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  " یبسمه تعال "

 مقدمه :#

 بودند .  ریدرحال تکث میسلولها

 . کردمیو نموشان را حس م رشد

 شده بود .  میقلبم حج 

 مخزن آب ، کیکه در  ینیجن مثل

 را جمع کرده   شیو پاها دست

 اطرافش یایخبر از دن یب و

 شده بود ... یصوت یباخته  دل

 سبکبال...  ،یروان یبا موج ها و

 . رفتیسو و آن سو م نیا به

 را جمع کرده بودم  میهم دست و پاها من

 بردم .  یمطلق به سر م یخبر یدر ب و
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 گفت،یکه م شناختمینفر را م کی

 .  گفتی... راست م شوندیآدم ها روزانه عاشق م 

 دوشنبه  ... کی، در  دمیکه او را د من

 ساعت پنج بعدازظهر... در مرز روز و شب .  یحوال

 ...  شوندیروزه عاشق م کیکه آدمها  بیکردم چه عج فکر

 کردم و خب عاشق شدم!  شیتماشا من

  ... منیبب ی. ه نمی... دلم خواست ، او را باز بب یسادگ نیهم به

 !نمیو باز بب نمیو بب

 ... نمیعهد کردم، خودم با خودم که او را هر روز بب اصال

 .شوندیها روزانه عاشق م آدم

ت عاشق شی، و فردا دمید یروز عاد کیرا در  "تو"من ، مثال

 بودم،

 عاشقت بودم ... شیفردا پس

 ...  شومیبعدش عاشقت بودم . من هر روز عاشق م یها هفته
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 یهمامروز چه کار م کردمیفکر م م،شدیم داریاز خواب ب یوقت

 دارم! 

 ...یسوال احمقانه ا چه

 عاشق تو باشم ... ! دیاست که امروز با معلوم
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******************* 

 خالصه:#

و  ی، اسام ستیهم ن ی، اما واقع ستین یداستان فانتز کی نیا

باشد، و  یم سندهینو یها یالپردازیها صرفا خ تیشخص

 و بر حسب تصادف است .  یاتفاق یهرگونه تشابه اسم

است که پس از طرد شدن از جانب  یدختر تیروا آوانگارد

 ییروای، و در رو کندیخانواده، به منزل پدربزرگش نقل مکان م

شت اما با گذ ند،یب یم اوری یبا مشکالت، خودش را تنها و ب

به  را زیتا همه چ کندیو تالش م ابدی یرا مزمان، استقاللش 

 ستیراه چندان موفق ن نیبرگرداند هرچند که در ا یروال عاد

آشنا  یدوشنبه ، با پزشک کی، اما پس از گذشت زمان در 

 پدربزرگش را عهده دار است، دکتر یهفتگ تیزیکه و شودیم

 ...   زیصولت ن

 . دیادامه با من همراه باش در

  "شروی/ پ شتازیپ یآوانگارد به معن" _آوانگارد_سرآغاز#
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 !یدوست نداشتن یها میاول : تصم فصل

 به نفع همه است .  میتصم نیا-

 ه، ومحرز بود . نگاهش خست شیو غم ، در صدا ،یدینا ام عجز،

 نیا یجمله را ط نی. ا دیرسیالبته محزون  وشرم زده به نظر م

 را یمیتصم چی، به هرحال ه مدیشنیمدت، بار سوم بود که م

،  یمدنجامعه  و ت چیسراغ نداشتم که به نفع همه باشد ... در ه

 . بودبه نفع  همه ن یمیتصم چیه چوقتیه

 یمآلوده بود ، ن یعادالنه ا یکه به دموکراس یرا ملت نیا

در  یمردم باشد ، حت یبه نفع همه  میتصم کیکه  رفتیپذ

 هم ممکن نبود .  یو موس حیو محمد و مس یعل یزمانه 

  اتفاقات متفاوت بود . ینوع نگاه بشر ، به منظومه  فقط

ز مه اهاست ... و  "همه"به نفع  "میتصم "نیاز منظر او، ا مثال

 و ... "مادر"،  "خودش" یعنی دشید

 بد ... ای خوب

 ... بایز ای زشت
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 درست ! ای غلط

 یادرم ایپدر  چی... ه شناختمیرا نم یخانواده ا چیه رفتم؛یپذ

 نیکه با دخترشان چن شدیذهنم اسمشان پر رنگ نم یتو

ه د کگرفتن یمیمن تصم یکنند، اما آن ها... آن دو ، برا یکار

 به نفع همه بود . 

م آخر به چش فیاحتماال اسم من در رد "همه" ستِیل نیا یتو

 آمد .  ینم یمن کال به چشم کس"نفع  "و  خوردیم

 و پدر لطف کرد ختیچمدان ر یرا  تو میخودش کمد ها مادر

 انتقال داد . دی،  چند باره اسبابم را به منزل جد

 !  دیمنزل جد 

دارد و به محض شکستن  یپوسته ا کیبه نظر من  یزیهرچ

 نیدارد،  ا یهسته ذات نیدرونش است ، که ا یپوسته، هسته ا

 هی "دیمنزل جد"تلخ ،  ایباشد  نیریهسته ممکن است ش

 و بود و هسته اش تلخ و گزنده  زیو هوس انگ بایز یپوسته 

 . گرفتمیم دیاش را ند بندهیبود من ظاهر فر بیعج
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رده نفره ، پ میو ن کیمستقل داشتم ، تخت  یاتاق خواب نجایا

 شده بودند ، نیمز یکبود   که به ربان نقره ا یاسی یها

که  یدیرسفیتحر زیو م یبادمجان یبایز یمخمل یروتخت

 چیبرداشتن ه یبرا یلیشده بود من م میقاب عکس ها گاهیجا

 . دمید یخودم نم یتو یعکس

، بود نهیاست که سراسر آ  یواریاتاق  د نیقسمت ا نیمهمتر

و  نیباتریبود، ز رستانیشاگرد سوم شدنم در دب ی زهیجا نیا

 گرفته  لیکه بابت دوران تحص یا زهیو تنها جا نیتر بیعج

 بودم.

 دیرسیکه به ذهنم م یریتصاو شیرو یترایبا رنگ و من

 یتو ایآمد  یم بایکه به ذهنم ز یهرجمله ا ای.  دمیکشیم

 .  دیچرخیدهانم خوب م

گوشم  یپدر تو یو صدا دمیشعر سهراب کش یرا رو انگشتم

 نشست:

 ادیبه اوستا محمد سفارش بدم ب یخوایم ؟یا نهیبه فکر آ-

 ره؟یابعاد اتاق و اندازه بگ
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 نیتربه یبرا زهیجا ایحق السکوت ؟  دیشا ایباج بود؟  کی نیا

 ! "پدر"نمره ؟ من دانشگاه را تمام کرده بودم 

 : دمیسمتش چرخ به

 ست؟ین یمگه موقت-

 د تااش پا به فرار گذاشت ، لب باز کر یاز صورت جوگندم رنگ

 سرهم کند.  یزی... در جواب سوال من، چ دیبگو

نکردن و تحمل  هیگر یبرا یفراهم کردن آب نبات چوب مثل

 کردن درد سوزن آمپول ! 

ر د مسخره  هاتیآن توج دنیشانه باالانداختم و قبل از شن من

 جواب سوالش گفتم: 

 و به سبک و دیجد و اتاق دینداره ، منزل جد ینه ... لزوم -

 .  ستمی. من که اونجا صاحبخونه ن دیکن یمن بازساز ی قهیسل

رص قکند ، دلم هم مثل زبانم  الیبه لب آوردم تا خ یولبخند

 است .
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ل حداق شیتنش برا یمشک یبود، مانتو ستادهیدر ا یجلو مادر

 قرآن و اسپند و ینیبزرگ بود، توقع داشتم س زیدو سه سا

نش درآن شناور بودند را در دستا اسی یکه گلبرگها یظرف آب

فالت ه آسزده بود و ب هیتک واریبه د نهیاما او دست به س نم،یبب

 . کردینگاه م

ا لو رقرار داد، در ج نیرا در صندوق عقب ماش میچمدان ها پدر

 .  ستادیباز کرد و منتظر ا میبرا

ر پشت پنجره نبود، ماد چکسیبه ساختمان انداختم، ه ینگاه

 را از شیزدم، خواستم بغلش کنم که رو ینگاهم کرد، لبخند

 گ بزن . بهم زن یدیمن گرفت و گفت: رس

ساختمان را باز کرد و داخل  یدر ورود یبدون خداحافظ و

 رفت . 

که  یمثل دختربچه ا کردم،یبود، بغض م یگریوقت د هر

و  دمیکوب یم نیزم یرا رو میعروسکش را گم کرده است، پا

از اشک، از  سیخ یبا صورت انیگر ،یتوجه یهمه ب نیبابت ا

از خودم بروز  یاکشن بخصوص یر چیاما ه کردم،یآنجا فرار م
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جلو نشستم، پدر در سکوت پشت  یصندل یندادم. فقط رو

از ساختمان  یقرار گرفت، استارت زد و با سرعت مطلوب رمانف

... و دو  دانی... از محله ... م ابانی. از کوچه ، از خ میدور شد

ساعت  م،یرا پشت سر گذاشت کیو پر از تراف یاتوبان طوالن

 بود  . 1396سال  وریروز دوشنبه ، اول شهر قهیدق 15:30

ا ر ویروشن کردن راد یحوصله  یحت م،یساکت بود ر،یمس تمام

 ا ازرتلفن همراهم  یهنزفر نکهیبه ا یلیهم نداشت  . من هم م

 شیبکشم و کل وقتم را صرف باز کردن گره ها رونیب فمیک

ا هدم آ،  ابانیچانه بود و به خ ریدستم ز شیبکنم نداشتم به جا

 .  بودمها ... و مغازه ها زل زده  نی... ماش

 انشیها لیاتومب ی، چند دختر و پدر تو کردمیخودم فکر م با

 تا؟  صدیتا؟ س ستیبودند؟ صد تا؟ دو

 د؟ بر یم دیآنها چند پدر ، دخترشان را به منزل جد انیم از

 بود؟ ختهیمادر آب پشت سر آن دختر نر چند
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که  را شان یگرفته اند : دختر ته تغار میمپدر و مادر ، تص چند

 رونیب شهیهم یو پنج سال سن داشت، از خانه برا ستیفقط ب

 کنند ؟ 

ا ر ویراد ریدر مس یمنتقل کنند و حت دیاو را به منزل جد و

و  رند؟یاو را به آغوش نگ یخداحافظ یبرا   ایروشن نکنند؟ 

 زند؟یپشت سرش آب نر

 کیزده بودم، فقط  نیکه تخم ییها صدیآن س انیاز م قطعا

 ه نهکمشابه من را داشت، البته مشابه  طیبود که شرا لیاتومب

 من را داشت . و پالکش فرد بود ، مرد پشت طیشرا قای.دق

شاگرد  یصندل یکه رو یفرمان عبوس و اخمو بود و دختر

ض و پر بغ نیاندازه غمگ نیوقت تا ا چیشک ه ینشسته بود، ب

 نبود . 

ر آنجا داشتم، پد یشناختم،خاطرات خوش یرا م "دیمنزل جد"

از رنگ را به زحمت ب یمشک یآمد، در آهن نییپا لیاز اتومب

 کوچک مقابل خانه افتاد .  اطیکرد و من چشمم به ح
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تم و خرمالو ونارنج ... دس ریکه سه درخت داشت، انج یاطیح

 را میشدم، دستها ادهیپ نیاز ماش یرفت، به آرام رهیبه دستگ

 یآرام یام فرو کردم ، با قدم  ها یسارافون زرشک بیج یوت

 رفتم .  شیپ

درخت ها  نیرد شدم، ا یکنار حوض بدون آب و بدون ماه از

 نیمدت ها بود ا یبه هرس داشتند و کس ازیسالها بود که ن

 را جارو نزده بود  . اطیح

 د،کریرا از ساختمان دو طبقه جدا م اطیکه ح یپنج پله ا به

 ماندم .  رهیخ

 چمدان ، یچرخ ها ی... پله ها را دوست نداشتم . صدا پله

ورت صوادارم کرد به عقب برگردم، نگاهم به پدر افتاد که با 

 . کردیم میتماشا ینیخسته و غمگ

پدر جوان و خوش پوشم را  یهمه غصه در چشمها نیا

 تحمل کنم .  توانستمینم
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ا ن رم دیدم .او باوابسته بو شتری، به پدر ب یلحاظ احساس به

ه ب یدست دی. با دیبوس یرا م میموها یرو دی... با کردیبغل م

 است ... ی: موقت گفتیم دیو با دیکشیسرم م

 دیادل خوش کنک را ب یجمله  نینبود! اما ا یکه موقت هرچند

 .  کردینثارم م

اف صپله ها گذاشت . کمرش را  نییرا پا میفقط چمدان ها اما

 زیاروپول  یکاف یکرد و رو به من لب زد: به حسابت به اندازه 

 کردم . مراقب خودت باش. 

ا پ ،یا یخداحافظ چیرا برگرداند ، بدون ه شیزود رو یلیخ و

 یتروقت  ، دخ چیتند کرد و چنان فرار کرد و رفت که انگار ه

ته داشنبه اسم من  یدختر گاه چیبود. ه اوردهیخانه ن نیرا به ا

 ...  و نخواهد داشت . 

 .  دندشیم یمدام پر و خال میو چشمها دیلرزیم لیدل یام ب چانه
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ه ک ییاپله ها نشستم .به مورچه ه یرا تا کردم ولبه  میزانوها

 یباد م ی، زل زدم، کم کردندیصاف حرکت م ریمس کیدر 

 بود.  یخنک ورماهیآمد، شهر

 خانم جوان ... دیببخش-

م ا ییشنوا یسلول ها یآرم آرم از ال شیرا بستم، صدا میپلکها

ز م ااما عضالت شدم،یبلند م دیرد شدند .پشت سرم بود و من با

 و یشرقم زده بودند، متال میکه خانواده ام برا یشدت انفجار

 دنینخوردم و خوشبختانه سعادت شن یتکه تکه بودند. تکان

 شد: مبینص شیصدا یدوباره 

 رد بشم؟ دیدیاجازه م -

 سد راهش بودم؟  من

 یرا به سمت صاحب صدا چرخاندم، آفتاب از پشتش م گردنم

ه ذهنم از چهره اش نقش نبست، ب یتو یواضح ریو تصو دیتاب

 میداام را صاف کردم و ص یاز جا بلند شدم، دامن زرشک یآرام

 شد . ختهیآم "کنمیخواهش م" یبه واژه 
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که  یپله ا یآمد، رو نییپله ها را پا دم،یرا کنار کش خودم

 یا یجد ریبودم نگاهش را به سمتم چرخاند وروز بخ ستادهیا

 Fierceعطر  یرفت. بو نییپله ها را پا ینثارم کرد و باق

Abercrombie & Fitch نبض گردنش احتماال  یکه رو

 کرده بود،  شامه ام را نوازش کرد . یاسپر

 ! یچوب نت

چوب  ی حهیرا یعالقه نداشت . من برا یبه نت چوب یسهرک

 .مردمیم یدر عطر ول

و پرتقال بود ،  نیاز دارچ یبیترک حهیرا نیا دم،ینفس کش 

 نیا انیمستر آوانس  کیعطر بوت دیخر یهرچند که در راهنما

و  یلیبرز یایدرخت بلوط و اقاق یشده از خزه  لیبو تشک

 شیوقت پ چیام، ه یتمام زندگ یمشک هم بود! و من تو

را  یلیبرز یایاقاق ایدرخت بلوط را بو بکشم  یبود خزه  امدهین

 یرکرومبیاب رسیف"بود که   ادمیکنم ... اما  میتقد میها هیبه ر

و "جسور"با سبکِ  ییمردها یبود برا یعطر "یتشیاند ف
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،ما هم در  زییو فصل مناسبش تابستان  و پا"زیهوس بر انگ"

 .  میبرد یم ماه به سر وریشهر

عطر و  یحفظ کردن اطالعات بورشورها میها یاز سرگرم یکی

 بود !  حهیرا

گ و که از خودش به جا گذاشته بود، کمرن یا حهیرفت و را او

 هختیبسته شد ، و من کل بازدم آم یدر آهن شد،یکمرنگ تر م

 فرستادم.   رونیب میها هیبه عطرش را از ر

 یمبهوت من را مخاطب قرار داد: خانم محمد یزنانه ا یصدا

 پدرتون کجان؟

 دوانده بود. شهیر شیدر چشمها یواضح یکردم نگران نگاهش

 یم به شمار "رفته"که  شد،یم یا قهیپدرم رفته بود . چند دق

 آمد. 

 رفت . سالم ...-

... مزیز... عزمیگفت: عز یاپیسمتم آمد، بغلم کرد، چند بار پ به

 . دیستادیا نجایتو چرا ا دییبفرما.  نیخوش اومد
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 وتم شانه انداخ یشد چمدانم را برداشت، بند ساکم را رو دوال

 : دمیپرس

 بودن؟ یآقا ک نیا-

ت انداخت و در جوابم گفت: دکتر صول میرا در چشمها نگاهش

 . 

 کردم: دکتر صولت؟ تکرار

 حیلحنم جا خوش کرده بود که خودش توض یآنقدر سوال تو و

 دهد:

 . انیسرهنگ ، هر دوشنبه م تیزیو یبرا-

 ... "هر دوشنبه"

 . نینگه داشت و لب زد: خوش اومد میرا برا در

 ... نطوری: که ا دمیرا به داخل خانه کش خودم

وشم گرفته اش به گ ی، صدا دیایسرم باال ب نکهیو قبل از ا 

 ... ماهینشست: فر
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 یداو با من شروع نکن .  ص یباز نیا کنمیشت ! خواهش م اوه

 بود، باعث شد چپ ستادهیماجده که کنارم ا زیر یخنده ها

 چپ نگاهش کنم.

 هقیلو ج دیسف راهنیپ یوالغراندامش تو  دهیامد، قامت تک جلو

خاندان  شد،یم ادآوریرنگ، به من  یو شلوار طوس یمشک ی

د دادن یم یا ژهیو تیاهم دنیبه طور کل به لباس پوش هانیک

 . 

 طورهمن ... حالت چ ماهیخوش گفت: فر یکردم و او با رو سالم

... 

 یاشانه ام افتاد و صد یمن را به اغوشش برد، ساک از رو و

.. غرغر کردم: نخند ماجده . د،یچیسالن پ یزن تو یخنده ها

 نخند !

 .دیبلندتر خند او
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 بود ، خودم را دهیاش چسب نهیاز صورتم به س یهنوزبخش و

لب زدم: سالم سرهنگ . حالت  دانهیو نا ام دمیب کشعق

 چطوره؟ دلم برات تنگ شده بود؟ 

ما د . ابار هم که شده ، اسمم را صدا کن کی یبودم برا دواریام

 ادیز یلی. خ ماهیدلم برات تنگ شده فر یلیگفت: خ تیدر نها

... 

نگه داشتم  میدستها یچروکش را تو یزدم، دستها یلبخند

 . دونمیوگفتم: م

 ... پس بچه ها کجان؟!یچقدر زود برگشت-

 د !کردن رونیمن را از خانه شان ب تی: بچه ها میبگو خواستم

 . شونیندگزدختر و دامادت ... اما شانه باال انداختم و گفتم: سر 

 حالت چطوره؟

 زد: خوبم . خسته ام . لب

که ماجده  دمیشن بردیکه من را به سمت اتاقش م همانطور

 :دیپرس
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 ن؟یدار لیم یچا - 

 البته . دهیم اگر منو از شر آغوشش نجات-

 .دیخند

ت دم دکتر صول ی. برامیمه ... البته قهوه هم دارحتما ، تازه د-

 دایمن خوشش نم یکرده بودم هرچند که اون اصال از قهوه ها

 . 

داشت،  یخوش یصدا داد،یم حیترج یکه قهوه را به چا یمرد

 یرکرومبیاب رسیف"وعطر  کردیم تیزیدوشنبه ها سرهنگ را و

 در یاش حساب حهیتا را زدیم شیرا به نبض گلو "یتشیاند ف

 دیمن را در منزل جد ییهوا پخش شود ،  قطعا بساط ماجراجو

 . کردیفراهم  م

 ... دیفهمیم "او" اگر

که من در  کردیاگر به مغزش خطور م "او" یکیآن  ای

 "انهخ"ماال من را به قرار است خوش بگذرانم، احت دگاهم،یتبع

 تم!را قاعدتا نداش یهمه خوشبخت نیا اقتی. من لگرداندیبرم
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 نیرچداد، از اتاقش پاو تیبه خواب رضا رمردیپ نکهیاز ا بعد

 آمدم. رونیب نیپاورچ

 . دیخندیبه من م ماجده

 که خنده دار هم بودم !  البته

 براتون .  ختمیتکان داد و گفت: قهوه ر میبرا یسر

 اهنریانداختم ، از شدت گرما، پ یمبل یو سارافون را رو شال

 رهیگ سرم با یرا باال میبود، موها دهیام،  به تنم چسب یزرشک

 :دمیجمع کردم  و پرس یا

 باز کولر خرابه؟-

 ه؟نه سالمه ... چطور گرمتون-

 ن؟یکنی: کولر روشن نمدمیزده پرس وحشت

دو ساعت دم  یکی. فقط  ادیسرهنگ ، نه ز طیبه خاطر شرا-

 ظهر... االن که هوا خنکه . 

 خنک؟
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در  ماجده کردم بله از نظر او که یپشم یبه پاپوش ها ینگاه

 ود.هوا منجمد کننده ب نیا زد،یپاپوش بافت پا م ورماهیشهر

 شد ! یکردم: عال ناله

 آشپزخونه پنکه دارم . یمن تو-

 .  هیشکرش باق یتکان دادم:باز جا یسر

ماجده آمد: ساک و  یکه صدا دمیم چرخسالن دور خود یتو

 اتاقتون .  یچمدونتونو بردم تو

تاق . آنجا ا امدیخرج کرد، خوشم ن "اتاق" یکه برا یریضم از

 بود . یبود، درحال حاضر ، اما موقت یعنیمن نبود ... 

 زدم: اتاق موقتمه ... لب

 ن؟یگفت یزی:  چدیو پرس دینشن

 انمبم نجای؟ من موقت ا کردیم یاو چه فرق یکردم، برا نگاهش

 ؟یدائم ای

 راتکان دادم: سرم
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 .  امیم بعد رمیگیدوش م هیباال .  رمینه ... من م-

 .  کنمیتکان داد و گفت: باشه آب گرم کن  و روشن م سر

حمامش خشک کن  یتو یعنینبود؟!  جیخانه مجهز به پک نیا

 نداشت؟! 

ن روح سالن انداختم، مبلما یمرده و ب یبه فضا ینگاه مین

 دیکه بع یمیقد ونیزیرفته بود و تلو شانیکه رنگ و رو ییها

 کار کند.  یآنتنش درست و حساب دانستمیم

 ؟کردمیچه م "فایوا"با نبود  گذشتم،یم "ماهواره"  ریخ از

ردم نرده کردم و خودم را کشان کشان باال ب زانیرا آو دستم

ات خاطرات خوش بود .خاطر ورادایمن  یپدربزرگ برا ی،خانه 

که محدود به پنجشنبه  ی؛ خاطرات یو نوجوان یخوب کودک

له ، خا ییو زن دا ییکه با دا شدیمان م یخانوادگ یجمعه ها

 . میگذراندیجان و شوهرخاله وقت م
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 بود، تصور یدوست داشتن گذراندمیم نجایکه ا یقیدقا همان

 یگاحساس مرد شدیباعث م نجا،یکردن شبانه روز ، در ا یزندگ

 در خودم داشته باشم .  یقیعم

ور جکه از  یلوفریبود و  من مثل ن اهیمرداب س کیشکل  نجایا

ن لج یوزغ ها نیافتاده بودم همنش ریگ شیو جبر زمانه ، تو

 خوار! 

 دور از جان سرهنگ  وماجده ...  البته

بودم فقط خدا  ی، چقدر عصبان ستیگرید زیدلم چ حرف

 .  دانستیم

اگر شش دانگ سندش به  یاتاق موقت را باز کردم، حت در

 ! "موقت"من اسمش را گذاشته بودم اتاق  خورد،یاسمم م

 یفرش الک کیبا  یلیاتاق مستط کی ستادم،یچهارچوب ا یتو

ر در موازات د یپنجره و گنجه ا ریدرست ز ی، تخت یشش متر

 بود .  وارید یهم پا یچوب ریزتحریم کی...  یورود
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به  ریتحر زیم یکه باال یواریکوچک و د یبه کتابخانه  ینگاه

ساعت شماته  که،یتوپ چهل ت کینصب بود انداختم.   وارید

 . کردیم یکه حضورش به من دهن کج یدار ، و قاب عکس

 .  شدیباعث مکدر شدن خاطرم م رشانیو تصو  شانیلبخندها

  ! دو نفر بودند نیلجن خوار ا یوزغ ها ستادم،یقاب ا یجلو

کردم .... زبانم را  یغرق خنده شان دهن کج یصورتها به

را  هانمدرا چپ کردم ...  و آب  میدر آوردم .... چشمها شانیبرا

 .... دهانم جمع کردم و خواستم به سمتشان پرتاب کنم اما یتو

، نگشتدر هم فرو رفته ، فقط با سر ا یو با ابروها دمیکش یآه

نحس دو  یقاب را پشت  و رو کردم تا چشمم به چهره 

 . فتدینفرشان ن

 که از نظر آن ها، من منحوس ماجرا بودم . هرچند

را  می، باعث شدچشمها ژشیق یتخت نشستم، صدا ی لبه

 دم؟یخوابیتخت پر سر وصدا چطور م نیا یببندم . من شب رو
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 یدست لباس  راحت کیچمدانم را باز کردم حوله و  پیز

پ ل فی. ک دمیچ یپاتخت  یحمامم را رو لیآوردم ، وسا رونیب

 دم وگذاشتم ، حوله و بساط حمامم را بغل کر زیم یتاپ را رو

 مت هم به زح یباال، رو یرفتم، کل سالن مربع رونیاز اتاق ب

سر و ته  یتو پش یبا دو فرش دوازده متر شد،یچهل متر م

 دکورش را درآورده بودند. 

 در ضلع روبه یبهداشت سیهم، ودر سرو یاتاق رو به رو دو

 رمزق یزبر فرش ها یپله ها قرار داشت ، پرز ها ینرده ها یرو

 هانیمور یدرچوب خورد،یرا م میدستبافت، کف پا یو سورمه ا

 راباز کردم . سیسرو  یزده 

 کی ،طبقه را به حمام اضافه کرده بودند  نیا یبهداشت سیسرو

رد کحمام بزرگ که کنج کنجش تار عنکبوت بسته بود ، وادارم 

 کنم .  هیهم فشار دهم، مبادا گر یرا رو میتا  چشمها

ام را  یسرخاب ینشد، تن پوش حوله ا یحمام طوالن یتو کارم

را خشک  میتن زدم، کمرش را بستم و با کاله حوله موها
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گوسفند خندانم را پا زدم وبه اتاق موقت  یها یروفرش کردم،یم

 برگشتم. 

 مغایو دو تماس بود، بدون چک کردن پ غامیسه پ یحاو تلفنم

 فوت وقت،شماره اش را گرفتم. یها، ب

 کرده بودم. رهیذخ "نیبهتر"را نامش

 باشد ... میبرا توانستیکه م یزیاز هرچ نیبهتر

 .دیچیپ گوشم یعنقش تو یاز سه بوق، صدا بعد

  ؟یکجا بود-

 استاندارد ریتخت نشستم و تشکش آنقدر غ یرو دم،یخند زیر

 و ادم فرو بروم، تعادلم را از دست د شیاز حد تو ادیبود که ز

 ملحفه را چنگ زدم.

 چه خبر... ؟یپدربزرگم، خوب یاومدم خونه -

 دیرسیتلخ بود، اما هنوز گوش نواز به گوشم م نکهیبا ا شیصدا

 . 
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 ... نمتیبب دیگفت: با دهیو رنج گرفته

 : امروز؟دمیبه ساعت کردم و پرس ینگاه

 ... یشگیآره. سر قرار هم-

پارک  کیهفت حوض.  دانیبود در م یما، پارک یشگیهم قرار

وجود  رینظیب یفروش یبستن کیکوچک که اطراف استخرش 

ن اش بودم . به خودما یا وهیم یها یداشت و من عاشق بستن

 عمشطو دوازده  میدوازده مرتبه به پارک برو م،یقول داده بود

 !  میرا بچش

 بار انبه خورده بودم ...  نیآخر

 یپوشیم یلبم نشست وگفتم: باشه . چه رنگ یرو یلبخند

 امروز؟

 چمدانم را از حفظ مرور کردم و قبل از جوابش اتیمحتو و

ن . تو هم او کنمیمو تنم م یسورمه ا یگفتم: من اون مانتو

بود رو  یات سورمه ا نهیس یرو بیکه  تک ج تیطوس راهنیپ

 و ..... ذارمیم یبپوش... منم شال خاکستر
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: لوس نباش ، فقط سرساعت خودتو برسون، دیحرفم غر انیم

 .  نمتیبیساعت هفت اونجا م

 کرد گل و نازم ، قطع یجان و نفسم ، ب ی... بیخداحافظ یب و

  ؟ی... تو را چه شده انقدر بدعنق یاخم کردم: عصبانو من 

 .  شدندیم ودیرا با خنده تکان دادم، مردها هم پر سرم

اعت سچمدانم آوار شدم ، تا  یورو دمیاز تصورم بلندتر خند و

 . شدمیآماده م دینمانده بود ... با یباق یزیهفت چ

 یمرد یکنسول گذاشتم، کنار ادکلن تمام شده  یلب را رو رژ

 و نیریش یکردم ... بو شیاتاق بود، بو نیکه قبال ساکن ا

 یمن نبود. مخصوصا که از نت ها لیمردانه اش اصال باب م

 اش شهیاستفاده شده بود و ش شیگرم که عطسه آور بودند تو

 . زدیبه دلن م یهم چنگ

 زیم یرا رو شهیش فتد،یام به خارش ب ینیب نکهیاز ا قبل

 نیلاو را از میپا نکهیاشتم و به محض ارا برد فمیبرگرداندم، ک

 زن آشنا به گوشم خورد. کی یگذاشتم صدا نییپله پا
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ن ممتوجه  نکهیو او بدون ا گفتیبلند بلند شرح حال م ماجده

 لستایپر بود از کر زیم یبود و رو ستادهیباشد، مقابل بوفه ا

ا ان رمادربزرگم ، همه ش امرزیکه خداب یدار و لوکس هیپا یها

 جمع کرده بود.

ود ب یمولو ایظرف...  یشوش بود پ ای،  میزدیو تهش را م سر

 و پرده !  یرومبل یپ

ب لبه  یلبخند کرد،یم فیتعر میکه برا ییقصه ها یاداوری از

ا با رهم نثار روحش کردم، دو سه پله  یامرزیخداب کیآوردم و 

دارش  شین یصدا دمیرس ها که یرفتم و به اخر نییعجله پا

 به گوشم خورد:

 !کجا   نجای. ا! تو کجا .. نجاستیا یک نیبه به ... بب-

برداشت و  یدر دار اصل چک اسلواک یدست از شکالت خور و

 بغل ماجده انداخت. یرا تو نیوز ستالیآن کر

ا را غضب کرده تماش میسمتم آمد و دست به کمر سر تاپا به

 کرد.
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د شانگار معطل وقت بود، فورا گفت: قهوه ات که سرد  ماجده

 منتظرم ... یاز ک یدونیدخترجون، م

 کرد: سالمت کو؟ یرا ندادم و زن مقابلم تند جوابش

 شما دنیمن چقدر ازد"ماسک  کردم،یسالم م دی، سالم ... با ها

 ییلبها ،یلبخند تصنع کیرا به صورتم چسباندم،  "خوشحالم 

 و باالخره گفتم: دمیشزبان ک شانیکه رو

 شما؟  نیخوب ییسالم زن دا-

 ... "شما" یخوبم ... از احوال پرس-

ه وشوارادا کرد وتاب به گردنش داد و گ ظیرا باغ "شما"چنان  و

اش تکان تکان خوردند که فکر کردم کاش قلم  یریزنج یها

ه بآمدم، من و چه  ینم نییاصال از پله ها پا شکستیم میپا

 را نداشتند.   دنمی، که چشم د لیخوش و بش با فام

 آب یو برا زدمیو حباب حرف م هیو سا واریهمان با در و د من

 داشتم.  ی، حال خوش تر کردمینجوا م

 جون خوبن؟ یی: دادمیآمدم و پرس نییپله را پا نیآخر
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ش ننپرس که اگر نگرا تیینثارم کرد: از حال دا یغره ا چشم

 دوره نیا ی... ماشاهلل جوون هایزدیبهش م یزنگ هی ،یبود

. .. دستشونه یگوش نیا قهیدارن، دم به دق یادیزمونه خوب اعت

 ؟ی... وقت ندار یدیپرسیم یحال هی یزدیزنگ م هی

 وقت؟

ام  خانه و  کاشانه نکهیکشمکش بودم... نه ا ریمدت درگ نیا

 اریبس اریبس یوقت یجهت در ب نیبِلکُل عوض شده بود ! از ا

 ! بردمیبه سر م یقیعم

لبخند زدم: بله حق با  د،یصورتم به دادم رس یرو ماسک

 شماست . 

 ورا ... نیو گفت: از ا دیاش زبان کش یکالباس یلبها یرو

 کدوم ورا؟-

 یمدت هیدر هم شد و شانه باال انداختم و گفتم:  شیابروها

 ... اننیم در جرفکر کن ییسرهنگ بمونم .دا شیپ نجایاومدم ا

 ... یبمون نجایا ی... پس اومدنطوریکه ا-
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،  دانستندیم لی! کل فامدیپرس یپس چرا م دانستیکه م او

 کیجانش  قهیمحال ممکن بود از صد هانیمحمود خان ک

 کلمه هم پنهان کند. 

 گفت،ی، مادر به محمود م میخوردیخانه مان ، آب م یتو ما

 !  قهیمحمود به صد

، کف دست عاطفه  گذاشتیم شیهم سه چهار تا رو قهیصد

 پدرم را از زبان یمثال من برگشت خوردن چک ها گذاشت،یم

کر ف کرد،یم یو تومان را قاط الیبودم،او هم ر دهیعاطفه شن

ل ک دمیتهش فهم م،یبدهکار مردم شد اردیلیم اردیلیم کردمیم

 مادرم بود! یپدرم قد چهارتا النگو یبده

لبته م: اردم وگفتم: فعال بله... و تند اضافه کردمن و من ک یکم

 موقت...

البته  .نکند، خانواده ام من را دور انداخته اند  الیوقت خ کی

 ی سکه دوست و آشنا یانداخته اند... اما نه آنقدر دور که جلو

 بودم .  یآبرو نگه دار م دی! بامیپول شو کی
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 اش را صاف کرد و سهینشست، دامن پل یمبل تک نفره ا یرو

ود فرو رفته ب اهیس نیپاراز یتکان دادن پنجه اش که تو نیح

 چه خبر؟ ایمی: از کدیپرس

 داده بود تا قلب من را با دارت ریزن ت نیدست ا یکس چه

 !ردیبگ ازیپرتاب کند و فقط ده امت یو ه ردیاشتباه بگ

 را فوت کردم: نفسم

 خوبه اونم خدا روشکر...-

 بهتره؟-

 بله.-

 گاهن ریفرار از ز یبه من زل زده بود که برا ی، جور میمستق

ر عاطفه جون قراره خواستگا یبرا یگفتم: به سالمت نشیسنگ

 اد؟یب

 در هم شد و بالفاصله در جوابم گفت: شیابروها

 ... نجایا ارمی... نگران نباش، پس م برمشونیدوره  م یبرا-
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لب گفتم . من و چه به چشم داشتن به  ریز یبرسرم خاک

م به ذهن یمادربزرگ آنقدر ِدمده بودند که حت یها ستالیکر

م هبود تازه آن  یو آب یخطور نکند، کل جهاز من ظروف صورت

 ! یچک اسلواک یها ستالیمن و چه به کر یسفال

 هیمبل ضرب گرفته بود، چند ثان یدسته  یسر انگشت رو با

 نی: خانم ادیرد وماجده به دادم رسک میتماشا رهیخ رهیخ

 نیدیرو از بوفه کش ن؟همهیببر نیخوایها کدومشو م ستالیکر

 ....  رونیب

م و که سوا گذاشت یینایکرد و گفت: ا یرا نگاه زیم ییدا زن

 هیفقط  .ازت  رهیبگ ادیب فرستمیبرام بذار کنار، فردا محمود  وم

 نشکنه ...  ریکن که تو مس چشیروزنامه پ یجور

 سیوبه استفاده از سر یبود که دلش راض دهید یچه تدارک باز

مادربزرگ  یستالهایو به جان کر شدیو ظروف خودش نم

 مرحوم من افتاده بود.

 ؟یرفتیم رونیب ی: داشتدیگفت و رو به من پرس یچشم ماجده
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 .با اجازه ... امیزود م رمیآره ... م-

را  شی، دوال شدم رو ستادمیا ییرفتم، مقابل زن دا جلو

 ردم،واکنش ماند، کمرم را صاف کردم و فکر ک یو او ب دمیبوس

م صدا، د کیناقابل... در حد  یبوسه  کیماجده  یحداقل جلو

 نداشت . تر شدن گونه یرادیا  "یموچ" "یبوس" کیگوش... 

 یم نگهمن چقدر  داشتند؟ی! چرا آبرو نگه نم شکشیام پ

 شرحه شرحه را ...  یآبرو نیداشتم، ا

 لبخندم را کرد،یم میبکم نشسته بود، با سوئظن تماشا صمم

 ست؟ین یحفظ کردم وگفتم: امر

، دور  یخودت دار یمبل آمد و گفت: خوب واسه  یلبه  یکم

 کوکه، قرار مدارت هم سرجاشه نه؟ فتی... ک یزنیم

 هم نیزم یمن را از مدار کره  خواستی. دلشان م دمیگز لب

لشان آمد، اما ته د ی، به خدا به زبانشان نم کردندیم رونیب

 شتریبدورتر... زحل و اورانوس را  ای خیبه مر دیاحتماال تبع

 . دندیپسندیم
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مبل را با سر  ی رهیکردم و سر دستگ شیحرف تماشا یب

به  ها ... یفشار داد و گفت: واسه ما کارت نفرست شیانگشتها

که فالن بشه   ی، اصرار نکن گمیمادرت گفتم به خودتم م

قره ن،مادرتم که خوب بلده  میستین یوبهمان بشه... ما اومدن

 .نهینش خودیمحمود ب یپا ریداغ کنه مارو... بگو ز

 خانه گرفتم وگفتم: نیسنگ یاز هوا ینفس

  شه؟یما مگه مو ش ییبله برون،  بدون خان دا-

،  نیایبو  نیهم بر ی... هزار ایسوسه ن خودینشه، ب ایبشه -

 ...  شهیحرف من و محمود عوض نم

 ، اریمن ب یآب برا وانیل هیگفت: ماجده  یبلند یبا صدا و

 دوباره عود کرد . گرنمیم

 یعسل زیم یاش را از پا ییدسته طال یمشک فیشدم و ک دوال

 دتونگذاشتم وگفتم: به خو شیپا یمقابل مبلمان، برداشتم، رو

 ... ستیسردردهاتون خوب ن یانقدر... برا نیاریفشار ن
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 را با فشیک پیز د،یچیدر فضا پ یلیموبا ینداد، صدا محلم

 تنگ تر وسخت شیابروها یشماره ا دنیحرص باز کرد و با د

 .دندیچیتر بهم پ

شد عاطفه  ی: چدیلحنش دگرگون شد و مهربان پرس فورا

 ریکو ره،یخب... کجا رفته؟ ... مادرش بم ؟یجان؟ خبر گرفت

 م اگر.باز ... باشه مادر کشهیپسر آخر منو م نیخدا ... اچرا؟ آخ 

 به من بگو ...  یازش گرفت یجوابتو داد، خبر

ام ،  قهیصد ییو من مطمئن شدم زن دا دیترک یبه آن بغضش

 است . یدو قطب کی

نشده،  یزیگفت: نه دخترم، چ شیکردن ها یه یه نیح و

ف نص کاراش نیپسره هم که با ا نیسرم دوباره درد گرفته ... ا

ش به ،یازش گرفت یدفعه خبر نیهربار. آخ ... ا کنهیجونم م

 ؟یفراموش کرد یزود نیبه هم قتویانصاف مامان صد یبگو ب

 یتو دنشیمن حق ندارم صداشو بشنوم؟ د ستم؟یمن مادر ن

م، خوب بگه خوبم ، برام بسه ... اصال بگه نیسرم بخوره ... هم

 مگه من؟ خوامیم شتریب یقطع کنه ... چ
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 با آب قند آمد. ماجده

آب  یتو یهم زدن قندها نیبه من زد که بروم، ح یا اشاره

انقدر حرص  یچ یچ یآرام گفت: خانم دورت بگردم برا

زرگ  ب... پسرت ماشااهلل یکنیم نیی، فشارت و باال و پا یخوریم

 ییومثل بچه بد یخوایم یتو سرا درآورده ... تاک یشده ...سر

 یک ...رهیم یک.. با رهیکجا م کنهیم کاریچ ینیدنبالش که بب

 ....ری! به خودت سخت نگگردهیبرم

ن ه مب، احتماال  رسدیبه کجا م شانیکه بشنوم ته حرفها نماندم

 تعجب نداشت .   یجا یلی، خ دیرسیم

 یرا جلو میدستها دم،یخانه را کوب یدر آهن نکهیمحض ا به

 بلند به گوش یلیهق هق ها، خ نیدهانم نگه داشتم ، تا ا

 ها نرسد. هیهمسا

خاموش بودند، لب  شی. فواره هادمیساعت به پارک رس راس

طرف بر یدگیبود ، برچ مانیاش اما پر و پ ی... بار بستن دمیبرچ

 مد.  ر آو بالل شو زییپا یشد . خنده آمد... حال خوب آمد ... بو
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 یکاج، رو به رو ریز مکتین یکه رو یرمردیبه دو پ آنقدر

کم شد و  شانینگاه کردم ، تا رو یفواره، جنب بار بستن

و منتقل کردند، چهار زان یگرید مکتیشان را به ن یپرچانگ

الغر اندامش را از دور  ینشستم ، قد وباال مکتین یرو

 آمد. یم شیپ یآرام یدادم، با گام ها صیتشخ

وضعش هم به سر و  یلیبود، خ دهینپوش یو طوس یا سورمه

ه ک یراهنی... پ دهیژول یچند روزه، موها شیبود، ته ر دهینرس

 یدهم و کفش ها صیتشخ توانستمیم یلکه اش را از ده قدم

 واکس نخورده ... 

 میلبها یاراده خنده رو یبود که ب میحال و روزش وخ آنقدر

 .... نیسالم گفت: بش ی. به احترامش بلند شدم که بدیماس

 "چه شده"بپرسم نکهیبرجا داد که جرات ا یجور کی!  نشستم

ده شده و تلف ش اتیکردن سالم ب انیجرات ب یرا نداشتم . حت

 .  ادا نشد نکهیدهنم هم نداشتم.سالمم دلش شکست از ا یتو ی

گذاشت و  شیرانها یرا رو شیبه جلو دوال شد، آرنج ها رو

 ؟یخبر دار نایگفت: از اوضاع احوال مادرت ا
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لب  که حالم خوب است؟ رژ نی؟ از ا دیا نپرساز آب و هو چرا

 شده یقرمز محبوبش را زده بودم، نگفت چقدر امروز خواستن

هم  که قبال ییلباس ها نیا شهیازهم شتریچه قدر ب ایام ... 

 .دیآ یبود به من م دهیتنم د

عد باد دام د؟یپرسیانقدر دمغ  وآشفته بود؟ حال مادرم را م چرا

 ... نیاز ا

 هوم؟-

 تکان دادم و گفتم: هوم؟ سر

 مادرم؟

 .  دیرس یکه خوب بود ... اوضاع هم بد به نظر نم احوالش

  چطور؟

 چطور؟

 ...چطور
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 نگونهیچرا ا گفتیپرسش من خودش م یب کندیجان م کاش

 است!انقدر آشفته و درب و داغان ...

 ؟یدی: از مادرت نپرسدیداد و پرس رونیب نیرا سنگ نفسش

جمع کردن  ریسه چهار روز درگ نیل اوقت داشتم؟ ک یک من

 . "ام هیاثاث "  میبهتر بود بگو دیبودم، شا هیاثاث

 گفت،یدهانم خفه کردم .خودش م یرا تو "چطور"باز هم  و

 یبال چه دمیفهمیم رترید یبود ... اصال کم فتادهین یاتفاق بد

 به  دوست شتریب یدوباره بر سرم نازل شده، کم یا یآسمان

 به دوست داشتنم ادامه شتریب ی. کمدادمیداشتنش ادامه م

 . دادیم

 را به سمتم چرخاند و گفت: با توام...  شیرو

  نا؟یس دمیپرسیم دیبا یچ-

 چند بار زنگ یدونیهم فشار داد و گفت: م یرارو شیچشمها

 زد مادرم ؟ 

 ... ی! چه تماس ی... به کجا ... چه زنگیک به
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مشت شده  یگردنش... دستها یزده  رونیرگ ب قرمزش ، نگاه

 مجعدش!  شانیپر یاش... موها

 خبر ندارم! یزیدهانم را قورت دادم و گفتم: من از چ آب

 ؟ یکنینم یاون خونه زندگ یزد: تو مگه تو زهرخند

ت دوس به ییکرده بودند . با چه رو رونمی! ب "نه"زدم.  زهرخند

 د؟ ان کرده رونیو مادرم من را از خانه شان ب گفتم،پدریپسرم م

ته ، فروخذغال داغ افتاده بود، بر ا رشیجا بلند شد، انگار ز از

 پاشنه یآمد باال... رو ینوک پنجه م یرو یدست به کمر، ه

 به یچنگ کرد،یرا تکرار م نکاری. و دوباره انییپا رفتیم

سفارش  یرازیفالوده ش یخوایم نایزد و لب زدم: س شیموها

 .  کنهیآدمو با نشاط م یبدم؟ بستن

و سرش را متاسف تکان داد و رو به من دوال  دیدار خند شین

زن پنجاه و هفت ساله است . استاد  هیشد وگفت: مادر من 

 یاریدانشگاه بود . با سمت دانش یعلم ئتیدانشگاه بود، عضو ه



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
46 

 

داره و حداقل  یساز یکاش یبازنشسته شد . پدرم کارخونه 

 !ردستشیتصد نفر کارگر ... زهش

 زدم .  لبخند

 .  زمیخدا برات حفظشون کنه عز-

ده اش عمود کرد : گوش ب یگوشت ینیاشاره اش را به ب انگشت

... 

 یام و برنامم برا یام و چ یک یدونیاز خودمم برات نگم که م-

 .  هیچ ندهیآ

دو  یمانده بودم که با صدا رهیاش خ یقهوه ا یچشمها یتو

 سال صبر کن ... هی ست،یجور ن طیشرا یگفت: گفت یرگه ا

 ... نایحرفش آمدم :س انیم

 ! زنمیده امروز منم که حرف م...فقط گوش بگوش بده .-

 ...  شناختمی! من او را مزدیگند م زدیشدم . حرف م الل
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 صبر کن گفتم چشم ... ست،یجور ن طیشرا یگرفت: گفت ینفس

 هی! کنهیش داره صبر مکه دوست یکس یدوست دارم ادم واسه 

رومه ... تمومش  شیپ یترم سخت یسالت شد دوسال ... گفت

 نایسامتحان دارم وقت امتحان ها  یکنم.... گفتم چشم... گفت

تمه یاوج حساس بهشتیارد یسختمه .... گفتم چشم! گفت

 ایبون ... قرب ایفطر ن دیع یچشمهام قرمزه... گفتم چشم... گفت

.. گفتم . ایب ریبعد از غد یدب رمیدارم م ی... گفتم چشم... گفت

 ،یتگف ی! گفتم چشم... هرچ ایسال بعد ب زییپا یچشم ... گفت

 من نه آوردم ؟

وا که دع یبار نیپر آب شدند.چرا توپش پر بود؟ آخر میچشمها

.. او . یسورمه ا گفتمیمردانه بود! من م یسر رنگ کتان م،یکرد

 زد؟ی! چرا داد مدیخر رهیت یقهوه ا

 :دمیو پرس اوردمین طاقت

 ؟یزنیچرا داد م-

من  یخوایاونو نم یخوایم نویا یجواب بده ... توگفت ن؟یداده ا-

 گفتم نه؟
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ن م خوامیتکان دادم و لب زد: جواب م یرا به عالمت منف سرم

... 

 من... خدا یعصبان یناینگاهش کردم، س ریدور س کیزور  به

 نوم!قرار بود بزند و من جان نداشتم بش ییچه حرفها دانستیم

 وناله کردم:  نه ...   کردیم میتماشا منتظر

 ؟ یچ یعنیها  یمسخره باز نیاالن پس ا-

 سوت بکشد .  میباعث شد گوشها ادشیرا بستم و فر میچشمها

 یامروز و فردا یره ؟ مسخره آ م؟یمن و خانواده ام مسخره ا-

  م؟ییشما

 گرفتم.  نییگذاشتم و سرم را پا میگوشها یرا رو میدستها

گذاشت،  میزانوها یرا رو شیزانو زد، دستها میبه رو رو

 ود وصورتم زل زده ب ی... تو دندیلرزیم شیانگشتها د،یلرزیم

 . کردمینگاهش را حس م ینیبسته ، سنگ یمن با پلکها

کل پارک، چشمشان  دانستمیم دهیآرام شد ... من ند شیصدا

 به ماست .
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 و کوفت و زهرمارش هیرراجع به مه م؟یدیمگه ما انگشتر نخر-

ر فاکتو شیپ م؟یمشخص نکرد خیمگه ما روز و تار م؟یحرف نزد

 هنکیسر ا فتادیراه ن یمگه جنگ جهان م؟یتاالر و پرداخت نکرد

عوت دتاالر باشه ! مگه مهمون  یخونه نباشه تو یبله برون تو

 م؟ینکرد

. همه ..میدهانم را قورت دادم ، سر تکان دادم و گفتم: کرد آب

 !  میکار کرد

 خب...-

 بگم؟ یمن چ -

  ؟یگب ی.... تو چزیمادرت گند زده به همه چ ؟یبگ یتو چ-

 یرا بغل زد ، سرش را رو شینشست و زانوها نیزم یرو

انو زکالفه چهار  ه،یگذاشت و خسته بعد از چند ثان شیزانوها

 شد و گفت:

کنم که منت شما رو بکشه؟  شیدوباره راض تونمیمگه من م-

بار ....  هینداره،  بیدوباره بگم زنگ بزن... ع تونمیهان؟ مگه م
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دو بار... سه بار! پدر و مادر من مگه مسخره ان، هرسال به اسم 

سوار خودشون کنن ؟  ینیریگل وش ییو آشنا یخواستگار

که دو  هیچ فمیتکل نمما رو؟ اگر آره... بگو بدو یاسکول کرد

 ساله وقتمو واست گذاشتم .

 و لب زدم: مگه من وقت نذاشتم ... دمیبه دهانم کش یدست

م ... نه، من رفته بود یاگر گفته بود شیدوسال پ ؟ینجوریا-

 یتخراب شده نگه داش نیرفته بودم! دوسال منو تو ا یفهمیم

 !"نه" یکه تهش بگ

 .... نایگفتم نه س یمن ک-

 داد: لمیتحو یاز سر حرص ی خنده

من مگه  ی! زندگی... خودت خبر نداریمن، گفت زیعز یگفت-

 دیشماست ... عشقتون کش یقل دو قل خانواده  هیمگه  ه؟یباز

 یتمومه . مردم مسخره  نیفردا بگ دیباشه ... نکش نیبگ

مگه فقط  ن؟یکه دچار بحران شد نییشمان؟ مگه فقط شما

 درکدرک کن ...  یگفت یشده؟ هکه بال سرتون نازل  نییشما
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بود؟  نیجواب من؟ جواب من بعد از دوسال ا نهیکن ... ا

به خودم و  یاحترام یهمه ب نیفضاحت؟ با ا نیبا ا ؟ینجوریا

 زیخانواده ام؟ پات موندم چون دوست داشتم... چون برام عز

 بود انصافت ؟  نی... ایبود

 ؟یتمنو گرف ی قهیبا هم دعوا کردن تو  گهیدو نفر د نایس-

 : دودیو غر دیرا به پشتش کش شیجا بلند شد، کف دستها از

 مادر توئه.... شیکی؟  نیک گهینفر د

 گونه ام را با کف دست پاک کردم: یسرخورده رو اشک

 ! فهمنیجونه ... زن ها حرف همو خوب م نیهم نسر شیکی-

 درِ گوشتا ....  زنمی: مدیاش کوب یشانیدستش رابه پ کف

 ی دنده امروز از رو نایبردم و گفتم: س میدندان ها ریزرا  لبم

اگر خنک  ؟یکنیگوش م یزدن تو دی! تهدیچپ بلند شد

ه نخبر ندارم...  یچیباور کن من اصال از ه یبزن، ول یشیم

 دونمینم نایروحم نه جسمم نه گوشم... نه مغزم! به جون س

 شده باز... یچ
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تو از شکفتن گل و تخم کردن نصف  ؟یخبر یتو ب-

 یخبر ندار ،یخبر دار عصریول دونی، م یها یکبوترچاه

 مون؟یزده به زندگ یمادرت چه گند

 کردم: بغض

 خب... دونمینم-

 خب؟  یدونینم-

 به خدا ، داد نزن ... ! فهممیم رمیم-

 هگید یریتو بم نیدفعه آخه ا نیزد و خسته گفت: ا یشخندین

و به جونشو ندارم، سر ت گهی. من د ستیها ن یریاز اون تو بم

ه  ب... اصال یعار یو ب الیخیتو انقدر ب یوقت فتمیب یجون کس

و ت یتار مو هی یهم که خرج شد، فدا یقرون دوزار هیجهنم ! 

 ... به درک !

بهت  یلبش نشست  ومقابل چشمها یرو ییپرمعنا یخنده  و

سر تو جر کنم ... هرچه  یمن گفت: من نا ندارم با کس یزده 

هم که باهات بودم  یدوسال نی... طلب ادیخوش آ دیآ شیپ



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
53 

 

باشه  ،یعقب انداخت یازت ندارم ... دوسال منو از زندگ

 شیروزا هم ... هاج و واج تماشا نیا گذرهینداره، م ی...اشکال

شلوارش فرو کرد و  یبهایج یرا تو شیکه دستها کردمیم

 گفت:

 ینتونست زنگه ... هیخرجش  ،یکن یراض خانواده اتو یتونست-

 و شما رو به سالمت .  ریهم که ما رو به خ

 رفت !  و

 جان نداشته باشم، دنبالش بروم یهم رفت، که حت یجور کی

 شیها یاز همگروه خواستیانگار م داشت،ی... بلند بلند گام برم

 ! فتدیعقب ن

ا ر هیکرا دم،ی، چهار راه را د نکهیگرفتم، به محض ا یتاکس

 لیوتح دیکه با یآن پانصدتومان ریراننده کردم و از خ میتقد

 یاهو با قدم  دمیزرد رنگ را کوب یگذشتم، در تاکس گرفتم،یم

 ، وارد کوچه شدم. یتند
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حله با مادر، مر ییارویرو یبرا ق،ینفس عم کیاول،  ی مرحله

 سوم، یمرحله  ا،یمیبا ک ییارویرو یبرا قیدوم، نفس عم ی

...  شانیحرفها دنیشن یتر، برا قیو عم قیعم ینفس ها

 برگرد! دیبگذر و به منزل جد رشیچهارم: از خ یمرحله 

 آورد .  یم میپولم را مدام به رو فیک اتیمحتو مغزم

به  جا خودم را رسانده بودم و حاال نیکرده بودم، تا ا خرج

 که یمراسم یچشمم را رو دی، با ایمیخاطر برخورد مادر وک

ا ب نایس دادمیاجازه م دی؟ با بستمیخون و دل ها خورده بودم م

  تا ... گذاشتمیم دیمن ببندد؟ با یراحت، چشمش رارو الیخ

 متعجب گفت: خانم دنمیدر را باز کرد ، با د یباقر یآقا

 ...یمحمد

 سالم.-

 خوبن؟ یقرخانم با نیسالم احوال شما ، خوب-

 نشست: ممنون دخترم، بفرما داخل... شیلبها یرو یلبخند

 .  نیونباز گذاشت و بلند گفت: به پدر سالم برس میدر را برا و
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. قبل از آمدن او، من دمیدیپدر را امشب نم دم،یکش یآه

 !گشتمیسرهنگ برم یو به خانه  گرفتمیدربست م

 یله پپله مقابلم بود، دستم را به نرده گرفتم و از پنج  پنج

 ان،ساختم نیموجود در ا یرفتم، تنها تک واحد باال میرو شیپ

قابل پنج پله قرار داشت، م یما بود که درش رو به رو یخانه 

 که ندازمیقفل ب یرا تو دیکل خواستمیم ستادم،یا یدر چوب

 !کردند رونیمغزم االرم داد : انها تو را ب

 زنگ در فشار دادم .  یرا رو دستم

سرش  یز شد که مادر روبا یاز چند لحظه، در ، درحال بعد

 گرفت؟یچادر داشت، از من رو م

 ؟یکنیم کاریچ نجای: تو ادیپرس متعجب

 :دمیرا شن ایمیک یپرطعنه  یصدا

 نرفته، برگشت؟-
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 ودشو مادر خ دمیکش رونیب میدر ، از پا یرا جلو میها یکتان

 ینی، ح ایمیانداخت و ک یجارخت یچادر را رو د،یرا کنار کش

 گفت: زدیاش را هم م یبستن جیآب هو وانیل اتیکه محتو

 ؟یجا گذاشت یزیچ-

 :دیرفت و پرس یریگ وهینکردم، مادر پشت دستگاه آبم نگاهش

 ؟یخوریم جیآب هو-

 ب...مبل سر راهم انداختم . طلبکار، حق به جان یرا رو فمیک

 ! دل شکسته ... قطعه قطعه شده!!!  یعصبان

 .کردمینگاهشان م دنیبار یآماده  یچشمها با

مادر  سی، صورت پوکرف دیچیفضا پ یتو یریگ وهیآبم یصدا

به  کولم بگذارم وبرگردم ... یزودتر دمم را رو شد،یباعث م

ما ا ستم،یو من متعلق به آنجا ن ستیکه متعلق به من ن ییجا

 .  ستین نیحداقل نگاهشان سنگ

 :دمیپرس یمقدمه ا چیو بدون ه دمیکش یقیعم نفس

  ؟یصحبت کرد یمروز تلفنبا خانم پرهام، ا-
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 با ایمیکه ک یفِرت فورت یرا باال داد و صدا شیابرو یتا کی

ود بآزار دهنده  یآورد، آنقدر یاش درم یبستن جیآب هو وانیل

 هم فشار دهم.  یرارو میکه پلکها

 دور تند گذاشت .  یرارو یریگ وهیآبم مادر

وبا حرص   دمیرا از برق کش مشیس دم،یرا جلو کش خودم

 گفتم:

 ؟یصحبت کرد-

 دوخت. میسردش را به چشمها نگاه

 .  ومدین شیپ یحرف خاص-

 کردم ... مشت

 ومده؟ین شیپ یحرف خاص-

 از سالن گفت:  ایمیک

 ؟یگیمامان چرا راستشو بهش نم-

 رفت . ایمیزده اش به سمت ک خی نگاه
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 گفتم:  نهیزدم و دست به س هیکانتر تک به

 ؟یبار ناراحتشون کرد نیا یسر چ ه؟یموضوع چ-

 مادر جواب داد: یبه جا ایمیک

 یاز ناراحت نشدن ، برات لتیکه هنوز فام ییآدم ها یناراحت-

 ننگ بر تو ... یخانواده ات مهمتره؟ ا

 یحوتا خواهرم را به ن ختم،یر میالتماس بود در چشمها هرچه

 ساکت کند!

 یففت: حرگرفت و درجوابم فقط گ دهیو التماسم را ناد چشمها

.. پدرت چرا اونا انقدر تند برخورد کردن . دونمینم ومد،ین شیپ

 .  میمدت مراسم رو عقب بنداز هیهم گفت فعال 

نبودند در هم قالب  لیما میدستها یشل شدم که حت آنقدر

 شده بمانند ...

 وا رفت.  میرفتم، تک تک سلولها وا

 ؟یچ یعنی-



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
59 

 

 زل زد: میچشمها یتو مادر

ا تنزدم که اون،  یفان ... من حر یبیغر بیعج یه اونا خانواد-

 اندازه ناراحت بشه و بخواد موضوع رو کش بده ...  نیا

 :دمیبغض پرس با

 ؟یگفت یبهش چ قایدق-

 شیرا از من گرفت، قبل از روشن کردن دستگاه، بازو شیرو

 زدم: مامان ... شیراگرفتم و صدا

 به صورتم انداخت و گفت: ی، نگاه دیسمتم چرخ به

 .  ستیب تو ن... مناس خورهیاون پسر به دردت نم-

 ام گرفت. خنده

  !کنم  .. قراره عقد. مهینامزد ندهی. ماه آمیما قرار گذاشت-

.. .وگفت: نه من، نه پدرت  دیکش رونیرا از پنجه ام ب دستش

 . میستیآدم ن نیموافق ازدواجت با ا
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.  دندسر خور میگونه ها یام ... رواشکها آرام آر د،یترک بغضم

 گران،ید یبرا زیانگ جانیبه شدت ه یشوخ هیبود نه؟  یشوخ

 من ... یو به شدت ازاردهنده برا

به درد هم  ناین وسافتاد م ادتونی هویبعد از هشت ماه، -

 م؟یخورینم

 مشکل سر خانواده اشه ...-

 هی.. .است ، باور کن  وانهیاز ان طرف داد زد: زنک د ایمیک و

 تلفن و از برق بکشه خواستیادم دلش م د،یکشیم غیج یجور

 بشر ساکت بشه!  نیفقط ا

قاشق شربت  یبا لذت ، دسته  دم،یچرخ ایمیسمت ک به

 .  زدیم سیبود ل یرا که اغشته به بستن یخور

!  گردنش نوچ شده بود یها مهیداشتم اطراف دهانش تا ن حتم

چقدر خوش به  کرد،یصورتش حرکت م یمورچه رو کیاگر 

 ! یزعفران یو بستن جیآب هو بی... ترک شدیحالش م

 را تکان دادم  ورو به مادر گفتم:  سرم



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
61 

 

 د؟یبحث کرد قایدق یسر چ-

 نیا ... رنیگیبدون اطالع از ما، تاالر م یو پوچ . وقت چیسر ه-

  ؟یکنیفکر نم ینطوریبه ماست . تو ا یاحترام یب

  گفت؟یمادر چه م دم،یکوب نیزم یرا رو میپا

 یبرا اده،یان، اونا خودشون گفتن تعداد مهمون هاشون زجبابا -

 تاالر باشه ...  یبهتره تو یمراسم نامزد

 ابمدر جو یکردن کانتر شد و با اخم زیمشغول تم یپارچه ا با

 گفت:

فتن گ میاز قد رن،یما تاالر بگ یونا جامگه پدرت ندار بود که ا-

.. . میرینگ میه برون و عقد با دختره ، مگه ما خواستمراسم بل

 ... مینکن

 بود! خواستن لطف کنن!  ادیاشون زاونا فقط تعداد مهمون ه-

 یمراسم بله برون دخترمون، تو خوادیدلمون نم میما هم گفت-

مراسم  زبانی! م رنیتاالر باشه ! حق نداشتن ، سرخود تاالر بگ
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 نکهینه ا م،یکردیوم نکاریخودمون ا دیاگر صالح بود با م،ییما

 که رزرو کرده حرف بزنه .    یاون به من زنگ بزنه و درمورد تاالر

 خودش را وسط انداخت: ایمیک

و خونه اونطور که در شان مهموناشون باشه ت مینتون دیترس-

 به در و یموقع خواستگار ستین ادتی م،یکن ییرایازشون پذ

 ! کردینگاه م وارید

 کرد ... فیها تعر یواریفتم: از کاغذ دبغض گ با

بود بگه حالش از کاغذ  لیما شتریدرجوابم گفت: ب ایمیک

نگ ررو  نجایا کردیم قی، داشت ما رو تشو خورهیبهم م یوارید

 رنگ از م،یمستاجر نجایما ا دیفهم یوقت ادمهی ی. حتمیکن

از مستاجر زن  یخوای... م نای، زل زد به س دیصورتش پر

 ؟یریبگ

 کرد و بلند بلند ادامه داد:  یا وخنده



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
63 

 

...  فکر کردن از آسمون  کهیکرد زن یپیحرکت چ یلیخ-

دت سمت سعا یتاالر با شکوه گهیداره م یافتادن؟! با خوشحال

 اونجا بود؟  مونیقبل یخونه  یپسره نگفت نیآباد! به ا

 چرخ گوشت انداخته بودند. یرا تو قلبم

 .. . میمال کجا باش کنهیم یفرق گفتم؟چهیم دیچرا با-

 نیو آسمان مال توست رو ول کن، ا یمال هرجاباش زمیعز-

 ... زننیبه سرت نم یگل چیه ده،یتازه به دوران رس یآدم ها

 . ..ممردیم شی. برا مردیم میدوستم داشت ... برا نای! سزدنیم

 باال انداخت و از سکوتم استفاده کرد : شانه

ارن زم دبه نظرم ال زنن،یحرف م ونشییاز دارا نایکه ا ینجوریا-

ابا ه بک یگفتیبهشون م دیهم بدونن ... با گرانید ییدارا ستی، ل

 کار...   یتو ختیاشو ر هیسرما

 میستیندارا  میمثل قد گهیاضافه کرد: هرچند که د یبا ناراحت و

 !  یخوب بدون لشوی. البته فکر کنم تو دل

 ...  ایمیزد: ک شیصدا مادر
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 وحشت زده، س،یصورت برافروخته، خ ینگاهش را از رو ایمیک

 ه ...؟ اوپر از ناله و درد من برداشت و در جواب مادر گفت: جانم

 .  شهیاالن شروع م المونیسر نیبش ایب

  رم؟ی: برات اسنپ بگدیبه من انداخت و پرس ینگاه مین و

 از کجا آمده بود؟  میتصم نیا

 بود؟  یبه نفع چه کس یکی نیا

وپوچ به هم بخورد؟!  چیام سر ه یباعث شد نامزد یکس چه

 سر و ته!  ی... و ب یخاله زنک یسرحرفها

ن سپردم، تلف وریصورتم را به باد غروب شهر نکه،یمحض ا به

م قدم سوم یحت نکهیفوت وقت، بدون ا یهمراهم را درآوردم،ب

 به چهارم برسد، 

 پدر را گرفتم. یشماره  طلبکار،

 اتفاق ها، او بود.  یهمه  یکه باعث و بان یپدر

 که حکم اول را ، خشت اول را او گذاشته بود ... یپدر
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 نطوریا ؟ینطوریتا درستش کنم؛ ا "برو"که گفته بود یپدر

 کند؟  یکمان نیرنگ میرا برا زیهمه چ خواستیم

ار بو  خورد یاول ، در دسترس نبود، بار دوم چند بوق اشغال بار

 گوشم نشست .  یتو یبیرغ یسوم، صدا

در پالک  یو دو رگه، باعث شد جلو یخش دار، زخم ی"الو"

 تماندر باز بود و من نگاهم به داخل آپار ی.ال ستمیهجده با

 شد .  دهیکش

 "الو..."بار صدا آمد:  نیدوم

 مرد، خسته و محزون بود. یصدا

 نیاتُن ،  نیصدا، ا نیذهنم، جستجو کردم ... ا ی، تو نگران

 . آمد یبه ذهنم نم کردمیاشنا بود، هرچه فکر م میآهنگ برا

 گفتم: بابا ... یمن و من با

 جون؟ ییدا یخوب-

محمود را اشتباه گرفته  ییدا یشماره  نکهیزده، از ا وحشت

را گرفته  "جان یدَد"زل زدم، شماره  یگوش شگریباشم، به نما
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مود مح ییمن نبود . دا "جان یدد"بودم  اما مرد پشت خط

 !  دیپرس ی. احوالم را م زدیبود که زخم آلود حرف م

 ؟ییدا نی: خوبدمیچسباندم و پرس یمانیس واریرا به د دستم

 ... ایمن اشتباه گرفتم  دیببخش

ا بنگه نداشت،  نیبدهد که من را نگران تر از ا رشیخدا خ و

 گفت: کردیکه زهرش مغزم را آلوده م ییهمان صدا

 ... ی.. گوش.ناهاشیدست من جا مونده، ا بابات یگوش ،یینه دا-

 گوشم نشست. یبابا تو یصدا امدند،یکش ن یلیها خ هیثان و

 ییدا یمردانه  ینفس نفس زنان  و محزون تر از صدا خسته،

 محمود .

 الو جانم؟ -

اراده ،  یهشت شب بود، جانش آنقدر خسته بود که ب ساعت

 بپرسم:

 شده بابا؟ یچ-
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 ؟یجا به جا شد دیجد یخونه  ؟ییکجا ؟ی، خوب یچیه-

 ، یکه نشد تیاذ ؟یهاتو... اسبابتو ... جا به جا کرد لهیوس

 ؟یشد

 ، زدیخسته خسته، حرف م نطوریبودم! االن که ا تی... اذتمیاذ

 یخسته خسته گوش یی... دا دادمیمن خسته خسته جواب م

  .بودم  ایدن یخسته  نیپدر را پاسخ داده بود! من خسته تر

.. ا .ه رهیدرها، دستگ ی... رویمانیس وارید یرو میتهاانگش سر

 .رفتمیم شیو ارام آرام پ دمیکشیآجرها، م

 آرام گفت:  بابا

 زنمیگ مصحبت کنم، بهت خودم زن تونمیام نم ییاالن جا-

 باشه؟

 یرا داشت که پدرش راننده  یحال ، دل آن دختربچه ا دلم

 زشیجاده در شب و ر یجاده بود، از سکوت شب و گرگ ها

 !دیترسیوقت پدرش م یکوه در شب و خواب پشت فرمانِ  ب
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د فراموشم ش نای. درد از دست دادن س دمیکش میبه گلو یدست

ت که داش ییمحمود ؟ زن دا ییبود؟ دا یبابا زخم ی.چرا صدا

ه ب "وا"... عاطفه گفته بود آن  کردیجور م ستالیدوره کر یبرا

ر و اصغ ستارگان ! دُب اکبر و دُب یماشارفته است . تور ت ریکو

 رفته بود تا "او "، دید شدیآسمان م یکه تو ییکل دُب ها

 .  ندیبب

 بابا ... دوانده مبارزه کردم و صدا زدم: شهیسختانه با بغض ر سر

 جانم؟-

 ؟ییکجا-

 میزنشرکت حرف ب اینکن بابا، به کارات برس، فردا ب تیاذ-

 باشه؟

  ول؟ق زنمیاصال حرف نم ،ییکردم: االن ...  فقط بگو کجا ناله

ا آورد و من ب یدانم ، مطمئنم... انگشت سبابه جلو م یم و

قول  دادم،یو قول م شدمیبند بندش م زانیانگشت کوچکم آو

 .گرفتمیم
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 در جوابم گفت: خسته

 دختر، انقدر چونه نزن ... میستین یخوب یجا-

دا خ. به  گهی... بگو د زنمیدور م ادهیکل شهر و پ ،ییکجا ینگ-

هم  کیج زنم،ینم یچیگوشه دست به ه هی نمیشیساکت م

 .زنمینم

 ...  ایتو ن ی... پارس. ول میمارستانیآرام شد: ب شیصدا

 . ختیر قلبم

 بابا؟ یخودت خوب-

 خوبم بابا.-

: دمیپرس قیصد ییمادر و زن دا یزده ، از دل نگران وحشت

 محمود خوبه؟ ییدا

 خوبه ... خوبه!-

 چارهیحالش بد بود ؟ باز ب "او". خاک برسرم شد  ،  دمیگز لب

رحم، فقط  یب یایدن نیسرم آوار شد؟ باز از ا ایشدم؟ باز دن
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 یکیچرا  ؟یمن شد؟ خدا چرا انصاف ندار ریاش دامن گ یگرد

بار درد بکشم ، خالص  کی؟ همه را با هم سرم آوار کن،  یکی

 شوم!

 بابا. امیم-

ر چطو دمیتمام شد و نفهم ینشد حرف بزنم، شارژ گوش گرید و

ر رابدو ب یا هیبا کرا "پارس"مارستانیدربست گرفتم به مقصد ب

 ! 

 یلها یا "... بدبختم کرده بود  . آهش... نگاهش... دردش ! "او"

  "کرانه ، همه از شر تو و حضور نحست راحت شوند.  یریبم

حالش خوب  یکیدارد،  یمعن کی،  یهرکس یبرا مارستان،یب

و  یاز بابت ظاهرش راض یکیمتولد شده،  یاست که بچه ا

، با درمان ،یگریگرفته و د هیکل یکی د،یآ یم رونیخشنود ب

 .  دیکشیبهتر نفس م

به  یشدم، دختر خوش حوصله ا زانیاطالعات، آو شخوانیپ از

خال  یبرجسته،از تماشا یو لبها یکمان یآمد، ابروها ینظر م
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. بچه تر که بودم با  زدیمغزم دور م یشعر ها بود که تولبش، 

خال دوست  گذاشتم،یلبم، نقطه م یباال ،ینیب ریخودکار،ز

خال داشت و من  ایمیک شوم،یم باتریز کردمیداشتم ... فکر  م

 نه ...

اش وسط  ینیب ریکوچک درست ز یخال مشک کیاون   خال

 . یو مشک زیبود ، ر شیچاک کوچک لبها

 : دیپرس یرا باال آورد و با لبخند سرش

 جانم؟-

 سالم.-

 ن؟ییسالم بفرما-

 ... یبه اسم آقا یماریب-

 ن؟یدار هانیام گرفت: عطا ک سرفه

 ان؟یعطا ک نی: گفتدیپرس یسرچ زد و با اخم ستمشیس یتو

 ...  هانیکردم: نه ....عطارد ک مکث
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 زرد .  ریدوم، مس یبله، طبقه -

 گفت: ساعت یشد و به آرام رهیخ هیچند ثان میچشمها یتو و

 ها ... ستیمالقات ن

 با همراهش کار داشتم! دونم،یزدم: م لبخند

 کی یتکان داد و من به سمت آسانسور رفتم، قلبم را تو سر

 . با دندیپاشینمک هم م شیآب جوش انداخته بودند، رو گید

 .  کردندیشرحه شرحه اش م یه ،یسر چنگال داغ

ه مکافات گر یه میبرا "و دار مکافاتش ایدن" اه،یس جادوگر

ر وب دخکار  یو تتمه  دندیکوبی... تق تق... شانه ها را م زدیم

به  ،من، نقش و نگار درد و مشکالت  یزندگ یقال یآمد، رو یم

 .شدیم افتیوفور 

ام، نه بابت احتر ستاد،یا میبخش، نگهبان به پا یورود یجلو

 نگذارد تو بروم.  نکهیبابت ا
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ام استفاده  یزنانگ یکردم، بغض کردم و از همه  التماسش

 نیکردم، ماسک التماس را به صورتم چسباندم با عاجزانه تر

 گفتم: توانستمیکه م یلحن

ه جون بدقه برم...  هی، اونجان مییبابامو دا قه،یبه خدا پنج دق-

 هیمزاحم شما هم بشم  دیشارژ نداره ! تازه با میخودم گوش

 خودم جور کنم. یشارژر برا

ماسک زدن  یکه بد بودم، تو یزیهرچ یسوخت، من تو دلش

 و دل به رحم آوردن آدم ها انگار استاد شده بودم. 

ده ها، خدا سرشاه قهیگفت: فقط پنج دق یشد و به آرام یراض

 ... گردمیاتاق اتاق دنبالت م

 .امیچشم به خدا زود م-

 یرستار و منشاز پ یخال شنیراهم کنار رفت، است یاز جلو و

 که رفتمیم شیآهسته پ د،آهستهیسف یبود، در امتداد راهرو

 محمود از اتاق سه به گوشم ییبابا و دا یپچ پچ ها یصدا

 باز بود ، سرم را تو کردم. مهیدرش ن یال د،یرس
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  نشسته بود . یصندل یمحمود رو ییپشت به پنجره و دا بابا

بسته  یو در را پشت سرم بستم، از صدا دمیرا تو کش خودم

ا ، متعجب و باب ییدا دند،یپر شانیشدن در ، دو مرد، از جا

 با هم! یمتعجب وعصبان

دش ، دو صفت را با هم داشته باشد خو توانستیکه م یتنهاکس

 بود.

 دادم. سالم

.  بود تخت ، دراز به دراز افتاده یچشمم به او افتاد که رو و

رحه شنبود ، تا من را  نجایا یین که زن داخدا رحم کرد به م

 شرحه کند . 

 باز باز بودند. شیتصورم، چشمها برخالف

د حدقه نچرخان یرا تو شیبود، مردمک ها دهیرا هم شن سالمم

 . 

 یاعضا یباق نیگفتیلبش نشاند و گفت: م یرو یزهرخند

 ! ارنیب فیخانواده هم تشر
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 محمود غرولند کرد: عطا ... ییدا

 ی. آماده برا دمیکرد و من خودم را جلو کش میماشات بابا

 لبخند زدم : ش،یها شین دنیشن

 خدا بد نده عطا ...-

 !یگذاشت نیزم یبد داد که تو پاتو رو یخداوقت-

 محمود ناله کرد: عطا ... ییدا

م به بابا زل زد یچشم ریرا از سقف برنداشت و من ز نگاهش

. گونه  دیجو یو تاب دارش را م یجوگندم یها لیبیکه س

  بود . دنیترک یاش آماده  یشانیسرخ شده بود و رگ پ شیها

ول به ق شانیایدردانه اش بودم! با وجود من دن یته تغار من

 شده بود .  بایز یخودشان کل

 ش بهخدا ... اسم چارهیخدا بودم ! ب یمن بد داده  گفتیم عطا

 در رفته بود . "بد  "خاطر من ،

 ریشده و دستش ز یچیرا از سقف کند ، سرش باندپ هشنگا

 وارید یگوشه پا کیسفرش هم  التیتشک یسرم بود، کوله 
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کفش سنگ  یها اریش یکه ال یکوهنورد یافتاده بود، بوت ها

آب شده بود، من  خشیکه  یآب یکرده بود و قمقمه  ریگ

 .کردمیحسش م

وز ر هی: گفتیوعطا م  شدیکه از آن کوله بلند م یعتیطب یبو

 دیاب!  گردونمتیم ایدور دن برمتیکوله م نیتو ا کنمیتو رو م

 ! ینیو رم رو بب النیاستانبول و آتن و م

و لب زد: خب ، حاال که اومدن  دیبابا چرخ یرو نگاهش

 مهندس !  نیببر فیتشر نیتونیدنبالتون ، م

 : عطا خجالت بکش...دیمحمود غر ییدا

خجالت هام  دمیگفت : کش یشخندیرا بست و با ن شیچشمها

 و ... قبال !

و خسته گفت: شما هم برو خونه بابا، برو  دیکش یقیعم نفس

. خاطرتون جمع، بار  نیمن دوره گرد نباش ریو اب ریاس یلیخ

نرم تو  هوی کنم،یو چک م نیبعد، کوله بار بستم، ترمز ماش

از  ییبار جمعه ... که شما  تنها نیآهن ! حواسم ا ریدرخت  وت
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به دامادتون ...  یزنیو زنگ م یایبرنم یرتق و فتق منِ تصادف

اگر شد  اینشه،  میزیچ ای کوبمیجور م هیبار خواستم بکوبم  نیا

 باشه .  دارمونی، سر پل صراط محل د

 یکلمه  کیدر گوشت... اگر  زنمی: عطا مدیبا حرص توپ ییدا

 یرو نجایهم ا گهیکه ده روز د زنمتیم یجور یحرف بزن گهید

 !یبش ریتخت اس نیا

 و بابا آرام گفت: دیبه سمت پدرش چرخ نشیسنگ نگاه

، حال و  میپر انداختسپسر خوب...  میومدیما که واسه جنگ ن-

 !نیروزمون رو بب

 بهتره ... یلیاز من حداقل خ خوش بحالتون حالتون-

 نیاش . لب زد: ببخش خسرو . تو ببخ ییبه خنده افتاد و دا بابا

 شده ...  وبیمغزش معپسره 

ود، به خنده افتاد و بابا ناله کرد: جر نکن باهاش محم عطا

ا مرد ... پسرم استراحت کن  .خد ای. کوتاه ب نیحالشو بب

 ... متینیاحوال نب نیتو ا گهیبده .د یسالمت
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ا انداخت و خواست من ر میبازو ریبه سمت من آمد ،دست ز و

 زدم: عطا ... شیببرد که صدا رونیاز اتاق ب

 : ادمرا تکان د میو لبها دیرا نداد، به سمت پنجره چرخ جوابم

 .  باش، احترام بابامو حفظ کن حداقل یبا من بد-

ه رانک ایوگفت: ب دی، باعث لرزم شد و بابا من را کش زهرخندش

 گهیم به تو ی... ک نجایا یایبه تو گفت ب یدختر، ک میبر ای.ب

 ؟! یایب

 یو سرزنش عطا از دهانش نم یمد، عذرخواهدنبالمان آ ییدا

 و گفت: دیافتاد. بابا سرشانه اش را بوس

ر ست . ساجوونه غرور داره ... درد داره . کمر شکسته  دونمیم-

 هی، به درخت دیبار تو حال خودش نبود کوب نیبه سرش نذار . ا

 .  محمود میشیم چارهی... ب ییبار تو حال خودش بکوبه به جا

و ناله کرد: آخ خسرو .  دیاش  کش یشانیبه پدست  ییدا

 ...یدستت درد نکنه تنهام نذاشت

  .گذشت  ریسرشانه اش را فشارداد و گفت: خداروشکر بخ بابا



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
79 

 

 ریو ز دیرا بوس میموها یرو د،یبغلش کش یبابا را تو ییدا

 .  ریگوشم گفت: حرفاشو به دل نگ

 نشست ودر جوابش گفتم: به زن میلبها یرو یمصنوع یلبخند

 . خداحافظ... نیسالم برسون ییدا

 ... میودآسانسور ب یکه تو یسر بابا، راه افتادم و تمام مدت پشت

فت و بعد اشتباه اول به منزل ر میشد لشیو بعد سوار اتومب

ا به و بعد، من ر ستمیمال ان منزل ن گریآمد من د ادشیوبعد 

 کلمه هم حرف نزد .  کی یسرهنگ رساند، حت یخانه 

بود  گرفته قهیآمده بود،  نایکلمه هم نگفتم امروز س کی یوحت

 وشن ،ر فیگرفته بود ... داد زده بود . تکل شهی... اره داده و ت

 خواسته بود !

ا شدم، باب ادهیسرهنگ پ یخانه  یجلو مینه و ن کینزد ساعت

 زی. همه چ شهیو گفت: درست م دیرا بوس میشد . رو ادهیهم پ

 . توکل کن به خدا ...شهیدرست م

 دختر ها، پدر بود.  یوقت ها، خدا یزدم ، بعض یلبخند



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
80 

 

 ریر پنگر پبر هی.  روقتهیو گفت: برو تو د دیام را باز بوس یشانیپ

 خودت سفارش بده . یهم برا

 زد و پشت فرمان نشست و رفت . یزدم، لبخند لبخند

 ن خوبعطا تا آخر عمرش با مدادم ،  هیتک یرا به در فلز پشتم

 .  شدینم

ا ر میپا نکهیبه محض ا دم،یکش نییشانه پا یرا از رو فمیک بند

مه سالن خانه گذاشتم، به سمت آشپزخانه رفتم، دو قابل یتو

 گاز بود. و شعله ها خاموش بودند.  یغذا رو

 فن وکانتر انداخته و تل یرا رو فمیکردم، ک دایپ یبرق زیپر

وشن رکه تلفنم  قهیدق کی یبه اندازه  دم،یکش رونیشارژر را ب

 امغیصفحه باال آمد، پ نکهیماندم، به محض ا زیپر یشود، پا

 به چشمم خورد: نایس

 شد؟ یچ-

 چرا تلفنت خاموشه؟ -

 هاست ؟ یلوس باز نیکرانه االن وقت ا-
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 لعنت به تو...-

، انم، اگر بخو دانستمیکه م ییها امیآمد ، پ یم امیهنوز پ و

 .دمکریم هیهم ، گر خواندمیاگر نم یآورد، حت یاشکم را در م

 ساکت بود .  یبیخانه به طرز عج دم،یبه صورتم کش یدست

در  خورد،یبه چشم نم یلیسالن مستط یجا چیدر ه ماجده

و خانه، فقط د یاز چراغ ها خورد،یآشپزخانه هم به چشم نم

 سالن روشن بود. یمهتاب

 کجا بود؟! سرهنگ

 یاآشپزخانه به سمت اتاق رفتم که صد یوار ، از تو وانهید

سرم را تو  شه،یرگ و ر یب یباعث شد، مثل آدم ها یآهنگ

 هوا باز نکنم .  یو در را ب ندازمین

 ....دمیشنیمرد را م کیسرهنگ با یحرف زدن ها یصدا 

ود، بتخت نشسته  یاو، که لبه  دنیدر را باز کردم و از د یال

 یکتاب دستش بود و با لحن آرام کید، چهار تا ش میچشمها

 خواند .  یکه سرهنگ بشنود ، آن را م یطور
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 ؟یشنا کردآ ادیکه سحر  ..... یدید یشب  مگر خواب تازه ا-

 ؟یردکمدت ..... از فراقت به ما چه ها  نیکه اندر یدید یچیه

 یردکمُلک را گدا  نیشاه .... که تو ا یبردار از دلم ا دست

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

!  یاغی، جوانک  ی: هدیچیکلفت سرهنگ در اتاق پ یصدا

حکومتم، اسم  نیا یکه خدمه  یمن ی، جلو یکشیخجالت نم

 ؟یاریبه زبون م شوندیپسوند و پ یشاه و ب

 !دمیگز لب

 زد: بله، حق با شماست . یلبخند

 .... ساعت چنده؟ مسلمه که حق بامنه-

ده  کیزدرولکسش انداخت وگفت: ن یبه ساعت مچ ینگاه مین

 شب . 

 ؟یخیچه تار-

 !1396ماه ...  وریشهر-
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 یسر تکان داد و گفت: تلفنتو بردار زنگ بزن به عل سرهنگ

ر شاع نیقرار مالقات بذارم . ا هیحتما، باهاش  دیحضرت، من با

 ، چه مرگشون شده ! ستیپرست، معلوم ن خیش یها

 بله چشم . -

 زنه؟بهات، پخته تر از تو نبود به من سر  یهم دوره ا نیب-

 .  رسمیخدمت م شمیزد : چشم ، پخته م یلبخند

 شیبه در خورد و صدا مینوک پا دم،یجلوترکش یرا کم خودم

 گفت: خب یدرآمد، از تکان در، از جا بلند شد و با لبخند

 ...ریبرم. شبتون بخ دیسرهنگ من با

آخر  نیبگو، احضرت  ینره، به عل ادتیگفت: یجد سرهنگ

 مالقاتش کنم ! تنها ... خوامیهفته حتما م

  خاطرتون جمع ! مونهیرا آرام کرد: بله تو ذهنم م شیصدا

 فیکه بند ک ینیکتش را برداشت، ح یصندل یدوالشد، از رو و

دستش  یانداخت ، و کتش را رو یدوش م یچرمش را رو
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.  دیرو به سرهنگ گفت:شما هم استراحت کن کردیمرتب م

 داحافظ.خ

 باز کرد . یسمت من آمد و در را به آرام وبه

 ؟  دینثارم کرد و گفت: اطالع نداشت یلبخند

بسته شدن در  یاختالف فاحش قدمان بودم که صدا مبهوت

 .وردآ یکه ، ماجده تند تند به زبان م ییآمد، و خاک برسرم ها

 روم به من انداخت و خجالت زده گفت: دکتر به خدا ینگاه مین

 . اههیس

 ....دیینفرما-

 : زدیماجده، تند تند حرف م دیاش کوب نهیبر س دست

 ... نیداشاهده من شرمنده اتون شدم! از قرار و کارتون موندخ-

 به من انداخت و در جواب ماجده گفت: ینگاه

 . ستین یمشکل-
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 انیدرجر یانم محمد، خ دونستمیمن نم د،یتو رو خدا، ببخش-

 .  ستنین

 :لبخند باز شد و ماجده ول کن ماجرا نبودباز به  شیلبها

نها بودم وگرنه تبگم ! به خدا  دست  یچ دونمیاز خجالت نم-

 !شدمیمزاحم شما نم موندمیخودم م

ن ... م ستین یبه لب آورد : عرض کردم، مشکل یمحجوب لبخند

 .برمیاز مصاحبت با سرهنگ لذت م

. دیموندخجالت زده گفت: بازم شرمنده از قرار شبتون  ماجده

 امروز رو دو بلر محاسبه کنن.  تیزیتو دفتر نوشتم، و

 زد:  یلبخند

 تشکر .شب خوش خانم ها ...-

 مدیشن گرفت،ی، از در فاصله م یتند یکه با گام ها ینیح و

 فیسرشانه و گوش حفظش کرد، ک نیکه تلفنش را برداشت ،ب

 آن یرا برد رو فیک د،یکت پوش نیآست کیشانه،  کی یرا رو

 .  دیرا پوش گرید نیشانه، آست
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رم جان ، دا یتیگفت: گ یبا لحن گرم یگوش یتند کرد و تو پا

.. ، من معذرت . دمیرس یتحمل کن گهیساعت د مین هی.  امیم

 من معذرت ...

د ، پا تند کر شیها "من معذرت"،  "من معذرت"تکرار نیح و

 رفت. رونیو از خانه ب

به سمت من  نکهیکرد و به محض ا عتشیتا دم در مشا ماجده

 .ار طلبک یبرافروخته بود و حق به جانب و البته اندک د،یچرخ

ظر به ن دیبع یپرستار تمام وقت، کم کیاز  یهمه طلبکار نیا

 .... دیرسیم

دهانم راقورت دادم و پر سوال نگاهش کردم که نفس  آب

 به خودش مسلط شد و گفت: یو کم دیکش یقیعم

 نه؟بهتون نگفتن -

 و؟یچ-

ساعت هشت برم به  گهیقرار شد من د نجا،یبا اومدن شما به ا-

کرده ، نوزاد پنج روزه داره ...  مانیدخترم برسم، تازه زا یکارا
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برم ...  تونمیمن ساعت هشت م گهید ن،یایبه من گفتن شما ب

 ن؟یخبر نداشت

 چسباندم . وارید ی غهیرا به ت کمرم

 یباز پدربزرگ  یپرستار د،ی، خبر نداشتم عالوه بر تبع نه

م هوش و حواسم، هم به من سپرده بودند! من از کجا کف دست

 را بو کرده بودم؟

ار قر دانستمیهل دادند ، چه م نیفرشتگان من را به زم یوقت

 داشته باشم. یاست چه سرنوشت
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 وانگاردآ

 روحی سرو :قلم به 

 

 . ستیکامل ن لیفا نیمخاطب ا_با_یسخن#
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 سالم ؛ یگرام نیمخاطب

ن، رما شما دوستداران یجهت برا نیرمان آوانگارد ، از ا کانال

ما شدر دسترس  نیفراهم شد تا قبل از چاپ اثر، به صورت آنال

امل کتا انتها داستان را  ت،ی. با پرداخت حق عضو ردیقرار گ

و  شد نخواهد لیرمان فا نیا ان،یکرد، پس از پا دیمطالعه خواه

 یریگیصدور مجوز، پ و چاپ یناشر ، برا قیاز طر مایمستق

 . شودیم

ز ا شیشاپیپ ران،یدر ا تیرا یکپ نینکردن قوان تیرعا لیدل به

ر که د ییها لیفا انتیشما ، خواهشمندم در امانت و ص یهمگ

نفر جهت  کیهر  د،یکوشا باش ردیگیقرار م یکانال خصوص

 کند،  لذا در یپرداخت م تیحق عضو کیدر کانال ،  تیعضو

 ت :مشخصا ی هبه خواندن رمان آوانگارد، با ارائ لیصورت تما

 ه باک یتلگرام ید یتماسِ )آ ی، شماره  یو نام خانوادگ  نام

ت ( پس از پرداخت حق عضوی دیعضو کانال باش دیآن قصد دار

بانک     628023134832633تومان به شماره کارت 15000

  :وطهو ارسال فیش برای ادمین مرب  یبه نام سروناز روح مسکن
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تماس،  یشماره  قی، از طر rira_pharma@سرکار خانم  

 شد.  دیدر کانال آوانگارد، عضو خواه

 کانال محدود خواهد بود! عضوگیری

ت آوانگارد قانونا قابل پی گیری است. پست ها به صور کپی

 کی یفایل های کم حجم و فونت درشت پی دی اف  هفته ا

 یرجدا خوددا لیفا یبار در کانال قرار میگیرند لطفا از کپ

 .دییفرما

 آوانگارد پس از اتمام چاپ خواهد شد.  رمان

 ( دی)خورش یروح سرو

 "شروی/ پ شتازی: پ یآوانگارد به معن"
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 !  امد ین ی   فصل دوم : آسمان هرگز به زم

 یمحقر و کوچک خانه  اطیکه ح  پرندگان   یصدا با 

 را به آرایم میرسشان گذاشته بودند، پلکها یپدربزرگ را رو 

ام را منجمد   ن  ی، نوک ب ور یباز کردم، سوز دم صبح شهر 

 یپنجره، باد مهمان ناخوانده  یدرزها یکرده بود، از ال

 . ن   کرد یصورتم بساط پهن م یو نرم نرمک، رو  شد یم

 "! تعارف و "بفرما

را باز کردم و  می، پلکها دمیمزاحم کش یبه موها دسن  

چشم در اتاق "موقت" گرداندم. به عمد ، موقت را مثل 

،یت کی  میذهنم ُبولد کرده بودم که مبادا، ارگان ها یتو  ت 

" بمانم . اصال قرار است "دائیم نجا یکنند که من ا  الیخ

 گذاشت،ی... که اگر م گذاشتیبود،محال بود، پدر نم د یبع

، راه  ا یمیخود ک شد،یو اگر مادر مانع نم شد یمادر مانع م

 تا من را برگردانند ...  کرد یحل جور م

زود بود،  یلیهنوز خ دم،یخوابیم د یرا بستم، با میپلکها

و  شدمیم دار یب د یخواب بود و هنوز من نبا یهنوز وقت برا

 . دمت   رس و کله م ن  ایخولیافکار مال نیبا ا

و  کرد یم ت  تخت پر از رس و صدا که ج کیبودم و  من

چ یغژغژش به گوش کالغ ها و کالغ ها کاش  د یست  م ی   خت 
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 یندیرسنوشت خوشا نی: اند یبه مادرم بگو  توانستند یم

 !  د یکرانه انتخاب کرد  یکه برا  ستین

 
 

 .  دمیگره خورده ام کش  یبه موها چنگ

  رو بالش   کی یرو  کردند یبدبخت من، فکرش را نم یموها

را صبح کنند . تار به تار پچ  بدهد، شن   ی   نفتال یکه بو 

 ! دمیشنیپچشان را م

غژ فت  تخت را  یصدا نی: تا صبح اکردند یناله م میگوشها

 ! تا بخوان   میکرد  الپوشان   یبه نحو 

 
 
تخت نشستم،  یحرکت ، رو  کیوبا   دمیکش  هوف

 وار یدر و د یو ترک ها کرد یعضالت پشت گردنم ، درد م

 !  اتاق دهن کج  

 یفرش گذاشتم و به محض رسپا شدن، جا یرا رو  میپاها

خواب آلودم را  ر یخطوطش تصو  یکه ال  یا نهیآ خایل

 .  کرد یم دهن کج   یبدجور  نم،یبب توانستمیم

... و کش نفس ... بلند ، طوالن   کی،  دمیکش  ق  یعم نفس

 دار... 

،  میها هیبغض و گر  ،اگر صبح اول صبج شد،یبد م یلیخ

 .  د یست  و درخت ها م اطیبه گوش کالغ و ح
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  دم،ت   لبخند م د یبا
 
 ی   داشت، آسمان که به زم انیجر  زندگ

 بود ...  امدهین

 یدهایب یرفتم، خانه سوت و کور بود و صدا ونت  اتاق ب از 

که درحال رصف صبحانه بودند را خوب   پر از تالش  

بود،  امدهیسقف بر رسم فرود ن نیکه ا  ی   ، هم دمیشنیم

 .  کردمیم قدردان   دها یاز ب د یبا

 پ –نوه  ق  یبود، عشق عم تیمسئول یاز رو  دانمینم
 
 دربزرگ

کردم،    ی   اتاق رسهنگ، کم یرفتم و جلو  یی   ! اما از پله ها پا

 نفس حبس شده ...  ده،یگوش به درچسب

 یسکوت کنند و خب... صدا را کردم : کیم دها یب التماس

خ مرد،ت  خر و  پف پ به حبس  اج  یو احت د یست  انه متا آشت  

 نبود!  دها ینفس و سکوت ب

خانه رفتم،  از    یچا کیدر فاصله گرفتم وبه سمت آشت  

  یمربا د یخامه و عسل و شا گرم ... کیم
 

که ماجده   بالنگ

 کنار گذاشته باشد .   میبرا

خانه جا   یکه رو   چراغ ست   تلفن همرایه دنید از   آشت  
کانت 

 ن   هیشارژرش هنوز به برق بود، چند ثان میمانده بود و س

خانه به تماشا انیتحرک م  . ستادمیا شیاشت  
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 همراه!  تلفن

س ! با  شهیقدرتمند  ، و هم یتکنولوژ  کی  کیدر دست 

از انواع آهنگ ها،  ینسبتا نا محدود ... حافظه ا یحافظه 

 ها، عکس ها ... تکست ها !  شنیلوک

 
 
و  ت   خاطره انگ یهالمس کوتاه، به روز  کیبود با  کاف

 ا ی،  میوقت گذرانده بود نا یرجوع کنم که با س یر یدلپذ

قبل از خوابش را مرور و مرور و مرور  یعاشقانه  یتکستها

و به اتفاق  میکه با هم رفته بود  ن  ها شنیلوک ا ی...  کردمیم

 و ...  میرا گوش داده بود در آنجا ، آهنگ خایص

استفاده کنم و تمام روز ، تک  یاز تکنولوژ  توانستمیم من

را "هام" "هام" بخورم ! تک تک خاطراتم  میتک سلولها

 رانوشخوار کنم و ... 

محبت  یها غامیاز پ یلیروشنش کنم و با س توانستمیم

 مواجه شوم!  ت   آم

 ت   نفرت انگ غامیعالم پ کیروشنش کنم و با  توانستمیم

 مواجه شوم! 
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مواجه نشوم  ن  یعج ت   چ چیروشنش کنم و با ه توانستمیم

هم شب را به خواب گذرانده  نا یس اد یچون به احتمال ز 

 بود! 

کنم ... ساعت   شیبه حال خودش خاموش رها توانستمیم

 شش صبح بود . 

پرت  یپدر  یکه شب قبلش ،من از خانه   یصبِح روز   پنج

 کیگذرانده بود ، و   مارستانیعطارد در ب ون،ت  شده بودم ب

که خرج کرد ،   دکت  جوان از قرار شبش با آن همه معذرن  

 .  میکردیم ز یرا وار  تشیز ی، دوبله، و  د یجا مانده بود و با

شش وبش خاموش و روشن کردن بودم که نگاهم به  یتو 

ساز قرار  یرنگ افتاد، مقابل چا یقهوه ا د یرسرس کی

که من اسمش را   کیخودکار، به روبان بار  کیداشت و 

 گم نکن" ، گذاشته بودم متصل بود .   خی    تار  "روبان

را باز کردم و نگاهم افتاد به  د یرس رس دم،یرا جلو کش خودم

نگاهش کردم  یدور رسرس  کی که البته وقن    صفحات خایل

دو  ا ی کیاز  تا یهر دوشنبه اش نها ست؛ین خایل دمیفهم

 خط پر شده بودند. 

را  "یهرکس که بود، خوانا و خوش خط بود ، " دستخط

و  د یست  هم م یی   که به خط پا  نوشتیم دهیکش  یجور 
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کاغذ فشار   یداشت . خودکار را رو  فیخف چیپ کی شیانتها

با لمس  توانستمیبودم، م نا یکه اگر کم ب  یداده بود طور 

 دو تا کلمه را متوجه شوم!  گیبعد،  یصفحه 

خوانا ، درشت و با آن  رنگ، خیط خودکار مشگ با 

رسهنگ را  یداروها خ،ی    خاص، در هر روز و تار  ی"های"

ز در آن ذکر کرده بود . 
ُ
ز به د

ُ
 د

بانک بود   نجا ی، مگرا کردمیمتصل به روبان را نگاه م خودکار 

 خودکار باشد؟ نینگران دزد که کش

 را به حال خود رها کردم ...  د یتکان دادم و رس رس رس 

را  نا یدوستم داشت، س نا یس دم،یسمت تلفنم چرخ به

! نامزد میرا دوست داشت گر یکدیدوست داشتم ... ما 

از خانواده تلخ، سخت،  ن  جدا گر یو آن موقع ، د میکردیم

 و گران نبود . 

 کی، طبق  گرفتمیاحتماالت مثبت را در نظر م د یبا

 یهم تمیالگور 
 

رساغ داشتم، و مبنا همان  نا یکه از س  شگ

عالمه دوستت دارم ...  کی، با  بود ؛ مرد عصبان   تمیالگور 

آن  دنیو من ... با شن کرد یم آشن   گذاشت،یم شیپا پ

 آشن   کرد،ینثارم م نا یکه س  ن  بایز  یدوستت دارم ها

و  میستیاصال از هم ناراحت ن میکردیو ما وانمود م کردمیم
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واقعا ناراحت  گر یتا د میدادیکار ادامه م  نیآنقدر به ا

 .  مینباش

تکرار کردم تا باالخره، انگشت اشاره  جمله ها را  نیانقدر ا و 

روشن و خاموش تلفن همراه را به  یام قانع شد تا دگمه 

 فشار دهد!  تیقدر کفا

در پس  مشگ یگاز زده   بیس کیاش روشن شد،  صفحه

 کردند .   دهن کج   میبه چشمها اه،یس ی نهیزم

،  نکهیا یهم برا ق  یکارت ... دقا  میکد س  ی   ورود ، پ یالگو 

دلم  یتو  شیکند ... برا  دا یاجازه دهم تا تلفنم خودش را پ

...  و قرار است  میپدربزرگ هست یدادم: ما خانه  حیتوض

 یاست ... تو تو  موقن   ت   ! همه چمیبمان نجا یکوتاه ا  مدن  

خانه د ، کابل  م، و من فراموش کرد یشارژ شد شبیآشت  

 شارژ را از تو جدا کنم و ... 

 بود!  قهینه دق پنج و چهل و  ساعت

 "sالگو که به حرف  " دم،یصفحه کش یرا رو  انگشتم

 هارا باز کردم!  غامیشباهت داشت  را رسم کردم ،پ یلیخ

کت ا کیاز  غان  یتبل غامیپ کی  ساز !  مپلنتیرس 

 !  ر ت   درمورد ل غان  یتبل غامیپ کی
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 !  شناختمیکه نم  یبرند یها از آف کتان   غان  یتبل غامیپ کی

 گران  ینا آشنا به همراه باز  یاز تئاتر  غان  یتبل غامیپ کی

 ناآشنا ... 

 ...  نا یاز س ایمیپ چیه و 

قبال داده بود را خوانده بودم   امیکه هرچه پ  ن  نایس

 ننوشته بود.  میخط هم برا مین کی حن   شب،یود

اگر  نا یکار دستم داد، س  اما دل رحیم م،ت  تماس بگ خواستم

، اگر کم  کرد یم شد، کل روز اوقات تلج   بدخواب یم

بود چرت بزند و  لیو عرص ما شد یحوصله م ن   د،یخوابیم

و آن وقت تا شب به  کرد یخواب غروب، بدتر کسلش م

به  یتا رس ساعت بخوابد و وا داشتیزور خودش را نگه م

   وقن  
 

، آن موقع به خاطر خواندن  کردمیم که من پرچانگ

و  ماند یم دار یب ساعت ها برخت خوا یمن، تو  یحرفها

 از نو ...  یدوباره روز از نو ، روز 

 یشد قول مربا ادآور ی شت   هشدار آم یام با آن صدا معده

 بالنگ را داده ام . 

 گفتم؟یحرف بزند، من چه م خواستینم نا یس ، وقن   خب

 بود،صت  م
 ... میدت   حرف م شد،یکه م  دار یب کردم،یبهت 
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 را دوست داشتم ...  نا یدوستم داشت ، من س نا یس

ها پدر   را دوست دارند!  شانیها دخت 

 ها فرزندانشان را دوست دارند ...  مادر 

 ها ، خواهرانشان را دوست دارند !  خواهر 

 را دوست داشتم ...  نا یس من

  نا یس
 

 من را دوست داشت ، امکان نداشت، من را از زندگ

شان را از  ،یپدر و مادر  چیاش حذف کند ... مثال ه دخت 

 ! کردند یحذف نم شانیزندگ

 اخطار داد: دروغ نگو!  مغزم

 نیرا تکان دادم و در جواب خودم و مغز  خنگم گفتم: ا رسم

 گردمیبرم یاتفاق موقته! به زود کیاتفاق در مورد من، 

 خونه ... 

خانه  یدور تو  کیو  دمیبه صورتم کش دسن   و  آشت  

 ...   دمیچرخ

خانه ، ب انیم من ! با دلم هم  کردمیبه دو م کهیا مغزم آشت  

 یو مغز درمانده  شد یم دار ی، زود ب نا ی... وکاش سنطور یهم

   کرد یآرام م من را ، کیم
 

اش  که حداقل او من را از زندگ

 "! "موقن   نکرده است ، حن   ونت  ب
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 یت   ، روم یرو  میبود ، و انگشت ها میانگشتها یرو  شان  یپ

 
 
، متعلق به  کردمیکه حس م  د یسف یشده  قالب باف

که مادربزرگ زنده بود، و دور   ن  دور است . سالها یسالها

رسش  را   ک،یبار  ی لهیم کیو با  د یچیپیسبابه اش نخ م

انداخت ، و  پا یم یو پا رو  داد یم هیتک به پشن   کرد،یگرم م

 .  د ت   الگو، گره م ن  

ل پدربزرگ پ ی   دوم یزنگ در برا یصدا و  د یچیبار در مت  

برداشتم ،  میانگشتها یگردن رسم را از رو   من ، به سخن  

 م،یرد انگشتها دانستم،ی، م دهیو ند  سوختیام م شان  یپ

 پوستم جا مانده است .  یرو 

 ن   را برداشتم  و زن   فونیرخوت از جا بلند شدم، آ با 

 گفت:   معطیل

 باز کن ... -

دش در وجو  آشنا ... مطمئنم وقن   یلیآشنا بود، خ شیصدا

 شد .  ختهیآم میبا تک تک سلولها شیآشکار شدم، صدا

  به
 

موقع رس  از خواب ن   ناش   سمت در رفتم و با خستگ

 یم شیپ یتند یبا قدم ها دم،یصبحانه، عضالتم را کش ت   م

دو سه  شیدستها یو تو  د ت   آمد، مانتو به قواره اش زار م

 .  خورد یساک بزرگ به چشم م
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احتماال قرمزم  شان  یو وحشت زده از پ ستاد یا میبه رو  رو 

 : د یپرس

 شده؟ رست ج  -

، به گمونم  ج  یو گفتم: ه دمیکش  شان  یانگشتم را به پ رس 

ر بخ
ُ
غ
ُ
 !  ت  رو انگشتهام خوابم برده ا

 زد :  یزهرخند

 از رس راهم برو کنار... -

را کنار بردم و او وارد خانه شد، به اتاق پدربزرگ  خودم

ی   شد خواب است، در را بست و مطم کرد و وقن    رسکش  

 : د یبه من انداخت و پرس نگایه مین

 ؟یدیراحت خواب شبید-

 یپله ا یحوصله ام را عقب بردم و لبه  خسته و ن   کر یپ

  نگایه مینشستم، ن
 

در تک تک  به من انداخت ، دلتنگ

 شیرا از چشمها خوان   ! و ن  د ت   صورتش موج م یاجزا

و مخمورش شب قبل را  با یز  یبخوانم، چشمها توانستمیم

رادرآورد و شال  شیاحتماال  پلک هم بر هم نزده بود . مانتو 

 مبل انداخت.  یدسته  یرنگش را رو  رُسن  
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معروف  فروش   یرورس  کی، با هم از  ا یمیشال را با ک نیا

آمد  به او یم بی! رنگش عج میبود دهیدر هفت حوض خر 

 و من !  د یخودش خر  یلنگه اش را برا ا یمی، و ک

 !  شال رُسن   دنیماندم آن روز با حرست پوش من

م گفته بود : خ چون است مادر و  عیضا یلیخواهربزرگت 

هاش   شو بردار  .  رنگ بپوشن ! تو گلبیه هیجفت دخت 

شد ، بعد  هت  به صورتم خ هیو چند ثان  ستاد یا میبه رو  رو 

بگذارد و نگذارد ... با دست پس  شیانگار دل دل کند ، پا پ

 بکشد و نکشد !  شیبکشد و پا شیبزند و با پا پ

 نیا ت  بخواهد که بغلم کند اما نخواهد و همش درگ دلش

  ستاد یخواسی   ونخواسی   باشد ... به همان احوال مقابلم ا

 دانیدر م عن  ی خوشبخن   گفتم،یم د یو با کرد ی،   نگاهم م

 مادر بودن !  د ید

 انداخته باشد .  ونت  که فرزندش را از خانه ب  یمادر نه  البته

اش  هیرسم که کاش سا یاش باال هیبود و سا میجلو 

 .... رسم ویل یهزارساله باشد باال

 .  کرد یدل دل م یه
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 د یدوال شود، من را ببوسد ، بغلم بزند ... ببو  خواستیم یه

 کرد .   میبکشد اما ، فقط تماشا میموها یو دست رو 

 یکردن انگار همه   شیدست آخربعد از آن همه پس و پ و 

" ها چاره اش باشد ، پا پس کش و در دور   د ی"نخواسی  

 نشست ...  مبیل ینقطه از من رو  نیتر 

: د یپرس یگرفته ا  یو با صدا دمیکش  قینفس عم کی

 ؟یصبحونه خورد

 خوردم... -

  کنه؟یکار م  نجا یآبگرمکن ا-

 فعال که آره ... -

انداخت و گفت:  یباال آمد و به در و پنجره ها نظر  نگاهش

خونه جا گذاشته  یچند تا شامپو وکرم مرطوب کننده تو 

 برات آوردم ...  یبود

به قصد بود ! که به بهانه اش برگردم  د ی: شامیبگو  خواستم

 !  نمیو شما را بب

طول   یلیکه خ  را در هم قالب کرد وبا مکن   شیها پنجه

 گفت:   د یکش

  شب؟ید یحرف زد ا نیبا س-
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 من!  ز یعز  ینایس

 جان من !  ینایس

 مهربان من !  ینایس

صبح   ی قهیدق به ساعت انداختم، از نه و ش نگایه

هنوز خواب بود و حرف؟ زده  د یشا نا یگذشته بود و س

 نداشت .  یا جهی... اما نت میبود

 باال انداختم: چطور؟ شانه

 م؟کنیم کار یچ نجا یوقت صبح ا نیبرات سوال نشد ا-

 : دمیخند

 پدرته !  یخونه -

 شد یرسم تکرار م یتو  یخنده ام بغض شد ، سوال بد و 

 ؟"!!!  ن  یمن را بب یامدی"مگر ن

مبل ها  انیبه من انداخت و م نگایه میجا بلند شد ، ن از 

 زد و گفت:  چرج  

 مادرش زنگ زده بود ... -

 "نگوبهم خورد! " 

 ... "نگو بهم خورد..." کنمیم خواهش
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.  د یکشیها خنج م وارهیاده شد که نتپد و مغزم به دآم قلبم

 کردمیحس م کرد یرا پاره م میها انی... رس   ت   ت یبا چنگال ها

 حد ممکن بود .  نیفشارم در باالتر 

 !  د ی: بهم خورد ... کاش نگو د ینگو  کاش

 : د یسکوتم را طول دادم تا بگو  آنقدر 

زنگ  د یتعجب کردم که خانم پرهام چرا با یلیخ رس صبج-

 ...  ا یبزنه 

 شد .  کت  یآمد . نزد جلوتر 

 نهیپاره استخوان بود مادرم! س کیو  د یپر  چپش یم پلک

درحال شکسی    آب شده بودند و کمرش از نازگ شیها

بلوز  ر یاز ز  توانستمیرا م شت   ت یبود، نوک رسشانه ها

 رنگش تماشا کنم .  یسورمه ا

!  نیپاراز  یرا به تن داشت ، و جوراب ها ا یمیک  یکهنه   ی   ج

 نی: با پاراز گفتیبود حتما م دهیرا د شیلباس ها ا یمیاگر ک

 !  د یپوش نیجوراب پاراز  د ینبا ی   با ج د یپوش ی   ج د ینبا

 چهیاراده ماه و ن   د یچیرسم پ یاعالن گونه اش تو  یصدا

 به لبخند شل شد که مادر گفت:  میها

 تاالر  و کنسل کردند !  یمراسم تو -
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مادرم زل زدم ، خونآلود،  یخت  دو پهلو بود به چشمها نیا

شد  کیبه من نزد یگر یبود  . قدم د دهیخسته ، و رنگش پر 

 نشست و گفت:  یپله ا یکنار دستم رو   تیو درنها

رفته تاالر و قراردادشون رو فسخ کرده! خانم  شبید نا یس-

 هیمن و خودش  فتگیپرهام خودش هم شوکه بود ... م

 چرا بچه ها دخالت کردن ...  میکردیموضوع و حل م یجور 

، دست جلو آورد و   و  بعد از آن همه خواسی   و نخواسی  

 : د یگونه ام را نوازش کرد و پرس

 حرفت شد؟  نا یتوباس-

 نداشتم ...  ندادم .جوان   جوان  

انقدر راحت پا  کردمیگفت: فکرشو نم  یگرفته ا  یصدا با 

که عقل و   اد یبه نظر م یا پس بکشه ! جوون احساسان  

احساسات داره  یگرفته و حاال ... از رو   دهیمنطقشو ناد

 داره کرانه ؟  یا رفتار چه معن   نی! ا کنهیعمل م

 شهی، هم نا یس یداشت . رفتار ها یادیز  یها معن   ؟معن  

 پشتش نهفته بود .  هزاران هزار معن  

از  خورد،یبهم م گر یشده بود ، حالش از من د خسته مثال 

  نیا
 
هرچه  خواستیکالفه شده بود، دلش م  همه عالف
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به  خواستیمشخص شود ، دلش م شت  زودترخط و مس

بکشد مال هم  اد یدست من ، فر  یقول خودش دست تو 

ترس از دست دادن من را نداشته باشد و  گر ی! و دمیهست

 رفتارش !  اشتد گر ید ... صد هزار معن  

ناراحت شد ! از روز اول هم بهت گفت که  یلیپدرت خ-

 !  اد یبه نظر م و خودخوایه یآدم خود را

 یکار   کیهمه وقت تلف کردن ، حق داشت که  نیاز ا بعد 

 .  ند یایبکند تا همه به خودشان ب

، فکر کنم تو  نهت   اهاش حرف مبکرانه ، خانم پرهام گفت -

 صحبت کردم!  ا یمیمن با ک...  بهش زنگ بزن   د یهم با

 رنگش زل زدم:  ن   یرا قورت دادم و در چشمها غرشم

و خرجمو  دهییتا حاال ؟ منو زا از گ است؟یمیمن ک یایاول-

  ی هیامور اول یبرا د یکه با  دهیم
 

دستور بده   ا یمیمن ک زندگ

 ! م؟ینکن کار یچ ا ی میکن  کار یکه چ

را  می، رو  د یاوجش رس نیلحظه به آخر  نیدر آخر  میصدا

 برگرداندم و مادر شانه ام را فشار داد: 

ا دون  یتو خودت م- ه؟ مگه ن دون  ی... حال ما رو م طو یرس 

 ! که به خانواده ات پشت کن    اوردمیبار ن ینطور یمن تو رو ا
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زدم ، اوضاع برعکس بود ، خانواده به من پشت   زهرخند 

 کرده بود . 

حرف  نا یسدادم و مادر آرام گفت: با  ونت  ب ی   را سنگ نفسم

زود ....  رو یکم د  هی، فقط  شهیمراسم برگزار م نیبزن، ا

ا  میت  رو درک کن . بذار تو حال خوش جشن بگ ا یمیک  طیرس 

 یاز رو  ا یبوده  اونم جوونه غرور داره، عصبان   دونمی! م

،  ود کرده ، خانم پرهام هم ناراحت ب  یکار   هی تیعصبان

اصال  نا یعکس العمل شتاب زده بوده و از س نیا گفتیم

 توقع نداشت . 

 مادر ، دردناک بود .  لبخند 

شده بودند، و چروک  شت  یدور و اطراف لبش ب یچروکها

چشمش ، خسته ناله کردم: زنگ بزنم  یکناره ها  یها

 بگم؟ بهش ج  

 .  میکن  دا یونو پبگو بهمون مهلت بده تا خودم-

 دا ی: مگه پدمی، بند کردم و پرس میرا دور زانوها میدستها

 م؟یدنکر 

 یغضبناک شد و خنده پرواز کرد ورفت، تو  نگاهش

  م؟یکرد  دا ی: پد یماند و پرس هت  خ میچشمها
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  اد ینم ی   باال انداختم و خسته گفت: آسمون به زم شانه

ا  هیکرانه ، اگر   ....  خانواده اتو درک کن   طیکم رس 

 مامان !  نجامیزدم : فکر کنم از درک باالمه االن ا لبخند 

 الیوقتها خ را بست ، دهانش دوختم ! بعض   دهانش

...  ی   ، فرزند ارشد ، ام ا یمیام و ک من رس رایه کردمیم

! من رس خواستند یاست که آنها م یت   چ یعشق... و همه 

 بودم ...  رایه

 د یبا کردم،یدرک م د یبودم که با رس رایه ی دهییزا کی من

ا یهمه  د یبا کردم،یصت  م شال  و  کردمیرا تحمل م  طیرس 

م  دمیپوش را نیم رسن   و درجواب دستورات خواهربزرگت 

 آمد !  نیم ی   : چشم ! و آسمان به زمگفتمیفقط م

 مادر انداختم و گفتم : تایک یبه صورت خسته  نگایه مین

 ؟مون  یم نجا یا

 : د یدور نگاهش در صورتم چرخ زد و بالفاصله پرس کی

  ؟حرف بزن   نا یبا س یبر  یخوایم-

 حرف بزنم؟ د ینبا-

 کرانه؟   یتو غرور ندار -
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کم   هیاگر من با نامزدم  اد ینم ی   زدم : آسمون به زم لبخند 

 اختالط کنم ! 

کرد و گفت:   میتماشا هیاز جا بلند شدم، مادر چند ثان و 

 حرفهاست .  نیاز ا شت  یب اقتتینکن ... تو ل کیخودتو کوچ

مد ... آ یم ی   ، آسمان به زم کردمیمن خودم را کوچک م اگر 

آوردم چه؟ آسمان  نه ... اگر خودم را بزرگ به حساب یم

از  شهیهم یرا برا نا یآمد؟ باز هم نه ... فقط س یم ی   به زم

 دادم .  دست یم

******* 

******* 

از در آمده و رسدر   زنگ زده ، پرچیم آهن   یدرها که به احت  

سه تا ،  ی" آن ، به جادی"شه یکه نقطه ها  یمدرسه ا

 دوتاست . 

 ستادهیام ا ندهیمادر شوهر آ یمدرسه  یمن رو به رو  

بودم  نا یاز س غامیپ کیکه از صبح ، منتظر   بودم ... درحایل

من نقش  گوش    ی، در صفحه  نا یاز س غایمیپ چیو ه

ام ،  ندهیمادر شوهر آ یمدرسه  ینبست . من رو به رو 

رسم نبود  یتو  یجمله ا چیه که حن    بودم درحایل ستادهیا
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من و  ی   ب ی: پرست چرا ماجراگفتمیکنم ! مثال م  ارشتا نث

  ی   به هم خواهد یخودش را م
 

 تمام کند؟!  سادگ

پناهم ...   ... من ن   د یخود بت   ی: من را به خانه  گفتمیم ا ی

را ندارم ! من دور انداخته شده ام ... من ... اوف   کش

 ! گرفتیکرانه کاش خدا از تو زبان را م

زنگ زده  آهن   یرنگ دو طرف درها نارنج   یآجرها به

از شدت  نشییسوخته که پا ی، و در قهوه ا کردمینگاه م

 
 

حه بود، پ فرسودگ حه رس   کی یهم رو  یمردت  سوراخ  ورس 

روزنامه فرو رفته  یپا انداخته ورسش تو  ی، پا رو  صندیل

 بود . 

  ن  راهنما سیپل کی
 
، سوت به دهان، با  و رانندگ

آلوده و غبار آلود  شیکه بندانگشتها  د یسف یدستکشها

 یمدرسه باز شوند  . درها یبود، معطل مانده بود تا درها

نقطه کم داشت و من با  کی" آن دیکه "شه  یمدرسه ا

جان  نیچطور رس صحبت را با نرس  فتمت  خودم کلنجار م

تماشا  یی   من را از باال به پا شهیکه هم  پرهام باز کنم زن  

 . کرد یم

 میمن رسانگشتها د،یطول نکش یلیزنگ آمد ، خ یصدا

 ارمیکوله ام از دانشگاه   نیکوله بود، ا  یوصل به بندها
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را اصال به خاطر  ستانمت  دب یکوله   شده بود و آدرس فعیل

کدام اسباب خاک   انیکجاست ... م  دانستمینداشتم ، نم

 یشدن است . تو  دهیخورده، درحال خاک خوردن وپوس

 یوار ید ی نهیآخ از اتاق سابقم! اگر به آاتاق سابقم ... 

ش  :  نوشتمیداشتم م دست 

 ستین از نظرم گر برود بایک یگر ید

   تو 
 
 و منظور، مرو...!  و محبون   که معشوف

  ن  مدرسه داشت ، وقت ها یبود و دلم هوا ی   سنگ قلبم

وپشت رس   کردمیم زانیرا به بند کوله ام آو  میکه دستها

و  داشتمیرو گام برم ادهیو دار ودسته اش در امتداد پ ا یمیک

، در  دادمیبلندشان گوش م یقهقهه ها یبه صدا

اوقات با سنگ ر  و تمام  شدمیم یمشغول باز  یا زهیاکت 

 گوش بدهم.   شانیکه به پچ پچ ها  بود  نیتالشم ا

بار  نیا نا یآوردم، نه ، س ونت  کوله ب  یجلو  پیرا از ز  تلفنم

از  ن  رقمه به تنها چیه توانستمیود که نملج کرده ب یجور 

 اش کنم .  ادهیپ طانیخر ش

 البد .  داد یم خون   یسوار  طانیش خر 
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 مانتو انداختم و اجازه دادم، کیم بیج یرا تو  گوش  

 نکهیبدون ا ،یبلند یمدرسه خلوت شود، با گام ها یورود

 ی   زم یو راه راه کمرنگ رو  د یاز خطوط سف مینوک پنجه ها

و یپ ها یرفتم، از ال ابانیخ یکنند به آن سو   یرس    ن  دخت 

مدرسه ،  مربیع اطیکه هم قد وقواره ام بودند رد شدم، ح

کج  ومعوج   ی لهیو م بالیوال یو تور پاره پاره  یخور آب

 میبه خاطره ها هیسبد بسکتبال ، وادارم کرد چند ثان

د بزنم .   دستت 

چقدر  اورمیب و به خاطر  د،ت  ام را بگ قهیبغض  نکهیاز ا قبل

بودم  اتیورزش را دوست نداشتم ، و عاشق ادب یزنگ ها

پا تند کردم و به  ،ایص  یو ر  ستیاز ز  ار ت   و به همان اندازه ب

 سمت راهرو راه افتادم . 

همکف،  ینبود، طبقه  کار سخن    ر یکردن اتاق مد  دا یپ

درب کرم دو  کیراهرو، بعد از سالن اجتماعات ،  یانتها

با  ن،یزر  یتابلو  کی یو تو  ن  اش طال هت  دهنه بود ، دستگ

... رسکار خانم  ر ینوشته شده بود: دفت  مد خط خوش  

" صدا نیپرهام ! هرچند که او را در خانه "نرس  وشیپر 

 ...  دند ت   م
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" وشیمدرسه حتما خواندن آهنگ "مهوش... پر  نیا یتو 

 یدستش را تو داشت، خنده ام گرفت ، ذهنم  یتبعات بد

 موقعم ممنون بود  .  طبع شوخ ن   نیهوا تاب داد وانگار از ا

االن وقت  دم،یگز    دمیکش امده به خنده را گز   یلبها

 ...  ینبود ! به قول مادر: جلف باز  یمسخره باز 

وادارم کرد نفس  یدییبفرما یو صدا دمیبه در کوب یتقه ا 

 حبس کنم.  نهیس یتو 

پرهام ،  وشیبود که از پر  دو خصلن   ن  بایو ز  ابهت

 هیثان کیدوخت،  میکنم . چشم در چشمها  اد ی توانستمیم

 ستان  ت  آمد من دخت  دب ادشیو  هی... سه ثان هی... دو ثان

 !  ستمیمدرسه ن نیا

 ش  ینما اتیادب ی، دانش آموخته  یکرانه محمد  من

ها  سوره بودم .  یهت 

وحشت   یلیکردم و او برخاست ، نه شوکه شد ، نه خ  سالم

 را باز کرد .  شیابروها یکرد ، نه ذوق کرد ... نه اصال گره 

 حالتون خوبه؟-

 جلوتر ...  ا یممنون ، ب یلیخ-
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و  اورد یرفتم ، خواستم دست بدهم اما دست جلو ن جلو 

 شت  یبه بند کوله را ب دنیمن بهانه آوردند: چسب یپنجه ها

بل قا ت  دوست دارند . زن بداخالق بود . ترش رو! و غ

 !  ن  یشبیپ

 اش نشست و گفت:  صندیل یحال رو  نیا با 

 ...  ی   بش-

بود، و  میزدم وتشکر کردم، کوله ام سوار شانه ها یلبخند

 فرود آمدم .  صندیل یلبه 

بذار  فتو یبه وجناتم انداخت وگفت: ک نگایه چشیم ر یز 

 .  ی   راحت بش ت   م یرو 

ما  یراحت بودم، گفتگو  صندیل یبه نشسی   با کوله رو  من

 .  دانستمیرا م نی! ا شد ینم طوالن  

 . راحتم مرش-

 ... آب... نسکافه؟ یچا-

معده ام هوس آب پرتقال کرده  دمیزبان کش میلبها یرو 

 آمد .  بود و قهوه ساز به نظر روشن یم

:  د یکش  ر یکردم و معده ام آژ   نگایه ت   م یرو  یکلوچه ها  به

 نسکافه با کلوچه .... 
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 نسکافه ممنون . -

رفت   یتکان داد، از جا برخاست و به سمت قهوه ساز  یرس 

قرار داشت که بغل  یت   م یرو  که در کنج اتاق مربیع

رس  یا شهیش یها وانیاز ل ن  یس کیدستش سماور بود ! 

 صورن   ن  یکف س  یبا گل ها ی   و ته شده که همنش

 بودند .  گیپالست

فراهم   مینسکافه برا وانیل کیانداختم،  وار یبه در ود نگایه

؟   میرو به رو  ن  یکرد ، با همان س  گذاشت و گفت : چه خت 

 را بهم وصل کردم.  میها پنجه

 .  ستین یخت  -

پا  ینشست پا رو  صندیل یمن، رو  یزد و رو به رو  شخند ین

آمدند را  که به نظر تازه یم  ن  کلوچه ها  یانداخت و جعبه 

 به سمتم تعارف کرد و گفت: بردار . 

با ولع بازش کردم،  کوتایه  با مرش بسته برداشتم و  کی

 گذاشت .   نیم میوقت آبرو برا چیمعده ام ه

کلوچه به دهانم    یو من تکه ا کرد یم میتماشا میمستق

 نهار نخورده بودم .  د یگذاشتم وگفتم: ببخش

 نوش جان . خب .... من گوشم با شماست ! -
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بود ... چه  یبه "شما" چه احوال بد میدی"تو" ... رس از 

رفته شدم  اهت  "تو" ... چه ب شیتا بشوم برا میکرد  یط رایه

 ... چرا ؟  نا ی"شما"! س

 طعم زهرمار گرفته را قورت دادم وگفتم:  یکلوچه   آن

 بگم ...  وهللا ج  -

 یابرو باال فرستاد ، ابرو  یتا کیزد ، نگاهم کرد و  پلیک

اخمو  رنگش... کیم یخوش نقش قهوه ا یهاشور خورده 

 شد و گفت: 

 تاالر موافق نبودم ! من با کنسیل  هیبارجد نیانگار ا نا یس-

 ... 

 تکه کلوچه به دهان بردم  و او ادامه داد:  کی

رو باهاش بحث کردم که چرا انقدر عجوالنه  روز یتمام د-

من و مادرت بوده و  ی   مسئله ب هیکه   رفتار کرده درحایل

موضوع   نی... ا شد یاگر حل هم نم ! حن   شدهیحل م

خاطر  خوامیم ومدهیچندان به مزاج ما خوش ن کنسیل

 موضوع بودم .  نیکه من هم مخالف ا  جمع بش  

 ؟ی   چرا جلوشو نگرفت-
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پوست  یسورمه ا ت   پا انداخت، کفش پاشنه نوک ت یرو  پا 

 فیظر  ت  واکس خورده اش توجهم را جلب کرد، زنج  یمار 

صورتش را فرا   ی، با مقنعه اش که گرد شیدور مچ پا د یسف

مشخص نبود  شیتار مو هم از موها کی ه بود و حن  گرفت

 نداشت .  است ، همخوان   ماهگون   دانستمیاما من م

  یها ی   بود . برعکس مادرم که ج یو به روز  کی، ش با یز  زن

دلش  شت  یروزها ب نی! هرچند که ا د ت   مارا تن م یکهنه 

 به خودش نرسد .  خواستیم

 نیگفتم: نرس   آرایم یدهانم را قورت دادم و با صدا آب

 کنم .   کار یمن چ ی   جون شما بگ

  ت  گذاشت ، به زنج  صندیل یدسته  یو دست رو  د یخند

ها دور مچش نگایه ی هیکارت دار  ی   نگ یانداختم و انگشت 

 : د یکش  ... هویم انشیبرل

  مشو یصمت یبار جد نیا نا یندارم کرانه . س یمن واقعا نظر -

 هیانتخابش ک نکهیگرفته و همونطور که به من درمورد ا

که   مشیدخالت نداد حاال هم درمورد تصم یاجازه 

 .  دهیدخالت نم ینخواسی   توست ، اجازه 

 رحم ....  ن  
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 !  سنگدل

 " نخواسی   تو" ... گفتیانصاف... چه تلخ م ن  

 تشنه بود . لبخند زدم:  میو گلو  د ت   ام کلوچه را پس م معده

 مدت پس....  نیچرا ا خواستیاگر نم-

جون آرام گفت: من از  نیرا سد کرد و نرس  میگلو   بغض

 نیاما ا شمیبدم خوشحال نم یخت  بد به کش نکهیا

اون حس و بهت نداره   نا یس گهیکه د  بدون   د ی. با تهیواقع

کم   هیکنه !   یپافشار  شت  یب ا یکه بخواد برات صت  کنه 

اول مخالف  یجفتتون خوبه . درسته در وهله  یبرا یدور 

که از شما و   حاال ... با شناخن   صد در صد بودم اما 

کردم، من هم مرص به انجام مراسم هستم    دا یخانوادت پ

 اما با روش خودم . 

 ه؟یو روشتون چ-

 نیا خواستی. ... تحمل ! مادرت دلش من  بایصت  . شک-

رو به  یمقدار  هیتا اوضاعتون  فتهیمدت عقب ب هیموضوع 

 نا یام و فکر کنم س دهیراه باشه ... من هم باهاش هم عق

مراسم عقب  نیا د یکه با  د یرس جهینت ی   هم به اتفاق به هم

 !  نت  درست بگ میتصم هیتا همه  فتهیب
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 مثال چقدر ؟ -

 نو ی. ا زمیعز  دونمیگفت: نم  یباال انداخت و با لبخند شانه

ش نا یاز س د یبا و البته ...  مطمئنم که حداقل تا سه  بت 

 ....  ستین رانیکه ا  ندهیچهار ماه آ

 گرفتار شدند .   کنواخن  یبه زنگ  میگوشها

 
 
 ...  دمیرا نشن  شیحرفها باف

حس و رس شدند !  ن   میبه تپش افتاد و رس انگشتها قلبم

بود  ختهیانگار ر  کرد،یکه قلبم به بدنم پمپاژ م  تمام خون  

! له ی   به زم دهی.... کرخت .... چسب ی   ... سنگ میپاها یتو 

 کیُمرده  از بابت تمام شدن  شده .... آوار شده .... و کیم

 رابطه ! 

*********** 

به امامزاده با درخت  منتیه ابانیخ کیمن ،  یبرا شیتجر 

قناس  دانیشلوغ و م ابانیخ شینبود ، تجر  دهیرس کش یها

 هم نبود .  ت  نفس گ یها ن  با رسباال

،  میبرا شیه ، تجر و تره بار تر و تازه هم ن یمهد د یس آش

 گذرانده بودم .   نا یبود که با س خون   یلحظه لحظه ها

 که امروز مادرش به من گفته بود: درکش کن !   ن  نایس
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 خودش در دو جمله نوشته بود: درکم کن ...  و 

جواب تلفنم را نداد ... با دو خط رس و ته دو سال  حن   و 

 ی   کرد و به هم  رابطه را هم آورد . دوخت ... ماست مایل

 
 

  سادگ
 
اش خط زد! همانقدر ساده  اسم من را از دفت  زندگ

هم بود   بدبخن   یکرانه   کی... راحت ... و انگار نه انگار ، 

 امزدشدلش خانه داشت ... و ن یکه دوستش داشت ! تو 

 بود . 

،   دانیم ی، رو به رو  مقابل جگرگ گیپالست یها صندیل

  ی دهیکش  خیبه س یدرسته  یمرغ ها یوار یکنار فر د

امامزاده را  یگردان ، پر بودند . چشم گرداندم ، مناره ها

 .  دمیدیم

و  کرد یداشت... دلم ضعف م یهم با من رس ناسازگار  صالح

؟چه  ی.... چه نذر  ورماهیندارد ! شهر  ینذر  کش  دانستمیم

 !  ن  ... چه دعاحاجن  

هم زل  یرو تلنبار شده  ینمک ها لیانگارانه ، به س ساده

 زدم ... چند تا نمک  ؟ تا برگردد؟ 

 ! گشت؟یبرم به کش ، نمک کش با 

 بدبخت !  یکرانه ... کرانه   آخ
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و  دمیشانه ام آمد ، وحشت زده به عقب چرخ یرو  دسن  

برات  میما رو دو ساعته دار  یدیمتعجب  گفت: ند لو ین

 م؟یدیدست تکون م

رو ...  ادهیسنگ فرش پ یاسفالت بود و او رو  یرو  میپا

 د؟یانداختم و گفتم : نه کجا نشست دانیبه م نگایه

 یهم یحالت خوبه؟ همون جا-
 

 ... شگ

انداخت که  جگرگ یگرد قرمز رنگ جلو   ت   به م یاشاره ا و 

به  فتاد یپر بود چشمم ن پنداشتمیمن از دور م

و من را به سنگفرش آورد،  د ی! دستم را کششانیچشمها

راه  یومعوج .... آب جو شکسته و کج   یها کییموزا

و جگر رس سوز شده ،  دهیپالس یها یست    یافتاده ، بو 

هات داگ  یو روغن سوخته  انگرد  یدرسته  یمرغ ها

" سیشده ، "ج مینان باگت از وسط ن یکه تو   ن  ها

 .  کردند یم

  صندیل یرو 
 

هم  یرا تو  مینشستم و دست ها قرمز رنگ

 ؟یخور یم یت   گفت: چ  لو یچالندم و ن

. عادتمان شده بود، ما هر وقت هم را  مینکرده بود سالم

 ... در کار بود نه خداحافیط   نه سالیم دمیدیم



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
36 

 

: پروا  دمیپروا افتاد و رو به او پرس فیبه ک چشمم

 کجاست؟

 ...  هت  بگ دن  یرفت نوش-

بردارم که فورا مچ دستم  ت   شد ، خواستم خ کیبار  نگاهم

هم  قیشقا خاطرت جمع .  سی   ین یو ُمر  عاد یراگرفت: م

 شده!  بگو ج   ی   . بش می. فقط ما سه نفر  ستین

برگشت و چشم به صورتم  آب طالن   وانیبا سه ل پروا 

 ؟یرد شد ینطور یهم یدی: ما رو ند د یدوخت و پرس

 ؟  یجواب نداد تو یچرا گوش ؟فن  ت  کجا م  داشن  

 ترس  زد: پروا...  لو ین

 بحثتون شده؟  تو رو ... رس ج   نمتیناراحت گفت : بب پروا 

 باز ترس  زد: پروا ...  لو ین

دورت بگردم  کرد: کرانه... الیه  میتر صدا ی   پروا غمگ و 

 !  ینجور یا نمتینب

 ترس  نزد: پروا ...  لو ین و 

 !  یدلسوز 
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س تر  ی   اول خرج  توانستند یکه آدم ها م  حش نیو در دست 

 ی! به چشمها کنند . ترحم ... احساس ناراحن    گرانید

 اهیانداختم وگفتم: حاال چرا س مغمومشان نگایه

 ن؟یدیپوش

و  د یبه شالش کش چانه به جناغ چسباند و پروا دسن   لو ین

 اهیشان افتاده بود  هر جفتشان رس تا پا س یانگار تازه دوزار 

 بودند . 

لباسمو تنم کردم ،  نیاول جواب داد : من دم دست تر  لو ین

 اومدم ...  دمیفقط پوش یداد جیتا مس

تنم زدم که  کرد وگفت: اصال نگاه نکردم ج    ن  هم ها پروا 

  نمیبب
 

 ئه !  چه رنگ

 نا یشالمو س نیو گفتم: ا دمیام دست کش شال رسخان   به

بچه ها م هیشب با رسخان   گفتیبود م دهیبرام خر    شمیدخت 

 ! شوننیتوت فرنگ که منتظر آب نبات چون  

 لبم نشست:  یرو  یلبخند

 نخوردم ...  ج  یاز ظهر ه-

بال خورده  نجا یا نا یبرگشت . با س نگاهم به سمت جگرگ و 

 میبود دهیانگشت  نشان را خر  نکهی! بعد از ا ماهت  ، ت میبود
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امام زاده صالح  اطیح یو تو  میبال خورده بود نجا ی... ا

 .  میتا ابد از هم جدا نشو  میعهد بست

 ؟ یاومد ی   زدم و رو به پروا گفتم: با ماش یزهرخند

 ست گرفتم  . نه ... درب-

 کارا ...   منو رسوند . بعدم رفت ن   یرفت: ُمر  لو یبه ن نگاهم

 ؟کن  ینم فی: تعر د یتکان دادم  و پروا کنجکاو پرس رس 

  فیتعر  و یتو هم ... چ یه گهیپروا بس کن د ی: واد یغر  لو ین

 ؟ هیبه چ ج   دون  یکنه خودت نم

هم پرت کرد و   یاش را تو  هشن   یابروها لو یُبق کرد و ن پروا 

قربونت  میحرف بزن گهید ت   چ هیاصال راجع به  ا یگفت : ب

 برم ... 

حرف بزنم، دلم  یگر ید ت   راجع به چ خواستینم دلم

آمده بود  شیپ میکه برا  یت   چ ی   راجع به هم خواستیم

 کنم و زار بزنم!   هیساعت ها ناله کنم و گر 

 نگران دوستانم زل زدم و  یفقط در سکوت به چهره  اما 

 نا موفق گفتم:  تیدرنها

 زنگ بزنم؟ لیبه راح-
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 ؟... واسه ج   یهاج و واج شد و پروا گفت: وا لو ین

بدونم پروازش   خوامیباال انداختم و به زور گفتم: م شانه

 !  هیک

 رنگش را پشت گوشش فرستاد و گفت: گ نارنج   یمو  لو ین

بهم  ت   همه چ هو ی الیک الیک ینطور یگرفته؟ اخه هم  طیبل

 خورد؟ 

 خب !  د ییسال دو  کیمن جواب داد: بدبخت  یجا پروا 

رو به من گفت:  دهیچپ چپ نگاهش کرد و پروا ترس لو ین

 .... د یببخش

 زدم:  لبخند 

پر شد  تشینگرفت. ظرف میهم تصم هو یبهم نخورد ،  هو ی-

.... چقدر بجنگه  ستین خسته شد، آدم خسته هم موندن  

 .... 

 د؟ت   انقدر زود جا م د ی! با: هرچه قدر د یتوپ لو ین

 سال زود بود؟ کی

 هیمن  ستیاون ن ت  انداختم و گفتم: تقص لو یبه ن نگایه

 خروار مشکل دارم . 
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 ....  نیکردیبا هم مشکالتتون رو حل م د ی... با موند یم د یبا-

؟  لو ین ستین ادتیادم موندن نبود،  نا یدخالت کرد: س پروا 

دو سه سالم به خاطر کرانه  ی   بره. هم خواستیفقط م

 گذاشت .   هیسال هم که از جون ما کیموند ... 

 صورتم نشست:  ینگاه پر از ترحمش رو  و 

 ت  تقص گمیم نکن   الیها .... تورو خدا خ ستیتو ن ت  تقص-

 توئه ! 

 . ستین چکسیه ت  تقص-

 :  د یکش  نفس راحن   لو ین

 بهش ؟  یبرات نفرستاده؟ زنگ نزد غایمیپ چیحاال ه-

نگ نزدم ! منتظر بودم بهم زنگ بزنه ، زنگ نزد ... ز -

 بره .  رانیجون گفت ، قراره از ا نیبامادرش حرف زدم نرس 

کمان کل   یکه تو   نیچشم گرد کردند با ا جفتشان گروه مشت 

داده بودم  و کل شب گذشته ... و  حیامروز را مفصل توض

 .  دانستند یدو سه سال را مو به مو م نیا یهمه 

آشنا شده بودم و بعد از چهار روز با پروا  لو یبا ن ن  وق از 

 ... و مرتض   عاد ی، م نا یآشنا شده بودم وسال بعدش با س
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همه، مثل روز روشن  ی... رابطه مان برا دانستند یم همه

 سمت  نم ن  به جا نا ی، گفته بود : من با س شگو یپ ل  یبود و راح

 مطلع شود.  ندهیاز آ توانستی. خوش به حالش که م

 ! گفتیکه اون م  تهشم شد اون   یی   پا اد یب لیسق راح-

کرد و پروا به جان پوست لبش افتاد، هر وقت    سیه لو ین

داشت، نمره کم  نار یغصه داشت،سم شد،یکه گرفتار م

 مادرش یم یها هیبه جان کل هیباز سنگ کل ا ی،  گرفتیم

 افتاد به جان پوست لبش...  افتاد، یم

داشتم که مشکالت  من خوشبخت بودم هنوز که دوسن   و 

کمش ، غصه   یمادرش، نمره ها ی هیمن را قد سنگ کل

و پوست لبش  د یدی... مهم م شینارهایکوچکش ،  سم  یها

 خورد .  را یم

  یدو رگه ا یدست پروا گذاشتم و با صدا یرا رو  دستم

 ...  میکرد  دوباره آشن   گهیدوروز د د یگفتم: شا

 ه؟یک  طشیکرد: بل  اخم لو ین

 !  دونمیرا تماشا کردم: نم لو یاز پروا گرفتم و ن چشم

طاقت ندارم  گهیکوله درآوردم و گفتم: د  یتلفن را از تو  و 

 زنگ بزنم .  لیبه راح خوامیم



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
42 

 

 ن  به جا نا یتو و س گفتیهمش م اه،یبغض کرد: سق س پروا 

تهران خراب  نیتو ا عن  یآخرم همون شد....  ،ی   ست  نم

 ! ر؟یا لیفقط راح ست؟ین یا ن  مایآژانس هواپ چیشده، ه

 بخندم ...  ا یکنم   هیگر   دانستمینم

 به خنده باز شده بود .  شیاخم کرده بود و لبها لو ین

 نازک پروا گذاشتم و گفتم: از وقن   یپنجه  یرا رو  دستم

... هم  شناسنیهم همو م لیوراح  نا یس م،یشناسیهمو م

 لیراح یاز آژانس بابا طهاشو یبل یبودن . همه  یورود

 طشو یبل خی    که تار   ... االنم مطمئنم ، تنها کش د یخر یم

 .  لهی، راح دونهیم

 طیبل دون  یتو نم فهمهی، م خفه گفت: بهش زنگ بزن   لو ین

 الیخی! ب نیبهم زد کنهی.... بعد همه جا پر م هیک  یبرا نا یس

 ؟بش   تون  ینم

هم  با هم خداحافیط   حن   ه؟ت  م : ندونم گدمیخند

 م؟ینکن

  اب پاش   ی   آورد و ح ونت  را از دهانش ب وهیآبم ن   پروا 

 ؟هم بکن   خداحافیط   یخوایم عن  یزد:  غیکردن صورتم ج

 کرانه ؟   یشد وونهیتو د
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برم  د ینبا عن  یماتش برده بود و من شوکه گفتم :  لو ین

 فرودگاه بدرقه اش؟ 

 گه؟یم ج   نیا لو ی: ند ینال پروا 

بغلش کنم؟  د ینبا عن  یو  آرام گفتم:  کرد یم میتماشا لو ین

که باهاش بودم که کمم نبود   ن  روزا نیبهش بگم تمام ا د ینبا

 بهش بگم پروا !  د ی.... دوستش داشتم ... با

 : د یزبان کش شیلبها یرو  لو ین

 نانیمبهش اط ا ی ؟که دوستش داشن    که خودت باور کن  -

 !  سالها دوستش داشن   نیکه تمام ا  یبد

 نشست .  لو ین یصورت جد یرو  نگاهم

عاشقش  میدونیلب آورد وگفت:  هممون م یرو  یلبخند

 .  دونستیخودش هم م کرانه ... حن    ینبود

لب گفتم: من دوستش داشتم  ر یاز نگاهش گرفتم و ز  نگاه

... میدیانگشت  نشون هم خر  ! حن  می... قرار بود ازدواج کن

 !  نطور ی... محرص  هم هم میدیتاالر هم د

لباس سفارش  خواستمیدوختم : من م ابانیم به خچش و 

 بدم ... 
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خودش بود ، به جز همون حلقه   یمراسم به جا نیاگر ا-

رو آماده نکرده  گهید ت   چ چیبود ، ه نا یکه اونم به ارصار س

 ...  یبود

دوختم و  شیاز حرفش، نگاهم را به سمت چشمها یجر 

 .... سیدر آمد : ه شیبار پروا صدا نیا

 ؟  گمیحق به جانب گفت: دروغ م لو ین

 ...  ستیحالمون خوب ن-

، از خودت ، از  نا یحالتون هم خوب بود ، تو از س-

؟  کن  ینم هیکرانه .  تو چرا گر   یاحساست مطمی   نبود

 هیمگه عشقت رهات نکرده؟ چرا گر  نا؟یمگه ولت نکرده س

 کرانه؟   کن  ینم

 یم ج   لو ی: ند یغر  پروا 
 

 ... گ

چرا  دونمیگفتم: نم  یشخندیدادم  وبا ندهانم راقورت  آب

 کنم ...   یشما باز  یجلو  خواد یکنم .دلم نم  هیگر   تونمینم

 ؟ کنمینم هیبده که گر  یلیباز لبخند زدم: خ و 

،  زنگ بزن   لیدستم گذاشت: اگر به راح یدست رو  لو ین

 یجد یکه جد  کن  ی؟ باور م یایبهت درب نیاز ا کن  یفکر م

  ه؟ت  داره م
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من زنگ  یخوایتکان د ادم و پروا گفت: م ی   را به طرف رسم

 بزنم؟

 ....  فهمهیخودم زنگ بزنم ! باالخره که م د یبا-

به  یتلنگر  لو یون  دمیتلفن در آمد، به سمتش نجه یصدا

 ه؟یک  زد و گفت: ماج   میبازو 

 پرستار رسهنگ ... -

 ؟: گد یپرس جیگ  پروا 

کار   نا یاش ازل زد و گفت: آخرش باب شیچشمها یتو  لو ین

 بابابزرگش ....  یخودشونو کردن، فرستادنش خونه 

 فهممی: واقعا نم د یگفت ودر ادامه نال  خاک بررسیم پروا 

 !  دهییرو زا ا یمیخاله انگار فقط ک

ست    رالمس کردم . تلفن را دم   ی رهیکرد و من دا  سیه لو ین

ام خواهش کرد : راس هفت  تیگوشم بردم و او با نها احت 

 خانه باشم !  میو ن

اتو  وهیماتم شد و پروا آرام گفت: آبم لو یجا بلند شدم، ن از 

 !  ینخورد

از گلوش  ج  یجور وقتا ه نیلب جوابش را داد: ا ر یز  لو ین

 ...  هت  نم یی   پا
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برگردم خونه .  برنامه  د ینثارشان کردم و گفتم: با یلبخند

  ه؟یاتون چ

شمال ...  میت  : ما امشب م د یزبان کش شیلبها یرو  لو ین

 .  میدعوت عروش

و در جوابم گفت: تولد بابامه ، عمو  د یبه پروا چرخ نگاهم

 ما ؟ شیپ یایب یخوایو عمه ام ، شب مهمونن ... م

زدم و شانه باال دادم: نه ... خوش بگذره به  یزهرخند

 جفتتون . 

 کیمعطل کنم، بغلشان زدم و با  شت  یب نکهیبدون ا و 

زرد رنگ دست  تاکش ی   اول ی، برا الن  یخداحافظ تک س

 تکان دادم و زمزمه کردم: دربست . 
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 آوانگارد

 سرو روحی: به قلم 
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 . ؿزیًبْٗ ٛ ْیكب ٚیٗربطت ا_ثب_یؾرٜ#

 ؾالٕ ؛ یُطاٗ ٚیٗربطج

ق٘ب زٝؾشساضاٙ ضٗبٙ، كطا١ٖ قس سب هجْ اظ چبح اثط، ث٠  یخ٢ز ثطا ٚیضٗبٙ آٝاِٛبضز ، اظ ا ًبٛبّ

سب اٛش٢ب زاؾشبٙ ضا ًبْٗ  ز،ی. ثب دطزاذز حن ػًٞ طزیزض زؾشطؼ ق٘ب هطاض ُ ٚینٞضر آٛال

 یٛبقط ، ثطا نیاظ طط ٘بیٛرٞا١س قس ٝ ٗؿشو ْیضٗبٙ كب ٚیا بٙ،یًطز، دؽ اظ دب سیٗطبٓؼ٠ ذٞا١

 . كٞزیٗ یطیِیٝ نسٝض ٗدٞظ، د چبح

ق٘ب ، ذٞا١كٜ٘سٕ زض  یاظ ١ِ٘ فیكبدید طاٙ،یزض ا زیضا یًذ ٚیٌٛطزٙ هٞاٛ زیضػب ْیزٓ ث٠

ٛلط خ٢ز  يی١ط  س،یًٞقب ثبق طزیِیهطاض ٗ ی٠ً زض ًبٛبّ ذهٞن یی١ب ْیكب بٛزیاٗبٛز ٝ ن

ث٠ ذٞاٛسٙ ضٗبٙ  ْیًٜس،  ٓصا زض نٞضر س٘ب یدطزاذز ٗ زیحن ػًٞ يیزض ًبٛبّ ،  زیػًٞ

 ٗكرهبر : ی ٠آٝاِٛبضز، ثب اضائ

 سیػًٞ ًبٛبّ ثبق سی٠ً ثب آٙ ههس زاض یسِٔطاٗ یز یس٘بؼِ )آ ی، ق٘بضٟ  یٝ ٛبٕ ذبٛٞازُ  ٛبٕ

ثبٛي     623023134332633سٞٗبٙ ث٠ ق٘بضٟ ًبضر 15000( دؽ اظ دطزاذز حن ػًٞیز 

 ٝ اضؾبّ كیف ثطای ازٗیٚ ٗطثٞط٠:   یث٠ ٛبٕ ؾطٝٛبظ ضٝح ٗؿٌٚ

 سیس٘بؼ، زض ًبٛبّ آٝاِٛبضز، ػًٞ ذٞا١ یق٘بضٟ  نیطط، اظ  rira_pharma@ؾطًبض ذبٖٛ  

 قس. 

 ًبٛبّ ٗحسٝز ذٞا١س ثٞز! ػًُٞیطی

آٝاِٛبضز هبٛٞٛب هبثْ دی ُیطی اؾز. دؿز ١ب ث٠ نٞضر كبیْ ١بی ًٖ حدٖ ٝ كٞٛز زضقز  ًذی

 .سییكطٗب یخسا ذٞززاض ْیكب یثبض زض ًبٛبّ هطاض ٗیِیطٛس ٓطلب اظ ًذ يی یدی زی اف  ١لش٠ ا

 آٝاِٛبضز دؽ اظ اس٘بٕ چبح ذٞا١س قس.  ضٗبٙ

 ( سی)ذٞضق یضٝح ؾطٝ

 "كطٝی/ د كشبظی: د یآٝاِٛبضز ث٠ ٗؼٜ"
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 . ٗبٛس ٛ٘ی ٗب ٜٗشظط ١یچٌؽ:  ؾٕٞ كهْ

 ًٜس ذبٗٞـ ضا ُٞقی ٗیشٞاٛؿز ، ٛ٘یساز خٞاة ضا سٔلٚ ؾیٜب

 ًطزٟ ؾ٢یٖ ، ثبقٌٟٞ ضٛح ایٚ زض ضا ٗٚ ٝ ثٞز ٌٛطزٟ ذبٗٞـ اٗب

 نسای ثبض ١ط ٗٚ ٝ آیس ٗی ًف...  ٛ٘یكٞز س٘بٕ ٠ً ضٛدی.  ثٞز

 ... ث٘بٖٛ ٜٗشظط ٝ ثكٜٕٞ ثبیس ضا آظاز ١بی ثٞم

.  ًٜٖ سحْ٘ ضا اـ ٗطزا٠ٛ نسای قٜیسٙ ثطای ًكیسٙ اٛشظبض ٝ

 قسٙ ذطز نسای قٜیسٙ اظ ضٛح ٝ!  ٛكسٛی س٘بٕ اٛشظبض

 !   ؿطٝضٕ ١بی اؾشرٞاٙ

 ضخ زذشط یي ثطای اؾز ٌٗ٘ٚ ٠ً ٛجٞز اسلبهی ثسسطیٚ ایٚ

 ػهجبٛیز ضٝی اظ ، ٛب٢ُبٛی اهسإ یي زض ٛبٗعزـ، ای٠ٌٜ ، ثس١س

 سبضید حشی ٝ ثِیطز ثٔیط ٝ ًٜس ًٜؿْ ضا سبالض ٛبٗعزی ٗطاؾٖ ،

 ضاػصاة سٞ ٝ ٌٜٛس ذبٗٞـ ضا سٔلٜف ٝ ٛساٛی ضا ضكشٜف ثٔیط

 !  ٠ٛ یب ز١س ٗی خٞاة آیب ٠ً ز١س

 ، ١٘طاٟ سٔلٚ ٛسازٙ خٞاة ٝ ، ١٘طاٟ سٔلٚ ٌٛطزٙ ذبٗٞـ

 .  ثٞز دیبٕ یي حبْٗ
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 ٠ً ػصاثی یي.  ز١س ػصاة ضا سٞ ٗیرٞاؾز ، ق٘بضٟ نبحت

 ٗیكٞز ٗشحْ٘ ضٝحز ٝ هٔت حش٘ب ٠ً ٗیساٛؿز ، سٔلٚ نبحت

 ! ١ؿشی ًكیسٙ ػصاة ی قبیؿش٠ سٞ ٝ

 ٝهز ١یچ اؾز ٌٗ٘ٚ ٠ً ٛ٘یساٛؿشی سٞ ٠ً ثٞز ایٚ ٗٞيٞع

 ثب ضا خٞاثز اؾز ٌٗ٘ٚ ٠ً ٛ٘یساٛؿشی ٝ...  ٛس١س ضا خٞاثز

 ضٛحِ  زضٝاهغ ثٞز، اٛشظبض ٗعذطف ضؾٖ ایٚ.  ثس١س ثؼسی س٘بؼ

 ! ٗیكس حبٓز قبْٗ اٛشظبض اظ ٠ً ًٜی ذطز اػهبة ُٗسَٝض

 ًبٗال ضا ثٞزٙ ٗؼٔن ایٚ ٝ سحْ٘ ایٚ ، ١٘طاٟ سٔلٚ  نبحت ٝ

 .  زاٛؿز ٗی سٞ حن

 ًیق سٞی اظ ٠ً ًٞچٌی سیؾ ٝ زازٕ هطاض زؾشٖ ًٜبض ضا ُٞقی

.  زاقشٖ ٠ِٛ چك٢٘بیٖ ٗوبثْ ضا ثٞزٕ ًطزٟ دیسا آضایكٖ ٓٞاظٕ

 ًٜدف ٝ ثٞز ٗبؾیسٟ دٞزض ًطٕ ضٝیف ، ثٞز ظزٟ ظَٛ ً٘ی سیؾ

 ای قٔرش٠ زذشط ٗٚ ای٠ٌٜ ٗؼٜبی ث٠ ایٚ آجش٠. ثٞز قسٟ ضغٓجی

 ٗٚ ٠ً ثٞز قسٟ كطاٗٞـ سیع كٔع س٠ٌ یي ثیكشط ٛجٞز، ثٞزٕ

 زٝظًٖ، ثعى اؾجبة ثب ٝ ٗبٛسٟ ، ًیلٖ س٠ آٛدب اٝ ثٞز ضكش٠ یبزٕ

 ثطذٞضزاض ٗؿبػسی حبّ اظ ٠ً اٗطٝظ زضؾز ٝ...  قسٟ ١ٜ٘كیٚ
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 ًدی ز١ٚ ٝ آٝضزٟ ثیطٝٙ ٝؾبیٖٔ الی اظ ضا ؾطـ ٛیؿشٖ،

 . ٗیٌٜس

 ... اٛساذش٠ ؾطٕ زض ضا "ثٌف ضا ذٞزر" كٌطِ

 یي ثیكشط.  ٛجٞز ٗٚ قٔرشِی ی ذهیه٠ ضٝی اظ ایٚ ٝ

 .  ثٞز قسٟ سیؾ ٝ ٗٚ حبّ قبْٗ ٠ً ثٞز هؿ٘ز

 .  زاقز هطاض قطیبٖٛ ضٝی زضؾز سیؾ

 ی زهیو٠ ؾی ٝ ١لز...  ثٞز ػهط ی زهیو٠ ؾی ٝ  ١لز ؾبػز

 ث٠ ٛجٞز هطاض ١یچٌؽ ، ٛجٞز ٜٗشظطٕ ًؽ ١یچ ٠ً ػهطی

 حبٖٓ ٝ ثعٛس سٔلٚ ٛ٘یرٞاؾز حشی ١یچٌؽ ٝ....  ثیبیس ٗالهبسٖ

 . ثذطؾس ضا

 ! دیـبٕ ثسٝٙ ػهط ی زهیو٠ ؾی ٝ ١لز

 ...س٘بؼ ثسٝٙ

 ... زضٝز ثسٝٙ

 !  حشی ٗطسًی ٝ ٗیؼبز ی ٗؿرطٟ ١بی خٞى ثسٝٙ ٝ
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 ...   دطٝا ٝ ٛیٔٞ ٛكسٛی س٘بٕ ١بی چز ٝ

 حیٚ ، ًبٗطاٙ ٠ً ٝیسئٞیی ٝ...  قوبین كیؽ دًٞط اؾشیٌط١بی ٝ

 ! ٗیِطكز ذٞزـ اظ ذب٠ٛ زض ضكشٚ ضاٟ

 ث٠ اسبهف سٞی ؾط١َٜ ٠ً ثٞز ػهطی ی زهیو٠ ؾی ٝ  ١لز

 ١ٖ قبیس.  ثٞزٕ ٛكؿش٠ د٠ٔ آذطیٚ ضٝی ٗٚ ٝ ثٞز ضكش٠ ذٞاة

 ... د٠ٔ اٝٓیٚ

 ؛ دبییٚ اظ...  ثبال اظ!  ًٜی ِٛبٟ ١ب د٠ٔ ث٠ ًدب اظ زاقز، ثؿشِی

 ٗیساٙ ٠ً ثٞز ایٚ اٛشربثٖ...  ثٞزٕ ٛكؿش٠ د٠ٔ آذطیٚ ضٝی ٗٚ

 اظ ٝ قٞز قطٝع دبییٚ اظ ١ب د٠ٔ ق٘بضـ ٝ ثبقس دبییٚ ، زیسٕ

 ثبال ؾبٓٚ ث٠ ٜٗش٢ی ی د٠ٔ آذطیٚ ٝ ثبال ثیبیٖ ؾ٠ زٝ یي دبییٚ

 ؾطز ػدیت ٜٗعّ ایٚ ١ٞای ٝ...  ثٞزٕ ٛكؿش٠ ٠ً ثٞز خبیِب١ی

 . ثٞز

 ! زهیو٠ یي ٝ ؾی ٝ ١لز

 ... ٛجٞز دیـبٗی ١یچ ١ٖ ثبظ ٝ

 !  زهیو٠ زٝ ٝ ؾی ٝ ١لز
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 ... ٛكس ثبظ زضی

 ! زهیو٠ ؾ٠ ٝ ؾی ٝ ١لز

 .... ثبظزٕ ٝ زٕ ، ١٘یك٠ ٗثْ ، ٗٚ ١بی ٛلؽ

 !زهیو٠ چ٢بض ٝ ؾی ٝ ١لز

 .  ثٞز ٛطٗبّ ، ذٖٞٛ ُطزـ

 ...  زهیو٠ دٜح ٝ  ؾی ٝ  ١لز

 ثب ١ٖ إ ُٞقی ی نلح٠ ، ٗبٛس ثبثز ِٛب١ٖ ، ًی٘یب اؾٖ ضٝی

:  ثِٞیس ٗیرٞاؾز قس، ذبٗٞـ ظٝز زاقز، خَٜ ؾط ٗٚ

 .  ٛیؿز ذٞثی ی ُعی٠ٜ ًی٘یب

!  ٗیسازٛس ُٞـ ذٞا١ط١بیكبٙ زّ ٝ زضز ث٠ ١٘یك٠ ١ب ذٞا١ط

 ٜٗشظطـ ٠ً ثٞز اسلبهی...  ثٞز ذجط ، ثٞز ؾٞاّ ایٚ ٛ٘یساٖٛ

 .ٗحبّ ضٝیبی یي یب ثٞز آضظٝ ١ٖ قبیس ثٞزٕ

 ًی٘یب ی ٛی٠٘ ٝ ٛهل٠ سهٞیط...  ًطزٕ ٓ٘ؽ ضا ُٞقی ی نلح٠

 سٞیف ذٞٙ ١ٜٞظ ٠ً قطیبٛی...  ثٞزٕ حلع اظ ٠ً ای ق٘بضٟ ٝ

 چوسض ُطكشٚ ٛبزیسٟ ٠٘١ ایٚ اظ هٔجٖ ٗٚ ٝ ثٞز خطیبٙ زض
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 ٝ ذٞا١ط اظ اٛشظبض ٝ زاقشٚ ذٞا١ط اظ زؾز. ٗیؿٞذز ػدیت

  ثطزاقشٖ ذٞا١طٕ اظ زاقشٚ اٛشظبض اظ زؾز...  ثطزاقشٖ زاقشٜف،

 . ًطزٕ ضخٞع ١بیٖ دیـبٕ ٝث٠

 ٛبظى ی قیك٠ ث٠ ثٞزٛس ؾِٜی ، ١طًساٗكبٙ ٠ً ١بیی دیـبٕ

 قٜیؼی خطٕ چ٠ اِٛبض ، ٗٚ ی ثیچبضٟ زّ...  ٗیرٞضزٛس زٖٓ

 .  ثٞز ؾِٜؿبض الین ٠ً ثٞز قسٟ ٗطسٌت

 زٝؾز ضا اؾ٘ف ، ًطزٕ ٓ٘ؽ ؾجبث٠ ؾط ثب ضا اؾ٘ف ضٝی

 خ٢بٙ ایٚ زض ًؿی ٠ً زاز ٗی اٗیس ٗٚ ث٠ اؾ٘ف...  زاقشٖ

 ٝ ثٞزٕ ًطزٟ ثبٝض ضا ٓؼٜشی زضٝؽ ایٚ ٝ زاضز زٝؾز ضا ٗٚ ١ٜٞظ

....  زضٝؽ ثسٝٙ حبال ٝ...  زاقشٖ ای٘بٙ ٝ  زاقشٖ زٝؾز ضا ثبٝضٕ

 . ثٞز ؾطز ٝ سبضیي زٛیب چوسض!  ای٘بٙ ثسٝٙ... ثبٝض ثسٝٙ

 دیـبٗف خ٘بّ ث٠ چكٖ٘ ٝ ًطزٕ ٓ٘ؽ ضا ُٞقی ی نلح٠

 .   قس ضٝقٚ

 زٝض ، ثسیٖ ظٗبٙ ١٘سی٠ِ ث٠ ٗسر ی٠ ثیب ، ًطا٠ٛ ًٚ زضًٖ"

 ٗیك٠ ثبظٕ ثجیٜیٖ ثبقیٖ سؼ٢س ثی... ٛجبقیٖ ١ٖ ثطای... ثبقیٖ

  "! ٠ٛ یب ًطز قطٝع
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 ٝ قس ًسض ِٛب١ٖ ثبظ.  قسٛس آة دط إ خٜج٠ ثی چك٢٘بی ثبظ

 اظ چوسض ٗیساٛؿز ذسا كوط ٝ ًطز ضٝقٚ ضا هٔجٖ چطاؽ حعٙ،

 .  ثٞزٕ ثیعاض ثٞزٙ ؿِ٘یٚ

 ثٔس ٠ً ًبض١بیی خع ثٞز قسٟ ًطزٙ زضى ٝ ٗیؿٞذز هٔجٖ 

 .  ٛجٞزٕ

 ...  ًٜی زضى ثبیس: ثٞزٛس ٛسازٟ یبزٕ ٗسضؾ٠ سٞی

 !  ١٘یٜطٞض ١ٖ زاٛكِبٟ سٞی

 .  ثٞزٕ ٌٛطزٟ دبؼ "زیِطاٙ ًطزٙ زضى" ثطای ٝاحسی ١یچ ٗٚ

 ٌٛطزٟ دبؼ ١ٖ " ذٞزٕ ًطزٙ زضى ثطای" ٝاحسی ١یچ حشی

.  زؾشطؼ اظ زٝض ٝ ٛبٌٗ٘ٚ.  ضؾیس ٗی ٛظط ث٠ ٛبٌٗ٘ٚ...  ثٞزٕ

 ٛ٘یشٞاٛؿز ٝهشی ٝ ًٜس؟ زضى ضا ذٞزـ ٗیشٞاٛؿز چطٞض آزٕ

 ضا زیِطاٙ ٠ً اكشبز ٗی اسلبم چطٞض ایٚ ًٜس، زضى ضا ذٞزـ

 !  یبزُیطی ثسٝٙ...  اٗشحبٙ ثسٝٙ... آٗٞظـ ثسٝٙ ًٜس؟ زضى

 سكِٜی! ؟ ُطؾِٜی! ؟ ؾٌؽ ٗثْ ثٞز؟ ؿطیعی ٗٞيٞع یي ایٚ

 یي قجی٠ ثیكشط...  "ًطزٙ زضى"! ٗسكٞع؟ یب... ازضاض زكغ! ؟
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 اٝ ث٠ ًؿی ٝهز ١یچ ٠ً ثٞز ٛكسٟ قٌٞكب ی ٢ٛلش٠ اؾشؼساز

 . ثس١س ٛكبٙ ضا ذٞزـ سب ثٞز ٛسازٟ ٗیساٙ

 ٝ آٗس ٗی ق٘بض ث٠ زؾز دبییٚ ١بی ٗح٠ٔ اظ سرؿی دؿط ٗثْ 

 خبٙ چوسض ٠ً ثٞز ٛسیسٟ ضا اـ ًكیسٟ ١بی اِٛكز ًؿی

 ٝ چطذف خبی ث٠ ٝ  ، "٢ٗشبة ؾٞٛبر" ٛٞاذشٚ ثطای ٗیساز

 ٝ ثٞز زازٟ سطخیح ضا ،ؾیِبض ١ب ًالٝی٠ ضٝی اِٛكش٢بیف ضهم

 ! ثٞز قسٟ سعضیوی ٗؼشبز یي ث٠ سجسیْ ثؼس

 زٝض اٛساظٟ ١٘یٚ ٝ ؿطیت ١٘یٜوسض...  قسٙ زضى ، ًطزٙ زضى

 .   ثٞز  سجبٟ ٝ...  ًكٜسٟ ، ١٘یٜوسض.  ثٞز

 ثطزاقش٠ ضا دسضثعضٍ ی ذب٠ٛ ًْ ٗدبضؾشبٛی ٗٞؾیوی  نسای

 ثٞز، قطیبٖٛ ثطیسٙ ی آٗبزٟ ٠ً سیـی ث٠ چكٖ ٗٚ ٝ...  ثٞز

 خ٘ؼیز اظ ٛلط یي اُط آٗس، ٛ٘ی ظٗیٚ ث٠ آؾ٘بٙ.  ثٞزٕ زٝذش٠

 ...  ٗیكس ًٖ خ٢بٙ

 ... ٗطز ٗی ٗطز یي ثطای ظٙ یي اُط

 ! ٗیٌطز زٝضی ظٙ یي اظ ٗطز یي اُط
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 ٠ٛ ٗیسازٕ هّٞ ٝ...  ٛ٘یساز ضا ذٞا١طـ خٞاة ذٞا١طی اُط ٝ

 .  ٛ٘یكسٛس اٛس١ِٝیٚ ٗطُٖ ثبثز اظ ٗبزضٕ ٠ٛ دسضٕ،

 یي ثٞز ًبكی...  سٔلٚ نسای ث٠ ضا ُٝٞقٖ زٝذشٖ سیؾ ث٠ چكٖ

 ٝخٞز اثطاظ ٝ ثیبیس ٛلط یي كوط.  ٛلط یي...  ثذطؾس ضا حبٖٓ ٛلط

 .   ثیبٝضز یبزٕ ث٠ ضا ٝٝخٞزٕ  ًٜس

 احٞاّ زٓیْ ثی ١ب آزٕ ، ٗیكس ذٞة چوسض ، ١ب ٝهز ثؼًی

 ًٜس دبضٟ ضا قطیبٛف ٗیرٞاؾز یٌی قبیس قٞٛس خٞیب ضا ٛلط یي

 یي اظ ٛوط٠ ثٜٔسسطیٚ زض یب ، ثیٜساظز ُطزٙ ث٠ یبطٜبثی ،

 ثبقس ًؿی ظَٛ ٜٗشظط ثبقس، ایؿشبزٟ حلبظ ثی ؾبذش٘بٙ

 ثطای یبزآٝضی ١٘یٚ س٘بؼ، ١٘یٚ قبیس! ...   حبال ١٘یٚ

 ...   ثبقس ًبكی اٛهطاف

 ! ٗطزٙ اظ اٛهطاف

 ... ضكشٚ اظ

 .  زٓشِٜی اظ...  ثطیسٙ اظ...  ظزٙ ظاض اظ
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 ای حؿبثی ٝ زضؾز سٞيیح ١یچ ثسٝٙ.  ثٞز ًطزٟ ض١بیٖ ؾیٜب

 ٝ ثس١س دبؾد ضا س٘بؾٖ چ٢بض ٝ ثیؿز اظ یٌی ای٠ٌٜ ثسٝٙ... 

