ّجی ِؽاٺ ثٹځؽ ټیٍڅ

 .سڃاٺ ټیػڃایً...سڃاٺ سځز ټیػڃاـڄ_

    .زڃپ یٯ ثسڅ ثی ټبؼـ ؼاـڄ...زڃپ ټبؼـٌڃ خٽٟ ټیٱځڅ _
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دشڃ ؼٸجف ـڂ سڃ ِڃـسً قڀځؽڄ دفر ټیٱځٻ. ثبڂـٺ ڀٽیٍڅ ایٿ ټٿ ثڃؼٺ ٰڅ ؼٸٻ ثڅ ٘ڃ٨بپ ټی وڃغز. ٸت   

بي ـڂی چٻ ز٩ز ٌؽ. ٌڃٰڅ ٌؽڄ دشڃ ـڂ اق ٌڃڀڅ ي ټیٱٍڅ. سڃ٬ٟ چف خڃاثی ـڂ ؼاٌز اال ایٿ...ـڂ ٨فټڃپ چ

 .ټیٱڃثڅ ثڅ یٱجبـڄ ثب ٤یٝی ٰڅ سڃ ٸطځً ثڃؼ

 غڃؼي زی ؟ غڃؼي ټڇٻ ڀیىز؟_

اق خب ټی دفٺ. ڀبثبڂـاڀڅ ټبر ڀٵبچً ټیٱځٻ. یبؼٺ ڀٽیبؼ ټڇفقاؼ ضدشی ـڂ ؼـ ایٿ ضؽ ثی ٘ب٬ز ڂ ٠ّجی ؼیؽڄ 

 .ثبٌٻ. اق ٌڃٮ ڀٵبچٻ ؼوشی ثڅ ِڃـسً ٍٰیؽ ڂ ثب ټ١ؿـر غڃاچی اق ټبٌیٿ ثڅ وف٠ز دیبؼڄ ٌؽ

ؼڄ ؼ٬ی٭څ ثیفڂپ ثب غڃؼي ٰٹځدبـ ـ٨ز...٬ؽٺ قؼ..ؼوز سڃ خیت ثفؼ ڂ اغف چٻ ثڅ وٽز وڃدف ټبـٰشی ٰڅ 

ټی ٌؽٺ. ټٿ وٽز ټػبٸ٧ ټبٌیٿ ثڃؼ ٬ؽٺ ثفؼاٌز. اٴف خڃڀی سڃ ثؽڀٻ ټڃڀؽڄ ثڃؼ چٽیٿ ضبال اق ټبٌیٿ دیبؼڄ 

٬جال ایٿ ؼـٴیفی ـڂ اق غبڂـی چٻ ؼیؽڄ ثڃؼٺ. ؼیٵڅ ټڇٻ ڀجڃؼ. زٍٻ چبٺ ـڂ ثىشٻ ڂ ثڅ ؼـٰی ثڅ ضبٶ ـڂقي 

٨فوشبؼٺ. وځٳ ؼڂوشً ـڂ ثڅ ویځڅ ټیكؼ. ِؽای ثبقڂ ثىشڅ ٌؽپ ؼـة ټبٌیٿ اڂټؽ. ثؽڂپ ایځٱڅ زٍٻ ثبق 

 :ٰځٻ ٴ٩ز

 ...ثیب_

شً غیفڄ ٌؽٺ. ټ١ؽڄ ٺ ثڅ وڃقي ا٨شبؼ ڂ ٸت چبٺ ثڅ ڀیٻ ثځؽ اق الیڅ زٍٻ ثڅ ثٙفی اة ټ١ؽڀی ثیٿ ؼو

ټطٓ ؼیؽ قڀی اة اڂیك ٌؽپ. اق ؼوشً ټیٵیفٺ ڂ ثی ټ١ٙٹی وفي ـڂ ثبق ټیٱځٻ ڂ ٬ڃـر ٬ڃـر اة ټی 

غڃـٺ. غبڂـی ؼوز ڂ ؼٶ ثبقسف ثڃؼ. غڃة ٰڅ ویف اة ٌؽٺ زڃڀڅ غیه ٌؽڄ ٺ ـڂ ثب اوشیٿ ټبڀشڃٺ دبٮ ٰفؼٺ 

    .ڂ ثب ڀ٩ىی ټٽځڃڀٽی ٴ٩شٻ

ی ڀٱفؼ؛ ٨٭ٗ ؼوشً ؼڂـ ٨فټڃپ ټطٱٻ سف ٌؽ. ٬جٷ اق ایځٱڅ ثب ایٿ وٱڃر ثڅ ـڂاڀٻ ټٍز ثٱڃثڅ ثب ضفٰش

 :ٴف٨شٿ ؼٺ ٠ٽی٭ی ٴ٩ز

 .!ثڇشف ثب ٘ڃ٨بپ ٰځبـ ثیبی_

ثب ایٿ ضف٦ ټ١ؽڄ ٺ سڃ ؼوشٻ خٽٟ ټیٍڅ. ضه ضبٸز سڇڃٞ ثڇٻ ؼوز ټیؽڄ. ټیػځؽٺ ڂ ثڅ ایٿ ٨ٱف ټیٱځٻ ثب 

 .. اؼاټڅ ؼاؼټ١ؽڄ غبٸی ز٭ؽـ ثؽِ اة وفؼ غڃـؼپ
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 .ټٿ ٘ڃ٨بڀڃ ثڇشف اق سڃ ټیٍځبوٻ ټیؽڂڀٻ ڂ٬شی ٰبـی ثػڃاؼ اڀدبٺ ثؽڄ ٰڃسبڄ ڀٽیبؼ _

  .سڃ زٍٻ چبٺ اة خٽٟ ٌؽڄ ثڅ وڃقي ټیڃ٨شڅ

 .چٽڅ ایځب ـڂ ټیؽڂڀىشی ثڅ دؽـٺ زیكی ڀٵ٩شی...زٙڃـ ټیشڃڀیؽ ؼـڂ٢ ثٵیؽ_

 .ٸجػځؽڄ سٹػی قؼ

 .ڃئڅ٘ڃ٨بپ ؼٸؽاـڂ ؼڂوز ؼاٌز...اټب ټیؽڂڀٻ ٠ب٫ٌ س _

ضبٸٻ اق ایٿ ؼٸؽاـ ؼٸؽاـ ٴ٩شٿ ثڇٻ ټی غڃـؼ. غځؽیؽٺ. ایځ٭ؽـ ثٹځؽ ڂ ِؽاؼاـ اق ـڂی ؼـؼ ڂ ڀبـاضشی ٰڅ اٌٯ 

ٴڃٌڅ زٍٻ چبٺ ټی زٱیؽ. ڀٵبچٻ ټیٱفؼ ڂ وفی ټشبو٧ سٱڃپ ټیؽاؼ. ثبڂـ ڀٽی ٰفؼٺ. ټیڃپ غځؽیؽپ چبٺ 

ـڂ ٌؽٺ ٤ب٨ٹٵیفٌؽڄ ثڃؼ... سبة ایٿ یٱؽ١٨څ ؼوشٻ ـڂ ـڂی ټ١ؽڄ ٴؿاٌشڅ ثڅ خٹڃ غٻ ٌؽڄ ٫٠ قؼٺ. ټ١ؽڄ قیفڂ 

چٽڅ قیبؼـڂی ـڂ ڀؽاٌز!. وف٨څ چبی غٍٯ ټی ٰفؼٺ ڂ ٫٠ ټیكؼٺ. ضدشی و١ی ټی ٰفؼ اثی ثڅ ِڃـسٻ 

ثكڀڅ ثؽڂپ ایځٱڅ ؼوشً سٽبوی ثبچٻ ؼاٌشڅ ثبٌڅ. غڃة ثڃؼ ټبٌیٿ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ اق ایځٱڅ اضىبن ـاضشی ټی 

ڂ اق وفضفَ ـڂ ِځؽٸی چبی ټٍٱی زفټً غبٸی ٰفؼٺ ڂ ثؽسف ؼٸٻ ټی غڃاوز سٽبٺ ټطشڃیبر ټ١ؽڄ ٺ ـ

 .ٰځٻ

 .!ثجیٿ چفٰبـ ټیػڃای ثٱٿ ٨٭ٗ ٸ٩ٙب سٍځح ڀٱٿ_

 .اق ایٿ چڃٶ قؼٴیً غځؽڄ ٺ ٴف٨ز ڂ ټیڃپ وف٨څ چبٺ زٍٽٻ ـڂ ثڅ وٽشً زفغڃڀؽٺ. ٌڃڀڅ ای ثبال ؼاؼ

 .ؼوز غڃؼٺ ڀیىز_

 .ټیؽڂڀٻ اټب ایٿ ضبٸشبسٻ اق اوشفوڅ. ٌبیؽ االپ ٤ً ٰځی_

 .ز ایځ٭ؽـ دڃوز ٰٹ٩ز ٌؽٺ ٰڅ ایځٙڃـ ټىبئٷ ڂاوٻ ٠بؼی ٌؽڄثڅ ٸ٧ٙ ؼڂوش_

ڀبـاضز وفی سٱڃپ ؼاؼ. ثٙفی ـڂ ټ٭بثٹٻ ٴف٨ز ڂ غیٹی ٌیٯ ټبٌیٿ ـڂ ثڅ ٴځؽ ٍٰیؽیٻ. ؼوشٻ ـڂ ټٍز 

ٰفؼٺ سب اة ـڂ ؼوشٻ ثفیكڄ ڂ اڂپ چٻ ثب ٰٽبٶ ټیٷ سب اغفیٿ ٬ٙفڄ ٰٽٯ ٰفؼ سب ؼوز ڂ ِڃـسٻ ـڂ ثٍڃـٺ 
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ایٿ ـ٨شبـ ثسٵبڀڅ ٰڅ ثیٍشف ټطٓ ضفَ ڂ غبٸی ٌؽپ ضفِٻ ثڃؼ ڂ ضشی  ضشی اة ٬فڄ ٬فڄ ٰځٻ. اق

 .ټڇفقاؼچٻ ټی ؼڂڀىز ٰڃزٱشفیٿ ؼـؼی ـڂ اقٺ ٰٻ ڀٽیٱځڅ چفؼڂ سٹع ټی غځؽیؽیٻ

 .ٸ٩ٙب ټځڃ ثجفغڃڀٻ...ؼیٵڅ خڃڀی سڃ سځٻ ڀٽڃڀؽڄ_

 .ث١ؽ ټٱث ٘ڃالڀی سڃ زٍٻ چبٺ ثب ڀ٩ه ٠ٽی٭ی اوشبـر قؼ

اټبؼڄ ٴفیىشځٻ ثب یبؼاڂـی ؼڂثبـڄ ضف٦ چبی دؽـ ټیجبـڄ. ڀٽی سڃڀىشٻ ضف٦ ثڅ ثبڀیڅ ای ڀٽیفوڅ ٰڅ زٍٻ چبی 

چبیی ٰڅ ثڇٻ قؼڄ ثڃؼ ـڂ چٕٻ ٰځٻ. ٬ٹجٻ ؼـؼ ټی ٰفؼ ثڅ ٬ؽـی اـقي ڂ ا٠شجبـ ڀؽاٌشٻ ٰڅ ثؽڂپ چیر 

سڃٔیطی ټشڇٽٻ ٰفؼڄ ثڃؼ. ثب ایځٱڅ ټی ؼڂڀىشٻ اغال٬ً ایځڅ ڂ ثڅ چیر ٠ځڃاپ س١ّجبسً ڀٽیكاـڄ ؼغشفي سڃ 

 .یجڅ ای ٠ٱه ثٵیفڄ؛ اټب سڅ ټڅ ؼٸٻ ٰٽی ِجڃـی اقي ټی غڃاوزث٥ٷ ٤ف

خ١جڅ ؼوشٽبٶ ـڂ اق ـڂی ؼاٌجڃـؼ ثفؼاٌز ڂ ـڂی دبچبٺ ٴؿاٌز. زځؽسب اق سڃي ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ڂ ڀٻ قیف زٍٻ 

 .چبٺ ـڂ ٴف٨شٻ. زٍٻ چبٺ اق ڂـٺ قیبؼ ثڅ قڂـ ثبق ټی ٌؽپ

 .ثب ِؽای ث٥ٓ ؼاـ ڂ ٸفقڂڀی ؼـټڃڀؽڄ دفویؽٺ

 .اؼڄ ٺ زیٱبـٰځٻ...زڅ خڃاثی ټیشڃڀٻ ثڇٍڃپ ثؽٺ؟ټٿ ثب غبڀڃ _

 ـڂؼـثبیىی ثڅ  ضف٨ی ڀكؼ...ڀٵبچً ټىش٭یٻ ثب غٗ ٰٽفڀٵی اق اغٻ ثڅ ـڂثفڂ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ؛ اضىبن ټی ٰفؼٺ

 ثؽی ضه. ثڃؼپ ٰفؼڄ ٺ ټطبِفڄ چبي ؼڂوز ڂ غڃؼي. قؼ زځٳ ٴٹڃٺ ثڅ ثؽسف ث٥ٓ.. ایځدبوز ٘ڃ٨بپ

 .ثڃؼ ٰفؼڄ وفایز چٻ ضدشی زٌػّی ثڅ ثؽٴٽبڀیٻ غكیؽ؛ دڃوشٻ قیف

 ٌٽب اق اڂٶ چٽڅ زیكڂ ټیؽڂڀىشیڃ؛ ضف٨ی ڀكؼی ڀڅ ؟ ضشی اڂپ ڀ٭ٍڅ چب؟_

زٍٻ چبي ـڂ ثبڀیڅ ای ـڂی زٍٻ چبی ټځشٝفٺ ڀٵڅ ؼاٌز...ټ١ٙٷ ٰفؼڀً ـڂ ؼڂوز ڀؽاٌشٻ. ایځٱڅ ثب 

   .ټٱث ڂ ٘ٽبڀیځڅ خڃاثٻ ـڂ ټی ؼاؼ

 .ڀ٭ٍڅ چبـڂ ڀڅ...اټب ټی ؼڂڀىشٻ ٌجیڅ ؼٸؽاـی_

 ...ـی اڂپغبڂ_
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 .اڂپ ٨٭ٗ دڃٸٍڃپ ټیػڃاؼ ثب ټڃ١٬یز اـټبپ_

ثی اغشیبـ ثب ِؽا ثٹځؽ ثیٍف٨ی ٤یٛ ؼاـی ٴ٩شٻ؛ ٨ٱف ڀٽی ٰفؼٺ سب ایٿ ضؽ ڀبټفؼ ثبٌڅ ؛ ضشی اق ایځٱڅ ٨یٹٻ ثبق 

    ٰفؼپ ٴبڂ ِځؽڂ٪ ـڂ دؽـ ؼیؽڄ ثبٌڅ ـ٠ٍڅ سڃ خڃڀٻ ټی ا٨شبؼ. زٙڃـ ثڇً ا٠شٽبؼ ٰفؼڄ ثڃؼٺ؟

 .زفا غڃؼي ڀیڃټؽ؟_

ب ضفِی ٰڅ سڃ ٰالټً ټٍڇڃؼ ثڃؼ چٽیٿ ٘ڃـٰڅ ثڅ زخ ـاڄ ټی ٴف٨ز ڂ ضڃاوً ـڂ ثڅ اییځڅ ث٥ٷ ټی ؼاؼ ث

 :ٴ٩ز

 .٬جٷ اق ایځٱڅ دبٌڃ ثیفڂپ ثكاـڄ...دؽـر ضىبثی اق غدبٸشً ؼـاڂټؽ_

اڀٵبـ غڃپ سڃ سځٻ ثڅ خفیبپ ټیڃ٨شڅ. زٍٽڇبٺ ثف٪ ټیكڀڅ ڂ چٽیٿ ٰڅ ټىش٩یٓ ٌؽڄ اق ڀیز خٽٹڅ اي ٸجػځؽ 

ٌٯ چبٺ ثڅ اٌٯ ؾڂ٬ی ټیفوڅ. ده دؽـټٻ قیبؼ ڀىجز ثڇٻ ثی ا٠شٽبؼ ڀجڃؼڄ؟. ثڅ ٘ف٨ً ټٍشب٪ ڂ ټیكڀٻ ا

 .اټیؽڂاـ ټشٽبیٷ ٌؽٺ

 .اق ایٿ ؾڂ٪ قؼٴی اثفڂچبي ثبال دفیؽ ڂ ثب زیځی ٰڅ ٴڃٌڅ زٍٻ چبي ا٨شبؼ ٸجػځؽی قؼ

 .ٌٽب غڃٌطبٶ ثبي...زڃپ ؼڂسب قیف ٴڃًٌ قؼ. ٴ٩ز زی اق خڃپ ؼغشفٺ ټیػڃایی _

څ اغف ٸت چبي ـڂ ثب ضبٸز ټىػفڄ ای ٰح ٰفؼ . ثڅ ٬ؽـی اق اضىبن ثڅ خڃي اڂټؽڄ دؽـ ڂ ثی سڃخڅ ثب خٽٹ

 .ڀجڃؼڀً ثڅ ټٿ ثڅ وف ؾڂ٪ اڂټؽٺ ڂ ؼـیسڅ ای اق ثػًٍ ټیؽیؽٺ ٰڅ ثڅ ټیٽیٯ چب ِڃـسً ثی ؼ٬ز ثبٌٻ

 .ثڅ س٭ٹیؽ ِؽای خب ا٨شبؼڄ دؽـ ٔػبټشی ثڅ ٸطٿ ڂ ِؽاي ؼاؼ

   .ٍڃپ ؼاؼ ثبقٺ سڃ ض٫ ڀؽاٌشی اؾیشً ٰځیٴ٩ز اٴف ثڇز ٴڃٌڅ زٍٽی ٺ ڀ _

ؼٸٻ ٰٽی اق ایٿ سڃخڅ دؽـڂ ڀیٽسڅ ثبڂـی ٰڅ ثڇٻ ؼاٌز ٸفقیؽ ڂ اٌٯ چبٺ ثب ٌؽر ثیٍشف ثڅ وٽز زٍٻ چبٺ 

چدڃٺ اڂـؼپ. ثب ایځٱڅ ؼٸٻ ٌٱىشڅ ثڃؼ اټب چٽڅ زیك ثڅ ٬ؽـی وفیٟ اس٩ب٪ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ٰڅ غڃؼٺ چٻ ٴبچی ٌٯ 

ق ؼڂثبـ ثیفڂپ ـ٨شٿ ثب ٘ڃ٨بپ ثبٌڅ. زڅ ثفوڅ ثڅ غبڀڃاؼڄ ٺ ٰڅ ثب ٠ٱه ڂ ٨یٹٻ ټی ٰفؼٺ ـاثٙڅ ٺ زیكی ٨فاسف ا
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سڃخیڅ ٌؽڄ ثڃؼپ. ثڇٍڃپ ض٫ ټی ؼاؼٺ. چٽیٿ ٰڅ دؽـ ثڅ غب٘ف ټٿ ثب ٘ڃ٨بپ ٴالڂیك ٌؽڄ ثڃؼ؛ ثفای ټٿ 

 .ٰب٨ی ثڃؼ!. ټٙٽئځب اق وف اثفڂ ټٿ ـڂ ثڅ خڇز ټػبٸ٧ ٠٭یؽچبي ټی ٰڃٌځؽ

ؼٺ غڃؼٺ ـڂ اـڂٺ ٰځٻ. اق ایٿ ٴفیڅ چبی ثی غڃؼی دڃ٨ی ٍٰیؽ. ٠یځٯ ثب ؼٸؽاـی ثڅ ایٿ ټڃٟٔ و١ی ٰف

 ټیڃپ ټٽٱٿ ضبٸز سفیٿ غڃڀىفؼ ثب قؼڂ زٍٻ ثڅ غڃـٌیؽ ٤فڂة سڃ ـڂ  ؼڂؼی ٨یٱه ٌؽڄ ـڂی ټڃچبي

 .ٌځیؽٺ چبٺ ٴفیڅ

 ....سڃ غیٹی ٌجیڅ ؼٸؽاـی_

 

ضف٦ چبی ټڇفقاؼ سڃ ټ٥كٺ ٰی٧ ا٨شبؼڄ ـڂ ٌڃڀڅ چبٺ ـڂ ثڅ قضٽز ټی ٍٰیؽٺ. چځڃقچٻ وٱځؽـی ټیكؼٺ؛ اټب 

ـلڄ ټی ـ٨ز. ِؽای ٬ؽٺ چبٺ سڃ ٨ٕب ٰڃزڅ ټی دیسیؽ. و١ی ټی ٰفؼٺ ټڃ ثڅ ټڃ ضف٦ چبیی ٰڅ ٌځیؽٺ ـڂ ثڅ 

 .یبؼ ثیبـٺ ڂ ثڅ ـڂی غڃؼٺ ڀیبـٺ

وفٰڃزڅ دیبؼڄ ٺ ٰفؼ. ڂ٬ز ڀٍؽ اقي ثذفوٻ اؼـن غڃڀڅ ـڂ اق ـ٨ی٭ز ٴف٨شی؟ یب ایځٻ خكڂ دفڂڀؽڄ چبی قیف 

 .ؼوشز ثڃؼ؟

 ...جیڅ ؼٸؽاـ ثڃؼٺټٿ ٌ_

ِڃـسٻ ـڂ ثب اڀكخبـ خٽٟ ٰفؼٺ ڂ خٽٹڅ چب ټځ٩ڃـ سڃ ؾچځٻ ـڂ ده ټیكڀٻ. ٰٹیؽ ـڂ ثب ؼوشڇبی ٸفقڂپ ڂ وفؼٺ اق 

 .سڃ ٰی٩ٻ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ڂ قیف ٸت قټكټڅ ٰفؼٺ

 .اټب اڂپ ڀیىشٻ_

غیفڄ ثب ٰٹیؽ ـڂ سڃ ٩٬ٷ ټی زفغڃڀٻ؛ اڀٵبـ ڀٍځیؽ ٰڅ زٍٻ چبی ٠ىٹی ـڀٵً سڃ ڀٵبچٻ وف غڃـؼ. غیفڄ 

 :ؼ٬ی٭څ چبیی ٰڅ زفا٪ ٬فټك اټڃڀً ټی ؼاؼ ٴ٩ز

ڀڅ ڀیىشی...اڀٵبـ ٌػّیشز ثب یڅ ـڂش ؼیٵڅ ای ٌٱٷ ٴف٨شڅ... سڃ ڀڅ ٸڃوی...ڀڅ ٴىشبظ ڀڅ غڃؼغڃاڄ ڂ ڀڅ _

 .دف٤فڂـ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 324 

٨ٱفی ٰٻ ـڀٳ سڅ ؾچځٻ ـڂٌٿ ٌؽ؛ ټی غڃاؼ سڃ ـڂ اټبؼڄ ٰځڅ ثفای ٌػّیشی ٰڅ ڀیىشی! اټب ټٿ چٽڅ ایٿ چب 

 .٭ؽـ ټٿ ـڂ ټی ٌځبغزثڃؼٺ! ټٵف ز

 .ؼوشی سڃ چڃا سٱڃپ ؼاؼٺ ثب غځؽڄ ای ٰڅ سٕبؼ قیبؼی ثب زٍٻ چبی اٌٱیٻ ؼاٌز

ثف٠ٱه ټٿ چٽڅ ایځب چىشٻ...اق چٽڅ ثیٍشف غڃؼغڃاچٻ زڃپ زځؽوبٶ غڃؼټڃ اق غبڀڃاؼڄ ٺ خؽا ټی  _

 _ث٥ٓ ٰفؼڄ ٸت ثفزیؽٺ ڂ ضف٨ٻ ـڂ غڃـؼٺ _ؼڂڀىشٻ...اټب ضبال...

ځٱڅ اق ثڃ٪ ټبٌیٿ دٍز وفیً ثڅ غڃؼي اڂټؽ ڂ ضفٰز ٰفؼ. ؼیٵڅ ڀٽی ؼڂڀىز زڅ ڀبـاضز ثڇٻ قٶ قؼ سب ای

 .ضف٨ی ثكڀڅ سب ؼٸٻ ـڂ ڀىجز ثڅ ؼڂوشً ِب٦ ٰځڅ

ِؽاٺ ایٿ ثبـ ٴف٨شڅ سف ڂ ث٥ٓ ؼاـ اق سڅ ضٹ٭ٻ ؼـ ټیبؼ...ثڅ ضدشی اق سڅ ؼٶ ایٽبپ ؼاٌشٻ. ثڅ ٰٽٯ ڂ 

 .چڃاؼاـیً

ب ٠ٱىبیی ٰڅ ثبچٻ ؼاـیٽڃ اڀٱبـ ٰځٻ... ڀٽیػڃاټٻ اقي ټٿ ڀٽیشڃڀٻ اڂپ ٨یٹٻ ؼقؼی ٌفٰشڃ دبٮ ٰځٻ ی _

 .ٌٱبیز ٰځٻ اټب ټیػڃاٺ غبڀڃؼڄ اټڃ ثفٴفؼڂڀٻ...غڃاچً ټیٱځٻ ـأیً ٰٿ ثیبؼ ثب دؽـٺ ِطجز ٰځڅ

ؼٸٻ قیفڂـڂ ټیٍڅ. ؼٸٻ ټیٵیفڄ ڂ ثب زٍٻ چبی دفغڃاچٍٻ ثڇً غیفڄ ټیٍٻ. اق ایٿ اٸشٽبوی ٰڅ سڃ 

ضبٔف ثڃؼٺ ...ثڃؼٺ ٴؿاٌشڅ ٨فاسف ـڂ دبٺ چٻ ټٿ ڀجڃؼٺ؟ ثڃؼٺ ټ٭ّف چٻ ٿټ. ټیبؼ ؼـؼ ثڅ ٌؽڄ ٸڅ ٬ٹجٻ  ِؽاټڅ

 .ڀڅ ثفای غڃؼٺ ثفای غبڀڃاؼڄ ٺ ٰڅ دیً زٍٽٍڃپ ٰؽـ ٌؽڄ ثڃؼٺ .ثڅ دبی چفٰىی ثیڃ٨شٻ

 :زځؽ ؼ٬ی٭څ سڃ وٱڃر ـاڀځؽٴی ـڂ ٰفؼ ڂ ثب ٸطځی ٰڅ اِال اڀشٝبـ ي ـڂ ڀؽاٌشٻ ٴ٩ز

 .ق ؾچځً دبٮ ٰٿو١ی ٰٿ...ؼٸٍڃ ثڅ ؼوز ثیبـی. چٽڅ زیكڂ ا_

****** 

ٰٹیؽ سڃ ٩٬ٷ ٴیفڄ ٰفؼڄ ثڃؼ زځؽ ثبـ ٍٰیؽټً. ؼوشڇبٺ ټی ٸفقیؽ یٱی سڃ ټ٥كٺ ثی ِؽای ٸت ټیكؼ. ؼٸٍڃ ثڅ 

ؼوز ثیبـ. اٌٯ چبٺ ـڂ ثب دٍز ؼوز سځؽ سځؽ دبٮ ٰفؼٺ. ثڅ ؼـٰڃثیؽٺ ٰىی ثبق ڀٱفؼ. یٱجبـ ؼیٵڅ ٌٽبـڄ 

 ای٩ڃپ دٍز اق ثڇز ثب ثڇفڂق ِؽای. قؼٺ ـڂ ثبال ٘ج٭څ قڀٳ ثبالخجبـ. ؼاؼ ڀٽی خڃاة. ٴف٨شٻ ـڂ سیځب ڂ  چٽشب

 .ـویؽ ٴڃٌٻ ثڅ قڀٳ ثبـ ؼڂوڅ ث١ؽ
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 ..٨فڀٵیه غبڀٻ...ٌٽبییؽ_

 :وف ثبؼٰفؼٺ ـڂ ثڅ ؼیڃاـ دبییٿ زىجڃڀؽٺ ڂ ثب ڀبٸڅ ٴ٩شٻ

 .ټیٍڅ ؼـڂ ثبق ٰځیؽ...ٰٹیؽٺ غفاثڅ_

 سیٱی ثب ڂ ٴ٩ز ای ثبٌڅ. ٴ٩شٻ ـڂ  ټٱثی ٰفؼ ا٬ب ثڇفڂقی ٴ٩شٻ ڂ ثڅ ضىبة ڀٍځیؽپ یٱجبـ ؼیٵڅ ؼـغڃاوشٻ

  .ثىشٻ وفٺ دٍز ؼـة ڂ ٰفؼٺ دفر ؼاغٷ وف٠ز ثڅ ـڂ غڃؼٺ ڀٽیبؼ یبؼٺ ڀڅ یب ٰفؼٺ سٍٱف. ٌؽ ثبق ؼـة

ؼٸٻ سػز ڂ ٬فَ چب غڃاة اڂـٺ ـڂ ټی غڃاوز. ثب ٌٹڃاـ ـاضشی ٴٷ ؼاـ ـڀٳ ڂ ـڂ ـ٨شٻ ٰڅ ټڃا٬ٟ   

 سڃ ٰٹیؽ ٰڅ چٽیٿ. ثٍٻ دب ٰٹڅ ضیبٖ ڂوٗ غڃاوشٻ ٽیڀ...ؼاؼٺ وف٠ز چبٺ ٬ؽٺ ثڅ  أٙفاـی ثڅ دب ټیكؼٺ.

. چٽیٿ ٘ڃـٰڅ ثڅ وٽشً ٰفؼ ټشڃ٩٬ٻ وفخبٺ اڂټؽ چب دٹڅ ـاڄ اق ٰڅ غبڀٽی ٨فڀٵیه ِؽا زفغڃڀؽٺ ٩٬ٷ

زفغیؽٺ ٩٬ٷ سڃ ؼـ زفغیؽ ڂ ؼـة ثبق ٌؽ. ؼـة ـڂ ثب ؼوشٻ ڀٵڅ ؼاٌشٻ ڂ والټی ثڇً ٰفؼٺ. ټڃچبي لڂٸیؽڄ 

 ټ١ؿة ٰڅ زفغڃڀؽٺ  بن ـاضشی.! ټ١شدت زٍٽی ثڅ ـڂی وفسبدبيڂ ِڃـر غڃاة اٸڃؼی ؼاٌز ثب ٸج

  .ایىشبؼ دٹڅ ـڂی وفخبي

 ٘ڃـی ٌؽڄ؟ ایځدب زیٱبـ ټی ٰځیؽ؟_

 !...اڂټؽٺ غڃڀڅ ٺ_

 !یٯ ؼڂـ سڃ ِڃـسً زٍٻ زفغڃڀؽٺ سب ثذفوٻ ٌٽب

 .وفضبٶ ٌؽڄ ثب اچبڀی دڃقغځؽی قؼ

 .ڀبټكؼسڃپ زیكی ؼیٵڅ ای ټی ٴ٩ز ڂ٬شی ڂوبیٹشڃ ټیجفؼ_

ٴبڄ ویع ایىشبؼٺ ڂ خٽٹڅ اي ـڂ قیف ٸت قټكټڅ ٰفؼٺ. ثڅ ١٨ٷ ڀفویؽڄ زفغیؽٺ ڂ ؼـة ـڂ ثب دبٌځڅ دب ثڅ ڀبغڃؼا

 ! ...ؼیڃاـ ٰڃثیؽٺ ڂ سٽڃٺ ٌؽٺ
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اڀٵبـ ټّیجز چبٺ سبقڄ ؼاٌشٿ ٌفڂٞ ټی ٌؽپ. ٘ڃٶ ٍٰیؽ سب ث٩ڇٽٻ ثڅ خك زٽؽڂپ ڂ سٹ٩ٿ ٰځبـي زیكی سڃ 

ڂ ثڅ ایٿ ٨ٱف ټیٱفؼٺ ٌبیؽ ایځجبـ ٌبڀً اڂـؼڄ ثبٌٻ ڂ ایځدب غڃڀڅ ڀجڃؼ. ـڂی قټیٿ ٨فڂؼ ټیبٺ... و٭ڃٖ ٰفؼٺ 

  ـڂ ؼقؼ قؼڄ ثبٌڅ؟

ِؽا قؼٺ...سیځب چٽشب...ؼڂثبـ وڅ ثبـ چ٫ قؼٺ ڂ وفٺ ـڂ اق دٍز ثب ڀباټیؽی ثبڂـی ٰڅ اق ـ٨ب٬ز غڃـؼڄ ثڃؼٺ سٱیڅ 

 .ؼاؼٺ

ٺ ـڂ ٠ّجی ـڂی ِؽای ثڇفڂق اق دٍز وفٺ ټیبؼ. یٯ ٸطٝڅ اق ٌځیؽپ ِؽاي سڃ ٨ٕب غبٸی غڃڀڅ زٍٻ چب

 .چٻ ٨ٍبـ ؼاؼٺ

ؼیفڂق اوجبة ٍٰی ٰفؼپ...ڂوبیٷ ٌٽبـڂچٻ ڀبټكؼسڃپ خؽا ثفؼ. ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ا٘الٞ ؼاـیؽ..ڀبټكؼسڃپ   _

 ....ټیٵ٩ز ٌٽب

 .ټیٍڅ سځڇبٺ ثكاـیؽ_

 ڀیبڂـؼٺ سبة  ٌڃٰڅ ٌؽ ټیڃپ ضف٨ً ِؽا ڀیٽڅ ثٹځؽ ٰفؼٺ. ڂ٩٬څ ای ثب وٱڃر اڀؽاغز ڂ سڃ ـ٨شٿ س١ٹٷ ٰفؼ.

 .ٰفؼٺ ټی ضه ـڂ ڀٵبچً وځٵیځی. ـڂ ڂضفِیً وفچٻ دٍز ٴ٩شٿ ټكؼڀب ڀبټكؼ

 .غڃاچً ټیٱځٻ _

 اڀؽاغشٻ ڀٵبچی ا٘فا٨ٻ ثڅ. ثىز وفي دٍز ـڂ ؼـة ڂ ٴ٩ز اٰفاڄ ثب ای اٸجشڅ  ایځجبـ ٠بخكاڀڅ غڃاچً ٰفؼٺ.

  .!ڀیىز سڃچٽی ایځجبـ ٌؽٺ ټٙٽئٿ. زیؽٺ ٰځبـچٻ زیكـڂ چٽڅ ڂ٬شی

ی ـڂ اق سڃ خیجٻ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ڂ ٌٽبـڄ چٽشب ـڂ ثفای ثبـ زځؽچكاـٺ ٴف٨شٻ. چٽڅ ثبچٻ سڃ٘ئڅ ٰفؼڄ ثڃؼپ. ٴڃٌ

خڃاة ڀٽی ؼاؼ. زٍٽڅ اٌٱٻ غٍٱیؽڄ ثڃؼ ڂ ٨٭ٗ زٍٻ چبٺ وڃقپ وڃقپ ټیٍؽپ. ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ؼوشڅ زٽؽڂڀٻ 

ـڂ ٴف٨شٻ. ٨٭ٗ ایځڃ ڂاوٻ ٴؿاٌشڅ ثڃؼپ. ـڂ ٩ِطڅ سٹ٩ٿ ثب ٰب٤ؿ ٰڃزٱی زىجڃڀؽڄ ثڃؼٺ دی٥بٺ ـڂ ثٵیف. ـڂی 

یٿ زڇبـ قاڀڃ سٱیڅ ثڅ زٽؽڂڀٻ ڀٍىشٻ. ؼٸٻ ټیػڃاوز وب٠ز چب ؼـ اڂپ ڂ١ٔیز ثػڃاثٻ. ز٭ؽـ ؼیٵڅ ؼڂڂٺ قټ

ټی اڂـؼٺ. ـڂی ؼٰٽڅ دٹی قؼٺ ڂ ِؽای ٌبؼ ڂ وفضبٶ سیځب سڃ غڃڀڅ اٰڃ ٌؽ. ِؽاي اق خب ٌٹڃ٢ دف اقؼضبټی 

 .ټیڃټؽ
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 ثڅ ڂوبیٹشڃ ٌؽیٻ ټدجڃـ. ڃڀیٻثٽ ټځشٝفر ڀٍؽ. ټیٍی ٌڃٰڅ غڃڀڅ ټیبی ڂ٬شی ؼڂڀٻ ټی... ٨فڀٵیه  والٺ"

ڀٍڃڀً ؼاؼی ثڅ سڃا٫٨ ـویؽیٻ...چٽڃپ ٬یٽشی ٰڅ ٴ٩شڅ  دیً زځؽـڂق ـڂ غڃڀڅ ٰڅ ټٍشفی ثب. ثىذفیٻ ٘ڃ٨بپ

 ."ټبټبپ ثبالغفڄ ثڅ اـقڂي ـویؽ _دڃ٨ی ٍٰیؽ _ثڃؼی...ـ٨شځٽڃپ ٠دٹڅ ای ٌؽ غڃؼر ټیؽڂڀی ٰدب...

زیكی یبؼٺ ڀٽیڃټؽ. اڂٸیٿ ٬ٙفڄ اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ ضشی یٯ ٸطٝڅ ٺ ثڅ ایٿ ٨ٱف ڀٽیٱځٻ ٰؽڂٺ ټٍشفی؛ زڃپ 

  .ـاڄ ٴف٨ز. ضشی یبؼٺ ڀٽیڃټؽ ټ٭ّؽٌڃپ ٰدب ثڃؼ؟ ثب زڅ ٬یٽشی غڃڀڅ ـڂ ٨فڂغشڅ ثڃؼٺ

چٽڅ زیكڂ ٘ڃ٨بپ ثڇٽڃپ ٴ٩ز. اڂپ ڂا١٬ب ؼڂوشز ؼاـڄ ٨فڀٵیه ٠ب٬الڀڅ سفیٿ ـاچڅ. ثب ڂ١ٔیز دیً اڂټؽڄ  "

ِؽا ثٹځؽ چٽشب ٰڅ ثب ده قټیځڅ ِؽای ٌٽبـڄ  _ِز ثؽڄڂ ټفیٕیز ٰىی ثڇشف اق اڂپ ٘ف٨ز ڀٽیبؼ. ثڇً ٨ف

 ".ټٱثی ٰفؼ ڂ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ_دفڂاق ثٹځؽ ٌؽ

ټب ؼیٵڅ ثبیؽ ثفیٻ. ثؽڂپ غیٹی ؼڂوشز ؼاـیٻ. ڀٽی غڃاوشیٻ ثی غجف ثفیٻ غڃؼر ټیؽڂڀی ز٭ؽـ چٻ ټٍشفی  "

ضز ڀجڃؼ سځڇبر ڂ ټبټبپ ٠دٹڅ ؼاٌشٿ...ټٙٽئٿ ثبي اٴف غیبٸٽڃپ اق ثڃؼپ ڂ ؼڂوز ؼاٌشٿ ٘ڃ٨بپ ـا

 ".ڀٽیكاٌشیٻ

ڀٽی سڃڀىشٻ ثٱٍٻ اق یبؼی ٰڅ ؼـ ؾچٿ ڀؽاٌشٻ.  چٻ ڀ٩ه ٴف٨شٿ ـاڄ چبٺ ٴڃڀڅ ـڂی ڂ٩٬څ ثی  اٌٯ چبٺ

وفـڂی زٽؽڂپ ٴؿاٌشٻ ڂ ثی اـاؼڄ اچی اق سڅ ؼٶ ٍٰیؽٺ. اق ِؽای قڀٳ ڂ ڂیجفڄ ٴڃٌیٻ ؼوز سڃ خیت 

  .ؼاـی ثڅ قثبپ اڂـؼٺ ثفؼٺ. ثب ؼیؽپ دیً ٌٽبـڄ غڃڀڅ ثب ٌشبة ڀٍىشٻ ڂ اٸڃیی ث٥ٓ

ٌځیؽپ اوٽٻ ثب ٸطٿ ٤ٽكؼڄ ټبټبپ ڀ٩ىٻ ـڂ ثځؽ ټیبـڄ ڂ خبڀٽی قټكټڅ ټیٱځٻ. زځؽؼ٬ی٭څ ای چفؼڂ ثی ضف٦ 

 :چ٫ ټیكڀیٻ. قټبپ ـڂ ٤ځیٽز ټیٍٽفٺ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ اق ٌؽر ٴفیڅ ڀبټ٩ڇڃٺ ڂ ٴف٨شڅ ٌؽڄ ثڃؼ ٴ٩شٻ

 . ٰٿ ـأی ـڂ ثبثب...ثٽڃڀٻ ڀؽاـٺ ـڂ خبیی...ثفٴفؼٺ ثبیؽ  ټبټبپ ټٿ _

 .اڄ اق سڅ ؼٸی ٍٰیؽ

 .ثبثبر چٽڅ زیكڂ ثڇٻ ٴ٩ز_

 .ټٿ ثی س٭ّیفٺ ټبټبپ ثبڂـٺ ٰځیؽ_

 :ټیبپ ضف٨ڇبٺ ثفیؽڄ ثفیؽڄ ثب ڀ٩ىی ٰڅ چف ٸطٝڅ ثفیؽڄ ټی ٌؽ ٴ٩ز
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 .دىف ثؽی ڀیىز...ټیشڃڀڅ غڃٌجػشز ٰځڅ_

ٍٻ چبٺ اق ضؽ٬څ ثیفڂپ ټیكڀڅ زیكی ـڂ ؼچځٻ ټڇف وٱڃر ټیكڀڅ. ـاڄ سځ٩ىیٻ ٌفیبپ چب ضیبسیٻ ـڂ ثځؽ ټیبـڄ. ز

 .ٸت ټیكڀٻ "زی"ڂ ثب غځؽڄ ڂ ؼـ ٰٽبٶ ثڇز قؼٴی 

ثڅ زىت ثڅ قڀؽٴیز. و١ی ٰٿ غڃثیڇبٌڃپ ثجیځی. ؼغشفٌٻ چځڃق ٰڃزیٱڅ ٴ٩شڅ اوٻ سڃـڂ سڃ ٌځبوځبټڅ ي _

 .ټیبـڄ ؼیٵڅ زی ټیػڃای؟ سبـیع ټفاوٽشڃڀٻ ټٍػُ ٰفؼیٻ...اڀٍبهلل غیفڄ

ٯ سی٣ ویځڅ اٺ ـڂ غفاٌیؽ. وفی سٱڃپ ټیؽٺ ڂ ثب ڀبثبڂـاڀڅ سفیٿ ٸطٿ ضف٦ چبي... خٽٹڅ ثځؽی چبي ټثٷ ی

ټٽٱٿ ټبټبڀی ٴ٩شٻ. ؼوشٻ زځٳ ی٭څ ټبڀشڃٺ ټیٍڅ سب ڀ٩ه ثٵیفٺ سب اق ایٿ ثبقی ٰڅ ثفؼڂ ثبغشی سڃي ڀؽاٌز 

 .ثیفڂپ ثكڀٻ. ٠ٕالر ثؽڀٻ ټځ٭جٓ ټیٍٿ ڂ ِؽای ټبټبپ ڂ ٔدڅ چبیی ٰڅ ټیكؼ ٰٻ ـڀٳ ټی ٌؽ

  .٫ ټیكڀڅ ڂ ټیڃپ ٌیڃپ قؼڀبي اؼاټڅ ؼاؼچ _ټبـڂثجػً ٠كیكٺ_

 .ضالٸٽڃپ ٰٿ ؼغشفٺ... ټب چٽیٍڅ ټی غڃاوشیٻ سڃ غڃٌجػز ثٍی_

غڃٌجػز! غڃٌجػشی زڅ ـڀٵی ثڃؼ. ؼیٵڅ ِؽاي ـڂ خك ثڃ٪ چبیی ٰڅ سڃ ٴڃٌٻ قڀٳ ټیػڃـؼ ڀٍځیؽٺ. 

ٿ. ویځڅ اٺ اق ی ثفای ٴف٨شٿ چڃا ثبقڂ ثىشڅ ټیٍټبچ ټثٷ چبٺ ٸت ڂ ڀٽیبـٺ سبة  ضدٻ سٹػی ضف٦ چبي ـڂ

ٰٽجڃؼ اٰىیمپ ثڅ غه غه ټیڃ٨شٿ. زخ ٌؽڀٻ ـڂ ـڂی قټیٿ وفاټیٱی ټی٩ڇٽٻ ڂ و٩شی ٠ٕالسٻ ـڂ. اق 

 ثڅ. ټیٱٍٻ ؼـؼ اق  سّڃـ ڂ ثبڂـ ضف٦ چبي ثڅ ڂضٍز ټیڃ٨شٻ. ټیع ـڂی قټیٿ غڃؼٺ ـڂ ټیٱٍٻ ڂ قڂقڄ ای

یڅ ویبچی خٹڃی زٍٻ چبٺ ـاڄ ټی سفوٻ. اق ٴیفا٨شبؼپ غ٧ ټیٱځٻ. وب اق غڃاوشځً ټٿ ڂ ټیكڀٻ زځٳ قټیٿ

   .ټیٵیفپ ڂ ٸفقی ٰڅ سڃ خڃڀٻ ټیذیسڅ

******** 

 ...والٺ_

ټځشٝف ڀٵبچً ٰفؼٺ سب ِؽا ١ٔی٧ ڂ ټفس١ٍٻ ـڂ اق ټیڃپ ٌفٌفثبـڂپ دیؽا ٰځڅ. ٰیىڅ قثبٸڅ ثیٿ ؼوشً ـڂ 

 .ٴڃٌڅ ای ٴؿاٌز ڂ ثب سفؼیؽ ڀٵبچی ثڅ زخ ڂ ـاوز ٰڃزڅ اڀؽاغز... ڀؽیؽ
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وفظ ڂ ؼـغز ٰبج ټ٭بثٷ غڃڀڅ اي ڀسفغیؽ. یٱجبـ ؼیٵڅ ِؽاي قؼٺ... ١ٔی٧ ڂ  زٍٽً ثیٿ ثڃسڅ چب ٴٷ 

 .ثی ڀڃاسف. ټٱثی ثڅ ٬ؽٺ چبي ؼاؼ. ایىشبؼ ڂ ثب سبغیف ڂ ٌٯ ثڅ وٽز ِؽا، ڀٵبچً الثڅ ال ثڃسڅ چب زفغیؽ

ٸت چبي ثفای ثبڀیڅ ای اق چٻ ٨بِٹڅ ٴف٨ز. زٍٻ چبي ٴفؼ ٌؽ. ټفؼټٯ چب ویبچً ڀبثبڂـاڀڅ ثڅ زفغً 

ڂالٴڃپ ٌؽڄ ڂ چیٱٷ خٽٟ ٌؽٺ ثیٿ ثڃسڅ چب ؼـاڂټؽ. ثب اوشیّبٶ ڀٵبچً ٰفؼٺ ڂ ثڅ غڃؼٺ ٰڅ ټیبٺ  زٽؽڂپ

 .ثیځٻ ٰځشفٶ اق ؼوشٻ غبـج ٌؽڄ ڂ اق ڀٵبچً اٌٯ چبٺ ٌؽر ٴف٨ز ټی

ثبٌشبة ثڅ ٘ف٨ٻ دبسځؽ ٰفؼ ڂ ټ٭بثٹٻ قاڀڃ ڀكؼڄ ٌبڀڅ چبٺ ـڂ ؼـ ثفٴف٨ز. ثؽسف اق ټٿ اق ؼیؽپ ڂ١ٔیز او٧  

 .ڂ الی زٍٻ چبي ثڅ اڀی وفظ ٌؽ ڂ ثب ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽڀٻ دف ث٥ٓ ڀبٸیؽثبـٺ ؼـ ٴِٷ 

 ؼٸؽاـٺ...ایځدب زیٱبـ ټیٱځی؟_

ؼٸؽاـٺ؟ سذً ٬ٹجٻ ٬ٟٙ ٌؽ ڂ ویځڅ ٺ اق ٌؽر غٍٻ ڂ ضیفر ثبال دبییٿ ٌؽ. ایځ٭ؽـٰڅ اق ؼٸؽاـ ڀبٺ ثفؼپ 

 .یٱجبـڄ ٠ّجی ٌؽٺ ٰڅ اق ایٿ اخجبـ زځؽ وب٠شڅ ڀٍؽٺ

ثیسبـڄ ثڃؼٺ ٠ؿاة ایٿ ټفؼ زی ثڃؼ؟. ٌبڀڅ چبٺ ثب اڀكخبـ ٤یف اـاؼی دفي ٰڃسبچی قؼ غؽایب ټٿ ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی 

ڂ ؼوز چبي ـڂ ده قؼڄ ٠٭ت ٍٰیؽٺ. ِؽای چ٫ چ٭ٻ اق ِؽا ثبـڂپ دیٍی ٴف٨ز. ثبیؽ ثڅ ایٿ ضبٶ ڂ ـڂقٺ 

  .٨فیبؼ ټی قؼٺ. ٴٹڃٺ اق ٌؽر ث٥ٓ ؼـؼ ټی ٰفؼ

ٴفیڅ ا٨شبؼٺ ڂ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. ؼڂثبـ ثب ٸطٿ ټشطیف ڂ ثبڀیڅ ای ڀٵبڄ ٴځٵً، ٤ٽٵیٿ ڂ ٰال٨څ ټبسٻ ٌؽ. ثڅ 

 :ٴف٨شڅ ای ٨فڀٵیىی قیف ٸت قټكټڅ ٰفؼ ڂ ثب ضبٶ قاـی ٰڅ ث٥ٓ ؼاـ ثڃؼ ٴ٩ز

 .ټشبو٩ٻ_

سڃ سبـیٱی ڂ قیفثبـڂپ ؼیؽڄ اڀسځبڀی ثف قڂایڅ ِڃـسً ڀؽاٌشٻ اټب زٍٻ چبی ؼـغٍبپ ڂ ڀٻ ؼاـي ٘ڃـی 

ؽڄ ي چڃا ٨فاـ ټی ٰفؼ سب ایٿ سڅ ټبڀؽڄ ڀٵبڄ دٍیٽبپ ڂ ؼٸىڃقاڀڅ ؼٸشځٳ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ٰڅ ؼٸٻ اق ثف٪ ٰڃـٰځځ

ي ؼٸٻ ـڂ ثڅ ـضٻ ڀیبـڄ. ِڃـسٻ ـڂ ثب ؼوز چبی ٴفٺ ڂ ڀجٓ ؼاـي ٬بة ٴف٨ز ڂ ثب چفؼڂ ٌّشً اچىشڅ 

اٌٯ چبٺ ـڂ ٴف٨ز. ڀٵبچً وفٌبـ اق ٠ؿاة ڂخؽاپ ثڃؼ. ؼٸشځٳ، ڀٵفاپ ڂ...چكاـاپ ضه ڂ٧ِ ڀٍؽڀی ٰڅ 

چبٺ قؼڄ ثڃؼ ثڅ خك اٌٯ چبیی ٰڅ اغشیبـی ڀؽاٌشٻ. ڀٽی سڃڀىشٻ ڂ ڀٽی غڃاوشٻ  وٱڃر ٤ٻ اڀٵیكی ثڅ ٸت
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ٸطٝڅ ای غڃؼٺ ـڂ خب ؼٸؽاـ ثكاـٺ؛ اټب ثڅ غڃؼٺ ڀڇیت قؼٺ اٴف ٌجیڅ ټٟ*ٌڃ٬څ وبث٭ً ڀجڃؼی ڂـ٪ قڀؽٴیز 

 .ثفڀٽی ٴٍز ڂ ڀیبقی ثڅ آڂاـٴی زځؽ وب٠زِ غیبثڃپ چب ڀجڃؼ

ی ټدجڃـٺ ٰفؼ سٱڃڀی ثڅ ثؽپ غٍٱٻ ثؽٺ. ؼڂوز ؼاٌشٻ ټبڀ١ً ایځجبـ ټطٱٻ سف اـڀدٻ ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب ٨ٍبـ

ثٍٻ؛ اټب اچځٳ ؼٶ اڀٵیكی ٰڅ اق اِبثز ؼڀؽڂپ چبٺ سڃ ٴڃٌٻ دػً ټی ٌؽ ڂ ٸفقی ٰڅ سڃ خڃڀٻ ثڃؼ ثڅ 

وػشی ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ غڃؼٺ ـڂ ثڇً وذفؼٺ. ؼ٬ی٭څ ای اق ٴیدی ڂ ویبچی زٍٻ چبٺ وف ـڂی ویځڅ دڇځً 

ٴؿاٌز ڂ ِؽای ثڃوڅ ي سڃ ټ٥كٺ اٰڃ ٌؽ. ضه ؼٶ اڀٵیكی ٸطٝڅ ای ٴؿاٌشٻ. ؼوشً ـڂ ؼڂـ ٌڃڀڅ چبٺ 

ٴفټٻ ٰفؼ... ڂ ِڃـسٻ ـڂ ٴٹٵڃپ. غٻ ٌؽ ڂ ؼوز زٽؽڂڀٻ ـڂ ٴف٨ز ڂ زفظ چبی ٴٹیً ـڂ ـڂی ټڃقاییٯ چب 

 .ٴؿاٌز

 اق ٰی ایځدبیی...؟_

 :٤فڂة ڀكؼڄ ایځدب ثڃؼٺ. زځؽوب٠شی ټی ٌؽ. ٬جٷ اق ایځٱڅ ڂاٰځٍی ڀٍڃپ ثؽٺ ڂضٍز قؼڄ ٴ٩ز

 .ؽای ټٿ سٽبټب غیىیغ_

غیه ڂ ٴٷ اٸڃؼ. ضبال ثب ٰٽی ـڂٌځبیی ٰبټٷ ټی سڃڀىز ٜبچفٺ ـڂ ثجیځڅ. ثبیؽ اق ایٿ غ٩ز ڂ ض٭بـر ٫٠ 

وز ؼـاق ٰفؼ ڂ دفیك ثف٪ ـڂ قؼ. ټڇشبثی ٰٻ ڀڃـ ڂ ؼ. ٌؽیٻ غڃڀڅ ڂاـؼ ثبچٻ  ټیكؼٺ. س١ٹٷ ڀٱفؼ ڂ ضفٰز ٰفؼ.

ثبـڂپ قیف ثیځیٻ دیسیؽ. ڀ٩ىی اق ـاڄ ثیځی ٰیخ ٌؽٺ  قـؼ ـڀٵی ضیبٖ ـڂ ڀىجشب ـڂٌٿ ٰفؼ. وجكی ڂ ثڃی ڀٻِ

ٍٰیؽٺ ڂ اٌٯ چبٺ ـڂ ثب دٍز ؼوز دبٮ ٰفؼٺ. ؼوشڅ زٽؽڂپ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼ ڂ ثب ؼاغٷ ٍٰیؽڀً ؼـة ـڂ 

دٍز وفټڃپ ثىز. اق ٰٽفٺ ٴف٨ز ڂ اچىشڅ ثڅ وٽز سفان ٬ؽٺ ثفؼاٌشیٻ. زٽؽڂپ ـڂ ٴڃٌڅ سفان ٴؿاٌز 

 .قڄ ؼاؼ سب ټٿ ڂاـؼ ثٍٻڂ ثب ثبق ٰفؼپ ؼـة ٌیٍڅ ای اڂٶ اخب

اق چڃا ټ١شؽٶ ڂ وٱڃر ټٙٹ٫ غڃڀڅ ضه غڃة ڂ ٰٽی ڂچٻ اڂـی قیف دڃوشٻ ٤ٹشیؽ. ڀ٩ه ڀ٩ه قؼپ چبی 

غٍٱٻ ثڅ ڀ٩ه ٠ٽی٫ ڂ سفویؽڄ ای ـویؽ. اق ٌؽر غىشٵی ڂ ثی ضبٸی ؼـضبٶ ثیڇڃي ٌؽپ ثڃؼٺ؛ټ٥ك ڂ 

ـؼ ٌؽ ڂ ثڅ ٘ف٦ اسب٪ غڃؼي دبسځؽ ٰفؼ. ټځٙ٭ٻ اخبقڄ ٠٭ت ڀٍیځی ڀٽی ؼاؼ. ثب سفؼیؽ ایىشبؼٺ. خٹڃسف اق ټٿ ڂا

ؼ٬ی٭څ ای ث١ؽ ثب ټال٨څ ثكـٲ ڂ و٩یؽی ثیفڂپ اڂټؽ. ثی ضف٦ ـڂی ڀكؼیٯ سفیٿ ٰبڀبدڅ ثڅ ټٿ دڇٿ ٰفؼ ڂ ثب 

 :ؼقؼیؽپ ڀٵبچً ٴ٩ز
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 .ټیشڃڀی ایځدب ثٍیځی سب ڂوبیٹشڃ اټبؼڄ ٰځٻ_

ٌؽڄ ثڃؼ. سڃ خبٺ ټسبٸڅ  وفی ثی ـټ٫ سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ڀٍىشٻ. ثڅ وٽز اسب٬ً ـ٨ز. غڃؼي چٻ ٰبټال غیه

 زفا ؼڂڀىشٻ ڀٽی ؼ٬ی٭ب  ٌؽٺ. قاڀڃچبٺ ـڂ ثبال ٍٰیؽٺ ڂ ثب ضبٸز ٴڇڃاـڄ ای غڃؼٺ ـڂ ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽٺ.

شبـ اضٽ٭بڀڅ ٺ ثفؼڄ ثڃؼٺ. ضشی اٴف ټدجڃـچٻ ثڃؼٺ ڀجبیؽ ـ٨ ثڅ دی ڂ ثڃؼ ٰفؼڄ ڀ٩ڃؾ دڃوشٻ قیف ٴفټب...ایځدبٺ

ٰیىڅ قثبٸڅ ثیفڂپ ڀٽیڃټؽ. ثڅ ٬ؽـی ـڂی وفاټیٯ چبی وفؼ  ٰبي ِؽاي ڀٽیكؼٺ یب ثڅ ثڇبڀڅ .ایځدب ټیڃټؽٺ

غڃڀڅ ثیڇڃي ثڃؼٺ ٰڅ ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ڂ ـاچی ایځدب ثٍٻ. دیبؼڄ اق ٌف٪ ثڅ ٤فة ٰك ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ٠دیت ثڃؼ ټٿ 

خؿة ټٍشفی ټی ٰفؼٺ ڂ غڃڀڅ ټی ٨فڂغشٻ ؛ ټىیفغڃڀڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ اق ټیؽڂپ  ثؽڂپ ایځٱڅ یبؼٺ ثیبؼ ٰڅ

   .ة ـڂ ثؽڂپ چیر ٌٱی ٘ی ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ ـویؽڄ ثڃؼٺ ثڅ ؼـة و٩یؽ اچځیچبٌٽی سب غیبثڃپ ڀڃا

ؼٸٻ ټی غڃاوز ثفٴفؼٺ ثڅ ٠٭ت. ثفٴفؼٺ ثڅ ؼڂـڂق دیً یب زځؽ وب٠ز ٬جٷ؛ ضشٽب ـاڄ ثفٴٍشی ثڃؼ. وفٺ ثڅ  

ٌؽر ؼـؼ ټی ٰفؼ. اق ڀٝف ـڂضی ڂ خىٽی ؼـ ٠فْ زځؽوب٠ز ؼا٤ڃپ ٌؽٺ. ټی سفویؽٺ ثبقچٻ ؼزبـ 

 سفی ـوٽی ٘ڃوی دیفاچٿ ثب ـڂ ـاضشیً چبی ٸجبن. ـ٨ز اٌذفغڃڀڅ سڃ ڂ اڂټؽ ثیفڂپ ب٬ًاس اق. ثٍٻ  ضٽٹڅ

شبؼ. ٴڃڀڅ ایى وفٺ ثبال. اڂټؽ ثیفڂپ ٬فِی ڂـ٪ ڂ اة ٸیڃاپ ثب  .ثڃؼ ٰفؼڄ ٠ڃْ وځٵی ق٤بٶ ٴفټٱٿ ٌٹڃاـ ڂ

 .ٺ ـڂ ـڂی قاڀڃچبٺ ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ ڂ اق ثبال ڀٵبچً ټی ٰفؼٺ

 .٬فَ غڃؼسڅ...سڃ ڂوبیالر ثڃؼ_

ڂوبیالٺ! ټځٝڃـي اوجبة چبیی ٰڅ سیځب ڂ چٽشب ثڇً وذفؼڄ ثڃؼپ؛ ٌبټٷ ٌځبوځبټڅ، ٰبـر ټٹی، ٬فَ 

ڂ...ٰال ڂوبیٷ ٔفڂـی. ثب اٰفاڄ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ اقي ٴف٨شٻ. ڀبی زٍٻ ٤فڄ ـ٨شځٻ ڀؽاٌشٻ ڂٸی ٌؽیؽ 

 .اضشیبج ثڅ اـاټجػً ؼاٌشٻ ڂ غڃاثڅ زځؽوب٠شڅ

 .ثٵیفی سڃ اسب٪ چٽڅ زیك ٴؿاٌشٻ. ټیشڃڀی ؼڂي _

چځڃق چٻ اق ؼیؽڀٻ اټشځبٞ ټی ٰفؼ. زځؽ ثبڀیڅ ای ڀٵبچً ٰفؼٺ سب ثٹٱڅ زٍٻ چبي ـڂ ثبال ثٱٍڅ ڂ زځؽ سیٱڅ 

ثبـي ٰځٻ؛ اټب ایٿ ڀٵبڄ وځٵیٿ ٌؽڄ ڀشیدڅ ي خك اغٻ ٜفی٧ ڂ ڀ٩ه ٠ٽی٭ً ڀجڃؼ. ټٿ ثبیؽ اټٍت ِطجز 

ٽبڀیځڅ ثٹځؽ ٌؽٺ. و١ی ٰفؼٺ ټطٱٻ ټی ٰفؼٺ. ثؽڂپ ایځٱڅ ٬فَ ـڂ ثػڃـٺ ٸیڃاپ ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ ڂ ثب ٘

 .ثب ٬بټز ٍٰیؽڄ ڂ ـاوز ثی ٸفقي ثڅ وٽز اسب٬ً ٬ؽٺ ثفؼاـٺ
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*************** 

اسب٬ً ثڅ چٻ ـیػشڅ سف اق زیكی ثڃؼ ٰڅ ثڅ یبؼ ؼاٌشٻ. ؼڂوڅ سب ٰشبة ٬ٙڃـ ثب ٜف٦ ټیڃڄ ڂ سػٽڅ دڃوز ٰځؽڄ 

ؼ. ثی غیبٶ ٬بة ٠ٱه چبی ـڂی ؼیڃاـ ثب دبییٿ سػشً ثڃؼ ڂ ٸخ سبحِ ثبقی ٰڅ ٸجڅ سػز ڀبټفسجً ٴؿاٌشڅ ثڃ

غىشٵی ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ؼٰٽڅ چبی ټبڀشڃٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ؛ چځڃق چٻ ؼوز چبٺ وف ثڃؼ. ؼٰٽڅ اڂٸی ثڅ ؼڂټی 

ڀفویؽڄ ثفای ِؽټیٿ ثبـ ضف٦ چبی ټبټبپ غڃـڄ ټ٥كٺ ٌؽ. اقٺ غڃاوشڅ ثڃؼ ؼٶ ثڅ ؼٶ ٘ڃ٨بپ ثؽٺ. ـیٍػځؽی 

 .ثڅ ضبٶ ّ ـڂقٺ قؼٺ

یٿ غیبٸً چٻ ڀجڃؼڄ زڅ ثالیی وفٺ اڂـؼڄ؛ ټ٥ٍڃٶ سػٻ غڃـؼپّ ڂ ټیڃڄ دڃوز ٰځؽپ ثڅ ڀجڃؼ ٰڅ ثجیځڅ ٠

 .!ٰبـچبي ټی ـویؽڄ

ټبڀشڃ ڂ ـڂوفی غیىٻ ـڂ، ـڂی سػز و٩یؽي دفر ٰفؼٺ ڂ ثڅ ؼـٰی ثبثز قیبؼ ٌؽپ ٰبـي ڂ ٸٱڅ چبی 

ؼاٌز. ضڃٸڅ ٺ ـڂ ٬ڇڃڄ ای سڃ ؼٸٻ ٴ٩شٻ. ڂاـؼ ضٽبٺ ٌؽٺ. اث١بؼي ٰڃزیٯ ثڃؼ؛ اټب وفڂیه ٰبټٷ ڂ قیجبیی 

ـڂی خبٸجبوی ؼیڃاـی ٴؿاٌشڅ ثڃؼ؛ ثب ٰیىڅ ثكـٴی ٰڅ ټىٹٽب ټفثڃٖ ثڅ ٸجبن چبی غیىٻ ټی ٌؽ. ِبثڃپ، 

 !ٸی٧ ڂ...ِجفٰٿ ثجیځٻ

 ؼڂڀىز ٰڅ ثڅ ایځدب ټیبٺ...؟!چٽڅ زیك ثڅ ڀٝف ڀڃ ټیڃټؽ؟ اڂپ...اڂپ ټی

٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی زڅ ٤ٹٙی ټی ٰفؼٺ؟ ٰبي ٸجٻ ـڂ ثڅ ؼڀؽڂپ ٴف٨شٻ سب ؼڂثبـڄ قیفٴفیڅ ڀكڀٻ. ټٿ ایځدب سڃ غڃڀڅ 

چٽڅ زیك اڀ٭ؽـ وفیٟ اس٩ب٪ ڀٽیڃ٨شبؼ؛ یڅ ؼڂڀڅ ٬فَ اق سڃ ـڂًٰ ٬فَ خؽا ٰفؼٺ ڂ ؼوشٻ ـڂ قیف ؼڂي اة 

         .ٴفٺ ٴف٨شٻ سب اڂٶ اق ٌف ایٿ وفؼـؼ ٸ١ځشی غالَ ثٍٻ

ٰفؼڄ ثڃؼ؛ ثڅ خك ٸٱڅ  ضڃٸڅ ٺ ـڂ ثڅ سٿ قؼڄ؛ اق ټٙٽئٿ ٌؽپ ٠ؽٺ ضٕڃـي ڂاـؼ اسب٪ ٌؽٺ. چٽڅ زیك ـڂ خٽٟ

چبی ثكـٲ ڀٻ ؼاـ ـڂی ـڂسػشی ٰڅ ثب ټفست ٌؽڀً ثیٍشف سڃ ؾڂ٪ ټیكؼ. ٴِٷ چبی زفظ زٽؽڂڀٻ ـڂ ٴف٨شڅ 

 .ثڃؼ ڂ ٴڃٌڅ اسب٪ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ

ـڂی قټیٿ ٴؿاٌشٽً ڂ ټ٭بثٹً ڀٍىشٻ. اق سڃي دیفاچٿ وبؼڄ ثٹځؽ ڀػی ٴٷ ؼاـ ِڃـټڅ ای ثب خڃـاة 

ثٹځؽ ڂ خٹڃ ثىشڅ ای ثڃؼ ٰڅ ټػشُ سبثىشڃپ غفیؽڄ ثڃؼټً. زٍٽٻ ثڅ ؼڂ، ٌٹڃاـی ثیفڂپ ٍٰیؽٺ. ٌجیڅ ټبڀشڃ 

 .وڅ سب ٌبٶ ڂ ـڂوفی ڀػی ٴڃٌڅ زٽؽڂپ غڃـؼ. چٽٍڃپ ڀجڃؼپ ڂ ټٙٽئځب خبیی سڃ ایٿ غڃڀڅ دیؽا ټی ٌؽپ
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 .ٌبٶ ٴٷ ؼاـی ـڂ سڃ ؼوشٻ ٴف٨شٻ ڂ ثب دڃقغځؽ سٹػی ثڇً قٶ قؼٺ

 غڃؼٺ ثڃؼ؛ ټ١ځی ثی ضدبة ڂ ٌبٶ ایٿ ثڃؼپ ٰځٻ؛ بټٷٰ ؾچځٻ سڃ  سڃڀىشٻ سٽبٺ خٽٹڅ چب ڂ ڀٵبچً ـڂ ټی

   .ایځدبٺ زفا ؼڂڀىشٻ ټی ثڇشف

ایٿ وفؼـٴٽی ڂ اخجبـ، ڂضٍشځبٮ ڀ٩ه ٴیف ڂ ؼیڃاڀڅ ٰځځؽڄ ثڃؼ؛ ثڅ ٬ڃٶ ضدشی اؼټی ٰڅ ثڅ ایٿ وف٠ز 

 .قڀؽٴیز ـڂ سڃ ؼوز ٴف٨شڅ ڂ غبڀڃاؼڄ ر ـڂ ـأی ٰفؼڄ ټٙٽئٿ ثبي ٰبـچب ثیٍشفی اقي ثفټیبؼ

 غڃؼٺ ثڅ. ؼاؼٺ ثبـیؽپ اخبقڄ چبٺ اٌٯ ثڅ ڂ ثفٴفؼڂڀؽٺ وفخبي ـڂ ٌبٶ اـڂٺ  بٸشٻ ـڂ ده قؼٺ.اضىبن غد

 ـڂؼ چیر ثب ثڃؼٺ غڃـڄ ٰڅ ای ٔفثڅ. ثڃؼ ټٽٱٿ ٤یف اټب ٰځٻ؛ ٰځشفٶ ـڂ چبٺ زٍٻ اسب٪ ایٿ اق ثیفڂپ ؼاؼٺ ٬ڃٶ

ىشٵی ـڂش ڂ خىٽٻ ي دبٮ ڀٽی ٌؽ؛ خبي چٽیٍڅ یڅ ٴڃٌڅ ٬ٹجٻ ټیٽڃڀؽ. ضشی ٰڃ٨شٵی ٰڅ اق غخب چٻ اثی

 ث٭جڃٸڃڀٻ غڃؼٺ ثڅ ڂ ٰځٻ ټځطف٦ ـڂ ؾچځٻ سڃڀىشٻ ڀٽی ڀطڃی چیر ثڅ  ثڃؼ ثب ؼڂي اة ٴفٺ چٻ اق ثیٿ ڀف٨ز؛

زٍٻ چبٺ ٰځبـ ثكڀٻ؛  خٹڃ اق ـڂ اټفڂق اس٩ب٬بر سٽبٺ سڃڀىشٻ ڀٽی ای ٸطٝڅ. ؼاٌشٻ قټبپ ثڅ اضشیبج. ایځدبٺ زفا

بپ یب ضشی ضدشی. ثؽسف اق اڂپ ؼٸؽاـ ٴ٩شٿ اق سڅ ؼٶ ٘ڃ٨بپ ٨فڂغشٿ غڃڀڅ...ـ٨شٿ سیځب ڂ چٽشب...ضف٦ چبی ټبټ

 .!ثڃؼ. ثفای چٕٻ ایٿ ڂ٬بیٟ ڂ٬ز أب٨څ ټی غڃاوشٻ ڀڅ یڅ سبیٻ زځؽ ؼ٬ی٭څ ثفای سځ٩ه

 .ٴڃیی چٽڅ زیك زڃپ ویٷ سڃ اڂاـڄ چبی قڀؽٴیٻ ڀٍز ٰفؼڄ ثڃؼ؛ ثڅ ٴٷ ڀٍىشڅ ثڃؼ

٬بة ٴف٨شڅ ـڂی ؼیڃاـ اڀؽاغشٻ. ثفاٺ خبٸت ثڃؼ  ثڅ ٰځؽی اق ـڂی قټیٿ ثٹځؽ ٌؽٺ؛ ضبال ٴڃٌڅ زٍٽی ثڅ سّڃیف

ثب ایځٱڅ ٌجبچز قیبؼی ثڅ ایٿ قپ ؼاٌشٻ؛ اټب ؾـڄ ای قیجبیی زڇفڄ ي ثڅ زٍٻ ڀٽیڃټؽ؛ خك ٤فڂـ ڂ ثبؼی ٰڅ 

ثڅ ٤ج٥ت ؼاٌز ڂ اغٻ ٜفی٩ی ٰڅ سڃ ٠ٱه قیبؼی سڃ ؾڂ٪ ټیكؼ!. ٌبیؽ غڃؼ ثیٿ سفیٿ اؼٺ ـڂی قټیٿ ثڅ ڀٝف 

ب ڂ وفسف ثڃؼٺ. ضؽا٬ٷ ٬ڃوی ٰڅ ـڂی ثیځً ثڃؼ ـڂ ټٿ ڀؽاٌشٻ. ال٤ف ڂ ثبـیٯ سف ثڃؼٺ؛ ثیبٺ؛ اټب ټٿ اق اڂپ قیج

 .ضشی ثڅ ڀٝف ټیبؼ اغال٪ ٴځؽ اڂپ ـڂ ڀؽاٌشٻ

اټیؽڂاـٺ ٘ڃ٨بپ ثڅ قڂؼی س٩بڂر چب ـڂ ث٩ڇٽڅ ڂ ټشڃخڅ ثٍڅ قیجبیی ٜبچفی ؾار قیجب ـڂ غٹ٫ ڀٽیٱځڅ. ڂ اٴف 

 !ټًټٿ ٌجیڅ اڂپ ثڃؼٺ ثی ټ١ٙٹی ثڅ ٬شٷ ټی ـوڃڀؽ
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ثب ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ؼوشی قیف ټڃچبی غیه ڂ ڂق ٌؽٺ ٍٰیؽٺ ڂ اق اسب٪ ثب ؼچٿ ٰدی ثڅ غبڀٻ ؼیڃاـی ثیفڂپ 

 .اڂټؽٺ

 ثڅ ا٘فا٦ ڀٵبچی اڀؽاغشٻ. سځڇب زفا٢ اٌذكغڃڀڅ ـڂٌٿ ثڃؼ ڂ ِؽای ١ٔی٩ی اق سڃي ثڅ

ثڃؼ. ڀڃـٰٻ ـڀٳ  ٴڃي ټی ـویؽ. ٨فِز ـڂ ٤ځیٽز ٌٽفؼٺ ڂ ثڅ وٽز اسب٪ ؼٸجف ـ٨شٻ. ؼـة اسب٬ً ڀیٽڅ ثبق

زفا٢ غڃاثً اسب٬ً ـڂ ـڂٌٿ ٰفؼڄ ثڃؼ اڀ٭ؽـی ٰڅ ثڅ ـاضشی ټی سڃڀىشٻ اڂپ ٨فٌشڅ ٰڃزٹڃ ـڂ ثجیځٻ. ثڅ 

ڂ ٌیٍڅ ٌیفي ـڂ سڃ  ثڃؼ قؼڄ ٰځبـ ـڂي اق ـڂ ِڃـسیً دشڃ  وٽشً ٍٰیؽڄ ٌؽٺ ڂ ثبال وفي ایىشبؼٺ.

 .ؼوز چب ٰڃزٹڃي ٴف٨شڅ ثڃؼ

 ثب یب قڂـ ثڅ ضشٽب ټٿ ٰڃزٹڃ. ثڃؼ غڃاثیؽڄ ثفزیؽڄ ٸت ڂ غیه ثٹځؽي چبی ټمڄ  وفچٽی و٩یؽی سځً ثڃؼ.

 .ثڃؼ غڃاثیؽڄ ثؽ٬ٹ٭ی

ٰڃزٹڃ ټٿ؟! وفٺ ـڂ ثبال ٴف٨شٻ ڂ ثفای خٹڃٴیفی اق ـیكي اٌٯ چبٺ دٍز وفچٻ دٹٯ قؼٺ. ټٿ اق ٰی اڀ٭ؽـ 

؛ اټب ؼٸٻ سڃ ڀ٭ٍٻ ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼٺ؟ ثب ڀڃٮ اڀٵٍشڇبٺ ڀٻ قیف زٍٻ چبٺ ـڂ ٴف٨شٻ. ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ٴفیڅ ٰځٻ

 .ثفای غڃؼٺ ٔدڅ ڂ ټڃیڅ ټی غڃاوز

 ثڅ ـڂ دیٍڃڀیٻ ڂ ثىشٻ ـڂ چبٺ زٍٻ  ـڂی قټیٿ ڀٍىشٻ ڂ ؼوشً ـڂ ٴف٨شڅ دڃوز ڀفټً ـڂ ٸٽه ٰفؼٺ.

ٴف٨شٻ ٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ ثڃؼ؛ اـاټً ڂ وجٱی ٩٬ىڅ  ټی ؼٸجف اق ٰڅ اضىبوبسی  .ؼاؼٺ سٱیڅ سػشً زڃثی ټطب٨ٛ

كٺ. ٧ٰ ؼوشٻ ـڂ ڀفٺ ـڂی ٴڃڀڅ سذٹً ٍٰیؽٺ. ڀ٫ ڀ٭ی ٰفؼ ڂ ویځڅ اٺ؛ ـیشٻ ٬ٹجٻ ڂ ټىٱڃر ٌؽپ وڃر ټ٥

غڃؼي ـڂ ٰٽی ٍٰیؽ. دشڃي ـڂ ثڃییؽٺ ڂ ثڃویؽٺ. ٤ف٪ ـچبیی ڂ ٸؿر ٌؽڄ ثڃؼٺ. ایٿ ثسڅ زٙڃـ ټی سڃڀىز 

 دؽـی ثڅ دٹیؽی ٘ڃ٨بپ ؼاٌشڅ ثبٌڅ؟

 سبـیٱی سّڃیف  ؼـة اسب٪ ثبق ٌؽ. وځٵیځی ضٕڃـي چڃا اسب٪ ـڂ ٴف٨ز. ڀ٩ه ٍٰیؽپ وػز ٌؽ قټبڀی ٰڅ

 .ؼیؽ ټی ؼغشفًٰ ؼوز ثڅ ؼوز ـڂ ضبٸی دفیٍڃپ ٨ف٨فی ټڃ ؼغشف اق

 .س١ٹٷ ڂ وځٵیځی ڀ٩ىی ٰڅ ثیفڂپ ؼاؼ ٬ٹجٻ ـڂ ڀجٓ ؼاـ ٰفؼ. آـاټٍٻ دفیؽ. دشڃ ؼٸجف سڃ ټٍشٻ خٽٟ ٌؽ

اچىشڅ ثڅ ؼاغٷ ٬ؽٺ ثفؼاٌز. ڂای..ڀڅ... وٱڃر ڂ اـاټً ایٿ اسب٪ ـڂ زځؽوب٠شی ټی غڃاوشٻ؛ ٰبي ټی 

 .!ثٵٻ ثفٴفؼ سڃڀىشٻ ثڇً
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 ٺ ویځڅ ڂ ِؽا ثی ـڂ ڀ٩ىٻ ٴف٨ز ٬فاـ  ٰځبـٺ ثڅ ٨بِٹڅ ؼڂ ثځؽ اڀٵٍز ڀٍىز. ٴفټب ڂ ضفاـر سځً ٰڅ ٰځبـٺ

 .وڃقڂڀؽ ـڂ

دب ـاوز ـڂ قاڀڃ قؼ ڂ زخ ـڂ ؼـاق ٰفؼ. دٍز ثڅ ټطب٨ٛ چب سٱیڅ ؼاؼ ڂ زٍٻ ثىشڅ وفي ـڂ ٠٭ت ثفؼ. ضبال 

بـي ڀٍىشڅ ثڃؼٺ ڂ ڀیٽفغً ـڂ سڃ وبیڅ ټی ؼیؽٺ. ایٿ ټٿ ثڃؼٺ ٰڅ یٯ ٘ف٨څ، ؼوز ثڅ ؼوز ؼغشفي ٰځ

 .غیفڄ ي ٌؽٺ . ڀٵبچٻ وځٵیٿ ټیكؼ ایٿ ـڂ اق خٽٟ ٌؽپ ٌڃڀڅ چبي ڂ اغٻ ـڂی دیٍڃڀیً ټی ٨ڇٽیؽٺ

ثب ایځٱڅ ټٿ ـڂ ڀبؼیؽڄ ټی ٴف٨ز ڂ ثڅ ڀٵبڄ غیفڄ ٺ ڀٵبڄ ڀٽی ٰفؼ؛ اټب ٜبچفڂ زڇفڄ ي ټٕٙفة ڂ دفیٍڃپ 

 ٘ڃ٨بپ. ٰفؼ ټی سف ٴف٨شڅ ـڂ ِڃـسً ٰڅ ڀبټفسجی چبی ـیً سڅ ثب ټٿ اق سف ٤ٽٵیٿ ڂ غىشڅ ٌبیؽ  ثڃؼ.

 ِڃـر ثب سی٣ ًٌ ِجص ثڅ ِجص  ٰڅ ثڃؼ ټڃقټبـ سذٷ ڂ قٌز خڃڂپ ټفؼ یڅ ؾچځٻ سڃ چٽیٍڅ سڃ٨ی٭ی

ځؽ ِجص ثػیف غبڀٽی ټی ٴ٩ز. اٴف ثڅ ټٿ ټی ٴ٩شٿ ایٿ اؼټی ٰڅ ـڂثفڂر ڀٍىشڅ چٽڃپ ثٹ ِؽای ثب و٩یؽي

دػً ټیكر ټی ٌؽ ڂ خبڀٻ، ٠كیكٺ، غبڀٽی ڀثبـر ټی ٰفؼ ثبڂـ ڀٽی ٰفؼٺ...  ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی ٰڅ ـاڄ ثیفاڄ

 . ثبڂـٺ ڀٽی ٰفؼٺ ټی سڃڀىز قڀؽٴیٻ ـڂ قیفـڂ ٰځڅ ڂ وب٠ز چب ټ٥ٍڃٶ غځؽیؽپ ثڅ ایٿ خٯ ټی ٌؽٺ

اق یبؼاڂـی ٴؿٌشڅ ٬ٙفڄ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ ـاڄ ٴف٨ز؛ غځؽڄ سٹػی اق ث٥ٓ ـاڄ ٴٹڃٺ ٴف٨شڅ قؼٺ ڂ ڀیً 

 :ؼاـ ٴ٩شٻ

ڀشڃڀىشٻ خبیی ثفٺ...غڃڀڅ ٤ّجی. چشٷ ثی ٌځبوځبټڅ. غبڀڃاؼڄ ٘فؼ ٌؽڄ. وب٠ز چب ټڃڀؽٺ دٍز ؼـغڃڀڅ ر  _

ثبغڃؼٺ ٰٹځدبـ ـ٨شٽڃ غڃؼغڃـی ٰفؼٺ سب اڂټؽی. ثبقٺ ڀٽی غڃاوشٻ ِؽار ٰځٻ؛ اټب ؼیٵڅ خڃڀی سڃ ثؽڀٻ 

 ...ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ...ټیؽڂڀی ٰڅ ٤ٍی ٺ, ټفیٕٻ

ڂ ثفیؽڄ ثفیؽڄ ضف٦ ټی قؼٺ. ؼٸٻ ڀٽیػڃاوز ؼٸً ـڂ ثڅ ـضٻ ثیبـٺ  ڀ٩ىٻ ـڂ سیٱڅ سیٱڅ ثیفڂپ ټی ٨فوشبؼٺ

 .٬ّؽٺ ِطجز ثب زبٌځی ڀیً ڂ ٰځبیڅ ثڃؼ. ثبیؽ ټی ٨ڇٽیؽ زڅ ثالیی وفٺ اڂـؼڄ

 :آة ؼچځً ـڂ ٬ڃـر ؼاؼ ڂ ویت ٴٹڃي سٱڃپ غڃـؼ؛ اټب زٍٻ ثىشڅ ثب ِؽای غً ؼاـی ٴ٩ز

 .سبقڄ ٌؽی یٱی ټثٷ ټٿ_

 .اٌٯ چبٺ آـڂٺ اـڂٺ اق زٍٻ چبٺ ـاڄ ٴف٨شٿ. ٬ٹجٻ ثڅ ٌٽبـي ا٨شبؼثبڀیڅ ای ټبر ثڇً غیفڄ ٌؽٺ ڂ 
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دٍز خٽٹڅ ضىفر ڂاـ ڂ اڀؽڂچٵیځً دفاق ٴالیڅ ڂ یڅ ؼڀیب ؼـؼ ثڃؼ. ث٥ٓ ؼاٌز. اټب ټٵف ټٿ غڃاوشڅ ثڃؼٺ؟. 

و١ی ٰفؼٺ ټػب٘ت خٽٹڅ ي ـڂ ڀبؼیؽڄ ثٵیفٺ ڂ ثب ټځبوت سفیٿ ٰٹٽبر ضف٦ ؼٸٻ ـڂ ثڅ قثڃپ ثیبـٺ. ایٿ ټفؼ 

 .ٌٱځځؽڄ ڂ ٠٭ؽڄ ای ثڅ ڀٝف ټی ـویؽ ٰڅ ثب چفضف٨ی دفٌی ثڅ ٴؿٌشڅ ټیكؼقیبؼی 

 ټٿ ثب٠ثً ٌؽٺ ٰڅ اق غڃڀڃاؼڄ ٺ ـڂڀؽیٻ؛ اق چٽڅ ثفؼیٻ؟_

 .وٱڃر ٰفؼ. ویت ٴٹڃ ٸ١ځشیً ٨٭ٗ ثب چفٰٹٽڅ ثبال دبییٿ ټی ٌؽ

ىجت ثی اڀّب٦ ضؽا٬ٷ یٱٻ ٤فڂـ ڂاوٻ ټیكاٌشی... ٴځبچڅ ټٿ زی ثڃؼ؟ خك یڅ ٌجبچز ثڅ قڀی ٰڅ ټ _

 سځڇبییز ثڃؼڄ؟ قڀی ٰڅ ٍٰشز؟

زٍٻ چبی وفغً ثب ټٱثی ثڅ ٘ف٨ٻ ثبقٌؽ. ـٲ چبی غڃپ سڃ ویبچی چب زٍٻ چبي ٴٻ ٌؽڄ ثڃؼ. سیفڄ 

 .سیفڄ...ثؽڂپ ضىی ٸت قؼ

 .ڀڅ...اټب ټیػڃاٺ ثفای یٱجبـٺ ٌؽڄ ټبٶ ټٿ ثبٌی. ضشی اٴف غڃؼغڃاچبڀڅ ثبٌڅ_

 ...ثڃؼ؛ اټب ٸطځًزٍٻ چبی ؼڂغشڅ ٌؽڄ ـڂی ټٿ ، سیفڄ ڂ اٸشٽبن ٰځځؽڄ 

 غیٹی قڂـ قؼٺ سطز سبثیف ٬فاـ ثٵیفٺ. ثڅ ڀٵبڄ غیفڄ ٺ اؼاټڅ ؼاؼٺ. ټبٶ اڂپ ثٍٻ...غڃؼغڃاچبڀڅ؟

 .ټٙٽئځب اق سڅ ؼٶ ڂ ثب ِؽا٬ز خٽٹڅ ي ـڂ اؼا ٰفؼ. ڀڅ ټىز ثڃؼ؛ ڀڅ غڃاة؛ اټب ؼٸٻ ِب٦ ڀٽی ٌؽ... ڀٽی ٌؽ

ٽځٍڃپ چٻ دځبڄ ټیجفؼپ. ؼٸؽاـ ؼٌٽځً ثڃؼ. ټىػفڄ وز؛ اټب ثڅ ایٿ ضف٦ ـویؽٺ؛ اؼٺ چب اق سځڇبیی ثڅ ؼٌ

 .غڃؼي ـڂ ټی غڃاوز ٠ؿاة ثؽڄ ثب سّڃیف قڀی ٰڅ ٌجیڅ ؼٌٽځً ثڃؼ ثفای ـچبیی اق سځڇبیی

 .اڄ ٍٰیؽٺ. ټٿ ثبیؽ خب دب ٰی ټیكاٌشٻ؟ ثبیؽ ـڂش ٍٰشڅ ٌؽڄ ټفؼی ـڂ اٸشیبٺ ټیجػٍیؽٺ؟

 .ثب ڀیٍػځؽی وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ قثڃڀٻ زفغیؽڄ اق ٠ٽ٫ ؼٸٻ ضف٦ قؼ

ټٿ ثڇز ٨ٱف ټی ٰفؼٺ. اق چٽڃپ ټڃ١٬ی ٰڅ ثڇٻ اڀٵٍشف ؼاؼی یب غیٹی ٬جٷ سفي سڃ غڃاثٻ دیٍڃڀیٻ ـڂ  _

ثڃویؽی. غڃاة یب ڂا١٬یز ـ٨شبـر ؼٸٻ ـڂ ٸفقڂڀؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثڅ غب٘فر سڃ ـڂ ټبټبڀٻ ڂاوشبؼٺ... ټی غڃاوشٻ ثڅ 
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ټ٥ٍڃٶ غڃؼر ٰفؼڄ ثڃؼی ٰڅ  چٽڅ ثٵٻ ثڅ خڃاة غڃاوشٵبـیز ٨ٱف ټیٱځٻ. ٌبیؽٺ اق غیٹی ٬جٷ سف ٨ٱفٺ ـڂ

 ...ثڅ ٰىی ټكاضٽز چبی سٹ٩ځیز ـڂ ڀٽی ٴ٩شٻ یب ڀٍڃپ ٰىی دیبٺ چبی ٠بٌ٭بڀڅ ر ـڂ ڀٽی ؼاؼٺ

 .ؼوشی قیف ثیځیٻ ٍٰیؽٺ ڂ ثب ٴف٨شٿ ؼٺ ڂ ثبقؼټی، ث٥ٕٻ ـڂ ده قؼڄ ٸجػځؽڄ ڀ٩ّڅ ڀیٽڅ ای قؼٺ

غبڀٻ ٴ٩شٿ اڂٶ ِطجز. چځڃقٺ ا٠شفا٦ ټیٱځٻ ثڇز ٠بؼر ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی. ثڅ ټكاضٽشبر. ثڅ _

قؼڂاج ٰفؼڄ ثڃؼی یب ؼٸجفڂ ؼاٌشی ا ٬جال ایځٱڅ ثب  ڀٽیؽڂڀٻ ؼڂوز ؼاـٺ ټثٷ ٬جٷ وفثڅ وفٺ ثكاـی یبڀڅ... ڂٸی

 .ٰځبـ ټیڃټؽٺ

 .اٌٯ چبٺ ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ثب چ٫ چ٫ ـیكی اؼاټڅ ؼاؼٺ

 .ٰبي ثڇٻ ڀٽی ٴ٩شی ٌجیڅ ٰی ٺ ....ټیكاٌشی ثبڂـر ٰځٻ. ضؽا٬ٷ ٴڃٸٻ ټیكؼی_

ی ـڂی چٻ ٨ٍفؼڄ ثبقڂ ثىشڅ ٰفؼ. ثف٪ ٴؿـایی اق سڃ زٍٻ چبي ٴؿٌز. ټیشڃڀىشٻ چیدبپ ڂ ٌفټځؽٴی زٍٽ

ـڂ اق ڀٵبچً اق ایٿ چٽڅ ا٠شفا٦ ثجیځٻ. ثڅ ٘ف٨ٻ ټشٽبیٷ ٌؽ. چفؼڂ ـڂ ؼــڂی چٻ سٱیڅ قؼڄ ثڅ ټطب٨ٛ یڅ 

فؼ ڂ ثفای ؼٸٵفټی ٘ف٨څ ڀٍىشڅ ثڃؼیٻ. ثفغال٦ اڀشٝبـٺ ٸت ثڅ سڃخیڅ یب ٠ؿـغڃاچی ڀكؼ؛ ضشی اڀٱبـچٻ ڀٱ

 .ٰالڄ ٴٍبؼ ڂ ؼٸځٍیځی ثب ضف٦ چبي ثڅ ـڂش قغٽیٻ سكـی٫ ڀٱفؼ

 .٬فاـ ڀجڃؼ ثڇز ثٵٻ غڃؼر وفٮ ٍٰیؽی سڃ اسب٬ب...غڃؼر ٠ٱىٍڃ ؼیؽی_

 .وفی ثڅ زخ ڂ ـاوز سٱڃپ ؼاؼٺ

ڀٽیشڃڀٻ ٘ڃ٨بپ ضشی اٴف اق ایٿ خڇبڀٻ ٘فؼ ثٍٻ یب چٽڅ ـڂ ٔؽٺ ٰځی ڀٽی غڃاٺ خبی قڀی ثبٌٻ ٰڅ یبقؼڄ _

وبٶ ٨فاټڃًٌ ڀٱفؼی ڂ ٠ٱىٍڃ ـڂ ؼیڃاـ غڃڀڅ ر ؼاـی... ټٿ ڀٽیػڃاٺ سڃ ٴیدی ِؽاٺ ثكڀی ؼٸؽاـ یب خبی 

ٰىی ثبٌٻ ٰڅ غیبڀز ٰفؼڄ... سڃ ټیػڃای چٽڃپ ثالیی ـڂ وفٺ ثیبـی ٰڅ وف ؼٸؽاـ اڂـؼی. ڀٽیػڃاٺ ٘ځبة 

 .اخجبـ، قڀؽٴی ټځٻ ویبڄ ٰځڅ... ټٿ اؼٺ ایٿ ثبقی ڀیىشٻ

ٰفؼ. ثڇشً قؼ ڂ ٸت چبي ڀیٽڅ ثبق ثفای قؼپ ضف٨ی ثبقڂ ثىشڅ ٌؽ. ټٱثی ٰفؼ ڂ  اق ایٿ چٽڅ خؽیز س١دت

 :ثب ٴف٨شٿ ڀٵبچً ڂ ٸطٝڅ ٰڃسبچی غیفٴی ثڅ قټیٿ وفثٹځؽ ٰفؼ ڂ ثب ٴف٨شٿ ټر ؼوز اقاؼٺ ٴ٩ز
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سڃ ٌجیڅ غڃؼسی ٨فڀٵیه...ټٿ ڀٽیػڃاٺ خبیٵكیٿ ٰىی ثٍی یب ڂاوٻ ڀ٭ً ؼٸؽاـڂ ثبقی ٰځی. سڃ ضشی ثب _

 ...ٰڅ ټیٍځبوٻ ٨ف٪ ټیٱځی؛ غبڀٻ، ثبڂ٬بـ، ټشیٿ، ِجڃـ ڂچٽڅ ؼغشفایی 

 .ټٱثی ٰفؼ

 .قیجب...سڃ ټیشڃڀی اـقڂ چفټفؼی ثبٌی ڂٸی ټٿ ٨٭ٗ ټیػڃاٺ ټبٶ ټٿ ثبٌی؛ ڀڅ اـقڂ چفٰىی _

ؼوز چبي ٬بة ِڃـسٻ ٌؽ. ثی اـاؼڄ ؼوز ـڂ ؼوز چبی ٴفټً ٴؿاٌشٻ ڂ وفٌؽڄ غیفڄ سڃ ٠ٽ٫ زٍٻ 

 .چبي ؼٶ ثڅ ؼٸً ؼاؼٺ

وبٸڅ سڃ ایٿ غڃڀڅ غٹڃر، سڃ غٹڃرِ غڃؼٺ؛ چفؼ٬ی٭څ ڂ ثبڀیڅ اي اڂپ وبٶ چب ـڂ ټفڂـ ټی ٰفؼٺ. ثڅ  ټٿ یبقؼڄ _

خك قټبپ چبیی ٰڅ ٰځبـِسڃ؛ ضشی اسب٪ ث٥ٷ، ثڅ ٨بِٹڅ چڃای ڀ٩ىز دیٍٻ ثڃؼی. چٽڅ زیكڂ ٨فاټڃي ټی ٰفؼٺ 

ـ ثڅ ټڃڀؽپ؛ ثڅ زڃپ سڃ چڃاییٻ ټی ٰفؼی....اټب ثڅ ٬ؽـی سڃ ٴؿٌشڅ ٤ف٪ ٌؽٺ ٰڅ ث٩ڇٽٻ ٰىی ـڂ اخجب

غڃاوشځٻ ڀٱځٻ. ټٿ اؼٺ ڀفټبٸی ڀیىشٻ ...ټٿ ٨٭ٗ ټیػڃاٺ ثؽڂڀٻ قڀی ٰڅ یٱجبـٍٰشٽً ڂ سڃ ٬ٹجٻ دفڂـًٌ 

ؼاؼٺ. قڀؽٴی ثبچً زڅ ٌٱٹی؛ زٙڃـ ټیٍڅ قڀؽٴی ثی ؼ٤ؽ٤څ، ثؽڂپ ٴؿٌشڅ ؼاٌز. ٌبیؽ ثبڂـي وػشڅ؛ اټب 

 .چٽڃپ اؼټی ٰڅ ٍٰشٻ ثب٠ث ټیٍڅ ؼیٵڅ ثڅ زیكی، ثڅ ٰىی ٨ٱف ڀٱځٻ

 .٬ٙفڄ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽً زٱیؽ. ث٥ٓ ٰفؼ. ټفؼټٯ چبی زٍٻ چبي اق اٌٯ ڀب٠بؼٸڅ ؼـغٍیؽ

ڀٽی غڃاٺ یڅ ؼٸؽاـ ؼیٵڅ ڂاـؼ قڀؽٴیٻ ثٍڅ. ټٿ ٨٭ٗ سڃ ـڂ ټیػڃاٺ...ثب ایٿ ـڂضیڅ ثب ایٿ ٌػّیز اؼټی ٰڅ _

ڀ٩فر؛ خك ضه ثٵڅ ثڇٻ ٠بؼر ٰفؼڄ ؛ ضشی اٴف ؼڂوشٻ ڀؽاٌشڅ ثبٌڅ. ؼٸؽاـ ڂاوڅ ټٿ غیٹی وبٸڅ ټفؼڄ؛ خك 

ایٿ ٬ٹت ڀیىز. زٙڃـ ټیشڃڀٻ ثڅ قڀی ٨ٱف ٰځٻ ٰڅ ټځڃ ٍٰز  _ؼوز ـڂ ٬ٹجً ٴؿاٌز _اڀكخبـ اقي ٴڃٌڅ

اق ایٿ ټ٥ك  _ثڅ دیٍڃڀیً قؼ _یب ٨فؼا ـڂق٠فڂویٻ ثڇٻ غیبڀز ٰفؼ؟. اڂپ ٠ٱىب ـڂی ؼیڃاـ؛ ؼٸؽاـ ٴ٩شځبٺ 

  .ػڃاٺ ٨فاټڃًٌ ٰځٻٸ١ځشی ټیبؼ. یبقؼڄ وبٶ ایٿ ٰبثڃن ڂاوٻ ٌؽڄ ٠بؼر؛ ٌؽڄ ؼـؼی ٰڅ ټی

 .اچىشڅ ٧ٰ ؼوشٻ ـڂ ثڃویؽ

ټٿ ټڃڀؽڀی ڀیىشٻ...ؼیفیب قڂؼ اق قڀؽٴیز ټیفٺ. ٨٭ٗ ثڅ اڀؽاقڄ یڅ ڀ٩ه ټبؼـٺ، دبٮ ٰفؼپ ٴؿٌشڅ ټیػڃاٺ _

ثبچٻ قڀؽٴی ٰځی. ټیػڃاٺ غڃؼغڃاچبڀڅ یڅ قڀؽٴی اـڂټی ـڂ ڂاوڅ چٻ ثىبقیٻ. ټیػڃاٺ ٸٽه ٰځٻ قڀؽٴی ثب 

 ...قڀی ٰڅ یٱجبـ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 339 

 :بي ٴؿاٌشٻ ڂ ثب ٸت چبی ټفس١ً ڀبٌی اق ث٥ٕٻ ٴ٩شٻؼوز ـڂ ٸجڇ

 .زفا ایٿ ضف٨بـڂ اق اڂٶ ثڇٻ ڀكؼی...؟ زفا ثب اثفڂٺ ثب غبڀڃاؼڄ ٺ ثبقی ٰفؼی؟ _

ټیؽڂڀٻ اؾیشز ٰفؼٺ...ټیؽڂڀٻ زڅ ثالیی وفر اڂـؼٺ... اټب ڀٽی غڃاوشٻ اق ؼوشز ثؽٺ، ؼیٵڅ ڀٽی غڃاوشٻ _

 .اغفسڃ قؼیـیىٯ ٰځٻ سڃ ـڂقی ٰڅ ٠ٱه ؼٸؽاـڂ ؼیؽی ضف٦ 

ثب ضف٨ً ث٥ٓ ټیٍځڅ سڃ ٴٹڃٺ. غڃٌجیځبڀڅ ټځشٝف خٽٹڅ ؼڂ ضف٨ی ثیٿ خٽٹڅ چبي ټی ٴٍشٻ. ؼٸٻ ټیػڃاوز 

 ."ؼڂوشز ؼاـٺ"اق ِؽای ثٻ غً ؼاـي ثٍځڃٺ 

ټٿ ٨٭ٗ ټیػڃاٺ قڀؽٴی ٰځیٻ...ټیػڃاٺ ټبؼـٺ ڀ٩ه چبی اغفي غڃٌجػشی دىفي ـڂ ثجیځڅ. ټیػڃاٺ اثفڂټڃ _

ټً سڃ ٌڇفي؛ دیً غبڀڃاؼڄ ي. ټیػڃاٺ ؼغشفٺ زیكی اق ٴؿٌشڅ دؽـي ڀؽڂڀڅ ده ثٵیفٺ ڂ ثب وفثٹځؽی ثجف

 .اوٻ ټبؼـي سڃ ٌځبوځبټڅ ي و٩یؽ ڀجبٌڅ

 .ثب اڀٵٍز ٌّز ڀڃاقٌی ؼوز ـڂی ٴڃڀڅ ٺ ٍٰیؽ ڂ قټكټڅ ڂاـ اؼاټڅ ؼاؼ

ؼیٵڅ ټیػڃاٺ ث٩ڇٽٻ قڀؽٴی ثب قڀی ټثٷ سڃ زڅ ٌٱٹی. قټبپ ڀؽاـڄ یڅ وبٶ ؼڂوبٶ ٌبیؽٺ یڅ ټبڄ ڂٸی ټیفٺ سب _

٠ؿاة ڀٱٍی. ټیفٺ ثب سّڃیفڂ ده قټیځڅ ؾچځی غڃثی ٰڅ اق چٻ دیؽا ټی ٰځیٻ. ټیفٺ ڂ ثڅ چٽڅ سڃٔیص ټیؽٺ 

 .زڅ ثالیی وفر اڂـؼٺ

 :اق اڀشڇبی ٰالټً اق اڀشڇب ث٥ٓ ڂ ـڀح ِؽاي چ٫ قؼٺ ڂ ثب زٍٻ چبی سبـ اق ده دفؼڄ اٌٯ ڀبٸیؽٺ

 ده ټٿ زی؛ ٨ٱف ټځڃ ٰفؼی ؟_

ٰڅ سڃ خڃڀٻ ټی اڀؽاقی یب ٠ال٬څ ای ٰڅ سڃ ٬ٹجٻ ټی ٰبـی ؟ اوٻ ؼغشفر ټی غڃاوشٻ ثٵٻ ده ڂاثىشٵی 

 ټیبؼ سڃ ٌځبوځبټڅ ٺ ټڇٻ ڀیىز؟

سڃ ِڃـسٻ غیفڄ ٌؽ. ٰال٨ٵی سڃ زڇفڄ ي ثی ؼاؼ ټیٱځڅ. ټی غڃاوز ضف٦ ؼٸٻ ـڂ اق ڀٵبچٻ ثػڃڀڅ اټب ثب 

 .ب ؼاؼخؽیؽسی ٰڅ ثڅ ٰالټً ؼاؼ ڀجٓ ٬ٹجٻ ـڂ ـڂی چكاـ ثفؼ ڂ اضىبوی ٰڅ اق سځٻ اوش٩١

 .سڃ اق اڂٸٻ ثڅ ـٔبیز غڃؼر ثب ټٿ ڀجڃؼی ٰڅ ثػڃای زیكی ـڂ اق ؼوز ثؽی _
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 ِؽایی سڃ ټ٥كٺ اٰڃ ٌؽ. زیكی ـڂ اقؼوز ڀٽیؽاؼٺ.؟

اٴف زیكی ـڂ ٨فاټڃي ڀٱفؼی؟ اٴف ڀشڃڀىشیٻ ڂاوڅ چٻ سّڃیف غڃة ثىبقیٻ؟ اٴف اڀش٭بٺ ؼٸؽاـڂ اقٺ ٴف٨شی؟  _

 اٴف ـڂ ٬ڃٸز ڀٽڃڀؽی اثفڂ ده ڀؽاؼی؟

 .ای ـڂ دیٍڃڀیٻ قؼ ڂ دیٍڃڀی ـڂی دیٍڃڀیٻ زىجڃڀؽڄ قیف ٸت قټكټڅ ٰفؼثڃوڅ 

 ټیٵی ٰڅ ـاضشیب ایٿ ثڅ. ٰځیٻ ټی ضٹً ثبچٻ ټٙٽئځٻ اټب ثؽڄ اٸشیبٺ قغٽبټڃ ثبي  وػشڅ ثٵٻ دبثڅ دبٺ _

 سٹػی ثڅ. ثٍڅ غشٻ اثفڂیی ثی ثڅ اغفي ڀٽیكاـٺ ؼٸجفٺ خڃپ ثڅ ٬ڃٸٻ قیف قؼپ ڀڅ اڀش٭بټٻ اچٷ ڀڅ ټٿ  .ڀیىز

 .ثؽیٻ ٨فِز چٽؽیٵڅ ثڅ ٌؽڄ یٱجبـٺ ثفای ثكاـ. سڃ بٺٰ

ٸجػځؽ قؼٺ. ثڅ اـاټً ڂ خؽیز ده ضف٦ چبي. ڀ٩ه ٠ٽی٭ی اق ٸجػځؽٺ قؼ. ـٔبیز ـڂ ٴف٨ز. ڀبٌځبغشڅ سفیٿ 

ٸجػځؽ ڂ ثٹڅ ٠ٽفٺ ـڂ ؼاؼٺ. ڀ٩ڇٽیؽٺ زٙڃـ غبٺ ضف٦ چبي ٌؽٺ یب ٩ِز غف ٌؽپ ثڅ غڃؼٺ ثؽٺ اټب ٌؽٺ. 

ڀٻ ثڅ یڅ ټجبـقڄ وػز ٰفؼ ؼ٠ڃر ڂ ا٠شٽبؼ دفاق چبي ضف٦ دٍز. ثكاـڄ  وفٺ سڃڀىز ٰالڄ ٴٍبؼ ڂ ؼٸځٍیځی

ثڃؼ. ټٿ چٻ ؼٸٻ ټی غڃاوز قڀؽٴی ٰځٻ ضشی اٴف ٰڃسبڄ ثبٌڅ یب ثڅ ٬یٽز ٠ب٫ٌ ٰفؼپ ټفؼی ٰڅ ڀىجز 

 ٫ٍ٠ سڃ ـڂ ؾچځً غب٘فار ڂ ثٍٻ ـ٤یجٻ ضفی٧ِ ټیؽڂپ، سڃ غڃاوز ټی  ثڇً ثی اضىبن ڀجڃؼٺ. ؼٸٻ

ڇً ؼاـٺ ثی ؼٸیٷ ڀیىز. ث ٰڅ ٍٍٰی ڂ ضه ایٿ ث٭جڃٸڃڀٻ غڃؼٺ ثڅ ټیػڃاوشٻ یؽٌب. ٰځٻ ٤ف٪ ٨فڀٵیه

ؼٸٻ ټی غڃاوز ایٿ ټفؼ؛ ایٿ قڀؽٴی ـڂ ٧ٍٰ ٰځٻ. ټٿ ثب غڃؼٺ چٻ ٸح ٰفؼڄ ثڃؼٺ...ؼٸٻ ټی غڃاوز سب 

اغفي ثفٺ. ٘ڃ٨بپ ڂ ؼٸجف ټی سڃڀىشٿ ټش١ٹ٫ ثڅ ټٿ ثبٌٿ. ټی سڃڀىشٻ اـاټً ایٿ غڃڀڅ ـڂ ثفای چٽیٍڅ ثڅ 

ڃؼٺ ثجز ٰځٻ. ټٿ اٴبچبڀڅ ټی ؼڂڀىشٻ ڂ ټی ٨ڇٽیؽٺ ٘ڃ٨بپ اق سفن ٴؿٌشڅ ڂ ٨فاټڃٌی غب٘فار ڀبٺ غ

سٹػً ثڅ ټٿ ثڅ ِڃـر ؼٌٽځً دځبڄ اڂـؼڄ سب ثڅ اـاټً ثفوڅ. اټب چیر زبـڄ ای چٻ ڀؽاٌشٻ غبڀڃاؼڄ ٺ ـڂ 

فؼٺ ڂ ڂاـؼ ٨٭ٗ ټی سڃڀىشٻ ثب ثبقیٵف ٬ڇبـی ٌؽپ ده ثٵیفٺ. ټٿ ثبیؽ چٽڅ زیكـڂ ثڅ اڂپ ثبالیی ټی وذ

  .٠ٽٷ ټی ٌؽٺ

 

 ....ثػً چ٩شٻ
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٧ٰ ؼوشٻ ـڂ ثڅ ٌٹڃاـٺ ٍٰیؽٺ ڂ ـڀٳ زبیی چب ـڂ ثفای ؼچٽیٿ ثبـ زٯ ٰفؼٺ. غڃي ـڀٳ ثڃؼ اټب ثب 

 ؼڂٰالٺ ثفای چځڃق اټب ثكڀٿ ِؽاٺ ٠فڂوی چف ټثٷ سب ثڃؼٺ ایىشبؼڄ ټځشٝف  ٴؿٌز یٯ ـثٟ وفؼ ٌؽڄ ثڃؼ.

ثی سبة  ٴ٩شٿ "ثبثب ثبثب" ڂ ټبټبپ ٨یٿ ٨یٿ ِؽای ٴبچی ٨٭ٗ ؛ثڃؼ وبٰز غڃڀڅ خڃ. ثڃؼپ ټڃڀؽڄ خٽٹڅ ڂ ضف٦

ؼٸجف ایٿ وٱڃر ـڂ ثفچٻ ټیكؼ. ټٕٙفة ٴڃٌڅ ڀبغځٻ ـڂ ټی خڃیؽٺ ڂ غیفڄ ثڅ وجؽ ٴٷ ثكـٴی ٰڅ ـڂی ادٿ 

 .ثڃؼ ڂ ؼیؽٺ ـڂ ټطؽڂؼ ټی ٰفؼ ٌؽٺ

 .ٴؿاٌشیٻ ادٿ ـڂ ٩فیڀ ؼڂ  ثڅ ٬ؽـی ثكـٲ ڂ غڃٌٵٷ ثڃؼ ٰڅ ڀشڃڀىشٻ ثب قڂـ ٰٽٻ اق ؼوشً ثٵیفٺ ڂ ثبالخجبـ

ؼٸجفچٻ دب دیر ٌٹڃاـي ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اق ثؽڂ ڂـڂؼٌڃپ اضىبن ٤فیجی ټی ٰفؼ. ثبثب ثبثب ټی ٴ٩ز ڂ و١ی ټی 

ٰفؼ دٍز دؽـي دځڇبپ ثٍڅ. چفؼڂ اق ایٿ ڂ١ٔیز ثڅ خبی ٴفیڅ غځؽڄ ٠ّجی ڂ اوشفوی سطڃیٷ چٻ ؼاؼیٻ. 

ـڂی وبؼٴی ڂ ڀب ثٹؽی ٸت قؼ...قٌشڅ؟ ڀڅ، ثی قیف ٸت ثب ٤ف٤فی ثڇً ٨ڇٽڃڀؽٺ ایٿ زیڅ غفیؽڄ؟...اڂپ چٻ اق 

ڀڇبیز قیجب ثڃؼ. ـقچبی ـڀٵی ثیٿ دیسٯ چبی وجك ضؽڂؼ ِؽسبیی ټی ٌؽپ ٰڅ ثڅ قیجبیی زیؽڄ ٌؽڄ ثڃؼپ ڂ 

ثڅ ٌٱٷ ؼڂ ٬ٹت قـؼ ڂ ٬فټك ؼـٰځبـچٻ اڂټؽڄ ثڃؼپ...٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ وجؽ ٴفڂپ ڂ سٱی ثڃؼ اٴف چٽڅ زیك ٠بؼی ثڃؼ 

 .ڄ ٌیفیځی اق ایٿ وجؽ ٴٷ ټی ٌؽاضىبن ٤فڂـ ټی ٰفؼٺ ڂ غب٘ف

قیف ڀٵبڄ وځٵیٿ دؽـ ڂ ټبؼـ س١بـ٦ ثڅ ڀٍىشٿ ٰفؼٺ. ڀڅ ټبټبپ ڀڅ دؽـ ضشی ثڅ اوش٭جبٸً ڀیڃټؽپ ڂ ؾـڄ ای اق 

 ـڂ ٰفؼ ڀٽی خفار دؽـ سفن اق چٻ ټبټبپ. ثڃؼ ڀٍىشڅ ٘ٹجٱبـچب  خبٌڃپ سٱڃپ ڀػڃـؼپ. دؽـ اق اڂٶ ټثٷ

ي ـڂیی ٌڃڀڅ ثبثب ـڂ ثب اضشفاٺ ثڃویؽ ڂ غڃ ثب ٌؽ غٻ اڂپ اټب .ثڃؼ ٰفؼڄ والٺ ثڇً وف ثب ٨٭ٗ ثؽڄ ڀٍڃپ

والٺ ٴفټی ٰفؼ. وف ټبټبپ چٻ اق ـڂی زبؼـ ـڀٵی ثڃوڅ ٰڃسبچی قؼ ٰڅ چ٫ چ٫ ټبټبپ ثٹځؽ ٌؽ ڂ زبؼـ ـڂ 

ِڃـسً ٍٰیؽ. ټ١ؿة اق ـ٨شبـ غبڀڃاؼڄ ثڅ وف٠ز سڃ اٌذكغڃڀڅ ټطڃ ٌؽٺ. ثب ایځٱڅ ټی ؼڂڀىشٻ ټطبٸڅ ِؽاٺ 

 .ؽڂاـاڀڅ ټځشٝف ثڃؼٺ سب ٰڃسبڄ ثیبپ ڂ ضؽا٬ٷ ټبټبپ ثڅ خبڀجؽاـی اق ټٿ ثبة ِطجز ـڂ ثبق ٰځڅثكڀٿ؛ اټب اټی

ڀٵبچی ثڅ ٜبچفٺ ٰفؼٺ...ٰز ڂ ٌٹڃاـ ٌٱالسی سځٻ ثی ڀڇبیز ٜفی٧ ڂ غڃي ٨فټٻ ٰفؼڄ ثڃؼ. ـڂوفی ٰفټٻ 

ـؼ ضبٶ ٌؽٺ. ـڂ ٰٽی ٴفچً ـڂ ٌٷ سف ٰفؼٺ ڂ ؼـیٯ سّٽیٻ اڀی ویځی ـڂ ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ثىٻ اهلل ٴڃیبپ ڂا

 .اڂڀ٭ؽـ ٠كر وفي ڀؿاٌشڅ ثڃؼپ ٰڅ ٬ىٽز دؿیفایی ڂ ثبال غڃڀڅ ثځٍڃڀً

 ثب ټؽاٺ ڂ ثڃؼ  وفي ـڂ دبییٿ ٴف٨شڅ ثڃؼ ڂ ثب ؼوز دٍز ؼوز ؼٸجف ـڂ ڀڃاقي ټی ٰفؼ. دیٍڃڀیً غیه

 .ثڃؼ ٌؽڄ ٰال٨څ ڂ ٠ّجی ټڃخڃؼ ڂ١ٔیز اق  ڂ ټ١ؿة  ټٿ اق ثؽسف. ٴف٨ز ټی ـڂ ٠ف٬ً ای دبـزڅ ؼوشٽبٶ
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 .چیدبپ ؼٸجف ڀٵبچً ثڅ ټٿ ا٨شبؼ اق

 ...والٺ_

 .والٺ ثی ټ١ځی ثڃؼ ٨٭ٗ اق ڀٵبڄ زفا٤ڃڀی ڂ دفسطىیځً چڃٶ ڂ ؼوشذبزڅ ٌؽٺ

ٸت چبي ثب ٸجػځؽڄ ا٘ٽیځبپ ثػً ڂ دف ټطجشی اق چٻ ثبق ٌؽ. ؼٸجف ثب ؼیؽپ ټٿ سڃ ث٥ٹً سٱڃپ غڃـؼ ڂ ٬ّؽ 

 .ٹً ثیفڂپ ثیبؼدبییٿ اڂټؽپ ڂ ثبقیٵڃٌی ؼاٌز ٰڅ ټطٱٻ ٴف٨شً ڂ ڀكاٌز اق ث٥

ثبثب اق ٌٵ٩شٿ زڇفڄ ي ثڅ ٘ف٨ٻ وفزڃغڃڀؽ. اغٽً ٠ٽی٫ سف ٌؽ ڂ ٘ڃـی دڃقغځؽ ِؽاؼاـی قؼ ٰڅ غدبٸز 

 ای ـاثٙڅ ڂ س٭ّیفٺ ثی ثڃؼ ٌؽڄ ـڂٌٿ س٭فیجب  قؼڄ ـڀٳ ثڅ ـڀٳ ٌؽٺ. ثب ایځٱڅ ـأی ثڅ ایٿ اقؼڂاج ثڃؼپ ڂ

 .ثڃؼپ ٴف٨شڅ ؼٶ ثڅ ٰیځڅ ثبقچٻ اټب ڀجڃؼڄ؛

 چٻ ثڅ ـڂ اخجبـی ټدٹه ایٿ  سڃ خڃڀٻ ڀٍىز ثڅ وٽز دؽـ ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ. چفاپ ټځشٝف ثڃؼٺثب ؼٸڇفڄ ای ٰڅ 

 .ڀیىز ثفؼاـ ؼوز ڀكڀڅ ٘ڃ٨بپ ثڅ ـڂ ؼٸً چبی ضف٦ سب ؼڂڀىشٻ ټی ڂ ثكڀڅ

غٻ ٌؽٺ ڂ ویځی ـڂ ټ٭بثٹً ٴف٨شٻ. ضشی ثڅ اضشفاٺ ؼغشفي ٸجبن ټځبوت ڂـوٽی سفی ڀذڃٌیؽڄ ثڃؼ. ز٭ؽـ اق 

 .ٺ ڂ ټبټبپ ضفَ غڃـؼایٿ ثبثز غدبٸز ٍٰیؽ

ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچٻ ٰځڅ ؼوشٻ ـڂ ده قؼ ثڅ ٘ڃـی ٰڅ ڀكؼیٯ ثڃؼ ویځی ٰح ثٍڅ ڂ زبیی چب ـڂی قټیٿ 

 .ثفیكڄ

ثفای خٹڃٴیفی اق ـیكي اٌٯ چبٺ ٸت ٴكیؽٺ. خٹڃ ٘ڃ٨بپ ڀٽی غڃاوشٻ ایځ٭ؽـ اثفڂـیكی ثٍڅ اټب ټٿ چځڃق 

ؼـ ایٿ ؼڂچ٩شڅ سڃ غڃڀڅ ٺ ٌت ـڂ ِجص ٰځٻ ڂ  غبڀڃؼڄ اٺ ـڂ ڀٍځبغشڅ ثڃؼٺ. چٽیٿ ٰڅ ـٔبیز ؼاؼڄ ثڃؼپ

 .ټش٭ب٠ؽ ٌؽڄ ثڃؼپ ٘ڃ٨بپ دب ثڅ ایٿ غڃڀڅ ثكاـڄ ثبیؽ ټی ٨ڇٽیؽٺ زڅ ڀ٭ٍڅ ای ؼـ وف ؼاـپ

غڃي ثیځبڀڅ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ وٱڃر ایٿ ؼڂ چ٩شڅ ڂ ٬ڇفڄ ٌڃپ ثفای سځجیڅ ٺ ٩ٰبیز ټی ٰفؼ. اټب ڀبـاضشی ڂ ثبؼ 

ڄ ثڃؼ ټبؼـ ٘ڃ٨بپ قټیٿ ٴیفڄ ڂ چیر اغشیبـی اق غڃؼي ڀؽاـڄ. ثڅ ٰفؼپ دؽـ اق ؼڂ ـڂق دیً ثڃؼ ٰڅ ټشڃخڅ ٌؽ

چفثڇبڀڅ ای ٬ّؽ ثفچٻ قؼپ ایٿ ټفاوٻ ـڂ ؼاٌز اټب ثڅ اِفاـ ټبټبپ ڂ ټٿ ـأی ٌؽڄ ثڃؼ ثب او٩ځبٮ سفیٿ 

 .ضبٸز ټٽٱٿ ایٿ غڃاوشٵبـی ـڂ ثفٴكاـ ٰځڅ
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ثڇٻ ٨ڇٽڃڀؽ اق سفوً ڀٽیشڃڀڅ زبی ٬جٷ اق ایځٱڅ ثڅ ټبټبپ ثفوٻ ڂ زبی س١بـ٦ ٰځٻ ثب زٍٻ ڂ اثفڂ ثڅ دؽـ 

ثفؼاـڄ. ـ٨شبـچب ڂ ؼوز ثڅ ؼچٿ ثڃؼپ ټبټبپ ثؽسف ٠ّجیٻ ټی ٰفؼ. اڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ سب ؼڂچ٩شڅ دیً غڃؼٌڃپ 

 ....ـأی ثڅ ایٿ اقؼڂاج ثڃؼپ ڂ ٨٭ٗ ټی غڃاوشٿ اق ٘ڃ٨بپ قچفڄ زٍٻ ثٵیفپ اټب ضبال

٘ڃ٨بپ زفغیؽٺ. زٍٻ اقٺ ثفڀٽی ؼاٌز ڂ ثب ٸجػځؽڄ سٹػی ٰڅ غڃاڄ ڀبغڃاڄ ـڂی ٸت چبٺ ڀٍىز ثڅ وٽز 

 .زڇفڄ ي ثب سٽڃٺ سالًٌ ٴف٨شڅ ڂ ٤ٽٵیٿ ثڅ ڀٝف ټیڃټؽ. ؼوشٻ اق غدبٸز ڂ اوشفن ټی ٸفقیؽ

ث٥ٓ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ چبٸڅ ای اق اٌٯ سڃ زٍٻ چبٺ ټٍػُ ثڃؼ اٴف ٘ڃ٨بپ ڀجڃؼ ثبثز ـ٨شبـ غبڀڃؼڄ ٺ چبی 

ڃڀڅ ـاڄ ؼاؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ ثشڃڀٻ ثڅ سځڇبیی ټدٹه ـڂ ثڅ چبی قیفٴفیڅ ټیكؼٺ. ټٵف ټٿ زځؽثبـ غڃاوشٵبـ ثڅ ایٿ غ

ؼوز ثٵیفٺ. اق چٽڅ ثؽسف ؼٸیٷ ایٿ ـ٨شبـڂ سڃچیٿ چبٌڃپ ـڂ ټی ؼڂڀىشٻ ڂ ثؽسف ٠ؿاة ټی ٍٰیؽٺ. ٘ڃ٨بپ اق 

چٽڅ خب ثی غجف ٴٽبپ ټی ٰفؼ ٠ٹشً دػً ٠ٱىبوز ڂ ؾـڄ ای چٻ ٌٯ ڀٽی ٰفؼ ٠ٹز ټبؼـ دیف ڂقټیٿ 

 .ٴیفي ټی سڃڀىز ثبٌڅ

 .ٻ ٌؽٺ ڂ ثب ِؽای ټفس١ٍی ث٩فټبییؽی ٴ٩شٻثڅ ٘ف٨ً غ

اڂپ ثف٠ٱه ټٿ ٜبچفی چٻ ٌؽڄ ٸجػځؽڄ ٠ٽی٭ی ثڅ ـڂٺ دبٌیؽ ڂ ٨ځدڃپ زبیً ـڂ ثفؼاٌز ڂ ؼوشز 

 .ؼـؼڀٱځڅ ٤ٹیٝی ٴ٩ز

ٰبي چیر ڂ٬ز ڂاوً ٌفٖ ایٿ ـوٻ ڂ ـوڃټبر ـڂ ڀٽی قاٌشٻ. غبڀڃؼڄ ٺ ٠ٹځب ؼـ ایٿ ٌفایٗ سځڇبٺ ٴؿاٌشڅ 

ٰڅ ڂاوً وبغشڅ ثڃؼپ سڃ ؼٸٻ ـغز ټی ٌىشٿ . ویځی ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ ڂ  ثڃؼپ. ڀٵفاپ اق ٨ٕب ڂ خڃی

ڀكؼیٯ سفیٿ خب ثڅ ٘ڃ٨بپ ثفای ڀٍىشٿ اڀشػبة ٰفؼٺ. ڀٽیؽڂڀٻ زفا اټب ؼـٰځبـ اڂپ ثیٍشف اضىبن ـاضشی ټی 

ٰفؼٺ ڂ اق اوشفوٻ ٰبوشڅ ټی ٌؽ. ٴڃٌڅ چب ٰشٻ ـڂ ـڂی ـڂپ دبٺ ٍٰیؽٺ ڂ اڀٵٍز چبٺ ـڂ ټٕٙفة ثڅ چٻ 

 .فؼٺ٩٬ٷ ٰ

 سب اڂٶ اق ټبؼـٺ. ثڃؼ قؼڄ چبي ٸت ثڅ غبټڃٌی ټڇف  دؽـ اڀٵبـ اڂټؽڄ ثڃؼ ټفاوٻ ٠كا ثب اغٻ وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ

ثڃؼ.  ٰفؼڄ ثؽسف ـڂ خڃ ټٿ ضٕڃـ ڂ ڀٽیكؼ ضف٨ی ٰىی. ـیػز ټی اٌٯ ضىفر ثب ڂ ثڃؼ ؼٸجف قڂٺ ڀٵبچً اغف

یؽپ اِٷ ټٙٹت ـڂ ؼاٌز ڂ ثب اٴف ڀ٩ف وڃٺ ڂ ٤فیجڅ ای ټثٷ ضدشی ضٕڃـ ؼاٌز ضؽا٬ٷ خفار دیً ٍٰ

قثڃپ زفة ڂ ڀفټی ټدٹه ـڂ ثڅ ؼوز ټی ٴف٨ز. ٘ڃ٨بپ ؼڂـڂق دیً قټبڀی ٰڅ سٽبن ٴف٨شڅ ثڃؼ ثبثز 
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چٽبچځٵی ٬یؽٰفؼڄ ثڃؼ ٌفایٗ ټبؼـي ټىب٠ؽ ڀیىز ڂثبالخجبـ ثبیؽ ثڅ سځڇبیی ثیبؼ اق ٘ف٦ ټبؼـي چٻ 

 .٠ؿـغڃاچی ٰفؼڄ ثڃؼ

ټبؼـي ثڇشف ثٍڅ ٰڅ ٴڃیب ٘ڃ٨بپ ټدجڃـ ټیٍڅ دٍز سٹ٩ٿ چٽڅ دؽـچٻ ٬ّؽ ٰځىٹی ټفاوٻ ـڂ ؼاٌز سب ضبٶ 

 .زیك ـڂ اق ڂ١ٔیز ټبؼـي ثٵڅ

 سڃ ـڂ غڃڀِٽڃپ ـڂق ٌجبڀڅ ؼڂ  ثب ایٿ ڂٟٔ دؽـ ثؽسف ٸح ڂ سفي ٰفؼڄ ثڃؼ. یٯ ٌجڅ ڀٝفي ٠ڃْ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ

 .بؼـي قټیٿ ٴیفڄ ڂ ٴفیڅ چبی ټبټبپ ٰڅ ِجفٺ ـڂ ٸجفیك ٰفؼڄ ثڃؼټ ایځٱڅ اق ٰفؼ ٌیٍڅ

چٻ ٰىی ٬ّؽ ٌٱىشٿ ایٿ وٱڃر ـڂ ڀؽاٌز. ؼٸجفچٻ ثڇبڀڅ ټی ٴف٨ز ڂ ؼڂوز ؼاٌز ثڅ ٜف٦ چځڃق 

 ـیكي چبی ڀ٫ ڀ٫ ڂ ٍٰٽٱً ایٿ اق غىشڅ ٘ڃ٨بپ  ٌیفیځی غبټڅ ای ٰڅ ـڂی ټیك ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ ؼوز ثكڀڅ.

 ...ثبثب ثٍیٿ: سڃدیؽ ڂ ڀٍڃڀؽي دبي ـڂی ټطٱٻ ٜفی٩ی اغٻ ثب

زىجیؽ. اق ایځٱڅ ثڅ غب٘ف خڃ ؼ٠ڃاي ٰفؼڄ ثڃؼ ڀبـاضز ٌؽٺ ڂ ثی ؼٸجف ٸت ڀبقٰی زیؽ ڂ ثڅ ٩٬ىڅ ویځڅ ي 

 اٌبـڄ ٌیفیځی ٜف٦ ثڅ ای ثسٵبڀڅ ٸطٿ ثب ڂ ٴ٩شٻ ؼٸجفـڂ ؼوز ٸجػځؽی ثب ڂ ٌؽٺ غٻ ټبټبپ  سڃخڅ ثڅ ڀٵبڄ

 :ٴ٩شٻ  ٰفؼڄ

 ؼغشفټڃپ ٌیفیځی ټیػڃاؼ...؟ _

ؽ ټ٭بثٷ ٜف٦ ٌیفیځی اڀٵٍز ثڅ ؼچٿ ثب ؼٸجف ڀفٺ ٌؽڄ اق ث٥ٷ دؽـي دبییٿ اڂټؽڂ ثب سبسی سبسی اـڂٺ ڂ ثب سفؼی

ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ټبټبپ ڂ دؽـ ایىشبؼ. سڃ ایٿ چیفڂ ڂیف ڂخڃؼ ؼٸجف ٤ځیٽز ثڃؼ ٸجػځؽڄ چفزځؽ ټطڃی ثڅ ـڂی ٸت 

 .چبٺ ټی اڂـؼ. دیفاچٿ دفڀىىیً ثب ٰز ڂ ٌٹڃاـ وڃـټڅ ای ڂدیفاچٿ اثی ڀ٩شی دؽـي وز ٌؽڄ ثڃؼ

ب زٍٻ چبی زفا٤ڃڀی ٌؽڄ ڀٵبچً ـڂ ثڅ وٽز دؽـي زفغڃڀؽ ٜف٦ ـڂ ثبال ثفؼٺ ڂ خٹڃي ٴف٨شٻ ؾڂ٪ قؼڄ ث

ٴ٩ز. ثڅ ـڂي ٸجػځؽ قؼٺ اق ایٿ اخبقڄ  "ثفؼاـ ثبثبخڃڀی "سب اخبقڄ ثٵیفڄ ٰڅ ٘ڃ٨بپ ثب ٸجػځؽڄ ټطڃ غىشڅ ای 

ؼاؼپ ڂ ٸطٿ ٤فیجی ٰڅ ِؽاي ؼاٌز. غىشڅ ڂ ٰال٨ٵی ِڃـسً ـڂ ٬فټك ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ټٙٽئځٻ ٨ٍبـي ثبال 

 .قؼڄ ثڃؼ
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ٸجف ثب ؼوز چبی ٰڃزیٱً ڂوٗ ٌیفیځی چب قؼ ڂ یٱی ثفؼاٌز. ټ٭بثٷ ؼچځً ٴف٨ز ڂ ٴبق ثی ټ١ٙٹی ؼ

 ؼوشٽبٶ ثب اـڂٺ. ٌؽ ؼٸٻ سڅ اق غځؽڄ ثب٠ث ٰڅ ثڃؼ ٌؽڄ  ټطٱٽی ثڇً قؼ. ِڃـسً ثڅ ثبڀیڅ ای دف غبټڅ

 .ٌؽٺ ټی ي ِؽ٬څ ٬فثڃپ ڂ ٰفؼٺ ِڃـسً ٰفؼپ دبٮ ثڅ ٌفڂٞ

 .ٰفؼ غڃڀڅ ؼڂـ  ق دؽـي ٨بِٹڅ ثٵیفڄ ٌفڂٞ ثڅ ـاڄ ـ٨شٿچٽیٿ ٰڅ غیبٸً ـاضز ٌؽ ټیشڃڀڅ ٰٽی ثیٍشفا

 

 :دؽـٰڅ سٽبټب ٌبچؽ ٫ٍ٠ ټٿ ثڅ ؼٸجف ثڃؼ دڃقغځؽڄ ِؽاؼاـی قؼ ڂ ـڂثڅ ٘ڃ٨بپ ٴ٩ز

ثب یڅ ثسڅ دب ٌؽی اڂټؽی غڃڀڅ ټٿ... ؟ ټیكاٌشی زځؽ ڀ٩فؼیٵڅ ٺ ِی٥څ ټی ٰفؼی...زځؽسب ؼیٵڅ ٺ ده ټی _

 .ا٨شػبـ ایځدب ټی ٌىشیاڀؽاغشی ڂ اثفڂ ؼغشفټڃ ټیجفؼی ڂ ث١ؽ ثب 

٘ڃ٨بپ ټش١دت اق ٸطٿ دؽـ ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ټٿ ٰڅ اة ٌؽڄ ٸت ټی ٴكیؽٺ ٰفؼ. ٰٽی ڂ٩٬څ ای اڀؽاغز سب خٽٹڅ 

 :چبی دؽــڂ دبییٿ ثبال ٰځڅ. ثب خىبـسی ٰڅ سڃ زٍٻ چبي ثڃؼ سڃ ټفؼټٯ چبی ٬فټك دؽـ غیفڄ ٌؽڄ ٴ٩ز

اټب اٴف ٌٽب اخبقڄ ثؽیٿ...ټیػڃاٺ ؼغشفٌٽب اڂٸیٿ ڂ اق اڂٸی غیفی ڀؽیؽٺ ا٬ب اؾیٿ ٰڅ دځبڄ یٱی ؼیٵڅ ٌؽٺ؛ _

 .اغفیځً ثٍڅ

س٭فیجب خڃاة ڂ ـ٨شبـ ؼڀؽڂپ ٌٱځی ټطىڃة ټی ٌؽ ټبټبپ زبؼـي ـڂ ثڅ ٸت ٴف٨ز ڂ اغٻ دؽـ ٌؽر ٴف٨شڅ 

 .ٸت ثبق ٰفؼ سب ضف٨ی ثكڀڅ ٰڅ ٘ڃ٨بپ ثب ثبال ثفؼپ ؼوشً ټبڀٟ ٌؽ ڂ ثب ِؽای ـوب اؼاټڅ ؼاؼ

 سّٽیٽی چف ٌٽب ث١ؽ. ثٍیٻ ټ١ف٨ی چٻ ثڅ ای قټیځڅ دیً ثؽڂپ غڃاوشٵبـ ڃاپ٠ځ ثڅ اڂٶ  اخبقڄ ثؽیٿ _

 .٨فڀٵیه ڀڅ ڀڅ؛ ټیٵٻ ټٿ ڀڅ، زفا ڂ زڃپ ثی ٴف٨شیٿ

ثب وٱڃر دؽـ ٰٽی اق اوشفوً ٰٻ ٌؽ ڂ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ىً ؼڂزځؽاپ. وفخبي خبثڅ خب ٌؽ ڂ ثب ٍٰیؽپ 

 :ؼوشٽبٶ ـڂی دیٍڃڀیً ٴ٩ز

ڀٻ ثؽڂپ ثكـٴشف...چٽىفاڂٸٻ... غت، ٨بټیٷ ثڃؼپ... ٠ٽڃٺ چٻ دؽـٺ ثڃؼ چٻ ټٿ اڂٸیٿ ثبـڄ غڃاوشٵبـی ټیفٺ اڂ_

 . ثكـٴشفٺ...ټبؼـٺ وفضبٶ سف ثڃؼ ڂ ټیشڃڀىز ضف٦ ثكڀڅ
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ټفاوٽی ڀؽاٌشٻ...ڀڅ غڃاوشٵبـی  _ثب ٸجػځؽڄ سٹػی ڀٵبچً ـڂ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغڃڀؽ؛ ټػب٘جً ټٿ ٌؽٺ_

 .څ ـأی اپؼـوز ضىبثی ڀڅ ٠فڂوی ٰڅ ثڅ وفاڀدبٺ ثفوڅ. ٨ٱف ټی ٰفؼٺ چٽ

ایځب ـڂ ڀٽیٵٻ سب ثطث _ڀٵبچً ـڂ ثڅ دؽـٺ ؼاؼ ڂټٿ ټبر اڂپ ضىفر ِؽاي ثڅ ڀیٽفغً غیفڄ ٌؽٺ _

قڀؽٴی ٴؿٌشڅ ٺ ـڂ دیً ثٱٍٻ. ټیػڃاٺ ثؽڂڀیؽ ټځٻ ثبـ اڂٸٽڅ ؛ ضشی اٴف یڅ ثسڅ سڃ ث٥ٹٻ ثبٌڅ ڀٽی ؼڂڀٻ 

ؽ ا٬ب اؾیٿ سب ث١ؽچب ڀڅ ضىفسی ثفای ایځٙڃـ ټفاوٻ چب زڅ ٌٱٹیڅ زڅ ٬ڃا٠ؽی ؼاـڄ...اقسڃپ ټیػڃاٺ ثكـٴشفی ٰځی

 .ټٿ ثٽڃڀڅ ڀڅ ٨فڀٵیه

 :ڀ٩ىی ٴف٨شڅ ثؽڂپ ایځٱڅ وفي ـڂ ثبال ثیبـڄ ڂ زڇفڄ ٴف٨شڅ ڂ ثبؼ ٰفؼڄ دؽـ ـڂ ثجیځڅ ٴ٩ز

اټٍت ثڅ غڃؼٺ ایٿ خىبـسڃ ؼاؼٺ ا٬ب اؾیٿ ؼغشفسڃپ ـڂ غڃاوشٵبـی ٰځٻ. ٌفایٗ ٨فاچٻ ٰفؼپ یڅ قڀؽٴی  _

یٿ ڂ ؼـاټؽ ڂ ٰبـی ٰڅ اوبیً ڂ ـ٨بڄ ؼغشفسڃپ ـڂ سبټیٿ ټیٱځڅ. اغال٪ ڂ ڀىجشب غڃة ـڂ ؼاـٺ. غڃڀڅ، ټبٌ

 .ـ٨شبـچٻ ثب یڅ ٌځبغز ڀىجی ثڇً ـویؽیٻ ث٭یڅ ٌٻ سب قیفیڅ و٭٧ قڀؽٴی ڀٱځیٻ ؼـًٰ ڀٽیٱځیٻ

ټٱثی ٰفؼ. ڀفټی ٰڅ دٍشً ؼڀیب سفؼیؽ ڂ ؼٶ ؼٶ ٰفؼپ ثڃؼ سڃ زٍٻ چبی دؽـ ؼیؽڀی ثڃؼ. ټبټبپ اڀٵٍز ثڅ 

 .ڃ٨بپ زٍٻ ؼڂغشڅ ثڃؼ ٰڅ ز٭ؽـ ٬ٍځٳ ڂ ټطٱٻ ٰٹٽڅ چب اق ثیځٍڃپ چدی ټی ٌؽؼچٿ ثڅ ٸت چبی ٘

ڀٽیػڃاٺ ٰبـی ٰڅ ٰفؼٺ سڃخیڅ ٰځٻ. اټب ثڇشف اق ټٿ ټی ؼڂڀیؽ ٬ّؽ ڂ ڀیشٻ زی ثڃؼ اٴف ټی غڃاوشٻ ٨٭ٗ _

 ... اثفڂٰىی ـڂ ثجفٺ ایځدب ڀٍىشڅ ثڃؼٺ. ټٿ

 :٠ف٪ ـڂی دیٍڃڀیً ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب ض٩ٛ اـاټً ٴ٩ز

 .ؽٴی ٰځٻټیػڃاٺ قڀ_

اق ڀٵبڄ ټٍشب٪ ڂ سطز سبثیف ٴف٨شٻ ٰڅ ثب ٴڃڀڅ چب ٴٹٵڃپ سٽبٌبي ټی ٰفؼ ڂ ټځشٝف اؼاټڅ ڂ غبسٽڅ ثطث ثڃؼ 

 .دؽـ دڃقغځؽ قؼ ڂ زٍٻ سڃ زٍٽً ٌؽڄ وفی ټشبو٧ سٱڃپ ؼاؼ

ٰبـسڃ سڃخیڅ ٰځی؟! ټ١ٹڃٺ ڀیىز سڃ ٌڇف ٤فیت زڅ ثالیی وفي اڂـؼی ٰڅ ِؽاي ؼـ ڀٽیبؼ. االڀٻ اق  _

 .فؼٺ ایځدب ڀٍىشی ټیؽڂڀٻ ٰڅ ټیػڃای اثفڂسڃ ده ثٵیفیثىشٿ ؼچٿ ټ
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ٴڃي چبٺ ؼا٢ ٰفؼڄ زٍٻ چبٺ ـڂ ٠ّجی ثبقڂ ثىشڅ ٰفؼٺ. ثڅ ٘ف٦ ټبټبپ وفزفغڃڀؽٺ. سٽبٺ ؼـؼڂ ؼٶ چب ڂ 

ٴ٩شڅ چبٺ ـڂ ٧ٰ ؼوز دؽـ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ. ټبټبپ ٸت ٴكیؽڄ زبؼـي ـڂ ټٕٙفة خٹڃ ٍٰیؽ ټشڃخڅ ڀٵبڄ 

 ه زڅ ثفؼاٌشی ٰفؼڄ ثڃؼپ؟غّٽبڀڅ ڂ ؼٸػڃـٺ ٌؽ. ثب ؼڂسب ٠ٱ

 :٘ڃ٨بپ غڃڀىفؼ سف اق ٬جٷ غڃؼي ـڂ ڀجبغز ڂ سڃ زٍٻ چبی دؽـٺ قٶ قؼڄ ٴ٩ز  

ټٿ ثب ـٔبیز ٨فڀٵیه ایځدبٺ... چف ـاثٙڅ ای چٻ ثڃؼڄ ثڅ خك دػً اڂپ ٠ٱه چب ثب چڃي ڂ ؼـایز _

    .غڃؼي ثڃؼڄ. ثفای ده ٴف٨شٿ اثفڂټٻ غڃؼي ٬جڃٶ ٰفؼڄ چٽفاچٻ ثٍڅ

ف ثڅ وٽز ٘ڃ٨بپ اڂټؽ ڂ اق اوشیٿ ٰشً ـڂ ٴف٨ز سب ثٹځؽي ٰځڅ. ټیػڃاوز زیكی ـڂ ؼـ چٽیٿ ضیٿ ؼٸج

 .ڀبټ٩ڇٽڃی ټی ٴ٩ز "دبٌڃ دبٌڃ"ثڇً ڀٍڃپ ثؽڄ ڂ 

دؽـٰڅ ٴڃیب ثڇبڀڅ ؼوشً اڂټؽڄ ثڃؼ ڂ اق ایٿ ض٫ ثڅ خبڀجی ٘ڃ٨بپ ٠ّجی ڂ ضفِی ٌؽڄ ثڃؼ ڀٽی سڃڀىز 

ٿ چٻ ضف٦ چبٺ ـڂ ثب ٘ڃ٨بپ قؼڄ ثڃؼٺ. زځؽ ټػبٸ٩شی ٰځڅ زڃپ ٬جال غڃؼي ټٿ ـڂ دیٍٱً ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ټ

ثبڀیڅ ثڅ ٰٹځدبـ ـ٨شٿ ؼٸجفڂ ٘ڃ٨بپ ٰڅ ثب اـاټً ثبچً ِطجز ټی ٰفؼ ڀٵبڄ ٰفؼ ٘ڃ٨بپ ثی ضڃان ڂ ثی 

 :٬ّؽ ثڅ ؼٸجف ٴ٩ز

 .ثڅ غبٸڅ ٨فڀٵیه ثٵڃ_

 ـڂ ڂ ؼیؽی؟ ی١ځی ٰفؼ ڂضٍشځبٰی ٤فڄ زٍٻ ټٿ ٘ف٦ ثڅ ټیىبثیؽ چٻ ـڂ ٨ٍبـ  ثب ؼڀؽڂپ چبی ٰڅ اق ٨فٖ  

 :ٴ٩ز ای ٴكڀؽڄ ٸطٿ ثب ٘ڃ٨بپ ثڅ

 اثفڂټڃ اثفڂٌڃ ثییځٻ ثبیؽ ؼیٵڅ ز٭ؽـ. ٰځی وڃاوش٩بؼڄ اقي ټیػڃای..ثىبقی  ٸَٹـڅ  ټیػڃای اق ؼغشفٺ _

 .ڀكاٌشی؟ چیسی اقي ڂ ـیػشی

٘ڃ٨بپ ٸجڇبي ـڂ ټطٱٻ ـڂی چٻ زىجڃڀؽ ڂ ؼـ وٱڃر ڂ ثب ِڃـر خٽٟ ٌؽڄ ؼٸجفڂ ـڂی دبچبي ڀٍڃڀؽ سب 

  .ؼیٵڅ سٱڃپ ڀػڃـڄ

 ثبقڂ ټطٱٻ ـڂ چبي زٍٻ. ؼڂغز ټی دؽـ چبی ٸت ثڅ ـڂ ڀٵبچً ٨٭ٗ ٰفؼ؛ ڀٽی ڀٵبچٻ دؽـ ـڂی ثڅ اڂٶ  اق

 :ٴ٩ز ڀبـاضز ڂ ٴف٨شڅ ِؽای ثب ڂ ٰفؼ ثىشڅ
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سٽبٺ قڀؽٴیٻ ؼغشفٺ ڂ ټبؼـټٻ. چٻ ٌٽب چٻ ٨فڀٵیه اق ڂ١ٔیشٻ ا٘الٞ ؼاٌشیٿ. ـڂقی ٰڅ ثڅ ٌفٰز  _

 .قؼڄ ٌؽ اڂټؽیٿ ڂ ؼوز ـڂٺ ثٹځؽ ٰفؼیٿ سٽبٺ ضف٨ب

و١ی ټی ٰفؼ ثب اضشفاٺ خڃاة دؽـ ـڂ ثؽڄ. ټی ؼڂڀىشٻ ز٭ؽـ ـڂي ٨ٍبـڄ...دؽـاٴف ڀیً چٻ ټیكؼ ٸطٿ ڂ 

ِؽای خؽی ڂ ٰٹ٩شً قغٽی ٰڅ ـڂی ٬ٹجز ټیكؼ ـڂ زځؽیٿ ثفاثف ټی ٰفؼ. ٶَ ٸڅ ثسڅ ر ـڂ زځبپ ثٹځؽ ٴ٩ز 

 .ٌؽٰڅ ؼٸجف اڀٵٍز ثڅ ؼچٿ اق وفخبي خٻ ڀػڃـؼ ڂ ثب سفن ڂ ٸفق ثڅ دؽـ غیفڄ 

 ټبؼـسڃ ٰی خٽٟ ټیٱځڅ اڂڀٻ ڀیبق ثڅ ٌځبوځبټڅ ؼاـڄ؟_

 اق دؽـ ایځٱڅ  ټبؼـ چ٫ چ٫ ـیكی ٰفؼ ڂ زبؼـي ـڂ سب ـڂی ِڃـسً ٍٰیؽ. ټڃخی اق ڂضٍز سڃ ؼٸٻ ا٨شبؼ.

جف ؼاٌز ثؽسف ڀٵفاڀٻ ٰفؼ. زٍٻ چبٺ ٴفؼ ٌؽ ڂ ثبال وفٺ یڅ ٠الټز وڃاٶ ٴځؽڄ دؽیؽاـ ٌؽ. غ زیك چٽڅ

اج ؼاؼڄ ثڃؼٰڅ ضبال دٍیٽڃپ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ټبؼـي ـڂ ثڇبڀڅ ټی ٰفؼ ؟ زفا ټٿ اق وفزی ـٔبیز ثڅ ایٿ اقؼڂ

 خفیبپ ٌفٰز ثڅ خك زیكی ٰڅ ضدشی ثڇٻ ٴ٩ز ثی ا٘الٞ ثڃؼٺ؟

  .ٰىی ڀیىز. سٽبٺ ټىئڃٸیز اڂڀب ثب ټځڅ ٠ڇؽڄ ثڅ  ټىئڃٸیز ؼٸجفڂ ټبؼـٺ_

ڂ خڃڀڅ ؼٶ قضٽز ټبؼـي ـڂ ټی  ثفٴٍز ڂ ڀٵبچٻ ٰفؼ. ؼا٤ڃپ ثڃؼ. ټی ٨ڇٽیؽٺ ڂ ؼیؽڄ ثڃؼٺ ز٭ؽـ ثب اضشفاٺ

 .ٰفؼ ټی دبٮ ـڂ ِڃـسً چفخٽٹڅ ثب ٰڅ ثڃؼ وػشً  ٍٰیؽ ټی ٨ڇٽیؽٺ ڂ ټی ؼیؽٺ ز٭ؽـ قؼپ ایٿ ضف٦

ٰبي اِال ایٿ ټفاوٻ ټىػفڄ ڀجڃؼ یب ٘ڃ٨بپ ثڅ ٴڃڀڅ ؼیٵڅ ای ثب دؽـٺ اٌځب ټی ٌؽ ثبایځٱڅ اٌشجبڄ غڃؼي 

فؼڄ ثڃؼ اټب ثبقچٻ ؼٸٻ ـأی ڀٽی ٌؽ ثڅ ایٿ غفؼ ثڃؼ ڂ ثب دػً ٰفؼپ اڂپ ٠ٱه چب ا٠شٽبؼ دؽـ ـڂ وٹت ٰ

ٌؽپ اڂپ چٻ ثب ؼڂڀ٩ف اق ثبقټبڀؽڄ چب قڀؽٴیً. ثڅ خك ڀبٜف ثڃؼپ ٰبـی اق ؼوشٻ ثفڀٽیڃټؽ ٨٭ٗ ٠ّجی ٸت ټی 

 .ٴكیؽٺ ڂ ټی غڃاوشٻ اق ضف٦ چبٌڃپ زیكی وفؼـثیبـٺ

ڂاوز قپ ڀٽیٍڅ. ټٿ ثفڂ دی ٰىی ٰڅ ؼٸً ثڅ ؼٸز ثبٌڅ دىف... ثب دػً ٰفؼپ زځؽ ٠ٱه وبؼڄ ٰىی  _

 زیك چٽڅ ٺ ؼیٵڅ ؼڂـڂق وڃغشڅ ڂاوز ؼٸً خٽٹڅ ؼڂ ڂ ؼڂٰٹڃٺ ثب   ؼغشفټڃ ټیٍځبوٻ اچٷ قڀؽٴی ڀیىز.

بـ ڂ ١٨بٸیز سڃ اخشٽب٠څ اچٷ ثسڅ خٽٟ ٰفؼپ ڀیىز. ٰ اچٷ ثیفڂڀڅ، اچٷ ؼغشفټٿ. ټیٍڅ غىشڅ. ټیفڄ یبؼي

ی سڃڀڅ ثب ڂ١ٔیز قڀؽٴیز ٰځبـ ثیبؼ... ٠ٽفی ثفای ؼـوً ثفای ٰبـي قضٽز ٍٰیؽڄ ـڂ ـڂی ټٿ ایىشبؼڄ. ڀٽ
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ثب ټٍٱٹی ٺ ؼاـڄ ڀٽیشڃڀڅ ڀفټبٶ ـ٨شبـ ٰځڅ ٌبیؽ سڃ ث١ٕی ٌفایٗ ڀشڃڀڅ ضبٸز چب ٠بؼی ؼاٌشڅ ثبٌڅ. ټٽٱٿ سڃ 

 .چفضبٸشی سٍځح ٰځڅ

وفٺ وڃر ٍٰیؽ. ضف٦ چبی ټبټبپ ـڂ ټیكؼ. ټی غڃاوز اق ایٿ ضف٦ چب ثڅ ٰدب ثفوڅ ټثال ټی غڃاوز 

څ ٌجیڅ خځه ثځدٷ؟ ټىٹٽب دؽـ ڂ ټبؼـٺ ثڇشف اق چف ٰىی ټیؽڂڀىشٿ ټفیٕی ټٿ ـثٙی ٘ڃ٨بپ ـڂ دٍیٽڃپ ٰځ

 .ثڅ اقؼڂاخٻ ڀؽاٌز

ـڀٳ ثڅ ـڂٺ ڀٽڃڀؽ ثڃؼ ڂ ٠ٹځب ٨٭ٗ ثب زٍٻ چبی اٌٱی ڂ ؼچٿ ڀیٽڅ ثبق ڀٵبچً ټی ٰفؼٺ. دؽـ ثب ضف٦ چبي 

ؽ. ڂای ثڅ ـڂقی ٰڅ اق ټٿ ـڂ یڅ ټڃخڃؼ ټفیٓ ڂ ض٭یف ټ١ف٨ی ٰفؼڄ ثڃؼ؛ اؼټی ٰڅ اق ده غڃؼي چٻ ثفڀٽیڃټ

 .سڃچٽبسٻ ټی ٨ڇٽیؽپ

ؼٸجف ثڅ یٱجبـڄ ثڅ خی٣ اڀؽاغز ٘ڃ٨بپ ټىشبِٷ ڀٽی سڃڀىز اـڂټً ٰځڅ ثؽسفاق ټی ٸفقیؽ ڂ ِڃـسً ٬فټك 

ٌؽڄ ثڃؼ. چفوڅ وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼیٻ ڂ ټشطیف ثڅ ؼـٴیفی ثب ؼغشفي غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼیٻ. سڃ زڇفڄ دؽـچٻ اثفار 

ـڄ قؼ سب ٰبـی ٰځڅ. ؼٸجف اق خی٣ ڂ ثی سبثی چالٮ ٌؽڄ ثڃؼ ٘ڃ٨بڀٻ ثڅ قڂـ ؼٸىڃقی ڂ ڀٵفاڀی ثڃؼ ثڅ ټبټبپ اٌب

ټی غڃاوز ـڂ دبچبي ڀٵڇً ؼاـڄ؛ ټٙٽئځٻ چیر ڂ٬ز زځیٿ ـ٨شبـی ثبچً ڀٱفؼڄ ثڃؼ. ټبټبپ ثڅ ٬ّؽ ثٹځؽ 

ٌؽپ ڀیٻ غیك ٌؽ ٰڅ ټٿ قڂؼسف ثٹځؽ ٌؽٺ سب ث٥ٹً ٰځٻ. اخبقڄ ڀؽاؼ ڂ ثباغٻ ڂ ٌبیؽ ثب ٸطځی ٰڅ ټٿ ؼـ اڂپ 

ی١ځی سڃ ؼوز ڀكپ. ٠ٱه اٸ١ٽٹً ڀبٌی اق ـ٨شبـ دؽـ ثڃؼ.  "االپ اـڂٺ ټیٍڅ"ایٗ ثڅ ؼٶ ٴف٨شٻ سٍف قؼ ٌف

ٰڃسبڄ ڀیڃټؽٺ ثسڅ اؾیز ټی ٌؽ ڂ ٘ڃ٨بپ اق ٸفق ؼوز ڂ غٍٻ ڀٽی سڃڀىز ثڅ غڃثی سٽفٰك ٰځڅ ڂ ثب ٨ٍبـ ثڅ 

 .دڇٹڃچبي ٬ّؽ اـڂٺ ٰفؼڀً ـڂ ؼاٌز

 .ثؽي ثڅ ټٿ ٘ڃ٨بپ ثسڅ اق ؼوز ـ٨ز _

څ وفي ثٹځؽ ٰفؼ ڂ ثب زٍٻ چبی وفظ ڂ ثفقغی ثی ضه سٽبٌبٺ ٰفؼ؛ ټځشٝف سدكیڅ سطٹیٷ ڀٵبچً یٱؽ١٨

ڀٍؽٺ...ثڅ ٬ؽـی ٠ّجی ثڃؼ ٰڅ ټی سفویؽٺ ڀٵبچً ٰځٻ. چٽیٿ ٰڅ ؼوز چبي اق ؼڂـ ؼٸجف ٌٷ ٌؽ ث٥ٹً 

 ثڅ غفا ٸطٝڅ سب ڂ قؼ ټی ؼٶ ث٥ٹٻ سڃ  ٰفؼٺ ڂ ثڅ ٘ف٦ اٌذكغڃڀڅ دبسځؽ ٰفؼٺ سب ٰٽی اة ثڅ غڃـؼي ثؽٺ.

ة ٴف٨شٻ ڂ اثی ثڅ ِڃـسً قؼٺ اق غځٱی اة ٰٽی اـڂٺ ٌؽ ڂ اق ٴفیڅ ا قیفٌیف ـڂ ؼوشٻ. ٰفؼ ټی ڀٵبڄ دؽـي

 .چبي ٰٻ ٌؽ
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 .ٌؽ ثٹځؽ  ِؽای ٘ڃ٨بپ ثڅ یٱجبـڄ

 ٌٽب ټٍٱٹز ثب ټٿ زیڅ؟_

 .ټٍٱٹٻ ثب ؼڂـڀٳ ثڃؼڀشڅ. ثبـڂـاوز ڀجڃؼڀز_

 زڃپ ڀٵ٩شٻ ټبؼـٺ قټیٿ ٴیفڄ؟_

 .ثٵیفٺ  ـڂ  ٸت چبٺ ثی اـاؼڄ ٸفقیؽ ڂ ثڅ ٴٹڃٺ ؼوز ٍٰیؽٺ سب ټٿ خٹڃ ؼـؼ ث٥ٕٻاق ث٥ٕی ٰڅ سڃ ِؽاي ثڃؼ 

 .ټثٷ اؼٺ اق اڂٶ ټیڃټؽی ټیٵ٩شی ثبچٻ ضف٦ ټیكؼیٻ...ٰٽٱز ټی ٰفؼٺ_

 چبټی ٴڃڀڅ ـڂ چبي اٌٯ اـڂٺ. ٴف٨شٻ چبي ٸت ڀكؼیٯ ڂ ٰفؼٺ اة دف ـڂ ٸیڃاپ  ثڃوڅ ای ثڅ وفي قؼٺ.

 .ٍٰیؽ ٨فیبؼ ثٹځؽ ِؽای ثب دؽـ ٰڅ ؼؼا ٘ڃ٨بپ خڃاثی زڅ ڀ٩ڇٽیؽٺ  .ـیػز

 سڃ زٙڃـی سڃ قڀؽٴی ؼغشفٺ دیؽار ٌؽ؟ _

 :ڀ٩ه ڀ٩ه قؼپ چبی دؽـ ـڂ اق غٍٻ ټی ٌځیؽٺ. ٘ڃ٨بپ ثب ٰٽی ټٱث اـڂٺ ڂ ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ٴ٩ز

 ...ٌٽب ثڅ ټٿ ٬ڃٶ ؼاؼیٿ. ڀٽیشڃڀیؽ قیف ٬ڃٸشڃپ ثكڀیؽ. ټیشڃڀٻ ټٿ_

 .ڂ اق سڃ اٌذكغڃڀڅ ثیفڂپ دفیؽٺ. ث٭یڅ خٽٹڅ اي ـڂ ڀٍځیؽٺ ثی سڃخڅ ثڅ ؼٸجف ٸیڃاپ ـڂ اق ٸت چبي ؼڂـ ٰفؼٺ

ثڅ چٻ ؼیٵڅ زٍٻ ؼڂغشڅ ثڃؼپ؛ ڂٌجیڅ ؼڂ ؼٌٽٿ ٴبـؼ ٴف٨شڅ ثڃؼپ. ٸطٝڅ ثبڂـ ڀٱفؼڀی ثڃؼ ڂ اِال ڀٽی  

سڃڀىشٻ زٙڃـ سڃِی٩ً ٰځٻ. ټبټبپ ثؽسف اق ټٿ ـڀٵً دفیؽڄ ثڃؼ ڂ چف ٸطٝڅ ټځشٝف ٴالڂیك ٌؽپ ایٿ ؼڂ ټفؼ 

 ٰڅ ٰځیؽ سٽڃټً ٰڅ ثكڀٻ خی٣ ڂ ثیبٺ ضف٦ ثڅ غڃاوشٻ  ثی ضبٶ ـڂی ٌڃڀڅ ٺ ٴؿاٌز. ثڃؼ. ؼٸجف وفي ـڂ

 :ٴ٩ز ؼٸجف ثڅ ای اٌبـڄ ثب ڂ وفزفغڃڀؽ ٘ف٨ٻ ثڅ ثؽ ـڂی ثب دؽـ

 .ایٿ اؼٺ چٽیځڃ ټیػڃاؼ...ټیػڃاؼ سڃ ـڂ ڂاثىشڅ ؼغشفي ٰځڅ _

چبی ٬بٸی غیفڄ ٌؽ. ٘ڃ٨بپ وفي ـڂ دبییٿ ٴف٨ز ڂ ثب ؼوز چبی ټٍز ٌؽڄ ڂ ٨ٱی ٰڅ و٩ز ٌؽڄ ثڅ ٴٷ 

 ؼٸجف ٨ٍفؼپ ټطٱٻ ثب ـڂ ٨ٍبـ  ٬ؽټی خٹڃ ثفؼاٌشٻ. چځڃقچٻ اق ٌؽر اوشفن اق ؼـڂپ ټی ٸفقیؽٺ ڂ ایٿ

 ٬ٕیڅ ایٿ ثڅ ـڂ ټٿ ٰڅ اڂڀی ٰفؼٺ ڀٽی ؼـٮ ـڂ چبي زٍٻ دٍیٽڃڀی ضبٸز دؽـڂ ـ٨شبـ. ٰفؼٺ ټی دځڇڃپ
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بیؽ ضف٦ ټیكؼٺ ثبیؽ ټی ث ؼاؼ؛ ٰڅ ـٔبیشی ڂ زىجڃڀؽپ ثڇٻ ٰڅ چبیی غب٘فضف٦ ثڅ. ثڃؼ غڃؼي ؼاؼ چٷ

 .ٴ٩شٻ

ثه ٰٿ ثبثب ایٿ ضف٨ب ـڂ ثڅ ٰی ټیكڀی...؟ سڃ غڃؼر ـأی ثڃؼی ٬جٷ اق ایځٱڅ ضف٨بټڃ ثٍځڃی...غڃؼر _

٬فاـټؽاـ ثبچً ٴؿاٌشی اـقڂ غڃٌجػشی ڂاوٻ ٰفؼی؟ یبؼسڅ ٴ٩شی ؼیٵڅ ؼغشفر ڀیىشٻ؛ ثڅ ټبټبپ ٴ٩شی ثڇٻ 

 ٺ ثڅ ایٿ اقؼڂاج ټیػڃای ثكڀی قیف چٽڅ زیك؟ قڀٳ ثكڀڅ؟ ضبال ٰڅ ضف٨بټڃ ثبچً قؼٺ ـأی

 :دؽـ ؼٺ ڂثبقؼٺ ٠ّجی ٴف٨ز ثب سٱڃپ ؼاؼپ وفي ٴ٩ز

زڃپ ڀٽی ؼڂڀىشٻ ټیػڃاؼ سال٨ی ٴؿٌشڅ ـڂ وفر ؼـ ثیبـڄ...ایٿ اؼٺ ڀفټبٶ ڀیىز ؼغشف... دف اق ٠٭ؽڄ وز. _

 ټی غڃای اڂٶ قڀؽٴی ثبـ ؼڂڀ٩ف ؼیٵڅ ـڂ ثڅ ؼڂي ثٱٍی سڃ ایٿ قڀؽٴی ـڂ ټیػڃای؟

ب خبثڅ خب ٰفؼپ ؼٸجفسڃ ؼوشٻ ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ٘ڃ٨بپ ٰڅ وفي ـڂ ٸطٝڅ ای ثٹځؽ ڀٽی ٰفؼ اڀؽاغشٻ. وٱڃسً ث

. ڀٽیكؼ ضف٨ی دؽـ اضشفاٺ ثڅ ثڃؼٺ ټٙٽئٿ ثڃؼټً ڀؽیؽڄ دځبڄ ثی ایځ٭ؽـ ڂ٬ز چیر اڂـؼ ټی ؼـؼ  ؼٸٻ ـڂ ثڅ

 :ٴ٩شٻ ټشبو٧

بؼـي قټیٿ ٴیف ٌؽڄ؟ ثڅ ڀٝف ٌٽب ٰىی ٰڅ ٴؿٌشڅ زیڅ ثبثب...؟ ایځٱڅ ثسڅ ؼاـڄ یب ثب ڀؽڂڀٻ ٰبـی ٰىی ټ_

ټبؼـٌڃ خٽٟ ټیٱځڅ ڀفټبٶ ڀیىز ؟ ثسڅ ي ـڂ ثڅ ڀیً ټیٱٍڅ ڀٽیكاـڄ اة سڃ ؼٸً سٱڃپ ثػڃـڄ ڀفټبٶ 

 ثكڀڅ؟ ـڂ قڀؽٴی ٬یؽ اغف سب ثبیؽ  ڀیىز؟

ث٥ٕٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼٺ ڂ اٌٱٻ ؼـاڂټؽ. دؽـ چځڃقچٻ ثب اغٻ سٽبٌبٺ ټی ٰفؼ ڂ ټځشٝف ثڃؼ ثب اسٽبٺ ضف٦ چبٺ 

 :ؼڂثبـڄ خڃاثٻ ـڂ ثؽڄ. ټّٽٻ سڃ زٍٻ چبي غیفڄ ٌؽٺ ڂ ٴ٩شٻ

 ٬ٕیڅ ٌفٰز زیڅ ثبثب؟ زٙڃـ ـأی ٌؽی؟_

ضشی ضؽن چبیی ٰڅ سڃ ؼٸٻ ټیكؼٺ ؼٸٻ ـڂ ثڅ ؼـؼ ټی اڂـؼ. دؽـ ـڀٵً دفیؽ ڂ ڀٵبڄ ڂضٍز قؼڄ ي ـڂ 

 .زفغڃڀؽ ٘ڃ٨بپ ڂ ټبټبپ  ثیٿ

 ثڅ غب٘فڄ وڇبٺ اـټبپ؟_

 .ب ثبق ٰفؼپ ٸت چبي ِؽای ٘ڃ٨بپ ثٹځؽ ٌؽزٍٻ چبي ـڂ ٠ّجی ـڂ چٻ ٨ٍفؼ ڂ ث



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 352 

 .ؼـِؽي ٌؽ. ثب و٩شڅ چب غبڂـی 5وڇبټً  _

دؽـ ثب ٸت چبی ڀیٽڅ ثبق ثڅ ٘ڃ٨بپ غیفڄ ٌؽ. ټٿ چٻ ثڇشٻ قؼ ڂ غځؽڄ ڀبثبڂـاڀڅ ای ٰفؼٺ. ضؽوٻ ؼـوز ثڃؼ. 

 :ڀؽڂٴ٩ز٘ڃ٨بپ اثفڂیی ثبال اڀؽاغشڅ دڃقغځؽ قؼ. ڀٽی سڃڀىز ضف٨ی ثكڀڅ ثڅ خك ایځٱڅ وف ثڅ وٽشٻ زفغڃ

 ثبثبسڃ ایځدڃـی ٌځبغشی ؼغشف...؟_

دڃقغځؽ قؼٺ. ٸطٿ ٤ٽٵیځً چٻ ٬ٹجٻ ـڂ ثڅ ؼـؼ ڀیبڂـؼ. ڀب اټیؽی ڂ ا٨شبؼپ ٌڃڀڅ چبي ـڂ ؼیؽٺ. سبـ ٌؽپ ټڃ 

وذیؽ وفي ـڂ ؼیؽٺ غبټڃٌی زٍٻ چبي ـڂ اټب...ؼـ اڂپ ڂ١ٔیز ثب ؼا٤ی ٰڅ اق غبڀڃاؼڄ ٺ ؼیؽڄ ثڃؼٺ ڂ ٰٹڅ 

ڂ ثبڂـ ٰفؼٺ. دؽـٺ ثب ـٔبیشً ڂ اسڇبټی ٰڅ ثڇٻ قؼڄ ثڃؼ ا٠شٽبؼ ڂ اټیؽٺ ـڂ ای ٰڅ ثبؼ ؼاٌز ضف٦ ٘ڃ٨بپ ـ

 .غیٹی ٬جٷ سف اقٺ ٴف٨شڅ ثڃؼ

خك ایٿ ټیشڃڀڅ ثبٌڅ ٰڅ ؼغشفسڃ  ثڅ ؼٸیٹی زڅ. ٰځٻ ټی ٨ٱف ٰفؼیٿ ٬ٕبڂسٻ  ټٿ ؼـټڃـؼ ٌٽب چٽیځٙڃـی ٰڅ_

 وفزځؽسب ٠ٱه دیٍٱً ٰفؼی ؟

 .زٍٻ چبي وفظ ٌؽ. ٰٽفي غٽیؽڄ ؼوز ـڂ دبي قؼ

ضبال دٍیٽڃپ ٌؽٺ. خبر سب چفقټبڀی ٰڅ ثػڃای سڃ ایٿ غڃڀڅ اټځڅ...ڀٽیكاـٺ ٰىی اؾیشز ٰځڅ ثػڃاؼ غڃپ ثڅ _

 .خٵفٺ ٰځڅ

 دؽـٺ وٽز  ث٥ٓ وځٵیٿ ٴٹڃٺ ڀٽیكاٌز ضف٦ ثكڀٻ. ٘ڃ٨بپ ثٹځؽ ٌؽ ؼٸجفـڂ اقٺ ٴف٨ز. ټٽبڀ١شی ڀٱفؼٺ. ثڅ

 .قؼٺ قاڀڃ دبي خٹڃ ڂ ـ٨شٻ

ؼـوشڅ ٰڅ ٰبټٷ ڀیىز چٽڅ زیكڂ اق اڂٶ ڀٵ٩ز اټب سڃ ایٿ یٱىبٶ  ثبثب ټٿ ایٿ اؼټڃ یٱىبٶ ټیٍځبوٻ_

 ڀڅ؟...ڀیىشٻ ٰڅ اڂپ اټب ثبٌٻ قڀً ٌجیڅ ٌبیؽ. ثڃؼ ټٿ ثڅ  زٍٽً ٨٭ٗ

 .دؽـ اٌٯ ټی ـیػز ڂ ټٿ ثب دٍز ؼوز اٌٯ چبٺ ـڂ ټی ٴف٨شٻ

ڀٻ ٬فاـ ٰدب زفا ثبیؽ اقٺ اڀش٭بٺ ثٵیفڄ؟ ؼغشفر اڂڀ٭ؽـی ثی ؼوز دب ڀیىز ٰڅ اقده غڃؼي ثفڀیبؼ ټیؽڂ _

ثفٺ. اټب ٨٭ٗ ثڇٻ ثٵڃ زفا ثب ؼیؽپ اڂپ ٠ٱىب ثؽڂپ ایځٱڅ ضف٨بټڃ ثٍځڃڀی ٬ڃٸڃ ٬فاـ ٴؿاٌشی...خٹڃ ٰالڀشفی 

 ڀؿاٌشی ضف٦ ثكڀٻ؟
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 .وٱڃر ٰفؼ. چٽیٿ وٱڃسً ټٿ ـڂ ٠بِی ڂ ؼٶ زفٰیٿ سف ټی ٰفؼ

ف ټیكؼ ڂ سٽبٺ ٨ٍبـ اڀٵٍز چبي ـڂی ؼوشڅ ټجٷ ثیٍشف ٌؽ. ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ٘ڃ٨بپ ٰڅ اـڂٺ دٍز ؼٸج

 :ڀٵبچً ثی ضه ثڅ ټب ثڃؼ ڀٵفاپ ثڇٻ غیفڄ ټڃڀؽ ڂ ٴ٩ز

 ...ټیػڃاؼ ثبقیز ثؽڄ ټیػڃاؼ ٰڇځڅ ٌڃـ ثسٍڃ ټبؼـي ٰځؽ...ټیػڃاؼ سڃ ـڂ_

زٍٻ چبٺ ـڂ ٠ّجی ـڂچٻ ٨ٍفؼٺ اق ایځٱڅ ٸت ثبق ڀٽی ٰفؼ ڂ اق ٬ڃٶ ٬فاـچبي ثب ٘ڃ٨بپ ڀٽی ٴ٩ز غىشڅ 

 .ؽـ سڃاپ ڂ ـڂ ٌؽپ ض٭ی٭ز ـڂ ڀؽاٌزٌؽٺ. ټٙٽئځٻ زیكی ـڂ دځڇڃپ ټی ٰفؼپ. د

ټب ضف٨بټڃڀڃ قؼیٻ سب اغف ٠ٽفټٻ ـٔبیز ڀؽی ضف٨ی ڀٽیكڀٻ. اټب ټفیٕی ټٿ ڂ ټبؼـ ڂ ثسٍڃ سڃ وفي ڀٱڃة _

.... ټٿ ٌجیڅ قڀٍٻ ؼـوز ضف٨ی ڀیىز. ټیػڃاؼ سال٨ی قڀٍڃ وفٺ ؼـثیبـڄ ضف٨ی ڀیىز. ټٿ غڃؼٺ غڃاوشٻ سب 

  .اغفي ثبچً ثبٌٻ

 ...٨فڀٵیه_   

 .ڂ ـڂی دبي ٴؿاٌشٻ ڂ سڃ زٍٻ چبي غیفڄ ٌؽٺؼوشٻ ـ

چٽیٿ اؼٺ و٩شڅ چبسڃ اق غبڂـی ٴف٨شڅ...ؼـوشڅ؟ دفڂلڄ اـټبپ قیف ؼوشٍڅ وڇبټشڃ دځح ؼـِؽ ٰفؼڄ...ؼـوشڅ؟ _

ی ٺ   .اٴف ثفای ایځب ـٔبیز ؼاؼی...غڃة ٰبـی ٰفؼی ټځٻ ـٔا

 .ثؽڂپ ایځٱڅ خڃاثٻ ـڂ ثؽڄ ؼوشٻ ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب ٸطٿ دؽـاڀڅ ای اقٺ دفویؽ

 ؼاـی؟ ؼڂوز ؼٶ سڅ اق اؼټڃ ایٿ  سڃ ایٿ قڀؽٴی ـڂ ټی غڃای...؟_

چفوڅ ڀٵبچٍڃپ ثڅ ٸت چبی ڀیٽڅ ثبقٺ غیفڄ ٌؽ. اټیؽڂاـ ثڃؼ ضف٨ی ثكڀٻ سب چٽڅ زیك ـڂ سٽڃٺ ٰځڅ اټب 

ټٿ...ټبسٻ ثفؼڄ ثڃؼ ټثٷ چٽیٍڅ اضىبن ٴیدی ڂ ٴځٵی ټی ٰفؼٺ....٬فاـ ڀجڃؼ وڃاٸی اق ؼڂوز ؼاٌشٿ دفویؽڄ 

 .ثٍڅ

جی ا٨شبؼٺ ٰڅ وفـڂی ٌڃڀڅ ي ٴؿاٌشٻ ڂ ثڅ غڃاة ٠ٽی٫ ڂ ٌیفیځی ٨فڂ ـ٨شٻ. ِجطً اق ایځؽڄ ضف٦ یبؼ ٌ

قؼڄ ثڃؼیٻ. اق ایځٱڅ سب چفخب ٰڅ ٌؽ سب اغفي ثفیٻ. ثڇً ٬ڃٶ ؼاؼڄ ثڃؼٺ ٰٽٱً ٰځٻ ثڇٻ ٬ڃٶ ؼاؼڄ ثڃؼ سڃ 
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ټبپ ثفؼ سب ٨فِز ڀبټ١ٹڃټی ٰڅ ؼـ ٰځبـچٻ چىشیٻ اـاټً ڂ غڃٌجػشی ـڂ ثسٍیٻ. ثڅ غب٘في ؼڂ ـڂق ق

غبڀڃاؼڄ ٺ ـڂ ـأی ثڅ ِطجز ٰځٻ ڂ اخبقڄ ثؽپ ثڅ غڃڀڅ ٺ ثفٴفؼٺ ڂ ضبال...زیكی س٥ییف ڀٱفؼڄ ثڃؼ خك ڀؽاټز 

 .دؽـڂ اٌٯ زٍٻ چبی ټبؼـٺ. زفا قڂؼسف دٍیٽڃپ ڀٍؽڄ ثڃؼپ

 ڂ ټیٍؽ ثؽسف اڂٔب٠ٻ ٨فؼا اق ؼـثیبٺ دؽـٺ ضٽبیز ثڅ اٴف  ایٿ قڀؽٴی ڀجڃؼ ٰڅ ټٿ ټی غڃاوشٻ ټٙٽئٿ ثڃؼٺ

 ثیفڂپ اچٷ ثڃؼٺ؛ ؼغشفوفٍٰی ټٿ دؽـٺ ٬ڃٶ ثڅ...ثڃؼ وػشی خڇځٽی ٸطٝڅ  ٝف ٴف٨شڅ ټی ٌؽٺ.ڀ قیف ثیٍشف

 ٰالپ اڂپ ؼـ ٰڅ ڀؽاٌشٻ چٽشبیی ڂ سیځب. ثڃؼ غڃؼٺ اق ٨فاـ چٽً ٺ غبڀڃاؼڄ ثب قڀؽٴی. ثڃؼٺ ١٨بٸیز ڂ ٰبـ غڃڀڅ

٭ؽـ ثؽ ؼـ اقاي اقٺ چفز ٘ڃ٨بپ...ثبٌٻ ؼاٌشڅ ـڂ ٰىی ؼیٿ ڂ ټځز غڃاوز ڀٽی ؼٸٻ ؼیٵڅ. ٰځٿ ضٽبیشٻ ٌڇف

ڀ٭ً چٽىف ټفؼڄ ڂ ٌځبوځبټڅ ای ٰڅ ثڅ ڀبٺ ؼٸجف ټی غڃـؼ ـڂ ټی غڃاوز...زیك وػشی ڀجڃؼ... اقاؼی ٰڅ اقي 

ضف٦ ټیكؼ ثیٍشف ټی اـقیؽ. ؼـڂ٢ زفا اضىبوی چٻ ایٿ ڂوٗ ثڃؼ ڂ ؼڂـڂقی ٨فِز ؼاٌشٻ سب ؼـ ٰځبـي 

یڅ و٭٧ ثڃؼپ اـاټً ڂ ضه اټځیز ـڂ ثڇز ټی ؼاؼ. ثڅ  قڀؽٴی ڂ اق اضىبوٻ ټٙٽئٿ ثٍٻ. ؼـ ٰځبـي ڂ قیف

زٍٻ چبی ڀباټیؽي غیفڄ ٌؽٺ. ثب ٤ٻ ڂ ٤ّڅ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ چځڃق ثبڂـٺ ڀٱفؼڄ ثڃؼ ڂ ضف٦ چبٺ ـڂ خؽی 

 .ڀٵف٨شڅ ثڃؼ

 ...ټیػڃاٺ_

ِؽاٺ ثڅ ٬ؽـی ثٹځؽ ثڃؼ ٰڅ ٸجػځؽڄ ٌیفیځی ثڅ ٸت چبي ثیبؼ ڂ زٍٻ چبي اق اٌٯ زفا٤ڃڀی ثٍڅ. غیفڄ ثڅ 

 .ڃوڅ ای ثڅ وف ؼٸجف ٰڅ غڃاثیؽڄ ثڃؼ قؼټٿ ث

دؽـ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽ ڂ ـڂ ثڅ ټبؼـٺ ٰڅ اٌٯ ٌڃ٪ ټی ـیػز ڂ ٸجػځؽ ټیكؼ وفی سٱڃپ ؼاؼ. ټبټبپ ثی 

 :سڃخڅ ثڅ دؽـ اق سڅ ؼٶ ثب ث٥ٓ ٴ٩ز

 .ثڇشفیٿ سّٽیٻ ـڂ ٴف٨شی _

  .ڃڀؽدؽـ ٰڅ ٴڃیی غیبٸً اق ټّف ثڃؼٺ ټٿ ـاضز ٌؽڄ ثڃؼ ڀٵبچً ـڂ ثیٿ ټٿ ڂ ٘ڃ٨بپ زفغ

ټٿ ٬جال ـٔبیشٽڃ ؼاؼڄ ثڃؼٺ. اټب االپ ټیٵٻ غڃؼسڃپ ټػشبـیؽ. ؼیٵڅ ؼغبٸز ڀٽیٱځٻ. خك یڅ اټٕب قیف وځؽ  _

    .٠٭ؽ. چځڃقٺ ؼٸٻ ِب٦ ڀیىز

 ...ـڂ ثڅ ٘ڃ٨بپ ټٱثی ٰفؼ
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٬جال ثڇز ٴ٩شڅ ثڃؼٺ ثب ایځٱڅ قپ ِی٥څ ای ؼاٌشی یڅ ثسڅ دىز اڀؽاغشی ـٔبیز ټیؽٺ...اټب غؽا _

شف ؾـڄ ای اویت ثجیځڅ ڀٽیػڃاٺ ؼڂـڂق ؼیٵڅ ثیبؼ ثٵڅ زفا ثبچٻ ایځٱبـڂ ؼغ ایٿ ڀٽیػڃاٺ  ٌبچؽڄ

ٰفؼیٿ...ټیػڃاٺ ټثٷ زٍٽبر اقي ټفا٬جز ٰځی. ټبؼـر ڂ ؼغشفر اڂٸڃیز ؼاـپ سڃ قڀؽٴیز ڂٸی اڂٶ اغف 

 ...٨فڀٵیه ثبیؽ ثبٌڅ سڃ قڀؽٴیز...ثیبؼ ٴٹڅ ٌٱبیز ٰځڅ

ڀ٩ىی ڂ٩٬څ ای ثیٿ ضف٦ چبي اڀؽاغز... غیٹی ضف٨ً ـڂ ثب زفغڃڀؽپ ڀٵبچً ـڂ ثڅ ټٿ غڃـؼ ڂ ثب 

 :ټّبٸٽز اټیك ثب اـاټً ٴ٩ز

 .خڇكیڅ ٌڃ ڀؽاـٺ االپ ؼوشٻ غبٸیڅ..ٌفایٗ ٰبـیٻ ٘ڃـی ڀیىز ثشڃڀٻ ڀ٭ؽی ثؽٺ _

 .٘ڃ٨بپ ڀیبقی ڀیىز ٴ٩ز ٰڅ دؽـ ثؽڂپ اخبقڄ ثڅ قؼپ ضف٨ً ؼوز ثٹځؽ ٰفؼڄ وبٰشً ٰفؼ

 .بڄ ؼیٵڅ ثكپ سب ثشڃڀٻ دڃٶ خڃـ ٰځٻؼڂټ ٍڃسبـیػ ٨٭ٗ  ثڇز زٯ ټیؽٺ...ټؽسٍڃ غڃؼر ثځڃیه_

 ٘ف٨ً ثڅ ڂ ٌؽٺ ثٹځؽ اـاؼڄ ثی. ثڃؼ ٌؽڄ غیه اٌٯ اق ِڃـسٻ ٰڅ ټځی ثڅ ڀٵبچی ایځٱڅ ثؽڂپ  ثٹځؽ ٌؽ  

 :ٴ٩ز ٴڃٌٻ سڃ ڂ ٰفؼ ث٥ٹٻ. ثڃویؽٺ ـڂ ؼوشً ڂ ٴؿاٌز ٺ ٌڃڀڅ ـڂ ؼوز...ٰفؼٺ دبسځؽ

 ...ڀٽی غڃاوشٻ ایٿ اقؼڂاج وف ثٵیفڄ ڂٸی سڃ ثجػً ثبثب_

 .ټٱثی ٰفؼ

 .غڃٌجػز ٌڃ _

 .وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. ؼوشً ـڂ اق ـڂی ٌڃڀڅ ٺ ثفؼاٌز ڂ ثؽڂپ ټدبٸی ٠٭ت ٍٰیؽ ڂ ثڅ وٽز اسب٬ً ـ٨ز

************ 

    .ثب ٸجػځؽی ٰڅ ثب زٍٻ چبی اٌٱیٻ ؼـ سٕبؼ ثڃؼ ثڅ ٘ف٨ٍڃپ زفغیؽٺ

ت ؼاٌز. ڀٵبڄ غیفڄ ثف٠ٱه ټٿ ڂ ټبټبپ ٰڅ ثب ٤ٻ ٠بٸٻ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ٘ڃ٨بپ ٸجػځؽڄ ٌیفیځی ثڅ ٸ

غځؽڂڀً ثفای زځؽثبڀیڅ ڂخڃؼٺ ـڂ قیف ـڂ ٰفؼ. ڀٵبچٻ اق ڀٵبچً ٰٻ ٰٻ دف اق سفؼیؽ ٌؽ ڂ ثیٿ ٸت چبی 

 .غځؽڂڀً ڂ ؼٸجف٤ِف٪ غڃاة زفظ غڃـؼ
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ایٿ چٽڅ اضىبوبر سٹع ڂ ٌیفیځی ټػشٹ٧ ثڅ یٱجبـڄ ثڅ ټ٥كٺ چدڃٺ اڂـؼ اڀٱبـ ڀٍؽڀی ثڃؼ. ثڅ ـڂضٻ ټثٷ 

پ، دٍیٽڃڀی، ڀٵفاڀی، سفؼیؽ، ؼڂوز ؼاٌشٿ، ؼٸىڃقی، سفضٻ.... ټبسٻ ثفؼڄ ثڃؼ؛ ـڂی غڃـڄ سكـی٫ ټی ٌؽ. چیدب

زٍٻ چبی ثىشڅ ؼٸجف. ٩٬ٷ ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ثب ایځٱڅ ټی ؼڂڀىشٻ غڃؼٺ غڃاوشڅ ثڃؼٺ؛ اټب اضىبن ټی ٰفؼٺ زیكی 

 .ایٿ ڂوٗ ؼـوز ڀیىز. ضىی ټفټڃقی ٰڅ ؼزبـ سفؼیؽٺ ٰفؼڄ ثڃؼ

ټىش٭یٻ ثڇٻ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ٸجػځؽی ثف ٸت ڀؽاٌز. ټی سڃڀىشٻ چٽڅ  ٴڃیب ٘ڃ٨بپ ټشڃخڅ س٥ییفضبٸٻ ٌؽ ٰڅ

 .زیكـڂ ثڅ چٻ ثكڀٻ

ټڃڀؽپ ـڂ ثیٍشف اق ایٿ خبیك ڀؽڂڀىز. ثب ٴف٨شٿ ڀٵبچً ٬ؽټی ثڅ ٘ف٦ ټبټبپ ثفؼاٌز. ټبټبپ ڀٵبچً ـڂ 

 :ثبال ٍٰیؽ. چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ؼٸجفڂ اق ـڂ ٌبڀڅ ي ـڂ وب٠ؽ ؼوز چبي ټی غڃاثڃڀؽ ٴ٩ز

 .اؾیٿ اق ایځٱڅ ټځڃ سڃ غڃڀشڃپ ـاڄ ؼاؼیٿ ټٽځڃپ غبڀٻ _

 :ټبټبپ ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ؼٸجف اڀؽاغز ڂ ثب ٸجػځؽڄ ڀ٩ّڅ ڀیٽڅ اچی ٍٰیؽڄ ٴ٩ز

 .ضشی اٴف ټػبٸ٩ٻ ثڃؼ ثبقٺ ـٔبیز ټی ؼاؼ _

٘ڃ٨بپ ثبال٨بِٹڅ ـڀٵً دفیؽ؛ ثب ټٱثی ٘ڃالڀی ڀ٩ىً ـڂ ثیفڂپ ؼاؼ ڂ ثب غؽاضب٨ٝی قیفٸجی ثڅ وٽز ؼـة 

 .ڂـڂؼی ـ٨ز

 ثڃؼ ثفؼڄ ټبسٻ چځڃقچٻ ٰڅ ټٿ ثڅ ـڂ ضبٶ ثی  ؼـضبٸی ٰڅ زبؼـي ـڂ ثڅ ـڂی ٌبڀڅ چبي ټی اڀؽاغز؛ ټبټبپ

 :ٴ٩ز

 .ثفڂ ثؽـ٬څ ي...ڀكاـؼٶ زفٰی اق ایٿ غڃڀڅ ثفڄ_

 .وفی سٱڃپ ؼاؼٺ ڂ ثب اٰفاڄ اق سڃ اسب٪ ٌځٹی ثفؼاٌشٻ ڂ ثڅ وٽز ضیبٖ ـ٨شٻ

ؼٸجف ثڅ ؼـوشی غٻ ثٍڅ. دبٌځڅ چبي ـڂ اق دٍز  چځڃق ثب ٩ًٰ چبي ٴالڂیك ثڃؼ. ڀٽی سڃڀىز ثڅ غب٘ف ڂخڃؼ

سب قؼڄ ثڃؼ ڂ یڅ ٸځٵڅ ٩ًٰ ٬بٸت دبي ڀٽی ٌؽ. ؼـضیځی ٰڅ ٌځٷ ـڂ ؼڂٌٻ ټی اڀؽاغشٻ ټ٭بثٹً ایىشبؼٺ. اق 

 .ضبٸز ٰح ڂ ؼـٴیفی ثب ٩ًٰ چبي ؼـ اڂټؽ ڂ دب قؼڄ، ڀكؼڄ ثب ٸجػځؽی ِب٦ ایىشبؼ
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ٿ ؼٸجف دیً ٬ؽٺ ڀٍڅ. ڀٽی غڃاوشٻ ضه سفضٻ ڂ ؼوشٻ ـڂ ثڅ ویځڅ ٴفڄ قؼڄ، ټٍز ٰفؼٺ سب ثفای ٴف٨ش

ؼٸىڃقی ثف ضه چبی ؼیٵڅ ٺ ٤ٹجڅ ٰځڅ. ٌبیؽ ثبثز ٴ٩شڅ چبی دؽـ ثڃؼ ڂ ـٔبیز غٍٱی ٰڅ ثڅ ایٿ ڂِٹز 

 .ؼاؼ ثڅ چفضبٶ چفضه ټكغف٨ی ثڃؼ ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز چٽفاچی ڂ ٰٽٱً ٰځٻ

یكی ټی ثبـیؽ چٽفاچیً چڃا اثفی ثڃؼ. اڂپ چٻ اِفاـی ڀٱفؼ ؼـ ایٿ چڃا ٰڅ چف اپ اق اوٽڃڀً ز

ڀٱځٻ...٘ڃـی ٰځبـٺ ایىشبؼ سب چٻ ٬ؽټً ثٍٻ ٰڅ ثڅ س١بـ٦ ٰڃسبچی ثىځؽڄ ڀٱفؼٺ ڂ ؼڀجبٸً چٻ ټىیف ٌؽٺ. 