 ! ًٜٖ؟ ًبض چ٠ ثبیس اٝ اظ ثؼس ٗٚ ثِٞیس ٝ ًٜس ٓطق ای٠ٌٜ ثسٝٙ

 ٝ سالـ ٠٘١ ایٚ اظ ثؼس ٝهز، ٠٘١ ایٚ اظ ثؼس ٗب ی ضاثط٠ س٘بٕ

 ثذطؾٖ كًّٞ ١ٌ٘الؾی یي اظ ٗٚ ای٠ٌٜ ث٠ قس ذشٖ ، ِٗٞ ثِٞ

 !اؾز ؾبػشی چ٠ ٝ سبضید چ٠ ٛبٗعزٕ ثٔیط

 ... ًطز ض١بیٖ ٛبٗعزٕ ٝ

 ١بی كیٖٔ دبیبٙ ٗثْ زضؾز...  ًطزٟ ض١بیٖ ، "ثبظ" اٛساظٟ ١٘بٙ

 !  كط١بزی

 ثبظ، ١٘بٛوسض... ٗحجٞثف ًبضُطزاٙ... اـ ػاله٠ ٗٞضز ؾیٜ٘بی

 اظ زٝض ٝ...  ٛشید٠ ثی...  ٛبٗل٢ٕٞ ١٘بٛوسض.  ُصاقز "س٢ٜبیٖ"

 ضا ٗٚ...  زاضز اٛشظبض ٗربطجی ١ط ٠ً ای happy end كًبی

 . ًطز ض١ب ١بیٖ س٢ٜبیی ٝ ، ذٞزٕ ثب ذٞزٕ حبّ ث٠

 اثس سب ٠ً ٗیساٛؿشٖ ُٗحن ضا ذٞزٕ چوسض ٗیساٛؿز ذسا كوط ٝ

 ! ًٜٖ سحطیٖ ضا ثبظ دبیبٙ ثب ١بی كیٖٔ
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 قسر اظ دٞؾشٖ ١بی ًٜبضٟ زازٕ، ككبض دٞؾشٖ ضٝی ضا سیؾ ؾط

 ...  ًطزٕ حؽ ٠ً ؾٞظقی ٝ ضكشٜس كطٝ ٛبظى سیؾ ككبض

 اظ  The Storm ٗدبضؾشبٛی ٗٞؾیوی ١بی ٛب٠ٓ نسای ثب

...  ٛیؿز ٜٗشظطٕ ًؿی ٠ً ضؾبٛس ٗی یویٚ ث٠ ضا ٗٚ ، ١بٝاؾی

 ٝ ضكش٠ ، ١٘یك٠ ثطای ؾیٜب ٝ.  ٛیؿشٖ ٢ٖٗ ًؿی ثطای ٗٚ

 ...  ٛساضز ا١٘یشی ١یچ ثطایف ضٝظٕ ٝ حبّ ٝ ُصاقش٠ س٢ٜبیٖ

 اضز ز خطیبٙ ١طحبّ ث٠ ظٛسُی ، ٗبٛس ٛ٘ی ٗب ٜٗشظط ١یچٌؽ ٝ

 .... ؾٞذشٖ ٝ

!  زض ظَٛ نسای ٝ زؾشٖ ضٝی زاؽ ذٞٙ ُطٗبی آ١ٚ، ثٞی

 ، ٗدبضؾشبٛی ٗٞؾیوی ١بی ٛب٠ٓ ثب ٛ٘یٌطزٕ كٌط ١یچٞهز

 ضا ذٞزٕ ٗٞهغ ١٘بٙ ٝ ًٜٖ حؽ ضا ذٖٞٛ آ١ٚ ثٞی ١٘عٗبٙ

 ذسایب...  ٝ قٞز ثٜٔس زض ظَٛ نسای ٝ ثجیٜٖ ٗطٍ ٛعزیي

 !ٗیٌطزٕ؟ ًبض چ٠ زاقشٖ

 ظح٘ز ث٠ ٠ً ضا ثٔٞظٕ آؾشیٚ ٝ دطیسٕ خب اظ ، اكشبز زؾشٖ اظ سیؾ

 !ثٌكٖ دبییٚ زاقشٖ ؾؼی ضا ٗیطؾیس آضٛح سب
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 آٗس، زض نسا ث٠ زٕٝ ثبض ثطای زض ظَٛ آٗس، ٛ٘ی سط دبییٚ اٗب

 زازٕ، ككبض ضا ظذٖ ضٝی ، زیِطٕ زؾز ثب ، ٛجٞز ػ٘ین ظذٖ٘

 اُط زازٕ، ككبض ظذٖ٘ ضٝی دبییٚ ؾبٓٚ اظ ًبؿصی زؾش٘بّ چٜس

 ... ثبقس دسض

 نسای ٝ قسٛس ٛعزیي ث٢ٖ اثط١ٝبیٖ ،.  ًٞثیس ٗی سٜس سٜس هٔجٖ

 ٝ ثطزاضٕ ضا آیلٞٙ ُٞقی سب  قس ثبػث ، زض ظَٛ ؾٞٗیٚ

 : ُلز ٗی ٠ً ثكٜٕٞ ضا نسایف

 !  ١ؿشٖ نٞٓز-

 ث٠ ظزٟ ٝحكز آٗس،  ٗی ذٞة ٛظط ث٠ دسضثعضٍ ، ظزٕ ضا زض

 ٗٔش٢جف، ١بی ٠ُٛٞ زیسٙ ثب ٝ ًطزٕ ثبظ ضا زض الی ضكشٖ، اسبهف

 ٝضٝزی زض ث٠ ٠ً ١بیی سو٠ نسای ، كطؾشبزٕ زٛساٙ ظیط ضا ٓجٖ

 ذٞٛآٓٞز ٝ ظذٖ ث٠ چؿجیسٟ ١بی زؾش٘بّ ، قس ثبػث ، ٗیرٞضز

 ضٝی قبٓی ثِصاضٕ، ذٞزـ حبّ ث٠ زؾشٖ ٗچ ضٝی ١٘بٛطٞض ضا

 . ًطزٕ ثبظ ضا چٞثی زض ٝ اٛساذشٖ ١ٞٗبیٖ

 حبٓی زض ٝ زاقز سٚ ای ؾٞض٠ٗ سبدب ؾط ظز، ٓجرٜسی زیسٖٛ ثب

 ؾطا ثب ضا ثٞز قب٠ٛ ضٝی ثٜسـ ٠ً ضا چطٗف ٗكٌی ًیق ٠ً
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 ثطایٖ ، ثٞز ُٞقف زٕ ١٘طا١ف سٔلٚ ٝ ثٞز، ُطكش٠ ِٛكش٢بیف

 : ُلز ٝ زاز سٌبٙ ؾالٕ ػالٗز ث٠ ؾطی

 !  ث٠ٛٞ٘ یبزٕ ٗیٌٜٖ ؾؼی-

 كطٗٞزیس؟ چی ٛكسٕ ٗشٞخ٠: ًطزٕ ػصضذٞا١ی

 .ٛكٜیس ضا يؼیلٖ حس اظ ثیف نسای اِٛبض

 ٝ!  القٖ ٝ آـ چوسض ٛجیٜس سب زاقشٖ ٠ِٛ زض دكز ضا زؾشٖ

 یب ػطب یب ٗبزض یب دسض ٠ً ُٞیبٖٛ قٌط چوسض ٗیساٛؿز ذسا كوط

 .  ٛجٞزٛس زض دكز زایی

 اذٖ ثٞز اكشبزٟ ذط یي اثط١ٝبیف ٗیبٙ ٝ ًكیس سٞ ضا ذٞزـ

 ٝ ًٜس س٘طًع ًبٗال ٗیكٜٞز ٠ً چیع١بیی ضٝی ٗیرٞاؾز زاقز

 ظضز ٗبضًط١بی ١٘ٞٙ ؟  ١بیالیشط...  ذت: ُلز آضاٗی نسای ثب

 ! ٜٗظٞضس٠؟ نٞضسی ٝ

 ذٞة چ٠ ٗیٌطز، ًبض چ٠ ضا زؾشٖ ًكیس، ١ٖ سٞی ضا اثط١ٝبیف

 ضا زض ثٞز، ُطكش٠ زضكبن٠ٔ اظ ُبٕ زٝ ٗیعز، حطف سٔلٚ ثب ٠ً ثٞز

 چیعی یي... ٗبٛشٞ یي... چبزض یي ، دبضچ٠ یي زٛجبّ ٝ ثؿشٖ
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 ١یچ آٝیع ضذز ث٠ ذسایب ، ٗیِكشٖ ثذٞقبٛس ضا زؾشٖ ٗچ ٠ً

 ًیلف ثٞز قسٟ زٝض زض اظ هسٕ ؾ٠.  ٛجٞز آٝیعاٙ چشط خع چیعی

 ٝ ثٞز ُٞقف زٕ ١ٜٞظ سٔلٚ ُٞقی ٝ ُصاقز، دبیف ًٜبض ضا

 :ٗیِلز آضإ

 ضٝی ٠ً قبیٚ چیعِ ی٠! چی٠ ٜٗظٞضر ك٢٘یسٕ ًٜٖ كٌط...  ثبق٠-

 اًی!!! ضا١ٜ٘بییز اظ ٜٖٗ٘ٞٛ ٝاهؼب!  ٗیعٛٚ ٠ُٛٞ اؾشرٞٙ

 ثبق٠ قبیٚ ٝ  ثل٠٘٢؛ ذٞزـ ١بیالیشط ٗیِٖ ٝهشی اٗیسٝاضٕ

  ٗبضًی؟ چ٠ حبال.... ذت

 ُیشی ثیبضٕ یبز ث٠ ضٝ ؾبی٠ دٔز االٙ ٛ٘یشٖٞٛ ٝاهؼب:  ًطز دٞكی

 !  خبٙ

 ث٠ٛٞ٘ یبزٕ ٗیٌٜٖ ؾؼی ثبق٠: ُلز زٝثبضٟ ٝ ًطز ای ذٜسٟ

 ثبظٕ ١٘یٜب؟...  " ًطیٞالٙ اؾشیي دٚ" ٝ "كٜشى ١بیالیشط"

....  یب ًیٌی٠ دٚ ایٚ ُطاف؟.  ًٜٖ یبززاقز ثصاض ذت ؟؟؟ ١ؿز

 ٠ً ًٜٖ ٗطبٓؼ٠ زضٗٞضزقٞٙ ٗیٌٜٖ ؾؼی ثبق٠!  ٗٞئ٠ هٖٔ اًٝی

 ثٜٞیؿی ذٞزر ضٝ ٓیؿز ٝاهؼب!  ٛكیٖ ٗكٌْ زچبض ثب١ٖ ثبض ١ط

!  زاضی الظٕ چی زهیوب ٠ً ٛ٘یكٖ ُیح اٛوسض ثسی ث٢ٖ ػٌؿكٞ
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 ٛ٘یسٖٝٛ ٝاهؼب!  ثبقیٖ ضاؾز ضٝ ثیب چی٠ ١بیالیشط ٛسیسٕ ٝاهؼب

 ...  ثِیطٕ ثبیس چی زهیوب

 ٠ً ٗبضًطی یؼٜی ٗٚ ٓـز ی زایطٟ سٞی ١بیالیشط: ذٜسیس ثبظ

 زی٠ِ چیع ث٢ف ق٘ب حبال!  ًطز ١بیالیز ضٝ ٌٛبسی ثب١بـ ثك٠

 ...  هطؼب.  ٛیؿز ٗٚ اظ ٗكٌْ ٗیِیٚ ای

 ٝ ثطُكز ؾ٘شٖ ث٠ آٙ یي ٗیچطذیسٕ ذٞزٕ زٝض ٠ً ١٘بٛطٞض

 .... ذٞزًبض... ثجركیس ذبٖٛ: ُلز

 زؾز ضٍ ث٠ چؿجیسٟ ١بی زؾش٘بّ ٝ ذٞٛآٓٞز زؾز زیسٙ ثب ٝ

 ٗبر ٝ آٝضز دبییٚ ُٞقف زٕ اظ ضا ُٞقی إ، دطیسٟ ضَٛ حبّ ٝ

 ضؾیسٟ ٗدبضؾشبٛی ا١َٜ سٜس دیبٛٞی ث٠ ٠ً حبٓی زض  قس ٗٚ

 ...  ثٞز

 .... ثعٖٛ؟ ظَٛ ث٢ز ٗٚ خبٙ ُیشی-

 اٛساذز دبیف دبی ضا ًیق ٝ ًطز آظاز ؾطقب٠ٛ اظ ضا ًیق ثٜس ٝ

 ٗٚ. آضٟ. آضٟ...  االٙ زاضٕ ٗطیى ؟ ذت ٗیعٖٛ ظَٛ ٗٚ: ُلز ٝ

 ...  كؼال.  ذٞزٕ ٗیِیطٗز
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 ضٝیٖ ث٠ ضٝ ٝ كطؾشبز خیت سٞی ضا ُٞقی چطٞض ٛل٢٘یسٕ ٝ

 ٗیكیٜیٚ؟: ُلز ٝ ایؿشبز

.  ثٞز اٛساذش٠ ؾبی٠ نٞضسٖ ضٝی ، ثٞزٕ ضكش٠ كطٝ ضذشی خب سٞی

 ٝ ١ٞـ نبحت ٗصًط یي ٗیكس، سطؾٖ ثبػث ، هسٗبٙ اذشالف

 !  حٞاؼ

 زض ثب ٛكیٜ٘ف ٠ً ای ذب٠ٛ...  ضؾیسٟ  ذط س٠ ث٠ ٗٞٛث یي

 ظٗبٙ زض ٗیٌطز ذیبّ ٠ً دیطٗطزی.  زاقز كبن٠ٔ ذیٔی ًٞچ٠

 ، ػهطی ١ط زض سدبٝظ ٠ً ١طچٜس!  ٗیٌٜیٖ ظٛسُی ، د٢ٔٞی

 كطهی چٜساٙ ٗٚ حبّ ث٠ اٗب ؛ زاقز ضا اـ ١٘یكِی ٗل٢ٕٞ

  ، ٝخٞز ایٚ ثب.  ٛ٘یٌطز

 ٗی دٜب١ی ؾط زٛجبّ ٠ً ای ٗبٛسٟ ثبضاٙ ظیط ُٜدكي ٗثْ هٔجٖ 

 . ًٞثیس ٗی إ ؾی٠ٜ ی هلؿ٠ سٞی ُكز،

 ػبهْ ِٛبٟ ثب ٝ آٝضز ثبال ُطكز، اخبظٟ ثی ضا زؾشٖ ٗچ

  ٛظطـ، اظ ظذٖ٘ ، ًطز إ حبٓی اٛساذز ٗٚ ث٠ ٠ً اٛسضؾلی٢ی

 ػبهال٠ٛ ِٛبٟ اظ. ٛساضز ػبزی ٝ اسلبهی ظذٖ یي ث٠ قجب١شی ١یچ

 . ثبضیس ٗی سدطث٠ ذكٌف ٝ
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 اسلبهی ٠ً آثٌی حسؼ یي ، اـ ای ه٢ٟٞ چك٢٘بی س٠ س٠ اِٛبض

 ١بیف ٗطزٗي ٝ.  ثٞز ًطزٟ ذٞـ  خب ، آٗسٟ زض آة اظ زضؾز

 ش١ٜٖ سٞی ذٞزًكی ٗٞضز سب نس ٗٚ خٞٙ زذشط " ٗیِلشٜس

  "! زاضٕ قسٟ ثجز

 ٗسإ ٠ً اـ اؾشرٞاٛی ثیٜی ١بی دطٟ ، اـ ثؿش٠ كطٝ ٓج٢بی ٝ

 ٗٚ ث٠ ، ثٞز ػ٘یوف ١بی ثبظزٕ اظ حبًی ٝ ٗیكسٛس ثؿش٠ ٝ ثبظ

 ًطزٟ ػ٘ٔی ضا كٌطی ٝچ٠ ١ؿشٖ ؾطی ذیطٟ چ٠ ٠ً ك٢٘بٛس

 . ثٞزٕ

 ثب ٛجبیس:  ُلز ثباذ٘ی ، ثٞز ٛكؿش٠ ؾبػسٕ ظیط ؾطاِٛكش٢بیف

 .  ٗیِطكشیٚ ضٝ ذٞٛطیعی خٔٞی ، ًبؿصی  زؾش٘بّ

  خطاحش٠؟ ثب ثطذٞضز آٗٞظـِ ٝهز ٛظطسٞٙ ث٠ االٙ-

 .  ثكیٜیٚ ثلطٗبییٚ: ُٝلز ٛكؿز نٞضسٖ ضٝی ٗشؼدت ِٛب١ف

 ... ًٜٖ دیسا ثبٛساغ ی٠...  ذٞثٖ: ضكشٖ ای ؿطٟ چكٖ

 .  ٗیرٞاز ثری٠: ُلز ًالٖٗ ٗیبٙ
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 ثی ٝ ؾ٘ح ثبظیِٞـ، ٗٚ ٠ً ك٢٘یس اٝ ٝ ُعیسٕ ضا ٓج٢بیٖ

 ًكبٙ ضا ٗٚ ٝ زاز ككبض سط ٗحٌٖ ضا زؾشٖ دؽ إ، حٞن٠ٔ

 .  ثطُطزٕ سب ثكیٜیس ٓطلب: ُلز ٝ  ثطز ٗجْ ؾ٘ز ث٠ ًكبٙ

 ٝ ثبظ ، قس  ؾط١َٜ اسبم ٝاضز سؼبضف ثی ٝ ثطزاقز ضا ًیق ٝ

 ٌٗب٠٘ٓ نسای ٝ قس دسضثعضٍ ثیساضی ثبػث اسبم زض قسٙ ثؿش٠

 .  ٗیكٜیسٕ ضا قبٙ

 ذٞزـ ١٘طاٟ ضا ًیلف ، ثطُكز ؾبٓٚ ث٠ ٠ً ٌٛكیس، زهیو٠ ث٠

 ِٓٚ ایٜدب ، زاضٕ قؿشكٞ ؾطٕ ی٠ ًیلٖ سٞی: ُلز ٝ آٝضز

  ؟ زاضیٚ

 .  ًدبؾز ٛ٘یسٖٝٛ ثبق٠ ١ٖ اُط ٠ٛ-

 .  ثسیٖ قؿشكٞ ظذ٘شٞٛٞ ح٘بٕ سٞی ث٢شطٟ دؽ-

 دیطا١ٜف ی یو٠ ، ثٞز ًطزٟ انالح ، اٛساذشٖ ِٛب١ی نٞضسف ث٠

 ای ؾٞض٠ٗ دیطا١ٚ ١بی آؾشیٚ ،  ثٞز ثؿش٠ ز٠ُ٘ آذطیٚ سب

 اِٛكز ٝ ثٞز ؾبػز ث٠ زؾشف ٗچ ، ثٞز ظزٟ سب آضٛح سب ضا ضِٛف

 .  ٛجٞز ٗعیٚ اِٛكشطی ١یچ ث٠ ١بیف
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 .  ثكیٜیٚ ٗیشٞٛیٚ زاضیٚ ؾطُید٠ اُط-

 ضاػوت زؾشٖ ذٞاؾشٖ ٝ ًطزٕ ِٛب١ف ، زاقز سحٌٖ ٓحٜف

: ُلز ٝ ًطز حلع ؾبػسٕ زٝض ضا اـ دٜد٠ سط ٗحٌٖ ٠ً ثٌكٖ

 !  ٛیؿز ػ٘ین ذیٔی ظذ٘شٞٙ

 ... ثسیٚ ث٢ٖ ثبٛس ی٠ ، ًطزیٚ ٝاضؾی ظذ٘٘ٞ ٠ً ٜٗ٘ٞٙ-

 ... ١طحبّ ث٠ زاضٟ ثری٠ ث٠ احشیبج-

 چی؟ ثك٠ ثری٠ ٛرٞإ اُط ٗٚ-

 ٝ ٗبٛس ذیطٟ نٞضسٖ ث٠ ثبٛی٠ چٜس ، ظزٕ ظّ چك٢٘بیف سٞی

 !  ُطكز ضٝ ذٞٛطیعی خٔٞی ثبیس ١طحبّ ث٠: ُلز

 .  ث٠ٔ:  زازٕ ثبال چب٠ٛ

 سٞی ٝ ذٞضزٛس ث٢ٖ اـ ٗكٌی ١بی ٗػٟ  قس ثبضیي ِٛب١ف

 :  ًطز ٌٗث ثبٛی٠ چٜس نٞضسٖ

  ثِیطیٚ؟ ضٝ زؾششٞٙ ذٞٛطیعی خٔٞی ٛ٘یرٞاز زٓشٞٙ-

 !ُطكز إ ذٜسٟ
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 !  زٝؾشب٠ٛ آجش٠ ٝ...  ثطازضا٠ٛ قبیس یب ، دسضا٠ٛ ٓحٜی

 ثعٛیٖ؟ حطف-

 زٝا اٝ اظ زضزی چ٠.  ٗیٌطز زٝا ٗٚ اظ زضزی چ٠ ظزٙ؟ حطف

 ثٞز؟ ٗؿٌٚ ثٞز؟ هطل ثٞز؟ زضٗبٙ انال ظزٙ حطف! ؟ ٗیٌطز

 كوط ، ًصایی اؾذطی یي ١ٖ قبیس ثٞز؟ آٗذّٞ ثٞز؟ قطثز

 !  ز١س ازا٠ٗ ٝ  قٞز ثٜٔس خب اظ ضا ثبظیٌٚ ای٠ٌٜ ثطای

 زضز ٠ً ثٞز ؾطزی اؾذطی ١٘بٙ زهیوب ، اثطـ ظزٙ حطف

 .  ٗیٌطز ؾبًز ٗسسی ًصایی ططظ ث٠ ضا سٌْ یي ی ًكٜسٟ

 ضا ثسٖٛ ٗٚ ٝ اٛساذز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ًكبٛس، ٗجْ ؾ٘ز ث٠ ضا ٗٚ

 . ثٞز آٗسٟ ثٜس ٛظط ث٠ ذٞٛطیعی.  ٛكبٛسٕ ٛلطٟ یي ٗجْ یي ضٝی

 ٝ آٝضز ثیطٝٙ ضا قؿشكٞ ؾطٕ ، ُصاقز دبیٖ ًٜبض ضا ًیلف

 ث٠ ٗیشٖٞٛ: ظز ٓت ٢ٛبیز زض ٝ اٛساذز اططاف ث٠ ِٛب١ی

 ثطٕ؟ آقذعذ٠ٛٞ

 ث٠ ضا ٗٚ ٛبذٞزآُبٟ حطًبسف، آضاٗف ظزٕ، ظّ نٞضسف ث٠

 ث٠ زازٕ، سٌبٙ ٗثجز ٗؼٜبی ضاث٠ ؾطٕ.  ثٞز ًطزٟ زػٞر آضاٗف
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 زض ٢ٛبیز زض ٝ ًطز ِٛبٟ ؾیط زٝض ،یي ضكز آقذعذب٠ٛ ؾ٘ز

 ُیطـ دالؾشیٌی ؾطْ یي.  ًطز ثبظ ضا ؾیٜي ظیط ًبثیٜز

 ضٝی ضا زؾشٖ ٝ ظز ظاٛٞ ٗوبثٖٔ ، ثطُكز ٗٚ دیف ، ثٞز آٗسٟ

 : ُلز ٝ زاقز ٠ِٛ ؾطْ

 .  ثبالؾز سح٘ٔشٞٙ ٛظط ث٠ ، ثؿٞظٟ ًٖ ی٠ ٠ٌٜ٘ٗ اٝٓف-

 . ًطز س٘بقبیٖ ٝ اٛساذز ثبال اثطٝ ٝ

 زض ٠ٛ! ػطیبٙ ٝ ٓرز ، ثٞز دطزٟ ثی ١ٖ اـ طؼ٠ٜ....  ٗیعز طؼ٠ٜ

 اـ طؼ٠ٜ ثٞز ایؿشبزٟ خٔٞیٖ ػٞض! د٢ٜبٙ ٠ٛ...  دؿشٞ زض ٠ٛ ٓلبك٠

 . ًطزیٖ زضى ضا اـ ًٜبی٠ ضاحز ذیٔی ، ك٢ٖ٘ ٝ ٗٚ ٝ

 ثبًؽ یي ، ًیلف سٞی اظ ًطز، زؾشف السٌؽ خلز یي

 ؾجعی ی دبضچ٠ الی اظ ، ًطز ثبظ ضا زضـ ًكیس، ثیطٝٙ ًٞچي

 ث٠ ِٛب١ی ،  ًكیس ثیطٝٙ دٜؽ یي آٗس، ٗی اؾشطیْ ٛظط ث٠ ٠ً

: ُلز ٝ اٛساذز ٓٞؾشط ث٠ چكٖ ثؼس ٝ اٛساذز ظذٖ٘

 !قسٟ ًٖ چوسض ایٜدبٛٞضـ

 : ضكز ؾوق ث٠ ِٛب١ٖ
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 ... ؾٞذش٠ سبالٗخ چٜس-

 ضٝی ایٜٞ ٗیشٞٛیٚ: ُلز ٝ زضآٝضز ای هٟٞ چطاؽ خیجف سٞی اظ

 ث٠ ٠ً ًبؿصی زؾش٘بّ ١بی سی٠ٌ ایٚ سب زاضیٚ ٠ِٛ ظذ٘شٞٙ

 ًٜٖ؟ خسا ضٝ چؿجیسٟ دٞؾششٞٙ

 ی ثری٠ یي ، ٓجف چخِ ًٜح ، قسٕ ذیطٟ نٞضسف سٞی

 .  آٗس چكٖ٘ ث٠ ًٞچي

 ضا ١بیٖ ٛب٠ٓ... ذیٔی...  ؾٞذشٖ زؾشٖ، ظذٖ ضٝی ًطز ضاذٖ ؾطٕ

 . ًطزٕ ذشٖ ، ٓجٖ ُعیسٙ ث٠

 : ظز حطف

 !  ًی٢بٙ ذبٖٛ إ ذٞثی ی قٜٞٛسٟ ٗٚ-

 .  ١ؿشٖ ٗح٘سی-

 كٌط: ُلز ٗیٌطز ِٛبٟ ظذٖ٘ ث٠ ٠ً زضحبٓی ، ثبالضكز اثط١ٝبیف

 !ثبقیس ذبٙ ٗح٘ٞز زذشط ًطزٕ

 ! ٗح٘سی ًطا٠ٛ.   ١ؿشٖ دسضثعضٍ زذشطی ی ٟٛٞ-
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 سٞی ، قت اظ ؾبػز آٙ زض ضا اؾٖ٘ چطا ٛل٢٘یسٕ ٝهز ١یچ

 ٝ ٛجٞز خبضی دكشف ٜٗطوی ٝ زٓیْ ١یچ زازٕ خب ، إ ظٗع٠ٗ

 ای ؾٞض٠ٗ ٗطز ث٠ ضا اؾٖ٘ ، ای ظٗی٠ٜ دیف ١یچ ثسٝٙ ٗٚ

 .  زازٕ ٓٞ ٗوبثٖٔ دٞـ

 ؟  ثعٛیٖ حطف....  ٗح٘سی ذبٖٛ ث٠ٔ:  زاز سٌبٙ ضا ؾطـ

  ؟ چی زضٗٞضز-

 ظذٖ٘ ١بی ٓرش٠ ضٝی اظ دٜؽ ثب ضا ًبؿصی زؾش٘بّ ١بی س٠ٌ

 ِٛب١ی ٝ ضیرز ظذٖ٘ ضٝی ضا ؾطٕ ثیكشطی قسر ثب ، ًطز خسا

 : ُلز ٝ اٛساذز ؾبٛشی ؾ٠ قٌبف ث٠

 چؿجیسٙ ذبطط ث٠ ًٜٖ كٌط!  ًٖ ػ٘وف ٝ ظیبزٟ طٞٓف-

 ث٠ ٛیبظی ذٞقجرشب٠ٛ!  ػ٘یوی٠ ثطـ ًطزٕ كٌط ًبؿصی زؾش٘بّ

 .  ٛیؿز ثری٠

 !  ثری٠

 ُلز؟ ٗی چ٠ ٗیسیس ضا ٗٚ زّ

 ... ثری٠
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 ...قٌبف

 .  ثٞز ؿٞؿبیی چ٠ زٖٓ سٞی ٠ً ٗیساٛؿز چ٠ اٝ!  خطاحز

 ، ثرٞضٟ ١ٞا ، ٛك٠ دبٛؿ٘بٙ ث٢شطٟ: ُلز ٝ ظز ظّ چك٢٘بیٖ سٞی

 ی٠.   ٗی٠ٛٞ٘ سبظٟ ظذ٘شٞٙ ، ثك٠ دبٛؿ٘بٙ.  ث٢شطٟ ثجٜسٟ ٓرش٠

  ؟ ذٞث٠.  ثِیطیٖ ضٝ ذٞٛطیعی خٔٞی سب ضٝـ ٗیصاضٕ اؾشطیْ ُبظ

 . ٗیذطؾیس ٛظط ٗٚ اظ ، ثٞز ذٞثی دعقي چ٠

 ٗٞهؼیز ی٠ زض اح٘وب٠ٛ سه٘یٖ ی٠: ُلشٖ ٝ اٛساذشٖ ثبال قب٠ٛ

 . ًٜٖ سٌطاضـ زی٠ِ ٌٜٖٛ كٌط.  ثٞز اح٘وب٠ٛ

 . ١ؿز زٓیٔی ١٘یك٠ ظٛسُی ثطای ػبٓی چ٠: ظز ٓجرٜسی

 .  ١ؿز ٗؼ٘ٞال. ث٠ٔ: ظزٕ ظ١طذٜس

 .  ١ؿز ١٘یك٠: ًطز ٛٞچی

 ! ٗؼ٘ٞال: ًطزٕ انطاض ٝ زازٕ سٌبٙ ؾط

 !  ١٘یك٠ ذبٖٛ ١٘یك٠-



 ؾیٚ ضٝحی)ذٞضقیس(                                                                                ٓطلب ًذی ٌٜٛیس. ثب سكٌط –آٝاِٛبضز 

  

 
27 

 

 حطف ثی.  آٗس ٗی ٛظط ث٠ ؾیٜب اظ سط ٓدجبظ ًكیسٕ، دٞكی

 اٝٙ ث٠ ؾط١َٜ ككبض ذٞقجرشب٠ٛ: ُلز اٝ ٝ ًطزٕ ِٛب١ف

 ! ٛیؿز ثبال ثبق٠ ِٛطاٙ ثبثشف ذبٖٛ ٗبخسٟ ٠ً اٛساظٟ

 .ذٞة چ٠-

 قطایط ایٚ ثب ضٝ ق٘ب ٛ٘یشٖٞٛ ٗٚ ٜٗش٢ب.  آجش٠: زاز سٌبٙ ؾط

 ! ثصاضٕ س٢ٜب

 سؼبضكف ًی آٗس ٛ٘ی یبزٕ ث٘بٛس؟ ایٜدب قس هطاض ، ثٞز ػبٓی

 .  ًٜس ؾذطی ٗب دیف ضا قت ًطزٕ

 ُطٟٝ سٞی ثسیس اخبظٟ:  ظز دٌٔی ٠ً ٗیٌطزٕ ِٛب١ف ذیطٟ ذیطٟ

 . ًٜیٖ نحجز ثؼس ثِٖ ؾط١َٜ اظ حبّ قطح ی٠

 ٠ً زضحبٓی ٝ قس ثٜٔس خبیف اظ آٝضز، زض ضا ١٘طا١ف سٔلٚ

 ثب ضا سِٔطاٗف ضیٌٞضزض ، اٛساذز ٗی ؾطْ سٞی ضا زؾشٌكف

 :ظز ٓت ٝ زاقز ٠ِٛ اِٛكز ؾط

 چي ضٝ ؾط١َٜ ككبض ذٞقجرشب٠ٛ ؛ ثریط قت ٝ ؾالٕ ي٘ٚ-

 ٛ٘ی٠ٌٜ س٢سیس ضٝ ایكٞٙ ذططی.  ثٞز ١كز ضٝی زٝاظزٟ ًطزٕ،
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 ٝثؼس ٗیٌٜٖ چي ضٝ  ككبضقٞٙ ٗدسز ١ٖ زی٠ِ ؾبػز ٛیٖ سب ،

 .  ٜٗ٘ٞٙ.  ٗیطٕ

 ضا دیـبٗف ذٞضزٙ سیي نسای ًطزٕ، ِٛبٟ نٞضسف ث٠ ٗبر

 . قٜیسٕ ٝايح

 ضا ٗیكس اضؾبّ ثطایف سن سن ٠ً ١بیی ٝیؽ ٠ً ٌٛكیس ثبٛی٠ ث٠

 :قٜیسٕ ضا دسضٕ نسای ًطز، ثبظ

 . ًطزٕ یبززاقز ضٝ ٝیعیششٞٙ خبٙ، زًشط ٜٗ٘ٞٙ-

 زٝثبضٟ ١ٖ ضكشٚ اظ هجْ ثٌف، ظح٘ز خبٙ، زًشط:  ٗح٘ٞز زایی

 .ًٚ چي ضٝ ككبضقٞٙ

 : ثٞز دطؾیسٟ ُطكش٠ ٗبزضٕ

 ٗیِلز، ٗبخسٟ ٛیؿز؟ قسٙ ثؿشطی ث٠ ٛیبظی ٗط٘ئٜیٚ زًشط-

 !   ثٞزٟ ذٞاة ١٘ف اٗطٝظ

 خ٘غ، ذبططسٞٙ:  زاز ككبض ضیٌٞضزض ضٝی ضا اِٛكشف زٝثبضٟ

 حیبسیكٞٙ ػالئٖ ثبهی ، ًطزٕ چي ضٝ ككبضقٞٙ حبيط زضحبّ
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 ثی٘بضؾشبٙ ٗیسازٕ اضخبػكٞٙ ثٞز ٗكٌٔی اُط هطؼب ، ٛطٗب٠ٓ ١ٖ

 . 

 سٞی ثبق٠ الظٕ ٗیٌٜٖ كٌط: ُلز ٗٚ ث٠ ضٝ ٝ ًطز اضؾبّ ضا ٝیؽ

 .  ثسٕ اضائ٠ اظق٘ب ١ٖ ًٞسب١ی حبّ قطح ُطٟٝ ایٚ

 :قسٕ ٗبسف

 ُطٟٝ؟-

 سٞی إ ذبٛٞازٟ ثب: ُلشٖ ُیح ٗٚ ٝ ًطز دبییٚ ٝ ثبال ضا ؾطـ

  زاضیٚ؟ ُطٟٝ سِٔطإ

 ی٠ ؾط١َٜ، احٞاّ ٝ اٝيبع اظ ، ضؾبٛی اطالع خ٢ز ، ث٠ٔ-  

 ! ؾط١َٜ emergency  اؾٖ ث٠ زاضیٖ ُطٟٝ

 ! ؾط١َٜ emergency:   ًطزٕ سٌطاض

 ایٜطٞض ذٞثی٠ اؾٖ.   ضٝق٠ٜ ُطٟٝ اػًبی ثطای ٛٞسیلٌكٚ-

 ؟ ٛیؿز

 !  ؾط١َٜ emergency: ظزٕ ٓت ٗدسز
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 س٘بؼ دسضسٞٙ ثب ث٢شطٟ: ُلز ٝ زاز ١ْ خیجف سٞی ضا ُٞقی

 .  ٛیؿز اؾشیجْ انال ق٘ب قطایط ثِیطٕ

 . اسلبهب اؾشیج٠ٔ قطایط ٗٚ قطایط-

 ٝ ؾبػز چ٢بض ٝ ثیؿز ثبیس حساهْ!  ٗیسٖٝٛ ثؼیس: ًطز ١ٞٗی

 .  ثبقیٚ ٛظط سحز

 ؟ ثطٛ٘یبز اظٕ دٜدٖ ٝ ثیؿز ؾبػز سٞ ٗیٌٜیٚ كٌط-

 ایٜدب ٠ً اسلبهی ١ط ثبیس ٗٚ: ُلز ٝ زاز هٞضر ضا ز١بٛف آة

 ... ًٜٖ ُعاضـ ضٝ ٗیسٟ ضخ

 ٠ٛ!  ؾط١َٜ emergency زضٗٞضز اسلبهی ١ط-

emergency یب ًطا٠ٛ  ....emergency ٟٞٛ زذشطی ی 

 !!!  ؾط١َٜ

 : ُلشٖ ًالٗف ٗیبٙ ٠ً ثعٛس حطكی ذٞاؾز

 انال ٝ قس حْ ثٞز ٗكٌٔی ی٠ ٌٜٛیٚ؛ ِٛطاٙ اٗٞ ذبٛٞازٟ ٓطلب-

 ثٞز اح٘وب٠ٛ ٝ چطر سه٘یٖ ی٠ ٠ًٜ، دیسا ازا٠ٗ ٛیؿز ١ٖ هطاض

 ٗشٞخ٢یٚ؟... 
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 :اٛساذز ثبال قب٠ٛ

 !ذبٖٛ زاضٕ ٗؿئٞٓیز ٗٚ-

 .  ٗٚ هجبّ زض ٠ٛ-

 ... ٝخساٖٛ هجبّ زض-

 !  ذسایب

 .  ثٞز قسٟ ٗٚ ٛهیت ثبٝخساٛی ٗطز چ٠ قت ٗٞهغ ایٚ

 ثی ضٝ ١ب ذبٛٞازٟ ثبق٠ زاقش٠ ٓعٝٗی ٌٜٖٛ كٌط: ُلشٖ ذكي

 !  ًٜیٚ هطاض

 اٝٛوسضی ٗیٌٜٖ كٌط ٢ٗ٘ی٠ ی ٗؿئ٠ٔ ٝاكؿطزُی ذٞزًكی-

 ! ثبقٚ هطاض ثی اسلبم ایٚ ثبثز ١ب ذبٛٞازٟ ٠ً ثبقیٚ هبثْ

  ٛ٘یٌطز؟ ّٝ چطا ظزٕ ظ١طذٜس

 ضٝ  ، ثوی٠ ٛظط ٗٞيٞع ایٚ ا١٘یز زضٗٞضز ثسیٚ اخبظٟ-

 .... خٞیبثكیٖ
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 زؾز ثطزٕ، خٔٞ زؾز ٠ً ثجطز ز١بٛف زٕ ضا ُٞقی ذٞاؾز ٝ

.  زًشط ٗیٌٜٖ ذٞا١ف: ظزٕ ٓت ٝ ُصاقشٖ ُٞقی ضاضٝی ؾبٖٓ٘

 .  قسٕ اقشجب١ٖ ٗشٞخ٠ ٗٚ

 ؟ چی ثبق٠ قٞ یي ایٚ كوط اُط چی؟ ثبقیٚ ٛكسٟ اُط-

 ای ٠ُٛٞ ٝؾٞاؼ ططظ ث٠ اٝ ٝ ثٞزیٖ ایؿشبزٟ ؾبٓٚ ی ٗیب٠ٛ ٗب

 ایٚ ذسایب ثرٞاثس؟ ؾجي اٗكت ٝخساٛف سب زاقز انطاض

  ثٞز؟ اٗشحبٙ

 ضا ًٔیس چطذف نسای ثیبٝضز، ظثبٙ ث٠ ای خ٠ٔ٘ ای٠ٌٜ اظ هجْ

 قٌط ضا ذسا حًٞضـ ثبثز اظ ای ٓحظ٠ ثطای ، قٜیسٕ زض سٞی

 .١ؿز ٜٗعّ ایٚ زض ٗٚ خع ًؿی ای٠ٌٜ اظثبثز ، ًطزٕ

 یي ثب ٛیؿز هطاض س٢ٜب ٗٚ ٝ ١ؿز ٛكی٘ٚ زض ٗٚ ١٘طاٟ ًؿی

 ضا دیٌط ٝ زض ثی ی ذب٠ٛ ایٚ زض ٝ زاضز ًٔیس ٠ً ٝدب ؾط ثی یي

 .  قٕٞ ضٝ ث٠ ضٝ ٗیٌٜس ثبظ

 : آٗس اـ ظٗع٠ٗ نسای

 !  ٗیرٞاؾشٖ ذسا اظ ای زی٠ِ چیع ثبیس ًٜٖ كٌط-



 ؾیٚ ضٝحی)ذٞضقیس(                                                                                ٓطلب ًذی ٌٜٛیس. ثب سكٌط –آٝاِٛبضز 

  

 
33 

 

 ، ػطبضز هبٗز زیسٙ ثب ٝ اٛساذشٖ نٞضسف زض ضا اذ٘ٞیٖ ِٛبٟ 

 ث٠ دبیٖ ظیط ظٗیٚ ًطزٕ حؽ ، ثبٛی٠ چٜس ثطای چ٢بضچٞة زض

 .  اؾز اكشبزٟ اضسؼبـ

 زًشط ث٠ اّٝ ِٛب١ف ٝ زاز خٔٞ ؾی٠ٜ ، آٝضز دبییٚ قب٠ٛ اظ ٠ًٓٞ

 !  قس ثٜسی هؿط ٗٚ ث٠ ثؼس ٝ

 سٞی ثٞز زًشط كوط ٗربطجف یویٚ ث٠ هطغ ٠ً ؾالٗف نسای

 . ؾالٕ: ُلشٖ آثطٝزاضی خ٢ز ٝ ًطزٕ ٌٗثی.  دیچیس كًب

 ١ؿشٖ ػطب: ُلز ٝ زاز زؾز زًشط ثب اٗس خٔٞ ،اٗب  ٌٛطز ِٛب١ٖ

 . 

 ! ؾط١َٜ دعقي.  نٞٓز-

 .ذٞقجرشٖ-

 ٗٚ: ُلز اضاٗی نسای ثب ٝ ًطز ثؿٜسٟ ٓجرٜسی ث٠ نٞٓز

 ! ٗح٘سی آهبی ثِیطٕ ضٝ ٝهششٞٙ ًٞسبٟ ٗیشٖٞٛ

 .  ١ؿشٖ ًی٢بٙ:  قس سیطٟ ػطب ِٛبٟ
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 ٝ ظز دُْ  ٗٚ نٞضر ث٠ ػطب نٞضر ضٝی اظ ضا چك٘ف نٞٓز

 ی٠ ١ؿز اٌٗبٛف  ًی٢بٙ آهبی ث٠ٔ: ُلز ػطب ث٠ ضٝ زٝثبضٟ

 ١ٖ ثب ٗٞيٞػی ی٠ زضٗٞضز ثسیٚ اذشهبل ٗٚ ث٠ ضٝ سبی٘ی

 ًٜیٖ؟ نحجز

 ٟٛٞ ٠ٛ ١ؿز كطظٛساٛكٞٙ ی ػ٢سٟ ث٠ دسضثعضٍ اٗٞض ٝٓی ث٠ٔ-

 . ١بقٞٙ

 ٌٛش٠ ی٠ ٗیرٞاؾشٖ ایكٞٙ زضٗٞضز زضؾش٠: ًكیس ١ٞٗی نٞٓز

 .... ًٜٖ ػطو ای

 حْ كٌطٗیٌٜٖ ًطزٕ نحجز ق٘ب ثب ٗٚ نٞٓز زًشط: ًطزٕ ٛب٠ٓ

 .  ًطزیٖ ٝكهٔف

 ...  ٠ٛ ٠ً آجش٠: كطؾشبز ثبال اثطٝ نٞٓز

 حطك٢ب چ٠: ثِٞیس ثرٞا١س نٞضسف ظٝایبی ١٘بٙ ثب ٠ً اِٛبض ٝ

 ! ؟ قس ٝنْ ًی قس؟ كهْ ًی قس؟ حْ ًی زذشط ٗیعٛی
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 ضٝی اظ ضا اؾشطیْ ُبظ ثٞزٕ، سك٠ٜ چوسض زازٕ هٞضر ضا ز١بٖٛ اة

 ث٠ ٛیبظی انال آٗس، خٔٞ ًطز ِٛب١ٖ ػطب ٝ ثطزاقشٖ ظذٖ٘

 ... آٛدب ؾطْ آٗس، دیف ، ٛجٞز ُلشِٞ

 ...ٗجْ دبی آٛدب خطاحی اؾجبة ٝ سیؾ اظ ًٞچٌی ثبًؽ

 آٗسٟ ثٜس اـ ذٞٛطیعی ٠ً زؾشی ثب...  ٛكی٘ٚ ٝؾط آٛدب ٗٚ

 ػطبضز ٝ! ثٞز ثؿش٠ ٛوف ضُف ضٝی ؾبٛشی ؾ٠ ذط یي ٝ ثٞز

 .  ٗیٌطز س٘بقبیٖ

 ٓت نٞٓز ٝ زٝذز ظذٖ٘ ث٠ چكٖ ٝ اٛساذز نٞضسٖ ث٠ ِٛب١ی

 : ظز

  ؟ ٗی٘ٞٛیٚ ایٜدب اٗكت ق٘ب-

 حٔن سٞی ضا ضِٛف ٗكٌی اثط١ٝبی ثٞز نٞضسٖ ضٝی ػطبضز ِٛبٟ

 ! ث٠ٔ: ُلز ٝ كطؾشبز ١ٖ

 خطاحی اؾجبة زؾشی ًیق ٗوبثْ ٝ ، قس ذٖ آٗس، خٔٞ نٞٓز

 ...ذٞة چ٠: ُلز ًیق ثؿشٚ حیٚ ، ظز ظاٛٞ اـ

 !قسٟ؟ چی زؾشز-
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 . ثٞزٕ ٗٚ ػطب ؾٞاّ ٗربطت

 چٜس ١ٞٗبیف الی ٝ ثٞز قسٟ سٌیسٟ چ٠ قسٕ ذیطٟ نٞضسف ث٠

 .  آٗس ٗی چكٖ ث٠ ؾلیس سبض

 ... ١یچی-

 زٟ ی٠ ٗیشٖٞٛ ٗٚ: ُلز آضإ ٝ ًطز ِٛب١ٖ دبییٚ ١٘بٙ اظ نٞٓز

 !  ًی٢بٙ خٜبة ثِیطٕ ضٝ ٝهششٞٙ اظ زهیو٠

  ؟ زًشط چی٠ نحجششٞٙ ٗٞيٞع-

 !  ٗطاهجز-

 ُصاقش٠ ٢ِٛجبٛی قیلز ثطای ١ٖ ضا ًؿی چ٠ ُطكز، إ ذٜسٟ

 ای....  ٗیٌطز ٗطاهجز ٗٚ اظ هطؼب!  ًی٢بٙ ػطبضز.  ٗٚ ثطای ثٞز

 اٛشربة ١ٖ ذٞثی ٢ِٛجبٙ چ٠ ٝخساٛز سؿٔی ثطای!  زًشطثیچبضٟ

 !  ثٞزی ًطزٟ

 !  ق٘بؾز ث٠ ُٞقٖ ٗٚ.  زًشط ثعٛیٖ حطف ٗیشٞٛیٖ-

  ثِیطٕ؟ ضٝ ٝهششٞٙ ذهٞنی ٗیشٖٞٛ-
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 ثؿش٠ ؾیٜب ثب ضا ١بیكبٙ چ٘ساٙ زضایشٖ ٝ ػوْ ، ظزٕ ظ١طذٜس

 ث٠ ضٝظ ث٠ ضٝظ ٠ً ٛلطسی ثب ٠ً ػطبضز ؾِٜیٚ ِٛبٟ ظیط. ثٞزٛس

 ٛساضٟ ٗبٛؼی ٗٚ ٛظط اظ:   ُلشٖ ٝ ًطزٕ ظٛی ذٞز ، ٗیطؾیس سٞاٙ

 ؾبٖٓ خٞٙ ، ذٞزًكی ٛبٗٞكن اهسإ اظ ٗٚ ٠ً ثِیٚ ایكٞٙ ث٠

 !  ثطزٕ زض ث٠

 ًطز س٘بقبیٖ ًیلف ظیخ ثؿشٚ حیٚ دبییٚ ١٘بٙ اظ نٞٓز

 :ُلز ذٜسٟ ثب ٝػطبضز

 زًشط؟ ١٘یٚ-

 .ًطز اذٖ نٞٓز

 ی٠  ، ٗٚ ی ػ٠٘ زذشط ٠ً ٛیؿز ثبض اٝٓیٚ ایٚ: ظز ٓت ػطب

 ًبضقٞ ٗٚ ٗیرٞایٚ حبال ، ٛ٘یسٟ اٛدبٕ س٢ف سب زضؾز ٝ ًبضی

   ٗیٌكیٚ؟ ظح٘شكٞ ذٞزسٞٙ یب ًٜٖ سٕ٘ٞ

 .قسٕ ذكي نسا ثی ٗٚ ٝ قس اٝض ُیٖ نٞٓز

 ِٛطاٙ ١ٖ اـ زی٠ ثبثز اظ: ًطز خیج٢بیف سٞی زؾز ػطب

 .    ٗیٌٜٖ ٝاضیع ٛوس ٛجبقیس
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 ث٢ز ِٛبٟ اظ ٠ً ػطب حطف اظ ٠ٛ دٞظذٜسٕ ٝ...  ظزٕ دٞظذٜسی

 !  ػطب ث٠ ثٞز نٞٓز ی ظزٟ

 ٠ً ػٌٜجٞسی ٗثْ....  آٗس ًف...  قس ثـى.  آٗس ًف دٞظذٜسٕ

 سٞی!  قٌبض ثطای ثٞز قبدطًی زٛجبّ. ... حٔوٖ س٠ ثٞز اٛساذش٠ سبض

 قؼطی...  ٛ٘یٌطز دطٝاظ ای دطٝا٠ٛ ١یچ ثٞز ؾب٢ٓب ٗٚ حٔن

 ٗٚ ُٔٞی....  ٛ٘یساز ؾط آٝاظی.  ثبكز ٛ٘ی ضٝیبیی.  ٛ٘یرٞاٛس

 اٛساذش٠ ُیط ضا ثـًی ٠ً ػٌٜجٞسی ٜٗعِٓبٟ ، ثٞز قسٟ ١ب ٗسر

 قسٟ سٞزٟ!  ثس١ٖ هٞضسف ٗٚ ٗیِصاقز ٠ٛ ٗیرٞضز ضا آٙ ٠ٛ ثٞز

.  ثٞز سٔد.  ثٞز ثؿش٠ ٛلؽ ضاٟ...  ثٞز ُٜسیسٟ...  ثٞز ٗبٛسٟ ثٞز،

 . سٔد ذیٔی
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 وانگاردآ

 رسو رویح : قلم به 
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 . ستیکامل ن لیفا نیمخاطب ا_با_یسخن#

 سالم ؛ یگرام نیمخاطب

ر، به چاپ اث بل ازشما دوستداران رمان، فراهم شد تا ق یجهت برا نیرمان آوانگارد ، از ا کانال

امل کن را تا انتها داستا ت،ی. با پرداخت حق عضو ردیدر دسترس شما قرار گ نیصورت آنال

 یاشر ، برنا قیاز طر ماینخواهد شد و مستق لیرمان فا نیا ان،یکرد، پس از پا دیمطالعه خواه

 . شودیم یریگیصدور مجوز، پ و چاپ

م در شمندشما ، خواه یاز همگ شیشاپیپ ران،یدر ا تیرا یکپ نینکردن قوان تیرعا لیدل به

ت فر جهن کیهر  د،یکوشا باش ردیگیقرار م یکه در کانال خصوص ییها لیفا انتیامانت و ص

 رمان به خواندن لیکند،  لذا در صورت تما یپرداخت م تیحق عضو کیدر کانال ،  تیعضو

 مشخصات : ی هآوانگارد، با ارائ

 دیال باشو کانعض دیکه با آن قصد دار یتلگرام ید یتماسِ )آ ی، شماره  یو نام خانوادگ  نام

 بانک    628023134832633تومان به شماره کارت 15000( پس از پرداخت حق عضویت 

 : و ارسال فیش برای ادمین مربوطه  یبه نام سروناز روح مسکن

 دیواهختماس، در کانال آوانگارد، عضو  یشماره  قی، از طر rira_pharma@سرکار خانم  

 شد. 

 کانال محدود خواهد بود! عضوگیری

رشت ونت دفآوانگارد قانونا قابل پی گیری است. پست ها به صورت فایل های کم حجم و  کپی

 .دییرماف یارجدا خودد لیفا یبار در کانال قرار میگیرند لطفا از کپ کی یپی دی اف  هفته ا

 آوانگارد پس از اتمام چاپ خواهد شد.  رمان

 ( دی)خورش یروح سرو

 "شروی/ پ شتازی: پ یآوانگارد به معن"
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 . یفصل چهارم : آلپروزوالم ،لورازپام ، ضد افسردگ

ه هم بپا انداخته ، و نگا ینشسته بودم ، پا رو یمبل چرم یرو

مشغول  زشیکه پشت م یدختر یرو به رو بود . به چشمها

بر . کردیتلفن همراهش را چک م یبود ، و هر از گاه ادداشتی

 و دیرسیبه نظر م شیآرا یساده و ب گر،ید ییها یخالف منش

 ازش گذشته بود .  یسن و سال

 دیسف زشیوصل بود ، م واریبنر سبز رنگ پشت سرش به د کی

 چند یمقابلش  ، جا دیسف یگاز خورده  بیس توریمان یو رو

با کوسن  دیسف یچرم یآمد . مبل ها یانگشت به چشم م

 از میاما هنوز مچ پا شدیسبز ، باعث آرامشم م یمربع یها

 .  دیکش یجنبشش دست نم

 که دانستندینم میمضطرب بود و انگار استخوان ها میپا مچ

  !نه  ایاتاق را خواهند داشت  نیقدم گذاشتن به ا ییتوانا
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رده شور برگذار ک  می، غضروف ها  میمفصل ها م،یها استخوان

که چقدر  دانستمیو م دیکشیم بیباطم مدام صلبودند ، ر

 پا به فرار بگذارند .  خواستیدلشان م

نگاهشان  شتریبرداشتم ،هرچه ب میپاها یاز تماشا دست

 را بردارم و بروم. فمیک خواستیدلم م شتری، ب کردمیم

  .دم بر ینگاهم را به سقف دوختم ، از تماشا کردن نور لذت م 

که ، ل شدمیم رهیخ گریبه نقاط د یزد و وقت یچشمم را م نور

 کنم .  ریتصو توانستمینور را به اشکال مختلف م ی

 خودم ...  یبرا

 میقلب از وسط دو ن کیقلب بود ، پلک زدم ،  کیمثل  یگاه

قلب تکه تکه شده  ، پلک زدم ،  کیشده ... پلک زدم ، 

 ... که تماشا کرده بودم ، پر آب بود یاز شدت نور میچشمها

 قلب خرد شده !  کیزدم ...  پلک

 زن آمد :  یصدا

 داخل .  نیبر نیتونیم یخانم محمد-
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ا تمقابل مبل برداشتم،  یدود زیم یاز رو یدستمال کاغذ کی

خودش جا  یاشک را تو ی رهیدا کیکه  ینیریزدم و پلک ز

 ازکاندازه ن نیتا ا شدیباورم نم دمیداده بود را دستمال کش

 باشم  . دنیبار یشده باشم و آماده  ینارنج

ا چهار چوب قرار داشت ، ب یتو یاز جا که برخاستم ، مرد 

  داشت جمله اش را به آخر برساند . یسع یبلند یقهقهه ها

 جمله گفت: به نیرا چنگ زده بودم و مرد در آخر فمیک من

 یرادیو ا بیچه ع گهید یکی نیرو ا نمیبب  گمیصولت م

 بذاره ! خوادیم

کمربندش نگاهش به  دنیباال کش نیو ح دیغش غش خند وباز

به خود گرفت،  ی،  ظاهر موقر و موجه دیسمت من چرخ

 اند مطلوب رس یانحنا کیبه  هیاز ثان یرا در کسر شیقهقهه ها

ا ت دیخداحافظ کوتاه ، تنه اش را عقب کش کیبا  تیو در نها

  . نددیکش وکنان من را جل هیگر میمن بتوانم داخل شوم . پاها
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به  میبدون فر نکیکه از پشت ع یبه در زدم و زن یا تقه

 یقهوه ا زیم یرا رو نکیع دنمینشسته بود ، با د میتماشا

 سوخته اش گذاشت و به احترامم برخاست .

 ،  هستادیبه احترام گذاشتنش ، ا زیداشتم پشت همان م انتظار

ا ر زیاما م  دیایش فرود با یصندل یرو تیادامه دهد و در نها

 در اتاق امد. یدور زد و تا جلو

خورد ،  یسمت چپ لبش تکان یزد و خال گوشت یلبخند

ود نساخته ب ییبایاز او زن ز زشیر یو چشمها یاستخوان ینیب

 اما ، بانمک ... چرا . 

ش ا یپر پشت چتر یکوتاه و موها یشانیپهن و پ یابروها مدل

 ساخته بود. نیریزن بانمک و ش کی، ازاو 

کشاند و گفت:  زشیمقابل م یرا به سمت مبل ها  دستش

 خانِم.... نیخوش اومد یلیخ

 ...  دیکش یلیرا خ "اِ"

 ام را به خاطر ندارد . یلیفام دمیفهم و
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 هستم . یمحمد-

 تو شک بودم .  یمجد و مومن نیب دیآخ ببخش-

ند بود بل ستادهیدر ا یکه جلو یقهقهه زد . درست مثل مرد و

  ماد به من حس اعت دندیخندیکه بلند م ییمهابا . آدم ها یوب

امعه ج ی. تو کردمشانی... زود باور م کردمشانی، باور م دادندیم

 حساسمُد نبود ، بلند خَند ها ، به من ا دنیکه بلند خند یا

 . یدواری. احساسِ ام دادندیم یخوب

 شودیم ورده است ... وجود دارد ... نم یهنوز شاد نکهیبه ا دیام

 . دیبلند خند

 دیما کردمیم الیداشتم . خ اجیاحت یلیخ دیآن لحظه به ام در

من  دمیدل کند و رفت... فهم یصاحب خانه است ، اما وقت

ام که مستاجر مهربان و دوست  یبد عنق یصاحب خانه 

.. ود .بشده  دیام یدلم ب یداده ام . خانه  یام را فرار یداشتن

 شده بود . سوت و کور شده بود . یخال
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رنگ فرود آمدم ، خودش هم مقابلم  یریش یمبل چرم یرو

 یدوستانه ا یاتاق دوختم و با صدا ینشست و چشم به فضا

 گفت : 

بازم  میستینحفظ کردن اصال خوب  یلیفام یمن وصولت تو-

قهوه  ی. چا نیخوش اومد یلی. خزیعز یخانم محمد دیببخش

 ن؟یدار لیم ی؟ آب کرفس.... چ رکاکائوینسکافه ش

،  . نگاه زن کردمیدهانم را قورت دادم ، احساس حماقت م آب

 کردیخت مکار من را س یمهربان نیتعمدا مهربانانه بود و البته ا

ن هربادادم . زود م یمهربان زود وا م ی، من در مقابل آدم ها

 و دوستشان داشته باشم  توانمیم کردمیم الی، زود خ شدمیم

 . کردمیدلم را باز م یفره س

 شیکه نشان از اعتماد به نفس باال ییجا برخاست و باصدا از

 داشت گفت:

 من انتخاب کنم؟-

 .دمیم حیروترج رکاکائویش-
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 یلبود، درست پشت صند ستادهیپر کتابش ا یکتابخانه  مقابل

 ، و رو به من گفت:

 سرد؟ ای. داغ  هیانتخاب خوب-

 داغ ...-

 ریش وانیتکان داد ، تلفن را دم گوشش برد و گفت: دو تا ل سر

 .یکاکائو داغ . با دونات مرس

ده فر خور چکیرا سر جا برگرداند ، سر انگشتش را به پ یگوش

 ،که کله اش  یکه از آب پاش کوچک یبرد و درحال زیم یرو ی

 اب داد و گفت: یبود ، به گلدان کوچک کم لیف کیخرطوم 

 .  باستیواقعا ز اسمتون یراست-

 بود ، لبخند به لبم آورد و در جواب گفتم:  یخوب شروع

 بوده به هرحال . ممنون انتخاب من ن-

 داشته ... یخوب ی قهی: انتخاب هرکس که بوده ، سلدیخند
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د، و دونات داخل ش ریش ینیبا س یبه در خورد ، منش یا تقه

 ختر، به د یبر یتونیشما م یمرس زیم یزن بلند گفت: بذار رو

 گلت هم سالم برسون .

 رفت .  رونی، از اتاق ب یکرد وبا خداحافظ یتشکر

 پا انداختم : یرو پا

 اشت . من گذ یاسمو رو نیا میی، پسردا ستین قهیبحث سل-

 چه جالب. ...-

خورد و  یینشست  ، مبل چرم از فرودش صدا میبه رو رو

 را به من دوخت .  شیچشمها

  تو گذاشته . یاسم و رو نیا تییکه پسرداادامه بده . جالبه -

 :دمیکش یقیعم نفس

اسم  نیا ،مهد  یاز پدر من ... تو رشیاز اون بود ، پذ شنهادیپ-

 بود .  دهیرو شن

 رد . کقبول  عیواقعا ؟ پس پدرت هم سر-



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
11 

 

 دوستش داشت . یلیپدرم خ -

 رو؟ تییپسر دا ایاسم رو -

 ... ادیز یلیدوست داشت . خ موییپسر دا-

 شد: داشت؟ کیبار نگاهش

 داره . فکر کنم همه دوست یدت خاصداره ... هنوزم بهش ارا-

رم داشتند من پسر باشم ...و خب پسر نبودم به خصوص که ماد

 فرزند پسر ازدست داد .  هیقبل از تولدم ، 

 ...  ایاز دست رفته  یمتولد شده -

 از دست رفته.  ینه متولد نشده -

ماند و گفت:  رهیخ هیچند ثان میچشمها یشد ، تو متاثر

 متاسفم.

رفت . اگر  نیاز ب یپنج ماهگ یباال انداختم و گفتم:  تو شانه

لحظه هم  نی، تا اخر گذاشتندیم انیاسمم رو ک شدمیپسر م

اسم دختر  یرو نیهم یباشم ... برا انیبودن من ک دواریام
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داد و  شنهادیاسم و پ نیا مییفکر نکرده بودند ، پسردا یلیخ

 پدر و مادرم موافقت کردن . 

 .  زهیبراشون عز یلیخ تییپس پسردا-

 زمزمه کردم:  یمکث با

 .  زهیهمه عز یعطارد برا-

 شد .  رهیخ قیدق میچشمها به

 تو؟ یو برا-

 ، تکرار کردم:  دندیباال پر ریاز سوالش ناگز میابروها

 من؟ یبرا-

 بله  ...-

  ! نهیزتریمن عز یحبس کردم: عطارد برا نهیس یرا تو نفسم

 یداغ ، پوسته  یکاکائو ریسطح ، ش یزل زدم، رو زیم به

 ی دهینشسته بود ، به شکالت ماس ریاز ش یکمرنگ و نازک

 :گفت یآرام ینگاه کردم و زن با صدا هیدونات چند ثان یرو
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برام  یردوست دا ای...  میبه اصل موضوع بپرداز یخوایخب م-

 ؟یاده ات بگاز خانو

 کردم: کدومش درمانه؟ نگاهش

گرفت  شیدستها انیرا م رکاکائوشیش وانیجلو آورد، ل دست

 وبا لذت عطرش را به شامه برد و گفت: 

 ؟  هیمنظورت چ-

 ...  شمیم کیرمان نزداز کدوم حرف بزنم به د-

حس رو به  نی.ا یکرانه محمد یستین ماریکرد: تو ب یاخم

 خودت ابدا القا نکن . 

اش نگاه کردم ، بله دوست  یموقر و دوست داشتن ریتصو به

من دوست  یبرا قهیچند دق نیزن ،در هم نی.... ایداشتن

داشت، گرم بود و با  یآرام یآمد .صدا یبه نظر م یداشتن

، لحن  بردیکه به کار م ی. عبارات کوتاه زدیمحبت حرف م

ر به نقطه رساندن جمالت من و تمام و عدم شتابش د نیمت

تا به او  کردیداشت، را وادار م یکه در من ، حس ییارگان ها
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عالقه مند  تشیساکن به شخص یابتدا نیاعتماد کنم ودر هم

 شوم. 

 هیکنم.... آدم حاش ، بذار من شروع یرسینم جهیخب اگر به نت-

 باعث شد که یکه چ میشروع کن ینطوریا ایپس ب ستمیرفتن ن

 .  یخاتمه بد تیتو دلت بخواد به زندگ

ه هر دو دستم نگه داشتم و ب یانگشتها انیرا م ریش وانیل

 زل زدم .  زیم یدود ی شهیدر ش رمیتصو

ت: گف دادیم هیمبل تک یکه به پشت ینیپا انداخت و ح یرو پا

... .الیس ی، پرواز پروانه ، قاصدک یآسمون آب گمیمن نم یدونیم

 ایند نیا میدونیخنده رو .... هممون م یبا رهگذرها ینابویخ

 شلوغ و اعصاب خرد کن شده ... یلیخ

 را نثارش کردم. لبخندم

خوشم آمده بود، نگاهش برق زد و به  شیاز حرفها نکهیا از

که از  باستیو ز رینظ یهنوز ب ایدن نیا گمیگفت: نم یآرام

ابدا ؛  من  ستین بایشدت فوق العاده بودنش کم شده و مطلق ز
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 کنی... ل یوجود داره... اما ... ول یزندگ یبرا لیهزاران دل گمینم

 ... 

ادامه  یبه زندگ یهست که تو بخوا یلیدل هی: قطعا دیخند

 .  یکرانه محمد یهم ندار لیدل هی... اما همون یبد

 که یاکاکائوم مزه مزه کردم و حواسم بود، پوسته  ریاز ش یکم

سطحش شکل گرفته را نبلعم ... من از شکل گرفتن  یرو

. درست مثل شکل کردمیمترقبه استقبال نم ریغ یزهایچ

 . ریسطح ش یپوسته رو نیگرفتن ا

ت پا گذاش یرا رو یگذاشت، کوسن زیم یاش را رو یخال وانیل

 را به هم قالب کرد و گفت: شیو دستها

 یتو یجالب ینکته  هیصولت ماجرا رو برام گفت،  یوقت-

 ادرتم ایاگر  موضوع رو پدر  یتو گفت نکهیحرفهاش بود .... ا

 نیمشابه چن ای.... درسته ؟  کننیمطلع بشن قطعا سکته م

 ....یزیچ
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 تمام دیانگار کل د،یرا تکان دادم و خودش را جلو کش سرم

 را زبان زد: شیکرده بود، لبها دایرا پ شیسوال ها

 ینسکته کردن، شوکه شدن ... و نگرا یاون لحظه حت یتو-

ه باعث شد ک ی! چ یپدر و مادرت برات مهم نبود کرانه محمد

به  دیبا یکه فکر کن یبرس اسیو  یدیدرجه از ناام نیتو به ا

 !  یبد انی... آرزوهات ... پاتیخودت ... زندگ

 کیبغضم را نتوانست مهار کند .  ری، ش نیریگرم وش طعم

 یالو از جا برخاست ، کنار دستم آمد درحا دم،یکش قینفس عم

نگه داشته  شیانگشتها انیرا م یدستمال کاغذ یکه جعبه 

 هیرگ ینداره اگر بخوا ی: اشکالکردیتکرار م یبود و به آرام

 ...یکن

دستمال برداشتم وگفتم: من  کیرا از دستم گرفت،  وانیل

 .  ادیبخوره اشکم درب یبه توق یکه تا تق ستمین فیانقدر ضع

 زد: متوجهم ... لبخند

 .  ادیاشکم م خورهیم یبه توق یتق یاما تازگ-
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 دندان نما شد .  لبخندش

 ... دمیرا با دستمال گرفتم و رو به او گفتم: ترس اشکم

 ... هیعیطب نی! ا یکرانه محمد میترسیما م یهمه -

. بودم . ناشناس.. بهیاهاش غرب یلیشکل ترسم نااشنا بود . خ-

 ین توبود . م اهیبزرگ و س یوالیه هی... یعیطب ریغ گمنام ...

 ی هیسا هویجنگل بودم. بدون دوست.... بدون همصحبت ! 

 افتاد روم ... وحشت کردم . کشیتار

د گذاشت و مطمئنم کر میزانو یو او دستش را رو دمیکش یآه

 حرف بزنم. توانمیم

ا که م نیگیزل زدم و گفتم: به دکتر صولت که نم مرخشین به

 ؟ میزنیاتاق م نیا یبه هم تو ییچه حرفها

 اش آمد : ینیبه ب یبانمک نیچ

 که یراحت هرچ یتونیو هستم و م.. من محرم تالبته که نه ..-

 ...  یهست رو بهم بگ
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 کسالی نیا یمن تو یدهانم را قورت دادم و گفتم: زندگ آب

 همه از من بایشده ... تقر یادیز راتیی، دستخوش تغ ریاخ

 . زارنیب

که  کنمیدارم با خودم مقابله م یآدم واقع کیمثل  یدونیم-

 ... منیخودت نخوا یتا وقت یبدون خوامی! و م"چرا"نپرسم 

 چرا .  پرسمیهرگز نم

 ممنونم .-

 یعنیزد و منتظر شد و باالخره جان کندم و گفتم: همه،  یپلک

گم دربزرپجز  ... و عطا ... به میی... زن دامییمادرم... پدرم... دا

ز اون اگر بود ا ستیداره متوجه اطرافش ن مریکه اونم چون آلزا

 .  شدیاز  من متنفر م شتریهمه ب

 عطارد؟-

ما ا شهیم زاریم بباشه که از یکس نیاون آخر کردمیبله. فکر م-

 نفر بود .  نیاول قایدق

 ؟یبه لحاظ احساس ن؟یهست کیبه هم نزد یلیخ-
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 میکیدما به هم نز یعنی نیجونم به جونت بنده ... ا گفتیم-

 درسته؟ 

ز اکه  یکس نیجوابش نماندم وگفتم: به هرحال.... آخر منتظر

 من متنفر نبود هم رفت . نامزدم... 

شک اافتادم ،  میو با دستمال ، به جان چشمها دیکش ریت قلبم

 ییاز شدت هق هق ها میو گلو سوختیام م ینی. ب شدیتمام نم

ده ش میو حج کردیشوند، درد م ادیبه فر لیتبد خواستندیکه م

 بود .

 ... یپس نامزد دار-

 داره . طیشنبه به مونترال بل ندهیآ یکردم: هفته  نگاهش

 ساعت پنج صبح ! 

 ؟! یبر رانیاز ا یخواینم-

 نفره بدون برگشت و فرست کالسه ! بدون من کی طشیبل-

ه ه باشگفت ایبهم بگه ...  یحت هنکی.... بدون عقد ... بدون ا رهیم

 که قراره بره ! 
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ت پا انداخ یمبل لم داد و پا رو یرو یرا فوت کرد کم نفسش

 ! ه؟یو گفت: وتو برنامه ات چ

 امم مرگ بود ، دکتر صولت برنامه امو خراب کرد .برن-

 المآمده از ش رونیب یلبم آمد و دستم به موها یرو یلبخند و

حنه صتئاتر کودک رو به  هی خوامی. م کردم یبردم وگفتم :شوخ

 نایب س... و خ انهیادامه داره و در جر یببرم . به هرحال زندگ

 گرفته .  مشویتصم

راش و من ب یکه به مشاور مراجعه کرد یبگ نایبه س یخوایم-

 کنم که باهاش صحبت کنم ؟  میوقت تنظ هی

 کرد؟ ییعشق رو گدا دیبه نظر شما با-

 البته که نه ... -

 .  انیمیخانم کر میزدم: چه خوب که هم نظر لبخند

 . یمنو نگار صدا کن یتونیم-

 یرو تیانداختم  ودر نها ینگاه نشیتک نگ یحلقه  به

 هیگفت :  کردیو همانطور که نگاهم م دیزبان کش شیلبها
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 التیتئاتر کودک رو به صحنه ببره و تحص هیکه قراره  یدختر

اندازه  نیرفتن نامزدش تا ا دونمیم دیهم داره ، بع یخوب

 کنه .  فشیضع

 ...  نایتن سشدم ... نه از رف فیکه دارم ضع یمن از ترس-

  مش؟یبشکاف یخوایم-

 گهید یکیزدم: قبال شکافته شدم خانم دکتر .... توسط  زهرخند

... 

 وانی، دست به ل شدیلحظه به لحظه گرد و گردتر م نگاهش

 ی، با دستمال دمیسر کش نفس، الجرعه نیبردم و تا آخر ریش

 دور دهانم را پاک کردم و خسته گفتم:

که ازش حرف زدم  ، ترس از آبرو بود . مطمئنم  ییوالیاون ه-

که چقدر وحشتناکه ... لمس کردنش... کنارت  نیدونیم

 یریدهن و نفسش به گردنت بخوره و تصو یبو نکهیبودنش... ا

...  قای. عم کنمیم... احساس حماقت  دهیم ندهیآ یکه از تو تو
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غرور...  شکستن:  ادیسرم م یتو تریعالمه ت هی نکهیبدتر ا

 ... هرزه ! فاحشه ... خوادیتو رو نم یکس گهی... د اهیس یجامعه 

 رونیبه ب میزدم و دو قطره اشک ، هرکدام از چشمها لبخند

 پرتاب شدند و در مقابل نگاه ناباورانه اش گفتم: 

که داشتم رو  یزیحفظ کردنش هرچ یاحمقم که برا یلیخ-

 خیتار نکهیا قیال ی! حت یچیکردم و در جواب ه مشیتقد

 بدونم هم نبودم !  طشویوساعت بل

از  دستمال گریبرگ د کیرا چنگ زدم، و از جا برداشتم،  فمیک

 تم:گف کردیم میو رو به او که هنوز تماشا دمیکش رونیجعبه ب

 لبته منم بهشا... رسهینمبه ذهنتون  ی، راه حل ادیبه نظر م-

 هایس یوالیبرم . ه رانیروز از ا هیبهتر باشه  دیفکر کردم شا

... نگاه پدرم. ی... چشمها کنهیو برام بولد م ریمدام چند تا تصو

 مادرم ! 

 ؟  نیزدم : ممکنه بهم دارو بد زهرخند
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 کرد،یم یکه سع ینشست و درحال زشیجا برخاست، پشت م از

دهد با من و  لمیتحو یکل یجمع بند کیاز تجارب کمش ، 

 گفت: یمن

 یایکه م  یبعد یجلسه  یکرانه جان بهتره که برا نیبب-

 ...تا  میبا هم هماهنگ بش  کیکوچ نیچند تا تمر هی،  نجایا

قبال از  . یکالمش گفتم: آلپروزوالم ،لورازپام ، ضد افسردگ انیم

 همشون استفاده کردم ... 

گر ا دهیروم جواب نم گهیگفتم: د یندنگاهم کرد وبا زهرخ جیگ

 یلیمن شب ها خ ن،یسیتر بنو یقو یدارو هیبراتون مقدوره 

 یدایز یپرت و پال یخواب ها نکهی... و بدتر ا خوابمیسخت م

 .  نمیبیم

ش لفت هینسخه آماده کرد، چند ثان کیرا برداشت و  خودکارش

 گره خورده گفت: یبا ابروها تیداد و در نها

 !  نیمن هست یمراجعه کننده  نیشما دوم یدونیم-

 من ...   یجد یمراجعه کننده  نی: درواقع اولدیخند



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
24 

 

 ... نیکارتون موفق باش یچه خوب. پس تو-

ه دوشنب یگفت: برا یآرام یرا به سمتم گرفت و با صدا نسخه

 خوبه؟  ذارمیرو م یساعت پنج قرار بعد

 هترفکر کنم ب فرستادم و گفتم: فمیک یرا تا کردم و تو کاغذ

 دی! ممنون که اجازه داد نیباشه بهتون بگم منتظر من نباش

... به  هیمسائل کار سخت نیا یحرف بزنم ... حرف زدن تو

 .  ستیاونقدر قابل اعتماد ن چکسیاعتقاد من ه

 . شهیاحترامم برخاست دستش را جلو آورد وگفت: درست م به

 شب دوارمی... امیهست یصبور باش . تو دختر شجاع و باهوش

 هی.... من  یمن کنار بذار یبرا یدو تا صندل شیاول نما

 دختر دارم ! یدوقلو

 . ریبخوابم . حتما . ... عصر بخ اگر امشب خوب-

. رام..آ ییاهرا از او گرفتم، و به سمت در اتاق رفتم، با گام  میرو

د دوشم برداشته شده بو یاز رو ی، بار دمینفس راحت کش کی

 و کج... نیر سنگبا کی. 
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صه غ...  دنیبارکش ی! غصه خوردمیغصه اش را م دیفقط با حاال

 یکه له و لورده شده بود . غصه  یغرور یحماقت .. غصه  ی

 که خبر نداشتم! یرفتن

ه بآسفالت ناهموار  ینامشخص، رو ریمس کی، در  ابانیخ یتو

ه ک یی. روزهارفتمیم شیرا داشتم ، پ نایکه س ییروزها ادی

 دوه .ر انبود، ماالمال از درد  وپ نیبا وجود او ، قلبم سنگ یحت

 دهیکه با هم نوش ییها یطعم چا یبودم که حت نیآنقدر سنگ

 هم به خاطر نداشتم ... میبود

 انیسآوان یاز مغازه  شیبرا یکه به هر مناسبت ییادکلن ها ای

 ... دیرخیبرام م یکه به هر مناسبت ییادکلن ها ای...  دمیخر یم

 ذهنم نداشتم!  یتو یزیچ چیمن ه

 شمارش بود .  فقط

ا دم رکه با او گذرانده بو ییذهن من ، روزها یتو یا شمارنده

فکر کردن  یداد حت یصدا م "تق" کیروز  کیهر  شمارد،یم

 .  کردیها، خوشحالم نم هیبه آن ثان
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 ...  شدمیهم نم نیاندوهگ یحت

نگ زرد ر یتاکس نیاول یبرا یرا پر باد کردم و وقت میها لپ

 کی، فقط   کینیدست تکان دادم، اصال متوجه نشدم، مرکز کل

 به یاجیاحت چیسرهنگ فاصله دارد و ه یچهار راه با خانه 

 تاهکو ریمس نیمن ا ینبود ، برا هیکردن و پرداخت کرا نهیهز

ساعت . کردمیم سرزنشام  یمباالت یخودم را بابت ب دیبود و با

 ! یمتوال یها ... ساعتها

و  اخم در انداختم ، انتظار داشتم ماجده با یرا تو دیکل یوقت

 لبخند ، متعجبم کرد .  کیکند ، اما با  میتخم تماشا

انداختم ، از هشت گذشته بود و  یام نگاه یساعت مچ به

ج . در او دادیرا نشان م قهیدق یخانه هفت وس یواریساعت د

 او نزدم.  به یاز خواب رفتن ساعت، حرف ،یبدجنس

 یتوانداخت و دست آخر ، مان لمیبه شما یسمتم آمد، نگاه به

ب بلوز دامنش تن زد و گفت: خو یرنگش را رو یسورمه ا ینخ

 دخترم .  یدیموقع رس
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و کنکاش   دیچرخیصورتم م یجا ینرم نرم در جا شیچشمها

 ه بهزل زد .... و دوبار میکه به دستها ییادامه داشت تا جا

 شد . هریخ میچشمها

م ، ابه او گفته بود ، من دچار اضطراب و تپش قلب شده  صولت

 بود .  دهیرا نپرس شیماجده چون و چرا

ته تر هم من دچار اضطراب و تپش شده بودم ... صولت گف قبل

 چیکند ... ه یمن سپر شیشب را پ یبود : بهتر است کس

ه بگاه،  ی. اما نگاهش گاه و ب دانستیاز زخم دستم نم یزیچ

 ایبرحسب تصادف بود ،  دانمی. نم شدیسمت مچ دستم روانه م

 !  یپشت حس یحدس ایداشت  یپشت حدس یحس

 التای، خ یکنیم الیو گفت : اگر باز خ دیکش میبه بازو یدست

 م ، تاالپ تاالپ کنه دختر خوادیو قلبت م دارهیو وهم ورت م

 بمونم . شتیپ

ان ج: نه ماجده  دمی، خند که به زبان آورد یتاالپ تاالپ از

 ... من حالم خوبِ خوبه ! نیدیزحمت کش
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 الحمد اهلل . -

، زحمت  شبیمهربانش زل زدم : ممنون بابت د یچشمها به

 .  نیدیکش

ها  نیاز ا شتریشما ب یحرفها رو نزن، من به خانواده  نیا-

 . توروخدا با من تعارف نکن .... ونمیمد

 چشم.-

 شینگاهم کرد و بعد چشمها هیزبان زد، چند ثان شیلبها یرو

ب خوا ی، اندازه   اهتیروزگار س نیا یپر آب شد : اله یآن

 نوزاد کوتاه باشه و تموم بشه ! 

 دادم : هیرا به ستون تک پشتم

 اهه اما پر تکرار .خواب نوزاد ، کوت-

احوالت خوش بشه  نیبرات نذر کنم که ا ی: چدیگز لب

 رام جوابه ! دخترم؟ من همه نذ

، به  نهیدو س انی.  کف دستم را باال آوردم، م دیکش ریت قلبم

 . سرهنگ چطور بود امروز؟ یچیجناغم فشار دادم و گفتم: ه
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 من برگشت: یبه اتاق سرهنگ رفت و به چشمها نگاهش

. دیوابخ... به زور  گرفتیو م عهدیقرار بود مدام سراغ ول یب-

 کن .  فشارشو چک گهیبار د هیاخر شب 

و  دمیکش نییپا میموها یبه ساعت رفت، شالم را از رو نگاهم

 گفتم: باشه حتما ...

اش که متعلق به دوران  ییسگک طال یرنگ ورن یمشک فیک

ود ام  بود را چنگ زد و خواست  بر ییشدن زن دا ییحاتم طا

 جان ؟ یزدم: ماج شیکه صدا

 جان؟-

 : دمیهوا پرس یب

 نجا؟یعطا اومد امروز ا-

 م .خبر ندارم ازش... چطور ؟ نه دورت بگرد-

 یخاطر جمع شد، پاسخ یماندم و وقت شیبه تماشا هیثان چند

نوک  یذهن، رو یفکر، تو ی، تو نیآست یتو "چطور" یبرا

 شانه انداخت و گفت:  یرا رو فشیزبانم ندارم، بند ک
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ه اره، ماخوذ ببه دو نکن دخترم، جوونه ... غرور د کهیباهاش -

و رفتار  زنهیبگم مناسب احوالت حرف م ست،یم که نه ایح

 ...شیشناسی. خودت که بهتر از من م کنهیم

 وقلنبه شده بودند  میدادم ، چشمها رونیب نیرا سنگ نفسم

 الی. خشناسمشیوجود لبخند زدم و گفتم: م نی. با ا ینمک

 بازم سر زده باشه به سرهنگ. کردمیم

 اومد ... یاخر وقت دیشا ومدین-

 یمبه خاطرش آمده باشد، رو ترش کرد و با اخ یزیانگار چ و

 یسر کش نجایوقت به ا یبگم وقت و ب یمحمد یگفت: به آقا

 کنه؟یم

 شدم ، از حرفش... و از آمد و رفتش...  براق

کند  یچغل خواستیبود و م یماجده از آمدنش شاک نکهیا از

 .  یدلم مچاله شد . حالم تر شد و نگاهم عصبان

 نیمتعلق به عطا بود ، ا نجایا یعنیبود ...  نجایعلق به امت عطا

، تا  شدیکه هرس م یی. از درخت خرمالو میدانستیرا همه م
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که تارو  یی، تا فرش ها زدیرنگش م دیبه ع دیکه ع یحوض

 یترک ها یعطا آشنا بودند ... حت یپودش ، همه به انگشتها

 یهم  عطارا م  ها یخانه، بتونه ها ،عنکبوت ها ... کاش

 شناختند . 

 یکهنه  یها یحمام ... کتان یوصابون جا مانده اش تو  فیل

اب ... قشی! عکسها شی... البسه و کتاب و دفترهایجاکفش یتو

 تار عنکبوت گرفته اش!  یعکس معشوقه 

 . ا ..مال عط نجایو ا نجاستیعطا مال ا دانستندیم لیفام ی همه

 !د؟یآمدنش به پدرم چه بگواز  خواستیپرستار م کی وحاال

کم ذره ذره اما مح میخانم منتظر جواب بود و من صدا ماجده

 آمد: رونیاز گلو ب

 پدربزرگشه ! یخونه  نجایا-

وه نهم  فراموش کرده بود عطارد نکهیاز ا هیکرد و چند ثان یهان

ل گفت:به هرحا ی، اما به آن دیسرهنگ است، ابرو درهم کش ی

 پسر عزبه !
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رنج آپا انداختم ،  یوا رفتم پا رو یمبل یو خسته رو دمیخند

م انگشتها و کف دست لیسر زانو ، چانه هم تحو یکاسه  یرو

 گفتم: تیدادم و در نها

ه کهم  اینگ... تو اتاق سره رهیم ادیبا من نداره ب یعطا کار-

 اتاق خودش .  یتو

 تر در هم فرو رفتند :  زیت شیابروها

 خترم !اونجا که شده اتاق تو د-

را کامال  میو هجوم اشک به چشمها دیکش ریمجدد ت قلبم

 آرام گفتم: میچشمها دنیمحسوس بود . قبل از بار

جام جان. االن من موقت اون یطا بود ماجاونجا سابقا ، اتاق ع-

 اجازه بده برگردم .  ایمیک ی... تا وقت

م شده بود، به سمت نوه و دخترش الیخیخانم انگار ب ماجده

 گفت:  یآرام یو با صدا ستادیا میآمد، رو به رو

 حرف بزنم؟ یمحمد یبا آقا یخوایم-
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خودش خواسته بود ،  یمحمد یلبم آمد ، آقا یرو یزهرخند

 !!! ی! موقت ی... چند وقتیمن از خانه بروم ... مدت

 شما ؟  نیهست ینگران چ-

 یختربه سن و سال عطا ... د ینداره ، پسر تیتر کرد: خوب لب

 به سن و سال تو ...

و گفت : من که  ختیر شیچشمها یبود تو ینگران هرچه

 طونیناکرده، به هرحال... گوش ش ی، خدا کنمیجسارت نم

 . هرچند که خودتون ستیسرتون که ن یباال یکر... بزرگتر

 !  دییعاقل و دانا

ن ، سر تکا سر و تهش را رها کرد  یب یکرد و حرفها ینوچ و

 گن؟یم ینداره ! مردم چ تیداد و گفت : به هر حال خوب

؟  : چرا دندیپرسی، مردم م کردیچشم من نگاه هم نم یتو عطا

 از کجاست ؟!  نهیک نی: ا ندیوساطت کنند و بگو رفتندیم
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ام  قهی ی؟! وقت دیگوش من کوب یعطا تو یکجا بودند وقت مردم

:  دیچسباند و داد کش وارید ی غهیرا گرفت  و کمرم را به ت

 خانه خراب کن ... مردم آن وقت کجا بودند؟!

 یب یخانه  نیمن و عطا در ا یبه رابطه  خواستندیحاال م که

 ...  رندیبزرگتر خرده بگ

 شیسر انگشتها دم،ی، دستم را جلو کش کردیم میماجده تماشا 

 را گرفتم وگفتم:

 شما یانکه نگر جان ، عطارد نامزد خواهرمه ... البته یماج-

 من قابل درکه . یبرا

 یبودم رو ختهیرا ر یو من آب پاک امدیمذاقش خوش ن به

... خودمون میلی. ما فام نیگفتم: نگران نباش یدستش وقت

در ظر پن. از اون گذشته عطارد از  میچطور با هم تا کن میدونیم

 ماست ... یو مادرم، هنوز داماد خانواده 

لب  شیحرف پس و پ یو ماجده خانم ب دمیرا جلو کش خودم

 بگم واهلل ! یزد: چ
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 حرفش را نکهیسر داد ، از ا یحوصله، خداحافظ یسرد و ب و

 نیا حساب نکرده بودم و حساب نبرده بودم دلخور شده بود .با

خاطرم جمع شد که  یکردم . وقت عتشیوجود تا دم در مشا

 وریشهر خنک میبه نس هیرفت، نفسم را فوت کردم و چند ثان

 یمسکن قو کیصورتم بلغزد ... دلم  یاجازه دادم ، رو

 .  خواستیم

ه بتا خود صبح نفهمم چه  میارامبخش که بخورم و آخ نگو کی

 نیا ان ب... م یگذرد ! آلپروزوالم ،لورازپام ، ضد افسردگ یمن م

 !؟یکرد با من چه کار نایها گره خورده بودم ... زهرخند زدم! س

به  د،یچیپ اطیح یزنگ  تو یگرفتم، صدا در فاصله که از

 ،خانه جا گذاشته باشد  یتو یزیچ دیماجده شا نکهیا الیخ

دم کر زانیآو یپرسش زدم ، مانتو را به جا رخت یرا ب فونیا

ا بم ، را که باز کرد میانداختم کش موها یشاخه ا یوشال را رو

خشکم  هیثان دچن یهمراهشان ، برا یسه زن  و مردها دنید

 زد . 
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ه ک  شانیپچ پچ ها و تعارف تکه پاره کردن ها شان،یوصدا سر

 جمع شد .  المیخ یبه گوشم نشست، کم

. .. رانی. متعجب و ح کردمیهمانطور محو و مات نگاهشان م اما

آدم  .... و دوستان نابم زل زده بودم ی، هم گروه یمیبه هم ت

ه فاصله قدم از در ک کیو  شدندیم اطیکه داخل ح ییها

که  دازه... همان ان ندیایرا نداشتند تا داخل ب شیرو گرفتندیم

 یرا خانه  شانیادعوت پ ی، پررو و ب حیوق توانستندیم

ت دعو کیپدربزرگ دوستشان بگذارند، همان اندازه هم دلشان 

 .  خواستیمفصل م ینامه 

 حوصله ، ینا مناسب بودم ... ب دمیبه سر و وضعم کش یدست

  ی، جلو شدمیآب م شانیرژ لب ... جلو یشانه ، ب یچرب... ب

 یکه دوستانم بودند و اصال در آن لحظه آمادگ ییآدم ها

 یرا نداشتم ، پروا در را نگه داشته بود و مرتض دنشانید

 ...  دیکش اطیح یموتورش را هن و هن کنان تو

به  یدستشان پر بود از آذوقه  . چنگ یهم تو قیو شقا کامران

، چهار  لویرا نداشتم ، ن دنشانیدم ، اصال انتظار دز میموها
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،  کردیم غیج غیدست داشت و پروا ج یتو یمربع یجعبه 

 مغزم سوت بکشد و آور دوز کند  . شدیباعث م شانیصدا

ک صورت ت یو رو رفتینفر مدام به در م کینگاهم دنبال  اما

م خاست ... پروا دوان دوان به سمت ینشست و برم یتکشان م

 از و دیگز یلب م لویگلگون، ن ییزده با گونه ها جانیآمد، ه

بود  ستادهیا یهم خشک و جد قی... شقا دیترسیواکنشم م

 کنم و او آماده نباشد .  ییمبادا من ترش رو

از  پروا از ذوق... یگونه ها یاما دل داده بودم به سرخ من

خوشحالم کند ، او با  خواستیو م زدیکه برق م ییچشمها

 بود . میدختر ت نیاعتماد به نفس تر

باشم  نیخشمگ توانمیمهم نبود من چقدر م شیکه برا یدختر

 خبر...  یموقع و ب یدعوت ب نیاز ا

 !بر خ یموقع و ب یدعوت ب نیممنون باشم از ا توانمیچقدر م و
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ش  بغلش کنم و به اعتماد به نفس درون خواستیچقدر دلم م و

 ه بهک: خوش به حالت  می، بارها و بارها درود بفرستم  و بگو

 !یده ینم تیکس جز نظر خودت اهم چیه

 ی افهیصورتش آمد ، آن ق یرو شیگردن کج کرد ، موها 

 آمد: شیمعصومانه را  که به خودش گرفت، لبخند زدم و صدا

 ؟یا یعصبان

 ؟یچ یبرا-

 ! بد کردم؟ میدور هم باش می.... گفت یمهمون یبرا-

 یکه به جان پوست کناره  لویرا فشار دادم و به ن دستش

ه کرا راحت کنم  الشیزدم تا خ یانگشتش افتاده بود ، چشمک

 یو  دست رو دیهم نفس راحت کش قیو شقا ستمین یعصبان

 تیپروا گذاشتم و همانطور که او را به داخل هدا یشانه 

 تفو یگوشش ب ریانداختم و ز لویودم را در آغوش نخ کردمیم

 کجاست ؟! عادی: پس  مدمیوقت ، پرس
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شهر  ریشه ی سندهی: احوال نو دیخودش را جلو کش کامران

 ؟  یچطوره ؟ روبه راه

 !  کامران

ر مرد قد بلند الغ کیکنم ؟  فیتوص توانستمیرا چطور م او

 یت آمد . یجلوتر از ادکلنش م شیتنباکو یاندام که غالبا بو

 تن داشت ، یآب یمردانه  راهنیرنگ و پ دیگرد سف قهیشرت 

خط  کیاش را که  یشانیسرش کم بود و پ یجلو یموها

 نکیع یداد . ب یدر خودش جا داده بود را بلند نشان م قیعم

 یها لیبیس ریکه ز ییقوزدار و لبها یمردانه  ینیب کیبا 

 ، با معرفت با فحش یطورش ، گم بودند ، منطق "یافتخار"

 .گرفتمیم دهیآنها را نشن دیکه غالبا با ییها

 ؟  ینثارش کردم و گفتم: رو به راهم .تو خوب یلبخند

 تو ؟  میایب یکنیتعارف نم-

 را از سر راهش کنار زدم . خودم

 تعارف کنم؟ دیبا شویباق دیاومد نجایتا ا-
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تک  دانستمیاول را باال آمد، م ی پله قیو شقا دیخند کامران

ه دعوت و سر  زد یب یبه اجازه دارند . وقت اجیتکشان احت

د ه خومظلومانه ب ی افهی، ق کردندیخودشان را آوار صاحبخانه م

 هم و مغرور بای، ز ی، دوست داشتن کی، بار قیوشقا گرفتندیم

 نبود .  یقاعده مستثن نیاز ا

 خندلب یاش را باال داد و با همان ژست ب یهشت یابرو یتا کی

که کنج لب داشت با همان اعتماد به نفس معروفش  یو خال

. ن ت ..گفت: من بهشون گفتم ،تُ .... تُ .....تُ  .... تو خوش

و  ! نتیخاص یو ب...ب... ب...ب یخود را ی... ول ادی.ن..ن. نم

 البته حرف گوش ن.ن.ن نکن ! 

!  دنیکه به حرف تو گوش نم و گفتم: چه بهتر دمیخند

 خلوت بپوسم ؟  نیا یتو یخواستیم

 ! یشیکرد و گفت: تو هم آدم ن.ن.ن.نم یپوف

که غمباد گرفته بود ، از  یرفت و مرتض لویبه پروا و ن چشمم

 قشیمن و رف یکه چقدر حاضر است برا دیبار ینگاهش م

 تا من .  قشیرف شتریببارد . البته ب
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 کرده بود و یکه از پشت دم اسب یندبل یبا آن موها یمرتض

.. . دیباریم شیاز سر ورو یکه شانه شده بود ، مهربان یشیر

 ریغ یدست یها ی... و بعضا شوخی، حماقت ... دوست یمهربان

 قابل تحمل و دردناک !  

  ؟کو  عادی: پس مدمیپرس یآمدم و رو به مرتض نییپله پا کی

ت: بود که گف لوین یشدم و نفر بعد رهیپر سوال به پروا خ و

 ...  میکرد جیبراش آدرس و مس

 یمکه فقط قند خون را باال  یمزه ا یب تییسکویمثل ب قلبم

له و  منطق و فلسفه ، له شده بود . یعالمه جزوه  کی ریبرد ز

فتن روان را نداشتم! تاب و ت عادیم یلورده ... تاب وتوان دلخور

..... دا.نرا  عادیاز م ندیرا نداشتم ... تاب و توان نازکش عادیم

 زنگ .... شتم !  یصدا

ه ک یکس نیآخر ا،یدن نیبه لبم امد، مطمئن بودم در ا لبخند

 بود .  عادی، م کردیم دیمن را از خودش نا ام
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 یه زنگ زد ریو به سمت در رفتم ، زنج دمیجه نییهارا پا پله

بود  میمقابل چشمها دیسف یجعبه  کیو  دمیرا کش یدر اهن

 دارشدر جعبه قرار دادم و وا ی... سر انگشت اشاره ام را رو

 .  اوردیب نییصورتش پا یکردم جعبه را از جلو

 یالان ح... گرما و تابست ینکی، ع ی، فرفر ی... استخوان عادیم

د بن یچهارخانه ... بوت ها راهنیشد، شال گردن .... پ یاش نم

 عاشق! یقهوه ا یو چشمها یخاکستر نیدار ... ج

ت رف یمن کنار نم یچشمها یعاشق هرگز از جلو عادِیم ریتصو

...  طرهتجسم... خا ر،یتصو نیتوانستم به عنوان بهتر ی. از او م

 کنم . ادی ییدانشجو یعاشقِ روزها

 .  مزاحم را پشت گوشم فرستادم ینثارم کرد و من مو یلبخند

 اش به گوشم نشست: سالم ... یتو دماغ یصدا

 .یایفکر کردم نم-
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 شیرا به نما شیکه دندانها یکرد و با همان لبخند یخُب

 کردیم جادیلبش ا یرا کناره ها یکیو خطوط بار گذاشتیم

 تکان داد و گفت:  یسر

از دست  تویط عروسکه من فق یدونیفکرت اشتباه بود ،م-

 ! دادمیم

 . دانستمیم

 نه!کرا دمدایوقت از دست نم چیرو ه   یپارت نیکرد: ا مهیضم

 !ومد؟ی.... م ومدیاصال به من نم

 ادعی، االن م ایآدم دن نیزد و فکر کردم خوش حال تر یچشمک

 است . 

 خوشحال ! عادِیم

 خجسته ! عادِیم

 ...الیخیب عادِیم

 انصاف ... یب عادِیم
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آمد، حقش بود که از بهم خوردن  یانصاف به او نم یب نه

حقِ  بود ... یحقِ هر آدم عاشق نیمن خوشحال باشد ، ا ینامزد

 ش ،معشوقه ا یبود که از بهم خوردن نامزد یا فتهیهر مردِ ش

 نفس راحت بکشد و شانسش را دوباره امتحان کند. کی

لش و او با همان حال سرحا دمیدر کنار کش یرا از جلو خودم

! خوب  دمیهم خر کی... برات ک یدیگفت: حاال کجاشو د

ازش !  یو دل کند یباالخره دل داددندون لق و  نیا یکرد

 من که بهت گفتم از اول کرم خورده است ... 

 . زیبرو تو انقدر زبون نر-

 در را پشت سرمان بستم .  و

 ی انهش لویبلند سالم داد پروا خودش را به من رساند و ن عادیم

داره با دمش گردو  یگوشم گفت: از ک ریچپم را گرفت وز

 !  شکنهیم
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م سال یو مرتض قیبه رو به رو بود، با کامران و شقا نگاهم

ن ظرماراه داخل را بلد بودند منت ییکرد و انگار سه تا یکیعل

 . میبود ستادهیپله ها ا ینشدند ، جلو

 باطل... الیخ ی: زهدیغر پروا

اره رو لعنت کنه ... دوب نایگفت: خدا س یریز یبا صدا لوین

 نشون ... نیخط ا نیدماغت بشه کرانه! ا یمو خوادیم

 ها کرانه !  یلب زد: بهش رو ند یحرص پروا

 نایکه س میقلم رو کم داشت هی نیجواب داد: هم یکفر لوین

 گشاد بشه ! شونیا یرو ببرن عرصه برا فشونیخان تشر

ارم : من اعصاب نددیاش کش یشانیرا به پ شیسر انگشتها پروا

 بگم باز بهونه کنه ها ... بهت نویشب و نصفه شب ا یه یمرتض

 یدخوی... ب میاالن که هست می! اون موقع فرق داشت نامزد نبود

 ده!هم بهش ن یالک دیپسر مردم و چشم به راه خودت نذار ! ام

 از ورود به خانه به جفتشان پر سوال نگاه کردم: قبل

 گذاشته بودم؟ دیو منتظر و با ام عادیم یک-
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 تو یشناسیو که م عادیخب باالخره م راتر کرد : شیلبها پروا

! چپ و راستم که کال  رهیاون راست خودشو م یگیچپ م

 راسته!

د کر یهوا ط ینشانه تو یرا ب یو راست میمستق ریدستش مس و

. 

ا و پرو میدر سکوت گذراند ییبه همان حال سه تا هیثان چند

 گفت:  لویرو به ن یآرام یزده اما با صدا جانیه

 .  شمیهنوز آب م فتمیکه م شیا یلباس مردعنکبوت ادی -

 ! هیگفت: بابا اون ارث یواضح شخندیبا ن لویو ن دیخند پروا

 دست خودشه مگه ... 

 خنده اش جواب داد:  انیم پروا

ا نکن ... وبابا حاال دهن منو  یکه دست خودشه . ا شیجاساز-

 ای، ب یچشو گوشت وا بشه؟! هر وقت شوهر کرد یدوست دار

 بهت بگم ...

 ؟یبگ وی: چدیپرس جیگ لوین
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 میتونیکه نم یرنطویهم یبه آموزش دار ازیبه هرحال تو ن-

م قبل از انجا یدیدست پسر مردم! پسر مردم وسکته م متیبد

 !یغلط ای حیصح اتیهر گونه عمل

اش ربط گفت: داد یبا حرص کامال ب لویشدم و ن نهیبه س دست

 کشه! یم یمن از دست تو داره چ

 یفیکچه  نیو بب ای... ب کشهیم یداد :چ نیاش را چ ینیب پروا

 دیفسهمه اش دانشه .... تجربه است ... من مو  نای. ا کنهیم

 کردم پاش !

 زدم . لبخند

 گهیدهنتو ببند تو رو خدا ، من د یو گفت: وا دیلب گز لوین

 نگاه کنم .  یتو صورت مرتض تونمینم

 گهید یکیداره با  گهید یکی: دیمن کوب یشانه به شانه  پروا

  ؟! یداداشت نگاه کن یتو چشمها یتونیتو نم کنهیازدواج م

 بلند .  یشد تا بخندم . آن هم با صدا موفق
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 هیوحر نکهیکم شد و پروا مفتخر از ا شیگونه ها یاز سرخ لوین

 ی. از دست جفتشان هوف کردیم میام را عوض کرده تماشا

سر  یبحث ب نیهمچنان به ا نیخوایم ایتو  نیای: مدمیکش

 د؟یوتهتون ادامه بد

 که پروا دستم را گرفت و گفت: دمیرا به سمت در کش خودم

 یدخترا با لب و دهنشون برابر منیها یاندازه  یدونستیم

 ! کنهیم

م و ابرو باال داد و گفت: د یتا کیگرد شد و پروا  میچشمها

با دماغشون  یمینسبت خاص و مستق هیهم  ونیدستگاه آقا

 ...گمیداره . به خدا از خودم نم

 خودم یو من فقط جلو دیاش کوب یشانیبا کف دست به پ لوین

 یرطو وگوشم رساند  ریرا به ز شیرا گرفتم تا نخندم، پروا لبها

و تگر ا نیبب لویهم بشنود گفت: امشب حواستو بده به ن لویکه ن

به جان  طاقچه! ذارمینبود من اسممو م نایدماغ و دهن ا

 و کامران ! قیرو شقا کنهیقسم حاال فقط زوم م یعل یمرتض

 ...  میبلند به خنده افتاد مانییبار سه تا نیا و
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 وفهب یشد ، کامران دست از تماشا ریمبل  جا گ یکه رو عادیم

 قیمادربزرگ مرحومم دست برداشت ، شقا ستالیکر ی

 با ،لویزد و پروا با ن زیم یرو ی وهیم یها پسیبه چ یدستبرد

 .  کردندیرد و بدل م یغامیو اشاره پ مایا

ه ک مکردیبودم وبه جمع دوستانم نگاه م ستادهیآشپزخانه ا یتو

 شیخشک کردن دستها نیآمد، ح رونیب سیاز سرو یمرتض

 ؟یچا ای می: اول شام بخوردیپرس

 ی.... راست خچالی یو بذار تو کیمداخله کرد: ک  کامران

 ؟  دارهیت بپدربزرگ

 وشیداره با راد ای خوابه . احتماال ی، آماده  دهینه دراز کش-

 خونهیبار م نیکتاب و چند هیصفحه از  کیهم  ای،  کنهیم یباز

. 

 ! هیدرد بد مریگفت: آلزا لومتاثریو ن دیابرو درهم کش پروا
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.  کنهیمادربزرگمو اصال حس نم یمرگ و دور نهیا شیخوب-

 ...  ارهیبه خاطر نم یحت

شده  رهیخ می، به چشمها عادیزد و م یلبخند کمرنگ قیشقا

 ... به صورتم، به یمعن یلبخند نه چندان ب کیبود، با  

. به پرآب کردنم .. ی، به کتر می... به پلک زدن هامیابروها

 کانتر گذاشتنم !  یخشک رو یچا یِقوط

 د ،بو دهیکه انگار تا به حال من را ند کردیم میتماشا یجور

ارم نگاه سرتقش ،بلند گفتم : د نی، خسته از ا یکالفه، کفر

 ندارم .  ییدم کردن چا ی، حوصله  ارمیم یا سهیک یچا

 که  ... مهمون سر زده متهیبا خنده گفت: همون هم غن کامران

 نداره ! نیبا هل و دارچ یدم یتوقع چا

ر کانت یرا لبه  میکه در آمد، کف دستها شانیخنده ها یصدا

 ...یکنیم یبا وجدانم باز یگذاشتم و رو به او گفتم: دار
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 هم ... تخمه میشام بخور ایو ول کن ب ییبلند گفت: چا یمرتض

 ییراخب هی گفتی...پروا م میچه کاره ا مینیبگو بب ایهست ! ب

 هست ! 

مشت فکر  هی! فقط منم و یمُر ستین یزدم: خبر زهرخند

فر نل حشدم ، مغزم با قاشق داره تو دیتبع ی... از وقت یتوخال

 .   کنهیم

 ابرو گره زد: به کجا؟  لوین

هل از وسط نصف  کیکه  ینیرا دو مرتبه شستم و ح یچا

 ! کجا ... به کوه ... به نا ایگفتم: به جنگل ! به در کردمیم

 : تنها ؟دیبلند پرس عادیم

 همهمه شان در امد باز. یصدا

: فتمگزدم و  یبود ...، لبخند ادعی: م دیفهم یکه من را م یکس

 ! قهیدق ی... ساعت پنج و س نایدوشنبه پرواز داره س
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.  ارمد یام کرد دوستان مهربان و خوب یبهت زده شان، حال نگاه

محو و  ، باز هم بهت زده تر، دانستندیکه م ییو پروا لوین یحت

 نشستند. میمات تر ، هاج و واج تر به تماشا

و هل را  نیدارچ یتمام شد، قوطکه  یدم کردن چا کار

 خچالی یرا تو کیبرگرداندم و به دستور بچه ها، ک شیسرجا

 گذاشتم .

 ی رهیخ رهینگاه خ ریرا پشت گردنم قالب کردم وز میدستها

 مبل به پروا نشستم .  نیتر کینزد عادیم

 یرو ، کامران پا میمبل ها نشسته بود ی انهیم یعسل زیم گرد

 باشه ! یجد ومدیپا انداخت: به نظر نم

 بود...  ی: ج.ج.ج.ج.ج.ج.ج.ج.ج.ج.جددیغر قیشقا

اراده لبخند زدم. اخمش... بغض واضح  یاش، ب یلکنت طوالن از

.  کردیکلمه اش... قلبم را شاد م یدر ادا ی... ناتوانشیچشمها

 لویدستم گذاشت و ن یداشتم. پروا دستش را رو یدوستان خوب
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را از  کردیم میخنده تماشا یکه ب عادیرا باد کرد و م شیلپ ها

 و گفت: دیکش وخودش را جل ینظر گذراندم . مرتض

 گور پدرش ! -

ر سکه  یکرد: آره بابا ، سگ تو روح آدم نامرد یهان کامران

.. رک .درو قبر باباش ! بره به  دمیو پوچ بذاره و بره ! ر چیه

 چشمات باباجون! یغمت نباشه کرانه . فدا

 عادیمزاحم را پشت گوشم بردم و م یلبخند زد و مو قیشقا

بودم حالش  ختهیآتشش ر ینفسش را فوت کرد، انگار آب رو

 . پنهان کند توانستیالوصفش را نم دیزا یجا آمده بود، خوش

وا را درآورد، پر گارشیپاکت س یپا انداختم و مرتض یرو پا

ک بل تانیکاپ یل کردن نخ هارد و بد نیفندک آماده کرد و ح

د ، کر را روشن میلبها انیم گاری، س گارشیما ، با آتش س نی، ب

 و گفت:  دیبه شانه ام کوب یدست

 کن . یط یالیخیب-
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 را از دهانم گاریدادم، کام س ینیبه ب ینیضرب دستش چ از

 چه کنم؟ ایمیفرستادم و گفتم: با ک رونیب

دو ش گراالمور اونه .البد داره با دم یدار گفت: مدع شین پروا

 نه؟  شکنهیم

 اون باشه؟  شی: نکنه باعث و باندیخودش را جلو کش لوین

 سر یبه روشن قیداد و شقا یم رونیدود را حلقه حلقه ب عادیم

 : دخترا ...دیابرو درهم کش یزل زده بود، مرتض گارشیس

. .. دفعه هی نایگفت: س قیرا جمع وجور کردند وشقا خودشان

 !ست؟ین ین ین بیگرفت؟عج میتصم

شرمنده گفت: دارم  قیچپ چپ نگاهش کرد و شقا کامران

 باشه ! ی...را.راراه هی دی... ش.ش.ش.ش.شا کنمیم یهمفکر

  یدست شیپ یرا تو گاریخاکستر س دم،یزبان کش میلبها یرو

 .. تموم شد  ستین یکردم وگفتم: راه یمشترکم با پروا خال

  . میکه برنامه اشو داشت میکار کن یقراره رو همون تئاتر

 !ه؟یگفت: کارگردانش ک نشیبا همان نگاه سنگ عادیم
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 مکث و تعلل قاطع گفتم:  یب

 من ! -

 ؟یدوختم: قبولم ندار شیبه چشمها چشم

 شان هیباال برد ورو به بق میتسل یرا به نشانه  شیدستها

 ن؟ی: قبولم داردمیپرس

 غیج ت،یسکوتشان همه جا را برداشت و در نها هیچند ثان یبرا

هماهنگ شده شان، کرم  شیو از پ یو هورا و کف وسوت آن

ا ر میلپ ها قیبغلم زد، پروا هوارم شد ، شقا لویکرد ... ن

ه ندازضرب گرفته بود .دوستانم به ا زیم یو کامران رو دیکشیم

 .. از من . شتریبودند درواقع ب وانهیمن د ی

که  ییدخترانه مان را سفت فشرده بودم... تاجا ی حلقه

قبح و  یجا داشت، هر سه شان را بغل زدم و اگر کم میدستها

 یبه بهانه  ای شدمینم عادیو نگران تصور م شدیشرم مانعم نم

سه  یحتما رو کردم،ینم تیرا رعا زهایچ یبعض "یمرتض"اسم 

 ی شهیک ریثل درست م تی.حما دمیبوس یرا هم م قیمردِ رف
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خشک نشوم ... هنوز جوانه  شدیومحکم بود که باعث م یقو

که خانواده ام،  یتی!  حمانمیبزنم ... شکوفه بدهم... به ثمر بنش

 ! کردندیم رابمیکرده بودند ... و دوستانم س غیاز من در

 کیدر  کامران کاور سه تار را کجا پنهان کرده بود که دمینفهم

دارم  یچشم به هم زدن، خودش را آماده کرد و در سر شور

هم   وار سه ت تمیکه با ر ییها هیاوج گرفت. در تمام ثان انمانیم

 م،یدادیمان، خودمان را به چپ و راست تکان تکان م یخوان

 ی. حت امدین شممچ یجلو نایس یلحظه هم چهره  کی یحت

 یکه همه  ینگمواقع با هر آه نیکه در ا امدیبه چشمم هم ن

دلش  ایحوصله بود ...  یب ایمخالف بود ...  م،یما موافق بود

 عادیو م دکریبه دو م کهی عادیبا م ای! ...  میزودتر برو خواستیم

 !میرا چقدر نداشت

 یم رشیکه گ یا یهر سطح چوب یکه رو تمیخوش ر عادِیم

 در وقت عادیو چقدر نبودن م زدی. لبخند مگرفتیآمد ضرب م

 آمد ! ی، به چشمم م نایبودن س یها
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که به صدا در آمد ،  فونیجمعمان با زنگ آ یاهویه یصدا

 یخواست بلند شود که مانعش شدم، گوش یساکت شد . مرتض

 که گفت: یمرد یهُل زده  یرا برداشتم و صدا

 صولتم ! -

د شدر ، همزمان  یباز شو یفشردن دگمه  یفرمان مغزم برا و

 . 

 یها وهیحواله دادم و گ میبه شانه ها یشنل بافت مثلث کی

 ، دمشیکه د دمیمرحوم مادربزرگم را پا زدم، به سمت در دو

 انزی، از ساعد آو  یپزشک دیروپوش سف کیپاتند کرده بود و 

و  با هرگام بلند شیسرشانه اش و موها یرو فشیداشت، بند ک

 .  دیرپ یدور به هوا م کی داشت،یکه برم یپر شتاب

 همش ...  یرو ی هیال هیال یکج شانه شده  یموها

به من و ظاهرم  یو او هم نگاه کردمیم شیتماشا مبهوت

 یی! دخترها یضرب مرتض یانداخت، پله ها را باال آمد ، صدا

 کیلیو چ کردندیداشتند را زمزمه م یکه امشب در سر شور
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کامران و شهاب ، انگار باعث شد  یتخمه شکستن ها کیلیچ

 ل شوند.ش شیقدم ها

 از شدم رهیام خ یبه ساعت مچ یفرمان چیاراده ، و بدون ه یب

 شب گذشته بود. ی قهیدق یده و س

ان که تک یبکی، س شیدهانش را قورت داد، گردن بلند باال آب

 ساعت باال آمد . او هم یتماشا یکه برا یخورد و مچ دست

 خواست زمان را بداند .

 یموقع شب، اتفاق بد نیا دنشیبه لب چسباندم، د یلبخند

حو م توانستمیاما تعجبم را نم شدیام نم ینبود، باعث ناراحت

 کنم .

 شده دکتر؟  ی: طوردمیپرس یتعلل با

 من فکر کنم زمان و مکان رو گم کردم!  دیببخش-

 نداشت .  یاشکال

درکنار رفتم، به داخل دعوتش  یزد  و من از جلو یلبخند

 .  اوردیکردم، نه ن
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 جمعمان که دست از دنیسالن با د ی انهیو م سرم آمد پشت

گاه تش نبه قد و قام جیساز و طرب برداشته بودند و نا آشنا و گ

جمع  یکه تو ی، خجالت زده شد و مثل پسر بچه ا کردندیم

 شناسد نگاهم کرد. یفقط مادرش را م

 :دمیدادش رس به

 دوستانم هستن ...-

 دعایو م یکرد ، مرتض نییرا به عالمت سالم باال و پا سرش

ت جالخ قیبرگرداند، شقا زیبرخاستند و کامران سه تار  را به م

 و من آرام گفتم: دیکش شیموها یرو یزده شال

 هم دکتر صولت، پزشک پدربزرگ .  شونیا-

 خوشبختم !-

 و خوش آهنگ زمزمه کرد. مردانه

 دییبفرما دیتر بود لبخند زد: خوش اومد یآداب معاشرت عادیم

... 
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 قصد نداشتم مزاحمتون بشم تیجواب داد: تشکر. واقع صولت

 ...قتشیاما حق

با  رو کرد به من و تلفنش را به سمتم گرفت وگفت : سرهنگ و

مرتبه  تماس گرفته بودند و هربار که خواستم  ازدهیمن 

م جوابشون  رو بدم، تماس قطع شد، نگران شدم خودمو رسوند

 ... ایاشن تنها ب دی... فکر کردم شا نجایا

 ، نگاهم کرد:  دیدستش لرز یتلفن تو و

 سرهنگ هستن...-

، مضطرب  و دو دل با هم به سمت اتاق سرهنگ  دهیترس

 دمشیو د دمیکش نییرا پا رهیدستگ نکهیو به محض ا میدیدو

 کیپا گذاشته بود ،  یتخت نشسته بود و تلفن را رو یکه رو

 و گفتم: دمینفس راحت کش

 پدربزرگ حالتون خوبه؟ -

 گوش و سر شانه نگه داشت و گفت: نیرا ب یگوش

 !  دهیجوابمو نم رمیگیوم عهدیول یشماره  یهرچ-
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 پشت سرم گفت: صولت

 الو...-

 خوشنود جواب داد: الو شاهزاده ! سالم ... رمردیپ

 ! حالتون چطوره!هانیسالم سرهنگ ک-

 بود؟ چطور  سفر دم،یشن یبد یخوبم شکر... خبرها-

 واریاش به د هیصولت به من و چشمکش به من وتک لبخند

کردم،  شیو تماشا دمیبه در چسب نهیشد و من دسته س یکی

 ییکهربا یو من به چشمها کردینگاه م یقال یبه گلها رمردیپ

 مانده بودم . رهیدکتر خ

 زی، همه چ اما خدا رو شکر هیهوا بارون کمیبود،  یسفرعال-

 . استیمه

 شکر . کسالت شهبانو برطرف شد؟ یاله-

 .  کننیبله . بهترن ! استراحت م-
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 ، خدا رو شکربود یاحوال پرس تمی! ن شنومیم نویخوشحالم ا-

  ن؟یهست ی.از اقامتگاهتون راض

به سقف انداخت و بعد چشم به من دوخت و  ینگاه صولت

 ! ستیسرش را چپ و راست کرد گفت: بدک ن

ر شما در نظ یبرا رو یبهتر ی، جا ، بار بعد گمیبه استوار م-

 . رنیبگ

ه م خوبه، آب و هوا  کهیبه تفرجگاه نزد ست،یبد ن یلیخ نجایا-

 ! می. خدارو شکر همه خوب

 شمیشکر ، مزاحم اوقات نم یاز ته دل گفت : اله سرهنگ

 . ری. عصرتون بخدیحضرت برسون یشاهزاده .سالم من رو به عل

 سرهنگ .  ریعصر شما هم بخ-

برد  یم بیج یرا تو یکه گوش ینیرا قطع کرد و ح لشیبامو

ون ازش دیرو به من گفت : فکر کنم تلفن و دفترچه تلفن و با

 !نیریبگ
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در چشمش دوخته بودم، متوجه جمله اش نشدم و  چشم

 ! هانیزد: خانم ک میصدا

 زدم:  لبخند

 هستم !  یهست ... محمد میمادر یلیفام هانیک

 !ستمیاصال خوب ن یلیحفظ کردن فام یمن تو-

 .اراده و ناخودآگاه از دهانم در رفت : پس کرانه ... یب

 ت،یهاندر  اش  قورتم داد و رهیت یبا نگاه قهوه ا هیچند ثان یبرا

. خجالت زده از  دیبه سمت پدربزرگ چرخ ینگاهش عاد

 یحرکتم ، رو از او گرفتم وبه سمت سرهنگ لب زدم: با عل

  ن؟یحضرت حرف زد

ش الغر یران پا یخسته بود ، دفترچه تلفن را از رو رمردیپ

راز گذاشتم و کمک کردم تا د یپاتخت یبرداشتم ، تلفن را رو

 بکشد، سرش که بر بالش نشست گفت:

 غولهیدوم بکخاندان رو به  ستیمعلوم ن ت،یکفا یاستوار ب-

 نبود!  یفرستاده که شاهزاده از اقامتگاهش راض
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 . نیکنیجبران م یسفر بعد-

ها  یهرشها که  یاجنب نی: البته .... البته ! اگر ادیکش ازهیخم

 بگذارند ! کنند،یرو کوک م

وش و دکتر چراغ را خام دمیاش باال کش نهیس یرا تا رو پتو

ه رم کسکرد، در نگه دارم شد ، تا من از اتاق خارج شوم، پشتم 

حم موقع مزا نیا دیوجود، ببخش نیگوشم گفت: با ا ریآمد ، ز

 افتاده ... یمعتون شدم! واقعا فکر کردم اتفاق بدج

رف حا شاهزاده موقع هم نبود، احتماال اگر ب ینداره! ب یاشکال-

 .دادی، انقدر راحت تن به خواب نم زدینم

 کج شدند و گفت:  یکم شیلبها

 هیشب یلیمن خ میاریصاف رو به جا بالبته اگر مراتب ان-

 ! ستمیشاهزاده هم ن

 : دمیخند

 .  دیستینه ن-

 ن؟یزنی: از کدوم شاهزاده حرف مدیبلند پرس عادیم
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 هقیچند دق هی دن،ی... دکتر زحمت کشیرا دادم: پهلو جوابش

 کردند!  یپدربزرگ باز یو برا عهدینقش ول

 گفت: واقعا؟!   یجد قیشقا

 دکتر ! نیندار یشباهت یلب زد: ول یتکان دادم و مرتض سر

 : نظر لطف شماست . دیخند صولت

 دکتر .... نینکرد یکرد: فالش که باز طنتیش عادیم

 . میگریو من آرام گفتم: ما هممون باز دیکش خجالت

است و در جوابم گفت : بله  یشعار یجمله  کیکرد  الیخ

 به هرحال! رهیفرو م ینقش هی یدر طول روز تو یهرکس

 را باال بردم:  میابرو

 .تئاتر کودک . میکنیعرض کردم! تئاتر کار م یجد-

زل زد ، به جمع دوستانم  میو بهت زده به چشمها متعجب

با هم  دیجد شینما هیدرمورد  میرفتم وگفتم: االنم داشت

 کار کودک تازه! هی....  میکردیم یزنیرا
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 ....ینگاهمان کرد و گفت: چقدر عال زیبرانگ نیتحس

 ! نیشام و با ما باش نیاگر دوست دار-

مزاحم  دیممنون از لطفتون  . ببخش در جوابم گفت: فورا

 اوقاتتون شدم . 

 ستایر یتعارف کرد: جمعمون ب عادیکند و م نیرا از زم شیپا

 و کی، االنم وقت شامه !تازه قراره ک میدکتر!  هم سن و سال

! میشیخوشحال م نیبه هر حال  باش م،یدسر هم داشته باش

 بود. دیشما خواه  شمونینما یتماشاچ نیاول

ز ابرد و متواضع گفت: باعث افتخارمه، ممنون  نهیبه س دست

 یمصدع اوقات شدم. بااجازه  یلیجا هم خ نیمحبتتون تا هم

 !  یهمگ

 گام که دور شد از جمع فاصله گرفتم وگفتم: تا دم در کی

 !کنمیم تونیهمراه

 ممنونم راهو بلدم! -

 : بله ، منم بلدم . همه راه رفتن وبلدن ... دمیخند
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م بسنده کرد، ه یو او به لبخند کمرنگ دندیخند میها دوست

د مان را به شانه انداخت ، منتظرم فشیشانه اش که شدم، بند ک

 م،یمدآ نییو با هم از پله ها پا ستادیتا به او برسم، کنارم ا

 خجالت زده گفت:

 ! دیمزاحمتون بشم بازم ببخش خواستمیواقعا نم-

زرگ حالم که پدربخوش یلی، خ هیچه حرف کنمیخواهش م-

ه ، شما ارزشمنده که هر ساعت از وقتتون که باش یانقدر برا

رو  تتونیزیو می. قدردان محبتتون هست نیدیبهش اختصاص م

 قطعا !  سمینویم

 گرد کرد: چشم

 نه ؛ اشتباه ازمن بود. کنمیخواهش م-

موش کردم بهش سر فرا یبود ، من حت یاشتباه ارامش بخش-

 شم ... ایاحوالشو جو ایبزنم 

ر سشت چند مرتبه پ دمیام، لب گز یانسان ریمتاثر از رفتار غ و

 هم!
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قالب کرد و گفت:  فشیاش را به بند ک دهیکش یها پنجه

ز .هم ا نیمسکن بهش بد هی شنیقرار م یوقت ها که ب نجوریا

 .  خوابهیهم راحت تر م کنهیکم م شیقرار یب

 .مونهی: بله تو ذهنم مدمیکش یآه

 یاناگهنماند و  مینور ماه به تماشا ریز هیم وچند ثانکرد نگاهش

 : تولد بود؟ دیاراده پرس یو ب

 مراسم تولد بود ؟  هی: نه، شبدمیخند

  ببرن ! کیکه توش ک شناسمیرو نم یا گهیمراسم د-

 ماندم:  رهیصورتش خ به

،  مینک نیریدور هم ، کاممون رو ش میخواستی... مینطوریهم-

 بره .  ادمونیروزگار  یها یتلخ

 شیچشم ها یو شکن کناره ها نیآهنگ خنده اش، چ د،یخند

  بزنم . یباعث شد من هم لبخند دش،یوسف فیرد یو دندان ها

 نیکرده باش یرو سپر یروزگار تلخ ادیبه سن  و سال شما نم-

 . 
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 باال انداختم:  شانه

فل آدمو تلخ کام اتفاقات ناغا ی. بعض ستیبه سن و سال ن-

 .  کنهیم

 ن  .بشه کامتو نیریش کیانشااهلل که با ک-

رد رو به او گفتم: به نظر شما د نهیکردم و دست به س ینوچ

 شه؟یم نیریش ییجدا

جدا  یداره از ک یشد و گفت: بستگ یجد یصورتش کم یایزوا

 !  نیبش

 ! مهیباال دادم: جشن منحل شدن نامزد شانه

 شد .  رهیپلک زدن خ یصورتم ب یتو

تن زدم و در جواب نگاه زلش، گفتم: در واقع جشن رف شخندین

 !  مهیعشقم از زندگ

فرستاد  رونیبازدمش را ب ینیهم گذاشت و از ب یرا رو شیلبها

به  "عشق".خودم مات حرفم شدم من مانده بودم چطور لفظ 

 دهانم آمد. سکوتش که کش آمد خودم گفتم:
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ن، با شو ج کی. وجود ک گذرهیخب  م یول ستمیخوشحال ن-

 پارادوکسه ... هی کنه،یم ینیقلبم سنگ یکه تو یوجود غم

 . ... کنم هیخلوتم گر یتو ایدر جوار دوستانم بخندم،  دونمینم

 ! هیکاف نی، هم نیحماقت نکن-

مردانه و  حتیدوخت و آرام در جواب نص میدر چشمها چشم

 خشکش گفتم: 

 !کنهیآدم عاقل حماقتشو تکرار نم-

 بهم رساند: ابرو

 ! شهیآدم عاقل عاشق نم-

ن... هنماذام گرفت، چقدر راه من و او از هم دور بود . راه  خنده

 راه افکارمان ! 

 ییارو: حاال ددمیکشاندم و پرس راههیزدم و بحث را به ب لبخند

 نشده هنوز نه؟  افتیبراش 

 : دیباال داد و پرس یخوش فرمش را کم یمردانه  یابرو
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 ؟ییجدا یبرا-

 ... ییکنار اومدن با جدا یدم و گفتم: براتکان دا سر

 زمان.-

 و گفتم: البته ...  دمیکش یهوم

 نیریامتون رو شک، حالوتش  نیاگر حکمتش رو درک کن-

 .  کنهیم

 شده؟  ریدلپذ ییتا حاال جدا یاز ک-

 ...  نیآگاه بش عرض کردم اگر به حکمتش-

 خوردند:  چیبه هم پ میابروها

 ندارم !  یخوب ی ونهیبا حکمت م-

 شیپ یخوش یروزها کنمیتکان داد  و لبخند زد: آرزو  م سر

  !دور بشه  یخاطره  هیبه  لیموضوع تبد نیروتون باشه که ا

 بود .   یقشنگ یممنون ، آرزو-

 !دیادامه بد . به اعتقاد من ، فعال مشاوره روکنمیخواهش م-
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 تکان دادم ، لبخند گرمش ، گرمم کرد وگفتم:  سر

 . هممون  میشیخوشحال م دی، بمون کنمیل تعارف نمبه هرحا-

 تکرار بشه ، بود، یگرم و خوش ی. جمع دوستانه  نیزنده باش-

 .  شمیحتما مزاحمتون م

 .ریخم شد و گفت: شبتون بخ یبرد ، کم نهیدستش را به س و

 خدا نگهدار .

لحظه  کیبسته شدن که آمد،  یدر که رد شد و رفت، صدا از

 یکسپارادو نیا ؟ییرا به او گفتم؟ حالوت جدابه خودم آمدم چ

ج کنم به پن مهیذهنم ضم یتو توانستمیبود که تا آخر عمر م

 . دمیو د دمیکه ساعت پنج نبود اما او را شن یشنبه ا
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 وانگاردآ

 رسو رویح : قلم به 
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 . ستیکامل ن لیفا نیمخاطب ا_با_یسخن#

 سالم ؛ یگرام نیمخاطب

ر، به چاپ اث بل ازشما دوستداران رمان، فراهم شد تا ق یجهت برا نیرمان آوانگارد ، از ا کانال

امل کن را تا انتها داستا ت،ی. با پرداخت حق عضو ردیدر دسترس شما قرار گ نیصورت آنال

 یاشر ، برنا قیاز طر ماینخواهد شد و مستق لیرمان فا نیا ان،یکرد، پس از پا دیمطالعه خواه

 . شودیم یریگیصدور مجوز، پ و چاپ

م در شمندشما ، خواه یاز همگ شیشاپیپ ران،یدر ا تیرا یکپ نینکردن قوان تیرعا لیدل به

ت فر جهن کیهر  د،یکوشا باش ردیگیقرار م یکه در کانال خصوص ییها لیفا انتیامانت و ص

 رمان به خواندن لیکند،  لذا در صورت تما یپرداخت م تیحق عضو کیدر کانال ،  تیعضو

 مشخصات : ی هآوانگارد، با ارائ

 دیال باشو کانعض دیکه با آن قصد دار یتلگرام ید یتماسِ )آ ی، شماره  یو نام خانوادگ  نام

 بانک    628023134832633تومان به شماره کارت 15000( پس از پرداخت حق عضویت 

 : و ارسال فیش برای ادمین مربوطه  یبه نام سروناز روح مسکن

 دیواهختماس، در کانال آوانگارد، عضو  یشماره  قی، از طر rira_pharma@سرکار خانم  

 شد. 

 کانال محدود خواهد بود! عضوگیری

رشت ونت دفآوانگارد قانونا قابل پی گیری است. پست ها به صورت فایل های کم حجم و  کپی

 .دییرماف یارجدا خودد لیفا یبار در کانال قرار میگیرند لطفا از کپ کی یپی دی اف  هفته ا

 آوانگارد پس از اتمام چاپ خواهد شد.  رمان

 ( دی)خورش یروح سرو

 "شروی/ پ شتازی: پ یآوانگارد به معن"
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  و سه چراغ سبز. یازیپرتاب سه امت کیفصل پنجم : 

 نگرفتم ادینگرفتم مکث کنم،  ادیوقت  چیکردن ... ه"مکث"

شانم م بنهکلمات را کنار  نکهینگرفتم قبل از ا ادیفکر کنم ... و

 دهانم مزه مزه کنم .  یدور جمله ام را تو کی، قبلش 

 یادم نمیاست ، گس است ... اصال بب نیریتلخ است ، ش نمیبب

ست ا، سرد است ... منجمد کننده است؟! ولرم  زنمیکه م یحرف

... 

به  دیمکث کرده بودم، با یلیهشت صبح بود و من خ ساعت

 ودمبکه بلد  یکردم به کل امور ی! ... سع دادمیم زهیخودم جا

نگ چ مینگرفته ها ادیگرفته ها و ادیمتوسل شوم ...به تمام 

کشم ب رونیمعلوماتم، دو زار مکث ب یصندوقچه  یبزنم و از تو

 یم میچشم ها یاه مهیکه ناغافل تا ن یکاله پشم کیو مثل 

ا ن یکردم معلوماتم را رو یسع گرفت،یرا م دمید یآمد و جلو

 بکشم و لب ولوچه ام را بپوشانم .   میها یبلد
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س ح تیخاص یکرک ب کیزبانم  یرا پرز گرفته بود ، رو دهانم

 نیا شود . با یهمان باعث شده بود مکثم طوالن دیو شا کردمیم

 دین باو تماشا کردن نبودم م ستادنیوجود من آدم ساکت ا

وز جا بر کیو تمام احساسات داشته ونداشته ام را زدمیحرف م

 . ردگذیام چه م یالو پوچ وخ یدر مغز پوشال گفتمیو م دادمیم

هدف ، قورت  کیشدن به  رهی... خ نهیداشتن نفس در س نگه

 یمنحرف کردن ذهن هم به کار من نم یدادن آب دهان و حت

که  مشت مِتُد به درد نخور صفحه پر کن بود کی نهایامد ، ا

 کیآمدند.  یو به کار من نم گرفتندیخطوط کتاب را در بر م

 چقدر از گفتمیم دیمشت شعار که سر و ته نداشت !   من با

 سرهنگ خوشحالم! یوسط سالن خانه  نجای، ا دنشید

ر سوسرم را به  کردمیو بغلش م کردمیرا باز م میدستها دیبا

ستبرش  ی نهیچسباندم و آنقدر خودم را به س یمشانه اش 

 تا خودش من را از خودش جدا کند !  دادمیفشار م

تو ت پلغا یو ال دمیکشیم رونیب نهیاز س یقلبم را دو دست دیبا

 . کردمیم چیپ
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به  سبتن،  دادمیاحساساتم را بروز م دیچاره ساز نبود... با مکث

... و ششیو سر وصورت پر از ر یشانیخاک شلوار و زخم پ

 یفیبالتکل ی... براشیچشمها یاش ! بغض تمام نشدن یخستگ

 دل و دماغش !

 زیدم کنم ، م یچا شیبرا خواهدیچقدر دلم م گفتمیم دیبا

 ...  نمیصبحانه بچ

 .  دمیکشینگه داشته بود را بو م شیانگشتها انیکه م ینان و

ه کم دور کمرم گرکه تن زده بودم را مح یشرت ییسو کمربند

 میخنک بود رو به رو یلیسرهنگ دم صبح خ یزدم ، خانه 

 .کردیبود ومن را بر وبر تماشا م ستادهیا

 دنشیسالم نکرده بودم ، هنوز نگفته بودم چقدر از د هنوز

 . کردمیم نیرا تمر "مکث"خوشحالم و هنوز داشتم 

دم قرار گرفتم ولبخند ز دشیقدم جلو رفتم ،  در معرض د کی

. 
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 نگاه اصال نیحوصله . من با ا ی، ب کردیم میچپ تماشا چپ

 ود .مدل نگاه کردنش اصال مال من نب نیانس نگرفته بودم ، ا

 ینطوریاش من را ا یاز زندگ هیثان چیاصال قرار نبود در ه

 ! کردیتماشا کند ... وگرنه قبلش آماده ام م

 . ریدم وگفتم: سالم .صبح بخرا تکان دا میباالخره لبها 

که در دست  یرا جلو بردم ، خواستم دو نان سنگک میدستها

 و دیراهم خودش را کنار کش یکه از جلو رمیداشت را از او بگ

 ولهدراز شده ک یبه من و دستها تیاهم یبه آشپزخانه رفت ، ب

گرد  زیآشپزخانه گذاشت ، به سمت م یورود نییاش را پا

ور کرد و ا رتپ زیم یه رفت و دو نان را روآشپزخان ی انهیم

 کرد . زانیآو یکتش را هم پشت صندل

اراده به سمت دست چپش روانه شدند،  یام ب یموذ یچشمها

ه ن ای مینیب... اجازه نگرفتند ... نگفتند : ب دندیاز من نپرس یحت

... 

پرسش از من  ، سرخود به انگشت حلقه  یمن ، ب یاجازه  یب

 دست چپش زل زدند . ی
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 ی ز همهتر اآسمان ... ! بزرگ می... بگونیزم می... بگو ایدن میبگو

 یاره نق نگیر ی... من کهکشان به سرم اوار شد از تماشا نهایا

 دست چپش حفظ کرده بود. یکه هنوز تو ینیتک نگ

 یاز وسط نصف شد ، درست از وسط، به دو قسمت مساو قلبم

. 

 نیوح دمی، خودم را جلو کش دمیان خراش را ، به ج یمحل یب

 هم خامه و عسل .  میدار ریروشن کردن اجاق گفتم: هم پن

ک چاقو به جان تکه تکه کردن نان سنگ کینگذاشت، با  محلم

 برشته از سرش جدا یتکه  کیافتاده بود . دست جلو برم، 

 . دمیکردم و به دندان کش

 !میباش حاال مال حروم نخور یلب زدم: راض دنیجو نیح

. به ساعت  دیشنیمن را نم یو او انگار صدا دمیخودم خند و

بود و  یاش مس نهیزم یسه موتوره اش نگاه کردم، صفحه 

بزرگش به دست  یسوخته .صفحه  یبندش چرم قهوه ا



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
8 

 

رنگ ... کورم  ینقره ا نگیآمد وبرق آن ر یاش م یعضالن

 کرده بود. 

 یرو بی، تلفن همراهش را از ج دمیرا به سمتش کش خودم

ا رامانم  یرا پر از آب کردم ، کنجکاو یکانتر گذاشت ، کتر

 : دمیپرس یگرفته ا یبود ، با صدا دهیبر

 حالت خوبه عطا؟-

 شود .  رهینمناکم خ یزحمت نداد تا به چشمها یحت

 را پس زدم و خنده به لب دوختم : میگلو بغض

عاطفه چه خبر؟  ؟یراست یدخوبه؟ بهتر ش ییچه خبر؟ زن دا-

 ...یپانسمانتو باز کرد یخوبه؟ راست

 نزد . یمواجه شد وباز هم حرف میسواالت وجمله ها لیس با

 شیبه تماشا نهیچسباندم، دست به س نکیرا به س پشتم

 کردمیمرتب نانش نگاه م یکه به برش ها ینیو ح ستادمیا

 ؟یحرف بزن یخوایگفتم: نم

 : سفر خوش گذشت؟دمیکش یآه
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-... 

 ؟ینکرد دایتازه پ یتاالب و غار وچشمه  دایجد-

-... 

ت همش وق یوقت وب گفتیغصه دار بود ... م یلیخ ییزن دا-

 !  یریوم یذاریو م یکنیخونه رو ول م

-... 

تلفن همراهش روشن شد نگاهم به تلفنش رفت  شنیفکینوت

از  یکی.  دیخندیبکراند صفحه اش م یکه رو ایمیک ریوتصو

 شود!  تیتا آپد کردیناله م شیها شنیکیاپل

ه و بو ر دمیام کوب نهیبه س یدادم، مشت رونیب نیرا سنگ نفسم

 گفتم: کردیاو که هنوز نگاهم نم

 ؟! یدیکرد فهم رونیمنو از خونه ب ایمیک-

 یهفته ا هیآشپزخانه انداختم و گفتم: االن  واریبه در ود ینگاه

! البته از حق  کنمیم یا زندگدارم تک و تنه نجایهست ا
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 چیخب... ه یول زننیبهم سر م یبابا و مامان هرازگاه مینگذر

 ... شهیخود آدم نم یجا خونه 

له از آن کو لهیکوله اش نشست ، آنقدر ابزار و وس یرو چشمم

شرتم زدم  یگرد ت ی قهیبه  یبود که چنگ زانیآو یسفر ی

 ام گفتم: قهی یو تو دمیصورتم باال کش ی مهیوآن را تا ن

 ؟ یبمون نجایقراره ا-

-... 

 .کوله اش روانه شدند یسرگردان به سمت و سو میچشمها باز

  :دیوزبانم چرخ دمیکش یبه سمت عطا برگشتند و هوم دوباره

 ! یپس قراره بمون-

 زه بهمن گفت : تا یاجازه  یدهانم را قورت دادم وزبانم ب آب

نکنه تخت و ازم  تخت عادت کردم عطا... ریج ریج یصدا

 الیخ اتاقم از دست بدم ... نیاتاق موقت ! هم نی... همیریبگ

 همه راحت بشه ...
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و قالب  دمیکش خچالی، خودم را به سمت در دمیخند زیر و

 دنیرگذاشتم ، دست از ب رونیمربا و کره را ب ی شهیو ش ریپن

  زرویفر سهینان برداشت ، به سمت کشو رفت ، بلند گفتم: ک

 سوم ... یگذاشتم تو کشو

دد را برداشت و مج زریفر سهیسوم را باز کرد ، رول ک یکشو

ا ن رآبرداشت ،  لونیاول قرار داد ، دو سه نا یکشو یان را تو

 گذاشت و گفتم: زیم یرو

 ؟  یبمون نجایا یخوایم-

 من ، واکنش نشون راتیینسبت به تغ یزدم: وقت یپوزخند و

 ...  یبمون نجایا یخوایآره ! م یعنی یدیم

-... 

ن آواره م یشیم یمن کجا برم عطا؟ تو راض یبمون نجایاگر ا-

 من  شغلمو از دست بدم ؟!  یشیم یبشم؟! راض

را  یچا یرا برداشتم ، قوط یآمد، قور یم یسوت کتر یصدا

 زمیبر یچا مانهیپ کیدستم گذاشتم  و خواستم  کیهم نزد
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برخورد چنان  نیاز ا یکه شانه ام به شانه اش خورد ، کفر

 داد که خودم را مچاله کردم . رونینفسش را ب

 ، مدیرا از دم دستم برداشت ، خودم را کنار کش یو قوط یقور

پر  ینفس نفس ها یو صدا ستادمیا نکیس هیال یدر منته

 . دادیرا خراش م میحرصش گوشها

ه سکوت کالفه کننده اش نگاه ب نیخم کردم و خسته ازا  سر

 : مدیربط نال یکامالب یانصاف یانداختم و در اوج ب حلقه اش

 ؟  یاریمناصال تو چرا حلقه اتو در -

ز پر ا یرا در قور یپرت کرد ، کتر میرا در چشمها شیچشمها

 وکه قالده اش باز بود  یخشک خم کرده بود و مثل گرگ یچا

 کرد . میقالده است و از قفس رها، تماشا یب دانستیم

 که در به در گله اش ، در به در چوپان و در یبره ا مثل

نگاهش کردم که رحم  دهیبود، ترس شیسگ باوفا یجستجو

 کند .

 موقع باز شد ...  یکه ب یدهان به



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
13 

 

 که خفه شدن و ییبلد نبود ... به صدا "مکث"که  یذهن به

 ستنیخون گر یکه آماده  ینگرفته بود... به دل ادیخفه ماندن 

. .. کردیام.کاش رحمم م یبه خواهر ردکیبود ... کاش رحم م

 . کشتی... نم دیدر ی، نم خوردی... کاش نمدادیکاش نجاتم م

ا رنان ها  یجامانده رو  یو چاقو دیکوب یرا کنار قور یکتر

از اش ب ینیب یخون آلود بود و پره ها شیبرداشت ، ته چشمها

نگه داشت ،  میچشمها شیرا پ فیظر ی، چاقو شدیوبسته م

 سکوتش را شکست: 

 ومن بکنم !  کردیمباهات  دیبا ایمیکه ک یمجبورم نکن کار-

نشست، طوفان به پا  شیاز برق چاقو به برق چشمها چشمم

 کرده بود . 

هم گر گرفته بود ، خسته بود  شیو چشمها دیلرز یم دستش

 نهیگود رفته بود ... و نفسش تکه تکه از س شیچشمها ریز

 آمد. یم رونیب

 برگشت . کیبار یچاقو یرو نگاهم
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ام ، شدت  یلبخند زدم ، لبخند منحن دشیحرفش، از تهد از

 دیاربدو سه قطره  میاز چشمها تیگرفت، قهقهه شد ... و در نها

 الیگفتم: خ شدیکه لحظه به لحظه کبود تر م ییو رو به او

 قصدشو نداشت ؟! یکنیم

م چشمش رد شد یآوردم و از جلو نییبا سر انگشتم پا چاقورا

جه پن یبروم که مچ دستم را تو رونیو خواستم از اشپزخانه ب

 تر نیبودم ... سنگ نیسنگ ستم،یاش قفل کرد ، وادارم کرد با

 شدم . 

 که خط وخش داشت ییبرگرداند و با صدا میرا به سر جا من

 گفت: 

 !؟یگفت یچ دمینشن-

 او بهوو گفتم: اتفاقا  ، نگاه کردم  رهیخ رهی، خ شیچشمها در

 ....یدیواوشو شن
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، بغض  شدیتر م رهیچهره اش ت ت،یبه لحظه از عصبان لحظه

 ،کالمش  یجا یکه در جا یرا پس زدم واو با حرص میگلو خیب

 مشهود بود غرش کرد:

 زن ! بآدم حرف  نیع ! حرف بزن ... یکران  ... بسه باز-

 !دمیخند

 کیانگل ناهنجار بودم ،  کیآدم نبودم . از نظر او من  من

 لیگز کی.  کردیم هیخانواده تغذ انیکه از شر یکیپسماند ژنت

 نییبد قواره و زشت که شان ومنزلت خانه و خانواده را پا

 .دیکشیم

به  یموجود نه چندان دوست داشتن کیاز نظر آن ها،  من

، دارم تیکه موجود یآمدم که ناچار بودند تا زمان یحساب م

 !اورندیساب بمن را به ح

 را تکان دادم: میلبها

 ...  عطا ! یدیشن-
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انقدر  ای پتتیر یدگمه  یرو یریانتخاب کن کران ،خودت م-

 !  یو تکرار کن زیسه بار از اول همه چ یبزنمت تا روز

 : منو خدا زده عطا ... توهم روش. دمیخند

نه زخااز آشپ یتند یو با قدم ها دمیبه شانه اش کوب یشانه ا و

 رفتم . رونیب

 زد: کران ........ میصدا

را به  میکل منزل سرهنگ را برداشت، دستها ادشیفر و

متولد  یسرم نبض یبردم وعاجز نگاهش کردم . تو میگوشها

ه ب میکه برا ییماجراها انی. در جرینبض خارج کیشده بود، 

 در و شدیم داریب یو ممتد هر ازگاه وستهیبود، پ وستهیوقوع پ

 .  زدیمغزم دور م

ر فشرده بود که به د کیتوپ از جنس پالست کیانگار مثل  و

  .داشت وقت آرام و قرار ن چیو ه کردیمغزم برخورد م ی وارهیود

 و من ناله کردم: دیکانتر کوب یمشتش را رو عطا
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لط غه خدا ... صبحانه اتو بخور، ب میاوقاتمون رو تلخ نکن ایب-

. به .. ایمیکنم ! به جان ک یکردم خواستم باهات دوباره دوست

 انهسر صبح نیجان تو... به جان خودم ... گه خوردم عطا ! بش

 ! خواهرم الیخیمن ... ب الیخیکن ! ب نیریتو ش یات ... چا

 میبه گلو یرا به من دوخته بود ومن دست رانشیح یچشمها

 حلقم در امده بود .  یناله  یبردم، صدا

 اورمیتا شب دوام نم کردمیتنگ  شده بود وحس م خلقم

تار از حجمِ هجوم  میبر علت شد و چشمها دی.سردرد مز

 کجا تلنبار شده اند . دانستمیکه نم ییاشکها یناگهان

 چالهآشپزخانه خودم را م یورود یاز کانتر برداشت، جلو هیتک

 .ستادیا میکردم ورو به رو

ه ک ییستبر وچشمها یا نهیافراشته ، س یبه کمر، با سر دست

 .  کردیم میرستان احساساتش شده بودند تماشاقب

و چروک  یبه حال نگاه مرده اش سوخت، دلم به حال جوان دلم

که سمت  ییموها یدور چشمش سوخت، دلم سوخت برا یها
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به حال آن حلقه  شتریشده بودند ودلم ب یاش خاکستر قهیشق

 دست چپش سوخت. فیبالتکل ی

 ما ... زیتازه داماد عز آخ

 : دمیحبس کردم و نال نهیس یرا تو نفسم

 یصه غ... یکنیآبم م ینگاهم نکن عطا ! به خدا دار ینجوریا-

ن ... کنگاه کردنتو ؟! ولم  ینجوریا یغصه  ایرو بخورم  ایمیک

 !ده؟ینبخش ریوز دهیشاه بخش

 خنده افتاد. به

 خانه ...  یرا پرت کرد تو شیصدا هیرو یاستهزا و ب پر

فس حبس شده و دست مشت شده عقب داد و من ن سر

، کاش نخندد. کاش بس کند کاش برود !  کردمینگاهش م

 ردرمیپ نیخانه از ا نیکند، از ا ایمیکاش همانقدر که دل از ک

 !رفتیو م کندیاز من م

 .... وکاش.... گشتیبرم ریبه کو کاش
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ت مشت نگه داش یاش سمت سرشانه ام آمد، بلوزم را تو پنجه

صورتش آورد  کیکه بازدمش را حس کنم نزد ییومن را تا جا

 وگفت: 

 ! شمیازت متنفر م شتریکران، ب کنمیتماشات م شتریب یهرچ-

 دهانش گذاشت و زه را یچله  یرا تو رشیت نیتر نیآگ زهر

 : دیکش

 رو رد کارت !جولوپالستو جمع کن ب-

 قطره اشک از چشمم افتاد:  کی

 کجا برم؟-

 ! یموندیش مکه تاحاال تو یهمون قبرستون-

غل ب... ستیامن ن میپدر ی... خونه  ستیامن ن گهید ایمیک-

 نکن عطا!  رونیب نجای.... منو از ا ستیخواهرم امن ن

 یرو ، ستادیرا رها کرد رو از من گرفت و پشت به من ا راهنمیپ

 نشست و لب زدم: یصندل
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 کنهیم. اگر آرومت ..یشیم ی... اگر راض کنهیاگر خوشحالت م-

 عطا....

م مردانه اش گذاشت یسرشانه ها یرا رو میرفتم، دستها جلو

گرفتم،  شینفس از موها کیسرش چسباندم ...  یوچانه رو

ه ب دیکوبیو دلم تق تق م کردیم یعطر مردانه اش، با مغزم باز

 ....دیآ یم ادتی... دیا یم ادتی:  گفتیوجودم و م

 ! شدیام خفه نم یلعنت دل

 خودم را چسباندم... شتریکردم، ب کشیدنز شتریرا ب خودم

 یخال نیوسفت تر بغلش زدم و ح شتری.... بدمیبو کش شتریب

 گفتم:  شیموها یال میکردن اشک چشمها

منو سر به  خواستیم ایمی، ک یکه بفهم یشیاگر خوشحال م-

بهت بگم عطا  خوادیکنه ... دوست دارم بهت بگم، دلم م ستین

خواب  یشب تو هی خواستیم ایمیمنو؟ هوم؟ ک یشنوی... م

دست   ادیهم من ز دی. شا ومدیچرا دلش ن دونمیخفه ام کنه! نم

.... حاال تو خوشحال  دیرسیهم اگر بابا سر نم دیو پا زدم ... شا

 !یبود نیزم یکره  یمرد رو نیتر
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 خیو س دیدست نگه داشت و وحشت زده از جا پر یرا تو دستم

 نارکصورتم را  یمزاحم تو یکرد . مو میو تماشا ستادیسر جا ا

 یهراز گاه یها کیت نیمتوجه ا یکس خواستینزدم ، دلم نم

 ام شود.

 یمن هجوم م یچرا مدام به سو دانستمیکه نم ییها کیت

 . شدندیآوردند و باعث پرش تند و واضح پلکم م

 : زدم وگفتم یومن لبخند ساده ا کردینگاه م رهیصورتم خ به

که دختر  رسهیم یام که پدرم وقت یمن آدم خوش شانس-

 ؟! کنهیبالش خفه م هیبا  شویبزرگش داره ته تغار

 . دیکش قینفس عم کی

 دوال شد ... و

کوع ر.... درست حال  نییدستها را به زانوچسباند و سر پا کف

 شیپا شیهم پ یکه به سمت قبله نبود و مهر یگرفت ، رکوع

 نگذاشته بود . 
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ه و ک... ادیکشیبودم چرا کمر خم کرده ... او که نفس م مانده

.. او که ... او که آرام بود . گذاشتیم نیشب ها راحت سر به بال

 بود ... او که ... امدهیشبانه سر وقتش ن یخواهر

 زد: کران ... کران ... آخ کران !  میصدا

 دق ی نهیآ نیکه ع یبه من ،یراست کرد وکالفه  ، کفر کمر

م قدم جلو و عقب شد و چهار قد کیماند  رهیبودم خ مقابلش

 و گفت: شیرژه رفت و دست آخر چنگ زد به موها

 اتفاق افتاد؟! نیا یک-

 ...  موننیذهنم خوب نم یبد تو یخاطره ها-

 یرفتم . سرهنگ تو رونیاز او گرفتم و از آشپزخانه ب ورو

ه مزمزو دلم آرام  کردیبود نگاهم م ستادهیچهارچوب به تماشا ا

رداد روز گذشته  ! م کیو  ستی: ساعت دو بامداد ... ب کردیم

 ماه گرم و خفه کننده !  



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
23 

 

مرتعشم  یکه داشتم به دستها یتخت نشستم، درحال ی لبه

ن لحظه از روش کیتلفنم بلند شد،  جیمس یصدا کردم،ینگاه م

 تلفن همراه به وجد آمدم ... ریشدن تصو

 شده باشد !  مانیپش نایس اگر

ل د دیشده باشد ، شا مانیپش دیفردا پروازش بود ... شا پس

 دیاشبخواهد بماند ....  دیسخت باشد ، شا شیکندن از من برا

... 

ن جهد ، م ی، م شیدفاع از توله ها یکه برا یریماده ش مثل

 یزن ریش خواستیبردم... دلم م ورشیبه سمت تلفن همراهم 

 !  کندیبت مخوب مراق یلیعشقش خ یباشم که از توله 

 کی،  شدیکه باعث تجمع اشک م یغامیشماره ، و پ دنید با

را  یزندگ نیلحظه دلم خواست دوباره قدرت دل کندن از ا

 داشتم ... 

 !نجا؟یا یایپختم، م مهیفرستاده بود : سالم . برات ق غامیپ مادر
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 و!   که در آن خانه نبودم ... اما فکرش به من بود یمن یبرا

 .  کردیپخت و دعوتم م یمورد عالقه ام را م یغذا

را دم  لیدستم شروع کرد به زنگ خوردن ، موبا یتو تلفن

 .دیآرامش پچ پچ وار به گوشم رس یگوشم بردم ، صدا

 سالم ...-

 سالم...-

 :دیلرز میصدا دنیاز شن شیصدا

 حالت خوبه؟-

رم اشک جمع شده بود ، دلتنگشان بودم اما غرو میچشمها یتو

 یحت و کرد،یرا کنترل م میگروه شده بود وتُن و احوال صداسر 

 بردم... یکه به کار م یلغات

 ممنون...-

 .  دیکشیام ناخن م ییشنوا یسلول ها یرو شیصدا بغض

 سرهنگ خوبه؟-
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 را بروز خواهمیکه م یزیچ یهمه  گذاشتیام نم یلعنت غرور

 بدهم ...

 خوبه ...-

 رفت سر اصل مطلب: هیحاش یب

  ؟یرسونیظهر خودتو م یبرا ؟یایب یتونیم-

 مراقب سرهنگ باشه؟! یک-

 گوشم فرستاد و گفت:  ی، تو یوطوالن قیرا عم نفسش

 به ماجده ... زنمیزنگ م-

،  دمیچهارچوب اتاق د یعطا را تو ی هیپا آمد و سا یصدا

و  تر شانیپر یو حال شانیپر یبه او انداختم که با موها ینگاه

 .کردیم میخسته تماشا ییچشمها

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 ... نجاستیعطا ا-

 آمد : عطا؟ شیومن کرد و وحشت زده صدا من



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
26 

 

 کردم: عطا ...  تکرار

 اونجاست؟-

 جا رو به رومه ... نیهم-

شکوفه ها را  شیهم رو شیصدا یاز گلش شکفت وتو گل

 حس کنم...  توانستمیم

 حرف بزنه؟ تونهیم-

ت دوس چانه زدن با مادر پسر دوستم را نداشتم ، مادر عطا حال

 برادر زاده ! ی فتهیش ی... مادر عاشق عطارد ! عمه 

 :دمیآوردم و پرس نییرا پا یرا فوت کردم و آرام گوش نفسم

 ؟یزنیبا مادرم حرف م-

را به دستش  یاتاق آمد و دستش را دراز کرد، گوش یتو

که با صورتش  ییباصداو  دیکش قینفس عم کیسپردم واو 

 ناهمگون بود گفت:

 ؟یسالم عمه . حالت چطوره خوب-
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 را به ایمیاسم ک یک نمیبب کردمیبه صورتش نگاه م میمستق

 آورد . یزبان م

م خوبه ... عاطفه هم همامان  م،یخدا رو شکر ما هم خوب-

 مشغول درس ودانشگاهه ...

 یتماشا نیح ستاد،یا نهیبرد ومقابل آ بیج یتو دست

، ممنونم   نیگفت: منم دلم تنگ شده  . زنده باش رشیتصو

 ستمهاونجا من  ادیب خوادیعمه . چشم حتما ، عمه اگر کرانه م

ن از م نیبهش، سالم برسون دمیوم یتا شب ، آره . باشه گوش

 خداحافظ . 

 شی، برو من پ یبر یخوایرا به سمتم گرفت وگفت: م تلفن

 سرهنگ هستم.

 . رفت رونی، از اتاق ب یاضافه ا یحرف و جمله  چیبدون ه و

 م بهشانه ام انداخت یرو یتن زدم ، و کوله ا یلباس سرسر کی

اه نگ نهیآ یتو هیورم کرده ام چند ثان یدمغ و پلکها ریتصو

  ود .ببه لرزه افتاده  میپا یکردم، از نوک سر تا سر انگشتها
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تم، انداخ نییاکنسول چسباندم وسر پ یرا به لبه  میدستها کف

در آمد ،  یصدا خت،یریم شهیش یدرشت اشکم رو یقطره ها

 ییداواحوالم انداخت و با ص لیبه من و شما یعطا بود . نگاه

 داشت گفت: یرنگ دوست یکه کم

 ؟ رمیبرات اسنپ بگ-

 یجعبه  یلبم آمد و به صورتش زل زدم، از تو یرو یلبخند

برگ دستمال به سمتم تعارف کرد و  کی ز،یم یدستمال رو

 گذشته ها رو یتونیکردن م هیگفت: به نظرت با هر روز گر

 ؟ یجبران کن

من هم مثل  یدونیرا با پشت دست پاک کردم وگفتم: م اشکم

 شدم؟! ریس میشما از زندگ

ستت ! بهتره مراقب پو تهینامزد گهیزد : چند وقت د یزهرخند

 .یباش

!  ایمیخودش وک ریب عکس تصوزد ودست برد به قا یچشمک

 گفتم: یخفه ا یتر شد و من با صدا رهیو ت رهینگاهش ت
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 بهم خورده عطا. ولم کرد ... خداحافظ. مینامزد-

از  تنمخی، قبل از فرو ر یتند یکوله را چنگ زدم و با قدم ها و

 زدم .  رونیاتاق ب

شدن به کوچه ، دهانم عطر صلوات گرفت،  کیمحض نزد به

 ستمدان یکه م یکوتاه یکه بلد بودم وسوره ها ییها هیتمام آ

ب و ل کردیکه مادربزرگ، بعد نمازش تکرار م یی... و ذکرها

 را شروع کردم . زدیم

ر و د شدم، مادر پرده انداخت ادهیپ لیاز اتومب نکهیمحض ا به

صلوات  من زنگ را بزنم باز کرد ، منتظرم بود ، نکهیرا بدون ا

 ... یهم دلتنگ دیند شاها انگار کارساز بود

 یباز ... کم یمنتظر من بود، با رو یچهارچوب در ورود یتو

 راهنیپ کیسشوار شده بود،  شیکرده بود و موها شیآرا

 تن داشت. یزرشک زیر یبا نقطه ها یمشک

شده و  ریپ شیچقدر پوست گلو دادیهفتش نشانم م ی قهی

الغر شده بود .  با  یادیشده اند ... ز زیت ش،یچقدر استخوان ها
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را  میزده سالم داد و بغلم کرد ، رو جانیلبخند زد ، ه دنمید

 ....یولب زد: خوش اومد دیبوس

 .  دمیخند

بوسد،  یمن را م ی، وقت  کندیبغلم م یوقت کردمیم احساس

 و آلوده، باز من خوشبختم .  اهیهرچقدر هم س ایدن

شسته بود، ن ینهارخور زیپشت م ایمیخانه که شدم، ک داخل

 ابرو باال داده بود و بلند گفت: سالم ... یتا کی

ا ر شیمن انگار امروز روز خوبش بود، جلو رفتم،رو یمود خواهر

 یالگذاشتم ودرح یوکوله ومانتو وشالم را همان حوال دمیبوس

 ؟یکنیم کاری: چدمیپرس نشستمیکه کنار دستش م

 ؟یصبحونه خورد ؟یخوریم ی: چادیبالفاصله پرس مادر

 اگر باشه...  یچا هیخوردم . -

 ....زیگفت: پاشو خودت بر ییترش رو ابایمیک

 چشم خواهربزرگ.-



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
31 

 

خواستم به سمت  نکهیرا عقب بردم وبه محض ا یصندل

 به من انداخت وگفت: اول کمک کن یآشپزخانه بروم ، نگاه

 ! ییبرم دستشو

تو  رانهآشپزخانه گفت: ک ینگاهش کردم ، مامان بالفاصله از تو 

 ...برمشیخودم م نیبش

 هی دایب یبلند گفت:چرا ، تو به کارات برس ، مگه نگفت ایمیک

 درد کمرت ساکت بشه !  یکم

 یکی میبه من انداختو با طعنه گفت: بهت زنگ زد ینگاه

رد مرد.مامان ک یمن برس ی، به کارا یبذار نجایوقتتو ا یدوروز

 ...  شهیداره براش دردسر م سکشیشده ! د دیشد

خشک گفت: چرا هاج  ایمیبودم ، ک ستادهیو خاموش ا ساکت

 !  دیدارم شد ییمن دستشو می؟! بدو بر یوواج

به عقب هل داد و با  یچرخ دارش را کم یصندل یچرخ ها و

 کرانه !  یگفت: ه ینگاه چپ چپ
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چسباندم و  یصندل یها رهیرا جلو بردم، به دستگ میدستها

دوختم.  زدیاشک برق م مادر ، که از ینگاهم را به چشمها

 یاکاره یمن برا ینداشت اگر رو یاشکال چینداشت . ه یاشکال

 ، بهانه و  مهیق یوخورشت خوشمزه   کردندیخواهرم حساب م

 نداشت . یدروغ بود! اصال اشکال

 ند،یبنش یفرنگ سیسرو یکمک کردم تا رو نکهیمحض ا به

ل را کنتر مینفس نفس ها توانستمیبه من انداخت ، نم ینگاه

 نفس بکشم. یکنم و به حالت عاد

اش، به  ینیاز شدت سنگ میشده بود آنقدر که دستها نیسنگ

ون ترق ترق شانه ها و ست یذوق ذوق افتادند و چند بار صدا

 .دمیفقراتم را شن

چرخ دار، بدون کمک خودش،  یصندل یکردنش از رو منتقل

 بود!  ی، کار سخت یتوالت فرنگ یرو

 ت: گف نشسته بود میمانده بودم و او همانطور که به تماشا دوال

 اصالح کنم!  یکمکم کن خوامیهم بردار ، م لتیژ هی-
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 به هیچند ثان زدم،یرا تکان دادم، همچنان نفس نفس م سرم

 سیخواستم از سرو نکهیبه محض ا تیماند و درنها میتماشا

 ! یکرد: ه میبروم باز صدا رونیب

رتش ته بود، ول کن ماجرا هم نبود، به صونشس میگلو خیب بغض

 گفت: یخشک ینگاه کردم و او با صدا

 ! ه؟یچ ینیلچرنشیو یایاز مزا یدونیم-

 دهیگل ارک شانیکه رو ییها یو کاش واریدستم را به د کف

 .فتمینقش بسته بود چسباندم تا ن

 کرد: هوم؟! صدا

 به ز باالاه اپر استفهام به آن نگاه آزار دهنده اش ادامه داد. نگ و

 ترسناک که در آن عدم دوست داشتن واضح ی... نگاه نییپا

 بود . 