ټبٌیځً ـڂ ټ٭بثٷ ؼیڃاـ ـڂثفڂیی دبـٮ ٰفؼڄ ثڃؼ. ثڅ ؼڀجبٶ وڃییر ثڅ وػشی یٯ ثڅ یٯ خیت چب ٰز ڂ 

چفزځؽ ٰڃسبچی ڀٱفؼٺ اڂپ چٻ ٸطٝڅ ای اق  ٌٹڃاـي ـڂ ٴٍز. ثبقچٻ ثی ضف٦ ٰځبـ ایىشبؼڄ ثڃؼٺ ڂ س١بـ٦

ټٿ ٰٽٯ ڀػڃاوز ڂ ٘ڃـی ـ٨شبـ ڀٱفؼ سب اضىبن ثؽی اق ایٿ ِبټز ثڃؼڀٻ ٰځٻ. ؼـ ٰٽبٶ اـاټً ٰبـي ـڂ 

 .اڀدبٺ ټی ؼاؼ

 ڂ ِجف ثب ٴؿاٌز؛ ٰڃؼٮ ټػّڃَ ِځؽٸی ـڂی  ضشی ڂ٬شی ؼقؼٴیف ـڂ قؼ ڂ ؼـة ٠٭ت ـڂ ثبقٰفؼ ڂ ؼٸجفڂ

 .ڀػڃـڄ سٱڃڀی شفیٿٰڃزٱ سب ٰفؼ ټی ـ٨شبـ ضڃِٹڅ

٘ڃ٨بپ ثڅ غڃثی ڀ٭ً دؽـ ڂ ټبؼـ ـڂ ای٩ب ټی ٰفؼ؛ ثؽڂپ ڂخڃؼ یٯ قپ اق ٠ڇؽڄ ؼٸجف ثفټیڃټؽ؛ ڀیبقی ثڅ ټٿ یب  

ثڅ ٬ڃٶ دؽـٸَٹڅ ثسڅ ڀؽاٌز؛ ٘ڃ٨بپ ڀیبق ثڅ ٫ٍ٠ ڂ ټطجز ؼاٌز. ڀیبق ثڅ قڀؽٴی اـڂٺ ڂ ثی ؼ٤ؽ٤څ ای ٰڅ ؼـ 

سٹځجبـ ٌؽڄ ای ٰڅ ضفڂٺ ٌؽڄ ثڃؼ. چفزی ثیٍشف دیً  ٴؿٌشڅ اقي ؼـی٫ ٌؽڄ ثڃؼ؛ ثڅ ٬ڃٶ دؽـ ٠٭ؽڄ چبی

ټیف٨شٻ ثیٍشف ڀٵفاپ ڂ ڂاچٽڅ ـڂیبـڂیی ثب قڀؽٴی ڂ ٴؿٌشڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ ټی ٰفؼٺ ڂ ضه ثؽی سڃ ڂخڃؼٺ قثڃڀڅ 

ټی ٍٰیؽ. ثیٍشف ټی ٌځبغشٽً ڂ ض٩فڄ چبی غبٸی ـڂ دف ټی ٰفؼٺ. ٘ڃ٨بپ زیځی ٌٱىشڅ ای ثڃؼ ٰڅ غفؼڄ 

قیف دب ٸڅ ٌؽڄ ثڃؼ. ټٿ سّڃیف وبغشٵی ٴؿٌشڅ ثڃؼٺ ٰڅ ٬ّؽ دیؽا ٰفؼڀً ـڂ ـیكڄ چب ٌػّیز ي دیؽا ڀٍؽڄ 

ؼاٌز. سّڃیف ؾچځی ٰڅ اق غڃؼي ڂ ؼٸؽاـ وبغشڅ ثڃؼ؛ ایٿ ٠ؿاثٻ ټی ؼاؼ ڂ غڃـڄ ؾچځٻ ٌؽڄ ثڃؼ. قټبپ ڂ 

 .ټٱبپ ټ١یځی ڀؽاٌز ٌجیڅ ٬ّڅ ای ثڃؼ ٰڅ اغفي ٨فڀٵیه ثیسبـڄ ثڅ غڃڀڅ ي ڀٽی ـویؽ

 .ٰی٧ ثسٵبڀڅ ای ؼـاڂـؼ ڂ ثیٿ ٸت چبي ٴؿاٌز دىشڃڀٯ ِڃـسیً ـڂ اق سڃ

ثب ٠٭ت ٍٰیؽڀً ٬جٷ اق ثىشٿ ؼـ؛ ٬ؽټی خٹڃ ثفؼاٌشٻ ڂ ثڃوڅ ټالیٽی ثڅ ٴڃڀڅ ي قؼٺ ڂ ـڂ اڀؽاقی ٰڅ ٬جال 

٘ڃ٨بپ ڀٍڃڀٻ ؼاؼڄ ثڃؼ ڂ ټػشُّ ټبٌیځً ثڃؼ ـڂي ټفست ٰفؼٺ. ٠ٙفي ـڂ ثڅ ـیڅ ٍٰیؽٺ. ټٙٽئٿ ثڃؼٺ 

یٱی ؼڂ ثڃوڅ ؼیٵڅ، ٰځبـ ٍٰیؽٺ ڂ زٍٻ سڃ زٍٻ ڀٵبڄ غځؽاپ ڂ  چٽیٿ اټٍت ؼٸشځٵً ټی ٌؽٺ. ث١ؽ اق
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دفټڇفي ٌؽٺ ٰڅ ثب ٫ٍ٠ ثڅ ټٿ ڂ ؼغشفي غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ. زٍٻ چبي ٸجفیك اق ڀڃـ ڂ ؼـغًٍ ثڃؼ. غدبٸز 

قؼڄ ثب ٴڃڀڅ چبی ـڀٳ ٴف٨شڅ ٸجػځؽڄ ټٕٙفثی قؼٺ ڂ ایٿ ؼوشذبزٵی دیً زٍٻ چبی ٘ڃ٨بپ دفـڀٳ سف ٌؽ. 

ؼ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ زٙڃـ غٗ سیفڄ ـڂ سٽبٺ سفؼیؽچبٺ ڂ ایٿ ٠ال٬څ ثكڀٻ. ٘ڃ٨بپ ثڅ غڃثی ٬ٹجٻ ٌفڂٞ ثڅ سذیؽپ ٰف

 .ضبٸٻ ـڂ ؼـٮ ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ زٍٻ چبی ویبچً ـڂ اق ـڂٺ ثفڀٽیؽاٌز

 .ؼوز ؼـاق ٰفؼ ڂ اق دٍز وفٺ ؼـة ټبٌیٿ ـڂ ثىز. سٱیڅ قؼٺ ثڅ ټبٌیځً ڂ اڂپ ټ٭بثٹٻ ایىشبؼ

 :ثب غځؽڄ ؼوشی دٍز ٴفؼڀً ٍٰیؽڄ ٴ٩ز

 .ی ڀجڃؼ ڀٵڇً ؼاـڄ ثڅ چڃا ٨فثؽ اڂـؼټًٰى_

ٸفقِؽاٺ ـڂ ٰځشفٶ ٰفؼٺ. ٰبي چیر ڂ٬ز ٬ّؽ ِطجز ڀؽاٌز ڂ ټٿ ـڂ ثب ضبٶ غڃؼٺ سځڇب ټیكاٌز. ثفای ـؼ 

 .ٴٻ ٰځی ڂ ضبٶ ڂ ـڂقڄ دٍیٽڃڀٻ ٸجػځؽ ٜبچفی قؼٺ

 .ثب ایٿ ٰڅ ض٭ز ثؽسف اق ایځب ثڃؼ اټب ثبثز ـ٨شبـ غبڀڃاؼڄ ٺ اقر ٠ؿـ ټیػڃاٺ_

ٻ چبٺ وٱڃر ټؽر ؼاـی ٰفؼ. ثڅ ٬ؽـی ثی غیبٶ ڀجڃؼ ٰڅ ټشڃخڅ ث٥ٓ ڂ اٌٯ خٽٟ ٌؽڄ سڃ غیفڄ سڃ زٍ

 .زٍٻ چبٺ ڀٍڅ. ثب ـیكثیځی ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ

 .ټڇٻ ـٔبیز ثڃؼ ٰڅ ٴف٨شیٻ _

 ثب اـڂټً ِؽای سٿ س٥ییف ثؽڂپ  ڀبـاضز اق ایځٱڅ ڀٽیشڃڀىشٻ ٠بؼی ـ٨شبـ ٰځٻ ٸجػځؽڄ غٍٯ ڂ غبٸی قؼٺ ٰڅ

 .ؼاؼ اؼاټڅ ټٱثی

 .ټٽځڃڀٻ ثب ایٿ ؼڂؼڂ قؼپ زٍٽبسڃ سفؼیؽار ثبقٺ دٍشٻ ؼـاڂټؽی اقر_

ٸت ٴكیؽٺ سب ؼڂثبـڄ اٌٯ ڀفیكٺ. ټڃ٫٨ ڀٍؽٺ ڂ ٬ٙفڄ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٱیؽ ٰڅ ثڅ وف٠ز ثڅ دٹٯ 

 .قؼپ دٍز وفچٽی ؼوز قیف زٍٻ چب ٴف٨شٻ ڂ ثب ث٥ٓ وفؼـؼڂ ؼٸٻ ثبق ٌؽ

طبٶ ثبٌٻ یبڀڅ... ؼڂوز ؼاٌشٻ چٽڅ زیك ٘جی١ی ثجػً ڀٽی غڃاوشٻ ایځدڃـی ثٍڅ...ڀٽیؽڂڀٻ ثبیؽ غڃٌ_

 .ثبٌڅ
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غځؽڄ سٹػی ٰفؼٺ ڂ چٽیٿ ٘ڃـٴڃڀڅ چبٺ ـڂ ټطٱٻ ثب دٍز ؼوز ټی ٍٰیؽٺ وفٺ ـڂ ثبال ـڂ ثڅ اوٽڃپ 

 .ٴف٨شٻ

 .ؼڂوز ؼاٌشٻ ٨٭ٗ ثڅ غب٘ف غڃؼٺ ایځدب ټیڃټؽی یب چیر ڂ٬ز ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ ټڃڀؽڀز ټؽر ؼاـڄ_

ٌز ٸطٝڅ ای ثڅ اـاټً ثفوٻ ڂ اق ٨فِشی ٰڅ ثڅ اڀشػبة غڃؼٺ ثڃؼ ایٿ سفؼیؽ ٸ١ځشی ڂ ٠ؿاة ڂخؽاپ ڀٽیكا

  .غڃٌطبٶ ثبٌٻ؛ اټب اق ضف٦ چبیی ٰڅ قؼٺ غڃٌطبٶ ثڃؼٺ

سٯ غځؽڄ ث٥ٓ اٸڃؼی قؼٺ...وفٺ ثڅ وٽشً زفغڃڀؽٺ. ِڃـسً ؼـچٻ ٌؽڄ ثڃؼ. ٨٭ٗ ڀبـاضز ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ 

 .سب ضف٦ چبی سٹځجبـ ٌؽڄ ؼٸٻ ـڂ ـاضز ثكڀٻ

دؽـٺ ٜٹٻ ٰفؼٺ... اڂڀبٺ ؼڂوز ؼاٌشٿ غڃاوشٵبـی سځڇب ؼغشفٌڃپ ڂاوٍڃپ غب٘فڄ اضىبن ټیٱځٻ ؼـ ض٫ _

ثٍڅ یب اق اڂٶ ثڇٍڃپ ؼـڂ٢ ڀٽی ٴ٩شیٻ. ثب ایځٱڅ غڃؼٺ ټی غڃاوشٻ ټىش٭ٷ ثبٌٻ اټب ض٫ ټځڃ غبڀڃاؼڄ ٺ ایٿ 

 .ڀجڃؼ

 .٨بِٹڅ اي ـڂ ثب یٯ ٴبٺ ٰٽشف ٰفؼ. ټ٭بثٹٻ ثب ٸجػځؽڄ غىشڅ ای ایىشبؼ

 سٽڃٺ ٌؽ؟_

 یٿ ٸطٿ اـڂٺ ڂ ٌڃغً وفؼ ٌؽ. خؽیٻ ڀٵف٨شڅ ثڃؼ؟ثؽڀٻ اق ا

 سڃ اِال ثڅ ضف٨ب ټځٻ ٴڃي ټیؽی ٨فڀٵیه؟_

ٴیح وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. ټڇفثڃپ ٸجػځؽی قؼ. غٻ ٌؽ یڅ وفڂ ٴفؼپ ٬ؽ ـڂ ثب ٴف٨شٿ ثبقڂچبٺ ٰٻ ٰفؼ. سڃ 

ِڃـسٻ ؼ٬ی٫ ٌؽ ڂ ثب اـاټٍی ٰڅ اق وفٌت و١ی ټی ٰفؼ سڃ زڇفڄ ي ثځٍڃڀڅ ؼـ ٨بِٹڅ یٯ ڂخجی اق 

 :ِڃـسٻ ٴ٩ز

ټٿ اٴف ٴ٩شٻ قټبپ ټڃڀؽڀٻ ټؽر ؼاـڄ، ټیػڃاٺ ثفٺ... دٍز ثځؽي ٴ٩شٻ ڀٽیػڃاٺ ثبقڂـ ٰىی ـڂ ڀٵڅ ؼاـٺ ڀڅ  _

ایځٱڅ ثػڃاٺ سڃ ـڂ ڂاوڅ ټؽر ٰڃسبچی ثبقی ثؽٺ!. ٴ٩شٻ ټیػڃاټز اټب زفایی ٺ دٍشً ثڃؼ. ٴ٩شٻ اڂڀ٭ؽـ ٠ب٬ٹٻ 

ٻ ثكاـ ثفای ټؽر ٰڃسبچی ٺ ٌؽڄ ثبچٻ قڀؽٴی ٰڅ ثؽڂڀٻ ثڅ قڂـ ڀٽیٍڅ ٰىی ـڂ ڀٵڅ ڀؽاٌز ٨فڀٵیه. ٴ٩ش

ٰځیٻ سب ١٘ٻ یڅ قڀؽٴی غڃي ـڂ ثبچٻ ثسیٻ. ثڅ دؽـسٻ ؼـڂ٤ی ڀٵ٩شٻ اق اڂٶ ٴ٩شڅ ثڃؼٺ سب خڃپ ؼاـٺ 
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ټیػڃاټز ثی ٬یؽڂ ٌفٖ!... ټب ضف٨بټڃڀڃ قؼیٻ ٴ٩شٻ سڃ چیسز ٌجیڅ ؼٸؽاـی ٰڅ ټٿ ټیٍځبغشٻ ڀیىز. ده 

  .ڀیبقٺ ڀیىز غڃؼسڃ ټؽاٺ ټ٭بیىڅ ٰځی

ی اق ڀٵبچً اق ِؽا٬ز ڂ ٸطٿ ٬ٍځٵً ټ١ؿة ٌؽٺ. ثب ضف٦ چبي اڀٵبـ ؼڀیب خؽیؽی اق قڀؽٴی ـڂ ثڇٻ ٰٽ

ڀٍڃپ ؼاؼ. اق ایځٱڅ غڃاوشڅ ٌؽڄ ثڃؼٺ؛ ټٿ ٨فڀٵیه ڀڅ زڇفڄ ای سڃ غٹ٭ً چیر ؼوشی ڀؽاٌشٻ. غڃٌجیځبڀڅ 

ٸً اقي غدبٸز ټی ؼیٵڅ اق اڂپ ڀباـڂټی ڂ وفؼـٴٽی غجف ڀجڃؼ. ؼٸٻ اـڂٺ ٴف٨ز. اټب ضبال ثب ٌځیؽپ ضف٦ ؼ

 .ٍٰیؽٺ؛ ڀٽی سڃڀىشٻ ثڅ زٍٻ چبي ڀٵبڄ ٰځٻ ڂ وفٺ ـڂ ثبال ثٵیفٺ

وفي ـڂ ٰٽی ٠٭ت سف ٍٰیؽ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ ؼیٵڅ اـڂٺ ڀجڃؼ ڂ ثڅ قضٽز اق ٴٹڃ غً ؼاـي اڂا ټی ٌؽ 

 .دفویؽ

 ٬جڃٶ ټیٱځی؟_

 .ڀٽی ٰفؼٺ ڀٽی ؼڂڀٻ ټځشٝف زی ثڃؼٺ ٰڅ ٸت چبٺ ثڅ چٻ زىجیؽڄ ثڃؼپ ڂ چٻ غڃؼٺ ڂ اڂپ ـڂ ـاضز

ڀباټیؽ ؼوز چبي ٌٷ ٌؽ ڂ ِب٦ ایىشبؼ. ٰال٨څ اق ټځی ٰڅ زڃپ زڃة غٍٯ ټ٭بثٹً ایىشبؼڄ ثڃؼٺ ؼوشی 

 :ثڅ ِڃـسً ٍٰیؽ ڂ ثب ڀٵبچی ٰڅ ایځجبـ ثڅ قټیٿ ثڃؼ ٴ٩ز

 .غڃؼٺ ثب دؽـر ِطجز ټیٱځٻ_

ی غڃاوز ټثٷ اق ایځٱڅ ڀٽی سڃڀىشٻ ثف اضىبوبسٻ ٤ٹجڅ ٰځٻ ڂ سّٽیٻ ثٵیفٺ اق غڃؼٺ ټشځ٩ف ٌؽٺ. ؼٸٻ ټ

غڃؼي ـاضز ضف٦ ټیكؼٺ ڂ اق غڃاوشځً ټی ٴ٩شٻ. اق سفؼیؽی ٰڅ ؼیٵڅ ڀؽاٌشٻ. ٬جٷ اق ٠٭ت ٴفؼ اڂپ ڂ ثبق 

  .ٌؽپ ٸت چبٺ ِؽای یٱجبـڄ ـ٠ؽڂ ثف٪ ثڅ ٘فق ڂضٍشځبٰی قثڃڀٻ ـڂ ثځؽ اڂـؼ

 .ؽپ ٰفؼثڅ ٘ڃـی ٰڅ ڀٵبڄ چفؼڂ ثڅ اوٽڃپ ٍٰیؽڄ ٌؽ ڂ سب ثڅ غڃؼټڃپ ثیبٺ ثبـڂپ ٌؽیؽی ٌفڂٞ ثڅ ثبـی

اقسڅ ؼٶ غځؽیؽٺ. ټی سڃڀىشٻ قیفثبـڂپ ثڇشفیٿ ضه ـڂ سدفثڅ ٰځٻ. ضه ؼڂوز ؼاٌشٿ ڂ ؼڂوز ؼاٌشڅ 

ٌؽپ. ؼوز چبٺ ـڂ ثبال ثفؼٺ ڂ اخبقڄ ؼاؼٺ ٬ٙفچب سځؽ ثبـڂپ ٧ٰ ؼوشٻ ـڂ ثكڀٿ. ضه چبی ثؽٺ ثڅ وبپ اثٍبـ 

ځی ٰڅ ثڅ وٽز غڃڀڅ ٠٭ت اق ڂخڃؼٺ وفاقیف ٌؽ. ټش١دت ثڅ ٘ف٨ٻ وفزفغڃڀؽ. غځؽڄ ٺ ٌؽر ٴف٨ز ڂ ؼـضی

 :٠٭ت ټی ـ٨شٻ ثب ِؽای ثٹځؽی ٴ٩شٻ
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 .قڂؼسف ٰبـاسڃ ثٱٿ سب چٻ ټٿ چٻ ثبثبٺ دٍیٽڃپ ڀٍؽیٻ_

 .اڂٶ ټشڃخڅ ضف٨ٻ ڀٍؽ اټب غځؽڄ ٺ ڂ ٸطٿ ٌبؼی ٰڅ خٽٹڅ اٺ ؼاٌز خڃاة ټثجشٻ ـڂ ثڇً ؼاؼ

٭ت ثڅ ٘ف٦ ټبٌیځً غځؽڄ ؼٸځٍیٿ اق سڅ ؼٸی ٰفؼ. اڂپ چٻ ټثٷ ټٿ ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچً ـڂ ثٵیفڄ ٠٭ت ٠

 .ـ٨ز. ټٿ چٻ قیف وبیجڃپ غڃڀڅ ؼوز ثڅ ویځڅ ایىشبؼٺ

ټبٌیٿ ـڂ ـڂٌٿ ٰفؼ. وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ خڃاثً ٌؽ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼڀٻ. ؼڀؽڄ ٠٭ت ٴف٨ز. چٽیٿ ٰڅ ٬ّؽ 

ؼاغٷ ٌؽپ ؼاٌشٻ یٱڇڃ ټبٌیځً ثب ِؽا ثؽی ټشڃ٧٬ ٌؽ. چفز٭ؽـ ٴبق ټیؽاؼ ؾـڄ ای خبثڅ خب ڀٽی ٌؽ. ثؽڂپ 

ه ٌؽپ ثیٍشف ثڅ وٽشً ـ٨شٻ. ٘ڃ٨بپ ثب اغٻ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽ. الوشیٯ وٽز ـاوز سڃ سڃخڅ ثبثز غی

ٴڃؼاٸی ٰڅ ؼڂـڂق دیً ثبثز سفٰیؽپ ٸڃٸڅ ڀیٽڅ ٰبـڄ دفي ٰفؼڄ ثڃؼپ ٴیف ٰفؼڄ ثڃؼ. الوشیٯ سب ڀیٽڅ سڃ ٴٷ 

 .ثیبؼ ثیفڂپ ـاضشی ثڅ ثڃؼ  ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼ. ټطبٶ

  .٬یب٨څ ٘ڃ٨بپ اڂیكڂپ ٌؽ

 .څ غب٘ف ثبـڀؽٴی ـڂٌڃ سب ڀیٽڅ دڃٌڃڀؽپ سب اة دفي ڀٱځڅاضشٽبال ٨٭ٗ ث_

 .وفی ټشبو٧ سٱڃپ ؼاؼ

 .اٴف ثشڃڀٻ زځؽڀ٩فیڃ دیؽاٰځٻ سب ِجص ـویؽٺ  _

ٰىی سڃ ایٿ ثبـڂپ دیؽا ڀٽی ٌؽ. ٸت ڂ ٸڃزڅ ٺ ثؽسف اق اڂپ اڂیك ٌؽ ڂ ثیٍشف غٻ ٌؽٺ ٠ٽ٫ ٨فڂ ـ٨شٵی ـڂ 

ٺ. اق وځٵیځی ڀٵبچً وفثٹځؽ ٰفؼٺ ٰڅ ؼـ یڅ ضفٰز ثجیځٻ. سڃ ثی ضڃاوی ڂ١ٔیز ټبٌیٿ ـڂ ثفـوی ټی ٰفؼ

 .ٰشً ـڂ ؼـاڂـؼ ڂ ثبال وفټٿ ڂ غڃؼي ٴف٨ز

 .ثب غځؽڄ ثٹځؽ ٌؽٺ

 ...ؼیڃڂڀڅ یٱی ټیجیځڅ_

  .سڃخڅ ای ڀٱفؼ ؼوز ؼڂـٌڃڀڅ ٺ ٬فاـ ؼاؼ ڂ ثڅ اـڂټی ٬ّؽ ثفٴفؼڂڀؽڀٻ ـڂ ؼاٌز

 .ټیٱځٻ دیؽا ـڂ ٰىی ټٿ  ٰبـ یڅ ؼ٬ی٭څ وز سڃ ثفڂ سڃ..._
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 .سٱڃپ ڀػڃـؼٺاق خبٺ 

 .ؼوز سځڇب ؼیڃڂڀڅ ٌؽی؟ سب ِجطٻ ڂایىشی ٰىی اق ایځدب ـؼ ڀٽیٍڅ_

 .٨ڃ٬ً ټیبٺ غڃڀڅ ټبؼـ قپ خبپ_

ټی ؼڂڀىشٻ ضف٨ً ثی ٬ّؽ ڂ ٤فْ ثڃؼ. غځؽڄ ثڅ ٸت ؼاٌز ڂ ټطٓ اوڃؼٴی غیبٸٻ ڂ ثفؼڀٻ ثڅ وٽز 

 .ٴف٨شڅ ثڃؼغڃڀڅ ثڅ ؼـ ٌڃغی قؼ. ٤ف٪ غځؽڄ ڀٵبچی ثڇً اڀؽاغشٻ. غڃؼي چٻ اق ضف٨ً غځؽڄ ي 

 .ٴ٩شڅ ثبٌٻ ټب اق ایٿ ـوٽب ڀؽاـیٻ زڅ ث١ؽ اق ٠٭ؽ زڅ ٬جٷ اق ٠٭ؽ _

 .ثڅ اڀی ـڀٵً دفیؽ ڂ سڃ زٍٻ چبٺ ثب ٸجػځؽی ٰڅ ثڅ ٸت ڀؽاٌز غیفڄ ٌؽ

ؼوشً اق ـڂ وفٌڃڀڅ ٺ وفغڃـؼ. ټ٭بثٹً قیف وبیجڃڀی ٰڅ چځڃق ثبال وفټڃپ ثڃؼ ایىشبؼٺ. ټش١دت اق ـ٨شبـي 

 .دفویؽٺ

 زی ٌؽ؟_

زٍٻ چبٺ غیفڄ ٌؽ. یڅ ضه ټڃقټبـی ثڇٻ ټیٵ٩ز یبؼ ؼٸؽاـ ا٨شبؼڄ ٰڅ ڀٵبچً ـڀٳ ٠ڃْ ٰفؼ. سڃ ٠ٽ٫ 

ؼوز ـڂ ثبقڂي ٴؿاٌشٻ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ زٙڃـ ایٿ ٴځؽڂ خٽٟ ڂخڃـٰځٻ. اِال زڅ ضف٦ ثؽی قؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ سب 

 ایٿ ضؽ خؽی ثفغڃـؼ ٰځڅ؟

ؼڀجبٸً... ڀٍؽ غڃؼسٻ ٌت ثٽڃپ. ټبټبپ ټیػڃای ټٿ ؼٸجفڂ ثجفٺ سڃ...سڃاٺ اٴف سڃڀىشی ټبٌیځڃ ؼـوز ٰځی ثیب _

 .ثبثب ثف٠ٱه غیٹی ټڇٽڃپ ڀڃاقپ. ټٙٽئځٻ غڃٌطبٶ ټیٍٿ

 زفا ثڇٻ خڃاة ؼاؼی...؟_

 .ـڀٳ دفیؽڄ اق وڃاٸً زی ٸت قؼٺ

 زفا ثڇٻ خڃاة ؼاؼی؟_

ایځجبـ ٸطځً اټفاڀڅ ثڃؼ. ثڅ ڀٝف ڀٽی ـویؽ ثب دفویؽپ ایٿ وڃاٶ ټځشٝف خڃاة سٱفاـی ثبٌڅ. ڀٽی ؼڂڀٻ دٍز 

خٽٹڅ ٸ١ځشی زڅ ضف٦ ڂ ټ٩ڇڃټی ڀڇ٩شڅ ثڃؼ ٰڅ ؼـ ٠فْ زځؽ ؼ٬ی٭څ ثؽثیٿ ڂ ثڅ چٻ ـیػشڅ ي ٰفؼڄ ثڃؼ.  اڂپ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 363 

ثف٠ٱه ټٿ ٰڅ اق ضف٨ڇبي اڀفلی ٴف٨شڅ ڂ اټیؽڂاـ ٌؽڄ ثڃؼٺ ؼڂوز ؼاٌشٻ اڂپ چٻ وفضبٶ ٰځٻ ڂ ثڅ غڃؼٺ 

 .اټیؽڂاـ. ؼڂوز ؼاٌشٻ ؼڂثبـڄ اق سڅ ؼٶ ثػځؽڄ

ٴؿٌز ِڃـسً ـڀٳ دفیؽڄ سف ټی ٌؽ. زٍٻ چبٺ ـڂ ثبقڂ ثىشڅ ٰفؼٺ ټٱث ٰفؼٺ ٰڅ ثبچف ؼ٬ی٭څ ای ٰڅ ټی 

 .ڂ ثب ٸجػځؽی ٰڅ زڃپ اـاټً ٸجػځؽ غڃؼي ثڃؼ قټكټڅ ٰفؼٺ

 .اٌځبیی ټځڃ سڃ وڅ ټفضٹڅ ؼاٌز. اڂٸً ڀ٩فر _

 .غځؽیؽٺ

 ...ټفضٹڅ ؼڂٺ ضه غڃة...ټفضٹڅ اغف _

ٰز ثبال وفټڃپ ٰڅ ضبال غیه ڀ٩ىی ٴف٨شٻ ٰڅ اق چڃا ڀ٩ىٻ زٍٻ ثىز. ٨بِٹڅ ڂخجی ایىشبؼڀٽڃپ ڂ اڂپ 

 .غیه ثڃؼ ِؽا ڂ ڀڃاقي چیدبڀی ڀ٩ه چبٺ ـڂ ٌځیؽڄ سف ٰفؼڄ ثڃؼ

 ...ؼٸٻ ڂاوز وڃغز_

 .زٍٻ چبي ـڂ ثبق ٰفؼ. ٬جٷ اق ایځٱڅ ـ٨شڅ ـ٨شڅ ـڀٳ ثجبقپ اؼاټڅ ؼاؼٺ

اټب ضبال ټځٻ ؼڂوز ؼاـٺ قڀؽٴی ٰځٻ. ټٙٽئٿ ثبي ٠ال٬څ ڂ غڃاوشځی چىز ٰڅ ایٿ ؼڂوز ؼاٌشٿ ٌٱٷ  _

 .٨شڅٴف

اټیؽڂاـ ثڃؼٺ سڃڀىشڅ ثبٌٻ ضف٨ٻ ـڂ قؼڄ ثبٌٻ اټب ڀڅ اق خڃاثٻ خب غڃـؼ ڀڅ ڀبـاضز؛ ٠ٱه اٸ١ٽٹی ڀؽاٌز خك 

غیفٴی زٍٻ چبي ڂ ٬ٙفار غیه ثبـڂڀی ٰڅ ثڅ ِڃـر چبټڃپ ټی غڃـؼ؛ ټٿ چٻ ټىع وشبـڄ چب زٍٻ 

بـ اق یڅ ٌڇف ڂ اق چبي ٌؽٺ. ؼڂزٍٻ ویبچً ٴڃیی ټی غڃاوز ؼـیسڅ چب سبقڄ ای ؼـڂپ ټٿ ٧ٍٰ ٰځٿ. اڀٵ

اؼٺ چبي ؼڂـټڃڀؽڄ ثڃؼیٻ ٰڅ ایځٙڃـ ثڅ ٨بِٹڅ ؼڂڀ٩ه ثڅ چٻ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼیٻ. ٬ٹجٻ اق ایٿ ڀكؼیٱی ڂ قٶ 

قؼٴیً ٔفثبپ ٴف٨شڅ ثڃؼ... ؼوشً ـڂ ثبال اڂـؼ ڂ اچىشڅ ـڂٴڃڀڅ ٺ ٴؿاٌز. سڅ ؼٸٻ غبٸی ٌؽ ؼوشً ٴفٺ 

ثڃؼٺ ثىشٻ. وفاڀٵٍز چبي ٰٻ ٰٻ اق ٴڃڀڅ  ثڃؼ. زٍٻ چبٺ ـڂ ثب سفن ڂ ٰفغشی ٰڅ قیف ثبـڂپ ؼزبـي ٌؽڄ

چفٺ ڀ٩ه چبي ـڂ  .وڃغشٻ ټی ڂ٬یطبڀڅ  دڃوز ِڃـسٻ ثڅ ٴكٴك ا٨شبؼڄ ثڃؼ ڂ .ٺ ثڅ قیفزڃڀڅ ٺ وفغڃـؼپ

   .ٴف٨شٻ ټی ٴف ٴفټبي اق  ضه ټی ٰفؼٺ ڂ
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 ...٨فڀٵیه_

ی ٰفؼ. ثڅ غب٘ف وفیٟ ٠٭ت ٍٰیؽٺ ڂ ٰځبـ ٘ڃ٨بپ ایىشبؼٺ. ٨فثؽ ثڃؼ ٰڅ ثب اغٻ ٰٻ ـڀٵی ثڅ ٘ڃ٨بپ ڀٵبڄ ټ

وفټب ڂ ٌؽر ثبـڂپ سځؽ سځؽ ڂ ثبثز ٨بِٹڅ ټب ٘ٹجٱبـاڀڅ ٬ؽٺ ثفټی ؼاٌز. ؼـ ایٿ چڃا ٰالڄ، ٌبٶ ٴفؼپ ڂ 

 ټی اي ِؽ٬څ ٬فثڃپ ؼٸٻ سڃ  ٰبدٍٿ دڃٌیؽڄ ثڃؼ سب غؽایی ڀٱفؼڄ وفټب ڀػڃـڄ. اق ضٕڃـ ثفاؼـٺ ؼـ ضیځی ٰڅ

 ضفٰز وفي دٍز ؼڂـسف ٰٽی ٨بِٹڅ ثب ٻدؽـچ ؼڂوز ڂ چٽىبیڅ غال٪ ا٬ب. ٴكیؽٺ ټی ٸت ٌؽڄ وفظ ٌؽٺ

 اڂپ غڃڀڅ غڃاوشٵبـی ټفاوٻ ؼڂوب٠ز ٨فثؽ ثڃؼ غڃاوشڅ اقي دؽـ. ثڃؼ ٌؽڄ قڂٺ ټب ـڂ ٰځدٱبڂی ثب ڂ ٰفؼ ټی

 .چب ثبٌڅ سب ـاضز سف ِطجز ثٍڅ

دؽـچٻ ثب ٰبدٍٿ ڂ زشف ثڅ ؼوز ثیٿ ؼـة ایىشبؼ؛ ضشٽب اق ټ١ٙٹی ټٿ ڀٵفاپ ٌؽڄ ثڃؼ. ڀٵبچی ؼڂـچبؼڂـ ٰڃزڅ 

ؽاغز؛ اڂٶ ڀٵبچً ثڅ ٨فثؽ غڃـؼ ڂ ث١ؽ ټٿ ڂ ٘ڃ٨بڀی ٰڅ ٌجیڅ ټڃي اة ٍٰیؽڄ ؼـ ٰځبـچٻ ایىشبؼڄ ثڃؼیٻ. اڀ

ټشبو٧ وفی سٱڃپ ؼاؼ. ٨فثؽ ثب اغٽی زٍٻ ٤فڄ ای ثڅ ٘ڃ٨بپ ـ٨ز ٰڅ اق ٴڃٌڅ زٍٻ ٸجػځؽڄ ٘ڃ٨بپ ـڂ 

زځؽ ٬ؽٺ ثڅ دؽـ ؼوز  ٴ٩ز. ا٬ب غال٪ ثڅ ٨بِٹڅ "ثفڂ سڃ ثبثب سب وفټب ڀػڃـی"ؼیؽٺ. دؽـ ؼوشی دٍشً قؼ ڂ 

ؼاؼ ڂ ثب غځؽڄ ڂ ڀیً ثبق ثڅ ټٿ ڂ ٘ڃ٨بپ اٌبـڄ ٰفؼ. ڀ٩ىٻ ـڂ دف ِؽا ثیفڂپ ٨فوشبؼٺ ڂ ٌٹخ ٌٹخ ثڅ 

 .٘ف٨ٍڃپ ـ٨شٻ

ا٬ب غال٪ ثب غځؽڄ سجفیٯ ٴ٩ز؛ غځؽڄ وفغڃي ڂ ټسٵیفاڀڅ ي زیكی خك چیدبڀی ٰڅ ڂاوً ثڅ ڀٽبیً 

 :شٝف ٌځیؽپ ضف٨ی ثڃؼ ٴ٩شٻٴؿاٌشڅ ثڃؼیٻ ڀجڃؼ. ټٿ ثی سڃخڅ ثڇً ـڂ ثڅ دؽـٰڅ ټځ

 .ټبٌیځً ا٨شبؼڄ سڃ زبٸڅ...اضشیبج ثڅ ٰٽٯ ؼاـڄ _

 .ای ثبثب اق ؼوز ایٿ ا٬ب ٨ػیٻ غڃثڅ ټیؽڂڀڅ ایځدب ثبـڂپ قیبؼ ټیبؼ ڀجبیؽ زبٸڅ ـڂ غڃة دف ټی ٰفؼ_

٤ف٤فڂ ضه چٽؽـؼی ا٬ب غال٪ ثڃؼ اټب دؽـزٍٻ ـیكٰفؼڄ ڀٵبچً ـڂ ثیٿ ڀٵبڄ ټىشبِٷ ټٿ ڂ زڇفڄ ؼـچٻ 

زفغڃڀؽ. وفظ ٌؽڄ اق ایٿ ټسٵیفی دؽـ وفدبییٿ ثفؼٺ. چٽیٿ ٰڅ ٘ڃ٨بپ ثڅ ٘ف٨ٽڃپ ٬ؽٺ ثفؼاٌز  ٘ڃ٨بپ

 :دؽـ ٴ٩ز

 .سڃ ثفڂ سڃ چڃا وفؼڄ _

 .ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ٘ڃ٨بپ اڀؽاغشٻ ڂ ثی ضف٦ ڂ اٌبـڄ ای ؼاغٷ ٌؽٺ. ؼڂوز ڀؽاٌشٻ ایځٙڃـ اق چٻ خؽا ثٍیٻ
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*** 

ڀٍىشڅ ثڃؼٺ. ڀیٻ وب٠شی ټی ٌؽ ٰبـٺ سٽڃٺ ٌؽڄ ثڃؼ. ټ٭بثٷ اییځڅ ـڂ ِځؽٸی چب ټػّڃَ اـایٍٵبڄ ټځشٝف 

چیر ٸجػځؽی ثڅ زڇفڄ ڀؽاٌشٻ ڂ اق ایٿ ضه اقاـؼچځؽڄ ٺ ثڅ ٌؽر ٤ٽٵیٿ ڂ ڀبـاضز ثڅ ڀٝف ټیڃټؽٺ ثڅ ٘ڃـی 

 .ؼاؼپ ټی ڀٍڃپ ـڂ ټٿ اثفڂ ڂ  ٰڅ چٽڅ ټشڃخڅ ایٿ ٴف٨شٵی ٌؽڄ ثڃؼپ ڂ ثب زٍٻ

 ڀٍىشڅ  پ سٽڃٺ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ چفوڅ ـڂ ِځؽٸی چبؼڂ ٠فڂوی ٰڅ چٽفاڄ ټٿ ټیٱبح ؼاٌشٿ ټثٷ ټٿ ٰبـٌڃ

. غځؽڄ چب وفغڃٌٍڃپ ڂ ِطجز ؼـټڃـؼ ټفاوٽٍڃپ ـڂ ٠ّبة ثڃؼ. چفٰبـ ټی ٰفؼٺ ڀٽی سڃڀىشٻ خٹڃ ثڃؼیٻ

 ٠ځڃاپ ثڅ ٰىبیی زڅ دیً ڂ ٰدب ٬فاـ ؼڂڀىشٻ ڀٽی ضشی ټٿ  ٴڃي چب ٰځدٱبڂ ڂ ٬ٹت ضىفر قؼٺ ـڂ ثٵیفٺ.

ف٠٭ؽ و ٬فاـ ټبؼـٌڃچفٺ ٰڅ قټفؼی وفڂیه ٨الپ ٬یٽز یب چب وب٬ؽڂي س١ؽاؼ ثفوڅ زڅ ثٍٻ ټ١ف٨ی ٠فڂن

ثؽڄ!؟. چفؼڂ ٠فڂن اق اوشفن ـ٬ُ ؼڂڀ٩فڄ ڂ غڃة ثفٴكاـڀٍؽپ ټفاوٽٍڃپ ټی ٴ٩شٿ؛ اټب ټٿ غڃؼغڃـی 

ټی ٰفؼٺ اق اوشفن ٠ؽٺ ضٕڃـ غبڀڃاؼڄ ٺ سڃ ٠فڂوی ٰڅ ټیڃپ یڅ ٠ؽڄ ٤فیجڅ ثفٴكاـ ټی ٌؽ. ٤فیجڅ چبیی ٰڅ 

ټیكؼپ ڂ ٸجػځؽ ثڅ ـڂی ٸت چبی ټبؼـٌڃچفٺ ټی اڂـؼپ!. اٌٯ ٴڃٌڅ زٍٽٻ ـڂ ثڅ ٬ڃٶ ٘ڃ٨بپ ٨٭ٗ اٌځب 

ٴف٨شٻ ڂ ؼوشٻ ؼڂـ ؼاټٿ ټٍز ٌؽ؛ ڂ٬شی اق وػشی ؼڂـی غبڀڃاؼڄ ٌڃپ ټی ٴ٩شٿ؛ اق ایځٱڅ اق چٽیٿ ضبال 

ؼٸشځٳ اسب٬ٍڃپ؛ ڂوبیٹٍڃپ یب دؽـڂټبؼـچب ٌڃپ ټی ٌؽپ...وفوػشبڀڅ غڃؼٺ ـڂ ٰځشفٶ ټی ٰفؼٺ سب اٌٯ چبٺ 

 .ڂ سبـ ڀٱځٿؼیؽٺ ـ

زځؽ چ٩شڅ ای ټی ٌؽ ؼٸشځٳ ثڃؼٺ ڂ ؼٸٱځؽڄ ثڃؼٺ!. ث٥ٕٻ ـڂ ٬ڃـر ټی ؼاؼٺ سب ایٿ ضه ٤فیجٵی ـڂ ٨فڂ ثؽٺ 

سب ثڅ ـیكي اٌٯ چبٺ غشٻ ڀٍڅ. ؼٸشځٵی ٰڅ ؼڂ ـڂق ث١ؽ اق ټفاوٻ غڃاوشٵبـی دبـزڅ و٩یؽ ؼڂـٰٽفٺ ثىشٿ ڂ 

 .!ثب ڀڃپ ڂ دځیفی ـاچی غڃڀڅ ثػشٻ ٰفؼپ

ثبال ٍٰیؽٺ ڂ غیفڄ ثڅ اییځڅ، ؼوشی قیف زٍٻ چبٺ ٍٰیؽٺ. ِؽاچب ـڂ ثڅ ٨فا٢ اق غب٘فاسی ڀٵبڄ ٤جبـ ٴف٨شٻ ـڂ 

ٰڅ ٴؿٌز ڂ ٤ٽی ٰڅ سڃ ؼٸٻ زځجفڄ قؼ ڀٽی ٌځیؽٺ. ؼچځٻ ١٘ٻ سٹع اٌٯ ټی ؼاؼ ڂ ؼٸٻ اٌڃثی اق ٴف٨شٵی ڂ 

 ایځٱڅ ڂخڃؼ ثب  وفؼـٴٽی ثڃؼ. سّڃیف ؼغشف سڃ اییځڅ ٤فیجڅ ثڃؼ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ټی سڃڀٻ سب اغفي ثفٺ یبڀڅ؟

 چٻ چځڃق اټب ٰځڅ خٹت چٽىف ٠ځڃاپ ثڅ ـڂ ڀٝفٺ ثڃؼ سڃڀىشڅ ٰڃسبڄ ټؽر ؼـایٿ ڂ ثڃؼ  ٘ڃ٨بپ چٽفاڄ غڃثی

 .ٰفؼ ټی وځٵیځی ؼٸٻ ـڂی ٠ٽی٭ی ڀٵفاڀی ڂ ڀؽاـٺ اقؼڂاج اټبؼٴی ٰفؼٺ ټی ٨ٱف
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٬ٕیڅ ٨ٱف ٰفؼڄ ڀٽی ؼڂڀٻ خفار ؼٸؽاـ ٌؽپ یب ؼٸجفڂڀڅ ـ٨شبـ ٰفؼپ ـڂ ؼاٌشٻ یب ڀڅ؟ چفز٭ؽـ چٻ ثڅ ایٿ   

 ٌدب٠ز... ؼاٌز ٍٰشٿ اؼٺ خفار ٰڅ ثبٌی ای ؼیٵڅ ٰه قڀؽٴیز ٌت ټڇٽشفیٿ اټٍت ڀؽاٌز؛ ٨بیؽ  ثڃؼٺ

 ؼاټٿ ڀڅ ثبٌٻ غڃؼٺ و٩یؽ ٸجبن ایٿ سڃ غڃاوشٻ ټی ټٿ. ثڃؼ ٨بیؽڄ ثی ؼٸؽاـی چف ثب ٰڅ ٌدب٠شی غڃاوز ټی

 .ثڃؼ ٌؽڄ ا٤ٍشڅ غڃپ ثڅ ٰڅ ٸٱی دف

ؼی ڂ غٗ زٍٻ ٰبـ ٌؽڄ ضبٸشی غٽبـ ثڅ زٍٻ چبٺ ؼاؼڄ ثڃؼ. ټفؼټٯ چبی زٍٻ ڂ اثفڂ ټٍٱیٻ ثب وبیڅ ؼڂ"

ؼـٌز زٍٻ چبٺ، ثیٍشف ټی ؼـغٍیؽپ... دڃوز و٩یؽٺ ٰٽی ثفڀكڄ؛ اټب ثفا٪ ٌؽڄ ثڃؼ؛ ثڅ ٘ڃـی ٰڅ ٴڃڀڅ چب 

 ."ثفخىشڅ ٺ ثف٪ ټیكؼ

ؽ ثڅ غب٘فچٽیٿ قیجب ٌؽڄ ثڃؼٺ...قیجبیی ٰڅ ؼڂ ٠فڂن ؼیٵڅ ـڂ ټبر ڂ چٽڅ ـڂ ثڅ سطىیٿ ڂاؼاـ ټی ٰفؼ. ٌبی

الٺ سبٰبٺ چٻ ِطجشٻ ڀٍؽڄ ثڃؼپ ڂ ټٿ ـڂ ڀبؼیؽڄ ټی ٴف٨شٿ. اټب ٸت چب غڃي ـڀٳ ٌٱالسیٻ ثڅ سجىٻ 

 .ټٹیطی چٻ ثڅ ٨فٺ ڀٽیڃټؽپ؛ زڃپ غڃؼٺ ڀجڃؼٺ

ؼوشی ـڂی دیفاچځٻ ٍٰیؽٺ. دیفاچٿ و٩یؽ وبؼڄ ثفي ؼاـی ٰڅ ؼڀجبٸً ـڂی قټیٿ ٍٰیؽڄ ټی ٌؽ. اڀشػبة 

 .ؼٺ ثیٿ خٽ١یشی ٰڅ اقٌڃپ ٌځبغشی ڀؽاٌشٻ ثب ضدبة ټ١ف٨ی ثٍٻغڃؼٺ ثڃؼ. غڃؼٺ غڃاوشڅ ثڃ

ثڅ ٬ؽـی دڃٌیؽڄ ٰڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ ڂاؼاـ ٰفؼ ٠فڂویٻ ـڂ ټػشٹٗ ثفٴكاـ ڂ اق ڀجڃؼ ؼٶ ڂ ؼټب٤ی ٰڅ ڂاوٻ ڀٽڃڀؽڄ 

ثڃؼ ثڅ ٠ّفاڀڅ ڂ ٌبٺ ټػشّفی زڃپ ټڇٽڃڀی وبؼڄ ای ـٔبیز ثؽڄ؛ اټب ثب سٽبٺ دڃٌیؽٴی ڂ ضدبة، ٸجبوٻ 

یؽڄ سفٺ ټی ٰفؼ ڂ ٰٽف ثبـیٱٻ ـڂ ثڅ ڀٽبیً ټیكاٌز. ٴفؼڀجځؽ ٜفی٧ ٬ٹت ټبڀځؽی چٻ ثڅ ٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ ٍٰ

 ٰفؼڄ سف ٍٰیؽڄ ثٹځؽڂ ـڂ  ٴفؼپ ؼاٌشٻ ٰڅ ڀٽبی قییبیی ثڅ ی٭څ ٨فڀر ٸجبوٻ ؼاؼڄ ثڃؼ. اڀشػبة ایٿ ی٭څ ٴفؼڀٻ

. ؼاؼ ټی خٹڃڄ ڀٻؼـغٍب ڂ ثفڀكڄ دڃوز ثڅ ؼاٌز ٘الیی اڂیكچبی ٰڅ ضدبثی ٰالڄ ثب ؼاـٺ قاڂیڅ زڃڀڅ ڂ ثڃؼ

ڂ ثڅ اڀؽاٺ ثی ڀ٭ّٻ ؼاؼڄ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ اڂٶ ـأی ثڅ ایٿ دڃًٌ ـ قیجبیی اٸ١بؼڄ ٨ڃ٪ ڀٽبی ضدبة ڂ ٸجبن ایٿ

  .اڂټؽ ٰڃسبڄ  ڀجڃؼ؛ ٤ف قؼڄ ثڃؼ...زٍٻ ٤فڄ ـ٨ز؛ اټب ثالاخجبـ

ٰځبـٺ ؼـ ایٿ یٯ ټڃـؼ ضؽا٬ٷ ثبیؽ غڃؼٺ اڀشػبة ټی ٰفؼٺ. قیفزٍٽی ڀٵبچی ثڅ چفؼڂ ٸجبن چبی د٧ ؼاـ 

اڀؽاغشٻ. ٘ڃ٨بپ غیٹی غڃة ټٿ ـڂ ټی ٌځبغز ثڅ ٬ؽـی ٰڅ ٨ڇٽیؽ ٨٭ٗ ثڅ غب٘ف ٸدجبقی ثب اڂپ اق غیف ٸجبن 

 .٠فڂن ٴؿٌشٻ
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 ...٠فڂن غڃٌٵٹٽڃپ اڂټؽپ ؼڀجبٸز_

چفوڅ ٠فڂن وف زفغڃڀؽیٻ...اټب قپ ثب ٸجػځؽ ثڅ وٽز ټٿ اڂټؽ ڂ ڀٵبچً ثڅ ټٿ ثڃؼ. ٸجػځؽڄ ٰدی قؼٺ 

ٹځؽ ٌؽٺ. قپ اـایٍٵف ٰالچٻ ـڂ یٱجبـ ؼیٵڅ ـڂ وفٺ ؼـوز ٰفؼ ڂ ثب ثفاڀؽاق ؼڂثبـڄ ڂؼوشی ـڂ ٴڃڀڅ ٺ ٴؿاٌشڅ ث

اق ټٙٽئٿ ٌؽپ ٰبـي ؼوشٻ ـڂ ٴف٨ز. ِؽای ؼوز قؼپ ڂ ثڃی اوذځؽ ٰٽی ثڅ ؾڂ٪ ڂ ٌڃ٬ٻ اڂـؼ. 

 .غڃٌجػز ثٍی ٰڅ دٍز وفٺ ټی ٴ٩شٿ؛ غځؽڄ ثڅ ٸت چبٺ اڂـؼ ڂ ٴڃڀڅ چبٺ ـڂ ٴٹٵڃپ ٰفؼ

بیی ٰڅ ثؽـ٬څ ٺ ټی ٌؽ؛ ؼڂوز ؼاٌشٻ. قپ ؼـة زڃثی اـایٍٵبڄ ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ سٍٱفچبی قیفٸجی ڂ ٸجػځؽچ

ٰځبـ ایىشبؼ. ٘ڃ٨بپ ثب ٨بِٹڅ ڀڅ زځؽاپ ؼڂـ دٍز ثڅ ټٿ ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ٌڃڀڅ چبی دڇٿ ڂ چیٱٷ ؼـٌشً 

 .غڃؼی ڀٍڃپ ټی ؼاؼ. غځؽڄ ٺ ٴف٨شڅ ثڃؼ اق ایٿ ثبقی ٰڅ قیبؼی ٘جی١ی ثڃؼ

فؼ ٨یٹٽجفؼاـ ٌؽٺ. ایىشبؼٺ ڂ ټ ؼڂ اٌبـڄ  ؽٺ ثڅ ثیفڂپ ثفؼاٌشٻ ٰڅ ټشڃخڅثب اٌبـڄ قپ ڂ ٸجػځؽڄ زڇفڄ اي ٬

ایځجبـ ایىشبؼڀٻ غځؽڄ سڅ ؼٸی ـڂی ٸت چبٺ ڀٍڃڀؽ. ټجڇڃر ڂ ٌٵ٩ز قؼڄ ثڅ ټبٌیٿ ٠فڂن ٴٷ قؼڄ ڂ ؼڂ 

٨یٹٽجفؼاـی ٰڅ ؼڂـثیٿ چبٌڃپ ثڅ ټٿ ڂ ٠ٱه اٸ١ٽٹٻ ثڃؼ ڀٵبڄ ټی ٰفؼٺ. ٌڃٰڅ ٌؽڀٻ ڂ غځؽڄ ای ٰڅ ثڅ 

 .ؼٴی ـویؽڄ ثڃؼ ثبة ڀجڃؼ ایٿ ثفڀبټڅ چب ثڃؼث٥ٓ ؾڂ٪ ق

٨یٹٽجفؼاـ ـأی اق ایٿ سفالؼی ـاڄ ا٨شبؼڄ ٌّشً ـڂ ثبال اڂـؼ ڂ ثب ٸجػځؽی ٴ٩ز ٬ؽٺ ثفؼاـ ڂ دٍز وف ا٬ب 

ؼاټبؼ ثڅ ایىز. ٰبـی ٰڅ ٴ٩ز اڀدبٺ ؼاؼٺ ضبال ؾڂ٪ قؼڄ اق ٠ٱه اٸ١ٹٽٷ ٘ڃ٨بپ ڂ دٍیٽڃڀی ٰڅ سڃ ؼٸٻ 

ثبـ ڀف٨شٻ سب ٸجبن ٠فڂن ڂ ٌیڃپ غبِی ؼاٌشڅ ثبٌٻ اوٽً ـڂ ِؽا قؼٺ. ثب  ـیػشڅ ثڃؼ اق ایځٱڅ زفا قیف

غدبٸز ڂ ڀفٺ اوٽً ـڂ ثفؼڄ ثڃؼٺ. ٘ڃ٨بڀی، ٰڅ اق ٠ٽ٫ ڂ سڅ ؼڂوز ؼاٌشٿ ایٿ چیدبپ ڂ وڃدفایك ٰبـي 

 .ټیڃټؽ

ټی سڃڀىشٻ اق دٍز وفي چٻ ٸجػځؽ ڂ ؼـغًٍ زٍٻ چبي ـڂ ثجیځٻ. اچىشڅ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ. غیفڄ ثڅ چٻ 

څ ای ثڅ ؼڂـ اق ٨یٹٽی ٰڅ اقټڃپ ٴف٨شڅ ټی ٌؽ ٌؽیٻ...ټٿ ثب ٸجػځؽ ڂ اڂپ... ټفؼټٯ چبي ټی ٸفقیؽ. ؼ٬ی٭

اٌٯ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼ. زٍٻ چبي ڀبثبڂـاڀڅ ٫ٍ٠ ڂ سطىیٿ ؼیؽڄ ټی ٌؽ. چفؼڂ ؼوشً ـڂ ټجڇڃر خٹڃ ؼچځً 

ٙڃـ چیدبپ ٴف٨ز. ٸطٝڅ ای اق ایځٱڅ ټٿ ـڂ ثڅ خب ٠فڂن غبٮ ٴف٨شڅ ي ټی ؼیؽ سڅ ؼٸٻ غبٸی ٌؽ...ایځ

 .ثفای ټٿ ٨فڀٵیه ٤یف ٘جی١ی ثڃؼ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 368 

 ."ثیب خٹڃ ٨فڀٵیىٻ"ٸجػځؽٺ ـڂ ثڅ ا٨ڃٶ ثڃؼ ٰڅ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼ ڂ اـڂٺ ڂ ثب ٌیفیٿ سفیٿ ٸطٿ ٴ٩ز...

 چبٺ زٍٻ سڃ ضبال ٰڅ اٌٱی ڂ ٸجػځؽ ثب سفؼیؽ ثی ٰڅ ڀٍىز  ثڅ ٬ؽـی ٸطٿ ڂ سٿ ِؽای ث٥ٓ ؼاـي ثڅ ؼٸٻ

ٰفؼ. سڃ ا٤ڃًٌ  ڀدڃا ٴڃٌٻ سڃ ٌؽی قیجب ڂ ٴؿاٌز ٰٽفٺ دٍز ـڂ ؼوشً...ـ٨شٻ ٘ف٨ً ثڅ ثڃؼ قؼڄ ضٹ٭څ

چٽڅ زیكـڂ اق یبؼ ثفؼٺ. زٍٻ ـڂی چٻ ثب اـاټً ٨ٍفؼٺ ڂ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰفؼٺ ز٭ؽـ ضی٧ ٰڅ اق اڂٸً ٰبټٻ ـڂ 

سٹع ٰفؼڄ ثڃؼٺ...ثب ِؽا ٰب٨ی ٨یٹٽجفؼاـ ٰڅ ثڅ ڀٝفي چٽڅ زیك ڀٽبیٍی ثڃؼڄ اق ث٥ٹً ثیفڂپ اڂټؽٺ...ثب غځؽڄ 

١فڂ٨ً ٰڅ ؾڂ٪ قؼٴیً ـڂ چٽفاڄ وی ڂ ًٌ سب ؼڀؽڂپ ثیفڂپ ټی ـیػز ؼوشڅ ٴٷ و٩یؽی ٰڅ سب ثٹځؽ ڂ ټ

االپ ټشڃخڅ ي ڀٍؽڄ ثڃؼٺ ثڅ ٘ف٨ٻ ٴف٨ز. ؼوشڅ ٴٷ و٩یؽ ڂ ِڃـسی ثب ٴٷ چبی ٰبـ ٌؽڄ ـڂی ټبٌیٿ وز 

 .ثڃؼ

ٴٷ سڃ  ؼوشٻ ـڂ ثڅ ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ثؽڂپ ٴف٨شٿ ڀٵبچٻ اق ؼوشً ٴف٨شٻ. ؼوشٻ ـڂ ڂٶ ڀٱفؼ ٘ڃـی ٰڅ ؼوشڅ

 .ڀٍىشٻ ڂ ؼاؼیٻ سٱڃپ ؼوز ثفؼاـ ٨یٹٻ ثفای چفؼڂ  ؼوز چبٺ خبثڅ خب ٌؽ ڂ ټٿ ـڂ ثڅ ٘ف٦ ټبٌیځً ثفؼ.

 ... ثال٨بِٹڅ ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ

 ٘ڃ٨بپ ٨یٹٽجفؼاـ ؼاـیٻ..٬فاـ ٠ٱىٻ ثٵیفیٻ؟ _

ایٿ چیدبپ زبٌځی ِؽاٺ چیر سڃٔیطی ڀؽاٌز؛ خك٠ٽی٫ سف ٌؽپ ٸجػځؽي ڂ ٸڃ ـ٨شٿ ؼٸی ٰڅ ٠فڂن ټی 

 .ڃاوزغ

 .!اغشیبـ ؼاـیٿ...ټیكاـٺ ٌجڅ ثڅ ایٿ ټڇٽی ثجز ڀٍڅ _

 .!ثجز اق ڀٝف ٘ڃ٨بپ غب٘فاسی ثڃؼ ٰڅ چیر ٨یٹٻ ڂ ٠ٱىی ٜبچفي ڀٽی ٰفؼ

ؾڂ٪ قؼڄ ثفٴٍشٻ ڂ ثڅ دٍز وفټڃپ ڀٵبڄ ٰفؼٺ. ٸجػځؽڄ ٠فیُٓ ٘ڃیٹً ـڂ ض٩ٛ ٰفؼڄ؛ ثڅ ڀیز ضف٨ی ثڅ 

ً اٌبـڄ ٰفؼ سب دیبؼڄ ثٍڅ ضف٨ً ـڂ غڃـؼ ڂ ثب االپ ٘ف٨ٻ زفغیؽ اټب ثب قؼپ ثڅ ٌیٍڅ ڂ ٨یٹٽجفؼاـی ٰڅ ثڇ

ټیبټی دیبؼڄ ٌؽ. ڀ٩ىٻ ـڂ اقایٿ ټ١ٙٹی ٨ڃر ٰفؼٺ ڂ ثب ٴف٨شٿ ڀ٩ه سبقڄ ای ٰڅ اق ٠ٙف ٴٷ چب ڂ اؼٰٹٿ 

دیسیؽڄ سڃ ټبٌیٿ ثڃؼ دف ټیٱځٻ. ؼٶ سڃ ؼٸٻ ڀیىز اق ایځٱڅ ثجیځٻ ؼیٵڅ زڅ وڃدفایكچبیی ؼـ اڀشٝبـټڅ!...سڃ 

اق ٰبـٰفؼچبیی ٰڅ ثبیؽ ؼـثفاثفي ؼاٌشڅ ثبٌٻ ڂ ده قؼٺ ٨ٱفڂ غیبٶ چبیی ٰڅ ٨٭ٗ ؾچځٻ ـؼی٧ ټیسیځؽٺ 
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ـڂقٺ ـڂ سٹع ټی ٰفؼ. ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ٘ڃ٨بپ سٽبٺ سالًٌ ـڂ ټیٱفؼ سب اټٍت غب٘فڄ اڀٵیك ثٍڅ؛ اڂپ ثیٍشف اق 

 .!ټٿ چیدبپ قؼڄ ثڃؼ

ڂثبـ ٬ٟٙ ٌؽپ ڂ سٽبن غٻ ِؽای ڂیجفڄ ٴڃٌیً اق ـڂ ؼاٌجڃـؼ ضڃاوٻ ـڂ دفر ټیٱځڅ سب خبیی ٰڅ ث١ؽ اق ؼ

 .ٌؽٺ ڂ ٴڃٌی ـڂ ثفؼاٌشٻ

٘ڃ٨بپ دٍشً ثڅ ټٿ ثڃؼ ڂ ٨یٹٽجفؼاـ ثب دفزڃڀٵی ضف٦ ټیكؼ ڂ اڂپ وفي ـڂ ثڅ سبییؽ سٱڃپ ټی ؼاؼ. اوٻ 

 .ټڇفقاؼ ـڂ ٩ِطڅ ي غبټڃي ڂ ـڂٌٿ ټی ٌؽ؛ ٠ٱىً چٻ ثب ٸجػځؽ دٍز قټیځڅ اي ثڃؼ

ٰفؼٺ؛ زڃپ ټی ؼڂڀىشٻ ٘ڃ٨بپ ؼٸجف ـڂ دیًٍ  ثیٍشف اق ایٿ ټ١ٙٷ ڀٱفؼٺ. ثؽسف اق ؼیؽپ ٠ٱىً چڃٶ

چبیی ٰڅ ثب ٌیڃپ  خی٣. ٌؽ ؼ٨ٿ خی٥ی ٍٰیؽڄ ِؽای  ثب اٸڃٺ اټب ٴ٩شٻ اٸڃیی ڂ ٍٰیؽٺ وجكـڂ ؼایفڄ  ٴؿاٌشڅ.

 سڃ ٰڅ ٴځبچبیی چٽڅ. ٌؽٺ غیفڄ ٘ڃ٨بپ وٽز ثڅ دفیؽڄ ـڀٳ. غڃـؼ ټی ٴڃٌٻ ثڅ  ڂ قاـی ڂ ٨فیبؼچبی ٴځٵی

 .ټیكؼ ٨فیبؼ قڀی. اڂټؽ چبٺ زٍٻ خٹڃ ٰفؼڄ ڂ ثڃؼٺ ڀٱفؼڄ ٠ٽفٺ

 ...سڃ ٍٰشیً_

پ اة خٽٟ ٌؽ. ټی ق چب خی٣ ڂ چب ٔدڅ اق زٍٽٻ ٴڃٌڅ. ٴ٩شٻ ٌؽٺ ڂغبٸی  اٸڃیی ڀبټ٩ڇڃټی اق سڅ ؼٶ ٸفقڂپ

غڃاوشٻ ث٩ڇٽٻ اڂپ دٍز غٗ زڅ اس٩ب٬ی ا٨شبؼڄ ٰڅ ثڅ ټٿ ټی ٴ٩شٿ سڃ ٍٰشیً. ٨٭ٗ اٸڃ ټی ٴ٩شٻ. اٸڃچبیی 

 ټی ضه ٰٽفٺ دٍز ڂ دیٍڃڀی ـڂ ڂضٍز اق ـڂ ٠ف٬ٻ غیه چبی ؼڂڀڅ  ؼ.ٰڅ ثڅ چ٫ چ٫ ڂ غ٩ٵی ـویؽڄ ثڃ

 ...ٍٰشیً_ڂپ قپ خی٣ ټیكؼ....سڃ ا ڂ ڂ ثڃؼٺ ٰفؼڄ ٴیف ٸطٝڅ( ڂِٷ ڂ ٬ٟٙ ثیٿ) _ثؽ ڂ غڃة ثیٿ. ٰفؼٺ

ټىش٭یٻ ڂ ٤یفټىش٭یٻ ؼـٴیف ڂ ڀٵفاپ ٌؽڄ ثڃؼٺ. ٌفیبپ چب ضیبسیٻ ثڅ ٩ِف ـویؽڄ ثڃؼ. ضشی سڃاپ ٬ٟٙ ٴڃٌی 

 .٬بسٹی...ٌؽ ټی سؽا٠ی ثڇز ضه ایٿ  ڂ ڀؽاٌشٻ؛ ِؽا ایځ٭ؽـ ڂأص ڂ ڀكؼیٯ ثڃؼ ٰڅ غڃؼ ثڅ غڃؼثیٿ ؼوشٻ ـ

ٌجیڅ یڅ ٨یٹٻ ثؽڂپ سّڃیف ثڃؼ...قڀی ٰڅ ِؽاي ثڅ ڂأطی ٌیڃپ چب ڀجڃؼ ثب اٸشٽبن اق ٰىی ټی غڃاوز 

چٍی ٰڅ ؼٶ ثٹځؽ ثٍڅ ڂ زٍٻ چبي ـڂ ثبقٰځڅ؛ ثڇً ٬ڃٶ ټی ؼاؼ ؼڂوشً ؼاٌشڅ ثبٌڅ ثب ضبٸز ثسٵڃڀڅ ڂغڃا

 .ټٿ ـڂچٻ ثڅ ـضٻ ټی اڂـؼ ٘ڃـی ٰڅ قیف ٸت قټكټڅ ٰفؼٺ...ثٹځؽ ٌڃ

اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ اڂٸیٿ ٬ٙفڄ اٌٯ زٱیؽ ـڂ ؼاټځی ٰڅ ثڃی غڃڀً دفس٩١ٿ ٌؽڄ ثڃؼ. ڀ٩ڇٽیؽٺ زی ٌؽ ٰڅ 

٨یٹٽجفؼاـ ثبوف ثڅ ټٿ اٌبـڄ ٰفؼ...ڂ ٘ڃ٨بپ دفوڃاٶ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ. ثبڀیڅ ای ٨٭ٗ ڀٵبچً ټش١دت ـڂٺ 
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ب ٰٻ ٰٻ ټجڇڃر ـڀٵً دفیؽ ڂ ثڅ ٘ف٨ٻ دبسځؽ ٰفؼ. ٴڃٌی اق ؼوشٻ ٸیك ټیػڃـڄ ڂ اٸڃاٸڃ ثٹځؽ ڂ ڀٍىز اټ

 .اٌځبیی سڃ اسب٬ٯ ټبٌیٿ ټیذیسڅ

ؼیؽٺ سبـ ٌؽ...اضىبن غ٩ٵی ټیٱفؼٺ؛ ی٭څ ٸجبوٻ اؾیشٻ ټی ٰفؼ. ټطٱٻ زځٵی ثڅ ٴٹڃٺ قؼٺ؛ ؼڂوز ؼاٌشٻ 

بقٰفؼ ڂ زی ٌؽڄ ڀٵفاڀی ٴ٩ز. ـڀٵً اق ڂضٍز ِؽا اقاـ ؼچځؽڄ ي ـڂ غ٩څ ٰځٻ. ٘ڃ٨بپ ؼـة وٽز ټٿ ـڂ ث

ثڅ قـؼی ټیكؼ...ڀٵبچً اق ِڃـسٻ ثڅ ٴڃٌی ـڂ ؼاټځٻ ا٨شبؼ ٰڅ سځؽ زځٵی ثڇً قؼ. زځبپ ؼاؼی سڃ ٴڃٌی قؼ 

ٰڅ ٌڃڀڅ چبٺ دفیؽ. وفٺ سیف ٍٰیؽ. ٸطٝڅ ای وٱڃر ٰفؼ ڂ ثب ڀ٩ىی زٍٻ ـڂچٻ ٨ٍفؼڄ سڃیی ٸت قؼ. ِؽاي 

 .غیفڄ ٌؽٺ سب ثذفوڅ ٰی ثبقیً ٴف٨شڅ؟ ڀیٻ ڀٵبچی ثڇٻ ٰفؼ ڀفٺ ٌؽ؛ ڂ ټٿ خڃپ ؼاؼڄ ثڅ ٸت چبي

 زی ثڅ ٨فڀٵیه ٴ٩شی؟ _

ڀ٩ىٻ ـ٨ز. ـڀٵٻ دفیؽ. ڂضٍز سڃ خڃڀٻ زٍٻ چبٺ ـڂ ٴٍبؼ ٰفؼ. ِؽای ټش١دت ټڇفقاؼ ـڂ ټی ٌځبغشٻ ٰڅ 

 "!...چیسی اِال خڃاة ڀؽاؼ"ټی ٴ٩ز 

 ٰبثڃن ثڃؼ...؟ اڂپ چٻ سڃ ثیؽاـی...؟

 .ىً ـڂ ٨ڃر ٰفؼ. ِؽای ټڇفقاؼ ڂأص ثڃؼ٘ڃ٨بپ غیفڄ سڃ زٍٻ چبٺ ڀ٩

 .ٰی ټیبیٿ...غیٹی ڂ٬شڅ سڃ ثب٢ ټځشٝفٺ...ثبیؽ ٰٹیؽا ـڂ ثڇز ثؽٺ _

  .زٍٽی ـڂچٻ ٨ٍفؼ اق ضبٸز ڀیٻ غیك غبـج ٌؽڄ ِب٦ ایىشبؼ

 .و١ی ټیٱځٻ سب ڀیٻ وب٠ز ؼیٵڅ ثیبٺ _

ثب اضشیبٖ غبڀٽی ټی وفٺ ـڂ ثڅ دٍشی ِځؽٸی سٱیڅ قؼٺ ڂ زٍٻ ـڂچٻ ٨ٍفؼٺ. ِؽای ټفؼ ـڂ ٌځیؽٺ ٰڅ 

 .ٴ٩ز

زٍٻ ثبق ٰفؼٺ. ټفؼ ٨یٹٽجفؼاـی ٰڅ ثب ٘ڃ٨بپ ِطجز ټی ٰفؼ ثب ڀٵفاڀی ثبال وفٺ ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ثٙفی اة 

  .ټ١ؽڀی ؼوشً ثڃؼ

 .٘ڃ٨بپ ٴڃٌی ـڂ ٬ٟٙ ٰفؼ ڂ اق ٴځٵی ټٿ غڃؼي ثٙفی ـڂ اق ټفؼ ٴف٨ز. ټٿ ٨٭ٗ ټبر ڀٵبچً ټی ٰفؼٺ
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 .ؼڂوب٠ز ټیشڃڀیٻ اغشّبَ ثؽیٻ ثڅ ٠ٱه چب ثب٢ ا٬ب سڃ٨ی٭ی اٴف االپ ضفٰز ٰځیٻ ٨٭ٗ_

    ٘ڃ٨بپ وفی سٱڃپ ؼاؼ ڂ ثب ثىشٿ ؼـة وٽز ټٿ زیكی ثڇً ٴ٩ز؛

 ڀٍىشڅ دیٍڃڀیً ـڂ ٰڅ اغٽی ثب ڂ قؼ ؼڂـ ـڂ ټبٌیٿ. ـ٨ز ټبٌیځً ٘ف٦ ثڅ ڂ  اڂپ چٻ وفی سٱڃپ ؼاؼ  

 :دفویؽ ڀجىشڅ ـڂ ؼـة چځڃق. ٴف٨ز خب ٰځبـٺ ثڃؼ

 ټڇفقاؼ زی ثڇز ٴ٩ز؟_

 ...یٱی سڃ ٴڃٌی خی٣ ټی ٍٰیؽ ټٿ ٍٰشٽً _

 .خٽٹڅ ٺ ثڅ ڀیٽڅ ڀفویؽڄ سځٻ ټی ٸفقڄ... سڇی ټیٍٻ اق سٽىػفڄ ای ٰڅ سڃ زٍٻ چبي غڃڀؽڀی ثڃؼ

 یب چبٺ ؼڂوز ٘ڃ٨بپ؟ غڃؼٺ؟ ثٍڅ؟  ٠ّجبڀی ٌؽڄ ثڃؼ. ثبڂـ ڀٽی ٰفؼ. ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ...ٰی ٰڅ ثبڂـي

 سڃ١٬ی زڅ... ڀیىز ثڇز ٰىی ضڃان سڃ...قؼی سڃچٻ سڃ. ٌؽ ٱفاـس ؾچځٻ سڃ ؼیٱشڅ ٌجیڅ ڀبغڃؼاٴبڄ ٺ؟ غبڀڃاؼڄ

 ثڃؼ؟ غٗ دٍز ٰی ٰځٿ ثبڂـ ؼاـی،

ټٿ چیر خڃاثی ثفای زفاچب ؾچٿ غڃؼټٻ ڀؽاٌشٻ... ټځی ٰڅ ټشڇٻ ټیٍؽٺ ثڅ غڃـؼپ ٬فَ چب اـاټجػٍی ٰڅ 

ٿ ټځدالة غیبالر ڂاوڅ ٌجڅ ٠فڂویٻ غڃـؼڄ ثڃؼٺ. ڀٽی ؼڂڀٻ ثب زڅ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ىی ڂ سفوی ٰڅ سڃ ؼٸٻ اق ای

ثفؼاٌشڅ ثڃؼ ؼـڂ٢ ٴ٩شٻ. ؼـڂ٢ ٴ٩شٻ زڃپ ټی ؼڂڀىشٻ ثی ؼٸیٷ ڂ ټؽـٮ ضف٨ٻ غفیؽاـ ڀؽاـڄ ڂ ٸت اق ٸت ثبق 

 .ڀٱفؼڄ زی سڃ ؾچځً زفظ ټیػڃـڄ

 .ضڃاوٻ ثڅ سڃ دفر ٌؽ. ِؽاٌڃ ڀٍځیؽٺ _

اټب ٰی ثڃؼ ٰڅ ثبڂـ  ؼـڂ٤ٻ ٠بٌ٭بڀڅ ثڃؼ ڀڅ؟ اټب ڀڅ ثفای ٘ڃ٨بڀی ٰڅ زٍٻ اقٺ ثف ڀٽی ؼاٌز سب ؾچځٻ ـڂ ثػڃڀڅ

ٰځڅ زڅ ِؽاچبیی سڃ ټ٥كٺ غڃڀؽڄ ټی ٌٿ؛ ضشی اڂڀی ٰڅ ڂاـؼ ایٿ ثبقیٻ ٰفؼڄ ثڃؼ. زٍٻ ـڂچٻ ثىشڅ وفٺ ـڂ 

 .سٱیڅ ؼاؼٺ

 .ثفڂ ؼیٵڅ ؼیفټڃپ ټیٍڅ_

 دٍیٽڃپ ٌؽی؟ ټیػڃای ثڇبڀڅ ټڇفقاؼڂ ثٵیفی؟ ڂاوڅ چٽیٿ ضبٸز ثؽ ٌؽڄ؟ _



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 372 

ٿ زڅ ثڇبڀڅ ای ؼاٌشٻ ڂ٬شی ټیڃپ ایٿ ثبقی ثڇڃڀڅ چبٺ وٱڃر ٰفؼٺ. وفٺ اق ٌؽر ٨ٍبـ وځٵیٿ ٌؽڄ ثڃؼ. ټ

 .ڀجڃؼ ٰب٨ی ڂاوً وٱڃر ایٿ. ثڃؼٺ  ٴٻ ٌؽڄ ثڃؼ؟ ٘ڃ٨بپ سب خڃاثً ـڂ ڀٽی ٴف٨ز ضفٰز ڀٽی ٰفؼ؛ټٙٽئٿ

 ڀٱځڅ چځڃقٺ زٍٽز ؼڀجبٸٍڅ؟_

ٻ. ؼٸٻ ڂاوڅ ٘ڃ٨بپ، ڂاوڅ غڃؼٺ ټی وڃغز؛ ټی وڃغز اق ایځٱڅ سڃ ایٿ سځٵبڄ ٨ٱفڂ غیبٶ چیر سڃخیڇی ڀؽاٌش

ؼٸٻ یٯ غڃاة ـاضز ثب یٯ ٠بٸٽڅ ٬فَ غڃاة ټی غڃاوز. ؼٸٻ زځؽ ؼ٬ی٭څ دیً ـڂ ثب ٸٽه ؼوز چبي 

ټی غڃاوز. ؼٸٻ زځؽ ؼ٬ی٭څ وٱڃر ثب ټڃقیٯ الیز....ؼٸٻ غیٹی زیكچب ټی غڃاوز ثڅ خك ټڇفقاؼی ٰڅ ِؽا 

 .ٴ٩شځً ـڂ ڀٍځیؽڄ ثڃؼٺ "اٸڃ اٸڃ"

ڄ ٠ّجیً غیفڄ ٌؽٺ. ؼـایٿ ڂ١ٔیز ثبیؽ اقي ټی زٍٻ چبٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ثؽڂپ زفظ وف سڃټفؼټٯ چب ویب

سفویؽٺ. سفوځبٮ ٌؽڄ ثڃؼ. دڃوز ٬فټكي...ؼوز ټٍز ٌؽڄ ؼڂـ٨فټڃپ؛ ـٲ ثیفڂپ قؼڄ ٴٹڃي؛ اټب ټٿ ٨٭ٗ 

 .اق غڃؼٺ ټی سفویؽٺ

 ...ڀڅ _

ڀٵبچً ټیٱځٻ. سڅ ؼٸٻ یڅ زیكی زځٳ ټیكڀڅ ٰڅ ڂاؼاـٺ ټیٱځڅ ڀٵبچٻ ـڂ اقي  .زځؽ ؼ٬ی٭څ ڀٵبچٻ ټیٱځڅ

 .ٺ ڂ ثبقؼٺ ٠ٽی٭ً ـڂ ٌځیؽٺ ڂ ٴڃٌی ٰڅ ثڅ ٠٭ت دفر ٰفؼثٵیفٺ. ؼ

اٴف ثڇبڀڅ ر غبڀڃاؼسڅ... ټیػڃای ثڅ غب٘ف اڂڀب ټفاوٽڃ ثڅ چٻ ثكڀی... سٽبٺ سالٌٽڃ ٰفؼٺ اټٍت ثیبپ اټب ٨٭ٗ _

سڃڀىشٻ ثڅ دؽـر ٬ڃٶ ثؽٺ یٱجبـ ؼیٵڅ سڃ ٌڇفسڃپ ڂاوڅ ر ٠فڂوی ثٵیفٺ...ټځڃ سڃاٺ ٰڅ ټیؽڂڀیٻ اټٍت ٨٭ٗ 

 .ڂ ثڅ چٽڅ ڀٍڃپ ثؽٺټیػڃاٺ سڃـ

ؼٸٻ اق ٌځیؽپ اوٽٍڃپ ڂ ټفاوٽی ٰڅ اـقڂٺ ثڃؼ اـڂٺ ٴف٨ز. ټ٥كٺ ٠الټز وڃاٸی ٌؽ ثیٿ ضف٦ چب قؼڄ ٌؽڄ 

 .زفغڃڀؽٺ  ثیٿ ٘ڃ٨بپ ڂ دؽـٺ. ڀبثبڂـاڀڅ ڀٵبچٻ ـڂ ثڅ ٘ف٨ً

 ـاوز ټیٵی؟ ثبثب ٬جڃٶ ٰفؼ؟ ـأی ٌؽ ؼڂثبـڄ ٠فڂوی ثٵیفیٻ؟_

 ثفؼٺ. ٌؽ ڀفٺ ڀٵبچً. ٌؽ چٽفاچً ٺ ا٩ٌشڅ ؾچٿ ڂ ؼاؼٺ خڃاة ػځؽيٸج ثڅ ڀبغڃؼاٴبڄ  ٸجػځؽ ټڇفثڃڀی قؼ.

 .ؼاؼپ چبی ؼغشفاڀڅدف ڂ ثبٶ ثڅ غڃي چبی غیبٶ ثڅ
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ٌؽڄ. ټبټبڀشٻ ٬ڃٶ ؼاؼ سب اڂپ ټڃ٬ٟ دڃٶ خڇكیشڃ غڃؼي ڂاوز ڂویٹڅ  ٌیځیڃپ ٸجبن ٠فڂن د٧ ؼاـ...ټڃچب_

 .ثػفڄ. اټٍت ثكاـ ثڅ ضىبة ڀبټكؼی...ڀٵفاپ زیكی ڀجبي

 .ڀفټبٶ ٌؽ. اـڂٺ ٌؽٺ ڂ ثڅ اټیؽ ٌت ٠فڂوی ٨فڀٵیه زٍٻ چبٺ اټیؽڂاـ ٌؽ ٔفثبپ ٬ٹجٻ

سبٌت ثڅ زیكی ٨ٱف ڀٱٿ...ټځٻ ټثٷ سڃ اڂپ اؼټب ـڂ ڀٽیٍځبوٻ وػشٽڅ ث١ؽ زځؽوبٶ ثجیځٽٍڃپ...٨٭ٗ ثڅ ایٿ _

 .٨ٱف ٰٿ ٬فاـزڅ ثبـی اق ـڂ ٌڃڀڅ چبٺ ثفؼاـی

 ؾچځٻ سڃ خٽٹڅ یٯ ٨٭ٗ ڂ ټیٍٿ  كٺ وبٰزویبچی دٍز دفؼڄ زٍٽٻ اق ثیٿ ټیفڄ. ِؽاچب ڀبټ٩ڇٽڃٺ سڃ ټ٥

 .!ؼاـٺ ثفټی چبي ٌڃڀڅ ـڂ اق ثبـی: ٌؽ سٱفاـ

ڀبغڃؼاٴبڄ ثڅ اضىبوبسٻ ثڅ ضه ڂ ضبٶ دفیؽڄ ٌؽٺ اخبقڄ ثی دفڂایی ڂ غڃؼی ٌؽپ ټیؽٺ. ڀیٻ غیك ٌؽڄ ثڃوڅ 

ڂ غدبٸز  ٰڃسبچی ـڂ ٴڃڀڅ ڀفٺ ڂسذٹً قؼٺ. ٌیفیٿ ثڃؼ ڂ ؼڂوز ؼاٌشځی. سدفثڅ اڂٶ ؼټبی ثؽڀٻ ـڂ ست ؼاـ

قؼڄ ٰفؼ. ٴڃڀڅ چبٺ وفظ ٌؽڄ وفدبییٿ ٴف٨شڅ ٠٭ت ٍٰیؽٺ. ِؽای غځؽڄ ي ـڂ ث١ؽ ٌڃٮ زځؽ ؼ٬ی٭څ ای 

ٌځیؽٺ. ث١ؽ ؼڂچ٩شڅ ټطفټیز وٹڃٶ وٹڃٶ خڃڀٻ ثبڂـي ٌؽ ٘ڃ٨بپ چٽىفٺ ٌؽڄ!. ٸجػځؽڄ ٌیفیځی ـڂ ٸجڇبٺ 

ظ ٌؽٺ ټیٵیفڄ ڂ ڂاوڅ اوٽی ٰڅ سدفثڅ ي ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڀٍىز. ثځؽ ڀٵبچً ـڂ ثڅ وځٵیځی اق ِڃـر وف

ڀ٩ىٻ ـڂ ـچب ټیٱځٻ اق ١٘ٻ ٸت چبیی ٰڅ ثڃی ا٨شفٌیڃ ٴف٨شڅ ثڃؼپ. ؼوز ـڂ ؼڀؽڄ خب ٴف٨شً ټیڃپ اڀٵٍز 

 .چبی ثالسٱٹی٧ ؼـچٻ دسیؽڄ ٺ ٴفڄ ټیػڃـڄ

*******  

٠ٱه چبی ؼڂڀ٩فټڃپ یٯ وب٠شڅ ٴف٨شڅ ٌؽ. ٌبیؽچٻ قټبپ ثفای ټٿ ثی ضڃان ثڅ وف٠ز ٴؿٌز ڂ زیكی 

٘ڃ٨بپ غفخٻ ټی ٰفؼ ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ. اق ؼیؽپ ڂ ضٕڃـ ټڇفقاؼ ثڅ چٻ ـیػشڅ ثڃؼٺ. ٬فاـ  اق ٠بٌ٭بڀڅ چبیی ٰڅ

 .ڀجڃؼ ایٿ ٰبثڃن ٨فاټڃي ثٍڅ

٘ڃ٨بپ اق ضبٸز چبٺ... اق ـ٨شبـی ٰڅ ضشی ڀٽبیٍی ٸجػځؽی ثڅ ٸت چبٺ ڀٽی اڂـؼ ٰال٨څ ڂ ٠ّجی ٌؽڄ ثڃؼ. 

 .ڀٵبڄ ټبسٻ ـڂ ثڅ ټڇفقاؼ ؼیؽڄ ثڃؼ

ڂ ؼاؼڂچڃاـ ثب ټڇفقاؼ ڀٵڃپ ثػز ؼ٠ڃا ټی ٰفؼ اق ایځٱڅ زی ٴ٩شڅ ڂ زی ټشڃخڅ ٌؽٺ دٍز ثب٢ ثب ٨فیبؼ 

٨ب٠ی ٰڅ ؼ ثفاثف ؼـ ثڃؼ ٴف٨شڅ ٌبچؽ ـڂ ټٿ  ٌځیؽڄ؟...اڂپ ثیسبـڄ ٴیح سف اق ټٿ ؼـ ثفاثفي وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼ.
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 زځؽ ٨٭ٗ  ڂ ڀٍؽڄ قؼڄ ضف٨ی"ڀؽاٌشٻ. ثیٿ ایٿ چٽڅ وٱڃر ڂ سفؼیؽ چبٺ ټڇفقاؼ ثڃؼ ٰڅ سڃخیڅ ټیبڂـؼ 

 ٨فیبؼ ڂ چب خی٣ اق ـڂ ڂضٍشٻ ٰٻ ٰٻ ٰڅ چبیی سڃخیڅ. "ؼاؼٺ ټی ٴڃي چبي ٴ٩شٿ اٸڃ اٸڃ ثڅ ِؽا ثی   څؼ٬ی٭

 .ٻ ټی ؼاؼثبقی ٰڅ ؾچځی اق ټڇفقاؼ چب ٴ٩شڅ اق ڀڅ....ٰفؼ ثفاثف زځؽیٿ غٗ دٍز

ـڂ  ثب ثجز غب٘فار ڂ ٠ٱه چبی ؼڂڀ٩فڄ سڅ ثب٢ غڃاڄ ڀبغڃاڄ ڂاـؼ ثبقی ٌؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ٴیح سف اق اڂڀسڅ ٨ٱفي

 .ټی ٰفؼٺ ٌؽٺ

****** 

ڂ٬شی غیبثڃپ چبیی ٰڅ اٌځب ټیكڀٿ ڂ ټیٍٿ ٌجیڅ غڃاثٻ چڃٌیبـ ټیٍٻ. ؾچځٻ ثب اټشیبق ثبال ټىیف ڂ ؼڂـاچی چب 

٘ی ٌؽڄ ڂ اڂپ ٰڃـن ڀیٽڅ سٽڃٺ ـڂ ثڅ یبؼ ټیبـڄ. ؼیٵڅ اق ایځٱڅ ث٩ڇٽٻ ڀٽیشڃڀٻ غڃاة ڂ ـڂیب ڂا١٬یز ـڂ 

ٌجیڅ ١ٙ٬بر ٴٻ ٌؽڄ دبقٶ چكاـ سیٱڅ ای ثبٌڅ ٰڅ چفثفي  ثىځدٻ ٔفثڅ ڀٽیػڃـٺ. ٌبیؽ قڀؽٴی ټٿ ثبیؽ

 .غیبٸی ثی ثڅ قؼٺ ـڂ غڃؼٺ  .ټیٍٿ ٰبټٷ چب ثفي اڂپ ڂا١٬ی ؼڀیب سڃ ڂ ټیٍڅ وذفی غڃاة سڃ  قڀؽٴیٻ

اټب ا٨ىڃن ټی غڃـؼٺ زفا سڃ اڀشػبة ثب٢ چٽفاڄ ٘ڃ٨بپ ڀٍؽٺ ٰڅ ضبال ؼٶ ڂ ـڂؼڄ ٺ ثڅ چٻ دیر ثػڃـڄ اق 

 ؼڂـقؼپ ثب ٘ڃ٨بپ ضبال اټب ثڃؼٺ اڂټؽڄ سیځب 156 دبـٮ خبی سب ٨٭ٗ ڂغیبٸٻ ڃاةغ سڃ  غب٘فار ٴځٳ ؾچځٻ.

شفن ڂ او ثڅ ضڃاوً سٽبټب زٍٻ ٴڃٌڅ اق ٘ڃ٨بپ. ٰفؼ ټی سٱٽیٷ ـڂ غڃاثٻ ثب٢ دٍز ثڅ ـویؽپ ڂ ټىیف

 .ـڀٳ دفیؽٴی ټٿ ثڃؼ. ثڅ ٨فڂ ـ٨شٿ سڃ خبٺ

یجبیی ثڃؼ ثفای اڂٸیٿ ثبـ غڃٌطبٶ ٌؽٺ ٨ٕب دٍز ثب٢ ټػّڃَ ڂـڂؼ ٠فڂن ڂ ؼاټبؼ ثڃؼ. ثب٢ زٍٻ ڀڃاق ڂ ق

غڃاثٻ ڀیٽڅ سٽڃٺ ټڃڀؽڄ ثڃؼ. ټبٌیٿ ـڂ دبـٮ ٰفؼ. سځؽسځؽ ٴفڂڄ ٨یٹٻ ثفؼاـ دٍز وفټڃپ دیبؼڄ ٌؽپ. ٰال٨ٵی 

اق ٜبچفخ٩شٽڃپ ټٍػُ ثڃؼ. ضبال أٙفاة ٘ڃ٨بپ چٻ ټٍػُ ټی ٌؽ. اټب أٙفاة ڂ ڀٵفاڀی چٽفاڄ ثب 

غڃڀؽٺ. ٬جال ٴ٩شڅ ثڃؼ ز٭ؽـ ٸطٝڅ ٌٽبـی ټیٱځڅ ؼٸؽاـ ـڂ  ٤فڂـڂ وفثٹځؽی ٰڅ ٨٭ٗ ټٿ سڃ زٍٻ چبي ټی

دیً زٍٻ اؼٺ چبیی ٰڅ ٘فؼي ڂ ثب اثفڂي ثبقی ٰفؼڄ ثڃؼپ قڀؽڄ ٰځڅ. غڃٌطبٶ ثڃؼ اق ایځٱڅ اټٍت ثفټی 

ٴٍز ثڅ یبقؼڄ وبٶ دیً ڂ چٽڅ زیكـڂ دبٮ ڂ قڀؽڄ ٌؽڄ و٩یؽ ـڀٳ ټیكؼ. اټب ټٿ اوشفوٻ اق وف ٤فڂـ ڂ 

ڀجڃؼ...ڀٵفاپ ٸٱڅ چب ٬فټك ـڂی ٸجبوٻ ڂ ڀ٭بة ؼٸؽاـی ٰڅ ثڅ زڇفڄ ټیكؼٺ ثڃؼ. زٍٻ ڀٽبیً ـڂی ِطځڅ سئشبسف 

چبیی ٰڅ سّڃیف قڀی ټفیٓ ڂ ـڀدڃـ ٌٱىز غڃـؼڄ ای ـڂ ټی ؼیؽپ ٰڅ چٽىفي ثفای قڀؽڄ ثڃؼڀً ڂ 

 .!وػبڂسٽځؽی ٰڅ ثفای ثػًٍ غفج ٰفؼڄ ثڃؼ خٍٿ ټی ٴف٨ز
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چب ًٰ ؼاـ ٌؽڄ ثڃؼپ. ثبڀیڅ چب وب٠ز ټیكؼپ  ڂاـؼ وبٸٿ ٌؽیٻ. ؼوز ؼـ ؼوز چٻ ڂ ؼڂٌبؼڂي چٻ. ٸطٝڅ

ڂ ټٿ ؼـثفاثف زٍٻ چبی ٰځدٱبڂ ڂ ثڇز قؼڄ ا٨فاؼ ضبٔف ٬ؽٺ ثفټی ؼاٌشٻ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٘ڃ٨بپ زڅ غڃاة 

  .ویبڄ ڂ و٩یؽی ڂاوٻ ؼیؽڄ ثڃؼ. ِڃـسٻ دڃًٌ ؼٸؽاـ ٴڃڀڅ ؼاٌز. ثب ٠ف٬ی ٰڅ ـڂ دیٍڃڀیٻ ـاڄ ٴف٨شڅ ثڃؼ

ڃؼ ټٿ ـڂ دیً اق دیً ټ١ؿة ټی ٰفؼ. وبٸٿ سڃ وٱڃر غ٩څ ٰځځؽڄ ای ثڇز ڂ ضیفسی ٰڅ سڃ زٍٻ چبٌڃپ ث  

  .٨فڂـ٨شڅ ثڃؼ... خٽ١یشی ٰڅ ثڅ ِؽ ڀ٩ف ټی ـویؽ سالٌی ثفای ڂـڂؼ ٠فڂن ڂ ؼاټبؼ ڀٽی ٰفؼپ

چیر زڇفڄ اٌځبیی ڀٽی ؼیؽٺ سب ٰٽی ضه ـٔبیز ڂ اـاټً ثٵیفٺ. وڃدفایك ٘ڃ٨بپ ٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ ثڃؼ! ټفاوٻ   

ٝف ټی ـویؽ ثب س١ؽاؼ ټطؽڂؼی ٰڅ ؼڂـ ټیك چب ایىشبؼڄ ثڃؼپ سب ټب یٱی یٱی والٺ غیٹی ـوٽی ڂ غٍٯ ثڅ ڀ

ڂ غڃي اټؽٴڃیی ٰځیٻ...ثؽڂپ چیر ټڃقیٱی. ثڅ ٌؽر ټ١ؿة ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ ٨٭ٗ دٍز وف ٘ڃ٨بپ ٍٰیؽڄ ڂ 

دځڇبپ ٌؽڄ ثڃؼٺ...ثڅ ٘ڃـی ٰڅ والٺ ٰڃسبچٻ ټٿ ـڂ دیً اق دیً یٯ ؼغشف سفویؽڄ ڂ ټفیٓ ڀٍڃپ ټی ؼاؼ. 

...اظ ٘ڃ٨بپ ٰڅ ٸجػځؽچبي اـاټً ڂ ضه دیفڂقی ثڇز اٸ٭ب ټی ٰفؼ. ؼٸؽاـ ٴ٩شٿ چبیی ٰڅ اق ٬ّؽ ٘ڃ٨بپ

  .ٍٰیؽڄ سف اؼا ټی ٰفؼ

غیٹی و١ی ٰفؼٺ ثڇً ضبٸی ٰځٻ ایٿ ـڂیڅ ـڂ ؼڂوز ڀؽاـٺ. چفثبـ ثب ثفؼپ اوٻ ؼٸؽاـ وفټی زفغڃڀؽٺ... اغٻ 

ی ٰفؼ ڀبؼیؽٺ ثٵیفڄ. ڂ٬شی ټ١بـ٨څ سٽڃٺ ٌؽ ڂ ټی ٰفؼٺ... ؼڀؽڂپ ٤فزڅ ټی ٰفؼٺ... اټب ثؽسف اق ټٿ سالي ټ

چٽڅ ڀىجشب ٰځشفٶ زٍٻ چبٌڃپ ـڂ ؼاٌشٿ ٴڃٌڅ ای ایىشبؼیٻ... ڀڅ ـڂ ِځؽٸی چب ټػّڃَ ٠فڂن ڂ ؼاټبؼ...! 

 ثڃؼ ٰفؼڄ ټفس١ً ـڂ ِؽاي  ٨٭ٗ ایىشبؼیٻ ټثٷ ث٭یڅ. ٰٽی سڃ ٴڃٌٻ وفغٻ ٰفؼڄ ثبٸطٿ اـڂٺ ڂ غځؽڄ ای ٰڅ

 :ٴ٩ز

 .!یص ثؽٺ زفا ٨فڀٵیه ِؽار ټیكڀٻڀٽیشڃڀىشٻ زځؽوب٠ز سڃٔ _

ٻ چ ڀىجشب ٰڅ ټفؼچب اق ٴفڂچی ٌؽپ خٽٟ ثب اټب دیؽاٰځٻ؛ غڃـ ؼـ خڃاثی ٰفؼٺ و١ی ڂ ـ٨شٻ  زٍٻ ٤فڄ ای

وٿ ڂ وبٶ ٘ڃ٨بپ ثڃؼپ ٰٽی اقي ٨بِٹڅ ٴف٨شٿ. ټفؼچب ثبغځؽڄ ڂ ٌڃغی ؼڂـ ٘ڃ٨بپ خٽٟ ٌؽپ ڂ سجفیٯ 

بال اڀؽاغشٻ. ٰٽی ٨٭ٗ ٰٽی...ا٬بیڃپ خؽی سف ٌؽپ ټػشّفی ثڅ ټٿ ٴ٩شٿ...٨٭ٗ وفی سٱڃپ ؼاؼڄ اثفڂیی ث

 .زڅ ثىب ٠ٹځب ڀبؼیؽٺ ٴف٨شٿ ڂ دٍشٍڃپ ـڂ ثڅ ټٿ ٰفؼپ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 376 

٠دجٻ اق ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. غیٹی قڂؼ ثبچٍڃپ ٴفٺ ٴف٨ز. چیدبپ قؼڄ ٌؽڄ ثڃؼ. ایځٙڃـٰڅ ټشڃخڅ ٌؽٺ ؼڂوز چبی 

٭ؽـ ایٿ ؼڂـی ٴفټبثڅ ي ثڃؼپ!. ؾڂ٪ ڂٌڃ٬ً ؼیؽڀی ثڃؼ. ایٿ ثی غجفی زځؽوبٸڅ ټٍػُ ټی ٰفؼ ز

ؼٸشځٵً ٰفؼڄ. ٴٷ اق ٴٹً ٌٱ٩شڅ ثڃؼ ڂ ـؼی٧ ؼڀؽڂپ چبی و٩یؽي اق ٨فٖ غڃٌطبٸی اق٨ٱً ثیفڂپ قؼڄ 

 .ثڃؼ

ًٌ ؼڀٳ ضڃاوٻ ثڅ غڃي ڂ ثً ؼڂوشبڀٍڃپ ثڃؼ. ًٌ ټفؼ خبا٨شبؼڄ ای ٰڅ ثڅ ڀٝف ټی ـویؽ اقؼڂاج ٰفؼپ 

ڄ یب ٌػّیز ؼـغڃـی ؼاٌشڅ ڂٸی ٌڃـڂ ٌیٙڃڀی خڃڂڀی ـڂ ؼاٌشٿ. ثف٠ٱه ٘ڃ٨بپ ڀٽی غڃـؼ سطّیٷ ٰفؼ

ٰڅ سڃ ٴڃي ٘ڃ٨بپ ټی ٴ٩شٿ ڂ اڂپ وفظ ٌؽڄ ٬ڇ٭ڇڅ ټیكؼ. چیر غڃٌٻ ڀیڃټؽ. ڀڅ  78ثبٌٿ. ٌڃغی چب ټثجز 

سځڇب ټٿ ثٹٱڅ چیر قڀی ؼڂوز ڀؽاٌز ؼڂوز چب چٽىفي سڃ ـڂق ٠فڂوی ؼڂـي ٰځٿ ڂ ثب ٨بِٹڅ اڀؽاغشٿ 

ثڅ غّڃَ ضه ټی ٰفؼٺ اق ٬ّؽ ڀبؼیؽٺ ثیځٍڃپ غب٘فار ؼڂـاپ ټدفؼی ڂ ٌیٙڃڀی چبٌڃپ ـڂ ټفڂـ ٰځٿ. 

 .ٰفؼ ټی ٠ّجیٻ  ټی ٴف٨شٿ!. غڃثڅ ټی ؼڂڀىز ثیٿ ایٿ خٽٟ ٤فیجڅ ثڃؼٺ. ایٿ ٸڃؼٴی ڂ ڀبؼیؽڄ ٴف٨شڅ ٌؽڀٻ

 .اغٻ ٰفؼٺ...ثڅ ٬ؽـی غیفڄ ڀٵبچً ٰفؼٺ ٰڅ اق وځٵیځی ڀٵبچٻ ثیٿ ٬ڇ٭ڇڅ چبي زٍٽً ثڅ ټٿ ا٨شبؼ

ڃزٍٻ زٍٻ چبیی ٌؽٺ ٰڅ ثیٿ ایٿ ٤فیجٵی ایٽبڀٻ ٌؽڄ ټٱث ٰفؼٺ...غځؽڄ چبي اـڂٺ اـڂٺ ټطڃ ٌؽ. زٍٻ س

ثڃؼ. وػز ڀجڃؼ ث٩ڇٽٻ سڃ ؾچځً زی ټیٵؿـڄ.. ڂخڃؼٺ یع ټیكڀڅ... ٴف ټیٵیفٺ. ٬ٹجٻ ثڅ سذً ټیڃ٨شڅ اق ایٿ 

غیفٴی ٰڅ ـٲ چبیی اق وفغی سڃٌڃپ ټڃج ټیكڀڅ. اڀٵبـ چفؼڂ ثفای اڂٸیٿ ثبـ چٽؽیٵفڂ ٧ٍٰ ٰفؼڄ ثڃؼیٻ. 

چب ٰىی ٨ٍفؼڄ ټیٍڅ. ٴفټبي ؾـڄ ؾـڄ دڃوشٻ ـڂ ټی وڃقڂڀڅ. زٍٻ چبي ضه ټیٱځٻ ٬ٹجٻ سڃ دځدڅ 

ټ٥ځب٘یىی ؼاـپ ٰڅ ڀٵبچٻ ـڂ ثڅ وف٠ز ټی ؼقؼٺ ڂ ټیسفغٻ. چڃا سبقڄ ای ثڅ ـیڅ چبٺ ټیٱٍٻ ڂ ثڅ س١ؽاؼ دځح 

ټیك اقٌڃپ ٨بِٹڅ ټیٵیفٺ. ِؽا ٬ٹجٻ ـڂ ټی ٌځیؽٺ. ؼوشی دٍز ٴفؼپ ټٹشڇجٻ ٍٰیؽٺ. ثب غڃؼٺ چٻ ثیٵبڀڅ 

 .!ڀٵبچً...ی١ځی اڂپ زٍٻ چبی سبـیٯ دفٌڃـي ٨ٹدٻ ٰفؼڄ ثڃؼ ثڃؼٺ...

 خٽٟ ؼڂـٺ ڀ٩فی ڀڅ س١ؽاؼ  ایٿ سځڇبیی ثڅ ثبڀیڅ ای ڀفویؽ ٰڅ سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ڂ ٴڃي ؼٶ ثبقیٵڃٌٻ ـڂ ثٱٍٻ

 ڂ خڃاپ خٽ١یز ایٿ اق ڀ٩ف یٯ ٨٭ٗ ٰڅ ؼاـی وبٶ ڂ وٿ غبڀٻ دځح ڂ ا٬ب زڇبـ. قؼٺ سّځ١ی غځؽڄ. ٌؽپ

 ثىشڅ دٍز اق ٰڅ ٴځؽټی خڃ ټڃچبیی ثب ال٤ف ڂ ثٹځؽ ٬ؽ ڀىجشب ټفؼی. ؼاٌز ٰځدٱبڂی ڂ ٰیځڅ قا ؼڂـ ثڅ ڀٵبچی

اچٿ ټٍٱی. سیخ ټش٩بڂر ڂ ڀٵبڄ ڀب٨ؿي اڂٸیٿ زیكی ثڃؼ ٰڅ خؿثٻ دیف ڂ خیٿ ثب ټٍٱی ثٹځؽ ثبـڂڀی. ثڃؼ ٌؽڄ

 .ټی ٰفؼ. ڀٵبڄ اخٽبٸی ثیځٍڃپ زفغڃڀؽٺ ڂ ٠دیت ؼٸٻ ټی غڃاوز ٨فاـ ٰځٻ
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ثڅ ث٭یڅ دڃٌٍی ؼـغڃـ ٠فڂوی ڂ ټفاوٻ ٌبؼی ؼاٌز ِڃـسً ـڂ سب سڃ ؼټب٤ٻ اڂـؼ ڂ ثب  غبڀٽی ٰڅ ڀىجز

 :ٸطٿ ٠بـی اق ضىی ٴ٩ز

 .ټٙٽئځٻ ایٿ دىفڄ وفٰبـټڃپ ٴؿاٌشڅ...سڃغیٹی ٠ڃْ ٌؽی _

 :ـڀٳ دفیؽڄ سٯ غځؽڄ ای قؼٺ ڂ ثب ڀیٻ ڀٵبڄ ٰڃسبچی ـڂ ثڅ ث٭یڅ ٴ٩شٻ

 .ثڅ غب٘ف اـایٍٽڅ_

 ټیبؼ؟ یبؼر ټځڃ ٴف٨شی؟ ٨فاټڃٌی  ـاوشڅ_

یٱی اق غبڀٻ چب ثب سیك ثیځی دفویؽڄ ثڃؼ. ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ زفا چٽٵی ټٍٱی ڂ ٸجبن چبی ټ١ٽڃٸی اڀشػبة ٰفؼڄ 

ثڃؼپ... ټٵف ٠فڂوی ڂ ټفاوٻ ټفا١٨څ ؼغشفی ڀجڃؼ ٰڅ زځؽ وبٶ ٴٽً ٰفؼڄ ثڃؼپ؟ ټٵف ؼٸؽاـ ٨فاټڃي ٌؽڄ 

 .خكڂ ایٿ غبڀڃاؼڄ ڀجڃؼ...ٌجیڅ ټدٹه غشٻ ٌؽڄ ثڃؼ

 .ڂ ٴځٳ ڀٵبچٍڃپ ټی ٰفؼٺ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ

ز٭ؽـ ؼڀیب ثی ـضٽڅ...چیر ڂ٬ز ٨ٱف ڀٽی ٰفؼٺ ثػڃاٺ غڃؼټڃ ثڅ سڃ ٰڅ زٍٽٻ ؼیؽڀٽڃڀڃ ڀؽاٌشی ټ١ف٨ی _

 .!ٰځٻ

 :یٱی اق ا٬بیڃپ سؿٰفی ثڅ قپ ؼاؼ ڂ ثب ٸجػځؽی ـڂ ثڅ ټٿ ٴ٩ز

ٽڅ وبٶ ټب ٰٽی ڂ دیً ٨بټیٷ چبی ؼڂـ چٽىفر ضىبة ټیٍیٻ. ضشی اٴف ٨فاټڃٌٻ ڀٽی ٰفؼی ث١ؽ ایٿ چ_

 .چٽٵی س٥ییف ٰفؼیٻ

 .٨٭ٗ سڃڀىشٻ ٸجػځؽ ثكڀٻ

 ضبال ڂا١٬ب ٨فاټڃٌی ٴف٨شی یب سف٨ځؽر ڂاوڅ ثػٍٍڅ ٘ڃ٨بپ؟_

 .ڀبٸڅ ڂاـ ڀڅ ای ٴ٩شٻ

 .غبڀڃاؼڄ ر ٰدبپ؟ ـڂٌڃپ ڀٍؽ ثیبپ ڀڅ؟ زٙڃـ سڃڀىشٿ ایٿ چٽڅ وبٶ ٘ب٬ز ثیبـپ_
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ؽثػز ٰفؼپ. چٽیٿ ٰڅ ثػٍیؽڀً غت ټ١ٹڃټڅ ثب زڅ ـڂیی ثیبپ سڃ ایٿ خٽ١یز...دىفـڂ ایٿ چٽڅ وبٶ ث_

 .ثبیؽ ثڅ دبي ثیڃ٨شٿ

 :یٱی اق ا٬بیڃڀی ٰڅ ویٵبـ ثڅ ؼوز ؼاٌز ثب ٰبټی غڃڀىفؼ ٴ٩ز

ټٿ ٌفی١شی ٺ...دؽـر ثبیؽ ټځڃ ثٍځبوڅ. والٺ ټځڃ ثڇً ثفوڃپ ثٵڃ...چځڃقٺ ټیشڃڀڅ ـڂ ؼڂوشی ټٿ ضىبة  _

 .ٰځڅ

ؼاؼپ ڂ سځؽ سځؽ دٍز وفچٻ اقٺ ټی ضشٽی دف غدبٸز ٸت قؼٺ. ټی غڃاوشٻ ضف٦ ثكڀٻ ڂٸی ټدبٸی ڀٽی 

دفویؽپ. ٴیح ٌؽڄ ثڃؼٺ. ٰٻ ٰٻ ثڅ س١ؽاؼٌڃپ أب٨څ ټی ٌؽ. در در چبیی ٰڅ ؼټبی ثؽڀٻ ـڂ دبییٿ ټی اڂـؼ. 

٘ڃ٨بپ ض٫ ؼاٌز ایٿ چٽڅ وبٶ ٬یؽ چٽڅ زیك ـڂ ثكڀڅ. ٨فچځٳ ٌڇفچب ٰڃزیٯ ڂ ثىشڅ ای ټثٷ خبیی ٰڅ 

ثڃؼ ٰڅ چٽىبیڅ چٽىبیڅ ـڂ ڀٽی ٌځبغز. اثفڂـیكی ٰڅ  ثكـٲ ٌؽڄ ثڃؼ غیٹی ټش٩بڂر سف اق ٰالپ ٌڇفچبیی

 .ٌؽڄ ثڃؼ ڀیًٍ ٰٽشف اق قثڃپ ا٘فا٨یبپ ثڃؼ

ثب ثجػٍیؽی ٰځبـ قؼټٍڃپ ٰڅ ؼـ ایٿ ضیٿ ٌځیؽٺ یٱی اق غبڀٻ چب ٴ٩ز چځڃقچٻ ٴځؽڄ ؼټب٤څ...! دڃ٨ی ٍٰیؽٺ 

ڂ دٍشً ایىشبؼٺ. ؼوشڅ  ڂ و١ی ٰفؼٺ ثب ٰځشفٶ ثف ٠ّبثٻ سب اغف سطٽٷ ٰځٻ. ثڅ ٘ف٦ یٱی اق دځدفڄ چب ـ٨شٻ

٨٭ٗ ټیػڃاؼ "ٴٹٽٻ سڃ ټبٌیٿ خب ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ. ؼوز چب ثالسٱٹی٩ٻ ـڂ ثڅ ویځڅ قؼٺ. ٰبي ثڇٻ ټی ٴ٩ز 

 "ڀٍڃڀٻ ثؽڄ

 ...ؼٸؽاـ_

ثڅ ٘ف٦ ِؽا وفزفغڃڀؽٺ. چٽڃپ ټفؼی ٰڅ ڀٵبچً ؼـضیٿ اـڂټی ڀب٨ؿ ثڃؼ ڀڃٌیؽڀی ثڅ وٽشٻ ٴف٨ز. ضه 

 .ٵیځی ؼاٌزثؽی اقي ڀٵف٨شٻ. ِڃـر ٌٱىز غڃـؼڄ ڂ ٤ٽ

سٍٱفی ٰفؼٺ ڂ اق ؼوشً ٴف٨شٻ. ٸت چبٺ ـڂ سف ٰفؼٺ ڂ ڀٵبچٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ ثب٢ ٴٷ اـایی ٌؽڄ ـڂثفڂٺ. ٰبي 

 .ٰفؼ دفر ـڂ ضڃاوٻ  ټی سڃڀىشیٻ ؼڂڀ٩فی اق ثب٢ چٻ ٠ٱه ؼاٌشڅ ثبٌیٻ. ِؽاي ثب ڀ٩ه ٠ٽی٭ی

 قیً ٌؽی؟٘ڃ٨بپ ټیػڃاؼ چٽٽڃپ ـڂ ؼاؼٴبچی ٰځڅ...سڃزفا ث١ؽ اق ایٿ چٽڅ وبٶ ڂاـؼ ثب_

 .ثڅ ٘ف٨ً وفزفغڃڀؽ. ٴځٳ ڀٵبچً ټی ٰفؼٺ. ٸجػځؽڄ سٹػی ثڅ ایٿ ٴیدیٻ قؼ
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 ثبیؽ ثبڂـ ٰځیٻ چٽڅ زیكڂ ٨فاټڃي ٰفؼی؟ الٸڅ ـڂ ثؽثػز ٰفؼ ٰب٨ی ڀجڃؼ؟_

 :ٴ٩شٻ ا٘ال٠یٻ ثی اق ټشبثف ثڃؼپ ٌؽپ خٽٟ ضبٶ ؼـ چبي زٍٻ سڃ ٰڅ چبیی اٌٯ  غیفڄ ثڅ

 .ٰځٻ...ټٿ اق چٽڅ زیك ثی غجفٺټشبو٩ٻ ڀٽی ؼڂڀٻ زٙڃـ ټیشڃڀٻ ٰٽٱشڃپ _

 :ثبڂـ ڀٱفؼ. وفی سٱڃپ ؼاؼڄ ثب دڃقغځؽ سٹػی ٴ٩ز

 .ثڇً ثٵڃ ؼوز اق وفټڃپ ثفؼاـڄ_

 .غیٹی ؼڂوز ؼاٌشٻ ثڅ ایٿ ټفؼڄ ـڀدیؽڄ ضبٸی ټی ٰفؼٺ ټٿ چیر ٰبـڄ ٺ...ټٿ غڃؼٺ ٬فثبڀی ایٿ ثبقی ٺ

 .ټڅ ؼاؼٰڃسبڄ ڀیڃټؽ. ثب ث٥ٓ سڃ ِؽایی ٰڅ وفـاضشی ثب ټٿ ثبقي ټی ٰفؼ اؼا

 ټیؽڂڀی زفا ټځڃ ؼ٠ڃر ٰفؼڄ؟ ټیؽڂڀی زفا ایٿ ټفاوٻ ټىػفڄ ـڂ ٴف٨شڅ؟_

 ...ڀڅ ؼ٬ی٭ب_

اڀٵبـ ؼاٌز غیٹی زیكچب ضبٸیٻ ټی ٌؽ. ٸطٝڅ ای اق ایٿ ِؽا٬ز ڂ ټجڇڃسی ٰڅ سڃ ٰالټٻ ثڃؼ. ٰال٨څ زځٵی 

 :ثڅ ټڃچبي قؼڄ اچىشڅ ٴ٩ز

 .سڃٰبـی ڀؽاٌشڅ ثبٌڅ غڃي ثڅ ضبٸز اٴفچٽڅ زیكڂ ٨فاټڃي ٰفؼی...ٌبیؽ ایځدڃـی ثب_

 .اق ثف٪ ڂ چفان زٍٻ چبي سفویؽٺ. سفویؽٺ...اق زیكی ٰڅ ټٿ اقي ثی غجف ثڃؼٺ

 .اڂپ ٨یٹٽڃ دیؽاي ٰٿ_

 .٬ؽټی ٠٭ت ٴؿاٌشٻ

 !ټٿ ضشی ڀٽیؽڂڀٻ ٌٽب ٰی چىشی ڂ ؼـ ټڃـؼ زی ضف٦ ټیكڀی؟ ضبال ټیٵی ٨یٹٻ _

ؼي ضه ٰفؼ ٰڅ قیبؼی ٴیح ڂ ټځٵٻ...ٸجػځؽڄ وفخبي ایىشبؼ... ثبڀیڅ ای ثڅ ٬یب٨څ قاـ ڂ ڀٵفاڀٻ غیفڄ ٌؽ. غڃ

 :ټفؼڂڀڅ ای قؼ ڂ ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ دٍز وفٺ ٴ٩ز
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 .ـاوز ټیٵی غڃؼټڃ ټ١ف٨ی ڀٱفؼٺ_

_... 

 ...ټٿ دیفڂقٺ_

_... 

 .!چٽىف ٌڃچفر، ثبیؽ غڃة یبؼي ثبٌڅ_

بي ؼوشی ؼڂـؼچبڀً ٍٰیؽ...ضفٰز چب ڂ ټٱثی ٰڅ ثڅ ٨فٺ ٸت ڂ زٍٻ چبي ټی ؼاؼ ڂاؼاـٺ ټی ٰفؼ ضف٦ چ

ـڂ زځؽ ؼڂـ سڃ ؾچځٻ سٱفاـ ٰځٻ...دیفڂق...! چٽىف ٌڃچفٺ! ٸجٻ ـڂ ثڅ ؼڀؽڂپ ٴف٨شٻ. ڀٽی سڃڀىشٻ زی ثٵٻ سب 

 خٽٹڅ ثیٿ اق ضف٨ی ٍٰیؽپ ټځشٝف ڂ ٰفؼٺ ټی ڀٵبچً ٰڅ ؼـضیځی  ضف٦ اق قیف قثڃڀً ثٱٍٻ...ٴځٳ ثڃؼٺ.

 .ثیفڂپ ٍٰیؽ... ِؽاي اچىشڅ سف ٌؽ ثبـڂڀیً ٰز ٴڃٌڅ اق ویٵبـی چبي

 .!اپ ټیػڃاؼ ثبچز ضف٦ ثكڀڅ...اق اڂٸٻ ضف٦ اڂڀڃ ثڇشف ټی ٨ڇٽیؽیټڇف_

_... 

 ؼڂوشً ؼاٌشی...ڀڅ؟_

 .٨ځؽٮ ـڂ قیفي ٴف٨شڅ ـڂٌځً ٰفؼ. ثڃی غٙف ـڂ ضه ټی ٰفؼٺ

 .ثڅ ڀ٩١شڅ چٽڅ زیكڂ ٨فاټڃي ٰفؼڄ ثبٌی... ٌٽبـي چٽڃپ ٬جٹی اوز. ث١ؽ یبقؼڄ وبٶ ـڂٌځً ٰفؼڄ_

 :سڃ ِڃـسٻ ٨ڃر ٰفؼڄ ٴ٩زثب ٰبٺ ٠ٽی٭ی وف غٻ ٰفؼ ڂ ؼڂؼي ـڂ 

 .٨٭ٗ ثڅ غب٘ف سڃ_

ـڀٳ دفیؽڄ ٠٭ت ٴفؼ ٰفؼٺ ڂ اقي ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ. ڀكاٌشٻ ثیٍشف اق ایٿ ثب ڀٵبڄ ڂضف٦ چبي ٴؿٌشڅ ټفؼڄ ای 

ـڂ ثڅ سّڃیف ثٱٍڅ. ِؽای غځؽڄ زځؽي اڂـي ـڂ اق دٍز وف ٌځیؽٺ. ټشڃخڅ ٌؽٺ زځؽ ڀ٩فی ضڃاوٍڃپ ثڅ 

ب ڀٵبڄ چب وځٵیٿ ټشبو٧ وفی ڂاوٻ سٱڃپ ؼاؼپ. ٸت ٴكیؽڄ ـڂ ِطجز ټب ثڃؼ ڂ چٽیٿ ٰڅ اقي ؼڂـ ٌؽٺ ث

 .ٴف٨شٻ. ثبیؽ ثڅ ٘ڃ٨بپ ټی ٴ٩شٻ
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ڃ٨بپ ثڅ اٌشجبڄ ٴف٨شڅ ثڃؼ ڂ ؼوز ـڂٺ ثٹځؽ ٘ ثبـی وڅ ؼڂ ٰڅ ٌفچبیی  ضف٦ چبي ثڃی ٌف ټی ؼاؼ. اقچٽڃپ

 ثبټٿ غڃاؼ ټی  ٰفؼڄ ثڃؼ. ڀٽی غڃاوشٻ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰځٻ زڅ ٰىی ثب زڅ ڀىجشی، غًٙ ـڂ ـڂٌٿ ٰفؼڄ ڂ

. ثجیځٻ سڃڀىشٻ ڀٽی ـڂ ـڂ ؼڂـثفٺ اوشفن اق. ٰفؼٺ ڀٽی دیؽاي. زفغیؽٺ ټی غڃؼٺ ؼڂـ وبٸٿ سڃ. ثكڀڅ ضف٦

شٻ. ٠ف٪ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ ٔفثبپ ٬ٹجٻ قیبؼ ٌؽڄ ثڃؼ. اؼٺ چبی ایځدب زٍٻ ـ٨ ټی ثڃؼ ایىشبؼڄ ٰڅ خبیی ـاوز یٯ

وڃـاظ ټڃي ټی ٴٍشٻ یب ـاڄ ٨فاـی ثفای چبٌڃپ ضشی چڃاٌڃپ چٽڅ زیك ؼاٌز... ضف٦ چبیی ٰڅ ثبیؽ ؼڀجبٶ 

دځڇبپ ٌؽپ. یٱجبـڄ ِؽای خی٣ ڂ چٽڇٽڅ ٌبؼی اق وٽز ؼـة ڂـڂؼی ٌځیؽٺ. ڀٵبڄ ڂ ضڃان چٽڅ دفر یٯ 

 .٬ىٽز ٌؽ

. ڀٱفؼ یبـیٻ دبچبٺ  زفغیؽٺ ڂ ڀبغڃؼاٴبڄ ثب زځؽ ٬ؽٺ غڃؼٺ ـڂ دٍز وف ا٨فاؼ ـوڃڀؽٺ...اټب... ثیٍشف اق ایٿ

 ټڇفقاؼ ث٥ٷ ؼٸجفٺ. اڂـؼ ټی ؼاغٷ ـڂ اڂپ ٸجػځؽ ثب ڂ ثڃؼ ٴف٨شڅ ـڂ ڂٸیسفټبؼـي دٍز ٘ڃ٨بپ. ایىشبؼٺ وفخبٺ

چٻ ثب ؼٸىڃقی ثب قڀی  ڀیٽی ڂ غڃٌطبٶ ٠ؽڄ یڅ. ٌؽپ ټی خٽٟ ٰٻ ٰٻ ؼڂـٌڃپ چٽڅ. ثڃؼ ؼـٰځبـٌڃپ

ټىٱڃر ڂ ٨ٹح اضڃاٶ دفوی ټی ٰفؼپ ٰڅ خك یڅ ٸجػځؽڄ وبؼڄ ڂ زٍٻ چبی غځؽڂپ ٰبـی اقي وبغشڅ ڀجڃؼ. 

ق ایځٱڅ ڀٽی سڃڀىشٻ ٬ؽټی اق ٬ؽٺ ثفؼاـٺ ڂ ؼـ ٰځبـ چٽىفٺ ثبٌٻ اق خڃاثی ٰڅ ؼاؼڄ ثڃؼٺ دٍیٽڃپ یڅ ٸطٝڅ ا

 .ٌؽٺ

ایٿ قپ چٽڃپ ٰىی ٰڅ اق ؼیؽپ ټٿ ثڅ چٻ ـیػشڅ ثڃؼ ڂ ضبال ثبیؽ سڃ یڅ غڃڀڅ ثبچً قڀؽٴی ټی ٰفؼٺ. ٨ٱف 

٠٭ت سف ثڅ ایىشٿ سب ټبؼـي ټٿ ایځدبي ـڂ ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ...٤فیجڅ ثڃؼڀٻ ڂ ٰځدٱبڂی ث٭یڅ ثڅ ٬ؽـی قیبؼ ثڃؼ ٰڅ 

 .ـڂ ثجیځڅ. ضشی ثڅ ٰځبیڅ ٠فڂوی دىفي ـڂ ث١ؽ زځؽوبٶ سجفیٯ ټی ٴ٩شٿ

 .ثب ٨بِٹڅ ـڂثفڂي ایىشبؼڄ ثڃؼٺ. ڀٵبچً ٰٻ ٰٻ سیفڄ ڂ وفؼ سف اق اڂپ ٌت ٌؽ

وفسبدبٺ ـڂ خكثڅ خك اق ٩ًٰ چبی و٩یؽ سب ٨ف٪ وفٺ ـڂ ثب ټٱث قیبؼی اق ڀٝف ٴؿـڂڀؽ. ِؽاچب ڀبټ٩ڇڃټی اق 

  .ٸت چبی ڀیٽڅ ثبقي ٌځیؽڄ ٌؽ. ٘ڃ٨بپ ؼوز ـڂ ٌڃڀڅ ي ٴؿاٌز ڂ ٰٽی ٨ٍفؼ...وبٰز ٌؽ

ؼوز ڂدبٺ ـڂ ٴٻ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ سڃخڅ ای ثڅ ا٘فا٨یبپ ٰڅ ټځشٝف ٴفٺ ثفغڃـؼ ٰفؼپ ټٿ ثڃؼپ ڀؽاٌشٻ...ؼٸٻ 

 .ڀٽی غڃاوز اڂپ قپ ـڂی ڂٸیسف غځثی ڀٵبچٻ ٰځڅ ڂ چٽڃپ ٸجػځؽڄ ټطڃي اق ثیٿ ثفڄ
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غڃاوز ثكڀڅ؛ اټب ڀشڃڀىز ٨ٱف ټی ٰفؼٺ اق ایځٱڅ ز٭ؽـ ڀ٩فر اڀٵیك ثڃؼٺ ٰڅ ؼـ ثفاثف چٽڅ ثڅ ضف٨ی ٰڅ ټی 

 .٠فڂوً ـڂ سطڃیٷ ڀٽی ٴف٨ز ڂ ٨٭ٗ ثی ضه سٽبٌبي ټی ٰفؼ

زٍٻ چبٺ ـڂ ثبال ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ ٘ڃ٨بڀی غیفڄ ٌؽٺ ٰڅ ثؽسف اق ټٿ اق ایٿ ٌفایٗ ٠ف٪ ٰفؼڄ ثڃؼ. اڂپ چٻ ټځشٝف 

ثبیؽ ضف٦ چبی اڂپ چٻ ټفڂـ ټی ٰفؼٺ...اق ایځٱڅ ثفای یڅ ٌت ٨فڀٵیه ـڂ  دب دیً ٴؿاٌشٿ ټٿ ثڃؼ...ٌبیؽ

٨فاټڃي ٰځٻ اټب غیٹی غڃة ثڅ یبؼ اڂـؼٺ ټٿ ؼٸؽاـ ڀیىشٻ سب اق ٰىی غدبٸز ثٱٍٻ؛ ٨٭ٗ ثبیؽ سڃ ڀ٭ً ؼغشف 

 .٨فاټڃي ٌؽڄ ای ٨فڂ ټی ـ٨شٻ

 ٴف٨شڅ ـڂ وفؼي ؼوز ڂ قؼٺ قاڀڃ خٹڃي اـڂٺ  غڃؼٺ ـڂ ڀجبغشٻ. ٸجػځؽڄ ٠ٽی٭ی قؼٺ. ثب زځؽ ٬ؽٺ ٰڃسبڄ؛

 ـڂ ٰبـٺ ٨ٍفؼڀی ـڂچٻ زٍٻ ثب ټڇفقاؼ ڂ ٍٰیؽ ٠ٽی٭ی ڀ٩ه ٘ڃ٨بپ س١ٹٷ، ثبڀیڅ زځؽ ایٿ ثفای ٌبیؽ. ثڃویؽٺ

 .یؽ ٰفؼ...چفؼڂ غیبٸٍڃپ ـاضز ٌؽسبی

 .غڃي اڂټؽیٿ...ټبؼـخڃپ_

ی ؼڂوز اق ټبؼـخڃپ ٴ٩شځٻ غڃًٌ ڀیڃټؽ ٰڅ زٍٻ چبي ټطٱٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽ ڂ ٸت چبي ٸفقیؽ...غیٹ

 .ؼاٌشٻ ایٿ ٸفقي ٸت چب ـڂ اق وف ٌڃ٪ س١جیفٰځٻ

ا٘فا٨یبپ دڃقغځؽ قؼڄ ڀكؼڄ ؼڂـڄ ي ٰفؼپ ڂ ټٿ ـڂ ده قؼپ. اٌٱٻ چف ٸطٝڅ اټبؼڄ ثبـي ثڃؼ. غڃؼ ثڅ غڃؼ 

 .٠٭ت ٍٰیؽڀٻ ڂ دٍشٍڃپ دځڇڃپ ٌؽٺ

ثیٍشف اق  ثڅ یٱجبـڄ ثبقڂٺ اق ٠٭ت ٍٰیؽڄ ٌؽ. زفغیؽٺ ڂ زٍٻ سڃ زٍٻ ڀٵبڄ ڀبـاضز ټفسٕی ٌؽٺ. س١دجٻ

ایځٱڅ ٬ّؽ ؼڂـ ٰفؼڀٻ ـڂ ؼاٌز؛ ثیٍشف اق ؼ٠ڃسی ڂ ضٕڃـي ؼـ ایٿ ټدٹه ثڃؼ...چٽفاچً ٍٰیؽڄ ټی ٌؽٺ 

سب خبیی ٰڅ ِؽا غڃي ڂ ثً چبی ٨بټیٷ چٽىفخبپ ـڂ ڀٍځڃٺ. ـڂی یٱی اق ؼڂـسفیٿ ټیكچب ڀٍڃڀؽٺ. ٸیڃاپ 

 .وشی ٴؿاٌشڅ ټ٭بثٹٻ ٴف٨زٌفثز غبٸی ـڂ اق ؼوشٻ ٴف٨ز ڂ ثڅ خبي ٌیفیځی غٍٱی اق ـڂی ټیك سڃ دیٍؽ

 .ثػڃـ...ـڀٳ ڂ ـڂر دفیؽ_

اٌٯ ٴڃٌڅ زٍٽٻ ـڂ ٴف٨شڅ ڂ ڀٵبچٻ ـڂ ثفٴفؼڂڀؽٺ. ثٹځؽ ٌؽٺ. ضبٸٻ اقي ثڅ چٻ ټی غڃـؼ. ٌبیؽ اٴف اڂپ 

 .٠ٱه چب ڂ و٩شڅ چب ڀجڃؼ؛ چیر ڂ٬ز ثڅ زځیٿ اقؼڂاخی ـٔبیز ڀٽی ؼاؼٺ
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 .ثڅ وٽز دٹڅ چب اسب٪ ٠٭ؽ ـ٨شٻ

 .ٰی ټیػڃاؼ خڃاة ٌڃچفسڃ ثؽڄٰدب ؼغشف...ضبٸز ثؽ ثٍڅ _

زځبپ ثب غٍٻ ثڅ ٘ف٨ً وفزفغڃڀؽٺ ڂ ثب ٤یٓ ؼڀؽڂپ ـڂچٻ وبثیؽٺ ٰڅ ؼوز چبي ـڂ ثڅ ضبٸز سىٹیٻ ثبال 

 .اڂـؼ

اق غ٩څ غڃپ ٴف٨شځً ضؽ وف٠شی ٰڅ اق دبٌځڅ چب ؼڄ وبڀشی ثفټیڃټؽ ثڅ ٘ف٦ ثبال دبسځؽ ٰفؼٺ.. چٽیٿ ٰڅ ثبؼ 

ڂڀٻ ٰٻ ٌؽ؛ اټب ٴفټی اٌٯ ـڂ سڃ زٍٻ چبٺ ضه ټی ٰفؼٺ ڂ ثڅ ِڃـسٻ غڃـؼ ٰٽی اق اٸشڇبة ڂ ؼا٤ی ؼـ

ث٥ٕی ٰڅ سڃ ٴٹڃٺ اق ِجص خب غڃي ٰفؼڄ ثڃؼ. ټبؼـ ٘ڃ٨بپ ثب قثڃپ ثی قثڃڀی ضبٸیٻ ٰفؼڄ ثڃؼ اق ایٿ اقؼڂاج 

 .ـأی ڀیىز

ثڅ ٸجڅ سفان سٱیڅ قؼٺ ڂ ثڅ ثب٢ زفا٤ڃڀی ٌؽڄ دیً ـڂٺ غیف ٌؽٺ. ثڃی ٴٷ چبی سكییٿ ٌؽڄ ـڂ سفان قیف 

ټیذسیؽ ڂ ثب چف ثبؼی زٍٻ ټی ثىشٻ ڂ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ټی ٍٰیؽٺ. ټثال ایٿ سفان اسب٪ ٠٭ؽ ټطىڃة  ثیځیٻ

ټی ٌؽ. زڅ ٠٭ؽی چٻ ٌؽ! غٙجڅ ای ٰڅ سڃ ټطٕف وبؼڄ ای غڃڀؽڄ ٌؽ ڂ ثٹڅ ای ٰڅ ثب ٠دٹڅ ٘ڃ٨بپ ڂ ڀ٫ 

٩یؽ ٴؿاٌشڅ ڀ٫ چب ؼٸجف ثڅ وڃټیٿ ثبـ ڀفویؽڄ ٴ٩شڅ ٌؽ. اییځڅ ٌٽؽڂپ سڃ و٩فڄ ڂ ٬فاڀی ٰڅ ڂوًٙ ٴٷ ـق و

ثڃؼپ سڃ ټطٕف غڃڀڅ ڀجڃؼ؛ ٨٭ٗ ؼڂسب ِځؽٸی زڃثی ڂ زبؼـ و٩یؽی ٰڅ ثب اٌٯ چبی ټبؼـ ثڅ وف ٍٰیؽٺ ثڅ 

 .غب٘ف ؼاٌشٻ

و٩فڄ ٠٭ؽ دفاق ٴٷ زیؽڄ ٌؽ ڂ ٌبغڅ ڀجبر چب سكییٿ ٌؽڄ ٧١ٔ ؼٸٻ ـڂ ثیٍشف ٰفؼ. ضه یٯ سبقڄ ٠فڂوی ـڂ 

چځڃقچٻ سڃ ٴڃٌٻ قڀٳ ټی غڃـؼ. ڀٵبڄ اؼٺ چب ؼاٌشٻ ٰڅ ٌت ٠فڂویً ـغز ویبڄ ثڅ سٿ ټیٱځڅ. سڃ ٍٰشیً 

ڀبٌځبغشڅ اڂپ دبییٿ زب٬ڃ ثڅ ؼوز؛ ټڇف ٬بسٹی ثڅ دیٍڃڀیٻ ټیكؼ...ؼٸؽاـ زڅ ٴؿٌشڅ ای ؼاٌز ٰڅ ڀ٩فر ضه 

 .ټٍشفٮ ثیٿ ایٿ اؼٺ چب ثڃؼ

 .ٌت ٠فڂوی ڂاوڅ چف ؼغشفی ثڇشفیٿ ٌت قڀؽٴیٍڅ اټب ثفای ټٿ ثڅ خك ااٸ٭ب ضه ٴځبڄ ڂ ثؽٰبـڄ ثڃؼپ ڀٍؽ

 ...ڂچ٩شڅ ای ٰڅ ٠یٿ ثف٪ ڂ ثبؼ ٴؿٌز ٨ٱف ټیٱځٻ ثڅ ث١ؽ اق ٌت غڃاوشٵبـیٻثڅ ؼ
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چٽڅ زیك غیٹی وفیٟ ؼـ ٠فْ ؼڂ چ٩شڅ وذفی ٌؽ. دؽـٺ ڀٵفاڀیً ٬بثٷ ؼـٮ ثڃؼ...ٴؿٌشڅ ٘ڃ٨بپ غڃاڄ 

ڀبغڃاڄ سڃ قڀؽٴی ټٿ وبیڅ اڀؽاغشڅ ثڃؼ ڂ ڀٵفاڀی ټبؼـٺ اڂٶ قڀؽٴی ثفای خٽٟ ٰفؼپ ټبؼـ ٠ٹیٷ ڂ ؼغشف 

 .یشیٽً

پ ٌت ثبـڂڀی ڂ ټڃڀؽپ ٘ڃ٨بپ ثڅ ټؽر ؼڂـڂق ڂ ڀٵبڄ چبی قیفقیفٰی ڂ غځؽڄ چب یڃاٌٱیٽڃپ دؽـ ـڂ وف ٸح اڂ

اڀؽاغز ٰڅ قڂؼسف ٠٭ؽ ٰځیٻ...ټڃا٨٭ز ڀٱفؼڄ ثڃؼ اق ایځٱڅ سڃ خٍٿ ثبٌڅ یب ټفاوٽی ٴف٨شڅ ثٍڅ؛ ٨٭ٗ ـٔبیز 

طثٍڃپ ٴف٨شٿ ایٿ ټفاوٻ ثڅ ٠٭ؽی ؼاؼ ٰڅ ث١ؽي ثب ټٍبخفڄ ٘ڃ٨بپ ڂ دؽـ ثڅ ڀبـاضشی ٴؿٌز. ؼٸیٷ خفڂث

ـ٨ٟ ڂ  "ؼغشف ټٿ ټشفوٯ سڃ ڀیىز"ټىػفڄ ڂ ڀٽبیٍی ثڃؼ...ضف٦ دؽـٺ ضف٦ ثڃؼ...یٯ ٰالٺ ټی ٴ٩ز:

ڂ ٘ڃ٨بڀی ٰڅ ؼا٢ ٰفؼڄ ضف٨ً ـڂ ثڅ ٰفوی ڀٍڃڀؽ. ڀ٩ڇٽیؽٺ ٰی زڅ ضف٨ی قؼ ڂ  "ـخڃٞ ٠٭ؽڄ چب سڃ ڀیىز

ؽ ثڅ ثفؼپ ټٿ اق اڂپ غڃڀڅ ڂ ـاچی ٰفؼڀٻ ٰی ٰڃسبڄ اڂټؽ؟...چٽڅ زیك وفثىشڅ سٽڃٺ ٌؽ؛ اټب ایٿ ټٍبخفڄ ـوی

 ...چٽفاڄ ٘ڃ٨بپ

ؼٶ ثڅ ؼٸً ڀؽاؼڄ ثڃؼٺ؛ اټب ثبقچٻ ثڅ اِفاـ ټبټبپ ڂ ثی ټطٹی چب دؽـ ـاچی غڃڀڅ ي ٌؽٺ. ؼـ ایٿ ټؽر 

ڀػڃاوز سطٽیٹی ثڇٻ ثٍڅ یب ٬جٷ اق ټفاوٽی دبٺ ثڅ غڃڀڅ ي ثبق ثٍڅ. ڂاوٻ ثب دبـسی ثبقی چشٷ ٴف٨شڅ ثڃؼ ڂ 

ٰڅ اسب٪ ـڂ سىڃیڅ ٰفؼ. ٰبي ؼـ ایٿ ټؽر ثڅ غڃؼٺ خفار ټی ؼاؼٺ ثب ټبؼـي ـڂثفڂ ثٍٻ سب سب اټفڂق ِجطی 

 .ثیٿ ِؽ ڀ٩ف اؼٺ ٤فیجڅ وځٳ ـڂی یع ڀٍٻ

٘ڃ٨بپ غڃة ثڃؼ..ټڇفثڃپ،ِجڃـ،ڂ٨بؼاـ ڂ....چفزی ثیٍشف ټی ٌځبغشٽً اقي ثیٍشف غڃٌٻ ټیڃټؽ...سب ثڅ ضبٶ 

 .ٌجی ثڃؼدٍیٽڃڀی وفا٤ٻ ڀیڃټؽڄ ثڃؼ؛ ثڅ خك اټٍجی ٰڅ ٠دت 

ؼـ ایٿ ؼڂ چ٩شڅ سڃڀىشڅ ثڃؼٺ ڀٱبر ټثجشً ـڂ ثجیځٻ...اق ایځٱڅ ٌبٺ ڂ ڀڇبـ چفخب ثڃؼ غڃؼي ـڂ ټی ـوڃڀؽ سب 

سځڇب ِف٦ ڀٱځٻ. غڃة ثٹؽ ثڃؼ غځؽڄ ثڅ ٸت چبٺ ثیبـڄ یب ڀكاـڄ ٰٽجڃؼی ضه ٰځٻ؛ اټب چفٰبـی ټی ٰفؼ 

ټؽر ضىی ٌجیڅ ټڃخڃؼ أب٨څ ڂ ثی خب ڂ  ڀشڃڀىز ڀبـاضشی ڂ ٤ٽٻ ـڂ اق ڀجڃؼ غبڀڃؼڄ ٺ خجفاپ ٰځڅ...ؼـ ایٿ

 .ټٱبڀی ـڂ ؼاٌشٻ ٰڅ غڃاڄ ڀبغڃاڄ سٱیڅ ٴبچً ٘ڃ٨بپ ٌؽڄ ثڃؼ

 ثڅ زی ٨ٱف ټی ٰځی؟ _
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ثب ٌځیؽپ ِؽاي وف زفغڃڀؽٺ. ؼوشً ؼڂـٰٽفٺ ضٹ٭څ ٌؽ ڂ ٰځبـٺ ایىشبؼ. ڀٵبچً ثڅ ـڂثفڂ ثڃؼ. ټٿ چٻ 

 .ـ ٌٱٽٻ ټطٱٻ ٌؽزٍٻ اقي ٴف٨شٻ ڂ اق دٍز سٱیڅ ثڅ چیٱٷ سځڃټځؽي قؼٺ. ؼوشً ؼڂ

 .اق ایځٱڅ ز٭ؽـ قڂؼ ثڅ خڃاثز ـویؽٺ_

 .وٱڃر ٰفؼ. ثب ٨ٍبـی ٰڅ ثڅ اڀٵٍز چبی ؼوشً ؼاؼ؛ ضف٨ٻ ـڂ قؼٺ

 .دٍیٽڃڀٻ_

ؼوشً ٌٷ ٌؽ. ڀ٩ىی ٰڅ ٴفټبي ثڅ وفٺ ټی غڃـؼ ٬ٟٙ ٌؽ. سفویؽڄ ثڃؼ. ایٿ ـڂ اق وٱڃسً اق ڀ٩ه ضجه 

ؿاٌشٻ ٬جٷ اق غبٸی ٌؽپ دٍشٻ ٴفڄ ټطٱٻ ٌؽڄ سڃ ویځڅ ي ټی ٨ڇٽیؽٺ. اچىشڅ ؼوشٻ ـڂ ـڂی ؼوشً ٴ

 .سفی ثڅ ؼوز چبي قؼٺ. زٍٻ ثىشڅ وفـڂی ویځڅ ي ٴؿاٌشٻ

دٍیٽڃڀٻ؛ غیٹی ٺ دٍیٽڃڀیٻ ٺ...اټب دیٍٽڃڀیٻ اق ثڃؼپ ثبسڃ ڀیىز... اق خڃاة ثٹڅ چڃٶ چڃٸٱیٻ _

ؼڀیب ٰڃسبچڅ...ټځٻ  ڀیىز...دٍیٽڃڀیٻ اق ایځڅ ٰڅ دب ثڅ دبر اڂټؽٺ سب ثدكڂڀی سب اثفڂاؼټی ـڂ ثجفی ٰڅ ؼوشً اق

 .ٌؽٺ ٌفیٯ خفټز ٘ڃ٨بپ

زٍٻ ثبق ٰفؼڄ وفٺ ـڂ ثبال ثفؼٺ...ټځشٝفخڃاثی دٍز دٍیٽڃڀی ٠٭ٹٻ ټی ٴٍشٻ؛ اټب ضف٨ی ڀٽی قؼ؛ خك غیفٴی 

 .ثڅ ڀ٭ٙڅ ڀبټ١ٹڃټی ڂ سذً ٬ٹجی ٰڅ اق ـڂ دیفاچځً چٻ ضه ٌؽڀی ثڃؼ

 ڂـچٻ خٽٟ ٰفؼی ٘ڃ٨بپ؟زفا ڀٵ٩شی ټبؼـر ـأی ثڅ ایٿ اقؼڂاج ڀیىز؟ زفا ایٿ اؼټب ـڂ ؼ _

ڀؿاٌز ثبڀیڅ ای خڃاة وڃاٶ چبٺ سڃ ؾچځٻ ثځٍیځڅ...ثب ڀٍىشٿ ؼوز چبي ؼڂـ دڇٹڃچبٺ ڂ ٬فاـ ٴف٨شٿ زڃڀڅ 

 .ي ـڂ دیٍڃڀیٻ ثی ِؽا ٴف ٴف٨شٻ ڂ ڀ٩ىٻ ثفیؽ

 .ټٙٽئٿ ثبي ټبؼـٺ اق چٽڅ ـأی سف؛ ٨٭ٗ اق ؼیؽڀز یبؼ ٴؿٌشڅ ټیڃ٨شڅ...ثڇً ض٫ ثؽڄ _

 څ زٍٻ ؼیؽڀٽڃ ڀؽاـپ؟ ثبیؽ ثڅ چٽڅ ض٫ ثؽٺ؟ټثٷ اؼټب اڂپ دبییٿ ٰ _

 .ٜبچفا ٰال٨څ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ؼٺ ڂثبقؼٺ ٠ٽی٭ی ٴف٨ز
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ؼیٵڅ ٬فاـ ڀیىز اڂڀب ـڂ ثجیځی...ثڅ ڀٝفر اؼټبیی ٰڅ یبقؼڄ وبٶ ؼڀجبٶ وڃلڄ ټی ٴٍشٿ سب ټځڃ ټ٭ّف خٹڃڄ  _

 ثؽپ زڅ ض٭ی سڃ قڀؽٴیٻ ؼاـپ؟

ی قڂؼ ټش٭ب٠ؽ ٌؽٺ؛ دیفڂق ڀبټی چٽڅ ضف٦ چبي زی؟! زٍٻ چبٺ ٴفؼ ٌؽڄ یٱؽ١٨څ ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ. غیٹ

   .!ؼـوز ثڃؼ

 :ثب سٯ غځؽڄ ای ٰڅ اق ثڇز ڂ ڀبثبڂـی ثڃؼ ٴ٩شٻ

 !سڃ ڀٵ٩شی ټبټبڀز ؼٸشځٳ ٌڇفٌڅ! ټیػڃاؼ ثب وفثٹځؽی ثفٴفؼڄ سب اغف٠ٽفی ٰځبـاٌځبچبي ثبٌڅ _

 .ثڅ ٬ّؽ ضف٨ی ٸت ثبق ٰفؼ ٰڅ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼڄ اؼاټڅ ؼاؼٺ

شڃ غڃؼی ڀٍڃپ ؼاؼپ ایٿ خٍځڃ ٴف٨شی...ټیػڃای ثڅ چٽڅ ثٵی ایٿ چٽڅ وبٶ اٌشجبڄ سڃ ثڅ غب٘ف غڃؼغڃاچی _

 ثبثب  ٰفؼپ؛ اؼٺ غڃثڅ سڃئی...ټیػڃای ٴؿٌششڃ ڀجً ٬جف ٰځی..سڃ ؼڀجبٶ ټ٭ّف ټی ٴفؼی ٘ڃ٨بپ... ٨٭ٗ ٴڃـڄ

   .ثیبؼ ر غڃڀڅ ٬فاـ اټٍت اق ٰڅ ٨فڀٵیه

اـاټً ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. ٸطٝڅ ای ټىٱڃر ڀٵبچٻ  زیكی ٰڅ اڂٔبٞ ـڂ ثؽسف ټی ٰفؼ ڂ ټٿ ـڂ ٠ّجی غڃڀىفؼی ڂ

 :ٰفؼ ڂ ث١ؽ ثب ٸطٿ خؽی ڂ ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ٴ٩ز

اق ایٿ ضف٨ب ثڅ خبیی ڀٽیفوی...ټب ٬جال ضف٨بټڃڀڃ قؼیٻ...یڅ اټٍجڃ سطٽٷ ٰٿ ٰبـی ٺ ٰڅ اقر غڃاوشٻ ثب  _

فڂوی ټی ٴیفٺ ڀبقڂ اؼاچبر ثڅ چٻ ڀفیك ...ڀٵفاپ غفاة ٌؽپ ټفاوٽشٻ ڀجبي..٬جڃٶ ٰفؼٺ ڂاوز یٱجبـ ؼیٵڅ ٠

ده ٸ٩ٙب ؼیٵڅ اؼاټڅ ڀؽڄ ڂ ثڅ ټىبئٹی ٰڅ ثڅ سڃ ټفثڃٖ ڀیىز زڅ ضبال زڅ ث١ؽا ؼغبٸز ڀٱځڅ...! سڃ ڂاوٻ 

   .٠كیكی ڀٽیػڃاٺ سڃ ـڂ ڂاـؼ ٴؿٌشڅ ٺ ٰځٻ ٨فڀٵیه

آة دبٰی ـڂ ؼوشٻ ـیػز. ثڅ ٘ڃـضشٻ غیٹی غڃة ثڇٻ ٨ڇٽڃڀؽ ٴؿٌشڅ ي ثڅ ټٿ چیر ـثٙی ڀؽاـڄ؛ ٨٭ٗ 

 .دیفڂق ڀبټی غالِڅ ټی ٌؽـثًٙ سڃ ټڇفاپ ڂ 

   .ثڅ سٽىػف چِی ٰفؼٺ. زٍٻ چبٺ اق ٤ٕت ٴٍبؼ ٌؽ

 !...چیسٱبـڄ االڀٻ! ثڃؼٺ ؼٸؽاـ دیً ؼڂؼ٬ی٭څ سب  ثٹؽی؟ اوٽٻ ده  ٨فڀٵیه؟ زڅ خبٸت!_
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ټش٩ٱف اثفڂیی ثبال اڀؽاغشڅ ثڅ ایٿ ضفَ ٰالټی غیفڄ ٌؽ ڂ ٸجػځؽڄ ټطڃی قؼ. ؼوشٻ ٤یفاـاؼی ـڂچڃا ثب چف 

 .ڃـؼڀٙ٭ٻ زفظ ټی غ

 .ده اق ایځٱڅ ِؽار قؼٺ ؼٸؽاـ ڀبـاضشی؟...ض٫ ؼاـی ثبیؽ اقر اخبقڄ ټی ٴف٨شٻ_

 .!اڂپ ټڃ١٬ی ٰڅ ٠ٱىب ـڂ دػً ټی ٰفؼی ثبیؽ اقٺ اخبقڄ ټی ٴف٨شی_

 :غڃڀىفؼی غڃؼي ـڂ ض٩ٛ ٰفؼ ثب ڀٵبڄ ٰڃسبچی ثڅ ؼڂـڂثفٴ٩ز

 .ثبٌیٻ ثكاـ چٽیٿ خب ایٿ ثطثڃ سٽڃٺ ٰځیٻ. ضی٧ ایٿ ٨ٕب ڀیىز اقي ٠ٱىی ڀؽاٌشڅ_

ڀ٩ىٻ ـڂ ٨ڃر ٰفؼ ڂ ثی سڃخڅ ثڇً ٬ڇفاٸڃؼ ثب زخ زذی زفغیؽٺ ڂ ثڅ سفان سٱیڅ قؼڄ اـڀح ـڂ قیف زڃڀڅ ٺ 

 .قؼٺ. ِؽا ٰال٨څ ي ـڂ اق ٰځبـٺ ٌځیؽٺ

ٰبي ؼڂوڅ ڀ٩فی اق ؼڂوشبسڃ ؼ٠ڃر ټی ٰفؼی ایځدڃـی ثڇز غڃي ټی ٴؿٌز ایٿ ٨ٱفا اٸٱی ٺ ڀٽی _

 .ٰفؼی

ثڃؼپ ٰڅ االپ ټ١ٹڃٺ ڀجڃؼ ٰدب ایٿ ؼڀیب غڃي ټیٵؿـڂڀؽپ ڂ یبؼی ٺ ڀٽی ؼٸً غڃي ثڃؼ. چٽشب ڂ سیځب ـ٨ی٫ 

 .ٰفؼپ... اڂڀبیی ٺ ٰڅ ټڃڀؽڄ ثڃؼپ ثب ټ١ٹ٫ ټڃڀؽپ ؼاڀٍٵبٺ اقٌڃپ ثی غجف ثڃؼٺ چفزځؽ ِٽیٽیشی ثیځٽڃپ ڀجڃؼ

اق ایٿ  ،ڀػڃاوشٻ ثڅ ـڂي ثیبـٺ ز٭ؽـ ؼڀیبٺ ٰڃزیٱڅ! غځؽڄ ثڅ ٸت ؼاٌز. ټی غڃاوز ثب س٥ییف ټڃٟٔ

 ثب اڀؽاغشڅ زٍٻ ٴڃٌڅ اق ڀٵبچی ڀیٻ  ی ڀدبسٻ ثؽڄ؛ ڂٴفڀڅ ثڇشف اق چفٰىی اق ثی ـ٨ی٭یٻ غجف ؼاٌز.وفؼـٴٽ

 :ٴ٩شٻ دڃقغځؽی

 ضشٽب ٌجیڅ ؼڂوشب سڃ؟ _

 .ټشڃخڅ ټځٝڃـٺ ڀٍؽ ٰڅ وفی ٴځٳ ثڅ ڀٍڃڀڅ وڃاٸی سٱڃپ ؼاؼ. اثفڂ ثبال اڀؽاغشٻ

 !ؼڂوشبٌڅ ڀٽیؽڂڀىشٻ ایځ٭ؽـ ټیشڃڀی ټش٩بڂر ثبٌی!...ثبالغفڄ چفٰىی ٌجیڅ_

 :ٴ٩ز ٴؿٌشڅ غیبٶ ثڅ ټش٩ٱف ٍٰیؽڄ؛ ؼڂـؼچبڀً ؼوشی. ٌؽ خٽٟ اڀی ثڅ  ٸجػځؽي
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ؼڂوشب ؼڂـاپ خڃڂڀی ڂ خبچٹی...! ثڇشفیٿ ؼڂـاپ قڀؽٴیٽڃ ثب اڂڀب ٴؿـڂڀؽٺ؛ اټب ث١ؽ اق ټفٲ ؼٸؽاـ ڂ اڂپ اس٩ب٪ _

 .چٽڅ زیك ٠ڃْ ٌؽ... ټځٻ س٥ییف ٰفؼٺ

 .!بؼ ؼٸؽاـڂ ثیبټفقڄ ضؽا٬ٷ ثب٠ث سف٬ی سڃ ٌؽده غؽا دؽـ ټبؼـ ؼٸؽاـڂ غڃؼ ؼٸؽاـڂ خؽڂ اث_

غؽاـڂٌٱف چٽڅ خٽٹڅ ٺ ـڂ ثبغځؽڄ ټی ٴ٩شٻ زڃپ ِڃـسً وفظ ٌؽڄ ثڃؼ؛ یب اق غدبٸز یب اق چفزیك ؼیٵڅ ای 

 .ٰڅ سڃخڅ ای ثڇً ڀؽاٌشٻ

غڃٌٻ ڀیڃټؽ اقٌڃپ...الثؽ ٬جال ٌجیڇٍڃپ ثڃؼی! ثبقٺ چفخڃـ ڀٵبڄ ٰځی ټؽیڃپ اڂپ غؽاثیبټفقی ضبال چی _

 ...ثٵڃ... ڂٸی ؼڂـٌڃڀڃ غٗ ثٯثؽٌڃ 

 .٘ڃـی ټیڃپ ٸجػځؽ قؼپ چبٺ ڂ ڀٙ٭ٻ ٸذٻ ـڂ ٍٰیؽ ٰڅ اغی اق سڅ ؼٶ ٴ٩شٻ

 .االپ ټیٵٻ ثیبپ اقټڃپ ٠ٱه ثٵیفپ سڃاٺ ٰٽشف ٤ف ثكپ ٰڅ اِال ثڇز ڀٽیبؼ_

 .ڀؽاٌز چٻ ٸٙب٨شی ڂ ټالیٽز اټب ؼاؼ ڀٽی ٨ٍبـ قیبؼ. ٴ٩شٻ ټی اظ اظ  ِڃـسٻ خٽٟ ٌؽڄ

ثڅ غځؽڄ ا٨شبؼ... ټٿ چٻ اق غځؽڄ ِؽاؼاـ اق سڅ ؼٸً ټی غځؽیؽٺ. غٻ ٌؽ سځؽ ثڃوڅ ای ـڂ  ؼوشٻ ـڂ ؼوشً ثڃؼ.

 :ٴڃڀڅ ٬فټكٺ قؼ ڂ ثڅ وٽز دبییٿ دبسځؽ ٰفؼ. ثب ِؽایی ٰڅ چځڃق ـٲ چبیی اق غځؽڄ ؼاٌز ٴ٩ز

 .ثبثز چٽڅ زیك ټٽځڃپ _

 .ڃ ؾچځٻ ڀ٭ً ثجځؽڄثڅ ؼڂؼ٬ی٭څ ڀفویؽ ٰڅ ثػڃاٺ سٍٱف دٍز خٽٹڅ ي ـڂ سدكیڅ سطٹیٷ ٰځٻ ڂ زفایی س

غیٹی قڂؼ ثب ٸجی غځؽڂپ چٽفاڄ ٠ٱبن ڂ ٨یٹٽجفؼاـاڂټؽ. ثب ایٿ س٩بڂر ٰڅ ؼوز سڃ ؼوز ؼٸجفٰی ثڃؼ ٰڅ سبسی 

سبسی غڃؼي اق دٹڅ چب ثبال ټیڃټؽ. ٤ً ڂ ٧١ٔ ٰٻ ثڃؼ ڂاوڅ ٠فڂن ٰڃزڃٸی ٰڅ ـڂی ټٿ ـڂ سڃ اڀشػبة 

 .فؼٸجبن ٰٻ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ثب اڂپ ٸجبن د٩ی زیٿ ؼاـي ؼٸجفی ټی ٰ

چٽڅ زیك ثڅ یٯ وب٠ز ث١ؽ ټڃٰڃٶ ٌؽ. یٯ وب٠شی ٰڅ ثب ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽپ ؼٸجف زیكی ڂاوڅ ٨ٱفٰفؼپ ڂ 

 .ؼٶ ټ٥ٍڃٸی ڀٽیكاٌز
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وڃلڄ چب ؼڂڀ٩فی، ٨بِٹڅ چب ٩ِف ٌؽڄ ثب ڂخڃؼ ضىڃؼ ٰڃزٹڃیی ٰڅ ثبثبي ـڂ اقٺ ؼڂـ ټی ٰفؼ ٨بپ ٌؽڄ ثڃؼ. 

فچٻ ڀكؼپ لوشٽڃپ ٌیفیٿ ثڃؼ. ڂ غؽا ټی ؼڂڀىز غځؽڄ چب اق سڅ ؼٸٽڃپ ڂ وفڂٰٹڅ قؼپ ثب ٨ى٭ٹی ثسڅ ثفای ث

 .ز٭ؽـ سڃ ده قټیځڅ ؾچځٻ ـأی ثڃؼٺ ثڅ سفان زځؽ ټشفی ڂ وڅ ڀ٩فڄ ای ٰڅ اڀشڇب ڀؽاٌز

 .ثبالغفڄ ؼٶ ٰځؽیٻ اق غڃٌی ټؽر ؼاـ ثجز ٌؽڄ؛ ټثٷ غیٹی اق ٸطٝڅ چب سٹع ڂ ٌیفیٿ قڀؽٴیٽڃپ

یٻ. ؼـڂ٢ ڀٵ٩شٻ اٴف ثٵٻ اوشفوٻ زځؽ ثفاثف ٸطٝڅ وڅ ڀ٩فی، دب ثڅ دب چٻ اقاڂپ دٹڅ چب ټبـدیسی دبییٿ اڂټؽ

ڂـڂؼٺ ثڃؼ. چٽڅ قڂٺ ؼٸجفی ثڃؼپ ٰڅ ؼوز سڃ ؼوز ټٿ ڂ دؽـي دبییٿ ټیڃټؽ. ٬ؽٺ چبٺ ـڂ سب ضؽ ټٽٱٿ 

اچىشڅ ثفټی ؼاٌشٻ سب ثشڃڀٻ ـاڄ ڀ٩ىی سڃ ڀٵبڄ وځٵیځٍڃپ دیؽا ٰځٻ...ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٘ڃ٨بپ ؼـټڃـؼ ؼٸجف ض٭ی٭ز 

چٽڅ ا٘الٞ ؼاٌشٿ ټبؼـِ ثسڅ ؼڂوشٻ ٌؽٺ!...دڃقغځؽی ثڅ ؼڂوز ٸ٩ز ڂ ٸ١بة ؼاـ ـڂ ثڅ غبڀڃاؼڄ ي ٴ٩شڅ یب 

ؾچځٻ قؼٺ. ثفای ټٿِ ٤فیجڅ، ؼڂوشی ټځی ڀؽاٌز. ټٿِ ثی ٘ف٦، ٨٭ٗ ټبؼـی ثسڅ ٌڃچفٺ ـڂ ټی ٰفؼٺ. ٌبیؽ 

 .الٸڅ ٠كیكسف اق ؼٸؽاـی ثڃؼ ٰڅ چٽڅ ثب ٰیځڅ ڂ ڀ٩فر ثڅ ؼوز چب ٴفڄ ٌؽٺ غیفڄ ثڃؼپ

ٴڃٌڅ سفیٿ ټیك وبٸٿ؛ ٘ڃ٨بپ ثال٨بِٹڅ غڃاوز سب ٌبٺ ـڂ وفڂ ٰځٿ. ضبال غڃؼي  ثڅ ټطٓ ڀٍىشځٻ دٍزِ

چٻ ٰال٨څ ڂ ټ١ؿة ٌؽڄ ثڃؼ. ٌبیؽ غٹڃر وڅ ڀ٩فڄ ثڇً زىجیؽڄ ثڃؼ ڂ ټثٷ ټٿ اـقڂ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ـڂ ټی 

 ٰفؼ. ټشڃخڅ ڀٵبڄ چب ثؽثیځبڀڅ ثڅ ؼغشفي ٌؽڄ ثڃؼ؛ ـڀٵً ؼـ٠یٿ دفیؽٴی ثڅ وفغی ټیكؼ. ٸطٝڅ ای اق خبٺ

خٻ ڀػڃـؼٺ ڂ وفٺ ـڂ ثب ؼٸجف ٴفٺ ټی ٰفؼٺ. ٌبیؽ زځؽټبڄ دیً ثڇٻ ټی ٴ٩شٿ زځیٿ ٠فڂوی ٴف٨شڅ ٌؽڄ ڂ 

٠فڂن ثب ؼغشف چٽىفي وفٴفٺ ثڃؼڄ ٤ً ٤ً ټی غځؽیؽٺ یب یڅ ؼٶ ویف ٤ّڅ ټی غڃـؼٺ ڂاوڅ ٠فڂن 

 ...ثیسبـڄ؛ اټب ضبال

٬ب٫ٌ ڂ زځٵبٶ ٰڅ ٬ٍځٳ سفیٿ چٽیٿ ٰڅ ٌبٺ زیؽڄ ٌؽ خٽ١یز دٍز ټیكچب خبٴیف ٌؽپ. زیكی ثڅ خك ِؽا 

ټڃوی٭ی زځؽ وب٠شڅ ثڃؼ ٌځیؽڄ ڀٽی ٌؽ. ٘ڃ٨بپ ٰځبـٺ ایىشبؼ ڂ ٬جٷ اق ایځٱڅ ثځٍیځڅ ټڇفقاؼ، ټفسٕی ڂ 

ټبؼـ٘ڃ٨بپ ثڅ چٽفاڄ دفوشبـي اڂټؽپ...اق ایځٱڅ ٬فاـ ثڃؼ ٰځبـټب ثځٍیځٿ ٸت ڂ ٸڃزڅ ٺ اڂیك ٌؽ اټب ٘ڃ٨بپ 

ڃپ ٰفؼ. . ټبؼـ٘ڃ٨بپ چځڃق ڀٵبڄ غیفڄ ي ـڂ ـڂٺ ؼاٌز. ټڇفقاؼ ٸجػځؽڄ دڇځی قؼ ڂ ثب ـڂ ثبق ثڅ ڀٍىشٿ ؼ٠ڃسٍ

ثب غڃي ـڂیی ؼٸجفڂ اق ـڂی دبٺ ثٹځؽ ٰفؼ. ثڅ ٘ف٦ ټفسٕی چٻ اِال ڀٵبڄ ڀٽی ٰځٻ؛ اټب وځٵیځی ڀٵبچً ـڂ 

ضه ټی ٰفؼٺ. ٘ڃ٨بپ غٻ ٌؽ ؼوز ټبؼـي ـڂ ثڃویؽ. ټبؼـي چٻ ثب اِڃار ڀبټ١ٹڃٺ ثبقچٻ و١ی ؼاٌز 

  .ثب غځؽڄ ٰځبـٺ ڀٍىزضف٨ی ثكڀڅ اټب ٘ڃ٨بپ 
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 ٠٭ت ټ١ؿة. ٴف٨شٿ ٬فاـ ـاوشٻ وٽز ټڇفقاؼ ڂ ٘ڃ٨بپ زخِ وٽز ټفسٕی ټ٭بثٹٻ؛ دفوشبـ ڂ  ټبؼـ ٘ڃ٨بپ

 اقٺ سب ٌؽ غٻ ٘ف٨ٻ ثڅ ٘ڃ٨بپ ٰڅ چٽیٿ. ثٱٍٻ ټیك ـڂی ٤ؿاچب اق ٰٽی ث٭یڅ اق ث١ؽ سب ثڃؼٺ ټځشٝف ڂ ٍٰیؽٺ

یؽ. ثب ٴف٨شٿ ؼٸجف ثؽسف ٍٰ دؽـي وٽز ثڅ ـڂ غڃؼي ڂ ٍٰیؽ خی٣ ؼٸجف ثفڀح یب غڃـٺ ټی وڃح اڂٶ ثذفوڅ

 :ضه سځڇبیی ثڇٻ ؼوز ؼاؼ؛ اټب ټڇفقاؼ ٰڅ اقچٽڅ ثڅ ټٿ ڀكؼیٯ سف ثڃؼ ثب غځؽڄ ٴ٩ز

 .غڃؼٺ ڂاوز ټیٱٍٻ...ٰىی ضفی٧ ایٿ ٨ى٭ٹی ڀٽیٍڅ_

 :ٸجػځؽڄ سٹػی قؼٺ . ٘ڃ٨بپ ؼوز ـڂ دبٺ ٴؿاٌز ڂ ٰٽی ٨ٍفؼ. غٻ ٌؽ سڃ ٴڃٌٻ قټكټڅ ٰفؼ

 ڀبـاضشی؟_

 

ثبال ثفؼٺ ڂ غیفڄ ڀٵبچً ٰفؼٺ. ثڅ ؼٸجف ٤ؿا ټی ؼاؼ ڂٸی ضڃاوً ثڅ ټٿ ثڃؼ. ثفڀح ٸڅ ټی ٰفؼ ڂ ثڅ  وفٺ ـڂ

ټٿ ڀٵبڄ ټی ٰفؼ. ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ټبؼـي اڀؽاغشٻ ثؽسف اقاڂپ ټفسٕی ثڃؼ ٰڅ غیفڄ ٺ ٌؽ ڂ ثب ثؽثیځی ڀٵبچٻ 

 .ټی ٰفؼ

ـڂ دبییٿ ٴف٨شٻ. ٬ب٫ٌ اڂٶ ثڅ ڀڅ ای ٸت قؼٺ ڂټ٥ٍڃٶ غڃـؼپ وڃدی ٌؽٺ ٰڅ ټڇفقاؼ ټ٭بثٹٻ ٴؿاٌز. وفٺ 

 ؼڀؽڂپ ټڇفقاؼ ڂ ٌؽ ٰح  ؼڂٺ ڀفویؽڄ ثب وڃاٶ یٱجبـڄ ټفسٕی ڀكؼیٯ ثڃؼ سڃ ٴٹڃٺ ثذفڄ. ٘ڃ٨بپ ٬بٌ٭ً

 .ٰفؼ ای ٬ڃـزڅ

 دیفڂق زی ټی ٴ٩ز؟_

ټػب٘جً ټٿ ثڃؼٺ. ثب ڀ٩فر ثڇً قٶ قؼٺ. چفوڅ ڀٵبچٍڃپ ثڅ ټٿ ثڃؼ. ؼٸیٹی ڀؽیؽٺ خڃاة ثؽٺ. ثڇٻ 

اق ٸجػځؽڄ ټفټڃقي ټٍػُ ټی ٌؽ ٬ّؽ ټسٵیفی ؼاٌز. ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ ٘ڃ٨بپ  ثفغڃـؼڄ ثڃؼ. ثڅ غّڃَ

زفا ؼ٠ڃسً ٰفؼڄ. اڀشٝبـی ٺ ڀؽاٌشٻ ثڅ ؼ٨بٞ اق ټٿ ؼـثیبؼ ثؽسف ـڀٵً دفیؽڄ ثڃؼ ڂ ثب ثؽثیځی ټځشٝفخڃاة 

 .ثڃؼ

ثب اـاټً وفٺ ـڂ دبییٿ اڀؽاغشٻ ڂ ٬بٌ٭ٻ ـڂ دفاق وڃح ٰفؼٺ. ڀ٩ه ضفِیً ـڂ ٌځیؽٺ ڂ غځؽڄ چب ـیكڄ 

فقاؼ ـڂ. چیر ٰه ضف٨ی ڀٽی قؼ ضشی ٸت ثڅ ٤ؿاٌڃپ ڀكؼپ...٨٭ٗ ثڅ غڃـپ ټٿ ڀٵبڄ ټی ٰفؼپ...ؼٸجفٺ ڀ٫ ټڇ
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ټی غڃاوز ثؽڂڀٻ  ؼٸٻ غیٹی. ؼاؼٺ ټی قچف٬ڃـر زڃپ غڃـؼٺ ڀٵبچٍڃپ قیف  ڀ٫ ټی ٰفؼ. زځؽ ٬بٌ٭ی ٰڅ

  :زی ڂاوٍڃپ ایځ٭ؽـ ټڇٽڅ. زٍٻ ـڂچٻ ٨ٍفؼٺ ڂ وف ٰح ٰفؼڄ ـڂ ثڅ ٘ڃ٨بپ ٴ٩شٻ

 .٭یڅ ټځڃڂ ثب ؼٸؽاـ اٌشجبڄ ٴف٨شڅ ثڃؼټثٷ ث _

 زی ثڇز ٴ٩ز؟ _

ٸت چبٺ ڀیٽڅ ثبق ټڃڀؽ؛ ٬ٕیڅ ؼاٌز خبٸت ټی ٌؽ! ؼـثفاثف چٽڅ ثبقغڃاوز ټی ٌؽٺ. ؼـاڂپ ٸطٝڅ ڀ٭ٙڅ ٧١ٔ 

ڂ ضىبویشً ـڂ ڀٍڃپ ؼاؼ. سڃخڅ ای ثڅ ٴفوځٵی ؼغشفي ڂ ٤فیجٵی خٽٟ ڀؽاٌز خك ٴف٨شٿ خڃاة ڂ ـڀٵی 

 !ـٲ چبیی اق غٍٻ ڂ ڀ٩فر ؼاٌز. ایٿ دب٨ٍبـی ٌفڂٞ چفدبیبڀی ٌؽٰڅ ثڅ ٰجڃؼی ټیكؼ. زٍٻ چبي 

ثب ڀ٩ىی ټشبو٧ وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. ثب اـاټً ؼوشٽبٶ و٩فڄ ـڂی دبچبٺ ـڂ ثفؼاٌشٻ ڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ. ؼوشٻ 

 .ؼڂـ خبٺ ڀٍىز؛ ٨٭ٗ ټی غڃاوشٻ ڂ٬ز ٍٰی ٰځٻ ڂ ضف٦ چب دیفڂق ـڂ ټفڂـ

 .سفویؽ ټی ٘ڃ٨بپ اق وٳ ټثٷ  ٦ ضىبة ٘ڃ٨بپ ثبٌڅٸجػځؽڄ ٰٻ ـڀٵی قؼٺ. ثڅ دیفڂق ڀٽی غڃـؼ ٘ف

 :ٴفؼڀٻ ـڂ ٰح ثب ضبٸز ِب٦ ـڂ ثڅ ٘ڃ٨بپ ٴ٩شٻ

والٺ ټڇفاڀڃ ثڇٻ ـوڃڀؽ! ټځٻ والٺ ـوڃڀؽٺ ٴ٩شٻ غیٹی قیبؼ ټٍشب٪ ؼیؽڀٍٻ...چفزی ڀجبٌڅ ؼڂوشب غبڀٽشٿ _

 !٠فْ اؼثڃ ثڅ خب اڂـؼٺ ڀٵفاپ ڀجبي

ویؽڄ سڃ ث٥ٷ ٘ڃ٨بپ دځڇڃپ ٌؽ. ټڇفقاؼ چٻ ٸجػځؽڄ ټطڃی ثڅ ثڅ ڀبٴبڄ ټفسٕی زځبپ ٬ڇ٭ڇڅ ای قؼ ٰڅ ؼٸجف سف

ٸت ؼاٌز اټب ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز وف ثسفغڃڀٻ سب زٍٻ سڃ زٍٽً ثٍٻ زڃپ اضىبن ټی ٰفؼٺ ؼـاڂپ ٸطٝڅ 

 .٘ڃ٨بپ ثفای ثفیؽپ وفٺ غفڀبن ټیٱٍڅ

 .زځبپ ثڅ ټفسٕی زٍٻ زفغڃڀؽ ٰڅ اق ؼٺ غځؽڄ ي ـڂ غڃـؼ

 ؼیٵڅ ؟_

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ
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ی... خك ایځٱڅ سڃ ثبیؽ ثٵی ټڇفاپ ڂ دیفڂق ٰی پ ٰڅ ڂاوٍڃپ ـٲ ثبؼ ټیٱځی.. ڂ ټٿ چیر ٰبــڂ ویٻ چیس_

 .خیٿ ټیٱځی؟

 ٰڅ ٌؽٺ غیفڄ ثڇً ٬ؽـی ثڅ  اق خڃاثی ٰڅ ثڇً ؼاؼٺ ڂ ِفاضشی ٰڅ سڃ زٍٻ چبٺ ثڃؼ ضشی دٹٯ چٻ ڀكؼ.

 :ٴ٩ز ټڇفقاؼ ثڅ ـڂ ڂ ٍٰیؽ دڃ٨ی

 .ڃر ایٿ ټفسیٱڅ ؼاٌشڅ ثبٌیاټیؽڂاـٺ ؼٸیٷ ٬بڀٟ ٰځځؽڄ ای ڂاوڅ ؼ٠_

 .اڂپ یٱی چځڃق ؼٺ ثڅ ٘ٹ١څ ڀؽاؼڄ دیفڂق ټیشڃڀڅ غجفاـڂ ثڇً ثفوڃڀڅ_

ټڇفقاؼ غیٹی خؽی خڃاثً ـڂ ؼاؼ ثڅ ٬ؽـی خؽی ٰڅ ٘ڃ٨بپ ضف٨ً ـڂ سبییؽ ٰفؼ ڂ ثبقچٻ ټ٥ٍڃٶ ؼٸجف ٌؽ. 

ؼڂوشیً ثب  ټفسٕی زٍٽٯ دفغځؽڄ ای قؼ. اغٻ ٰفؼٺ ڂ ڀٵبڄ اقي ٴف٨شٻ. ثبیؽ قڂؼسف ټی ٨ڇٽیؽٺ ٠ٽ٫

 !٘ڃ٨بپ ز٭ؽـڄ...ٌبیؽ دیفڂق ټی سڃڀىز ٰٽٱٻ ٰځڅ

**************************************************** 

 .سځڇب ټبٌیٿ ثب٬ی ټڃڀؽڄ ٌبوی ثٹځؽ ټڇفقاؼ ثڃؼ اڂپ چٻ ثبثز خٽٟ ٰفؼپ ڂیٹسف ڂ و٩بـي چب ٘ڃ٨بپ

ق اڂپ ټفؼ زځؽ وب٠ز ٬جٷ ٰڅ ـاضز ټی ٘ڃ٨بپ ثبال٨بِٹڅ ثب ـاچی ٰفؼپ ټڇفقاؼ وڃاـ ټبٌیٿ ٌؽ. چیر ـؼی ا

 غځؽیؽ ڂ ضف٦ ټیكؼ سڃزڇفڄ ي ڀجڃؼ. ٰٽی ثی ضڃِٹڅ ڂ ٰال٨څ ثڃؼ

ټیؽڂڀىشٻ ثڅ غب٘ف وذفؼپ ؼٸجفڂ ټبؼـي ثڅ ټڇفقاؼ ڀٵفاپ ثڃؼ. ثب ایځٱڅ ؼٸجف سڃ ث٥ٹً غڃاة ثڃؼ ڂٸی اڂڀی ٰڅ 

١فی٩ی ڀؽاٌز.. ڀبـاضز اقي ؼٶ ڀٽیٱځؽ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. یٯ ـاوز ټىیفغڃڀڅ ـڂ دیً ٴف٨ز. ضبٶ ټٿ چٻ س

ثڃؼٺ اق ایځٱڅ ٠فڂن ٍٰڃڀٻ ڀؽاٌشٻ. ٰبي ټی سڃڀىشٻ ضبٶ غڃؼٺ ڂ ٘ڃ٨بپ ـڂ ثب زځؽ ٰالٺ ضف٦ غڃة ٰځٻ 

 ...اټب ڀٽی سڃڀىشٻ

غٻ ٌؽٺ ؼڂوڅ سب ثڃ٪ دٍز وفچٻ قؼٺ ثیٍشف اق وفضفَ ثڃؼ اټب ثب ؼیؽپ ٬یب٨څ ټش١دت ٘ڃ٨بپ ٸجػځؽٺ ثڅ 

 .غځؽڄ ثٹځؽی ـویؽ

 ...ٌی ثڃ٪ ثكڀی؟ ڀب والټشی ٠فڂن ؼاټبؼیٻڀٽیشڃڀی ټطٓ ؼٸػڃ _

 .ِب٦ ڀٍىشٻ ڂ اؼاټڅ ؼاؼٺ
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زٙڃـ ؼڂوشبیی ؼاـی ٰڅ ضبٔف ڀٍؽپ ٌت ثڅ ایٿ ټڇٽی ڂاوز ثڃ٪ ثڃ٪ ٰځٿ سب سځڇب ـاچی غڃڀڅ ر  _

 .ڀٍی؟

 ؼوشً ـڂ اق ٸجڅ ٌیٍڅ ثفؼاٌز. ضبال س١دت ڂ ثڇشً ثیٍشف ٌؽڄ ثڃؼ

 .ثیبپ ىزڀی القٺ ٴ٩شٻ  ٨ٱفټی ٰفؼٺ غڃٌز ڀٽیبؼ...غڃؼٺ_

 زفا ایٿ ٨ٱف ٰفؼی؟_

 غت _

 .سب خبیی ٰڅ ټدبق ثڃؼ دٍز ٨فټڃپ ڀٵبچٻ ٰفؼ

 !غڃؼٺ ٰڅ ڀٽفؼٺ..!. یڅ قټبڀی دبیڅ ثبثز سٽڃٺ ٠فڂن ٍٰڃڀب ٌڇف ثڃؼٺ_

 .اثفڂیی ثبال اڀؽاغشٻ

 !...٠دت_

 ٩٤ٹز ٸطٝڅ یٯ اټب ٨ڇٽیؽٺ  ٰٻ ٰٻ ٸجػځؽڄ ٰدی ټیكڀڅ ڂ ثب زٍٽٯ ـیكی زٍٻ اقٺ ټیٵیفڄ. ټځٝڃـي ـڂ

. ثڃؼ ٌؽڄ ٌیٙڃپ. ٴكیؽٺ ٸت. ټیؽڄ ٬ٹجٻ ثڅ ڂٴفټی غڃة ضه ٰڅ ټیٍڅ زٍٽٱی دفر ضڃاوٻ ڂ ټیٱځٻ

زځبپ اق خب ٰځؽڄ ټیٍیٻ  ثیبٺ غڃؼٺ ثڅ سب. ټیٵڅ ثٍیځی ټطٱٻ ٴبق دؽاٶ ٨ٍفؼپ ثب ڂ ټیٱځڅ ٠ڃْ ؼڀؽڄ اچىشڅ

 .ٰڅ خی٥ٻ سڃ ِؽا ٴبق ٴٻ ټیٍڅ

ثیفڂپ ټیكڀڅ. چفؼڂ ؼوشٻ ڀبغڃاوشڅ زځٳ اق ڂضٍشٻ ٴڃٌڅ زٍٽً زیٿ ټی٩شڅ ڂ ٨ٱً اق ٌؽر غځؽڄ 

 .ؼوشٵیفڄ ټیٍڅ ڂ زٍٻ چبٺ ـڂ ټی ثځؽٺ

 .ؼیڃڂڀڅ االپ ثڅ ٍٰشځٽڃپ ټیؽی_

اق سفوٻ غځؽڄ ثٹځؽی وفؼاؼ. ثب ٴف٨شٿ ضؽاٰثف وف٠ز الیی ټی ٍٰڅ ڂ ؼوشً ـڂ ټٽشؽؼ ـڂی ثڃ٪ ٴؿاٌز. 

 .ِؽا غځؽڄ چب ثٹځؽي ـڂ ټیٍځیؽٺ

  .ثبثب ٤ٹٗ ٰفؼٺ ٠فڂن ٍٰڃپ ٰی غڃاوز_
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  .ڂاوز غب٘فڄ ټیٍڅ ٠كیكٺ _

ؼٶ ـڂ ـڂؼڄ ٺ ثڅ چٻ ٴفڄ ټی غڃـڄ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٴفیڅ ٰځٻ یب ثػځؽٺ. اضىبن ټی ٰفؼٺ چٽیٿ االپ 

ټطشڃیبر ټ١ؽڄ ٺ ثبال ټیبؼ. ثڃ٪ چب ٘ڃ٨بپ ؼڂـ وفٺ ټی زفغیؽ. ڀٽی سڃڀىشٻ ضف٨ی ثكڀٻ سب اـڂٺ سف ثفڂڀڅ..ثی 

 غیٹی ڂأص ضبٶ ٌؽڄ ثڃؼٺ. قثڃڀٻ ٩٬ٷ ٌؽڄ؛ دٍز زٍٻ چب ثىشڅ

یبؼ ٰڃـوی ٰڅ سیځب ٴؿاٌشڅ ثڃؼ ا٨شبؼٺ سڃ غڃاة چٻ ؼـایٿ ضؽ سفویؽڄ ثڃؼٺ. زٍٻ چبٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ سب ضؽا٬ٷ 

سّڃیف خؽیؽی اق ٰبثڃن سڃ ؾچځٻ ڀ٭ً ثجځؽڄ. ڀٵبچٻ ٨٭ٗ ثڅ ـڂثفڂ ثڃؼ. ڀ٩ّڅ ٌت ثڃؼ ڂ غیبثڃپ غٹڃر. 

 .ٻثڅ ثبال ـڂ ڀؽاٌش 65ؼوز ٨فټڃڀً ٠بٸی ثڃؼ اټب ټٿ خځجڅ وف٠ز 

ٴ٩ز. ؼـ چٽڃپ  "زی ٌؽڄ ثڇز قؼڄ ای "ٸت چبٺ ټی ٸفقیؽ. اق وٱڃسٻ ڂ ٴؿٌز ِزځؽ ؼ٬ی٭څ ټشڃخڅ ضبٸٻ ٌؽ.

ضیٿ ٰڅ ضڃاوً ثڅ ـڀٳ دفیؽٴی ڂ ٩١ٔٻ ثڃؼ ٰځشفٶ ټبٌیٿ اق ؼوشً غبـج ٌؽ. وف٠شً ـڂ ثب سفټكی 

فٺ اٰڃ ٌؽ. ٴف٨ز اټب ِؽای ثفغڃـؼ، خی٣ الوشیٯ چب ڂ ٰح ٌؽپ ټبٌیٿ ؼـ ٠فْ ثبڀیڅ ای ٩٤ٹز سڃ و

ِؽاٺ اق ثڇز ؼـڀٽیڃټؽ؛ ٘ڃ٨بپ ڂضٍز قؼڄ ؼوشً ؼڂـ ٨فټڃپ ټٍز ٌؽ ڂ اق سڃ اییځڅ ثڅ دٍز وف قٶ قؼڄ 

   .ثڃؼ. ثڅ دٍز وفٺ زفغیؽٺ

ټڃسڃـی ثب ـاڀځؽڄ ي ـڂی قټیٿ ڂالٴڃپ ٌؽڄ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ سٱڃڀی ثڅ غڃؼي ڀٽی ؼاؼ؛ ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثڃؼ. قڂؼسفاق 

ڂپ ٰٽفثځؽٺ ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽٺ. ثڅ ٘ف٨ً ـ٨شٻ اق ؼـؼ اڂپ ثڅ غڃؼٺ اڂټؽٺ. ثب ؼوز ڂ دب ٸفق

 .ثڅ غڃؼي ټی دیسیؽ ڂ ثبقڂي ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ٌبڀه اڂـؼڄ ثڃؼ ٰالڄ ؼاٌز

 .ا٬ب ا٬ب...ِؽاټڃ ټیٍځڃیٿ _

خٹڃي قاڀڃ قؼٺ ڂ ثڅ ٬ّؽ ثفؼاٌشٿ ٰالچً ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ. اټب اڂپ اق ٌځیؽپ ِؽاٺ ثب ڂضٍز ٠٭ت   

 :ٴ٩زٍٰیؽ ڂ سځؽ 

 .چیسیٻ ڀٍؽڄ...چیسیٻ ڀٍؽڄ_

خٽٹڅ چب ـڂ ًٰ ؼاـ ثب ٸفق ټی ٴ٩ز. سفویؽڄ ثڃؼ اټب اق ثه ثی ضبٶ ثڃؼ ڂ دب ڂ ؼوشً اویت ؼیؽڄ ثڃؼ سڃڀىشٻ 

 .٬جٷ اق ٠٭ت ٍٰیؽڀً ٰالچً ـڂ ثفؼاـٺ. ٌڃٰڅ اق اؼټی ٰڅ ـڂثفڂٺ ڀ٭ً قټیٿ ٌؽڄ ٸت قؼٺ
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 سڃیی؟_

٬ؽٺ چبی ٌشبة قؼي ـڂ ٌځیؽٺ. ڀٽیؽڂڀٻ دیفڂق زی ؼیؽ ٰڅ ثبال٨بِٹڅ ِؽای ثبقڂ ثىشڅ ٌؽپ ؼـة ټبٌیٿ ڂ 

ـڀٳ دفیؽڄ غڃؼي ـڂ ـڂی قټیٿ ٍٰیؽ. ثڅ وف٠ز ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ټ٭بثٷ ٘ڃ٨بپ ایىشبؼٺ. ؼوشٻ ـڂ ـڂی ویځڅ 

 .ي ٴؿاٌشٻ ٰڅ اقٌؽر غٍٻ ثبال دبییٿ ټی ٌؽ

 .٨فیبؼ ٍٰیؽ

 س١٭یجٽڃپ ټی ٰفؼی؟_

یڅ ضفٰز چڃٸٻ ؼاؼ. ٰٽفٺ اقدٍز ثڅ ټبٌیٿ غڃـؼ ڂ خی٣  دیفڂق اق ؼاؼي ثڅ غڃؼي ثیٍشف دیسیؽ...٘ڃ٨بپ ثب

ٰڃسبچی قؼٺ اټب اڂپ ثی سڃخڅ ثڅ ټٿ ی٭څ ي ـڂٴف٨ز ڂ اق ـڂی قټیٿ ثب یڅ ضفٰز ثٹځؽي ٰفؼ. دیفڂق ثیسبـڄ 

 .ؼـثفاثفي ثی خڃپ ڂ ثی ضبٶ ثڃؼ ٰڅ ثڅ ـاضشی ٍٰیؽڄ ٌؽ. سڃ ِڃـسً ثب ؼڀؽڂپ چبی ز٩ز ٌؽڄ ٤فیؽ

 ثٵیفی ٠ڃٔی...اـڄ؟ټیػڃای اؼـن غڃڀٽڃ یبؼ  _

اـڄ دف٨فیبؼي سڃ غٹڃسی ڂ وٱڃر غیبثڃپ اٰڃ ٌؽ. اٌٯ چبی دیفڂق ٴڃٌڅ زٍٽً ـاڄ ٴف٨شٿ. سڃ زڇفڄ ي 

چیر اثفی اق اټیؽ ڂ ضیبر ڀجڃؼ. دبٮ غڃؼي ـڂ ثبغشڅ ثڃؼ ڂ ٌجیڅ اؼٺ چبیی ٰڅ زیكی ڂاوڅ اق ؼوز ؼاؼپ 

 :ڀؽاٌشٿ ٸجػځؽڄ ٰدی قؼ ڂ ثب ؼـؼ ٴ٩ز

 غځؽی...٨٭ٗ ټیػڃای ټبـڂ ثؽثػز ٰځی...؟سڃٰڅ ثبچً غڃٌیڃ ټی  _

ټىز ثڃؼ. زٍٻ چبی ٬فټك ڂ ٸطٿ ًٰ ؼاـي. ٘ڃ٨بپ ٸطٝڅ ای ټش١دت سڃ ِڃـسً غیفڄ ٌؽ...ٰبټال 

 .ټٍػُ ثڃؼ ضبٸً ؼوز غڃؼي ڀیىز

 .ټیؽڂڀی زځؽ وبٶ خڃپ ٰځؽٺ سب ایٿ ٌؽٺ_

ـ٨شٻ. دیفڂق ثی ضبٶ ثب ٘ڃ٨بپ ثڅ یٱجبـڄ ټٍشی سڃ ٨ٱً قؼ ٰڅ ڀبغڃاوشڅ خی٣ اق سڅ ؼٸی قؼٺ ڂ ثڅ ٘ف٨ً 

 ؼٸی اقسڅ ٨فیبؼ ٘ڃ٨بپ  چٽڃپ ٸجػځؽ ـڂی قټیٿ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ڂ ؼوشی ٴڃٌڅ ٸجً ټی ٍٰیؽ. ټ٭بثٹً قاڀڃ قؼٺ.