 ؟یدونینم-

 ننشستم!  لچریو یتا به حال رو-

 از آرزوهامه که جامون عوض بشه  . یکی یدونیم-
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 ....ه بشه وردبرآ کنمیآرزوته منم دعا م نینداره اگر ا یاشکال-

 زد : کرانه ! میبروم که صدا خواستم

 .  دیکشیم ریت شیگفتن ها "کرکر" یبرا دلم

اش .  یو وحش بایز یدر ماندم وزل زدم به چشمها یپا

نامرتب و  یاش، و ابروها دهیدرشت و گربه سان کش یچشمها

 اما ساخته بود بایدختر ز کیکه از او هنوز  یا دهیژول یموها

 باشد .  باتریز توانستیم

 کردم و گفت:  یبلوزش نگاه به

 ودتیپر متوجه درد گهیکه د نهینشستن ا لچریو یایاز مزا-

 ! یشینم

کت ه حراجازه از مغز وفکرم ... ب یمن به طور خودجوش  ب زبانِ

بود که  یعیسرشت طب کی نیا کنمیآمد . احساس م یدر م

ش فتنگر دهیکنم  واز ناد رونیآن را از خودم ب توانستمیمن نم

 عاجز بودم .
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ازه اج یبود که زبانم ب ییاز همان لحظه ها یکیان لحظه ،  و

 جمله گفت:

 خاع شدنه !نقطع  یای، از مزا  ستین ینینش لچریو یایاز مزا-

 شده بود. دهیبه سرم کوب یادیز یپتک ها من

از و ساعت پرو خیبه من تار لیبود که راح یمورد، وقت نیآخر

 را اعالم کرد . نایس

 ایمیبود که به من گفتند : ک ی، وقت نشیوحشتناک تر البته

 ! فتدیتواند راه برود ... مگر معجزه اتفاق ب یهرگز نم

 طا وعبود که گفتند  ی... وقت نشیتر ن،ی، تر نیوحشتناک تر و

 !  یلجنخوار لعنت ی... وزغ ها ایمیک

که  کردمیاش م یحال دیبا کردیم میپلک زدن تماشا یب ایمیک

 ی.دست خودم نبود! وقت ستمیحالتش خوشحال ن نیاصال از ا

زدم ... باز چه  یتازه دستم آمد، باز چه گند دیجمله به آخر رس

رفتم، زانو  شیبه سو دهی، ترس دمیکش نیکردم و ه ییخطا



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
36 

 

 نییساقش پا یها مهیکه تا ن یزدم و با التماس به شلوار

 !  ایمینداشتم ک یظوربودم چنگ زدم وگفتم: من دهیکش

 اریربم داز پا نویباال انداخت و با اشاره به شورتش گفت: ا شانه

 برام آماده کن . و البته کمک کن زیلباس تم هیوبشور ! 

 !  وکنمیش

 تته پته افتادم! به

 توانستمیکه م دانستیرا برداشت و خدا م کلمیکل ه ترس

 کنم! سیهمان جا خودم را خ

کتک زن ،  یها از مار ، عقرب، موش، سوسک، مردها آدم

ه ب ریزمن اما از لباس  دند،یترسیم ییآبرو ی، فقر و ب ادیاعت

 یجا یخواهرم ! حالم بد بود و انزجار در جا یخون آلوده 

 دوانده بود. شهی، ر کلمیه

تم آمد و صور میمعده ام تا دم گلو اتیتمام محتو اریاخت یب

 درهم شد .
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 که یرا گرفت و درحال مینفرت به لباسش دست بردم که بازو با

آمدند  یم رونیشده اش کلمات ب دیکل یدندان ها یاز ال

 :دمیرا شن شیصدا

ه صورتتو مچاله کن،نه عق بزن... نه وحشت کن ! فراموش ن-

 و فراموش نکن ! یچینکن کرانه ! ه

ده شکبود  یکه از سرخ یبه صورتش نگاه کردم ، صورت عاجزانه

  زندب رونیکم مانده بود از حدقه ب تیاز عصبان شیبود و چشمها

و  یاو دختر قو کرد،ینم هیوقت گر چیه ایمی! ککردینم هی.گر

... مثل ا وباشم منتها شهیهم کردمیم یبود که من سع ییبایز

 مانده ها از یباق نیکه آخر یلحظات، درست زمان نیدر اخر

کردم مقلد  یمانده بود، را جمع کردم و سع میبرا "خودم"

 خواهربزرگترم نباشم . 

پرت شدم ، همان  یواقع یایبه من داد ، من به دن یتکان

 مان! ه دیترسیآلوده به خون م ریکه کرانه از لباس ز ییایدن

 ه ومنزجرکنند یایو همان دن کردیفراموشش م دیکه نبا ییایدن

 وآلوده . فیکث
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و مامان یخوای: مدیچیحالت در حمام پ نیتر  فیدر ضع میصدا

 صدا کنم؟

 تو انجامش بده ...-

 شده دخترا؟!  یچهارچوب آمد: چ یاز تو شیصدا مادر

 رونیب ! االن برورونیمامان  برو ب رونی: برو بدیکش غیج ایمیک

 ... 

و  دیکوبیم شیپا یران ها یبه رو شیآنقدر با کف دستها و

  شود! میتسل شدیکه مادر ناچار م کردیسرش را جلو و عقب م

 همه مان ... میعادت کرده بود کشیستریه یحالت ها نیا به

 ینی، وادارش کردم عقب نش یرا تماشا کردم و با لبخند مادر

 م،یماند یم مانیدر سنگرها ا،یمیما درمورد ک یکند،همه 

 عقب نشسته ! زانو بغل ...  و محزون. 

********* 

 یژورنال فرو برده بود، به شلوارک صورت کی یرا تو سرش

 یبودم و او گفته بود: مشکل دهیرا بر شیپا کردم،یرنگش نگاه م
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الک زده بودم و  شی. براکردیرا حس نم یزیچون چ ست،ین

استحمامش تمام شد گفت:  یوقت تیلبخند زده بود  ودر نها

 ممنونم !

 آورده بود . وهیم یدست شیپ میبرا مادر

 : دمیرا شن شیصدا

 گرفتم اتاق و عوض کنم! میتصم-

سالن  یتو ینهارخور زیکرد ، پشت م یتک سرفه ا مامان

ود زبه صورتش انداختم  ینگاه ستاده،یو مادر ا مینشسته بود

 .  دیچرخ ایمیبه ک میرا ترک کرد و چشمها دانیم

 ابهنکشش  نیا ریها درگ چهیلبم آمد ... کم کم ماه یرو لبخند

ب. را نشانش دادم و گفتم: چه خو میهنگام شدند و دندان ها

 ...یعجب فکر

قراره  یبه سمتم سر داد و گفت: حت زیم یرا رو یکاتالوگ

 .رمیوکتابخونه هم بگ ریتحر زیخواب وم سیسرو

 گفتم:  یساخت کامال
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 مد نظرته؟  یخاص زیچ ؟یردمحشره ... رنگشو انتخاب ک-

 ! ادیب دمیبه ابعاد اتاق جدباشه که  یزیچ هی-

 ونواتاقش یکرد ی: چطور مامان بابا رو راضدمیزده پرس جانیه

 بهت بدن؟

 .... میدکور بزن دیتجد هیرو  اتاقشونو؟ قراره اتاق تو-

 .دیماس خنده

 وشد  نی! زبانم سنگ دندیخشک شدند ... دندان ها ترس لبها

  "گه؟یم یچ نیا"صدا ... صدا حنجره ام را تکان داد: 

 اتاق من ؟-

 ییبا صفا ی... هم پنجره وجادارتره شتریآره ... هم کمداش ب-

ها  دونقراره گل ترسمیکه من از حشرات م یدونیداره ... البته م

 راه پله! یتو میرو بذار

گذر داشتند ، نه  یمن عادت به تماشا یو شمعدان وسفی حسن

وه دوم و ن یاعصاب طبقه  یصاحبخانه ب یخسته  یقدم ها

 !   یجواد یآقا یسوم و دوقلوها یطبقه  یپر سر وصدا یها
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 یراحت، خودش را رو الیبا خ داد،یهربار که گل م چکمیپ

 مراوده داشت هیخوش همسا یبا مورچه ها کرد،یولو م وارید

 . دمیدیم روزیمن طراوتش را هر روز دوبرابر از د

 هم عوض کنم! واریقراره رنگ د-

 اتاقم به چشمم آمد .  یصورت واریود در

 من ...  یصورت اتاق

 ؟یبراش انتخاب کرد ی: چه رنگدمیمضطرب پرس یکم

دم بهم  ی... از طوسیاستخون ای... یخچالی دیسف هی دیشا-

 . ادینم

است جفت خودت  یرنگ خوب یطوس ؟یری، به دل نگ یصورت

هم بکر  یرنگهاست ! استخوان یهم که مادر همه  دی... سف

...  لبم... من ق یصورت ری. تو به دل نگ دیآ یم زیچ است به همه

 ... حسم...میاست . ناخن ها یهمه صورت می... رگهازمیدهل

 احوالم! بغضم ... 

 .  شهیچه خوب م-
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 رم .خواب ودر نظر دا سیسرو نیرا باز کرد وگفت: ا یکاتالوگ

تاجش نشسته  یکه سر اشاره اش رو یو مجلل کیتخت ش به

 بود .  یبود زل زدم. رنگ چوبش عناب

 ...  کهیش یلیخ-

 ؟یراحت دتیتو اتاق جد یراست-

 باال آمد. نگاهم

 آره . خوبه .-

 : پس جات خوبه! دیکش یهوم

 یگرمه ... ول هم یکم هی،  کنهیم ریج ریکم تختم ج هیآره... -

 که عطا ، یباالست . همون اتاق یدرکل خوبه . اتاق طبقه 

 عالمه اسباب هی...  گذروندیتابستون ها کنکورشو اونجا م

 جامونده داره هنوز....

 هم رفت. یتو شیها سگرمه
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از ام کرد، من ب یحال شیشد و اخم ها یچهره اش طوفان یهوا

 رمیکم تگدار به آب زدم . اسم ممنوعه را به زبان آوردم و ح یب

 را قرار است بدهد.

 ش؟یدید-

 نمش؟ی: نه .... چرا ببدمیگز لب

 نه خودش نه مادرش ؟-

 گفتم؟یم دورغ

  چرا؟

ال واح خواستی.. ماومد اونجا .. ییبار زن دا هی. دمیمادرشو د-

 بابابزرگ و بپرسه . 

 نگفت؟ یزیچ-

 .گفتمیدروغ م دیبا نجایا

وگفتم که  کنمیم کاریاونجا چ دیپرس شترینزد، ب یحرف خاص-

 ...یمعمول یحرفها نیبابابزرگ و هم شیاومدم پ
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 از من نبرد؟ یاسم شیمعمول یحرفها یتو-

 ! دیفقط حالتو پرس-

 حالم خوبه ؟ دیهه ...فقط پرس-

 آره.-

 ؟یگفت یتو چ-

 ...یگفتم خوب-

 و ترسناک شد .  کیبار نگاهش

 ؟یخوب گفتمیم دیسرجا جابه جا شدم وگفتم: نبا یکم

 از کدوم واژه استفاده کرد؟-

 : واژه ...دمیپرس جیگ

 به کار برد ... یچه لغت قایدق-

 .رفتمیکم آوردم. کاش م نفس

 ....ایمیک ادینم ادمی قایدق-
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خونه رفت  نیه امروز تو اکه تا ب ییتو از شمارش مورچه ها-

 ی، برا یدید تیکل زندگ یکه تو ییوآمد کردن و پروانه ها

  ست؟ین ادتیبعد  ،یزنیهمه حرف م

 خوبه؟ ایمیک دیپرس-

 رو به کار برد؟ "خوبه"لفظ  قایدق-

.  شدیدادم ... من درحال جان دادن بودم .نبضم کندتر م جان

 چی... کاش من ه کردیم می، کاش رها دیفهمیخواهرم کاش م

 .شدمیوقت متولد نم

 آره....-

 .  دیبا پشت دست به دهانم کوب یا ضربه

ن دارش با دندا نیسوخت واز برخورد انگشتر نگ یکم میلبها

 .دیکش ریت شمین م،یها

 وخشک گفت: به من دروغ نگو ...  دمیلبم کش یرارو دستم

 انداختم و خفه گفتم:  نییپا سر
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 بهتره ! دیپرس-

 ؟یگفت یتو چ-

من  ؟اندکشیم نجایرا به ا یباز نیپر اشکم باال آمد .چرا ا نگاه

 میها زمیه یبه او فروخته بودم؟ به خدا همه  یتر زمیچه ه

 زدن ...  تیکبر ی خشک بود، آماده

 گفتم بهتره !-

 ... نطوریلبش نشست و گفت: که ا یرو یزهرخند

 کوردراجع به  ایکرد ، قطره اشکم را پاک کردم وگفتم: ب یمکث

 .  میاتاق حرف بزن

 بکنم ... وارید یمسخره رو از رو ی نهیاون آ خوامیم-

ه وبطن و هرچ زیسوخت . سرمعده ام... دست چپم... دهل قلبم

 ریت ام وصل بود هرچه که مرکز احساسم بود، یکه به قلب لعنت

 !دیکش

 ی! هرکار یاونجا ... به زود شهی. اتاق خودت م یمختار-

 باهاش بکن. یدوست دار
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ه بکدر نشه مبادا ... رفت خاطرت م نکهیبه بابا گفتم، محض ا-

 نهیکرد ، گفت چون آ یسرکش هیاوستا محمد گفت ، اونم اومد 

اال حتما.... ارهیمحاله سالم بتونه درش ب نیچسبوند واریرو به د

اب ق یوت نهیآ هیبشه ! از اولم بابا بهت گفت  کهیت کهیخرد و ت

تاسر ، سر ضلع هی...  وارید هی ،یکرد ا... تو شر به پ رهیبرات بگ

 قاب. ی.. ب نهیآ

شه شاملو وسهراب قابش با یقاب سفارش دادم که شعرها یب-

 شون؟ی... خوند

 ندارم .  ینه ... عالقه ا-

 وجود بحث نکردم .  نی. با ا گفتیم دروغ

 ونیدکوراس رییو تغ یزیزل زد:بحث رنگ آم میچشمها یتو

 ی نهیهز هیبار  رینرفته بگم،  بابا به خاطر تو داره ز ادمیشد تا 

 ...  رهیم نیسنگ

 حوصله لب زد: یب ایمیک به کاتالوگ ها دوختم و چشم
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دش چشم بابا کور ودن ، که یپسره نامزد کن نیاگر قراره با ا-

 رییغتبذار کف دستش ! از  ینیاگر نه ، راست وحس ینرم ... ول

نه که صاحبخو یدونیبه کل خونه! م دهیاتاق رس هی ونیدکوراس

ن ز االابرسه ! البته  یینون و نوا هیبه  نجایا ادیهم بعدش نم

  نه!اضافه نک یا نهیبعد هز الس شیداده رو پول پ ماتومیاولت

 زد: زهرخند

 ی نهیخونه هز هیاز کرا یراره قسطمردم دلرحم شدند ... ق-

ول پ هی دیبازم بابا با یکل خونه رو کم کنه! ول یزیرنگ آم

س و اتاق ها بکنه ! پ ییرایگنده رو خرج رنگ زدن حال وپذ

 و اعالم یایب می مستقو کامال یآدم باش کنه،یمنطق حکم م

 بهم خورده!  تیکه نامزد یکن

نبود ...  یرحم نبود، مروت نبود، دوست شیچشمها ته

 !؟یخواهر

 به خدا نبود . نه
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معذرت  شیشاپیت پا نهیحرفها، بابت آ نیحاال گذشته از ا-

 یقبل یمثل خونه  شیچسبوندیکنف م هی ی. اگررو خوامیم

گ رن طیشرا نی... با اوارید یحاال! رو یکرد ول شیکار هی شدیم

 رواید یبده که رو تیبدونم صاحبخونه رضا دیبع دیجد یزیآم

 یور یودر یبچسبون شهیتازه اش، تو دوباره ش یرنگ روغن

 !یسیبنو

 !؟ینخویشعر نم گهی... شعرن ... تو مگه د ستنین یور یدر-

 پر طعنه لب تکان داد: ایمیک

هت گفتم پس بهممون . خالصه  یبسه برا یتو همون خوند-

 ...  نیو خراب کرد نیو شکست نیزد یکه آ یفردا گله نکن

من ، قرار بود بشکند و خراب  یسینو نهیهفت سال آ حاصل

 ، ستیپرواز ن یدانستم عاقبت هر شاپرک یشود ... من چه م

 . شوندیتار عنکبوت م یها طعمه  یبعض

 تکان داد: میچشمها یرا جلو دستش

 نجاست؟یاحواست -



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
50 

 

 ....  یگفتیها ؛ اره ... م-

مقصر  یبرات . ول ارنیب فرستمیاش که سالم موند م کهیهرت-

دت با خو ،ی، هرجا قرار شد بر یگرفتیم نهیقاب آ هی ،یخودت

 ! یکردیکولش م

 وگفتم: حرفت درسته . دمیخند

 ساالد درست کن .  ایزد: ب میتکان داد و مامان صدا سر

ر خودم حاض خواد،یبلند شوم که از همان جا گفت: نم خواستم

 .  نیشما به درد و دلتون برس کنمیم

 .   دیبعد آرام خند و

 که در صورتش یزد،از خنده اش ... از آرامش یبرق میچشمها

 اریخروم آمد به آشپزخانه ب یام م یداد و البته  تنبل یجوالن م

 رنده کنم .  جیو هو رمیپوست بگ

 نیری! بحث شمیزدیاز دکور اتاقم حرف م ایمیک با نشستمیم

 بود قطعا . یتر

 : دیژورنال کش یسرانگشتش را رو ایمیک
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 ...  واریو دتوتخته هاتو گذاشتم  ریاره خالصه که ت-

نه ، تخت خو نیوگفتم: تختمو بهم بد دمیزبان کش میلبها یرو

 . دهیصدا م یلیبابابزرگ خ ی

 ...یصه بگق هی دنیشن ریواسه هرج یتو که عادت دار-

 .  واریزدم و گفت: بخر از تو د زهرخند

 .  دیسرش را عقب داد و بلند خند و

 شده باشد یاز لب باز نکردم و او انگار که خشابش خال لب

خب... پاشو  یلیکرد  و گفت: خ میتماشا یحس چیاز ه یخال

 برو . 

 یرازیلبم آمد: برم ساالد درست کنم؟ ساالد ش یرو یلبخند

 فصل؟ ای یت داردوس

رات رم . ب.برو خونه ... حوصله ندارم باهات نهار بخو چکدومیه-

 .  رمیگیاسنپ م

که تلفنش را برداشت و گفت: مامان  کردمیم شیتماشا مبهوت

 ... بشقاب براش نذار .  رهی، کرانه داره م
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 مانماند . از ه میوحشت زده، سر بلند کرد و به تماشا مامان

ت بهومرها کرد...  ینیس یظرف وچاقو را تو یرا تو اریجا ... خ

 .دیچرخ ایمیک یماند و من نگاهم رو

 تلفن همراهش بود .  یتو سرش

 د وکانتر ز یرو فیبالتکل یبه بشقاب ها یکه مامان چنگ دمید

 ؟یریم یگفت:دار یلرزان یما شد و با صدا کیآمد، نزد شیپ

 من جواب داد: آره. یجا ایمیک

 ماند :من غذا  پختم ....  رهیخ میدر چشمها مامان

نپ براش اس دیبا رهیشانه باال انداخت: االن گفت داره م او

 ...  رمیبگ

ودم مادرم زل زده ب یبود که به چهره  ینگاهش به صورت من و

که حسرت نوازش مادر داشت با  یدست یته ی... مثل بچه 

 کی. معطل کمک بودم ... معطل  چارهیهمان نگاه عاجز و ب

ا هربه رس که به دادم برسد ... که بتوانم بلند شوم ! ض ادیفر

 . شدندیتر م نیمدام ومدام سهمگ
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 یرا م یچارگیب شیشد ، ته چشمها رهیصورتم خ یتو مامان

 .دمیدیخودم را دو برابر م یچارگیمادرم، ب یو ته چشمها دمید

مامان آمد، به زور گفت: آره؟ االن چه وقت  فیضع یصدا

 ابات هم تو راهه ... رفتنه؟ بمون ب

: از فرصت استفاده کرد ایمیشدم ، ک رهیاش خ یصورت جد به

 دنبالت . ادیم دیسف دیپرا هی

 شیپ یارک هی...   گهیبرم د دیتکان دادم: با یرا به سخت میلبها 

 برم . دیاومده . با

وست رو پختم که د ییکرانه؟ برات همون غذا یچه کار-

 ! یداشت

بذار از  دخالت کرد: چونه نزن مامان، البد کارش مهمه ... ایمیک

 خودشون باشه ! بیج یچهار نفر، دو نفر حداقل دستشون تو

 .کردیمادرم ، کمرم را خم م یشانه ها لرز

ت درس گهیبار د کی.  امیوجود لبخند زدم و گفتم: باز م نیا با

 . امیکن م
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و گفتم:  دمیمامان رو بوس یگونه  دمیخودم را جلو کش و

 دستت درد نکنه ... 

و ، ر دیایبار نتوانست کوتاه ب نیو ا دیکش قینفس عم کی مامان

 : بحثتون شد؟دیبه خواهربزرگترم غر

!  یگفت: نه ... چه بحث یعاد یلیخ یلی، خ یعاد ایمیک

 شیریگ میتصم یتو یدخالت چیخودش خواست بره من ه

 نداشتم.

 ؟ دخالت

 ماده... لقمه را حاضر وآ کردیدخالت نم گفت،ی... راست م نه

 !  یچه دوغ ی! چه کشک یچه دخالت گذاشتیدهانم م یتو

رم س یور مبل ... و شال را  یرا برداشتم، مانتو را از پشت فمیک

 انداختم و گفتم: خداحافظ....

 ؟یدیمادر مجسمه ام فاصله گرفتم که بلند گفت: منو نبوس از

 .  دمیتش چرخقدم مانده به در، به سم چند
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 یرو شیکه دستها ی. درحالکردیم میبوسه ام، تماشا منتظر

 چرخ دارش بود . یصندل یچرخ ها

 . دمیسمتش برگشتم، دوال شدم و گونه اش را بوس به

 خوش فرمش... یاستخوان یبه صورتش نداد ، گونه ها یحرکت

 نگاه یهم چفت بودند حت یکه رو یرنگ یب یبرجسته  یولبها

 هم کج نشد.  مشیمستق

 کنمیهزار بار خدا رو شکر م یروز یدونیگوشش گفتم: م یتو

 مثل تو دارم؟  یکه خواهر

 زد . یشخندین

خورد و در جوابم فقط گفت:  نیدرشتش چ یچشمها کنار

 یر، کاش خواه خوامیچند هزار بار از خدا م یمن روز یدونیم

 مثل تو نداشتم؟!

 زدم .  لبخند

.. و . فتدیرا گرفته بود، مبادا ب زیم ی، لبه  دمیرا د مادرم

 قابل تحمل بود .  ریدردناک و غ ب،یسکوتش عج
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 رکدو بت فتدیرا حبس کردم که مبادا، بهانه دست بغضم ب نفسم

 . 

 خداحافظ...-

 س...نف ینفس . ب کی...  دمیدو ابانیچطور تا سر خ دمینفهم و

 انصاف ! یب یخدا یهوا ... ا یب

********** 

 زده و اندکی مبهوت به تصویرم خیره مانده بودم! وحشت

 آب به صورت بی رنگ و روی ترسیده ام پاشیدم. مشتی

یر زگونه هایم حالی ام میکرد اوضاع نا به سامان است،  رنگ

ن چشم های گود رفته ام ... پلک های متورمم که همه ی جها

را آگاه کرده بود، شب گذشته چه اوقات سختی را پشت سر 

 تم!گذاش

 همه را به خودم جلب کرده بودم... توجه

ی اطرافیان حاضر در سرویس بهداشتی به من خیره  همه

 بودند.
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 قدریی زن ها تماشایم میکردند و ته مانده ی غرور من آن همه

ق بس نبود تا پنجه هایم را از اطراف روشویی جدا کنم و ه

 زدن لعنتی ام را به پایان برسانم.

 ناک بود.همینقدر وحشت موضوع

یبه اندازه ازار دهنده! از گریه کردن جلوی زن های غر همین

احساس خوبی نداشتم و توقف کردن گریه ام کاری نبود که 

 میتوانستم از پس آن بربیایم! 

بر  یزیچ چیورنجور بودم که از پس ه فیواقع آنقدر ضع در

ر ارزش که از پس نگه داشتن عشقش ب یآدم ب کیآمدم .  ینم

 آمد ! ینم

 بر اش زهیآمد ... از پس کنترل غر یپس هوا و هوسش بر نم از

 آمد ... ینم

کوه شده بودند، از ناکجا  یباال یچشمه ها هیشب میچشمها

کنند  رابیرا س یدو سه آباد توانستندیم دندیجوش یم یآباد

که با دستمال معطل ،  یی. زن ها کردندی... زن ها نگاهم م
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 نیکه با آست ییبودند . زن ها دهستایا ییدر دستشو یجلو

  کردندیم میاشاوضو تم نیباال داده ، ح یتا کرده و مقنعه  یها

 شانیلبها یقرمز رنگشان را محکم رو کیکه مات ییو زن ها

 دادند. یفشار م

ام  هیبودم و گر ستادهیگرد ا ی نهیکه مقابل آن آ یمدت تمام

سبز  حیتسب کیبا یبهداشت سیسرو یِآمد، نظافت چ یبند نم

رنگش نخ کش  یمشک نیپاراز یکه جوراب ها یرنگ درحال

 شگرید یگذاشته بود و پا ییدم پا یرا رو شیشده بودند وپا

ند لبخ کیقرار داشت ، با  یافق شیزانو ی، رو ییاز دم پا رونیب

 و شیو تکان تکان خوردن لبها کردیجان نگاهم م یکم سو و ب

 یچه حاجت یو برا یچه کس یبرا دانمیکه نم یصلوات

 دلم سبک تر شود.  یفقط کم یکم شدیباعث م فرستاد،یم

که مال من نبودند و حاجت من را برآورده  ییها صلوات

، صلوات نفرستادن حاال در  یسال واند کی... بعد از  کردندینم

 انیکه از م یحیتسب یخفقان آور... من به مهره ها یفضا نیا
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 یو تو کردمینگاه م کردندیبسته اش سقوط م نهیپ یانگشتها

 من نبود! هکه متعلق ب کردمیم یحیصلوات خرج تسب کیدلم 

 گاهمهربانش ن ریبه تصو نهیآ یبه شانه ام نشست، از تو یدست

 کردم.

بزرگ که از گردنش  فیک کیدوم کنارم پهلو گرفت با  نفر

، اگر از من پر رنگ تر نبود شیچشمها یبود و قرمز زانیآو

 کمرنگ تر هم نبود.

به صورتم  گریسرد گرفتم و چند مشت د رآبیش ریرا ز دستم

 . دمیآب پاش

 و چیه یپ ییروشو یرا جمع کرد تا تو میاز پشت موها پروا

شود نتر  چنگ نگه داشته بود تا ی، شالم را تو لویپوچ نروند ، ن

 . دادیتم را مالش منفرشان ستون فقرا کیو دست نوازش گر 

 کمر شکسته نباشم ...  خواستندیم

 یبا صدا لویپروا چند دستمال آورد و ن ستادم،یکه ا راست

 گفت: یآرام
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 کرانه! یکشت خودتو

 م ...بار کرده بود کیکار را  نیدانستند واقعا ا یچه م آنها

 حداقل تا مرز خط مقدمش رفته بودم . 

ه ک یگرفته ا یو با صدا دست پروا نگاه کردم یدستمال ها به

 ذوق خودم زد گفتم: یتو

 ؟یبکن یکار هی افهیق نیا یبرا یتونیبه نظرت م-

 تهران! میبغل برگرد نیاز هم ای: بدیکش یپوف لوین

 و من ... من نفس نداشتم و جان دیجویم دیگز یلب م پروا

 ه رانداشتم و حال نداشتم تا دوباره کلمات از قبل آماده شد

 یجسم دستمال نیبا ا نجایچه ا میبگو یمرور کنم  وه شیبرا

 و ستادمیشده، ا یدستمال یشده و آبرو یشده و غرور دستمال

 ! میایبه نظر ب یزن قو کی کنمیم یو سع زنمیهق م

خلوت شده  سیسر وصدا باز کرد سرو یرا ب فشیک پیز پروا

ه باالخر کردندیم مانیتماشا یکه با موشکاف ییبود و زن ها

 . اننددست از کنکاش برداشتند و رفتند تا از پروازشان عقب نم
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هستم که نرفته، دلتنگ  یمن مهاجر کردندیم الیخ حتما

بود . هق زدن در  یعیوطن شدم ... در فرودگاه امام، طب

 نیروت کیبود!  یعیبه اعتقاد من طب یبهداشت یها سیسرو

ح غربت واض قتیحقآنقدر دور از شهر بود که  نجایبود ... ا

 . گذاشتیم شیخودش را به نما

ن وگفت: جو دیبه گونه ام کش ینگاه کردم دست لویصورت ن به

 .میبر ایمن ب

 ؟یدونینم امنجیچرا ا یدونیجونتو قسم نخور ! م-

 :زدیپروا حرف م یخودش وجا یجا لویساکت بود ون پروا

ادرش و م یخودتو جلو یخوایاومدن؟! م نیداره ا دهیچه فا-

اره کرانه . به درک که د الیخیب ؟یپول کن هی یخواهرش سکه 

 ... رهیم

بگم  امخویبابت رفتنش؟ مگه م رمیاشو بگ قهی خوامیمگه م-

پول  هی ینگهش دارم که سکه  خوامیمگه م نا؟یس یریچرا م

 بشم؟!
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 ....یو پوست لب خور کردیم یخودخور پروا

 :دیرا عوض کند نال ممیتصم توانستینم نکهیاز ا یکفر لوین

 کرده ... مگه یرفتارباهات بد ایمیک یگیکرانه ... مگه نم-

 یگیبره ... مگه نم نییآب خوش از گلوت پا هینذاشته  یگینم

 !  ینداشت یخوب یروزا

 نکنم ؟ یخداحافظ نایداره که از س یچه ربط-

 ! یکنیعمل م یاحساس یکرانه... دار-

ن مبه  ینگاه هی...  لویعمل نکردم ن یاحساس ی: من کدمیخند

 قدران نهی... واسه هم کنهیعمل م یبنداز ! سر تا پام احساس

 !ادینم میچیبه ه میچیه

 درد نخور من گفت: چیبه ه یاز حرفها یکفر

 دلم... زیعز-

 کنمیدلم ... التماس نم زیحرفش آمدم و گفتم: عز انیم من

... یریچرا م یری... کجا م نایس یکه آ تیجمع یوسط بلبشو

 کنم! یازش خداحافظ خوامیفقط م
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ضاع او نیکنم از ا شتیکم آرا هی ای: ب دیکش یقینفس عم پروا

 !  یایدرب

 ... یخوب شنهادیچه پ-

به جان کندن پوست  لویرا به سمتش چرخاندم ون میرو

 .  ستین یخوب ی دهیا نیانگشتش افتاد و گفت: ا

ا پس خوب من ب کنهیتو فرق م یها دهیمن با ا یها دهیا-

 ای.. بفقط کنارم باش. ای. ب میبحث نکن ایب کنهیخوب تو فرق م

 ! لویکردن من باش ن حتینص الیخیب

ته دادم و رو به پروا خس واریبه د هیشدم وتک نهیبه س دست

 گفتم:

 یلیکنن حالم خ الیصورتم ... بذار خ یبمال رو یزیچ هی-

 .. .کشمیکنن واقعا درد نم الیکم رنگ بپاش... بذار خ هیخوبه . 

 آرام تر بزند .  یرا وادار کردم کم نمیقلب سنگ و
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 آمد یتق وتق م یصدا د،یکشیصورتم م یرا رو یپد چرب پروا

 یبو ت،یودر نها  کردیکه مدام باز وبسته م ییها چیو سرپ

 . دیچیپیام م ینیب ریکه ز یلوازم

 نایکه س یینبضم، همان جا یدرست رو میگلو ریپر شال و ز به

ه خرو باال دیپاش لتیچند پاف ادوتو د،یکوب یبوسه را م نیاول

 کرد . میرها

 ،کندیتماشا م نهیکه بار اول خودش را ، در آ یتازه عروس مثل

 نهیآبد بودن ، به سمت  ایخوب  الیبا همان استرس از فکر وخ

 بهتر از تصورم شده بود. رمی، تصو دمیچرخ

 میپوشانده بود و مژه ها یمشک خط کیرا با  میپلکها تورم

 میبود و لبها دهیبود که به نگاهم پاش یملیاز حجم ر نیسنگ

 کبودتر...  میو گونه ها یگریقرمز تر از هر وقت د

راف آنها را پخش و پال کرد دور و اط م،یدست برد موها لوین

 یکه تو یناهمگون یفرق نامنظم کج ، موها کیصورتم، 

 . دندیلغز یصورتم م
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 .  میدیاز خودم م یوحش ریتصو کیمن  نهیآ در

 ... ییجدا یزن در آستانه  کی

 زن درمانده ! کی

 زن تنها ... کی

 نیازن که از خانواده ، خانه و معشوقه اش طرد شده ...  کی

 !  یکامل از کرانه محمد فیتوص کیمن بودم، 

 ، ادعیم م،یآمد رونیب سیاز سرو لویپروا و ن یبه شانه  شانه

بر ها رو خ نیا یپروا آهسته گفت: ک دم،یرا د یکامران و مر

 کرده ....

و پرهام ... ا ی! و آقا دمیجان هم د نیچرخاندم ونسر چشم

د قهم  بود  ولبخند به لب داشت . دو زن ستادهیدورتر از همه ا

 ریو پ رزنیپ کیرا احاطه کرده بودند ، و  نایس نینسر یوقواره 

 که یقرمز رنگ یداده بودند و چمدان ها هیمرد، که به عصا تک

 .ردخو یبه چشمم م نایدور و اطراف س
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 افهیتربود ... خوش ق دیسر وگردن از همه بلندتر بود، کش کی

 تر بود.

 که به سرانجام یعشق یتن داشت احتماال برا اهیدست س کی

 کی لشیگرفته بود، و به استا یمختصر یبود سوگوار دهینرس

 افه کرده بود.شال قرمز رنگ اض

 یشانه  یانداخت، سمت راست ، رو یکه دور گردن نم یشال

 یافتاد و بخش یاش م نهیس یرو یکه بخش یراست ... درحال

 کتفش...  یرو

اش  یازکه ب یو غرور ییبایمانده بود ، محو ز میبه تماشا عادیم

 .  کردمیم

م . د بودبل را یگریباز ینبودم ، اما مِتُد ها اریتمام ع گریباز کی

 یو زار هیساعت گر کیچهره ام را بعد از  کیمیبلد بودم م

ز ا یقابل قبول ریاحوال دلم حفظ کنم و بلد بودم تصو یبرا

 خودم ارائه دهم!

 .. که شکست نخورده بود ... پس زده نشده بود و. یزن ریتصو
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: آرام گفت عادیو کامران جرات سالم کردن نداشتند و م یمر

 ! یموشگل هم کردچه خوشگل 

 خبر کرد؟ یحوصله گفت: شما رو ک یب لویکرد و ن سیه پروا

برد و شانه باال انداخت  بیرا در ج شیدست ها کامران

 ومتاسف از احوالمان گفت:

 خودش خبرداد.-

 سکوتش را شکست: یمر

 تو ؟ یخوب-

 خوب که حواسش به من بود .  چه

 ...ششیپ میبر م؟یینجایلبم آمد: خب چرا ا یرو یلبخند

 زهرخند زد: دور و اطرافش شلوغه ! عادیم

 کنجکاو به حرف آمد:  پروا

 ...  انیم یخاله هاشن؟ چه قرو افاده ا-
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ام مهاجرت مهاجرتشون کل فرودگاه ام ی: صدادیغر یکفر لوین

 وبرداشته ...

ن که کشان کشا یزدم، دست جفتشان را گرفتم و درحال لبخند

 که قرار بود بردمیم یآدم یگان ها را به سمت جمع خانواد

 ادعیم مپوش بود ، فکر کرد اهیمهاجر س کیخانواده ام باشد اما 

 گناه دارد ... چارهیب

 گناه دارد! چارهیب یلیخ

 گناه دارد ... یلیخ یلیخ

مه ه یا.... برو بر عادیرا به عقب چرخاندم و بلند گفتم: م سرم

 !  ریقهوه بگ

ت ، باب یدائم یاغوا کننده بود که معشوقه  یآنقدر لبخندم

 میحاجت کوچکم، دست به چشم ببرد  و از ما دور شود . پاها

م نجه ار پدپنجه  لویرا نگه داشته بود ون می... پروا بازو دیلرزیم

 آمدند. یو کامران، پشت سرمان م یانداخته بود و مر

 جلو بودم ... من
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ا تف ن رم ینگار نه انگار کسجلو، سر باال ... و شق ورق ! ا نهیس

 ؟! "تف"کرده بود ... 

 یقرمزش را از رو میفر نکیپرهام متوجه من شد، ع نینسر

آمد  یم نکیع میاش به فر یبرداشت، رژ لب جگر شیچشمها

 پاشنه یآمد . کفش ها یشالش هم م یرو یو البته به گل ها

ل اش به همراه آن گ یرنگ و کت و شلوار سورمه ا یدار مشک

 !دساخته بو کالیپیمادر ت کینشان، از او  اقوتی ی نهیس

 را رانیا شهیهم یو برا کندیمادر که فرزندش مهاجرت م کی

قت، و چیافتد ، ه ینم یکرانه محمد ادیو اصال به  کندیترک م

 وجه من الوجوه!  چیهرگز ! به ه

 ای. ... سارا .. زایمثل ل ییدختر اروپا کیو احتماال  رودیم

 یبرا یعینرمال و طب یزندگ کیو  کندیم دایرا پ نیکروال

 دهد. یم بیخودش ترت

 ...  خواهدیکه دلش م یزیچ همان
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،  آوردپرهام تلفن همراهش را در یدهانم را قورت دادم، آقا آب

 هیکه از ترس همسرش، اصال خودش و من را در زاو دانستمیم

 یشود و حت یدهد که مجبور به احوال پرس یقرار نم یا

 حال پدر شود !  دنیمجبور به پرس

ز ا یکی کنندیپرهام ، خون بار نگاهم م نیاطراف نسر یها زن

 یبلوط یجوان است ، هم سن و سال من ، موها یلیآن ها خ

 یاش م یسبزش به پوست گندم یدارد و چشمها یخوش فرم

 : دمیپروا را شن یزمزمه  ی. صدا دیآ

 ... نجایا ومدهین لیخوبه راح-

 هوم کرد  ومن لبخندم را کنترل !  لوین

 بلند د وبو باینگفته بود ...ز میبرا نایشناختم ، س یرا نم دختر

دتر قدش از من بلن کردیام م یپاشنه دارش حال یقامت. کفشها

 است .

متوجهم شد .  نایس زنم،یچشمم را پس م یمزاحم تو یمو

من را  یهم نگران ! انتظار تماشا ینگاهش بهت زده است ، کم
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اش ، قرار  یدر چند قدم نجایو ا میایب نکهینداشت ... انتظار ا

 ... و ... رمیبگ

 دهانش را قورت داد .  آب

س برگشته بود، همان لبا مانییبه دوران قبل از آشنا پشیت

د چن شی... و ته ریمعن یب یاز حس! و شال یگشاد و خال یها

 ! تیاهم یب یروزه 

 کردمیم افتیپرهام در نایس که از یدگیژول گنالیس همان

د ش یرها به سراسر مغزم جا غامیشد ، دوباره پ افتیدوباره در

فقط  یبرنامگ یهمه ب نیا انیام کرد م یو دوباره حال

 شیو بدون غلط پ قیبا من برنامه اش درست و دق خواستیم

 برود . 

 بود. احمقانه

 شتری.ب کردیفرو م میبازوها یرا تو شیمدام ناخن ها پروا

 ...شتریوب



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
72 

 

ه رس بکرده بود، او هم از ت ریگ لوین یدر پنجه ها میانگشتها

رها کنم،  خواستمیآورد، دست جفتشان را م یمفصلم فشار م

 به نهیو س دمیکش رونیخورد ، پنجه از پنجه اش ب یتکان لوین

 وسالم کردم . ستادمیا یبا لبخند نا،یس ی نهیس

 یصوت یتارها دیبا تئاتر که ی شهیهنرپ کیسالمم مثل  یصدا

 ،سالن برسد، بلند  یاش را کنترل کند تا صوتش به همه جا

 رسا و جسورانه بود.

اد د یرامآبود جوابم را به  ریزن جا افتاده  و مد کیپرهام  خانم

 و خوش آمد گفت .

 زن با اکراه گفتند: سالم... دو

 ستخوایو دلتنگ . دلم م رانی. حکردینگاهم م رانی... ح نایس و

 هیاز اشک تشب یرا به انعکاس شیبه چشمها دهیتاب ینورها

 .کردمیم
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ا ره را میآمدم ، دستها لودریخوردم ، از چنگ پروا و ن یتکان

 بود و شیبه چشمها میرفتم، حاال چشمها شیگام پ کیکردم و

 اش بود. نهیام مقابل س ینیسر ب

 .رفتیباال وباالتر م ضربانش

که  بودم و خوشحال بودم دهینو کامران را نش یسالم مر یصدا

 کنارمان نبود . عادیلحظه ، م نیدر آخر

کردم  ی، من و من دمیرنگم را جلو کش یکوچک کج عسل فیک

ادم دهمراهم بود به  شهیکه هم یو باالخره آن اعتماد به نفس

 :دیرس

 تیموفق ، پر از یرو دار شیکه در پ یراه دراز نیا دوارمیام-

 ... ایمانعت بشم  ومدمیباشه برات . ن

 کرده بود. ریگ فمیک پیز

 مکث کردم : ینشده ، کم نییتع شیاتفاق از پ نیاز ا یکفر

.    .. یل... و نجایا امیب یتظار نداشت.. مطمئنم انبرات خوشحالم .-

 . که مطمئن بشم... امیالزم بود که ب
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 ؟ی: از چدیپرس یخفه ا یبا صدا نایس

 ادشیغرور مردانه اش به فر نیرا کنترل کرد، همچن شوکش

خنده رو  زیاز آن حال اشکبار و غم انگ شیو چشمها دیرس

 گذاشته بود. شیمن را به نما رینگاهش تصو ین یشدند . ن

 کردیم یکه سع یقرمز رنگ یزن آش و الش با لبها کی

 خودش را حفظ کند ...

.. .گریپرهام با تلفن مشغول بود و خانم پرهام و دو زن د یآقا

...  فتنداز مافاصله گر یگار با شعورشان در کلنجار بودند، کمان

 نیدر ا یحت لویپروا ون یهم ... و پچ پچ ها یکامران و مر

 نبود .  یهم تمام شدن طیشرا

 کرده بود. ریگ فمیک پیز

 : کمکت کنم؟دیآرام پرس نایس

 .  ستین یاجی: احتدمیراهش باز شد، خند باالخره

 آمد: کرانه ... شیصدا
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 یواریدر و د چیاسمم از زبانش، به ه دنیبا شن گرید دلم

 یچقدر عاد کردمیحس م زدیم می. حاال که صدا شدینم دهیکوب

 و پوچ!  ی: کرانه ... چقدر خالدیگویحس م یو ب

 نیسفر.... ا نیا تخواسی.من دلم م رمیمتاسفم که دارم م-

 روز.... نیقرار.... ا

 ...سیفتم: هاشاره ام را باال آوردم و گ انگشت

 آوردم وگفتم: برات رونیرا ب یکوچک یچهار تا شده  کاغذ

 خوشحالم ! 

 ... مکث

 خودمم خوشحالم! یو برا-

 زدم ... پلک

 ه؟یچ نیرا به سمتش گرفتم ابرو درهم انداخت: ا کاغذ

 ! یبازش کن دیبا یشد مامستقریهواپ یکه تو یموقع دیشا-
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وا ه یاز من گرفت دستم را تو یرا با لبخند دوستانه ا کاغذ

 ... "تف"تکان دادم ... فکر مانعم شد : 

 میگلو یبرگشت و من با وجود خشک فمیمعلقم به بند ک دست

بز داشتم . و سه چراغ س یازیپرتاب خوب سه امت کیاما.... 

 روشن شد ...

 خودش .... یبهت زده  نگاه

 هراسان مادرش... نگاه

 نگاه متعجب پدرش! و

گام عقب رفتم  کی،  دیم درست در چشم راستش پاشدهان آب

 ... مادرش جلو آمد، زن کنار دست مادرش بلند بلند گفت:

 ! بروگمشو...تهیشعور عفر یب یدختره 

 چشم به دیقاپ نایپرهام کاغذ چهار تا را از دست س نینسر

من همانطور که عقب عقب  تیمن دوخت و درنها یچشمها

 کف که یگره خورد وخانم پرهام نای، نگاهم به نگاه س رفتمیم

 سالن فرودگاه امام ، از هوش رفت .
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،  شودیکه باعث فلج شدن خواهرش م یهرحال از دختر به

 !  ستین یدیبع زیچ

 کیشدم ...  رهیخ نایس یگونه  یآب دهانم رو یقطره  به

 ، و سه چراغ سبزِ روشن ... یازیپرتاب سه امت

ر انگا دیچیبود و در کل فرودگاه پ یطانیش میخنده ها یصدا

! همه ساکت  یبودم و همه تماشاچ شینما یصحنه  یمن رو

 ... همه خفه خون گرفته اند!

 که ینزم... من ... قلبم ... مغز یعنی! ما  میانتقام گرفته بود ما

! شدیسپرده م یکه به فراموش یدر من متولد شده بود و دختر

 .میما باهم انتقام گرفت یهمه 

 !میخوشحال بود و

 بودنش در وطن را زهرمار یلحظه  نیآخر نکهیاز ا خوشحال

 .  میخودش و خانواده اش کرد

 !میانتقام گرفت ما
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هام پر نایقلب س یاستفراغ از گلو کیکه مثل  ییروزها انتقام

آمد  یم میسیب ی. صدا  میرا گرفت میشد ختهیر رونیب

م را به مغز تیمامور یو زنگ خاتمه  دندیکشیسوت م میگوشها

 ود.وسط وجدانم  دست و پا بسته ب نیو ا فرستادندیم گنالیس

مغز  بسته شده بود تا مبادا ی... به صندل کیاتاق تار کی در

سم حسازبان ا ی. حت دیایودل و اعتقادم را گمراه کند و سوسه ب

 . میدیرا هم بر

تا  کردیخودش را کنترل م انمیشر انیکه به زور م یاحساس

 نترکد .

 که یینایوا  رفته بود برداشتم ، س نیزم یکه رو یاز زن چشم

ستش که تلفنش از د یپرهام یسر مادرش را بغل زده بود و اقا

 رها شده بود .

 یخودشان م یسر و کله  یکه تو ییبه آدمها تیاهم یب

ه ب هنیگرفته بودم که س شیبه سمت ناکجا را پ ی، راه دندیکوب

 در آمدم . عادیم ی نهیس
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 ود.ب ستادهیقهوه مقابل من ا وانیو چهار ل یکاغذ ینیس کی با

 بود ... رانیمات و ح نگاهش

شا دور دست را تما ییجا شیبود که با آن قد و باال بیعج و

، خواستم دورش بزنم که سد راهم شد  ، از چپ از  کردیم

 ت.انداخ یم رمیبروم گ خواستمیکه م ییراست ... و از هر جا

...  دهیژول یبود . بلند قامت و الغر ... با موها دهیو کش ازدر

 تا یرا بلد بودند و نگاه یکه عاشق ییو پشم و چشمها شیر

 . سوزاندیمغز استخوانم را م

بعد ارام  د،یدستش چرخ یتو یبه سمت قهوه ها میچشمها

 یباال آمد و خسته به صورتش زل زدم . خسته از همه 

 تا دمیبه خواب رفتم... با خودم جنگ یکه به سخت ییروزها

 نم!تا التماس نک دمیارسال نکنم ... و با خودم جنگ یغامیپ

 دندیدو یسو و آن سو م نیلشکر به ا یاهیعالمه س کی درونم

بدتر ، شهر  ای کردیپخش م ینذر میها یدلواپس یکوچه  دیشا

عالمه خاطرات خوب داشتم آتش  کیکه  ییفرنگم ، همان جا
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 مینا کجا گوشها کیخبر از همه جا، در  یود و من بگرفته ب

من هم  تهمن مهم نبود  و الب یکس برا چیو ه دیکشیسوت م

 مهم نبودم.  چکسیه یبرا

به  آمده، خودم را شیدر درونم پ یچه شورش دیفهمینم عادیم 

و خواستم از راستش حرکت کنم که چنگم زد و  دمیکش یسمت

 مانعم شد.   

دستش گرفت وکشان کشان با هم به همان  یرا تو میبازو

 .میرفت یآمدند م یمن به حرکت در م یکه قدم ها یسمت

 ینیبردند، س یاز سالن م یمن را به سمت خروج میپاها

ت سر راهش پر یسطل زباله  نیاول یبا قهوه ها را تو یکاغذ

. هجوم آوردند میبه انگشتها میاز بازوها شیکرد و انگشتها

و  من رفتند کیبار یانگشتها یومردانه اش الدراز  یانگشتها

 دادیم بکه دستم را تا یعاشق و معشوق درحال کیبعد مثل 

 .میآمد رونیاز سالن ب

،  عادیم یبار به فرمان پاها نیمحوطه بود ، ا یفوج آدم تو فوج

 .میدنج رفت یگوشه  کیبه 
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. و .. نمیتوانستم بب یرا م ماهایهواپ یگوشه که چراغ ها کی

.. و .رفت  یکه چمدانشان قژ قژ کنان دنبالشان م یزنان ومردان

 بور وبلوند، یآدم ها یپ شانیکه چشمها یتاکس یراننده ها

 . زدیسوسو م

را  گارشیو پاکت س دینگهم داشت ، به سمتم چرخ ریمس در

 آورد. رونیب

 یجلو ینخ روشن کرد و همانطور که کم کیزد  فندک

 گفت: شدیو ممن عقب و جل یچشمها

 ؟یاالن خوب-

 ذهنم نبود . یتو یریتصو چی، ه یناگهان ستادنیا نیا از

 ایباشند ...  بیج یچه کار کنم! تو میبا دستها دانستمینم

 دیم باه دیمانتو... شا یبه لبه  دهیچسب ایاز شالم...  زانیآو

 ...شدمیم نهیدست به س

 نگاه کنم .  شیراحت تر بتوانم به چشمها تا
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حال من خوب باشد، از  خواستی... فقط م شهیعاشق پ مردک

 رانهمه که نگ نیبودم . از ا زاریب عادیهمه خوب بودن م نیا

م من فقط خوب باش خواستیهمه که م نیحال من بود ... از ا

 آمد .  یبدم م یلی... خ

 ؟یکنیفکر م یتوچ-

 گرفت و گفت: گارشیاز س یکام

دادنش  که اصال از انجام یکرد یکار اشتباه هی کنمیفکرم-

 . یستیناراحت ن

 زدم. لبخند

 ... یشناسیکه انقدر منو م ادیبدم م یلیخ-

 شده ؟  یچ ؟یکرد کاریکرانه چ-

 شم؟یم یعصب شتریب یپرسیم یدونیم-

اش وسوسه  ینارنج یگرفت، شعله  گاریتر ، کام از س یکفر

 کردم نفس نکشم... یو سع دمیبه صورتم کش یکننده بود .دست

 خواسته بود ... نایترکش کرده بودم. س شدیم یماه کی
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 البته مادر... و

به شدت زشت است   یگاریپدر گفته بود : عروس س شتریب و

 فرت و فرت یندارد که ته تغار تیخوب یخاندان محمد یوبرا

 بکشد! گاریس

 دراز... منِ وسوسه شده ! عادی... مینارنج یشعله  اما

 بودند از هم باز شدند، نهیس یکه قالب شده جلو ییدستها

 گاریس کیبار یرا به تنه  مینوک پنجه رفتم و سر انگشتها یرو

 وگفتم: دمیکش

 فقط دو کام ... -

 دیآورد . شا یدر مقابل من نه نم دینفس کش یحرص عادیم

ان را هم با چنگ و دند نمانیدو زار رفاقت ب نیهم خواستیم

 ردکیم عادیرا م کنندیدر حق من نم هیکه بق یحفظ کند . کار

... 
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.به  شتمدا اجیلغزاندم... به دودش احت میانگشتها انیرا م گاریس

 میچشمها یکه تو ییکردن اشکها یتلخ کردن کامم... به خال

 داشتم. اجیجمع بود هم ، احت

 یخودش روشن کرد  وخفه با صدا یدوم را برا گاریس عادیم

 گفت: یمرتعش

 چرا؟ یگینم-

 عاد؟یبگم چرا م ویچ-

ه ! تو ک یدیباد م خودتو به یدار نای، سر س نیکرانه ... بب-

 !یچینبود ه التیخ نی... عیمحکم بود یبود یقو

 ..خوبِ خوبم . ... خاطرت جمع باشه  . ستین المیخ نیاالنم ع-

 به مادرش که اونطور از حال رفتم. یگفت ی: چدیغر عادیم

 م .که پسرش به آب داده بود رو نشون داد یدسته گل یچیه-

 شد ومات . رانیح
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 ا بار یآن دود لعنت یها برا یدلتنگ یو با لذت ، همه  دمیخند

 برطرف کردم . قیچند کام عم

 تم: که مبهوت بود گف عادیدهانم را قورت دادم و رو به م آب

ز اکه تو  فتهیآدم و معشوقه اش اتفاق م نیمسائل ب یسر هی-

 !یعاجز شوندنیفهم

جمع  یکنترل اشکها نیزدم و ح گارمیبه س یمحکمتر پُک

 شده گفتم:

 عاد؟یم گمیم یچ یمتوجه-

 من عاجزم؟-

  ؟ی، داشت یوقه ات تا به حال خلوت نداشتتو که با معش-

 کیهم به هم نزد شی. ابروها اشدیدر ی.به آن دیلرز نگاهش

نگاهم بدون  یآمد ، تو نییپا گارشیشدند دست متصل به س

 اشدب یکه هم خدا راض میبگو هیشد ... چند ثان رهیپلک زدن خ

 خدا؟ یهم بنده 

 ...هیثان کی
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 ...هیثان ده

 !!! هیثان پنجاه

ش هم باعث پلک زدن یا ارهیط چیگرم و پرواز ه یو هوا باد

 نشد . 

 را فوت کردم وگفتم: اگر معشوقه ات منم که مطمئنم نفسم

جز من...  یکیبا یکه داشت ... اگر همیخلوت نداشت

 ... یپرسیچرا م یدونی! اگر م یدونیحتمام

ش، پنهان کردن بغض مردانه ا یپلک زدن، ب یجان کندن، ب به

 افتاد گفت: یم نییکه اشکش از چشمش پا ینیح

 !پرسمیکه م دونمینم-

 شیر یگونه اش که تو یجلو بردم  ، اشک راه افتاده رو دست

 را پاک کردم وگفتم: شدیگم م شیها

همه مثل  نی! خوب باش تو ... ببهیات واسه چ هی... گرزدلمیعز-

که مثل آدم بهت بگن نه... از همون اولش بگن نه  ستنیمن ن

و  تزایپ یبگن نه ... ب یا وهیم یاسپرسو و الته و بستن ی.... ب
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قرار  یب ستنیبهت بگن نه ! همه که مثل من ن گریکباب و ج

 برنتی... م کننیم یباز تبهت بگن نه! اول باهاجا درجا  هی

عالمه خاطره  هی...  کننیاز اون باال ولت م هویباال، بعد  یباال

 یبگ دی! تهش هم با یچیو ه کننیهم برات درست م یبادکنک

 هویبا شما ...  یی.خوشحال شدم از آشنایخداحافظ.موفق باش

قربان  شهیم شمیقربون چشمات م هویشما !  شهیشون م "تو"

 یدونینم نیهم ی... من نکردم باهات برا ارشما . خدانگهد

 .یپرسیم

 :شمشاد ها پرت کردم وگفتم یرا ال گاریس لتریو ف دمیخند

 مین از اون مدل دخترا بودم که فکر کردم اومد خواستگارم-

 راه هست .  یتموم شد . نگو نشده بود هنوز کل زیهمه چ

لرزانش گوش  ینفس ها یماندم، به صدا رهیرو به رو خ به

 دادم .

 را نگه داشت: میقدم از او فاصله گرفتم که بازو کی
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ه بگو چ ؟یکرد رکایآدمو ... بگو چ یکنیم وونهید یکرانه دار-

 !یزد یگند

 گند؟ -

 ای... اسمشو بذارم گند  دونمی: گند؟ نمدمیسمتش چرخ به

تش بود خوب بود . قشنگ بود. دوس یهرچ ی... ول گهید زیهرچ

 داشتم !

 گفتم:  یموقع یرا گرد کرد و با لبخند ب شیچشمها

 به حال مزنیگند م نکهی. از اعادیم ادیحالم خوشم م نیاز ا-

الم انتقام؟ من خوشح گنیکه به حالم گند زده ... بهش م یکی

 که کردم .  یاز کار

خفه  داد طفک معصوم من داشت رونیب نیرا سنگ نفسش

 .شدیم

 چه بود؟ چون فقط دوستم داشت؟ گناهش

 نگه داشتم وگفتم: بمیج یتو دست



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
89 

 

 یحافظقرار بود فقط به خدا رانیا یکه تو یلحظه ا نیآخر-

 دایهر وقت  ا،یختم بشه رو خراب کردم ... حاال اون ور دن

 یجلو ادیمن م یچهره  فته،یفرودگاه م یساعتش تو نیآخر

 باهاش کردم .  یفیکث یچشمهاش... که چه شوخ

 ؟ی: شوخدیلرز شیلبها

منو  یها یشوخ گهیگفتم: تو که د کمیستریه یخنده  انیم

 ...یشناسیکه م

 !نیمن چه مدل یها یشوخ یدونی: م دمیخند  وباز

. ..شیچنگ زد به موها شیانگشتها یال گاریبا همان س عادیم

تار  یچطور تو گاریس یکه خاکستر جمع شده رو دمید

 گم شد . شیموها

 ؟یا یچه شوخ-

 : دمیزبان کش میلبها یرو

،  مارستانهیب ید توتصادف کرده بع یمر گمیمثال به پروا م-

 تولدش...  یبرا میکنیم زشیکافه اش سورپرا یتو
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 یدوست دارم درحال گمیپر اشک شد : مثال به تو م میچشمها

 ..بابا ... مثال. یکردم ا یشوخ گمیکه ندارم!  ... بعد م

 شد: دنیبار یآماده  میچشمها

 ...  ایمیمثال ک-

 چی:  مثال به مادرشوهرم  که هدندیبار میو چشمها دمیخند

 مادر شوهرم باشه ... ستیوقت قرار ن

 زدم... هق

اج ومات من همانطور هاج و  عادیو م دمیام را باال کش ینیب

 مانده بود .

 یلرحاحامله ام د گمی: مثال ... مثال بهش مدندیلرز میها شانه

 !  یبه سبک کرانه محمد ی. شوخ گهید هی! شوخستمیکه ن

بلند هق زدم . زار  یدهانم گرفتم و با صدا یرا جلو دستم

را  مایبلند شدن هواپ یکه صدا یبعد، درحال یزدم... و کم

،  دمیبزرگ را در آسمان د یرهایا رانیاز آن ا یکی دمویشن

احساسات کرانه  یآسفالت زانو زدم و اجازه دادم کم یرو
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بهم  خودم یکردن برا یشوند .حالم از دلسوز یخال مزخرفمیا

 از نطوری. هم خوردیم

دم ز خوااز خودم ! و تا ابد  نطوریاحمقانه ام ... هم یها یشوخ

 ماندم... یم زاریب
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 وانگاردآ

 رسو رویح : قلم به 
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 . ستیکامل ن لیفا نیمخاطب ا_با_یسخن#

 سالم ؛ یگرام نیمخاطب

ر، به چاپ اث بل ازشما دوستداران رمان، فراهم شد تا ق یجهت برا نیرمان آوانگارد ، از ا کانال

امل کن را تا انتها داستا ت،ی. با پرداخت حق عضو ردیدر دسترس شما قرار گ نیصورت آنال

 یاشر ، برنا قیاز طر ماینخواهد شد و مستق لیرمان فا نیا ان،یکرد، پس از پا دیمطالعه خواه

 . شودیم یریگیصدور مجوز، پ و چاپ

م در شمندشما ، خواه یاز همگ شیشاپیپ ران،یدر ا تیرا یکپ نینکردن قوان تیرعا لیدل به

ت فر جهن کیهر  د،یکوشا باش ردیگیقرار م یکه در کانال خصوص ییها لیفا انتیامانت و ص

 رمان به خواندن لیکند،  لذا در صورت تما یپرداخت م تیحق عضو کیدر کانال ،  تیعضو

 مشخصات : ی هآوانگارد، با ارائ

 دیال باشو کانعض دیکه با آن قصد دار یتلگرام ید یتماسِ )آ ی، شماره  یو نام خانوادگ  نام

 بانک    628023134832633تومان به شماره کارت 15000( پس از پرداخت حق عضویت 

 : و ارسال فیش برای ادمین مربوطه  یبه نام سروناز روح مسکن

 دیواهختماس، در کانال آوانگارد، عضو  یشماره  قی، از طر rira_pharma@سرکار خانم  

 شد. 

 کانال محدود خواهد بود! عضوگیری

رشت ونت دفآوانگارد قانونا قابل پی گیری است. پست ها به صورت فایل های کم حجم و  کپی

 .دییرماف یارجدا خودد لیفا یبار در کانال قرار میگیرند لطفا از کپ کی یپی دی اف  هفته ا

 آوانگارد پس از اتمام چاپ خواهد شد.  رمان

 ( دی)خورش یروح سرو

 "شروی/ پ شتازی: پ یآوانگارد به معن"
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  جان یتیمعروف گ یها بیس یفصل ششم : پا

هار چ یسه ال تاینها دیدرد واضح ، شا کی یکردن برا یسوگوار

 یاهدرد  یکردن برا یشد اما به اعتقاد من سوگوارماه طول بک

 .کشدینفهته ، سالها طول م

 . دهندیخودشان را بروز م یکی یکی چون

 کی، صورتم را روشن کرده بود، من مثل  یکمرنگ گوش نور

 ر وناجو یرا گم کرده  بود ، در فضاها ابانیمجنون که راه ب

 یانگشتها  خواستیدلم نم چی، و ه کردمیم ییمایجور راهپ

سه پابرهنه حرکت کنند و ما یآب وعلف یب ریکو انیم میپاها

 ها رالمس کنند ...

 ایکنم ...  یدرمان – ایتر از جانم  در زیدوستان عز شنهادیبه پ ای

 یخودم ،جستجو در فضا یمن برا شنهادی! پ یتراپ –جنگل 

 یاحد چیبود . حداقل ساعت چهار صبح بامداد که ه یمجاز

بودم و بعد از هزار بار  دهیتخت دراز کش ینبود و من رو داریب
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دستم بود ،  یتلفن همراهم تو تیناسزا گفتن به خودم ، درنها

 یجواب ب نیرا فالو و آنفالو کرده بودم ، ا نایو بارها و بارها س

 من بود. یو نا آرام یخواب

 منِ  و بایز نیو سرزم هنی... ماری، وطن ، د شیهفت روز پ نایس

ل ر کنسهم خوابش را رها کرده بود و رفته بود ! تاال یشوقه مع

روش با من گرفته نشد ... گلف یتماس چیه هیشده بود واز آتل

تماس  یاما دست بردار نبود هر از چند گاه یسمج لعنت

 دیپرس یبود که حالم را دوم شخص مفرد م بیو عج گرفتیم

 دزیحرف م شیدسته گل ها و تاج گل ها دیجد یو از آلبوم ها

. 

جا نداشتم  شیتو "من" گریکه د جشیپ یبه عکس ها ینگاه

! مو. و هزار و س... هزار و دوم .. کمیانداختم .بار هزارم ... هزار و 

 کردم  نییرا باال و پا جشیو سه عکس موجود در پ یتمام س

 و باال !  نییوبرعکس ... پا
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ل و ک بعد بالکش کردم ... و بعد دوباره از بالکش درش آورده 

 االکه داشت ح یعکسها را مرور کردم ... از هفتاد و هشت عکس

 ه !بدون کران یِنایو سه تا س یوسه تا مانده بود، س یفقط س

 وقت کرانه چیکه انگار ه یو سه تا عکس از مرد خوشحال یس

 یباسهالبود بغل نزده بود بود ... محل نگذاشته  دهیرا نبوس یا

 بود! دهیهمرنگ با او نپوش

 صبح بود! ی قهیدق یچهار و س ساعت

عده رها کردم ،م یام را کنار یتخت چهار زانو شدم، گوش یرو

رش فرا به  میو پاها دمیکش ی، پوف رفتیمالش م یام از گرسنگ

 کردیم یادآوری نمیزم یرو یپخش وپال یرساندم. برگه ها

 م نشده داشتم!هزار کار تما

 رد میدست نوشته ها یاز رو نکهیبدون ا ن،یپاورچ نیپاورچ

کلماتم اگر لگدمال شوند، چه  ی هیکل دانستمیشوم چون م

 . دمیکش رونی، خودم را از اتاق ب خورندیغصه ها که نم
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 نییاپقژ قژ در اتاق باعث شد زبان بگزم ... از پله ها  یصدا

 ستادمیا خچالیآشپزخانه مقابل  یتو نکهیرفتم و به محض ا

 ام شد.  یباعث شاد یها کم یخوراک یایانگار دن

 میهالب یطبق عادت رو میقابلمه ها زل زده بودم و انگشتها به

باشم ،  خواستیدلم م شهیکه هم یستیانیبودند . مثل پ

ه شتباا هیکه آنها را باکالو میلبها یرو انیدرم یکی میانگشتها

 . خاستندیآمدند و برم ید مگرفته بودند ، فرو

اده که ماجده آم یخوش عطر یاپلویقرمز رنگ از لوب ی قابلمه

دم خو یبشقاب پر از غذا برا کی،  دمیکش رونیکرده بود را ب

 ی... غذا خوردن ها دمیام کش یشانیبه پ یآماده کردم دست

ام  یصبح واقعا حال میمن آن هم ساعت چهار و ن یعصب

 .دمیرس ایبه آخر دن کرد،یم

 شدن است. ادهیکه وقت پ ینقطه ا همان

که  ینشستم ودرحال یصندل یاجاق گذاشتم ، رو یرا رو ظرف

 یزل زده بودم چشمم افتاد به نور میرو شیپ کیتار یبه فضا
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 خواستیزده بود و م رونیاتاق پدربزرگ سماجت وار ب ریکه از ز

 کل سالن را روشن کند.

وزوز کم  کیآمد و  یم هیقلنج شکستن اسباب و اثاث یصدا

 جان، از پشت در اتاق...

شن سالن را رو یچراغ ها ی هیو منگ، از جا برخاستم؛ کل جیگ

 بزرگبه سمت اتاق پدر یمرتعش یکردم، تک به تک... و با پاها

 آمد که یم فشیضع یصدا ستادمیراه افتادم، مقابل در که ا

 یحضرت هم عرض کردم ف ی: بله ... من خدمت علگفتیم

 د مناز مسائل کاخ ، به اعتقا یبرخ شبردیالواقع ، به جهت پ

شه راز حفظ ب کیخانواده مثل  یاعضا نیب دیمسئله با نیهم ا

 ده ! هزانبره شا ییماجرا بو نیاز ا یتا کس کنمی! تمام تالشمو م

 . دمیام کش یشانیبه پ یدست

 رمردیپ کی، حرف زدن  کردیم دایپ یجا معن نیشدن هم تباه

 !  یالیدوست خ کیبا 
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با  و خودم را به داخل اتاق بردم، دمیکش نییرا پا رهیدستگ

 . ماهیگره خورد ولب زد : فر شیابروها دنمید

 یآرام وشمرده ا یدستش بود و با صدا یتلفن تو یگوش 

 شاهزاده ! شمیگفت: مصدع اوقاتتون نم

ا ب یزدم: سرهنگ واقعا دار یاما لبخند یو کفر دمیکش یپوف

 موقع صبح!؟ نیا یزنیف محر یک

 من هم دخالت نکن ! یکارها یبرو به امور بچه ها برس تو-

 لطفا !  نیتلفن روبه من بد شهی: م دمیرا جلوتر کش خودم

 یزمزمه کرد: در خصوص اون موضوع هم حتما رو یگوش یتو

 .ری. خدانگهدار .عصرتون بخ دیمن حساب کن

تش گرفتم، نثار من کرد و تلفن را از دس یغره ا چشم

قع داد که آن مو یبود که مرکز مغزش فرمان نم نیا یبدشانس

 ابداع نشده بود !!! میسیتلفن ب
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 کنار تخت قرار دادم و کمکش کردم دراز زیم یرا رو تلفن

به صورت من انداخت و گفت: تو هم کنارم  یبکشد ، نگاه

 !ماهیبخواب فر

 ! نیدا روح مامان بزرگ و شاد کنه ...  بهتره استراحت کنخ-

ون ا نی. بذار نیزنیموقع صبح با تلفن  حرف م نیا هیچه کار

 کم استراحت کنن! هیهم  یالیخ یبنده ها

 . کردیرا بفهمد چون فقط نگاهم م میحرفها دانستمیم دیبع

 ...ماهیکرد و دست اخر تکرار کرد: فر میتماشا هیثان چند

 ...ریزدم : شب بخ لب

 ریکه دست ازز دمیاش باال کش نهیس یشدم پتو را تا رو دوال

 یفاقات و یام را مشت کرد . آنقدر ناگهان نهیآورد وس رونیپتو ب

 و ناله کردن هم نداشتم! دنیکش غیفرصت ج یکه حت

و  دمیبه خودم آمدم، تنه ام را عقب کش یزده وقت وحشت

 را از چنگش کردیخود درد م یکه به خود یا چارهیب ی نهیس

 درآوردم.
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 میسیکوچک تلفن ب یاتاق را خاموش کردم، صفحه  چراغ

 .کردیشمارش حرکت م هیبود ثان بیروشن بود و عج

ه سو  ی... س هیو دو ثان ی... س هیثان کیو  یو س قهیدق 21

ز او  دمیرا قاپ یرا بست، گوش شی... سرهنگ که چشمها هیثان

 رفتم. رونیاتاق ب

 یرا دم گوشم بردم که صدا یاز قطع کردن تماس، گوش لقب

 گفت: یگرم

 ! هانیالو ... خانم ک-

 :دمیام کوب یشانیبه پ یمحکم یو ضربه  دمیگز لب

 دکتر صولت ؟!-

 سالم . -

ها بار آمد . انگار بارها و یبه نظر م یمیدوستانه و صم سالمش

 . میبا هم پشت تلفن حرف زده بود

 گفتم:  دهیخودم آمدم و ترس به
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ده ام شما رو گرفته ! من شرمن یمن بازم شماره  یخدا یوا-

... 

ربع به پنج صبح  کی دم،یچرخ یواریبه سمت ساعت د مشوش

 .بح موقع ص نیا دیدکتر ببخش یوگفتم: وا دمیبود ! لبم را گز

 نداره !  یاشکال-

 موقع صبح ... نیا-

 ام مانده نهیس یبه سمت اتاق پدربزرگ رفت ودستم رو چشمم

 دکتر صولت !  یحرفها یبود وگوشم پ

 دینداختااز داروهاشون رو جا  یکی کنمیفکر م ست،ین یمشکل-

 شبانه اشون برگشته . یها یخواب یکه ب

 زدم وگفتم: یسالن روشن خانه چرخ یتو دمیرا گز لبم

 اشتباه از من بوده؟ یعنی-

 نیفتگر دهیاز داروهاشون رو ناد یکی کنمیگفت: فکر م یباتعلل

 خواب بشن! یمدت سابقه نداشته که ب نیا یوگرنه تو
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 یوه نپرستار  و  نیشیم ادآوریموقع صبح، بهم  نیا نیدار-

 ؟ ستمین یخوب

 نه جسارت نباشه ... -

.  نیگب یهرچ نیفعال درحال حاضر حق دار کنمیخواهش م-

 واقعا شرمنده ام . 

 نبود. یدشمنتون شرمنده مشکل-

 ن؟یهست کیش: کدمیهوا پرس یب

 تک کلمه گفت: نه ... کی با

جالبه  شیچ نیدونیکند گفتم : م یخداحافظ نکهیاز ا قبل

 دکتر؟ 

ه ک نجاستیجوابم را بدهد خودم گفتم: جالب ا نکهیاز ا وقبل

دفترچه حذف کردم و پدربزرگ  یشمارو از تو یمن شماره 

 تلفن رو از برق بکشم! دیحفظن ! فکر کنم شبها با

نداشته  یبهتر باشه به تلفن کار کنمینداره . فکر م یاشکال-

باشه ...من عادت دارم ،  ازتونی، ممکنه ن یمواقع بحران نیباش
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.  شدمیبار بلند م نیشب چند یبودم ط مارستانیکه ب یدوران

 .   ستین یمشکل

! من نیخوابیم نیریگیالن راحت مخوش به حالتون . پس ا-

! مداریب. اگر نخوابم که تاصبح ..هوشمیاگر بخوابم که تا صبح ب

 حد وسط ندارم ...

 را نداد . جوابم

 و گفت:  دیطول کش هیچندثان

 یتوجه یلیتون خ یه دارو درمانپس فکر کنم شما هم ب-

 ! نیندار

 ندارم دکتر . یبه جلسات مشاوره هم توجه یحت-

 تکرار نشه ! دوارمیبازم ... ام دیو گفتم: ببخش دمیخند

 ... هانیخانم ک-

 حداقل کرانه ... ایهستم!  یزدم: محمد میبه موها یچنگ

  .لطفا  نیریبگ یبله  ، جلسات رو جد-
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مبل چهار زانو نشستم  ینشست، رو میلبها یرو یلبخند

 وگفتم: 

 نداره ...  یا دهیفا-

اش رو  دهی، فا دیکردیتحان ماگر بار دوم وسوم رو ام-

 . دینیبب دیتونستیم

 .  شهیچطور م نمیبب-

حتون به جسم و رو یریاثرات جبران ناپذ ندهیدر آ یخوابیب-

 .  نیریبگ شی. لطفا جد زنهیم

 : دمیخند

 !نیباه گرفت... اشت ستمیشما ن ماریدکتر ، من که ب-

 نیکن یسع . به هرحال دیکه هست مارمیب ینوه  یالبته ول-

م هود رو ... سرخ ییو البته درمان دارو نیریبگ یمشاوره رو جد

 .نیدارو و جلسات رو کنسل نکن

 به وقت صبحِ دوشنبه! یمنیا یها هیتوص-
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 هم شیلبها دیشا یحت دیو او اصال انگار نخند دمیخودم خند و

 به لبخند باز نشد .

اه به ر کنمیم یوجود من ادامه دادم: ممنونم چشم سع نیا با

 عمل کنم .  نیدیکه بهم م ییکارها

 . دوارمیام-

ه ک "دوارمیام"تا لحن گفتن  لویکاش بودند پروا و ن یوا و

 عاجز شده بود از دست من !  دند،یشنیزمزمه کرد را م

 کرد سوخت و لب زدم:  انیکه ب یدوارمیبه حال آن ام دلم

دکتر  ستمین ینده ا تخس و حرف گوش یاونقدر ها هم بچه -

 ... 

 جسارت نکردم .-

 زیچ چیباشد اما ه اتشیل وادببودم که مناسب احوا یلغت دنبال

 رونیب ینیدم دستم نبود نفسم را از ب یا یدرست و حساب

 کردم و زمزمه کرد:

 ست؟یبا بنده ن یامر-
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 بازم شرمنده .  ستین یجان کندن گفتم: عرض به

 . خدا نگهدار ... کنمیخواهش م-

 زدم: خداحافظ. لب

 د وبو قهیهمان لحظه به ساعت چشم دوختم، پنج و پانزده دق و

 کل خانه را برداشته بود.  یوحشتناک یسوختگ یبو

 در رمیبار به تصو نیآخر یبرا د،یچیام پ ینیب ریلب ز عطررژ

 به ی، کار رفتینگاه کردم، سرهنگ با گرامافون ور م نهیآ

 یداصو کالسورم را برداشتم که باالخره  فیکارش نداشتم  ، ک

 تماندوان دوان به سمت ساخ دم،یباز وبسته شدن دروازه را شن

نفس نفس  انینکه میدر انداخت و به محض ا یتو دیآمد، کل

 در هم شد . میبه من سالم داد، اخم ها شیها

 دیبه ساعت انداختم و غرش کردم: ماجده خانم شما با ینگاه

 !دارم  ینه ده صبح ! منم کار و زندگ یباش نجایهشت صبح ا

واب خ یبودم نوه ام ب اردیتا صبح ب شبیدخترم،د دیببخش-

 قرار . برو برو هستم .  یشده بود و ب
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نه شا یرا رو فینگاهم را  از صورتش برداشتم  ، بند ک یکفر

 خواستم از در خارج شوم، سرهنگ نکهیانداختم و به محض ا

 ... ماهیزد: فر میصدا

 زود ! خداحافظ. گردمیبرم-

 . دنیبنش میها هیمهرماه ، به ر یتازه  یاجازه دادم، هوا و

 ،آمدم ، حس کردم چقدر هوس الته دارم  رونیکوچه که ب از

ز گرم که خودم ا یدنینوش کیخواهد ...  یچقدر دلم قهوه م

 . میایپس درست کردن آن برن

ن درست آ یچوب یکافه  کی دنیرا سرکوب کردم اما با د لمیم

ه که داشتم ، ب ی، بدون در نظر گرفتن وقت کم ابانیخ یسو

ه ف نگادر باعث شد تا به سق یباال یزنگوله  یکافه رفتم . صدا

 کنم .

نقش بسته بود  یبه خصوص یطرح واره ها یسقف چوب یرو

 مخوردیالته م دیکنکاش کردنشان را نداشتم، با یکه حوصله 

 .  نی! هم رفتمیوم
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وقت صرف کند و از  توانستیکه ساعت ها م یکرانه ا آن

سلول  کیلذت ببرد مدت ها بود در  دیجد یاهاج یتماشا

بت نس یآزار . حت ی. خاموش و ب کردیم یدر من زندگ یانفراد

 نشان یکرده بود هم واکنش ریگ شیکه تو یبه آن سلول لعنت

 شده بود!  یعاد شیداد.برا ینم

 یخال میرو به رو ینشستم ! صندل یگرد دو نفره ا زیم پشت

 کیوجود داشت و  یگلدان کوچک خال کی زیم یبود . رو

 یکاغذ کاه کی یکه دور کاکتوس رو یکاکتوس بند انگشت

 بگذرد ... زین نینوشته شده بود: ا

 : ستادیکنار دستم ا یبلند قامت پسر

 خدمت شما ... نیسالم خوش اومد 

طفا الته ل هیرا دم دستم گذاشت خواست برود که لب زدم:  منو

 . 

باشه  ومیکم باشه مد شینیری؟! ش نیکرداوه چه زود انتخاب -

 ؟!
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 کم ممنون.-

 بردارم؟ ایمنو اشاره کرد: باشه  به

 . یکوچک را به سمتش گرفتم و گفتم: مرس ی دفترچه

را  یگرید زیمرد جوان م کیدور شد ،  زیتکان داد و از م یسر

 ینی، سنگ کردیم میتماشا یاشغال کرده بود، هر از چند گاه

کاکتوس بودم که  یسرگرم تماشا کردم،ینگاهش را احساس م

 م.تلفن همراهم زنگ خورد شماره نا شناس بود اما جواب داد

 .ریصبحتون بخ یسالم خانم محمد-

 سالم ... ممنون .-

 ایمهرن کینیکرد: از کل ینا آشنا اما گرم بود ، مکث شیصدا

مشاوره به ما  یبرا شیپ ی. حدود دو هفته  رمیگیتماس م

 ! نیودمراجعه کرده ب

 بود که تنها نشسته یچسباندم ، پسر یشانیانگشتم را به پ سر

 لبخند زد . 

 چرخاندم و گفتم: ابانیرا به سمت خ میرو
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 . نییبله به خاطر اوردم .بفرما-

 کنم ؟  کسیدوم رو ف یراتون جلسه بخواستم بپرسم امروز -

 را پسر جوان میانعکاس نگاه مستق توانستمیهم م شهیش یتو از

در  کردمیصورتش نگاه م یایاحساس کنم، همانطور به زوا

 جوابش گفتم:

 ؟یچه ساعت یبرا-

 ساعت سه خوبه .-

 خوب باشه .  کنمیفکر م-

  ن؟یاریم فیحتما تشر-

 دیچیپ یذهنم م یرهایصولت ، اخطارگونه در مس یها هیتوص

ه دش! به زخم خشک گرفتمیم یجد دی... مشاوره و درمان را با

 کردم و گفتم:  یمچ دستم نگاه یرو ی

 .امیبله م-

 .. خدانگهدار می. ساعت سه منتظرتون هست یعال اریبس-
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که  همان انعکاس اشاره کرد یاو از تو  دمیقطع شد و د تماس

 ! ندیبنش میو رو به رو دیایب

مزاحم را  یتر شد ، مو قیسمتش برگشتم لبخندش عم به

 مدیکردم و د یآمد تشکر زیم یپشت گوشم فرستادم ، الته رو

 که یرا گم کردم، روزنامه ا میدست و پا یکه او برخاست ، کم

ره لفتش داد و باالخ یدر دست داشت را لوله کرده بود ، کم

 آمد. شیپ

داشت جذاب  یکه سع یگرفته ا یو با صدا ستادیا زیم کنار

 جلوه دهد رسا گفت: سالم ...

گفتم:  حشیوق یچشمها دادم و رو به هیتک یصندل یپشت به

 سالم.

 ! نینباش یمنتظر کس ادیبه نظر م-

 هیشب کلشیبه نفسش ازار دهنده بود . قد بلند بود و ه اعتماد

کاذب سر  یو پودرها نیبود که مدام با پروتئ ییورزشکارها

اش و  رهیدستش ، پوست ت یزده  رونیب یوکار دارند، رگ ها
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نداشته  تیاحساس امن شدیباعث م بشیگردنبند مهره دار عج

 باشم .

م از حد چش شیزده بود و ب رونیاش ب قهیاش از  نهیس یموها

 نیا بود ! آب دهانم را قورت دادم وگفتم: چطور یو ابرو مشک

 فکر به ذهنتون خطور کرد؟

د و نشست و پنجه د ر هم قالب کر میمن رو به رو یاجازه  یب

 گفت:

 ! ادیتا ب  یموندو منتظرش ن  یالته سفارش داد هیچون -

را به سمتم  یبرد و کارت کوچک راهنشیپ بیج یتو دست

 حواله داد . 

لوگو و ساخت  یهستم ، کارم طراح یدریرضا ح ریام-

 .هیغاتیتبل یزرهایت

آمد : خودتو برام  شیمانده بودم که صدا رهیکارتش خ به

 ؟یکنینم یمعرف

 کردم: نگاهش
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 ؟یواقعا طراح-

ت و دس دیسوالم جا خورد ، نگاهش دور تا دور صورتم چرخ از

 آخر گفت: چطور؟

 هیاش بسازم . بر زریت هی ادیاجرا کنم بدم نم شینما هیقراره -

 براش بکنم ! ییکارا هیکنم ...  یبنر براش طراح

 گرفت. یگرید یرنگ  وبو نگاهش

به چهره اش  هیحالت صورتش عوض شد و من چند ثان اصال

 ریزدرشت اما صورتش که  یو بازوها کلیدم، با آن همان رهیخ

 .خوردیمدفون شده بود ، بچه سال م اهیس شیر

 : چند سالته !دمیاز الته مزه مزه کردم و پرس یکم

 ؟یگری: بازدیجواب پرس یجا به

ش عطر دنییبو نیباال نگه داشتم وح میدستها انیرا م فنجان

 ودا؟ و بنر چقدره حد غیتبل هی. نرخ  کنمیگفتم: تئاتر کار م

به من و  هیانگشتش را به سمت چانه اش برد و چند ثان سر

 شد وگفت: رهیدستم خ یفنجان تو
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 نمیتا بب یون بدبهم نمونه کار نش دی. با هیشرکت شتریکارام ب-

 هست؟  ی... حاال چطور تئاتر یخوایم یچ

 تئاتر کودک !-

 شتر گاو پلنگ ها ... نیازهم-

 بود بابت نجایاگر ا نایس دم،یالمش خندک یحرف و سادگ از

در آورد. چقدر دلم تنگش بود . چق یم نییفکش را پا نشیتوه

م رهاپ نایام با س ییآشنا هیشب  یدریرضا ح ریمن با ام ییآشنا

د من را معطل خودش نگه دارد و بع خواستیبود . چند وقت م

 نشود؟! دایحادثه بگذارد و برود و سر وکله اش پ کیبا 

 :الته گفتم یقطره  نیآخر دنینوش نیرا فوت کردم و ح نفسم

ساب کنم تا حبتونم روت  دوارمی. امرمیگیباهات تماس م-

 . یکارمو راه بنداز

 ! یاسمتو نگفت-

بهم بگو :   یست داشت! دو یخانم محمد ایکرانه صدام کن . -

Mis mushroom! 
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 . یدار یکیونیجا برخاستم و لب زد: چه اسم  از

و  دمیکش یبه کار برده بود آه نایهم س "کیونی" یواژه  یحت

ست از دست خودم گفتم: دو ی، کفر دهیفا یب یها یادآوریاز 

 . گفتیم نویهم بهم هم میپسر قبل

 ؟یهست یپس االن خال-

.  هیها اطراف من خال یصندل ی: در حال حاضر همه دمیخند

 . میبا هم کار کن میبتون دوارمیام

 شماره اتو داشته باشم. تونمیم-

 خودم،  خداحافظ. زنمیزدم: بهت زنگ م یلبخند

 یبه سمت صندوق رفتم، الته را حساب کردم و با گام ها و

مت سرو به  ادهیپ یرساندم ... تو ابانی، خودم را به خ یتند

 االب شیدستم را برا کرد،یم میکافه سر چرخاندم، داشت تماشا

 دم. را تکان دا میبردم و پنجه ها

 یسوخت ب میتحرک انگشتها ی... دلم برا کردینگاهم م فقط

 وانهیاندازه د نیبودند . من هم دهیجواب مانده بودند ولب برچ
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 ماریب نقدریوار ، محتاج توجه ، محبت و پاسخ بودم ... ! هم

شناختم به  یاندازه  یکه حت شدمیم ییآدم ها ریگونه ... اس

 ! دیرس یم قهیزحمت به ده دق

، مختلف یدهایخودم را در مرکز خر میساعت دو و ن یحوال تا

مختلف ، معطل کردم و  یها یمختلف، گل فروش یها ابانیخ

..  از . میاهایسرگرم بودم ... با رو میوقت تلف کردم! با فکرها

دت مو  من تمام  ریبه هفت ت عصری... از ولعصریانقالب به ول

 کیداشتم ،  یقره ان ای ییطال ای یبلور سیتند کیدستم  یتو

 یسکو یبردم و رو یرا م کیمناستیژ کیالمپ یبار مدال طال

 نیهتربار ب کی...  اتیبار نوبل ادب کی  دم،یپر ینفر م نیاول

ه کزن دغدغه مند  کیبار به عنوان  کیشدم ،  یزن م گریباز

ر دجهان قرار بود شناخته شود ، از خودم  یچهره  نیبزرگتر

 ! کردمیم ریتقد یالیخ اعتمشت جم کیخودم با 

 نسانتوانست از ا یبود که بشر م یزیچ نیآخر نی... ا اهایرو

 .  ردیبگ
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 یسکنبود . شهر اگر امن هم نبود ، حداقل  یخبر چیشهر ه در

ن خودشا یکار و زندگ یهمه سرشان تو  کردینم یدادیداد  وب

ار که ک یتیجمع انیو من  م رفتندیم شیآب پ انیبود و با جر

ها و  یکار ، کل ولگرد یهدف و ب یوهدفشان مشخص بود، ب

دو کتاب  و  یسنت یچند اکسسور دنیبه خر میپرسه زدن ها

 رمان ختم شده بود . 

 بود . قهیدق یبودم . ساعت دو و س ستادهیا کینیکل مقابل

ه ک ییغذا یآنقدر هله هوله به خورد معده ام داده بودم که بو

  . دزیبود را پس م دهیچیفضا پ یتو کینیکل یاز رستوران کنار

ور زشدم، وجدانم اما به  مانیلحظه از داخل شدن پش کی یبرا

و  بود و گام اول را که برداشتم، قدم دوم راحت تر دیمن را کش

 ووره بودم که مخالف مشا یقدم سوم ، انگار نه انگار من همان

 بودم! شیماجراها

منگنه کش در  کیسر پا بود،  یکه شدم منش کینیکل داخل

 . یزد: سالم خانم محمد یلبخند دنمیدست داشت و با د

 .ریسالم وقتتون بخ-
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 ممنون. یلیخ-

ه زل زد: ساعت س میبه ساعت انداخت و بعد به چشمها ینگاه

 درسته؟ نیقرار داشت

 .ممونیمنتظر م ستین یمشکل دمیبله زودتر رس-

ز ساک مقابلش را با یزد و با منگنه کش، منگنه ها یلبخند

روغن نقش بسته  یلکه ها شیکه رو یکاه یبسته  کیکرد، 

 اش یگره زده وارس یکه با ابروها ینیو ح دیکش رونیبود را ب

 یاکارت کوچک از نقطه  کیآمد،  رونیب زی، از پشت م کردیم

 بود .  زانی، به آن آو ینخ گون کیتوسط 

 پشتش کاغذ هست .  نیگفتم: ا یبه منش رو

لت را به سمت خودش چرخاند و لب زد: اها ... دکتر صو بسته

 فرستادن .

، ه زدخودش را به سمت اتاق کشاند، دو تق یبلند یبا گام ها و

 زن در پاسخ گفت: بله ...
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در فضا پخش شده  کردمیحس م نیدارچ یاتاق شد ، بو وارد

شد با کینوع ک کیبه تارو پود  ختهیکه آم ینیدارچ کیاست ، 

 : دمیدکتر را شن یکه صدا دمیتر کش قینفس عم کی... 

 داخل.  انیزحمت بکش بهشون بگو ب-

 که یاز ظرف ینیس کیآمد،  رونینگذشت که از اتاق  ب یلیخ

و ر یبود، در دست داشت ، با لبخند ینصفه کاره ا یغذا شیتو

 به من گفت: 

 داخل. نیببر فیتشر-

ز ابود تازه ، خجالت زده  قهیساعت زل زدم دو و چهل دق به

،  نهارش را نصفه کاره ول کرده بود، از جا برخاستم نکهیا

 .دمیکردم و خودم را داخل اتاق کش یتشکر

 .  نجاستیا یک نیزده، گفت: به به بب جانیه دنمید با

 یرو بود که یآمد ، با من دست داد و من نگاهم به بسته ا جلو

 قرار داشت .  زشیم
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فم عارداد و ت ییزدم و سالم کردم ، جوابم را با خوشرو یلبخند

 ینیرا مجدد پاک کرد و ح شی، با دستمال لبها نمیکرد بنش

 داشت خودش را مرتب تر جلوه دهد گفت: یکه سع

 ... ورا نی، چه عجب از ا زیعز یخب خانم محمد-

 . میرو مالقات کرد گهیهمد شیپ ی: دو هفته دمیخند

 یبه سه هفته  کینزد یالبته به عبارت بله خاطرم هست ...-

 ! هگذریحدود هجده روز م نجایمراجعه ات به ا نی. از آخرشیپ

 لطفا .  نیکه تعارفم کرد : بنش دمیکش خجالت

،  مدمآفرود  شیکه رو به پنجره بود را انتخاب کردم، رو یمبل و

 داغ؟ یرکاکائویتلفن را برداشت و گفت: ش

ه داد به خود شکمم ینیریانقدر امروز ش دمیرا مال میلبها یرو

: اگر دمیآمد لب گز ی، بدم م ینیریش زیبودم که از هر چ

 . یممکنه فقط چا

 :دیکش یهوم

 ه؟ینظرت چ بیس یبا پا یچا-
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 یشامه ام، برا یتازه وارد تو نیدارچ یتکان دادم بو یسر

 یدست و پا کرده بود . پا یمرجع درست و حساب کیخودش 

 ت فرستاده بود !که صول یبیس

 که بار یآن موج مثبت کردمیاحساس م د،یزن چرخ یرو نگاهم

 اطرخبه  دی. شا رمیگیقبل از صورتش گرفته بودم را حاال ، نم

 که اش دهیژول یهم بابت موها دیاش بود . شا یرنگ رژ قهوه ا

 یته هم بابت آن بس دیزده بود و شا رونیب یشال عناب ریاز ز

 یم ییست هزار تایل کیدر  لیدل نیبود که آخر زیم یرو

 .ده آزاردهن لیدل نیشده بود اول قایبود اما... دق یم ستیبا

که پاکتش چند ل یکه صولت فرستاده بود .  رو ییها بیس یپا

 می. رو به رودیچیپیروغن نقش بسته بود و عطرش در فضا م ی

ت و من نگاهم به پاک کردیم میپشت به پنجره نشست . تماشا

ذهنم  یتو خودیب یلیسوال خ کیها بود و  بیس یپا

ز ا یخبر چینگاه کردم ، ه انیمیکر ی... به دستها دیچرخیم

 انگشتر نبود . 
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من را به خودم آورد دست از کنکاش برداشتم چند  شیصدا

 رفت؟ نای: سدیماند و  پرس رهیبه صورتم خ هیثان

که  ییاز پاکت برداشتم و به او چشم دوختم و با صدا چشم

 وقت کرد بغض کند گفتم: یک دمیفهمن

 بله . هفت روزه که رفته!-

 و دیو رو به من خودش را جلو کش دیرا در هم کش شیها پنجه

 سوال کرد: یبا لبخند آرامش بخش

 اوضاع احوالت خوبه؟ -

 پس زدم .  کردمیکه فکر م یزیرا راحت تر از چ بغضم

ضا ر ریگلدارم فرو کردم ، کارت ام یمانتو بیج یرا تو دستم

 ستیطراح گراف هیرا مقابلش گذاشتم و گفتم: امروز با  یدریح

 آشنا شدم . 

م ورتصبه  هی، چند ثان دندیباال پر یبه طرز وحشتناک شیابروها

 ماند و گفتم: رهیخ
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از زمان  ... البته شمیآشنا نم یبا کس ینطوریمعموال ا-

 ی، جالب بود . تجربه  خب یگذشته ول یلیخ مییدانشجو

 بود .  یبانمک

کرانه .  ستین یکردن راه حل خوب نیگزیگفت: جا متعجب

ن کرد نیگزیکه جا یکه متوجه باش یمطمئنم اونقدر بالغ هست

 .  ستین یزمان کم اصال راه حل خوب نیاون هم در ا

 قبول داشتم.  شیتکان دادم حرفش را کماب سر

 ادیآمد من را  یکه م ینیدارچ ی، بو دمیکش یقیعم نفس

  من... همان نقطه که معموالشیگلو ریز ادیانداخت . یم نایس

 کردمیچسباندم و نبضش را حس م یام را به آن جا م یشانیپ

 یرا ال شی... و سر انگشتها کردی... همان لحظه که بغلم م

 روعچطور ش کرد؟یکار را تکرار م نی.چند بار ا بردیم میموها

 شد؟یم

 ییآمدم صداها یباال م یآبم ... هر از گاه ریز دمکریم احساس

 کیرا به فرمت  شی... صدارفتمیآب م ریو بعد ز دمیشنیم
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مردانه  یگلو ریز یاما بو دمیشنیوحشتناک و کلفت م یصدا

 را خوب به خاطر داشتم. شدیبعضا مخلوط م گاریاش که با س

 یحوله ا یها یروفرش کرد،یتن م دیروبدوشامبر سف یوقت

 نسولکه من بهمشان زده بودم ، مقابل ک یی، با موها دیپوشیم

 یم شیبه گلو Made to Measureو  ادکلن  ستادیا یم

بالش بزرگ  کیکه  یتخت درحال ی. آن موقع من رو دیپاش

 ادهمآبالش پخش کرده بودم به  یرا رو میبغل زده بودم و موها

 . کردمیشدنش نگاه م

 ، با وقار و کردیکه استفاده م یمثل برند عطر کردیم یسع

عد ب یآورد ، لحظه ا یحس دوام نم نیا یلیباشد . اما خ کیش

ا رآورد من  یافتاد و به تخت هجوم م یروبدوشامبر از تنش م

  .شم گو ریچانه ام .. و ز ری... ز می... گلو کردیغرق بوسه م

م را پشت گردن میشد و دستها خیاش س یاداوریتنم از  یموها

 فرستادم .

 آرام گفت: حالت خوبه؟ انیمیرا که بستم کر میپلکها
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 یسع واقعاما خوبم ... در ستمین یزدم: بله . خوبم . عال یلبخند

 !گذرهیم دونمیدارم بگذرونم و م

 دهیتقه زدن به در شن یبه لب آورد و همان موقع صدا یلبخند

 انیمیو کر داخل شد یچا ینیس کیبا  یبعد منش یشد، کم

 بگذارد .  زیم یخواهش کرد تا بسته را هم رو

کارت را مقابل  یخاص جانیبه پاکت افتاد ،  با ه چشمم

د و ، کارت را  خوان ینگاهش گرفت و با اخم همراه با لبخند

کنار گذاشت که من  یبعد بدون خساست آن را طور یلحظه ا

 ا بهرا باز کرد و ب یبه خطوطش اشراف داشته باشم، پاکت کاه

 یوآرنج ت اکه با چاقو و چنگل ت ی، درحال یبه و چه چه خاص

 پاکت رفته بود گفت:

 ...یدوست داشته باش بیس یپا دوارمیام-

 شیبه کارت کوچک انداختم رو یکه خوب بود . نگاه عطرش

 نوشته بود :
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ه ب یشکشیجان ، پ یتیمعروف گ یها بیس یالوعده وفا... پا"

 اشدب دییبار هم عفو بفرما نی، ا دیو جان زحمت بکششما ، بان

 !میکه جبران کن

 "شما صولت ...  کیکوتاه امضا زده بود: کوچ و

********** 

رده انداختم ،  ماجده پ اطیدر ح یرا تو دیکل نکهیمحض ا به

ا ر یو شال همگ فیکه مانتو و ک یانداخت و وحشت زده درحال

ت زده از احوالش ، در دست داشت به سمتم آمد و خجال

 گفت: شیحال و پر از تشو شانیپر

 ی.. چند بار..یاومد یبرم ! چه خوب کرد دیدخترم من با-

 بهت زنگ زدم تلفنت خاموش بود !

 یابر یبود از پرچانگ نیسالم نگفته بودم ، دهانم سنگ هنوز

که کل عمرش را صرف شناخت روان من و امثال من  یپزشک

ه اجدمچه شده اما  میتکان دادم تا بگو یکرده بود . فکم را کم

 مجالم نداد:
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 هیبود  دهیه امونشو بر. رفالکس معد مارستانینوه امو بردن ب-

 ذره بچه مگه چقدر جوون و توان داره آخه ...

پر از اشک شد و خجالت زده گفت: من  یبه آن شیچشمها

 سرهنگ؟  شیپ یبرم؟ شما هست تونمیم

 زدم: لب

 آره حتما برو ... -

ت ااده به خودت و خانو ی: خدا عمر طوالندیهوا بوس یرا ب میرو

ه که حقم یزیهامو سر ماه ، چ یبده ، به مادرت بگو کم کار

بچه  یهام دخترم تجربه  یببخش بابت کوتاه رهیدستمو بگ

 .  نهکینوه ام دست وپاشو گم م ونیو ش هینداره با هر گر یدار

 ، دیپوش یهول هولک را شیلبخند زد و مانتو شیاشکها انیم

خداحافظ از جانب من، از خانه  دنیشن یگفت وب یخداحافظ

 .دیدو رونیب
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ه چطور شد ، بدنم خشک شده بود  وچانه ام ب دمینفهم اصال

 یارا پشت گردنم گذاشتم و مهره ه می، دستها کردیجد درد م

 دردناک را فشار دادم . زمان را گم کرده بودم . 

 یینداشتم که جا یاسترس چیهمراهم خاموش شده بود، ه تلفن

 کنم و کابل شارژ را به بدنه اش متصل کنم! دایرا پ

 تم .ساعت هم نداش یهم بابت ، تمام شدن باتر یا ینگران چیه

دنبال  یمنتظر من بود؟ چه کس یداشت؟ چه کس یتیچه اهم

 نگران من بود؟! یمن بود؟ چه کس غامیپ

ب متر جلو رفته بودم، عق میرا ن اطیح زنگ در آمد ، یصدا

ن آ کیچهارچوب   یتو دنشیگرد کردم و در را  گشودم ، از د

 لبخند زدم. یخودیچرا ب دانمیجا خوردم و بعد نم

 چون او لبخند زده بود. دیشا

 نثارم کرد و در جوابش تنها گفتم: سالم ! ییرسا سالم

 زانیآرنجش آو یکه رو یدر کنار رفتم، کت نازک یجلو از

کرده بود رادست به دست کرد، زحمت بستن در را خودش 
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سرشانه اش قرار  یرنگ رو یمشک یچرم فیبند ک د،یکش

 داشت . 

درست  یبه تن داشت و شلوار ریس یسورمه ا راهنیپ کی

 ،اش   یلوکا فالون یریحص ی...  کمربند مشکراهنشیهمرنگ پ

 فیک کیکه  یاش درحال یبند کیچرم کالس یبا کفش ها

ت باشد ،  در دس کریآمد از برند تد ب یکه به نظر م یمشک

 می، به تماشا دیدر یرا م میچشمها شینوالیداشت و ساعت ش

دو جفت پنجاه  ی، احساس کردم  با آن لباس ها رداختپ

 آوردم! یلحظه به لحظه کم و کمتر م شیام جلو یهزارتومن

 یآرام یمردانه اش نشست و با صدا یلبها یرو یلبخند

 : اوضاع چطوره ؟ دیپرس

ز ا دیامرتب تر بود ، ش یگریخودم آمدم، امروز از هر وقت د به

به  نجایازا خواستیهم م دیآمده بود، شا نجایبه ا یقرار کار کی

، اعتس نیبود ، بعد از ا نجایبرود ... و جالب ا یقرار کار کی

دو فرد شکل  نیب دیتا نباقاعد یا یقرار ادار چیه گرید

 ! گرفتیم
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 .  نیزدم و باالخره گفتم: سالم . خوش اومد یلبخند

 ممنون .  یلیخ-

که با همان  کردمیشانه اش به سمت ساختمان حرکت م هم

 : جلسه چطور بود؟دیلحن گرمش پرس

 د دمبه صورتش انداختم، کامال اصالح شده و آنکارد بو ینگاه

در د آنقدر آورده بودن شیمربع با اضالع برابر برا کیاش  قهیشق

 ی دهیدر یرا داشت . چشما میبرش زدن چشمها ییکه توانا

  .نند را در ذهنم حفظ ک یمن که آماده بودند تا هرنکته و نقش

 و درجوابش گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 !دیداد بیمشاوره ترت یجلسه  هیپس کار شما بود که امروز -

را دست به دست کرد و گفت: فکر کردم  فشیکزد و  یلبخند

 شما رو به جلو هل بدم.  یبهتر باشه کم دیشا

 در هم گره خوردند: میابروها

که  رمیمن دارم رو به عقب م نیباعث شد که فکر کن یچ-

 !ن؟یکن تیمنو رو به جلو هدا نیگرفت میتصم
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شوک  یام به قدر ختهیدر هم آم یجواب و لحن و ابروها از

نده باال آمدن از پله برنداشت ، خ یدومش را برا یپاشد که 

 کرد .  میگرد شده تماشا یو با چشمها دیماس شیلبها یرو

م ا یدر جواب تند تیبه همان حالت ماند و در نها هیثان چند

 گفت: جسارت نکردم!

ل همنو به جلو  یندارم کس یاجیرا فوت کردم : من احت نفسم

 ارممن د نیکنیم الیکه خ نیدونیبده ! شما از من مگه چقدر م

 دینتویم دیکه فکر کرد رمیدارم رو به عقب م ای کنمیپسرفت م

من  یمگه شما از مکنونات قلب د؟یمن دخالت کن یزندگ یتو

 ... ای دیمطلع هست

دم نکر یجسارت نیگفت: ابدا ... من چن یحرفم آمد و جد انیم

ه باشبد ن دیفکر کردم شا شتری! ب دیدخالت من رو ببخش دی! با

 ری. سوتعب دیخودتون وقت بگذار یهم برا گهید یجلسه  کی

 نباشه ... صرفا هدفم کمک بود . 
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 ادق.آمد و البته ص یبه نظرم یمهربان ، دوستانه و جد نگاهش

 بود که شینگاهش مهربان بود و از آن جالب تر، صوت و صدا

 .  شدیم میها یباعث دل ضعفه رفتن حلزون

 دانمیگرم . نم یعسل – یقهوه ا کیند ، گرم بود شیچشمها

ضاد گرم بود و آن ت یلیکدام رنگ غالب بود ، هرچه که بود خ

 رهیو ظاهر ت پیت نیوا شیموها ینگاهش با رنگ مشک یگرما

 ریکه شمش یوحش یو آن کرانه  میایکوتاه ب شدیاش ، باعث م

 گرشسن یرا تو کردیم یدستش گرفته بود و زبان دراز

 بفرستم!

 حق باشماست ! دیمن رو ببخش دوارمیلب زد: ام باز

ه سر ب شهیاز من هم ییتندخو نیمرتعش بود ، انتظار ا لحنش

 را نداشت .  ریز

 مردانه اش ، یعطر وسوسه کننده  یوبو  دمیکش یقیعم نفس

.. اش. یاستخوان ینی... و فرم صورت گرد وبشیو البته چشمها

 :میوادارم کرد تا فقط بگو
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 !مکنیخواهش م-

قات او نیاز ا شتریب خواستی... دلم نم دمیخودم را به جلو کش و

ثل من تند رفته بودم م دمیکنم ، از رفتارم خجالت کش یتلخ

 و دیتاز یافسار کلمات از دستم در آمده بود و مغزم م شهیهم

 .  دیکشیم ههیزبانم ش

 دمی، آنقدر خجالت کش دمیخجالت کش یلی، خ دمیکش خجالت

  و او منتظر من بود تا اول داخل شوم. دیکش ینم میکه پا

اثر  چیشده بود، صورتش ه ریکنم اما د یعذرخواه خواستم

از  !ود نب یخبر چیهم ...  ه هیاول ینداشت اما از آن گرما یاخم

هر قه ها پل من با یبودم ، از پله ها متنفر بودم پاها زاریپله ها ب

 یندربود  سک کینزدو  دمیپله را ند نی، آخر نیهم یبودند برا

 را گرفت . میورو به جلو پرت شوم که باز

 صدا ... یحرف ، ب یب

دوشنبه ساعت پنج عصر .  کیلمس...  نیپله ، شد ، اول نیآخر

درخت  یمدجول، برگها یخرما بیاز ترک ییتلخ ... بو یبو کی
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ساج، آجوآن  یگل کالر ز،یتخم گشن یعصاره  ،یتمبرهند

که با کمربند، کفشها و  یزیچرم ! چ ی حهیاورامبر و را ،یهند

گفته بود  انیآوانس یعنی دانستمیداشت و م یهمخوان فشیک

ادکلن جان  ی فتهیش کیکالس ی، مردها لیاص یکه مردها

 ! شوندیوارواتوس م

سال گذشته به مناسبت روز عشق دو  دمیهم آن را خر من

 کردم !  نایس میتقد یدست

ه زند شیمرده هم از بو یحت ندیگویگفته بود  : م انیآوانس

 تدانسیبود م دهیبه حال عاشق قهر کرده ! و خند یوا شودیم

.. .یآشت یبرا کردمیبا من قهر کرده است و من دل دل م نایس

 یومرده از ب خواستمیو م دمیخریم هیو هد کردمیبهانه جور م

 خوشش زنده شود  .

،  دادیرا  م نایس یرا باز نگه داشتم و او داخل شد ، بو در

بودنش آزاردهنده بود .  نایس هیحجم از شب نیآزاردهنده بود . ا

اش با اندام  دهیپهن و ورز یهرچند که قد بلند و شانه ها
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... فرم لباس  شیمطابقت نداشت ، مدل موها نایس یاستخوان

 ... صورتش ! اما ...  دنشیپوش

  قبل یبه اتاق سرهنگ رفت، راه را بلد بود، مثل دفعه  میمستق

قه به اتاق دو ت فشیمبل گذاشت ، با ک یدسته  ی، کت را رو

 و دررا باز کرد .  دیکوب

در  حواس  به یو ب یمریفرد آلزا کی ی نهیمعا یبرا نکهیا از

 کی شد . او یاز دست خودم عصبان شتری، دلم ب دیکوب یاتاق م

  تیآداب و مسئول یمرد مباد

،  تیو در نها دمیخانه چرخ یدور تو کیلبم را کندم ،  پوست

سرهنگ و  صولت ،  یقهقهه ها یبه آشپزخانه رفتم صدا

 .زدیسالن چرخ م یتو یواشکی

.  که به گوش من هم برسد  شدیهم آنقدر بلند م یاز گاه هر

 قهوه جوش را دم دستم گذاشتم .

 یابتیهم ، از الطاف د یشکر قهوه ا یقهوه  وشکر ... حت پودر

 .  خوردیخانه به چشم م نیدر ا قهیصد ییبودن زن دا
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وش کانتر گذاشتم و تاج یرا رو ینیفنجان آماده کردم، س دو

ه ک ییچقدر با خودم جمله ها دانمیصبر کردم ، نم ریآمدن ش

 :دمیرا شن شی، زمزمه کردم اما صدا دادیم یعذرخواه یبو

 ... هانیخانم ک-

ه بسپارد  یمن را به خاطر نم یساده  یلیفام نکهیاز ا یکفر

 ردکیبود و من را تماشا م ستادهیسالن ا ی، تو دمیسمتش چرخ

 قهوه جوش را خاموش کردم و گفتم: ری.ز

 حال سرهنگ چطوره؟-

 متعادل زیدا رو شکر . فشار خون، قند خون ... همه چخوبه خ-

 هست . 

  فت:بدهد گ شیبه لبها یا هیزاو نکهیزدم و او بدون ا یلبخند

 ؟ ستین یبا من امر-

 یتوجه به حرفش، فنجان را دم گاز بردم، قهوه جوش را تو یب

 یرا تو یشکرخور یفنجان کج کردم و با وسواس ، ظرف ها



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
47 

 

 میدستها یتو ینیمشغول بود به س لشیگذاشتم، با موبا ینیس

 انداخت و آرام گفتم: ینگاه

 قهوه آماده کردم . نییبفرما-

 گفت: تشکر ... یلبخند چیهم بدون ه باز

  مخلوط شده . رینه اما با ش ای ادیخوشتون م دونمینم-

 .  نیدیممنون زحمت کش-

 .دییبرود گفتم: بفرما یبا دلخور نکهیترس ا از

 یلمب یگام به عقب برداشت ، رو کیکرد و  میبه دستها ینگاه

 ا اوام رفتیو م زدیمن را م یقهوه  دیبود ق ناینشست ، اگر س

 داشترود آمد، فنجان را برف یمبل یکرده بود و رو ینیعقب نش

 و گفت: 

 ممنون . -

به  شدیمرد را چه راحت م نی. دل ا دمینفس راحت کش کی

 دست آورد.
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 :دینشستم و پرس کنارش

 ؟یخودتون چ-

 قهوه جوش هست . یتو-

از  و ختمیفنجان ر یقهوه را تو ی،  ته مانده  دمیاز جا پر و

 پشت کانتر گفتم:

 ن؟یکنیم لیبا قهوه اتون م یزیچ-

 نه ممنونم .-

 ن؟یدار لیم وهیم ارمیبراتون ب-

 قهوه خوبه .  نیممنون هم یلیخ-

 یبخندلجمله ام  انینداشتم و خودم از پا بیس یپا دیببخش-

 نشان نداد .  یواکنش چیبه لب آوردم اما او ه

و رنفره پشت به اشپزخانه و  کیمبل  کی یبه سالن آمدم رو 

 پا انداختم .  یبه او نشستم و پا رو
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که با آرامش در سکوت مطلق  دمیمزه مزه اش کرد و د یکم

 .  دینوش یآرام م

 ابهرفنجان  د،یقطره اش را هم نوش نیجمله بودم که آخر دنبال

 برگرداند و گفت:  ینعلبک

 واقعا ممنون . با اجازه . -

که ناگهان به طرفم  رفتیجا بلند شد ، به سمت در م از

ن جسارتا اگر ممکنه به پدرتو هانیو لب زد: خانم ک دیچرخ

در  شماره کارتم عوض شده ت،یزیو ی نهیکه بابت هز نییبفرما

رو خدمتشون ابالغ خواهم  دیکارت جد یاسرع وقت شماره 

 نکنن تا بهشون بگم ! زیکرد محبت کنن فعال وار

هستم  یمحمد ستمین هانیگفتم :من ک میدندان ها یال از

 دکتر ! نیکرانه صدام کن نیتونیحرفها شما م نیگذشته ازا

 نشست و گفت: شیلبها یرو یکمرنگ لبخند

روز  صدا کنم ! کتونیشما رو به اسم کوچ نمیبینم یلزوم-

 خوش. 
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وقت  چیآمدم . ه یروز خوشش برنم یپس هضم کردن صدا از

 ، یظالمانه ، به من دل نازکِ نازک نارنج نطوریکس ا چیه

د ندار "یلزوم"چون  کنمینم تیم کوچکت صدانگفته بود به اس

! 

 صدا کنند و من هم دوست "کرانه"دوست داشتند من را  همه

 ! "کرانه " ندیداشتم همه به من بگو

 ه ...ران: کگفتی: کرانه ... مثل مادر که م گفتیکه م ایمیک مثال

د که بو !!! چقدر بد نای، س یی... دا ییو مثل پدر، عطا ، زن دا

 . زدینم میصدا یخانه کس نیا یتو

 نشست، دور از ادب بود تا میبازوها یرو یضربدر میدستها

ا ت، پشت سرش راه افتادم و همانطور که  کردمیبدرقه اش نم

 دهیکه لب برچ یدرحال رفتم،یهدف دنبالش م یب اطیدم در ح

 لیغصه به خودش تحم یحرفش کل دنیبودم و دلم از شن

 .رفتمیدنبالش م ،یبدرضر یکرده بود، باهمان دستها

چهارچوب،  یعطارد تو دنیدر را باز کرد، از د نکهیمحض ا به

 .  دمیلبم را گز
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 شدیترش، باعث م یناگهان یو آمد ها یناگهان یرفت ها نیا

 دلم هر بار شرحه شرحه  شود !  یپاره پوره  سمانیر

و  خمار یدررا باز نگه داشته بود و او ، با آن چشمها صولت

 که کشان کشان داخل آمد ، وادارم کرد دو یسرخش ، درحال

ار نبود که هر ب یزیعطا چ یمست یگام به عقب بروم . تماشا

، صولت  دیچیپ اطیدر ح شیسکسکه ها یدلتنگش شوم . صدا

ه ب خوردهگره  یدست نگه داشته بود و باابروها  یدر را تو

 .کردینگاه م داشتیقامت کج و معوج او که سخت گام برم

تحمل وزنش  شیسقوط است ، پاها یآماده  کردمیم احساس

 دیهم شد ، به سمت من خودش را جلو کش نیرا نداشت و هم

م، بزن غیج نکهیرا گرفت و قبل از ا شیکه صولت از پشت بازو

 وا رفته بود نشست .  نیزم یمقابل او که رو

ه ببه همان حال نگاهش کرد و من به خودم آمدم،  هیثان چند

 را چنگ زدم: راهنشیسمتش حمله کردم و پ

 شده؟ یچ ؟یعطا ... عطا خوب-
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رد نگاهش را به سمتم پرت ک یلبخند دو زار کیدار و با  کش

 و گفت:

 ! یینجایهنوز که ا-

 یوملز چی، ه کردیم دایخودش را پ یمعن نجایا "لزوم" ی واژه

 یما ، جلو یخانوادگ ریو غ یخانوادگ یف هانداشت اختال

صدا کردن من به  ایواجب تر بود  نیصولت مطرح شود! ا

 کرانه؟! 

 گفت: یآرام یبا صدا صولت

 ن؟یحالت تهوع دار-

 ! گهید یگیم یوگفت: تو چ دیاو کوب یدستش را به بازو کف

 دایپ نجایزرت و زورت سر وکله ات ا یه یهست یتو اصال ک

 ؟!  یشاه یها جهی! از نوه نت شهیم

ت که داش یبه مرد بد اخم کردمیمن بودم اخم م طیان شرا در

 . زدیطعنه م
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چشمش  یکناره ها یها نیخنده که کل چ کی،  دیاو خند اما

 هم رو به او گفت: تیرا نشانم داد ،در نها

 بنده رو؟ نیاوردیپزشک هستم . صولت ! به خاطر ن ریخ-

 یدانم چه ، تکان داد، رو یهوا به عالمت نم یرا تو دستش

کرد خودش را باال  یوزنش را انداخت، سع گرشیدست د

را بغل زدم و  شیبازو کیبکشد، بلند شود ، کمکش کردم، 

ا ت میبود تا به عطارد کمک کن نیا میکل ارگان ها ی فهیوظ

 بلند شود!

 دیمن خارج بود، صولت که د یاش از تحمل  شانه ها ینیسنگ

کمک کرد و دست  فتم،یوزنش  ، به سرو صدا م ریدارم ز

ز ... دست ا نی: ولم کندیکه داد کش ردیرا خواست بگ گرشید

 ! نیسر من بردار

ما گذشت، به کوله اش زل  انیاز م زانیهمان طور افتان و خ و

گران  یاندوخته  کیکوله داشت . مثل  یتو یزدم، دوسه بطر

در  خواستیکه م ییگذران روزها با ارزش... یبها !  صندوقچه 

 خانه بماند! نیا
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لزوم و صدا  یمهم نبود معن گریو د دمی، لب جو دمیگز لب

 که ییرهایماند، من چطور با طعنه و ت یم نجایشدن ! عطارد ا

 ! کردم؟یم یزندگ کردیمدام به سمتم حواله م

ا رپله ها که نشست، شروع کرد به عق زدن ... هر دستش  یرو

ق ع نییاول از پا یپله  یحلقه زده بود و رو شیانوز کیدور 

جاذبه ، پخش  ریتحت تاث شیبود، موها نیی، سرش پا زدیم

 یه هاوپال شده بودند و نوکشان انقدر بلند شده بود که با پل

،چند  گذاشتحوض  یرا پا فشیدر تماس بود، صولت ک یسنگ

 شیاکه عق زدن ه دید تیبه احوالش نگاه کرد و در نها هیثان

 که یلر حادرا برگرداندم . با انزجار و نفرت ،  میداد ، رو جهینت

  . کردمینگاه م یرا گرفته بودم وبه در ورود میگوشها یحت

 ! زدیحرف م یانگار با کس دمیشنیرا م شیصدا

صدا  ... دمیکش رونیب میگوش ها یاشاره ام را از تو یانگشتها

 یومغزم بود ،ت یمن هم تو ییایآمد. و انگار احساسات بو یم

 تونل گوشم 

 : دیکشیم عربده
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 خدا لعنتت کنه !-

خوب ...  یمسدود کننده  کیشده بودند سد !  میانگشتها

 یمغزم طوفان به پا کرده اند ، و کس یتو کردمیاحساس م

 ! دی: بادبان ها را بکشدیکشیم ادیفر

 آمد.  یاز دور اما م شیصدا

ا به نا کج نیزم یکه رو یآب یآب ، صدا ریباز کردن ش یصدا

کل فضا  یکه تو یمردانه ا یهق هق ها ی. صدا رفتیم

 بود .  دهیچیپ

 ...  "خدا لعنتت کنه کرانه !" یصدا

و  ایمی. کهم گفته بود: خدا لعنتت کنه کرانه ... پدر هم .. مادر

خدا  بار گفته بودند : کی! همه شان ییو عطارد و دا ییزن دا

 نه کرانه !لعنتت ک

را  نایهم انگار گوش به فرمان آن ها بود ، لعنتم کرد ... س خدا

بودم که باز هم  یلعنت یکرانه  کیفرستاد آن ور آب... و من 
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مست  ی! عطاکردمیصولت درک نم یبودنم را جلو یلزوم لعنت

 رفت ...  می! آبرو زیهمه چ یب یعقل ! عطا یب ی.... عطا

 آب قطع شده یدرآوردم ... صدا میرا از گوش ها میانگشتها

پله نشسته بود . صولت شلنگ  یرو دم،یبود، به سمتش چرخ

 آب حلقه کرد و رو به من گفت: ریرا دور ش

 داره؟  مهیدفترچه ب-

 یتیاو چه اهم ی. برا کردمیاش نگاه م یعاد یچشمها به

نداشت من را به اسم کوچک صدا  یداشت؟ به هر حال لزوم

 بدهد ! در یتیهم نداشت که به من اهم یکند، احتمااللزوم

 نداشت فکر ینداشتم ... پس لزوم یتیاهم چکسیه یواقع برا

 ...  کردمینه! اما داشتم فکر م ایمهم هستم  شیکنم برا

 .ود مانده ب رهیبه من خ می، او هم مستق کردمینگاهش م داشتم

ن : حالتودیپرس یآرام یمن برداشت و با صدا یگام به سو کی

 خوبه؟ 
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ازش بفهمم خودم را نو نکهیرا بغل کرده بودم و بدون ا خودم

 .  کردمیم

  ؟یدار مهیماند: دفترچه ب رهیخ میچشمها یتو

 هیشکل  یزیچ هیام ه لهیوس نیباال ب یفکر کنم تو طبقه -

 باشم !  دهید مهیدفترچه ب

 هی  نشیاریرا تکان داد و گفت: باشه پس لطفا برام ب سرش

سرهنگ  یدفترچه  ی،تو سمید تا مسکن و خواب آور بنوچن

  !جواب پس بدم به پزشک قلب و مغز و اعصابش  دیبا سمیبنو

د نگه داشته بو شیچنگها یرا تو شیبه عطا که موها یونگاه

 انداخت و رو به من گفت:

 . وشتمنیوگرنه آزاد م ستیسر نخسه همراهم ن-

ه کفتم سمت خانه راه افتادم از کنار عطا پله ها را باال ر به

 یزیاز خودش درآورد که فکر کردم با من است . چ ییصدا

 ! "هو" ای "یه" هیشب
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 واند که سرش را به سمتم چرخ ستادمیپله از باال ا نیآخر یرو

 گفت:

 ... دمشید-

ا تب دارم ، ب کردمی، چقدر حس م دمیام کش یشانیبه پ یدست

 گفتم: یفیضع یصدا

 مگه بابا قدغن نکرده بود !-

نم خاک  یبو دانمیگرفتم،نم اطیح ینفس به زور از هوا کی

ت ا فوراما نفسم  زدیم رونیکه ازدهان عطا ب یالکل ایغالب بود 

 کردم وگفتم: 

 جفتتون قدغن بود! یبرا-

 نامزدمه!-

 کردم: ناله

 .  ستیبود! االن ن-
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 جدش که زمان و مکان و حال و هیتکان داد شده بود شب سر

ن توجه به صولت که سرگرم تلف یگذشته را گم کرده بود ، ب

 همراهش بود خفه گفتم:

 گهیدکه  شیخواستیاگر نم ؟یچرا بهم زد شیخواستیاگر م-

 چته؟!

 :دیشده بود نال ریکه اشک ازش سراز ییچشمها با

 مخوایم مهیفه ونچه کار ؟!  زن نص خوامیم مهیزن نصفه و ن-

 چه کار کرانه ! 

 ، جا نخوردم .  دیچیدهانم پ یکه تو یطعم خون از

ه صورتم چشم دوخت یکرد با نگاه صولت ، تو یتالق میچشمها

لبم دندان  ی چهیماه یپوست کنده شده  یبود و من رو

نگ دارد لحظه به لحظه ت ایدن کردمی... چقدر حس م فشردمیم

 ! شودیو تنگ تر م
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بودند که  دهیبهم چسب میها هیر یاسلول ه یکه جور آنقدر

...  میبگو توانمیکلمه هم نم کی ی، حت گرید کردمیحس م

 هم نداشتم. دنینفس کش ییتوانا یحت

 مرور هم نداشتم! ییتوانا یحت
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 آوانگارد

 به قلم : رسو رویح
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 . ستیکامل ن لیفا نیمخاطب ا_با_یسخن#

 سالم ؛ یگرام نیمخاطب

ر، به چاپ اث بل ازشما دوستداران رمان، فراهم شد تا ق یجهت برا نیرمان آوانگارد ، از ا کانال

امل کن را تا انتها داستا ت،ی. با پرداخت حق عضو ردیدر دسترس شما قرار گ نیصورت آنال

 یاشر ، برنا قیاز طر ماینخواهد شد و مستق لیرمان فا نیا ان،یکرد، پس از پا دیمطالعه خواه

 . شودیم یریگیو صدور مجوز، پ چاپ

م در شمندشما ، خواه یاز همگ شیشاپیپ ران،یدر ا تیرا یکپ نینکردن قوان تیرعا لیدل به

ت فر جهن کیهر  د،یکوشا باش ردیگیقرار م یکه در کانال خصوص ییها لیفا انتیامانت و ص

 رمان به خواندن لیکند،  لذا در صورت تما یپرداخت م تیحق عضو کیدر کانال ،  تیعضو

 مشخصات : ی هآوانگارد، با ارائ

 دیال باشو کانعض دیکه با آن قصد دار یتلگرام ید یتماسِ )آ ی، شماره  یو نام خانوادگ  نام

 بانک    628023134832633تومان به شماره کارت 15000( پس از پرداخت حق عضویت 

 و ارسال فیش برای ادمین مربوطه:   یبه نام سروناز روح مسکن

 دیواهختماس، در کانال آوانگارد، عضو  یشماره  قیطر، از  rira_pharma@سرکار خانم  

 شد. 

 کانال محدود خواهد بود! عضوگیری

رشت ونت دفآوانگارد قانونا قابل پی گیری است. پست ها به صورت فایل های کم حجم و  کپی

 .دییرماف یارجدا خودد لیفا یبار در کانال قرار میگیرند لطفا از کپ کی یپی دی اف  هفته ا

 آوانگارد پس از اتمام چاپ خواهد شد.  رمان

 ( دی)خورش یروح سرو

 "شروی/ پ شتازی: پ یآوانگارد به معن"
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   ناکوک من یفصل هفتم  :پنجشنبه ها

ن الن را پر کرده بود، چناکل س عاد،یم  یکایهارمون یصدا

ود ، که کم مانده ب کردیم یساز خال یباسوز هم نفسش را تو

 .  دیایاشکم درب

چانه برده  ری، دست ز دمیاشک و آهم کش انیم یا ازهیخم

 .  دادمیبودم و خودم را به چپ و راست تکان م

 زیچ هیداداش . مونیکشت عادیدرآمد: م یمعترض مُر  یصدا

 بزن ... گهید

 آورد . نییرا پا کایهارمون

قطع شد  زشیغم انگ ینوا ش،یمحض جدا شدن ساز از لبها به

تو  بودم فتهبابا تازه ر یافتاد که ناله کند: ا لوفریو بهانه دست ن

 ...  دیحالمون پر یحس آهنگ. مر

 ادی... حالت م رسهیم گرازبریحالت نپره جونم ، االن چ-

 سرجاش . 



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
4 

 

 امروز... ی: ساکتدیت و پرسبه من انداخ ینگاه عادیم

که دوازده  یکه پدربزرگ زمان یدست ساز یچوب یفرفره  با

 تونس یبودم پا یداده بود، مشغول باز هیساله بودم به من هد

ا ب مکردینشسته بودم چهار زانو و با خودم فکر م نیکف زم یرو

 ینقطه تو کی دیچرخیدور خود م یچوب یکه فرفره  یهر دور

باال  یارام هسرم را ب شد،ینقطه خاموش م کیسرم روشن و 

 آوردم و در جوابش گفتم: هستم ...

 ...یستین یول یدخالت کرد: هست لوین

 یرا رو میهم درآمده بود، پاها گرید یغرولند بچه ها یصدا

و  برداشتم یچوب یدراز کردم و دست از چرخاندن فرفره  نیزم

 گفتم: دعوت شدم به شام ! 

 یه سوژ کیکرد و به دنبالش انگار بچه ها منتظر  ییاُ عادیم

 ت.رداشبکش دارشان ، کل سالن را  یناب و تازه بودند ... اُ ها
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ت و راه آمد، کنار دستم نشس شیزانوها یرو لوفریو ن دمیخند

 انجیه پروا که تا االن ساکت بود ، سمت راستم قرار گرفت ، با

 رستوران؟ ای: کافه دیپرس

تم: پا انداختم و گف یکنم، پا رو تشانیاذ یآمد کم ینم بدم

 رستوران ! میقراره بر

ه بجو دادند و پروا به سمتم آمد سقلمه  عادیو م یمُر باز

 ؟ یدی: کلک از صبح چرا بروز نمدیکوب میپهلو

 کردم ...  یا خنده

 یبرد و با لبخند مکش مرگ ما بیج یدست تو کی عادیم

 !  یاریبود صداشو درن دیمخصوص خودش گفت: از تو بع

 زده شان انداختم ...  جانیه یبه چشمها ینگاه

 به رو جانیبا ه یکنم، مُر تشانیاذ نیاز ا شتریب امدین دلم

دختر  نیا یرستوران، ادا یرفت نیچهار زانو شد:بب میرو

 شتریب هیدختر لوت یها... ما مردا از هرچ یاریباکالس ها رو درن

 .  ادیخوشمون م
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منش و  زمینثارش کرد و پروا گفت: عز یغره اچشم  لوین

 هم اصال گوش نده .  نایا یها اوهیکالستو حفظ کن ، به 

 دیبا رمتیروز بگ هیگفت: به جون پروا ، بخوام  یو مُر دمیخند

ر دو پ خورنیملت اب و باچنگال م هی... چیغذا بخور یدولوپ

 نگی! تهش میالسیو دو تا دونه گوجه گ تونیکاهو با روغن ز

 ... یری! بخور جون بگ میشد ریممنون س یمرس

 ه؟ناست  وونهید نیانداخت و گفت: ا لویبه ن ینگاه مین پروا

 ن،یا دنییبگم ! مامانم دو شب قبل زا یشانه باال داد: چ لوین

 به همون .  میدیربطش م شهیم یتصادف کرد هرچ

 کرد: همون ... دییتا پروا

زد  میچشمها یبشکن جلو کیدوال شد،  میرو به رو  عادیم

 ؟یکنیم ریوگفت: کجا س

 جام به خدا ... نیهم-

 تر شد: قیصورتم دق یتو

 به خدا . یستین-
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 لبخند به لبم آورد .  قسمش

و  جمعش باعث شد دلم خوش شود ... شانه باال انداختم حواس

 شرمنده گفتم:  

 برم خونه .  دیبستم، با یخال -

،  دیچیگوشم پ یه توشان ک یاَه گفتن دسته جمع یصدا

 کردن فی... تعر گهید دیکردم وگفتم: ببخش زیرا ر میچشها

 و آنرمال .  یواقع یزهایارجحه به چ اهامیرو

 زهرخندزد: عادیم

 ! یقشنگه دخ اتمیرو-

رسم  نهیاخه ا یذوقش خورده بود گفت: نالوت یکه تو یمر

 انصاف...

 یریتو بم نیو گفت: ا دیدکور کوب یمشتش را به ستون چوب و

 .سم..ق... به موت قسم !... به موت  ستیها ن یریاز اون تو بم
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ا و خدربلند شد و ناله کرد: داداش، تو  لویکم آورد، ن الوگید

 . ستین شیپ ینوبه مثل نوبه  نیبذار.... ا گریدندون سر ج

 مرد ! ریآروم بگ

ن گفت: م  یآرام یبه پروا انداختم وحشت زده با صدا ینگاه

 برو ... عادیم نه ...

 پس که از رسهیسر تکان داد و گفت: باالخره اون روز م عادیم

!  دهیچاقو سرش کند شده بس که بر نی... امیایهمشون برم

 ...  دهیرگ لغز یشاهرگ رفته و رو یبس که رو

و چاقو ر یزی: بحث تستادیا انشانیاز جا بلند شد و م پروا

 اشتد یتره ! اصال چه ربط زینوک قلمه که ت نیغالفش کن ... ا

... 

 . میدیغش خند غش

 . میایبرم نمیپروا گذاشت  :از پس ا یشانه  یدست رو لوین

 ...   میکه باهم یتا وقت شه،یمثل هم
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از جا بلند شدم و گفتم:  د،یبه سمتم چرخ شانیها نگاه

خوب،  یروزها دیسخت، به ام یتحمل روزها یعنی یخوشبخت

 هی شه،یکوک م یروز هیاما باالخره من ناکوکه  یپنجشنبه ها

نشده  ری. د شهیم دهیآهنگ ازش شن نیروز خوش صدا تر

 هنوز... صبح نشده هنوز ...

تم: م گفزنگ آمد شانه باال انداختم، قبل از اتمام جمله ا یصدا

 االن ... یعنی ی. خوشبخت رمیبگ لیتحو زبرگرهارویچ رمیم

 موزارال... سس کچاب تند ... نوشاب آ.... ! ریپن یعنی

ن مکه  اون روز ادیم یعنی... یسکی....  و یسکیداد زد: و عادیم

.. . ادیببراتون باز کنم . آخ ننه .... کاش بشه ... کاش  یسکیو

 !نمیکاش زنده باشم اون روزا رو بب

و  غیکه باعث ج کردیغرغرو ناله م رزنیپ کیچنان مثل  و

 . شد یسوت مُر

که  یی. عشق بود روزها میدیو بعد بلند بلند خند میدیکش غیج

....  میکردیو بداهه از خودمان جمله سر هم م گذراندمیبا آنها م

 داشتم بهتر از اب روان ... ییدوست ها یعشق بود وقت
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برهنه ام  یشانه ها یرو یگذاشتم ، شنل شیرا سرجا فونیآ

 گفت: دیخودش را جلو کش عادیانداختم که م

 موشتون نشه.، َدنگ و ُدنگتون با من فرا کنمیمن حساب م-

و  رفت تا دست یانداختم و مُر زیرخت آو یشنل را رو الیخیب

 میاشابر و بر تم لویبه خودم که آمدم پروا ون د،یرا بشو شیرو

 ، به آشپزخانه رفتم، مثل جوجه اردک ها دنبالم کردندیم

 یرا باز کردم تا سس کچاپ را رو خچالیدر  کردند،یحرکت م

 نرویببود را  دهیکه پروا زحمتش را کش یکانتر بگذارم ، ساالد

 یجا ظرف یکه کارد وچنگال به تعداد از تو یودرحال دمیکش

 باالخره لب زد: لوین داشتمیبرم

 حالت خوبه؟-

 باال دادم: شانه

 چطور؟-
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  وانیل  یکه چند تا دسته  ی، در حال دیخودش را جلو کش پروا

خدا  یجا داده بود که محض رضا شیانگشتها یرا به زور ال

 ، رو به من گفت: دیایدوباره به آشپزخانه ن

  ؟یکنیدارو مصرف م یدار-

 کردم .  نییزدم و سرم را باال و پا لبخند

 با غصه گفت: لویصورتش مچاله شد و ن پروا

.  یته کنخودتو به دارو وابس ستیسن  وسال ، خوب ن نیتو ا-

 ! یقو یمسکن ها نیاونم ا

 :دمیخند

 ان؟ یقو یمسکن ها نایا یدونیاز کجا م-

 یمن که کنار داروها یداروها ی سهیکردم به ک واشاره

 بودند!  ختهیسرهنگ شلخته و در هم آم

دستش  یتو یها وانیل ی، صدا دیخودش را جلو کش پروا

 صورتم با بغض گفت: ی، تو شدیباعث خنده ام م
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 ؟یتو سرم زده بود-

 .دندیباال جه میابروها

 سرم؟-

 غصه دار گفت: لوین

 بد شده بود؟! ؟حالتیچرا خبرمون نکرد-

ود هرچه دستم ب کردم،ینگاه م زانشانیو آو جیگ یصورت ها به

 :دمیکانتر گذاشتم وپرس یرو

 هفته حالم خوب بود. نیمن سرم نزدم! ا-

 دم.بو اوردهیکم ن ! اما هنوز از جسم ینه به لحاظ روح دیشا

 غرغر کرد: پروا

 ! یدروغگو هم شد گهیحاال د-

باز وبسته شدن در آمد، جفتشان خودشان را جمع و  یصدا

 آورد: نییرا پا شیصدا لویجور کردند، ن
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عف و افت ضبار از  هیتک و تنها  کر،یدر و پ یخونه ب نیتو ا-

 به دادت برسه؟  خوادیم ی... کیفشار، از حال بر

 یمدام حدقه  یکج کردم و رو به او که از نگران گردن

 گفتم: شدیکوچک و بزرگ م شیچشمها

 ... لوینبوده ن میمن واقعا طور-

 ن رام یو دفترچه  دیکانتر کوب یها را رو وانیبا حرص ل پروا

د برگشت را باز کر نیبود برداشت، اخر ویکروویکه کنار ما

 وگفت:

 ؟  گهیم ینسخه چ نیپس ا-

 یرفت که با خودکار مشک یخطوط خوش خط یرو نگاهم

 نوشته شده بود ...

دکتر "رنگ  یصفحه چشمم خورد به مهر آب نییپا تیدرنها و

 !  220333ن پ   یپزشک عموم "مُعِز صولت 
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ه کبار  نیآخر دم،یشن یوپروا را نم لوین یچرا صدا دانمینم

ه دش ری، من درگ سدیعطا نسخه بنو یدفترچه ام را آوردم تا برا

 بودم.

 عطار د .  ریدرگ

ود و ب هدیاش را نوشته بود، داروها را گرفته بود ، سرم خر نسخه

 داده بود چطور ادمیآورده بود و به دست عطا زده بود و 

 بکشم !  رونیب میرا در جهت مستق وکتیآنژ

تا مهرش را   دیبه فکرم نرس یتمام آن مدت من حت و

 دفترچه ام تماشا کنم.  یدستخطش را تو

م! عطا شده بود یمردانه   یها انیهق هق ها و هز ریدرگ من

ه که واهمه داشتم تا به گوش صولت برسد ... چ ییها انیهز

 نگاه نکردم که چطور یاز من سر زده بود!  حت یباگ بزرگ

 که نوشته بود را از وسط تا زد و خودش کنار یبرگ نیآخر

 وآمد چطور از ا ینم ادمی یگذاشت  و حت ویکروویما

 کردم . یخداحافظ
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 من از او تشکر کردم؟! اصال

 دکتر مُعِز صولت ...  از

 مُعِز چه بود؟!  یاصالمعن

 در آمد: عادیم یصدا

 کرد ...  خیشماها ! غذا  نییکجا-

د و صورتش مچاله شده بو لویرا جمع کرد، ن شیها وانیل پروا

 پروا با حرص گفت:

 یبه ما بگ دایکه تو صدات درنم میشد بهیانقدر غر گهیحاال د-

 !م؟یآب دستت بد هی میایب

 رفت. رونیبا قهر از آشپزخانه ب و

ساالد و سس ها را  سیو من د کردیمظلوم نگاهم م لوین

 برداشتم وگفتم: 

کم بدحال شده بود،  هی،  نجاینسخه مال عطا بود، اومده بود ا-

نسخه براش  هیدکتر بود  میدکم رو به راه نبود، شانس آور هی
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! من حالم خوبه هنوز چهار ستون بدنم سالمه! هنوز  دیچیپ

 ... نییرو بازم از پله ها بندازم پا یکی تونمیم

که تار  یقطره اشک از چشمش افتاد و من درحال کی لوین

 گفتم: دمشیدیم

ا و عط از حد به من شیداره ب اد،یدکتره که دوشنبه ها م نیا-

 ...  کنهیو سرهنگ لطف م

 صورتش را پاک کرد وگفت: یبا پشت دست اشک رو لوین

 است . افهیخوش ق-

 :دمیام را باال کش ینیب

 ! ستیبد ن-

 و خنده اش گفت:  هیگر انیو م دیکوب میآرنج به پهلو با

 ! ادهیاز سرت هم ز-

 متاهل؟ ایلحظه صورتش درهم شد: مجرده  کی و

 آمدم وگفتم: رونیآشپزخانه ب از
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 اما ... ندازهیحلقه دستش نم-

 گوشم گفت: ریآمد و ز دنبالم

 ؟یاما چ-

وان ر... با  زنهیحرف م ینام یتیگ هیکردم و گفتم: با  نگاهش

 شما صولت !  کیکوچ گهیکه بهش م هیمیپزشکمم اونقدر صم

لطفشو جبران  یچطور دی: بادمیهوا پرس یشد و من ب یفکر

 دیبع یاز عطا نبود ! حت یمارداریبرنامه اش ت یکنم؟ تو

 رو هم محاسبه کنه! تشیزیو دونمیم

 نشست وگفت: شیلبها یرو یبزرگ لبخند

 !زنن؟یمهرشون نم یتولدشو تو خی... تار دونمینم-

 آرام گفت:  لویو ن میدیخند جفتمان

نبه ر براش دوشمعروفت به عنوان تشک یاز اون تارت ها-

 .  شهیدرست کن! مطمئنم عاشق ترافل هات هم م
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 به بد نباشه یکنار قهوه اش ، تارت توت فرنگ دیکردم شا فکر

 که در حق من و عطا کرد  وبعد زمزمه کردم : یجبران لطف

 ...  دیچرخیدهانم نم ی! اسمش تو "مُعز صولت"

 جانم ...  نای: سدیزبانم عادت داشت بگو شتریب

 هسیک کیکه از نهارمان به جا مانده بود را در  ییآشغال ها آت

ده استفا ینوشابه ، سس ها یها یبزرگ زباله انداختم، قوط ی

ا ز رسا ی، چا ختمیر لونینا یها را تو زیشده و نشده ، همه چ

وا پر یتآب فرو دادم ووق وانیل کیرا با  میبه برق زدم، داروها

 گفتم: کردو مضطرب نگاهم  ستادیکنارم ا

 لم خوبه .رو به راهم ...حا-

کج ومعوج، به سالن برگشت ،  یرا برداشت وبا لبها وهیم سید

کردم خودم را  یرا کجا انداخته بودم، سع میخرده ها دانمینم

پر از دلشوره  یو نگاه ها لویلرزان ن یجمع وجور کنم، چشمها

کنم، زودتر از آنکه  دایخودم را زودتر پ کردیپروا وادارم م ی

گم کنم و آن وقت  هماز خودم را  گریبزرگ د ی چند تکه

 .دیرسیبه ته خط م زیهمه چ گرید
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 شیبه همراه پ ت،یزدم، چند بار لبخند زدم ودر نها لبخند

 و کارد وچنگال به سالن برگشتم. یدست

،  برداشت نستاگرامشیدست از ا ی. مُر مینشسته بود گرداگرد

گذاشت و  شیپا یران ها یرا رو شیمبل آمد، آرنجها یلبه 

 :دیوپتنفره نشسته بود  کیمبل  یکه چهار زانو رو عادیرو به م

 تو بذار کنار! یگوش-

ا ر یوشگ... گفت و باالخره  قهیدق کیتا االن ، سه چهار تا  دو

اش  ینینوک ب یگردش را که رو میفر نکیگذاشت، ع یکنار

 سقوط کرده بود را سرجا برگرداند و گفت: 

 اره کرانه خانم؟!خب قصه از چه قر-

ا صد من را کرکر دیبا شتریآمد ... ب یخانم به کرانه نم چقدر

ودم نش بجا ی: جان و بال ! که هم بال نایبه قول س ای.  کردندیم

 هم جانش ! جان و بال کرانه ...

 اما گفت: دیلرزیم شیصدا پروا

 ... میحرف بزن شمونیقراره راجع به نما-
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 کیرد کردم،  میچشمها یرا از جلو نایمحو س ریوتصو سرفه

و  داد، درست یکه به من م ییبه او و لقب ها دیبا گریوقت د

 . کردمیفکر م یحساب

 حوصله گفت: یب یمُر

 گو باشه؟!!!من ن یکسل کننده ات برا یاز اون قصه ها-

 و گفتم:  دمیزبان کش میلبها یرو

جنگل  یها وونیح ینیداستان بر اساس دورهم نش نیا -

 . رهیگیل مشک

 شدیصدام باعث م یچرا اما ُتن رسا دانمیزد، نم یلبخند لوین

 از چهره ام محو شود . کسالت جل و پالسش را جمع یخمودگ

،  انداخته بود هیسا کرمیپ یکند و آن حزن چند وقته که رو

نمور از من  یگنجه  کیخودش را در  یا قهیچند دق یبرا

 حبس کند!
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د، شروانه  میها و استخوان ها انیکم کم به صورت  وشر یانرژ

ن زدم با هما یچرخ انشانیکه م یکه سرپا شدم درحال یآنقدر

 م: پوشاندم گفت یم میبه صدا یشیکه در هر نما یا یآهنگ روا

گل جن ونیبود ... م یبود صبح ینبود ... شب یکیبود ،  یکی-

 المهع هیو  سرسبز ما ، دور از همه دور از آدما ...   کیتار

 ... کردندیم یجود زنده با هم زندگمو

 یافراشته ...کنار چشمه  یبلند و سروها یچنارها وسط

زالل ، که بادش رحمت بود و بارونش برکت ... قارچ  شهیهم

 یا دهیکاج بلند سر به آسمون کش ی هیسا ریز یتنها وصبور

 شهی. چشمش به عالم بود  و زبونش هم هم کردیم یزندگ

 سربه شکرخدا! مراوده و بگو و بخند داشت ... اما  دیچرخیم

خزه و گل پونه  ریدل س هی...  دیبریامونش رو م یشب دلتنگ

از سر صبح تا  یکمون نیو شاپرک رنگ ییکنارش بود، زنبور طال

 یبیو غر یی... اما ترس از تنها دندیپلکیدم عصر دور و برش م

به تک ستاره  ... تا صبح نگاهش بود کردیشبونه بهش حمله م

.... دلت نشکنه دلت ریگ ونهبافت که آره قارچ ب یها ... قصه م
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قصه اند ... همزبون  ینترکه .... غصه نخور اونا هم مثل تو ب

 رو ...  یبیو غر یدور نیندارند ... نگاه کن فاصله رو ... بب

زدم  یلبخند دیاشون چرخ رهیساکت وخ یبه چهره ها نگاهم

 و گفتم:

ا م یقصه  ینداشت اما ، قارچ تنها یکیداشت و  یکی ونیم-

 نداشت ...  یدوست چیه ی.... ول

 به حرف آمد: پروا

 چرا؟!-

 و گفتم: دیبه سمتش چرخ نگاهم

و خونش... زهر داشت!  یپ یبود! کشنده بود ... تو یچون سم-

برده بودند و  نیجنگل رو از ب یاهال یها نیزتریهم نوعانش عز

به  خواستیباشه ... دلش  نم هیثل بقم خواستیاون دلش نم

 ایصدمه بزنه  یبه کس خواستیبزنه .... دلش نم بیآس یکس

هم زبون  هی خواستیدوست م هیو برنجونه ! فقط دلش  یکس

کرد... بشه درکش کنه!  هیکه بشه بهش تک یکس هیمونس...  هی
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زمزمه هاشو ... غصه هاشو .... در د ودل هاشو بدون قضاوت با 

 !نی... فقط هم خواستیسنگ صبور م هیوش بده! سخاوت گ

 یمبل یو من عقب آمدم، رو دیزبان کش شیلبها یرو پروا

 رونیب گارینخ س کی،  زیم ینشستم ، از پاکت افتاده رو

 که روشنش کردم گفتم: یو وقت دمیکش

 یوقولق یو آقا یخانم مرغ یکاکل زر یتولد جوجه  ینه تو-

خرگوش  یلیفارغ التحص ی... نه تو شدیم نشیهم نش یکس

خونش  یکنه!مادرا از زهر تو دایپ یدوست تونستیباهوش م

 یا کسو پدرا مراقب  خانواده هاشون بودند ... تنه دندیترسیم

 یخودش بود! وقت زنهینم بیآس یچکسیاون به ه دونستیکه م

اه ها نگ لیجغدها ، گوزن ها ... گورخرها ... و ف یبه دوست

 .. .. شدیتر م نی، هر روز از روز قبل افسرده تر و غمگ کردیم

 گرفتم. گاریاز س یکام

که دو دستش را  یمثل پسر بچه ها نشسته بود درحال عادیم

 میبهم قفل کرده و هر دو را ستون چانه اش کرده بود تماشا

 .  کردیم
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پرت کردم و  یگاریجا س یرا تو گاریزدم خاکستر س یلبخند

از ر....  کردیم شیایما شب و روز ن یقصه  یگفتم: قارچ تنها

 نیا یتو شهیپروردگار عالم ... مگه م ی... که ا کردیم ازیون

 اری نشه که دوست من بشه ؟! دایپ ی... کسیبزرگ نیجهان به ا

باشه؟! مگه  وشنمر یو روزها اهیس یشبها قیمن بشه ؟ رف

 نهاتبا منِ  یشکیهمه موجود و نا موجود باشه اما ه نیا شهیم

 نشه؟!  یحاضر به هم زبون

 م وگرفت گاریاز س یبا لذت کام محکم تر دم،یرا جلو کش خودم

 گفتم: 

رد و دما ،  یشبها ....  موش باهوش قصه  نیاز هم یکی یتو-

... دلش  سوزهی.... دلش مشکنهی. دلش م شنوهیدل هاشو م

 ازینبه قارچ تنها و کوچولو که خالصانه داشت راز و خوادیم

 کمک کنه ! .... کردیم

 یه را از دستم گرفت و من ته ماند گاریبه سمتم آمد س یمُر

 گفتم:  عادیکردم و رو به م رونیب ینیکامم را از ب

 موشِ من میشی؟-
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  آمد و به زور گفت: رونیبود ب ریکه دَرِش اس یهپروت از

ن خرتم میشم المصب؛ کاش یه کم، فقط یه کم انصاف م-

 داشتی!

 ا درانداخت من ام ینیبه ب ینیبه خنده افتاد و پروا چ لوین

 آرامش گفتم: 

لد نصاف دارم ... خرهم نمیخوام؛ یه موش نر الزم دارم که با-

ه نیه  باشه آکاردئون بزنه و هارمونیکا ! جوابش هم یه آره یا

 است! به حاشیه نکش ماجرا رو میعاد.

 ا کال تو حاشیه ایم عزیز دلم، همیشه هم بودیم و خواهیمم-

 بود...

 کالمش گفتم: یتو ینهفته  یاز طعنه ها یکفر

 میعاد موش من میشی؟!!!!-

 اکی.-

 ن نمیخوره.نه این جواب به درد م-
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از آن  یگرفت، با لذت کام عادیمن را از چنگ م گاریس ته

 گرفت وگفت: 

 هت بدم هم خودم راضی باشم هم تو؟!بچه جوابی -

 و گفت: دیپر پروا

 کرانه! شمیبده من برات موش م-

 را از چنگش درآورد  و دو سه کام پشت هم گرفت و گاریوس

 قولِ قول !  شمیم یلب زد: به خدا موش خوب

 گفتم:  کردیم میکه تماشا عادیو رو به م دمیخند

 ش!دم شرمنده میشه از زن بودند... آاینجوری نگاهم نکن میعا-

 و گفت: دیمبل کوب یرا به دسته ها شیکف دستها عادیم

بخشید خیلی میخوامت جور دیگه هم نمیتونم به کسی که ب-

 میخوام نگاه کنم!

 گفتم:  الیخ یجوابش شانه باال انداختم و ب در
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بخشید که نمیخوامت، با نگاه کردنت مشکل ندارم راحت ب-

ارچ و جمع کن، تو این جنگل سیاه، من یه قباش... فقط حواست

ری سمی ام، اگر گرسنه موندی، بی دون و علف موندی، حق ندا

.. .ام  به من دست بزنی! من طعم زهرمار میدم... سمی ام، آلوده

 کشنده ام!!! 

 قهقهه زد : لوین

 ته ! هم خودش برداش یبچه پر رو نقش اصل-

م من که چشم رهیگیماصال مجوز  نی: حاال ببدیکش یهوف پروا

 !میارشادblack liste. ما هممون تو   خورهیآب نم

 آمد وگفت: یکش و قوس لوین

 میجرا کنازرگنده رو که گذاشتن دو شب  یزر شیهمون نما-

 آسمون! میکالهمون رو بفرست دیبا

من  نیرفت وبلند گفت: بذار یبهداشت سیسمت سرو به

 کن ... فیماجرا رو تعر ی هیبق ام،بعدیب
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قدر ، چکرانه یرا باز کند بلند گفت: ول سیدر سرو نکهیاز ا قبل

 ... ومدهیصداش درن میاومد یبابابزرگت ساکته ! از وقت

که  دیچرخ ییگذاشت به سمت ما سیسرو یرا تو شیپا کی

 لب زد: یبا بدعنق م،یکردیم شیتماشا میداشت یهمگ

کم حرف  هی! ن؟یشد همتون ساکت نجایا امیباز من خواستم ب-

 بابا ... یخب ! ا نیبزن

 گاریس یانداخت . مُر سیسرو یخودش را تو وغرغرکنان

 یمزاحم تو ی، مو گرفتیروشن کرده بود با لذت کام م یگرید

 رهیخ رهیکه خ عادیم یصورتم را پشت گوشم فرستادم وبرا

 ت:برداشتم و پروا گف بیس کیدراوردم،  یشکلک کردینگاهم م

مان زکل  خوادیبابزرگت من گفتم االن مساکته با یلیخ یول-

 کنه!  فیشاه و برامون تعر

 االن ساعت خوابشه ! -

 پوست لبش را کند : پروا

 بخوره؟ خواستیسر به بنده خدا بزن ... نهارم نم هیحاال -
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ن سه بعد از ظهر بود ، کشا کیبه ساعت انداختم نزد ینگاه

ده سوپش را خور شهیموقع هم نیکشان به سمت اتاق رفتم تا ا

 یاج دنیدر اتاق را باز کردم واز د زد،یدر خانه م یبود  و چرخ

نفس  هیچند ثان یاش برا ختهیو رخت خواب بهم ر یخال

 را فراموش کردم! دنیکش

 تا سر کوچه و دنیاز دو میپله نشستم . پاها یرمق رو یب

جوب  یتو یک دانمیشده بودند . نم یو خاک اهیبرگشتن س

 م افتاده بود

 ...دمیلرزیاز فرق سر تا نوک پا در گرما اما م یاز ک دانمینم

بود  دناکگره خورده و در میچطور انقدر تار به تار موها دانمینم

 را یو نبض رفتیم یاهیمدام س میچرا چشمها دانمینم ی، حت

 . کردمیام حس م یشانیدر پ

 و وس نیرا که به ا شیگام ها ی، صدا دیدو یخانه م یتو پروا

 یزوار در رفته  یها شهیو باعث لرزش ش رفتیآن سو م

 !  دمیشنیرا م شدیپدربزرگ م یمیساختمان قد
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وش را به گ میگذاشتم و کف دستها میزانوها یرا رو میآرنجها

 فشار کردیرا مکررا در مغزم پخش م یکنواختیکه سوت  میها

 دادم.

 یمُر خواستیسر و صداها قطع شود ... دلم م خواستیم دلم

 داشی: پدینگو عادیبه م شینفس نفس ها انیزده م جانیه

 نکردم!

 لب سُر ندهد ... یرو یه یعل یمرتض ای عادیم ای

 نوایشناور در ل یقند ها یاپیدست بردارد از هم زدن پ لوین و

 آب!

 هیساعت ها گر خواستیبکشم ... دلم م غیج خواستیم دلم

 ینخواب طوال نیمن را از ا ایمیک خواستیکنم ... دلم م یزار

ت خلو ، چقدر اطرافم نمیکند ... چشم باز کنم و بب داریمدت ب

 است . من درخانه بودم ...

ن دام کیبود ،  دهیباله خر یکفش ها ایمیک یتازه برا مادر

 ...یو صورت دیسف انیدرم یکی،  یدالبر یبا تورها یصورت
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 میخواست، به همان روزها برگردم که کل غصه ی مادر، دلم

 نمره های کم ریاضی بود!

 غصه ی کیمیا، گم شدن سر مدادی محبوبش بود! کل

م کل درد پدر، دست کج شدن من بود که هرروز از توی کیف و

 پاک کن های هم کالسی هایم را بیرون میکشید...!

 میخوای بگوهر بار با لحن تلخی میگفت: هر پاک کنی که  و

 برات بخرم، مال دیگران رو برندار!!!

د ی کراآن روز را خوب به خاطر داشتم که کیمیا دفاع جانانه  و

 و گفت:

ا س که لوازم تحریر منو بهش دادید اینطوری شده! ببرینش بب-

 سلیقه ی خودش خرید کنه ...

م، اانگار تازه به پدر و مادرم تلنگر خورد که من سلیقه  و

وت متفا افکارم، هوشم ، استعدادم و طرز فکرم با کیمیاعقایدم، 

 است!

 همین نمره های ریاضی من بد بود! برای
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 همین کیمیا دندان پزشک بود و من لیسانس نمایش!  برای

همین من سر کالس یک دانش آموز حواس پرت به  برای

حساب می امدم که کل معلم ها میگفتند: کاش یه کم مثل 

 خواهرت بودی!

 من هیچوقت مثل کیمیا نبودم!  اما

 هیچ زمینه ای !!!  در

 حتی قد و قیافه ام! نه

 صد و هفتاد و دو سانتی ، پنجاه و هشت کیلویی! کیمیا

ثل من با قد صد و شصت و سه ام و وزن شصت و پنج کیلو! م و

 یک خمره بودم!

ه اگر از غصه نبود، حاال مثل همان موقع ها مثل خمر شاید

 میماندم.

د از ح شیب یدگیاز شدت کش میزدم ... موها میبه موها یچنگ

 . کردندیدرد م
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 یاه مارستانیاطراف، ب یرفتند تا درمانگاه ها یو مُر عادیم

 از همبد ! اطراف را بگردند .... گشته بودن یها کینیاطراف.... کل

وقت  د آنبه چشمشان نخور مساریبگردند !!! و اگر نبود ... اگر ت

 گردندبرا  ... آنجا را بگردند! سردخانه ها یانونق یبروند و پزشک

 و ... رکجوب و پا ی... تو

 چقدر ایمیعطا ! ک ای...  ییدا ای دیفهمیاگر مادر م یوا

 یسرزنش ها دنیاز ترس شن میشماتتم کند! گوشها خواستیم

 .دیکشیبود و سوت م پیک پیآنها ، ک

 کانترا  شیگوشم لبها ریز لویچالند ون یرا م شیانگشتها پروا

 داد:

 به مامانت؟  میزنگ نزن-

را به سمتش چرخاندم ...  دنمیبار یوآماده  سیخ یچشمها

ته سک ایمیقطع نخاع شدن ک دنی! اگر از شنکردیمادرم سکته م

 م سربود و به ضرب و زور سر ینکرده بود و فقط پنج روز بستر

 ! کردیخبر حتما سکته م نیا دنیپا شد .... اما از شن
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که  ی... مثل وقتدمیبخش یمرد خودم را نم یاگر م مادرم

تو  :راه برود و به خودم گفتم  تواندینم گرید ایمیک دمیفهم

 کرانه ! بخشمیرانم

!  ه بار... سبار ... دوبار کی...  دمیام کوب یشانیدستم را به پ کف

 .شدیفقط باعث هق هق پروا م دیرسیبه دادم نم یخود زن

 گفت: یکفر لوین

 !رونیاز خونه زده ب یک میدیچطور نفهم-

 هق هقش گفت: انیم پروا

 داشیپ عادیو م یمن گفتم حتما مرتض م؟یکن کاریحاال چ-

جا کخدا ... ما حواسمون  یوا ؟یکالنتر می... زنگ بزنکننیم

 بود؟!

  حواس؟

 !زد؟یکدام حواس حرف م از

 بود؟! یحواسم جمع م دیبه چند نفر با من
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 شاتیکه خلق ایمیمادرم که فرتوت و شکننده شده بود؟! به ک به

بار قرض و  ریکه ز یقابل تحمل شده بود؟! به پدر ریغ

 لیدل یکه ب یینایبه س ایکمر خم کرده بود؟!  یورشکستگ

 کرده بود؟!  میرها

 !!!  مساریت شیپ گذاشتمیکل حواسم را م دیهم با دیشا

ساعت شده بود  یه کساعت نگاه کردم... حواسم نبود ک به

 هشت غروب ! اصال حواسم نبود....

 ربط گفت: یب پروا

شه حواست پرت ب یخوایم م؟یاز اون دکتره حرف بزن یخوایم-

 ؟

 ؟یگیم یپروا چ ی: وادینال لوین

 گفت:  هیبا گر پروا

 تسی حالم خوب نکردم ... اصال یرد دادم قاط دونمیبه خدا نم-

 به دکترش زنگ بزنم؟ یخوایم

 من جواب داد: یجا لوین
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کنه؟  رکایگم شده؟! خب چ ضتیمر یبگ ؟یبگ یچ یزنگ بزن-

ه !!! مگه به اون سپرددیکن داشیپ دیبه من چه! بگرد گهیم

 بودنش....

ا بکش آمده بود  شیاش تا لب باال ینیو آب ب زدیهق م پروا

 ناله گفت:

  !رهیهاکمک بگ تانمارسیاز همکاراش تو ب تونهیخب دکتره ، م-

 و من خفه گفتم: دیکش یپوف لوین

 دایبعدش پ وشهر گم شده  نیا یحواس تو یچند تا آدم ب-

 شده؟!

 گفت: دیمالیرا م میکه پا ینیح لویکرد ون هیباز گر پروا

 داشیه االن بچه ها پنرفت یراه دور میدیانشااهلل زود فهم-

 بد به دلت راه نده ! کننیم

بود که  یچه سر دانمینم کرد،یم دایبه دل من راه پ شهیهم بد

... بد  کردیمن م یخودش را آوار زندگ ییاز هر سمت وسو

آمد خودش را  یم شدیم دایروزنه سر وکله اش پ کیاز  شهیهم
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کمبود محبت داشت !  یعقده ا ی چارهی.  بکردیتو بغلم جا م

 !  ستیکاف شیتمام کمبودها یاغوش من برا کردیفکر م

و  دعایحتما م ایو گفت: خدا دیزنگ در ، پروا از جا پر یصدا با

 ان! یمر

ا ر رد نکهیاز او ، دوان دوان به سمت در رفتم به محض ا زودتر

، بند آمدند میصورت غرق اخمش ، اشکها دنیباز کردم ، با د

م و امروز چند شنبه بود؟!چندم بود؟ساعت چند بود؟! مات بود

ه د کلبخن یبود و آنقدر ب یالبته زبانم هم الل شد .انقدر جد

 یزل بزنم و کار تشتفاو یمن همانطور مسکوت به صورت ب

 . دیایازم برن

ه براه  میکنند و از گلو یسرکش مینه ذوق کنم نه هق هق ها 

 ند .کن دایپ رونیب

 ،یشلوار ریبه تن داشت ، با ز یکت سورمه ا کی سرهنگ

 یکه رو یاهیس ی رهیرا نگاه نکردم، دا شیتر از زانوها نییپا

تپش قلبم تند  شدیزانو نقش بسته بود ، باعث م یشلوارش رو

 تر و تند تر شود . 
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رم توجه به من از کنا یب مساریو ت دیخودش را جلو کش صولت

ا نگاهش ر ینیزل زدم و سنگ شیبه چشمها هیرد شد ، چند ثان

 خودم تحمل کردم ... یرو

  . دمیشنیرا از پشت سرم م لویپروا و ن ادیو فر غیج یصدا

 مساریت یکه پروا به گونه  ییماچ و بوسه ها یصدا یحت

که  دمیدیم دهیاز پشت سر ، ند دهیو همانطور ند دیکوبیم

ک پا پروا چطور یابا انزجار صورتش را از آب دهان لبه مساریت

 .کندیم

اه زبانش کوت یبحران یها تیمثل من در موقع زدیحرف نم لوین

ند زده بل جانی... ه شدیم شهیو پروا پر حرف تر از هم شدیم

 :گفتیبلند م

 شما بودن؟  شی! دکتر پنمیبیدارم خواب م یوا-

... .را قورت داده بود  یشکل موس یمار یاما انگار عصا دکتر

 ود واگر لب از لب باز کند، زبانش دو شاخه شده ب کردمیحس م

 . زدیم شمین
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 مهره لحظه کی ی... برا دمیشنیرا م لوین یها "میبر ایب" یصدا

 مساریت دمیو د دمیکردند ، به عقب چرخ یگردنم همکار یها

فس ن کیو من  دیگزینگاهم کرد لب م لویرا به داخل بردند ، ن

ت به سمت صول نکهیه محض ادادم .... ب رونیب نهیراحت از س

 شد .  زمغضب آلودش ، باعث لر ی، چشمها دمیچرخ

 در میام رفت ، شانه ها نهیآرام از کنارم به سمت س دستم

 توانستمیکه م ییصدا نیشدند و با مرتعش تر دهیبرابرش خم

 گفتم:

 بگم !  یچ دونمیواقعا نم-

.. با .کنم  انشیب توانستمیبود که م یجمله ا نیصادقانه تر نیا

له جم نیکه در مغزم روشن شده بودند اما ا یوجود هزار سوال

  کنم . شیبود که توانستم بدون تپق زدن ادا یتنها جمله ا

 دای. ذوق پ زدیبود و ذوقم در درونم پر م دنیترک یآماده  بغض

بودم ...  اوردهیباال ن یگریگند د نکهیشدن پدربزرگ ! ذوق ا

 یخانه  اطیموقعِ از غروب در ح نیا صولت آن هم،  دنیذوق د

 ! مساریت
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آمد  و سکوت کش دارش را شکست و با طعنه  شیقدم پ کی

 گفت: 

 خانِم جوان؟!!! نیکنیقبول م تیمسئول ینطوریا-

که  یزی. صورت عبوسش با چ شدیباعث واهمه ام م لحنش

و  جینداشت . گ یتصوراتم از او ساخته بودم همخوان یتو

 بودم ...  رهیخ شیمبهوت به چشمها

ه داد مدت کم ، پر و بال نیدر هم میها یپرداز الیبه خ آنقدر

 ه وخورد جی، مغزم گ تیبا واقع ییبودم که حاال در رو به رو

 همه اخم نشسته نیبود و ا الشیمنگ بود . مستِ خواب و خ

ثل را م قتیحق می؛ اما چشمها کردیاش را انکار م یشانیدر پ

 . دیبکو یه صورت مغزم ممحکم ، ب یدر گوش کی

فرو بسته  یو لبها کردیساطع م یکماکان امواج منف نگاهش

 کردیام م یوپر طعنه اش حال یپرسش یاش بعد از آن جمله 

 منتظر جواب است . 
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ع دفا یال باز خودم نداشتم! کام یدفاع چیتته پته افتادم ... ه به

 یتکلما کردمیم یبودم و سع ستادهیا شیو خلع سالح رو به رو

را  بود که مبتال به لحنش یعقوبت نیرا در جوار هم بنشانم تا ا

 .  رمیبگ دهینشن

 یفرستاد، چشمم به تکان ها شیها بیج یرا تو شیدستها

 رهینازک از گ ریزنج کیرنگ کراواتش بود .  ینقره ا ی رهیگ

ام  یخلبان یو چشمها کردمیدقت م یبود و اگر کم زانیآو

 یزفل ی رهیکج و معوجم را در گ ریس تصوانعکا داد،یاجازه م

 یوسوکراواتش با س ی رهیتماشا کنم. ، برق گ توانستمیم

 مهتاب  چشمم را هدف گرفته بود. 

برق  یکیو نگاهش در تار کردیرا هم باد نامرتب م شیموها

 !ا اواش گرفته بود . هم با من ، هم ب یهم باز عتی. طب زدیم

مام تلفتش داد ، اجازه داد باد و مهتاب کارش را  هیثان چند

 وردآ رونی، ب لشیرا همراه با موبا بشیج یکند ، بعد دست تو

 و گفت:
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خانم  نمیساکت بش تونمینم یتیمسئول یمن در قبال ب-

 ! یمحمد

به اشتباه  "، من را همان  خواستیبار دلم م نیاول یبرا

 ،ارم کرد، تلخ که نث یا یمحمد نیخطاب کند . اول "هانیک

 و عطوفت بود!  یدور از مهربان

 آمدند . یبه حساب م یماندن ادیها به  نیاول شهیهم

 بماند ... ادمیلحنش به  نیا خواستینم دلم

 یدست راستش بود و دست چپش تو یهمراش تو تلفن

 اش یآرام اما جد یآمد.  با صدا یمشت شده به نظر م بشیج

 لب زد:

زد کنم شما رو به پدرتون گوش یریپذ تیعدم مسئول نیا دیبا-

ه بتال مب ماریب کیاز  ی، نگهدار تهیحائز اهم یلیموضع خ نی. ا

شما اون رو  یکه به راحت ستین یکیکوچ یمسئله  مریآلزا

اگر شماره تلفن من رو حفظ  نی. متوجه نیپشت گوش بنداز

 ممکن بود رخ بده؟! ینبودند چه فاجعه ا
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 دم . اراده پوزخند ز یب فاجعه؟

 !گفت؟یمن از فاجعه م یبرا داشت

ش با فاجعه آشنا بودم با پوست و گوشت و استخوانم لمس من

 ینطوال یکرده بودم ،  بغلم کرده بود و با وجود انقباض ها

ل به اغوشش اما تن و روحم را در خودش ح لیمدت و عدم تما

م ه کی.  میستیزیبود با هم م یرزمانیکرده بود . من و فاجعه د

 ! یو اجبار زیمسالمت ام یستیز

 را تکان دهد : شیلب ها یباعث شد کفر پوزخندم

انم. خ ستیمن قابل هضم ن یشما برا یمباالت یحجم از ب نیا-

دارم  ییخودم برنامه ها یشخص یبه هرحال من هم در زندگ

 کنم! یدگیبهشون رس دیکه با

گرفته  خوردیکه فرو م یاز شدت حرص شی.... صدا دمیگز لب

د و رگ گردنش برجسته شده بود و با هر فرو دادن آب ش

 .  زدیم رونیب انشیدهانش شر
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که  یقیعم ینفس ها انیرا دم گوشش گذاشت ، م تلفن

 ی. از شدت فشار کردمی، من لب فرو بسته نگاهش م دیکشیم

 لبتهعضالت بازوها و سرشانه اش و ا کرد؛یکه به خودش وارد م

 اش منقبض بو.  نهیس

 کیاگر  کردم،ینگاه م شیو فواصل دگمه ها راهنیدرز پ به

ه و هر تک شدیبود ، حتما لباسش هزار تکه م یکارتون تیشخص

ت . سرم را به چپ و راس شدیروانه م ییسمت و سو کیاش به 

 یسمت وسو کیذهنم  شهی، هم یتکان دادم در مواقع بحران

 !  دیگزیرا برم یبیعج

 کندینم دایبهبود پ ایمیککه دکتر گفته بود :  یمثل وقت درست

 بودم! دهیشیاند یدی... ومن به کالرا و ها

تصوراتم  ینیکه گفت، چ یا یسالم جناب محمد یصدا با

به صورتش زل زدم  یگریشکست، وحشت زده تر از هر وقت د

 صورتم در تردد بود. یجا ی. التماس درجا

از من نا  شهیهم یومادر برا  شدیم ی... پدرعصبانگفتینم کاش

و تا چند مدت ، مدام  دیفهم یم ایمیبه حالم اگر ک ی! وا دیام
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تلفن را  خواستی. چقدر دلم مکردیو سرزنشم م زدیطعنه م

قطع کند. کاش قطع کند ... کاش سکوت کند ، کاش امشب 

 من و او باشد ! انیراز م کی

 را که به جا آورد فورا گفت: رشیمعارفه و شب بخ مراسم

 ....... نکهیم خدمتتون در خصوص اداشت یعرض-

ه گر را بهم میفرود آمدم ، درست مقابلش، دستها میزانوها یرو

مام خم شده ، مثل ت ینگه داشتم . با گردن نهیس یزدم و جلو

ز و ا گذاشتندیتخت م یرا لبه  شانیکه آرنجها ییندرالهایس

 رقم بزند ! شانیبرا یخوب و خوش یتا زندگ خواستندیخدا م

زانو زده بودم و از پزشک  اطیح یها کییموزا یرو من

 به قول خودش ایافتضاح  نیتا ا کردمیپدربزرگم درخواست م

 اش حبس کند . نهیراز در س کیفاجعه را مثل 

 نداشتم تا نسبت به التماسم یدیام چیاگر صادق باشم ه و

 نشان دهد ... یواکنش

 من زل زد ! یماتم زده  یدرشتش به چشمها یچشمها با
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 یور. اما همچنان دمیشنیپدر را م یگفتن ها "الو الو" یصدا

ام فقره . مهتاب نگاهش را ن کردمیزانو بودم و به قامتش نگاه م

 یرو میکه  استخوان زانوها یکرده بود و من ملتمس درحال

 پدربزرگ لحظه به لحظه دردناک یخانه  اطیح یها کییموزا

ند مانده بودم تا دلش رحم ک شیرو به رو شدیو دردناک تر م

 ام! یبه من و حالم و اوقات وزندگ

 شتاب زده گفت: یگوش یخودش آمد و فورا تو به

. نه  رمیگیمبا عرض پوزش ، من با شما تماس  یجناب محمد-

 دیانه بنه خاطرتون جمع . بله حتما . بله بله ... االن متاسفا

 خدا ستین ی... مشکل رمیگیبرم ، خودم تماس م تیزیو یبرا

 .رینگهدار، شبتون بخ

 چیه گرد شده ، فورا مقابلم زانو زد ، بدون یهمان چشمها با

 ت درمن لغزاند و مبهو یبازو یرا رو شیسر انگشتها یاجازه ا

 :دیکه اصال انتظارش را نداشت پرس یبرابر واکنش

 ن؟یکنیم کاریچ نیدار-
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 گفتم: یمستاصل یصدا با

 نیگم شدن پدربزرگ ب نکهیا یبرا ینوع خواهش کرانه ا هی-

اجعه مل  فراز باشه  ! لطفا ... من و خانواده ام تح هیمن و شما 

س عدم حوا "... مخصوصا فاجعه از نوع میرو ندار یا گهید ی

 تی... و عدم مسئول "رو  شیجمع کرانه در قبال مسائل پ

 مهم ... و و و ... !!!  یدر قبال آدم ها یریپذ

 یتند حرف زده بودم... تو یلی، خ دمیکش قینفس عم کی

 انداخت و تکرار کرد: وَ وَ َو ؟   ینگاه میچشمها

 وارد شدم: تیدر مظلوم از

 . ستیاوضاع من خوب ن-

 ابرو باال فرستاد:  یلنگه  کی

 ! اما ...  دونمیم-

 کالمش گفتم: انیم

شانس  هیاما لطفا بهم  ستیقابل قبول ن یهیتوج چیه دونمیم-

 رو دارم ! گهیشانس د هی! من استحقاق  نیبد گهید
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 تیعصبان یداشت نه بو تینه رنگ جد گریکه د یآرام یباصدا

 گفت:

قبت به مرا ازیبغرنجه . ن یلیخ مساریت طیکه شرا نیدونیم-

 کامال یرابطه  کی یریپذ تیمراقبت ، با مسئول نیداره و ا

 یفاقات شونیا یبرا  خوادیداره  ... من واقعا دلم نم میمستق

 ! فتهیب

 زده گفتم:  خجالت

 نیا کنمیاهش ماتفاق تکرار نشه ! خو نیا گهید دمیمن قول م-

 ! نیاتون حفظش کن نهیس یراز تو هیمسئله رو مثل 

 را به هم گره زد: شیابروها

 ؟! یقبل یدرست مثل مسئله -

هم  من و او بود . چقدر کم انیراز م نیدوم نی... ا دمیخند

 یاش ک نهیما بود؟ س انیو چقدر راز م میشناخت یرا م گرید

 اسرار من؟!  یشد صندوقچه 
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 کیمثل  میبا بازو شینگاهش و  تماس انگشتها تیمیصم

نگاهم کرد .... ته  هی.چند ثان کردیعمل م یمُسکن قو

 .زدیدست و پا م یهست "یا وانهیتو چه د" کی شیچشمها

 "ودم بافتاده  یا وانهیعجب آدم د ریگ"از آن ،  شتریالبته ب و

ست : د دیبود تا بگو لیما یلیخ دی، شا شدیم تیدر نگاهش رو

 بردار... بیعج یرفتارها نیاز ا

 د وقالب کر مینگفت ... دستش را محکم تر دور بازو یزیچ اما

 گفت: یآرام یبا صدا

 .... دیلطفا بلند ش-

خم  جدا کرد، می. پنجه اش را از بازو ستمیکرد سرپا با وکمک

 تادسیراست  ا نکهیشلوارش را تکاند و به محض ا یشد سر زانو

 گفت:

 رفع زحمت کنم!  ستیبا من ن یاگر امر-

 ممنون .-
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انداخت و بعد چشم به  یبار به خانه نگاه نیآخر یبرا

 من دوخت و گفت: یچشمها

ن م یماره بود که ش اریتکرار نشه ! باز شانس با ما  دوارمیام-

 فظ هستند .رو از ح

که  و آنقدر شرمنده بودم دمیکشینگفتم، آنقدر خجالت م یزیچ

د آم یگفتن نداشتم تنها نگاهش کردم و به نظر م یبرا یزیچ

 ... از حرف زدن من داشته باشد یانتظار دینبا دهیاو هم فهم

 گفت: تیدرک کرد و درنها

 تا دوشنبه ! ریشب بخ-

 .دیکش قینفس عم کیرا گفت وبعد  نیچرا ا دانمینم

نه  دی،شا دمیدیم شیلبها یلبخند کمرنگ هم من رو کی

ر اگ کردمیحس م یچرا ول دانمی..... نم دمیدیواضح اما م یلیخ

 وچهل  یها هیپخش شود ...از  ثان یقیماموس انیقرار بود م

  jose Asuncionاثر   despacitoقطعه  ولونیسوم و

 لحظه اطالق کرد. نیبه ا شدیرام
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 در طول شدیبود ... که نم نیهم یباگ زندگ نیبزرگتر دیشا

ها و نت ها گوش داد و  یقیموس یبه همه  ستنیز یسالها

 هستند یینت ها مناسب لحظه ها ینیانتخاب کرد کدام هم نش

گه نشان  نهیدر س "مگو"را  شانیرازها دهندیکه آدم ها قول م

 دارند!

دختر  کی ی هیگر یاز در خارج شد  ، صدا نکهیمحض ا به

اشا از پشت پنجره به تم لوی... پروا و ن دیبچه به گوشم رس

ه اندم اطیح انیبودند و من از در با سه گام فاصله م ستادهیا

 بودم.

 . بلندش ، کل کوچه را پر کرده بود یدختر که هق هق ها کی

. ستادیا اپله ه ی، باال وانیا یآمد رو لویو ن دیپرده را کش پروا

 گفت: یبلند یپروا با صدا

 ... خدا رو زنگ زدم برگردن عادیو م یتو؟ به مر یایچرا نم-

 ! کردمیداشتم سکته م داشدیشکر... پ

 نگذاشتم. محلش
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 کرد،یدختر بچه داشت هق هق م کی...  دمیسمت درچرخ به

 ی عهیضا کیآمد  یبود . به نظر م ختهیآنقدر بلند که دلم ر

 غیدرحال گذراندنش است. ج ایوحشتناک را از سر گذرانده 

 ! خوامی: نمگفتیو بلند م زدیم

 "سیه" "سیه" ی، صدا شدمیم کینزد یبه در آهن هرچه

د م کناو را آرا کردینفر تالش م کی...  دمیشنیرا م شیکردن ها

 و ردکیم هیگر زدیم غی. جشدی. اصال آرام نم شدیو او آرام نم

 اب وپر از غصه اش ، تکه تکه شده بود. ت یصدا دنیدلم از شن

ها موجودات  آنبچه ها را نداشتم .  یتحمل اشک و ناراحت

 ! کردندیم هیگر دیبودند که نبا یگناه یو ب فیضع

 ! خوامی... نم خوامی... نم خوامی: نمدیکشیم غیج فقط

باز شد  یکیت ی، در با صدا دمیرا کش یمتصل به در آهن ریزنج

 یآسمان یآب راهنیپ کیبود ،  ستادهیا یپل آهن، درست مقابل 

 یپاشنه تخم مرغ یتن داشت . کفش ها دیسف یبا تورها

به چشم  لیاکل شیگونه ها یبود  و رو شیپا  یدِچسبیسف

اش  و آن تاج  یکرل یرنگش... با موها یصورت ی. لبها  خوردیم
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کوچک ساخته بود.  اگر  یفرشته  کی، از او  یکوچک نقره ا

که  شدمیخاطر جمع م م،یکردینم یزندگ کیو  ستیدر قرن ب

از دوستان  دیدارد... شا یها نسبت یپر دیشا ایبا فرشته ها 

هم راپونزل در ابعاد کوچکتر  و  دیشا ایپن بود  تریپ کینزد

 ! یمشک یالبته با موها

 چوب در دست داشت  که کیصورتش سرخ سرخ بود.  هیگر از

 ی... فرشته  خوردیبه چشم م ینقره ا یستاره  کی شیباال

 بود؟!  ندرالیس

 میصولت کنار او ، چندان جا نخوردم .مخصوصا که ن دنید از

ه کمعطوف شد به او  شیبه من انداخت و دوباره چشمها ینگاه

ه پل مقابل خان یپارک شده رو لیقدش به زحمت تا در اتومب

 .دیرسیپدربزرگ م ی

دست کوچک و آزادش را به چشمش چسبانده بود،  پشت

عث با ! فغانشزدیبلند ضجه م یدهانش را باز کرده بود و با صدا

ند و پدربزرگ پرده را کنار بز ییرو به رو ی هیشده بود همسا

 کند ... شیتماشا
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 د ،بو ستادهی، مقابلش ا رانیو کامال ح یصولت کالفه، عاص و

که  دمیدی. در صورتش مکردیدست به کمر  وفقط نگاهش م

 آمد.  یاز دستش بر نم یکار

م کوچه کنار رفت، شر نیاز ساکن گرید یدو پرده  یکی یوقت

 زده کمرش را خم کرد و گفت:

 شده !نکه هنوز مراسم تموم  دمیمن بهت قول م -

 :دیکش غیوج دیکوب نیزم یرارو شیپا

 ... خورنیارن شام مدتموم شده ! االن همه -

 :دیکش یقیعم نفس

 گلناز !  یخونه  میرببعد از شام  ، همه قراره -

 !  خوامی: نمدیچیتر و بنفش تر در کوچه پ غیج شیصدا

  شده ...ن! ساعت هنوز نه  میرسیم میفتیاالن اگر راه ب نیهم-

 کرد و مجدد گفت:  یاش را نگاه یساعت مچ و

 ...  دمی! قول ممیکه برس مریتا م 120باور کن با سرعت -
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 . گهیشده د ری! دروغگو ... د یگیهق گفت : دروغ مهق  با

 !  میرسینم

 ن،یماش نییکوچکش را مقابل صورتش گذاشت  وپا یدستها و

 نیزم یبه منزل پدربزرگ ، رو یمنته یپل فلز یدرست رو

 . دندیلرزیکوچکش م ینشست ، شانه ها

 یگند زدن ها شهیآمد، هم یم رونیب نهیاز س نیسنگ نفسم

و و ر دمی. لب گزکردیرا هم متحمل ضرر م گرانید یمن، زندگ

 کردیممقابلش نگاه  یدختر کوچولو شنیبه او که با اخم به پوز

 زمزمه کردم  :  یآهسته ا یبا صدا

 !اد؟یاز دست من برم  یکار-

 را نداد.  جوابم

او  یمشک یموها یرا رو شینشست و سر انگشتها شیبه رو رو

نکن  هیگر ای! ب کنمیم هیمنم گر یکن هیگر زلیو گفت: ژ دیکش

 یخوش بگذره، ادامه  یگلناز قراره کل ی، باور کن خونه 

 یاونجا رقصتو اجرا کن یتونیهست و تو م نگیپارک یمراسم تو
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وبه دوستاشون   کننیم فیک یو ساناز کل ایو مطمئنم عرش

 دارن!  یهنرمند یچه دخترخاله   گنیم

از اشک و  سیصورت خ برداشت و با شیزانو یرا از رو سرش

 قرمزش گفت:

 !  میکرد ری! ما د کنهیرقص منو نگاه نم یشکیه گهید-

و تُرد و  نیریسرخ  وآبدار شده بود، ش یتربچه  کی مثل

 ! ...  یدوست داشتن

 گفت: یزد و با لحن گرفته ا شیبه موها یچنگ

 !!! دمیقول م ! رمیتا م 140. من با سرعت  میرسیم م،یاالن بر-

او دوخت  یرا به صورت جد سشیو متورم و خ اهیس یچشمها

 و گفت: موز دروغگو ! 

 صولت آمد: یلبها یرو یلبخند

 !  نداره یاشکال تا صبح به من بگو موز ،-

 !!! یریتند نم چوقتیه چوقتِیتو ه -
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را االن به خاطر تو حاضرم باسرعت برسونمت به مراسم که چ-

 ! با سرعت برق و باد! یرقصتو اجرا کن

کن بامن !  ینشست و با غصه گفت: آشت شیلبها یرو یلبخند

غگو اگر تا صبح منو موز درو ی! حت یبا من قهر کن یحق ندار

 !یصدا کن

م توانمردانه  ومهربانش باعث شد تا ن یهمه التماس در صدا آن

 ساکت بمانم.  شتریب

 دیبود که با نیریو ش یخود انقدر خوردن یدختر به خود آن

 ضعف داشتم ... شهیمن در برابر بچه ها هم گفتم،یم یزیچ

 خودم را کنترل کنم! توانستمینم شهیهم

 م ودوال شد شیچسباندم رو به رو میرا به زانوها میدستها کف

 گفتم:  یخاص جانیبا ه

 یلباس ها نیا نیبه خاطر هم ؟یپس قراره رقص اجرا کن-

.. .یایم انیپر نیمن فکر کردم از سرزم ؟یدیقشنگ و پوش

 یفرشته ا کیو نزد یمیصم یهم فکر کردم از دوستا دیشا
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چوب مخصوص  نیبود ! با ا ندرالیس یمیکه دوست صم یهست

 و اون وِرد معروفش ...! 

 توجهش نسبت به من جلب شده دانستمیکرده بود اما م سکوت

 است . 

 خم شی، رو به رو دمیکوب میبه لبها یاشاره ام را فکر انگشت

 ؟یشدم و گفتم: نکنه تو راپونزل باش

عبوسش را به من  یاما مغموم بود، چشمها کردینم هیگر

 بود! ییدوخت و گفت: اون که موهاش طال

  ؟یهست یبرف دیآه.... پس سف-

 ؟ینیب ی: هفت کوتوله دور من مدیاش را جلو داد و غر چانه

 آروم تر!  زِلیتشر زد: ژ صولت

 بیرا در ج شیو صولت دستهابه سمت صولت رفت  نگاهش

 برد:

و  ایعرش یرقصتو امشب برا یتو نتونست ستین شونیا ریتقص-

 ! یساناز اجرا کن
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مرد تمام  کیکردم، اصرار داشت امشب در ذهن من  نگاهش

 قیادق نینبود، در هم دهیفا یقهرمان باشد  و اصرارش ب اریع

 کی می، برا نجایشدن سرهنگ و بودنش ا دایکوتاه بعد از پ

 و ایعرش یرقصش برا یقهرمان بود که دختر بچه اش را از اجرا

 برساند .  نجایرا به ا مساریساناز محروم کرده بود تا ت

 شدم و گفتم: رهیخ شیبه سمت برگشت ، درچشمها زلیژ نگاه

 ییادوج یکه موها ی! همون دختر یباش سوکمندیگ دیتو شا-

رش آخ یبود ول ییاونم موهاش طال یگیم دونمیداشت ! البته م

 . تو در اومد یموهاش کوتاه شد همرنگ موها ی، وقت یدیکه د

از  نگه داشت و گفت: شیانگشتها انیرا م شیاز موها یا رشته

 .ادیکوتاه خوشم م یمو

 .  ادیخوشم م یلی، منم خ  قایکردم: دق یهوم

د و وقت بود از جا برخاسته بو یلیانداخت ، خ نییرا پا سرش

م: زدم و گفت یاش نداشت ، لبخند یاز بابت دامن تور یجانیه

 ! ؟یهست ینکنه تو  دوست خانم قارچ گمیم
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کردم: اره ... توهمون دوست   ینگاهم کرد ومن مکث جیگ

miss mushroomدرسته؟ یمعروف هست 

 زده گفت : وحشت

 .شناسمینم تویشخص نیمن ا-

تو  . کهیداستان کوچ هی نی... اینشناس دمیزدم: خب با یلبخند

 ؟  یتئاتر رفت

 بله رفتم .-

ست خانم به عنوان دو یدوست داشته باش دیچه خوب. شا-

 ی... جلو یاجرا کن باتویسن تئاتر رقص ز ی، رو یقارچ

نه  که هنرت رو درک کنن ... یی! آدم ها یواقع یها یتماشاچ

 مراسم تولد ... هیتو 

 !یحرفم گفت: عروس انیم

افتاد، دکترِ  یاتفاق م نشیمن بزرگتر یبرا شهیهم یبدبخت

 یشکر که برا ایبودم! خدا دهیکش رونیب یسرهنگ را از عروس
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در بد  ی! حتیآور یها را به ارمغان م نیبزرگتر شهیمن هم

 ! یاریب

 ام گفتم:  یو در ادامه ، دراوج شرمندگ دمیکش یهوم

،  نهتئاتر کودکا هیتو  یتونی! م ی... رقصتو اجرا کنیبله عروس-

! منظورم  یریبابتش پاداش هم بگ یو حت یکن ییهنرنما

 حقوقه ! 

 یشد وشاد ینگاهش فرار یبرق زد ! غصه از تو شیچشمها

 قد وقواره اش کوچک بود دم،ینگاهش د ین یرا در ن رتیوح

ه ا بلغات ر یآمد که مدرسه برود ... وقت یامابه سن و سالش م

 ، کردیام م یحال گفت،یها م تیو از شخص  کردیادا م یخوب

 زیر یلیهشت ساله ، خ دیشا ست،ین یدختر کم سن  وسال

 ! ینقش بود  و البته دوست داشتن

ش از ذهن زی... و همه چیساناز، رقص... عروس ا،یکل عرش به

 گرد شده گفت: یپاک شد و با چشمها

 واقعا ؟! -
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 کردم وگفتم: نییرا باال و پا سرم

 هیما  یبش دییتا دی... با نمیو بباول رقصت نکهیالبته ! به شرط ا-

 که .... میداوران دار ئتیه

 زد :  میکوچه صدا ی انهیاز م عادیم

 کرانه !-

 ! یژور ئتی... ه ناهاشنی: ا دمیخند

 زلیصولت و ژ دنیدوان خودشان را به من رساندند، با د دوان

 فورا گفت: یخشکشان زد و مرتض هیچند ثان

 سرهنگ برگشت؟-

 . کردیم کیبا صولت سالم عل عادیم و

 دادم: حیکردم و توض نییرا به عالمت مثبت باال و پا سرم

هم از مراسم  نشویدکتر رو حفظ بودند و ا یبله ؛ شماره -

کردن! االن  یدگیرس مساری، جا موندن و به امور ت یعروس

 داخل هستن ...
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گفت: خب خدا روشکر .  یو مرتض دیکش ینفس راحت عادیم

 . میکردیکته مس میداشت

لت رفت که به صو زلیبه صولت زد و من نگاهم به ژ یلبخند و

گه پنجه اش ن یاو را تو یتر شده بود  و دست مردانه  کینزد

 داشته بود . 

 نکهیا یبا او دست دادند و تشکر کردند و برا یو مرتض عادیم

 صولت  وقت را از دست ندهد تند لب زدم:  ن،یاز ا شیب

 . امیتو منم م نی. بر داشدنیخدا روشکر پ-

نه خا وارد دیدوستانه به شانه ام کوب عادیاطاعت کردند، م زود

 منتظر گفتم: زلیکه شدند رو به ژ

 یور بایز یاجرا هی یتونیم ی! قبول که شد یتست بد دیبا-

  ؟ی.موافق یصحنه داشته باش

 زده گفت:  جانیه

 آخ جون ....-

 اخم کرد .  صولت
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 بدم؟  ینگاهش کرد و رو به من گفت: من تست ک زلیژ

 زدم و گفتم:  یلبخند

تو  و یبد کیتست کوچ هی،  ندهیآ یهفته  یتونیم دونمینم-

  ه؟ی.نظرت چ یکن نیتمر یهفته ، کل نیا

 دیپد شیگونه ها یدو چال بانمک تو دیخندیم ی، وقت دیخند

زدم و گفتم: پس قول  نشیریش یبه خنده  یآمد، لبخند یم

پرفرمنس  هی! یرقص حرفه ا هی!  یکن نیتمر یبده حساب

نه صح هی، قراره رو  ستین یزیخوب ! کم چ یاجرا هی... یعال

 الهم سن و س یبچه ها ی... برایبزرگ اجرا داشته باش ی

 یلیمهمه . دوست دارم خ یلیخودت و خانواده هاشون ! پس خ

 . باشه؟ یظاهر بش یعال

 وگفت: دیرا به هم کوب شیدستها

 یمرب دیبا کنمیم نیتمر یخوب باشه . کل یلیخ دمیقول م-

 .رمیبگ دیجد
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ر را پشتم قالب کردم و گفتم: فک میو دستها دمیرا کش لپش

 دکتر؟ ستین نطوری، ا دیبرس یکنم بهتره به شام عروس

که  زلیرو به ژ کرد،یتمام مدت در سکوت نگاهمان م صولت

 :آرام شده بود گفت

 .امیتا ب نیبرو تو ماش-

ند و بل دیکرد، در عقب را که باز کرد به سمت من چرخ اطاعت

 گفت:

  ه؟یاسمت چ یراست-

 بالفاصله گفت: تون ! اسمتون...  صولت

 !  زلیژ ستیلب زد: هم قدت که ن ینیاخم سنگ وبا

 و با ذوق گفتم: دمیخجالت زده نگاهم کرد و من خند زلیژ

 ! یمنو کرانه صدا کن یتونیکرانه . م

! موز دروغگو پرسمیم شویمعن یبعد یزد و گفت: دفعه  لبخند

گلناز جون هم  یخونه  نگیبه پارک یحت گهی. د میبر ایب

 !میرسینم
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 گم شد. نیعقب ماش یصندل یو تو دیحرص در را کوب وبا

 صورتش داشتم اما یلبخند رو کینگاهم کرد، انتظار  صولت

 و عبوس گفت:  یجد

 ....ریتون بخشب-

 زدم: دکتر. شیبرود که فورا صدا خواست

 و منتظر نگاهم کرد. دیسمتم چرخ به

 گفتم: تشیزده از عصبان وحشت

 کردم؟ یمن کار بد-

 گفتم:  یاهسته ا یکرد، نفسم را حبس کردم و با صدا مکث

 داره؟!  یاز نظر شما مشکل-

 . ستمیبا دروغ گفتن به بچه ها موافق ن یلیخ-

 حد گشاد شدند: نیتا آخر میچشمها

من بهش دروغ نگفتم! اصال و ابدا ... فقط اگر شما به عنوان -

که  یرفع و رجوعش کنم طور تونمیم دیپدرش ، مخالف هست



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
67 

 

ناراحت نشه و بهش برنخوره. صرفا جبران لطف شما بود ... و 

داره . البته خودش هم  ییبای! اسم ز زلیژ یِذات ینیریالبته ش

 !    باستیز

 گفت: ممنون ... یآهسته ا یتکان داد و با صدا یسر

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

اه کردم رموقع شب شما و دخترتون رو زا به  نیکه ا دیببخش-

اسم ز مر... شرمنده که  ا شهیتکرار نم یتیمسئول یب نیا گهی، د

 هم شونی!  از ا دی! به همسرتون سالم برسوندیجا موند یعروس

 !دیکن یعذرخواه

 کرد و لب زد: میبه چشمها ینگاه

 بله . حتما. شب خوش !-

 کیکه نشست، کمربندش را بست ،  لشیفرمان اتومب پشت

 غیج یگاز گذاشت، صدا یرا رو شینگاه به من انداخت و پا

 :دیکه داد کش دمیرا شن زلیژ

  ! یدی... د یدی.. د. یدی! د یتند نرفت یدیموز دروغگو ، د-
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 یگم شود، جلو نشیکوچه ، سر وته ماش چیپ یکه تو یزمان تا

 ن،یمرد مت کی. خوش به حال زنش ،  ستادمیپل ا یدر، رو

پدر مهربان ، دوست  کی زلیمودب و موقر ! خوش به حال ژ

 و خوش صدا ! یداشتن

 نیزم یکه رو یا هیسا دنیخودم را تو بکشم که با د خواستم

 ...چهارچوب بمانم. جلو آمد . جلوتر یافتاد ، مجاب شدم تو

دستش  یتو دمیکه د کیشد . آنقدر نزد کینزد یلیخ یلیخ

محکوم به حبس شاخه  شیدارد و انگشتها میدسته گل مر کی

 نرگس بودند.  یها

 گفت: یلرزان یچانه  با

 نتونستم !-

 آن به هیسرکوچه برگرداند چند ثان ابانیرا به سمت خ شیرو و

 یاگونه ه یرا رو میرفتم ، دستها شیماند، پ رهیرو به رو خ

 و؟ی: چدمیزبرش گذاشتم و پرس

 . دیسمت من چرخ به
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 شیو لبها زدیعالمه حرف م کیاش با من  یلعنت یچشمها

ه هم بسته شد یفرمان از قبل نوشته شده ، رو کیانگار طبق 

 هم محکم وچفت بودند. یبودند . رو

 نبودن شهیدردناک بود . هم ینابرابر شهیبود . هم دردناک

که در  یعدم توازن نی... و ا شدیم بیتوازن باعث آس

فرو بسته و چاک چاکش  ینشست کرده بود و لبها شیچشمها

 چند روزه که ی ختهیدر هم ام گاریتلخ عطر الکل وس ی، بو

 رفت . ینم نیآب گرم هم از ب یبا دوش چند باره  دیشا

 دم: ز شیزور لب تکان دادم و صدا به

 عطا ...-

 !ه؟یتصورم گفت: چ برخالف

  ؟ینتونست ویچ-

 آالگارسون کرده اش ، باعث دل ی افهیانداخت ق نییپا سر

 .  شدیام م چهیپ
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ردند آو یمغزم م ادیرا به  ایمیک یمدام داد و ناله ها میگوشها و

و سر دنیحوصله... خسته از شن ی، مغزم چروک خورده بود و ب

 اندتو ینم گریبود د دهیفهم یوقت ایمیک یها غیصدا و مرور ج

 کار کند ... "باله"

 بدود ...  تواندینم گری... دشکشیباله که پ اصال

 !شکشیپ دنیودو

 گرید ی؛ حت شکشیراه برود ... و راه رفتن پ تواندینم گرید

د ام شدو سه روز بعد آر یو به قول خودش وقت ستدیبا تواندینم

 و گفت : 

 یاتماشا کردن رد شدن مهمان ها و خواستگارها وبچه ه  لذت

 ، تا دندکریدر ... که از راه پله عبور م یها  را از چشم هیهمسا

 برد !  یابد به گور م

 و گفت: دیصورتش را عقب کش عطا

رم حوصله ت یرانه ! هر روز از روز قبل خسته ترم ... بخستم ک-

 ترم! کی... به مرگ نزد
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 سرتاسر وجودم را گرفت. وحشت

 دهانم را قورت دادم: آب

 عطا؟ یگیم یچ-

 ... نتونستم. نشد ... نشیخواستم بب-

 خنده یدر کنار زد و داخل خانه شد، صدا یمن را از جلو و

 .آمد  یپدربزرگ م یخانه  منیسالن نش یدوستانم از تو یها

 آنجا را کرده بودند مطرب خانه!

 .خواندندیمو باهم آواز  دیکوبیم یکی

الن ا کردمیم یهمراهم بود ... تا بهشان حال یزیچ کیکاش  یا

 خواندن نبود! " یزنیم یزنیم"وقت 

 .در را پشت سر خودم بستم .. ستاد،یمقابل ساختمان ا عطا

 مریت یزنی: از نوک مژگان م خواندیآمد بلند م یم عادیم یصدا

 ،فکند اپا  چند .........  غم عشقت منو از رمیچند ، ت رمیچند ، ت

 پا افکند ، پا افکند. 
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 یرا باال شیرساند و پنجه ها شیرا به موها شیدستها عطا

 سرش قالب کرد .

 :  عادیم

 اری یزنیم یزنیم یزنیم یزنیم چرا

 اری یکشیم یکشیم یکشیم یکشیم چرا

 یا مر لویو ن چرخش پروا ی هیبه لرزه افتادند . سا شیها شانه

کامل کرده  یکه بزم کوچکشان را با رقص و همخوان دمید

 بودند . 

 .از شدت اشک بسوزند .. میباعث شد چشمها عادیم یصدا سوز

نه مردا یهق هق ها فیضع یعطا به لرزه افتاد، صدا یها شانه

 شیگم شده بود .پ عادیشاد م یصدا ی نهیاش ، در پس زم

 .دمیدیپهنش را م یرفتم.... لرزش محسوس شانه ها

 زدم ...  هیتک شیشانه ها انیام را به م یشانیپ 

 یآمد و کف زدن ها یاز داخل م یمُر یها یسوت بلبل یصدا

 : دوباره دوباره ...خواندندیم یوقت لویپروا و ن
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 گفت: یخفه ا یبا صدا عطا

  ؟یدونستیم-

امه کاپشنش را به ش یو بو چسبانم شیرا به شانه ها میدستها

 ی... بو ایمیعطر ک یداد. بو یزنانه م یبو کی. دمیکش

 !  کیالل ومیادوپرف

 کرد: میصدا دوباره

 کرانه ... -

 را ندادم. جوابش

 میرا گرفت و چشم در چشمها می، بازوها دیسمتم چرخ به

 دوخت و گفت:

 ؟! یدونستیم-

 و گفتم: دمیکش یقیپر آب بودند نفس عم میچشمها

 راز خواهرشو فاش کنه عطا !  دیآدم نبا-
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دن دور ش لیگرفتم خواستم بروم که مهارم کرد، م شیاز رو رو

 هینثا . چند ستمینگاهش را مهار کرد و وادارم کرد با دانیاز م

دن گر یشد به صورتم وبعد کم رهیهمانطور بر و بر بهت زده خ

م هرا به  شیبهاچند بار ل کیریستیخم کرد و سر تکان داد وه

 و گفت: دیمال

ون ... با هم حالم خدا ی شهی، هم شهی... هم ایمیمن و تو و ک-

 خوب بود!

 و دمیمن با تو حالم بهتر بود ... اما زبان گز میبگو خواستم

 . افتادند میاشک از چشمها یکه دو قطره  یلبخند زدم درحال

 :دینال شانمیرا رها کرد و خسته از احوال پر میبازوها

 بونایسر به ب رمی... م شمیم وونهیبهم بگو کرانه ! من دارم د-

 جیگ گوشام تاره چشام کشهیکرانه ... سرم داره سوت م ذارمیم

رت واه. تو و خنیحالم بده ... کرانه با من نکن یلی! ! خ رهیم

ودش خبه خدا ... به جان  ستی! انصاف ن نیانقدر با من بدنکن

 .  دینکنز ! انقدر راز را ستیانصاف ن



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
75 

 

ز تر ااز احوالش که امشب بد رانیح دمیام را باال کش ینیب آب

دکتر را  ی قهیکه  یبدتر از وقت یبود، حت یگریهر وقت د

 ه اوبرا مجبور کرد تا اول  چارهیزودتر از پدر گرفت و مرد ب

ن که م زدیم ادیفر مارستانیب یراهرو یتو  ی... وقت دیبگو

 یا، پرستاره شیها نگفت "زنم" "زنم"!!! که ...  "نامزدشم"

 هنکیداشت ، دکتر از ترس ا یرا به پچ پچ وا م شنیپشت است

 گرید ایمیمبادا  داماد جوان سکته کند، اول به او گفته بود ک

ت ! مردِ مجنون چگونه اس کیسقوط  دمیرود ! و من د یراه نم

 یبعطا چطور  دمید یوقت کردیم یبا سقوط پدرم برابر دیو شا

ه ود ک... و آن موقع خوش به حال مادر ب وابدخ یتاب است و نم

بود و خوش به حال پدر که حداقل به زور  هوشیپنج روز ب

ل و عطا ... با دیخورد و خواب یشب آرامش بخش قو کی ییدا

 !ودم ب... من کرده دمشیوپرش را کنده بودند زنده زنده ! من د

 منِ منِ کله گنده ... 

 یرو ش،یدستها یجا یرا رو میبه حالش سوخت... دستها دلم

 گفتم: یآرام یگذاشتم و با صدا میبازوها
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 دوست نداشت .-

ند . بل دیو آشفته اما خند رانی، ح دیبه سمت من چرخ نگاهش

 کمر به عقب تا کرد و سرش را سمت آسمان گرفت و هار هار

 ! دیخند

 اش آمد: یجد یرا بستم و صدا میچشمها

 ؟شیسر دوست نداشتن من انداخت-

 فوت وقت گفتم:  یب

 چیعطا. ه یدونیم ویاز کجا برات بگم ، تو همه چ دونمیمن نم-

 .  ستیازت ن یپنهون زیچ

 زل زد و گفت: میچشمها یتو

اشو   ... از اونجا بگو برام !  "گهیدوسِت ندارم د" گفتیم نکهیا-

 یگفت ... چرا گفت؟ چرا تو االن دار فتهیب نکهیروز قبل ادو 

! مثل مته است تو مغز من ... پا نداره افسرده است پا ؟یگیم

... ییدوی... نمیریراه نم گهیندارم برم سمتش بگم تو که د
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عطا دوست  یروز قبلش گفت دو یچرا چِت زد هوی... یخندینم

 ندارم؟! آخه چرا ؟! 

 از آب بودند. سیاش خ یمردانه و مشک یچشمها

 ی.... کفردیو کف دستش را به صورتش مال دیکش یقیعم نفس

 مزاحمش را عقب داد و خسته گفت: یموها

 ش؟یانداخت یشد ریباهاش درگ نیسر هم-

 :دمینال

 !  شینداختا دی.... انقدر نگشیانقدر نگو انداخت-

سر  افتاد کرانه ؟! سر بحث دوست نداشتن من ؟! یسر چ-

 سر ! دونمی... میکردیاز من دفاع م شهیود نه ؟! تو همب نیهم

با خواهر تخست سر دوست نداشتن من که  یبحث الک هی

 ! گفت؟یم شدیم یحرص

 رحم شدم و در جوابش تند گفتم:  یب

 ت نداره ! دوس گهیکه د یکردیباور م دیهمون موقع با-
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 کردم: تکرار

دوست  گهیاواخر د نیا دوست نداشت. دوست نداره عطا....-

صال اد ! وبهم بزنه ... دنبال بهانه بو ینامزد خواستینداشت ! م

ط ربط وبهم رب یربط وب یکنیم یوبا هم قاط زیتو چرا همه چ

 !  یکنیباور نم گمیم ایبگو بگو بگو ... ب ی! ه؟یدیم

ر ماند، نمک اشکم دهانم را شو رهیمن خ یبه چشمها ناباور

 . زدیکرده بود و دلم را بهم م

 : دیرسیبه گوشم م شیاماصدا کردیخودش زمزمه م با

وستم داشت که نخواست ... از دوست داشتنش مگه نبود د-

 هاش... رونیپس زدن هاش... برو ب ینخواستنم ؟! مگه همه 

مال  گفتناش .... امیعربده هاش.... من پا ندارم پا به پات ب

 دوست داشتنش نبود! 

 عطا ؟-
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 رهیخ میچشمها یرا گرفت و تو میسمتم آمد، سرشانه ها به

،  شیچشمها یو حرارت آب داغ تو شیشد . حرارت گونه ها

 . داشتیبدنم را به لرزه وا م

ا رفته و عقب برگشته بود ام شیدو سه قدم پ زدینفس م نفس

 آورد: یو نفس کم م زدینفس نفس م

...  شدم ریرت پخواه یشدم ! من پا ریکرانه .... من پ نیمنو بب-

 توش گهیچشمامو .... د نیچروک ها دست بزن.... بب نیبه ا

. .. ستیآبشار ن ستین ای... درستی! کوه ن ستین عتیرنگ طب

 یاب چشمه ها یمن قمقمه  ی! تو کوله  ستین ریکو

 فومن ی ه! کلوچ ستیلرستان ن یی! علف دارو ستیکردستان ن

 طیشرا نی.... همش عرقه ! قرصه .... با من تو ا ستین گهید

و ... ت میلیزشته کرانه ! من و تو فام شمینکن!  شوخ یشوخ

 !  یلعنت یمثل خواهر من

 نکن ....  یکرانه؟ با من شوخ یفهمیزد : م عربده

 آمد:سرش داد نزن ..... عادیم یصدا
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ت قدر نیرا با آخر  میفرو رفته اش در سرشانه ها یچنگالها

 یترشکار بهکه  یفشار داد و من را به عقب هل داد. مثل عقاب

 کرده بود .   دایپ

 دیبود چرخ ستادهیا وانیا یکه رو عادیکبودش به سمت م نگاه

 انیو م ستادیاول ا یپله  یو رو عادیبرد به سمت م ورشی... 

 :دیتنگش غر ینفس ها

 یاه یمطرب خونه ، تئاتر دیپدربزرگ منو کرد یخونه -

 ! رونیب نیبر نی؟! گمش یدوزار

 ، پنهان شده پشت لویپناه گرفته بود و ن لویپشت ن پروا

 بود که چشم در چشم من دوخته بود .  ییمرتضا

 سمتم و داد زد:  دیچرخ عطا

 نن!کبهشون بگو گورشون رو گم -

 تکرار کرد: عادیم

 سرش داد نکش گل پسر !-

 چنگ زد  و گفت: راهنشیپ ی قهی، به  دیدو پله را باال پر عطا
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 یگیم ی! تو چ یمو لونه کفتر یگیم ی؟ تو چ یگیم یتو چ-

 یا هیارث یاز خونه  نی! من وارثم..... گمشه؟یحرف حسابت چ

 .  رونیب نیما بر

از  عطا گذاشت  ؛ انها را یچنگال ها یرا رو شیدستها عادیم

 اش جدا کرد و با آرامش گفت:  قهی

 شما سرش داد نزن ... یول رونیب میریم-

به  یمحکم تر یو تنه  دیاو کوب یضربه به شانه  کی عطا

 چشم در چشم من دوخت و گفت: وانیا یزد و باال یمرتض

 .... ایباش ... نبرو ! ن ی. نداشت ایگفتن ب یواسه  یحرف داشت-

ش تنه ا ورا باهم گرفت از باال  مساریت یدر خانه  یدو دهانه  و

 و دو در را بست .  دیرا عقب کش

م گذاشت میپا ین هارا یرا رو میحوض نشستم ، آرنجها ی لبه

ق هآن هق  کردمیم یو سع دادمیو خودم را گهواره وار تکان م

 ، خفه کنم .... دادیرا خراش م میکه گلو یلعنت

 گفتم: شیجایب یکنارم آمد ومن خسته از دخالت ها عادیم
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رم سا ابد تحق داره  ایدن نیا یکه تو ی.... تنها کس عادیم یوا-

  ؟یفهمیداد بزنه عطائه ! م

 انه !کر یتا ابد سر من داد بزن یتو هم حق دار-

و تداشتن  بس کن .... برو ... نباش.... االن دوست عادیم یوا-

 !   کنهیاز من دوا نم یدرد

مسته  نی:خودتو جمع و جور کن. ادیخودش را جلو کش یمرتض

 ما؟ میها ، بمون دهیدست خودش م یکار هی، 

د . سالن روشن بودن یبه سمت پنجره ها رفت . چراغ ها نگاهم

که معذرت از سر و  ییو با چشمها دمیکش قینفس عم کی

 گفتم: دیبار یکولشان م

 به سالمت ! نیشد .بر ینطوریا دیببخش-

ناس بود ، وقت ش نیاش ا یعذر و بهانه قبول کردند ، خوب یب

، موکولش  ستیوقت ن نیمال ا یریدلگ دانستندیبودند، م

 ! گریکردند به نوبت د
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 بود .  یرینفس گ یایمغزم بروب یتو

م مغز یتو یکی ایمیمادرم چند تا ... از پدرم هزارتا ... و از ک از

 یراهروها یتو میلشگر عظ کی.  دندیکوبیپا م رفتندیرژه م

رحم نسبت به  ی، ب شهیافکارم ، با چماق و ت یسلول ها

 .دندیتازیوم رفتندیم شیجمجمه ام پ

 تعفنش کل بدنم را گرفته بود . یاحساس مرده ، که بو کی

 یآمده بودند که حلقم مزه  شیگندش آنقدر پ یبو یحت

 چاه لشگر متوقف شد . کی ی. باال دادیگنداب م

داشت ،  ینجس یمن ، منظره  یکرم خورده  یمرده  احساس

 یی... آنقدر منزجر کننده بود که توانانمشیبب توانستمیم

نوز هه تکه شدنش ... اما تک یبا همه  یرا داشتم و حت دنشید

 کنم .  یکار شیحاضر بودم برا

گوشه از  کیپدربزرگ را باز کردم . عطا  یخانه  یورود در

خودش در  ریبود  وبه تصو ستادهیا یواریسالن، مقابل ساعت د

مادرش باز هم  دانستی. مکردیلخت ، نگاه م یبوفه  ی نهیآ
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 یخال شانیمرغوب مادربزرگ جا یها ستالیزده و کر خونیشب

 بود . 

 ، وحشت کردم. دیزد و به سمت من چرخ شیبه موها یچنگ

د س کرنگاهم کرد ، دلم التما میمستق نکهیشدم و از ا ریغافلگ

لم، اس دتا چشم از صورتش برندارم وبرنداشتم . نه از بابت التم

 بزرگ ... یلیاحساس من مرده بود و من بزرگ شده بودم . خ

.مثل  دمیفهم یرا خوب م زهایچ یلیخ یآنقدر بزرگ که معن

 فرجام ! یب یطرفه  کیعشق 

 کلفتش سکوت خانه را شکست : یصدا

 بدونم کجاست . خوامی.... ماریته توشو برام درب برو

  ؟یک-

 استهزا تکرار کرد:  پر

 !؟یک-

من را  یگریونگاهش پر تمسخر تر از هر وقت د دمیگز لب

 . کردیتماشا م
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به  شد ومن پشتم کمینزد گریگام د کیآمد، عقب رفتم...  شیپ

جسارت به  یخورد و وحشت را خوردم و کم وارید ی غهیت

 خرج دادم وگفتم: 

 کجاست عطا؟  یک-

 از کار افتاده ؟!  گهیمغزم د یفکر کرد-

 نکردم .... یفکر نیباال انداختم و گفتم: من چن شانه

 کن! داشیپ-

 : دمیبودم اما پرس دهی، فهم دانستمیم

 !و؟یک-

 زد : یلبخند

 کرانه! یتو که خنگ نبود-

ودم بودم... فقط وحشت کرده ب دهیخنگ نبودم ... فقط ترس من

با  خواستمیحماقت عطا را باور کنم و نم خواستمی.فقط نم

 !فتمیدر ب نیاز ا شتریب ایمیک
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 نی. امن ، گناه داشت .. یپا یگناه داشت ... خواهر ب خواهرم

 ود!ب یکاف شیروانه شده بود، برا شیکه به سو یحجم از بدبخت

 آورد .  یرا تاب نم شتریب

 و گفت: دیزبان کش شیلبها یرو عطا

 کرانه! یکنیم داشیپ یگردیم-

 ماندم. الل

 زد: پلک

 ه ...کران یگردیوجب به وجب تهران و م-

لو اشاره اش را باال اورد و به سمتم نشانه گرفت، ج انگشت

 یبه کالمش رنگ و بو دیتهد نکهیا نیوعقبش کرد و ح

 گفت: دادیم یوحشتناک تر

ط م تو ، که فقه دونمیرو که هم من م یالاوبال ی کهیاون مرت -

 هوس بود ... هی

 پر از اشک شد ! شیچشمها
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 نفس گرفت وخسته گفت: کی

 که ... یاون سه ماه آخر-

 کالم گفت:  کیجمله اش شد  و  الیخیب

و  یسال عاشقکه به خاطرش به من بعد از سه  یهمون-

که دوستش  یدوست ندارم! اون گوساله ا گهیگفت د یمعشوق

 شاخه گل هیبار  کیبار اومد مالقاتش؟!  کیداره کجاست؟! 

 نه!کرا یکنیم داشیپ یگردیتلفن بهش زد؟! م هیبراش آورد ؟! 

 نداشت، پر از عجز بود. دیتهد گرید شیصدا

 و دردفاع از خواهرم گفتم: اوردمین کم

 وسط باشه؟ یکس یپا دیمگه حتما با-

 زد: ادیفر باز

به من بگه نه !!! بال و پرشو بسته بودم ؟!   خواستیپس چرا م-

! در حد و اندازه اش نبودم؟! کردم؟ی! درکش نمدمش؟یفهمینم

شدنش ،  یدوستش نداشتم؟! چه مرگش بود که قبل از چرخ

 یکم داشت ؟! چ ی!!! چ گهیبرگرده بگه دوست ندارم د
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 ی؟ چرا باز یگیبود؟! چرا دروغ م ی! دردش چخواست؟یم

  ؟یاریدرم

 حوصله گفت: یو ب دیکش قینفس عم کی،  یاالتیباور خ خوش

  ...یلکا ی! الک یکنیآدم خراب م یرو جلو ایمیک یچطور نیبب-

 چشمش به نکهیهوا تکان تکان داد و به محض ا یرا تو دستش

، به سمتش  ستادهیچهارچوب اتاقش ا یسرهنگ خورد که تو

پدربزرگ؟!  یوگفت: چطور دیرا بوس شیرفت و بغلش زد  رو

! ؟یریببرمت دوش بگ یخوایدلم برات تنگ شده بود ... م

 هوم؟! یشیسبک م

 شگرد عطا بود .  نیخودش را سبک کند . ا خواستیم

 و خشک گفت: دیبه سمت من چرخ نگاهش

 ! ؟یآماده کن یتونیدو تا حوله م-

 یجا فشار دادم که مبادا  به میدندان ها ریز را محکم زبانم

د بو نایواقعا درم یگرینفر د کی ی: پا میجواب ، پرت وپال بگو

! ... 
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*********************** 

 محمد ... و آل محمد ...   یعل یصل اللهم

 محمد ... و آل محمد ...   یعل یصل اللهم

 بود در ذکر گفتم، آنقدر که بزاقم جمع شده یتمام مدت پا من

 نیمبود، هرپنجشنبه ه ی... چه وضع اسفناکمیلبها یدو گوشه 

 بساط بود.

 محمد ..... یعل یو باز الهمم صل  دمیکش قینفس عم کی

 چرم یمشتم فشار دادم و کوله  یرنگم را تو یشال زرشک پر

 واتصل انی... سگکش درامده بود. م ایسوخته، آخ خدا یقهوه ا

ا رالم شسگک درآمده از بند کوله را دوباره برگرداندم .  م،یها

دو ال  .را باز کردم  شانیها شهیر یسر مرتب کردم ... گره  یرو

 شل کردم .  یکم را میها یکور بند کتان یشدم گره 

 نباشند ... دیگره ها را شل نکن ! شا گفتیم دلم

 بودند .  یول

 .  دمید یپنجره م یرا پشت پرده  یا هیسا
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خانه  یورود یپله  یرو میپا کی رفت،یداشت از تنم م جان

 ... نیآسفالت زم یرو گرمید یبود و پا

 نفس ،زدیم... دو تا ن زدی... سه تا مزدیدو تا نم زد،یم یکی قلبم

 خواست،یودلش م رفتیهام م هیر یتو ان،یدر م یکیهم 

 .  شدیصل نممرادش نبود، دم حا شد،یمرادش بود، بازدم م

 گذاشتم، اما فشارش ندادم.  فونیزنگ آ یرا رو انگشتم

م، ر دادراندم و باالخره سبابه ام را فشا میلبها یرو اخدای کی

 .  دیچیمغزم پ یتو یزنگ مثل ناقوس بد اهنگ یصدا

 در فاصله گرفتم، خدا کند که نباشند ...  از

 کند که نباشند !  خدا

 ساحل آتش یسفر خوب رفته باشند، تو کینباشند ...  ایخدا

 اشندراه انداخته ب یچالوس کباب ذغال یروشن کرده باشند، تو

االن باشند و نه ... نباشند . یکوبیکنسرت مشغول پا ی... تو

 خانه نباشند ...

 تو ! ایب-
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هنوز کوک   شیداشت، زنگ تلخ صدا یزنگ تلخ شیصدا

 . شودیکوک نم چوقتیه دانستمینشده بود؛ من که م

 شدهن دهیکوله ام پالس یها تو میچسباندم به لبم... مر لبخند

 بودند  . 

 یبر چورا باال رفتم و در را پشت سرم بستم، پنج پله تا د سکو

 ... 

 یبغض تو ،یباال رفتم وسر سوم یو دوم یاز اول یآهستگ به

مبادا  دمیدست به پلکم کش ،ینشست و سر چهارم میگلو

 باز شد .  یبه آرام یدر چوب ،یباشند و سر پنجم سیخ

ته انباش هاتیاش، ه یو چروک والغر مردن دهیقامت تک دنیازد

 گذاشت ...  رونیقلبم، سر به ب یتو ی

 آه از دهانم در آمد .  کی

را  ودمخ ستادم،خواستمیپله را که باال رفتم مقابل در ا نیپنجم

 ... یاومد ریکه اخم کرد و گفت: چقدر د ندازمیبغلش ب یتو
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 یاگفتم: چه بوه یها را به سمتش گرفتم و با حال خوش میمر

 ... ادیم یخوب

 سالمت کو؟-

 م: گفت را نشان دادم و میدندان ها فیرد جانیزدم و با ه لبخند

 الم... سالم!سالم ... سالم ... س-

چه خبرته !  سیگذاشت و گفت: ه ینیب یاشاره رو انگشت

 ؟ یکنیچقدر سر وصدا م

م گفتم: دل یتصنع جانیرا باز کردم و با ه میها یکتان بند

 .  ادیز یلیتنگ شده بود ... خ یلیخ

 اردجفت کردم، و یپادر یها را جلو یدر فاصله گرفت، کتان از

ه گرفتها را از دستم ن میخانه شدم و در را پشت سرم بستم، مر

 بودند ... شیچشم انتظار انگشتها میمهایبود. مر

لبخند  یشوق ... کم یگلدان آب و کم کیدلشان  میمهایمر

 !خواستیم

 .  دیگفتم :صبور باش میمهایمر به
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 یولنگه ابر کیو او به سمت سماور رفت،  دمیرا جلو کش خودم

ه کبه تن داشت  یسبز رنگ ی سهیاش باال بود و دامن پل یهشت

ه ترک و کیاش جور نبود اما به اندام بار یمشک ی رهیبا بلوز ت

 الهاسبود ... انگار  شهیآمد. صورتش خسته تر از هم یاش م یا

 است .  دهیبود نخواب

م آرا کانتر گذاشتم و یها را رو میمر ستاد،یاجاق که ا مقابل

ت را دور کمرش حلقه کردم که وحش میرفتم، دستها شیارام پ

منو  یخوای؟م وونهیگفت: چته د یو داد غیکرد و با ج

 نیاچرا  ا؟یپشت سر ناغافل نهزار مرتبه نگفتم از  ؟یبسوزون

 ؟  فتهیمسخره ات از سرت نم یعادتها

ره من از کدام ک ایمادر، عادت مسخره بود؟ خدا دنیکش اغوش

 آمده بودم؟ او از کدام کره آمده بود؟

 .  شدیمن کوک نم یها پنجشنبه

 . عقب عقب عقب... رفتم. دمیم را عقب کش خود
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 لحظه حس کی....  مستادینقطه از اشپزخانه که ا نیتر عقب

 سرم آوار است . یرو ایکردم تمام دن

ازار ته ببود ... آشف ختهی، به هم ر  شهیخانه بر خالف هم یتو ،

 گشتان یهاجا شهیپر از گرد و غبار بودند و ش زهایبود ... م

 نقش بسته بود.  شانیرو

 مامان بود که یطالها یآن ها ، صندوقچه  یاز همه  بدتر

ده رها ش یعسل زیمبل ها کنار م انیوسط معرکه دهان باز ، م

 ، دیخریم یکه پدر به هر مناسبت ییطالها یبود و جعبه ها

ما که مامان عاشقشان نبود ا ییپخش و پال بودند ، النگوها

دستش  وکه مامان عاشقش بود  یدوستشان داشت و دستبند

عطا  ی، خاص مثل نامزدخاص  یانداخت مگر بابت مراسم ینم

.. . ایمیکولد ... تولد عطا ... ت ایمی... بله بران عطا و ک ایمیو ک

 را خودم خواستیچرا دلم م دانمینم زدیمغزم خاطرات را ورق م

من هم ان دستبند  یمطمئن کنم در مراسم خواستگار

 آمد .  ینم ادمیمحبوبش را انداخته ، اما 
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داد به  یخراب شدنش را م دیکه نو خچالیآالرم  یصدا با

 آشپزخانه نگاه کردم . 

ر کانت یو هلو را رو بیبود و  سبد س ستادهیا خچالی مقابل

 یتو جاتیهم از ته ته بخش سبز اریگذاشت و دو سه خ

 به سبد اضافه کرد .  خچالی

 چروک خورده  ومانده !  یها اریخ

 ما خچالی یا وهیخبرها نبود. جا م نیما از ا یخانه  یتو

 مانده و یارهای، نه خ دیدیرنگ نوبرانه به خودش م شهیهم

 لکه دار !  یها بیس

 به نگاه سرد مامان گره خورد ... نگاهم

 :دیو باالخره پرس دیهم مال یرا رو شیلبها

 !؟ینیشیچرا نم-

 دم،ستایا شیانداختم و   ورو به رو یمبل یومانتو را رو شال

که  شیچشمها یچنگ گرفتم و تو یزده اش را تو خی یدستها

 زل زدم و گفتم: ابودیمیک یچشمها هیشب تینها یب
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 شده؟ یچ-

 ! یچیه-

از  یکه من وقت دادیرا م ییها یچیهمان ه یاش بو یچیه

آمدم و  یبه خانه م گذراندمیم نایکه با س یاوقات خوش

 .نکند  ریمن را درگ خواستی، و م  یچیه گفتیو م دمیپرسیم

 : حدسم را به زبان آوردم نیو اول دمیزبان کش میلبها یرو

 بازم طلبکارا اومدن؟-

 ریگا درکرد ، انتظار داشتم  باز هم من ر نییرا باال و پا سرش

 شدیاش باعث م افهیبود. ق دهینکند اما انگار صبرش به سر رس

 ام دردناک شوند. یو داخل یرونیب یکل اندام ها

 رو دارن؟! نجایمگه آدرس ا-

 جوابم لب زد: در خفه

 کردن ... دایپ-

 :دمینال
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 از کجا؟-

 نیا یور تبود و انگا زیناگفته لبر یباال انداخت ، از حرفها شانه

 :دمیوجود نداشت تا بشنود ، وحشت زده پرس یخانه گوش

 بابا کجاست؟-

 ....رازیرفته ش-

ه مادرم نگا فیحد گرد شدند، به صورت نح نیتا آخر میچشمها

 کردم و گفتم: 

 خبر؟ چرا ؟!  یب راز؟یش-

 ا ! گفتعمه ات ... از ترس طلبکار یرفت... رفته خونه  شبید-

 که ننیبب ای...  شنیهم مزاحم ما نم ناینباشه بهتره ا نجایا

 !کننینم ریمارو شب وروز اس ستین

 رمیبردم خواستم شماره اش را بگ ورشیسمت تلفن خانه  به

 که مامان دخالت کرد:

عمه  لیزنگ بزن به موبا ینبرده ، اگر کار واجب دار لشویموبا-

 است ... ختهیات  ، وگرنه زنگ نزن ، اعصابش بهم ر



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
98 

 

 حرف به زبانم آمد: دهینسنج باز

 رفت؟ یخداحافظ یب-

و  دمیمادرم پر از خشم شد ومن سکوت کردم لب گز یچشمها

 . رمینگ رادیموجود ، ا طیکردم به شرا یسع

 کی یکه چطور رو دمشیادم  ودد رونیب نیرا سنگ نفسم

نشستن هم کمکش  ینشست ، حت یخستگ یبا کل یصندل

 یبه اش از صورتش فرار کند. آرنجش را ل یتا درماندگ کردینم

 اش چسباند .  یشانیگذاشت و کف دستش را به پ زیم

حالت ممکن  نیتر جیبودم . در گ ستادهیآشپزخانه ا انیم جیگ

از  ریتصو نیحالت ممکن  به درد ناک تر نی... در مبهوت تر

 گری. ددیپوش یشاد نم یلباس ها گری. د کردمیمادرم نگاه م

و طال  زدیالک نم شیبه ناخن ها دیکشیرا سشوار نم شیموها

انداخت،  یرنگش را نم ییطال یگوشواره ها گری... مادرم د

را نخکش  شیاش را که تک تک بلوزها یبلند گردن ریزنج

 ینقره ا یبست ...  و صندل ها یور گردنش نمرا د کردیم

و اشپزخانه را  رفتیپا برهنه در خانه راه م دیپوش یرنگش را نم
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هارا دستمال  شهینزده بود ، خانه را جارو نزده بود، ش یط

سوگوار  کیاست.  وارسوگ کردمیبود .  احساس م دهینکش

و  شودی! که داغش هرگز خنک نم دهیداغ د کی... یشگیهم

 ...  شدیتازه بود! سرد نم شهیهم میزیبر شینبود رو یچون خاک

 ریر زاگ دیزنده نبود ... شا ایمیچرا فکر کردم کاش ک دانمینم

 .. . ای رفتیم ادشیاز  شد،یسرد م یخاک بود، خاک بعد از مدت

ور عب !  از مرزهارفتندیبه ناکجا م میچرا فکرها دمیرا گز لبم

م ه جربمن را   ییایخولیافکار مال نیا یسرباز چیچرا ه کردندیم

 !!! زدینم ریاز مرز گذشتن با ت

 آمد: شیبودم که صدا رهیبه مادرم خ همانطور

 دست تنها موندم ...-

و ر یزده  رونیمادرم زل زدم ... با نخ ب انیگر یچشمها به

 ... کردیم یباز یزیم

ا ت کردمیکه تمام تالشم را م یو درحال دمیرا جلو کش خودم

 درست فکر کنم و بعد حرف بزنم گفتم:
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 ؟یالزم دار یزیچرا ؟ چ-

 !چه کار کنم  دونمیم ، نمموند لیعل هیبگو منو ول کرده با -

برگردم به عقب را  نکهیگوشم نشست ، جرات ا یتو شیصدا

دنم چهار ستون ب دمیمادر را شن "یوا" یناله  ینداشتم . صدا

 به لرزه افتاد .

 :دیحوصله غر یرا جلو راند و ب چرخش

من  یار بار گفتکه بابا رفته، هز شبی... مطمئنم از د گهیبگو د-

 و قورتتنها گذاشته و رفته ! چرا کلمه هات لیعل یبچه  هیوبا 

 شهیبدتر که نم نیاز ا گهیمادر من؟ راحت باش. د یدیم

 اوضاعمون ! 

 باناز پس ز داد،یتاب م یصندل یگهواره وار خودش را رو مادر

 آمد . یبرنم ایمیتلخ ک

 حوصله گفت: یبه من افتاد وب نگاهش

  ؟یسالم کن یتسیگربه زبونتو خورده؟ بلد ن-
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ز البخند زدم، مهم نبود که من وخواهرم   دم،یسمتش چرخ به

.. . نیببادم ها را  گفت،ی... قانون من م میمتفاوت بود یدو کره 

 . ریسالم کن ... بغل بگ

 نیا ا... تو هم ب یوا یکه شدم دستم راپس زد و گفت: وا دوال

 !   یسوزونیعطر بدبوت ، مغزمو م

 بد بو؟ عطر

 یس صدیس ی شهیش کیمترو  ی. از تو دادمیم ایستریو یبو

 یکرده بودم ... رو دایبو را پ نیا یبودم .وقت دهیخر یس

 !دمیفروشنده اش را بوس

ه خان را چقدر تا دم یفِلش یها یآن کاغذ نوار دانستیخدا م و

 .  دمییبو

اوقاتش تلخ  د،یشنیکه بد بو نبود . صاحب گلش م ایستریو

 وشهر  خورد،ینم چیپ کرد،یشهر رشد نم یوارهاید یرو شد،یم

 .  کردینم بایکوچه را ز

 رد:و فقط همانطور سر پا ماندم که غرغر ک دمیرا گز میلبها
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، فردا پس فردا تخت  یجمع کن لتویکمکم کن وسا ایب-

 ...   ارنیوکمدمو م

 و مادر بود  یکبود مادر زل زدم نگاهم رو یبه چهره  متعجب

قط ، ف یهمه بدهکار نیا انیام ، م یتنها جوابش به بهت زدگ

 پوزخند بود وبس . کی

 خانه را برداشت: شیچرخش را راه انداخت و صدا ایمیک

 ردن ... کز مرتب هم بهم بده ! خسته شدم ا ییچا هیمامان -

ه نفسم ب خوردیبه در م لچرشیو یکه کناره ها یتق و توق با

 بایاز اتاق آمد تقر شینگذشت که صدا یزیافتاد ،چ یشماره م

 زد:  ادیفر

 ...یموند یکرانه کدوم گور-

 تم:دستش گذاشتم و گف یرا به مادررساندم ، دستم رارو خودم

 ؟ نجایبرگردم ا یخوایم-

 کرد  وگفت: رونیب نیرا سنگ نفسش
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از سرهنگ مراقبت کنه ؟ ماجده نوه دار شده ، شب  یک-

،  میریپرستار بگ گهیاونجا باشه ... محمود هم م تونهیوغروب نم

 ی نهیهز دیبا ادیب یمارداریت یکه برا یپرستار گهیزنش م

خواهر و برادر نصف بشه! مثل حساب کتاب  نیشبش ب کیکش

 تسیدو همتومن  ستیدو یشب ..  طیشرا نیبا ماجده ... تو ا

 تومنه ! 

 ...  سوختیکمرم م یمهره ها ییزن دا یحرفها از

 دستم گذاشت و گفت: یقروچه کردم که مادر دست رو دندان

 ...  هگذریروزا هم م نیمراقب پدرم باش. ا-

 !؟ یردکرد: کرانه ... مُ میباز صدا ایمیو ک  دیکش یقیعم نفس

 گفتم: بلند

 ! امی... مزمیبر ی. چا امیاالن م-

 را داد: جوابم

 بار عقلت کار کرد ... هیچه عجب -
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را  یدو فنجان چا ینیاش نگذاشتم، مادر س یگستاخ محل

 :دیلرز میآماده کرد صدا

 توش؟!  یندازیهم م نیهل و دارچ-

 سمتم برگشت و گفت: به

 بذارم ...  یا سهیک یدم کنم؟ خواستم چا یچا-

خشک  یچا یدستش به سمت قوط دمیباال انداختم که د شانه

 رفت و گفت:

 حاال سرهنگ خوبه؟-

 خداروشکر.-

 اد؟یدکترش هر دوشنبه م-

 آره ...-

 کردم: طنتیش

 است ... افهیخوش ق-

 لبش آمد : یلبخند کمرنگ رو کی مادر



 سین روحی)خورشید(                                                                                لطفا کپی نکنید. با تشکر –آوانگارد 

  

 
105 

 

 ... کنهیم فیعرتازش  یلیبار ... پدرت خ هی!  دمشیمودبه . د-

 گفتم: یوبه شوخ دمیرا جلو کش خودم

 دومادتون بشه؟ یخوایم-

 دندیکه خند نی، هم دندیخند شیچپ نگاهم کرد اما لبها چپ

که  ستمیناراحت ن گهیو گفتم: د دمیکش یقیبس بود نفس عم

 رفته.  نایس

 گونه ام گذاشت و آرام گفت: یرا رو دستش

 قسمتت نبود . -

تم ... دستش را گرف هیشدم چند ثان رهیمامان خ یچشمها یتو

و ... با د دمیکش میگونه ها یرو شتریرا ب شیو سر انگشتها

که  یبردم و درحال میموها یدستم ، دستش را نوازشگررو

به اعمال  یازین گریحس کردم د شدندیپر آب م میچشمها

 .کندیخودش دارد نوازشم م ست،یفشار از جانب من ن

 :دمیهوا پرس یقلبم آرام شد و ب یکم

 مامان؟! یهنوزم دوستم دار-
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وت س میرا بستم ... گوشها میکه آمد ، پلکها ایمیک غیج یصدا

 و مادر دست از نوازش کردنم برداشت .  دندیکش یکنواختی

نداشت ...  نهیآ وارشیکه د یسابقم شدم .اتاق وارداتاق

و  که از هم باز شده بود ینداشت ... و تخت خواب یسیشعرنو

 نبود  .  گریمتعلق به من د

ک ، عروس  میها یم ، اسباب بازبه کارتون ها انداخت ینگاه

 شهی... ش میدست نوشته ها یها دی... سررسمی... کتاب هامیها

ثل هم تلنبار کرده بود ، م ی! همه را رومیعطرها یخال یها

آن  یدر گذاشته بود و خودش رو یجلو یارزش یب یزباله ها

در  رشیتصو هکنسولم نشسته بود و ب یچرخ دار، جلو یصندل

 .کردینگاه م نهیآ

 یرتحرکتش... و صو یب یاش ، به پاها مهینصفه و ن ریتصو به

د و پهن شده بودن شیطراوت سابق را نداشت . ابروها گریکه د

 .  دیرسیشانه نشده به نظر م شیموها

آرام آرام  شی.... سر انگشتها دیکشیرا به صورتش م شیدستها

در  و دندیلغز شیگونه ها یآمدند ، رو نییپا شیپلکها یاز رو
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که  یبعد ینقطه  دانستمی... م دندیبه گردن رس تینها

 یحسش هستند که رو یب ی، پاها کنندیلمس م شیدستها

 تحرک مانده بودند. یچرخدار، ب یپدال صندل

 کردیرا چک م "حس"بود ...  شیوقت ها نیا یعادت آشنا نیا

.. بها .لبدنش... از نوک سر تا چشم و ابرو و  ی. در نقطه نقطه 

طلق م یسح یها... تا کمر وپهلو ها و ... ب نهیتا گلو وگردن و س

 ! دیرسیم شیکه به پاها یدر نقاط کردیرا چک م

 و گفت: دیسمت من چرخ به

 چشمام! یاسبابتو بردار از جلو نیا-

 شدم  ، مقابل جعبه ها نشستم و گفتم: خم

... . نهینگاشوببرم؟ همشو با هم ببرم س کهیت هیهر بار  تونمیم-

 !رسهیزورم نم

طبقات  یتو لمویکمکم کن  ، وسا ایتکان داد و گفت: ب سر

 ...  نمیبچ
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 و یعطرها ، مداد رنگ یخال ی شهیها، ش یاسباب باز ی جعبه

در  یرا جلو میدست نوشته ها دیو آب رنگ و سررس لیپاست

د بو یزیچ نیاول نیگذاشتم تا نجاتشان دهم ، مطمئن بودم ا

 . شدینم یو با وسواس نگهدار یخانه به خوب نیا یکه از من تو

 چشم من، شیزباله بودند و پ یهمگ نهایدور از چشم من ، ا

 !  یوجوان یدوران نوجوان یالماس ها

 یلیستاپ یبود ... بسته  دهیخر میکه عطا برا یبابانوئل یسرمداد

 دیداده بود و سررس هیکه معلم کالس پنجم به من سر صف هد

 مامت مهین یبودند، قصه ها دهیکدام به ثمر نرس چیکه ه ییها

که ت!  یل،خا بدبو ، خوشبو ی... نانوشته... کوتاه ... بلند ! عطرها

 ایمیکه به ک ییمن بودند. روزها یجوان یاز روزها ییها

 که عطارد عاشق اوست.  کردمیحسادت م

 زد: میباز صدا ایمیک

 ؟یکنیم ریکرانه... کجاس-

خودم را جمع و جور  کرد،یبلند کردم ، موشکافانه نگاهم م سر

 کردم وگفتم: 
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 جا ... چیه-

 رفت،را به سمتم گ شیکتابها ایمی،  ک ستادمیطبقات کمد ا دم

 یو بعد خودم دوال شدم چند سر دمیطبقات چ یهمه را تو

 یرا تو شی، مجسمه و خنزرپنزرها یاکسسور گر،یب دکتا

رنگ  یقهوه ا یجعبه  کینگاهش به  دمی، د دمیطبقات چ

 است. یپوست مار

ز ا یبیداشت . ترک ییکه قفل طال یلیچرم دراز مستط ی جعبه

 یبود . رو یعسل یسوخته و چرم پوست مار یقهوه ا یپارچه 

نگهش داشته بود و  شیپا یاش ، درست رو یدرس یجزوه ها

 .کردمیم شیتماشا

 !ه؟یاون چ-

 را از جعبه برداشت و به من چشم دوخت وگفت: نگاهش

 !  ولنیآرشه و-

... در  دانستمیازاو نم زیچ چیبه خواهرم زل زدم، من ه مبهوت

 یدندان پزشک ی فتهیکه ش دانستمیرا م نی... ا دانستمیواقع م
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 شهیو ناگهان ، انگار شو باله است ! سه سال عاشق عطارد بود 

آمد  گریآدم د کیعالقه اش به عطا شکست ... و بعد  زانیم ی

 گریکه د زیعشقش را پر کرد . آنقدر پر ولبر ی شهیش یو همه 

 نسبت به عطا نداشت ! یاحساس یجا برا

است ، چه  یاست ، چه شکل یچه کس دانستمیکه نم یآدم

 ...  ایدارد و یاسم

 کرانه؟-

 آمدم و نگاهش کردم .  رونیب میفکرها از

 آمد و گفت: شیلبها یرو یلبخند

 بفروشم ... واریبذارم تو د خوامیم نمیا-

 رو ؟ ولنیآرشه و نیا-

 باال داد و گفت: شانه

 ... خورهیآره ... به چه دردم م-

 !ش؟یدیخر یچ یبرا-
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 کمان را در نگاهش نیرنگ یقیدقا یشد ، برا نیرنگ نگاهش

 :گفت یو به آرام کردیزمان دور سفر م کی، انگار در  دمید

 ...دمشیاون خر یبرا-

 کردم: یباال رفت  و کنجکاو میابروها

 بود؟! ستیولنیو-

 شد و گفت:  رهیخ میچشمها یتو دیبه سمت من چرخ نگاهش

 قهارکه آرشه اش شکسته بود .  ستیولنیو هی-

 :  آمد از دوردست ها آمد شیدهانم را قورت دادم  و صدا آب

 ... نمشیبب تونستمیم گهیبار د کی، فقط  خواستیدلم م-

 ه حستند شده بود آنقدر ک یلیقلبم باال رفته بود . خ ضربان

به سمت کتابخانه  کرد،یتنفسم را مختل م تمیر کردمیم

ردم کتابها از قد و اندازه ک نشیو خودم را سرگرم چ دمیچرخ

 که گفت:

 ...نمشیبرم بب خواستمیاون روز ، م یدونیم-
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 .  زدیحرف نم کاش

. کاش به همان منوال ساکت گفتیاز آن روز نم یزیچ کاش

رش تا شنونده باشم.... سنگ صبو خواستیماند و از من نم یم

 !شدمیباشم ... کاش کر م

 کرد: تکرار

 کرانه ؟! گمیکدوم روز و م یدونیم-

 ...  دانستمیم

 که یدارد . مفهوم یمفهوم خاص "آن روز" ایمیمن و ک یبرا

، چه  یاز چه روز میدانیو م میجفتمان ازش خوب باخبر

مشترک  یتنها نقطه  نی. ا میزنیحرف م یچه ساعت ،یخیتار

 من و خواهرم بود . 

 هوا گفتم: یب

 جعبه دستت نبود !  نیا-

شده  زی، لبر شیو انگار خسته از تلنبار شدن حرفها دیکش یآه

 گفت:
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 طراتمودفترچه خا نکهیبه محض ا خواستمیاتاق بود ... م یتو-

 ، برگردم جعبه رو بردارم وبرم سر قرار ! رمیازت پس بگ

 نگاهش کردم .  یچشم ریز

 قرارتون بود؟! نیچندم-

 ! یاول-

 دیلوستر جد یها زیرا به سمت سقف چرخاند، به آو سرش

 کرد و گفت: ینگاه

 سرم اومده ...   ییکه چه بال دینفهم یحت-

 چیقلبم نزد و مغزم ه یقیدقا ی، برا دمیسمتش چرخ به

ر ر و بدمغ خواهرم را نداد .ب یجز نگاه کردن به چهره  یفرمان

 گفتم:  تیزل زدم و درنها ایمیک یبه چشمها

 ؟یچ یعنی-

 شد .  رهیصورتم خ به

 و راحت گفت:  دیکش قینفس عم کی
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لبته ام ! باهات قرار بذار تونمیبهش گفتم نامزد دارم و نم یعنی-

 بهوش اومدم ... نکهیبعد از ا

 سرخ شدند . میباال رفتند و من گونه ها شیابروها

 تیهابود اما در ن دیاز او بع یهمه پر حرف نیزد، ا یشخندین

 گفت:

 یوزتوهن ولنشیو یازش نشد! صدا یخبر چیه گهیبعدش د -

ن... . کم حرف ، صبور... مهربو بهیعج یلیآدم خ هیگوشمه... 

نداشتم .   شیساس تشومقابل عطا ! کنارش اح ینقطه 

! اما دلم  یچ ایهوس بود ...  ایعاشقش شدم  دونمینم

 !  ادسراغمیدنبالم... ب ادیمالقاتم... ب ادیب خواستیم

 :دمیدهانم را قورت دادم و پرس اب

 ؟یو ؟همکالستدندون پزشک بود؟ مثل -

 .  میبود یهم دانشگاه-
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 ، وارید یآرشه را به سمتم گرفت و گفت: بذارش تو ی جعبه

 دیدم اسب سپ یمو نیساخته شده از مرغوب تر سیبنو رشیز

 ! 

م د یمو نیاز مرغوب تر دیخریم ولنیاو ، آرشه و یبرا یوقت

م خود ی. براگرفتیعطا م یبرا شیاز پ شتری! دلم بدیاسب سپ

 .  کردندیسرش پرواز م یکه کرکسها باال یو احساس

م ره شدم محرباالخ نکهیبودم از ا یخوشحال م دیبا دانمینم

ار و ز زدمیخودم ضجه م یخودم برا یتو دیبا ایاسرار خواهرم... 

 !؟میایآش و الشم کنار ب یزندگ نیبا ا کردمیم یو سع زدمیم

م ا یساز زندگ شهیخودخواه بود و من ... من هم شهیاهمیمیک

 ناکوک بود!

 به آرشه ها... لعنت

 ها ...  ولنیو

!  یدانشگاه ی... هوس هایکودک یها ! عشق ها یپشت کوله

 .... !!!یسیخاطرات !روزانه نو یدفترچه ها
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 پله ها ... امان از پله ها ! 
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 آوانگارد

 سرو روحی: به قلم 
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 . ىزیًبْٗ ٛ ْیكب ٚیٗػب٘ت ا_ثب_یوػٜ#

 والٕ ؛ یُفاٗ ٚیٗػب٘ج

ٌ٘ب ؼٝوشؽاـاٙ ـٗبٙ، كفا١ٖ ٌؽ سب هجْ اق زبح اثف، ث٠  یخ٢ز ثفا ٚیـٗبٙ آٝاِٛبـؼ ، اق ا ًبٛبّ

سب اٛش٢ب ؼاوشبٙ ـا ًبْٗ  ز،ی. ثب دفؼاغز ضن ػٕٞ فؼیؼـ ؼوشفن ٌ٘ب هفاـ ُ ٚیِٞـر آٛال

 یٛبٌف ، ثفا نیاق ٘ف ٘بیٛػٞا١ؽ ٌؽ ٝ ٗىشو ْیـٗبٙ كب ٚیا بٙ،یًفؼ، ده اق دب ؽیٗٙبٓؼ٠ غٞا١

 . ٍٞؼیٗ یفیِیٝ ِؽٝـ ٗدٞق، د زبح

ٌ٘ب ، غٞا١ٍٜ٘ؽٕ ؼـ  یاق ١ِ٘ ًیٍبدید فاٙ،یؼـ ا زیـا یًذ ٚیٌٛفؼٙ هٞاٛ زیـػب ْیؼٓ ث٠

ٛلف خ٢ز  يی١ف  ؽ،یًٌٞب ثبٌ فؼیِیهفاـ ٗ ی٠ً ؼـ ًبٛبّ غِّٞ یی١ب ْیكب بٛزیاٗبٛز ٝ ِ

ث٠ غٞاٛؽٙ ـٗبٙ  ْیًٜؽ،  ٓؿا ؼـ ِٞـر س٘ب یدفؼاغز ٗ زیضن ػٕٞ يیؼـ ًبٛبّ ،  زیػٕٞ

 ٍٗػّبر : ی ٠آٝاِٛبـؼ، ثب اـائ

 ؽیػٕٞ ًبٛبّ ثبٌ ؽی٠ً ثب آٙ هّؽ ؼاـ یسِٔفاٗ یؼ یس٘بنِ )آ ی، ٌ٘بـٟ  یٝ ٛبٕ غبٛٞاؼُ  ٛبٕ

ثبٛي     623023134332633سٞٗبٙ ث٠ ٌ٘بـٟ ًبـر 15000( ده اق دفؼاغز ضن ػٕٞیز 

 ٝ اـوبّ كیً ثفای اؼٗیٚ ٗفث٠٘ٞ:   یث٠ ٛبٕ وفٝٛبق ـٝض ٗىٌٚ

 ؽیس٘بن، ؼـ ًبٛبّ آٝاِٛبـؼ، ػٕٞ غٞا١ یٌ٘بـٟ  نی٘ف، اق  rira_pharma@وفًبـ غبٖٛ  

 ٌؽ. 

 ًبٛبّ ٗطؽٝؼ غٞا١ؽ ثٞؼ! ػُٕٞیفی

آٝاِٛبـؼ هبٛٞٛب هبثْ دی ُیفی اوز. دىز ١ب ث٠ ِٞـر كبیْ ١بی ًٖ ضدٖ ٝ كٞٛز ؼـٌز  ًذی

 .ؽییكفٗب یخؽا غٞؼؼاـ ْیكب یثبـ ؼـ ًبٛبّ هفاـ ٗیِیفٛؽ ٓٙلب اق ًذ يی یدی ؼی اف  ١لش٠ ا

 آٝاِٛبـؼ ده اق اس٘بٕ زبح غٞا١ؽ ٌؽ.  ـٗبٙ

 ( ؽی)غٞـٌ یـٝض وفٝ

 "ٍفٝی/ د ٍشبقی: د یآٝاِٛبـؼ ث٠ ٗؼٜ"
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 ١ٍشٖ : ثه ًٚ اٝ یبـ ؼُف ؼاـؼ )كفٝؽ كفغكاؼ(كّْ 

. آٗؽ ٗی ؼٝـ اق آ١َٜ غٞي ی ٛب٠ٓ یي ِؽای ، آٗؽ ٗی ِؽا

 ٠ً ١بیی ٛٞر ِؽای...  ٍٛؽٛؽ وفٝؼٟ ١ٜٞق ٠ً اٌؼبـی ِؽای

 ... ٍٛؽٛؽ ٛٞاغش٠ ١ٜٞق

 ٍٛؽٟ ٗشٞٓؽ ١ٜٞق ٠ً ٛٞقاؼی ی ُفی٠ ِؽای...  آٗؽ ٗی ِؽا

 ! اوز

 ٗی ِؽا:  قؼٕ ٓت غٞؼٕ ثب... ؼاؼٕ كٍبـ ؼكشفٕ ـٝی ـا غٞؼًبـ

 ! ؼـ ِؽای...  آیؽ

 دٍز اق.  ًفؼٕ دفر ًؽـ سٞـی ی دفؼٟ و٘ز ث٠ ـا ز٢ٍ٘بیٖ

 ث٠ ِٛب١ٖ ضیبٖ اق ٝ ضیبٖ ث٠ ، دٜدفٟ اق ، اي قٗی٠ٜ ٢ُٔبی

 ٓجػٜؽی ثب ٠ً ؼیؽٕ ٝ ثٞؼ ًفؼٟ ثبق ـا ؼـ ٗبخؽٟ ـكز، ًٞز٠

 ٗثْ اوز آؼاة ٗجبؼی ١٘ی٠ٍ ٗثْ ، ٗیٌٜؽ ػٔیي ٝ والٕ

 آٗؽ، ٗی ١بیً ُبٕ ِؽای.  ثٞؼٕ ؼیؽٟ ـا اٝ ٠ً ١بیی ٝهز س٘بٕ

 ، ثسفغؽ ٓٞال ـٝی ؼـ ای٠ٌٜ اق هجْ.  ٌؽ سف ٛكؼیي ٝ ٛكؼیي

 ثب ـا ٓج٢بیٖ ـٝی ًفؼٟ غٞي خب ی هٙفٟ ، ًٍیؽٕ وف ـا ٓیٞاٖٛ

 :ُلز ١ٌٞٓی ١ّٞ ٗبخؽٟ ٝ قؼٕ ده اٍِٛز وف
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 ...ثػیف ػّفسٞٙ.  ٗیفٕ اسٞٙ اخبقٟ ثب ٗٚ ٗط٘ؽی غبٖٛ-

 ٝ ثفغیكٕ خب اق ٗٚ ای٠ٌٜ ٜٗشظف ضشی ٠ً ؼاٌز ػد٠ٔ اٛوؽـ

 ؼاٌشٖ وفُید٠ آٛوؽـ ٗٚ ١فضبّ ث٠ ، ٍٛؽ ١ٖ ًٜٖ اي ـا١ی

 .ثفغبوشٖ وػشی ث٠ ٠ً

 خبیً ٠ً ٢ٛبـغٞـی ٗیك ث٠ ؼوش٢بیٖ ًق ٗٚ ٝ آٗؽ سٞ ِٞٓز

 .  ثٞؼ زىجیؽٟ ثٞؼٕ ؼاؼٟ سـییف ـا

 ٗیٌفؼ ـخكغٞاٛی ُٔٞ سٞی إ ٗؼؽٟ ثبؼ ٝ ثٞؼٛؽ ٗىز ز٢ٍ٘بیٖ

 ؼیؽ ٛیىز، غٞي زٜؽاٙ اضٞآٖ ٗٚ ٠ً ؼیؽ ، ثجفؼ ـا آثفٝیٖ سب

 ٍٛبٙ غٞة ضبّ ؼـ ٠ً ؼیؽ ٝ ٗیفٕٝ ًٜٔدبـ غٞؼٕ ثب ٗؽإ ٠ً

 .  ١ىشٖ غٞؼٕ ؼاؼٙ

 آة ثٙفی ی ٗبٛؽٟ س٠ ، ٗیػٞاوز ؼٖٓ ٝ ثٞؼ اكشبؼٟ ًبـ اق ٗـكٕ

 ٗؼؽٛی آة سٞیً خؽی خؽی ٗیٌفؼ غیبّ ٗبخؽٟ ٠ً ـا ٗؼؽٛی

 . ًٜٖ وفاقیف ٓیٞاٙ سٞی ـا اوز

 ٝ ؼٝغز ٗٚ ز٢ٍ٘بی ث٠ زٍٖ ثٞؼ، اٛؽاغش٠ ًح ـا ًیلً ثٜؽ

 :ُلز آـاٗی ِؽای ثب
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  ؟ غٞث٠ ضبٓشٞٙ-

 :ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ سٌبٙ ـا وفٕ

 ... ١ىشٚ....  اسبهٍٞٙ سٞی وف١َٜ. ٜٗ٘ٞٙ ث٠ٔ-

 ـا ؼوشٖ قؼٟ ٝضٍز  اٛؽاغز ٝهل٠ ، ١ب ٝالٟ ٗیبٙ وٌى٠ٌ ٝ

 آٛوؽـ ، ثٞؼ ٗفست ١ٞٗبیً آٛوؽـ ، ؼاٌشٖ ٠ِٛ ؼ١بٖٛ خٔٞی

  ٓت كفٕ آٛوؽـ ، ثٞؼ آٌٛبـؼ ٝ ٌؽٟ اِالش هبػؽٟ ث٠ ِٞـسً

 ٗىشٙیٔی ١بی اثفٝ ی كب٠ِٔ ٝ زب٠ٛ ٝ كي قٝایبی ٝ ٝثیٜی

 غدبٓز  إ لٝٓیؽُی اق ٠ً ، ثٞؼ ٗشٜبوت ز٢ٍ٘بیً سب ٌٌْ

 . ًٍیؽٕ

 ـٝی ٝ ثٞؼ ِٛؿاٌش٠ ثبق ـا ای ؼ٠ُ٘ ١یر دیفا١ًٜ اق ٠ً اٝ

 زٍٖ ث٠ ١ٖ اٍِٛز اثف ضشی ً٘فثٜؽي ای ٛوفٟ وِي

 ایىشبؼٟ ـٝیٖ ث٠ ـٝ ٌٔٞاـي، ١٘فَٛ ١بی خٞـاة ثب...  ٛ٘یػٞـؼ

 دیً اق ثیٍشف ١٘یٚ ٝ ثٞؼٕ ًفؼٟ والًٗ وٌى٠ٌ ثب ٗٚ ٝ ثٞؼ

 . ٗیٍؽ غدبٓشٖ ثبػث



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
6 

 

 ای وبؼٟ ٓجػٜؽ اٝ ٝ ًٍیؽٕ ١ٖ ؼـ ـا اثف١ٝبیٖ غٞؼٕ اق ػّجبٛی

 اكشبؼ ـاٟ ز٢ٍ٘بیٖ خٔٞی اق ، ای ٠ً٘ٔ ٝ ضفف ١یر ثؽٝٙ ٝ قؼ

 .ـكز وف١َٜ اسبم و٘ز ث٠ ٝ

 .ـكشٖ ٝا ِٜؽٓی ـٝی

 ًفؼٟ دفر ١ٞٗبیٖ ـٝی ٠ٜ٢ً ٌبّ یي قؼٕ، ١ٞٗبیٖ ث٠ زِٜی

...  ٛیلشؽ غٙف ث٠ یویًٜ ٝ اػشوبؼ ؼاـؼ، اػشوبؼی اُف سب ثٞؼٕ

 ١یر ؼّ سٞی  ٠ً ثٞؼ غٞـؼٟ ُفٟ ٝ لٝٓیؽٟ آٛوؽـ ٗٚ قٓق ُٝف٠ٛ

 . ٛ٘یكؼ ٌٌٞك٠ ػٍن ٝا٠ِٛ ، ٗفؼی

 ٗشؼبهجً ٝ ٓفقیؽ ١٘فاٟ سٔلٚ ٠ً ٗیكُؿاٌشٖ ـٝی ـا إ دیٍبٛی

 ... آٗؽ وف١َٜ ٝ ِٞٓز ١بی ه٢و٠٢ ِؽای ،

 .  ٗیؽاؼ خٞاثی ز٠ اٝ یب  ٗیكؼ ضفف ز٠ اق وف١َٜ ثبق ٛ٘یؽاٖٛ

 ... ثٞؼ ؼـؼ اق دف ؼٖٓ ٗٚ

 . ٗیفكز ـلٟ ؾ١ٜٖ سٞی ٗؽإ كفٝؽ ٌؼف ٝ

 : ثٞؼ قؼٟ دیـبٕ ػٙب ، ثفؼاٌشٖ ـا سٔلٚ ٌُٞی
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 ث٠ ُٔی ی٠!  ث٢ٍشی ٢ٌیؽ ٗیفیٖ ١ٖ ثب...  ثفٗیِفؼٕ كفؼا-

 !وفٗیِیفیٖ

 !ٗیجىز؟ خ٘غ زفا

 ـهٖ ٗٚ ٠ً ای كبخؼ٠ اق هجْ ثٞؼ، غٞا١فٕ هٕب اق ٠ً اٝ ٛبٗكؼ

:  اوز ُلش٠ ثٞؼ، إ ٛٞخٞاٛی ؼٝـاٙ ػٍن ٠ً اٝیی ث٠ ثٞؼٕ، قؼٟ

 ... ث٘بٛؽ زًٞٛ ٝ زٜؽ ضبال "ٛؽاـؼ ؼٝوشً"

 ! ٗیجىز؟ خ٘غ زفا

 اٝ ٌٍْٗ ٗیٌفؼ كٌف زفا! ٗیٌفؼ؟ یٌی غٞؼي ثب ـا ٗٚ زفا

 ٠ً اوز ٢ٖٗ ٗٚ ثفای ٗیٌفؼ غیبّ زفا! ؟ اوز ٢ٖٗ ٗٚ ثفای

 ٓكٝٗی ز٠ اِال! ٠ٛ یب ١ىز ٝكدٞـ كىن ؼـُیف ًی٘یب ثؽاٖٛ

 !!! ث٢ٍشی ٢ٌیؽ ی ؼاٌٍٛؽٟ ث٠ ثجفؼ غٞؼي ثب ـا ٗٚ ٠ً ؼاٌز

 !!!  ٗیٍِشیٖ وٞقٙ ؼٛجبّ ، ًبٟ ؼـاٛجبـ ثبیؽ

 !؟ غٞثی: ثٞؼ ٌٛٞش٠ دفٝا...  ٓفقیؽ ١٘فاٟ سٔلٚ ؼٝثبـٟ
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 ٓكٝٗی ز٠ ؼاـٕ، ضبٓی ز٠ ٗیؽاٛىز ٝهشی ،  ٛؽاؼٕ ـا خٞاثً

 ی٠: ثٞؼ ؼاؼٟ دیـبٕ...  ٛیٔٞ ، ثٜؽي دٍز ٝ... ثذفوؽ ٗؽإ ؼاٌز

 !ؼـثیبیٖ ؼِٜٓفاٛی اق ، ثؽٟ خٞاثی

 ...غؽا ث٠ اـٟ: كفوشبؼ دیـبٕ ثفایٖ "غٞثی" اق ثؼؽ ثالكب٠ِٔ دفٝا ٝ

 ـا ٗٚ ٌٍٗالر سب ثٞؼٛؽ ؼاؼٟ سٌٍیْ ٛلفٟ ؼٝ ُفؼ١٘بیی ثبق

 ضبٓز ـٝی ـا سٔلٚ ٝ قؼٕ ١ٞٗبیٖ ث٠ زِٜی...  ًٜٜؽ ثفـوی

 .  ُؿاٌشٖ دفٝاق

 ًبكی ؼیِف ؼغشف یي ًٜبـ ویٜب اق ػٌه یي ١٘بٙ ٗٚ ثفای

 ث٠ ٌؽٖٛ وفدب ٗطٓ ث٠ ٝ ثشفًؽ ؼـؼ اق إ وی٠ٜ ی هلى٠ سب ثٞؼ

 ...  ٌٕٞ ؼٝال وف١َٜ، دكٌي ثفای ه٢ٟٞ یب زبی ًفؼٙ ؼٕ هّؽ

 ؼ١بٖٛ ٝ ثٞؼ اٌي اق دف ز٢ٍ٘بیٖ ، ًٞثیؽٕ إ وی٠ٜ ث٠ ٍٗشی

 .  ؼاؼ ٗی آٌْ سٔع ثٞی

 :  ٗیػٞاٛؽ ٠ً آٗؽ ٗی ؾ١ٜٖ سٞی كفٝؽ ِؽای آٗؽ، ٗی ِؽا

 ؼاـؼ وف ث٠ سٞ غیبّ ًی/  خٞیی ٗی سٞ ٠ً ـا ًىی آٙ

 ؼاـؼ ؼُف یبـ اٝ ًٚ ثه/  ـا قاـی ٝ ٛب٠ٓ ایٚ ًٚ ثه
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 ٝ ُفكشٖ ـاثبال وفٕ قض٘ز ث٠ ٍٛىز، ثبقٝیٖ ـٝی دٜد٠ یي

 .  ٗیٌٜؽ س٘بٌبیٖ اثف١ٝبیً ٗیبٙ ُفكشبـ ٝأص اغٖ ثب ٠ً ؼیؽٕ

 . اكشبؼٛؽ ز٢ٍ٘بیٖ اق ، ا٢ٌٌب اٗب ؼاؼٕ هٞـر ـا ثـٕٖ

...  ٗیؽاؼ سٜؽی ثٞی ؼ١بٖٛ اٗب ، ثٌٍٖ ػ٘ین ٛله ٗیػٞاوشٖ

 ایٜدب ـا ثػًٍ آـاًٗ ٗػكٙ ٝ اوفاـ ی ِٜؽٝهس٠ ، ػٙب ٛجبیؽ

 ؼوشفوی ٛجبیؽ....  ٗیٌفؼ ـ١ب قٛدیف ٝ ؿْ ثؽٝٙ غب٠ٛ ایٚ سٞی

 ثیسبـٟ غٞا١ف دؽـكفاـیِ ثؽثػزِ ِٗٚ ٛجبیؽ...  ٗیِؿاٌز اوبٙ ـا

 زیىز، ٗطشٞیبسً ٗیؽاٛىشٖ ٠ً ٌی٠ٍ ػب٠٘ٓ یي ثب ـا ًٚ

 ...  ٗیِؿاٌز س٢ٜب

 ! اض٘ن ی ًفا٠ٛ

 ... ٗیؽیؽٕ غٞؼٕ ٌبٙ ؼـ ٠ً ثٞؼ ػجبـسی س٢ٜب

 :ُٝلز ًٍیؽ ػ٘یوی ٛله ِٞٓز

 .  ٛیبٝـؼٕ غٞؼٕ ثب ـٝ لیكّ ٌؽ غٞة-

 :ُلشٖ غىش٠ ٝ ًٍیؽٕ زٍٖ٘ ث٠ ؼوشی

 . ًٜٖ ١٘ب١َٜ ثب١بسٞٙ غٞؼٕ ٌؽ هفاـ-
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 وػشی٠ ًبـ وب٠ٓ ١ٍز ی ثس٠ ی٠ ث٠ ؼاؼٙ سٞٔیص ٝٓی. ث٠ٔ-

 ... ٠ً ٗیؽٟ هٞٓی ث٢ً ًىی ٝهشی

 :ُلشٖ ًىْ ضفكً ٗیبٙ

 .  ثؽیؽ ٍٛٞٙ لیكّ ث٠ دیـبٗ٘ٞ ُلشٖ.  ًفؼٕ ػؿـغٞا١ی ٠ً ٗٚ-

 . ث٠ٍ ٜٗطْ ًْ ث٠ هفاـ ایٚ ، ثب٠ٌ ث٢شف ًٜٖ كٌف ١فضبّ ث٠-

 ًْ ث٠ هفاـ ٛ٘یػٞاوشٖ ٝاهؼیشً.  قؼٕ قّ ز٢ٍ٘بیً سٞی

 ٝهشی...  ؼیِفی ٝهز ث٠ ٌٞؼ ًّٗٞٞ ٗیػٞاوشٖ ، ٌٞؼ ٜٗطْ

 اي ٌػّی ی ِلط٠ سٞی ؼغشف یي ثب ویٜب ثبٌٖ ٛؽیؽٟ ٠ً

 ! ٗیكٛؽ ضفف غٞة ـٝق١بی اق ٝ اوز ُؿاٌش٠ ػٌه

 : دفویؽٕ غل٠

 زفا؟-

 :ُلز ٓطًٜ سٞی ؾاسی اؼة ١٘بٙ ثب ٝ خؽی ًبٗال

 ، ًٜیٚ ١ٌ٘بـی ثب١بي ، لیكّ ٗفثی ػٜٞاٙ ث٠ ثب٠ٌ هفاـ اُف-

 ! ٛیىز ٗٚ لیكِّ ٜٗبوتِ ٌ٘ب اضٞاّ.  ٛ٘یٌٜٖ سبییؽ ٌ٘بـٝ ٗٚ
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 !  " ٗٚ لیكِّ" ث٠ ـكز سٞخ٢ٖ اي خ٠ٔ٘ ًْ اق

 . قؼٕ ٓجػٜؽ

 ای ٗطبٝـٟ ِطجز ؼـ ٠ً....  ثٞؼ اٝ ٗبّ ٠ً لیكّ غٌٞجطبّ

 ًىی ٗبّ ١ٖ ٗٚ ًبي.  ٗیسىجبٛؽ اوً٘ ث٠ ـا ٗبٌٓیشً اي،

 اق ٗبٌٓب٠ٛ ٝ ٗیٌفؼ وشجف وی٠ٜ ، ٛجٞؼٕ ؼـ ٠ً ًىی ٗبّ...  ثٞؼٕ

 . ثفؼ ٗی اوٖ ٗٚ

 : ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ سٌبٙ وفی

 ایٚ ٝٔغ ١٘ی٠ٍ! ًٜٖ خجفاٙ ؼاٌشٖ ؼٝوز ٗٚ ١فضبّ ث٠-

 ... ٛ٘ی٠ٛٞ٘ ٌٌٔی

 ثٙفی ، ثفؼ خٔٞ ـا ؼوشً ، ًفؼ ٝدبییٚ ثبال ـا وفي ؼـخٞاثٖ

 ٝ ثٞییؽ ً٘ی ًفؼ، ثبق ـا ـًِٛ آثی دیر ثفؼاٌز، ٗیك ـٝی اق ـا

 :ُلز ؼاؼٟ ثبال اثف١ٝبی ثب

 ویٜي سٞی ایٜٞ ث٢شفٟ ، ٛجب٠ٌ ٌٌٔی ایٚ ٝٔغ ثب٠ٌ ثٜب اُف-

 ثىذبـٕ ٌ٘ب ث٠ ـٝ لیكّ ـاضز غیبّ ثب ثشٖٞٛ ٗٚ سب ًٜیٚ غبٓی

 . 
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 . قؼٕ ٓجػٜؽ

 !  الثؽ ث٘یفٕ ػٙب ؼوز ث٠ ثٞؼ، ًفؼٟ هّؽ

 ٌی٠ٍ ـٝی ٌْ ـا ـَٛ آثی ؼـ ، ٗیٌفؼٕ ِٛب١ً ٠ً ١٘بٛٙٞـ

 :ُٝلز ًفؼ اٌبـٟ آٌذكغب٠ٛ ث٠ ؼوشً ثب ٝ ُؿاٌز ثٙفی ی

 وفٝیه؟ یب ًٜٖ غبٓی ویٜي سٞ-

 :قؼٕ ٓجػٜؽی

 ... ٗیؽٕ اٛدبًٗ غٞؼٕ-

 :ُلز ٝ اٛؽاغز ثبال ٌب٠ٛ

 ...  ٌ٘ب زفا-

 ؼیؽٕ ٝ ُلز ثٜٔؽ ی اخبقٟ ثب یي  ـكز، آٌذكغب٠ٛ و٘ز ث٠ ٝ

 ـا غٞؼٕ غٞـاٙ سٔٞ سٔٞ ٌؽٕ، خؽا ٗیك اق ًفؼ، ثبق ـا آة ٌیف ٠ً

 ثٙفی ٠ً ؼیؽٕ ثِٞیٖ، زیكی غٞاوشٖ سب ٝ ـوبٛؽٕ آٌذكغب٠ٛ ث٠

 ِٛب١ً وٌٞر ؼـ كوٗ اٗب ًٜٖ ِٗٞ ثِٞ غٞاوشٖ ، ًفؼ ًح ـا

 .  ًفؼٕ
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 ِؽای ٝثب زفغیؽ ٗٚ ث٠ ـٝ ٝ ٌىز آة ٌیف قیف ـا ؼوش٢بیً

 :ُلز سفی ؼٝوشب٠ٛ

 ! ؟ هل٠ٔ آٌذكغ٠ٛٞ ًٜبـ ثبـ ایٚ-

 اٌفاف ٠ً ٛو٠ٙ ١٘بٙ سٞی ؼهیوب ، ُؿاٌشٖ ؼیؽي ؼـ ـا غٞؼٕ

 ، كفوشبؼٕ ، ؼاٌز ًبٛشف ث٠ زىجیؽٟ ای ٌی٠ٍ ی ثٞك٠ ث٠ ًبْٗ

 ٠ً ١٘یٚ اٗب ٌٞؼ، ًٞـ ؼیؽي سب ٛ٘یٍؽ ٗبٛغ إ هٞاـٟ ٝ هؽ

 :ُلشٖ ٝ قؼٕ ٓجػٜؽی ، ٌؽ ٗٚ ث٠ ٗؼٙٞف ِٛب١ً

 . ٛیىز ١ب ٌی٠ٍ وفی اٝٙ ًفؼٙ غبٓی ث٠ ٛیبقی ؼی٠ِ-

 :ُلز ٝ كفوشبؼ ثبال اثفٝ سبی یي ٝ ًٍیؽ ١ٞٗی

  ؟ ؼاـٟ ًٔیؽ-

 ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة ٝ اٛؽاغشٖ ای ٌی٠ٍ ی ثٞك٠ ث٠ ِٛب١ی

 :ُلشٖ خٞاثً ؼـ ٝ

 ... ًٜٖ كٌف ث٠ٔ-

 !   ًٜیٚ هلًٔ ٠ٌٜ٘ٗ غت-
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 :قؼٕ ٓجػٜؽ

 ٝهز؟ اٝٙ ًٜٖ ًبـ ز٠ ًٔیؽٌٞ-

 ...ؼاـٕ ٠ِٛ ثفاسٞٙ ٗیشٖٞٛ ٛیىز ٌٍٗٔی-

 ـا ؼوش٢بیً ٗـكٕ ؼـثیبیٜؽ، ثٞؼ ٗبٛؽٟ ًٖ ضؽه٠ اق ز٢ٍ٘بیٖ

 ـاٟ إ خ٘د٠٘ ١بی ؼاالٙ ؼـ ٝ ثٞؼ ًفؼٟ هلْ ً٘في دٍز

 ٠ً ١بیی ویِٜبّ ٛبثبٝـا٠ٛ هٔجٖ ٝ ثٞؼ قؼٟ ث٢ز ؼٖٓ...  ٗیفكز

 خبیی ـا ثٞؼ ًفؼٟ ؼـیبكز ـا ویٜب ػٌه س٘بٌبی اق ثٞؼ هفاـ

 ـٝی ؿ٠ّ آٙ ی ٠٘١ ثٞؼ، ٗبٛؽٟ ؼوشً ـٝی اٗب! ًٜؽ غفج

 ًی...  اوز اوشلبؼٟ ٝهز ًی ٛ٘یؽاٛىز ٝ ثٞؼ ًفؼٟ ثبؼ ؼوشً

 !  اوز اثفاق ٝهز

 خؽ ث٠ ٝ  ثٞؼ ایىشبؼٟ خٔٞیٖ ٝـم ٌن ١٘بٛٙٞـ ، اٝ ١فضبّ ث٠

 ! ثٞؼ ًٔیؽ ٜٗشظف

 ، ٛ٘یػٞـؼ زٍٖ ث٠ دیٌفي ؼـ غ٘یؽُی یي غؽا ـٔبی ٗطٓ

 ٗشؼٔن ًٞزي ای ٌی٠ٍ ثبـ ًٔیؽ ٝ ثٞؼ ایىشبؼٟ ویع ١٘بٛٙٞـ

 . ٗیٌفؼ ٘ٔت ـا ٗبؼـثكـُٖ ی آٌذكغب٠ٛ ث٠
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 :ُلشٖ آـاًٗ ؼـ ٝ ًٍیؽٕ ِٞـسٖ ث٠ ؼوشی

 !ؼًشف ٛ٘یكٖٛ ث٢ٍٞٙ ٓت ٗٚ ، ـاضز غیبٓشٞٙ-

 اسلبهی ی٠ ١فثبـ ، غؽٗششٞٙ ٗیفوٖ ١ب ؼٌٜٝج٠ ٗٚ ٝاهؼیشً-

 ! ثكٖٛ ـٝ ـاضز غیبّ هیؽ ًال ٗی٠ٍ ثبػث ٠ً ٗیلش٠

 ِٛبٟ ثفاهً ز٢ٍ٘بی ث٠ ٠ً ؼـضبٓی ٝ ًٍیؽٕ قثبٙ ٓج٢بیٖ ـٝی

 :ُلشٖ ٗیٌفؼٕ

 . ثبٌیٚ ٗٚ ِٛفاٙ ٌ٘ب ٛؽاـٟ ٓكٝٗی آجش٠-

 سٌبٙ وفی ٝ ؼاؼ قاٝی٠ ٓج٢بیً ث٠ ٛبٗطىٞوی ٝ ً٘فَٛ ٓجػٜؽ

 :ُلز ٝ ؼاؼ

 ... هبػؽسب ٛیىشٖ ٌ٘ب ِٛفاٙ ٗٚ ٠ً آجش٠-

 .  غٜؽیؽ ١ٖ غٞؼي ،  غٜؽیؽٕ كوٗ خٞاثً اق

 :  آٗؽٕ ضفكً ٗیبٙ ، ثِٞیؽ زیكی غٞاوز

 ! ؼاـیٚ؟ ًٔیؽ سوبٔبی زفا ده ٛیىشیؽ ِٛفاٙ اُف-
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.  ٗیؿاـٟ سبثیف ٗٚ ثی٘بـ ٌفایٗ ـٝی ٌ٘ب ٌفایٗ ١فضبّ ث٠-

 ٌفایٗ اق ٜٖٗ ،قٛؽُی ٛجب٠ٌ غٞة ٗٚ ثی٘بـ ٌفایٗ ٝهشی

 !ًٜبـثیبیٖ ١ٖ ثب ثیبیٚ ده...  ؼـٗیبؼ ٛفٗبّ

 : دفویؽٕ ٔؼیلی ِؽای ثب

 !اوز؟ ٗؼب٠ٔٗ ی٠ ایٚ-

 ِٛفاٙ ثبثز ایٚ اق ثٞؼ، غٞا١یٖ ٌفیي قیبًٛ ٝ وٞؼ ؼـ ؼٝ ١ف-

 ...ٛجبٌیؽ

 اي ٗسی وبػز ی ِلط٠ ث٠ ِٛب١ی ٝ آٝـؼ ثبال ـا ؼوشً ٝ

 :  ُلز ٝ اٛؽاغز

 !ٗیٌٜیٚ؟ ٓٙق ـٝ ًٔیؽ ٌؽٟ، ؼیفٕ ٗٚ-

 ث٠ ِٛب١ی زفغیؽٕ، ًٞزي ی ثٞك٠ و٘ز ث٠ ، اٗب زفا، ٛ٘یؽاٖٛ

 :آٗؽ ِؽایً ٠ً اٛؽاغشٖ ػٙب ١بی ٌی٠ٍ

 ث٠ اٝٛوؽـی ١ٜٞق ایٍٞٙ ١فضبّ ث٠ ، ث٢شفٟ ١ٖ وف١َٜ ثفای-

 ـٝثبق ثٞك٠ ٝ ً٘ؽ ؼـ ثش٠ٛٞ ٠ً ١ىز ٗىٔٗ ١ًٌٞ ٝ غٞؼي

٠ًٜ ! 
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 ًٍیؽ، خٔٞ ـا غٞؼي قؼ، ٓجػٜؽی ُفكشٖ، و٘شً ث٠ ـا ًٔیؽ

 زىجبٛؽ ای ٌی٠ٍ ؼـ ث٠ ـا ؼوشً ، زىجبٛؽٕ ًبٛشف ث٠ ـا ً٘فٕ

 ٝ كفوشبؼ خیجً سٞی ـا ًٔیؽ ٌؽ ٗٙ٘ئٚ ٠ً ؼـ ثٞؼٙ هلْ اق ،

 :ُلز

 ! ًٜٖ ٗفاهجز اقي غٞثی ث٠ ٗیٌٜٖ ٛجبٌیٚ،وؼی ِٛفاٙ-

 !١ىشیٚ؟ غٞثی ؼاـ اٗبٛز ؾاسب-

 ، قؼٕ ٓجػٜؽی ، ٌؽ غیفٟ ًٞسبٟ ی ثبٛی٠ زٜؽ ز٢ٍ٘بیٖ ث٠

 ـٝی ، ٛؽاٌز ُلشٚ ثفای ضفكی ١یر اٗب ثٞؼٕ ٜٗشظفخٞاثً

 :ًفؼٕ أبك٠ ٝ قؼٕ قثبٙ ٓج٢بیٖ

 .  ؼًشف ٗیِیفیٚ وػز غیٔی ـٝ قٛؽُی ١ٖ ٌ٘ب-

 !  ١ىز وػز غٞؼ غٞؼی ث٠ قٛؽُی-

 آؼٕ ؼاـٟ ثىشِی:  ُلشٖ ٢ٛبیز ؼـ ٝ قؼٕ ٓجػٜؽی اي خ٠ٔ٘ اق

 ثفاسٞٙ ؟ ؼاـیٚ ٗیْ ه٢ٟٞ ـاوشی.  ٠ًٜ ِٛبٟ قٛؽُی ث٠ زٙٞـ

 ثفیكٕ؟ ه٢ٟٞ
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 ه٢ٟٞ ثٞؼ ایىشبؼٟ آٌذكغب٠ٛ ٝوٗ ١٘بٛٙٞـ ٌؽٕ، ـؼ ًٜبـي اق

 ٠ً آٝیكاٙ ١بی ٗبٍ ث٠ َٜٝٗ َُٜ ٗیؽیؽٕ، سب ؼٝ ـا خٞي

 :ُلشٖ ٝ ًفؼٕ ِٛبٟ ٗیػٞـؼٛؽ سٌبٙ سٌبٙ

 .  ٗیٌٜٖ اٗبؼٟ ٌٌف ٝ ثبٌیف-

 ًٜبـ ـا غٞؼي زٍٖ٘ خٔٞی اق ٗؽإ ٠ً ـا ز٘ٞي خٞي ه٢ٟٞ

 خٞي ه٢ٟٞ ی ؼوش٠ ثب ؼوشٖ ثفغٞـؼ اق قؼٕ، زَٜ ـا ٗیٌٍیؽ

 ، اكشبؼٛؽ ویٜي سٞی زٌبٙ آة ١بی هالة اق ٗبٍ ؼٝ ،

 ...  دیٞوز آ٢ٛب ث٠ ١ٖ خٞي ه٢ٟٞ ًفؼ، إ قؼٟ ٝضٍز ِؽایٍبٙ

 ـا ٓجػٜؽٕ ثٞؼ، ُفكش٠ إ غٜؽٟ ، اٛؽاغشٖ ِٞٓز ث٠ ِٛب١ی

 :ُلشٖ ٝ ًفؼٕ ًٜشفّ

 ...غت ٝٓی ٛ٘یٍٖ دب ٝ ؼوز ثی ایٜٙٞـی ١٘ی٠ٍ ٗٚ آجش٠-

 ـا آٌْ ثٙفی ٗطشٞیبر ، دیً ٓطظبسی ًفؼٕ، ـاثبق اة ٌیف

 ، ٗب٢ُب ٝ خٞي ه٢ٟٞ ضبال ٝ ثٞؼ ًفؼٟ غبٓی ویٜي ١٘یٚ سٞی

 :ُلز ٝ ًٍیؽ ػ٘ین ٛله یي.  ثٞؼٛؽ آٌٔی

 !  غٞث٠ ثب٠ٌ ١ٖ زبی-
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.  ٗیفیٚ قٝؼ ١٘ی٠ٍ ٌ٘ب ؼاـیٚ؟ ػد٠ٔ ٗیٌٜٖ آٗبؼٟ االٙ ٠ٛ ٠ٛ-

 ٗبخؽٟ ١بی ه٢ٟٞ آجش٠....  ه٢ٟٞ ٠ٛ زبیی ٠ٛ ٗیػٞـیٚ ٗیٟٞ ٠ٛ

 !ٛیىشٚ غٞـؼٛی اِال

 اي غبٓی ویٜي سٞی ثبال اق ٝ ًفؼٕ ثٜٔؽ ـا ظفكٍٞیی ٗبیغ

 كیً ِؽای ؼ١بٖٛ ثب ٠ً ١٘بٛٙٞـ ٝ ؼاؼٕ كٍبـ ـا ً٘في ًفؼٕ،

 ًٜبـ. ٌؽ ٛكؼیٌٖ ٠ً ًفؼٕ ضه ـا اي وبی٠ ٗیؽاؼٕ كیً ٝ

 . ٗیٌفؼ س٘بٌبیٖ ٝ ثٞؼ ایىشبؼٟ ؼوشٖ

 ٗیٍؽ غبـج اقي ؿفیت ٝ ػدیت ِؽا١بی ٠ً ؼ١بٛی ١٘بٙ ثب

 .ًفؼٕ ِٛب١ً

 ٛ٘یِؿاٌز ٛ٘بیً ث٠ اي ؼـز٢فٟ غِّٞی ث٠ اًٍٚ ـی ١یر

 اق ؼوز ٝ ٌؽ ٛ٘ب ؼٛؽاٙ ٓجػٜؽٕ.  ؼاـؼ ضبٓی ز٠ ثجفٕ دی سب

 : ُلشٖ ٝ ثفؼاٌشٖ ًفؼًٛ س٘بٌب

 ؼـٗیبـٕ؟ ِؽا غٞؼٕ اق ٗٚ ػدیج٠ ثفاسٞٙ-

 ثب ؼـخٞاثٖ ٝ ًفؼ ِبف ـا ِؽایً ٝ قؼ سٌی٠ ًبٛشف ث٠ ـا ً٘في

 :ُلز ٗیٍؽ وب٘غ اٝ اق ٠ً آـاٍٗی ١٘بٙ
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 .  اثؽا ٠ٛ-

 : ُلشٖ ٝ آٝـؼٕ ثبال زٍٖ٘ دیً سب ـا ًلی ٗبٍ

 ٗبیغ ایٚ...  ١ب ٗبٍ ایٚ!  ؼاـٙ ِؽایی ی٠ زیك ٠٘١ ٗٚ ٛظف ث٠-

 ... ظفكٍٞیی

 ٘فكً ؼٝ ػفٝوي یي ٗثْ.  ثٞؼ ٗىشٙیٔی اوٌبذ ثؼؽی ٛلف ٝ

 ؼ١بِٙ یي ٌٌْ ضبال ، ًفؼٕ ٛكؼیي ث٢ٖ ـا أالػً ٝ ُفكشٖ ـا

 :دفویؽٕ ٝ ًفؼٕ ٛبقى ـا ِؽایٖ ثٞؼ ٌؽٟ ٍُبؼ

 ! ؟ زی٠ ٌ٘ب ٛظف-

 !زی؟ ؼـغَّٞ-

 ًْ إ ه٢و٠٢! ثٞؼ ُلش٠ ٠ً "غِّٞی ؼـ" ث٠ غٜؽیؽٕ

 :ُلشٖ ٝ ثفؼاٌز ـا آٌذكغب٠ٛ

 ... ٗیكٛیٚ ضفف وػز زوؽـ-

 : كفوشبؼ ثبال ـا اثفٝیً سبی یي

 !١فضبّ ث٠ ٌفٜٗؽٟ-
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 .  ٛؽاـٟ اٌٌبٓی: ُٝلشٖ اٛؽاغشٖ ثبال ٌب٠ٛ

 اة ٌیف قیف ـا ؼوش٢بیٖ ٝخٞؼ ایٚ ثب ، ٗیفكز ُیح ً٘ی وفٕ

 ٝ  ٗی٘بٓیؽٕ ١ٖ ث٠ ـا إ ًلی ؼوش٢بی ٝهشی ؼاٌشٖ، ٠ِٛ غٜي

 ثب ٗیشٞاٛىشٖ ـا ًٞزٌی ١بی ضجبة ٗیٍؽ، دبٌیؽٟ ث٢ٍبٙ آة

 ، ثٞؼ ضجبة یي سٞٓؽ ٗفًك ٠ً ٍٗشی سٞی.   ًٜٖ ؼـوز ؼوشٖ

 .ؼـآٗؽ ـهُ ث٠ ١ٞا سٞی ٓـكاٙ ی ؼایفٟ ضجبة یي ٝ ؼٗیؽٕ

 :  ُلشٖ ٝ ًفؼ ِٛب١ٖ ِٞٓز

 والٕ" ٗیِٚ ؼاـٙ االٙ ؼاـٙ ِؽا ١ٖ ١ب ضجبة ایٚ ضشی-

  "... ِٞٓز ؼًشف

 ـا ؼٕٝ ضجبة ٝ ًٍیؽٕ ػ٘یوی ٛله ، ٗیٌفؼ س٘بٌبیٖ ١٘بٛٙٞـ

 : ُلشٖ ٝ ؼـآٝـؼٕ دفٝاق ث٠

 ی٠ زیك ٠٘١ غال٠ِ  ؼاـٙ، ِؽا ضشی ١ٖ  ه٢ٟٞ ١بی ؼ٠ٛٝ-

 !؟ زی٠ ٌ٘ب ٛظف!   ؼاـٙ ِؽایی

 : ُلز ضبّ ٝؼـ١٘بٙ  ٗیٌفؼ ِٛبٟ ًٞزٌشف ضجبة دفٝاق ث٠

 ! زی؟ ث٠ ـاخغ-
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 ٝ اة ٌیف ث٢شفٟ: ُلز ٝ آٝـؼ خٔٞ ـا ؼوشً ًفؼٕ، ِٛب١ً

 .  ثجٜؽیؽ

 ٝ ًفؼ ِٛب١ی ٗٚ ًلی ؼوش٢بی ث٠ ثىز ـا ا١فٕ ٠ً ١٘بٛٙٞـ ٝ

  ؼًشف؟ ؼاـٟ ِؽا ١ٖ ػٍن: دفویؽٕ ٗٚ

 .ٛ٘یؽٖٝٛ: ُلز ٝ ٗبٛؽ غیفٟ ز٢ٍ٘بیٖ سٞی

 ِؽایی ی٠ ث٠ ٝ ػٍن ثػٞایٚ اُف...  ًٜیٚ كٌف ث٢ً ًٖ ی٠-

  زی٠؟ ِؽاي ، ًٜیٚ سؼجیف

 : ًفؼ سٌفاـ

 ! ٛ٘یؽٖٝٛ... اٖٗ٘...  ًٜٖ سؼجیف ِؽایی ث٠ ٝ ػٍن ثػٞإ اُف-

 . ٛؽاـٟ ِؽا ػٍن ٛظفٕ ث٠: ًفؼ أبك٠ ًٞسب١ی ٌٗث ثب

 ٌٛفؼیؽ كٌف ث٢ً ٌ٘ب ٛؽاـٟ، اٌٗبٙ:  ؿفیؽٕ ٝ ًفؼٕ ٛٞزی

 ...اكشبؼًٛ اسلبم دمٝاى ث٠... اي سفا٠ٛ... ِؽاي ث٠ ؼًشف؟

 : دفویؽ وی٠ٜ ث٠ ؼوز ٝ ؼاؼ ثبال ـا اثفٝیً سبی یي

 ًفؼیؽ؟ كٌف ٌ٘ب-
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 ٗٞسٞـ ٌؽٙ ـٌٝٚ ِؽای ٗثْ ٗٚ ثفای ، ػٍن ِؽای-

 ٛٞسیلٌیٍٚ ِؽای ٗثال یب! ضبٔف ضبّ ؼـ آجش٠! ١ٞادی٘بوز

 !  اٝٙ ثب ػٌىً

 ! اٝٙ: ًفؼ قٗك٠ٗ

 ِٛبٟ زٌبٙ آة اق آٝیكاٙ ١بی هالة ث٠ ؛ غٞـؼ ُفٟ اثف١ٝبیٖ

 ًفؼٟ ؿً خٞي ه٢ٟٞ ًٜبـ ٗب٢ُب ،  ٗیػٞـؼٛؽ سٌبٙ ٗیٌفؼٕ

 .  ثٞؼ آٓٞؼ ًق وبػؽ ١بی ٛی٠٘ سب ؼوش٢بیٖ ٝ ثٞؼٛؽ

 ١ٖ ٗٚ...  ٗیٌفؼ ِٛب١ٖ ٝ ٗیكؼ ٓجػٜؽ.  زفغیؽٕ و٘شً ث٠

 ًٜؽ، ِٝق ثفایٖ ـا ػٍن ِؽای سب ٗبٛؽٕ ٜٗشظف ٝ ًفؼٕ ِٛب١ً

: ُلز ٝ ًٍیؽ قثبٙ ٓج٢بیً ـٝی ثبالغفٟ ٝ ٌؽ ٘ٞالٛی سؼًٔٔ

 !سن سن

 !زی؟ یؼٜی! سن؟ سن- 

 ! ثیبؼ هفاـٟ ٝهشی... ١بي ًلً ِؽایِ سن سن-

 ١ٖ ١بي هؽٕ ِؽای ٛیبؼ ٝهشی: ُلز اؼا٠ٗ ؼـ ٝ قؼٕ ٓجػٜؽ

 ! ٛؽاـٟ ِؽا ػٍن ده! ٛ٘ی٠ٍ ٌٜیؽٟ
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 .ؼًشف ٍٛؽیؽ ػبٌن ضبّ ث٠ سب ده-

 ! ٛیٞٗؽ-

 ٜٖٗ ٗیٍٞـیٚ ـٝ ؼوش٢بسٞٙ: ُلز آـإ ٝ ًفؼٕ ِٛب١ً ضیفاٙ

 !  ؼـثیبیٚ ضبٓز ایٚ اق ًٖ ی٠ ٌبیؽ ًٜٖ آٗبؼٟ ه٢ٟٞ ی٠

 ؟ ١ىز اخبقٟ: ًفؼ اٌبـٟ ویٜي ث٠ ٝ

 ـا ً٘فٕ ـكز، ویب١ی ٓطظ٠ یي ز٢ٍ٘بیٖ ٝ ؼاؼٕ سٌبٙ ـا وفٕ

 ٌیف ا١فٕ...  ٗیسفغیؽ ؼاٌز ؼٛیب ، ٛیلشٖ ٠ً زىجبٛؽٕ ًبٛشف ث٠

 ٌٍٛیؽ ثبٛی٠ ث٠ ،  ٌٞؼ ٗشؼبؼّ آة ؼٗبی سب ؼاٌز ٠ِٛ ٝوٗ ـا

 ٝ ثٍٞـیٚ ـٝ ؼوش٢بسٞٙ: ُلز ٝ ًفؼ زي ـا آة ؼٗبی ٠ً

 ! ثٍیٜیٚ

 ٝاٍِٛش٢بٕ ؼوز خٔٞی ٝ دٍز ولیؽ ًق قؼٕ، قّ ؼوش٢بٕ ث٠

 . ًی٢بٙ غبٖٛ: قؼ ِؽإ ثٞؼ، ٍٛىش٠

 ًفا٠ٛ،: ُلشٖ سٌفاـ ث٠ ٘ٞالٛی ٝ ػ٘ین ضفَ ثب ٝ  ًفؼٕ ِٛب١ً

 !  ًفا٠ٛ...  ًفا٠ٛ



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
25 

 

 ًفا٠ٛ، غبٖٛ... ث٠ٔ ، ث٠ٔ: ُلز ٝ آٗؽ ًٞسبٟ ثبـ ایٚ ٝ قؼ ٓجػٜؽی

 !ثٍٞـیٚ ـٝ ؼوش٢بسٞٙ ثیبیٚ

 ؟ زفا-

 ًبٛشف ی ٓج٠ ـا ؼوش٢بیً ًق ، ًفؼ س٘بٌبیٖ ٝ ثىز ـا اة ٌیف

 .  ثٞؼ قؼٟ قّ ٗٚ ث٠ ثف ٝ ثف ١٘بٛٙٞـ ٝ  ثٞؼ ُؿاٌش٠

  ؟ ثٍٞـٕ ؼوش٢بٗٞ زفا: ُلشٖ ٝ قؼٕ ٓجػٜؽی

 ٌىشٍٞ ث٠ ٛیبق ٗٚ ؼوش٢بی: ُلشٖ آـإ ١ٖ ٗٚ ، ِٛلز زیكی

    ،  اٙ آٓٞؼٟ ١٘ی٠ٍ اٝٛب ، ٠ٛ ز٠ ثٍٞـٍٗٞٙ ز٠... ؼًشف ٛؽاـٙ

 ضفإ ـا ١بیٖ ؼوز:  ٗی٠ِ دىٜؽ ػب٠ٗ ًشبة سٞ ثًٞٞكىٌی زبٓك

...  ًفؼٕ ضفٕٝ ؼوش٢بٗٞ ٜٖٗ!  ٠ٜٗ ـٝق ٝ ضبّ ؼهیوب!  إ ًفؼٟ

 ثٜؽ! ثٞؼٟ؟ زی ًفؼٕ ثب١بٌٞٙ ٠ً ًبـی ٢ٗ٘شفیٚ ٗیٌٜیٚ كٌف

 دبى...  ًفؼٟ ؼقؼی!  ًفؼٟ ثبق ـٝ غفیؽٟ ثفإ اٝٙ ٠ً ١بیی ١ؽی٠

 غب٘فار ؼكشفز٠ یب ثفؼاٌش٠ ؼٝوشٍٞ سفیٚ ِ٘ی٘ی ًٚ

! ًفؼٟ زـٔی ٝ ثفؼاٌش٠ سٔلٚ یب ، غٞا١في ی ٌؽٟ ٢ٗفٕٝٗٞ

 ١٘ی٠ٍ ٗٚ ؼوش٢بی...  ٛ٘یٍٚ س٘یك ٝهز ١یر ٗٚ ؼوش٢بی

 ...   اوز آٓٞؼٟ
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 هبثْ ؼـٗبِٛف ٗؼ٘ٞال قٗبٙ: ُلز ٝ قؼ ٓجػٜؽی ، ًفؼٕ ِٛب١ً

 .  ثؽیٚ ٝهز ثیٍشف ؼوش٢بسٞٙ ثبیؽث٠ ٌبیؽ!  هجٞٓی٠

 ...  ١٘ی٠ٍ ٗیِلشیؽ ًبي! ؟ ١٘ی٠ٍ یب اؿٔت یب  ٗؼ٘ٞال-

 ِؽایٖ ٠ً ثفٕٝ ثیفٝٙ آٌذكغب٠ٛ اق غٞاوشٖ ثفُفؼاٛؽٕ ـا ـٝیٖ

 ...  ًفا٠ٛ غبٖٛ: قؼ

: ُلشٖ ٝ ُفكشٖ و٘شً ث٠ ـا ؼوشٖ ًق ٝ زفغیؽٕ و٘شً ث٠

 .ٛیىز غٞثی ـٝق اِال اٗفٝق!   ؼًشف ثبیىشیؽ ػوت

 ! ٍٗػ٠ّ-

 ٛیىز؟ ایٜٙٞـ ، ٌؽٟ سٕ٘ٞ وف١َٜ ٝیكیز-

 ًٜٖ آٗبؼٟ ه٢ٟٞ ٗیػٞاوشٖ.  ث٠ٔ: ُلز ٝ قؼ ٛ٘بیی ؼٛؽاٙ ٓجػٜؽ

 . 

 ! ٛؽاـٕ ٗیْ ٗٚ-

 ًفؼٕ، ثبـیي ـا ِٛب١ٖ ٗٚ ٝ ؼاؼ اؼا٠ٗ قؼًٛ ٓجػٜؽ ث٠ ١٘سٜبٙ

 ولفُی ١ٖ وب٢ٓب اق ثؼؽ ٠ً ِلز ثی ی ُفث٠ یي ٗثْ
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 ٍٛبٙ ـا ١بیٖ زِٜبّ ، ثٞؼ قؼٟ زَٜ ـا ؼوشً ثبِبضجػب٠ٛ

 : ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ

 !!! ؼًشف ثب٠ٌ ـكشٜشٞٙ ٝهز ٗیٌٜٖ كٌف-

 ؼـ سّٜؼی ٝ ًؿایی ٓجػٜؽ ١٘بٙ ثب ٝ ًٍیؽ ػ٘ین ٛله یي

 ٠ً ؼـضبٓی هب٘غ ٝ خؽی ًبٗال ِ٘ی٘شی ١یر ثؽٝٙ خٞاثٖ،

 غبٖٛ ٗیؽٝٛیٚ: ُلز  ثٞؼ ُفاییؽٟ سیفُی ث٠ ز٢ٍ٘بیً ـَٛ

 خ٘غ وف ـٝق ّ٘ٞ ؼـ اِٞال ٗٚ اغالهی غٞي سبیٖ ، ًفا٠ٛ

 ٗؽاـا ١ٖ ثب ًٖ ی٠ ثیبیٚ...  اوز ؼهیو٠ دٞٛكؼٟ آی ؼٟ ضؽٝؼ

 ثؽاغاله٘ٞ ـٝی اٝٙ ثػٞإ ٠ً ٛیىز ٗٚ غٌٞبیٜؽ اِال ، ًٜیٖ

 ٗیك دٍز ٝ ثٍٞـیٚ ـٝ ؼوش٢بسٞٙ ٓٙلب ده ، ثؽٕ ٍٛٞٙ ٌ٘ب ث٠

 غب٘فسٞٙ سٞی ٠ً آجش٠ ٝ!  ثبٌیٚ ؼاؽ ٝ سٔع ی ه٢ٟٞ ی٠ ٜٗشظف

 ٗٚ!  ثلفٗبییؽ هیؽ ؼكشف سٞی ١ٖ ؼهبین ایٚ ٝیكیز ٠ً ث٠ٛٞ٘

 ١ف ـٝ ٌ٘ب ثب ـكشٚ ًٜٔدبـ ٝ ٛبقًٍیؽٙ ثفای أبك٠ ٝهز

 !  ٛؽاـٕ هٙؼب ؼٌٜٝج٠

 .  ـكز ًٜبـ ویٜي اقخٔٞی ٝ
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 ٜٗشظف آة ٌیف: ُٝلز ًفؼ ثبق ـا آة ٌیف ٝ ًٍیؽ ثبال ـا ا١فٕ

 ـٝ آٌذكغ٠ٛٞ ًق ای٠ٌٜ اق هجْ!  ٌ٘بوز آٓٞؼ ًق ؼوش٢بی

 ٝ ٗؼٜٞی ثُؼؽ ث٠ ٝ ثٍٞـیؽٌٞٙ االٙ ١٘یٚ ٓٙلب ًٜیٚ ٓـكٛؽٟ

 !   ٌٜٛیٚ كٌف اي دفؼٟ دٍز آٓٞؼُی

 ثبػث ٠ً ثٞؼ ایىشبؼٟ ضبٓشی ثب ًٜبـٕ ، ایىشبؼٕ ویٜي ٗوبثْ

 ثبػث ِٜٗی ٝ ثٞؼ اكشبؼٟ ـاٟ إ ثیٜی آة ، ٗیٍؽ إ ٌفٗىبـی

 ؼوشً ًق ثٞؼ، ایىشبؼٟ ٗبیْ.ٌٞٛؽ ؼاؽ إ ٗـكی ـ٢ُبی ٗیٍؽ

 .  ٗیٌفؼ س٘بٌب ـا ٗٚ ٝ ثٞؼ ًبٛشف ث٠

 ٝ ، ًٍیؽ خٔٞ ـا ؼوشً ٠ً ثفؼٕ آة ٌیف قیف ـا ؼوش٢بیٖ

 ث٠ ویٜي، ؼـ ٌؽٟ خ٘غ آة ٠ً ُفكز ثبال ـا ٌبٖٓ ١بی ٠ِٜٓٞٗ

 ُفؼ ٗیك ـٝی اق ، ٌؽ غٖ ، ٌؽ س٘بٕ ًبـٕ ٝهشی ، ٛذبٌؽ آ٢ٛب

 ؼٝ ُفكز، و٘شٖ ث٠ ـا ًبؿؿی ؼوش٘بّ ی خؼج٠ آٌذكغب٠ٛ ٗیبٙ

 ثؽٝٙ خؽی، غٍي، ، ٗیٌفؼ ِٛب١ٖ ً٘بًبٙ ثفؼاٌشٖ، ثفٍ

 ٗل٢ٕٞ ٠ً ثی٘بـ یي ث٠ ٗىئّٞ دكٌي یي ٗثْ ٝ اٛؼٙبف

 !  ٛجٞؼ ثٔؽ ـا ٗىئٞٓیز
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 سب ًفؼ س٘بٌبیٖ ٝ كفوشبؼ ػوت ثفایٖ ـا ُفؼ ٗیك دٍز ِٜؽٓی

 ! ثٍٜیٜٖ

 ـا وفآوشیًٜ ١بی ؼ٠ُ٘ ؼیؽٕ ُفكشٖ، آـإ ِٜؽٓی ـٝی ٝهشی

 ١بی ٛی٠٘ سب ـا ـًِٛ آثی دیفا١ٚ ١بی آوشیٚ ٝ ًفؼ ثبق

 . ؼاؼ ثبال وبػؽي

 ثٞؼٕ ؼٝغش٠ زٍٖ زذً ٝ ـاوز وبػؽ ی ثفخىش٠ ـ٢ُبی ث٠

 خبٙ ث٠ ٝ ـیػز ظفكٍٞیی ٗبیغ ـٝیً ، ثفؼاٌز ـا اوٌبذ ٠ً

 ! اكشبؼ ٢ٛبـٕ اق ٗبٛؽٟ ثبهی ظفٝف آجش٠ ٝ خٞي ه٢ٟٞ ٝ ٗبٍ

 ٝ ثبال ١ب ظفف ـٝی ـَٛ وجك اوٌبذ ١٘فاٟ ث٠ ؼوشً ٠ً ١فثبـ

 .  ٗیٌٜؽٕ ـا ٓجٖ ی غٌٍیؽٟ دٞوز اق س٠ٌ یي ، ٗیٍؽ دبییٚ

 . ٗیؽیؽٕ غٞؼٕ ٜٗبوت ٠ً ثٞؼ ای ٝالٟ س٢ٜب ثف آثفٝ

 وفؼ اة اق سبٛی٠٘ ـا خٞي ه٢ٟٞ ، آٝیػز ١ب هالة ث٠ ـا ١ب ٗبٍ

 ثفؼاٌز ؼوش٘بّ ثفٍ و٠ ؼٝ زفغیؽ ٠ً ٗٚ و٘ز ث٠ ، ًفؼ دف

 ... زذً ؼوز وبػؽ سب آـٛح كب٠ِٔ ضؽ ث٠ اكشبؼ ِٛب١ٖ ٗٚ ٝ
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  ـا ُِٜی ِؽا١بی ٠ً ُٛش٢بیی ٝ وُْ ًٔیؽ ٝ ضبْٗ غٗ دٜح

 .  ٗیٌفؼ ٍٛف ؾ١ٜٖ سٞی

 و٘ز ث٠ ـا اٍِٛشٖ ٠ً ثٌٍؽ دبییٚ ـا دیفا١ًٜ آوشیٚ غٞاوز

 ًفؼٕ، اٌبـٟ ٝ ثفؼٕ ؼوشً ـٝی ٌؽٟ ضي ضبْٗ غٗ دٜح

 ـٝ ٝ ثىز ـا آوشیٚ وف ی ؼ٠ُ٘ آٝـؼ، دبییٚ ـا آوشیًٜ قٝؼسف

 ٌٌف؟ ٝ ٌیف ثب: ُلز ٗٚ ث٠

 خٞاة سؼبـف ثی ٝ ًٞسبٟ سب ًفؼ ٝاؼاـٕ ، اثف١ٝبیً ٗیبٙ اغٖ

 :  ثؽ١ٖ

 .ٜٗ٘ٞٙ ث٠ٔ-

 و٘ز ٗشٞوٗ ی ٌؼ٠ٔ ثٞؼ ثٔؽ ، ًفؼ ضفًز ُبق اخبم و٘ز ث٠

 ٛی٠٘ سب ٠ً ـا خٞي ه٢ٟٞ ًٜؽ، ـٌٝٚ ـا ثٞؼ هٔن ثؽ ٠ً ـا زذی

 ٓت ٝ زفغیؽ و٘شٖ ث٠ ، ُؿاٌز اخبم ـٝی ثٞؼ ًفؼٟ دف آة اق

 : قؼ

 ١ىز؟ ٌیف-
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 آٝـؼ ثیفٝٙ یػسبّ سٞی اق ـا ٌیف ثٙفی ؼاؼٕ، سٌبٙ ـا وفٕ

 ـٝی ث٠ ـٝ ٗٚ ث٠ دٍز ،  ُؿاٌز ؼوشً ًٜبـ ١ٖ ـا ه٢ٟٞ دٞؼـ

 ثجفٕ ثیٚ اق ـا ًٍٜؽٟ وٌٞر ایٚ ای٠ٌٜ ثفای ٝ ایىشبؼ اخبم

 :دفویؽٕ

 !؟ ٌ٘بوز ؼغشف لیكّ-

 ُفؼٙ و٘شً ث٠ ٝ ًفؼٕ ای وفك٠ سي ، ٛؽاؼ ـا خٞاثٖ

 .دفویؽٕ ؼٝثبـٟ ٝ زفغبٛؽٕ

 ٗیبٙ اغٖ آٙ ٌف اق ثبالغفٟ ٝ قؼ ٓجػٜؽی ثفٍُز و٘شٖ ث٠

 :ُلز ٝ ٌؽ ـ١ب اثف١ٝبیً

 ثبٌٖ؟ ؼاٌش٠ لیكّ وبّ ٝ وٚ ث٠ ؼغشفی ٗیبؼ ٗٚ ث٠-

 :ُلز ؼـخٞاثٖ ٝ اٛؽاغشٖ ثبال ٌب٠ٛ

 .  غٞا١ف٠ٗ لیكّ-

 لیكّ ای٠ٌٜ اق اِٛبـ ، ثفُفؼاٛؽ ـا ـٝیً ، دفیؽٛؽ ثبال اثف١ٝبیٖ

 .  ثٞؼ ٌؽٟ قؼٟ غدبٓز غیٔی ثبٌؽ غٞا١في
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 ضبٝی ویٜی ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠ ٍٛؽ ِطجشی ه٢ٟٞ ٌؽٙ آٗبؼٟ سب

 ثبیبؼ ، ثفؼ ػوت ً٘ی ـا ِٜؽٓی ، ُؿاٌز ـٝیٖ دیً ـا ٗبٍ ؼٝ

 غفیؽٟ وٞدف اق هجْ ٌت ٠ً ثٞـی دشی ١بی ثیىٌٞییز آٝـی

 ًق ثبٛی٠ زٜؽ ٌؽ ثبػث وفُید٠ ، ثفغبوشٖ خب اق ، ثٞؼٕ

 آـاٗی ِؽای ثب ٝ ًٍیؽ ػ٘یوی ٛله  ؼاـٕ ٠ِٛ ٗیك ث٠ ـا ؼوشٖ

 :ُلز

 ...  ثیبـٕ ثِیٚ ؼاـیٚ القٕ زیكی-

 . ١ىز ثیىٌٞییز-

 سٞی ـا ١ب ثیىٌٞیز ٝ ؼاؼٕ اؼـن ، ثفغبوز ٝ ؼاؼ سٌبٙ وف

 .  ٍٛىز ٗوبثٖٔ آٗؽ ٝ ـیػز ؼوشی دیً یي

  ؟ ١ىشٚ خٞٝٙ ٗبؼـسٞٙ-

 ث٠ ٠ً ؼـضبٓی ٝ ًفؼ هبة ٗبٍ ؼٝـ ـا اي ًٍیؽٟ ١بی دٜد٠

 زٙٞـ؟: ُلز ثٞؼ قؼٟ قّ ثٞـ دشی ثٜؽی ثىش٠

 ...  ٝلیكّ ٌ٘ب وٜی اغشالف غب٘ف ث٠-

 ! لیكّ ٝ ٗؼك:  ًفؼٕ قٗك٠ٗ ٝ
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 اٛشػبة ثفاي ٗٚ ٠ً ثٞؼ او٘ی لیكّ ، ثٞؼ دؽـٕ اوٖ ٗؼك-

 .  ًفؼٕ

 ! خبٓجی٠ اوٖ-

 سٞی ًفؼ ٛكؼیي ؼ١بًٛ ث٠ ـا ٗبٍ ٝ ؼاؼ سٌبٙ وفی

 :ُلشٖ ٝ قؼٕ قّ ز٢ٍ٘بیً

 ٗیٌٜیٚ؟ كٌفی ز٠ ٗٚ ث٠ ـاخغ االٙ-

 ػ٘یوی ٛله.  ٗیٌفؼ ِٛب١ٖ ٝثف ثف ١٘بٛٙٞـ ٛؽاؼ هٞـر ـا ه٢ٟٞ

 ـاخغ ٗؽر ایٚ س٘بٕ الثؽ: ُلشٖ ؼاـی ثـٓ ِؽای ثب ٝ ًٍیؽٕ

 ضش٘ب ٗیٌٜیٚ كٌف! ؟ ٠ٛ ٗیٌٜیٚ ػدیجی كٌف١بی غیٔی ٗٚ ث٠

 ٗٚ ٗیٌٜیٚ كٌف یب...  ١ىشٖ زٔی ٝ  غْ ای ؼی٠ٛٝٞ ی٠ ٗٚ

 ثفای ثبٌٖ ٗفاهجً ای٠ٌٜ خبی ث٠ دؽـثكـُٖ ی غ٠ٛٞ اٝٗؽٕ

 ... ٝ ٗیٌٜٖ ٗىز غٞؼٕ

 . ثفوؽ اٛش٢ب ث٠ إ خ٠ٔ٘ سب ٛؽاؼ ٗدبّ ثـٓ

 ؼـ ًٜؽ س٘بٌبیٖ ای٠ٌٜ ثؽٝٙ ٝ ًفؼ ٗكٟ ٗكٟ اي ه٢ٟٞ اق ً٘ی

 :ُلز غٞٛىفؼی اٝج
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 ! ـاضز غیبٓشٞٙ ، ٛ٘یٌٜٖ كٌف ٌ٘ب ث٠ ـاخغ اِال ٗٚ-

 ؼـ ٛب٢ُبٛی ـا اي خ٠ٔ٘ آٛوؽـ ، ًفؼٕ اًشلب ًفؼًٛ س٘بٌب ث٠

 ایٚ ثب ـٝیبیی سٞاٛبیی ٗیٌفؼٕ ضه ٠ً ، ثٞؼ ًفؼٟ دفر ِٞـسٖ

 .ٌؽ ؤت ٗٚ اق ثبٛی٠ اق ًىفی ؼـ ضویوز

 ـا ؼ١بٖٛ آة ثٞؼ ًفؼٟ كفٝ ٗبٍ ی ؼوش٠ ؼـ ـا اٍِٛش٢بیً

 :دفویؽٕ ٕٗٙفة ٝ ؼاؼٕ هٞـر

 ٛ٘یٌٜیٚ؟ كٌف ٝاهؼب-

: ُلز ٝ غٞـؼ ُفٟ ١ٖ ؼـ اثف١ٝبیً ، قؼ سٌی٠ ِٜؽٓی دٍشی ث٠

 ! ًفا٠ٛ غبِٖٛ ًٜٖ كٌف ٌ٘ب ث٠ ؼاـٟ ٓكٝٗی ز٠

 ٗیٌفؼ، غٙبة "ًفا٠ٛ غبٖٛ"ـا ٗٚ ٝهشی ِؽایً آ١َٜ

 ١ٖ ١بی ثؽی ی ٠٘١ اق ـا ضٞاوٖ ٗیشٞاٛىز ، ثٞؼ ؼٍٜٓیٚ

 ًالًٗ س٠ٌ "ٓكٕٝ" ًٍیؽٕ قثبٙ ٓج٢بیٖ ـٝی.  ًٜؽ دفر خٞاـٕ

 ًالٟ آٗؽ، ٗی قثبًٛ ـٝی  ث٢ب٠ٛ ثی ٝ ث٢ب٠ٛ ثب ١فثبـ ؛ اِٛبـ ثٞؼ

 . ٗیٌفؼ اضشفإ اؼای ٗٚ ث٠ ٝ ثفٗیؽاٌز

 : ًٍیؽٕ قثبٙ ٓج٢بیٖ ـٝی
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...  إ ٢ٗ٘ی آؼٕ ٗٚ زٞٙ ًٜیٚ كٌف ث٢ٖ ٠ً ٛجٞؼ ایٚ ٜٗظٞـٕ-

 اؼٕ ث٠ ، ٗیٌٜٖ كٌف ١ب آؼٕ ث٠ غٞاة، ٗٞهغ ٌت ١ف سوفیجب ٗٚ

 ثب١بٌٞٙ ٠ً ٝهشی ث٠... ٌؽٕ ـٝ ث٠ ـٝ ثب١بٌٞٙ ٠ً ١بیی

...  ٌؽٟ ثؽّ ٝ ـؼ آؼٕ اٝٙ ٝ ٗٚ ثیٚ ٠ً ضفك٢بیی ث٠ ُؿـٝٛؽٕ

 ...ٗیٌٜٖ كٌف ث٢ً

 ٛشٞاٖٛ ٠ً ٌؽٛؽ آة دف آٛوؽـی ز٢ٍ٘بیٖ زفا ٛل٢٘یؽٕ

 ٠ُٛٞ ث٠ د٢ٌٔبیٖ اق ١٘كٗبٙ اٌي هٙفٟ ؼٝ ثِیفٕ، ـا خٔٞیٍبٙ

 ؼاؼ، ١ْ و٘شٖ ث٠ ـا ؼوش٘بّ ی خؼج٠ اٝ ٝ ًفؼٛؽ ووٖٞ إ

 : زیؽ ١ٖ ًٜبـ ـا ٓـبر ٌ٘فؼٟ اٝ ٝ ًٜؽٕ اٙ اق ثفُی

 ایٚ ضفكٖ دیبٕ ِفكب!  ًٜٖ اؼة اوبئ٠ ٌ٘ب ث٠ ٛ٘یػٞاوشٖ ٗٚ-

 ٛ٘یػٞایٚ ٠ً ثبٌیٚ آؼٗی اٝٙ ٗٚ خٔٞی ٛؽاـٟ ٓكٝٗی ٠ً ثٞؼ

 كٌف ضٞاٌی ث٠ غیٔی! ٛ٘یٌٜٖ كٌف ث٢ً ٗٚ زٞٙ! ثبٌیٚ

 !  ٛؽاـٕ ٝهشٍٞ اِال ٝاهغ ؼـ!  ٛ٘یٌٜٖ

 اٝ قٛؽُی ضٞاٌی ٠ً ٌؽٕ ثیسبـٟ ز٠ ٗٚ ًفؼٕ كٌف غٞؼٕ ثب

...  ثٞؼٕ سیشف ـٝق یي...  ثٞؼٕ ٗٞٔٞع اِْ ـٝق یي ٗٚ...  ثٞؼٕ

 ١كاـ ١كاـ ٝ ؼاٌز ٗفخغ ٠ً ثٞؼٕ ثب١ٌٌٞی دیٞوز ـٝق یي
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 ٠ً ؼٛیبیی اق ٗٚ و٢ٖ ثٞؼٕ، ٌؽٟ "ضٞاٌی" ، ضبال ٝ ثٞؼ ِلط٠

 . ٗیٌفؼٕ قٛؽُی ؼـي

 ًفؼٕ دبى ـا زٍٖ٘ ًٜح اٌي ثٞؼ ًفؼٟ سؼبـكٖ ٠ً ؼوش٘بٓی ثب

 ـا ١ًٞب ـٌش٠ ِٛب١ً س٠ س٠ ، قؼٕ قّ ز٢ٍ٘بیً ث٠ ،

 ١ًٞذبی٠ سٞی اِٛبـ ٠ً ١بیی ًٟٞ ـٌش٠ ، ثجیٜٖ ٗیشٞاٛىشٖ

 ١بی ًٟٞ ـٌش٠...  ٗیػٞـؼ زٍٖ ث٠ ُٜؽٕ ی ٗكـػ٠ ١بیٍبٙ

. ًٜٖ س٘بٌب ٗیشٞاٛىشٖ ـا ٗفؼًٌٗ ٌیبـ ٌیبـ ؼـ ٘الیی

 .ثٞؼ ثفام ٝ ٌلبف ز٢ٍ٘بیً

 :  دفویؽٕ ٔؼیلی ِؽای ثب

 ! ١ىشٖ؟ آؼٗی خٞـ ز٠ ٗٚ ٗیٌٜیٚ كٌف-

 ١كاـخ٠ٔ٘ ِٛب١ً س٠ اِٛبـ ٗبٛؽ غیفٟ ز٢ٍ٘بیٖ ث٠ ١٘بٛٙٞـ

 ! ٛ٘یٌٜٖ كٌف ٌ٘ب ث٠ ُلشٖ االٙ ١٘یٚ:  ثِٞیؽ ٠ً ثبٌؽ

 ًٜیٚ كٌف ٗٚ ث٠ ثب٠ٌ هفاـ اُف:  اككٝؼٕ ٝ ًفؼٕ كٞر ـا ٛلىٖ

 ! ١ىشٖ؟ آؼٗی زٙٞـ ٗٚ ٗیٌٜیٚ كٌف
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 ٗٚ ٌ٘ب ٛظف ث٠: دفویؽٕ ١ٞا ثی ٝ  اٛؽاغز ٗبًُ ث٠ ِٛب١ی

 ! ؟ ػدیجٖ

 ٓت ٝ ٌٛٞیؽ اي ه٢ٟٞ اق ؼیِف ً٘ی ٝ ًٍیؽ ػ٘ین ٛله یي

 : قؼ

 !١ىشیٚ ؿِ٘یٚ غیٔی كوٗ ٌ٘ب-

 !ػدیت؟ ؿِ٘یِٚ آؼِٕ ی٠:  ؼاؼٕ سٌبٙ ـا وفٕ

 . ؿِ٘یٚ آؼٕ ی٠ كوٗ-

 ! ٔؼیق؟ ٝ ؿِ٘یٚ آؼِٕ ی٠: ُلشٖ ٝ ًٍیؽٕ آ١ی

 ثیىٌٞییز ٝیي ًفؼ ؼـاق ؼوز ، اٛؽاغز ثیٜی ث٠ زیٜی

  ثكٛؽ ًٌٌٝٔ وف ث٠ ُبقی یب ثدٞؼي ای٠ٌٜ اق هجْ ٝ ثفؼاٌز

 سئبسف ی٠ ٛ٘یشٞٛىشیٚ هٙؼب ، ثٞؼیٚ ٔؼیق ٌ٘ب اُف: ُلز

 ٠ٌٜ٘ٗ!  ثبٌیٚ اخفاي ِؽؼ ؼـ ٝ ثفوٞٛیٚ ث٘ف ث٠ ـٝ ًٞؼى

 ث٠ وِٜیٚ ً٘ی ًفؼیٚ قٛدیف ٝ ؿْ غٞؼسٞٙ ث٠ ٠ً ٌٍٗالسی

 ١ب ٝق٠ٛ ٌف اق ـٝ غٞؼسٞٙ ـٝقی ی٠ ثبیؽ ؼـ٢ٛبیز ٝٓی ثفوٚ ٛظف

 !  ثؽیٚ ٛدبر
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 !  ًفؼٕ ُٖ ـٝ هلٍٔٞٙ ًٔیؽ-

 :  قؼ ٓت ٝ ٌٛٞیؽ ـا ه٢ٟٞ ی خفػ٠ اغفیٚ

 . ١ىشٚ ًبـثٔؽ ٌ٘ب ؼوش٢بی-

 ویٜي و٘ز ث٠ ٝ ثفؼاٌز ـا ٗبًُ ، ثفؼ ػوت ـا ِٜؽٓی 

 ٝ ًفؼٕ ٗبیْ و٘شً ث٠ ـا وفٕ ًٍیؽٕ ػوت ـا غٞؼٕ زفغیؽ،

 :دفویؽٕ

 ثبٌٚ؟ ثٔؽ ـٝ زیكی ثبیؽ ؼوش٢بٕ ؼوش٢بٕ؟-

 آة هالة ث٠ ٠ً ؼـضبٓی ٝ ٌىز ًق ٝ اوٌبذ ثب ـا ٓیٞاًٛ

 ٗٞج ِؽایً ؼـ ٠ً آـاٍٗی ١٘بٙ ثب آٝیػز ٗی ـا آٙ زٌبٙ

 :ُلز ٗیكؼ

 ثفاسٞٙ ٛجبیؽ ١ب هلْ ًفؼٙ ثبق ، ثبٌیٚ ثٔؽ ـٝ ًفؼٙ ؼقؼی اُف-

 ی قثب٠ٛ ثب ًفؼٙ ثبقی ً٘ی ٝ وٜدبم ی٠... ثب٠ٌ ؼاٌش٠ ًبـی

 غالَ ١ب ٝق٠ٛ ٌف اق ِٞـر ایٚ ؼـ یب.  وبقٟ زبـٟ ، هلْ

 ...   ثفُفؼیٚ قٛؽُی ث٠ ٗیٌٜیٚ وؼی ٝ ٗیٍیٚ

  ؟...  یب ٝ:  ًفؼٕ قٗك٠ٗ ٗٚ ٝ ُؿاٌز ًبـٟ ٛی٠٘ ـا ضفكً
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 ٝ ؼٓىٞقی ثبػث ٠ً ٗیؽیؽ اؼا٠ٗ ـٝٛؽ ایٚ ث٠ اٝٛوؽـ...  یب ٝ-

 ِٛفي ٠ً ٌ٘بیی ثفای ٗػِّٞب ،  ٗیٍیؽ ا٘فاكیبٛشٞٙ سفضٖ

 ؿفیج٠ ز٠....  آٌٜب ز٠ ؼٝوز ز٠.  ؼاـٟ ا١٘یز ثفاسٞٙ ا٘فاكیبٙ

  ! 

 ـا ضفك٢بیً سبثیف ٗیػٞاوز قؼ ؼٝـ ِٞـسٖ سٞی ِٛب١ً ثب

 ٠ً ثؽاٛؽ ٛ٘یػٞاوز ؼٖٓ اِال ، ٛؽاؼٕ ٍٛبًٛ زیكی.  ثجیٜؽ

 ١ٖ اٝ ًٜٖ كٌف ٗیػٞاوز ؼٖٓ! ثٞؼ قؼٟ ضفف ُؿاـ سبثیف زوؽـ

 !ثبْ٘ غیبّ ق١ی.  ٗٚ ثفای اوز "ضٞاٌی"

  ٛیىز؟ اٗفی ٗٚ ثب: ًفؼ أبك٠ ٌٗثی ثب

 . ثٞؼ ٗٞهغ ث٠ ٝ ٘ؼٖ غٞي  ٜٖٗ٘ٞٛ ه٢ٟٞ ثبثز-

 . خبٙ ٛٞي: قؼ ٓجػٜؽ

 ث٠ ـا غٞؼٕ ٠ً ثٞؼ ًفؼٟ ـكشٚ ػكٕ آٗؽ ثیفٝٙ ٠ً آٌذكغب٠ٛ اق

 ... ؼًشف: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ ؼیٞاـسٌی٠

 ٝ ًٜؽٕ ـا ٓجٖ دٞوز ، ًفؼ ِٛب١ٖ ٜٗشظف ٝ ثفٍُز و٘شٖ ث٠

 !ٌؽیٚ؟ آشطّیْ كبـؽ ؼاٌٍٛؽٟ ًؽٕٝ اق ٌ٘ب: دفویؽٕ ١ٞا ثی
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 !زٙٞـ؟:  كفوشبؼ ثبال ـا اثفٝیً سبی یي

 .دفویؽٕ غٞؼٕ ًٜدٌبٝی ـكغ ثفای ١٘یٜٙٞـی-

 ٌؽ ثؽّ ٝ ـؼ ٗب ثیٚ ٠ً ١بیی ِطجز ایٚ سٞی: دفویؽ ٗشؼدت

  ؟ ٌؽ دیؽا اي ٠ًٔ وفٝ ًدب اق ًٜدٌبٝی ایٚ ،

 ٓجػٜؽ ١ٖ غٞؼي ، ٗیكؼ ضفف غٞؼٕ اؼثیبر ثب ٗٚ ثب ، غٜؽیؽٕ

 : ُلشٖ ٝاـ قٗك٠ٗ ٗٚ ٝ قؼ

-٠ٛٞ٘٢ٗ  ! 

 !؟ وفقؼٟ: قؼ ٛیٍػٜؽ

 .  اِل٢بٙ دكٌٌی ػٕٔٞ: ُلز ٝ ؼاؼ سٌبٙ وفی ، خٞاثٖ اق هجْ

 : دفویؽٕ ٝ ًٍیؽٕ ػ٘ین ٛله یي

 ! ١ىشیٚ؟ اِل٢بٛی اِبٓشب-

 ٌ٘بٓی ٗبؼـٕ ٠ً ؼـضبٓی ١ىشٖ غٞقوشبٛی اِبٓشب!  غیف-

 ؼاٍٛدٞی...  ًفٗبٍٛبٟ ی ٌؽٟ ثكـٍ... ث٢ٌٞف ٗشٞٓؽ! ... ١ىز
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 ًبٗال ًٜدٌبٝی!  س٢فاٙ وبًٚ ضبٔف ؼـضبّ ٝ اِل٢بٙ ٢ٌف

 ! ثفٟ ثِیٚ ث٢ً ٗیشٞٛیٚ ؼی٠ِ ًٜٖ كٌف! ٌؽ؟ ثف٘فف

 ، ٗیٌفؼٕ ثبقی قیفیٜٖ ٓت ی ٗب١یس٠ ی آٗؽٟ ٝـ دٞوز ثب

 ثفٟ؟ ًی:  ٌؽٛؽ ُفؼ ز٢ٍ٘بیٖ

 ث٠ ٛیىز غٞة!  ثب١بسٞٙ ٌؽٟ ١ٍٜ٘یٚ ٠ً ًٜدٌبٝیشٞٙ-

 .  ثؽیٚ ـٝ اٛوؽـ ٢ٗ٘ٞٙ

 غٞاٛؽٕ ز٢ٍ٘بیً سٞی ؼاؼ سٌبٙ ـا وفي ً٘ی ٝ قؼ ٓجػٜؽی

  "! ًفؼی ؼیٞا٠ٛ ١ٖ ـا ٗٚ " ٗیِلز ٠ً

 اي ػبؼی ضبٓز ث٠ ـا اي ٌؽٟ ثبـیي ِٛبٟ اٝ ٝ ُكیؽٕ ٓت

 .  ثػیف ػّف: ُلز ًٞسبٟ ٝ ثفُفؼاٛؽ

 زفا ٛ٘یؽاٖٛ ، ٌٜٖٛ دیسً وٞاّ ؼٝثبـٟ ٗٚ سب ًفؼ سٜؽ دب ٝ

 ـكشًٜ س٘بٌبی ث٠ زفا ٛ٘یؽاٖٛ...   ًٍیؽٕ سفٛله ـاضز

 سب ٗبٛؽٕ آٛوؽـ ٝ آٗؽ آ١ٜی ؼـ ِؽای ٠ً آٛوؽـ ، ایىشبؼٕ

 .  ٌٞؼ ١ٞاُٖ سٞی ػٙفي
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 ، ثٞؼ ؼـآٝـؼٟ ـهُ ث٠ ـا ضیبٖ سٞی ١بی ؼـغز غٌٜی ٛىیٖ

 ٢ٗفٗبٟ اق ـٝق زٜؽ ٛ٘یؽاٛىشٖ ، ثٞؼ ٍٛؽٟ قـؼ ثفُی ١یر ١ٜٞق

 . ٗیٌفؼٕ ضه و٢ٓٞٔبیٖ ثب ـا دبییك ثٞی اٗب ُؿٌش٠

 اق ـا سٞـی ی دفؼٟ ثفٍُشٖ، ؼاغْ ث٠ ٝ ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة

 ثب زفغیؽٕ ٠ً ػوت ث٠ اٛؽاغشٖ ـا ؼـ ٝهالة ًفؼٕ ـؼ ایٞاٙ ؼـ

 ایىشبؼٟ إ هؽٗی زٜؽ ی كب٠ِٔ ثب وبٓٚ سٞی ٠ً وف١َٜ ؼیؽٙ

 .  ٌؽ ٍُبؼ ضؽ آغفیٚ سب ز٢ٍ٘بیٖ ثٞؼ

 ٔفثبٙ ٝ اكشبؼ ٌ٘بـٟ ث٠ ٛلىٖ ، ثٞؼٕ ٗبٛؽٟ ٗج٢ٞسً ٝ ٗبر

 سٞی ١بیٖ ُٔجّٞ ٗیٌفؼٕ ضه ، ٌؽ غبـج ًٜشفّ اق هٔجٖ

 ١بی ػوفث٠ خ٢ز غالف ٝ خ٢ز ؼـ ٝ ًٞثیؽٛؽ ٗی وفٌبٙ

 ٠ُٛٞ ث٠ غٞٙ ؼٝیؽٙ...  ٗیٌفؼٛؽ ضفًز ١بیٖ ٌفیبٙ ؼـ وبػز

 س٘بٌبی ثؽٝٙ ـا ِٞـسٖ آش٢بة ٝ وفغی آٙ اق ثؼؽ ٝ ١بیٖ

 !ًٜٖ ضه ٗیشٞاٛىشٖ آی٠ٜ  ؼـ غٞؼٕ

 ... كفی٘بٟ: قؼ ٓت ٝ آٗؽ دیً ُبٕ یي وف١َٜ

...  ثبثبثكـٍ اسٖٞٛ ٟٛٞ ٗٚ: ُلشٖ دش٠ سش٠ ثب ٝ ـكشٖ ػوت هؽٕ یي

 ! إ ًفا٠ٛ
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 ٝ ثٞؼ وذیؽ ؼوز یي ١ٞٗبیً ًفؼ، ؼـاق وٖ٘ ث٠ ـا ؼوشً

 اٍِٛش٢بی وف ، ٠ٌٓ اق دف دٞوشً ٝ زفٝى ؼوش٢بیً

 .كفی٘بٟ: ًفؼ سٌفاـ ٝ ٍٛىز إ ٠ُٛٞ ث٠ اي زفًٝیؽٟ

 ـا غٞؼٕ ، ٗیٍؽ ٗٞـٗٞـ دٞوشٖ س٘بٕ ٝ ثٞؼ ٌؽٟ غٍي ؼ١بٖٛ

 :ُلشٖ ٗیٔفقیؽ ٝضٍز اق ٠ً ِؽایی ثب ٝ ؼاؼٕ كفٝ ؼـ سٞی

 ...ثكـٍ ثبثب آؾـٕ ؼغشف. اسٖٞٛ ٟٛٞ ٗٚ-

 ...آؾـ: ًفؼ قٗك٠ٗ ٓت قیف

 آة ، ٌٜٖٛ ِٛبٟ اي س٠ٜ دبییٚ ث٠ االٌٗبٙ ضشی ًفؼٕ وؼی

 ثذٌٞیٚ ٓجبن ثفیٖ: ُلشٖ آـاٗی ِؽای ثب ٝ ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ

 ...  ٗیػٞـیٚ وفٗب ایٜٙٞـی

 ث٠ ؼیِفي ؼوز ؼیؽٕ ٝ ًٍیؽ اي ثف٠ٜ١ ی وی٠ٜ ث٠ ؼوشی

 اق ٛؽاٌشٖ ـا ًفؼٙ س٘بٌب ٝ ٗبٛؽٙ سٞاٛبیی ، ـكز اي س٠ٜ دبییٚ

 ُفكز ـا ثبقٝیٖ ؼوشً ثب ٠ً ًٍیؽٕ ًٜبـ ـا غٞؼٕ ؼـ خٔٞی

 . ًفؼ دفر وفٕ دٍز ؼیٞاـ ث٠ ١ٞا ثی ـا ٝٗٚ
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 ًفؼ، ٝضٍز غٞؼي ، خیـٖ ِؽای اق اِٛبـ ٠ً ًٍیؽٕ خیـی

 ثبال یٌی سب ؼٝ زٙٞـ ـا ١ب د٠ٔ ٛل٢٘یؽٕ ٗٚ ٝ ٌؽ ٌْ اي دٜد٠

 دیفٗفؼی ، ًفؼٕ ِٛب١ً ١ب د٠ٔ ثبالی اق ، ٛیبٗؽ ؼٛجبٖٓ...  ـكشٖ

 ٗیؽیؽ ٗفضًٞٗ ١٘ىف زٍٖ ث٠ ـا ٗٚ ٝ ثٞؼ ١٘ػٞٙ ٗٚ ثب ٠ً

 ثٞؼ، ٍٛىش٠ ػفم إ دیٍبٛی ـٝی ًٍیؽٕ، ِٞـسٖ ث٠ ؼوشی. 