 .ٰفؼ سڇی ٬بٸت سفن اق ڂخڃؼٺ ثځؽ ثځؽ ٰڅ قؼ
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 ثب ٌڇبؼر ؼـڂ٢ خڃپ ٰځؽی ٠ڃٔی؟ ثب ض٫ وٱڃسی ٰڅ ٴف٨شی؟ _

ثڃؼ ڀٽی ؼیؽٺ...ټبر ثڇً غیفڄ ٌؽٺ ٰڅ ثب ٨فیبؼ  ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ چیر اثفی اق اؼٺ ِجڃـی ٰڅ سڃ ؾچځٻ

 .ؼڂټً دفیؽٺ

 ...ثٹځؽ ٌڃ_

 .ټڇفاڀڃ ثڅ خڃڀز ټی اڀؽاقٺ _

ِؽای ثی خڃپ دیفڂق ثڃؼ ٰڅ زٍٻ چبي ـڂ ٴفؼڄ ٰفؼڄ ثڅ ٘ف٨ً ضٽٹڅ ڂـ ٌؽ...سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ زځبپ ٸٵؽی 

بپ ثڅ ٬ّؽ قؼپ غٻ ٌؽ ٰڅ ثڅ دڇٹڃي قؼ ٰڅ ټٿ اق ؼـؼ ټفؼٺ اټب دیفڂق چیسی ڀٵ٩ز خك یٯ ٸجػځؽ. ٘ڃ٨

 .ؼوشً ـڂ ٍٰیؽٺ...قاـ قؼٺ. ڂضٍشځبٮ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ غڃپ خٹڃ زٍٻ چبي ـڂ ٴف٨شڅ ثڃؼ

 .غڃاچً ټی ٰځٻ ٘ڃ٨بپ غڃاچً ټیٱځٻ_

اٌٯ چبٺ ثڅ ټطجب ټی ـیػز ڀٽی ؼڂڀىشٻ ٘ف٦ ٰی ثبٌٻ. ؼـثفاثف قڂـ ٘ڃ٨بپ ثی ؼ٨بٞ ثڃؼٺ. چٻ ټٿ چٻ 

 .دیفڂق ١ٔی٧ ڂ ال٤فخىشڅ ثڃؼیٻ

ٻ غڃاچٍٻ اق زی ثڃؼ یب ٰدب ټبخفا چىشٻ؛ اټب ٴڃیی ایٿ غڃاچً ثؽسف ثڅ وفغی ٘ڃ٨بپ ؼاټٿ قؼ. ڀٽی ؼڂڀىش

 .زځبپ ثب ٔفة ثڅ ٰش٩ٻ قؼ ٰڅ ؼڂ ٬ؽٺ ٠٭ت دفیؽٺ. اق ؼـؼ خٽٟ ٌؽٺ. چٽڅ ڂخڃؼٺ اڄ ٍٰیؽ

 .ثفڂ سڃ ټبٌیٿ ثڅ سڃ ـثٙی ڀؽاـڄ _

ٰش٩ٻ ثڃؼ. ؼڂوز ؼاٌشٻ اقي ٨فاـ ٰځٻ  ڀبثبڂـاڀڅ وف ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ڀٵبچً غٍٽٵیٿ غیفڄ ثڅ

 .سب ایٿ س٥ییف ضبٸشً ـڂ ڀجیځٻ

دیفڂق سٹڃسٹڃغڃـاپ ثٹځؽ ٌؽ. ِڃـسً دفغڃپ ثڃؼ ڂ اق ؼوشً غڃپ ټی زٱیؽ. ڂ١ٔیشً ڂضٍشځبٮ ثڃؼ. ثڅ 

 :٘ف٦ ٘ڃ٨بپ ٬ؽٺ چب ڀبټیكڂپ ثفټی ؼاٌز ڂټی ٴ٩ز

 ...ثكپ چفز٭ؽـ ټیػڃای ثكپ_

 .چ٫ قؼ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 397 

 ...الټّت ټٿ چیر ٰبـڄ ثڃؼٺ_

 :ـڂ ثڅ ټٿ ث٥ٓ ؼاـ ایىشبؼڂ ٴ٩ز

  .ؼٸؽاـسڃـڂغؽا سڃ یڅ زیكی ثٵڃ...ثٵڃ ټٿ اقاڂٸٻ سفوڃ ثكؼٶ ثڃؼٺ _

ټىز ثڃؼ ضبٸً غڃي ڀجڃؼ. ټیػځؽیؽ، اٌٯ ټی ـیػز ڂ ټی ٴ٩ز. ٘ڃ٨بپ چٻ ټثٷ ټٿ ټبسً ثفؼڄ ثڃؼ ڂ 

 .ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ. ـڂثفڂي ایىشبؼ

 ټیػڃای ثؽثػشٽڃپ ٰځی؟_

 ...ٵبچً ٰفؼ ٰڅ ثب خٽٹڅ ؼڂټً٘ڃ٨بپ ثب زٍٻ چب وفظ ٨٭ٗ ڀ

 .قپ غڃؼسٻ غفاة ثڃؼ_

ِؽا ڀ١فڄ ي ثب ټٍز ټطٱٽی ٰڅ ثڅ ِڃـسً قؼ یٱی ٌؽ. ایځجبـ ثڅ ٘ف٦ ٘ڃ٨بپ ـ٨شٻ ڂ ؼوز ټٍز ٌؽي 

 .ـڂ ٴف٨شٻ. چفاپ وٱشڅ ټی ٰفؼ. ثڅ ٘ف٦ خڃپ اي ڂ الي ٌؽي غٻ ٌؽ

 .ؼوشً ـڂ اق ؼوشٻ ثیفڂپ ٍٰیؽ ڂ ثب سڇؽیؽ ټ٭بثٹً ٴف٨ز

ـي ا٨شبثی ٌؽیٿ قڀؽڄ ر ڀٽیكاـٺ دیفڂق...ثڅ اڂپ ؼڂوز ا٥ٌبٸشٻ ثٵڃ...قڀؽٴیشڃ ٴف٨شٻ خڃڀشڃ ث٩ڇٽٻ ؼڂـڂڂ_

 .ټیٵیفٺ

ټبر ثڇً ڀٵبڄ ټی ٰفؼٺ اٴف ٘ڃ٨بپ ؼوشٻ ـڂ ڀٽی ٴف٨ز ثب ٨فیبؼ ټی ٴ٩شٻ ؼٸؽاـ ټفؼڄ...دب ټځڅ اق چٽڅ خب ثی 

 .غجفڂ ڂوٗ ڀٱً...اٸشٽبن ڀٱٿ

ؼاؼٺ... ثڅ اٸشٽبوبي... ثڅ ٔدڅ قؼپ چبي...ثڅ قټیځی ٰڅ ثب ؼوز ٍٰیؽڄ ټی ٌؽٺ ڂ ثڅ چ٫ چ٭ً ٴڃي ټی 

 ...ثڅ غڃپ ا٤ٍشڅ ثڃؼ

ؼـة ټبٌیٿ ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ چڃٸٻ ؼاؼ. وفٌؽڄ ثڃؼٺ. ؼیؽٺ ٘ڃ٨بپ ثڅ وٽشً ـ٨ز ڂ ثب ؼاؼڂچڃا زیكی ثڇً 

 .ٴ٩ز ڂ زځؽ اوٱځبن ٧ٰ ؼوشً ٴؿاٌز
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ف زٍٻ ؼڂغشڅ ثڃؼ. چیر ضف٨ی ثیځٽڃپ سٽبٺ ټؽر سڃ ٨ٱف ٨فڂـ٨شڅ, ؼوشً ٸجڅ دځدفڄ وشڃپ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ثڅ ټىی

ـؼڂ ثؽٶ ڀٍؽ. غیٹی ؼٸٻ ټی غڃاوز ثب ضف٦ قؼپ غڃؼٺ ڂ ؾچځٻ ـڂ غبٸی ٰځٻ؛ اټب ضه ڂضبٸی ڀؽاٌشٻ ڂ 

غیٹی دف ـڀٳ ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ... ثڅ ټٿ ټفثڃٖ ڀیىز.! زفا ثبیؽ غڃؼٺ ـڂ ؼـٴیف ٴؿٌشڅ ي ټی ٰفؼٺ؛ 

زفایی ټی غڃاوز اق ایځٱڅ ٰدب قڀؽٴی ٌٻ؟ سڅ ؼٸٻ ٌٯ ڂ٬شی ٠ٹځب سڃ ـڂٺ غٗ ڂ ڀٍڃپ ٍٰیؽ؟ ٨٭ٗ ؼٸٻ 

  .!ټی ٰفؼ ـٌٯ ټیجفؼ ثڅ ؼٸؽاـی ٰڅ ٩ِشً ـڂ سڃ ِڃـسً دفر ٰفؼ ڂ اڂپ ـٲ دبـڄ ٰفؼڄ ثڃؼ

ټبٌیٿ ـڂ سڃ ضیبٖ ثفؼ. ثفؼڂ ټځشٝف ڀٍؽ سب ؼڀجبٸڅ ؼاټځٻ ـڂ ثٵیفڄ ڂ ٌجیڅ ڀڃ ٠فڂن چب ؼوز سڃ ؼوشٻ 

 سب ٴف٨ز ټی ڀ٩ه چفثبڀیڅ ؼیؽٺ. ثفؼ ٨فڂ اة سڃ سڅ سب ـڂ وفي ڂ ـ٨ز ضڃْ وٽز ثڅ ثبال٨بِٹڅ  ثكاـڄ.

یفڄ؛ اټب ٌڃڀڅ چب ٸفقڂڀً ڂ ٰٽف غٻ ٌؽڄ ٰځبـ ضڃْ ڂاوٻ ٰب٨ی ثڃؼ سب ؼٸٻ ثڅ ثٵ اة غځٱی ثب ـڂ اٸشڇبثً

ؼـؼ ثیبؼ اق اـقٌی ٰڅ ڂاوً ڀؽاٌشٻ. دیبؼڄ ٌؽٺ ڂ غٽیؽڄ ڂ ٌٱىشڅ سف اق اڂپ زځؽ ٬ؽٺ ـڂ ٘ی ٰفؼٺ. ؼـة 

بیی ٰٻ ڀڃـی ثبق ثڃؼ. ؼوشٵیفـڂ ٍٰیؽٺ. اق ٠ٙف ٴٷ ڂ ثڃی ٠ڃؼی ٰڅ قیف ثیځیٻ دیسیؽ ضٹ٭څ غڃڀڅ ثب ـڂٌځ

اٌٯ چبٺ، ؼیؽٺ ـڂ سبـسف ٰفؼ. چف ٸطٝڅ ټٽٱٿ ثڃؼ ثڅ ایٿ ڂ١ٔیشٻ قاـ ثكڀٻ. وفخبٺ ایىشبؼٺ. ؼوشٻ ـڂ 

٪ قؼڄ ثٍٻ ؼوشٵیفڄ ټڃڀؽ. ڀٵبچٻ ټبر ٠فڂن ڂاـی غڃڀڅ ٌؽ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ اق ٨ٕب دف ٴٷ غڃڀڅ ثػځؽٺ ڂ ؾڂ

 .یب اق چٽىفی ٰڅ ثڅ یبؼ ٴؿٌشڅ ي اٌٯ ټی ـیػز

٬ڃٶ ؼاؼڄ ثڃؼ چٽڅ زیكـڂ ٨فاټڃي ٰځڅ...٬ڃٶ ؼاؼڄ ثڃؼٺ ٰٽٱً ٰځٻ؛ اټب ڀڅ ټٿ... ڀڅ اڂپ غڃي ٠ڇؽ ڀجڃؼیٻ 

ٰڅ ڀفویؽڄ دٍز ؼـة ایٿ غڃڀڅ چٽڅ زیكـڂ خب ٴؿاٌشڅ ثڃؼیٻ. ڀجڃؼ ؼوز ـڂ زٍٻ چبٺ ثكاـڄ سب ثب ِؽا ٴفټًُ 

شځً زٍٻ ثبق ٰځٻ ڂ اق ٨فٖ غڃٌطبٸی خی٣ اق سڅ ؼٸی ثكڀٻ...ٌجیڅ ٠فڂن ټفؼڄ ٌؽڄ ؛ یٯ ؼڂوڅ ٴ٩

ثڃؼٺ...ٸجػځؽ وفؼ ڂ سٹػی قؼٺ ڂ ثؽڂپ چیر چیدبڀی ټىیف ٴف٨شڅ ٴٷ چب ـڂ دیً ٴف٨شٻ. ٴڃٌڅ ٴڃٌڅ غڃڀڅ دف 

. وځٵیځی اق ٴٷ ڂ ٌٽٟ ثڃؼ ڂ ټىیف ڂـڂؼی سب اسب٪ ٴٹجفٲ چب دف دفٌؽڄ ای ٰڅ قیف دب ثی ـضٽبڀڅ ٸڅ ټی ٰفؼٺ

ثٷ ٌجی ٰڅ ڂاوٻ وبغشڅ ټ ثڃؼ؛ ٴؿاٌشڅ سٽڃٺ وځٳ  ٬ٹجٻ ڀٽیكاٌز اق ٨ٕب ٴٷ اـایی ٌؽڄ غڃڀڅ ٸؿر ثجفٺ.

 .ثڃؼ

 ٰح اټب ثٵیفڄ؛ ٌٱٷ ټطجشی ڂ ثیٍشف ڀكؼیٱی ٌفایٗ ایٿ  ثڅ وٽز اسب٪ غڃؼي ـ٨شٻ. ثب ایځٱڅ ڀٽی غڃاوشٻ ثب

 اټٍت اق ؼڂڀىشٻ ټی. ٴف٨شٻ ٰڅ سّٽیٽی ـڂ ٰفؼپ غبٸی ٌڃڀڅ ٌؽ ټی...ـویؽ ټی ڀٝف ثڅ ثسٵبڀڅ ـاچٻ ٌؽپ

اٴف ثڅ ٫ٍ٠ چٽىفي چٻ ثبٸیځً ټی ٌؽٺ اټب ؼٶ ټٿ ثی  ضشی ٰفؼ؛ ټی ٨ف٪ ڀبغڃاڄ زیكغڃاڄ چٽڅ ث١ؽ ثڅ

 .٘ب٬ز ټی ٌؽ
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اق ایٿ ا٠شفا٦ ثی اـاؼڄ اٌٯ چبٺ خبـی ٌؽ ڂ ث٥ٓ غځدف ٌؽڄ، وفثبق ٰفؼ. ایٿ غڃؼغڃـی چب ؾچٿ، ٠ؿاثٻ 

څ اټٍت زڃپ دشٯ سڃ وفٺ ٰڃثیؽڄ ٌؽ. ټٿ ١ٔی٧ سف اق اڂڀی ثڃؼٺ ٰڅ ڂاڀٽڃؼ ټی ټی ؼاؼ. ایٿ ڂا١٬یشی ثڃؼ ٰ

 .ٰفؼٺ... ټٿ ڀٽی سڃڀىشٻ ڀ٭ٍی سڃ ٴؿٌشڅ ثبٌٻ

ٸت دبییځٻ ـڂ ٴبق ٴف٨شٻ سب ِؽای ٴفیڅ ٺ ثڅ ٴڃًٌ ڀفوڅ. ؼوشٵیفڂ ٍٰیؽٺ ڂ ثی ضبٶ ڂاـؼ ٌؽٺ. اڂٸیٿ 

فؼ سػز ؼڂڀ٩فڄ ڀڃ ٌؽڄ ای ٰڅ دف اق ٴٹجفٲ چب زیكی ٰڅ دڃقغځؽٺ ـڂ دف ـڀٳ ڂ ٬ٹجٻ ـڂ ٌٱىشڅ سف اق ٬جٷ ٰ

   .٬فټك ثڃؼ

ڂاـؼ اسب٪ ٌؽٺ. وفڂیه اسب٪ غڃاة ـڂ ٠ڃْ ٰفؼڄ ثڃؼ. ثڃی ڀڃیی زڃة ثب ثڃ ٴٷ چب ٬بسی ٌؽڄ ثڃؼ. ٌبیؽ 

ثبیؽ اق ایٿ ٰبـي غڃٌطبٶ ټی ٌؽٺ. چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ټبر اسب٪ ثڃؼٺ زٍٽٻ ثڅ ؼیڃاـی غڃـؼ ٰڅ سب زځؽ 

 ...ضبال اټب ثڃؼ؛ چٽىفي چب ٠ٱه ٬جٷ  ـڂق

ٸجػځؽٺ ـڂ ثب ث٥ٕی وفٰڃة ٰفؼٺ. ؼیڃاـ دف اق ٬بة ٠ٱه چب اټفڂق ثڃؼ. چف٠ٱىی ٰڅ سڃ ثب٢ ٴف٨شڅ 

 ایځدب ثڅ سب ثڃؼ ؼاؼڄ ثڇٻ ـڂ چب ٠ؿاة ایٿ سٽبٺ  .ثڃؼ ڀّت ؼیڃاـ ثڅ ټش٩بڂسی اث١بؼ ؼـ سفان ـڂ ضشی  ثڃؼیٻ؛

 .ثفوٻ؟

یٿ ضبٶ اق سڅ ؼٸٻ سڃ ٠ٱه چب ٌؽٺ. ث١ٕی ٠ٱه چب ثی ثی اـاؼڄ ـڂ ثڅ ؼیڃاـ ټطڃ ٸجػځؽڄ ټٕٙفثٻ ڂ ؼـض

چڃا ٴف٨شڅ ٌؽڄ ثڃؼ؛ ٘ڃ٨بپ ټطڃ ټٿ ثڃؼ ڂ ټٿ ڀٵبچٻ ثڅ ـڂثفڂ... یٱی اق لوز چب ټٿ ټی غځؽیؽٺ ڂ غیفڄ ثڅ 

ؼڂـثیٿ وفـڂٌڃڀڅ ي ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ. ؼوشً ؼڂـ ٰٽفٺ ضٹ٭څ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اق ثبال ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. ؼاټٿ ٸجبوٻ ثڅ 

 .ؼاـ ٌؽڄ ثڃؼ. ایٿ ٠ٱه ثب اث١بؼ ثكـٴشفی ٬بة ٌؽڄ ثڃؼ٬ٍځٵی ؼڂـټڃپ زیٿ 

 .چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ټطڃ ثڃؼٺ ِؽا ثبقڂ ثىشڅ ٌؽپ ؼـة اڂټؽ. زٍٻ ـڂ چٻ ٨ٍفؼٺ. ٰځبـٺ ایىشبؼ

 ...ټی غڃاوشٻ وڃدفایكر ٰځٻ _

 .ڀٵبچً ڀٱفؼٺ...چیر ڂاٰځٍی ڀؽاٌشٻ. زځٵی ثڅ ټڃچب ڀٻ ؼاـي قؼ

 ....ڂاوز ټیؽڂڀٻ غفاة ٰفؼٺ...غیٹی ټشبو٩ٻ ڀشڃڀىشٻ_
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ضف٨ً سڃ زفغیؽپ یٱجبـٺ ڂ ثی ټطٹی ٰڅ اق ٬ّؽ ثڃؼ غڃـؼ. دٍشٻ ـڂ ثڇً ٰفؼٺ ڂ ټ٭بثٷ اییځڅ ایىشبؼٺ. 

 .٘ڃـی ڂاڀٽڃؼ ڂ ضف٦ ټی قؼ ٰڅ اڀٵبـ چیر اس٩ب٬ی ڀی٩شبؼڄ

ٰالچٻ ـڂ ثفؼاٌشٻ ڂ ټ٥ٍڃٶ ثبق ٰفؼپ ټڃچبیی ٌؽٺ ٰڅ ثب ٴیفڄ ثىشڅ ثڃؼپ. اق سڃ اییځڅ ټیؽیؽٺ ټبر ثڇٻ قٶ 

 !الثؽ سڃ٬ٟ زځیٿ ثفغڃـؼی ـڂ ڀؽاٌشڅ قؼڄ.

 ...٨فڀٵیه _

 .ټٱث ٰڃسبچی ٰفؼ. ِؽا ٴف٨شڅ ڂ ؼڂـٴڅ ي ؼاؼ ټیكؼ ٴفیڅ ٰفؼڄ

اق ٌؽر غٍٻ ڂ ثبڂـ ایٿ ض٭ی٭ز ٴیفڄ چب ـڂ اق وفٺ ټی ٍٰیؽٺ. ث٥ٓ ٰفؼڄ ثڃؼٺ. وفٺ ثڅ وڃقي ا٨شبؼ ڂ اق 

 وب٠ز زځؽ سب  ی ٰفؼ. ؼڂوز ؼاٌشٻؼـؼ زٍٻ ټی ٨ٍفؼٺ ڂ ثی ِؽا اٌٯ ټی ـیػشٻ. ثب ؼـټڃڀؽٴی ڀٵبچٻ ټ

 .غڃاوز ټی ـڂ ؼٸؽاـي ؼاـ غً ڀ٩ىً ڂ٬شی ٰځڅ ِؽاٺ غڃاوشٻ ڀٽی. ثكاـڄ سځڇبٺ غڃڀڅ وٱڃر سڃ

ثب زځؽ ٬ؽٺ ٨بِٹڅ ي ـڂ ٰڃسبڄ ٰفؼ ڂ دٍز وفٺ ایىشبؼ. اچىشڅ ؼوز چبٺ ـڂ ٰڅ ثڅ قڂـ ٬ّؽ ثبق ٰفؼپ ٴیفڄ 

ثڅ یٱجبـڄ ثب ثفغڃـؼ ؼوشً ٠٭ت ٍٰیؽٺ...ثب  ای ـڂ ؼاٌز ڂ زځٳ ؼوشڅ ای اق ټڃچبٺ ٌؽڄ ثڃؼ ٴف٨ز.

دفغبٌٵفی. خب غڃـؼ...ؼوز چبي ـڂ چڃا ټڃڀؽ. ثڇً ڀٵبڄ ڀٱفؼٺ ڂ ثبقچٻ ټ٥ٍڃٶ ثبق ٰفؼپ ټڃچبٺ ٌؽٺ. 

ٴیفڄ ٸ١ځشی ٴیف ٰفؼڄ ثڃؼ...ثبق ڀٽی ٌؽ. زىجیؽٺ ثڅ قیخ ٸجبوٻ. ایځجبـ ؼوشٻ ـڂ ثڅ دٍز ٸجبوٻ ـوڃڀؽٺ ڂ ثب ٸفق 

 .ا٨شبؼٺ. ټ٭بثٹً ٌجیڅ ؼیڃڂڀڅ چب ثب غڃؼٺ ؼـٴیف ثڃؼٺ ڂ اٌٯ ټی ـیػشٻڂ وِفی سځٻ ثڅ خڃپ قیخ 

٘ب٬شً اق ثیٿ ـ٨ز. ثب چٽڃپ اـاټً سّځ١ی ؼـ ضیځی ٰڅ ٬ؽټی ثفؼاٌز ڂ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼ سب ثبقڂٺ ـڂ ثٵیفڄ 

 :ٴ٩ز

 .چف ٰبـ ټیػڃای ثٱٿ...چف ضف٨ی ؼاـی ثكپ. ؼاؼ ثكپ خی٣ ثكپ اټب ض٫ ڀؽاـی ٬ڇف ٰځی _

ٽكټبپ ٌؽ ثب ٠٭ت ٍٰیؽڀٻ ڂ سڇبخٽی ثفغڃـؼ ٰفؼپ. وفي ؼاؼ ټیكڀٻ ټطٱٻ ـڂ زځٳ ٌؽپ ؼوشً چ

 .ؼوشً قؼٺ

 .ثڅ ټٿ ؼوز ڀكپ _
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ٰش٩ی ٰڅ ؼـؼي غڃاثیؽڄ ثب زفغً یٱجبـڄ ٺ ڂ ده قؼپ ؼوشً ثب٠ث ٌؽ ؼـؼ ڀ٩ه ٴیفی سڃ خڃڀٻ ثځٍیځڅ. 

 .خی٣ اق سڅ ؼٸی ٍٰیؽٺ ڂ زځبپ اق ٧١ٔ ثی ضبٶ ٌؽٺ ٰڅ خٹڃ زٍٻ چبٺ ویبڄ ٌؽ

ٺ ـڂ ڂٶ ٰفؼ؛ ٸطٝڅ ای ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثڅ ټځی ٰڅ اق ؼـؼ ڀ٩ىٻ ثفیؽڄ؛ ؼوز ـڂی ٰش٩ٻ ٴؿاٌشٻ ڂ ټی ثبقڂ

٨ٍفؼٺ غیفڄ ٌؽ...ٴڃیی سبقڄ ؼڂقاـیً ا٨شبؼ ٰڅ ثب ؼڂ اق اسب٪ ثیفڂپ قؼ. ٸجڅ سػز ثی ضبٶ ڀٍىشٻ. اق ؼـؼ ثی 

 .اـاؼڄ ٴڃٸڅ ٴڃٸڅ اٌٯ ټی ـیػشٻ

ٴٍز. یٯ دبي ـڂ قاڀڃ قؼڄ ـڂی سػز ٴؿاٌز ڂ ټ٭بثٹٻ ثڅ ؼڂ ؼ٬ی٭څ ڀفویؽ ٰڅ ثب ٸیڃاپ اة ڂ دٽبؼی ثف

 .ڀٍىز. ؼـؼٺ ـڂ ثب ٸت ٴكیؽڀی ټی غڃـؼٺ ڂ سڃ ؼٸٻ ڀبٸڅ ټیكؼٺ

چٽیٍڅ ثؽسف اق زیكی ٰڅ ٨ٱفي ـڂ ټی ٰفؼٺ؛ ڂخڃؼ ؼاٌز... غؽایب ټّیجشز ـڂ ٌٱف ضؽا٬ٷ ټیكاٌشی زځؽسب 

 .!٠ٍڃڄ ٌشفی ڂ ڀبقڂ اؼا ڂاوً ثیبٺ ث١ؽ سڃ ؼاټځٻ ټیكاٌشی

 !ییٿ ٍٰیؽپ قیخ ٸجبوٻ ڂ ٴفټی سځً ثڅ یٱجبـڄ اٌٱٻ ـڂ ثځؽڄ اڂـؼ...زڅ ٤ٹٙی ټی ٰفؼ؟ِؽا دب

٨ٱفڂ غیبٶ ڂ ٸ١ٿ ڂ ڀ٩فیٿ ـڂ ثڅ ث١ؽ ټڃٰڃٶ ٰفؼڄ؛ ٠٭ت ٍٰیؽٺ. زٍٻ ٤فڄ اوبوی ثڅ ضبٶ ڂ ـڂقڄ ي ڂ 

ی ڀكؼیٱی ؼوشی ٰڅ دٍشٻ ثڃؼ قؼٺ؛ اټب قڂـ ټٿ ٰدب ڂ ضفِی ٰڅ غفج ڀٵڅ ؼاٌشځٻ ڂ دبییٿ ٍٰیؽپ قیذٻ ټ

 ...ٰفؼ ٰدب؟

سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ڀیٻ سځڅ ٸجبوٻ ـڂ دبییٿ ٍٰیؽ ڂ ثڅ ٌبچٱبـي غیفڄ ٌؽ. خٹڃ ٸجبوٻ سڃ ټٍز ٴف٨شڅ ِٹیجی 

سځٻ ٌؽ؛ سب ؼڂ ٬فڂپ ٌفٺ ڂ ضیبیی ثب٬ی ثٽڃڀڅ... چځڃق ؼـ ایٿ ضؽ اضىبن ـاضشی ڀٽی ٰفؼٺ ٰڅ ؼاـڂ ڀؽاـٺ ـڂ 

 .ثجیځڅ

 .یٍڃڀیً ڀ٭ً ثىشڅ ثڃؼاغٻ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ اڂپ ثؽسف ٴفڄ دیر ؼاـی ـڂ د

 ایٿ ٰبـ ټځڅ؟_

 .٘ڃـی ڀٵبچً ٰفؼٺ ٰڅ سب سڇً ـڂ غڃڀؽ...٨طً، ڀ٩فیٿ، ثؽڂ ثیفاڄ چف ٩ِز ڀبٌبیىشی اقي س١جیف ټی ٌؽ

 .اڀٵٍشً ٰڅ ثڅ ٰش٩ٻ غڃـؼ خی٣ غ٩ی٩ی قؼٺ. اق ٔفثڅ ي ٰش٩ٻ وفظ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ضشٽب ٨فؼا ٰجڃؼ ټی ٌؽ
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 .اټٍت ایٿ دٽبؼڂ ټیكڀٻ ٨فؼا ټیفیٻ ؼٰشف_

 :خڃپ سف اق ایٿ ثڃؼٺ خٹڃي ـڂ ثٵیفٺ؛ ٨٭ٗ ثب ؼٸػڃـی ڂ ٠ّبثی ؼا٤ڃپ ٴ٩شٻ ثی

 .ڀؽاـڄ ټٿ ڂاوڅ اـقٌی چیر ڀیىز؛ یٱی ٠ٽٹز ضف٨ڃ ڂ٬شی  ڀٵفاڀیشڃ ڂاوڅ غڃؼر ڀٵڅ ؼاـ؛_

 .ثڅ ٬ّؽ ـ٨شٿ ڀیٻ غیك ٌؽٺ ٰڅ ثڅ وف٠ز ټر ؼوشٻ ـڂ ٴف٨ز

 ٰدب...؟_

 .ثڅ ٘ف٨ً ثفا٪ ٌؽٺ

 .ثٵیفٺ ڂٶ ٰٿ ؼوشڃ...ټیػڃاٺ ثفٺ ؼڂي_

ٸطځٻ ثڅ ضؽی ثؽ ثڃؼ ٰڅ ثی ضف٦، ثب ا٠ٽبٶ قڂـ ثیٍشف ؼوشٻ ـڂ ٨ٍفؼ ڂ ثب اغٻ دفـڀٳ سفی ڂاؼاـ ثڅ ڀٍىشځٻ 

ٰفؼ. ثب ڀ٩فر ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ؼڀؽڂپ چبٺ اق ٌؽر غٍٻ ڂ ضفَ ـڂ چٻ وبییؽڄ ټیٍؽپ ڂ چف اپ اق ؼټب٤ٻ 

 .ٴف٨ز ټ٭بثٹٻ ثڃؼ اڂـؼڄ ٰڅ اثی ڃاپٸی اـاټً  ؼڂؼ ثٹځؽ ټی ٌؽ. غف غفی ٰفؼٺ...غځؽڄ ي ٴف٨شڅ ثڃؼ...ثب

 ...یٱٻ اق ایٿ اة ٬ځؽ ثػڃـ...ـڀٳ ڂ ـڂر دفیؽڄ. سځز یػڅ _

اـاټًٍ ٤یف ٬بثٷ سطٽٷ ثڃؼ. ثب زخ زذی ٰڅ ضڃاٸً ټی ٰفؼٺ ڂ ٸجی ٰڅ اق ضفَ ڂ ٧١ٔ ټی خڃیؽٺ 

 :ٴ٩شٻ

 !زیكی ڀٽیػڃای ثٵی؟ ټ١ؿـر غڃاچی...! سڃٔیطی...!ڀڅ ٨فڀٵیه ٰی ثبٌڅ _

 .فویٻ اټب اڂٶ ایٿ...ټیؽڂڀی ٰڅ سب ڀػڃـی ڀٽیكاـٺ ثفیثڅ اڂڀٻ ټی _

ٸیڃاپ ـڂ ټ٭بثٷ زٍٻ چبٺ سٱڃپ سٱڃپ ؼاؼ. ٍٰڃپ ٍٰڃپ ٠٭ٹٻ ڂ ؼٶ الټّجٻ چڃن یڅ ٬ٙفڄ اة ٸڅ ٸڅ قؼڄ، 

 غڃڀؽٺ ٨بسطڅ  اغشیبـ ؼوز ڂ ٤فڂـٺ ـڂ سڃټٍز ٴف٨شٿ. ثی اـاؼڄ ؼوشٻ ـڂ ثبال ثفؼٺ ڂ ٸیڃاپ ـڂ اقي ٴف٨شٻ؛

 ڀ٩ىٻ... ټیبؼ خڃپ ثڅ ؼٸٻ. ٍٰیؽٺ وف ڀ٩ه یٯ. ڀػڃـٺ سٱڃپ خبٺ اق سب ثڃؼ ٰفؼڄ اویفٺ ایځٱڅ اق ـڂضً سڃ

 ...ٌؽٺ اـڂٺ...ٌؽ سبقڄ
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ؼـچٽیٿ ضیٿ ؼـة دٽبؼ ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ اچىشڅ ـڂ ٰش٩ٻ قؼ. ا٠شفأی ڀٱفؼٺ؛ وڃقي ٰش٩ٻ ڂضٍشځبٮ ثڃؼ؛ اق  

 .ؼـؼ ٸت ٴكیؽٺ ڂ ٸجبوٻ ـڂ ثیٍشف سڃ ټٍز ٨ٍفؼٺ

ؼـاڂټؽ. ِڃـر خٽٟ ټی ٰفؼٺ ڂ اڂپ ثب ٧ٰ ؼوز ٰش٧ ٰڃثیؽڄ ٺ ـڂ ټبوبل ڂ ؼـؼي اق ثفغڃـؼ ؼوشً اغٻ 

 .ـڂ ثب ٴفټی ڂخڃؼي اٸشیبٺ ټی ثػٍیؽ

اڀٵٍز چبي ڀڃاقٌی ـڂی ٰش٩ٻ ٍٰیؽڄ ټی ٌؽ. ثڅ ـاضشی ټی سڃڀىشٻ ـاضشی ثؽڀٻ ڂ ؼا٤ی ثؽڀً ـڂ ضه 

فڂ ثفؼڄ ثڃؼ. ا٤ڃا ٌیفیځی ثڃؼ. ڀٽی ٰځٻ. سڃ غال ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼٺ ڂ ثبڀیڅ چب ًٰ ؼاـ ټٿ ـڂ ثڅ غڃاة ٠ٽی٭ی ٨

غڃاوشٻ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰځٻ اضىبوبسٻ ز٭ؽـ غیبڀز ٰبـاڀڅ ؼـؼٺ ـڂ اـڂٺ ټی ٰفؼپ. ضه اٌځبی اـاټً ڂ ڀڃاقي 

اضىبن غبِی ؼـڂڀٻ ایدبؼ ٰفؼ. سڃ وٱڃر ثب اغٻ ٜفی٩ی ٰبـي ـڂ ټی ٰفؼٺ. ٸطٝڅ ای ټبر ڂ غیفڄ 

 .ڀٵبچً ٰفؼٺ

دیٍڃڀیً ـیػشڅ ثڃؼ...زٍٻ چبی ویبچً چځڃق ٬فټك ڂ ټشڃـٺ ثڃؼ... ٰڅ ټڃچبی ڀٻ ؼاـي ٰح ڂ ٨فغڃـؼڄ ـڂی 

٠دیت ؼٸٻ ـڂ ثڅ ؼـ ټی اڂـؼ. اڀطځب زڃڀڅ ي ڂ ؼـٌشی اوشػڃاپ ٨ٯ ڂ ِڃـسً ثڅ ـاضشی ټ١ف٦ یٯ ټفؼ 

اِیٷ اق سجبـ ٰفؼ ثڃؼ. چیٱٹی ؼـٌز ڂ ٬ڃی. دڃوز ـڂٌٿ ڂ ټڃچب سیفڄ. اق غځٱی اة ٴڃڀڅ چب ٴڃٌشیً 

چب دڇٿ ڂ ٬فټكی ؼاٌز..اٴف چٽیٍڅ ؼـ ایٿ ضبٶ خؽی ڂ اغٻ اٸڃؼ ثڃؼ غیٹی خؿاة ڂ  ِڃـسی ٌؽڄ ثڃؼ. ٸت

ٰٽی چٻ سفوځبٮ ثڅ ڀٝف ټی ـویؽ؛ اټب قټبڀی ٰڅ ٸت چبي ثڅ غځؽڄ ثبق ټی ٌؽ ڂ ؼڀؽڂپ چبي ثیفڂپ ټیكؼ 

 .زڇفڄ ي ٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ ټڇفثڃپ ڂ ؼٸځٍیٿ ټی ٌؽ...ڂ اٸجشڅ قٌز

٬ز ثڅ زڇفڄ ڀبټكؼٺ ؼ٬ز ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ یب ؼـ ایٿ یٱىبٶ خؿاثیز اضٽ٭بڀڅ ثڅ ایٿ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ زفا چیر ڂ

 .چبي ثڅ زٍٽٻ ڀیٽؽڄ ثڃؼ. ثی ـضٽبڀڅ ثڃؼ ٰڅ اټٍت ثبیؽ ڀىجز ثڇً ًٍٰ ڂ ٩ٍٰیبسی ؼاٌشڅ ثبٌٻ

چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثڅ غڃؼٺ ڀڇیت ټیكؼٺ ټشڃخڅ غیفٴی دیً اق ضؽٺ ڂ ٸجػځؽي ٌؽٺ ڂ وجت ثبق ٌؽپ ڀ٫ٙ ڂ ڂ 

  .ـڂ ٌؽپ دفڂئی ؾاسیً

 ...چٽڃپ خب ټیكؼی سڃ ٴڃٌٻ... خی٣ ټیكؼی ثبیؽ_
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 ثڅ ای ثبڀیڅ ثڅ ؼاـٺ اقي ٰڅ ؼٸػڃـڄ ڂ غٍٻ  ثبچٽیٿ ا٠شفا٦ غڃپ خٹڃ زٍٻ چبٺ ـڂ ٴف٨ز. زٍٻ ـیك ٰفؼٺ.

غڃاوز ؼوشٻ ـڂ ثٱٍٻ ڂ اڂپ ڀڃاقًٌ  ڀٽی ؼٸٻ ضبٶ ٠یٿ ؼـ قؼٺ دڃقغځؽ. ثفیكٺ ـڂ ٺ قچفڄ ثبیؽ ټیبـڄ یبؼٺ

 .ـڂ ٬ٟٙ ٰځڅ...ٸ٩ٙب

 ! خڃـی ضبٸیٻ ټی ٰفؼی؛ ثڇٻ ـثٙی ڀؽاـڄ ثبیؽ یڅ _

 یٯ ـیشٻ  زٍٻ چبي ـڂ ثب ڀبـاضشی ثبال اڂـؼ. ٸجػځؽي ثڅ سٹػی ٴڃٌڅ ٸجً ڀٍىز ڂ ټٿ ټٽځڃڀً ٌؽٺ

ٴفثڅ چب ًٰ ڂ ٬ڃوی ثب  ثسڅ ٌجیڅ! ڀفڄ ثبالسف ضؽی اق ِؽاٺ ٌؽ ټی ثب٠ث...ڀٱفؼ ټشڃ٧٬ ـڂ ؼوشً ڀڃاغز

 .ٸڃوی ټی ـ٨شٻ ڂ وفٺ ٰح ٌؽڄ ثڃؼ

 .وشٻ سڃـڂ ؼـٴیف ٰځٻ... ٨ٱفٌٻ ڀٽی ٰفؼٺ اټٍت ایٿ ثفڀبټڅ دیً ثیبؼڀٽی غڃا_

 .ټیػڃاؼ ټځڃ ثجیځڅ_

. ڀؽاٌشٻ ثڃؼ قؼڄ ضف٦ اقي دیفڂق ٰڅ ؼیؽاـی ڂاوڅ  ای اؼاټڅ  ثی اغشیبـ ایٿ ضف٦ ـڂ قؼٺ. ثڅ ڂٔڃش خبغڃـؼ.

 ټشڃ٧٬ ؼوشً  اڂپ ڂ قیف قثڃپ ٍٰیؽپ اق ٴؿٌشڅ ثڃؼ؛ اټب ٴڃیی ثؽ ٌفڂٞ ٰفؼٺ ٰڅ قؼپ ضف٦ ٬ّؽٺ ٨٭ٗ

 . ټیٍڅ ټٍز ٌؽڄ

 !...ثب ِؽا ٰٹ٩ز ڂ ثٻ ٌؽڄ ٠ّجی ټی ٤فڄ: ٤ٹٗ ټیٱځڅ

اق چٽڃپ سفوی ٰڅ ټی ٴ٩شٻ سڃ زٍٻ چبي چڃیؽا ثڃؼ. ایځجبـ دڃقغځؽڄ ِؽاؼاـی قؼڄ؛ وفی ټشبو٧ سٱڃپ 

ؼاؼٺ...ڀٽی ٌؽ....ـاڄ ڀؽاٌز چف قټبپ ثطث ثڅ ایٿ خب ٍٰیؽڄ ټی ٌؽ ٠ّجی ثٍڅ...ڂ اق سفن غ٩څ غڃپ 

 .یفٺثٵ

 :ثب ٸطٿ اقـؼڄ ؼـ٠یٿ ضبٶ غڃڀىفؼی ٴ٩شٻ

٤ٹٙڃ سڃ ټیٱځی ٘ڃ٨بپ...سڃ ـاچڅ ٤ٹٙڃ دیً ٴف٨شی...اڂپ اؼټب ٨ٱف ټیٱځٿ ټٿ ؼٸؽاـٺ؛ ټیػڃاپ اق غڃؼٌڃپ _

 ؼ٨بٞ ٰځٿ...سڃ ټیػڃای زیٱبـ ٰځی؟ ټیػڃای قڀؽٴیٍڃڀڃ اقٌڃپ ثٵیفی...سڃ٬ٟ ؼاـی ٰبـی ٺ ڀٱځٿ؟

 .ټٿ ثب اڂڀب ٬جٷ اق اقؼڂاج ثب سڃ ثڃؼ...ټٙٽئٿ ثبي ؼیٵڅ سٱفاـ ڀٽیٍڅ ټٿ زځیٿ ٬ّؽی ڀؽاـٺ...سىڃیڅ ضىبة _
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 .وف دبییٿ ثفؼ ثب ٨ٯ وبییؽڄ ٌؽڄ...ؼـڂ٢ ټی ٴ٩ز...غیٹی قڂؼ ٨ڇٽیؽٺ ؼـڂ٢ ټی ٴ٩ز

چٽیٿ اټٍت چٽڅ زیكڂ سٽڃٺ ټیٱځی ٘ڃ٨بپ..سڃ ٌف٘شز ٨٭ٗ اوٻ ؼٸجفثڃؼ ثب ده ٴف٨شٿ اثفڂر...االپ چٽڅ  _

ثڅ ٬ڃالر ٠ٽٷ ٰځی...ڀٽیػڃاٺ ؼٸؽاـثبٌٻ یب ـاچڃ ثیفاڄ سفن ایځڃ ؼاٌشڅ ثبٌٻ اق   ثز سڃئڅایځب ـڂ ؼاـی...ضبال ڀڃ

غڃؼ ثی غڃؼ ثٍی ثڅ اوٻ اڂپ ؼوز ـڂٺ ثٹځؽ ٰځی... یب ٰىی ټكاضٻ قڀؽٴیٽڃپ ثٍڅ...ټٿ ثڅ اټیؽ اڂپ قڀؽٴی 

ٶ ټ٥ٍڃٸی اـڂټی ٰڅ اقي ضف٦ ټیكؼی ثڇز خڃاة ثٹڅ ؼاؼٺ...غڃؼٺ ٰٻ ټّجیز ڂ ؼـؼ ڀؽاٌشٻ ٰڅ ثٍڅ ؼ

چفٌجٻ...ټٿ ایٿ قڀؽٴی دف اق ڂاچٽڅ دف اق ټ٭بیىڅ ـڂ ڀٽیػڃاٺ ٘ڃ٨بپ... ڀكاـ دٍیٽڃپ ثٍٻ اق ایځٱڅ چٽؽٸز 

 .ٌؽٺ

ایٿ اـاټً ڂ ـؼی٧ ٰفؼپ یٱجبـڄ ٰٹٽبر دٍز خٽٹڅ چبٺ غبـ٪ اٸ١بؼڄ ټطٱٻ ڂ ِبؼ٬بڀڅ ثیبپ ٌؽ. ٨ٱف ڀٽی 

  .څٰفؼٺ غٍٻ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٹٻ ڀىجز ثڇً ثڅ ایٿ وف٠ز ٨فڂًٰ ٰځ

 .ڀبغڃؼاٴبڄ ثبثز زڇفڄ ٤ٽٵیٿ ڂ دفضف٨ً ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ـڂ ٴڃڀڅ ي ٴؿاٌشٻ

 ...ڀٽیػڃاٺ ؼیٵڅ اٌٱشڃ ڂاوڅ ٰه ؼیٵڅ ای _

ڀ٩ىٻ ثځؽ اڂټؽ. ضف٨ٻ ثفیؽڄ ٌؽ اق ثڃوڅ ای ٰڅ ٧ٰ ؼوشٻ قؼ. ٬ٹجٻ سځؽ سځؽ سذیؽ. ؼوشٻ ـڂ ثب ٸت ٴكیؽڀی 

 :اڀؽاغشٻ ڂ ثب ِؽا اچىشڅ سفی ٴ٩شٻ

  .ثجیځٻ_

ِڃـر ٴٹٵڃپ ٌؽڄ ڂ ا٠شفا٦ قیف دڃوشی زٍٻ چبي زفا٤ڃڀی ٌؽڄ ثڃؼ. ؼوز چبي ثب یٯ ضفٰز  اق ایٿ

ز٩ز ٰٽفٺ ٌؽ. ثڅ ٘ف٨ً ٍٰیؽڄ ٌؽٺ. ؼوز ـڂ ویځڅ اي ٴؿاٌشٻ ڂثڅ سذً ٬ٹجً ٴڃي وذفؼٺ. زځؽ ثبڀیڅ 

 .سڃ ا٤ڃًٌ ٨ٍفؼڄ ٌؽٺ

 :ثب ِؽایی ٴف٨شڅ سڃ ٴڃٌٻ قټكټڅ ٰفؼ

 .٨فڀٵیه_
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څ ویځڅ ٺ زىجیؽڄ ثڃؼ. ڀ٩ه چبی ڀبټځٝٻ ڂ ٴفټً ـڂ ـڂی دڃوز وفٺ ضه زڃڀڅ ٺ اق ٌؽر غدبٸز ثڅ ٩٬ى

 ثفزیؽڄ ٸت ڂ ؼٸػڃـی ثب  ټی ٰفؼٺ. ٸطځً دف اق اضىبن ثڃؼ؛ اټب ثب ثفؼپ ڀبټٻ ڂ ټځطف٦ ٰفؼپ ٨ٱفڂ غیبٸٻ؛

 .ٸً ثىذفٺؼ ثڅ ؼٶ اثؽ سب ٰڅ ثڃؼٺ ټطٱٽی ثٹڅ ڂ ٌؽڄ ضىبة ٬ڃٶ یٯ ټځشٝف ټٿ...ٰفؼٺ ڀٵبچً

ه ڂضبٶ ثیځٽڃپ ـڂ اقثیٿ ثجفٺ. ـڀدً ڀٵبچٻ... ضبٸشی ٰال٨څ ڂ ٤ٽٵیٿ ثڅ زٍٽڇبي سڃڀىشٻ ثڅ غڃثی ض

 .ٰفؼ ټی ؼا٢ ـڂ ِڃـسٻ چبي ڀ٩ه. زىجڃڀؽ  سكـی٫ ٰفؼ. دیٍڃڀیً ـڂ ـڂی دیٍڃڀی ټځدٽؽٺ

 .ؼیٵڅ ڀٽیكاـٺ اؾیز ثٍی...ثڇز ٬ڃٶ ټیؽٺ _

څ ی ٸجٻ ـڂ ثڅ ؼڀؽڂپ ٴف٨شٻ چٽیٿ ٰب٨ی ثڃؼ. ثب زٍٻ ـڂی چٻ ٴؿاٌشٿ غٍٽٻ ثڅ ٨فاټڃٌی وذفؼڄ ٌؽ. ٴڃٌ

سب اٸشڇبة ڂ ٴفٴف٨شٵیٻ ټٍػُ ڀٍڅ...ټٿ اټبؼٴی چیسی ـڂ ڀؽاٌشٻ...غىشڅ ٺ ثڃؼٺ... اټب اڀٵبـ ټطفټیز 

 .ڂضه خڃڂڀڅ قؼڄ ڂخڃؼٺ وفڀبوبقٴبـی ؼاٌز

ضه ض٭بـر ڂ ڀبؼیؽڄ ٌؽپ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ ثب ٴفټب ڂخڃؼي ثڅ ضه غڃاوشڅ ٌؽپ ڂ غڃاوشٿ س٥ییف خڇز ؼاؼ. 

فٺ ڂ غٽبـ ٌؽڄ ثڃؼ... زٍٻ چبي وفظ ڂ ست ؼاـ. ٸجػځؽ قؼ ڂ ٴڃؼی ٰٽفٺ ثی ـضٽبڀڅ زځٳ زٍٻ چبٺ ٴ

اڀٵٍز چبي ٌؽ. اضىبن ټی ٰفؼٺ چڃایی ڂاوڅ ڀ٩ه ٍٰیؽپ ڀیىز. وف ٠٭ت ثفؼٺ ڂ وبیڅ سیفڄ زٍٻ 

چبي ڀكؼیٯ ڂ ڀكؼیٯ سف. ڀ٩ىٻ ثفیؽ. ټ٭بڂټشٻ سٽڃٺ ٌؽ. اق ایٿ ٠ًٙ وڃغشٿ زٍٻ ثىشٻ. سځٻ ثڅ یٱجبـڄ 

 .ٴف٨ز...وڃغشٻاسً 

**** 

 ...ثػً چٍشٻ

**** 

٤ٹٗ ټیكؼٺ ڂ ٤ٹٗ ټیكؼٺ...ؼوشٻ زځٳ ټال٨څ قیف ؼوشٻ ټی ٌؽ. ټی زفغیؽٺ ڂ ڀبٸڅ چب ـیكٺ... ٨ٱفچب 

ټشٍڃي ؾچځٻ... ِؽاچب ڀبټ٩ڇڃٺ سڃ وفٺ...خی٣ ڂ ٨فیبؼچب اٌځبیی ٰڅ ثی اـاؼڄ اغٽی ـڂ دیٍڃڀیٻ ټیٍڃڀؽ. چیر 

ٺ اـڂـ ټی ؼاؼ...ِؽا ڀبٸڅ چبٺ؛ ضشی سڃ غڃاة چٻ ثب٠ث س١دجٻ ټی ٌؽ. زیكِ ڂأطی ڀجڃؼ؛ خك ِؽاچب.... ټ٥ك

ٴٹڃٺ ټی وڃغز اق خی٣ چب ټٽشؽی ٰڅ ټی ٍٰیؽٺ. وفٺ ـڂ سځؽ سځؽ ثڅ زخ ڂ ـاوز سٱڃپ ټی ؼاؼٺ سب ټ٥كٺ 
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ـڂ وبٰز ٰځٻ...ثڅ یٱجبـڄ اق غڃڀی ٰڅ ثڅ ِڃـسٻ دبٌیؽ ڂ ؼـؼی ٰڅ سڃ وفٺ دیسیؽ ٸفقیؽٺ ڂ ثب ِؽای ٨فیبؼٺ 

 .اة دفیؽٺ. ثڅ سځؽی ڀ٩ه قڀڃپ ڀٍىشٻاق غڃ

ـڂٌځبیی اسب٪ ثڇٻ ٨ڇٽڃڀؽ ِجص ٌؽڄ. زٍٻ چبٺ اق ڀڃـ قیبؼِ غڃـٌیؽ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼ؛ ڀٵبڄ ضیفڂپ ٌؽٺ ؼڂـڂثف 

 .زفغیؽ

خبٺ ٠ڃْ ٌؽڄ ثڃؼ. سػشٻ...ثبٸٍشٻ...ضشی ثڃی غڃٌی ٰڅ سڃ اسب٪ ثڃؼ ٤فیت ثڃؼ. ؼوشی ثڅ خب غبٸی ٰځبـٺ، ثڅ 

 سٽبٺ ٌت ٰځبـٺ غڃاثیؽڄ ثڃؼ؟ ټال٨څ زفڂٰیؽي ٍٰیؽٺ...

سٿ غیه ٠ف٬ٻ ـڂ ثڅ سبج سػز سٱیڅ ؼاؼٺ. ز٭ؽـ ټی سڃڀىز یٯ غڃاة ڂا١٬ی ثڅ ڀٝف ثیبؼ؟...غڃاة ثڃؼ یب 

ٰبثڃن...؟ ِؽاچب، ؼـؼ ڂضٍشځبٮ وفڂ سځٻ ڂ ثڃی غڃپ ڂأص سڃ ټ٥كٺ ٬ڃر ٴف٨شڅ ثڃؼپ؛ ضشی غیىی سځٻ ـڂ 

 .ضه ټی ٰفؼٺ

  .ب ثیبؼ ڂ ټ٥ك ثڅ غڃاة ـ٨شٻ چڃٌیبـ ثٍڅټؽسی ؼـ چٽڃپ ضبٶ ڀٍىشٻ سب ضبٸٻ خ

ؼـ ضبٸی ٰڅ دشڃ ـڂ ٰځبـٺ ټیكؼٺ ڀٵبچٻ ثڅ ثبال سځٻ ا٨شبؼ. ڀ٩ه چبی اـڂٺ ٌؽٺ ثڅ ٌؽر اق ڂضٍز ثفیؽ. 

ټطٱٻ دشڃ ـڂ ٨ٍفؼٺ ڂ ثب وف٠ز ٴڃٌڅ ای دفر ٰفؼٺ. زیكی ٰڅ ڂا١٬ب ټی غڃاوشٻ غڃاة ثبٌڅ؛ ؼیؽپ ثؽپ 

اټب ثڅ ٬ؽـی ٬ڃی ڀجڃؼٺ سب ؼـ ایٿ ٸطٝڅ ثڅ غڃؼٺ ضفٰشی ثؽٺ. غٍٯ  ثفچځڅ ٺ ثڃؼ. و١ی ٰفؼٺ سٱڃڀی ثػڃـٺ؛

ٌؽڄ ثڃؼٺ. زٍٽٻ غڃـؼ ثڅ ٸٱڅ غڃپ غٍٱیؽڄ ـڂی سػز. ڂضٍز قؼڄ زٍٻ چبٺ اق ضؽ٬څ ثیفڂپ قؼ. ٌجیڅ ـڂ 

 سػز اق قاڀڃ  ثڅ ټڃسی چب ـڂش اق ثؽڀٻ ؾـڄ ؾـڄ ټی ـ٨ز ڂ ثب چفٌڃٮ چیځی ټی ٍٰیؽٺ. ثڅ خٹڃ ٬ڃق ٰفؼٺ ڂ اق

  .ثڃؼ ا٨شبؼڄ  زفڂٮ سػز دبییٿ. ٰفؼ ٴیف ٸجبوٻ وبسٿ دبـزڅ ثڅ دبٺ. ڂټؽٺا دبییٿ

 ٰفؼٺ ټی  و١ی …ٍٰیؽٺ ثبال  ٬جٷ اق ایځٱڅ ده ثی٩شٻ ؼوشٻ زځٳ ټال٨څ ـڂی سػز ٌؽ ڂ سب ـڂ ٌڃڀڅ چب

 .ؼڂڀىشٻ ڀٽی زی اق... ٰی اق...ثذڃٌڃڀٻ ـڂ غڃؼٺ

ټال٨څ ټی زفغیؽ... یڅ ٠الټز وڃاٶ ٴځؽڄ  چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثٹځؽ ټی ٌؽٺ زٍٻ چب ضیفڂڀٻ ثیٿ ٸجبن ڂ وفغی

 .سڃ ؾچځٻ ڂ زیكی ٰڅ ثڅ یبؼ ڀؽاٌشٻ دفـڀٳ ٌؽ

٬ؽټی ٠٭ت ثفؼاٌشٻ. اغفیٿ ٰبـی ٰڅ ؼـ سڃاڀٻ ثڃؼ ٴڃٌڅ ؼیڃاـ وفغڃـؼپ ڂ دبچب وىز ٌؽٺ ـڂ ثڅ ا٤ڃي 

اق ٴفټب ٍٰیؽپ ثڃؼ. ضبال اق ڂضٍشی ٰڅ سب سڃ اوشػڃڂپ چبٺ ـوڃظ ٰفؼڄ ثڃؼ ٸت چبٺ ټی ٸفقیؽ...زٍٻ چبٺ 
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اٌٯ، ثڅ وڃقي ا٨شبؼ. چیسی ثڅ غب٘ف ڀؽاٌشٻ. ضشی ڀٽی سڃڀىشٻ ثڅ غڃؼٺ اخبقڄ ثؽٺ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰځٻ وفٺ 

 .!زڅ ثالیی اڂـؼڄ

شڅ ثڃؼ...ټی غڃاوز اڀش٭بٺ ٰیځڅ ي ـڂ اق ټٿ ثٵیفڄ؛  ٘ڃ٨بپ ڀجڃؼ...ـ٨شڅ ثڃؼ. ټٿ ـڂ ثب ایٿ ضبٶ ڂ ـڂق سځڇب ٴؿٌا

 ...ثیڇڃٌٻ ٰفؼڄ ثڃؼ؟ یب ثبقچٻ یب ٨٭ٗ ٌجی ثب ؼٸؽاـ ثٵؿـڂڀڅ؟...ی١ځی

چكاـاپ ٨ٱف سڃ وفٺ خڃالپ ټی ؼاؼ...ثڅ ایځٱڅ اقٺ ویف ٌؽڄ...ثڅ ایځٱڅ زفا ضبال ڀیىز؟ ثڅ ایځٱڅ زفا زیكی 

 یبؼٺ ڀیىز ؟

اق ٌؽر ؼـؼ ڂ ڂضٍز قاـ قؼٺ. ٫٠ ټیكؼٺ اق وفټب ثؽپ ٠فیبڀٻ. ثب ٨ٱف یٱیٍڃپ چٻ ڀٽی سڃڀىشٻ ٰځبـ ثیبٺ زڅ 

اسب٪ ثیفڂپ ثكڀٻ. ـڂ ثڅ خٹڃ غٻ ٌؽٺ ڂ ِڃـسٻ ـڂ سڃ ؼوز چبٺ دځڇڃپ ٰفؼٺ. ِؽا ٴفیڅ  ثفوڅ ـڂ دب ثٍٻ ڂ اق

  .ٺ ثٹځؽ ٌؽ

ڀبٴبڄ ِؽا ؼڂیؽپ دبچب ڂ ثبق ٌؽپ یٱجبـڄ ؼـ سٽبٺ ټ١بؼٸڅ چبٺ ـڂ ثفچٻ قؼ. ؼوز ثڅ ؼوشٵیفڄ ٴف٨شڅ؛ ثیٿ 

ی قڂؼ ټٿ ـڂ ٴڃٌڅ زبـزڃة ؼـة ڀ٩ه قڀڃپ ایىشبؼ. زٍٽً اڂٶ ثڅ خبی غبٸیٻ ـڂی سػز غڃـؼ؛ اټب غیٹ

 .ؼیڃاـ ڂ دبییٿ سػز ٌٱبـ ٰفؼ. اق ٌؽر ؼڂیؽپ ټی ٸفقیؽ ڂ ثڅ ضبٸز ټسبٸڅ ٌؽڄ ټٿ، ثب ڀٵفاڀی غیفڄ ٌؽ

 !٨فڀٵیه ...؟_

ِؽاٺ ٰفؼ ثب ٰٹی ثڇز ڂ س١دت...ثب ٸطٿ وفقڀٍی اق ضبٶ ـڂقڄ ٺ. ثی ؼٸیٷ ټڃـټڃـٺ ٌؽ...ٸفقیؽٺ. ِؽاٺ ٰفؼ 

 .یػشٻڂ ټٿ ٫٠ قؼٺ... ثی ِؽا غځؽیؽٺ ڂ اٌٯ ـ

 اڂڀدب زفا ڀٍىشی؟_

اق ایځٱڅ ټی ؼیؽٺ ایځدبوز ڂ سځڇبٺ ڀؿاٌشڅ ټڃخی اق ٴفټب سڃ ـٲ چبٺ دیسیؽ. ٰٽی اـڂٺ ٌؽٺ. ٰٽی ؼٸٵفٺ... 

 .اټب سفن ڂ ڂضٍشٻ اق ٌڃاچؽ ڂ زیكی ٰڅ ثڅ یبؼ ڀؽاٌشٻ ثب٠ث ٌؽر اٌٯ ڂ ثی سبثیٻ ٌؽ

...ؼاؼڂ ثی ؼاؼچب...ثی ٘ب٬شی ڂ ٰڃ٨شٵی ضبال ٰبثڃوی ٰڅ ټی ؼیؽٺ ثفاٺ ٠٭الڀی ثڃؼ...ثڃی غڃپ، سځٵی ڀ٩ه

 .سځٻ، ٠ؿاة ٌؽ
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٘ڃ٨بپ ثب زځؽ ٬ؽٺ ـڂثفڂٺ قاڀڃ قؼ. ثب ڀٵبچی ا٩ٌشڅ وفسبدبٺ ـڂ ٰبڂیؽ. ټڃچبي غیه ثڃؼ. ـغز ڀڃ ڂ و٩یؽی 

   .ثڅ سٿ ؼاٌز. ثڅ ٜبچف ٌجیڅ سبقڄ ؼڂټبؼچب ثڃؼ

 زی ٌؽڄ؟ _

 .ك ثیكاـ ڂ غدبٸز ټی ٍٰیؽٺـڂ غیفڄ ٌؽپ سڃ زٍٻ چبي ـڂ ڀؽاٌشٻ. اق غڃؼٺ... اق چٽڅ زی

 زفا ٴفیڅ ټیٱځی؟ _

وفي ـڂ غٻ ٰفؼ سب ثب ؼ٬ز ِڃـسٻ ـڂ ثجیځڅ. زٍٻ خٽٟ ٰفؼڄ ٠٭ت ٍٰیؽٺ ڂ سځٻ ټٽبن سػز ڂ ؼیڃاـ ٌؽ. 

ٰڃسبڄ ڀیٽؽ. ؼوشً ثبال اڂټؽ ڂ ثب اضشیبٖ ـڂی اـڀدٻ ڀٍىز. ضه اؼٺ چبیی ٰڅ ثڇٍڃپ ضٽٹڅ ٌؽڄ ڂ ٰبـی 

دځبچی... ضه ثفچځٵی سڃ ثیبثڃپ . ضبٔف ثڃؼٺ چٽڅ زیكٺ ـڂ ثؽٺ سب ثڅ ٌت اقٌڃپ ثفڀٽیبؼ ـڂ ؼاٌشٻ. ضه ثی 

    .٬جٷ ثفٴفؼٺ ڂ ٬ٍځٳ سفیٿ غب٘فاسٻ ـڂ ثڅ یبؼ ثیبـٺ

ثب ضبٸی قاـ... زٍٽی ٴفیڃپ ثیٍشف سڃ غڃؼٺ خٽٟ ٌؽٺ...ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ. ؼوز ؾچٿ ڀبټفڂڂسٻ ثڃؼ ٰڅ اټڃپ 

وفٺ ټی زفغیؽ چفثبـ زیكی ـڂ ثڅ یبؼ ڀؽاٌشٻ. چفثبـ  زځؽ ٌت غڃٌی ـڂ ڀٽی ؼاؼ. وفٺ ڀجٓ ؼاٌز. ؼڀیبؼڂـ

 .ضه ټفؼپ؛ ضه وفٴٍشٵی ؼاٌز

ثب ده ٍٰیؽپ ؼوشً یٱجبـڄ سیفٴی ڂ وفټبیی سڃ ڂخڃؼٺ دیسیؽ. ٠كا ٴف٨شڅ زٍٻ ـڂ چٻ ٨ٍفؼٺ ثفای 

 .ـ٨شځً... ثفای ٰال٨ٵیً. ٴفټی ڀ٩ه غىشڅ ڂ ؼـټڃڀؽڄ ای ٰڅ ثیفڂپ ٨فوشبؼ سڃ ِڃـسٻ غڃـؼ

 .ثڃؼ...زیكی ٌجیڅ ڀباټیؽی ڂ ضه ټځكخفی ٰڅ ثب غڃاوشٿ ڂ ٴفټی ا٤ڃًٌ ؼـ سٕبؼ ثڃؼ یڅ زیكی اٌشجبڄ

 ټی ده ؼوز ڀجبیؽ..ټیٽؽ ٰڃسبڄ ڀجبیؽ  ؼڂوز ؼاٌشٻ ټطڃ ثٍٻ؛ اټب ڀٽی غڃاوشٻ ٨بِٹڅ ای ثٍڅ...اڂپ چٻ

 .ٍٰیؽ

 ڀٽیػڃای ثٵی زی ٌؽڄ؟_

 .ؽ ؼـؼ ټٿ زیڅس١دت ڂ ؼـټبڀؽٴی سڃ زڇفڄ ي ثی ؼاؼ ټی ٰفؼ. ڀٽی ؼڂڀىز ڂ ڀٽی ٨ڇٽی

 ټب زیٱبـ ٰفؼیٻ؟ _
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 ټب؟_

ٸطٝڅ ای ټش١دت ڀٵبچٻ ٰفؼ...ثب اثفڂچب ثبال ـ٨شڅ. اٴف اق چفٰه ؼیٵڅ ای ایٿ وڃاٶ ټی ٌؽ ٨ٱفي ثڅ 

چكاـخب ٍٰیؽڄ ټی ٌؽ؛ اټب ٘ڃ٨بپ سب سڇً ـڂ غڃڀؽ ٰڅ سفضٻ ڂ ٰال٨ٵی سڃ زٍٽً ڀٍىز. اڂپ سځڇب ٰىی 

  .ثڃؼ ٰڅ ایٿ ؼـؼ ـڂ ټی ٌځبغز

 یكی ثٵی؟ڀٽی غڃای ز_

اق ایځٱڅ ټی ؼیؽ زځیٿ ث٥ٓ ؼاـ ڂ ٠بخك ضف٦ ټیكڀٻ ټىشبِٷ ڂ سفویؽڄ ؼوز ـڂ دیٍڃڀیٻ ٴؿاٌز سب ؼټب 

 !ثؽڀٻ ـڂ ثٵیفڄ...٨ٱف ټی ٰفؼ چؿیڃپ ټیٵٻ... یب...؟

 .سب یڅ ؼڂي اة ٴفٺ ثٵیفی ِجطبڀڅ اټبؼڄ ټیٍڅ_

. غڃڀىفؼی ڂ ٸطٿ اـڂٺ یٯ ټفسجڅ سٽبٺ سٽفٰكٺ ثڅ ټفیٕی ڂ ؼیڃاڀٵی ٰڅ ؼزبـي ٌؽڄ ثڃؼٺ خٽٟ ٌؽ 

 .!ِؽاي...ڀٵبچی ٰڅ ؼقؼیؽ

اق ایځٱڅ ٬فاـ ثڃؼ زڅ اس٩ب٬ی ثی٩شڅ ڂضٍز ٰفؼٺ. اق ایځٱڅ ٌجیڅ ؼیڃاڀڅ چب ثبچٻ ثفغڃـؼ ٰفؼ. اق ایځٱڅ ؼیٵڅ 

 !ٸطځً ڀٵفاپ ڀجڃؼ

 ؼاٌز؟ ٌؽپ ثٹځؽ ٬ّؽ زفا  ټڃخی اق وفټب سڃ سځٻ ڀٍىز. زفا ڀجبیؽ زیكی یبؼٺ ثیبؼ؟

 .قؼٺ زځٳ ؼوشً ثڅ غڃاثٻ؛ ا٩ٌشڅ ٰبثڃن ثب  بالر ؾچځٻ...خی٥ی ٍٰیؽٺ ڂ ثب غی

ټی غڃاوز ٨فاـ ٰځڅ اق خڃاة ؼاؼپ...ټی غڃاوشٻ ٨فاـ ٰځٻ اق ڂ١ٔیشٻ...اق اڂپ ٸٱڅ ـڀٵی ٰڅ ثڇٻ ؼچٿ ٰدی 

 .ټی ٰفؼ. اق ثفزىت ؼیڃاڀٵی ٰڅ سڃ زٍٻ چب ٘ڃ٨بپ ټڃج ټیكؼ. اق دفیٍڃڀی ڂ ٌفټځؽٴی ڀٵبچً

ڀٽی ؼاؼ...چ٫ ټیكؼٺ ڂ ؼوشً ـڂ ټی ٨ٍفؼٺ سب سځڇبٺ ڀكاـڄ...سب ضف٦  اٌٯ چبٺ ټدبٸی ڂاوڅ ضف٦ قؼپ

 .ڀٵبچً ـڂ ده ثٵیفڄ. ڀیٽڅ غیك ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ؼوشً ـڂ ٴف٨شٻ. اٸشٽبوی ثڃؼ ٰڅ سڃ ِؽاٺ ـیػشٻ

 ثٵڃ ثبقٺ چٽڅ زیكڂ یبؼٺ ڀف٨شڅ؟_
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ڂ سڃ ِڃـسً ثڅ ٘ف٨ٻ ثب ـڂیی ٰڅ ټی ٴف٨ز غٻ ٌؽڄ ثڃؼ. وٱڃسً ٠ّجیٻ ٰفؼ. ؼوشً ـڂ ده قؼڄ ٸجبوٻ ـ

 .دفر ٰفؼٺ...ثب خی٣ ثٹځؽی؛ قؼٺ ثڅ ؼـ ٨طً ڂ اة ٍٰیؽپ ٘ڃ٨بپ

 ...ا٥ٌبٶ...٠ڃٔی...اقٺ وڃ اوش٩بؼڄ ٰفؼی اق ټفیٕیٻ...اق ثی چڃاویٻ _

اڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ اڂپ چٽىف ٬بڀڃڀی ڂ ٌف٠یٻ ثڃؼ ٰڅ ثب ضف٦ چبٺ ثب ثی ټځ٫ٙ ثبقی چبٺ ؼـ ضؽ یڅ ٠ڃٔی دبییٿ 

 .اؼ وفظ ټی ٌؽټی ٍٰیؽټً. ثب چف ؼاؼڂ ثی ؼ

 اټب غڃـؼ؛ ټی سٱڃپ ي آـڂاـڄ ٨ٍبـ ٌؽر اق ڂ ټٹشڇت دیٍڃڀیً. ثفڄ ٰځبـ وفـاچٻ اق سب  سڃ وفُِڃـسً قؼٺ

ق ؼڂسب اـڂٺ ثبي ا سف وفًٰ ڂ سف اضٽ٫ ټٿ اټب...ٰځڅ اـڂټٻ سب ٴف٨ز ـڂ ؼوشٻ ثڃؼٺ ټشځ٩ف اقي ٰڅ اـاټٍی ثب

 ڂ ثؽٺ سىٱیٿ ـڂ غڃؼٺ ؼـؼ غڃاوشٻ ټی ٨٭ٗ ایځٱبـ ثب  ٌځیؽپ اق قثڃڀً ثڃؼٺ. ٰبټال چڃٌیبـ ـ٨شبـ ټی ٰفؼٺ؛

 .ثكڀڅ ضف٨ی ضؽا٬ٷ یب ثؽٺ خٹڃڄ ټ٭ّف ڂ ٠ّجی ـڂ اڂپ

 .ِڃـسٻ ثڅ یٱجبـڄ وڃغز...ثب ؼاؼی ٰڅ اق ٨فٖ غٍٻ ٌیٍڅ چب اسب٪ ـڂ ٸفقڂڀؽ ڂ قچف سفٰٻ ٰفؼ

 ...ؼٸؽاـ _

ٺ ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ. غڃاة ڀیىز ٰبثڃن  سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ثڅ ـڂی قټیٿ دفر ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ ڀبثبڂـاڀڅ ؼوز ـڂ ٴڃڀڅ

 .ڀیىز. ٴڃڀڅ ٺ ټی وڃغز...غیٹی ٺ ټی وڃغز؛ اټب ٰٽشف اق ٬ٹجٻ ٰڅ غبٰىشف ٌؽ اق ثفؼپ اوٻ ؼٸؽاـ

ـڂی قټیٿ چ٫ قؼٺ ثی ِؽا...ثفیؽٺ. اوٻ ؼٸؽاـی ٰڅ ثڅ قثڃڀً اڂټؽ ثڇٻ یبؼاڂـی ٰفؼ قغٻ ٠ٽی٫ سفی اق یڅ 

ٺ...سڃ٬ٟ ٌځیؽپ اوٽً ـڂ ڀؽاٌشٻ. ضىبؼر ڂ ؼـؼی ٰڅ سڃ ٌت ثیؽاـی ؼاـٺ. سڃ غڃؼٺ ٌٱىشٻ. ٤ب٨ٹٵیف ٌؽ

 .ٌؽ غبـج چبٺ ٸت ثیٿ اق غ٩ی٩ی ڀبٸڅ  ٬ٹجٻ ثڃؼ ٤یف ٬بثٷ سطٽٷ ثڃؼ.

   .ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ. زځؽ ٸطٝڅ ای وفخبي ثڇز قؼڄ ټشڃ٧٬ ٌؽ. ؼوشً ټٍز ٌؽ

  :ٴ٩ز ٴف٨شڅ ـڂ ثبقڂٺ  ثڅ وػشی سٱڃپ غڃـؼ. ثب ث٥ٕی ٰڅ سڃ ِؽاي ثڃؼ ثڅ ٘ف٨ٻ غٻ ٌؽ ڂ

 ...ثجػٍیؽ ٠كیكؼٸٻ... ثجػٍیؽ...٨فڀٵیىٻ_
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ضشی ؼیٵڅ ٌځیؽپ اوٽٻ چٻ ڀٽی سڃڀىز اـڂټٻ ٰځڅ. ټٙٽئٿ ٌؽٺ ڂاوً ڂا١٬ی ڀیىشٻ. ثبڂـٺ 

ٌٱىز...زځؽثبـ ؼیٵڅ ټی غڃاوز اٌشجبچی ِؽاٺ ٰځڅ ڂ اغفي ټ١ؿـر غڃاچی ٰځڅ؟ زځؽثبـ ؼیٵڅ قخفٺ ټی 

 اٌٯ ڂ ثڃؼٺ ا٨شبؼڄ ِبټز ڂ غٍٯ اټب ؼاٌشٻ؛ ڀًقؼ ده ثڅ ٠دیجی ټیٷ  ؼاؼ. وفٺ ٨فڂ غڃـؼڄ غٻ سف ٌؽ.

 .ـیػشٻ ټی

 . ڀكؼیٯ سف ٌؽ...ټ٭بثٹٻ قاڀڃ قؼ

 ٨فڀٵیه...ټځڃ ثجیٿ...٨فڀٵیه_

 .اق ٴڃٌڅ زٍٻ ټی سڃڀىشٻ ٠دكي ـڂ ثجیځٻ. ثڅ ٘ف٨ٻ غٻ ٌؽ ڂ ثب یٯ ضفٰز سڃ ا٤ڃًٌ ٨ٍفؼڄ ٌؽٺ

 .ټٿ ؾاسب اؼٺ ٰٻ ٠٭ٹی ٺ ڀٽی ٨ڇٽٻ زی ټیٵٻ...سڃ ڀٍځیؽڄ ثٵیف _

ه ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼ ثبثز ؼـؼ سڃ ٴڃٌی ٰڅ غڃـؼٺ چ٫ ڀٽیكڀٻ. ټی ٌؽ ٨فاټڃي ٰفؼ؟ ض٫ اڀشػبثی ڀؽاٌشٻ؛ ٨٭ٗ د

 .ثیځٍڃپ قخفٍٰٻ ټی ٰفؼ

ټځی ٰڅ ټڇشفیٿ سدفثڅ قڀؽٴیٻ ـڂ ثڅ غب٘ف ڀؽاٌشٻ ثبیؽ ټی وڃغشٻ اق ثفؼپ اوٻ قڀی ٰڅ ضبال ٌٯ ؼاٌشٻ ثڅ 

ة دفیؽڄ ثڃؼٺ یب ضه ا٨شبؼپ اق زځؽ ٘ج٭څ ـڂ ؼاٌشٻ. ضٕڃـي ؼـ اڂپ ٌت ثڅ یبؼ ټڃڀؽڀی. ضبال ڂا١٬ب اق غڃا

ثفای ٸطٝڅ ای ڀ٩ىٻ ـڂ ضجه ٰفؼڄ ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰفؼٺ ٌبیؽ اوٽً ـڂ ثبـچب ؼیٍت ٴ٩شڅ ڂ ټٿ زیكی ثڅ یبؼ 

 .ڀؽاٌشٻ. ضفٰز ؼوشً ـڂ دٍز ٰٽف ڂ ـڂٌڃڀڅ چب ٸفقڂڀٻ ضه ٰفؼٺ

 .ٴفیڅ ڀٱٿ ضف٦ ثكپ ٠كیك ؼٸٻ...یڅ زیكی ثٵڃ...ثكپ سڃ ٴڃٌٻ...٨٭ٗ ایځدڃـی_

 .ضبٶ ـڂقڄ ایٿ ټفؼٺ ثڇشف اق ټٿ ڀجڃؼ. چ٫ چ٫ ثی ِؽا ڂ غیىی ٌڃڀڅ ثفچځڅ ٺ ٤ٻ اڀٵیك ثڃؼ

 .٩٬ىڅ ویځڅ ي وػز ثبال دبییٿ ټی ٌؽ...ڂ ټٿ ڀبیی ڂاوڅ ٠٭ت ڀٍیځی ڂ ؼٸؽاـی ڀؽاٌشٻ

 ڂ ؼـؼ... سفضٻ ـڂی اق ٌبیؽ. ٰفؼٺ ٌٯ ٘ڃ٨بپ ٤یفڀفټبٶ ڂ١ٔیز  ٌبیؽ اڂٸیٿ سٹځٵف ؼـ اڂپ ٸطٝڅ ثڃؼ ٰڅ ثڅ

 ثب. سفٰڃڀؽٺ ؼٶ ڂ ـیػشٻ اٌٯ ثٹځؽ ِؽای ثب. ٴؿاٌشٻ ٰٽفي ـڂی ڂ ٰفؼٺ ثٹځؽ ؼوز... ـڂش سىٱیٿ

 ٰڅ چبیی ٨فڀٵیه ٨فڀٵیه. ٰفؼ ټی ڀڃاقٌٻ ؼـؼ ٰٹی ثب اـڂٺ ٨٭ٗ  غڃؼٺ ـڂ غبٸی ٰځٻ. ؼاؼ اخبقڄ وٱڃسً
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 یبؼ ثڅ ؼیٍت اق ٌیفیځً چب ثڃوڅ خك ثڅ زیكی ٌبیؽ. اڂـؼ ټی ؼـؼ ثڅ ـڂ ؼٸٻ ٰفؼ ټی قټكټڅ ٴڃٌٻ سڃ

 ...ضبال اټب ثڃؼٺ ٰفؼڄ ِجص ـڂ ٌجٻ اټیؽي ثڅ ڂ ؼاٌز سبقٴی چځڃق ثڃؼ ؼاؼڄ ثڇٻ ٰڅ ٬ڃٸی اټب ڀؽاٌشٻ

ثب ٨ٱف ؼـؼی ٰڅ سڃ خڃڀٻ ټی ـیػز ثب ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽڀٻ ٤ف٪ ٌؽڄ ثڃؼٺ...ثڅ ایځٱڅ زٙڃـ ټی سڃڀىشٻ چٽڅ 

 .ؼ غڃؼٺ ـڂ ؼـټڃپ ٰځٻزیكـڂ اق ؾچٿ اڂپ دبٮ ٰځٻ...ثڅ ایځٱڅ زٙڃـ ټیشڃڀٻ ؼـ

ٰٽی ٰڅ ټیٵؿـڄ ؼوز چبي سڃ ټڃچبٺ ٨فڂټیفڄ ڂ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ثیځٍڃپ ټیٱٍڅ. ثی اغشیبـ ثب ایٿ ٰبـي 

اٌٱٻ ثځؽ ټیبؼ ڂ ٤ف٪ اـاټً زٍٻ ټیجځؽٺ. ثڃوڅ ای ـڂی وفٺ ټیكڀڅ...یٱی، ؼڂسب ثڅ ٬ؽـی ٰڅ اٌٯ چبٺ، 

 :ٰڅ سڃ ِؽاٺ ټڃج ټیكڀڅ ٴ٩شٻ اـڂٺ ثب ڂ٩٬څ ٰڃسبچی، اق وفٴف٨شڅ ټیٍٿ ڂ ثی اغشیبـ ثب سفوی

 .چیسی یبؼٺ ڀٽیبؼ اق ؼیٍت...چیسی _

 .ٸت ٴكیؽڄ زٍٻ چبٺ ـڂ ثىشٻ سب غڃؼٺ ـڂ اټبؼڄ ا٠شفا٨ی ٰځٻ ٰڅ اق ٴ٩شځً چٻ ٬ٹجٻ خی٣ ټیكؼ

 ....اټب االپ اق ایٿ ټی سفوٻ سڃ ثڅ یبؼ قڀز سڃ ثی غجفی ثب ټٿ_

 ...چیه_

 .ؼوز چبي ټطٱٻ سف ؼڂـٺ دیسیؽڄ ٌؽ

 .غڃاٺ زځیٿ زیكی ثٍځڃٺ ؼیٵڅ ڀٽی _

 .اټب سڃ...ثڅ یبؼ اڂپ ثڃؼی _

اغشیبـ ِؽاٺ ڂ قثڃپ ڀب٨فټڃڀٻ ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ ٰڅ سځؽسځؽ ثڅ ا٠شفاْ ٨فیبؼ ټیكؼ ڂ ؼٶ ټیٹفقڂڀؽ. وػز سف اق 

اڂڀی ثڃؼ ٰڅ ٨ٱفي ـڂ ټی ٰفؼٺ. ټٿ ثڅ قڀی ٰڅ ڀجڃؼ ضىبؼر ڂ س١ّت ؼاٌشٻ. ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ ؼٸؽاـ ٰی ثڃؼ 

 .ثڃڀً ڀٽی زفغیؽٰڅ الٸڅ ای ڂـؼ ق

ڀجڃؼٺ...ثڅ خڃپ غڃؼر ڀجڃؼٺ...ټٵڅ ټٿ ز٭ؽـ سڃ قڀؽٴی ثڃؼٺ ٰڅ ثػڃاٺ ٌجی ـڂ ثڅ یبؼاڂپ ِجص ٰځٻ...ټځڅ _

ثی ٤یفر ٤یف سڃ ٠ٙفٰیڃ ڀ٩ه ٍٰیؽٺ... ثڅ ٤یفسڃ ٰیڃ ؼاٌشٻ سب ڂاوٻ غبڀٽی ٰځڅ...سڃ چٽیٍڅ ڂاوٻ سبقٴی 

 ...ؼاـی...٨٭ٗ قثڃڀٻ ایٿ ټ٥ك ٸ١ځشی
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 .ؽڀ٩ه اڄ ټبڀځؽی ٍٰی

 .ټٿ ټثٷ سڃ اـاؼڄ ای ڀؽاـٺ _

سڃ چٽیٿ ٸطٝڅ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ز٭ؽـ چفؼڂ سفضٻ اڀٵیك ٌؽیٻ. ټٿ ـڂ ثیٍشف سڃ ا٤ڃًٌ ٨ٍفؼ؛ ٘ڃـی ٰڅ اڀٵبـ 

 .چف ٸطٝڅ ټیػڃاٺ اقي خؽا ثٍٻ. چیسی ڀٵ٩شٻ؛ خك وٱڃر ڂ ِؽایی ٰڅ سڃ ٴٹڃ غ٩څ ٌؽڄ ثڃؼ

١ٔیشی ٰڅ ؼاٌشٻ ټڃخی اق غدبٸز ڂ ٌفٺ قیف ٰٽی ٰڅ اـڂٺ ٌؽیٻ ڂ چڃایی ثفای ثٹ١یؽپ ثڃؼ ثب یبؼاڂـی ڂ

دڃوشٻ غكیؽ. ٘ڃـی ٰڅ ؼڂوز ؼاٌشٻ دىً ثكڀٻ ڂ ثڅ ٜبچفٺ وفڂوبټڃڀی ثؽٺ. ڀبٌیبڀڅ غڃؼٺ ـڂ ٠٭ت 

ٍٰیؽٺ ڂ ثب ؼقؼیؽپ ڀٵبچٻ ټال٨څ ـڂ ؼڂـٺ دیسیؽٺ ڂ ؼڂثبـڄ سڃ غڃؼٺ خٽٟ ٌؽٺ سب سځڇبٺ ثكاـڄ. ثب ټٱث ڂ ڀ٩ه 

 .ثب ِؽا ٴف٨شڅ ای قټكټڅ ٰفؼ ِؽاؼاـی اق ٰځبـٺ ثٹځؽ ٌؽ... اـڂٺ

 .ِجطبڀڅ ـڂ اټبؼڄ ټیٱځٻ_

٬جٷ اق ایځٱڅ ثسفغڅ ڂ ٰبټٷ دبي ـڂ اق اسب٪ ثیفڂپ ثكاـڄ...ٌڃٰڅ غځؽڄ سٹػی ٰفؼٺ ڂ ثب ضه اڀكخبـی ٰڅ 

 :چځڃق اق غڃؼٺ ڂ ڂ١ٔیشٻ ؼاٌشٻ ٴ٩شٻ

یكیڃ ٨فاټڃي ڀٱفؼڄ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ ثب اقؼڂاج ثب سڃ چٽڅ زیك سٽڃٺ ټیٍڅ...ایٿ ټؽر ٰڅ ؾچځٻ ؼـٴیف ثڃؼ ز_

 .ثڃؼٺ

 .وفخبي ټشڃ٧٬ ٌؽ. اضىبن ٰفؼٺ ثفای زځؽ ٸطٝڅ ڀ٩ه ٴف٨ز ٰڅ وٱڃر ٰفؼ ڂ ٌڃڀڅ چبي ا٨شبؼ

 .ثڇز ٬ڃٶ ټیؽٺ سٽڃٺ ثٍڅ_

ِؽاي ٌجیڅ ڀبچځدبـی اق ٴٹڃي ٌځیؽڄ ٌؽ. ثڅ چٽڃپ اڀؽاقڄ غً ؼاـ...ڂ ټٿ غڃٌجیځبڀڅ اټیؽڂاـ ٌؽٺ ڂ 

 ٸت قؼٺ "ضشٽب چٽیٿ ٘ڃـ ټیٍڅ ای"

*** 

ن چبٺ ـڂ ؼاغٷ وجؽ اڀؽاغشٻ ڂ ثڅ غڃؼٺ ٬ڃٶ ؼاؼٺ ؼیٵڅ چیر ڂ٬ز وفا٤ٍڃپ ڀفٺ. یٱی اق دیفاچٿ چب ثٹځؽ ٸجب

وبضٹی سڃ ٰٽؽٺ ـڂ دڃٌیؽڄ ثڃؼٺ ڂ ؼڂـچبؼڂـ غڃڀڅ ټی زفغیؽٺ سب ضڃاوٻ ـڂ اق ا٩ٌشٵی سڃ وفٺ دفر ٰځٻ. سڃ 
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سب ٌبچؽ ؼـوز ٰفؼپ ِجطبڀڅ زځؽ  ضیبٖ، اسب٪ چب.... سب خبیی ٰڅ ثڅ ؼـٴبڄ اٌذكغڃڀڅ ؼوز ثڅ ویځڅ سٱیڅ قؼٺ

 .وب٠شً ثبٌٻ

ؼ٬ی٭څ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ چځڃقچٻ غڃؼي ـڂ ټ٥ٍڃٶ ؼـوز ٰفؼپ ٘ڃالڀی سفیٿ ڂ قټبپ ثفسفیٿ 75.45وب٠ز س٭فیجب 

ڀیٽفڂ ٬فپ ٰفؼڄ ثڃؼ. سب خبیی ٰڅ ٴٽبپ ټی ٰفؼٺ غڃؼي ؼاغٷ ـڂ٤ٿ وفظ ٌؽڄ ٰڅ ایځٙڃـ ټجڇڃر ڂ سڃ ٨ٱف 

 .ثڅ سبثڅ غیفڄ ٌؽڄ

ټی ٌؽ زٍٻ چبي ـڂی سبثڅ ٩٬ٷ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اڂٸیٿ ثبـٺ ثڃؼ ٰڅ سٽبٺ ضفٰز چبي ـا قیف ڀٝف زځؽ ؼ٬ی٭څ ای 

ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. غیٹی غڃة سڃ سّڃـاسٻ ټی سڃڀىشٻ اڂپ ـڂ ؼـضبٶ ؼـوز ٰفؼپ ِجطبڀڅ سدىٻ ٰځٻ...ټفؼی 

 ثڃؼٺ ئٿټٙٽ...ثڃؼٺ ٌؽڄ ټشڃخڅ ٬جال ـڂ ایٿ ثؽڂڀڅ؛ چٽىفي ڂٜی٩څ ٨٭ٗ  ڀجڃؼ ٰڅ اق ٰبـ غڃڀڅ ٠بـي ثیبؼ ڂ

   .ثؽٺ اؼاټڅ ـڂ ؼـوٻ ضشی یب ٰځٻ ض٩ٛ ـڂ ٰبـیٻ ایځؽڄ سڃڀىشٻ ټی ؼـٰځبـي

ثب ایٿ ڂخڃؼ غیٹی غڃة چٻ ټی ٨ڇٽیؽٺ ثب ٌفایٙی ٰڅ ؼاٌشٻ ټځبوت ڂ ایؽڄ اٶ سفیٿ چٽىف ثفای چفٰىی 

ي ټی سڃڀىز ثبٌڅ؛ اټب چځڃق چٻ ثب ٨ٱف ٰفؼپ ثڅ ٌت ٴؿٌشڅ ث٥ٕی ـاڄ ٴٹڃٺ ـڂ ټی ٴف٨ز ڂ ثڅ یبؼ چٽىف

 .ټی٩شبؼٺ...ټٿ ڀجبیؽ چٽڅ زیكـڂ ٨فاټڃي ټی ٰفؼٺ سب ؾچځٻ ثڅ وٽز ثؽٴٽبڀی ڀىجز ثڅ ـاثٙٽڃپ دیً ثفڄ

ایٿ قڀؽٴی ڂ چٽىف ٨٭ٗ ټش١ٹ٫ ثڅ ټٿ ثڃؼ؛ اٴف سالٌی ثفای ض٩ًٝ ڀٽی ٰفؼٺ چٽڅ زیكـڂ غیٹی اوڃپ ثب 

  .ٰځڅ ٤ٹجڅ ثڇٻ اضىبوبسٻ ټیكاٌشٻ ڀجبیؽ...ثفؼٺ ټی ثیٿ اق ټؽسٻ ٰڃسبڄ  ضب٨ٝڅ

غیٹی ټالیٻ ڂ ثب ٸطٿ ؼٸځٍیځی ِؽاي قؼٺ. ثڅ غڃؼي اڂټؽ ڂ ثب اڂڂچڃټی ٰڅ ثی ضڃِٹٵیً ـڂ ڀٍڃپ ټی 

 .ؼاؼ خڃاثٻ ـڂ ؼاؼ

ثڅ ٰبڀشف ٰځبـي سٱیڅ قؼٺ. ټشڃخڅ ایٿ ٌؽٺ چځڃقچٻ ٬ّؽ ؼقؼیؽپ ڀٵبچً ـڂ ؼاٌز...ٴف٨شڅ ڂ ڀبـاضز ثڅ ڀٝف 

 .زیكی ـڂ اقٺ دځڇڃپ ٰځڅټی ـویؽ. ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ثڅ غب٘ف ـ٨شبـ ټٿ ڀجڃؼ ڂ ٬ّؽ ؼاٌز 

زٍٻ چبٺ ـڂ ثڅ ٘ف٦ سػٻ ټف٢ چب زفغڃڀؽٺ...ٰبټٷ وفظ ٌؽڄ ثڃؼ. قیفٴبق ـڂ غبټڃي ٰفؼٺ ڂ ٬جٷ اق ٴف٨شٿ 

   .ؼوشٵیفڄ سبثڅ ـڂ ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ

   وڃقڂڀؽیٍڃپ....ثڅ زی ٨ٱف ټیٱځی ؼڂوب٠شڅ؟_
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ځٻ. ٸجبوٻ ٰبټال ثفاقڀؽڄ یٯ ڀڃ ټشڃخڅ ڀٵبچً اق دٍز وفٺ ٌؽٺ ٰڅ ثب ټٱثی ِځؽٸیٻ ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽ سب ثځٍی

٠فڂن ثڃؼ؛ ٨٭ٗ ټڃچب ثبق ڂ ڀٻ ؼاـٺ سڃ ؾڂ٪ ټیكؼ...ثڅ غّڃَ ثب غٍٯ ٌؽڀٍڃپ ثی ـضٽبڀڅ ثڅ چٻ دیر ڂ ڂق 

 .ټی ٌؽپ

 .ټځشٝفر ثڃؼٺ سب ثیبی_

 :زٍٽی سڃ ٰبوڅ زفغڃڀؽٺ... ثبغځؽڄ ثڅ ایٿ ڀٵبڄ غیفڄ ڂ اغٻ اٸڃؼي ٴ٩شٻ

 !ثڃی وڃغشٵیً ثٹځؽ ٌؽڄ ثڃؼ_

 .ڃی قؼ ڂ ثب سٱڃپ ؼاؼپ وفي ٰځبـٺ ڀٍىزٸجػځؽڄ ټط

ټبچیشبثڅ ـڂ ثیځٽڃپ ٴؿاٌشٻ سب اق ڂوٗ ڀیٽفڂچب ڂوڃوڅ ٰځځؽڄ ـڂ ثڅ ٘ڃـ ټىبڂی ڀ٧ّ ٰځٻ. ثی ضڃِٹٵی ڂ 

سب ٬ب٫ٌ ثكڀڅ ٰڅ ؼوز ـڂ ؼوشً  ٰفؼ ثٹځؽ ؼوز. ثجیځٽً دٱف ڀؽاٌشٻ ؼڂوز ٰفؼ ټی ڀبـاضشٻ  وٱڃسً

 .ٴؿاٌشٻ. وفي ثڅ ٘ف٨ٻ ثبال اڂټؽ

 زی ٌؽڄ؟_

 .دڃقغځؽی قؼ... چٽیٿ ٘ڃـٰڅ ثیٿ وجٯ وځٵیٿ ٰفؼپ خٽٹڅ ي ثڃؼ ٸیڃاپ اة ٰځبـي ـڂ وف ٍٰیؽ

 !٘ڃ٨بپ...؟_

ٸطځٻ ٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ ڀٵفاپ ثڃؼ. چٽیٿ ٰڅ ٸجػځؽڄ ٌیفیځی ثڅ سٿ ِؽاٺ قؼ ڂ ٴڃٌڅ زٍٻ چبي اق ایٿ اضىبوی 

ځؽڄ ي ثڅ اڀی دفیؽ ڂ ٠ٽٷ ٰفؼڀٻ زیٿ غڃـؼ ٴڃٌیً قڀٳ غڃـؼ. ٠ٱه ټڇفقاؼڂ اق قیف ؼوشً ټی ؼیؽٺ. غ

ثڅ ټٿ، ثٹځؽ ٌؽ ڂ اق اٌذكغڃڀڅ  "سڃ ٌفڂٞ ٰځی"ثڅ ټڇفقاؼ ڂ ثب  "اٸڃیی"ثڅ وف٠ز ٴڃٌیً ـڂ ثفؼاٌز ڂ 

 .ثیفڂپ ـ٨ز

دڃ٨ی ٍٰیؽٺ. ِؽای خفڂثطثً ـڂ ټی ٌځیؽٺ...اق ایځٱڅ زځؽوب٠شی ٨فِز ټی غڃاوز. ضؽن ټیكؼٺ اق زی 

   .!اق ٴ٩شځً ثڅ ټٿ ڂاچٽڅ ؼاٌزایځ٭ؽـ ڀٵفاپ ڂ ٰال٨څ ثڃؼ. ٨٭ٗ ڀٽی ٨ڇٽیؽٺ زفا 
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ثڅ غب٘ف ٩١ٔٻ ٸ٭ٽڅ ٰڃزٱی ٴف٨شٻ سب ٘ڃ٨بپ ثیبؼ. ثبیؽ غڃؼٺ دیً ٬ؽٺ ټی ٌؽٺ سب اضىبن ـاضشی ٰځڅ ٌبیؽ 

 .ثبثز ـ٨شبـ ڂ ڂاٰځً ِجطٻ ثڃؼ

 .ټٱبٸٽڅ ي دیً اق ؼڄ ؼ٬ی٭څ ٘ڃٶ ٍٰیؽ...ڂ٬شی ٰڅ ڀٍىز ثؽسف زڇفڄ ي ٠ّجی ڂ ڀباـڂٺ ثڃؼ

ای اؾیز ٌؽڀٻ ڂخڃؼ ڀؽاٌز. ڀجبیؽ ټیكاٌشٻ سب ایٿ ضؽ اقٺ ٨بِٹڅ ثٵیفڄ سب ثڅ غب٘ف سڃ ایٿ غڃڀڅ چیر زیكی ثف

ڂخڃؼ ؼغشفي وفٴفؼڂپ ثٍڅ...ثڇبڀڅ غڃثی ثفای ڀبثڃؼی قڀؽٴی ټٍشفٮ ڀجڃؼ. ٴڃٌڅ ٴڃٌڅ ایٿ غڃڀڅ ڀڃیؽ 

 اـاټً ڂ ثڃی قڀؽٴی ټڃ٫٨ ڂ خؽیؽ ـڂ ټی ؼاؼ...ضشی ؼیٵڅ ټىشبخف ایٿ غڃڀڅ ڀجڃؼٺ ٰڅ ثب ـ٨شبـٺ ثب٠ث

 .وٱڃر ڂ ټ١ؿثی اڂپ ڂ غڃؼٺ ثٍٻ. ثبیؽ ثڅ ٠ځڃاپ چٽىف ڂ ټبؼـ قڀؽٴی ټی ٰفؼٺ

 .ٰٽی ٰڅ ٴؿٌز ټشڃخڅ غیفٴی ڂ ٤ؿا ؼوز ڀػڃـؼڄ ـڂی ټیك ٌؽ. اثفڂیی ثبال اڀؽاغشڅ، ټش١دت دفویؽ

 زفا زیكی ڀػڃـؼی ...؟_

 ...ټځشٝف سڃ ثڃؼٺ_

ؼ. غت ثبسڃخڅ ثڅ اس٩ب٪ ٌت ٴؿٌشڅ ڀجبیؽ ثفای ٌفڂٞ ثؽ ڀجڃؼ...ٸخ چبٺ ٴٷ اڀؽاغز ڂ٬شی ٸجػځؽڄ ټڇفثڃڀی ق

وفظ ڂ و٩یؽ ټی ٌؽٺ ڂ اڂپ اضىبن ٤فیجی ټی ٰفؼ. اـڂٺ ڂ ثب ٰٽی ؼڂؼٸی ثٹځؽ ٌؽٺ سب ـڂی دبچبي خبٴیف 

ثٍٻ. ټش١دت ِځؽٸی ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽ سب ـاضز سف ثځٍیځٻ. ثب ڀٵبچی ٰڅ ټی ؼقؼیؽٺ ڂ ٸجی ٰڅ اق ؼاغٷ ٴبق ټی 

وً ٸ٭ٽڅ ثٵیفٺ. ټ١ؿة سف اق ټٿ ثفغڃـؼ ټی ٰفؼ؛ ایٿ ڀىجز ثڅ اس٩ب٪ ٴف٨شٻ...سبثڅ ـڂ خٹڃسف ٍٰیؽٺ سب ڂا

 .ؼیٍت ٤یف ٘جی١ی ڂ ثؽ ثڃؼ. ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ؼڀجبٶ ـاڄ ٨فاـی ټی ٴٍز سب چفزڅ وفیٟ سف اق ایځدب ثیفڂپ ثكڀڅ

ؼوشً اـڂٺ ڂ ثب ٌٯ ؼڂـٺ ضٹ٭څ ٌؽ..ثڅ ٌٱٽً سٱیڅ قؼٺ. سٱیڅ ٴبڄ غڃثی ثڃؼ. اڀٵبـ ثبڂـ ڀؽاٌز ایٿ ټٿ 

..غت ټٿ چفٰبـی ټی ٰفؼٺ سب ضف٨ً ـڂ ـاضز ثكڀڅ ڂ ایٿ ٨بِٹڅ ـڂ ٰٽشف ٰځٻ. ٌیٙځشٻ ٴٷ ٰفؼڄ ثڃؼٺ.

 .ثڃؼ...ثؽسف اق ټٿ ټ١ؿة ڂ غدبٸز قؼڄ ثڃؼ

 .ثب ٬ب٫ٌ سػٻ ټف٢ چب ـڂ اق ڂوٗ ڀ٧ّ ٰفؼٺ. چٽیٿ ٰڅ ٬ّؽ ٴف٨شٿ ٸ٭ٽڅ ثكـٴی ـڂ ؼاٌشٻ ټبڀ١ٻ ٌؽ

 .ڂاوڅ غڃؼر ؼـوز ٰٿ...ټٿ ټیٷ ڀؽاـٺ _

 .ثب غدبٸز ڂ ڀبـاضشی ایٿ ضف٦ ـڂ قؼ اضىبن ٰفؼٺ
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 سڃٰڅ زیكی ڀػڃـؼی...زڅ خڃـی ټیػڃای سب ڀڇبـ اق ده ٌٱٽز ثفثیبی؟_

 :غځؽڄ ـیكی ٰفؼ. ؼوز ؼـاق ٰفؼ سب غڃؼي ڂاوٻ ٸ٭ٽڅ ثٵیفڄ... چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثفي ڀڃڀی ثفؼاٌز ٴ٩ز

 .یٱٻ ـلیٻ ثٵیفٺ ثؽ ڀیىز...سڃ قیبؼی وجٱی_

  .اثفڂیی ثبال اڀؽاغشٻ

 .ڀٝفٺ غڃثی...چیٱٹز ثڅ ٬ؽ ڂ سیذز ټیبؼاټب ثڅ _

ٸ٭ٽڅ ـڂ خٹڃی ٸت چبٺ ٴف٨ز ؼچځٻ ـڂ ثبق ٰفؼٺ...ٌجیڅ ٸ٭ٽڅ چب ؼٸجف ثڃؼ ثڅ چٽڃپ اڀؽاقڄ ٰڃزیٯ ڂ غڃٌٽكڄ. 

   .غڃٌٻ اڂټؽ

 .االپ ایځڃ ټیٵی یٱٻ ٰڅ ثٵؿـڄ ضبٸز اق ـیػشڃ ٬یب٨څ ٺ ثڇٻ ټیػڃـڄ_

 .ٸ٭ٽڅ ـڂ غیٹی قڂؼ ٬ڃـر ؼاؼڄ اغٻ ٰفؼٺ

چیر ڂخڅ اټٱبپ ڀؽاـڄ؛ سڃ چځڃق ټځڃ ڀٽیٍځبوی...ؼڂټب اِال زفا ثبیؽ ڀىجز ثڅ زب٬ی سڃ اقر ثؽٺ ثیبؼ! اڂال ثڅ _

 ټٿ اٴف زب٪ ثٍٻ یب ثسڅ ؼاـثٍٻ سیذٻ ثڅ چٻ ثفیكڄ اقٺ ثؽر ټیبؼ؟

ڀٵبچً ـڂ ثفٴفؼڂڀؽ ڂ غیٹی غڃڀىفؼ سف اق اڂڀسڅ ٰڅ اڀشٝبـي ـڂ ؼاٌشٻ ؼـ ضیځی ٰڅ ٸ٭ٽڅ ټی ٴف٨ز ٠بؼی 

 :ٴ٩ز

 ...ـ چٽیٍڅ ؼوز ـڂی ایٿ ڀ٭ٙڅ ٩١ٔٻ ټیكاٌز. ٴڃٌڅ ٰځبیڅ چبي چځڃق سڃ ٴڃٌٽڅؼٸؽا_

 .دڃقغځؽی قؼ

چٽیٍڅ غدبٸز ټی ٍٰیؽ ټځڃ ثڅ ؼڂوشبي ڀٍڃپ ثؽڄ... اټب ټٿ چیر ڂ٬ز سڃـڂ ٰځبـ ڀٽیكاـٺ زڃپ ؼڂوشز  _

 .ؼاـٺ...ټیجیځی غیٹی ٨ف٪ ټیٱځٻ ثبسڃ
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اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ثؽٺ. ثب ٸجػځؽڄ ټطڃی ٸ٭ٽڅ ـڂ ثبال  ٸت چبٺ غڃؼ ثڅ غڃؼ اقچٻ ثبق ټڃڀؽ. ڀٽی سڃڀىشٻ ضشی

اڂـؼ ڂ ثڇٻ غیفڄ ٌؽ. ضبال ثبیؽ ثڅ غڃؼٺ ض٫ ټی ؼاؼٺ اق اڂپ قپ ټشځ٩ف ثبٌٻ ٰڅ سڃ اڂج ؼٸجفی ڂ اضىبوبر 

غفج ٰفؼپ، چٽىفٺ ثڅ یبؼي ثی٩شڅ؟. سڃ ڂ١ٔیز ثؽی ثڃؼٺ...٘ڃ٨بپ ټځشٝف٠ٱه اٸ١ٽٹٻ ثڃؼ...ثڅ ڀٝف اق ٬ّؽ 

دیً ٍٰیؽڄ ثڃؼ سب ڀٝفٺ ـڂ ڀىجز ثڅ ؼڂوز ؼاٌشځً ثؽڂڀڅ...ٸجػځؽڄ ٌُٷُ ڂٸی قؼٺ...ثڅ ڂ ټځٝڃـ ثطثً ـڂ 

چیر ٠ځڃاپ ڀٽی غڃاوشٻ ټثٷ اڂپ قپ غفؼي ٰځٻ؛ اټب وٱڃر ثیځٽڃپ غیٹی وػز ڂ ٰځؽ ٴؿٌز. ثڅ ٘ڃـ 

٠دیجی ثب غیفٴیً ؼاٌز ټَطَٱٻ ټیكؼ ثڅ غّڃَ ثب و٩ز ٌؽپ ؼوشً...ټی غڃاوز ثڅ زی ثفوڅ؟...ثڅ 

 ٭ؽـ اقي ثیكاـٺ؟ایځٱڅ ز

 ـڂ ـویؽ ټی ؾچځٻ ثڅ ٰڅ ضف٨ی ڂ  چٽیٿ ٘ڃـٰڅ ڀٵبچٻ سڃ زٍٻ چبي ٩٬ٷ ٌؽڄ ثڃؼ...ٸ٭ٽڅ ـڂ اقي ٴف٨شٻ

  .اڂـؼٺ قثڃپ ثڅ

اڂڀڃ ڀٽیؽڂڀٻ ڂٸی ټٙٽئځٻ ؼغشفی ٰڅ یٱیڃ ؼڂوز ؼاٌشڅ ثبٌڅ یب غڃؼي چٽىفٌڃ اڀشػبة ٰځڅ چیر ڂ٬ز _

 !اق ٜبچفي ټشځ٩ف ڀٽیٍڅ...ؼـوز ټثٷ ټٿ

 .ځٱڅ خٽٹڅ ٺ ـڂ سٽڃٺ ٰځٻ ڂ ٸجػځؽی ثڅ ٸت چبي ثځٍیځڅ ثب ټٱث ٰڃسبچی ٔفثڅ اغفـڂ قؼٺ٬جٷ اق ای

 .یب ؼڂوز ڀؽاٌشڅ یب ټدجڃـ ثڃؼڄ ثبچز اقؼڂاج ٰځڅ...!؛ چیر ـثٙی ثڅ ٜبچفر ڀؽاٌشڅ _

اڂٸیٿ زیكی ٰڅ اق سیفٴی ڂ ٌٷ ٌؽپ ؼوشً ثڅ ؾچځٻ ـویؽ ایٿ ثڃؼ؛ ٌبیؽ ؼـوز ڀجڃؼ ایځ٭ؽـ ـٮ سڃ 

ڀً ـڂټی ٰڃثیؽٺ؛. اټب غڃة ټی ؼڂڀىشٻ سڅ ؼٸٻ ز٭ؽـ اضىبن ـٔبیز ټی ٰفؼٺ...ثبیؽ غیٹی ِڃـسً سځ٩ف ق

زیكچبـڂ یبؼ ټی ٴف٨ز. ٔفثڅ ٺ ثڅ ٬ؽـی ٰبـی ثڃؼ ٰڅ ٸجػځؽڄ ٤ٽٵیځً ټطڃ ڀٽی ٌؽ ڂ ټٿ ثب ٸؿر ٸ٭ٽڅ ٺ 

 .ـڂ ټی غڃـؼٺ

 .اټبؼا غڃي ثٵؿـڂڀیٻاڂڂٺ سب ٌت زڅ ثفڀبټڅ ای ؼاـیٻ؟ اټیؽڂاـٺ ثشڃڀیٻ یڅ ـڂقڂ ٌجیڅ ث٭یڅ ٠فڂن ؼ_

ضبال ایٿ ټٿ ثڃؼٺ ټی غڃاوشٻ ڂاوً ٸ٭ٽڅ ثٵیفٺ...ؼوشٻ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ وڃاٸٻ ـڂ دفویؽٺ. ڂ٬شی چیر 

٠ٱه اٸ١ٽٹی ڀٍڃپ ڀؽاؼ...ثڅ ٘ف٨ً وفزفغڃڀؽٺ. اق ضبٸز ٠دیت ڂ ٴف٨شڅ ای ٰڅ ثڅ غڃؼي ٴف٨شڅ ثڃؼ 

 .غځؽڄ ٺ ٴف٨ز. زٍٻ چبي وفظ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ س٭فیجب اسیً اقي ټیجبـیؽ

 !ڀبـاضز ٌؽی ٠كیكٺ _
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غیٹی غجیث ٸذً ـڂ ٍٰیؽٺ. غت ټٿ، غیٹی ڂأص ض٭ی٭ز ـڂ ٴ٩شڅ ثڃؼٺ ڂ اِال ثب ؼیؽپ ایٿ زڇفڄ اڂیكڂپ 

٠ؿاة ڂخؽاپ ڀؽاٌشٻ...زڃپ غیٹی ٌبچؽ اقؼڂاج چب ایٿ زځیځی ثڃؼٺ ٰڅ اق ڀٝف ٜبچفی چیر وځػیشی ثبچٻ 

 .ـچٻ ٌبؼ ڂ غڃٌطبٶ ثڃؼپڀؽاٌشٿ ڂ ثب٠ث ثڇز ڂ س١دت چٽڅ ٌؽپ؛ اټب اق سڅ ؼٶ ؼـٰځب

ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰٿ ؼـ٠ڃْ یٱیڃ ؼاـی ٰڅ ثب اڂپ غیٹی ٨ف٪ ټیٱځڅ ڂ ؼیٵڅ ڀجبیؽ ثب چیر ٰه ټ٭بیىڅ ي  _

 !ٰځی

 ...زٍٽٱی قؼٺ

 .٨٭ٗ ثبیؽ ٬ؽـټڃ ثیٍشف ثؽڂڀی_

٬جٷ اق ایځٱڅ ثڅ ٸطٿ ڂخٽٹڅ ٺ ثػځؽڄ یب خڃاثی ثؽڄ سٹ٩ځً قڀٳ غڃـؼ. چفؼڂ ڀٵبچٽڃپ چٽكټبپ ثڅ ٘ف٨ً 

 . ٌؽ. ؼڂثبـڄ ټڇفقاؼ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ ـؼ سٽبن قؼٍٰیؽڄ 

 زفا خڃاثٍڃ ڀٽیؽی؟_

 .ٰٽفٺ ـڂ ٨ٍفؼ...ثڅ ضبٸز ٬جٹً ؼـاڂټؽڄ ثڃؼ

 .زیكڄ قیبؼ ټڇٽی ڀیىز. غڃؼي اق دىً ثفټیبؼ _

 .!وڅ ڀ٩فی ٺ اق دىً ثفټیبیٻ _

 .ٻاق ایځٱڅ ټی ؼیؽٺ وڃاٸی ڂ ټش١دت ڀٵبچٻ ٰفؼ ٸجػځؽڄ سٹػی قؼٺ ڂ ؼوشٻ ـڂ ؼڂـٴفؼڀً اڀؽاغش

 .اٴف ایٿ وٱڃسز ثڅ غب٘فټځڅ...ثبیؽ اقؼوشز ٠ّجبڀی ثٍٻ_

ڀ٩ه چبی ٴفټً سڃ ِڃـسٻ غڃـؼ. اچی ٍٰیؽڄ دیٍڃڀیً ـڂ ـڂی دیٍڃڀیٻ ٴؿاٌز. ضشی یٯ ؼـِؽٺ 

اضشٽبٶ ڀٽی ؼاؼ یٯ ٌجڅ ایځ٭ؽـ دیٍف٨ز ؼـ قټیځڅ ؼٸجفی ؼاٌشڅ ثبٌٻ. وجٯ ٌؽپ ٌڃڀڅ چب ڂ ٰٻ ٌؽپ 

 .ـاټً دف اق ؼٸػڃـی ثڃؼسځًٍ ـڂ ضه ټی ٰفؼٺ. ٸطځٻ ؼـ٠یٿ ا

 .زفا زیكی ثڇٻ ڀٵ٩شی؟ ټٵف ٬فاـ ڀجڃؼ ټبؼـي ثٍٻ؟_

 .دٹٯ چبي ٸفقیؽ
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اق ؼیٍت ثڇبڀٽڃ ټی ٴیفڄ...ټڇفقاؼ ټیٵڅ ٨٭ٗ ٴفیڅ ټیٱځڅ ڂ ثبثب ثبثب ټیٵڅ...٠بِیٍڃپ ٰفؼڄ...چیسی  _

 .ڀػڃـؼڄ. اقٺ ټیػڃاؼ ثفٺ دیًٍ

 .ث٥ٓ چٻ ؼاٌز. ؼٸجف ڀ٩ىً ثڃؼثڅ وػشیّطجز ټی ٰفؼ...دف اق ٠ؿاة. ضبٔفٺ ٬ىٻ ثػڃـٺ 

 .ڀجبیؽ اق اڂٶ ټیكاٌشی ثفڄ...اڂپ ثڅ سڃ ڂاثىشڅ وز چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ سڃ ثڅ اڂپ _

ڀ٩ه غىشڅ ای ٍٰیؽ. زٍٻ چبي ثىشڅ ٌؽ. اضىبن ٰفؼٺ ثڃی ٘فڄ ای اق ټڃچبیی ٰڅ قیف ثیځً ثڃؼ ڂ 

 .٠ٙفسځٻ ـڂ ڀ٩ه ٍٰیؽ

 .قڂ ؼڂڀ٩فی ثٵؿـڂڀیٻ٨ٱف ټی ٰفؼٺ سڃ ڀبـاضز ټیٍی...غڃؼټٻ ؼڂوز ؼاٌشٻ اټفڂ_

ټٿ اڂڀ٭ؽـچب ټڇفثڃپ ڀجڃؼٺ سب غٹڃر ؼڂڀ٩فڄ ث١ؽ اق ـڂق ٠فڂویٻ ـڂ ثب ٰىی ٌفیٯ ثٍٻ؛ اټب ڂخڃؼ ؼٸجف ٨ف٪ 

 .ټی ٰفؼ. اڂپ اق غڃؼ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ ٰڅ ثبخڃپ ڂ ؼٶ ضٕڃـي ـڂ ٬جڃٶ ٰفؼڄ ثڃؼٺ

 .ضبال ټیٍیٻ ؼڂڀ٩فڂ ڀ٩ّی_

 :وفي ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽڄ ثڃوڅ ٰڃسبچی قؼ ڂ ثب ٌڃـ ٴ٩ز

 .سڃ زفا چٽیٍڅ ڂاوڅ ټٿ سبقٴی ؼاـی؛ ٌبیؽ زڃپ چیر ڂ٬ز ڀكاٌشی ثڅ ایٿ غڃثی ثٍځبوٽز_

خڃاثی خك ٸجػځؽ ڂ وفغی ٴڃڀڅ چبٺ ڀؽاٌشٻ. سذً ٬ٹجً ـڂ قیفؼوشٻ ضه ټی ٰفؼٺ ڂ ثڅ ڀٵبڄ غیفڄ ي 

 .دبوع ټی ؼاؼٺ. زڇفڄ ي دف اق ټڇفثڃڀی ڂ خىبـر ثڃؼ

ٴفیجبپ ٴیفٺ ٌؽڄ ثڃؼ...سفًٰ ٰځٻ یب ؼڂوز ؼاٌشٿ  چیر ڂ٬ز ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ثب ڂضٍشی ٰڅ اق ټفیٕیٻ

٠ٽی٭ً ـڂ ټش١ٹ٫ ثڅ غڃؼٺ ڀٱځٻ...ٌبیؽ ثفای ٌفڂٞ ثی ڀٝیف ٠ٽٷ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ زٍٻ چبي ثب ٫ٍ٠ ڂ 

    .ٌٵ٩شی ثف٪ ټیكؼ. زیكی ٰڅ ؼـ ایٿ ټؽر ٰٽشف اقي ؼیؽڄ ثڃؼٺ

ثڃؼ...ضشی اٴف ثڅ ٬ڃٶ غڃؼي ٘ڃ٨بپ غڃة ثڃؼ. غځؽڄ چب ثبڀٽٯ ڂ ٬ٹجی ټڇفثڃڀی ؼاٌز؛ ثڅ ٨ٱف چٽڅ زیك 

أب٨څ ڂقپ یب قٌز ثڃؼ زیكی ٰڅ اِال ؼـ ڀٝفٺ ثڅ دفـڀٵی ـڂق اڂٸی ٰڅ ؼیؽټً ڀجڃؼ. غّڃِیبر ـ٨شبـی 

 .ٰڅ سب ؼـ ٰځبـي ڀجبٌی ټشڃخڅ ڂ ٌی٩شڅ ي ڀٽی ٌؽی ڂ ٬ٕبڂر اق ـڂی ٜبچفي ټی ٰفؼی
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ځٵی ٰڅ ثڅ ٴفؼڀً قؼٺ ثڅ ٘ف٦ ثب ثڃوڅ ؼڂټی ٰڅ قؼ قیف قاڀڃٺ ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب خی٣ ثٹځؽی ٰڅ ٍٰیؽٺ ڂ ز

اسب٪ ثفؼٺ. سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ـڂی سػز ٨فڂؼ اڂټؽڄ ثڃؼٺ ڂ ثب ِؽای ثٹځؽ ثڅ ٬ٹ٭ٹٱی ٰڅ اق دڇٹڃچبٺ ټی ٌؽ ټی 

غځؽیؽٺ ڂ اٸشٽبوً ټی ٰفؼٺ سب ؼوز ثفؼاـڄ. ِؽای غځؽڄ چبٺ ڂ غځؽڄ چب وفغڃٌبڀڅ اڂپ وٱڃر غڃڀڅ ـڂ 

ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ٰڅ ؼـ اڂپ  ـڂ ایٿ...غځؽیؽیٻ ټی ؼـٰځبـچٻ ٫ٍ٠ ڂ ؼاٌشٿ وفؼڂوز اق  ٌٱىشڅ ثڃؼ ڂ چفؼڂ

 .ٸطٝڅ خك ؾچٿ ڂ ضٕڃـ چفؼڂټڃپ ټڇٻ ڀجڃؼ

*********** *********** 

ټىیفټڃپ ثڅ وٽز ٌٽبٶ ٌڇف ثڃؼ اِٙالضب وٽز ٬ىٽز چب ا٠یبپ ڀٍیٿ ڂ ثفڂسٽځؽ....زځؽثبـی اق سیځب 

ثبقچٻ ڀىجز ثڅ غڃڀڅ ڂ قڀؽٴیً ټٍشب٪ ٌځیؽڄ ثڃؼٺ ټڇفقاؼ ضدشی خكڂ غبڀڃاؼڄ چب ټف٨ٟ خبټ١څ وز؛ اټب 

ثڃؼٺ. ټٙٽیځب اٴف ضىبویز چب ٘ڃ٨بپ ڀجڃؼ قیفڂ ثٻ ا٘ال٠بر ٌػّیً ـڂ ٜف٦ زځؽ ؼ٬ی٭څ ثیفڂپ ټی 

 .!ٍٰیؽٺ ڂ ٘ڃٶ ټىیف ثب وڃاٶ چبٺ ٠بِیً ټی ٰفؼٺ ڂ اق ایځٱڅ ټٿ ـڂ چٽفاچً اڂـؼڄ دٍیٽڃپ

...ٌبیؽ چځڃق چٻ ٬بثٷ ا٠شٽبؼ ڂ اضشفاٺِ ټٿ غت ټځٱف ایٿ ڀٽی ٌؽٺ ټڇفقاؼ خبیٵبڄ ڂیمڄ ای ثفای ټٿ ؼاٌز

 .ثڃؼ

اق چٽڃپ ـڂق اڂٶ ثڅ یبؼ ؼاٌشٻ ز٭ؽـ سڃخڅ ٺ ـڂ خٹت ٰفؼڄ ثڃؼ...زڅ اق ڀٝف ٜبچفڄ ثی ڀ٭ًّ، زڅ اق ڀٝف 

ٌػّیز ٬بثٷ اضشفاټً ٰڅ ٨ٱف غڃاوشځً ثڅ وفٺ قؼڄ ثڃؼ...ثف٠ٱه ضىی ٰڅ ڀىجز ثڅ ٘ڃ٨بپ ؼاٌشٻ ڂ 

 .ؼٺ ٰٻ ٰٻ ثب ټفڂـ قټبپ اقي ٰبوشڅ ڂ ضىٻ ڀىجز ثڇً ٬ڃی ٌؽٌػّیشی ٰڅ سڃ ؾچځٻ اقي وبغشڅ ثڃ

ټٍٱی؛ ٌبیؽچٻ ٨ڃالؼی چیدبپ قؼڄ ٺ ٰفؼ.  ڂاـؼ ٰڃزڅ ڀىجشب وفٌځبوی ٌؽیٻ. سڃ٩٬ً ټ٭بثٷ ؼـة اچځی

 .ټیع اثڇز وفؼـ ثب٢ ثب سٯ ثڃ٪ ٘ڃ٨بپ ؼـة ثڅ اـڂټی سڃوٗ ټفؼی ڀىجشب خڃاڀی ؼـ ثفاثفټڃپ ثبق ٌؽ

 قیف ڀٍؽڀی ڂ٧ِ اٌشیب٪ ڂ ٌڃـ  فغڃـؼ الوشیٯ چب ثڅ ـڂی وځٳ ٨في چبڂـڂؼټڃپ ثڅ ثب٢ ڂ ِؽای ث*

 .ٴځدڃؼ دڃوشٻ

غؽای ټٿ... ڂاـؼ سٱڅ ای اق ثڇٍز ٌؽیٻ...٨ڃ٪ اٸ١بؼڄ قیجب ڂ ثبڂـ ڀٱفؼڀی...ؼـغز چب وفثڅ ٨ٹٯ ٍٰیؽڄ وجك 

ڄ ثڃؼ. ٸڃڀڅ ـڀٳ ڂ سٱڅ اثفچب اثی دځڇبپ ٌؽڄ قیف ٌبغڅ ثفٲ چب ؼـغز چب سبثٹڃ ڀ٭بٌی ثی ڀٝفی ـڂ غٹ٫ ٰفؼ

 .ٴځدٍٯ چب ـڂی ٌبغڅ چب ڂ ِؽای دبـن وٳ ٬ٍځٳ سفیٿ سّڃیف ڂ ِڃر ثڃؼ
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ڀبغڃؼاٴبڄ اق قیجبیی ڀ٩ه ٴیف ثب٢ ڂ چڃا دبٮ ایٿ ٬ىٽز اق ٌڇف ٌیٍڅ ـڂ دبییٿ ٍٰیؽٺ ڂ زٍٻ ثىشڅ وف 

ـڀٳ ثب٢ ثیفڂپ ثفؼٺ سب ٠ٙف ؼٶ اڀٵیك دیسیؽڄ ؼـ ثب٢ ـڂ ثڇشف اوشٍٽبٺ ٰځٻ. ثڃی ڀٻ غبٮ ڂ ٠ٙف ٴٷ چب ـڀٵب

 .ضبٶ ڂچڃای خځٵٷ چب ٌٽبٸی ـڂ ثڇز ټی ؼاؼ

 ڂخؽ ثڅ ثیٍشف ٸطٝڅ چف...ٌؽ ڀٽبیبپ دفٌٱڃچی غبٰىشفی  ٰٽی ٰڅ ٴؿٌز اق دٍز ؼـغز چب ٠ٽبـر

 ټیكؼ ٸجػځؽ ټٿ دب ثڅ دب چٻ ٘ڃ٨بپ. ٌؽ ټی ای ٰٹٽڅ ڂ وڃاٶ چف اق ٬بؼـ قثبڀٻ ثفڂر ڂ ٌٱڃڄ ایٿ اق ڂ ټیڃټؽٺ

ـڂ ټی ؼیؽٺ ٌػّب ؼـ  ثب٢ ایٿ ٘ڃ٨بپ دیٍځڇبؼ اق ٬جٷ اٴف ٌٯ ثی. ثڃؼ ؼڄٰف وٱڃر ټٿ چیدبپ ثفاثف ؼـ ڂ

دی ټع قڀی ټڇفقاؼ ؼـ ټیڃټؽٺ. ټ٭بثٷ ڂـڂؼی ٠ٽبـر ټشڃ٧٬ ٌؽیٻ. چٽسځبپ ٤ف٪ ؼـ ثڇز ثڃؼٺ ٰڅ ٘ڃ٨بپ 

ثی ټ١ٙٹی ؼڂدب ٬فْ ٴف٨شڅ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽ ڂ اق دٹڅ چب ٠ٽبـر ثبال ـ٨ز. غفؼڄ ای ثڅ ٌشبة ڂ ٠دٹڅ ي 

٨٭ٗ ثبیؽ ٬جٹً ټی ٴ٩ز ایب ټبیٷِ ټٿ چٻ چٽفاچیً ٰځٻ یب ټڇفقاؼ زځیٿ اخبقڄ ای ـڂ ټیؽڄ؟ ڀٽی ڀجڃؼ 

ؼڂڀىشٻ ثب غبڀڃاؼڄ ي قڀؽٴی ټیٱځڅ یب ثڅ سځڇبیی؛ اټب چفزڅ ثڃؼ ثڅ ؼڂـ اق ـوٻ اؼة ثڃؼ ثب ؼوز غبٸی ڂ ثڅ 

 .سځڇبیی، ثؽڂپ چٽفاچی ڂاـؼ ٠ٽبـر ثٍٻ

ؽٺ...ثی ټ١ٙٹی ثؽسف اق ٌشبة ٘ڃ٨بپ اق دٹڅ چب ثبال ـ٨شٻ. ؼـة زځؽ ثبڀیڅ ثیٍشف ٤بٸت ثف ضه ٨ٕڃٸیٻ ڀٍ

٠ٽبـر ثبق ثڃؼ. ٬جٷ اق ایځٱڅ ؼـة وځٵیٿ ټ٭بثٹٻ ـڂ چٷ ثؽٺ ؼوشی ثڅ ـڂوفیٻ ٍٰیؽٺ ڂ ڀیٻ زڅ ڀٵبڄ ٴؿـی 

 .ثڅ وفسبدبٺ ڂ ڂاـؼ ٌؽٺ

غٷ ایٿ ٠ٽبـر ثب چف٬ؽٺ ٰڅ اق ڂـڂؼی ټی ٴؿٌشٻ ثیٍشف ٠ال٬ٽځؽ ثڅ ټڇفقاؼ ټی ٌؽٺ* ٌٱڃڄ ڂ چیجشی ٰڅ ؼا

غبٰىشفی ثڃؼ زځؽ ثفاثف غڃؼ ثب٢ ثڃؼ. ڂوبیٷ چب ٘الیی ٬فټك ڂ ٨في اثفیٍٻ قیفدبٺ، سبثٹڃ ٨في چب ٠شی٭څ 

 .ـڂی ؼیڃاـ...چٽڅ زیك ثڅ ٘ڃـ غیفڄ ٰځځؽڄ ای ثی ڀٝیف ثڃؼ

پ ِؽای غځؽڄ ثٹځؽ ؼٸجف ڂ ٘ڃ٨بپ ثب چف ٬ؽٺ ڂأص ڂ ـوب سف ثڅ ٴڃٌٻ ټیػڃـؼ. ڂ٬شی دبٺ ثڅ وبٸٿ ـویؽ ٘ڃ٨ب

دٍز ثڅ ټٿ ؼٸجفـڂ سڃ ا٤ڃًٌ ټی ٨ٍفؼ ڂ اق قیفٴٹڃي ثڃوڅ ثبـڂڀً ټی ٰفؼ...٘ڃـی ٰڅ ؼٸجف اق غځؽڄ خی٣ 

ټیكؼ. ټڇفقاؼچٻ ؼوز ثڅ خیت ثب ٸجػځؽڄ ٠ٽی٭ی ـڂی دٹڅ چب ټبـدیسی ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ سٽبٌبٌڃپ ټی ٰفؼ. 

ؼڂـڂثفٺ ثڃؼ. ټٿ ٬جال ایځدب ڂ ؼیؽپ ایٿ ِطځڅ ڂ ٌځیؽپ غځؽڄ چب ؼٸجف ٸؿر ثػً سف ڂ چیدبڀی سف اق ڀٵبڄ ثڅ 

ایٿ دٹڅ چب ـڂ ؼیؽڄ ثڃؼٺ...ثڅ غڃثی یبؼټڅ اڂٸیٿ ٠ٱىی ٰڅ ٘ڃ٨بپ اق غڃؼي ڂ ؼٸجف ٨فوشبؼڄ ثڃؼ ـڂی چٽیٿ 
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دٹڅ چب ثڃؼ*...اق غڃؼٺ ٌٵ٩ز قؼڄ ٌؽٺ ثفای زځیٿ ضب٨ٝڅ ای! زفا ثبیؽ زځیٿ زیكچب ضبٌیڅ ای سڃ ؾچځٻ ثڅ 

 غڃثی ثجز ټی ٌؽ؟

 .څ ټٿ ٌؽ. ثب چٽڃپ ٸجػځؽ والٺ ٰفؼ والټی ٠بـی اق ضبٶ ڂ اضڃاٶ دفوی...!ثی اؼةټڇفقاؼ غیٹی قڂؼ ټشڃخ

ټٿ چٻ ثڅ اٸٙجٟ ثب ٸجػځؽڄ سّځ١ی خڃاثً ـڂ ؼاؼٺ. ٘ڃ٨بپ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ. ٴڃڀڅ چبي ٴٷ اڀؽاغشڅ ثڃؼ اق 

ٌبؼی...زٍٻ چبي ثب چٽیٿ ٨بِٹڅ چٻ ثف٪ غڃٌبیځؽي ؼیؽڀی ڂ اڀ١ٱبن ؼاٌز. زٙڃـ ټی سڃڀىز ثب ایٿ 

 دٻ ؼٸشځٵی یٯ ـڂق ٰبټٷ ـڂ ثٵؿـڂڀڅ؟ض

 .اٴف ٠دٹڅ ڀؽاـی یٱٻ ثیٍشف ثٽڃڀیٻ_

٠دٹڅ ڀؽاٌشٻ ثف٠ٱه ثیٍشف ؼڂوز ؼاٌشٻ ؼـ ایٿ ٠ٽبـر وب٠ز چب ثسفغٻ؛ اټب ؼـ ضٕڃـ ټڇفقاؼ اټٱبپ 

ڀؽاٌز! ثب ڂـڂؼٺ ڂ ڀٵبڄ سیكی ٰڅ اق وڃاٶ ٘ڃ٨بپ ثڅ ـڂٺ ؼاٌز ثڅ ٌؽر ټ١ؿة ٌؽٺ ڂ ٨ٕب ثكـٲ ٠ٽبـر 

ثڅ ٘ڃـی ٰڅ اضىبن ٰفؼٺ ؼیڃاـچب ڂ ضشی اٌیبء ؼاغٷ ٠ٽبـر ټځشٝف خڃاة ټٿ ثڇٻ زٍٻ ٰڃزٯ ٌؽ...

  .!ؼڂغشٿ

چفؼڂ ثب وٱڃر ڀٵبچٻ ټی ٰفؼپ...ضشی ؼٸجفچٻ ؼـٴیف ټڃچبی ٘ڃ٨بپ ٌؽ. ِؽای سیٯ ثفغڃـؼی اق ثبال دٹڅ 

 .چب ٌځیؽٺ...اڀٵبـ زیكی ثڅ دبی ټیكی غڃـؼ یب زیكی ـڂی قټیٿ ا٨شبؼ

 .ڂاٰځٍی ڀؽاٌشٿ... ثڅ خك سٱفاـ وڃاٸً ټڇفقاؼ ڀڅ ڂ ٘ڃ٨بپ ڀڅ اټب ثفؼٺ؛ ثبال  یكڄ وفٺ ـڂثی اـاؼڄ اق ـڂی ٤ف

 .یٱٻ ٰبـا ٌفٰشڃ ثڅ ټڇفقاؼ ثىذفٺ ټیفیٻ _

ِؽا ؼڂیؽپ سڃ ٨ٕب دسیؽ ضبال ٰىی اق دٹڅ چب ټی ؼڂیؽ ڂ ثبال ټی ـ٨ز. ایٿ ٠ٽبـر زځؽ ٘ج٭څ ثڃؼ!. ٘ڃ٨بپ 

 .ٸجػځؽی قؼ...ثبقچٻ سڃخٍڃپ خٹت ڀٍؽڄ ثڃؼ

 .ایځدب خب قیبؼ ؼاـڄ ڂاوڅ وفٴفٺ ٌؽپ...ثڇز ثؽ ڀٽیٵؿـڄ_

وفٴفٺ ٌؽپ..! ټڇفقاؼ ٌجیڅ ثسڅ چب ٬ّؽ ټڃڀؽٴبـیٻ ـڂ ؼاٌز یب ٨بِٹڅ ٴف٨شٿ اق اڂپ ِؽایی ٰڅ 

ؼوشذبزٵیً ـڂ اق ٌځیؽڀً ضه ټی ٰفؼٺ؟. ٌبیؽچٻ ڀٵفاپ وفـویؽپ غبڀڃاؼڄ ي ثڃؼ...ٌبیؽچٻ اڂپ ثبال 

 .ڃټؽ ٤فیجڅ ای دب ثڅ ضفیٽٍڃپ ٴؿاٌشڅ...!ثڅ چفضبٶ ثڇٻ ثفغڃـؼدځڇبپ ٌؽڄ ثڃؼپ ڂ غڃٌٍڃپ ڀٽی
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سفخیص ؼاؼٺ ثفای ٰٽشف ؼٮ ٌؽپ ثیفڂپ ثب٢ وفٴفٺ ثٍٻ...اق اڂٶ چٻ ٰىی ؼ٠ڃسٻ ڀٱفؼڄ ثڃؼ. وفی سٱڃپ 

 :ؼاؼٺ ڂ ثب ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ثبال ـڂ ثڅ ٘ڃ٨بپ ٴ٩شٻ

 .ثیفڂپ ټځشٝفر ټیٽڃڀٻ_

بچف اٌشجبڄ ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ثڅ غڃؼٺ ٸ١ځز ٨فوشبؼٺ...ټڇفقاؼ ضشی ڂ ثڅ ټڇفقاؼ ٨ٹ١ځی ٸت قؼٺ. ثبقچٻ اق ـڂی ٜ

ٸیب٬ز ټع قؼپ چٻ ڀؽاٌز ِؽؼـِؽ ٘ڃ٨بپ ثب چف ایفاؼي ثڇشف اق اڂپ ثڃؼ. ضؽا٬ٷ اؼة ڂ ١ٌڃـي ثیٍشف ثڃؼ 

 .ڂ ټٙٽئځب ثب یٯ ٸیڃاپ اة چٻ ٌؽڄ اق چٽىف ؼڂوشً دؿیفایی ټی ٰفؼ

  .ر ثیفڂپ اڂټؽٺدٍز ثڇٍڃپ ـڂ ثڅ ؼـة ؼچٿ ٰدی ثڇً ٰفؼٺ ڂ اق ٠ٽبـ

****** 

****** 

ث١ؽ ٴؿٌز ټىب٨ز ٰڃسبچی چځڃق چیر ڀٝفی ڀؽاٌشٻ اق ٰدب ثب٢ ٌفڂٞ ٰځٻ...دٍز ٠ٽبـر، خٹڃ 

٠ٽبـر....ـاوز، زخ...ثڅ ٬ؽـی ثكـٲ ڂ ٴیح ٰځځؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثڅ چف ټىیفی ټی ـ٨شٻ ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ثڅ اوڃڀی 

ڂ ٴٷ چب ـڀٵبـڀٳ ٰبٌشڅ ٌؽڄ؛ ٌجیڅ یڅ ٘ٹىٻ  ڀٽیشڃڀٻ ثفٴفؼٺ...ؼـغز چب ثڅ چٻ دیر غڃـؼڄ ڂ وجكی قیف دب

  .ڂاؼاـٺ ټی ٰفؼ ثی چؽ٦ ٨٭ٗ ثفٺ ڂ ثفٺ ڂ ٤ف٪ ثٍٻ سڃ ا٨ٱبـٺ

ایٿ ثب٢ دف اق اضىبوبر ٠ف*یبپ وفثفچځڅ ثڃؼ ٰڅ ثب چف ضبٶ ڂ چڃار ضىً س٥ییف ټی ٰفؼ. ڀبـاضشی ڂ ٤ٻ ـڂ 

 اڀٵیك ٤ٻ ټڃوی٭ی ڂ ڃټؽپټی ٨فڂؼ ټػبٸ٧ خڇز ثڅ چبي ثفٲ ڂ ٌبغڅ  اقر ټی ٴف٨ز ڂ ثب ضه چٽؽـؼی

ڂ سفوی ٰڅ سڃ ټ٥كٺ ـٌؽ ټی ٰفؼ اق اڀ١ٱبن قڂقڄ وٳ ڂ ٬بـ٬بـ ٰال٢ چب  اوشفن. ؼاؼپ وفټی ٰالویٱی

    .ثڃؼ... چٽیٿ ٘ڃـ چٽبچځٳ ڂ ټڇیح

ٌبیؽ ثب چف ٴبټی ٰڅ ثفټی ؼاٌشٻ ضبٶ ڂ چڃاٺ ـڂ ثڅ غیبٶِ دفیٍڃڀی ټیكؼٺ ڂ ڀ٭بة غځؽڄ ـڂی زڇفڄ ٺ، ـ٨شڅ 

 .ڂ اقي سّڃیف قپ ڀبٌځبغشڅ ای ـڂ ـڂڀٽبیی ټی ٰفؼ ـ٨شڅ وفټی غڃـؼ
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 ٰڅ سّڃیفی  قپ ؼیڃاڀڅ ڂ دفیٍڃپ ضبٶ دٍز دفؼڄ ٸت چبی اڂیكڂپ ڂ زٍٽی دف اة ؼاٌز...ٌجیڅ ټٿ ثڃؼ.

 اڀٵبـ. ڀبٮ غ٩ٿ ڂ ټالیٻ ـیشٻ ثب. ...ڀڃاغشً ټی غڃثی ثڅ ثب٢ ایٿ ٰڅ ضىی...ؼاٌز اڀٵیكی ٤ٻ ټٹڃؼی ٠ٽی٭ب

 .ثڃؼ قڀی ضبٶ دفیٍبپ ڂ ټفؼڄ ـڂش وفؼـٴٽی ٌبچؽ چبوز وبٶ

ِؽاچب ٌځیؽڄ ټی ٌؽ. ثبال دبییٿ ٌؽپ ڀز چبیی ٰڅ ټػٹڃ٘ی اق خی٣ ڂ ده قټیځڅ اٸشٽبن ؼاٌز. ٨فؼایی دف 

اق ٨فاټڃٌی ثب ټ٥كی اٰځؽڄ اق ده قټیځڅ چب ٌٱٷ ٴف٨شڅ. اق غڃؼٺ ټی سفویؽٺ. ٌجیڅ ـثب٘ی ٠ٽٷ ټی ٰفؼٺ 

څ سڃ غیبٶ ـڂیب دفؼاقی ټی ٰفؼ ڂ چٻ ِطجز ثب٢ ټی ٌؽ ٰڅ ا٘ال٠بسً ـڂ دفؼاقي ټی ٰفؼ. ٨فڀٵیىی ٰ

 .غٙفڀبٮ ثڃؼ

چیر ڂ٬ز ؼڂوز ڀؽاٌشٻ ثڅ زځیٿ ـڂق ڂ ِجطی ثفٴفؼٺ سب ثػڃاٺ سبـیػً ـڂ اق ٩ِطڅ ـڂقٴبـٺ غٗ ثكڀٻ. 

چځڃقچٻ ڀٽی سڃڀىشٻ ټّیجشی ٰڅ اق ِجطی ٰڅ ٌفڂٞ ٰفؼٺ ؼـٮ ٰځٻ ثڅ غّڃَ ایځٱڅ چیر س٥ییفی ؼـڂڀٻ 

 .اضىبن ڀٽی ٰفؼٺ

 .!٘ال٠بر اڀسبڀی ڀؽاٌشٻ؛ اټب ټی ؼڂڀىشٻ ثب چٽڃپ ؼڂچكاـ ؾغیفڄ ؾچځیٻ ڀجبیؽ ثڅ چٽیٿ ـاضشی ٴبٺ ثفؼاـٺا

 ٰځٻ ټٍڃـر  ثب چف٬ؽټی ٰڅ ـڂی زٽٿ چب ڀٻ ؼاـ ټی ٍٰیؽٺ ټّٽٻ سف ټی ٌؽٺ سب چف زڅ قڂؼسف ثب ٰىی

 زیكی ٴ٩شٻ ټی ـڂیی زڅ ثب اټب ٰفؼٺ؛ ټی ِطجز ټبؼـٺ ثب ثڃؼ ثڇشف ٌبیؽ. ثٍځڃٺ ٌفضی قټیځڅ ایٿ ؼـ  سب

اٌشٻ ثفٴفؼٺ ثڅ زځؽ وبٶ ؼ ـڂ ایٿ ڂاچٽڅ ټؽاڂٺ ؟...ڀؽاٌشٻ ٰڅ ثبٌٻ ؼاٌشڅ ثبیؽ س٥ییفاسی زڅ ڀٽیبؼ؟ یبؼٺ

٬جٷ...ثڅ ـڂقچبیی ٰڅ چیر ڂ٬ز ڀٽیػڃاٺ ٸطٝڅ ای سٱفاـ ثٍٿ... سب ٰی ثبیؽ ؼـٴیفي ټی ٌؽٺ ؟. اٴف ٘ڃ٨بپ 

سب ڀػڃاٺ اقي ؼوز ثٱٍٻ... اڂپ ثبیؽ ؼـٰځبـٺ ثڃؼ سب اڀٵیكڄ  ټی ٨ڇٽیؽ؟. ضبال ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی ثڇبڀڅ ؼاٌشٻ

 .قڀؽٴیٻ ثٍڅ

 .سفن ڂ چفان ٰځٱبي چب ؾچځٻ ـڂ ڀٽی ؼڂڀىشٻ زٙڃـ س١فی٩ً ٰځٻ...ټٿ اق ؾچځٻ ټی سفویؽٺ

ٴڃڀڅ چبٺ اق ڀىیٻ ټالیٽی ٰڅ دڃوز ِڃـسٻ ـڂ ڀڃاقي ټی ٰفؼ یع قؼڄ ثڃؼ. اڀٵبـ چفزی ایٿ ټىیفڂ ټی 

. ټثٷ ټىیفی ٰڅ غڃٌجػشی سڃ قڀؽٴی ټٿ دیً ٴف٨شڅ ثڃؼ...ؼڂ غٗ ټڃاقی ٰڅ چیر ـ٨شٻ اڀشڇبیی ڀؽاٌز

ڂ٬ز ثڅ چٻ ڀٽی ـویؽپ... اق ثسٵی سڃ ٴڃٌٽڃپ غڃڀؽڄ ثڃؼپ...ؼڂ غٗ ټڃاقی...ؼڂ غٗ ټڃاقی...ز٭ؽـ ټ١ٹٻ 

ـیبٔی اِفاـ ؼاٌز ثڅ ټڃاقی ثڃؼپ غٗ چب؛ چٽیٍڅ ثب ٴر ٬فټك ڂ و٩یؽ ټٍػٍّڃپ ټی ٰفؼ. ثٹؽ ثڃؼٺ... اټب 
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ؼـن قڀؽٴی دبن ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ ټش٭بٔی وفٴفٺ ٌؽپ اؼٺ چب ؼڂـڂثفٺ ٌؽٺ سب ایٿ غٗ ټڃاقی ـڂ سب چف خب 

 .ٰڅ ټىیفٌڃپ ټی غڃـؼ اټشؽاؼ ثؽپ

 دىز ثڅ غڃـؼٺ وفٺ ثبال چب ٴځدٍٯ ٸڃڀڅ سٽبٌب اق ثفؼپ ٸؿر ڂ ثڇبـی چڃا اوشٍٽبٺ  ټیڃپ ٨ٱفچب ثیڇڃؼڄ،

 و٩یؽی ٠ٽبـر. ثڃؼ ٴف٨شڅ ـڂ ثب٢ اق ٬ىٽز ایٿ ؼیؽڄ ڃیخٹ ڂ ثڃؼ ٌؽڄ ټػ٩ی چب ؼـغز دٍز ٰڅ ٠ٽبـسی

چبؼڂـي اخف ـیػشڅ ثڃؼپ سب ټبڀٟ ڂـڂؼ ٰىی ثڅ ؼاغٷ ؼڂـ سػفیت ڀیٽڅ ڂ ثڃؼ ٌؽڄ ویبڄ ڀٽبي ٰثی٩ی اق ٰڅ

 .ثٍٿ

ضّبـچبیی ٰڅ ؼڂـي ٍٰیؽڄ ثڃؼپ ڂ اڂپ ڀڃاـچب قـؼ ـڀٳ ا٘فا٨ً زٽٿ چب قـؼ ـڂ خؽا ټی ٰفؼ. ضه 

ی غڃاوز دب ثكاـٺ ثڅ ؼاغٷ ٠ٽبـر ڂ وف اق ٰبـي ؼـ ثیبـٺ؛ اټب ؼـة ثكـٴً ًٌ ٰځدٱبڂیٻ سبقڄ ٌؽ. ؼٸٻ ټ

  .٩٬ٹڅ قڀدیف ٌؽڄ ثڃؼ

ٴڃٌیٻ ـڂ ؼـاڂـؼٺ سب ٠ٱىی اقي ثٵیفٺ...ڂ اڂٸیٿ ٠ٱه ـویؽ ثڅ ِؽسب لوز چب چځفی ٰڅ اق غڃؼٺ ټی 

 ٰڅ ثؽی دك چب ٠زوب سڃڀىشی ټی ٰڅ ثڃؼ ټشفڂٰڅ ثبوشبڀی چب غڃڀڅ ٌجیڅ  ٴف٨شٻ سب ثڅ ٘ڃ٨بپ ڀٍڃپ ثؽٺ.

 یڃڂؼیچبٸ چب ٨یٹٻ سڃ خبؼڂٴفچب ٌؽڄ ڀ٩فیٿ چب غڃڀڅ ٌجیڅ یب...ـ٨شی ٍٰڃـ ٨الپ

ٸت چبٺ ـڂ ٤ځسڅ ټی ٰفؼٺ، ٠الټز ؼڂ ـڂ ثبال ټی اڂـؼٺ یب ٌٱٹٯ ؼـ ټیبڂـؼٺ یب لوز چبیی ٰڅ سڃ غٹڃر 

 .غڃؼټٻ اق وٿ ڂ وبٸٻ غدبٸز قؼٺ ټی ٰفؼ

چب سٱیڅ قؼٺ...ڂ سځؽ سځؽ وٹ٩ی اق ثب٢ ټی ٴف٨شٻ. اق ایٿ ضه غڃة ٰڅ اق ٠ٽبـر سّڃیف ثجز ٰفؼٺ ثڅ ؼـغز 

 .ڂ ضبٶ ثسٵبڀڅ ای ٰڅ یٱؽ١٨ٵی ؼزبـي ٌؽڄ ثڃؼٺ غځؽڄ ٺ ٴف٨شڅ ثڃؼ ڂ ثی ِؽا سڃ ٠بٸٻ غڃؼٺ ټی غځؽیؽٺ

زځؽ ؼ٬ی٭څ ث١ؽ اق ثفغڃـؼ زیكی ثڅ ـڂی وځٳ ٨في چب ڀبغڃؼاٴبڄ ثڅ وٽز ِؽا زفغیؽٺ. اق ؼیؽڀً ټی 

ت ثٍٻ اِال دٍز ؼـغز چب وځٵف ثٵیفٺ؛ اټب ؼیف ٌؽڄ ثڃؼ دفوشبـي قڂؼسف ټٿ ـڂ غڃاوشٻ ټطڃ ثٍٻ... ٤ی

 .ټیڃپ ؼـغز چب ـڂی زٽٿ چب ؼیؽڄ ثڃؼ ٰڅ وفخبي ټشڃ٧٬ ٌؽ ڂ زیكی ثڅ غبڀٽً ٴ٩ز

ټبؼـ ٘ڃ٨بپ زٍٻ چبي ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ. ڀٵبڄ یػیً ثڅ اڀؽاقڄ ای ثڃؼ ٰڅ ثب ایٿ ٨بِٹڅ ټځدٽؽر ټی ٰفؼ. 

 .٫ ٬ّؽ ثٹځؽ ٌؽپ ٰفؼٺٸجػځؽٺ وفؼ ٌؽ ڂ ثی ـټ
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دٍز ټبڀشڃٺ ـڂ ټطٓ ؼـٴیفی ڂ ًٰ اڂټؽپ قټبپ سٱڃڀؽٺ. ټی ؼڂڀىشٻ ثبیؽ خٹڃ ثفٺ ڂ ڀٽی غڃاوشٽٻ 

 ٠فڂنُ سّځ١ی چب ثً ڂ غڃي یب قؼپ ٸجػځؽ ثڅ ټدجڃـ ٌؽپ  زٍٻ سڃ زٍٻ ثڇبڀڅ ثڅ  ڀكؼیٯ سف ثٍٻ ڂ

 سب اڂـؼ ټی ؼٸیٷ خڃـ چكاـ ؼٸٻ. ثڃؼ ٰځځؽڄ ٰف ڀ٩فسً ټڃج...ٰفؼ ټی ٠ٽٷ ٬ڃی چبٺ ضه. ثٍٻ ٌڃچفی ټبؼـ

ټی ٰفؼٺ!. ٬ؽٺ اق ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ سب ثڅ اخجبـ ثڅ وٽشً  اٌشجبڄ ټٿ ڂا١٬ب ٌبیؽ. ٺ ثبڀؽاقڄ چبٺ ضفٰز سڃ ای ڂ٩٬څ

 .ثفٺ. ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ سب ایٿ ټىب٨ز ـڂ ثڅ چفخڃپ ٰځؽڀی ٌؽڄ ٰٻ ٰځٻ

چىز ـڂثفڂ ثٍٻ...یب دٍیٽڃپ ثٍٻ اق  ڀٵبچٻ ـڂ ثڅ چفخب وڃ٪ ټی ؼاؼٺ سب ڀػڃاٺ ثڅ ڀ٩فسی ٰڅ سڃ زٍٻ چبي

 .ـ٨شځٻ

 .!خبیی دٍز وفٌڃپ...ثب ټٱث ڂ سفؼیؽ ؼڂثبـ وفزفغڃڀؽٺ سب ټٙٽئٿ ثٍٻ ؼـوز ؼیؽٺ

٬ٹجٻ زځبپ اق خبي ـیكي ٰفؼ ٰڅ ؾـاسً ـڂ سڃ ؼچځٻ ضه ټی ٰفؼٺ.  .ڀبغڃؼاٴبڄ ټیع قټیٿ ٌؽٺ ڂ ایىشبؼٺ

پ اق ڂاٰځٍٻ ټش١دت ٌؽڄ زڇفڄ ؼـچٻ ٍٰیؽ ڂ ثب ڀ٩ىٻ ثځؽ اڂټؽ ڂ اق ڂضٍز خی٣ غ٩ی٩ی ٍٰیؽٺ. ټبؼـ ٘ڃ٨ب

ِؽا ڀبټ٩ڇڃټی و١ی ټی ٰفؼ ثڅ دفوشبـي ث٩ڇٽڃڀڅ ثفٴفؼڄ سب اڂڀسڅ ٰڅ ټٿ ـڂ ټیع ڂ ڂضٍز قؼڄ ٰفؼڄ ثجیځڅ؛ 

 .!اټب دفوشبـ ثڅ سٽىػف ثب اثفڂیی ثبال ـ٨شڅ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ٌبیؽ ٨ٱف ټی ٰفؼ ثبقی ټیٱځٻ سب ثڅ وٽشٍڃپ ڀفٺ

 ؼـغشی ثڅ دٍز اق ڂ ـ٨شٻ ٠٭ت ٠٭ت اـاؼی ٤یف...ٸفقیؽ ټی ؼیؽڀً اق اٌٱبـا  ڀٻچیر اچٽیشی ڀؽاٌز. ثؽ

ٺ. ؼوشٻ ـڂ دٍز ٸت چبٺ ٴف٨شٻ سب اق ایٿ ٌڃٮ ثڅ یٱجبـڄ ٨فیبؼ ڀكڀٻ...دفوشبـ ٰڅ ٰٻ ٰٻ ـڀٵً ٰفؼ ثفغڃـؼ

 .دفیؽڄ ثڃؼ؛ ـؼ ڀٵبچٻ ـڂ ټش١دت اق ـ٨شبـچبٺ ٴف٨ز ڂ غیفڄ اڂپ ڀ٭ٙڅ ٌؽ...ڀؽیؽي...غؽای ټٿ

ً ـڂ ڀٵبچ  زٍٻ چبي سڃ ثب٢ ټی زفغیؽ سب زیك ٤یف ٘جی١ی ثجیځڅ ڂ اق اغف ثؽڂپ چیر ٠ٱه اٸ١ٽٹی وف ڂ

خبیی ؼاؼ ٰڅ ـڂش اق ثؽڀٻ ثیفڂپ ٍٰیؽڄ ثڃؼ...قپ ڀ٭بة ؼاـ دٍز وفٌڃپ دٍز ؼـغشی ٴفؼپ ٍٰی ٰفؼڄ ثڃؼ 

 .ڂ ڀٵبڄ ټبسً ثڅ ټٿ ثڃؼ...ثی اـاؼڄ قؼٺ قیفٴفیڅ

ثڃؼ. اڂپ ٰىی ٰڅ اڂپ دٍز دځڇڃپ ٌؽڄ ثڃؼ ٜبچفا ټی غڃاوز ټٿ ـڂ  ٌجیڅ اـڂاش وفٴفؼڂپ ثڇٻ غیفڄ ٌؽڄ

ثڅ ٍٰشٿ ثؽڄ. ثڅ ٬ؽـی دبچبٺ وىز ٌؽ ٰڅ ـڂی قټیٿ ثب قاڀڃ ا٨شبؼٺ. ِؽای ټبؼـ ٘ڃ٨بپ ڂچٻ ـڂ ثیٍشف ټی 

ٰفؼ. ڀبٸڅ ڂ اِڃاسی ٰڅ ؼـ ټیبڂـؼ. اټب ټٿ ثی سڃخڅ ثڅ ثی سبثیً ثی سبة سف ڂ ـڀٳ دفیؽڄ سف ثڅ اڂپ وبیڅ ٌڃٺ 

 .یفڄ ٌؽڄ ثڃؼٺغ
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وفٺ سیف ٍٰیؽ...٠ٕالسٻ ټځ٭جٓ ٌؽ ڂ ؼـؼ ڂضٍشځبٰی سڃاٺ ثب ٨فیبؼ خی٥ی سڃ ټ٥كٺ دیسیؽ. سّڃیفي سبـ ٌؽ. 

 .دفوشبـ ـڀٳ دفیؽڄ زفظ ـڂ ٠٭ت ثفؼ ڂ ثڅ وف٠ز ڂٸیسف ـڂ ضفٰز ؼاؼ

 .ؼوشی ثڅ ٴٹڃٺ ثفؼٺ ڂ ڀبٸڅ ای وف ؼاؼٺ...ڀجبیؽ ټی ـ٨شٿ...اضىبن غ٩ٵی ټی ٰفؼٺ

ف٨شٵی ٠ٕالسٻ ا٨شبؼپ ـڂی قټیٿ ڀٻ ؼاـ ـڂ ٨ڇٽیؽٺ ڂ سیفٴی زٍٻ چب ڂ ؼڂیؽپ قڀی ڀ٭بة ؼاـ وفٌؽڄ ڂ ثب ٴ

 .ٰڅ ثڅ ٘ف٨ٻ ټیڃټؽ

******* 

 ٨فڀٵیه...؟ ٨فڀٵیه ٠كیكٺ ِؽاټڃ ټیٍځڃی.؟_

اڂا ِؽاي اٌځبوز ٰڅ زٍٻ ثبق ټیٱځٻ ڂ سّڃیف ـڀٳ دفیؽٺ ـڂ سڃ خ٩ز زٍٻ ټٍٱی ټیجیځٻ. ٸجػځؽڄ ټطڃی 

 .ټیكڀڅ

 ٠كیكٺ...چٽیٍڅ ایځ٭ؽـ غڃي غڃاثی؟ وب٠ز غڃاة _

ؼوشً ـڂ اق قیف وفٺ ثیفڂپ ټیٱٍڅ. ټځٳ ٸطٝڅ ای ثڇً غیفڄ ټیٍٻ ٰڅ ثب ٬ؽٺ چب سفویؽڄ ؼٸجف ٰڅ اق 

 ...دٍز ٌڃڀڅ چبي ثیفڂپ ټیكڀڅ چٽڅ زیكـڂ ثڅ یٱجبـڄ ثڅ یبؼ ټیبـٺ. سٍځح ٰفؼڄ ثڃؼٺ اق ؼیؽپ اڂپ...اق اڂپ

ڂثبـڄ دٍز دؽـي دځڇبپ ټیٍڅ ڂ ټٿ ڀٵبچٻ ثڅ وٽشی غٍٯ ټیٍڅ ثڅ وف٠ز اق خب ټیذفٺ ٰڅ ؼٸجف ثب خی٣ ؼ

 .ٰڅ چیر اثفی اقي ڀجڃؼ

 .ټیٱځٻ  اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ټیؽٺ ڂ اق وڃقي غٍٱی ٴٹڃٺ ڂ ١٘ٻ سٹع ؼچځٻ ِڃـر خٽٟ

 ضبٸز غڃثڅ؟_

ِؽاي ڀٵفاپ ثڃؼ. ثڅ وٽشً زٍٻ زفغڃڀؽٺ. ټٍٱڃٮ ڂ ثب ڀٵفاڀی زٍٽً ثڅ اڂپ ڀ٭ٙڅ ڂ ټٿ ټی زفغیؽ 

زٍٻ چبی ٴفؼ ٌؽ ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ. ضؽن ټیكؼٺ ثؽڂڀڅ سٍځح ٰفؼٺ یب....یب چفزیكی ٰڅ اق سفوٻ ؼٸجفٺ ثب 

 .ڀًءر ټی ٴف٨ز. ٌبیؽچٻ دفوشبـ ټبؼـي زیكی ٴ٩شڅ ثڃؼ ٰڅ ث١یؽ ټی ؼڂڀىشٻ ثػڃاؼ ضف٨ی ثكڀڅ



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 430 

ز سب و١ی ٰفؼٺ ٸجػځؽ ثكڀٻ ڂ غڃثٽی اق ؼچځٻ غبـج ثٍڅ. زځؽ ٸطٝڅ ای ټٱث ٰفؼ ڂ ؼـ اغف قیف ثبقڂٺ ـڂ ٴف٨

 .ثٹځؽٺ ٰځڅ

 .ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی غیه ٌؽی...ڀٽیػڃاٺ وفټب ثؽسفی ثػڃـی _

 .قیف ثبقڂٺ ـڂ ٴف٨ز ؼٸجفٺ ثڅ س٭ٹیؽ اق اڂپ ؼوشٻ ـڂ ثب اضشیبٖ ٴف٨ز... ٸجػځؽی قؼٺ

 ...دبٌڃ ټیفیٻ ؼٰشف_

 ڂ ثٍڅ دځبچٻ ڃڀڅثش  ټ٭بثٹٻ قاڀڃ قؼڄ ثڃؼ. ټی سڃڀىشٻ ـڂ دب ثڅ ایىشٻ؛ اټب اضشیبج ثڅ سٱیڅ ٴبڄ ؼاٌشٻ ثڅ ٰىی ٰڅ

ـ ٰځڅ...ز٭ؽـ غڃةِ ٰڅ ایځدبوز. چفؼڂ چٽكټبپ ثٹځؽ ٌؽیٻ. ؼوشً ؼڂـ ٌڃڀڅ چبٺ ټطٱٻ ؼڂ اقٺ ـڂ سځً ایٿ

 ټطڃی ٸجػځؽڄ ضىبؼسً ایٿ اق چفؼڂ. ٴ٩ز "ثبثبیی" چبي ؼوز ثفؼپ ثبال ثب  ٌؽ. ؼٸجف ڀ٫ ڀ٭ی ٰفؼ ڂ

 .قؼیٻ

سٱیڅ قؼڄ ثی خڃپ ٬ؽٺ  ثڇً ٬ؽٺ ټٿ چٻ ثب یڅ ضفٰز ثٹځؽي ٰفؼ ڂ ـڂی ؼوز اقاؼي ٴؿاٌز. ثب اڂٸیٿ

 .ثفؼاٌشٻ. زځؽثبڀیڅ ای ثیٍشف ٘ب٬ز ڀیبڂـؼ ڂ ثب ڀٵفاڀی اق ضبٶ ڂ ـڂقِ ټىٱڃر ڂ ټبسٻ دفویؽ

 زفا اڂټؽی ایٿ وٽز ثب٢...٨ٱف ڀٱفؼی ڀٵفاڀز ټیٍٻ؟ _

ؼوشی دٍز ٴڃڀڅ ٺ ٍٰیؽٺ ڂ و١ی ٰفؼٺ ڀٵبڄ ٰڃسبچی ثڅ وفخبي ثځؽاقٺ؛ چٽیٿ ٰڅ ؼڂثبـڄ ټٙٽئٿ ٌؽٺ 

 .ڀیىز ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ. زیكی ٌجیڅ اڄ ڂ ڀبٸڅ اق ٸت چبٺ ثیفڂپ قؼ

 زفا زیكی ڀٽیٵی؟ _

_... 

 ڀٱځڅ چڃا ایٿ ثب٢ سڃاٺ ٴف٨شڅ؟ _

 ٸت ڂ زٍٻ اق  اٌبـڄ ي ؼ٬ی٭ب ثڅ اڂپ غڃڀڅ ټشفڂٰڅ ثڃؼ...ټځٳ ڀٵبچً ٰفؼٺ...ټش٩ٱف ثب ٸطٿ ٌیٙڃڀی ٰڅ

 :ٴ٩ز ٌؽ ڀٽی ثفؼاٌز زیكی غځؽڂڀً چبی

 !ز ایٿ ٬ىٽز ثب٢ ټیٵیفسز..! ده ـاوز ٴ٩شڅټڇفقاؼ ټی ٴ٩_
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٠ّجی زٍٻ ـڂچٻ ٨ٍفؼٺ... ضڃِٹڅ ټىػفڄ ثبقی چبي ـڂ ڀؽاٌشٻ چځڃقچٻ ټی غڃاوشٻ ٨فاـ ٰځٻ یب ٴڃٌڅ 

ای سٽبٺ ټطشڃیبر ټ١ؽڄ ٺ ـڂ غبٸی ٰځٻ. ؼوز ڂ دبٺ ټی ٸفقیؽ ڂ ٠دیت ٘ڃ٨بپ ټشڃخڅ ایٿ ٸفقي ڀٍؽڄ ثڃؼ 

 .ڄ ای ثڇً قؼٺیب ثڅ ـڂٺ ڀٽی اڂـؼ. ٸجػځؽڄ ٰح ڂ ټىػف

ڂا١٬ب ٨ٱف ټی ٰفؼ ثب ـټكی ضف٦ قؼپ ثڅ خبیی ټیفوڅ. ڀٽیؽڂڀٻ زفا وفٺ ـڂ ثڅ خىشدڃ اڂپ قپ ثیٿ ؼـغز 

 .ثبال ثفؼٺ

 !٨٭ٗ یڅ ؼیڃڂڀڅ ټیشڃڀڅ ـڂ قټیٿ ڀٻ ؼاـ ثػڃاثڅ _

 :ثب ٤فٌی ٰڅ ڀبٌی اق غٍٻ ڂ ثی ٘ب٬شیٻ ثڃؼ ٴ٩شٻ

 ...٘ڃ٨بپ غڃاچً ټیٱځٻ سٽڃټً ٰٿ_

_ 

 .څ ټځٻ ٰڅ ثب سڃ ایځدب اڂټؽٺ...ټیجیځی ضڃِٹڅ ڀؽاـٺـاوز ټیٵی ؼیڃڀ_

ثی "...دفغځؽڄ ای ٴ٩ز ڂ ؼٸجف چیځی اق ایٿ غٍٻ ٍٰیؽ. ثڃوڅ ٰڃسبچی ثڅ وفي قؼ ڂ زڅ "ثبٌڅ ثبٌڅ"

قټكټڅ ٰفؼ. ٨٭ٗ ټی غڃاوز ټٿ ـڂ ؼوز ثځؽاقڄ...ټٙٽئځٻ ټی ؼڂڀىز ثیٿ زٽٿ چب غڃاثیؽڀٻ ٤یف  "٠ّبثی

 .!ٺ ثذفوڅ سب ضىبن ڀٍٻ یب ٌبیؽچٻ سف٨ځؽي ثڃؼ٘جی١یڅ...٨٭ٗ ڀٽی سڃڀىز ټثٷ اؼ

اغٻ ٰفؼڄ ثب ضبٸی ؼا٤ڃپ اقي ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ...٘ڃـی ٰڅ ټشڃخڅ ؼٸػڃـیٻ ثٍڅ. ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی ټٕطٯ 

 .ؼوشً ٌؽڄ ثڃؼٺ. ڀكاٌز اقي ٨بِٹڅ ثٵیفٺ ڂ ټثٷ ثك اق ٴفؼڀٻ ٴف٨ز

  .ټٵف ټٿ ټیكاـٺ سڃ ٬ڇفٰځی؟ ثیب ایځدب ثجیځٻ _

 .ڀؽٺ ٰڅ ثب ثڃوڅ ای ثڅ وفٺ ڀفټٻ ٰفؼزٍٻ اثفڂی ڂاوً ـ٬ّڃ

 ٨٭ٗ ثٵڃ زفا اڂڀدب ثڃؼی؟ ضبٸز ثؽ ٌؽڄ ثڃؼ؟_

چٽیځٻ ٰٻ ثڃؼ...اق زیكی ٰڅ ؼیؽڄ ثڃؼٺ ثٵٻ!. زٍٽی سڃ ٰبوڅ زفغڃڀؽٺ ڂ ثفای ټځطف٦ ٰفؼپ ؾچځٻ ڂ ضبٸی 

 :ٰفؼپ ثی ـثٙیً ثڅ ضبٸٻ، ٴ٩شٻ
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 !...غڃڀڅ ٬ٍځٵیڅ _

 .ڂپ ٨فوشبؼپ ٰال٨ٵیً ثڅ سبییؽ وفی سٱڃپ ؼاؼثبڀیڅ ای ثب ضجه ڀ٩ىً ڀٵبچٻ ٰفؼ ڂ ثب ثیف

 ایځدب ټبٶ غڃؼٌڅ؟_

اِال ٬ّؽٺ ایٿ ڀجڃؼ ؼٸیٷ ٤ٍٻ ـڂ ثؽڂڀڅ یب س١دت ڂ ٰځدٱبڂی دځڇڃڀڅ ي ـڂ ثفڂق ثؽڄ. اڂپ قپ ثفای 

 .چٽیٍڅ ثبیؽ ټػ٩ی ټیٽڃڀؽ

ڀیىشٿ ایٿ غڃڀڅ  ڀڅ ؼڂوبٶِ اخبـڄ ٰفؼڄ... ټڇفقاؼ ثیٍشف ضٱٻ ڀٵڇجڃپ ایٿ غڃڀڅ ـڂ ؼاـڄ سب ټؽسی ٰڅ ټبٸٱبي_

 .غبٸی ڀجبٌڅ

 ټبٸٱبي! زځؽ ڀ٩ف دیؽا ټیٍٿ اق ایٿ ثب٢ ؼوز ثٱٍٿ؟_

  .ٸجػځؽی ثڅ ایٿ چیدبپ سّځ١یٻ قؼ...اوشفن ڂ ضبٌب ٰفؼڀٻ ـڂ ټی ٨ڇٽیؽ

یٱی اق ټبٸٱبي ایځدب ڀیىز...اڂپ یٱی ؼیٵڅ ٺ ټیٵٿ سڃ غڃڀڅ ادبـسٽبڀی قڀؽٴی ټیٱځڅ ڂٸی ضبٔف ڀیىز _

 .ایځدب ثفٴفؼڄ

ڀٽی غڃاوز اق ؼاوشبپ قڀؽٴی ٰىی ضشی ثڅ ٜبچفچٻ ټٍشب٪ ڂ چیدبپ قؼڄ ثڅ ڀٝف ثیبٺ. اټب ثب اِال ؼٸٻ 

 .زٍٻ ڂ اثفڂ ڂ ٸطځی ٰڅ ټش١ٹ٫ ثڅ ټٿ ڀجڃؼ چیدبڀٻ ـڂ ڀٍڃپ ټی ؼاؼٺ

ؼٸجف ثب ٰځدٱبڂی ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ...ثسڅ چٻ ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼ ټٍځٳ ټیكڀٻ. ؼوز ؼـاق ٰفؼٺ ڂ ٴڃڀڅ ټػٽٹیً ـڂ 

ڇڃیی غٻ ٌؽ سب ث٥ٹً ٰځٻ. ټش١دت زٍٻ سڃ زٍٻ اق ایٿ ٰبـي ثڅ غځؽڄ ٍٰیؽٺ ٰڅ اق ِٽیٽیز ی

 :ا٨شبؼیٻ...ټثٷ دؽـي ٨٭ٗ ټځشٝف یڅ اٌبـڄ ثڃؼ. ؼـضیځی ٰڅ ؼٸجفڂ اقي ټی ٴف٨شٻ ٴ٩شٻ

 ټٿ ٰڅ غیٹی غڃٌٻ اڂټؽ اق ایځدب...ضی٧ ڀیىز ثب غڃڀڅ ادبـسٽبڀی ټ٭بیىڅ ثٍڅ؟ _

_... 

 .ڀٽیشڃڀٻ ؼـٍٰڃپ ٰځٻ_

 .ٻ ڂ اٴف ؼـ سڃاڀٻ ثڃؼ ؼڂدب ٬فْ ټی ٴف٨شٻ ڂ چفزڅ قڂؼسف ٨فاـ ټی ٰفؼٺټثٷ زی ؼـڂ٢ ټی ٴ٩ش
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 .ث١ٕیب اق غڃٌجػشی قیبؼ ڀٽیؽڂڀٿ زیٱبـ ٰځٿ ٠كیكٺ _

 .ثڇً سٱیڅ قؼڄ ٸت چبٺ ـڂ ـڂی وف ؼٸجف ٴؿاٌشٻ. ٰی ټی سڃڀىز س١فی٧ ؼـوشی اق غڃٌجػشی ؼاٌشڅ ثبٌڅ

 .چٽیٿ ٰڅ ټ٭بثٷ ٠ٽبـر ـویؽیٻ ٘ڃ٨بپ دفویؽ

 ـ ؼ٠ڃسٽڃپ ٰفؼ اټب ټٿ ٴ٩شٻ اڂٶ ثبیؽ ثبسڃ ټٍڃـر ٰځٻ....ؼٸز ټیػڃاؼ ؼ٠ڃسٍڃ ٬جڃٶ ٰځیٻ؟ټڇفقاؼ ڀڇب_

ٸجػځؽی ثڅ اضشفاٺ دٍز خٽٹڅ ي قؼٺ ثب اڂپ خٽ١ی ٰڅ اغفي ثىز ٬ځؽٺ ثبال دبییٿ ٌؽ. اټب ٠ٽفا ټی 

 :سڃڀىشٻ زځؽوب٠ز ؼیٵڅ سڃ ایٿ ثب٢ ثٽڃڀٻ ٸجػځؽڄ ٘ڃٶ ڂ ؼـاقی قؼٺ ڂ ٴ٩شٻ

 .!ثڅ غڃؼټڃپ ثبٌیٻ ٠كیكٺ ثڇشفڄ اټفڂق ټش١ٹ٫_

ؼ ٰڅ ثڃ ٴڃیب ٬ؽـی ثڅ ٸطځٻ...ثٵٻ ؼـڂ٢  ٸجً ـڂ اق ؼاغٷ ٴبق ٴف٨ز سب ڀػځؽڄ...ټٿ ثځؽـر ټی سڃڀىشٻ غڃة

  .ثڇً ٨ڇٽڃڀؽ چفزڅ قڂؼسف ٌفر ـڂ ٰٻ ٰٿ ٰڅ غیٹی ٰبـ ؼاـٺ

 :پ ؼاؼڂ ٴ٩زغځؽڄ ثٹځؽ ڂ وفغڃٌبڀڅ ای ٰفؼ. چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثڅ اق دٹڅ چب ثبال ټیف٨ز ټشبو٩ٻ وفي ـڂ سٱڃ

 !ثبٌڅ ٠كیكٺ_

 .ضبال چی سځؽ سځؽ ثب یٯ ٰٹٽڅ ٨طً ثڅ چٻ دبن ټی ؼاؼیٻ...غځؽڄ ٺ ٴف٨شڅ ثڃؼ

**** 

چٽیٍڅ و١ی ټیٱځی اس٩ب٬بر ثؽ ـڂ غیٹی قڂؼ ٨فاټڃي ٰځی؛ اټب چٽیٿ ٰڅ ثڅ غڃؼر ٬ڃٶ ټیؽی ؼیٵڅ ثڇً 

 ٨ٱف ڀٱځی ثب یٯ سٹٵف ټیجیځی اق غڃؼر دفویؽی....زفا ټٿ؟

ثڅ خبی ٰىت سدفثڅ سڃ ثبڂـر ٴځدځؽپ اس٩ب٬بر ثؽ ټبٶ چٽىبیڅ وز...! سفثیشی ٰڅ چیر  ٌبیؽ زڃپ چٽیٍڅ

ڂ٬ز یبؼټڃپ ڀؽاؼ زٙڃـ اق ده سفن ڂ ټٍٱالسٽڃپ ثفټیبیٻ ڂ ثب یڅ ٩٘ٹٯ غؽا ثڇً ِجف ثؽڄ یب 

غڃٌجطبٸً اڂج چٽؽـؼی ڂ ثفغڃـؼټڃپ ثڃؼ...چیر ڂ٬ز ڀٽیشڃڀی غڃؼر ـڂ قپ ثی ؼ٨بٞ یب ټفؼ دیځڅ ثىشڅ 

 !...ثؽڂڀی سب ټٍٱالر قڀؽٴیز ثبڂـ دؿیفسف ثٍٿ سب یٯ سدفثڅ ـڂ ؼڂ ثبـ سٱفاـ ڀٱځی چٽىبیڅ
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چځڃق ثب سٽبٺ ١ٌبـچب غٍڃڀز ٠ٹیڅ قڀبپ یب ٰٽذیٿ چب ضٽبیشی قپ چب قیبؼی دیؽا ټیٍٿ ِجص ٰڅ زٍٻ ثبق 

ڀز ڂ ٜٹٻ ټیٱځٿ ٸجی ټشڃـٺ یب ٴڃڀڅ ای وفظ ؼاـپ؛ اټب چفؼڂ ټیشڃڀڅ سدفثڅ ټش٩بڂسی ثبٌڅ ټڇٻ ؼیؽی ٰڅ غٍڃ

ـڂ س١جیڅ ټیٱځڅ... دبٮ ٰفؼپ ِڃـر ټىئٹڅ ثب ١ٌبـچب ؼڂ غٙی یب زځؽ وٙفی ٰڅ دٍشً چیر ؼـٮ ڂ سدفثڅ 

ای ڀیىز. چیر زفایی دٍز اخجبـ سٿ ٨فڂٌی قپ چٽىبیڅ اق ٨٭ف ڀیىز.... یب قڀی ٰڅ ثبـچب وٱڃر ڂ ټ٭بڂټز 

ؼ چٽىفی ٰڅ قیف ٨ٍبـ ا٬شّبؼ ٰٽف ټیٱځڅ ؼـ ثفاثف زٍٻ ٰٽجڃؼي ثفای ض٩ٛ غبڀڃاؼڄ ڂ اثفڂي یب سىٱیٿ ؼـ

غٻ ٰفؼڄ. ٌبیؽ چٽیٍڅ ١ٌبـ ڂ دبٮ ٰفؼپ ِڃـر ټىئٹڅ وبؼڄ سفیٿ ـاڄ ضٷ ثبٌڅ...ضؽا٬ٷ ثفای خڃاټٟ ٠٭ت 

 .ا٨شبؼڄ ای ٰڅ وفٴفټی یٱی ؼڂـڂقٌڃپ ٴڃڀڅ وفظ قپ چٽىبیڅ وز ثفای ٨فاټڃٌی ٰؽـی ټٍٱالسٍڃپ

بـچب ؼاٌشٻ...! غٗ قؼپ ِڃـر ټىئٹڅ! ؼڂـ قؼپ اؼٺ چب ټٿ چٻ ټىشثځب ڀجڃؼٺ... دشبڀىیٷ سٱفاـ یٯ سدفثڅ ـڂ ث

 ...ا٘فا٨ٻ

٨ٱف ټی ٰفؼٺ ثب ڂخڃؼ ؼٸجفڂ ٘ڃ٨بپ ز٭ؽـ ـاضز ټیشڃڀٻ ثب ټٍٱٹٻ ٰځبـ ثیبٺ...٨ٱف ټی ٰفؼٺ ثب یڅ چٻ ا٤ڃٌی 

یب ٌت سب ِجص ٰفؼڀی ؼـٰځبـي چٽڅ زیك ـڂ اق یبؼ ټیجفٺ یب چٽڅ زیك سبقڄ ټیٍڅ...اټب ٌفڂٞ ټبخفا اق اڂڀدبیی 

ثڃؼ ٰڅ ټٿ زیكی یبؼٺ ڀٽیڃټؽ... ثیٿ اس٩ب٬بر قڀؽٴیٻ ٴځٳ ڂ ٴیح ثڃؼٺ...ثڇبڀڅ ای ٌؽ سب یٯ سدفثڅ ـڂ ثبـچب 

 .سٱفاـ ٰځٻ. ٌبیؽ اڀٵبـ چفزی قټبپ دیً ټی ـ٨ز ایٿ سځٵځبچٻ ثیٍشف ټی ٌؽ

 ؼڂ ـڂق ؼـ ٰځبـچٻ قیف یٯ و٭٧ وذفی ٰفؼیٻ. ؼڂ ـڂق اق قڀؽٴی ټٍشفٰٽڃپ. ٘ڃ٨بپ اٌذكی ټی ٰفؼ...ټی

غڃڀؽ، ټی غځؽیؽ ڂ ٴبچی چٻ ثب ؼغشفًٰ غڃي ټی ٴؿـڂڀؽ. ـڂڀؽی ٰڅ ٌبیؽ ثبـچب ثؽڂپ ټٿ سٱفاـ ٌؽڄ ثڃؼ؛ 

 .اټب ایځجبـ غځؽڄ ثڅ ٸت چب ټٿ چٻ ټی اڂـؼ. اـاټٍی ٰڅ چٽیٍڅ اـقڂي ـڂ ؼاٌشٻ

فیؽ. ؼڂ ټیكؼیٻ سب اغف ٌت...ثڅ ثڇبڀڅ دیبؼڄ ـڂی... دبـٮ ٴفؼی ڂ غ ثیفڂپ ؼڂ ـڂق ـان وب٠ز ټ١یځی اق غڃڀڅ

 .ـڂق ثڅ ؼڀجبٶ یٯ وبیڅ، ؼڂٌبؼڂًٌ، ٬ؽٺ قڀڃپ ٸجػځؽڄ چب قڂـٰی ټیكؼ

٘ڃ٨بپ ڀٽی ؼیؽي؛ اټب ټٿ ؼڂوڅ ثبـی ثیٿ خٽ١یز ثب چٽڃپ ڀٵبڄ یع قؼي ؼیؽٺ. ڂضٍشځبٮ ثڃؼ؛ اټب اڀٱبـ ڂ 

ڀبؼیؽڄ ٴف٨شٿ چفزیكی ـاڄ ضٹی ثڃؼ. زڇٷ ڂ چٍز وب٠ز قټبپ ثفؼ سب ثػڃاٺ قڀی ڀ٭بة ؼاـی ٰڅ وبیڅ ثڅ 

وبیڅ ؼڀجبٸٻ ثڃؼ چٕٻ ٰځٻ ڂ ڀىجز ثڇً ثی س٩بڂر ڂ غڃؼؼاـ ٠ٽٷ ٰځٻ سب ضبال ثب ٸجی غځؽڂپ ڂ اق سڅ ؼٸی 

 .ث١ؽ یٯ ټبڄ ټفغّی ټ٭بثٷ ایځڅ ثڅ ایىشٻ ڂ ټ٭ځ١څ ٺ ـڂ ؼـوز ٰځٻ
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ِؽای ڀ٫ ڀ٫ ڂ ثی ضڃِٹٵی ؼٸجفڂ ټی ٌځیؽٺ ٘ڃ٨بپ ثڅ قڂـ ټی غڃاوز ثیؽاـي ٰځڅ سب ثب غڃؼټڃپ ٌفٰز 

ـڂ ڀؽاٌشیٻ ثىذفیٽً. ٘ڃ٨بپ ثؽسف اق ټٿ ثی ٰه سف ثڃؼ. چفزی ٺ اِفاـ ٰفؼڄ ثڃؼٺ سب یٯ ثجفیٽً. خبیی 

ـڂق ؼیٵڅ ټفغّی ثڇٻ ثؽڄ ـأی ڀٍؽ دبٌڃ سڃ یڅ ٩ًٰ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂٜی٩څ ټٿ ڀیىز ڂ ؼڂوز ڀؽاـڄ ثڅ غب٘ف 

  .ثسڅ اڂپ اق ٰبـٺ ثیڃ٨شٻ

ضدیٻ ؼچځؽڄ...ټیػڃاوشٻ ٌجیڅ سبقڄ  ـل ٰٽفڀٳ ِڃـسی ثڅ ٸت چبٺ قؼٺ ثب غٗ زٍٻ ثبـیٱی. ټمڄ چبټٻ ـیٽٷ

٠فڂن چب ؼیؽڄ ثٍٻ...چفز٭ؽـ ٰڅ اڂپ چب ٨ٱف ټی ٰفؼپ زځؽوبٸی اق قڀؽٴی ټٍشفٰٻ ٴؿٌشڅ...! اټب ټڇٻ ؼٶ 

 .غڃؼٺ ثڃؼ

 اڀٵیكی ضیفر ٘فق ثڅ اثفڂچبٺ. ٌؽ ثٹځؽ یٱجبـڄ  "ټیٍڅ ٰڅ ِجص"ؼوشی ثڅ ټ٭ځ١څ ٺ ٍٰیؽٺ ٰڅ ِؽای اچځٳ 

 ټی ٰڅ ای ِطځڅ اق. قؼٺ ثیفڂپ ٰځدٱبڂی ثب...! ڀڃثفڄ ثٍڅ ٌفڂٞ اچځٳ ایٿ ثب ِجص اڂٶ. دفیؽ ثبال غځؽڄ ثب

ڄ. سڃ اڂپ ٰز ڂ ٌٹڃاـ ق٤بٶ وځٵی ڂ سیخ ـوٽی ٬ف ؼاؼپ ثب ؼغشف غڃاة غځؽ قیف قؼٺ اڀ٩دبـ ضؽ ؼـ  ؼیؽٺ

اٸڃؼي ٌٱبـ ٸطٝڅ چب ثڃؼ!. ؼٸجف ـڂ ـڂی ؼوشً ٴؿاٌشڅ ثڃؼ ڂ ؼڂڀ٩فی ؼڀه ټیف٨شٿ...اڂپ یٱی ؼوز اقاؼي 

 .ـڂ ثب ؼوز ٰڃزٹڃ ؼٸجف ضفٰز ټی ؼاؼ ڂ دبچبي ـڂ چٽبچځٳ ٰح ڂ ـاوز ټیكاٌز سب ثڅ ـیشٻ ٌبؼ اچځٳ ثیبؼ

 .ٴڃٌیٻ ـڂ اق سڃ خیجٻ ثفؼاٌشٻ سب اقٌڃپ ٨یٹٻ ثٵیفٺ

 "...٘ڃ٨بپ"ِؽاي قؼٺ...

ٿ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغیؽ چٽیٿ ٰڅ ټشڃخڅ ؼڂـثیٿ ٴڃٌیٻ ٌؽ ثب ِؽا ثٹځؽ ثب ٸڃؼٴی ٌفڂٞ ثڅ غڃڀؽپ ٰفؼ...غؽای ټ

    .ایٿ ټفؼ اوش١ؽاؼ ٠دیجی سڃ وفٴفٺ ٰفؼپ ثسڅ چب ؼاٌز

 ِجص ٰڅ ټیٍڅ"

 ټبټبپ ټثٷ چٽیٍڅ

 قڂؼ اق غڃاة دب ټیٍڅ

 ثبثب ـ٨شڅ غیبثڃپ

 ثفاټڃپ ثػفڄ ڀڃپ
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 ٰفڄ، ٠ىٷ، ټفثب

 " ڀڃپ ٴفٺ سب٨شڃپ

ڇً اق ٌؽر غځؽڄ ؼوز چبٺ ٰح ټی ٌؽ. ؼٸجف ټش١دت اق ـ٨شبـ دؽـي ثب غځؽڄ ڂ ٬یب٨څ ثبڀٽٯ ڂ د٧ ؼاـی ث

غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ. ٘ڃـی ثڇً ڀٵبڄ ټی ٰفؼ ټٙٽئځب اٴف قثڃپ ؼاٌز ثی ـڂؼـثبیىی ثڇً ټی ٴ٩ز دؽـ ټٿ 

 .ؼیڃڂڀڅ ٌؽی؟ اق وځز غدبٸز ثٱً

" 

 ټٿ ثیؽاـٺ اټب سڃڂ ـغشػڃاثٻ

 ٠فڂوٱٻ ٰځبـٺ

 ټبټبپ ټیبؼ اسب٬ٻ

 ټیٵڅ ٠كیك ڀبقٺ

 ِجص ٌؽڄ ثٹځؽ ٌڃ

 آ٨شبة قؼڄ ثبال

 ؼوشٽڃ سڃڂ ضڃْ ټی ٌڃـٺ

 ؼ ټی دڃٌٻٸجبوٽڃ قڂ

 ټبټبپ ڂ ثبثبـڂ ټی ثڃوٻ

 ټیٵٻ ثڅ اڂڀب والٺ

" 

ؼوشً ـڂ ثڅ ٘ف٨ٻ ؼـاق ٰفؼ...دیٍځڇبؼ ـ٬ُ ټیؽاؼ! اڂٶ ِجص اڂپ چٻ ثب ټبڀشڃ ټ٭١ځڅ ڂ اچځٳ ِجص ٰڅ 

 !ټیٍڅ!...اڂده..؛ ټٿ چیسیٻ ٘جی١ی ڀجڃؼ...! ضشی دیٍځڇبؼ ـ٬ُ چٽىفٺ
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اچځٵً ټٿ ڀجڃؼٺ! ٴڃٌیٻ ـڂ ـڂی ټیك سځٝیٻ ٰفؼٺ ثڅ ڀٝف ایٿ دٍځڇبؼ خځشٹٽځؽاڀڅ ټیڃټؽ. ضشی اٴف ټٕٽڃپ 

 .ڂ ثب ٴف٨شٿ ؼوشً ؼـغڃاوشً ـڂ ٬جڃٶ ٰفؼٺ

 آی ثسڅ چب، آی ثسڅ چب"

 ایځڃ ثؽڂڀیؽ ٌٽبچب

 ثڇشفیٿ ؼڂوشڇبی ټب

 ټبټبپ ڂ ثبثبپ

  ټبټبپ ڂ ثبثبپ

بپ ٴ٩شٿ ڀجٓ ثب ٴ٩شٿ ټبټبپ ثڅ ٘ف٦ ټٿ اٌبـڄ ٰفؼ. ٬ځؽ غڃڀٻ ثبال ـ٨ز ڂ ڀبغڃؼاٴبڄ ٬ٹجٻ اق ایٿ ټبټبپ ټبټ

 .ثڃؼ ٌؽڄ خؽی زیك چٽڅ. قؼ ای ثڃوڅ ؼوشٻ ثڅ ڀفٺ ڂ ٰفؼ اضشفاٺ اؼا غیك ڀیٽڅ ٰٽی ټ٭بثٹٻ  ٴف٨ز. ؼغشفِ ټٿ!

ف ـیشٽی ؼوز چبټڃپ چؽایشٽڃپ ټی چ ثب ٰڅ ڀ٩فی وڅ ؼایفڄ. ڀٍىز  ؼوز ؼٸجفـڂ ٴف٨شٻ ؼوشً ـڂی ٰٽفٺ

ڂ ٨ڇٽیؽٺ. ؼوز ؼٸجف ـڂ ڂٶ ٰفؼٺ ڂ قیف ٰفؼ. ٘ڃ٨بپ ؼوشً ـڂ ثبال اڂـؼ ڂ ؼوز اقاؼٺ ـڂ ٴف٨ز. ٬ّؽي ـ

 .ؼوز ثٹځؽ ٌؽڄ اڂپ زفغی قؼٺ ڂ ـڂی ؼوز ٘ڃ٨بپ اق دٍز ٨فڂؼ اڂټؽٺ

ؼٸجف خی٥ی اق غڃٌطبٸی ٍٰیؽ اق ضفٰشٻ غڃًٌ اڂټؽڄ ثڃؼ. ؼوشً ثڅ ټ٭ځ١څ ٺ ـویؽ ڂ ثب ٍٰیؽپ یٱجبـڄ   

٭ؽـ ثب ثؽثػشی خٽ١ٍڃپ ي ٴیفڄ ټڃچبٺ ثبق ٌؽ ڂ ټڃچبٺ ڂق ـڂ ٌڃڀڅ چبٺ ـیػز... ٠ڃٔی!. ټیؽڂڀىز ز

 .ٰفؼٺ

ٸجػځؽڄ ثؽخځىی قؼ چٽیٿ ٰڅ ټی غڃاوز ؼوشً سڃ ټڃچبٺ ثفڄ سب دفیٍڃپ سفٌڃپ ٰځڅ ـڂی ټجٷ 

دفیؽٺ....اثفڂیی ثبال اڀؽاغشٻ. ؼوشً ـڂ چڃا غٍٯ ٌؽ ڂ٬شی ؼیؽ ثڅ سځڇبیی ثب ثبال دبییٿ ٌؽپ ٰٽفڂ دبییٿ سځڅ 

ٍڃڄ چبیی ٰڅ ثب چف زفغً ٘ڃ٨بپ ـڂ ثڅ غځؽڄ ڂ ٺ ٌفڂٞ ثڅ ـ٬ّیؽپ ٰفؼٺ. ٰٽی ثؽخځىی چٻ ثٹؽ ثڃؼٺ! ٠

سطىیٿ ڂا ټی ؼاٌز. زٍٻ چبي ثف٪ ټیكؼ... ٠ٽال ڀٽی ؼڂڀىز زیٱبـ ٰځڅ. ٴفٺ ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ سػٹیڅ اڀفلی. 

 .ٌبیؽ اق اڂپ ټبټبپ ټبټبپ ٴ٩شٿ چب ؼٸجفڂ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ
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ټی ٰفؼ...ثبڂـي ڀٽی  ٴڃٌڅ ای ایىشبؼ...ثب ٸجػځؽڄ دف٠ٍ٭ی ثڅ زفغً ٰٽف ڂ ټڃچبی ا٨ٍڃپ ٌؽڄ ؼڂـٺ ڀٵبڄ

 .ٌؽ ټٿ چٻ اق ایٿ ٬ىف ؼٸجفی چب ثٹؽ ثبٌٻ

ؼٸجف ؾڂ٪ قؼڄ ؼوز ټیكؼ. ضفٰز اغف ثب اسٽبٺ اچځٳ دفیؽٺ دبییٿ. ؼوشً ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ثب زفغی غٻ ٌؽٺ 

    .ثڃوڅ ای ـڂی وف ؼٸجف قؼٺ اڂپ چٻ؛ چٻ قټبپ ثڅ ـڂی ټڃچبٺ ثڃوڅ ای قؼ

 .ثڃؼٺغڃٌجػشی ی١ځی چٽیٿ... ټٿ ٠ب٫ٌ ایٿ ؼڂڀ٩ف 

 :یٯ ٸطٝڅ ڀٵبچً ثڅ دٍز وفٺ غڃـؼ ڂ غیفڄ ثڅ وب٠ز ؼیڃاـی ٴ٩ز

 ...اڂڄ اڂڄ ؼیف ٌؽ ؼغشفا _

 .اق ایٿ ٸ٩ٛ ثڅ ٰبـ ثفؼي ثیٍشف غځؽیؽٺ. یٯ ٸطٝڅ ضڃاوً ثڅ غځؽیؽڀٻ دفر ٌؽ ڂ ټٿ چٻ ټطڃ ڀٵبچً

ؼوز ڂ دبٴیف  غیفٴی ٰڅ ٸت چبٺ ـڂ ثڅ اـڂټی ثڅ ـڂی چٻ ز٩ز ٰفؼ. ثڅ ؼٸجف ڀیٻ ڀٵبچی ٰفؼ ضٕڃـي ٠ٽال

 .ثڃؼ. اق ِڃـر خٽٟ ٌؽڄ ٰال٨څ ي غځؽڄ ٺ ٴف٨ز. ٌجیڅ ڀبٸڅ ٌؽڄ ثڃؼ

 :ؼټب٤ٻ ـڂ ٍٰیؽ ڂ ثب ثڇشی ٰڅ ٰڅ ـٲ چبیی اق غځؽڄ ؼاٌز ٴ٩ز

 ثڅ ؼوشڃ دب ثىشڅ ټٿ ټی غځؽی...؟ _

 .ٸجٻ ـڂ ٴبق ٴف٨شٻ ڂ ٌیٙڃپ ٌؽڄ ثب اڀفلی ټٕب٧٠ ٌؽڄ وفی ثڅ سبییؽ سٱڃپ ؼاؼٺ

یځڅ ي اچىشڅ ـاڄ ٴف٨شڅ ثڃؼپ...و١ی ؼاٌشٻ ضبٸز ټٝٹڃټی ثڅ زٍٻ چبٺ ثؽٺ. ڀٽی ڀڃٮ دځدڅ چبٺ اق ـڂی و

 .ؼڂڀىز ثڅ ٌیٙځز اڂٶ ِجطٻ ثػځؽڄ یب ؼٸجفی ٰڅ ًٌ ؼڀٳ ضڃاوً ثڅ ـ٨شبـچب دؽـي ثڃؼ

اثفڂیی ثبال اڀؽاغشڅ؛ ؼوشٻ ـڂ سڃ ټٍشً ٴف٨ز ثب ؼڀؽڂپ چب ز٩ز ٌؽڄ اق ضفَ ٰڅ غڃؼاـی اق ٠ٽٷ ثڃؼ 

 :ٴ٩ز

 .!اق دبـٮ ؼـټیبـٺ ٨٭ٗ ٨فِز ؼاـی اټبؼڄ ثٍیسب ټبٌیځڃ  _  

غیفڄ ثڅ ڀٵبڄ ټڇفثڃڀً وفی سٱڃپ ؼاؼٺ. ٬جٷ اق ٠٭ت ٴفؼٺ ثڅ اسب٪ ثی ٘ب٬ز ؼوشٻ ـڂ ٴف٨ز ڂ ثڃوڅ 

   .ټطٱٽی ثڅ ٸت چبٺ قؼ
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****** 

ټ٭ځ١څ ٺ ـڂ ؼـوز ٰفؼٺ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ٰی٩ٻ ٬ّؽ ثیفڂپ ـ٨شٿ ؼاٌشٻ ٰڅ ِؽا قڀٳ سٹ٩ٿ ټبڀٟ ٍٰیؽپ 

ټیٱځٻ اټب ثب ٬ٟٙ ٌؽپ  دب اڂپ دب ایٿ ٰٽی ٴف٨شڅ سٽبن ټ١ٙٹیٻ ثبثز ٘ڃ٨بپ ایځٱڅ چڃا ثڅ  ٍڅ.ؼوشٵیفڄ ټی

 .یٱجبـڄ ي ڂ قڀٵی ٰڅ ثال٨بِٹڅ ثڅ ِؽا ؼـټیبؼ ثب چٽڃپ ٩ًٰ ثڅ وٽز سٹ٩ٿ ټیؽڂٺ. ٌٽبـڄ ي ڀی٩شبؼڄ ثڃؼ

 !...8دفڀ٩ىٻ...ٌفڂٞ ٌؽ...ـان وب٠ز  "اٸڃ"ثب اڂٸیٿ 

ټٹڃؼیً ـڂ ثڅ یبؼ ؼاٌشٻ سڃ ٴڃٌٻ دیسیؽ. ٴڃٌی ـڂ ثڅ ثبڀیڅ ای وفخبي ِؽا ټڃقیٱبٶ ٴڃی ٰڅ ثڅ غڃثی 

ٰڃثڃڀؽٺ. ڀ٩ه چبٺ ٌؽر ٴف٨ز ڂ ٴفٺ ٌؽپ زٍٻ چبٺ ـڂ اق خڃي اٌٯ ضه ټی ٰفؼٺ. ڀٽی غڃاوشٻ اڂٶ 

ِجطی ضبٸٻ ٴف٨شڅ ثٍڅ. زٍٽی ثفای غڃؼؼاـی ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ. چفثبـ ٨ٱف ټی ٰځٻ ایٿ اغفیً ؼڂثبـڄ 

٠ؿاة ټٿ دیؽا ټیٱځڅ. ٌبیؽ ثبقچٻ اٌشجبڄ ټی ٰفؼٺ ڂ ایٿ ـڂقڀڅ اټیؽ ضبٸٻ ـڂ ثؽسف ټی وفٴفټی سبقڄ ای ڂاوڅ 

 .ٰفؼ. ثبیؽ ټځٙ٭ی سف ثفغڃـؼ ټی ٰفؼٺ؛ ڀجبیؽ غڃؼٺ ـڂ ټی ثبغشٻ

 اڂپ سٱفاـ ڂ ٰفؼٺ قټكټڅ سف اچىشڅ اٸڃیی ڂ  ِؽا قڀٳ ؼڂثبـڄ ثٹځؽ ٌؽ. ثب ؼوز چب ٸفقڂپ ٴڃٌی ـڂ ثفؼاٌشٻ

 ...اڀٵیك ڀ٩فر ټٹڃؼی

ٍٻ ثىشٻ... ڀٽی غڃاوشٻ سىٹیٽً ثٍٻ چفٰىی ثڃؼ؛ ٨٭ٗ ټی غڃاوز ٠ؿاثٻ ثؽڄ ڂ ټٿ ثبیؽ سباغفي ټی ز

 .ـ٨شٻ

ؾچځٻ دفٍٰیؽڄ ثڃؼ ثڅ ٴڃیی ٰڅ ٘ڃ٨بپ ڂاوڅ سڃٸؽي غفیؽڄ ثڃؼ ڂ ڀڃٌشڅ ای ٰڅ ټشځً ـڂ ثڅ یبؼ ڀؽاٌشٻ. 