 ...دفیؽ وفٕ اق ًْ ث٠ ٗىشی

 ث٢شفی ؼیؽ ٗیؽاٙ سب ًفؼٕ غٖ ـا ً٘فٕ ، آٗؽٕ دبییٚ د٠ٔ یي

 ٗیػٞاوز ٗیٌفؼ، ثبقی ؼـ ی ؼوشِیفٟ ثب ؼاٌز ، ثبٌٖ ؼاٌش٠

 ... ثفٝؼ

 ـا ١٘فا١ٖ سٔلٚ ـكشٖ، اسبم ث٠ ٝ ًٍیؽٕ ١بیٖ ـی٠ سٞی ـا ٛلىٖ

 ٌیفاق ٠ً دؽـ...  ٗبخؽٟ ٗیكؼٕ؟ قَٛ ًىی ز٠ ث٠ ، ثفؼاٌشٖ

 ١ٞاـ وفٗب دٍز ٝثیفاٟ ثؽ ًٔی ؼایی قٙ ٠ً ٗط٘ٞؼ ؼایی! ثٞؼ؟

! ؟ ٗبؼـ ث٠...  ثٞؼ ٗٚ اق سف زٔلشی دب ٝ ؼوز ٠ً ػب٘ل٠ ث٠! ًٜؽ؟

 ٓت...  ُكیؽٕ ٓت ٗیفویؽ؟ ًی٘یب ث٠ ًىی ز٠ آٗؽ ٗی ٗبؼـ اُف

 سٞی ـا غٞٙ ٌٞـ ٘ؼٖ سب ًٜؽٕ آٛوؽـ ـا ٓجٖ دٞوز ٝ ُكیؽٕ
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 سٚ ٛ٘یشٞاٛىشٖ! ؟ ثٞؼٕ ػف٠ٔ ثی غٞؼٕ...  ًفؼٕ ضه ؼ١بٖٛ

 ! ثذٌٞبٖٛ؟ ٓجبن ـا دیفٗفؼ ی ثف٠ٜ١

 ـكشٖ، دبییٚ ١ب د٠ٔ اق ٝ كفوشبؼٕ ٌٔٞاـٕ خیت سٞی ـا ٗٞثبیٖٔ

 ؼوشِیفٟ ث٠ ؼوشً ثٞؼ ایىشبؼٟ غب٠ٛ ٝـٝؼی ؼـ خٔٞی ١ٜٞق

 :ُلشٖ ای غل٠ ِؽای ثب...  ٗیٌفؼ ثبقی آٙ ثب ٝ ثٞؼ

 ... ًٜٖ سٜشٞٙ ٓجبن ثفیٖ ثیبیٚ ٗیػٞـیٚ وفٗب ثكـٍ ثبثب-

 قٝـٕ ًفؼ، ِٛب١ٖ... ایىشبؼٕ ، ٗبٛؽٟ قٗیٚ وٙص ث٠ د٠ٔ دٜح ز٢بـ

.  ثٞؼ ثٜٔؽ هؽ ٝ ٗفؼٛی ٝالؿف ٛطیق دیفٗفؼ یي ٗیفویؽ، اٝ ث٠

 اكشػبـی وجي ث٠ ٠ً ١بیی ٝویجیْ ـم ٝ  ٌن ١بی ٌب٠ٛ

 ، اي خُٜٞؽٗی اثف١ٝبی ٝ وذیؽ ١ٞٗبی..  ثٞؼ ؼاؼٟ سبثٍبٙ

 غفؼٟ ٝ ١لشبؼ اٝ ؼـ٢ٛبیز اٗب ثٔفقٕ...  ثشفوٖ ً٘ی ٗیٍؽ ثبػث

 . آٗؽٕ ثفٗی اٝ ده اق ٗٚ ٝ ؼاٌز وٚ ای

 ث٠ ـا ؼوشٖ ًق سٞاٛىشٖ ٠ً آٛوؽـ ، ًفؼٕ ٛكؼیًٌ ـا غٞؼٕ

 ١یر ز٢ٍ٘بیً اق ، ثفٍُز و٘شٖ ث٠...  ثسىجبٖٛ ثبقٝیً

 ، ٛؽاٌشٜؽ ویِٜبٓی ١یر. ًٜٖ ؼـیبكز ٛ٘یشٞاٛىشٖ ـا ضىی

 .  ثٞؼ ؼٝغش٠ ٗٚ ث٠ ـا ضىً ١ف اق ػبـی ٝ غبٓی ز٢ٍ٘بی
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 وفٗب غؽا ث٠...  ثذٌٞیٚ ٓجبن ثفیٖ: ُلشٖ سفی ٗالیٖ ِؽای ثب

 ...  ١ىشٖ ٗىئٞٓیشی ثی ث٠ ٗطٌٕٞ ١ٖ ١٘یٜٙٞـی ٗٚ ٗیػٞـیٚ

 دبیٖ ث٠ دب سب  ًفؼٕ هالة الؿفي ثبقٝی ؼٝـ سف ٗطٌٖ ـا ؼوشٖ

 ٗیبٙ ث٠ ـا ؼوشً اِٛبـ ثؼؽ ٝ آٗؽ وبٓٚ ی ٗیب٠ٛ سب ، ثیبیؽ

 !  ٛجیٜٖ سب ثفُفؼاٛؽٕ ـا ـٝیٖ ، ثفؼ دبیً

 اققٗب٠ٛ ٠ً ١بیی ه٠ّ ی ٌیلش٠ ، ثٞؼٕ وف١َٜ ی ٌیلش٠ ٗٚ

 اق ، سٔلٚ ٝ آٗؽ سٔٞیكیٞٙ ٠ً ٝهشی اق... ٗیِلز ثفایٖ هؽیٖ ی

 وٞوٚ ی ٌیلش٠ ٝ ثٞؼ ُلش٠ ثفایٖ ُُٞٞي ثب اي ١ٍٜ٘یٜی

 ٗفؼی...  ثٞؼٕ وف١َٜ ٗشیٚ ٝ ثبٝهبـ ًٜٗ ی ٌیلش٠ ٗٚ!  ثٞؼ

 ؼٓجىش٠.  ٗیٌفؼ ١بیً ٟٛٞ غفج قیبؼی ی ػب٘ل٠ ٝ ٢ٗفثبٛی ٠ً

 ٗٚ ث٠ ٝ  ثٞؼ ػب٘ل٠ ػبٌن...  ًی٘یب ی ٌیلش٠ ٝ ثٞؼ ػٙبـؼ ی

 !     ثیبٙ ٌیفیٚ ٗیِلز ١٘ی٠ٍ

 ثب إ ٛٞخٞاٛی ٝ ًٞؼًی غٞة ١بی ٓطظ٠ س٘بٕ ٛ٘یػٞاوز ؼٖٓ

 یٌىبٙ غبى ثب...  ٌٞؼ ٛبثٞؼ ٝ ثٌٍٜؽ ٝ ثفیكؼ ١ٖ ث٠ سّٞیف ایٚ

 ... آكای٘ف ث٠ ٓؼٜز ًفؼٕ كٌف ٝ ٌٞؼ
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 ی٠ االٙ: قؼٕ ٝٓت  ًفؼٕ كٞر ـا ٛلىٖ ٌؽیٖ ٠ً اسبهً ٛكؼیي

 ثیبـٕ؟ ثفاسٞٙ ٗیػٞـیٚ ١ٖ زبیی ٗیٌٜٖ، سٜشٞٙ ُفٕ ٓجبن

 غفخٖ ـا اي ٗفؼا٠ٛ ٝهؽـر قٝـ س٘بٕ آٙ یي خٞاة، خبی ث٠

 ـٝی ـا قاٛٞیً ، قٗیٚ ـٝی ًفؼ دفسٖ زٙٞـ ٛل٢٘یؽٕ ، ًفؼ

 ...  ًٍیؽٕ خیؾ ٝخٞؼٕ س٘بٕ ثب ٗٚ ٝ ُؿاٌز إ ٗؼؽٟ

 خبٙ ث٠ اٗب ثفٗیؽاـؼ ؼوز ٌیٖٞٛ، ٝ كفیبؼ ِؽای ثب ًفؼٕ كٌف

 ث٠ ـا ٗٚ سوالی ١ف ٝ...  یو٠ ، ١ب ؼ٠ُ٘ خبٙ ث٠ ، ثٞؼ اكشبؼٟ ثٔٞقٕ

...  إ ًفا٠ٛ ٗٚ ثكـٍ ثبثب: قؼٕ ؼاؼ ٗیِؿاٌز، وفاٛدبٕ ثی ٛطٞی

 ... ًٚ ٖٝٓ ثبثبثكـٍ

 ٌف اق ًفؼٕ وؼی ، اٛؽاغشٖ زَٜ ِٞـسً ث٠ ١بیٖ وفدٜد٠ ثب

 ٌؽٟ ؼٗف ٠ً ؼـضبٓی ، ثؽ١ٖ ٛدبر ـا غٞؼٕ اٛؽاًٗ وِٜیٜی

 ـا اي ثفخىشِی ًفؼٕ ضه ، ٗیػكیؽٕ ًٗٞز ـٝی ٝ  ثٞؼٕ

 ًبـ ث٠ ـا قٝـٕ س٘بٕ...  ؼ١ؽ ٗی كٍبـ ٗٚ ث٠ دیً اق ثیٍشف

 ٖٝٓ: قؼٕ خیؾ ٝ ثٞؼ ؼاٌش٠ ٠ِٛ ٍٗشً سٞی ـا ً٘فٕ ، ُفكشٖ

ًٚ ... 
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 قٛز ٗٚ...  ًٚ ٖٝٓ ـٝغؽا سٞ ًٚ ٖٝٓ:   قؼٕ ؼاؼ ٝخٞؼٕ س٘بٕ ثب

 .... ً٘ي....  ًٚ ٖٝٓ...  ٛیىشٖ كفی٘بٟ ٗٚ!  ٛیىشٖ

 !!! ًفا٠ٛ-

...  ًفا٠ٛ....  ًفا٠ٛ: ُلز ًىی ٌٜیؽٕ ثبق ٝكفیبؼٕ  ١ن ١ن ٗیبٙ

 ! ٗیٌٜی زیٌبـ ؼاـی آهبخٞٙ

 ـاٟ ٝ ثفؼاٌز ١یٌٖٔ ـٝی اق ـا وف١َٜ ًىی...  ٌؽٕ وجي ٝ

 ـوبٛؽٕ، وبٓٚ ی ٠ٌُٞ ث٠ ـا غٞؼٕ قاٛٞ ز٢بـ...  ٌؽ ثبق ٛلىٖ

 ؼٖٓ ضشی ، ٗیىٞغز ُٔٞیٖ ٠ً ثٞؼٕ قؼٟ خیؾ آٛوؽـ

 ِٞـسٖ خٔٞی ـا ؼوش٢بیٖ ، ًٜٖ ِٝٛب١ً  ثفُفؼٕ ٛ٘یػٞاوز

 آٓكای٘ف غب٘ف ث٠ ٠ٛ ٗیكؼٕ ١ن ، ٗیكؼٕ ١ن ٝ  ثٞؼٕ ؼاٌش٠ ٠ِٛ

 ، ضّفٕ ٝ ضؽ ثی ٌجب١ز غب٘ف ث٠ كفی٘بٟ ثب ـا ٗٚ ٠ً وف١َٜ

 اق ٠ً زیك١بیی ٠٘١ غب٘ف ث٠ ٗیكؼٕ ١ن...  ثٞؼ ُفكش٠ اٌشجبٟ

 ٌؼف ١بی آی٠ٜ سب ٗطجٞثٖ غٞاة اسبم اق.  ثٞؼٕ ؼاؼٟ ؼوز

 !  ًی٘یب دب١بی سب غٞـؼٟ ١ٖ ث٠ ٛبٗكؼی سب...  ٌؽٟ ٛٞیىی

 ٗی ٓؼٜز إ خٜىی ؿفایك س٘بٕ ٝ غٞؼٕ ث٠ ٝ ٗیكؼٕ ١ن

 ػٍٙی ی ٠٘١ ، ٗیكؼ اٍِٛز ٗٚ ث٠ غفكشی ٛفِ ١ف ٠ً كفوشبؼٕ
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 غٞؼٕ ث٠! ثٞؼ ٌؽٟ ـٌٝٚ ؼٝثبـٟ ٗیفكز غبٌٗٞی ث٠ ـٝ ٠ً

 ١ن ٝ ُؿٌشٖ غٞؼٕ اق ویٜب ضلظ ثفای ٠ً ٗیلفوشبؼٕ ٓؼٜز

 ٍٜٛیؽٟ ـا ًٜؽ آـإ ـا خٞ ؼاٌز وؼی ٠ً ٗفؼی ِٝؽای ٗیكؼٕ

 ثفُفؼاٛؽ اسبم ث٠ ـا وف١َٜ ثٞؼ ایٚ سالًٌ س٘بٕ ٠ً ٗیِفكشٖ

 كفیبؼ ثبثز ٠ً كٍبـی ٌؽر اق ُٔٞیٖ ٝ ثٞؼ ًفؼٟ ؼاؽ ٗـكٕ... 

 .  ثٞؼ ٌفض٠ ٌفض٠ ثٞؼٕ ًفؼٟ ٝاـؼ غٞؼٕ ث٠ ًٍیؽٙ

 ... ثػٞـ آة ًٖ ی٠ ثیب-

 ٌٗبٙ ٝ قٗبٙ...  ثٞؼٕ ًفؼٟ ثـْ ؿٖ قاٛٞی وبٓٚ ًٜح خب ١٘بٙ

 ٠ُٛٞ ، ثفؼاٌشٖ وبػؽٕ ـٝی اق ـا وفٕ...  ٛجٞؼ ٝ ثٞؼ ؼوشٖ

 اق سف ٢ٗفثبٙ ً٘ی اي ٌٍٗی ز٢ٍ٘بی ٝ ثٞؼ وفظ ١بیً

 ثب ٝ ؼاٌز ؼوز ؼـ ثٜٔؽ ٓیٞاٙ یي. ٗیٌفؼ س٘بٌب ـا ٗٚ ؼیفٝق

 :ُلز آـاٗی ِؽای

 . ٗیبـٟ خب ضبٓشٞ ثػٞـي-

 سوال آٛوؽـ ٝ ٗیىٞغز د١ٞٔ٢بیٖ ، ًفؼٕ دبى ـا إ دیٍبٛی ػفم

 .  ثٞؼٛؽ ٌؽٟ ضه ثی دب١بیٖ ٝ ؼوز ٠ً ثٞؼٕ ًفؼٟ
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 ثجفٗز ٗیػٞای: ُلز ثیٍشفی آـاًٗ ثب ٝ قؼ قاٛٞ ٗوبثٖٔ

 خبیی؟ ؼـِٗٞٛب١ی

 خیت سٞی اق ٝ ٍٛىز قاٛٞ ز٢بـ ٗوبثٖٔ ًٍیؽٕ، ثبال ـا إ ثیٜی

 ٗیػٞای: ُلز ٝ ُفكز و٘شٖ ث٠ ؼوش٘بّ ،یي  خیًٜ ٌٔٞاـ

 ثكٛی؟ ضفف

 . ؼاؼٕ سٌبٙ ٛلی ػالٗز ث٠ ـا وفٕ ٝ قؼٕ ده ـا ؼوش٘بّ

 ؼوشً ٝ ُؿاٌز دبیٖ ٗوبثْ ـا ٓیٞاٙ ، ؼاؼ هٞـر ـا ؼ١بًٛ آة

 ...ثِیف ثبال وفسٞ...  ٗیبؼ غٞٙ ؼاـٟ ثیٜیز اق: ُلز ٝ آٝـؼ خٔٞ ـا

 ثبال ً٘ی ـا وفٕ ٝ ًٍیؽ إ ثیٜی قیف ـا ؼوش٘بّ ، ٗالی٘ز ثب ٝ

 ًٔیٜیٌی ی٠ ثجفٗز ٛیىز غٞة ضبٓز اُف ثجیٚ: ُلز ٝ ؼاؼ

 ؟ ثكٖٛ قَٛ اٝـلاٛه ث٠... خبیی

 ثٜؽ قا١ٞٛبیً ـٝی ثٞؼ، قؼٟ سٌی٠ وفٕ دٍز ؼیٞاـ ث٠ ـا وفٕ

 ! ِٛفاٛی ػب٠٘ٓ یي ثب...  ِٛفاٛی ثب ، ٗیٌفؼ س٘بٌب ـا ٗٚ ٝ ٌؽٟ

 ١ٜٞق ٝ ٗیٌٞثیؽ سٜؽ ٔفثبٖٛ ١ٜٞق ثٞؼ، وفخبیً ثؽٖٛ ٓفق ١ٜٞق

 ؼٖٓ...  ؼاٌشٖ ٌؽیؽی دبیی ٝ ؼوز ثی ٝ اٜٗی ٛب اضىبن
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 غًٞٛ: ُلز ٝ ًٍیؽ ػوت ـا ؼوش٘بّ!  ثجیٜٖ ـا اٝ ٛ٘یػٞاوز

 ؟ غٞـؼی خبیی ث٠ ِٞـر ثب ؛ اٝٗؽ ثٜؽ

 ٢ٗفثبًٛ ٓطٚ ایٚ اق ثِٞیٖ زیكی ٗیشفویؽٕ...  ٛكؼٕ ضفف

 !١٘یٍِی غٍِ٘یٚ الى ١٘بٙ سٞی ثفٝؼ ٝ ثفؼاـؼ ؼوز

 ! ثفار ٗیشفوٖ ثیٍشف غیٔی ٛ٘یكٛی ضفف ثجیٚ-

 ـا غٞؼٕ ٝ ُؿاٌشٖ ؼـؼٛبًٖ ی وی٠ٜ ی هلى٠ ـاـٝی ؼوشٖ

 ػوت ـا اي س٠ٜ ؼاـٕ، اًىیمٙ ث٠ ٛیبق ك٢٘یؽ ًفؼٕ، سف ٗسب٠ٓ

 :ُٝلز ٍٛىز خٔٞیٖ قاٛٞ ز٢بـ ٝ ًٍیؽ

 ؟ ثیبؼ ِٞٓز ؼًشف ١٘یٚ ث٠ ثكٖٛ قَٛ-

 ضبٓز ث٠ ـا ؼوش٢بیً...  قؼٕ قّ ز٢ٍ٘بیً ث٠ قؼٟ ٝضٍز

 آـٕٝ. ثبي آـٕٝ ٛ٘یكٖٛ قَٛ غت غیٔی: ُلز ٝ ثفؼ ثبال سىٔیٖ

 ٜٖٗ ًٚ اوشفاضز ثبال ثفٝ ؼاـی ؼٝوز اُف... ثػٞـ ٝ آة ایٚ... 

  غٞث٠؟ ٗیكٛیٖ ضفف ثؼؽ ٗیٌٜٖ آٗبؼٟ زیكی ٌبٗی ی٠

: ُلز ٝ ـوبٛؽ ؼوشٖ ث٠ ـا ٓیٞاٙ ٝ ًٍیؽٕ ُٔٞیٖ ث٠ ؼوشی

 ! ٛیىز اٗٚ سٞ ثفای اِال ایٜدب
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 ثفای ار ث٢ب٠ٛ غٞث٠: ُلشٖ ای ـ٠ُ ؼٝ ِؽای ثب ٝ  قؼٕ ٛیٍػٜؽ

 . ٌؽ خٞـ ایٜدب اق ٗٚ ًفؼٙ ثیفٝٙ

 ِٛب١ً ٕٗٙفة ، ٌؽ ٛب٢ٗفثبٙ ثبق ٝ ًٍیؽ ؼـ١ٖ ـا اثف١ٝبیً

 ...  ٗیِی زی سٞ ٗیِٖ زی ٗٚ: ُلز ض٠ِٔٞ ثی ٝ ًفؼٕ

: ُلشٖ ٝ ُفكشٖ ـا ؼوشً ٝ ًفؼٕ ٝضٍز ٠ً ثفغبوز خب اق

 ... ػٙب

 ضبٓز ؟ ٌؽٟ زی: آٗؽ قاٛٞ ـٝی ثفٍُز و٘شٖ ث٠ سفویؽٟ

 ٛیىز؟ غٞة

 ثیلشٜؽ ضؽه٠ اق ثٞؼ ٗبٛؽٟ ًٖ أٙفاة ٌؽر اق ٠ً ز٢ٍ٘بیی ثب

 :  ٛبٓیؽٕ

 ... ٛفی-

 ًٜٖ ٝٓز ٌفایٗ ایٚ سٞ ثبثب ٠ٛ: ُٝلز ًفؼ ثبؼ دف ـا ١بیً ٓخ

 خیؾ اٛوؽـ...  ثیبـٕ ٗبٌیٚ سٞی اق ـٝ ١ب غفیؽ ٗیفٕ ؟ ثفٕ ًدب

 ی غ٠ٛٞ اق ٗیٌفؼٕ كٌف! ًفؼٕ ٝثبق ؼـ زٙٞـی ٛل٢٘یؽٕ قؼی

 .... اوز ١٘ىبی٠
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 ، ًٞثیؽ ٗی اسبم  ؼـ ث٠ وف١َٜ...  ٗیؽاؼ غٞٙ ی ٗكٟ ضٔوٖ س٠

 .  ثٞؼ ثىش٠ ـٝیً ١ٖ ـا ؼـ ٝ اسبم سٞی ثٞؼ اٛؽاغش٠ ـا اٙ

 !  ًٚ ثبقي...  ًٚ ثبقي: ٗیِلز ٝ ؼـ ث٠ ٗیٌٞثیؽ ٍٗز

 ث٠ زِٜی ثٞؼ ٌؽٟ ـیً كبٗیْ غبٙ ٝ ٗوشؽـ وف١َٜ ثفای ؼٖٓ

 ثیبـٕ ـٝ غفیؽا سب ٌٛٚ ثبق ٝ ؼـ: ُلز غل٠ ػٙب ٝ قؼٕ ١ٞٗبیٖ

 ٗجْ؟ ـٝ ثٍیٜی ًٜٖ ًٌ٘ز اًی؟

 ی ٠٘١ ١بیٖ اوشػٞاٙ ، ٗیكؼٕ َٜٓ ًفؼ، ثٜٔؽٕ ٌٛفؼٕ، ٗػبٓلز

 ـٝی ١ٖ اة ٓیٞاٙ ٝ ٍٛبٛؽ ٗجْ ـٝی ـا ٗٚ ، ٗیٌفؼ ؼـؼ خبٖٛ

  ٗیػٞای؟ هٜؽ اة: ُلز ٝ ُؿاٌز ٗیك

 ٓیٞاٙ سٞی هٜؽ ضج٠ سب زٜؽ ، ثبٌؽ ٜٗشظفخٞاثٖ ای٠ٌٜ ثؽٝٙ ٝ

 ثػٞـ ایٜٞ كؼال: ُلز ١٘كؼًٛ ضیٚ ـكز آٌذكغب٠ٛ ث٠ ٝ ـیػز

 .  ثیبٕ سب

 اكشبؼٟ ٠ً خبیی ،ث٠ ثفؼاٌز ـا وبٓٚ ًْ ػ٘یوً ٛله ِؽای

 !وفًٍیؽٕ ـا ٝغٜي  ٌیفیٚ ٗبیغ ٛله یي ٝ ًفؼٕ ِٛبٟ ثٞؼٕ
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 آٗؽ، ٗی غٜؽٟ ِؽای ، ٛیبٝـؼ خب ٗٚ اق ضبٓی ١ٖ ؼاؽ آة ؼٝي

 ٝ ُٖ ُفاٗبكٞٙ ٛٞای ؼـ دبییٚ ی ٘جو٠ اق ، ٗفؼا٠ٛ ١بی غٜؽٟ

 ٍٛىش٠ سػز ـٝی ثبض٠ٓٞ ٠ً ٜٗی.   ٗیٍٜیؽٕ ٗٚ اٗب ثٞؼ ُٞـ

 غٜؽٟ ِؽای ؼاؼٕ ٗی سبة ٝػوت خٔٞ ث٠ ـا غٞؼٕ ٝ ثٞؼٕ

 ٝ ثٞؼ ٗبٛؽٟ د١ٞٔ٢بیٖ ـٝی اٍِٛش٢ب ـؼ. ٗیٍٜیؽٕ ـا ١بیٍبٙ

 ثٞؼ ًفؼٟ ػفم ؼوشٖ سٞی و١ٞبٙ...  ثٞؼٛؽ ٌٌىش٠ ١بیٖ ٛبغٚ

 ! ثٞؼٛؽ ٍٛؽٛی ٗشٞهق ا٢ٌٌبی اق غیه ؼوشٖ دٍز ٝ

 ُفؼاُفؼ ٠ً ١بیی ٝقؽ آٝای ٗٚ ٝ ثٞؼ ُفكش٠ ٌٌْ ؼـیبز٠

 قثبٙ...  ٌٜیؽٕ ٗی ـا ثٞؼٛؽ ُفكش٠ ؼٝـ١٘ی ًٞزي ی ؼـیبز٠

 آٙ وف ثبالی ٠ً ٗـ٘ٞٗی ٌبدف٢ًبی وٞی ث٠ ٗیٌفؼٛؽ ؼـاق

 ... ٗیٌفؼٛؽ دفٝاق ػ٘ؽ ث٠ وجك، ٗٞخٞؼار

 قـؼ ٛٞـ ثفؼاٌشٖ، ؼوشٖ غیه دٞوز اق ٝزٍٖ ًٍیؽٕ ١ٞكی

 ای٠ٌٜ غیبّ ،ث٠ ًٞزٌی ی دفٝا٠ٛ ٝ ٗیكؼ ـا زٍٖ٘ ، اسبم الٗخ

 ... ٗیكؼ زفظ ا٘فاكً ٗیٌٜؽ، ؼٓجفی غٞـٌیؽ ثفای ٌبیؽ
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 ٛكؼیي ث٢ٖ ثیٍشف ـا ض٠ٓٞ ی یو٠ غٞـؼ، اسبم ؼـ ث٠ سو٠ ؼٝ

: ؼاؼٕ خٞاة ٝ ًٍیؽٕ قا١ٞٛبیٖ ـٝی ـا سػز ـٝی دشٞی ًفؼٕ،

 ث٠ٔ؟

 ٗیبی؟ ـٝ؟ ولفٟ ثسیٜٖ ًفؼٕ آٗبؼٟ ٌبٕ ٗٚ-

 !؟ ػٙب

 !ٌبٕ؟ ث٠ ؼػٞر

 !ولفٟ؟ زیؽٙ

 !آیٖ؟ ٗی ثٞؼ دفویؽٟ

 اٛؽاغشٖ ِٛب١ی ًی٘یب ٝ غٞؼي ی ٌؽٟ ـٝ ٝ دٍز ػٌه ث٠

 ػ٘یوی ٛله خٞیؽ، ٗی ـا إ غفغفٟ ثٞؼ، ایٜدب اُف ،غٞا١فٕ

: دفویؽ ؼـ دٍز اق ًفؼ ضفًز ؼـ ی ؼوشِیفٟ ؼیؽٕ ٝ ًٍیؽٕ

 ؼاغْ؟ ثیبٕ

-٠ٛ... 

 ٝ ثفؼاٌز اسبم ؼـ ی ؼوشِیفٟ ًفؼٙ دبییٚ ٝ ثبال اق ؼوز

 غٞث٠؟ ضبٓز: ُلز
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 ...  غٞثٖ-

 !ٗیػٞاثی؟-

 :قؼٕ ٓت خٞاثً ؼـ ٝ ًٍیؽٕ ػ٘یوی ٛله

 ...ثیؽاـٕ ٠ٛ-

 ... ثػٞـ زیكی ی٠ ، دبییٚ ثیب ثیؽاـی اُف-

 ًفا٠ٛ؟: قؼ ِؽایٖ ٝ ؼاؼ ًً ـا وٌٞسً. ٛكؼٕ ضفف

 ث٠ٔ؟-

 ثیىز س٢ً س٠! دبییٚ ثیب ًٚ خٞـ ٝ خ٘غ غٞؼسٞ ـثؼ٠ ی٠-

 غت؟. ؼهیو٠

 .ِٛلشٖ زیكی

 ایٚ ٗوبثْ ؼـ ١٘ی٠ٍ ٗٚ! ثػٞـٕ زیكی اٝ ثب ثفٕٝ ٛ٘یػٞاوشٖ

 ٛبسٞاٙ ؼاٌشٖ، ـا ضىفسٍبٙ ١٘ی٠ٍ ٠ً ١بیی ٛلفٟ ؼٝ  وجي

 ١بی ٛلفٟ ؼٝ ثفای ٗیٌٍیؽ دف ؼٖٓ ١٘ی٠ٍ.  ثٞؼٕ ٝٔؼیق

 ! ٗیِٞیٜؽ؟ ز٠ ثؽاٖٛ ٗیػٞاوز ؼٖٓ...  ًی٘یب ٝ ػٙبـؼ
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 ثب١یدبٙ ًٍلی ز٠ اق! ٗیكٛؽ؟ ضفف ولفي ًؽإ اق ػٙب ٗثال

 إ غٜؽٟ ثبػث...  ًی٘یب ١بی غ٘یبقٟ سّٞـ ٝ ٗیٌٜؽ سؼفیق

 ؼغشف ١ف ك٢٘یؽٕ ُؿاٌشٖ هفاـ ٠ً ویٜب ثب ١ب ثؼؽ! ٗیٍؽ

 ؼیِفی ١بی ُلش٠ اق ٌبیؽ ثٍٜیٜٜؽ ١ٖ ـٝی ث٠ ـٝ ٠ً ٝدىفی

 ...ثٌٍٜؽ غ٘یبقٟ

...  غٞؼي اق ًفؼٙ سؼفیق ث٠ ٗیٌفؼ ٌفٝع ویٜب ٝهشی ٗٚ ٗثال

 ٝ ثجفٕ ٛ٘بیً ی دفؼٟ ـٝی ـا ای ه٠ّ ٗیػٞاوشٖ ٝهشی ٗٚ ٝ

 ثٞؼ ویٜب ُؿـؼ ٗی ز٠ ٗٚ ؾ١ٚ سٞی ٗیؽاٛىز ٠ً ًىی اٝٓیٚ

 !  سب و٠...  سب ؼٝ... یٌی!  ٗیٍ٘بـؼٕ ـا ١بیً غ٘یبقٟ ٠ً

 ُلش٠. ًٍیؽ غ٘یبقٟ یٌی ٝ ِؽ ، هفاـ دٜح ؼـ ، ١لش٠ یي سٞی

 ـا ١بیً غ٘یبقٟ ثٞؼ ٍٛؽٟ ثبٝـي!  ٛؽاٌش٠ غٞثی ی ١لش٠ ثٞؼ

 ًفؼ خٞـ ای ثبٛی٠ و٠ ٌٗث یي اق ثؼؽ آجش٠ ٝ...  ثٞؼٕ ٌ٘فؼٟ

 .  ٛػٞاثیؽٕ غٞة! ٛؽاٌشٖ غٞثی ی ١لش٠: ُلز ٝ خ٠ٔ٘ یي ؼـ

 . ًفؼٕ ثبٝـ

 ١ٞٗبیً الی ـا ٝؼوشٖ  ثبٝـًفؼٕ اٗب ٗیٌفؼٕ، ثبٝـ ٛجبیؽ

 یي ًبك٠ ٗیكُفؼ ـٝی ٝ ـاثٞویؽ اٍِٛش٢بیٖ وف اٝ ٝ كفوشبؼٕ
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 ثػٜؽ: ُٝلز ثٞویؽ ـا إ ٠ُٛٞ ٝ ًفؼ ؼـاق ـا اي س٠ٜ ثبال آٙ

 ...! ؼی٠ِ

 !  غٜؽیؽٕ ١ٖ ثؼؽ

 اؤی٘ی ٘فش ثب آقاؼ ٌٔٞاـ ٝ ثٔٞق یي ًٍیؽٕ، وٍٞاـ ـا ١ٞٗبیٖ

 ، ؼاٌز ًً دب ٗر ؼٕ ٌٔٞاـي ٠ً ، ای وٞـ٠ٗ ی قٗی٠ٜ ٝده

.  ًفؼٕ ـ١ب ِٞـسٖ ؼٝـ ـٝاٙ ٝ ـاضز ـا ١ٞٗبیٖ ٝ  قؼٕ سٚ

 ـكشٖ، ثیفٝٙ اسبم اق ٝ قؼٕ دب ـا ای وٞـ٠ٗ ٗػ٘ٔی ١بی دبدٞي

 ٗیكؼٕ؟ ػٙف ثبیؽ

 ؼاٗبؼ ثب غٞـؼٙ ٌبٕ ثفای ًفؼٕ كٌف ایٚ ث٠ ز٢بـزٞة سٞی

 ٗٚ غٞا١فٕ وبثن ٛبٗكؼ! ١ىز؟ ػٙف ث٠ ٛیبقی إ غبٛٞاؼٟ وبثن

 ! ٗیٌٍؽ؟ ثٞ ـا

 ٗیكؼٕ؟ ػٙف ١بیی ٝهز ز٠ ٗٚ...  ٌؽ ُیح ٗـكٕ ٓطظ٠ یي

 ثفای! ٗبؼـٕ؟ ٝ دؽـ ثفای! آٗؽٕ؟ ٗی ثیفٝٙ ض٘بٕ اق ٠ً ١فثبـ

 ؟! ویٜب ثفای...  غٞؼٕ
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 ػٙف١ب ١بی ٌی٠ٍ ٗوبثْ ًٍیؽٕ آی٠ٜ ٗیك و٘ز ث٠ ـا غٞؼٕ

 كٌف ٗیٌفؼٕ ِٛبٟ آی٠ٜ ؼـ إ ز٢فٟ ث٠ ٠ً ؼـضبٓی ٝ ایىشبؼٕ

 ! ثبٌٖ؟ غٌٞجٞ ػٙب ثفای ثبیؽ ٗٚ: ًفؼٕ

 !ؼاـؼ؟ ٓكٝٗی:  ُؿٌز ؾ١ٜٖ ٝاق

 ... ٛؽاـؼ ٓكٝٗی: قؼٕ ٛیٍػٜؽ

:  ؼاؼ ًً ـا دب١بیً ٝ ؼوز إ ٗػی٠ٔ سٞی ثؼؽی ی خ٠ٔ٘ ٝ

 ...  ٛ٘یٌٜؽ كٌف ٗٚ ث٠ ػٙب

 اٍِٛش٢بیٖ وف اٗب ، ـكز ٗطجٞثٖ ػٙف ی ٌی٠ٍ و٘ز ث٠ ؼوشٖ

 اوذفی...  ًفؼٛؽ ضفًز ػبؼی اوذفی یي و٘ز ث٠ ٛبكفٗبٛی ؼـ

 ث٠ ، غفیؽ ثفای ٗیفكشٖ وٞدف ث٠ ٝهشی ٗٚ ٠ً ثٞؼ زیكی ػبؼی

 ؼاغًٔ ٗٙٔن ٠ً ػ٘ٞٗی ١بی ًالن ثفای ٗیفكشٖ ؼاٍِٛبٟ

 ًبـ ًٖ اوذفی ایٚ غبٛٞاؼٟ، سٜظیٖ ًالن آجش٠ ٝ!  ثٞؼیٖ ؼغشف

 غبٛٞاؼٟ سٜظیٖ ٗٚ ثب ٝ ثٞؼ ٗبٛؽٟ ًیلٖ سٞی ، ثٞؼ دف ١ٜٞق ٠ً

 ! ٗیؽاؼ ُٞي
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 غب٠ٛ ، ثٞؼ ٠ً ػٙب ـكشٖ، ثیفٝٙ اسبم ٝاق ًفؼٕ ٗفست ـا إ یو٠

 ثٞؼ ثٔؽ... ٗیٌفؼ ـٌٝٚ سٔٞیكیٞٙ ٗیِفكز، ؼیِفی ٝثٞی ـَٛ

 دیفا١ٚ یي ثب ،  وف١َٜ ٝ ًٜؽ ػْٞ ـا ُفاٗبكٞٙ ١بی ِلط٠

 ای ه٢ٟٞ وبوجٜؽ١بی ٠ً ؼـضبٓی سف سیفٟ ٌٝٔٞاـی ٛػٞؼی

 سٌبٙ سٌبٙ ـا وفي ٝ ثٞؼ ٍٛىش٠ آـاوش٠ ثٞؼ، ثىش٠ وٞغش٠

 .ٗیؽاؼ

 . ٛجٞؼٕ ثیكاـ اٝ اق

 ثٜؽ دیً آٗؽ و٘شٖ ث٠ ػٙب ، آٗؽٕ دبییٚ ٠ً ـا د٠ٔ آغفیٚ

 ! ػبكیز: قؼ ٓجػٜؽی ثٞؼ ثىش٠

 ...ٗفوی-

  ؼاـی؟ ؼٝوز ِطفایی ١بی اٗٔز ایٚ اق ثجیٚ ثیب-

 زیؽٟ ٗلّٔی ٗیك ـكشٖ؛ ؼٛجبًٓ ٝ ثفؼاٌشٖ وف١َٜ اق زٍٖ

 اغشّبَ ٓٞثیب غٞـاى ث٠ ـا ٗبؼـثكـٍ غٞی وٞح ظفف ، ثٞؼ

 ٌبٙ قـؼٟ ٠ً ٗفؽ سػٖ ز٢بـ ٝ اٗٔز اق سبث٠ ٗب١ی یي ثٞؼ، ؼاؼٟ

 ٝ ثٞؼ ًفؼٟ دفر ثٍوبة یي سٞی ـا ٗب١ی سٚ ، ثٞؼ ٛكؼٟ ١ٖ ـا
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 ـا سبكشٞٙ ١بی ٛبٙ ثػبـ ثٞؼ، ُؿاٌش٠ ًٜبـٌبٙ سفي ٓی٘ٞ

 زٍٖ ث٠ ٗیك ـٝی ١ٖ دفسوبّ آة ًٜٖ،دبًز ضه ٗیشٞاٛىشٖ

 !  ثٍوبة و٠ ٝ ٓیٞاٙ و٠ ٝ ٗیػٞـؼ

 آٌذك غیٔی ٗٚ ٠ً ٗیؽٝٛی: زفغیؽ و٘شٖ ث٠ وی٠ٜ ث٠ ؼوز

 ! ٌؽ غٞثی اٗٔز ًٜٖ كٌف ٝٓی ٛیىشٖ غٞثی

 وف١َٜ: ُلز ٌُٖٞ قیف ػٙب ٝ ًٍیؽ ػوت ـا ِٜؽٓی ثفایٖ

 ثػٞـٟ؟ ٌبٕ ٗب ثب ثیبؼ

 اُفٕ...  ٛ٘یػٞـٟ ٌبٕ وبػز ایٚ: ُلشٖ آـإ ٝ ًفؼٕ ِٛب١ً

 ! وجي ٌبٕ ی٠ ثػٞـٟ

 .ًٜیٖ ٌفٝع غٞؼٗٞٙ كؼال ده: ُلز ٝ ًٍیؽ ١ٞٗی

 ٝ ًفؼ دف آثٌی ٓٞثیبی غٞـاى اق ـا إ ًبو٠ ؛ ٍٛىز ـٝیٖ ث٠ ـٝ

 ... زی٠ ثجیٚ ثػٞـ: ُلز

 ؼوشٖ ًٜبـ ١ٖ اثٔی٘ٞ ٝ قیشٞٙ ـٝؿٚ ٠ً ثػٞـٕ غٞاوشٖ

 !ثب٠ٌ ٛ٘ي ًٖ ٌبیؽ: ُلز ٝ ُؿاٌز
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 ٝ ثفُفؼاٛؽٕ ًبو٠ ث٠ ـا ثٞؼٛؽ ٌٜبٝـ ٓٞثیب١ب سٞیً ٠ً هبٌوی

 ٌؽی غٞة ٗٚ ثب زفا: دفویؽٕ ای قٗی٠ٜ دیً ١یر ثؽٝٙ

 !ػٙب؟

 س٘بٌبیٖ ث٠ كوٗ ثبٛی٠ زٜؽ ثفای ٠ً غٞـؼ خب خٞـی وٞآٖ اق

 .  ٗبٛؽ

 ضفف ٗٚ ثب ای٠ٌٜ ثفای ؼٖٓ...  ثٞؼ ٌؽٟ سَٜ ؼٖٓ ٛكؼ، ١ٖ دٔي

 ، ًٚ ٝیفاٙ غب٠ٛ یي زٍٖ ث٠ ٝ ثكٛؽ ٓجػٜؽ... ثبٌؽ ػبؼی ثكٛؽ،

 ، ثكٙ ١ٖ ث٠ ػفٝوی ًٚ، ػٔیْ غٞا١ف ًٚ، غفاة قٛؽُی یي

 ... ٌٜٛؽ ِٛب١ٖ

.  ٛجٞؼ ١ب ایٚ اق ًؽإ ١یر ز٢ٍ٘بیً سٞی ؼهیو٠ زٜؽ ثفای

 ،ٗثْ آؼٕ یي ٗثْ ٗٚ ثب ٝ ٛؽاٌز ٝخٞؼ ای ٜٗلی ضه ١یر

 .  ثٞؼ ًفؼٟ ـكشبـ ؼغشفػ٠٘ یي

 :ُلز ض٠ِٔٞ ثی ٝ ًٍیؽ ػ٘یوی ٛله

 !ًفؼٕ اػالٕ ثه آسً ٗٚ كؼال-

 ًفؼی؟ اػالٕ ثه آسً سٞ: قؼٕ ق١فغٜؽ
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 ؼـ ٜٗلی اٗٞاج ی ٠٘١ ؼٝثبـٟ ٝ ؼٝغز ١ٖ ث٠ ـا اثف١ٝبیً

 .... ًفا٠ٛ ثجیٚ: قؼ ٓت ٝ ٌؽ دؽیؽاـ ِٛب١ً

 یي ثٞی ٠ً ١بیی آٗؽٙ ضفف ٗیبٙ آٙ اق...  آٗؽٕ ضفكً ٗیبٙ

 ٗـفٝـا٠ٛ ایٜٙٞـ ضوی ز٠ ث٠!  ٗیؽاؼ ٌیٞٙ ثبـ یي ٝ ٗفٍ ثبـ

 ثه آسً اػالٕ "ٗٚ": ٗیِلز  ٝ اٛؽاغز ٗی ُٔٞ سٞی ثبؼ

 ! ًفؼٕ

 سي سي ٠ً ؼـضبٓی ٝ ؼاؼٕ كٍبـ ٗیك ی ٓج٠ ـا ١بیٖ دٜد٠

 ٗیػٞا١ٖ ٗیٌفؼٕ اضىبن  ثٞؼٕ ًفؼٟ ٜٗوجٓ ـا ١بیٖ ٗب١یس٠

 ثكـٍ ١بی الوشیي یب ثٌٍٖ، غٞؼٕ ؼٛجبّ ثشٚ اق ًبٗیٞٙ یي

 ٛیفٝی اٛوجبْ ٝ ؼاٌشٖ ٛیفٝ ث٠ ٛیبق ٠ً ثـٔشبٖٛ آولبٓز ؼـ ـا

 .ٗیؽاؼ ٗٚ ث٠ ـا القٕ

 اكشبؼ، ًی٘یب ثفای ٠ً اسلبهی ػٙب، ثجیٚ: ُلشٖ ٌلبی ضفَ ثب

 ٗش٢ٖ ٜٗٞ سٞ ای٠ٌٜ... ثیلش٠ ای ؼی٠ِ ١فًه ثفای ثٞؼ ٌٗ٘ٚ

 ـٝی اق ـٝ ؼٛیب ؼـؼ١بی س٘بٕ ؼاـی وؼی ٝ ٗیؽٝٛی یي ـؼیق

 ٠ً اوز هٕی٠ ٘فف ی٠ ًٜی وٞاـ ٗٚ ؼٝي ـٝی غٞؼر ؼٝي

 ٠ً ولف١بیی یبـ ٝ غٞا١فًٞزیي ٝ ؼٝوز ػٜٞاٙ ث٠ ٜٗٞ اُف
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 ؼاـی هجّٞ ؼاؼی ٝػیؽ ٝػؽٟ ث٢ً كوٗ ٝ ٛجفؼیً ٝهز ١یر

 ًی٘یب ای٠ٌٜ... اٗب ٗیٌٜٖ ضْ٘ اسٞ ؿ٠ّ ثبـ ٗیْ ً٘بّ ثب ٗٚ

 ، ٠ًٜ ثیفٝٙ قٛؽُیً اق ـٝ سٞ ًفؼٟ وؼی ٝ ٛؽاٌش٠ ػاله٠ ث٢ز

 ....سٞ غٌٞجػشب٠ٛ ٠ً اوز هٕی٠ ی ؼی٠ِ ٘فف ی٠

 !!! ثؽٟ اخبقٟ: دفیؽٕ ٠ً ثكٛؽ ضفف غٞاوز ًفؼٝ ُفؼ زٍٖ

 ؼیٞاـی ٝ ًفؼی هب٘ی ١ٖ ثب ـٝ ٘فف ؼٝ ١ف سٞ، غٌٞجػشب٠ٛ-

... ُفؼًٛ ٝثٜؽاقی هّٞـ س٘بٕ ٠ً ٌٛفؼی دیؽا ٗٚ اق سف ًٞسبٟ

 سٞ ٗثْ ١ٖ ٗبٗبٙ زٞٙ! ًی٢ب٠ٛ غبٛٞاؼُی لِٙ ایٚ ٗیٌٜٖ ضه

 ؼٛیب ٌٍٗالر ی ٠٘١ ٗی٠ٌٜ غیبّ ١ٖ آؾـ ػ٠٘...  ٗی٠ٌٜ كٌف

 ثبػث ١ٖ ثبثب ٝـٌٌىشِی غت ٗی٠ٌٜ كٌف!   سـبـی٠ٍ س٠ سوّیف

 ٝ ؼاؼیٖ ؼوز اق ـٝ اػیٞٛی ی غ٠ٛٞ اٝٙ ٠ً ضبال! ٜٖٗ ٝثبٛیً

 وف١َٜ ثفای ٝ ثبٌیٖ الـج ٛ٘یشٞٛیٖ ؼی٠ِ ٝ ٛؽاـیٖ ٗبٌیٚ

 ثػٍیً ی٠ ٌبیؽ!  ٜٖٗ ٗوّفي...  ثِیفیٖ دفوشبـ ـٝق ٌجب٠ٛ

 اٗب...  آٝـؼٕ ٝخٞؼ ث٠ ًی٘یب ثفای ای ضبؼث٠ ٠ً ثبٌٖ ٗوّف ٗٚ

... 
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 ٗٚ ث٠ ثبٛی٠ زٜؽ....  ثٞؼ ُفكش٠ ـا ُٔٞیٖ ثـٓ ، ٓفقیؽ إ زب٠ٛ

 ٝ ًٍیؽٕ ػ٘ین ٛله یي ًٜٖ، ًٜشفّ ـا غٕٞ سب ؼاؼ ٢ٗٔز

 :ُلشٖ غل٠

 ـكشبـ ایٜٙٞـی ٗٚ ثب ٛؽاـیٚ ضن ًؽٝٗشٞٙ ١یر ٢ٛبیز ؼـ اٗب-

 .......خك ث٠! ًٜیٚ

 ـا غٞؼي سب ثٞؼ آٗبؼٟ ١٘ی٠ٍ ٠ً ٗٚ ٓؼٜشی اٌي آٙ ٝ

 ٗیٌفؼ، ثبق ـا ؼوش٢بیً!  ثیٜؽاقؼ دبییٚ دٌٖٔ اقوبغش٘بٙ

 !اكشبؼ ٗی ِٞـسٖ ـٝی ٝ ٗیجىز ـا ز٢ٍ٘بیً

 ....خك ث٠: ًفؼ قٗك٠ٗ ػٙب

 :ُلشٖ ٝ ًفؼٕ ِٛبٟ ؼاـي ؿ٠ّ ز٢ٍ٘بی ث٠

 ثػٞاؼ ؼًٓ ٠ً ١فخٞـ ٗٚ ث٠ ٗیش٠ٛٞ اٝٙ كوٗ!  غٞا١فٕ خك-

 ١فقٟ ی٠ ٗثْ ٗیػٞاؼ اُف... خبٛی ی٠ ٗثْ ٗیػٞاؼ اُف!  ٠ًٜ ِٛبٟ

 یب...  ٌجطٖ ٗٚ ٠ًٜ غیبّ اِال!  ٗفؼٟ ی٠ ٗثْ ٗیػٞاؼ اُف...  

 س٘بٌب ٜٗٞ ثػٞاؼ ٠ً ١فخٞـ ٗیش٠ٛٞ اٝٙ كوٗ...  یب ٛؽاـٕ ٝخٞؼ
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 ثؽی اخبقٟ غٞؼر ث٠ ٗـفٝـا٠ٛ اٛوؽـ ٛؽاـی ضن ػٙب سٞ اٗب ، ٠ًٜ

 !!!  ثى٠ آسً ٠ً ًفؼی اػالٕ ثِی ٗٚ ث٠ ٠ً

: ُٝلز ًفؼ ؼـاق و٘شٖ ث٠ ـا ٓیٞاٙ ـیػز؛ آث٘یٟٞ ثفایٖ ػٙب

 ! ٍٛی غل٠ ثـٓ اق ضبال

 ؼٓىٞقی ـَٛ... ِؽایً سٞی سفضٖ ـَٛ ، ًٍیؽٕ ٛله یي

 ... آٗؽًٛ ًٞسبٟ اق ضدٖ ایٚ... ز٢ٍ٘بیً سٞی

 ثـٓ ایٚ ػ٘ین، ١بی ثبٛله ٝ ثٍٜیٜٖ ـم ٝ ٌن ًفؼٕ وؼی

 ُٔٞیٖ ثیع ؼـ سب ثٞؼٕ ؼاؼٟ ـٝ آٙ ث٠ آٛوؽـ ٠ً ـا ٓؼٜشی

 !ؼ١ٖ هٞـر ـا  ، ٌٞؼ ١٘یٍِی

 :ُلز آـاٗی ٝثبِؽای ؼاؼ ٢ٗٔز غٞؼي ٝ ٗٚ ث٠ ثبٛی٠ زٜؽ

 ! ًفا٠ٛ ًٚ ًٌٖ٘-

 ٝ قؼ دفیٍبًٛ ١ٞٗبی ث٠ زِٜی ٝ ٗیكُؿاٌز ی ٓج٠ ـا آـٛدً

 !  ثفن ؼاؼٕ ث٠: ُلز

 اي دٜد٠ ؼٝ ١ف ثب ضبال ٝ ُؿاٌز ٗیك ی ٓج٠ ١ٖ ـا ؼٕٝ ٝآـٛح

 ًٍیؽُی ٝخٞؼ ثب ٗیؽیؽٕ ٗٚ ٝ ثٞؼ ـاٛؽٟ ػوت ـا ١ٞٗبیً
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 ػ٘ین آٛوؽـ ، ثٞؼٛؽ ػ٘ین اكوی ١بی زیٚ ، اي دیٍبٛی دٞوز

 ، اٍِٛز وف ثب ٝ ًٍیؽٕ اي دیٍبٛی ث٠ ـا إ دٜد٠ اـاؼٟ ثی  ٠ً

 ٝ ُفكز زًِٜ سٞی ٛب٢ُبٛی ـا ؼوشٖ ، ًفؼٕ ٓ٘ه ـا ٌیبـ١ب

 :ُلز

 ٓؼٜشی ضه ایٚ ث٠ ثبیؽ...  ًٜٖ ثبٝـ ثبیؽ.  ًٜٖ دیؽاي ثبیؽ-

 !!! ًفؼٟ غیبٛز ث٢ٖ ًٜٖ ضبٓی

 ...  وٞغشٖ...  ٌؽٕ ؼاؽ ٌفٕ اق ، دب ٛٞى سب وف كفم اق

 ؼـوز  ، ٗیؽاؼ كٍبـ ٠ً ١٘بٛٙٞـ ٝ ثفؼ اي زب٠ٛ قیف ـا ؼوشٖ

 ث٠ وجك ثٜؽ یي ضفك٢بیً ثب ، ٗیؽاؼ ضبخز ٠ً ٔفیطی ٗثْ

! ثب٠ٌ؟ ًٚ ًٌٖ٘:  غٞـؼٛؽ سٌبٙ ١بیً ٓت ٝ قؼ ُفٟ اٍِٛش٢بیٖ

 !ثب٠ٌ؟ ًٚ، اػالٕ غٞؼر ١ٖ ثه آسً

 اق...  غیبٛز ٓلظ اق ، غدبٓز اق آٝـؼٕ، ًٖ ٛله ٝ ٌؽٕ وفظ

 . ؼـؼٕ اق...  ؼـؼي

 ... ثب٠ٌ: قؼٕ ٓت

 ! ؼاـؼ ؼُف یبـ اٝ ًٚ ثه:  كفٝؽ اق ًفؼٕ قٗك٠ٗ ؼٖٓ سٞی ٝ
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 آوانگارد
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 . ٖزیٽبډڄ و ڄیٵب هیډوب٥ت ا_ثب_یٕوى#

 ٕالڇ ؛ یځَاډ هیډوب٥ج

ٙمب ىيٕشياٍان ٍډبن، ٵَاَڈ ٙي سب ٹجڄ اُ ؿبح اطَ، ثٍ  یػُز ثَا هیٍډبن آياوڂبٍى ، اُ ا ٽبوبڃ

سب اوشُب ىإشبن ٍا ٽبډڄ  ز،ی. ثب دَىاهز كٸ ٭٢ً َىیىٍ ىٕشَٓ ٙمب ٹَاٍ ځ هیًٍٝر آوال

 یوبَٙ ، ثَا ٸیاُ ٥َ مبیووًاَي ٙي ي ډٖشٺ ڄیٍډبن ٵب هیا بن،یٽَى، دٔ اُ دب يیډ٦بڅٮٍ هًاَ

 . ًٚىیډ یَیڂیي ٝييٍ ډؼًُ، د ؿبح

ٙمب ، هًاَٚمىيڇ ىٍ  یاُ َمڂ ٘یٚبدید َان،یىٍ ا زیٍا یٽذ هیوپَىن ٹًاو زیٍ٭ب ڄیىڅ ثٍ

وٶَ ػُز  ټیََ  ي،یٽًٙب ثبٙ َىیڂیٹَاٍ ډ یٽٍ ىٍ ٽبوبڃ هًٞٝ ییَب ڄیٵب بوزیاډبوز ي ٝ

ثٍ هًاوين ٍډبن  ڄیٽىي،  څٌا ىٍ ًٍٝر سمب یدَىاهز ډ زیكٸ ٭٢ً ټیىٍ ٽبوبڃ ،  زی٭٢ً

 ډٚوٞبر : ی ٍآياوڂبٍى، ثب اٍائ

 يی٭٢ً ٽبوبڃ ثبٙ يیٽٍ ثب آن ٹٞي ىاٍ یسچڂَاډ یى یسمبِٓ )آ ی، ٙمبٌٍ  یي وبڇ هبوًاىځ  وبڇ

ثبوټ     623023134332633سًډبن ثٍ ٙمبٌٍ ٽبٍر 15000( دٔ اُ دَىاهز كٸ ٭٢ًیز 

 ي إٍبڃ ٵی٘ ثَای اىډیه ډَث٥ًٍ:   یثٍ وبڇ َٕيوبُ ٍيك ډٖپه

 يیسمبٓ، ىٍ ٽبوبڃ آياوڂبٍى، ٭٢ً هًاَ یٙمبٌٍ  ٸی٥َ، اُ  rira_pharma@َٕٽبٍ هبوڈ  

 ٙي. 

 ٽبوبڃ ډلييى هًاَي ثًى! ٭٢ًځیَی

آياوڂبٍى ٹبوًوب ٹبثڄ دی ځیَی إز. دٖز َب ثٍ ًٍٝر ٵبیڄ َبی ٽڈ كؼڈ ي ٵًوز ىٍٙز  ٽذی

 .يییٵَډب یػيا هًىىاٍ ڄیٵب یثبٍ ىٍ ٽبوبڃ ٹَاٍ ډیڂیَوي څ٦ٶب اُ ٽذ ټی یدی ىی اٳ  َٶشٍ ا

 آياوڂبٍى دٔ اُ اسمبڇ ؿبح هًاَي ٙي.  ٍډبن

 ( يی)هًٍٙ یٍيك َٕي

 "َٚيی/ د ٚشبُی: د یآياوڂبٍى ثٍ ډٮى"
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 ! ثياهالٷ سىُبیِ ثيَپبٍِ ديٍَبی ی ىٱيٱٍ:  وُڈ ٵٞڄ

 َبیی آىڇ... ا١بٵی َبی آىڇ  ځٌاٙشه ٽىبٍ ، ویٖز ٕوشی ٽبٍ

 ٽبٍ.  ډیپىىي اٙٲبڃ ٍا ثٍِځی ٵ٢بی َٝٵب ډًػًىیشٚبن ٽٍ

 ! ىاٍى ثٖشڂی اڅجشٍ...  ویٖز ٕوشی

 ثَای وٶَډبن ٍٕ ٙوٞی ځَيٌ ىٍ ، ثًى وًٙشٍ دَيا ٍا ػمچٍ ایه

 ػًاث٘ ىٍ ي ٽٚیيڇ ای همیبٌُ.  ثًى ىاىن ٙٮبٍ ىٍكبڃ ډه

 ؿی؟ ثٍ ثٖشڂی: وًٙشڈ ٽًسبٌ

...  ًٙ ثیویبڅ٘ ََكبڃ ثٍ: وًٙز دَيا ي ثًى سبیخ ىٍكبڃ ویچًٵَ

  ىاٌٍ؟ ٵبیيٌ هًٍىن ٱٍٞ

 ػًاة َبیڈ ًٕاڃ ثٍ ومیشًاوٖز يٹشی َمیٍٚ ، ُىڇ څجوىي

 اڅجشٍ!  ثًى ٍاكز ثَایٚبن ؿٺيٍ... ًٙ ثیویبڅ٘ ډیڂٶز ، ثيَي

 َبیٚبن ياٽى٘ ي َب ٽى٘...  ُويځیٚبن ، ىویبیٚبن ډه ثب آوُب

 .  ىاٙز ٵَٷ هیچی

 ثوًاثیه؟ ومیوًایه: ٵَٕشبى دیٲبڇ  ویچًٵَ 
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 ثی: وًٙشڈ ډه ي ٵَٕشبى ثَای٘ ىٍاُی ُثبن ٙپچټ یټ دَيا

 ... ٙيڇ هًاة

 ٹٞي هيا اډٚت ، ٽَىڇ ثیَين اڇ ٕیىٍ اُ ٕىڂیه وٶٔ یټ ي

 .  ًٙڇ هٶٍ ثًى ٽَىٌ

  ٽَاوٍ؟ هًثٍ كبڅز: دَٕیي ٽًسبٌ ویچًٵَ

:  وًٙشڈ ػًاثٚبن ىٍ ډه ي ٽَى إٍبڃ ٱمڂیه ٙپچټ یټ دَيا

 سب ، ىاىٌ ٍم ػُبوی ػىڀ یٍ سًٗ اوڂبٍ...  كبڅشیٍ یٍ ، ٹچجڈ

...  ډیپَىن هًٙلبڅی ٹچجڈ، َُٙ ډَىڇ دی٘ ی ىٹیٺٍ ؿىي

 ... يڅی...  ٍٵشٍ اٙٲبڅڂَ ٽٍ ثًىن هًٙلبڃ

 ؿی؟ يڅی:  وًٙز اوڂیِ ٱڈ ٙپچټ َِاٍ ثب دَيا

 وً ثَای...  الُډٍ ُډبن ثبُٕبُی٘ ثَای!  ٙيٌ يیَاوٍ َُٙ يڅی-

 ىیًاٍ...  آػََب ٍيی َب ځچًڅٍ ی څپٍ ثَىاٙشه ثَای... ٙيو٘

 !  َب دىؼٌَ.... َب

 ٽَىڇ ثبُ ٍا دىؼٌَ ، دَیيڇ ػب اُ ، ٽَىڇ إٍبڃ ٍا اڇ ػمچٍ يٹشی

. ثپٚڈ وٶٔ ومیشًاوٖشڈ وجًى، ًَا...  ثَىڇ ثیَين ٍا َٕڇ ،



 ٕیه ٍيكی)هًٍٙیي(                                                                                څ٦ٶب ٽذی وپىیي. ثب سٚپَ –آياوڂبٍى 

  

 
5 

 

 ٍیٍ ياٍى اٽٖیْن َبی ډًڅپًڃ ىاىڇ اػبٌُ ي ٽَىڇ هڈ ٍا ځَىوڈ

 ٕیىٍ ی ٹٶٍٖ. ډبويڇ كبڅز َمبن ثٍ طبویٍ ؿىي....  ًٙوي َبیڈ

 ي ثًىڇ ؿٖجبويٌ اسبٷ ی دىؼٌَ َٕى ٵچِی ی څجٍ ثٍ ٍا َبیڈ

 ثٍ ٍا هًىڇ ٥جٺٍ ایه اُ اځَ ي ثًىڇ ځٌاٙشٍ سٚټ ٍيی ُاوًَبیڈ

 اٵشبى؟ ډی اسٶبٹی ؿٍ ، ډیپَىڇ دَسبة دبییه

 ىڃ ي ىٍى ثٍ هيا ثٍ اځَ یب...  ډیٚپٖز دبیڈ ي ىٕز وُبیش٘

 يٹز آن...  ثَيڇ ٍاٌ ومیشًاوٖشڈ ىیڂَ ، ډیپَى ځًٗ ٽیمیب

 ؿٍ ثبىډیپَى ىٕشٚبن ٍيی ٽٍ ډٮچًڃ ىهشَ ىي ثب ديٍڇ ي ډبىٍڇ

 ٭ٺت ٍا َٕڇ ٽَىوي ياىاٍڇ ډبڅیوًڅیبیی اٵپبٍ ایه ؟ ډیپَىوي

 ٹچت سذ٘...  ًٙڇ ُاوً ؿُبٍ سوز ٍيی ي ثجىيڇ ٍا دىؼٌَ ثپٚڈ،

 ! ثًى ثَیيٌ ٍا اډبوڈ

 ډیپَىوي ؿز َىًُ ویچً ي دَيا ، ثَىاٙشڈ ٍا َمَاَڈ سچٶه

 ومی سٖپیه ٍا ٹچجڈ ىٍى ایه اډب ، ىاىوي ډی اڇ ىڅياٍی ىاٙشىي

 ىاٍڇ اٽٖیْن ثٍ اكشیبع ډیپَىڇ كٔ... ٍٵشڈ ثیَين اسبٷ اُ.  ىاى

 الُڇ اٽً ٙبیي...  ثجیىي ٍا ډه ثبیي دِٙټ یټ ډیپَىڇ كٔ... 

 ... وًاٍٹچت یب ثبٙڈ ىاٙشٍ
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 الی اُ ، ایٖشبىڇ ډیوًاثیي آوؼب ٍيَُب ایه ٭٦ب ٽٍ اسبٹی ډٺبثڄ

 ، ثََىٍ ی ثبالسىٍ ثب َمیٍٚ ډظڄ اوياهشڈ، ىاهڄ ثٍ وڂبَی ىٍ

 .ثًى هًاة ٱَٷ سوز ٍيی ىډَ

 سچٺیه ىاٙشڈ ثًى هًة كبڅڈ ، ٙيڇ ٭٦ب ٽَىن ثیياٍ ثیویبڃ

 ... ډیپَىڇ

 ٍا ٹچجڈ ډه ََكبڃ ثٍ ٍٵشڈ، ٍاٌ ثبال ی ٥جٺٍ ٕبڅه سًی ىيٍ یټ

 ٙت اُ ثٮي ، ُډٖشبن َٕډبی ىٍ ٽٍ ٵَٙی ډظڄ...  ثًىڇ سپبويٌ

 ٍيی ٍا آن  دٖشٍ، ي سومٍ دًٕز َٙ اُ ٙين هالٛ ثَای یچيا

 ثَٳ ىَڇ َمبن ٍا ثبڇ دٚز ای َمٖبیٍ ي ثًى سپبويٌ ثَٵی ایًان

 هَىٌ َٙ اُ ٵٺ٤ ثًى ٹَاٍ ٽٍ ٕىڂیىی ٵَٗ.... ثًى ٽَىٌ ٍيثی

 ي ثًى هیٔ ي  آڅًى ځڄ ٕىڂیه، كبال ًٙى هالٛ َب آٙٲبڃ

 !  آډیوشٍ َڈ ىٍ ځچُبی٘ آډیِی ٍوڀ

 یب هًثڈ؟ ومیياوٖشڈ.  ثًى هًٍىٌ ځٌَ َڈ ثٍ َمیى٦ًٍ كبڅڈ ډه

 ! ثًٚڇ؟ ثيسَ یب ًٙڇ؟ هًة إز ٹَاٍ یب...  اڇ ډٮمًڅی یب....  ثيڇ

 اسًډبسیټ كبڅز اُ ، ٹچجڈ ١َثبن ، ٽٚیيڇ ٭میٸ وٶٔ یټ

 .  ثًى ٙيٌ هبٍع ډى٪م٘ ٍیشڈ ي َمیٚڂی
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 هًاثڈ...  ډیٚي دبییه ي ثبال اڇ ٕیىٍ سًی ٭ؼیجی ٥َُ ثٍ ٹچجڈ

 ػىبٱڈ ثٍ ٍا ىٕشڈ...  ثًى ځٌٙشٍ ٝجق ٍٕ اُ ٕب٭ز ي ثًى دَیيٌ

 ثًىڇ ىؿبٍٗ ٽٍ ډًٹٮی ثی ٹچت سذ٘ ومیشًاوٖشڈ ، ىاىڇ ٵٚبٍ

...  هٶڂی اكٖبٓ ، ىاٙشڈ ٭ؼیجی اكٖبٓ...  ٽىڈ ٽىشَڃ ٍا

 .  ډیٚيوي سَ وِىیټ ي وِىیټ ډه ثٍ ډياڇ ي ډياڇ ىیًاٍَب

 اُ سَٓ...  ثڂًیڈ وٶَ یټ ثٍ... ثڂًیڈ ٭٦ب ثٍ ډیوًإز ىڅڈ

 ډیوًإز ىڅڈ كشی...  ثَيڇ دبییه َب دچٍ اُ ٽَى ياىاٍڇ ډَٿ

 سذ٘ ي وٶٔ سىڂی اُ ىاٍڇ:  ډیڂٶشڈ ي ډیِىڇ ُوڀ ډبىٍ ثٍ كبال

 ! ډیمیَڇ وبډى٪ڈ َبی

 سٚيیي ثب٭ض سَٓ ، ىیيڇ ٍا ََٕىڀ ی ٕبیٍ ، َب دچٍ ی ډیبوٍ

 اوياهز ډی ػچً ٍا ٭ٞب ، ثًى ٽَىٌ ٭َٷ اڇ دیٚبوی ، ٙي ١َثبوڈ

 ځَٵشٍ ي هٚټ ٝيای ثب ي ىاٙز ىٕز ىٍ سچٶه... ډیَٵز ٍاٌ ي

 ! اڅجشٍ...  ٙمبٕز ثب كٸ!  ىٍٕشٍ...  ىٍٕشٍ: ډیڂٶز سىُب ای

 ، آډيڇ دبییه َب دچٍ اُ ىيال ىيال ، ُىڇ ؿىڀ اڇ ٕیىٍ ثٍ

 ٍيی ثٍ ٍي إز، ويیيٌ ٽٍ ٽَى اوڂبٍ ىیي ٍا ډه ٽٍ ََٕىڀ

 ثب... َٖشه ٭بُڇ ىیڂٍ ٕب٭ز یټ: ځٶز ي ایٖشبى ٹيی ٕب٭ز



 ٕیه ٍيكی)هًٍٙیي(                                                                                څ٦ٶب ٽذی وپىیي. ثب سٚپَ –آياوڂبٍى 

  

 
8 

 

 ډشٚپَڇ.  ٽَى هًاَڈ ٝلجز ډ٫ً١ً ایه ډًٍى ىٍ ك٢َر ايڅیب

 ! ثویَ ٙمب ٍيُ... 

 ...  ََٕىڀ:  ُىڇ ٝيای٘ يډه ىاى َڄ ػچً ثٍ ٍا ٭ٞب

: ځٶشڈ ي ځَٵشڈ ٍا اٗ ٙبوٍ ،  ٍٵشڈ دبییه َب دچٍ اُ ، وبیٖشبى

 ! ډه ثٍ ثيیي ٍي ځًٙی

 !اڇ هٖشٍ: وبڅیي ي ٕذَى ىٕشڈ ثٍ ٍا سچٶه ډوبڅٶشی َیؾ ثيين

 ...  ٽىیه إشَاكز ثَیه:  ځٶشڈ ي ىاىڇ سپبن َٕ

 ٽٍ َبیی طبویٍ ىیين اُ ، ځَٵز دی٘ ٍا اسبٹ٘ ٍاٌ كَٳ ثی

 ثبٙي ه٤ دٚز ًٝڅز ایىپٍ سًٍٞ ځِیيڇ، ٍا څجڈ ثًى ځٌٙشٍ

 ثیياٍ ًٝڅز ایىپٍ ثوب٥َ وٍ اڅجشٍ... ثڂیَى اڇ ځَیٍ ٙي ثب٭ض

 ٍا ىٍىڇ ډیوًإشڈ ٽٍ ثًى هًٙلبڅی اُ اڇ ځَیٍ اكشمبال...  إز

 . ثڂًیڈ اي ثٍ

 ...اڅً: آډي آٍاډ٘ ٝيای

 ! ىٽشَ ٕالڇ-

 : ٙي آٍإشٍ څجوىيی ثٍ اوڂبٍ ٝيای٘ آَىڀ
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 ؟ ٙمب كبڃ.  ٕالڇ-

...  ثَیيٌ ٍا اډبوڈ هًاثی ثی إز ثي كبڅڈ...  ثڂًیڈ هًإشڈ

 وبډى٪ڈ  ٹچجڈ ١َثبن... آیي ومی ؿٚمُبیڈ ثٍ هًاة ي اڇ هٖشٍ

 ََ ثٍ ٙت َٕ اُ! ٽَىٌ اڇ ٽالٵٍ وٶٔ آيٍىن ٽڈ ي سذ٘  إز،

 ی يُوٍ یټ ٕىڂیىی  سلمڄ ٭بٹجش٘ آهَ ډیِوڈ ٱچز دُچًیی

 !  اوي ٽَىٌ آيیِان ىَچیِڇ ثٍ ٽٍ إز سىی ٝي

 ثیياٍ ٍي ٙمب ثجوٚیي.  ډمىًن: ځٶشڈ َب ایه ی َمٍ ػبی ثٍ

 .ډیوًاڇ ډٮٌٍر ياٹٮب...  ٽَىن

 ثیٚشَ ٍي ىاٍيَبًٙن ىُُ ثبیي ډیپىڈ ٵپَ ، ډیپىڈ هًاَ٘-

 ... ډیِوٍ ٝيډٍ ػٖمًٚن ثٍ هًاثی ثی ایه ؿًن ٽىیڈ

 سپیٍ وٶٌَ سټ ډجڄ ی څجٍ ثٍ ٍا اڇ دیٚبوی ، وٖٚشڈ ُډیه ٍيی

 ي ىٹیٺٍ یبُىٌ...  ٽَىڇ وڂبٌ ثًى ځٌٙشٍ ٽٍ ىٹبیٺی ثٍ ، ىاىڇ

 ٽٚیيڇ هؼبڅز ، ثًى ُىٌ كَٳ اي ثب ََٕىڀ طبویٍ یټ ي ثیٖز

 ٙيیه هًاة ثی ٙمب ٽٍ َٙډىيٌ ثبُڇ.  ٙمبٕز ثب كٸ: ځٶشڈ ي

 .ثویَ ٙجشًن ،
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 ...  ٽَاوٍ هبوڈ:  ُى ٝيایڈ ٽٍ ٽىڈ ٹ٬٦ ٍا سچٶه هًإشڈ

 سچٶه ، ٽَىڇ وظبٍٗ ٽٍ ثویَی ٙت اُ ثٮي ٽىي ٵپَ ىاىڇ اػبٌُ

 ثی ٽَىڇ ٕٮی ي ىاىڇ ٵٚبٍ ٍا Off ی ىځمٍ...  اڇ ٽَىٌ ٹ٬٦ ٍا

 ٙبډٍ ثٍ ډجچی ٍيی ی ٽُىٍ دًى ي سبٍ اُ ٽٍ وبیی ثًی ثٍ اَمیز

 ثٍ...  اڇ ىاٙشٍ ٽٍ هًثی ٍيَُبی ثٍ ٽىڈ ٵپَ ، وٖٚز ډی اڇ

 آن ثٍ ایه اُ ثٮي إز ٹَاٍ ٽٍ ىویبیی آن ثٍ... ٙیَیه څل٪بر

 َبی ٝىيڅی ي ثبٙي وياٙشٍ يػًى ای دچٍ آوؼب ٙبیي!  ٽىڈ ٽًؽ

 دَ ىیًاٍَبی٘ ی َمٍ آوؼب ٙبیي...  ثبٙىي  ىاٍ ثبڃ ىاٍٗ ؿَم

 ډَیڈ ثًی ػبی٘ َمٍ ي ثبٙي ډٚیَی ي ٵَيٯ ي ٙبډچً اٙٮبٍ اُ

 ...  ثيَي

 ثًى، ىٕشڈ سًی َىًُ سچٶه ىاىڇ ډی سپبن ٍا هًىڇ ياٍ وىً

 َب طبویٍ ٽَى، ػچت ٍا سًػُڈ ٽًؿپ٘ وبٍوؼی ی ٝٶلٍ

 َٚز ي ؿُڄ... طبویٍ يَٶز ؿُڄ ي ىٹیٺٍ َٶيٌ...  ډیڂٌٙشىي

 !!! طبویٍ دىؼبٌ...  طبویٍ وٍ ي ؿُڄ...  طبویٍ

 ...اڅً:  ثَىڇ ځًٙڈ ىڇ ٍا ځًٙی ُىٌ يكٚز

 ! ؟ ىاىیه ػًاة ثبالهٌَ-
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 ... طبویٍ ؿُبٍ ي دىؼبٌ...  طبویٍ ٍٕ ي دىؼبٌ... طبویٍ ىي ي دىؼبٌ

 اين اُ ٙمب: ٽَىڇ ثچىي ډجڄ ٍيی اُ ٍا َٕڇ ي آډيڇ هًىڇ ثٍ

 َٖشیه؟ ه٤ دٚز يٹز

 ... ثچٍ-

 ثبیي ؛ سچٶه ٽَىن ٹ٬٦ ثَای: آډي ٝيای٘ ي ځِیيڇ ٍا څجڈ

 هَاة و٪َ ثٍ Off ی ىځمٍ ډشبٕٶبوٍ ، ىٕشڂبٌ ٍيی ثٌاٍیى٘

 َڈ ډًٹ٬ یٍ ډیپىٍ، ٽبٍ ډًٹ٬ یٍ! ىاٌٍ وڂیَ ثڂیَ ىٍياٹ٬ ډیبى

 ... هیَ

 – َٶز كييى االن یٮىی: ٽَىڇ سپَاٍ ثبُ وبثبيٍاوٍ ي ډجًُر

  َٖشیه؟ ه٤ دٚز إز ىٹیٺٍ َٚز

  ووًاثیيیي؟ ؿَا ٙمب ایه، اُ ځٌٙشٍ كبال...  ثچٍ-

 ثذَٕیه؟ اُڇ ایىً ٽٍ ډًويیي ه٤ دٚز:  ُىڇ څجوىي

 . ٽَى سٮچڄ

 ي ځٌاٙشڈ ځًٙڈ ُیَ ٍا ىٕشڈ ، ثپٚڈ ىٍاُ دُچً ثٍ ٽَىڇ يٹز

 اُ ىٕز څٮىشی ی ډبَیـٍ ي ثًى َٕى ُډیه ٽَىڇ، سب ٍا ُاوًَبیڈ
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 ىٍاُ سب ثًى ٽَىٌ ياىاٍڇ ١ٮٴ اكٖبٓ ، ومیياٙز ثَ څؼجبُی

 .  ثًى هىټ ُډیه ؿٺيٍ ٽٍ وياٙز اَمیشی ي...  ثپٚڈ

: ٙپٖز ٍا ٕپًس٘ ٽٍ ٙيڇ ډـبڅٍ هًىڇ سًی ػىیه یټ ډظڄ

 ...  ویٖز هًة كبڅشًن ډیبى و٪َ ثٍ

 ي ٽٚیيڇ ویمٍ ي وٞٶٍ وٶٔ یټ ىاىڇ ٹًٍر ٍا ىَبوڈ آة

 .... ٽىیه إشَاكز ثَیه ثُشٌَ.  هًثڈ ډمىًن: ځٶشڈ ىٍػًاث٘

 ؟ ٽَاوٍ هبوڈ: ُى ٝيایڈ سَ ػيی

 ثبڅیه ثَ ىٍثیمبٍٕشبن ثبٍ یټ ٵٺ٤ ٽٍ كبڅشی ایه اُ سَٕیيٌ

 ...  ثچٍ: ځٶشڈ ثًىڇ ٙيٌ ىؿبٍ آن ثٍ ، ډبىٍ

 هبوڈ:  ثبُ ٽَى ٝيایڈ ي ٙي ػبٍی ؿٚمڈ ی ځًٍٙ اُ ياٙټ

 هًثٍ؟ كبڅشًن ٽَاوٍ

 ...ثچٍ:  وبڅیيڇ

  ٙيٌ؟ ٥ًٍی!  وڂیي ىٍيٯ ډه ثٍ څ٦ٶب-

: ځٶشڈ ٽىين ػبن ثٍ ٽچمٍ یټ ي ٽٚیيڇ ُيٍ ثٍ وٶٔ یټ

 ...هًثڈ
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...  ىاٍیه ویبُ ٽمټ ثٍ ډیپىڈ اكٖبٓ ايوؼب؟ ثیبڇ ډیوًایه-

 ؟... َٖز دیٚشًن ٽٖی

 اُ ىيٍ هیچی...  ثًى ثبال آن  ٭٦ب ، ؿَهیيوي كيٹٍ ىٍ ؿٚمُبیڈ

 .... ډه

 ...اڅً:  آډي ٝيای٘

 !  ٽَاوٍ هبوڈ اڅً... اڅً: ځٶز ثبُ ي

 ىڅڈ...  ًٙى وڂَاوڈ ٽٖی ډیوًإز ىڅڈ ، وياىڇ ػًاثی

 ؿٍ... هًثی... هًثی... هًثی:  ثذَٕي َی ٽٖی ډیوًإز

 ! ؟ ٙيٌ ډَځز

 اڅً  ؟ ىاٍیه ډىً ٝيای اڅً... ثیبڇ ٽٍ ډیٶشڈ ٍاٌ ىاٍڇ ډه...  اڅً-

 .... 

 ثیَين اٗ اُهبوٍ ٝجق ډًٹ٬ ایه ثبیي ؿَا ؟ ىاٙز ځىبَی ؿٍ

 ډی هًىٗ َٕ سًی ډياڇ يػياوڈ ؟ ډیٚي ډه إیَ ي ډیِى

 . وياٙز ٍث٦ی اي ثٍ ډه ىٍىَبی ي َب ٱٍٞ...  ٽًثیي
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 كبڅڈ ډه...  ويیي ُكمز هًىسًن ثٍ:  ىاىڇ ٹًٍر ٍا ىَبوڈ اة

 هٶٍ ىاٍڇ ډیپَىڇ اكٖبٓ ، ىاٍڇ ٹچت سذ٘ ٵٺ٤ ٽڈ یٍ.  هًثٍ

 یپی ََٕىڀ َبی ٹَٛ اُ... ثُشَڇ االن: ځٶشڈ( ىٍيٯ ثٍ) ډیٚڈ

 .  ډیوًاثڈ ي ډیٚڈ هًة ډیوًٍڇ ٽىیه ډٮَٵی ثُڈ ٍي

  ؟ ىٽشَ اڅً: ځٶشڈ وبؿبٍ...  وياى ػًاثی

 ! وٍ یب ډیڂیه ٍإشًٚ ثُڈ ىاٍیه ٽٍ ډیپىڈ ٵپَ ىاٍڇ-

 ثڂڈ؟ ىٍيٯ ثُشًن ثبیي ؿَا ٍإز؟: هىيیيڇ

 ... وپَىیي ٽٍ ه٦َوبٽی ٽبٍ-

:  ثڂًیي ډیوًإز اوڂبٍ ٽٍ ثًى ػًٍی اٗ َٚياٍځًوٍ ٝيای

 ثٍ يٹشی ، ثبٙی ٽَىٌ ه٦َوبٽی ٽبٍ اځَ ، ثبٙی ٽَىٌ ٽبٍی اځَ

.  ډیپىڈ سمبڇ ٍا ٽبٍر ي ډیٚپىڈ ٍا ځَىوز هًىڇ ، ثَٕڈ سً

 ثڂًیڈ ي ًٙڇ ٭بٹجشڈ وڂَان ٽمی ٙي ثب٭ض ٽالډ٘ ػيی څله

 ومیييوڈ ىڅیچًٚ ي ٕىڂیىٍ ٹچجڈ هیچی ډیپىڈ اكٖبٓ...  وٍ: 

 وشًوڈ ىیڂٍ ٙي ثب٭ض ٽبثًٓ ایىپٍ اُ ثٮي ايډي دی٘ وبځُبوی

 . ثوًاثڈ
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 ايوً ، َٖز ایىيٍاڃ ٹَٛ یٍ  ، ََٕىڀ ىاٍيَبی ی ٹٶٍٖ سً-

 . اة څیًان یٍ ثب ثوًٍیه

 ... ٙمب اُ ډمىًوڈ ثبٍٙ-

 ٽڈ یٍ سب وپىیه ٹ٬٦ ډه ثب ي سمبٓ ٵٺ٤.  ډیپىڈ هًاَ٘-

 ! ؟ ثبٍٙ ٽىٍ دیيا ثُجًى كبڅشًن

 اُ ثَيى، ووًإز ایىپٍ اُ... ُىڇ څجوىيی  ػمٮ٘ كًآ ایه اُ

 ډ٦مئه ډیوًإز... وپَى ٹ٬٦ ي ویبيٍى ٍا ىاٍي یټ إڈ ایىپٍ

 يڅی. ... هًثی:  دَٕیي ومی ایىپٍ اُ...  ډیًٚڇ هًة ډه ًٙى

 ،  ه٤ دٚز آن...  ىٹیٺٍ َٚز َٶز ثَای! ډبوي ډی ه٤ دبی

 یب إز هًة ثیمبٍٗ ی وًٌ ثجیىي سب  ډیياٙز وڂٍ ٍا هًىٗ

 ىڅڈ!  ومیپَى ٹ٬٦ اي ٽٍ ثًىڇ هًٙلبڃ ؿٺيٍ ډه ي!  وٍ

 ! ثمیَڇ ىٍسىُبیی ومیوًإز

 ٽَاوٍ هبوڈ:  ُى ٝيایڈ ٽٍ ٝيای٘ اډب ، ٙين ثچىي ثًى ٕوشڈ

 ... 
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 ي وٶٔ سىڂی وٖٚشڈ ىٕشڈ ٽمټ ثٍ.  ىاى اوَّی ډه ثٍ اوڂبٍ

 ٙين َٕدب... ثجچٮڈ ٍا ًَا سب ٽىڈ سالٗ ثیٚشَ ډیٚي ثب٭ض َٕډب

 ! ٽَاوٍ هبوڈ: ثڂًیي ىیڂَ ثبٍ ثًى ایه ویبُډىي

 كي ایه سب ٽٍ اٵشبى اسٶبٹی ؿٍ ىٹیٺب اډَيُ ثذَٕڈ ډیشًوڈ-

 ي ٭ٞجی  ٙير ثٍ ٙمب ٝيای ډه و٪َ ثٍ! ؟ آيٍىٌ ٵٚبٍ ثُشًن

 !  ...  ډیٍَٕ ځًٗ ثٍ ډ٦٢َة

  وپَىیي؟ ٹ٬٦ َمیه ثَای-

 څله ثیٚشَ اڅجشٍ ي وياٙز ػبڅجی ٍیشڈ َڈ َبسًن وٶٔ ٝيای-

 . ثًى ٽىىيٌ وڂَان ٝياسًن

  ؟ ٙيی وڂَاوڈ:  ثڂًیڈ هًإشڈ

  سَٕیيی؟

 ! ؟ ډیيَی ځًٗ ډه َبی وٶٔ ٝيای ثٍ ؿَا

 ٽٚیيڇ اڇ ٽَىٌ ٭َٷ دیٚبوی ثٍ ىٕشی آوُب ی َمٍ ػبی ثٍ اډب

 ... وٚيٌ ؿیِی:  ځٶشڈ ي
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 ایه...  ىیڂٍ َٙای٤ یٍ اډَيُ ي ىاٙشیه َٙای٦ی یٍ ىیَيُ-

 ػٖمشًن ثٍ ٍيكشًن ػِ ثٍ ډیٍٚ ثب٭ض ځَٵشیه دی٘ ٽٍ ٍياڅی

 !  ثِویي ػيی ی ٝيډٍ َڈ

 ي ثًى ٽىىيٌ هٖشٍ َمیٍٚ ډً٭٪ٍ.  ومیپَى ډً٭٪ٍ ٽبٗ

 ... آيٍ ٽٖبڅز

 ٽىىيٌ ٽالٵٍ ی ٙىجٍ ٍٕ یټ اډَيُ ثَهبٕشڈ، ډجڄ ٽمټ ثٍ

 ٹَاٍ ٽٍ ډیياى ٍا ایه وًیي ٽٍ ؿُبٍٙىجٍ یټ ثبډياى ایه ي ثًى

 اڅجشٍ ي...  ثبٙي سَ ٽىىيٌ ٽٖڄ َٶشٍ ٍيَُبی ی َمٍ اُ إز

 ...  سَ ٍډٸ ثی ي سَ وٶٔ ثی ي سَ ىٍىوبٻ

 ... ډیڂٌٌٍ ٍيَُب ایه:  ځٶشڈ ١ٮیٶی ٝيای ثب

 ٵپَ ثُ٘ ډيايڇ ایىپٍ هب٥َ ثٍ ډیپىڈ ٵپَ ډه ډیييویه-

 ډظڄ ىٍٕز!  ثیبٍیه ٽڈ ػٖمی څلب٧ ثٍ ډیٍٚ ثب٭ض ، ډیپىیه

 ٽٍ َٙای٦ی ىٍ ٙيٌ ثي كبڅشًن آٵشبة ٥چ٫ً اُ ٹجڄ...   كبال

 ویٖشیه  َٙای٦ی ىٍ اٝال ٙمب. ٽىٍ ٽمټ ثُشًن ویٖز ٽٖی

 سب ډلميی یب ٽیُبن ی هبوًاىٌ وپىڈ ٵپَ ياٹٮب ثمًویي سىُب ٽٍ
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 ٽٍ َٖشیه ٹبثچی ثبُیڂَ ډیبى و٪َ ثٍ! ثبٙه سًػٍ ثی اوياٌُ ایه

 ! ثيٌ كي ؿٍ سب اي١ب٫ ٽٍ وٚين ډشًػٍ

 ي وياٙشڈ ثَهبٕشه ػبن ، ىاىڇ ٹًٍر ٕوشی ثٍ ٍا ىَبوڈ اة

 َڈ ٍا ثًىڇ آيٍىٌ ىٕز ثٍ ٽٍ سًاوی ډیِان َمبن َبی٘ ػمچٍ

 ٙي ثب٭ض َمیه ي ثًى ٽَىٌ ٭َٷ ىٕشڈ. ٽَى ٕچت ډه اُ

 ٝيای٘ ي ٽٚیيڇ ای اٍاىٌ ثی َیه...  ثیٶشي ؿىڂڈ اُ ځًٙی

 :  آډي ډی

 ...  اڅً...  اڅً... اڅً...  ٽَاوٍ هبوڈ اڅً... اڅً...  اڅً -

 دٚز ډه ػبی اي ایىپٍ اُ ٹجڄ ثَىاٙشڈ ُډیه ٍيی اُ ٍا ځًٙی

 : ځٶشڈ ٽىي ٕپشٍ ه٤

 ...  اٵشبى ىٕشڈ اُ ځًٙی څل٪ٍ یٍ!  َٖشڈ...  ثچٍ-

 !اڇ ُويٌ َىًُ: يځٶشڈ هىيیيڇ

 :  ٽٚیي ثبال ثچىي دًٳ یټ

 . ثبٙیي ُويٌ ٕبڃ ٕبڅیبن ٽٍ اوٚباهلل ، ثچٍ-
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 ٝجق ؿُبٍ ٕب٭ز آٍُيی٘...  ٽىڈ ځَیٍ یب ثوىيڇ ومیياوٖشڈ

 .  ثًى ػًٍی یټ ، ؿُبٍٙىجٍ

 ٙمب:  ځٶشڈ ي ٽَىڇ آډبىٌ اة څیًان یټ ، ٍٵشڈ آٙذِهبوٍ ثٍ

 ... ډیوًاثڈ ي ډیوًٍڇ ي ٹَٛ ثوًاثیه ډیشًویه

 ! وڂٶشیه-

 ثی ، ىاىڇ ٵٚبٍ ٍا اثَيَبیڈ ډیبن ىاىڇ سپیٍ ٽبوشَ ثٍ ٍا ٽمَڇ

 ىَبوڈ آة ، ثًى ٙيٌ اڇ ډٲِی َبی َٙیبن ًُٕٗ ثب٭ض هًاثی

 : ځٶشڈ ي ىاىڇ ٹًٍر ٍا

 ثڂڈ؟ ثبیي ؿیً-

 ... ثبهشیي ٍي اسًن ٍيكیٍ َڈ ثبُ ٽٍ اٵشبىٌ اسٶبٹی ؿٍ اډَيُ-

 ...  َیـی:  ٽٚیيڇ ُثبن څجُبیڈ ٍيی

 ... ي ثیىیي ډی ٽبثًٓ ىڅیڄ ثی َمیى٦ًٍ ؟ ياٹٮب-

 ... ثیىڈ ډی ٽبثًٓ ٙت ََ ډه-



 ٕیه ٍيكی)هًٍٙیي(                                                                                څ٦ٶب ٽذی وپىیي. ثب سٚپَ –آياوڂبٍى 

  

 
21 

 

 ٍي َبسًن هًاة ډلشًای ډیشًوڈ: دَٕیي ثیٚشَی ډالیمز ثب

 ثُشًن ثشًوڈ ثُشَ ٙبثي... ثبٍٙ وياٙشٍ اٙپبڅی اځَ اڅجشٍ ؟ ثييوڈ

 !ٽىڈ ٽمټ

 ََ ٽٍ ه٦ی یټ ؿیِ یٍ...  ؿیٌِ یٍ ډه َبی هًاة ډلشًای-

 ٽٍ َبیی يٹز سٺَیجب! ٕبڃ یټ ډير ثٍ...  ډیٶشٍ اسٶبٷ ٙت

 ... ډیٍٚ سپَاٍ ډياڇ ٙت ٥ًڃ ىٍ ثبٙڈ هٖشٍ هیچی ىیڂٍ

 ٽَىٌ سؼَثٍ ٍيُ ٥ًڃ ىٍ ٍي ثيسَی اسٶبٹبر ٽٍ ُډبوی ٙبیي ي-

 . ثبٙیي

 ایىپٍ اُ...  ثًىڇ ٽٶَی ، ىاىڇ ٹًٍر ٕوشی ثٍ ٍا ىَبوڈ آة

 ٽٶَی ډیٚي اٽً ثيوڈ وٺب٣ سټ سټ ىٍ ٹچجڈ ١َثبن ٝيای

 ثىي ٽٍ ٭َٹی اُ هٖشٍ ي ډیپٚیي سیَ اڇ ٕیىٍ ی ٹٶٍٖ ثًىڇ

 .  ومیييوڈ...  ٙبیي ثچٍ:  ځٶشڈ آډي ومی

  ؟ ٽَىیه سٮَیٴ ٽٖی ثَای ٍي َبسًن هًاة كبڃ ثٍ سب-

 ...هًاة ومیڂڈ ثُ٘ ؟ هًاة-

 ډیڂیه؟ ؿی ثُ٘: ٽَى ډپظی
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 !  كبىطٍ یټ...  ٕب٭ز یټ.... ٍيُ یټ سپَاٍ-

 .  َٖشڈ هًثی ىاٍ وڂٍ ٍاُ ډه-

 ...  َٖشیه هًثی ٍاُىاٍ ٙمب ٽَىٌ طبثز سؼَثٍ ثچٍ: ُىڇ څجوىي

 ی ػمچٍ َیؾ ي...  ثيٌ اىاډٍ:  وڂٶز... ثٮيٗ هت:  وذَٕیي

 ډٌِ ٍا ىَبوڈ كَٳ ٽىڈ، ٵپَ ىاى اػبٌُ....  وجَى ٽبٍ ثٍ ىیڂَی

 ثڂیَڇ سٞمیڈ هًىڇ سب ٽَى ٍَبیڈ وڂًیڈ ي ثڂًیڈ ثیه... ٽىڈ ډٌِ

: ځٶشڈ ي ٽٚیيڇ ُثبن اڇ ُىٌ هٚپٍ څجُبی ٍيی آهَ ىٕز ي

 ىیڂٍ اين.   ٙيڇ هًاََثٍِځشَڇ ووب٭ی إٓیت ثب٭ض ډه

 ډٲِٗ ثٍ ٍي دیٲبډی َیؾ دبَبٗ َبی ٭ٞت...  ثٌَ ٍاٌ ومیشًوٍ

 ي  دبییه ىاىڇ َچ٘ َب دچٍ ثبالی اُ ډه...  ومیپىىي ډىشٺڄ

 اُ ثٮي هًاثیيڇ ٽٍ ََٙجی ياٹ٬ ىٍ ، كبىطٍ اين اُ ثٮي ََٙت

 ٙيو٘ دَر هًاة...  ډیجیىڈ ٍي څل٪ٍ اين هًاة ، كبىطٍ اين

 ډیجیىڈ هًاة يٹشی ډیييویه... ٵَیبىٗ ٝيای!  َب دچٍ ثبالی اُ

!  ومیپىڈ ٽمپ٘ َڈ هًاة سًی كشی ډه...  ایٖشبىڇ ځًٍٙ یٍ

 ٍٵشه ٍاٌ اُ ي وٶَ یټ ىاٍڇ ٙت ََ...  ومیڂیَڇ هًىډً ػچًی

 ! ایٖشبىن اُ...  ىيیين اُ...  ډیپىڈ ډى٬
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 ٍا َبیڈ ځٶشٍ اوڂبٍ آډي ٝيای٘ ي ٽٚیيڇ  ُيٍ ثٍ وٶٔ یټ

 دیيا ٍي ایىيٍاڃ سًوٖشیه:   دَٕیي سىُب ي ثًى ځَٵشٍ وٚىیيٌ

  ؟ ٽىیه

 ٽَىڇ ثبُ ٍا ٽًؿټ ٽًٚی ؿَهیيڇ، ىاٍيَب ی ٹٶٍٖ ٕمز ثٍ

 ؿىڀ ىاٍيَب ي ٹَٛ ثیه ٽٍ ىٍكبڅی ي ٽٚیيڇ ثیَين ٍا ٕجي ي

 !ومیجیىڈ ایىيٍاڃ ایىؼب وٍ: ځٶشڈ ډیِىڇ

 ... ثڂیَیى٘ اُڇ ثیبیه ډیشًویه َٖشڈ، ىٍ ػچًی ډه ، هت-

  هٚیي؟...ثت:  اٵشبىڇ دشٍ سشٍ ثٍ

  ثَیه؟ ٍاٌ ډیشًویه ، َٖشڈ ىٍ ػچًی ٽَىڇ ٭َٟ-

 ٽًؿٍ ثٍ ىیيی ، ٽٚیيڇ ٽىبٍ ٍا آٙذِهبوٍ ی دىؼٌَ ی دَىٌ

 ... ثًى اٍاىی ٱیَ اډَ یټ وياٙز

 ٙبڃ یټ ، ٽَىڇ كمچٍ ػبڅجبٕی ٕمز ثٍ ؛ ثًىڇ ٽَىٌ ًَڃ

 دبیی ىڇ ډیپَىڇ، ثبُ ٍا ىٍ ٹٶڄ ٽٍ يىٍكبڅی  اوياهشڈ َٕ ٍيی

 ىيان ىيان ي آډيڇ دبییه َب دچٍ اُ ُىڇ، دب ٍا يٍيىی ػچًی َبی

 ثًى، ىٕشڈ سًی َىًُ ثیٖیڈ سچٶه ، اٵشبىڇ ٍاٌ ىٍ ٕمز ثٍ
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 ډًٹ٬ آن ډُشبة وًٍ ُیَ ، ىیيو٘ ي ٽٚیيڇ ؿخ ٍاثٍ ىٍ ُوؼیَ

 ... ٽىڈ وڂبَ٘ ډىڀ ي ځیغ َمبو٦ًٍ ٙي  ثب٭ض ، ٙت

 ٵپَ ٽٍ ؿیِی اُ ٍوڂشًن: ځٶز ي ٽٚیي ډًَبی٘ ثٍ ىٕشی

 ...  سٌَ دَیيٌ هیچی ډیپَىڇ

 ی ٽیٍٖ یټ ، ثَيڇ ٭ٺت ٽَى ياىاٍڇ ، ٽٚیي ػچً ٍا هًىٗ

 وڂبٌ ؿٚمُبیڈ ثٍ طبویٍ ؿىي ، ىاٙز ىٕز ىٍ ىاٍي اُ ثٍِٿ

  هًثیه؟: ځٶز ي ٽَى

 سه ثٍ ٍوڀ ٥ًٕی دیَاَه یټ ثًى؟ ٙپچی ؿٍ ي١ٮڈ َٕي

 سالٗ ٽٍ َبیی ٽٶ٘ ثب دیَاَى٘ اُ سَ سیٌَ يٙچًاٍی ىاٙز

 َٕٗ دٚز آٍاډی ثٍ ٍا ىٍ.  ثبٙىي دیَاَى٘ ٍوڀ َڈ ډیپَىوي

 ویٖز ځَڇ هیچی ، ډَُډبٌ َبی ٙت ، ىاهڄ ثَیڈ: ځٶز ي ثٖز

. 

 ...  َٖشه ىاییڈ دَٖ: اٵشبىڇ ډه ډه ثٍ
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 ایىپٍ هب٥َ ثٍ ٙمب...  ثبٙه هت:  ىاى ثبال ٍا اثَيی٘ سبی یټ

 سمبٓ هبوًاىځیشًن دِٙټ ثب ، وجًى ډٖب٭ي اٝال كبڅشًن

 ... ي ځَٵشیه

 ای ىٹیٺٍ ثیٖز ٽَى ٕٮی اين: ځٶز ي ٽَى وڂبَی ٕب٭ش٘ ثٍ

 ډىً ٙىبٕی ي٩یٶٍ ځِاٍٙشًن سًی اځَ اڅجشٍ!  ثًَٕوٍ هًىًٙ

 !ډیٚڈ ډمىًن ياٹٮب ٽىیه ًٽَ ىٹیٺٍ دًوِىٌ ىٍ

 ثَیه ثیبیه ٽَاوٍ هبوڈ:  ُى ٝيایڈ ٽٍ ډیپَىڇ وڂبَ٘ ُىٌ ثُز

 .  َٕىٌ ًَا ىاهڄ،

 ٕمز ثٍ ٍا هًىڇ آٍاڇ َبی ځبڇ ثب ي ؿَهیيڇ ٍثبر یټ ډظڄ

 ، هًٍى ًٍٝسڈ ثٍ ٕبڅه ځَډبی ایىپٍ ډل٠ ثٍ ، ٽٚیيڇ َب دچٍ

 ...ثىٚیىیه ډجڄ ٍيی ثَیه: آډي ٝيای٘

 َبی ٽچیي ي ثَى ىٕز ٽٍ ډیپَىڇ وڂبَ٘ سَٕیيٌ ي ډ٦٢َة

 ثٍ وڂبَی ي ثًى ىٍآيٍىٌ ىٍ ػچًی ٍا َبی٘ ٽٶ٘ ، ُى ٍا ثَٷ

 .ثٖز ډلپڈ ٍا ىٍ ، دب ثب ي اوياهز َب دچٍ ٍاٌ
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 ي ثَ ًٙڇ، ډـبڅٍ هًىڇ سًی ٙي ثب٭ض َب ٙیٍٚ ٽًث٘ ٝيای

 ثًى ٵُمیيٌ اوڂبٍ ، ځَٵز ٍا ىٕشڈ ډؾ ٽٍ ډیپَىڇ وڂبَ٘ ثَ

 .آیي ثَومی ډه اُ ٽبٍی َیؾ ي ٽَىڇ ٹٶڄ

 ډٺبثچڈ ي وٚبوي ٍا ډه وٶٌَ ٍٕ ډجڄ ٍيی ٍٵشیڈ، ډجچی ٕمز ثٍ

 آيٍى ىٍ ٽیٶ٘ سًی اُ ٍا ٕىغ ٵٚبٍ ، ٽَى ثبُ ٍا ىٕشڈ ، ُى ُاوً

 ثچًُڇ إٓشیه ٽٍ كبڅی ىٍ ي اوياهز ځَىو٘ ثٍ ٍا إششًٕپًح ،

 ىیڂٍ ډٚپڄ ٹچت سذ٘ ي وٶٔ سىڂی ػِ ثٍ: ځٶز ډیياى ثبال ٍا

  ىاٍیه؟ َڈ ای

 ٍٕ ٕب٭ز ی ٙيٌ ٙبوٍ ډًَبی ي ثًى ډه ډٚپڄ ٭٦َٗ ثًی

 .  ىاٙز سىبٹ٠ ىویب ىویب آڅًىٗ هًن ؿٚمُبی ثب ٽٍ ٝجل٘

 ٙت ډًٹ٬ ایه ياٹٮب: ىاى سپبن ىٕز كىؼٌَ سٍ اُ ٝيایڈ

 ... ٽىیه ډٮبیىٍ ډىً ايډيیه

  ؟ ډیًډيڇ وجبیي: ٽَى ځَى ٍا ؿٚمُبی٘
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 َڈ ٍا ای ىایٌَ ځًٙی ، ثٖز ىٕشڈ ثٍ ٍا ٕىغ ٵٚبٍ ثبُيثىي

 ٝيای٘ ٽٍ ثِوڈ كَٵی سب ٽَىڇ ثبُ ىَبن ځٌاٙز وج٢ڈ ٍيی

 ... وڂیه ؿیِی څ٦ٶب: آډي

 ي ىٍىځَٵز ىاى،ثبُيیڈ ٵٚبٍ ٽٍَار ثٍ ٍا ډٚپی دمخ آن ي

 ٵیٔ ٝيای ي ٽَى ثبُ ٍا دیـی وُبیز ىٍ... ٙي ثبى دَ ثبُيثىي

: ځٶز هٚپی ٝيای ثب ي  ٽَى ؿٚمُبیڈ ثٍ وڂبَی آډي

 ثی ثُ٘ وٖجز وجبیي!  ه٦َوبٽٍ َیذًسبوٖیًن!  دبییىٍ ٵٚبٍسًن

 ؟ ٙيیه ؿپبح اډٖبڃ...  ثبٙیه سًػٍ

 ثب: دَٕیي ي ٙي ثچىي ػب اُ ىاىڇ، سپبن وٍ ٭الډز ثٍ ٍا َٕڇ

  وياٍیه؟ ډٚپچی ٽٍ ًُٕن

 ؟ ًُٕن: ٽَىڇ ډه ډه

 ي...  ثَځَىٌ ٥جیٮی كبڅز ثٍ ٵٚبٍسًن ٽٍ ثِوڈ َٕڇ یٍ ډیوًاڇ-

 ىٵشَؿٍ سًی َڈ ٽچی ؿپبح ثَای آُډبی٘ َٕی یٍ ٹَاٌٍ اڅجشٍ

 .  ىاٍیه ویبُ ثُ٘ و٪َڇ ثٍ... ثىًیٖڈ اسًن
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 ثب ًٝڅز ي آډي كبڃ سًی ځیغ ، ٙي ثبُ ََٕىڀ هًاة اسبٷ ىٍ

 .  ُى څجوىيی ىیيو٘

 ، اٵشبى ٍاٌ يٍيىی ىٍ ٕمز ثٍ آڅًىٌ هًاة ثًى، ډىڀ ََٕىڀ

 ثٍ ٍي ي ؿَهبوي ٹٶڄ ىٍ ٍا ٽچیي ، ٙي ٹيڇ دی٘ ُيىسَ ًٝڅز

 ََٕىڀ؟ ډیجَیه سَٚیٴ ػبیی: دَٕیي ََٕىڀ

 ... ٽبم ثَڇ ثبیي ؟ ٙيٌ ٝجق-

 سیمٖبٍ ثب ٍإشی!  ىیڂٍ يٹز یٍ اوٚباهلل.  وٚيٌ ٝجق َىًُ وٍ-

  ؟ ٽَىیي ٍایِوی ثُجُبوی

 ٙير ثٍ ياٹٮٍ ایه اُ ك٢َر ا٭ال: ٽٚیي اٗ دیٚبوی ثٍ ىٕشی

 !ډیٍٚ ډپيٍ

 كڄ ُيىی ثٍ ډٖئچٍ ػىبثٮبڅی سٞمیمبر ثب ډ٦مئىڈ اډب اڅجشٍ-

 یبٍی َمیٍٚ ٙمب ػٖبٍر ي سؼَثیبر ََكبڃ ثٍ ٙي هًاَي

 .  َٖز ي ثًىٌ ىَىيٌ
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 ثٍ ي ٽَى ٹٶڄ ٽمَٗ دٚز ٍا ىٕشُبی٘ ىاى سپبن ٍا َٕٗ

 ثبُ يٹز َیؾ ي ىٍ: ٙي ډشٌٽَ ًٝڅز ، ثَځٚز اسبٹ٘ ٕمز

 ...َٙای٦ی َیؾ ىٍ!  وڂٌاٍیي

 یټ.  آډي ٕمشڈ ثٍ... ثیىڈ ډی هًاة ٽَىڇ ٵپَ وڂٶشڈ، ؿیِی

 ځٌاٙز ځًٙ٘ ثٍ ىيثبٌٍ ٍا إششًٕپًح ي ٽٚیي ٭میٸ وٶٔ

 ي ډبڅیي ىٕش٘ ٽٴ ثٍ ٍا آن ايڃ ځَٵز، ٕمشڈ ثٍ ٍا ىایٌَ آن ي

 ... ثبٍٙ َٕى ٽڈ یٍ ډمپىٍ: ځٶز

 ي ٽَى ٍىٗ ثچًُڇ ُیَ اُ ي ځٶز ٽًسبَی ی اػبٌُ ثب ي ٙي هڈ

 ...  څ٦ٶب ٭میٸ وٶٔ یٍ ځٶشڈ يٹز ََ: ځٶز

 ٕین سًاوٖشڈ ٵٺ٤ دًٕشڈ ثب اوڂٚشبو٘ دًٕز سمبٓ اُ

 ي ثًى ځٌاٙشٍ اڇ ٙبوٍ َٕ ٍيی ٍا ىیڂَٗ ىٕز... ثىٚیىڈ

 !ثىٚیىڈ ٝبٳ ډیپَى ٽمپڈ

 ...  څ٦ٶب ٭میٸ وٶٔ یٍ: ځٶز آٍاډی ٝيای ثب

 ٽٍ ٹچجڈ ی ډٮبیىٍ اُ ىٕز ، ىاىڇ ثیَين ُيٍ ثٍ ٍا وٶٖڈ

 ډیپىڈ ٵپَ ، ثبٍٙ ای ػيی ډٚپڄ ومیبى و٪َ ثٍ: ځٶز ثَىاٙز
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 ی كمچٍ یٍ ٙير ثٍ وٍ اڅجشٍ ٙيیه دبویټ ی كمچٍ یٍ ىؿبٍ

 َٕڇ ثُشًن ډیوًاڇ...  ىاٍیه اًٙ ُډیىٍ هت اډب ياٹٮی دبویټ

 ...  ثِوڈ

 ؟ ٙيٌ ؿی ٽَاوٍ.... ٽَاوٍ: آډي ٭٦ب ٝيای

 ٕمش٘ ثٍ ًٝڅز ، آډي دبییه یپی سب ىي ٍا َب دچٍ ُىٌ يكٚز

 اُ هًاثشًن....  ٽیُبن ػىبة ٕىڂیىٍ هیچی هًاثشًن:  ؿَهیي

 !سٌَ ٕىڂیه َڈ ََٕىڀ ػىبة هًاة

 هجٌَ ؿٍ ٙيٌ؟ ؿی: ځٶز ډىڀ ي ځیغ ىيیي، ٕمشڈ ثٍ ٭٦ب

  ؟ هًثی ٽَاوٍ ؟ ایىؼب

 ډمپىٍ: ځٶز ٭٦ب ثٍ ٍي ډیپَى آډبىٌ ٍا َٕڇ ٽٍ ىٍكبڅی ًٝڅز

  ٽىڈ؟ آيیِين ثُ٘ ایىً سب ثیبٍیه ډه ثَای څجبٕی ؿًة یٍ

:  ُى څت ٙمَىٌ ي آٍاڇ يًٝڅز ډیپَى وڂبَ٘ ياع ي َبع ٭٦ب

 ثب ٙت ََ ََٕىڀ ؿًن هًٙجوشبوٍ ي وجًى ډٖب٭ي كبڅًٚن

 ٍي ٭الئمًٚن سًوٖشڈ ٍي ایه اُ ىاٍوي سچٶىی ی ډپبڅمٍ ډه
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 ىٹیٺٍ اُدًوِىٌ ىٍٽمشَ ًٍٕويڇ هًىډً َٕی٬ هیچی ي ثٚڈ ػًیب

! 

 ډىً ؿَا: ځٶز ُىٌ يكٚز ٭٦ب ي ٽَى ډه ثٍ هىياوی وڂبٌ ي

 هًىڇ... ايٍّاؤ یب... ٽچیىیټ ډیًَٕويډز وپَىی؟ ثیياٍ

 .  ډیجَىډز

 َڈ څِيډی ََكبڃ ثٍ  ایىؼبڇ، ډه ٽٍ كبال: ٽَى ًَډی ًٝڅز

 ثیبٍیه ثَاڇ آيیِ ٍهز یٍ اځَ....  ٽىه ثیياٍ ٍي ٙمب وياٙز

 !ٽَىیه ثٍِځی ٽمټ

 ػم٬ ٽٍ ډیپَىڇ وڂبَ٘ ثبُ ىَبن ثب ډه ي ثًى ٙيٌ ډبر ٭٦ب

 ډه ثٍ ډیياى ىٕشًٍ ي ثًى ځَٵشٍ ډٚز سًی ٍا ډب ی وٶٌَ ٍٕ

 ډَست ډجڄ ٍيی َٕڇ ُیَ ٍا ډَثٮی ٽًٕه ي ثپ٘ ىٍاُ ډیڂٶز

 اُ ٽٍ ٭٦ب ثٍ ي ٵَٕشبى ډی ٕیبٌ ووًى دی ٍا ََٕىڀ ، ډیپَى

 ىٕشًٍ ثیىي ډی هبٝیز ثی آىڇ یټ ٍا اي ډیوًاويڇ ؿٚمُبی٘

 !ثیبيٍى ٍهشی ؿًة سب ډیياى

 ٽٍ ًُٕوی ٍيی ي ٽَى ثبُ ٍا ثىي ، ٽَى دیيا ٍا ٍځڈ ُيى هیچی

 ٍا ىٍىٗ ٽٍ ثًى ٭ؼیت ي ثًى ٽَىٌ ٵَي ىٕشڈ سًی ډلشب٥بوٍ



 ٕیه ٍيكی)هًٍٙیي(                                                                                څ٦ٶب ٽذی وپىیي. ثب سٚپَ –آياوڂبٍى 

  

 
31 

 

 ویڈ كييىا ويیي سپًو٘: ځٶز ي ُى ؿٖت  ثًىڇ، وپَىٌ كٔ

 !  ډیجٌَ ُډبن ىٹیٺٍ ؿُڄ اڅی ٕب٭ز

 ٍا يكچٺٍ  آيیوز َٕڇ ثبالیی ٹٖمز ثٍ ٍا ًٕئیـ٘ ی كچٺٍ

 َٕډی ٹ٦َار ډیِان.  ٽَى آيیِان څجبٕی ؿًة ی َٕٙبهٍ ثٍ

: ځٶز ٭٦ب ثٍ ٍي ي ٽَى سى٪یڈ ٍا ډیٚي َٙیبوڈ ياٍى ثبیي ٽٍ

 ډیبٍیي؟ ٍي اًٙن ىٵشَؿٍ

 ؟ ىٵشَؿٍ: ُى څت ي ُى ډًَبی٘ ثٍ ؿىڂی ٭٦ب

 ثَاڇ ثڂیي ٍي اسًن ىٵشَؿٍ آىٍٓ ثًُٚن: ځٶز ډه ثٍ ًٝڅز

 ...ثيیه اوؼبډًٚن كشمب ثبیي ٽٍ َٖز آُډبی٘ َٕی یټ ثیبٍن

 ثجَډ٘ إز ٽىىيٌ وڂَان اي١ب٫ اځَ: ٱَیي وڂَان ٭٦ب

 ؟ ٙي ؿی یًُ. ثیمبٍٕشبن

 ډه!  ٽًؿیټ ٭ٞجی ی كمچٍ یٍ اڅجشٍ ي هًن ٵٚبٍ اٵز-

 ډه سٚویٜ ٽىیي ډَاػٮٍ ثیمبٍٕشبن ثٍ ٵَىا ٽٍ ایىٍ اڇ سًٝیٍ

 ویٖشیه ٽٍ دَیًىسًن ىيٍان سًی...  َٖز آَه ٵٺَ ي هًوی ٽڈ

 ؟
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 هًىٗ ي ٙي َٕم ٭٦ب.  ُى ثیَين ىيى ځًُٙبیڈ اُ ًٕاڅ٘ اُ

 . ډیپَى وڂبٌ ډه ثٍ ٭بىی

  ؟ َٖشیه: دَٕیي ي ىاىڇ ثیَين ٕىڂیه ٍا وٶٖڈ

 ... هیَ: ځٶشڈ ي ځٌاٙشڈ ؿٚمُبیڈ ٍيی ٍا ٕب٭يڇ

 سچٶه ٽبٗ ي ثوىيڇ َب ٕب٭ز ډیوًإز ىڅڈ ٽٍ ثًى ي٭ؼیت

 سٮَیٴ ویچً ي دَيا ثَای ٍا يٹبی٬ سمبڇ سب ثًى ىٕشڈ ىڇ َمَاَڈ

 .ډیپَىڇ

 هجَ اٗ هبوًاىٌ ثٍ ویٖز الُڇ:  ىاى ٹًٍر ٍا ىَبو٘ آة ٭٦ب

  ثيڇ؟

 .  ډمىًن ثیبٍیه ثَاڇ ٍي ىٵشَؿٍ ٵٮال-

 ثٍ وڂبَی ًٝڅز ، ىيیي ثبال َب دچٍ اُ َٕی٬ ، ىاى سپبن َٕ ٭٦ب

 ٽٍ  ىٍكبڅی ، آيٍى ثیَين ٍا َمَاَ٘ سچٶه ي اوياهز ٕب٭ز

 یټ اُ ثٮي ډوشَٞ ي ٽًسبٌ ډیىٖٚز ای وٶٌَ یټ ډجڄ ٍيی

 ډىِڃ كب١َ ىٍكبڃ: ُى څت سذٸ ثيين ي سىي ٽًسبٌ ٕالڇ

 ي آٍاډ٘ ثب٭ض ٽٍ ىاٍيَبیی ډشبٕٶبوٍ َٖشڈ، ٽیُبن ََٕىڀ
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 ؿًن وياٍوي ٍي ٕبثٸ سبطیَ ىیڂٍ ډیٚه ایًٚن ډًٹ٬ ثٍ هًاة

 ایه ىيوٖشڈ الُڇ ، ډیڂیَن سمبٓ ډه ثب ٙت ٥ًڃ ىٍ ٽٍَار ثٍ

 ډیِان اٵِای٘ هًٞٛ ىٍ ٽٍ ٽىڈ ٭َٟ ٙمب هيډز ٍي وپشٍ

 كبڃ اډٚت ٽمبایىپٍ ًٙى ځیَی سٞمیڈ ثبیي ډؼيى ىاٍيَب

 ٽٍ ثىيٌ ثب ََٕىڀ سمبٓ ي وجًى ډٖب٭ي ډلميی ٽَاوٍ هبوڈ

 سب ٙي ثب٭ض ي، ثًى ثوشی ویټ َٖز ایًٚن ٭بىر ٍيی اُ اڅجشٍ

 ىٹیٺٍ دًوِىٌ اُ ٽمشَ ىٍ ي ٽىڈ ٝلجز ډلميی هبوڈ ثب ډه

 ډه سٚویٜ ثٍ ایًٚن ٭الئڈ ًٍٕويڇ؛ ایىؼب ثٍ هًىډً

 ي ٙي سؼًیِ َٕڇ ثَاًٙن ٽٍ َٖز اسټ دبویټ ي َیذًسبوٖیًن

 ىٍا٫َٕ  ٽٍ وًٙشڈ ثَاًٙن ىٵشَؿٍ سًی َڈ  الُڇ َبی آُډبی٘

 ػىبة ي ایًٚن ثَای ثُجًىی اډیي ثٍ.  االػَإز الُڇ يٹز

 ؿُبٍٙىجٍ.  ٵَډًىیي سًػٍ ثىيٌ ٭َای٠ ثٍ ٽٍ ډمىًن. ََٕىڀ

 . آٍُيډىيڇ ٙمب ثَای ٍي ویپی  ی

 إشًىیًی ىٍ ډیپَىڇ هیبڃ ډیِى كَٳ ٽٍ ډيسی ٥ًڃ سمبڇ ىٍ

 دیبوًی یټ ٝيای ُډیىٍ دٔ ىٍ ثًى ٽبٵی...  ثًىڇ وٖٚشٍ ٍاىیً

 .  ًٙى وًاهشٍ ٽالڇ ثی
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 . ٽَى وڂبَڈ دیَيُډىياوٍ ي ثَى ػیج٘ سًی ٍا ځًٙی

 ي ٽىڈ ٕپًر وشًاوٖشڈ اٗ ٝمیمی ي ىيٕشبوٍ وڂبٌ ډٺبثڄ ىٍ

 ! ٽَىیي ٍي هًىسًن ٽبٍ ثبالهٌَ:  ځٶشڈ

 ٝجق ػبی ثيڇ ځِاٍٗ ډه ٽٍ َٖز َمیه ثَای سچڂَاڇ ځَيٌ-

 ځیبَی َبی ىډىًٗ آډًُٗ ي ثویَ ٭َٞ ي ثویَ ٙت ي ثویَ

 ایىٍ؟ اُ ٱیَ ،  ویٖز ٽٍ

 ایه ىٍ َبیی دیٲبڇ ؿٍ  ٽٍ ثًى ډمپه ډه ىایی ُن ډیياوٖشڈ

 !  ثٶَٕشي ځَيٌ

 ثين ځًٗ ٍي ٙمب يیٔ ایىپٍ ډل٠ ثٍ: آيٍىڇ څت ثٍ څجوىيی

 ... ایىؼب ډیَیِن ډچن ي ډًٍ ډظڄ َمًٚن

 إشٶبىٌ هًىسًن وٶ٬ ثٍ َٙای٤ ایه اُ ډیشًویه سب: ُى څجوىيی

 !   ډیڂٌٌٍ هًٗ.  ٽىیه

 ایىؼب ثٍ ىٹیٺٍ دًوِىٌ اُ ٽمشَ ٙمب ډیييوڈ ډه يڅی-

 ....وَٕیيیي
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: ځٶز څجوىيی ثب ي ىاى سپیٍ ډجڄ دٚشی ثٍ هٖشڂی ثب ٍا َٕٗ

 . ثبٙیي ٽًٙب كٶ٪٘ ىٍ!  ٙمب ثَای ډه ػبوت اُ ٍاُی ایىڈ

.  ثًى ٙيٌ آٍاڇ سذٚڈ ي ثًىڇ ووًٍىٌ ایىيٍاڃ...  ُىڇ ُڃ ٕٺٴ ثٍ

 َڈ آُډبی٘ هًىٗ ی ځٶشٍ ثٍ ٽَى سؼًیِ ثَایڈ َٕڇ یټ

 اة اُ...  ثڂَىى ىيٍڇ دَياوٍ ډظڄ سب ٽَى سًػیٍ ٍا ٭٦ب...  وًٙز

 ٽڈ ډه ثًى ىاىٌ سٚویٜ...  ډبَیـٍ ًٕح سب... ډَٽجبر ی ډیًٌ

 يیشبډیه ډًڅشی ؿىي ي ثًى وًٙشٍ َڈ آَه ٹَٛ يثَایڈ هًوڈ

 ٍا آوُب ی َمٍ آٵشبة ٥چ٫ً ډل٠ ثٍ ثًى ځٶشٍ ٭٦ب ٽٍ ىیڂَ

 .  ډیڂیَى

 ىاٍڇ "٥َٕبن" ډیپَىڇ كٔ ٽٍ ثًى ٽَىٌ وڂَان ٥ًٍی ٍا ٭٦ب

 ...  ثڂٌٍان هًٗ: ثًى ځٶشٍ ي... 

 ثب٭ض َبی٘ سًػٍ ي ثًى ٙيٌ سىڀ ٭٦ب َبی سًػٍ ثَای ىڅڈ

 ثڂًیڈ هًإشڈ ، ٽىڈ سٚپَ هًإشڈ...  ډیٚي ډه ځٌٍاوی هًٗ

...  ثًى اكمٺبوٍ اٽٚه ٍی یټ هب٥َ ثٍ َب اسٶبٷ ایه ی َمٍ

 ، ثًىڇ ٙيٌ دٚیمبن ي ثًىڇ ٽَىٌ ثالٻ ٍا ٕیىب:  ثڂًیڈ هًإشڈ

 ثیياٍ يكٚشىبٻ ٽبثًٓ ثبیټ طبویٍ اُ ٽَٖی ىٍ ي هًاثیيڇ
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 ثب ٽبٍڇ اُ اډب ٽىىي هًة ٍا كبڅڈ ٽَىوي ٕٮی ویچً ي دَيا ، ٙيڇ

 هًإشڈ...  ىاٍ ٱٍٞ ي ىډٰ ، دٚیمبن هیچی! ثًىڇ دٚیمبن ٕیىب

 ډظڄ اوياهشڈ ىيٍ هًٍىٌ ٽَڇ ىويان یټ ډظڄ ٍا ٕیىب:  ثڂًیڈ

 يثٍ ٙيڇ دٚیمبن ي ځٌاٙشڈ ٽًؿٍ َٕ ٙپٖشٍ ٩َٳ یټ

...  ثًىوي ثَىٌ ٍا آن...  ىاٍڇ ثَٗ سب ثَځٚشڈ ایىپٍ ډل٠

 یټ ، ثَى هًاثڈ ٽی وٶُمیيڇ اډب  ثوًٍڇ ٱٍٞ ثیٚشَ هًإشڈ

 .  ٍاكز ي ٕجټ هًاة

 .  ٙي څجوىيڇ ثب٭ض ډبىٍ وڂَان سًٞیَ ، ٽَىڇ ثبُ ٽٍ ٍا دچپُبیڈ

 ٵَٕشبىٌ َڈ ىٍ ٍا َبی٘ دىؼٍ ي ثًى وٖٚشٍ ٭ٖچی ډیِ ٍيی

 سٍ ٭میٺی ىڅشىڂی.  ثًىوي ډمبٓ َڈ ثب ٖٙش٘ ىي ََ ي ثًى

 اڇ كبڅی ٽٍ ٍيٙه ي يا١ق ىڅشىڂی یټ.  ثًى آٙپبٍ ؿٚمُبی٘

 َىًُ ًٙى ډی وڂَاوڈ َىًُ...  ىاٍى ىيٕز ٍا ډه َىًُ ډیپَى

 سٺٞیَاسڈ َٕ اُ ٙبیي ي ٽىي ه٦بة ىهشَڇ ٍا ډه ډیشًاوي

 .ثڂٌٍى

 َٕ ثالیی ؿٍ: ځٶز ي ٽَى ىٍاُ ًٍٝسڈ ٕمز ثٍ ٍا ىٕش٘

 آيٍىی؟ هًىر
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 ، ثًى َمیى٦ًٍی َمیٍٚ... ثًىڇ ٥چجپبٍٗ َمیٍٚ څله ٭بٙٸ

 هًٍىی ؿَا: ډیذَٕیي ډیوًٍىڇ ُډیه اځَ ډه ٽًىٽی َمبن اُ

 ډیپَى ډٴ ډٴ هيا ی َمیٍٚ ٽٍ ٍ٭ىب اُ اځَ ي...  ُډیه

... هًٍىی َٕډب ؿَا: ډیذَٕیي ، ډیڂَٵشڈ َٕډبهًٍىځی يیَيٓ

 ! آيٍىی؟ هًىر َٕ ثالیی ؿٍ كبال ي

 ... هًثٍ كبڅڈ: ځٶشڈ ي ىاٙشڈ وڂٍ ىٕشڈ سًی ٍا ىٕش٘

 ٽی ثجیه ثٍ ثٍ:  آډي ٭ب٥ٶٍ ٝيای ٽٍ ًٙڇ ثچىي هًإشڈ

 !!! ٽَىٌ ثبُ ثبالهٌَ ؿٚمُبًٙ

 ٍا ٍيیڈ ، ٽَى ثٲچڈ آډي، ٕمشڈ ثٍ ، ُىڇ څجوىي ٭ب٥ٶٍ ىیين اُ

 ایىب...  وڂَاوٚی ثیوًىی ىیيی ٭مٍ: ځٶز ډبىٍڇ ثٍ ٍي ي ثًٕیي

 ثٍ َڈ ٽًؿیټ دٌیَایی یٍ اُډًن ایىپٍ ثَای اًٝڅٍ اىا َمٍ

 ... ٽَىڇ ثٍِځ٘ ایىً ډه!   ویبٌٍ ٭مڄ

 . هىيیي ٱ٘ ٱ٘ ي
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 ثبُ ََٕىڀ اسبٷ ىٍ ٽٍ ىیيڇ ي ُىڇ َبی٘ ٙی٦ىز ثٍ څجوىيی

 ؿبٷ اكشمبال ي ثًىوي آډيٌ َڈ ىایی ُن ي ډلمًى ىایی ، ٙي

 .ثًى ٍٕیيٌ دبیبن ثٍ ََٕىڀ ثب ٙبن ٕالډشی

 وڂَان ي ثًى ىاٙشٍ وڂٍ ىٕش٘ سًی ٍا ىٕشڈ َىًُ ډبډبن

 .  ډیپَى سمبٙبیڈ

 ؿٍ ي ثٍ ثٍ ثب كبڅڈ ىایی ، وجًى ٭٦ب ، ؿَهبويڇ هبوٍ ىٍ ؿٚڈ

 ىٕشی ډه ثب آډي ومی ثيٗ اوڂبٍ َڈ ىایی ُن ي دَٕیي ؿٍ

 !ثًى ٭ِیِ ١ٮیٴ َمیٍٚ...  ٽىي ٍيثًٕی ي ثيَي

 ٍا ػٶشٚبن ٍيی اډب ډٮٌة ي وٖٚشٍ يًٍٝر ىٕز ، ٙيڇ َٕدب

 ٽٍ ٥ًٍی ٽَى ثٲڄ ډلپڈ ي ٕٶز ٍا ډه ٽٍ ىایی ، ثًٕیيڇ

 ٽٚیي ٍا څذڈ اي ي ډیوىيیيڇ ځَٵز، ٵبٝچٍ ُډیه اُ دبَبیڈ

 !إشوًن ي دًٕز ٙيی إبٕی: يځٶز

 ىٍآيٍى ٍا ډبوشًی٘ ي ٙبڃ ىایی ُن ٽٍ ىیيڇ ي ىٍآډي ډبىٍڇ آٌ

 ثٍ ٍيُ ىي یپی  آيٍىڇ ډبَیـٍ ًٕح دَ ٹبثچمٍ یٍ ثَار: ځٶز ي

 اسٶبٹی اځَ َڈ ثٮي ثٍ ایه اُ... ډیڂیَی ػًن ثَٕی هًىر

 . ...وِىیپیڈ ٽٍ ډب!  ٽه هجَډًن ، ثًى ؿیِی
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 ! وپه سَاٙی ٱٍٞ اوٺيٍ ًٙ ثچىي ػًن آًٍ: ځٶز ډبىٍڇ ثٍ ٍي ي

 وٚيٌ ٍوڀ ډًَبی ثب ٙپٖشٍ ، هٖشٍ. ډبىٍڇ ثٍ ُىڇ ُڃ

 َٕم َبی٘ دٌَ ٽٍ ای ثیىی ي ثًىوي ُیجب َىًُ ٽٍ ؿٚمُبیی

 ٕبڅٍ یټ سًٞیَ ایه ، ؿبٻ ؿبٻ ی ُىٌ هٚپٍ څجُبی ي ثًىوي

 ثًى آٙىب وب ٽٍ ؿیِی اډب ثًى آٙىب ثَایڈ ٽبډال ډبىٍڇ اهیَ ی

 وڂبَ٘ ي ثًىوي دَآة ؿٚمُبی٘ ، ثًى ؿٚمُبی٘ كبڅز ایه

 ثب٭ض ډیِى ډًع وڂبَ٘ ىٍ ٽٍ اڅشمبٕی.   ىاٙز ى٭ب اڅشمبٓ

 اُ... ٹچج٘ ایٖشبىن ، ډبىٍڇ ی ٕپشٍ اُ سَٓ.  ډیٚي اڇ وڂَاوی

 ثب٭ض ډير ایه سمبڇ ٽٍ ثًى ؿیِی ایه... ډٲِٗ اٵشبىن ٽبٍ

 ...  ىاٍڇ وڂٍ َٕدب ي ٽىڈ كٶ٨ ٍا هًىڇ َىًُ سب ډیٚي

 ىٍيوڈ ثيػىٔ يػٍ اډب ویٖز ؿیِی ، هًثڈ ثڂًیڈ هًإشڈ

 ٱٍٞ َمـىبن ډبىٍڇ ثيَڈ اػبٌُ ي   ٽىڈ ٕپًر سب ٽَى ياىاٍڇ

 ٍا ٽٖی ىڅڈ...  ډیوًإز هًٍ ٱٍٞ ىڅڈ.  ثوًٍى ٍا اڇ

 ثُشَیه كبال ي وًٚى سمبڇ ډه ثَای اٗ وڂَاوی ٽٍ ډیوًإز

 ٽمی. ثڂٌاٍڇ ٽىبٍ یپؼب ٍا اڇ سىُبیی اوييٌ ی َمٍ سب ثًى ٵَٝز

 .  ثَومیوًٍى ػبیی َیؾ ثٍ ډلجز ػچت ي ثًىن ثَاوڂیِ سَكڈ
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 ػًػٍ ي ؿىؼٍ َبی سپٍ اُ ای ٕیىی ثب ٭٦ب ، ٙي ثبُ ٕبڅه ىٍ

... ثىياُیڈ ٍاٌ ي ډىٺڄ ٽمټ ثیبى یپی: ځٶز ي ٙي هبوٍ ياٍى

  كب١ٌَ؟ ؿچًسًن

  ؟ ثًى ؿىي ٕب٭ز ٍٵشىي ثبال اثَيَبیڈ

 ...  ثًى ځٌٙشٍ ىياُىٌ اُ ، ٽَىڇ وڂبٌ ٕب٭ز ثٍ ُىٌ يكٚز

 ، ډیوًإشڈ ٍا َمَاَڈ سچٶه ، ٍٵشڈ ثبال َب دچٍ اُ ىيان ىيان

 ایى٦ًٍی ویٖشی ډَی٠ سً ډڂٍ ثـٍ: ځٶز هىيٌ ثب ډلمًى ىایی

  ؟ ډیييیی يٍ ياين يٍ ایه يٍيػټ ٭یه

 یٍ ثب ډه! ځًٙیڈ...  ځًٙیڈ: ُىڇ ىاى َب دچٍ ی ډیبوٍ َمبن اُ

 !ىاٙشڈ ٹَاٍ وٶَ

 َی ٙمب هًثٍ كبڅ٘ ډیڂڈ ډه ٭مٍ ثیب:  ځٶز ثچىي ٭ب٥ٶٍ

 ... وٍ ثڂیه

 آٙذِهًوٍ سًی ٙبٌٍّ ثٍ ځًٙیز: ُى ىاى دبییه ی ٥جٺٍ اُ ٭٦ب

 ... 
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 ، َٕهًٍىڇ َب وَىٌ اُ ي ځَٵشڈ ٽبٍ ثٍ ، ىاٙشڈ دب ىٍ ػبن ََؿٍ

...  ٽَاوٍ: ٱَیي ي ىاى ٵٚبٍ َڈ ٍيی ډلپڈ ٍا ؿٚمُبی٘ ډبډبن

 ...ثٚیه آٍيڇ ىٹیٺٍ یٍ ٽَاوٍ يای!  وپه

 .  ومیشًاوٖشڈ

 ٍا سچٶىڈ ي ىاٙز وٺ٦ٍ َِاٍ آٙذِهبوٍ ډیـَهیيڇ، ىيٍهًىڇ

 .  ومیپَىڇ دیيا

 ، هًاََ ثبثب ای: ځٶز ي ٽَى آٍاڇ ٍا ډبىٍ ځَی ډیبوؼی ثب ىایی 

 الُڇ ؿی ىهشَڇ ٽَاوٍ!  هًثٍ كبڅ٘ ٽىٍ كبڅی ثُز ډیوًاى

 ٙپَ ٍي هيا ٽٍ سً ، ٭یبىر ايډيیڈ ډب ثیبٍیڈ ثَار ثڂً ىاٍی؟

 !ډیييیی يٍ اين ي يٍ ایه یًیً ډظڄ

 ! دبٕن ثی سمبٓ ٍٕ

 ! ډیٮبى...  دَيا... ویچً

!  هًوٍ يُاٍر ډیَٵشڈ ثبیي ىاٙشڈ ٹَاٍ: ُىڇ ډًَبیڈ ثٍ ؿىڂی

 ...!ډیپَىیڈ ٽبٍاًٙ ډیڂَٵشیڈ ي ومبی٘ ی دَياوٍ ډیَٵشڈ ثبیي

 . ٽَاوٍ ډیذچپی َب هًوٍ يُاٍر سً:  ٽٚیي ٭میٺی وٶٔ ٭٦ب
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 ؿىڂڈ اُ ٍا ځًٙی ٽٍ ثڂیَڇ ٍا دَيا سچٶه هًإشڈ ، ُىڇ څجوىي

 : ځٶز ي ىٍآيٍى

 ... ثوًٍ ؿیِی یٍ ثیب ٵٮال-

 ، هَاثٍ ٙبٍٍّر ٕیڈ: ځٶز ي ثَځَىاوي ٙبٍّ ثٍ ٍا ځًٙی

 .  ومیٍٚ ٙبٍّ كٖبثی ي ىٍٕز ځًٙیز

 ىيٍ ؿبیی یٍ ثیبیه: ځٶز ثًىوي ثالسپچیٴ ٽٍ ٙبن ثٺیٍ ثٍ ٍي ي

 ؿبیز؟ سً ثىياُڇ َڄ...  ډبډبن!  یباهلل دبٙیه... ثوًٍیڈ َڈ

 ... ٭٦ب سًػٍ اُ ثًى ٽَىٌ ٱ٘ ىایی ُن

 هًإشڈ ثًى، ٙيٌ ثبُ ځًٙ٘ ی الڅٍ سب ویٚ٘ ډلمًى ىایی ي

 ي ډبوشً َڈ ډبىٍ. ځَٵشڈ ٍا هًىڇ ػچًی اډب ٍاثجًٕڈ ٭٦ب ٍيی

 ٭٦ب ، آډيوي آٙذِهبوٍ ثٍ ٙبن َمٍ ، ىٍآيٍى ٍا اٗ ٍيَٕی

 ثَایڈ ٖٙشڈ، ٍا يٍيیڈ ىٕز ٕیىټ سًی ډه ي ثًى ٍیوشٍ ؿبی

 ٱ٘ ىيثبٌٍ سب ثوًٍ ؿیِی یٍ: ځٶز ي آيٍى ٽبٱٌی ىٕشمبڃ

 !وپَىی

 ىیٚت؟ ثًى ٽَىٌ ٱ٘:  وبڅیي ډبډبن
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 ثیياٍ هًاة اُ ٽٍ ډه ومیييوڈ ياال: ُى ډًَبی٘ ثٍ ؿىڂی ٭٦ب

 ! ثًى َٕٗ ثبالی ىٽشٌَ ایه ٙيڇ

 ډب ی هبوًاىٌ إیَ َڈ هيا ی ثىيٌ ایه: ُى ٱَ ډلمًى ىایی

  ؟ وٍ ومیوًاثٍ َب ٙت ََٕىڀ...  ٙيٌ

 ؿبی ٹبٙٸ ٍٕ.  ډیپَى ٙیَیه ٍا ؿبیڈ ٽٍ ثًى ٭٦ب ثٍ كًإڈ

 ي ىاٍؿیه ؿًة سپٍ یټ ؿبیڈ سًی ، ثًى ٍیوشٍ ٙپَ هًٍی

 ثَثَی وبن. ډیِى َڈ َی ي ثًى اوياهشٍ َڈ َڄ ىاوٍ یټ

 ی َمٍ! ٙپالسی هبډٍ ي ٭ٖچی هبډٍ ثًى ځَٵشٍ سبٌُ ٽىؼيی

 ٽٍ َبیی آىڇ ي ثًى كب١َ ډیِ َٕ ىاٙشڈ ىيٕز ٽٍ ؿیَِبیی

 . ثًىوي ٽىبٍڇ ىاٙشڈ ىيٕشٚبن

 ديٍ ػبی ي ثًى ډٲمًڇ  ډبىٍ ٽٍ ثًى َمیه ٵٺ٤ اڇ ثيثوشی.

 ! ثًىڇ ثب٭ظ٘ ډه ي ثًى يیچـَ ٍيی هًاََڇ!  هبڅی

 ... ىیڂَ ؿیِ وٍ ثًى َب َمیه ٵٺ٤ اڇ ثيثوشی

 ... ٽیمیب ػِ ثٍ

 ! ديٍ ػِ ثٍ
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 ...  ډبىٍ ثٍ ىایی ُن ی ډَُثبوبوٍ َبی وڂبٌ ػِ ثٍ

 ! ډلمًى ىایی اُ ډبىٍ َبی ىُىیين ؿٚڈ ػِ ثٍ

 ! ٭ب٥ٶٍ َبی ٽٚیين آٌ ي ٭٦ب ٕپًر ػِ ثٍ

 ي ىاٙز ٵَاډًٙی ٽٍ ديٍثٍِځی...  ثًى هًى ػبی َٕ ؿیِ َمٍ

 وجًى كبال... َبی٘ وًٌ ي َب ثـٍ ډبډه ثًى ٙيٌ ىيثبٌٍ اٗ هبوٍ

 !ثَومیوًٍى ػبیی ثٍ ، وًٌ یټ

 ي ثًى ٽَىٌ ثبى ىٕشڈ ٍيی ځَٵشٍ ٱمجبى ډبىٍ یټ ي٤ٕ ایه

...  ثًى ٍٵشٍ ٵَي ٹچجڈ ثٍ ََُآڅًىی سیَ ډظڄ ، وجًىو٘ ٽٍ ديٍی

 ىیڂَی ػًٍ ٍا َٕوًٙشڈ ، ډیوًإز ىڅڈ َب يٹز ځبَی

 .  ډیىًٙشڈ

 ُوڀ َمَاَڈ ځًٙی ، ٙيڇ دَر هیبڃ ي ٵپَ اُ ٭ب٥ٶٍ ٝيای ثب

 ثَىاٙشٍ ٍا ٕبٽز ی آٙذِهبوٍ ٽڄ څَُٙ٘ ٝيای ي ډیوًٍى

 اُ ٝيا اډب ډیوًٍى ؿٚڈ ثٍ كًاڅی ایه ُیبىی ػمٮیز. ثًى

 .  آډي ومی ىٍ َیـپياډٚبن
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 ٍا ځًٙی ، ٵَٕشبىڇ څذڈ ی ځًٍٙ ثٍ ٍا ىَبوڈ سًی ی څٺمٍ

 ... اڅً ځٶشڈ ایىپٍ ډل٠ ثٍ ي ثَىاٙشڈ

 . دیـیي ځًٙڈ سًی ٱَیجٍ ُن یټ ٝيای 

 ! ٽیُبن هبوڈ ٕالڇ-

 ٍيیی هًٗ ثب ثىبثَایه ، وجًىڇ ٱَیجٍ ٽیُبن ٵبډیچی ثب ډه

 :يځٶز ٽَى ډٮ٦ڄ طبویٍ ؿىي ځٶشڈ، ٭چیټ ٍا ٕالډ٘

 ؟ هًثٍ كبڅشًن-

 .ډمىًن ډشٚپَڇ-

 ٽڄ ٽڄ ٭٦ب ثب ٭ب٥ٶٍ ي ثًى ىاىٌ ؿبی ىٍهًإز ډلمًى ىایی

 ٍُيٽی څجوىي یټ ػم٬ ایه سًی ثبٍ ايڅیه ثَای ډبىٍ ، ډیپَى

 ، ٽَىوي ٝيا ي َٕ ٙبن َمٍ ، سچٶىڈ ثٍ ىاىن دبٕن ډل٠ ُى،ثٍ

 ډه اُ ُن ، ایٖشبىڇ ایًان ٍيی ي ٍٵشڈ ثیَين آٙذِهبوٍ اُ

 ... ىاٍڇ وڂٍ ٍا ځًٙی ثًى هًإشٍ

 َیؾ ٽٍ ا٦ٝالكبسی...  آډجٌَ ي ثًى  ډً ثبڅیبّ اُ ٝلجز

 .  وجًى ًَىڈ ىٍ اُایٚبن ثٍ ډب سًٞیَی
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 َٙډىيٌ: ُى څت ډشبٕٴ ٽٍ ٙيڇ ٍى ٽبٙی ؿُبٍ ٍٕ ه٣ً٦ اُ

 ٽبډَان ځیشی ، وپَىڇ ډٮَٵی ٍي هًىڇ ډه...  ٽیُبن هبوڈ

 .   َٖشڈ

 ي إشَٓ ډًػت ي ثًى آٙىب ثَایڈ إڈ ایه!  ځیشی...  ځیشی

 ٽٍ ځیشی ؟ ځیشی! ثِوي؟ ُوڀ ډه ثٍ ثبیي ؿَا.  ډیٚي ا٦١َاثڈ

 ډه ډیپَى؟ ىٍٕز ډٮَيٳ ٕیت دبی ٽٍ ٽٖی َمبن ؟ ثًى

 ًٝڅز ډًٍى ىٍ ډه هًة ی كبٵ٪ٍ ي... ىاٙشڈ هًثی ی كبٵ٪ٍ

 كجٔ ٕیىٍ سًی ٍا وٶٖڈ...  ثًى ٍيٙه ؿَاٯ یټ َمیٍٚ ،

 :ځٶشڈ ي ٽَىڇ

 !ویبيٍىڇ ػب ثٍ ډه َٙډىيٌ-

 ثڂیَیه سٖز ، ډیىب ىهشَڇ اُ ٹَاٌٍ ٙمب ، وپىڈ اٙشجبٌ اځَ آٌ-

 ! ومبیٚشًن ثَای

 ... ډیىب

 ؟ ّیِڃ: ځٶشڈ ي ٽَىڇ ٵًر ٍا وٶٖڈ
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 ثُ٘ ثَاىٍٗ...  ډیىبٕز إم٘ اڅجشٍ!  ّیِڃ ثچٍ: ٽٚیي دًٵی

 !  ّیِڃ ډیڂٍ

 ثب دىغ ٕب٭ز ىيٙىجٍ ٍيُ ثَای ، ثچٍ: ځٶشڈ ي ُىڇ څجوىيی

 ایًٚن دَٵَډىٔ سب َٖشه َڈ سئبسَ سیڈ ي ځٌاٙشیڈ ٹَاٍ ایًٚن

 ومبیٚمًن ثَای ّیِڃ اُ ډیشًویڈ آیب ٽٍ ثين ٍای ي ثجیىىي ٍي

 ٽًىٻ سئبسَ یټ ياٹ٬ ىٍ ډب ومبی٘ ؿًن...  وٍ یب ٽىیڈ إشٶبىٌ

 .... ٽٍ َٖز

 :آډي ٽالډڈ ډیبن

 ! ٽىیي ٽىٖڄ ٍي ډبػَا ایه ٽال ٽىڈ هًاَ٘ ډیوًإشڈ-

 ی ػمچٍ  ثیبیىي ثیَين ډیپَىوي اڅشمبٓ ىَبوڈ سًی َب ٽچمٍ

...  ډه ي ډیپَى سمبٙبیڈ ي ثًى ایٖشبىٌ ٽىؼی ىڅوًٍ وبسمبډڈ

 ه٥ً٦٘ ٍيی دبَبیڈ ایىپٍ ثيين ثًىڇ ایٖشبىٌ ٽبٙی یټ ٍيی

 . ثبٙي

 ؿی؟ ثَای ٽىڈ؟ ٽىٖڄ-
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 ٕبڃ ي ٕه ایه سًی ومیوًاى ىڅڈ ، كٖبٕیٍ ىهشَ ډه ډیىبی-

 ىٽشَ ٽٍ ٭ؼجڈ ىٍ ياٹٮب ، وياٌٍ څِيډی اٝال ي ثٍٚ ٽبٍ ىٍځیَ

 ٙمب ػبوت اُ يػًى ایه ثب دٌیَٵشٍ ٍي دیٚىُبى ایه ؿ٦ًٍ

 .  ډیجیىٍ إٓیت ٽمشَ ىهشَڇ ،  ثٍٚ ٽىٖڄ

 .ډَٕی.  ثبٍٙ-

 ُىن ؿًوٍ ي ؿټ ی كًٝچٍ دٌیَٵشیه َٕی٬ ٽٍ هًٙلبڅڈ آٌ-

 .  وياٙشڈ ٍي

 :ځٶشڈ ي ٽٚیيڇ ُثبن څجُبیڈ ٍيی

 ډیوًإشیڈ سبٌُ.  ثًى ّیِڃ اُ سٖز یٍ ٵٺ٤ ډیپىڈ هًاَ٘-

 . ثڂیَیڈ سٞمیڈ ثٮي ثجیىیڈ اػَاًٙ

 . ډیىبٕز إم٘-

 ډیٍٚ آیب ٽىیڈ ٵپَ ثًى ٹَاٍ.  ٭ِیِ ډیىبی ىٍٕشٍ: ځِیيڇ څت

 !وٍ یب ٽَى إشٶبىٌ اُٗ

 !ٽیُبن هبوڈ ٙيڇ هًٙلبڃ ٙمب ثب آٙىبیی اُ ََكبڃ ثٍ-

 !َٖشڈ ډلميی-
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 ثچٍ؟: دَٕیي ډىڀ

 . َٖز ديٍثٍِځڈ ٵبډیچی ٽیُبن َٖشڈ، ډلميی ٽَىڇ ٭َٟ-

 . ثویَ ٍيُسًن.  آَب-

 . ثویَ َڈ ٙمب ٍيُ-

 .  ٽَى ٍاٹ٬٦ سمبٓ ي ځٶز هياوڂُياٍی

 ٝيای٘ ډیىب وياٙشڈ ىيٕز!  ډیىب ، ثًىڇ ًٙٽٍ اډب ؿَا ومیياوڈ

 إڈ...  ثًى ٹٚىڂی إڈ ډیىب ، ثبٙي ثي ډیىب إڈ ایىپٍ وٍ ، ٽىڈ

 ىثٖشبن ايڃ ٽالٓ اڇ ىٕشی ثٲڄ إڈ...  دَويٌ یټ إڈ... ځڄ

 إمی َمبن ثٍ ٍا َب آىڇ ډه يڅی!  ډیِى ٝيا ٽمبوٍ ٍا ډه ٽٍ

 ّیِڃ ثب.  ٽىڈ ٝيا ىاٙشڈ ىيٕز ٙيوي ډی ه٦بة ثبٍ ايڅیه ٽٍ

 .  ٭بىر ٍيی اُ ثیٚشَ. ډیىب سب ثًىڇ سَ ٍاكز

 آډيٌ دیبډ٘ سًی ٽَىڇ، وڂبٌ ٍا ًٝڅز ثب هًىڇ دیٲبڇ آهَیه

 .  ډیبٍڇ هًىڇ َمَاٌ ٍي ّیِڃ 16:30 ٕب٭ز ،  ىيٙىجٍ:   ثًى

 ! َٖشیڈ ٙمب دٌیَای ٕمی ٹبٍؽ يسیڈ ډه: ثًىڇ ځٶشٍ ػًاة ىٍ
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 سمبٓ ثبَبسًن ډیشًوڈ ، ثویَ يٹز...  ٕالڇ:  ٽَىڇ سبیخ ثَای٘

 . ثڂیَڇ

 سچٶه ٍيی اٗ ٙمبٌٍ طبویٍ اُ ٽَٖی ىٍ ، ٙي إٍبڃ ٽٍ دیٲبڇ

 ىڇ ٍا ځًٙی ي ٽٚیيڇ ٭میٺی وٶٔ ، ثٖز وٺ٘ َمَاَڈ

 . ىَڈ سپیٍ دىؼٌَ ثٍ ٙي ثب٭ض ځَډ٘ ٝيای ، ثَىڇ ځًٙڈ

 ؿ٦ًٌٍ؟ كبڅشًن.  ٽَاوٍ هبوڈ  ٕالڇ-

 ... ډب َبی ثبُكمز هًثیه؟ ٙمب ډمىًوڈ: ُىڇ څجوىي

 ٍي ډٖیؼشًن ىاٙشیه؟ اډَی ډه ثب ، ُكمشی ؿٍ ىاٍیه اهشیبٍ-

 هًثٍ؟ ََٕىڀ ٙيٌ؟ ٥ًٍی.  ځَٵشڈ سمبٓ ي ځَٵشڈ

 َٙډىيٌ ثِوڈ ُوڀ هًىڇ ډیوًإشڈ ٍإش٘...  ډَٕی ثچٍ ثچٍ-

 !ٽَىیي

 .ىٍهيډشڈ ډه ، ډیپىٍ ٵَٹی ؿٍ-

 .وٚيڇ ٽٍ ډِاكڈ-

 !  اثيا-
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 یٍ ٍإش٘: ځٶشڈ آٍاډی ٝيای ثب ي ٽٚیيڇ ُثبن څجُبیڈ ٍيی

 ... ٽبډَان هبوڈ ػبوت اُ ، ىاٙشڈ سمبٓ

 ٽبډَان؟: ٽَى سپَاٍ

 ...  ثچٍ-

 !ٽبډَان؟ ځیشی-

 ډبىٍسًن: ځٶشڈ ي ٽٚیيڇ ٭میٺی وٶٔ ، ٝيا ثی اډب هىيیيڇ

 ! ىیڂٍ

 ...ډیٚىبٕمًٚن ثچٍ-

: يځٶشڈ ثَىڇ ىیڂَڇ ځًٗ ىڇ ٍا ځًٙی ي هىيیيڇ ٝيا ثب ثبٍ ایه

 سٖز سئبسَ ثَای ّیِڃ سب وياٍن سمبیڄ هیچی ٽٍ ځٶشه ډه ثٍ

 ...  ثيٌ

 ٙمب ثٍ ځٶشڈ: ځٶشڈ ي ٙيڇ ػيی ٽمی ، ثًى ٽَىٌ ٕپًر

 ٍيُ ٹَاٍ َىًُ ایب ٽٍ ثڂیَڇ ٍاَىمبیی ٙمب اُ ي ثيڇ ا٥ال٫

 . هیَ یب َٖز َٕػبٗ ىيٙىجٍ

 ! َٖز ٹ٦ٮب-
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 ي ٽَىڇ ػيا دىؼٌَ اُ ٍا ٽمَڇ ، هًٍىڇ ػب ٹب٥ٮ٘ ػًاة اُ

 ٍي َمیه ثبٍٙ: ځٶشڈ ي ٙيڇ وِىیټ ایًان ی څجٍ ثٍ ٽمی

 .  ثٚڈ ډ٦مئه ډیوًإشڈ

 َمیه؟-

 ايڅیٍ ډَاكڄ ي ډؼًُ اهٌ ىٍځیَ َىًُ اڅجشٍ.  ىیڂٍ آٌٍ: هىيیيڇ

 ثَای و٪َ ډًٍى ٕبڅه َىًُ...  ٽىیڈ سمَیه ثبیي ایىپٍ ي ، َٖشیڈ

 ی هًوٍ ډیپىڈ ٵپَ ډًٹ٬ اين سب وپَىیڈ دیيا َڈ سمَیه

 .  ثبٍٙ ډىبٕجی ػبی ََٕىڀ

 َٖشیه؟ ٵ٢بیی ػًٍ ؿٍ ىوجبڃ-

 ، ٕیىمب یب ٽىیڈ ٽبٍ سئبسَ ٕبڅه سًی ٽٍ ایىٍ سَػیلمًن هت-

 ىاٙشٍ اػَا ٵ٢ب إبٓ يثَ ٽىیڈ سَٕیڈ ٍي څًٽیٚه ثشًویڈ ٽٍ

 .  ىاى اوؼبڇ هًوٍ سًی ډیٍٚ ٍي ىيٍهًاوی ٵٮال هت يڅی ثبٙیڈ

 ايوؼب ثشًویه هبڅی٘ يٹز ٽٍ ډیڂَىیي سئبسَ ٕبڅه ىوجبڃ اځَ-

 . ٽىڈ ٝلجز ىاوٚپيٌ سئبسَ آډٶی ثب ډیشًوڈ ډه ٽىیه سمَیه

 .ثًىڇ ٙيٌ هیٌَ ډبَی ي آة اُ هبڅی كًٟ ثٍ
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 ىيٍ هیچی ٽىڈ ٵپَ اٝٶُبن دِٙپی ٭چًڇ ىاوٚپيٌ سئبسَ آډٶی-

 . ٽىیڈ سمَیه ايوؼب ىيٕشبوڈ ي ډه ٽٍ ثبٍٙ

 .  ثًى و٪َڇ ډي ثُٚشی ُٙیي سئبسَ آډٶی-

 .  ډبٕیي څجڈ ٍيی هىيٌ

 ي ُىڇ ُڃ هَډبڅً ىٍهز َبی ٙبهٍ َبی سپبن ثٍ طبویٍ ؿىي

 . ثپىڈ ثَاسًن ډیشًوڈ ي ٽبٍ ایه: آډي ٝيای٘

 . ثٍِٿ څ٦ٴ یٍ...  هًثیٍ ٽبٍ هیچی: ٽَىڇ ٝبٳ ٍا ٝيایڈ

...  ثين اهشٞبٛ ثُشًن ډیشًوه ٍي هبڅی سبیڈ ، ویٖز ډٚپچی-

 ډیشًوڈ سمَیه ثَای يڅی ثِویه ومیشًویه ىٽًٍ ٽٍ ثڂڈ اڅجشٍ

 . ٽىڈ ػًٍٗ ثَاسًن

 ! ٭بڅیٍ-

 .  ویڈ ي ؿُبٍ ٕب٭ز ډیجیىمشًن ىيٙىجٍ-

 ! كشمب-

 . هًٗ ٍيُ-
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 ډه ٍيُ ؿ٦ًٍ! ؟ ىٽشَ ثبٙي هًٗ ډیشًاوٖز ؿ٦ًٍ ٍيُڇ

 دَياُ َٕڇ ىيٍ ثیًُىٌ َبی كيٓ يٹشی ثبٙي هًٗ ډیشًاوٖز

 اُ ي ثًى ٙيٌ سمبڇ َبی٘ ځچًڅٍ ، ًَىڈ ٙپبٍؿی ي ډیپَىوي

 ! ډیذیـیي هًىٗ ثٍ ځَٕىڂی

 ثًىوي ځَٵشٍ آس٘ ٥ًٍثز ي كَاٍر ٙير اُ ډٲِڇ، َبی ػىڂڄ

 ٽًٌٍ ډظڄ َٕڇ ، ډیپَىڇ كٔ ي ثًىوي ځًٍ ي ځڈ اثََب... 

 .  ډیًُٖى

 ثیٚشَ اډب ثًىوي، آډيٌ ډه هب٥َ ثٍ ٙبن َمٍ ایىپٍ ثبيػًى

 َٝٳ اُ ثٮي ، ٽىڈ سلمڄ ٍا ٙچًٯ ٵ٢بی آن ومیشًاوٖشڈ اُایه

 ػبی یټ ي ډیوًإز آٍاډ٘ ىڅڈ ، ٽَىڇ ٽالٌ ي ٙبڃ ، وُبٍ

 اٵپبٍ اڅجشٍ ي ، ٽىڈ ٽبٍ ومبیٚىبډٍ ٍيی ثشًاوڈ ٽٍ ٕبٽز

 ثیىياُڇ ؿبڃ ٕیبٌ ىٍ ، ثًىوي ٽَىٌ یًٍٗ ٽٍ ٍا اڇ ډبڅیوًڅیبیی

! 