 !ی ثڅ ضبٶ ڂ ـڂقڄ ؼاٌز...ڀ٩ىی ٴف٨شٻ...ضبال ثڅ یبؼ اڂـؼپ ټشځً زڅ ٨ف٬"س٭ؽیٻ ثڅ ؼٸؽاـٺ...ؼٸجفٰٻ"

سٽبٺ و١ی ٺ ثف ایٿ ثڃؼ ثڅ زیكی ٨ٱف ڀٱځٻ ڂ٬شی ؼیؽ ِؽایی اقٺ ؼـڀٽیبؼ ڂ سڃ وٱڃر ثڅ ټڃقیٯ ٴڃی ٴڃي 

ټیؽٺ...ِؽای ٴڃی ؼڂـسف ڂ ؼڂـسف ٌؽ ڂ ثڅ خبي ِؽا ڀ٩ه چبی سځؽ ڂ ١ٔی٩ی سڃ ٴڃٌی دیسیؽ. ټٙٽئٿ 

 .ثڃؼٺ ِؽا یٯ قپ ثڃؼ. ثی اـاؼڄ ٸت قؼٺ

 سڃ ٰی چىشی؟_
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ڀكؼ. خك دیسیؽپ ِؽای خی٣ قڀی ٰڅ ٨فیبؼ ټیكؼ سڃ ٍٰشیً...زځبپ ثب ڂضٍز سٹ٩ٿ ـڂ دفر ٰفؼٺ ٰڅ  ضف٨ی

غڃؼٺ اق ٌؽسً ٌڃڀڅ چبٺ دفیؽ. ٨٭ٗ ټی غڃاوز اؾیشٻ ٰځڅ...اڂپ ڀڃاـ ٔجٗ ٌؽڄ ـڂ چفزځؽثبـی چٻ ټی 

 .ثٍٻ ڃڀؽڄغ ٬بسٷ ایځٱڅ  ٌځیؽٺ ثبق چٻ ضىٻ ثڇً س٥ییف ڀٽی ٰفؼ...ټٿ اق اڂپ ِؽا ټشځ٩ف ثڃؼٺ...اق

ثٹځؽ ٌؽٺ ٰی٩ٻ ـڂ اق ـڂی قټیٿ زځٳ قؼٺ ڂ ثڅ وٽز ؼـ ؼڂیؽٺ... چٽیٿ ٰڅ ؼوز ثٹځؽ ٰفؼٺ ِؽای قڀٳ   

سٹ٩ٿ ؼڂثبـڄ ؼوز چب ٸفقڂڀٻ ـڂ ټشڃ٧٬ ٰفؼ. ایځجبـ ټٙٽئٿ اق ایځٱڅ غڃؼٌڅ ٠ّجی ثب زځؽ ٬ؽٺ غڃؼٺ ـڂ ثڅ 

 :سٹ٩ٿ ـوڃڀؽٺ ڂ ثب ؼاؼی سڃ ٴڃٌی ٴ٩شٻ

 ...چؽ٨ز اق ایٿ ٰبـا زیڅ؟زی اق خڃڀٻ ټیػڃای ـڂاڀی_

 ؼٸؽاـ...؟_

 اة ؼچځٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼٺ اق ایٿ ټػب٘ت ٬فاـ ٴف٨شځٻ. ؼڂثبـڄ ثب ٌٯ ڂ سفؼیؽ سٱفاـ ٰفؼ؛ ؼٸؽاـ؟

ڀٽی ؼڂڀىشٻ سٍػیُ ثؽٺ ِؽا ڀ٩ه چب زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷِ یب یٯ اؼٺ سبقڄ ڂاـؼی ٰڅ ټٿ ـڂ ثڅ ڀبٺ ؼٸؽاـ 

 !.ټیٍځبوڅ

 :اق وٱڃسٻ ټٙٽئٿ سف ٴ٩ز

 .سڃ ټیٍځبوٻ...سڃ ؼٸؽاـیچځڃقٺ ِؽا _

وٱڃر ٰفؼٺ ڂ ٠دیت ثب ِؽایی ٰڅ ٰٽی زبٌځی سٽىػف ؼاٌز اضىبن ـاضشی ټی ٰفؼٺ؛ اټب چځڃقچٻ ټی 

 .سفویؽٺ ٸت اق ٸت ثبق ٰځٻ...ؾچځٻ ؼـ ضبٶ دفؼاقي ثڃؼ

 ٌٽب...؟ _

 .ثب ٰٹی سشڅ دشڅ ڂ خڃپ ٰځؽپ سڃڀىشٻ ټػب٘ت ٬فاـي ثؽٺ

ز. اڀٵبـ ؼڂؼڂسب زڇبـسب ټی ٰفؼ ثفای ٴ٩شٿ اوٽً اق اغف ثب ڀ٩ه ثؽسف اق ټٿ ڂ٩٬څ ٘ڃالڀی ثیٿ خڃاة اڀؽاغ

 :وځٵیځی ٴ٩ز

 .ټڇفاپ_
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 .چٽیٿ ٰب٨ی ثڃؼ سب ڂاـ٨شڅ ـڂی ټجٷ ثیڃ٨شٻ. ڀٽی ؼڂڀٻ زفا زٍٽٻ ثڅ وف٠ز ثڅ وٽز ؼـة ڀیٽڅ ثبق دفٍٰیؽ

 ده سڃئی ٰڅ ټیػڃای اؾیشٻ ٰځی؟ زی اق خڃپ قڀؽٴیٻ ټیػڃای؟ _

 .ڃڀىشٻ دڃقغځؽي ـڂ ثٍځڃٺِؽاي ٠ّجی ثٹځؽ ٌؽ. ضشی ټی س

 .ټٿ ثبیؽ ایځب ـڂ اق سڃ اڂپ ٌڃچفڀ٩ڇٽز ثذفوٻ...زڅ ثالیی وفقڀؽٴیٻ اڂـؼیٿ؟_

 :ثب زٍٽی قڂٺ ٌؽڄ ثڅ ؼـة ٴ٩شٻ

غڃاچً ټیٱځٻ سٽڃټً ٰٿ...ٰبـا ٘ڃ٨بپ ثڅ ټٿ ـثٙی ڀؽاـڄ...ثبغڃؼي ِطجز ٰٿ..ٸ٩ٙب ؼیٵڅ ټكاضٽٻ _

 .ڀٍڃ...ټٿ زیكی اق ٴؿٌشڅ ڀٽیؽڂڀٻ

ؾـڄ ای ؼـي ڀ٭ٍی ڀؽاٌشٻ اٸشٽبن ټی ٰفؼٺ...اڂپ چٻ اٸشٽبن ټفؼی ٰڅ ثبټٿ اضىبن  ثفای زیكی ٰڅ

 .!ڀكؼیٱی ټی ٰفؼ ڂ چٽىفٺ غٗ ٬فټكي ثڃؼ

 .ِؽای ؼٸؽاـ ٴ٩شځی ٰڅ دٍز وفچٻ ټبثیٿ خٽٹڅ چبٺ ټی ٴ٩ز ثؽسف ِؽاٺ ـڂ ثٹځؽ ټی ٰفؼ

 ...ؼٸؽاـ ٴڃي ٰٿ_

 :ثب ٸفقٌی ٰڅ سڃ ِؽاٺ ټٍڇڃؼ ثڃؼ اؼاټڅ ؼاؼٺ

ي ٰٿ... ثیب ثبچٻ یڅ ٬فاـ ثكاـیٻ ټٿ ثڅ ٘ڃ٨بپ ڀٽیٵٻ سڃ قڀٳ قؼی...ڀٽیٵٻ ټیػڃاوشی اؾیشٻ ڀڅ سڃ ٴڃ_

 .ٰځی...سڃاٺ ؼیٵڅ اڂپ ِؽا ٔجٗ ٌؽڄ ـڂ ثفای ټٿ ڀ٩فوز

 ...ټٿ ثبیؽ ثبچز ضف٦ ثكڀٻ ؼـ ټڃـؼ اڂپ ِؽا...اڂپ ٨یٹٻ_

 ...ٴٻ ٰفؼٺ خٽٹڅ چب یٯ ڀ٩ىٻ ـڂ

 زی؟ _

 .غیٹی زیكچب ثی غجف ثڃؼٺ. ِؽاي ڀفٺ سف ٌؽاڀٵبـ ٨ڇٽیؽ...! ؼڂقاـیً ا٨شبؼ اق 



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 442 

ثبیؽ ؼـ ټڃـؼي ضف٦ ثكڀیٻ...ثكاـ ضؽن ثكڀٻ زی سفوڃڀؽر...ټځٻ اڂپ ِؽا ـڂ ٌځیؽٺ...ټځٻ اڂڀدب _

ثڃؼٺ...ٰىی ٰڅ ټیػڃاؼ سڃ ـڂ اؾیز ٰځڅ ٬ّؽ قخفٍٰی چفزڇبـڀ٩فټڃپ ـڂ ؼاـڄ. ټیػڃاؼ چٽٽڃپ ـڂ ثی اثفڂ 

 .ٰځڅ

 .پ ِطجز ٰٿټٿ چیسی ڀٽیؽڂڀٻ...ٸ٩ٙب ثب ٘ڃ٨ب_

 ."دیفڂق ٴ٩شڅ ثڃؼ ضب٨ٝز دبٮ ٌؽڄ؟"ڀ٩ىی ٴف٨ز...ثب غڃؼي زیكی ـڂ قټكټڅ ٰفؼ...

ٸجػځؽڄ سٹػی قؼٺ. ڀجبیؽ اق ا٠شٽبؼ ٘ڃ٨بپ وڃئ اوش٩بؼڄ ټی ٰفؼٺ...سب چٽیٿ خبي چٻ ثڅ چڃا اڂپ ِؽا چٻ 

 ...ؼ ټثٷ ټٿٰالټً ٌؽڄ ثڃؼٺ...اق ایځدب ثڅ ث١ؽي ثڅ ټٿ ـثٙی ڀؽاٌز. ټٙٽئځٻ اڂپ چٻ یٯ ثؽثػشی ثڃ

 .ټشبو٩ٻ...ڀٽیشڃڀٻ ٰٽٱز ٰځٻ_

 .چٽیٿ ٰڅ ٬ّؽ ٴؿاٌشٿ ٴڃٌی ـڂ ؼاٌشٻ ِؽای ؼاؼی ٰڅ اق ضځدفڄ ي ثٹځؽ ٌؽ س١ٹٹٻ ـڂ ؼڂ زځؽاپ ٰفؼ

 .ثبیؽ ثجیځٽز_

****** 

 دٱفی...؟ _

ثڅ ڀیٻ ـغً غیفڄ ٌؽٺ. ٌٯ ڂ ڂوڃوڅ ای ٰڅ سڃ خڃڀٻ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ثب ؼڂ ٰٹڃٺ ضف٦ ڂ ثٵڃ ثػځؽ ـ٨ٟ ڀٽی 

اوٻ چف ٸطٝڅ ـڂٌٿ ټی ٌؽ زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ زڅ ٬فاـی ٴؿاٌشٻ ڂ زڅ ٤ٹٙی ٰفؼٺ!. ڀٽی غڃاوشٻ ٌؽ. ڂ

 .ٸطٝڅ ای ثڅ ایٿ ٨ٱف ٰځٻ ٘ڃ٨بپ زڅ ٠ٱه اٸ١ٽٹی ڀٍڃپ ټیؽڄ. ٌبیؽ اِال ڀجبیؽ زیكی ثڇً ټی ٴ٩شٻ

 .٨٭ٗ ٰٽی غڃاثٻ ټیبؼ _

ـڂ سڃ ؼوشٻ خبثڅ خب ٰفؼٺ. ثبڂـ ڀٱفؼ؛ ڂٸی چٽیٿ ٰڅ ٰځدٱبڂ ڀٍؽ ڂ وڃاٶ دیسٻ ڀٱفؼ ٰب٨ی ثڃؼ. ؼٸجف

 .ثبال٨بِٹڅ ثب ضفٰز ټبٌیٿ غڃاثً ثفؼڄ ثڃؼ. غیٹی ؼڂوز ؼاٌشٻ ثڅ ثڇبڀڅ ای اټفڂقـڂ ٰځىٷ ٰځٻ

قټبپ دیبؼڄ ٌؽپ ؼٸجفـڂ اق ؼوشٻ ٴف٨ز... اڂپ چٻ ثب ڀ٫ ڀ٫ زٍٻ چبي ـڂ ثبق ٰفؼ ڂ ثب ؼیؽپ ټٱبپ خؽیؽ 

ؼـ ایٿ وب٠ز ـڂق چیر ٰه ؼاغٷ ٌفٰز ڀجڃؼ؛ اټب اخیف ٌؽ. ثڅ وٽز اوبڀىڃـ ـ٨شیٻ. س١دجٻ اق ایٿ ثڃؼ زفا 
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 سځڇب. ثڃؼ ٌؽڄ سځٳ ایځدب ثفای ؼٸٻ ٰځٻ ا٠شفا٦ ثبیؽ  ثی ضڃِٹڅ سف اق اڂڀی ثڃؼٺ ٰڅ س١دجٻ ـڂ ثڅ قثڃپ ثیبـٺ.

ځٻ. ثب سڃ٧٬ اوبڀىڃـ ٘ڃ٨بپ ثب ٸجػځؽڄ ټطڃی ٰځبـ ڀٱ ٨ٱف ٰبـ خك زیك ثڅ چب وب٠ز ټیشڃڀىشٻ ٰڅ ثڃؼ خبیی

غبـج ثٍٻ. اثفڂیی ثڅ ایٿ ټجبؼی اؼاة ٌؽڀً ثبال اڀؽاغشٻ...اڂٸیٿ ٬ؽټٻ ٰڅ ضڃاوٻ ثڅ  ایىشبؼ سب اڂٶ ټٿ

ِڃـر ٘ڃ٨بپ ثڃؼ چٽكټبپ ٌؽ ثب سفٰیؽپ ٩ٍ٨ً چب ـڀٵی ثبال وفٺ ڂ ؼوز قؼپ چٻ قټبپ یڅ ٠ؽڄ. ثڇز 

پ. قؼڄ زٍٻ چبیی ٰڅ اق سفن ثىشڅ ثڃؼٺ ثبق ٰفؼٺ. چٽڅ سڃ ٘ج٭څ وڅ خٽٟ ٌؽڄ ثڃؼپ ڂ ثب ٸجػځؽ ؼوز ټیكؼ

٘ڃ٨بپ ثب غځؽڄ ای ٰڅ زیكی خك ا٘الٞ ؼاٌشٿ اق ایٿ وڃدفایك ثفؼاٌز ڀٽی ٌؽ ؼوشً ـڂ ؼڂـ ٰٽفٺ ضٹ٭څ 

ٰفؼ. ؼٸجف چیدبپ قؼڄ سف اق ټٿ، دؽـي ـڂ ټدجڃـ ٰفؼ سب ـڂی قټیٿ ثكاـي سب یٱی اق ثبؼٰځٯ چب ـڀٵی ـڂ 

 .چڃا ـڂ ٌٱبـ ٰځڅ

ـڀٽیبڂـؼٺ. ٨٭ٗ ثب سٱڃپ ؼاؼپ وف ڂ سٍٱف ٬ؽٺ اڂٸٽڃپ ٌفڂٞ سجفیٯ چبیی ثڃؼ ٰڅ ټٿ چیسی اقٌڃپ وفؼ

وبؼڄ ای اقي ـؼ ټی ٌؽٺ. ٘ڃ٨بپ چٻ سڃ دڃوشڅ وځٵیٿ ڂ ټڃ٬ف غڃؼي ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼ ڂ ثب چف سجفیٱی زځبپ 

 .سٍٱفی ټی ٰفؼ ٰڅ ڀ٭ً اؼٺ ڀ٩فر اڀٵیك زځؽټبڄ دیً ـڂ ثفاٺ سؽا٠ی ټی ٰفؼ

څ ای ڂ ؼوشڅ ٴٷ ثكـٲ الٸڅ ای چٻ ټیكٺ ـڂ ثب سٽبٺ ڂوبیٷ چبٺ وفخبي ٴؿاٌشڅ ثڃؼپ...ٰیٯ ثكـٲ غبټ

ـڂي ثڃؼ. ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثب ٌٯ ڂ سفؼیؽ ثڅ ث٭یڅ ڀٵبڄ ٰفؼٺ ڂ ثیځٍڃپ ټڇفقاؼی ـڂ ؼیؽٺ ٰڅ اق اسب٬ً ثیفڂپ 

 .اڂټؽ. ثب سٱڃپ ؼاؼپ وف ثڅ ڀٍڃڀڅ والٺ خٹڃسف اق چٽڅ ټ٭بثٹٻ ایىشبؼ. چٽڅ ثڅ اضشفاټً وٱڃر ٰفؼپ

 :ی ثب والٺ ڂ ِجص ثػیفی ـڂ ثڅ خٽٟ ثڅ ټٿ ٴ٩زاڂپ چٻ ټثٷ ٘ڃ٨بپ ـوٽی دڃٌیؽڄ ثڃؼ ڂ غیٹی خؽ

 .ثجػٍیؽ ڀشڃڀىشٻ چٽفاڄ ث٭یڅ وڃدفایكر ٰځٻ. سٹ٩ٿ ٔفڂـی ؼاٌشٻ_

٘ڃ٨بپ ثڅ ڀٍڃڀڅ سبییؽ ضف٨ی زٍٻ چبي ـڂ ثبقڂ ثىشڅ ٰفؼڂ  "زٙڃـی ټفؼ "ـ٨ب٬شی ثڅ ٘ڃ٨بپ ؼوز ؼاؼپ.

 .ٌڃڀڅ ي ـڂ ٨ٍفؼ

ـڂ سڃ دفڂلڄ ٰبٰشڃن ـڂ سجفیٯ ټیٵٻ ٌٽب غبڀٻ ټڇځؽن اق ٘ف٦ ٌفٰز ټڇفقاؼ ثفڀؽڄ ٌؽپ ٘فضشڃپ _

ثب٠ث ا٨شػبـ ٌفٰشیٿ. ایٿ خٍٿ ثڅ ثڇبڀڅ ثفؼپ سڃ ټځب٬ّڅ خبیٵبڄ ٌٽب ـڂ ثڅ ٠ځڃاپ ټڇځؽن ثفسف ټ١ف٨ی 

 .ټیٱځڅ
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اق ایځٱڅ ایٿ وفچٻ ثځؽی خٽٹڅ چب ـڂ اق قثڃپ ټڇفقاؼ ټی ٌځیؽٺ ٌڃٰڅ ٌؽڄ ثڃؼٺ. اق ٘فضی ضف٦ ټیكؼ ٰڅ 

 ...ثڃؼ ڂ ضبال ؼڂثبـڄ٘ڃ٨بپ ثڅ ڀبٺ غڃؼي ثجز ٰفؼڄ 

ؼوز چبٺ ـڂ ټ٭بثٷ ؼچځٻ ٴف٨شٻ ڂ زٍٽی ثیٿ چٽٱبـچب زفغڃڀؽٺ...ټڇفقاؼ ؼوشی ثڅ وٽز ڀیٹڃ٨ف ٰڅ ثب 

 .ڀبـاضشی ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ ثٹځؽ ٰفؼ

غبڀٻ وشڃؼڄ ثفټیٵفؼپ وفٰبـٌڃپ...ایٿ ټؽر ٰٽٯ ثكـٴی ثڇٽڃپ ٰفؼیٿ...ثڅ ٠ځڃاپ ـئیه ٌفٰز اقسڃپ _

ٻ ڂضٍشځبٰی ثڃؼ. ټٿ ڀجبیؽ سدفثیبر ڂ سڃاڀبیی چب ٌٽبـڂ قیف وڃاٶ ټیجفؼٺ ڂ ثڅ ٠ؿـ ټیػڃاٺ ټشبو٩بڀڅ وڃس٩بچ

 .٠ځڃاپ ټځٍی اقسڃپ اوش٩بؼڄ ټی ٰفؼٺ. ٌٽب ټڇځؽن ڀٽڃڀڅ ڂ ٬بثٷ ا٠شٽبؼ ایٿ ٌفٰز ثڃؼیٿ

ثب ایځٱڅ ټؽسی ټیؽڂڀىشٻ ڀ٭ٍڅ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ  ثبیؽ ثڇً ټیٵ٩شٻ سڃ ڂ اڂپ ـ٨ی٭ز ؼقؼٺ ٰفؼیٿ ضبال ڀٽڃڀڅ ٌؽٺ؟

څ ټٿ ـڂ ؼـسځٵبڄ ٬فاـ ثؽڄ ڂ ـٔبیشٻ ـڂ ثٵیفڄ ثبقچٻ اق ایځٱڅ ؼـثفاثفچٽڅ اثفڂ ڂ ٥ٌٹٻ ـڂ ده ٴف٨شڅ سب ایځٱ

 .ثڃؼٺ غڃٌطبٶ ٌؽٺ ڂ ثڅ غب٘ف ٘ڃ٨بپ وٱڃر ٰفؼٺ

ثب ٰٹی سجفیٯ ڂ وػځفاڀی ټڇفقاؼ اق ـڂڀؽ ١٨بٸیز ٌفٰز ڂ ټ١ف٨ی ٰفؼڀٻ ثڅ ٠ځڃاپ ټڇځؽن اـٌؽ؛ ٘ڃ٨بپ 

ثكڀٻ. س٭فیجب چٽڅ دفاٰځؽڄ ٌؽڄ ثڃؼپ ڂ ٴڃٌڅ ای ایىشبؼڄ ثڃؼپ ڂ دؿیفایی  ټدجڃـٺ ٰفؼ سب غڃؼٺ ٰیٯ ـڂ ثفي

 :ټی ٌؽپ. ٘ڃ٨بپ ٰځبـڄ ٴڃٌٻ اچىشڅ ٴ٩ز

ثڅ خجفاپ اؾیشبیی ٰڅ ایٿ ټؽر ٌؽی ضبال ثب غیبٶ ـاضز ټیشڃڀی ڀ٭ٍڅ چبسڃ ثٱٍی. ثڅ چفضبٶ سڃ ؼیٵڅ _

 .چٽىفٺ ٌؽی

 .وفٺ ـڂ ثڅ وٽشً زفغڃڀؽٺ

 ایٿ خٍٿ ٰبـ سڃ ثڃؼ؟ _

 .ٌیفیٿ ڂ ثب ڀٽٱی قؼ زٍٽٯ

 .ثبیؽ چٽڅ ټی٩ڇٽیؽپ ؼـټڃـؼر اٌشجبڄ ٨ٱف ټی ٰفؼپ_

 چٽڅ اٌشجبڄ ټی ٰفؼپ یب سڃ ثڇٍڃپ اٌشجبڄ ٨ڇٽڃڀؽی؟ _
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 .٨ف٬ی ټیٱځڅ؟ ټڇٻ ایځڅ ٰڅ االپ چٽڅ زیك ثفٴٍشڅ وفخبي_

 .ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغشٻ

 !ڂٸی ټٿ ٬فاـ وب٠ز ًٌ چٽڅ زیكڂ ٨فاټڃي ٰځٻ_

ثب ڀبـاضشی سڃچٻ ـ٨ز. چٻ ټٿ چٻ غڃؼي ثڅ غڃثی ټی ؼڂڀىشیٻ ٰبـی اق  ټشڃخڅ ٰځبیڅ ٺ ٌؽ. ِڃـسً

 .ؼوشٽڃپ ثفڀٽیڃټؽ ڂ زیك ٬بثٷ اڀٱبـی ڀجڃؼ. ڂٸی ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ضبٸً ـڂ ثٵیفٺ

 :ٰٽی وفٺ ـڂ ثڅ وٽشً ټشٽبیٷ ٰفؼٺ در در ڂاـاڀڅ قیف ٴڃًٌ ثب ڀ٩ىی ٰڅ ثڅ ِڃـسً ټی غڃـؼ ٴ٩شٻ

 ...اڂٶ ڂ اغفٺ ټڇځؽن اڂپ دفڂل ټٿ ثڃؼٺ ...ټثٷ سڃ ؼـ ثځؽ اوٻ ڀیىشٻ ڀیبقی ثڅ ایٿ چٽڅ ثفڀبټڅ ڀجڃؼ ټٿ _

 .ٰٽی ڀكؼیٯ سف ٌؽٺ

 .٠كیكٺ ټڇٻ غڃؼٺ ڂ غڃؼسیٻ ٰڅ ټیؽڂڀیٻ سڃ زڅ ؼـڂ٤ٵڃ ٰثب٨شی چىشی_

ڀ٩ىٻ ـڂ سڃ ِڃـسً ٨ڃر ٰفؼٺ. غځؽڄ ي ٴف٨شڅ ثڃؼ؛ اټب غڃؼؼاـ ٸت ٴكیؽ. اق ٌؽر غځؽڄ چفؼڂ وفظ ٌؽڄ 

 :ڄ ٌؽڄ اچىشڅ سف اق ټٿ ٴ٩زثڃؼیٻ. سڃ زٍٻ چبٺ غیف

 !زفا چیر ڂ٬ز قټبپ ټځبوجی دیؽا ڀٽیٍڅ سب ټب ـاضز اغشالٖ ٰځیٻ _

 .ؼوشی ؼڂـ ٸت چبي ٍٰیؽڄ غیفڄ ثڅ ٸت چبٺ

 .ایځٙڃـی ثڇشف ټی سڃڀىشٻ ٰثب٨ز ثڃؼڀٻ ـڂ ڀٍڃپ ثؽٺ _

 :غځؽٺ ـڂ ٨فڂ غڃـؼٺ ڂ ڂ ثب اثفڂچب ثبال ـ٨شڅ ٴ٩شٻ

 !ٌبیؽ زڃپ سڃ اغشالٖ ٴف غڃثی ڀیىشی_

 :ټش١دت اق ایٿ ٌیٙڃڀی ثب ٸطٿ ڂوڃوڅ ٰځځؽڄ ڂ ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ٴ٩ز

 ...اڂڂٺ ټیشڃڀٻ چٽیٿ االپ چٽڅ ـڂ ټفغُ ٰځٻ_

_... 
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 ..ؼٸجفٺ ټیىذفٺ ثڅ ټڇفقاؼ_

ټش٩ٱف وفی سٱڃپ ؼاؼ...زڇفڄ ي ثڅ ٬ؽـی ثبڀٽٯ ڂ سڃ ؼٸجفڂ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ؼڂوز ؼاٌشٻ ؼوز ثٹځؽ ٰځٻ ڂ 

 .اڂټؽڄ ثڃؼپ یٱٻ ؼیٵڅ اؼاټڅ ټیؽاؼ ٬ڇ٭ڇڅ ټیكؼٺ ڂ ث٥ٹً ټی ٰفؼٺٸذً ـڂ ثٱٍٻ. ٴڃڀڅ چبٺ اق غځؽڄ ًٰ 

 ....ثب اغشالٖ سڃ غڃڀڅ ټڃا٨٭ی یب_

 ثبالغفڄ ٰبـ غڃؼسڃ ٰفؼی...؟_

چٽڇٽڅ وبٸٿ ثب ٌځیؽپ ِؽا ثڇز قؼڄ ڂ ڀبٸڃپ قپ ټىٱڃر ٌؽ. چٽڅ ثڅ وٽز ِؽا ٸفقڂپ زفغیؽڄ ثڃؼپ ڂ 

بپ ـڀٳ دفیؽڄ ٸ١ځشی قیف ٸت ٴ٩ز. چفؼڂ ـڀٳ غیفڄ ٤فیجڅ ای ٌؽڄ ثڃؼپ ٰڅ ټػب٘جً ٘ڃ٨بپ ثڃؼ. ٘ڃ٨

 .ثبغشڅ ؼـ ٰځبـچٻ ایىشبؼیٻ

زڇفڄ اي غبَ ثڃؼ... ثب اڂٸیٿ ڀٵبڄ غیٹی غڃة ٌځبغشٽً. اڂٸیٿ ثبـ سڃ ٠ٱه وڅ ؼـزڇبـ ثفٴڅ ِی٥څ ای 

 .ؼیؽڄ ثڃؼټً ٰڅ قیجبییً ثڅ ڂخڅ اڂـؼڄ ثڃؼٺ

 سٱیؽڄ زڇفڄ. ٌؽ ڀٽی سدىٻ ؾچځٻ سڃ ڂـؼ ڂ ټجڇٻ سّڃیف یٯ خك غبٰیً ڂ ؼا٤ڃپ ڂ ؼـة ٜبچف  اټب ضبال ثب

وشػڃڀیً ڂ ٸت چب ٸفقڂڀیً ڀٍڃپ اق غٽبـی زځؽ وب٠شیً ثڃؼ. قیف زٍٻ چبي ٴڃؼ ڂ ٨فڂ ـ٨شڅ ٌؽڄ ا ڂ

 .ثڃؼ

ڀٵبچً ٍٰیؽڄ ٌؽ ثڅ وٽز ؼٸجف ٰڅ سڃ ٠بٸٻ غڃؼي وفٴفٺ ثبؼٰځٯ چب ثڃؼ. ٨بِٹڅ ٰٻ ټٿ ڂ ؼغشفي ـڂ 

ځؽٸی ٰځبـٺ ڀٍىشڅ ثڃؼ ڂ ټ٥ٍڃٶ ثبقی ثڃؼ. زٍٻ چبي وځدیؽ. ؼٸجفی ٰڅ ثی وفڂ ِؽا ثب غیبٶ ـاضز ِ

 .ی ٴ٩ز "ثفڂ ثیفڂپ"ثف٬ی اق ڀ٩فر قؼ. ٘ڃ٨بپ ٬ؽټی خٹڃ ثفؼاٌز ڂ 

ثڅ ٜبچف ټطشفٺ ثفغڃـؼ ٰفؼ؛ اټب چفٰی ٰڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ ټی ٌځبغز ټی ؼڂڀىز اقي چفٰبـی ؼـ ایٿ ٸطٝڅ 

ثڅ ٘ف٨ٻ ٬ؽٺ ثفؼاٌز. ضشی ټڇفقاؼ چٻ  ثفټیبؼ. الٸڅ دڃقغځؽی قؼ ڂ ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچً ـڂ اقٺ ثٵیفڄ اچىشڅ

غٙف ڂ ـ٨شبـ ٤یف ٘جی١ی الٸڅ ـڂ ضه ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ دٍز وفٺ ایىشبؼ. اټب سب ثڅ غڃؼٌڃپ ثیبپ الٸڅ ثب اڂپ 

خىشڅ ـیكي ـڂی ټځڅ ټجڇڃر، غڃؼي ـڂ دفر ٰفؼ ٘ڃـی ٰڅ اق ٌؽر ٨ٍبـ اڀٵٍز چبي ڂ ټ٭بڂټشٻ ؼـ 

ڀیڅ ای ڀفویؽ ٰڅ ټڃچبٺ سڃ ټٍشً ثڃؼ ڂ ڂ سڃ وفڂ ِڃـسٻ ثفاثفي ـڂی قټیٿ اق دٍز ا٨شبؼٺ...ٌبیؽ ثڅ ثب

 .ټیكؼ
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٘ڃ٨بپ ثب ؼاؼ ڂ چڃاـ اڂپ ټٍز چب ٜفی٧ ـڂ ټی غڃاوز اق ؼڂـټڃچبٺ ثبق ٰځڅ. چڃٶ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ټٿ ثؽسف اق 

 .اڂپ ٬ؽـسی سڃ غڃؼٺ ثفای ؼ٨بٞ ڀٽیؽیؽٺ

ـڂٺ ثٹځؽ ٌؽ. ټڇفقاؼ اق دٍز  ٌڃٮ ثؽی ثڃؼ... ثؽسف ؼیؽپ زڇفڄ سٯ سٯ چٽٱبـچبٺ ثڃؼ. الٸڅ ثب قڂقڄ ای اق

ٴف٨ز ثڃؼي. ٘ڃ٨بپ ٬ّؽ ثٹځؽ ٰفؼڀٻ ـڂ ؼاٌز ٰڅ ټبڀ١ً ٌؽٺ...ٸطٝڅ ای ټبر ڀٵبچٻ ٰفؼ ٬ّؽی ڀؽاٌشٻ 

 .اټب ڂا١٬ب ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ٰٽٱٻ ٰځڅ...ضبٸٻ اق غڃؼٺ ثڅ چٻ ټیػڃـؼ

شی ٴف٨شځً ثڅ یٱجبـڄ ِؽا ؼڂـٴڅ ٌؽي ثٹځؽ ٌؽ. ټی غڃاوز ثڅ وٽز الٸڅ ضٽٹڅ ٰځڅ ٰڅ ٬بؼـی ڂ ضٍٽ

٘ڃـی ثب الٸڅ ٨طً ڂ ڀبوكا ضڃاٸڅ چٻ ټیٱفؼپ ٰڅ ِؽایی اق ٰىی ؼـڀٽیڃټؽ. ؼڂسب اڂپ ټی ٴ٩ز زڇبـسب 

 .سطڃیٷ ټی ٴف٨ز. ټڇفقاؼچٻ ثڅ قڂـ اق دٍز ټی ٍٰیؽي سب ثیفڂڀً ٰځڅ

چٽڅ سڃ ٌڃٮ ضف٦ چبٌڃپ ثڃؼپ؛ ضشی ٴفیڅ چب سفویؽڄ ؼٸجف ثڅ ٴڃي ٰىی ڀٽی ـویؽ. ټ٭ځ١څ ٺ ـڂ ـڂی 

ؽٺ ڂ ټڃچبی دفیٍڃپ ٌؽٺ ـڂ سڃ ٨فوشبؼٺ. اٌٱٻ ؼـاڂټؽ. ڀٽی سڃڀىشٻ وفٺ ـڂ ثٹځؽ ٰځٻ؛ اټب ټی وفٺ ٍٰی

 .غڃاوشٻ غڃؼٺ ـڂ قڂؼسف خٽٟ ڂ خڃـ ٰځٻ سب ؼٸجفـڂ اـڂٺ ٰځٻ

 سڃ ټځڃ ثڅ ایٿ چفقڄ سفخیص ؼاؼی؟ زځؽوبٶ غ٩ز ٍٰیؽی ٰب٨ی ڀجڃؼ سب وفر ثڅ وځٳ ثػڃـڄ؟ _الٸڅ

_... 

 .٤یفر؟ ثی...ڀجڃؼ ثَىز ؼاؼ ٍٰشٿ ثڅ غڃؼسڃ...ؼؼا وٱشڅ ثڅ ٠ٹیٹشڃ  ڀَځَڅ _

  .ثب خی٥ی ثڅ ٰڃٸی ٴفی قؼ ڂ ثڅ وفڂ ِڃـسً ٰڃثیؽ

ؼٸجفسفویؽڄ ثڅ ٘ف٨ٻ ؼڂیؽ ڂ ټبټبپ اق سڅ ؼٸی ٴ٩ز. ثڅ ٬ؽـی ایٿ ؼڂـڂق ٘ڃ٨بپ سڃ ٴڃًٌ ټبټبپ غڃڀؽڄ ثڃؼ 

 !ٰڅ اوٽٻ ـڂ ثٵڅ اټب ثفای اڂٸیٿ ثبـ اڂپ چٻ ایځدب

ڂ خبڀٽی ثی ٤فْ ٴ٩شٻ. ثڅ ٬ؽـی سفویؽڄ ثڃؼ ٰڅ ټشڃخڅ ضبٶ ؼا٤ڃپ ټٿ ڀجڃؼ  غڃؼي ـڂ سڃ ث٥ٹٻ دفر ٰفؼ

سځڇب اٌځب اڂپ خٽٟ ټٿ ثڃؼٺ ٰڅ اق زٍٻ الٸڅ ؼڂـ ڀٽڃڀؽ. چٽیٿ ٰڅ الٸڅ ټیػڃاوز ؼڂثبـڄ ثڅ وٽشٻ ثیبؼ ٘ڃ٨بپ 

زځبپ سڃ ٴڃٌی ثڇً قؼ ٰڅ ثؽسف خی٥ً ثٹځؽ ٌؽ. ټجڇڃر ثڅ ٘ڃ٨بپ ؼوز ـڂی ٴڃڀڅ ي ٴؿاٌز ڂ ثب ڀ٩فر 

 :ؼٸی ٌٱىشڅ ٴ٩ز ڂ
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  ایٿ چفق*ـڂ اڂـؼی ڂاوڅ ثسڅ ټٿ ټبؼـی ٰځڅ؟  _

 .٘ڃ٨بپ ڀ٩ه ٰال٨څ ای ٍٰیؽ. الٸڅ ټشبو٧ ثب ـیػشٿ اڂٸیٿ ٬ٙفڄ اٌٯ اؼاټڅ ؼاؼ

ټیؽڂڀی ایٿ چٽڅ وبٶ ٰدب ثڃؼڄ؟...غجفؼاٌشی اق اڂٔبٞ اضڃاٸً یب اق ٠ٍ٭ً ټىز ثڃؼی ڀ٩ڇٽیؽی زڅ  _

ڂاج ثبسڃ ثفؼټً ؼٰشف سب ثشڃڀڅ ٴڃاچی ثٵیفڄ...؟ ث١ؽ اق ایٿ چٽڅ وبٶ ٰالچی وفر ـ٨شڅ...؟ ټیؽڂڀی ٬جٷ اق اقؼ

 ڀٵ٩شٻ ثڇز سب ؼٸؽاـر اق ایٿ غبـسف ڀٍڅ سڃ زٍٽبر ضبال سڃ اڂـؼیً ټبؼـی ثسڅ ټځڃ ثٱځڅ؟

 .ؼوز چب ټڇفقاؼ اق ؼڂـ سځً ٌٷ ٌؽ. ٘ڃ٨بپ چٻ ثب ؼچٿ ثبق ڀٵبچً ټی ٰفؼ

 بٶ ټیػڃای زیٱبـ ٰځی؟ټڇفاڀڃ ؼٮ ٰفؼی... ٴڃاچی خ١ٹیٍڃ ث١ؽ ایٿ چٽڅ و_

 ٌؽر اق ثٹٱڅ سب ٍٰیؽٺ ټی ڀ٩ه چبي ٴفیڅ ټیڃپ ـڂ ثڃي. ٨ٍفؼٺ ا٤ڃٌٻ  ٴڃي چبٺ ؼا٢ ٌؽڄ ؼٸجفـڂ سڃ

  .ؼٶ ټیكؼٺ. چیر ڂ٬ز سب ایٿ اڀؽاقڄ اضىبن ثی ٰىی ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ چٽفاچً. ثٍڅ ٰٻ ٨ٍبـٺ

 ٨ٱف ٰفؼی چٽیٿ ٰڅ زیكی یبؼي ڀٽیبؼ غڃٌجػشز ټیٱځڅ؟_

 .ثڅ خٽ١ی ٰڅ وفٌڃپ ؼـؼ ټی ٰفؼ سب وڃلڄ زځؽ ـڂقڄ ای دیؽا ٰځٿ اؼاټڅ ؼاؼ ثڅ ټٿ اٌبـڄ ٰفؼ ـڂ

چٽً ثڇٻ ثؽثیٿ ثڃؼ قڀؽٴی ـڂ ثڇٻ قچف ٰفؼڄ ثڃؼ ٨٭ٗ ثڅ غب٘ف ایٿ چف*قڄ...٨ٱف ټی ٰفؼ چٽڅ قڀب ٠بٸٻ  _

 .ټثٷ ایځٿ

ؼپ غڃؼي ؼاٌز ثب زځؽ ٬ؽٺ غڃؼي ـڂ ثڇٻ ـوڃڀؽ ڂ ؼٸجفـڂ اق سڃ ث٥ٹٻ ٍٰیؽ. ؼٸجفٺ ثب خی٥ی و١ی ثف اقاؼ ٰف

 !الٸڅ ضفیّبڀڅ ټیجڃویؽي...ضفٰز چبي چف ضىی ؼاٌز خك ضه ټبؼـی

 .٘ڃ٨بپ ثب ٌؽر ٴف٨شٿ ٴفیڅ چب ؼٸجف اق ثڇز ؼـاڂټؽ ڂ ثڅ ٘ف٨ً دبچب وځٵیځً ـڂ ٍٰیؽ

ڀ٩ڇٽیؽٺ زٙڃـ ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ دٹڅ چب ـڂ ثبچ٫ چ٭ی چب ثٹځؽٺ دبییٿ اڂټؽٺ. ٨٭ٗ ټی غڃاوشٻ اق ٌف اڂپ چڃا ٨فاـ 

 .ٿ سڃچیٿ چب ـڂ ثڅ ڀبض٫ ٌځیؽڄ ثڃؼٺٰځٻ. ثؽسفی

دبٺ ـڂ ثیفڂپ ټیكاـٺ ثب ٴف٨شٿ چڃا اقاؼ اڂپ ـڂ ټ٭بثٷ ٌفٰز ټیجیځٻ. ؼیٵڅ اقي ڀٽی سفویؽٺ. ټی غڃاوشٻ 

 !ټٙٽئٿ ثٍٻ ایٿ چب چٽڅ ي یڅ ثبقی...یڅ غڃاثڅ
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ٴفؼ  ؼوشی ثڅ ِڃـسٻ ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ ٘ف٨ً دب سځؽ ٰفؼٺ. اڂٶ اق ؼیؽڀٻ ٬ب٨ٷ ٴیف ٌؽ ٰڅ ثب ٌٯ زٍٻ چبي

ٌؽ ث١ؽ ثب ڀكؼیٯ ٌؽڀٻ ثب ٠٭ت ٴفؼی ثڅ خڇز ټػبٸ٧ زفغیؽ. ِؽای ٘ڃ٨بپ ـڂ اق دٍز وفٺ ٌځیؽٺ 

ثفڀٵٍشٻ ثڅ ٠٭ت. غڃٌطبٶ اق ڂا١٬ی ثڃؼڀً وف٠ز ٬ؽٺ چبٺ ثیٍشف ٌؽ. ثڅ غب٘فڄ ـؼ ٌؽپ اق غیبثڃپ ٰٽی 

 .اقي ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ اټب چٽیٿ ٰڅ اغفیٿ ټبٌیٿ ـڂ ـؼ ٰفؼٺ دٍز وفي ؼڂیؽٺ

٦ چب الٸڅ خڃڀی ؼڂثبـڄ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ڂ ثفای اسٽبٺ ایٿ ټبخفا ثبیؽ غڃؼٺ ڂاـؼ ٠ٽٷ ټی ٌؽٺ. ڀٽی ٴڃیی ثب ضف

ب الٸڅ دفیؽڄ ثڃؼ ڂ زٍٻ چبي ـڀٳ ثؽثیځی ڂ ٌٯ ٴف٨شڅ چ ضف٦ اق ـڀٵً ٰڅ ٰځٻ ا٠شٽبؼ  سڃڀىشٻ ثڅ ٘ڃ٨بپ

  .ِجف ٰځٻ ثڃؼ. چفثبـ ثب ٌځیؽپ ٴؿٌشڅ ٴڃچفثبـ ؼٸؽاـ ـڀٳ ٠ڃْ ټی ٰفؼ. ټٹشٽىبڀڅ ِؽا ټیكؼ سب

سڃ ٰڃزڅ ای دیسیؽ. ثب ٴف٨شٿ ڀ٩ىی ټٿ چٻ دٍز وفي ـ٨شٻ ٰڅ یٱؽ١٨څ ثب ٜبچفٌؽڀً ټ٭بثٹٻ زب٬ڃي ـڂ 

ثبال اڂـؼ ڂ ٬جٷ اق ایځٱڅ ڀ٭بثً ـڂ ثفؼاـٺ زیكی سڃ ؼٸٻ ٨فڂ ـ٨ز ڂ ٬جٷ اق چفڂاٰځٍی ـڂی قټیٿ اق دٍز 

 .ا٨شبؼٺ ڂ وفٺ سیف ٍٰیؽڄ زٍٻ چبٺ ثىشڅ ٌؽ

**************** 

***** 

زیكی سڃ ټ٥كٺ ؼـ ضبٶ اڀ٩دبـ ڂ ټشالٌی ٌؽپ ؼـ ضؽ ټفٲ ؼـؼ ټی ٰفؼ. دٍز وفٺ ټیكؼ. ڀجٓ ؼاٌز. 

ِؽای ڀ٩ه چب ثٹځؽی ـڂ خبیی ڀكؼیٯ ټی ٌځیؽٺ...ؼٸٻ ڀٽی غڃاوز ضبال ضبال زٍٻ ثبق ٰځٻ... ټی سفویؽٺ. 

ثی ثڅ یبؼ ؼاٌشٻ؛ ټٿ اق ڀفټی قیف سځٻ ڂ ثبٸٍشی ٰڅ وف ـڂي ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ...ټی سفویؽٺ. چٽڅ زیكـڂ ثڅ غڃ

اڂپ قپ ـڂ اق ڀكؼیٯ ٸٽه ٰفؼڄ ثڃؼٺ. زیكی ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ ڀ٭بثً ـڂ ثفؼاـٺ. ؼوشی ثڅ ـڂی ٌٱٽٻ ثڅ اټیؽ 

ٔفثڅ زب٬ڃیی ٍٰیؽٺ. ؼـؼی خك ڀفټی وبسٿ ٸجبن اضىبن ڀٽی ٰفؼٺ. ڀٽی غڃاوشٻ ثبڂـ ٰځٻ سب ٨فیبؼ ثكڀٻ اق 

 .ڀجڃؼ...ټثٷ چفثبـاس٩ب٬ی ٰڅ چیر اثفی اقي ڀجڃؼ. چیر زیك ٌجیڅ ڂا١٬یز 

 .٬جٷ اق ثبق ٰفؼپ زٍٻ چبٺ وفٺ ـڂ ٨ٍفؼڄ سڃ ثبٸٍز ٬ٙفڄ اٌٱی اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ زٱیؽ

 !٨فڀٵیه_

قیفڀٵبڄ چب غیفڄ ي اٌٱی ڀجڃؼ خبـی ثٍڅ. خٽٹڅ چبي ٬بثٷ دیً ثیځی ثڃؼ. ایٿ ٸطٿ ټالیٻ ڂ ڀٵفاپ غشٻ 

 .ټی ٌؽ ثڅ ٤ً ڂ سٍځدی ٰڅ چكاـ ثفزىز ثڅ ټ٥ك ټشالٌی ٌؽٺ ټیكؼ
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 .ټیؽاڀڅ ثب ث٥ٓ ڀڇ٩شڅ ای ٸت قؼٺڀب ا

    .اڂپ قپ اڂڀدب ثڃؼ. ټٿ ؼیؽټً. اقٺ ٨فاـ ٰفؼ. ؼڀجبٸً ټی ٰفؼٺ ٰڅ ثب زب٬ڃ سڃ ٌٱٽٻ قؼ _

ؼـ سٽبٺ ٠ٽفٺ ؼـایٿ ضؽ ض٭یفاڀڅ اٸشٽبن ثڅ ثبڂـ ٴ٩شڅ چبٺ ڀؽاٌشٻ. ٴ٩شڅ چبیی ٰڅ ثب چفڀ٩ه ٰال٨څ ڂ وٱڃر 

ـ قټبپ ثفؼ سب ثڅ ؼڀجبٶ ِؽاي وٱڃر ٰځٻ ڂ ثب زٍٻ ٠ؿاة اڂـي ثفیؽڄ ثفیؽڄ ثڅ قثبپ ټی اڂـؼٺ. ز٭ؽ

٨ٍفؼڀی قیف ٸت ؾٰفی ثػڃڀٻ سب ثبڂـٺ ٰځڅ، سب سبییؽٺ ٰځڅ. ضشی اٴف ثؽڂ ثیفاچی ثڃؼ؛ ثڅ ؼڀجبٶ سبییؽی اقي 

ٴڃي سیك ټی ٰفؼٺ سب یٯ ٰالٺ ثٍځڃٺ...سڃ ؼـوز ټیٵی! اټب غب٘فڄ ٺ ـڂ سٹع ټی ٰفؼ ثب ڀ٩ه چبیی ٰڅ 

 .ؼ٠ّجبڀیشً ـڂ ڀٍڃپ ټی ؼا

 !ثڇشفڄ زٍٽبسڃ ثبق ٰځی_

 :ایڇبٺ ؼاٌز. ٰځبیڅ ؼاٌز ٰالټً ثڃی اق سٽىػف چٻ ؼاٌز ٰڅ ثب دڃقغځؽی ٰف ٰځځؽڄ ای ٴ٩ز

  .ټځٻ اڂڀدب ثڃؼٺ ٰىیڃ ڀؽیؽٺ _

زیكی ثڅ ټشالٌی ٌؽڀٻ ثب٬ی ڀٽڃڀؽڄ ثڃؼ. ثؽڀٻ یع ٰفؼ ڂ زیكی ثیع ٴٹڃٺ ـڂ زىجیؽ. ثبیؽ ثڇً ټی ٴ٩شٻ 

 ـ ڀ٩فر ؼاـٺ چفثبـ ثڅ چفڀطڃی ټیػڃاؼ ټٿ ـڂ ؼیڃڂڀڅ ڂ سڃچٽی خٹڃڄ ثؽڄ؟ز٭ؽـ اق ِؽا٬شً ثیكاـٺ؟. ز٭ؽ

 .٬بؼـ ثڅ ٴ٩شٿ چیر ٰٹٽڅ ای ڀجڃؼٺ؛ ضشی یٯ ڀڅ وبؼڄ یب دب٨ٍبـی ثیٍشف ثڅ ـڂی ض٭ی٭شی ٰڅ ثڅ زٍٻ ؼیؽٺ

سػز ثبال دبییٿ ٌؽ... غیٹی قڂؼ ٴفټب سځً ـڂ ثب ٨بِٹڅ غیٹی ٰٻ ٰځبـٺ ضه ٰفؼٺ. ؼوز یع قؼٺ ـڂ ثب ٴفټب 

 .ؼوشً ٨ٍفؼ ڂ اچىشڅ دٍز ؼوشٻ ـڂ ڀڃاقي ٰفؼ

 ...ثبیؽ ثبچٻ ضف٦ ثكڀیٻ_

ضف٦! زڅ ضف٨ی ټڃڀؽڄ ثڃؼ ثڅ خك زځؽ غٙڅ سیفڄ ڂ سبـیٯ سڃ ؾچځٻ. ٌجیڅ سػز ویبچی ٌؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ټڇٻ 

  .سفیٿ ټ١بؼالسً ٬جٷ اق ڀڃر ثفؼاـی اق ـڂي دبٮ ټی ٌؽ

ڃِٹڅ چیر ٰه ڂ چیر زیك ـڂ ڀؽاـٺ...ضشی ٴفټب ثڅ وػشی ڀبٸڅ ای اق ٸت چبٺ غبـج ٌؽ. ثبیؽ ټی ٨ڇٽیؽ ض

 .ؼوشً ڂ اڂپ ٸطٿ ٴیفا ٨فڀٵیه ٴ٩شځً
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ؼغشف غڃثڅ ٨فڀٵیه ٌفایٗ ثبقی ڀؽاٌز؛ ٨٭ٗ ټی غڃاوز ثڅ اڂپ قپ، ثڅ زب٬ڃ سیكي، ثڅ زٍٻ چب 

 .چفاوڃڀً ٨ٱف ٰځڅ

 .ټبټبڀٻ ثفٴٍشڅ...اقر ټیػڃاٺ ؼوشڃ ـڂسڃ ثٍڃـی ثیبی ثڇً والٺ ٰځی _

ٹځؽ ثبالٺ ٨٭ٗ سب دٍز ٸت چبٺ خىبـر ثڅ غفج ؼاؼ. ده زیكی ضؽڂؼ زځؽ وب٠شی غڃاة ټبؼـ ٘ڃ٨بپ! اڄ ث

ثڃؼٺ!... اڂپ ٬فاـ ثڃؼ ٠ّف اق ٠ٽبـر ثفٴفؼڄ...زڅ اس٩ب٪ ٌیفیځی! زٍٻ چبٺ ڀبغڃؼاٴبڄ ثب ٌځیؽپ غڃاوشً ٴفؼ 

ؼیؽ. اق ایٿ ٌؽڄ اق چٻ ثبق ٌؽ. اٸجشڅ ٰڅ اڂپ ٨٭ٗ یٱی اق زٍٻ چبٺ ـڂ اق ڀیٽفغی ٰڅ ـڂی ثبٸٍز ثڃؼ ټی 

ٴٍبؼ ٌؽپِ یٱجبـڄ ټفؼټٯ چبٺ ټش١دت ٌؽ؛ اټب غیٹی ټّٽٻ ڂ خؽی ڀٵبچٻ ټی ٰفؼ...چٽیٿ ٠ّجیٻ ټی 

 .ٰفؼ. ٘ڃ٨بپ چیر ڂ٬ز ٜبچف ڂ ـ٨شبـ یٯ ـڀٵی ڀؽاٌز

ثف٠ٱه ضفاـسی ٰڅ ثڅ ؼوشٻ اڀش٭بٶ ټی ؼاؼ. زٍٻ چبي چیر ټال٩٘شی ڀؽاٌز. وفخبٺ ٰٽی خبثڅ خب ٌؽٺ ڂ 

 :ټؽڄ اق ثبٸٍزِ دَف٬ِڃٺ ؼٶ ٰځؽٺ ڂ ؼوشً ـڂ ده قؼڄ ثب سٯ غځؽڄ ضفِی ٴ٩شٻثب ڀیٻ غیكِ ثڅ خڃي اڂ

اِال ٨ڇٽیؽی زی ٴ٩شٻ؟ ټٿ اڂپ قپ ڀ٭بة ؼاـڂ یڅ ثبـ ؼیٵڅ ؼیؽٺ. ڂا١٬ی ثڃؼ ٘ڃ٨بپ. ټٙٽئځٻ یٱی  _

ټیػڃاؼ اؾیشٻ ٰځڅ. ڂ٬شی ؼیؽ خِؽی ٺ اقٺ ٨فاـ ٰفؼ. ټیؽڂڀىز ټیػڃاٺ ٴیفي ثځؽاقٺ ټیػڃاوز ټځڃ ثب زب٬ڃ 

 ...څ. اټب ڀٽیؽڂڀٻ ث١ؽ زی ٌؽ...وف اق ایځدبثكڀ

 ...سٽڃټً ٰٿ ٨فڀٵیه غىشٻ ٰفؼی_

اثفڂچبٺ غڃؼثڅ غڃؼ ثبال دفیؽ. اثفڂچبٺ ڀڅ ٬ٹجٻ اق سڃ ضٹ٭ٻ ثب ؼاؼ ڂ خڇٍی ٰڅ ثڅ ثٹځؽ ٌؽپ ؼاٌز ثیفڂپ خڇیؽ. 

 .٨فیبؼ قؼڄ ثڃؼ...ثب ِؽا ثٻ ڂ ٰٹ٩شی ٰڅ چیر ڂ٬ز اقي ڀؽیؽڄ ثڃؼٺ

 :سٻ ڂ ثفیؽڄ ٌؽپ ٰالټٻ ٴ٩زثب چٽڃپ سٿ ِؽا اق وٱڃ

ڀٽیػڃای اق ٴ٩شٿ ایٿ زفڀؽیبر ؼوز ثفؼاـی...غىشڅ ڀٍؽی؟ ټیػڃای خٹت سڃخڅ ٰځی؟ اِال ټیػڃای زی _

 ـڂ ثبثز ٰځی؟

زٍٻ چبٺ ڀبثبڂـاڀڅ ٸفقیؽ...خٹت سڃخڅ! ټٿ ٨٭ٗ اڂپ ـڂ خكڂ ا٨فاؼ ټڃـؼ ا٠شٽبؼٺ ٬فاـ ؼاؼڄ ثڃؼٺ. اؼٺ ضىبثً 

 .ٰفؼڄ ثڃؼٺ
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٭بثٹٻ ٬ؽ ٠ٹٻ ٰفؼ. ٰځشفٸی ثڅ ـڂی ضفٰز چبي ڀؽاٌز اق غٍٻ ڂ وفِ ضفَ ڂ خڃي ؼوشی ثڅ ٰٽفي قؼڄ ټ

 .٩٬ىڅ ویځڅ اي ثڅ ٌؽر ثبال دبییٿ ټی ٌؽ ٰڅ ڀ٩ه ٰٻ ټی اڂـؼ ڂ ؼڀؽڂپ ٤فزڅ ټی ٰفؼ

 .ټځٻ دٍز وفر ثڃؼٺ...چیر ٰه سڃ اڂپ ٰڃزڅ ثٿ ثىز ڀجڃؼ _

چبی ٸ١ځشیٻ ـڂ ڀجیځڅ. ؼٸٻ ټی غڃاوز اق  غیٹی اـڂٺ ٌٱىشٻ. ثڅ ضبٸز غٽیؽڄ ؼـټیبٺ سب زڃڀڅ ٸفقڂپ ڂ اٌٯ

 .غڃؼٺ ؼ٨ب٠ی ٰځٻ ٰڅ ایځٙڃـ غفؼٺ ڀٱځڅ ڂ ثب ڀ٩فر اق ٌػّیز ڂ سڃچٻ غیبٸیٻ ڀٵڅ

 .ڂٸڃٺ ِؽاي ثبچٽڃپ سٿ ٠ّجی ٰٽی ٰٻ سف ٌؽ اټب ڀ٩ه قؼپ چب ضفِیً....ؼٸٻ ـڂ قیفڂ ټی ٰفؼ

ه. ثڅ غڃؼر ثیب. ایٿ ٨ٱفڂ غیبال چفثبـٰڅ اق ضبٶ ټیفی ڀٽیؽڂڀٻ زیٱبـ ٰځٻ. سب ټفق وٱشڅ ټیفٺ ٨فڀٵی _

 ڂاوز غڃة ڀیىز ټٿ ثڅ ؼـٮ ټی ؼڂڀی چفثبـ ٰڅ سٍځح ټیٱځی ز٭ؽـ ڂاوز ثؽڄ؟

سڃ ؼٸٻ قټكټڅ ٰفؼٺ...زیكی ٌجیڅ ڀبٸڅ ٌجیڅ ټفڂـ ٰبثڃن ڂضٍشځبٰی ٰڅ ڀ٭بة قڀی چفاوڃپ ؼـي ثڃؼ. ڂچٻ 

 .ڀجڃؼ... سٍځح ڀجڃؼ...اق ضبٶ ڀف٨شڅ ثڃؼٺ. ټٿ ضىً ٰفؼڄ ثڃؼٺ

 !ـٺ اقر ټی سفوٻ...اق ایځٱڅ یڅ ـڂق ثیؽاـ ثٍی ټځٻ ؼیٵڅ یبؼر ڀیبؼٰٻ ٰٻ ؼا_

 .ضف٨ً زڃپ دشٯ ثفوفٺ ٰڃثیؽڄ ٌؽ. ٌٱىشٻ. ضف٦ ؼٶ ٘ڃ٨بپ ثڃؼ

 .ڀ٩ىی ٴف٨ز

 .ثب ایٿ ٰبـار چٽڅ ـڂ اق غڃؼر ٨فاـی ټیؽی_

بٮ سڅ ؼٸٻ غبٸی ٌؽ. ٌڃٰڅ ٌؽڄ وفثٹځؽ ٰفؼٺ؛ دیٍڃڀیً ٠ف٪ ٰفؼڄ ٬فټك ٌؽڄ ثڃؼ...ضبٸز ڀٵبچً ڂضٍشځ

 .غیفڄ ثڅ ټٿ ثڃؼ...ثڃی ڀ٩فر ټی ؼاؼ؛ ثڃی ؼٶ قؼٴی

ٸت چبٺ ٸفقیؽ؛ ؼیؽی ٨فڀٵیه ز٭ؽـ قڂؼ غىشڅ ٌؽ...سڃ ٨٭ٗ ڂاوً ؼٸؽاـ ثڃؼی...! ټفڂـ خٽٹڅ چب ټ١ځی ڀٵبڄ ڂ 

 .ٰالټً ثڃؼ

ڀیٍػځؽ قؼٺ. ٰٽی خب غڃـؼ اټب ٰٽی ثب اثفڂچب ؼـچٻ ڂ ضبٸز ٘ٹجٱبـ ڀٵبچٻ ٰفؼ. ثب ڂ٩٬څ ٘ڃالڀی غً ؼاـ 

 .ؽدفوی
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 ثڅ دفوشبـ ټبؼـٺ زی ٴ٩شی ٰڅ ضبٔف ڀیىز دبٌڃ سڃ ایٿ غڃڀڅ ثكاـڄ؟ ټیؽڂڀی ز٭ؽـ اقر سفویؽڄ ثڃؼ؟_

اق ٸطٿ ٴ٩شبـي غڃٌٻ ڀٽیبؼ اټب ٬جٷ اق ا٠شفاْ ثب ټفڂـ اس٩ب٪ ثب٢ ـڀٳ دفیؽڄ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ. ڀڅ اق ـوڃایی 

ڄ ثڃؼ...چٽڅ اثبـ ا٘ٽیځبڀٻ اق ٰڅ اقي ضف٦ ټیكؼ اق قپ ڀ٭بة ؼاـی ٰڅ ثیٿ ؼـغز چب اڂپ ٠ٽبـر دځڇبپ ٌؽ

 ټځدالثی زڅ سڃ ٨ڇٽیؽ ٴڃیی  ثیٿ ـ٨ز. ثیٿ ٌٯ، سفیؽ ڂ سفن ؼوز دب قؼٺ ڂ ثب ڀ٩ىی ثځؽ اڂټؽڄ الٶ ٌؽٺ.

 .قؼ دڃقغځؽی ٰڅ ټیكڀٻ ڂدب ؼوز

 .ضؽن ټیكؼٺ اق زیكی سفویؽی_

_... 

ټٙٽئځب اڂڀٻ ضبٸشڃ ؼیؽڄ ٰڅ ڂ٬شی سڅ ثب٢ دیؽار ٰفؼٺ ؼچځز ٩ٰی ثڃؼ...یع ثڃؼی... یٯ اپ ٨ٱف ٰفؼٺ ټفؼی..._

 .اټفڂق ثڅ ټٿ ټیٵڅ قڀز خځی ٌؽی

اق یبؼاڂـی زڇفڄ سفویؽڄ دفوشبـ دشڃ سڃ ؼوشٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽڄ خٽٟ ټیٍڅ. ؼچځٻ ثىشڅ ټیٍڅ ڂ ثب وفی ا٨شبؼڄ 

 .اڂٸیٿ ٬ٙفڄ اٌٯ اق زٍٻ چبٺ ـیػشڅ ټیٍڅ

 .ڀكاـ ایٿ سڃچٽبسز قڀؽٴی ٰڅ چځڃق ٌفڂٞ ڀٱفؼیٽڃ اق چٻ ثذبٌڅ_

 غبڀڃاؼڄ ضشی... ٰځڅ سطٽٹٻ سڃڀىز ڀٽی ٰه چیر. ؼاٌشٻ اڀكخبـ  ٴ٩ز. ټٿ چٻ اق ایٿ ضبٸز چبثی ـاڄ ڀٽی 

 .قؼ ـڂ ؼٸً ضف٦ قڂؼ غیٹی. ثڃؼپ ٰفؼڄ ٨فاټڃي ٰٷ ثڅ ـڂ ټٿ ٰڅ ٺ

 :اـڂٺ ثب سٽفٰك ثڅ ـڂی خٽٹڅ چبي ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ٴ٩ز

اق ټبؼـٺ ڂؼٸجفٺ ڀٵڅ ؼاـی اقر غڃاچً ټیٱځٻ ؼڂوڅ ـڂقی سڃ غڃڀڅ ثٽڃپ ٠الڂڄ ثف ٨ٱف ٰفؼپ ثڅ ٰبـار _

ٰٿ. سب یڅ اؼٺ ٬بثٷ ا٠شٽبؼ ؼیٵڅ ـڂ دیؽا ٰځٻ...ڀٽیشڃڀٻ چفـڂق ؼٸجفڂ ٌفٰز ثجفٺ ڂ ټبټبڀٻ سڃ غڃڀڅ سځڇب ثكاـٺ. 

 ...وڅ ـڂق ټفغّی ڂاوز ـؼ ټیٱځٻ سب ـاضز

 .ڀٽیبٺ ٌفٰز اڂپ ثڅ  ټٿ ؼیٵڅ_

اثفڂـیكی ِجص ڂ ضبٸز چب ټٱث ٰفؼ. غڃؼٺ چٻ ِؽا ١ٔی٧ ڂ ث٥ٓ ؼاـٺ ـڂ سٍػیُ ڀؽاؼٺ. ثڅ ٨ٱف 

 .٤یفڀفټبٸٻ ثی اـاؼڄ اق سڅ ضٹ٫ ٸت قؼٺ
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ِڃـسی ثڅ وڃاٸی خٽٟ ٰفؼ. ؼوشٻ ـڂ ټٍز ٰفؼڄ ثیٍشف ٨ٍفؼڄ ٺ سب ثب ِؽای ثٹځؽ چ٫ ڀكڀٻ ڂ ثب خؽیؽر 

 .چفزځؽ ؼ٨ب٠ی اق غڃؼٺ ؼاٌشڅ ثبٌٻ

 .ی اق سڃ ټ٥كٺ دبٮ ٰځیاٴف چفزیكیڃ ٨فاټڃي ٰځٻ ڂ ټشڇٽٻ ٰځی ثڅ غیبٶ دفؼاقی اټب ضف٨ب الٸڅ ـڂ ڀٽیشڃڀ_

ٸطٿ ڂ ڀٵبچٻ دف اق ڀ٩فر ٌؽ...چځڃقچٻ ٴڃي چبٺ ثب یبؼاڂـی ضف٦ چبي ؼا٢ ټی ٌؽ. زٙڃـ ټی سڃڀىشٻ ڀٵبڄ 

 .اڂپ اؼٺ چب ـڂ سطٽٷ ٰځٻ ڂ٬شی سڃ ؾچځٍڃپ ؼیٱشڅ ٌؽڄ ثڃؼ ټٿ ؼٸؽاـٺ

 :ثڅ خجفاپ ضف٦ چبیی ٰڅ قؼڄ ثڃؼ ټػبٸ٧ِ ڀبٸڅ ڂ غڃاچً ٬ٹجٻ ٴ٩شٻ

ی ټځٻ اق ٴؿٌشڅ ٰثی٧ ڂ سیفر غىشڅ ٌؽٺ. اق ایځٱڅ چفثبـ ثڅ یڅ زیكی ټشڇٻ ثٍٻ ڂ ثڅ اٴف اق ټٿ غىشڅ ٌؽ_

 .خبی اڂپ قپ چف**خبییز غدبٸز ثٱٍٻ

ـڀٵً ثڅ ڂٔڃش دفیؽ. ؼوشی ثڅ دیٍڃڀی غیىً ٍٰیؽ ڂ ټفؼؼ اق قؼپ ضف٨ی ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٴف٨ز. ڂاٰځً 

ز. اق ٨ٱف ایٿ ؼیڃاـ ٍٰیؽڄ ٌؽڄ چبي ـڂ اق ض٩ٛ ثڃؼٺ. چفثبـ ڀىجز ثڅ ؼٸؽاـ چٽیٿ ٠ٱه اٸ١ٽٷ ـڂ ؼاٌ

ثیځٽڃپ ضبٸٻ ثڅ چٻ ټی غڃـؼ. اق ایځٱڅ ؼیٵڅ ثبچً اضىبن ـاضشی ڀٽی ٰفؼٺ ڂٸی ٬ٹجٻ ؼیڃاڀڅ ڂاـ ټیكؼ ثفای 

وفؼـٴٽی ڀٵبچً. اټب غڃٌجیځبڀڅ سڃ ؼٸٻ ثڅ ضبٸً ٬ڇ٭ڇڅ قؼٺ چفٰؽڂټٽڃپ ټٍٱٹی ؼاٌشیٻ ثفای ټٱٽٷ چٻ 

 .ٌؽپ...اڂپ ض٫ ڀؽاٌز ټٿ ـڂ غفؼ ٰځڅ

 :قڂؼ ڀفٺ ٌؽ. ثب ٸجػځؽی ٰڅ ڀٍڃپ ټی ؼاؼ ؼوشٻ ـڂ غڃڀؽڄ ڂ غڃڀىفؼ ٠ٽٷ ټیٱځڅ ٴ٩زغیٹی 

غیٹی غت اٴف ٨ٱف ټیٱځی ایځٙڃـی ـاضز سفی ټٿ قیبؼ اِفاـ ڀٽیٱځٻ ٰبـاسڃ ټیشڃڀی سڃ غڃڀڅ ٺ اڀدبٺ  _

 .ثؽی

 .ثب ټٱثی ٸجڅ سػز ڀٍىز. چځڃق زڇفڄ ي ثب ڀبـاضشی ټسبٸڅ ثڃؼ؛ ټثٷ ټٿ

 .بی؛ ؼیٵڅ ٺ چیر ڂ٬ز ثڅ ٨ٱف اڂپ قپ ڀجبٌی٬ڃٶ ثؽڄ ثڅ غڃؼر ثی _

 .٩ٰفی ؼوز دیً ٴف٨شً ـڂ ده قؼٺ ڂ ثب ضفَ ڀیٽڅ ثٹځؽ ٨فیبؼ قؼٺ

 ثڅ سڃ ڀٵٻ ثڅ ٰی ثٵٻ؟_
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 .٬جٷ اق چف ٠ٱه اٸ١ٽٹی ثڅ ٘ف٦ ضٽبٺ دبسځؽ ٰفؼٺ. ِؽای ؼـؼټځؽ ڂ ٰال٨څ ي ـڂ اق دٍز وف ٌځیؽٺ

 .غیٹی غڃؼټڃ ٰځشفٶ ټیٱځٻ زیكی ثڇز ڀٵٻ_

 ثڅ ـڂ سػز ٸجڅ  ٠ّجی ثڅ وٽشً زفغیؽٺ. ایٿ ؼـټڃڀؽٴی ڂ ٤یٛ ٰالټً ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ.ثی ٘ب٬ز ڂ 

ځٵی ثڅ ټڃچبي غٻ ٌؽڄ ثڃؼ. دڃقغځؽڄ ِؽا ؼاـی قؼٺ ٰڅ سڃخڅ ي ز ثب ڂ ثڃؼ ٴؿاٌشڅ قاڀڃي ـڂ ؼوشی خٹڃ

    .خٹت ٌؽ

ڀڅ ر ثكاـٺ ؼـؼټڃ سڃ ټیؽڂڀىشی ټٿ ِفٞ ؼاـٺ ٘ڃ٨بپ...! اق ټفیٕی ټٿ غىشڅ ٌؽی؟ ٬جٷ اق ایځٱڅ دبسڃغڃ_

 ڀٽی ؼڂڀىشی ضبال اڂڀب ـڂ ټیكڀی سڃ وفٺ؟

 :ث٥ٕٻ ـڂ ٬ڃـر ؼاؼڄ؛ ټشبو٧ ٴ٩شٻ

 ټٿ ؼڀجبٶ خٹت سڃخڅ ٺ !؟_

 .اق ڀفټی ڂ سبثف ڀٵبچً ٸطځٻ دف اق غڃاچً اٸشٽبوی ٌؽ

 زفا یڅ ؼـِؽٺ ٨ٱف ڀٽیٱځی ټٿ ـاوز ټیٵٻ ڂ اڂپ قپ ټیشڃڀڅ ـثٙی ثڅ ؼٸؽاـ ؼاٌشڅ ثبٌڅ؟ _

 :قؼ ڂ ثب ٸجػځؽی ٰڅ ثڅ سبییؽ ؼیڃاڀٵیٻ ثڃؼ ٴ٩زثڅ اڀی دڃقغځؽی 

غیٹی غت ټځٻ سځؽ ـ٨شٻ...٬جڃٶ؛...سڃاٺ ایٿ ثطثڃ سٽڃټً ټیٱځی...الثؽ یٱٻ ؼیٵڅ ثٵؿـڄ ټیٵی ثب ـڂضً ؼـ _

 !اـسجب٘ی

٨٭ٗ سڃڀىشٻ ٬جٷ اق ـیكي اٌٯ چبٺ غڃؼٺ ـڂ سڃ ضٽبٺ دفر ٰځٻ ڂ ؼـة ـڂ ټطٱٻ دٍز وفٺ ثجځؽٺ. ِؽای 

ثٹځؽ ٌؽ. ثڅ ٜبچف ټٿ ـڂ ؼـٮ ټی ٰفؼ اټب ثؽسف اق چٽڅ ثفغڃـؼ ټی ٰفؼ. اق ؼوز  ٠ّجی ٨فڀٵیه ٴ٩شځً

غڃؼٺ ٠ّجبڀی ٌؽٺ اق ایځٱڅ ثڅ ایٿ ټڃٔڃٞ ؼـ ایٿ ضؽ دب٨ٍبـی ټیٱځٻ ڂ ضف٦ ؼٶ ڂ ؾچځٻ ـڂ ثڅ قثبپ اڂـؼٺ 

 .سب ټڃـؼ سٽىػفي ڂا٬ٟ ثٍٻ

 ـڂ ٴفیىشځٻ ثڅ اټبؼڄ چب زٍٻ  ٺ.ڀ٩ىٻ ـڂ اڄ ټبڀځؽ ثیفڂپ ٨فوشبؼٺ ڂ دٍز ؼـة ـڂی قټیٿِ وفؼ ٨فڂؼ ټیب

ثؽٺ. ِؽا ٰڃثیؽڄ  ٠ؿاة سٱفاـی چب ثطث ایٿ ثب ـڂ غڃؼي ڂ غڃؼٺ ټیػڃاٺ ٰی سب ټیٱځٻ ٨ٱف ایٿ ثڅ ڂ ټیجځؽٺ
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ٌؽپ ؼـة اسب٪ ـڂ ٌځیؽٺ. ٠ّجیً ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ثبیؽ ثڇً ض٫ ټی ؼاؼٺ. ڀٵفاڀیً ـڂ ؼـٮ ټی ٰفؼٺ ڂ ثی 

ثڃؼٺ ثڅ وبؼٴی ثفچٻ ڀٽیكؼٺ. سب ٰی ټی سڃڀىز ِڃـر  ټځ٫ٙ قڀؽٴی ٰڅ ثڅ غڃؼٺ ٬ڃٶ وبغشځً ـڂ ؼاؼڄ

٩ٰیٻ ـڂ دبٮ ٰځڅ؟ اٴف دٍز وفٺ ثڅ ٰڃزڅ ڀٽیڃټؽ ضشٽب ټثٷ سڃ دبـٮ ؼڂـٺ دف اق وٱڅ ټی ٌؽ؛ اق ٨ٱفي ٸفق 

غ٩ی٩ی ٰفؼٺ. ثی ضه اق قټیٿ ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ٌیفاة وفؼ ـڂ ثبق ٰفؼڄ قیف ؼڂي ایىشبؼٺ ڂ اـاٺ اٌٯ ـیػشٻ. 

شٻ...ٌػّیز ِجڃـ ڂ ټىئڃٸیز دؿیفي اق اڂپ ټفؼی ایؽڄ اٶ وبغشڅ ثڃؼ. ثبیؽ ټٿ ٘ڃ٨بپ ـڂ ؼڂوز ؼاٌ

ڀبـاضشیً ـڂ دبی ٌػّیز ڂ اغال٬ً ټی قاٌشٻ...٤یف اق ایٿ ڀجڃؼ. ڀٵفاڀیً ڂا١٬ب ټٍڇڃؼ ثڃؼ. سڃ ٴؿٌشڅ ٰٻ 

٠ؿاة ڀٱٍیؽڄ ثڃؼ ٰڅ اق ټٿ ٘ٹت اـاټً ټی ٰفؼ. ټٿ ز٭ؽـ ثی اڀّب٦ ثڃؼٺ ٰڅ چفثبـټی ؼڂڀىشٻ غیبالرِ، 

 .ڂچٽڅ ثبقچٻ ؼڀجبٸً ـڂ ټی ٴف٨شٻ

****** 

ضڃٸڅ دیسیؽڄ اق ضٽبٺ ثیفڂپ ټیبٺ... و١ی ٰفؼٺ اق ثیٿ ٸجبن چبٺ قیجبسفیٿ دیفاچٿ ـڂ اڀشػبة ٰځٻ. ؼـ اغف 

دیفاچٿ ثٹځؽ ٌٱالسی ڂ ٰٽف ٍٰی دڃٌیؽٺ... ټڃچبٺ ـڂ ثب قؼپ ٰفٺ ټڃ دٍز وفٺ خٽٟ ٰفؼٺ ڂ ثب اـایً 

 .ټػشّفی اق اسب٪ غبـج ٌؽٺ

ٹڃیكیڃپ ڂ ٰبـسڃپ ثبة او٩ځدی اق ؼاغٷ ڀٍیٽٿ ثڅ ٴڃي ټی ـویؽ. اچىشڅ ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ. وڅ سب اق ِؽای س

اؼٺ چب ټڇٻ ٌؽڄ قڀؽٴیٻ ؼـ وٱڃر ؼـٰځبـڄ چٻ غیفڄ ثفڀبټڅ ای ثڃؼپ ٰڅ چیسی اقي وف ؼـڀٽی اڂـؼپ. 

ـڂی ٸت چبي  ٘ڃ٨بپ ؼٸجفـڂ ـڂي دبي ٴؿاٌشڅ ثڃؼ ڂ اڂپ سٱیڅ قؼڄ ثڅ ویځڅ اي غٽبـ غڃاة ثب دىشڃڀٱی ثڅ

ڀٵبچً ثڅ سٹڃیكیڃپ ثڃؼ ڂ ټبؼـي ټجٷ ٰځبـ ـڂی ڂٸیسفي ڀٍىشڅ ثڃؼ. اق ؼیؽڀٍڃپ ثڅ غڃؼٺ ٬ڃٶ ؼاؼٺ ٬جٷ 

 .اق ثفٴٍشٿ ؼٰشفٺ ؼڂثبـڄ غڃـؼپ ٬فَ چبٺ ـڂ ٌفڂٞ ٰځٻ

 .والٺ ٴفٺ ڂ ٰڃسبچی ٰفؼٺ. ٘ڃ٨بپ ټش١دت ثڅ ٘ف٨ٻ وفزفغڃڀؽ...ڂ ٜبچفٺ ـڂ غیٹی ٰڃسبڄ اق ڀٝف ٴؿـڂڀؽ

 .ٴف٨شڅ اقٺ دٹٱی قؼ. اق ثی ټطٹیً ؼٸٻ ٴف٨ز اټب ایٿ قپ خكڂی اق قڀؽٴیٻ ٌؽڄ ثڃؼ ټبؼـي زٍٻ

ثڅ وٽشً ـ٨شٻ ڂ ثب ثڃوڅ ٰڃسبچی ثڅ ټڃچبی ټفسجً ٸجػځؽی ثڅ ـڂي قؼٺ. زٍٻ چبي ـڂ ثىز سب ثیٍشف اق 

 ی ٴ٩شٻ ٰڅ اق ِطشً غڃؼٺ چٻ غځؽڄ ٺ ٴف٨ز زڅ ثفوڅ"ز٭ؽـ ؼٸٻ سځٳ ٌؽڄ ثڃؼ ټبؼـ"ایٿ ټٿ ـڂ ڀجیځڅ. 

ثڅ ٘ڃ٨بڀی ٰڅ اثفڂچبي ثڅ وف٠ز ثبال دفیؽ ڂ ٬ؽ ؼڂ ڀ١ٹجٱی زٍٻ چبي ٴفؼ ٌؽڄ ثڃؼ. ټجٷ ـڂ ؼڂـ قؼٺ ڂ 

 :ٰځبـي ڀٍىشٻ. ٬جٷ اق خبٴیفٌؽڀٻ ثب ثڃوڅ ای ـڂٴڃڀڅ ي غیٹی اچىشڅ ڂ در در ڂاـاڀڅ سڃ ٴڃًٌ ٴ٩شٻ
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 .ثجػً ڀٵفاڀز ٰفؼٺ_

 .ٟ ٌؽٺ ڂ ثڅ ٨ٱفچب دػً ڂ دال ٌؽٺ ڀٝٻ ؼاؼٺدبچبٺ ـڂ ثبال اڂـؼٺ... وفـڂی ٌڃڀڅ اي ٴؿاٌشڅ سڃ غڃؼٺ خٽ

ضف٨ی ڀكؼ اټب ثب ٴؿاٌشٿ ؼوشً ؼڂـٰٽفٺ ڂ ٨ٍفؼڀً چٽڅ اضىبوبر ٠بٸٻ ـڂ سڃ ٬ٹجٻ ٸجفیك ٰفؼ...قڀؽٴی ټٿ 

  .ٌفڂٞ ٌؽ

  

 ...٨ّٷ ڀڇٻ

 

ټڃقیٯ ڀ٩فر اڀٵیك ٴڃی ـڂ اق ٨بِٹڅ ؼڂـ ثب ِؽا ٬ڇ٭ڇڅ چب قڀی ټی ٌځیؽٺ. ِؽاي چٽڃپ ثڃؼ؛ ثڅ چٽڃپ 

 .ټالیٻ ڂ غً ؼاـاڀؽاقڄ 

زٍٻ ـڂچٻ ٨ٍفؼڄ؛ ثؽڂپ ټدبٸی ثڅ سبالح سٹڃح ٬ٹجٻ ٬ٟٙ سٽبن ټیكڀٻ ڂ ٴڃٌی ـڂټطٱٻ ـڂی ټیك دفر 

     .ټیٱځٻ

اټفڂق یٯ وب٠ز قڂؼسف سٽبن ٴف٨شڅ ثڃؼ. غڃڀؽپ غٗ ٨ٱفیٻ ڂاوڅ ٰىی ٰڅ ٬ّؽ اقاـٺ ـڂ ؼاٌز ٰبـ وػشی 

سٹ٩ٿ ـڂ ٍٰیؽٺ ؼوشٻ ـڂ غڃڀؽڄ ثڃؼ. ثبیؽ ثڅ ایٿ  ڀجڃؼ. ؼڂ، ثبـی ٰڅ خڃاثً ـڂ ڀؽاؼڄ ثڃؼٺ ڂ ـان وب٠ز ویٻ

   .وب٠ز چٻ ٠بؼر ټی ٰفؼٺ

 ټیك ـڂی ٴڃٌی اق ثڃؼ ٌؽڄ خىٽٻ ڂ ـڂش ٠دیٿ ټؽر ایٿ ؼـ  ڀٵبڄ غیفڄ ڂ ټٕٙفثٻ ـڂ ثب غىشٵی ٰڅ

 ثڅ خب چٽڅ. ؼاؼ ټی ٸدٿ ثڃی غڃڀڅ. ثفؼاٌشٻ ٬ؽٺ اٌذكغڃڀڅ وٽز ثڅ ؼا٤ڃپ ڂ ؼـة زڇفڄ چٽڃپ ثب. ٴف٨شٻ

دځدفڄ چب ـڂ ٩٬ٷ ټی ٰفؼٺ ڂ دفؼڄ چب قغیٻ سفی اوش٩بؼڄ ټی ٰفؼٺ. ڂوڃان  سٽبٺ ثبیؽ. ثڃؼ غبٰی ڂٴفؼ ڀٝفٺ

ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. ؼیفڂق ٘ڃ٨بپ چٽڅ غڃڀڅ ـڂ سی ڂ خبـڂ ٍٰیؽ...ثب ٰٹی ٤ف ثڅ خڃڀٻ ث١ؽ اق ٴف٨شٿ غىشٵی سڃ ٠بٸٻ 

ڃؼٺ اق وف ثڇبڀڅ ؼٸؽاـ ٴ٩شځً ...ڂ ټٿ ز٭ؽـ ؼاؼڂ ثی ؼاؼ ٰفؼڄ ث"ڂوڃان ٴف٨شی ؼٸؽاـ"ثی غیبٸً ٴ٩شڅ ثڃؼ...

غڃڀڅ ي ٰثی٩څ، ٬ؽیٽی، ثڃی ڀٻ ټیؽڄ. ثڃی...ثڃی قڀی ټفؼڄ ؼ٨ٿ ٌؽڄ ای ـڂ ټیؽڄ ٰڅ چٽىفي ثڅ یبؼ اڂپ 

  !.... چفثبـ ثب ٫ٍ٠ ِؽاي ټیكؼ. ڂ اڂپ ټثٷ چفثبـ
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سڃ ټٿ ؼاٌشٻ ټفیٓ ټی ٌؽٺ. ٠الیٽٻ ثفٴٍشڅ ثڃؼ. ؼڂـ غڃؼٺ زځؽثبڀیڅ ٴیح زفغیؽٺ. ڀٽی ؼڂڀىشٻ زفا دب 

 .اٌذكغڃڀڅ ٴؿاٌشٻ؛ چځڃقچٻ ٨ٱفٺ دی ؼیفڂق ڂ وٱڃسً ثڃؼ

٤ؿاٺ ضبٔف ثڃؼ؛ غیٹی ڂ٬شڅ قیفي ـڂ غبټڃي ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ٬ؽټی خٹڃ ثفؼاٌشٻ ڂ ثب ٴځٵی ؼڂـچبؼڂـ زٍٻ 

زفغڃڀؽٺ. وبالؼ ٨ّٷ چٻ ؼـوز ٰفؼڄ ثڃؼٺ...سفٌی ویف ڂ ثفاڀی چٻ اټبؼڄ سڃ یػسبٶ ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ... ٘ڃ٨بپ 

ز وفظ ٌؽڄ ؼڂوز ؼاٌز... ٤ؿا ټڃـؼ ٠ال٬څ ي ثڃؼ... ڀٽی غڃاوشٻ ٬ڇفٺ ـڂ ًٍٰ ثؽٺ. ثب٬بٸی دٹڃ ثب ٴڃٌ

ټی ؼڂڀىشٻ ټثٷ چفؼ١٨څ دیً ٬ؽٺ ټیٍڅ ڂ اق ؼٸٻ ؼـټیبـڄ ؼٸؽاـ ٴ٩شځی ٰڅ اق وف٠بؼر ڂ ڀبغڃاوشڅ ڂـؼ قثڃڀً 

 .ٌؽڄ ثڃؼ

 و٩یؽ ټبیٟ سب ؼٺٰف ثبق ـڂ اة ٌؽ ټی  اوشٍٽبٺ اقي ٰڅ سیكی اق  ثڅ وٽز ویځٯ ـ٨شٻ ڂ ثب ضڃان دفسی

ی ٰڅ غیٹی ڂ٬شڅ سڃ ویځٯ ـیػشڅ ثڃؼٺ ٌىشڅ ثٍڅ. ثب اثف ثڅ خڃڀً ټی٩شٻ. دڃوز ؼوشٻ ټی وڃغز.  ٰځځؽڄ

 .ایٿ ټؽر ثڅ ٬ؽـی اق و٩یؽ ٰځځؽڄ اوش٩بؼڄ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ دڃوز ؼوشٻ غٍٯ ٌؽڄ ثڃؼ...قثف ٌؽڄ ثڃؼ

٨ٍفؼڄ ثب ٨فیبؼ ِؽاٺ ـڂ ثڇً زٍٻ چبٺ ثڅ وڃقي ټی٩شڅ... ِؽای خی٣ ؼٸجف ثٹځؽ ٌؽ... زٍٻ ـڂی چٻ 

 .ـوڃڀؽٺ

 ....ټبټبپ خبپ ټٿ ایځدبٺ_

 ټفؼؼ. ٌؽ غٍٯ سٹ٩ٿ قڀٳ ِؽای ٌځیؽپ ثب ٌؽ ټی سف ڀكؼیٯ وٽز ایٿ ثڅ ٰڅ ڀ٭ی ڀ٫ ِؽای ثب  ٸجػځؽٺ

پ ؼوز چب ٜفی٧ ؼٸجف ؼڂـ دبچبٺ ضڃاوٻ ـڂ ثڅ ٌؽ زځٳ ثب  ٰڅ زفغیؽٺ ٴڃٌی وٽز ثڅ غیه چبی ؼوز ثب

 .دبییٿ دبچبٺ ؼاؼٺ

ټی ٴ٩ز. اقٺ ټی غڃاوز ث٥ٹً ٰځٻ. ٸخ چبي ٴٷ اڀؽاغشڅ؛  "ټبټب ټبټب"دڇځب ِڃـر اٌٯ ټی ـیػز ڂ  ثڅ

ثب زٍٻ چب ٴفؼ ټٍٱیً ثڇٻ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ. ٸجػځؽی ڀبغڃؼاٴبڄ ـڂی ِڃـسٻ ڀ٭ً ثىز... ِؽای قڀٳ سٹ٩ٿ 

ٍٱٍڃپ ٬ٟٙ ٌؽ... ؼوز چبٺ ـڂ قیف ٌیفاة ٴف٨شٻ ڂ ؼـضیځی ٰڅ ٬فثڃپ ِؽ٬څ ؼغشفٮ ٸڃوٻ ټی ٌؽٺ غ

 .ٰفؼٺ ڂ ث١ؽ ثٹځؽي ٰفؼٺ. ٸت ثفزیؽڄ وبٰز ٌؽ. ؼټب٢ ٰڃزٹڃ ٰڃ٨شڅ ایً ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ڀفٺ ٍٰیؽٺ

 ؼغشف ټبټب زفا ٴفیڅ ټی ٰځڅ.؟_

 .چ٫ چ٫ ـیكي ـڂ اق وف ٴف٨ز. ٴڃیی سبقڄ یبؼي ا٨شبؼڄ ثڃؼ
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 !اِا ټبټبڀٻ ؟_

 ٌجیڅ قیبؼی اڂ٬بر ٴبچی. ثڃؼ ٴف٨شڅ  غڃؼي ـڂ ثیٍشف ٸڃن ٰفؼ ڂ وفي ـڂ ـڂی ویځڅ ٺ ٴؿاٌز. غځؽڄ ٺ

 ڀڃٮ ٰڅ ؼـضبٸی قثڃڀی ثی قثڃپ ثب ڂ اڂـؼ ثبال ـڂ ؼوشً. ثیبـڄ ؼوز ثڅ ـڂ ؼٸٻ سب ثڃؼ قڀی ټع اچٷ ٘ڃ٨بپ

 وبؼڄ ٔفثڅ یٯ خك ثڅ  ٵٍز ٬فټك ٌؽي ـڂ ڀٍڃپ ټی ؼاؼ اٌٯ ټی ـیػز..غځؽٺ ـڂ غڃـؼٺ. ضشٻ ؼاٌشٻاڀ

 .ٰفؼ ټی ؼٸجفی ٬ؽـ ایٿ ؼغشفٮ ٰڅ ڀجڃؼ زیكی

ثڃوڅ ای ثڅ ـڂی اڀٵٍز چبی ٰڃزیٱً قؼٺ ڂ ٬فثڃپ ِؽ٬څ ي ٌؽٺ... چٽیٿ ـڂ ټی غڃاوز. یٱی یٱی  

ٴفیڅ اي ٰٻ ٰٻ ثڅ ٸت ثفزیؽٴی، دف ٤فڂـی ـویؽ. زٍٻ چبي ٌجیڅ دؽـي ثف٪ غٍځڃؼی قؼ. ضف٨ً ایٿ 

 .!ثڃؼ...ایځڅ! ؼـوز ٠یځڅ ٘ڃ٨بپ

٨فڀٵیه غفٰځی، ؼٶ ټیىڃقڀؽٺ وفٺ ـڂ ټشبو٧ ثڅ اؼا اِڃٶ ؼغشفڂڀڅ دؽـڂڀڅ ای ٰڅ ثب چٽیٿ سف٨ځؽڄ چب 

  .سٱڃپ ؼاؼٺ

 .ٌیفاة ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ ِڃـسً ـڂ ٌىشٻ ڂ ؼوشی ثڅ ـڂی ټڃچب غیىً ٍٰیؽٺ

   .چٽیٿ ٰڅ ثڃوڅ ټطٱٽی ټطٓ اـڂٺ ٌؽپ ؼٸً ثڅ ـڂی ٴڃڀڅ ڂ قیف ٴفؼڀً قؼٺ... ٸجػځؽ قؼ 

 .یٱجبـ ؼیٵڅ ِؽای ڀطه قڀٳ سٹ٩ٿ سڃ غڃڀڅ دیسیؽ

شٿ ٠ٙف ؼٸجف ثڅ ٘ف٨ً ٍٰیؽڄ ٌؽ ڂ ثؽڂپ ڂوڃوڅ ٌځیؽپ اڂپ ِؽا اق ڀٵبچٻ ایٿ ثبـ ثب ثڅ ټٍبٺ ٴف٨ 

 .اٌذكغڃڀڅ ثیفڂپ قؼٺ. ایٿ اؼٺ ټفیٓ چفٰىی ٰڅ ثڃؼ ٨٭ٗ ټی غڃاوز ٠ؿاثٻ ثؽڄ

ؼٸجفـڂ ټ٭بثٷ سٹڃیكیڃپ ٴؿاٌشٻ. یٱی یٱی دفؼڄ چب ـڂ ٍٰیؽٺ؛ غڃڀڅ سڃ سبـیٱی ټٙٹ٫ ٨فڂ ـ٨ز. ټڃچبٺ ـڂ 

 .ڄ ـڂ سڃ ؼوز ٨ٍفؼڄ ٰځبـ قؼٺ ڂ ڀٵبچٻ ثڅ ټځٝفڄ ٴٷ چب ثیفڂپ غڃـؼدٍز ٴڃٌٻ ٨فوشبؼٺ ڂ ٴڃٌڅ ای اق دفؼ

غیٹی ڂ٬شڅ دب ثیفڂپ ڀؿاٌشڅ ثڃؼٺ. ؾچځٻ ٩٬ٷ ٰفؼڄ غیفڄ ثڅ ڀ٭ٙڅ ای ٌؽڄ ثڃؼ. ثڅ چیر زیك ٨ٱف ڀٽی ٰفؼٺ ڂ 

 ی"ٰڃ٨ز"قټبپ ـڂ اق ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼٺ سب ایځٱڅ ثب خی٣ ثٹځؽ ؼٸجف ٌڃڀڅ چبٺ دفیؽڄ ثڅ ضبٶ ثفٴٍشٻ. ڀبغڃؼاٴبڄ 

 ٸت ڂ ټٝٹڃټً ڀٵبڄ اق. ټیڃټؽ ٘ف٨ٻ ثڅ ڀبټیكڂپ  چب ٬ؽٺ ثب. زفغیؽٺ وٽشً ثڅ ڂ اڀؽاغشٻ ـڂ دفؼڄ. قؼٺ ٸت
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 سڃ سیكی ثڃی  بٸز ٍٰیؽٺ ڂ قڂؼسف اق اڂپ ثڅ وٽشً ـ٨شٻ ٰڅ ثب ثٹځؽ ٰفؼڀًغد ضف٨ٻ اق ي ڂـزیؽڄ چب

 !...ثػفڄ ـڂ ڀبقٺ ٰىی سب ڀٻثك ٴفیڅ قیف ټٿ ایځجبـ غڃاوز ټی ؼٸٻ. ټیٍڅ قیفڂـڂ ٺ ټ١ؽڄ ڂ ټیذسڅ ثیځیٻ

اق ِجص ایٿ ؼچٽیٿ ثبـ ثڃؼ ٰڅ غفاة ٰبـی ټی ٰفؼ. وڃغشٵی دبي ڂ ثڇبڀڅ ٴف٨شځً چٻ ٬ڃقڄ ثبال٬ڃقِ ٠ّبة 

 .ؼا٤ڃپ ڂ ثی ضڃِٹڅ ټٿ ثڃؼ

ثڅ وٽز وفڂیه ثفؼټً... ڀٻ ؼاؼڄ ثڃؼ... ٸجبن چب قیفي غیه ڂ ـڀٵی ثڃؼ... اق ایٿ ضدٻ ثؽثػشی ث٥ٓ 

 ...چبي ـڂ اق سځً ؼـټیبـٺ ڂ ٰفؼڄ ٫٠ ټیكڀٻ ڂ ٸجبن

 .ضڃٸڅ دیر ٌؽڄ سٽیك ثیفڂپ ټیبٺ ڂ ـڂی قټیٿ ټیكاـټً  

ؼغشف ټبټبپ اـڂٺ ٌؽڄ ثڃؼ. ثب ٸجػځؽ ڂ ټش١دت ثڅ زٍٻ چب ٬فټكٺ ڂ ٰٹځدبـ ـ٨شځٻ ثڅ الوشیٱی دبي ڀٵبڄ ټی 

چف غفاة ٰبـی ٰفؼ. دبي وڃغشڅ ثڃؼ. دڃوشڅ دڃوشڅ ٬فټك ڂ ټشڃـٺ ٌؽڄ ثڃؼ. ڀٽی سڃڀىز ؼـوز ـاڄ ثفڄ ڂ ثب

 .خی٣ ټیكؼ اق ؼـؼ

 .ٰفٺ دبي سٽڃٺ ٌؽڄ ثڃؼ؛ ثڅ ٘ڃ٨بپ دیبٺ قؼڄ ثڃؼٺ قڂؼسف ڀڇبـ ثیبؼ 

قڂؼسف اق وڅ ڀٽی سڃڀڅ ثیبؼ ڂ ثڇشفڄ ثفای ٠ڃْ ٌؽپ ضبٶ ڂ چڃاٺ ثڅ ایٿ ثڇبڀڅ "اڂپ چٻ ٰڃسبڄ خڃاة ؼاؼڄ ثڃؼ 

 .! ِڃـسٻ خٽٟ ٌؽڄ ثب ضفَ دڃٌٯ ؼٸجفـڂ ثىشٻ"ثیفڂپ ثفٺ ڂ غڃؼٺ ثػفٺ

   !چځڃق ڀ٩ڇٽیؽڄ ثڃؼ ڀٽیػڃاٺ اق غڃڀڅ ثیفڂپ ثیبٺ؟ ضشی ثڅ غب٘ف ؼغشفي ضبٔف ڀجڃؼ ٰڃسبڄ ثیبؼ 

ِؽای چبچب ٰفؼپ ٴیشی خڃپ اق سڃ اسب٪ ٌځیؽڄ ټی ٌؽ. چبچب ڀڅ...ِؽاچبیی ٰڅ ثب چفثبـ ٌځیؽڀً سٿ ڂ ثؽپ 

 .ټی ٸفقڂڀؽ... اق ثه اق سڅ ضفَ ڂ ڀ٩فرِ ؼٸً ِؽاٺ ټیكؼ

ؽ ڂ ثڅ وٽز اسب٪ ټبؼـثكـٴً ؼڂیؽ. اق ضفٰشً وفی ټشبو٧ سٱڃپ ؼاؼٺ...ڂ اؼٺ ؼٸجف قڂؼسف اق ټٿ ثٹځؽ ٌ

 .٨فڂٌی ضڃاٸً ٰفؼٺ

 .ضبال ٰڅ قیفي سٽیك ثڃؼ ثڅ ثبڀیڅ ای ټٿ ـڂ ٨فڂغز. ثب خٽٟ ٰفؼپ ڂوبیٷ ثڅ ٘ف٦ اسب٪ ـ٨شٻ
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غڃؼ  اق ثڃی س٩١ځی ٰڅ ؼڂ٬ؽټی اسب٪ ثڅ ټٍبٺ ټی ـویؽ دبچبٺ وىز ٌؽڄ ضفٰز ٰفؼ. ٴځؽي ثكڀٿ...غڃؼ ثڅ

 .ڀ٩ىٻ ثځؽ اڂټؽ ڂ زڇفڄ ٺ اڂیكڂپ ٌؽ

ؼـة اسب٪ ـڂ ثبقٰفؼٺ. ؼٸجفچٻ ایٿ ٰثی٩ی ـڂ ټشڃخڅ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثب ٨بِٹڅ ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ټش١دت اڀٵٍز ثڅ 

 .ؼچٿ ثڅ ثی سبثی ټبؼـ ثكـٴً ڀٵبڄ ټی ٰفؼ

 :ؼـضیځی ٰڅ ثڅ ٘ف٨ً ټیف٨شٻ اڀٵٍشً ـڂ اق سڃ ؼچځً ؼـاڂـؼٺ ڂ ٴ٩شٻ

 .٩څڀٱٿ ټبټب...ؼوشز ٰثی_

ثبال وفي ایىشبؼٺ. ثب ؼیؽڀٻ زٍٻ ـڂچٻ ٨ٍفؼڄ ثی سبة وفي ـڂ ثڅ زخ ڂ ـاوز سٱڃپ ؼاؼ. ٴڃیی قاـ 

 .ٌؽ ټی غبـج چبي ٸت اق ڀبټ٩ڇڃټی اِڃار ا٠شفاْ  ثب  قؼڄ؛

اق ِؽای ثٹځؽي ڂ ثی سبثیً ٠ّجی ٌؽٺ. ڀٽی غڃاوز ثڇً ؼوز ثكڀٻ. ایٿ ؼڂټیٿ ثبـ ثڃؼ ٰڅ ثب ٠ڃْ 

ؼ. چفثبـ ٰبـٺ ـڂ وػز سف ټی ٰفؼ... ثب ایٿ ٰبـِ ا٠شفأی ثڇٻ ټی ٨ڇٽڃڀؽ ز٭ؽـ ٰفؼڀً ثڅ ٰڃٸی ثبقی ټی ق

اقٺ ڀ٩فر ؼاـڄ ڂ ڀٽیػڃاؼ ټٿ ثڇً ؼوز ثكڀٻ؛ ضشی ثفای ٠ڃْ ٰفؼپ قیفي!. ایٿ قپ ثڅ ٌؽر ٤فڂـ 

ؼاٌز. ڀٽی ؼڂڀىشٻ ثبثز ٤فڂـ ڂ ڀ٩فر ٰبؾثً ثػځؽٺ یب قاـ ثكڀٻ اق ایٿ ڂ١ٔیز ٨الٰز ثبـٺ. خبی ټبؼـٺ 

 !...ټطجشٻ ٰٻ ڂ قیبؼ ڀٽی ٌؽ؛ اټب ـ٨شبـچبي...ثڃؼ

غڃؼي چٻ اق ایٿ ڂ١ٔیز ضبٸً ثؽ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ټی غڃاوز ٘ڃ٨بپ ـڂ غجف ٰځٻ. ؼـ ثفاثف اڂپ اـڂٺ ثفغڃـؼ 

 .ټی ٰفؼ... خفار ڀؽاٌز ؼٶ دىفي ـڂ اق ایٿ ٠فڂن اڀشػبة ٰفؼپ ثٍٱځڅ

ٶ ـچبي ٰځٻ؛ اټب ؼٶ ـضٻ سف اق ایٿ ٰٽی ؼٸٻ ټی غڃاوز ثی اچٽیز ثڇً ؼـة اسب٪ ـڂ ثجځؽٺ ڂ ؼـ ایٿ ضب

 .ضف٦ چب ثڃؼٺ ٰڅ ثػڃاٺ اق قټیٿ ٴیفی ٰىی وڃء اوش٩بؼڄ ٰځٻ

ثڅ ٘ف٦ ؼٸجف ـ٨شٻ ڂ ثب ثڅ ا٤ڃي ٍٰیؽڀً اق اسب٪ ثیفڂپ قؼٺ...ِؽاي ثٹځؽ سف ٌؽ. دڃقغځؽی قؼٺ...٨ٱف ټی 

 .ٰفؼ سځڇبي ٴؿاٌشٻ

سب ثڅ وفي ڀكڀڅ ثیفڂپ ثیبؼ. ثڅ وٽز اسب٪  ؼٸجفـڂ سڃ ٴڇڃاـڄ ي ٴؿاٌشٻ ؼڂـچبؼڂـي ـڂ دف اق ٠فڂوٯ ٰفؼٺ

 .ـ٨شٻ. اق ؼیؽڀٻ وبٰز ٌؽ. اچىشڅ اٌٯ ټی ـیػز
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اټب چٽیٿ ٰڅ ڀكؼیٯ ٌؽٺ ِؽا ڀبټ٩ڇڃٺ ڂ ٠ّجبڀیً ثٹځؽ ٌؽ. ثی سڃخڅ ثڇً اق ٌڃڀڅ چبي ٴف٨شٻ سب دبییٿ 

فؼٺ سب سف ثٱٍٽً ٰڅ سځؽ ڂ غٍٿ سف وفي ـڂ ا٠شفأی ثڅ زخ ڂ ـاوز سٱڃپ ټی ؼاؼ. ؼڀؽڂپ ـڂی چٻ ٨ٍ

 .اـاټٍٻ ـڂ ض٩ٛ ٰځٻ؛ اټب ٌؽڀی ڀجڃؼ. ٰش٩ٻ اق ایٿ ٍٰٽٱً ؼـؼ ٴف٨ز

ثیٍشف اق ایځٱڅ اق ڂ١ٔیز دیً ـڂٺ ٠ّجی ڂ ڀبـاضز ثٍٻ اق ـ٨شبـ ڂ ڂاٰځً چبي ـڀح ټی ٍٰیؽٺ. ِب٦ 

 :ایىشبؼٺ ڂ ثب ٸفقي زڃڀڅ ڂ ث٥ٕی ٰڅ سڃ ضځدفٺ ثڃؼ ٠بِی ٌؽڄ ٴ٩شٻ

 .غڃاچً ټیٱځٻ ثكاـ ٰٽٱز ٰځٻ_

 :غٻ ٌؽٺ ڂ ؼوشً ـڂ سڃ ؼوشٻ ٴف٨شڅ ڀفٺ ٴ٩شٻثڅ ٘ف٨ٍٻ 

 .ټیؽڂڀٻ اقٺ ثؽر ټیبؼ ڂٸی ټځڃ ټدجڃـی سطٽٷ ٰځی_

 .دٹٯ چبي ٸفقیؽ. ټّفاڀڅ ٬ّؽ ض٩ٛ ٤فڂـي ـڂ ؼاٌز. ټٿ ایٿ قپ ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ

ؼٸز ٰڅ ڀٽیػڃاؼ سب ٌت سڃ ایٿ ڂ١ٔیز ثٽڃڀی. ٘ڃ٨بپ اټفڂق ؼیف ټیبؼ ټځٻ ایځدڃـی ڀٽیشڃڀٻ ثڇز ٤ؿا ثؽٺ.  _

 .ده اـڂٺ ثبي

 .ٰٽی اـڂٺ ٌؽ. ٨ٍبـ زٍٻ چبي ثڅ ـڂی چٻ ثیٍشف ڂ اٌٯ چبیی ٰڅ اچىشڅ اق ٰځبـي ـاڄ ٴف٨ز

 ای ثځیڅ ڂٸی ثڃؼ ټٿ اق ال٤فسف. ثیبـټً دبییٿ سػز ـڂی اق ٰفؼٺ و١ی ٌؽڄ  قیف ث٥ٹً ـڂ ٴف٨شٻ ڂ ڀیٻ غیك 

 .ثڃؼ ڀٽڃڀؽڄ خڃڀٻ سڃ

ڂ یٱی یٱی اق سځً ؼـاڂـؼٺ ڂ ثب ثػبـی ٰڅ ضٽبٺ ـڂی ڂیٹسف ٴؿاٌشٻ ڂ ثڅ وٽز ضٽبٺ ثفؼټً. ٸجبوً ـ

ٴف٨شڅ ثڃؼ سڃی ڂاپ ٴؿاٌشٽً. زٍٻ چبي ـڂ ٸطٝڅ ای ثبق ڀٽی ٰفؼ. ٨ٍبـ اة ـڂ ـڂي قیبؼسف ٰفؼٺ ٰڅ سب 

 اڂـؼڄ ثځؽ  دفٌؽپ ڂاپ ټال٨څ سػز ـڂ خٽٟ ٰځٻ. ٰٽفٺ ٴكٴك ټی ٰفؼ. سیفی اق ؼـؼ ټی ٍٰیؽ ٰڅ ڀ٩ىٻ ـڂ

 .ثڃؼ قیبؼی ټٿ ثفای ڂقڀً. ثڃؼ

ـڂًٰ خؽیؽی ـڂی سػز ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ ٘ف٦ ضٽبٺ ـ٨شٻ ٰڅ....ِؽای خی٣ ڂضٍز قؼٺ سڃ ٨ٕب غبٸی ضٽبٺ 

اٰڃ ٌؽ. قیفاة ٨فڂ ـ٨شڅ؛ سڃ ڂاپ وف غڃـؼڄ ثڃؼ. اق ٌڃڀڅ چب ڀطی٩ً ٴف٨شٻ سب ثبال ثٱٍٽً. دڃوشً ٸیك ڂ اة 

 .ڂقڀً ـڂ وځٵیٿ سف ٰفؼڄ ثڃؼ. ٰش٩ٻ ٴف٨ز ڂ اق ؼـؼ ټر ڂ ٰٽف خی٥ی وفؼاؼٺ
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 ...ڂغؽا قڀؽڄ ثٽڃپ...غؽایبسڃـ_

ڀ٩ڇٽیؽٺ زی ٴ٩شٻ ٨٭ٗ ؼـاڂپ ٸطٝڅ ثڅ چف غؽا دی٥ٽجفی اٸشٽبن ټیٱفؼٺ قڀؽڄ ثٽڃڀڅ. ِؽا اڂپ قپ سڃ ٴڃٌٻ 

ڀجبیؽ ثٽیفی ". ؼوز چبٺ ثی ضه ٌؽڄ ثڃؼ. ټی ٸفقیؽٺ ڂ ڂـؼ قثڃڀٻ "سڃ ٍٰشیً... سڃ ٍٰشیً"ټی دیسیؽ. 

 .غڃؼٺ ثڅ ٨ٱف ٘ڃ٨بپ ثڃؼٺ. غڃؼٺ چٻ ؼـضبٶ خڃپ ؼاؼپ ثڃؼٺ. ثیٍشف اق "ثڃؼ

 ـڀٵً. ٍٰیؽټً ثبال ضفٰز یٯ سڃ  ڂ قؼٺ ڂ ثب ثفؼپ اوٻ غؽاـ ثڃؼ  اق ٰٽفي ٴف٨شٻ ڂ چفزڅ ؼـسڃاڀٻ

 .ؼاؼٺ ټبوبل ـڂ اي ویځڅ ٩٬ىڅ ټطٱٻ...ؼاٌز ڀجٓ اټب ڀٽیڃټؽ ثبال ڀ٩ىً ٌؽڄ و٩یؽ

 .سڃـڂ خڃپ ٘ڃ٨بپ...زٍٽبسڃ ثبقٰٿ_

 ٌٱفی غؽایب ڂ  ب ٬فټكي ـڂ ثڇٻ ؼڂغز. ڂاـ٨شڅ ٴڃٌڅ ای ا٨شبؼٺث١ؽ اق ثبڀیڅ ای ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽڄ زٍٻ چ

   شٻ... اٴف ټیٽفؼ؟ٴ٩

**** 

چځڃقچٻ اق ڂضٍز ؼوز ڂ دبچبٺ ټی ٸفقیؽ ثڇً ڀٵبڄ ڀٽی ٰفؼٺ. ټفسجً ٰفؼٺ ڂ ـڂی سػز ٴؿاٌشٻ. 

ؽ ِؽاي ثځؽ اڂټؽڄ ثڃؼ ضبال ثب وٱڃر ڂ غیفڄ ٴیً ٠ؿاثٻ ټی ؼاؼ. سفضٻ ڂ ؼٸىڃقی ضڃاٸٻ ټی ٰفؼ. ٨ڇٽی

 .غیٹی ؾٸیٹٻ یب ؼـاڂپ ضؽڂ اڀؽاقڄ ای ڀیىشٻ ٰڅ ٬ّؽ خڃڀً ـڂ ثٱځٻ

ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچً ٰځٻ زفغیؽٺ ,ڂ ٴیح ثڅ ٘ف٦ ضٽبٺ سٱڃڀی ثڅ دبچبٺ ؼاؼٺ. ٸجبن ثڅ سٿ قیف ؼڂي اة 

وفؼ ایىشبؼٺ. ثڅ یٱجبـڄ ث٥ٕٻ سفٰیؽ ڂ ثی ِؽا اٌٯ ـیػشٻ. ټر ؼوشٻ ـڂ ټبوبل ټیؽاؼٺ. ٰجڃؼ ٌؽڄ ثڃؼ. 

٨فوب سیف ټی ٍٰیؽ. ضف٦ ڂ ضؽیث ثیځٽڃپ قیبؼ ثڃؼ... اټب، اٴفچبیی ٰڅ چٽیٍڅ دٍشً زفایی ثڃؼ ٰٽفٺ ٘ب٬ز 

اڂپ ټبؼـي ـڂ ثڅ ټٿ وذفؼڄ ثڃؼ ڂ ٠دیت اق ایٿ ثال ڂ سفن ٸطٝڅ ای ڂضٍز ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ سڃخڅ ای ثڅ 

ڂپ چیر اټب، اٴفی اڂپ ڀبٴ٩شڅ چب ڀؽاٌشٻ... ثڅ ڀبٴ٩شڅ چبیی ٰڅ یٯ ټڇف دفـڀٳ ټیكؼ ـڂ دیٍڃڀیٻ ڂ ټٿ چٻ ثؽ

٬بسٷ ټی ٰفؼ...! ٘ڃ٨بپ ټٿ ـڂ ټی ٍٰز. ٌٯ ثڅ ؼٸٻ ا٨شبؼڄ ثڃؼ اق ٬ٕبڂر یٯ اؼٺ ټفؼڄ ٰڅ ـڂقڂ ٌت 

ڀ٩فیځً ټی ٰفؼٺ؛ اق ایځٱڅ ٌجیڇً ثڃؼٺ. ٌبیؽ ٍٰشٿ اڂپ چٻ ڀبغڃاوشڅ ثڃؼ!. ټثٷ ٸیك غڃـؼپ ؼوز چب 

څ ثڅ خك ٌځیؽپ اڂپ ِؽاچب دٍز غٗ غیىٻ ـڂی دڃوز زفثً... یب غ٩ٵی ٰڅ ڀبغڃاوشڅ ثڃؼ!. ثبیؽ اق ٴؿٌش

زیك ثیٍشفی ؼوشٵیفٺ ټی ٌؽ..ٌبیؽ ٬ّؽي اق اڂٶ چٽیٿ ثڃؼ ٰڅ ټٿ غڃؼٺ ـڂ قؼڄ ثڃؼٺ ثڅ ثی غیبٸی. اق 
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یبؼاڂـی زځؽ ؼ٬ی٭څ ٬جٷ چ٫ چ٭ٻ ثٹځؽ ٌؽ. ثڅ ؼوز چبٺ غیفڄ ټیٍٻ...زیكی ڀٽڃڀؽڄ ٰڅ اڂپ ِؽا ثڅ ڂا١٬یز 

 *.ثفوڅ...ټٿ ٬بسٷ ټی ٌؽٺ

******************* 

دٍز ؼوشی ثڅ ڀٵبڄ وفًٰ ڂ ؼٸىڃقٺ ټیكڀٻ سب چڃن زٯ ڂ١ٔیز ټبؼـ ٘ڃ٨بپ ـڂ ڀؽاٌشڅ ثبٌڅ. ضڃٸڅ دیر ثب 

ڀٵبڄ وځٵیٿ ٌؽي اق ټ٭بثٹً ټی ٴؿـٺ. ِؽا قڀٳ سٹ٩ٿ ثی اچٽیز سفیٿ ټڃٔڃٞ ثفای ٴفڂح ٴفڂح ٬ٹجٻ 

٩شٿ ټالیٻ ټبؼـ ټبڀٟ ثف ټیٍڅ. ثب ٠ّبثی ټشٍځح ڂ ١ٔی٧ ایٿ ـڂقچبٺ ثڅ وٽز سٹ٩ٿ یڃـي ټیجفٺ ٰڅ ثب اٸڃ ٴ

 .٨فیبؼ ثٹځؽٺ ټیٍٻ

ـڂی ټجٷ س٭فیجب ٨فڂؼ ټیبٺ ڂ ڀ٩ىی اق وف اوڃؼٴی ثفای ٨فٌشڅ ڀدبسٻ ټیٱٍٻ. ټٙٽئځب اٴف ټی غڃاوشٻ یٱجبـ  

 .ؼیٵڅ ِؽا اڂپ ٴڃی ـڂ ثٍځڃٺ ثڅ خځڃپ ټی ـویؽٺ. ٜف٨یشٻ ڂاوڅ اټفڂق سٱٽیٷ سٱٽیٷ ثڃؼ

 .ټبټبپ ؼٸشځٵی ٸت قؼٺ ٨ٱفٺ ٸطٝڅ ای ثڅ وٽز غڃڀڅ دؽـی دف ٍٰیؽ ڂ

ڀٽیؽڂڀٻ اـس١بي ِؽاٺ سڃ دیر ٴڃٌی ثڃؼ یب ٴف٨شی ٴٹڃ ثب ٸفقي ؼوز چبٺ ثڃؼ ٰڅ ټبټبپ ٴ٩شځٻ ده ڂ دیً 

 .ضفڂ٨ً ٸفقیؽ

 ...ٸ١ځز ثڇز

 ٨فڀٵیىٻ...ضبٸز غڃثڅ؟ ِؽار زفا ټی ٸفقڄ...ٴفیڅ ٰفؼی؟_

ٰبي قټبپ ؼـ ایٿ ٸطٝڅ ټشڃ٧٬ ټی ِؽای اڂپ چٻ ڀٵفاپ ثڅ ٸفقڄ ټی٩شڅ... ؼوشی ثڅ دیٍبڀی ټٹشڇجٻ ٍٰیؽٺ. 

  .ٌؽ سب ٌفټځؽڄ ـڂي اق ؼـڂ٢ دٍز خٽٹڅ چبٺ ڀٽی ٌؽٺ

 ....ڀڅ ٰٽی وفټب غڃـؼٺ-

 .ثبڂـ ڀٱفؼ...ثب ټٱث زځؽ ثبڀیڅ ای ٰڅ دٍز دڃقغځؽي ثڃؼ

 اڂپ اقر ٰبـ ټیٱٍڅ...ڀڅ؟ زفا وفٰبـر ڀیىشی؟ _

 .ټفؼٴی ـڂقٴبـٺ س١جیف ټی ٰفؼ؟ټی ٨ڇٽیؽ؟ ضه ٌٍٻ ټبؼـاڀڅ چٽیٿ ثڃؼ ٰڅ وفټبغڃـؼٴی ټٿ ـا ثڅ دم
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   .اق وٱڃسٻ ثڅ یٱجبـ ٥٘یبپ ٰفؼ...ؼٸیٹی ثفای غڃڀڅ ڀٍیځیٻ دیؽا ڀٱفؼٺ

 ثڃؼ؟ چٽیٿ ٴف٨شځً دفوشبـ...ٴ٩شځً ټځٻ ټځٻ  ٬ڃٸً چٽیٿ ثڃؼ؟ _

_... 

 .سػز ویځڅ ي ِؽا ؼاؼ

 ...اٸڇی وف ؼغشفي ٤فیجی ٤فثز ثیبؼ ٰڅ ث٩ڇٽڅ ټٝٹڃٺ ٴیف ڀیبـڄ _

 .ټٿ؟ غؽا ڀٱځڅ ای ٸت قؼٺ. ؼٸجف ټٿ ضی٧ ثڃؼ ثفای یٱی ټثٷ ټٿ ٌؽپؼٸجف؟ ؼغشف ٰڃزٹڃ 

 .اٸڇی ثیٍشف اق قڀؽٴیً ثٱٍڅ...ثڅ قټیٿ ٴفٺ ثػڃـڄ ٰڅ ایځ٭ؽـ اؾیشز ټیٱځڅ_

٘ج٫ ٬فاـ ڀبڀڃٌشڅ ای ثیٿ سٽبن چبی ټبؼـ؛ اڄ ڂ ڀ٩فیٿ چب دٍز وفي ثڃؼ. ڀ٩فیٿ چبیی ٰڅ ضڃاٸڅ ٘ڃ٨بپ ڂ 

قڂؼ خڃي اڂـؼ. ضف٦ چب ڀبټ٩ڇڃټی ٰڅ ٨٭ٗ غڃؼي ټبثیٿ خٽٹڅ چب ؼٸً ثػز ویبڄ ټٿ ټی ٌؽ. ایځجبـ غیٹی 

غځٯ ټی ٌؽ ڂ ؼا٢ ؼٶ ټٿ ـڂ ٰڃـڄ ای سف ټی ٰفؼ. ټبثیٿ ڀ٩فیٿ چبي غؽا ڀٱځڅ ای سڃ ؼٸٻ ٸت ټیكؼٺ ٰڅ سڃ 

 .قڀؽٴی ٘ڃ٨بپ ټٿ چٻ ثڃؼٺ... ثب قټیٿ غڃـؼڀً ټٿ چٻ ٰٹڅ دب ټی ٌؽٺ

   ....وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼٺ سب اـڂٺ ثٍڅڀؿاٌز اق ٨فثؽٺ ثذفوٻ اق دؽـ ڂ ڀٵفاڀی چبي

 :اڀشڇب ٔدڅ چبي ثب ٰٽبٶ اـاټً ڂ ڀبـاضشی ٰڅ سڃ ٸطځٻ ټٍڇڃؼ ثڃؼ ٴ٩شٻ

   .ټبټبپ ټٿ ثبیؽ ثفٺ... ث١ؽا ٰڅ ضبٸز ثڇشف ٌؽ قڀٳ ثكپ ضبٶ غڃؼټڃ ٌڃچفٺ ڂ ؼغشفټڃ ثذفن_

ؽڀً غؽا ٘ڃ٨بپ ڂ ؼٸجف ٠كیكٺ ثڃؼپ...ڀ٩ه ڂ ٠ٍ٭ی ٰڅ چفٰىی ثڅ چٽىفي ؼاٌز. ٬جٷ اق ٌڃٰڅ ٌ

ڀٵڇؽاـی ٸت قؼٺ ٰڅ ٬ٟٙ ڀٱځی ٬ب١٘ی ٴ٩ز...ٌٯ ؼاٌشٻ اق ده اڂپ ٴفیڅ اڂټؽڄ ثبٌڅ!. ٨یځی ٍٰیؽ ڂ ثب 

 :ِب٦ ٰفؼپ ِؽاي ٴ٩ز

ڃی ثبثبر ؼـاڂټؽپ ایٿ دىفڄ خٹ چٽڅ اڂپ اق ث١ؽ  ثجػً ټبؼـ ؼوز غڃؼٺ ڀیىز...ڀٽی سڃڀٻ ٬جڃٶ ٰځٻ _

 ټیٱځی؟ ایٿ ثڃؼ دیٍف٨شز؟غڃڀڅ ڀٍیځز ٰفؼڄ. ټٵف ڀٵ٩شڅ ثڃؼی ثب ٘ڃ٨بپ دیٍف٨ز 



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 466 

اچی ٍٰیؽٺ. ض٫ ؼاٌز. ټٿ اچٷ غڃڀڅ ڀٍیځی ڀجڃؼ. اچٷ ثیفڂپ ثڃؼٺ. ڀ٭ٍڅ ٍٰی ڂ سبیخ ٰفؼپ. ؼ٤ؽ٤څ 

اخبـڄ غڃڀڅ ڂ ض٭ڃ٪ اغفڄ ټبڄ. ایٿ ڂوٙٻ ڀبـاضشیٻ ڂاوڅ سبیٻ اقاؼ ڀؽاٌشٿ ڂ ٸجبن ؼوشڅ ڀڃ ڂاوڅ ټڇٽڃڀی ـ٨شٿ 

 .ثڃؼ

ڀٟ سفٰیؽپ ث٥ًٕ ټی ٌؽ؛ اټب ټب ٸفقڂڀً ِؽای ؼغشفي ٌؽپ ثځؽ اق ٰڅ ٌځبغز ټی ـڂ ټٿ ٬ؽـی  ټبؼـ ثڅ

ثی اڀّب٦ ڀجڃؼٺ... ڀٽی غڃاوشٻ ڂخڅ ٘ڃ٨بپ ـڂ غفاة ٰځٻ یب ټٿ ـڂ ث١ؽ ٴؿٌز وڅ چ٩شڅ اؼٺ ٌٱىز غڃـؼڄ 

 :ٴ٩شٻ ٤فْ ثی اڄ ٌجیڅ ڀ٩ىی ثب ٰڅ ٌؽ ټی ثٹځؽ ٺ غىشڅ  ـڂش ڂ خىٻ سڅ اق  ای ثؽڂڀٿ... ٨٭ٗ ِؽاٺ

ٰفؼپ دفوشبـ سڃ غڃڀڅ ثٽڃڀٻ ڂ اقٌڃپ ڀٵڅ ؼاـی ٰځٻ...س٭ّیف ټٿ ثڃؼ غڃؼٺ اقي غڃاوشٻ سب دیؽا _

 .دفوشبـٌڃپ ـ٨ز

 .ایځجبـ ٰالټٻ ثڅ ؼـڂ٢ ـڂا ڀٍؽ

ټبؼـر ثٽیفڄ ٰڅ ایځ٭ؽـ ِجڃـ ڂ ثكـٲ ٌؽی. سڃ اق ده غڃؼسٻ ثفڀٽیڃټؽی ؼغشفٰٻ... ضبال قیف خٽٟ ٰځی  _

 ....اڂپ قپ

زٍٻ چب ټٿ چٻ ثڅ خځت ثڅ خڃي ا٨شبؼڄ ٴفٺ ٌؽ. یٯ  ضف٨ً ـڂ غڃـؼڄ ؛ ټڃیڅ چبي ـڂ اق وفٴف٨ز؛ ایځجبـ

 ڂ اڄ ثب چب ؼٸشځٵی. ٴف٨ز ټی سٽبن ؼٸشځٵی ٬ّؽ ثڅ ٨ٕڃٸی، اوٻ ثڅ  چ٩شڅ ای ټی ٌؽ ثڅ یبؼ ٨فڀٵیه،

 .ٰفؼ ټی ٌیٍڅ سڃ ـڂ غڃڀٻ ڂ ٌؽ ټی یٱی ټبؼـاڀڅ چب ڀ٩فیٿ

ي...ٌؽ وفاڀدبٺ ټشفٰفؼپ ؼٸٻ ؼٸشځٳ سفٌڃپ ضىفر خٽٟ زڇبـ ڀ٩فڄ غبڀڃاؼڄ ای ـڂ ټی ٍٰیؽ ٰڅ ٨فاـ اق

 .ٌت ڂ ـڂق غڃڀڅِ وجكی ٰڅ ٰؽـ ٌؽڄ ثڃؼ

 ثبثب زٙڃـڄ؟ _

  .اچی اق وف ؼٶ ٍٰیؽ...ټشڃخڅ اٌڃة ڂ ٘ڃ٨بڀی ٰڅ سڃ ؼٸٻ ٴؿاٌز ٌؽ

ثؽسف اق سڃ، سڃ غڃؼي ټیفیكڄ...ِجص دب ټیٍڅ، ٌت ټیػڃاثڅ ټیٵڅ اڂپ ؼغشف خبي غڃثڅ..؟ـأی اق  _

 قڀؽٴیً؟
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ؽ ټثٷ چف قپ غبڀؽاـی ثب ثسڅ ٰڃزیٱٻ وفٰٹڅ ټیكؼٺ ثبی ٨٭ٗ  ؼ. اـاټً ؼاٌشٻ.خبٺ غڃة ثڃؼ. غڃڀڅ ٺ ٴفٺ ثڃ

ڂ اق ټبؼـ چٽىفٺ ڀٵڅ ؼاـی ټی ٰفؼٺ. ایٿ ڂوٗ ڂوڃان چٻ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. ث١ٕی زیكچب چٻ ٨فاټڃي ټی 

 .ٰفؼٺ. غڃاثٻ چٻ قیبؼ ٌؽڄ ثڃؼ. غڃـؼپ ٬فَ چبٺ ـڂچٻ اق وف ٴف٨شڅ ثڃؼٺ

 :شٵیٻ ټی ٰفؼ ٴ٩شٻثب ٸجػځؽڄ سٹػی ٰڅ و١ی ثف دڃًٌ ٴف٨

ثڇً ثٵڃ ټٿ غڃثڅ ٺ...ثی غڃؼ ڀٵفاڀٽیٿ... ٘ڃ٨بپ چڃاټڃ ؼاـڄ... ټڇفثڃڀڅ... ڂ٬شی ټیبؼ غڃڀڅ ثف٠ٱه ټفؼا _

ؼیٵڅ ٰٽٱٻ ټیٱځڅ... ؼیفیب قڂؼ ثسڅ ؼاـ ټی ٌؽیٻ... ثبیؽ غڃڀڅ ڀٍیٿ ټی ٌؽٺ سب ثكـٴً ٰځٻ ضبال قڂؼسف؛ 

 .پ ضبٸً ثؽ ټی ٌؽؼٸجفٺ ؼغشف غڃؼټڅ... ټٽٱٿ ثڃؼ ټبؼـٌٻ سڃ قڀؽٴیٽڃ

زڅ خڃاة ٬بڀٟ ٰځځؽڄ ای دٍز وفچٻ ٘ڃټبـ ٰفؼٺ. غڃؼٺ چٻ ټی ؼڂڀىشٻ ثڇبڀڅ غىشٵی ڂ ٴڃٌڅ ٴیفیٻ 

سڃ "زیكی ٨فاسف اق غڃڀڅ ڀٍیځیٻ ثڃؼ. سڃچٽی اق قپ ڀ٭بة ؼاـ یب ٴؿٌشڅ ڀبټ١ٹڃٺ ٘ڃ٨بپ ٰڅ ثب یٯ ټڃقیٯ 

ا٤ڃٌی ټی ٴف٨شٻ. چځڃق ڀشڃڀىشڅ ثڃؼٺ  سڃ ٴڃٌٻ قټكټڅ ټی ٌؽ. ٨فاټڃٌی ٰڅ ث١ؽ اق چف ـاثٙڅ ڂ چٻ "ٍٰشیً

ثب سٿ ڂ ثؽپ ټَفؼٺ غڃ ثٵیفٺ ڂ ؼـي سڃ ڂا١٬یز ٤ف٪ ثٍٻ ڂ غب٘فڄ ثىبقٺ. ٰڃ٨شٵی ثؽڀٻ... ثڅ چٻ ـیػشٵی 

چڃـټڃپ چبٺ... ضىفر غڃاة اـڂٺ ؼـ ٰځبـ چٽىفٺ...ٌفایٙی ثڃؼ ٰڅ ټٿ ـڂ ـڂق ثڅ ـڂق ١ٔی٧ ڂ ا٨ىفؼڄ سف 

الٌی ٌؽپ ڂ غڃؼغڃـی ثڃؼٺ. ٨ٱفچبیی ٰڅ ٌت سب ِجص غڃـڄ خڃڀٻ ټی ٰفؼ. ټٿ اق ؼـڂپِ ټ٥كٺ ؼـ ضبٶ ټش

ټی ٌؽ سب ثڅ یبؼ ثیبـٺ یب اق ؾچځٻ دبٮ ٰځٻ. سڃ ـڂیب، سڃ ٰبثڃن ثب ٘ڃ٨بپ ثڃؼٺ ڂ سڃ ڂا١٬یز قڀی ٰڅ ټشڇٻ ثڅ 

 غبڀڃاؼڄ، ٠ب٫ٌ غبڀؽاـِ چب قپ ؼـِؽ ڀڃؼ...ڀجڃؼ زیكی ٰڅ ټٹشڇت  ٨فاټڃٌی ثڃؼ. ؼـؼ ٰٽف ڂ دڃوز غٍٯ

 .ؼاـپ ٌؽڄ ٴڃؼ چب زٍٻ قیف ڂ ثفق چب ؼوز

ٰؽڂٺ سبقڄ ٠فڂوی ٌجیڅ ټٿ ثڃؼ ٰڅ ٨ڃثیب ثیفڂپ ڂ ڂوڃان ٨ٱفی ٴف٨شڅ ثبٌڅ. ټٿ چٽڃپ ٠فڂن ټفؼڄ ای 

 .ثڃؼٺ ٰڅ اٌشجبچی غبٰٻ ٰفؼڄ ثڃؼپ

 ضّبـی ٰفؼپ سځٳ ڂ چبٺ ٌڃڀڅ ـڂی ثبـی ثب اټب ٌؽ؛ اـڂٺ اغف ؼـ ٰڅ ٰفؼ ڀّیطز ڂ ـیػز اٌٯ ٬ؽـی  ثڅ

 .ثڃؼٺ ٍٰیؽڄ ؼڂـٺ  ٰڅ

 

**** 
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ثب اسٽبٺ سٽبن ثڅ وٽز اسب٪ ؼٸجف ـ٨شٻ. ڀبچبـي ـڂ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ وفثڅ وفي ټیكاٌشٻ ثڇً ټی ؼاؼٺ. 

غیٹی قڂؼ غڃاثڃڀؽټً ٰڅ ٤ؿا ٴیشی خڃپ چٻ ثؽٺ سب وب٠ز وڅ ؼـ ٰځبـ ٘ڃ٨بپ ڀبچبـ قپ ڂٌڃچفی ـټبڀشیٱی 

قټبڀی ٰڅ اق ٨فٖ غىشٵی ڂ اثفار  ؼاٌشڅ ثبٌیٻ. ڀیٻ وب٠شی ٘ڃٶ ٍٰیؽ سب سڃ ٴڇڃاـڄ ي زٍٻ ثجځؽڄ؛ ؼـوز

 .٬فَ ټٿ چٻ زٍٻ ـڂی چٻ ٴؿاٌشٻ

ِؽا ٨فڀٵیه ٨فڀٵیه ٘ڃ٨بپ ثڃؼ ٰڅ ڀیٽڅ ثٹځؽ ِؽاٺ ټی ٰفؼ. چڃٌیبـ ٌؽڄ اق ٌځیؽپ اوٽٻ زځبپ اق خب 

دفیؽڄ زٍٻ ثبق ٰفؼٺ ٰڅ اق ؼـؼ ٰٽف خی٣ ٰڃسبچی ٍٰیؽٺ. اټب ثی اچٽیز ثڅ وب٠ز ِڃـسی ـڂی ؼیڃاـ ٰڅ 

ب٠ز دځح سیٯ سبٮ ټی ٰفؼ ثٹځؽ ٌؽٺ. اڂٸیٿ زیكی ٰڅ سڃ ٔٽیف ڀبچڃٌیبـٺ اق ٌځیؽپ ٠٭فثڅ چبي ـڂی و

 وٽز ثڅ دفیؽڄ ـڀٳ. ثڃؼ ضڃان ثی ټٿِ ټطشبج ٰڅ قڀی  اوٽٻ دفـڀٳ ٌؽ ڀبچبـی ٰڅ ڀػڃـؼٺ ڂ ٤ؿا

 .ټیجیځٻ ټبؼـي اسب٪ سڃ ثبق ڀیٽڅ ؼـة اق ـڂ ٘ڃ٨بپ ٰڅ ٰفؼٺ دبسځؽ اٌذفغڃڀڅ

ی ثڅ ټبؼـي ټیكؼ. وفیٟ وڃدً ـڂ ٴفٺ ٰفؼٺ ڂ سڃ ویځی ٴؿاٌشڅ سڃ اسب٪ ٠بؼسً ثڃؼ اڂٶ ثبة اضشفاٺ وف

ثفؼٺ. دٍز ثڅ ټٿ ڀٍىشڅ ثڃؼ ڂ ټ٥ٍڃٶ ټبوبل ؼوز ټبؼـي ثڃؼ. والٺ ١ٔی٩ٻ ـڂ ٌځیؽ ٰڅ وفی زفغڃڀؽ. 

 .اڂٶ ڀٵبچً ثب والٺ ڂ ٸجػځؽڄ ټڇفثڃڀی ثڅ ِڃـسٻ ڀٍىز ڂ ٰٻ ٰٻ ثڅ ویځی سڃ ؼوشٻ ٍٰیؽڄ ٌؽ

 .ثیفڂپِجف ټی ٰفؼی ټیڃټؽٺ _

 ټ٭بثٹً سػز ٸجڅ ٰح ڂ قؼٺ ؼڂـ ـڂ سػز. ٍٰیؽٺ اڂپ ڂاوڅ ٰفؼ ټی ٨ٱف  ٸت ٴكیؽڄ ٸجػځؽڄ ټٕٙفثی قؼٺ.

 :ٴ٩شٻ ثڃؼ ٴفٺ وڃح ٬ب٫ٌ ٰفؼپ دف ثب  وفٺ ٰڅ ؼـضیځی ڀٵبچی ڀیٻ ثؽڂپ. ڀٍىشٻ

 .غڃاثٻ ثفؼ...ڀبچبـي ؼیف ٌؽ_

ٵبچً اق ؼیؽپ دىفي ؼـ ٰځبـٺ ٬ب٫ٌ ـڂ ثبال ثفؼٺ ڂ ڀكؼیٯ ٸت چبی غٍٯ ٴیشی خڃپ ٴف٨شٻ. ضبٸز ڀ

س٥ییفٰفؼڄ ثڃؼ. ٸت چبي ز٩ز سف ٌؽ. ٌبیؽ چٻ ٨ٱف ټی ٰفؼ ایٿ ٴٍځٵی زځؽ وب٠ز اق ٬ّؽ ثڃؼڄ ٰڅ 

 .ڀ٩فسً ؼڂ زځؽاپ ٌؽڄ ثڃؼ

 ...ٰٽی ٬ب٫ٌ ـڂ ثب ٸدجبقی ڀٵڅ ؼاٌشٻ ڂ ثڅ قڂـ خٹڃ ٸت چبي ٴف٨شٻ

ټٿ ڂ ټبؼـی ٰڅ ثب ڀ٩فر ڀٵبچٻ ټی  . ؼڀؽڂپ ـڂچٻ ٨ٍفؼڄ ٴ٩شٻ. ٰڅ ؼوز ٘ڃ٨بپ اق ایٿ ٍٰٽًِ"ثبق ٰٿ"

ی اق ضفَ ڂ غٍٻ ټطٱٻ ٬ب٫ٌ ـڂ سڃ ٜف٦ دفر ٰفؼٺ ٰڅ زځؽ ٬ٙفڄ ـڂی "ٰفؼ ـڂ ثبقڂٺ ڀٍىز. ثب َاڄ
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ِڃـسً دفیؽ. اق ایځٱڅ ؼـ ثفاثف ٘ڃ٨بپ ثی ټطٹی ټی ٰفؼ ڂ ٬ّؽ ڀبؼیؽڄ ٴف٨شځٻ ـڂ ؼاٌز ٠ّجی ٌؽٺ. 

بـڄ ثیځٽڃپ ٌؽ... اق س١دت ټٿ اق ٸطٿ ڂ غٍٻ ٘ڃ٨بپ ثؽسف اق ټٿ ٨فڀٵیه ٠ّجی ٴ٩ز. وٱڃسی ٰڅ ثڅ یٱج

اڂپ ثڃؼ. ڀبثبڂـاڀڅ ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ. زځؽ ثبڀیڅ زٍٻ سڃ زٍٻ زٍٻ چبی ٘ڃ٨بڀیً ٌؽٺ ٰڅ ٬ّؽ خڃڀٻ ـڂ 

 .ٰفؼڄ ثڃؼ

 .ثؽڄ ټٿ اڂڀڃ غڃؼٺ ثڇً ټیؽٺ_

ڂ ِؽاي ڂ ٸطځی ٰڅ ثڅ غڃـؼٺ ؼاؼ ٌجیڅ ویٹی ثڃؼ ٰڅ سڃ ٴڃٌٻ غڃـؼ. یٱٻ غڃؼٺ ـڂ ٠٭ت ٍٰیؽٺ ٜف٦ ـ

 .ـڂی ټیك س٭فیجب دفر ٰفؼٺ ڂ ثب زڃڀڅ ٸفقڂپ اق اسب٪ ثیفڂپ قؼٺ

 .ڀجبیؽ اٌٯ ټی ـیػشٻ...ڀجبیؽ اٌٯ ثفیكی...سٱفاـ ټی ٰفؼٺ. ڂ ڀڃضڅ وفټی ؼاؼٺ

 .ثب زٍٻ چب وفظ ڂ ٸفقڂپ یٱی یٱی ٰبثیځز چب ـڂ ثبق ٰفؼٺ سب ٬فَ چبٺ ـڂ دیؽاٰځٻ

ف ټٍػُ ټی ٌؽ. ؼوشی ثڅ ـڂی ټڃچبی ا٩ٌشڅ زٍٽٻ غڃـؼ ثڅ ٜبچف غىشڅ ٨فڀٵیىی ٰڅ سڃ ٌیٍڅ ؼڂؼی ٨

ڂ دفیٍڃڀٻ ٰڅ ثب ٰٹیذه دٍز وفٺ خٽٟ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٍٰیؽٺ. دیفاچٿ ٴٍبؼ ڂ ـاضشی ٰڅ ٨٭ٗ ثفای ٰبـغڃڀڅ 

ټی دڃٌیؽٺ. ٴڃؼی قیف زٍٻ چبٺ... ٸت چبی غٍٯ ڂ دڃوز قثفٺ. دڃقغځؽی ثڅ ٨فڀٵیه ټ٭بثٹٻ قؼٺ...ض٫ 

ی ٤یف غبڀٻ ایٿ غڃڀڅ ثڃؼپ!. اؼټی ٰڅ ِؽ ټبیٷ اقر ٨بِٹڅ ؼاٌز وفر ٨فیبؼ ثكڀڅ...سڃ ٌجیڅ چفزی چىش

ٴف٨شڅ ثڃؼ. ثڃی ٬ڃـټڅ وجكی ڂ دیبق ؼا٢ سځشڃ ضه ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ ٌجیڅ ٰٹ٩ز چب غڃڀڅ ي ثبثز غڃاثیؽپ ثی 

 .ټڃ١٬ز ٨فیبؼ ټیكؼ

ثڅ وٽز ڀبیٹڃپ غفیؽ ـڂی ټیكي زفغیؽٺ. ٰفٺ وڃغشٵی ...ٌیفغٍٯ... ٬فَ چب اـاټجػٍٻ...ثڅ وٽز ټیك 

 .ٺ ټیجفٺ ڂ ثؽڂپ خف٠څ ای اة ثبال ټیځؽاقٺچدڃ

ثڇشف اق ټٿ ټی ؼڂڀىز ٬فَ چبٺ ٰی سٽڃٺ ټیٍڅ!. خ١جڅ ٬فَ ث١ؽی ـڂ ټیػڃڀٻ ٰڅ ثب ضفَ ؼڂ زځؽاپ 

 .ـڂی ټیك دفر ټیٱځٻ

 ...اڂڀٻ ثبیؽ ثػڃـی_
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ڀٽیسفغٻ ثڅ وٽز ِؽاي... ٸطځً ڀفٺ ٌؽڄ ثڃؼ. ایٿ ڀفټی ڂ اـاټً ثڇبڀڅ ای ټیٍڅ ڂاوڅ ـیكي زځؽ ٬ٙفڄ 

اٌٯ . ثڅ وٽز ویځٯ ټیفڄ ڂ ثب دف ٰفؼپ ٸیڃاپ اثی غیفڄ ثڅ ټٿ اق سڃ ڂـ٪ ـڂًٰ ؼاـ ٬فِی ؼـټیبـڄ ڂ 

 .ټ٭بثٹٻ ټیٵیفڄ

 .ټیٍٻ غیفڄ ټیكڄ ـیكڄ ای ؼایفڄ ٬فَ اڂپ ڂ ؼوشً ٧ٰ  ثڅ

ؼڂ ثىشڅ ؼوز ڀػڃـؼڄ سڅ ٰبثیځز ثڃؼ... ڀٵ٩شڅ ثڃؼٺ ثڇٍڃپ ضىبویز ؼاـٺ ڂ ؼڂ ـڂق اڂٶ اق غڃـؼڀٍڃپ وفثبق 

ؼٺ. ویځڅ چبٺ ـڂ و٩ز ټی ٰفؼ. ضبٸز سڇڃ٠ٻ ثیٍشف ٌؽڄ ثڃؼ. ټڇٽشف اق اڂپ ټٿ ٬ّؽ خٹڃٴیفی ڀؽاٌشٻ!. ٰف

 .ټٵف ز٭ؽـ سڃ ـاثٙڅ چب وڇیٻ ثڃؼٺ ٰڅ اق غڃؼ ٴؿٌشٵی ٰځٻ؟

 .ـ٨شٻ ضبٶ ٘ف٦  ؼوشً ـ ده قؼڄ ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ثڅ

 .ڀ٩ه ضفِیً ـڂ ٌځیؽٺ...ثڅ خڇځٻ

ث٥ٷ ٰفؼڄ وف ـڂي ٴؿاٌشٻ. ؼـضیځی ٰڅ ثڅ ٘ف٦ سٹ٩ٿ ټی ـ٨ز زڇبـ قاڀڃ قؼڄ ـڂی ټجٷ ڀٍىشٻ ڂ ٰڃوٿ ـڂ 

 .سب ٘ج٫ ٠بؼسً ٌٽبـڄ چب ـڂ زٯ ٰځڅ ڀٙ٭ً ثبق ٌؽ

 ڀیٍػځؽ قؼڄ ثب قڂٺ ٌٽبـڄ ـڂی ٩ِطڅ_ڂاوڅ ټٿ ٨ف٬ی ڀٽیٱځڅ ثسڅ چبٺ ؼڂسب ثٍٿ...ؼٸجفٺ سځڇب ڀٽیٽڃڀڅ... _

_ 

 .ٽیٱځی؟ ڀٽیػڃاٺ ثسڅ ٺ سٹ٧ ثٍڅٌبیؽ یڅ ثفاؼـ...ڂٸی ټٙٽئځی ٌیف ؼاؼڀٍڃ، ټفا٬جز اقٌڃ ٨فاټڃي ڀ_

 .زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ. ٰځبیڅ ټیكؼ

 ٰىی قڀٳ ڀكؼڄ؟_

ټٙٽئځٻ ٌٽبـڄ چب ـڂ ټی ٌځبغز. ٌٽبـڄ غڃڀڅ ټڃپ ـڂ سڃ ـڂوشب....ڂٸی چیر ٨٭ٗ ثڅ ـڂي ڀیبڂـؼ ٨٭ٗ ټی 

 غڃاوز اق ټٿ ثٍځڃڄ ٰڅ ټبؼـٺ زځؽ ـڂقی چٻ ِطجشٻ ٌؽڄ. سٽبن چب ثی ٌٽبـڄ چٻ ٴ٩شٿ ڀؽاٌز. ثڇشف اق

 .ټٿ ټی ؼڂڀىز ٰىی ټكاضٽٻ ټیٍڅ
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ٰځٱبي ٰفؼڀً ٰڅ سٽڃٺ ٌؽ ثڅ وٽز اسب٪ ـ٨ز. دبچبٺ ـڂ ثیٍشف خٽٟ ٰفؼڄ غٻ ٌؽٺ سب ٠فڂوٯ چب ؼٸجف ـڂ 

اق ـڂی قټیٿ ثفؼاـٺ ٰڅ ٰٽفٺ سیف غ٩ی٩ی ټیٱٍڅ. زٍٻ چبٺ ـڂ اق ؼـؼ ټیجځؽٺ ڂ اق دٍز ـڂی ټجٷ ؼـاق ټی 

 .ٍٰٻ

 .ضشی ثڅ وٽز اٌذكغڃڀڅ ـ٨ز ڂ س٫ س٭ی ثڃؼ ٰڅ ـاڄ اڀؽاغزؼ٬ی٭څ ای ث١ؽ ٘ڃ٨بپ ثب دڃٌیؽپ ٸجبن ـا

 ٨فڀٵیه! ثبقٺ غڃاثیؽی!؟_

 .زٍٻ چبٺ ـڂ ڀیٽڅ ثبق ټیٱځٻ اق ال دٹٯ چبٺ ثڅ زڇفڄ ټش١دجً ٰڅ ثبال وفٺ غٻ ٌؽڄ ثڃؼ غیفڄ ټیٍٻ

 ...دبٌڃ یڅ زیكی ثػڃـ_

ثڅ وف٠ز ٰڃوٿ ـڂ سڃ  اغٻ ـیكی ټیٱځٻ ڂ ثب خبثڅ خب ٌؽڀٻ و١ی ثف ڀٍىشٿ ؼاـٺ. ثب اغی ٰڅ وف ټیؽٺ

ٴڃؼی ٰٽفٺ خب ټیؽڄ. خبٺ ٰڅ ـاضز ټیٍڅ سٱیڅ ټیكڀٻ ڂ ثب٬ڇف ـڂ ټیٵیفٺ. ویځی دف اق ټػٹ٩بسی ثڃؼ ٰڅ ثفای 

ڀڇبـ سؽاـٮ ؼیؽڄ ثڃؼٺ. وبالؼ. ټبوز ثفاڀی. ویف سفٌی. ثفڀح ڂ ٴڃٌز سڃ ؼیه ٍٰیؽڄ ثڃؼ ثب ؼڂسب ٬ب٫ٌ ڂ 

 .زځٵبٶ

 .ٌؽ غیفڄ ٺ غىشڅ ِڃـر ثڅ ؼ٬ز  بـٺ ڀٍىز ڂ ثبیٯ دبي ـڂ قاڀڃ قؼڄ قیفي ٴؿاٌز ڂ ٰح ٰځ

 ٬فَ غڃـؼی؟  _

 .وفی ثڅ زخ ڂ ـاوز سٱڃپ ؼاؼٺ

 .ٺ غىشڅ ٰٽی ٨٭ٗ  ڀڅ_

اق ایځٱڅ ٌجیڅ ؼیڃڂڀڅ چب چف غڃاة اٸڃؼٴی ڂ غىشٵی ـڂ ثڅ غڃـؼپ ٬فَ ڂ ضبٸٻ س١جیف ټی ٰفؼ ڀبـاضز ټی 

 .ٌؽٺ. ٸطځٻ ٴڃیب چٽڅ زیك ثڃؼ ٰڅ ڀٵبچً ـڂ ټڇفثڃپ ٰفؼ

 ...ځٻ اق ِجص چیسی ڀػڃـؼیټٙٽئ _

 :ټٵف ڂ٬شی ٺ ټیٽڃڀڅ؟ ڂٸی ثب چٽڃپ ٸطٿ دفٴالیڅ ٴ٩شٻ _سب ڀڃٮ قثڃڀٻ اڂټؽ

 ټځشٝفسڃ ثڃؼٺ_
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 .وفی ټشبو٧ سٱڃپ ؼاؼ

زځؽثبـی قڀٳ قؼٺ ثٵٻ ؼیفسف ټیبٺ...خڃاة ڀؽاؼی...اټب اٴف ټی ؼڂڀىشٻ ټیػڃای ثڅ غڃؼر ڂ چٽڅ ٴٍځٵی _

 .ثؽی قڂؼسف ټیڃټؽٺ

ثؽسف ټی ٴ٩ز! زٍٽی سڃ ضؽ٬څ اق ٨فٖ ضفَ زفغڃڀؽٺ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ ثی اـاؼڄ چفزی چیسی ڀٽی ٴ٩شٻ 

 :ثٹځؽ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ؼڂوز ؼاٌشٻ ثڅ ٴڃي ټبؼـي ثفوڅ ٴ٩شٻ

ټٿ ٨٭ٗ غڃاثٻ ثفؼڄ ثڃؼ. ټٵف زځؽثبـ ؼـ چ٩شڅ سٱفاـ ٌؽڄ ٰڅ چی سٱیڅ ټیذفڂڀی؟ اِال ثب زڅ ض٭ی وفٺ ؼاؼ  _

 .ڂ ڂٜی٩څ ټٿ ڀیىزټیكڀی ثبثز ټىئڃٸیشی ٰڅ غڃؼسٻ ټیؽڂڀی وػشڅ 

 :ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ؼـ ټیبڀؽاقڄ ڂ اچىشڅ سفیٿ ِؽا ټٽٱٿ ٘ڃـی ٰڅ ټٿ چٻ اـڂٺ ثٍٻ ٴ٩ز

ټیؽڂڀٻ وػشڅ...ټیؽڂڀٻ غىشڅ ٌؽی اټب ټٙٽئځی اق قڀٳ ټبؼـر ثڅ چٻ ڀفیػشی؟ سب ؼیفڂق ضف٦ اق ڂٜی٩څ  _

 .!ڀجڃؼ

ئی اټب دیً ؼوشی ٰفؼ ڂ ثب ٴف٨شٿ ٸت ثبق ټیٱځٻ ڂاوڅ ٴ٩شٿ اټب اٴفچب دٍز خٽٹڅ ي...ڂاوڅ ؼ٨بٞ چف زځؽ خك

 :ؼوشٻ ٴ٩ز

 .ټٿ ٴفثڅ ٰڃـڄ ڀیىشٻ ٨فڀٵیه ٨٭ٗ ٠ّجی ٌؽٺ اقسٻ ٠ؿـټیػڃاٺ...ڂٸی سڃاٺ ڀجبیؽ ثبچً ٸدجبقی ٰځی _

 .ثی اـاؼڄ ڀیٍػځؽی قؼٺ ڂ ټشبو٧ وفی سٱڃپ ټیؽٺ

شٻ اق ثه چفـڂق ٘ڃ٨بپ...ټبؼـر اق ټٿ غڃًٌ ڀٽیبؼ... ڀٽیكاـڄ ثڇً ٤ؿا ثؽٺ ٰبـاٌڃ ثٱځٻ...ٰٽف ؼـؼ ٴف٨ _

ثڅ قڂـ سڃ اڂپ ڂٸیسف ٰڃ٨شی ثڅ قڂـ ڀٍڃڀؽټً یب ٰبـاٌڃ ٰفؼٺ...غىشٵی ڀیىز، ا٠شفأی ٺ ڀیىز...غڃؼٺ 

 غڃاوشٻ اڂڀٻ ټثٷ چٽڃپ ټبؼـی ٰڅ چفـڂق سٽبن ټیٵیفڄ ڀٵفاڀٽڅ ڂٸی سڃ ٨ٱف ټیٱځی دفٺ ټیٱځڅ

 .ثڅ غڃؼٺ اٌبـڄ ٰفؼٺ

ثڃؼپ سڃ... سیٱڅ دفڂڀیز ثیٍشف ڀبـاضشٻ ټیٱځڅ. ایځٱڅ ثڇٻ ڂٸی ایٿ ـ٨شبـاي ثیٍشف اؾیشٻ ټیٱځڅ...ایٿ ټط٫  _

 .اخبقڄ غىشٵی ڀٽیؽی غڃاثٽڃ ثڅ ٬فِبٺ ـثٗ ټیؽی غىشٻ ٰفؼڄ
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اق ضبٸز زڇفڄ ي ټٍػُ ثڃؼ ٰڅ غڃؼي ـڂ ٰځشفٶ ټیٱځڅ زڃپ ِؽاٺ ثڅ ٬ؽـ ٰب٨ی ثٹځؽ ثڃؼ سب ټػب٘جٻ اڂپ 

 .ڀجبٌڅ

 :ؼڂـ ؼچبڀً ټیٱٍیؽ ث١ؽ زځؽثبڀیڅ وٱڃر ٴ٩ز غٻ ٌؽڄ ـڂ ثڅ خٹڃ ثبقڂ ـڂی قاڀڃي ٴؿاٌز ڂ ثب ؼوشی ٰڅ

 .یٱٻ ؼیٵڅ سطٽٷ ٰٿ یڅ اؼٺ ٬بثٷ ا٠شٽبؼ دیؽا ټیٍڅ _

وڅ چ٩شڅ ٴؿٌشڅ ٘ڃ٨بپ...! ثبقٺ ضف٨ی ڀیىز ڂٸی ثڇً ثٵڃ ټځٻ ثجیځڅ... ٰٽشف ٠ؿاثٻ ثؽڄ ثبچٻ ٸدجبقی  _

 .ٰځڅ

 .٘ف٨ٻ ټیٵیفڄوفی سٱڃپ ټیؽڄ ڂ ثفای اسٽبٺ ثطث ؼوشی ټیجفڄ ڂ ثب قؼپ ٬بٌ٭ی سڃ ثفڀح ثڅ 

 .ثػڃـ ؼوز ڂ دبر ټیٹفقڄ...ـڀٵشٻ دفیؽڄ _

 .ؼچځٻ ـڂ ثب زٍٻ ٤فڄ ای ثبق ټیٱځٻ

 ٨ٱف ڀٱځٻ ؼیٵڅ ڀیبقی ثڅ ٴ٩شٿ ټٿ ثبٌڅ غڃؼي ٌځیؽ...ضف٨ی ٺ ټڃڀؽڄ ڀٵ٩شی ثبٌی؟ _

 .سڃ ؼٸٻ زڅ ثڇشفی ٴ٩شٻ ٰڅ غیفڄ ثڅ ڀیٻ ـظ دف اغٽٻ اؼاټڅ ؼاؼ

 .څ ټڇٽشف اق ثی ټطٹی یڅ قپ قټیٿ ٴیفڄاټب ثبیؽ غیٹی زیكا ـڂٌٿ ثٍڅ ٨فڀٵیه ٰ _

 .وڃاٸی ڀٵبچً ٰفؼٺ

 ڂوڃاوز ؼیڃڂڀڅ ٰځځؽڄ وز...زفا ضٽڃٺ ثفؼیً؟ _

 ...قیفٌڃ _

ؼوشً ـڂ ثبال اڂـؼ ثی ڂٔڃش ـڀٳ دفیؽڄ اق ایٿ ثبقغڃاوز ٌؽپ وبٰز ٌؽٺ. خؽی ٌؽڄ ثڃؼٺ. ؼوز دیً 

 .ٴف٨شڅ ثڃؼ سب ده ڀیڃ٨شڅ

ٰځځؽڄ ای ٰڅ چٽیٍڅ سڃ ایٿ غڃڀڅ دیسیؽڄ زی؟ ؼوشبسڃ ؼیؽی؟ وبییؽپ ایٿ غڃڀڅ زی؟ ثڃی ټبیٟ و٩یؽ  _

 ټٙٽئځی ٰٽف ؼـؼر ٨٭ٗ اق خبثڅ خبیی ټبؼـ ټځڅ؟ ثڇبڀڅ ر اق ثی ټطٹی قڀی ٰڅ ثڅ قڂـ ضف٦ ټیكڀڅ وز؟
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ٸ١ځز...چٽیٍڅ زیكی ثڃؼ ٰڅ اڀٵٍز اسڇبټً ثڅ وٽشٻ ثسفغڅ ڂ ټط٫ ـ٨شبـ ٰځڅ. ټٿ ٨٭ٗ اق ایٿ ثڃؼپ ؼـ 

چب ؼیڃاڀڅ ٰځځؽڄ ٺ غىشڅ ثڃؼٺ. ٰىی ڀجڃؼ سب ثبچً ؼـؼڂ ؼٶ ٰځٻ اق ؼ٤ؽ٤څ چبٺ ڂ  ایٿ زڇبـ ؼیڃاـی ـ٨شبـ

 .سفوٻ ثٵٻ. اغفیٿ ثبـ غڃة قچفي ـڂ ـیػز ڂ ټٿ ـڂ اق غڃؼي ڂ ا٠شٽبؼٺ ـڂڀؽ سب ثفای چٽیٍڅ الٶ ثٍٻ

٨فڀٵیه ثیىز ڂ زڇبـ وب٠شٻ قیفي ٠ڃْ ڀٍڅ ڀٻ ده ڀٽیؽڄ سڃ چفؼڂ وب٠ز ٠ڃًٔ ټیٱځی...سڃ _

 ....ؼـٴیفا ٨ٱفیشڃ ثب ٰبـ ٰفؼپ، سڃچٻ ٰثی٩ی غڃڀڅ ـ٨ٟ ټیٱځیڂوڃان ٴف٨شی

 .زڃڀڅ ٺ اق ِطز ضف٦ چبي ڂ ؼ٨ب٠ی ٰڅ ڀؽاٌشٻ ٸفقیؽ. دڃ٨ی ٍٰیؽ

 ټیٱځی ٨ٱف ڀكاٌشی؟ ثیفڂپ غڃڀڅ اق دبسڃ ـڂقڄ زځؽ ٜبچفر؟ ثڅ ٰفؼی؟  ٠كیكٺ...یڅ ڀٵبڄ ثڅ غڃؼر سڃ اییځڅ _

 ؼاـڄ اـقي ټیٵیفی؟ ؼٸجفڂ سځڇبیی ثڇبڀڅ ثؽی ٍڃڀًڀ چٽڅ ثڅ سڃڀی ڀٽی ٰڅ سڃچٽی غب٘فڄ ثڅ ڀٽیؽڂڀٻ

 ټڃڀؽڄ؟ ثؽڀز سڃ خڃڀی ؾچځز؟ اق  غڃؼر اق ٰځی ٨فاـ ټیػڃای ٰی سب ٨فڀٵیه؟

 :ٴالیڅ ڂاـ ثب اٌٱی ٰڅ اق ٴڃٌڅ زٍٽٻ خبـی ٌؽ ٴ٩شٻ

ثفٺ ٰڅ ثبقٺ ضبٸٻ ثؽ ٌؽ ؼچځٻ ٩ٰی ٌؽ اڀٳ ؼیڃڂڀٵی ثڇٻ ثكڀی؟ ایځٻ ؼوز غڃؼټڅ؟ ثبڂـٺ ټیٱځی؟ ټٿ  _

 ڃ ؼاـٺ اڂڀی ٰڅ چىشٻ ثجیځڅ؟ٰىی

 .ڀٵبچً ټڇفثڃپ ڂ ٠دیت ؼٸىڃق ڂ دفسفضٻ ٌؽ. ؼوشٻ ـڂ ٨ٍفؼ

 .س٭ّیفټځڅ ٠كیكٺ...ض٫ ثبسڃئڅ ټٿ ثڅ ٬ؽـی ثؽ چىشٻ ٰڅ ڀػڃاٺ سڃـڂ سڃ ڂا١٬یشز ثجیځٻ _

 .ثڅ ٘ف٨ً ٍٰیؽڄ ٌؽٺ. ثڃوڅ ڀفټی ثڅ وفٺ قؼ

 ...ټیػڃاٺ یڅ ٬ڃٸی ثڇٻ ثؽی_

*************** 

 

 .ڄ ٌؽٺ. ثڃوڅ ڀفټی ثڅ وفٺ قؼثڅ ٘ف٨ً ٍٰیؽ

 ...ټیػڃاٺ یڅ ٬ڃٸی ثڇٻ ثؽی_
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یڇڃیی ضف٦ ٠ڃْ ٰفؼپ ڂ خؽی ٌؽڀً ثڅ غځؽڄ ڂاؼاـٺ ٰفؼ. ٸجػځؽڄ دڇځی قؼٺ ڂ ټٿ ثبة ٌڃغی وفی 

 .سٱڃپ ؼاؼٺ ٰڅ غیفڄ ثڅ ٸت چبٺ ثب اچىشڅ سفیٿ سُٿ ټٽٱٿ قټكټڅ ٰفؼ

 .ڀٱٿ  چیر ڂ٬ز ثڅ ٰىی ا٠شٽبؼ_

_... 

 .ټٿ ټی٩شی ٰڅ چیر ـاڄ ثفٴٍشی ڂاوز ڀٽیكاـڄ اڂپ ڂ٬ز ٴیف اؼټی ټثٷ_

خؽیشی ٰڅ سڃ ڀٵبچً ثڃؼ ٬ّؽ ڂ ڀیشً ـڂ ټٍػُ ټی ٰفؼ؛ اټب ڀٽیؽڂڀٻ زفا ثڅ ڀٍڃپ ڀ٩ڇٽیؽپ وفی 

ٸت قؼ. ټر ؼوشٻ  "ثی غیبٸی"وڃاٸی سٱڃپ ؼاؼٺ. ثبڀیڅ ای ټٱث القٺ ٌؽ سب اق ضف٨ی ٰڅ قؼڄ دٍیٽڃپ ثٍڅ. 

ٸجػځؽڄ ٠ٽی٭ی ؼڂثبـ ٰڃسبڄ ثڅ ٨بِٹڅ ؼټی ڀ٩ه ٴف٨شٿ ثڃویؽٺ سب  ـڂ ٴف٨ز. ثڅ ِڃـسً قٶ قؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ ثب

ضف٦ چبي ـڂ اق "ةِ ن ِ "ضف٦ ڂ ٨ٱفٺ ـڂ ټځطف٦ ٰځٻ ڂ ثڅ غٹىڅ ٌیفیځی ٨فڂ ثفٺ. سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ڂ 

 ضبٶ ڂ اٸشٽبن ثب ڂ ثڃؼٺ ٰفؼڄ دیؽا ـڂ غڃؼٺ ٰبڀبدڅ ـڂی ثؽٺ  سٍػیُ غڃڀؽ ټی ٴڃٌٻ سڃ  قټكټڅ چبیی ٰڅ

 زٍٽٱی دٹیؽ. قؼٺ ٸت "ای ڀڅ" ٠دك ثب غڃاوشڅ ڀب... ٍٰیؽ ٠٭ت غځؽڄ ثب. ثڃؼٺ قؼڄ زځٳ اچځًدیف ثڅ ٤فیجی

 :ٴ٩ز ٰفؼ ټی ـچبٺ ـضٽبڀڅ ثی ٰڅ ؼـضیځی ڂ قؼ

 .دبٌڃ یڅ زیكی ثػڃـ؛ ث١ؽٺ ثفڂ ضبٔف ٌڃ_

زٍٽی ـڂی چٻ ٨ٍفؼڄ ٺ ڂاوڅ ده قؼڀی ٰڅ ض٫ ا٠شفأی دٍز ثځؽي ڀجڃؼ خك ٤فڂـی ٰڅ ضه ٌٱىشٿ 

 ټٿ وڇٻ... چفثبـ ٌجیڅ. ٰفؼ ٸجفیك ڂخڃؼٺ سڃ ای ٰځځؽڄ ټځكخف ضه  ؼاٌز. ڀیٽڅ ٰبـڄ ـچب ٌؽپڂ وفغڃـؼٴی 

 .ڀؽاٌشٻ یبؼ ثڅ اڀشڇبي اق زیكی ٰڅ چبیی ؼڂڀ٩فڄ اق

 :دیفاچځٻ ـڂ ؼـوز ٰفؼڄ ڀٍىشٻ ڂ ثب ثی ټیٹی اق دٍځڇبؼي ٴ٩شٻ 

 ...ؼٸجف ثؽغڃاة ثٍڅ اؾیز ټیٱځڅ...ټبټبڀشٻ _

ثی قاـ ثڃؼٺ. اق زٍٽی ٰڅ اقٺ ټی ؼقؼیؽ ڂ و١ی ثف ٠بؼی خٹڃڄ ؼاؼپ ټڃ١٬یز ڂ اق غً ِؽای سڅ خٽٹڅ چب ٺ 

  .غڃاوشٻ ؼاٌز

 .ټیٵٻ ټڇفقاؼ یٱیڃ ټڃ٬شی ث٩فوشڅ سڃ ڀٽیػڃاؼ ثیٍشف اق ټٿ ڀٵفاڀٍڃپ ثٍی_
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 ثڅ ڀیٽفظ خؽیً ٰڅ ؼـضبٶ ثفاڀؽاق ٰفؼپ ٤ؿاچب ثڃؼ غیفڄ ٌؽٺ. اق زی ٠ّجبڀی ثڃؼ؟

ثیفڂپ ـڂ ڀٽیػڃاٺ ٰڃسبڄ ټیبؼ؟ ثڇبڀڅ چبیی ٰڅ چفثبـ ثڅ چفڀطڃی وفثبق ټی ثٵٻ ٰىٹٻ، غىشڅ ٺ یب ضبٶ ڂ چڃا 

ټیػڃاٺ... ثبڂـ  ٰځبـي ؼـ ـڂ اـاټً ؼ٬ی٭څ زځؽ ایٿ وب٠ز، ایٿ ـڂ، غڃؼي ثٵٻ  ٰفؼٺ. ـڂ ـاوز ثبٌٻ؟!

ټیٱځڅ؟ ؼـڂ٢ زفا ایٿ ټؽر ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼٺ ڂ٬شی ثڃؼ خؽا اق سٽبٺ أٙفاة چبٺ... خؽا اق ضبٶ ڂ چڃاٺ ضٕڃـي 

ـڂټٻ ټی ٰفؼ. ثڅ ٘ڃـی ٰڅ چٽڅ زیك ـڂ دٍز والٺ غىشڅ ڀجبٌیٿ چب چفثبـٺ دځڇبپ ټی ٰفؼٺ ڂ اقٺ ؼغشفی ا

ـڂڀٽبیی ټی ٌؽ ٰڅ سٍځڅ ٸطٝڅ ای سڃخڅ ڂ ټڇفثڃڀی چب اق سڅ ؼٸً ثڃؼ. ضف٦ چب ڂ خٽٹڅ چبیی ٰڅ ثؽڂپ اثب 

ای ؼاٌز. ټٿ ثڅ قؼڄ ټی ٌؽ ضه قڀبڀٵیٻ ـڂ ؼڂ زځؽاپ ټی ٰفؼ. ٘ڃ٨بپ قثبپ ٠بٌ٭بڀڅ ټىز ٰځځؽڄ 

ضٕڃـي ثڅ اـاټٍی ٰڅ ث١ؽ اق چف ٘ڃ٨بڀی ٌؽپ ٬ٹت ڂ ؾچځٻ ـڂ اـڂٺ ټی ٰفؼ ڀیبق ؼاٌشٻ... اڂپ ټٿ ـڂ ټ١شبؼ 

ڂخڃؼ ڂ خٽٹڅ چبي ٰفؼڄ ثڃؼ. غیٹی ث١ؽسف؛ غیٹی ؼیفسف ټشڃخڅ ٌؽٺ ؼٸیٷ ڂ١ٔیز ـڂضی ټٿ غڃؼي ثڃؼ. ٰٻ 

ی ٰڅ ٰىٷ ڂ ا٨ىفؼڄ ٺ ٰفؼڄ ثڃؼ. ټٿ اڂـؼپ چبیی ٰڅ اق ؼـڂپ دفیٍڃپ سفٺ ټی ٰفؼ؛ قڀؽٴی ـڂ چڃای

ؼـثفاثفي ـڂق ثڅ ـڂق ٰڃزٯ ڂ ١ٔی٧ سف ټی ٌؽٺ اؼټی ٰڅ اق ده یبؼاڂـی ڀیبق اثشؽایی قڀؽٴیً ثفڀٽیڃټؽ ڂ 

اق سڃاڀً غبـج ثڃؼ. ثف٠ٱه ٘ڃ٨بڀی ٰڅ چفـڂق ضف٨څ ای سف ټٿ ـڂ سٍځڅ ؼڀیبیی ټی ٰفؼ ٰڅ وڇٽٻ ٨٭ٗ 

 .٠في ټی ـوڃڀؽٺ قټكټڅ چب ڂ ٠بٌ٭بڀڅ چبیی ثڃؼ ٰڅ چفثبـ ثڅ

 ٰفؼ ټی ـڂ  دبي ـڂ ٠ّجی ڂ ٰال٨څ سٱڃپ ټی ؼاؼ. ٬ب٫ٌ ڂ زځٵبٶ ٔفة ؼوشً ٌؽڄ ثڃؼ. سٽبٺ سالًٌ

 ڂضبٶ ضه ٰڅ ِؽاچبیی وفڂ. ٰفؼ ټی ثڃؼپ اـڂٺ ثڅ ڂاڀٽڃؼ اټب ثڃؼ؛ دفیٍڃپ. ٰځڅ ض٩ٛ ـڂ اـاټًٍ  سب

 .غڃـؼ زفظ وفٺ سڃ ثكـٴی چب وڃاٶ ٠الټز ڂ دفڂڀؽ ـڂ غڃٌٻ

 .ٺ ؼوز ـڂ ٌڃڀڅ ي ثكاـٺ ثب ٴف٨شٿ ټسٻ ڂ ؼـٮ ڂ١ٔیز ثڅ ٘ف٨ٻ ثفٴٍزچٽیٿ ٰڅ ټیب

 سبٰی ټیػڃای سڃ ایٿ غڃڀڅ غڃؼسڃ ضجه ٰځی ڂاوڅ زیكی ٰڅ ڂخڃؼ غبـخی ڀؽاـڄ؟_

 !اق ثیٿ ؼڀؽڂپ چب ٰٹیؽ ٌؽي ٤في ٰفؼ...خب غڃـؼٺ

ؼـڂ٢ زفا ؾـڄ ای  ثب ایځٱڅ سفخیص ټی ؼاؼٺ سب ثفٴٍشٿ ؼٰشفٺ ـ٨ز ڂ اټؽچبٺ ـڂ ټطؽڂؼ ٰځٻ ټػبٸ٩شی ڀٱفؼٺ.

 .خفاسٻ، ثڅ ٰٷ دف ٍٰیؽ
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ٸت چبٺ ثڅ ـڂچٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽ. ثب وٱڃر ًٰ ؼاـ ڂ ڀبـاضشی ڀٵبچً ٰفؼٺ ٰڅ ضف٦ زٍٻ چبٺ ـڂ غڃڀؽ. 

 !ٸجػځؽڄ ڀیٻ ثځؽی قؼ...ؼٸٻ ٧١ٔ ٌؽ. قیبؼڄ ـڂی ٰفؼڄ ثڃؼ

 .ثفڂ ٠كیكٺ...ثطثی ٺ ڀجبٌڅ _

 .ثب اٰفاڄ ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ قیف ڀٵبڄ وځٵیځً ثڅ اسب٪ ـ٨شٻ

********** 

اق وف ؾڂ٪ ٰڃؼٰبڀڅ ای ثڅ اڀشػبة ڂ سڃ٧٬ ټبٌیٿ ؼـ خبیٵبڄ غځؽیؽٺ. ثب ٌشبة قؼٴی اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽٺ ڂ ثب 

٧١ٌ ثڅ ڂویٹڅ ثبقی چب دیً ـڂٺ غیفڄ ٌؽٺ. ث١ؽ اق ټؽسی... ڀڅ وبٶ چب، اضىبن ٌبؼی ٠ٽی٭ی ٨بـ٢ اق 

ثیٿ ؼوشً خب ثڅ خب ٰفؼ ڂ  ـڂ وڃییر  قڄ...زیكی ټی ٰفؼٺ. اضىبن ـچبیی اق ثځؽ غبڀٻ ڂ قڀبڀٵی ایٿ زځؽ ـڂ

 :ثب ٸجػځؽڄ دڇځی ٰڅ زبٌځی ڀٽٯ ڂ خؿاثیز زڇفڄ ي ثڃؼ ٴ٩ز

 غڃٌز اڂټؽ؟ _

٠بٸی ثڃؼ...اق اڂٶ ټىیف الٺ سب ٰبٺ ضف٨ی ڀكؼڄ ثڃؼ ثڅ خك ٌڃغی چب ڂ وفثڅ وفٴؿاٌشٿ چبیی ٰڅ ثیٿ ټڃقیٯ 

 .سٍٱف اق ثبقڂي آڂیك ٌؽڄ وف ـڂي ٴؿاٌشٻ٠بٌ٭بڀڅ ای ٴ٩شڅ ٌؽ. ٬ّؽ وڃدفایكٺ ـڂ ؼاٌز. ثڅ سبییؽ یب 

 .غیٹی...ټٽځڃڀٻ ٘ڃ٨بپ_

ڀٵبچً ثڅ ؼوشٻ ٍٰیؽڄ ٌؽ ڂ اغٻ چبي سڃچٻ ـ٨ز. ٘ڃـی ٰڅ اچىشڅ سفیٿ سؽاغٹی ثڅ ثفغڃـؼڀٻ ڀؽاٌشڅ 

 .ثبٌڅ ؼوشٻ ـڂ اق ـڂی ثبقڂي ثفؼاٌز

 .ټیفٺ ثٹیٗ ثٵیفٺ_

ك ٤یفر ڂ ٸڃن ثبقی چب ؼغشفاڀڅ ای ٰڅ وفغڃي سف اق اڂپ ثڃؼٺ ٰڅ ـ٨شبـي ـڂ وجٯ ڂ وځٵیٿ ٰځٻ...ثڅ خ

ثڅ ټؿا٬ً غڃي ڀیڃټؽ. ٌبیؽ زڃپ ٘ڃ٨بپ ـڂ چٽیٍڅ سڃ اخشٽبٞ ټفؼی ټڃټٿ وځٵیٿ ڂ ثب ڂ٬بـ ټی ؼیؽٺ ڂ 

 .ایٿ ثفغڃـؼي ؼڂـ اق اڀشٝبـٺ ڀجڃؼ

یٯ ثڅ یٯ چف ڀڃٞ ڂویٹڅ زفغٍی ـڂ وڃاـ ٌؽیٻ. ِؽاٺ اق ٌؽر خی٣ ڂ چیدبپ چب اق وف ؾڂ٬ٻ غً ؼاـ 

ٹڃٺ ثڅ وڃقي ا٨شبؼڄ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ ثڅ خك زځؽ ڂویٹڅ ٰڅ ثڅ ؼیىیذٹیٿ یب ثڅ ٬ڃٶ غڃؼي چیٱٹً ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ٴ
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ڀٽیڃټؽ چٽفاچیٻ ٰفؼ ثب ض٩ٛ چٽڃپ ٨بِٹڅ ای ٰڅ ټٿ چٻ ٰٻ ٰٻ ثب ـڂیز ثفغڃـؼچبي ثڇً دبیجځؽ ٌؽڄ 

 .ثڃؼٺ

ثڅ ٨بِٹڅ قټیٿ ڂ  اغفیٿ ڂویٹڅ ثبقی ثڅ اڀشػبة ٘ڃ٨بپ سفپ چڃایی ٌؽ. اق ٸطٝڅ ای ٰڅ وفٺ ـڂ ثبال ٴف٨شٻ ڂ

 .زفظ ڀٵبڄ ٰفؼٺ وفٴیدڅ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. ٬ؽټی ثب ؼٸڇفڄ ٠٭ت ثفؼاٌشٻ ٰڅ ؼوشٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽ

 ټی سفوی؟_

اق ڂ١ٔیشٻ ټىشبِٷ ٌؽڄ ثڃؼٺ. زځؽ وب٠ز ٬جٷ ثؽسف اق ایٿ چٻ وڃاـ ٌؽڄ ثڃؼٺ؛ اټب ایٿ ڂویٹڅ اٸشڇبة ٠دیجی 

 .ؼسڃ ؼٸٻ اڀؽاغشڅ ثڃؼ ڂ ؼٸٻ دیر ڂ سبة ٌؽڄ اضىبن سڇڃٞ ټی ٰف

٘ڃ٨بپ ثی سڃخڅ ثڅ سفؼیؽ ڂ ضبٶ ؼٴفٴڃپ ٌؽٺ ؼوشٻ ـڂ ٍٰیؽ ڂ ؼاغٷ خبیٵبڄ ٧ِ ایىشبؼیٻ. دبـٮ ٌٹڃ٢ 

ثڃؼ ڂ س٭فیجب ڀیٻ وب٠شی اال٨ی ثڃؼ سب ڀڃثشٽڃپ ثٍڅ ڂ ټٿ غؽا غؽا ټی ٰفؼٺ ٘ڃ٨بپ دٍیٽڃپ اق ایٿ اڀشٝبـ ایٿ 

 .ثبقی ٰثی٧ ـڂ سٽڃٺ ٰځڅ

 ."ټٿ ټڃاٜجز چىشٻ"ثب ٸجػځؽڄ ټفټڃقی ٸت قؼ 

اٌٱبـ ڀٱځڅ. قټبڀی  زٍٽی سڃ ضؽ٬څ زفغڃڀؽٺ ڂ ټطٓ ٌدب٠ز ـڂ ٴف٨شٻ سب ـڀٳ دفیؽڄ ٺ ټیكاپ خفاسٻ ـڂ

 ٰځؽڀی ي ثؽخځىبڀڅ ٸجػځؽڄ. ا٨شبؼٺ غڃـؼڀی ٌٱف اڀؽٮ  ٰڅ ټىئڃٶ ثىشٿ ٰٽفثځؽٺ ٌؽ ثڅ ٤ٹٗ ٰفؼپ ڂ

 .ڀجڃؼ

 !ثیب ا٠شفا٦ ٰٿ سفویؽی _

ال ایځدب ـڂ ؼیؽڄ ثڃؼٺ؛ اټب ثب ٸجػځؽڄ ڀ٩ّڅ ڀیٽڅ، ایٿ ضدٻ سفن ڂ ؼٶ دیسٻ ـڂ ؼـٮ ڀٽی ٰفؼٺ؛ اڀٵبـ ٬ج

 .غڃؼٺ ـڂ ڀجبغشٻ

  .ڀڅ سڃ ټڃاٜت غڃؼ ثبٌڅ ثب ضدٽز ثڅ ٍٰشځٽڃپ ڀؽی-

٠ٽال اق ثفغڃـؼٺ ڂ ضفَ ِؽاٺ خب غڃـؼ ڀٽی ؼڂڀىز ثڅ ٌڃغی ڂ سفن ڀڇ٩شڅ ِؽاٺ ثػځؽڄ یب ثبثز ثی 

  .اضشفاټیٻ اغٻ ٰځڅ
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ثڅ ٘ف٦ ِڃـسٻ ثڅ ٘ڃـی ٰڅ قاڂیڅ ؼیؽ ٸځك ؼڂـثیٿ ٬فاـ ثٵیفٺ  ثال٨بِٹڅ ثب ضفٰز ٰځؽ سِفپ ٴڃٌیً ـڂ ثبال

 :ٴف٨ز ڂ ٴ٩ز

 .ثػځؽ_

چٽیٿ یٯ ٰٹٽڅ یب ِؽا ضفٰز زفغً چب ٰب٨ی ثڃؼ سب ٨الي ثٱی ثكڀٻ ثڅ غځؽڄ چب اٌځبیی ٰڅ ٰبثڃن 

 قڀؽٴیٻ ثڃؼ. ضبال ټشڃخڅ ٌؽٺ ز٭ؽـ ایٿ ټٱبپ اٌځبوز. ـڀٵٻ ثڅ ٌؽر دفیؽ ڂ ثب ټفڂـ ڂ غځؽڄ چب ٘ڃ٨بپ ٰڅ

ایٿ ٨ٕبـڂ...ِؽا زفظ  ڂ سّڃیف ایٿ ټٿ. ـویؽ غٍٻ اق ٠ٽی٭ی ؼـؼ ڂ ڀ٩فر ثڅ سفویٻ  ٨یٹٻ ټی ٴف٨ز سٽبٺ

 .چب سځؽ سف ٌؽ خبیی ٰڅ ثځب ثف ٨یٹٻ ټٿ ثبیؽ خی٣ ټیكؼٺ ڂ ټی غځؽیؽٺ

 :زځٵی ثڅ ؼوشً قؼٺ ڂ ثب زٍٻ چبیی ٰڅ وفغیً ؼوز ټٿ ڀجڃؼ ٴ٩شٻ

 فڄ ٰځی؟٬جال ٨یٹٽٍڃ ٴف٨شی ضبال اڂټؽی سدؽیؽ غب٘ _

اثفڂ ثبال اڀؽاغشځً چٽكټبپ ٌؽ ثب خی٥ی ٰڅ اق وف٠ز یٱجبـڄ سفپ ٍٰیؽٺ ڂ ؼوز چبیی ٰڅ ؼڂـٺ ضٹ٭څ ٌؽ. ثب 

ثىشٿ زٍٻ چبٺ ڂ ٴف٨شٿ وفٺ ثڅ وٽز ټػبٸ٧ ټ٭بثٹڅ ای ثفای ده قؼپ ؼوز چبي ڀٱفؼٺ. ِؽا ٨فیبؼي 

    .سڃ ِؽای خی٥ی ٰڅ سڃ ٨ٕب دػً ټی ٌؽ اقاؼ ٌؽ

 .ثڅ ټٿ ڀٵبڄ ٰٿ _

ای ثڅ غٍٻ ڂ ضفَ ِؽاي ٰڅ اوٽٻ ـڂ ثب چف ٰځشفٶ خی٥ٻ ټیكؼ ڀٱفؼٺ. ڀٽی غڃاوشٻ ٸطٝڅ ای ثب  سڃخڅ

  .ِؽاٺ یب ڂاٰځٍٻ ثڅ قټبپ ٴؿٌشڅ دفسً ٰځٻ ڂ خبیٵبچٻ ـڂ دیً اق دیً ٨فاټڃي ٌؽڄ ضىبة ٰځٻ

ـ سفپ ـڂ ٰٽفثځؽٺ ـڂ ثب وفیٟ سفیٿ وف٠ز ثبق ٰفؼٺ ڂ دیبؼڄ ٌؽٺ. ٰٽفثځؽي ٴیف ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ ثب٨فیبؼی ټبټڃ

 .ِؽا ټیكؼ. ثڅ ٬ؽٺ چبٺ وف٠ز ؼاؼٺ سب خبیی ٰڅ ؼوشٻ ثڅ یٱجبـڄ اق دٍز ٍٰیؽڄ ٌؽ

 ټ١ٹڃٺ چىز زڅ ټفٴشڅ؟ _

 .ِؽاٺ ـڂ ثی اثفڂ ڂ ضیبیی ٰڅ اقي ؼٺ ټیكؼ ثڅ وفٺ اڀؽاغشٻ

 .سڃ ټځڃ اڂـؼی ایځدب سب یبؼ اڂپ قڀیٱڅ ثیڃ٨شی_



 
 

 
 

ن  دلبرا _بهارگل)بهاره گندمی(  

م  ا ر گ ا ت س ن ی ا ی  د ی ا  _ b a h a r e g a n d o m i    
 

Page 480 

 .ِؽاسڃ ثیبـ دبییٿ ٨فڀٵیه ؼاـپ ڀٵبټڃپ ټیٱځٿ _

 زی ٨فْ ٰفؼی...یڅ ٰڃؼپ ٰڅ ټیشڃڀڅ ٴؿٌششڃ قڀؽڄ ٰځڅ؟ټځڃ  _

سٽبٺ ڀٵبڄ چب ثڅ ٘ف٨ٽڃپ ٍٰیؽڄ ٌؽ. ٘ڃ٨بپ وفظ ٌؽڄ اق خٽی١ز ا٘فا٨ً...زٍٻ چبي ـڂ ثبڀیڅ ای ثڅ چٻ 

 .٨ٍفؼ ڂ ثب ٠دك ـڂ ثب اوٽڃپ قټكټڅ ٰفؼ

 ...غؽایب_

ٌؽڄ اټب ٨٭ٗ ثفای  زٍٻ چب ٬فټكي دبییٿ ٍٰیؽڄ ٌؽ. ټی ؼڂڀىشٻ زڅ غٍٽی دٍز ڀٵبڄ ٘ڃ٨بڀیً دځڇبپ

 :ض٩ٛ اثفڂ اـاٺ ثب ؼڀؽاپ چب ٰٹیؽ ٌؽڄ ٴ٩ز

 .ایٿ زفسڃ دفسب زیڅ...ثیب ثفیٻ سب ثیٍشف اق ایٿ اثفڂټڃ ڀجفؼی_

 .دڃقغځؽٺ ٤یف اـاؼی ثڃؼ ٰڅ ؼوز ثڅ ٰٽف ٌؽٺ

 ....٨یٹٽبـڂ دبٮ _

ٻ ٨بـ٢ اق زٍٽٻ ثڅ دٍز وفي ټیڃپ خٽ١یشی ٰڅ ٌبچؽ ڀكاٞ ټب ثڃؼپ غڃـؼ. ؼوز ڂ دبچبٺ وىز ٌؽڄ، ؾچځ

 .چفخٽٹڅ ای ٌؽ. ـڂ ثڅ ٘ڃ٨بپ ټبر ٸت قؼٺ

 ...٘ڃ٨بپ اڂڀدبـڂ_

 ..."غڃؼٌڅ"ٸت قؼٺ... "زی ٌؽڄ؟"ثب ٌڃٰڅ ٸطٝڅ ای ثڅ خبیی ٰڅ زٍٽٻ ـاڄ ؼیؽڄ ثڃؼ زفغیؽ. قټكټڅ ٰفؼ...

 ...٨فڀٵیه ثبق قؼڄ ثڅ وفر_

 .٬ؽټی ثڅ خٹڃ ثفؼاٌشٻ ڂ ثب ضفٰشٻ ٬ؽټی اقٺ ؼڂـ ٌؽ

 .ټیػڃاؼ ثبقٺ ٨فاـ ٰځڅ _

ٴڃیی ٨٭ٗ ثب غڃؼٺ قټكټڅ ټی ٰفؼٺ ٰڅ ٘ڃ٨بپ سفویؽڄ اق خٽٹڅ چب ثی وفڂ سڅ ٺ ټیڃپ وفڂِؽا خٽ١یز ثڅ 

  .٬ّؽ ٴف٨شٿ ؼوشٻ ٰځبـٺ ایىشبؼ
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 .ثیب ثفیٻ ٨فڀٵیه سڃچٽڅ... ټٿ قپ ڀ٭بة ؼاـی ڀٽیجیځٻ_

ثڅ ـاضشی ٨بِٹڅ اي ؼڂـ ثڃؼ...غیٹی. ثڅ اڀؽاقڄ ای ٰڅ ٨٭ٗ قیف زفا٢ زڇفڄ ي ـڂ اق ثیٿ خٽ١یز دبـٮ 

 .سٍػیُ ثؽٺ؛ اڂپ چٻ ٨٭ٗ ټځی ٰڅ زځؽ چ٩شڅ ؼـٴیفي ثڃؼٺ. ایځجبـ...ڀڅ. ایځجبـ ڀٽیكاـٺ اق ؼوشٻ ثفڄ

٬ّؽ ٴف٨شٿ ؼوشٻ ـڂ ؼاٌز. ټطٱٻ ثب ده قؼپ ؼوشً ثڅ دبچبٺ ٬ؽـسی ؼاؼٺ ڂ ثڅ وف٠ز ثڅ وٽشً ؼڂیؽٺ. 

وفٺ ِؽاٌڃپ ثٹځؽ ٌؽ. ِؽا  ٰبـٺ ٤یف اـاؼی ثڃؼ. ڀ٩ڇٽیؽٺ ٌڃڀڅ ثڅ ٌڃڀڅ زځؽ ڀ٩ف قؼٺ ڂ زځؽ ڀ٩ف دٍز

٘ڃ٨بپ سب یٯ خبیی ٬ٟٙ ٌؽ. ٴٽً ٰفؼٺ سب خبیی ٰڅ ڀ٩ه ڀ٩ه قڀڃپ ؼڂـ غڃؼٺ زفغیؽٺ...خبیی ؼیؽټً 

ٰڅ ثڅ دیفټفؼی غڃـؼڄ ثڃؼ ڂ ٬ّؽ ثٹځؽ ٰفؼڀً ـڂ ؼاٌز. ڀ٭بثً ا٨شبؼڄ ثڃؼ. زځبپ دبچبٺ ٬ؽـر ٴف٨شٿ ڂ ٨فیبؼ 

ي ـڂ ٴف٨ز. ثی سڃخڅ ثڅ ټفؼ ثڅ خڇز ټػبٸ٧ ټٿ ٤یف اـاؼی اق ٸت چبٺ غبـج ٌؽ ٰڅ ټشڃخڅ ټٿ ٌؽ. ـڂ

وف٠ز ٴف٨ز ڂ ٸطٝڅ ای ثیٿ خٽ١یز ڂ سبـیٱی دبـٮ ٴٻ ٌؽ. ټطڃ ٌؽڀً ڂ ڀبیی ٰڅ اقٺ ٴف٨ز ثڅ ضؽی 

 .ثڃؼ ٰڅ ثی غیبٸً ٌؽٺ ڂ ؼٸىڃقاڀڅ ټ٭بثٷ ټفؼ قاڀڃ قؼٺ. ٤ف٤ف ټی ٰفؼ ڂ ٰٽف غٽیؽڄ ي ـڂ ِب٦ ټی ٰفؼ

 ٌٽب اڂپ قڀڃ ؼیؽیٿ؟ _

یك ټی ٌؽ وفي ـڂ ثٹځؽ ٰفؼ...ثبڀیڅ ای زٍٻ ـیك ٰفؼڄ ثڅ ؼڀجبٶ ٠یځٱً غٻ ٌؽ ٰڅ قڂؼسف ؼـضیځی ٰڅ ڀیٻ غ

اق ضؽټٽٱٿ وف٠شً، ٠یځٯ ٌٱىشڅ ٌؽي ـڂ اق ـڂی قټیٿ دیؽا ٰفؼٺ ڂ ثڅ ؼوشً ؼاؼٺ. چٽیٿ ٰڅ ثڅ زٍٻ 

 .چبي قؼ ثب خٽٟ ٰفؼپ ِڃـسً ٤فیؽ

 .ضڃاوز ٰدبوز ؼغشفخڃپ...ؼوز ڂدبټڃ ٌٱڃڀؽی. دبـٮ خبی ؼڂیؽڀڅ _

ڂاـ٨شڅ ټ٭بثٹً ـڂی قاڀڃ ا٨شبؼٺ. ٸت چبی غٍٯ ٌؽٺ ـڂ سٱڃپ ؼاؼٺ. ٬جٷ اق ده ا٨شبؼڀٻ ؼڂ وڅ ڀ٩ف اق ا٨فاؼی 

ٰڅ ثڅ ٬ّؽ ٰٽٯ ڀكؼیٱٽڃپ ٌؽڄ ثڃؼپ ـڂ ثڅ دیفټفؼ ٴ٩شٿ: ضبخی ایٿ غبڀٻ ڀجڃؼ. دیفټفؼ ٰڅ ٴڃیی سبقڄ ثڅ 

 .اؼپؼ سٱڃپ وفی ټّځڃ٠یً ؼڀؽڂپ  غڃؼي اڂټؽڄ ثڃؼ وفسبدبیی ؼڂثبـڄ ثڅ ٜبچفٺ اڀؽاغز ڂ ثب ٬ڃـر ٬ڃـر

 .ـاوز ټیٵی اڂڀی ٰڅ ثڅ ټٿ غڃـؼ ویبڄ ثڃؼ. سڃ ٨٭ٗ ٌجیڇٍی _

ٌجیڇٍٻ!؟ چٽیٿ چٻ ٤ځیٽز ثڃؼ. اڀٵبـ ثڅ ٰڃچی اق اټیؽ ـویؽٺ ٰڅ خفیبپ ضیبسی قیف دڃوشٻ ؼڂیؽ. اق ٌڃ٬ٻ اق 

ایځٱڅ اق سفن ټ٭ّف  ضدز ضف٦ چبٺ اق ڂا١٬یز ڂچٽٻ ثڅ ٴفیڅ ا٨شبؼٺ ثڅ ٘ڃـی ٰڅ ٩٘ٹٯ دیفټفؼ ټ١شدت اق

 :خٹڃڄ ؼاؼڀٻ ثڅ ٴفیڅ ا٨شبؼٺ ؼٸىڃقاڀڅ ٴ٩ز
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 .ټٿ ٰڅ ؼ٠ڃار ڀٱفؼٺ دؽـخڃپ..اس٩ب٪ِ دیً ټیبؼ_

  .ِؽا ثٹځؽ ٘ڃ٨بپ ـڂ ٌځیؽٺ ٰڅ ٨فڀٵیىی ټی ٴ٩ز ڂ ڀكؼیٱٻ ټی ٌؽ

 ...زی ٌؽڄ_

٘فا٦ ڀ٩ه ڀ٩ه ټیكؼ. ثڅ ټٿ ڂاـ٨شڅ ڂ خڃًٌ زٍٻ چبٺ غیفڄ ٌؽ ڂ ڀٵبچً ثڅ زفغً دیفټفؼ ڂ اؼٺ چب ا

ؼـاڂټؽ. ؾچځً ثڅ وٽز ثفغڃـؼ ټٿ ثب دیفټفؼ ـ٨ز ٰڅ ثب ٌفټځؽٴی ڂ چكاـ ٠ؿـڂ ثڇبڀڅ ؼوشً ـڂ ٴف٨ز ڂ ثڅ 

وفدب ٌؽڀً ٰٽٱٱفؼ. ڂاوً اثٽیڃڄ ٴف٨ز. ٩٘ٹٯ ٴ٩شڅ چب دیفټفؼ ټجځی ثف سفن ټٿ اق ا٨شبؼڀً ـڂ خؽی 

 .ڀٽی ٴف٨ز

ـ ڀیڃټؽ ٰڅ زځؽ ڀ٩فی ـڂ ٌبچؽ ثٵیفٺ سب ڀٽی ؼڂڀٻ زفا قثڃڀٻ ایځجبـ ثڅ ؼ٨بٞ اق غڃؼٺ ڂ ایٿ ٧ٍٰ ثكـٲ ؼ

ثبڂـٺ ٰځڅ. ؼڂوڅ ڀ٩ف ٌبچؽٺ غیٹی قڂؼ ټش١دت اق ـ٨شبـٺ ڂ ضٕڃـ ٘ڃ٨بپ ڀبدؽیؽ ٌؽپ ڂ ټٿ ضشی س٭الیی 

ثفای اثجبر ٴ٩شڅ چبٺ ڀٱفؼٺ. ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ثب چكاـاپ ٨ٱف ؼـٴیف، ثی سڃخڅ ثڅ ٘ڃ٨بپ ثڅ وٽز ټػبٸ٩ً ـ٨شٻ ڂ 

  .ڃؼٺ ټیبٺ...سڃ ثفڂثب دیبٺ ٰڃسبچی ٨٭ٗ ڀڃٌشٻ...ټٿ غ

چٽیٿ...ِؽا ٴڃٌیٻ وبیٹځز ٌؽ ڂ سب ڀیٽڅ چب ٌت ثب غیبٶ اوڃؼڄ ٬ّؽ دیبؼڄ ـڂی ڂ ٘ی ٰفؼپ ټىیفی ـڂ 

 .ؼاٌشٻ ٰڅ ؼڂ چ٩شڅ ای اقي ټطفڂٺ ٌؽڄ ثڃؼٺ

********** 

********** 

  .ثب غؽاضب٨ٝی وفوفی اق ټبؼـ سٹ٩ٿ ـڂ وفخبي ټیكاـٺ .یٱجبـ ؼیٵڅ ِؽا قڀٳ ڂـڂؼی ثٹځؽ ټیٍڅ

ؼٸجف ڀٵبڄ ټٍشب٬ً ثڅ اڀی ـڀٳ ټی ثبقڄ ڂ اق ٴؿاٌشٿ سٹ٩ٿ ٸت ڂ ٸڃزڅ ي اڂیكڂپ؛ خی٣ِ وفوبٺ اڂـی ټیٱٍڅ. 

  .٨ٱف ټی ٰفؼ دؽـٌڅ ٰڅ ثڅ ٠بؼر چفـڂقِ سٹ٩ځی ِطجز ټی ٰفؼپ؛

 چٽكټبپ ٴ٩شځٻ "ٰیڅ"ڀر ڀسی ټیٱځٻ ڂ ثب ثٹځؽ ٰفؼڀً ثڅ وٽز ؼـة ټی ؼڂڂٺ سب آی٩ڃپ ـڂ خڃاة ثؽٺ. 

 ٌؽڄ سّڃیفي قڂٺ ٰځدٱبڂاڀڅ چفؼڂ. ؼٸجف ِؽا ٌؽپ ٬ٟٙ ڂ  ٩ِطڅ سڃ قڀی سّڃیف ؼیؽپ ثب ټیٍڅ

 وفي دٍز ـڂ ؼـة غڃؼټڃڀی غیٹی. ټیٍٻ ٌؽڀً ؼاغٷ ټځشٝف ڂ ټیكڀٻ ـڂ ؼـة. ڀجڃؼ ڂأص ِؽاي...ثڃؼیٻ
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چٻ ؼٸجف ټبر قپ غڃي دڃٌی ٌؽڄ ثڃؼیٻ ٰڅ ثب ٸجػځؽڄ ټٹیطی  ټٿ چٻ. ٌؽ ضیبٖ ڂاـؼ ڂاـ ٘ٽبڀیځڅ ڂ ثىز

 .٬ؽٺ ټیكؼ سب ټ٭بثٹٽڃپ ثڅ ایىشڅ سڃ ضیبٖ

 ....غبڀٻ_

 .ټٱثی ٰفؼ

 سڃ٨ی٭ی؟_

ٷ قڂؼ غیٹی. ټیؽٺ سٱڃپ وفی ٨٭ٗ  ضف٨ی ڀٽیكڀٻ... ټش١دت اثفڂیی ثبال اڀؽاغشڅ؛  ؼوز. ٴف٨ز ـڂ ټٙٹت ِا

ٸځٍیځی ٰڅ ـؼی٧ ؼڀؽاپ چب ټفسجً ـڂ ثڅ ڀٽبیً ټی ٴؿاٌز ؼ ڂ ٰح ٸجػځؽڄ ثػیفی ٜڇف والٺ ثب ڂ ٰفؼ ؼـاق

 :قؼڂ ٴ٩ز

 .ټٿ دفوشبـ خؽیؽٺ...اٌب_

ثڅ ڂٔڃش خب غڃـؼٺ ڂ ثب ټٱث ڂا٨فی وفسبدبي ـڂ ٰبڂیؽٺ. ٘ڃ٨بپ ٰٹٽڅ ای ؼـ ایٿ ټڃـؼ ِطجز ڀٱفؼڄ ثڃؼ. 

اڂپ چٻ دفوشبـی ثڅ ایٿ....غؽای ټٿ غیٹی خڃڂپ ثڃؼ. قیجب ڂ غڃي دڃي...! ثب ٬ڇف ڂ ٴف٨شٵی ٰڅ ؼـ دیً 

٤فیكی ٌجیڅ قپ چب ټطب٨ِٛ ٬ٹٽفڂ ڀٵبچٻ سیك ټیٍڅ ڂ ٰٽف ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ٌبیؽ... ڀبغڃؼاٴبڄ اغٻ ٰفؼٺ. ثڅ ٘ڃـ 

 .ؼٸجفڂ زىجیؽڄ ثب اٰفاڄ ؼوز ټیؽٺ

زٍٻ چب اثی ٸځك ؼاـي ڂ ټڃچبی ټٍٱی سیفڄ ي سٕبؼ خبٸجی ثڅ زڇفڄ اوشػڃڀیً ؼاؼڄ ثڃؼ. ثب ـچب ٰفؼپ 

 ٠٭ت ؼٸجف چٻ ڂ ټٿ چٻ اغٽٻ ض٩ٛ ثب. ٌؽ غٻ ؼٸجف وٽز ثڅ  ؼوشٻ ثڅ ٘ڃـ ا٤فا٪ اټیكی ثب ٴ٩شٿ ای خڃڀٻ

  .ٰفؼ اـڂټی غڃاچی ٠ؿـ ټڃڀؽڄ چڃا ـڂ ؼوشً. ٍٰیؽیٻ

 .ثب ټٿ ٰىی چٽبچځٳ ڀٱفؼڄ_

 .دفیؽ ثبال ثبـیٱً اثفڂچب  ِؽاٺ خؽی دفخؿثڅ ڂ ثڃی ثؽثیځی ټی ؼاؼ!.

 !خؽی! اټب ا٬ب سڃ٨ی٭ی خٹڃی غڃؼٺ ثب ٌٽب سٹ٩ځی ِطجز ٰفؼپ ٨فڀٵیه خڃپ_
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ـڂ ثفؼ ٨طٍی ضڃاٸڅ ٘ڃ٨بپ ڂ ثی ٠٭ٹیً ؼاؼٺ. ټٿ زیكی  ؼیڃاـ ؼ٨ب٠یٻ غیٹی قڂؼ غفاة ٌؽ. اق ایځٱڅ اوٽٻ

یبؼٺ ڀٽیڃټؽ؛ اټب ٬ّؽٺ ڀؽاٌشٻ ثب سٽبن ٴف٨شٿ ثب ٘ڃ٨بپ ؼـثفاثف قڀی ٰڅ ٬فاـ ثڃؼ سڃ ایٿ غڃڀڅ ٰبـ ٰځڅ ؼیڃاڀڅ 

 .ڂ ٰٻ ضب٨ٝڅ خٹڃڄ ٰځٻ. غیٹی قڂؼ ثب ٸجػځؽڄ ٰدی ٰځبـ ٍٰیؽٺ ڂ ضبٸز ټش٩ٱفی ثڅ زڇفڄ ٺ ؼاؼٺ

 .!ؼٺ اڂټؽ ...! اټب ڀٵ٩شڅ ثڃؼ اټفڂق ټیبیٿاچبپ...! ضبال یب _

 .زڇفڄ ي ټش١دت ڂ وڃاٸی ٌؽ

 ټیػڃاییؽ سٽبن ثٵیفٺ؟_

ڀٽی غڃاوشٻ اڂپ ٰىی ثبٌٻ ٰڅ ټشڇٻ ثڅ ٨فاـی ؼاؼپ دفوشبـ ثٍڅ. اق چٽڅ ټڇٽشف... دیً ٬ؽٺ ٌؽپ سڃ 

 !ِطجشی ٰڅ اغفي ثڅ؛ ی١ځی یبؼر ڀٽیبؼچب ٘ڃ٨بپ غشٻ ثٍڅ

 .ڀیبقی ڀیىز_

اوشفویٻ ـڂ ڀجیځڅ. دٍز وفٺ ڂاـؼ ٌؽ. ڀٵبچً غیٹی ٰڃسبڄ ثیٿ ڂوبیٷ چب زفظ غڃـؼ ڂ زفغیؽٺ سب ِڃـر 

 .ٸجػځؽی قؼ

 .زڅ غڃڀڅ غڃي ـڀٳ ڂ قیجبیی _

ڀڅ چیدبپ ڀڅ اضىبنِ س١فی٩ی اق خٽٹڅ ي ټی ٴیفٺ. ثف٠ٱه وفؼی ڂ غٍٱی ضه ټیٱځٻ ٰڅ ثب ڀبـاضشی 

غیٹی و١ی ټی ٰفؼٺ ثڅ ټ٥كٺ ٨ٍبـ ثیبـٺ ٘ڃ٨بپ  قټكټڅ ٌؽ. ڂوٗ غڃڀڅ ثالسٱٹی٧ ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ایىشبؼڄ ثڃؼٺ.

زڅ زیكچبیی ؼـ ټڃـؼ ایٿ قپ ثڇٻ ٴ٩شڅ اټب ثڅ خك ٰٽٯ ٴف٨شٿ اق ټڇفقاؼ ڂ دیٍځڇبؼ ؼیٍجً زیكی ثڅ یبؼ 

 .ڀؽاٌشٻ

 .ټفؼؼسف اق ټٿ ٸجػځؽڄ چب ٰح ڂ ټبڂج ټی قؼ

 اق اټفڂق ٰبـسڃ ٌفڂٞ ټیٱځی؟_

ب غیٹی غىشڅ ڂ لڂٸیؽڄ ثڅ ڀٝفي ټی اڂټؽٺ ٰڅ زٍٻ چبي ثب ټٱثی ـڂی وفسبدبٺ ٌڃڀڅ ای ثبال اڀؽاغز. ضشٽ

ټش١دت سف ٌؽ. ثڃی ٬ڃـټڅ وجكی ڂ ٠ٙف ٴڃخڅ ڂ غیبـ غڃڀڅ ـڂ ثفؼاٌشڅ ثڃؼ. ِؽای ټڃسڃـ ٰڃٸف ڂ ِؽای 
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ٰبـسڃڀی ٰڅ اق سٹڃیكیڃپ دػً ټیٍؽ؛ ثٹڃق ؼاټٿ ٴٷ ٴٹی ڀػی سځٻ قپ ټ٭بثٹً ـڂ دیً اق ثیً غبڀؽاـ ڀٍڃپ 

 .ټی ؼاؼ

 .٨ف٬ی ڀٽیٱځڅ_

ٸٻ ڀٽی غڃاوز ٬جٷ اق ِطجز ثب ٘ڃ٨بپ ٰبـي ـڂ ٌفڂٞ ٰځڅ...ضه غڃٌبیځؽی ڀؽاٌشٻ. ڀىجز ثڇً ثؽثیٿ ؼ

ثڃؼٺ. س٭فیجب سٽبٺ ٰبـچب اټفڂقٺ اڀدبٺ ؼاؼڄ ثڃؼٺ. ؼٸجف زٍٻ اقي ثفڀٽی ؼاٌز. ثڃوڅ ای ثڅ وفي قؼٺ چٽیٿ 

ڃؼي ـڂ ثڇٻ ـوڃڀؽ سب ٰڅ ٬ّؽ ٴؿاٌشځً ـڂ ؼاٌشٻ ثب خی٥ی ثڅ ٴفؼڀٻ زىجیؽ ٘ڃـی ٰڅ اٌب ثب زځؽ ٬ؽٺ غ

ث٥ٹً ٰځڅ. ؼٸجف ثؽسف ثب ده قؼپ ؼوشً ثب خی٣ ثیٍشف ا٠شفأً ـڂ ثڇٻ ـوڃڀؽ. اق ایځٱڅ ؼـ ضٕڃـ ٤فیجڅ 

اضىبن سفن ټی ٰفؼ ڂ ثڅ ټٿ دځبڄ ټی ثفؼ غڃٌطبٶ ٌؽٺ. ټٿ چٻ زځیٿ ضه ټكغف٨ی ؼاٌشٻ. ضىی ٰڅ ثڅ 

 ثڇً ثڅ ـڂ ټیكؼٺ ؼٸجف ٴڃڀڅ ثڅ اټیكی سٍٱف ثڃوڅ  ٜبچف ثی اـایً ڂ غڃڀٵیٻ وفٰڃ٨ز ټیكؼ. ؼـضیځی ٰڅ

 :ٴ٩شٻ

 ...ؼڀجبٸٻ ثیب_

ثڅ وٽز اسب٪ ٴیشی خڃپ ـ٨شٻ. ـڂی ڂیٹسفي ثڃؼ. ڂاوً ٰشبة ِڃسی ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ. ثب ضٕڃـټڃپ زٍٻ 

 .چبي ثڅ وٽشٽڃپ زفغیؽ. اثفڂچبي ټش١دت اق ضٕڃـِ ٤فیجڅ دٍز وفٺ ؼـچٻ ٌؽ

 .ٴیشی خڃپ دفوشبـ خؽیؽسڃپ _

خڃڀی ٰفؼ. اق ڂ١ٔیز قپ ؼاغٷ اسب٪ ټش١دت ٌؽ. ایٿ غڃڀڅ چیر زیك ٘جی١ی ڀؽاٌز.  اٌب والٺ اچىشڅ ڂ ثی

   .ثڅ وٽز اٌذكغڃڀڅ ټىیفٺ ٰح ٌؽ ڂ غیٹی ٰڃسبڄ ڂ ټػشّف ٌفڂٞ ثڅ ِطجز ٰفؼٺ

 ...اق ٴفؼپ ثڅ دبییٿ ٨ٹدڅ...اغشیبـی اق غڃؼي ڀؽاـڄ _

 .قؼٺ ؼـة یٱی اق ٰبثیځز چب ثبالیی ـڂ ثبق ٰفؼٺ ڂ ثڅ ـؼی٧ ؼاـڂچب اٌبـڄ

 .ؼاـڂچبي ایځدبوز...وفوب٠ز ثبیؽ ثڇً ثؽی_

 .ثڅ ٘ف٨ً زفغیؽٺ
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٤ؿاي وڃح، ټیڃڄ ڂ وجكیدبسڅ. چفیٯ وب٠ز ثڇً اة ثؽڄ. ڀجبیؽ ثكاـی قیبؼ ثٍیځڅ یب ؼـاق ثٱٍڅ. ثؽ٬ٹ٭څ؛  _

  .اټب چفـڂق ثبیؽ ٌىشڅ ثٍڅ. سٽیكیز ڂاوٻ ټڇٽڅ. ثؽٺ ټیبؼ ٌٹػشڅ ثبٌی یب ثػڃای غڃڀڅ ـڂ ثڅ چٻ ثفیكی

ٰفؼٺ. زٍٻ چبي چف ٸطٝڅ ٴفؼ سف ټی ٌؽ. ټٙٽئٿ ثڃؼٺ ایځجبـ ٘ڃ٨بپ ٴفؼڀٻ ـڂ ټی ٌٱىز اٴف  ټٱثی

 .٨فاـیً ټی ؼاؼٺ

 ٤ؿازی....؟ ثٹؽی ثذكی؟ _

 .وفی ثب اٰفاڄ سٱڃپ ؼاؼ

 ...ٌبیؽ ث١ٕی ـڂقا ڀجبٌٻ_

 ٌبیؽ ثب _ثڅ وٽز ٴڃٌڅ وبٸٿ ڂ ڂوبیٷ ڀ٭ٍڅ ٍٰیٻ ٰڅ ؼـ ایٿ ټؽر ٨٭ٗ غبٮ غڃـؼڄ ثڃؼ اٌبـڄ ٰفؼٺ

 .ضٕڃـي ٨فِشی ټی ٌؽ اقٌڃپ اوش٩بؼڄ ٰځٻ

   .غڃؼر ثبیؽ قضٽشٍڃ ثٱٍی_

  .ٴ٩شٻ ٰڅ ثٹؽٺ...٘ڃ٨بپ چٽڅ ایځب ـڂ ٴ٩شڅ ثڃؼ_

ټشطیف اق ثفؼپ اوٻ ٘ڃ٨بپ ١٨ٷ ڂ ٨ب٠ٷ خٽٹڅ چبٺ ـڂ ٴٻ ټیٱځٻ. زٍٻ چبٺ غڃؼ ثڅ غڃؼ ثبـیٯ ټیٍڅ ٰڅ 

 .ؼوز ڂدبي ـڂ ٴٻ ټیٱځڅ ڂ ثب ثجػٍیؽی خٽٹڅ ي ـڂ اِالش ټیٱځڅ

 .ټځٝڃـٺ ا٬ب سڃ٨ی٭ی ثڃؼ _

 ٰی ټ١ف٨ز ثڃؼڄ؟_

 :ـڀٳ دفیؽڄ ثب سشڅ دشڅ ای اق ٠ّجبڀیز ټٿ ٴ٩ز

 ...ټڇفقاؼ غبپ...٬جال دفوشبـ ټبؼـٌڃپ ثڃؼٺ ثڅ ٠بؼر ایٍڃپ اوٽٍڃپ ـڂ ثفؼٺ _

ضؽوٻ ؼـوز ثڃؼ اق ٘ف٦ ټڇفقاؼ اڂټؽڄ ثڃؼ. ؼیٵڅ اؼاټڅ ڀؽاؼ. ثب ٬فثڃپ ِؽ٬څ ثڅ وٽز ؼٸجف اڂټؽ. چٽیٿ ٰڅ 

ثٹځؽ ټیٱځڅ ٬ؽټی ٠٭ت ثفټیؽاـٺ. ؼٸجف ایځجبـ اق وف ٌڃ٪ ؼوز ټیكڀڅ. دفیٍڃڀی ڂ سذً ٬ٹجٻ ـڂ ضه ؼوز 

  .ټی ٰفؼٺ. ڀیبق ٌؽیؽی ثڅ اڂپ ٬فَ چب ـڂی ټیك ؼاٌشٻ. زځؽ ڀ٩ه ٠ٽی٫ دی ؼـ دی ٍٰیؽٺ
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 .ٰبـا ؼغشفټڃ غڃؼٺ اڀدبٺ ټیؽٺ _

دف سٍڃیً ٴ٩شڅ ثڃؼٺ. ټٱثی ٰفؼ اضىبن ڀٽیؽڂڀٻ زفا ایٿ ضف٦ ـڂ قؼٺ. ؼوشٻ ؼڂـ ٰٽف ؼٸجف ټطٱٻ سف ٌؽ. 

ټی ٰفؼٺ ٰٽی ـڀٵً دفیؽ. ٸجػځؽ ـڂی ِڃـسً غٍٯ ټیٍڅ ڂ ؼوز چبي ثال٨بِٹڅ ا٨شبؼ. ڀیٻ ڀٵبچی 

 .وفوفی ثڅ وب٠ز اڀؽاغشٻ

 .ڂاوڅ اټفڂق ٰبـی ڀیىز ټیشڃڀی اق ٨فؼا ٰبـسڃ ٌفڂٞ ٰځی_

څ ٘ف٦ سٹ٩ٿ ٰح ټیٍڅ. ټیػڃاٺ ثڅ اق ٰځبـي ټیٵؿـٺ. ثبیؽ ثڅ ثیفڂپ ـاچځٽبییً ټی ٰفؼٺ؛ اټب ټىیفٺ ث

٘ڃ٨بپ ا٘الٞ ثؽٺ. چٽیٿ ٰڅ ثڅ وٽز ٴڃٌی غٻ ٌؽٺ ثب یبؼاڂـی ؼیٍت وفخبٺ ټشڃ٧٬ ټیٍٻ. ؼیٍت ڂ٬شی 

ثفٴٍشڅ ثڃؼٺ ثڇٻ ٴ٩شڅ ثڃؼ قپ سڃچٽی ڂ ټفیٕی ټثٷ سڃ سڃ غیبثڃپ ڂٶ ڀٽی زفغڅ سب یٱی ؼیٵڅ ـڂ ڀٵفاپ 

ٻ ٰٻ ثب ٰبـاٺ ٸجفیك ټیٍڅ. ټځٻ ثب ثی ا٠شځبیی خبټڃ خؽا ٰځڅ. ٸطځً سڃچیٿ اټیك ثڃؼ. ٴ٩شڅ ثڃؼ ٰبوڅ ِجفي ٰ

ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ سبِجص سڃ اسب٪ ؼٸجف ثڅ اڂپ قڀی ٰڅ ٬ّؽ ڀبثڃؼی قڀؽٴیٻ ـڂ ؼاٌز ٨ٱف ټی ٰفؼٺ. ِجص چٻ 

ثؽڂپ چیر ِجطبڀڅ ڂ غؽاضب٨ٝی ـاچیً ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ثبیؽ ټ١ؿـر غڃاچی ټی ٰفؼ ایځجبـ ټٙٽئٿ ثڃؼٺ اڂپ قپ 

 ...ڂا١٬یڅ

 .فغیؽٺثڅ ٘ف٨ً ز

 .ټڇفقاؼ سبییؽر ټیٱځڅ؟_

 .وفی سٱڃپ ټیؽڄ ڂ ثٹڅ ضشٽځی ٸت ټیكڀڅ

ثب وذفؼپ ثڅ ټڇفقاؼ ثی غیبٶ اؼاټڅ ؼاؼپ ټیٍٻ. ثڅ چیر ٠ځڃاپ ٬ّؽ ڀؽاٌشٻ اخبقڄ ثؽٺ یٱجبـ ؼیٵڅ ثڅ ټٿ 

 .ثفزىت سڃچٽی ڂ ټفیٕی ثكڀڅ

 

****** 
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وب٠ز غٍٯ ٌؽڄ ثڃؼ. ز٭ؽـ چٽیٿ ٘ڃـ ٰشبة ثڅ ؼوز ټځشٝفي ڀٍىشڅ ثڃؼٺ. زٍٽٻ ثڅ ـڂی ٠٭فثڅ چب 

... اق ـؼ ٌؽپ اڂپ دفوشبـ ٸ١ځشی ثٵٻ یب اڂپ "ثبثب یڅ اټٍت ـڂ قڂؼ ثیب...ټیػڃاٺ ضف٦ ثكڀٻ!"ثڇً ٴ٩شڅ ثڃؼٺ 

 _قپ ڀ٭بة ؼاـ ڂا١٬ی

. ڀػڃاوشٻ قیبؼی غڃؼٺ ـڂ ٸڃن "ؼٸجفڂ ثػڃاثڃپ ڂ زیكی ڀػڃـ سب ټٿ ثیبٺ"اټب ټّف دٍز سٹ٩ٿ ٴ٩شڅ ثڃؼ 

 .ڂاوڅ سبٰییؽ ڂ خؿثڅ غفج ٰفؼڀً ڂاوڅ ڀبق ٍٰیؽڀٻ ٰځٻ؛ ٰٽی چٻ ؼٸٻ ٤ځر ٌؽ

ٰٻ ٰٻ زٍٻ چبٺ اق غىشٵی ڂ غڃاثڅ ڀیٽڅ زفر ٠ّفاڀڅ ثڅ ـڂی چٻ ا٨شبؼ ٰڅ ٰٹیؽ سڃ ٩٬ٷ ؼـة زفغیؽ. ڀڅ 

ٌجیڅ سبقڄ ٠فڂن چب ؼوز ڂ دبٺ ـڂ ٴٻ ٰفؼٺ ڀڅ ٌجیڅ ٠ب٫ٌ دیٍڅ چب اق ؾڂ٪ دیً ټفٲ ضٕڃـي ٌؽٺ. 

 .وفڂ سڅ ٰشبة دیً ـڂٺ ـیٹٱه ضڃاوٻ ـڂ ؼاؼٺ ثڅ غٗ چب ثی

اڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ ٰىی ڂاـؼ ایٿ غڃڀڅ ٌؽڄ...والټً ـڂ ٌځیؽٺ...س١دت ٰفؼڄ ثڃؼ. وځٵیځی ڀٵبچً ـڂ ضه ټی 

ٰفؼٺ. ټڃچبٺ ـڂ ٰح ـڂی ٌڃڀڅ ٺ ثب٨شڅ ثڃؼٺ ...اـایً ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ـل غڃي ـڀٳ ِڃـسی، غٗ زٍٻ ڂ 

ڄ ثڃؼ. دیفاچٿ و٩یؽ ِڃـسی سځٻ سبقڄ اق سڅ ٍٰیؽٴی زٍٻ ڂ ټمڄ... ثڃی ٌیفیٿ ٠ٙفٺ ضىبثی سڃ غڃڀڅ دیسیؽ

زٽؽڂپ ٸجبن چبٺ ثیفڂپ اڂټؽڄ ثڃؼ. ث١ؽ ټؽر چب اق ضٕڃـ یٯ قپ ڂ ٘ڃ٨بپ ٴ٩شٿ ثی دىڃڀؽ ڂ دیٍڃڀؽي ثڅ 

 .غڃؼٺ، ثڅ قڀؽٴی ـویؽڄ ثڃؼٺ

قیفزٍٽی ثب اٰفاڄ والٺ قیفٸجی ٰفؼٺ. اچىشڅ ثبالوفٺ ٬فاـ ٴف٨ز. ثب ٬ؽٺ چب ٌٽفؼڄ ڂ ٰڃسبڄ. چیر ٠دٹڅ ای 

ڂاوڅ ؼیؽ قؼڀٻ ڀؽاٌز. ٠ٙفي. ضٕڃـي ڀ٩ه چبٺ ـڂ ټځ٭ٟٙ ثیفڂپ ٨فوشبؼ. سٽفٰكٺ یٱی ؼڂسب ٌؽ ٰڅ اق 

دٍز ټجٷ، اق ٰځبـ ِٴڃٌٻ ثڅ ـڂی ٰشبثٻ غٻ ٌؽ ڂ ثب ؼ٬ز ـیكڂ ؼـٌز دبـاٴفا٦ چب ـڂ غڃڀؽ. ڀ٩ه چب ؼا٤ً 

سڃ ٴڃٌٻ ثب ؼا٤ی  سڃ ٴڃٌٻ ثڃؼ. وىز ٌؽٺ. ٸجػځؽي اق ٴڃٌڅ زٍٻ ـڂ ٠ّبثٻ ـ٨ز. ِؽا دفغځؽڄ ي اچىشڅ

 .قټكټڅ ٌؽ

 ټڃٔڃ٠ً زیڅ؟ _

ټڃٔڃ٠ً!؟ ټڃٔڃٞ ټٿ ڂ سڃیٻ ٰڅ ټٿ اق ٠ٙف سڃ ټىز ٌؽڄ سیشف اڂٶ ِجص ـڂقٴبـټڃپ ـڂ ٨فاټڃي ٰفؼٺ ڂ 

 .ؽڄ ټیٵؿـیڀػڃڀ ـڂ ٬ٹجٻ  سڃیی ٰڅ ٰٹٽڅ ثڅ ٰٹٽڅ دبـاٴفا٦

 .ثی ٨ٱف ثب ٰالن ٴؿاٌشٿ ڂا٨فی ثؽڂپ ٴڃٌڅ زٍٽی سٯ اثفڂیی ثبال ٨فوشبؼٺ
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 .سڃ ٰشبثػڃڀڅ ر ثفؼاٌشٻ...ـڂاڀٍځبوی ٰڃؼٮاق  _

سڃ ٩٬ىڅ ٰشبة چبي ـڂاڀٍځبوی ٰڃؼٮ زٍٽٻ غڃـؼڄ ثڃؼ. یبؼٺ ثڃؼڂ ڀجڃؼ اڂڀی ٰڅ اڀشػبة ٰفؼٺ زڅ اوٽی ڂ 

ټشځی ؼاٌز...ڀڃٮ قثڃڀٻ اڂټؽ. ٴیح سف ڂ ټځشٝفسف اق ایٿ ثڃؼٺ سب ضڃاوٻ ـڂ خٽٟ ٰشبة ٰځٻ...اِال زڅ ټ١ځی 

 .اق غڃڀڅ قڀؽٴیً ؼـثیبـڄ؟ؼاٌز ټفؼ وب٠ز یبقؼڄ ٌت وف 

ڀ٩ه چبي دفغځؽڄ ٌؽ. چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ ثٹځؽ ټی ٌؽ ڀ٩ىٻ ثځؽ ٌؽ ثبثز ؼا٢ ٌؽپ ٴڃٌٻ ڂ ٸطٿ 

 ...ثبقیٵڃًٌ

 !یڅ ٰشبثڅ سبـیػی ـڂاڀٍځبوی ٰڃؼٮ!! ثبیؽ خبٸت ثبٌڅ _

 ـڀٳ دفیؽڄ ڂ ٴفٴف٨شڅ اق سڃ ٠بٸٻ غیبٸٻ دفر ٌؽڄ ثڅ ٰشبة سبـیػی سڃ ؼوشٻ غیفڄ ٌؽٺ...ؼوز ـڂ غیىی

 !ٴڃٌٻ ٴؿاٌشٻ؛ ز٭ؽـٺ ٰڃؼٰبڀڅ

 ثٹځؽي ٬ڇ٭ڇڅ ِؽا ٰڅ  ڀ٩ىٻ ـڂ دفضفَ ڂ ٠ّجی اق ضڃان ثی خٽ١ٻ ٨ڃر ٰفؼٺ ڂ ٰشبة ـڂ ټطٱٻ ثىشٻ

 .!ټیكڀڅ چٍز ڂ ٌیً قڀٻ ثٵڅ ثبیؽچٻ ٌؽ؛ ٴٻ ـاچفڂ دیر سڃ

***** 

ځڅ اق ثیٿ ؼـة چب ثؽڂپ ټ١ٙٹی ثب ٸجبن ـاضشی اق اسب٪ ثیفڂپ اڂټؽ؛ ٬جٷ اق ایځٱڅ ـاڄ ثڅ وٽز اٌذكغڃڀڅ ٰح ٰ

ڀیٽڅ ثبق اسب٪ چب ټبؼـ ڂ ؼٸجف ـڂ ؼیؽڄ ٰڃسبچی قؼ. چفؼڂ غڃاة ثڃؼپ ٰڅ ثب ڀ٩ه اوڃؼڄ ای زٍٽٱی ثڅ ټٿِ 

 ..ټبر قؼ ڂ ثڅ وٽز ټىیفي ٬ؽٺ ثفؼاٌز

ثبڀیڅ ای ث١ؽ ِؽای س٫ س٫ ثبقڂ ثىشڅ ٌؽپ ٰبثیځز چب ڂ یػسبٶ ثڅ ٘ڃـ ثی ټالضٝڅ ای ثٹځؽ ٌؽ. ٰٽی ث١ؽ 

 .ٹیك ڂٸیك ـڂ٤ٿ ِجفٺ ـڂ ٸجفیك ٰفؼ ڂ ٠ّجی ثڅ وٽز اٌذكغڃڀڅ ثٹځؽ ٌؽٺِؽا ٨ځؽٮ ٴبق ڂ خ

ؼوشڅ ثڅ ویځڅ ثڅ ضبٸز ٘ٹجٱبـاڀڅ ثڅ ؼـٴبڄ ؼـة سٱیڅ قؼٺ سب زځؽ ؼ٠ڃا سٽیكی، ٰثی٩ی ټفؼڂڀڅ قڀڃڀڅ ـاڄ ثځؽاقٺ 

 .ٰڅ غڃؼ ثڅ غڃؼ ؼچځٻ ز٩ز ٌؽڄ ثڅ ٜفی٧ ٰبـی ـڂثفڂٺ غیفڄ ٌؽٺ
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ك ٰفؼپ ویت قټیځی ثڃؼ ٰڅ ٠ّجبڀیشٻ ثڅ اڀی ٨فڂًٰ ٰفؼ. ٨ِفقیً ثڅ ٬ؽـی سځؽسځؽ ثب ڂوڃان ټ٥ٍڃٶ ـی

قثڃپ قؼڄ...سب ضبال ټثبٸً ـڂ ڀؽیؽڄ ثڃؼٺ؛ ثبؼ٬ز ڂ وفیٟ ٰبـي ـڂ دیً ټیجفؼ. ٴڃیی اڀٵٍز چب ؼوشً 

 .ٜفی٧ ڂ سځؽ ـڂی سػشڅ زڃة ـیشٻ ٴف٨شڅ ثڃؼپ

ضیځی ٰڅ ویت قټیځی غالٶ ټشڃخڅ ضٕڃـٺ ڂ س١دجٻ ثڅ ـڂی ضفٰز ؼوشً ٌؽ. ٸجػځؽ قؼ. ثب وفی دبییٿ ؼـ

 :ټی ٰفؼ ثب ٸطٿ ټالیٻ ڂ ٌڃظ ٴ٩ز

ایٿ زځؽ وبٶ ٠بؼر ٰفؼٺ چٽڅ ٰبـټڃ وفیٟ اڀدبٺ ثؽٺ. سب ضبال زځؽسب ـٰڃـؼ قؼٺ...! سػٻ ټف٢ ثڅ وڅ ثبڀیڅ یب  _

 .!غڃـٌز سڃ ڀیٻ وب٠ز

 .وٱڃسٻ ټٍشب٪ ثڅ ضف٦ قؼڀً ٰفؼ؛ اټب خؽی سف ثب غیبٸی ٰڅ سڃ ؾچځً ٴؿٌز ټی ٰفؼ

اڂپ ټڃ٬ٟ چب غڃؼي ـڂی اخب٪ ٰڃسبڄ سفی  _ڀ٩ىی ٴف٨ز_اٌشٻ ٨ڇٽیؽٺ ټبؼـٺ ڀٽیشڃڀڅ ـاڄ ثفڄ...وځی ڀؽ _

اٌذكی ټی ٰفؼ. سڃاڀً ـڂ ؼاٌز. ټی سڃڀىز ثب ڂیٹسفي ٰبـاٌڃ اڀدبٺ ثؽڄ...اټب ټٿ اٌذكی ـڂ اق قپ ٠ٽڃ یبؼ 

ٸجػځؽڄ _ؼي ټیڃټؽ...ٴف٨شٻ. ڀٽیكاٌز قیبؼ ټبؼـٺ ؼوز ثڅ اٌذكی ثكڀڅ. یب ثڅ ټٿ ټی ٴ٩ز ؼـوز ٰځٻ یب غڃ

ث١ٕی اڂ٬بسٻ ؼٸؽاـڂ ثب یٯ ٬بثٹڅ ٤ؿا ټی ٨فوشبؼ غڃڀٽڃپ. ټځٻ ڀٽیكاٌشٻ ثفڄ. ټدجڃـي  _ثی ڀڇبیز سٹػی قؼ

 .ټی ٰفؼٺ ٰځبـټب ثبٌڅ

اثبـ ـڀدیؽٴی اق ٴؿٌشڅ سڃ ِڃـسً ٰبټال ټٍڇڃؼڄ. وٱڃر ٰفؼٺ سب ثڅ ضبٶ غڃؼي ِطجز ٰځڅ. چفزځؽ 

 .ی ټٿ ضٱٻ دیؽا ٰفؼپ ڀ٭ٍڅ ٴځح ـڂ ؼاٌزٰڃسبڄ ڂ خكئی ٌځیؽپ اق ٴؿٌشڅ اي ثفا

ٰٻ ٰٻ یبؼ ٴف٨شٻ سڃ١٬ی اق ٰىی ڀؽاٌشڅ ثبٌٻ. چفٰی ٺ دبٌڃ سڃ ایٿ غڃڀڅ ټیكاٌز اقایٿ چٽڅ ٰبـ دبده _

 .ټی ٍٰیؽ

ٸطٝڅ ای ثڅ یبؼ دفوشبـ اټفڂق اغٻ چبٺ سڃچٻ ـ٨ز ڂ ؼ٠ب ـیكی ثڅ خڃپ غڃؼٺ ڂ قڀؽٴیٻ ٰفؼٺ سب اڂپ چٻ ده 

 .ثٱٍڅ

سڃڀىز ضف٦ ثكڀڅ؛ ټیڃټؽٺ غڃڀڅ سب زځؽ وب٠ز ؼٸً ڀٽی غڃاوز اق ٰځبـي خٻ ثػڃـٺ. ڂ٬شی ؼیٵڅ ڀٽی  _

ؼڂوز ؼاٌز ڂاوً ضف٦ ثكڀٻ...ثب قثڃپ ثی قثڃڀی ضبٸیٻ ټی ٰفؼ اق ٰبـٺ ثٵٻ اق اؼټب اڂپ ثیفڂپ...ڀٽی 
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٨شڅ سڃڀىٻ قیبؼ ټ١ٙٹً ٰځٻ...ڀ٩ىً سڃ اٌذكغڃڀڅ ثځؽ ټیڃټؽ ٰځبـ ؼوشٻ ـاضز ڀجڃؼ. دفوشبـی ٺ ٰڅ ڂاوً ٴف

 ...ثڃؼٺ اٌذكیً غڃة ڀجڃؼ...الٸڅ ٺ....اڂڀٻ قیبؼ

 .ڀ٩ه ٰڃسبچی ثب ڂ٩٬څ ٰڃسبڄ سفی ٍٰیؽ

ا٨شٕبش ثڃؼ... ث١ؽ اق ثڅ ؼڀیب اڂټؽپ ؼٸجف غڃؼٺ ؼڂوز ڀؽاٌشٻ اق ؼوشذػز یڅ ٤فیجڅ ثػڃـڄ یب یڅ ٤فیجڅ ـڂ _

 ثڇً ٠بؼر ثؽٺ. وب٠ز ٰبـیٽڃ ٰٽشف ٰفؼٺ. ڀُڅ ٌت ٌؽ وڅ ث١ؽ اقٜڇف...ٌجب چٻ ثسڅ

 .ؼاـی ټی ٰفؼٺ ، چٻ ټفیٓ ؼاـی، چٻ دػز ڂ دك ث١ؽا ټیف٨شٻ وفا٢ ٰبـاٺ سب ٰٻ ٰبـیٻ خجفاپ ثٍڅ

 .ٸطٝڅ ای ثبغڃؼٺ ٨ٱف ٰفؼٺ ز٭ؽـ ِؽاي ڂ ڀٵبچً چف ٸطٝڅ ٤ٽٵیٿ سف ټی ٌؽ

ټطڃ ضف٦ قؼڀً ٌؽٺ ثڅ ٬ؽـی ٰڅ سب ثڅ غڃؼٺ اڂټؽٺ ؼیؽٺ ٰځبـ ؼوشً، ؼوز قیف زڃڀڅ ڀٍىشڅ ثڃؼٺ ڂ ثڅ 

 .ذفؼٺضف٦ چبي ٴڃي و

 اق ټځٻ ثڅ ټبؼـر ټی ٴ٩شی؟ _

وڃاٸٻ ـڂ ثب ضبٶ ٤فیجی ٰڅ سڅ ؼٸٻ خڃٸڃپ ټی ؼاؼ دفویؽٺ. ٌبیؽ اق ا٨ىڃن ڂ ضىفر ٴؿٌشڅ سڅ خٽٹڅ چبي 

ثڃؼ. اق الٸڅ ای ٰڅ ضف٨ً ـڂ قؼ. اق غیٹی زیكچبیی ٰڅ ثبیؽ ټی ٴ٩ز؛ اټب سڅ ؼٸٻ ټی ؼڂڀىشٻ ؼڂوز ؼاـٺ 

 .٨٭ٗ ڂ ٨٭ٗ اق غڃؼ ٨فڀٵیه ثٍځڃٺ

 .ـڂ ثب ڀیٻ ڀٵبڄ ټ١ځبؼـی سٱفاـ ٰفؼ. زٍٽی سڃ ضؽ٬څ زفغڃڀؽٺ ٸجػځؽي

 .!ـڂق اڂٶ ٰڅ ایځدب اڂټؽٺ غڃؼر ٴ٩شی...قیفي ڀكپ_

 .وفی سٱڃپ ؼاؼ...ثب ٸجػځؽی ٰڅ ضه ٌیفیځٻ ـڂ ؼڂزځؽاپ ٰفؼ

ڂ٬شی اق اؾیز ٰفؼڀبٺ ثڇً ټی ٴ٩شٻ اغٻ ټی ٰفؼ. غڃًٌ ڀٽیڃټؽ. ټٙٽئځٻ اٴف ټی سڃڀىز یڅ سڃ وفی  _

 .ثڇٻ ټیكؼ
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ؼوز چبٺ ـڂ قیف زڃڀڅ ثڅ چٻ ٴفڄ قؼٺ. غت ایٿ خڃاثی ڀجڃؼ ٰڅ ټی غڃاوشٻ ثٍځڃٺ؛ ڂٸی ضبٶ ڂ چڃاٺ ـڂ ثب 

دفر ٌؽپ ثڅ ٴؿٌشڅ، ڀڅ زځؽاپ ؼڂـ ٠ڃْ ٰفؼ. ثب ؼٸشځٵی ٠دیٿ ٌؽڄ ای زٍٻ ڂ ؼٸٻ ثی اغشیبـ ثب ٸطٿ 

 .ٌیفیٿ ڂ غب٘فڄ اڀٵیكی ٸت قؼٺ

...خبڀٻ. غبڀٽٻ ڂٸی خٹڃ ث٭یڅ سڃثیػٻ ټی ٰفؼیڃ خؽی چٽیٍڅ ٌجیڅ ټفؼا ټڃـؼ ؼاـ ثڇٻ ټیٵ٩شی ٠كیكٺ _

 .ثڃؼی. چیسٱه ثبڂـي ڀٽی ٌؽ..٘ڃ٨بپ سڃ٨ی٭ی زځیٿ اؼټی ثبٌڅ. ٴبچی غڃؼټٻ ٌٯ ټی ٰفؼٺ

غځؽڄ اي ٴف٨شڅ ثڃؼ. اټب ټٿ...! ثب ڂ٩٬څ ٰڃسبچی اق سڅ ؼٶ ڀبغڃاوشڅ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ خؽی ڂ ٰٽی سفویؽڄ 

 :ځؽڂپ ثڇٻ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ ڀبثبڂـاڀڅ ٴ٩شٻغیفڄ ثڅ زٍٻ چبیی ٰڅ وفسبدب ٴڃي ڂ غ

 !چیر ڂ٬ز ٨ٱفڀٽی ٰفؼٺ ایځ٭ؽـثڇٻ ڀكؼیٯ ثٍی!. ټٿ اقر ثؽٺ ټیڃټؽ_

خب غڃـؼڀً ـڂ ضه ٰفؼٺ. ٸجػځؽي ټبویؽ! ٴفڄ ثبـیٱی ثیٿ اثفڂچبي ا٨شبؼ. ڀیبقی ڀجڃؼ ضٽب٬ز چبٺ ـڂ ٨فیبؼ 

ټب ټؽسی ڀٽی ٌؽ ثڅ ایٿ وڃاٶ ٨ٱف ثكڀٻ. ثڇشف اق چفٰىی ټی ؼڂڀىشیٻ ز٭ؽـ قڂؼ غبٺ ټٍٱالر چٻ ٌؽیٻ. ا

ټی ٰفؼٺ. چٽڅ زیك غیٹی ڀبٴڇبڀی دیً ـ٨شڅ ثڃؼ ڂ ایٿ ټؽر ٠دیت اضىبن ٴیدی ڂ وفؼـٴٽی ټی ٰفؼٺ؛ 

ثڅ غّڃَ ضه ٤یف٬بثٷ ثبڂـی ٰڅ ڀىجز ثڇً ؼاٌشٻ. غیٹی ڂ٬ز ڀیىز ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼٺ...چٻ غڃؼي ڂ چٻ 

 .ؼغشفي ـڂ ٠بٌ٭بڀڅ ؼڂوز ؼاـٺ

 .ڂ ؼوز ـڂ ثبقڂي ٴؿاٌشڅ دفویؽٺاچىشڅ غیفڄ ثڇً ثٹځؽ ٌؽٺ 

 زی ٌؽ ٰڅ ایٿ ٌؽ ٘ڃ٨بپ؟ ټبچځڃقٺ زیك قیبؼی اق چٻ ڀٽیؽڂڀیٻ! زفا ایځ٭ؽـ قڂؼ اقؼڂاج ٰفؼیٻ؟_

ز! ـڀٵً دفیؽ  .ٸطٝڅ ای زٍٻ چبي ـڂی چٻ ٨ٍفؼڄ ٌؽ...خڃاثی ڀؽٌا

 .ڀٽیؽڂڀٻ سڃ اق زیكی ټٿ ٨٭ٗ  ٌبیؽٺ_

ز. ؼوز اق ٰبـ ٍٰیؽڄ ثڃؼ ڂ ثڅ اـڂټی ثڅ ٘ف٨ٻ ِڃـسً ثڅ ٬ؽ ؼڂ ثځؽ اڀٵٍز ٨بِٹڅ ـڂثفڂٺ ٬فاـ ٴف٨

 .زفغیؽ

زٍٻ چبی اڂپ چٻ وفؼـٴٻ ڂ ټىشبِٷ ٌؽ. اق ؼیٍت اضىبن ټی ٰفؼٺ ټٿ یٯ اؼٺ اٌشجبچی ٺ سڃ قڀؽٴی 

 .٘ڃ٨بپ ڂ ضبال ایٿ سفؼیؽ ڂ ثالسٱٹی٩ی اق ثی خڃاثی ـڂ اق وٱڃسً ٴف٨شڅ ثڃؼٺ
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بـڄ ای ثڅ ٌڃغی ڀڃٮ زب٬ڃ ـڂ ثڅ ثیځیٻ قؼ؛ ثڅ ثبڀیڅ ای غیفڄ ثڇٻ ثڅ غڃؼي اڂټؽ ڂ ثب ٠٭ت ٍٰیؽپ یٱج

 .٘ڃـضبٌب ٰځځؽڄ ی ټ٥ٍڃٶ ثڅ ٰبـ ٌؽ

اڂٸیٿ ثبـ غیٹی اس٩ب٬ی ِؽاسڃ ثب سیځب ٌځیؽٺ...اڂپ اق ـ٨شبـٺ ڂ ٰبـٺ س١فی٧ ټی ٰفؼ سڃاٺ ثب س١دت ټی ٴ٩شی  _

 _ثبال اڀؽاغزٌڃڀڅ ای _ـاوشٍڃ ثػڃای ثڇٻ ثفغڃـؼڄ ثڃؼ. سڃ چیر ڂ٬ز اقٺ غڃٌز ڀٽیڃټؽ "ٰی سڃ٨ی٭ی!؟"

غت ټځٻ ثڅ غب٘ف زڇفڄ ر زځیٿ ضىی ؼاٌشٻ. ټی غڃاوشٻ اؾیشز ٰځٻ ٰٻ ٰٻ ثڅ ٬ّؽ اقاـ ؼاؼڀز اق ٰبـٺ 

 .ٸؿر ټیجفؼٺ

اڂٸیٿ ثبـچب قیبؼی اق ضٕڃـ ٘ڃ٨بپ سڃ قڀؽٴیٻ ـڂ ثڅ یبؼ ؼاـٺ. اڂٸیٿ ثبـ ٠كیكٺ ٴ٩شځً...اڂٸیٿ ثبـ اغٻ 

 ...ٰفؼڀً...یب اڂٸیٿ ثبـ

ؼٸٻ ٴف٨ز. چٽیٍڅ وځٳ ٘ڃ٨بپ ـڂ ثڅ ویځڅ ټیكؼ. ڀٵبچٻ دفاق ضف٦ ڂ ؼٸػڃـی ٌؽ. ثب ثفؼپ اوٻ سیځب ٰٽی 

 .ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ ثڅ ٴالیڅ ٸت ثبقٰفؼڀٻ

 زڃپ ٰىی ضف٨ٽڃ ثبڂـ ڀٽی ٰفؼ ٸؿر ټیجفؼی یب زڃپ ٌجیڅ ؼٸؽاـ ثڃؼٺ؟ _

ؼوشً ـڂی زب٬ڃ غٍٯ ٌؽ. اغٻ دفـڀٵی ٰفؼ؛ ٘ڃـی ٰڅ اق ضف٨ٻ دٍیٽڃپ ٌؽٺ ڀڅ اق ضه ٠ؿاة ڂ 

ضشی ٰڅ سڃ زڇفڄ ي ڀٍىز ثفای ثڅ چٻ غڃـؼپ اـاټً زځؽ ؼ٬ی٭څ ای ٰڅ ټی سڃڀىز ثبة اٌشیٽڃپ ڀبـا

 :ثبٌڅ. ثی س٩بڂر ثڅ ضبٸً ٴ٩شٻ

االڀٻ ضف٨ٽڃ ثبڂـ ڀٽیٱځی...ی١ځی چیر ٰه ثبڂـڀٽیٱځڅ ڂٸی سڃ ٌڃچفټی ثی غیبٶ چٽڅ ٨٭ٗ ټځڃ سڃ...یبؼر _

 ـ٨شڅ؟

 :ٴ٩ز سٱفاـی ثطث ایٿ ٰال٨څ  وٽشٻ زفغڃڀؽ.زٍٻ چبي ـڂ ثبڀیڅ ای ـڂی چٻ ٨ٍفؼڄ ڀٵبچً ـڂ ثڅ 

ٌڃچفسٻ ٰڅ ثی غجف خبیی ثڅ اڂپ ٌٹڃ٤ی ٤یجز ټیكڀڅ؟ ڀجبیؽ ثڅ ټځٻ ض٫ ثؽی؟ غبڀٻ ٰیڃ ټیجیځڅ ٰڅ چیر _

 .ٰه ڀٽیجیځً

سٽىػف خٽٹڅ اغفي سٹع ثڃؼ ڂ ڀبؼیؽڄ ٴف٨شځً وػز سف. غیفڄ سڃ ِڃـسً ثبڀیڅ ای ټٱث ٰفؼٺ...ټی 

ٍؽی اق ضف٦ چب سٱفاـی؟ سب ضبال ؼڄ ثبـ ثیٍشف ٴ٩شی چفثبـ چٻ ټٿ قیف ثبـ غىشڅ ڀ"غڃاوشٻ ثب ٨فیبؼ ثٵٻ 
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. قثڃڀٻ ـڂ غیٹی غڃؼؼاـ ٰځشفٶ ٰفؼٺ؛ ڀجبیؽ ثطث ـڂ ثڅ ایځدب ټی ٍٰیؽٺ سب ثبقچٻ ټٿ ټ٥ٹڃة ڂ "ڀف٨شٻ

    .ٌٱىز غڃـؼڄ ؼڂڀ٩فڄ چبټڃپ ثٍٻ

 .ؼپ اس٩ب٪ ٌڇفثبقی ثٵٻڀٵبچٻ ـڂ ٴف٨شٻ. ثؽڂپ چیر ؼٸیٷ ټڃخڇی، ڀٽی غڃاوشٻ ١٨ال اق ڂا١٬ی ثڃ

ڀبغڃڀٱی ثڅ یٱی اق غیبـٌڃـچب ٌىشڅ ٌؽڄ ـڂی ټیك قؼٺ ڂ ؼـضیځی ٰڅ ٴبق ٰڃزٱی ثڇً ټیكؼٺ غڃڀىفؼ 

 .دفویؽٺ

 سب ضبال ثڅ قڀؽڄ ثڃؼپ ؼٸؽاـ ٨ٱف ٰفؼی؟ _

 ..اغٽی ٰفؼ

 غت ثكاـ ایځدڃـی ثذفوٻ...٨ٱف ڀٽیٱځی قڀؽڄ ثبٌڅ؟_

ؼٸكؼڄ ٰفؼ ٰڅ ثب ؼٺ ڂ ثبقؼٺ ٠ٽی٭ی ؼوز اق غڃـؼپ  ٸجػځؽڄ سٹػی قؼ. ٸجػځؽی ٰڅ سٹػیً ٰبٺ ټٿ چٻ

 .ٍٰیؽٺ ڂ ثڇً غیفڄ ٌؽٺ

 سب ضبٶ وف غبًٰ ـ٨شی؟ _

ِڃـسً دف ڀ٩فر ټسبٸڅ ٌؽ. ـڂ ٴف٨ز ڂ ثب ٔفة ثڅ ـڂی سػشڅ ٰڃثیؽ. سٽبٺ ضفًِ ـڂ دف ٬ؽـر غبٸی ټی 

 .ٰفؼ

ڂٸی غیٹی قڂؼ ضىٽڃپ  زٙڃـ ټیشڃڀٻ وف غبٮ قڀی ثفٺ ٰڅ ٬ّؽ ٍٰشځٽڃ ؼاٌز!. اق اڂٸٻ اقٺ ڀ٩فر ؼاٌز_

 .ٌؽڄ غبٮ ٰدب ثؽڂڀٻ ڀػڃاوشٻ وبٶ چٽڅ ایٿ ٰڅ ٌؽ  ټش٭بثٷ

 ـڂ زیكچب غیٹی چځڃق اڂپ...ټٿ غؽای. ثڃؼ سٍػیُ ٬بثٷ ث١ًٕ ِؽاي  ثڅ ڀیٽفغً زٍٻ ؼڂغشٻ اق ٸفقي

 ٍٰیؽپ ثب ڀٱفؼ ټٽبڀ١شی. ٴف٨شٻ ـڂ زب٬ڃ. ثڃؼ یع یع. ٴؿاٌشٻ ؼوشً ـڂی ؼوز اچىشڅ. ثڃؼ ڀٱفؼڄ چٕٻ

 سب زفغیؽ ٴبق وٽز ثڅ ڂ ٍٰیؽ دڃ٨ی. ٰفؼٺ ټی ضه ـڂ ڀٵبچً وځٵیځی. ٌؽٺ ټ٥ٍڃٶ غڃؼٺ ټ٭بثٷ سػشڅ

ا٤ٍشڅ ثڅ دڃؼـ ـڂ وفظ ٰځڅ. زځؽ ؼ٬ی٭څ ای چفؼڂ وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼیٻ ؼـ ٨ٱف ٨فڂـ٨شڅ ٤ٽٵیٿ ثڅ  ټف٢ چب سٱڅ

   .ټطشڃا ټبچیشبثڅ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ
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 زی ټیػڃای ؼـوز ٰځی؟ _

ـڂی غڃؼٺ ڀیبڂـؼٺ ٰڅ ز٭ؽـ ٤ف٪ ا٨ٱبـي ٌؽڄ...وڃاٸٻ ـڂ ثب ٸجػځؽ سٱفاـ ٸطٝڅ ای ٌڃڀڅ چبي دفیؽ. ثڅ 

 .ٰفؼٺ

 .٤ؿا ټڃـؼ ٠ال٬څ ر...ټف٢ وفظ ٌؽڄ ثب وه ٨فاڀىڃی _

 .وڃاٸی وفی ثڅ زخ ڂ ـاوز ثفؼٺ. چیر ڂ٬ز ثڅ یبؼ ڀؽاٌشٻ ثڅ ٘ڃ٨بپ ؼـټڃـؼ ٠الی٭ٻ ٴ٩شڅ ثبٌٻ

 .!سڃ اق ٰدب ټیؽڂڀی ټٿ ایٿ ٤ؿا ـڂ ؼڂوز ؼاـٺ؟ _

 .ث ٰڃسبچی وفي ـڂ ثڅ ٘ف٨ٻ زفغڃڀؽ...اثفڂچبي چٍشی ثڅ دیٍڃڀیً زىجیؽڄ ثڃؼثب ټٱ

 زځؽـڂق دیً غڃؼر ٴ٩شی.. یبؼر ڀٽیبؼ؟ _

ڂاـ٨شڅ ثب ؼچبپ ڀیٽڅ ثبق ثڇً غیفڄ ٌؽٺ...ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ زڇفڄ ٺ ثڅ اڀی دف٤ّڅ ثڅ چٻ ـیػز. غڃؼٺ ـڂ ؼـ 

 .ثبغشٻ ټی قڂؼ غیٹی  ایځٙڃـ ټڃا٬ٟ

 سڃ ڀٽیؽڂڀٻ...؟ده زفا ټٿ اق ٠الی٫  _

٘ڃ٨بپ ٰڅ ٴڃیی ټشڃخڅ ضبٶ ؼا٤ڃڀٻ ڀٍؽ ڂ ٘ڃـی ٰڅ ٠بؼر ثڅ س١فی٧ چب ایٿ زځیځی ؼاٌشڅ ثبٌڅ ٸجػځؽڄ 

 :ټطڃی قؼ ڂ غیفڄ ثڅ ټف٤ی ٰڅ قیفڂـڂ ټی ٰفؼ ٴ٩ز

اس٩ب٬ب اقٺ دفویؽی...ټٿ ٴ٩شٻ چفزی غڃـؼڀی ثبٌڅ. یبؼر ڀٽیبؼ...؟ اغفٌت ثڃؼ ٰځبـچٻ یٱی اق اڂپ ٨یٹٽب  _

فر ڂ دفر سٹڃیكیڃڀڃ ټی ؼیؽیٻ. ٴ٩شی زیذه ٨ٹ٩ٹی ؼڂوز ؼاـی ثب ټبوز ټڃویف. ٬ڇڃڄ ٺ ٨٭ٗ ٠بٌ٭بڀڅ ز

 .سٹع. ٨یٹٽب ٠بٌ٭بڀڅ ٺ سفخیص ټی ؼی ثڅ چف ٨یٹٽی

ڀكؼیٯ ثڃؼ اٌٱٻ ٨فڂثفیكڄ...٬ؽټی وىز ٠٭ت ـ٨شٻ ڂ ـڂی ِځؽٸی س٭فیجب ا٨شبؼٺ. ثؽٺ ټیڃټؽ ٸطٝڅ ٸطٝڅ 

 .بؼ ڂ غب٘فاسی ـڂ سڃ ؾچځٻ ټی وبغشٻ ٰڅ ڂخڃؼ ڀؽاٌزقڀؽٴیٻ ایٿ خٽٹڅ ـڂ ټی ٌځیؽٺ...یبؼر ڀٽی
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وفٺ ـڂ ثیٿ ؼوز چبٺ ٴف٨شٻ. ڂضٍشځبٮ سف اق ایٿ ڂخڃؼ ڀؽاٌز...ټٿ چیر ڂ٬ز ثب ٘ڃ٨بپ ٨یٹٻ سٽبٌب ڀٱفؼڄ 

ثڃؼٺ. ٘ڃ٨بپ چٽیٍڅ ٔفثً ٰبـی ثڃؼ. ټی ؼڂڀىز ٰدب ڂ ؼ٬ی٭ب زڅ قټبڀی ټٿ ـڂ یبؼ ؼـؼ ثی ؼـټڃپ ثی 

 .ایځجبـ قثڃڀٻ ا٨ىبـدبـڄ ٰفؼ اټب…ٷ ثٍڅضب٨ٝٵی ثځؽاقڄ سب قثڃڀٻ ٩٬

 ټٿ غیٹی ٌجیڅ ؼٸؽاـٺ...ڀڅ؟ _

 .خبغڃـؼڀً ـڂضه ټی ٰفؼٺ. وٱڃر ټ١ځبؼاـی ٰڅ ٰفؼ. چفٰىی ڀ٭ٙڅ ٩١ٔی ؼاٌز

 .ڀڅ...اڂپ غیٹی ثب سڃ ٨ف٪ ټی ٰفؼ_

 .زڃپ زیكی ـڂ ٨فاټڃي ڀٽی ٰفؼ _

 .ـڂ ثػڃڀٻِڃـسً ـڂ ڀٽی ؼیؽٺ ؼٸٽٻ ڀٽی غڃاوز وف ثٹځؽ ٰځٻ ڂاق ڀٵبچً ضف٨ً 

ټٿ چیر ڂ٬ز یبؼٺ ڀٽیٽڃڀڅ ٤ؿا ټڃـؼ ٠ال٬څ ر زیڅ...یب زڅ ٤ؿا ڂ ١٘ٻ زیذىی ؼڂوز ؼاـی...چیر ڂ٬ز  _

 .یبؼٺ ڀٽیبؼ ؼیؽپ اڂٸیٿ ٨یٹٻ ٠بٌ٭بڀڅ ٰځبـڄ سڃ زڅ ضىی ؼاٌز

 _ټڇٻ ڀیىز_اڂٸیٿ ٬ٙفڄ اٌٯ زٱیؽ. ثب ٴف٨شٵی ٸت قؼ 

ب٫ٌ ثڅ ؼوز ؼـ ـاوشب ٴفؼڀً ټیع زٍٻ چب وفغٻ وفٺ ـڂ ثٹځؽ ٰفؼٺ. ؼیٵڅ ٸجػځؽ ڀٽیكؼ. ثب ضڃان دفسی ٬

 .ٌؽڄ ثڃؼ. آة ؼچبڀٻ ـا ثڅ وػشی ٬ڃـر ؼاؼٺ سب اق زڇفڄ ٺ ٌفټځؽٴی ڂ ٠دك ـڂ ڀػڃڀڅ

 .اڂڀٻ چیسی اقٺ ڀٽی ؼڂڀىز. ڀػڃاوز ٰڅ ثؽڂڀڅ_

 .ضشی ضفاـر ڂ ثڃ ـڂ٤ٿ وڃغشڅ ٺ سال٬ی ڀٵبچٽڃپ ـڂ ڀٵف٨ز اټب ضه اقاـؼڄ ڂ ٤ٻ خٽٹڅ ي ـڂ ٴف٨شٻ

 ...ټثٷ ټٿ _

 .ثب ڀٵبڄ ټ١ځب ؼاـی وٱڃر ٰفؼ. غىشڅ ڂ ٰال٨څ سف اق ټٿ ثڃؼ. وفی سٱڃپ ؼاؼٺ

 اٴف اڂپ ثفٴفؼڄ یب قڀؽڄ ثبٌڅ ثبقٺ ثڇً ٨ٱف ټیٱځی؟! ثبقٺ ټیػڃای ثبچً قڀؽٴی ٰځی؟_
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خڃاثً ثٵیفٺ. ؼڀجبٶ ؼٸیٷ ټی ٴٍشٻ ثفای  اق ؼاٌشٻ ؼڂوز ٰڅ غڃاچٍی. ٌؽ اٸشٽبوی ٸطځٻ  ڀٽی ؼڂڀٻ زفا

 ثڅ ـڂ٤ٿ وڃغشٵی ضفاـر ڂ ِؽا ٰڅ خبیی سب ٌؽ وٱڃر ثیځٽڃپ ای ؼ٬ی٭څ  بي ٨فاټڃٌی ثڃؼ.ؼـؼی ٰڅ اڀشڇ

. ٰفؼ غ٩څ ِؽا ثی ـڂ اغً. ٌٱىز ـڂ ثیځٽڃپ وٱڃر ِؽاي ڂ ا٨شبؼ ؼوشً اق ٬ب٫ٌ. قؼ ٘ڃ٨بپ ؼوز

ضه ثی ضه ثڃؼ. ثی سڃخڅ ثڅ ؼا٤ی ټبچیشبثڅ ثٹځؽي  ثی. ڀؽاٌز ؼوشً وڃغشٵی ڂ ؼا٤ی ثڅ ڂاٰځٍی اِال

 .ڂؼاغٷ ویځٯ دفر ٰفؼٰفؼ 

ٌشبة قؼڄ ثڅ وٽشً ؼڂیؽٺ سب ؼوشً ـڂ قیف ٌیفاة ثٵیفٺ. ؼوشٻ ـڂ ده قؼ. ټش١دت ڂ ٴف٨شڅ اق ـ٨شبـي 

٠٭ت ٍٰیؽٺ. ثؽڂپ ایځٱڅ ڀٵبچٻ ٰځڅ ثب ٠ؿاة ثڅ غڃؼي زځٵی ثڅ ټڃچبي قؼڄ دٍز ټیك ڀٍىز. ؼوشً 

ی ٰفؼ. ڀٽی سڃڀىشٻ ؼـًٰ ٬فټك ٌؽڄ ثڃؼ. وفي ـڂ ثیٿ ؼوز چبي ٴف٨ز ڂ ڀ٩ه چب ٠ّجیً ـڂ ـچب ټ

 ؼٸجف وڃغشی ٰفٺ ثفؼاٌشٿ ثب ڂ ـ٨شٻ یػسبٶ وٽز ثڅ. ثڃؼیٻ ٰفؼڄ ٴیف  چب ٰځٻ زڃپ چفؼڂ ڂوٗ سٽبٺ ؼڂؼٸی

 ٴڃڀڅ ڂ ٨ٱً ٌؽپ ټځ٭جٓ. ؼیؽٺ ـڂ ؼوشً یٱی اڂپ ٌؽپ ټٍز اټب ثڃؼ؛ دبییٿ وفي. ٴف٨ز ـڂ ؼوشً

 .غً ٠ؿاة اڂـ ثڃؼوف چب

 ...ڀٽیػڃاوشٻ اؾیشز _

ي ـڂ ثڅ سځؽی ثبالاڂـؼ. قثبپ سڃ ؼچځٻ غٍٯ ٌؽ. ڂضٍز قؼڄ ٠٭ت ٍٰیؽٺ. ـٴڅ چب وفظ ټیڃپ ضف٨ٻ وف

 .زٍٻ چبي ٬بثٷ ٌٽبـي ثڃؼ. ټطٱٻ ؼوشٻ ـڂ ٨ٍفؼ ٰڅ ټدجڃـ ثڅ ا٘ب٠ز، ایىشبؼٺ

ٰدب...؟! ټٵف ڀٽی غڃای خڃاثشڃ ثٵیفی؟...ڀٽی غڃاوشٻ ایځب ـڂ ثڇز ثٵٻ اټب ضبال ٰڅ غڃؼر ټیػڃای ثبیؽ _

 ...ٴڃي ٰځی

شیبـ ٘ڃ٨بڀی ٸت قؼٺ. اوشػڃپ چب ؼوشٻ قیف ٨ٍبـي ٸڅ ٌؽ. سڃخڅ ای ڀٱفؼ. ثڅ وٽشً ٍٰیؽڄ ٌؽٺ ڂ ثی اغ

ټدجڃـٺ ثڅ ڀٍىشٿ ـڂی دبچبي ٰفؼ. اق ٰٽفٺ ٴف٨شڅ ثڅ وٽشً ټشٽبیٷ ٌؽٺ. ؼوز اقاؼي ټڃچب ٴیه ٌؽٺ 

 .ـڂ ثڅ زځٳ ٴف٨ز سب ٠٭ت ڀٱٍٻ. ثب ٸطٿ ـ٠ت اڀٵیكی سڃ ٴڃٌٻ قټكټڅ ٰفؼ

اـٺ غیٹی ٺ ؼڂوشً ؼاـٺ ڂٸی... ؼڂ ثفاثفٌڃ اقي ڀ٩فر ؼاـٺ ٌبیؽ زځؽ ټٿ چځڃقٺ ؼڂوشً ؼ_

 ...ثفاثفي...اـقڂټڅ ٠ؿاثٍڃ... قخفٌڃ ثجیځٻ. ټفؼڀٍڃ ثجیځٻ... اٴف یڅ ـڂق
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ټٱثً ٍٰځؽڄ ٌؽ. ضفاـسی ٰڅ ڀ٩ىً ٴڃي ڂ ِڃـسٻ ـڂوڃقڂڀؽ. زٍٻ چبٺ ثب ڂضٍز ٴفؼ ٌؽڄ ثڃؼ. ٘ڃ٨بپ 

   .زځٳ قؼٺ. ټثٷ ثیؽ قیف ؼوشً ټی ٸفقیؽٺ ٴ٩شٿ دف ث٥ٕٻ ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ. ثڅ ٌڃڀڅ ي

 .اٴف یڅ ـڂق ث٩ڇٽٻ قڀؽڄ وز ثب ؼوشب غڃؼٺ سب ٸجڅ ټفٲ ټیجفټً _

ټڃچبٺ ـڂ ثب زځٳ ٰڃسبچی ٍٰیؽ سب وفٺ ټ٭بثٹً ٬فاـ ثٵیفڄ. زٍٻ سڃ زٍٻ وفغی ڀٵبچً ٌؽٺ ٰڅ ثب سٯ 

 .غځؽڄ ثیٽبـ ٴڃڀڅ ای غیفڄ ثڅ ٸت چبٺ؛ ٸت قؼ

 ..ڀڅ؟ثڇشفڄ ایٿ ثطثڃ سٽڃٺ ٰځیٻ._

 .ڀیشً ـڂ اق ثف٪ ٌیٙبڀی زٍٻ چبي غڃڀؽٺ...ثی اـاؼڄ ڀڅ ای ٸت قؼٺ

 .ثڇز ٴ٩شڅ ثڃؼٺ اټٍت غیٹی غڃٌٵٷ ٌؽی _

سب ثڅ غڃؼٺ ثیبٺ ڂ ټ٭بڂټشی ٰځٻ؛ ڀ٩ىٻ سڃ ویځڅ ضجه ٌؽ. ضفٰشی ڀٱفؼٺ ثب ثی ـضٽی ٨ٍبـ ؼوشً ثڅ ـڂی 

 چٽفاچً ٰفؼ  ٭یفٺ ـڂ ؼڂ زځؽاپ ټیؼوز ڂ ټڃچبٺ ثیٍشف ٌؽ. ثباٸدجبـ ثب ٴفیڅ ڂ اٌٱی ٰڅ ضه ټفٲ ڂ سط

 وٽز غیبٸً ڂ ٨ٱف زڃپ ڀجڃؼ غڃؼي ؼوز غٍځً ڂ ضفیّبڀڅ چب ضفٰز. ټفؼ ٠كاؼاـ ڂ وځٵیٿ ٬ٹجٻ. ٌؽٺ

ٻ قچفٴف٨ز. ١٘ٻ ١٘ ؼچځٻ. ٍٰیؽ ټی قخف ټٿ دب ثڅ دب ڀڅ؟...ثڃؼ چٽیٿ سؽـیدی ټفٲ. ڀجڃؼ ثفٴٍشڅ ثػز ټٿِ

 .ټفؼپ

ٻ ـڂ ٴڃڀڅ ي...زځبپ ضفٰشٻ ٤یف اـاؼی ثڃؼ ڂ اق ٠ٽ٫ ڀبـاضشی ڂ ڀ٩ه ٰڃسبچً چٽكټبپ ٌؽ ثب ثبال ـ٨شٿ ؼوش

٠ؿاثٻ ڀٍئز ټی ٴف٨ز ٰڅ ٸطٝڅ ای ٴیح ٔفثڅ ٌّشٻ ؼوز ـڂی ٴڃڀڅ ي ٴؿاٌز. ثڅ غڃؼي اڂټؽ. ث٥ٕٻ 

سفٰیؽ...ڀٵبڄ وفٴفؼڂپ ڂ ٴیدً ثڇٻ یبؼاڂـی ٰفؼ ضبال ٨فڀٵیىٻ! ثڅ ٠٭ت چٹً ؼاؼڄ ثٹځؽ ٌؽٺ. ٨فڀٵیىی 

 .شبو٧ سٱڃپ ؼاؼٺڀبثبڂـاڀڅ ٸت قؼ وفی ټ

 .ټٿ ٠فڂوٯ سڃ ڀیىشٻ_

ثب وفیٟ سفیٿ وف٠ز ثڅ وٽز اسب٪ دبسځؽ ٰفؼٺ ڂدٍز ؼـ قاڀڃ قؼڄ وف غڃـؼٺ. اضىبن وفغڃـؼٴیٻ ؼڂزځؽاپ 

ٌؽڄ ثڃؼ. چیر ڂ٬ز ثب زځیٿ ِفاضشی ؼڂوز ؼاٌشٿ ڂ ڀ٩فسً ـڂ ٨فیبؼ ڀكؼڄ ثڃؼ. ٸت چبٺ ٴكٴك ټی ٰفؼ؛ضبال 

   .اضىبن ڀ٩فسٻ ڂا١٬ی ثڅ ڀٝف ټی ـویؽ
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**** 

 اؼاټڅ ـټبپ ـڂ ټی سڃڀیؽ اق ٘فی٫ ٰبڀبٶ سٹٵفاٺ...

 ایؽی ایځىشبٴفاٺ:
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مصرف روزانه م تو سوپ گیتی جون ارام بخش ریخته بودم تا خیالم از این بیرون  کمی بیشتر از

 تا عصابم از این متشنج تر نشه. مکشیدهم اول وقت سیم تلفن رو  .رفتن بی موقع راحت بشه

از دو ساعت قبل تو …گرفت دلبر هم این وقت روزخوابش سنگین بود و کمتر بهانه بازی می

مک میزدـ من هم هر دودقیقه ، کالسکه ش لمیده بود و بابت بدخوابیش با نق نق شیشه شیر

؛ هردو حاضر امده منتظر نشسته قربون صدقهِ شکلکی می رفتم تا بهانه ای دست دلبرکم ندم!

 بودیم.  

اگر قرارِ امروز به هم می خورد دیگه کجا  بود!. به همه چیز فکر می کردم.از ده گذشته ساعت 

پس می کشید بازهم فرصت  می تونستم ببینمشــــ ؟ اگر دعام گرفته بود و انتر پرستار پا

حتما قیامت به پا  ...البد نه  ...مو به تنم سیخ شد  ؟اگر طوفان می فهمید؟ در لحظه مالقتی بود

اگرها زیادی بود که شدت دل پیچه و اضطرابم رو بیشتر می کرد. حساسیت ها طوفان  می کرد!.

اون هم جزوی از خط قرمزهایی بود که بارها تذکر داده بود دخالتی . می فهمیدمرو به خوبی 

اتفافات گذشته سر از  ه بودم به هر قیمتیاما با برخوردی که دیشب کرد مصمم شد نداشته باشم.

حتی به قیمت زنده بودن دلدار  ,و تصمیمی که خیلی وقت پیش گرفته بودم عملی کنم دربیارم

...! 

دستش رو محکم روی  چقدر وقت شناس! از فکرو خیاالت مزخرفم رهام کرد. بصدا زنگ در

 ؛شتاب زده بلند شدم و دسته کالسکه رو با خودم کشیدمزنگ گذاشته بود و پشت سرهم میزد. 

ره ش روی زنگ خشک شد و ابروهاش به طرز همین که درب رو به روش باز کردم انگشت اشا

 ظاهر اماده ما باال پرید.  روی متعجبی دایره ی به
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 جایی میرید؟ _

با دیدن چهره میکاپ شدش پشیمون از حرفی دندون  ولیباید از شدت حرص قرمز می شدم  

 روی جگرگذاشتم.

محسوب  سه ساعت فقط صاف کاری و رنگ کاری صورتش وقت میبرد!. خیلی م خوش قول

 !یست!و جای هیچ اعتراضی ن می شد

به لطف کفش ها ده سانتی یک سرو گردن گامی به جلو برداشتم و از بین درگاه فاصله گرفتم...

د! دست دکترش از حق نگذرم از باال به پایین خوب عملی بو به طرفم چرخید. ازش بلند تر شدم.

 چشم هاش لنز بودـ  بتی ساخته! حاال که دقت می کردمعد نکنه که چنین لدر

 .مسلما میمون هم زیبا می شد!  و....مو رنگ شده گونه برجسته  مژه مصنوعی. بینی عملی,

من هم به خودم رسیده بودم و کمی احساس مثبت و غرور در  اولین دیدارمونبرعکس اینبار 

  دادرو به سمت دلبر و معترضیش گویا خیلی زومش شده بودم که نگاه چپکیبرابرش می کردم. 

! تا از فرط صمیمیت از خنده غش کنه دلبرهم قربونش برم فقط کافی بود دوبار کسی رو می دید

 .!تش به پدرش رفته بودیحدو مرز صمیم

در ...سعی کردم جدی باشم و دست ها دراز شده دلبرو پس بزنم تا پیش هر غریبه ای نازوقر نیاد

 :لش می دادم, دست و پاهاش رو کیپ کرده کنایه زدمحینی که خم شدم و با پتو به عقب ه

 گفتم دیگه نمیای! اونم به این زودی!؟_

 به نظر زیاد در طعنه زدن موفق نبودم که جدی گرفته نشدم!

 

 



 
 

 
 

_ بهارگل) بهاره گندمی(به قلم   دلبران    

ن                                ا ر ب ل د  
 

Page 3 

 

با اکراه و ناامیدی دل از دلبر کند و چشم ها سیاهش رو باال کشیدـ از اینکه اجازه بغل کردن 

کرد, اما با خونسردی ظاهری خیره تو تخم چشم هام چونه تیز دلبر رو بهش ندادم رو ترش 

 کردو گفت:

مگه میشه به این اسونی دل از خانواده ش  !چرا باید پشیمون بشم؟!...من به طوفان مدیونم _

 کند؟!

اما بی قیدو خیال گمانه  ؛مشکوک لحنش شدم ...ته دلم از اون نیشخنده اخر جمله اش خالی شد

گفتن پی پس و پیش این  "نطوفا"اولین فرصت طوفانی می ساختم مِن باب باید در  زنی ذهنم

 خانم!

با هل دادن کالسکه رو به جلو  . چشم ابرویی رقصوندم و اهانی به تمسخر گفتم.خوشم نیومد

درب رو پشت سرم نیمه چفت کردم و بدون نگاه کردن بهش مشغول گشتن داخل  ...کنار کشید

 کیفم شدم :

وسایلشو روی میز گذاشتم تا نخوای جایی سرک  لوبیا پلو. ناهارو میزاری.یی...یک ساعتی تنها_

. مادرم تا نمیخوام خونه م به هم ریخته بشه دست به چیزی نمیزنی اتاقارو قفل کردم.بکشی. 

 برگردم خوابه. 

. نمی تونستم به این واضحی از حرص لب می گزیدز محتویات خالی کیف باال بردم...چشمی ا

 ! بفهمونم چقدر از حضورش ناراحت و معذب هستمبهش 

میشینی تو خونه و اگر اقا توفیقی زنگ زد بهش میگی دخترمو بردم تنها کاری که میکنی _

  پارک.



 
 

 
 

_ بهارگل) بهاره گندمی(به قلم   دلبران    

ن                                ا ر ب ل د  
 

Page 4 

 ی به روی فامیل همسرم کردم. لبخنده محوی زد و با اشاره ای به دلبر گفت:اتاکیید کشیده 

 یکارت مهمه نگهش می دارمـ ـ میتونی راحت باش _

از درکل التی و دور  لحنش کنایه داشت به خصوص با لبخندی که بی شباهت به پوزخند نبود.

..اما امروز از داشت. یبه نظرم دیروز برخورد بهترادب فعل و فاعل ها رو مفرد ادا می کرد. 

 .!چیزی خوشحال و مطمئن بود

 پایین برد و بدون ناخوداگاه با اخم غلیظی نه ای لب زدم پنجه ها استخونی دستش رو باال

بی شک نگران واکنش طوفان نبودم با دست ها  .خداحافظی به طور مضحکی داخل خونه شد

و نمی خواستم یکباردیگه متهم  حیف و صد افسوس کارم گیر بود ...خودم خف ش می کردم 

  بیامون رنداشت بدون حضور پرستار و با خیال جمع از خونه بی هم امکانبه پروندن پرستار بشم. 

  ....پس فعال سازگاری

******** 

فضا و جوش نسبت به تعریفش خلوت و خفناک بود. کمی دلهره گرفتم فقط کافی بود یکی مارو 

باهم می دید ـ خواسته بودم نزدیک ترین مکان مناسب رو به خونه انتخاب کنه تا نگرانی نسب 

 بهترین و نزدیک ترین جا فقطبه رفت و برگشت نداشته باشم اون هم اطمینان داده بود 

 ...اما حاال ....کافی شاپ بی نام نشونی نزدیک خیابان. 

نه فامیلش رو می دونستم نه ...بدبختی اینجا بود .کالسکه رو همراه میزبان کافه به داخل بردم

. هم من هم اون از تماس نصفه شبیم شوکه شده بودیم که بدون هیچ چهره ش رو می شناختم

م در یک کالم خواب الودش رو شنید "بله"وقتی قط زمان مشخص کرده بودیم. رمز و کدی ف

 ! گفته بودم باید ببینمش....
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اول نشناخت ولی با وقفه کوتاهی چنان دلدار از ته دل و امید بخشی گفت که دلم رو لرزوند از 

 م. فقطبابت طوفانی که به زحمت خوابونده بودمش و به بهانه دلبر از اتاق بیرون زده بود

 امیدوارم چهره معشوقه ش رو بعد یازده سال به یاد بیاره. 

صدا خنده  دلبر از فضا تاریک و ساکت اجیر شده بود و هیجانش رو با جیغ و دست بروز می داد.

من. باید وقت بیشتری بیرون از ه دختر ندید پدید. می کردش اکو می شد و توجه همه رو جلب 

 درخواست و می گذروندم تا با هرچیزی ذوق زده نشه. خجالت زده اولین میز خالی نشستمخونه 

مرد با خوش رویی از میزمون فاصله گرفت.  .کردم بعد از اومدن همراهم سفارش بگیرن

مشکی و  ،با تم قهوه ای کافه کوچک و دنجی بود .زیرچشمی یک دور میزها اطراف رو پاییدم

مردی تنها و منتظری رویت _راغ ها نارنجیبوی عود چوب و چبا  نفره چوبی. صندلی ها دو

قانه ی داشتن. به جز من و دخترکم که جو دونفره ها عاش ؛تمامی میزها اشغال شده. نشد

در اولین فرصت بی دردسر با طوفان پشت میزها چوبی باید رمانتیک اینجا رو برهم زده بودیم. 

 گل رز ورار شاخه به قشنگی لبخند دخترهایی که اولین قعاشقانه دونفری می ساختیم. شاید 

 دوستت دارم ها از ته دلی می شنیدن.

عطرش رو به ضرب گرفت...بیشتر ذوق زده روی میز  .و بلندش کردم و روی پاهام گذاشتمر دلبر

پاکش ارامشم رو تضمین می  هنوزهم عطر. ی از پشت گردنش زدممکریه کشیدم و بوسه مح

با درک موقعیت هیچ عجله ای برای  گفت. ، ماماییید و مامااز خنده جیغ سرخوشی کشکرد. 

 هم اعتراضی نداشت. کسی  شت.م لبخند به لب داکمیبردم دختر برعکس لذت .گرفتنش نداشتم

و با دلدار گفتن اهسته  جایی کهدرک زمانی از ذهنم رفت تا و عیت قکمی مشغول دلبر شدم و مو

 .سر چرخوندمی بهت زده ا
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شوک و . داشت گام برمی میزمون با شک و تردید رشونه به سمتاو چه بلند قامتمردی 

غافلگیرش به حدی بود که به راحتی با هر قدم تحلیل می شد. جذاب و ظاهری خیره کننده 

و مشکی طوفان در  . موها فرها درشت عسلی برعکس طوفان پوست برنزه و چشم _داشت.

و هیچ بود. فرم  ؛رو به باال مدل داده که برابر موها خوش حالت و قهوه ای روشن مرد مقابلم

سبت به ند و وگرفته ب مژیر قدرهمچرهشکم طاقچه ای طوفان رو نداشت؛  ورزشکاری... هیکل

اما بازهم قابل قیاس و خوش فرم محسوب  ؛کمی فقط کمی الغربه نظر می رسید از ازدواج لقب

وقت به یاد هیچ  یره کننده...گیرا و خجبروت و جذابیت خاصی داشت. زیباشچهره نمی شد. 

نافذ و جذاب جلوه و معمولیش  بانمکچهره طوفان  ،تداشتم حتی در زمان عصبانیت و جدین

 کنه.

باید به دلدار نوجوان حق می دادم تا باطن طوفان به چشمش نیاد. ناخوداگاه با کم شدن فاصله 

با همسرم هستم. از خودم خجالت کشیدم و گونه  مقایسهش و لبخندش متوجه شدم در حال 

 نمی تونستم منکرجذابیت مرد مقابلم و دوست داشتن طوفان بشم.هرچند هام از شرم سرخ شد. 

طوفان رو شناخته بودم و باطن  باید بالغ و عاقل تر برخورد می کردم. و جوان نبودممن دلدار نو

 ی در  این مقایسه نبود.ضو غر مسلما قصد

کمی اشفته  و اللی زبونم صندلی مقابلم رو بیرون کشید و نشست. کلنجار عقل و منطق بین در 

بود. خم شد و با برداشتن دستمالی از روی میز عرق ها ریز روی پیشانیش رو گرفت. نگاهش با 

هر ثانیه پر رنگ تر می شد. گویی در ذهنش  فی قفل روی میز شد. اخمش با گذشتیاخم ظر

 خاطره ها مرده ای رو مرور می کرد که خیلی ناخوش احوال اشفته تر می شد.
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مرور خاطرات تلخ و شیرینی بود که میان روزمرگی ها گم شده  ،همه قصه دیدارها از یاد رفته 

ها دا خیره شدن خالصه تمام عاشقانه ها نافرجام گذشته یک قهوه تلخ یا بی ص ،بودن. یک میز

 ست. 

باید امروز در تقویم روزها فراموش شدم ثبت می کردم که با معشوقه همسر شوهرم در کافه 

م؛ چهره م زیادی حدس میزدباید و باعث تازه شدن روزها منفور گذشته هستم. دنجی نشسته م 

 .سرد تاریخ گذشته ای..تلخ تر از یک قهوه اسپرسو یا شکالت تلخ ستها پررنگ گذشته 

ور گارسون نیم نگاه سالم اهسته و زیر لبی کردم. معذب تر از قبل سرجاش جابه جا شد و با حض

 شیرکاکائو سفارش دادم. خودم میل انچنانی نداشتم.برای دلبر  کرد. سفارشکوتاهی باب گرفتن 

و چیزی از گلو خشک شدم پایین نمی رفت. اما او بی توجه به  طرز برخوردش مضطرب ترم کرد

کیک شکالتی با همراه  وئچینو و یک شیرکاکاودوکاپ حواسش جمع سفارشم بود. خواستم

  !.نظر من مهم نبودشاید سلیقه دلدار رو به خوبی به یاد داشت که سفارش داد. 

دلبر با اوردن  سکوت بینمون رو برهم زد. ،فضا کافه رجیاخ مالیم اهنگ بازهم چند دقیقه ای

سفارش و دیدن کیک شکالتی دست و جیغی زد و تا کمر روی میز خم شد تا به بشقاب حاوی 

دخترم بی مالحظه . کشیدم و کیک رو مقابلش ه. ناخوداگاه از حرکتش خندیدمکیک چنگ بزن

مهران با خنده دستی به  انگشت ها کوچکش رو داخل کیک زد و تکه بزرگی به دهان برد.

 صورتش کشید. 

 ؟نه ...دخترالله ست_

 چشم از دلبرگرفتم و با اخم بی اراده ی گارد گرفته متذکر شدم.

 !دخترمن و طوفان..._
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 لبخنده کج و دلمرده ای زدکه چهره جذابش رو گرفته تر نشان داد.

 ما چهاررو باورکنن ولی  شتهنو ،که تو پیجت فاتیبگی...شایدهمه اون مزخر غنیازی نیست درو_

 نفر...

 ادامه داد. و چشم ها گرد شده ای  تاکییدی با تن صدا اهسته تری

 . !شریک جرم همیم_

ت مد  فقط کسی نبود به این واضحی به روم بیاره. ؛حقیقت قصه من همین بودنوشته ها!؟ 

داشتم و دوست  قا خودم رو مادر دلبر می دونستماما عمی ؛زیادی نبود از ازدواجم می گذشت

 چرندیات صفحه م رو همه باور کنن.

 دلخور و شک دار از لحن و رفتارش پرسیدم. 

 تو واقعا مهران دوست دلداری؟ _

 به دلدار گفتنم خندید. بازهم باید فراموش می کردم فرنگیسم؟  

 دم و بازدم عمیقی خیره به دلبرعالم خوشش گرفت و گفت:

 زده به سرت. پیروز گفته بود_

 و بی دلیل از ته دل نالیدم. نمیدونم چرا با لحن غریب

 من هیچی یادم نمیاد._
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و درحینی که کشید چنیو رو روبروش وکاپها یکی از لیوان باید زیادی تو نقشم فرو می رفتم. 

 محتوا داخلش رو هم میزد گفت:

 زنده نبودی. میادت میومد االن اینجا نبودی...شاید اگر_

 از گذشته خجالت می کشیدم. با دیدنت شایدم مثل تو  _

و از برخوردش ناراحت بشم؛ اون هم با تن صدا  خیال نمی کرد این موضوع رو به روش بیارم

 .از حرکت ایستاددستش  عصبی و دلخوری که از اراده م خارج بود.

 نباید همدیگرو می دیدیم. _

 م.یرمجبو_

پوزخندی زد. یک پوزخند تلخ بدون نیم نگاهی خیره به لیوان دست کلمه تشدید دارش اخر 

 نخورده روبروش.

ادم ها اشتباهی...تصمیمات اشتباهی خاطرات  نمی تونی فراموش کنی. شتباهاتتوبعضی ا _

و گذشت زمان کاری ا خاطراتشون به سن و ساله از ادمبعضی  هرچقدرهم پیر بشی اشتباهی!

 میمونه.تازه ذهنت زخمشون از گوشه ای  کندارن تا اخر عمرت ی

 حاال مجبوری پای اشتباهت بمونی! _

دلدار به عنوان خاطره ناخوشایند یا زخم کهنه یاد می کرد...به دل فرقی نمی کرد از من یا 

 و با پرخاش و اخم سعی بر عصبی شدیمهردو نبود.  حالمون گرفتم از دیداری که هیچ خوشایند

 ت داشتیم.بی دلیل جلوه دادن این مالقا
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ادما  چهره ت. به شبیه ادما پیر کافه نشین سیگار به دست صحبت میکنی! نه به تیپت میاد نه _

 شکست خورده ای که با مرور خاطراتشون مو سفید میکنن تا بگن پشیمونن. 

  .. تلخ خیره به چشم هام جواب داد.خندید.

اونم عاشق کیک شکالتی...شیرکاکائو دخترم  دوسال از دخترت بزرگ تره...دوماه ندیدمش... _

 شتراز چشماش بیه زنی که م کدوم از خدا بی خبری فیلم منو تو رو واسننمیدوبهش نمیسازه....

 جوری پرش کرده که فکر میکنه این همه سال بهش دروغ گفتم. ؛فرستاده بهم اعتماد داشت

تو ذهنم مرور با دیدنت ظه به لحظه اون روز حداشته باشم وقتی ل العملیمیخوای چه عکس 

نمیتونم به  و حس میکنم چقدر ادم پستی م که نمیتونم این خاطره رو از ذهنم بیرون کنم؟ میشه

 یا نخوام قید زندگیمو بزنم. گذاشتمطوفان حق ندم بدون اجازه ش با زنش تو کافه قرار 

چیزی به اسم و  چطور می تونستم تو گذشته ای سرک بکشم که اینقدر خرابی به بار اورده بود

و تو فکر فرو  . دربرابر حرف هاش لحظه ای سکوت کردمجوونی سازگاری با اشتباهاتش نداشت

 چقدر خودخوری میمی شد از رفتار و نگاه دلتنگش به دلبر مشخص شدم.  لمستاص. رفته م

دیگه شک کرده حاال  بیشتر از جزئیات گذشته می دونستم.کاش  و از چهره من... شرم. ردک

 طوفان یا... دلدار،بودم کی مقصره! 

 تو تغییری نکردی...فقط کمی بزرگتر و خانم تر شدی. _

 میق و کالفه ای کشید.ع نفس

 سخت میشه یاد گذشته نیوفتاد. منوببخش ولی _

شاید فهمیده بود از چهره م چقدر در برابرش خجالت می کشیدم که به دلجویی و به سختی 

اشک تو چشم هام جمع شد. م...شدنمیدونم چرا متاسف متاسفمی لب زدم  جمله سرهم کرد. 
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به جاش بابت کسی که خودم رو شایدهم شاید بابت خانواده ش یا چهره ای که تغییر نکرده بود. 

 قربانی کرده بودم.

 اهسته تر از اون ادامه دادم. 

 کار طوفان نیست... اون زندگی کسی رو خراب نمیکنه. _

 چه دلیلی از این محکم تر؟ ...کینه داره.مما زندگی اونو خراب کردی ولی_

تک خنده حرصی زدم. سرخی چشم هام رو حس می کردم. شاید حس حسادتم دربرابر کینه و 

دونستم می  خودم رو گول میزدم. چقدر ساده دل ...ده بود.انتقام فراموش نشده طوفان سرباز کر

بودم به بود. امیدوار  مهران از کشیدن حرفنم فقط به نیت حرف ها بی ربطم و به دفاع دراومد

 بهانه ای بتونم سر از گذشته دربیارم.

اون االن زندگی داره...منو داره...دخترشو...مطمئنم هیچ وقت حاضر نمیشه  یازده سال گذشته؛_

 زندگی تو رو خراب کنه حتی اگر باهش بد تا کردین.

. طوری که فقط حس رو رها کرد خیره بهم نفسشداده. دلم زمزمه کردم و به من قول در 

فکر . مضحک و بی عقل معرفی شدم ،در برابر گفته هام و باورمکرد. می بینیم رو تقویت  خوش

به دفاع از خودم دراومدم... به دفاع از مردی که  سرعتبه می کرد از روی تعصب حرف میزنم. 

باید طوری حرف میزدم که  و قلبم بهش شک داشت به صافی و صبورش اعتماد داشتم

 کردم و گمان نمی کرد با یک ادم مریض صحبت میکنه. اعتمادش رو جلب می

 ما فقط جوونی کردیم. _

 جوونی که به قیمت ابروو کشتنش پیش رفت. _

 وفان گفته از قصد نزدمش. من چیزی از جزئیات نمیدونم درحدی که ط_
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 پنجه هاش چنگ موهاش شد. هزدپوزخند 

 ولی ازم دفاع نمی کردی. ن زده بودیکاش تو سرم _

بهش باید دلدار به دفاع از اون تو سر طوفان زده! پس  یخ کرد.تنم  پس و پیش شد. مجمله ها

اما  بشم دلم می خواست وارد جزئیات بیشتریخیلی  نخواد چیزی از گذشته بدونم!حق می دادم 

ر بی ربط ترین شخص و یاداوریش خجالت می کشیدم؛ حتی اگ کردن من هم مثل اون از بازگو

 گذشته باشم.

 به چهره ش خیره شدم. خطوط باریکی گوشه چشم هاش داشت. شقیقه هاش کمی سفید بود.

ن لب هام رو باز زبون تر کردم و با کمی تردید و مِ. با هرکلمه لب هاش لرز خفیفی می خوردن

 ن جزئی پرسیدم.مِ

 میخوام بهم بگی بعد از فرارم و...._

ردی و در خیالت دنیا وارونه ای از چیزی که فقط لحظه هاش رو ترسیم می کسخت بود گفتن 

 .داشتبا اعتقادات 

 تصادف چی شد؟ چرا به قصد کشت طوفانو زدم؟ _
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 دلبران                          به قلم_ بهار گل(بهاره گندمی)
 #دلبران157
 #پست157

 سخت بود گفتن از چیزی که فقط لحظه هاش رو ترسیم می کردی و
 در خیالت دنیا وارونه ای با اعتقادات داشت.

 _ تصادف چی شد؟ چرا به قصد کشت طوفانو زدم؟
 چشم ها رنگیش خیلی زودتر از حد تصورم کدر شد. شاید واقعا باید
 باور می کرد من چیزی به یاد ندارم تا  این طور ناامید و سرخورده
 رنگ می باخت. تک سرفه ای کرد و با ارامشی که سعی بر حفظش

 داشت گفت:
 _ به خاک مادرم قسم من نمی دونستم ازدواج کردی... درسِت که

 شهرمون کوچیک بود همه عالم و ادم  می دونستن طوفان دوستت داره
 و خودشو نامزدت میدونه ولی تو هیچ وقت نگفتی میخوای باهش

 ازدواج کنی_شونه ای باال انداخت_ حتی فکرشم نمی کردم بعد از
 عقدت سر از خونه من در بیاری.

 _ منو مجبور کرد...
 حاال این اجبار ناشی از چی بود خدا عالم...! بدگمانی و حسی بود که

 نسبت به الله داشتم؛ منتظر بودم از بین جمله هاش چیزی دستگیرم بشه
 تا مهره باوری به حدسیاتم بزنم. هر چی بود سرش رو به تایید تکون

  داد.
 دستش دور لیوان محکم شد و با نوشیدن جرعه ای لب هاش رو تر

 کرد.
 _الله دختر نرمالی نبود. باید از اول می فهمیدم اصرارش  واسه

 اومدن به خونه م چی بود. وقتی تو روکنارش دیدم تعجب کردم تو
 دختری نبودی که به همین اسونی قبول کنی. الله می گفت خودت

 خواستی...  خودت اصرار کردی...منم...
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 _چشم رو همه چیز بستی...!

 مکث ها مهران کالفه کننده بود. با هر جمله تو فکر فرو می رفت و
 نگاه خیره ش رو حواله دلبر می کرد. دلبر رو روی پا جابه جا کردم

 و با حفظ خونسردی ظاهری و سکوت یکباره اون گفتم:
 _ باید همه چیزو بهم بگی تا بتونم کمکت کنم. باید بفهمیم کی قصد

 ازارمونو داره.
 امیدوار بودم راغب به حرف زدن بشه. خیره به دلبر نفس کوتاه و اه

 مانندی کشید.
 _  نمی دونم چه کوفت و زهرماری اون شب خورده بودی که حال
 طبیعی نداشتی... نمی فهمیدی چیکار میکنی، چی میگی... به خودم

 گفتم این دختر خودش میخواد... تنش میخاره که پاشو اینجا گذاشته...
 طوفان کدوم خریه!.

  _ عصبی و ناراحت دستی به صورتش کشید_
 سربزنگاه طوفان سر رسید. دستپاچه شده بودیم. هممون می دونستیم

 طوفان تا دادگاهیمون نکنه دست بردار نیست. تا به خودم بیام  صورت
 غرق خونش روم افتاده بود.

   چشم ها سرخش رو باال کشید.
  _ تو با مجسمه زدی تو سرش. ترسیده بودی.

   بغض صداش حالم رو بدتر می کرد. می تونستم حدس بزنم طوفان با
 دیدن اون فیلم و یاداوری گذشته چه حالی داره؛ بارها رنج و عذابش

 رو دیده بودم؛حسی که بارها با دیدن و شنیدن اون صدا تجربه می
 کردم.

 _ کی اون فیلمو گرفت؟
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 _ نمی دونم؛ نه من نه پیروز وضعیت عادی نداشتیم تا جایی م که
 مطمئنم دوربین یا گوشی دست الله نبود...اگر فیلمی م بود دیوونه

  نبودیم اونو دست طوفان بدیم.
 _ بعدش چی شد؟

 با تردید نگاهش رو باال کشید.
 _ منو پیروز فرار کردیم تا مدتی م با پول پدرت ساپورت می شدیم تا
 حرفی نزنیم. به منو پیروز سرمایه داد تا ترکیه شغلی دستوپاکنیم...من
 بوتیک زدم. کارو بارم بد نبود خیلی زود تونستم خودمو باال بکشم اما

 پیروز...
 نفس خالی و سردی کشید._ سرمایه شو سپرد دست من تا ماهیانه پولی
 بهش بدم. می دونست خودش عرضه این کارارو نداره...تا دوسال پیش

 که ...
 مشت شدن دستش رو زیر میز میبینم. اواره هاش تکون خورد. درعین

 حال مضطرب و عصبی بود.
 _ تو یک نمایشگاه ماشین تونست کاری که دوست داره پیدا کنه اما

  طوفان...اول از همه اونو نابود کرد.
 فکر اینکه طوفان بخواد از سر انتقام زندگی کسی رو نابود کنه تو باور

 و ذهن من نمی گنجید. زیر چشمی نگاهی به واکنشم کرد؛ جدی با
 حسی ناخوشایند و دردناک به حرف هاش گوش سپرده بودم.

 _این همه سال کم کم فراموش کرده بودیم تو مردی فقط عذاب وجدان
 بود؛ اونم فکر می کردیم با خوشبختی طوفان تموم شده...خبر

 ازدواجش خیلی زود به گوشمون رسید. کم و بیش پنهانی با الله در
 ارتباط بودیم از زندگی رویاییش با طوفان می گفت از اینکه چقدر

 هواشو داره و تو لیاقتشو نداشتی... اما با پیدا شدن یکدفعگیت طوفان
 پر از کینه و دمل چرکی از خواب چندساله ش بیدار شد. فهمیده بود
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 همه چیز دروغ بوده. حاال مدرک داشت. زنده بودن تو، خانواده ت،

 الله معتاد... خیلی زود جای منو پیروزو پیدا کرد ...الله رو از خونه
 ش بیرون کرد. بچشو ازش گرفت. اون فیلمم مدرکی که...

 _ که با چه نفرتی تو سرش میکوبم؟
...._ 

 حس بدی بود. صدام خش دار زمزمه شد. نمی دونم چرا دست و پا هام
 از خشم می لرزید. تپش قلبم نفس گیر شده بود. هر لحظه نگران تر و

 میخکوب تر از قبل سرجام از بهت حقایق جابه جا می شدم. کنترلی
 روی نورون ها مغزیم نداشتم و درک حقایق غیر ممکن بود. تو ذهنم

 تیتر قرمز میخورد.. کسی که تو سرش کوبیده من نبودم... طوفان
 دلبررو از مادرش جدا نکرده...خودش رفته بود؛ خودش گفته بود!. هر

  جمله ش تیتر درشت افکارم می شد. بغض م خفه شده گفتم:
 _ چرا هیچ وقت اعتراف نکردین ؟ چرا با ابروش بازی کردین؟

 یکبارم فکر نکردین این همه سال چه بالیی سرش اوردین؟
 

 عصبی چشم ها سرخ شدش رو گرد کرد.
 _ ما هممون ترسیده بودیم. تصادف تو...مرگ طوفان...پدرتم کم

 مقصر نبود. وقتی باال سر طوفان اومد گفت "طوفان موندنی نیست.
 توام امیدی بهت نیست. کسی م حرفا مارو باور نمیکنه که دلدار

  کشتش". راضیمون کرد فرار کنیم.
 نگاهش زوم پوزخندم، ساکت شد. قفسه سینه م می سوخت. دست به

 سر دلبر کشیدم تا کمی اروم بشم. نگاهم رو ازش گرفتم. به نظرم دیگه
 مرد جذابی نبود. چطور می تونست درمورد مرگ یکی اینقدر راحت

 صحبت کنه و عذاب وجدانش رو با گفتن این چرندیات اروم ؟
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 _طوفان حقش نبود چند سال از بهترین سالها عمرش رو  بدنام دور از

 شهرش زندگی کنه.
 با غضب سرش رو تکون داد. گفته هاش فقط توجیهی به روی عذاب

 جمعی بود.
 _اگر حقیقتم می گفتیم دیگه کسی باور نمی کرد بین منو تو چیزی

 نبوده. مردم هر طور دلشون می خواست قضاوت می کردن. من به
 اندازه کافی تو اون شهر شناخته شده بودم دیگه نمی تونستم ریسک
 کنم. ابرو، زندگیمون...پا هممون گیر بود. باید یکی قربانی می شد

 کسی که باید می مرد!. وقتی از مرز رد شدیم پدرت خبر رسوند تموم
 کردی. کسی نمی دونست تو زنده ای.... زنده موندن طوفانم معجزه

 بود. حاال چیزی م عوض نشده...تو و اون شوهرت به همه نشون دادین
 چقدر خوشبختینو این همه سال تو مریض بودی. میبینی کسی که باخته

 ماییم...نه طوفان...همه خیلی زود همه چیزو فراموش کردن.
 ما خوشبخت بودیم؟ چه سوال خفناک و مجهولی!  اون حرف میزد و

 من به این فکر می کردم چطور باید پام رو از اینجا بیرون بزارم انگار
 با غم و پشیمونی صداش کسی تو سینه م مشت میزد. چهره ادم هایی
 که تو عروسیم دعوت شده بودن تو ذهنم نقش بست شاید من هم جای

 اون ها بودم از ترس ابرو و نگاه گناهکارانه اون ادم ها از ابرو کسی
  می گذشتم تا بار عذابم رو کمتر کنم.

 به قدری سکوتمون کش دار شد که دلبر عصبی و کالفه از بی توجه
 ایم؛ تکه کیکش رو انداخت و به طرف سینه م چرخید. شکمش سیر
 شده بود و حاال بهانه خواب رو می گرفت. "ماما ماما" خواب الودی
 می گفت و به دنبال پستونکش با نق نق به روسریم چنگ میزد و بی

  قرار تکون می خورد.
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 کل صورتش شکالتی بود اما ناراحت و ِسر شده از شنیده ها، بی

 وسواس اجازه دادم صورتش رو به مانتوم بکشه. شیشه شیرش رو
 برداشتم و شیرکاکائو سرد شد رو داخلش ریختم. چشم ها درشتش از

 بی خوابی ریز شده بود. روی دستم خوابوندمش و تکیه به سینه، شیشه
 رو بین لب هاش گذاشتم. تمام مدت مهران با حسرت و سکوت عذاب
 اوری خیره شده بود. دلبر به انی چشم هاش روی هم افتاد. خم شدم تا
 پتوش رو از تو کالسکه بردارم که با نیم خیز شدنم مهران به سرعت

 پتو رو  برداشت و با ارامش روی دلبر کشید. بی حس تر از اونی
  بودم که تشکری خرجش کنم. نفس اه مانندش رو شنیدم.

 _ به زنم گفته یازده ساله تورو ازش پنهون کردم تا باهم در ارتباط
  باشیم.
..._ 

 _میخواد ابرو ههممون رو ببره... اون فیلما رو پیدا کن.
..._ 

 _راضیش کن دست از سرمون برداره.
 ته چشم هام قرمز شده بود. دیگه دلم نمی خواست بشنوم. حاال مطمئن

 بودم طوفان چه فشار عصبی و درد رنجی رو تحمل میکنه. واکنش
 دیشب یا خیلی از رفتارها غیر ارادیش همه نشئت گرفته از ضربه ای

 بود که اون رو جایگزین مرد دیگه ای کرده بود. مردی مهربون و
 عاشقی که نورون ها مغزیش اون رو گاهی سخت، گناهکار و شکست
 خورده می کرد...بی اعتماد به نفس و بدبین!. مستاصل تر از هر زمان

 دیگه ای شدم. طوفان عمیقا از نظر روحی ضربه دیده بود و من این
 حق رو بهش می دادم. اون واقعا مرده بود و من با یک مرده زندگی

  می کردم که خاطرات گذشته ش به روشنایی صبح بود.
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 سرم رو پایین انداختم درحالی که با گرفتن نفسی بغضم رو بلعیدم؛
 خیره به مژه ها بلند دلبر دستی روی گونه مخملیش کشیده مطمئن

 زمزمه کردم.
 _ کار طوفان نیست.

 هیچ وقت تو زندگیم در این حد قاطع نبودم. رو به جلو خم شد و اهسته
 تر از تن صدا نادمش گفت:

 _ خیلی دلم میخواد بدونم وقتی همه چیزو یادت اومد چطور با اون فیلم
 حکم سنگسارتو امضا میکنه.

 _ فرنگیس...
 قبل از ری اکشنی قبل از هر بهت کالمی دلبر از تو بغلم کشیده شد.

 مهران هاج و واج با چهره وارفته و زرد به صندلش چسبید و به رگ
 باد کرده مردی خیره بود که از خشم کبود شده بود. دلبر به ناگه چنان

 جیغی از این رها شدن کشید که لحظه ای بین اونچه که اتفاق افتاده بود
 سرجام خشکم زد.

  شاید به ثانیه نرسید که اغوشم تهی از هر حسی شد و مات دخترکم
 بودم. مرتضی از خشم خیره به من نفس نفس میزد. تونگاهش هیچ

 اثری از پشیمونی و گریه دلبر نبود؛ شبیه ادم ها خیانتکاری بهم چشم
 دوخته بود که لیاقت هیچی رو نداشت. به دور از کینه و دشمنی گذشته
 "مرتضی" بی جونی لب زدم. قطرات اشک خیره به مرواریدها درشت

 دخترکم پشت سرهم فرو  افتاد. فقط می خواستم دلبر رو اروم و به
  اغوش بکشم. بی مالحظه روی دوشش گذاشت و رو به من توپید.

 _پاشو جمع کن بساطتو....
 

 همه نگاه ها به طرفمون کشیده شد. دو مرد جا افتاده  با تیپ رسمی
 پشت سرش ایستاده بودن و متعجب به رفتار خاوری که مشخص بود
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 همراهشون بود چشم دوخته ن. چشم روی هم فشردم تا کمی کنترل

 روی برخورد و انگشت اتهامش داشته باشم. نفهمیدم چرا و چی شد که
 مستحق چنین برخوردی بودم. پیشخدمت برای مداخله جلو اومد که

  اینبار مرتضی به دور از شان شخصیتش هوار کشید.
 _ گفتم پاشو جمع کن که کم کثافط زدی به زندگیش حال نوبت

 دخترشه.
 دلبر از دادش جیغ بلند تری کشید و به طرف مِن گنگ دست دراز
 کرده کج شد. می خواست بغلش کنم و من ناخوداگاه تو خودم جمع

 شدم. در واقع تو شوک اومدن یکباره ش و برخورد ترسناکش بودم.
 خون تو بدنم یخ میبنده و قلبم نامنظم به تپش میوفته. می ترسیدم با به
 اغوش کشیدنش شوک عصبی بهم دست بده و اسیبی ببینه. دستم زیر

 میز مشت شد تا سه شمردم و نادم تر مرتضی گفتم. امیدوار بودم
 وضعیتم رو ببینه و دست از هوار کشیدن بکشه. این درست وضعیتی
 بود که مامان همیشه ازش می ترسید؛ حتی قدرت دفاع از دخترکم رو

  نداشتم.
 مهران که گویی زودتر ازمن به خودش اومد بلند شد تا دلبرو از

  اغوشش بگیره.
 _ به توچه دخالت میکنی...شوهرشی؟ چی کارشی؟ شهرنشینی یاغی

 ترت کرده صدا کلفت میکنی؟
  _ به سمت دلبر دست دراز کرد _

 _ بچه رو بده بهش.
 همین کافی بود تا مرتضی دلبرروتو اغوشم رها کنه و به سمت مهران
 هجوم ببره. پیش خدمت و دومرد همراه زودتر از من مانع ضربه ش

  به مهران شدن. مرتضی با صورتی سرخ از خشم فریاد کشید.
  _ تو گوش این یکی چی میخوای بخونی؟
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..._  

 _دوباره چشم طوفانو دور دیدی... بسش نبود این همه سال تاوان ندونم
 کاری شماها رو پس داد؟

 دلبرو به اغوش کشیده دستم دورش محکم شد. تو گردنم نفس ها خیس
 و ماما گفتنش رو می شنیدم. دل میزد. به پاها لرزونم قدرت

 دادم...دخترکم ترسیده بود. مهران متعجب به من زیر لب گفت: این
 یکی! خجالت زده جمله اش و صورت سرخ و غمگین مهران. بی

  اراده به بازوش چنگ زدم.
 _ ولش کن مرتضی... خواهش میکنم.

 حالم دست خودم نبود هران باعجز التماسش می کردم تمومش کنه تا
 نقش زمین نشم. مطمئنم فقط به خاطر دلبر سرپا مونده بودم. به سمتم
 چرخید و اخم عمیقی خیره به دستم کرد. نمی تونمی لب زدم. نگاهش
 به سمت دلبری که دست هاش دور گردنم محکم قفل شده بود برگشت.

 دردم رو فهمید که زبونش بند اومد. دستم روی بازوش می لرزید. نمی
 دونم تو نگاه و صدام چی دید که پلکی روهم زد و  لحن و نگاهش

  تغییر کرد.
  _ خیلی خوب بشین اروم باش.

  اهسته دستم رو برداشت و با گذاشتن صندلی پشتم کمک به نشستنم
  کرد.

 سرم رو با چشم ها اشکی باال گرفته م. متوجه زیاده رویش شده بود.
 شرمنده نگاه دزدید. شاید تنها کسی بودم که درک کرده بود تا حاال به

 خاطر رفاقتش چه کارها و چه دروغ هایی نگفته و چقدر طوفان واسش
  مهمه اما این رفتار...

  به طرف مهران که متعجب به ما خیره شده بود چرخید. قبل از
 هرحرف یا عکس العملی گفتم:
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 _ فقط اومده بودیم حرف بزنیم. خودم به طوفان میگم.

 شبیه دختر بچه ها مجرم، ترسیده... ازخودم بدم اومد. لرزچونه م
 بیشتر شد. خودم رو قربانی افکارمسموم و گذشته شومی می دونستم که

 به این گونه به ذلت و خاری کشیده بودم. گذشتن ازش ساده نبود بابت
 رفتار دیگران و مریضیت توان مقابله با مردی رو نداشتی که می
 دونستی بی ربط ترین ادم این ماجراست و فقط از سر کینه و رنج

  دوستش اجازه داُدهوار به خودش داده.
  تن سنگینش رو روی صندلی پرت کرد و دستی به سر صافش کشید.

 _ طوفانـو بیشتر از این داغون نکن.
 

 #دلبران158
  #پست158

 مقابل درب توقف کرد؛ با یک خداحافظی سرد و بی روحی پیاده شدم.
 تعارفش مبنی بر بغل کردن دلبر و همراهیم تا داخل رو خشک تر از

 خودش بی جواب گذاشتم. کالسکه رو مقابل پاهام گذاشت و با تک
 بوقی راهی شد. درب بدون زنگی، زده شد. به هوا بودن پرستار اسوده

 خاطر به داخل قدم برداشتم؛ همین که ماشین پارک شده طوفان رو تو
 حیاط می بیبینم قلبم یک دور چرخشی سنکوپ میکنه. درب رو پشت

 سرم بستم و لعنتی زیر لب به بدشانسی و کله بی مو مرتضی گفتم.
 اتمام حجت کرده بود باید تاشب بهش بگم با چه آشغالی قرار داشتم!.

 دقیقا لفظی بود که رودر رو مهران به کار برد. قدم ها شل و نامیزونم
 روی سنگ فرش ها کشیده شد؛ سعی می کردم کالسکه رو حرکت بدم

 اما دستم بی حس بود.
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  طوفان که گویی منتظر ورودمون ایستاده بود زودتر با پا برهنه با
 حالت و چهره پرسشی به طرفم دوید. از سرو روم می بارید چقدر

 خسته و داغونم.
  سالم زیرلبی و بی حوصله ای گفتم به قدری که جوابم تو تعجبش

 خورده شد...عجب استقبالی! می تونستم کنجکاوی و سوال ها ذهنش
 رو بخونم. پریشون بود. مطمئنا ماشین مرتضی و پیاده شدن من رو

 دیده که پوستش رو به کبودی بود. دست دراز کرد تا دلبرغرق خواب
 رو بگیره.

 _بدش به من...
 عقب کشیدم...

  _نه بیدار میشه... تو کالسکه رو بیار.
 امروز به اندازه کافی گریه و بی تابی کرده بود حتی دوسه باری از

 ترس از خواب پرید و به سینه م چنگ زد. خیلی بد رفتار مرتضی تو
 ذهنش مونده بود و هر لحظه واهمه جدایی داشت. اول از همه باید

 بهش می گفتم دوستش چه وحشتی تو ذهن دخترش به یادگار گذاشته که
 حتی حاضر نیست لحظه ای از مادرش جدا بشه!. دست هاش افتاد؛

 بیشتر از این هم اصراری نکرد. لباس بیرون تنش بود امیدوارم تازه
 رسیده باشه و از زمان بیرون رفتنم چیزی ندونه.  پشت سرم اروم تا

  اتاق دلبر اومد.
 دخترکم رو با بوسه کوتاهی داخل تختش گذاشتم و با اسلوموشن

 عروسک ها رو دورش چیدم.
  حاال چه بهانه ای می تونستم جور کنم؟ سنگینی نگاهش هرلحظه

 دستپاچه ترم می کرد. روسریم رو از دورگردنم بازکردم و به سمت
 نگاه خیره و پرسشگرانه ش که به درگاه تکیه زده، زومم بود چرخیدم.

 فقط تماشام می کرد؛ این سکوت و خودداریش کمی عجیب بود!
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  به هیچ عنوان قصد پنهان کاری نداشتم ؛نه حاال که همه چیز رو شده

 بود؛ فقط کمی مطرح کردنش سخت بود.  لبم رو به دندون گرفتم تا
 کمی کنترل روی کلماتم داشته باشم. درحینی که به طرفش می رفتم
 نفسی از ادکلن تلخ امروزش به ریه کشیدم و سرم رو بلند کرده بین

  درگاه ایستادم و اهسته گفتم:
 _ خاوری بین مسیر دیدمون سوارمون کرد...خیلی اتفاقی!. نتونستم

  بهش نه بگم.
 جا خوردن رو تو چهره ش دیدم و خاطرجمعی!. استرس و عذاب

 دروغم رو از این چشم ها پراعتماد چراغونی شده با فشار ناخون هام
 به کف دست هام خالی میکنم. نمی خواستم فریبش بدم. لب باز کرد تا

 حرفی بزنه که پشیمون از گفته ش سری تکون داد.
 _کجا رفته بودی. ..؟

 خب خداروشکر طوفان ذره ای تغییر نکرده بود.نمی پرسید عزیزمن
 نبود*؛ هرچند توبیخی یا طلبکارانه  نپرسید. صرفا سوال دوستانه از

 روی نگرانی بود. به سمت اتاق گیتی جون رفتم. نمی خواستم زحمتی
 به فال گوش ایستادن غریبه ای بدم.

  درب اتاق دلبررو بست و پشت سرم حرکت کرد. به گمان اینکه
 پرستار داخل باشه اول ضربه کوتاهی زدم... اما اینجا...نبود!

 _ فرنگیس؟
 گیج  "ها" گفتم و به طرفش چرخیدم. مشکوک نگاهش ردوبدل شد بین

 من و چشم ها بسته مادرش.

  _ نمیخوای بگی کجا بودی.
 _ رفته بودم قدم بزنم با دلبر...تو یک کافی شاپم نزدیک خونه چند

 دقیقه ای نشستم.
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 با تموم شدن جمله م ابروهاش به فرق سرش چسبید. واکنشش به ثانیه

 نرسید که صدا زنگ تلفن بلند شد با مکثی نگاهش رو گرفت و به
 سمت گوشی قدم برداشت. صدا الو بی حوصله ش من رو به طرف

 اتاق خوابمون کشید. خودم رو اماده کرده بودم تا با دیدنش مرخصش
 کنم و راحت با طوفان صحبت کنم اما اینجا هم نبود. قدم بعدی

 اشپزخونه؛ ولی بابت سوت کوریش گمان نمی کردم کسی داخلش باشه.
 صدا الو گفتن ها طوفان شدت گرفت. خودش بود. این ساعت از ظهر!.

 ظاهرا اون هم متوجه غیبتم شده بود که تا این ساعت عالفم شده.
 اشپزخونه مرتب به دور از هر جنبنده ای خالی بود. تو دستشویی،

  داخل حمام همه جا رو گشتم.
  صدا فرنگیس گفتن طوفان بلند شد.

 _ کجا غیبت میزنه؟ دنبال چی می گردی؟
 کامال کالفه به نظر می رسید. به سمتش رفتم. کتش رو دراورده بود و

 با دستمال در حال پاک کردن عرق ها روی پیشونیش بود. هوا گرم
  بود اما بدن طوفان چندین برابر سیستم گرمایشیش کار می کرد.

  لحظه ای از نگاه خیره م دست از کارش کشید و کمی دستپاچه دستمال
 رو تو جیب کتش گذاشت. اخم کرد. نمی خواست من ببینم!. پرسیدم:

 _پرستاِرکجاست؟ تو گفتی بره؟
 ابروهاش به نشونه نفهمیدن باال پرید.
 _کدوم پرستار؟ از کی حرف میزنی؟

 
 چشم هام از حدقه بیرون پرید و اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد ته

 دلم رو خالی کرد. با لبخندی اغشته از وحشت ناله وار گفتم:
 _همون که دیروز فرستادیش... قبل از اینکه بیرون برم خونه رو بهش

 سپردم.
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 سرم رو مثل اسب تکون می دادم؛ نمی خواستم به مزخرفات ذهنم

 میدون بدم.
 ثانیه ی چشم ریز کرده حرف هام رو مرور کرد. چونه ش رو جلو داد

 و به صورت و چشم ها ترسیدم نگاه کرده شک دار گفت:
  _ من اومدم کسی خونه نبود. نکنه بازم توهم زدی!.

** 
1 *کنایه از اینکه با تغییرش طوفان دوست داشتنی نبود.

1  
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 زبانم قصور از حرفی الل شد.  بود. این از گنجاشم خارج! خدایا...این نه...

 لحظه ای بین شک و تردید واقعی بودن دخترپرستار خشک شدم. اتهام سنگینی بود.

 این امکان نداره. _

یک دورباال پایین شد و رنگم عینهو گچ سفید ؛ لبخنده محو طوفان رو شکار درحینی که ضربانم 

کردم. سعی بر کنترل خنده ش داشت! چشم های ریز شدم تیرگداخته ای به طرفش پرتاپ کرد؛ 

 حرصی و غرشی گفتم:

 منودست  می اندازی ؟_

ای سر داد که از اول لبخنده کم رنگی زد. پررنگ ترشد. دندون هاش بیرون زد بعد چنان قهقهه 

 ترس دلبر به طرفش پاتند کردم و دستم رو مقابل دهانش گرفتم. 

 طوفان نخند...بچه بیدار میشه._

از شدت خنده نفس نفس میزد. گوشه چشم هاش اشک جمع شده بود. باید اعتراف کنم من هم 

از حالت  خنده م گرفته بود؛ فقط با لب گزیدنی خوددار عمل می کردم. نه از شوخی بی مزه ش

بانمک چهره ش. چشم ها ریز شدش، فک بیرون زده و صورت سرخش از خنده  زیبا و نمکی 

 بود. طوری که وادار به همراهیش می کرد.

دقیقه ای خیره به صورتی که خنده ش  با نفس نفس زدن ها پی درپی کوتاه می شد مسکوت 

 و چهره ش جدی زومم شد. ایستادم. شاید از خیرگی نگاه و لبخنده محوم نگاهش پرمحبت 
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دستم روی گونه اش جابه جا شد و دست ازادم با ایستادن روی نوک پا گونه گرم دیگه ش رو 

 قاب گرفت.  

نفس گرمش به صورتم می خورد. دقیقه ها کش دار شد خیرگی و نگاه پرحرفش. چشم هام در 

س شکوفا شدم جستجو ادمی گشت میزد که مهران درموردش صحبت  می کرد. احترام و ح

بیشتر شد. جوانه ها زیر دلم غش کرده یک صدا اسمش رو فریاد میزدن. به ناگاه به دور از اراده 

چشم هام به سوزش افتاد. با شنیدن حرف ها امروز. فشاری که متحمل شدم. حس عذابم و 

مرتضی وحشت از جدایی دلبر حاال به مامن امن رسیده بود. به جایی که با توجه به اتمام حجت 

 زمان زیادی برای نگه داشتنش نداشتم. 

 باد کرده از بغض گلو با صدای مرتعش و هیجانی گفتم:

 می دونستی خیلی بی مزه ای طوفان؟ _

لحظه ای چشم بسته نفس عمیقی گرفت و با شگفتی تمام کف دستم با بوسه کوتاه و گرمش 

چون گوی پرنور نگاهم می داغ شد. سرش رو حایل دستم کرده بود و چشم ها درخشان شدش 

ش رو نکرد. لبخنده لرزانی زد. شوکه شدنم رو دید. دگرگونی و ضربان قلبی که کوبنده خواست

 فریاد میزد. 

 نمی دونی وقتی می ترسی یا میری تو هپروت چقدر خوردنی و بانمک میشی._ 

همیشه  مثل .شاید برای تغییر جو و استرس و هیجانی که درون من حس می کرد لب باز کرد

االن وقتش نیست بعدا و منحرف هران منتظر عقب کشیدنش بودم؛ شنیدن حرف ها معمول 

. زودتر از شکستن غرورم و جریح دار شدن احساسم دستم رو اهسته از روی گونه کردن ذهنم

 و به سمت خودش  شددور کمر حلقه ش پایین کشیدم؛ اما... درکمال ناباوری دست هاش 
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کشیدم.  حاال صورت هامون به فاصله کم روبروی هم بود. داغی و حرارت نفس هاش رو 

دوست داشتم. خیره نگاه پرحرفش که غیرقابل توصیف از بیان حسش بود  با لبخند مقابل لب 

 هاش زمزمه کردم. 

 دیگه هیچ وقت اینکارو نکن.  _

ی سینه ش گذاشتم. من به دست هاش محکم تر و نفس من بریده تر رها شد. بی تاب سر رو

این ارامش محتاج بودم. حتی اگر پیراهنش خیس و تنش بوی خستگی می داد. دوستش داشتم. 

بودم این معذبی و خوددار عمل کردنش با نفس عمیقی که روی پیراهنش کشیدم ترک  امیدوار

وسواس کنه. هرزمان از سرکار برمی گشت حتی لحظه ای ورود عطرش رو تمدید می کرد و با 

به سرعت دوش می گرفت. این عدم بی اعتماد به نفسی و ذهنیتی که  مبادا ازش دل زده بشم 

یا نفرت انگیز به نظر بیاد رو درک می کردم. می دونستم این وسواس فکریش به خاطر رفتارها 

   دیوانه کننده می شد.  ناخوداگاه بوسه ای روی پیراهنش زدم.     یدلدار بود. وسواسی که گاه

 منقبض شدن بدنش و کوبش قلبش رو حس کردم. گره دست هاش محکم تر شد.  

 این موقع روز اینجا چیکار میکنی؟ _

 اهی کشید و با چند ثانیه مکث گفت:

 یکی بهم زنگ زد گفت بیا مادرت تنهاست._

 به گمان پرستار و فرار از مسئولیتی که بهش حواله شده بود لبخنده ریزی زدم. 

 بعدا شماره منو نداشته به تو زنگ زده. .پشیمون شده. فرار کردهحتما  _
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 از کی اینجاست؟ _

 دیروز اومد گفت مهرزاد معرفش بوده. گفت تو میدونی. _

 به تایید با وقفه کوتاهی اهانی گفت:

 مهرزاد گفت معرف یکی شده ولی قرار نبود به این زودی بیاد._

بیرون بیام اصال توجه ای به حرف هاش نداشتم. از نمیدونم چرا دوست نداشتم از اغوشش  

مشخصات پرستارو تجربه ای که در این زمینه داشت. فقط سر تکون می دادم و به این فکر می 

کردم چند ساعت نیاز دارم تا تنش و این نزدیکی رو طلب کنم.  شاید به خاطر اینکه همیشه این 

 کرد زمان هوشیاری هم پس زده می شدم. لحظات رو از یاد می بردم و طوفان ترسیمش می 

 من باید برم فرنگیس... وسط بازدید اومدم خونه._

گوش هام مسخ شده به گریه افتاد. کاش برای همیشه کر می شدم. دوباره بهانه ای برای پس 

 زدگی.

از اینکه بری بیرون حالو هوات عوض بشه ناراحت نمیشم. حقم ندارم بازخواستت کنم ولی _

 ...نگرانت میشم.بهم بگو

از بغلش بیرون اومدم. قصد تحمیل کردنم رو نداشتم. از شتاب زدگیم خنده ش گرفت. دردم رو 

می فهمید. من رو دهبار مرور کرده بود...از حفظم بود. صورتم رو با دست ها پنهش قاب گرفت. 

تش رو چشم هاش تو صورتم چرخ خورد. دلخوری و ناراحتیم مشهود بود اما لبخند اون صور

 نمکی و بدجنس جلوه می داد. 
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 مثل اینکه قرار نیست منت کشی کنم؟ _

یه یاد رفتار دیشبش ناخواسته اخمی کردم و با تغییر حسم قصد فاصله گرفتن رو داشتم. به 

سرعت یکی از دست هاش دور کمرقالب شد و چونه م زیر فشار انگشت هاش...نفسم قطع شد 

ه ای رو کم کرد. طوری من رو دربرگرفت که انگار سال و گرما و رطوبت لب هاش هر فاصل

 هاست منتظر همین لحظه ست. 

وقتی با نفس زدن عقب کشیدیم. نتونستم در برابر ارامش چشم و و عطشش لبخنده پهنی   

نزنم. برای چند ثانیه نگاه گیج و گنگی بهم انداخت که انی به شور شگفت اوری رسید و باردیگر 

 رو به خال شیرینی برد. با بردن اسمم من 
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     دلبران#160

**** 

طوفان برگشت با وجود اینکه به خودم نهیب میزدم اتفاقی نیوفتاده و می تونم دفاعی از خودم داشته بودم با 

دلشوره و استرس انکار نشدنی داشتم. طوفان درحال بازی با دلبر روی زمین پای راحتی نشسته بود و من 

تمام ته کتاب خیره شده ومحتوا بی سر کتاب به دست کنارشون نشسته و بهظاهرا  هم با هزار دل مشغولی 

و  حوصله انچنانی نداشتو. گیتی جون هم انچنان ارامبخش بهش ساخته بود که حال حواسم پی طوفان بود

  ترجیحش بر تنهایی و خواب بود.

 گیجی حواسم رو به نگاه پرسشگرش دادم. "ها"بشگنی تو هوا حالم رو جا اورد و با 

 کجایی...؟_

 باال انداختم و با لحن چرت مانندی که به ظاهر خسته و خواب الود بیام گفتم: شونه ای

 همین جا..._

 نیم نگاهی به ظاهرش انداخت و با شک پرسید.

 .؟همش نگام میکنی ...چیزی شده_

لبخنده شیرینی به واکنش و شکش زدم. با مکثی پاهام رو از روی میز جمع کردم و با گذاشتن دستی زیر 

 خم شدم.  چونه به طرفش

 نه...فقط..._

 چاشنی نگاهم پر از عشق.. ..لب گزیدم و چاشنی لحنم شیطنت شد

 . ؟تا حاال بهت گفتم چقدر دوستت دارم _
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چشم تو ای ..بی نهایت شوکه شد که دقیقه .از اینکه به این صراحت لب به اعتراف زدم کمی شوکه...کمی نه

  چرخید.نی مات و مبهوت شد. کم کم نگاهش از روی شونه به روی موهای اویز فرم دچشم بی پلک برهم ز

 جدی پرسید.

 !ازظهر که اومدی یه جوری مرتضی چیزی بهت گفته؟ حرفی زده؟_

نکه باورم از ایه زوجی بودیم که یک کلمه حرف عاشقانه بینمون ردوبدل نشده حرف از دلداگی میزدیم. ما چ

اهی کشیده خودم رو عقب کشیدم و دوباره پاهام رو روی میز گذاشته ری نداشت نمی کرد و جمله م هیچ اث

 خنده ش گرفت. ابروهاش متعجبی باال پرید.  بهتر بود. اینطور تکان تکان دادم. بی تفاوت خیره ش شدم.

 ست داشتنم!. وچی شد! پشیمون شدی از د_

. تابی به نسبت به حرف هام...بدبین بود نسبت به حسمدوست داشتن رو به طور مسخره و لودگی گفت. 

  ن بدم. اکردم با خنده، باشوخی دلخوریم رو نشسعی ...مردمک ها درشت شده چشم هام دادم

دستی درهوا بی قید و خوشبینانه  _!نفسمی... ...تو جونمی !...گفتی من بیشتر دوستت دارم االن میباید  _

 !بعد بپرسی بین منو مرتضی چی گذشته..._تکان دادم

 چی گذشته؟ _

از تمام جمله م فقط مصرع اخر باب دلش بود. چنان ابروهاش پیچ دار شد که زهرم ترکیده پاهام رو 

به طور غم انگیزی متوجه شدم هنوزهم ازش واهمه  ه واکنش غیرارادیم شد.مضطربی جمع کردم.  متوج

 داشتم. اهی کشیدم. 

 فقط همینو شنیدی؟ _

 همین االن حرف میزنی یا زنگ میزنم از خودش میپرسم._

ند. به انی وو فرصت صحبت نشد. صدای زنگ گوشیش نگاه هردومون رو با تالقی به سمتش کش مجال

  .مخاطب با پوزخندی گفت...مرتضی ست بلند شد و با خوندن
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تمام شد. به عینه مرگ رو به چشم هام دیدم با الو گفتن تشدید وارش. زمانی مو برتنم راست شد وعالیم   

 بست.  به اتاقش برد و درب رو پشت سرش دلبر رو گرفت و اطیم رو به پایان بود که زیر بغلحی

باز کردم. قاب رو کمی بعد صدای شکستنی و جیغ دلبر بلند شد. به سمت اتاق پاتند کردم و با ضرب درب 

بود.  طوفان پراکنده شده  اطراف ه بود و به طرز وحستناکی شیشه هاعکس ها روی دیوارروی زمین پرت شد

کرد.  ن پرت میمی کشید و بیروهیستریک شد رو  هرچیزی که مربوط به من می هاکمددراور و  تمام کشو

حالش خیلی خراب بود که متوجه دلبر نبود. متوجه دخترکش و زهره ترک من نبود. قدمی به داخل برداشتم 

 صدا اخ و فرو رفتگی اولین بُردگی رو چشیدم. 

 ...طوفان_

؛ هرچی روی میز بود رو به طرف ایینه میز ارایشیم رفت ی کرده ساکت شدم.شینعقب ن یکباره ش با نعره 

 .!..وسط قلب منش به ایینه کوبوند جایی که عکس دونفره مون چسبیده بود.پرت کرد و با مشت محکم

ماما مامایی گفت.  دست هاش رو بلند کردهاز وحشت به سمتم چرخید و  .ایستاده بود ای دلبر با گریه گوشه 

بغلش زدم و از  به سرعت زیر ...پاتند کردم و شیشه پاش رو زخمی کنه به سمتش قبل از اینکه به طرفم بیاد

م. فقط دلم به دو قسمت رو رفتن شیشه ها زیر پام نشدبه قدری ترسیده بودم که متوجه فاتاق بیرون زدم. 

به شدت پشت سر هم فرو ون می مردم. اشک هام شیم شده بود بین پدر و دختری که از بی تابیسقمساوی ت

دلم برای مژه ها به هم   دادنش و کمی اب ارومش کردم. تکان با تکانتو اتاقش بردم و  رو ریخت. دلبر

کاری جز صبر از دستم بر نمیومد. کوبش قلب و وحشت خودم اما  چسبیده و چشم ها قرمزش ضعف می شد

مدتی تو بغلم با گریه بابا می گفت و قصد بیرون رفتن از بغلم رو داشت اما  با هر نعره طوفان بدتر می شد. 

 ه. نوواسش رو داشتم تا صدا طوفان رو نشح پرت کردنسعی بر  الالییو خوندن  سرشکردن با گرم 

تا جایی که  ؛من هم بی حال کنارش دراز کشیدم . قطع شد چشم ها دلبرهم روی هم افتاد هازمانی که صدا

کارم لرزش و تپش قلبم به حالت نرمال دربیاد. در سکوت اشک می ریختم و به این فکر می کردم کجا 

این حد طوفان عصبی و خشمگین بشه بدون هیچ توضیحی تا جایی که تمام لباس هام  اشتباه بوده که در

 خواست هیچ اثری از من نباشه...! می . !پرت کنه یا قاب عکس هام رو بشکنه
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بیرون نذاشتم. نمی خواستم من  چند ساعت پام رو از اتاق به قدری از دستش دلخور و ناراحت بودم که تا

باید در این شرایط خوددار برخورد می کرد تا خشم طرف مقابل  هم دربرابرش بی منطق عمل کنم. یک نفر

زانو گذاشته یا با پایین باال کردن عرض اتاق اشک  یکاسته بشه. با خودخوری و هزار دلیل بی دلیلی سررو

اسمی که ختم می شد به زنی منفور می ریختم و خودم رو دلداری می دادم. دلداری...! متنفر از هر صفت و 

 ان مردی بدبین و غیر قابل کنترل ساخته بود.که از طوف

*********** 

. چندساعت از نیمه شب گذشته بود...چند ساعت از خونه تو تاریکی متعلق و مرگ بی صدایی فرو رفته بود

خوددار بدون نیم نگاهی به درب نیمه باز اتاق به سمت اینکه به طرفم بیاد  به امید و خیالطوفانی شدنش! 

صدا فین فینم و  نداشت یمااشک هام هنوزهم تماشپزخونه رفتم و با گرم کردن شیر، شیشه دلبرو پر کردم. 

 !..نیمه باز. ببغضی که ته گلوم بود به گوشش می رسید به فاصله یک در

نم تم تاریکی اتاق و صدایی که نبود وادار به ایستادگذش درحینی که از کنار درب اتاق میبه دست؛  شیشه 

از اینکه کار دست  ه ترسید....پا رو غرورم گذاشتم. ..پا رو دلم گذاشتمکرد. کمی مکث کردم... مردد شدم...

. کار دستمون بده قدمی عقب برداشتم و با فشردن مشتم درب نیمه باز اتاق رو تا انتها باز کردم. ..خودش بده

 به هوا اینکه بیرون زده قدمی برداشتم و ... صدایی ازش درنیومد...چیزی مشخص نمی شد ...یک بوداتاق تار

جمع  نور چراغ چشم هاشاز  . به انی گوشه اتاق روی صندلی دراور قاب به دست دیدمش.مبرق رو زد کلید

 .... رنگ صورتش پریده بود..خون از دستش می چکید .!نشد هکند اما نگاهش خیره به اون عکس ؛دش

ی نگاه با مغموم و نم دار ،چشم ها بی رنگش ..چیزی جز غبار غم و شکست تو چهره بی روحش نبود.

  .حسرت زده خیره به قاب عکس سالم بین دست هاش بود

 ق به انی تو دیدم تار و تارتر شد؛تمام اتا انگارچشمم روی عکس ثابت موند...قبل از هر دلسوزی و صحبتی 

 خند میزد.اویی که بهم لب جز

سنگین شد. از خشم از نفرت شاید از وجودی که هیچ ارزشی برای مرد مقابلم تمام وجودم به یکباره داغ و  

. تصویری که ازش در ذهن و فکرم ساخته بودم همش سراب بود. ... شکی نداشتم..این طوفان بود ..نداشت.
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 ار چه توجیحیاینب !...خالی از خودم برای اولین بار تو زندگیم با چنین اتفاق و حسی روبرو می شدم...حسی

 .!ش همه در اختیار او بودنافکار، اراده ش...خواست ... مردم و افتادم بین درگاه...؟ فرو ریختمداشت

تمام توانانیم و باورم درهم شکست. ... اینبارهم خواب بود...چیزی که هیچ وقت برای من نبود 

  نبود. که . به حقیقتی غیرقابل باور و رویایی..اول ضمیرناخوداگاهم برگشت به قول قرارها روز

تو بااون فرق "....ناله سردادم..."توشبیه دلداری...شبیه کسی که میخوام زندگی کردنو باهش امتحان کنم "

 "داری رفتارت اخالقت چیزی که همیشه ارزوم بود اون باشه

دلم رو چون پتک و نداشت. کوری چشم  یصداها مغزم تمام. خیلی زود تسلیم شدم. ..این حقیقت طوفان بود

 می کوبید. برسر

 می شناسن.زن مریض فراموش کار  هی دیگه کی شک میکنه تو دلدار نیستی؟ همه تو رو_

شتاب  روی غریضه و دلسوزی به یاری قلب مرده م دست هام شروع به لرزیدن کرد. اشک هام بی رمق و از

 احساس بازیچه شدن داشتم. صدا ضجه زدم.  یگرفتن. ب

من فقط مادر بچه ش "گی پررنگ می گفت شیشه شیر از دستم افتاد. مغزم سوت می کشید و خط سبز رن

 . "شدم. له له بچه ش

عکس ها  علق به من پاره و شکسته شده بود.تمام لباس هام و وسایل شخصیم ...عکس و قاب عکس ها مت

از من که ! دونفره هایی . کاش انتهاش همین بود...عکس بین دستش..دونفره ای که تنها دلخوشیم بود

 بودم.زنده  عکس ها روی دیوار به نابودی و فراموشی خوش خیال چه. ..اخ سوختم. نبود!

با دهن کجی لباس ها پاره پوره...مالفه ها به هم ریخته و عکس ها ریزه ریزه شده... ..نگاه تب دارش. 

 . ناحساسم رو شکست

نگاهم کشیده  مات خیره به روبروم...به عقل و مغزم خیال پرواز دادم تا برای همیشه سیاه پوش خفه بشن.

. سرم رو تکیه به در محکم کوبیدم. تیر کشید اما به بودت ها لرزونم. این زندگی دیگه زندگی نشده به دس

تا اینجا فقط خودم رو گول میزدم. ؛ اعتراف سهمگینی بود کابوس نیست....یاد اوردم زنده م ...خواب نیست
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وا بی اکسیژن کفاف پایان این فقط یک ه ....واشک هام گرم بود. می سوزوند قلبم و روح به پرواز دراومدم ر

حس کردم. پیر شدم. رنگ عوض کردم از مردی که حتی تو دعوا رو سپیدی موهای گیس شدم زندگی بود. 

 به یاد اون اروم می شد. 

دستم بلند شد. سرما بین انگشت هام دلم رو بدتر یخ زده می لرزوند. روی حلقه باریک و طالییم دست 

شم بسته کندمش...رها شده سنگین شدم. حلقه از بین دست لرزونم چر نبود. وفادا ...کشیدم. موندگار نبود

جلوی پاهای بی شده با ملودی تیک داری چرخ خورد.  سرامیک ها پرشده از شیشه ها خردروی زمین روی 

لرزم جونش افتاد. نفهمید. تو رویا بود....تو خیال دلداری که دلدار نبود...دل، دار بود. وزن سنگین شونه هام 

 . درو بیشتر می کرد. مطمئنم یک تکه از روحم همیشه تو این اتاق جا میمون

  . به یاد معشوقه از دست رفته ش ،گفته ها مناسوگوار بود...سوگ خیانت ن خش دار و عزادارش بلند شد. صدا

 باید می فهمیدم کار امروزت واسه خر کردنم بود. _

 چشم هام به پوزخندی فشرده شد. کار امروزم از روی عشق بود.... از روی خواستن. اهی کشیدم. 

 ؟ی نه...هوایی شد _

مست  می گفتم  خوردم سم نمیق روزه اشبه نماز   ...شمشناخت اگر نمیهوا مردن داشتم. هوا رهایی. 

زنی که بازهم متهم ردیف اولش  بود تو رویا امید لب باز میکنه اما تو هپروتکرده که دراین حد کش دار و نا

 فرنگیس بی پناه بود.

 ای با چی بزنی تو سرم؟میخو دفعه این _

_... 

 چه نقشه ای واسم کشیدی که رفتی پیشش؟ _

. می ..خودزنی می کردطوری به پیشونیش کوبید که از صدا برخوردش شونه هام پریده چشم باز کردم. 

 ...منم می دید؟کوبید...حکم می داد.

 ؟...بعد باهش فرار کنیم بدی میخوای عادت _
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از بوی عطری که ارامشم شده بودم از درودیوارها این خونه. از قلبی که سنگ شده بود. منه بی روح عادتی 

 ..چقدر راحت حرف از رفتنم میزد بود.

 _ حالم ازت به هم میخوره...از دوست داشتنای مسخرت.

 ..نفرت.بود. قطره اشکی از انتها ترین حسم برای مردن روی گونه م چکید. پایان همه چیز 

 مات و بی احساس. از روی حرص و نفرت. با فکی فشرده و چشم ها به خون نشسته.خیره به عکس لب زد. 

 من دیگه_ ز نفرت نیستدینی که بهت دارم ج مونه نباید بازم عاشقت بشممیکنم تا یادم ب تاونقدر نگا _

 دلدار. نیستم اون ادمی که خر فرضش میکنی

  ون نخ شده رو بند میزدم. میسرداد. کجا این  شکستن بس نبود. زخم میزد. درد می

 من فقط رفته بودم ببینمش._

خواستم که دلدار  یرو نم سیفرنگ نی. بله من بله نبود. من اکنم یناله م بغض م یعجزم از صدا یصدا از

تو  زننیم ادیاز کار افتاده مغزم فر یها ارگان.مردش یچشم ها شیخطاب شدنش عادت بشه... گم بشه پ

 .!دلدار نباش

 .زنمیم ادیمردم فر ی. بعض دار با حال و هواشمیبلند م جام از

...تو حق  نهیبب یکس هیمنو شب ی...تو حق ندارکشمی...نفس مکنمیم ی...زندگرمیخونه راه م نیتو ا من_

... ستمیکس ن چیه هیمن شب_!یبا اون خاطرات منو صدا بزن یکه مردن حت یتو خاطرات یغرق بش یندار

 یزندگ سیبا فرنگ خوامی...می... بشناسینیمنو بب خوامیدختر ساده و طرد شده... م ی...سمیمن فقط  فرنگ

 .!که مرده یکس اینه با رو یکن

. غرورم خرد شد...اعتماد به دیکش ریقاب عکس زنش تو دست هاش بود. کمرم ت هنوزهمسمتش رفتم.  به

 .اما تو صورتش خم شدم دینفسم ته کش

 .منو ببوس_
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  رو به یاد خام باورها فرنگیس قبول نداشتم. شخاطرات مرده نمی خواستم. عطشبوسه ش رو به یاد 

وه... منم هستم. حرف ها از ته دلی که بی اراده بود. فقط می خواستم به خودم ثابت کنم. صدام رو می شن 

داشتم گانی کرده بود. جیغ میزدم اگر نابی پروام بود که مدت هاست پرونده سکوتم رو بای و دل مغز دست

 ..تو سرو صورتم می کوبیدم بابت این زندگی ننگین.فریاد میزدم.اگر تاب داشتم ...

فقط نالیدم برای دیده شدن. اهسته سرش رو باال اورد. تو نگاه پراشکم دقیق شد. می لرزیدم. حرکت چونه  

 فرنگیس روحش مرد. هیچی. ..یچی بود....هاز سر خشم از سرم غیر ارادی و لرزش لب ها

هایی که با هرقدم از خودم به جا میزاشتم. قدرت پاهام تحلیل شده  نگاهش پایین کشیده شد. به رد خون

تو  نخونه خشکیده دور زخم هام سرباز کرده بود. به خودش اومد. قاب از دستش افتاد. صورت غمگین ز .بود

تش یخ دست طوفان بلند شده روی شونه م نشست. دسباهش خوشبخت نبود. دلدارهم صورتم سیلی زد. 

 بود. لرزش کمتر از شونه ها من نبود. 

 دختر.کف پاهات بریده...چه جونی داری تو _

سنگ شده کف دستم مقابلش باال   باب بهانه هاش به راه بود. شناختم! حاال به قصد بلند شدن نیم خیز شد.

 اومد. بدون اینکه دلم بسوزه یا ترحمی خرج دلم و دلش بدم گفتم:

 ...یگه تموم شدد_

تصویر اسطوره م به هزار تکه تقسیم شد. مرد... زندگیم سیاه سرم رو هیستریک به چپ و راست تکان دادم. 

 شد. 

 من دیگه نمیکشم. _

تا سکوت   راه گفتن! اینبار مریضیم بهانه نبود .باشم . باور نمی کرد من هم راه رفتن بلدلب زدچی بهت زده 

 فشردم.  انرژیم هر لحظه تحلیل می شد. گیجی سرم رو حس می کردم. چشم هام رو کمی رو هم  . کنم

 نه میخوام خرت کنم...نه میخوام دورت بزنم... _

 



 
 

 
 

_ بهارگل) بهاره گندمی(به قلم   دلبران    

ن                                ا ر ب ل د  
 

Page 9 

قطره اشکی درشت روی  رو باال کشیدم. پردردش رو نداشتم اما چشم هام تاب نگاه تو چشم ها غمگین و

این اشک متعلق به من نبود. متعلق به اویی بود که با شونه ها خمیده ملتمس نگاهم می  گونه م چکید. 

 کرد. 

 .مببینی نه_ نه میخوام باورم کنی...

 رنگ میان خطوط باریک دردم زدم.به لبخنده کم 

 یلی سعی کردم زندگیمو نگه دارم._خ

لبم رو سفت بین دندون هام گرفتم. خم شد تا با خواستم حرفم رو نیمه کاره رها کنه اما هیستریک پسش  

  بلند با اخرین حد توانم از ته حنجره فریاد زدم.نیمه  زدم.

 دیگه نه..._

 :اخرین ضربه رو زدمکرد  روی شونه ش دست گذاشتم و با اشک هایی که دیدم رو تاروتارتر می 

 طوفان. ..دیگه دوستت ندارم._

دست روی گونه ش گذاشتم و با ارامش  چشم هاش بی فروغ تر از قبل شد. ه ش ناباورانه جمع شد.چهر

 ترین حالت ممکن لب زدم. 

  من نمیتونم دلدارت باشم._

 کردم.  بلند شدم. حاال سوزش کف پاهام رو حس می 

 چیکار کردی. مکنم اما هیچ وقت یادم نمیره تو باهخیلی چیزارو فراموش  شاید _

..هیچی شبیه اخرین تصویر از مردی که دیگه مهم نبود صداش بلرزه. دیگه هیچی مهم نبود اسمم رو برد. 

 که تو بدنم پیچیدمی لرزیدم. قدمی برداشتم. سیاه تاریکی چشم هام و دردی  قلبم رو سردرگم رها کرد.

 اخرین فریادش شد.
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 بخش دهم...

**** 

پوستم  ......احساس ادمی که از بلندی پرت شده و تمام تنش کوفته ستردمک احساس سقوط و ضعف می

. می ..اب دهنم رو قورت میدم ...دش بازوبسته می لب ها خشکم. ..فترگ . اتیش می..ختکش دار می سو

تا  باید دردم رو فریاد میزدم. دش الی پلک هام باز نمی. ..صورت جمع میکنمست تلخ و بدمزه  ..سوخت.

 ..دردهم داشت. ؛قلبم میزد...نبض داشت .ردمک از حجم سنگینی که روی قلبم احساس می پررنگ تر بشم

ی رو تونستم سایهءمحو می ...دیچ جا بند نبود...حسی نداشت. پشت پلک هام میزدستم هسنگین بود و تهی. 

چشم هام سنگین تر صدام اوا نداشت.  کرد.التهابم رو بیشتر می  گرمش اببینم که روی صورتم بود. نفس ه

دست سردی  ؛ممفه رو می مشونیی...نم دار شدن پکنم و داد بزنم اب میخوام. که بتونم بازشون بود از اونی

ذهنم ...ناله مخارج از ارادم ناله میکنپلک هام می لرزه.  دور مچ دستم، سوزشبا حس  .گرفتکه دستم رو 

 ن مغزمومی قیهق ه صدای. شد ...پیشونیم بازهم خنکدکشیبی شباهت به فریاد نیست. سرم تیر 

ض کنم سرم تیر میکشه...میخوام ساکتش کنم...اعترا .ادد صداش شبیه وز وز مگس ازارم می ه...ش یم اکو

 نزدیک تر.... صدا هق هق بیشتر میشه.شد جچیزی شبیه ناله از بین لب هام خارزهم اما با

 چیزی م ازش مونده؟وری به تو سپردیمش...جما این_

  ..باید ساکتش می کردم..جیغ زدنم مغز یها رگیمواخ که چقدر صداش رو عصاب بود. تمام 

 نوازش شد. پشت دستمسایه حرکت کرد. ...شنیده شد شناآ یک گرفته صدا

 دستم راحت میشه. روز دیگه از چند_

 ؟ا رو بگیرم...بلیط_
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 مقلب مردن درون احساس ...از خشکی از جدیتش تن می سوخت ...نبود ...هق هق م نبود اشنااین صدا 

 رسوب می کرد. 

 فعال دست نگه دار..._

  نیمه بلند گوشم رو ازرد. صداش دیگه اروم نیست...دیگه حس خوشایند نیست.

 نباید بهت می گفتم.قرارمون این نبود بزنی اشو الشش کنی..._

 ...به تو ربطی نداره _

 نفسم تنگ میشه. می فهمیدم. شدم...ربطش رو کابوس بود؟ یک کابوس ترسناک...باید بیدار می

 خیالتون راحت بشه. یدباید حتما جنازشو ببین _

..بهم انگیزه ترین دختری که می شناسم.استعداد گفت شما بامی اول بهم  زختم...رورو می شنا داصاین 

خانم " ...شدمرور  تو صداها ذهنم ،چون خواب خاطراتمشکسته بشم.  ؛ر نبود ناامید بشمداد...امید داد...قرا

 فقط با شرایط شرکت ما...شما استخدامین...

 من همه چیزو بهش میگم. _

 . جای خالی فلز سردی بود. خورد گرهانگشتم  نگشتی دوراچقدر دور شد... ؛صداش چقدر شکسته

 بیرون. از خونه م  برونمی تونی دهنتو ببندی اگر _

هرجمله با هر کلمه با  تسوخ بدنم تو کوره می غم و گرفتگی جمله هاش...داد.  صداش ازارم می

 م. ستخوا ک نمی کردن من فقط اب میاش...نفسم تنگ می شد. چرا ساکت نمی شدن...چرا در

 .شنا..دستی پهن و گرم...چقدر انشست.دستی رو پیشونیم 

 ...تشنج نکنه _
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 کمی هوا می خواستم...نفس....لرزیدم...چقدر گرم بود. نفس .لرز...لرز..

  ..تبش داره بدتر میشه._

 ه...خچرناله میکنم. دنیا دور سرم می .شنه میشنم...مرده هام کابوس میبینن؟ مرده ها ت نگرانمه...شایدم مرد

  .م. بی صدا هق میزنم تا اروم بش..می سوزم

 میخوای چیکار کنی طوفان..._

 سایه محو نزدیک میشه...اینبار گونه م نم دار می سوزه.م اون صدا سرد...هباز

 . ؟ار کنم واستکمیخوای چی؟...نمیبینیوضعیتشو  _

 نکنه عاشقش شدی._

 می دیدم.  تش سرد میشه...دستم رها میشه. سکوت ازارم می ده...صداها گم شدن...باید می شنیدم...بایددس

چشم بسته فریاد نفس هام تندتر میشه... قول میدم اب نخوام...درد نکشم فقط اخرین کابوسم تعبیر بشه.

سایه دور میشه...پشت خفه می شد... کاشمیزنم...صدا هق هق بلند میشه...باید می رفتم...باید می شنیدم...

  اه میکشم...کم کم اروم میشم...دیگه صدایی نیست....انرژیم ته کشیددستم می سوزه...
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 162دلبران 

  **** 

داشتم.  ابهنوز هم کابوس . شت زده از جا می پریدمو وح گاهی که به اون صداها فکر میکردم بی قرار

 نم رو لرزوند. کابوس زن هایی که صداهاشون ناواضح بود. کابوس عاشق شدی که غم و وحشتش ت

 وندم...این یکی هم کابوس بود. لوخودم می قببه 

اولین چیزی که ازش پرسیدم و موقعیت اطرافم رو درک کردم  هوشیار شدم عصبی روز تب زمانی که بعد دو

ثانیه ای گذشته بود..توقع داشتم کنارم تو اون اتاق  من روز برای مهمون ها ناخونده ش بود؛ دو دمور در

و اون ادم  اون صداها رو شنیدم که مثل همیشه همه چیز هذیون بود...هیچ وقت زیر بار نرفت اماببینمشون...

 و تو الک مغموم و افسرده م فرو رفتم.یک دقیقه همه چیز رو باور کردم به فاصله  .!این اتاق اومدن ها تو

ون ادم سابق این من بودم که دیگه ا اما ؛همه چیز عادی به نظر می رسید با گذشت روزها کم کم 

و از جام کندنی نبودم. بهانه م زخم پاهام و  مثل مجسمه زمان بیداری به سقف خیره می شدمنبودم...

 کوفتگی تنم بود. اون هم اصراری نمی کرد؛ فقط پرستاریش رو می کرد. 

و تقویت کنم...حالم از صداش از زندگیم به هم می خورد. دوست ر بیشتر حرف میزد از اینکه باید خودم

متوجه  الانگار حافکر می کردم کجا رو داشتم برم...که مثل همیشه داشتم فرار کنم و به اولین گزینه ای 

طوفان رو دلداری می دیدم که روحش  ..یک زن مرده رغیب.اومدم. جفت پا تو زندگی یک زنشده بودم 

برای اون رو حس می کردم... ؛بود که اون رو زنده می دیدم ری بهم قبولونده. به قد!سرگردونه...دنبال پناهه

 .!خودم رغیب سرسختی گذاشته بودم...رغیبی که متعلق به این زندگی بود

بعد هوشیاریم شب ها چشم باز  .می شد تر موخیز به روز به با افکار سیاهم با سایه ها ذهنیم روحال روحیم 

وشش کرده بیماری که سال هاست با دارو و جلسات مشاوره فرامه بود. برگشت مبیدم. افسردگیمی خوا

 .هبودم...ازش فرنگیسی ساخته بودم که باورش شده بود دختر خودساخته و قوی
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همون   گذاشتنم. و نمادرم از سرشون بازم کردودلم می خواست دوباره برگردم به همون بیمارستانی که پدر

فکار سیاهم چشم باز ج بدون یادی از اصبح ها گیو  شب به شب با قرص بی کابوس خوابم می بردجایی که 

          .!می کردم... وقتش بود طوفان متوجه بشه...من کی م

نزدم. فقط یک جرقه  ای اما جز سکوت حرف دیگه ؛روانپزشکی صحبت کنم تلفنی باندبار سعی کرده بود چ

 باید با دکتر خودم صحبت می کردم.. هافسردگیم به خود زنی برس و نیاز بود تا همه چیزرو به هم بزنم

  دوست داشتم مدت ها بخوابم. خواب تنها همدم روزهام شده بود. 

 فرنگیس..._

چشم هام رو نیمه باز بهش دوختم. درب اتاق رو باز کرد و با لبخندی که این روزها زیاد میزد لبه تخت 

چیزی که خیلی  ژولیده و شکسته.وزن کم کرده بود.  نه روزشده بود...بی اندازه در این  کنارم نشست. الغر

 نه سردتر از نگاهم. ؛وجودم . دست هام یخ بود...مثلود از طوفان. دست روی دستم گذاشتدور ب

هربار با دلتنگی و غم. چیزی که برای ابرازش زیادی دیر شده بود. پشت  ؛کمی نگاهم کرد..کمی مکث کرد. 

 ...از زخم ها سربسته قلبم. می سوخت از بی ابی مپوست دست خشک و سوزن سوزنیم رو نوازش کرد.

 باید خودت کاراتو انجام بدی...امروز  _

می دونستم حرف ها خودش نیست حرف ها اون دکترجلف ست که پشت تلفن هم می خواست الس 

حفظ بودم روز اخری که پدر از بیمارستان اومد از بزنه...عزیزم جانم به خوردم می داد. من حرف ها دکترها 

د مدتی دونست هنوزهم تو شوکم که بع ...نمی"راتو خودت بکنیاز این به بعد می تونی کا"دنبالم گفت 

. من فقط خواب می چمدونم هیچ وقت باز نشد هنوز چمدونم رو باز نکرده بودن...منتقلم کردن دیوونه خونه.

بی شده بود تا یاد این چندسال فرصت خو چمدونم همیشه اماده بود! اما ختم روزگار شده بودم. ؛خواستم

 بگیرم...نقاب بزنم! یاد .ماستفاده کن ماز تجربیات مبگیر

 زد.لبخند  و سکوت کردم. روی سرتاپا اماده ش کشیدمرو نگاهم 
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 ..ورزش کنیکمی تو حیاط تو خونه راه بری.میتونی از جات بلند بشی..._

طوفان بذله گو شده بود...با وضعیت . خشک شده بودن. اما عضله ها صورتم کش نمیومد ؛خنده م گرفته بود

 ندید چه بالیی سرم اورد؟ پام ورزش می کردم؟ خودش رو زده بود به ندیدن؟

یاز هنوز ن ؛تیر می کشید و پهلوم دستش رو پس نزدم. کمرکمکم کرد بلند بشم و به تاج تخت تکیه بدم. 

حاال سفیدی کنار شقیقه هاش رو می دیدم. تعدادشون بیشتر شده داشتم تا برای حرکت کسی کمکم کنه. 

. کم بی خواب نشده بود شب به شب فرو رفتگی داشت...دیگه قابل شمارش نبود. زیر چشم هاش هم بود

 مریض داری می کرد.

 نمی تونم امروز کنارت باشم._

_... 

 کارا شرکت مونده...صدا مهرزاد دیگه در اومده. _

. دوست داشتم بیشتر ازش حرف بزنه از ادمی که تو گشتبا بردن اسم مهرزاد تمام عالیم هوشیاریم بر

 خواب قصد گفتن چیزی رو داشت.

 چیزی بگه...م مهرزاد میخواست به_

 پرید. از حالت ورم نشد. رنگشاول متوجه منظ کار کرد.گرفته و خفه بود...بعد نه روز سکوت حنجره م صدام 

 نمی دونست از شنیدن صدام خوشحال باشه یا بردن اسم مهرزاد.  مرد ایده ال مهربون خارج شد.

 بهت زنگ زد؟_

رو با اسودگی  شگیج و گنگ...من هم دوزاریم از ابتدا نیوفتاد...نه تا زمانی که نفسناامیدانه نگاهش کردم. 

در حینی که موهاش  تعویض شده ایستاد و با برداشتن برس یینهمقابل ارها کرد و با نگاه دزدیدنی بلند شد. 

 گفت: تفاوتش رو حفظ کردظاهر شوخ و بی  ؛شونه میزدرو 
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 در هذیون گفتی که منم باورم شده.اینق_

 . !دیوونه شدم که بود مطمئن لحن مطمئنش بی اراده پوزخند زدم.از 

 شد و از تو ایینه نگاهم کرد. اهسته برس رو فقط چند ثانیه حرکت دستش متوقف...یاوردبه روی خودش ن

  گذاشت و به طرفم چرخید. دستی دور دهانش کشید.  پایین

  ره...انگار حالت خیلی بهت_

 قبل از اینکه مغزم فرمان جوابش رو بده...قدمی به طرفم برداشت. 

 ...هرچقدرکه می تونی راه برو...بعد استراحت...امروز تا ظهر نیستم_

 .!رمحبتش چین خورده بوده های پپیشونیش ازجملباال سرم ایستاد. 

 گیرم. نهارم می_

گذاشت  انعم شد. دست روی شونه مداشتم که م قصد دراز کشیدنخیال گفته هاش  سری تکون دادم...و بی

لبه تخت نشست. از حرکتش اخم کردم و با چشم ها پر نفرتم به دستش اشاره کردم. اهی کشیده دستش  و

 رو کشید. 

 سراغی از دلبر نمی گیری...!؟ _

دلم  ؛. بعضی کلمات رو بهتر می گفتمی شنیدماخمم پررنگ تر شد. این مدت فقط صداش رو از پشت در 

می خواست  ا پنهان کردنشباما  ؛بی نهایت می خواستش...به اغوش کشیدنش و عطر سیبش ارزوم بود

 دلتنگش بشم تا از روح این خونه فرار نکنم...می خواست مثل همیشه احساساتم رو تحریک کنه.

 می رسن. ونخونه مهرزاد...اونجا به اندازه کافی بهش گذاشتمشون_

 بسنجه.  بین هر جمله ش مکثی می کرد تا واکنشم رو .؟باید لحن کنایه وار و دلخورش رو می فهمیدم
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با نیم خیزی بلند شد تا بوسه ای به پیشونیم  اوتم داخل دهان کشید.بی تف لب هاش رو از سکوتم و خیرگی

..من مثل همیشه نبودم...سنگ و مجسمه ای شده بودم که تو زندگیم پررنگ بزنه که ناخوداگاه عقب کشیدم.

  کردن وجودم شونه خالی کنم. بشم...ادمی نبودم که با نم دار 

  لحظه ای خشک شده نگاهم کرد و بعد صاف ایستاد و گفت:

 ت کن.حمیاد هنوز گیجی...استرا به نظر_

 که لحظه ای پشت به من ایستاده گفت:پاتند کرد  به سرعت به سمت درب 

    ..دیگه فرصت جبرانی نیست.مواظب خودت باشی._
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با نیم خیزی بلند شد تا بوسه ای به پیشونیم  لب هاش رو از سکوتم و خیرگی بی تفاوتم داخل دهان کشید.

گ بزنه که ناخوداگاه عقب کشیدم...من مثل همیشه نبودم...سنگ و مجسمه ای شده بودم که تو زندگیم پررن

 بشم...ادمی نبودم که با نم دار کردن وجودم شونه خالی کنم.  

 لحظه ای خشک شده نگاهم کرد و بعد صاف ایستاد و گفت: 

 ت کن.به نظر میاد هنوز گیجی...استراح_

 به سرعت به سمت درب پاتند کرد که لحظه ای پشت به من ایستاده گفت: 

 ..دیگه فرصت جبرانی نیست.   مواظب خودت باشی._

 اون همصدا بسته شدن در همزمان میشه با بلند شدنم...بدنم این مدت خشک شده بود به جز چندباری 

می ایستادم  شونرو هماما هنوز ؛م خوب شده بودهارده بودم. زخم کف پاوام تکون نخجاز سرجبار ااالب

 .سوزش داشت

برگشت طوفان رو می دونستم دقیق مان زکنم اگر  ظو دیوار گرفتم تا تعادلم رو حف تتاج تخبا احتیاط از  

اما باید تا  ؛نمی دادم مزحمت حرکت به خودم نمی دادم یکم دیگه چرت میزدم یا عجله ای تو حرکت ها

 ظهر کارم تموم می شد. 

ه روز زمان زیادی بود تا با . نُمی ایستمهست مقابل ایینه  دختری ذات هر وضی که تیگاه با حس غرداناخو

 خودم قهر کنم...با خود فرنگیس بیچاره نه...با چهره ای که می خواستم خط خطیش کنم. 

اب شدم پوستم رو تیره و خشک کرده بود.  ه هاسیاه و گود شده بود. گونزیر چشم ها به قد دو بند انگشت 

بریدگی سمت چپ صورتم سطحی  بود. برق چشم هام جاش رو به سرخی خواب و ارامبخش ها ساعتی داده

 کم کم داشتم از دختر مغرور تو عکس فاصله می گرفتم. ...خراشیده شده بود فاصله چشم تا گونه م؛ بود
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تفاوتش تو رنگ سرخابیش با جنس مرغوبش  .عین خود تیمارستانی ها پیراهن بلند و زخمی پوشیده بودم

تنم نشست  ک کنم...هنوز هم دردی که از برخورد با شیشه ها تورو چم بود. پیراهنم رو باال زدم تا زخم پهلو

رو به خاطر دارم. فریاد طوفان و بردن اسمی که هیچ وقت چنین با عجز صداش نزده بود. زخم پهلو و دستم 

 که هر زمان روی شرمندگیاز  .بودشده نده وعمیق تر بود شکاف ها ریز ریز شیشه که با پتادین و پنبه پوش

 ضدعفونی می کرد.  زخم هام رودن اون ارامبخش ها نخوابم عمیق بود بعد خورو

پیراهن تو دستم مشت میشه. یه حس منزجر کننده ای از خودم پیدا می کنم...از ادمی که تصویرش رو گم 

سرپایی درست میکنم تا کردم. پیراهنم رو می اندازم و رو گرفته از خودم بیرون میزنم. چند لقمه نون پنیر 

این مدت کشفشون کرده بودم در که تو اشپزخونه  ییبه هانس اول از همه سوراخ وضعف نکنم. حین گشتن 

 م...طوفان زیادی با اشپزخونه در ارتباط بود.گردمی

ل هام باعث یوقتی که از گشتنم مطمئن میشم دست خالی سراغ اتاقش میرم...کشو کمدها و جای خالی وسا

نحس رو مرور  زم اجازه نمیدم تا خاطرات اون رومیشه اما بیشتر از اون به احساس سه قطر اشک ریزش دو

 . !رو کنم...طوفان همیشه چشم سومی هم داشتوکنه...سعی میکنم وسایل هاش رو مرتب زیر

 م. ددومین جا...اتاق مادرش...اتاقی که به ندرت مدت زمان طوالنی میمون

 ی...و زیر تخت....اولی دومی...سوماز کشوها شروع کردم

اخرین جا ممکن که اصال به ذهنم خطور نمی کرد...دست کشیدن لبه کمد بود که با کمی قد بلندی و 

بین  کهده بود و خیسی شباز پوستم کشیدگی دستم به پوشه ترقی خورد. بی خیال زخم هایی که از کشش 

 .برداشتمشکاف پهلوم حس می کردم...پوشه رو 

ن لبه تخت...بازش کردم و...و ای کاش زمان متوقف می شد و من هیچ وقت رفتم و با نشست بعق بعق

. تو یکیش همراه ه بودبا فاصله دور ازم گرفته شد که جوییعکس ها زمان دانش جاش رو پیدا نمی کردم. 

می شدیم...هردو لبخند به لب داشتیم اما زاویه عکس طوری گرفته شده  جا بودم و از درب دانشگاه خارهمت

نه می انداختم بود. اخم کرده بود که چهره من تو دیده ببینده باشه. عکس بعدی درحینی که کلید تو قفل خو

  و سوار تاکسی می شدن. ...عکس از خونه پدری...فربد و مامانی که دستش رو گرفته بود
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با ماژیک ابی نوشته شده  ی سی دیکه از بین عکس ها افتاد توجه م رو جلب کرد. رو و فلشی سی دی

 بود...دلدار.

...واسه کشف ن بودفهمید ذهنم بی تابم رفتم. پتعلل نکردم و با گذاشتن پوشه سرجاش به سمت لپ تا

 ش اوردن.ه روز قبل به ادمی قول داده بودم که معلوم نبود چه بالیی سرچیزی که نُ

مانتو قهوه ایی  ،د به شرکتقبل از ورو ،شتر از این از دیدن عکس هام شوکه نمی شم که قبل اشناییمونبی

به پدر می  ای داشتم که گوشه اش گیر کرد به لبه تیزی و پاره شد. مال زمانی بود که ارمان سود قابل توجه

ه نعرنگش به پوستت میاد. با مقگفت  می همتا. !داد تا هدیه تولدم از طرف فربد بشه یک مانتو قهوه ای

  ..مدت زمانی که اصال طوفان توفیقی نمی شناختم.مشکی جذاب میشی.

 یا هر حس کوفتی دیگه روی زمین تکیه به کاناپه فلش رو میزنم.  نجکاویاز شدت ک

اکتفا نشده  م..دیگه به یک مانتو قهوه ای یا یک لبخندینحاال تعداد عکس ها زیادی از خودم می ب

م هشده بود. جلسات مشاوره م...تابلو نظام پزشکی دکترهر ساعت با هر زاویه ازم عکس گرفته  ،..هروز.بود

توش بود. لحظه ورودم به مطب. پارک رفتن ها بعد از اون. قدم زدن ها گاه بی گاه با همتا...همه چیز 

 .!عمومی اما خصوصی

مغزم . دلم می خواست ربطش رو با طوفان بدونم. ربطی که االن اینجام...کشیدمفلش رو ناخوداگاه بیرون 

..تینا معرف من به شرکت مهرزاد بود...کلی منت گذاشت از اینکه با پارتیش اونجا استخدام داغ میشه.

 اما نه ارزویی که به قیمت زندگیم باشه.  ؛شدم...دروغ چرا ارزوم بود

انگار یکی داشت چیزی رو جا ساز  ؛اولش با صدا خش خش شروع میشه...با تصویر سیاه...نوبت سی دی شد

 ...بعد صدا خنده ها بلند و بعد تصویر...کرد می

...شبیه راز سربه مهری که اگر لکه ش سفید بود...راز میشه افتخار ست گذشته همه ادم ها شبیه راز تو اینده

. فقط خودت می دونی جزئیات وندگار میشهاما اگر لکه سیاه جاش بمونه تا ابدیت تو ذهنت م ؛وفقیتمیشه م

راز سربه مهر سیاهی رو رنگی کنی تا  ،لم زندگیت رو به دست بگیریزندگیت چه رنگی تا تو واقعیت ق

 تکونی به اینده ت بدی. 
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که جز شرمندگی  ممی دید رو بیه من بود. خنده هاش ...دلبری هاش...مردیشصورت زنی رو می دیدم...که 

نه مستی  ،انیحالش و لکه سیاه باز شده گذشته ست چیزی ازش باقی نمونده بود. نه خنده ها بی خیال جو

 حرف میزدن...نجوا می کردن و... دلدارم می گفت....روزگارش...صداش میزد...با احساس کش دار

صورتم خیس اشک بود...به حال روزم به حال روزشون...صدای بلند کوبیدن در اومد...مهران شوکه شد از 

..تصویر روی .ومددادو هوارش میا دلدار تو خیال خوشش می خندید...طوفانی به پا شد...صدای جاش پرید...ام

. شوکه شدن همه رو شبیه ور شدطوفان از نما باال چرخید. طوفان اولین نفری بود که به سمت مهران حمله 

این رو از عقب عقب رفتنش التماسی که به طوفان می کرد  ...جسم محو شده ای می دیدم. دلدار ترسید

رو  تصویر روی دلدار اومد...زمانی که مجسمه پیر شدنش واضح بود. شدن یکشبه طوفان ازشکسته  .دیدم

 افتادن طوفان و صورت غرق خونش...پر نفرت به سمت طوفان رفت... برداشت و

قطع کردم صدا هق هقم کل خونه رو برداشت. این فیلم کاملش بود. همونی که راز سربه مهره سیاه گذشته 

لم به حال ...بیشتر از همه دبریزمروز کدوم از ادم ها این فیلم اشک و نمی دونستم به حال  رو باز کرده بود.

تا  اما..فیلم مدت زمان طوالنی نداشت چند دقیقه زمان بین پلیدی و روشنایی بود.فقط خودم می سوخت. 

...پیراهن خونی و سوزش زخم هامم بهانه ای یختمزده اشک می ر وحشت  هم چند دقیقه شوکه شده شاید

  ..زندگیم نجس شده بود.به خودم بدم. ینبود تا تکون

این  د تاریک این زندگی رو می دیدم. به قدری سنگین بودم که به چیزی جز کندن ازعانگار تازه داشتم بُ

این ادم ها رو تنها میزاشتم با لکه ها سیاهشون با گنگی گذشته ای  و . باید می رفتمیدزندگی به ذهنم نرس

کنن. عمق فاجعه رو زمانی فهمیدم که طوفان می تونست از این مدرک علیه م  پاکشکه نمی تونستن 

. خودش امروز گفته بود فرصت جبران .نه.استفاده کنه. حاال حاال باید می دویدم باید فرار می کردم تا رهام ک

 بو تهدیدی که نشئت گرفته از رفتارهام بود.  نیست رنگِ

خدا می کردم  شن...دنبال گوشیم می گردم و خدابهم مبارزه میکنن تا سوزن سوزن  بلند میشم...پاهام هنوز

بود. هیچ  لحظه اخر امیدی به بودنش نداشتم...تو کیفم ته کمد گذاشته  ...تاشکرده باشنطوفان پنهان 

 دوباره فراموشم کرده بودن. ؛نبود. خبری م از خانواده م روی صفحه م نخورده بوداین مدت  در تماسی
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. نمی دونم شد ...صدا هق هقم بلندگفت یی.همین که الو.روی اسمش میزنم. با باال پایین کردن مخاطبین

 رد.ع شنیدن صداش رو نداشتم. اما لحنش با اخرین باری که به یاد داشتم فرق می کچرا توق

 .دادبا وقفه طوالنی جواب  گفتمهرانی وقتی م

 به کشتنم بده. تیاون شوهر روان گهید باری خوامی...نمیبهتر دست از سرمن بردار نیبب_

نمی تونم تاب بیارم من فقط می خواستم از اون فیلم با کسی  . م درست بود؛ طوفان سراغش رفتهحدس

 د...وگرنه من که زندگیم رو می کردم. به پیدا کردنش کر محرف بزنم. کسی که خودش مشتاق

 پیدا کردم. واون فیلمار من_

هیچ وقت به ذهنش نمی رسید من هم طوفان . می شدحتی از پشت گوشی هم مشخص شوکه شدنش 

 کنجکاو زندگیش بشم.

 کاملش؟_

 ...دادم.ضعیفی تکون  "بله"سری با 

 ؟چرا گریه میکنی..._

 .بریده بریده با قلبی که می سوخت گفتم:..شدتر  بلند به یکباره صدای گریه هام

 کس باور نمیکنه.هیچ من نیستم...این زن من نیستم..._

مرغوب  شه چلکه سیاه خیلی زود رنگ می گرفت با هیچ سفید کننده ای پاک نمی شد حتی اگر جنس پار

 باشه.  

من باوری ته ها صفحه م یا عکس ها میکس شده؛ رو درک کرد. مثل نوش م مهران فکرم رو خوند...واهمه

 بر دلدار بودنم نداشتم.

فی که ازمون فیلم گرفته زاویه راون بیشاون فیلم میکس شده ست. ست...ببین اصال چیزی که تو فیلمه نی _

 جوری تنظیم کرده که منو تو... شو
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 گرفت. ینفس

 حالت طبیعی نداشتیم.ما _

 لنحش نرم شده پر از شرمندگی بود.

 خواهش میکنم تمومش کن._

 کمی هردو سکوت کردیم با هق هق بی امان من.

 نزار طوفان بفهمه فیلمو پیدا کردی..._

 هار ثانیه طول کشید تا جمله بعد رو زمزمه کنه.چ

 بعد گموگورش کن.فقط باید مطمئن بشیم فرستادن اون فیلما کار طوفان بوده..._
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 ....164دلبران

 

 .هیحال و کم بن یداروها ارامبخش سستم کرده بود...ب

به سقف  رهیجان دراز به دراز خ مهیهم ن دیحال؛ شا یب هام باشم. بتیعزادار مص یتونستم درست حساب ینم

پر از   اما ؛دیرس یبه ذهنم نم یچیه .بود...پوک پوک؛ متفاوت تر از هربار یوسط حال افتاده بودم. مغزم خال

 .که مغزم رو داغ کرده بود یکیاتفاق بود خاطرات دور و نزد

بدتر  دیفهم یبود...اگر طوفان م ییکذا لمیسرنگون کردن عکس ها و اون ف میومد که ازم بر یکار تنها

 . بهش نداشتم یاعتماد چیه گهیشد. رو راست نبود...د یمنطق م یداد. ب یعذابم م

سرم نشسته  یباال دهیپر ییکه با رنگ و رو یکرد؛ زمان ارترمیهوش یکم دیزنگ و چرخش کلتک  یصدا

 .پرت شدم یواقع ایبرد تو دن یبود و اسمم رو با وحشت م

رو کرد. غذاها رو کنارش گذاشته  رویدلم رو ز کبارهیو عطر تند طوفان به  دیچیکه بوش توخونه پ ییغذا 

 .پاتند کردم سیبه سمت سرو ،پسش زده اوردمیبه سمتم خم شده بود. طاقت ن یبود و با نگران

 یم یسیفرنگ سیو فرنگ دیکوب یو اون به در م زدمیوارد بشه درب رو پشت سرم بستم. عق م نکهیقبل از ا 

رو  زرد و تار بود...خودم نهییتو ا رمیاوردم... ضعف داشتم. تصو یرو باال م میشده معده خال جیگفت. سرم گ

  .زجر اورش رو خاموش کنم اه دنیرکشی. دوست داشتم به سرم بکوبم تا تدمید یمتفاوت م  ادم دو

کرد اگر باز  یم دیطوفان بلند تر شد. تهد یهق زدم. صدا شیاب گرفتم و از سرد ریش ریهوا ز یرو ب سرم

 .دینگذشته بود که به در کوب شیاز تهد یا هیشکنه...چند ثان ینکنم درب رو م

زردم افتاد زبونش  یکه نگاهش به رنگ رو نیدرب رو باز کردم...هم واریبه د هیهم فشرده تک یرو چشم

  .بند اومد
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 .اب رو بست و تا اتاق همراهم شد ریدادم. ش هیحال بهش تک یب بغلم رو گرفت. ریطرفم اومد و ز به

 زاشتیاما نم ؛دمیشن یم یخوب دستپاچه شده بود ضربان قلبش رو به تمی. از وضعدمیتخت دراز کش یرو

 .اضطراب و وحشتش به من هم منتقل بشه

 .کرد تا قطره اخر رو بخورم یبعد اب قند به خوردم داد...اصرار م یکم

که در حقم کرده بود  ییها تیاز ازار اذ یمیکردم به ن یم تیاحساس رضا ینگرانم شده بود کم نکهیاز ا 

 .پس زدم هم بستم و دستش رو ی. چشم رودیرس ینم

 ؛ میلم به هیچی نمی کشید.شد یعسل نم ینیریش چیزد...با ه یم ینکرد...طعم دهنم به تلخ یاعتراض

ش منجمد یکوره اتیشتن  .دمیگذاشت و دستم رو محکم گرفت از سرما وجودش لرز یپاتخت یرو رو وانیل

 .م اومدها ...اما تک تک اون عکس ها جلو چشمیدیبگم توام ترس خواستم یم بود.

 ...یخورد یم دینبا یعوارض داروهاته...با معده خال _

 .دیچیزد؛مهربون...صدا دادو هوارش تو گوشم پ حرف

 .خون رو احساس کردم یو گرم دیچک یقطره اشکگرم شدم. ...رو بوسید میشونیپ ؛طرفم خم شدبه 

نزد.  یحرف یا قهی. تا دق گذاشت...نفسش رو حبس کرده چشم بست. دستم رو فشرد میشونیرو پ یشونیپ

. دلم درد دیکش یشد...طوفان اهن واروم شدم. اشک هام با غصه رو یکم ...یفقط...فقط کم .نزدم یحرف

. کردمسکوت  ،و پر ی..اما من خال"کن یخودتو خال ..حرفتو بزن."حرف بود. زمزمه کرد...داشت پر از 

همدردش یک اعتماد زمانی مرد که  "بهت اعتماد ندارم گهید"سرتکون دادم و در مقابل لب هاش لب زدم...

 ..قاب عکس ها شکستم روی دیوار نبود.مرده شد.

  .ختیر یتر شد. پوستم نم دار شد. اشک م قیعم اهش
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که  یطور چونه م شروع کرد جای جای پوستم رو سوزوند.از  .دیاهسته و نرم بوس قاب گرفته رو صورتم

 ی. چشم بستم. کمییجدا ندی...حس ناخوشا داد دست مرده بهم کیام...حس  یام...مردن یرفتن شهیهم یبرا

 :با صدا گرفته گفت هدیعقب کش و مهری به لب هام زد ...غم بادم رو ترکوند  شد یکه خال

  .یبخور یزیچ هی دی...باارمیواست غذا ب رمیم-

لب بزنم...فقط بگم  یخوام یو نمشده بود. نتونستم لب ها خشک شده م رو تکون بدم  پیهام ک گوش

 .میکدوم رو راست نباش چیاگر قرار باشه ه یبمون کنارم...حت

کرد..حال  یغذا حالم رو بد م یبو پشت سرهم. زدمی. عق مدمیپر سیتو سرو اوردهیرو داخل ن ینیس هنوز

که از فکر کردن  یمرحله ا نی...قرص و...اخریبود...استرس...شوک...معده خال زهایچ یلیاز خ یبدم ناش

 .شست یبهش وحشت تو جونم م

 سمیبه درگاه زده از پشت مژه ها خ هیتک سیاومدم با سرو صورت خ رونیب ی. وقتومدیصدا طوفان در ن نباریا

  .نشسته بود زل زدم نیبه در اندوهگ رهیکه لبه تخت خ یبه اون

خبر از حس  یب زیبودم. لب و لوچه او زاریبهم چشم دوخت بود. از حال هردومون ب نیو غمگ ناراحت

از  خواستمیم  گرفتم. یاز نگاهش م دیکه با ییحرف ها ی...بدتر از حال من سکوت طوفان بود. معنمونیدرون

اگر  ی.حت ه قاتلش باشم.یاگر فقط شب ی...من هنوزهم دوستش داشتم حتارمشیب رونیگرفته ب یحالو هوا نیا

 .بود ییواخرش جدا  نبود یاعتماد

 :گفتم داشتمیبه طرفش قدم بر م یکه با لبخنده کم رنگ و تصنع ینیح در

 .مامانم سر فربد مدام حالت تهوع داشت ادمهی_

_... 