 ىيٍ ي ثًى آيٍىٌ ؿبی ٕیىی ٭ب٥ٶٍ ؛ آډيڇ دبییه ٽٍ َب دچٍ اُ

 ... كبڅز ایه ثب ٽؼب:  ٽَى يكٚز ىیيوڈ ثب ډبىٍ ، ډیڂَىاوي
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 ډبػيٌ ٽٍ ثًى ایه ٹٖمش٘ ثُشَیه ، اوياهشڈ ٙبوٍ ٍاٍيی ٽیٶڈ

 هًىڇ ٽىبٍ ٍا ډبډبن ٕب٭شی ؿىي ډه ي ډیپَى ډَاٹجز ٽیمیب اُ

 ی ثًٵٍ اُ ي ثىٚیىي ډجڄ ٍيی ىٹبیٺی ډیشًاوٖز اي ي ىاٙشڈ

 ٽٍ وڂًیي ؿیِی ىایی ُن ثٍ ي ثوًٍى كَٛ ډبىٍثٍِٿ هبڅی

 ثٍ ٵُڈ ي ٙٮًٍ ٽمی َڈ ىایی ُن ي وًٚى ٙپَاة ٙبن ٍاث٦ٍ

 اي ثب ىٹبیٺی ي ثبٙي ډشٚپَ ، ډبىٍ ٕپًر ثبثز اُ ثيَي هَع

 ! ثڂٌٍاوي يٹز ي ثِوي كَٳ

 هيا اُ ډلمًى ىایی ُويځی ثَای ثَٽز ي  هیَ َِاٍ ٽٍ ََؿىي

 ًٙهی ثب ي ډیڂَٵز ىٕز ٍا ډؼچٔ َمیٍٚ ٽٍ ډیوًإشڈ

 ډی څت ثٍ څجوىيی یټ كياٹڄ ، ػب ثٍ وب ځبٌ ي ػب ثٍ ځبٌ َبی

 ! ثًىڇ ََٕىڀ ثب اٗ اوٺالثی َبی ثلض ی ٙیٶشٍ آيٍى،

 ىایی ، ډیپَى هیبڃ دیَډَى ي آيٍى ىٍډی ٍا ََٕىڀ ٝيای

 .إز ځچٖشبن ٽبم ػبًٕٓ َٕثبُ یټ ډلمًى

 ٽٍ ډ٦مئه دًڅڈ ٽیٴ ډلشًیبر اُ ، ٽَى وڂبَڈ ؿٚمی ُیَ ٭٦ب

 ثٍ ىایی ، ًٙى ډبوٮڈ ډیوًإز ، ثَهبٕز ػب اُ ډبىٍ ، ٙيڇ
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 ثٍ ثٌَ ثٌاٍ...  هًثٍ كبڅ٘ ٽٍ ډیجیىی آثؼی: ځٶز ي آډي ٽمپڈ

 ... ثٍَٕ ُويځی٘ ي ٽبٍ

 ثَی ٍيُر ي كبڃ ایه ثب ومیٌاٍڇ: ځٶز ٱچی٪ی اهڈ ثب ډبډبن

 !  ٍٵشه ځًى هیچی ؿٚمُبر...  ثیَين

 یټ سبٌُ...  هًثٍ هیچی ٍيُډڈ ي كبڃ.  هًثڈ ډه: ُىڇ څجوىي

...  سىُبٕز ٝجق اُ ٽیمیب دی٘ ثَی ثبیي َڈ ىیڂٍ ٕب٭ز

 ي ىیياٍ ډٖشلٸ َڈ ََٕىڀ ، ډه ػِ ثٍ ایىؼب ، اُاين ځٌٙشٍ

 . َٖز َڈ ٭یبىر

 ډه ثب ٽٖی سب ثيَڈ ډؼبڅی ایىپٍ اُ ٹجڄ ي ٙي ٕبٽز ډبډبن

 ي ځٶشڈ هياكبٵ٪ی ، ثمبوڈ ىٍهبوٍ سب ٽىي ياىاٍڇ ي ثِوي ؿبوٍ

 . آډيڇ ثیَين ٕبهشمبن اُ ، ىيان ىيان

 ، ًٕهز اڇ ٍیٍ ٽٍ ٍٵشڈ ٍاٌ سىي آوٺيٍ ٽًؿٍ َٕ ثٍ ٍٕیين سب

 ډَس٢ی ، ثًى ډٺٞيڇ ویچً ی هبوٍ ي ځَٵشڈ سبٽٖی یټ َڈ ثٮي

 ثٍ َمیٍٚ ٽٍ ثًى ىاٙشىی ىيٕز آوٺيٍی ډبىٍٗ ي وجًى هبوٍ

 دیبىٌ ي هَیي ی ثُبوٍ ثٍ ، ډیٚيیڈ ػم٬ آوؼب ډب ایىپٍ ډل٠

 .ډیَٵز ثیَين هبوٍ اُ ، ٍيی
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 . ډیپَىوي ډلجز َمٍ اډَيُ ثًٕیي، ٍا ٍيیڈ ٽچی ٽَى، ثٲچڈ ویچً

 ٽٍ ای ومبیٚىبډٍ يٵبیڄ ځٌاٙشڈ وُبٍهًٍی ٍيی ٍا اڇ ٽًڅٍ

 : ځٶشڈ ي ىاىڇ سلًیچ٘ ثًىڇ ځَٵشٍ دَیىز

 !ٽىیڈ َٙي٫ ي ىيٍهًاوی ثبیي-

 َمیى٦ًٍی؟ ډؼًُ؟ ثيين: ىاى ثبال اثَي ویچً

 ... ثبثش٘ اُ ثبٍٙ ٍاكز هیبڅز... هت ډیڂیَڇ ي ډؼًُ-

 ... ډیٚی إشَٕی ؿَا ، ثبٍٙ...  ثبٍٙ-

 .  ثِوڈ كَٳ ډیوًاڇ-

 ٍيی ٍا ثَیِى ٹًٌُ سًیٚبن ثًى ٹَاٍ ٽٍ ډبځُبیی ، ٙي دىـَ ویچً

 . ٽَى وڂبٌ ٍا ډه ي ، ځٌاٙز آٙذِهبوٍ ٽبوشَ

 :ځٶشڈ ي ؿٖجبويڇ اڇ دیٚبوی ٍاثٍ ىٕشڈ ٽٴ

 ... ثيٌ كبڅڈ هیچی-

 !ډیٍٚ سمًڇ ٍيَُب ایه-

 . ....ویچً ٕیىب هب٥َ ثٍ وٍ-
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 ډه سً ؿیِی یٍ: ځٶشڈ آٍاډی ٝيای ثب ډه ي ٙي ځیغ ویچً

 سٶ٘ ومیشًوڈ ثٮي ، ٽىڈ ٢َم٘ ومیشًوڈ اٝال ٽٍ ځَٵشٍ ٙپڄ

 اٝال ٽٍ َٖز سًډه ؿیِی یٍ...  ٽىڈ ىٵٮ٘ ومیشًوڈ....  ٽىڈ

.  ثیبڇ ٽىبٍ ثبَبٗ ؿ٦ًٍی ومیييوڈ يڅی ثبٍٙ ډه سً ومیوًاڇ

 !  ثٍِٿ ځًٙشی هبڃ یٍ...  ٥َٕبوٍ یٍ ٭یه

 !ىٍآيٍىی هبڃ ٽؼبر ؟ هبڃ ٽً: ٙي ډـبڅٍ ًٍٝس٘ ویچً

 ډه سً ٽٍ كٖی ایه ىاٍڇ: ٽًثیيڇ دیٚبوی ثٍ ٍا ىٕشڈ ٽٴ

 ُٙز ثٍِٿ ځًٙشی هبڃ یٍ ثٍ ٍي ثبٍٙ ډه سً ومیوًاڇ ي َٖز

 ...  ډیپىڈ ٕبُی ٙجیٍ

 !   آَب-

 ُٙشٍ؟ اوٺي كبال: ځٶز ویٚوىيی ثب ي

 ډبٌ یٍ  ٙجیٍ ډیپىڈ ٵپَ َب يٹز ثٮ٢ی...  وٍ: ٽٚیيڇ آَی

 ىاٍی ویمَم اُ ٽٍ إز دَياوٍ یٍ ٙپڄ ٽٍ ًٍٝسیٍ ځَٵشڂی

 ! ډیپىی وڂبَ٘
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 سمبٙبیڈ څ٦یٶی څجوىي ثب ي ځٌاٙز اٗ ؿبوٍ ُیَ ىٕز ویچً

 .ٽَى

: ځٶشڈ ٽىبن وبڅٍ ي ځٌاٙشڈ هًٍی وُبٍ ډیِ ٍيی ٍا اڇ دیٚبوی

 ... َٖز يڅی االن...  وجًى ډه سً كٍٖ ایه  ٝجق سب اٝال

 هًىڇ ثب ٹَاٍی ؿىیه  اٝال! ویچً ثبٍٙ ومیوًاڇ: ٽَىڇ ٱَٱَ

 اٝال ٽٍ إز وبهًويٌ ډُمًن یٍ ډظڄ ایه ثٮيڇ...  وياٙشڈ

 .  ویٖز ډى٦ٺی

 ثب اډب ، ثًى ویچً ډوب٥جڈ هًىڇ و٪َ اُ ٽٍ َمبو٦ًٍ ٽمبٽبن ي

 ! ٽىڈ ٽیٚ٘ ډیوًاى ىڅڈ:  ځٶشڈ ډیِىڇ كَٳ هًىڇ

  ؟ ٽیً: وٖٚز ٕین ویچً

 .... ٍي دَياوٍ-

 ! ځًٙشی هبڃ ځٶشی ٽٍ سً=

 ویٖز ٽَیٍ ي ُٙز َڈ ايوٺيٍَب ،  ډیپىڈ ٵپَ ٽٍ كبال هت-

.... 
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 ٹي ځًٙشی ثٍِٿ هبڃ یټ اٗ ؿبوٍ ٍيی ډبىٍٗ اٵشبى یبىڇ ي

 ډى٪ًٍڇ اڅجشٍ:   ٽَىڇ اٝالف ٵًٍا ي ځِیيڇ څت ، ىاٍى ٭يٓ یټ

 !  ٽَیٍُ ي ُٙز َمیٍٚ ځًٙشی هبڃ ٽٍ ویٖز ایه

 َٖز؟ ؿی ىٍډًٍى كٔ ایه كبال-

 ! آىڇ یٍ-

 !آىڇ یٍ: ٽَى سپَاٍ ي ٙي ثبُ ویٚ٘ ویچً

 (   هبوڂی كیًان!!!!  ) ثبٍٙ pet  یٍ ىاٙشڈ ىيٕز هًىډڈ-

 ، ثٶَيٍٙ ډیوًاى ىاٌٍ َىيی ی هًٽـٍ یٍ ىيٕشبڇ اُ یپی-

  ؟ ډیوًای

 ثٍ اٝال ویچً يای ای: ُىڇ ٱَ ي ٽًثیيڇ ډیِٙبن ٍيی ٍا ډٚشڈ

  ؟ ومیيی ځًٗ ډه كَٵُبی

 ډىً ػًٍی یٍ: ځٶز ي ثَهبٕز ػب اُ هىيیي، ثچىي ٝيای ثب

 ...ٙيٌ ؿی ثبُ ځٶشڈ ٽَىڇ ٕپشٍ ٽَىی ٝيا

 دَر َب دچٍ اُ ٽیً ثبُ ٽَىی ٵپَ الثي: ٽَىڇ ُډِډٍ څت ُیَ

 !  دبییه ٽَىڇ
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 اُ دَ َبٍا ډبٿ ٽٍ ىٍكبڅی ي ىيهز ډه ثٍ ٍا هٚمڂیى٘ وڂبٌ

 وبډِى ٽٍ االن سً ىاٌٍ اٙپبڅی ؿٍ هت: ُى څت ډیپَى ٹًٌُ

 ... ىیڂٍ ٙيٌ سمًڇ..... ٹب ٽٍ َڈ دَٖر وياٍی،ىيٕز

 سًی َبی ػمچٍ ،  ځٌاٙشٍ ٹبڅڈ: ٽَىڇ ثبٍیټ ٍا ؿٚمُبیڈ

 .ثوًوڈ ډیشًوڈ ًَىشً

 ځًٙشی ثٍِٿ هبڃ یٍ ٙجیٍ ٽٍ َڈ و٪َر اُ: ځٶز ياٍ سٖچیڈ

 اُ دَياوٍ یٍ ٙپڄ ثٍ ځًځًڅی ًٍٝسی ځَٵشڂی ډبٌ یٍ ، ویٖز

 ٽىبٍ كٍٖ ایه ثب ایىپٍ ػِ ومیمًوٍ كَٵی دٔ...  هت!  ویمَم

 َٖز؟ ٽی ٥َٳ كبال...  ثڂٌٍيوی هًٗ ثبَبٗ ٽچی ي ثیبی

 ثَای ځَٵشی ٽبٍسًٚ ٽٍ إز دٌَٖ َمًن وپىٍ... ٙيی ٙی٦ًن

 ؟ َمًوٍ! َبن؟ ٽه آډبىٌ سیٍِ ومبی٘

 ...وٍ-

 ايڅ٘ سً ٽٍ ٽَىٌ ىٍٕز كٔ یٍ سً سًی ٽی ؟ ٽی دٔ-

 آىڇ یٍ ثبیي كشمب! ؟ دَياوٍ یٍ ډیٍٚ ثٮي هبڅٍ یٍ ٙپڄ ډیڂی

 ! هًٙجوز؟ آىڇ  اين َٖز ٽی...  ثبٍٙ ثبكبڃ ي ػٌاة
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 : ځٶشڈ ي ُىڇ ُڃ ویچً ی ُىٌ َیؼبن ؿٚمُبی ثٍ

 !  هًاََڇ ی ډٮًٚٹٍ-

 كيٓ اڅجشٍ: ٽَىڇ وبڅٍ ي ٽَى وڂبَڈ ٙيٌ ځَى ؿٚمُبی ثب ویچً

 دِٙپی ٭چًڇ ىاوٚڂبٌ ثًى ځٶشٍ ثُڈ. ومیييوڈ یٮىی...  ډیِوڈ

 ثُٚشی ُٙیي ىاوٚپيٌ سئبسَ آډٶی ډیشًوٍ ډیڂٍ اډَيُ اٝٶُبن،

 ... ٽىٍ ػًٍ ثَاډًن ٍي

 ٙين ډچلٸ ، ایٶًن ُوڀ ٝيای ثب ، ډیپَى وڂبَڈ كیَان ویچً

 ًٍٝسڈ ثٍ ياع ي َبع ؿٚڈ ػٶز سب ىي كبال ، ػمٮمبن ثٍ دَيا

 .ثًى ُىٌ ُڃ

 .  ډیپَىوي َڈ َٕ ؿیِی یټ ډیڂٶشڈ، ََؿٍ

 ډیِوڈ كيٓ ډه: ځٶشڈ ػٶشٚبن ىٕز اُ ٽٶَی آهَ ىٕز

 ! ویٖشڈ ٽٍ ډ٦مئه

 كَٛ ؿَا ویٖشی ډ٦مئه ٽٍ ؿیِی ی يإٍ: ٽَى ٱَٱَ دَيا

 ٽَىٌ؟ ٭الٹٍ اثَاُ سً ثٍ ٥َٳ ډڂٍ ثٮيڇ ، ډیوًٍی



 ٕیه ٍيكی)هًٍٙیي(                                                                                څ٦ٶب ٽذی وپىیي. ثب سٚپَ –آياوڂبٍى 

  

 
63 

 

 دىغ ٕب٭ز يٹشی: ځٶز ویچً ، ثيَڈ ػًاة ډه ایىپٍ ػبی ثٍ

 اثَاُ  ایىب...  ډیِوٍ َٕڇ ثُ٘...  ډیڂیٌَ ٵٚبًٍٙ ډیبى ٝجق

 !إز ٭الٹٍ

 ٭الٹٍ ثلض اٝال وجًى ٭الٹٍ اثَاُ ىاىڇ، ٵٚبٍ َڈ ٍاٍيی دچپُبیڈ

 دَياُ َمیى٦ًٍ ای دَياوٍ یټ ، ثًى وٖجی سٮچٸ یټ ثلض ، وجًى

 ي ثًى ٽَىٌ اوشوبة ٍا ډه ډٮیًة ډٲِ ، ثبٯ ډیبن اُ ، ثًى ٽَىٌ

 ىٍ ٽٍ اڇ هًٙجًیی ځڄ ډه ډیپَى ٵپَ.  ثًى وٖٚشٍ ٍيی٘

 .  سًَڈ اُ اډبن ، ومیًٚى دیيا ىیڂَی ثبٯ َیؾ

 ًٝڅز اُ ٹي سمبڇ ي ػبوبوٍ ىٵب٫ ثبیټ ویچً ي ٽَىڇ ٵًر ٍا وٶٖڈ

 :ٽَى َڈ َٕ وٚبوٍ ٽچی

 يٹشی ډیيٌ، سلًیڄ ٙت وٞٴ ىٕشی ىي ي ََٕىڀ ډیبى يٹشی-

 ډٚبيٌٍ يٹز ٽَاوٍ ثَای يٹشی...  ډیڂٌٌٍ ٵبډیچًٚن ٭َيٕی اُ

 ثُ٘ ي ديٍثٍِٿ ی هًوٍ ىٍ ډیبى ٙجی وٞٴ يٹشی...  ډیڂیٌَ

 ىڃ ََٕىڀ ثب ، ډیِوٍ َڈ ٙج٘ هًاة اُ سبٌُ...  ډیِوٍ َٕڇ

 یٮىی ایىب هت...  ډیِوٍ كَٳ ٽَاوٍ ثب ثٮي ډیڂیٌَ ٹچًٌ ډیيٌ

 !ىاٌٍ دَياوٍ َڈ اين یٮىی ؿی؟
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 : ځٶز ډه ثٍ ػيی ٽبډال ي ځَٵز ویچً اُ ٍا ٍيی٘ دَيا

 ...ومیٍٚ ٭بٙٸ ُيى اوٺيٍ ٽٍ آىڇ!  ومیپىڈ ىٍٽ٘ اٝال-

 كٔ ویٖز، ٭بٙٺی ي ٭ٚٸ ډه ډى٪ًٍ اٝال: اٵشبىڇ هىيٌ ثٍ

 ٹبئچڈ اكشَاڇ ثَاٗ هیچی ډیييوی.  اكشَاډٍ اكٖبٓ ػًٍ یٍ ډه

 ىٍكٺڈ ىاٌٍ ٽٍ ډلجشی ډیوًاڇ ٽىڈ ػجَان څ٦ٶًٚ ډیوًاڇ ،

 ؿَا یًُ ي ؿیٍ ٹ٢یٍ ومیييوڈ اٝال ي...  ٽىڈ سالٵی ٍي ډیپىٍ

 ثب هب٥َٗ ثٍ ٽٍ ثبٍٙ ايوی ًٝڅز ٙبیي ٽٍ ايډي ًَىڈ ثٍ ایه

 !ٽَىڇ ثلض ٽیمیب

 ! ؿیٍ إم٘ ثذَٓ ٽیمیب اُ ثَي هت: ځٶز ٍاكز دَيا

 .  ومیوًإشڈ

 ػًٍ ایه ىٍډًٍى ٽٍ وجًىیڈ ٍاكز آوٺيٍ يٹز َیؾ ٽیمیب ي ډه

 .ثِویڈ كَٳ ډٖبئڄ

 ٹیبٵٍ هًٗ َڈ ، هًثیٍ ٽیٔ و٪َڇ ثٍ: ځٶز ُىٌ َیؼبن ویچً

 ثَهًٍى یٍ َمًن سً...  ډَُثًوٍ َڈ ، سیذٍ هًٗ َڈ ، إز

 ُٙیي سئبسَ آډٶی ډٖئًڃ ؿًن كبال...  ثًى ډىٚبوٍ اٹب هیچی
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 ٙمب ٽیمیبی ی ډٮًٚٹٍ ٽٍ ومیٍٚ ىڅیڄ ډیٚىبٍٕ ٍي ثُٚشی

 ... ثبٍٙ

 . ىاٙشىي س٦بثٸ َب وٚبوٍ

 كبډڄ ه٤ دىغ ي  ثًى هًاََڇ ٽمي ىٍ يیًڅه ثی ی آٍٍٙ یټ

 ثًى ځٶشٍ.  ثًىوي ٙيٌ كټ ًٝڅز ٕب٭ي ٍيی ٽٍ َبیی وز ي

 ٍا ثُٚشی ُٙیي سئبسَ آډٶی ډٖئًڃ ي إز اٝٶُبن ىاوٚؼًی

 ! ډیٚىبٕي

 ثـٖجیڈ ومبیٚمًن ثٍ ٽه،ثیب يڅ٘ ایىً كبال: ځٶز ٱٍٞ ثب دَيا

 .... ویٖز ٽی یب َٖز ٽی ًٝڅز ٽٍ ىاٌٍ اَمیشی ؿٍ اٝال... 

 ثٍ ډیبى هًٙز سً! ىاٌٍ كٔ ثُ٘ ډیڂٍ: ُى ٥ٮىٍ ٭ٞجی ویچً

 !ثبٍٙ ىاٙشٍ كٔ هًاََر ی ډٮًٚٹٍ

 يػًى ثب ډیپىٍ ثیوًى ايال هًاََڇ: ٽًثیي ډیِ ٍيی ډٚشی دَيا

 ىٕز َچًیی ی ډٮًٚٹٍ یٍ هًىٗ ثَای ٙٶشبڅًیی اين ثٍ وبډِى

!  ای ٽیًی....  ډًُی هیبٍی َٕاٯ ډیَٵز كياٹڄ!!!  ٽىٍ دب ي

 !  ثُٚشی َبی ډیًٌ َمٍ
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 ویچً ي آيٍىڇ څت ثٍ څجوىيی َٕه٘ َبی ځًوٍ ي كَٝ٘ اُ

 ...ىٍاُ ُثًن: ځٶز ي ځَٵز ثبُيی٘ اُ ثٚپًوی

 ٽیمیب ، ٭ِة ایىؼب ډب...  ىاٌٍ ډٮىی ؿٍ!  ياال: ٽٚیي ًَډی دَيا

 ...  ىيسب ىيسب هبوڈ

 َٙي٫ سً ویٖز ایىؼب ىاىاٙڈ ثبُ: ٽَى وڂبَ٘ ؿخ ؿخ ویچً

 ٽَىی؟

 ! ػييڅٍ ٝيڇ وٶَ  ، ٽیمیب څیٖز ىٍډٺبثڄ ىاىاٙز-

 ىاٙز ٕٮی ٽٍ ىٍكبڅی َڈ ویچً ي هىيیيڇ ٙير ثب ثبٍ ایه

 ډڂَ ي ډَی ډه ، ثبٍٙ ثبٍٙ: ځٶز ٽىي ٽىشَڃ ٍا ٭ٞجبویش٘

 !وجیىڈ

 ثجیه...  ٹبوٮڈ هًىڇ كٸ ثٍ ډه...  َڈ سً ثبثب ای: ٙي ٭ٞجی دَيا

 ایه.... ىٍثیبٍی ډه ؿىڀ اُ َڈ ٽیٔ ىيوٍ یٍ َمیه ډیشًوی

 .  ومیٚي ایى٦ًٍی ثًى ٹبو٬ هًىٗ كٸ ثٍ اځَ هبومڈ كبع

 هت: ځٶز ُىٌ هؼبڅز دَيا ي ٽًثیي دُچًی٘ ثٍ ای ٕٺچمٍ ویچً

 ... ىیڂٍ ىاٌٍ ځىبٌ ډیٮبى
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 ایه ثٍ. ثڂٌٍیڈ: ځٶشڈ ي ځٌاٙشڈ ي٦ٕمبن ٍا ومبیٚىبډٍ ډشه

 ...ٽىبٍ ثٌاٍیڈ ٍي كًاٙی ، ثَٕیڈ

 ډیڂٍ ډب ثٍ ثٮي ، ي٤ٕ ډیبٌٍ كًاٙی هًىٗ: ُى ٥ٮىٍ ویچً

 ؿٍ ػمب٭ز ىٽشَ....  ٍي ىٽشٌَ ٽه يڅ٘ ٽىبٍ، ثٌاٍیڈ ي كًاٙی

 !َىَډىيٽیٍ ؿیٍ َىَ ډیٶُمٍ

 ...ډیٶُمي اي:  ډیڂٶز ای دَياوٍ كٔ

 ٍيی كبډڄ ه٤ دىغ.... ّیِڃ ډیڂٶز هًاََٗ ثٍ ٽٍ ايیی

 ٹَاٍ ، ٕبڅٍ َٚز ی ثـٍ آن ىڅوًٙی ثَای ي...  ىاٙز ىٕش٘

 ثیڂبوٍ َىَ ثب... ومیِى َڈ ثٍ ډبىٍٙبن اَٝاٍ يػًى ثب ٍا ىيٙىجٍ

 . وجًى

 څجبٓ. ٽىڈ ٍٵشه ٭ِڇ سب ٙي ثب٭ض ډبىٍ دی ىٍ دی َبی ډٖیغ

 ٽمی سب ٕذَىڇ ویچً ي دَيا ثٍ ٍا ومبی٘ ی وٖوٍ ي  دًٙیيڇ

 .ًٙى ځَڇ َٕډبن ُيىسَ ډیوًإز ىڅڈ ، ٽىىي ډَيٍ

 اڇ ُويځی ډِهَٳ ىٹبیٸ ثٍ وپىڈ يٹز ډه ي ثبٙیڈ اػَا ډٚٲًڃ

 . ٽىڈ ٵپَ
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 ٙيڇ، ياكي اسًثًٓ ًٕاٍ ثٮي ي ځَٵشڈ سبٽٖی ىٍثٖز، ػبی ثٍ

 ٽٍ وجًى ای هبوٍ آوؼب ، وَٕڈ اٝال یب... ثَٕڈ ىیَ ډیوًإز ىڅڈ

 ىیَ ُډبن ي ثًى ٽىىيٌ ٽٖڄ ؿیِ َمٍ آوؼب... ثبٙڈ ٭بٙٺ٘

 ٽبٍی َیؾ سًاوبیی ي ډیپَىڇ ٽٖچی اكٖبٓ ډه...  ډیڂٌٙز

 .ومیپَى ٽبٍ ډٲِڇ كشی ، وياٙشڈ

 !وياٙشڈ ىيٕز ي ىاٙشڈ ىيٕز ٍا ديٍثٍِٿ

 ... وياٙشڈ ىيٕز ي ىاٙشڈ ىيٕز ٭٦بٍا

 ٍا وبٍاكشڈ َبی هًاة دی٘ اُ ثیٚشَ...  ٝيا ي َٕ دَ سوز آن ي

 ډه ثًى ډمپه...  ثبٙي ډیشًاوٖز َڈ ثيسَ آيٍى؛ ډی یبىڇ ثٍ

 اډب ډیپَىڇ ٙپَ ٍا هيا ثبیي ثبٙڈ ډپبن ي ػب ثی ی ٵبكٍٚ یټ

 ی هبوٍ یټ...  هًة ی هبوًاىٌ یټ.  ىاٙشڈ هًثی ُويځی ډه

 ډه.  ثًى ثو٘ څٌر ثَایڈ ػبی٘ ػبی ٽٍ اسبٹی. هًة

 ٽىڈ وڂبٌ ٙٮََب ثٍ ٽىڈ اوشوبة ٍا اسبٷ اُ ځًٍٙ ََ ډیشًاوٖشڈ

 ٙمٮياوی.  ثڂًیڈ ٹٍٞ ، آیىٍ ىٍ ٙيٌ ډىٮپٔ سًٞیَ ََ ثَای ي

 ُڅویبیی ىوجبڃ یًٕٶڈ كٖه ي ډیِىوي كَٳ ډه ثب َبیڈ
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 ىٕز ػٶشی ثَای٘ ثًىڇ ىاىٌ ٹًڃ... ٵًٞڃ سمبڇ ثَای ډیڂٚز

 !ٽىڈ دب ي

 ي َب ٭٦َ ي! ثًىڇ؟ ووَیيٌ ٽشبة هًىڇ ثَای ثًى يٹز ؿىي ډه

 ثًًٍٍَٙبیی. ثًىڇ وٚىیيٌ ٍا آياوٖیبن ډٖشَ ػيیي َبی ٍایلٍ

 ٍا ډه دًڅُبی َمیٍٚ ٽٍ ٹچپی ي ىاٙز ډی وڂٍ ثَایڈ اي ٽٍ

 ډ٦جً٭ی ي ځَان ی ٍایلٍ ثٍ ډه سب ډیپَى كٶ٨ هًىٗ سًی

 ٕبڅُب...  ډیڂٌٙز ٕبڅُب ٍيَُب آن اُ.  ثَٕڈ ثًىڇ ثٖشٍ ىڃ ٽٍ

 َبیی ثًسیټ ډٺبثڄ ٵٺ٤ ، ٙبوٍ ثٍ ٙبوٍ ډَىی ثب ٽٍ ډیڂٌٙز

 اٗ ُوبوٍ ٕز یټ ، ډَىاوٍ َبی څجبٓ اُ ٽٍ ډیٚيیڈ ډشًٹٴ

 .ثًى يیشَیه سًی ډبوپه سه َڈ

 ډیڂٶشڈ اي ثَای ډه ٽٍ َبیی ػمچٍ ٙير اُ ٽٍ َبیی ثٖشىی

 ىاٙشڈ كَٳ ىویب ىویب ډه...  ؿپیي ډی څجبٕڈ ٍيی ي ډیٚي آة

 ثب... هبډًٗ ُن یټ ٙبیي. ثًىڇ هبډًٗ ىهشَ یټ كبال ي

 وياٙشٍ ىيٕز ٽٍ ٍا ػبیی آىڇ.  ُويان ىٍ ًٕهشٍ ٍيیبَبیی

 .  إز ُويان ثَای٘ ثبٙي ثبٙي،
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 آډي ٕمشڈ ثٍ ډبػيٌ ، اوياهشڈ ٹٶڄ ىٍ ٍا ٽچیي ایىپٍ ډل٠ ثٍ

 :ځٶز هًٍىٌ ځٌَ َڈ سًی اثَيَبی ثب

 ! ٙمب ٽَىیه ىیَ ؿٺيٍ-

 كٸ هًىڇ ثٍ ٽٍ هًىڇ ثَای ثًىڇ هًٍىٌ ٱٍٞ ډٖیَ سًی آوٺيٍ

 ... ٙيڇ ي...  ًٙڇ ٭ٞجبوی ىاىڇ

 : ٱَیيڇ هبوڈ ډبػيٌ اُ سَی َڈ سًی اثَيَبی ي سچن څله ثب

 اوؼبڇ ٍي ََٕىڀ دَٕشبٍی ومیشًویه اځَ ٙمب ، هبوڈ ډبػيٌ-

 ثَڇ دی٘ ٙمب ی ثَوبډٍ ثب وجبیي ٽٍ ډه!  ثڂیه ثُمًن ، ثيیه

 !  ثبثب ای

 دبیڈ ي دَ ثٍ ي ثِوي ٱَ َی ثًى ٽَىٌ ٭بىر ، هًٍى یپٍ كَٵڈ اُ

 ي ىاٍی وًٌ ٽٍ ؿٍ ډه ثٍ:  ثڂًیڈ ډیوًإز ىڅڈ...  ثذیـي

 ثـٍ ٽَى ثیوًى ویٖز ثچي اځَ!  ویٖز ثچي ىاٍی ثـٍ ىهشَر

 !  ٽَى ا١بٵٍ ىویب ایه ثٍ ای

 ُډیه ٍيی ٍا دبیڈ ، ثٖز ٍا ىٍ ي ٙي ٍى ٽىبٍڇ اُ يٝيا َٕ ثی

 .ىاى ډی وٚبن ډه ثٍ ٍا ثيٗ ٍيی َمیٍٚ ىویب ، ٽًثیيڇ
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 ؿیِی ډبػيٌ ایىپٍ اډیي ثٍ ثَځٚشڈ؛ ٭ٺت ثٍ ىٍ، ُوڀ ثبٝيای

 ٭ٌٍهًاَی سىيڇ كَٳ ثبثز اُ ډه ي ، ثبٙي ځٌاٙشٍ ػب هبوٍ ىٍ

 .ٽٚیيڇ ٍا ىٍ ُوؼیَ ٽىڈ،

 ٍا هًىٗ ثبثب ي ٍٵشڈ ٭ٺت ځبڇ یټ.  ٽَىڇ يكٚز ديٍ ىیين ثب

 ٽٍ ډلپڈ آوٺيٍ ٽٚیي، ثٲچ٘ سًی ډلپڈ ٍا ډه ي ٽٚیي سً

 ثٍ ٍا اي ي ٽىڈ ثٲچ٘ سب وڂَٵشىي ٹَاٍ ډىبٕجی ػبی ىٍ ىٕشُبیڈ

 .ىَڈ ٵٚبٍ هًىڇ

 ثٍ ، ثَى ٭ٺت ٍا ًٍٝس٘ ، ثٮي ي ىاى ٵٚبٍڇ...  طبویٍ ؿىي

 ثیىی ي ٽٚیي دُىڈ اثَيَبی ٍيی اوڂٚز ي...  ُى ُڃ ؿٚمُبیڈ

 :ځٶز ي ىاى ٵٚبٍ اوڂٚشُبی٘ ډیبن ٍا ٽًؿپڈ

 ثًى؟ ٙيٌ سىڀ ثَار ىڅڈ ؿٺيٍ ډیييوی-

 . ُى ثٲچڈ ىيثبٌٍ ي

 ، ٽىڈ ځَیٍ ډیوًإز ىڅڈ ، ىاىڇ ٵٚبٍ اٗ ٙبوٍ ٍيی ٍا َٕڇ

 ٽَىڇ يكٚز ؿٺيٍ ډیييوی: ځٶز ي ثًٕیي ٍا ډًَبیڈ ٍيی ثبثب

  ٽَىی؟ وڂَاوڈ ؿٺيٍ ډیييوی... 
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 ، دیيا كبال ي ثًى ٙيٌ ځڈ دبٍٻ سًی ٽٍ ای ثـٍ ىهشَ ډظڄ

 :ٽَىڇ څًٓ ٍا هًىڇ

 ثبثب؟ سىُبڇ ؿٺيٍ ډه ډیييوی-

 ډه ثٍ ډڂٍ: ځٶز ي ٽَى وًاُٗ ٍا اڇ ځًوٍ ، ثَى ٭ٺت ٍا ًٍٝس٘

 ...ٽىی ٽمټ ډه ثٍ ٽڈ وجًىیٍ ٹَاٍ ډڂٍ ؟ وياىی ٹًڃ

 َمًن ثٍ ثَځَىڇ ډیوًاى ىڅڈ!  هًوٍ ثَځَىڇ ډیوًاى ىڅڈ ډه-

 .ٽیمیب َبی ُثًن ُهڈ ی َمٍ ثبيػًى..... وٶٌَ ؿُبٍ ُويځی

 . ثبٍٙ ٍاكز سً ثبثز اُ هیبڅڈ ډیوًاڇ-

 سبٍَبی ي ثًى ىٍىوبٻ اڇ كىؼٌَ ، ډیياى ٵٚبٍ ٍا ځچًیڈ ثٲ٠

 .ثًىوي اٵشبىٌ څٌَُ ثٍ اڇ ًٝسی

 .  ثبٙڈ ػم٬ هب٥َ سً اُ ډیوًاڇ... ٍيثجیىڈ سً ايډيڇ ٵٺ٤ ډه-

 ىڅڈ ٵٺ٤ اډب ثيَڈ ثُب ثیٚشَ ، َبی٘ وڂَاوی ثٍ ومیوًإشڈ

 .  ډیپَىڇ ا٭شَاٟ ثیٚشَ ٽمی ډیوًإز

 .... ډیڂیٌَ آىڇ وٶٔ...  ثبثب ٕوشٍ ٽَىن ُويځی ایىؼب-
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  ؿٖجبوي څج٘ ثٍ څجوىيی ، وٖٚز اڇ ځًوٍ ٍيی َٕاوڂٚشُبی٘

 اي١ب٫ ٽٍ ډیپىی دیيا ؿیَِبیی یٍ َمیٍٚ سً يڅی: يځٶز

 .ثٍٚ إًٓن

 ٕشجَٗ ی ٕیىٍ ٍاثٍ َٕڇ ، ثَىڇ ػچً ٍا هًىڇ ، ٽٚیيڇ آَی

 ٽىڈ إًٓن سب....  ویٖز ٽَىن دیيا ثَای َیـی ایىؼب: ىاىڇ سپیٍ

 ....ویٖشی ياٹٮی! ثبثب هًاثی ډیپىڈ ٵپَ... ٍي ُويځی

 یبىسٍ: ُى څت ي ٍاثًٕیي َٕڇ ، ٙي هڈ ثَى، ډًَبیڈ الی دىؼٍ

 ثٌاٍ ، ٽه يڅ٘ ډیڂٶشڈ ډیٚي ٭ٞجبوی ډبډبوز يٹشی َمیٍٚ

 ....ډىی ډبڃ سً... اڇ سً ډبڃ ډه...  ثبٍٙ ٽیمیب ډبڃ آًٍ ډبډبن

 يػًى ثب ، ثبثب ثًی ثًى ٙيٌ سبٍ ىویب ثًىوي اٙټ كبيی دچپُبیڈ

.  ثًى ىویب ٭٦َ ثُشَیه اډب ثًى ٕیڂبٍ ثٍ آډیوشٍ ٭٦َٗ ایىپٍ

 ٕچًڃ ي ډیىٖٚز ىهشَی ََ ی ٙبډٍ ىٍ ٽٍ ای ٍایلٍ ثُشَیه

 . ډیپَى سلَیټ ٍا اٗ ثًیبیی َبی

 ...ثًى یبىڇ
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 إپىبٓ ىٕشٍ یټ ػیج٘ سًی اُ ثًٕیي، ثبُ ٍا ډًَبیڈ ٍيی

 ىٍ ؿٚڈ ، ٙي هڈ ٽمی آيٍى، ىٍ ثًىوي سَايڃ َمٍ ٽٍ

 :ځٶز ي ىيهز ؿٚمُبیڈ

 ...وياٍی ٽَٖی ي ٽڈ ٽٍ ثبٙڈ ػم٬ هب٥َ ډیوًاڇ-

 ػم٬ هب٥َ ډیوًاڇ: ځٶز ي ځٌاٙز ډٚشڈ سًی ٍا َب إپىبٓ

 ! ډه وجًى ىٍ َٖشی هًىر ډَاٹت ٽٍ ثبٙڈ

 : ځِیيڇ څت

 َمٍ ثٍ كًإز ٽٍ...  ٽَاوٍ سً اُ ثبٙڈ ػم٬ هب٥َ ډیوًاڇ-

 ...  ډبىٍر ثٍ ، هًاََر ثٍ ، هًىر ثٍ...  َٖز

 یټ ؛ ُى دٔ اوڂٚز َٕ ثب ٍا ؿپیي ًٍٝسڈ ٍيی ٽٍ اٙپی

 ... ثبثب: ځٶشڈ ي ځَٵشڈ ډبن وٶٌَ ىي ًَای اُ ُيٍٽی وٶٔ

 ثبثب؟ ػبن-

 ډیڂٌٌٍ؟ َڈ ٍيَُب ایه-

 ثَڇ ثبیي...  ُډیىڈ َٕی یٍ ٽَىن وٺي ىوجبڃ ډه. ػًن ثبثب آٌٍ-

 ىيثبٌٍ ثيڇ، ٽٍ ٍي َب ثيَی ، ثٶَيٙڈ ٍي ديٍی اٍص... ٍاډَٖ
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 ډیڂیَیڈ هًة ی هًوٍ یٍ ىيثبٌٍ...  ٽبٍ ي ٽٖت سً ډیٶشڈ

 ٽٍ ثيی ٹًڃ ثُڈ ډیوًاڇ ٵٺ٤. ؿیِ َمٍ ډیٍٚ ىٍٕز.... ثبَڈ

 ٽىڈ ٵپَ... سىُبیی ٽىڈ ٵپَ ومیوًاڇ.  ثبٍٙ ػم٬ سً اُ هیبڅڈ

 ....ٙيی سجٮیي ٽىڈ ٵپَ... ىاٍی ٱٍٞ

 ایىؼب ډڂَ ویٖز؟ ٹٶٔ ډڂَ... ویٖز سجٮیي ډڂَ ثڂًیڈ هًإشڈ

 ... ویٖز ٍيیبَب ي آٍُيَب وبثًىی َُٕډیه

 سچن ٍا كبڅمبن ايٹبر ، ومیوًإز ىڅڈ ځَٵشڈ ىَبن ثٍ ُثبن اډب

 . ٽىڈ

 هًىر ډَاٹت: يځٶز ٽَى دبٻ ٍا اٙپُبیڈ ، ثًٕیي ٍا ًٍٝسڈ

 ثبٍٙ؟ ، ثبٗ هًىر ډَاٹت هیچی... ػًن ثبثب ثبٗ

 :ُى څجوىي ي ىاىڇ سپبن َٕ

 ایه ٽبٍ ، ٙيٌ سمًڇ ثٖشًوڈ ثيٌ ډىڈ... ثڂیٌَ ػًن ومبیٚز سب-

 ؛ ػچً ٍىیٴ اُ ٝىيڅی یٍ...  ډیجیىمز ډیبڇ... ډیٖبُڇ ٍي ٥چجپبٍا

 ....  َب ډه ثَای ٵٺ٤. ػًن ثبثب ثٌاٍ هبڅی َمیٍٚ ډه ثَای
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 ډه  آډيوي ومی ثىي ٽٍ َبیی َٸ َٸ ډیبن ځَٵز اڇ هىيٌ

 ثٍ.  ىاٙز اثَي ډیبن ٽٍ اهمی ثٍ... َبی٘ ىٱيٱٍ ثٍ...  هىيیيڇ

 ! اٗ ديٍاوٍ َبی كًٖىی

 هیبڃ ٽٍ ثًى ثياهالٷ سىُبیِ ثيَپبٍِ ديٍَبی ی ىٱيٱٍ ایه

 ثٍ ډشٮچٸ ثبیي ٙبن ثـٍ ومبی٘ ػچًی ٍىیٴ ٝىيڅی ، ډیپَىوي

 ! ٕیىبَب اډظبڃ وٍ...  ثبٙي هًىٙبن

 ثڂًیي، هياكبٵ٪ی ایىپٍ ثيين ي ځٶز آهیٚی ، ٽَى ثٲچڈ ثبُ

 ثٍ ، ٙي ثٖشٍ ٽٍ آَىی ىٍ. يٍٵز ٽَى ډه ثٍ ٍا دٚش٘

 ډبويٌ سٍ ٽٚیيڇ وٶٔ. ثًىوي هیٔ ٽٚیيڇ، ىٕز ؿٚمُبیڈ

 .  آډي ډی ٕیڂبٍ ثًی ی

...  ثًى آډيٌ ثبثب.  ثًىوي ياٹٮی...  ُىڇ ُڃ ىٕشڈ سًی دًڅُبی ثٍ

 ... وٶٔ ثٍ ا٭شمبى ي ٭ٚٸ ؟ ثًى آيٍىٌ ؿٍ

 .ثًى ٽَىٌ ډشًڅي ىیڂَ ای ٽَاوٍ ډه ىٍ ٙبیي

... آٵَیي ډی إٓبوی ، ٕوز ؿیَِبی اُ ثًى، ٹًی ٽٍ ىهشَی

 ٙیَ َُٕډیه ي ثًى ديٍثٍِٿ ی هبوٍ ایىؼب...  ثًى وٚيٌ سجٮیي
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 كشمب ي ډیياى ٍا وًیيٗ هبن هَٖي ٽٍ ثًى ػبیی آوؼب ، ي٭ٖڄ

 هبوٍ سًی ََٕىڀ ٍٵشڈ، ثبال َب دچٍ اُ.  ډیپَى ٭مڄ ٹًڅ٘ ثٍ

 ٹيڇ ي ثًى ٽَىٌ ٹالة ٽمَٗ دٚز ٍا ىٕشُبی٘ ډیَٵز، ٍاٌ

 .ډیِى

 وڂبَ٘ طبویٍ ؿىي ایٖشبى ډی ٕب٭ز ػچًی...  َب ډجڄ ډیبن

 ...  ډیپَى كَٽز ىيثبٌٍ ي ډیپَى

 يىاٯ ځَڇ ؿبی یټ ىڅڈ ، وٚي ډشًػُڈ ٽَىڇ، ٹٶڄ ٍا يٍيىی ىٍ

 ډیِ دٚز ویٖز، هبوٍ ٭٦ب آډي ډی و٪َ ثٍ.  ډیوًإز

 . ثیبیي ػًٗ ٽشَی سبآة وٖٚشڈ آٙذِهبوٍ

 ...ځًٙی ی ٝٶلٍ ثٍ ؿٚمڈ ، ثًى ؿبوٍ ُیَ ىٕشڈ

 ٽٍ ٭پُٖبیی... ډیپَىڇ وڂبٌ ٍا ثًى دیؼڈ سًی ٽٍ َبیی ٭پٔ

 .ډیپَىڇ وڂبٌ ، ثًى َڈ ىیڂَان دیغ سًی

 ، هًىٗ اُ ٙيٌ ٽَاح سًٞیَ یټ... ثًى ځٌاٙشٍ ٭پٔ یټ سبٍا

 ثًى اٗ ٙبوٍ ٍيی ٽٍ ٽٖی ىٕز... ٵَوڂی سًر إمًسی ډٺبثڄ

 ثُشَ ٍا ىٕش٘ ډؾ اُ ايیِان ُوؼیََبی ډیٚىبهشڈ، ٍا
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 ٹبة اوڂٚشُبی٘ ىي ٽٍ ٥الیی ثىي ویڈ اوڂٚشُبی....  ډیٚىبهشڈ

 . ثًىڇ هَیيٌ ثَای٘ هًىڇ ٍا ثًى ٙيٌ

 اُ ، ٍا ىيٕش٘ سَیه ٝمیمی ٭پٔ... ثًى ٽَىٌ ٍاٽَاح ٭پٖ٘

 ، ٽَىڇ ٍي ي ُیَ ٍا دیغ سٞبيیَ ٽڄ...  ثًى ٽَىٌ ػيا هًىٗ

 . ومیوًٍى ؿٚمڈ ثٍ ٽیمیب اُ ٭پٖی َیؾ

 ٽٍ ډیڂٶشڈ سبٍا ثٍ ډیوًإز ىڅڈ ، ىاىڇ ٹًٍر ٍا ىَبوڈ آة

 ثَای٘ سً آوٺيٍ....  ىاوي ډی ىيٕش٘ ٭ِیِسَیه ٍا سً َىًُ ٽیمیب

 ، ثًىڇ هًاََٗ ٽٍ ډىی ثٍ يٹز َیؾ ٽٍ َٖشی ثًڅي ي ٍوڀ دَ

 ...وِى كَٵی ي وپَى ا٭شمبى

 ...ثِوی ٽیمیب ثٍ ُوڂی یټ ٽبٗ:  ثىًیٖڈ ثَای٘ هًإشڈ

 ی ٽیىٍ ي ثٲ٠ اُ ثَای٘ ، ثبال ثچىي ٽبډىز یټ سًی هًإشڈ

 ....ثڂًیڈ هًىڇ ثٍ وٖجز ٽیمیب

 ای طبویٍ ي ډیٚي ٍوڀ دَ څٲز ثٍ څٲز ًَىڈ سًی ؿیَِب هیچی

 َب ىڃ ي ىٍى...  ىاٙشڈ كَٵُب هیچی... ثبهز ډی ٍوڀ ، ثٮي

...  ٽَىڇ ثٖىيٌ سًٞیَٗ ُیَ ٹچت ٽَىن ٹَډِ ثٍ سىُب اډب ىاٙشڈ
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 ديٍثٍِٿ ، ٍیوشڈ ؿبی هًىڇ ثَای ي ځٌاٙشڈ ٽىبٍی ٍا ځًٙی

 ډیپَى ثبُی اډًاػ٘ ثب ي ثًى ځًٙ٘ ىڇ ٍاىیً ثًى، ٍٵشٍ اسبٷ ثٍ

. 

 .  ثًى سبٍا اُ وًسیٶیپیٚه ، څَُیي اڇ ځًٙی

 ...   ػبن ٽَاوٍ ٕالڇ: ثًى وًٙشٍ ایىٖشبځَاڇ ىایَٽز ىٍ

 ثب٭ض ، سبٍا يإڈ ثًى ٙيٌ هٚټ ځًٙی ومبیٚڂَ ثٍ ؿٚمُبیڈ

 .   ثَيى ثبال ٹچجڈ ١َثبن ډیٚي

 طبویٍ ي ٵَٕشبىڇ ډلشَډبوٍ ٍا ٕالډ٘ ػًاة ، وٖٚشڈ ډیِ دٚز

 هًثی؟ ؿ٦ًٌٍ؟ كبڅز: ٽَى سبیخ ثَایڈ ثٮي ای

  هًثیه؟ ٙمب ډَٕی.  ډمىًوڈ-

  ىاىڇ ُډبن څَُاوڈ اوڂٚشُبی ي هًىڇ ثٍ ي ، ٽَىڇ ٵًر ٍا وٶٖڈ

 :  وًٙز ثَایڈ ، ٽىي َٕكبڅڈ ٽٍ ثًییيڇ ؿبی ٭٦َ اُ ٽمی ،

 ؟  َٖز ٹجچی ی ٙمبٌٍ َمًن ار ٙمبٌٍ-

 . ثچٍ-
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 ثٍ ډؼجًٍ ٍا ډه ډجبىا....  ثِوي ُوڀ ډجبىا ىاىڇ ػًاة ٽًسبٌ

 .  ٽىي يٹبی٬  وًٙوًاٍ

 ، ثًى ٙيٌ ُڅِڅٍ ىؿبٍ ډه ٹچت ي څَُیي ځًٙی ي آډي دیٲبډ٘

.  ثًى َب ٱَیجٍ ثٍ اسٶبٹبر ىاىن س١ًیق ، ډمپه ٽبٍ سَیه ٕوز

 .ثًىوي هًٍىٌ ه٤ ٽٍ َبیی ٱَیجٍ

 ثِوڈ؟ ُوڀ ثُز ډیشًوڈ ٽَىڇ، دیيا اسً ٙمبٌٍ-

 . ثچٍ-

 ٍيی اٗ ٙمبٌٍ سب ډبويڇ ډىش٪َ ي ځٌاٙشڈ ډیِ ٍيی ٍا اڇ ؿبوٍ ي

 ٥ًڃ َڈ ډه ، وپٚیي ٥ًڅی ثجىيى، وٺ٘ َمَاٌ سچٶه ی ٝٶلٍ

 ي ثًى ډ٦٢َة ٝيای٘ ثَىڇ، ځًٙڈ ىڇ ٍا ځًٙی ي وياىڇ

  دَٕیي ډبىٍ اُ... اكًاڅذَٕی ي ٽَى ٕالڇ سىي سىي...  ُىٌ َیؼبن

 !  ديٍ ي

 ...  ثیٚشَ هًىڇ اُ

 ٭ٺي ؟ هبوڈ ٭َيٓ ډیپىی ٽبٍا ؿٍ: ثًى ځٶشٍ ٽىبن يهىيٌ

 ؟ ٕالډشی ثٍ ٽَىی
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 ٍوڀ اځَ...  ٙٶبٳ وٺب٥ی ، ثًىوي ٍيٙىی وٺب٣ اٱچت ، َب ىيٕز

 ٹي ثٍ ٕٮيی ثیز ثًىوي ٙٮَ اځَ ي ډیٚيوي ویچی كشمب ، ثًىوي

 :  آډي ډی ك٢ًٍٙبن ی ٹًاٌٍ

 َٙیٴ سه ي ٭ِیِٕز ډبڃ ي هًٖٙز ىویب

  ډٺيډٖز ؿیِی َمٍ ثَ ٍٵیٸ څیپه

 ثیبى دی٘ ؿی سب ، وٍ ٵٮال كبال: ځٶشڈ ي آيٍىڇ څت ثٍ څجوىيی

... 

 ثيٌ ٍم ثَار هیَی اسٶبٹبر ٽٍ اوٚباهلل: هىيیي ه٤ ًٕی ان اُ

 .٭ِیِڇ

 . ىٽشَ هبوڈ ډمىًن-

 ٽٚیي ٭میٺی وٶٔ اډب ، ٽىي هياكبٵ٪ی ډیوًإز ىڅڈ ثیٚشَ

 :ٽَى ًٕاڃ ای ځَٵشٍ ٝيای ثب ي

  ؟ هًثٍ ؿ٦ًٌٍ؟ ٽیمیب كبڃ-

 ...  َمًو٦ًٍیٍ ، ویٖز ثي-
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  ؟ َٖز دیٚز ا٥َاٳ اين-

 ی هًوٍ ډه وٍ: يځٶشڈ ؿٖجبويڇ څیًان ىيٍ ٍا َبیڈ دىؼٍ

 .  االن َٖشڈ ديٍثٍِځڈ

 ډٺبڅٍ سب ؿىي ، ووب٭ی ثیمبٍان ىٍډًٍى دی٘ ٍيُ ؿىي ٍإش٘-

...  اډب سچڂَاډ٘ ثٍ ثٶَٕشڈ یب ٽىڈ ایمیڄ ثَاٗ هًإشڈ... هًويڇ

 سً ٽَىڇ ٵپَ...  ثَیٌِ َڈ ثٍ اي١ب٫ یب ثٍٚ وبٍاكز ٽٍ سَٕیيڇ

 ډه َبی دیٲبڇ ٽٍ ثبٍٙ ٍٕیيٌ طجبسی یٍ ثٍ ٙبیي ، ٕبڃ یټ ایه

 ...  ثٍٚ هَاة ؿیِ َمٍ ثٚه ثب٭ض

 !؟ طجبر

 ډه ي ثًى ٽَىٌ ٭بىر ډبىٍ ٵٺ٤...  ثًى وَٕیيٌ طجبر ثٍ ٽیمیب وٍ

 ! ٵَاٍی ديٍ ي ثًىڇ ٙيٌ سجٮیي

 ي ىٕز سَ ٙيیي آڅِایمَ ثب ََٕىڀ ي... ٭بٙٸ ي دیڂیَ ٭٦ب

 هًاََٗ ډیىب ثٍ ٽٍ ثًى َڈ دِٙپی یټ...  ډیپَى وَڇ دىؼٍ

 ! ّیِڃ ډیڂٶز

 .ثًىڇ ٽَىٌ ځڈ ٍا طجبر ډٶًُڇ
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 :ځٶز ١ٮیٶی ٝيای ثب سبٍا

 ثٶَٕشڈ؟ سً ثَای ډیوًای-

 .... ډیپىیه څ٦ٴ...  كشمب آٌٍ-

 وًٙیين هیَ اُ ٽٍ ٽىي ٵَاَڈ ٍا هياكبٵ٪ی ډٺيډبر هًإز

 ٍاٌ آٙذِهبوٍ سًی ىيٍ یټ ، ثَهبٕشڈ ػب اُ ، ځٌاٙشڈ ىاٯ ؿبی

 ...ثَ٭پٔ ي دىؼٌَ سب ٽبوشَ ىڇ اُ... ٍٵشڈ

 ٙبیي...  ٵبیچٍ سب ؿىي. ډیپىڈ سچڂَاڇ ثَار: ٽَى ُډِډٍ سبٍا

 َڈ ٍي َبًٙن سَػمٍ هًإشی اځَ...  ډٺبڅٍ سب ىٌ ثٍٚ َٕػم٬

 ...  ډیٶَٕشڈ ثَار

 ثٍ َىًُ ؿٺيٍ ٽٍ ډیڂڈ ٽیمیب ثٍ.  ډمىًن هًثٍ هیچی-

 ... ٵپَٙی

 ډیپىي ٽىشَڃ ػًٍی ٍا ثٲ٢٘ ډیپَى اڇ كبڅی وٶٖ٘ ٝيای

! ثًىڇ وُٶشٍ َبی ثٲ٠ ٽَىن ٽىشَڃ إشبى ډه... وٶُمڈ ډه ٽٍ

 ! ٹچت سًی.... ځچً سًی ، ډٲِ سًی َبیی ثٲ٠
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 ٝيار.  ٽَاوٍ ُىڇ كَٳ سً ثب ٙيڇ هًٙلبڃ ، وجبٙڈ ډِاكمز-

 ىڅڈ. ىاٙشیڈ َڈ ثب هًثی ٍيُای ٽیمیب ي ډه...  ٽیمیبٕز ٙجیٍ

 ...ډیجیىڈ هًاثًٚ َم٘ ډيسٍ ؿىي...  ٙيٌ سىڀ ثَاٗ ياٹٮب

 اوڂٚشُبیڈ َٕ ثب ٽٍ ىٍكبڅی ي ٽٚیيڇ ځچًیڈ ثٍ ٍا ىٕشڈ

 :ځٶشڈ ٽىڈ هٶٍ ٍا هًىڇ ډیوًإشڈ

 .ٙيٌ سىڀ ثَار ىڅ٘ َڈ ٽیمیب ډ٦مئىڈ-

 . ډیياى ٍاَمًن ٽبٗ ای... ثجیىیم٘ ډیٌاٙز ٽبٗ ای-

 دبٻ هب٥َڇ اُ ثًىوي آډيٌ ىيٕشبو٘ ي سبٍا ٽٍ ثبٍی آهَیه

 ٕمشٚبن ثٍ ثًى ٕبڅه سًی ٽٍ ٍا ډه ٙمٮياوی ػٶز...  ومیٚي

 ! ډبىٍ ډَٱًة َبی ٽَیٖشبڃ ي...  ٽَى دَر

 هًٍی وُبٍ ډیِ ٍيی ٽٍ ٭جبٕی ٙبٌ ؿَاٯ اُ څىڂٍ یټ كشی ي

 ٭جبٕی ٙبٌ َبی ٕیجیڄ اوڂبٍ ٽٍ ٽَى ٍياوٍ ًٕیٚبن ثٍ ثًى

 ، ٙي دَر ٕمشٚبن ثٍ ٽٍ ؿَاٱی  َٕم ثچًٍی ی سىٍ ٍيی

 اُ ٹجڄ سب...  ثَيوي ٽَى ياىاٍٙبن ي ىاى ىٕشٚبن ٍا ٽبٍ كٖبة

 !  ثٚپىي ډب ُويځی ی َمٍ ایىپٍ
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 ٽڈ یٍ ، يٹز َمٍ ایه اُ ثٮي ٙبیي ځٶشڈ: ځٶز ىاٍ هىيٌ سبٍا

 ثٍٚ...  ثبٍٙ ٙيٌ ٍاڇ ي ثبٍٙ ځَٵشٍ آٍيڇ يكٚی٘ هًی

 ... ىیيٗ

 . ومیٍٚ َىًُ-

 !  ىیڂٍ ٙٺٍ ٽچٍ: هىيیي ثیٚشَ

 اڅجشٍ ي ډٲَيٍ!  څؼجبُ ي یپيويٌ! هیچی ثًى ٙٸ ٽچٍ.  هىيیيڇ

 ... ومیياوٖشڈ... وٍ یب! ثًى؟ آوُب ی َمٍ كبال ډًٵٸ

 ثیٚشَ ٽٍ ثبٍ ََ ىٕشُبیڈ!  ٽىڈ؟ هٶٍ ٍا هًىڇ ومیشًاوٖشڈ ؿَا

 ٭ٺت َب دىؼٍ ىاى ډی ٵَډبن ډٲِڇ آيٍىوي، ډی ٵٚبٍ ځچًیڈ ثٍ

 ډی ٵَډبن ٽٖی ىيثبٌٍ ، آډي ډی ثبال وٶٖڈ سب ، ٽىىي وٚیىی

 .ډیٚي سپَاٍ َی ي... ثڂیَیي ٍا وٶٖ٘ ٍاٌ ىاى

...  ثڂً ثُڈ ثًى ٽمپی ، ثًى ٽبٍی اځَ ځَٵشڈ، يٹششً هیچی هت-

 ...ثًىڇ وبډٍ دبیبن ىٍځیَ اياهَ ایه ٍإش٘

 ٙي؟ سمًڇ ىٍٕشًن-

 ...ٍيٙپَ هيا آٌٍ-
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 ، ځٌاٙشڈ ٝىيڅی ی څجٍ ٍيی ٍا دیٚبوی...  ُىڇ ُاوً ُډیه ٍيی

 سمبڇ ثًى سَ ٭ٺت اي اُ ٽٍ هًاََڇ ىيٕز ىٍٓ ٽٍ ډه ثَ يای

 ! ٙي

 َٕٗ ، ویٖز يٵب ثی َڈ ايوٺيٍَب سبٍا ثڂیه ػًن آًٍ ثٍ-

 ... ثًى ٙچًٯ

 ... ډیڂٌاٙشڈ اځَ ، ثًى ډی ٙچًٯ ثبیي َڈ ډه هًاََ َٕ

 ...وجبٙڈ ډِاكمز: ځٶز سبٍا ي ٽًثیيڇ ٝىيڅی ٍيی ٍا ډٚشڈ

 .ډیپىڈ هًاَ٘ وٍ:  ځِیيڇ څت

...  ثًَٕن ٕالڇ هیچی ،  ٽیمیب ثٍ ػًن آًٍ ثٍ ، ٭ِیِڇ ثبٍٙ-

 ...ویٖز اډَی اځَ

 ....  ىاٙشڈ ًٕاڅی یٍ ، ىٽشَ هبوڈ ٍإشی-

 ػبوڈ؟: ځٶز ٵًٍا سبٍا

 ډُبٍ ٹبثڄ ٱیَ ًَىڈ سًی ََؿٍ ، ىاوڈ ومی یب...  ُىڇ ىٕشی یټ

 ثٍ ډ٦مئه ٍا ځمبوڈ ، ىاوڈ ومی َڈ ثبُ...  ٍیوشڈ ٍاثیَين ثًى
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 ؟ ٽَى ٭ًى اڇ ًاسی ثبُیڂَی إشٮياى...  ومیياوڈ ؟ آيٍىڇ ُثبن

 :دَٕیيڇ ثبيٍدٌیَ ٽبډال ، وبثبياٍی ايع ىٍ اډب...  ٙبیي

 ؟ وياٍیه ىٽشَ آٹبی اين اُ هجَی َیؾ ٙمب-

 ىٽشَ؟ آٹبی: ځٶز ډشٮؼت سبٍا

 ای ٙیٍٚ ىٍ ىٍ، سًٞیَڇ ثٍ ثًىڇ، وٖٚشٍ ُډیه ٍيی ؿُبٍُاوً

 .... ٽیمیب ثب اياهَ ایه ٽٍ آٹبیی َمًن: يځٶشڈ ُىڇ ُڃ ځبُ اػبٷ

 .وَٕبويڇ اهَ ثٍ ٍا ػمچٍ

 :ځٶز هٶٍ سبٍا ي ځَٵشڈ ىَبن ثٍ ُثبن ، سَٕیيٌ

 ثًى؟ ځٶشٍ سً ثٍ-

 ، ثًى ځَٵشٍ ٍا ػبوڈ ٽڄ ٽٍ ََإی يػًى ثب وجبهشڈ ٍا هًىڇ

 ... ؿیِایی یٍ: ځٶشڈ ىٍػًاث٘

 هًىٗ ػِ ثٍ ډیييوٖز یپی كياٹڄ هًثٍ: ځٶز ي ٽٚیي آَی

! 

 وياٙشیه؟ هجَ ٙمب-
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 َمًن ثٍ ډىڈ!  ؿَا ډیييوه َمٍ ٽٍ َبیی ُډِډٍ ی اوياٌُ ثٍ-

 .ىاٙشڈ هجَ اوياٌُ

 ...  ثًى اډب وجبیي ٽٍ ٽٖی!  ثًى ٽٖی دٔ

 ... وپىڈ ثبيٍ ډیوًإز ىڅڈ: ځٶز يسبٍا ُىڇ ډًَبیڈ ثٍ ؿىڂی

 ثًى؟ ثيی آىڇ ؿَا؟-

 ىٍٕز و٪َڇ ثٍ ٵٺ٤... ومیٚىبهشم٘ كشی ډه...  وٍ: هىيیي

 ٽييڇ اُ ومیييوٖشی ٽٍ ثًى دیؾ ىٍ دیؾ ی ډٮبىڅٍ یٍ.  وجًى

 !ىاٙز ډؼًُڃ ٭بڅمٍ یٍ...  ٽىی كچ٘ ٥َٳ

 ثبَبٗ ثشًوڈ ٽٍ ، ډیڂَىڇ اُٗ ای ٙمبٌٍ یٍ ىوجبڃ ٍإش٘-

 ! ىاٌٍ ویبُ ثُ٘ االن ٽیمیب ډیپىڈ ٵپَ... ٽىڈ ثَٹَاٍ اٍسجب٣

 !ؿی؟ ٭٦ب دٔ: ځٶز ُىٌ ثُز سبٍا

 ...  ډه ٭٦بی

 !ډه ی ثیـبٌٍ دَٖىایی

 ... ډه ٭ِیِ ٭٦بی
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 !هًٍىٌ َڈ ثٍ وبډِىیًٚن-

 ..... یب....  ډٖئچٍ َمیه هب٥َ ياٹٮب؟؟؟ثٍ: ځٶز ُىٌ يكٚز سبٍا

 َمًن! ډالٹبس٘ ثیبى ٭٦ب ومیيٌ اػبٌُ َبٕز ډير ٽیمیب-

 .  ومیڂٶز ؿیِی آثَيىاٍی ډل٠ َڈ ثیمبٍٕشبن سًی ٍيَُبیی

 !ډه هيای-

 ....اي هيای

 ...ډه هيای

 ځَى ثبیي هياَب ی َمٍ!  ډَى آن ي ٭٦ب هيای!  ٽیمیب هيای

 .  ٽىىي ا٭الڇ ٕٶیي ٍا ي١ٮیز  ایه سب آډيوي ډی َڈ

 : ٽَىڇ إشٶبىٌ سبٍا ٕپًر اُ

  ډیٚىبٕیىًٚن؟ ٙمب-

 ٽیً؟-

 .ومیييوڈ َڈ إم٘ كشی ډه...  ٍي دٌَٖ َمًن-

 ... َمیى٦ًٍ ډىڈ-
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 ... ٍٙشٍ وٍ إڈ وٍ!  ثٶُمڈ ثیٚشَ وياى اػبٌُ ٽیمیب-

 ٵٺ٤ وجًى  ىاٍي یب ىويين َبی ثـٍ اُ.  ثًى ای كَٵٍ ىٽشَای-

 . ډیييوڈ َمیىً

 ٽمټ هًاََڇ ثٍ ٽٍ ، ٽىڈ دیياٗ ثبیي ډیپىڈ كٔ ډیييویي-

 ...  ثشًوٍ ٽٍ ثبٍٙ اين ٵٺ٤ ٙبیي ډیپىڈ كٔ...  ٽىٍ

 ٍا ؿٚمُبیڈ...  ٙي ٍَب هًىٗ كبڃ ثٍ ػمچٍ ي آډي ثىي وٶٖڈ

 ٍا ٝيایڈ ډیشًاوٖشڈ اډب ،  اٵشبى ًٍٝسڈ ٍيی اٙټ ي ثٖشڈ

 ػبن ياٹٮی ٭بٙٸ یټ اُ ثًٍٕ یټ...  وچَُى ٽٍ ٽىڈ ٽىشَڃ

 َب اٵٖبوٍ ٽَىن ثبيٍ ٭بٙٸ ډه. ىاى ډی وؼبر ٍا ٹٍٞ ىهشَ

 ! ثًىڇ

 : ځٶز هٶٍ سبٍا

 ...  دِٙپی َبی ثـٍ اُ...  ُٙیيٌ ٵَُوي ډیڂٶشه، َب ثـٍ-

 ثًى؟ يیًڅىیٖز-

 اڅشلٞیچی ٵبٍٯ څٮىشی ػٚه َمًن سً.  ډیِى يیًڅه.  آٌٍ-

 ... ٽٍ ػٚىی َمًن!  ىیين ٍي َميیڂٍ َڈ دبٍٕبڃ
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 ! ثًى ٽَ ځَيٌ سًی ٽیمیب: ځٶشڈ كَٵ٘ ډیبن

 !  ډه ػبیڂِیه. آٌٍ: ٽٚیي آٌ

 . ٙيڇ هیٌَ َب ٽبٙی ثٍ ي ٽَىڇ سب ٍا ُاوًَبیڈ.  ُىڇ څجوىي

  َمًن...  ٙي ډه ػبیڂِیه ٽیمیب سیَيئیيڇ ٭مڄ هب٥َ ثٍ-

 .  ٙي اٗ ٙیٶشٍ ىڃ ٝي وٍ ىڃ یٍ َڈ سمَیه ٍيَُبی

 ومیييویه؟ ٍي إم٘-

 ثٍ سبٌُ سبٌُ َڈ اهجبٍ ایه.  ثًىڇ ډَهٞی سَڇ اين ډه...   وٍ-

 ٭ىًان ثٍ ډه ٍيی ، اياهَ اين ىیڂٍ كشی ٽیمیب. ٍٕیيٌ ځًٙڈ

 ٽٍ ومیپَى كٖبة ثڂٍ ثُ٘ ي ؿیِ َمٍ ٽٍ ٝمیمی ىيٕز یٍ

 ....  ثيٌ وًٚوی اُٗ ثوًاى

...  ثًىٌ ٽی آىڇ اين ثٶُمڈ ثبیي. ٽىڈ دیياٗ ثبیي ډه ډیييویه-

 ثٍ َڈ ُوڀ یٍ كشی...  ویًډي ٽیمیب ډالٹبر َڈ ثبٍ یټ كشی

 ٽمټ ٽیمیب ی ٍيكیٍ ثٍ ډیشًوٍ دیياٽَىو٘.  وِى هًاََڇ

 ! ثبٍٙ ثٍِځی

 :ځٶشڈ ٭بػِاوٍ ي دًٙبويڇ اَٝاٍ ٝيایڈ ثٍ
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 ډمىًن ، ٽىٍ ٽمټ ثُڈ ثشًوٍ َٖز ٽٖی ډیپىیه ٵپَ اځَ-

 ...  ډیٚڈ

.  ډیيڇ هجَ ثُز ٽىڈ ػً ي دَٓ وٶَ ؿىي اُ ثيٌ اػبٌُ ، كشمب-

 ثذیـٍ ؿیِی یٍ ، ډیمًوٍ ٍيٕشب ٭یه ىاوٚپيٌ ٽٍ ډیييوی يڅی

 ٽی ډیڂٍ ٍإز ٽی ومیپىٍ ډٮچًڇ! ٽَى ػمٮ٘ ومیٍٚ ىیڂٍ... 

 ...  ىٍيٯ

 ثبیي.  ٽبٵیٍ ثَاڇ ، ډَىثًَٕوٍ اين ثٍ ډىً ثشًوٍ ٽٍ ََؿی-

 ... ثبٍٙ ٭ٚٸ ياٹٮب اځَ. ىاٌٍ ویبُ ثُ٘ هًاََڇ ٽىڈ دیياٗ

 یب ىاٌٍ وبډِى ثًى ځٶشٍ اين ثٍ ٽٍ وڂٶز ثُز يٹز َیؾ ٽیمیب-

  ؟ وٍ

 : ىاىڇ ٹًٍر ٍا ىَبوڈ آة

 ثُ٘ ، ډیجیىٍ وبډِىٗ اُ ثُشَ ٽیٔ یٍ يٹشی ىهشَی ٽييڇ-

 ... ىاٌٍ وبډِى ٽٍ ډیڂٍ

 : ُى ََُهىيی

 .  وجًى ىٍيٱڂًیی آىڇ ٽیمیب-
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 .  ډیپىٍ ٭ًٟ ٍي َب آىڇ ٭ٚٸ

 : ځٶز آٍاډی ثٍ سبٍا

 ...  ثًى ٕبىٌ ډبػَای یٍ ٙبیي. ومیييوڈ-

 آو٦ًٍ هًاََڇ ٽٍ ویٖز ٕبىٌ ٽٍ ىاوٖشڈ ډی ډه!  وجًى ٕبىٌ

 ٽٍ آو٦ًٍ... ٍٵز ومی ثیَين ٭٦ب ثب...  اي ثب ٍٵز ډی ثیَين ٽٍ

 يٹجَاٷ َٕكبڃ ٽٍ آو٦ًٍ... هًاوي ومی آياُ ٭٦ب ثب ډیوًاوي آياُ

 !  وجًى ٭٦ب ثب...  ثًى

 . ویٖز ٕبىٌ....  وجًى ٕبىٌ ٽٍ ىاوٖشڈ ډی ډه

 .اڅً-

 .  وجًى ٕبىٌ ډه و٪َ ثٍ.  َٖشڈ-

!  ومیڂَٵز ٙير َبٗ ُډِډٍ اوٺيٍ ثًى ٕبىٌ اځَ ىٍٕشٍ-

 ، ثًى ډب ىاوٚڂبٌ سًی یب ثًى ىاوٚؼً َىًُ اځَ دَٖ اين ٍإش٘

 ... یب ٙيٌ سمًڇ ىٍٕ٘ یب ٽىڈ ٵپَ يڅی...  ٽَى دیياٗ ډیٚي

 .َمیى٦ًٍ َڈ ډه ، ٽَى ٕپًر
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 ثبَبر ډٞبكجز اُ: ځٶز طبویٍ ؿىي اُ ثٮي ي ٽَى ډپظی

 .ٙيڇ هًٙلبڃ

 .ٽمپشًن ي سمبٕشًن ثبثز ډمىًن ٽَىیه څ٦ٴ. َمیى٦ًٍ ډىڈ-

 .  ٽىڈ دیيا ډًطٸ هجَ یٍ ثشًوڈ اډیيياٍڇ-

 ...  ٽبٵیٍ ٵبډیچ٘ ي إڈ-

 ... هيا ثٍ سًٽڄ.  ډیپىیڈ دیياٗ-

 ی ډٮًٚٹٍ ، هًإشیڈ ډی هيا ثٍ سًٽڄ ثب! ؟ هيا ثٍ سًٽڄ

 دَٖىایی ثٍ اي هب٥َ ثٍ هًاََڇ ٽٍ ؟ ٽىیڈ دیيا ٍا هًاََڇ

 هيا ډیپَى؟ ٽمټ ٍاٌ ایه ىٍ هيا! ؟ ثًى ٽَىٌ هیبوز ٭ِیِڇ

 ...  ثَى ومی ٍا َبی٘ ثىيٌ آثَيی

 َٕى َٕى ؿبیڈ ، ٙي سمبڇ ٽٍ سمبٓ ، ٽىي ٹ٬٦ سب ىاىڇ ١ٍبیز

 ، ٵبډیچ٘ ي إڈ ٽبٗ... دبٙیيڇ ًٍٝسڈ ثٍ آة ډٚز ؿىي.  ثًى

.... آة ٍيی ځبَی...  ثٖز ډی وٺ٘ ډه ًَه ىٍ ٽٍ وجبٙي آوی

 إم٘ ٽبٗ!  اٵپبٍڇ َبی ډبٍٕ ٍيی ځبَی... ثَٳ ٍيی ځبَی

 .ډیپىڈ ٵپَ آن ثٍ ٽٍ وجبٙي آوی
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 . ٖزیًبْٗ ٛ ْیكب ٚیٗوب٥ت ا_ثب_یٕوٜ#

 ٕالٕ ؛ یَُاٗ ٚیٗوب٥ج

ٙ٘ب ىٕٝشياٍاٙ ٍٗبٙ، كَا١ٖ ٙي سب هجْ اُ ؿبح اطَ، ث٠  یػ٢ز ثَا ٚیٍٗبٙ آٝاِٛبٍى ، اُ ا ًبٛبّ

سب اٛش٢ب ىإشبٙ ٍا ًبْٗ  ز،ی. ثب دَىاهز كن ػ٢ٞ َىیىٍ ىٕشَٓ ٙ٘ب هَاٍ ُ ٚیٍٝٞر آٛال

 یٛبَٙ ، ثَا نیاُ ٥َ ٘بیٛوٞا١ي ٙي ٝ ٖٗشو ْیٍٗبٙ كب ٚیا بٙ،یًَى، دٔ اُ دب يی٦ٗبٓؼ٠ هٞا١

 . ٚٞىیٗ یَیِیٝ ٝيٍٝ ٗؼُٞ، د ؿبح

ٙ٘ب ، هٞا١ٜٚ٘يٕ ىٍ  یاُ ١ِ٘ ٘یٚبدید َاٙ،یىٍ ا زیٍا یًذ ٚیٌَٛىٙ هٞاٛ زیٍػب ْیىٓ ث٠

ٛلَ ػ٢ز  يی١َ  ي،یًٞٙب ثبٙ َىیِیهَاٍ ٗ ی٠ً ىٍ ًبٛبّ هٞٞٝ یی١ب ْیكب بٛزیاٗبٛز ٝ ٝ

ث٠ هٞاٛيٙ ٍٗبٙ  ْیًٜي،  ٌٓا ىٍ ٍٝٞر س٘ب یدَىاهز ٗ زیكن ػ٢ٞ يیىٍ ًبٛبّ ،  زیػ٢ٞ

 ٗٚوٞبر : ی ٠آٝاِٛبٍى، ثب اٍائ

 يیػ٢ٞ ًبٛبّ ثبٙ يی٠ً ثب آٙ هٞي ىاٍ یسَِٔاٗ یى یس٘بِٓ )آ ی، ٙ٘بٍٟ  یٝ ٛبٕ هبٛٞاىُ  ٛبٕ

ثبٛي     623023134332633سٞٗبٙ ث٠ ٙ٘بٍٟ ًبٍر 15000( دٔ اُ دَىاهز كن ػ٢ٞیز 

 ٝ إٍبّ كی٘ ثَای اىٗیٚ َٗث٠٥ٞ:   یث٠ ٛبٕ َٕٝٛبُ ٍٝك ٌٖٗٚ

 يیس٘بٓ، ىٍ ًبٛبّ آٝاِٛبٍى، ػ٢ٞ هٞا١ یٙ٘بٍٟ  نی٥َ، اُ  rira_pharma@ًَٕبٍ هبٖٛ  

 ٙي. 

 ًبٛبّ ٗليٝى هٞا١ي ثٞى! ػ٢ُٞیَی

آٝاِٛبٍى هبٛٞٛب هبثْ دی ُیَی إز. دٖز ١ب ث٠ ٍٝٞر كبیْ ١بی ًٖ كؼٖ ٝ كٞٛز ىٍٙز  ًذی

 .يییكَٗب یػيا هٞىىاٍ ْیكب یثبٍ ىٍ ًبٛبّ هَاٍ ٗیِیَٛي ٦ٓلب اُ ًذ يی یدی ىی اف  ١لش٠ ا

 آٝاِٛبٍى دٔ اُ اس٘بٕ ؿبح هٞا١ي ٙي.  ٍٗبٙ

 ( يی)هٍٞٙ یٍٝك َٕٝ

 "َٚٝی/ د ٚشبُی: د یآٝاِٛبٍى ث٠ ٗؼٜ"
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 ّیِّ ثب٠ٓ ى١ٖ كْٞ

  كیب٣ ثب ، هب٠ٛ ٦ٕق اهشالف هب٥َ ث٠ ، ثٞىٕ ُىٟ ًٜبٍ ٍا دَىٟ

 ٝیٞیی س٢ٜب ایٚ ، ثجیٜٖ سٞاٖٛشٖ ٗی ٍا ٍٝ ث٠ ٍٝ ١بی ٕبهش٘بٙ

 .ثبٖٙ ىاٙش٠ كب٠ٔٝ ایٚ اُ سٞاٖٛشٖ ٗی ٠ً ثٞى

 دبی ثَای ىاٍی ١ُٜٞ: ُلز ٝ ٖٛٚز إ ٙب٠ٛ ٍٝی دَٝا ىٕز

 ٗیوٍٞی؟ ؿ٠ٞ ٕیجز

 ٝ ٖٛٚز إ ٍكش٠ ٝا ی ٕبػش٠ یي ُك٘ز ث٠ اِٛیِٕ ؿٖ ِٛب١ٖ

 ... كویوشب ٠ٛ:  ُلشٖ

 ...  ٗی٠ِ ىٍٝؽ: هٜيیي ٛیٔٞ

 ٠٘١ ایٚ ٌُاٙشٖ ٝهز ای هَىٟ ٝ ٕبػز یي ،  ثَؿیيٕ ٓت

 ثٌاٍٗ٘ ثبیي ٠ً  ىٍاٝٗيٟ ٛبػٍٞ ؿیِ ی٠ آهَٖٙ ، ًَىٕ هَیي

 !ثوٍٞس٘ َٕ ًٞؿ٠ َٕ

 :ُلز ٝ ُى إ ٗبٛيٟ هبٓت سٞی ٕیت دبی ث٠ ٛبهٌٜی دَٝا

 ... ١ب هٞث٠ ٥ؼ٘٘ ث٠ٚ ًٞكش٘ َٕ-
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 ١بی ٕیت دبی... ٛ٘یبٍٗ٘ ١َكبّ ث٠: ًٚیيٕ ى١ٍٖ اثَٝ

 !ایٚ ث٠ ٗیَُٟ ٗیٔیٞٙ ٗیٔیٞٙ ػبٛ٘ ُیشی ٗؼَٝف

 ٝهز ١یؾ ٗٚ...  ٝاهلل:  ًَىٕ ٠ُِٗٗ ٝ اكشبى هٜيٟ ث٠ ٛیٔٞ

 .ٛ٘یٖٚ هٞثی دِ ٙیَیٜی

 .  ثٞى اٝٓز ثبٍ:  ىاى إ ىٓياٍی دَٝا

 ثٜٔي ىٝى اُٗ ١ُٜٞ ٠ً ٍا ىاٙ إذٜي ٗیؼبى ٝ اٛياهشٖ ثبال ٙب٠ٛ

...  ًَىٕ ٝٔٞاسی ٍٝ ه٠ٛٞ ًْ: ُٝلز آٍٝى آٙذِهب٠ٛ ث٠ ٙي ٗی

 ثٞٗ ٗظْ ١ٖ ٥ؼ٘٘ ٠ً ٗٚ ٛظَ ث٠ ، ٝاهؼب ىاٍی اَٝاٍی ؿ٠

 ... هٞث٠

 ٕیت دبی ایٚ ىٍٍٗٞى ثيیٚ هّٞ ٗی٠ٚ: ًَىٕ ؿَؿَ ٗیؼبى ث٠ ٍٝ

 هبٙن ثب ٍكز ای٠ٌٜ اُ ثؼي ٗیيٕ هّٞ!  ٛیبى ىٍ ٝياسٞٙ ًٞكشی

 ... ػٞٛ٘ ث٠ ثیلشیٖ

 ىاهْ ، ٜٙیي ٍا ٝٛیٔٞ دَٝا ١بی هٜيٟ ٝيای ٠ً ١ٖ َٗس٢ی

 : ُلز ٝ ٙي آٙذِهب٠ٛ

 ...ؿبیی ثب ى١ٜ٘ٞٙ ثٌاٍیٖ ثيٟ سی٠ٌ ی٠ كياهْ-
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 ك٢ٍٞٗ آٗبىُی...  ثَٝى ثبال هٔجٖ ١َثبٙ ٙي ثبػض َُٛ ٝيای

 .  ٛياٙشٖ ٍا

 ثيٝٙ هجْ اُ یب...  ثبٖٙ ٛياٙش٠ ٍا  آٗيٛ٘ اٛشظبٍ ای٠ٌٜ ٠ٛ

 ٛ٘ی ىٍ هبٓت اُ ٠ً ٕیجی دبی هب٥َ ث٠ ٠ٛ...  ثیبیي ١٘ب١ِٜی

 ظب١َٗ اٗب ثٞى ثَىاٙش٠ ٍا هب٠ٛ ًْ ثٞی٘ ای٠ٌٜ ثبٝػٞى ٝ آٗي

 ...  ُى ٛ٘ی ىّ ث٠ ؿِٜی

 ٍٝ ىٍ ٍٝ ًٖی ثب ٛ٘یشٞاٖٛشٖ ؿٞٙ ٙبیي ٍكز ثبال هٔجٖ ١َثبٙ

 ٝ ػ٦بٍى هب٥َٗ ث٠...  ػِٜیيٕ ثبهٞا١َٕ هب٥َٗ ث٠ ٠ً ٕٙٞ

 إ هبٛٞاىٟ ٝ ىاىٕ ىٕز اُ ٍا اٗ ثَاىٍا٠ٛ ١بی ٗلجز

 . ثٞى كَٝدبٙیيٟ

 ِّٜٗ ث٠ ىهیو٠ ٕی ٝ ٙبِٛىٟ ٕبػز ثٞى هَاٍ ٠ً َٗىی اُ ٗٚ

 ىٍٛ٘بی٘ سب ثِیَٕ سٖز هٞا١َٗ اُ ٗٚ سب ثیبیي ديٍثٍٍِ

 ثٞىٕ ٙيٟ ثیِاٍ ٜٝٛٚبهش٠  ٛيیيٟ ، ًٜٖ إشلبىٟ إ ًٞىًب٠ٛ

 ىٓیْ ٙبیي ثٞى ثَیيٟ ٍا اٗبٖٛ ى٢َٟٓ ٝ ٗیِى ٍٙٞ ىٖٓ ؿٞٙ

 ٍٝی ْٕ ًٔیي ٝ كبْٗ ه٤ دٜغ ه٣ٞ٦ ٝػٞى ٝا١ل٘

 !   ثٞى ٕبػيٗ
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 .ًَى ثبُ ثَای٘ ٍا ىٍ ٗیؼبى

 ، ٍكشٜي ٕبٓٚ ث٠ كٍٞا ٛیٔٞ ٝ دَٝا آٗي ٠ً ّیِّ هٜياٙ ٝيای

 ...ُلز آٗي هٞٗ ٠ً ثٞى ثؼيی ٛلَ َٗس٢ی

  ثٞى؟ ًؼب هب٠ٛ ٝبكت

 یب ُْ ُ٘بٛ٘ ٝ كيٓ ٝ هٞىٗ ثب ىاٙز ایٜؼب هب٠ٛ ٝبكت

 ... ٗیٌَى ثبُی دٞؽ

 ٛیٖ ٕیٜی ، ًَىٕ ىٍٝ ىیيٍٓ اُ ٍا ٕیت دبی ٗلشٞی هبٓت

 دبیٖ ١ُٜٞ ٗٚ ٝ ثٞى كب١َ ىٕ سبُٟ ؿبی ٍیوشٚ ثَای ١ب ٓیٞاٙ

 .ثِٞیٖ ٕالٕ ٝ ثَٕٝ سب ٛ٘یٌٚیي

 َٕ... ٗیٌَىٕ ثبُی ٍِٖٛ ٌٍُٙی ٙبّ ١بی ٍی٘ ٍی٘ ثب

 ٍا آٙ... ثٞى ٙيٟ آٍىی ً٘ی ىإٍ ُْ ای ٠ٍٕٗٞ ثُٔٞ إٓشیٚ

 سي كبّ َُٕ ٝ آٗي ٗی ث٘ ٝ هٞٗ ٝيای...  ىاىٕ سٌبٙ

 ٗی ث٢ب ىإٍ ؿَا ٛ٘یياٖٛشٖ ١ُٜٞ ٝٗٚ  دَٕیي ٗی ٍا سٌٚبٙ

 !!!ثي١ٖ ث٢ب آٙ ث٠ ٛياٙز ِٓٝٗی ٠ً آىٗی ث٠... ى١ٖ
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 ٍا ٠ٛ ی َٟٛ٘...  ىٟ سب یي اُ ّیِّ ًبٍ اَُ ًَىٕ ػ٢ي هٞىٕ ثب

 ٝ ١لشبى ٝ ١ٚز ٠ٛ كشی... ًٜٖ إشلبىٟ ًبٍٕ ىٍ ٍا اٝ َُكز

 !ٛیٖ ٝ ٠ٛ ١ٖ ٙبیي...  ىٟ اُ ٠ٛ كو٤! دٜغ

 ؟ ًؼبیی ػبٙ ًَا٠ٛ: ُى ٝيایٖ ٛیٔٞ

 ٙيٕ ٕبٓٚ ٝاٍى ِٕٜیٚ ١بی ُبٕ ثب... ًٜيٕ ىّ آٙذِهب٠ٛ اُ

 سٍٞ ىاٗٚ ٠ً ٍٝٞسی دیَا١ٚ. ىاٙز سٚ ث٠ ُیجب ٓجبٓ یي ّیِّ

 ثبُ ١ٞٗبی٘. ثٞى ٕبهش٠ ٙیَیٚ ػَٕٝي یي اٝ اُ اٗ دلی ىاٍ

 ػٍٞاة ٝ ثٞى آٝیِاٙ ٗـ٘ ىٍٝ اُ دٌٞٓياٍ ًیق یي ، ثٞى

 ثبػض اٗ ای ٛوَٟ ِٕي ثب ٕلیي ١بی ًل٘ ٝ ٕلیي ٙٔٞاٍی

 ًبٍٕ ىٍ اٝ اُ ثبیي ثبٙي ١ٖ دٜغ اػَای٘ اَُ ًٜٖ كٌَ ٙي

 !ًٜٖ إشلبىٟ

 ١ٞٗبی ث٠ ىٕشی...  ثٞى ثٚبٗ ٝ ٍٝ هٜيٟ ، ثٕٞیيٕ ٍا ٍٝی٘

 ؿٞة یي.  ىاى ٗی ٙیَیٜی ثٞی...  ًٚیيٕ َٛٗ٘ ٝ  ٙيٟ ١ٍب

 ًیل٘ اُ أًیْ اُ دٞٙیيٟ ٍٝٞسی ی ٕشبٍٟ ثب ًٞؿي ىٕشی

 ًَ٘ اٗب. ًٜٖ س٘بٙب ١٘ـٜبٙ ٗیوٞإز ىٖٓ... ثٞى ُىٟ ثیَٝٙ
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 ىٕز ث٠ اًٍیيٟ ١بی ُْ اُ سَٜ یي ٠ً اٝ ث٠ ٍٝ ٝ ًَىٕ ٍإز

 ...ٕالٕ:  ُلشٖ ٗج٢ٞر ىاٙز

 سَٜ ىٕٝشبٖٛ ًٜؼٌبٝ ؿ٢٘ٚبی ٝػٔٞی ًَى هٖ ٍا َٕٗ

 :ُلز ٝ َُكز ٕ٘شٖ ث٠ ٍا اًٍیيٟ اُ كبٝی

 ! ٛبهبث٠ٔ-

 ٍا ىٍ َُكز،ٗیؼبى هَاٍ ٠ً إ ُىٟ ین ىٕش٢بی ٗیبٙ اًٍیيٟ سَٜ

 ىٍ ػٔٞی ١٘بٙ...  ٙٞٛي سَ ىاهْ ًَى سؼبٍكٚبٙ دَٝا ٝ ثٖز

 .ثٜٚیٜٜي ػب یي ٝ ثیبیٜي ، ٛ٘بٜٛي

 :ُلشٖ هل٠ ٗٚ ٝ ُى ٗٚ ث٠ ای ٕو٠٘ٔ ٛیٔٞ

 ... ثلَٗبییٚ....  ًٚیيیٚ ُك٘ز ؿَا اٝٗيیٚ هٞٗ-

 ّیِّ ىٕز ٝٞٓز...   اٙبٍٟ ١ب ٗجْ ث٠ ٝ ًَىٕ ِٛبٟ ا٥َاف ث٠ ٝ

 ىٍ ػٔٞی ٝ آٍٝىٟ ىٍ دب اُ هٞىٗ ٍا ١بی٘ ًل٘ ، ثٞى َُكش٠ ٍا

 ٝ ٌُاٙز ٝٞٓز ًَ٘ دٚز ٍا ىٕش٘ َٗس٢ی ، ثٞى ًَىٟ ػلز

 . ٗیٌٜیٚ ؿ٠ هجَ ؿ٠...  ٗیٌَى اكٞاّ كبّ
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 ٙٞى ٦ٗٔغ ٝٞٓز ًبٍ هٖ ٝ ؿٖ اُ آٗي ٛ٘ی ثيٗ ثٞىٕ ٦ٗ٘ئٚ

 ًيإ...  یب إز هٞىٗ ٗبّ ٗیٌٜي ًبٍ آٙ ىٍ ٠ً ٦ٗجی ٗظال... 

 ... یب ثِیَى سوٜٞ ٗیوٞا١ي إز؟ ٗٚـّٞ ثی٘بٍٕشبٙ

 .ثٞى دٜغ ث٠ ىهیو٠ ثیٖز ، ًَىٕ ِٛبٟ ٕبػز ث٠

 هٞا١َ ١َٜ اُ ٠ً ثٞى َٗىی... دِٙي ٠ٛ ثٞى ٢ٗ٘بٙ یي ىٍكٌٖ

 ثب ٝ ثٞى ًَىٟ ك٘بیز ًٞؿٌ٘ هیٔی هیٔی هٞا١َ ًٞؿٌ٘،

 ٍا ّیِّ ی ٢ٛلش٠ إشؼياى ٗیوٞإز ُٜ٘بٕ سئبسَی سیٖ یي

 .  ثِٛي ٗلي

 ٍٝثبٙ... ػ٦َٗ...  ٝػٞىٗ ، ٌُاٙشٖ ًبٛشَ ٍٝی ٍا اًٍیيٟ سَٜ

 اُ ثی٘ هٔجٖ ٙي ثبػض ثٞى ٙيٟ ثٖش٠ سَٜ ىٍٝ ٠ً ای ٛوَٟ

 ث٠ ؿٖٚ٘ ١ی ، ؿبی ٍیوشٚ ی ث٢ب٠ٛ ث٠ ، ثٌٞثي ٕی٠ٜ ىٍ دی٘

 .  ثَٗیِٚز ٝ ٗیَكز سَٜ

 ًَا٠ٛ ث٠ ٗٚ ٍٝ ُْ ُلشٖ ٗٚ: آٗي ٗی ّیِّ ىٜٓٚیٚ ٝيای

 ! ٌٛاٙز ىاىاٗ ، ثيٕ ػٞٙ
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.  ٙيٕ هیَٟ سَٜ ث٠ ىٝثبٍٟ ٗٚ ٝ آٗي ػ٘غ ی هٜيٟ ٝيای

 اُ ىٕز هٍٞى، ؿٖٚ٘ ث٠ اًٍیيٟ ُٔجٍَ ُیَ ًٞؿي ًبٍر یي

 ٍا ًبٍر ٝ ًٚیيٕ ًٜبٍ ٍا ُٔجٍَ ، ثَىاٙشٖ ؿبی ٍیوشٚ

 :  ثٞى ٙيٟ ٕٜؼبم ٍٝثبٙ ث٠ ٠ً هٞاٛيٕ

 ٛیبٗي هٞٙشبٙ ّیِّ ٛ٘بی٘ اُ ٠ً ىٍٍٝٞسی ، هٞٗ ٍُٝ-

 .  ىاٍى ثیٚشَی سالٗ ث٠ ٛیبُ ثِٞییي اٝ ث٠ َٝاكشب

 ! ٝٞٓز ٙ٘ب ًٞؿیي

 ِٛب١ٖ ٖٗشویٖ...  ٖٛٚز اٝ ؿ٢٘ٚبی ث٠ ًبٍر ٍٝی اُ ِٛب١ٖ

 ٝ ُى ٓجوٜيی ١ٖ اٝ ثِٖٛ، ٓجوٜي ٙي ثبػض ىٍهٞإش٘.  ٗیٌَى

 ، ٙي كب١َ ؿبیٖ ٕیٜی ، ثَىاٙز ًَىٖٛ س٘بٙب اُ ىٕز

 ... ىٍَُٝىاٛيٕ

 ١ٖ ٛیٔٞ ٝ دَٝا ، ثٞىٛي َُكش٠ َُٕ اٝ ثب هٞة َٗس٢ی ٝ ٗیؼبى

 ثب ٝ ٖٛٚشٖ ّیِّ ًٜبٍ ، ثٞىٛي ًبكی ١٘يیَِ ثَای هٞىٙبٙ

 ، اٝ ٙبىاثی ٝ ٥َاٝر ث٠ ىهشَی ثٞىٙ.  ًَىٕ ِٛب١٘ ٌٓر

 . ٗیٌَى ىَُُٞٙ ٍا ١ًَٖی ُٛيُی
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 :ُلشٖ ٝ ًٚیيٕ ثٜٔيٗ ١ٞٗبی ث٠ ىٕشی

 ًَىی؟ سَ٘یٚ كٖبثی هت-

 ٍُٝی...  ػٍٕٞ ؿ٠ اٟٝ: ُلز ٝ ىاى سلٞیٖٔ ٙیَیٜی ی هٜيٟ

 ... ٕبػز ٠ٕ ىٝ ٙبیي ، آهَ ١ٍُٝبی ایٚ.  ٕبػز یي

 .  ٛٞٙیي ٗی َٕٛ َٕٛ ٍا ؿبی٘ ٝٞٓز

 هت: ُلز ٝ ٌُاٙز ٗیِ ٍٝی ٍا اٗ هٍٞىٟ ٛیٖ ؿبی ٗیؼبى

 ثيی؟ اٛؼبٕ ًبٍی ؿ٠ ٗب ثَای هَاٍٟ ، ُیجب هبٖٛ

 ثو٘ ی٠: ُلز ٝ ثَىاٙز دب١بی٘ ىاىٙ سٌبٙ اُ ىٕز ّیِّ

 !  ٍهٜ ی٠ ثب...  ًَىٕ آٗبىٟ ٢َٕاة ٝ ٍٕشٖ اُ ًٞسبٟ

 ُثبٙ ٠ً ًَى ثبُ ػٍٞی ٍا ى١بٛ٘ ٛ٘بیٚی ٝ ٙي ٗبس٘ ٗیؼبى

 .ثٞى ٍٝیز هبثْ ًٞؿٌ٘

 : آٗي كَف ث٠ َٗس٢ی

 هبٖٛ ىاٍی إٓشیٜز سٞ ؿی ثيٖٝٛ ٗیوٞاى ىٖٓ ، ٝاهؼب ٗٚ-

 ... ًٞؿٞٓٞ
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:  ًٚیي ١ٞٗی ٗیؼبى ٝ ٗیٌَى ثبُی ىاٜٗ٘ ثب ، هٜيیي ّیِّ

  ؟ ًَىی آٗبىٟ ثَاٗٞٙ ٍهٞی ؿ٠.  اكَیٚ

 هٖ٘ز  ی٠: ُلز ًٞىًب٠ٛ ٝيای آجش٠ ٝ ٛلٔ ث٠ اػش٘بى ثب

 !   ٗیٌٜٖ اػَا هٞ ىٍیبؿ٠ اُ ٕٞٓٞ ٍٝٞر ث٠ ٍٝ ًٞؿیي

 دٔ:  ُلشٖ ٓجوٜيی ثب ٗٚ ٝ ثَىاٙز ٍا ؿبی٘ ، آٍٝى ًٖ ٗیؼبى

  ًٜیٖ؟ َٙٝع

 ثَایٖ اٗ آٗبىُی ٝ ١یؼبٙ ، ثَهبٕز ٗجْ ٍٝی اُ كٍٞا ّیِّ

 ٝ ًَى ٌٗظی ىیيٛ٘بٙ ثب ١ََٕٜ ، ٙي ثبُ اسبم ىٍ.  ثٞى ٕشٞىٛی

 َٗس٢ی ، ٛياى ١ٖ ٝٞٓز ػٞاة كشی ٍكز، ثبال ی ٥جو٠ ث٠ ثؼي

 ...  ىإٍ ١ٞاٙٞ: ُلز ٠ً ك٢٘یي ٍا ٍٝٞسٖ سٞی إشَٓ اِٛبٍ

 . ٍكز ثبال ی ٥جو٠ ث٠ ٝ

 ٝ ًَى ىٍاُ ٕ٘شٖ ث٠ ًٞؿي كٔ٘ یي ػیج٘ سٞی اُ ٝٞٓز

 !  ؿبیٌٞكٌٖی اطَ: ُلز
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 ٝاىإٍ ؿ٢٘ٚبی٘ ٢َٗثبٛی ىاٙشٖ ٠ِٛ ٗٚشٖ سٞی ٍا كٔ٘

 ٢َٗثبٙ كبّ ٙیيای ٝ ثٌِإٍ ًٜبٍ ٍا ُ٘بٙ ٝ كيٓ ٗیٌَى

 ...  ٕٙٞ ِٛب١٘ ىٍ ٗٞاع

 ٍا هٔجٖ سب ٗیٌَى ٝاىإٍ ؿیِی...  ثبُٗیياٙز ٍا ٗٚ ؿیِی اٗب

 دب ث٠ ٥ٞكبٙ ٝ  ًٜٖ ًٜشَّ ٍا هَٝٙ٘ ٝ ثِیَٕ ؿَٜ سٞی

 ! ثیٜی دی٘ ٍا ٙيٟ

 اػَا ٗیِ ٗوبثْ ّیِّ ٠ً ثٞىیٖ ؿیيٟ ٥ٍٞی ٍا ٗی٢ِٛبٍهٍٞی 

 إز هَاٍ ٠ً ثَٕیٖ ٛظَ ث٠ ٝاهؼی ىا١ٍٝبی ٗظْ ٗب ٝ ًٜي

 ىٖٓ... ثي١یٖ َٟٛ٘ اٝ ث٠ ثؼي ٝ ًٜیٖ س٘بٙب ٍا اػَای٘

...  إز اك٘وب٠ٛ ٝ ٝاهؼی ؿیَ ؿیِ ٠٘١ ًٜي هیبّ ٛ٘یوٞإز

 ث٠ ثبػض  ١ب سٞٓي ٝ ١ب ػَٕٝی سٞی كو٤ ١َٜٗ ٛ٘یوٞإز ىٖٓ

 !  ٙٞى ١ب هبٛجبػی هب٠ٓ ؿ٠ ؿ٠ ٝ ث٠

 ، ٍكز ٝٞٓز ث٠ ؿٖٚ٘ ، ٖٛٚشیٖ ٠ً ىاٍٝی ١بی ٜٝيٓی ٍٝی

 ...ّیِّ ث٠ َٗٚف ًٜؼی ، ثٞى ایٖشبىٟ ىًٍٜؼی

 .  َِٛاٙ ً٘ی ٝ ٕی٠ٜ ث٠ ىٕز
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 ٠ً اٝ ث٠ ٍٝ ٝ ٌُاٙشٖ ٗوبثٖٔ هٍٞی ٢ٛبٍ ٗیِ ٍاٍٝی سبح ٓخ

 : ُلشٖ ثٞى ىاٙش٠ ٠ِٛ ثبال ٍا ًٞؿٌ٘ ١بی دٜؼ٠

 ...  ثٌإٍ ٍٝ آ١َٜ ٗٚ ثٞىی كب١َ ١َٝهز-

 ٗی ىٖٓ ىٍ ٠ٓٞٓٝ ثبػض ٠ً ىاٙز ٍا ًٞؿٌی هٞی إشبیْ ّیِّ

 ، ٓـِیي ای ى٠ُ٘ ٍٝی اِٛٚشٖ ٗٚ ٝ ىاى سٌبٙ ٍا َٕٗ ، ٙي

 .إ ٙيٟ ٕیبّ ًَىٕ كٔ ثؼي ای طبٛی٠

 ...  ٛیٖشٖ ثٜي ٍیٖ٘بٛی ١یؾ ث٠...  ك٢ب ٝ ١ٞا ىٍ ٕیبٓی

 ٗظْ ٝ ؿَهیي ٗی ، ثٞى ایٖشبىٟ ١بی٘ دٜؼ٠ ٛٞى ٍٝی اٝ

 . ٗیَكشٜي ٕٞ آٙ ٝ ٕٞ ایٚ ث٠ ىٕش٢بی٘ ٠ً ثٞى هٌٜی ٖٛیٖ

 ىهشَ ث٠ ٝٝلی ؿیَهبثْ ػٚن ثب ٠ً ثٞى َٗىی ث٠ ِٛب١ٖ ٗٚ

 ث٠ ٍا هٞىٗ ث٢شَیٚ ىاٙز ٕؼی ٠ً ٗیٌَى ِٛبٟ ًٞؿٌی

 ... ثٌِاٍى ٛ٘بی٘

 ! اكشبىٟ دب دی٘ ٛ٘بی٘ یي ثَای ٛ٘بیٚی
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 هیٔی ٙبیي ٠ً ٗیٚي اػَا ١بیی ثـ٠ ثَای َٝكب ٗٚ ىإشبٙ

 ٝ ٛ٘یٜٚبهشٜي ٍا ؿبیٌٞكٌٖی...  ىاٖٛشٜي ٛ٘ی ثب٠ٓ اُ ؿیِی

 ... ثٞىٛي ٜٛٚیيٟ ١ٖ ٍا هٞ ی ىٍیبؿ٠ آ١َٜ كشی

 ٕ٘ی هبٍؽ یي س٢ٜبیی اُ ػبٗیب٠ٛ ٍٝایز یي َٝكب ٗٚ ىإشبٙ

 ٛ٘یشٞاٖٛز... ٗیٌَى آٓٞىٟ ٍا ىیَِاٙ ٗب١یش٘ هب٥َ ث٠ ٠ً ثٞى

 ٗیٌٚیي آؿٞٗ ث٠ ٍا ًٖی اَُ ٠ً ثبٙي ىاٙش٠ ىٕٝز ٍا ًٖی

 ...ٗیٚي َُٗ٘ ثبػض ٝ  ٗیٌَى سبٍ ٝ سیَٟ آٙ ثَ ٍا ىٛیب ،

 ١ب ثـ٠ ث٠ ٗیوٞإشٖ...  ثٞى ١ب آىٕ ٗب١یز ث٠ ٍاػغ ٗٚ ی ه٠ٞ

 ىاٙش٠ ىٕٝز ١ب سلبٝر ٝػٞى ثب ٍا ىیَِاٙ ٠ً ثي١ٖ آُٗٞٗ

 اثشيایی ٗيآٍ اّٝ ی ُِی٠ٜ ، ٗٚ ٛ٘بی٘ ٗیوٞإشٖ...  ثبٜٙي

 ٍا هٔيٍثبُی ٝ ِٛیَٛي هَىٟ هؼبٓشی ١بی ٝاٍى سبُٟ ث٠ سب ثبٙي

 ... ثٌِاٍٛي ًٜبٍ

 ٝػٞى ٝ ًار ، ای٠ٌٜ ٝػٞى ثب ثي١ٖ هٞثی دیـبٕ ٗیوٞإشٖ

 !  ٛجٞى إ هبٛٞاىٟ ٝ هٞىٕ ثَای هٞثی دیـبٕ هٞىٕ

 دبى َٕٙشٖ ٓٞف اُ ٍا آٓٞىُی ٝ ثٚٞیٖ ٍا ُٜب١بٖٛ ٗیوٞإشٖ

ًٖٜ... 
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 ثب ٠ً آٗي كَٝى ُاٛٞ ٍٝی ٝ ُى ؿَم یي ، آٗي دی٘ ُبٕ ٠ٕ

 .ثٞى آ١َٜ ١ِ٘ٗبٙ ٙيٙ ه٦غ

 ٓجوٜيٕ ثب ٠ً سٚٞیوی ث٠ س٢ٜب ٗٚ ٝ ًٚیي ٕٞر ثَای٘ ٗیؼبى

 ثبَٓیٚ...  ىاٙز هٞثی اػَای...  ًَىٕ ًلبیز ثٞى آٗیوش٠

 ىاٖٛز ٗی آ١َٜ ١َة ١َ ثب ٠ً ثٞى إشؼياىی ثب ٝ ًٞؿي

 ... ثـَهي ًؼب یب ثیبیي كَٝى ًؼب

 ٗی ػٖبٍر آٙ اُ ٠ً ؿ٢٘ٚبیی ، ٓجوٜيٗ ثی ٝ ػيی ٍٝٞر

...  ٛياٙز ١ب ثٍٍِ آىٕ ث٠ ًَىٙ ِٛبٟ هیَٟ اُ سَٕی ٝ ثبٍیي

 .ثوٞا١ي ٍا اٝ ًٞىًی ىٖٓ ٗیٚي ثبػض

 یي ىٍ  ٠ً ىاٙشٖ ثَاىٍی اٝ ٗظْ ١ٖ ٗٚ ًبٗ ثوٞا١ي ىٖٓ

 ٗی ای ػ٠ٔ٘ ًٞؿي ًبٍر یي ٍٝی ، اًٍیيٟ اُ ٗ٘ٔٞ سَٜ

 ! ٗیٚي ًٞؿٌ٘ هٞا١َ َٕٛٞٙز ىَُُٞٛی ثبػض ٠ً ٛٞٙز

 سَ ٖٗشلٌٖ ٍا آ١ٍُٝبیٚبٙ ١ب آىٕ ٗیٚيٛي ثبػض ١ب ػ٠ٔ٘

 اىا٠ٗ ٍا١ٚبٙ ث٠ سَ إشٞاٍ یب ثِٜٛي ٍا هیيٗ یب ٖٛبُٛي یب ثٖبُٛي

 . ى١ٜي
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 ٝ ٠ًٔ ٝ َٕ ، ثٞى هَیيٟ ػبٙ ث٠ ٍا ٛیٔٞ ٝ دَٝا ٝ ٗٚ ث٢ز ٗیؼبى

 ٛ٘ی ١ٖ ثب آٗي ٗی ٛظَ ث٠ ٠ً ١ََٕٜ ٝ َٗس٢ی ؿَؿ١َبی

 ٠ً ثٞى ٙيٟ ّیِّ سًَِ٘ هٍٞىٙ ١ٖ ث٠ ثبػض ١ٖ ٕبُٛي

 .  ٗیٌَى ِٛبٟ ثبال ث٠ ١َاُُب١ی

 :ُى ٓجوٜيی ٗیؼبى ٝػٞى ایٚ ثب

 ٙب١ٜب٠ٗ هٞاٛ٘ ٗیٚیٖ هٞٙلبّ هیٔی ٗب ، ُیجب ىهشَ هت-

 .... ًٜی اػَا ثَاٗٞٙ ١ٖ

 ؟ ٝاهؼب: ُلز ُىٟ ١یؼبٙ ّیِّ

  ؟ ًٜی ٛوْ ثَاٗٞٙ ٗیوٞای ٍٝ ثو٘ ًيٕٝ...  آجش٠-

 ...  ٢َٕاة ٝ ٍٕشٖ ٍُٕ-

 ٙب١ٜب٠ٗ ث٠ ؿويٍ ٠ً ٗیياٖٛشٖ ، ُى ثَهی ؿ٢٘ٚبی٘ ٗیؼبى

 ُثبٙ ث٠ ٙب١ٜب٠ٗ ثََُىاٛيٙ سالٙ٘ س٘بٕ ٝ إز ٜٗي ػاله٠

 ! ثٞى هَىٕبالٙ ثَای سَ ٕبىٟ

 :ُلشٖ ّیِّ ث٠ ٍٝ ٝ ًَى ِٛب١ٖ ٝٞٓز ، ثَهبٕشٖ ػبیٖ اُ

 ؟ ثب٠ٙ ثيیي اىا٠ٗ ٙ٘ب-
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 اٙبٍٟ ٝٞٓز ث٠ ، ثٞىٛي ٗٚشبم ٝٛیٔٞ  دَٝا ، ىاى سٌبٙ ٍا َٕٗ

 س٘بٕ ، ٠َُٛٝ... ٗیِىٕ كَف اٝ ثب ثبیي ، ثیبیي آٙذِهب٠ٛ ث٠ ًَىٕ

 . آٍٝىٕ ٗی ثبال ٕبٓٚ ١٘یٚ سٞی ٍا إ ٍٝىٟ ٝ ىّ

 :  هٞاٛي ٠ً آٗي ّیِّ ٛلٔ ث٠ اػش٘بى ثب ٝ ُیجب ٝيای

 ؟ ؿیٖز ثیياى إز ىاى ٍَٗ اَُ-

 ؟ ؿیٖز ٝكَیبى ثبَٛ ٠٘١ ایٚ ىاى ُ

 ... ٛیٖز آُبٟ سٞ ػبٙ ٍاُ ایٚ اُ

 ... ٛیٖز ٍاٟ سَا اٛيٍ دَىٟ ثيیٚ

 ث٠ دٚز اٝ ٝ ایٖشبىٕ ُبُ اػبم ٍٝی ث٠ ٍٝ ٗٚ ، آٗي ىٛجبٖٓ

 ٖٙز ٝ ثٞى ُىٟ سٌی٠ ًبٛشَ ث٠ ٍا ًَ٘ٗ ٠ً ىٍكبٓی ،  ٕبٓٚ

 .ثٞىٛي ٍكش٠ كَٝ ػیج٢بی٘ ىٍ ىٕش٢بی٘

 ٍا هب٠ٛ ًْ ٍٕبی٘ ٝيای ، اٛياهز ّیِّ ث٠ ِٛبٟ ٛیٖ یي

 .ثٞى ثَىاٙش٠

 ثبثب ای...  كش٘ب...  ؿٖٚ ثب٠ٙ ، ِٛٛیٚ ىٕز ٝيای سٞى ٝ سي

 .آٗي ٗی ثبال ی ٥جو٠ اُ َٗس٢ی ١بی  ثبٗ َٗاهت ١ََٕٜ
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 ...ًَىٕ كجٔ ٕی٠ٜ ىٍ ٍا ٛلٖٖ

 ىاٙشٖ َٕ سٞی كٌَی ؿ٠ هٞىٕ ثب ٗٚ ،  ًَىٕ ٙ٘بسز ٍا هٞىٕ

 ٍا ؿیِی ؿ٠ ٗیوٞإشٖ ؟ ًٚبٛيٕ هب٠ٛ ٕ٘ز ایٚ ث٠ ٍا اٝ ٠ً

 ٗٚ ًٜي كٌَ ٗیٚيٕ ثبػض ثیٚشَ! ًٜٖ؟ طبثز اٝ یب هٞىٕ ث٠

 ...سَٕ ىیٞا٠ٛ

 ٗلٞ ٓج٢بی٘ اُ ٓجوٜي ٝ ٗیٌَى ِٛب١ی ّیِّ ث٠ ُب١ی اُ ١َ

 ٗی ٍا ٌٓر ٢ٛبیز هَىٕبّ ىهشَ هٞاٛی ٙب١ٜب٠ٗ اُ.  ٛ٘یٚي

 ٍا اٝ ، ثٞى َٗاهج٘ ىٍٝ اُ آجش٠ ٝ ٗیِى ثَم ؿ٢٘ٚبی٘ ٝ ثَى

 ثشٞاٛي ّیِّ ٠ً ثٞى ًَىٟ هٖ َُىٙ ٥ٍٞی ، ثٞى ٌِٛاٙش٠ س٢ٜب

 ث٠ ًَ٘ٗ سبٙيٙ ایٚ اُ ای طبٛی٠ ثَای. ثجیٜي ٍا ٖٗشوی٘٘ ِٛبٟ

 ىٍ ٍا اٝ ٛجبیي.  ٙيٛي ىٍىٛبى كوَاسٖ ٕشٞٙ ١بی ٢َٟٗ ، ػوت

!  كَاٗیوٞاٛيٕ هٞٞٝی ُلشِٞی یي ث٠ هٞا١َٗ اػَای كیٚ

 ٗٚ ٠ً ًٜي ثبٍٝ ثیٚشَ ٠ً ؟ ٗیٌَىٕ ًبٍی ؿٜیٚ ثبیي ؿَا اٝال

 ! ؟ ؿٔلشی دب ٝ ىٕز ىهشَ یي! ؟ ١ٖشٖ َٜٗٚ ١ٝغ هْ یي

 ٝ ىٝهز ٗٚ ث٠ ؿٖٚ ٠ً ًٚیيٕ ُثبٙ هٌٖٚ ٓج٢بی ٍٝی

 ١ٖ ث٠ ٍا اث١َٝبی٘ ً٘ی ، ًَى كٌف ١بی٘ ٓت اُ ٍا هٜيٟ
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 إ كٜؼَٟ ُیَ ىاٗٚ ٠ً ػؼیجی ی ى٢َٟٓ ثب ٗٚ ٝ ًَى ِٛىیي

 : ُلشٖ ٕٙٞ هالٛ َٙٗ اُ ٛ٘یشٞاٖٛشٖ ٝ ثٞى ٙيٟ

 ...ثجوٚیي...  اِ.... هت-

 ؿی؟ ثبثز: ًَى اهٖ

 ... هت... آ-

 ی٠ اُسٞٙ ٗیوٞإشٖ: ُلشٖ ٝ ًَىٕ هالة ١ٖ ىٍ ٍا ١بیٖ دٜؼ٠

 ...ثذَٕٖ ٕٞآی

 .  ىٍهيٗشٖ ٗٚ-

 كن ٗٚ ًٚیيٕ آ١ی ، ًَى ِٛب١ی ّیِّ ث٠ ىیَِ، ثبٍ ثَای ٝ

 اٝ ٗظْ ٗلشَٗی َٗى ثَاثَ ىٍ ٍا ثی٘بٍٕ س١ٞ٘بر ٛياٙشٖ

 ٠ً ىٍكبٓی ٗیياٖٛ ٍا ؿی١ِبیی ًٜٖ ٝاٛ٘ٞى ٝ ًٜٖ ٛٞٙوٞاٍ

 .  ٛجٞى ٗٚ ١بی ىاٖٛش٠ ث٠ اػشجبٍی

 :دَٕیي ٝ ًَى إشلبىٟ ٌٕٞسٖ اُ
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 ثَای ٍٝ الُٕ ١بی ٝلجز ٗٚ ، ٛجبٙیي َِٛاٙ ٕبٓٚ ىٍٍٗٞى-

 ٗیيٕ اٛؼبٕ ، ثيٙ اهشٞبٛ سَ٘یٚ ثَای ٙ٘ب ث٠ ٍٝ سبی٘ی ای٠ٌٜ

 . 

 ! َٕٗی-

 .ٗیٌٜٖ هٞا١٘-

 ٛب٠ٓ ، ثیلشٖ َُی٠ ث٠ ای٠ٌٜ اُ هجْ آٗيٟ ً٘ ٌٕٞر ایٚ اُ

 :ًَىٕ

 هَاٍ ی٠ ٗب!  اٍٙبىٟ ُٝاٍر ػبٛت اُ ٗؼُٞ ىٍٝاهغ ٗٚ ٌْٗٚ-

 اُ ٗٚ ا١٘بّ هب٥َ ث٠ ٠ً َٗث٠٥ٞ ًبٍٜٙبٓ ثب ىاٙشیٖ ٗالهبر

 .  ٍكز ىٕز

 ... آ١ب-

 :ًٚیيٕ ُثبٙ ٓج٢بیٖ ٍٝی

 ...  ٗیِیَٕ ُٝى ٗؼُٞٙٞ آجش٠-

-ٕٞ١ ! 
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 . ػبٓی٠ هیٔی هٞا١َسٞٙ ًبٍ-

 ...ث٠ٔ-

 یي ،  ثٞىٕ ٙيٟ َٕىٍُٖ ، ٗیٌَى إشلبىٟ ٠ً ًٞسب١ی ٓـبر اُ

 :ُلشٖ ٝ ًٚیيٕ ػ٘ین ٛلٔ

 ! ٛ٘بیٖٚ سٞی ًٜٖ إشلبىٟ ّیِّ اُ ٗیوٞإ-

 سٞ٘ی٘شٞٙ ثبثز اُ ١ٖشٖ ٗٚشبم ٝ ٗیٌٜٖ ك٘بیز ٗٚ.  ػبٓی٠-

 . 

 هبٖٛ ٗوبٓلز آجش٠ ٝ ؟ ٛ٘ی٠ٚ ٝاٍى ای ٠٘٦ٓ اٗ ٗي٠ٍٕ ث٠-

 ؟ ٠ٌٜٛ ىٍٕز ىٍىَٕ ٗٚ ثَای ًبَٗاٙ

 . ٛیٖز ثیِب٠ٛ ١َٜ ثب ُیشی ٛجبٙیٚ، َِٛاٙ ثبثش٘ اُ ٠ٛ-

 ؟ ػيا: ٙيٛي ىٍٙز ؿ٢٘ٚبیٖ

 ...   هبثٔی٠ آٍسیٖز ٗیٌبح...  ث٠ٔ-

 .  ُى ١َُهٜي ٝ

 ! ٗیِٛي ١َُهٜي ًَىٕ كٔ یؼٜی
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 ی دَٛيٟ سب ١ِاٍ َٕٕ ىٍٝ ، ٙيٕ هیَٟ اٝ ث٠ ىٍهٚبٙ ِٛبٟ ثب

 ١ًَياٗٚبٙ ٛٞى ث٠ ؛  ثٞىٛي دَٝاُ ىٍكبّ ٍٝٞسی ٝ ٍُى ٝ آثی

 سلٌَار ایٚ ٗیٌَىٛيثبثز دَر ُْ ثَایٖ ٝ ثٞى َٕم ُْ یي

 دی٘ ثَای اٝ اهٞإ.  ٗیِىٛي ػَه٠ َٕٕ سٞی ٠ً ای َٕهٞٙب٠ٛ

 هٞىٗ ٛٞاُٛيُی اكش٘بال... هٞا١َٗ! ثٞىٛي ًبكی ٛ٘بیٖٚ ثَىٙ

 ! ٗیياى اٛؼبٕ ٗٚ سئبسَ ثبُیَِاٙ كن ىٍ ٗبىٍٗ ٠ً َُی٘ی ٝ

 ًٗٞی آىٕ یي ٙبیي!  ٛجٞىٕ ١ٖ ٙبیي...  ثٞىٕ اك٘ن ٗٚ

 اُ ٠ً ثٞىٕ آىٗی ١ٖ ٙبیي ٝ... ثٞىٕ َٙای٤ اُ َُ ٕٞإشلبىٟ

 . ٗیٌَى إشلبىٟ هٞىٗ ٛلغ ث٠ ٝ هٞىٗ ثَای ٗٞػٞى َٙای٤

 : آٍٝى ٓت ث٠ ٓجوٜيی

 ٙي؟ سٕ٘ٞ ثلظ٘ٞٙ-

 ثب ٗیٌَىٕ سالٗ ٠ً ىٍكبٓی ٝ ًَىٕ ٜٗوج٠ ٍا ١بیٖ ٙب٠ٛ

 .  سوَیجب: ُلشٖ ثیبیٖ ًٜبٍ هٞىٕ

 ٙيٟ؟ ؿیِی: دَٕیي ٝ آٗي ػٔٞسَ
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 ًٜبٍ ٖٗش٦یٔی ١بی ٍی٘ ه٤ ، ُىٕ ُّ آٌٛبٍىٗ ٍٝٞر ث٠

 كَٕ ٝ ىاٙز ٝبكی ٖٛجشب ی سیـ٠ ٠ً إشوٞاٛی ثیٜی ، ُٞٙ٘

 ٍٝٞس٘ ثٜيی سًَیت اُ ٗیٚي ثبػض اٗ َٗىا٠ٛ ی ؿب٠ٛ ٝ ٓت

 . ًٜٖ ىٍیبكز ٗظجشی اكٖبٕبر

 ...   ٠ٛ: ُلشٖ ٝ ًَىٕ كٞر ٍا ٛلٖٖ

 ٦ٗ٘ئٜیٚ؟-

 ....  ُیبى ٠ٛ-

 ث٠ ثبػض ٝ آٗي ٗی ٍٝٞسٖ سٞی ٠ً ِٗاك٘ی ٗٞی ٝ ٝهٜيیيٕ

 ىٕش٢بی٘ ، آٗي ػٔٞسَ ، ُىٕ ًٜبٍ ٍا ٗیٚي سًَِٕ٘ هٍٞىٙ ١ٖ

 ٝ آٍٝى ػٔٞ ً٘ی ٍا ٍٝٞس٘ ، ًَى هالة ٜٝيٓی دٚشی ث٠ ٍا

 :ُلز

 اسٞٙ ٗٚبٍٟٝ ػٖٔبر ٠ً ای٠ٜ هب٥َ ث٠ ١٘٘ ٙ٘ب كبالر ایٚ-

 كب١َ ىٍكبّ ٗٚ ٛظَ ث٠ ٠َُٛٝ...  ٗیٜياُیٚ ُٞٗ دٚز ٍٝ

 ََُٕٕ ٍٝ هٞىسٞٙ ٗٞكن ًبٍ ی٠ ثب ٗیشٞٛیٚ ٝ َٛٗب٠ٓ ؿیِ ٠٘١

 .  ثبٙیٚ ىٍٝ ٖٕٗ٘ٞ ١بی كٌَ اُ ٝ ًٜیٚ
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 ٖٕٗ٘ٞ؟ ك١ٌَبی

 . ىاٖٛز ٗی ؿ٠ ٖٕٗ٘ٞ ك١ٌَبی ث٠ ٍاػغ اٝ

 هٞىٗ ث٠ ٗٚـّٞ ٍا ١ًٜٖ ٠ً ٖٗ٘ٞٗی كٌَ س٢ٜب ٗیٌَى كٌَ

 ! ؟ ٕیٜبٕز ٛجٞىٙ ًَىٟ

 ٕیٜب ٠ً... ىاٙشٖ ١ٖ ىیَِ ی ىؿيؿ٠ ١ِاٍسب ، ٕیٜب ٛجٞىٙ ػِ ث٠

 . ثٞى ُٖ ٗیبٛٚبٙ االٙ

 ث٠ ٙ٘ب ٠ً هٞث٠ هیٔی: ُلشٖ ٝ ًَىٕ كَٝ ١ٖ ىٍ ٍا ١بیٖ دٜؼ٠

 ... ٗیيیٚ ا١٘یز كي ایٚ سب ّیِّ ١َٜ

 . ىاى سٌبٙ َٕ ٝ ٖٛٚز ٓج٘ ٍٝی ٓجوٜيی

 ٕیٜي ٕ٘ز ث٠...  ثي١ٖ ُٖشَٗ ٍا ثلض ثشٞاٖٛ ٠ً ِٛى كَكی

 ٖٙشٚ ٗٚـّٞ ١يف ثی ٝ ًَىٕ ثبُ ٍا آة ٙیَ ٝ ؿَهیيٕ

 ًٜیٖ سٜظیٖ هَاٍىاىٝ ای٠ٌٜ ثَای: ُلشٖ  ٝ ٙيٕ ىٕش٢بیٖ

  ؟ ٗیبٍٙ سَٚیق ١ٖ ًبَٗاٙ هبٖٛ. ٗیِیَٕ س٘بٓ ثب١بسٞٙ

 .  ١ٖشٖ هٞىٕ.  ثب٠ٙ ىاٙش٠ ِٓٝٗی ٌٜٖٛ كٌَ-

 :ًَىٕ ِٛب١٘ ٗشؼؼت
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 ...  ديٍسٞٙ ثؼي...  ١ٖشٚ ٗبىٍٙٞٙ ایٚٞٙ-

 ! ٛیٖشیٖ ديٍ یي اُ ّیِّ ٝ ٗٚ-

 .  ٍكز ثبال اث١َٝبیٖ

 ىٍ: ُلز ٝ ثٖز ٍا آة ٙیَ ، ایٖشبى ًٜبٍٕ ى، ُ ٓجوٜيی ٝٞٓز

 .  ٦ٓلب ًٜیٚ ػٞیی َٝك٠ آة َٗٞف

 سبییي ٛجبیي ّیِّ ديٍ هت...  ث٠ٔ:  ًٚیيٕ ُثبٙ ٓج٢بیٖ ٍٝی

 ًٜٚ؟

 كبّ ىٍ ١ٖ ّیِّ ١بی ٖٗئٞٓیز...  ٛیٖشٚ كؼال ٗشبٕلب٠ٛ-

 .  ٠ٜٗ ثب كب١َ

  ؟ ًؼبٙ ّیِّ ديٍ ثذَٕٖ اَُ اىثی٠ ثی: ًٚیيٕ ُثبٙ ٓج٢بیٖ ٍٝی

 كبّ ىٍ ایٚٞٙ ٗشبٕلب٠ٛ: ُلز ٝ ًٚیي اٗ ؿب٠ٛ ث٠ ىٕشی

 .  ١ٖشٚ ُٛياٙ كب١َ

 ! ؟ ُٛياٙ:  ٍكشٜي ثبال اث١َٝبیٖ

 ...ثي١ٌبٍی هب٥َ ث٠-
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 ثي ؿ٠:  ًٚیيٕ ُثبٙ ٓج٢بیٖ ٍٝی ، ثٞىٛي ثي١ٌبٍ ٠٘١ ١ٍُٝب ایٚ

 ... ٕوش٠ هیٔی ّیِّ ثَای كش٘ب. 

 ! ٙ٘ب ديٍ ٝآجش٠... ٗبىٍٕ ثَای...  ٗٚ ثَای ، ّیِّ ثَای-

 : ٙي َُى ؿ٢٘ٚبیٖ

 ديٍٕ؟-

 .  ثٞىٙ ديٍسٞٙ ًَٙز ًَٙبی اُ ك٢یٖ آهبی-

 كَاٍی ٠ً ديٍی...  ثٞى ٙيٟ ٌٍٖٝٙز ٠ً ًَٙشی.  ثَى ٗبسٖ

 !!!  ُٛياٛی ك٢یٖ آهبی ٝ ثٞى

 . ُىٕ ُّ ٝٞٓز ؿ٢٘ٚبی ث٠ طبٛی٠ ؿٜي

 هب٥َ ث٠:  ُلز ٝ آٍٝى ٓت ث٠ ٓجوٜيی ، ٦ٗٔن ٌٕٞر ىٍ

 ؟ آٍٝىیٚ

 ؟ ٍٝ ك٢یٖ اهبی: اكشبىٕ ٗٚ ٝ ٗٚ ث٠

 ...  ث٠ٔ-
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 ایٚ سب ٛ٘یيٖٝٛشٖ!  ك٢یٖ ثَُٝ اهبی... ىٍٝاىٍٝ.  ٗیٜٚبٕ٘ٚٞٙ-

 ...  ١ٖز اٍسجب٣ هبٛٞاىٟ ىٝ ثیٚ اٛياُٟ

 ! آجش٠ ًبٍی اٍسجب٣-

 ٝ ًٚیيٕ ٗٔش٢جٖ ی ٠ُٛٞ ث٠ ٍا هیٖٖ ىٕز ٝ ىاىٕ سٌبٙ َٕ

 ثَای ؟ ٙيیٚ ٗؼَكی ك٢یٖ اهبی ٥َین اُ دٔ.  ىٍٕش٠: ُلشٖ

 ! ١ََٕٜ؟ ٝیِیز

 ٍٝ ١٘يی٠ِ ٝ ىاٙشٚ اٍسجب٣ ثَُٝهبٙ ثب ديٍسٞٙ ، ث٠ٔ-

 . ىٍٝاىٍٝ ٗیٜٚبٕیٖ

 ث٠  ، ًْ ث٠ ُ٘بٖٛ ٝ كيٓ.  ًٚیيٕ ٍاكز ٛلٔ یي اٍاىٟ ثی

 .  ٙي ًٚیيٟ ىیَِ ٕٞی یي

 ٗٚـّٞ ٕیٜی ىٍ ١ب كٜؼبٙ ػيیي َٕی ؿیيٙ ث٠ ٍا هٞىٕ

 ثٍَٕی. ثٞىٕ ثٍَٕی ىٍكبّ ، ٝٞٓز ِٕٜیٚ ِٛبٟ ُیَ ًَىٕ،

 . ًٜٖ ٢١٘ٚبٙ ؿ٦ٍٞ ٛ٘یياٖٛشٖ  ٠ً اسلبهبسی

 ٙيٟ س٘بٕ ّیِّ ًبٍ. آٗي ٛیٔٞ ٝ دَٝا ٝ ٗیؼبى سٚٞین ٝيای

 آة ٍٝی ث٠ ٍٝ ىٍٕز ، ًَى ِٛىیي ٗٚ ث٠ ٍا هٞىٗ ٝٞٓز.ثٞى
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 ٕی٠ٜ ث٠ ىٕز ٝ ثٞى َُكش٠ د٢ٔٞ اًٜٝبٍٕ ٝ ثٞىٕ ایٖشبىٟ ؿٌبٙ

 اٗ َٗىا٠ٛ  اىٝسٞیٔز ٗیبٛی ٛز سب ىاى اػبُٟ ٝ  ٗیٌَى س٘بٙبیٖ

 ىٍ ًَٗجبر ثٞی ىاىٕ اػبُٟ دٍَٝیی اٝع ىٍ. ثذیـي إ ىٍٙب٠ٗ

 ٛز ٗیَِكشٖ، سَی ػ٘ین ىٕ اَُ ًٜي ٛلًٞ إ ثٞیبیی ١بی ّٕٔٞ

 ٖٗشَ ث٠ ٗیشٞاٖٛشٖ ٗٞهغ آٙ  ٝ ك٢٘یيٕ ٗی ٍا ػ٦َٗ دبیبٛی

 !  ١ٖشٖ اىًٜٔی ؿ٠ ىٛجبّ ٠ً ثِٞیٖ آٝاٖٛیبٙ

 ، ٗوشٔق ١بی ٜٗبٕجز ثَای ٗٚ سب ٛجٞى ٕیٜب اٝ ٠ً ١َؿٜي

 . ثبٖٙ هَیيٙ ١يی٠ َِٛاٙ

: ُلز ٝ ًٚیي ثیَٝٙ إ دٜؼ٠ اُ ٍا ىاٙشٖ ىٕز ىٍ ٠ً كٜؼبٛی

 !؟ ٙيٟ ٙ٘ب ٛبٍاكشی ثبػض ؿیِی

 ٛجبٙي س٘بٓ ىٍ ، إ دٜؼ٠ ثب اٗ دٜؼ٠ سب ًَى َٗاهجز ای٠ٌٜ اُ

 !  ٖٛٚش٠ اٙي ث٠ ؿ٢٘ٚبی ثب ٓجوٜي یي.  ُىٕ ٓجوٜي

 سٜیيُی ١ٖ ٝىٍ  ثٞى ًَىٟ اهٖ ، ىٝهشٖ ٕ٘ش٘ ث٠ ٍا ِٛب١ٖ

 ! "ٛياٍى ٍا ٗٚ ا٢ٌٙبی ٥بهز" ٗیٌَى كبٓی ٗٚ ث٠ اث١َٝبی٘
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 ٗی ٝا١ل٘ ١بی ٗظبّ اُ. ثٞىٕ هیبٓی هٞٗ ىهشَ ًاسب ٗٚ

 ٛ٘ی ًی٘یب:  ثٞى ُلش٠ ىًشَ ٠ً ًٜٖ اٙبٍٟ ٝهشی ث٠ سٞاٖٛشٖ

 !  إز ٍُٝ یي ٜٗظٍٞٗ ٗیٌَىٕ كٌَ ٗٚ ٝ ثَٝى ٍاٟ سٞاٛي

 ! ١لش٠ یي...  س٢٘ س٠ ٝ

 

 ... ٗبٟ یي ٙبیي ٝ

 !!! ٌٍُى ٗی ٗٚ سلٌَ آٙ اُ ٕبّ یي ٝ

 ٝ ٌُاٙز ٕیٜی سٞی ١ٖ ًبٛشَ ٍٝی ٗبٛيٟ ثبهی كٜؼبٙ آهَیٚ

 ...  ٙ٘ب ىٕٝشبٙ ٝ ّیِّ!  ١ٖشٚ ٗب ٜٗشظَ ثیَٝٙ اٝٙ: ُلز

 ٝهز ؿٞٙ ثیبٍٕٝ ُثبٙ ث٠ ُٝىسَ ىإٍ كَكی اَُ ٠ً ىاى آالٍٕ

 ...  ٛیٖز

 : ُلشٖ ٝ ىاىٕ سٌبٙ َٕی

 ... ٠ً ثيٝٛیٚ ث٢شَٟ ٝ  كَاٍی٠ ٗٚ ديٍ...  ُٛيا٠ٛ سٞی ّیِّ ديٍ - 

 .ٙيٕ هیَٟ ؿ٢٘ٚبی٘ ث٠
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: ٙي ثبٍیي ِٛب١٘ ٝ ىاى كٞا٠ٓ ٕیٜی ث٠ ٍا ىٕش٘ سٞی كٜؼبٙ

 !؟ ٠ً ثيٖٝٛ

 !  ٜٖٗ اسلبهبر ایٚ ی ٠٘١ ثبٛی ٝ ثبػض-

 اٝٙ سٞی ١ٖ ٙ٘ب: ُلز ٝ ىاى ُاٝی٠ ٍا ٓج٢بی٘ ًَِ٘ٛی ٓجوٜي

 ثٞىیٚ؟ َٙیي ًَٙز

 ...هیَ-

  ؟ ثٞى ٙ٘ب ی ػ٢يٟ ث٠ ِٗایيٟ ٝ ٜٗبه٠ٞ ًب١ٍبی-

 ...هیَ:  ىاىٕ هٍٞر ٍا ى١بٖٛ آة

 ىاٙشیٚ؟ ىهبٓشی كٖبثياٍی ثو٘ ىٍ-

 سَی ػ٘ین ٓجوٜي ثب ٝ ٗبٛيٕ هیَٟ ٗج٢ٞر ؿ٢٘ٚبی٘ سٞی

 ٌٍٖٝٙشِی ىٍ ٛوٚی ١یؾ ٠ً ثب٠ٙ ٍاكز هیبٓشٞٙ ٦ٓلب:ُلز

 ! ٛياٙشیٚ ًٌٍٗٞ ًَٙز

 ثبػض...  ٠ًٜ كَاٗٞٗ ٍٝ ٢ٖٗ هَاٍ ی٠ ديٍٕ ٙيٕ ثبػض ٗٚ-

 كشی ٝ ثيٟ ىٕز اُ ٍٝ ٕٞى دَ ٝ ٢ٖٗ ی ٜٗبه٠ٞ ی٠ ٙيٕ

 ث٠ِٛ كَكی ١ٞٗٞع ایٚ ٍٗٞى ىٍ َٙیٌ٘ ث٠ ثب٠ٙ ٛياٙش٠ كَٝز
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 اُ ٠ًٜ ىَُُٞٙ ٍٝ ًَٙز ٗیشٖٞٛز ٠ً اػَایی ی دَّٟٝ ی٠...  

 ! ٕبىُی ١٘یٚ ث٠... ٍكز ىٕز

 كَك٘ ٗیبٙ ، ثِٞیي ؿیِی ٠ً ًَى ثبُ ٓت آٍاٗ٘ ً٘بّ ىٍ

  ىٍى اُ ٗٚ...  ثٞىٟ كٌ٘شی كٞاىص ایٚ دٚز ِٛیي ٦ٓلب: ُلشٖ

 ! ػبػِٕ ٠ً ١بٕز ٗير هيا كٌ٘ز

 هجَ ّیِّ:  ُلز ٝ ٗبٛي هیَٟ طبٛی٠ ؿٜي ٗـٖ٘ٞٗ ی هیبك٠ ث٠

 سالٖٙ ىٍ ، ٗبٍٗٞیز ٍكش٠ كٌَٗی٠ٌٜ...  ًؼبٕز ديٍٗ ٠ً ٛياٍٟ

 ...  ُٝىسَآُاىثٚٚ ١َؿ٠ ك٢یٖ اهبی ٠ً

 ك٢یٖ؟ آهبی: ًَىٕ سٌَاٍ ٝاٍ ٠ُِٗٗ

 ه٦بة ديٍ ٍٝ ایٚٞٙ...  ثٍُِشَٟ ٗٚ اُ ٕبّ ىٝاُىٟ ّیِّ ديٍ-

 !  ٕوشی٠ ًبٍ ٗٚ ثَای ًَىٙ

 ًٜؼٌبٝی: ُلز ٛ٘بیی ىٛياٙ ٓجوٜي ٝثب  ٍكز ثبال اث١َٝبیٖ

 دٜغ ًبَٗاٙ ُیشی اُ ٠ً ًٜٖ ػَٟ ثبیي ؟ ٙيٟ ١ًٜشٞٙ ٢ٗ٘ٞٙ

  ؟ ًٞؿیٌشَٟ ٕبّ ٙ٘

 .  ٙيٛي َٕم ١بیٖ ٠ُٛٞ ٝ ًٚیيٕ هؼبٓز
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 ٥ٔجٌب١ٍبی اُ سب ؿٜي ثب:  ًَى ا١بك٠ ٝ  ُلز ١َكبٓی ث٠

 ١ٖ ًَٙز ٥ٔجٌب١ٍبی اُ سب ؿٜي ثب...  ًَىٕ ٝلجز ٙوٞی

 ىٍكبّ ٙ٘ب...  ٗی٠ٚ ٍكغ ٌْٗٚ ایٚ ُٝىی ث٠ ١٘ی٦ٍٜٞ

 ١ٍُٝب ایٚ...  ١ٖشیٚ سٞٙ ػٞٝٛی ١ٍُٝبی ث٢شَیٚ ٌٍُٝٛيٙ

 ٕبِٓیشٞٙ ٕی ىٍٝاٙ ث٠ ٝهز ١یؾ ٙ٘ب...  ثَٛ٘یَِىٙ ٝهز ١یؾ

 !   ثَٛ٘یَِىیي

 !دٜغ ٝ ثیٖز-

 ٗٚ ٝ ٖٛٚز ٓج٢بی٘ ٍٝی ای َٗىا٠ٛ ٙی٦ٜز اُ دَ ٓجوٜي

  ؟ ٕب٠٘ٓ ٕی ٗٚ ًَىیٚ ٝاهؼبكٌَ: ُلشٖ كيٕ٘ اُ ُىٟ ٝكٚز

 :  ُلز ٝ َُكز ثیٚشَی ٙير اٗ هٜيٟ

 اُ كٞإشٞٙ دَسی ٝ ِٛب١شٞٙ ٝكٚز ٝ اهٖ ث٠....  ه٦ؼب ٠ٛ-

 .  اٍُیي ٗی اٝٔی ١ٞٗٞع

 َٙٝع ىاٍٟ ٗٚ ًبٍی ٕبػز: ُٝلز  ىاى ١ْ ٕ٘شٖ ث٠ ٍا ٕیٜی

 .  ٗی٠ٚ
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 ٝ ُى ُّ ؿ٢٘ٚبیٖ ث٠ ثَٝى ثیَٝٙ آٙذِهب٠ٛ اُ ای٠ٌٜ اُ هجْ

 : ُلز

...  ٛيٝٛیٚ ٗوَٞ ؿیِ ١یؾ ثبثز ٍٝ هٞىسٞٙ ، ١ب ٝهز ُب١ی-

 كٌَ ٗیشٞٛیٚ ٝهز اٝٙ...  ٗی٠ٚ سَ إٓٞٙ َٙای٤ ًَىٙ سلْ٘

 .  ًَى ًبٍ ؿ٠ ثبیي ١ب ًٞسب١ی ثؼ٢ی ػجَاٙ ثَای ٠ً ًٜیٚ

  ًٜٖ؟ ؿیٌبٍ ثبیي االٙ-

 ...  ثَیِیٚ ؿبی-

 ؟ ١٘یٚ:  ُىٕ ٓجوٜي

 ... ِٛٛیٚ ؿ٠ٛٞ ٗٚ ثب-

 ؟ ١٘یٚ: ىاىٕ سٌبٙ َٕ

 ... ًٜیٚ ٍُٝٗ-

 ؟ ١٘یٚ: هٜيیيٕ

 !!! ًٜیٚ هٞىىاٍی آة ی ٍٝی٠ ثی َٗٞف اُ-

  ؟ ١٘یٚ:  ُىٕ ه٢و٠٢ ٝ ٍكز ػوت َٕٕ
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 ٍا ثٞىٛي آٗيٟ دیٚبٛی ٍٝی ١ٞٗبی٘ ٠ً ػبیی اِٛٚز َٕ ثب

 آهَ ثَای: ُلز ٝ ثََُىاٛي َٕػبی٘ ث٠ ٍا سبٍ ٝ ًَى ٓ٘ٔ

 ٕبػز كٞآی دٜؼٜٚج٠ سَػیلب...  ًٜیٚ هبٓی ٍٝ سبی٘شٞٙ ١لش٠

3-4   ... 

 سٞی ىٕز ٠ً ٗیٌَىٕ ِٛب١٘ كیَاٙ ، ٙي ٍى سٜٖ اُ ثَم

 هبٝی ًٜؼٌبٝی ثب ٝ اٛياهز َٕٕ دٚز ث٠ ِٛب١ی ٝ ثَى ػیت

 دبییٚ یٌی ٝ ثبال یٌی ٝ  ثوٍٞٛي سبثی اث١َٝبی٘ ٗیٚي ثبػض ٠ً

 : ُلز ث٘بٛي

 ؟ ٠ٛ دَٟ ًیي هبٓت اٝٙ-

 ثبٙي َٗٚف َٕٕ دٚز ث٠ ٗیٚي ثبػض ، هيٗبٙ كبك٘ اهشالف

 .ًٜي ٍٝیز ىهز ث٠ ٍا هبٓت سٞی ٗلشٞیبر ٝ

 ٕ٘ش٘ ث٠ ىٝثبٍٟ ٝ ًَىٕ ػوت ث٠ ِٛبٟ یي ، ٙي ثَیيٟ ٛلٖٖ

 ... ٠ٛ: ُىٕ ٓت ٝ ؿَهیيٕ

 ؟ ٠ٛ: ًَى اهٖ
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 هٍٞىٙ هبثْ ٝ ىٍٛ٘یبى هبٓت اُ ، ٛٚيٟ هٞة اٝال... یؼٜی-

.  ٕٞهش٠ ُیَٗ ، ٛذوش٠ ٍٝٗ!  ٕٞهش٠ ٛظَٕ ث٠ ؿٞٙ ٛیٖز

  ایٚ ثب ٕیج٘ٞ دبی ی سؼَث٠ اٝٓیٚ ٠ً ِٛٛیٚ كَكٖٚ اٝال

 !  ثٌإٍ ٛ٘بی٘ ث٠ ػبٕ ٗال ىٍ ك٢بكز

 ٠ً ثوٚی آٙ كو٤ ٝ ٜٛٚیي ٍا كَك٢بیٖ ًْ ٝ ًٚیي ١ٞٗی

 ٕیت؟ دبی:  آٍٝى ُثبٙ ٍاث٠ ٜٙیي

 ُیَٗ ثؼي...  إز ٛذوش٠ ، ٙيٟ اكش٢بف ٝاهؼب ىًشَ: ًَىٕ ٛب٠ٓ

 . ٛ٘یبى ىٍ ١ٖ هبٓت اُ...  ٕٞهش٠

 : آٗي ٓج٘ ٍٝی ٓجوٜيی

 ی ُٗی٠ٜ د١َِْٝٚىٍ ی٠...  ثبٖٙ دِٙي ی٠ ای٠ٌٜ اُ هجْ ٗٚ-

 دبی!  دب اٛٞاع...  ًیي اٛٞاع...  ًیي ٗوٞٞٝب!  إ  ٙیَیٜی

 ٠ً ىیَِی دبی ٛٞع ١َ ًال ٝ!  ٕیت دبی ٗوٞٞٝب... ٕیت

 !ًَى ىٍٕش٘ ٗیٟٞ ثب ٗی٠ٚ

 ٗیوٞایٚ.  ِٛٛیٚ ؿ٠ٛٞ ٗٚ ثب: ُى ٓت ٠ً ًَىٕ ثبُ ٍا ى١بٖٛ

 ؟ ثیبٍٕ ىٍٗ هبٓت اُ ثَاسٞٙ
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 ؿی؟-

 .  ًبٍٕ ایٚ ٗشوٜٞ ٗٚ-

 ی٠ ًبكی٠!  ثیبٍٕ ىٍٗ هبٓت سٞی اُ ٗیشٖٞٛ: ُلز ٝ آٗي ػٔٞ

 ! ثيیٚ ث٢ٖ ًٞؿیي ؿبهٞی

 ٠ً ٗبٛيٕ هیَٟ ؿ٢٘ٚبی٘ ث٠ آش٘بٓ اُ دَ ٝ ُِیيٕ ٍا ٓجٖ

 آجش٠ ٝ ُىٟ ِٙلز ِٛبٟ...  ٙٞى ثیویبّ ٠ً ، ثَىاٍى ىٕز

 ٠ً ًٜؼی اُ ٍا هبٓت ، ًَى ٕالكٖ هٔغ ، اٗ ٗبػَاػٞیب٠ٛ

 ىٕش٘ ث٠ ؿبهٞ یي ، ثَىاٙشٖ ًَىٕ د٢ٜبٛ٘ ٗیٌَىٕ هیبّ

 .ٛياٍٟ كَف ٠ً ٓؼبث٘ ٝ ٍَٛ:  ُلز ٓجوٜيی ثب ٝ ىاىٕ

 ًٜبٍٟ ًٞؿي ًبٍى ثب ٌُاٙز، ٍا هبٓت ، ٕیٜي ًٜبٍ ًبٛشَ ٍٝی

 دبی ث٠ ؿٚ٘٘ ٠ً ىٍكبٓی ٝ ُى ثَٗ ٍا هبٓت سٞی ًیي ١بی

 ،  ٗیٌَىٕ ُٛيُی ًَٗبٛٚبٟ سٞی ٠ً ُٗبٛی: ُلز ثٞى ٕیت

 ایٚ سلَیلبسٖ اُ یٌی.  ٗیٌَى ًبٍ دِی ٙیَیٜی ی٠ سٞی ٗبىٍٕ

 اُ ُیبىی كؼٖ اُ ٝ آٙذِه٠ٛٞ سٞی ثَٕ ٗي٠ٍٕ اُ ثؼي ٠ً ثٞى

 ثٞىٛي ٙيٟ هَى یب ثٞى ٙيٟ هَاة ىیِایٜٚٞٙ ٠ً ١بیی ٙیَیٜی

 !  ٛ٘یٌٜٖ ٙٞهی ٍَٗ كي سب!    ًٜٖ سٜبّٝ ٍَٗ كي سب
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 . ثٞى ٙيٟ سَ ػ٘ین ٓجوٜيٕ

 ١بی دِ ٙیَیٜی: ُلز ٝ ًَى ٗٚ ث٠ ٍٝ ٙي س٘بٕ ٠ً ًبٍٗ

 اٝٙ ثَ ػالٟٝ!  ُیبى هیٔی...  ثٞىٛي هٞة ٗٚ ثب هیٔی اٝٛؼب

 ، ٌُاٙز ٝیشَیٚ سٞی ٛ٘یٚي یب ٗیٚي هَاة ٠ً ١بیی ٙیَیٜی

 ثَای كٖبثی ٝ ىٍٕز ٝ ثٍٍِ ای هب٠ٗ ٛٞٙ ىٝسب یٌی ١٘ی٠ٚ

 كش٘ب ٗیٌَىٕ كٌَ ٕبِٓی ىٝاُىٟ سب.  ٗیٌاٙشٜي ًٜبٍ ٗٚ

 !ٗیٖٚ هبثٔی دِ ٙیَیٜی

 ٦ٖٗق ظَف ی٠:  ُلز ث٢ٖ ٍٝ ٝ ٌُاٙز ٕیٜي سٞی ٍا ًبٍى

  ٗیيیٚ؟ ث٢ٖ

 ثـِی اُ: ُلشٖ ٝ َُكشٖ ٕ٘ش٘ ث٠ ثٚوبثی ؿٌبٙ آة سٞی اُ

 ثبٙیٚ؟ دِٙي ٛياٙشیٚ آٍُٝ

 ...  ٛجٞى ١ٖ ٗٚ ٍٝیبی آهَیٚ ٙيٙ دِٙي -

 ، ثََُىاٛي ٍا هبٓت ٝ ٌُاٙز هبٓت ٦ٕق ٍٝی ثَػٌٔ ٍا ثٚوبة

 ٍٝی اُ ٍا هبٓت آٍاٗی ث٠ ٝ ُى هبٓت دٚز ث٠ ًٞؿي ٗٚز یي

 ٍِٛ٘ ، ثٞى َُكش٠ س٠ اٗب ثٞى ٛٚيٟ ػِؿب٠ٓ.  ثَىاٙز ٕیجٖ دبی
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 ٛٚيٟ ٛٞق.  ثٞى اٗيٟ ىٍ هٞة كياهْ.  ٗیِى سیَٟ ای ه٢ٟٞ ث٠

 ثبُ. ثٚوبة سٞی ىیَِٗ ٛٞق ٝ ث٘بٛي هبٓت سٞی ٛٞل٘ ثٞى

 . ثٞى هَیيٟ ٍا آثَٝیٖ ً٘ی

 ی٠: ُلز ٝ ثَىاٙز آٙ اُ ؿٖٚ  ٗیٌَى ِٛب١٘ ٌٓر ثب ٝٞٓز

 ١ٖ ٕیت ١بی س٠ٌ ٠ً ، ٗیٌٜیٖ ثَػٌٖ٘ ، ثيیٚ ىی٠ِ ثٚوبة

  ٗیَیِیٖ ػْٖ ً٘ی ٝ ٛبٍُیْ دٞىٍ ٍٝٗ...  ثبٜٙي ٗٚب١يٟ هبثْ

 سًَیت ىٍ ٠ً ٌٓسی...  ٗیيٟ ٍم اِٛیِ ١یؼبٙ اسلبم ی٠ ؿبی ثب ٝ

 !  ٛیٖز ای ىی٠ِ سًَیت ١یؾ ىٍ ١ٖز ٕیت دبی ٝ ؿبی

 !ای هب٠ٗ ٛٞٙ ٝ ؿبی-

 سًَیت ث٢شَیٚ اُ ىاٙشٖ...  ١ٖز ث٢ٚشی سًَیت ی٠ اٝٙ هت-

 .ٗیِىٕ كَف ُٗیٜی ١بی

 ! ٝيا ٝ َٕ دَ ٝ ثٜٔي ، هٜيیيٕ

 ث٠  ، ثجیٜٖ ٍا اٗ هٜيٟ ٗٚ ٛياى اػبُٟ ٝ ثََُىاٛي ٍا ٍٝی٘

 ثَى إٓ٘بٙ ث٠...  ًَى ثـْ ٕیَ ىّ یي ٍا ّیِّ ، ثَُٚز ٕبٓٚ
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 ٝ ٌُاٙز ُٗیٜ٘ ثؼي ، ؿَهبٛي ثـٔ٘ سٞی اٍٝا ىٍٝ یي ،

 ... ثٞى ػبٓی: ُلز

 ىهشَ یي ث٠ ٗیشٞاٖٛز َٗى یي ٠ً ٓلٜی سَیٚ اَّٛی دَ ثب

 ثی ٝ  ثَاِٛیِ سلٖیٚ...  ػبٓی ثٞى ُلش٠ "ػبٓی" ثِٞیي ًٞؿي

.  ثَى ًبٍ ث٠ ّیِّ ًبٍ ٝٝق ثَای ٠ً ثٞى ١بیی ٝاّٟ ىیَِ ٛظیَ

 ثَای٘ ، ٝٞٓز ثٞىٙ ٠ً ثٞىٕ ٦ٗ٘ئٚ ٗیٚي ٗٞكوی ىهشَ ّیِّ

 ٗی ٝكبٗیْ  إٖ یي كو٤ ك٢یٖ آهبی اُ ٗٚ...  ثٞى ًبكی

 !ثٔ ٝ ىاٖٛشٖ

 ىهشَ ًٜبٍ ك٢یٖ آهبی ٛجٞىٙ اُ ٗیَِكشٖ ىٍٟٓٚٞ ثبیي

 ...ًٞؿٌ٘

 ٝ ثٞى هَٛ ىٖٓ اٗب ٗیِى ٙجیوٞٙ ىٖٓ ث٠ ١َآ ًٔی ثبیي

 ٍٝی ، َٛٗی ثبٓ٘ ٍٝی ٛبثی كٌَ ، ثٞى ٍاكز  ٝ سوز هیبٖٓ

 ٝٞٓز ٗیٌَى ػ٘ؼٖ هب٥َ ٝ هٞاثیي ٗی سوز ،  دَهٞ اُ سٌٚی

 .  ١ٖز كٞإ٘
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 س٢ٜب ، ثٞى ىاٍ ٗؼٜب ٗیؼبى ِٛبٟ ثَىٕ، ٕبٓٚ ث٠ ٍا ؿبی اُ دَ ٕیٜی

 ١ٖ سَیٚ ٝٙؼٍٞ  ك٢ٖ ثب اٝ ٝ ًَىٕ اٗ كٞا٠ٓ ٓجوٜي یي

 . ىاى ٍا ٓجوٜيٕ دبٕن ؿٌٚ٘ی ثب ٠ً ثٞى ٗٚ ای ىاٌٛٚيٟ

 ث٠ ٛ٘بی٘ ی ه٠ٞ اُ ُب١ی ٠ً كَك٢بیی ثٞىیٖ، ٝلجز َُٕ

 دبی ٍٝی ّیِّ! ... ٗیٚي دبٌٕبٍی ٗٚ ٕیت دبی هٞة ٥ؼٖ

 ث٠... آٍاٗ٘ كًَبر ث٠...   اٝ ث٠ هیَٟ ٗٚ ٝ ثٞى ٖٛٚش٠ ٝٞٓز

 هیَٟ ػِییبر ث٠...  ّیِّ ًٞىًب٠ٛ كَك٢بی ثَاثَ ىٍ ٌٕٞس٘

 ػِییبر.  ٗیٌَى هٞة ٍا ٗٚ كبّ ١٘ی٠ٚ ػِییبر.  ثٞىٕ ٙيٟ

 ...  ثبٖٙ ىاٙش٠ َٕٕ سٞی ٛٞ كٌَ سب ١ِاٍ ٗٚ ٗیٚي ثبػض

 ىٍ ُلشٖ ٠ً ٝهشی آجش٠ ٝ ِٛىٕ، ؿب٠ٛ اٝ ثب اٗ هٞإش٠ ٥جن

 ثب ثَاثَ ٗیِیَى سؼٔن اٝ ث٠ ٠ً ىٍٝيی ، ّیِّ ثب ًبٍی هَاٍىاى

 ، ىاٙز هٞا١یٖ ٢ٕٖ ٛ٘بی٘ اُ ٗب ی ٠٘١ ٠ً إز ىٍٝيی

 ىؿيؿ٠ ١ٖ ٗٚ ١بی ىٕٝز...  ٛياٙز اٛشظبٍ.  ثٖز ٍا ى١بٛ٘

 س٢ٜب ایٚ.  ٙٞٛي ًلَی ١ٞٗٞع ایٚ ثبثز اُ ٠ً ٛياٙشٜي ٛبٙ ی

 ٠ً ى١ٖ اٛؼبٕ ّیِّ ثَای آٗي ٗی ثَ ٗٚ اُ ٠ً ثٞى ؿیِی

 ٝ ثٞىٕ ًَىٟ هٞا١َٕ كن ىٍ ٗٚ ٠ً ًبٍی هب٥َ ث٠ ديٍٗ
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 ایٚ...  ثٞى ُٛياٙ ىٍ ثٞىٕ ٙيٟ ديٍٕ ًبٍی هَاٍ كَاٗٞٙی ثبػض

 ١يی٠ ًٖی ث٠ هٞىٕ اُ ٗیشٞاٖٛشٖ ٠ً ثٞى ؿیِی ًٞؿٌشَیٚ

ًٖٜ . 

 ًبٍ ایٚ ، ًَى ٗؼبی٠ٜ ٍا ١ََٕٜ ، ىهیو٠ ٝىٟ  ١ليٟ ٕبػز

 ثٞى ٙيٟ ١ٖ ّیِّ ، اٛؼبٗیي ٗی ٥ّٞ ث٠ ىهیو٠ دبِٛىٟ ١٘ی٠ٚ

 ٗب كبٗیْ ىٍ اٝ ٕبّ ٝ ٕٚ ث٠ ىهشَی ١ََٕٜ، ََُٕٗی إجبة

 ثٞى ٛٚبٛيٟ دب ٍٝی ٍا اٝ ١ََٕٜ ١٘یٚ ثَای ٝ ٛ٘یٚي ٍٝیز

 ه٦بة ٓیال ثبٛٞ ٍا اٝ ثبٍی ؿٜي! إز ٓیال  ٙب١ِاىٟ ٗیٌَى هیبّ

: ًَى هٞا١٘ ثبٍ آهَیٚ ثَای ٝ ٙي ٗؼشَٟ ّیِّ ٠ً ًَى

 !ٛیٖشٖ ٓیال ٗٚ...  ٗیٜب ثِیٚ ث٢ٖ كياهْ

 ! ٛجٞى ٓیال هت ، ثَؿیي ٓت اٝ ٝ ًَى ١یٔ ٝٞٓز 

 ٛیٔٞ ٝ دَٝا ٠ً ثٞىٕ هٍٞی ٗیٟٞ ىیٔ سٞی ٗیٟٞ ؿیيٙ ٗٚـّٞ

 ثٞى َُكش٠ كب٠ٔٝ َٗس٢ی اُ دَٝا ًَىٛي، ىّ ٕبٓٚ اُ ثبالهَٟ ،

 !  ٗیٚي سؼؼجٖ ثبػض ٠ً
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 اُ ثبالهَٟ ٙي ؿی: ُلشٖ ٝ ًَىٕ ِٛب١٘ اثَٝ ٝ ؿٖٚ ثب

 ی٠ ًَىیي ٗٚؼٞف ٍٝ ٗب ًٜيیي ىّ إجشٞٙ ثَ ٕٞاٍ ی ٙب١ِاىٟ

 !ث٠ٚ ثبُ ىٓ٘ٞٙ ًٜیٖ ٝلجز ٙ٘ب ثب ًٕٔٞ ٠ٕ ىٝ

 :ُلز كٍٞا ثَاىٍٗ ٛبِٗى اُ ىكبع ىٍ ٛیٔٞ ٝ هٜيیي ٍیِ ٍیِ دَٝا

 ثب ٌُاٙشیٖ ٠ً ىٝسبٕز ٗب سوٞیَ...  ثٞىی س٢ٜب ٙ٘ب ٠ً ٠ٛ-

 ٙيٟ ؿیَسی ٤ٕٝ ایٚ َٗس٢ی!  ًٜیٚ ػیي ػیي ٍاكز هیبّ

 ی٠ ثبُ ثٞى اٙي ؿٚ٘٘ ی٠ ١ٖ ثَُٚش٠ ثوز ٗیؼبى اٝٙ ، ثٞى

 !هٞٙ ؿٚ٘٘

 ی٠ ١ی ُٞٙز؟ ُیَ ٗیِلز ؿی: ُلز دَٝا ٝ ًٚیيٕ آ١ی

 ی ػ٠ٔ٘ ی٠ ثبُ... ٗیِىی ه٢و٠٢ ٕبػز یي ، ٗیِلز ػ٠ٔ٘

 كٌَ ثجٜي ٛیٚشٞ ىهشَ... ٗیِىی ه٢و٠٢ ٕبػز ىٝ سٞ ، ىی٠ِ

 ث٠ٚ دیيا یٌی ،  ثبىثبىى  ػی٢ٜٞ ٗؼ٦ٔی ٗؼٔوی ١ٞا ٍٝ ٗی٠ٌٜ

 ! ثِیَٟ ٛوشٞ

 ثٞى، ٝٞٓز ىٕز ٛوٖ... ثٞىٕ ثبىثبىى اَُ ًَىٕ، كٌَ ٓلظ٠ یي

 ٗیٌَىیٖ ٌٍُ ١ب ىٙز ًيإ ٗیبٙ اُ ؟ ثَى ٗی ًؼب ث٠ ٍا ٗٚ اٝ

 ! ١ب كَٝٙی ٙیَیٜی یب...  ١ب ًٟٞ یب... ٍٝى١ب یب ؟
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 ثؼيا!  ١ب ٛ٘یيٕ دٔ ٖٛ ، ٛيی دٔ ٖٛ: ًٞثیي د٢ٔٞیٖ ث٠ دَٝا

 ... ثِٞ َُٗی ثب ػیٌبسٞ ػیي ِٛی

 ایٚ ٝثَای ٗٚ ىاىاٗ ثب ١بر ػیي ػیي: ٍكز ؿَٟ ؿٖٚ ٛیٔٞ

 ٛ٘یِی؟ ٗٚ ث٠ ٗیِی

 ٝ ١ب ٓیٞاٙ ، ثیلشٜي ١ٖ ػبٙ ث٠ دٞؽ ٝ ١َٕیؾ ای٠ٌٜ اُ هجْ

 ثیبیٚ: ُلشٖ ٝ ىاىٕ ٛٚبٛٚبٙ ٍا ٕیٜي سٞی ١بی ىٕشی دی٘

 !ثٍٚٞیٖ ٍٝ ایٜب

 ثِٙ كَف: دَٕیي ثبُ دَٝا ٝ ًَىٕ ثبُ ٍا اة ٙیَ ًَىٛي، هجّٞ

 آٙذِه٠ٛٞ؟ سٞ ًَىیٚ دؾ دؾ ؿی ، ىی٠ِ

 .  ٌُاٙز هَاٍ ثب١بٕ-

 ٝيای ، ٕیٜي سٞی هٍٞى َٕ ىٕش٘ اُ ىٕشی دی٘ ىٝ ٛیٔٞ

 َٗى ٝيای ، ٙي سٞػ٠ ػٔت ثبػض ظَٝف ٙيٙ ًٞثیيٟ ١ٖ ثَ

 ٍا آٙذِهب٠ٛ سٞی ٠ً ٗیؼبى ىٍاُ َُىٙ ٝ ٙي ه٦غ ٕبٓٚ سٞی ١ب

 . ثَٕٝ ؿَٟ ؿٖٚ ٛیٔٞ ث٠ سب ٙي ثبػض ٗیِى ىیي

 ٗٚ؟ ػٞٙ: ُلز كٍٞا دَٝا
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 ! ؿ٢بٍ ٠ٕ ٕبػز...  دٜؼٜٚج٠-

  ؟ دٜؼٜٚج٠ ١٘یٚ: ُلز ُیغ ٛیٔٞ

 . كًٌَٜٖ-

: ُلز ُىٟ ١یؼبٙ ٛیٔٞ ٝ ثِٞیي ؿ٠ ٛ٘یياٖٛز هٞٙی اُ دَٝا

 ١ٖ ٗٞىث٠ ١ٖ ٢َٗث٠ٛٞ ١ٖ ، هٞثی٠ دَٖ هیٔی هيایی

 ثَاٗ هَٖٝهبٙ ٝ آًٍ هب٠ٓ ٠ً اٝٛبٕز اُ هَٜٚ ثبٙوٞیش٠

 ...  ٗیٌٜٚ سويی٘٘ ىٕشی ىٝ ٍٝ سٞ ٗیٌٜٚ د٢ٚ هَِٗ كَٗ

 ؟ ٗٞػ٠٢ اٛويٍ-

 ؿی هيا اُ ىی٠ِ ، هبٝیز ثی َٕ هیَٟ: ًَى ٝا١ی دَٝا

 هيا ٦ٓق ثجیٚ!  ًٚ ُاٍ ُاٍ ٕیٜب ثَای ثٚیٚ كبال... ٗیوٞای

 !!! ٙيٟ ُٚبى ٗشَ ٗشَ ٍٝر ث٠ دٍَٝىُبٍ ٍك٘ز ى١ٍبی... ٍٝ

  ٗی٠ٚ؟ ُٚبى ،ىٍ آه٠:  ًَى ٛٞؿی ٛیٔٞ

 ایٚ اُ!  إز ىٍٝاُٟ...  ٛٚيٟ ٝا ٍٝر ث٠ ىٍ ٝاال!  ُٚٞىٟ ١٘ٞٙ-

 .... َٕ اٝٙ سب َٕ

 ...  دبٙیي ٗی ٍٝٝٞسٖ َٕ ث٠ ٠ً ثٞى اة ٝ ًق ىٕش٘ ثب ٝ
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 ثِیَ إٍٓٝ: ُىٕ ؿَ ثٞى ُىٟ دیٚجٜيٕ ث٠ ٠ً ًظبكشی ایٚ اُ ًلَی

 !  ثـ٠

 ی َٗسی٠ٌ ایٚ ثب ثجیٜٖ ىإٍ ىٕٝز هیٔی ٝای: هٜيیي ثبُ دَٝا

 ًٔی!  ىًشَٟ یبٍٝ... ثیبی ًٜبٍ ٗیوٞای ؿ٦ٍٞی ىاىٟ ػٞبهٍٞر

 ؿی ٗب اٗظبّ ثب ثؼي... كبٓی٠ٚ ثب٠ٍٙ هٞٛيٟ ىٍٓ ىاٍٟ ٕٞاى

 ! اػٖٔ اهلل ٠ًٜ ثٖشٞٙ ثيٟ ٗیوٞاى

 ایٚ ث٠ ىهشَٗٞٙ ، ثب٠ٙ هياٖٙ اُ: ىاى ػٞاة ٗياكؼب٠ٛ ٛیٔٞ

 ... ىاٍ هبٛٞاىٟ...  ٕٞاى ثب... هِْٞٙ!  ٢َٗثٞٛی... ُٔی... هٞثی

 ث٠ ٠ٛ ثبٍٟ ث٠ ٠ٛ ١ُٜٞ...  ٗیيُٝیي ٝ ٗیجَیي اٛويٍ هجَس٠ٛٞ ؿ٠-

 ... ثب٠ٙ ًبٍی هَاٍ ی٠ ٙبیي اٝال هَاٍٟ ی٠!  ىاٍٟ

 سٞ ثب ثبیي ای ًبٍی هَاٍ ؿ٠: ًَى ثبٍیي ٍا ؿ٢٘ٚبی٘ دَٝا

  ىإٍٝبُی؟ ٗشوٞٞی؟ ؟ ثب٠ٙ؟ىًشَی ىاٙش٠

 .ٛجٞىٕ ١یـٌيإ

 ًبك٠ ثَای ًٚ هبٓی ٝهششٞ ٗی٠ِ یبٍٝ.  ٝاهلل: ًَى سبییي ١ٖ ٛیٔٞ

 ١ٖ اًٍیيٟ ُْ سَٜ ی٠ سبُٟ...  ىی٠ِ ٗی٠ِ ٍٕشٍٞاٙ ٝ َُىی
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... كًَبس٘ إز ٙبػَا٠ٛ هیٔی.  ٦ٓیل٠ هیٔی ٝای!  آٍٝىٟ

 ٛٚٞٙ ٜٗيی ػاله٠ ًٞىى سئبسَ ث٠ ١ٖ هیٔی ثؼي... ٍكشبٍاٗ

 ١ٍبیز ًَىٙ ػٔت هب٥َ ث٠ ًبٍاٗ ایٚ ی ٠٘١ هيا ث٠...  ٗیيٟ

 !  سٞئ٠

 .ٙيٕ هیَٟ ٛیٔٞ ٍٝٞر ث٠

 ٗیٌٜی؟ كٌَ ای٦ٍٜٞی سٞ-

 اٝال ٛ٘یذَٕی؟ ٗٚ اُ ٗیذَٕی اٝٙ اُ ؿَا: ًَى كٖٞىی دَٝا

 ثَٗ ثٞىٙ ًْ ػوْ كبُ ایٚ ثبُ االٙ ٛجٖشی؟ ػ٘غ ٕٞآشٞ ؿَا

 !  ٗیياٍٟ

 إیَ ىاىاٙ٘ٞ ،  ثَیِ ُثٞٙ ًٖ: ُلز ٝ ًٚیي دَٝاٍا ٓخ ٛیٔٞ

  ؟ ًٜی ىی٠ٛٝٞ ٗیوٞای ٜٖٗ ٛیٖز ثٔ ًَىی

 ... ىی٠ِ ثِٞ:  دَٕیيٕ ٛیٔٞ اُ ثبُ ٝ ًَىٕ ثـْ دَٝاٍا

 هٞىٙٞ ًبٍ ثبُ ٗی٠ٌٜ هَٕ ثـْ ی٠ ثب ثیب: ُلز كَٛ ثب دَٝا

 ٙيٟ ػبٙوز ىّ ٝي ٠ٛ ىّ ی٠ ٙبُىٟ ایٚ ٗٚ ٛظَ اُ اهب.  ٗی٠ٌٜ

... 
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 .ًَى سبییي ٍا كَك٘ ١ٖ ٛیٔٞ

 سب ًَىی س٘بٙب اٝٛٞ ثبُ  ٠ً ٛيیيٕ ٌٛٚ كٌَ: ؿَؿًََى دَٝا

 !  ١ب ٠ًٜ سبییي كَك٘ٞ

 اُ ىٕز.  آٗي ؿ٢٘ٚبیٖ ث٠ اٙي ٠ً هٜيیيٕ ػٍٞی كَك٘ اُ

 .  ثَٛ٘یياٙز ٙی٦ٜز

 هیبّ ثب: ُلز سَی ػيی ٓلٚ ثب ٝ ؿَهیي ٕ٘شٖ ث٠ دَٝا 

 ٝ ػي ٝ ١لز هٞىٙٞ ديٍ ٍُٞ ، ًٚ كَاٗٞٗ ٍٝ ٕیٜب ٍاكز

 .... اثبىٗ

: ُى ٓت ٝ ًَى ًٚی آة ٍا دَٝا ی ٙيٟ ٗبٓی ًق ظَٝف ٛیٔٞ

 ایٚ. ًٜی كَاٗٞٗ ًال ٍٝ ٍاث٠٦ اٝٙ ٠ً ٝهش٠ٚ ، ٗٞاكوٖ ٜٖٗ

 سب ىاٍٟ ٍٝ ١ب ٝیُْی ی ٠٘١ ٗیجیٜیٖ ىاٍیٖ ٗب ٠ً ىًشَی

 !  ث٠ٚ ٕیٜب ػبیِِیٚ

 ٝ ػيیي ػبی ی٠ هٞىٗ ثَای ىاٍٟ ؟ ػبیِِیٚ ؿَا: ُىٕ ٓجوٜي

 ...  ٗی٠ٌٜ ثبُ ثٍٍِ

 ! ىٍٝ ثَیِ ٍٝ ٕیٜب:  ًَى اهٖ دَٝا
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 ٗٚ! ثَیِٕ؟ ىٍٝ ثٞى ًَىٟ كشلٖ ٠ً ٍا َٗىی ٗیشٞاٖٛشٖ ؿ٦ٍٞ

 ٢ٗ٘ی ث٠ آىٗی ٗوٞٞٝب... ًٜٖ كَاٗٞٗ ٍا ًٖی ٛ٘یشٞاٖٛشٖ

 ث٠ ٍا هٔجٖ ثٍٍِ ٢ٕٖ ٝ...   ىاىٕ ٗی ُٗبٙ ثبیي كو٤...  ٍا ٕیٜب

 ٛ٘یٌَى ١ٍبیٖ ١َُِ ٝ...  ٝػبٙن ثٞى ٢َٗثبٙ ٠ً ٗیِىٕ ًٖی ٛبٕ

. 