 ادامه دادم یجون و نسبتا بلند یرو با حوله تو دستم پاک کردم و با خنده ب صورتم

_  
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 .خوردینم یی..هرغذا کرده بود. یطفلک بابارو عاص

  . گچ نهوی...عدیحال و هوامون؛ اما رنگ طوفان به شدت پر رییبود..باب مزاح و تغ یباب شوخ حرفم

 .زد یمتعجب شدم. لبخنده مضطرب و کج یاوردم لحظه ا نییکنارش نشستم و حوله رو پا یوقت

 .ت حساس شدهه عوارض قرصاته...حتما معد_

داشت و االن  یریشگیپ یرو دییکه تاک یرو هضم کنم چه برسه به طوفان میخودمم نتونستم شوخ یحت

 .دیلرز یرنگ باخته صداش م

 یشونه اش گذاشتم و با اراده ا یبرابر شد. سر رو نیزدم که وحشت طوفان چند هیگر ریچنان ز هکباری به

 :گفتم دمیجد یکه دستم نبود از نگران

 ...اگر حامله باشم یچند روزه قرصامو نخوردم طوفان... حت نیا_

 :گفتم یقرار یب با

 ...خسته شدم یزندگ نیمن از ا_

شونه هام رو در  یشونه اش...کم کم با وقفه طوالن یشدن عضله هاش رو حس کردم...افتادگ سست

 .فشردم کممح .برگرفت

 .شهیدرست م زیهمه چ _

 .. اگر حامله باشم ...دیگه تحمل ندارمستیسرجاش ن این زندگی یچیه _

 هق زدم و شونه خیس کردم و حرف دل زدم.از رفتنم. فقط ... از کشتنش بگم دیدهنم نچرخ تو
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و  می. شونه لرزونم رو نوازش کرد و مال دیکش یو بلند قینفس عم یلحظه ا سکوت کرد. یلحظه ا طوفان

 :داد گفت یغم م یکه بو یبا خنده ا

 کن. رونیاز ذهنت ب اتمیچرند نی..ا سفارش بده. یدوست داشت یهرچ میبر رونیبپاشو حاضر شو _

 من..طوفان _

 هیس نمی خوام دیگه هیچی بشنوم._

یادم نمیاد تا چند ساعت تو بیرون رفتنمون شد. درست  نراضم به تعویق انداختا اعتنهکردم تسکوت 

 دراز کشیده در اغوشش بودم چشم باز کردم روی تخت. وقتی اروم شدمته چشم بستم و اغوشش اشک ریخ

 و دست روی گونه اش گذاشته زمزمه کردم. 

 بهت قول میدم همه چیز درست میشه._

بین رو تنم اهل تالفی بودم. من بوسه هاش رو دادم. گرمی تو عمق خوابش به گونه اش زدم. جواب بوسه 

  جابه جا کردم و سعی کردم شیرین ترین خواب عمرم رو کنم. دستش 
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           خدا عشقبنام                                             
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 165دلبران 

****** 

 ...تا اهفته اینده پروژه ارمان از سر گرفته میشه_

_... 

 سودا چندماه گذشته م به حساب پدرت میریزم. _

 .!... از شکستن سکوت و گرفتگی چند ساعتشنه از حق پدرم ؛پروژه نیمه کاره ش  .نه از.شوکه شدم.

ده پیش روم می کشم. نگاه سردش و دست از بازی کردن با غذا سرد و دست نخور می زارم پایین قاشقم رو

 .رو مستقیما بهم دوخته بود تا هر اینچ از عکس العملم رو بسنجه

 .دماغ حرف زدن و حواس جمعی نداشتم پوزخندی به حواس جمع شدم زد...من هم چند ساعتی بود دلِ

 :اش نزدیک می کرد گفته به دست گرفته به لب  درحینی که جامش رو

 بود...نه؟ یکی از شرایط ازدواجت_

هیچ وقت فکر نمی کردم چیزی از اون شرایط اجرا بشه...دروغ چرا...به قدری در این مدت اتفاقات ریزو 

و زیانش رمادرهم چیزی از سود ها بانکی و ضر! ... درشت تو زندگیم افتاده بود که یادی از ارمان خنده دار بود

از طوفان کمک بگیرم با وجود اینکه می دونستم چقدر تا  ..حتی یکبارهم حرفش رو پیش نکشید.نگفته بود

 به پول احتیاج دارن.

 .نوشیدنیش رو مزمزه کرده با خونسردی تمام ادامه داد

 اماده میشه. شناسنامه دلبرهم تا ماه اینده _

 با، مقابل هم، میز عاشق...پشت  هِون یه عده غریباینبار پوزخنده من پررنگ شد. شب دل انگیزی بود...می

شوهر شرطی که حتی عرضه چندماه  ...زن وزد!و شروط ازدواج می  حرف از شرطِ عاشقانهیک موزیک 

 .دلیل باهم بودنمون رو متذکر بشه خواست زندگی رو نداشتیم و حاال با توسل به اون شرایط می

 .به قوالیی که به هم دادیم می رسیم کم کم داریم_
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حالش رو  .  ش ولی پر از حرص و تمسخری که پشت هر جمله بود..در ارام انگار کلمات رو هیجی می کرد

 درک نمی کردم.

 جدی گفت: کرد و حلقه تنه شیشه ایش دور یخیره بهش دست .جامش رو روی میز گذاشت 

 .هرچی از قلم افتاده بگو_

 متوجه منظورش نشدم. وقتی مات شدگی و گیجم رو دید با باال بردن ابروش دوبار تکرار کرد.   

 .هرچی هست بگو پرداخت کنم_

 زدم. جاش بود قهقهه میزدم.    عصبیاباورانه تک خنده ن

 به..دوست داشتن و عشقم ...منت چی رو میزاشت.؟ اینکه خودم رو فروختم!چی برسه  می خواست به

 ندید؟رو زندگیش 

م نبودم تا مادری ه همن هیچ وقت دلبررو دختر شناسنامه ایم نمی دونستم...منتظر سیاه شدن شناسنام 

جزکوتاهی ندگیش، خودم بودم...فرنگیسی که دلدارش شد..نیاز به شرایط از قلم افتاده ای نبود. کنم...من تو ز

 .!اون و درد بی درمون من

..می دونستم اخرش می رسم به توجه هایی که چماق .تا بیشتر از این خار نشم  حرف هام تو سکوت خفه شد

بودم که زیاد خاطره خوشی از واقعا هم مقصر ..شاید می شد تو سرم از اینکه چیزی ازشون به یاد ندارم.

 دونفره هامون در خاطر نداشتم. 

چشم دورهادور رستوران چرخوندم. جای قشنگ و نسبتا شلوغی بود. یک ساعتی با همون خنده اندوه وارم 

 می شد پیشنهاد بیرون رفتن داد..اینبار بی چون و چرا قبول کردم...دلم گرفته بود. 

 .!تو جا انتخابیش نشستم ،دم...تو سکوت همراهش شدم و تو سکوت پشت میزتو سکوت حاضر ش
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 .!ازم نظر نخواست... نپرسید کجا برم...کجا دوست داری بریم...تو دلم موند. بگم عقده نه... ولی دلم گرفت 

ونه ..جمع می بندم تابه یادم بم.یمبود...فضا بیرونی رستوران رو انتخاب کرد  هرچی بود اب و هواش خوب  

  من هم هستم!

زیادی دور بود از  ...اما افسوس ؛چوبی...قشنگ بود و رمانتیک ها دلیاالچیق ها چراغونی شده با میزو صن 

 حال وهوای من و طوفان.

 .نمیخوام فکر کنی این مدت ازت سوئ استفاده کردم_

 ش عین مرغ سرکندهشده بود که بعد بیدار شدن و طلبکار رو بهش دادم...نمیدونم از چی ناراحت گلمندم نگاه

 جز همین چند جمله جگر سوز... ؛زدن حرفی کرد.می ننگاهم مستقیم ازم فاصله می گرفت.  نااروم و بی قرار

 . بی انصاف

 ...ی...منوتو ساعتا مشترک زیادبودهخودم ن دست بردم اسمی از دلدار گاهی اگر_

 ...تمومش کن _

 احمق نبودم.دیگه  .در اومد. اعتراض کردم بعض دار و دل گرفتهصدام 

 ..من دوست دارم فرن_

د، به طوری که توجه همه که صندلیم با صدا بدی به عقب کشیده ش عصبی به قصد رفتن نیم خیز شدم

 :دستش رو باال اورده گفتو دستپاچه  هپرید  رنگجلب شد. 

 خواهش میکنم....خیلی خب بشین _

 .کث کردم. جلب توجه بود رفتن یکباره م و رنگ پریدگی و دستپاچگی اونلحظه ای خیره به درماندگیش م

 دم.بر ..وباید از ازارش لذت می بردم. .نفسش رو اسوده رها کردنشستم...

 بخور... غذاتو_

میلم نمی کشید. غذا خودش هم دست نخورده بود. برای اینکه بهانه دستش ندم بازهم قاشقم رو برداشتم و 

 بشقابم کردم.شروع به شمردن برنج ها تو 

http://نمیکرد.حرفی/
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روی با نوک انگشت اشاره ش به از حرف ها تکراری. مضطرب  تا چند دقیقه بازهم سکوت...فهمید گوشم پر

   .  جام میزد

ی تو خونه ش جشن بگیره...دوست داشتمهرزاد می خواد به مناسبت راه اندازی دوباره ارمان هفته اینده _

      .خانوادتو دعوت کن

اما روبرو شدن با خانواده م در این  ؛شد ندیده بودمشون نزدیک سه ماه می  بود ودلم بی نهایت تنگشون 

نه حاال که قرار بود پولی از طرف شوهرم به ... خوشایند و منطقی نبود مسلما شرایط روحی و جسمی

 دستشون برسه.  

 :کالفه از سکوتم یکدفعگی کمی به جلو خم شده با تن صدا پایین و عصبی گفت

حرف از رفتن ی گذره که ی تو اون مغزت منمی دونم چت از این بازی مسخره ت برداری...بهتره دس_

چون تا من  یزبونتو باز کنقفل بهتره  ...!پسهاینو بدون واسم دک کردنت یا دادگاهیت کاری ندارفقط  میزنی

 !یزارم ازم جداش ینخوام نم

.هیچ اهمون لحظه ای به هم قفل شد.نگمویرگ ها سرخ چشم هاش رو می دیدم.  رنگ از صورتم پرید.

کم از شَاز این می ترسیدم  انگار با حرف هاش به اتیش کشیدم..وقت به این واضحی تهدیدم نکرده بود.

پاپوش درست کردن با  باال زد و نیاز شدیدی به عق زدن داشتم. به یکباره  . اسید معده مبویی برده باشه

خدای من... نزدیک بود اشک هام ش می شد یازده سال گذشته؟ عین اب خوردن بود...کی باوراون فیلم 

حالش دست خودش   اخم کرد انهبه کیفم چنگ زده بلند شدم...اینبار طلبکار سرازیر بشه که نگاهم رو گرفته

  .نبود

 کجا میری؟_

 :درحینی که از کنارش می گذشتم گفتم

 .دستشویی _
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داشتم با صدا بلند هق بزنم و  کمی از التهابم کم کرد گرچه دوست .اوردا چند مشت اب سرد حالم رو ج

 ینه خیره بشم...سریع بیرون زدم.ای و شکست خورده درونخواستم به دختر رنگ پریده  ...نمیاشک بریزم

کمی  هوا خوری و پیاده رویشاید ...؛ نباید پیش از این وقت تلف می کردمقصدم رفتن پیش طوفان نبود

   ..شاید باید برمی گشتم خونه یا شهری که ازش فراری بودم...احتیاج به زمان داشتم..بهتر می کردحالم رو 

رودی سالن پاتند کردم تا به درب خروجی برسم که بی هوا تنم به تن کسی از وه روسریم رو جلو کشید 

  ...ذر خواهی کنمعم یخورد. شدت ضربه به قدری بود که برگردم و از شتاب زدگی و بی حواس

هردو هم زمان برای عذر خواهی پش قدم شدیم که پسر برای لحظه ای بین جمله ....  مبه طرفش چرخید

 چشم ها ریز شده پرسید.و با   هاش مکثی کرد

 من شما رو میشناسم؟ _

قصد  "فکر نکنمی"بین درب باغ و سالن در چرخش بود شونه ای باال انداخته با  مضطربم در حینی که نگاه

 .بی اختیار ایستادمنااشنا دیگه ای  رفتن داشتم که با صدا

 اون دوست شوماخرت کجاست؟ ... هی ببین کی اینجاست_

به کسی باهش برخورد کرده بودم  تیپ و قیافهمخاطبش من بودم چرخیدم...پسری هم به سمت صدایی که 

طرفمون میومد. شبیه ادم ها مزاحم نبودن. لباس ها مارک اسپرتشون و حتی کفش ها ورزشی گرون 

 قیمتشون وادارم می کرد به ایستم و جویا این شباهت بشم.  

پسر اولی تم. شون به یاد نداشیزی از چهره هاچم دکرم رجوع ی به ذهنچهر ...  با خنده کنار دوستش ایستاد

 . دوستش با لودگی و خیلی تیزهوشانه رو بهش گفت: کمی از من نداشتته هم دس

 ...المون گذاشتقدختره __بزرگراه؟ !یادت نمیاد _

 برقی زد.و چشم هاش رو به من  با زدن این جمله گویا دوستش هم خاطره ای رو به یاد اورد که اهانی گفت

 .شونه ای باال انداختم شونهنوز هم گیج با نگاه در چرخش و مضطربی به پشت سر

 اقایون... اشتباه گرفتین _
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 .پسر دست و دلم قفل شد بعدی بازهم به قصد رفتن عقب گرد کردم که با جمله

..حاال بود. 206ن م...اگر اشتباه نکنم ماشینتوبا دوستت دونفری کورس گذاشتی چندماه پیش__بزرگراه  _

 یادت اومد؟

شاید خدا خیلی دوستم داشت که کم کم با واقعیت تلخ  شدم.به دنیا واقعی پرت  قسم میخورم از دنیا قصه ها

ر می شد مگکرده بودم...اصال  ررو مروشب  ون کردم بارها بارها اون شنگاه رانهناباو زندگیم روبروم می کرد.

 ...تمام اتفاقات عجیب و غریب زندگیم از اون شب شروع شد فراموشش کنم؟

 خیال.و به گمان توهم ...خورد لب هام بی اراده تکون

 (؟شماها واقعی هستین )؟ نواقعی  شماها _

.بی ربط ترین جمله ای که به عمرشون شنیده بودن...شاید خوشبینانه دن..بی ردول بدل کرجهردو نگاه متع

 نشون گونه سرخ می کردم یا خوش و بشی می کردم. در وضعیت عادی از دید

 حالت خوبه؟_

نه ذهنم نیاز به پردازش داشت. اون شب همه چیز واقعی بود ولی بعدش به کما عمیقی رسیدم. کورسی که 

زیر لب زمزمه کردم...پدر؟ حرف ها طوفان تو مغزم  ...بعدش چی شد؟گذاشته شد...عروسی رحمتی و پدر و

 تداعی شد...سهام ارمان...

دستی روی سرم گذاشتم...شدت دردش بیشتر شد و هاله سیاهی که جلو چشم هام نقش بست. کمی 

سکندری رو به عقب خوردم که هردو هول شده به سمتم اومدن...قطره اشکی از چشمم چکید. حسم در اون 

 نی نبود. نمی دونستم بابت تعبیر خوابم خوشحال باشم یا توهمی که بهم تلقین شده بود.لحظه توصیف کرد

 بیشتر از سرم قلبم تیرکشیده شوکه شد... 

  و چیزی  ننسبتا شیطون نگران نگاهم کن هاوضعیتم به قدری فجیح بود که پسربه طرفم کشید... صندلی

 .نبرای سر به سر گذاشتنم نگ

 

http://شدم.ناباوارانه/
http://شدم.ناباوارانه/
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 ...   نیشبیا اینجا ب _ 

انگار  دیدم تو سالن رو رفتم اما همین که طوفان سرم رو تکون دادم و مانع گرفتن دستم شدم...باید می 

که به سرعت به سمتش پاتند میکنم و بدون خداحافظی پسرها رو پشت  کردن برقی چند ولتی بهم وصل 

 .سر میزارم

 کامال مشخص بود.   عصبیش. دیر کرده بودم؛ از چهره قرمز و به سمت سرویس رفتمستقیم 

. قصد باز کردن دهنش رو تشفم برگطرصداش زدم...به  قبل از اینکه بی اجازه وارد سرویس خانم ها بشه 

می دونستم بارم کنه که از دیدنم چهره ش باز و متعجب شد.  یچارلداشت شاید هم میخواست سرزنش یا 

وضعیت سرم و دردی که . رق روی گونه هام نشستهو قطرات اب روی صورتم چون عرنگم به شدت پریده 

گفتنی نبود. نزدیکش بی دشمنی و کینه ای که ازش داشتم ایستادم..سکندری خوردم؛     دیگه می کشیدم 

شدیدی به هوا و کمی نیاز  بازوش رو گرفتم. حالت تهوع داشتم... دلم می خواست زندگیم رو باال بیارم.

 مردن.

 حالت خوبه؟_

  .سری تکون دادمبی رمق 

 .حالم به هم خوردچیزی نیست بازم _

 ...   دکترباید بریم _

اینکه پسرها جلو بیان و جویا حالم بشن می ترسیدم. دوست نداشتم طوفان اون ها رو ببینه یا من از  از

دیدنشون کنترلی روی واکنش هام نداشته باشم. در اون لحظه به تنها چیزی که فکر می کردم رفتن از 

گاه خودم رو جلو کشیدم و در کنارش تکیه به بازوش سر روی شونه اش اداونجا بود و بعد خواب عمیق. ناخو

 گذاشتم.

  خونه. نیازی نیست من خوبم...فقط بریم_

اهوش بود..نگاه مشکوکش رو دور سالن بمتعجب شد. خیلی زیاد طوفان رو دست کم گرفته بودم؛ تیز و 

م در شرایطی که روزه سکوت گرفته چرخوند. هیچ وقت سابقه نداشت جای عمومی بهش اویز بشم؛ اون ه

 بودم و در حالت قهر سپری می کردم.
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 دستش رو کشیدم.

 چی رو نگاه میکنی... _

خداروشکر پسرها لحظه ای به طرفمون برنگشتن. هیچی لب زد و از کمرم گرفته تا ماشین اجازه همراهی 

  داد.

 **** 

...حرفی نزد ولی  احت ترمرنه ورار کردم خصا ...خیلیمموفق شدم وانمود به خوب بودن کنم...دکتر نرفتی

اویز شونه هایی شدم که  تکیه گاه بود  شدهت حرا شخیال ؛نرم شده بود  م نبوده طوفان چند ساعت قبل

  .!سر عقل اومدم از تهدیدش نبود. شاید هم خوش بین بود

ز شدت اضطراب و شوک م...مدام  ارامادگیش رو ندامطمئن بودم از شنیده هایی که  ماز بعدش واهمه داشت 

هم با زبون نرم با حرف زور با نوازش با هرچی که در توانش بود سعی بر اروم کردنم باال می اوردم. طوفان 

 اما نمی دونست بیشتر از اون عق میزنم و لحظه ای تاب دیدنش رو ندارم. ؛داشت

اما بازهم زیر  ؛ببرتم جاش رو به وحشت داده بود؛ به زور می خواست به بیمارستان خوش خیالیشکم کم  

بار نرفتم. بیشتر از هرکسی می دونستم واکنش ها عصبیم طبیعی بود. فقط نیاز به کمی استراحت و فکر 

کردن داشتم...زمان می خواستم تا حقیقت لحظه ها زندگیم رو پیدا کنم. اخر به حمام پناه بردم و تا یک 

رو دورم پیچیده بیرون اومدم. م تموم نداشت. حوله م ساعت زیر شیر اب سرد نشستم. بدنم داغ بود و التهاب

 اینکه تو اتاق نبودخوشحال شدم.از . کرده بود روشنچراغ ها رو 

گذاشته بود. پوزخندی به ارامبخش ها رنگیم زدم. یکی که قبال  قرص هام رو با لیوان ابی روی دراور 

و ارامبخش با دوز  بیرون کشیدم و با جرعه ای اب خوردم. قرص خوابرو از فایلش  می کردم مصرف

 تو کشو زیر لباس ها پنهان کردم.   رو از فایل جدا کردم و بیشتری
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لبه تخت نشسته بی پوشش خودم رو رها کردم. سرم پایین بود و تو حال و هوا مست خودم بودم که طوفان 

عکس العملی به روشنایی ندم. مات چشم هام به حدی بود که سوزش  .رو روشن  کردچراغ  شد. اتاقوارد 

 تعللش رو حس کردم. ثانیه ای ک شده بودم.خیره به نقطه ای خش

عقده و کینه ...ادمی که باهش زندگی می کردم...بیمار این فکر می کردم مهران چقدر خوب می شناختش به

 بود.

 سرما می خوری..._

 از شدت سنگینی می ترکید. اشتد لمد فقط قطره اشکی از گوشه چشمم چکید. اهمیتی ندادم...

 قرصاتو خوردی؟_

 د.شمغزم داغ لبه تخت مشت شد. چندبار به مرز جنون کشوندم؟... دست هام 

نشست. نتونستم  ماهسته کنار وقتی از خوردن قرص ها مطمئن شد به سمتم اومد ومقابل ایینه ایستاد...

طرفش کشوندم و تو  اما با گفتن عزیزم به ؛زیر گریه زدم. تعجب کرد با صدای بلند بیشتر از این طاقت بیارم

گریه و بی تابیم از  بردمی  گماناین اغوش ارومم کرد.  چقدر خوش بینانه چند ساعت قبل بغلش جام داد.

 !...خبر نداشت...امروز، امشب زنده شدم...نشئت می گرفت فرورفتگی ها شیشه تو پوستم یا شکستن دلم

 تاسفم.مهیچ وقت قصد ازارتو نداشتم..._

 کشید.اهی 

 بیا همه چیزو فراموش کنیم._

عقب کشیدم و خودم رو در …نمی خواستم چیزی بشنوم ق میزدم ولی اون با ارامش حرف میزد.از صداش ع

 اغوش کشیده پشت بهش دراز کشیدم. نفس عمیقش رو شنیدم. 

 کمی که گذشت چراغ رو خاموش کرد و از اتاق بیرون رفت.
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ار بشم. خوابم عمیق نفهمیدم کی پلک هام گرم شد و کی تونستم از صدا بازو بسته شدن در کمی هوشی 

نبود...ذهنم به قدری متالشی شده بود که یار خوش خوابی نمی شد...ولی با ارامبخشی که خورده بودم بی 

شایدهم به قصد سعی  به محیط اطرافم واقف بودم. حس و اروم با ذهنی درگیر و سری که رو به انفجار بود

 اب بیدار بشم!چون می خواستم برای همیشه از خو، بر هوشیاری داشتم

از سنگینی پوستم ....طوری که قرار گرفتت...باالی سرم شدای م بر مدق ستهاه   درب اتاق باز و بسته شد

اتاق  چند دور بعد بی قرار کرد و ضلباس هاش رو عوبدون کوچک ترین صدایی ...      تادفا زشبه سو شنگاه

 ند بشه. کم کم از وضعیتش نگران می شدم کهباال پایین رفت...نااروم بود... نمی تونست یک جا برو 

فقط دوبار صدام زد. نبض پشت دستم رو گرفت. بشگنی جلو صورتم زد تا از بیهوش شدنم . باال سرم ایستاد 

تاد رو حس کردم. روم خیمه مطمئن بشه. کم شدن فاصله ش و سایه ای که پشت چشم ها بسته م اف

ر می شد تا جایی که با دم و بازدم عمیقی عطرم رو بو کشید. بینیش ...نفس ها داغش نزدیک و نزدیک تزد

برد و م تو گودی گردنم فرو رفت و بوسه کوچکی رو نبض ضعیفم زد. پشت پلک هام لرزید. دست پشت کمر

رو با یک حرکت از تنم بیرون کشید. حاال عریان مقابلش چون مرده دراز کشیده  حوله منیمه بلندم کرد. 

 .بودم

. از شوک زیاد تمام بدنم "فرشته سیاه من"نیه ای نگاهم کرد و زیر لب چیزی زمزمه کرد شبیهچند ثا

منقبض شده؛ بی حس بود. دعا می کردم متوجه کوبش قلبم نشه که تضمینی تو مردنم بود. دست میون 

 .موهام برد؛ نوازشم کرد

گفت. شبیه شیشه شگستنی دست ها کور اتیشش لمس کمرم شد و صدا نفسی که تو گوشم دلداری می  

پنجه هاش نوازش تن بی جونم شد. با ریتم اروم و دیوانه کننده ای. تو حالت طبیعی نبود. خم شد و با نفس 

صدای اهم رو خفه کردم که مبادا از هوشیاریم با خبر بشه و دست  .بوسه زد ها تندش جای جای بدنم رو با 

ش و خیسی اشکی که پوستم رو نم دار می کرد در حین عذاب، نوبکشه. حرکت دست ها لرز ماز نفس بریدن

مرده ارتباط   با یک !نکروفیلیا بود اون از اول می فهمیدم...باید  . دست خودم نبود.بخش بودخوددار لذت 

 می گرفت و به من حس وصف نشدنی می داد. 
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 !بوسه دلدار از ته دل و بغض داری می گفت. هق میزد. من مرده همسرش بودم رتو گذشته بود که با ه

بی اراده از شدت درد و لذتی که به جانم تزریق کرد اهم رو با گاز گرفتن زبونم و چنگ شدن روتختی زیر  

؟ یانه... دش م تحریک میه ادم نیمه جون کنمیدونم مجسمه یا ی . دستم پنهان کردم. دمای بدنم باال زد

 .بلند کرد دا ناله ضعیفم رو شنید. متوقف شد با مکثی سرص

 تو بیداری؟ _

دادن به عمد اخمی کردم و با طبیعی جلوه  جمله ش رو تکرار کرد.بازهم  .مشکوکش کرد م صدا ناله

 . بلکه فرنگیس کشته شده رو ...نه دلدار .... اسمم رو برد. ترسیدموقعیت چرخی زدم

و.قتی ..حس لجن تو جونم نشسته بود. از خودم از لذتی که می بردم متنفر بودم....دادمنتیم رو قورت عل ضبغ 

به گوشم زد و زمزمه  ای بوسه و چون مرده بیهوش شدم مطمئن شد قرص ها تاثیر داشته

 ..تو فرو رفتگی گردنم سر گذاشته بود و اشک می ریخت..شنیدم ...هق هق ریزش رو"دلدارم"...کرد

 ..چرا کشتیم؟.دوستت نداشتم االن به اندازه قتوتو زندگی هیچ  _

که بیمار گونه سعی برای شکنجه  بود...حالش دست خودش نیدو جونم پیچبا زدن این حرف درد وحشتناکی ت

می مرد که ببخشید  معذاب با هرانگار  .ردک پودر میهام رو  و بوسه پر دردش دندون ...هر مکششتم دا

 مردانه ش گوشم رو پرهق هق  کرد و کنارم افتاد. مرها هنیمه کارطاقت نیاورد که زیاد دلدارمی می گفت. 

 داد.می ونم نمی تونم هایی که سر نمیتو  کرد

 .الویی گفت خش داریعد با صدا شک تخت زد و ب...مشت محکمی به تشدبلند  شگوشیصدا زنگ 

 .الزمت دارم تیناهمین حاال االن میام پیشت..._خوبم نه_...کجایی تو_ 
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 #دلبران١۶۶

 خیلی چیزها تو زندگی هست که میخوای نبینی...کور بشی تا کثیفیش
 چشمت رو نزنه...نزنه تا دم نزنی. خواب نبود...رویا نبود تو بیداری

 رفت...با همون لباس هایی که واسه من تیپ زده بود تا اشتی کنم تا
 رامش بشم؛ رفت...چه کلمه بی خودی. می شد اندازه روح ادم ها رو

 باهش سنجیُد دیُد کشُت ...رفت. صرفش اسون بود. صرف ادم بدا خوبا
 زندگیت تو یک کلمه  خالصه می شد!...معرفت، عشق، رفاقت همه

 زمان رفتن سنجیده می شد .
 تا صبح فقط غلت زدم ...چشم هام از بی خوابی باد کرده می سوخت...

 شبیه دیوونه ها از درد قلبم از شکستگی روحم ناله می کردم...زوزه
 کشیده اسمش رو می بردم. ارامبخش ها بی تاثیر نبود که عینهو جنازه

 سنگین شده چشم هام پی رفتنش خشک شد . نتونستم تکونی به بدن
 سنگم بدم از شوک شنیدن الزم دارمی که به رفیق نارفیقم گفت. قلبم

 می سوخت اتیش می گرفتم وقتی به این فکر می کردم چقدر از
 روزهام تو خواب سپری شده که نیمه کاره از من کند و پناه کسی شد

 که فاصله اش باید قد دو کشور باشه؟!
 دم دم ها صبح بود...دوساعتی شایدهم چند ساعتی گذشته بود؛ چشم هام

 هنوز گرم نشده صدا بازو بسته شدن درب خونه رو شنیدم...به عشق
 خیالیم پوزخند زدم و قد دو گوله بغض راه گلوم رو بست. چشم های

  بازم به سمت دیوار با اشک ها جمع شده می سوخت
  تا فریادی از بی وفایی سر نده  . تو خودم جمع شده چون جنینی متولد

 شده وارد دنیایی شده بودم که بنا گریه داشت... بنا رفتن.
  نرم خزید کنارم. پتو کنار رفته از روی جنازه م رو اهسته روم کشید.
 چشم روی هم فشردم وقتی از پشت به سمتش کشیده شدم و دست و تنی

  که دورم حلقه شد.

 ��                          دلبران                               ��
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 موهام رو کنار زد و بوسه نرمی روی گونه م...صدا فریاد حنجرم
 گلوم رو پاره کرد...لب گزیدم و قطرات اشک اروم اروم از روی

 گونه م  راه گرفت... زجر کشیدم وقتی عطر تنش روی تنم نشست. عق
 زده تمام خاطرات خوشم  رو باال اوردم؛ منی که خواستنش رو با جون

 دل می خواستم گول خوردم.
  صدا نفس هاش اروم شده بود . متوجه دما مرده بدنم نشد ... متوجه

 هیچی نبود . شبیه مست کرده ها عطرم رو نفس کشید. دیری نگذشت
 که نفس ها ارومش نشون می داد خیلی زودتر از من چشم بسته و به

  خواب خوشی فرو رفته.
 به قدری سنگین بودم و سرم از شدت فشار داغ بود که چشم روی هم

 بسته مردنم رو خواستم.

 ��                          دلبران                               ��
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  بنام خدا عشق                                                     
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چشمت رو نزنه...نزنه تا  شیفیتا کث ی...کور بشینینب یخوایهست که م یتو زندگ زهایچ یلیخ

زده بود  پیکه واسه من ت ییرفت...با همون لباس ها یدارینبود تو ب ای. خواب نبود...رویدم نزن

شد اندازه روح ادم ها رو باهش  ی. م!یخود یکنم تا رامش بشم؛ رفت...چه کلمه ب یتا اشت

  کلمه کیتو  تیا زندگه خوبو ا هکشتُ ...رفت. صرفش اسون بود. صرف ادم بد دُید دُیسنج

 . شد یم دهیشد!...معرفت، عشق، رفاقت همه زمان رفتن سنج یخالصه م

ها از درد  وونهید هیسوخت... شب یباد کرده م یخواب ی...چشم هام از ب صبح فقط غلت زدم تا

 ریتاث یبردم. ارامبخش ها ب یاسمش رو م دهیکردم...زوزه کش یروحم ناله م یقلبم از شکستگ

به بدن  ی. نتونستم تکون رفتنش خشک شد یشده چشم هام پ نیجنازه سنگ نهوینبود که ع

 یم شیسوخت ات یگفت. قلبم م قمینارف قیکه به رف یالزم دارم دنیشن شوکسنگم بدم از 

کاره از من کند  مهیشده که ن یکردم چقدر از روزهام تو خواب سپر یفکر م نیبه ا یگرفتم وقت

 !قد دو کشور باشه؟ دیشد که فاصله اش با یو پناه کس

گذشته بود؛ چشم هام هنوز گرم نشده صدا  یچند ساعت دهمیشا یدم ها صبح بود...دوساعت دم

پوزخند زدم و قد دو گوله بغض راه گلوم  میالی...به عشق خدمیبازو بسته شدن درب خونه رو شن

   سوخت یبا اشک ها جمع شده م واریبازم به سمت د یارو بست. چشم ه

شده  ییایمتولد شده وارد دن ینی. تو خودم جمع شده چون جن  سر نده ییوفا یاز ب یادیتا فر 

 .داشت... بنا رفتن هیبودم که بنا گر
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هم فشردم  ی. چشم رودیجنازه م رو اهسته روم کش یکنارم. پتو کنار رفته از رو دینرم خز 

  .که دورم حلقه شد یشدم و دست و تن دهیاز پشت به سمتش کش یوقت

و  دمیحنجرم گلوم رو پاره کرد...لب گز ادیگونه م...صدا فر یرو یرو کنار زد و بوسه نرم موهام

تنم  یعطر تنش رو یوقت دمیراه گرفت... زجر کش  گونه م یقطرات اشک اروم اروم از رو

 یکه خواستنش رو با جون دل م یرو باال اوردم؛ من  نشست. عق زده تمام خاطرات خوشم

 .ردمخواستم گول خو

مست  هی. شب نبود یچی... متوجه ه . متوجه دما مرده بدنم نشد صدا نفس هاش اروم شده بود 

تر از زود یلیداد خ ینگذشت که نفس ها ارومش نشون م یری. ددیکرده ها عطرم رو نفس کش

  .فرو رفته یمن چشم بسته و به خواب خوش

 .هم بسته مردنم رو خواستم یبودم و سرم از شدت فشار داغ بود که چشم رو نیسنگ یقدر به

***** 

حموم یکی شده بود. ی که از حیاط به گوش می رسید با  صدا شرشر اب بارون جرجر صدای

 با اولین تکونی که کنارم خورد تا ذره ای بی خوابم نکنه اما  صدا صبح بیدار شدو خیلی بی سر 

 :؛ اینم گفت"صبحانه ش رو اماده کنم"گفته بود  چشم به روی دنیا سیاهم باز کردم. هیستریک

. بازهم به "ینکه بیدار شدم خوشحال شدهو از ا بخورهرو دوست داره در کناره من صبحانه "

عادت همیشه اش پیشونیم رو داغ کرد و صبح بخیر عاشقانه ای به خوردم داد. گفته بود دیشب 

و خیلی سعی کرده  بود تب کردم و مجبور شده حوله م رو در بیاره...دما بدنم نگرانش کرده

پوزخند میزدم؛ به  گرفتنمده می گفت و من تو دلم به سا!بیدارم کنه تا نصفه شبی دکتر بریم...

  لبخنده زیر لبی باید باور می کردم.یک  با دروغ هایی که



 
  

 
 

یبه قلم _ بهارگل) بهاره گندم  دلبران      

B a h a r e g a n d o m i میا           ا ر گ ا ت س ن      

 
Page 4 

با اینحال نباید خودم رو  ؛چشم هام از شدت ورم باز نمی شد ...کمی سرگیجه داشتم هم هنوز

...شب تا صبح و اون ومدماز این گرداب بیرون میباید شده  هر طور و تباه شده می دیدم.بازنده 

ن از تخت پایی عطر لعنتی روی تنم فرصت خوبی بود تا فکری به این حال خراب شده کنم.

  می لرزید. وارد شده بود شهنوز هم از شوکی که بهی بی حسم؛ ؛ پاهااومدم

هنوزهم مستعد این تنم کردم... برداشتم ولبه تخت  ازپیراهنی که طوفان دیشب تنش کرده بود  

خودش رو می کشتم کاری  هم باید کنم شاید پاره پاره رو پیراهنش یا ال بیارمروش بابودم که 

  ش بود.قمستحهم و چقدر  که قبال یکی دیگه نیمه کاره ش گذاشته بود

خیره شدم. از دختر درون تو ایینه  خودم و به ایستادم  میز ارایشی مقابل وقتی صدا اب قطع شد

 . !این من بودم ...رنگ زرد و موهای پریشونش بارده باد ک بی فروغچشم ها ...ایینه وحشت کردم

 . !وضع من این نبودنمی کرد... مرها؛ هم چیزی راه گلوم رو سفت گرفته هنوز 

تا همه چیز  و به چند ماه قبل یا چند سال قبل بر می گشتم دوست داشتم ساعت ها گریه کنم

به یاد بیارم؛ فرنگیسی که دیشب تا فرنگیس رو  مدستی به صورتم کشید .بودساده تر از مردن 

  دلدار شده دلداری نداشت.

 ... فراموش کار نگاه نمی کردم. ادم بی اراده و ضعیفِک چشم ی به خودم بهاین وجود دیگه  با 

در عین قوی شدن باخته  .!به عهدم وفا کنم و از پا درش بیارم شدبا همین چهره پژمرده هم می 

احساس حقارت و  دیگه .ه ای که شریک جرم تنهایی هام بودبودم...از زندگی از عشق از خانواد

 اما تهی بودم از هر چیزی. ؛شرمندگی نداشتم

پیراهن طوفان تو تنم زار میزد. جلو پیراهنش رو زیر انگشت هام مشت کردم و زیر بینیم گرفتم. 

 .شده پلک روی هم بستم درب حموم بازچشم هام از تیزی عطرش به سوزش افتاد. 

 نرسید که صدای متعجبش بلند شد. یابه ثانیه  
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 فرنگیس!...چیکار می کنی؟_

به هوا اینکه امادگی شنیدن صداش رو نداشتم و در دنیا خارجی سیر می کردم پرش کوتاهی به 

 مقابل با تن پوش حوله ای کمر به دستگفتم.   "هایی"گیج سر بلند کرده   شونه هام دادم و

چشم ها ورم کردم داد میزد تا صبح اشکی  درب حمام ایستاده بود. لحظه ای تعجبش رو دیدم.

 بودن و رنگ روی زردی که نشئت گرفته از بیماری سختی بود.

 قدمی جلو برداشت. لب هام لرزید و با بغضی که به سختی فرو می بردم...بازی رو شروع کردم.

 ...هبو عطر تینا رو مید  _

  رو دلداری دادم از رنگی که از رخسارش رفت.قدم هاش شل شده سرجاش ایستاد...دلم 

 !اید می گفت اشتباه می کنم...شاید نه...ب؛ ..شاید...دلم شکستچشم هام به انی پر اشک شد.

 .!بازهم خواب دیدم ...نیشخندم میزد باور می کردم بازهم توهم زدم

 دلم براشون تنگ شده طوفان...من هیچ دوستی به غیر اونا نداشتم._

به خودش اومد و درحینی که طوفان  ش نداشتم.ساومرهمی  ؛دربه درد او رو روحم اعترافم  

 :گفتبا صدا مرتعشی د پشت سرم ایستا

 اشتباه میکنی عزیزم..._

با بردن اسم تینا خیلی  م ها زندگیم اشتباه می کردم.درست می گفت...من همیشه تو شناخت اد

از رفتنش ! ...پرسیدصدایی که تو اوج تبم از عشق همسرم می  زدن و شناختن حدس اسون بود

 .!باید امیدوار باشم طوفان عاشقم شده...شایدهم باید خوش خیال باشم .!می گفت

 دستش به سمت شیشه عطرش دراز شد.
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     ......همه اینا از دلتنگیزدم از ایندیشب من _

  باید می فهمیدولی ؛ ؛ بوی عطر تند و تیز خودش رو می دادبه چپ رو راست تکون دادم  سری

  .!همیشه تو بی خوابی به سر نمی برم

 صدام به سوز عمیقی رسید.  

 .!عطر دوستمو یادم نمونهبوی  که کم حافظه نشدمقدری اون هنوز ...ناطوف بینیمی_

نفسی گرفت تا  در برگرفتن شونه هام به خودش مسلط شد. اما با ؛لحظه ای لبخندش ماسید

 سرهم بندی کنه.به درستی جمله هاش رو 

 میخوای به مهرزاد بگم هر طور شده شمارشو پیدا کنه؟! بازم مثل همیشه توهم زدی..._

ماه چندبار  . در این چند!شمارش توهمایی که زده بودم از دستم در رفته بود .نه ای لب زدم

 شنیده بودم؟

جالب بود اگر فرنگیس دیروز بودم سریع با باشه ای قبول می کردم و تا چند ساعت تو خودم  

وی قفسه از پشت سر ر بخنده محوی زدم وخوردم؛ اینبار ل روزم غصه می و فرو رفته از حال

 به چشم هایی که از تو ایینه نگاهم می کرد گفتم:رو  .سینه ش گذاشتم

 توهم زدم... بازمحق با توئه..._

 پلکی از تایید حرفم و اصرای که پشتش نبود بازو بسته کرد.

 طوفان؟_

چند احساس می نباید گولش رو می خورد هر …چونه م بیشتر لرزید از جان دلی که نثارم کرد

  .مجانش شددل  تهکردم از 
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  ...یوونه کنی موفق شدید وی منستخوا اگر می_

ای از بغض و گرفتگی حرفی که از ته دلم جاری شد شکسته به دو نیم شدم. زیر پاهام لحظه 

دست ها طوفان احاطه م کرد. متعجب شده بود و با نگرانی نگاهم می به سرعت خالی شد که 

 گشاد شد. متحیرکرد.  چشم هاش 

  ...؟کنمه ت چرا باید دیون_

تا ریز اشک هام رو دید هول شده فرنگیسی گفت. کاش می دونست چقدر از شنیدن اسمم 

 بیزارم. 

 انگشت اشاره م رو نشونه گرفتم و  به ایینه اشاره کردم. 

 .!چندماهه راحتم نمیزاره ؟شمیبینی  _

 د.شصدام درعین ارامش رعب انگیز رنگش زرد شد و با ناراحتی نگاهم کرد.  اطور آشکار به

 .!میخواد منو با خودش ببره_

 .شستنلرزی که عیان بود روی دست ها طوفان  با دست هام

 ! نقابشو برداشته..._

 دست به گونه م کشیدم و ناباورانه زمزمه کردم.

  !..شبیه منه._

چرخش بین من و  در...وحشت زده نگاهش کردمی تغییر  کم کم با هر جمله م طوفان دما بدن

..برعکس هربار که از اون زن می .ترسیده بود کردمکه زمزمه می  ندیاتیاز چر. دراومدایینه 
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خودش و دوست  یتبانشکی نداشتم زن نقاب دارهم  ..نه تمسخری بود نه خونسردی!گفتم.

  بزارم. همای و زندگیم حتی اگر قرار بود از خودم ؛..باید به هر قیمتی شده می فهمیدمهاش بود.

یدم م داشتم و نمی فهمهتب دارم...شاید ه بودشد قینگذاشت بهش تل مپیشونی روی دستی به

 که چقدر از این زندگی سوختم!

 :سرم رو باال گرفتم و ملتمسی رو بهش گفتم

 !نمیخوام باهش برم طوفان..._

 فر خورده بود.دست روی گونه خیسش گذاشتم. موهاش نم دار روی پیشونیش  

 بهش بگو بره._ 

 سم دکترت چی بود؟ا...؟نگیس میخوای بریم دکتررف_

به طوری که درمانده تر اسمم رو برد...کاش  بی اراده اشک هام با شدت بیشتری سرازیر شدن

 به تجویز هم این مدت.!برای همیشه خفه می شد. هیچ وقت بهش نگفته بودم زیر نظر پزشکم..

وحشت از حالم کم حافظه ش  داروخونه تاییدش کرده.می گفت  ؛می دادارامبخش بهم خودش 

 پشیمونی و غم رو تو چشم هاش می خوندم. دیگه اون ادم خونسرد و جدی که با بی .ه بود!کرد

  . !نبود گفت تو چیزی یادت نمیاد رحمی بهم می

..حالت گیج و گنگی به تن .قدم برداشتم به سختی از اغوشش بیرون اومدم و به سمت تخت  

رو روی تخت پرت کردم و با صدا رعب انگیزم دادم. قدم ها پام نامیزون برداشته می شد. خودم 

 بغض گفتم:

 . ؟طوفان من چرا یادم نمیاد بهت گفته باشم دکتر میرم_

بدتر پریشون شد...باال سرم ایستاد...رنگش با رنگ دیوار یکی شده بود. لبه تخت نشست و 
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حال و روزش شبیه  ه ایندستش رو دراز کرده دستم رو گرفت. یخ یخ بود. باید می خندیدم ب

رو از محبت شده بود که من گوشه همین اتاق اشک می ریختم و حس گناه و عذابم روزهایی 

 هاش چند برابر می کرد.

 بهت گفته بودم چندماهی تو بیمارستان بستری بودم؟ _

 قهقهه زدم...و به خودم پیچیدم...

 .سرتوکاله گذاشتم طوفان _

تر دستم رو فشرده به اغوش کشیدم. سرم رو روی پاش طوفان به طرفم خم شد و محکم 

از صورتم کنار زد...من هنوزهم در حین گریه می خندیدم. چشم به نرمی موهام رو گذاشت. 

هاش اشکی شده بود و قطرات درشت اشک از صورتش راه پیدا کرده بودن. با لحن مهربونی 

 چون کودکان گفت:

 ...میشه این فکرا احمقانه م نمی کنی بیاره...سرت گرم بچهبه مهرزاد میگم دلبرو _

 صورتم رو توی دست هاش گرفت.

میزنیم...اونجا رو دوست  قدمباهم یکم تو فضا باغ خونه ش ریم بیاریمش...اصال بیا باهم ب_

 .؟نه داشتی

بیشتر از  یومدساکت شدم...دلم ن. ند اومدچشم ها اشکی و غمش نفسم ب زاما ا ؛بی رحمانه بود

کم کم باید فقط  ...داشتم شاشم برعکس اون من دوستب شیگنداین عذابش بدم و شاهد درما

 .!فروختمرو به نفرت می عشقم 
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 681دلبران

پاش گذاشت. موهام رو  ی. سرم رو رودمیطوفان به طرفم خم شد و محکم تر دستم رو فشرده به اغوش کش

شده بود و قطرات  ی. چشم هاش اشکدمیخند یم هیگر نیاز صورتم کنار زد...من هنوزهم در ح یبه نرم

 :چون کودکان گفت یکرده بودن. با لحن مهربون دایصورتش راه پ درشت اشک از

 ...یکن یفکرا احمقانه م نم نیا شهی...سرت گرم بچه مارهیدلبرو ب گمیبه مهرزاد م_

 .دست هاش گرفت یرو تو صورتم

 .نه؟ ی...اونجا رو دوست داشتمیزنیتو فضا باغ خونه ش باهم قدم م کمی...مشیاریب میباهم بر ایاصال ب_

عذابش  نیاز ا شتریب ومدیو غمش نفسم بند اومد. ساکت شدم...دلم ن یرحمانه بود؛ اما از چشم ها اشک یب

 یعشقم رو به نفرت م دیباشم برعکس اون من دوستش داشتم... فقط کم کم با شیبدم و شاهد درماندگ

 فروختم!.

 

 !سه روز به همین منوال گذشت...فرو رفتن تو نقشی که می تونست در عین بی خبری به سرم بیاد...

اما نفرت و شاید انتقام خیلی خوب می تونست  ؛تا به حال فکر نمی کردم می تونم هنرپیشه قهاری باشم

بدی ببینه  هکافی فقط ردک تغییر نمیهمیشه همین بوده ذات ادم ها با خوبی ها ...ذات ادم ها رو عوض کنه

 ناخالصی بگیره. تا 

از  ؛ت و گاهی با شگفتی ازش حرف میزدمت از خونه زن نقاب داری ایستاده بود...زنی که با وحشسمهر ق 

تجسمش برای منی که چندماه تو خواب و تو ذهنم مونده بود. شهربازی  اینکه شبیه به منه...حرف ها پیرمرد

 ندگی می کردم سخت نبودبیداری باهش ز



 
 

 
 

ن  (یبهارگل) بهاره گندم _به قلم  ا بر     دل

 B a h a r e g a n d o m i م           ا ر گ ا ت س ن ی ا      
 

Page 3 

تا  یدکه صبح تا شب نقاب میز انگیدیو...بزنی به بی راهه به بی تفاوتی اسون بود...خودت رو دیوانگی 

 .یبازی بد

د. گاهی پابه پام عذاب می تو چهره ش گاهی عذاب گاهی سرمستی بوکم کم طوفان باورش شده بود، 

کشید گاهی بی تفاوت می گذشت. میزان افسردگیم رو می سنجید، میزان قرص ها مصرفیم و خدا می 

....مثل منی که قصد خشکوندن ریشه می شدنخشک ی گل ها زندگیش از بابت قرص ها ساعتی دونست کِ

 ادم. ..هربار هر ورق قرص رو پا گلدون ها بی نواش اب می د.م رو داشت

معشوقش هرچی که اسمش بود تماس  ،دوستم...رفیقم ،به دوستشمحابا  باورش به میزانی بود که دیگه بی

 .!می گرفت

 خوشحال... از اینکه هم پشیمونه هم ؛اما از وضعیتش می گفت ؛حرفی نمی زد...قربون صدقه اش نمی شد

.عادتم داده بود به مرد خوب پشت درب اتاقش به ایستم...از این اخالق ها نداشتم.. دهیچ فکر نمی کر

 .بودن...مرده ایده الی که متعلق به خانواده ش بود

که همیشه  رفتارهایی ازش سر می زدحس ششمم خوب عمل کرده بود که باالفاصله بعد از قطع تماس 

 ؟هام رو می شناخت!زوهمتا من و ار  دوست داشتم همسر رویاییم انجام بده...کی بهتر از تینا و

اما همه حواسش به  مبش گرممادرش رو برگردونده بود تا سر و یزاشت...با اینکه دلبروقت بیشتری واسم م

 ..!وجه و دیده شدن.بد نبود واسه ت من بود. کم کم از این بازی لذت می بردم؛ دیوانگی که زیاد

 مادرم روز اول به  ......شیوه فرق می کرد ولی روش حل معادله یکی بودنمستثنا نبودهم م اخانواده 

نمیزاره پامو از ...!بد دله..!دوستم نداره ...!طوفان دست بزن داره ...!میخوام برگردم!...خوشبخت نیستم..مگفت

..یعنی دیگه جواب تلفن هام رو .هیچی نگفت تا دوروز بعدش هم تماس نگرفت !ش بیرون بزارم... خونه

 نداد.

.فقط از پیشرفت ارمانی .از گالیه یا از توبیخ خانواده م بگه.. در این دوروز از طوفان نشنیدم همحتی یکبار 

...اما قرار بدمنمی تونستم خانواده م رو جزو ادم ها اشتباه زندگیم  !...یدهپدرم پشتش خوابمی گفت که هدف 

طوفان شرایط مالی رو واسشون سخت کرده بود.  . میدونممی تونستم درکشون کنم یا با عذابم عذابشون بدم

  به خاطر راه اندازی دوباره ارمان بود. ونشاید هم سکوتش



 
 

 
 

ن  (یبهارگل) بهاره گندم _به قلم  ا بر     دل

 B a h a r e g a n d o m i م           ا ر گ ا ت س ن ی ا      
 

Page 4 

...کارم شده بود کشیدمخواب الود دخترکم از دنیا خودم بیرون  "ماما ماما"برخورد دست نرمی به صورتم و 

اما هر زمان که طوفان از خونه  ؛قتی واسه دلبر میزاشتمکمتر و ؛صبح تا شب نقشه کشیدن و بازی کردن

بیرون می رفت حسابی جشن می گرفتیم...گیتی جون هم زبون نداشت تا حرفی بزنه اما از بد نگاه کردن و 

می خواد سر به تنم نباشه...امروزم قبل از ظهر تمام نقشه هام رو می دونه و خیره شدنش می فهمیدم 

   نبود فقط حضور دلبررو میخواستم. چندساعتی که طوفان...و اتاق برده بودمشنهارش رو اماده کرده بودم و ت

 ....کوچیکش ..زیر گردنش..دست هایدنش کردم.بوس هریز شروع بک ی

و با شیرین زبونی  باسه باسه ای به معنی نکن نکنی می گفتو   ...به سکسکه افتادبند اومداز خنده نفسش 

 .خدا می دونست تنها امیدم به این زندگی نفس این دختر بود سعی بر پرت کردن حواسم رو داشت.

احتیاط بیرون  لحظه ای نفسم رو باگیرودار خنده ها دلبر و قربون صدقه هام صدا زنگ درب بلند شد. در

فرستادم...به احتمال زیاد طوفان بود...کسی غیر از اون زنگ این خونه رو نمی زد...اون هم زمانی که کلیدش 

 .رو جا می زاشت

هم زمان که بلند می شدم کش موهام رو باز کردم و دستی بینشون کشیدم تا به  .و روی مبل نشوندمردلبر

م رو دست کشیده دو ضربه به گونه هام زدم تا سرخی و رنگ هم ریخته تر به نظر بیان. زیر چشم ها

 .پریدگیم بیشتر به چشم بیاد

برگشتنش اون هم بعد  .دستم نیمه راه مونده شدمردد  دیدمنمایش  ه ای از تصویری که تو صفحهظلح

خیلی دلم می خواست  ...یا درب رو بزنم ...نمی دونستم باید با طوفان تماس بگیرمدوهفته شک برانگیز بود

 مادم زندگی ترینغیرقابل اعتماد فعالهرچند ...در شده بودونسبت به همه پ خوش بین باشم اما اعتمادم

 .درب رو زدم و خودم رو قانع کردم به هوا اینکه وسیله ای جا گذاشته دل به دریا زده....پس همسرم بود

...مقابل درب شیشه ای سوالی شد و با قدم ها اهسته مسیر حیاط تا ورودی رو طی کرد بدون معطلی داخل 

 معذبش رو ندادم.لبی و  یرو جواب سالم ز ردمک نگاهش می

..قصد داخل شدن داشت و منتظر ایستادم.به ناچار کنار  در بیاره رو رتشکفش ها اسپ شد تاهمین که خم 

بی حوصلگی و با این وجود  شده بوداز مواد ارایشی پر  حجیمی با الیهچهره ش هنوز هم  تعارف من نبود.

 .دش ص میخناراحتیش مش
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چند اعتراضی نکردم و  اینبار دلسوزانه کهکشیدش  شوغبه قدری با دلتنگی به ا. رفتش دلبر پیراست  کی 

  شاهد عاشقانه هاش با دخترکم بی هدف وسط هال ایستاده بودم. زیرلب تو گوشش شعر یا حرفی دقیقه ای 

 غر میزد اما خوشش اومده بود. ؛زمزمه می کرد...دلبر کمی نق می زند

و  رغال؛ د شده بودوچشم هاش گر زی نشستم. شمقابل، با ریختن دو فنجون چایو  رفتمبه سمت اشپزخونه 

 .  میومد ظرر از اخرین بار به نت ضعیف

 اهم بر میداره..دلش بیرون میاد و دست و پاشکسته تاتی تاتی به سمتم قغمیبینه از ب ومن ر دلبر ین کهمه

دستی که رو هوا موند برای مانع شدن دلبر...اما  با تردیدش عقب و از گوشه چشم  رو می شنوم... شرها شد

 نشینی کرد.

 .حکمی از گونه ش روی پام می نشونمو بلند می کنم و با بوسه مدلبرر ه بودمچشم بهش دوخت که حالیدر 

جمع  گوشه ای ش روو سینی برداشت. پاهاتاز  فنجون چای شد و متعارف خ یب...کجی زد هب لبخندذعم

مضطرب بود و  با فشردن فنجان قصد پنهان کردنشون رو داشت. ودست هاش لرز خفیفی داشت  .کرد

    عصبی.

 ؟ کجاست نگیتی جو_

به موهای دلبر کشیدم و تارها نازک و لطیفش رو به بازی گرفتم...به سینه م تکیه زد و انگشت دستی 

 . ضعفش رو واسه به اغوش کشیدنش حس می کردم.آشا خیره شدشصتش رو مک زده به 

 !...مده باشیوواسه کار اد ر نمیاظبه ن_

ت. جدی بودنم بهم نمیومد. با مکث کوتاه و مضطربی نگاهش بین توقع بی جواب گذاشتن سوالش رو نداش

 درب اتاق گیتی جون و دلبر به چرخش در اومد.

 .نیومدم...فقط اومدم خواهش کنم تا بازم بیام_ 

..مسلما بازهم نقشه طوفان بود که دست رو احساساتم .شد ش درهمصدا گرفته ؛ از ابروهام از خواهشش 

 می خواست واسم به پا بزاره؟بزاره...

 .حاال می خوای برگردی؟.. جمع کنه مادرشوبیاد ی تا تا جایی که یادم میاد به شوهرم زنگ زد _
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 ضح بود. دستش دور تنه فنجون فشرده شد...با هردو دست حرارت چای رو می گرفت.تمسخر صدام وا

 معذرت می خوام....کار مهمی پیش اومده بود باید میرفتم م.واس . واسم _ 

 !...ازت خبری نشد ابعد_

 لرزید.می ...صدام از شدت خشم رفتوحشت سرتاپام رو می گهنوزهم با یاداوری اون روز 

شاید طوفان خودش مرخصش کرده بود تا بهانه ای  .باشهن بودم با طوفان هماهنگ ئ...یعنی مطم مامیدوار

اما ...و شک اولین حرف ذهنم بود. ی برگشت به خونه داشته باشه...دیگه هیچ چیزی رو باور نمی کردمبرا

رنگ پریدگی و لنکت صداش از ضعف بود از دروغ پشت جمله هاش...طوفان بازیگرا ماهری اطرافش بودن 

 دوباره ش ریسک بود. نبرگردوند ...نه این زن

 ؟شناسی  طوفانو چقدر می__

. خونسردیم رو  ش مبهوت شدچشم های سیاه شده گردفرو رفته ش به یکباره برافراشته شد.  ر.س..     جا خورد

 ... خندم رو نهزم اما پودحفظ کر

 .شد لطبه خودش مس کمی ن تر کردهوبا زب ور شلب ها

 نشما همسرشی...نه م_

 همسرش! باید قهقهه میزدم.

 !دیونیولی گفتی بهش م !...راست میگی_

 ... رنگ به رنگ شده برای وقت کشی خم شد و فنجونش رو تو سینی گذاشت

 ...دلبازو و دست الق خ..خوش ااون مرد مهربونی ....خب خب_

م برای ه واسه غریبه ها مهربون یا خوش اخالق نبود! اون وقت شناختم هیچ و میر تاجایی که من طوفان

بود یا جزوی از  طالع...طوفان از حضور این زن یا بی ا    حوی زدمملبخنده  ...   زنی به این شکل و شمایل

  ، در هر صورت من ازش استقبال می کردم.نقشه ش بود

رفتم و بین اسباب بازی هاش  دلبر به سمت اتاق .از سرجام بلند شدمزده  دلبررو به بغلدر یک تصمیم انی 

نشوندمش...از خوشحالی جیغ زد و مامامامایی گفت تا باهش بازی کنم...نمی دونم صدام به گوشش می 

گوشی به دست از اتاق بیرون اومدم...نگاهش به سمت  "االن برمی گردم دختر مامان"رسید یا نه با گفتن 

 درب بود.
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 باال سرش ایستادم... 

 ...شمارتو بنویس_

 لبخنده پهنی زد و با زیرکی هر چه تمام تر پرسید.

 ؟نمیخوای با همسرتون مشورت کنید_

 !...همه کاره این خونه منم_

دستم کشید. شمارش رو تندتند وارد کرد. درحینی  گوشی رو تقریبا ازه .  پکر شدلبخندش ماسیده اهانی گفت

..تو چشم ول نکرد ش می انداخت به سمتم گرفت. از دستش گرفتم اما  که بلند می شد و کیف روی شونه

 هاش خیره شدم...جدی و اخم کرده...نیشخندی زد و با وقفه و بررسی چهره م گفت:

 زن افسرده دوهفته پیش نیستی......هرفتزیر پوستت  عوض شدی اب_

 لحنش نشئت گرفته از حرص بود.غلظت اخمم بیشتر شد...

 که  زنایی ...زنایی که ارایش نمی کنن...ولی بوی عطر میدننا شلخته زیبا خوشش میومدزن همیشه از اطوف_

 کنن.میجمع  باال سرشون نامرتب وموهاشون

محکم و پرغیض گوشی  ؛ من هیچ وقت اینا رو نمی دونستم...لعنت بهت طوفان...ستم بی حس شدتقریبا د

 رو از دستش کشیدم.

  تو اینا رو از کجا می دونی؟_ 

 :اینبار اون خونسرد بود...دست به سینه شد وبا ابروها باال رفته گفت

 ...از زنش_

 ؟دلدار_

 ..شاید به صدا ناامید و مبهوتم..پوزخند پررنگی زد

 ! ...الله_

..._ 

 برای تولد دلبر من یه مدت اینجا بودم._
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 دست به سینه شدم.مقابلش خیلی بیشتر می دونست من هم  ااین زن ظاهر...سری تکون دادم هاخم کرد 

 زن اولش... چی؟دلدار_

 حرکت کرد. بلبخنده مضحکی سری متاسف تکون داد و به سمت به در اب

 اسنامه ش بود.روز تو شن هیه نصففقط  ؛نبود شزن هن کاو_

  به فنا داده بود. پوفی کشیدم... رو مهمون نصفه روز زندگی

 می تونی واسم پیداش کنی؟_

 تعجب به طرفم برگشت.م

 ؟دلدارو_

 ابروهام رو باال فرستادم...

 ...نمرده _

بود چه جوابی بهم بده،  ج مونده..یک دستی زده بودم..هاج و واقیافه حق به جانبی به خودم گرفته بودم.

وش قفل کرده بودم. ری رو جدچشم هام  شبیه شکارچی کمین شده بو می کشید تا چیزی دستگیرش بشه.

اخر به  ..می ترسید یا نمی خواست لب باز کنه.دیدم.یپشت لب های به هم فشرده ش رو م نفرت و حقیقت

  سرعت به سمت درب قدم برداشت و دستگیره رو گرفته گفتم:

 ؟..نهه پرستارییشتر از یتو ب _ 

که تمام  اومدو به حرف  کردوری نگاهم ط...برگشتبه سمتم  نیمرخشده ش کمگیره محتروی دس دستش

 کشید.خرده ریزها اعتماد به نفسم ته 

  .!.مرده بدون. واگر منظورت الله ست اون_

 گرفتم...می خواستم بیشتر از زیر زبونش حرف بکشم.باخنده شایدهم با حرص گوشه لبم رو گاز 

 خوشبختی طوفان و دخترشو ببینه. هحیف شد...حتما خیلی دلش می خواست _
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  حرفی بزنه.اینکه شاید دیگه اینجا نیاد یا به طوفان  ازشد برپا  توی مغزم به معنا واقعی جنگ

  شیت باگدنب زظموا _

...نباید میزاشتم چرخیدمگفت و رفت. مواظب زندگیم باشم...به جای اینکه اروم بشم...بدتر عصبی دور خودم 

 .بره...این زن می تونست سرنخ خیلی چیزها باشه

....................... 

 

 



 
 

 
 

بهارگل) بهاره گندمی( _به قلم  ان      دلبر

B a h a r e g a n d o m i میا           ا ر گ ا ت س ن      
 

Page 1 

 

 بنام خدا عشق                                                                   
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 169دلبران

  حرفی بزنه.از اینکه شاید دیگه اینجا نیاد یا به طوفان شد برپا  توی مغزم به معنا واقعی جنگ

  یت باشگدنب زظموا _

...نباید میزاشتم چرخیدمگفت و رفت. مواظب زندگیم باشم...به جای اینکه اروم بشم...بدتر عصبی دور خودم 

 .تونست سرنخ خیلی چیزها باشهبره...این زن می 

....................... 

ته بود که زندگیم میدون جنگ شد. درست زمانی که طوفان دوساعت خیلی از رفتنش نگذش

دیرتر به خونه برگشت...شاید دوساعت برای مردی که در این مدت کارهاش به هم ریخته بود 

 اما برای من دنیا شک و تهوع بود. ودچیزی نب

با  پرستا مرموز هنوز عصبی بودم و از درون خود خوری می کردم...تصمیم گرفته بودم درمورد

 .!شک داشتم اومدنش ربطی به معرفی مهرزاد داشته باشهطوفان صحبت کنم. 

ان و وحشت زده به صدا بوقش گوش می و به حالت نگر  گوشی تلفن رو تو دستم گرفته بودم

دادم. این هم یکی از اون کارها مورد عالقه ام بود. مردم ازاری که هرروز صبح تماس می 

گرفت و صدا مرگ* رو پخش می کرد سوهان روح طوفان بود. هر زمان که فرصت مناسبی 

. ف میزدمتلفن رو برمی داشتم و با بوق اشغال بهش اشاره می کردم و نامفهوم حر پیدا می کردم

با شنیدن صداش باالفاصله قطع می کرد.  حالمعلول دو سه روزی م که خونه بود شخص 

متوجه شده بودم روحشم از مزاحمت ها تلفنی بی خبره و گمان می کرد واقعا توهم 

  .هرچند من با رفتارهام بیشتر به باورش دامن میزدم  !...میزنم

ط حالو احوال پرسی کرده بود...نه سری به مادرش زد نه تازه یک ساعت به خونه اومده بود و فق

  ...به دلبر
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 نیم ساعت طول کشید طوفان جدیدی ،وقتی دوش پنج دقیقه ایش  یکراست به حمام رفت و

  .شد ظاهر پیش روم

 .طوری که صورتش برق میزد و چشم هاش از خوشحالی می درخشید کرده بود هشش تیغ

وند و با وسواس موهاش رو می خ . زیر لب شعربا هرقدمش پخش می شدحسابی رایحه افترشیو 

 ....لعنتی...کوکش زیادی کوک بودمی کردخشک 

مبل  یاتاق بیرون اومد. چشمی رو در حینی که حوله ای دورش پیچیده بود به دنبال گوشیش از

 ...گذاشتم جاخوری  نهار میزی چکی که کردم رو دونستم بعد می گشت و من می رو  و میزها

 ولی صدام درنیومد.

پچ پچ واری  "منو اشتباه گرفتی"رو جلب کنم...تلفن رو تو دست فشرده  تالش کردم توجه ش

 .گفتم

 "اون ادم مرده"...صدام رو اهسته تر کردم... با مکثی متوجه م شد

کردم. به یکباره تلفن از دستم کشیده شد و الویی که فریاد  نزدیک شدنش رو از پشت سر حس

ن . نفس تندی بیروخیره شدم. وحشت زده بهش زد. بوق اشغالش دهنش رو به ناسزا باز کرد

 شد. دست به کمر فرستاد و با پرت کردن تلفن روی میز

 کی بود؟ _

  .زدم عاصی شده ردک گمان میکه  توهمی بیشتر از . حدس میزدمدستپاچه بلند شدم..

 ...هیچی همون صدارو واسم گذاشت _

دراخر با زومی که روی بدن به  ه مشکوک براندازم کرد.لحظه ای چشم هاش رو باریک کرد

 :وم تر گفتسری تکون داده ارالح لرزونم داشت اصط

 . خیلی خب فردا میرم شکایت میکنم...دیگه نمیخواد تلفنو جواب بدی_

با اشاره ای به  حرف رورسوایی این مورد رو خودش می کشید. حداقل زحمت  .باشه ای لب زدم

  .عوض کردم موها و صورت سفیدش
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 ؟جایی میری _

یادش اومد چقدر عجله داره...دستی از پشت تکون  تازه سمت اتاق می رفتکه به  همین طور

 .داد

  ه یه دوره همی دوستانه ست.کرد مونمهرزاد دعوت_

رو بررسی  راه افتادم...درب کمدش رو باز کرد و چند دقیقه ای لباس هاشپشت سرش 

 .!انه و دستی زیر چونه زده..متفکرکرد.

..هرچند هیچ حس و حالی نداشتم. به این دعوت تکیه زدم. هیچ حس خوشایندی  درگاه درببه 

 نبود.

 .منم میام...حوصله ام سر رفتهپس  _

 .لبخنده کجی زد و به انتخاب شلوار کتان خاکستری و پیراهن سفیدی روی تخت گذاشت

 تو دعوت نیستی_

  .میواسه مهرزاد توضیح مید _

م وهلباس می پوشید. با مکث و با او ،له اش رو باز کرد. خیلی خونسرد به نطقم گوش دادهحو

 ش اذیتم می کرد.ی...بی تفاوتکشنده ای جواب می داد

 نیشخنداری با نیم نگاه_االن جمع مردونه ست جمعه خودتو اماده کن... مهمونی تو واسه_

 دلبرو مامانم نمیشه تنها گذاشت. ..!.مرتضی هم هست_

از این وسواس گونه بگم... نامردیش از ،خواستم دهن باز کنم و از نارفیقم می خدایا مردونه!

 ..من رو احمق فرض می کرد؟لباس پوشیدنش.

 :گفتم دست به سینه زده و عین خودش خونسرد  زدم فقط پوزخند

 ...چیزی نیست دلبرو می بریم یک ساعت_

_... 
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  !با مرتضی مشکلی ندارم...خیلی بهتر از توئه ممن _

دستش روی دکمه ها پیراهنش خشک شد. با وقفه کوتاهی چشم روی هم فشرده به طرفم با 

نگاه برزخی چرخید...خیلی وقته فراموش کرده بودم چه حساسیت هایی داره نقطه ضعف هاش 

هر غلطی بکنه اما من  هتون کرد ازادانه می چطور فکر می.  ودپشت ضعف ها من پنهان شده ب

 .حق ندارم حتی در مورد دوست هاش نظر بدم

 :وارها له شده گفترهمین طور که به دکمه بستنش به اهستگی ادامه می داد با ا

 باشی. ی که میزنیبهتره مواظب حرف_

خوشتیپ ترو سرتر از توئه حسودیت خودت می دونی بهتر از توئه؟ یا اینکه  گفتم چرا...چون_

 اون که دیگه مهران نیست! میشه؟

 ...کردمش به سرتاپا دستی اشاره ای

تما تو زندگیشم ح...غیر از اینه؟...حداقل نیازی نیست چند ساعت به خودش برسه_

 .!..چیزی که تو هنوز بهش نرسیدیموفقه.

 شدمبه قدری دل دل کردم تا جمله هام رو گفتم. لحنم اروم بود و بی تفاوت اما از درون داغ 

یش شده بودم و اون پشت سادگی من پنهان شده بود. با چون مدت ها بود اسیر مریضی و بدل

 باشه. شدنم اسیر لی ودبد از مریض جلوه دادنم شواکنشش به این باوررسیدم شاید قصد

چشم ها سرخش رو به سمتم نشونه گرفته بود. به حدی خیره م شد که از رو برم یا حرفم رو 

داغونش کرده بود...نمایش یا هرچیزی مطمئن پس بگیرم. یاد روزی افتادم که مالقاتم با مهران 

 بودم رفتار اون روزش غیرارادی بود.
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به اهستگی به سمتم قدم برداشت و مقابلم ایستاد. از خشم و نفرت نگاهش درحال پس افتادن 

خوردم. تو روم به فاصله دو بند انگشت  بودم. دستم رو از پشت روی دستگیر فشردم و به در

 زمزمه کرد.

 اسیرش کردم......هبیرون بررنم ب من مردی ام که دست به زن داره...بدله...نمیزارم اره خ_

...شاید مراعات حالم رو بود نگفتهتا حاال چیزی  درعجبم چرا.. دن.بو پس خانواده م حرکتی زده 

 .....خیلی دلم می خواست بدونم پدر چی بهش گفتهته دلم گرم شد کمی می کرد.

 و با لحن عجیب غریبی ادامه داد... دستی به گونه ام کشید

 ...ز...فقط به فکر هرندیدیمرد خوب تو زندگیت زیاد  _

 حرفش رو با نفسی خورد...و برقی از چشم هاش عبورکرد. گردنش رو صاف گرفته عقب کشید.

تو کارایی که  ".ه می گفتمکوبیداش  باید فریاد میزدم و به تخته سینه دروغ چرا زهرم اب شد...

این مواقع به شدت ترسناک م...دراما سکوت کرد  "ه!با من کردی خیلی بدتر از کتک زدن و بدلی

 می شد.

ابروهام و اون پوزخنده گوشه لبم پررنگ تر  از کنارم گذشت و به سمت میز ارایشی رفتوقتی 

 که اینطور رفتار و بی خیالم شد. فکر می کرد مثل همیشه زبونم رو بریدهحتما ..شد

 ...رده بازیباالخره باید اماده بشن واسه طالق...افت داره بگم مُ _

باید به ی ایستاد. به قدری از چیزی که شنید شوکه شد که مسلما من دقیقه ابه سرجاش پشت 

طرفم پاتند می کرد و تو گوشی جانانه ای میزد اما اهسته و مبهوت شده به طرفم چرخید...همین 

که کم کم با خیرگی درون چشمهام به خودش مسلط شد با رها کردن نفس پرخنده ای سری 

 تکون داد و به تمسخر گفت:

 اخه عزیزمن وقتی پدرمادرتم شهادت می دن تو مشکل داری این حرفا رو از کجا میاری؟ _
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.    . پدر و مادر من تازه پول به دستشون رسیده بود اش عین حقیقت بودعمتاسفانه یا بدبختانه اد

 خودم رو می باختم.نباید 

بیش گوشه اتاق صو در برابر نگاه ع پا گذاشتما لبخنده محوی به داخل اتاق ه و بنینبا طما

ابروهام رو با  با حفظ خونسردی دسته به سینه شده منتظر بود جوابش رو بدم ولی  .ایستادم

 فرستادم.

به !اومده بود...باید بشناسیش! اشا...ظاهرا زندگی بدی م با الله نداشتی... امروز همون پرستارِ_

  خواست بکشت؟ ؟ دلدار چی اون چرا میاونم انگ معتادی زدی

به طرف ایینه و تکون داد  سریمتاسف بعد  گفت اما یاشا زیر لب .بهم خیره شد و گیج اول گنگ

به باال  کرد و رومی حالت موهاش رو مرتب موهاش برد و همین طور که دستی بین برگشت. 

  گفت:    دادمی مدل 

...حاال زنا زندگیم تا حاال اینو باید فهمیده باشی من مرد زندگی ام فرنگیس...زن و بچه دوستم_

 ...تاد یکی امعیکی خائن یکی م

 .ان! ..یعنی دیوونهاز تو ایینه به مغزش زد

قط از ذهن متوهمت مقصر من نیستم...تو هیچ دادگاهی نمیتونی حرفاتو ثابت کنی اینا ف_

 واسه خودت ساختی. که ..همین طور پرستار بی هویتی.  میاد

 ..اون زیادی باهوش بود.داد. یک دستی زدنم جواب نداد. ارامشش حرصم می

 .بفهمم بهم دروغ گفتیبترس طوفان از روزی که _

  کمدش رفت. سمت به 

 .که یازده سال زندگیمو گرفت هالت بکشجو خ هی باید بترسبترسم اونمن  چرا_

 به گمان اینکه از دلدار و گذشته حرفی به میون کشیده گفتم:
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دلدار زنده  چی رو داری ازم پنهون میکنی؟ چرا هیچ وقت نمی فهمم تو چه جور ادمی هستی؟_

  ؟..نهست

 به موقع اش میفهمی... _

 .مکمی فاصله م رو کم کرد

 و داره...فراموشش کن.ر دندون پوسیده که جای خودش ...دندون لق رو باید کند. _  

 پوزخنده زهر الودی زد.

 فقط به اندازه کمی مردن؛ باشه. _

 م.زیرلب بابت گیجی و خواهش صدام خودم رو لعنت کرد

کت رو  و تمفاون کت اتیشم زدن...به سمتش ر نکتی رو بیرون کشید که اون شب...انگار با دید

 چنگ زدم.از دستش 

  دم.ایمش کرغمگه ندیدی  اینو برداشتیچرا _

لباس ها اون شبش رو ته کمد چپونده بودم تا سر فرصت  چشم هاش از صدا بلندم چرخید.

هم باورم شده بود دیوونه بی شک خودم  مناسب بیرون بزارم. حالم ازشون به هم می خورد.

 شدم. از دستم کشید و با چشم غره ای به سمت دیگه ای رفت.

 غایمش کنی؟ چرا بایدچون بهم میاد..._ 

 من که یادم نمیا.... هست خرید..حتما اونم وا  چون بو تینا رو میده_

 به ثانیه ای چرخید و میون کالم بی فکرم با صدا عصبی گفت:با حرفم  هن بود کمپشتش به 

 .دم.....چند روز تینا رو ندیتو یمیگیر و...بهانه چی ر  اه زده به سرت_

متوجه اعترافش و چشم ها گرد شدم شد. غیر ارادی با غرشی  وقتی ه شدن خفطصداش در ب
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ت به طرفش پر عسلی رویکی روی معت سراادستم اومد سدم چیزی که فریاد کشید اّه و اولین 

. مبهوت    تمی بودمرگش ح داد ی نمیخالگفتم. اگر جا "ازت متنفرم طوفانی"کشیده  ....جیعمکرد

واکنش و خشمم از حرفی  د.ممن دراو شکسته ها ساعت و شنگاهش به چرخ با رنگ پریدگی

شصت ثانیه ای هم نرسید...از شدت خشم نفس نفس میزدم و نمی که زد و پرتاب ساعت به 

و فشار این چند  صحبت ها قبلمونی زنه...ولی بردن اسم اون زن...رفتاری ازم سر م هدم چفهمی

نگ هام رو جمع ...دست ها لرزونم رو باال اوردم و با چشم ها گشاد شده به نشونه خفگی چروز

 کردم.

 طوفان یک روز با همین دستا خودم میکشمت _

چه خاطره ای تداعی  نشذهدونستم تو  می شرایطم نحتی دراو   .بیده بودسچوارفته به دیوار 

میشه...صورتش قرمز و رگ ها برامده پیشونی و گردنش رو به وضوح می دیدم. دست هاش لبه 

نم بود. حالت هاش رو می دیدم اما عصبی و داغ در محکم شد...چنگی که بی شک باید دور گرد

 . جیغ کشیدم و درب رو نشونش دادم.مبود

 .م بیرونگمشو از خون_

دیدم...پورخند زدم و با صدایی که خش دار از ، تعجبش رو هم نبار در عین کبودی پوستشای

 فریادم شده بود گفتم:

به م  این خونه از زندگیم کنی قرار بود گورتو گم...ته؟قولو قرارا یاد توچیه فکر کردی فقط _

 نامم بزنی.

ه صبر نکرد تا جوابم رو بده...دست مشت شده ش رو به درب کوبید و با فریادی به طوفان دیگ

دلبر بلند شد و صدا ناواضح  گریه سرعت از خونه بیرون زد. طوری درب رو به هم کوبید که صدا

مادرش...مات و مبهوت روی تخت افتادم...دست روی گونه هام گذاشتم...این هیوالیی که فریاد 
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راه و تودار ه چه بالیی سرم اورده بود که فرنگیس سرب خود شده بود من بودم؟بی  زد و از خود

 جواب میداد...حتی چیزی...زندگی این طور فریاد می کشید و 

پنهان کردم گویی با اینکار خجالت و  با دست هام خدای من...روی زانو خم شدم...و صورتم رو

صدا فریاد به جا اینبار میمرد... اگر جا خالی نمی داد... شرمندگیم نسبت به طوفان کمتر می شد.

به  ..التماس می کرد...طوفان چشماشو باز کنه...تو گوشم پیچید. صدا التماس زنیتو کشتی 

دست هام خیره شدم. وحشت زده از خودم بلند شدم و به سمت اتاق دلبر پاتند کردم. اشک هام 

راه گرفته بودن. و زیر لب تکرار می کردم اگر می مرد...فقط می خواستم فرار کنم....فرقی نمی 

 ق دلبر پناه بردم...مثل پدرش کبود شده بود...پدرش...طوفان.کرد...کجا و چطور...به سمت اتا
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خجالت و  نکاریبا ا ییزانو خم شدم...و صورتم رو با دست هام پنهان کردم گو یمن...رو یخدا

 ادیبه جا صدا فر نباری...امردیداد... م ینم یشد. اگر جا خال ینسبت به طوفان کمتر م میشرمندگ

کرد...طوفان چشماشو باز کنه... به  ی...التماس مدیچیتو گوشم پ یصدا التماس زن یتو کشت

شدم. وحشت زده از خودم بلند شدم و به سمت اتاق دلبر پاتند کردم. اشک هام  رهیهام خ ستد

 ینم یخواستم فرار کنم....فرق یمرد...فقط م یکردم اگر م یلب تکرار م ریراه گرفته بودن. و ز

 ...کجا و چطور...به سمت اتاق دلبر پناه بردم...مثل پدرش کبود شده بود...پدرش...طوفان.کرد

********* 

 170دلبران

 

بهش بگو من "...پاک میکنم...."....!لطفا بیا بیرون"...می کننتایپ  تند کیبورد یانگشت هام رو

سند تعللی  هر قبل ازاینبار  "من رسیدم "...نوشتیخ زدم  نافرمانِ....بازهم انگشت ها "!اینجام

 دست محکم تو رو گوشی به تیک ارسال...فرستاده شد. شدمو مطمئن از دریافت خیره  کردم

بوسه کوتاهی روی کش و قوسی به بدنش می ده، اغوشم نوم. دلبر تو شبصداش رو تا  گرفتم

بغض  "مامانی"و  خوردتکون ریزی غلت بزنه. راحت نمی تونست و  جاش تنگ بود .زدمبینیش 

بخون بخون خواهش "...خوندمالالیی  وار زمزمهو  گفتمگوشش  تو "جانمی" .زدداری لب 

 پتو عطر سیبش شدن.هام سرازیر  اشک واردیوانه  و چسبوندمش. به قفسه سینه م "میکنم

پتو رو دورش . مدلبرک ؛تنها غمخوار من بود...شدک ها بی مشکم خیس از اش خیلی زود

tel:170
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بارون یک برف یا  یکبود  حال و هوایی...هوا سرد بود...سوز داشت. گرفته بود. هر پیچیدم

 بود تو بهاری که پر از دلمردگی بود.مت غنی

گهواری رو به جلو  کردهجمع ای پاهام رو زیر صندلی جلو اب کشنده اضطر واز شدت سرما 

 ...تکون خوردم

 خواهش می کنم" ..زدم و زمزمه کردم....بوسه ای به گونه ای دلبر "بخون  خواهش می کنم"

 ..."بخون 

تشکر بی جونی لب بزنم تو دمایی  تانکردم سر بلند  شنیدم.صدا روشن شدن بخاری ماشین رو 

 .یکه از عرق شرشر خیس می شد

...به حدی خسته و بی رمق بود که متوجه گذاشتم شگونه روی گونه  کرده؛موهاش رو نوازش  

شایدهم می فهمید مادر شناسنامه ایش دلش پر ...می شددیوونه بازی ها و تنش ها استرسیم ن

 واسه بوییدنش واسه ارامشش.  یدمی کش

منقبض شده بود از بی رگ گردنم  هنوزهم صفحه گوشیم خاموش بود...نه پیامی، نه زنگی.

...باید می بود...دیوانه بودم که تمام نگاهم بند صفحه باد کرده بود خبری از بغضی که تو گلوم

از تو "خوند...نمی خوند زنگ میزدم...بی وقت یا مزاحم باید می خوند تا خاطره ای نمونه 

و گوشم می خوندن زمان ت و از زمینکه تو گوشم خونده می شد. صداها خفه نمی شد.  "کشتی

 ه اینجا کشونده بودم.واسه حالی که ب

ید...مغزم داغ می شد و چشم هام کم سو از کش سرم تیر میهر چند دقیقه  ...ختقلبم می سو

  پیچیدم.و پتو رو محکم تر دورش  گذاشتمابی که توش شناور بود. دلبر رو اهسته کنارم 

م صداش در اومده ه ونستم ارومش کنم. گیتی جونتنتا همین نیم ساعت پیش گریه می کرد... 

گوشه از بود. اون هم ماتم پسرش رو گرفته بود...خودش رو به تخت می کوبید و اشک ها 
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مگر چقدر فاصله بود که نفهمه چی شد که...نتونستم پیش قدم بشم تا چشمش روون شده بود. 

تنها کاری که ازم  ش کافی بود تا دست و پا بلرزونم.ارومش کنم...فقط صدا و جیرجیر تخت

 از محیطی که خفتم رو گرفته بود.و خارج شدن بود برمیومد ریختن قرص ها تو حلقم 

 .بود مو مغز داغ هشاید راهی برای خالصی گلو باد کردرسیدم؛ نفهمیدم چطور و چرا اینجا 

 می تونم واست کاری بکنم دخترم... _

سوال دار بود که با و چقدر صداش اروم بود و پر محبت...مو سپید کرده بود...سن ؟دخترم...

  .نه نگاهم می کردینگرانی از تو ای

 ؟.شوهرت کاری کرده _

از این برداشتی  غیرم بچه بغل گرفتم و یک راست ادرس اینجا رو داد ،وقتی جلو ماشینش رو

 نمی شد.

دوره زمونه بدی شده...دختر منم همسن و سال تو بود می فهمم چقدر سخته با یه بچه... _

 ه.فهمید انتخابش اشتباه بود

 نگم. مزشتی درد لب هام به هم فشرده شد تا از 

پی زندگیت برو  این حالو روزت بشه. ...جوونی...اینده ت روشنه...نزاربه واهلل ارزش ندارن _

 خدا... واگذارش کن به

من بدتر از ؟ ...از چی حرف میزد این پیرمرد سر فرو بردم و سوزش چشم ها نارومم بیشتر شد...

و بی شب پیش که له شده از روم رد شد نفس تنگی  چندحتی ؛ بودم رو لمس کرده این ها

 قراری این لحظه رو نداشتم.
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م نمی ه خودمنمی رفت.  فرو تو گوش پنبه ایمحرفی که از  ؛گفت از سکوتم  ایالله اهلل

صدا ویبره گوشی به یکباره دونستم چه مرگم شده تا بخوام واسه غریبه ای دردودل کنم...

زدم...چون شی با اعصاب تحریک شدم رو شوک دار کرد. خیره به اسمش لبخنده امید بخشی 

رو  ...بیدار بشه از خواب بازهم ناروم هردو دست گرفته بودم...نمی خواستم دلبر اب گوشی ارزشی

 به راننده از تو ایینه گفتم:

  میشه...._

 . لبخنده پدرانه ای جوابم شد و خواهشی که برید

 خیالت راحت.هست  شحواسم به _

تمام اراده تحلیل شده م رو به کار گرفتم و به سرعت از ماشین پیاده شدم...قدمی فاصله گرفتم  

تا کلمات  و خفه ای رو از پشت خط شنیدم...چشم روی هم فشردمال و دایره سبز رو لمس کردم.

جمع شده تو چشم هام خورده  بغض و ابِ پشتِصدام و گم نکنم...نفسم تنگ شد و ر

 فی بزنم.شد...نتونستم حر

پاشنه ها کفشی که با شتاب  م وشنیدو صدا کشیده شدن صندلی رو  شعذرخواهی کوتاه

 .    دشح تر ضوا صداشاینبار برداشته می شد. جایی متوقف شد و با نفس نفس زدن الویی گفت...

 ببخشید تازه پیامتو خوندم...کجا رسیدی؟_

دستم زیر سینه جمع  رو خراش می داد. ..چیزی ته گلوم.نشه بلند هقم لب گزیدم تا صدا هق

 شده قدم زنان شروع به حرکت کردم.

 بدی. ی روشگو بهش میشه... _

شت نفس وادار به سکوتش کرد و بهتی که پ بغض دارم لرزش واضح صداجون کندم تا گفتم. 

 بود. هاش
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  ؟گریه می کنی..._

 ی گفتم:عسرفه تصنبا ه بینیم رو باال کشیددلم زدم...اب  پوزخندی تو دلم از سوز

 چیزی نیست.سرما خوردم..._

 پرسید. شیبی وقفه سرزن

 ؟...کجایی _

م سر بلند کردم تا اطرافم ه بودندش...پشیمون از اومدنم و رویی که بهش انداختونمی شد سردو

 رو ببینم. 

بگیرم... دو قدم مونده بود تا مقابل دربش قرار  ؛ فقطماشین یک کوچه با رستوران فاصله داشت

 پناه بگیرم. کاج هاروی پیاده رو تا پشت ه راهم رو کج کردم به سمت خیابون و روب

 نزدیک رستوران..._

 ؟!...اینجا پاشی بیای که ؟...این بود اصرارت واسه ادرس گرفتن_

ه ای درب کشویی شیش. ورودیش خورده بود...اختصاصی و درجه یک "vIP"سردر رستوران 

و وارد می شد تعظیم  جهر شخصی که خار هکاله به سری بداشت که پیرمرده قرمز پوش 

که  هایی کاجمی خورد به پاهای من و  فرش قرمزمی کرد و انعامی می گرفت. انتها کوتاهی 

که  می خورددو طبقه مجزا  ، بهه بود و پشت اون درب شیشه ایکردپر  رو رستورانفضا سبز

 .داشت رو به خیابون هاییطبقه دوم سراسر پنجره 

 حس ششمم رو به کار گرفته سر بلند کردم وخیره به پنجره ها گفتم: 

ادرسمی م  زنگ بزنم شمامجبور شدم به  ...بود هشتذاجا گ وگوشیش .م طاقت بیارم...نتونست_

 نداشتم.
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 ...ب نیستحالش اصال خو_

 نفس عمیقی کشید.

 ...زنیشخواستی ب گفت چطور می _

 از شرم صداش گفتم:ملتمسانه  صداها مزاحم ذهنم ارام و کمی هم هق دار با فکر به

 باور کن. بزنمش... خواستم نمی ...نفهمیدم چی شد _

 شنیدم.شی با جدیدت و توام با ارام رو صداش و به یقین اینبار بی وقفه

 اونی که می خواد سر به تنش نباشه تو نیستی یکی دیگه ست. میکنم باور_

تشکر  اب شده؛پر  مها چشمبرای جمع شدن شجاعتم.... بود کافی شانگار همین صداقت و باور

چیزی غیر از این از شخصیت مهرزاد ...داد نکشید دفاعی هم نکردزد...زخم ن زدم.بی اوایی لب 

 به یاد نداشتم.

 ...ش صحبت کنیدخوبا بهتره _

. گوش شنیدمداده سکوت کردم. صدا قدم هاش و بعد شلوغی سالن رو ن وبی حواس سری تک

 و قلبی که تپید.ه و دلی که زیرو رو شد دادمهام تیزه شده صدا خنده مردانه ای رو تشخیص 

 .متینجمعه میب_ 

 ...هرزادم_

و  جا خوردنش رو فهمیدم ...بدون پسوند و پیشوندی.بردن اسمش شتاب زده و بی قرار بود.

 دستی که رو گوشی گذاشت و صداهایی که خفه شد. فاصله گرفته بود.

 ...بله_ 

 اونجاست؟تینام _
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نفسم رو رها کردم از گفتن رازی که مطمئنم بهترین راز دار بود. سکوت کرد...تعجب کرده 

 م شوکه شده بود.نبود...شاید از فهمید

 ...میدونم که نرف_

کرد مهرزاد می تونست طرفدار من می میون اعترافم، راضیم  کردجدیدت و مالیمتی که خرجم 

 یشه به ریشه زندگیم بزنه.تندون تیز نکرده تا باشه قابل اعتماد ترین ادمی که د

 ...نه ریِادعوتش نکردم قرار ک_

 انه؟قشاع_

 یکم مکث و سکوت...

 ....مدمی ششی رو بهوگ_

. دلخور از حرفه شنیدمچند ثانیه بعدی که گوشی تو دستم سست شده بود الو با شک و تردیدی 

با نم چشم از بین لب هام خارج شد.  صدای هق  "ای عاشقانه"مهرزاد  سکوت کردم و  ،نیمه

 .بلندم جوابش شد هق

 ...مامان ؟دلبر حالش خوبه_؟حالت خوبه... ...چی شده_

تند تند می پرسید و من سکوت کرده اشک می ریختم از روزگاری که جلوم قد علم کرده نفس 

 می برید.

 بزنی...نصفه عمرم کردی.نمی خوای حرف _

قصه  هق و با هق زدحس ها دل مرده م رو پس  ،ا تمام قدرتم بهاقرار  ناارومی ها و بی

 .کردسرشب رو خالصه 
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 ...متاسفم_

 بیشتری پرسید. و دل نگرانی با شک ...جاخورد

 شده؟ طوریشکسی  اتفاقی افتاده ؟_

گوشی که عین من محکم پی  و شش دنگ حواسش بود ..سرش پاییندیدمش از پشت پنجره 

 هم پرسید. و باز ...گوشه ای ایستادبود گرفته با هردو دست

 فرنگیس...حالت خوبه؟_

 اگر می میمردی... _

 دستش چنگ موهاش شد و چشمی که کالفه روهم فشرد. نفس اسوده ش رو شنیدم.

 مطمئن باشم حالت خوبه یا واسه کسی اتفاقی نیوفتاده؟؟واسه همین زنگ زدی..._

   یک گرفتگی تلخی تو لحنم نشست. بی طاقت... کشید دوباره پردلم 

 .؟ت می شد من جواب دلبرو چی می دادمیکار اگر_

 ....تلخی و غمش رو نشنیده دیدمخندید بی رمق

 تو بگیری... نترس من هفتا جون دارم...ظاهرا همم قرارِ_

 ..لحنش مهربون تر شد..لبخندی بغض دار به شوخیش زدم. 

 ...ت دیگهعی...منم تا یک ساشدلبر بخواب تا اروم بق او تو اترب_

پشت به پنجره کرد. شک باال اورد.  به یکباره بوق ممتد ماشینی جمله اش رو برید و سرش رو

 ایستادم تا سایه سیاهی رو ببینه.

 .!نگو که از خونه زدی بیرونکجایی تو..._
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 حرف رو کشیدم به سمتی که پام رو اینجا کشونده بود.  هق هقم جان گرفت...راست و دروغ 

 تیکه سنگ روش گذاشتنک انگار ی_دستم روی قلبم مشت شد _قلبم میزنه... طوفان _  

شده...احساس می  سنگینی میکنه...سینه م می سوزه...سرم تیر می کشه...نمی دونم چه مرگم

..صداش .مچشا جلومیاد اون فیلم  مدام تصویرکنم دستام خونیه...ذهنم قفل کرده پر از حرفه...

 تو گشوم میپیچه.

  نفس کالفه اش را شنیدم...سعی کرد شمرده شمرده ارومم کنه.

 باهم حرف میزنیم...باشه.تا می رسونم  خودموسریع گرد خونه...هرجا هستی بر _ 

تپش قلبم رو تو دهنم حس ترس ها و نگرانی هام رو دوست داشتم جیغ بزنم...تمام 

م و التماس کسی رو می کردم ...دیونه شده بودندخور..عضالتم منقبض شده به هم پیچ ردممیک

   که خودش به بند کشیده بودم.

 کردم.رها خود خوری این مدت ذهنم رو با حرف ها بغض دارم  خسته و عاصی شده از

خیلی تا حاال حاللت نمیکنم......تا عمر دارم نمی بخشمت...ختیامیبطوفان تو عامل تمام بد_ 

 این حق من نیست واسه مردن تو اینطور عذاب بکشم.اذیتم کردی...ازارم دادی...

ماشین در حینی که حرف میزدم نامیزون با پشت دست زیر چشم هام دست کشیدم و به سمت 

 از تو خیابون قدم برداشتم.

 .خودمو نمی بخشیدمفتاد هیچ وقت است می او فاقیاما اگر ات_

وتاه و از شد...بی ریا کدست و دلم شل  شینه با خنده دلنشازم نداشت ک انتظار این حرف ها رو

 کرد.اهسته زمزمه  ته دل خندید.

 ؟قرصاتو خوردی..._
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 ه کهقرص ها دست نویس خودش عوارض از می کردگمان ...بازهم شدنقدم هام شکسته تر 

 چرت میگم.

اعتراضی بوق صدا از پشت سرم  شاید بهتر باور می کرد....دمزحرف دل  ،مسیررو بی راهه

  .غمگینی زدمشد. از پیاده رو بیرون زده بودم. لبخنده  بلندماشین ها 

ولی  مشتدوستت دا ...چقدر بهت بگم بیام اینجا و عمل کنه ااینکه قرص از خواستم قبل می_

 .شدم ازت متنفر

 پرسید.که با اهی  بودم شسکوت یکبار درگیر

 ؟یکردی رو هزیاد _

 ایستادم.دست هام رو تو جیب مانتوم فرو برده 

 ! رو کنترل کنهش حرف میزنه لبق  رو که با زبونی پیدا نمیشههیچ قرص و دوایی  طوفان _

_... 

 بهت اشتباهی دادن..._

 منظورت چیه؟_

 پرسید.عصبی  شغره کشیده با سکوت میکنم که داد

 ...فرنگیس_

تماس رو قطع کردم...اروم شده بودم...تپش و به قفسه سینه م  چنگ زده  گرفتمگوشی رو پایین 

صدا جیغ رو به دندون گرفته قدمی برداشتم که صدا فریاد اشنایی با  مقلبم کمتر شده بود...لب

  شد. همزمانی ترمز
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و با چشم فشردنی خط ها سیاهی که جلو چشم  م تدست هام رو روی گوش هام گذاشغریضی 

صدا نفس نفس ها مضطربش رو  .تیر وحشتناکی کشید ممیزدم سررو پس  بستهام نقش 

...گوش هام گرفت قاب محکم صورتم روو  برد...اسمم رو دور بازوم گره خوردو دستی که  شنیدم

رو  شتکون خوردن لب ها فقطدیدم...صدام در نمیومد  زشسنگین شده تصویر سیاه و تاری ا

لب های مهر با  قفل شده ت نگاهش می کردم و نمی شناختمش....ذهنم مات و مبهو...می دیدم

 گشتن...اشنایی تو صورتش می  رد دنبال شده

صورتم  به یکباره و کرداشنا و غریبی بود که هیچ تصویری ازش به یاد نداشتم...دست بلند 

..چشم هاش وحشت .گرفتو خیسی که از بینیم راه  شد صدا هق هقم بلند یکبارهبه  که سوخت

 کشیدم بغلم کنه که دستش رو پس زده عقب ست....میخواشدمو به سمتی کشیده  شدزده گرد 

 به سرعت کنار جدول خم شده عق زدم...صدا بهت زده مهرزاد و همهمه ای که اطرافم بلند و

دستی  .که چیزی به یاد نداشتم  فرو رفته بودمخال تو برای لحظه ایانگار  شد اذیتم می کرد.

ینبار روی شونه م نشست و دستمالی که مقابلم گرفته شد. سر بلند کردم تا تصویرش رو ببینم...ا

می ریخت...مردانه و بی صدا. جلو پام زانو زده بود...غم و می شناختمش...اشک واضح بود...

غرق  ایبه ثانیه که دستمال رو زیر بینیم گرفتم لب زدم چیزی نیست... ...واقعی بود یشسپدلوا

به ...چندبرگ دستمال و ضعفی تو جونم نشست خون شد. وحشت از خونی که می دیدم هق زدم

صدا ...گذاشتو اهسته زیر بینیم گرفت ازشون  کوتاهی طوفان با تشکرکه  شدسمتم گرفته 

که اطرافمون خلوت شد کمی  سعی بر پراکنده کردن جمعیت اطراف داشت. شدمهرزاد بلند 

همون لحظه راننده تاکسی با به اغوش کشیدن دلبری  .کنهان زیر بغلم رو گرفت تا بلندم طوف

 ومد.مییخت به سمتم که هوشیار شده اشک می ر

 خانم بچه ت هالک شد..._

 نا نداشتم بغلش کنم...دست ها می لرزید و بدنم منقبض شده سنگ شده بود.
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از  بی حواستا دلبر رو بگیره... زدبا تن صدا خش داری به مهرزاد تشر  نکردطوفان رهام 

...پیراهنش به ثانیه ای خیس کشیدمنفس عمیقی  و بردم تو کتش فرو رو سرم ،صورتم وضعیت

سمت ماشینش  .بهاما اون بی اهمیت اجازه عقب کشیدن نداد و راحت باشی زمزمه کرد. شد

در عوض قربون صدقه ها مهرزاد کوچه رو برداشته بود.  ؛...صدا دلبر قطع شده بودشدمکشیده 

مسافرتی که . پتو م کرد عقب درازو روی صندلی  کرد و با حرکتی بلندم  زددزدگیرش رو 

به گوشم می  داشت و روم کشید...صداها نامفهومبرعقب همیشه همراهش بود رو از صندوق 

 چیزی خیلی کم که جروبحث مهرزاد و طوفانصدا بازو بسته شدن درب ماشین و صدا رسید..

  بغض دار بلند شد.یکباره به متوجه می شدم...صدا طوفان بود که 

 سرم می ریختم. تو...چه خاکی چی؟ منو یادش نمیومداگر _

...دست روی شونه اش گذاشت و هق هق دلداریش می دادطوفان دوسه باری صدام زد...مهرزاد 

 ها مردانه ای که قبال ازش شنیده بودم. 

 تو فقط خودتو داری گول میزنی...طوفان چیزی تغییر نمیکرد_

 ؟شده اومده اینجا چرا زودتر بهم نگفتی پا_

نزاشت بیشتر از این بشنوم...صورت صدا ماما گفتن دلبر و صدای تو کشتی که تو گوشم بود...

و به خودم می  هام پر از خون بوددست  کردم...کسی به صورتم چنگ میزد. ای جمع کرده ناله

 رو اینبار تشخیص دادم.مهرزاد صدا  یدم.پیچ

 ازمایش بردیش؟ جواب تینا رو چی می دی؟ ؟حامله باشه چی _

 شرعا وقانونا مشخصه. شاون عقب خوابیده...نسبت اونی که باید بهش جواب پس بدم _

 رفتنت چی؟ اونم نباید به کسی جواب پس بدی؟_
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جونم  چون ناجی مرگ صدا ضعیف طوفان امانمی خوردم... رو تنم بود که تکون چند تنی هوزن

 کرد.و فلجم  گرفت رو

 غیر ممکن حامله بشه._
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بود. جلوی مبل زانو زده  هرچی بهش نگاه می کردم جوابم رو نمی داد...سرش با حاضر جوابی ها دلبر گرم

به این فکر می کردم چقدر  .همراهی می کرددست و پا شکسته شعر می خوند و که با ناز رو دخترش  بود و

از روزهایی که از این صحنه سر شوق میومدم گذشته... تکیه ام رو از درگاه گرفتم و اهسته باال سرشون 

یی گفت... چشم های معصوم ”ماما بیا“ایستادم...دلبر زودتر متوجه م شد که با ذوق کودکانش دستی زد و 

لب داشتم نه حس و حالی که بتونم بیشتر از این سرپا به  تیله ایش از بی حسیم می درخشید. نه لبخندی به

 بغ..ل...بغل.دست دراز کرد تا بغلش کنم....ناراحت شد و با اخم ظریفی  ناامیدانهش ایستم. چشم ها

 م...ن خسته ست دخترماما_

ی بر طوفان بود که با چرخوندن سرش و خیره شدن تو چشم هایی که هنوز از خواب زیاد پف و قرمز بود سع

 اروم کردن دلبر داشت. 

 بغلماما ماما..._

اب می شد. ژاکتم رو محکم تر دور خودم  مدل قند تو مهم با شنیدن اسم شناسنامه ای باید امیدوار بود هنوز

نیم  با بد قلگی چسبوندم. نگاه طوفان به لرز دست هام و تنی که تو این هوا نیاز به پوشندن نداشت بود. دلبر

روی مبل پایین بیاد و به پاهام اویز بشه...قبل از اینکه با سر فرود بیاد همزمان دست من و از  خیز شد تا

 "مامایی"و بغض دار  گرفت مژاکتاز گوشه ه طوفان به سمتش دراز شد. خودش هم ترسید که لب برچید

محکم دور گردنم  ناخواسته خم شدم و با به اغوش کشیدنش کنار طوفان نشستم. دلبر دست هاش روگفت.  

رو حس  مقفل کرد و سرش رو تو سینه م فرو برد...به آنی ساکت شد و صدا نفس کشیدنش و خیسی سینه 

اون هم  که کسی باشه دلتنگت شده باشه؟ ؛ خوشبختی همین بود! . .....دخترکش دلتنگ می بوسیدشمکرد

مگر که همه این ها کابوس بود؟  مگر نه یک موجود پاک و بی دفاعی که بی حوصلگیم ناراحتش کرده بود؟

 ؟مریض و توهمیم کرده بود طوری که زمان و مکانم رو نمی فهمیدم شنه اینکه پدر دختر

اشک هام راه گرفتن...من هم دلتنگش شده بودم. دلتنگ بو سیبش.  هناخوداگاه بغض به گلوم چنگ شد

    محکم و دلتنگ فشردمش. بلوز خرسیش پر کردم و بینیم رو تو گردنش فرو بردم.طر عنفسم رو از 
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 دور شونه هام نشست و نرم فشرد. بی اراده سر روی سینه ش گذاشتم.دستش  .نزدیک ترم شد طوفان

. خانواده سه نفری که یم. چقدر از دور خوشبخت به نظر می رسیدمرو می شنید شنفس ها کمی عصبی 

مامایی گفت و شروع به   که مختص من بود یمرهم و تکیه گاه هم شده بودن...دلبر خجالت زده با ناز

 می خواست تمام توجه م به اون باشه.ی کرد که تا چند دقیقه پیش برای طوفان می خوند. خوندن شعر

 وله...لل توثل مث_ا

بوسه ای به گونه م میزد. ناراحتیم رو حس کرده بود.  کلمه نامفهومدست روی گونه م گذاشت و با هر 

. بود که طوفان عصبی و نااروم شد را دلبر زیادی بهم وابسته شدهظاه منقبض شد.عضالت زیر سرم 

به رفتن و به این وابستگی فکر پوزخنده بغض داری زدم که غم و دردش رو فقط خودم می فهمیدم. اون 

 فقط ......و فقطتمام این بازی ها داشت برای دلیل قانع کننده ای می کرد اما ای کاش قبل از غیب شدنش

و تینا پشت پرده خبر از بی خبری می داد و  .حرف ها مهرزادم خداحافظی کنمکاجازه می داد با دختر کمی

...خوشحال از گرفتن دلبری هاش منرمش زد به گونه ای بوسه غروری که اجازه نمی داد از رفتنش بگه.

 د.کی که از نفس ها کوتاه سر شوقش بولصداش بلندتر شد و جواب بوسه م شد قلق

 ...هن چ جورشح فگا_

 داد. همراهش بغض دار زمزمه کردم. متفکر چشم هاش رو تابیصداش قطع شد و 

 نه شیر داره نه پستون..._

 کرد.یم همراه دلبر نامفهوم تکرار کرد و خنده ریزی از 

 گاوش رو ببرهندوستون..._

 . مخش دار طوفان رو شنید "خوبی؟"ما بین صدا دلبر 

 م کرده بودبخش ها چنان کرخت و سستم. ارامی کردچه تعبیری  و...بستگی داشت خوب رمدادن وسری تک

 .ی دلبر هر ناراحتی و بغضی فراموش می شدونبا شیرین زبم ولی نی داشتردوکه هنور میلی به خواب و سرگ
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 یک زن کردی بستو... _

 باید حرف بزنیم...فرنگیس._

و حرف دلش رو بزنه. با تکرار شعر  بودم  لب باز کنه فت. امیدوارفرنگیس رو مکث دار و با نفس خفه ای گ

 گفتم:

 میشنوم._

و  از خودم جدا کردمو ناگاه ...دلبرهمراه بود. یکباره چشم هام نصدام اینبار مرتعش شد...و ضعفی که با بست

به یکباره تیر  دست هام رو پس میزد... سرم جیغی کشید و با بدقلقکی...فشردممحکم شقیقه هام رو 

دلبررو از روی پاهام بلند  و شد نیم خیز به سرعت شد. طوفان مطلق کشید و چشم هام سیاهیوحشتناکی 

طوفان بلند شد و به کرد و روی مبل نشوند. صدا نق نق و جیغ ها دلبر چون پتک تو مغز خالیم زده می شد. 

 پاتند کرد.نه وخزسمت اشپ

نرم و کوچک ل گذاشتم...کم کم صدا دلبر قطع شد و دستی با چشم ها بسته سرم رو از پشت روی تشک مب

ن چشم های مشکی وبا او ده بود به سمت صورتم خم شچشم هام رو نیمه باز کردم. صورتم شد... نوازش

 کرد. ته نگاهم میو ش سریمخمل

 ال...ماما ال پیش پیش...._

ساعتی می شد به سیری به 48 دم.می اورد. خنده بی جونی کردم و و کف دستش رو بوسیادا طوفان را در 

متوجه بی حالیم شده بود که زیاد نزدیکم نمی شد یا با تذکر ها  مدتن یاغوش نکشیده بودمش...انگار ا

 طوفان کنار میومد.

 ماما رو اذیت نکنه دلبر._

عقب  ور مسر و می میل صورت جمع کردب...م گرفتلیوان شیری مقابل م.را نیمه باز نگه داشت چشم هام

 .  ش بودیم...طوفان به سمتم خم شد و لیوان را به لب هام نزدیک کرد. اخم عمیقی روی پیشونکشید

 جونی ام مونده  ؛تو حلقت یزهیچی نخوردی...فقط دارو میر دوروزه _
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 و چیزی زیر لب زمزمه کرد.نگرانم بود...نیش خند زدم و شکوه وار نگاهش کردم. پوفی کشید 

 به نرمی گفت:درحالی که کنارم می شست 

 چی تو اون مغزت می گذره که مستحق اینجور نگاه کردن پرنفرتتم. گوبهم ببخور تا باهم حرف بزنیم..._

پلک هام روی هم فشرده شد. یکی تو مغزم طبل میزد. هیچ وقت به این شدت سردرد نداشتم که  نفرت!

ار لب جبد می شد اما بالتشدی هومت از بوی شیر حالتنفهمم از چه نفرتی حرف میزنه و جوابی نداشته باشم. 

امیدوار بودم مثل گذشته تو لیوانم ارامبخش ریخته باشه تا  گرفتم.ش دست از و لیوان را مجمع کرد ور مها

دستش رو روی شونه م گذاشت که ناخواسته خودم رو جمع کردم و کنار  بعدش هیچ چیز رو به یاد نیارم.

 نفس عصبی کشید. کشیدم...باید حرف میزد. دستش مشت شد و

 م...یرگمیخوام واست وقت دکتر ب_

می خورد اما هیچ صدایی  م اومد. لب هایی که به همدکتر! همه چیز سفید بود. صدا جیغ و فریادها تو ذهن

نداشت. چشم ها اشک الود مادر تو ذهنم بود و فریادها پدر. دست هام بسته بود. سرم درد می کرد. جرعه ای 

اگر مریض شده باشم هیچ وقت  زد. به طرفش سرچرخوندم. مشیر خوردم. تصویرها گنگ بود. طوفان صدا

 نمی بخشیدمش...

 نه کمکمون کنه.میتو دکتر خوب...حتما همیریم پیش ی_

و باعث بشم عصبی اون شب فضحات  دوباره بعد از م. نمی خواستمبه پیشنهادش لبخنده سردی زد

 نمک نشناس نبودم که پرستاری ها این مدتش رو نبینم هنوزهم از ناراحتیش ناراحت می شدم. ..ش.ناراحتی

ه اجازه نمی داد ازش متنفر بشم و شاید با همین کاراش بد عادتم کرده بود ک...تمام وقت در اختیارم بود

 چهره منفوری تو ذهنم ازش بسازم.

. تصادفی که ه بودکه واقعا همه چیز از ذهنم پاک شد ودبلحظه ای  مکابوس و وحشت این چند ساعتهرچند 

هم گنگ بودم و با خوردن ارامبخش می خواستم همه  شد. هنوز ی خواست بشه و بازویی که چنگ دستمم

بازی طوفان حقیقت داشته باشه که وقتی چشم باز می از ته دل می خواستم اینبار  فراموش کنم...چیزی رو 

 !اما خود واقعیت بود... ؛کنم چیزی به یاد نداشته باشم
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 _شاید دکتر خودتم برگشته باشه...می تونی منو بهش معرفی کنی.

حتاط تر از قبل برخورد می کرد.  هر تغییر کرده بود پشت نگاهش ترسی پنهان بود. م همرفتارها طوفان 

 قش حقیقی بشه وترسیده بود از اینکه حُحتما صحبتی که می شد با شک می پرسید چیزی یادت میاد؟ 

دلبر به  زمانی کهزل میزد و  ای به گوشه ضطرب بود ساعت ها می شستم  برای همیشه چیزی یادم نیاد.

به جز ساعت هایی که بهش احتیاج  نرفته بود شروز می شد پیش مادروومد...درفت به حال می سمتش می

چیزهایی حالیش کرده بود که طوفان نمی خواست  اتو با اصو با گریه بشداشت... مادرش هم همون 

دلواپس بود. د عوارض داروها یا بازی خودش لحظه ای درکنارش باشه. اینبار برعکس هربار که مطمئن بو

اما گفتنش کافی بود تا گوشه ای به ذهنی که  ؛ک کرده بودنگرانی که بعد اون شب تو چشم هاش جا خش

 بیمار کرده بود فکر کنم.

 ...من دیوونه نیستم طوفان_

 رخش با لبخنده مطمئنی خیره شدم.به نیم

 اینو خودتم می دونی.... _

فت فقط تو مصرف ارامبخش زیاد روی می کردم...شاید معتاد شده بودم...همین که جلو تشنج هام رو می گر

هم جای کافی بود...لب گزیدم تا به یاد نیارم با چه فضاحتی گوشه خیابون جلو چشم مردم...باال اوردم...باز

 م. شکرش بود تشنج نکرد

 سکوتی بینمون ایجاد شد. چند دقیقه ای که با صدا دلبر گذشت طوفان به نقطه ای خیره شد و جدی گفت:

 تو منو نشناختی..خیلی ترسیدم.. اون شبولی نیستی... وونهتو دینه..._ 

 حرف هاش جز ناراحتی چیزی واسم نداشت....تلخ شدم لبخند

هیچ وقت اصراری به اون موقع ها ...یادچیزی یادم ن تا حاال خیلی شده از زمانی که زن تو شدم طوفان من_

 چی می ترسی؟..از فقط یه لحظه بود. حاالدکتر نداشتی...داروهامم با تجویز خودت عوض کردی...
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با مکث خجالت  می کشید؟ بابت کاری که گروهی اجراش کرده بودن؟  م دزدید.صورتش رنگ پریده تر چش

 و گرفتن نفسی زمزمه کرد.

 شاید باید هردو دکتر بریم._

 مباید بهش می گفتاین طوفان پشیمون و شرمنده رو...نگران بود...شایدهم ترسیده بود.  مباید باور می کرد

خودم هم می ترسم از چیزی که فقط باید یک شوخی پر از کابوس باشه...از چیزی که ذهنم کتمانش می 

 کرد.

زن اون دیدن  خط نیست حرف میزنی!چند ساعت می شنی با کسی که پشت ...یعی شدهتوهمات غیر طب_

 همه بدتر تو منو یادت نمیومد. ازپرستاری که هیچ خبری ازش نیست... !...عادی نیست نقاب دار تو خونه

 داختم.خنده داری زدم و ابرویی باال انپوزخنده 

 ؟...تندمترسو_

به اذیت به تالفی دوماه گذشته  سری مثبت تکون داد. اگر حال و حوصله ش رو داشتم قهقهه میزدم و

م...اما خودم هم دوقتم رو پای تلفن می گذرون همگفتم کنارت نشسته یا باز دادم...مثال می ادامه می کردنش

از اینکه نقشم رو باور کرده  می ترسیدم ؛مرو پایین فرستاد مپشت لب ها م...بغضاز این بازی خسته شده بود

  باشم.  

 م.دیگه تکرار نمیشه...بهت قول مید_

 طوفان سرش را به سمت سقف برد و پلکی روی هم فشرد.

 .بگیبهتر بریم دکتر...مشاوره....هرچی تو _

 داره... ثبتی مادرحاال یک  ناسنامه شو گرفتیشپای قولت بمون...برو با دخترت...فان...وط_

با  چشم هاشدر موردش سخت بود.  دست مشت شدش گذاشتم...صحبت کردن لب گزیدم و دست روی

  لغزید.مکثی از دستم روی چشم هام 
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 منو دیوونه کنیدیگه ...نمیخواد یخوشکه برو با هرکسی ...شکلیهفهمیدی زندگی با یکی شبیه دلدار چه _

 . ..منم زندگی خودمو میکنم...نقش بازی کنیم

دست ها دلبر که اروم با فر موهام درگیر بود رو گرفتم و درحینی که بوسه به انگشت های ماتم شد. 

 کوچیکش میزدم ادامه دادم.

 بدون تو و دخترم._

 از کنارش بلند شدم و با گذاشتن لیوان روی میز دلبر رو به اغوش کشیدم.

 تر بود تا بودم تا برای گرفتنش پافشاری می کردم اما سالمت عقلم مهم دلم می خواست مادر واقعی دلبر

 اینده به یاد بیارمش. حداقل در

 .مطوفان رو شنیدغمگین صدا که  عطر دلبر اشک هام راه گرفتنبا به مشام کشیدن  

 میتونی از اول...._

 دیره خیلی دیره طوفان..._

**** 
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 بخش یازدهم...

***** 

تیپ دل مرده ای ...از قصد مشکیشلوار مشکی با روسری ساتن  و ساده ترین لباس رو انتخاب کردم...مانتو

و من هم بزنم به کولی  بگیره یایرادتا منتظر بودم اما  ؛می گرفت رو بدتر حال خودم این رنگبودم.  زده

 شم هام رو بگیره.کبودی ها زیر چکه  یدر حد رژ و کرم ارایش هم..! .بشه بلکه از بردنم منصرف بازی

. با هر زبون چرب و مخفی کرده بود تا زیادی روی نکنمنداشتم.  از صبح داروهام رو  نرفتنبهانه ای برای 

ام. حتی پیش از خود، قبل از هر جواب مثبتی چندباری نرمی ازم خواسته بود همراهش به مهمونی مهرزاد بی

 ه بود. گفت خانواده شتلفنی صحبت کرده بود و از اومدن 

در کمال  فقط با یک برانداز ساده به چهره مم. ه بودپنج دقیقه بعد بی روح تر از همیشه مقابلش ایستاد

تعجب کرده بودم ای بیای...لبخندی زد و بوسه ای که پشت بندش زمزمه کرد ممنون که میخو تعجب

از تمام دروغ ها و نقش بازی این مهربونی یکباره ش برای منی که  .!شمشیرش رو یکدفعگی از رو بسته بود

ز خوابی که داشتم ا اقعا هم کنجکاو شده بودم هم وحشتناک بود...حاال واطالع داشتم ترس شها کردن

 .اینبار واسم دیده بود

مقابل درب ها بزرگ اهنی عمارت رسیدیم به هم پیچ خوردن دل و روده م رو حس کردم. هیچ خوشم وقتی 

حتی اگر  ؛بود پررنگنمیومد اون باغ مخوف رو تو شب ببینم. خاطره ای که از قبل داشتم  هنوز تو ذهنم 

 می کرد.دوچندان  رو پیش زمینه ای که داشتم دلشوره م فیلم بوده باشه

ز اینکه طوفان پارک کنیم...قبل ا ،شدیم کمی جلوتر از جایگاه ماشین وفان مجبورموقعیت مادر ط به خاطر

و حرکت بده دونفر از کارکنان خودشون رو رسوندن و کمکش کردن. طوفان ر چرلیوخودش به تنهایی 

راحت بود که مادرش رو اورده بود. حتی نپرسید قرار کجا ببرنش و احتیاج به چه مراقبت  از این بابت خیالش

 با اخم راز کرده. دلبر حاضر نبود از بغلم پایین بیاد حتی زمانی که طوفان دستش رو به سمتش دهایی دار



 
 

 
 

 دلبران بهارگل)بهاره گندمی(

      
 

Page 3 

به زحمت با چنگ شدن دست هاش دور  بود و بهانه می گرفت. وقت خوابش. ون طرف کردروش رو ا

تحمل وزن دلبر  .کرده بود م بی جون ترمبود از دست دادهوزنی که این مدت  گردنم از ماشین پیاده شدم.

به  از هم باز می شدن مم مهرها گردن و کمراحساس می کردم با هر قدشده بود. سخت و طاقت فرسا 

  ومد از خودم جداش کنم.میاما دلم ن خصوص تا مسیری سنگ فرش بود؛

که روشنایی زیادی به باغ  بین مسیر درخت ها نزدیک عمارت رو ریسه کشیده بودن  و شعله ها مصنوعی

و این زیبایی ارامش عمیقی تو وجودم سرازیر کرد. عمارت  نشستداده بود. ناخوداگاه لبخندی روی لبم 

به رخ پر غرور به رنگ خاکستری بود حاال زیر چراغ ها رنگی می درخشید و قدمتش رو  مخوف و قدیمی که

درخت  غبا و انتها هر چند این زیبایی و روشنایی فقط مختص قسمت بیرون عمارت بود و اواسط .می کشید

طوفان از وقفه ای که بین  به نظر می رسیدن. چون گذرگاه مرگ تاریک و مه الودها نفرین زده خاموش 

ایجاد شد ایستاد و حالت صورتم رو زیر روشنایی پرشکوه باغ دید زد. لبخنده عمیقی تو چهره به قدم هام 

و  و همش تو فکر بود راه یک کلمه ام حرف نزده بودو ساکت شده بود. بین مظلوم ظاهر ارومش نشست. 

 که اهمیتی در برابر هیجانم نداشت.حاال لبخند میزد 

 پیش روم برد.  دستش پشت کمرم من رو به سمت جالل شتندلبرو از دستم گرفت و با گذا

د مراسم بیرون بوی نم بارون و عطر شکوفه ها باغ مست کننده بود. این هوا خوش بهاری باعث شده بو

دایره ای چیده شده بودن و گلدون هایی که پر از یاس با روکش سفید میزو صندلی هایی که . برگزار بشه

 بود. 

از  و حاال  یذاشتقبال بین پچ پچ ها تینا و همتا شنیده بودم که مهرزاد حجتی تو مراسم هاش سنگ تموم م

  ه بود.شدحیرت زده نزدیک به طور رسمی 

بودن یبا تمامی افرادی که حضور داشتن می شناختم به جز همراه هایی که در کنارشون جا خوش کرده تقر

خانوادگی دور میزها قرار گرفتن. همراه شدن من در کنار طوفان این طور که  و از سنگینی جو مشخص بود

ارمان تقریبا من رو به سهام دارها  کردند.می خیلی عادی برخورد .نبود فکر می کردم زیاد تعجب برانگیز

 می شدم. محسوبواسطه پدر می شناختن و مهندس ها پروژه که زمانی همکارشون 
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به من  ورو به داخل عمارت برد تا تو یکی از اتاق ها بخوابونش...ازش خواستم تا اجازه این کاررطوفان دلبر 

انم ها شرکت محاصره م کردند و خیلی بده که با جیغ و داد نیلوفر تقریبا ناپدید شد. نیلوفر با دو سه نفر از خ

زود میز اختصاصی گرفتیم. با اینکه هیچ صمیمیتی بینمون نبود و این اخری ها سایه هم رو با تیر می زدیم 

 ماهه شرکت رو بگیرم.دودلم براشون تنگ شده بود و دوست داشتم ساعت ها بینشون باشم و گزارش این 

می دونستم که  یخودم رو با غرور بازهم فرنگیس شرکت مهرزاد کم کم حس وحال پژمرده م برگشته بود.

طوفان و دلبری نبودن که هرکسی که دراونجا حضور داشت باب حوال پرسی و جویا کارهام به سمتم میومد. 

 مدت ها خیلی زود زنی که با تلقین ها طوفان به واسطه اون ها دست وپام رو گم کنم یا وقتم رو بگیرند.

شادیم زمانی اوج گرفت که در طی زمان سپری  .شکست ششیشه ایمریض و گوشه گیر شده بود حصار 

. چشم چند پیشنهاد کاری داشتم اینکه از شرکت حجتی بیرون اومدم و مستقل کار می کنمشده به گمان 

و برای حضوری صحبت کردن طوفان رو دور دیده بودم که تقریبا به همه قول مشارکت می دادم و زمانی ر

و بین صحبت ها متوجه شده بودم که هنوز من ر این وعده وعیده ها درصورتی بود که از .مشخص می کردم

 که حافظه اش رو از دست داده می بینن. شخصی

یاد طوفان و دلبر افتادم. هرچی گشتم طوفان خانواده ها  نبا یکی شدمیزها شام بودن که تازه  درحال چیدن

رو بین جمع ندیدم. به دنبالش وارد عمارت شدم...از یکی از کارکنان داخل پرسیدم که باالفاصله گفت 

 ؛گرسنه م بودو به سفارش پدرش هر نیم ساعت بهش سر میزنن.  هدخترتون تو یکی از اتاق ها باال خوابید

به ناپدید شدنش  نسبت وبیحس خ .کاوم کرده بود که همه جارو بگردمطوفان کنج ناگهانی اما غیب شدن

ت رو به داشتم این جرئکه  وحشتیبا تمام  نه داخل عمارت نه بین جمعِم همین که مطمئن شد .منداشت

طوری بود که به سمت جایگاه ماشین ها رفتم. فضا تاریک باغ  .پا بزارممنطقه ها ممنوعه به خودم دادم تا 

صدا خش خش و صحبت . رو نگاه می کردماز شدت ترس مدام پشت سرم  هستن. انگار ارواح تو هوا معلق

تم که از تاجایی که دیدی به پنج نفری داشبین در خت ها سردر می اوردم  از و بیشترباعث تغییر مسیرم شد 

درکنار مرتضی  دورهم جمع شده بودن. موتوریو با روشنایی کم نور چراغ  اول مراسم ندیده بودمشون

گرفته بودن.  و طوفان و تینایی که مقابل هم گارد طلبکارانه ایستاده بود حالت مهرزاد دست به سینه به

اما نیازی هم به بود که مسکوت به درختی تکیه زده بود. دیدی به چهره ش نداشتم  زنی  مشخص پنج

یتش رو تشخیص بدم. از اینکه شاید قرار بود ودم تا هوارزیابیش نبود. لباس ها تنش رو به قدری دیده ب



 
 

 
 

 دلبران بهارگل)بهاره گندمی(

      
 

Page 5 

چیزی  توهمی جلوه بده قلبم فشرده شد. حضور زن نقاب دارجلوی جمع بازهم طعمعه ش بشم و من رو 

 .به این سمت باغ بیام هیچ وقت جرئت نمی کنم بودن مطمئنجز اینکه  نبود که توجیحی داشته باشه

م به ه تینا و تینا بودن. یضبش مرتطکه مخارانه گ م پرخاشه کرد اون بت میحص نبیشتر ار همه طوفا  

حاال خوشحال بودم این رنگ رو انتخاب کرده  سعی داست چیزی حالیش کنه. ومی شد سمتش براق 

بیشتر زومم روی زنی بود که پشتش به من بود و چهره  بودم...هرچند از این فاصله نمی شد چیزی شنید.

گ به موهاش کمی که بحثشون باال گرفت و طوفان مدام چن داشت. هزاران حس نفرت روبرام  مجهولش

. ازشون فاصله گرفتی حوصله با قدم ها کوتاه بمیزد و حالت دفاعیش مضطرب شده بود. زن نقاب دار 

 بانتونستم چهره اش رو تو تاریکی  مسیر پشت عمارت رو در پیش گرفته بود.پشت سرش حرکت کردم. 

گوشه ای بین درخت ها  . درکمال تعجب منتظر بودم تان گرفته بود از نیمرخش تشخیص بدمسری که پایی

از پشت سر گیر بندازمش و دستشون رو رو  ؛ طوری کهکار کنهمن رو ش باربین جمعیت مثل هر و از ایستهب

خیلی زود متوجه شدم پشت عمارت درب دیگه ای به بیرون  اما اون بی توجه راه خودش رو می رفت. کنم؛

رگشت لحظه ای ه صداش زدم...دقیق یادم نیست. هی یا هو...وقتی بقبل از اینکه از درب خارج بش داشت.

ردو خشکمون زد و از چیزی که دیدم یخ کردم. مستاصل و رنگ پریده سرچرخوند، دنبال راه فراری می ه

 چطور به سمتش هجوم بردم و به سرو صورتش کوبیدم. منفهمیداما  ؛گشت
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 جیغ خفه ای ازصورتش می کوبیدم. صدا و قبل از اینکه بخواد عکس العملی نشون بده با تمام نفرت به سر 

 این مدت اما با هر ضربه عذاب هایی که برد. دست هام بی حس بودن می و با گریه اسمم رو خودش دراورد

رحالی که به سختی نفس می د زبانه می کشیدن.از کینه و نفرت  من و سرتاپامی کشیدم جون می گرفت

 مغزم رو از این اعتماد و رو دستی که خورده بودم داغ  پا رو گلوم گذاشته بود و  خاطرات گذشته کشیدم

ده بودن...پنجه های جون گرفتم که برای خودم هم جای تعجب کرده بود. دست هام از اختیار خارج ش

گلوش فشرده شد. چشم هاش گشاد شد و با اخرین  ورنیمه جونم میاد د داشت این همه زور از کجا بدنِ

عتماد و ا باتوانش دست روی دستم گذاشت نمی دیدمش...فقط گذشته م و طوفانی جلو چشم هام بود که 

 داشته باشم بغض کرده گفتم: یشد و بدون اینکه اختیار عشک تو چشمهام جما د. زندگیم تبانی کرده بو

 ...دوستم بودی عوضی بهترین تو_

سخته وقتی ببینی بهترین و همدم ترین رفیق و یارت بشه اونی که از پشت خنجر میزنه...هیچ کس نمی 

جای من باشه وقتی هم بالینت محرم ترین کست با همدم دوران تنهایی هات نقشه  هم تونست یک لحظه

ج نفرت و درد شکسته شده او تومرگت رو کشیده باشن...دیوانگی من با زن نقاب دار کمتر از مرگ نبود. 

 نجیده بودم. رزنجر می کشیدم و 

 چرا باهام اینکارو کردین..._

رخی رو به سفیدی بود و مل می شد سفید شده بود و مردمک ها همتا از سپنجه هام از فشاری که متح

روی زمین پرت  شت کشیده شد و احساسی که همراهش برده شد.باال نمیومد. یکدفعه دستم از پ نفسی که
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از رعت دست هاش رو دور گلوش گذاشت سعی داشت نفس بکشه. مهرزاد به سو رها . همتا شوک زده مشد

 سرفه می کرد و نفس ها بلند می کشید.ال بیاد. با بهتر شونه اش گرفت و نیم خیزش کرد تا نفسش

زل زد. بی طاقت  مو با نفرت تو صورت چشم ها سرخ و ملتهبش رو باال کشیدمهرزاد  کمی که هوا رو گرفت؛

اب دهن جمع شده م رو پرت  دام جاری می شه از چشم که هایی کاش از نگاهش و کمکش به همتا با 

 :گفتم وکردم 

 ؟...چرا؟! کنید...م دیوونه  نمی خواستی نهمتو !؟با اونایی متکثاف تو_

هنوزهم باور نمی کردم  فریاد زدم. از روی دردی که روی قفسه سینه م سنگینی می کرد زانهجارام رو عچ

 کرده بود. مروبرو زندگیمکه من رو با حقیقت  دی دوم بو هپرد این  انچه پشت سر گذاشته بودم.

 د.فرت و سرخی چشم هاش کم نشده بورو با هق هق برد اما مهرزاد هیچی از ن همتا نالید و اسم

 ازتون شکایت میکنم..._

خودم بیام و مقاومتی کنم دست هاش شونه  هتا ب .به یکباره به طرفم هجوم اورد خشمگینی تحالبا  دمهرزا

...تو شوک حرکتش بودم که با گریه همتا و تالشش برای بلند شدمپرت ی به سمت با سیلیهام رو گرفت و 

زورم دربرابر قدرت مردانه ش کم  که حمله کردمکردنم به خودم اومدم. همتا رو پس زدم و به سمت مهرزاد 

مرگ باری تکونم ور به ط گرفت. رو و پازدن و مقابله ای توان هر دست  اورد و شونه هایی که با پنجه هاش

 تو ظلمات باغ پیچید.می داد و صداش به طرز خش داری 

 تا کی میخوای این بازی رو ادامه بدی... _

جیغ زده از فشاری که به روح و روانم وارد شده بود غرش گرفتم...من هم  ردستش رو پس زدم که محکمت

 کردم.

 ؟ا...همن یا شما_
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م ارو بدترین و ترسناک ترین حالتی بود که می تونستی از یک ادموقت چهره ش رو فراموش نمیکنم... هیچ

م می کرد و قلبم رو به دَرزُبه خوبی ا س چشم هاشپ کینه و انزجارو صبوری مثل مهرزاد تجسم کنی. 

 تالطم انداخته بود.

برابر  عقب جلو می شد و گیجی که در یسرم با هر تکون .دادمی م رو محکم تر فشرد و تکونم هاشونه 

م من هم اون به سیم ولم کنه...اما هد؛ ی کرخواهش م .مهرزاد می گفتبا عجز همتا   شوکم چیزی نبود.

 و گویا چیزی واسه زدن نقابی به چهره نداشتیم. اخر زده بودیم

 .؟منو یادت میاد.._

 و فریاد. سیلیش محکم تر طرف راست صورتم رو سوزوند... با تکرار ..."نه" ...جیغ زدم

 ؟...منو یادت میاد_

کم کم سیاهی ها جون گرفته بودن. چون مرده امید بسته به زندگی که  . دید دلم تار شد.روی زمین افتادم

شیده شدن ساعدم و فریادی که به چمن زیر دستم چنگ زدم اما با ک رداخرین تالشش رو برای حیاط میک

 پوست صورتم رو به گزگز انداخت پرده اخر رونمایی شد.

 منو یادت میاد...؟_

 نه..._

رحمانه سعی  بی... کردمناله  ..می دیدمش. رتا کپرده اش از پس ...صورتم سوخت.سوم بار یاربلندم کرد...ب

 و اکو، سرم گیج می شد...کم کم صداها و تصویر دوبارقدرت تر...جیغ زدم... ونم داد پرتک بده...ارم داشت از

جوری پرتش دستش اماده سیلی باال رفت...همتا دستش رو گرفت و نه ای گفت...التماس کرد.  دیده می شد.

ر نمی هیچ وقت فکزدم.  نیشخند بی اختیار در اون شرایط که همتا هم ناتوان تر از من روی زمین افتاد.کرد 

 تا این حد از وجود نفرت انگیزم زیاد کنم. رو کردم زور مهرزاد

 .مرتضی اونی که حتما باید یادت بیاد.....چی؟ طوفان
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صداش رو  بخندی که از بردن اسم مرتضی بود و نه بی جونی که زمزمه کردم.خنده م گرفت...در حد ل

 داشتم. 

 دروغ میگی..._

امید داشتم بقیه  فریادها از ته دلش ازدیگه هیچی مهم نبود.  گرفت.رو .بی حسم کرد. یقه م ..چهارمضربه 

سعی ه بودم. مقاومت می کردم. چشم هاش خیره شدتو رب ها ضسرم گیج شده و بی حس از ..سر برسن.

 کردم با لبخند لب هام رو تکون بدم.

 من چیزی یادم نمیاد._

 غگویی گفت.تردید داشت اما با دیدن لبخندی که هنوز گوشه لب هام بود. درولحظه ای تعجب کرد. 

پا خودش رو  و خودش اومد با پاک کردن گوشه لبش چهار دست ههمتا ب ؛دستش باال رفتهمین که 

چشم بسته  هز...نفهمیدم از برق نگاهش بود که ناخوداگاه از روی غری...مهرزاد دستش رو پایین اوردسوندر

 جیغ کشیدم:

 یادم میاد.. ...ه ارهار_

 مخودم هم هیچ وقت فکر نمی کردم این اعتراف رو کنم. همتا ناباورانه صداقه م شل شد...یدستش از دور 

می خواست حقیقت و حرفی که زدم بسنجه. چشم ها  ر بودم.زد. نه فرنگیس بلکه دلداری که ازش متنف

و رو به مهرزاد که هنوز تو  لرزونم رو باز کردم و با قطره اشکی که از حقیقتم بود لبخنده تلخی بهش زدم

پنهان شده بود رو  و رتی که مدت ها تو وجودم کاشته نفشوک بود و باور نداشت رو دستش گرفته باشه 

شت شده نگاهم رو دادم به دستش که روی هوا م از برزخ نگاهش کم نشده بود.برداشتم و تو نگاهم ریختم. 

 بود.

 تو و اون دوست بی غیرت اشغالتو....هموتو یادم میاد...یادم میاد... _ 

 کوبیده میشد.به درو دیوار س چون قف و قلبی که تو صدام بود و با ضجه ای که  کشیدمخودم رو عقب 

 نالیدم.
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 یادم میاد... ومن همتون_
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از بعد ..انگار ..و زنده م کرده بود. شریان ها خونیم رسیده بودشبیه شوک بود...یک الکتریسته ای که به همه 

روزی  دو !.گه فایده نداشتید کردنر انکا! ...مته چاه تاریک و پرحفره خشکی بیرون کشیده شد ازیازده سال 

بین رویا و کابوس هایی با خودی که نمی تونست انکارش کنه و درگیری که  ؛می شد با خودش درگیر بود

نفهمم دوروبرم چی به قدری خنگ و گیج نبودم که  !هسعی داشت با خوردن قرص فراموشش کن فقط که

یک نفر دیگه بود که  !....ههم باور نمی کردم این من بودم که اینقدر سریع اعتراف کرده باش می گذره...هنوز

 ! رده بوداز اعماق وجودم زبون باز ک

ابراز وجود  ؛...حق داشت خودی نشون بدهچیزی نبود بی هویتی یازده سال ار در برابرو انک منگی روز  این دو

 !کنه

 بی اهگ ها حاال دلیل افسردگی و تشنج ...رهایی که با سرکوبی وجود حقیقیم بود.کردماحساس سبکی می 

 !می فهمیدم با هر فشار عصبی م روگاه

حاال سیاه پوش فرنگیسی شدم که پشت باغ ...نها گذشته م شد لحظه اشک هام با شدت بیشتری سوگوار 

دفنش  رایدست ها غرق خونی رو دیده بود که ب قلبش خاک شد.متروکه ای به همون مظلومی و پاکی 

رو به اغوش خودم  !شکست می کرد و عاجزانه فریاد میزد تا حرفم رو پس بگیرماحساس  !اومده بودن

راه بچه ش رو نداشت...می ترسید از گم شدنی که دیگه  قصد رهاییکشیدم...چون مادری که با لج بازی 

نمی  ...خو گرفته داغدار معصومیت فرنگیسی بودم که به خون کشیده شده خاک شد منِ !برگشتی نداشت

 ! برد کم کم جون گرفته می کشت و میکه  باوریگذشتم از 

..! چیز شنیده ای مونده بودن و گویا چیز باور کردنی نشنیده بودن. مچند دقیقه ای ماتمهرزاد و همتا 

! دیگه از مرگ نمی ترسیدم...من دخترکم رو زنده به گور کرده کشتم! ..منی بود که سیاه پوشم کرده بودنبود.

 خیانت کردم.بهش 
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تلقین می کردم توهم زدم و  انهشدم. خوش بین ون تر میسرگرد؛ کردمن قضیه نگاه می هرجور که به ای

 یفکر هر ! جا بزنه... بی معرفتش گاری زده تا دیوونه جلوم بده یا من رو جای زنِشوخی که طوفان بنا ناساز

و شرمنده  اما اخرش با خاطرات گنگم حرفی جز سکوت نمونده بود ؛هنم می رسید قانع کننده بودکه به ذ

 فرنگیس خاک نشستم شدم.

پاش رو دراز کرده یکی دیگه ش رو زانو زد. چنگی بین مهرزاد با نفسی روی زمین فرود اومد و یک  

  .!نه انقدر خاکی.....پشت میزهیچ وقت این مدلی دور از پرستیژ ندیده بودمش. ..پریشون بود.موهاش زد.

  .ام خارج شده لب نیاز ب یکاه کوچ !ازده سال سنگ صبورم بودیگرفت که  نشونه ش قلبی روتیر

خشم جاش رو به غم و ناراحتی داده بود که برادرانه منتقل می کرد. دلسوزی که بارها تو نگاهش دیده بودم. 

 ...قرار نانوشته ای بود سکوت بینمون.خفه کردجلوی دهانش  یهمتا صدا هق هقش رو با گرفتن دست

  درست نبود چفت لب هام باز شد.چیزی فکر می کردم ن دقیقه ای که رست همود

 ؟...ی فهمیدیاز کِ_

مهرزاد زودتر از طوفانی فهمیده بود که بود واسم جالب  !گستاخ شده بود. ..حاال اختیار زبونم هم نداشتم

 !بودشده همیشه ادعا نزدیکیم رو داشت...شعارهایی که این چندماه به خوبی بهم تلقین 

 ؛می دونست حالتخودش رو مقصر ...!طوفان نگرانت بود...می گفت بعد تصادف قرصاتو داوطلبانه میخوری_

 ! انکار کنی وخواب تا چیزی رو با خوردن دارو شوکی که بهت وارد شد ترسیدیاز اما من حدس میزدم 

حالت  !از وخیم بودن شرایط روحیم می گفتف هایی که ادا می کرد وو قابل شمارش بودن حر ارام لحن

 !ر شده بودهشیاحتی اگر خو سرکشم  ؛من رو می ترسوند...چهره ش طوری بود که قبال ازش ندیده بودم

ی فهمیدم چه عقب کشیدم. هنوزهم دیوار دفاعیم رو داشتم و م پرخاشگرانه ناخوداگاه .همتا بهم نزدیک شد

ساییده و چونه م خودکار خدایا دستم می لرزیدهام کشیدم.  کردم و دستی زیر پلکاخم  اوردن!بالیی سرم 

ز قلبی اوج می لحنم بود که هیچ تغییری نداشت و ا فقط از این هم ضعف در برابر خودم متنفر بودم. می شد.

 رفت.اثرات برادهاش نفسم رو می گ بود و شده ه هزارتکهگرفت ک
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 ...جزچیزهایی که کابوسم شده...تصویرا گنگی که...نمیاد من هنوزهم چیزی یادم_

لتماس کردم واسه لکه ای که رو ا...حرفم رو پرخواهش بریدم ،اهسته با سوزشی که سرم رو داغ می کرد 

 حک شده بود. خاطراتم

 ؟شماها بهم تلقین کردین... بازم فقط میخوام بدونم_

با دست و پا زدن  خورد که حالم از خودم به هم و سری به طرفین تکون دادم... ی قورت دادمبغضم رو با اه

انکارهایی که داشتم و جدالی  ؛درگیرهام شروع شده بود ؛پس میزدمافکارم رو قصد انکار وجودش رو داشت. 

 ی کردم. که با ذهنم م

و تو رم افکابینی بهش گفت. از فشار زیاد مینتیجه کارتو مهرزاد متاثر نیم نگاهی به همتا کرد و چیزی شبیه 

 حس می کردم. هرلحظه رو مغزمو متالشی شدن  یی که خورده بودم سرگیجه داشتمگوشی ها

 سعی کن یادت بیاد چیزایی که یازده سال نذاشتن با خود واقعیت کنار بیای._

  ..چطور می تونستم؟ی گونه م چکید.پلکی زدم و قطره اشکی رو

 از فرصتاش استفاده کرده...حاال نوبته توئه...طوفان به اندازه کافی  _

 با همون غمی که تو دلم سنگینی می کرد با بغضی که راه رهایی واسم نداشته بود گفتم:

 ؟کی م و چی شد میفهممگیجم...نبازیم دادین...،هموهُفکر می کنم همش تَ...به خودم شک دارممن هنوز _

و ازش حرفی نزنم.  به قدری همه چیز دور به نظر می رسید که مدت ها می تونستم خودم رو به خواب بزنم

 !که دیگه ترسی از تو گوشی هاش نداشت هوشیاری ؛رو فهمیددردم 

  !طوفان همیشه از تو می گفت از اینکه چقدر عاشقانه همدیگرو دوست دارید_

 رو فهمیدم.گوشه لبم شکل گرفت ثانیه ای به صورتم خیره شد. خودم هم دلیل پوزخندی که ناخوداگاه  چند

  باید به یاد می اوردم!شاید رابطه عاشقانمون اولین چیزی بود که 
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 یبه عشقش م دنیبا ذوق و شوق از رس که قمیرف نیدونستم واسه بهتر ی...نمدعوتم کرد طوفانوقتی -

  ...میومدمروز عقدش  دیبا یخواستم بزنم...هزارتا مشغله داشتم ول یبخرم...شرکتمو تازه م یگفت چ

  نه...! می دونستم از چی حرف میز ...چیز عجیبی نبود چشم هام بی روح تر به صورتش زل زد.

 !بخره شرمنده نشه... یزیعشقش چ ،واس عروسش خوادی...گفتم دستش تنگه مدمیدو تا سکه خر_

وقتی عروس سرد و بی روحشو دیدم تازه معنی دلهره ای که همیشه تو نگاهش بود رو درک کردم...تو 

 !خواستم تا چیزی ثبت نشه بهت فرصت بده... شاز بهش گفتم...موندنی نبودی...

 گفتم: داختتلخی و با خنده ای که هردو رو لحظه ای به وحشت ان به سری تکون دادم

 !هم خودشو بدبخت کرد هم منو...نداد..._

_... 

 وضعیت منو میبینید؟_

_... 

 از خودم می ترسم...نقشش همین بود...نه؟ حتی خودمو نمیشناسم؟_

ازم گرفت هنوز ردش می  .بله ای که با بغض خفه  شده ایر نامفهوم..یادم میومد...هرچقدر گنگ هرچقد

 حتی توخاطره ها  تلخی بعضی از ؛بودکردم هم  می گر کشش و عالقه ای که االن احساسحتی ا سوخت.

مادر برای ذره ای لبخنده  ها ریزها رنگی روی سرم. ویشگون شت. نقل دادست از سرت برنمی هم  قبر

شب خاک  در اون..من ها دونفره بی روح.که تبریک هاش مال من نبود. عکس پدری ته دل.  خشکیده از

 شدم.

 !نمی بخشمش..._

ی برادرانه می داد شوکه شد و با لبخنده محوی که بو ؛بازهم از جمله ای که ناخوداگاه سرهم بندی شد

 گفت:
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 !...کم کم همه چیز یادت میاد_ 

اول همه این  نفرهخته بود کنار نیومده بودم که فرنگیسی که طوفان ازم سادفن من هنوز با ! نمی خواستم...

می دونستم شبیه بمب  بود.نمونده ها رو به بازی راه بدم...امادگی ادمی رو نداشتم که چیزی ازش تو وجودم 

 از من نه از...اخر خط بودم......هیچ کاری ازم بعید نبود...بودم که به شمارش معکوس رسیدهخاموشی 

م بلند شد. سر دردم کم کم نگران کننده شده بود. همتا قصد بلند شدن و گرفتن دست هچشم روی هم فشرد

 که با لمس پوست دستم خودش شوکه شده عقب کشید.ایستادم یخ زده ای رده م چون اینباررو داشت که 

 دست هات سرده...فشارت افتاده!_

 رو به هردو از واهمه ای که هنوز باهش کنار نیومده بودم گفتم:ای نکردم. توجه 

 نمی خوام طوفان بفهمه..._

 کی؟ تا_

 خودمو پیدا کنم!تا وقتی _

 اخم کرد....مهرزاد مقابلم ایستاد...جدی شده بود

 .همه چیزو بهت میگم چی رو میخوای پیدا کنی؟ من_

 هاش زل زدم...بیشتر نگران زندگی از هم پاشیده دوستش بود...نه من!چشم تو

 یا عذابا طوفانو؟...حتی کارا خانوادمو_

 پنهان نکن...بزار باهم حلش کنید.ازش و چیزی حاال که به خودش اومده _

دوباره تمام حس ها بد این مدت سراغم اومد...داغ کردم از دیوار بی پناه فرنگیسی که بازیش داده بودن.  

...حرفی برای دلدار مرده و می دونستم چی می خوامیست کار نهمین االن هم مطمئن بودم حل کردنی در 

موجودی که با مهربونی و ارامشش می ؛ فرنگیسی بودم که حقش این نبوداما دلواپس  ؛وجودیم نداشتم

 ..سرد شدم و نگاهم رو مستقیم بهش دوختم..و وارد زندگیش شده بود هبخواست به زندگیش بچس
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..نباید بفهمه !اگر بفهمم چیزی گفتین طوری از زندگیش محو میشم که تا صد سال دیگه م پیدام نکنه _

 من چیزی یادم اومده.

و سرم رو با اخمی  باال بردمخواست حرفی بزنه که دستم رو به نشانه سکوت  .شد همتا چشم هاش درشت

 پایین گرفتم.

 خودم به وقتش بهش میگم._

 سفممتا_

گیج و  ند کردمدقیقه سکوت انتظار شنیدن هرچیزی رو داشتم به جز مالیمت مهرزاد. سرم رو بل بعد چند

 گونه م اشاره کرد.. به نگاهش کردم

 ..گفتم بهترین موقعیته تا امتحانت کنم.دنبال همتا اومدی. دیدم..شوک بیرون میاوردت.یکی باید از  _

ن دادم...به این شوک نیاز وتکسری  دروغ نمی دیدم. شک و نگاهم می کردن. هیچ ردی ازهردو با اطمینان 

 ..رو پاک کرد و مهرزاد. همتا اشک هاش  م و چیزی ازش به دل نگرفته بودم.داشت

 !حاال خودتو مخفی می کردی نبود حاال اگر از ترست _

ش موافق بودم...مخفی شدنم خالصه شده بود تو خواب و قرص ها ارامبخشی که می ها با قسمتی از حرف

کسی سر می رسید و مارو در این وضعیت می دید مسلما به به موقع ..اگر خواستم همه چیز رو فراموش کنم.

  م.زی می زدمظلوم با

 این چندماهتون بهم مدیونید.رو قولت حساب میکنم به جبران اذیتا _

و از چیزی  ...می سوخت. بی قرار بودمه شدبه قفسه سینه م فشرد یکباره دستمشرمنده لب گزید. به همتا 

به سمت درب باریک باغ  .اینجا کارساز نیست ن وجود می دونستم موندنمبا ای که در انتظارم بود می ترسیدم

 پاهام رو کشیدم...به یکباره مهرزاد دستم رو گرفت.

 ؟کجا...._



 
 

 
 

یبه قلم _ بهارگل) بهاره گندم  دلبران 
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 فقط حرکتی به لب هام دادم.برنگشتنم تا نگاهش کنم...

 ودت یه جوری از رفتنم بهش بگو..باید برم...خ_

 مدنبال کل عمارت رو و مطمئن بودم بود با اینکه همین االن هم دیر شده نگرانی طوفان اصال مهم نبود دل

خواستم از این خراب شده که مغزم رو  اخرین چیزی بود که بهش فکر می کردم فقط می ولی می گرده

حتی اگر قرار بود تو خیابون  !فرار...هم شاید  احتیاج به تنهایی و قدم زدن داشتم ماساژ می داد بیرون بیام.

متوجه حال خرابم شد که دستم رو اهسته و با تردید ول  رو نداشتم.با طوفان تحمل رویارویی  حالم بد بشه

 درب رو باز کردم تازه هوا به مغزم رسید. وقتی  کرد.
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 175دلبران

 

انگار حس از پاهام رفته بود. نمی تونستم درست قدم بردارم و تلوتلوخوران سرپایین خیابون رو 

وزنم صد تنی می شد که  نمی تونستم تند مسیری رو طی کنم و از .ضعف داشتم اما گرفتم..

ه سال دهوایی که لحظه هام رو گرفته بود دور تر بشم. ضفعی تو جونم نشسته بود که قد یاز

برای  متیر کشیدن ها سرم داشت بیشتر می شد. در حال بال بال زدن بود سنگینی می کرد.

تق کفش ها تو سکوت تاریک و بی رهگذره خیابون صدا تق بود.  گرفتهلحظه هام رو نفسی که 

ناگزیر مته به گذشته هام می کشید. تنها چیزی که ازم باقی مونده بود شاید ملودی همین کفش 

رای چیزی بودم بکروکور شده  . اینبار بغضم ترکید.مهایی بود که به انتخاب فرنگیس خریده بود

صدای زنی بود  و یک لحظه م از ذهنم پاک نمی شد. بودساخته ام رو که سمج تر از من گذشته 

 که جیغ می کشید.

 "من کشتمش_"

تلخی  ببینم همه این ها کابوس بوده یک کابوس و کنم چشم باز بیک ش از اینکهمی ترسم  

دق می کنم. اولین قطره اشک پوست یخ زده گونه م رو سوزوند.  "خودم شدم"که از دلشوره 

حس  عذابش غرقم می کرد. که چندسال هم می گذشت میازده سال لکه ای افتاده بود رو دامن

. چشم هام می داد دارم تموم میشم. دست هام بوی خونهر لحظه  نمی کردم با پررنگ شد

گذشته جوجانه مغزم بی انکه کنترلی  روش داشته باشم رونمایی می کرد از سیاهی می رفت ل

  .که تا دیروز یک حجم خالی بود ای
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بازوهام دورم پیچیده شد. احساس سرما می کردم. می ترسیدم از تک تک اون لحظه ها می 

. تو مغزم چون ناقوس کلیسا وقت دعا می پیچیدو  نش پررنگ تر می شدوترسیدم. صدا کم ج

   این همه سال. ی به بزرگیباید دست به دعا می شدم برای دروغ

 ”بعد از چند سال خیالم راحت شده مال خودم شدی!"

 چشم هاش یازده سال پیش بی دفاع بود.اما چقدر  نمی خواستم بشنوم

 گذشته روی گونه اب شدم پیدا می کنن. لحظه های تنهایی اشک چشم هام راهشون رو برای

 این من بودم که تو گوشم می خوند. 

 "به قدری عاشقت هستم که نذارم کبودی حس کنی...فقط دل به دلم بده""

..تو ماشینی که قرض گرفته بود و چیزی از خودش .قول گرفتدل به دلش بدم؟ مقابل خونمون 

بود...با خنده ها از ته دلی  صورتش تو ذهنم جوون ترجز قلبی که کبودهام رو می برد.  ؛نداشت

 که نگاه نگران و نامطمئنش رو می پوشوند. 

بی اراده پاهای بی جونم به سمت ماشین بی سرنشین پارک شده گوشه خیابون کشیده شد. 

که فراموش  این من بودم ....ناباورانه و زیر لب زمزمه می کردم.مقابل شیشه دودیش ایستادم.

همه چیز واقعی بود. یاد  ...نشستلرز ریزی به تنم  .کشیدم روی صورت نم دارمه ب دستی !؟مشد

. زیر لب از گرامافون خونمون پخش می شد پدر، افتادم که وقت ها بی کاری فرهاداهنگ 

 خوندم و تکرار می کردم. 

 :پرسم از خودم با لبی خسته می بینم صورتمو تو آینه، می"

 "خواد؟ کیه؟ از من چی میاین غریبه 

 من غریبه ای بودم که با خودش بیگانه بود. وصف حال من بود. دستی به صورتم می برم.
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چشم های که سیاهیش غباری از خاطرات مرده ای بود. سفیدی پوستی که دل رو میزد...سفید  

 خاطره ای که سال هاست خاک گرفته بود. برفی که تو گوشم مرور می شد.

 ذارم، یه لحظه رو هم می موچشا بینم، شه هر چی می باورم نمی"

 "!م ورش دارمتونم از صورت می گم که این صورتکه، به خودم می

 قصه شده بود تو لحظه هایی که سیاهیش  چشم رو میزد. ،خاطراتی که ماتم زدهِ ،صورتک

رهگذری نبود تا چهره دختری رو ببینه که صورتش خط خطی می خواست واسه فرار از 

. !؟م. این من بود!خاطراتش. سکوتی که تو مغزم اواز می خوند غریبه شدی با صورتک ماتم زده

 لحظه هایی رو باال می اورد که حقیقت بود.  ؛؛ معده م می سوختسرم تیر می کشید

 نوجوونی بچه ترسیده بودم. یک دختر ضجه هایی که می کشیدم.از بود صداها تو مغزم فریادی  

  .مادرش شده بودوپناه پدر ؛دست هاش بوی خون می داد که می دیدم

 "نزارید منو ببرن ... کمکم کنید.... می ترسم... کمکم کنید..نمی خوام بمیرم"

بود. صدای  یخونترسیده بودم. وحشت کرده بودم. بچه بودم. مگر چقدر سنم بود که دست هام 

ناله و نفرین ها مادر. پدری که با سرافکندگی نگاهم می کرد. سفیدی اطرافم. پرستارهایی که با 

به تخت  ت هام بسته بودمهربونی به سمتم خم شده بودن. سرم می سوخت. فریاد میزدم. دس

 فنرش تو گوشم بود. جیرجیرصدا  هنوزفلزی سفیدی که 

 بود.تازه ردش هم ؛ هنوز م می سوختهسمت پیشونیم کشیده شد. هنوز به لرزونم دست

شاید می . ؛و قرص هایی که تجویز می شد دستم داد پدر بهچمدونی که م...فریادهایی که میزد

   من مرده بودم. شاید هم تو خواب بودم. .!فراموش کردم...یازده سال خواستم فراموش کنم.

 ها، رنگ غربت تو تموم لحظه ها، جای پاهای تموم قصه"

 "!حاال امروز چی ازت مونده به جا ،تا بدونی تتمونده روی صور
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 "با همین دستامن طوفان کشتم..."

صدا ماشین پلیس تو کوچه پیچید. مغزم اژیر کشید. دیده چشم هام از وحشت گشاد شده بود. 

تم تا دستی به لبه ماشین گرفدردی تو کل بدنم نشست. زانوهام سست شد. واضحی نداشتم. 

 روی زمین زانو به بغل نشستم. کم کم با صداهایی که بلند تر می شد نیوفتم.

که اسمم رو می برد. بوی خون  پدرو مادریدرد داشتم. صدا فریاد ...سوختپیشونیم  یادم میومد

م صداش ارامش . !بعد از اون دیگه چیزی یادم نموند ون که به مشامم رسیدبود با بوی نم بار

  . ..خواهشی که کرده بودشد.

  "تو فقط بخواه می شه..."

   !نزاشتن ..خواستم نشد.

قرصت ارامبخش بود...باید یاد بگیری قبل از خوردن هرچیزی سوال " "بخور خوب میشی"

 "کنی

...سوختم. چه تفسیری می تونستم برای نگاه ها عاشقانه غمگینش "الله"مات زمزمه کردم  

 خنجرم بود؟ ؟داشته باشم

  "هکنه؟ می دونی این همه سال کجا بود من مادریبچه این هرزه رو اوردی واسه "

تو گوشم بود با ابرویی که  هنوز یی کهشکسته شده بود. عربده هاسال  بیشتر از یازده اون هم

 ..مقابلش ایستادم....صدا اروم فرنگیس بود...به سیم اخر زده بود.من هم فریاد زدمرده بود. ازم ب

از اینکه هربار به یک چیزی  ...از گذشته کثیف و تیرت خسته شدم ماز من خسته شدی من اگر"

تو منواینجا اوردی تا یاد اون زنیکه " "متهم بشم و به جای اون زن هرجاییت خجالت بکشم

 "...حق نداریمنو دلدار ببینی حق نداری "من اون زن اشغالت نیستم "بیوفتی؟
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صدا حالم از خودم به هم می خورد. و به زبون اورده بودم. از خودم شنیدم که  مه حرف هاییه

روی  همزمان قطره اشک چند شکستن خودم رو بشنوم... یبه قدری بلند بود که صداخاطراتم 

  .؟!این من بودم ..م سر می خوره.گونه 

میخوام برای یکبارهم شده  ""مشاگر یک روز بفهمم زنده ست با دستا خودم تا لبه مرگ میبر"

 "مال من باشی، حتی اگر خودخواهانه باشه

این همه سال تو تنگا نبودم  تا لبه مرگ بارها رفتم!م...وی مچم خیره شدبه رد بخیه کم رنگ ر

محدودیت و حساسیت هایی که االن  ه ای باشه که شبیه یک کابوس بود.که دلیلش گذشت

  .!کم از مردن نداشت درکشون می کردم

من خاکبرسر میخوام با هرجون کندنی تو این شهر بمونم. تا حاال پرسیدی از خودت چرا؟ چرا "

نمیخوام دوباره  "" منی که شاگرد الف دانشگاهم باید لنگ پایان نامه باشم؟ چرا کشش می دم؟

... من خاکبرسر واسه دوستام کار میکنم تا زیر دین کسی واسم به پا بزاره کجا میرم با کی میام

شماها نباشم. تا حاال شده بپرسی چرا بیرونم نکردن؟ االن اومدی اینجا چی رو بهم بگی که کج 

 "نرم؟

باید یکی به دادم می رسید به داد ادمی که بد باخته بود تو خودی که وجود نداشت. احتیاج 

داشتم به عشقی که هیچ سهمی ازش نداشتم؛ جز فرنگیسی که هیچی ازش نمونده بود. دلم 

 ردن بود. سهمش سال ها مبود که مرده بود.  روزهاییتنگ بود. تنگ صورتکی که سهمش 

همه چیز به مرور روشن  مرور می شد بی کم وکاست.تصویرها گنگ توذهنم واضح می شد.  

 می شد.

 "بهت قول میدم هیچ وقت از بله ای که گفتی پشیمون نشی...حاال بخند"

 خون باال اوردم. از خنده هام



 
 

 دلبران  بهارگل)بهاره گندمی(

زنت  ".تو ی اشغالی که زن خودتم فراری دادی رفته با کس دیگه...میخوای منو دیوونه کنی"

  "حق داشت بکشتت از بس چندشی، عوضی

تو خودم جمع  جیغ کشیدم. به شونه ش می کوبیدم. چرا هیچ وقت درد نگاهش رو نفهمیدم.

 شدم.

دستی  پریدهصدا بوق موتوری که از کنارم می گذره صدا جیغی رو تو سرم اکو می کنه...از جا 

تو  صدا اشنایی که سال هام رو بارانی کرده بود ...شکستم بی بهانه...دوبارهگذاشتمروی قلبم 

 و ماتم میکنه. گوشم میپیچه

 "حسین...یا "مبارکت باشه طوفان...باالخره به عشقت رسیدی...! "

..هیچ نگاه مرتضی همیشه پر از نفرت بود صدا فریادی بود که اسمش رو برده بود...یا حسین. 

بودن تو خاطراتی که زمانی  خنده ها تینا با جوون هایی که کورس گذاشته ؟وقت نفهمیدم چرا!

 !به نظر می رسید توهم

 "!قرصاش......"؟قرصاتو خوردی"توروخدا تینا االن به کشتنمون می دی... "

. مبود که جوونی نکرده بود زمانیمی ترسیدم...از سرعت باال از ویراژها بی پایانی که مختص 

رویایی بود که تو مغزم خاموش شده بود. تنم می لرزید با هر  ... مهیچ وقت دلیلش رو نفهمید

 فرنگیس رو همیشه ترس و نازک دل می دیدم. و فریادی... صدا جیغ و داد

تب شب هایی رو داشت که تو بی خبری مرده بودن. تلوتلو  از ماشین گرفته بلند شدم...گونه هام

دلش رو  سوز حاال می تونستم هزار تیکه شدن.می خوردم رو به جلو، اینده ای که تو گذشته 

 بشنوم.

  "؟زنت چیکار کرده کارا اونو به حساب من میزاری" 
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بی رحمانه تو گلوم جا خوش بغض سفت و سنگینی که  اشک می سوخت. شدت چشم هام از

 می رو بود دیروزم  با هر مصیبتی. می دیدمتار شرمندگی و خاموشی نگاهش رو  کرده بود. 

 .شکافتم

اما االن از این می ترسم تو به " .هیچی یادم نمیاد از دیشب...هیچی " "ما چیکار کردیم؟" _

 ....یاد زنت تو بی خبری با من

 ...هیس_

پر  می سوختم بود.نسیان و فراموشی  از هر طرفکه  لحظه های ناب و مجهولیاز  باور کردم

  زمزمه کردم.سوز 

خودت کنی؟ من  جنونِمدیوونه ای که می خواستی ؟ این بازی بود اجم سهم من کحر بی"_ 

 "تو دیوانه بود. ندیده بی تو مجنونی بودم که دیوانهِ

من صاحب شبه ها سردی بودم که تو حسرت دست هایی بود که رد فراموشی روی تنم به 

دلدار...اشک های که "بود که تو گوشم زمزمه می کرد  جنون عاشقانه ای! یادگار گذاشته بود

که با هر بوسه دلدار از ته دل و بغض  ایگذشته  تو خیس کرد.تو خواب و بیداری صورتم رو 

 .گفت یم یدار

 "م؟یوقت به اندازه االن دوستت نداشتم...چرا کشت چیه یتو زندگ" _

سهم من از عشقش شد خودی که فراموش شده بود. دلتنگش بودم دلتنگ خودی که چند 

   زمستان گذشته نبود تا هوا بهاری شدن داشته باشه.

اینجا رو واسه تو درست  ...که بگذره برای من دیرهامشب موقعیت مناسبی نبود اماهر دقیقه "

 "...کردم تا
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 "میکنی... جبا من ازدوا"

. دلم از خاطره ای می سوخت که تا منفسم تو سینه حبس شد. زیرچشم ها پر ابم دست کشید

خوابی بود که همه ش  تک نگینی که تو انگشتم بود. حلقهصبح خوابش رو می دیدم. خواب 

 ایت خانواده م و شرمندگی پدری که پدری کرده بود.رض واسم دیده بود.

حتی اگر مخالفم بود بازم رضایت  " "تو ببخش بابا... یول رهیازدواج سر بگ نیخواستم ا ینم"

 "می داد

به هم می  داغمون نفس هایچتری شده بود که که روی سرمون گرفته بود کتی  زیر بارون

 چقدر صداش اروم بود.خورد. 

 "ازت ممنونم با این دودو زدن چشماتو تردیدات بازم پشتم دراومدی"

 خندیدم.

 "...دیوونه یکی میبینه"

 یدل شیبود رو آت یآب ..هیچ عشقی ازش ندیده بودمکه م نگاه می کردم یبه زندگ ی ا از دریچه

خدارو بردم. کجا بود تو  جیغ کشیدم و اسم !فقط من رو برای گذشته می خواست. .که مرده بود

 قصه زندگی من. 

 "تا حاال بهت گفتم چقدر دوستت دارم؟ "_

.  مدستم رو دور گردنش انداخت جنونی که عاشقانه بود. صداکوبش قلبم رو می شنیدم.

که  ییها بل واتیش زد ور پوستم شهای گرم صورتم زمزمه کرد و نفس یرو

..طعم واقعیت می اما اولین بار بود عشقش رو چشیدم ؛اولین بوسه مون نبود کردن. سلم همو

  خواب لمس شدن و چیزی به یاد نداشتن. درنه  داد...طعم رهایی از گذشته.
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 خندیدم...غمگین و پردرد.

 مردم رو بیشتر ازداغی تنم دوست داشت!...عاشق غریبه ای شده بودم که زنده به گورم کرده بود

ت. سوت و کوری که مختص باال نشین هایی بود توانم بریده بود. سرپایینی خیابون تمومی نداش

برای مرور یازده سال  نبود نه مثل منی که زمان می خواست دیشبشون که دغدغه شون بدخوابی

 کمی گذشته و نزدیک تر شدم. خواب مرگ.

و  رم میزاشت. نفرتش رو می دیدم. حس سیاهیاول اشناییمون اذیتم می کرد. سربه س روزها

پایین می  یکه از موج چشم هاش می گرفتم. برخوردها زننده ای که در حد زن روسپ دلهره ای

دختر دمه دستی که هیچ وقت نمی عزیزم و جانم هایی که تا مغز استخوون می سوزوند. اوردم. 

 میزاشتم. به حساب سادگی فرنگیس، فهمیدم منظورش چیزی تو گذشته ست

بارون شدید شده بود. هیچ . ه بودماز شرکت بیرون زد می شد، یک ربعی قدم هام تند بود 

خرجی ته حسابم چیزی نمونده بود تا ول اخرماه بودجلوم بگذره.  ماشینی نبود که بی سرنشین از

صدا بوق ماشینی از کنارم اومد. بی محلی کردم ولی بوق  خودم رو مهمون کنم.کنم و دربستی 

 ش و صدایی که به گوشم رسید.دها ممتد

 ..فرنگیس!.می تونم برسونمت_

گیس رو کش عادت داشت فرن اولین باری بود که تو خیابون اون هم بی پروا اسمم رو می برد.

 دار بگه...با تمسخر.

 اقا توفیقی..._

 بهم لبخند زد... ازاون لبخندهایی که از یک مرد مورد دار برمیومد.

 بارون شدیده...شماهم بی وسیله می تونم..._
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 !معلومه که نه_

 دلیل همه چیزرو می فهمیدم.هیستریک...حاال  م با خنده...قهقهه زدمکشید ورتمدستی به ص

یهو شکسته نفرتش من رو تا خونه زندگیش کشیده بود.  دوری که نتونست کمترش کنه.فاصله  

 ...حساب شده بود.تا اعتراضی کنم بودم هیچ صدایی نداشت

چیزی تغییر نکرده  ا شکستم.. من هنوزهم همون ادمی بودم که بی صدمیون خنده هام گریستم 

  تالفی نمونده بود.جونی برای که  بود. دلم از این می سوخت

 یچشم ها .برای بیداریم .. تلنگری شدجیغ ترمز ماشین از ذهنم پاکش کردیک لحظه در وقتی 

شده بود طوفانی  .بودنقابش رو برداشته  یک عمر کنارم بود. م چشم هایی کهشناخت رونگرانش 

. موهام رو می بافت. نوازش هایی که می زاشتمشونه ش روی  سر طوفانی که .که می شناختم

 هام گذشت تو رویایی کهبهونه روزش می داد. چه بی تاربه تار روح خسته م رو جان داده ارام

قل ها رنگی دار...به نُخیانت بود به فریادها دل دلی که بی قرارم کرده بود. نخواب بود. تو شکست

...کارم شده بود خواب و ارامبخش به فراموشی روی سرش...می خواستم خودم رو بزنم به خواب

که دستی گرمی  ؛تازه بود .هنوزهم درد داشتنمی خواستم باورکنم.  هایی که بی حسم می کرد.

. تو گوشم خوند...عاشقت می دستم رو گرفت. حلقه ظریفی که به نشونه عشقش تو دستم کرد

 عاشقم کرد!..نفسی گرفتم و خنجر زدم به قلبم. .!کنم

 خندم بوی ناباوری می داد. بوی تلخی که از صد فرسنگی درد بی درمونی می داد.

 عاشقش شدم مشکل  "از اون سکانس هایی بود باید هزار بار زیر لب زمزمه می کردم پردرد. 

 "!ولی شدم

 ایبر عشقی بی پایان اطراتی که پر از تیرگی نفرت بود.سنگین بود میون خ خیلی اعترافش

 دلداربا دروغ ها دونم که نمی  فرنگیس نه. عشق مظلوماکه نامرد شده بود گرمی دست هایی
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...من رسید شبه ارزو... پرم کرد و بی بال شد یا با زمستان سرد و بی روح طوفان.  بسته

  ! شدم شعاشق

خنده ای بود که با ناباوری قطع نمی شد. جنونی که با لرزش تنم سازگار بود. می  اونتلخ تر از 

لرزیدم و جنون وار لب میزدم...من عاشقش شدم. باور نمی کردم عاشق طوفانی شده باشم که 

شم که مادرش وادارم کرده بود مادر دختری ب !نزدیکم کرده بودتو بی خبری دوری  سال یازده

نده هام بوی خ موندگار بشم. و مسبب مصیبت هام بود. نمی دونستم از االن چطورمادری کنم

 بوی دلبرکم. سیب می داد.

و لرزی بود که م بی اختیار رو به جلو خم شدم و روی زمین با زانو افتادم. کنترلم رو از دست داد 

 چطور می .رفت یم جیسرم گ کردم یم یاحساس خفگ .نفسم به شماره افتاد مغزم رو می خورد.

ته حلق فریاد  از نیدمش میو م رصدای ضربان قلب به یاد بیارم.همه درد رو یک شبه  اینتونستم 

لند کرده رو به جلو خم شدم. کمک می خواستم. صدام به هیچ جا نمی سکوت میزدم و دست ب

گوشم پچید ماما مامانی که می رسید. هیچ کس نبود جز سیاهی مطلق. صدا خنده ها دلبر تو 

ارزو مرگ می کردم. مرگی که یازده سال به  گفت. قطره اشکی از گوشه چشمم راه گرفت.

. صداها گنگ بیرون دادم مقطعی رو نفسم حقیقت تلخ ارادم رو گرفت. اون دختر.... تعویق افتاد.

بودم  یتر از اون جیگ یولشد. دلدار گفتن ها پرسوزی که باال سرم می گفت. من هوشیار بودم 

 ...افتادم به صورت...بدنم منقبض شد. چشم هام تار شد و...بدم صیکه صدا رو تشخ
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فشار  به لرزه افتاد. گیچ منگ بودم وهیچ هوشیاری نداشتم.  پلک هام سینم روی با درد شدیدی

نیمه  رو پلک هام خراشی . صدا جیغ گوش م شدمور موره بیشتر شد روی سینه م ها سر انگشت

 چشم هام رو نداشتم. کامل قدرت باز کردنباز کرد. 

 اشغال چرا به اونجاش دست میزنی..._

 تا جا واسه قایم کردن پوالتون دارینصدشما زنا _

 اینجوری؟!_

ضرب  یصدا با ضرب برداشته شد. م یقه م با شتاب کشیده شد و دست مشت شده روی سینه

 ی که هوشیارترم کرد.اخ دست و

کردم دنیا حس می  چندبار پلک زدم تا تاری چشم هام واضح بشه.. .کردمگیج و منگ چشم باز  

که چشم مشکی پیش اندازه درشت ظاهر شد  از بین پلک های چسبناکم دو .دور سرم می چرخه

جایی تو دریچه قلبم به صورتم چسبیده بود. هوشیار از موقعیتم جیغی کشیده نیم خیز شدم. 

اما با این وجود به سرعت به  ؛نداشتم جونی تو تناز شدت خستگی و درد و غم  .دهنم اومد

  بردم. مکر به یگفتم و دست اخجیغ کر کننده ای کشید. مدم. کمرم وحالت نشسته درا

دستش رو پشتم برد و مواظب باشی گفت. خودش رو عقب کشید و  تیزو  تند فورا کدختر

کوفتگی تنم جمع شده بود ولی می فهمیدم چه اتفاقی افتاده. تلخی دهنم و بوی  صورتم از دردِ

 ی ژنده پوشپسرد. بد تنم گواه تشنجی بود که مدت ها به لطف ارامبخش ها ناشناخته بو
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نگاهم می مقابلم زانو زده  بود و متعجب با چشم ها گرد شده دستی روی گونه سرخش گذاشته

تو گوشی که  علت . حدس زدن!رد دستش رو گرفتم و گونه ملتهبش به یقه کج شدمکرد. 

حوالش  پر نفرتی . فقط به لطف دخترک اشغال دوم!خورده بود چیزی غیرقابل پیش بینی نبود

و معذرت خواهی مظلومانه ای کرد. دخترک هم خجالت زده  دم که چشم هاش شرمنده شدکر

راستش به قدری  .بود گناهش بخشودنیکه پسر بچه ای دلم نرم شد.  تر از اون عذرخواست.

 .ذهنم درگیر و خسته بود که کوتاه بیام

که رنگ به رخسار نداشت و زیر نور مهتاب صورتش به زردی  کردم نگاهم رو معطوف دخترک 

با چشم ها درشت و گردش با کنجکاوی نگاهم می کرد. هردو مثل ادم ندیده ها و انسان  .میزد

ها نخستین رفتار می کردن. الغر و ضعیفیش تو ذوق میزد. صورت استخونی که گونه هاش 

بود که تو شب بود. حدس میزدم درشتی چشم هاش هم بابت الغری پیش از حدش  بیرون زده

با این وجود دختر خیره کننده ای بود که دایره چشم هاش و مردمک اما ؛ به وحشت می انداختت

ها نازک صورتیش که نیمه باز بود رو حرکتی داد و با نیم نگاهی می کرد. لب  درشتش مجذوبت

 به پسرک پرسید. 

 حالت خوبه؟ می دونی چرا وسط خیابونی؟_

شته م بود به هم سری تکون دادم. می خواستم بغض نکنم. حالم از این مریضی که یادگار گذ

 بی حالش متاثرش شد. چهره می خورد. 

  ...تشنج کردی_

دوردهنم رو با دستمال سفیدی پاک کرد. رد دستش رو گرفتم  خیسیو دست بلند کرد اهسته 

 که با خنده گفت:

 تمیزه...نگران نباش._
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نم نشست. ..ترسی تو جو.!تیپ سیاهن یابا این وقت شب و  نیم نگاهی به ظاهرشون انداختم...

. متعجب ش بشمکافی بود تا متوجه دما بدن ناخوداگاه روی دستش زدم و همین برخورد کوتاه

حتی از منی که مشخص نبود چند هیچ خونی تو بدنش نبود.  انگار . این دختربهش چشم دوختم

حداقل هیکل پسر  سفیدی پوستی که به زردی میزد. اعت کف خیابون افتادم سرد تر بود!س

اما از زل زدگیم  عقب کشید. متوجه شکم شد هلب گزید درشت تر و سالم تر به نظر میومد.

که باز به مچ دستش  اره ای به پسر قصد بلند شدن داشتبا اش برداشت دیگه ای کرده بود.

  ترسید. !بودچنگ زدم. دوبند انگشت 

 اتفاقی اینجا دیدمتون.ما دزد نیستیم خانم..._

..حرفش رو باور کردم! شاید یومد دزد یا متجاوز گر باشه.به ظاهرش و چشم ها وزغ زده ش نم

 یا زیادی پاک میومد. مدصدا تو گوشی که به دوستش زد رو شنی چون

 ...گوشی می خوام _

  و کجار یادم نبود زمانی که از عمارت بیرون اومدم گوشیمدستم رو از دور مچش باز کردم. 

 این دونفر نبود. جزو راهی به  ابی نمی شناختماینجا هم درست حس گذاشتم.

 به پسر اشاره کرد.  چهره ش بوددوباره کنارم زانو زد و به با لبخندی که ارامش 

 بده... توگوشی _

 پسر دستی به سرش کشید و با پوفی غرید.

 !شر میشههیفا..._

 رو فهمیده بودم با تاکیید و صدا نسبتا بلند گفت. دخترکه حاال اسمش

 ..یاالگوشیتو بده. _
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از تو جیب شلواربگیش گوشی  ی خوردبا نفرت و اخم و تخمی که به سن و سالش نم پسر

 کشویی بیرون کشید و به دستم داد.

این اما  ؛کارکردن باهش رو بلد بودم. درست که از یک زمان دیگه ای پرت شدم به حال

از فکرم خنده م گرفت و دستی به اعداد بردم. شماره مهران ! بود پیش یازده سال مال یژولتکنو

انگار ذهنم عجله ای زیادی داشت  خاطر داشتمش به هم. عجیب بود هنوزروی صفحه زده شد

پیروز گفته بود خطش رو به خاطر من بعد یازده سال  تا اطالعات مخفی شدش رو بیرون بریزه.

 روشن کرده.

 کردم... مضطرب و با جوییدن لبم تکرار می دخترو پسر هردو کنجکاو شده بودن چون

 برداربردار..._

قلبم از اینکه صداش رو میشنیدم هیچ حسی تو  بعد از چند بوق کش دار الو خواب الودی گفت.

فکر می کردم باید احساساتمم شبیه دختر بچه هفده ساله ای باشه ! اشنایی..جز.شد احساس نمی

 که کمر به قتل شوهرش بسته بود.

 دلدارم..._

 که از گوشه چشمم راه گرفت زید. بغض کردم و قطره اشک غریبی دلم لر از بردم اسمم فقط

دلتنگی ولی عجیب دوست داشتم بگم باعث فشردن دست نحیف دخترک شد. از هیجان بود یا 

 !فرنگیسم...

 مهران صداش توام با شک و نگرانی شد. صدا بلند شدنش و خش خشی که پشت گوشی پیچید.

 فاقی افتاد...؟ طوفان کاری کرده؟ات_

 نکرده باشه؟! ان کاری م موندهطوفیعنی 
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 الله کجاست...؟_

که پشت سرهم با بغض ادامه  پیدا کنهنذاشتم خیال خوشش دوام  لینفس اسوده ای کشید و

 دادم.

که تو ازش بی خبر  جاییمنو کشوند به  ؛اون بود که به من قرص داد. اون نذاشت بهت بگم_

 باید پیداش کنیم. .م..مطمئناون فیلما کار خودشه. بودی...

و  ابروهاشون به فرق سرشون چسبیده بود چشم ها روبروم با هر جمله گرد و گرد تر می شد. 

 گنگ نگاهم می کردن.

 و صدا گرفته ای گفت:سکوت کرد  و با ناامیدی  ثانیهمهران  

 م کجاست...شوهرت باید بهتر بدونه!نمیدون_

 رد.حرفش رو اصالح کخواستم منظورش رو بپرسم  بی قرارتر از قبل همین که می

 فظ.خدا بتونم پیداش میکنم..._

م که با چندلحظه خشک شده درهمون حال خیره به گوشی که بوق اشغال می خورد موند 

 .مگرفتن شونم و تکونی که خوردم به خودم اومد

 خانم؟ ما باید بریم...دیروقته. شما حالتون خوبه؟_

 ظریفی ظاهرش بود خیره شدم و زمزمه کردم.به گیج به هیفا که اسمش 

 ین؟رماشین دا_

انگار با نگاهش به پسر مجوز کاری داد که پسر از ذوق هورایی کشید و  .نگاهی ردوبدل کردن

و از بینشون که  رفت خیابونگوشه  به سمت ماشین ها پارک شدهگفت.  االن برمی گردمی
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نشست. دقیقا از این جاهم می دونستم داره قفل ماشین رو مقابل پرایدی تعداد زیادی هم نبود 

 عصبیم به طرف دختر چرخید.. نگاه !دست کاری میکنه

 !گفتی دزد نیستینفکر کنم _

 !فقط قرض می گیریم  امهنوزم میگم _ 

 و دستش رو باال اورد و انگشت شصت و اشاره ش رو به فاصله کوتاهی مقابل هم گرفت.

 ..!به مدت خیلی کوتاه._
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 177دلبران

 

دیده می شد. سرش به  به راحتی ریکی و پشت شمشادها مقابل خونهدرشت طوفان تو تا هیکل

 نشد.این سمت کوچه  درارک شده پپراید  متوجهچپ و راست پیاده رو می چرخید و اصال 

نتونستم یا بی  .!رو پیاده کزکنم هستم که این همه راه خراب کلهشایدهم فکر می کرد به قدری 

زبونم می سوخت و . تشکر یا خداحافظی کنم بانی نجاتم  دونفراون از  حوصلگیم نذاشت

شده بود.  یبین دندون هام گیر کرده بود و زخم زبونم احتماال ؛کوفتگی بدنم رو هنوز داشتم

مت به این س یا ظهش برای لحهنگا دبع اما ؛ه نشدجاول متوخیلی سریع از ماشین پیاده شدم. 

بلندش رو شنیدم. دختری که اسمش هیفا باشه و  پسرهم تو  مبهوت و و صدا خداروشکر افتاد

مایع های فری فرزین یا هرچی پشت سرم پیاده شدن و به عکس العمل طوفان که خشکش 

زده بود خیره شدن. طوفان تقریبا زیرپاش خالی شده بود و روبه جلو خم شده زیرلب با خودش 

و  "کاش ازش پول می گرفتی"صدا پسررو شنیدم که با حسرت گفت... .زمزمه ای می کرد

 هیسی که خفه ش کرد.

به  صورتش کم کم از بررسی ظاهرِبه خودش بیاد به سمتش رفتم.  نطوفاقبل از اینکه  

به ادم چند بود بخوام سخت نشست.  ش و ارامش خوشایندی به چهره اصطالح سالمم باز شد

حتی حسم با دیدن طوفان درگیر شده  ؛واسش اسون ترین راه بود برگردمساعت قبلی که انکار 

بود...عالقه فرنگیس و نفرتی که یازده سال خوابیده بود. تنش فکر و روحم شبیه زمانی بود که از 

وحشت کشتنش پا به فرار گذاشتم...نفرت،غم، عشق واهمه... خاطرات این این یکساله مثل باد 

 بردم تا متوجه لرزش محسوسم نشه. رو تو جیبت. دست ها لرزونم از جلو چشم هام می گذش
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ی بود عطرتنش اولین چیزبه اغوش کشیدم.  محکم چندقدم فاصله رو پر کرد و با بردن اسمم

که من رو شبیه فرنگیس کرد...نه زننده بود نه بوی عرق ناخوشایندی داشت. انگار سلیقه م هم 

ی کردم از اغوش بتی که واسه خودم ساخته بودم چشم هام بسته شد و سععوض شده بود! 

 درت بین بازوهاش فشرده میقبا تمام  زیاد بود که انیگی یا نگرناز دلتارامش بگیرم. نمی دونم 

 دم...و اسمم رو می برد...فرنگیس فرنگیس....ش

شونه هام رو خشن در برگرفت و با عقب کشیدنم لحظه ای یک دل سیر که دلتنگیش رو گرفت 

از ...همین  که پیشونیم ش می کرد از نظر گذروندهم زوایا صورتی که بی حال و بی حس نگاتما

خیس شد و جاجا صورتم رو بوسه بارون می کرد یک حس موذی و عذاب بوسه کوتاهش 

ثانیه ای تحمل کنم...احساس می کردم هر بوسه  از نتونستم بیشترپس زدنش کرد. مجبور به 

 !ش خیانت به خودم و تر شدن زخم ها گذشته ست

بود که کسی به  این مثل متحیر و گیجش نگاه .  اشتم و هلش دادمذگش ه نسیی دستم رو رو

رو دو  گلوم تو ناراحت کننده بغضگرمی و دودو زدن هایی که  خنجر فرو می کرد مسینه ا 

 اشنام رو چشم ها پرنفرت حال روزم رو و شتم تا بیشتر از ایناز کنارش گذ .چندان می کرد

قصد رفتن  .و بزرگوارانه دست هاش رو برداشت و فاصله گرفت نشناسه. به روی خودش نیاورد

جواب  پیش دختروپسررو داشت که بی اختیار دستش رو گرفتم...نمی خواستم اون ها رو سوال و

گرفت و به یک چشم برهم زدنی با بلند  ترسم رو ..دخترکه تیز تر بود با یک نگاه به منکنه.

 طوفان هم بی خیالشون .گرفتن پیش راه خیابون روبه سرعت کردن دستش و گفتن خداحافظ 

 بعد پدرم رو در می اورد.اما تعجب و سوال ها ذهنش  ؛شد

 می ای پرت  و گوشه مکند می متن رو از ریممانتو و روس مشد یمدرحینی که داخل خونه 

کش موهام رو باز کردم و  .شونبرمی داشت بی صدا شد و یمشت سرم خم پم ه ...طوفان مکرد
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صدام زد و بی اهمیت بدون گوشه چشمی از پشت سر بی  دستی زیرتارها چسبناکم کشیدم.

 میام._حوصله گفتم: 

نمی خواستم سوال و جوابم  بود تا حالم جا نیومده .به بهانه دیدن دلبر به سمت اتاقش رفتم 

 .راحت تر با خودم کنار میومدم هرچی از جلو چشم هاش دور می شدم. کنه

دران واحد بود.  گرفتهشبیه فرشته ها خوابیده بود و عروسک خرسی پشم مالویی رو بغلش 

نفس عمیقی  لرزش بدنم به ارامش و لبخنده عمیقی رسید. گونه نرمش رو نوازش کردم و

نمی شد دختر الله و طوفان باشه و این نتیجه که پیش روم بود بیشتر ازهم  مباورکشیدم. هنوز 

 یادمه همیشه ازش نفرت داشت و من رو ازش منع می کرد اما حاال...  ...می سوزوندم

اگر از حق خودم هم می گذشتم وجود دلبر غیر قابل بخشش بود. بخششی که به دوست بی  

فکری که تو سرم بود تمام  انبه جا هزارهمسری که مدعی عشق بود ختم می شد.  وفام و

. اگر موها پرت شدحواسم بین شباهت هایی که به طوفان داشت و اون رو شبیه من کرده بود 

 پوست سفید و چشم ها سیاهش به خانواده ما رفته بود بورش رو فاکتور می گرفتم فر بودنش و

! . چرا هیچ وقت متوجه نشده بودم چقدر می تونه شبیه من باشه...!ژن چاقش هم به طوفان و

کشیده شد. اگر همه چیز به هم نمی خورد شاید االن بچه من  سمت موهاشبی اراده دستم به 

هرچی بیشتر فکر می کردم نمی تونستم حس تنفری دراین  بود. یدروی این تخت خواب طوفان و

این قضیه  هنوزهم می تونستم واسش مادری کنم و از موجود بی گناه تو قلبم حس کنم...من

قبل از اینکه دوباره بغضم بترکه از اتاق بیرون زدم...حاال حاال کار  عجیب قلبم فشرده می شد.

داشت تا با گذشته و ادم هاش کنار بیام انگار فقط من و دلبر قربانی شده بودیم و تو بی خبری 

 سیر می کردیم. 
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 .تاقمون بیرون نیومده بود...قبل از حساس کردنش به سمت اتاق مادرش رفتمطوفان هنوز از تو ا

باید اون هم می دیدم...فقط می خواستم با چشم خودم از همه چیز مطمئن بشم و این رویارویی 

با ادم ها رو سخت می کرد. خواب بود کمی که جلوتر رفتم و باال سرش ایستادم متوجه شدم 

. این زن هم پیله نکردن ها طوفان بودیلش شاید حضور من یا خودش رو به خواب زده. دل

نمی ی دونست و در اخر با دل اون راه میومد....نفرتم رو از پسرش م میزان اما یادمه ؛قربانی بود

 زده سال... اون هم با زمین گیر شدنش!م کسی رو مقصر بدونم...نه حاال بعد گذشت یاستتون

 بردم. به طرفش خم شدم و سرم رو نزدیک گوشش اهسته پشت پلک هاش می لرزید.   

 ی!شناخت منو تو از روز اول_

چشم  انگار کینه گذشته سرباز کرده  بود. این اولین باری بود که لحن گستاخانم شبیه دلدار بود.

 لرز خفیفی کرد. پوزخند زدم. شها

 اما ه...زاشتنی انبرجپسرت راه یعنی  جبران کنممی خوام ن_

سعی کردم کمی مالیم تر و معصوم تر کلمه هام رو کنارهم بچینم تا تاسف و ناراحتیم  اینبار

 مشخص بشه.

 زنعمو!... متاسفم وضعت بابت _

باید حدس  نفس هاش بلند و کشیده شد.وحشت زده؛  نگران و...   دش باز هاش به یکباره چشم

عصبی شدم. چشم هام گرد شد و خشمم روی لحنم تاثیر گذاشت. مبهم و خفه با  چرا!.  میزدم

 .دندون ها کلید شده غریدم

اینبار کاری می کنم  ،چی فکر کردی اینکه بخوام دوباره به کشتنش بدم؟ نترس تبا خود _

 خودش گورشو از زندگیم گم کنه.
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پوستش به انی کبود شد و سعی داشت حرفی بزنه...اشک هاش به شدت سرعت گرفت و من 

 طوفان که یک قدمی اشپزخونه بود م باشم...از اتاق بیرون زدم و گینموندم شاهد دراژدی خانواده 

روی اولین  ش رفت.اتاق به سرعت زد و به کناربا دیدن وضع پریشونم و صدا مادرش من رو 

گرفتم. بد حرف زده بودم و عذاب وجدان  رت کردم و سرم رو بین دو دسترو پمبل خودم 

ناشناخته ای سراغم اومده بود. اگر کاریش می شد هیچ وقت خودم رو نمی بخشیدم. فشار روم 

ر نیومده بودم و بین دو حس زیاد بود و نمی تونستم خودم رو جمع و جور کنم...هنوز با قضیه کنا

زمین گیری اینطور  تا با زنِ ین من رو عصبی و بی حوصله کرده بودگیر کرده بود و ا متضاد

اما باید اول  ؛تالفی این مدت بازی دادنم رو سر طوفان در بیارم هرچند قصد داشتم حرف بزنم. 