***** 

 ٗٚ ث٠ ىاٖٛشٖ ٗی ٠ً ٍِٛی ث٢شَیٚ ، دٞٙیيٕ ٍا ٓجبٕٖ ث٢شَیٚ

 ٍا ٌٗ٘ٚ ؿٖٚ ه٤ سَیٚ ٗشوبٍٙ ٝ ٗبٓیيٕ ٓج٢بیٖ ث٠ ٍا آیي ٗی

 ثی اٗ ىٍٙشی ٠ً ای ه٢ٟٞ ؿ٢٘ٚبی. ًٚیيٕ ؿ٢٘ٚبیٖ دٚز

 ٙيٛی ٗشَ ١بی ْٟٗ...  ٛجٞى ای َُث٠ اٗ ًٚیيُی ، ٛجٞى ٛظیَ

 ؿٖٚ كو٤ ٛياٙشٖ ای اكشبىٟ دٔي دٚز ثٞى ایٚ ِٗیش٘ ٝ ٛجٞى

 . ىیيٙ ثَای ؿٖٚ ػلز یي ، ثٞىٛي

 ً٘ی ٍا إ ثیٜی ی سیـ٠ ٝ ًَىٕ آؿٚش٠ ١بیالیشَ ث٠ ٍا ثَاٗ

 ٝ ًَىٕ ً٘شَ ٍا ١بیٖ ٠ُٛٞ ٛبٍٛؼی ٍَٛ...  ًَىٕ ىٍهٚبٙ

 ً٘ی ٍیٖ٘ٔ ث٠ آؿٚش٠ ١بی ْٟٗ ؿٖجیيُی ١ٖ ث٠ اُ ٠ً ىٍكبٓی

 ٙيٟ سَ ىاٍ ٍٝ ٝ ٍَٛ ً٘ی إ هیبك٠ ، ٢ٛبیز ىٍ اٗب ثٞىٕ ىِٓیَ
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...  سَ كَیت ىّ ً٘ی ؿ٢٘ٚبیٖ...  سَ ُٛب٠ٛ ً٘ی دٕٞشٖ. ثٞى

 .  ىاٍ ٍٝ ٝ ٍَٛ ٓج٢بیٖ

 ١ب ٕبػز ٍیوشٖ ٝ َٕ ث٠ ، ه٦ؼب ، ثٞىٛي ایٜؼب ٛیٔٞ یب دَٝا اَُ

 ٠ً ك١ٌَبیی ث٠.  ثوٜيٕ ٗیوٞإز ىٖٓ ١ٖ هٞىٕ.  ٗیوٜيیيٛي

 .ثٞىٛي ًَىٟ ٠ٓٞٓٝ َٕٕ سٞی دٜؼٜٚج٠ سب

 ىًشَ ٗیياٖٛشٖ...  ثوٜيٕ اكٞاّ ایٚ ث٠ ١ب ٕبػز ٗیوٞإز ىٖٓ

 آلبٙ هٞٗ ٝ ٕوٚ هٞٗ ٠ً ١ٖ هيٍ ١َؿ٠ ، َٗٚة هٞٗ

 ی ٟٛٞ ثب ٛياٍى ِٓٝٗی.  ثٌِاٍى هَاٍ ٗٚ ثب ٛياٍى ِٓٝٗی ، ثبٙي

 ١ٌ٘بٍ إز هَاٍ ٝ  إز ٛٞیٔ ٛ٘بیٜٚب٠ٗ ٠ً ، ثی٘بٍٗ

 . ثٌِاٍى هَاٍ ، ثبٙي هٞا١َٗ

 ٠ً ثٖبُى ًٖی ثَای ٥الیی ی دٜؼٜٚج٠ یي ٛياٍى ِٓٝٗی

 كبٓی ثی ٝ ٖٗشی... ١بی٘ َُی٠ ٙب١ي...  ثٞىٟ ُىٛ٘ ٍٍ ٙب١ي

 !  اٗ

 ٗیياٖٛز هيا كو٤ ، ٗیٌٚیيٕ هؼبٓز ٍكشب١ٍبیٖ ثبثز اُ ؿويٍ

 ... 
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 ٕالٕ:  آٗي دیـبٗ٘ ، ٙي هبٗٞٗ ٝ ٍٝٙٚ ُٞٙی ی ٝلل٠

 .  ٌٜٛیي ػؼ٠ٔ ٙ٘ب اٗب ، ٗیَٕٖ ىی٠ِ ی ىهیو٠ ىٟ سب ٗٚ

 ، ثٞى كَٕشبىٟ ثَایٖ ٠ً "ٌٜٛیي ػؼ٠ٔ ٙ٘ب اٗب" ی ػ٠ٔ٘ ٦ٓق ث٠

...  ٛیٖز ىًٍبٍ هَاٍی ىاٖٛشٖ ٗی... ًَىٕ ػ٘یوی ی هٜيٟ

... ى١ٖ اىا٠ٗ ٍا ٗٚبٍٟٝ ٠ً ًٜي ٗؼبثٖ ٗیوٞا١ي ٗیياٖٛشٖ

 ثب ٝ ٛجبٙي ؿبی یب ه٢ٟٞ َٝف ث٠ إز ٌٗ٘ٚ كشی ٗیياٖٛشٖ

 آٙ ث٠ ٗیوٞإز ىٖٓ ، إ ٜٗشظَٟ ؿیَ ىاٛبیی اُ كؼٖ ایٚ ٝػٞى

 ًٜٖ اػش٘بى ، ٗیِى دب ٝ ىٕز ٗٚ ىٍ ٠ً ثی٘بٍی اك٘ن اكٖبٓ

 . ًٜٖ اػش٘بى ُٝىی ایٚ ث٠ ٛياٙز ِٓٝٗی ٠ً ١َؿٜي

ِٕٝٓ  ! 

  "ٛياٍى ِٓٝٗی"...  ثٞىٕ ٝٞٓز ٗؼِ ًبٍآٗي ا٦ٝالف ػبٙن ٗٚ

...  ٛياٍى ِٓٝٗی ١یؾ.  ٗیٌَىٕ إشلبىٟ هیٔی آٙ اُ ١ٍُٝب ایٚ

 ! ىاٍى؟ ِٓٝٗی ؿ٠...  ٛياٍى ِٓٝٗی اٝال

 ث٠ ٍا ٙي ٗی ٍٝٞسٖ ثیٚشَ ٥َاٝار ثبػض ٠ً ، ٓت ثَم ً٘ی

 ٛوي ٝػ٠ ٗوياٍی ٝ ًیق ،  ١َ٘اٟ سٔلٚ ، ًٚیيٕ ٓج٢بیٖ
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 ٕٞاٍ ١ٞٗبیٖ ٍٝی ٍا ٍِٛی ًبٍثٜی ٙبّ ٠ً ىٍكبٓی ٝ ثَىاٙشٖ

 .  ٗیٌَى ثلض ١ََٕٜ ثب ٠ً ٜٙیيٕ ٍا ٗبػيٟ ٝيای ، ٗیٌَىٕ

 ُٞٙ٘ دیََٗى اِٛبٍ ٝ َٛٝى ثیَٝٙ ٠ً ٙٞى ٗبٛؼ٘ ٗیوٞإز

 . ٛجٞى ثي١ٌبٍ

 ًٚ ػؼ٠ٔ ، كَی٘بٟ ثَیٖ: ىاى سٌبٙ َٕ ١ََٕٜ ، ٗٚ ىیيٙ ثب

 .... ٙي ىیَ

 ٠ً ثٞىٕ ٛیبٗيٟ ًٜبٍ هٞىٕ ثب ١ُٜٞ ، ُىٕ ٍٝی٘ ث٠ ٓجوٜيی

 ٓ٘ٔ ٍا اٗ إشوٞاٛی ٝ ؿَٝى ٍٝٞر یب ثجٕٖٞ ٍا اٗ ٠ُٛٞ

 ُثبٙ ٍٝی هياكبكظی كو٤ ، ٙيٟ ٍػبیز ی كب٠ٔٝ یي ثب ، ًٜٖ

 .ٍكشٖ ثیَٝٙ هب٠ٛ اُ ٝ آٍٝىٕ

 ًٞؿ٠ َٕ ، اكشبى اسٞٗجیٔ٘ ث٠ ِٛب١ٖ ، ىٍ ٙيٙ ثٖش٠ ٗل٠ ث٠

 ثبػض ، ًَٕ ی ثي٠ٛ ثب ٌٗٚی ٕوق ،ًٍٛٞذـَ ثٞى ٙيٟ ٗشٞهق

 یب...  ىاٍى ٙ٘ ٝ ىٝیٖز ٗیٌَىٕ كٌَ ؿَا ٛ٘یياٖٛ ، ٙي سؼؼجٖ

 .  ١لز ٝ ىٝیٖز
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 كٍٞا ىیيٖٛ ثب ، ٍٕبٛيٕ ٙبَُى ىٍ ث٠ ٍا هٞىٕ سٜيی ١بی ُبٕ ثب

 ١ٞٗبی٘ ٍٝی ٍا ػیٜي ٝ ًٚیي دبییٚ ٗبٙیٚ اُ ٍا هٞىٗ

 .ثویَ ٍُٝ ٕالٕ: ُلز كٍٞا ٝ ٌُاٙز

 ٓت ًَى ٛظبٍٕ ٠ً ای ىٕٝشب٠ٛ ٓجوٜي ثب  ُى ىٍٝٝ ٍا ػٔٞ ًبدٞر

 ثٞى؟ هٞة ١ََٕٜ ا١ٝبع: ُى

 ...ٛجٞىٕ ٙ٘ب ُك٘ز ث٠ ٍا١ی ٝاهؼیز.  ىًشَ ٜٗ٘ٞٙ-

 .ثلَٗبییٚ ، ُك٘شی ؿ٠ ٗیٌٜٖ هٞا١٘-

 ٜٝيٓی ٍٝی ٗؼٌة ، ًَى ثبُ ثَایٖ اكشَإ ثب ٍا ػٔٞ ىٍ ٝ

 ٍی٠ ىاىٕ اػبُٟ ٝ ثٖشٖ ٍا ًَ٘ثٜيٕ ، ٙي ثٖش٠ ٠ً ىٍ ، ٖٛٚشٖ

 دبٍسی هٞىٙبٙ ثَای ٗبٙیٚ ىاهْ ٦ٗجٞع ١ٞای اُ ً٘ی ١بیٖ

 ػ١َ٦ب ًَىٙ سًَیت ی ٙیلش٠ إ سٜلٖی ١بی ّٕٔٞ.  ثِیَٛي

 ؿٞة ی ٍایل٠ كبٝی ، ١٘ی٠ٚ ٗظْ اٗ ػ٦ََٗىا٠ٛ...  ثٞىٛي

 .ثٞى

.  ىاٍى ٍا ثبى ثی ٝ ػٍٖٞ َٗى١بی ی ٕٔیو٠ ٗیٌَىٕ كٔ

 سب... ًٜٜي ػٟٔٞ ٛیَٜٝٗي ٗیوٞا١ٜي ٝ ٛياٍٛي اٛؼ٦بف ٠ً َٗى١بیی
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 ٝ هيٍسٜ٘ي...  ثبٜٙي ػِْٜ ه٦ٍٞ ٝ ٖٗشلٌٖ ١بی ىٍهز یبىآٍٝ

  ىٍٕز اٛشوبة Woods Note اٝٞال!  سٞاٙ دَ آجش٠

 كَیت ىّ ٗیوٞا١ٜي ٠ً َٗى١بیی. َٗى١بٕز ثَای ٦ٗٝ٘ئٚ

 ! اكٖبٓ ثی ٝ ٗـٍَٝ آجش٠ ٝ  ٙٞٛي ظب١َ

 ىٍ ٠ً ًالٕیٌی ٕٗٞیوی ٝ ىٓذٌیَ ١ٞای ، ٦ٗجٞع َٕػز اُ

 ػؼیجی آٍاٗ٘ اٗب ٛ٘یياٖٛشٖ ٍا إ٘٘ ثٞىٝ دیـیيٟ ك٢ب

 ٗی ٕذَ ث٠ ٍٝیب یي ىٍ ٗیٌَىٕ اكٖبٓ. ثَىٕ ٗی ٌٓر ىاٙز

 .  ٗیٚٞى س٘بٕ د٢ٌٔبیٖ ًَىٙ ثبُ ٗل٠ ث٠ ٠ً ٍٝیبیی یي....  ثَٕ

 ٝ  ًَىٕ ِٛبٟ ٛیَ٘ه٘ ث٠ هٍٞى، سٌبٙ ى١بٛ٘ ًَىٕ كٔ

 كَٗٞىیٚ؟ ؿیِی: ُىٕ ٓت َٜٙٗيٟ

  ؟...  ٍا٠١ ٍٝث٠ ؿیِ ٠٘١ ًَىٕ ػَٟ-

 ٗظْ ٠ً ؿی١ِبیی ثٞىٙ ٍاٟ ث٠ ٍٝ ىٍٍٗٞى ٛ٘یوٞإز ىٖٓ

 اٝ اُ ٗیوٞإز ىٖٓ...  ًٜٖ ٝلجز ٛجٞىٛي ٍاٟ ث٠ ٍٝ ١٘ی٠ٚ

 .إز ػ٦َ ىٍ ؿٞة ی ٍایل٠ ی ٙیلش٠ ؿَا ثذَٕٖ
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 اٛشوبة ٠ً ػ١َ٦بیی ٗیبٛی ٛٞر ث٠ اٝال ثياٖٛ ٗیوٞإز ىٖٓ

 ثَ ٝ ٢ٕٞی ١بی٘ اٛشوبة ی ٠٘١ یب ٗیٌٜي؟ كٌَ إز ًَىٟ

 ایٚ ثَای ٍا آٍاٗی آ١َٜ ؿٜیٚ ؿَا! ؟ ١ٖز اٗ ٕٔیو٠ إبٓ

 اٝ اُ ٠ً ٗيسی ایٚ س٘بٕ ؿَا! ؟ إز ًَىٟ اٛشوبة ٓلظ٠

 هٞة اسلبم یي ػِ ث٠ ؿیِی ، ؿیٖز اَُٗٝ ی ثَٛب٠ٗ دَٕیيٕ

 ٕٗٞیوی ىٍٍٗٞى ٗیوٞإز ىٖٓ ؿويٍ! ثٞى؟ ٛیبٍٝىٟ ُثبٙ ث٠

 .ًٜیٖ ٝلجز اٗ اٛشوبثی

 إٖ ٗیٌَىٕ ٕؼی ٠ً ىٝهز ٜٗی ث٠ ٍٝ ث٠ ٍٝ اُ ٍا ِٛب١٘

 .  ًٜٖ دیيا ٍا آ١َٜ

 ثب:  دَٕیي ثبالهَٟ ٝ ٛ٘یٌٜي ىّ دوٚ٘ ٕیٖشٖ اُ ؿ٢٘ٚبیٖ

 ٛیٖشیٚ؟ ٗوبٓق ٠ً ًالٕیي آ١َٜ

 . ٦ٓیل٠ هیٔی ٠ٛ-

  ؟ ًی٠ ث٠ ٗشؼٔن ٗیيٝٛیٚ...  ث٠ٔ-

 ىٍ ىٖٓ...  ثٞى دَٕیيٟ اٗب ، إز كالٛی آ١َٜ ثِٞیي ٗیشٞاٖٛز

 َٕٗ ىٍ ٗیياٖٛشٖ ٝ ٗیَكز ٍٝ هيٕ ٝسبٍیٌی سَٜ ىاالٙ
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 ٝلجز َٙٝع ی ٛٚب٠ٛ ٕٞآ٘!  دٍَٝاٛي ٗی ٙٞٗی ی اٛيی٠ٚ

 ! آٜٙبیی ، ٝلجشی ١ٖ...  ثٞى

 ... ٙٞٛي ه٤ ث٠ هبًٖشَی ١بی ّٕٔٞ

 ! ٙٞٛي ه٤ ث٠ هبًٖشَی ١بی ّٕٔٞ

 ... ٙٞٛي ه٤ ث٠ ٦ٓلب ٗٚ ٓؼٜشی هبًٖشَی ١بی ّٕٔٞ

 ١َٜ ثب ٗٚ ٠ً ك٢٘یي ٗی ثبیي... ٗیياٖٛشٖ ثبیي... ٗیِلشٖ ثبیي

 ٍاثب ٕٞآ٘  ٛ٘یوٞإز ىٖٓ...  ثٞى ُثبٖٛ ٛٞى...  ٛیٖشٖ ثیِب٠ٛ

 ایٚ ثب ٍا ٗٚ ٠ً كبال ٛ٘یوٞإز ىٖٓ... ثي١ٖ ػٞاة ٛ٘یياٖٛ

 هيا ٝ ًؼبٕز ٛ٘یياٖٛشٖ ٠ً ٗیجَى ٗوٞيی ث٠ آ١َٜ

... ًٜٖ هَاة ، إز ىٜٓٚیٚ ٛظَٕ اُ ؿیِ ٠٘١ ؿويٍ ٗیياٖٛز

 .ٗیٚي آؿبُ ٗٚ ػبٛت اُ ٛ٘یياٖٛ ثب ٛجبیي ٗب ٝلجشی ١ٖ اٝٓیٚ

 ٜٙیيٟ ٍا آ١َٜ ایٚ ٗٚ!  هبًٖشَی ١بی ّٕٔٞ:  ًَىٕ آش٘بٓ

 !  ثٞىٕ

 ىیَِی ٝهز ١َ اُ سَ ای ه٢ٟٞ ً٘ی اَُٗٝ ٠ً ؿ٢٘ٚبیی سٞی

 ! ؟ ىثٕٞی ًٔٞى: ُلشٖ ٗلشب٣ ٝ ٗبٛيٕ هیَٟ ثٞىٛي
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 ؟ آ١ِٜ٘ ًيٕٝ: دَٕیي ٝ ٛياى هبس٠٘ ٍا ثبُی

 Clair de: ُلشٖ ثیٚشَی ٛلٔ ث٠ اػش٘بى ثب ٝ ُىٕ ٓجوٜي

Lune ٢ٗشبة"! ؟" 

 ٍٝ ث٠ ٍٝ ث٠ ٝ ثَىاٙز ٗٚ اُ ؿٖٚ ، ای ىٕٝشب٠ٛ ی هٜيٟ ثب

 دیَُٝی اكٖبٓ ایٚ ، ثَى ثبال ٍا آ١َٜ ٕٝٓٞ ً٘ی ، ٙي هیَٟ

 ثٖش٠ ٣َٙ هٞىٗ ثب ًَىٕ اكٖبٓ...  ىاٙز سبْٗ ػبی اٗ

 ٝ ثٞىٙ ثٔي ثیٚ... ٛجبٖٙ ثٔي ٍا آ١َٜ ایٚ ٛبٕ ٙبیي ٗٚ ٠ً ثٞى

 ٝ ىٍهٚبٙ ؿ٢٘ٚبی ٝ ثٞى ثٖش٠ ٣َٙ هٞىٗ ثب ، ٗٚ ٛجٞىٙ

 ٝ ٛ٘یٚي ػيا ، اٗ َٗىا٠ٛ ٓج٢بی اُ ای ٓلظ٠ ٠ً ای هٜيٟ

 آوب ٍا ثبٍٝ ایٚ ٗٚ ث٠ ، ثٞى ًٚیيٟ آؿٞٗ ىٍ ٍا ١ب ٗب١یـ٠ سَٜ

 !  ٍا ٗٚ ثٞىٙ ثٔي ٣َٙ...  ثٞى ثَىٟ ٍا ٣َٙ ٠ً ٗیٌَى

 ٝ اّٝ اٛشوبة ، ًالٕ ثی ٕٗٞیوی ، ٍٕیيیٖ ٗوٞي ث٠ ُٝى هیٔی

 ١ٖ ٗٚ ٛٚي، ثيّ ٝ ٍى ٗیبٛ٘بٙ ىیَِی ٝلجز...  ثٞى آهَٗ

 ٗوبثْ ٗیِلشٖ؟ ؿ٠ اٝال ، ثِٖٛ كَف ٗیٌٚیيٕ هؼبٓز

 ٝ اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ، ٙي ٗشٞهق ٠ً ًٔیٜیي ٕبهش٘بٙ
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 ؿٜیٚ َٕهٞى ٗٚ ٠ً ثٚیٚ ٛبٍاكز ٠ٌٜ٘ٗ ٗیيٖٝٛ: ُلز

 !  ىاىٕ سَسیت ثَاسٞٙ ای ثَٛب٠ٗ

 ".ثٞى إ ٕالٗشی كٌَ ث٠"

 .  ٗیِىٕ كيٓ ٝاهغ ىٍ...  ٛٚيٕ ٛبٍاكز ٠ٛ-

  ؟...  ػيا: ُلز ػٞاثٖ ىٍ ٝ ثَى ثبال ٍا اث١َٝبی٘

 ٦ٗ٘ئٚ كشی ػٍٞایی ی٠: ُٝلشٖ ىاىٕ سٌبٙ َٕ ٝ ُىٕ ٓجوٜي

 ... یب ٝ ایٜؼب ٗیبیٖ یب ٠ً... ثٞىٕ

  ؟ یب ٝ: دَٕیي ٝ ًَىٕ ٌٗض

 . ٗیجیٜیٖ ٍٝ ىاٌٛٚيٟ سئبسَ آٗلی ٕبٓٚ ٗیَیٖ یب-

 دی ١ًٜٖ سٞی هجال ىٝی٘ ١َ ث٠ ٗٚ ٠ً ١َؿٜي...  ُى ٓجوٜي

 ٗٚ ه٢ٟٞ یي ث٠ كياهْ ٗیٌَىٕ كٔ ٝػٞى ایٚ ثب اٗب ثٞىٕ ثَىٟ

 ایٜؼب ث٠ ًبٍٗبٙ ػبهجز ٝ آهَ ٗیياٖٛشٖ اٗب ، ٗیٌٜي ٢ٗ٘بٙ ٍا

 !ٛیٜيإُ ُٞٗ دٚز ٍا ٗٚبٍٟٝ ػٖٔبر ٗٚ سب ٗیٚي هشٖ

 . ١ٖشیي ثب١ٞٙی آىٕ ًاسب ٙ٘ب دٔ-
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 ".  ٗیٌَى سؼَیق ٗٚ اُ"

 !  هٞی ٖٙٚ كٔ یب ٌُاٙز ١ٞٗ ٗی٠ٚ إ٘ٚٞ... ٛ٘یيٖٝٛ-

 ؿ٢٘ٚبی ٝ ؿَة ٓت ٍّ اُ ًَى، ِٛبٟ ىهین ٍٝٞسٖ ُٝایبی ث٠

 ثٞى ىیيٟ آٙلش٠ ٍا ٗٚ آٛويٍ ، ًٚیيٕ هؼبٓز ٍیٖ٘ٔ اُ ِٕٜیٚ

 . ٕٙٞ ظب١َ ؿٚ٘٘ دی٘ ُٛب٠ٛ اٛويٍ  ٛياٙشٖ ػبىر ٠ً ،

 ًٜیٚ ٥ی ٝ ٍٝاّ ایٚ ثبیي ٙ٘ب ١َكبّ ث٠: ُلز ٝ ًٚیي ١ٞٗی

 . 

 ٢١ٖ ثَای ٠ً ىإٍ هجّٞ هٞىٕ ٗٚ آجش٠:  ىاىٕ سٌبٙ ٍا َٕٕ

 . ىإٍ ٗٚبٍٝ ث٠ ٛیبُ ، ثلَاٙ ایٚ

  ؟ ؿی٠ ٗوبٝٗز ٠٘١ ایٚ ػٔز دٔ-

  اٝٓیٚ ػِ ٗٚ ُلشٚ ٠ً ثب٠ٙ ًَی٘یبٙ ىًشَ ٝياهز ٙبیي-

 اٝٛويٍ ًٜٖ اكٖبٓ ٗی٠ٚ ثبػض ١٘یٚ. ثٞىٕ ثی٘ب١ٍبٙٞٙ َُٟٝ

 .  ٛیٖشٚ ای كَك٠ ًبٍ ایٚ ثَای

 ! ًَىٟ ایؼبى ىاكؼ٠ ٙ٘ب ثَای ایٚٞٙ ٝياهز دٔ-

  "ٗیٌَى ىكبع ٗیٜٚبهز ٠ً ١بیی آىٕ  اُ"
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 ی كُٟٞ ىٍ ٠ً ١بیی دِٙي ٠ً ثٞىٕ هٞٛيٟ ػبیی ٍإش٘-

 ٍٝ ١ب اٝٙ ثی٘بٍاٛٚٞٙ ٠ً ٛ٘یيٙ اػبُٟ ، ٗیٌٜٜي ًبٍ ٍٝاٜٛٚبٕی

 ایٚ سٞی ٠ً ١بیی آىٕ ثَای ثب٠ُ ی٠ ایٚ ٝ ًٜیٚ ٝيا إٖ ث٠

 ...  ١ٖشٚ كَك٠

 . ٙي سَ ػ٘ین ٓجوٜيٗ

  "ثٞى هٜيٟ هٞٗ"

 ٙبیي: ُلز ٝ ُى َٕك٠ ىٝ ٝ ٌُاٙز ى١بٛ٘ ػٔٞی ٍا  ٗٚش٘

 ...  ٛجٞىیٚ ثی٘بٍ ٙ٘ب ایٚٞٙ اػشوبى ث٠

 ثی٘بٍ ػٖٖ ٝهشی: ُلز سَ ىٕٝشب٠ٛ ٝ ُىٕ ٓجوٜيی ػٞاث٘ اُ

 ٗظٕٔٞ ١٘ی٠ٚ  ٍٝف اٗب... ٗیلشیٖ كٌَىٍٗبٛ٘ ث٠ كش٘ب ، ث٠ٚ

 .  ًَا٠ٛ هبٖٛ ٢ٗ٘شَٟ ػٖٖ اُ ٍٝف ىٍٗبٙ...  ٗی٠ٚ ٝاهغ

 . ثٞى ٦ٜٗوی

  ؟ ًٜٚ ٗؼؼِٟ ٗیشٞٛٚ ًَی٘یبٙ ىًشَ ٠ِٗ ٝٓی...  ث٠ٔ-

 اٍیٚ؟ى اػشوبى ٗؼؼِٟ ث٠ ٙ٘ب-
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: ُلز ٝ ىاىٕ كٚبٍ ٗلٌٖ ١ٖ ٍٝی آٍی ٗؼٜی ث٠ ٍا ؿ٢٘ٚبیٖ

 . ثیلش٠ اسلبم ٠ٌٜ٘ٗ دٔ

 ؟ ًَی٘یبٙ ىًشَ ىٕش٢بی ث٠-

 ... ٠ٛ ؿَا٠ً-

 اُ هٞا١َٕ ٠ً ٠ًٜ ًبٍی ٗیش٠ٛٞ اٝٙ: دَٕیيٕ ٝ ُىٕ ٓجوٜيی

 دیيا آشیبٕ ًبٗال ٗٚ ٍٝف ٗٞهغ اٝٙ ؟ ث٠ٚ ثٜٔي ٝیٔـَ ٍٝی

 ...  ٗی٠ٌٜ

 ىٍ سـییَی سب ًَىٕ ِٛب١٘ هٞة ، ًٚیي ػ٘ین ٛلٔ یي

 ١یؾ اٗب ، ى١ٖ س٦جین ١بیٖ ىاٖٛش٠ ثب ٝ  ًٜٖ دیيا ٍٝٞس٘

 ٗلٌٖ ٝ هَٛ ١٘ب٦ٍٛٞ.  ٌِٛاٙز ٛ٘بی٘ ث٠ ٍٝٞس٘ ىٍ ؿیِی

 .  ٗیٌَى س٘بٙبیٖ

 ٍٝ ٙ٘ب ٍٝف: ُلز ٝ ًَى ىٕشی دی٘ ٠ً ثِٞیٖ ؿیِی هٞإشٖ

 ًٜیٚ اػش٘بى ث٢٘ ٝ ثبٙیٚ ٦ٗ٘ئٚ ثبثز ایٚ اُ...  ٗیيٙ آشیبٕ

 . 

 ... ٙ٘ب اُ ٜٗ٘ٞٙ ثب٠ٙ: ُلشٖ ٝ ىاىٕ هٍٞر ٍا ى١بٖٛ آة
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 ٍٝ ٗٚ ٙ٘ب ٛجٞى ٛیبُی آجش٠: ُلشٖ ٝ ؿَهیيٕ ىٍ ٕ٘ز ث٠

 .ٗیٞٗيٕ سبًٖی ی٠ ثب هٞىٕ ، ثَٕٞٛیٚ

 ٠ِٗ....  ثجیٜیٖ ٍٝ ىاٌٛٚيٟ سئبسَ آٗلی ثَیٖ هَاٍٟ ثؼيٗ-

 ثشٞٛیٚ ٍٝ ١ب ًٓٞیٚٚ سب  ثجیٜیٚ ٝ سئبسَ ٕٚ ٠ً ال٠ُٗ ِٛلشیٚ

 ؟ ًٜیٚ سٞٞیَ ١ًٜشٞٙ سٞی

 . ثٞى هّٞ هٞٗ

 .  ٜٗشظَسٖٞٛ ػب ١٘یٚ ىی٠ِ ٕبػز یي: ُى ٓت سؼٔٔی ثب

...  ثيٟ اػبُٟ ، ثٌِاٍ ُٗبٙ ١ٖ آسی ١ٍُٝبی ثَای ثِٞیٖ هٞإشٖ

 ث٠ ٠ً ٜٗ٘ٞٙ ثِٞیٖ هٞإشٖ!  ىًشَ ثبٖٙ ٙ٘ب ١ٜ٘ٚیٚ ثب١ُٖ

 سٌَٚ هٞإشٖ...  آٗيیي ١ٖشیي ٠ً ٜٗ٘ٞٙ...  ١ٖشیي ٗٚ كٌَ

 .ٛیبٍٝىٕ ١ًٜٖ ث٠ ای ٠ً٘ٔ ١یؾ اٗب ًٜٖ

 ٗیٌَى ِٛبٟ ٍٝ ث٠ ٍٝ ث٠ ٠ً ىٍكبٓی ٝ ًٚیي ػ٘یوی ٛلٔ ٝٞٓز

 ث٢ب ٍٝك٘ ث٠ ثبیي آىٕ ٗؼشويٕ ٗٚ ، ًَا٠ٛ هبٖٛ ٗیيٝٛیٚ: ُلز

 ...  ثيٟ

 . ثٞى ىاٙشٜی ىٕٝز اػشوبىاس٘
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 ث٠ ٗب.  ثٞىٛي ١ٖ ی یو٠ ىٍیيٙ ىٍكبّ ٛلَ ىٝ ٓلظ٠ ١٘بٙ

 ػ٘ین ٍا ػ٦َٗ ثٞی ٗٚ...  ٗیياىیٖ ُٞٗ ًالٕیي ٕٗٞیوی

 : ٗیِلز اٗ َٝٙ٘ىٟ ٍٕب ٝ آٍإ ٝيای ثب اٝ ٝ ثٔؼیيٕ ٗی

 ثَی ٗیشٞٛی ثجٜيی ؿٚ٘شٞ ، ایٜؼبٕز ػٖ٘ز ٝهشی ٙ٘ب-

 ...  ىٍیب ثَی...   ٢ًٌٚبٙ ثَی.... ٕلَ

 ! ٗٚ ٗظْ!  ٛجٞى ػبىی ١بی آىٕ ٌْٙ

 سب آٗيٛي ١بیی ،آىٕ ٗیٚي دَاًٜيٟ ك٢ب ٍى ٛبٕٗٞی ١بی كل٘

 ٗیِاٙ ایٚ ، ٌُٙز ١ًٜٖ اُ ٓلظ٠ ١٘بٙ...  ًٜٜي ػيا ٍا ١ب اٙ

 ٗی ػٌاة ، هیبثبٙ ٤ٕٝ ىٍ ًَىی ٍهٜ ثَای ؿويٍ ػ٘ؼیز

 .... ٙٞٛي

  الی ٝ ثجٜيی ؿ٢٘ٚبسٞ ٠ً...  ٍٝك٠ هيٍر ایٚ ٝ:  ىاى اىا٠ٗ

 ٝهشی ًٜی كٔ ٍٝ ٕبكْ هیٔ ١بی ٙٚ دب١بر اِٛٚش٢بی

 إٓلبٓز ٍٝی ُٗوز ١بی ًل٘ ثب ٛبؿبٍی سبثٖشٞٙ َُٗبی سٞی

 دٚز ، ثٚیٜی ایٜؼب...  ٛجب٠ٙ ٕبٖٓ ٍٝف ٝهشی!   ثَی ٍاٟ ىاؽ

 ػٔٞیی ٗبٙیٚ ث٠ ٠ً ٗیٚی ای ػبىی ١بی آىٕ ٌْٙ ، سَاكیي

 !ٗیِٚ ٝثیَاٟ ثي ػوت ٝ
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 ثب ٠ً ١بیی آىٕ ، ٙي هبٗٞٗ َٕٕ سٞی ًَىی ُٗٞیي ٝيای

 ؿٜي ١٘بٙ ث٠ ٍا ػبیٚبٙ ٗیَهٞیيٛي ٍِٛبٍَٛ ١بی ىٕش٘بّ

 ٗیشٞاٖٛشٖ.ًَىٕ ِٛب١٘ ىاىٛي ٙيٛي ُالٝیِ ١ٖ ثب ٠ً ٛلَی

 ...ثجٕٖٞ ٍا اٝ ٓلظ٠ ١٘یٚ

 ١ٖ ث٠ َُىٛ٘ ىٍٝ ٍا ١بیٖ دٜؼ٠  ثِیَٕ، ٍا َُىٛ٘ كبال ١٘یٚ

 ُثَ ی ٠ُٛٞ ٗیشٞاٖٛ ٝسب ثٌٚبٖٛ هٞىٕ ٕ٘ز ث٠ ٍا ،اٝ ثَٕبٖٛ

 ...  ثجٕٖٞ ٍا اٗ ٙيٟ اٝالف

... ثـٖجبٖٛ ١بی٘ ٠ُٛٞ ث٠ ٍا ٓج٢بیٖ ١ب ٕبػز ، ٗیشٞاٖٛشٖ ٗٚ

 ٗی ٍا ٗٚ ٛلَ یي ٢ًٌٚبٙ ایٚ ىٍ ثبالهَٟ ٗیٌَىٕ اكٖبٓ

 ىٍى ٍا دَاًٜٚ٘ ٝ ىاٍى ثبٍٝ ١ًٚ ٛیَٝی ث٠ ، ٛلَ یي ، ك٢٘ي

 اٝ ، ١ٖشٖ ٗٚ ٠ً ١٘ب٦ٍٛٞ ىهیوب ، ٗٚ ی اٛياُٟ ىٍٕز ٝ ٗیٌٜي

 .  إز دَىاُ هیبّ ١ٖ

  ، ثٞى ىٝهش٠ ٍٝ ث٠ ٍٝ ث٠ ٍا ِٛب١٘ ، ٙي اٙي اُ دَ ؿ٢٘ٚبیٖ

...  ٝیٔـَٟ ٍٝی ٙ٘ب ٍٝف ٗیٌٜٖ اكٖبٓ:  ًٚیي ػ٘یوی ٛلٔ

 ٗیش٠ٛٞ...  ثَٟ ٍاٟ ٗیش٠ٛٞ ٠ً ٍكش٠ یبىٗ ٝ ًَىٟ كَاٗٞٗ ٍٝ دَٝاُ

 ....ٝ  ٠ًٜ ٕلَ ای ٛو٠٦ ١َ ث٠
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 .  ٙي كیَاٙ ١بیٖ اٙي ىیيٙ اُ ، ثَُٚز ٗٚ ٕ٘ز ث٠

 ٝ ٙي هَٝٙبٙ ؿ٢٘ٚبیٖ اكٞاّ ثبُ...  ٙي ثي إ هیبك٠ كبّ ثبُ

 ِٛب١ٖ طبٛی٠ ؿٜي ، اٛياهشٜي ٗی ٍى إ ٠ُٛٞ ٍٝی ٕیبٟ ا٢ٌٙبی

 ث٠ ٠ً ٍا ًٞؿٌی ٌٗؼجی ىٕش٘بّ ی ػؼج٠ ٙي هٖ ، ًَى

 ثجوٚیي: ُلشٖ هل٠ ٝ ثَىاٙشٖ آٙ اُ ثٍَ یي ، َُكز ٕ٘شٖ

 ...  ی٢ٞ ؿَا ٛ٘یيٖٝٛ

 ثَیِیي؟ ١ٖ ث٠ ٙيٕ ثبػض: آٗي كَكٖ ٗیبٙ

 .ثٞى َِٛاٙ

-٠ٛ ... 

  ؟ ىاىٕ ػٟٔٞ اٍُٗ ثی ٍٝ هٞا١َسٞٙ ثَای َِٛاٛیشٞٙ-

 ...  ٠ٛ ٠ً آجش٠: ُىٕ ٓجوٜي

  ؟ اكشبىیي َُی٠ ث٠ ٠ً ُلشٖ اٙشجبٟ ٍٝ ًؼب-

 ی٠ ٙيٕ ىٍى ای٠ٌٜ اُ كو٤:  ُىٕ ٓت ٝ ًٚیيٕ ػ٘یوی ٛلٔ

 ، سَاكیي دٚز ١ٖز ١ٖ ىی٠ِ ٛلَ ی٠ ٠ً ًَىٕ ًٝم ٓلظ٠

 ٝ ٠ًٜ ٕلَ ١ًٜ٘ سٞی ، ًٜٜيٟ ًْٖ هَِٗ ١بی ؿَاؽ دٚز
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 یي ای٠ٌٜ اُ...  ثبثز ایٚ اُ ٙيٕ هٞٙلبّ اٝٛويٍ... ٗبػَاػٞیی

 ! َُكز إ َُی٠...  ٠ًٜ كٌَ ٗٚ ٗظْ ١ٖز ١ٖ ىی٠ِ ٛلَ

: ُلز ٝ اكشبى ١ج٤ ٕیٖشٖ ث٠ ؿٚ٘٘ ٝ آٍٝى ٓت ث٠ ٓجوٜيی

 ىٍٍٗٞى ١ب آىٕ ٛظَ ٗیيٝٛیٚ... ىثٕٞی ٢ٗشبة ث٠ ثَُٚز ىٝثبٍٟ

 ؿی٠؟ ه٦ؼ٠ ایٚ

: ثٞى ٛٞٙش٠ ٠ً هٞٛيٕ ًشبثی سٞی:  ُى ٓت ٝ ًَىٕ ِٛب١٘

 ...  ٗیٜياُٟ ٝكٚز ث٠ آىٗٞ ، ه٦ؼ٠ ایٚ ُیجبیی

 ٙ٘ب اكٌبٍ ُیجبیی:  ثِٞیٖ ًشبة ١٘بٙ اُ هّٞ ٛوْ ث٠ هٞإشٖ

...  ١بیشبٙ ٕوٚ ُیجبیی...  ىًشَ اٛياُى ٗی ٝكٚز ث٠ ١ٖ ٍا ٗٚ

 ٠ً سبٙ اٛيی٠ٚ... ػ٘ؼشبٙ كٞآ...  ِٛب١شبٙ ، ًالٗشبٙ ُیجبیی

 ! ٗٚ ی اٛيی٠ٚ ث٠ إز ٙجی٠

 ٍا ى١بٖٛ آة...  اٛياُى ٗی ٝكٚز ث٠ ٍا ٗٚ ٙجب١ز ٠٘١ ایٚ

 ...  ٍٕٞٛيیٚ ٜٗٞ ٠ً ٜٗ٘ٞٙ: ُلشٖ ٝ ىاىٕ هٍٞر

 .  ىی٠ِ ٕبػز یي سب: ُلز ٝ ىاى سٌبٙ َٕی

 ٗی٘ٞٛیٚ؟ ػب ١٘یٚ: دَٕیيٕ ٗشؼؼت
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 اُٗ ًشبة سب ؿٜي ٗیوٞإ ، اٝٛؼبٕز هيی٘ی كَٝٙی ًشبة ی٠-

 ًشبة ٝ ١ب ٛٞیٖٜيٟ اكٞاّ اُ ٝ ًٜٖ ٝلجز ًٖ ی٠ ىی٠ِ.  ثِیَٕ

 ... ٗی٠ٌٚ ٕبػشی یي ، ثٖٚ هجَىاٍ هيی٘ی ٝ ػيیي ١بی

 ٗٚ ٝ ًَى إ كٞا٠ٓ ػبىی ٓجوٜي یي ١ٖ اٝ ُىٕ، ٓجوٜي ثبُ

 ثبال ًٔیٜیي ١بی د٠ٔ اُ سب ىاٙشٖ اَّٛی اٛويٍ ؿ٦ٍٞ ٛل٢٘یيٕ

 كشی.  ًَى ٕالٕ ٗٚ ث٠ اكشَإ ثب ، ثٞى ٜٗشظَٕ ٜٗٚی...  ثَٕٝ

 اسبم ىاهْ ث٠ ٖٗشویٖ ٝ ٜٖٛٚشٖ ١ٖ اٛشظبٍ ١بی ٗجْ ٍٝی

 ٗیوٞإز ىٖٓ ؿويٍ ىاٖٛز ٗی هيا كو٤ ٠ً ىٍكبٓی ٍكشٖ

 سٞی ثََُىٕ ٗٚ ، ٙٞى س٘بٕ ُٝىسَ ١َؿ٠ ٕبػز یي ایٚ

 ٍا ٗٚ ، هٞىٕ اُ ثیٚشَ ٠ً ٕٙٞ َٗىی ثب ًالٕ ١ٖ ٝ...  ٗبٙیٚ

 .  ٜٙبهز ٗی

 ١ِاٍ ثب ٥ٞالٛی هَٙ یي ، ٌُٙز هَٙ یي ثَایٖ ٕبػز یي

!  ًَى ك٠ٔ٘ ایَاٙ ث٠ ؿِٜیِ ٠ً هَٛی ١٘بٙ... ػ٢بٛی ػَٜ

 ١یَٝٙی٘ب ٝ ٛبًبُاًی ث٠...  ًٚیي آس٘ ث٠ ٍا دب٠ٍٕ إٌٜيٍ

 ٗويٓ ىكبع ٕبّ ١ٚز ی اٛياُٟ ثَایٖ ٕبػز یي...  ٙي ك٠ٔ٘

 ! ثٞى
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 كَف آٛويٍ ثٞى ُىٟ كَف آٛويٍ ، ًَى س٘بٗ٘ ًَی٘یبٙ ثبالهَٟ

 .  ثٞىٛي ٍیِ َٕ ٢ُٙٞبیٖ ثٞى ُىٟ

 ایٜؼب كٞإز اٝال اَُٗٝ: ُلز ٝ اٛياهز ؿ٢٘ٚبیٖ ث٠ ِٛب١ی

 .ٛیٖز

 ًشبة ىٍ ٕبػز یي ثَٕبٛي، ٍا ٗٚ اٝ ثبٍ ١َ ، ثبٙي هَاٍ اَُ

 ثجَى ٢َٙ اُ ىیَِی ی ٛو٠٦ ث٠ ٍا ٗٚ ٝ  ًٜي سٔق ٝهز كَٝٙی

 !  اٍُیيٛي ٛ٘ی ُاٍ ىٝ ٗٚبٍٟٝ ػٖٔبر ایٚ یویٚ ث٠ ه٦غ ،

 ٝ ًَىٕ ِٟٗ ِٟٗ ً٘ی ٍا ًَىٟ ین ؿبی ،  آٍٝىٕ ٓت ث٠ ٓجوٜيی

 ... ث٢شَٟ اَُٗٝ هیٔی إ ٍٝكی٠ ٝٓی: ُلشٖ

 . سَ َٕكبّ آجش٠ ٝ... سَی دَاَّٛی هیٔی:  ىاى ثبال ٍا اث١َٝبی٘

 هت: ُلشٖ ٝ ُىٕ ٓجوٜيی ىاٙز آٍایٖٚ ث٠ ٝا١لی ی اٙبٍٟ

 .  ثَٕ اسٞٙ اػبُٟ ثب ٗٚ

 ٕبػز ث٠ ١٘٘ ٍكشٚ، ثَای ىاٍی ػؼ٠ٔ هیٔی: ىاى سٌبٙ َٕی

 .ًَىی ِٛبٟ
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 اُ ٍا ؿیِی ٛ٘یشٞاٖٛشٖ ٝهز ١یؾ ٗٚ... ػ٘ین ٝ ثٜٔي هٜيیيٕ

 !هٞا١َٕ ثَػٌٔ ، ًٜٖ د٢ٜبٙ ًٖی

 ثَای ١ٖشٖ ٜٗشظَر ٗٚ ١َكبّ ث٠: ُى ٓت ٝ ثَهبٕشٖ ػب اُ

 .  آیٜيٟ ی ١لش٠

 .ٗیْ ً٘بّ ثب: ُلشٖ ا٥٘یٜبٙ ثب

 هجّٞ ٗؼِ هب٥َ ث٠ ٝ ثبٍ ایٚ... ٜٛياُی ُٞٗ دٚز ثبُ اٗیيٝإٍ-

 . ًَىٕ

 َُكز ػيیز ٍَٛ ٍٝٞس٘ ٝ ٝيا ً٘ی ٙيٛي، سیِ ٙبه٢ٌبیٖ

 ٝٓی ، ث٠ِٛ ٍٝ ًٖی ث٠ ٛياٍٟ ػبىر ٗؼ٘ٞال اٝٙ آجش٠: ُٝلز

 ١َ ؿٞٙ  ٗیيٝٛیٚ!  كْ هبثْ آجش٠ ٝ ٠٘٢ٗ ، ٙ٘ب ًیٔ ُلز

 ث٠ ٦ٗت ١بی ثَٛب٠ٗ ًٖ ی٠ ، ٛ٘یبیٚ ٝ ٗیٌاٍیٚ ٝهز ٠ً ثبٍی

 ١ٖ ىی٠ِ ًَِٗ سب ىٝ یٌی سٞ ایٜؼب ثَ ػالٟٝ ٗٚ ٝ ٗیَیِٟ ١ٖ

 ثَإ هیٔی ٗیٌٜٖ كیٌٔ ٠ً ٕبػشی ١٘یٚ ثوب٥َ...  ١ٖشٖ

 سٞ ث٠ٚ كب١َ ٝ ثیبى إ ًٜٜيٟ َٗاػؼ٠ كش٘ب ٠ً ا١٘یش٠ كبئِ

 !  ٠ًٜ ًْٜٖ ٝ ثِیَٟ س٘بٓ هجٔ٘ یب هٞىٗ ٕبػز
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 هب٥َ ث٠ اٗب ٛیبٗي هٞٗ ٌٗاهٖ ث٠ آٍٝى ُثبٙ ث٠ اٝ ٠ً ٗؼِی

 ُٙ ایٚ ث٠ ٝ ثٞى ًٚبٛيٟ ایٜؼب سب ٍا ٗٚ ٠ً َٗىی كَف اكشَإ

 .  ؿٖٚ ثب٠ٙ: ُلشٖ ثٞى اٛياهش٠ ٍٝ

 . اػبُٟ ثب كؼال: ُلشٖ ٝ اٛياهشٖ إ ٙب٠ٛ ٍٝی ٍا ًیلٖ

 هلٔ اُ ٗیٌٜٖ اكٖبٓ...  ٕالٗز ث٠: ُلز ٝ ىاى سٌبٙ َٕی

 !ٗیٌٚی دَ ىاٍی

... ٌَٛىٕ سٔق ٝهز ثیٚشَ ٝ هٜيیيٕ ١ٖ ٝٗٚ  هٜيیي ثٜٔي ٝ

 ث٠ ٝهشی ٝ ٌُاٙشٖ َٕ دٚز ٍا ػ٢ٜ٘ی ی ىهیو٠ ىٝ ٝ ٙٞز

 ًٞؿي ًشبة ،یي ثٞى ٗبٙیٚ كَٗبٙ دٚز ،  ٍٕیيٕ هیبثبٙ

 ًشبة ث٠ ؿٚ٘٘ ٝ دٜؼَٟ ی ٓج٠ آٍٛؼ٘  ٝ ثٞى كَٗبٙ ٍٝی

 .  ثٞى

 ًٚ كَاٍ هیبثبٙ ایٚ اُ: ٗیِلز ٗٚ ث٠ ٠ُٛٞ ١ٚياٍ اكٖبٓ یي

 !   ثَٝ...  ثَِیِ... 

 هَیيٟ ًشبثی ؿ٠:  ٕٞاّ ثب سب ٗیٌَى آش٘بٕٖ ىیَِی اكٖبٓ ٝ

 ... ثِیَٕ هَاٍ ٙبَُى ٜٝيٓی ٍٝی ٝ ثَٕٝ...  ای
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 ! ثٞى؟ سَ ِٕٜیٚ كٔ ًيإ ی ًل٠

 ثيٝٙ...  ػوي ثيٝٙ...  ٥الم ٢َٗ ثيٝٙ ثٞىٕ ُٙ یي ٗٚ ٝهشی

 ٍا ٗٚ هیٔی ٠ً...   ثٞى ٗؼَى َٗى یي اٝ ٝ!  ِٕٗٔٝ سَٚیلبر

 !  ثٞى ثٔي ٝ ٗیل٢٘یي

 ٝ ىٝهز ٗٚ ث٠ ٍا ؿ٢٘ٚبی٘ آٗي، ثبال ًشبة ٍٝی اُ َٕٗ

 ٕٞی آٙ ث٠ ، ثِیَٕ ٍا دب١بیٖ هَاٍی ثی ػٔٞی ٛشٞاٖٛشٖ ىیَِ

 ٝ ٍاكز... ٗیٌَىٕ ثـٔ٘ ثٞى ٕیٜب اٝ اَُ ، ثَىٕ ١ؼٕٞ هیبثبٙ

 ديٍثٍٍِ ای ىٜٝٙج٠ دِٙي.   ٛجٞى ٕیٜب اٗب...  إٓٞىٟ ٝ آُاى

 !  ثٞى ٗٚ آِٓایَ٘ی

  ٠ً ٌُاٙز ٗی اكشَإ ٗٚ ث٠ آٛويٍ ، ًَى ثبُ ثَایٖ ٍا ىٍ ١ٖ ثبُ

 ٝهشی.  ٗیٌٚیيٕ هؼبٓز ، هٞىٕ ث٠ هٞىٕ ٌِٛاٙشٚ اكشَإ اُ

 ثَهٍٞى ٝاهؼی دَٖٛٔ یي ٗظْ ٗٚ ثب كي ایٚ سب ؿَیج٠ یي

 ثب ٝاٍ َُٕٛ٘ ٝ ٗیٌَىٕ س١ٞیٚ هٞىٕ ث٠ هٞىٕ ؿ٦ٍٞ ، ٗیٌَى

 !  ٗیٌَىٕ ٍكشبٍ هٞىٕ

 ؿ٦ٍٞ: ُلز ٗٚ ث٠ ٍٝ ٝ ٌُاٙز ػوت ٜٝيٓی ٍٝی  ٍا ًشبة

  ؟ ثٞى
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 ٝ كبّ...  هٞث٠ كبٖٓ ، ٗٚبٍٟٝ ٗیَٕ ٝهشی سب ٗٚ ، ثٞى هٞة-

 ٜٗو٢ی هٞة ١بی كٔ ایٚ ثؼي ٕبػز یي ، هٞث٠ ١ٞإ

 . ٗیٚٚ

 ، ثيٟ ػٞاة ٝهشی ٝٓی ٥ٞالٛی٠ ٍٝف ىٍٗبٙ: ُلز ٝ ُى ٓجوٜيی

 .  ٗٞٛيُبٍٟ اطَٗ ىی٠ِ

 ؿ٠:  دَٕیيٕ كٍٞا ٝ ىإٍ ٠ِٛ ٓج٢بیٖ دٚز ٛشٞاٖٛشٖ ٍا ٕٞآٖ

  ؟ هَیيیٚ ًشبثی

 !  ٙبٗٔٞ اُ...  ٙؼَٟ ًشبة ی٠-

 یب ثٞىیٚ ىاىٟ ٕلبٍٗ هجال ؟ ىاٍٟ هبٝی ٜٗبٕجز.  ػبٓی ؿ٠-

 ... 

 هٞىٕ ثَای ،  ٗیٌٜٖ هٞثی ًبٍ ی٠ ٝهز ١َ: ُلز كَكٖ ٗیبٙ

 !!! ٗیوَٕ ١يی٠ ی٠

 ِٛب١٘ ٌٗٞٙبكب٠ٛ ٗٚ ٝ ىاى سٌبٙ ٍا َٕٗ ٝ ًٚیيٕ ١ٞٗی

 ؟ ًَىیٚ هٞثی ًبٍ ؿ٠ اَُٗٝ االٙ: ُلشٖ ٝ ًَىٕ
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 ىاٍٟ ثیٚشَ ثٍَٕی ث٠ اكشیبع ٍٝك٘ ٠ً ًَىٕ هبٛغ ٝ ٛلَ یي-

... 

 !  ثٞى ٌٗٚٔی ًبٍ ؿويٍ ٛ٘یيٝٛیي: ًَى اه٘ی ٝٞٓز ٝ هٜيیيٕ

 ؟ ٙيیٚ اًیز ٖٗیَ ایٚ سٞی هیٔی ؟ ٝاهؼب ٝای-

 هیٔی: ُلز ٝ ًٚیي ػ٘ین ٛلٔ یي ٝ اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی

 ٍاٟ ایٚ ٝ ١ٖشٖ ٖٗیَ اثشيای سبُٟ ثٌٜیٚ كٌَٙٞ ٙ٘ب...  ُیبى

 ...  ٝ إز ىٍاُ

 هیٔی ٥َف ای٠ٌٜ ٗظْ دٔ... ػؼت:  ًَىٕ َُى ٍا ؿ٢٘ٚبیٖ

 .  ًَىٟ اًیز ٍٝ ٙ٘ب

 :   ًَى ١ٞٗی

 .  ٗشبٕلب٠ٛ ث٠ٔ-

 ؿیٚ ٓج٢بی٘ ١بی ًٜبٍٟ ٠ً ٙي ػ٘ین آٛويٍ اٗ هٜيٟ ٝ

 ...  ١٘ی٦ٍٜٞ ١ٖ ؿ٢٘ٚبی٘ ًٜبٍ آجش٠ ٝ  هٍٞىٛي

 ثشٞٛیٚ ٠ً ثبٙیٚ ىاٙش٠ هٞة هیٔی اٛياُ دٔ ی٠ ثبیي دٔ-

 .ثِیَیٚ ػبیِٟ هٞىسٞٙ ثَای ثبُٕ
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 دَ ؿ٢٘ٚبیٖ ٠ً هٜيیيٕ آٛويٍ اٗ هٜيٟ اُ ٗٚ ٝ هٜيیي ثٜٔي

 .  ٙي اٙي اُ

 ، ؿَهبٛيٕ هیبثبٙ ٕ٘ز ث٠ ٍا ٍٝیٖ. ِٛلز ثیٚشَی ؿیِ

 ایٚ ای٠ٌٜ ثَای ثؼي ٝ ىاىٕ ُٞٗ ًالٕ ثی ٕٗٞیوی ث٠ ٓلظبسی

 ٕٗٞیوی ث٠ ٙ٘ب: دَٕیيٕ ٛٚٞى ىاٍ ً٘ كي اُ ُیبى ٌٕٞر

 ٜٗيیي؟ ػاله٠

 ! ؿ٦ٍٞ؟-

 كٔ ایٚ ١ب آ١َٜ ك٢بی ٝ ١ب آ١َٜ اٛشوبة اُ ٙبیي ٛ٘یيٖٝٛ-

 ىاٍیٚ ىٕٝز ٍٝ ًالٕیي ٕٗٞیوی هیٔی ٙ٘ب ٠ً ٙي آوب ث٢ٖ

 ... ٗیٜٚبٕیٜ٘ هٞة ٗیٌٜٖ كٔ ٝ

 !ثٞىٕ ٕٗٞیوی ١َٜٕشبٙ ٕبّ یي ٗٚ-

 ًَىیٚ؟ ٗ ١ٍب-

 !  ىثیَٕشبٙ ثَٕ ٝ ٍٝ اٝٛؼب ًٜٖ سَى ٙيٕ ٗؼجٍٞ -

  ؟ ؿَا ؟ ػيی:  ؿَهیيٕ ٕ٘ش٘ ث٠
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 ٗٚ ىٍى ث٠ ٕٗٞیوی ٗیٌَى كٌَ ؛(ٗبىٍٕ) ُیشی اَٝاٍ ث٠ ثیٚشَ-

 ٗٚ ٗٞهغ اٝٙ ٠ً ١َٜٕشبٛی س٢ٜب ای٠ٌٜ ١٘ٚ...  ٛ٘یوٍٟٞ

 اُىٝاع ١ُٜٞ ُیشی ، ثَ ١ِی٠ٜ ٝ ثٞى ؿیَاٛشلبػی ثَٕ ٗیشٖٞٛشٖ

 ،  ٌَٛىٕ اًیش٘ هیٔی ٜٖٗ ىی٠ِ ثٞى ٕوز ثَاٗ ، ثٞى ٌَٛىٟ

 ؿٞٙ ٗٚ هت ٝٓی اكشبىٕ ػوت آجش٠ ، ىثیَٕشبٙ ٍكشٖ

 ػوت ١بٕ ٕبّ ٝ ٕٚ ١ٖ اُ هیٔی ٛ٘یَٕ َٕثبُی ٗیيٖٝٛشٖ

 .  ٛ٘ٞٛيٕ

 ؟ ٙيیٚ ٗؼبف-

 ...  ث٠ٔ-

 : ُىٕ ١ٞٙی ًٖ ث٠ ٍا هٞىٕ

 ١ٖ ُٝٙ ً٘جٞى یب ُٝٙ ا١بك٠ ، ٛیٖز ١ؼیق ٠ً ؿ٢٘ٚبسٞٙ-

 ... ٝ...  ٛياٍیٚ ٠ً

 كْ ٍاٟ ی٠...  ٛياٙشیٖ ٠ً ١ٖ هَیيٗ دّٞ:  ىاى اىا٠ٗ هٞىٗ

 َٕثبُی ٜٖٗ ، ثٚٚ ػيا ١ٖ اُ ًَىٕ ٗؼجٍٞ ٗبىٍٗٞ ٝ ديٍ ، ثٞى

 ! ٗیٚيٕ ٗؼبف
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  ؟ ًَىیٚ ٝ ًبٍ ایٚ ٝاهؼب  ؟ ٝاهؼب: ُلشٖ ٙيٟ َُى ؿ٢٘ٚبی ثب

 ٙی٦ٜز ِٛبٟ ، ثَى ٌٓر طبٛی٠ ؿٜي إ ٙيٟ َُى ؿ٢٘ٚبی اُ

 ، ١بیٖ ًَىٙ سؼؼت اُ اِٛبٍ ًٜي سؼْٔ ً٘ی ٙي ثبػض ثبٍٗ

 . ثَى ٗی ٌٓر ثٖیبٍ ثٖیبٍ ١بیٖ هٍٞىٙ كَٛ

 اٗ ٙٞهی ث٠ ٝ ًَى ای هٜيٟ ، ٛياى ٥ٞٓ٘ هیٔی ٝػٞى ایٚ ثب

 كَُٛي س٢ٜب ٜٖٗ...  ثٞى ٙيٟ كٞر ديٍٕ:  ُلز ٝ ًَى ػ٘غ ٍا

 .  ٙيٕ ٗؼبف َٕثبُی اُ ٝ ثٞىٕ ٗبىٍٕ

 : ُلشٖ ٝ ًَىٕ ٠ُِٗٗ آ١بٛی

 ، ُلشیٚ ث٢ٖ ثبٍ ی٠ ؿٞٙ ؟ ٛياٙشیٚ ػاله٠ دٌِٙی ث٠ دٔ-

 ... ٙيٙ دِٙي ثٞىٟ ٍٝیبسٞٙ آهَیٚ

  !ىاٍیٚ هب٥َ ث٠ هٞة ؿ٠:  ًَى سؼؼت كَكٖ اُ

 . ىإٍ هٞثی ی كبكظ٠-

 : ُلز ٕٞآٖ ػٞاة ىٍ ٝ ىاى سٌبٙ َٕی

 ثب١بٗ االٙ ثٖٚ ىٍُیَٗ ٠ً ٛ٘یٌَىٕ كٌَٙٞ اٝال ٝاهؼب...  ٠ٛ-

 ١٘ی٠ٚ آجش٠...  ٠ٛ ثٞى ٗٚ ی ىؿيؿ٠ ثِٖ ای٠ٌٜ ٝٓی ٗیبٕ ًٜبٍ
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 ٝ اٍُٜٙ٘يٟ ثَإ.  ثَٕ ٗی ٌٓر ًٜٖ هيٗز ىیَِاٙ ث٠ ای٠ٌٜ اُ

 ... ثبثش٘ اُ ىإٍ هٞثی اكٖبٓ

 .  ٛجٞى ایٚ ٍٝیبسٞٙ ٝٓی-

 اَُ...  ٠ًٜ هيٗز ١ب آىٕ ٝ ا٥َاكیبٙ ث٠ ٗیش٠ٛٞ ١ًَٖی-

 اٝٙ...  ٗلیيٕ االٙ...  ثب٠ٙ ٗلیيی آىٕ ٠ً ثب٠ٙ ایٚ ٍٝیبٗ

 ٗیشٖٞٛشٖ. ثٞىٕ ٗلیي ١ٖ ٗیياىٕ اىا٠ٗ ٍٝ ١َٜٕشبٙ اَُ ٗٞهغ

 ثٞى هيٗز ٛٞػی اٖٝٛ. ثٖبُٕ هٞثی ١بی ٗٔٞىی ٝ ١ب آ١َٜ

  ىٍٕش٠؟ ىی٠ِ

 ُى ىٍٝ ٛ٘بٛي، ػٞاثٖ ٜٗشظَ ٠ً ٗیٌَىٕ ِٛب١٘ ثَاِٛیِ سلٖیٚ

 ی٠ ثب...  ١ب ثـ٠ ث٠ ٗیٌٜیٚ هيٗز ىاٍیٚ ١ٖ ٙ٘ب االٙ: ُلز ٝ

 ایٚ...  ثيیٚ یبىٙٞٙ هٞة ؿی١ِبی ًٔی هَاٍٟ ًٞىًب٠ٛ ٛ٘بی٘

  ؟ ٛیٖز ٥ٍٞ

 سب هت: ُلشٖ ٝ ًٚیيٕ ػ٘یوی ٛلٔ ، دیـیي ٝ ُى ٍا ٍا١ٜ٘ب

 ...  كيٝىی
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 ثَثیبى اُٗ ٠ً ػبیی سب آىٕ ، ٛياٍٟ اٛياُٟ ٝ كي ًَىٙ هيٗز-

 .  ای٠ٜ ٛظَٕ ٗٚ...  ٠ًٜ ٝهق هٞىٙٞ ٗیش٠ٛٞ

 ث٠ هيٗز ىٍكبّ ١٘٘ اَُ ؟ ؿی٠ هٞىٗ ُٛيُی دٔ-

 ؟ ٗی٠ٚ ؿی هٞىٗ دٔ...  ثب٠ٙ ىیَِاٙ

 ُبُ ٍٝی ٍا دبی٘ ٝ َُكز ًٞؿٌی ًبٍر ، دبًٍیَٜ ٍٝٝىی اُ

 ثٖشِی: ُلز ٗیِٚز دبٍى ػبی ىٛجبّ ٠ً ىٍكبٓی ٌُاٙز

 ثبٜٓيُی ٝ ٍٙي!  ثجی٠ٜ ًبْٗ ًبٍی ؿ٠ سٞی ٍٝ هٞىٗ آىٕ ىاٍٟ

.  ٙيٛي ٛبىٍ ٝ ً٘یبة هیٔی ٠ً ١ٖشٚ ؿی١ِبیی ای٢ٜب... سؼبٓی  ،

 ؿی ٠ً ٛ٘یٌٜٚ كٌَ ایٚ ث٠ ىی٠ِ ١ب آىٕ  ، االٙ ٗٚ ٛظَ ث٠

!  ثبٙٚ ٗلیي ٗیشٞٛٚ ؿ٦ٍٞی ٠ً ٛ٘یٌٜٚ كٌَ یب ىاٍٙ ىٕٝز

 ىاٍٙ یب...  ثبٙٚ ىاٙش٠ ىٍآٗي ٠ً ٗیٌٜٚ ًبٍ ىاٍٙ یب  ٗؼ٘ٞال

... ثبٙٚ ىاٙش٠ ىٍآٗي ثبُٕ ٠ً ًٜٚ دیيا ًبٍی ی٠ ٗیٌٜٚ ٕؼی

 ىاٍ ثـ٠ اكش٘بال ، ٗیٌٜٚ اُىٝاع اكش٘بال ٍٕیيٙ ىٍآٗي ث٠ ٝهشی

 ػؼیت ٍهٞر ٝ ًٖبٓز ی٠ ث٠ ١ٖ ٗير ی٠ اُ ثؼي...  ٗیٚٚ

 سب ٛياٍٙ ایٜٞ ٝهز ىی٠ِ ٠ً ٗیٚٚ ٕبٓوٍٞىٟ اٝٛويٍ...  ٗیَٕٚ

 ثبٙٚ ىاٙش٠ ثٞىٙ ٗلیي اكٖبٓ سٞٗ ٠ً ًٜٚ دیيا ٍٝ ًبٍی ی٠
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 كٔ اٝٙ ١ٍُٝب ایٚ!  ٙيٟ ىیَ ىی٠ِ ٠ً ٗیَٕٚ ث٢٘ ٝهشی... 

 ٛ٘یبى ؿٖٚ ث٠ ًبٍی ١یؾ سٞی ىی٠ِ هٞة اَّٛی ٝ آٍاٗ٘

 ٗظْ. ؿ٠٦ٔ ٗیٌٜٚ اٛشوبة ٗؼ٘ٞال ٠ً ١يكی ٝ ٖٗیَ ؿٞٙ

 سٞی ثوٞای ٝهشی.  ثٖش٠ اسبم ی٠ سٞی...  سَىٗی٠ٔ ٍٝی ىٝییيٙ

 اُ ٝ ثَٗیياٍی هيٕ آ١ٖش٠ ُب١ی ٗیيٝیی ُب١ی ثيٝیی ٥جیؼز

 كٌَ ٝ ثبیٖشی ٓلظ٠ یي ٙبیي ٝ ٗیجَی ٌٓر ا٥َاكز ٥جیؼز

 دٚز ثٍُِی ١يف ی٠ ثبیي ٙبیي... ٙيی ٗشٞٓي ؿی ثَای ًٜی

 ...  ثيی اٛؼبٕ ثٍُِی ًبٍ ی٠ ثبیي ٙبیي...  ثب٠ٙ هٔوشز

: ُلز ٝ ٙي ٗشٞهق ىاٌٛٚيٟ دبًٍیَٜ ىٍ ٕیب١ی دْٝی دٚز

 ؟ ؿی٠ ٙ٘ب ٛظَ

 َٗىا٠ٛ ٝيای هٞٗ آ١َٜ ٝ ىٜٓٚیٚ ١بی ٝلجز ٗلٞ آٛويٍ

 ٛظَ  ثي١ٖ ػٞاثی سب ًٜٖ كٌَ ٌَٛىٕ ٝهز ٠ً ثٞىٕ ٙيٟ اٗ

.  ثٞىٕ ٙيٟ ٖٗن. ثٞىٕ ٗٞاكن.  ثٞى اٝ ٛظَ ٛظَٕ... ىاٙشٖ هٞثی

 . ىاٙشٖ ىٕٝز ٍا ػوبیيٗ ٝ اكٌبٍ ، ٍا كبٓ٘

 ٗؼ٘ٞال: ُلز ؿَهیي ٗٚ ٕ٘ز ث٠ ٠ً ىٍكبٓی ٝ ُى كَٗبٙ هلْ

 .   ثجوٚیي ٜٗٞ دَكَكی ، ٛ٘یِٖٛ كَف اٛويٍ
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 سٞی ٍا ًشبة ٝ ثَىاٙز ٍا ًیل٘ ، ػوت ٜٝيٓی ث٠ ثَى ىٕز

 اكٖبٓ ٗیٌٜیٚ ٠ً ًبٍی اُ ٙ٘ب: ُلز ٝ ىاٙز ٠ِٛ ىٕش٘

 ىاٍیٚ؟ ١ٍبیز

 ثَای ٛٞیٖی ه٠ٞ ػبٙن...  ًبٍٕ ایٚ  ػبٙن.  آجش٠: ُىٕ ٓجوٜي

 هٔن ٍٝ ؿیِی ی٠ ١ًٜٖ سٞی ای٠ٌٜ...  اػَا آجش٠ ٝ... ١بٕ ثـ٠

 ىإٍ ىٕٝز... ثو٠ٚ ٌٓر هیٔی ثَإ ثيٕ ثبّ ٝ دَ ث٢٘ ٝ ًٜٖ

 ه٠ٞ ٝ اكٖبٕبر ٝ ًٔ٘بر هبٓت ىٍ َُكشٖ یبى ١َؿی... ثيٕ یبى

 .  ثؼي ْٖٛ ث٠.  ١ب ثـ٠ ث٠...  ثيٕ یبى ١ب

 ىٍ ٝ ثبٙیي ٕبٖٓ ثبیي ثيیي یبى ای٠ٌٜ ثَای: ُلز ٝ ًٚیي ١ٞٗی

 ثيٝٛیٚ ال٠ُٗ ٝ ثيیي ث٢ب ثیٚشَ هٞىسٞٙ ث٠ ثبیي ٕالٗشی اُای

 .... ٕبٖٓ ٍٝف ٠ً

 ...  إز ٕبٖٓ ثيٙ ىٍ: ُلشٖ ًالٗ٘ ٗیبٙ ٝ ًَىٕ ای هٜيٟ

 ػٖٔبر ثبیي ٙ٘ب دٔ: ًَى سٌَاٍ ُیَ ٕوز ٗؼٖٔ یي ٗظْ

 .... ٍٝ اسٞٙ ٗٚبٍٟٝ

 .  ًٜٖ ًبْٗ: ىاىٕ اىا٠ٗ
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 . ه٤ َٕ ٛو٠٦-

 ٍٝی كبّ ث٠ سب ٠ً ای هٜيٟ ثٍُِشَیٚ ١ٖ اٝ ٝ  اكشبىٕ ه٢و٠٢ ث٠

 ثَایٖ ٍا ىٍ ،  ٙي دیبىٟ ٝ ىاى ٛٚبٖٛ ٍا ثٞى ثٖش٠ ٛو٘ ٍٝٞس٘

 !  اَُٗٝ ىٍٓ دبیبٙ. ىهشَٕ آكَیٚ: ُى ٓت ٝ ًَى ثبُ

 ٗٚ: ُلشٖ ٝ اٛياهشٖ دبییٚ ٍا َٕٕ ، ٙيٕ دیبىٟ ٠ً ٗبٙیٚ اُ

  ؟ ٛياٍٟ اٌٙبٓی ٌَٛىٕ َٕٕ ٗوٜؼ٠

 ٗبٙیٚ سٞی ًَ٘ سب ٙبَُى ىٍ ١٘بٙ اُ ،  ًَى ظب١َٕ ث٠ ِٛب١ی

 ٗل٠ كبال: ُلز ٝ َُكز ٕ٘شٖ ث٠ ٍا ىٕش٘بّ ی ػؼج٠ ، ٍكز

 ... ! اكشیب٣

 ِٛبٟ سي سي ٍا ٍٝٞسٖ ػِییبر.  ثٞى ٙيٟ هیَٟ ثبُ ِٛب١٘

 ٗیٚيٕ آة ًٍٟ ًٍٟ ٠ً كبٓی ىٍ ٝ ًٚیيٕ ػ٘یوی ٛلٔ. ٗیٌَى

 ٗبٙیٚ اُ هيٗی ، ًٚیيٕ ثیَٝٙ ػؼج٠ اُ ىٕش٘بّ ثٍَ یي ،

 هؼبٓز ، ٙي اسٞٗجیٔ٘ ١بی ىٍ ثٖشٚ ٗٚـّٞ اٝ ٝ ٙيٕ ىٍٝ

 .  ًَىٕ ً٘شَ ٍا ٓجٖ ٍّ ، ُىٟ
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 ٠ً ثٞىٕ ًٚیيٟ ٍٝٞسٖ ٍٝی ٝكٚیب٠ٛ ٍا ىٕش٘بّ آٛويٍ

 :  آٗي ٝيای٘

 هت ٝٓی ٛ٘یٚٚ سٌٚیْ ١ب ًالٓ ٝ إز دٜؼٜٚج٠ آجش٠-

 !  ١َكبّ ث٠ ػو٠ٔ ٣َٙ اكشیب٣

 ٍا ٍٝی٘ اٗب ، ٙي ث٢شَ ثِٞیٖ هٞإشٖ ، ًَىٕ ٗـب٠ٓ ٍا ىٕش٘بّ

  هیَٟ هیَٟ ١٘ب٦ٍٛٞ اٍاىٟ ثی ٝ اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی.  ٛياٙشٖ

 .  ًٚیي َٗسج٘ ١ٞٗبی ث٠ ىٕشی ، ثٞى ُىٟ ُّ ٗٚ ث٠ ٠ً

 ٠ً ىٍكبٓی ٝ ًَى ٗٚ ث٠ ٍا دٚش٘ ٝ ًٚیيٕ ػٔٞ ٍا ٙبٖٓ كٍٞا

 ٍا ای ٍیِٟ َٕٜ ٠ً ىیيٕ ٜٙیيٕ ٍا اٗ هٜيٟ ١ؼیق ی ٠ُِٗٗ

 ٗظْ ، إز هٞة كبٓ٘ ٗیٌَىٕ كٔ...  ًَى ٙٞر ػٔٞ ث٠

.  ٗیٌَىٛي كٔ ٍا ٗوبثٔٚبٙ ٥َف اَّٛی ١ب آىٕ...  ٗٚ كبّ

 !  ٍَٛ دَ ٝ ٝا١ق

 ٗٚ ثب اٝ كبّ ، ثٞى هٞة ٠ً ٗٚ كبّ ٗظْ...  ثٞى هٞة كبٓ٘

 ! ثٞى ػبٓی...  اٝ ثب ٗٚ كبّ...  ثٞى هٞة



 ٕیٚ ٍٝكی)هٍٞٙیي(                                                                                ٦ٓلب ًذی ٌٜٛیي. ثب سٌَٚ –آٝاِٛبٍى 

  

 
83 

 

 سٞی ثٞىی هبٍ ٗظْ ، دٌِٙی ىٛياٙ ی ىاٌٛٚيٟ َٕىٍ

 ػ٘یوی ٛلٔ ، ٗیَكشٖ ٍاٟ اٝ ىٝٙبىٝٗ ٗل٠٥ٞ ىٍ... ؿٖٚ٘

 ٕجِ ٛی٠٘ ی ٗل٠٥ٞ س٘بٙبی ثب ٍا َٕٕ ًَىٕ ٕؼی ٝ ًٚیيٕ

 ثٞى ًیل٘ ث٠ ىٕش٘ ، اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ٛیٖ ، ًٜٖ ََُٕٕ

 ثب ای ٠ٍٕٗٞ ًشبٙ دیَا١ٚ ، ٍٝٞس٘ ٍٝی ىٝىی ػیٜي ٝ

 ٝ هیبك٠ هٞٗ ػٞاٙ ٗیٚي ثبػض  ، دیَا١ٚ اُ سَ سیَٟ ٙٔٞاٍی

 سٞػ٠  ثٜٔي ی هٞاٍٟ ٝ هي آٙ ثب ، ثیبیي ٛظَ ث٠ ٓجبٕی هٞٗ

 .  ًٜي ػٔت هٞىٗ ث٠ ٍا ١ًَٖی

 ٕبًز ٙبٙ ٛلَٟ ؿٜي ػ٘غ ، ای ٓلظ٠ ثَای ٠ً د١َٖبیی ؿ٠

 هیَٟ ١بی ِٛبٟ ثب ٝ ٗیٌٚیيٛي ُىٙ كَف اُ ىٕز ، ٗیٚي

 ٝ آٗيٛي ٗی ٍٝ ث٠ ٍٝ اُ ٠ً ىهش١َبیی ؿ٠ ٗیٌَىٛي، س٘بٙبی٘

 ِٛبٟ...  آجش٠ ٝ ٗیِىٛي ُّ اٗ ىٝىی ػیٜي دٚز ؿ٢٘ٚبی ث٠

 .  ٙي ٍٝا٠ٛ ٗٚ ٕ٘ز ث٠ ٛلَی ؿٜي

 ً٘شَ ٍا هٞىٗ ٝ هٞىٕ ثیٚ كب٠ٔٝ ، ىاىٕ هٍٞر ٍا ى١بٖٛ آة

 : دَٕیيٕ ٝ ًَىٕ

  ٗیِىیي؟ ١ٖ ٕبُ ثٞىیي ١َٜٕشبٙ-
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 .ث٠ٔ: ُلز ٝ  اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی

 ...ٕبُی ؿ٠ ِٛلز

 ؟ ثبٙي آ٠ٍٙ ثی ٝیٜٞٓ٘ ثٞى ٌٗ٘ٚ...  ًَىٕ كجٔ ٍا ٛلٖٖ

...  ؿیٖز ىاٍیي سجلَ آٙ ىٍ ٠ً ٕبُی... ثذَٕٖ ٗیشٞاٖٛشٖ

 .  إز هٞا١َٕ ىٕز اٗ آ٠ٍٙ

  ٕبُی؟ ؿ٠: دَٕیيٕ ای هل٠ ٝيای ثب

 ...  سبٍ-

 كٖی هٞٙلبٓی ، ٙيٛي ْٙ دب١بیٖ ، اكشبىٕ ػوت اٝ اُ ُبٕ یي

 ظَیل٘ ٛٞى ثب ٍا ىٍٝٗ ٕلز ٝ ٕوز ی دٕٞش٠ ٠ً ثٞى

 . ٗٚ ىٍ ٗیٚي ٗشٞٓي ًٝم اُ ای ػٞػ٠ ٝ ٗیٌٖٚز

 ٛ٘یبٍیي سَٚیق: ُى ٓت ٝ ؿَهیي ػوت ث٠ ایٖشبى ٓلظ٠ یي

 !  ًَا٠ٛ هبٖٛ

 ...آٗيٕ ٗی! آٗيٕ؟ ٛ٘ی ؿَا...  آٗيٕ ٗی

 ١ٖ ٗٚ ديٍثٍٍِ: ُلشٖ ٝ ٍٕبٛيٕ اٝ ث٠ ٍا هٞىٕ ٝ ًَىٕ سٜي دب

 .  ٗیِى سبٍ ُٗبٛی
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 ٝ ثَىاٙز ؿ٢٘ٚبی٘ ٍٝی اُ ٍا ػیٜي ، ٍكشٜي ثبال اث١َٝبی٘

  ػيا؟: ُى ٓت

 ...  ُیَُٗیٚ یب ثب٠ٙ اٛجبٍ سٞی ٕبُٗ ٗیٌٜٖ كٌَ... آٍٟ-

 ! ىٍاٝٗيٟ ًٞى اُ ٕبُ دٔ-

 ِٛىٟ ٕبُٗ ث٠ ىٕز ١ََٕٜ ٠ً ،ٕب٢ٓبٕز اٛياهشٖ ثبال ٙب٠ٛ

 ، ٗبىٍثٍُِٖ كٞر اُ ثؼي كياهْ...  ثیبٍٟ هب٥َ ث٠ ٛ٘یٌٜٖ كٌَ... 

 ...  ِٛى ٕبُ ث٠ ىٕز ىی٠ِ

 ًٜیي ٢ٗ٘بٙ ٜٗٞ ىٜٝٙج٠ ی٠: ُلشٖ ٝ ًَىٕ ِٛب١٘ ، ِٛى كَكی

 !  سبٍ ٝيای ٜٙیيٙ ث٠

 اكشوب٠ٍٗ ثبػض...  كش٘ب: ُى ٓت ٝ ثَىاٙز ٍٝ ث٠ ٍٝ اُ ٍا ِٛب١٘

 ... 

 كیَُٟٝ ١بی ًبٙی. ُىٕ ُّ دٌِٙی ىٛياٙ ٕبهش٘بٙ َٕىٍ ث٠

 ًبٙی آٍٝ یبى ؿ٢٘ٚبیٖ سٞی ٠ً ك١ٞی ، ٗیٚيٛي ثبػض...  ای

 .  ٙٞٛي هٞٙ اُ دَ ٗیٚي آثی ١بی

 ؟؟؟؟ هٞىسی...  ٗؼِ:  ُى ىاى ٗٚؼٞكی ٝ ثٜٔي ٝيای ثب َٗىی
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 آؿٞٗ ىٍ ٗلٌٖ ٍا اٝ ٝ ًَى ٍى ٍا ٗٚ ، ػوت اُ ، ًَى سٜي دب ٝ

 . ًٚیي

 .آٍٝى ُثبٙ ث٠ ٕبىٟ ٕالٕ یي س٢ٜب ٝ ُى ٓجوٜيی ىٕٝشب٠ٛ ١ٖ اٝ

 ١ب د٠ٔ ٍٝی ىیيٛ٘ اُ ُىٟ ١یؼبٙ َٗى ٠ً ًٚیيٕ ًٜبٍ ٍا هٞىٕ

 ٗیياى كٚبٍ دٜؼ٠ ىٍ ٕلز ٍا اٝ ١بی ٙب٠ٛ ٠ً ىٍكبٓی ٝ ٗبٛي

 دیيار ٥َكب ایٚ ٝهش٠ ؿٜي ٗیيٝٛی دَٖ...  ٛ٘ی٠ٚ ثبٍٕٝ: ُى ٓت

  ؟ ًؼبیی ٗؼ٠ٗٞٔ ١یؾ ؟ ٛٚيٟ

 ... ٙ٘ب ی ٕبی٠ ُیَ...  ١ٖشٖ:  آٍٝى ٓت ث٠ ٓجوٜيی

...  ًٜی د٢ٜبٙ ىیي اُ هٞىسٞ ثٔيی هٞة دَٖ.  هَثبٙ ٛلَٗبییي-

 اٝال ثِیَٙ؟ اٍسجب٣ ثب١بر ٗیوٞاٙ ١ب ثـ٠ ٝهش٠ ؿٜي ٗیيٝٛی

 . ٛیٖز اُر ١ٖ هجَی... ٛیٖشی ىی٠ِ

 .  ًبٍٕ ىٍُیَ: ُى ٓت ٗلشَٗب٠ٛ

 ىًشَ اَُٗٝ... ًَىی ُٖ ٍاٟ...  ٍٝا ایٚ اُ.  ثب٠ٙ هیَ ٠ً اٛٚباهلل-

 ىاٙشی؟ هَاٍ اٝٙ ثب ، ٛياٍٟ ًالٓ كَاَُٗی
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 س٠ ٝ َٕ ، هب٥غ ٝ ًٞسبٟ "٠ٛ" یي ثب ٝ ٛ٘یيیي س١ٞیق ث٠ الُٕ

 دبیبٙ ث٠ ٍا ٗیَكشٜي ٍّٟ َٗى ٗـِ ىٍ ٠ً ای ًٜؼٌبٝی اكٖبٕبر

 ....هٞٗ ٍُٝ.  ٙيٕ هٞٙلبّ ىیيٛز اُ: ُلز ٝ ٍٕبٛي

 ثَیٖ؟: ُى ٓت ٗٚ ث٠ ٍٝ ٝ

 ١یؾ ثيٝٙ  ٝ  ًٜٖ سٜي دب ٙي ثبػض َٗى ثب اٍسجب٣ ىٍ ػيیش٘

 ١بی ُبٕ ثب.  ٙيیٖ ٕبهش٘بٙ ٝاٍى ، سَی ا١بك٠ ًالٕ ٝ كَف

 ىاٛٚؼ١ٞبیی ث٠ ؿٖٚ٘ ٗیَكز، دی٘ ٍا١َٝ ىٍ سٜيی ٝ ثٜٔي

 .  ٗیٌَىٛي ِٛب١٘ ٠ً ثَٗیِٚز

 ِٛبٟ اٗب ثٞى هٔٞر ای٠ٌٜ ثب... دَٖ سبیی دٜغ ؿ٢بٍ... ىهشَ ٠ٕ ىٝ

 .  ثٞى ٦ٜٗوی ؿیَ ٝ ػؼیت ١بیٚبٙ

 ...٥َف ایٚ اُ: ُى ٓت ٗٚ ث٠ ٍٝ ٝ ًٚیي ػ٘ین ٛلٔ یي

 ىٝ دی كٞإٖ ٗٚ ٠ً ىٍكبٓی ٝ ٙي ٗشٞهق ٕیب١ی ىٍ ٗوبثْ ٝ

 ٓت ٗٚ ث٠ ٍٝ ، ٗیٌَىٛي دؾ دؾ ١ٖ ُٞٗ ىٍ ٠ً ثٞى ىهشَی ٠ٕ

 ...  ًَا٠ٛ هبٖٛ: ُى
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 اٝ ؿ٢٘ٚبی ث٠ ىهش١َب ی ٙيٟ هالة ى١ٍٖ اث١َٝبی اُ ِٛب١ٖ

  ؟ ػبٖٛ:  ُلشٖ ٝ ثَُٚز

 ػیت اُ ٍا ًٔیي ٛياى، ٛٚبٙ ٝاًٜٚی ًَىٕ ٛظبٍٗ ٠ً ػبٛ٘ی اُ

 ...  ایٜؼبٕز: ُلز ٝ ًَى ثبُ ٍا سئبسَ آٗلی ىٍ ٝ ًٚیي ثیَٝٙ

 ای٠ٌٜ ٝػٞى ثب...  ٍكشٖ سٞ ، ٕٙٞ ىاهْ ٠ً ىاٙز ٠ِٛ ثبُ ٍا ىٍ

...  ثٜٕٚٞ ىهش١َب آٙ اُ ثیٚشَی ١بی ٠ُِٗٗ ٗیوٞإز ىٖٓ

  ٠ٛٞ٘١؟ ایٚ: ثٞى ُلش٠ الؿَی ىهشَ

 !!! هٞى٠ٙ ًٜٖ كٌَ آٍٟ: ثٞى ُىٟ ٓت ػٞاث٘ ىٍ ىیَِی ٝ

 َٗىا٠ٛ ٝيای ٠ً ًٚبٛيٕ ٕبٓٚ ث٠ ٍا هٞىٕ ٝ ًَىٕ ٍاكٞر ٛلٖٖ

 اٝٗيی ثبالهَٟ دٔ: ُلز ٝ ىاى هَاٍ ٗوب٥ت ٍا اٝ ىیَِی ی

 !!! ثَىاٍی اكشبىٟ ا٥َاف ایٚ ٠ً سٞدشٞ

 ٥بٕ٘ َٕ ٝ ٛو٘ ٍیِ ی ػظ٠ ث٠ ، َٗى ی هٔيٍٗبثب٠ٛ ٝيای

 هي َٗى١بی ىٍى ث٠ ٛظَٕ ىٍ ١٘ی٠ٚ دَكٍٖٞی ٍی٘.  آٗي ٛ٘ی

 .  ٗیوٍٞى ؿ٢بٍٙب٠ٛ ٝ ثٜٔي
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 ٌَٙ ٍٝ هيا: ُى ٓت آٍاٗی ث٠ ٝٞٓز ٝ   ًٚیيٕ ػٔٞ ٍا َٕٕ

 ٠ً ثب٠ٙ اٍُٗ ثب اٝٛويٍ ٠ً ٌِٛاٙشٖ ػب ؿیِی ا٥َاف ایٚ ٗٚ

 ! َٕاؿ٘ ثیبٕ

 . اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ٝ ُى ١َُهٜيی َٗى

 ٝ اٗ ٍكش٠ ثبال اثَٝی ی  ٠ِٜٓ یي...  ثٞى ىاٍ ٗؼٜب ِٛب١٘

 ٍٝی آٗي، ٗی ٛظَٕ ث٠ دیٌبٙ ١ِاٍ ىٍٝٛ٘ ٠ً ؿ٢٘ٚبیی

 :ُلز ٝٞٓز ث٠ ػٞاة ىٍ ٝ ُى ؿَهی ٍٝٞسٖ

 ؿیِی...  َٗث٠٥ٞ هٞىر ث٠ ثب٠ٙ ىاٙش٠ ١َىٓیٔی اٝٗيٛز ایٜؼب-

 ىٛيا٠ٛ ی ىاٌٛٚيٟ سئبسَ آٗلی ًٔیي ىاٙشٚ ، َٗث٠٥ٞ ٗٚ ث٠ ٠ً

 دٌِٙی اٖٝٛ!  ثب٠ٙ ٛجبیي هبػيسب ػ٘ٞٗی دِٙي ی٠ ػیت سٞ ٠ً

 .  ٛیٖز ىاٌٛٚيٟ ایٚ ث٠ ٗشؼٔن اٝال ٠ً

 ٝ َُكز ٍا ىیيٕ ٗیياٙ...  ًٚیي ٗٚ ػٔٞی ٍا هٞىٗ ٝٞٓز

 َٗست ٠ً ١ٞٗبیی ٝ...  ثجیٜٖ ٍا ١بی٘ ٙب٠ٛ ٗیشٞاٖٛشٖ كبال ٗٚ

 ٗٚ ثَای اٗ ٙيٟ ٙیٞ َُىٙ كشی ثٞىٛي ًٞسبٟ ٝ ٙيٟ ٙب٠ٛ

 ٝبف ه٤ ُیَ ىٍٕز ٠ً ای ٛو٠٦ ًٞؿي هبّ ٝ ثٞى ٢ٚٗٞى
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 ىٍ ٠ً ٜٙیيٕ ٍا ٝيای٘ ٝآجش٠  ىیيٕ ٍا ىاٙز هَاٍ ١ٞٗبی٘

 :ُلز َٗى ػٞاة

 ٛٞلی ٝ هيٕ دٜغ دی٢ٜٚبىار ٝ اػشَا١بر ٜٝيٝم ،  آجش٠-

 !  ػٔٞسَٟ

 آٍٝى  ثبال ٍا ًیل٘ آهَ ىٕز ٝ ،  ًَى ػٖشؼٞ ٍا ١بی٘ ػیت

: ُى ٓت ٝ َُكز ٕ٘ش٘ ث٠ ًٞؿي ًبؿٌ ث٠َُ یي آٙ سٞی اُ ٝ

  ؟ ١ٖز هيٗششٞٙ هٞىًبٍ

 ٢َٗ ىإٍ ٠ً هٞىًبٍی ٗشبٕلب٠ٛ: ُلز ٝٞٓز ٝ هٜيیي ثبُ َٗى

 ث٠ ثيٕ هَٟ ث٢شٞٙ ٛ٘یشٖٞٛ ، ٗی٠ٚ ٙبٗٔ٘ دٌِٙیٖ٘ ٛظبٕ

 ٍُٝ!  ٗلجی ىًشَ ثيٙ دبٕن ٦ٗبٓجبسشٞٙ ث٠  اٗیيٝإٍ ١َكبّ

 .هٞٗ

 ٝ هٍٞى ًشل٘ ٗیبٙ ث٠ إ ثیٜی ، ًٚیي ػوت ٍا هٞىٗ ٝ

 ٝػٞى ایٚ ثب آٗي كَٝى ٗٚ دبی ی دٜؼ٠ ٍٝی دبی٘ ی دب٠ٜٙ

 سئبسَ آٗلی ىٍ ،  ىٍ ٙيٙ ثٖش٠ ٝيای ٠ً ثٖز ٍا ىٍ ػٍٞی

 إ دٜؼ٠ ٙيٙ ِٓي اُ ٗٚ ی ٛب٠ٓ ٝيای ٠ً دیـیي ػٍٞی هبٓی

 ! ٙي ُٖ ىٍٗ
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 ُیَ ٠ً دبیی ی دٜؼ٠ آجش٠ ٝ ، دیَا١ٜ٘ ثب ٍٝٞسٖ ثَهٍٞى اُ

 هٞىٕ ،  ؿَهیي ٕ٘شٖ ث٠ كٍٞا ، ثٞى ٙيٟ ٠ٓ ًلٚ٘ ی دب٠ٜٙ

 .ًَىٕ ِٛب١٘ ىٍى اُ  ای ٗـب٠ٓ ٍٝٞر ثب ٝ ًٚیيٕ ػوت ٍا

 َُىٛ٘ ٍٍ ثٞى، ػٞجبٛی ً٘ی...  هیَٟ هیَٟ ، ٗیٌَى س٘بٙبیٖ

 .  ٗیٌٚیي ٛلٔ ٗؼّ٘ٞ كي اُ سَ سٜي ٝ ثٞى ُىٟ ثیَٝٙ

 سیَٟ ٍا ٍٝٞس٘ ٠ً ِٕٜیٜی اهٖ ثب ٠ً ثٞىٕ ػٌٍهٞا١ی ٜٗشظَ

  ؟ ایٖشبىیي ٗٚ ِٛىیي اٛويٍ ؿَا كبال: ُلز ثٞى ًَىٟ

 .  ٛياى ٢ٗٔشٖ اٝال یؼٜی...  ٕٙٞ ٠ًٞٙ ٕٞآ٘ اُ ٛشٞاٖٛشٖ كشی

 آٛويٍ... ثٌِإٍ ٛ٘بی٘ ث٠ ٍٝٞسٖ ىٍ ٛشٞاٖٛشٖ ١ٖ ىٍى كشی

 ٗٚ ث٠ ثبیي" ثِٞیٖ كشی ، ٛٚي ٠ً َٜٗ آٛويٍ ٝ ثٞىٕ ُیغ

  "! ثجوٚیي ثِٞیی

 ث٠ ُٗبٛ٘ إز ٌٗ٘ٚ ، ىاٍى سبیٖ اٗ اهالهی هٞٗ ثٞى ُلش٠

 ! ثٞىٕ ٌَٛىٟ ثبٍٝ...  ثَٕي دبیبٙ

: دَٕیي ٝ اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ىاىٕ هٍٞر ٠ً ٍا ى١بٖٛ آة

 ٙي؟ ٥ٍٞی دبسٞٙ هٞث٠؟ كبٓشٞٙ كبال
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 ٍٝی ٍا ُٝٛ٘ ًْ ٠ً ثٞى كٞإ٘ كياهْ ُىٕ، ٛیٚوٜيی

 .إز آٍٝىٟ كَٝى ٗٚ دبی ی دٜؼ٠

 ... ىی٠ِ ٗیبى دی٘...  هٞثٖ ٠ٛ:   ىاىٕ سٌبٙ  َٕی

 ٛياٙز كَف سَ٘یٜ٘بٙ ثَای ، َُىاٛيٕ ٕٚ ٕ٘ز ث٠ ٍا ٍٝیٖ

 ٜٙبهش٠ ای ِٛبٍهب٠ٛ ٝ ك١ََِٜٖا ١یؾ ىٍ ٗٚ ٠ً كبال ٗوٞٞٝب

 ٕبٓٚ ای٠ٌٜ ثبٝػٞى!  ثٞى ١ٖ ُیبى َٕٗب اُ ٕبٓٚ ایٚ ٛجٞىٕ، ٙيٟ

 اٗب  ٗیَٕیي ٛلَ ٕیٞي ث٠ ٍُٝ ث٠ ٙبیي ظَكیش٘ ، ثٞى ًٞؿٌی

 ًٜیٖ سَ٘یٚ ایٜؼب ٗیشٞاٖٛشیٖ ٠ً ١٘یٚ...  ىاٙز ا١٘یشی ؿ٠

  ثٌٍِٛي اٝٓی٠ َٗاكْ ٝ ٙٞٛي آٗبىٟ ١ب ٗؼُٞ سب! ثٞى ثٔ ثَای٘بٙ

 ٝ ٠ٜ٢ً ١بی ٜٝيٓی ث٠ ِٛب١ی...  ثٞى ػبٓی ٗب ثَای ، ٛظَ ٠٘١ اُ

 هَاٍٟ: ُلز َٕٕ دٚز اُ ٝٞٓز ٠ً اٛياهشٖ اٗ ٍكش٠ ٍٝ ٝ ٍَٛ

 سب ٛ٘ی٠ٚ إشلبىٟ اُٗ طبٛٞی ا٥الع سب ١٘یٚ ثَای... ث٠ٚ سؼ٘یَ

 ...ث٠ٚ ًبْٗ ثبُٕبُی

 ىٕشٖ اٍاىٟ ثی ، اِٛٚش٢بیٖ ُٕٞٗ اُ ٠ً ثَىاٙشٖ ػٔٞ ث٠ هيٗی

 ٍإشٖ دبی ی ٕی٠ٜ.  ىاىٕ كٚبٍ ١ب ٜٝيٓی اُ یٌی ث٠ ٍا

 . ٗیٌٚیي سیَ ثيػٍٞی
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 ٗوبثٔ٘ ٕٚ ث٠ ٠ً ىٍكبٓی ٝ ایٖشبى ًٜبٍٕ ٠ً ُِیيٕ ٍا ٓجٖ

  ٍُٝ ٙ٘ دٜغ ٗظال هٞث٠؟ سَ٘یٚ ثَای ایٜؼب: ُلز ٗیٌَى ِٛبٟ

  ًبكی٠؟ ثَاسٞٙ

 ثٞى ُىٟ ١ٖ ث٠ ٍا سًَِٕ٘ ، دبیٖ اِٛٚش٢بی إشوٞاٙ ُٕٞٗ

 ٠ً ًیٌی دٚ ىیيٙ ثب ٝ ٍكز ػٔٞ ث٠ هيٗی ٠ً ًَىٕ ِٛب١٘

 ثٞى ًَىٟ هٞٗ ػب ٗٚ ی ؿ٢َٟ اُ اٗ ای ٠ٍٕٗٞ دیَا١ٚ ٍٝی

 ! ُِیيٕ ٍا ٓجٖ سَ ٗلٌٖ ،

 ثبُ ٍا دیَا١ٚ ١بی ٠ُ٘ ٝى ٗیَٕیي هب٠ٛ ث٠ ای٠ٌٜ ٗل٠ ث٠ الثي

 ١ًٜ٘ اُ ، ًٜي آٝیِاٙ ٍا آٙ هٞإز ٗی اكش٘بال ٝ  ٗیٌَى

 الی٠ ، ٌٍُاٛيٟ اٝ ثب ٍا ٝهش٘ اَُٗٝ ٠ً ىهشَی ایٚ ٠ً ٗیٌِٙز

 .  دٞٙبٛي ٗی آٍایٚی دٞىٍ ثب ٍا ٍٝٞس٘ ٛٞاهٜ الی٠

 ، ٗیِٜٔیيٕ... ٍكشٖ دی٘ ُبٕ ٠ٕ ىٝ ١ب ٜٝيٓی ً٘ي ث٠

 ٗیٌَىٕ كٔ...  ىاىٕ سٌبٙ ًل٘ سٞی ٍا اِٛٚش٢بیٖ ٗلشب٥ب٠ٛ

 ! ثٞىٛي ٌٖٙش٠ اِٛٚش٢بیٖ اُ سب ىٝ كياهْ
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 ِٛب١ی آیٖ ٛ٘ی دبی٘ ١ٖ ىیي ٝهشی ٝ ٍكز دی٘ هيٗی ٠ٕ ىٝ

 ًَىٟ هٞٗ ػب ٍٝٞس٘ ٍٝی ٠ً اهٖ ١٘بٙ ثب ٝ اٛياهز ٗٚ ث٠

 :دَٕیي ثٞى

 ثیٚشَی اٙشیبم ٕٚ س٘بٙبی ثَای ٗیٌَىٕ كٌَ ٛ٘یبیٚ؟ ؿَا-

 ...   ثيیٚ ٛٚٞٙ

 ُٗبٙ ث٢ٖ ًٖ ی٠ االٙ ٗیبٕ: ُلشٖ ٝ ًٚیيٕ ػ٘ین ٛلٔ یي

 ...ثيیٚ

 ث٠ ، ٛ٘یٌَى ىٍى ٗـٖ ٝ هُٞى.  ؿَهبٛيٕ ً٘ی ٍا دبیٖ ٗؾ ٝ

 اث١َٝب ٝ ٙي ثبُ اه٘٘ ٠ً ٍكشٖ ػٔٞ ِٜٓبٙ ٝ آٍٝىٕ كٚبٍ هٞىٕ

  ؟ ٙي ٥ٍٞی دبسٞٙ: ُلز ٝ دَیيٛي ثبال

 ... ىی٠ِ ٙيٟ هٞة ٠ٛ: ُلشٖ ٝ ایٖشبىٕ ثبال اُ ؿ٢بٍٕ ٍىیق

 ٝ ىاٙز ٢ِٖٛ ٠ً ثَٕٖ دٜؼٖ ٍىیق ث٠ هٞإشٖ ُىٕ َٜٓ ثبُ ٝ

 ...  ٙيٟ ؿی ثجیٜٖ ثٚیٜیٚ: ُلز

 ...  ىی٠ِ ٗیبى دی٘ ،  ٛیٖز ؿیِی-
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 اُٗ ٠ً ای هٔوی هٞٗ ١٘بٙ ثب ٝ ٙي سَ ٢َٗثبٙ ٍٝٞس٘

  ؟ ثٞى ٗٚ ًبٍ: دَٕیي ىاٙشٖ َٕاؽ

 ٛب٢ُبٛی ٛ٘یٌَىٕ كٌَ ثجوٚیي ٛياٙشٖ ٜٗبٕجی ی كب٠ٔٝ ٗٚ-

 !  ػوت ثیبیٚ

 ...  ثٜٚیٜٖ سب ًَى اٙبٍٟ ای ٜٝيٓی ث٠

 ! ٌٍُإز ىٍى ی٠ ٗی٠ٚ هٞة ، ٛیٖز ٛیبُی: ًَىٕ ای هٜيٟ

 كٌَ ٝاهؼب: ُىٕ ؿب٠ٛ ٝ ًَىٕ ػ٘غ ٍا إ هٜيٟ ٗٚ ٝ ًَى اهٖ ثبُ

 اٝٛويٍی ٗٚ اِٛٚش٢بی ثؼيٕ ىًشَ ثب٠ٙ ٙيٟ ؿیِی ٛ٘یٌٜٖ

 ! ثٌٜٚٚ ٙيٙ ِٓي ی٠ ثب ٠ً ٛیٖشٚ ١ؼیق

 اُ ٛبؿبكْ ، آٗيٕ كَٝى ٍٝی٘ ٛبؿبٍ ٗٚ ٝ ًَى اٙبٍٟ ٜٝيٓی ث٠

 ثب ُٗیٚ ٍٝی سٌٚ٘ ٝ ثٞى ٌٖٙش٠ ٜٝيٓی ٛٚیِٜ٘بٟ ای٠ٌٜ

 ٝ ٗبٛي ثبال دب١بیٖ ، ٍكشٖ كَٝ ؿٞة ؿ٢بٍ سٞی ٗٚ ٝ اكشبى ٝيا

 سئبسَ آٗلی هبٓی ك٢بی ىٍ ٝكٚشٜبًی ٥َُ ث٠ ػیـٖ ٝيای

 .  دیـیي
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 سٞی ، ٙي ٍُٞ ٝ ُٖ ٗٚ ٝای ٝ آم ٗیبٙ ١یٖ٘ ٝيای 

 اُ ٝ ثٞى ُٗیٚ ٍٝی ٜٝيٓی سٚي ، ثٞىٕ ٍكش٠ كَٝ كبٓی ٜٝيٓی

 ثبال دب١بیٖ اٗب ، ٛ٘یٚٞى اًیز ٠ً ثٞىٕ ػ٘غ هب٥َ ثبٕٜٖ ثبثز

 سٚي ای٠ٌٜ اٛشظبٍ ، ٗیَٕیي ٛظَ ث٠ ٛبى ىٍى آٍٛؼٖ ، ثٞى ٗبٛيٟ

 . ٛياٙشٖ ثي١ي هبٓی ػب ثَایٖ ١ٖ ٜٝيٓی

 ىٝال ٍٝیٖ ، ثٞى ًَىٟ ٢ٗبٍ آٙ ىٍ ٍا هٜيٟ ٠ً ای ؿ٢َٟ ثب ٝٞٓز

 ُیَ ٠ً آٛؼبیی اُ سب ًَى ًٌٖ٘  ٝ َُكز ٍا ثب١ُٝبیٖ ٝ ٙي

 ٍا ٍُٝٗ س٘بٕ ، ًٚیي ثبال ٍا ٗٚ!  ثیبیٖ ثیَٝٙ ثٞىٕ اكشبىٟ

 ١بی دٜؼ٠ ٗیبٙ ثب١ُٝبیٖ إشوٞاٙ ًَىٕ كٔ ٝ ًَى هَػٖ

 ١بی ٗب١یـ٠ ، سالٗ ٝ اٛوجبٟ ایٚ ثبثز.  ٙيٛي ٠ٓ اٗ هٞی

 ٛظَٕ ث٠ ػ٢الٛی ٙير ث٠ َُىٛ٘ ٝ ثٞىٛي ًَىٟ ثبى ثب١ُٝبی٘

 .   آٗي

 ٝ ثٞىیٖ دٜؼٖ ٍىیق ،  آٗي سئبسَ آٗلی ىٍ ٙيٙ ثبُ هیْ ٝيای

 ىهشَ ىاٛٚؼٞی ٠ٕ ىٝ...   ٛياٙشیٖ ؿٜياٛی ی كب٠ٔٝ ىٍ اُ

 ث٠ ِٛب١ٚبٙ ، ًٚیيٛي َٕى ىاهْ ث٠ ًٜؼٌبٝ ٠ً ىٍكبٓی

 یي ٍٝی...  ثٞى ٗٚ ثب١ُٝبی ىٍٝ ىٕش٢بی٘ ٠ً اكشبى ٝٞٓشی
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 ُٗیٚ ٍٝی ىٍى اُ ٍا ىیَِٕ دبی ٝ ثٞىٕ ایٖشبىٟ دب ٠ِٜٓ

 ... ٛ٘یٌِاٙشٖ

 ثٞى ٙ٘ب ػیؾ ٝيای: ُلز كَٝی دَ ٝيای ثب هيی ثٜٔي ىهشَ

 !؟

 اُ ٍا ىٕش٢بی٘ ٝٞٓز ، ًَىٕ كجٔ ٕی٠ٜ سٞی ٍا ٛلٖٖ

 دٚشی ٍٝی ٍا ىٕشٖ ٗلشب٥ب٠ٛ سؼبىٖٓ كلظ ثَای ، ًٜي ثب١ُٝبیٖ

 كب٠ٔٝ ٗٚ اُ كبٓی٠ٌ ىٍ ٝٞٓز ٝ ٌُاٙشٖ ٖٙٚ ٍىیق  ٜٝيٓی

  ١ٖشیٚ؟ ٙ٘ب سئبسَ آٗلی ٖٗئّٞ: ُلز  ىهشَ ث٠ ٍٝ ٗیَِكز

 ٠ً ىٍكبٓی ٝ ُى ًٜبٍ ٍٝٞس٘ سٞی اُ ٍا ثٔٞٛيٗ ٗٞی ىهشَ

 ىٍ دیـیي ٗی سئبسَ آٗلی ك٢بی ىٍ ىٕٝشبٛ٘ ٍیِ ١بی هٜيٟ

 :ُلز ػٞاث٘

 ىی٠ِ ػبی ثب ٍٝ ایٜؼب ٙ٘ب...  ثب٠ٙ ىاٌٛٚيٟ ایٜؼب ٗیٌٜٖ كٌَ-

  ؟ اكیبٛب َِٛكشیٚ اٙشجبٟ

 ... ثيٕ س١ٞیق ٙ٘ب ث٠ ٛ٘یجیٜٖ ِٓٝٗی: ًَى ١ٞٗی ٝٞٓز
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 سب ٍٝ ٙ٘ب ٗبیٖٔ ثیٚشَ: ُلز ٝ اٛياهز َٕسبدبی٘ ث٠ ِٛب١ی ٝ

 ! ًٜٖ ١َ٘ا١ی كَإز

 آه٠ ٝٓی ، إز ػ٘ؼ٠ ٙت ىٍٕش٠ كبال:  ًَى ای هٜيٟ ىهشَ

 !؟ ىاٌٛٚيٟ سئبسَ آٗلی سٞ...  ایٜؼب

 سَی ًٞسبٟ هي ٠ً ىهشَی ٝ ٍكز ػٔٞ ىیَِ ُبٕ یي ٝٞٓز

 .  ٌٛٚ ىٍٕز َٙ ثَیٖ ثیب...  ٕشبٍٟ  ثَیٖ ثیب: ُى ٓت ىاٙز

 ىٕٝش٘ ػٞاة ىٍ ثٞى ٙيٟ ه٦بة ٕشبٍٟ ٠ً ثٔٞٛيی ٗٞ ١٘بٙ

 ث٥ََف ٍٝ ١بٙٞٙ ٛیبُ ًؼب١ب ، ٛياٍٙ ٌٗبٙ َٗىٕ ٝاهلل: ُلز

 ...  ٗیٌٜٚ

 ٝٞٓز ٠ً ثِٖٛ كَكی هٞإشٖ ثٞى ٙيٟ كجٔ ٕی٠ٜ سٞی ٛلٖٖ

 :ُلز ثٜٔيی ٛی٠٘ ثبٝيای

 ... ثلَٗبییٚ!  ثیَٝٙ ثلَٗبییٚ-

 ًبٍسٞٙ ث٠ ١ٖ ٙ٘ب ٗیلَٗبییٖ ث٠ٔ ث٠ٔ: ُلز هٜيٟ ثب ٕشبٍٟ

 ًٔیي ٗیشٖٞٛ ، ١ٖشیٚ ٌٗبٙ َٜٓ اَُ ٝاهؼب ٝٓی...  ثَٕیٚ

  ًٜیٚ ٍػبیز ىاِٛٚب٠١... ٙٞهی ثی!  ثيٕ ث٢شٞٙ ٍٝ آدبٍس٘بٖٛ
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!  ٠ٚٛ ٠ٕ ثٌٜیٚ ٍٝ ًبٍسٞٙ ٝٝيا َٕ ثی كياهْ...  هيا ٍٝ سٞ

 ! ؟ ثِیٖ ث٢شٞٙ ثبیي ١ب دبییٜی ٕبّ ٗب ایٜٖ

 ، ثٞى ٙيٟ َٕم ٍٝٞس٢بیٚبٙ ه٢و٠٢ اُ ىٕٝشبٛ٘ ٠ً ٝىٍكبٓی

 ...ٜٝيٓی ٍٝ آه٠: آٗي ١ؼیلٚبٙ ٝيای ٝ ٍكشٜي ػوت ػوت

 ٝثبُىٕ ىٕ ٝيای ، ثٖز ٍا ىٍ ٝٞٓز  ، ُلشٜي ؿ٠ ٜٛٚیيٕ ٝ

 ىاٙش٠ ٢ِٛ٘ ثبال ٓي ٓي ٗظْ ٠ً دبیی سب ، ًَى ٝاىإٍ ػ٘یو٘

 كَك٢بیی اُ ىٍىٗ اٗب ، ىاٙز ىٍى...  ثٌِإٍ ُٗیٚ ٍٝی ٍا ثٞىٕ

 ٙيٙ آة كبّ ىٍ هؼبٓز اُ. ثٞى ً٘شَ ، ثٞىٛي ًَىٟ ٛظبٍٗبٙ ٠ً

...  ثجٔؼي ٍا ٗٚ ٝ ًٜي ثبُ ى١ٚ ُٗیٚ ٗیوٞإشٖ...  ثٞىٕ

 ١َُِ ٠ً ٍٝكی یي... ثبٖٙ ََُٕىاٙ ٙجق یي اٝال ٗیوٞإشٖ

 .  ٛجٞى ىیيٙ هبثْ ا٥َاكیبٙ س٤ٕٞ

 ٛلٔ ث٠ كَٛ اُ ٠ً اٝ ث٠ ٍٝ ٝ ًٚیيٕ ػٔٞ ٍا هٞىٕ ٕوشی ث٠

 َٕ ، ثٞى ُىٟ ثیَٝٙ ٗشٍٕٞ اٗ دیٚبٛی ٍٍ ٝ ثٞى اكشبىٟ ٛلٔ

 .   ثَیٖ ٗیشٞٛیٖ.  ىیيٕ ٍٝ ٕبٓٚ ٗٚ: ُلشٖ ُىٟ هؼبٓز ٝ ُیَ ث٠

 ث٠ ؿٚ٘٘ ٠ً ًٚیيٕ دبییٚ ٍا ىٍ ی ىٕشِیَٟ ، ٌَٛى ِٛب١ٖ

 دٜؼ٠ ث٠ ٠ً ثٞىٕ اٛياهش٠ دب٠ٜٙ ٍٝی ٍا ُٖٝٛ س٘بٕ ٠ً اكشبى دبیٖ
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 ُلز كَٛ اُ ای َُكش٠ ٝيای ثب ٝ ًَى دٞكی ، ٛیبیي كٚبٍ اٗ

 ...  ٙيٟ ؿی ثجیٜٖ ثٚیٜیٚ ٓلظ٠ ی٠: 

 ٝ ٛٚبٛيٕ ػٞجبٛیش٘ اُ دَ ٝ ك٠ٔٝٞ ثی ٍٝٞر ث٠ ٍا َِٛاٖٛ ِٛبٟ

 !  ىًشَ ٛیٖز ٝالف ٗب ٗٞٛيٙ ایٜؼب...  ٛیٖز ؿیِی: ُلشٖ

 ٜٝيٓی ،  ًَى هلْ ٝ ثٖز ٍا ىٍ ، آٍٝى ىٍ ػیج٘ اُ ٍا ًٔیي

 یٌی ایٚ: ُٝلز ًَى اٗشلبٙ ىٕش٢بی٘ ًق ثب ٍا یي ٍىیق

 ...  ىٍثیبٍیٚ ١ٖ ٍٝ ػٍٞاثشٞٙ ٝ ًل٘...  ثٚیٜیٚ...  ٕب٠٘ٓ

 ػَار ٠ً ثٞى ثَاكَٝهش٠ اٗ هیبك٠ آٛويٍی ٝاهغ ىٍ...  ٖٛٚشٖ

 ١ٖ ٍا ُىٙ ؿب٠ٛ ػٖبٍر.   ٛياٙشٖ ٌٜٖٛ هجّٞ ٍا كَك٘ ای٠ٌٜ

 ٗٚ ٝ ثبٜٙي سئبسَ آٗلی اُ ثیَٝٙ ىهش١َب ای٠ٌٜ كٌَ... ١٘ی٦ٍٜٞ

 كٔ ٗیٚي ثبػض ، ثیبیٖ ثیَٝٙ ٓؼٜشی ٕبٓٚ ایٚ ىٍ اُ ِٜٓبٙ

 !ىاٍى ػَیبٙ ىاؽ َُٕة ١بیٖ َٙیبٙ ىٍ ًٜٖ

 ، دیـیي كوَاسٖ ٕشٞٙ سٞی ثيی ىٍى ٠ً ٕٙٞ ىٝال هٞإشٖ

 آٍٛؼٖ...  اٛي ثَىاٙش٠ هَاٗ ٗیٌَىٕ كٔ ١ٖ د١ٞٔ٢بیٖ

 ٍا ٗبٛشٞ إشیٚ اّٝ ىٍثیبٍٕٝ ٍا ًلٖٚ ای٠ٌٜ ػبی ث٠ ٝ ٗیٖٞهز
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 اثَٝ ٙي ثبػض ؿذٖ آٍٛغ ٍٝی ثٍٍِ هَاٗ یي...  ًٚیيٕ ثبال

 .  ثٌٖٚ ى١ٍٖ

 ٝ ًَى س٘بٙب ٗشبٕق ٍا آٍٛؼٖ ، اٛياهز ١ٝؼیشٖ ث٠ ِٛب١ی

 ىٍكبٓی ٝ  ُى ُاٛٞ ٗوبثٖٔ  ٝ ٌُاٙز ًٜبٍی ٍا ًیل٘ ، ى٢ٍٛبیز

  ای ًلَی ٝيای ثب ؿٖجیيٛي ًلٖٚ ثٜي ث٠ ١بی٘ دٜؼ٠ ٠ً

 . ٙيٟ ًٍٞ ١ٖ ًلٚشٞٙ ثٜي: ُلز

 :ُىٕ ١َُهٜيی

 هَ ٝ  ُایي ُٙ ٝ آیي ُدٔٚي آ٘ظْ ١َة  ثبٍُ ٗٞيام ٗٚ-

  ؟ ایٜٞ ثٞىیٚ ٛل٢٘یيٟ!  ١ٖشٖ ، ثَٕي ٢ٗ٘بٙ ٝ  ٗیَى

 ٠ً ٍٕیي ُٞٙ٘ ث٠ آٓٞى ثـ٠ ػٍٞی آٍٛؼٖ ُهٖ  اُ ٝيایٖ ٝ

 ؿ٢٘ٚبیٖ ث٠ ٖٗشویٖ ٝ ثَىاٙز ًلٖٚ ث٠ ًَىٙ ِٛبٟ اُ ىٕز

 ٗٚ اهشیبٍ سلز ثٞىٛٚبٙ آٓٞى اٙي ٠ً ؿ٢٘ٚبیی.  ٙي هیَٟ

 .  ٛجٞى

 ٛجٞى، ػٞجبٛی ىیَِ ١ٖ سٜلٖ٘ ٍیشٖ ، ٙي ٢َٗثبٙ ٍٝٞس٘

 .  ٙي ثبُ: ُلز ٝ ُى ٓجوٜيی
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 ٝ ٕلیي ١بی هبّ ثب ای ٠ٍٕٗٞ ػٍٞاة ،  ثََُىاٛي ٍا ِٛب١٘

 ٍا ػٍٞاثٖ ٝ  آٍٝى ىٍ دبیٖ اُ آٍاٗی ث٠ ٍا ىاٙشٖ دب ث٠ ٠ً هَِٗی

 ٍا َٕٕ ٗیوٞإز ىٖٓ هؼبٓز اُ ، ٌُاٙز ًٜبٍی ٜٝيٓی ٍٝی

 ، ًٚیي دبیٖ اِٛٚش٢بی ث٠ ٍا اِٛٚش٢بی٘ َٕ... ثٌٞثٖ ػبیی ث٠

 ٝ ١َس٘بٓ ثب ، ٗیٌٜي ػجٍٞ ٗٚ اُ ثَم ػَیبٙ ٗیٌَىٕ اكٖبٓ

 هؼبٓز  اكٖبٓ سَیٚ ػ٘ین ىؿبٍ ، َٙای٤ ایٚ ىٍ.... ٓ٘ٔ

 !   ٙيٕ

 ىٍى اكٖبٓ ثیٚشَ ٠ً ای ٛو٠٦ ١َ: ُى ٓت آٍاٗی ٝيای ثب

 ...  ثِیي ث٢ٖ ٍٝ ىاٍیي

 ، ً٘شَ ػب یي!  ٗیٌَى ىٍى ثيٖٛ ٛوب٣ ی ٠٘١ كب١َ كبّ ىٍ

 آثَٝىاٍی ٝٞٓز ٗؼِ ثَای ٠ً ای ٛو٠٦ آٙ...  ثیٚشَ ػب یي

 ىٍى ػب ٠٘١ اُ ،ثیٚشَ ثٞى ىیيٟ ١ٞا ىٍ َٜٓ ٍا ٗٚ اٝ ٝ ٗیٌَىٕ

 !!!  ٗیٌَى

 ػٔٞی ٍا ىٕشٖ ىاى كٚبٍ ٠ً ٍا ٖٙشٖ ًٜبٍ ثٜٔي هي اِٛٚز

 ث٠ ٛبَٗث٥ٞی اَٛ ٛلَ یي ، ػیـٖ هب٥َ ث٠ ثبُ ٠ً َُكشٖ ى١بٖٛ
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 ٝٓی...  َٛكش٠ ١ٖ ىٍ ٌٖٛٚش٠،: ُٝلز آٍٝى ثبال ٍا َٕٗ ، ِٛٛي ٗب

 ...  ًَىٟ ٍٕٝ

 ُٔٞیٖ اُ هلیلی ی ٛب٠ٓ ٙي ثبػض دٚشٖ ىٍى ، ٙيٕ هٖ ً٘ی

 آٍ إ ی٠ ًٜٖ كٌَ: ُلز ٝ ًَى كٞر ٍا ٛلٖ٘ ٠ً ثیبیي ثیَٝٙ

 !ثبٙیٚ ىاٙش٠ الُٕ دب ٛٞى سب َٕ ٛٞى اُ آی

 ٍٕٝ اِٛٚشٖ  ٗیٌَى هیبّ ٠ً اٝ ث٠ ٍٝ...  هٜياٛي ٍا ٗٚ ثبالهَٟ

 ٛیٖز ٍٕٝ...  ١ٖشٚ سذْ ًال اِٛٚش٢بٕ ٗٚ: ُلشٖ ًَىٟ

 !  ٗي٠ٛٞٚٓ

...  ثٞى ُىٟ ُاٛٞ ٗوبثٖٔ ٠ً ٌُاٙز دبیی ٍاٙ ٍٝی ٍا دبیٖ ًق

 ثب ، ای ٠ٍٕٗٞ ی ُٗی٠ٜ دٔ ىٍ ٕلیيٕ ٝ ًٞؿي دبی سٞٞیَ

 ٛبهٚ كياهْ ، ٗیٚي ١ٍبیشٖ ثبػض ، ػیؾ ٝ هَِٗ ١بی الى آٙ

 ىٍ دٕٞشٖ ٕٝلیيی  ىاٙشٖ ای ًٚیيٟ ١ٕٞبٙ ٝ َٗست ١بی

.  آٗي ٗی ؿٖٚ ث٠ ١٘ی٠ٚ اُ ثیٚشَ ، ای ٠ٍٕٗٞ ی ُٗی٠ٜ دٔ

 ؿَٝة ی  ٕشبٍٟ ثی إٓ٘بٙ ىٍ ثٞى دب ٌْٙ ٠ً ٕشبٍٟ یي ٗظْ

 !  دٜؼٜٚج٠

 :  آٗي ٝيای٘ ٠ً ًَىٕ ػوت ٝ ػٔٞ ٍا اِٛٚش٢بیٖ
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 ٗیجَیٚ؟ ٕٞاّ ُیَ ٜٗٞ سٚویٜ ىاٍیٚ-

 ػيی هيا ث٠ ٠ٛ:    ُلشٖ هٜيٟ ثب ٝ ًٚیيٕ ثبال ٍا إ ثیٜی

...  ٗي٠ٛٞٚٓ ٛیٖز ٍٕٝ!  ١ٖشٚ سذْ ًال اِٛٚش٢بٕ... ٗیِٖ

 . ٛ٘یٌٜٖ اكٖبٓ سٞٗ سـییَی ٗٚ كياهْ

: ُلز ٝ ىاٙز ٠ِٛ ٍا دبیٖ ٗؾ ٝ ىاىٕ سٌبٙ سٌبٙ ٍا اِٛٚش٢بیٖ

 ی٠ ث٢شَٟ ، ىاٍٟ ٍٕٝ ٗیٌٜٖ كٔ ٗٚ ٝٓی هٞث٠ ٠ً كًَش٘

 !  ثجی٠ٜ ٍٝ ٙ٘ب اٍسٞدي

 ًٌ٘٘ ٝ ًَىٕ ٛٞاُٗ ٍا ًٜبٍی ثٜٔي هي اِٛٚز دب، ٖٙز ثب

 ٍا ٗلٞٔ٘ سَم ٝيای اَُ ٗیٌَىٕ كٌَ ٙٞى هٖ ً٘ی سب ًَىٕ

 ث٠ ٍا ىٕش٘ ٝ ًَى دبیٖ ث٠ ِٛب١ی ، ٗیٚٞى ًٖ ىٍىٗ ، ثٜٕٚٞ

 ٝ  ثَىاٙز ًٜبٍی اِٛٚز ٍٝی اُ ٍا اٙ ، ٍٕبٛي دبیٖ ٖٙز

 ٗلْٞ هٜٞٓغ َٙای٤ ایٚ سٞ ، ثيیٚ إشَاكز ث٢٘ ث٢شَٟ: ُلز

 ٙيٟ ًٞكش٠ ٠ً كبال ٗوٞٞٝب!  ثٌٜٚیٚ ٛیٖز الُٕ ٍٝ ١بسٞٙ

 !  ىاٍٟ ٌٖٙشِی اكش٘بّ ٝ ًَىٟ ،ٍٕٝ

 !  ٗي٠ٚٓ...  ٛیٖز ٍٕٝ ایٜٖ ، ٌٖٛٚش٠-
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 . هٞٛيٕ ىٍٕٚٞ ٕبّ ١لز ٗٚ:  ًَى ثبٍیي ٍا ؿ٢٘ٚبی٘

 ثؼيٕ.  ٗیٌٜٖ ِٛب١ٚٞٙ ىإٍ ٕب٠ٓ ؿٜي ٝ ثیٖز ٜٖٗ-

 ثٜيی إشوٞٙ ىٍٍٗٞى ىإٍ ٛ٘یجَٕ ٕٞاّ ُیَ ٍٝ سٚویٞشٞٙ

 !  ٍا١ٜ٘بیی٠ ػٍٞ ی٠...  ىی٠ِ ٗیِٖٛ كَف ثيٖٛ

 ؿٞٙ!  ٌٖٛٚش٠ ٝٓی: ُلشٖ ٝ ىاىٕ سٌبٙ ٍا اِٛٚش٢بیٖ ١ٖ ثبُ

 ...ثيٕ سٌٞٛٚٞٙ ٗیشٖٞٛ

 اُ ٠ً ای هٜيٟ ٝيای ثب ٝ هٜيیيٕ ، ٍكز دبیٖ ُیَ اِٛٚش٘

 ! ىًشَ ٛيیٚ هٔؤٌٖ ٝای: ًَىٕ ٠ُِٗٗ ٙي هبٍع ًٜشَٖٓ

 سٞی اًٜٚ٘ ٍی اُ ، آٍٝى ثبال سٖٔیٖ كبٓز ث٠ ٍا ىٕش٢بی٘

 ی ؿَٟ ؿٖٚ یي ٝ   ًٚیي ػ٘ین ٛلٔ یي.  ٍكشٖ كَٝ ٜٝيٓی

 ىٕز اُ. َُكز ىٛياٙ ث٠ ٍا ُیَیٜ٘ ٓت ٝ ًَى ٛظبٍٕ ًََ٘ٛ

 كٔ ٗیشٞاٖٛشٖ آٝیِاٛ٘ ٍٝٞر اُ ٍا ایٚ!  ثٞى ٙيٟ ثیـبٍٟ ٗٚ

 !!! ػبٝی ٝ ٗبیٞٓ. ثٞىٕ ًَىٟ اٗ ػبٝی!  ًٜٖ
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 دبیٖ ٝ ثَىاٙز ٍا ػٍٞاثٖ ، ًٜبٍی ٜٝيٓی ث٠ ًَى ىٍاُ ىٕز

: ُلز ٝ ىٍآٍٝى ٍا ١بی٘ ثٜي...  دٞٙبٛي ٍا ًلٖٚ آٍاٗی ث٠ ٝ ًَى

 . ٛیبى كٚبٍ ث٢٘ سب ٛجٜيیي ثٜيٙٞ ، ث٢شَٟ

 سٞی ٍا آٙ ،  ًٚیي ثیَٝٙ ١ب ٍٕٞام اُ ًبْٗ ٍا ًل٘ ثٜي ٝ

 .  ث٢شَٟ ای٦ٍٜٞی: ُلز ٝ ٌُاٙز ػیج٘

 ٠ً ثِٞیي ؿیِی هٞإز ٝ اٛياهز ثبُیِٖٞٙ ٍٝٞر ث٠ ِٛب١ی

 ثبُ...  كٞر ٍا ٛلٖ٘ ٝ ًَى َُى ٍا ؿ٢٘ٚبی٘ ، ٙي َٜٗٞف

 .  هٍٞى ٍا كَك٘ ١ٖ

 ٝ ىاى سٌبٙ ٍا ُاٛٞی٘ ، ثَهبٕز ػب اُ...   ُِیيٕ ٍا ٓجٖ

 اكشبى ٠ً اسلبهی ثبثز: ُلز ٗیٌَى ِٛبٟ ٍٝٞسٖ ث٠ ٠ً ١٘ب٦ٍٛٞ

 .ٗشبٕلٖ

  ثٞى؟ ٙ٘ب سوٞیَ ؟٠ِٗ ؿَا: اٛياهشٖ ثبال ٙب٠ٛ

 هجْ اُ ثِیٚ ٗیوٞایٚ یؼٜی: ُلشٖ كٍٞا ٝ ٛٚيٕ ػٞاث٘ ٜٗشظَ

 ٗٚ سب ثٞىیٚ ثَىاٙش٠ ٍٝ دٜؼٖ ٍىیق ٜٝيٓی ٛٚیِٜ٘بٟ سٚي

 سٞٗ؟ ُٝیًَٜٖ ُٗیٚ ثیلشٖ ٝٙشٔن ثٚیٜٖ
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 ىٍاُ ٕ٘شٖ ث٠ ٍا ىٕش٘ ، ٙيٕ ثٜٔي ػب اُ ٗٚ ٝ ُى ٓجوٜيی

 الی اُ ًٌ٘٘ ث٠ ٝ َُكشٖ ٍا اٗ دٜؼ٠ ، ًَىٕ ای هٜيٟ... ًَى

 ٕؼی: ُلز ٗالی٘ز ثب ٝ آٗيٕ ثیَٝٙ ىٝ ٝ یي ٍىیق ٜٝيٓی

 ... ٛیبٍیٚ كٚبٍ ٍٝٗ ًٜیٚ

 ىٕش٘بٓی ، ثٞىٛي هیٔ ١ُٜٞ د٢ٌٔبیٖ ، ًٚیيٕ ثبال ٍا إ ثیٜی

 ...ٌٜٛیٚ َُی٠ ٦ٓلب: ُلز ٝ َُكز ٕ٘شٖ ث٠

 ثٍُِ٘ ٗٚز سٞی ٠ً ای دٜؼ٠ ، ثٞى ًیلٖ ث٠ ىٕشٖ هٜيیيٕ

 ًٜبٍٕ ، ىاٙز ٠ِٛ ٍا ثبُٝیٖ ٠ً ًٚیيٕ ثیَٝٙ ٍا ثٞى ٙيٟ ُٖ

 ٝ َُكشٖ ٝٝيا َٕ ً٘شَیٚ ثب ٗلشب٣ ٍا إ ثیٜی ، ثٞى ایٖشبىٟ

 ٝ ثٜي ثی ًل٘ ، هبًی ٗبٛشٞی ، ٛبػٍٞ ی هیبك٠ ث٠ ٠ً ىٍكبٓی

 ٠ً ٍٝٞسی ىٍثیبیي دبیٖ اُ آٙ ١َ ثٞى ٌٗ٘ٚ ٠ً ُٚبىی

 ی هیبك٠ ًال ٝ ، ٗبٛيٟ ١بیٖ ٠ُٛٞ ٍٝی ٕیب١ی ٍى ثٞىٕ ٦ٗ٘ئٚ

 ٝ ثبٙي هٞىٗ كبٓز ث٢شَیٚ ىٍ ، ٗیوٞإز اَُٗٝ ٠ً ثيثوشی

 اُ ًَٖی ىٍ ٝ اٛياهشٖ ِٛب١ی ثٞى، ٌٗ٘ٚ كبٓز ثيسَیٚ ىٍ

 كبال ٗیياٖٛشٖ ٠ً ١بیی هٜيٟ آٙ اُ... اكشبىٕ هٜيٟ ث٠  طبٛی٠
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 ...  ٙٞى ٛ٘ی ه٦غ كبال١ب

 

 َُٖٗ ؿ٠ ٠ً ثٞى ٗبٛيٟ كیَاٙ ٝٞٓز ٝ ٗیَُٔیي ١بیٖ ٙب٠ٛ

 ٍٝٞسٖ ىٍى اُ ٓلظ٠ یي ، ٗیِٖٛ ١ن ٓلظ٠ یي ٗٚ إز؟

 اِٛبٍ ٠ً ثوٜيٕ ػٍٞی ٗیشٞاٖٛ ، ثؼي ای ٓلظ٠ ٝ ٗیٚٞى ٗـب٠ٓ

 !  إ ٜٙیيٟ ٍا ُٗیٚ ٍٝی ػٞى ث٢شَیٚ

 ٍٝٞسٖ ث٠ ؿٖٚ ٝٞٓز ٠ً هٜيیيٕ آٛويٍ ، هٜيیيٕ آٛويٍ

 ...  آٗي ٓج٘ ٍٝی ًَِ٘ٛی ٓجوٜي ٝ ىٝهز

 ١ب ایٚ ی ٠٘١ اُ كبال: ُلشٖ ثَیيٟ ثَیيٟ ١بیٖ هٜيٟ ٗیبٙ

 ث٠ آٍایٖٚ ،  ثجیٜیٚ ٍٝ دیَا١ٜشٞٙ...  دٚز ثبیي ٙ٘ب....   ٌُٙش٠

 ......... ٙيٟ ٗبٓیيٟ دیَا١ٜشٞٙ

  ی َٕٙب٠ٛ ىٍُ ١بی٘ اِٛٚز َٕ ثب ، ًَى ّٝ ٍا ىٕشٖ ٗشؼؼت

 ّٝ اُ ، ؿَهبٛي ػوت ث٠ ٍا َُىٛ٘ ٝ ًٚیي ثبال ٍا  دیَا١ٜ٘

 ىاٙشٖ ،  ٙي هبٍع ىٕشٖ  اُ سؼبىٖٓ ًٜشَّ  ىٕشٖ ٙيٙ

 ه٢و٠٢ ٗیبٙ ثبُ ٝ ىاٙز ٢ِٖٛ  ىٕشی ىٝ ٠ً ُٗیٚ ٗیوٍٞىٕ

 ّٝ آىٗٞ ٗیوٞایٚ ٠ً ٛ٘یِیٚ آىٕ ث٠ ؿَا: ُلشٖ ثٜٔيٕ ١بی
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 ٗٚ....  ٛیبٍٕ كٚبٍ دبٕ ٍٝ ٗیَِٗشٞٙ ِٛلشیٚ ٠ِٗ....  ًٜیٚ

 ١ب آة ُیَ ثٌٜیٚ َٕٗٞ ایٜؼب ٜٗٞ آٍٝىیٚ! ثبثب؟ ای ٛيإٍ سؼبىّ

 ! ٛیٖز كٞإٖ ٌٜٛیٚ كٌَ....  

 ٍكز ١ٞا ث٠ اٗ هٜيٟ ٙٔیي ػٍٞی ٝ ىاى ػوت ٍا َٕٗ ػٍٞی

 إز ای هٜيٟ سَیٚ ىّ س٠ اُ ٝ  ثٜٔيسَیٚ ایٚ ًَىٕ كٔ ٠ً

 ٢ٗ٘بٙ اٗ ٝكٜؼَٟ  ٓج٢ب ث٠ ، ؿیِی ثبثز ، ٓلظ٠ آٙ سب ٠ً

 .   ثٞى ٙيٟ

 َٜٓ ًَىٕ ٕؼی  ًَى، ثبُ ٍا ىٍ ، ٙي س٘بٕ ٠ً ١بی٘بٙ هٜيٟ

 ٍا١َٝ...  ثَٕٝ ٍاٟ ػبىی ، ًٜٖ ٍكشبٍ ػبىی ًَىٕ ٕؼی ، ِٖٛٛ

 ایٜؼب طبٛی٠ ؿٜي ی٠: ُلز ٗٚ ث٠ ٍٝ ٝ ثٖز ٍا ىٍ ، ثٞى هٔٞر

 دیيا ین هبٓت سب ؿٜي ی٠ ٗیشٖٞٛ ه٠ٛٞ آثياٍ سٞی ثجیٜٖ ثبٙیي

 ...  ٠ٛ یب ًٜٖ

 ...  ٠ً ٛٚيٟ ؿیِی ،  ٛیٖز ٛیبُی-

 .  ثَٗیَِىٕ ثبٙیي: ُلز ًالٕ یي
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 ث٠ ؿٖٚ٘ ، ٍكز اٛش٢ب سب ٗلٌ٘ی ٝ  ثٜٔي ١بی ُبٕ ثب ٍا ٍا١َٝ ٝ

 ٝ اٍاىٟ ثی ، ثٞى سئبسَ آٗلی ٍٝی ث٠ ٍٝ ٠ً اكشبى ٍِٛی ٕجِ ثَى

 ث٠ ٍٝی٘ ٠ً ١بیی ١٘بی٘...  ًَىٕ كًَز ٕ٘ش٘ ث٠ ِٜٓبٙ

 . ثٞىٛي ٙيٟ ٜٗو٢ی ٠٘١ ، ٗیوٍٞى ؿٖٚ

 ٝ ُٖ ١ب ًَِٜٟ ٝ ١ب ١٘بی٘ ٗیبٙ ٠ً اكشبى ًبؿٌی ث٠ ِٛب١ٖ

 ... ٕبّ ٍٝٝىی ىاٛٚؼٞیبٙ آشلٞیٔی كبٍؽ ػٚٚ:  ثٞى ٍُٞ

 ىاٌٛٚيٟ ٕبیز ٝة ث٠ ٛبٕ طجز ػ٢ز ثیٚشَ ا٥الػبر ثَای

 . كَٗبییي َٗاػؼ٠

 اٗب...  ىاٖٛ ٛ٘ی ٍا ؿَای٘ ، ًَىٕ طجز َٕٕ سٞی ٍا آىٍٓ

 . ىاٙشٖ ٠ِٛ َٕٕ سٞی ٍا ٕبیز ٝة آىٍٓ

 هٞىٗ ، آٗي ٗی ٕ٘شٖ ث٠ ىٍٝ اُ ٠ً ىیيٕ ٍا َٗىی ی ٕبی٠

 ؿٖٚ٘ ٍٕیي ٗٚ ث٠ ٝهشی ، ىاٙز ثٖش٠ یي ىٕش٘ سٞی ، ثٞى

 ٝ ىٝهشٖ آثياٍهب٠ٛ كَیٍِ ١بی ثَكي كبٝی كَیٍِ ًی٠ٖ ث٠ ٍا

 ٍٙش٠ ٗیبٙ هٜيٟ ٠ً ثَُٚز اٗ ای ه٢ٟٞ ؿ٢٘ٚبی ث٠ ِٛب١ٖ

 ٕٞ ایٚ ث٠ ٍا ُٜيِٗاٍ ٠ً ثٞى هٌٜی ثبى ٗظْ ، ِٛب١٘ ١بی ًٟٞ

 .  ٗیٌٚبٛي ٕٞ آٙ ٝ
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 ٍاٟ آٍإ اٗب ٛٚي ثيّ ٝ ٍى كَكی ، َُكز ٍا ىٕشٖ ٗبٙیٚ سب

 ١ٖ ٙٔٞؽ اٗب ، ٠ٛ ٠ً هٔٞر ، ٛجٞى هجَی ١ٖ ٗل٠٥ٞ... ٗیَكشیٖ

 ٍا ثٜيٕ ثی ًل٘. ٛجٞى ١ٖ ػؼیت ١بی ِٛبٟ اُ هجَی....  ٛجٞى

 ١ٖ ٗبٙ ٙيٟ هالة ١ٖ ىٍ ىٕش٢بی...  ٛ٘یٌَى ِٛبٟ ًٖی

 ... ١٘ی٦ٍٜٞ

 ثَكي سٞی٘ ٠ً كَیٍِی ًی٠ٖ ٝيای ، ٛ٘یٌَى اًیشٖ ٌٕٞس٘

 ث٠ ٗیٌٖٚز، ٍا ٗیبٛ٘بٙ ٌٕٞر ٠ً ثٞى ؿیِی س٢ٜب ، ثٞى كَیٍِ

 ٍا ٗٚ ٜٝيٓی ، ایٖشبى ٙبَُى ىٍ ػٔٞی ، ٍٕیيیٖ ٠ً دبًٍیَٜ

 ىٍ ١ٖ ًلٚشٞٙ ؛ ثٚیٜیٚ: ُلز ٝ ًٚیي ػوت ٍیٔ٘ ٍٝی

 !  اِٛٚش٢بسٞٙ ٍٝی ثٌاٍیٚ ١ٖ ایٚ ، ثیبٍیٚ

 ٕٗٞیوی ثبُ ، ُى إشبٍر ، ػؼ٠ٔ ثيٝٙ ، ثَُٚز كَٗبٙ دٚز

 ثٌٖٚ ٛلٔ ٍا آٙ ١ب ٕبػز ٗیشٞاٖٛشٖ ٠ً ػ٦َی ثبُ...  ثیٌالٕ

 ٗیٌَىٕ ٕبًز ثبیي ٍا  ٍإشٖ ىٕز اِٛٚش٢بی ٛؼٞای كبال ٝ

 آٙ ٗل٢ٕٞ ث٠ َُكشٚ ىٕز ایٚ ٠ً ٗیٌَىٕ ٙبٙ كبٓی ثبیي

 ! ٛیٖز َُكشٚ ىٕز
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 ٝ...  ثٞىٙ ُبٟ سٌی٠ هب٥َ ث٠...  ثٞى ك٘بیز  هب٥َ ث٠ كو٤ ایٚ

 .  ٗیٚي سؼجیَ ىیَِی ػٍٞ ٛجبیي ثٞىٛٚبٙ َُٕ

 ىٕش٢بی َِٗ:  دَٕیيٛي ػؼیجی ١بی ٕٞاّ ٝٓی اِٛٚش٢بیٖ

 ثـْ ٍا ٗب١ب ، ثٞىٙ ُبٟ سٌی٠...  ثٞىٙ كبٗی هب٥َ ث٠ ٕیٜب

 ! ؟ ٛ٘یٌَىٛي

 ... ٙبیي... ٛ٘یياٖٛ

 ی ٓج٠ ثٞىٕ ًَىٟ سب ٍا ُاٛٞیٖ ٙيٕ، هیَٟ ىٕشٖ اِٛٚش٢بی ث٠

 اِٛٚش٢بی ٍٝی ، هٜي ١بی ثَكي كبٝی ی ًی٠ٖ ٝ ٜٝيٓی

 ٝ ًَىٕ ِٛب١٘ ، ٙي ٗشٞهق ىاٍٝهب٠ٛ یي ٗوبثْ.  ثٞى دبیٖ

 .ثَٗیَِىٕ االٙ: ُلز

 ثبٍ ُیَ اُ...  ثٞى كٌَ ث٠...  ثٞى ػ٘غ كٞآ...  ُىٕ ٓجوٜي

 ، هٚ٘٘ ًَىٙ ٢ٗبٍ ىٍ آجش٠ ٝ  ٛ٘یٌَى هبٓی ٙب٠ٛ ٖٗئٞٓیز

 آٙ كي ، ثٞى اٝ ػبی ىیَِی ١ًَٔ اَُ ٙبیي.  ثٞى سٞاٛب ثٖیبٍ

 ث٠ ٍا ٗٚ كي یب... آٍٝى ٗی دبییٚ ٍا ىاٙز ٛبٕ ٕشبٍٟ ٠ً ىهشَی

 !  آٗي ىٍ ُٔٞیٖ اُ اٍاىٟ ثی ٠ً ٛبٙبیٖشی ػیؾ هب٥َ
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 یبىٙبٙ ثبُ اِٛٚش٢بیٖ... ىاىٕ سٌی٠ ٜٝيٓی دٚشی ث٠ ٍا َٕٕ

...  ًٜي ثـْ ٍا ١ب آٙ سٞاٛي ٗی َٗىا٠ٛ ىٕز یي ، ثٞى اكشبىٟ

 ٜٗلی ٝ ثي كٔ ١َ اُ ٠ً ثٞىٕ آىٗی ٗظْ!  ثٞىٛي ٙيٟ ١ٞایی

 ... ٕجي آجش٠ ٝ هبٓی ًبٗال ، ثٞى هبٓی ای

 ٝة:  ٗیٚي هبٗٞٗ ٝ ٍٝٙٚ ١ًٜٖ سٞی ثٍُِی سیشَ ؿَاؽ

 !  آشلٞیٔی كبٍؽ ػٚٚ...  ىاٌٛٚيٟ ٕبیز

 ٝ ًَىٕ ػيا ٜٝيٓی دٚشی اُ ٍا َٕٕ ، ٙي ثبُ ٍاٜٛيٟ ٕ٘ز ىٍ

: ُلز ٝ ىاى هَاٍ دبیٖ ٍٝی ُهٖ ؿٖت ، ثبٛي ، ىاٍٝ اُ ای ًی٠ٖ

 ثبثز اُ اكیبٛب ای٠ٌٜ ثَای ٌٖٗٚ ی٠ ، ثب١ُٝبسٞٙ ُهٖ ثَای

 ١ٖ ٕبٓیٖیالر د٘بى ی٠... ٛجبٙیي ٌْٗٚ ىؿبٍ ٙت ًَ٘ىٍى

 ث٢شَٟ ، َُكشٖ ١ٖ ًٚی ثبٛياّ!  اِٛٚششٞٙ ًٞكشِی ثَای

 ثب٠ٙ؟ ٙت...  ثجٜيیٜ٘

 ث٠ ٍا ٗبٙیٚ ٠ً ىٍكبٓی ٝ ثٖز ٍا ًَ٘ثٜيٗ ، ُىٕ ٓجوٜيی

 ٛیٖز؟ اسٞٙ ٠َُٜٕ: دَٕیي آٍٝى ىٍٗی كًَز

 ؟ ٠ِٗ ؿ٦ٍٞ: ُلشٖ ٗشؼؼت ٝ  دَیيٛي ثبال اث١َٝبیٖ
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 ٙبٕ ث٠ ٍٝ ٙ٘ب ٛجب٠ٙ ثي ٙبیي ُلشٖ:  اٛياهز ثبال ای ٙب٠ٛ

 ... ٌُٙش٠ ١لز اُ ٕبػز... ًٜٖ ىػٞر

 ٝٞٓز...  اكشبى ًَىٙ هٍٞ ٝ  هبٍ ث٠ ، ٙبٕ إٖ ٜٙیيٙ ثب ٌٖٙ٘

 ٍٕشٍٞاٙ ا٥َاف ایٚ ٗٚ: ُلز ٗیِى ىٍٝ ٍا ٗیياٙ ٠ً ىٍكبٓی

 ؟ ١ٖشیٚ ٗٞاكن ؿٌایی ػٍٞ ؿ٠ ثب...  ٗیٜٚبٕٖ هٞثی

 ...  یب  ایَاٛی... ایشبٓیبیی

 هٔجٖ ٝ ٗیياى اه٦بٍ ٗـِٕ ، اٛياهشٖ ثیَٝٙ ث٠ ِٛب١ی دٜؼَٟ اُ

 .  ٗیٌَى آش٘بٕٖ ٝ ثٞى ًٚیيٟ ١ٖ ىٍ دٜؼ٠

 .ٛیبٍٕٝ ُثبٙ ث٠ ٛبٙبیٖشی كَف سب ٗیٌَى آش٘بٕٖ

 ؿٞٙ  ، ٛ٘یٌٜٖ اًیششٞٙ آجش٠: ُٝلز اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی

...  ًٜیٚ ٗیْ ٗبٙیٚ سٞ ثِیَٕ ٗیشٖٞٛ ، ٗی٠ٌٜ ىٍى دبسٞٙ

 ٍٝ ػبیی ی٠ ثَیٖ ٗیشٞٛیٖ ٛياٍیٚ ىٍى هیٔی اَُ یب ٗٞاكویٚ؟

 ػبٓجی ٕبهشِی ٥جیؼز ىٛؼ٠ هیٔی...  ثبُٟ ك٢بی ٠ً ٗیٜٚبٕٖ

 !  ٗل٠ٔٞ ١ٖ ٜٗٞٗ...  ىاٍٟ ١ٖ

 ...ثي١ٖ ػٞاة ُٝىسَ سب ٗیِى ؿَٜ ػبٖٛ ث٠ ثیٚشَ ٌٖٙ٘
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 هٔجٖ.  ثٞى ىاىٟ هَاٍ ثبٗ آٗبىٟ ٍا  ٕیب١ٖ اكٌبٍ اٍس٘ اٗب ٗـِٕ

 ...  ىاٙز ثـ٠

 ٗیٌٜیٚ هجّٞ ٍٝ ىػٞسٖ: ُى ٓت ٝٞٓز ٝ ًٚیيٕ ػ٘یوی ٛلٔ

  ؟ ًَا٠ٛ هبٖٛ

 ....ٗیْ ً٘بّ ثب ث٠ٔ ثِٞیٖ هٞإشٖ

  ؟ ىًشَ ٗیٌٜیٚ ىػٞر ٙبٕ ث٠ ٜٗٞ ؿَا: دَٕیيٕ ػبی٘ ث٠ اٗب

 ٕ٘شی ث٠ اسٞثبٙ هَٝػی اُ ىیيٕ ٝ اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ٛیٖ

 ٝاٍى ثَػٌٔ ٝ َٛكز ، ثٞى سَ ِٛىیي ١ََٕٜ ی هب٠ٛ ث٠ ٠ً

 .  ٙي اٝٔی هیبثبٙ

  ؟ ٛیٖشیي ٠َُٜٕ: ىاى ػٞاة ٝ ًٚیيٕ ُثبٙ ٓج٢بیٖ ٍٝی

 ...  ٠ٛ: ُلشٖ ىٍٝؽ

  ؿ٦ٍٞیٚ؟ ه٢ٟٞ ی٠ ثب دٔ-

 ... ًٞثیي ٗی ِٕٜیٚ هٔجٖ ٝ ىاى اه٦بٍ ٗـِٕ
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 س٘بٕ ثب ، ٗیوٞإز ىٖٓ ٠ً كبٓی ىٍ ٝ ًٚیيٕ ػ٘یوی ٛلٔ

 ثب اٗب...  ثٜٖٞٙ َُٗی ی ه٢ٟٞ ، اٝ ٢ٗ٘بٙ  ٗیوٞإز ىٖٓ ٝػٞى

 :ُلشٖ ٗـِٕ ١ٚياٍ

 !  ىًشَ ًٜیي ىػٞر ًبك٠ یب ٍٕشٍٞاٙ ث٠ ٜٗٞ ٛياٍٟ ِٓٝٗی-

 سب ، ٌِٛاٙز ٛ٘بی٘ ث٠ اٗ ؿ٢َٟ ىٍ هبٝی اًٚٚ ٍی ١یؾ

 اُ هجْ سب... ٛياٙز ١ٖ كبال ، ٛياٙز ٓت ث٠ ٓجوٜيی ایٚ اُ هجْ

 ِٛب١ٖ ایٚ اُ هجْ سب... ٛياٙز ١ٖ كبال ، ٛياٙز اهٖ ایٚ

 .  ثٞى هیَٟ هیبثبٙ ٝ ٍٝ ث٠ ٍٝ ١٘بٙ ث٠ ١ٖ كبال ، ٛ٘یٌَى

 ىٍ ٝ ثََُىاٛيٕ ٍا ٍٝیٖ ، ٙيٕ ٕبًز ١ٖ ٗٚ ٝ ًَى ٌٕٞر

 ث٠ ، ثٞى ْٝٝ ِٕٜیٜی ی ٠ُٛٝ ث٠ ٠ً ٗظٔٞٗی هٔت اُ ىكبع

 !!!  ًٜي ىهبٓز ؿیِ ٠٘١ ىٍ ٛياٍى ِٓٝٗی:   ىاىٕ اه٦بٍ ٗـِٕ

 َٕ ثِٞیٖ سب ًَىٕ كَاٗٞٗ كشی ، ٙي ٗشٞهق هب٠ٛ ىٍ ٗوبثْ

 .  ٙٞى كلظ آثَٝیٖ ١ٖ٘بی٠ ٝ ىٍ ػٔٞی ٠ً ىاٍى ٠ِٛ ًٞؿ٠



 ٕیٚ ٍٝكی)هٍٞٙیي(                                                                                ٦ٓلب ًذی ٌٜٛیي. ثب سٌَٚ –آٝاِٛبٍى 

  

 
117 

 

 ٍا ثبُٝیٖ ، ٗٚ ىٍهٞإز ثيٝٙ ٝ ًَى ثبُ ىٍٍا ، ٙي دیبىٟ ثَایٖ

 ٍى كِٔی دْ ٍٝی اُ...  ًَى ًٌٖ٘ آ١ٜی ىٍ ػٔٞی سب ٝ َُكز

 ...  ٌُاٙشٖ ػب ٜٝيٓی ٍٝی ٍا ٙيٟ آة ثَكي ی ًی٠ٖ...  ٙيیٖ

 ٛبٍاكشی ٝ ىٍى اكٖبٓ اَُ: ُى ٓت ٝ اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی

 . ثِیَیٚ س٘بٓ ٗٚ ثب ،  ثب٠ٙ ٠ً  ٙت اُ ٕبػز ١َ ىاٙشیٚ

 ...ؿٖٚ-

 س٘بٓ هٞىٕ ثب ١ٖ ّیِّ ١٘ب١ِٜی ،ثَای سَ٘یٚ ىٍٍٗٞى-

 .ثِیَیٚ

 ... ؿٖٚ-

 ١ٖ ىاٌٛٚيٟ سئبسَ آٗلی ىٍ سَ٘یٚ ثَای ١٘ب١ِٜی ثَای-

 ...١٘ی٦ٍٜٞ

 ... ؿٖٚ-

 ثبُٕ: ُلز ٓجوٜيی ثب ثؼي ٝ ٙي هیَٟ طبٛی٠ ؿٜي ؿ٢٘ٚبیٖ سٞی

 .  ٗیٌٜٖ ػٌٍهٞا١ی ٙ٘ب اُ ٗٚ ظ٢َ اُ ثؼي اسلبم ثبثز

 !  ٛیٖز ؿٖٚ ػٞاث٘ ایٚ: ُى ٓجوٜي ٠ً ًَىٕ ثبُ ى١بٙ
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 ىػٞر ث٠...  ٗیِٛي ٥ؼ٠ٜ ًَىٕ كٔ ، اٛياهشٖ دبییٚ ٍا َٕٕ

 ٝ إز "ؿٖٚ" ٗٚبث٠ ؿیِی ػٞاث٘ ٗیٌَى كٔ ٠ً ٙبٗی

 ًَىٕ ثٔـٍٞ ثَای٘ ٍا هٞىٗ ًالٕ س٠ٌ ػبی٘ ث٠ ٝ ِٛلشٖ ؿٖٚ

... ثب٠ٙ... ؿٖٚ:  ثِٞیٖ دی٢ٜٚبىٗ ث٠ ٗیشٞاٖٛشٖ ٠ً ىٍكبٓی!  

 ...  ٠ٛ ٠ً ؿَا... كش٘ب

 ، ًٜٖ سالكی ای٠ٌٜ هب٥َ ث٠ ٠ٛ!  ٛياٍى ِٓٝٗی: ثٞىٕ ُلش٠ اٗب

 ...  ٗیشَٕیيٕ إ ٗبٓیوٞٓیبیی اكٌبٍ اُ... ٗیشَٕیيٕ ای٠ٌٜ ثَای

  هٞث٠؟ كبٓشٞٙ-

 ث٢شَیٚ اَُٗٝ: آٍٝىٕ ُثبٙ ث٠ ٍا كویوز ٝ َُكشٖ ثبال ٍا َٕٕ

 ػٖٞٛ ی ٠٘١ ای٠ٌٜ ثب...  ١ب ٗير اُ ثؼي ، ىاٙشٖ ٠ً ثٞى ٍُٝی

 ...   ٗی٠ٌٜ ىٍى

 ٍٝٞس٘ اُ ٍا ِٛب١ٖ.  ٙي ىهین ٍٝٞسٖ سٞی كو٤ ِٛى، ٓجوٜي

 .هياكبكظ ٝ ثویَ ٙت: ُلشٖ ٝ ًٜيٕ
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 ٕ٘ش٘ ث٠ ٍا َٕٕ ، اٛياهشٖ ىٍ سٞی ٍا ًٔیي ، ٛياى ٍا ػٞاثٖ

... ثویَ ٙت ِٛلز ، ثٞى ایٖشبىٟ دْ ٍٝی ١٘ب٦ٍٛٞ ، ؿَهبٛيٕ

 ...هياكبكظ ِٛلز

 ٌٖٗٚ ىٕ اٌٖٙ ٠ً ١٘ی٠ٚ ٗظْ ١ٖ ثؼي ثٖشٖ ٍٝی٘ ٍا ىٍ

 ىػٞر ث٠ ای٠ٌٜ هب٥َ ث٠ ٠ٛ!  ثجبٍٛي ؿ٢٘ٚبیٖ ىاىٕ اػبُٟ ثٞى،

 اكٖبٓ ای٠ٌٜ هب٥َ ث٠...  ٛياٍى ِٓٝٗی ثٞىٕ ُلش٠ ٙبٗ٘

 ثَٗیِٚشٖ ایٜؼب ث٠ ٝهشی ای٠ٌٜ هب٥َ ث٠ ؛ ٗیٌَىٕ ك٘بهز

 ثٞى، ًَىٟ ١ٍبیٖ ٕیٜب. .... ٗیٌٞثیي ٕیٔی ٍٝٞسٖ سٞی كویوز

...  ثٞىٕ اٛياهش٠ دبییٚ ١ب د٠ٔ اُ ػٞجبٛیز اٝع ىٍ ٍا هٞا١َٕ ٗٚ

...  ٗیٌٖٚ ٛلٔ...  إ ُٛيٟ ١ُٜٞ ٠ً ثٞىٕ َٙف ثی ُیبى هیٔی ٝ

 ٗی دبییٚ ُٔٞیٖ اُ ؿٌا ٝ آة ٝ ٗیوٜيٕ ثیویبّ ١بی آىٕ ٗظْ ٝ

 !   إ ًَىٟ ٕیبٟ إ هبٛٞاىٟ ٝ هٞا١َٕ ث٠ ٍا ٍُُٝبٍ ىٍكبٓی٠ٌ ٍٝى

 ، ثٞى ىهیو٠ ىٟ ٝ ١ٚز ٕبػز ٍكشٖ، ثبال یٌی سب ىٝ ٍا ١ب د٠ٔ

 ٕبى سٞی ٍا ثبكز ٗی اٗ ٟٛٞ ثَای ٠ً ١بیی ثبكشٜی ٗبػيٟ

:  ىاى ٛٚبٖٛ ٍا هٞٙ٘ ٍٝی ، ٙي ثٜٔي ٝ ًَى كَٝ ای ٠ٍٕٗٞ

 ؟ ٌُٙز هٞٗ ؟ هٞثیٚ هبٖٛ، ٕالٕ
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 .  ًَىٕ ىیَ ثبُ ثجوٚیي: ُلشٖ ٝ ىاىٕ سٌبٙ ٍا َٕٕ

 ، ٛياٍٟ اٌٙبٓی ٠ٛ: ُلز ػٞاثٖ ىٍ ٝ ًَى َٕٗ ٍا ؿبىٍٗ

 إ ٟٛٞ ثَای ىإٍ ٜٖٗ...  ١ٖز دیٚ٘ ىهشَٕ ١َٞٙ ٗبىٍ اٗٚت

 ...  ٗی٠ٚ َٕى ىاٍٟ ١ٞا ٗیجبكٖ، ثبكشٜی

 .ٕالٗشی ث٠: ُلشٖ ٝ ُىٕ هٞٙلبٓ٘ ؿ٢٘ٚبی ث٠ ٓجوٜيی

 ػ٘غ ٍا ًبٗٞای٘ ١بی ًالف ، ٗیِ ٍٝی اُ ٝ ىاى سٌبٙ َٕی

 ًبٗٞا ایٚ: دَٕیيٕ ٝ اكشبى هبًٖشَی ًبٗٞای ث٠ ؿٖٚ٘ ، ًَى

 هَیيیٚ؟ ًؼب اُ ٍٝ

 ... آثبى كٖٚ-

... ٛو٘ ٛٞع... ٓؼبث٘ ٝ ٍَٛ ، ىاٙشٖ ىٕٝز ٍا ٥ٕٞی ًبٗٞای

 ثٞی ٠ً ىٍكبٓی ٝ ىاٙشٖ ٢ِٛ٘ ىٕش٢بیٖ سٞی... اٗ َٛٗی

 ٛياٍٟ ٍٝ ٙ٘ب هبثْ: ُلز ٗبػيٟ ٗیٌٚیيٕ ٙب٠ٗ ث٠ ٍا اٗ ٛٞیی

... 

 .... ثبكشٜی ٛیٖشٖ ثٔي ٠ً ٗٚ: هٜيیيٕ
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 ىی٠ِ ی ىكؼ٠... ثب٠ٙ ىاٙش٠ ١َٜ ثبیي ىهشَ ىهشَٕ، ٛياٍٟ ًبٍی-

 ! ثجبف هٞىر ثَای ٙبَِٓىٙ ی٠... ٗیيٕ یبىر هٞىٕ

 ... َُىٙ ٙبّ

 ثجَیٜ٘ ٝٓی.... َٕٗی ثب٠ٙ: ُلشٖ ٝ ُىٕ ُّ ؿ٢٘ٚبی٘ سٞی

 ! ٗیوَٕ َُكشٖ یبى ٝهز ١َ

 ...  ًبٗٞإز ًالف ی٠-

 ًالف ای٠ٌٜ ثيٝٙ  هياكبكظی ثب ٝ ًَى ػٍٞ ٝ ػ٘غ ٍا ٕبً٘

 َٕاؽ ث٠ ٗلشب٣. ٍكز ثیَٝٙ هب٠ٛ اُ ،  ىٍثیبٍٝى ىٕش٢بیٖ اُ ٍا

 اٗ ٍاىیٞ ثب ، ثٞى ٖٛٚش٠ سوز ی ٓج٠ اسبم سٞی... ٍكشٖ ١ََٕٜ

 . ٗیٌَى ثبُی

 ! ٗیوٞإ ؿبی...  كَی٘بٟ: ُٝلز اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی

 ... ٗیبٍٕ االٙ-

 ٍا ٓجب٢ٕبیٖ ، ٌُاٙشٖ ًبٛشَ ٍٝی ٍا ًبٗٞا ٝ ٍكشٖ آٙذِهب٠ٛ ث٠

 ، ٝهٍٞی ًشَی سٞی اُ ٝ ًَىٕ آٝیِاٙ آٙذِهب٠ٛ ٜٝيٓی ٍٝی

 . ٍیوشٖ ؿبی ١ََٕٜٝ هٞىٕ ثَای
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 .ثٞى هٞاة ؿَم دیََٗى ، ثَىٕ اسبه٘ ث٠ ٍا إشٌبٙ ٝهشی

...  ًٚیيٕ آ١ی ، اٛياهشٖ إشٌبٙ سٞی ٗلشٞیبر ث٠ ِٛب١ی

 ١بی ُبٕ ثب.  آٗي ٛ٘ی هٞٗ ٌٗاهٖ ث٠ هٍٞىٙ ؿبی س٢ٜبیی

 ، ُبُ ٍٝی ای هبث٠٘ٔ...  ٍكشٖ آٙذِهب٠ٛ ث٠ ای اِٛیِٟ ثی ٝ ٕٖز

 ٗلشٞیبس٘ اٗب ، إ ٠َُٜٕ ؿويٍ ثیبٍٕٝ هب٥َ ث٠ ٗیٚي ثبػض

 ٛ٘یِى ىّ ث٠ ؿِٜی ٕجِیؼبر ٕٞح.  ىٝهز ١ٖ ث٠ ٍا اث١َٝبیٖ

 ... 

 ٛب٠ٓ ، ٗیِى ؿَ إ ٗؼيٟ  ثٞىٕ ؿٖجبٛيٟ ًبٛشَ ث٠ ٍا إ ؿب٠ٛ ،

 ٙ٘بسز ٍا هٞىٕ ثب١ٍب سب ثٞى ٙيٟ ثبػض ١بی٘ ٙیٞٙ... ٗیٌَى

 . ٛذٌیَكشٖ ٍا ٙبٗ٘ ث٠ ىػٞر ؿَا ًٜٖ

 اُ ای٠ٌٜ ای ك٠ٔٝٞ كشی اٗب ، ًٜٖ ىٍٕز ٛیَ٘ٝ ٗیوٞإز ىٖٓ

 ًبٛشَ، دٚز ٜٝيٓی ٍٝی ١٘ب٦ٍٛٞ...  ٛياٙشٖ ١ٖ ، ثَهیِٕ ػب

 سٔٞیِیٞٙ هبٗٞٗ، ٍاىیٞ ثٞىٕ، ٖٛٚش٠...  ٍٝٙٚ ٕبٓٚ ث٠ ٍٝ

 َُِٕٜی ٍكغ ثَای ای اِٛیِٟ ١یؾ... هبٗٞٗ  َُإ ، هبٗٞٗ

 ًبٛشَ ٍٝی ٛبٗل٢ٞٗی ١بی ٥َف ٠ً اِٛٚش٢بیٖ َٕ ث٠...  ٛجٞى

 ًٚیي ٗی ىایَٟ یي ، إ اٙبٍٟ اِٛٚز. ٗیٌَىٕ ِٛبٟ ٗیٌٚیيٛي
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 ىٍ دیؾ ه٤ ١ِاٍ ٝ ٗیياى اٗشياى ٍا ىایَٟ ، ثٜٔيٕ هي اِٛٚز ٝ

 َُٟ اُ دَ ؿیِ ٠٘١.  ثٞى ١ًٜٖ ٗظْ.  ٗیَكشٜي كَٝ ١ٖ ىٍ دیؾ

 .ثٞى

 ث٠ یٍٖٞٙ ، ثَىٕ ١ؼٕٞ ٕ٘ش٘ ث٠ ، ٙي ٍٝٙٚ ُٞٙی ی ٝلل٠

 ث٠ ٝ ثوٍٞى َٕ ًبٛشَ ٍٝی اُ ُٞٙی ٠ً ، ثٞى ٢ِٕ٘یٚ هيٍی

 ٤ٕٝ ایٚ ىهبیوی ٙيٛ٘ ٍٝٙٚ سب ٝ ٙٞى هبٗٞٗ ، ثیلشي ُٗیٚ

 ١َ٘اٟ" ػبٛت اُ دیـبٕ ًَىٕ ٍاثبُ ١ب دیـبٕ ٜٝيٝم...  ٙٞى سٔق

 ٝاٍى ٗـِٕ ٝ ػبٙ ث٠ ٠ً ثٞى ثٍُِی ٝ ٢ِٕ٘یٚ ٙٞى "اّٝ

 .ٗیٌَى

 اٝ ثب كياهْ ثشٞاٖٛ ٠ً ٗیوٞإز ٍا ًٖی ىٖٓ... ثٞىٕ ٍٗن ثی

 ٝيای...  ؿٖجبٛيٕ ًبٛشَ ث٠ ٍا إ دیٚبٛی!  ثٜٖٞٙ ؿبی یي

 ٛلًٞ ٗـِٕ ث٠ ًٗٞیب٠ٛ ١َ٘اٟ سٔلٚ ١بی ادٔیٌیٚٚ اػالٙ

...  ثِٖٛ ٢ٛیت هٞىٕ ث٠ هٞىٕ سب ٗیٚيٛي ثبػض ٝ ٗیٌَىٛي

 ٛبُٗٞٝٛی ٥َف ًبٛشَ ٍٝی ای٠ٌٜ ػبی ث٠ ثبٍ ایٚ إ ٕجبث٠ اِٛٚز

 ایٜٖشبَُإ ث٠ ٕیٜب... ًَى ثبُ ٍا ٝلل٠ هلْ آِٞی ، ًٜي ٍٕٖ

 ىیَِاٙ ُٛيُی ىٍ ػبٕٕٞی ٗیِلشٖ ٗٚ... اهجبٍ ٗؼيٙ ٗیِلز
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 ٝ ثبال ٍا اٝٔی ی ٝلل٠!  ١ب ٓلظ٠...  سلَیلبر...  ١ب هٞٙی!!! 