مثل االن که  مهترینش حالت تهوع هایی که گهگداری سراغم میومد یلی چیزا روشن می شد.خ

 م و دل پیچه ای که گرفته بودم.میل عجیبی به باال اوردن داشت

صداش کم کم قطع شد و طوفان چند دقیقه بعدش طلبکار و عصبی از اتاق بیرون اومد. صبر 

 نکرد تا کمی از اتاق مادرش فاصله بگیره به محض بستن در صداش بلند شد. 

 ؟ معلوم هست تا این....چی بهش گفتی..._

 مابین کالمش گفتم:درادامه جمله ش  مثل مست ها زده م وعصبی ناخوداگاه تک خنده 

...مگه من ؟...چرا این وقت شب خونه اومدی؟چرا یهو غیبت زد ؟جا بودیک ؟چی بهش گفتی_

 معلوم هست تا این وقت شب کدوم گوری بودی؟شوهرت نیستم...

 خوندم و با حس نفرت و اندوهی که فقط خودم می فهمیدم گفتم:ربه طرفش سرچ

 همینا بود...نه؟_

_... 
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 ؟می خوای بگم اخرش چی میشهحرفاتو از حفظم _

 

. خیلی دلم می خواست خودم رو از تمام عذابی که این چند با لب ها نیمه باز نگاهم می کرد

 ساعته کشیدم خالی کنم.

و فکر کنم اون دختر  لباسمم باز بود...یقه کنه. عمجم نبودکسی  کردم.... ون تشنجگوشه خیاب_

 جیبم بوده خالی کردن...پسری که دیدی هرچی تو 

 نه و به وضوح انیتش رو پنهان کبیز خیره شدم. دیگه قصد نداشت عصبرگردوندم و به م رو روم

 خیلی می دیدم. هتا صداش رو باال نبر شدو دستی که کنارش مشت می برجستگی رگ گردنش 

 حال صداش کنترل کنه. ه باتون نمی غیرتش رو نستمدو می پیش قتو

وقتی وضعت اینه بدون اینکه داروهاتو بخوری نباید تنها جایی بری اونم نصفه نمی دونی _

  شبی؟ چی با خودت فکر کردی؟

 شدهعین موش  در برابر فرنگیس مریضش رو به سرش میزد و وزهایی کهشده بود شبیه ر

 ..به همون میزان کلفتی صدا و محق بودن!.!احساس دین بهش می کردم

 یدرد و گلوم باال اومد خیبغض تا بایی بدتر از تلخی طعم خون دهنم.  خندیدم...خنده هبازهم  

از حالت نشسته در  هر لحظه چشم هام رو سیلی از اشک می کرد. حس شد نمیکه تو قفسه س

 تا سعی بر کنترل لرزش تنم از خشم و حرص کنم. اومدم و رو به جلو به سمتش چرخیدم

 و دیدم!من اون _

ش پورت و هارتدهانش بسته شد. هیچ شباهتی به ادم چند دقیقه نبود. رنگش لحظه ی پرید و 

 کیو؟_لکنت افتاد...به  .خوابید
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توی دلم پوزخند زده به شیطون تو جلدم افرین گفتم. اگر همین االن از تینا حرفی میزدم بی برو 

رو می برگشت از اومدنش دروغی  بود که می بافت تا قانعم کنه اما من فقط این ترسیدن ها 

 تادم.سبلند شدم ومقابلش ایخواستم. 

 !رنگت پریدهچرا نی طوفان...نهون می کپ ازم وچی_

ا بینیش از نفس حبس شدش می لرزید ه پره کم کم داشت عذاب وجدان تونگاهش می شست.

 و داشت؟ر یهمه پنهان کار نیطاقت ا کیِ و کجا تا سوتی نده...چطورنمی پرسید 

 .دارو دیدماب قن نز من بازم اون_

ه موهاش کشید و درمونده از بدستی  عصبی رها شدن نفسش و پوفی که کشید به صورتم خورد.

 وحشتی که درونش بود با لحن بدی که حال دگرگونش رو پنهان می کرد توپید.

 دیوونه شدیتو دیگه رسما باز زده به سرت؟ اون زنو دیدم اون زنو دیدم..._

_... 

 ؟اجازه زدی بیرون بگو کجا بودی چرا بدون _

دفاعی و   زن نقاب دار صحبت کنیم و اون این واکنش ازقبل از این خیلی پیش اومده بود تا 

شنیدن دروغش برام سخت نبود  ا  هیچ وقت به اندازه این لحظهحق به جانب رو داشته باشه ام

م به مریضی شده فراموشیم سوئ استفاده کرده بود و مته و به شعورم توهین نشده بود. چندبار از

 بودم؟ فقط نیاز داشتم صداها تو مغزم رو خفه کنم تا راحت تر کنار بیام و نقش بازی کنم.

 می خواست یه چیزی بهم بگه... ...باهم دعوامون شداما اینبار جدیه..._

می خواست از کنارم بگذره که سد راهش شدم..دست پیش می گرفت. یکدفعه تو صورتم خم 

 به هم قفل شده انگشت اشاره ش رو به سرم زدو گفت: با دندون ها شد و



 
 

 
 

 دلبران  بهارگل) بهاره گندمی(

[ T y p e  t h e  c o m p a n y  a d d r e s s ]  
 

Page 8 

 همچین کسی وجود نداره...بفهم. _

_... 

 نده!به جا توضیح این چرتوپرتارو تحویلم _

طوفان من لمسش کردم فقط یک لحظه مونده بود نقابشو دربیارم چشم هاش مشکی بود _

  شبیه من! 

 شم هام نیشخنده حرص دراری زد.لحظه ای رنگ باخته سکوت کرد اما با خیره شدن تو چ

 ؟خوای به چی برسی اینکه دلدارهمی شبیه تو بود! _

 با لودگی دهنش رو کج کرده با برق پرنفرتی که چشم هاش گذشت ادامه داد.

...فقط به بهانه کار امشب از همه شماره گرفتی نیستی هرزمزن اوه ببخشید یادم نبود تو شبیه  _

 غیبت زده! تا نصفه شبم

گیر کرده بود به  امه لرزش لب هام کمی تر شد و چونه ای که چین خورد در برابرش... چشم

 نسبتی که خوردم. 

 باعث همه این مصیبتا شده. آشغال نه می خوام به این برسم رفتار تو _

و   درست روبروی صورتم حرفش رو تف کرده بودارادی بلند شد و به حالت داد گفتم. صدام غیر

و نفرتم تو زور دستم جمع شده بود که  عقب هلش دادمیه فرنگیس رفتار کنم. نمی تونستم شب

 ....و رد دستی که روی صورتش موند سکندری خورد. جیغ کوتاهی کشیدم و ازت متنفری گفتم

نمی دونست چه عکس العملی نشون بده خشکش زده بود و م و شده بود و بهتش باعث تعجب

مات دستش روی گونه ش بود. گریه نکردم بغضم رو با ریزش چونه و لب هام خوردم و ثانیه ای 
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به هم خیره شدیم. خیرگی نگاهش ازارم می داد...قصد خوندن ذهنم رو داشت چیزی که از 

 فهمیدنش بیزار بودم. 

شونه هام رو محکم گرفت. چشم هاش تو تاق پاتند کنم که  ازش نگاه گرفتم تا به سمت ا

نه توهینی  ته بودشرفم گذاحرخید و دلخوری و ناراحتیم رو به حساب باور نکردن چصورتم می 

 که یازده سال در بی خبری بهم می شد.

 م.یداروهاتو بخور تا بعد باهم صحبت کنمیلرزی اول  تحالت خوب نیس وت_

یک بوسه بازهم رامم کنه که سرم رو عقب کشیدم. کوتاه نیومد و هیکل به طرفم خم شد تا با 

. من چطور این مدت سریع خامش می حالم رو داشت به هم می زدتنومندش رو بهش چسبوند.

باز یک چیزی رو این مدت خوب فهمیده بودم طوفان اهل رابطه با من با چشم ها  اما شدم؟

و سرم رو عقب کشیده خودم رو  گذاشتمیک دستم رو روی بازوش  واقف به این موضوع .نبود

تو چشم هاش حرفم رو مثل همیشه پس میگیرم. ترسیدم یا  گمان می کرد. رام شده گرفتم

 گفتم: خیره شدم و خیلی جدی

حیف نیست بخوام این لحظه ها رو فراموش کنم! می خوام  نمیخورم...رو  هادارو اون من دیگه_

 برای یکبارهم شده با شوهرم خاطره داشته باشم. 

 روی پنجه پام ایستادم که دقیقه ای نشد با گرفتن راه نفسمون مانعم شد و خش دار گفت:

 ...  بخوابی توام بری بهتره من خسته م_

دندون هاش رو تو دهنش بریزم اما اون بدتر از من بیماری روحی داشت و  ستدلم می خوا

 درگیر گذشته بود. به دستش چنگ زدم.

 ؟ از من از چی فرار می کنی_

 تا حرفی بزنه که پشیمون از گفته ش با لحن مالیمی گفت: کرددهنش رو چندمرتبه باز 
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 عزیزم..تو حالت خوب نیست _

نقش می گیرن...می خوام اذیتش کنم ولی خواستن با مطمئن  تو ذهنم ییاز خش صداش اگرها

خودم  ه دستم رو دور گردنش قالب کردم و...نذاشتم حرفی بزنردشدن از شکم برابری میک

 روجایی نزدیک گوشش باال کشیدم.

 کهنم ک...می خوام کاری بی یادته؟اسمی که باهش حرصم می داد میخوام بهم بگی دلدار_

  ؟...مگر ارزوت نبود با دلدار زندگی کنیهمیشه دوست داشتی 

_... 

 .بزار برای یک شب هم شده الزایمرواقعی بگیریم_
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و نه  ادیب تونهیگفته بود امروز تا شب نمیک تکه کاغذ باطله ، روی خچالی بدر یساده رو ادداشتی کیبا 

 شیاز رفتارش ناراحت و دچار تشو قایاما عم ؛بود تیموقع نیمن بهتر یبرا !...نهار منتظرش باشم نه شام

 ادیمشغله ز نهنه اعتماد به من و می گرفت؛...ازم فاصله  شبیدونستم بابت اتفاق د یچون م دیشا ؛شده بودم

خیلی چیزها  خوندباید از همون شب اول با هق هق تو گوشم از دلدار  .!کرد یاز خونه م یاون رو فرار

 سادگی نفرتش رو تو صورتم پرتاب کرده بود و نفهمیدم!. به ...دستگیرم می شد

 ن.کشوندمو نجایکه به ا ییها یریخود درگ ؛بود کردهخاکم اون  امیمن با خودم کنار ب نکهیاز ا قبل انگار

زد تا ازم  یازم خواسته بود چشم ببندم و در اخر به هردر یحت ؛بشه کمیتمام تالشش رو کرده بود نزد شبید

که تا  ییش شد چشم ها جهیو نت  ه پسم زدکه بهانه ش بود عذرم رو خواست ی...باخنده و خستگرهیفاصله بگ

   . زده بود رونیب از خونه . صبح هم افتاب نزده بعد از پخش شدن اذان صبح  صبح خودش رو به خواب زده بود

 یم به خوبیکه درش بود یطیو شرا تیوضع نیکردم؛ اما با ا یشک م شیاگر دلبر دخترش نبود به ناتوان

بودم که  یرده زنده شده امُ نظر اوندر  و من ستیاز اون عشق و عالقه گذشته خبر ن گهیکردم د یدرک م

...کِی و چطورش بعدا مشخص می شد مهم ذهنی .راهش سبز شدهبعد یازده سال سر فقط ش ونبخشیدهنوز 

 دهمیشا. و پابه پاش عذابم می داد بود که نمی تونست خالیش کنه و بیشتر از همه خودش اذیت می شد

  .دونستم یحق خودم نم هم هنوز که ینه انتقام ؛خودش کرده بود ریمن رو اس ،جارطوفان از نفرت و انز

پایان  خودم و طوفان خود خوری ها ذهنچه زودتر به  هر دیبا ؛دمه دستم بود رو تن زدم یهرچ یسرصبح

ن خونه رسونده بودن روبرو یکه من رو به ا ییکسارو با  دلدار  زهایچ یلیبعد از روشن شدن خو می دادم. 

با این وجود هنوزهم  . که بدتر از صد دشمن عمل کرده بودن هایی طوفان دوستان ،ممادر وکردم...پدر یم

 لحظه منتظر تغییرو شوکی بودم. نمی دونستم کجا زندگیم قرار گرفتم و هر

 ولی حاضر نشد از خوابش بزنه. ؛کمی چشم روی هم فشرد...کمی غر زد...تو خواب امادش کردم ور دلبر
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 یکیزدم تا  امیکه فعال در دسترسم بود پ یبه تنها کسنشسته بودیم  منتظر تاکسیبعد از اینکه حاضرو اماده 

 از خودم جدانشده بودم که دلبرو  و بی مهر شجاع یهنوز اونقدر .و خونه مواظبت کنه مادراز  ورو بفرسته 

 کنم.

. بی مبرسون مبه هرجا که می خواست خودشکه اما به شرطی  ؛رو راحت کرد المیمهرزاد بالفاصله خ 

بد  !و روراست گفته بود می ترسه دسته گل به اب بدم و بخوام با بردن دلبر طوفان رو اذیت کنم بروبرگرد

باید در جایگاه یک زن  .!بریزم یک بچهاما یازده سال بزرگ نشده بودم که زهرم رو با جون  ؛فکری هم نبود

کردم نه نوجوانی که به زور پای سفره عقد نشسته و زیر لب ذکر مصیبت تحصیل کرده و باتجربه رفتار می 

جزو ممنوع  .نمی شد با مهرزاد درمیون گذاشت عزمم رو جذب کرده بودم تا برم جاهایی هم که می خونه.

 کنم.  هرجا بهش احتیاج پیدا کردم خبرش ،زمان هر گرفت و گرفتماما قول  ؛. زیر بار نرفتمها ذهنیم بود

 یبرا یخوب لیدلمکان و محیطش مهم نبود. فقط نزدیک ترین جا رو ادرس دادم تا هرچه زودتر  ...اولین جا

 .کنم دایپ میطوفان از عدم باردار ها و قاطع حرف زدن حالت تهوع ها

ازمایشگاه خلوتی بود. هنوز پرسنل کامل کارت نزده بودن و به جز دوسه نفری که چشم هاشون خواب الود 

با ظاهری به شدت به هم ریخته و مراجعه کننده بودم  نیاولشت میزها قرار نگرفته بودن. بود پ

..چشم هام از بی خوابی دیشب سرخ و ورم کرده بود و هرکسی با کوتاه ترین نگاه به ظاهرم درجه .مضطرب

مثبت و  درگیری درونیم رو می فهمید. بچه به بغل درخواست ازمایشی دادم که هرخانمی شاید روزی به

ش به میزان خوشبختیش بستگی داشت...چیزی که ی. عدم شادی و خوشحالمنفی بودنش احتیاج پیدا کنه

دست ها لرزون و  پوست زرد و رنگ . و روزی ارزوم مادر شدن بود فقط مدت کوتاهی تجربه ش کرده بودم

زود اماده  یلیدم جواب رو خخواسته بو یچاشن یبه خصوص با کم ؛پریده م باعث راه انداختن زودتر کارم شد

 کنن. 

 

 



 
 

 
 

 دلبران     بهارگل)بهاره گندمی(

م           ا ر گ ا ت س ن ی ا b a h a r e g a n d o m i  
 

Page 3 

 

 

 



 
 

 
 

بهاره گندمی(گل)بهار      دلبران  

B a h a r e g a n d o m i م    ا ر گ ا ت س ن ی ا    Page 1 

 

 

 179دلبران

 

از این ه دوست داشتم حدی ک صدا جیغ دلبرکل محل رو برداشته بود. نمی تونستنم ارومش کنم به

. هرچی پشتش میزدم و تو گوشش حرف میزدم جیغ کشیدن هاش بکوبمتو سرخودم  و  بشینمدرموندگی 

و دست ها لرزونی  وبیدکدرودیوار خودش رو می  به قلبی که بی امان عدم ومتوجه حال نامسا بدتر می شد.

تاجایی که شده بود و بی تاب تر می خواست از بغلم جدا بشه.  که نمی تونست محکم به اغوش بکشش

ایه ش از خیر کر زیرو رو کنم لمسم از اینکه بخوام کیفم رو با دستقبل  و  راننده اژانس دلش به رحم اومد

اما  ؛ید رو تو قفل چرخوندمکلکه  هتو خونه یک ادم سالم چشم انتظارم. پاک فراموش کرده بودم گذشت

 تو ایفون با غرش گفت: چه عجب خانم تشریف اوردن!شنایی که صدا زن ا کی باز شد ودرب با تی قبلش

 .!به قدری اسف بارو گریه اور بود که تعجبی برای لحن طلبکار زن از ایفون خونه م نداشته باشم موضعیت

ز شدت فشار رو به جلو خم بدتر احساس می شد و سرشونه هام ا تکون ها دلبرخالی با وجود  یررسنگینی ک

 می کوبید باز شده بود.م از ضربه هایی که به تخت سینه  ممانتودکمه ها  و کج افتاده بودوسریم رشده بود. 

 شیشه شیر باعث شده بود منعجله ای ازخونه بیرون زدمی خواست پایین بزارمش و با سرتقی کوتاه نمیومد. 

 .برای اسکی رفتن روی عصاب متشنجم بشهبهانه ای  و بزارمو کفش هاش رو جا 

چهره  از حالت دست به سینه دراومد و آشاپام رو داخل حیاط گذاشتم و درب رو پشت سرم بستم که همین 

اخم کرده ش با دیدن وضعیت ما به نگرانی مبهمی رسید تا جایی که نتونست احساسش رو مخفی کنه و 

اصال توجه به بار سنگین دستم نکرد تا کیف و کریر رو بگیره و من دلبررو راحت  تمون دوید.پابرهنه به سم

  تر بغل بگیرم. دست روی پهلوها دلبر گذاشت و به قصد بغل کردنش کشیدش...

 ؟!چی شد... کمدلبر_
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پاهاش رو دورکمر حلقه کشید.  بلندتری جیغیه می کرد که به گردنم چنگ زدحاال بدتر احساس خطر  دلبر

ضعیف و لرزون  کرد تا خدایی نکرده کسی ازم جداش نکنه و گویا در لحظه تصمیم گرفته بود هیچ جا تن

خستگیم گرفته شد و اشا لحظه ای از واکنش دلبر که  ،. با تموم حس ها منفیم از وجودش!نمیشه مادرش

و با غصه به دست ها خالیش  جا خوردون بده و می تونه خودی نشالبش کشیدم صمن به  کرداحساس می 

صدای تق محکمش شونه د. دوام نش و کیفم از بین دستم زیاد یررسر خوردن ک . این وضعیتش باخیره شد

ها دلبرو پروند و مابین گریه هاش ناپدید شد. بی توجه به بغضی که از این درموندگی نصیبم شده بود خش 

 .به طرف خونه رفتم و "بیارشون...."دار از کنارش گذشته گفتم: 

مدوام یک نفس با لحنی که جایگاهی واسش  در کنارم قدم برداشت و به طورتند  .ه گرفتحرفم رو نشنید

  :پیدا نمی کردم می پرسید

دکتر؟ تب داره؟ شده؟ برده بودیش  ؟حالش بدنمی تونی ارومش کنی...؟ چرا گریه می کنهچرا  ؟چی شده_

 ؟ه...چرا گونه هاش سرخ

بی اهمیت ترین چیزی  اصال نایی نداشتم تا جوابی بین سوت ها تو گوشم بهش بدم. وار بودمغزم رو به انفج

 بود که می تونستم در این وضعیت بهش فکر کنم.

ی که به سن و سالش و تجربه ابا متانت  و اسمش رو به خاطر نمی اوردم بوده معرفی کرد ادمهرزه خانمی ک

چی شده "رو به دلبر ای  بچگانهبا لحن  با سالمی به منمی خورد درب شیشه ای رو به رومون باز کرد و 

 .گفت "چرا گریه می کنی خانم طال" و "دخترمی

زیرچشمی دست هایی که کنارش افتاده بود و مانعی برای گرفتنش نبود  دلبر کمی مایل به سمتش شد و

طوری اشک می ریخت که هرکی ندونه فکر می کرد چه بالیی سرش اومده...لحن زن و چهره  بررسی کرد.

لب برچیده سرش دازه...مهربونش باعث شد دخترم خودش رو لوس کنه و صداش رو متعادل تر به سرش بن

همین طور که به طرف  لبخنده بی حالی زدم و رو روی شونه م گذاشت و بی صدا مظلوم نمایی کرد.

 اشپزخونه می رفتم گفتم:
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 تا شیرشو میخوره. چیزی درست کنی نخورده...اگر میتونی واسش از صبح هیچ گرسنشه_

 اومد.ه نهمراهم به اشپرخو

  س میزدم از بیرون بیان گرسنه باشه.حد کردم...اقا گفته بودن بچه کوچیک داریدواسش فرنی درست _

بود و بی جواب مونده بود  تماس گرفتهزدم. یاد چند مرتبه ای که تو کلنیک  از به فکر بودن مهرزاد لبخند

تو قلبم مون تلف احساسی و جسمی نمی شدیم. وکلینیک نمی رفتم تا هرد اون یچ وقت بهافتادم. کاش ه

 ...می تونستم بعدا عزادارخوبی بشم.مشتم جمع شد و چشم روی هم فشردم تا بیشتر از این بهش فکر نکنم

که زن در  اوردم. حواسش به ادا اصولی بودبیرون بر رو از تو یخچال روسریم رو کشیدم و شیشه شیر دل

 و با چشم ها سرخش بهش زل زده بود.  میاورد پرت شد

 دلبر...ماما...شیر..._

انگار کلمه جادویش رو گفته بودم که با پرشی از سینه م کنده شد. شیشه شیر رو دو دستم تکون تکون دادم 

ابوندمش ذوق زده ای همراه با بغضی گفت. روی صندلی پشت میز نشستم و روی دستم خو "سیرسیر"که 

قورت قورت و یک  نزدیک شد به لب هاش شیشهتا خودم بهش شیر بدم. مخالفتی نکرد. همین که نوک 

مثل  چیزی بود که از خودم انتظار داشتم.خالف  خورد. از خودم و بی مسئولیتیم عذاب وجدان گرفتم. نفس

می گرفتم رو با بغضی قورت دادم تا به یاد نیارم باید هیچ حس انزجاری که از این زندگی  و گیهمیشه کالف

  عذاب وجدانی نباشه.

  اهسته دست روی گونه صورتیش کشیدم. خیسیش دلم رو به رحم می اورد.  

 دیگه تکرار نمیشه..و... ببخش مامان..ه بودنگرسچقدر دختر مامان _

دندون روی ..."...همین طورکه هوای من رو داشتبابات خوب هوات رو داره ،بعد از من"تو دلم زمزمه کردم 

 نبودم رو بگیرم.تا بعدا بهانه چیزی که  تکه تکه شدم میزارم جگر
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از  دستش رو از روی شیشه برداشتم و به کف دستش تندتند بوسه زدم. اروم شده بود و با چشم ها درشت

  بهم زل زده بود و شیرش رو می خورد. باال شیشه

بدنم شروع به لرزیدن کرد و  و نمی تونستم جلودار سیل چشم هام بشم. ه بودراه گرفت مخود اشک ها حاال

به خودم و دلبرو  ،مرور جمله دکتر رو با هر با دلم می خواست از چیزی که چند ساعت پیش فهمیده بودم

 بکشم.اتیش 

 متوجه ناارومیم شد. قبل از اینکه لب برچینه رو به زن که مبهوت باال سرم ایستاده بود گفتم: 

  ش._خواهش میکنم بگیر

زن به  .و هیچ تضمینی نمی دادنم چه بالیی سرمون بیارم وند هردو باهم جیغ میزدیمدیگه بغلم میمیکم 

..ازم ترسیده بود و سرعت خم شد و دلبر رو با زبون از بین دستم بیرون کشید. دلبرهم زیاد بدقلقکی نکرد

 به نظر میومد.ناراحت چشم ها معصومش 

بین درگاه اشپزخونه ایستاده بود و به ما خیره شده  ا حال غریبیب .متوجه اشا شدم چرخیدم تا بلند بشم که

از کنارش می گذشتم بی اختیار شونه م به شونه ش خورد که باعث شد ثانیه ای چشم تو چشم  وقتی بود.

سعی کردم میون  م.بشکه زیر عینک طبی مخفی کرده بود متعجب  شاز دیدن چشم ها سرخ بشیم وهم 

احوال ناخوش خودم کنکاشی به احساسات اون نداشته باشم. به سمت سرویس رفتم. حاال که دست هام 

زاحمی که تا این صدا م ؛. کاش هنوز دلبر جیغ میزدمی فهمیدمبیشتر  رو ی شونه هامخالی شده بود سنگین

  بشه.خاموش  تو باکره ایتو گوشم وزوز می کرد 
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زیر اب سرد  ستم رودو  دمکر داشت. شیر اب رو بازسوپرایز واسم انگار این زندگی حاال حاال 

خنده داری نبود تا بخوام  می سوختم. هیچ چیزاز درون  ...م خنک نشده بوده وجودم هنوز .بردم

 م اب انتقودیدی چقدر خ" تو گوشم می گفتدلدارانه  ،بی صدا دلدارمبه این زندگی بخندم. 

 فرنگیس برداره؟ ؟ می تونه دست از سرب شدحسا حاال بی گرفت؟

 پریده رنگ صورتی های خشک و لب .زدمزل  به چشم های یک ادم اشفتهرو به ایینه   فرنگیس!

.مثل مردمک .بود...سیاه. سیاه تمام سهم من از رنگارنگی دنیا کرده بود. و هویت گیردکه بین 

دلم بال بال . ..پاشیدم مورتمشتی اب به صخاطراتم زده بودن. مهر فراموشی به هایی که بی صدا 

 ه ها ذهنی بکشه.و دست از این خراف میزد تا یک گوشه ای فریاد بزنه

ش حاال حاال دبود ر خوردهم تکم تو صوررد داغیش تازگی داشت سیلی که مح ها تب دارم گونه

    می شد!موندگار 

دستم دررفته بود...اصال این مدت  شمارشش از دیگه چی ازم مونده بود که می خواست بگیره؟

 اهل حساب کتاب بودم؟

اسمش صوری تو  .رو داشتپرستار  نقش ...کسی که فقطیم کرده بودمیک زن دیوونه و توه

و هم بالینش بشه. ارزوهام رو  همدرد ...عارش میومد باهش باشه ...کسی کهشناسنامه ش بود

. محدود به چهاردیواری شدم که ..مبودکه با چنگ و دندون نگهش داشته شغلی  ...ازم گرفت

 وابسته و چشم انتظار مهربونی هاش ساخته بود. یک زن ازم  عشق و سعادتی نبود. حرف از هیچ
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باید از   ...ازم گرفت ذره ذره ور ...خودمو چشم هام جون گرفتندماه جللحظه به لحظه این چ

قبل از  دل بکنم خوش از این خونهداشتم که با دلِ چی هن عزا می پوشیدم.افردا برای قلبم پیر

 همین بود...نه؟ شاینکه رهام کنه و انگ دیوونگی بهم بزنه؟ نقش

حافظم برگشته بود. به خیالش اگر رفتنی حداقل ...دلم از این خنک بود که دلم به این خوش بود

  !هی نمی شدم که تو اتیش عشقش بسوزگوشه گیرزن منزوی و مریض  ؛هم تو بی خبری بود

به لبه روشویی چنگ زدم و دو زانو نشستم. حاال همه چیز روی غریزه از ...ی شدم خالار پاهیز

م بی اختیار قولی که به دستش رو خونده بودم. اشک هاروشن شده بود و با عقل جور در میومد. 

در حقم کرده بود. از چیزی که  که دینه برای نامر .ازیر شدسر مواموندم داده بود قلب و دل

ازم  به اسونی تو بی خبری دم و اون جرات نداشت نزدیکم بشه! حاال همه چیزم رویازده سال بو

 !دفع کرده بودن بی دفاع همشون من رو همه دلخوشی هام رو. ...گرفته بود

یکی دیگه ازم خواب شده بودم عروسک سرگردونی که فقط نفس می کشید. خانواده م تو  

ساخته بودن...تلقین هایی که به حکم روانشناسم می شدم. ارامبخش هایی که ارومم نگه می 

سی ساخته بود که یم فرنگاز می شدم.داشت تا چیزی تو ذهنم جا نیوفته. محدودیت هایی که 

 اشتری که دوست دا...نه دلد فرار کنهون خونه و خانواده ش ا از ی همیشهدرس بخونه و برا

 .و گم کرده بودرش شده بودم زنی که خودالحا .!ه ش موندگار بشهپیش خانوادی کنه و ونجو

 .ماسم مادر رو یدک می کشیدفقط  می شدم.اینه عم ؛شکسته شدم وقتی بچه م پیشم خواب بود

  حالت تهوع هایی که به گفته دکتر از استرس و فشار زیاد عصبی بود. 

قبل از گرفتن ازمایش کمی  و مغز داغم رو خنک می کرد.  ت سرد اب روی سرم می پاشیدقطرا

ی که روح و روانم رو قلقک می داد. می شد گذشت می ها معمولی دخترانه افکر .مامیدوارم بود

زندگی کرد وقتی نفر سومی از گوشت و پوست خودت باشه. می تونستیم مشکلمون رو  ...شد

 باردار شکم قلمبه ای رو تصور  خانم.زیادی خوش بین شده بودم وقتی حل کنیم...درمان کنیم..
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اما جواب هیچ  ؛جواب منفی ناراحتم کردلبخند میزدم.  انتظار جواب مثبت ازمایشم به و می کردم

 ابرها خوش خیالم رو پس زدم و تو دنیای واقعی پرت شدم یلی زودخ .!کدوم از سوال هام نبود

 کرد. می که سردرگمی و شکم رو دوچندان

د. صدای شاز تپش ناگهانی که بین افکارم  مصدا تقه در از جا پروندم و چشم روی هم فشرد

 تیزش مغزم رو خراش داد.

 کجایی یک ساعته...بیا بیرون حرف دارم باهت._

پس زمینه ذهنم پر شده بود از چند ساعت پیش. لحن طلبکارش رو دوست نداشتم. اخم کردم و  

دنبال دکتر زنان انباشته شده روی میز ازمایشگاه  ویزیت را میون کارت هابه این فکر کردم چ

یا عذاب وجدانی ! ره...می تونست تو خواب سرم بیا. شک کرده بودم به بالهایی که  !می گشتم

ق . در صورتی که می دونستم طوفان چقدر عاش!از یک پیشگیری بارداری بود بیشتر که به نظر

 !شاید کاری کرده بود که برای همیشه حسرت دخترش رو بخورم یا.... بچه هاست

هی هرو معرفی کرد...وقت رو برای هر شک و شب شبانه روزی مایشگاه کلینیکقتی متصدی ازو

 حروم نکردم.

  .!چرا صدات درنمیاد...از صبح خروس خون منتظرتم حاال رفتی اون تو نشستی_

بمب  هر مفرد خطاب میشی خطرناک تر از که شما و تو شدن هایی، دفعگیکت ها ییصمیم

صحبت می  با من ساعتی عمل می کرد...پشتش هر نیتی بود جز دوستی...اشا از کی اینطوری

 صبح خروس خون؟  اجازه بهش داده بودم؟ کرد؟

واب بود یرش خرهنوز تو ک نگاه می کردم دلبر  تو کلینیک نشسته بودم و به رفت و امدها وقتی

 بالیی سرم  ستکه طوفان می تونزده ین تصوری به سرم نکردم چرا چ و من به این فکر می
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اما بدتر از اون خونسردی دکتری که بود که از سالم  ؛می تونست ارومم کنه این فکر !؟بیاره

پیشنهادی که خر در او  می خورد زوج جوانیهشدارهایی که به درد هر  ...کرد بودنم صحبت می

 یکباردیگه با همسرم نوبت بگیرم.

 با اردنگی پرتت می کنه بیرون. طوفان دوروز دیگه دَردَریت ببین با این اخالق_ 

طوفان؟ بین صحبت هاش بود که دلبر از خواب پرید...وقتی مامان خطابم کرد. دکتر چشم هاش 

 گرد و قبل از اینکه بخواد سوال پیچم کنه راحتش کردم.

 دخترشوهرمه...!_

در کنار  جایی که فقط حکم پرستار رو داشتم؟ ؟ ازکنه؟ از کجا حاال می خواست من رو بیرون

 تینایی که باهش خوش می گذروند؟

 ش نمیاد زنش بیرون وقت بگذرونه..مثل تو بود...طوفان زیاد خوش م الله_

ی خلوت کنم. کاش نمیزاشت چند دقیقه ا چراچشم روی هم فشردم و روی پاهام ایستادم. 

فهمید شیر اب رو بستم.  و حدو حدودم در حد خودشه! ن طوفان نیستمبهش می گفتم من ز

  فین فینی ادامه داد. با که هرسصداش بهتر بهم می 

  دلت به حال این بچه بسوزه..._

از اون بدتر  و تو گوشم زنگ می خورد نفسم رو پر صدا بیرون فرستادم. صداش روی عصاب بود

 فینی که می کرد...داشت و فین که بین جمله هاش  و وقفه ای لرزش
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 و صاف تو صورتش زل زدم. یکدفعگی درب رو باز کردم 

ریز شده  شم ها. با چردحفظ کاما تعادلش رو  ؛بود تکیه زده..به درب از جا پرید هشوکه شد

 پرسیدم:

 چیزی مصرف کردی؟_

 چرخید و گفت:دزدید به سمت حال  . با نگاهی که با تته پته نه ای گفترنگ به رنگ شد و  

 به خاطر خودت میگم... ؟م می گیحرفا رو زدچون این _ 

 دستی از پشت تو هوا تکون داد.

 یکسال از زندگیت بگذره بعد خونه بابات برگرد.حداقل بزار _

زنم. از سرویس بیرون اومدم. پرستار دم. فقط تونستم پوزخند بخوبیش این بود دیگه احمق نبو

 از اتاق بیرون اورده بودن و تو بغلش تاب می داد و گیتی جون هم که نیمه چرت بود ور دلبر

صورتم خیس بود و موهام هرسه نگاهشون به من بود.  .ون گذاشته بودنیجلو تلویز ویلچرش رو

 گفتم: دست به کمر رو به اشاتوجه ای به ظاهرم نکردم. به سرم چسبیده بود. 

 ق با توئه من عرضه نگه داشتن این زندگی رو ندارم...ح_

 به دوروبر اشاره کردم.

 با خودش نگه داره. وطوفان له حداقل یازده سال تونست ال_

این مدت کم باهش زندگی  گیتی جون با حرکت چشم لب باز کرد و صدایی از خودش دراورد.

 با اشاره ش و صداها هشداریش چی می خواست بگه. بزنم حدس  که نتونم نکرده بودم
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 شونه ش گفت: روی و اویزاشا به سمت یکی از مبل ها رفت و با برداشتن کیفش 

 خوبه که فهمیدی...من دیگه باید برم سر فرصت باهم صحبت میکنم._

رذره بینمون یجکاوی زبا کن ی کهپرستار و بعد گفتم "یصبرکن"به طرفش دست بلند کردم و 

 .دادم رگرفته بود مخاطب قرا

 .لبر اومدهدتونید برید...پرستار ی شما م_

 اما من باید برم..._

 :رو بهش گفتم

 بزاری.اینجا  پاتو نداریاگر بری دیگه حق _

ا نیم نگاهی به بتردید کرده بود و دودلیش  لب هاش نیمه باز موند و با تعلل کیفش رو گذاشت.

 و دراخر گفت: دا کرون پا اپکمی اون  ؛دکمی من من کر ارپرست دلبر تموم شد.

 تا زمانی که اقا توفیقی اومدن بمونم. نخانم اقا به من گفت_

خودم اعتماد نداشتم در این شرایط به هم  از اولم می دونستم مهرزاد به من اعتماد نداره...خودم 

...نمی شد هم پشت در می شد کارم حضورش مانع مطمئنا نیم ساعت زمان می خواستم وفقط 

  بزارمش!

 من خودم با مهرزاد صحبت می کنم._

اون صمیمیت ها مسمومی اسم کوچیکش رو بردم که میزان صمیمیتمون رو بفهمه! از د صازق

 . !که در مواقع خاص مفرد خطاب می شدی



 
 

 
b 

ره گندمی(بهابهارگل)         دلبران     

      
 

Page 7 

 

نگاه متعجبش رو بین من و اشایی که با چشم ها نگران و پرتردید ایستاده بود چرخوند. حاال 

 گیتی جونم ساکت شده بود و منتظر حرکتی از من بود. 

یک ربع  پرستار اهسته نشست.با شک به سمت اتاق دلبر راه افتاد. به اشا اشاره کردم بنشینه. 

حالت چهره ش هنوز اون شک  بعد درحالی که چادر روی سرش می انداخت از اتاق بیرون اومد.

تونستم برق چشم هام رو نمی  نیستم. پرسیدیگه تو فاز د بو برده بود چرا و تردید رو داشت و

به . از جو سنگین معذب شده بودطفلک نگاه هرسه به دهنش بود که حرفی بزنه... کنترل کنم.

 کنم. بدرقه شپاش بلند شدم تا جای در 

..فقط شکمشم تا یک ساعت دیگه سیره...سوپ و خورشت و قیمه بار گذاشتم.خوابید خانم..._

 وقت نشد..برنجو صاف کنم...

دادن  جلوه لبخندی زدم و درحینی که دستم رو پشتش با فاصله به رسم ادب میزاشتم و طبیعی

 چیز گفتم: همه

 خودم درست میکنم...به اقا مهرزاد می گم چقدر لطف کردین....هنکن دستت درد_

منظورم دست مزدش بود که خیلی سریع گفت...حساب کردن و با نگاهی که دو به شک بود 

 ...کلید رو تو در چرخوندم. وپاش رو از خونه بیرون گذاشت. 
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 نینشده بودم...فقط بعد از ا نی. بدبرمیبه دست بگ زرویچ مکث کردم تا کنترل همه یا لحظه

 یادم ها یتر و بهتر رو نانهیچشم هام رو واقع ب میهمه شوک و اتفاقات جور واجور تو زندگ

نگاه  میکرد تو چشم هام مستق ی...تمام تالشش رو مدمیکردم. به طرفش چرخ یدورو برم باز م

خورد. رنگ زرد پوستش پشت  یرو م نشییکرد و لب پا یم یباز کیستریه فشیبند ک انکنه. ب

اما همه  دمش؛یو کجا د  یبار ک نیاخر ومدینم ادمی. زدیخروارها کرم پودر بازهم چشم رو م

 لشی!. فقط شکل و شماومدیداد جور در م یکه تو تصورات و فکرم جلوون م یزیمعادالتم با چ

نداشت...!اما  یبد هیل....! احتمال حضورش توجحا یگذشته بود نه به سادگ ینه به پر زرق و برق

 !...اشوب یعنی میبردن زندگ یمن، برا یبرا

به تازه  یحس و عکس العمل چیتو جونمم نبود...ه یبه جلو برداشتم...استرس نداشتم...ترس یقدم

زن ازم  نیداشتم و ا دیسال با ازدهیکردم که  یفکر م یزیفقط به چ     گذشته ها نبود!  داریشدن د

 !گرفته بود

سوزوندم رو کنار بزارم تا فقط وسوسه  یکه از درون م یهر حس ایتونستم خشم، نفرت  ینم

 .خونه داشتم نیکه در ا یدفاع از جاه طلب ایدوست باشه  کی دارید

 یحرف بود، دلهره و اضطرابش رو به عرق رو ایکه پشتش دن یم و سکوت رهیخ رهینگاه خ 

 نیکردم...من ا یمانتوم خال بیبه فکر کردن نبود...دستم رو تو ج یازین هگیرسوند. د شیشونیپ

جمله رو  نیقبال...بارها ا"... ومدیجمله اشنا به نظر م نیلحظه و ا نیشناختم!. چقدر ا یزن رو م

 !...شناسمش یکردم...من م رارتک
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هم  یروکه  ییبه زنعمو انداختم...چشم هاش رو بازو بسته کرد و لب ها ینگاه مین 

روزها  هی...درست شب    توزانه بود نهیزن ک نیکرد!. نگاهش به ا یم دییرو  تا یزیفشرد...داشت چ

 .خونه گذاشته بودم نیکه پا به ا یاول

جون چرخوند  یتیمن و گ نیکه ب یشد. چشم نمونیدار رودو بدل شده ب ینگاه ها معن متوجه

 :شونه ش گفت یرو فیدار چندباره ک کیو با جابه جا کردن ت دیدستپاچه ترش کرد... از جا پر

 .زنمیبرم...بازم بهتون سر م دیمن با_

 . طرف در قدم ها افتاده و سستش کج شد به

نزده فقط بسنده  شی...نتونستم نستادمیا نهیاوردم و دست به س رونیب بیدستم رو از ج هردو

 ! تیکنم رو جعل هو

 !یایب یکِ یبر یکنم کِ یم نیی...من تعیندار یمشخص یارتو اسمت پرستاره! ساعت ک _

در حد زننده  نیدر ا ،یمدل نیوقت ا چی..ه    متوقف شد. تعجب کرده بود یاشکار ریبا تح سرجاش

 . شد دایسرو کله ش پ یزده بود و بعد مدت بشیکه غ یدوسه بار یحت . و تند حرف نزده بودم..

 .شد یا برهی...چونه ش و         ادیبود اشکش در ب کینزد

 !نجامیصحبت من ا کیهنوز قرارداد نبستم.... درحد _

 !...به طوفان بود که نیاعتبار و دِ روزیتا د_

 دشیکه از کنارِ ظاهر اب کش ینی. لبخند زدم...در ح هم فشرده شد ی...لب هاش رو  کرد سکوت

 :گذشتم گفتم یم

 ...  نداره یحاال اشکال_
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 .ادامه حرفم رو گرفتم یبا برداشتن گوش سمت تلفن رفتم و به

 نی! بَدِه پرستار به ایقرارداد ببند ادیبهش بگم تا ب یاتفاقا طوفان گفته بود هر موقع اومد_

 !ادیب ونیدرم هی یکی یخوب

برف ها قطب شمال...به همون اندازه چشم رو  یدیبه سف دیپوستش رس ی...زرددیپر رنگش

 . وسط هال چند دور مردو زنده شد دمی! نفسش قطع شد...د زدیم

 دنیبر یبود برا یعصابِ سورتمه سوارم رو تکرار کردم...بردن اسم طوفان هم کاف یرو لبخندِ

 !جاپاش

صفحه  یانگشت هام رو قیبا دقت و دق یلیتا هفت...!خ کینبود؛ از  یگرفتم...شماره ا شماره

گوشم گذاشته  یرو رو یو گوش زدم ی! گردنم کج شده به سمتش...چشمک خورد یم یدکمه ا

 :عاشقانه گفتم

 ...الو طوفان_

  بود سیکه مختص فرنگ ییکردم...از اونا   یحال و احوال همسردار یواشکی...دمیپشت چرخ به

که نبود...چقدر دور شدم از خودم! بعد  یزیگرفت واسه چ شیات گرمیبا خنده ها دلبرانه...چقدر ج

 :مکث و خارج شدن صدام از ناز زنانه گفتم یکم

 ؟یایاالن خونه ب یتون یم_

 . چهره م نشوند...دلم خنک شد یرو یقیپرشتاب پاهاش لبخنده حق صدا

 !شیشناس یاشنات کنم...! حتما م یکیخوام با  یم_

 .دیدر به لبخندم وسعت بخش رهیشدن دستگ نییباال پا یصدا
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رفت...در همون حال به  یبا در کلنجار م یادی. زدمیفش چرخرو قطع کردم و اهسته به طر تلفن

لب زد که  یو اشغال دیدر کوب شهیبه ش یطاقت و عصب یب یشدم... بعد مدت رهیوحشتش خ

 :گفت یرو به در چسبوند و بدون برگشت شیشونی. پ دیحساسم شن یادیگوش ها ز

 .برم خوامیم_

 !یبر یتون یروشن نشده نم زایچ یلیخ فیتا تکل_

احساس شده بود. نقاب  ی. صورتش سخت و بدیچرخ یاز گذشت زمان نه چندان طوالن بعد

. اول میکرد یدوئل مرگ بار به هم نگاه م هیمظلوم و مهربون پرستارش رو برداشته بود... شب

کردم  یفرو بردن خشمم نم یبرا یکه تالش یجون انداخت و رو به من یتیبه گ ینگاه پرنفرت

 :گفت

 .ف؟یکدوم تکل_

 :گفتم گرفتینَشئت م میزدم و با تکون دادن سرم که از حرص درون یپوزخند

 !...بچه م  ...همسرم...خانواده ممی...نوجوونمیجوون فیتکل_

طلب رو  نیبگه و چرا ا ینگاهم کرد...مونده بود چ حیادم ها سرگردون و معلول حال گ هیشب

 "دمیبه طرفش رفته پرس یدارم... با قدم ها اهسته ا

 "...یخبر دار تاز دوست_

 . تو نگاهش نبود یزیسوال، چ یجیو گ یجز گنگ بازهم

 !دوستم...؟_

 .زدم ندیلبخنده کش اومده نه چندان خوشا هی...ستادمیا روبروش
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 دلدار...! مگه دوستت نبود؟_

و به هم  ریاز اسممم! از دوستش! گفتم که لب هاش به هم اومد و متح رکنندهیغافلگ یقدر به

 :دلدار گفت دنیتر از قبل شن ختهیر

 ؟یازش بدون یخوایم یچ _

 ...!یدونیتو نم یعنی_

_... 

 .که شوهرم عاشقشه ی... از کسزیهمه چ_

 هیشب یزی...چدی! خند دلدار بود یکارم فقط به کنکاش تو زندگ ریراحت شد که گ الشیخ

 :گفت ی...حالت نئشه ها رو خماردهیبر دهیقهقهه...بر

 .بکن...بزار منم برم تویراحت زندگ الی...توام با خ   طوفان عاشقش نبود_

 .شده بود حیوق یادیز

 ؟یمیکنم....توکجا زندگ یم مویمن زندگ_

و خنده ها مضحکانه رو عصابش رو قطع کنه...انگشت ها  ارهیسردرب یزیخواست از جمله م چ تا

خفه و شوکه زده  غیشد...صدا قهقهه ش به ج شیروسر ریز ییاماده به خدمتم چنگ کاله مو

هم در اومدن تا جزبه جز صورت از  یبه تالق یرحم لحظه ا یکه ب ییو مردمک ها دیرس یا

 .کنن بترو ث دشیپاش  هم

 یزیدوشش بپوشونه...اما من چ یرو یبا کف دست و روسر لختش رو یکرد موها یم تالش

 !هم رنگ دلبر یبور ی...موها بودم دهید خواستمیکه م
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خوب  یلیزن رو خ نیه بود...من ا زد میشونیپ یکه تو شرکت برچسب ها رنگارنگ رو یزن نیع

 !    شناختم یم

 .حاصلم لب زدم یب یته قلب شکسته م....از عمق دوست از

 !..یچهره م منفور نیبا ا یحت _

 بودم به شکستن خاطراتم. دهیهمه اعتماد بارها بارها شکستم و حاال رس کناراون

 یلبهاش خارج شد. توجه ا نیکه از ب یفیزنعمو همزمان شد با ناله خف فیصدا نامفهوم و ضع

ام رو بلند کرده به از بغض دست ه ییمقابله با رها یبرا کیسترینکردم...خندم گرفته بود...ه

 :اطراف خونه م اشاره کردم و گفتم

 ؟یگرفت میاز زندگ یچ ینیبب یخوا یم_

 !ادیب ادتی یزیطوفان گفته بود امکان نداره چ_

 دیخودش رو جلو کش یزد. خنده م از کنترل عقلم خارج شد. کم ینیناراحت کننده و غمگ لبخنده

 ...ادیبه نظر ب یتا در برابرم محکم و جد

 .کنم یبزار من برم...خواهش م_

. دمید یزده؛ اما نم میزندگ شهیبه ر شهیکه ت یبگذرم از کس زدیم ادیدرمونده و خمارش فر چهره

. اشک گوشه چشم هام ختیر یکه غم تو جونم م یا دهیبر دهیمهم نبود...جز خنده ها بر یچیه

 :بود گفتم سیفرنگ یزندگ بیکه غر یرو گرفتم و با لحن

 شه...نه؟ یم یجالب وی...سنارادیهنوز مونده تا طوفان ب کجا...!_
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به درب قفل شده انداخت. وحشت برده شده از اسم طوفان هر لحظه  ینگاه میگوشه چشم ن از

زار اغوشش رو به  یش افتاد و با حال دهیشونه خم یرو از رو فشیک دی. ناامدیبلع یجونش رو م

نگاهم  یقسمت سالن نشست.  چشم در چشمم دوخت...طور نیو گوشه تر دیبغل گرفته چرخ

کرد  یم یبا چشم هاش سع دهمیبرو بگرد منتظر محاکمه سخته...شا یبکرد که انگار  یم

 .ارومم کنه

که ذات دلدار گونه م  یبخورم رو پس زدم و با لحن زشیرفت به حالت رقت انگ یکه م یدلسوز

 :بود گفتم

 ...شیسال پ ازدهیمت همون شناخت یم نایزودتر از ا دیبا_

 .ومدهیبگو تا طوفان ن یخوا یم یازم چ_

دهنم  یبرداشتم تا اروم بشم... دستم رو جلو یتکون دادم...قدم یزدم...صدا دار...سر پوزخند

به صورت  ی... نگاه کوتاهارمیزبونم جمع شده بود رو باال ن ریکه ز یگرفتم تا بزاغ تلخ و زننده ا

 کردم؟ یازش طلب م یچ دیاعاجزش انداختم... ب

 :شدم و دو قطره اشکم  رو فرو خورده گفتم رهیچشم هایِ پر از اشک  بهش خ با

 ...؟یبهم پس بد یتونیم مویزندگ _ 

 .کج شد یهاش به حالت مضحک لب

 ...ندارم؛ فقط اومدم دنبال بچم یتو کار یمن به زندگ_

 یرو یخیکه به نامم بود سطل اب  یبردن بچه ا ینگاهش برا یوقاحت کالمش از گستاخ از

 میتونم خالص بشم...حق هم داشت! زندگ یادعا نم یکی نیکردم از ا یشد...فکر م یسرم خال
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 یلینباشه و خ یتونست متعلق به وجود نفر سوم یکه م ینبود. دختر یشد اگر دلبر ینابود م

 .دیخورد. صدام لرز یسندش به نام من و طوفان م شیوقت پ

 از شوهر منه؟ که یبچه ا_

_... 

 !نامرد؟ یتو واقعا دوستم بود_

 :کالمش گفت یاز خمار ومدیکه باال نم یمتاسف تکون داد و با نفس یسر

 ...تو؟ده؟یم صیرو ازهم تشخ نایا ی... دوست، دشمن کیمسخره ا الوگید_

 شیمژه ها بلند و مصنوع ریتفاوت از ز یداد و ب هیپشت سرش تک واریحال سرش رو به د یب

 .شده بهم ادامه داد رهیخ

 چی! بدون هیخواست یکه م یاون ی...شدیمستقل شد ،ینجات دادم  درس خوند تویمن زندگ_ 

 نبود؟ نی...مگر ارزوت ایمزاحمت

_... 

رو دست  ی...زدی...!مهندس شدیشد یرفت... واسه خودت کس تیطوفان از زندگ_

 طوفان...خونه مستقل...! حاال من دشمنت شدم؟

 .زد یپوزخند

 .یشد یبا طوفان خوشبخت نم یوقت تو زندگ چیتو ه _

 .زد یپوزخند

   .یشد یبا طوفان خوشبخت نم یوقت تو زندگ چیتو ه _
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که ردش مدت ها تو  یلیاز گذشته تو صورتم زد ... س یمحکم یلیس کنمیلحظه فکر م کی

کرد تا از  یکه له و لوردت م یشم به گذشته ها...خاطرات اوار شده ا یموند. پرت م یصورتم م

که  ییگردم به شب ها یزنه...بر م ی...خشکم میبه بار اومده جون سالم به در ببر یخراب

 ...بافتم یبدون طوفان م ییایو رو شردمیارزوهام رو دونه دونه م

 یبود که به زور پا یساله ا 17دختر بچه  یبزرگ بشم که  ارزوهاش به یتونستم منکر ادم ینم

بود که  یشکل نیهم ارزوهام هم شیبود که چندماه پ ییجا یحقارت اصل یسفر عقد نشست ول

 ی...اواز مشهیتو سرم بلند م یفیارزوها نابود شدم! صدا ضع یشد به رو یجوابم به طوفان بله ا

با  نباریچرخونده بود که ا یرو طور میزندگارزوها  یداد....!بطر ینوحه سرم دهمیا شایخونه 

م و همه  ندهیآ م،ی، زندگ گاهمیبه همون ارزوها ازدواج کنم. جا دنیرس یخودم برا تیرضا

با دلدار سرخورده و مرده گذشته نداشت...تفاوتش  یادیکه دوست داشتم و ندارم تفاوت ز ییزایچ

  .بود دهیرو چ یطعم خوشبخت ایبارون عاشق شد  ریبود که ز یسیفرنگ تیضاتو عشق و ر

که به  یی!...ارزوهاچمیخواست ثابتشون کنه بدون اون ه یبود که م یطوفان عقده و حقارت یبرا

 یکه به سادگ یسقف همراهش شدم...با غرور و اعتبار کی ریخاطرش ترکش کردم و اخرهم ز

 .ازم گرفت

 یگونه م لبخنده گرم یشک روو درب و داغون شد که قطره ا ختهیبه هم ر تیبه حد کفا حالم

دشمن شاد  نیاز ا شتریب زارمیروشن بود..! نم زیالله همه چ ی. براشیبه نگاه خمار و زخم شهیم

خاطرات ذهنم بود  یکه به بلند ییو با صدا زنمیکن باشم. هراس و شک تو دلم رو پس م

 :گفتم

  سال تو خواب باشم؟ ازدهی ای...نهیبب گهید یکیمنو با  نکهیا یمتیبه چه ق _
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زنعمو که نم اشک تو چشم هاش جمع شده بود و با گردن کج نظاره گره جدالمون بود اشاره  به

 .کنمیم

 باهشون؟ یکرد کاریزن نگاه کن...تو چ نیبه ا _

   که روت شرط بسته بودن؟ ییادما  ؟یزنیم نهیبه س ارویسنگ ک_

...بلند تر از حد ادیصدا زنعمو در م کنم. ی...سکوت منیکردم جز ا یفکر م زیهمه چ به

  کنهیم نینش لچریو چارهیحواله زن ب یمعمول...الله پرنفرت صورتش رو جمع کرده نگاه زننده ا

 ؟یچه شرط_

تا  کنهیبلند تر م زویاصوات نامفهوم زنعمو ت نیکه صداش رو ماب ستیالله انگار دست خودش ن 

 یکه با درخشش چشم ها رهیگیم یکه بهم وارد کرده انرژ یو شوک دیمانع ش بشه...از ترد

 .ده یادامه م شیا نهیک

سرو سر*  ی...گفتم با کیخور یکنم...توئه هرز کوچلو به دردش نم شیکردم حال یسع یلیخ_

دونست  ی...میریم یرابیبود تو اون شهر مهرانو نشناسه...!طوفان از اول خبر داشت ز ی...کیدار

 ...تو تیودتر گرفت اونم بدون رضابابات چرا عقدو ز

دار  اریخواد اخت ی...گفت میبا مهران ارمیراحت شد گفت مدرک ب الشیعقدت کرد خ یوقت

 .یبش شیبزرگ ونی...تا زبونت کوتاه بشه و مدرهیخواست ازت آتو بگ یکاملت بشه...م

 .بازو بسته کرد یا هیهاش دور بدنش محکم شد...چشم هاش رو از درد ثان پنجه

..اونم میریبگ یجشن چهار نفر هیکنه  یکردم...قرار شد مهرانو راض یکیدست به  روزیبا پ _ 

 نی...به طوفانم زمان و مکان دادم...قرارمون ای... خبر نداشت توئارمیواسش م ویکینئشه...گفتم 

 یم تعلل دمیموش کوچلو تو خونه ش...د یراه بندازه بعدم تو بش یداد صور یدادو ب هی ادیبود ب
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شناختت  یم یادیبود طوفان ز نجایا ی...! بدبختیبگ زویبه مهران همه چ یخوای! می...دودلیکن

 امیکرد از لج اون با مهران پ یفکر م نجاشمیتا ا یکن یراحت بود دست از پا خطا نم الشیخ

 ...یبگ زویبهش همه چ یبر یخوا یدونست م ی... میکن یردوبدل م

صداش تو امواج پر خراش الله گم شده بود و  گهیزد... رو به چهره زرد رنگ زنعمو که د شخندین

  .بودم ستادهیا یکه خشکم زده بود و فاقد از هر حس و حرکت ریمن متح

قسم  تیو بچگ یسادگ یاخر رو قهیخواستم بهتر بشناست...تا دق ینبود...م یمن کاف یاما برا_

بهت قرص روان گردان  یفرار کن یخوا یم دمید ی.وقت..میخورد...! سرتو شرط بست یم

 یچ یدیفهم ینم گهیبرت تو خال...! د یگفت جنسش خوبه...م یسابقشو داشت م رزیدادم...پ

که  نیتو نخ هم بود یادیکرد...هردو  ز یجور م روزیبود؛ اونم جنساشو پ تشد...مهرانم بد مس

کردم  یاز اول روشن بود...فکر نم میگوش نیدورباخر... میشد...زد به س یطوفان اومد...باورش نم

از تو زد  یخواستم طوفانو باهش عذاب بدم تا هرموقع حرف یبه دردم بخوره...م لمایاون ف یروز

 نیفراموشت کنه...ا شهیهم یرو همه جا پخش کنم تا برا لمایکرد ف یا بدقلقیبهش نشون بدم 

پرتت کنه  شیکرده بود تا بخواد از زندگ دایازت نفرت پ یسال موفقم بودم...!  به اندازه کاف ازدهی

 میبازم اثرات کارت تو زندگ یکرد ول یکه ارومش م ی...حاال من شده بودم کسرونیب

خواست با ازدواج قبول کنه...دلبرم ناخواسته  یکه نم یو تعهد تی....مسئولیی...تند خویبود...بددل

 ...میمثل ادم شروع کن یزندگ هیترک کنم تا اومد ازم خواست  ایبه دن یوقت یبود...ول

 .نگاهش رو اطراف چرخوند یباال انداخت و با لبخند تلخ یا شونه

 که بودم. یگاهینمونده ترک کنم و برگردم سرجا یادیز زیچ یبودم...ول اقتیل یمن ب _

** 
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من اون احساس سرما می کردم. ...چه گذشته جهنمی بود که هر لحظه تو مذابش فرو می رفتم

خسته از  ؛خیلی تلخ …رو برای دوست داشتن و دوست داشته شدن انتخاب کرده بودم. تلخ

 .کابوس گذشته لبخند میزنم

نگاهش   عمو که خودش رو به اب و اتیش میزد تا نمی تونستم تمرکز کنم بین الله و زن

بیشتر از هرکسی می دونستم عکس العمل نفرت انگیز الله از کینه و حسادت حضورم زیر   .کنم

...اما از طوفان با کمی قلوه برمیومد تا بخواد سر یستمتعلق به منم ن که خیلی وقتبود سقفی 

 نیم تموم شد.وسادگی که به قیمت جو ...سادگی من رو به نمایش بزاره ،شرط بندی

 .زشتی حقیقت چیزی نبود که اروم بمونم و ته دلم چه غوغایی شدتلخی و 

  .چیزه زیادی نمونده گورتو گم کنی...همین که اتیش طوفان بخوابه کافیه _

اولویت تا یک معتاد خمار واسم از  که این همه سال به گند کشیده شد حقیقت زندگیم چیزی بود

و روز غیر وصفم  افسوس به حال ا...بمردی بگه که هنوز حس ته قلبش لمس شدنی بود

 پرسیدم:

 اون تلفنا کار تو بود؟_

حلقه ها اشک و با سوالی شدن چهره پر دردش پس زده میشه... بابت مرد زندگیم خوش خیالیم

عماق وجودم رسوب می کنه علنی میشه. شونه هام خمیده تر از هر زمان افتاده و اسوزشی که تا 

 که زیاد طول نمی کشهاما گیج تلفنی لب میزنه... نامردش بود!  کار خود بی دفاع قد علم میکنن.

بازوهاش رو دورتنش حلقه می کنه و با جلو کشیدن تن خمیده  با نگاهی به رنگ باختگی من

 .ش هق هق ها بی صدا دلم رو خفه می کنه

می دونم چیزی بینتون نبوده...اون حتی از بردن اسم تو حالش بد میشد...چه برسه رابطه _

 ..!.عاشقانه
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 یکیتپش قلبم ..رنگ می بازم و .سط قلبمواما تیرش نیزه میشه میزنه  ؛نهزدستی میک ی

 کوبنده تر بازی در میاره. ونیدرم

 ...سه سال تحت درمان بود_

یک مرد جایگزین فریاد ها پر سروصدا فرنگیس تو ذهنم می شن. روزهایی  صدا هق هق ها 

 !میشد برای چیزی که نبود ازیرکه به جرم دلدار بودن پس زده می شد و غم عالم تو دلش سر

لحظه ای سردرگم تو عالم دیگه ای پرت میشم و کم کم می فهمم چی سرخورده می شکنم...

 کسی که تصویر زشتی تو ذهنش ازش ساخته بود بمونه. اون نمی تونست با شد و چی شنیدم. 

به اندازه یازده سال مقاومتم می شکنه...ته نشین میشه و خستگی و له شدن جاش رو با دل 

که از  فریادیو با  ارمهجوم می شرفت که به سمت کفماختیار از  لحظه ای خوشی پر می کنه.

ادی بینمون نبود که پاهام سرعت می گیرن بود یاغی گذشته میشم. فاصله زی بغض دارم وته گل

ضعیف تر از اونی بود که بتونه تنش رو از و ضربه ها هیستریکی روونه سرو صورتش می کنن. 

به زندگی تباه شدم  ؛برباد رفتم دلم بی قرار به حسرت ابرو رها کنه. سرکشمها   چنگ دست

فریاد اندوهگینی سر می داد. ضرب ها جون گرفته ای که از ته خاطرات حافظه پاک شدم 

 ن حالی گذرعاشقانه هام می دونستم.وبود...من این زن رو مقصر پریش

 به گونه ای که در اون لحظه به معجزه شفا ایمان اوردم.  صدا فریاد گیتی جون بلند تر شد  

می خندید. خنده هایی که بدتر  ؛اینکه بی حرکت مونده بود و توان مقابله نداشتالله با وجود 

د بودهبار به لب هاش کوبیدم تا خفه ش کنم...گزگز دست هام محسوس سوهان روحم می شد. 

یم، از اما صداش از مغزم کندنی نبود. اشک می ریختم و زیر لب مرثیه می خوندم...از زندگ

و تو بی خبری عمرم گذشت. تا جایی که از صدای گریه جیغ دلبر به  بالهایی که سرم اوار شد

ته دلم خالی شد... لب زدم..دخترم و عقب  ؛ به یکبارهخودم اومدم...صداش رو فقط من شنیدم

 کشیدم. الله لحظه ای گیج و متعجب نگاهم کرد که با بلند شدن صدای دلبر ته چشم هاش 
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بهش بدم و لبخندش رو خشک کنم دیدم...غم، حسرت  با ضرب هام مچیزی رو که نتونسته بود

 و ناامیدی.

 و به زن م... سر بلند کرددش کنارش افتادم...صدای دلبر مانع از شکستن سکوت سه نفرمون می

مات صدایی پریشون حال با صورت خیس از اشک بهم نگاه می کرد. من هم  عمو چشم دوختم.

از صدای گریه ش دلم به جنب و جوش افتاد اما نمی  ...بودم که فقط سهم این روزهام بودشده 

جونی هم ...می کردم کنم نباید لرز و تنش بدنم رو بهش منتقل ارومشتونستم بلند بشم تا 

 بود. ماحتیاج به تازه تر شدن نفسنداشتم...

مچش حلقه و به دلبر برسه. محکم دستم دور  از کنارم بلند بشهاهسته الله تن جلو کشید تا   

رو به جون می ش داغ رو تصاحب کنه... باید تا اخر عمرزاشتم دلبر ..تا اخرین لحظه نمیشد.

لرز خفیفی زیر دستم احساس خرید تا ذره ای از خیانتی که درحقم کرده بود جبران بشه. 

 با التماس گفت: ...کردم...صورتش رو به طرفم برگردوند. حاال اشک می ریخت

 ارومش کنم. داره گریه می کنه...بزار برم_

و تو هپروتی که ازم باقی مونده بود با بغضی که تموم نداشت و  بی حال مثل خودش خندیدم

 مانع از سنگ شدن احساساتم می شد بریده بریده گفتم:

اول چشش رو من بود... هرجا میرفتم هرکار   از من یه دختر افتاب مهتاب ندیده ساخته بود...از-

 ...د... لب تر می کردم اولین نفر اون تب می کردجلو چشام بو  می کردم طوفان

 حاال میخوای بگی جا پا تو زندگی من گذاشتی؟!.. چون یکی مثل من بودی؟ _

رنگ به روش نموند. اشکی از گوشه چشمم سرخورد...خیره به قطره اشکم وارفته افتاد. فهمید 

 مشتم بود.خراب تر از اونی م که بفهمم چی کار می کنم. قلب فشرده شدم تو 
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لب هاش از شدت بغض و خماری کبود شده بود... می لرزید. نمی تونست درست حرف 

 ...گوشه ای جمع شدبزنه...

به توافق هردومون  باشه باشه هیچ کس نمیتونه جای عشق تورو بگیره...ولی به خاطر دلبر بیا _

 تا طوفان نیومده... برسیم

_... 

من ازش بچه دارم...یازده سال بهتر از من می دونی اون اهل زندگی با تو نیست _

 چیزی رو از دست ندادی.االنم  زندگی...چیزی نیست که به چندماه بتونی تصاحبش کنی.

خم شدم موهاش رو از روی پیشونیش با نوک  ...!من چه فکری می کرد و منطق در مورد صبر 

 .انگشت هام کنار زدم

 .طوفان می ترسید که هی دزدکی به در نگاه می کرد و حرف میزد...لبخند زدممثل سگ از 

 ...همین امروز گورتو از زندگیم گم میکنی... فکر نکن یه مدت نبودم تونستی قاپشو بدزدی__

_... 

  ...!من تازه زنده شدم خانم _

چاک  رسید.بزرگتر از حد معمول به نظر می  ی کهیها چشم با گرفت وحشتنگاهش رنگ ته 

که مردمک ها بی حواسم رو به طرف خودش کشید.  لبش یه قطره خون راه گرفته بود روی

 و لب هایی که تشنه نوازشی بودن از جا بلندم کرد.  دست بردم سمت لب ها خشکم...صدای دلبر

 گیج میزدم...سکندری که روبه اتاق دلبر می خوردم و راه می رفتم. صدا ناله الله رو از پشت سر

 .مهمون قلب و روحم کرد ،با حرفش دیوونگیم چند قدم نامیزونعمو.  شنیدم و سنگینی نگاه زن

 ...خیلی وقته داره کاراشو میکنه تا از ایران بره _

 و به طرفش برگشتم. احساس سنگینی روی شونه  سمج رو از چشمم پاک کردم ها قطره اشک
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 نداشت...انتقام از من، اشک ها شبانه. زن نقاب دارو....از خیلی چیزها خبر  هام به چند تنی رسید.

 رفتنش فقط یکیش بود....بود باید کنده می شدم از سفیدی ازمایشی که از لکه ها سیاه زندگیم

واسه گرفت در برابر چشم ها لنزدار قرمزی که واکنش هام رو می پایید. راه نفسم رو بغض  

 تو بی خبری زیادی دیر شده بود. نقش بازی کردن

صدای و گوشه ای پرت  پرخونش رو نبا نفرت اب ده. عمو تیز کرد چونه ش رو به طرف زن 

 پرکینه ش مغزم رو داغ کرد.بلند 

 .فقط منتظر وداع این زنیکه ست_

چشم ها زنعمو به حد فاصله پلک برهم زدنی سرخ و بارانی شد. صدا اهی که از لب های نیمه 

 اب نشکست ...روزش رو ببینمو کرد...نمی تونستم حال منقبض رو  مفکجونش به گوش رسید  

 دل می سوزوند.بد  دی که راست و دروغش مثل سراب میمونحقیقت

انتقام از نگاه ترک خورده زن بی پناه مقابلم بود یا اروم حالت غیر طبیعی...نمی دونم  هخندیدم...ب

 برای اگهی رفتن! ...وار مغزم رو با مته سوراخ می کردی که شیون کنان درو دیشدن صدای

 گذاشتم.دست روی شکمم 

 ... اون عاشق بچه هاست_

 عمو مکث کردم. غبار گرفته از ناامیدی زنروی چهره 

 !قتلش بسته رو دوست دارهحتما بچه کسیو که کمر به  _

شوکه شد...شایدهم دیگه چیزی واسه کری خوندن نداشت. ...چرخیدنگاه الله حیرون بینمون 

نداشت تمام . اون که خبر ه..می دونست طوفان به خاطر بچه هم شده حرفی از رفتن نمیزن

 ...فقط کسی که این میون می خواست بره من بودم.حرف هاش عین حقیقته
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هاش تندتر میشه و خیرگی نگاهش به روی شکمم وادار به پوزخند زدنم کرد. اون  نفسعمو  زن

  هم غافلگیر شده بود. چرا هیچ کس توقع نداشت...من از طوفان بچه ای داشته باشم؟

بی توجه به حال خرابش به سمت فقط می تونم  وحشتناک تر کل خونه رو بر می داره. جیغ دلبر

پا ایستاده بود و از نرده ها  یله وسط اتاق متوقف میشم...دلبر روالبا جیغ ...پا تند کنماتاق 

گرفته گریه می کرد...وقتی من رو دید کمی اروم تر شد و مامایی گفت. اما جیغ دوم الله....به 

ک نعمو به یم.  گردن  زبه طرف هال دوید و با بلند کردنش رسوندمرو به دلبر سرعت خودم 

لحظه ای نگاه من و الله به هم گره  که با وحشت تکونش می داد. طرف کج شده بود و الله ای

به خورد...هردو خوب می دونستیم توچه مخمصه ای گرفتار شدیم و این حالت طبیعی نبود. 

خودم میام و بی اهمیت به گریه دلبر و چنگی که دور گردنم میزد روی مبل گذاشتمش و به 

له نفسش با خس خس باال میومد. ال .بود یرو به کبودسفیدش پوست طرف زنعمو رفتم. 

 ی که از وضعیت صورت زنعمو بود زمزمه کرد.ب کشید و با شوکوحشت زده عق

 داره تموم میکنه..._

_... 

 طوفان می کشتمون..._

در اون لحظه به تنها چیزی که فکر نمی کردم عکس العمل طوفان بود...یک نفر جلوی چشم 

می خواستم  برنمیومد. دست زیر بغلش انداختم و با فشاریهام جون می داد و کاری از دستم 

استخوون  ،بود یا دست ها من بی حس اما از شدت درد و سنگینی بلندش کنم...سنگین شده

تیک تیک کرد و درد سهمگینی تو کل تنم پیچید که با گریه جیغی کشیدم و روبه الله  هام

 خشک شده گفتم:
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 بزارمش زمین. بیا کمک کن_

اومد. دلبر از صدای جیغم گریه ش شدت گرفت و به قصد بغل به سمتم دست  ه خودشالله ب

و  زنعمو االله پاه نبود بهش توجه کنم..موقعیتی  بلند کرد و مامان مامان از ته دلی می گفت.

من زیر بغلش رو گرفتم و روی فرش درازش کردیم. کبودیش بدترشده بود و مردمک ها چشم 

 هاش گشاد. قسم می خورم حتی حرکت دستش رو حس کردم...

اینبار علنا خودم هم با  به ماساژدادن قفسه سینه ش. کردمشروع  زنم...ش می ورتص بار تو چند

وحشت زده کنارش میفتم و شوکه بهش خیره میشم.  صدا گریه می کنم و دست هام می لرزید.

 الله با گریه جیغ میزنه....

 زنگ بزن... ژانسربه او _

...شماره ها از ذهنم پاک مبه خودم میام و به طرف تلفن با هزاربار سکندری خوردن میر

شده...انگشت ها  بی حسم چندبار روی اعداد سر می خورن...چشم ها تارم اعداد رو نمی بینن 

باالخره  با جون کندنی شماره سه رقمی گرفته میشه و به امیدی به گوشم می چسبونم. الله 

پشتش رو نوازش میکنه...می بینم هردو از جلو چشم هام به طرف غوش می گیره و دلبر رو به ا

از وضعیت زنعمو  هاشپزخونه میرن...صدا الو زنی هوشیارم میکنه...با هق هق بریده برید

اما مگر شدنی بود...شبیه دلدار یازده سال پیش  ارامش خودم رو حفظ کنممی خواد  میگم..ازم 

و کاری از دستش برنمیومد...دقیق یادم نیست کی  شده بودم که فقط می خواست فرار کنه

دست ها سردش با گرفتن فقط یادم بود باال سرش نشسته بودم و  ؟ادرس دادم...کی قطع کردم

م از  زیر دستم فشار خفیفی حس کردم...گریه...چشم ها نیمه بازش گریه می کردمبه و خیره 

نگاهش به من بود و با زبون بی زبونی چیزی می خواست بگه...تو بهت  ...بند اومد تعجب

 حرکت دستش سر بلند کردم تا به الله بگم که...
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چندبار صداش زدم...بلند و با داد...نبود. دست زنعمو از دستم رها شد یا ولش کردم یادم نیست 

بغض دار با تاری دیدی ...دلبر بودمی گشتم  تک تک اتاق ها رو هراسون تنها چیزی که دنبالش

اتاق اول..اتاق دوم...جیغ ..."دلبرم...مامان"زدم...و محو می دیدم...صداش میرکه همه چیز

به سمت  .رو بریدنفسم نش م بردم...خالی بوددست به جیب کلیدبا یاداوری  ..."دلبر مامان"زدم...

 کوبیدم....دلبرم رو برده بود. به شیشه باال پایین کردم... محکم دستگیره رودر دویدم...قفل بود...

یا چشمم به زنعمو میفته که لب هاش نیمه باز شده... زیر پاهام خالی شد. افتادم...روی زمین 

با عجز دستش رو میگیرم...ا به طرفش سرعت می گیرم....پ و چهار دستو  میزنم خدایی فریاد

چشم هام وحشت زده گشاد میشه...صدای ...ادصداش میزنم...هیچ عکس العملی نشون نمید

م...کر شدم...تنها نوشکوبه و فرنگیس فرنگیسی میگه...نمیبا فریاد به شیشه می  ....طوفان میاد

. عضالت بدنم منقبض میشن و دست ها سرد زنعمو رها شده به چیزی که می بینم...سیاهی 

 . سمتی سقوط میکنم...صدا شکستن شیشه و فرو رفتن تو تاریکی
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 ...دوازدهمبخش 

 

و پشت سرش باز گذاشت و جلوتر از من قدم هاش رو به سمت خونه تند کرد. درب و داغون در

 زیر نگاه سنگین نفر سوم .تر از اونی بودم که همپاش بشم. نفسم رو با خستگی بیرون فرستادم

ست تاب داده به سمت خونه کیف رو تو دو  از ماشین پیاده شدم بدون خداحافظی جون داری

از صدای بازو بسته شدن درب ماشین و همزمان شنیدن فامیلی فراموش شدم  داشتم.قدم بر

کمی مکث کردم...کمی قدم هام شل شد...دلم فرو ریخت و دلتنگ گذشته بغضم رو فرو خورده 

 به راهم ادامه دادم.

 صدا زدن هاش بیشتر شد. 

 !خانم توفیقی..._

اگر تداعی گذشته بود نمی شد نمی خواستم باهش رو درو بشم...و این صدا زدن ها حتی 

وضعیتی که من رو درش دیده بود رو پنهان و از ذهنم پاک کنه. در این مدت هم سعی می 

کردم کمتر جلو چشم هاش افتابی بشم. ازش خجالت می کشیدم و هربار با دیدنش از طوفان 

 . هتش رو به حریم خونه ش راه داددوس چرا دلخور می شدم که

به طرفش چرخیدم. نگاهم رو سمت چونه و ریش ها بلندش  خونه دهبین درب نیمه چفت ش

 ره می رفتم و معذب هم می شدم.طفسوق دادم. از نگاه مستقیم 
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تنها حرفی که بعد بهوش اومدنم روی پاهاش بهم زد هنوز گوش هام رو از خجالت داغ می  

 اره.کرد... اینکه نمی دونسته صرع دارم و مجبور شده سرم رو بین دست هاش نگه د

 .مروی پاهای زانو زدش احساس بی کسی می کردبه چشمم نیومد وقتی عذرخواهیش 

اون روز طوفان فقط بازخواستم کرده بود و ذره ای حال رنگ به رنگ شدم بین دست ها  

 دوستش مهم نبود. 

 مقابلم ایستاد.  

 !عادت دارم... اذینخانم من به همون _

بهت رو به خوبی نشون می  لب ها نیمه بازش ،ریش ها بلندبین جا خورد...صورتش رو ندیدم. 

زاشت برخوردی بهتری داشته تر و مردونه تر شده بود ولی نمی هداد. با اینکه ظاهرش جا افتاد

 ! بودم آذین...من هنوزهم فرنگیس باشم

به طرف در چرخیدم که بالفاصله به خودش اومد و چنگی به بازوم زد. غافلگیر شدم و نگاهم  

. لبخنده مهربون که در مواقع خاص سهم کارمندها زیر استه با اخم پررنگی باال کشیدناخو

  دستش می شد رو حوالم کرد.

 رو نمی گیرم. زیاد وقتت_

تسلیم در برابر چشم ها دقیق شده ای که ذره ای قصد عقب نشینی نداشت سری تکون دادم و 

با اشاره بهش فهموندم دستش رو برداره که هرلحظه ضعف تو بدنم رو تشدید می کرد. دستش 

 افتاد و با معذرت خواهی کوتاهی به ظاهر جدی و رئیس مابانه ش برگشت. 

 ...ئهیط طوفان بدتر از توشرا_

 حواسم بهش هست!_
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 باید بزاری یکم اروم تر بشه. _ 

 کردم. تکرار گیج

 اروم تر!؟ _

 تالفی کاراشو بزار بعد پیدا شدن دلبر!_

...درمورد من چه فکری می کرد؟ با مراقبت هایی که برادرانه در ام رو فشردمه با حرص پلک

همتا دادم...حاال  مغفرتچه جوابی به عرض تسلیت و وظایفش نبود حتما شنیده پشت تلفن 

 نگران دوستش بود و من رو متهم می کرد؟

گریه ها اشک تمساحی همتا عصبیم کرده بود ولی نه در حدی که متوجه نباشم فعال طوفان در  

 نشون  ماز خود یعکس العمل خاص چیه شرایطی نیست که بخوام سربه سرش بزارم!

حاال که بعد از  ...کمی بیشتر در مورد حرف ها پشت سرم یقین پیدا کنه دم...جزنیشخندی کهندا

 یکسال من رو نشناخته بود نیازی به اثبات نبود!

که یک کاره اومد وسط زندگیم! دیگه باید  خرم زندگی نکردم ومنم این یازده سال خوش_

 ؟ ه...از اینکه زنده موندم ناراحتهچیکارم می شد تا دست از سرم بردار

 ش...اه تو چشم مزل زد میمستق رو کنترل کنم ی و غم بارمداشتم لحن عصب یکه سع یدرحال

..دیوونه م ین.. تهمت بهم زدشدم.. ...دزدیناشنا شدم...کم بی ابروم نکرد هاموقعی که باشما از_

 طوفان! حاال مراعات کیو بکنم؟...ینکرد

هام رو . خوب بود حرف سهم اسفالت ها پیاده رو شدتی پشت گردنش کشید و شرم نگاهش دس

 .قبول داشت و سکوت کرد
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 !به ریشم بخنده... تینا فرار کنه بعدبا ا تنمی خوام واستم  ...همین امشب بهش میگم_

 :ناشی از دستپاچگیش گفت بی اختیارم به سرعت سر بلند کرد و بعداز تموم شدن جمله ا

 ...ببین فرنگیس_

بود. بی اراده  اسمش خاک خورده دیروزبرای فرنگیس فراموش شده که  جا به جا میشه؛قند دلم 

یکنه. مهرزادهم تنشش لبخنده بغض دار همراه با شیرینی خوشایندی روی لب هام چا خوش م

پر حسی  و رانهبا لحن براد بردهدست به جیب ....ارامش زیرپوستی تو نگاهش می شینه و خوابید

 :گفت

 !فرنگیس بیشتر بهت میاد_

 !که خودم بزرگش کردم بدم بیاد د ازکسیحتی کاری کر_

بزرگترین دلخوشیم رو با درگیری تو گذشته چال کرده بودم. من به  این مدت بودم دهیتازه فهم

خانمی فرنگیس و صبرش مدیون بودم...همیشه از خودش گذشته بود تا عشقش در ارامش باشه 

چشم ها به اشک نشستم شرمنده . صدا بغض دار خورده شدم و !چیزی که من تغییرش می دادم

 تسلیم شده ای راحتم کرد. یو با صدا رو از نظر گذروند مصورت یجز اجزا هیز ج ترش کرد.

 !...خشم این همه سالش رو خالی کنهکاری کن خودش حرف بزنه_

و درب رو  دمیعقب کش و سنگینی قلبم بغضدنیا با و به تایید با لبخنده تلخی تکون دادم سری 

  بی حرف پشت سرش بستم.  
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جز ادمی که تو اون خونه باید باهش تنها می موندم. از  ؛فکر کنم یدلم نمی خواست به هیچ

حدس میزدم . چند نفس عمیق کشیدم گذشتم. با گرفتن دستگیره در وار شونوحیاط اسلوم

وارد بود. هفت روز پیش چه اتفاقی افتاده  حاال انگار نه انگار .وض کردهمهرزاد شیشه ش رو ع

 .خونه شدم

هنوزهم با ورود به این خونه قلبم سنگینی می کرد و موجی از وحشت تو جونم میشست از  

اینکه...اگر...شاید...حتما...مقصر حال زنعمو من بودم. کاش تصویر جون دادن یک ادم هم از 

وقت، هیچ  د یادم میومد...یا اصال هیچیازده سال که همه چی عادی ش ذهنم پاک می شد و بعد

تصویر تلخی تو ذهنم نمیموند. هنوزهم صدای شکستن شیشه تو گوشم بود...اینبار بیهوشیم به 

قدری طول کشیده بود که اورژانس زودتر دست به کار بشه و نخوام دوباره از دیدن جنازه ش 

 .تشنج کنم

خیره شده بود.  و روی کاناپه انداخته بود و به سقفه چیز مرتب بود جز ادمی که خودشظاهرا هم

مثل چند روز گذشته...حتی دیگه به خودش زحمت نمی داد شب ها به اتاق بیاد. فقط دم دم ها 

صبح که از خستگی بیهوش می شد می تونستم چیزی روش بندازم و یک دل سیر به حال و 

 .احوالمون نگاه کنم

و روی کاناپه کنارش درو پشت سرم بستم. همین طور بی توجه بهش مانتو و شالم رو در اوردم 

 .تو صورتش می خوردد پرت کردم طوری که اگر خطا می شد صددرص

. دلم نوشیدنی گرم می خواست...یک چیزی که گرفتگی گلوم راه کج کردمبه طرف اشپزخونه 

 .رو باز کنه...چیزی شبیه اب خوش که برای زندگی من حروم بود
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داقل به ارزوش رسید. تو زادگاهش خاک شده کتری رو برداشتم و زیر شیر اب گرفتم. زنعمو ح

ه ل باعث دوری از خانواده ش شدکه این همه سا مردمی که کم لعن و نفرینم نکردندبود...بین 

انگار این مردم بودن  م...مجلس ساده ای که شده بود پچ پچ ها و ایما اشاره ها خاله زنکی.بود

م ه حساسیت من . ه کشتنت بدنکه انتخاب می کردن کی با حرف ها و قضاوت هاشون ب

نسبت به مراسم عروسیم از دلدار خطاب شدنم کمتر بود...حداقل اینبار میدونستم تو نقاب کسی 

ن به اون شهر . حتی پدرو مادرهم جرات نکردفقط مهرزاد بود ؛اشنا ترین اشنا م . شناخته نمیشم

شون قطع شده بود ن روتلف گفتن اون هم مطمئن نیستم تلفنی به طوفان تسلیت  فقط .برگردن

به  درحینی که و بستم.و پس زدم و شیرر ب حواسمو جمع کرد. فکرها منفییانه. لبریز شدن ا

ایجاد سرامیک  یو صدای تقی با قل خوردنش رو کرد خورد بر رفتم پام به چیزیمی طرف گاز 

ود...اخرین بار خودم بهش شیرداده بودم م روی چرخشش خشک شد. شیشه شیر دلبر بمچش شد.

و االن...اشک تو چشم هام جمع شد. فکر اینکه الله می تونست بدترین بالها رو سرش بیاره 

  .دیوونه م می کرد

من به این روند عادت نداشتم به سوت و کوری این خونه. جیغ ها گاه بی گاه دلبر و خنده ها 

بیشتر از  ..شاید بی رحمانه بود اماو اروم کنم.م خودممن زندگی بود. نمی تونست مداومش برای

 . م رفتن زنعمو از گم شدن دلبر بی تاب بود

 .تلخی زیادش دل رو میزد ؛بی خیال کتری شدم...به من اگر چیزی م حروم نبود

. شاید برای من هم  به سقف بود ماتش به طرف هال رفتم...هنوزهم پاهاش روی میز و نگاه 

 .و روی کاناپه پرت کردمهم خودم من بود.  اینطوری بهتر

بی خوابی ها این مدتم شده  فشاری که این مدت بهم وارد شده بود باعث برگشتن کابوس ها و

 بود.

 

http://بود.من/
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  .حالت های مضطربی و وسواس ها فکری اینبار یک جور دیگه سراغم اومده بود

رخ طوفان خیره شدم...الغر شده ارامشی برای من نداشت. به نیمیچ اه طوالنی کشیدم...سقف ه

بود. معده عصبیش هر غذایی رو پس میزد... مهرزاد می گفت برگشته به دورانی که تحت درمان 

پیراهن و شلوار مشکی هم مزین بر علت شده بود؛ با ریش ها نامرتب و بلندی که به طرز  . بود

شتر از ده دقیقه نتونستم ساکت بشینم باالخره باید بهش نشونش می داد. بی وحشتناکی مظلوم

 .توضیح می دادم. سعی کردم صدام رو مانع بروز هر لرزش بغض داری کنم

  حواس پرتی من سوئ استفاده کرد. تا لحظه اخر حواسم به دلبر بود...در قفل بود و اون از_

 ..می دونم_

شنیدم اون هم به حدی محکم و مطمئن  شاید بعد هفت روز این اولین جمله ای بود که ازش

که جا هیچ توضیح بیشتری نبود. بی اراده سر روی سینه ش گذاشتم و زانوهام رو توسینه جنین 

وار جمع کرده به نقطه ای خیره شدم. صدا نفس کوتاهش رو شنیدم و بعد دست سردی که روی 

سنگ شده منقبض شد و به موهام کشیده شد کم کم از این ارامش استفاده می کردم که بدنش 

پوزخند زدم...فقط وانمود می  .خودم رو جمع و جور کرده نشستم.ارومی دستش رو پایین اورد..

سرخی چشم هاش خوب نشدنی بود...نمی تونست غم روی شونه هاش رو پنهون کنه و کرد. 

..دلدارم چیزی م نبود که بتونم باهش همدردی کنم...خونه بدون دلبر هیچ عطر و بویی نداشت.

همه  ...خیلی وقتِ د...جدی نگاهش کردمبدون دلبر به درد فضا سرد و نمور این خونه نمیخور

کس رو همه چیزرو مخاطب قرار میداد اال من...! خیلی وقت هم بود شمارش ناراحتیام از دستم 

 .در رفته بود...مثل اخرین لبخنده طوفان

ز شدم که دستم از پشت کشیده شده به طرفش بغضم رو قورت دادم و به قصد بلند شدن نیم خی

پرت شدم...می خواستم تقال کنم...یا دست وپا بزنم اما با دربرگرفتنم و فرود اومدنم تو اغوشش 

 روی سرم اون با حصار محکم جادویی دست هاش دور تنم، بوسه عمیقی شدم. بی اختیار سست

 .بعد بوییدن عمیق عطر موهام زد
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  ...بمون پیشم_

اما شاید اون  ؛برای خوب شدن حالم کافی بود. هرچندکم.... هرچند بی روح و بی حسهمین 

. بغض ته گلوم رو می سوزوند. چقدر خوب می شد  هم مثل من دلش برای صدا تنگ شده بود

 ب تلخ یا یه فراموشی مطلق.همه این ها فقط کابوس بود یک خوا

 .رم محکم تر شدسر روی سینه ش چسبوندم... دست هاش دور شونه و کم

 ...نشد بهت تسلیت بگمفرصت _

_... 

 متاسفم_

    .قفسه سینه ش از اهی که کشید باال پایین شد

   ...نتونستم کاری واسش بکنم_

نفر قلبم رو  بار هر بار یاداوری یکانگاردست خودم نبود می دونستم خیلی حساس شدم...ولی 

 روی موهام چون مسکنی دستش اروم یاه انگشت .دادی تو دستش و فشار ممی گرفت و 

که بزور از گلوش خارج  یبم و دو رگه ا ییبا صداخیلی سخت با نفس حبس شده  خورد.تکون 

 گفت: شدی م

    .راحت شد_

 اگر الله..._

بازهم نتونسته بودم خودم رو قانع کنم. زبونم نمی چرخید ازهمه دعواهایی که باال سرپیرزن 

. نمی خواستم شده!کرده بودیم بگم...طوفان فکر می کرد مادرش فقط با شناختن الله حالش بد 

 !گرفتی ازم م دنمیاجازه نفس کش یحتیکبار دیگه بی گناه متهم بشم...اینبار 
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 نداری...من باید زودتر می فهمیدم...کی تو خونه م رفت و امد میکنه.اونم تو تقصیری _

 پوزخندی زد. با لحنی که می تونستم اثرات عذاب و حرص رو توش تشخیص بدم ادامه داد.

 !شدی یتوهمواقعا ذیتم کنی یا خوای افکر می کردم پرستاری درکار نیست یا می _

  حاال چی میشه؟ اگر اذیتش کنه؟ _

 اسیب نمیزنه...  کسیهرکار بکنه به چی باشه  هرمی شناسم! من رو الله  ...راحت تخیالنه _

توقع نداشتم در مورد الله اینقدر با بی  .کردموا رفته مشت محکمی که به سینه م خورد رو حس 

و با جابه جاکردن خودم  از دور تنم باز کردمرو  هاش خیالی و با صراحت صحبت کنه. دست

گرفته تر از اونی بود که از رفتارم متعجب بشه اما دستش از پشت رد شد تا از  نشستم.کنارش 

و با خونسردی زدم پهلو به طرفش کشیده بشم. قاعدتا باید اروم باشم...چندبار پشت سرهم پلک 

 ظاهری و لحن ناباوری پرسیدم.      

 اگر دلدار بود چی؟ بازم خیالت راحت بود؟_
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پوزخنده نصفه و نیمه گوشه لبش جا خوش کرد که نشون از گذشته نه چندان   اخمی از دقت با

 .شیرینش بود

 ! دلدارغیر قابل پیش بینی و بی مسئولیت بود.... از اون همه چیز برمیومد _

و مفردهاش   قبل از اینکه دهن باز کنم !رنگم پرید. چه معرکه ای از من تو ذهنش ساخته بود

رو حواله خودش کنم و از خرد شدن قلب و روحم بگم...نفس سنگینی بیرون فرستاد و در ادامه 

 :صدا حسرت وارش گفت

باید اونو با دوتا  همیشه فکر می کنم اگر هیچ کدوم از این اتفاقات نمیوفتاد االن جای الله_

 .بچه طالق می دادم

_... 

 ما هیچ وقت باهم تفاهم نداشتیم._

هاش رو بالتکلیف باال انداخت. رو به نیم رخ هاوج و واجم که با لب ها  تک خنده ای زد و شونه

 :گفت  نیمه باز درگیر احساسات غم زده و بغض دارش بود

حداقل اینجوری با نفرت ازش جدا میشدم...نه با عشق یا خاطرات گنگی که تو ذهنم ازش _

 .ساخته بودم

چند ثانیه نگاهش کردم...فقط کافی بود تو چشم هاش غرق بشی و درد و غم روی شونه ها 

پهن شکست خورده ش رو ببینه. الزم نبود خودم رو بکشم تا بفهمم از کاری که در گذشته 
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کردم چقدر باعث نفرتش شدم. شاید به نظر می رسید طوفان این همه سال رهام کرده... بی 

شده اما من تو چشم هاش جز عشق و حسرت گذشته چیزی نمی دیدم. جز افسوس اعتماد 

خوردن برای التهاب عشقی که به من داشت...به دلدار.! کم کم حرف نگاهش به گلوم سرایت 

کاش چیزی جز مرگ بین ما رو پر میکرد ...با خاطراتی که نه  "کرد و از چشم هام سرازیر شد..

 "..،نه حسرت و نه درد رنج معنا دارش میکرد،نه غم

اشک تو چشم هام جمع شد و خیلی زود روی گونه  زد.حلقه سینه غم دارم هوس گریه به سرش

هام ریخت. زمزمه دلدار گونه ش گوش هام رو نوازش کرد. لبخنده تلخی زدم و با بغضی که 

 .گلوم رو ازار می داد اجازه دادم

 ...هم نگفته بودی دلدارخیلی وقته ب_

تو حال و    .صورتم رو قاب گرفت و با کف دست هاش اشک های روی گونه هام رو پاک کرد

هوای خاص خودش بود. تو دنیای دیگه ای سیر می کرد که فراموش کرده بود چقدر حساسم 

روی دلدار گفتنی که االن نوازش و حسرت گوش هام شده بود. وقتی دید تو سکوت پر عشق 

دنم و دست هاش به سمت گر  نگاهش روی لبهام پایین اومد  گم شدم کم کم  چشم هاش

عشقی که تو نگاهش جریان داشت از بین برد...نفس زدنی هایی که  رفتند. فاصله رو با رنگ زیبا

لبریز از  .بند اومد اشک هام. طعمی فراتر از دلتنگی و عشق بود و به مرز جنون می رسوندت

 .دمرخفه کرو زم غتو م  هام رو بهش سپردم و صدادشق شدم...خوعبا  ارامش توام

وقتی به خودم اومدم که بامکثی رهام کرد و داشتیم خیره به هم نگاه میکردیم... انگار از لبه 

گیچ بود و ...پرتگاه گذر کردم و کسی عقب کشیدم. می دونستم دوباره به خودش اومده 

شدن چندبارم، نتونستم تکون بخورم و عکس العملی  مضطرب....از شدت هیجان و درد پس زده

روی هم فشرد و نفس داغش  به مات زدگی چشم هاش داشته باشم...لحظه ای پلک هاش رو

رو تو گودی گردنم فرو برد. فکر این که به خاطر گذشته رهام کرد ناراحتم می کرد...لرز ناشی از 

م شدت سرما لرزیدم. در حینی که از زخشم و حرص تو تنم نشست. دما بدنم به صفر رسید و ا

http://زد.حلقه/
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چشم می دزدید از روی مبل بلند شد. لحظه ای دور خودش چرخید و با مسخره ترین دلیل به 

 .حرف اومد

 .می تونی از اون قرصات بهم بدی ...سرم خیلی درد می کنه _

روی مبل نشستم...نمی خواستم متوجه حال درونیم و شکستن غرورم بشه. دست هام روی 

 .کمه ها شومیزم می لرزید. هر لحظه ممکن بود منفجر بشمد

 ...تو کیفمه_

رو از روی زمین برداشت. بلند شدم و درحینی که از کنارش می گذشتم  سری تکون داد. کیف

 .تا هرچه زودتر خودم رو تو اتاق گم و گور کنم با صدا بلندش روبرو شدم

 این چیه؟_

و رگ ورم کرد گلوش همه تم از برگه ای که باال گرفته نیاز به توضیح ببشتری نبود می تونس

و فراموش کرده بودم. با بی خیالی شونه ای باال انداختم اگر ر چیز رو بفهمم. پاک برگه ازمایش

اون با دیدن جواب ازمایش میتونست اینقدر عصبی بشه تا جایی که زحمتی به خوندن درست یا 

 .هر کار و رفتاری داشته باشم پرسیدن مودبانه نکنه من هم میتونستم

 !یادم رفت بهت بگم داری دوباره پدر میشی_

بی حس و حال و از روی لودگی ادا شد که هر کسی می تونست دروغ و تمسخر   به حدی لحنم

اما طوفان گوش هاش چیز دیگه ای شنید که برای لحظه ای از رنگ  ؛کالمم رو در بیاره

  .ته رو دادمپریدگی و نفس بند اومدش احتمال سک

 .ای از از ته حلقش خارج شد "امکان نداره"

خودش می دونست چه بالیی سرم اورده که قاطع حرف میزد اما با شک و شبه ای که متعلق به 

چیزی که من رو جری تر می کرد و اتیشم رو تندتر. به تالفی  !تخم دو زرده ای خودش نبود

  .چهره م باز شدسکوت این مدت و سو استفاده چند دقیقه قبلش 

 عاشقشی بچه داشه باشی؟  عزیزم!؟ اینکه از کسی که؛  چی امکان نداره_
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 ....عزیزم دل و روده م رو چسبناک کرد تا عق بزنم

  !مادرتم از خوشحالی مثل تو نفس نفس میزد _

ها سردی  اشک میزدم. با خنده حرف .نگاهم کرداد و با دهن نیم باز تبرگه از بین دست هاش اف

و ام مزنع حاال یادم اومد. ها طوفانیش بود از گوشه چشم هام راه گرفتکه از فرط ِدیدن چشم 

 . شوکه این خبر شده بود

 .پرت شد ای ه گوشهبقدمی جلو برداشت. کیف با ضرب 

 چی بهش گفتی؟_

 !یهو! اینکه مامان شدن چه حس خوبحقیقت_

 ...سربه سرم نزار_

 !باشهخودت گفتی بدت نمیاد دلبر خواهر یا برادر داشته _

حیقتا نیازی به توصیف چهره ش نبود...خشم و حالت کبودی پوست صورتش نوید هر چیزی رو 

می داد...اما من دآع تر ازاونی بودم که با هر قدمی که اهسته و سنگین به طرفم برمیداشت 

 . به خصوص زمانی که با عرش مرگ اوری فریاد زد  سکوت کنم

 این بچه کدوم سگ پ....؟_

 تموم شد...حق من این نبود.  سنگینتهمتش 

 .دان طبیعی و خوشایند دلم رو به دریا زدم و جیغ کشیدمندست به کمر زدم و باخنده ها نه چ

بچه کسی که وقتی بی !همیشه داشت...!بچه همونی که وقتی سرت گرم بود هوامو داشت..._

نصف شبی  و ..!.بچه ادمی که وقتی با تینا قرار میزاشتی  پیشم بودپسم میزدی  ؛محلی می کردی

 !...خونه بیرون کنارم بود میزدی از

گفت؟ اینکه بزارم خودش  . مهرزاد چی می چیزی شبیه مهران ناباورانه از بین لبهاش خارج شد

کنه؟ خنده هام بیشتر شد اینبار با تاسف و  الیخل رو سا دنودش عقده این چخ ...ف بزنهرح

 .بهش خیره شدم انزجار

http://میزدم.اشک/
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احساس   ..منو دیوونه و توهمی نشون بدی؟ فکر نکردی منم  تا کی میخواستی نقش بازی کنی_

 ؟.ادمم؟ تا کی باید پای خودخواهیتات پای زندونی که واسم درست کردی بمونم ...دارم

 . البته حرف ها دو پهلوم مربوط به خودش بود. به حرف های سربسته ای که سر دلم مونده بود

یام موهام دور دستش پیچیده شد و بتا به خودم  .هجوم اورد تمر به سموچطیکباره  بهنفهمیدم 

 "متاینبار میکش"...می خورد زنگ مادی که تو گوشیو فر پرت شدبا ضرب روی زمین 

نمی  بود که غافلگیرانه عه وفکدیموهام به حدی  شاصابتم به روی سرامیک و سوز ضربه

پشت پلک هام پرید  شچرم ندکمرب کصدای سگازاما  چشم بستم ون بخورم و ازدردکت تونستم

و به اونی که اهسته و با چشم ها به خون نشسته نزدیکم می شد چشم با وحشت سر بلند کردم 

 می کرد.با حال و هوا غریب و دیوانه واری زمزمه  دوختم.

 . خراب بودی!.. روغگو بودی د ...ازاولم میدونستم نمیشه بهت اعتماد کرد_

ی کشیدم..نمی خواستم التماسش کنم یا اعتراف میعقب  خودم رو بود یبا هرجون کندن

این تصویر واقعی طوفان بود که یازده سال و زبونم بند اومده بود. کنم...شاید چون شوکه بودم 

 حاضر به ریختن خونش شدم.م و ازش ترسیدبه فراموشی سپرده شده بود. چیزی که من 

م  ...نباید میزاشتم دستا نجست به بچه  یایباید میزاشتم تو خونه م بزنا مثل تورو باید کشت...ن_

 وره.خب

شکسته  هبود ک ای قلب هزار تیکه  مهمدرد داشت  چقدر تن لرزونمربه روی ضن لیمهم نبود او

حسابی که از دستم در  یا مینهارچیا  یمربه سوضدومین  مهم  .    میشد به هر طرف پرت هاش

 مهم حرف هایی بود که زودتر کشتم.نبود....ی پوست له شده تنم گرفت نبود...پار

سوزشی که تا مغز استخوون می  میزدم اما فرقی به حال بی روحم نداشت...جیغ روی غریزه از  

ا بودم که زیر ضربه ها و مشت ها سوزوند اما نمی کشت...شاید من سگ جون تر از این حرف ه

http://میشد.مهم/
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و روی پیراهن و وقتی خون باال اوردم محکمی که به خورده بچه نداشتم می زد زنده موندم...

کمربند مزیین شده جمع جنازه زیر دستش شد. ش حواسصورتش لکه ها سرخ گذشته نشست...

اون همه تهمت و جون ته  بشه. دلمبین دستش افتاد و مشت محکمی که باال رفته بود تا حواله 

ها روون شدش رو ش دراومد. اشک ادادن من شد افتادن گوشه ای و اه بلندی که از بین لب ه

رو عقب کشیدم تا تو تیر راس می دیدم و چشمی که روی من جنازه چرخ می خورد. تنم 

نگاهش نباشم...اما سانتی هم تکون نخوردم و داغون تر از چیزی بود که بین پاهام و تو دلم 

روی گلوی ملتهب از جیغ  ه؛دستم باال اومدسر به دیوار تکیه زدم. ردم...جریانش رو حس می ک

 ده وجودم رو زدم.اخرین خنده خشکی از لبخنده تلخی و هام کشیدم

 17دختربچه  یه ...من فقط ازخودم دفاع کردم...همین کارو بکنی یخواست چندسال پیشم می_

 ساله ای که ترسیده بود.

 زدم. روون شدن اشک پشت پلک هام رو پس بغضم رو قورت دادم و 

 م بفهمه...نخواد حرفمو باورکنه.می ترسیدم بابا_

 تا اخر عمر ردش تو ذهنم می موند رو باال اوردم. وردم کهند خکمربی دست ها

 ..هیچی واسه از دست دادن ندارم.ببین.خالی...ولی االن دستام _

 از گوشه چشم واکنش ها رو می دیدم... .کرد نگاهم میو گیج متحیر 

 کنی!تموم  وکار یازده سال پیشت گذاشتم_

_... 

 حاال اروم شدی؟_

 ...لب هاش خارج شد بین چیزی شبیه اه از

 ...گه بدم نمیاد بهم بگی دلداردی_
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لمی تو بدنم نبود تا به اون متکی بشم...با تیر کشیدن هر هیچ جا سااز زمین گرفتن و بلند شدم...

ر خمیده به طرف اتاق قسمت به مرز مردن می رسیدم اما اخ هم نگفتم...تلو تلو خوران و با کم

 قدم گذاشتم...از االن می دونستم جای من دیگه تو این خونه نیست.
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 توت فرنگی از تو ظرف میوه برداشتم و گوشه لپم گذاشتم. طعم

 شیرینش لبخند به لبم  اورد. ظرف رو بلند کردم و دوان دوان  دست به
 کمر به طرف حیاط رفتم. صدای بلند خنده ها دلبر کل خونه رو

 برداشته بود. روی تاب جایی که طوفان پشت سرش ایستاده بود و با
 شتاب هلش می داد نشسته بود.  بزرگ شده بود. موهاش با بادی که

 می خورد صورت سفید و تپلش رو نوازش می کرد و دندون ها
  خرگوشیش از قلقلِک باد بیرون میزد.

 به سمتشون رفتم...نمی تونستم سرعتی به قدم هام بدم..احساس سنگینی
 می کردم. طوفان متوجه م شد. دست از هل دادن  تاب برداشت. خنده

 ش سر شار از عشق شد و با اشاره به شکمم پرسید:
 _حالش خوبه...؟

 متوجه منظورش نشدم؛ فقط صدای پراحساسش تو مغزم اکو شد. سر
 پایین بردم و به شکمم خیره شدم...باد کرده بود...برجسته بود و سفت.

 ظرف میوه از دستم سر خورد. طوفان به طرفم دوید قبل از اینکه
 دستش به طرفم دراز بشه صورتش غرق خون شد و دلداری فریاد

 زد...جیغی از وحشت کشیدم و بی اختیار چشم باز کردم. نفس نفس
 میزدم و تو تاریکی چشم می چرخوندم. نمی تونستم جایی رو ببینم.
 احساس خفگی می کردم. دست روی گلوم گذاشتم. تشنه م بود ولی

 بیشتر از عطش کوفتگی تنم اذیتم می کرد. کم کم با محو شدن خوابم
 همه چیز واضح می شد....اب دهنم رو همراه بغضی خفه قورت دادم.

 می دونستم چرت ترین کابوس عمرم رو دیدم...خواب حاملگی! بی
 اختیار دست روی شکمم گذاشتم. دلم درد می کرد. هنوزهم جای مشت

 هاش تو دلم تازه بود...نکنه واقعا حامله بودم! اخم کردم. چه فکر

 ��                          دلبران                               ��
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 احمقانه ای! نیم خیز شدم تا کمرخرد شدم رو جابه جا کنم. سرجای

 دلبر خوابیده بودم واصال یادم نمیومد کی به این اتاق اومدم. گرسنگی
 وخشکی لب هام مانع از هر فکر و تمرکزی می شد. دهنم بوی خون

 گندیده می داد.
  بلند شدم. سالنه سالنه  با همون حسی که تو خواب داشتم حرکت

 کردم... با این تفاوت که از روی درد، دل و کمرم رو گرفته بودم و
 نمی تونستم تند قدم بردارم. صدا پچ پچ میومد. دستی به موهام کشیدم و
 ظاهرم رو از نظر گذروندم...لباس هام با بلوز و شلوار راحتی عوض

 شده بود و تنم بوی پتادین و کرم میداد!   بلوزم رو باالزدم. حدسم
  درست بودجای زخم هام باند خورده بود.

  بهتراز این نمی شد! بزنه و بعد التیام بده! تو چهارچوب درب قرار
 گرفتم و از چیزی که می دیدم با حس درداوری پوزخند مزخرفی زدم.
   چشمم زوم تینایی شد که کنار طوفان نشسته بود و وز وز تو گوشش

 حرف میزد. اخم کردم...حتی اگر یک درصدهم حسی در کار نبود
 بازهم دیدنش کنار یکی دیگه عذاب اور بود. مهرزاد گوشه ای در

 کناره مرتضی ایستاده بود و سیگارمی کشید و همتا روی مبل مقابل
 طوفان نشسته بود و با گوشیش مشغول بود. فقط تونستم نفس عمیقی
 بکشم و اهسته به سمت اشپزخونه قدم بردارم. نگاه سنگینشون روی

 قامتم ازارم میداد. خیلی تالش کردم محکم و راست گام بردارم.
 غرورم اخرین چیزی بود که می خواستم با کتک خوردن از طوفان
 ازدستش بدم. همین که پام به چهارچوب اشپزخونه رسید نفس حبس

 شدم رو رها کردم و اجازه جیغ و هوارشدن برسرم به استخوون ها له
  شدم رو دادم.

 روی میز چند جعبه خالی پیتزا بود. خود به خود اشتهام کور
 شد...احتماال جشن هفت من رو گرفتن*! فقط به لیوان اب خنک برای

 ��                          دلبران                               ��
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 خاموش شدن اتیش درونم از یخچال برداشتم و همراه قرص مسکنی
 خوردم. وقت ناز کردن و قیافه گرفتن نبود...دیگه گذشت دورانی که
 گوشه ای میشستم تا یادم بیاد چی برسرم گذشته!. لیوان رو روی میز

 کوبیدم و به سمت بیرون رفتم. اینبار تینا خیلی ناجور به طرف طوفان
 خم شده بود و دستش دورانی روی کمر طوفان می چرخید.

 ��                          دلبران                               ��
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ده پت و ...نمی تونم بی تفاوت باشم که پوزخنمیشه سوهان روحمخنده ها کشدار و نمایشیش 

و به این فکر میکنم دیگه  خونماتحه ای به غیرتش میف. جاخوش میکنه پهنی روی صورتم

م به ه خجالتم از مهرزاد! شه...موهای وزم و ظاهر پسرکشم ب ه گیرِچیزی بینمون مهم نیست ک

 !خوشایندتره ل بشهم به چشم نمیاد...مرتضی هم به درک واصژبا پرستی ئیسِعنوان ر

آرنج  کهرد ک سیر می ...طوفان هنوز تو هپروتخورداول از همه مرتضی نگاهش به نگاهم گره  

تو  ،خیره به من با چیزی که تینا .کرد ینگاه م زمینبه  رهیخ؛ زانو هاش گذاشته یهاش رو رو

سرتاپام رو از نظر و با مکث طوالنی روی شکمم  کشیدنگاهش رو باال  کردزمزمه  گوشش 

درسی بشه برای این اهالی  ن بعد بایدزات خط صاف ذهنی با غروری که مِااهسته به مو. گذروند

 داشتم.قدم بررو به جلو  تزویر پر

وجب به  تمام یازده سال فاصلهندید گرفت نگاه سنگین طوفانی که به اندازه   دش سخت می

و حاال درصدد  سال ها دیداری باهم نداشتیم انگار طوری که ؛ردک وجب ظاهرم رو رصد می

یست و چهار ساعتی ازش به زخم ها سربازی که هنوز بم براومده. تو دلم پوزخند میزنجبرانش 

 می دیدم. پشیمونی و غم  جاش وه نگذشت

مهره به مهره م  یری که کمرِبا حفظ اعتماد به نفس کاذبم و تم رو باال می اندازم و وهاابر 

 میکشه دقیق 

و  شدمخیره فاصله کمشون  .نشستمانداخته روبروش  و پاروپا کردممبل مقابلش رو انتخاب   

 !تا هوا دستشون بیاد می باریداتیشی که از چشم هام 



 
 

 دلبران    بهاره گندمی) بهارگل(

 

کرد. ابرو می نگاهم  شبا چشم ها کاسه خون و متعجب تو هپروته که گیچ  ز همطوفان هنو 

...صورت کردمن شی و غم چشم هاذره ای توجه به دل متالشی شدم از  خستگو  درهم کشیدم

. بود و فاصله ای که قد دو بنده انگشت شده دیدرو  . تازه تیناتا حال و خیرگیم رو بفهمه چرخوند

ه ش جیک تو جیک حدس میزدم طوفان ادمی نیست جلو من بی حیا بازی دربیاره و با معشوق

رو روش عقب کشید.  و دست به سینه با اخم عمیقی کرد. تینا سریع خودش رو جمع و جور بشه

 معنی درگیر شدنم به فاصله دور از عرفش بخونه از تو چشم هام خواست میند...به طرفم چرخو

  !...تعجب کرده بود تو نفس نفس زدن هام زیادی مشهود بود. و حسادتی که

    طوفان پرت کرد. و درگیر تنگاهم رو از نگاه مسکو رتضیصدای م

به نظر زیادی جنتلمن رد ژستی که فکر می کبین انگشت هاش زد و با عمیقی به سیگار  پک

 گفت: زد و لبخنده سرخوشی؛ هشدبه طرفم دست به جیب  یک وره دمیا

 !حالم همه چیز یادت اومده...شخو_

نوک زبونم اومد بگم از حتی تا  ؛حرفم رو قورت دادم؛ وقتی دستت رو بشه یخوشحال ترم میش

اضافه بینتون  همن از حضورچقدر ه صمشخ ،خیره بهم یِخونه و کام گرفتن ها عصبپزبساط تو اش

 !خوشحالی...

 .شدم پژمرده  بساط صورتنیشخندی   

 بخوره!  اهر ادم حسابی توکه به ظ نمیاد دمیا چیزی سبرعک قااتفا__
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رو نادیده  شدشزاویه دار ساییده  نه رها کرد و چشم غره رفیقش و فکازادا خنده ش رو زادمهر

صدای  باشه. مهرزاد حافظم برگشته شد گرفت. احساس می کردم تنها کسی که از ته خوشحال

 و نفس رها شده حرص دار تینا.  رسیدبه گوشم  هم ریزریز خنده ها همتا

پیراهن  بود. ه خودش رسیدهالحق خوب ب...سرتاپاش رو نگاه کوتاهی انداختم حفظ نیشخندبا 

سرکچل یک دستی که جزو  وه ای سوخته،کتان راه دار قهشلوار سفید استین تا زده تا ساعد و 

 تو ذهنم بود کجا!این ادم کجا و اونی که  کالس شخصیتش بود.

  و ادامه دادم.باال انداختم  به ظاهر ابرویی

کنده بود تا گوشه  وهمونی که پاشنه درخونمون !...پدرموپادو  ،مگه میشه پسرخاوریوگرنه _

  .!یادم بره.. میداشته باش شچشمی به پسر

گیم رو بیشتر کردم و صورتش به انی قرمز شد...لحظه ای خیره و پیروز به نگاه خشمگینش لمیدِ

اما من تازه  "ادامه نده...گه دختر...نگوبسه دی"بده  ماتومیاولتلبخند زدم. مهرزاد سرفه ای کرد تا 

رو  خشمشمیبردم از ریختن دیواری که کاهگلی بود. خیلی تالش کرد گرم شده بودم و لذت 

 گفت:بین دندون ها کلید شدش  اما فقط از ؛پنهون کنه  داده شده به پدرش روی صفتِ

 !ولی تو همونی بودی که هستیعوض میشن... ادما _

لحنش  درد می کرد و از درون اتیشم می زد. ،خندیدم...با فک و صورتی که از جیغ ها کشیده

کرد که هی می همون غرور مزخرف و عوضی بودنت رو داری اما مالحظه طوفان رو  می گفت

 محترمانه حرف می زد.مثال و  مدام نیم نگاهی بهش می انداخت
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! نجا رسیدیایچطور به تو که نیست زیاد سخت  محدس زدنشمیشن...! ی مادما عوضاره خب _

 یکیش من!...هرچیزی برسی تا به میزدیبه هرچیزی چنگ  که جز ادمایی بودی امتو

نگاهش  کردحرفی بزنه اما تا لب باز  ستمیخواشم هاش گرده شده واسم خط و نشون کشید چ

نگاه طوفان چی دید که فقط دندون هاش رو به خرد شدن میرن و  در...نمی دونم افتادبه طوفان 

 دست هایی که مشت شدن و هر لحظه اماده حمله بودن.

 مگه نه؟_

هر چهار ادمی که خیره نگاهم می  سوزوندو چشمکی که  رسیدم به لبخنده ساده ای نخندید

 اخر همتا سکوتو در  زدچی لب تینا  ...کردبدتر شیرم  کردن. مهرزاد گیج شده و سکوت طوفان

 شکست. ناباورانه رو

 تو خواستگار دلدار بودی؟_

امی برای پدرم کار می ن یکم زیادی پرو بال دادم به حرف ها کنایه دارم...می دونستم خاوری

 ...حرفِبود تو خونمون...اما حرفش زیاد سرک نمی کشیدم تو کارها پدرکرد..اون زمان بچه بودم 

 خیلی ها بود...ادم هایی که می خواستن پاپیش بزارند به عنوان خواستگار ولی هیچ وقت جز

عتماد انتخاب من نرسید. خاوری و پسرش گزینه بعد اله حبه مر به خونمون و شطوفان کسی پا

و اصرارهایی که فکر می  باعث اعتماد پدرم شدازده سال بازهم چیزی که بعد ی ...نطوفان بود

 کردم به ازدواجم با اون ختم میشه.

 ..!میگمبزارمن بهت _
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م  و کالمم رو عاری از هر حس و لطافتی پوزخندی رو به طوفانی که فقط خیره نگاهم میکرد زد

 کردم.

.اکثرا ادما اون ..ل کرده و فاخریصمن بود...ادم تح سم دار اون شهر پدرو رتنها سرمایه دار اسم _

شد امروزی باشه و اهل کار!  له باجی....کم تومون پیدا میشهر بی سواد بودن...قدیمی و خا

اکثر جوونا تو کوچه و خیابون تک چرخ میزدن...واسه هم سرش تو کار و زندگی خودش باشه! 

! شهرهم کوچیک کی جرات داشت منه  منه...به نام  خط و نشون میکشیدن...دختر فالنی مال

اد پدرم...طفلک در بیوفته با کسی! نمونه ش من! اسمم روی پسرعمومم بود...تنها ادم قابل اعتم

پدرم! پسر نداشت فکر می کرد میتونه روش حساب کنه...دختر یکی یدونه ش رو بسپره به ادمی 

 از جوونایی که شب وروزشون تک چرخ میزدن و دورهم گود می گرفتن...  که کم نمی اورد

 کنایه م به مرتضی و دوست های الت و بی سروپا طوفان کامال واضح بود.

ی قبل رسایه طوفان سرپایین برد و خیره به ناکجا ابادی روی زمین شد. بغضم گرفت...نتونستم ب

 ..این زندگی من بود.بدون لرزش صدا حرفم رو ادامه بدم.

خواستگار زیاد داشتم ...دختر یکی یدونه حاجی توفیقی!  اما هیچ وقت پاشون به خونمون  _

 خاوری شاگردش بود... پدرم پسریکی از گزینه ها مورد اعتماد  نرسید..

 ماتش برده بود گفتم:گوش شده اش ن میدم و رو به همتا که سرتاپسری تکو

و از  میگیره تنها سرمایه شو دستش پسرش سرو کله ش پیدا میشه و ادمی که بعد یازده سال _

پشت با پسر برادرش بهش خنجر میزن...تنها ادم قابل اعتماد زندگیش دخترشو به جنون 

   میکشن.
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و بغضم نفسم رو میبره...لبریز میشم و دست خودم نیست که صورتم خیس از اشک به اشک   

 لب میزنم بی هوا...چرا؟ من بود... ...چشم هاش بهمی گردهطرف طوفان بر

سکوت طوفان و خیرگی نگاهش به دیواره ها دلم چنگ میزنه...نه اون نه مرتضی هیچ کدوم 

همتا  بشه از حدس و گمان هایی که مغزم رو تراش می داد. انکارهم نمی کنن تا دلم خوش

با نفرتی که تا اون لحظه تو چشم هاش ندیده بودم و دل می سوزونه که  اصل مطلب رو گرفت

 رو به مرتضی که نگاهش به زیره گفت:

  نگفته بودی اشنا خانواده دلداری بودی... _

 مرتضی به اهمیت به همتا خونسرد گفت:

یازده سال پنهون کردنت چوب اشتباهشو خورد... مپدرتمن برای هیچ دختری پاپیش نذاشتم..._

 ست.می خوا صتقا ،روی قبر خالی ریختن و خاک

تو صورت ادم و نگاهم کشیدم دست روی گونه م حک ترین جوابی که به عمرم شنیدم. ضم

. هنوزهم بد عذاب بود چرخ خورد و با نفرت رو گرفته بلند شدم شروم که خیرگیمسکوت روب

 .مرتضی رو فراموش نکرده بودم هنگاه ها هیز

 !ازخونه من برید بیرون... ین شگم_

 با پوزخندی کنج لبش گفت:و  برداشتمرتضی کینه به دل گرفته قدمی جلوتر 

 رحمه!چقدر بی  دنیاینی بمی !...موندهکلنگیش خونه تو! پدرتم صدقه سری من تو اون خونه _

البته تو با خانواده ت فرق میکنی...انگار هنوز ادم گرفته رو خب بلده خم کنه... ادما غرورکمر 

 نشدی! نفهمیدی کجایی!
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 پوزخند زدم...چقدر یک نفر می تونست حقیر باشه؟

به گدا گشنه ها دست تو جیب بقیه اصالتو نمی تونه دنیا هرچقدر کارشو بی نقص انجام بده _

 !بده...مثل تو 

و حرکت هاش  تینا قبل از هجوم رگباری حرف ها مرتضی خونسرد با لوندی که میشد تو صدا

 گفت: دید

 ..!تا اونم نخواد ما جایی نمیریم.. ...اینجا خونه طوفانه_ 

ادم و دفاع ازخود خدایا حاال که دقت می کردم با چه تیپی رودرشون ایستتک خنده عصبی زدم...

از سر  متعقد بودم مه ه نظر می رسید هر چند بازم...تینا زیادی همه چیز تموم بکنو حیثیتم می 

 .طوفان اکله زیادی بودم

خواست صدقه سری ی چیزی که م! پول پدرم خریده... از جاروطوفان ! یادمه گفت این هه_

 تا اخر عمرش با نون کارگری بهش می رسید! باید کنه مکشپیش 

 چشمی تو کاسه چرخوندم...

 رون پول کفتار نشم...ق سه دوام که واینقدر چشم و دل سیر هست  رکشوخداراما _

 و در ادامه گفتم: دستی تو هوا تکون داده به سمت اتاق دلبر میرم 

 م نمی خوام ببینمتون وگرنه زنگ میزنم به پلیس.اینجافعال تا _

 ما اومدیم باهت حرف بزنیم..._

  نیمه راه روی پاشنه پا صدوهشتاد درجه چرخیده و دست به کمر شده گفتم:
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 دقیقا چه حرفی مونده!؟_

 فشرد گفت:هم ن که چشم روی ی طوفاو با مکثی رو انداختتینا نگاهی مستاصل به جمع 

 فقط منتظریم دلبر پیدا بشه.ما میخواییم از ایران بریم..._

از اجازه ای که از اون مجسمه خیره به من گرفت که  !دلم گرفت...نه از رفتنی که می دونستم

ز واقعیتی بگه سال هاست به تعویق هیچ حرفی جز سکوت ازش در نمیومد تا انکار کنه و ا

افتاده....از عشق از دوست داشتن! ازناز کشیدنی که شاید قهرو اشتی توش بود...گلوم درد گرفت 

مرگ خواستن...دلم شکست...بعض چنگ گلوم شد و خیلی  به اندازه سال ها بی خبری و ارزو

 زود جا زدم و چشم هام لبریز شد.

 رتضی سوء استفاده از مات بردگیم قدمی برداشت و گفت:م

ما باید خیلی وقت پیش می ازت پنهون کنیم... ه حافظت برگشته نمی تونیم چیزیحاال ک_

 یم...پروژه ارمان سرانجامی نداره...طوفان صبر کردفقط به خاطر  االنمتا  رفتیم

 لب هام نیمه بازشدن و ناباورانه با یاداوری تنها دل خوشی پدرم زمزمه کردم..

 اونا چی؟پس سرمایه دارا..._

 گی کنن.پول هرکدومشون کمه....خرده ریزه...چیزی نیست که نتونن زند_

چشم انتظاری ماه به ماه ...پلک زدم....خرده ریز برای یکی مثل پدرم یعنی هزینه بچه سرطانیش

  پر شدن حسابش برای لقمه نونی...

  ؟م بدبختش کردین...دپس فقط من نبو_
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_... 

 از کاری که با من کردین چی بهتون می رسید؟ _

تینا اینبار مطیع مرتضی جلو میاد و با لحن خونسرد و بی تفاوتی که دلم می خواد خفه ش کنم 

 کفت:

ون بگو خونه مادری الله ! فقط بهمتوافقی بوده بین ما و طوفان به تو ربطی نداره اینش_

 ؟کجاست

 اینبار مرتضی میون کالمش تینایی گفت و با لحن اروم تری ادامه داد.

اگر  تا دیر نشده باید بریم می تونیم بیشتر از این صبر کنیم.نم اونجا رفته باشه..احتمال می دی_

 ...چیزی یادت هست بگو

 گفت:گاهی به طوفان بهتم زد و ناجوانمردانه با نیم ن پوزخندی بهتینا 

 با خیال راحت از شناسنامه سفیدت بدون اسم طوفان لذت ببر... بعدش _

سکوتش بدتر از اما به کارم نمیومد وقتی چشم های سرخ شدش رو... دیدمو  کرد طوفان سر بلند

تکه پاره ها دلم رو جمع می کنم و با خاک اندازه گوشه ای می هر زهری گلو رو می سوزوند. 

گنجایش این نفسی که  کم و زیاد شدن و درونماون خشم فوران شده   گرفت...خندم ...مریز

 با ناباوری فریاد زدم. و کردهپنهان نداشت  رو حجم از نامردی

خودم لوتون  کسی که بازنش این کارو میکنه واسم مهمه؟ فکر می کنی این اشغال_

 ر در برید.سمیدم...نمیزارم به همین اسونی ق

می کرد برای چیزی که از ته دل نبود...حرف دل نبود فقط  کنج لبم زیادی خودنمایی هپوزخند

 نگاهم کشیده شد به سنگینی نگاهش... همباز خدا شاهده از روی غم روی دلم بود.
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 بهشون بگو از خونه من گمشن بیرون._

به اتاق دلبر بردم....قلبم بدجوری باال پایین می شد...شکسته بود. جسمی دیگه نموندم...راهم رو 

به بغل گرفته بود. ناله سر میداد. پایین تخت زانو  دردی نداشتم...اینبار روحم بود که دردش

نشستم...زیاد دور نبود از روزی که تو همین اتاق سرروی شونه ش گذاشتم...صدای بازو بسته 

 شدن در اومد و اشک هایی که تند تند پشت سرهم به هوا خاطراتی که تو کما بود فرو ریخت.

 میخوای چیکار کنی؟_

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 دلبران    بهاره گندمی) بهارگل(

B a h a r e g a n d o m i _ م ا ر گ ا ت س ن ی ا       
 

Page 1 

 

 نام خدا دلدادگی به                                    
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نموندم...راهم رو به اتاق دلبر بردم....قلبم بدجوری باال پایین می شد...شکسته بود. جسمی دیگه 

دردی نداشتم...اینبار روحم بود که دردش گرفته بود. ناله سر میداد. پایین تخت زانو به بغل 

ونه ش گذاشتم...صدای بازو بسته نشستم...زیاد دور نبود از روزی که تو همین اتاق سرروی ش

 شدن در اومد و اشک هایی که تند تند پشت سرهم به هوا خاطراتی که تو کما بود فرو ریخت.

 میخوای چیکار کنی؟_

می خوام چیکار کنم؟ سوالی بود که مدت ها بهش فکر می کردم...تا قبل از اشنایی با طوفان 

زندگی بسازه...  کسی حاضر نیست درکنارشبود که  یک دختر مریض صریع  تصورم از خودم

با تموم کم و کاستی هاش بعد از اون چنان با توجه هاش حس مهم بودن بهم دست داد که 

 عشقش تو دلم جوونه کرد. مرد نمونه خانواده سه نفره ناقصی که به وجود و محبت هاش 

  هم دلخوش کرد!من  دلخوش بودند.

خودم رو الیق زندگی باهش نمی  دممیزکه تو زندگی بعد از اتفاقاتی که افتاد و توهماتی 

که برای هرزنی خاطره بود  و حقیری که کوچکترین مسایل زندگیدونستم.  یک ادم مریض 

 به نفسم رو از دست داده بودم.اعتماد  یادش نمیومد.

م؛ اما دنیام ادمی شد که دنیام ه بودد...به خودِ فراموش شدم رسیداما حاال همه چیز فرق کرده بو 

؛ زندگی کنم؛ نه می تونستم دل ازش بکنمرو گرفته بود. نه می تونستم به مثل یه ادم عادی 

 قلب ریتم گرفتم رو با شنیدن قدم هاش نشنیده بگیرم.   دوسه قدم فاصلهحتی با 

اینکه کنارم بنشینه بلند شدم و رو به پنجره حریر صورتی خورده ایستادم. هیچ دیدی تو قبل از 

 تاریکی هوا و چراغ ها خاموش حیاط نداشتم.

 



 
 

 
 

 دلبران    بهاره گندمی) بهارگل(

B a h a r e g a n d o m i _ م ا ر گ ا ت س ن ی ا       
 

Page 3 

 

درجه تنش با دما زیر صفر گرما  والش بود که دستی دور شکمم حلقه شد.هنوز دلم گیرو دار س 

 تاته دلی کشید که  نفس عمیق از .رفتبین موهام فرو  بینیش  .ی داشتخوشایند رخوت من

 ش احاطهمرز جنون و دلخوش کنی زنانه ای پیش رفتم. لحظه ای دلم رفت؛ برای گرمایی که 

 . ه بودشد

باصدای نچسب و خش دار یازده سال پیش و خوش اهنگ ترین صدا مردانه  نکشید که یطول

 ین کشید و تو گوشم زمزمه کرد.  سر پای ؛حال شده

 !خوبه همه چیز یادت اومده..._

 "!بدون هیچ نقابی من و تو باشیم خوبه"...زدم به ادامه فریاد دل رد

 و چشم بستم بابت عطری که از بین موهام زدمبه سینه ش تکیه ، دمای بدنم باال و پایین شده 

م از این محبت  طوفان شده ای که به جونم تزریق می کرد گرفت. سست شد با هر نفسی می

  .حساب نمی شدمبعد هفت روزی که تو سکوت ادم 

و یازده سال  روزهای گذشتهبا بی حس تری حالتی که ازخودم و صدام سراغ داشتم به تالفی  اما

 فراموشی گفتم:

...فقط خسته ، خوبم بلدماگر چیزی نمی گم...اگر سکوت میکنم...نکه نتونم جواب نامردیتو بدم_

م به لطف تو تکمیل م؛ به اندازه یازده سال خسته م طوفان...یازده سال کم نکشیدم که این مدت

 شد.

 کرد. می حصار دست هاش محکم تر شد و نفس هایی که کش دار گوشم رو نوازش 

 یزی بخور بعد باهم حرف میزنیم.چ هاول ی_
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میون ناز کشیدن ها  و فشرده شدنم بین بازوهایی که بی دلیل ارامش به جونم تزریق می کرد 

 تلخ شده زخم زدم.  

 چند روز بلکه چندماه احساس سیری کنم! اینقدر ازت خوردم که تا_

گویی تازه به حال اومد و حواسش جمع  کوفتگی و زخم ها زیر دستش شد که کف دست هاش 

شکستم رو چسب بارون و خرد ریزه  نوازش زیر بلوزم شد. با غمی که اوج پشیمونی بود و دلِ

 هاش رو جاساز می کرد تو گوشم زمزمه کرد.

نبود...خیلی وقته چیزی دست خودم نیست؛ خودت که خیلی وقته  به جون دلبر دست خودم_ 

انگار جلو چشم هام نبودی، منم من نبودم! وگرنه من کی باشم دست روی دلدارم  !فهمیدی...

 بلند کنم.

پوزخندی شفاف تر به میم مالکیت  اسمم زدم. دست هاش شل شد و نفس کالفه ای واسه این 

 زارش چرخید.تلخی شبانه کشید. زبونم با حس ا

 دست بلند نمیکنی ولی با شنیدن هرنشونی ازم به هم میریزی و به جونم میفتی...!_

..._ 

به تو نداشت چه برچسبی بهم  ربطییادته روز اولی که مخالفت شدم بابت مانتویی که هیچ  _

 ؟زدی...!

 زدم. وزخندپ

  اون موقع فکر می کردم دلدار چه زن ممیزی میتونه باشه که اینطور به یادش به هم ریختی! _
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 سر چرخوندم و چونه به سمتش تیز کرده؛ رو به چشم های پایین کشیدش گفتم:

 همیشه همین بودی طوفان به هر روشی به جونم میفتادی...چه یازده سال پیش چه حاال...._

 !بعد با ناز کشیدنات می خواستی دلمو به دست بیاری 

سختم که اینبار نقاب بی چشم تو چشمش ثانیه ای موندم...نگاهش لغزید روی صورت سفت و 

تفاوتی زده بود و از درون بابت حصار پیچیده دورش گر گرفته می سوخت. رفع دلتنگی کرده 

 رهاش کردم و لعنتی به نفس ها به شمارش افتادم فرستادم. رو چرخونده سمت پنجره گفتم:

فه خون گرفتم اما خ ؛بوی تینا رو میدی...بویی که خیلی وقته  تو این خونه مشاممو پر میکنه_

 ببینم تا کی میخوای ادامه بدی!

 نیش خنده تلخی زینت کالمم شد.

 می بینی طوفان، منم خوب بلدم نقش بازی کنم._

نفس حرصی کشید و بالتکلیف چند دقیقه ای به نیمرخ جدیم خیره شد. از گوشه چشم تعللش 

 تم قدم برداشت.رو برای حرف زدن و موندن تو هوا خفه اتاق دیدم؛ اما بی حرف به سم

قصد گرفتن دستم رو داشت که روی دستش زدم و با اخمی صورت چرخوندم ناقافل دستی زیر 

تحلیل شدم کشیدم و گیجی بابت ضعفم  رد. جیغ کوتاهی به اندازه بنیهپاهام انداخت و بلندم ک

 گفت:تو چشم هام با همون لحن عاشقِ فراموش شدش  . بهم دست داد. مقابل صورتش گرفتم

 ه چیزی بخوریم بعد حرف میزنیم.یاول _ 
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محبت چشم هاش  و ازقیلی ویلی شده  دلم . زودخورمبگول مخالفتی نکردم....اجازه دادم زود 

دل و دماغ و توانی هم بابت جیغ و   گرما بگیره. فقط پرم مسکوت بمونه و اجازه دادم دلِ بگیرم.

هم  ز حوصله و صبر چندسال پیشنه طوفان خبر ا ،فریاد ها کرکننده نبود. نه تو چشم ها من

 نبود. 

  ****** 

تا به  .اون بوسه گرمی زد روی میز اشپزخونه خیلی با احتیاط گذاشتم و گونه م رو محتاط تر از

خنده مهربونی به چهره لبش یزل گیری خون جهید زیر پوستم و قرمافغخودم بیام از خجالت و 

ش نشوند. بی حرف و کنایه به سمت یخچال رفت. تا کمر خم شد و جعبه پیتزایی رو بیرون 

 ا بستن در و برداشتن نوشابه خانواده نیمه خورده ای به طرفم اومد. ب .اورد

 دلم نیومد بدون تو چیزی بخورم._

از اینکه بین رفیقاش و اون تینا بدتر از دشمن به خاطر من لب به چیزی نزده بود لبخند تا پشت 

وی لب هام لب هام اومد و با پسه گردنی بابت دلِ شکستم و بازی خوردن این مدتم پوزخندی ر

مهمون شد. بینیم از شدت گرسنگی تیز شده بود و برای لقمه ای تا صد کیلومتری شامه تیز می 

یک دور چشم ؛ اما دلمم با حسرت به جعبه پیتزا و محتویات چشمک زن توش خیره بود .کرد

روی میز و قبل از نزدیک شدنش به ماکروویو بابت گرم کردن غذا  چرخوندم روی جعبه ها بازِ

 تم:گف

من غذا ادمایی که به جنون بازیم دادنو لب نمیزنم...نمیخوام نمک گیر یک مشت ادم نامرد _

 !بشم
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صدای حرصی و کینه دارم توقف چند ثانیه ای به حرکت هاش داد...به طرفم برگشت و با 

گفت. درحینی که به سمت یخچال می رفت جعبه رو  "باشه ای"لبخندی که جز سازش نبود 

 و گفت: روی میز گذاشت

 واست املت درست میکنم سبزی خوردنم داریم._

هاج و واج به گوش به حرف شدنش خیره شدم. طوفان اوایلی که برنامه فرنگیس خرکنی داشت 

مهربونی و مرد خونه بودنش گل می کرد...اما حاال! ابرویی باال انداختم و بی حرف به مشغول 

خاطرات نه چندان دور...یاد دخترکم که  شدنش پای گاز خیره شدم. محو حرکت هاش به یاد

بینمون وّرجه وُرجه می کرد بغض کردم. دروغ چرا مردِ خونه شدنش رو دوست داشتم...صدا 

خنده ها دلبر دنیا ارامش و زندگی بود. شاید اولین بار عاشق همین سادگی و صفا سبز خونه ش 

ن مهمونی کذایی و صورت شدم. پشت پلک هام از گرمی خاطراتم تر شد. هرچقدر صحنه او

زخمیش تازه بود خاطرات دوماه  زندگی قد قرن ها دور بود...انگار همه خاطرات خوش زندگیم 

خیالی پیش نیست.  گوجه ها رو تندتند خرد می کرد و تابه رو پر روغن...سنگینی و غم انباشته 

تو قلبم کاشته چشم نمی چرخوند تا صورت خیسم از خاطراتی که  ...شده دلم رو حس کرده بود

بوی رفتن می داد...چرا باید  ،بود رو ببینه. این مهربونی ها...این محبت ها بی دریق و بی نقاب

 فراموش می کردم سکوتش در برابر تینایی که حرف رفتن میزد.

  نچرخید.بی هوا صدام زد...بدون هوایی کردنم بابت چشمی که به سمتم 

 دلدار..._
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 د...پر از شک پر از خواهش از گرفتن اشک هایی که دستِ دلِفهمید که دلدارش استفهامی بو

 صاحب مرده م نبود...بغض کردم و بی ابا از لرزش حنجرم که قلبم رو بی ابرو می کرد..گفتم:   

بهم نگو دلدار...همون فرنگیس صدام بزن... بزار بازم فراموش کنم با ادمی زیر یه سقفم که _

 زم به دل  داره. میخواد سربه تنم نباشه و کینه ا

 م رو گرفته نگاهش مات جزو ولز روغن شده گفت:هباز

 ..باید برم..تا خره خره تو لجنم...من تو زندگیم دارم تاوان خیلی چیزا رو پس میدم _

 با پشت دست گونه م رو پاک کردم و با پوزخندی گفتم:

بون اویزون فرق کردی طوفان کاله سر مردم میزای نفش بازی میکنی. کجاست اون پسر مهر_

 ؟کرد که با نون کارگری زندگی می

به یکباره به سمتم براق شده چرخید و با چشم ها کاسه خون شدش که خشمش رو دوچندان 

 التهاب  اور می کرد گفت:

 اون ادم خیلی وقته مرده دلدار...تو کشتیش یادت رفته؟_

هایی که همیشه لبخنده تلخی زدم بابت عصبی شدن ! حرف هایی که تو اوج خشم زخم بود

 خوب دلدار شناس می شد.

اگر مقصر حالِ االنم، االنت منم... میرم پشت سرمم نگاه نمیکنم... فراموش میکنم مثل همون _

 یازده سال...
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ساده تر از اونی بود که بفهمم طوفان هنوز تو گذشته گیر بود. بی  لب هاش نیمه باز رنگ باخت.

روی میز سر خوردم و از اشپزخونه بیرون رفتم. تو حال توجه به شرمندگی و پشیمونی نگاهش از 

بین مبل ها سه نفره سبز رنگ خوش خاطره گوشه ای لمیدم و زانوهام رو بغل گرفته سر 

 روشون گذاشتم. 

به خودم به بال بال زدن  زدمم اشک بریزم از بی طاقتی دلم؛ اما تو دهنی محکمی ستمی خوا

جز گذشته ای که چماق شده بود تو زندگیم و طوفانی  ؛هایی که اخرش هیچ ختم بخیری نبود

 که نشناخته حکم صادر می کرد. 

حضورش پشت سرم و نگاه سنگین شده ش روی تنِ جمع شدم رو حس کردم. قطره اشک 

 سمج روی گونه م رو پس زده...گفتم:

مادرم... فقط نمیتونم کاری بکنم...نمیتونم ازتون شکایت کنم پای خانواده م گیره... پدرم، _

 ؟موندم اونا چرا باتوهم دست شدن

رخ شده خیره به یقه پیراهن چروکیده مشکیش ادامه لو برداشت در تیرراس نگاهم...نیمقدمی ج

 دادم.

قد این مدت زیر یه سقف زندگی کردن توضیح بهم بدهکاری طوفان...باید خیلی چیزارو  _

 .بدونم 

ست. به اندازه چند انگشت د...مبل رو دور زد و کنارم نشبه طرفم اوم هدست از جیب بیرون کشید

قصد گذاشتن دست روی شونه های افتادم و با اغوش کشیدنم رو داشت که با درهم  فاصله.

شدن ابروهام و چشم ها اشعه شده سرخم دستش نیمه راه بند اومد. رو ترش کردنم رو نادیده 

 د.گرفت و با لبخنده غمگینی قلبم رو ریتم دار کر
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برای یک شبم شده بازم فراموشی بگیرکه چقدر ازم بدت میومد و من کی م...! منو طوفانِ _

 ببین. بزار بازم طعم ارامشو بفهمم. تیازده سال پیش نبین...منو طوفانِ فرنگیس

دلِ خونم خیرگی و خواهش چشم های من عاشق کنش رو نادیده گرفت...نادید گرفت از اینکه 

 !پس زدن هام رو روی حافظه یازده سال پیش گذاشته و نفرتی که خیلی وقته خاک خورده بود

نادیده گرفتم قلبی که نبض میزد برای طوفانِ فرنگیسی که ارامشم بود. دستش رو پس زدم و 

 م رو به اغوش کشیدم. نگاه بی حس؛ اما لبریز از گالیه م رو به سمتش کشوندم.جمع تر تنهایی

 حتی فکرشم نکن یکبار دیگه منو داشته باشی...اینبار تو باور کن من واست مردم!_ 

نگاهش تو صورتم چرخ خورد و دست پس کشید؛ اما با حفظ فاصله ای که گرماش برای ارامش 

 قلبم کافی بود. 

 کنم؟ازکجا شروع  _

 فقط میخوام بدونم به چه قیمتی پدرم با تو یکی شد...بقیه ش بمونه واسه خودت و اخرت._

 دستش مشت شده روی پاش گذاشت و با اخمی که درهمیش از نیمرخم دلهره اور بود گفت:

وقتی پاتو تو خونه م گذاشتی هیچی رو بهت دروغ نگفتم..تو چیزی یادت نمیومد...پس منو _

 نکردم نکن...من امانت دار خوبی بودم!متهم به کارا 

به طرفم چشم چرخوند. ثانیه ای با نگاهش بهم فهموند اون هم دل بریده و دم از رفتن میزنه. 

هق هقم رو تو سینه خفه کردم و با بی حس ترین حالت خیره ش شدم تا دل بریدن برای من 

چندماه سرگردونم کرده بود.  هم اسون جلوه کنه. رگ و پی م یخ زده بود برای حرف هایی که 

پوزخندی حواله حال و روزمون کرد و دستی به صورتش کشیده  تکیه به پشتی مبل خیره به 

 سقف شروع به دل شکستن کرد.  
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بعد تصادف وقتی بیهوش اومدم خبر مرگ تو و سکته مامان داغونم کرد...رفتارها عمو و زنعمو _

 بخوره. درد حال و روز من ز اون چیزی بود که بهتوجه هاشون...حالل بودی هاشون...بدتر ا

داغدار بودم. داغدار احساسم...داغدار زنی که راحت تو سرم کوبوندو تو بغل یکی دیگه خوش می 

! وقتی یادم میومد من حق دست گرفتنتم شدگذروند...زنی که مرده شم داغ روی پیشونیم 

حظه ای که تو و اون بیشرف...اما بدتر از اون نداشتم بدتر می سوختم بدتر اتیشم میزد اون ل

 قلبی بود که هنوزم واست می تپید.

دست مشت شدش رو روی پام گذاشت. چشمم روی دستش خشک شده تو سکوت تماشاش 

 کردم. مطمئنم بی حواس تر از اونی بود متوجه فشاری که به پام وارد می کرد بشه.  

ای سفره عقد نشستی...می دونستم دوستم نداری به خاک مادرم قسم نمی دونستم به زور پ_

نمی خواییم ولی میگفتم حتما می خواد بهم فرصت بده...وقتی عمو همه چیزو گفت و با بی ابرو 

کردنم یک شبه گذاشت رفت...خیلی چیزا عوض شد...نگاه مردم...طرز فکرشون...خیانتی که 

می کردن...مادرمم طاقت نمی اورد...اونم برچسب روی پیشونیم بود...لعن و نفرینایی که حواله م 

مریض احوال بود امکانات اون شهری که ادم حسابمون نمی کردن کم بود... تو رو مقصر همه 

اینا می دونستم تو باید جای من زجر می کشیدی...حتی ارزو می کردم بودی و مثل مادرم زمین 

با بی ابرویی که حق من نبود  گیر می شدی ولی زجرتو می دیدم....!نمی تونستم ببینم عمو

پشتمو خالی کرده. واسم گرون تموم شده بود...وقتی جمع کردم و اومدم به شهری که باید از 

اول شروع می کردم با هر سختی با هر دربه دری کینه و نفرتی بود که تو قلبم جوونه میزد. 

دن به تویی که اگر صبح تا شب هدفم کار کردن و به جایی رسیدن بود. شب تا صبحم فکر کر

. خودمم می فهمیدم مریض شدم...این اتیش و حرصی که از گم شدن عمو و چی می شد؟بودی 

مردن تو بود هیچ جوره ارومم نمی کرد...! نمی توستم کسی م وارد زندگیم کنم...فکر کردن به 

تو ذهنم گذاشته بودی تو که خواب و خوراکم شده بودی...بددلی که نسبت به همه هم جنسات 
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نمیزاشت زندگی جدیدی رو شروع کنم.تنها ادما دورو برم مرتضی و مهرزاد بودن...اخالقم عوض 

 پرخاشگر شده بودم...طوفانی نبودم که می شناختیش... و شده بود...عصبی

اشک تو چشم هام قندیل بست..درد فرو شدن انگشت های دستش تو گوشت به استخوون 

اما نه شبیه بلوایی که تو دلم به پا  ؛ای غم گرفته ش ناچیز بود. درد داشتبین صد ،رسیده پام

 شد. 

اون موقع ها بود سرو کله الله پیدا شد...دوباره شروع شده تو گوشم خوندن از تو از مهران، از _

خانوده ای که رهام کرده بود...از عشقش می گفت از شهادتی که به خاطر دوست داشتنم مجبور 

 گاه بده. اون فیلمم...شده تو داد

 مکثی کرد...

می گفت می خواسته نشونم بده تا قبل از اینکه دیر بشه دست از سرت بردارم...اون فیلم ضربه _

نهایی شد تا پشت پا بزنم به همه چیز...الله شد ممنوعه من...شد زنی تو زندگیم که هیچ کس از 

ص مرتضی که خیلی خوب می خصو وجوش خبر نداشت. نمی شد به دوستامم معرفیش کنم...به

زمین تا اسمون فرقمون بود؛ اما کنار اون اروم بودم نه با اخالق خاصش یا رفتارها  شناختش.

زننده ش فقط حواس  پرتی می اورد...اهمیتی برام نداشت؛ فقط با اون خیلی چیزایی که تجربه 

خانواده خودمم رص تو از حرص نکرده بودم تجربه می کردم...مهمونی، پارتی، مست کردن...از ح

وقتی به خودم اومدم دیدم زیادی بهش میدون دادم...اون هرچی نبود زنم ؟ نمی فهمیدم چرا...

بود... سخت گیرام شروع شد...تعصب بودنم...جنگ و دعوامون...راضی نمی شد بیاد واسه همیشه 

داد به تو... اما می  خونه م...بهانه ش ازادی، اخالق تعصبیم بود...هرچی می شد ربطش می

دونستم نمی خواد با مادرم باشه...می گفت بفرستش سالمندان...هرجایی که پاشو تو این خونه 

زیادتر. مرتضی تو فکر ساخت و ساز بزرگ  مبزاره...کم کم تو کم رنگ می شدی...درگیرها من

گ با مدیریت ما پروژه عالی بود. می خواست با مشارکت مردم و شرکت ها بزر! تری بود...ارمان
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دا و ام تو شرکت مهرزاد کار می کرد تو رفتخواهرش اشنا شده بود.  هم با همتاتازه  شروع کنه.

مصمم بودم لقمه بزرگتری رو شروع کنم...هم تجربه داشتم هم م من به شرکت دیده بودش.

همه چیز داشت خوب پیش رفت تا اینکه الله بعد  ی م مثل خودم بود...بلند پرواز.پول...مرتض

بزنه...از ظاهرش مشخص بود واسه چی چندماه سروکله ش پیدا شد...نیازی نبود حرفی 

 اومده...حامله بود.!

 پوزخندی زد.

بچمو نگه داشته...نمی خواستش می گفت باید یه فکری  هبه قول خوش در حقم لطف کرد_

واسش بکنم...جنگ و دعوامون دوباره شروع شد...بازم ازش خواستم بمونه؛ اما به ازای نگه 

فکر رفتن بود...نتونستم حریفش بشم...وقتی دلبرو به دنیا اورد  داشتن دلبر پول می خواست... به

یه روزم نشد وسایلشو جمع کردو رفت. لحظه اخر بحثمون شد...اونم از حرصش مثل همیشه 

تو رو پیش کشید..اونجا بود که از حرصش گفت بهت قرص داده و پشیمونه...نمی دونسته  حرف

 .چه ادمی عوضی ممن 

 خنده تلخی کرد. هشد چشم هاش روی هم کشیده

دروغ چرا بازم تو ذهنم جاتو پیدا کردی...اینبار ذهنم پر شده بود از اما اگرهایی که اگر الله  _

 نبود اگر قرصی نبود تو چیکار می کردی؟ زنده بودی؟ زنده می موندم؟

 قلبم دیوانه وار به سینه م کوبید...نگاهم لرزون خشک شد...دلم از این بغض چندساله خون شد. 

مجبور شدم به مهرزادو مرتضی بگم بچه دارم و مادر بچه م کیه!....هردوشون وقتی شنیدن _

سرزنشم کردن ولی بعد برای نگه داری دلبر خیلی کمکم کردن....دلم نمیومد بدون اسم مادر 

ناسنامه بگیرم...نمی دونستم جواب بچمو چی بدم...دلبر با هر روز بزرگ شدنش یاد واسش ش
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و زنده می کرد که به خاطره فراموشی تو به کی پنهاه برده بودم! بازم همه چیزو از چشم محماقت

 تو می دیدم.

 پوزخندی گوشه لبش جا خوش کرد و دست البه ال موهاش چنگ شد.

زنتو دیدم...اول فکر کردم الله رو میگه کلی بهش توپیدم؛ اما مرتضی یه روز اومد گفت پدر _

بهش  ، مرتضی رو نشناخته! گفت عموت با اسم و رسم جدید اومده شرکتش تا سهام بخره...

ه و به دخترش پیشنهاد شداون معرف  بود از همتا فهمیده فته دخترش ادرس اینجا رو داده..گ

 داده سرمایه شو تو شرکتش  بند کنن...

 فسم تو سینه حبس شد...یادمه همتا همیشه از سرمایه گذاری و خرید سهام می گفت...ازن

شرکتی که پروژه سنگینی به دست گرفته و سهامش روز به روز بیشتر میشه...منم از روی 

کلی  تعریف می کردم از اینکه کاش ماهم  سادگی یا هرچی هر زمان که به خونه می رفتم

کردیم و مثل خانواده تینا و همتا پولدار می شدیم...هیچ وقت فکر نمی جایی سرمایه گذاری می 

 کردم همتا رابطه نزدیکی با خاوری داشته باشه.

؛ فهمیدم چه عکساتو نشونم دادوقتی  بده... شنشون تو رو از همتا خواستهو شک کرده گفت _

درس  ...تیمی خندیدی...خوش بودی و با خیال راحت خانوده تو داشتو عکسا ...بازی خوردم

میخوندی...زندگی می کردی...فقط من بودم با ابروم بازی شده بود و سرگردون یه مادر و یه 

خونه اونا زندگی میکنی و درازاش واسشون کار  همکالسی همتایی؛ بچه بودم...گفت

میکنی...وسوسه شدم از نزدیک ببینمت...می خواستم بیای شرکت تا می تونم خردت کنم...نمی 

وتو بگیرم باید می دیدی منم فراموشت کردم...از تینا خواستم یه خواستم تو کوچه یا خیابون جل

ولی تو منو نشناختی...هیچ کسو نشناختی... بعدا به تینا و همتا اومدی ..کاری بکنه بیای شرکت.

گفته بودی چقدر بد نگاهت می کردم و احتمال قبول شدنت صفره... فهمیدم به خاطر تصادف 

 و مریضیتم به دوستات گفته بودی.هیچی یادت نمیاد...از پرونده پزشکیت 
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 نیم نگاه سنگینی با نیشخنده بی تفاوتی حواله مات و مبهوتیم کرد...سری تکون داده ادامه داد. 

بزرگ شده بودی...یه دختر ساده و پاک جلو چشمام بود...تند تند از درس و نقشه هات به  _

مهرزاد می گفتی تا استخدامت کنه...بعد از دیدنت نتونستم یه لحظه م اروم بمونم. به پای 

مهرزاد افتادم استخدامت کنه...اول راضی نمی شد می دونست  نیتم هر چی باشه خیر نیست 

از روز اول اذیتت می کردم و حرصت می دادم...تو خیلی  ...اوردمت کناره خودم...ولی راضی شد

اما کسی با رفتارایی که از قبل داشتم  ؛به خصوص مهرزاد سعی می کردی به همه ثابت کنی

مقاومت کردی...اون دلداری  مباور نمی کرد و مهرزادم به روی خودش نمی اورد. کم کم در برابر

زبونش دیگه نیش نداشت با همه چیز کنار میومد...شاید به  .صبور شده بود که من می شناختم

 اما هر دلیلی داشت برای من خوشایند بود.  ؛خاطر پول یا موقعیتت

نفس عمیقی کشید...قصد بلند شدن داشت که محکم دستش رو گرفتم و سوالی نگاهش 

 کردم...شونه ای باال انداخت و با خنده گفت:

 رنگ به روت نمونده. .حداقل با کیک بخوریبزارم. میخوام برم چایی_

 و التماسی بود که تو چشم هام ریختم.  سری تند تند تکون دادم

 من چیزی نمی خوام...فقط می خوام بشنوم._

هو گچ . چشم هاش سرخ سرخ و صورتش عینخودش هم خسته تر از من رو به بیهوش شدن بود

واهش نگاهم خیره شد و تسلیم شده بی حرف سرجاش نشست با ثانیه ای سکوت به خ شده بود.

 انگشت ها پهن و تپلش جا داد.   اما دستم رو ول نکرد و پنج انگشتم رو البه ال
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همون روزا بود که الله می خواست برگرده... فهمیده بودم پوالشو باال کشیدن و بهانه بچشو _

جلو چشم هام بودی...یک اشتباه رو دوبار  تومیگیره وضعیتش جالب نبود...فهمیدم معتاد شده....

تکرار نمی کردم. نمی خواستم یه نفر دیگه ازم سوئ استفاده کنه...نمی خواستم الله دوباره به 

زندگیم برگرده یک مادر معتاد اسمشم بشه مادر بچه م. دلبرم شناسنامه می خواست. ازت کینه 

ارامش بود...خستگی هایی که می کشیدم  به دل داشتم ولی دیدنت اذیت کردنت واسم تفریح و

با حضور تو که هیچی یادت نمیومد بر طرف می شد. شاید بازی تهومی جلوه دادنت از اونجایی 

مرتضی کاری کرده بود عمو همه  شروع شد که تو به هرکسی می گفتی کسی باورش نمی شد.

بهتر از مرتضی...! پولدار،  سرمایه شو پای ارمان بزاره...تونسته بود اعتمادشو جلب کنه...کی

 یگه ای که همیشه ازش می ترسیدم.خوشتیپ و خوش قیاقه و خیلی چیزا د

حتی مرتضی می گفت دوسه بار به شوخی پدرت حرف تو رو پیش کشیده... انگار بدش نمیومد 

مزه دهن مرتضی رو بفهمه...تا جایی که بهش گفته دختر مجرد داره. نمی خوام بگم چی بهم 

. فکر  اما از من پنهون کرده بودش ؛وقتی عمو راحت زنمو پیش کش اینو اون می کرد گذشت

اینکه با تو می تونستم زندگی کنم و بچه م بی مادر نمی شد اتیشم میزد...پدرت تمام سرمایه 

شو پای ارمان گذاشت...توام پرونده پزشکی و دوران افسردگیتو به همتاو تینا گفته بودی...فکر 

داروها و بیماری صرع...تلقینایی که خانواده ت به  می کردی چیزی از گذشته یادت نمیاد از

خورده داده بودن این همه سال...دکترت می گفت باید تو شرایط باشی تا همه چیز یادت بیاد 

مغزت اسیب دیده بود. این پرس وجوها از تو و پاپیش شدن الله باعث نیست. اونم صددرصد 

سوسه داشتن یه زندگی ارومو در کنار تو از نمی تونستم ونی. شده بود دوباره توجه امو جلب ک

شهر پیش خانواده مادریم برگردم. دلم دلمم می خواست با سربلندی به اون  خودم دور کنم.

 ست که با دیدن تو هوایی شده بود.خیلی چیزها می خوا
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تو چیزی یادت نمیومد. دختر اروم و خانمی شده بودی...تحصیل کرده باهوش و پرتالش....از  

همه مهمتر بهم بدهکار بودی...منم تغییر کرده بودم؛ پول، خونه ماشین و زندگی داشتم...فکر 

 مادرم و دلبر واسه رد کردنم بیاری...دوست داشتم می کردم دیگه چه دلیلی می تونی به جز

 نم تو زندگی چی رو از دست دادی.هرکاری الزم باشه انجام بدم تا بهت ثابت ک

بغض تو گلوم چنگ شده و خاطرات شرکت با هرجمله ش قد علم می کردن...کوتاه اومدن 

قه ای که تو بی خبری هایی که فقط از روی محتاجی و پول حالل اون شرکت بود...عشق و عال

به میز و کارم داشتم. پی همه چیز رو به جون می خریدم تا طوفان نزدیک تر از برادر به رئیس 

بیرونم نکنه. دستم اهسته از دستش بیرون کشیده شد. توجه ای نکرد. کف دستم یخ بست عین 

 دلم. 

سرانجامی ارمان اون موقع که فکر دوباره سرو سامون دادن زندگیم بودم مرتضی از بی _

گفت...از زمینی که دولت دست روش گذاشته... تک و توک به سرمایه دارا پول می دادیم...پدرت 

بدهی باال اورده بود...فهمیدیم برای ارمان از چند نفر قرض گرفته و یکیش مرتضی بود...زندان 

ه جای پدرت برده بودنش...اونجا بود که مرتضی گفت تو اومدی و تونستی قانعشون کنی و ب

چک دادی. بهترین فرصت بود. تا برگشتن و غیبت یک ماهت نقشه همه چیزو چیدم. بهانه م 

زندگی پریشونم، الله ، دلبر یا زمین گیری مادرم هرچی بود مهم نبود من می خواستمت و 

طعم در کنار تو خوردم  قسمو  کار بودمبدهبه خودم  نویا تصمیممو گرفته بودم...به هرقیمتی.

 بودن رو بچشم... هنوز زنم می دونستم.

خودم رو بیشتر جمع کرده به اغوش کشیدم. سر رو زانو گذاشتم و چشم هام تر شد از سرانجامی 

که به قیمت خیلی چیزها بود. کاش می دونست با هر اعترافش چه برسر دل غوغا زدم 

 م. میاره...سکوت کرده بودم و هیچ العکس العملی نداشتم...مات مات بود

 مرتضی به شرطی راضی شد که تا رو شدن ارمان فرار کنیم...همتا تابع نامزدش بود و تینام 
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 دستی به صورتش کشید.

 تا اونم باهمون بیاد به قول خودش عشق خارج بود. یمقرار شد عقد صوری داشته باش_

 به اینجا که رسید نفسی عمیقی گرفت.

ماههه...موقعیتت رو تو شرکت گرفتم، نقشه هاتو به ازشون فرصت می خواستم یه فرصت چند _

اسم خودم زدم تا نتونی به اسم اونا جایی استخدام بشی می خواستم حسابی تو منگه بزارمت تا 

از اونجا بیای بیرون و بعد به من پناه ببری اما تو سخت به کارت چسبیده بودی حتی اگر 

..پیر شده بود.به قدری شکسته که اول راغ پدرترفتم سابدارچیت می کردم. زیاد فرصت نداشتیم.

از دیدنم شوکه شد...زیرگریه زد...شرمنده بود. بهش گفتم میدونم زنده ای...گفتم  نشناختمش.

بازم میخوامت. گفت دخترم مریضه هیچ یادش نمیاد...نمیتونه بی خبر دستت رو تو دستم 

کشیده بودی....به فربدی که خبرش رسیده بود تو خرج  که بزاره...تهدیدش کردم به چکایی

.گفتم کمکت میکنم تا فربد حالش خوب بشه...خرج درمانشو میدم فقط اینبار معالجه اش مونده..

می خوام دلدار راضی بشه با پای خودش از ته دل جواب بده...گفتم بچه م بی مادره...به حرمت 

گفتم باید ابرومو پس بدی باید دروغا و ظلم این همه سال اسمش باید بیاد تو شناسنامه دخترم....

ی شد تا یه جایی راض دلدارو به همه نشون بدم تا مادرم با ارامش تو اون شهر خاک بشه...

مادرت اولین بار تو بیمارستان دیدم...فکر می کردم مخالفت کنه اما پدرت راضیش کمکم کنه.

چون حس کرده بود می خوام ازت ستگار پشیمون شده بود کرده بود...بماند که خودش زمان خوا

طوری وانمود کنه که تو کرد  و و قولی که بهم داده بود مجبورشسو استفاده کنم...ولی اصرار ت

با رفتاراش باعث شده بود تو تی ح ه خونه ش پناه نبری و تااخر با من باشی.دیگه هیچ وقت ب

 ماینبار قصد...دیگه مهم نبود بازم با هدف طرفم اومدی بیشتر به من و مستقل شدن فکر کنی

 عاشق کردن و تو حسرتم گذاشتنت بود.
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 .پوزخندی زد

وقتی عروسی رحمتی بی دعوت خودتو مهمون  زدی.خودت اولین تلنگرو تو ذهن من _

کنی...می ترسیدم حاال که  با من لجکردی...نتونستم جلوتو بگیرم...فهمیدم میخوای بری اونجا 

همه چیز خوب پیش می رفت عوض بشی یا چشمتو کسی بگیره...باید تنبیه م می شدی تا 

کنی...قصدمم کندن از خانواده ت بود اما نه سر چک سر چیزایی که تو سرخود چکی رو امضا ن

همیشه روشون حساس بودی...با پدرت هماهنگ کردم....اونشب وقتی مجبور شدی تو ماشینم 

بشینی یا گریه هات جلو پدرت...میخواستم قید همه چیزو بزنم...ولی فرداش که اومدم شرکت و 

بود بازم وسوسه شدم...از اینکه هربار بهم متکی می شدی و اخالقت از این رو به این رو شده 

می بهت نشون  یک جوری باید خودمومهربون...بدرقمه به چشمم میومد... گفتم چرا که نه 

رفتنم واسه همیشه تو  مهم جبران غروری که شکستی با ادمی که کشتی می شد. بعددادم...

یره تو بی حواس واسه انصاف نبود فقط قلب من بمقلب هم با زخمی کهنه کشته می شدیم...

 خودت بگردی و زندگی کنی.

لحظه ای سکوت کرد...دلم نمی خواست نگاهش کنم سرم جا خوش کرده بود روی پاهای 

لرزونم...تازه سرما تو استخوونم نفوذ کرده بود و از درون بابت حرف هایی که هیچ معادله ای 

 واسش نداشتم می لرزیدم.

قرصهایی که به تجویز دکتر خوابت میبرد...قرص ها  زن نقابدار پیشنهاد مرتضی بود و_

کردم چون وابستگی و چاره قبول  بیشتری نسبت قرص ها خودت داشت. ارامبخشی که دُز

اول قرار نبود تا بعد ازدواج پیش بریم ولی من هربار بیشتر تشنه این می شدنتو می خواستم...

شدم که ببینم تو هیچ چاره ای جز من نداری...به خصوص سرو کله پیروز و مهران پیدا شده 

ی و گیجت مانع دوری از من می شد. می خواستم بفهمی واست بهتر از من بود...سرگردون
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نیست! همیشه جلو چشمام پس زدنات و غروری که هربار لهم می کردی بود. خودمو قانع می 

حال و روزم کمتر از تو نبود. خودم بهشون ادرس می دادم کجا وکی جلو تو یازده سال کردم 

 ظاهر بشن. 

به صورتش  ستباال بیارم...دلم میخوا ستمیخوادلم ...اددوباره حس حالت تهوع بهم دست د 

م و با صدای خفه ای دچرخون چنگ بزنم طوری که بغض به گلوم چنگ زده روم رو به طرفش

 گفتم:  

 تو مریضی طوفان مریض....نفهمیدی  این مدت چی به سرم اوردی؟_

ن خودت من متوجه نمی شدم  چه اسیبی به تو میزنم فقط متکی بودن و کوچیک دید_

...همیشه گیج و مضطرب  بودنت...ازدیدن  تمام زجرایی که این همه سال کشیدم و مسببش تو 

بودی اروم می شدم...از اینکه می دیدم تو بدون من هیچی...از اینکه روز به روز بیشتر  وابسته 

 تر می شدی لذت میبردم.

شک هایی که گونه هام رو صاف تر نشستم و با صدایی که درجه ولوومش دست خودش نبود با ا

 تر می کرد گفتم:

 دلدار گفتنتم از قصد بود نه؟ می خواستی از خودم متنفر بشم؟ _

هردو دستش رو باال اورد تا روی صورتم بزاره که با دست پسش زدم و بدتر نفرتی که ساطع می 

سرخ شد تو چشم هام ریختم. با ثانیه ای مکث دست عقب کشید و با خونسردی که به چهره 

 شدش نمیومد گفت:

هیچ وقت نتونستم به چشم فرنگیس عابدو زاهد که هیچ رقمه بهت نمیومد نگات کنم...تو _

واسم همون دلداری بود که یازده سال پیش تو سرم کوبیدی و فرار کردی حتی نموندی جنازمو 

 جمع کنی.
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شده بود. خودش قلبش  نهیکه سال هاست ک یزیزد کوبوند تو سرم اون چ ور الخره حرفشاب

هم  از صدای پر نفرتش از دستی که نه من نه اون نفهمیدیم کی چنگ دستم شده بود خیره 

هم شدیم. پوزخنده بغض الودی زدم. دم وبازدم برو بیایی داشت. تو صورت کبود از حرصش 

 گفتم:

تم روز تو اگر یبار بی قصد مردی من هرروز تو این خونه میمردمو  زنده می شدم...نمی دونس _

بی ابرو و مریض موندم  یبار ابروت به حراج گذاشته شد منتو اگر قبل چی شده، چیکارکردم...

 تو اگر یبار به اشتباه طعم خیانتو چشیدی من چند میلیون ادمی که تو به جونم انداختی... میون

یا بوی یه غریبه رو تو این خونه می  زدهربار می مردم وقتی شوهرم با اسم یه غریبه صدام می 

 اورد. 

 سری تکون دادم.

 بی انصافی طوفان...خیلی._

ابروها پهنش درهم شد...چشم های سرخش بارونی.  صدا  ولووم باالیی که هیچ وقت دست 

د. به خودش اومد به زجری که بهم می داد. به خاطراتی که تو ذهنش جولون خودش نبود لرزی

 می داد تا من رو نببینه یا درک کنه. دست لرزون  منجمد شدم رو گرفت. 

منم کم سختی نکشیدم. منو ببین زندگیم عادیه؟ کنارم بودی ولی نمی تونستم باهت _

هر موقع بهت نزدیک می شدم فقط یه باشم...بازنم!  تمام مدت پیشم بودی ولی نداشتمت...

چیزی تو مغزم بود...مادرم و ضربه ای که تو سرم زدی...من یازده سال نتونستم خودمو درمان 

تو  ...چون همیشه تو لعنتی باهم بودیکنم. نتونستم درست حسابی کسی رو وارد زندگیم کنم...

 کم اما اروم بشم.، زجر بشبا من کاری کردی که با هر زجرت
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 نم بی هوا با حالی که دست خودم نبود جیغ کشیدم:نتونستم خفه بمو

من بچه بودم طوفان...مگه چند سالم بود؟...هیچ فکر کردی چقدر ترسیده بودم؟ چقدر بچه _

 بودم خام بودم؟...تو که ادعات می شد منو می شناسی چی؟    

شمردم جلو می روز می  انتظار لبریز شدنم رو نداشت. تمام کابوس ها برام زنده شد. یک روز دو

اعتراض  ری. البه ال جیغ هام حرف میزدم.رفتم به تعداد روزهایی که شکنجه می شدم تو بی خب

 می کردم.شاید دیگه با این نفس تنگی نتونم حرف بزنم.

میخواستم بهش بگم...ازت بدم میومد...به زور راضیم کردن پای سفره عقد بشینم...اما نامرد _

مهران نه با  هت خیانت کنم...می خواستم تو زندگی اذیتت کنم نه بانبودم...خراب نبودم که ب

 هیچ مردی دیگه ای.

با وحشت به قرمزی پوستم و جوش و خروشم خیره شد. عصبی پاهام رو اویز کرده هردو دست 

 چنگ تشک مبل شده گفتم:

رسیدم...نمی نفهمیدم چی شد... بهم قرص داد...دنیا دور سرم می چرخید...وقتی توروودیدم ت _

 تونستم تصمیم بگیرم...فکر نمی کردم اون مجسمه...

دروغ چرا من احمق می مردم واسه توجه ها مهران... همه چیز تموم بود فکر می کردم همین 

که قیافه داره کافیه...همه چیزش برعکس تو بود. مردونگی که االنم نداری! شاید به خاطره 

 همینم جذبش شده بودم.

دوباره اتش زیر خاکستر روشن  ردک دل میسوزوندم...مهم نبود دوباره فوران مینیش میزدم و 

 می شد. من رو به موت بودم. دستش نیمه راه خشک شده پس کشید. پوزخندی صداداری زد.
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اره همه ش تقصیر تو بود...تو با اون الله عوضی شرط بندی کردی سر من...فکر میکنی الله _

 بهم نگفت؟ 

 ریک ادامه دادم.بلند شدم و هیست

جنس الله ناجنسه  یخوند یتو که از اول تو گوشم م ؟..طوفان!سرکسی که دوستش داشتی_

 بهش گفته بودی قیدمو میزنی؟ قید منو طوفان؟  ؟یکنیخودتو تبرئه م یحاال ازش بچه دار

نگاهش رنگ باخت. مات شد برای حرف ها از ته دلی که مدت ها خفه شده بودن. درد این 

زندگی دوماهه این انتقام تا همیشه بامن بود. از خیلی چیزها می ترسیدم  که تو بریدگی نفسم از 

نفس افتاد. احساس می کردم بینشون له شدم..لگدمال شدم که همه انگشت ها اتهام به من بود. 

میارن که یازده سال بیمار بود. نفهمیدم  من نسوخته بود چه بر سر روح و روان دلش هیچ کس

چی شد میون هق هقم دستم کشیده شد و تو بغلش پرت شدم...نای بلند شدن نداشتم...اشک 

هام صورتم رو پوشونده بود و می لرزیدم از این نامردی که همیشه به اسم روزگار تموم می شد. 

تم... هق هقی که خفه شد...هنوز خیلی سوال و جواب ها بود که به جون رو سینه ش سر گذاش

 من نمی رسید. 

صورتم رو باال گرفت و قاب دست هاش شد. ثانیه ای تو سکوت به چشم هام خیره شد و روی 

صدا نفس هایی که طلب  و بحر نگاه پرعشقش شدملب هام بوسه خیسی از نم چشم هاش زد. 

 ام زمزمه کرد.خواستن بود. مقابل لب ه

هم بدهکار بودی تا شبیه من بشی...!حاال زندگی رو ب اینخوبه که پا اشتباهاتمون واستادیم...!  _

 نمی تونی منو فراموش کنی حتی اگر ازم دور باشی...حتی اگر ازم نفرت داشته باشی.

ه دنیا دور سرم چرخید. گیج چیدن جمله هایی شدم کگرما لب هاش روی لب هام نشست.  

دستم مهار دستش شد و نفسی که از هم بردیم...من هم شبیه اون سیلی محکمی تو خیالم بود. 
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شدم...لبخنده محوی زدم و دست ازادم چنگ پیراهنش شد. خندید. هنوزهم نمیزاشتم فراموشم 

کنه. عقب کشیدم و به گیجش خندیدم. قصد گرفتنم رو داشت که اینبار من با لبخنده محوی 

 ش رو قاب گرفتم و با بوسه وسوسه کننده ای زمزمه کردم.صورت تب دار

 اینجا رو اشتباه کردی عزیزم...من خیلی وقته فراموشت کردم. _

. مچ دستم بلند نشده مهارچنگش شد و صداش با ولووم حرص خورده ای هولش دادممحکم 

 بلند شد. 

 کجا...؟_

 خوابم میاد...قد چند سال خوابم میاد...ولم کن._
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  188دلبران#

 

شب تا صبح باید در جستجو هدف زنده  ،که فسلفه زندگی قابل ستایشه و روز تا شب رستد

تنهایی و امید تو زندگیت میشه یک راه واهی یا اما وقتی  ؛بودنت چشم باز کنی و چشم ببندی

 !چیزی نداشتهبهش فلسفه چیدی  ملتمسانهیک خواب میفهمی زندگی جز سیاهی که 

 دلدار..._

 شدن ه بازب تماما نمی تونستم جلو رغب ؛هنوز میل شدیدی به خواب داشتملرزید...پلک هام 

 اسمم رو صدا میزد. نه شبیه شور عشق چند سال پیش بود که بار اولین . رو بگیرمچشم هام 

خرج  فقط گونه ای کهذدلبر  لطفات...لطفاتاز اما سرشار  ؛...خالینه شبیه نفرت چندساله ش ؛بود

 . شددخترش می 

 دلدار عزیزم..._

ولی بغض به گلوم  ؛تعبیرش کنم خوش حاال چشم ببندم و شبیه خوابِ ونستم حاالتمی  عزیزم!

 ؛ حتی تو خواب!طوفان اشتباه بود به بازی کلماتِ و توجه مچنگ زد. میدون دادن به احساس

دنیا هم به گرد خواب و  حقیقت سیاه در اون لحظهرو روی گونه م حس کردم.  لمس دستش

دلم می خواست چشم باز نکنم تا دنیایی  رو ببینم که شبیه خیال من نمی رسید.  نم سپید خیال

 نبود به نرمی نوازش دست هاش نبود.

 ...نفس من_
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چند دست کشید و  با نفسی که به صورتم خورد خانمی کنار اسمم جا خوش کرد. بین موهام   

 می کرد.  مسست تر و سکوتی که نفس ها داغش ثانیه چشم روی هم فشردم

  می خوای بیدار بشی...خانمم! ن_

با درهم شدن اخم هام و بی حسی چشم هام به تالفی سنگ شدن این و  ممی کرد تشیاذ باید 

تفاوت چشم باز  اما مگر می شد با این گرما که زمان از حرکت می ایستاد بی ؛میومدممدتش در 

. دیگه همین باعث شد به سرعت با اخم پررنگی چشم باز کنم ه شد.بوسید کنم؟ نوک بینیم

رو به  دراومدم کهتالقی چشم هایی به به فاصله دو بند انگشت  اما بی فایده بود!وانمود کردن 

می...نگاهی یقداما ؛...نگاهش با همیشه فرق می کرد...یک نگاه اشنادنیا متفاوت تری باز می شد

 .!اما عاشق ؛پر درد

فهمیده بودم باید  روحاال که همه چیز  .خودم رو پیدا کنمم تا هم گذاشتی رو پلک ثانیه بیست 

بی صدا و اروم پشت چشم هام بوسیده  حتی اگر نگاهش نگاه همیشگی نبود.؛ تااخرش می رفتم

زندگی اون گندی نیست که همیشه فکرش رو می  شاید ون فرستادم.د. نفس کالفه ای بیرش

چندبار نفس عمیق . !کردم شاید فسلفه زندگیم من زیادی سرو ته شده بود که پایانش این بود

کشیدم تا سوزش اشکی که پشت پلک هام حس می کردم رو پس بزنم. خودم هم می دونستم 

صورت درهم و ناراحتی چشم چرت میگم و نباید یکبار دیگه خام احساسات طوفان می شدم.  با 

 باز کردم. 

 کنج لب هاش نشست.  پر محبتی هلبخند

 درد میکنه؟ تسر _

همه چیز میزاشت جز حقیقتی  رو پا  جوابش اخم پررنگی شد.اما  رفت می سرم به شدت گیج

 که انکارنشدنی بود. 
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 ..از دیروز هیچی نخوردی.انه رو حاضر می کنم.حتا یه دوش بگیری صب _

 یک خاطره نه چندان دور تلخ ترین قسمت زندگیم رو بهم یاداور شد  باگفتن این جمله 

و فاصله گرفتن ازش...چرخیدم و نیم خیز شده در حینی  سرمپوزخند زدم...با چپ و راست کردن 

    پتو رو کنار میزدم گفتم: که

 چندماه پیشم همینو بهم گفتی! اولین روز زندگیم!  _ 

و گیج  وکه شدهی شونه به سمتش چرخیدم. شلبه تخت نشستم و از سکوت یکباره ش از رو

نگاهم می کرد...توقع نداشت جواب احساسات اول صبحش این باشه. واقعا فکر می کرد تو چند 

 ؟ می شدهمه چیز تموم نگیر با چند جمله وسوسه ا دقیقه

 یا می خوای بازم من فراموش کنم!؟نمی آید ؟  یادت_

تا هیچ اثری از خشم و  حاال نگاهش تغییر کرد. پلک هاش رو محکم روی هم فشار داد

. گمی گرم تر چشم باز کرد و با چاشنی لبخندی چشم بهم دوخت و مشخص نشهناراحتیش 

 گفت: 

 من نمی خوام چیزی رو فراموش کنی...نبایدم منو فراموش کنی! _

رش بعد از رفتنش بود نه حاال که مثل لحن دلخورش رو نمی تونست مخفی کنه. مطمئنا منظو

رو بیشتر به بازی بگیره. اخم کردم  مچسبیده بود و می خواست لحظه اخری احساسات مچسب به

 و با مرتب کردن پیراهنم و بستن دکمه هایی که تو خواب باز شده بود گفتم: 

م که هیچ زنه مغ دیگه بسه...می خوام برای یکبار هم شده به چشم هام اعتماد کنم...نه قلبم_

  جلو چشم هام محو میشی! از توام دیر یا زود  ت به دردم نخوردن.قو
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نفس عمیق و بلندی که بیشتر شبیه اه بود شنیده شد. تشک تخت باال پایین شد. پتو دونفره ای 

 پرت به طرفش دو وسواس ها قبل از فهمیدنش رو می داکنند که بیشتر بوی مواد ضدعفونی 

. !بزاره که قرار نیست هیچ عطری تو این خونه جا مخوشحال شد زدم.لبخند بی اختیار  کرد

با بدخلقی پایین تخت دنبال چیزی می گشت. مات  خم شده بود و به طرفش کشیده شد.نگاهم 

چشم هام نیمه تنه ای شده م که با پیراهنی که از روی زمین برداشت قصد پوشندنش رو داشت. 

چرخید. دستی به سرم کشیدم... اخرین بار  ش با وحشت بین دکمه ها یکی درمیون باز و برهنگی

حس بیهوشی رو داشتم و خواب عمیقی که تا این ساعت طول کشیده بود! با همون نگاه مبهوت 

 و هر لحظه گرد شده صدا جیغ مانندم رو بلند کردم.

 ؟دادی...ص  بهم قر ...توتو _

اما با دستی که روی سرم بود و پیراهنی  ؛نشستم نشد یتهاجمال یکباره و حالت متوجه سواول 

خیره  به سقف چند ثانیه ای سر باال برد و  کالفه که زیر مشتم جمع شده بود گیرایش جواب داد.

 گفت: مپلک هاش رو بست و باز کرد و رو به شده 

 !...خوردنن اذغگیجت بابت چندروز درست  نه معلومه که نه!_

 می زد از روی تخت بلند شد.زیر لب غری همین طور که 

 اینقدر دیگه پستم... هفکر کرد_

 کنی چیزی که فکرش رو زم تو اگتا نوک زبونم اومد ب ی زدم ونیش خند به تایید کالمش فقط

گوشیم از روی میز  ملودی که صدای ...اصال با چه حقی کنار من خوابیدی! تری لرز پیش من

ا پیراهن مشکیش رو می بست درحینی دکمه هنگاه هردومون رو سوالی به هم دوخت. ایشی ار

حالت از عمیقی و چشم ها ریز شده ای بی سوال و اجازه ای به سمت گوشی رفت.  با اخم



 
 

 
 

 دلبران      بهارگل)بهاره گندمی(

B a h a r e g a n d o m i م           ا ر گ ا ت س ن ی ا  
 

Page 5 

شد و زیر لب اعداد رو دو  چند ثانیه ای خیره شمارهطلبکارانه ایستادنش صورت جمع کردم. 

 حرف ناموسی بدتر بود. تا نگاه بد و پرنفرتی به من الویی گفت که از صدبا  رقمی تکرار کرد.

_... 

 .به من بگوبه اون چیکار دادری! _

. ردکنجکاو شده به طرفش برگشتم . می دونستم هیچ وقت با پدر و مادرم اینطور صحبت نمیک

یعنی کس دیگه ای شماره من رو نداشت تا طوفان به خونش تشنه باشه و بخواد شخصیتش رو 

دستی به روی  گرفته نمی شد.نگاه نفرت انگیز و خط و نشون دارش لحظه ای زیر سوال ببره! 

حدس میزدم کی باید در این  .یر دستم مشت شدز اهو پتویی که ناخوداگ م کشیدمموهای اشفته 

 کنه.  شزیرو رو حد

 ؟کی به تو گفت..._

 خرد شدن بود. رو بهای  آروارهدیگه و  ههم یک چشم غرازب

 م...تا یک ساعت دیگه اونجا_

 ...گوشی رو قطع کرد ای که شک داشتم به مخاطب پشت خط رسیده باشهبا اتمام جمله 

 .بود؟ یک_

پرت کرد. سوالی نگاهش تخت روی و بعد  چند دقیقه ای سرش تو گوشی بود توجهی بدون 

روی هم فشار می داد و  فقط نگاهم می کرد. ابرویی باال انداختم. دست  دندون هاش رو کردم.

چند  دراز کردم و گوشی رو برداشتم. بالفاصله بین تماس ها اخیر شماره رند مهران رو شناختم.

دلدار چرا گوشیتو  پیامش همزده بود میدونه الله کجاست. اخرین بار پیام زده بود...حدس 

 دلیل نمی شد کسی بهم شک کنه. این بازهماما  ؟برنمیداری بود
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 به جز پوزخند زدنی که تا ته وجودت رو می سوزوند.  اهمیتی ندادنگاه دلخورم رو باال اوردم... 

 میرم میرم دیشبت به خاطر این بود! !فت کاریات شده؟دختر منم بهانه کثا_

_... 

 کی بهتر از این زنشم رفته! منم تا دوروز دیگه یه ادم فراری میشم..._

طور  این ....رههیچ کنترل سنجیده ای روی ذهن و زبونش ندا هوقتی عصبانی میشمی دونستم 

حاال  اما ! با اینکه بارها بابت گذشته خشم و ضرب شصتش رو چیده بود نمی شناختمشمواقع 

و فقط از روی ذهنیت  م هیچ وقت این رفتارها بهش نمیومدکه همه چیز یادم اومده بود می فهم

 و مریضی که اعتراف کرده بود از کنترل خارج میشه. 

 ...فکرکردی حاال که همه چیز یادت اومده میزارم برگردی به زندگی اشغال قبلیت...من  _

 کالمش رو بریدم.خونسردیم رو حفظ کردم و با تاسف انگشت اشاره م رو به پیشونیم زده 

 ت مشکل داره.تو مریضی طوفان ...اینجا_

جلب شد و گیج به خونسردیم خیره  ، توجه شلحظه ای میون نفس نفس زدن ها پرخشمش

 شده ادامه دادم. 

 خوشحالم که دیگه قرار نیست تحملت کنم.  _

بدنم از کتک ها  که هنوز نه صدا مغزم رو خفه کنم. مبعد از کلی بی احترامی دیگه نمی تونست

وا رفتگی و رنگ پریدگیش چیزی از سوزش حرف هاش کم نمی  ! دیروز کوفته و درد می کرد

رو میزدم. بلند شدم و به سمت کمد لباس ها رفتم. بدون تغییر و پشیمونی تو  کرد. باید حرفم

 لحنش گفت:
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 کجا؟ _

 که سوال میکنی؟ یرو بگیرم جلو یمی تون برم هر جا خواستم نیواقعا فکر می ک_

 

 صدام بی اختیار بلند شد.. به طرفش دست به کمر برگشتم. 

 دنبال دخترت... ....که ظاهرا واسه تو یکی مهم نیست می خوام برم یجایاما  _

 به تمسخر از لحنش کشیدم.  رو صورتش درهم شد...دختر

 ه.داشته باش تورو این مرتیکه شمارهچرا باید  الاون کمک بخوای اص من ازت خواستم از_

 ؟زودتر از تو روانی خالص بشم..میفهمی هچون میخوام هرچ_

اولین مانتو شلواری که دستم اومدم برداشتم و از اتاق بیرون زدم. توجه ای به بهت و 

اما  ؛افلگیریش وسط اتاق نکردم...دلم از حرفی که زدم سوخت می دونستم زیادم جدی نیستغ

مهمتر از اون احساساتی بود که نباید جدیش می گرفتم...نباید میزاشتم طوفان بیشتر از این از 

مزه رهایی و کم بودن حسی ...باید یکبار برای همیشه کنهاحساس من سو استفاده گی و توابس

  که این مدت بهم القا کرده بود رو می چشید.
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 خواهید خواند...انچه 

 مهران من همه چیزو یادم اومده..._

 ..زنمو دوست دارم..متاسفم اینو میگم ولی من... من نمیتونم مثل گذشته باشم_

  .فکرشو می کردی بستیباید روزی که رو من شرط می_
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 891دلبران

 

 سیر می ای من حواسش جای دیگه از . پکر تر ردو بدل نشد بینمون  تمام طول مسیر حرفی

شیرو کیکی بود که بین راه بی حرف و تشکری از جانب من کرد در حقم تنها لطفی که   کرد.

روی پاهام گذاشت. کم کم به مسیری نزدیک می شدیم که هردومون خب می دونستیم قرار 

با ارفاق می  که هایی بودن که نیمی از خونه هاش الونک یجنوب شهر .نیست خوشایند باشه

 برای بی نام و نشونی هایی که می شد محسوب یفقط سرپناهشد اسمش رو خونه گذاشت. 

با دیدن خونه ها و ادم هایی که متعجب به ماشین نگاه می این دنیا نداشتن.  در ستاره ای تک

 می کرد دارو هاش دندونرفتم و طوفان از شدت فشاری که به بیشتر تو خودم فرو می کردن 

. وقتی در بیاره ش سر از اینجادختر سیدر نمی  فکرش روزی به صورتش قرمز شده بود. حتی

بود پارک کرد لحظه ای تعلل نکرد و به سرعت  دخمهبیشتر شبیه ای که  شین رو جلوی خونهما

اون هم ،شسمتبه  طوفان بابا شت .از روبرو مشخص بود هم ی مهرانپیاده شد. ماشین بی ام و

. طوفان به پایین اومدم باعجله از ماشین پیاده شد. قبل از هر درگیری من هم پشت سرش

ی عصبی بود که هر رفتاری ازش سر میزد و امکانش بود مهران رو مقصر همه چیز بدونه. قدر

بیشتر رو  مهرانو پرتشویش که با لحن طلبکارانه کم شدن فاصله ش  با زمان طوفان هم

 می کرد پرسید.  تر مستاصلمتعجب و 

 چرا نرفتی تو؟_
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و خواهشی بود که از نگاهم می خوند گرفتم  قرار به منی که پشت سر طوفان ثیکمهران با م

  گفت:بابت درگیر نشدن و درک کردن 

  دسر نیستم...من دنبال در_

 .کرد شاره ای به چند نفری که باب کنجکاوی اطرافمون جمع شده بودندا

 نه چیز دیگه!...تحقیق نن شدشرو رفقط به خاط اومدم امجتااین_

گ کمی چهره طوفان رنبه طوفان رسوند.  لفافه دار با جمله بندی حرفه ای منظورش رو

پشیمونی گرفت. به هرحال مهران به خاطر دخترو همسر چندساله ش پا به اینجا  عذرخواهی و

رو رفته ای رفت که دونفر همزمان و و به سمت درب فلزی رنگ  داد نو. سری تکگذاشته بود

چند دقیقه ای منتظر  .فشار داد بدون برداشتن دستش رودر  زنگ کلیدتنها  جا نمی شدن.

ی که به در می کوبید مشتهر با  .به حدی که انگشت طوفان خسته شد. به جون در افتاد موندیم

 "باز کن درو...الله الله..."فریاد میزد...

 بی فایده بود...یکی  از میون نفراتی که اطرافمون جمع شده بودند گفت: 

 خیلی وقته کسی اینجا زندگی نمیکنه... ...اقا نیستن_ 

 صداش رو رسوند. یکی دیگه که لهجه افغان ها رو داشت 

 ه.فقط گریه میکن هن عاصیمان کردانه اقا دوروزه این بچش _

رد که از گوشه در  گازی به دیوار بلند سیمانی نگاه کرد و لوله .به زردی زد انی رنگ طوفان هب

. از لوله گرفت و قصد باال رفتن داشت. نیم نگاهی بین من و مهران ردو بدل شد. می شد

استرس و پریشون حالی طوفان کامال مسری بود. اگر یکبار دیگه پاش سر می خورد و موفق 

 دست روی شونه ش گذاشت و به نرمی گفت:  .میزد. مهران جلو رفت شد زیر گریه نمی
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 "اجازه بده من برم...! "_

شبیه پسر  .هی که پایین برد اما طوفان با نگا ؛مهران قصد و منظوری روی هیکل طوفان نداشت

 بچه ها سر شکسته که توپشون به هدف نخورده عرق ریخت و عقب ایستاد.

بزارم  بغلش کنم یا دستی روی شونه ششرایطش رو داشتم تا دلم می خواست در این وضعیت 

اما در اون لحظه به جز دلبر " از ارزش تو کم نمیکنه این چیزی و و بگم هرکسی توانایی ها داره

چه بسا طوفان رو برای سهل انگار و اعتمادش به الله مقصر ...به هیچ چیزی توجه نمی کردم

طوفان ادمی نبود زور  وگرنه بود تا اینجا هم به خاطر دخترش سکوت کردههر چند می دونستم. 

طوری رو به رومون بازکرد.  چشم برهم زدنی باال پرید و در مهران به .!و بازوش رو به رخ نکشه

ر اگر جا خالی نمی داد با دیوا ورو به روی مهران کوبید  درهمزمان نشد و  که طوفان متوجه

 م.جا خورده متوقف شد مقابلم بود که ای ای از خرابهلحظه شد. پشت سرش دویدم.  یکی می

از صد سوراخ  بست درست و حسابی نداشت. پنجره ها شکسته و اجرهایی که ریخته بود چفت و

دلبر "بود رو کنار زد و با فریاد  شده طوفان پرده نخی که به جای درب ورود اویز موش بدتر بود.

اسفناک خونه که بوی هر لجنی می داد اال زندگی زیر  گفت. نرسیده از وضعیتاز ته دلی  "بابا

می خونه ای انه ها دور هادور ای که با هر بغضی دلبر می گفتم و چون دیوگریه زدم...گریه 

   رود. یک حال سه در چهار با اتاقی که طوفان به محض وکه جز موکت چیزی نداشت چرخیدم

ران کنارم زد تا خودش رو به طوفان برسونه ...صدای یا خدا مهران و بعد صداش قطع شد. مه

 . دویدمسراسیمه به سمتش  .و بیرون اورد دلبری که چشم بسته روی دست بلند کرده بود

چشم ها ...تپیدمی م گلو تو قلبمنشستم.  زنان ضجه دلبرکم رو به اغوش کشیدم و نفهمیدم کی

ها خشک و گونه ها لب ر کرد. بسته ش و دست های سرد کوچلوش دنیام رو در لحظه تیرو تا

  کرد.ون خید ها چشم هاش سیاه شده بود دلم رو اب شدش که از مروار
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با هق هق رو به مهران که هاج و واج تماشامون  و  شبه قفسه سینه م فشردمیک دنیا درد ا ب

 :می کرد گفتم

 "پیدا کنیی تونی ابی چیزی ببین م"_

 گ پریده دخترکم زمزمه کردم.به چهره رنخیره 

 بچه م هالک شد. _

هیچ طلسمی اما بوسیدم ت نرمش رو پوس،ربار ده بار صدباپرمهری به گونه ش زدم. چند بوسه 

خنده هاش خفه شده  صدای امان دیغلطمی گونه ش  یرو هام اشک گرمِ هاقطره  در کار نبود.

نه "کشید.  تیر خفیفیسرم منقبض شده زمین رو لرزوند. بدنم  د مهران صدای قدم ها بلن بود.

هنوز  که دخترمبد بشه...به خاطر من هم حالنباید  "ا چیزی که تو ذهنم بود تنه  "ای لب زدم

و  مبوسه زد رو سردش دست پشت .نشستکوچلوش  دست روی لرزونم  دست نفس می کشید.

هم با قاشق قنداش رو  که...مهران با لیوان ابی دمزیکبار دیگه صداش  وندم.چسب ما گونه به

به لب هاش لب های دلبر چسبوند. تکونی  اشق رو بهو ق ه زانو نشستبکنارم  .اومدداخل میزد 

تندتند قطره ای گلو ظریفش رو گرفتم و کمی لب هاش رو ازهم فاصله دادم. مهران نداد. چونه 

به دستی . خوردپلک هاش پرش کوتاهی  هاش رو به هم اورد ولب و لب هاش رو تر می کرد. 

   لبخند زدم.موهاش کشیدم و بغض دار 

 ....مدلبر...مامان_

همین از  نزدیک شدن نداشت.جرات  .دیده شد بین درگاه شم چاز گوشه  هیکل خمیده طوفان

طرفش . به شتهر حرکتی نداشخص بود که توان مشوکه شدن و سستی عضالتش فاصله هم 

به  و تو خودش فرورفته با درد اشک می ریخت  .خیس بودخیس صورتش سرچرخوندم. 
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چشمه لحظه ای زندانی شده بود که  دخترش خیره شده بود. انگار سال ها اشک تو چشم هاش

اما من وضعیت و حال خرابش که رو به سکته بود رو نمی دیدم...در  .اشکش خشک نمی شد

  زدم. پوزخند ...جلو چشم هام غیر منطقی بودیز اون لحظه همه چ

 نقش بازی کردنیکه فقط به فکرتویی  !تویی شاینا مقصر ههم_ 

 ؟ی...شد راضی؟ ببین... _

 ؟...ال غشبه اون ا تمادتاین بود اع _

 د داری جز من!به همه اعتما_

نمیدونم برچه اساسی این حرف ها رو میزدم...اما حرص و کینه ای که تو تک تک جمله هام بود 

فریاد گوش مثل من عمیقی   گیج نگاهم کرد و بعد با اخمطوفان رو به خودش اورد. کمی 

 خراشی کشید. 

 ؟االن وقت این حرفاست..._

 با بازی مسخره ت به کشتن دادی؟  پس کی وقتشه؟ وقتی منو دخترتو _

  .و تهدید امیزی گفت غیض دار "دلدار" برداشت وجلو قدمی 

  .فکرشو می کردی بستیباید روزی که رو من شرط می__

رو نمی کردم روزی به حدی از کنترل خارج بشم و لبریز از حرف و گالیه که  فکرشهم من 

طوفان هم متوجه اشفتگی و دل پرم شد که اتش موقعیت زمان و مکان رو از دست بدم. گویی 

بیرون دلبررو از اغوشم مهران   .نگاهی تاریک و غمگین ماتم شدچشم هاش فروکش کرد و با 

 داش رو به سرش انداخت. با بلند شدنش برای اولین بار ص و کشید

 هردوتون خفه شید...بهتره _
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برعکس انتظارم پشت سرش حوالمون کرد و به سمت بیرون پا تند کرد. طوفان  خشمگینینگاه 

ن زیر بازوم بلندم کرد تا بهش تکیه بدم...بی اختیار سر روی به طرف من اومد و با گرفت .نرفت

همراهش  خودم خجالت می کشیدم که در این وضعیتاز . دل ترکوندم و سینه ش گذاشتم

 .شد حلقه دورم شبازوهای بزرگ نبودم بلکه زخمش شدم.

 اره...همه اینا مقصرش منم...متاسفم. _

 

  

 

  

 

 



 دلبران                          به قلم_ بهار گل(بهاره گندمی)
  #پست_دلبران_190

 #بهارگل
 ابمیوه دست نخورده طوفان رو به طرفش گرفتم. جرات نداشتم جلو

 چشم طوفان الرج بشم و یکی هم با وجود تمام حرص و جوش خوردن
 هاش برای اون بخرم؛ حاال هم حیفم میومد با لب نزدنش حیف و میل

 کنم.
   با تردید تشکر زیرلبی کرد و لیوان اب پرتغال رو از دستم گرفت.

 کمی این و پا و اون پا و تعارف نیاز داشتم تا کنارش بنشیم. نمی دونم
 چرا بعد از اینکه فهمید حافظه م  برگشته تمام تالشش رو می کرد ازم

 فاصله بگیره. اخر با پرویی تمام کنارش نشستم که باعث تردید و
 معذبه ای بیشترش شد. به نیم رخش نیم نگاهی انداختم. به ظاهر ژولید
 و گرفته میومد. چندساعت معطل شده بود تا مطمئن بشن دلبر طوریش

 نشده و می تونیم بعد تموم شدن سرم به خونه ببریمش؛ دلیل پا به پا
 همراهمون شدن رو نمی فهمیدم؛ اما نگرانیش ارزشمند بود میدونم

  بابت زود رسوندن دلبر ِدینش رو به طوفان ادا کرده بود.
  _هیچ وقت باور نمیکنم الله این کارو با دخترش کرده باشه!

 امروز قلبًا ؛ نه ثبتی، نه اسمی با جون و دل احساس کرده بودم دلبر
 دخترمه و الله نامادری که با نامردی تموم دخترم رو سرراه گذاشته.
 خداروشکر صد هزار مرتبه شکر؛ اسیبی بهش نرسیده بود که برای

 همیشه کینه اش رو دلم میموند. صدای اروم  و گرفته ش رو با نفسی
  شنیدم.

 _ احتمال میدم با پیروز فرار کرده باشه. اون بود ادرس خونه رو به
 من داد؛ خیلی سراسیمه  از یه جا شلوغ صحبت می کرد.

 الله خونه خودش رو حالل کرد...مطمئنم طوفان نمی زاشت اب خوش
  از گلوش پایین بره.
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  بدون اینکه نگاهم کنه و شوکه شدنم رو ببینه با سری پایین ادامه داد.

 _ پیروز خیلی از طوفان می ترسید...کارش تازه گرفته بود که
 سروکله ش پیدا شد. هردو از صفر شروع کردن می ترسیدیم اما ترس

 پیروز بیشتر بود.
..._ 

 _ هیچ وقت دلیل ترسش رو نمی فهمیدم تا اینکه گفتی اون به الله
 کمک کرده تا اون بال سرمون بیاد... حتما بعد از برگشتن حافظه تو و

 مرگ مادر طوفان خیلی ترسیده که از پیروز یکباره دیگه سواستفاده
  کرده تا از کشور خارج بشه.

 انتظار شنیدن این استدالل رو نداشتم. نه من نه طوفان هیچ وقت عمق
 وحشت الله رو حدس نزده بودیم که این مدت با خیال راحت عزاداری

 می کردیم. سعی کردم چهره  وحشت زده ش رو از جون دادن مادر
 طوفان پس بزنم. برگشتن حافظه من هم خیلی چیزها رو مشخص می
 کرد! من می تونستم بابت برهم زدن زندگیم و ابرو برباد رفته م ازش

 شکایت کنم خیلی دلیل برای پشت پا زدن به مهر مادری داشت و
 ازهمه مهمتر عذاب وجدان مرگ مادر طوفان!  صورتم جمع

 شد...حاال می تونستم ترسش رو درک کنم.
 _طوفان بعد از مرگ مادرش الله رو ممنوع خروج کرد. نمی تونست

 از کشور خارج بشه.
 نفسش رو فرو برد و لپهاش را بادکرده کالفه بیرون فرستاد و با لحن

 غریبی گفت:
 _هیچ کس مثل من و پیروز راه قاچاقی رفتن رو بلد نیست...یازده سال

 پیشم فکر می کردیم مرگ طوفان گریبانگیرمون میشه االنم از دست
 طوفان  باید زندگیمون رو ببازیم.
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 نگاهم تو نیم رخ غرق فکرش کشیده شد و اخم هام ناخوداگاه توهم پیچ

  خورد.
 _ اون فیلما کار طوفان نیست...مطمئنم اون هیچ وقت زندگی تو

 پیروزو خراب نمی کرد...تهدیداشم جدی نگیر... اون فیلما کار الله
 ست  کسی که نقطه ضعفه هممونو می دونسته...اون بوده از جای تو و

 پیروز این همه سال خبر داشته نه طوفان...با اومدن منم تو زندگی
 طوفان حتما می خواسته بازم حساسش کنه. یا منو به تو نزدیک

 تر....ولی بهت  قول میدم طوفان هیچ وقت نمیاد کاری بکنه تا زنت
 ازت طالق بگیره.

 عمیقا دلیل اخریم ایمان قلبیم بود نه شک؛ نه حدس و گمانی که  از
  تخیالت ذهنیم نشئت می گرفت...طوفان قدرت پایبندی داشت نه دافعه.

 چند ثانیه متفکر سکوت کرد. لبهاش رو از داخل جمع کرده سری تکان
  داد.

 _االن حال برادرت چطوره...پولو واریز میکنه؟
 صورتم غمگین شده شونه ای باال می اندازم و نگاهم رو به سمت

 استیشن پرستاری و جنب و جوششون می چرخونم. دلم برای فربد به
 اندازه چند هزار کهکشان تنگ شده بود اما دل و جرات کوچکترین

 تماسی در حد احوال و پرسی هم نداشتم. نمی دونستم با شنیدن صدای
 مادرم چه واکنشی باید داشته باشم.

 _مطمئنم طوفان زیر قولش نمیزند و از همه نظر خانودمو ساپورت
 می کنه...نمیخوام فعال باهشون در ارتباط باشم.

 لبخنده غمگینی زدم.
 _منم بچشون بودم باید از اول بهم میگفتن تا خودم انتخاب کنم.
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 صورت مهران از حالت خشک و رسمی اولیه خارج شد و به اختیار

 خودش و حس همدردی که تو چهره ش نشسته بود فاصله ش رو کم تر
 کرد.

 _اما منم بودم همین کارو می کردم...
 جمله ش یکبار تو ذهنم تکرار شد. دهبار زیر لب از خودم پرسیدم

 همین کارو می کرد؟ می شد کسی دخترش رو قربانی پسرش کنه؟ یا
 قربانی گذشته ای که تو بی خبری سپری شده و بعدهم بفرستنش تقاص

 کارش رو پس بده؟ انصاف بود؟ گنگ و گیج نگاهش سر بلند
 کردم...شاید پر از دلخوری...لبخنده محوی زد.

 
 _ مگه نگفتی دکترت گفته احتمال برگشت حافظه ت کم بوده؟ چه فرقی

 می کرده؟ تو با فرنگیس بزرگ شده بودی! ا ونا مطمین بودن طوفان
 بالیی سرت نمیاره و فقط می خواد تو رو به خودش وابسته تر کنه .
 بین ادم ها دورو برم گمان می کردم مهران می تونست همدرد خوبی

 باشه که لب به دردودل باز کرده بودم. حاال مثل دختر بچه ها چهار و
 پنج سال شمرده شمرده توجیه می اورد و اگر جاش بود و بحث ترس

 از طوفان نبود دست روی شونه م می ذاشت می گفت...ببین
  عموجان...همه خیرو  صالحت رو میخوان...!

 _خودتو بزار جای اونا دخترتی که بیماری داره و سالمت روحی و
 جسمی نسبی هیچ اینده ای نداره...و پسر  ده سالشون سرطانی داری

 که هر لحظه احتمال از دستش دادنش زیاده...با اعتقاد پدرتو حتما اینو
 از اه طوفان و بالیی که سر زندگیش اوردن میدونه

 بدون شک ...! مادر همیشه از اه و نفرین ها و طلب بخشش پیش پدر
 گالیه می کرد؛  شاید هم خدا آه صدا پرسوز طوفان رو شنیده بود که

 این همه سال مارو هم بی نصیب از اشک و اه نذاشته بود.

 ��                          دلبران                               ��



 دلبران                          به قلم_ بهار گل(بهاره گندمی)
 _پیشنهاد طوفان وسوسه کننده  بوده هم تورو دست ادم قابل اعتمادی

 می دادن هم پسرشون روند بهبودیش طی می شده!
 چشم روی هم فشردم... اون از اتفاقات گذشته و بالهایی که طوفان

 سرم اورده بود بی خبر بود و من هم بنا بر دالیلی که درکش نمی کردم
 دلم نمیومد قیمت تموم شده این وابستگی و انتقام رو بگم! نمی تونستم
 نقش بازی کردن پدر و مادرم رو درک کنم یا حق رو به طوفان بدم!
 من تصیمم رو گرفته بودم حتی اگر حق چیزی نبود که من طلب می

  کردم.
 _مهران من همه چیزو یادم اومده...

..._ 
  _ اما حاال نمی تونم چیزو فراموش کنم.

 _متاسفم اینو میگم ولی من... من نمیتونم مثل گذشته باشم...زنمو
 دوست دارم.

 با لب های نیمه باز بهش خیره شدم...حتی رشته کالم از ذهنم رفت.
 درمورد من چه فکری کرده بود؟ اینکه از گذشته ای میگم که هواییم

  کرده و میخوام بابتش از همسرم جدا بشم؟!
   از دیدن سکوت و حالت چهره بهت زده م؛ رنگ به رنگ شده دستی
 پشت گردنش کشید و متاسفمی لب زد. صورتم رو با نفرت چرخوندم و
 فاصله ای که ظاهرا سوتفاهمش شده بود گرفتم. پوفی کشید و ثانیه ای

 بعد با لحنی که سعی می کرد جو بینمون رو صمیمی و عادی جلوه بده
 گفت:

 _بزار حدس بزنم مثل یازده سال پیش بازم میخوای فرار کنی...جا
 بزنی!. حتما به فکر طالقی و از خانواد م دوری میکنی چون تحمل

 نداری با واقعیت روبرو بشی!.
..._ 
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 _تو دیگه دختر بچه نوجونی نیستی تا فرصت جبران داشته باشی اگر
 همون سال من به پلیس زنگ میزدم الله خیلی زودتر دستش رو می

  شد و تو یازده سال عقب نمیفتادی.
 تونسته بود نظرم رو دوباره جلب کنه...پوزخندی زدم و متاسف سری

 تکون دادم.
 _حق با توئه می خوام طالق بگیرم... نمی تونم کاراشو فراموش

 کنم...نمیتونم دوباره اعتماد کنم هرلحظه تو این زندگی تشویش یه خبر
 یا یه اتفاق بد بامن میمونه!. طوفان متعادل نیست از ادمی که ازش

 متنفره بچه داره...کسی که دوست داره اذیت میکنه با کسی م که نسبت
  بهش حسی نداره میخواد فرار کنه!

 _نباید جا بزنی....نمیگم حق رو به طوفان بده اما اون مریضه مثل تو
 دوره ای  تحت درمان بوده...به تنها کسی که نقطه ضعفه ش بوده

 پنهان اورده...تو یک روز بیدار شده دیده خانوادشو از دست داده...تو،
 عموش، مادرش این همه سال کیو داشته؟ ...بعد چندسال پیدات کرده

 میخواسته هم خودش رو اروم کنه هم وابسته ت کنه...هر لحظه ترس
  اینو داشته با برگشتن حافظه ت زیرهمه چیز بزنی!

..._ 
 _چقدر هردوتون فرصت دارید...چند سال دیگه میتونی صبرکنی یه

 زندگی جدیدی رو شروع   کنی...یازده سال از زندگیت دور بودی با
 یه هویت دیگه حاال میخوای بازم زندگیتو از صفر شروع کنی؟.

 چشم هاش روبرو ثابت میوند و خیلی فرز فاصله ش رو با من به
 حداکثر رسوند...متعجب از بهت زدگیش رد نگاهش رو گرفتم...طوفان
 با خشم غیر قابل توصیفی پریشون از انتها سالن میومد...فراموش کرده
 بودم منتظر جواب دلبر تو ازمایشگاه نشسته...ظاهرش خسته و داغون
 بود اما از دیدن ما در کنارهم هوشیار شده شونه های خمیده ش صاف
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 و پر قدرت به نظر رسید. ناخوداگاه خیره به نگاه خط و نشون دار

  غمگینی که بعد چندساعت مستقیم بهم چشم دوخته بود لب زدم.
 _اما اون میخواد بره...

 مهران هم خیره به طوفانی که حاال قدم هاش هم عصبی شده بود
  زمزمه کرد.

  _همیشه تو زندگی بیشتر اونایی ضربه میبینن که خیلی زود همه
  چیزو فراموش میکنن!! ترازو بدی و خوبی باید تو ذهن مساوی باشه.

 طوفان از مقابلمون گذشت و با گرفتن بدترین نوع نگاهش و بی تفاوتی
 که از صد جنگ دعوا و غیرتی شدن بدتر بود وارد اتاق دلبر شد.

  مهران نفس حبس شده ش رو بیرون فرستاد.
  _نزار بره ولی نزاریادت بره باهت چیکار کرده!

 خنده  خسته ای تحویلش دادم...
 _قشنگ حرف میزنی؟ انگار این یازده سال به توام ساخته...!

..._ 
 _اما با این شعارات هنوزم قبول نمیکنی اون فیلما کار طوفان نیست..تا

 بری سراغ زندگیت!
 

 نیم رخ عصبیش رو به طرفم چرخوند و با حالتی که زار میزد از این
 گفت و گو پشیمونه و ابدا دنبال حاشیه چندباره بینمون نیست گفت:

 _من چون اونو نمی شناسم اما تو چی چقدر میشناسیش؟
 لب هام روی هم چفت شد....من چقدر می شناختمش؟ نیازی به فکر

 کردن نبود...به اندازه چندسال نوری و چند هزار زندگی زیر یک
 سقف می شناختمش به خاطرهمین این رو دست زدن برای من تو

 فراموشی باور خوش  بود و تو بیداری سنگین تموم شده بود که رفتن
 رو به جون خریده بودم.
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 _االن برو تا بیشتر از این حساسش نکردی...

 
 #بدون_ویرایش

 
**** 

 #دلبران_191
 #بهارگل

*** 
 صندلیش رو به تخت دلبر چسبونده بود و با گرفتن دست ها کوچولوش

 عمیق تماشاش می کرد. طوری بهش خیره شده بود که انگارسال
 هاست از دخترش دور بود. لحظه ای از اینکه بخوام خلوتش رو به هم
 بزنم از اومدنم پشیمون شدم. طوفان هنوز هم نتونسته بود با شوکی که

 از دیدن دلبر بهش دسته داده بود کنار بیاد و کنترل همه چیز رو به
 دست بگیره...هنوزهم پاهای لمسش و رنگ پریده ش جلو چشم هام

 بود. حتی تا چند ساعت اول مهران تمام دوندگی ها پذیرش رو انجام
 داده بود. با دیدن وضعیت دلبر یک لحظه م فربد از ذهنم دور نمی شد.
 اگرما یکبار شاهد اب شدن و زجر تیکه ای از وجودمون بودیم... پدرو

 مادرم هربار فربد رو در این وضعیت روی تخت بیمارستان می
 دیدن...شاید حق با مهران بود. اون ها نمی دونستن قرار چه بالیی

  سرم بیاد؛ حتما فکر می کردن طوفان هنوزهم دوستم داره!
 اهسته به سمتش قدم برداشتم. متوجه ورودم شد اما لجوجانه بعد از

 بوسه عاشقانه و عصبی که تو خونه الله بهم داد نگاه می دزدید و رو
 می گرفت. مطمئنم از اعترافش هم پشیمون شده. مقابلش نشستم.

 انگشت هام با حس مادرانه ای که کشفش کرده بودم به سمت چشم های
 بسته ش و پلک های بلندش کشیده شد. دلم نمیومد دست سرم زده
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 کوچولوش رو بگیرم. چندبار گونه ش رو مالیم نوازش کردم و زیر

 لب زمزمه کردم...
 _فرشته کوچولو بی بال و پرمن... خیلی وقته تو بغلم نداشتمت و

  انگشت هام رو با دست ها کوچولوت نگرفتی...دلبرمن.
 بغض حصار گلوم شد و صدام شکست.  دکتر گفته بود اگر چندساعت

 دیرتر می رسیدیم وضعیتش فرق میکرد. دخترکم از ترس تنهایی و
 گرسنگی از حال رفته بود.سنگینی نگاه طوفان روحس می کردم...می

 فهمیدم بدتر از من می سوزه وقتی گونه ها اب شده و رنگ زرد
 دخترش رو میبینه. چه فاجعه ای نزدیک بود رخ بود. بی مقدمه گفتم:

 _حالش خوبه میشه نگران  نباش.
 از روی دلسوزی و خالی شدن غم دخترش زبون به همدردی باز

 کردم. تو خلوت سه نفره ای که فراموش کرده بودم خیلی وقته مایی
  وجود نداشت. من تو دیگری...حرف این مدت ما بود.

 _حتما بهت گفته به خاطر تو  زنشو طالق میده میتونین یه فرصت
  دوباره به هم بدین...!

..._ 
 _زیاد به حرفش توجه نکن می خواد ازت سواستفاده کنه تا بچه شو

 بزرگ کنی!  اگر دوست داشت یازده سال پیش پات میموند.
 تمام حس و حالم پرید پرت شدم تو دنیا پشت در... اینبار صدای

 عصبانیش از حصاِر ذهنم فرارکرد.
 _دلبر تنها چیزی که این همه سال واسم مونده...اینقدر خودتو بهش

 نچسبون تو مادرش نیستی
   از شدت خشم و عصبانیت دست هاش رو مشت کرد. خیلی دوست

 داشتم کیف دستیم رو تو سرش بکوبم...اما خونسرد ابرویی باال انداختم
 و لبخند زدم . شبیه بچه ها بهانه می گرفت. دیگه فهمیده بودم خیلی
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 وقت قصد بازی با روانم رو داره تا عذابم بده. مثل خودش به طرفش

  سر خم کردم و اهسته پچ پچ وار با نگاه پرکینه ای گفتم:
 _طوفان دیگه حرفات رومن تاثیری نداره! اونی که ازم سواستفاده کرد

 و اسمم تو شناسنامه دخترشه  توئی نه مهران!
 از بردن اسم مهران عصبی پلک بست و بعد نگاه دلخورش بهم دوخت.

 به دلبر اشاره کردم.
 _خوب میدونم مادرش کیه! همونی که از سگ کمتر تو یه بیغوله ولش

 کرد تا با یکی مثل خودش فرار کنه.
 ناراحتیش از حرفم بیشتر شد. سکوت کرد.

 _ اونم از تو استفاده می کرد فقط واسه پول...مثل تینا واسه مهاجرتش!
 میبینی هیچ وقت اولویت زندگی کسی نبودی!

 برای چند ثانیه به هم خیره موندیم. گرفته تر از چیزی شد که فکر می
 کردم اما حرکت دستش رو روی دستم حس کردم و انگشت هایی که
 بین انگشت هام قفل شد. نتونستم نگاهم رو از نگاه ناامیدش بگیرم.

 حرارت دستش و قدرتی که به وجودم سرازیر می کرد هیپنوتیزم کننده
 بود.  از بین دندون ها قفل شدش غرید.

  _فقط تو حق داری اولویت زندگیت من باشم.
 لب هام نیمه باز میوند.  به تصویر تازه ای از طوفان خیره شدم که

 سعی بر کنترل و مالیمت داشت...شش هام رو از هوا تازه پر کردم و
  به این فکر میکنم بعد از این قرار چطور پیش بریم؟

 دستم رو کشیدم اما پرقدرت تر انگشت هام رو دربرگرفت. پوزخند
  زده بحث قدیمی رو پیش گرفتم تا کمتر تحت تاثیرش قرار بگیرم.

 _تلفنا کار تو بود طوفان؟ فیلمایی که منو می ترسوند و مهرانو تهدید
  می کرد؟
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 همزمان صدا بازو وبسته ن در اومد.  طوفان نگاه  گیجش رو ازم

 گرفت و سرش رو به سمت در چرخوند. به سرعت چینی به پیشونیش
  افتاد و دستش رو به بدترین شکل بیرون کشید.

  _ از اتاق بچه من برو بیرون...
 اگر دلبر تو این اتاق نبود بدتر از این صدا بلند می کرد یا عربده می

 کشید. مهران خونسرد دست به سینه قدمی جلوتر برداشت. میدونم
 حرف هام رو شنیده که این قدر حق به جانب ایستاده.

 _ به خاطر دخترتم شده یکباره فکر کن طوفان...الله با پیروز فرار
 کرده...مهران میخواد تا از کشور خارج نشدن اقدام کنه

 
 طوفان از این حقیقت تلخ لحظه ای شوکه شده نگاهش بینمون چرخید.
 پیروز ارزش قربانی شدن دخترش رو نداشت. مستاصل اهی کشید و
 سرش رو پایین گرفت. صورت سرخش نشون از  فشار باالش بود.
 _حدس میزنم بخوان از کدوم مرز برن....باید تا دیر نشده جلوشونو

 بگیریم. میخوام برای همیشه این بازی رو تموم کنم
 با این حرف نگاه مهران من رو نشونه گرفت. می دونستم ازم چی

 میخواد...من هم دیگه از ابروم نمی گذشتم اما من از سکوت طوفان
 ترسیدم. اگر اون پشتمون نبود یا عکسش ثابت می شد هیچ مدرکی از

 الله نبود! رو به شونه ها خمیده ش ناباورانه پرسیدم.
 _چرا جواب نمی دی؟ نکنه کار تو بود...اره؟

  حرفی نمیزد. این سکوت و پریشونی که ناشی از شک بود نتونستم
 طاقت بیارم . متاسفانه اگر چیزها دیگه رو باور می کردم این کارو از
 طوفان بعید می دونستم. نفس عمیقی کشیدم و با چنگی به کیفم بلندشده

 گفتم:
 _تو یه اشغالی  طوفان... اشغال...
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 به سمت مهران محکم قدم برداشتم که صدا متزلزش متوقفم کرد.
 _ قبال بهت گفته بودم کار الله ست...اون فیلما چندسال تو گوشیم

 ذخیره شده بود غیر ازاون کسی به خصوصیا من دسترسی نداشت. می
 دونستم اونا رو برای تو میفرسته تا بترسونتت... کاری بهش نداشتم

 چون تو کارم کمکم می کرد! بدمم نمیومد اون دوتام یکم اذیت
 بشن...اما الله فکر می کرد میزارم یکبار دیگه اینا زندگیمون رو به هم

  بزنن.
 شنیدن حرف هاش دردش کمتر از حقیقت تلخ دیروز بود. چرخیدم و

 متاسف رو بهش پوزخند زدم. چشم هاش رو به سمت دلبر چرخوند و
 مخاطبش مهران شد.

 _هرکاری میخوای بکن...منم پشتتم....به اندازه کافی مدرک ازالله
  دارم؛ خودشم میدونه که فرار کرده.

 ارامشی که تو وجود مهران نشست حس شدنی بود. لبخند زد و با
 تشکر داداشی که چشم غره طوفان رو پشتش داشت از اتاق بیرون

 رفت. شونه ای به نگاه چپ شدش باال انداختم و دوباره سرجام برگشتم.
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*** 

روی قدم هام متمرکز شدم و اهسته با شمارش زیر لبی حرکت کردم. دلبر محکم دور گردنم رو  

چنگ زده و با بی قراری مامانی گفت. جو سنگین و خیرگی نگاه ادم ها نااشنایی که با هرقدم 

با نوازش موهاش به  و ه ش زدمنروی گو ای بوسه می کرد. سری می چرخوندند رو احساس 

حتی نگهبانی که با بردن اسم طوفان بود اتاقک اسانسور رفتم. هیچ کس به چشمم اشنا نسمت 

شبیه اولین روز کاری و استخدامی که کف دست  ؛اجازه ورود داد. هیچ چیز شبیه گذشته نبود

کم کم شبیه خودم می شدم غرور و خود بزرگ بینی که از  شاید؛ هام از استرس عرق کرده بود

م همراه طوفان مقایسه می شدم و حاال ه رافیانم نصیبم می شد. چندسال پیشتوجه و نگاه اط

جب و خیره شون از پیش زمینه تعمطمئنا نگاه م !کرده بود وفمهم به عنوان همسری که معر

شون پخش شده بود. لبخنده محوی زدم...این کنجکاوی و روغ تو پیج رئیسای بود که به د

ست باعث مظلوم واقع شدن و برگشتن همسری که مدت هادخترو  !شناخت زیاد هم بد نبود

 دکمه اسانسور رو زدم و منتظر ایستادم.   حاال به جایگاه اصلیشون رسیدن! ابرو طوفان بودن

که مسبب  کردم با گذشت این همه وقت بازهم بخوام ازجایی شروع کنم هیچ وقت فکر نمی 

اش رو به امید و غروری داده بود که تو دست اینبار دلهره و اضطراب جبود.  مزندگی همه اتفاقات

ها مهرزاد بود. به محض توقف اسانسور و باز شدن درب اتاقک بی توجه به نگاه ها زوم شده ادم 

کوچلو من با اخم ها  چنگ زد. مانتومگفت و به یقه  ای ها توش وارد شدم. دلبر ماما اهسته

 ی کردن چهره م رو به یاد بیارن گفتم:خیره به خانم ها که تالش م درهم نگاهشون می کرد.

 لولو خوره نیستن...فقط مثل جغد خیرمون شدن.؛ نترس مامان_



 
 

 دلبران     بهارگل )بهاره گندمی(

 

با  ی که به نظر سرزبون دار از بقیه میومدیکبینشون ردو بدل شد.  یو نگاه هرسه رنگشون پرید

 پرسید: ش عادی جلو دادن کنجکاوی خنده و

 چهره شما خیلی اشناست...شما همسر مهندس توفیقی هستین؟ _

بدون اینکه بخوام اتاقک طبقه چهار متوقف شد و ملودی که همراه با باز شدن در پخش شد. 

 به سمت در چرخیدم و گفتم:لبخندِ پیروزی از این شناخته شدن به روی لب هام اومد. 

 ندس حجتی هستم...! رئیس جدیدتون!من شریک مه _

برای حاال  .پا بیرون گذاشتمهمزمان چی بهت زدشون لبخندم رو عمیق تر کرد و بی توجه 

ناشی از  ؛رو باال پایین کرد خون نیآندرالم توقفم طبقه چهار ! خیلی زود بود تعجب کردن

قادری و حشمتی  نناخوداگاه طبق عادت به سمت پارتیش. میزم رو می طلبید هیجانی بود که

 وقتی . اما ردک پیدا نمی ها برای اونبهتر بودم مهرزاد هیچ وقت جایگزینی  چرخیدم...مطمئن

 دیدم فهمیدم از خیلی چیزها بی خبرهستم.  پشت میزها رو و به نظر تازه کارن وجومرد دو

 این در حتی جایگاه منشی هم تغییر کرده بود.  کردم؛هام رو تند قدم  طوفانبه سمت اتاق   

اما این تغییر زیادی بود. یک ضرب در اتاقش رو بازکردم.  توقع دیدن نیلوفر رو نداشتم وضعیت

از اینکه حدسم درست بود و صبح زود صدا  چرا توقع دیدن این یکی رو داشتم...نبود!  نمی دونم

تا این وقت روز کارش  کرد. یک زن رو پشت تلفن شنیده بودم در عین اشفتگی مصمم ترم

خدا روشکر کیف و کت  به طرف اتاق مهرزاد رفتم.  طول کشیده بود اون هم همراه یک زن!

دلبرروی روی زمین گذاشتم. چنان جیغ کشیده دوباره به   تا حضورش رو بزنم!  این یکی بود

از دل و وحشت زده ش  "ماما ماما"چید که نتونستم کمری صاف کنم. گردنم اویز شد و لب بر

من  تخصصکردم...این یکی از  غلشبکالفه از این بهانه گیری ها دل هرکسی رو اب می کرد. 
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زایی حواله الله و ناس .چه برخوردی باید کرد دزدیده شدهم با یک بچه تنسدوخارج بود نمی 

 دور بود! ش؛ این همه شلختگی از شخصیتنشستم شلوغ مهرزاد پشت میز خاندانش دادم.

 به خودم فشرده با لحن بچه گانه گفتم: دلبرکم اومد. یثی روی لب هالبخنده خبی

 ! هماما خوشت اومد_

و در کمال توطئه مادر و دختری روی پاهام گذاشتمش و کاغذها رو مقابلش پخش و پال کردم. 

از صفحه مانیتور روی تصویر طبقات تنظیم شده بود. احتماال به خاطرهمین تو اتاقش نبود. دلبر 

...همه وق اومده کیبورد رو جلوتر کشید. روی هر طبقه کلیک کردمشاین فرصت دونفره سر 

ید شا حتی چیدمان اتاق ها عوض شده بود. و ...کادر اداری، مهندسی جدید بودن،کارمندها 

 کسایی که من می شناختم جزو بازیشون بوده!

 عمو...عمو..._

لوش قصد گرفتن وبا دست ها کوچ به طرفی که. دستی زد و اب از گوشه ها لب هاش سرایز شد

صورت مهرزاد رو داشت زوم کردم. درحال سخنرانی بود. سعی می کرد چیزی رو برای چند 

 با بدجنسی گفتم:لبم رو زیر دندون فشردم. نفری که با ترس و لرز ایستاده بودن توضیح بده. 

 ؟عموتو ببینی دلبردیر نیست بی انصافی _

بلندگو ها رو روشن کردم گفت.  "ییعموعمو"با جیغ به تایید حرفم دلبر بدون اینکه متوجه بشه 

به سمتم خودم کشیدم.  رو کردبت می صح کارمندها هش  بامیکروفونی که مهرزاد به ندرت با و

 گفتم: یو محکم صدا رساگلویی صاف کردم و با 

دار ک ه ای شَمهرزاد لحظ _ یقی صحبت میکنه. شریک جدید این شرکتدلدار توف ....سالم_

    من بلند شد.  همراه صدا صدا جیغ عمو دلبر دست هایی که باال پایین می کرد رو نگه داشت.
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 می دونم که منو می شناسید! منم قبال یکی از کارکنان این شرکت بود.  _

درجه ای رو به سمت دوربین ها داشت. همه توجه شون جلب شده  گردن چرخش صدو هشتاد 

   مهرزاد به سرعت به سمت پله ها دوید.به دوربین ها چشم دوخته بودن.  .بود

 کننول گرفتن تا زندگی منو نابود پکه به ناحق  هایی میبینم نه ادمخوشحالم شماها رو  _

هراسی  شتاب زدگی مهرزاد رو دوست داشتم. شبیه بیمارها روانی شده بودم که یکی یکی از  

 مهرزادم جزو اون ادم ها...اولین نفر!که تو دلشون می کاشتم لذت میبردم. 

 من مهندس راهنما شما هستم. امیدارم روزها خوبی باهم داشته باشیم.امروز  از  _

به ضرب باز شد طوری که اگر دلبر چهره اشنایی نمی دید زیر گریه میزد. مهرزاد با  قتادرب ا

حتی  بسته نگهش داره اشاره کرد خاموشش کنم. صورتی برافروخته و فکی که سعی می کرد

به قدم ها در حینی که  رو باال اومده.چهار طبقه چه نفسی یک نفس  انمی تونستم تصور کنم ب

تو فضا ساکت طبقه ها  ،که به سمتم میومد خیره شده بودم صدا جیغ جیغ عمو دلبرش اهسته 

 مهرزاد از حرص چشم روی هم فشرد. لبخند محوی زدم و میکروفن رو خاموش کردم.پیچید. 

  .اصله نفس نفس زدن هاش به فریاد گوش خراشی رسیدبالف

 چه غلطی میکنی؟اینجا _

صدا  ازشده دلبر شوکه هیچ سنخیتی با مهرزاد نداشت.  نوچ نوچی کردم این لحن حرف زدن

بیشتر از اشت. ذم گانه یسرش رو روی قفسه س با اخم ها درهم شده ایساکت شد و  دورگه ش

 د که چنگی به موهاش زد و با قدم رو کوتاهی به خودش مسلط شد. نگاه دلبر خجالت کشی

  ؟اینجا چیکار میکنی خیلی خب..._
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برای  شاز پشت میز بلند شدم...خونسردیم و اخم ها درهم شده دلبر تناقض زیادی با خودخوری

خیره به چشم ها رو نوازش می کردم  فریادش داشت. به طرفش رفتم و درحینی که پشت دلبر

  تاثیری روی من نداشت گفتم: قهوه ای طوفان زده ای که دیگه هیچ

 کارمندا رو عوض کردی!همه _

با تمسخر ش رو وحشتناک اماده دلشکستن می کرد. چهره ساده حالتی که  دست به کمر شد

 تک خنده کوتاهی زده گفت:

کردم وقتی همشون بابت گند کاری شوهرت راه باج گرفتنو یاد  ی میه غلطتوقعی داشتی چ_

  ؟گرفته بودن

 باج!_

وعد قادری و حشمتی رو حاال دلیل چک ها قبل م .؛ دوزاریم خیلی خوب افتادابرویی باال انداختم

 کف دستش کوبید. بهزده که ضربه محکمی  ه ایانگار حرف ممنوع می فهمیدم.

دوخته بود چشم  بهم همین طور کهعوض کرد. فن خیلی زود چهره مستاصلش رو صدا زنگ تل

ظه ای ت خط اومد لحشخم شد و گوشی رو برداشت. فریادی که از حنجره شخص پروی میز 

گوشی ! "بابا" ...گفتشاید هم متاسف  کرد. حتی دلبری که با شگفتی هردومون رو بهت زده 

  :گفت رو از گوشش فاصله دار کرد...طوفان یک بند با فریاد می

 !بره...گفت تالفی میکنهگفت میخواد  !ش رو ریخت...دلبرو برده...بچه منو دزدیدهرهباالخره ز_

وفان و ط ها  مهرزادهم از نفس نفس زدنکردم.  به گوشی نگاه می ناباورانه جمع شدهصورتم 

 وحشتش خنده ش گرفته بود و از قصد حرفی نمیزد.

 نه.یبهم بگو چیکار کنم...تو گفته بودی این زنیکه اروم نمیش_
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با یک چشم غره به مهرزاد گوشی رو از تر ای  هقبل از اینکه سکته کنه یا هیکلم رو قهو 

 دستش چنگ زدم و با جیغی بلند تر از فریادش گفتم:

 ؟اینطوری زهرمو بریزمام مثل تو ممن کردیفکر  ...ابله نباش _ 

رو بشنوم. گوشی رو  وکه شدنشنفس ها کش دارش صدا مصبرنکرد صداش از دم خفه شد.

ادمی بودم که دلبر  فکری کرده بود! من هباورکردنی نبود! با خودش چ .دممحکم روی میز کوبی

رو به  حاال من بودم از خشم نفس نفس میزدم و صورت سرخ کرده بودم. ؟از پدرش جدا کنمرو 

  مهرزادی که تقریبا از خنده رو به انفجار بود گفتم:

 تون کنم.تونید قرار بدبخد می ونته خوبه هم_

درهم شده ای تبدیل شد. دست بلند کرد تا دلبر رو به اغوش بگیره که  لبخندش به ابروهایی

 من پشت چشمی نازک کرد و دست پشت گردنم انداخت. ازدلبر بدتر

 متحیر پرسید.دلبر  مهرزاد متعجب ازفاصله

  از خونه بیرون اوردی؟ روشده  صکه دیروز از بیمارستان مرخ بچه ای_

؛ به خصوص بعد از به هوش اومدنش و حالت ها هیستریکی که نسبت به ابدا چنین قصد نداشتم

اما با ازخودم جداش کنم.نمیزاشت  و می چسبیدمدام بهم  ...غریبه ها از خودش بروز می داد

ناخوداگاه  غیب شدن ناگهانی پدرش صبح زود نمی خواستم یک روزهم فرصتی رو از دست بدم.

 صدام بلند شد.

 میبینی که یک لحظه م حاضر نیست ازم جدا بشه!_

    یومدی اینجا تا حسابتو صاف کنی!باید میدادیش دست پدرش بعد م_
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  زدم و بغض الود گفتم: یپوزخند

بلیطا ول می داد ...خودم شنیدم صبح قبا دخترش باشهصبر نکرد  یک روزم پدرش! اون حتی_

 رو اماده کنه.

از چیزی خبر نداشت و مطمئنا اخرین نفرات من واون مهرزاد شوکه شد...حدسم درست بود. 

 بودیم که از پریدنشون مطلع می شدیم. صدام اهسته تر شد. 

خودش گفت به محض پیدا شدن دلبر  میره؟رو دست بزارم ببینم کی میزاره  ستتوقع داشتی د_

 باید برن.

  برگشت.دهن رو به حالت تمسخر کج کرد و پشت میزش 

 میکنی!نگو که از رفتنش بی تابی _

نفسی گرفتم و عطر دلبر رو به ریه کشیدم. جوابی نداشتم. هدفم فقط رسیدن به اخرش بود به 

لحظه ای به  زادمهر از هم می پاشیدم. اما از درون بابت این رفتن  جایی که به ارامش برسم.

 خیره شد و وای خدای منی لب زد.  سکوتم 

 کمکم کنی.... اومدم_

صدام شکسته شده بود...برای خودم برای حسی که بیخ گلوم حس میکردم و اشیونه امنی برای 

 دلبری شده بود که با دست ها کوچلوش سیب غم باد گرفته گلوم رو نوازش می کرد.

  گذاشتم.که از صبح درگیرش شده بودم رو از کیف بیرون کشیدم و روی میز  العاتیاط

ارمانِ...لیست تمام سهام دارا و مهندس ها اجرایی و دراخر سابقه زمینی که دولت  اطالعات_

 دست روش گذاشته.

  میزانداخت.فلش رو نگاهی به من  و  شک دار
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میشه با ادمی میدونی که  همیشه   ؛بخونشپای تو به این قضیه کشیده نشه خوای می اگر  _

 !مله کرداکه طعم باج گرفتن رو چشیده مع

 دستی به صورتش کشیده گفت: کالفه تهدیدم رو گرفت که

 دلدار...من_

 قبال بهت گفتم ترجیح میدم با این اسم صدام نزنی._

 تکون داد.ای سری با تک خنده 

 !اونا بزارن برن....خنده دارهبعد فتم من اینجا گیر بی_

 کاکتوس بزار. سهام دارهافردا یه جلسه فوری با _

 نفسی از هوا گرفت و پرسید. چشم هاش از شنیدن این اسم گرد شد. 

 ! نیمیخوای چیکار ک_

 ن!کاری که باهم کرد_

باب سوزشی که تو قلبم حس می کردم در  که می دونستم  زدن چشمکیعقب گرد کردم و با 

این  از اتاق بیرون زدم. کمی احساس ارامش می کردم. باید همه چیز خوب پیش می رفت. بود

رو به خودم به زندگی فراموش شده یازده سالم مدیون بودم. اینبار نمیزاشتم ادم ها زندگیم باهم 

لبخندم با باز شدن درب  مقابل اسانسور ایستادم. بازی کنن و برای همیشه فراموش کنند.  

م زد. توقع دیدنش رو نداشتم. نه اتاقک و تینایی که قصد بیرون اومدن داشت محو شد. خشک

نداشت. به خودش رسیده بود. فرم اداری با همسرم صحبت کرده بود. بعد ازاینکه صبح زود 

دن نداشت. بیشتر می خواست قدرتش رو به رخ بکشه. نگاهش چرخید روی تینا. قصد بیرون اوم
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وارد اتاقک شدم...اگر برمی گشتم شبیه دختر بچه ها تو سری خور می شدم. من چیزی برای از 

 همکف رو زدم.  دست دادن نداشتم. نه بعد دوسه روز دیگه ای که به پام میفتاد.

چشم  ردو چپ چپ نگاهش میک بود گذاشته م روی سینه سردست به سینه به من و دلبری که 

می کردم. چه معنی نداشت نیشش برای هر . حاال از این فوبیا دلبر احساس رضایت دوخت

به قصد دست دراز کرد تا واکنش دلبررو بسنجه که با جیغش روبرو شد و غریبه ای باز بشه. 

دستی که ناهوا روی دستش زدم. خندید. بلند و دلبرانه. ردیف دندون ها سفید و یک دسته ش 

 ه گارد گرفتم.اخم کردبیرون زد و چشمم روی رنگ خورده شده لب هاش زوم شد. 

، می ترسه یکبار دیگه خیلی نگران رفتنش بوداز دیروزه به تو میچسیبه!  امروز طوفان گفت_

 !ضربه ببینه

اما هنوز پوست کلفتگیم به قلبم نرسیده غافل گیر کننده ای برای من در این مدت نبود. خب چیز

با  بود که بی پروا ریتم گرفت. نقاب خونسردی زدم و اون خیره به دو طفل مسکوت روبروش

 اد. ادامه د خنده

 مثل تو سریع همه چیزو فراموش میکنه!اونم هرچی نباشه دخترتوئه! منم بهش گفتم _

زدم و با تصوری  محوی می شد. لبخندِخیلی چیزها باید دوباره زنده  ...برعکس فراموش بشه!

  دورش کنم گفتم: فکرمدی که نمی تونستم از داشتم از وجو که در ذهن

 میدونی وقتی یازده سال پیش پای سفره عقد بله می گفتم به چی فکر می کردم...

کنجکاو شده ساکت شد. لبخندم عمق گرفته به وسعت روزهایی که قد ثانیه ای برای من 

 گذشت ادامه دادم. 



 
 

 دلبران     بهارگل )بهاره گندمی(

اینکارو کردم. اما  به اینکه زندگی رو طوری برای طوفان زهر میکنم که خودش پشیمون بشه._

بازم  یه جور دیگه...وقتی میخواستم بزنمش. بازم به این فکر می کردم تو زندگیم جایی نداره.

دش کنه تا گذاشتم رفتم. اما بازم اومد تو زندگیم...اینبار با ذهنی که میخواست متعلق به خو

من نگران رفتن طوفان نیستم! چون اون تو بدترین  ترکش نکنه و این فکرها به سرش نزنه!

 ...منو واسم مهم نبود حتی روزهایی که من فراموشش کرده بودم شرایط بازم منو انتخاب کرد

کاری تو نتونم واسه امثال ران کنم! که نتونم واسش جب نگران سه بار برگشتنی هستم فقط

 بکنم! 

 لب هام رو بازبون تر کردم و با دم و بازدم عمیقی گفتم: دراومد.لب هاش به حالت نیمه باز

 نتونم از ذهنم دورش کنم. که م تا برای همیشه خودم باشم. نه کسی رومن بزرگ شد _

_... 

برای  من بزرگ نشدم که منتظر کسی باشم تا التماسش کنم...من به یاد اوردم باید خودم باشم_

 کسی که همیشه دنبالم بود.

چشمکی به روی زرد شدش زدم و با خنده ای که می متوجه منظور به عشق طوفان شد. 

 با صدای در بیرون رفتم.دونستم نقاب همیشگی این بازی 
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**** 

اولین بار بود به استقبالمون اومده بود اون هم با نگاه سرزنش امیزی که با سکوتش پیش گرفته 

اندازم پایین و وانمود کنم از حرف بود که سرم رو به  رو سرشابود. به قدری نگاهش خشمگین 

طبیعی من  قح تلفن هاش رو بی جواب گذاشتم اینکه چند ساعتی با دخترش خوش گذروندم و

بوده! تا چندساعت قبل که از شرکت مهرزاد بیرون اومدم با یک تصمیم انی محض ازار دلم و 

 ک گردی با دخترکمدلش بابت شنیدن صدایی که دزد و زنیکه خطابم کرده بود رستوران و پار

برای  ه ای که هر دقیقه روی گوشیم چشمک میزد.. بدون توجه به شمارمکرده بود انتخابرو 

یکبارهم شده بود می خواستم قبل از رفتن با برنامه پیش برم نه بزنم با مخیله ای که عجیب 

بازی م و نصفه و نیمه همه چیز رو به هم بزن ،هجیغ بزن ،دوست داشت بابت امروز سرش داد بزنه

احتیاج بود چند خودم هم به این دونفرهایی که زمان دقیقی برای اخرین بارش نهر . مرها کنرو 

ذوق زده ای گفت و نفسی از هیجان کشید. نگاه طوفان با اخمی  "بابا"دلبر از دیدنش داشتم. 

از ازم برداشت و جان بابایی گفت. که سعی می کرد درهم ترین حالت ممکن نشونش بده چشم 

بین در کنارش زدم و دست هایی که اویز شده بود تا دلبر رو بگیره نادیده گرفتم. دلبرم با خنده 

بازهم به گردنم اویز شد. طوفان وارفته بابا دخترمی گفت ولی دلبر با نق نق  عقب کشید و

داشتن روسریم به سمت میخواست هرچه زودتر از کنارش بگذرم. ابرویی باال انداختم و با بر

  راحتی رفتم.

 خوش گذاشت؟ _
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اما قلبم صحبت می کرد. انگار اون هم رویه ش رو عوض کرده بود که خونسرد و بی تفاوت 

 خود قلب بیمارم...درد می کشید.

 نمیدونم با این بچه و ترسش چیکار کنم... تو نباید... _ 

اما کوسن ها روی مبل  زدکمی نق  مبل گذاشتم صداش رو با نفس عصبی برید. دلبرو روی

من هم از اخرش می نگرانیش رو درک می کردم. به طرفش برگشتم... حواسش رو پرت کرد.

 ترسیدم. 

 ؟از این بچه مهمتر بودکارت من برم بعد میرفتی سراغ کارت... اول میزاشتی_

 ز کرده گفتم:ش بایدکمه ها مانتوم روی بی توجه به نگاه طوفان

جواب پس من به تو  گزارش روزانه مختص فرنگیسی بود که از بیرون رفتنش می ترسیدی! _

 !...طوفاننمیدم

نمی دونم چندمین بار بود این حرف رو به نگاهش در اوردم و گوشه ای انداختم؛ مانتوم رو خیره 

همین که قصد بهش میزدم اما عادت کرد بود نمی تونست این رفتارو اخالقش رو پنهان کنه. 

م ترفند زنانه م رو با قدم ها اهسته ای که تما شاید هم دادو بی دادی زدن حرفی رو داشت

 دستم رو دور گردنش. شدم شسکوت به نگاهش به سمتش رفتم و باعثخیره  مخرجش کرد

 دی که میزان بهتش رو باال پایین می کرد گفتم:انداختم و با لبخن

دیگه هیچ عالقه ای بین من و این زندگی نیست جز دلبر...مطمئن باش نمیزارم بهش اسیبی   _

 برسه.

ورم حلقه شد. با قدرتی دست هاش با تردید دشد و نگاهی غمگین مملو از حرف...جاخورد کالفه 

 خود حقیقت بود.و حرفم بوی رفتن بود..کم کردن التهام درونیش رو داشت.  که قصد



 
 

 
 

 دلبران    بهارگل ) بهاره گندمی(

م  ا ر گ ا ت س ن ی b ا a h a r e g a n d o m i                 Page 3 

 گشت هستهمیشه راهی برای بر_

رو نمی این برگشتی که صدها خاطره تلخ و فریب پشتش باشه  .لبخنده بغض الودی زدم 

جرائت ...ثانیه ای تو سکوت به هم خیره شدیم...سکوتی که سال ها دریق شده بود. خواستم

م نمیکردم بیشتر از این ادامه بدم تا برای همیشه پشیمون بشم. نمی خواستم تو اغوشش گم بش

 کردم... بلندی کردم و با بوسه به گونه ش زمزمه قدیا فریب گرما و خواهش صداش رو بخورم. 

 دیگه نمیزارم این زندگی گولم بزنه...من یکبار سقوط کردم...راهی برگشتی ندارم._

ازش فاصله گرفتم و دست هاش پایین افتاد. نگاهش رو دزدید که با کشیدن دستی دور   

و نبینه. به سمت اتاق رفتم اما سنگینی نگاهی که روم بود رو رو کرد تا من ر شتدهنش پش

میفهمیدم وقتی درب اتاق پشت سرم بسته شد صدا خنده ش و دلبر گفتن از ته دلش دلم رو زیر 

اهش قلبم رو کرد. این اخرش بود. چشم روی هم بستم و زیر لب زمزمه کنان گفتم: این خو

 نیست.

به سمت چمدون زیر تخت رفتم و با باز کردنش دلم رو سپردم به خاطره هایی که خاطره نبود. 

بود چشمم به کیف چرمی  زیر کمد لباس ها زیر انبوهی از لباس هایی که نا مرتب چیده شده

. وقتی بازش شده بود ا خیلی عجله ای این زیر گذاشتهی خورد. خیلی ناشیانه قصد پنهان کردن

 کردم و پاسپورت و بلیط ها رو دیدم دلم هم وارد بازی شد. قهرش رو فراموش کرد و به تاریخ

 به وقت.... 20ساعت  21ه شنبه خورده شده بلیط ها چشم دوخت. س

 همون قدر خونسرد کیف رو سرجاش برگردوندم و سراغ بستن چمدون رفتم. همونقدر سخت 
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به همون  ؛چیدمداخل چمدون  مرتبم همونقدر اسون بود که لباس ها زیرم رو رنکردن به اون کیف چ فکر

یا شبی که  ؛شدهنوز ذهنم جا برای خیلی چیزها داشت. مثل فردایی که باید تاریخی می . !اندازه بی اهمیت

   !فقط یک وداع اخر با یک خداحافظی تلخ می شد !وجود نداشت باید...هیچ بایدی

صدا الالیی خوندن ارومش از تو بیرون اومدم.  عوض نشده بوددسته چمدون رو گرفتم و با لباس هایی که 

نمیدونم چند ساعتی گذشته  بود. شده دن این صدا و این ارامش تنگچقدر دلم برای شنی میومد. اتاق دلبر

در نه رو گوشه خو چمدون می داد. ژور ها روشنایی به خونه ابو فقط نور ا ه بودچراق ها رو خاموش کرد که

 .!خیلی چیزها رو می دیداز امشب شدم. باید رفتنی قبل از رفتن اون  باید می دیدگذاشتم.  شمعرض دید

ضبط رو  .!مرگ اور بود که این تاریکیمثل  ؛این سکوتمثل ...می شدهمه چیز عوض این ساعت ها اخر 

 (can't get you out of my head) اولین اهنگ رو پلی کردم. با کم کردن ولووم کردم و روشن 

 م و پاروپا انداخته چشمروی راحتی تک نفره سبز رنگ نشستعالی بود.   (کنم! رونیتورو از ذهنم ب تونمینم

پیش...به روزی که  به یازده سال ،به چندماه گذشته ،قبل به چندروز ،به دیروزم ذهنم پر کشیدفرو بستم. 

 شروع همه چیز بود. 

اسمم رو  د.موسیقی میومد. یکی غمناک می خون بودیم. صدا مقابل هم ایستاده یک اتاق تاریک در هردو"*

 "کردمیر لب زمزمه ز .صدا زد

I just can't get you out of my head 

 !نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

Boy, your lovin' is all I think about 

 "ت که بهش فکر می کنمپسر، عشق تو تنها چیزی هس

 

درروی هم از هرچیزی رو غکه هردو خوشحال و فار ددار را و طوفان در یک اتاق تاریک ، تجسمی از خود ودش در حینی که فکرش به گذشته کشیده می_1

 پراکنده،   افکار .ایستادند 
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انگشتر حلقه ای که اهسته از تو دستم بیرون کشیده سردی * ...ها طوفان صدای بله گفتنم و لبخند*

سرم نقل می ریختن یا عسلی بودمش و صدایی که روی سرامیک پیچید. صدا هل هله ادم هایی که روی 

چقدر خاطراتم صدا تیک تیک عکاس و لبخنده ها طوفان...لبخندم پررنگ شد. زد. می که شیرینیش دلم رو 

 نزدیک بود.

هیچ وقت این مدلی ندیده بودمش. تیپ زده بود.  با صدای بلند خندیدم.دستش رو به سمتم دراز کرد. "*

 با دلبری دست تو دستش گذاشتم زمزمه کردم. مادیش رو پوشیده بود.لوار داکت و ش

I just can't get you out of my head 

 نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

Boy, its more than I dare to think about 

 "پسر، دیگه جرئت نمی کنم بهش فکر کنم

حواسم تا عکس بگیریم. ه بودم...کنار مرتضی پشت سرمون ایستاداوردمهرزاد و هدیه ش رو به خاطر میحاال 

صدا تک چرخ و بوق ماشین ها پشت سرمون...خنده ها سرخوش طوفان و بغضی  نبود. حواسم هیچ جا نبود.

 .که تو گلو گیر کرد

ود. دست که تو دستم گذاشت سفید ب ی گلدسته  قهوه ای بود رنگ پیراهن سفید تنم بود. نه...رنگش  "

 م.گذاشت؛ هردو خندیدیم. زمزمه کرد دست رو کمرمروی شونه ش گذاشتم ...

I just can't get you out of my head 

 نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

Boy, your lovin' is all I think about 

 "پسر، عشق تو تنها چیزی هست که بهش فکر می کنم
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رویا دلدار چیزی بین حقیقت و خیال ست؛ رویایی _3 که انگشترش را برگرداند. خاطره ای  اشاره به_2  هرمرحله از زندگی اش را پرشی به یاد می اورد_1

  رخ نمی داد وضعیتشان فرق می کرد.در حالم مرورشان ست  اتفاقاتی که از  که فکر می کند اگر هیچ یک

که قند تو ایی خونه ای که هیچ بازگشتی نداشت. صد راه* کننده و نزجرها مخنده م مه الود شد...نتصویر ذه

بچه نوجوونی که  صدا جیغ اومد صدا التماس دختر. ش فکر می کردمحتی تو مستی م به؛ دلم اب می کرد

فرار گذاشت. بارون میومد. نفس نفس میزد. نمی دونست به کی پناه از ترس صورت غرق خونش پا به 

 ره...به کی بگه فقط اون برگرده.بب

خوند...تو گوشم حرف سر روی شونه ش گذاشتم. کمرم رو محکم فشرد. اهسته حرکت کردیم...تو گوشم "*

 ...زمزمه کردم.طلوع نکردهیچ وقت یی که فردااز *. .....از خاطره ها ساخته نشدهخوند از عشق...زد

I just can't get you out of my head 

 نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

Boy, its more than I dare to think about 

 "پسر، دیگه جرئت نمی کنم بهش فکر کنم

م به سوزش افتاد. دماغم شکسته بود. از پیشونیم ورتگوشه چشمم پرید. درد داشت. پوست صسرم تیرکشید. 

وقتی بهوش  من همه چیز رو دیدم. .یستادشده گوشه ای اک در شو. پکشید. مامان جیغ می چکید خون می

بدنم هیچ اثری از لکه ها نبود. ود. همه چیز تغییر کرده بود. اومدم همه چیز سفید بود. صورتم باند پیچی ب

صدا جیغ ها وحشت زده م . ممی گشت ییرد اشنا ک. دنبال یبودچیزی کم سوخت. قلبم می  .درد می کرد

 اشک ریختم....نفسم گرفت. گوشم پیچید.  تخت بیمارستان تو یرو

 

_فرصتی که هیچ وقت بعد از ازدواج نداشتن...به خاطرهمین تصور 3 عشق از _رقص نمادی 2 کنایه از خونه مهران و تصادفی که کرد._1

 لباس عروسی اش را دارد.
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می خندید با چشم هایی ه زدم. اون هم سر عقب بردم و قهقه م.ریتم چرخیدی با ؛فشرده شدم شتو اغوش"

  با چشم هایی که شبیه گذشته بود.  .اثری از نفرت نداشتکه 

Every night 

Every day 

 هر روز و هر شب

Just to be there in your arms 

 فقط میخوام تو آغوشت بمونم

Won't you stay 

 !نمیشه بمونی

Won't you stay 

 !نمیشه بمونی

Stay forever and ever and ever 

 "برای همیشه و همیشه و همیشه )پیشم( بمون

خواب بود. عین همه چیز ..هیچی یادم نمیومد اما ؛خورد. قلبم رو اتیش میزد مغزم رو می خاطره ایهمیشه 

گوشه ای می  مغزم جیغ می کشید.هنوز ریخت خوشحال بودن. اما  ومد. دیگه اشک نمییشکم مامان باال م

ا زد. ضخودش امپدر ...سپردمگوش می خالیی که حس می کردم به  ؛به سوزش قلبم وشستم خیره به روبر

کردم. اشک  حس میرو خله ش اما همیشه  ؛فرستادمسفید تر  و جایی تاریک تر ؛رو بستدونم مچخودش 

 د. یکم چمگوشه چشاز 

شت چشم هام داغ شد. کم کم صورتم خیس شد. با لب هاش نوازشم می کرد. بوسه میزد رو خاطراتی که پ"

  خوردم.خندیدم و تو اغوشش چرخ رو نداشتیم.  ساختنش هیچ وقت فرصتهیچ وقت نبود. 

I just can't get you out of my head 
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 نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

Boy, your lovin' is all I think about 

 پسر، عشق تو تنها چیزی هست که بهش فکر می کنم

I just can't get you out of my head 

 نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

Boy, its more than I dare to think about 

 "پسر، دیگه جرئت نمی کنم بهش فکر کنم

اولین روز . د. هیچ وقت مسئله پیچیده ای نبودرسیدم به فرنگیسی که می خندی .زدمپس  سیاهم رو خاطرات

ن مرد با نگاه او روز ونا بعد از....کرد ره نگاهم مییخ که گوشه ای نشسته بود و فقط رو دیدم مردی مکاری

قلبم رو می سوزوند یا عزیزم با همین نگاه ها با همین خیرگی ها توهین هایی که شد.  معادت ازارشتمام 

همه چیز تو بی خیالی عالی به نظر می رسید؛ فقط روحم رو نوازش می کرد نزدیکم شد.  که هایی گفتن

قشنگ  و اولین باری که تو ماشینیش نشستم شبیهاطرات اذیتم می کرد. کمی قلبم شکسته بود. کمی خ

خورد. صدا جشن تولدی  صدا زنگ تلفن...بنگ بنگ تو مغزم سرم چرخید. دنیا دور ترین لبخندش رو بهم زد.

  .خریده بودبرای من اون گوی رو  بود که پدر به اسم من برای طوفان گرفته بود. صورتم خیس شد.

موهام با هر چرخش تو صورتش به رقص در  دم.صدا نفس هاش رو می شنیروی گونه ش گذاشتم. دست  "

  میومد.

There's a dark secret in me 

 راز مخفی در درون من وجود داره

Don't leave me lost in your arms 

 گم بشم در آغوشت نذار

Set me free 
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 رهام کن

Feel the need in me 

 "خواهش درونم رو احساس کن

مردی رو  .!اما غمگین ؛خانواده خوشبختک گذاشتم بوی سیب میومد. بوی یش ونه خاولین باری که پا تو 

وم گیجیم تو نگاهش عشق رو دیدم. با تم خاص و عاشق. ،راموشش کنم. مهربوندیدم که نتونستم ف

اضطرابش برای معرفی من به مادرش...صدا ناله ها گیتی جون تو ذهنم پیچید.  اسی که تو نگاهش بود.مالت

 .کنم رونیتورو از ذهنم ب تونمینم

  فقط تصویر اون تو جلو چشم هام نقش بست ؛صدا خنده هام قطع شد"

Set me free 

 رهام کن

Stay forever and ever and ever 

 برای همیشه و همیشه و همیشه )پیشم( بمون

I just can't get you out of my head 

 "نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

نگاه ها حیرت * با همون نگاه اشناش گول خوردم. به یاد اوردم زیر بارون نگاهش اشنا بود...پردرد اما عاشق.

شمارشو عوض نکرده  "صدا وحشت زده ای تو گوشم پیچید. د.بال دار نشقاه هیچ وقت کعروسی به زده 

  "همون قبلی ست

I just can't get you out of my head"" 

 !نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم

Boy, your lovin' is all I think about" 

 "بهش فکر می کنم پسر، عشق تو تنها چیزی هست که"
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و دستی به  دون هام از ترس به هم خوردرش کوتاهی زدم و بی اراده هینی کشیدم. اون زن نقابدار...دنپ

 "جا بود. من دیدمش. ازم فرار کرداون زن اون"شنیدم.  کشیدم. بغض کردم صدای خودم رو صورتم

قدمی با  دست هام افتاد. تنم یخ کرد. .تصویرش محو شد دیگه طوفان نبود یکی شبیه من جاش رو گرفت.*

و غمگین لباس سفیدش پراز خون بود دختری که من بودم با  تو اتاق تاریک فقط وحشت عقب برداشتم.

 نزدیک صورتش بلند کردم.م رو دست نگاهم می کرد.

فرنگیس تا اخرین هینی کشیدم. تب داشتم. . تو گذشته ای که ازش بی خبر بود ه بودبی رحمانه دردیده شد

اما  باید بهش می گفتم همه چیز خواب بود!نگاهم می کرد  خیره با چشم ها اشکی ؛لحظه منتظرم بود

می  ی خودموندلم براد. لرزیتنم . نفس هام تکه تکه شد .کردم شخاکبا دست ها خودم کشتنش...من 

 اون خیلی شبیه خودم بود.دستم بهش نمی رسید...دوست داشتم بغلش کنم... سوخت.

 ر...ادلد_

نفس نفس میزدم. کف دست هام عرق کرده بود و تنم کوره  چشم هام با پرش کوتاهی باز شد.بی اراده 

ی ه اظلح که زیادی شیرین بود. ویاییر بودم بین گذشته و هاتیش بود. توان حرکت نداشتم....خشک شد

سر  شدو قطره اشک از روی گونه هاود. سرخ ب شگنگ نگاهش کردم به طرفم خم شده بود. چشم ها

 م گذاشت و با لرزی که تو صداش بود مهربون پرسید.دست روی گونه  .خورد

 به چی فکر می کردی؟_

 هنوز صدا زمزمه هام و چنگی که به کمرم میزد رو حس می کردم. ؟ به چی فکر می کردم...

جز مغزی که اروم شده بود و دلی که بی قرار تر از از جوابی که نداشتم؛ شد نگاهش غمگین تر...گزیدلب  

 !؛ همه چیز خواب بود. وقت رفتنه...همیشه زمزمه می کرد

 اشاره به روز عروسی و نگاه اطرافیان دارد._1

که در  جاش رو به تصویر خودش می دهد خوش طوفان با رسیدن به زن نقاب دار و یاداوری ازارها طوفان...تصویر اشتباهات گذشته ش محو شد و رویا _2

  هربار فکر می کرده دوشخصیت جداگانه هستند. که اینجا منظور فرنگیسه
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 دلدار...._

تا اشک هاش تصویرم رو واضح کنه. تا چند بار پلک زد از ته دل نداشتم. جانم رفتنی بود.  "یجانم"نای 

 م گذاشت. هاگونه دست روی  . با دست های سردشلبخنده تلخی روی لب هاش بنشونه

 ؟ه قهوه وقت داری..یبرای _

شد. اهش سوزوند پوست ملتهبم رو. لبخندش تلخ تر منتظر جوابم موند.  گوشه اتاق با اشاره ای به چمدون

وی پیشونیم به سمت اشپزخونه رفت. زمزمه کرد و با بوسه ای ر ه ایخوب سری تکون دادم.ز قبل اگنگ تر 

جزیه و تحیل گذشته بودم که چمدون بسته شدم رو درگیر ت دریذاشتم...به قگدست روی گونه هام 

ا چه مرگم شده بود که دقیقه اخر باید به گذشته و سرگذشتم فکرمی کردم اون هم ب فراموش کرده بودم.

و سکوت ود و حاال جز صدا تق تق ظرف یم! ضبط رو خاموش کرده بتصویری که هیچ وقت ازهم نداشت

از جام  می تونستمنهنوزهم  به طرفم اومد. بزرگ ماگبا دو  بعد چند دقیقه شب چیزی به گوش نمی رسید.

. و از رویایی که تو ذهنم زیادی شیرین و تلخ بود ازش خجالت می کشیدم تکون بخورم. بی حس بودم

. مبل کنارم به فاصله یک دسته نشست. و با تشکر کوتاهی ازش گرفتم دستم دور لیوان داغ محکم شد

ه بلیط ها مهر دار بیگان و انگار با دیدن چمدونبوی صلح اما عطرش مخلوطی از قهوه و بوی سیب می داد. 

 خیره به بخار بین دست هام پرسیدم. ه چند دقیقه ای سکوت کرده بودیم. م کیتر شد

 ؟خوابید_

 خیلی .... بیدار بشه ببینه تو نیستی_

 ...ه مثل تونکزیاد طول نمی کشه...عادت می_

 ن دست هاش بود.به نیمرخش خیره شدم...اخم ظریفی کرده بود و نگاهش به تلخی قهوه بی

 یخواد خودتو اواره کنی.نماین خونه به نامته..._

سرچرخوند و  به درد صدام جلب شد که به طرفم شگفتم. توجه  "خوبه ای"غض الود زدم و ب تک خنده ای

 . ه شدخیر یی که اختیاری نبودانی به اشک هابا نگر
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 من میخوام.... دلدار_

 :میون حرفش پریده گفتمه بیینیم رو باال کشید

 ونه تونستی منو بند این خونه و فکرکثیفت کنی.ارم تو ذهنت بممن قبل از تو میرم طوفان نمیز_

دستم میون راه خشک شده با دستی که روی مچم نشست. متعجب به خیرگی نگاهش روی خط خطی که 

ه بود چی گفتم نگاهش بین مسیر رفت و برگشتی بود ک به یادگار گذاشته پوست دستم خیره شدم. نفهمیده

بین دست سردش بیرون کشیدم و با  زننده تر شد. دستم رو از م لبخنده ها تلخ بارها دیده بود و نپرسیده بود.

 لمس کردن کهنه یادگار گفتم:

کرد درس  رمو گرم میمرخص شدم...تونستم با وضعیتم کنار بیام تنها چیزی که سستان وقتی از بیمار_

منم خوشبخت نبودم نداشتم رو فراموش کنم.  خوندن بود. صبح تا شب می خوندم تا چیزی که به یاد

 طوفان.

 اشاره به قلبم گفتم:ه با به نیم رخش چشم چرخوند

 حست می کردم....میدونستم یه چیزی درست نیست. همیشه یه خالیی رو اینجا داشتم_

  نفسی با حسرت گرفتم. چشم ها بی قرارش قرمز شد.

بریده بودم...رگمو زدم...با تک  ترسیدن باز کار دستشون بدم.برم...می  تنتی کنکور قبول شدم...نمیزاشفو__

 خواستم. مثل همه افسرده ها...چون از زندگی هیچی نمی_خنده ای ادامه دادم

 با صدا مغزم خیره به نگاهش دست به اعتراف تلخی زدم. و  دمیبه خودم لرز

....دیگه احساسش پر شده بودال خچون اون  شده با اومدن تو فکر میکردم همه چیز تموم مسخره ست اما_

 نمی کردم. 

  می شد.دلم رو  سبک کنم تصوراتی که از این صورت بهت زده و چشم ها درخشان نصیبم  خواستم یم
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نداره جز اشک هایی که بدرقه رفتنم  یاالن سرتو بزاری رو قلبم دیگه صدایی ازش درنمیاد...دیگه نفس اما _

 میشه.

یط ابی رنگی رو مقابلم گرفت. صداش بم و خش ثانیه نرسیده بل هبلند شد با بی تابی به سمت اتاق رفت. ب

 دار شده بود وقتی با بغض گفت:

 ما بیای...با میخواستم امشب بهت بدم...میخواستم امشب بهت بگم واسه توام بلیط گرفتم تا _

 جلو پام زانو زد. .خوشحالی نه از سر شوق فقط شوکه شده بودماز روی ه نه تکون دادم...ناباورانسری 

 م. میکنیم...دوباره به هم فرصت میدیباهم میریم از اول شروع _

 دست روی لبهاش گذاشتم.  پ و راست حرکت می دادم.م رو به چتند تند با هرکلمه اشک میریختم و سر

 من شریک جرمت نمیشم طوفان...من نمی خوام اخرش این بشه_

 و خواهش صداش گفت: نگاهبا بغض بوسه ای به کف دستم زد و 

  یازده سالی که تو نفرت گذشت. به دلبر فکر کن به _

 و سکوتی که بینمون شد بی طاقت بلند شد. مخالفم نگاه گیبا خیر

  من نمیزارم بری._

 .که با دست ها خودت پسش زدی. نمی تونی جلو رفتنم رو بگیریبرگردونی  کسی رو نمیتونی_

 کالفه چشم هاش رو بسته و باز کرد و پریشون حال و ناباورانه به جدیدت نگاهم گفت:

 تویی نه من.من دارم ازت میخوام باهم بیای....همیشه فکر میکردم اونی که به پام میوفته  باورم نمیشه_

 خندیدم و با دردی که تو قلبم حس می کردم بلند شدم و با برداشتم مانتو و روسریم مقابلش ایستاده گفتم:

 ...طوفان. حتی عشق. ستیتا تهش موندگار ن یچیه_
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مقابلش ایستاده  رو برداشتم و مانتو و روسریم . با دردی که تو قلبم حس می کردم بلند شدم و خندیدمتلخ 

 گفتم:

 ...طوفان. حتی عشق. ستیتا تهش موندگار ن یچیه_

انده ش تنها کاری که ازم برمیاد پس زدنش و به سمت در به نگاه درم ری. خشدنم دست خودم نیستتلخ 

 شد. م و بازوم محکم فشرده به دیوار کنار در کوبیده شد گیرهدست قبل از لمس کردن اما حرکت کردن بود

 که تو گوشم زمزمه کرد. ه و بمیوند و صدا دورگسوز یش پوست صورتم رونفس ها حرارت

 نه؟ ؛یبود دهیرو د طای...بلیکردیم هیتو خواب گر دمید_

 ! شدمی رویایی بود که هیچ وقت به واقعیت تبدیل ن ده بودم خواب نبودورش رو کرمطمئنا چیزی که من تص

 !هبه اسم تو نبود یطیبل چیه یدیکه نفهم یو شوکه شد جیو اونقدر گ یدیتو اتاق د دونمیم_

از هولم فقط تاریخ سفر رو چک  .دست گرفتن سوختم و بی اراده بغض کردم این از ....چشم روی هم فشردم

باور کنم  تونستم ینماما  ه بودکنجکاوی بیشترم شدمانع  شمی که از رفتنش تو وجودم نشستو خم کرد

 ..شمم رو گرفت.چگرفت و اشک گوشه  یض نفسغبا ب یتر شد وقتریگدل نمونیب فضا. بازم گول خوردم

 :گفت یشکست نگاهم رو خوند که با اه دیشا یدیناام  .دمیکشباال  رو منگاه

  .یایب یکنیدونستم قبول نم یم_

 زد. دردناکی لبخند

 نه؟ ...دلدار ینشونه خوب نیا یتو شوکه شد یول_
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اون هم با این همه  بود دم از نشونه میزد. محاال که وقت رفتن .اشک هام فرو رفت تو هاله  صورتش

 اسمم می کرد. ی که خرجاحساس

نفر که بتونم باهش دردودل  کی یحتتو رو نداشتم ؟ هیشب میوقت تو زندگ چیکه ه ستین زیغم انگ_

صبح!   الشیرو به خ شب کنم و شب هام دشیروزهام رو به ام ایدوستش داشته باشم  المیتو خ یکنم!حت

که  نمیب یم یچمدون بسته شده ات رو گوشه خونه ا یحال االن من رو درک کنه وقت تونهینم چکسیه

 سوزونده بود! شیخاطره ا یدلم رو سال ها از ب

قصد  گفت.می  ز دوست داشتنکرد و ا می شد وقتی تو گوشم خوش اهنگ زمزمهدل بی تاب شدم اب 

 بازی دادنم رو داشت یا...

 فقط تو بخواه...بخواه که بمونم._

 روی لب هام کوتاه بعدی بوسه عجله ای .تروش کاش و بوسه طوالنی کرد ملب هاش رو نزدیک پیشونی

و انتظاری که هیچ وقت دوست نداشتم به پایان  شد تکرارب مثبتی بود که پشت سرهم که در انتظار جوا

  و گونه هام گذاشت روی هاش رو دست .کشیدعقب  سر از مطمئن شدن از التهاب درونیمبعد برسه. 

 کرد.بهم نگاه  دقت با

 فقط بخواه. .میکن یاز اول شروع م و کنمیپاره م طارویبل_

  .رید یلیطوفان خ رهید_

از ته حتی همین حاال هم قلبم احساس شکست و دوری می کرد. . خفه م تعجب کردمو از صدای مرتعش 

کرد و نگاهم وکه لحظه ای شدلم برای این خودخواهی و خواهش نگاهش تنگ می شد.  اطمینان داشتمدل 

 بلندی گفت: یمهبه یکباره عقب کشید و با صدا ن .فروکش کرد کبارهیتمام احساسات خوبش به 

 ...جمله متنفرم نیا از_
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د با کر تر تلخ م رولبخند خورد به صورتمی که از این فاصله سوز سردو  دنبالش چرخید تاب یب ی کهچشم

 سکوتی که تعبیری جز رفتن نداشت.

 

 ...نینداشت یریتقص چیو خانواده ت ه رفتار نکن که انگار خودت یجور هی_

. چشم هاش هر لحظه غمگین و نگران کننده زد موهاش به چنگیو  شد خارج شاه کی از بین لباه کوچ

 تر می شد.

به قصد کشت تو  یردکمی  هکیهزار تقلبو  یوقتغیر تو عاشق کی شدم؟  ؟ شتمدا ویشماها ک ریمن غ_

 به جز تنفرو خواسته هات به چی فکر می کردی؟ اصال سرم زدی به اینا فکر کردی؟

وقتی کمر هردومون شکسته بود حرفی  ن رو پیدا کردن.راه خودشو ام برای دلداریه اشک بغضم ترکید

 ریاد میزد.به جز درد و رنجی که قلب ف موند برای گفتن نمی

 حقم این نبود. ...خودت اینو میدونی!مقصر نبودممن _

 خیره به چشم ها اشکیم گفت: هسری تکون داد و مکث کرد یا لحظه یبرا 

ت سرکوب شده البت پر از احساسق هتسخ...یکرد یکارو م نیهم یمن بود یفکر کن توام اگر جا یمنطق_

فکر  یمنطق یبخوا و از غم و ترس خفه بشه یمغز و فکرت تو باتالق هسختدست رو دست بزاری...باشه 

 تو رو همین ادمی که هستی ببینم. و مکن رونیاز ذهنم برو  یغم لعنت نیبخوام ا که ...سخت بودیکن

شکسته و  نگاهش بی نهایت گذاشتم. و زبرش و روی گونه ها خیسربه طرفش قدمی برداشتم و دست هام 

 صادقانه گفتم:پایانش هر تلخی داشت تصمیم برای پاک کردن گذشته بود.  من. بود شبیهآزرده 

که جاش  یزن ....نمیب یاما فقط خودمو م یببخش یکه فرصت داشت ییهمه روزا کنمیهمه روزامو مرور م_

گرفتی  تو بی خبری من روزاتو تو سهمتا اروم بشی.  کنی تا نابودش هستشک ب عکسقایک تو  یاشتذگ

 ی با خیال راحت بری...بدون اینکه من ازت خواهش کنم بمونی!حاال می تون

 نگاهش عقب کشیدم و به سمت در چرخیده قدم برداشتم.  اندازه چند قرن گذشت وقتی تو سکوت معنا دار
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مکث کردم تعللم نی که به دست گرفته دستگیره رو کشیدم. کیف روی شونه م محکم تر شد و دسته چمدو

خم با دسته ای که محکم فشرده میشد و پایی که مصمم رفتن بود رو دید که دلدار بغض الودی گفت. نیم ر

 به طرفش چرخید و عمیق خاطره ای رو ثبت کرد که شاید هیچ وقت فراموش نمی شد. 

تو دنیا ا یکابوسام حتی  یبودشده  شکه فرامو ییتو پستو ذهنم جا دمید یسال ها خوابتو م نیا همه_

روزی  این روزا و کابوسا . میدونم با تو خودمو خوشبخت می دیدم همیشه تو زندگیمخیالی که واسم ساختی 

و وقتی می دونیم چقدر هم تموم میشه شاید به سال یا ماه نکشه اما چرا خواب محالم اینبار حقیقت پیدا نکنه

 دوست داریم؟

سر میخوره و یکی تو گوشم زمزمه  م شونه ی سراز رو بی توجه به نگاه گنگی که بهم زل زده بود کیف

پاتند میکنی و دست دور گردنش انداخته ش گرفتی که به طرف ت رو! تصمیممیکنه تو تصمیمت رو گرفتی

هیچ کلمه ای به ذهنمون نمی  نمیدی. میشهلب هاش خارج  ینبمجالی برای تجزیه و تحلیل بهتی که از 

و اشکی که  نفس زدن هامون بی انتها شد نفسازم استقبال کرد. خشونت  باش ها دست رسید جز خواستن.

 برای این غنیمت اخر روی گونه م جا خوش کرد.

  ***** 

 اخر) شروعی دوباره(بخش 

   

میدم...تغییر رنگ و عطر بویی که تو هوا دلم میپچید و نارنجی که تناقض هامروز معنی تغییر فصل رو ف

پایان به . بودمرسیده  بهار روزهای آخر به ،ممتوجه گذر زمان شده باش بدون اینکهزیادی با پاییز دلم داشت. 

ن حاال میبه گرمایی که از همونده بود به تابستون چند روزی  ازش خبری نبود. دیگه سبزی و سرخوشی که

ظریف بافتی رو از ته چمدون  کتچرا احساس سرما می کردم که ژااما من  دلم رو خاکستر می کرد. اتیش

چطور با بستن شدن در خونه به  ؟دندون هام چلیک چلیک صدا می دادبودم و تو خیابون بیرون کشیده 

بدنم درد می کرد. سرم رو به انفجار بود که دسته چمدون تو  ؟استقبال پاییز رفته بودم که اینطور می لرزیدم

هوا دلی که از امروز یک چیزی کم  هم پاییزی تغییر فصل داده بود.   دستم محکم جا نمی گرفت. هوا دلم

 کمی عطر سیب با....گرمایی که دیگه حس نمی کردم.  داشت.
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صدا الو . گرفتم شمارش رو. که نقشه ش رو داشتم کاری بردم و متوسل شدم به اخرینتو جیبم دست  

ناکوک اول صبح بود صدام رو صاف  دون مجال و دردی که تو دلم کوکِتو گوشم پیچید بظریفش  فتنگ

 :کرده گفتم

 .اذین! ...فرنگیسمفرنگیس_

 ****** 

درگیریم برخورد کنم. که با خونسردی بود  از توان من خارج  .پایه چمدون به لبه اتاقک اسانسور گیر کرد

به فحش باز شده  شد. صورت رنگ پریده و لب هایی کهرها معجزه اسایی  طوربه  چمدونار بود که ادامه د

که دیروز جای قادری نشسته بود.  ندتو چشم مردی شد و چشم نبه ناگاه به چرخش دسته دراومد بود

 . حرکت کردچمدون رو بلند کرده به طرف اتاق طوفان  "صبح بخیری"زد و با به بهتم لبخنده موقری 

 نیلوفر شتاب زده به سمتم اومد و با هیجان غیر وصفی گفت:

 به محض اینکه گفتی اومدم.... _

  بوسه ای روی گونه م زد و با گرفتن کمرم تم و حواسم پی چمدونم رفت. اه گذری به سرتاپا مرتبش انداخنگ

 گفت: با ذوق دو چندان تر اهسته نیمه خم شده

 !منشی پیدا نکرده... هنوز رئیسم_

گفتم و به طرف اتاق  "خوش اومدی"سری تکون داده ر و فر دست به نقد اول صبحش قبه بی حوصله 

چند لحظه مکث  ق رو نگه داشت تا وارد بشم.اطوفان قدم برداشتم. مرد با خوش رویی بیرون اومد و درب ات

جریان ش که در عطر و حال و هوایی زنده شدن با بود مساوی میدونستم پا گذاشتن در این اتاق کردم.

 بی شک امروز می مردم. . بغض م رو قورت دادم. ی ازش نگذشته بودعتکه چند سا خاطره ای داشت و

 موجود شده بودن  ضعمتوجه تغییر و .ب نگاهم می کردنجمتع یلوفرجاگیر شدم مرد و ن وقتی پشت میزش 

و ظاهری که زیادی نامیزون میزد میون تابستونی که از راه نرسیده می سوزوند. طوفان روی میزش حساس 

یقه ش رو می گرفت من بود. چه زمانی که مهندس  که زیاد می شد اولین کسیو بود. وسایل هاش کم 
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حدس میزدم مرد فقط بابت نسبت بودم چه منشی ابروبری که محض نقشه ش پشت میز نشسته بودم. 

 بود اما توقع موندگاری نداشت! گذاشتهجا چمدون رو این مونبین

 گفتم:شدشون  و واجج جواب چهره هاورتم کشیدم و درصدستی به 

 نجا سمتی ندارند. یا هگمهندس توفیقی دی_

ر رو برعهده بخش خپ ئولیتو مس بیرون رفته ای ط تعجب ابرویی باال انداختند. مرد با اجازهردو از فر

 :ا کردنی لبخنده عمیقی زد و صادقانه گفتپبا این پا اون  فر به نظر راضیگرفت. نیلو

 .تمنیبی م بازم خوشحالم_

   :پرسیدم پیچیده تو تن بود و دردض گلو غردن بض پنهون کحبا نفسی که م .لبخنده خسته ای در جواب زدم

 ؟مهرزاد بهت داد ور روزمجلسه ا برنامه_

با پرونده ابی رنگی به اتاق برگشت و  ثانیه ایو به  فتادابه تکاپو که مثل گذشته  گویی به خودش اومد

 :گفت ش وارگزار

که رئیس گفتن نمیخواد تماسی با  به جز اقا خاوریهماهنگ شده برای امروز  ایه گزارابا تمام سرم بله_ 

 ایشون بگیرم.

 با بین صحبت هاش و تیکی که میزد مکثی کرد و با تعجب و شک پرسید.

 مهرزاد؟! _

بی توجه از تو  .می شدگاهی برای خودم هم تعجب برانگیز  این صمیمت ها زیادی بعد برگشتن حافظه م

 م.لش گرفتبه ای رو بیرون کشیدم و مقابرگ کیف

 ساعت اینجا باشن. با اینام تماس بگیر بگو سر _

 خیره به چهره م برگه رو با تعلل گرفت و با شک پرسید. 
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 .رنگ زرده خوبه؟ حالت_

می خواستم خوبه ای بگم گنگ سوال نامفهومش صدا نفس هاش رو پس زدم. ندلی صکیه زده به پشتی ت

م رو به رخ تمام خاطراتپوست رو می سوزوند ردش  هنوز و سوزش بوسه هایی کهپیچیده تو دلم اما درد 

 عمق فاجعه رو یاداور شد.زبونم به کشید و 

 ...نمیدونم_

****** 

 کرختی و بی حسی اشنایی رو تجربه کنم.  ا بشم وپکمی سر شده بود ثمسکنی که به زور به خوردم داد باع

اون هم به  مکرد و احوال پرسی میم ک وتوک سالبرمی داشتم. تاراده و با کممح ورمقدال قدم هام رو حد  

به فقط  قبال هم نمی شناخت. مه اعتبار و نفوذبمن رو کسی اینجا همکاری که در چند پروژه داشتم. ار باعت

یک عده ودم که به تسهیچ وقت راس میز به عنوان رئیس نش و شده بودمنشی معرفی عنوان مهندس یا م

حتی تا  شد لحقبهمون م ی بود کهرین نفرخمهرزاد اگردن کلفت و خبره این کار رو دورهم جمع کنم. 

با این کار فقط کنار کشیدن  .اشتند اهنگیهم کارا درری ظشد و دخالت و نن جت ده از اتاقش خارعسا

 سکوتی که اختیارات من رو دوچندان می کرد.خودش رو اعالم کرده بود و 

رو  نش مپیت چندماه ئولیحاال مس ت کهساد و سمت چپ نیلوفر نشصندلی سمت راست مختص مهرز 

و فقط به اخرش  باخته بودمهمه چیزم رو  بشاشتم نه حاال که دیو دلهره ای ند هیچ ترس  .برعهده داشت

مهرزاد به سمتم خم شد و با ولووم  ،قبل از اتمام پچ پج ها و جاگیر شدن همه تا شدنی بشه. کردم فکر می

 نسبتا پایینی پرسید.

 خوبی؟ _

مسلما با رنگ و رویی پریده و ظاهری اشفته جلب نظر و اعتماد این افراد کار سخت و  سری تکون دادم.

 انرژی بری بود.

 .اومدی شرکتگفتم  گشت یدنبالت م ناطوف_
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گوشیم عادت کرده بودم. ده بار بیست بار شاید بیشتر زنگ گراند  به پررنگ شدن اسمش روی بکاز صبح 

گرفتن بود و پیام داده بود که هر بار بی جواب می موند و دلی که بال بال میزد از شنیدن صداش و زده 

 حسی که شاید شبیه من بود.

 ؟مکرد اشتباه_

 ... نه_

 زمزمه کرد.  "نگران نباشی"داشت دیدی روی گفتن نه ضعیفی مهرزاد با مکثی روی لرزش لب هایی که تر

 کردم و به تاییدش لبخنده مطمئنی به اخرش زدم.  بازو بستروی هم پلک 
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 نی. توجه همه حضار با چشم ها متعجب بکنمیصاف کردم و با بسم اهلل جمع رو به سکوت دعوت م ییگلو

 یسخن مهم ایحرف  ایکنم  ییرونما یمن و مهرزاد به چرخش در اومد. منتظر شدند هرچه زودتر شاهکار

طوفان رو و  منتونستند سرنوشت  یکه م ینفر ستیشدند. ب یم ینفر ستینشون بده! ب ندهیکه من رو گو

صحبت  یرو یتا تسلط کاف دمیخودم رو جلو کش ینبود. کم یتعلل و استخاره ا چیه یبدند پس جا رییتغ

  .هام داشته باشم

رو  یینها جهیسر اصل مطلب تا امروز نت رمی. پس ممیندار یریگ میواسه تصم یادیفرصت ز ونیاقا_

 .نیبد لیتحو

 ستن؟ین یقیمهندس توف_

کرده بودند. مهندس  کیخودشون رو تفک یاتفاق یلیگذارها ارمان بود. خ هیسرما نیاز سمت چپ، ب صدا

حرفه اش قمار بود! از لحن طلبکارش  نیتر یاصل یگذار هیگذار ارمان ! جز سرما هیسرما نیامجد...چهارم

   !من بود یبرا نهیگز نیادم بهتر نیقرار داره. هم یگاهیرفت در چه جا یانتظار نم نیاز ا ریهم غ

 .هستم شونیا نیگزیندارن...از امروز من جا یسمت نجایا گهیمهندس د ریخ_

و  یرو بشنوند. مهرزاد هم حرفه ا دشییتا تا دیزود به سمت مهرزاد چرخ یلیو متعجب خ یها پرسش نگاه

رو به جمع، خواست جلسه رو  یعکس العمل نیتوجه ش رو به من داد و با اشاره و بدون کوچک تر یجد

دستم چرخوندم و با  نیدوشم گذاشت. خودکار رو ب یکار رو نیبا ا یبزرگ نیکردم د یادامه بدم.  احساس م

 :گفتم یبخش نانیلبخنده اطم

 هیسرما یچقدر برا دیدون یم ی! حتدیشناس یرو م یپروژه شهر نیمطمئنا همه پروژه ارمان، بزرگ تر _

  !دیرس یمبه نظر  یعال یگذار
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 .داشت یسوده خوب فیح_

 یرو م یمرد جاافتاده و حرفه ا نیگذار ها کاکتوس چرخوندم. ا هیسرما نیرو به سمت راست ب نگاهم

 ازشی... تنها امتیبود. مهندس ذاکر زمیم یرو لوفریبه لطف ن شیشناختم. دوساعت قبل گزارش تمام زندگ

     !بود شیثروت خانوادگ

 !ی...مهندس ذاکرستین رید یمونیپش یبرا _

 یبا نقطه ضعف ها یسهام نشون داد. من تک تکشون رو به خوب دیاز خر شتریاسمش تعجبش رو ب بردن

 !شناختم یم شونیگذار هیسرما

 !وقته متوقف شده یلیاما فروش سهام خ_

  .دادم حیزدم و رو به جمع توض دییبه تا یلبخند

 .جلسه مشخص بشه نیا جهیکه نت ینه تا زمان داشته باشه یسرانجام ستیپروژه قرار ن نیا_

تونستم زمان بخرم و همه منتظر  یسهام دار ها ارمان به وجود اومد. با هر مکث م نیب یهمهمه ا بایتقر

 :گفت یرو به حجت یبا پوزخنده زننده ا یکی نشونیبهم زل زدند. ب شتریب یبودند. با کنجکاو جهینت

تو  شیرفته چند روز پ ادشی! شهینم نیبهتر از ا رهیجلسه رو به دست بگ یاریرو م یمریزن آلزا هی یوقت_

 .داد یدوباره ارمان خوب جولون م یجشن راه انداز

داشتم  ادیچهره ش رو به  یبه شناختن نداشت. به خوب یازین زیدوزانه و نفرت انگ نهینگاه ک نیمرد با ا نیا

 یم میضیاز مر یگفت. جمع به قدر یشد م یم ختهیش رکه ماه به ماه به حساب یاز سهام پدر و سود یوقت

خل و چل ها سکوت کردند تا  هیبفقط با ترحم ش یکردند نه دفاع ینه خنده ا ،یدلسوز یدونستند که از رو

بزنه اما با دست مانعش شدم در حال حاضر قصد کشکمش و دفاع  یادامه بدم! مهرزاد لب باز کرد حرف

 :به بازتاب جمع گفتم ینبود. مرد رو مخاطب قرار ندادم و با نگاه کل یشخص

تا راحت تر اعتماد  شهیم لیمیمن از چند مشاور و پزشک به همتون ا یسالمت عقل یتا اخر هفته گواه_

 !شهیم یریگیپ یاتهامم به زود نی. ادیکن



 
 

 
 

 دلبران       بهارگل )بهاره گندمی(

ن  ا ر ب ل د  
 

Page 3 

   .دینگاهش رو دزد عیسر یلیمخاطبش مهرزاد بود که خ قایاخرم دق جمله

که قرار از  ییسوم از پوال کی ی! خرج اون مهمونونیزمان بود اقا دنیو خر هیاول زیاون جشن فقط سوپرا_

 ینداره. ورشکستگ یکه متعلق به شهردار ینیزم یرو یسرانجام چیکشور خارج بشه هم نبود. پروژه ارمان ه

که  ییها هیو سرما دیمون ی! و شماها مشهیزود اعالم م یلیپروژه خ یارمان با فرار سرپرست ها اصل

 !بهتون بده یکالهبردار نیبابت ا یهرچند جزئ یمتحمل بشه و خسارت ستیحاضر ن یشهردار

 .ادیبرنم یکار نیچن یقیامکان نداره...از مهندس توف_

 .صداشون رو رسوندند یکی یکیامجد که ظاهرا سرزبون دار از همه بود  دییبه تا همه

 چرا همون سواال نرفته؟ ختهیچندسال سود شرکتو به حسابمون ر_خانم!... ییاون پسر با خدا_

 !عقلت سالمه یمطمئن _ ؟یزنیدخترجون به شوهرت تهمت م _

 یدادند و از طوفان دفاع م یهام نظر م یسکوت کردم تا صحبت و اتهاماشون تموم بشه حاال کاکتوس یکم

داد...تو عمل انجام شده  یبه سوال ها جمع نم یجواب کرد و یکردند. مهرزاد با سرزنش و سکوت نگاهم م

شد  یهم نم تیجمع نیشرکت و اعتبار چندساله ش خوب نبود. مطمئنا به ا یاصال برا نیقرار گرفته بود و ا

 لیبابت شرمسارم که دل نیچقدر از ا دونهیافتاده و خدا م قیسفر به تعو نیا یداد بنا بر هدف شخص حیتوض

 !دادن من بود یباز شیاصل

 هی...! نه سرماونیشد سود پوال خودتون بود اقا یاز سهام دارا پرداخت م یچندسال به بعض نیکه ا ییسودا_

البته اگر  دیبعدا ازشون بپرس دیتون یافتادن فرارشون م قی! درمورد علت به تعونیپروژه گذاشت یکه پا یا

 ...! امادیکن داشونیپ نیتونست

 .کردم یمکث

 .بود یارمان مهندس خاور یسرپرست مال دینکنفراموش _

 .گرفتم یگفتم حناق م یرو نم نیافراد کاکاتوس هم اخم هاشون درهم شد. ا یبردن اسم خاور با



 
 

 
 

 دلبران       بهارگل )بهاره گندمی(

ن  ا ر ب ل د  
 

Page 4 

 ده؟یپول کاکتوسم باال کش یبه ما داره؟ نکنه مهندس خاور یچه ربط هیقض نیا_

 یتازه کردم. کنجکاو ییلب هام رو تر و گلو یرو برداشتم و به اهستگ زیم یرو وانیزدم... ل یمحو لبخنده

 .داشت یفوق العاده ا جهیشون نت نهیو وحشت همشون به نفع من بود. نفس حبس شده تو س

 !ونی. اقامیریرو بگ یجلو هر اتفاق میتونیما م_

 .دادم ادامه

مطمئنا بعد  .شهیمحتمل م یادیو فرار سرپرستا ضرر و خسارت ز یبعد اعالم ورشکستگ یمطمئنا شهردار _

 یتنها کار جهیداره! در نت یشهردار یبرا یسرسام اور نهیکاره، هز مهیخراب کردن مجتمع ن یاز فرار؛ حت

کار رو انجام بده! از اون  دامهبشه و ا دایپ یگزار هیسرما ایپلپ کردن اونجا و رها کردنش  دهیکه انجام م

 رندیبگ نیزم یخانواده مال باخته که مطمئنا منتظرن تا پولشون رو از صاحب اصل نیبا چند یریمهمتر درگ

 یاز هم م شونیکه زندگ ییمطبوعات و خانواده ها تریبه همراه نداره...از ت یبه جز بدنام یزیشهردار چ یبرا

 .پاشه

 م؟یبخر یاز شهردار نویما زم یخوایحتما م _ 

لبخنده محو و تمسخر  ینیب زیت نیاز ا یش نبود. مهندس ذاکرمرد جز هوش و ذکاوت نیا تیشک موفق یب

 .شده به من ادامه داد رهیزد و خ یزیام

پروژه رو  تیو مسئول نیزم یبرا میزاریم هیو سرما میدیم شنهادیما پ یو خاور یقیبعد از اعالم فرار توف_

اول خبرا  تریتا ت کشهیو متهم نشدن خودش رو کنار م یسر باز کن یم برا ی...شهردارمیریگ یبرعهده م

  !نشه

 :باال انداختم و در ادامه گفتم ییابرو

 شیو نقشه از پ میداشت یتا مشخص نشه قصد کالهبردار رهیصورت بگ دهیمزا دی....بایاسون نینه به ا_

 !شده ست نییتع

 .شد رهیخ زشیم یرو وانیگفت و به ل یپوزخند زده خوبه ا مرد
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 سکیارمان ر یندارم بخوام دوباره رو هیسرما یسر اصل مطلب...من اونقدر یبر ستینم مهندس بهتر نخا_

 .کنم

به سرعت برق رو زد و  لوفری. نهیقسمت قض نیموضوع خوشم اومده بود مهمتر نیتکون دادم. حاال از ا یسر

  .ارمان رو پشت سرم روشن کرد دیاسال

 نیاز  بهتر شیحیو تفر یتجار یساخته شده. مسکون ی. هربخش ارمان تا قسمتدینیب یطور که م نیهم_

خودش وارد عمل  یاگر به سرانجام برسه و شهردار دیدون یبرخور داره...خودتون خوب م یو طراح تیموقع

  !ست! سود ارمان صد درصده گهیبشه چقدر به ضرر پروژها د

 :مه گفتمها چرخوندم و در ادا یرو به طرف کاکتوس نگاهم

که سودش رو ماه به ماه  یدست نخورده ا هی. سرمادهیپروژه کاکتوس هنوز به مرحله ساخت و مجوز نرس _

سود ارمان چند  دیدون ی. خودتون هم مشهیم دهیراغب مزا یشهردار ی...با اعالم ورشکستگدیکن یم افتیدر

کاکتوس ضرر  پروژهرو برنده بشه  دهیبشه و مزا دایشما پ ریغ یگذار هیبرابر کاکتوس! اگر سرما

  .که راحت ازش گذشت ستین یزیچ یحیو تفر یمسکون ی...مجتمع تجارنهیمبیم

بهش زدم. لب  یخورد. لبخند یدراومد. توجاش علنا تکون محکم یچشم هاش به حالت کاسه ا مهرزاد

 یم یهرزاد که سعم انیتوجه به مخالفت ع ینشون بده. ب یدونست چه واکنش یهاش چفت شده بود و نم

  .جمع مشتاق تر گوش سپردند رمیدارش حرفم رو پس بگ ضیکرد با خانم مهندس غ

  ؟یگذارا ارمان نداد هیسرما هیبه بق شنهادویپ نیچرا ا_

رو نبازند.  شونیزندگ ونیلیچند م یکه برا یی. کسامیگذارا تازه نفس و دست به نقد دار هیبه سرما ازیما ن_

 یا ندهیچه ا ستیمعلوم ن شیارمان گذاشت و با ورشکستگ یش رو پا هیمثل پدر خودم که تمام سرما یکی

فرصت  نیگذرا در ا هیسرما کردنگذشته جمع  نی! از امییازشون دوباره پول بخوا میتون یدر انتظارشه! نم

سهم سهام و سابقه  ی! انتخاب شما ده نفر فقط ازروستندین یهاشون اصال بوم یلیسخت بود. خ یلیکم خ

    .بود تتونیفعال

  شه؟یم یقبول نکرد؟ کاکتوس چ یاگر شهردار_
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 .شهیخوره و ارمان رها م یم دیهست. کاکتوس کل یراه حل دوم شهیهم_

مهندسا  فیتکل  ؟یپس پوال ما چ_ ؟یاستارتوش بزن یخوایم یبا چه پول میدیخر نویبه فرض ما زم _

 ؟یبد یشوهرتو فرار یخوایم _ناموس.... یب یقیمن پول مهمتره از توف یبرا_شه؟یم یچ یفرار

من بود  یانگشت اتهامشون رو نباریا نکهیداد. از ا یم ینظر کی یشده بود و هرک جادیهمهمه ا دوباره

  کردن یم ضشیمستف کیکه هربار با الفاظ رک یاز طوفان دنیعذاب اور بود شن شتریناراحت کننده بود اما ب

 :گفتم یطاقت با صدا بلند یب

 !دارم یشرط کیاما  رمیگ یپروژه رو برعهده م تی...من تمام مسئولونیاقا_

**** 

کرد. برعکس چند  یرو حل م هیخندون از اتاق خارج شدن پنجاه درصد قض یو لب تیکه با رضا نیهم

رفتند. مهرزاد  یم لوفرین شیپ یهماهنگ یکردند و برا یم یخداحافظ یساعت قبل اول با من و بعد با حجت

 نانیکه مهندس ها دوره ش کردند تا اطم ییشد تاجا دایتو چهره ش هو یاسودگ یهم کم کم احساس

گذارهاش  هیجز موافقت نداره چون سرما یچاره ا دیباالخره فهم میتسل ایشد  یبهشون بده. راض یشتریب

 ییگفتم...تاجا یب اتصال رو زدم و الو پرانرژبدون خوندن مخاط بمیلرزش ج نیبا اول نباریپشت من بودند!  ا

 !یو ناراحت یبا ازاردگ یجمله ا ناز صدا شادم شد گفت دشیسکوت کرد. شک و ترد یا هید ثاننکه چ

 !ی...!ظاهرا خوشحالم هستیدیجواب نم زنمیزنگ م ی...!هرچیریخبر م یصبح ب_

 ریو رفت و امد ها ادم ها ز ابونیو به خ ستادمیکه مقابلش ا ینیسمت تنها پنجره اتاق قدم برداشتم. درح به

 :شدم گفتم رهیپام خ

 !...قرار نبود بمونم زدم شبیحرفامو د_

 ...افتاد نمونیکه ب یکردم با اتفاق یفکر م _

 !مینبود من و تو چندماهه ازدواج کرد یعیطب ریاتفاق غ_
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. نفس هاش هنوز  مله ام رو تموم کنمفشار دندون هام له شد تا ج ریهام از حرارت سرخ شدن...لبم ز گونه

گفت که ماه هاست  چشم  یم یاز دلدار یگفت؛ وقت یاز دوست داشتنم م ی. هنوز تو گوشم بود وقت  بلند بود

صبحش کابوس   نبود. اینبود...رو الی. خ  عاشقانه بود یچند ساعت زیرو داشته. همه چ شیبسته عذاب همراه

از خودش گفت... از  یخوب بود وقت زیشدم. همه چ ندهیا یسته ش راهچشم ها ب یرو یبود که با بوسه ا

لکه دار نکنه که زمان رفتنش  یخبر یوقت دامنم رو تو ب چیکه به پدرم به خودش داده بود که ه یقول

 یکرد و خدا م یم هیرفته بودم و اون بود که گال یخبر یب وجسمم رو همراه روحم نابود کنه! اما حاال من ت

  .مردمینبود...م یدونست اگر حافظه م برگشتن

 ...یشد یفقط واسه عذابم راض دمیچقدر من احمق بودم که نفهم_

 یمتولد نشده که صدا قلبش رو برا یزن ایکجا دن چیدر ه یکتاب عاشقانه ا چیدر ه یخیکتاب تار چیه تو

 ارشیا قلبم کوبنده در اختبا تمام وجود صد شبی. د که عاشقانه دوستش داره خاموش نگه داره یکس

...بدون ظارعشق بچگانه....بدون انت یپاک هیناب بود ....شب م؛یشد رشیکه درگ یبود...احساسات

 .یابنبات چوب هیشب نیریحسرت...ش

 ...من کار دارم طوفان_ 

 ! خط رو خط شده نکهیکردم از ا یشک م دیولووم داد. با رییصد و هشتاد درجه تغ صداش

بلند پرواز  شهیبه کارت...تو هم یبچسب یو االن دو دست یبه فکر خودت باش یبخوا دمیبهت حق م_

  !یازاد یدیرس یخواست یم که م یزی...به چیبود

 !من قانون و قاعده خودمو دارم طوفان مثل تو_

 .دیچیکه به تمسخر زد تو خش خش تلفن پ یبلند پوزخند

 خورهیبه تورت م ادیمهران ز نیبه بعد ع نیاز ا  م تو بزنهبه مهرزاد گفتم تمام سهم من از شرکتو به نا_
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 نیشد ا یوقت زبونش دست خودش نبود و ادم نم چی. هومدیکه به طرفم م دمیگوشه چشم مهرزاد رو د از

تونم عطرت رو فراموش کنم  ینه من م گهیزمزمه ها عاشقانه ش گفته بود حاال د نیب شبیمرد. خودش د

 .یاریطوفان تاب ب یرو ب یزندگ یتونینه تو م

  ره؟یگیطوفان... دلبر خوبه؟ بهانه م_

 .حرف عوض کرد دیداد با یاز دست م اریزد و اخت یاخر م میکه به س یبودم مواقع دهیکرد... فهم سکوت

  .مواظبش باش_

 !یخوشبخت بش یبعد از من بتون دوارمیاز تو مواظبشم ام شتریمن ب_

 .ا خوشبختم...من از فرد شمیطوفان م شمیم_

قطع کردم که  یقیرو با لبخنده عم ی. گوشییباالتر از رها یخوشبخت یکه فردا روز پروازشون بود و چ البته

  .  بود دهیشک جمله اخر رو شن ی. بومدیمذاق مهرزاد خوش نبه 

 برن؟ یبزار یخوایم ؟یکن کاریچ یخوا یمعلوم هست م_

_... 

بابد بگم اون به  یتا از رفتن منصرفش کن یطوفانو تو عمل انجام شده قرار بد یتونیم یکنیاگر فکر م_

 .رهیرفته مطمئن باش تا اخرشم م رویمس نیخاطر دلبر ا

 :رو به چهره طلبکارش گفتم فمیرفتم و با برداشتن ک زیسمت م به

دوستات  یدارتو کالهبر یلوت بدم چه نقش نایبه ا خوامی...نممهرزاد یبهتره بازم دهنتو بسته نگه دار_

 .مونهیم نجایا چمدونم!یداشت

سهام  ستیل ریهنوز درگ لوفریدست تکون دادم و به سمت در قدم برداشتم. ن یکالم محض خداحافظ یب

کارمون رو  مهیو مکالمه ن رمی. به سمت پله ها رفتم چندبار وسوسه شدم شماره طوفان رو بگ    دارها موافق بود

 .زنگ نزد گهید هانگار اون هم قانع شده بود ک  دمیست پس کشد یخاتمه بدم؛ اما با تلنگر
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*** 

امارش رو  یداد. از صبح چندبار یکه قد بلند تر نشونش م یبا کفش ها ده سانت دمشید یدرب ورو یجلو

دادن کارهاش اومده بود. پشت سرش قدم هام رو تند  لیتحو یدونستم فقط برا یگرفته بودم. م لوفریاز ن

اشناست!  نقدریا چرا نیماش نیرفت. الزم نبود به ذهنم رجوع کنم ا یکردم. به سمت سمند پارک شده ا

هر  ایتوقع دزد   .کنارش نشسته بودم! شوکه شد امینتونستم خوددار باشم و تا به خودم ب نیبه خاطر هم دیشا

 !شدم یمحسوب م شیکه دشمن خون یر دستش داشت اال منرو کنا یا گهیجانور د

 :کرده گفتم یو با پرتاب شدن ابروهام رو به باال، لحنم رو جد دمیچرخ مرخین به

 زیاون روزا  که به نظر همه چ ادیبه  ن؟ییخوا ی...نه؟ مهمون نمدینیش یمطمئنم هنوزم خونه هاخوب م_

 !خوب بود

 .بده تیرضا یاسون نیکردم به ا یا بستن کمربند حرکت کرد. فکر نمبه خاطره گفتنم زد و ب یکج لبخنده

دونستم  یشدم. خودم هم نم یفرستادم عصب یم هیرو به ر متشیکنارش بودم و عطر گرون ق نکهیاز ا حاال

احساسش  گهیکه د یکردم و نفرت یتحمل م یکم دینشستم. فقط با نشیکردم و تو ماش یغلط نیچرا چن

  .شد یاز حسابم کم نم یهتل نهیباشم هز نیداشتم و خوش ب ینگه م یکردم مخف ینم

گفتن داشت نه من...اما هر لحظه امکان باز شدن چراها ذهنم بود که مقابل  یبرا ینه اون حرف ریمس یط

 !نجایرو داشتم اال ا یی. توقع هرجا خونه توقف کرد

 :اختمون گفتبه س ریپوزخند خ کیکه با   بهت زدم کار خودش رو کرد نگاه

 نی...چنادینم ادتیکه  یشیم ریدرگ نقدریا  میدونست ی. ممیبرگشت نجایدوباره ا یبا طوفان عقد کرد یوفت_

 !م بوده ییجا

با تجسم  دهییهم سا ی. دندون رو تر از قبل زنده شد اهینگه دارم...س یکردم نتونستم نفرتم رو مخف هرکار

. از  شد ادهیخرخره هاش بهش چشم دوختم. دست هام از خشم مشت شده بود که لبخند زده پ دنیجو



 
 

 
 

 دلبران       بهارگل )بهاره گندمی(

ن  ا ر ب ل د  
 

Page 10 

رو  دیزد و کل ررویگبود. دزد رید ریخ ینیعقب نش یشدم برا ادهیشدم. من هم پ یعصب شتریحماقت خودم ب

 .تو قفل در چرخوند. پشت سرش از پله ها باال رفتم

 !...خانم سیفرنگ_

خونه و بال بال زدن پروانه ها دلم بشم. انگار همه  نیتونم انکار خاطرات خوش ا یرو هم فشردم. نم چشم

 نیشب بود در ا فتی. حتما شدمیصدا شوکه شده. به سمت صداش چرخ نیا یحت  خوب یلی...خ  خوب بود زیچ

انداخت و با  نییسر پا ینسالم کردم که بدون چشم توچشم شد یعی. با لبخنده وس موقع از روز خونه بود

چرخوند رو  یرو م دیکه کل ینیزد و درح یپوزخنده صدادار نایتر جواب داد و از کنارم گذشت. ت نیلحن سنگ

 :داشت متاسف گفت یگیمرام همسا روزیکه تا د یبه چهره هاج و واجم به مرد

 !یمضررات متاهل_

 یلباس هاش رو طبق عادتش رو نایباز گذاشت تا داخل بشم. صدا بلند همتا زودتر از خودش اومد. ت درو

 . درو که پشت سرم بستم صدا همتا بلند تر شد  مبل پرت کرد و به سمت اشپزخونه رفت.

 ...یاومد نایت_

_... 

 . ...فقط جدا کردن لباسا شبت با خودت چمدونتو جمع کردم_

 یکه رد نگاهم رو م ینیاومد و درح رونیاز اشپزخونه ب نای. ت شده کنار هال خورد فیبه چمدون ها رد چشمم

 :گرفت گفت

 .میهمتا مهمون دار_

دست  زیرو او فمیک   چارچوب اتاقش قرار گرفت. خشکش زده بود نیبود که به سرعت ب دهیهمتا بو کش انگار

 :. لب هام رو با زبون تر کردم و گفتمزدینم یکس حرف چیبودم. ه ستادهیوسط هال ا فیهام کردم و بالتکل

 .گردم خونه م یفان گورشو گم کنه مهمونتونم. بعدا برمطو یفقط تا وقت_
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 ؟یینجایا دونهیطوفان م_

 .یکشینه احتماال تو  زحمتشو م_

 .جلو برداشت یطاقت دست به کمر قدم یب نایت

 ه؟یت چ کهیت_

 .شده توپ پرش رو به طرفم پرتاپ کرد شتریابروهاش ب چیپ نایگفت. اما ت یینایاروم باش ت همتا

 ؟یریمارو بگ قهی یگرفت حاال اومد ویکه واسش ساخته بود یگوه یشوهرت انتقام زندگ_

در اون لحظه هدف طوفان مهم نبود با حال و  قتیگرفته بود خنده م گرفته بود. درحق شیدست پ نکهیا از

ن من خورد یاز باز یکردم که چه منعفت یدوتا ادم به اصطالح دوست فکر م نیخونه فقط به ا نیا یهوا

  .به تمسخر گرد شد اریاخت یبردند. چشم هام ب یم

 ؟یفهمی! دوست! منیشماها دوستم بود_

 .بردمیبود انگشتم رو تو قلبش فرو م کمیو اگر نزد  همتا اشاره کردم روبه

 !گفتم یبهت م زمویواسه من که همه چ ؟یفهمیم ؟یزدیتو واسه دوستت نقاب م_

 :جلو برداشته گفتم نایبه سمت ت یاز دستم افتاد و قدم فیک

 د؟یکردم چطور دلتون اومد کف دست دشمنم بزار یکه مصرف م ییقرصا نیدونست یمنو م تیوضع_

 .بود ژنیبه اکس ازی. نفس نفس زدم. ناما تینا مات نگاهم میکرد سرخ شد دهیهمتا لب گز

شماها رو خواهر خودم من   ومد؟یبعد رفتن طوفان سرم م ییچه بال دیدون یم ؟یچ ومدینم ادمی یزیاگر چ_

 .دونستم اندازه فربد دوستتون داشتم یم

شناختند تا بخوام  یشدم. خودشون بهتر من رو م رهیبه چهره هاشون خ یا هیثان یشد و برا لیتحل صدام

  .تکون دادم یشباهت به پوزخند نبود زدم و متاسف سر یکه ب یباز کنم. تک خنده عصب هیلب به گال
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  .و به طرفم پاتند کرد دهیبعضش ترک همتا

 ...منه ری...همش تقصمیمجبور شد_

محکم از بازوش گرفت و با تکون تکون دادنش در  نایاز ابنکه دستش بهم بخوره و به اغوش بکشم ت قبل

 :برابر من با چشم ها گرد شده گفت

ره بهش داد تا دختر دا هیرو که  یزیچ نیبا ارزش تر ؟یفهمیرو  دوست داره...م  یکله خراب مرتض نیا_

 نهیکار کرد فقط به خاطر ک یبشن....اما اون اشغال چ یتا فقط رسم دیعاشقش کنه با هر سازش رقص

 .میبد حیکرد که رفتنو به موندن ترج یگذشته دوستش کار

  .شد شتریب نایت غیکرد. ج یبر رها شدن نم یزد اما سع ی. همتا زار مدیمحکم به کتف همتا کوب 

 .نیهوستون کرد یهردوتون منو قربان یبهش بگو بگو توام مثل خودش _

 .من رو گرفت قهی نباریطرفم برگشت و ا به

 یخواست یبه هرچ س؟یفرنگ هیکشوند. طلبکار چ نجایما رو به ا تیگوه یاون زندگو چرا...تو  یبگ یاومد_

 .یدیرس

م رو گرفته بود و با تمام قدرت  قهیون سفت بشه اما ا شتریب نمونیب یخواستم فاصله   یدستش زدم م یرو

 .نگه داشت

 ...م نه خواهرتمخود یمن مقصر زندگ_

همتا بود  ونیم نیفقط ا میزدیبزنه رو دستش زدم و ازش جدا شدم. هردو نفس نفس م یحرف نکهیاز ا قبل

 .کرد یم یش عصاب رو خط خط هیکه صدا گر

 یکنیگورتو گم نم که یینه همتا...تو یچنبره زده توئ میکه تو زندگ یاون_

 .دیخند یبا صدا بلند و عصب دیخند
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چقدر  میاگر کمکش نکن میکرد یکه فکر م ییزد تا جا یشوهرت روزا اول با انزجار ازت حرف م چاره،یب_

 هنوزم عاشقته. میکرد یکدوم فکرشو نم چی. همیدر حقش ظلم کرد

ها رو  نی. همه ادمی. صدا ناله م رو از درون شندمیاز سرکش رو میمبل خودم رو پرت کردم و روسر یرو

 .نبود که شوکه بشم یتازه ا زیها چ نی. همه ادونستمیم

 اینامرد  یبزارم با اون مرتض تونمیکنارخواهرم باشم.... نم خوامیجز قبول کردنش نداشتم...من م یچاره ا_

 یداشته باشم اخرش چ نویتونم هر شب هرصبح وحشت ا ی...نم؟یفهمیاز کشور خارج بشه...م وونهیطوفان د

 شهیم

  .دمیپام زانو زد. اه کش جلو

. یامروز همه رو جمع کرد دمی...فهممینکن بزار بر تی...ازمون شکایدیفهم زویحاال که همه چ سیفرنگ_

طوفانم بهتره...اگر فرار نکنه تا چند سال حکمش  یندارن برا ییجا چیممکلت ه نیمثل ما تو ا ییدخترا

   بیچاره میشم.نرم  بدون اینکه بدونم پام تو ارمان گیره.منم . زندانِ

 یالتماس سیپام گذاشت و فرنگ یدرکنارش سر رو همتاد. ند شد و چنگی که به پام زگریه اش بلصدای 

 .گفت

 .کردم ی..منم مثل تو بچگسیببخش منو فرنگ _

کردند تا  ینکردم. انگار ادم ها اطرافم گناه م دایکه به گذشته م وصلش نکنند پ یمشابه ا زیچ چیااالن ه تا

بار  نیسرپوش گناه هاش بود. اول یگریبود گناه د نیهم زادیادم تیخاص دیمن رو پررنگ کنند. شاگذشته 

 دیحرف دلم نشد. با ینیو غمگ ستهخواست تمام قد از گذشته م دفاع کنم اما جز لبخنده خ یبود که دلم م

که قدرت زخم زبونشون قدرت حافظه  ییهستند ادم ها شهیحافظه خودم پاک بشه اما هم دیم بمونه شا ادی

نقطه کور  شهیبدم. ادم ها هم رییرو با روزگارم تغ یتونم کس یوقت نم چیو ه کنهیم ادیشون رو ز

 .نندیب یتفکراتشون رو م

 ...س،یبهم نگفته بود فرنگ یوقته کس یلیخ_
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 یران به طرف اتاقم مطور که تلوتلو خو نیشدند. بلند شدم و هم رهیبه هم خ یجاخوردند و لحظه ا هردو

 :رفتم گفتم

 .رمیسرو صدا م یفردا ب_

 .به سمتشون ادامه دادم دهیدرگاه چرخ نیزدم. ب یپوزخند

 .کنمینم تیوقت ازتون شکا چیمن ه_

 :هم به روشون لبخند زدم و رو به همتا گفتم. من دمیکه تو چشم هاشون نشست رو د یخوش برق

   .خوادت یم م گهیکهکشان د هی ای نجایشد...اگر بخوادت ا نیبمون...من نموندم که ا یکه کرد یکار پا _
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 ...لبراند 

 

زیر لب هر چرت و پرتی بود زمزمه می کردم تا صدا غرغر ها و پنچر شده از محیط پنجره گذاشته سرروی 

ه خودم هم که حوصل شد خواهرانه شون رو نشنوم. انگار این لحظه ها اخر بیشتر سخت و طاقت فرسا می

این وسط صدا زنگ دار میش سر صبح.  و گب وهوای گرآنداشتم. تینا از ساعت پرواز می غرید و همتا از 

تینا که از اول مسیر  .می کرد  گُم گُم گاهی و اه و نالهگاهی خواننده رو کم داشتم که برای خودش 

با لحنی  .ایینه نگاهش رو بهم دوخت  زصدا ضبط رو قطع کرد و ابود  ملعمل هاواسش به من و عکس اح

 کت کنم گفت: که می خواست وادارم کنه تا تو بحثشون شر

 !بیشتر خودتو اذیت میکنینیازی نبود با ما بیای..._ 

اذیت و حالت تهوع می گیرم. همتا چقدر از اینکه در کنارشون هستم  ار بودم تا لحظه اخر متوجه نشندامیدو

 به طرفم چرخید و با ارامش و شادی که تضاد زیادی با غم دیشبش داشت گفت:

  فرنگیس. نگرانمون میکنهاین سکوتت بیشتر _

 ...بی خود نگرانی_

 اهرم روری و بی حسی که این مدت گریبانگیرش شده بودم ظخداروشکر لحنم گویا احواالت دلم نبود. سِ

صاف نداره  که وانمود می کرد هیچ دلخوری از لحنم لبخنده کجی باهمتا داد.  اروم و خونسرد نشون می

تینا که با خنده مضحکانه و صمیمیتی که از دیشب دچارش شده بود دنباله  ...!اما سکوتشسرجاش نشست. 

 .حرف رو گرفت

 واست عکس و فیلم می گیرم. نمیزارم دلتنگش بشی. روز از دلبر هر_
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چطور بود.  رعبانگیزحتی تصور کردن دلبر یا....درکنار یکی مثل تینا  ؛چیدیلناکی تو ستون فقراتم پورعشه ه

 دیبه سقف دهنم چسباز خشکی زبونم عاجز از جواب این یکی   می تونستم به همین اسونی راهیشون کنم؟

 عکس العمل و نقطه ضعفه ام لبخندی زد و نگاهش رو به مسیر داد. ظاهرا تینا موفق به 

 می تونی اونجا باشی. نیجا پیدا ک زمانی کهکلید خونه رو سپردم به بهروز تا _

 .تم همین طورکزده...سهام شر مطوفان خونه رو به نامنیازی نیست. _

 که تینا لحظه ای شوکه شده لبخندش ماسید.  به هدف زده بودمید اینبار رس یبه نظر م

 که باهت کرد چیزی نیست.اون خونه و سهامم در برابر کاری خب به هرحال نمیتونه تا چندسال برگرده..._

   جمله اخر رو زمزمه وار و با ابروها درهم شده گفت. 

 تو اگر میتونی بیا دیدنمون...._

  ؟ببینم اهرتخوبیام شوهرمو با _

لبخند تمسخر امیزی رو لب هام بود که تینا با اهی از این  وکج  هنوز دهنمپشیمون شده لبی گزید. همتا 

 خونسردی گفت:

 نبودی.ه بی خودی بود...تو ادم دلبستن از اول نقش ت باهش کنار اومدی...حتو خیلی را_

                                                     ***** 

اخرین چمدون رو روی  ن چمدون ها همه چیز خیلی زود گذشت.با پیدا کردن جا پارک مناسب و پایین اورد

طرفم برداشت و سوییچ رو به  با اشاره همتا قدمی به سمتم رو بست.گذاشت و درب صندوق عقب چرخ بار 

 حواسم به مسافرها در حال رفت امد بود دست به سینه به درب ماشین تکیه زده بودم و . منی کهگرفت

تایید کار خواهرش به لبخندی به نشونه و  ایستاد همتا پشت سرشچرخوندم.  ونمتعجب نگاهم رو به سمتش

 صادق و بار روی لب هاش برای اولین هلبخندتینا  و به سمتشون مایل شدم.کنارم افتاد دست هام  روم زد.

 دوستانه بود. سوییچ رو تکون داد و گفت:
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تنها چیزی که  ولی تباهی که در حقت کردیم نشهشاید جبران اش به تو.... هدیه من و همتا ...بگیریش_

    داریم.

با ماشین  تو چهره م مشهود شد.هیچ چیز موندگار نیست رد خوشحالی و شادی  مستدون یکه م نیبا ا یحت

رفت. دستم رو بلند کردم و با تشکر کوتاهی ازش گرفتم که با کشیده شدن  کارهام خیلی زودتر پیش می

 با بغض گفت: فشردم و تو گوشم شتو اغوش یکباره م

 ری که باهش کردیم نمی گذشت. هرکس دیگه ای بود از کاتو چیزی نیست.  برابر بخشش این در_

و برای لحظه ای سعی  شدهام می فرستم رو نمیبینه. نفسم تنگ رهام میکنه و بلعیدن هوایی که به ریه 

همتا سریع جایگزینش  ثانیه ای قلبم احساس ندامت کرد. .رای این به هم ریختگی داشته باشمحرفی ب کردم

  تر بغلم کرد.محکم ک کردن چند قطره اشک روی گونه هاش و با پا شد

 نمیزاریم اب تو دل دلبر تکون بخوره. بهت قول میدیم._

فقط منتظر بودم این کلیشه ها تکراری  ایستاده بودم نداشت؛ یچ اهمیتی برای منی که مثل مجسمههقولش 

 در چهره م گفتم: یمیمیک نشان ودم رو عقب کشیدم و با کوچکترینتموم بشه. خ

   .سفر خوبی داشته باشید_

تعداد  ..بود. طوفان پریشون ظاهر که نگاهش به جستجو اطراف بود. اینبار همه چیز با تصوراتم هماهنگ

 بخشی از یا....همه چیز سرگرم تکه شکالت رو چمدون ها نشسته بود ری کهدلب ...هچمدون ها بسته شد

نداخت. جا ا ندرفت تشون میقدم ها کندم من رو از تینا و همتایی که شتاب زده به سم چیدمان ذهنم بود.

قامتی راست با شونه ها صاف و  .بی حوصله طوفان به خودش رسیده بود ژولیده و ظاهر مرتضی برعکس

کنارش ایستاده بود و نگاه خندونش رو به دخترا داد. تینا و همتا مقابلش با چرخ بار ایستادند و با دست 

کوتاهی به هردو صدا خنده هرسه نفرشون بلند شد. طوفان گویی از این خوش و بش ها دوستانه کالفه بود 

دست میزد و سعی بر توجه دخترا  ه هاخندصدا که با اخم عمیقی روش رو به سمت مخالف چرخوند. دلبر به 

بینشون پاک و غریب افتاده بود. نفهمیدم از دیدن دلبر قدم هام  م کهداشت. دلم ضعف شد برای دلبرک

 ا لرزشی که تو جیبم احساس کردم.ته شد یمحکم تر برداش
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سالم نسبتا رسایی ایستاده پشت سر دخترها کردم که با سکوت هرسه روبرو شد و باز شدن گره ابرو ها 

همتا و تینا گویی من رو با دیدن یار فراموش کرده بودند که سریع به صدام  !بهت زدگی چهره شطوفان و 

مرتضی این وسط زودتر  دند و نیش بستند و حالت غمگین پنج دقیقه پیش رو گرفتند.واکنش نشون دا

 گفت: و مخاطبش طوفان لحن تحقیر کننده خیره به تخم چشم هام با . دادواکنش نشون 

 وا دادی؟این اینجا چیکار میکنه؟ _

 و با گرفتن بازوش اهسته گفت: ایستادکنار مرتضی  ههمتا لب گزید

 اومد. ما با_

    .ابرویی باال انداختم 

 زشت بود بدون خداحافظی برین! م...بدرقتون کنم.اومد_ 

از خشم . مرتضی کرددم خفه ش  زبده که طوفان با بس کن مرتضی خفه ای ا یجواب کرد تامرتضی لب باز 

ساده ای به روش لبخند  روزمزمه میکنه.  ششد و زیر لب چیزی شبیه ه*رز* یا مشابه ا سرخچشم هاش 

 توپید.و رو به طوفان  اوردبا لحن کوبنده ای دست باال   دم.ه نیشش رو فقط خودم درک می کرک زدم

 فقط بیست دقیقه...._

رو تنها گذاشتند فهمیدم  سه نفرمونجمع  ند واما وقتی رفت یزیاد زمان دقیقه هم بیست کردم میفکر 

نمیشه از خیلی چیزها بی تفاوت گذشت. مثل نگاه دلتنگش و مامان از ته دلی که دلبر گفت و دست ها 

تنها  ریخت. بی اختیار مبه قدری که اشک به طرفم بلند شد. نگاهمون دلتنگی تو اوج رفع که لوییوکوچ

 حرارتی که از چشم هاش با و  شدهم داشتیم جلو چشم هام پررنگ  خوشی که لحظه اخردرکنار هخاطر

تا بلندش کنم و من تسلیم شده از طوفان  یدبکو هم میرو به  شدلبر لجوجانه دست ها تم گرم شدم.گرف

و نفس عمیق و  دلبردست هاش رو روی صورت خیسم گذاشت. کشیدماغوش  و دلبرکم رو به گرفتمچشم 

. شدصدا قهقهه ش بلند  شتا جایی که زیر نگاه خیره پدر بوسیدمشدلم ضعف شده . کشیداز ته دلی 

 زردش از بی خوابی چند ساعتش میو چهره  . ریش بلندبودو ناراحتش از روم کندنی ننگاه غمگین  طوفان
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نتونستم نیش نزنم و عبور کنم از لحظه ای که مسلما باید تو ذهنم میون خنده ها بلند و بوسه ها دلبر گفت. 

 ثبت می کردم. 

  ی خوبی داشته باشی.زندگکن سعی  ت...بیار این سفر سر عقلوارم دیام _

 !فکر کردم اومدی پشیمونم کنی_

 دماشک هام با شدت بیشتری در حینی که لبخند میز ...کردمض صداش لعنت غخودم رو بابت گرفتگی و ب

 میریزه. روی گونه هام فرو

 بری!  حافظیخداقاعدتا نباید اینجا بودم ولی حیف بود بدون  _

دلبر از اینکه بخواد ازم جداش کنه با قهر به گردنم اویز شد اما  کرد.هم نزدیک خودش رو با چند قدم ب

 و مغناطیس چشم هاش تماسی که تو صداش موج میزدلو با اطوفان بی حواس به دلبر به طرفم خم شد 

 گفت:

 میتونم همین االن بی خیال همه چیز بشم فقط کافی تو بخوای _

 تکرارها بی زار بودم. از  سری کوتاه تکون دادم.

 طوفان هخور و انتقام شروع بشه به درد من نمیغ زندگی که با درو_

 اما اگر بمونم میشه از این شهر بریم. هیچ وقت نمیتونم برگردم ؛اگر برم دیگه رفتم_

 خودمو میرم. هدیگه فرقی نمیکنه من را_

انفجار بود. ناامیدی تو نگاهش در حال  ش گرفتاین حجمی که از غم صدا و خواهش نگاه ه ام ازقفسه سین

چونه ش رو  کشید.مون رو به اغوش وو هرد بردوقتی با اهی از جوابم دست هاش رو پشت کمرم  دموج میز

 و بغض دار گفت: گذاشتروی سرم 

  ؟بدت میاد نه...هنوز از من _

  . همه روزهایی که پشت سر گذاشتیم تو ذهنم جاش رو به زمزمه ها عاشقانه اش میده .رو خفه میکنم مفریاد
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 .؟صدا نفس هاش تو گوشم پچید و نه ای لب زد

 دوستم داشتی؟ شدیوقتی دلداراصال _

انه وار که قلبم دیواشت اال دوست داشتنی ی هرچی گذپا رو دلبر گفت: بابا؟! سکوت کردم و سکوتم 

 داد. . دستش هاش رو محکم تر کرد و با اهی ادامهبود خواهانش

 ....هیچ وقت نمی تونم فراموشت کنم.ماما من هنوز عاشقت_

وبنده ش گوش سپرده بود که دلبرهم انگار به ریتم ک . صدا کوبش قلبش رو می شنیدم.کمی سکوت کرد

 این بین دست دور گردن من و گوش روی سینه پدرش گذاشته بود.

  کارا طالقتو پدرت انجام میده. همه چیزو میدونه. بهش سخت نگیر. من مجبورش کردم تا رضایت بده. _

 کردم.  ش خفهاروم اشک می ریختم و هق هقم رو تو سینه بی نفس 

 می خوای چیزی بگی؟ن_

ه لرزون کوتاه سر تکون دادم. پلک ها خیسش بلند کردم و با چونسر یکم دیگه ادامه می داد کم می اوردم. 

 وبازو بسته کرد و با بوسه ای که همیشه عادتش بود روی پیشونیم می کاشت ازم فاصله گرفت. دلبر مرو ارو

این دلتنگی و فاصله ای که از امروز حد و اندازه ای  .غضم بشمبا جیغ جیغ ازم جدا کرد. نمی تونستم حریف ب

نداشت برای من سنگین بود. مرتضی و همتا و تینا با چهرها غم باد گرفته نزدیکمون شدند. مرتضی دیگه از 

ضی و . مرتو حاال با ترحم و دلسوزی نگاهمون می کرد. گوشیم تو جیب لرزید بود موضعش کوتاه اومده

و طوفان هم بدون اینکه نگاهم تحویل چمدون ها حرکت کردند  قصد تینا با خداحافظی کوتاهی به همتا و

 کنه با جمله کوتاهی چرخید و گفت:

 دیدار به قیامت._

 اقا توفیقی._

 نگاهشطوفان  .به سمت صدا برگشتندو  ندیستادهر چهار نفر ا .نشوند ییبه قدری دور نشده بودند که صدا

مانتوم بیرون  دستمالی از تو جیب رخید. شتر به چند نفری بدم چسوالی به منی که عقب تر ایستادم تا جا بی
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چهره ها هاج و دورشون کرده بودند. سر بلند کردم همین که  م روپاک کردم.چشم هااوردم و اهسته 

راحت می تونستد نقابی که به چهره داشتم و خیلی  واجشون بین من و ادم ها اطرافشون در چرخش بود.

اه تک تکشون چشم دوختم نگتو  اشکی که جاش رو به سردی و نفرت نگاهم داده بود درک کنند. شجوش

از سرمایه گذارها ارمان و رو به امجد و دوسه نفری ه تو جیب گذاشتم رو تا زدتا من رو به یاد بیارند. دستمال 

 گفتم:

  دیرکردین اقایون..._

و عقب زد و اجازه ای از سمت من کتش رامجد با   ناباورانه ای از بین لب های یکیشون شنیده شد.ه ن

 هایی که اورده بود به تمسخر گفت: قلچماق همراه 

 نخواستیم وداع اخرو تلخ کنیم _

و حالت  گنگ تر می شد هر لحظه نگاهشونبه جمع اضافه شد. وظیفه سرباز  دو درهمین حین مهرزاد همراه

که قصد گول زدن بچه ای رو داشت  طوری مهرزاد دست هاش رو باال اورد ومحکم تر. چهره من سرد و 

 گفت:

 بهتره همکاری کنید بچه ها...._

دلبر به جیغ به ناگاه از این واکنش  .ه سرعت ادم ها امجد دوره ش کردندمرتضی قدمی عقب برداشت که ب

مهرزاد پا پیش گذاشت تا بغلش کنه اما چنگ و جیغی که تینا به یقه تیشرتش انداخت قدم هاش  انداخت.

سست شد. همتا و مرتضی هم بدتر از اون با سرو صدا قصد درگیر شدند با افراد امجد و سربازها داشتند این 

 چشمکی رو به من گرفته گفت:امجد دلبر رو از بغل طوفانی که خشکش زده بود بیرون اورد و با بین 

 ...مهندسخانم ن گریه میکنه دخترتو_

 این بین طوفان بود که صدا نعره ش و دستی که چنگ قلبش شد همه رو به سکوت وا دار کرد.

  دلدار...._
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                                                **** 

نگهبان درب اهنی رو باز کرد و یکی یکی ماشین ها پشت سرم با تک بوقی وارد شدن. بی معطلی بعد 

. !درهای اهنی بسته شد. یک ربع زمان ارزش داخل شدن رو نداشت اخرین ماشین با اشاره ای به نگهبان

تینارو که زیادی رنگش تو چشم بود رو مقابل پل پارک کردم تا هرچه زودتر کارهام رو راست و  206ماشین 

  صداسابی خسته و بی حوصله ش کرده بود. بی ریست کنم. به سمت دلبر چرخیدم. مسافت یک ساعته ح

ه ش بود. با چشم ها خمار لبخنده نیمه جونی بهم زد. موهاش رو کوتاه کرده بودم و مشغول مک زدن شیش

چتری های کوتاهش صورتش رو تپل و خواستنی تر کرده بود به خصوص با پیراهن صورتی پف داری که 

با چک تا  کردم. نگاهم رو معطوف ایینه روبروم !محض ضیافت پیش رومون و اب کردن دل خریده بودمش

. خط چشم سیاهم رو بیشتر دور  یامبسرذوق بود میکاپم و نورافکنی که درون چشم هام روشن شده کردن 

. این ارایش و لبخندی که یک لحظه ام شدقرمز رنگی که دوبار روی لب هام تجدید  و رژ کشیدمچشم هام 

بود و تمام حرکت . دلبر با کنجکاوی خیره م شده !تداعی  اولین ضیافتم بود دش از روی لب هام جدا نمی

و با لحن بچگانه ای که می دونست مختص  زدمهام رو زیر نظر داشت. چشمکی از درون ایینه بهش 

 گفتم: خودشِ

 بریم مامانی پیش بابا!_

 گفت.  "بابایی" ه؛سرحال ترش میکنه که چشم هاش گرده شد "بابا"شنیدن 

 اره مامانی بابا..._

کالسکه ش رو پایین میارم. عجله ای که تو سرهم بندی کالسکه و باز زدن کلید صندوق عقب شدم پیاده 

این انگار شد.  یدباعث تعجب و بهت زدگی قلبی که می تپ بود نشون میدم و استرسی که ناشی از هیجان

درب  وقتی !اسایش و فکر راحتی که به سختی به دستش اورده بودم دلدار واقعی رو بیشتر رونمایی می کرد
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دست هاش رو بی همین که کاسکه ش رو دید  ه سمت درب طرف دلبر حرکت کردم.صندوق رو بستم ب

 بدونه!کالسکه سواری رو نامه چک و چونه به طرفم دراز میکنه. این مدت به قدری همراهم بوده که بر

 سر در می اورد! حتی سر زمین یا چند ساعت پیش صحبت با نماینده شهردار ؛از همه جلسات، گردهمایی ها 

. شیشه ش رو کردندی چشم پدرش رو روشن کرده بودیم. خانمانه روی صندلی کالسکه نزول اجالل حساب

نگاهم رو با لبخنده از ته دل و عمیقی که چین دامنش درب رو میبندم.  و با مرتب کردن  دادمبه دستش 

ش حتی تا دیروز تا چندماه پی میکنم. اسطبل در عیانی باغ یا همون این مدت مبتالش شده بودم معطوف سر

فکرش هم نمی کردم امروز جزو خاطره ساز ترین روزها زندگیم بشه . روزی که می تونستم به خودم ببالم و 

رهایی لذت بخش  ،از کابوس ها چندساله ام که تو خواب و بیداری خفته م می کردند رها بشم. بعد از اسیری

. از گوشه چشم رفتگ زخمش تو اسمون ها اوج میبود. حس پرنده شکار شده زخمی رو داشتم که با التیام 

م. دچرخون ی اومد. بی اراده به طرفش سرو مردی که به سمتمون م دیدمباز و بسته شدن درب ماشینی رو 

  !این ناحیه زیادی ماشین با سرنشین منتظر نداشت

هام مثل پالنی از وقتی نگاه کنجکاوم تو نگاه درمونده مرد نشست تمام خاطرات این سال ها مقابل چشم 

 عبور کرد.  لمفی

به دنیا اومدن فربد...تولدامون....دعواهامون...تعصب هایی که خرجمون می کرد. طلبکارهایی که به هردری "

میزد تا به خاطر خانواده ش رضایتشون رو بگیره.... و من اخرین تصویری که ازش داشتم روزنامه اول 

 "می خورد صبحی بود که بین دست ها قدرتمندش ورق

. یادم شدچشمم روی شقیقه ها سفیدش خشک  .دبا هرقدمش چیزی تو گلوم گره می خور ردمحس می ک

زیر نور خورشید برق میزد. چروک ها  نقره ایش نمیاد کی و کجا موهاش اینقدر سفید شده بود که تارها

کم غم و غصه ....ودیک خط انداخته بروی صورتش روزش  دیدم انگار این یازده سال هر صورتش رو می

. پراید نوک مدادی درب داغونش  تو این کوچه پت و پهن ویال نشین !نمی خورد. کم انتخابی هم نکرده بود

یری که با ریه ها پیرش درمی اومد. خرج و بخور نم! با همین وضع مسافرکشی می کرد. میزد...فقر چشمک 

پایین کشیده  خیره ش شده بودبر که با تعجب روی دل ؛ چشم هاشاب گرفتم ایستاد یوقتی مقابل چشم ها

اون موقع هم تو چشم هام نگاه نمی کرد و من دلیلش رو چیزی جز اخرین بار دم محضر دیده بودمش.  شد.
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روزی که عهد بسته بودم خوشبخت بشم  نه شرمندگی که درحقم کرده بود. ؛ناراضیتش برداشت نمی کردم

  تا غمش رو نبینم!

وش بگیرمش و بوسه ای روی شونه ها افتاده ش بزنم. باید ارومش می کردم که تو چرا دوست داشتم به اغ

. وقتی گوشه قلبت هنوز برای کسی می ؟باید شرمنده باشی وقتی دست ها پینه بسته ت اسیر جوونی ما شد..

 ؟که سال هاست غم دوریش کمرت رو خم کرده بود و به خاطر دخترت ازش گذشتی یدتپ

پارک کرد بود  باالتر ت قدیمی کنج خونه برد. به خاطر من تیپ زده بود. پرایدش رو چندمترک دست تو جیبِ

تا شناخته نشه. حتما ماشین ها شاسی بلند سهام دارها رو دیده بود. این باغ و این دم و دستگاه گواه چند 

ای ت. برای ثانیه طبقه فاصله و چند نسل حسرت بود. پاکتی رو از تو جیبش بیرون کشید و به سمتم گرف

 گفت: نگاه دزدیدش رو باال اورد و

 سهام دارا رو گرفتم.همه رضایت  _

دنیا بغض تو گلوم گیره کرده. کلمه ها راهشون رو  . سعی میکنم نفهمه قدِکردمدست های لرزونم رو بلند 

اه اسیریم ی؛ این فرو رفتگی گردن رو به یاد چندمگمیون حنجره م گم کردند. نمی خواستم این سرگشت

بزارم. فقط دوست داشتم نگاهم کنه...حکایت این روزگار رو درک نمی کردم چقدر بد بنده هاشون رو تنبیه 

 می کرد. پاکت رو ازش گرفتم. کمی اون پا و این پا کرد و با اهی گفت:

  چقدر واسش میبرند؟_

 !کاری که با من کرد جبران نمی شهبازم اونقدری که _

که ضعیف و سست  یدلم می خواست همه چیزرو خطی خطی کنم تا این بغضگالیه بود. حرف کنایه نبود...

نشونم می داد رو پنهون کنم. صورتش از ناراحتی جمع شد. میدونم نگران اون یکی پوست و گوشت دیگه 

ته دلم از توجه ش   دت یک تنه رضایت شاکی ها رو گرفته بود.چراش مهم نبود اماش هم هست که این م

 شد.گرم 

طوفان یتیم برادرم بود. خودم بزرگش کردم. فکر می کردم غیر ازاون کسی نمیتونه خوشبختت کنه که _

 مجبورت کردم با...
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خورد. هنوز هم فکر می کرد حس تنفرم نسبت به طوفان زنده ست که سخت از  واهی کشیده حرفش ر

 گذشته و خواسته دلش صحبت می کرد.

 نم که تصمیم غلطم شد یک عمر پیشمونی...ولی نتونستم بینتون انتخاب ک_

. با شه. قدمی جلو برداشتم حس می کردم نفسش هر لحظه قطع می. ش راه گرفتاشکی از گوشه چشم

ش رو ها همراهش بغض کرده بابایی گفتم. نگاهش رو باال کشید و کف دست ،گرفتن دست ها لرزونش

 روی صورتم گذاشت.

از موقعی که مادرت تو بیمارستان شناختش یبارم باهم حرف نزده...اما مارو ببخش باباجون مجبور شدیم..._

ما انتخابمون رو یازده پیش کرده بودیم اما فراموش کردیم اونی  اونم مثل من چاره ای جز سکوت نداشت.

 کرد بین بچه هام انتخاب کنم. ونکه باید انتخاب کنه از اه مظلوم نمیگذره که دوباره مجبورم

 داد.با اشکش رو به سمت دلبر که درحال تجزیه و تحلیل حرکت هامون بود نگاه امیخته 

الزم باشه واسه جبران گذشته میکنم. طالقتو  یبده...هرکار پس این بچه نباید تاوان بزرگ ترها رو_

اره ...نمیخوام دوباز اولم نباید تنهاش میزاشتم تا کینه به دل بگیره میگیرم...طوفانم هرجور شده بیرون میارم

 .جیگر گوشه هام تو خلوتشون عذاب بکشن

به سختی اب دهنم رو قورت دادم. لبخنده نیمه جونی زدم. از اعماق وجودی و قلبیم درد این کمر خمیده و  

سال ها مو سپیده شده رو فهمیدم. میدونم تا حرف نزنم هیچ وقت این دل و ذهن ادم ها مهم زندگیم اروم 

ت نیست و درد شکسته نگاهش رو نداشتم. هیچ دردی بدتر از عذاب هم خونِ نمی گرفتند. تاب و تحمل رنج

 . دست روی دستش گذاشتم. شکافت می رو با هر دردشکه قفسه سینه ت 

ه تو راه به تو بزنی...کاروباره با سود تو حسابت میاد...دوباره میتونی مغاز تبابا...تا چند روز دیگه همه سهام_

 کنی...ماشینتو عوض کنی.ندازی....بدهی هاتو صاف 

 لبخندم عمیق تر شد. با هرجمله ارامش تو کل وجودم می پیچید و قلبی که به ریتم منظمی می رسید. 

 کارا فربدم به سپر به من...دیگه نمی خواد نگرانش باشی..._
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 دستش رو فشردم و بغضم رو فروخورده تو نگاه بهت زده ش ادامه دادم.

 با شما این کارو بکنه....هیچ کس.... بابا....هیچ کس حق نداشت_

 قطره اشکی روی دست چروکیده و خشکش چکید.

 ممنون که منو انتخاب کردی..._

احساس کردم با همین جمله چقدر سبک شدم. پدری که جونش همیشه بند جون یتیم برادرش بود چقدر 

سیاه گذشته کنم...یکبار ون کنم یا دلم رو خودخواهانه شانتخاب واسش سخت بود. نمی تونستم سرزنش

زندگیشون رو برای اشتباه من داده بودن و حاال نوبت من بود. متوجه منظورم شد که محکم بغلم کرد و 

 پدرانه اسمم رو صدا زد.  

 خانم مهندس؟_

عقب کشیدم و با خنده ای که بی اختیار بود به طرف صدا چرخیدم. نگهبان با تعجب به پدری که هنوز 

 بهت زدگیش بیشتر شد. این ازم . خنده بود و اشک می ریخت خیره شد مدستش دور کمر

 مهندس گفتن نمیخوایین بیان؟_

 باید برم..._: رو به پدر گفتم .گرفتماب راه افتاده تیغه بینیم رو سری تکون دادم و 

ش رو حس می کردی گفت: موفق باشی ه نسبت به چند دقیقه قبل خوشحالیبا صدا پایین و لحنی ک 

 ترم.دخ

 با بوسه روی گونه دلبر و فشردن شونه م به سمت ماشینش قدم برداشت.  کشیدزیاد طول ن 

                                                    **** 

درخت ها زرد و زمین  شب ها این باغ خشک بی شک مخوف و ناگوار بود. .نگاهم رو معطوف اطراف کردم

. به یدرس یترسناک مهمه چیز نظر  . بهحس ابادی شیهه اسبداد و صدا  میخاکی به باغ ظاهری متروکه 

نگهبان تا یک جایی  علف ها هرز ارس نشده سرعت کالسکه رو می گرفت.قدم بر داشتم.  اهسته سمت جلو
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جای  همراهم شد و بعد کوتاه و مختصر  با دست به مسیر خاکی اشاره کرد تا بقیه راه رو به تنهایی طی کنم.

 کارها غیرمجاز می خورد تا چند شب استفاده از اب و هوای باغ.همون ی نبود...بیشتر به درد بد

 

یکی از باغ ها خودش رو که مخصوص نگه  در اخر جایی دور از شهر مخفیشون کنیم وپیشنهاد امجد بود 

 داری اسب هاش بود مدتی در اختیارمون گذاشت.

یک جا جمع شدندو طلبکار نگاهم  یتم از دوررودم که به محض تقریبا بیست نفری رو معطل خودم کرده بو 

مهرزاد که بینشون ایستاده بود و مثل بقیه منتظر بود به سمتم پا تند کرد. ایستادم و به قدم ها شتاب کردند. 

تا  عمو عمو  زانوهاش نشست. یرو زده ش خیره شدم. وقتی مقابلمون ایستاد لبخندی به جواب سالم زد.

دلبر رو با بوسه ای ساکت کنه. لحنی که به صداش داد و ادا بازی که حین صحبت با دلبر در می گفتن ها 

اورد هربار برام تازگی داشت و شگفت زدم می کرد. هیچ سنخیتی به ظاهر اراسته و چهره جدی اما 

ساکت  مهربونش نداشت. هر چند مدتی که هم بازی دلبر مردها سیبل دار و صدا کلفتی بودند که برای

کردنش دست به هر ادا بازی میزدند. بعد چند دقیقه با شکالتی که همیشه تو جیب داشت حواس دلبر رو 

 درکنارم ایستاد. دسته کالسکه رو به دست گرفت و اهسته هم قدم شدیم.و  بلند شد .پرت کرد

 شنیدم امروز کوالک کردین..._ 

 بی وقفه با لبخنده رضایت بخشی مغرورانه گفتم: 

ونستیم رضایتشونو واسه زمین بگیریم مطمئنشون کردیم اگر به خود سهام دارا ارمان بفروشند هیچ ت_

 ابروریزی نمیشه... از همین حاال میتونیم خودمونو برنده مزایده بدونیم.

ای گفت اما لبخند و چهره غمگینش چیزی دیگه ای نشون میداد. ایستادم و بهش نگاه  "خوبه"زمزمه وار 

 وجه فاصله قدم ها شد که به طرفم متعجب برگشت.کردم. مت

 اتفاقی افتاده؟ طوفان چیزی گفته؟_
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فکرم رو به سمت یک خراب کاری دیگه از جانب  ،به هم پیچ خورد. این اشفتگی ذهن معده مبی دلیل 

 طوفان می برد. دست خودم نبود هر لحظه منتظر یک غافلگیری بودم و حاال حاالها طول می کشید از این

 وسواس فکریم فاصله بگیرم. لبخنده اطمینان بخشی زد گویا متوجه اشتباهش شد که باالفاصله گفت:

 حرف نزده. !....طوفان این یک هفته یک کلمه منه؛ معلومه که نه_

 یک قدم فاصله رو پر کردم و سمج تر از قبل پرسیدم.

 ولی خوشحال نشدی؟ به خاطر کاکتوسه؟_

 و سهام دارها زد و درحینی که حرکت کرد گفت: لبخنده محوی خیره به امجد

 هیچ وقت دلشون باهم صاف نمیشه._

متوجه اشاره ش شدم. درکش می کردم تا اینجا هم کلی هنر کرده بود. سرکوبی احساسات و انتخاب بین 

ز ظاهر نااروم و بی تاب مهرزاد کامال مشخص بود. این که هر صبح سرو کله ش زودتر ا شرافت و رفاقت تو

همه در این اسطبل پیدا می شد و حاضر نبود هیچ جا اسمی ازش برده بشه. پشت دوست هاش رو هیچ وقت 

اما مسیر درست رو رفت. به عنوان کسی که قربانی انتخاب و احساسات ادم ها شده بود بهش  ؛خالی نکرد

اید یازده سال پیش افتخار می کردم و احترامم نسبت بهش دو چندان شد. انتخاب و تصمیم درستی که ب

کردند نه سرپوش میزاشتن رو اشتباه من! باید در کنار  خانواده م می گرفتند. نه پشت طوفان رو خالی می

هردومون راه درست رو پیش می گرفتند تا تو باتالق کینه و نفرت و پوچی دست و پا نزنیم. کنارش قدم 

 فتم:مطمئنی گ هبرداشتم و دست هام رو به سینه زده با لبخند

 چه لطفی درحقشون کردی...فقط باید بهشون فرصت بدی. چندسال که بگذره میفهمن_

 این حقیقتِ...زمان روی همه چیز سرپوش میذاشت. به ادم ها روبرو چشم دوخته گفتم:

 ن.امروز ذاکری می گفت با سود ارمان کاکتوسم از سر میگیردوستا بیشتری م پیدا کردی... _

 ی جون نزد. چیزی جز یک لبخند ب  

 ی میخوای تحویلشون بدی...؟کِ_



 
 

 
 

 دلبران     بهارگل )بهاره گندمی(

ن    ا ر ب ل د B A H A R E G A N D O M I م  ا ر گ ا ت س ن ی ا  

 

Page 9 

 یکم کارا راست و ریست بشه... کسی شک نکنه تحویلشون میدیم. _

 حاال منظور طوفانو میفهمم...._

هم ایستادیم. سوالی با لبخندی بهش زوم کردم. این چشم ها خندون و تغییر و حال وهوای دو  هردو روبرو

 دگی من و طوفان نشئت می گرفت که باعث خنده ش شده بود.دقیقه پیش مطمئنا از وقایع درام زن

بل از اما ق "خدا بخیر کنه طوفان تو هر جمله ش هزار منظور داره تو چرا خامش شدی"می خواستم بگم  

 گفت:عملی شدن تو چشم هام زل زده 

خودش اون موقع که گوش به فرمان طوفان بودی هر موقع از دستت عصبی می شد می گفت این دختر _

داد اروم قرار نداشت تا حالمو نگیره. اما حاال میبینم...تو خیلی عوض شدی.  نیست...اگر دلدار بود جوابمو می

 حق داشت عاشق چنین دختری بشه.

 لیلبخنده محوی زدم...تمام این مدت تمرکزم روی همین بود. فرنگیس هم اراده قوی و مصممی داشت و

االن با رو شدن حقایق زندگیش به شخصیت حقیقیش رسیده بود. دست وود تلقین ها اون رو از پا دراورده ب

 به سینه قدم برداشتم.  

 . اما نه تغییری که تو تو فکرت هست! اره انگار تازه متولد شدم_

که از بو زننده  بوددو اتاقک چوبی بزرگ  .سکوت کردیم تاجایی که به جایگاه رسیدیمتو فکر فرو رفته هردو 

امجد و پنج و شش نفر از محافظ هایی که برای این مدت  ا معلوم بود اسطبل اسب هاست.و صدا اسب ه

ون ایستاده بودند. چند نفری از سهام دارهایی که از صبح همراهش ها استخدام شده بودند مقابل درب اسطبل

ند. هرچند بود ایستاده گوشه ای منتظر تصمیم من فاصله م به فاصله چندقدمکارها زمین رو انجام داده بود

د بود. اما همه دلواپس نتیجه بودند. نتیجه ای که بند پیدا شدن پول ها بود و با طرف حساب من بیشتر امج

گذشت یک هفته هنوز لب به اعتراف نزده بودند. تقریبا من و مهرزاد بین دایره ای محاصره شدیم.  رو به 

 امجد پرسیدم.

 نگفتن پوال تو حساب کیه؟_ 
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 مطیع گفت: درشت هیکلی سینه سپر کرده قدمی جلو برداشت و کرد. مرد ها اغماز قلچ یکی ای بهشاره ا

 بند اب نمیدن خانم...تهدید کتک هرکاری فکرشو بکنی کردیم._

لحن مرد و قیافه هایی که اویزون بهم خیره شدند کمی مضطربم کرد. همگی به خوبی می دونستیم تا پولی 

 ت و ورشکستگی چند خانواده دیگه رو به همراه داره. نباشه خریدن زمین بی فایده س

 طوفان چی؟_

 زیر چشمی به امجد خیره شده گفت:

 چی بگم خانم...._

 نیازی به پرسیدن نبود. می دونستم برای لجبازی با من هم شده حرفی نمیزنه. 

تی مجبوریم اگر شماهم صحبت کردی جوابی نگرف ...امجد در ادامه گفت: اینجوری نمیشه خانم مهندس

 تحویلشون بدیم. 

 صدا یکی از اقایون بلند شد: اول باید مطمئن بشیم پولی هست بعد سرمایه بزاریم.

صدای تاییدشون میون صدا شیهه اسب و پارس سگ یکی شد. همه این ها رو می دونستم که راضی شدم 

به خرج می دادند مشخص می  خودم مداخله کنم و تا اینجا اومده بودم. بااینکه این سکوت و مقاومتی که

 ند و این اصال به نفعمون نبود. رو به مهرزاد گفتم:هاشون رو کردی قبل برنامه ریز کرد از

 می تونی دودقیقه نگهش داری..._

گفت اما خم شدنش به سمت دلبر همزمان شد با صدا  "حتما"مهرزاد لبخنده مطمئنش رو حواله م کرد و 

نشونه  شتها درهم شدش رو به سمت مهرزادی که قصد بلند کردنش رو دا گفتنش....اخم "ماما"اعتراضی 

گرفت. صدا خنده همه بلند شد. دختر قلدرم اخم کرده دست روی شکمش دفاعی گره زده بود تا کسی 

مزاحمش نشه. مطمئنا صدا به گوش اتاقک ها چوبی رسیده بود هرچند طوفان از فرسنگ ها صدا دخترش 

 رو تشخیص می داد. 
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 بچه مو...ول  کن _

صدا زخمت مردانه شون و ادا اصولی که برای ساکت کردن دلبر می  رسیددو دقیقه بعد که پام به اسطبل 

 تو فضا باغ پیچید.  نداومد

 

الحق بهترین جا برای اعتراف گرفتن بود. اما خیلی سنگ جون بودند که یک هفته تو اسطبل اسب دووم 

ود و بی حال پایین جایگاه اسب بسته شده بود. اسب سیاه رنگی که از   اورده بودند. مرتضی با صورتی کب

دیوار کوتاه بینشون به طرفش سر خم کرده بود و قصد لیسیدن سر بی موش رو داشت. نگاهم به سمت تینا 

کرده بود و به  ورمو همتایی چرخید که گوشه ای نزدیک به هم نشسته بودند. از فرط گریه چشم هاشون 

د. هرسه خیره نگاهم می کردند. قدمی به جلو برداشتم و دست بلند کرده با اشاره ای به یکی از سرخی میز

. مرتضی نگاه پرنفرتی بهم انداخت و پوزخند زده بسته بشهطبل سدو مرد همراهم خواستم درب چوبی ا

 گفت:

 چه عجب چشممون به جمال خانم روشن شد. _

ابرویی  .ومدمیکرد که قصد ترسوندنم رو داشت. ضعیف به نظر نهم داد و خیره  نگا طوری لحنشون رو تغییر 

 رو به دست بگیره. ابم عصاباال انداخت و نگاه تمسخر امیزی به سمت تینا و همتا چرخوند تا 

یر کردن سهام دارا؟ بدبخت اولین نفری که پاش گیره تویی وقتی جمثال میخوای انتقام بگیری...؟ با ا _

  نیست.بفهمند خبری از پوال

بی حس نگاهش کردم. می دونستم بلف میزنه و برای تحریک من هر حرفی به زبون میاره. مطمئنا اگر 

پولی نبود طوفان زودتر از این ها بهم می گفت. اهسته به طرفش قدم برداشتم. از قصد کفش پاشنه بلند 

کفش هام بود. شالم هم شل روی  ساق دار پوشیده بودم با رو مانتویی بهاره که کوتاهیش تا زانوهام و ساق

موهام انداخته بودم. مرتضی با خیرگی ناخوشایندی سرتاپام رو رصد می کرد. جلوش زانو زدم. اهسته با لحن 

 خودش گفتم:

 اونی که باید حرف بزنه من نیستم!  _
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_... 

 پوال کجاست؟_

ری هم لب هام جلب توجه غرض دار نیست و به قد شحواسش رو از قصد به لب هام داد. می دونستم قصد

 نمی کرد. بدون اینکه به چشم هام نگاه کنه گفت: 

 میخوای پوال رو بگیری با مهران جونت در بری...؟_

_... 

 شنیدم ترکیه ست...اونجا قرار گذاشتی؟_

. من گزارش لحظه به لحظه از م تکرارش می کردند خندم گرفتاز این سماجت و نقطه ضعفی که مدا

کرده. همه این گزارش ها رو مو به مو به ندونستم ترکیه ست و ردی از الله و پیروز پیدا  مهران داشتم می

 گوشی طوفان می فرستاد...اون هم فهمیده بود این جماعت زیادی تو گذشته غرق هستند.

پوزخند زده بلند شدم. چیزی از مرتضی درنمی اومد. حداقل این مدت وفاداریش به دوست هاش ثابت شده 

 به سمت همتا و تینا چرخیدم.  بود. 

 شماها چی؟ حرفی برای گفتن ندارین؟ _ 

تایید طوفان  یاد چندماه پیش خودم افتادم که منتظر یک اشاره واشنا بود. نگرانی و وحشت چشم هاشون 

 بودم.

 اختیاری از خودشون ندارن؟هیچ چه بالیی سرشون اوردی که _

  کرد.درهمون حال از بین دندون ها کلید شدش چیزی زمزمه  کردمرتضی عصبانی نگاهم 

 تا کی میخوایین ادامه بدین؟ اون ادمایی که اون بیرونن تا اینجاش هم به خاطر من کاریتون نداشتن._

 هردو با تردید نگاهشون رو به مرتضی دادند.
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 همتا؟ همه میدونیم تو بی گناهی اما به همین راحتی ازادت نمیکنن._

 قدر عشقی که به پاش ریختمو می دونه. عاشق منه...مثل تو نمک نشناس نیست!اون _

 به تینا اشاره کردم...بی توجه 

 چی؟  چندسال واسش میبرنن...مرتضی هم تکلیفش مشخصه...ولی تو_

 بی خود خودتو خسته نکن...همتا تا من نخوام حرفی نمیزنه. _

 کنم. نقش تو اونجا پررنگ تر از همشون بود....نه؟می تونم بابت بازی که باهم کردین ازت شکایت _

امیدوار بودم با حرف هام بتونم تحریکش کنم و گرنه مطمئن بودم با پرونده پزشکیم اثبات کردنش خیلی 

که یک بند  به مرتضی بود شنگاه مات فقط ولیسخته و به درد مدت زمان کمی که داشتیم نمی خورد. 

 اما تینا باالخره بغض شکست.  نبود.انگار تو این دنیا  حرف میزد.

. نمیدونم به کدوم حساب منتقل شده...فقط ا پوال رو از حساب شرکت خارج کنندمن فقط امضا زدم ت _تینا 

 طوفان و مرتضی ازش خبر دارند.

 کرد. تضی چرخیدم. با لبخند نگاهمبه سمت مر

 نمیرسه. زیاد خودتو خسته نکن...تا ازادمون نکنی دستتون به اون پوال_

 فکرم رو خوند که باالفاصله با صدا بلند طوری که اون سمت دیوار شنیده بشه ادامه داد.

 طوفانم حرفی نمیزنه...تو رو اونقدری میشناسه که بدونه پوال رو واسه چی میخوایی! _

 ..از طوفان مطمئن نبود!ارامش خاصی به چهره م نشست. لحنش و ارتعاش صداش عصبی و استرسی بود. 

پوزخنده صداداری زدم و خواهیم دیدی گفتم. صدای بازو بسته شدن در اومد به طرف در چرخیدم امجد 

ایستاده بود و منتظر نگاهم میکرد. به سمت مرتضی برگشتم که نگاهش بین امجد و من درچرخش بود. 

کنارم گوش به  امجد خیره به مرتضی کنارم ایستاد به یکی از مردها درشت هیکل اشاره کردم. بالفاصله

فرمان ایستاد. این تشریفات امجد زیادی حس قدرت و اعتماد رو به ادم القا می کرد. اما تو نگاه مرتضی 
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چیزی رو می دیدم که دوماه پیش بودم... هنوز باور نکرده بود کسی که اخرش رو رقم میزنه من 

 ادم پشت دیوار برسه گفتم:   بودم...کسی که از این بالتکلیفی خسته شده بود طوری که صدا به گوش

 اونقدر بزنینش خودشو دوتا ببینه!. نه...ساعت زمانو فراموش کنه...! یادش بره از کجا اومده به کجا رسیده! _

به وضوح جا خوردن مرتضی و امجد رو دیدم. رنگش پرید. مطمئنا متوجه منظورم شد. رو به همتا که با لب 

به درک که قصد هی کرده چرخیدم و به سمت در محکم قدم برداشتم. ها نیمه باز نگاهم می کرد نیم نگا

 تغییر نداشت و اراده ش رو پا انتخابش گذاشته بود.

 به محض خارج شدنم به سمت امجد که پشت سرم بیرون اومده بود برگشتم و گفتم: 

 طوفانم وضعش مثل اینه...؟_

گندمی کوتاهش و چین و چروک ها که از خودم خجالت کشیدم. موهای جو  کرد طوری پدرانه نگاهم

 صورتش شبیه پدرم بود. لبخندی که هیچ درکی ازش نداشتم زد.

 یک کلمه م حرفی نزده. مدتاون سفت و سخت تره...این  _

 کتکش زدین؟_

 نه خانم ما سرقولمون هستیم...!_

 بی توجه به گالیه ای که به صداش داد به طرف مهرزاد رفتم. خودش رو بهم رسوند.

اگر بیرون اومدن ازمون شکایت کردن چی؟...یا به شهردار گفتن اسیر ما بودن و همه چیزو به نفع  _

 خودشون تموم کنن؟

 تا اخر عمرشون رنگ بیرونو نمی بینند. دازشون دوبرابر پول سفته بگیرید. بهشون بگید دهنشوو باز کنن_

ی اگر احتمال گیر افتادنم بود خودم رو تو وقتی این تصمیم رو گرفته م فکر همه چیزرو کرده بودم...حت

 که بغل مهرزاد معرکه گرفته بود دراز کرده گفتم: دستم رو به سمت دلبردادگاه دیده بودم. 

 می خوای بابایی رو ببینی؟ مامان دلبر_
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                                         **** 

مهرزاد با چشم و ابرو رقصوندن بهم فهموند مواظب باشم و با لب زدنی بهش فهموندم اب سر من یکی 

بترسم!. اسطبلی که طوفان توش بود در برابر اتاقک کناری خصوصی گذشته تا بخوام از ترکش ها طوفان 

محسوب می شد. به جز یونجه و صدا شیهه اسب چیز ازاردهنده ای نداشت. چشم تو چشم شدنمون همزمان 

ش رو دراز کرده بود و یکی زدم. یک پا ششد با باز کردن درب چوبی و لبخنده عمیقی که به طرز نشستن

م ه زده بود. نگاهش روم زوتکیهم به دیوار پشت سرش  .ست هاش روش گره خورده بودزانو زده د دیگه

هیجان زده ای گفت. نفهمیدم چقدر  "بابایی"از دیدن طوفان هینی کشیده  .گذاشتم زمین . دلبر رو رویشد

طول کشید نگاهش رو ازم کند و به دلبری داد که با قدم ها تند و کوتاه به طرفش می رفت. این مدت 

 ابی نشدنم فقط به خاطر این بود که می دونستم ممکن هوایی بشم! از دست و پایی که یخ کرده بود وافت

ی که بازیش گرفته بود فهمیدم چقدر خوب خود بی جنبه م رو می شناختم انگار کسی از این حجم قلب تپش

قبل از رسیدن ندن! یک دستش رو وسوز دلتنگی به قلبم چنگ میزد. اما خوب می دونستم دیگه کافی دل

دلبر دراز کرد و دورکمر دخترکش که قصد دلبری داشت حلقه میکنه. دلبر سرروی شونه ش گذاشت و 

 طوفان با دلتنگی نفس عمیقی از عطرش گرفت و بوسه محکمی از گردنش زد.

 حسی...از زیر چشمی در حینی که عطر دلبرو نفس می کشید بهم خیره شد. نگاه دلخور و عاری هر  

. این نگاه کردن کرد. از فرق سرم تا پایین پام رو با ثانیه ای مکث زوم شدبه سمتش کشیده  پاهام ناخوداگاه

روی ارایش  چرخیدنگاهش  نشستم.و درکنارش  زدمها معنی دار توانم رو تحلیل می کرد. لبخنده غمناکی 

با جهت نگاهش رو . شنیدمو روی گودی زیر چشم هام...صدا نفس اه مانند گلوش ر کردصورتم و مکث 

 دادم. تغییر اومد اولین جمله ای که به ذهنم

 بود. یمنو اینجوری نگاه نکن...همین که ازتون شکایت نکردم لطف خیلی بزرگ_

صدای نعره مرتضی و فحش هایی که پشت سرهم می داد بلند شد. دلبر وحشت زده از بغل طوفان تو بغل 

نیست  یتو بغلم می لرزید. پشتش رو نوازش کردم و چیز کشجد. مثل گمن پرید و سر تو سینه م فرو بر
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به  شدرت طوفان به دخترش که پناه من مامانی تو گوشش میگفتم تا جایی که صداها قطع شد. نگاه پر حس

 نگرانی رسید و با اشاره ای به دیوار روبرو گفت:

 ؟گفتی چیکارش کننچرا سراغ من نمیان..._ 

فته روزه سکوتش رو شکست نشونه خوبی بود. نگاهم روی ظاهر ساده ش چرخید.  از اینکه بعد یک ه

گوشه لبش شکافته شده بود و لباس هاش به جز چروک، پارگی نداشت اما نسبت به مرتضی معلوم بود 

زیادی بهش خوش گذشته! لبخندی به صدا خش دارش زدم. دست بلند کردم و با چشم های شیطون شده 

غلیظی نگاهم کرد. دنبال ردی دستم به حالت  ت گردنش گذاشتم. متعجب با اخمو نیش شل دست پش

. احساس مالیم سرانگشت هام چشم هاش رو نرم کرد. به هوا دلجویی ابروها پیچ خورده ش اومدنوازشی در

بچه ها تخس که منتظر منت کشی با لجبازی پا به زمین می کوبند نگاهم کرد. کم  صاف شد و شبیه پسر

سرخورد و سرش اهسته نزدیک تر شد. به حسی که هنوز پررنگ بود و تپش  ماهش به روی لب هاکم نگ

 قلبی که اشکارا رسواش می کرد لبخند زدم. دلم بازیگوش شد. کمی که سرش خم شد و نفس هاش 

 به صورتم خورد خندم رو فرو خوردم و اهسته مقابل لب هاش زمزمه کردم.

 تو قبال کتکاتو خوردی...!_

عقب کشید. اما  به سرعت شدت گره ابروهاش بیشتر شد و .لی تیز اشاره م رو به اتفاق گذشت گرفتخی

 دستم هنوز پشت گردنش بود.  

 چرا یادم نمیاد کجا رو زدم؟_

از سوالم شوکه شد. دیگه نیازی به حفظ ظاهر نبود لبخند من هم غمگین خیره ش شد. دلبر با سکوت 

عث افتادن دستم و قطع تالقی نگاهمون شد. به سمت یونجه ها دوید و با اسطبل از بغلم بیرون اومد که با

دست ها کوچلوش زیروروشون می کرد. طوفان لبخند محوی به دخترش زد. یک لحظه به طرفم برگشت و 

 از دیدن خیرگی نگاهم گفت: 

 ی شک می کردم به خودت اومدی.داین کارو نمی کر_
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اش بدوزم و با لجبازی بگم...همه این بالها رو  تو سرمون خواست بیشتر نگاهم رو به چشم ه دلم می

به خاطر تو جامون تو اسطبل و گذشتمون هنوز تو ایندمون رنگ داره اما فقط لبخنده ضعیفی نه من! اوردی...

 زدم و نگاهم رو به دلبر دادم.

 میتونی بیرون بری...فقط ازم بخواه...!_ 

به دلبر  رو جدی که لجوجانه حفظش می کرد رها شد. نگاهم خودش رو دیکته کردم خنده ای از اینکه حرف

اروم  دستی که رو پام بود و گرمش نشست رو مچ دست دوخته بودم و لحظه ای به طرفش نمی چرخیدم.

...چقدر دلتنگش بودم و چقدر قلبم بست م یخهاپا و دست کوتاه برخوردبا همین حس کردم  .کرد نوازشش

دستم بود. تو دلم گفتم نگاهم کن تا ازت  خط بخیه مچش روی طوفانی شد. سر به سمتش چرخوندم. نگاه

 گالیه کنم اما درعوض گفتم:

 پوال تو حساب کدومتونه...؟_

 سر باال اورد و تو صورتم نگاه کرد. اروم و غمگین به نظر می اومد.

 نقشه ت چیه؟_

اس می کردم ارامش چشم تا جمله هام رو پایین و باال کنم. نمی دونستم باید بگم یا نه...احس کردمسکوت 

هاش مقدمه صداقت بود اما این رو مطمئن بودم تو لحن و چشم های هردومون خستگی و فرار رسوب کرده 

 بود.

ورشکستگی ارمان با فرار شما علنی شد. قراره با سهام کاکتوس زمین ارمانو از  .حکم بازداشت شما اومده _

 شهرداری بخریم و بعد... 

 ین...!بدبعدش مارو تحویل _

 یکم مکث کرد. تو صورتم چشم چرخونده؛ درمونده با نفسی ادامه داد.

 امضا من باشه.باید  ریختم. حساب دلبربه _
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و پررنگی  پول ها بزنه. پوزخنده صدادارجا  ناباورانه نگاهش میکنم. فکر نمی کردم به همین اسونی حرف از

افتادم...شالم  . خیلی راحت از شوکی که بهم دست داد تو اغوششمچ دستم رو به سمت خودش کشیدزد.  

رو از سرم باز کرد و همین طور که عطر دلبر رو نفس می کشید...دم و بازدم عمیقی از عطر موهام گرفت. 

 زمزمه کرد.

 .مگفت اگر از اول خودت می اومدی بهت می_

 نداشتم. قلبم اروم شده بود. دست هاش دور حصار بدن لرزونم دراومد. معذب بودن وی انتظارهیچ دیگه 

غافلگیر شدنم رو حس کرده بود که اسمم رو نجوا کرد تا ارومم کنه تا فکرم رو متمرکز خودش کنه.کم کم 

 تو حالت بی حسی و خال فرو رفتم. تو جایگاهی بودم که می دونستم نباید به هیچ چیز فکر کنم. 

ره تمام این سال ها واسم کابوس بود اما کنااین مدت خیلی فکر کردم...دلدار... هیچ وقت اینقدر اروم نبودم _

 .مطمئنا اگر می رفتم پیشمون می شدم تو....وقتی پا تو زندگیم گذاشتی...

 اهی کشیده ادامه داد...

 همیشه اونی که اعتراف کرده من بودم...تو فرودگاه منتظر بودم بهم بگی نرو...می خواستم برای یک بار_

فهمیدم تو همیشه جا  هم شده تو پیش قدم بشی حتی لحظه اخرم پیشمون شدم...اما با  کاری که کردی

 قاعده و قانون خودتو واسه ازار من داری... برای غافلگیری من داری، راست میگی تو

 صورتم رو قاب گرفته عقب کشید تا نگاهش کنم.

 نمی تونم فراموشت کنم. باشی منعلیه عاشقتم حتی اگر تا اخر عمر  هنوزمبا این وجود _

  روی لب هام زمزمه کرد. هکوتاهی رو لب هام زدبوسه 

  "یـبری.اما،تـو جانم مـبرندیدلبران،دل م_

 یـبریرا افزوده ، با نازت توانم م ناز

 ناز خود یدردِ عشق را با غمزه ها سوز
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 یـبریمن و تا استخوانم م ته قلب تا

 !تـو! جان خودم ،جانینهان چشمک یزنیم

 یبریم کرانمیتکان پلک خود تاب با

 

 راز خود را ناگهان میبگو خواهمیم تاکه

 یبریرا بر لبانم م مهربان یدستها

 هوا یب یساکت مرا با بوسه ها یکنیم

 یـبریزبانم م یرا با بوسه از رو شعر

 ولی جور دگر یدلبران هست هیشب تو

 ..یبری.اما،تو جانم مبرندیم دلبران،دل

چشم هام جمع شد. چقدر همه چیز با چند  به خودم لرزیدم. اشک تو و شعر سراسر روحش از صدا خسته ش 

ساعت پیش فرق می کرد. انگار افتاب تازه طلوع کرده بود و همه جارو روشن کرده بود. حواسم دیگه پی 

لب همراهش زمزمه کرد. این شعرو همیشه زنعمو می زیر . یدصداقت چشم هاش و لحن گیراش می چرخ

...لبخندی لرزون و شوکه شده از حرف هایی که گوشم زدم. لبخند شدندروشن دلم قلب و   ها ستاره .خوند

هم بچینم...هنوز زود بود. هنوز خیلی چیزها بود  ها تشنه شنیدنش بود. نتونستم دو کلمه حرف رو کنار مدت

تا حرف بزنم تا برق  کردمما خودم رو توجیه ا نشدنی بودحل  ها که زیر یک چار دیواری میون شیهه اسب

 چشم هاش رو خاموش نکنم.

 ید با یک سند ازاد بشی. فقط اولش سخته.و گرفته؛ اصال شاهمشونایت ضر. بابا برند واست زیاد نمی_

با  هم باور نمی کرد پدر واسطه ش بشه.شاید  سکوتش با بهت زدگی از تغییر اشکارا بحث طوالنی شد. 

 ناامیدی پرسید.



 
 

 
 

 دلبران     بهارگل )بهاره گندمی(

ن    ا ر ب ل د B A H A R E G A N D O M I م  ا ر گ ا ت س ن ی ا  

 

Page 20 

 _عمو؟!

 زد.لبخند  بگیرم. اشک هام روبود جلو سخت  پایین کردم. به تایید باالوسری 

 ؟دوستام چی_

 بغضی از هیجان تو گلوم نشست. دست رو دست ها گرمش گذاشتم.

 کنی. ونتو زندگی با من میتونی کمکش_

که از خودش نشون نداد و سکوتی که با لبخنده محوی رو لب کاش می شد نرم تر بگم تا این ریکشنی 

ندازه....همین که قصدپس گرفتن اه چیز بزنه و دستم به ودم زیر همهاش نشست رو نبینم. هر ان منتظر ب

 حرفم رو داشتم پیشونی رو پیشونیم چسبوند و با نفس اسوده ای گفت: 

 ت.فرنگیس هیچ هیجانی برای من نداش کنم ترافباید اع_

بابا اخطاری  هکه به ثانیه ای نرسید شدو لبخندم شکار لب هاش  زدمارامشی ناخوداگاه تو تنم نشست. لبخند 

  رسوند.زد و خودش رو بینمون انداخت خندمون رو به اوج می دلبرو دست ها کوچلویی که رو دستش 

 طوفان گونه دلبرو رو گاز گرفته گفت:

 بی انصاف حداقل بچمو می اوردی._

..._ 

 ..حیف خرگوش بابا نبود.چرا موهاشو کوتاه کردی_

 حینی که بلند می شدم و خاک ها پشت مانتوم رو می گرفتم گفتم:  در

 تا پیدا کردن کار جایگزینش بشی....میتونی به جا تینا بفرستم نیلوفرو میخوام...دارمنشی م یه به تیاجاح _ 

و تالفی که در انتظارش بود قههه م یتی که به خرج دادجداز . شدیک لحظه دستم از صدا خنده ش سست 

که با صدا  هام تزریق می کرد دلگرمیم شده بود. انگار قطره قطره با حرف و نگاهش ارامش به رگمیزد. 

دلم لحظه ای گرفت. معلوم نبود کی دیگه فرصت می کردیم هم دیگرو ببینیم. دست  خنده ش هم خندیدم.
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و تسلیم شده از نگاه خیره م چشم قربانی گفت. سر تکون دادم و با گرفتن دست گذاشت روی پیشونیش 

 دلبر گفتم:

 باید اعتراف کنم منم همین طوفانو دوست دارم._

دلم تا خجالتم و سرخی صورتم رو ببینه. هام سرخ شد. نچرخیدم گونه  ش ناشی از بهتش بود.قطع شدصدا 

 .داشتما بای بای دلبر به سمت در قدم برو بی توجه به صد شدنود اما پاهام از جا کنده راضی به رفتن نب

 هر چند لحنم پر از حسرت بود پر از گذشته ها دور  کردمنگاه رنگ گرفته اخرش رو تو ذهنم حک 

ین حس رو و ارامش داشتم. می دونم طوفان هم هم ییولی به خودم که نمی تونستم دروغ بگم احساس رها

هنوز اینده ای هست. شدیم  که تسلیم شده مقاومتی برای بازداشت شدنش نشون نداد. هردو مطمئن شتدا

دیگه چه فایده ای داشت تلخی ها گذشته همراه سیاهی هاش رو زندگیمون باشه وقتی در کنارهم ضربان 

       پرشتاب تر می زد.    و بمون کوبنده تر قل

 (سالم زندگی )دوبارهشروع 

بفهمیم هیچ خبر باطله ای ارزش رنگی شدن ندارند.  چون دو سفید چاپ میشن بیشتر روزنامه ها دنیا سیاه

همیشه خبرها داغ اول صبح تا دوسه ساعت اول هیجان انگیزه!  بعدش میشند تیتر دیروز و جزوی از گذشته 

 ها.... هرگز دیدت رو به دنیا معطوف سیاه و سفید ها دیروزت نکنه! کلید طالیی من...الزمه زندگی ما!

که با دسیسه  بود رنگی بود و گذشته سیاه و سفیدی ایندهتی پام رو از اون اسطبل نمور بیرون گذاشتم...وق

ذهنمون خط ها باطله ش پررنگ شده بود. همیشه حقیقتی برای شوکه شدن وجود داشت که با انتخابت 

قرار نیست شتم اطمینان دا ونچ دشسبز و سفید  ذهنمتو  مثل اخرین مالقاتمون که تصویرش رنگش بزنی

  !اخرش با تراژدی وحشتناکی به اتمام برسه

 خانم توفیقی اماده ای؟_

اتاق شد  که پشت سرشون وارد به سمت صدا چرخیدم...نگاه خنده رو دکتر و دو پرستار همراهش و پدر

 .من برای همه چیز اماده هستم.باید روی این قسمت بیشتر تاکیید می کردم..لبخندم رو وسعت بخشید. 
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 اماده م..._

 باال سرم ایستاد و با گرفتن دست سرم زدم اهسته پرسید. پدر

 

 

 میشه یه فکر دیگه کرد.هنوزم دیر نشده..._

به  .زندگی دوباره ای به عزیزترین کسم بدمممکن م ستمی کردم وقتی میدوننتعللی تو فرصت ها  هیچ

که در توانم بود مثل زندگی خودم فرصت دوباره ای  عنوان اخرین خواستم این اطمینان رو داشتم تا زمانی

 به کسی بدم و از تالش دست نکشم. دستش رو فشرده خیره به در و انتظاری که سر اومده بود گفتم:

 برمیام. شپس مطمئنم از_

جمع شد. پرستار فرصت دوباره ای نداد. وقتی پاش رو از اتاق  از لبخندش گوشه ها چروکیده چشم هاش

پیش چشم ها سفید شد و سوزشی که حس کردم. ذهنم چون پروانه ای پر کشید بیرون گذاشت همه چیز 

به هول و حوش دوماه گذشته...اسمم رو به خاطر اوردم...دلدار. لبخند زدم...دلداری که یک وسوم زندگیش از 

خاطرات هولناکی پر شده بود. هیچی در مورد من وجود نداشت که زجراور نباشه! هیچ اغاز خوش و عبرتی 

به دالیل پیچیده ای داستانم لذت بخش شد وکم کم از غباری از توهم و خیال پاک  اما تو زندگیم نداشتم

شد. باالخره همراه کسی شدم که حامی سال ها فراموشیم بود. حامی که یکی از دالیل پیچیده سرنوشتم و 

 رفاقت هایی بود که نظیرش رو فقط تو داستان ها پیدا می کردی! 

به این  .دادگاهی شد اما به خواسته خودم هیچ اخباری رو دنبال نمی کردم دیدارمون همه چیز اخرین بعد از

نتیجه رسیده بودم بعضی اوقات دنبال کردن اتفاقاتی که به نظرت تلخ هستند چیزی جز اشوب نیست! 

در بیام. قسمتی دوست داشتم بعد از این همه سختی در کنار خانواده م به کنجی پناه ببرم و به تماشا پایانش 

از زندگیم نیازمند ارامش بود. نیازمند دیدن خنده خانواده م بدون ترس و وحشت گذشته با این تفاوت که 

یک مهمون ناخونده کوچلویی هم که انتظارم رو پیش از بیش بیشتر می کرد در کنارمون بود. باید بگم  اینبار

بعد یازده سال داوطلبانه در یک اتاق سفید پیوند مغز و  این انتظار از زمان اشناییمون شروع شد تا امروزی که
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انتظار شروع دوباره بودم. شروع زندگی که مطمئنا هیچ  استخوان می شدم. انتخابم رو کرده بودم...من در

روزها دردناکمون ذائقمون رو شیرین  گذشته ای فراموش نمی شد و اینده سیاهی نداشت. فقط باید در کنار

مثل من قدر زمان رو نمی دونست که چطور دوبار فرصت زندگی کردن رو بهم داده  هیچ کس می کردیم.

ی رسوندم که گاهبه جای بود. زندگی پوچ گذشته که هیچ هدفی جز پیشونی نداشت و زندگی که بزرگم کرد و

 هردو منتظر شروعی دوباره بودیم.ما  چشیدم.رو م عشق عار موفقیت طندر ک

 دلدارم؟_ماما...؟_دخترم...؟_ 

 ...صدا . اما جای خالیوماه بیدار شده بودم. واقعی بوداها دلرزید. با این صد مها کم جون چشم

دلبر این مدت زیادی  .چهره هایی که باال سرم ایستاده بودند نگاه کنم تا به رو باز کردم اروم چشم هام 

وابسته پدر بزرگ و مادربزرگش شده بود که تو بغل مامان دست به دهن نگاهم می کرد. مامان اشک گوشه 

 گرفت و دلبر رو روی تخت نشوند. به طرفم خم شد تا زیر سرم رو بلند کنه. چشم هاش رو

 درد نداری مادر؟_

 گرفتم. رو نگاهم رو به طرف در چرخوندم و با نفسی دست دلبری که با سرمم بازی می کرد 

 فقط یکم کمرم می سوزه...فربد کجاست؟_

 پدر درحینی که به سمت یخچال گوشه اتاق می رفت گفت:

 م بستری کردند تا هرچه زودتر کارا پیوندو انجام بدند.اون_

دلبرسر روی قفسه اسوده خاطر از وضعیت فربد و امیدی که دکترش داده بود زیر لب خدا رو شکری گفتم. 

همه شبیه طوفانم نگاهم می کرد. عجیب و زیرچشمی خیره نگاهم کردتا باهش حرف بزنم. گذاشت  سینه م

 مامان هول شده گفت:به سمت در کج نشه... هام رو کردم تا بهانه نگیرم و چشم متالش

 دلبرمامانی؟...بیا کنار..._

 مامان ولش کن...گفتم درد ندارم._
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 سالم..._

چونه م رو لرزوند و نگاه حریصم رو به سمت درچرخوند. خودش بود. لبخندی با  اشنایی در همون حال صدا

ثار شرمندگی اشکی که تو چشم هام جمع شده بود زدم. مادر و پدر لحظه ای نگاهشون به هم گره خورد و ا

 به وضوع تو چشم هاشون پیدا شد. اما طوفان قدمی داخل شد و لبخنده صمیمی زد. 

 سالم زنعمو..._

مادر ناباورانه نگاهش کرد...اما پدر با چند قدم به طرفش پرواز کرد و محکم به اغوشش کشید. طوری که 

اما اون بی توجه نگاهش رو به طرفم تو اتاق پیچید صدا بلند گریه پدر  دست گل رز طوفان از دستش افتاد

حدس میزدم با توجه به اینکه هیچ شکایتی ازش  باال کشید...شور چشم هاش امیخته با دلتنگی و عشق بود.

نشده بود و با دوندگی ها پدر همه سهمام دارها پشتش دراومده بودند امروز می دیدمش. قلبم این نوید رو 

ون گردن همتا و مهرزاد افتاد و الله ای که هنوز هیچ خبری ازش نشده داده بود. مرتضی و تینا دوندگی هاش

بود....اما همه این ها ارزش داشت به اینده ای که متعلق به خودِ خود واقعیمون بود بدون هیچ نقابی بدون 

 هیچ اجباری!

 