 .  ًَىٕ ٍى ٍا ١ب ىاثٖ٘٘...  ١ب ؿق ، ١ب ىَٖٛ... ًَىٕ دبییٚ

 سؼياى...  ٛياٙز اٗ ٙوٞی ی ٝلل٠ ىٍ ػٌٖی ١یؾ هٞا١َٕ

 سب 112 سب 110 هجال اَُ!  ثٞى ٙيٟ ًٖ ٛظَٕ ث٠ كب١ٍٝٞٓبی٘

 سؼياى ث٠...  ثٞىٛي ٙيٟ ٛلَ ٠ٛ ٝ ٛٞى كبال ، ىاٙز ًٜٜيٟ ىٛجبّ

 هٞا١َ!!!  ثٞى ٙيٟ ا١بك٠ ٛلَ ١ِاٍاٙ اٗب ٗیٌَى ىٛجبّ ٠ً ًٖبٛی

 ىٛجبّ ٍا ٛلَ ١ِاٍ كبال ، ٛجٞى ٗؼبُی ك٢بی ٗٞاكن ٠ً ٗٚ ٗـٍَٝ

 ثب ٍا َٕٙبٙ ٝ ١ٖشٜي ثیٌبٍ ثٞى ٗؼشوي ٠ً ٛلَی ١ِاٍ!  ٗیٌَى

 ىٍ ىاٙز هٞىٗ...  كبال ٝ ٗیٌٜٜي َُٕ ٝاهؼی ؿیَ ىٛیبیی

 اٗ ًبٍی ثی اُ كؼٖ ایٚ!   ٗیٌٍِاٛي ٝهز ٝاهؼی ؿیَ ىٛیبی

 ٓلظ٠ ث٠ ٓلظ٠ ٗیٚي ثبػض ثٞى آٍٝىٟ ١ؼٕٞ ایٜٖشبَُإ ث٠ ٠ً

 . ٕٙٞ ثیِاٍسَ هٞىٕ اُ

 یي ٝ ثبُُٚشٖ "هب٠ٛ" ی ٝلل٠ ث٠ ، آٗيٕ ثیَٝٙ دیؼ٘ اُ 

 آٍای٘ ٝ ٕجِ ٙبّ ثب ُٛی ، آٗي ثبال ایٜٖشبَُاٖٗ ىٍ الیٞ

 :ُلز ٓجوٜيی ثب ىٍٝثیٚ ث٠ ٍٝ ًَِ٘ٛی
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 ثبٓیبّ ٗشي  آُٗٞٗ ثب اَُٗٝ ، ١ٖشٖ ًبَٗاٙ ُیشی ٗٚ ٕالٕ-

 ٠ً ػبیی سب ثلَٕشیي ٗٚ ثَای ٍٝ ٕٞاالسشٞٙ ١ٖشٖ ىٍهيٗششٞٙ

 .  ٗیيٕ دبٕن ٍٝ ٕٞاالر ی ٠٘١ ، ثب٠ٙ ٗؼبُ ٝهشٖ

 ىٝیٖز اُ ثی٘ ثب ثٞى ثبُ دیؼ٘ ، آٗيٕ ثیَٝٙ الیٞ ی ٝلل٠ اُ

 ٝلل٠ ٍٝی هٞىٗ اُ ُیجبیی ػٌٔ...  ًٜٜيٟ ىٛجبّ ١ِاٍ

 ! دٖز ١ِاٍ اُ ثی٘ ثب ىاٙز ًبٍی دیغ یي ٝ ثٞى ٌُاٙش٠

 ٗیٚي دیيا دیؼ٘ سٞی ٛبهٚ ّٓی٘ ٝ الى سب ، ٙیٜیٞٙ ٗيّ اُ

 سٞٞیَ ىیيٙ اُ ٠ً آٗيٕ دبییٚ اِٛٚشٖ ٓ٘ٔ ثب ٍا ٝلل٠...  

 .ٍكز ثبال اث١َٝبیٖ ُٙ كؼٖ آٙ ٗیبٙ ٍٝی٘ هٜيٟ ٝ َٗىا٠ٛ

 ٛٞٙش٠ دٖز دبییٚ ًبَٗاٙ ُیشی ٝ ًَىٕ ًٔیي ػٌٖ٘ ٍٝی

!  ُیجبًيٟ ٗیلَٕش٠ ٍٝ سٞٓير ثَای ًیي دَٖی ٝهشی: ثٞى

 ...   ثب٠ٙ ٥ٔجز ٕیت دبی ی٠...  ػبٛبٖٛ ػبِٙ ىًشَ ٜٗ٘ٞٙ

 سجَیي ٍا سٞٓيٗ ٛلَ ١ِاٍ ١ِاٍ...  ًَىٕ ثبُ ٍا دٖز ًبٜٗش٢بی

 ًٞسبٟ ٠ً ًٜٖ دیيای٘ سب ٙي ثبػض ًبٜٗز یي ٝ ثٞىٛي ُلش٠

 !  ٜٗی ُٛيُی ُٙ ُیجبسَیٚ سٞ: ثٞى ٛٞٙش٠
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 ًيٟ ُیجب ىٍ ػٔٞی آٗي ٗی ٛظَ ث٠ ، ًَىٕ ِٛبٟ ػٌٔ ث٠ ىٝثبٍٟ

 إٓشیٚ ٠ً  ٕلیي دیَا١ٚ یي ثب ، ثٞى ٙيٟ َُكش٠ ػٌٔ ایٚ

 ىٕش٘ سٞی ، ثٍٍِ ًیي یي ثٞى ىاىٟ ثبال آٍٛغ سب ٍا ١بی٘

 ٝ ثٞى، ثٖش٠ ٛو٘ ٙب٠ٛ ٝ هیـی اُ سٞٞیَی ًیي ٍٝی ٝ ىاٙز

 ُیجبسَیٚ:  ثٞى ٙيٟ ٛٞٙش٠ ٍِٛی دَ ٌٙالسی ی هب٠ٗ ثب دبییٜ٘

 !  ٗجبٍى سٞٓير ، ٗٚ ُٛيُی ُٙ

 ای٠ٌٜ ٝػٞى ثب ًبَٗاٙ ُیشی ، ثبٖٙ ٝبىم ٗیشٞاٖٛشٖ...  ثٞى ُیجب

 ثب ُٛی.  ثٞى ُیجب اٗب ، ثٞى ِٛىیي ٕبِٓی دٜؼبٟ َُٗ ث٠ ٙبیي

 ًبٍاٗٔی ی ٙيٟ سشٞ اث١َٝبی ، ٕلیي دٕٞز ، َُٗىیٚ ؿ٢٘ٚبی

 ىٝ ٝػٞى ثب...  ىاٙز ٗٞػ٢ی اٛيإ...  ًٝٞسبٟ  ٍٝٙٚ ١ٞٗبی ٝ

 ...  ىاٙز ٗٞػ٢ی اٛيإ اٗب ، ُای٘بٙ

 ٝ ُیجب ١ٞٗبی ثَای ٝهشی...  ثٞى دیؼ٘ ىٍ ١ٖ ٗیٜب ػٌٔ كشی

 ث٠ سٞٞیَ ٍٝی ُیشی ٝيای ٝ ثٞى ُىٟ آكَیوبیی ثبكز ، ٗیٜب ثٜٔي

 ٠ً ًٞؿ١ٞٓٞبسٞٙ ثَای ػبٙ، ٛیٔٞ اُ ُیجب ثبكز ی٠: ٗیَٕیي ُٞٗ

 اُ!!!  ثب٠ٙ ٗشلبٝر هیٔی سٞٓيٙٞٙ سٞی  ١ٞٗبٙٞٙ ىاٍٙ ىٕٝز

 ؟ ٗیٜب ٗیبى هٞٙز ١ٞٗبر
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 ... ُیبى هیٔی: ُٝلز ؿَهیي ىٍٝثیٚ ث٠ ّیِّ ِٛبٟ

 ّیِّ ٓخ ٍَٛ هَِٗ ١بی ٛبهٚ ثب ، آٗي سٞٞیَ سٞی ُیشی ىٕز

 ٗٚ ٝ ُى ؿَهی آٍایِٚبٟ ثٍٍِ ٕبٓٚ سٞی ىٍٝثیٚ ٝ ًٚیي ٍا

 ! "ه٢ٔي" ًَىٕ ِٛبٟ ًٓٞیٚٚ ث٠ ٛبؿبٍ

 ًَىٕ كبٓٞ ٍا دیؼ٘ اٍاىٟ ثی ، ٍكز ثبال اٍاىٟ ثی اثَٝیٖ سبی یي

...  ُٚٞىٕ ٍا ثٞىٕ ًَىٟ كلظ٘ ٠ً ای ىی آی  ی ٝلل٠ ٝ

 ثٞى ثبُ دیؼ٘!  ٗیوٍٞى ؿٖٚ ث٠ هبٓی ی ٝلل٠ ىٍ دٖز یي

 . 

 !  ٗیٌَى ىٛجبّ ١ٖ ٍا ٛلَ دبٛٞي ، ًٜٜيٟ ىٛجبّ ٛلَ ىٝیٖز

. ثٞى ًَىٟ ٢ٗ٘بٖٛ َٗىا٠ٛ ٓجوٜي یي ، ًٞؿي ی ىایَٟ آٙ سٞی

... هيی٘ی آػَ ػب٠٘ٓ یي َٕٗ دٚز ٝ ثٞى ٍٝ ث٠ ٍٝ ث٠ ِٛب١٘

 ا١بك٠ ؿیِ ١یؾ.   ىاٍٛي هب٥َٟ سب ١ِاٍ ٠ً ١بیی ًٞؿ٠ ١٘بٙ اُ

 ٠ٛ ٝ Art  ث٠ ٜٗي ػاله٠ ٠ٛ ، Dr  ٠ٛ ، ٛیبٗي ؿٖٚ٘ ث٠ سَی

 .إز ٛٞاُٛيٟ یي اٝ ثي١ي ٛٚبٙ ٠ً ًٞؿٌی ای٘ٞػی كشی

 . ًَىٕ ِٛبٟ اٗ ٝلل٠ ىٍ ٗٞػٞى دٖز س٢ٜب ث٠
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 ىٍ هبٝی آ١َٜ ٝيای ٝ ثٞى ٙيٟ سظجیز ػب یي اٗ ُٞٙی

 ٠ٛ ًالٕیي!!!  ًالٕ ثب آ١َٜ یي...  ٗیٚي دو٘ ٗبٙیٚ ك٢بی

 !  ثٞى ایشبٓیبیی كش٘ب ، ٠ٛ ٙبیي...  ایشبٓیبیی ١ٖ ٙبیي كَا٠ٖٛ...

 سٜٖ ثَ ٗٞ هٞاٜٛيٟ ی ؿ٢ـ٠٢ ٝيای... ٗیِلز ؿ٠ ٛ٘یل٢٘یيٕ

 ٝ ٍكز ًذٚٚ ث٠ ِٛب١ٖ... ٗیِٞیي ؿ٠ ٛ٘یل٢٘یيٕ  ٗیٌَى، ٕین

 ٍا ثٞى ًَىٟ دَ ٍا اسٞٗجیٔ٘ ك٢بی ٠ً ُٗٞیٌی س١ٞیلبر

 ًبٜٗز...  ٛل٢٘یيٕ ٠ً ثٞى ىٍُیَ ١ًٜٖ آٛويٍی اٗب. هٞاٛيٕ

 .  ًَىٕ ثبُ ٍا ١بی٘

 ... ثٞى ىٕٝشب٠ٛ ًبٜٗز سب ؿٜي

  "! ًبٍ ث٠ ىاىی ىّ ثبالهَٟ ،  ث٠ ث٠"

 "... آ١ِٜی ػؼت دَٖ"

 ىاٍ ٕبّ ٝ ٕٚ ٝ إز ٕذیي ٗٞ ك٢٘یيٕ ػٌٖ٘ اُ ٠ً َٗىی

 :  ثٞى ٛٞٙش٠ ثَای٘
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 ثیياٍ ، سٞ ٕٗٞیویبیی ی ؿَیِٟ ىٝثبٍٟ هٞٙلبٖٓ ػبٙ ىًشَ"

 ٜٙیيٙ ث٠ ًٜی ٝاىاٍ ٍٝ ٗب دٖٜي ١َُ ٢ُٙٞبی  ىٝثبٍٟ سب  ٙي

  "! هٞة ٕٗٞیوی

  "!  ٗؼِ َٗیِاى ىٕز"

 هٞٗ ثٞى؟ آٗيٟ هٞٗ ىیَِاٙ ٌٗام ث٠ اٗ اٛشوبثی ٕٗٞیوی

 ... ثٞى ٕٔیو٠

 "!  ثبثب ثٌاٍ ٙؼَیبٙ ، هبٍػی ًبٍ سٞ ُىی ثبُ"

 ! ؟ ٛجٞى دٖٜي ٕٜشی

 ثَاٗٞٙ ، ًٜی ػ٘غ ٍٝ ٠٘١ ىٝثبٍٟ ، ثٌاٍی هَاٍ ی٠ ًبٗ"

 "  ثوٞٛی

 !  ثٞى ١ٖ ٢ٗ٘بٛی ٝ ى١ٍٝ٘ی ا١ْ دٔ

  " ثٞى ٛظیَ ثی...  آ١ِٜی ػؼت ، ىًشَ ٝای"

  "!؟ ثبُ ٙيی ػبٙن ٗؼِ"
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 سَٓ اُ ٠ً آٛويٍ...  هٜيیيٕ ثٜٔي ثٜٔي ٝ كَٕشبىٕ ػوت ٍا َٕٕ

 ٍا ىٕشٖ ، ٙٞى ١ََٕٜ ثیياٍی ثبػض ، إ هٜيٟ ٝيای ای٠ٌٜ

 اُ ای٦ٍٜٞ ٠ً ثٞى ثبٍ ىٝٗیٚ ایٚ اَُٗٝ... ىاٙشٖ ٠ِٛ ى١بٖٛ ػٔٞی

 !  هٜيیيٕ ٗی ىّ س٠

 ٝ كي ػ٢الر... ثٞىٕ ٛوٜيیيٟ ثٞى ٕب٢ٓب ٗٚ آٗي ٗی ٛظَ ث٠

 .  ىاٙشٖ ٓت ثَ هٜي ١ُٜٞ. ٗیَٕیي ٛظَ ث٠ ىٍىٛبى إ ؿب٠ٛ

 .  ثٞى ٙيٟ ىاىٟ َٛٚ دی٘ ىهبیوی دٖز

 ٓلظ٠ ث٠ ٓلظ٠ ٠ً ٙيٕ ١بیی ًبٜٗز هٞاٛيٙ ٗٚـّٞ ىٝثبٍٟ

 ... ٙيٛي ٗی ثیٚشَ ٝ ثیٚشَ

 ثبُی ٗٞثبیٔز ثب كَٗٞٙ دٚز: ثٞى ٛٞٙش٠ ثَای٘ ًبَٗاٙ ُیشی

ٌٚٛ !!! 

 ...  ثَٝى ؿٜغ ىٖٓ ٙي ثبػض ، ًيٟ ُیجب ٝبكت ی ٗبىٍا٠ٛ ١ٚياٍ

...   ثٞى ٙيٟ سلَیلٖ ثبػض ١ٖ ىٕٝشبٛ٘ ی َٗىا٠ٛ ١بی ٙٞهی

 ایٚ ثب... ٕٗٞیوی ایٚ ثب ثٞى ٙيٟ ىٍٗبٙ ىٍىٙبٙ آٗي ٗی ٛظَ ث٠

 ١ٚز ٕبػز ٠ً!  ای ىهیو٠ یي ًٞسبٟ كیٖٔ ایٚ ثب!  دٖز سي
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 اسٞٗجیٔ٘ ىاهٔی ك٢بی اُ... ٙت ىٍ   دٜؼٜٚج٠ ی ىهیو٠ ٕٝی

 ٗیٌَى ٥ی ٍا ٥ٞیٔی ٝ ػَی٠ هیبثبٙ ٠ً ىٍكبٓی كَٗبٙ دٚز

 اٝ:  ٗیوٞاٛي ؿَیجی ٝ ػؼیت ثبٝيای ٛلَ یي ٝ ثٞى ٙيٟ َُكش٠

 !!!     ٗیٞ ٠ٕٓٞ

 اٛشوبة ثب...  ٍا ٙبٙ ىٓشِٜی ىٍى...  ثٞى ًَىٟ ىٍٗبٙ ٍا ىٍىٙبٙ

...  ٗیٚي َٙیي آ٢ٛب ثب ًٞسبٟ ٓلظبسی ٠ً ٗشٜٞػی ١بی ٕٗٞیوی

 !   ؟ ثٞى ػبٙن هجال! 

 ... ثٞىٕ َٗىى ٌَٛىٛ٘ ىٛجبّ ٝ ًَىٙ ىٛجبّ ثیٚ

 ىهبین ىٍ ىهیو٠ یي ثبٍ، ؿٜي... ٙي دو٘ آ١َٜ آٙ ثبٍ ؿٜي

 ...  ٛ٘یياٖٛ ؟ ٙيٛي ٝسٌَاٍ  سٌَاٍ ٗٚ

 ثیِب٠ٛ ٗو٘ٔی ٝيای آٙ ثب ٕٞ ١ٖ ٝ ثٞىٕ ثٖش٠ ٍا د٢ٌٔبیٖ اٗب

 ٗی سبة ٍا هٞىٕ ك٢٘یيٕ ٛ٘ی ١ٖ آٙ اُ ًالٕ یي كشی ٠ً

 . ىاىٕ
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 ُٔج٢ی ٕبسٚ دیَا١ٚ یي ثب ٕجِی َٕ ىٙز ىٍ ٗیٌَىٕ كٔ

 ١بی ٛی٠٘ سب ٠ً ثٜٔيی ٕبسٚ ١بی ىٕشٌ٘ ٠ً ىٍكبٓی ، ٍَٛ

 ...ٗیَهٞیيٕ ثٞىٛي آٗيٟ ثبال ثب١ُٝبیٖ

 سب ٍا ٙٔٞاٍٗ ١بی دبؿ٠ ٠ً َٗىی اِٛٚش٢بی َٕ ث٠ ًل٢ٚبیٖ

 ٝ آٝیِاٙ ىاٙز ٗی ثَ ُبٕ ٕجِ ؿ٘ٚ ٍٝی ث٠ٜ١َ دب ٝ ثٞى ُىٟ

 . ثٞىٛي ٗبٛيٟ ٗؼٔن

 دَیٚبٙ ١ٞٗبیٖ ٗیٚي، ٕٞ ٝآٙ ٕٞ ایٚ ثبى ثب دیَا١ٚ ىاٗٚ

 ثَاِٛیِی سلٖیٚ ٝ ای ىاٙشٜی ىٕٝز ٓجوٜي ثب َٗى...  ثٞىٛي

 ٗٚ ثب ػب٠٘ٓ یي ِٛب١٘ س٠ ٝ ثٞى ٗٚ ی ٙیلش٠...  ٗیٌَى ِٛب١ٖ

 اثي سب ٝ...  ٛ٘یٌِاٍى س٢ٜبیٖ...  ٛ٘یٌٜي ١ٍبیٖ سب ثٞى ثٖش٠ ػ٢ي

!!!  ثیٜياُٛي ىٍٝ ٍا ٗٚ إ هبٛٞاىٟ اَُ كشی!  ٗبٛي ٗی ٗٚ ػبٙن

 ؿ٘ٚ هٌٜبی ٝ ٥َاٝر اُ ٝ ٍهٞیيٕ ٗی ثبى ی ٠ُِٗٗ ثب ٗٚ

 ىٍ ای ػبىٟ...  ثَىٕ ٗی ٌٓر ٕٝیغ ٝ د٢ٜبٍٝ ىٙز َٕٕجِ ١بی

...  آٗي ٗی ًٞؿي ١بی ثَٟ ی ٠ُِٓٞٛ ٝيای ثٞى ىٕز ىٍٝ

 سن ٝٝيای  ٛٞاهز ٛ٘ی ؿِ٘یٚ ٠ً ُٕٞلٜيؿَاٙ ٛی ٝيای
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 د٢ٔٞی سب ىٝىٗ ٠ً آسٚی!!!  ١ب ًٜيٟ ث٠ سجَ ٙيٙ ًٞثیيٟ سن

 .ٗیَكز ثبال هيا

 ٝ ًٚیيٕ ثبال ٍا إ ثیٜی ًَىٕ، ثبُ ٍا د٢ٌٔبیٖ ، ىٍ ٝيای ثب

 هَیي ًی٠ٖ ًی٠ٖ ٠ً ىٍكبٓی ػ٦ب ، ًَىٕ دبى ٍا ا٢ٌٙبیٖ

 اُ ، ٗٚ ٝ اٛياهز اثَٝثبال ٗٚ ىیيٙ ثب ىاٙز ١بی٘ دٜؼ٠ ٗیبٙ

 ػٞاثٖ ىٍ ٝ ًَىٕ ٛظبٍٗ ًٞسب١ی ٕالٕ...  ثَهبٕشٖ ٜٝيٓی ٍٝی

 : ُلز اهٖ ثب

 ؟ ٗیٌَىی َُی٠-

 ... ٠ٛ:  ًٚیيٕ ٍٝٞسٖ ث٠ ٍا ىٕشٖ دٚز

 ! ىٍٝؿِٞ آىٕ اٝٛؼبی-

 هٞث٠؟ كبٓز: ُلز ٝ آٗي ػٔٞ ٠ً اٛياهشٖ دبییٚ ٍا َٕٕ

 هٞثی؟ سٞ... هٞثٖ آٍٟ:  ىاىٕ هٍٞر ٍا ى١بٖٛ آة

 ٛجٞىی...  هٞثٖ: ُلز ٝ ٌُاٙز ًبٛشَ ٍٝی ٍا ١بی٘ هَیي

 ...اَُٗٝ

 ...... !ٗٚبٍٝ دی٘ ثٞىٕ ٍكش٠!  ٠ٛ-
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  ؟ ٗٚبٍٝ: ًَى ٠ُِٗٗ ٝ دَیيٛي ثبال اث١َٝبی٘ ػلز ثبُ

 ؟ ؿَا: دَٕیي هِٚ٘یٚ ػ٦ب ٝ ًَىٕ دبییٚ ٝ ثبال ٍا َٕٕ

 ایٜب:  ًَىٕ ١ب ًی٠ٖ ث٠ ِٛب١ی ػٞاة ػبی ث٠ ٝ ُىٕ ١َُهٜيی

 ...  ؿیٚ

 ... هٍِٜدٍِٜ ًٖ ی٠...  دَر ٝ هَر ًٖ ی٠-

 ىیيٙ ثب ٠ً ًَىٕ كَٝ هَیي ١بی ًی٠ٖ سٞی ٍا َٕٕ ًٜؼٌبٝ

 ٙؼق ثب ٝ ُىٛي ثَم ؿ٢٘ٚبیٖ ىاٍ، ًَٕ ثیٌٖٞییز ػؼج٠ یي

 ؿويٍ: ُلشٖ ٝ ىاىٕ كٚبٍ ثـٖٔ سٞی ٍا ػؼج٠ ، ای اٛياُٟ ثی

 !ىإٍ ؿبیی ١ٞٓ

 ... ٗؼ٠ٗٞٔ: ُلز ٝ ًَى إ ٛوٍٞىٟ ىٕز ٓیٞاٙ ث٠ ای اٙبٍٟ ػ٦ب

 !ثوٍٕٞ ؿبیی٘ٞ ثب١بٗ ٛياٙشٖ ١یـی-

 !ٗیٖ٘ٞٛ ایٜؼب ٗير ی٠... هَیيٕ هٍٞاًی: ُلز ٝ ُى ٓجوٜيی

 ؟ ًَىی هَیي ٗی٘ٞٛی ایٜؼب ٗير ی٠ ؿٞٙ-
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 هٞىٗ ث٠ ه٠ٛٞ ٌْٙ ایٜؼب ًٖ ی٠ ٗیوٞإ ؿٞٙ ًَىٕ هَیي-

 !ثِیَٟ

 ...ػبٓی ؿ٠: ُلشٖ ٝ ًَىٕ ١ٞٗی

:  آٗي ٝيای٘ ٠ً ٗیَكشٖ ٍٝ ثیٌٖٞییز ی ػؼج٠ ؿٖت ٛٞاٍ ٝثب

 ...ثِٖ ث٢ز ٍٝ ؿیِی ی٠ ٗیوٞإ

 ٙيٟ؟ ؿی: ًَىٕ ِٛب١٘

 !ٙيٟ ىٕشِیَٕ ؿی١ِبیی ی٠-

 !؟...  اُ-

 ٢ٙیي ١بی ثـ٠ اُ یٌی:  ُلز ٝ ًَى ؿ٢٘ٚبیٖ ث٠ ِٛب١ی

 ...  ثٞى ًَىٟ ٕلَ ثبٍی ؿٜيیٚ ٗب سٍٞ ثب هجال ث٢ٚشی

 هت؟-

... ثٖ!  ىُكّٞ... ٙیَاُ... ثٞىیٖ ٍكش٠ ١ٖ ثب ٝ ٢َٙ سب ؿٜي-

 ... ٛیٚبثٍٞ
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 سٞاٙ اِٛبٍ ػ٦ب ٝ ثٞى ِٕٜیٚ هٔجٖ ، ٗیٌَىٕ ِٛب١٘ ٜٗشظَ

 ٜٝيٓی ٍٝی ، ٛياٙز ٍا ثیبٍٝى ُثبٙ ث٠ ٗیوٞإز ٠ً كَك٢بیی

 :ُلز ٝ آٗي كَٝى ٗیِ دٚز

 ...  ثٞى ث٢ٚشی ٢ٙیي ی هٞٛيٟ ىٍٓ-

 !؟ هت-

 ... ثيٟ ث٢ٖ اُٗ ٛٚٞٛی ی٠ یب ٠ًٜ دیياٗ ثش٠ٛٞ اَُ ُلشٖ ث٢٘-

  ؟ هت:  ىاىٕ هٍٞر ٍا ى١بٖٛ آة

 !  ىاى ث٢ٖ ٛٚٞٛی ی٠:  آٗي ثبال ِٛب١٘

 ...هت: ًَىٕ ٛب٠ٓ

!  ُلز ث٢ٖ كبٗیٔٚٞ ٝ إٖ: ُلز ٝ ٙي ٗیِٗٚز ٍٝی اٗ دٜؼ٠

 ...  ٗیٜٚبهز هٞا١َسٞ

 كٚبٍی ، َُىٛ٘ ی ثَػٖش٠ ٍٍ...  آٗي ٓج٘ ٍٝی ١َُهٜيی

 سب ٙي ثبػض... ٗٔش٢ج٘ ١بی ٠ُٛٞ ٝ آٍٝى ٗی هٞىٗ ث٠ ٠ً

 .ًٜٖ كَا١ٖ آة ٓیٞاٙ یي ظَكٚٞیی اُ ثَای٘
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 ٝ ُٞٙز ٝ دٕٞز ثب ٗیٌَىٕ كٔ ٍا ىٍىٗ ٝ ٗیٌٚیي ىٍى

 ! إشوٞاٙ

 ٗٚ هٞا١َ!  "ٗٚ هٞا١َ" ٗیِلز ٕبییي ٗی ١ٖ ٍٝی ٍا كٌ٘

 ٗٚ هٞا١َ كو٤ ٙي كبال!!!  ػبٛ٘ آًٍ ػ٠٘ ىهشَ ؟ اٝ ٛبِٗى ؟

 هل٠ ٝ اٛياهشٖ ِٛب١ی ؿذ٘ ىٕز سٞی ىٍهٚبٙ ی كٔو٠ ث٠! ؟

 ُلز؟ ث٢ز هٞا١َٗٞ كبٗیْ ٝ إٖ: دَٕیيٕ

 ٛلٔ یي ، ًَى ِٛب١ٖ هَٝٙبٙ ٝ ٙي ١ٖ ىٍ ١بی٘ ٠َِٕٗ

 آٍاٗ٘ ثب ٝ ٖٛٚشٖ ٜٝيٓی ٍٝی ٍٝی٘ ث٠ ٍٝ ًٚیي، ػ٘ین

 ٗیو٠ٛٞ؟ ای ٍٙش٠ ؿ٠ ىٕٝشز اٝٙ: دَٕیيٕ

 ١٘یٚ ثَای...  ًی٘یبٕز ی ىٍٟٝ ١ٖ!  ث٢ٚشی ٢ٙیي ىٛيٝٙ-

 ...  ! ٗیٜٚبٕٖ آٍٟ ُلز ُلشٖ إ٘ٚٞ سب یؼٜی ٗیٜٚبهز

 ث٠ ا١٘یشی ٗیٌٚیي سیَ إ ٗؼيٟ ٝ ٙي كجٔ ٕی٠ٜ ىٍ ٛلٖٖ

 هَع ىٗی ٝ ثبُىٕ ىاىٕ اػبُٟ ٝ ٛياىٕ اًٖیْٖٛ ٥بٓت ١بی ٍی٠

 ث٢شَ ؿ٠ ، ث٘یَٕ ثٞى هَاٍ اَُ...  ٛٚٞٛي ًٜٚيٟ ١بی طبٛی٠ ایٚ

 ! ٙٞى س٘بٕ االٙ ، كبال ٠ً
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 ! ؿیِ ٠٘١ ثی ی دَٖٟ: ُلز ٝ ًٚیي ١ٞٗبی٘ الی دٜؼ٠ ػ٦ب

 ٝ ىٝهشٖ ػ٦ب ی هٖش٠ ٍٝٞر ث٠ ٍا آش٘بٕٖ دَ ؿ٢٘ٚبی

 َٕ ٝ ٌُاٙز ٗیِ ی ٓج٠ ٍا آٍٛؼ٢بی٘ ، ؿَهیي ٠ً ىیيٗ٘

 دیياٗ ثبیي: ُلز ٝ ىاٙز ٠ِٛ ١بی٘ دٜؼ٠ ٗیبٙ ٍا ِٕٜیٜ٘

ًٖٜ ... 

 ؟ ؿیِ ٠٘١ ثی ی دَٖٟ ١٘یٚ-

 . ىاى سٌبٙ ٍا َٕٗ

 هٞىٗ... ثِٞیي هٞىٗ سب ثٞىٕ ٗبٛيٟ سَٕٞ ثِىّ یي ٗظْ ٗٚ

 ػبٙ هٞىٗ ، ثِٛي كَف هٞىٗ ، ثياٛي ٍاُٗ ٗلَٕ ٍا ٗٚ

 !ٝهالٛ ٍاثِیَى ػبٖٛ هٞىٗ...  ثٌٜي

 ٠ً ٗیٌَىٕ ثبُی ٍٝٗیِی ١بی ٍی٠ٚ ثب ٗٚ ٝ ًٚیي ػ٘یوی آٟ

 ًَى؟ ٝ ایٌٜبٍ ٗٚ ثب ًی٘یب ؿَا ٛظَر ث٠: ُلز

 ٍٝی اُ َٕی ٠ً ًَىٕ ِٛب١٘ آٗيٟ ىٍ كيه٠ اُ ؿ٢٘ٚبی ثب

...  ٛ٘یوٞاى ٗیِلز...  ٠ٛ ٗیِلز هت: ُلز ٝ ىاى سٌبٙ سبٕق

 ػٔٞی ٠ً ثٞىٕ اك٘ن اٛويٍ ٗٚ ٗظال!  ٛ٘ی٠ٚ ٗیِلز
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 ٗٞكویز ٕي یب...  یب ثو٠ٛٞ سوٜٞ ٌٛإٍ یب ؟ ثِیَٕ دیَٚكشٚٞ

  ثٞىٕ؟ ١بٗ

 ، ٝهبكز ٝ دٍَٝیی ثب ٝ ٛ٘بٛي ٕی٠ٜ سٞی ایٚ اُ ثیٚشَ ٛلٖٖ

 إ٘٘: ًَى ٛب٠ٓ ػ٦ب...  اٛياهز ثیَٝٙ ى١بٖٛ ٍاٟ اُ ٍا هٞىٗ

 ؟ ىاٌٛٚيٟ ثَیٖ ٗیبی ٍُٝ ی٠... ًٜٖ دیياٗ ثبیي!!!  اٗیيٍٕشِبٍٟ

 !   إز ًبٍٟ ؿ٠....  یبٍٝ ایٚ ثجیٜیٖ ثذَٕیٖ... ىٕٝش٢بٗ ثیٚ اُ

 ثِٖٛ ًٜبٍ ٓج٢بیٖ ٍٝی اُ ٍا ُٝٚبىٕ  د٢ٚ ٓجوٜي آٙ ٛ٘یشٞاٖٛشٖ

 ! 

 .ٛ٘یٌَى ِٛب١ٖ ػ٦ب

 ثيٖٝٛ!  ثٞىٟ ًی ثيٖٝٛ ثبیي: ٗیِلز ٝاٍ ٠ُِٗٗ هٞىٗ ثب اِٛبٍ

 ! ؟ ًؼبٕز اٝال!!!!!  َٕٟ ٗٚ ث٠ ؿی٘ ثيٖٝٛ... ٌٙٔی٠ ؿ٠

 ث٠ ٠ً ثٞىٕ ٙيٟ ٍٕشِبٍی اٗیي ػبٙن ، ٜٛٚبهش٠ ٝ ٛيیيٟ ٗٚ

 ٠ٕٓٞ اٝ ٠ً اٝیی...  إز ٛجٞىٟ "اٝ" ٠ً ىاى ٗی ٍا ایٚ ٛٞیي ٗٚ

 ٝ هٞاة كشی! ثبٙي ٗٚ ٗبّ ٗیشٞاٖٛز ، ٗیٌٜي ُٞٗ ٗیٞ

 هٞا١َ ٗؼٚٞمِ إٖ ث٠ ٠ً ٗٚ ثَ ٝای... ٍٝیبی٘...  هیبٓ٘
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 اٗیي ٛبٕ ی ٙیلش٠ ٠ً ٗٚ ثَ ٝای... ٗیوٜيٕ ًبٍٕ هیبٛز

 ث٠ ٍا ػ٦بٍى ىٍىٛبى ١بی اهٖ ٠ً ٗٚ ثَ ٝای... ٙيٕ ٍٕشِبٍ

 ٠َُٜٕ ؿويٍ ٗیياٖٛز هيا...  َُِٕٜٝی...  ٕذَىٕ كَاٗٞٙی

 ثي١ٖ هٍٞر ىٍٕش٠ ٍا ٙيٟ ًجبة اّى١بی یي ٗیشٞاٖٛشٖ! ثٞىٕ

!!! 

 ٗيإ ٝ...  ًٜٖ ُٞٗ ایشبٓیبیی ٕٗٞیوی ث٠ ٝجق سب ٗیشٞاٖٛشٖ

 ٝ!!!!!!  ٗیٞ ٠ٕٓٞ اٝ!!!!!  ٗیٞ ٠ٕٓٞ اٝ!!!!!  ٗیٞ ٠ٕٓٞ اٝ ًٜٖ سٌَاٍ

 ! ٙٞى ٗی ؿ٠ اٗ ٗؼٜی ٠ً ثبٙي ٛياٙش٠ ا١٘یشی

 .............. !  ٌَٙر هيایب

 ػب اُ ٗٚ ٝ ٙي هیَٟ ًبٛشَ ث٠ ػ٦ب آٗي، إ ُٞٙی ٖٗیغ ٝيای

 ١٘بٙ ، ًَىٕ ثبُ ٍا ٝلل٠  هلْ ای٠ٌٜ ٗل٠ ث٠ ،  ثَهبٕشٖ

 ٙي، دو٘ ىٝثبٍٟ ٝ ًَى دیيا ٢ٗٔز ای ىهیو٠ یي ٝیيئٞی

 .  دیـیي آٙذِهب٠ٛ ىٍ ثٜٔيٗ ٝيای

 ىًشَ كَك٢بی اطَار ثبیي االٙ سب...  ٕالٕ:  ثٞى ٛٞٙش٠ ثَایٖ

 ؟ ىٍٕش٠ ، ثب٠ٙ ٍكش٠ ًَی٘یبٙ
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 ثٞى ثَهبٕش٠ ػب اُ ، ٛ٘بٛي د٢ٜبٙ ػ٦ب ىیي اُ ٠ً ًَىٕ ای هٜيٟ

 ٍا ١بی٘ هَیي ٗیوٞإز ٝ ثٞى ًَىٟ ػٍٞ ٝ ػ٘غ ٍا هٞىٗ ،

 .ثي١ي ػب یوـبّ سٞی

 ديٍ ثي١ٌبٍی! ٗیٚيٕ َٜٙٗيٟ ثبیي...  ًٚیيٕ ػ٘یوی ٛلٔ

 ثب ثوٞا١ي ٝ ثَٕي ػ٦ب ُٞٗ ث٠ ٠ً ثٞى ٝٝيا َٕ دَ آٛويٍی

 ای٦ٍٜٞ ٝ ثي١ي ٍا ٌٖٙ٘ هَع ، ٍٝؿٚ ٝ َٗؽ ٝ ُٞٙز هَیي

 . ًٜي ٕجي آًٍٗ ػ٠٘ ىٝٗ اُ ثبٍ یي

 ...ٛجٞى َٜٙٗيُی ٝهز اٗب

 ٠ً ٙيٟ ؿ٠ ثياٖٛ ٗیوٞإشٖ... ثي١ٖ ٍا ػٞاث٘ ٗیوٞإشٖ

 ثب... ًٜیٖ ٝلجز ٗیوٞإشٖ...  ى١ي ٗی دیـبٕ ٗٚ ث٠ ٖٗشویٖ

 !سَ آٍإ ١ًٜی ٝ سَ ٕجي ىٓی ثب...  ثیٚشَ آٍاٗ٘

 ٖٛٚشٖ اسبم ث٠ ٜٗش٢ی ١بی د٠ٔ ٍٝی ٝ آٗيٕ ثیَٝٙ آٙذِهب٠ٛ اُ

 ثیٚ اُ ثبٍ ایٚ كَك٢بٙٞٙ اطَار ٠ٛ.  ٕالٕ:  ٛٞٙشٖ ػٞاث٘ ىٍ ٝ

 .َٛكش٠

 :  ٛٞٙز ثَایٖ ثالكب٠ٔٝ
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 !  هٞٙلبٖٓ ثبثز ایٚ اُ-

 ...ثٞىٕ هٞٙلبّ ١ٖ ٗٚ ،  ُىٕ ٓجوٜي

 !؟ ًَاٙ ٗیوٍٞی ٛٞىّ: ُى ىاى اٙذِهب٠ٛ اُ ػ٦ب

 : ُىٕ ىاى ثٜٔي اٗ ىٕٝشب٠ٛ ه٦بة ث٠ ا١٘یز ثی

 ...ٗیوٍٕٞ-

 ٜٗ٘ٞٙ... ٌٍُٝٛيیي ٗٚ ثب ٍٝ اَُٗٝ ٠ً ٜٗ٘ٞٙ:  ٛٞٙشٖ ثَای٘

 ىاىیي َٕٗٚن ٗٚ ث٠ ٠ً ٜٗ٘ٞٙ!  ثَىیي ٍٝاٌٛبٝ دی٘ ٜٗٞ ٠ً

 ! ثٜٞیٖٖ ٗٚن سب

 ... ٛیٖشیي هٞا١َٕ ٗؼٚٞم ٠ً ٜٗ٘ٞٙ: ثٜٞیٖٖ هٞإشٖ

 ُٞٙی ث٠ ًَىٕ دبى ٍا اٗ ٠٘١ اٗب ثلَٕشٖ ٍا دیـبٕ هٞإشٖ

 .  ٙيٕ هیَٟ ٕوق ث٠ ٝ ىاىٕ د٠ٔ ث٠ ٍا إ سٌی٠ ٝ...  ُىٕ ُّ ٕیبٟ

 هجَ ثی!  ٗٚ اُ هجَ ثی...  ثبٙي ٗٚ ٗبّ َٗىی ، ٗیٚٞى ؿ٦ٍٞ

 َٙك٠ ػٖٖ ٝ ٙيٟ ٗبّ ِٓي ٍٝف اُ هجَ ثی...  ٗٚ ىٍٝٙ اُ

 ػٖشؼٞ ىٖٓ...  ًَىٕ هبٗٞٗ ٍا سٔلٜٖ!  ٗٚ ی َٙك٠

 اٝ ی ٕٔیو٠ ٝ كیض اُ ٕٗٞیوی ٜٙیيٙ ىٖٓ ، ٛ٘یوٞإز
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 ً٘ی...  َُٕ ؿٌای ً٘ی... آٍاٗ٘ ً٘ی ىٖٓ ، ٛ٘یوٞإز

 هٞإز ٗی هٞاة ٕبػشی ؿٜي ٝ!  ٛٞىّ ً٘ی... ٗبىٍ ثب ٝلجز

 .  ًَىٕ ١ٍب د٠ٔ ٍٝی هٞىٗ كبّ ث٠ ٍا ُٞٙی. 

 سٞاٛي ٛ٘ی ١ٖ ٗٚ ٗبّ ، ٛجبٙي ١ٖ هٞا١َٕ ٗؼٚٞم اَُ كشی

 ٗبّ هٞىٕ...  ایٖشٖ ٗی هٞىٕ دب١بی ٍٝی هٞىٕ ٗٚ...  ثبٙي

 هيٍسٜ٘ي ٛٞیٔ ٛ٘بیٜٚب٠ٗ یي ٍُٝی ثؼي ٝ ٗیٕٚٞ هٞىٕ

 ١بی ٛ٘بی٘ ثَای!!!  ٛٞػٞاٙ ٝ ًٞىى ی ػ٠َٝ ىٍ ثٞى هٞا١ٖ

 ٠ً ١بیی ثٔی٤!!!  ىاٍ ٗير...  ٥ٞالٛی...  ًٚیيٛي ٗی ٝق ٗٚ

 ؿويٍ...  ثَىٗٚبٙ ٗی ٠ً ػٞایِی ٝ ٗیٚيٛي كَٝهش٠ سٜي سٜي

 هي ٙبٗذ١ٞبی ثب ٝ ثبیٖشٖ ىٝٗ ُیَ ٗیشٞاٖٛشٖ ٗیوٞإز ىٖٓ

 ٝ إ ایٖشبىٟ ك٢بٍ اُ ػظی٘ی ٥یق ٗوبثْ ًٜٖ هیبّ ، هي ٝٛیٖ

 ٝ ًٜٖ سٌَٚ ثٞىٛي ٗٚ اٝٔی ١بی ٗٚٞم ٠ً إ هبٛٞاىٟ اُ

 ٠ً َٗىی ٝ ثٞى ًَىٟ ١ٍبیٖ ٠ً ٛبِٗىی ٗيیٞٙ ٝ... ثبٖٙ ٜٗ٘ٞٙ

 ٗیٞ ٠ٕٓٞ اٝ...   ٗیياى ُٞٗ ایشبٓیبیی ٕٗٞیوی یي ثبیي اٗٚت

 ٗیٌَىٕ ً٘ي ػ٦ب ث٠ ثبیي ثَهبٕشٖ ػب اُ ٝ ُىٕ ١َُهٜي!!! 
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 إبٓ ٝ دبی٠ ثی ٍٝیب١بی اُ ٢ٗ٘شَ ایٚ ى١ي آشیبٕ ٍا ىٓ٘ ُهٖ

 ...  ثٞى ٗٚ

 ! ٌَٙ ٍا هيا ١ٖ ثبُ ٝ
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 . سزیًبْٗ ٛ ْیكب ٚیٗػبقت ا_ثب_یسػٜ#

 سالٕ ؛ یُفاٗ ٚیٗػبقج

ض٘ب ؼٝسشؽاـاٙ ـٗبٙ، كفا١ٖ ضؽ سب هجْ اق زبح اثف، ث٠  یخ٢ز ثفا ٚیـٗبٙ آٝاِٛبـؼ ، اق ا ًبٛبّ

سب اٛش٢ب ؼاسشبٙ ـا ًبْٗ  ز،ی. ثب دفؼاغز ضن ػؿٞ فؼیؼـ ؼسشفس ض٘ب هفاـ ُ ٚیغٞـر آٛال

 یٛبضف ، ثفا نیاق قف ٘بیٛػٞا١ؽ ضؽ ٝ ٗسشو ْیـٗبٙ كب ٚیا بٙ،یًفؼ، دس اق دب ؽیٗكبٓؼ٠ غٞا١

 . طٞؼیٗ یفیِیٝ غؽٝـ ٗدٞق، د زبح

ض٘ب ، غٞا١طٜ٘ؽٕ ؼـ  یاق ١ِ٘ صیطبدید فاٙ،یؼـ ا زیـا یًذ ٚیٌٛفؼٙ هٞاٛ زیـػب ْیؼٓ ث٠

ٛلف خ٢ز  يی١ف  ؽ،یًٞضب ثبض فؼیِیهفاـ ٗ ی٠ً ؼـ ًبٛبّ غػٞغ یی١ب ْیكب بٛزیاٗبٛز ٝ غ

ث٠ غٞاٛؽٙ ـٗبٙ  ْیًٜؽ،  ٓؿا ؼـ غٞـر س٘ب یدفؼاغز ٗ زیضن ػؿٞ يیؼـ ًبٛبّ ،  زیػؿٞ

 ٗطػػبر : ی ٠آٝاِٛبـؼ، ثب اـائ

 ؽیػؿٞ ًبٛبّ ثبض ؽی٠ً ثب آٙ هػؽ ؼاـ یسِٔفاٗ یؼ یس٘بسِ )آ ی، ض٘بـٟ  یٝ ٛبٕ غبٛٞاؼُ  ٛبٕ

ثبٛي     623023134332633سٞٗبٙ ث٠ ض٘بـٟ ًبـر 15000( دس اق دفؼاغز ضن ػؿٞیز 

 ٝ اـسبّ كیص ثفای اؼٗیٚ ٗفثٞق٠:   یث٠ ٛبٕ سفٝٛبق ـٝض ٗسٌٚ

 ؽیس٘بس، ؼـ ًبٛبّ آٝاِٛبـؼ، ػؿٞ غٞا١ یض٘بـٟ  نیقف، اق  rira_pharma@سفًبـ غبٖٛ  

 ضؽ. 

 ًبٛبّ ٗطؽٝؼ غٞا١ؽ ثٞؼ! ػؿُٞیفی

آٝاِٛبـؼ هبٛٞٛب هبثْ دی ُیفی اسز. دسز ١ب ث٠ غٞـر كبیْ ١بی ًٖ ضدٖ ٝ كٞٛز ؼـضز  ًذی

 .ؽییكفٗب یخؽا غٞؼؼاـ ْیكب یثبـ ؼـ ًبٛبّ هفاـ ٗیِیفٛؽ ٓكلب اق ًذ يی یدی ؼی اف  ١لش٠ ا

 آٝاِٛبـؼ دس اق اس٘بٕ زبح غٞا١ؽ ضؽ.  ـٗبٙ

 ( ؽی)غٞـض یـٝض سفٝ

 "طفٝی/ د طشبقی: د یآٝاِٛبـؼ ث٠ ٗؼٜ"
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  یبـ ثی س٘ی ١بی هبـذ:  یبقؼ١ٖ كػْ

 قیبؼی هبـز٢بی ، قیسشٜؽ ٗی خِْٜ ایٚ ؼـ قیبؼی ١بی هبـذ"

 ٗٚ ٗبٜٛؽ ؼـسز ، ثٞؼٛؽ ٗٚ ٛٞع ١ٖ ٠ً هبـز٢بیی...  اٛؽ ـٝییؽٟ

 ث٠ ـا غٞؼ ؼٝسشبٙ آ٢ٛب ، ثٞؼ ؼیفی٠ٜ ق١فی ٝخٞؼضبٙ خبٕ ؼـ ،

 ی ٠٘١ سب ، ؼاؼ ؼسشٞـ...  ثكـٍ سٔكبٙ ، ٗیٌطیؽٛؽ ٗفٍ ًبٕ

 ُٔجفٍ قیف ، ضؽٕ د٢ٜبٙ ٗٚ...  ضٞٛؽ ًٚ ـیط٠ ٗٚ ٛٞػبٙ ١ٖ

...!  ضؽٕ ٗػلی ، ثٞؼ ًفؼٟ ـیط٠ ؼـغشی ی س٠ٜ ؼـ ٠ً ُٔی

 اٗب...  ًٜٖ دیؽا ؼٝسز... ضٕٞ ػبضن... ًٜٖ قٛؽُی ٗیػٞاسشٖ

...  ضٞؼ ؼٝسز ٗٚ ثب د٢ٜبٝـ خِْٜ ایٚ ؼـ ٛجٞؼ ١یسٌس ؛ ؼـیؾ

 ثِیفؼ ـا ؼسش٢بیٖ ٝ ثسذبـؼ ؼٖٓ ث٠ ؼّ...  ضٞؼ ١ٝ٘یبـٕ  ١٘فاٟ

 "... ٛبدبًٖ ٗٚ... إ آٓٞؼٟ ٗٚ...  ق١فٕ ث٠ آؿطش٠ ٗٚ... 

 ؟ ٗٞقیٌب٠ٓ سئبسف ٗك٘ئٜی: ُلز ؿػ٠ ثب دفٝا

...  ٗیِیفٟ اش ؿػ٠ ٠ً ثطٜٟٞ ـٝ ایٜب آؼٕ: ؼاؼ سٌبٙ سف ١ٖ ٛیٔٞ

 ـٝ ١ب ثس٠ هفاـٟ... دس ثػٜؽٝٛی ـٝ ١ب ثس٠ ٗیػٞای زكٞـی

 . ٗیٌٜٚ ُفی٠ ٠٘١ قـ قـ ایٜكٞـی... ًٜیٖ ضبؼ
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 سٞ س٢ٜبسز ُُٞٞٓی: ًفؼ ٛب٠ٓ دفٝا ٝ آٝـؼٕ ٓت ث٠ ٓجػٜؽی

  خِْٜ؟

 ؟ ٝسیب٠١  سٔع غیٔی ٝاهؼب: ُلشٖ ٝ زسجبٛؽٕ ٓذٖ ث٠ ـا غٞؼًبـ

 ، دفؼٟ ٗیبٙ ٠ً ٗیبـی ١ٖ ثس٠ ی٠ ؼاـی سٞ ثؼؽ...  ؼی٠ِ آـٟ-

 ؼٝ ثب ـٝ ٛ٘بیی سیبٟ اق ضدٖ ایٚ ٝهز اٝٙ...  ثفهػ٠ ثػ٠ٛٞ ضؼف

 !؟ ثجفٟ ثطٞـٟ زكٞـی ای ؼهیو٠ س٠ ا١َٜ سب

 ١٘ی٠ٜ س٘ی هبـذ ی هػ٠ غت: ُلشٖ ٝ اٛؽاغشٖ ِٛب١ی ٗشٜٖ ث٠

 ١ٖٝ ؼٝسز ی٠ ؼٛجبّ ، ؼـٛؽضز ٝ ثكـٍ خِْٜ سٞی...  ؼی٠ِ

 ، ٗب ی هػ٠ ٝقثْ  قـَٛ ٝ ثب١ٞش ی ٗٞض٠...  ٗیِفؼٟ غطجز

 قفف اٝٙ ث٠ ٗیط٠ هفاـ... ًٞزٞٓٞ هبـذ ١٘فاٟ ٝ ١ٜ٘طیٚ ٗیط٠

... سطفی ، ٝـؼی... ًٜٚ ٗالهبر ـٝ دیف سبضف سب ، ثفٙ ـٝؼغ٠ٛٞ

 ثیٚ اق ًٞزٞٓٞ هبـذ خٞٙ سٞ ق١فِ... ثِیفٙ اقش خٜجٔی ٝ خبؼٝ

 ٠ًٜ ػبضوی...  ثِیفٟ یبؼ ٝ ـكبهز!  ٠ًٜ دیؽا ؼٝسز ثش٠ٛٞ...  ثفٟ

!!! ... 
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 خٔٞی ثطٌٜی ،  ٗیٌفؼ ِٛب١ٖ ؾٝم ثب ١ب ثس٠ ٗثْ دفٝا

: ُلز ٝ آٗؽ ؼـ ضؽُی ٗسع ضبٓز آٙ اق ٠ً قؼٕ زط٢٘بیص

 ١ب؟

 ًٜٖ؟ سؼفیق اّٝ اق ثطیٜٖ... ًٞكز ٝ ١بٙ-

 ! ضیٞٝٛی ٝاس٠ ٗیسٞقٟ ؼٖٓ... اقش ٗیبؼ غٞضٖ غؽایی-

 : دفسیؽ ٝ ثفؼ ؼسز ؼاـ ًفٕ ثیسٌٞییز ی خؼج٠ ث٠ ٛیٔٞ

  ؟ ؼاـٙ ٛوص ١ٖ ًبٗفاٙ ٝ ضوبین ـاسشی-

 . ثٞؼٛؽ ًٖ ٛ٘بیطٖ  ًبـاًشف١بی سؼؽاؼ ًفؼٕ ای غٜؽٟ

 خٞـ ثفاضٞٙ ٛوطی ی٠ ضبال خٞـی ی٠: ُلشٖ ٝ ُكیؽٕ ـا ٓجٖ

 ـٝ ٠٘١ غفج ٛ٘یفس٠ إ ثٞؼخ٠ ١ٖ ١٘یٜكٞـی...  ؼی٠ِ ٗیٌٜٖ

 !ؼٝق ٝ ؼٝغز دی ثطیٜیٖ ثبیؽ سبقٟ!  ثؽٕ

 ٝ ٗدٞق ثش٠ٛٞ ٠ً ثؽٟ ٛوص ٝهشی ًبٗفاٙ ث٠: ُلز كٞـا دفٝا

...  ؼاٛب خـؽ... ٛؽاـیٖ ًٖ ضیٞٝٙ!  ٛؽاـٟ ٓكٝٗی ٠ً ُٝف٠ٛ... ثِیفٟ

 ی سبضفٟ...  ٢ٗفثٞٙ دفی... خِْٜ سٔكبٙ. قـَٛ ٝ قثف ٗٞش

 !  دیف
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 ثؿاـی ثػٞای ١ٖ ؼی٠ِ ضیٞٝٙ سب ؼٝ: ُلز ٛیٔٞ ٝ ًطیؽٕ ١ٞٗی

 ضؿٞـضٞٙ ٠ً ثؿاـی ١ٖ ًٞسبٟ ؼاسشبٙ ٝ ؼیبٍٓٞ ثفاضٞٙ ثبیؽ ،

 اٝٙ ثٜؽاقی ٗیػٞای ؿّٞ ٛفٟ سب ؼٝ ١٘یٜكٞـی...  ثط٠ ضس

 !غت ٗیٌٜیٖ ؼـسز ٗبًز سب ؼٝ ، ٝسف

 كٞـا دفٝا ٝ آٝـؼٕ ٓت ث٠ ٓجػٜؽی ، آٗؽ سفٕ سٞی ٠ً كٌفی اق

 ؟ ٗیػٜؽی زی ضؽ؟ث٠ زی ضؽ زی: ُلز

 ٝ یٞقدَٜٔ ٛوص ثیبٙ ثِیٖ غٞٓز ؼًشف ٝ ػكب ث٠ ًفؼٕ كٌف-

 ... ًٜٚ ثبقی ٝ ثجف

 خِٞاـ ی٠ ثبیؽ اٝٙ... ِٛٞ ٝ غٞٓز ؼًشف ٝای: ًفؼ ؿص ـٝیٖ دفٝا

 ...  ٗیفسٚ ضٌبـ ث٠ ثبٛی٠ غؽٕ سٞ ٠ً ایٜب اق ، ثبض٠ خؿاة

 !  ؼًشف اق غجف ز٠: دفسیؽ ٛیٔٞ ٝ اكشبؼٕ غٜؽٟ ث٠ سطجی٢ص اق

 ثفٕ ػكب ثب ؼی٠ِ ـٝق ؼٝ یٌی هفاـٟ: ُلشٖ ٝ اٛؽاغشٖ ثبال ضب٠ٛ

 ثباٝٙ ضش٘ب ٠ً ؼاـٟ اغفاـ غیٔی ػكب. ًٜٖ خٞ ٝ دفس ؼاٛطٌؽٟ

 ...ػكب ثفای ِٛفاٖٛ! ثبض٠ ؼاضش٠ ٗالهبر ـسشِبـ ؼًشف

 :  ثفؼاضز ٗٚ ی ضب٠ٛ اق سف ٗـٕ٘ٞ دفٝا
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 ؼاـٟ سٞؼی ز٠ ُؿضش٠ ًفؼٙ هجف ٛجص...  ٠ًٜ ّٝ ثِٞ ػكب ث٠-

... 

 ؟ زی ؼٛجبّ ثِفؼٟ ؟ ٗیط٠ ػبیؽش زی: ًفؼ سبییؽ ٛیٔٞ

 ؼٝسز ی٠ ضبال ٝ كبٗیٔی غبقف ث٠...  ًفا٠ٛ ؼاضش٠ ضن غٞا١فر

 اضٞ آیٜؽٟ ٛ٘یشٞٛسز ، ُفكش٠ ٛطبر ثسِی اق هكؼب ٠ً ؼاضشٜی

 یٌی ثب ٗیػٞاؼ ٝؼیؽٟ اٝٗؽٟ غٞؼش ث٠ ٓطظ٠ ی٠...  ٠ًٜ غفاة

 !٠ًٜ اقؼٝاج غٞؼش ی ـضش٠ ١ٖ ٝ ًلٞ ١ٖ

 ٗیٌفؼ؟ غیبٛز ثبیؽ-

 ث٠ ثبیؽ: ًفؼٕ ُفٟ ـا ٗطشٖ ٗٚ ٝ ؼاؼ هٞـر ـا ؼ١بٛص آة ٛیٔٞ

 ث٠ ثبیؽ ٛؽاـٟ؟ ٛبٗكؼی ٗیٌفؼ ٝاٛ٘ٞؼ ثبیؽ ٗیٌفؼ؟ غیبٛز ػكبـؼ

 ٛكؼیي ث٢ص اٛوؽـ ٛلف ی٠ ٗیؽاؼ اخبقٟ ثبیؽ ٗدفؼٟ؟ ٗیِلز ٠٘١

 ـٝ ػكب ٝ ثبثب ٝ ٗبٗبٙ ٝ ٗٚ ، ثب١بش ٗالهبر ٝ هفاـ ثفای ٠ً ثط٠

 ثٞؼ ٝاهؼی اضسبسبسص اٛوؽـ اُف... ًٜبـ ثؿاـٟ ؟ ٠ًٜ كفاٗٞش ًال

 ًٜبـ ـٝ ػكب زفا ِٛلز؟ ٗبٗبٙ ث٠ زفا ، ٌٛفؼ ٗكفضص زفا

 ٗب ًْ ػوْ ًی٘یب! ؟ ٛ٘ي آة سٞی ثٞؼش ُؿاضش٠ ؟ ٛؿاضز

 ٠ً ثٞؼ دبیجٜؽ ٝ ٗیؽاؼ ُٞش ٛظفاسص ث٠ ثبثب اٝٛوؽـ...  ثٞؼ
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! ٗیػٞـؼٕ ؿجك٠ ؼـایشص ٝ ؼاٛبیی ٝ ١ٞش ث٠ ٗٚ ١٘یط٠

 غبٛٞاؼٟ ی٠ اق غٞا١فٕ ٝ ٗٚ ٠ٌٜ٘ٗ زكٞـ ٗیٌفؼٕ كٌف ١٘یط٠

 ظب١ف ١ٖ اق ٗشلبٝر ػویؽٟ ٝ ؼیؽُبٟ ٝ ٛظف سٞی اٛوؽـ اٗب ثبضیٖ

 اٗب...  ػكب ی دٞـٟ دبـٟ ؼّ ث٠ ًٜٖ كٌف ٗیشٖٞٛ ٗٚ زكٞـ!  ثطیٖ

 اٝٙ اٗب غبٛٞاؼٟ سب ؼٝ آثفٝی ث٠ ٗیٌٜٖ كٌف ٗٚ زكٞـ!  ٠ٛ اٝٙ

 اٗب ٗیٌٜٖ كٌف إ ثیسبـٟ ؼایی قٙ ٝ ؼایی ث٠ ٗٚ زكٞـ... ٠ٛ

 ....  ًی٘یب

 . ًطیؽٕ آ١ی

 ث٠ غؽا ی ثٜؽٟ: ُلز آـإ ٝ ُؿاضز ٗطشٖ ـٝی ؼسز دفٝا

 !   ٛفسیؽ ٗیػٞاسز ٠ً ١ٖ زیكی

: ًفؼ إ ضٞا٠ٓ ٓجػٜؽی ٠ً ًفؼٕ دفٝا ث٠ ِٛب١ی ٝ ضؽ ضْ ٗطشٖ

 ؼًشف اق...  ٛ٘بیط٘ٞٙ اق... ثكٛیٖ ضفف ؼی٠ِ زیك١بی اق ثیب

 ػكب ثؿاـ... ٌٛٚ هبقی غٞؼسٞ سٞ. ًٚ ّٝ ـٝ ضفك٢ب ایٚ... غٞٓز

 . ١بش خٞاة ؼٛجبّ ثفٟ غٞؼش

 خٔٞضٞ زفا ًفا٠ٛ؟ ٛ٘یطی ػكب ٗبٛغ زفا اغال: ؼاؼ سٌبٙ سف ٛیٔٞ

 ٗیِفؼٟ؟ زی ؼٛجبّ ؟ زی دی ثفٟ ٗیػٞاؼ ػكب ٛ٘یِیفی؟
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 ...آـاٗص هؽـی ضبیؽ

 ! سجٌجبٓی هؽـی ضبیؽ

 ٝ ؿیفر ٝ هٔت ضؽٙ س٠ٌ س٠ٌ ایٚ ؼٓیْ ؼٛجبّ ١ٖ ضبیؽ

 ...  سؼػجص

 ٗٚ ثفای خسشدٞ ایٚ ٓكٕٝ ٝ ٗیؽاٛسشٖ ًبكی ، ِٛلش٠ ـا ؼالیٔص

 . ثٞؼ ؼـى هبثْ

 قفق ث٠ ٗیٌفؼٕ اضسبس.  ؼاضشٖ ؼٝسز ـا ٓكٕٝ ی ٝالٟ زوؽـ

 سٌفاـش. ثٞؼ ضؽٟ ًٔ٘بسٖ ٗٞٛس... إ ُفكش٠ اٛس آٙ ثب ػدیجی

 ٗیٌفؼ ٝاؼاـٕ ٝالٟ ایٚ سٌفاـ اق آـاٗص ٝ ٗیطؽ آـاٗطٖ ٗٞخت

 . ثیلشٖ ضیفیٚ ی دٜدطٜج٠ یي یبؼ ث٠ سب

 ...ًفا٠ٛ: ًفؼ غؽایٖ ٛیٔٞ

 ٗیٌفؼی؟ كٌف زی ث٠: قؼ ٓت دفٝا ٝ ؼـآٗؽٕ غیبّ اق

 ...١ب ثس٠ ُلشیٚ زی ٛطٜیؽٕ-

 آـٕٝ ثؿاـ ثكٙ، ضفف ػكب ثب ًٖ ی٠: خًٔٞطیؽ ـا غٞـسص ٛیٔٞ

 .  ٗیؽٟ ػؿاة غٞؼضٞ ثیطشف ًبـ ایٚ ثب... ثط٠



 سیٚ ـٝضی)غٞـضیؽ(                                                                                ٓكلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سطٌف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
11 

 

 ًفؼٕ كٞر ـا ٛلسٖ ٝٗٚ ًفؼ سبییؽ ـا ٛیٔٞ ، سفش سٌبٙ ثب دفٝا

 ... ٗیل٢ٖ٘ ـٝ ٗیٌط٠ ػكب ٠ً ـٛدی: ُٝلشٖ

 .ًطیؽ آٟ دفٝا ٝ ًفؼ ٗسب٠ٓ غٞـر ٛیٔٞ

 ٗفؼ اٝٙ ؼٛجبّ ٗٚ: ُلشٖ ٝ ٗبٛؽٕ غیفٟ اِٛطش٢بیٖ سف ث٠

 ...ًٜٖ اسشلبؼٟ اقش ثشٖٞٛ ٠ً ٗیِفؼٕ

 . ضؽ إ خ٠ٔ٘ ٗبر ٛیٔٞ ٝ ًطیؽ ؼـ١ٖ اثفٝ كٞـا دفٝا

 سیب١طبٙ سلٌفار ثب ٠ً ١ٞایی ایٚ اق ػ٘ین ٛلس یي

 غؽای ٠ً ؼ١ٖ سٞؾیص غٞاسشٖ ، ًطیؽٕ ًفؼٛؽ ٗس٘ٞٗص

 . دیسیؽ ؼـغب٠ٛ آیلٞٙ قَٛ

 ٜٗبست ٗٞهؼیشی سب ًٜٖ ضلظ ؼ١بٖٛ ؼـ ـا ١ب خ٠ٔ٘ ٛبزبـضؽٕ

 .ًٜٖ اسشلبؼٟ اقضبٙ

 ٝـم ضن ضؽ ثبػث قٛی ٗوشؽـ غؽای ثفؼاضشٖ ـا آیلٞٙ ُٞضی

 .ثبیسشٖ

 !؟ ًی٢بٙ ٜٗكّ-
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 ث٠ٔ: ؼاؼٕ دبسع ؼاضز غالثز ٠ً ٓطٜی ثب غٞؼش ٗثْ

 ثلفٗبییٚ؟

 ... ؼـ ؼٕ ثیبیٚ ٓطظ٠ زٜؽ ٠ٌٜ٘ٗ-

 ١سشیٚ؟ دسز اق-

 ! غیف-

 ٛؿـی آش ضبیؽ... ًفؼٕ خسشدٞ سوٞیٖ ٝ سبـیع سٞی ٓطظ٠ یي

 . ٛ٘یذفسیؽٛؽ ٝكبٗیْ اسٖ ٛؿـی ثبثز اق اٗب ، ثٞؼ

 : دفسیؽٕ ٝ ًطیؽٕ إ ٠ُٛٞ ث٠ ـا اِٛطشٖ

 ؟ زی٠ ًبـسٞٙ ثذفسٖ ٗیشٖٞٛ-

 ٜٗشظف ٛیٔٞ ٝ قؼ قّ زط٢٘بیٖ ث٠ دفٝا ًفؼ، ًٞسب١ی ٌٗث  قٙ

 سب ثفُفؼٕ خ٘غ ث٠ ٝ ثِؿاـٕ سفخبیص ـا قٝؼسفُٞضی ٗٚ سب ثٞؼ

 .ثجفیٖ دیص ـا ٗیكُفؼٗبٙ

 سف ـا ُٞضی ای٠ٌٜ اق هجْ ؼـ٢ٛبیز ٝ ضؽ قٞالٛی قٙ ٌٗث

 غٞٓز ؼًشف خبٛت اق: ؼاؼ ـا دبسػٖ غؽا ١٘بٙ ثب ثِؿاـٕ خبیص

 !ضؽٕ ض٘ب ٗكاضٖ
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 ...  ضٕٞ ؼسشذبز٠ ضؽ ثبػث قٙ ٗطٌٖ ٝ خؽی غؽای

 ، ـكشٖ آٝیك ـغز س٘ز ث٠ ، آٗؽ سفاؿٖ ث٠ ؼٓطٞـٟ ثیػٞؼی

 سفٕ ـٝی ـا دفٝا ضبّ ٠ً ؼـضبٓی ٝ قؼٕ سٚ سفغبثی ٗبٛشٞی

 ...ثفٗیِفؼٕ االٙ: ُلشٖ ٗیٌطیؽٕ

 اٛوؽـ ثبیؽ زفا ًفؼٕ كٌف ثبٛی٠ زٜؽ ٝ قؼٕ دب ث٠ ـا ٛیٔٞ ١بی ًبٓح

 ٗكاضٖ غٞٓز ؼًشف خبٛت اق ٠ً قٛی ٗوبثْ ، ثبضؽ ٢ٖٗ ظب١فٕ

 !!!ضٞؼ؟ ٗی ٗب

 ث٠ ٝ ًفؼٕ كٌف ٗٞهف ظب١ف ٓكٕٝ ث٠ ، ضیبـ ؼـ ث٠ ـسیؽٙ سب

 !ٛفسیؽٕ خٞاة

 ٗیػٌٞة ـا ٗٚ قٗفؼیٜص زط٢٘بی ، ُطٞؼٕ ٠ً ـا ؼـآ١ٜی

 .ًفؼ

 ...د٢ٜبٝـ ٝ سجك خِٜٔی ، آٝـؼ یبؼٕ ث٠ ـا خِْٜ

 ، ـِٛص ٗطٌی ؼاـ دبض٠ٜ ١بی ًلص آجش٠ ٝ  ثٞؼ ثٜٔؽسف ٗٚ اق

 ١بیالیز ١ٞٗبی.  ثٞؼ ًفؼٟ ٗكٔٞثی ً٘ي اش هبٗشی غٞش ث٠

 ی قٗی٠ٜ ثب سٜشی ٗبٛشٞی ، قـضٌی ضبّ ، ؼاضز ًٞسب١ی
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 اٝ اق ، آسشیٜص سف ـٝی سجك ٝ قـضٌی ١بی ؼٝغز ٝ ٗطٌی

 . ثٞؼ سبغش٠ ٝثبٝهبـی ضیي قٙ

 ...ثلفٗبییؽ-

 ؟ ًی٢بٙ غبٖٛ: ضؽ ثبـیي ِٛب١ص

 ٟٛٞ ٗٚ ؼـٝاهغ: قؼٕ ٝٓت ًفؼٕ ٌٗثی ، ثٞؼ آضٜب ثفایٖ اش ز٢فٟ

 .  ١سشٖ ًی٢بٙ سف١َٜ ی

 ...  آ١بٙ-

 .ثٞؼ ٗٞضٌبكب٠ٛ ٝ ؼهین ١٘سٜبٙ ِٛب١ص

 ... ١سشٖ ٗط٘ؽی ًفا٠ٛ: ًطیؽٕ ػ٘یوی ٛلس

 ٗیشٖٞٛ ٠ً غٞة ز٠: آٝـؼ ـِٛص قـضٌی ٓج٢بی ـٝی ٓجػٜؽی

 ! ٗط٘ؽی غبٖٛ ًٜٖ غطجز ٗسشویٖ غٞؼسٞٙ ثب

 ـا اٝ ٛجٞؼ، غٞؼش ٗؼفكی ث٠ ٛیبقی ؼیِف ، آٗؽٕ ػوت

 !  " غٞٓز ؼًشف قٛؽُی قٙ قیجبسفیٚ" ٗیطٜبغشٖ
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 قیجبسفیٚ ، ٗیٌفؼٕ اػشفاف ٝثبیؽ  ثٞؼ ایسشبؼٟ ٗٚ ـٝی ؼـ ـٝ

: دفسیؽٕ ٓجػٜؽی ثب. ثٞؼٕ ؼیؽٟ اقفاكیبٖٛ ؼـ ٠ً ثٞؼ قٛی

  ؟ ؼاغْ ٛ٘یبـیٚ سطفیق

 ؼـ ، ثفؼاضز خٔٞ ث٠ ُبٗی  ٝ ًفؼ ٓ٘س ـا زفٗص ًٞزي ًیق

 ٛیسز هفاـ ُٞیب: ُلز قٔجٌبـی ٓطٚ ثب ٝ ثسز سفش دطز ـا

 !!! ثط٠ ًٖ سفٗب اق ٗط٘ؽی ی غبٛٞاؼٟ ی سبی٠

 . ضؽ سِٜیٚ ، اش خ٠ٔ٘ اق هٔجٖ

 . ٛطسز غٞـسٖ دبؼضب١ی سػز ثف سفس ٝ ـكز ٓجػٜؽٕ

 !  ك٢یٖ ثفقٝ ١٘سف.  ١سشٖ ًبٗفاٙ ُیشی-

 ١٘سفضبٙ ثٞؼٙ قٛؽاٛی اق ٠ً ؼـؼٜٗؽی قٛبٙ ضجی٠ اش ز٢فٟ

 ٠ً ثٞؼ دسفی ٗبؼـ ضجی٠ اش ز٢فٟ!  ٛجٞؼ ، ػؿاثٜؽ ٝ ـٛح ؼـ

 ٝ ضبًی ، ایسشبؼٟ ـٝیص ث٠ ـٝ ٠ً ؼغشفی ثب دسفش اقاـسجبـ

 !!! ثٞؼ ًلفی

 ...ؼاغْ ثلفٗبییؽ.  آضٜبییشٞٙ اق غٞضجػشٖ-
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 سب ثٞؼٕ اٝٗؽٟ: قؼ ٓت ٗٚ ث٠ ٝـٝ ـكز دیص ضیبـ ؼـ هؽٗی

 اق آؼـسی ، ٗی٠ٌٜ ٗفاهجز ض٘ب، دؽـثكـٍ اق ٠ً دفسشبـی

 ...ثِیفٕ غٞؼسٞٙ

  آؼـس؟:ًفؼٕ قٗك٠ٗ

 قیجبًؽٟ ؼیفٝق قٔجٌبـ١ب...  اٝٗؽٙ ١ٖ ٗٚ آـایطِبٟ سب قٔجٌبـ١ب-

 ! ًفؼٛؽ یٌسبٙ غبى ثب ـٝ ٗٚ ی

 .اكشبؼ خبٖٛ ث٠ ٓفق

 دؽـسٞٙ ؼٛجبّ ٗٚ: ُلز ٝ ؼاؼ كطبـ ٗطشص سٞی ـا سٞئیر قٙ

 ! ٗیِفؼٕ

 .ضؽ دبى ؾ١ٜٖ اق ٗبٙ غب٠ٛ آؼـس

 آهبی  اق آؼـس ی٠: قؼ ٓت ٝ ؼٝغز زط٢٘بیٖ ؼـ زطٖ قٙ

 ...  ٗط٘ؽی غسفٝ

 !  ٛ٘یطٜبغشٖ ١ٖ ٗط٘ؽی غسفٝ ؼیِف ضشی

 !!!  ض٘ب دؽـ: ًطیؽ ػ٘یوی ٛلس قٙ
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 ؟ ٝٗبؼـ دؽـ..  اسص ١ٖ ضبیؽ...  ثٞؼٕ غبى ٝ آة ی قاؼٟ ٗٚ

 !!! ٛؽاضشٖ ٠ٛ! ؟ ٗٚ

 ، ًفؼٟ ٝكبیی ثی ضفیٌص ث٠ ٠ً ًسی: قؼ ٓت ضفظ دف قٙ

 ثب اٝٙ ًفؼ، ١كی٠ٜ ٝ ٝهز ثفاش ؼّ ٝ خبٙ ثب ثفقٝ ٠ً ضفًشی

 كفاـی٠ ضبال  ًطٞٛؽٝ ه٢وفا ث٠ غٞؼش كٌفی ثی ٝ ٗسئٞٓیشی ثی

 ! ضؽٟ ٗػشْ ضبؾف ضبّ ؼـ إ غبٛٞاؼٟ ٝ ٗٚ قٛؽُی!    

 ...ثِٞیٖ ز٠ ٛ٘یؽاٛسشٖ

 ؿػ٠ ثِٞیٖ ٝ ثِیفٕ ـا ؼسش٢بیص ، ثؽ١ٖ ؼٓؽاـی غٞاسشٖ

 ـا اش اخؽاؼی ٝ آثب ١بی قٗیٚ سب ـكش٠ ض٘بّ ث٠ دؽـ ، ٛػٞـیؽ

 ٓت س٢ٜب اٗب!!!  ًٜؽ آقاؼ قٛؽاٙ اق ـا ك٢یٖ ثفقٝ ثشٞاٛؽ ٝ ثلفٝضؽ

 ٠ٛ اٝ.  ٗبٛؽٕ غیفٟ ًبٗفاٙ ُیشی زط٢٘بی ث٠ ٝ ٗبٓیؽٕ ٓت ـٝی

 ؼاضش٠ ٗٚ سسالی ث٠ ٛیبق ٠ً ٛ٘یفسیؽ ٛظف ث٠ ؼـؼٜٗؽ آٛوؽـی

 .  ثبضؽ

 :ُٝلز اٛؽاغز سبدبیٖ سف ث٠ ِٛب١ی 

 !  ٗط٘ؽی غبٖٛ ٛؽاـیؽ ُلشٚ ثفای ضفكی ٗیبؼ ٛظف ث٠-
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 كٌف ض٘ب ٠ً اٝٛكٞـ دؽـٕ: ُٝلشٖ ًفؼٕ هالة ١ٖ ؼـ دٜد٠

 ؼٝسز ث٠ ٠ً ٛیسز ًٝبـضٌٜی ٝخؽاٙ ثی آؼٕ ، ٗیٌٜیؽ

 قٔجٌبـ ٝ ٗسئٞٓیز اق ؼٛیبیی ثب اٝٛٞ ٝ ٠ًٜ ٝكبیی ثی ٝضفیٌص

 !  ثؿاـٟ س٢ٜب

 ٗٚ ١٘سف...  ٛیسز ثٜؽ خب ١یر ث٠ ٗب ؼسز!  ُؿاضش٠ ٠ً كؼال-

 یي ثفقٝ!  ٛیسز قٛؽاٙ سٞی خبش...  ئ٠ ٗشیٜی ٝ ٗٞهف ٗفؼ

  ؟ ٗیؽٝٛیؽ ضجس اق زی خٞاٙ غبٖٛ ض٘ب ٝ!  ٗطجس٠ ؼـ ٗب٠١

 .  ثٞؼ آٗؽٟ ُٔٞیٖ ثیع ثـؽ

 ٝخٜبسص ٝ ظب١ف ث٠ ، ٗیٌفؼ غطجز ٓطٚ سفیٚ آـإ ثب ُیشی

  ٗفست ١بی ٛبغٚ ثب یب...  ثٌطؽ ـا ١بیٖ ُیس ٠ً آٗؽ ٛ٘ی

 زَٜ زبـٕ ٝ زطٖ ٝ ٠ُٛٞ ث٠ ، سفغص ی ًطیؽٟ ٝس١ٞبٙ

 ... ثیٜؽاقؼ

 ...  ٗیػٞـؼ إ س٠ٜ ث٠ ٠ً ثٞؼ سجفی سیؾ سیكی ٗثْ ، ًالٗص اٗب
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 دٜد٠ ٝ ؼسز ثـؽ ثب اِٛبـ ٠ً ضبٓی ثب ٝ ضؽ سف سیفٟ ِٛب١ص

 اق ُفكش٠ اؼـاـی ضت ٗٚ ی سب٠ٓ ١طز ؼغشف: ُلز ٗیٌفؼ ٛفٕ

 !!!  دؽـش ٛب٢ُبٛی ٛجٞؼٙ

 .اٛؽاغشٖ دبییٚ ـا سفٕ

 .اسز ٗٚ ؼٝش ـٝی ، ؼٛیب سِٜیٜی س٘بٕ ٗیٌفؼٕ اضسبس

 ١٘یٚ ٗٚ دسف: ُلز ای ُفكش٠ غؽای ثب ٝ آٗؽ دیص ُبٕ یي

 ی ؾفث٠ اٝٙ ، سبٛز یي اُف ٝ ثی٘بـسشب٠ٛ سػز ـٝی االٙ

 ثٞؼ ضؽٟ ٝاـؼ سفش ث٠ سف دیص ٝ دس سبٛز یي كوف ، ٓؼٜشی

 ! ثؽٗص ؼسز اق ١٘یط٠ ثفای ثٞؼ ٌٗ٘ٚ

 .ؼٝغشٖ ُیشی قٗفؼیٚ زط٢٘بی ث٠ ١ب ٗٞقاییي اق ـا زط٢٘بیٖ

 .ُفكز ـا سبدبیٖ سف ٝضطز

 اُف ٠ً ٗیؽاٛسشٖ غٞة ٗٚ ـا سف دیص ٝ دس سبٛز یي ٗؼٜی

 خبی ث٠ ضبیؽ ، ثٞؼٕ ؼاؼٟ ١ْ ـا ًی٘یب سف ٝدیص دس سبٛز یي

 سف ثال ٠٘١ ایٚ ٝ ٗیػٞـؼ ؼیٞاـ ث٠ ً٘فش ١ب، د٠ٔ اق ضؽٙ دفر

 ! آٗؽ ٛ٘ی ٗٚ
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 ؼاضشٖ ٠ِٛ خٜبؿٖ ـٝی ـا ٗطشٖ ٝ ثفؼٕ إ سی٠ٜ ـٝی ـا ؼسشٖ

 ... 

 ! ثٞؼ ؼیِفی ٝهز ١ف اق سف سٜؽ ؾفثبٖٛ

 

 غؽایص ٓطٚ ثبـ ایٚ ، ٗیٌفؼ ِٛب١ٖ آثی دف زط٢٘بی ثب ُیشی

 .ثٞؼ سفی ؼٝسشب٠ٛ غٞا١ص...  ٠ٛ ٠ً آش٘بس ث٠ آٗیػش٠

 ٠٘١ ایٚ ٝثبٛی ثبػث!  ٗیػٞإ ٗط٘ؽی غسفٝ اق آؼـس ی٠-

 ٗسشطن ٗب ٗیٌٜٖ كٌف...  آٝـؼٟ إ غبٛٞاؼٟ ٝ ٗٚ سف ٠ً ثالیی

 ایٜكٞـ!  ثطٜٞیٖ ٗسشویٖ ـٝ ایطٞٙ سٞؾیطبر ٠ً ثبضیٖ ایٚ

 ٛیسز؟

 :آٗؽ زبٟ س٠ اق غؽایٖ خٞاة خبی ث٠

 ؟ ١سشٚ ثی٘بـسشبٙ االٙ غٞٓز ؼًشف-

 ًفؼ ٛكؼیي ١ٖ ث٠ ـا ـٝضٜص اثف١ٝبی ؼاؼ، هٞـر ـا ؼ١بٛص آة

 :قؼ ًفؼٓت ٛثبـٕ ٠ً ٝاؾطی اغٖ ثب ٝ
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 ٝ ضفغف١ب ٝ قٔجٌبـ١ب ثب ٠ً ٛیسز إ غبٛٞاؼٟ ٝ ٗٚ ضبٙ ؼـ-

 غبٖٛ ٗیػٞإ آؼـس ی٠!  ثطیٖ ؼ١ٚ ث٠ ؼ١ٚ ؾآي ٝ ؿیفٟ

 !  ٗط٘ؽی

 ...ثِٖ زی ثبیؽ ٛ٘یؽٖٝٛ ٝاهؼب ٗٚ-

 ٠ًٜ ً٘ي ٗب ث٠ ٗیش٠ٛٞ ٠ً زیكی٠ س٢ٜب دؽـسٞٙ ٛطبٛی!  ٛطبٛی-

... 

 :ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة

 .  ًدبسز االٙ دؽـٕ ٛ٘یؽٖٝٛ ٗٚ-

 . ثفٗیِفؼٟ غ٠ٛٞ ث٠ ١ب ضت هكؼب-

 ٗٚ...  ٛیسز س٢فاٙ دؽـ: ُلشٖ ٝغبؼهب٠ٛ ًفؼٕ كٞر ـا ٛلسٖ

 !  ٗیؽٖٝٛ هؽـ ١٘یٚ

 یٌسبٙ غٞـر ث٠ هبٛٞٙ ثؽیؽ اخبقٟ ٝ ثؽیؽ ٗٚ ث٠ ـٝ آؼـس-

 ٠ً ٛیسز ػؽآز ایٚ!  ثط٠ ثفهفاـ ٗط٘ؽی اهبی ٝ ك٢یٖ ثیٚ

 ض٢ف سٞی آقاؼا٠ٛ غسفٝٗط٘ؽی ٝ ثبض٠ قٛؽاٙ سٞی ٗٚ ض١ٞف

 ...  ثك٠ٛ هؽٕ
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 .ًبٗفاٙ غبٖٛ ٛؽاـٕ إ غبٛٞاؼٟ اق غجفی اغال ٗٚ-

 قٛؽُی إ غبٛٞاؼٟ ثب ٗٚ: ُلشٖ سٜؽ ٝ ًفؼ ٛثبـٕ ٝاؾطی ٛیطػٜؽ

 غٞٓز ؼًشف.  ١سشٖ دؽـثكـُٖ ی غ٠ٛٞ سبًٚ ٗٚ... ٛ٘یٌٜٖ

 ! ٝاهؼیش٠ ٛ٘یِٖ ؼـٝؽ...  ٗیؽٝٛٚ ایٜٞ

 ُفٟ دٜد٠ ٢ٛبیز ٝؼـ ٗبٛؽ غیفٟ زط٢٘بیٖ ث٠ ثبٛی٠ زٜؽ ُیشی

 :ُلز ٝ ًفؼ ًیلص ثٜؽ ی

 !  غٞش ـٝق. غت ثسیبـ-

 .... ًبٗفاٙ غبٖٛ:  قؼٕ غؽایص ٠ً ثفٝؼ غٞاسز

 .  زفغیؽ س٘شٖ ث٠ ٝ ایسشبؼ ؼـ ٗوبثْ

 ٝغی٠٘ ؼًشف ضبّ: قؼٕ ٓت ٝ ًفؼٕ ِٛب١ص آثی دف زط٢٘بی ثب

  ؟

 ... ًفؼ ِٛبٟ زٜؽثبٛی٠ غٞـسٖ ث٠ غیفٟ

 ثی٘بـسشبٙ آؼـس ٗیشٖٞٛ: ًفؼٕ قٗك٠ٗ ، ٛ٘بٛؽٕ خٞاثص ٜٗشظف

 ؟ ثبضٖ ؼاضش٠ ـٝ
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 ؼـ ٝ ًطیؽ ـا ؼـ قٛدیف ٝ ٛطسز ٓج٢بیص ـٝی ق١فغٜؽ یي

 ـٝی ، ضؽ ثسش٠ ٠ً ؼـ. ضؽ غبـج ضیبـ اق ثبٛی٠ اق ًسفی

 اق. زسجبٛؽٕ ١ب ًبضی ث٠ ـا ١بیٖ دٜد٠ ٝ قؼٕ قاٛٞ ١ب ٗٞقاییي

 .  ثٞؼ اكشبؼٟ ٓفقٟ ث٠ دبیٖ ٛٞى سب سف كفم

 ، ثیبیٖ غٞؼٕ ث٠ سب ًفؼ ٝاؼاـٕ ٝٛیٔٞ دفٝا ١ٞی ٝ ١بی غؽای

 ُٞضٖ سٞی ٠ً ؼـضبٓی ، ١بیطبٙ ٛطؽٟ ز٠ ،  ضؽٟ ز٠ اق هجْ

 ٗجٔی ـٝی ًفؼٕ، ض٠ٔ٘ غب٠ٛ ث٠ ٗیطٜیؽٕ ٗ٘شؽی قَٛ غؽای

 ٗطشفى آٝای ،  زسجبٛؽٕ ُٞضٖ ؼٕ ـا ١٘فا١ٖ ُٞضی ، ـكشٖ ٝا

 ؼیِفی ی ض٘بـٟ سب ًفؼ ٝاؼاـٕ ثبضؽ ٗی غبٗٞش ٛظف ٗٞـؼ

 ٛیٔٞ ٝ دفٝا ی قؼٟ ٝضطز ٝ سفسیؽٟ ١بی ِٛبٟ ٗوبثْ ؼـ ٝ ثِیفٕ

 .ضؽٕ غیفٟ سبػز ١بی ػوفث٠ ث٠ ،

 ...  ثٞؼ ضٜج٠ ، ثٞؼ ٛطؽٟ س٘بٕ اؼاـی ٝهز

 !!!  ػبؼی ٛی٠٘ ی ضٜج٠ یي

 ـا ٛلسٖ ، ٛطسز ُٞضٖ سٞی ًفی٘یبٙ ؼًشف ٜٗطی غؽای

..  ضٕٞ غطجز ١ٖ ًفی٘یبٙ ثب ٠ً ًفؼٕ غٞا١ص ٝ ًفؼٕ ضجس
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 خبٖٛ ث٠ ٠ً اؾكفاثی سب ثؽ١ؽ س٘فیٜی ٗٚ ث٠ ای٠ٌٜ غبقف ث٠ ٠ٛ

 .ًٜٖ ًٜشفّ ـا ثٞؼ اكشبؼٟ

 .ؼاؼ دبسع ـا سٔلٚ قٝؼ غیٔی ٝ ٛؽاضز ًٜٜؽٟ ٗفاخؼ٠

 .ثلفٗبییٚ ١سشٖ ًفی٘یبٙ-

 ...سالٕ ؟ غٞث٠ ضبٓشٞٙ!  ٗط٘ؽی ، إ ًفا٠ٛ-

 ضٜبغز ـا ٗٚ ، ثٞؼٕ ًفؼٟ ُٖ ـا ٗؼبـك٠ ٝ دفسی اضٞاّ سفسیت

 : ثٜبٖٓ سب ًفؼ سٌٞر ثبالغفٟ ٝ دفسیؽ ـا ضبٖٓ ،

 ؟ ًٜٖ دیؽا ـٝ غٞٓز ؼًشف ٗیشٖٞٛ زكٞـ-

 ...  غبٗٞض٠ ١٘فا١طٞٙ سٔلٚ: ُلشٖ خٞاثص اق هجْ

 ... ض٘ب غؽای ٗیبؼ ٛظف ث٠ ؟ اكشبؼٟ اسلبهی ؟ ٠ِٗ زكٞـ-

 كٌف: ُلشٖ ضفظ ثب ًٜؽ ٜٗؼوؽ ًبْٗ ـا ًالٗص ِٛؿاضشٖ

 ثی٘بـسشبٙ آؼـس ٗیػٞاسشٖ ، ثبضٚ ثی٘بـسشبٙ ایطٞٙ ٗیٌٜٖ

 ...ثؽٖٝٛ ـٝ
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 ثی٘بـسشبٙ ز٢بـضٜج٠ ٝ ضٜج٠ یي ـٝق١بی غٞٓز ؼًشف غت-

 ...  ٗطـ٠ٓٞ خٖ ٝ ث٢٘ٚ

 غبٖٛ ١سشٚ ثسشفی ثی٘بـ ػٜٞاٙ ث٠: آٗؽٕ ثبق ضفكص ٗیبٙ

 !!! ثی٘بـسشبٙ ًؽٕٝ ثؽٖٝٛ ثبیؽ ٗٚ!  ؼًشف

  ؟ ثی٘بـسشب٠ٛ ٗؼك: ُلز ای قؼٟ ٝضطز غؽای ثب ٝ ضؽ ض٠ًٞ

 ! ُلشٚ ٗبؼـضٞٙ...  ث٠ٔ-

 ... ٗٚ غؽای-

 ٗبیٖٔ غیٔی ، ـاسشص! ثی٘بـسشبٙ؟ ًؽٕٝ ثل٢ٖ٘ ٗیشٖٞٛ زكٞـ-

 اٛدبٕ ثفٗیبؼ اقٕ زیكی ًٌ٘ی ًبـی اُف ٝ ٗالهبسطٞٙ ثفٕ ٠ً

 ...ؼًشف غبٖٛ ثؽٖٝٛ ٠ً ٠٘٢ٗ ثفإ غیٔی!  ثؽٕ

 سٞٛسشٖ اُف...  ًٜٖ غطجز ؼٝسشبٛص اق یٌی ثب ٗٚ ثؽٟ اخبقٟ-

 ؼاـٕ القٕ قٗبٙ ًٖ ی٠ غٞث٠؟ ایٜكٞـی ٗیؽٕ اقالع ث٢شٞٙ ضش٘ب

 ! ضؽٕ ض٠ًٞ غٞؼٕ غجف ایٚ ضٜیؽٙ اق ٝاهؼب ٗٚ

 ! ؾفٝـی٠ غیٔی.  ثؽیٚ اقالع ث٢ٖ ٗیطٖ ٜٗ٘ٞٙ-
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 ؼاؼٕ ؼّ ، ُفكشٖ ٠ً سبییؽ ٝ  ًفؼٕ سبًیؽ ، ؼاؼ ـا خٞاثٖ ًٞسبٟ

 ثفایٖ ٛیٔٞ ٠ً آثی ٝٓیٞاٙ ًفؼٕ ٗطز ـا ُٞضی... غؽاضبكظی ث٠

 ٝ قؼ قاٛٞ ٗوبثٖٔ دفٝا ، ٗیػٞـؼ دیر ؼٖٓ. قؼٕ دس ـا ثٞؼ آٝـؼٟ

 ثفای ضؽٟ؟ زی: دفسیؽ ٝ ًطیؽ قا١ٞٛبیٖ ـٝی ـا ؼسش٢بیص

 ثٞؼ؟ ًی غب٠٘ٛ ایٚ ثی٘بـسشبٙ؟ ـكش٠ غٞٓز ؼًشف زی

 سِٜی ی٠ ؼی٠ٛٝٞ ی٠ ضٜیؽی ضبال سب: ُلشٖ آثی دف زط٢٘بی ثب

!  ثیبـٙ ؼـش زبٟ س٠ اق ٛشٞٛٚ ػبهْ سب ؼٟ ، زبٟ سٞ ثٜؽاقٟ ـٝ

 !!! زیكٟ ٠٘١ ثی ی ثفُطش٠ ثػز ٗٚ ضٌبیز

 ...ٗیٌٜی ایٜكٞـی زفا.  ػكیكٕ ثبش آـٕٝ: ًفؼ قٗك٠ٗ ٛیٔٞ

 قؼ ضفف ٗٚ ثب خٞـی ی٠: ُلشٖ غل٠ ٝ ًٞثیؽٕ دبیٖ ث٠ ـا ٗطشٖ

 غؽا ث٠...  ثٞؼیٖ ثؽ١ٌبـ ٝ ٝسج٢ٌبـ  غالكٌبـ ػ٘فٟ ی٠ ٗب ، اِٛبـ

.  ثٞؼ ٛفٗبّ زیك ٠٘١... ؼاضشیٖ غٞثی قٛؽُی ، دبـسبّ ١٘یٚ سب

 ...  ٗیؿاضشٚ اضشفإ ٗب ث٠ ٠٘١

 ٗیِلشی: ُٝلز ًفؼ دبى دفٝا ـا ١بیٖ ٠ُٛٞ ـٝی ـٝاٙ اض٢ٌبی

 !ٗیؽاؼیٖ خٞاثطٞ ٗیٞٗؽیٖ
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 ٛ٘یشٖٞٛ ٗٚ ٝهشی...  ٗطو٠ ٝهشی!  ؼاـٟ ضن ٝهشی خٞاثی ز٠-

...  سفضٞٙ ضؽٙ ١ٞاـ قٔجٌبـا! ثؽٕ؟ خٞاثی ز٠... ثؽٕ ٓٞ دؽـٗٞ

 ! غٞٓز ؼًشف ًفؼٙ كٜی ؾفث٠ سب آـایطِبٟ اق

 :ًفؼ قٗك٠ٗ دفٝا ٝ ًطیؽ ١یٜی ٛیٔٞ

  ؟ ًٜی زیٌبـ ٗیػٞای االٙ-

!  ٛیسز كفاـی دؽـٕ ٠ً ثِٖ ث٢ص ثبیؽ ثی٘بـسشبٙ ثفٕ ثبیؽ-

 ثؽ١ی سب ؼاـٟ هػؽ ٠ً ثِٖ ث٢ص ثبیؽ...  ٛؿاضش٠ دب قیف ـٝ ػؽآز

 !!! ١٘ی٠ٜ ثفای ٛجٞؼٛص ایٚ اغال!  ٠ًٜ خٞـ ـٝ

 ٠ً ١فًبـی ثِٞ ، ثكٙ قَٛ ثبثبر ث٠: ُٝلز ُفكز ـا ؼسشٖ ٛیٔٞ

 ...  ثؽٟ اٛدبٕ قٝؼسف ، ث٠ٌٜ ٗیػٞاؼ

 ض٘بـٟ ٓفقیؽ، ؼسشٖ ؼـ ُٞضی ٠ً قؼٕ قّ زط٢٘بیطبٙ ث٠

 ٛبٕ ضٜیؽٙ سب ًفی٘یبٙ آٞی اق ؼاؼٕ خٞاة ، ثٞؼ ٛبضٜبس

 سب ، ٛیٔٞ ٝ دفٝا ث٠ سف١َٜ سذفؼٙ سب ؼ١بٛص اق ثی٘بـسشبٙ

 ؼهیو٠ ؼٟ ٝ ، ًطیؽ قّٞ ؼهیو٠ ؼٟ كوف ضبیؽ...  ُفكشٚ اسٜخ

!  ٗوػؽ ث٠ ـسیؽٙ سب ؼهیو٠ ؼٟ ٝ!  سبقٟ سیت دبی اٛشػبة ثفای
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 ٗبضیٚ سٞی ٗٚ!!!  ٛطؽٙ ٝ ضؽٙ دیبؼٟ ثفای ثبٛی٠ ؼٟ ضبیؽ ٝ

 ٝ ثٞؼ دب١بیٖ ـٝی سیت دبی خؼج٠ یي ٠ً ؼـضبٓی... ثٞؼٕ

 دیبؼٟ سب ٗیػٞاسز ٗٚ اق ٝ ثٞؼ ضؽٟ ٗشٞهق ثی٘بـسشبٙ ٗوبثْ

 !ضٕٞ

 . ٗبٛؽٕ ٗطٞق٠ سٞی ٝ ضؽٕ دیبؼٟ

 ثؽخٞـی هٔجٖ...  ٗیٌفؼٕ ِٛبٟ سفؼـثی٘بـسشبٙ ث٠ َٜٗ ٝ ُیح

 ُٞضی...  ثٞؼٕ ًفؼٟ ُٝٞـ ُٖ ـا ضفك٢بیٖ ٗیٌٞثیؽ سی٠ٜ سٞی

 ، ٗبؼـٕ ٗطٌالر ث٠ ای٠ٌٜ خفار ٗٚ ٝ ثٞؼ غبٗٞش دؽـ

 !  ٛؽاضشٖ ًٜٖ اؾبك٠ ١ٖ ـا دسفش ٝ ًبٗفاٙ ُیشی ٗطٌالر

 ، آٝـؼٕ ٠ً ـا ٛبٗص ، ضؽٕ سبغش٘بٙ ٝاـؼ ٗشكٓكی ١بی ُبٕ ثب

 ایٚ...  ٛجٞؼ ٗالهبر ٝهز ، ًفؼٕ ثجز ؾ١ٜٖ سٞی ـا ثػص آؼـس

 ًفؼٙ غٞا١ص آؼٕ ٗٚ ، ٗیٌفؼ إ ضبٓی ٢ِٛجبٙ ١بی اغٖ ـا

  غیسٖ زط٢٘بی ٝ ُٔٞ ٝاؾص ثـؽ ٝ آش٘بس... ٠ٛ ثبج اٗب ثٞؼٕ

 دٜح ٝ غؽ اسبم ٗوبثْ ٗٚ ٝ ؼاؼ ـؾبیز. ثیبیؽ ـضٖ ث٠ ضؽ ثبػث

 یب اسز ؼـسز ًبـٕ ٛ٘یؽاٛسشٖ ٠ً ؼـضبٓی ثٞؼٕ ضؽٟ ٗشٞهق

 .آٗؽ ٗی ایٜدب ٛجبیؽ ٗٚ! ُفكشٖ سػ٘یٖ ػدٞال٠ٛ ثبق
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 !آٗؽٕ؟ زفا اغال

 ...  غؽایب!  غؽایب!  غؽایب...  یب دفسیؽٕ ٗی ـا ضبٓص ًفی٘یبٙ اق

 ث٠ ـا غٞؼٕ قٝؼسف ٝ ثسذبـٕ دفسشبـی ث٠ ـا سیت دبی غٞاسشٖ

 ؼیؽٙ اق ، ضؽ ثبق ـٝیٖ ث٠ دٜح ٝ غؽ اسبم ؼـ ٠ً ثفسبٖٛ غب٠ٛ

 ، ثٞؼٕ ؼیؽٟ ـا اٝ ـكشٖ، ػوت ث٠ ُبٕ یي قؼٟ ٝضطز خٞاٛی ٗفؼ

 .ؼاضشٖ غبقف ث٠ غٞة ـا ثٜٔؽش ١بی غٜؽٟ!  ًفی٘یبٙ ٗكت ؼـ

 سف ٝ ًطیؽ ػوت ـا غٞؼش ُبٕ یي ٝ ؼاؼ ثبال ـا اثف١ٝبیص

 !  ٗؼك ٛطؽٟ سٕ٘ٞ ١بر ٗالهبسی ١ٜٞق اِٛبـ: ُلز ٝ زفغبٛؽ

 غٞا١ص ثلفٗبییؽ: ُلز ٗٚ ث٠ ـٝ ٝ آٝـؼ ٓت ث٠ ٝٓجػٜؽی

 .  آٗؽیؽ غٞش ، ٗیٌٜٖ

 ٠ً ١بیی ُبٕ ثب ٝ كطفؼٕ ١ٖ ـٝی ٗطٌٖ ای ثبٛی٠ ـا د٢ٌٔبیٖ

 ٗیْ ٠ً ١فزٜؽ. ًطبٛؽٕ اسبم ؼاغْ ث٠ ـا غٞؼٕ ٗیٔفقیؽٛؽ

 !  ثطٌٜٖ ـا ٗفؼ ُفؼٙ سب ؼاضشٖ ػدیجی
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 ای ٠ُٛٞ ٝ ضؽٟ ثبٛؽال سفی ثب ، ثی٘بـسشبٙ سػز ـٝی ؼیؽٛص اق

 غٞؼ ث٠ ـٝق اٙ ث٠ سب إ ضٜدفٟ ٠ً ٓطٜی سفیٚ ضفٜٗؽٟ ثب ًجٞؼ،

 .ًفؼٕ سالٕ ثٞؼ، ؼیؽٟ

 . ٗیٔـكیؽ غٞـسٖ ـٝی  اش قؼٟ ث٢ز زط٢٘بی

 ، ؼاؼٕ هفاـ سػز دبییٚ اسشیْ ٗیك ـٝی ـا سیت ًیي ی خؼج٠

 ثبال ـا غٞؼش ، ُؿاضز ؼٝقفكص ٠ً ١بیص دٜد٠ ً٘ي ث٠

!  ٗط٘ؽی غبٖٛ زكٞـٟ ضبٓشٞٙ: ُلز قؼٟ غدبٓز ٝ ًطیؽ

 ... ٛجٞؼٕ ض٘ب قض٘ز ث٠ ـاؾی

 دبی ثٜؽٕ ٗی ضفـ: ُلز ٝ  قؼ ٓجػٜؽی خؼج٠ ؼیؽٙ ثب ٗفؼ

 ! آٛبٛبس دبی ثبضی غٞضجػز اُف یب!  ثبض٠ سیت

 ـا خؼج٠ ؼٝـ ثٜؽ ، ًٞزي ًبـؼ یي ثب ٝ ـسبٛؽ ٗیك ث٠ ـا غٞؼش

 دیفٝقٜٗؽا٠ٛ ٓطٚ ثب ٝ ًطیؽ ثبال ـا خؼج٠ ؼـ ی ُٞض٠ ، ًفؼ ثبق

 :ُلز ای كبسطب٠ٛ ٓجػٜؽ ٝ

 !   ز٢بـٕ ی ض٘بـٟ سیت دبی...  ث٠ٔ-
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 اق ٠ً ؼـضبٓی ٗفؼ ٝ قؼ ای ؼٝسشب٠ٛ ٓجػٜؽ غٞٓز ، ُكیؽٕ ٓت

 ؼیٞاـ ًٜح ًٞزي یػسبّ ـٝی ٠ً ـِٛبـِٛی ١بی آث٘یٟٞ دبًز

 ًفؼ دف ١ٔٞ آة ثفایٖ ًبؿؿی ٓیٞاٙ یي ، ثٞؼٛؽ ضؽٟ زیؽٟ

 !ٛجٞؼیٖ قض٘ششٞٙ ث٠ ـاؾی...  آٗؽیؽ غٞش غیٔی: ُٝلز

 هالة ١ٖ ؼـ دٜد٠ غٞٓز ٝ اٛؽاغشٖ ِٛب١ی ٗیٟٞ آة ٓیٞاٙ ث٠

 ! ؟ ٛیسز آث٘یٟٞ ث٢شفاق! ؟ ػ٘بؼ زی٠ زبی ثب ٛظفر: ُٝلز ًفؼ

 ث٠ ؾفث٠ ؼٝ سجبث٠ سف ثب ، آٝـؼ ٓت ث٠ ٝاؾطی ٛیطػٜؽ ػ٘بؼ

 غؽٗششٞٙ ٗیفٕ ١ٖ زبی ، ث٠ٔ: ُلز ٝ ًٞثیؽ اش ثیٜی ی ًٜبـٟ

 ٓت!  ؼاؽ زبی..  ض٘بسز ـٝق اٗفٝق! هفثبٙ ثؽیؽ ؼسشٞـ ض٘ب ؛

 ... ؼٝق ٓت... سٞق

 ٗٚ ث٠ ـٝ ٝ ؼاؼ سٌبٙ سفی ػ٘بؼ ٠ً ٗیٌفؼ ِٛب١ص سٌٞر ؼـ

 ...  اخبقٟ ثب ، غبٖٛ ثفٗیِفؼٕ: قؼ ٓت

 ؼٛیب ؼٛیب ثب ٗٚ ٝ ثٞؼیٖ س٢ٜب غٞؼش ٝ ٗٚ ، ثؼؽ ای ثبٛی٠ ٝ

 .  ًٜٖ ثبق ـا ضفف سف زكٞـ ٛ٘یؽاٛسشٖ ًح ُفؼٙ ٝ ضفٜٗؽُی
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 آـٕ ـٝیص ٠ً ؼاضز سٚ ث٠ ٗفؼا٠ٛ ً٘فَٛ آثی دیفا١ٚ یي

 خبی ث٠ ٝ ثٞؼٕ ٗؼؿة ِٛب١ص قیف ، ثٞؼ ضؽٟ ؼٝغش٠ ثی٘بـسشبٙ

 :ُلز غٞؼش ثكٖٛ ضفكی ٗٚ ای٠ٌٜ

 !؟ ًفا٠ٛ غبٖٛ ُلز ض٘ب ث٠ ًی-

 غبٖٛ غٔٞس٘بٙ ؼـ ٝ ثٞؼٕ ٗط٘ؽی غبٖٛ ؼٝسشص خٔٞی ای٠ٌٜ اق

 . ضؽ اضي دف زط٢٘بیٖ...  ًفا٠ٛ

 دٌٖٔ اق اضي هكفٟ یي سب ضؽ ثبػث ، ًالٗص سٞی ٗطجز

 .  ثیلشؽ

 ، سفًطیؽ خٔٞ سػز ـٝی ـا غٞؼش ٠ً اٛؽاغشٖ دبییٚ ـا سفٕ

 هكؼب ض٘ب ضؽٟ؟ زی: قؼ غؽایٖ سف ٢ٗفثبٙ ٝ  ضؽ قاٛٞ ز٢بـ

 ...  ثبضیٚ ایٜدب ٛجبیؽ

 ! اٝٗؽٕ ٠ً ٗشبسلٖ-

 ضؿٞـسٞٙ اق...  ُیدٖ ١ٜٞق ٗوؽاـ ی٠ ، ؾفث٠ ثبثز ٗٚ ثجػطیؽ-

 ٗكٔغ ٗبخفا ایٚ اق ٛجبیؽ هكؼب ٠ً ای٠ٜ ٜٗظٞـٕ! ضؽٕ غٞضطبّ

 !!! ثبضیٚ
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 : ُلشٖ ٝ ًطیؽٕ ثبال ـا إ ثیٜی

  ًفؼ؟ ض٠ٔ٘ ض٘ب ث٠ ًسی ؟ اكشبؼ اسلبم ایٚ زكٞـ-

 :آٝـؼ ٓت ث٠ ٓجػٜؽی

 ث٠ غفكب...  ثٞؼ ًٞزیي غیٔی اسلبم ی٠ ، ٛیسز ٢ٖٗ اغال-

 !  ثبضٖ ٛظف سطز سبػز ز٢بـ ٝ ثیسز ثبیؽ ثیطشف اضشیبـ غبقف

 ؾفث٠ سفیٜص ٗطشْ٘.  ١سشٖ سف ث٠ ؾفث٠ غكفار ٗشٞخ٠ ٗٚ-

 !!!  ٗـكی٠ ی

 ! ضؽٟ ـكغ غكف آجش٠:  غٜؽیؽ سف ؼٝسشب٠ٛ

 . ضٌف ـٝ غؽا:  ُٝلشٖ ؼاؼٕ سٌبٙ سف

 : دفسیؽ خؽی ٝ ـكز ٓجػٜؽش

  ُلز؟ ض٘ب ث٠ ًی-

 ٗك٘ئٚ غٞاسشٖ كوف ٗٚ: ُلشٖ ٝ ُكیؽٕ ٓت ٝـقیؽٛص اغفاـ اق

 ث٠ ١ٖ ؼی٠ِ ٛلف ی٠ ای٠ٌٜ اق ـاسشص.  غٞث٠ ضبٓشٞٙ ٠ً ثطٖ

 سٞی ٗٚ اضشجبٟ غبقف ث٠ ، ٗٚ ض٘بهز غبقف ث٠ ، ٗٚ غبقف
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 ؼی٠ِ... ٗیطٖ ؼاؿٞٙ غیٔی ، ثیلش٠ ثفاش اسلبهی یب ثیلش٠ ؼـؼسف

 !  اٝٗؽٟ ٗٚ سف ثال ًبكی ی اٛؽاقٟ ث٠...  ٛؽاـٕ قبهشطٞ

 :ُلز ٠ً ًطیؽٕ ثبال ثبق ـا إ ثیٜی ٝ ـكشٜؽ ثبال اثف١ٝبیص

 اسلبم ٠ً زیك١بیی ٠٘١ ٗیٌٜیٚ زفاكٌف ٗیكٛیٚ؟ ضفف زی اق-

 ...ثبضیٚ آـٕٝ ٛطؽٟ قٞـی ض٘بییٚ؟ ٗوػفش اكشبؼٙ

 اق ٗٚ ًبش ای... ؼًشف ٗشبسلٖ ٝاهؼب! ٛ٘یشٖٞٛ: ًفؼٕ ١ن ١ن

 ... ٛ٘یؽاؼٙ ـظ اسلبهبر ایٚ اق ًؽٕٝ ١یر ٗیطؽٕ ٗطٞ قٗیٚ

 ٝ ٗبٛؽٟ ١ن ١ن ١فز٠ ٝ ؼاضشٖ ٠ِٛ غٞـسٖ خٔٞی ـا ؼسش٢بیٖ ٝ

 اسبم ؼـ غؽایٖ ٝ ضؽ غبـج ؼسشٖ اق ًٜشفٓص ، ثٞؼ ضؽٟ سٜٔجبـ

 !دیسیؽ دٜح ٝ غؽ اسبم ی سػش٠ سي

 ـا ؼسش٢بیٖ ، ٗٚ ١بی دٜد٠ سف ثب اِٛطش٢بیص دٞسز س٘بس اق

 ، ثٞؼ ایسشبؼٟ ـٝیٖ ث٠ ـٝ ، ًطیؽٕ دبییٚ زط٢٘بیٖ ـٝی اق

 .ثٞؼٛؽ ٛٞـاٛی ٝزط٢٘بیص ٗیكؼ ٓجػٜؽ

 .  ؼـغطبٙ ٝ ٛٞـاٛی
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 ٓكلب: ُلز ٝ ُفكز س٘شٖ ث٠ ـا ًبؿؿی ؼسش٘بّ ی خؼج٠

 ض٘ب ٠ً ٛؽاؼٟ ـظ ثؽی اسلبم ١یر.  ًٜیؽ دبى ـٝ اض٢ٌبسٞٙ

 سفٝیس سفسٞٙ دطز!  ثؽٝٛیٚ ٗوػف ثبثشص اق ـٝ غٞؼسٞٙ

 ًٖ ی٠... ثكٛیٚ غٞـسشٞٙ ٝ سف ث٠ آثی ی٠ اٝٛدب ،ٗیشٞٛیؽ ١سز

  ؟ غٞث٠ ٗیكٛیٖ ضفف ضؽیٚ سفضبّ ٠ً

 ُلشٚ ٠ٛ خفار ، اش ؼٝسشب٠ٛ ٝ ٗطشفٗب٠ٛ سوبؾبی خٞاة ؼـ

 ؼٝس٠ ُلز، ٠ً ًبـی ١٘بٙ ًفؼ، إ ـا١ی ٓجػٜؽ ثب ، ٛؽاضشٖ

 ی ٠ًٔٝ ُفكشٖ آـإ ً٘ی دبضیؽٕ غٞـسٖ ث٠ غٜي آة ٗطز

 ٓج٠ ؼیؽٕ ٠ً ًفؼٕ دبى ـا غٞـسٖ ؼسش٘بّ ثب. ضؽ غٜي ؼاؿٖ

 :ُٝلز ًفؼ ای اضبـٟ ٗیٟٞ آة ٓیٞاٙ ث٠  ثٞؼ ٛطسش٠ سػز ی

 ...  ٗیط٠ ضیفیٚ ًبٗشٞٙ ، غٞث٠ ثفاسٞٙ-

 ١ٖ ؼی٠ِ ١بی آث٘یٟٞ: قؼ ٓت ٠ً ٛٞضیؽٕ ٗیٟٞ آة اق ای خفػ٠

 اق ثؼؽ ٗیؽٝٛیٚ... سیت سب اٛبٛبس اق... ؼی٠ِ ١بی قؼٖ ثب ١سز،

 ثب ُفؼ ؼٝـٟ ی٠ ٗثْ ؼاـٕ سػ٘یٖ ، ثطٖ ٗفغع ایٜدب اق ای٠ٌٜ

 ١بی آث٘یٟٞ ٝ سیت دبی...  ًٜٖ ؼایف سیبـ ضبح ًبكی ی٠ ، ُبـی

 !   ثلفٝضٖ قجیؼی
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 ٗكٟ ثی ١٘یط٠ ٗٚ ١بی ضٞغی: ؼاؼ ثبال اثفٝ ٠ً ًفؼٕ ِٛب١ص

 ٗیش٠ٛٞ ثبض٠ اٝٙ ، ػ٘بؼٟ ؼٝش ث٠ غكیف ی ٝظیل٠ ایٚ.  اسز

 .٠ًٜ ػٞؼ ـٝ ض٘ب ١ٞای ٝ ضبّ

 ٗیِیفٙ سیت دبی ثفاسٞٙ ٠٘١ ٗیؽٝٛسشٖ: ُلشٖ ٝ قؼٕ ٓجػٜؽی

 ... ثجػطیؽ ٗیِفكشٖ ؼی٠ِ زیك ی٠ ،

 غٞا١ص! ؟ ٗیٌٜیٚ ػؿـغٞا١ی ًفؼیٚ ضوٖ ؼـ ٠ً ٓكلی ثبثز-

 .   قض٘ز سٞی اكشبؼیؽ ٠ً ٗیػٞإ ٗؼؿـر ض٘ب اق ٗٚ...  ٗیٌٜٖ

...  ثٞؼ ٗٚ ی ٝظیل٠ ایٚ قض٘شی ز٠ ، ٠ٛ ٝای:  ًطیؽٕ غدبٓز

 ...غٞث٠ ضبٓشٞٙ ٗیطؽٕ ٗك٘ئٚ ثبیؽ غؽٗششٞٙ ٗیٞٗؽٕ ثبیؽ

 ضؽیؽ؟ ٗك٘ئٚ االٙ-

 . سوفیجب-

 ، ضؽیٚ ٗك٘ئٚ ضبٖٓ اق... ًفؼیٖ ضٞغی ٠ً ضبال ؛ غت-

 اقالع ض٘ب ث٠ ًی ثذفسٖ ٗیشٖٞٛ... ًفؼیٖ ١ٖ ١بٗٞٙ ػؿـغٞا١ی

  ایٜدبٕ؟ ٗٚ ؼاؼٟ
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 ایٚ اق ٛجبیؽ هكؼب ض٘ب:  قؼ ٓت ٠ً اٛؽاغشٖ دبییٚ ـا سفٕ

 ...  ثٞؼیؽ ٗی ٗكٔغ ٗٞؾٞع

 ٗی٠ٌٜ؟ اؾیششٞٙ ضؿٞـٕ-

 ضؽٕ غٞضطبّ ١ٖ غیٔی...  ٠ٛ ٠ً آجش٠: ًفؼ ُفؼ ـا زط٢٘بیص

 ای٠ٌٜ اق.  قیبـسشٞٙ اق ضؽٕ قؼٟ ضِلز خؽا ٝ ٛؽاضشٖ اٛشظبـضٞ.

...  اٝٗؽیؽ ایٜدب سب ًفؼیؽ س٢ی٠ سیت دبی اكشبؼیؽ قض٘ز سٞی

 . ٖٜٞٛٗ٘ ٝاهؼب

 ...  ثٞؼ إ ٝظیل٠  ٗیٞٗؽٕ ثبیؽ ٗٚ-

 ٝ ًفؼیؽ ٓكق ض٘ب ًفا٠ٛ غبٖٛ ٛیسز ًبـ ؼـ ای ٝظیل٠ ١یر-

 ایٜدب االٙ ٠ً ضؽٟ ٗٚ ضبّ ضبْٗ اسٞٙ ضبئج٠ ثی ٢ٗفثبٛی

 ...  ١سشیٚ

 اكشبؼٟ؟ اسلبهی ز٠ ٗیِیٚ ث٢ٖ-

 ٗٚ ؼاؼٟ اقالع ض٘ب ث٠ ٠ً اٝٛی: ًفؼ ثبـیي ـا زط٢٘بیص

 ! ؟ ایٜدبٕ زفا ٠ً ِٛلش٠ ، ایٜدبٕ

 ... غیف-



 سیٚ ـٝضی)غٞـضیؽ(                                                                                ٓكلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سطٌف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
37 

 

 ؟ ُلشیٚ غبؼهب٠ٛ: قؼ ٓت ٝ ًطیؽ ١ٞٗی

 ...غیف: ُلشٖ ٝ ثفؼٕ ؼٛؽاٙ قیف ـا ٓجٖ

 ١ٖ غٞؼٕ اضشیبقی ثی.  ثٞؼ ًٞزیي ی ضبؼث٠ ی٠:  قؼ ٓجػٜؽی

 !  ضؽ خؽی ِٛفكشٖ خؽی ثٞؼ

 ثػص هفاـٟ دؽـٕ: ُلشٖ ٗوؽ٠ٗ ٝثی ًفؼٕ ِٛبٟ زط٢٘بیص ث٠

 كفاـ اٝٙ...  ؼاـٟ القٕ قٗبٙ ًٖ ی٠ ، ٠ًٜ خٞـ ـٝ ثؽ١ی اػظٖ

 ك٢یٖ آهبی ؼٝش ـٝی سوػیفار ی ٠٘١ ٛػٞاسش٠ اٝٙ...  ٌٛفؼٟ

 ٌٛفؼٟ كفاٗٞش ضفیٌطٞ اٝٙ...  ٠ًٜ ػؽآشی ثی ٛػٞاسش٠...  ثبض٠

 قٗبٙ ث٠ اضشیبج ًٖ ی٠ كوف... ضفیٌطٞ ی غبٛٞاؼٟ ١٘یٜكٞـ ،

 كفاـی...  ٛیسز ًال١جفؼاـ ٗٚ دؽـ.  ٠ًٜ ضْ ٝ زیك ٠٘١ سب ؼاـٟ

 .  ٛیسز سفسٞ...  ٛیسز

 ٛٞر ثٞی ١ٖ ضبّ ایٚ سٞی ضشی ،  ًطیؽٕ سف خٔٞ ـا غٞؼٕ

 ـَٛ ً٘ی غٞـر ث٠ ، ًفؼ ٛٞاقش ـا إ ضب٠ٗ ، زٞثی ٗیبٛی

 : ُٝلشٖ ًفؼٕ ِٛب١ی اش دفیؽٟ
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 قٗبٙ ث٢ص ًٖ ی٠ ، ٛ٘یٌط٠ قّٞ غیٔی ، ٗیؽٕ هّٞ ث٢شٞٙ-

 ثشٖٞٛ ١فًبـی ٗٚ...  ٗیطٚ آقاؼ قٝؼی ث٠ ك٢یٖ آهبی... ثؽیؽ

 ؼـٛیبـٟ دب اق اٝٛٞ دؽـش كوؽاٙ ی ؿػ٠ سب ٗیؽٕ اٛدبٕ لیكّ ثفای

 ! 

 : آٗؽ غؽایص ٠ً اكشبؼ زطٖ٘ اق ؼیِف اضي هكفٟ یي

 ضػػی ضسبة ، ٗیفیكیؽ االٙ ٠ً اضٌی هكفٟ یي ١ف ثبثز-

 كوف!!!  ؼسشص ًق ٗیؿاـٕ ـٝ ایٜدبٕ ٗٚ ُلش٠ ض٘ب ث٠ ٠ً

 !!! ثٞؼٟ ًی ثل٢ٖ٘ ًبكی٠

 ٛؽاضز ٓكٝٗی ٠ً ؼـسش٠: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة

 . ؼاضز غٞؼٕ ٛظف اق آجش٠... ثیبٕ

 :  ٗبٛؽٕ غیفٟ غٞـسص ث٠ ٗسشویٖ

 ایٚ ـٝی االٙ ایٜدب ٗطٌالسص ٝ ٗٚ ی غبٛٞاؼٟ غبقف ث٠ ض٘ب-

 ...١سشیؽ سػز

 ! ٝاهؼیشص ٠ٛ-
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 ٛػق ٠ً سػشٖ ایٚ ـٝی ایٚ غبقف ث٠: ًفؼ اؾبك٠ ٝ قؼ ٓجػٜؽی

 ٠ً اٛوؽـ!  ثٞؼ ضؽٟ دبى ؾ١ٜٖ اق ضػػی ؼكبع ١بی ٢ٗبـر

 ای٠ٌٜ ٝآجش٠ ضؽٕ ؿبكْ اقش ًبٗال ٠ً ضؽٕ ؼـس ٝ ًبـ ؼـُیف

 اٝٛكٞـ ٛشٖٞٛ ٠ً ضؽ ػٔز ثف ٗكیؽ ١ٖ ًفؼٛؽ ض٠ٔ٘ ث٢ٖ ٛلف س٠

 ... ؼـثیبٕ غدبٓشطٞٙ اق ثبیؽ ٠ً

: قؼ ٓت ٝ ُؿاضز ـاسشص زطٖ قیف ـٝ اش سجبث٠ اِٛطز سف

 ٗیطیؽ؟ ٗٚ دٔي دفش ٗشٞخ٠ ض٘ب

 ...ث٠ٔ: ُلشٖ ِٝٛفاٙ ضؽ ؼهین غٞـسص ـٝی

 ؼٝ!  ٗیطٖ دٔي دفش ؼزبـ ٗیِٖ ؼـٝؽ ٝهز ١ف زٞٙ!  غٞث٠-

 ... ثٞؼٙ ٛلف

 ًسی ث٠ ٓكلب: قؼ ٓت ٝ ؼاؼ كطبـ ٗطٌٖ ١ٖ ـٝی ـا د٢ٌٔبیص

 ٗیط٠ ثبػث ٛلف ی٠ ٠ً آٝـٟ ضفٕ ٝاهؼب!   ثٞؼ ٛلف یي ٝٓی ، ِٛیؽ

 !   ثیلشٖ ػوت ٝقٛؽُیٖ ًبـ اق سبػز ٝز٢بـ ثیسز ٗٚ

 ثفاثف ؼٝ ثٞؼ سف ١یٌٔی غیٔی ٝٓی: قؼ ٓجػٜؽی ٠ً ًفؼٕ ِٛب١ص

ٚٗ ! 
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 ! ضؽٛؽ دٔي دفش ؼزبـ زطٖ٘ سب ؼٝ ١ف ضبال:  ًطیؽ دٞكی

 ...  غٜؽیؽٕ ثٜٔؽ غؽای ثب

 قفف ثِٖ ٠ً آٝـٟ غدبٓز غیٔی: ُلز ٝ اٛؽاغز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی

 ی٠ ؼٛیب ٠ً سفٕ دطز ؼیٞاـ ث٠ ًٞثیؽ ٜٗٞ قٞـی ٝ ثٞؼ ٗٚ ٛػق

 ... ثِٖ ایٜٞ ٛ٘یػٞاسز ؼٖٓ اغال! ضؽ سبـ ٝ سیفٟ آٙ

 ثیسز ی ثس٠ دسف ی٠:قؼ ٓت ٝ ًطیؽ زط٢٘بیص ث٠ ٝؼسشی

 !ثٞؼ سب٠ٓ

 ٢ٗبـر ٝاهؼب:  ًطیؽ دٞكی ٝ ُؿاضشٖ ٓجٖ قفف ؼٝ ـا ؼسشٖ

 ی ؼكؼ٠ ١فضبّ ث٠ ثفٟ آؼٕ یبؼ اق ٠ً ٛیسز زیكی ضػػی ؼكبع

 ٠ً ث٠ٛٞ٘ غبقفش سٞی اثؽ سب ٠ً ٗیفسٖ خٞـی ضسبثطٞ ؼی٠ِ

 !  قفك٠ ًی ثب

 اضي زط٢٘بیٖ اق  غٜؽٟ ضؽر اق ثبـ ایٚ ٠ً غٜؽیؽٕ آٛوؽـ

...  ٗٚ ١بی غٜؽٟ ضؽر اق ، ٗیػٜؽیؽ ١ٖ غٞؼش. آٗؽ ٗی

 ثس٠ دسف ی٠ اق اٝٗؽٟ قٝـٕ غیٔی: ُلز ٝ ؼاؼ سٌبٛی ـا سفش

 خؽا اٗب ًفا٠ٛ غبٖٛ ٛط٠ ثبٝـسٞٙ ضبیؽ ؛ غٞـؼٕ ایٜكٞـی
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 دیؽا اش ٠ًٔٝ سف ثبق ٜٗشظفٕ كوف...  ٗیٌٜٖ ض٘بهز اضسبس

 ث٢ص ثبـ ایٚ ، اسز ثفٛؽٟ ًی ؼیؽ غٞا١یٖ ٝهز اٝٙ ثط٠

 ... ؼاؼٕ آٝاٛس

 : ُلشٖ ١بیٖ غٜؽٟ دبیبٙ اق ثؼؽ ٝ ًفؼ إ ضٞا٠ٓ زطٌ٘ی

 ١بی ثؽ١ی دؽـٕ ثیبؼ دیص ای ؼی٠ِ ی ؼكؼ٠ ای٠ٌٜ اق هجْ سب-

 ! ٗك٘ئٜٖ...  ٗی٠ٌٜ غبف  ٝ ضفًز

 ٗطشفٕ ٗفؼ ٗط٘ؽی آهبی.  ٛؽاـٕ ضي ثبثز ایٚ اق: قؼ ٓجػٜؽی

 ضبؼث٠ ی٠ ثط٠ سٌفاـ ٛیسز هفاـ ١ٖ اسلبم ایٚ ١سشٚ ٝضفیلی

 ! ًٜٖ ٗؽیفیشص ٛشٞٛسشٖ ٠ً ثٞؼ ٗٚ ػفؾِی ثی اق آجش٠ ٝ ثٞؼ

 اضسبس سب ًفؼ ضویف ٗٚ خٔٞی ضؽ ایٚ سب ـا غٞؼش ای٠ٌٜ اق

 .ًطیؽٕ غدبٓز ، ثبضٖ ؼاضش٠ ث٢شفی

 ثیبـٕ؟ آث٘یٟٞ ثفاسٞٙ: ُلز ٝ دبضیؽ ـٝیٖ ث٠ ٓجػٜؽی

 .  ٛ٘یِیفٕ ـٝ ٝهششٞٙ ایٚ اق ثیطشف.  ٜٖٗ٘ٞٛ...  ٠ٛ-

 . اٝٗؽیؽ ٠ً ٜٗ٘ٞٙ-
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 اُف...  ٗیٞٗؽٕ ثبیؽ: ُلشٖ خٞاثص ؼـ ٝ ًطیؽٕ ػ٘یوی ٛلس

 اق٘یٜبٙ ث٢طٞٙ ٝ ٗیفكشٖ ١ٖ ك٢یٖ آهبی ٗالهبر ث٠ ٗیشٞٛسشٖ

 ! ٛ٘یٌط٠ قّٞ غیٔی ٠ً ٗیؽاؼٕ

 ث٠ ضش٘ب ـٝ ض٘ب دیـبٕ ٗٚ:  ُلز ؼٝسشب٠ٛ ٝ ؼاؼ سٌبٙ سفی

 . ٗیفسٖٞٛ ایطٞٙ

 سیٜی ثب ػ٘بؼ ، ضؽ ثبق اسبم ؼـ ٠ً ًٜٖ غؽاضبكظی غٞاسشٖ

 سفیب ، ًطیؽ قّٞ غیٔی ٠ً ثجػطیؽ:  ُلز ٝ آٗؽ ؼاغْ زبی

 .... ثٞؼ ضٔٞؽ ٝاهؼب

 كٔكی ٗیك ـٝی ـا زبی ٗطشٞی ًبؿؿی ١بی ٓیٞاٙ ضبٝی سیٜی

 ثبق هجْ اق ٠ً ؼیِفی سیت دبی ی خؼج٠ غٞاسز ، ؼاؼ هفاـ

 ٛظف ث٠...  ًٚ ثبق ـٝ ١٘یٚ:ُلز غٞٓز ٠ً ثیبٝـؼ ـا ثٞؼ ضؽٟ

 .  ٗیبؼ سبقٟ ٝ ؼاؽ

 ...ػبٓی ١ٖ غیٔی: ُلز ٝ ؼاؼ سٌبٙ سفی ػ٘بؼ

 ـا ظب١فش ٠ً ؼـضبٓی ٝ كفسشبؼ ثبال ـا اثفٝیص ٠ِٜٓ یي

 ...  سفؼٟ ٝ سبقٟ غیٔی ٠ً ٛظف ث٠: ُلز ٗیٌفؼ ًبـضٜبسی
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 ....  ػبٓی٠ ًبـاش!  ٛؽاـٟ ضفف كفٝضی ضیفیٜی ایٚ-

 ًبـؼ ٝ زِٜبّ ثب ٗػفف ثبـ یي ؼسشی دیص سٞی ثفضی ػ٘بؼ

 ضٞغی ث٠  خؼج٠ ث٠ ای اضبـٟ ثب   ، ؼاؼ سطٞیٖٔ ٗػفف ثبـ یي

 ِٛیفی ؼیبثز ًٜٖ ًٌ٘ز ٗیػٞإ ای٠ٌٜ غبقف ث٠ ٗٚ ٗؼك: ُلز

 ثػص دفسْٜ ثیٚ ـٝ آٝـؼٙ ثفار ٠ً ١بیی سیت دبی ایٚ ،

 ثب  ٠ٛٞ٘ٛ ؼسشز ـٝ ای٠ٌٜ غبقف ث٠ ١ٖ یٌی ایٚ ، ٗیٌٜٖ سػس

 اق ضدٖ ایٚ ٗػفف ٝاهؼب ١ٖ ٛطی زبم ١ٖ ٠ً ٗیجفٕ غٞؼٕ

 !  ٛیسز غٞة ثفار   ضیفیٜی

 :ُلز خؽی غٞٓز

 سٞش ضفكی دفسْٜ ثفای ثجف ـٝ ٛػٞـؼٟ ؼسز ١بی سیت دبی-

 هػؽ ـٝ یٌی ایٚ زٞٙ ثػٞـ االٙ ١ٖ سیجز دبی س٢ٖ ، ٛیسز

 س٢ٖ ث٠!  ٛجبش ١ٖ ٗٚ الؿفی ٝ زبهی ِٛفاٙ غ٠ٛٞ ثجفٕ ؼاـٕ

 !   ػ٘بؼ ثبش هبٛغ غٞؼر

 ٠ً ًٜبـ ثؿاـٕ ثفار ایٜٞ دس ثبض٠:  قؼ ؼاـی ٜٗظٞـ ٓجػٜؽ ػ٘بؼ

 !  غ٠ٛٞ ثجفیص
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 .ثٞؼ قؼٖ غٞش غیٔی: ُلز ٗٚ ث٠ ـٝ ٝ

 .خبٙ ٛٞش: ُلشٖ قؼٟ غدبٓز ٗٚ 

 سیت دبی ثفای ؼٖٓ ای٠ٌٜ ٝخٞؼ ثب ٝ ٛٞضیؽٕ زبیٖ اق ای خفػ٠

 قض٘ز ـكغ ثؽیؽ اخبقٟ اُف: ُلشٖ اٗب ًٜٖ س٘بٗص سب ٗیكؼ دف دف

ًٖٜ . 

 ثفٕ ٗٚ: ُلز ٝ اٛؽاغز غٞٓز ث٠ ِٛب١ی ػ٘بؼ ؼاؼ سٌبٙ سفی

 زبضشطٞٙ ٝهز االٙ اضش٘بال ، دفسشبـا ث٠ ثؽٕ ـٝ ١ب خؼج٠ ایٚ

 !  ثبض٠

 ؼاـٟ كفٗبیطبر غفؼٟ: ُلز ٝ ًٞثیؽ اسشیْ ٗیك ـٝی ـا زبیص ٝ

 ! اػٔیطؿفر ٗیط٠ قیبؼ

 ـٝ ـكز اسبم اق ای٠ٌٜ ٗطؽ ث٠ ٝ ًفؼ ثـْ خؼج٠ ؼٝ ، قٛبٙ سٞر

 ؟ ؼـسش٠ ثٞؼ  ُیشی ًبـ: دفسیؽ ٗٚ ث٠

 غٞش سبیٖ ، ٗیٌفؼ إ ضبٓی اش غٞـؼٟ ُفٟ ١ٖ ؼـ اثف١ٝبی 

 .  اسز ـسیؽٟ دبیبٙ ث٠ اش اغالهی
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 آغفیٚ سب: ُلز خؽی ًبٗال ٓطٜی ثب ٠ً اٛؽاغشٖ دبییٚ ـا سفٕ

 !  ٛجبض٠ ُیشی ًبـ ٠ً ثٞؼٕ اٗیؽٝاـ ٓطظ٠

 ـا ضسبثص ٗٚ اض٢ٌبی غبقف ث٠ ، ُلز ٠ً ثٞؼٕ ضفكص ِٛفاٙ

 قٙ قیجبسفیٚ ضسبة ٛ٘یػٞاسز ؼٖٓ! ؼسشص ًق ٗیِؿاـؼ

 ! ؼسشص ًق ثِؿاـؼ ٗٚ ١بی اضي غبقف ث٠ ـا اش قٛؽُی

 ، قؼٟ ث٢شٞٙ ٠ً ضفك٢بیی اق ٓكلب:  ٛطسز ُٞضٖ سٞی غؽایص

 ... ِٛیفیؽ ؼّ ث٠ زیكی

 ضویوز ثٞؼ ١فزی...  ٛكؼٙ ثؽی ضفف:  ٛطسز ٓجٖ ث٠ ٓجػٜؽی

 ...  الق٠ٗ ١ب ٝهز ثؼؿی ضویوز ًفؼٙ ُٞضكؼ ثٞؼ

 ایٜدب ًطٞٛؽ ـٝ ض٘ب زی ٝ ُلش٠ ث٢شٞٙ زی ؼهیوب ثِیٚ ث٢ٖ-

... 

 ثبثز ًٜؽ كٌف ای٠ٌٜ اق. ٗبسیؽ ٓج٢بیٖ ـٝی ٓجػٜؽ سػٞـش اق

.  ٓفقیؽ إ ٝزب٠ٛ ضؽ ِٛفاٙ ِٛب١ٖ ، آٗؽٕ ایٜدب ٗبؼـش ضفك٢بی

 ضفك٢بی غبقف ث٠: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ ِٛبٟ ػجٞسص ی ز٢فٟ ث٠ ثبٛی٠

.   غٞث٠ ضبٓشٞٙ ثطٖ ٗك٘ئٚ اٝٗؽٕ...  ٛیٞٗؽٕ ایٜدب ًبٗفاٙ غبٖٛ
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 ؼٛجبّ ٠ً ضوط٠ٛٞ... ١٘سف ی٠ ، ٗبؼـ ی٠ ػٜٞاٙ ث٠ ًبٗفاٙ غبٖٛ

 آؼـس ی٠ كوف ، ٗٚ دؽـ ؼٛجبّ...  ثبضٚ ١٘سفضٞٙ ضفیي

 .... غٞاسشٚ

 . ث٠ِ ض٘ب ثفای ٗٚ اق ٛؽاضز ٓكٝٗی-

...  ٠ً ٛ٘یطٜبسٚ ٓكٕٝ ؿیف ٝ ٓكٕٝ ٗبؼـ١ب:  قؼٕ ٓجػٜؽ

 ٗیطٜبسٚ؟

 اق ُیشی ـكشبـ ثبثز اق ٗٚ: ُلز ؼـ٢ٛبیز ٝ ًطیؽ ػ٘یوی ٛلس

 اٝهبر ٗػؽع ٛؽاضز ضن ١فضبّ ث٠. ٗیٌٜٖ ػؿـغٞا١ی ض٘ب

 دف ٝ ضٔٞؽ ٗسیف ،ی٠ ٗطـ٠ٔ ٠٘١ ایٚ ثب ٗك٘ئٜٖ ثط٠ ضفیلشٞٙ

 ػٌ٘ٔفؼ ثبثز اق ٗشبسلٖ ٝاهؼب... ـٝق اق سبػز ایٚ... سفاكیي

 ! ثِیفٕ خٔٞضٞ ٛشٞٛسشٖ ٠ً ٗشبسلٖ ، اضسبسیص

 اق ٝ آٝـؼٕ ٓت ث٠ ٓجػٜؽی ، ُیشی ٗیِلز ، ٗبؼـش ث٠ ای٠ٌٜ اق

 ای٠ٌٜ اق ، ضؽ ٗـٕ٘ٞ ٗٚ ضفیق اٝهبر ضؽٙ سٔق ثبثز ای٠ٌٜ

 ٗشبسق ـسبٛؽٕ ایٜدب ث٠ ـا غٞؼٕ ضٔٞؽ ٗسیف ٝ سفاكیي سٞی

 ض٘بثبثشص ٠ً ٛؽاؼٟ ـظ اسلبهی ١یر:   آٗؽٕ ضفف ث٠  ، ثٞؼ
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 ایٚ ـٝی االٙ ًبش كوف ٗفسج٠ زیك ٠٘١...  ًٜیٚ ػؿـغٞا١ی

 . ١٘یٚ.  ٛجٞؼیٚ سػز

 قٗبٙ ؼٝثبـٟ ، ثفُطز ٓج٢بیص ث٠ ٓجػٜؽ ٝ ضؽ ضبؼ ِٛب١ص ثبق

 . ثٞؼ ضؽٟ اش غٔوی غٞش

 ضفف یي ١ٜٞق ضؽٕ دطی٘بٙ اٗب ، ـاٛؽٕ قثبٙ ـٝی غؽاضبكظی

 . ٗیِلشٖ اٝ ث٠ ثبیؽ ٠ً ثٞؼ ٗبٛؽٟ

 ٗٚ: ُٝلشٖ ًفؼٕ ِٛب١ص ثفسؽ ؼسشِیفٟ ث٠ ؼسشٖ ای٠ٌٜ اق هجْ

 ٓكٝٗی  ، ض٘ب ٛظف اق ضبیؽ.  غٞث٠ ضبٓشٞٙ ٗیطؽٕ ٗك٘ئٚ ثبیؽ

 ثشٖٞٛ سب ٗیطؽ خ٘غ غبقفٕ ثبیؽ ٗٚ اٗب ٛجبض٠ ٗٚ اق٘یٜبٙ ث٠

 ... ثػٞاثٖ ـاضز ٝ ضت

 .  ًفؼٛؽ ؼاـ قاٝی٠ ـا ٗبسص ٓج٢بی ً٘فِٛی ٓجػٜؽ

 ... ًفا٠ٛ غبٖٛ: قؼ غؽایٖ ٠ً ـكشٖ اسبم ؼـ س٘ز ث٠ 

 اش ٗفؼا٠ٛ زط٢٘بی ث٠ زطٖ ٜٗشظف ، زفغیؽٕ س٘شص ث٠

 ـٝ زیكی ی٠ ٗیػٞإ...  ثفیؽ ای٠ٌٜ اق هجْ: ُلز ٠ً ؼٝغشٖ

 ! ثؿاـٕ ؼـٗیٞٙ ثب١بسٞٙ



 سیٚ ـٝضی)غٞـضیؽ(                                                                                ٓكلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سطٌف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
48 

 

 .ًفؼٕ ِٛب١ص ٝ ٗبٛؽٕ

 .ثٌٜٖ اػشفاكی ی٠ ثبیؽ:   قؼ ٓت

 اػشفاف؟: ًفؼٕ قٗك٠ٗ

 اش دیطبٛی ث٠ ؼسشی ، ثِیفؼ ـا خبٖٛ س٘بٕ ٝضطز آ٠ٌٛ اق هجْ

 ثٞؼٛؽ ًفؼٟ ٗٔش٢ت ً٘ی ـا ١بیص ٠ُٛٞ ٠ً ػفهی اق ، ًطیؽ

 ض٘فؼٟ ٝ آـإ غؽای ثب اسز ـكش٠ ٗسٌٚ اثف ضبیؽ ًفؼٕ ضس

 ض٘ب ث٠ ٛسجز ِٛفضٖ اثشؽا ؼـ ٗٚ ٠ً ثؽٝٛیؽ  ٗیػٞإ: ُلز ای

 اقسٞٙ هؿبٝسٖ ثبثز اق ضبؾف ضبّ ؼـ...  ثٞؼ ٜٗلی ً٘ی ،

 .ثبضٖ ض٘ب ثػطص الین اٗیؽٝاـٕ!  ٗیٌٜٖ ػؿـغٞا١ی

 .ثفؼ ٗبسٖ

 ١ٖ ؼـ ـا ١بیص دٜد٠ ٠ً ًفؼٕ ِٛب١ص َٜٗ ٝ ُیح ثبٛی٠ زٜؽ

 . ضؽ غیفٟ آ٢ٛب ث٠ ٝ ًفؼ هالة

 اّٝ ثفغٞـؼ سٞ ٠٘١ ، ٛؽاـٟ اضٌبٓی: ُٝلشٖ ًطیؽٕ ػ٘یوی ٛلس

 ٗیٌٜٚ دیؽا ضٜبغز ٠ً ٗؽسی اق ثؼؽ...  ٗیٌٜٚ هؿبٝر اّٝ ،

 . ٗی٠ٌٜ سـییف اٝٓی٠ هؿبٝر اٝٙ ـَٛ
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 ٗیٌفؼٕ غیبّ ١ٖ ٗٚ ثِٞیٖ غٞاسشٖ ٝ ضؽ سف ػ٘ین ٓجػٜؽش

 !  ٛیسشی اٗب... ثبضی غٞا١فٕ ٗؼطٞم سٞ

 سب ، قؼ ؿف سفٕ ٢ِٛجبٙ ، آٗؽٕ ثیفٝٙ اسبم اق ، ُلشٖ غؽاضبكظی

 ـا ٗٚ ًفؼٕ غٞا١ص...  ًفؼٕ ػؿـغٞا١ی ، ٗیشٞاٛسز ٠ً خبیی

 . ٛطٞؼ دیؽا إ ٠ًٔٝ سف قفك٢ب ایٚ ؼیِف ؼاؼٕ هّٞ ٝ ثجػطؽ

 ثبـاٙ  ُفكشٖ ثی٘بـسشبٙ ی ٗطٞق٠ سٞی ـا دبیٖ ای٠ٌٜ ٗطؽ ث٠

...  ُفكشٖ آس٘بٙ قیف ـا ؼسشٖ.  ًفؼ ثبـیؽٙ ث٠ ضفٝع ٛ٘ی ٖٛ

 اكسب٠ٛ یي.  ثٜطیٜؽ ثبـاٙ هكفٟ زٜؽ ٗطشٖ سٞی ٗیػٞاسز ؼٖٓ

 قٗیٚ ث٠ آس٘بٙ اق ٠ً ثبـاٛی ی هكفٟ اٝٓیٚ اُف ٗیِلشٜؽ...  ثٞؼ

 .ـسیؽ غٞا١ی آـقٝیز ث٠ ، ثبضؽ سٞ ٗطز ٗیبٙ ؼـ ٗیٌٜؽ ٛكّٝ

 ػبضن...  غبى ٖٛ ثٞی ػبضن...  ثٞؼٕ ثبـاٙ ػبضن. قؼٕ ٓجػٜؽ

 ضؽٙ غبف اق ثؼؽ آ٢ٛب ًفؼٙ دیؽا ٝ اثف١ب قیف ١ب سشبـٟ ضؽٙ ُٖ

 .ثٞؼٕ ١ٞا

 آس٘بٙ ث٠ ـٝ ٝ ًفؼٕ ٗطز ـا ؼسشٖ ًق ؼـ ٛطسش٠ ی هكفٟ

 یي ، ضؽٕ ٗشٞهق ثی٘بـسشبٙ سبغش٘بٙ خٔٞی ؼـسز

 ، ضؽ ؼاغْ ٢ِٛجبٛی ٝـٝؼی اق قیبؼی سفػز ثب آٗجٞالٛس
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 ضبّ دس ، ٗیشٞٛی سٞ: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ ػٞؼ ٓت ـٝی ـا آـقٝیٖ

 !     ٠٘١ ًٜبـ ١ٖ غٞا١فٕ ضبّ...  ًٚ غٞة ـٝ ٠٘١

 ثب ، ًفؼٕ ثبق ـا ٗطشٖ...  ُفكشٖ ٛیي كبّ ث٠...  قؼ ٝثفهی  ـػؽ

... ثسفغٖ ٗیػٞاسز ؼٖٓ...  ٗیفكشٖ دیص ٛفٗی ٝ آـإ ١بی ُبٕ

 ؼٝـ یي ، ٗیٌفؼٛؽ ِٛب١ٖ ػدیت ١ب آؼٕ ، زفغیؽٕ ؼٝـ یي

 سبة... ٛسفغٖ ؼیِف ٠ً ؼاؼٕ هّٞ ،  سٕٞ ثبـ ٝ زفغیؽٕ ؼیِف

 ًٜٖ ١ؿٖ ٛ٘یشٞاٛسشٖ ـا سٞإٔ غٞضطبٓی ٝ دفیطبٛی ایٚ... ٛػٞـٕ

 .ٗیػٞاسز ثبـاٙ قیف زفغیؽٙ ؼٖٓ ثبق...  ثٞؼ سِٜیٚ سفؼٖٓ.

 ضؽٟ سف ضؽیؽ ثبـاٙ ٗیفكشٖ، خٔٞ ـٝ دیبؼٟ سٞی ِٛفكشٖ، سبًسی

  ـؼیق سفیٚ اٛش٢بیی ،ؼـ ضؽٕ ٝاضؽ ضفًز اسٞثٞس سٞاـ...  ثٞؼ

 .  قؼٕ قّ غیبثبٙ ث٠ ضیط٠ اق ٝ ٛطسشٖ دٜدفٟ ًٜبـ ،

 ٗیٌفؼ دفیطبٖٛ ١ٖ ٠ً زیكی...  ثٞؼ ُفكش٠ ضٌْ زیكی ٗٚ ؼـ

 یي.  ثبضٖ ؼاضش٠ ػ٘یوی ـغٞر اضسبس ٗیطؽ ثبػث ١ٖ ،

 !  ػدیت آـاٗص

 إ ٝسٞس٠ ، ثػبـ ی ؼایفٟ یي....  ًفؼٕ ١ب ضیط٠ ـٝی ؼ١بٖٛ ثب

 ًٞزي "ٗیٖ" یي آـإ سجبث٠ ثب ، ثٜطبٖٛ ـٝیص ٛوطی سب ًفؼ
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 "ق" آٗٞغشٚ ثفای ٠ً... "ق" ٝ "ػیٚ" ثؼؽ... ًطیؽٕ دٜدفٟ ـٝی

 !  ُٗؼك ٗثْ ق... ! ػسٔی ق!  قٛجٞـی ق... قٛجٞـ:  ٗیِلز ٗؽإ دؽـ

 ث٠ ـا ٗٚ ٠ً  سفغیبثبٛی...  ضؽٕ دیبؼٟ ایسشِبٟ، اغفیٚ اق هجْ

...  ضؽٕ دیبؼٟ ایسشِبٟ، اغفیٚ اق هجْ. ٗیفسبٛؽ ٗبؼـٕ آؿٞش

 ٗیػٞاسز ؼٖٓ. ٗیفسبٛؽ ٗبؼـٕ آؿٞش ث٠ ـا ٗٚ ٠ً  سفغیبثبٛی

 ٗبؼـٕ ثب ٗثال... ضٕٞ س٢یٖ ًسی ثب ـا غٞضطبٓی ٝ آـاٗص ایٚ

 دف ٝ ضبؼ ١بیی ؼّ ثب...  ًٞزي ی سلفٟ یي ؼٝـ!  غٞا١فٕ... 

 ؼٝسشی ٝ ٢ٗفثبٛی ٛیٔٞ ٝ دفٝا... ٛطؽٛی س٘بٕ ١بیی غٜؽٟ ثب!  اٗیؽ

 ١سشیٖ سف١َٜ ٗفاهت:  ُلشٜؽ ٝهشی ًفؼٛؽ اؼا  ضوٖ ؼـ ـا

 ! ثفس ًبـر ث٠ ؛ ٛجبش ِٛفاٙ

 ٝ دبییكی غٜي ١ٞای ًطیؽٙ ٛلس ٓؿر ، آـاٗی ١بی ُبٕ ثب

 ًٞز٠ ث٠ ٝهشی ُبٕ ث٠ ُبٕ ٠ً ٓؿسی ، ثفؼٕ ١بیٖ ـی٠ ث٠ ـا ثبـاٛی

 .ٗیٌفؼ كفاـ خبٖٛ اق ٗیطؽٕ ٛكؼیي آخفی ی

 .  ًٜؽ سدفث٠ ـا آٙ سٞاٛسز ٛ٘ی غٞا١فٕ ٠ً ٓؿسی

 ای٠ٌٜ كٌف...  ٛجبـؼ غٞاسز ؼٖٓ ؼیِف ، ًفؼٕ ِٛبٟ ٠ً آس٘بٙ ث٠

 ؼاضش٠ ـا ایٚ ضسفر ٝ ثؽٝقؼ زطٖ ًٞز٠ ث٠ دٜدفٟ اق ، ًی٘یب
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 آسص ثبػث ، ثكٛؽ هؽٕ ثبـاٙ قیف ثػٞا١ؽ غیبثبٙ سف سب ٠ً ثبضؽ

 .  ٗیطؽ إ ٗـكی ١بی ضفیبٙ ُفكشٚ

 ٠ِٛ ٗطشٖ سٞی ـا غب٠ٛ ًٔیؽ ، ضؽٕ ًٞز٠ ٝاـؼ ای٠ٌٜ ٗطؽ ث٠

 ُفٕ ـا ٝثؽٛطبٙ سٚ ؼاضشٜؽ ضْ ـاٟ سب ١كاـ كٌفٕ سٞی ، ؼاضشٖ

 ٝ س٠ٌ ٗجبؼا ٠ً ٗبٓیؽٛؽ ٗی آـؼ ١بیطبٙ دٜد٠ ث٠ ، ٗیٌفؼٛؽ

 سِٜیٚ اٛوؽـی اش ٝق٠ٛ ٝ ثبضؽ زسجبٛي ًی٘یب ١بی قؼ٠ٜ

 .  ًٜؽ سوٞـ قٗیٚ ث٠ ضبٙ دٜد٠ اق ٠ً ثبضؽ

 ًٞزٌی ی ض٠ٓٞ ثب ـا ػفهطبٙ ٝ ٗیٌفؼٛؽ ـایكٛی ١بیٖ ضْ ـاٟ

 سفیٚ ؿِ٘یٚ اٗب ؼٖٓ ٝ ٗیؽاؼ ؼِٓفٗی ػؤٖ...  ٗیٌفؼٛؽ دبى

 .  ٗیؽاؼ سف ثفایطبٙ ـا ١ب ٛب٠ٓ

 ، ًطیؽٕ ثیفٝٙ ًیلٖ سٞی اق ـا ُٞضی كٞـا ، ٗٞثبیٖٔ غؽای ثب

 ث٠ ؼٓص ای٠ٌٜ اق قؼٟ ١یدبٙ ، غلط٠ ـٝی ٗبٗبٙ اسٖ ؼیؽٙ اق

 سٞی ثبؼیؽٖٛ سب ُؿاضشٖ دبسع ثی ـا ُٞضی ، ؼاـؼ ـاٟ ؼٖٓ

 ... ضٞؼ قؼٟ ١یدبٙ ، ؼـ ز٢بـزٞة

 ی ض٘بـٟ ثبـ ایٚ ٠ً ٗیفكشٖ غب٠ٛ س٘ز ث٠ سٜؽسفی ١بی ُبٕ ثب

 .اكشبؼ إ ُٞضی ی غلط٠ ـٝی ًی٘یب
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 سب ، ضؽ ثبػث ُٞضی ًٞزي ٛ٘بیطِف ـٝی ض٘بـٟ ایٚ ضؿٞـ

 ! ثبیسشٖ

 ...ثٞؼ قؼٟ قَٛ ٗٚ ث٠ سبّ یي اق ثؼؽ

 

 ٗػبقجص؟ ثٞؼٕ ضؽٟ ٗٚ سبّ یي اق ثؼؽ

 ٗی ـا زط٢٘بیٖ ـٝقی ٠ً اِٛطش٢بیی آٙ ثب سبّ یي اق ثؼؽ

...  ٛیبٝـٕ ؼـ كبغفش ٝ قیجب ًبؼٝی اق سف ، سٞٓؽٕ ـٝق سب ُفكز

 !ثٞؼ؟ ُفكش٠ ـا إ ض٘بـٟ

 ٛ٘ی ـا یٌی ایٚ ثٞؼ؟ ضلظ ـا غٞا١فًٞزٌشفش ی ض٘بـٟ ١ٜٞق

 ...ثِؿاـٕ دبسع ثی سٞاٛسشٖ

 ضٜیؽٙ....  اٗب ، ثكٛؽ ٗٚ ث٠ ضفك٢بیی ز٠ اسز هفاـ ٛ٘یؽاٛسشٖ

 ٝخٞؼ ثب ثػٞا١ؽ ؼٖٓ ٗیطؽ ثبػث ، غف سٞی آٙ اق غؽایص

 .ثطٜٕٞ ـا غؽایص ، ٗبٛؽٟ ثبهی هؽٕ زٜؽ

 ؾؼیلی آٞی ثب ٝ ٛطبٛؽٕ سجك ی ؼایفٟ ث٠ ـا ؼاـٕ ٖٛ اِٛطز سف

 .  ضؽ ثفهفاـ اـسجبـ
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 یي ضسفر یي ثٞؼ ضؽٟ ٗٚ ثفای غٞا١فٕ ثب سٔلٜی اـسجبـ

 ! سب٠ٓ

 ًدبیی؟-

. ٛؽاضشٖ ثبثز ایٚ اق ٗطٌٔی ١یر ٝ ٛؽاضز ػٔیي ٝ سالٕ

 ! سًٞٞز٠: ُلشٖ ٝ قؼٕ ٓجػٜؽ

 ؟ اسز ًٞز٠ سٞ ٗی٠ِ: ُلز ٠ً ضٜیؽٕ ـا اش قٗك٠ٗ غؽای

 ًٞز٠؟ ًؽٕٝ ؟ ًٞز٠: ُلز ٗبؼـ قؼٟ ٝضطز

  ؟ ًفا٠ٛ ًدبیی: ٛطسز ُٞضٖ سٞی آش٢بثص دف غؽای

 ... ض٘ب ی غ٠ٛٞ ٛكؼیي...  ایٜدب-

 ٗیٌفؼٕ ضفًز غب٠ٛ ٝـٝؼی ؼـ س٘ز ث٠ سفی سٜؽ ١بی ُبٕ ثب ٝ

 ... ٛیب....  ًفا٠ٛ ٛیب: آٗؽ ًی٘یب غؽای ٠ً

...  ٛؽاضز ـا ١٘یطِی ١بی قؼ٠ٜ ٓؼبة ٝ ـَٛ غؽایص

 ـا ثٞؼ ًفؼٟ اؼا ٠ً ًٔ٘بسی سُٚ ٓفقش ٝ ثٞؼ ١طؽاـ٠ُٛٞ

 .  ًٜٖ سؼجیف ٛبؼـ ِٛفاٛی ٛٞػی ٗیشٞاٛسشٖ
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 ...ٗیفسٖ ؼی٠ِ هؽٕ س٠ ؼٝ ٛكؼیٌٖ ؟ ًی٘یب زی٠ ٜٗظٞـر-

 ... ًفا٠ٛ...  آٞ: آٗؽ ٗبؼـ غؽای

 .ایسشبؼٕ ثبق

 ضؽٟ؟ زی ؟ آٞ-

 ثبق ٗب ٝقؼٙ ؼـ قَٛ ، ٗیؽٙ ًطیي ؼاـٙ ضفغف سب زٜؽ-

 ؼٖٓ... ٛطٚ سف خفی ٠ً ٛؽٕ غجف دٔیس ث٠ ٗی٠ِ ثبثبر...  ٌٛفؼیٖ

 ٗب ثب ١ٖ ١٘یٜكٞـی ١ب ١٘سبی٠ ، ثط٠ ٝغؽا سف ؼٝثبـٟ ٛ٘یػٞاؼ

 اٝٗؽیٚ؟ سف١َٜ ثب!  غ٠ٛٞ ثفُفؼ...  ًفا٠ٛ ٛیسشٚ غٞة

 ..س٢ٜبٕ ٠ٛ-

 اق آثب ٠ً ٝهز ١ف ، ثفٝ...  ثفُفؼ ضبال ١٘یٚ ، غت غیٔی-

 ؼغشفٕ؟ ثبض٠ ٗیكٖٛ قَٛ ث٢ز غٞؼٕ ٗٚ ، اكشبؼ آسیبة

 ٝ سفیٚ سِٜیٚ اغشالف ثب ؼٓشِٜی.  ضؽٛؽ آة اق دف زط٢٘بیٖ

 .  ثٞؼ ؼٛیب اضسبس  سفیٚ سٔع

 ضؽٟ ـَٛ ٗطٌی دفایؽ یي ٗشٞخ٠ سبقٟ ، ًفؼٕ ضجس ـا ٛلسٖ

 ، ثٞؼ ضؽٟ ٗشٞهق ٗب ی غب٠ٛ ـٝی ث٠ ـٝ ؼیٞاـی دبی ٠ً ثٞؼٕ
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 ٝ غطِ٘یٚ زط٢٘بی ثب ٠ً ٗفؼی ؼٝ...  ؼاضز سفٛطیٚ ؼٝ

 .ٗیٌفؼٛؽ ِٛب١ٖ سیكی ٝ سٜؽ

 س٘ز اق ٗفؼ ، ضؽٕ ٛكؼیي ٠ً غب٠ٛ ؼـ ث٠ ؼیِف هؽٕ یي

 ثبالی ١ٞٗبی...  ثٜٔؽ ٝ الؿف...  ثٞؼ ثٜٔؽ هؽ ، ضؽ دیبؼٟ ضبُفؼ

 ٝقش ثب سفش خٔٞی دطز ًٖ ١ٞٗبی ٝ ثٞؼ قؼٟ سیؾ ـا ُٞضص

 آثی خیٚ خیت سٞی ـا ؼسش٢بیص.  ضؽٛؽ ٗی ـیػش٠ ١ٖ ث٠ ثبؼ

 .ضؽ غیفٟ ٗٚ ث٠ ٗسشویٖ ٝ ًفؼ كفٝ ـِٛص

  ؟ ثبض٠.  ؼغشفٕ غ٠ٛٞ ثفُفؼ ثِیف اسٜخ ی٠ ؟ ـكشی ًفا٠ٛ-

 ... ًی٘یب ٛ٘یؽٟ خٞاة-

  ؟ ًدبیی...  ًفا٠ٛ آٞ: آٗؽ ُٞضٖ سٞی ًی٘یب غؽای

 ... 52 دالى... ایٜدبٕ-

 .ثٞؼ ز٢بـ ٝ دٜدبٟ ٗب ی غب٠ٛ دالى ٝ

 : ُلز قؼٟ ١ّٞ ًی٘یب

 !  ٝای-
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 ـاٟ ٠٘١ ایٚ االٙ! ثٞؼ سٞدفٗبـًز ی٠ ًٞز٠ ایٚ س٠ ًبش-

 ؼاـٟ ٝهشی ثِیفٕ ػوت ؼٛؽٟ زكٞـی...  ثفُفؼٕ زكٞـی اٝٗؽٕ

 ! ؟ زی ؼٛجبٖٓ ثیلش٠ اُف...  ٗی٠ٌٜ ِٛب١ٖ ٗسشویٖ

 دبضؽی دبییٚ اٛؽاغشی سفسٞ ١٘ب١ِٜی ثؽٝٙ زی ثفای اغال-

 !  ایٜدب اٝٗؽی

 یي ی اٛؽاقٟ ث٠ ضٞؼ ثكـُشف سِٜی ؼّ ضؽ ثبػث ، سطفش

 . ًٜؽ ٗی ـیط٠ اق ؼـغز ٠ً...  قٞكبٙ

 ٢ٗفثبٛی اق ، سطف١بیص ٠ً ثكـُشفی غٞا١ف ١٘بٙ ثٞؼ ضؽٟ

 ١٘بٙ...  ٗیطٜبغشٖ ٠ً ًی٘یبیی ١٘بٙ. ٗیِفكز ٛطأر

 سب ٗیشٞاٛسشٖ ٠ً غٞا١فی ١٘بٙ...  ؼاضشٖ ؼٝسشص ٠ً ًی٘یبیی

 !ًٜٖ سٌی٠ اٝ ث٠ اثؽ

 ... ًفا٠ٛ آٞ-

 .... ًی٘یب-

  ؟ ثیفٝٙ اقًٞز٠ ـكشی ؟ ًدبیی-

 ... ٗیٌٜٚ ِٛبٟ آؼٗٞ ٗؽٓی ایٚ زفا ؟ ًیٚ ایٜب-
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 !  سف١َٜ ی غ٠ٛٞ ثفٝ ، ًفا٠ٛ ٝای-

 ً٘بًبٙ ٠ً دسفی ضؽٕ ٛكؼیي ٗبٙ غب٠ٛ ؼـ ث٠ ؼیِف ُبٕ یي

 اق سٌی٠ ، ای ٗط٘ئكًٜٜؽٟ ٓجػٜؽ ثب ، ضؽ خب ث٠ خب ٗیٌفؼ ِٛب١ٖ

 ثب ـِٛص سجك ١بی ًشبٛی. ایسشبؼ ـم ٝ ضن ٝ ثفؼاضز ٗبضیٚ

 ثٞؼ سٜػیز ثی  ؼاضز سٚ ث٠ ٠ً ای غبًی زفیٌی ًبدطٚ آٙ

. 

 ًفا٠ٛ؟ آٞ-

 ٗیطی؟ ٛبـاضز سٞ ثط٠ قٞـیٖ ٗٚ اُف-

 ؟ ضؽی ؼی٠ٛٝٞ ثبق؟ ٗیِی زی: ؿفیؽ سف ػػجبٛی

 ... ثٞؼٕ ؼٓشَٜ ٝ ؼیٞا٠ٛ

 سٞی سلز ، ١ب هؽیٖ ٗثْ ـا غٞا١فٕ ثبقٝی ٗیػٞاسز ؼٖٓ

 سب ٗیٌطیؽٕ ثیفٝٙ زشفش اققیف ـا اٝ ٝ كطبـؼٕ ٗی دٜد٠

...  ثجیٜٖ ـا ٗیطٞٛؽ ٝق ثبـاٙ هكفار قیف ؼاضز اؾػبٙ ٠ً ١ٞٗبیی

! 

 ....ٌٛٚ ٗبٗبٙ ؼّ ث٠ غٞٙ اٛوؽـ ثفٝ.  ؼی٠ِ ثفٝ-
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 ....إ غ٠ٛٞ ؼـ خٔٞی االٙ ٗٚ ٗیٌٜٖ؟ غٞٙ ؟ زی سٞ ؼّ ث٠-

....  ئ٠ ُفٝسی ١بی آؼٕ اق یبـٝ...  ٌٛٚ اؾیز اٛوؽـ ثس٠ ًفا٠ٛ-

 ؼٟ.  ضؽ ؼـُیف ثبثب ثب ٝ اٝٗؽ ١ٖ ثی٘بـسشبٙ سٞی سب ٠ً ١٘ٞٛی

 هفٝٛص ی٠ اق ثط٠ ضبؾف ُفٝسی  ٠ً ٛیسز دٞٓی ًٖ ٗیٔیبـؼ

 ٜٛؽاق، ؼـؼسف سٞی ثیطشف ـٝ ٗب ًٚ ٓكق ١ٖ ضبال!  ثِؿـٟ

 ٗبٗبٙ!  ٛجف ـٝ ؼاـیٖ ٗطْ ایٚ سٞی ٠ً آثفٝیی ؾـٟ ی٠ ١٘یٚ

 ٠ً ثبـٕ ی٠ ثفای... ثبش آؼٕ.  ضؽٟ آٝاـٟ ثبثب...  ٛؽاـٟ قبهز ؼی٠ِ

 !  ًٚ كٌف ثوی٠ ث٠ ، ٌٛٚ كٌف غٞؼر ث٠ ضؽٟ

 ؼسش٠ ٝ ؼاـ اق ، دبییؽ ٗی ٗبـا ی غب٠ٛ ٠ً ضفغفی... ُكیؽٕ ٓت

 آٝـ س٢ٞع ی كفث٠ ٗفؼ یي ، ٗیطٜبغشٖ ـا اٝ! ثٞؼ؟ ُفٝسی ی

 ١بی اسٌٜبس ضٌْ ث٠ ـا اقفاكص ١بی آؼٕ ی ٠٘١ ٠ً ثٞؼ

 .ٗیؽیؽ ٗشطفى

 ٠ً ١فًسی خیت سٞی ١بی س٠ٌ خیفیَٜ خیفیَٜ غؽای

 . ٗیطؽ خؿة اٝ سٞی ٝ س٘ز ث٠ ثیطشف ُفٝسی ، ثٞؼ ثیطشف

 ، ثفؼاضز ػوت ث٠ ُبٕ یي دسف ، ضؽٕ ـؼ ٠ً غب٠ٛ ؼـ خٔٞی اق

 .ٗیٌفؼٕ ضس ـا ِٛب١ص سِٜیٜی اٗب
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 ٗیٌفؼٕ، اقؼٝاج ُفٝسی دسف ثب اُف: ُلشٖ ًی٘یب ث٠ ُٞضی سٞی

 .ٛجٞؼیٖ ضٌسش٠ ؼـ١ٖ ایٜكٞـی االٙ

 ًدبیی؟ االٙ...  ضبیؽ:  قؼ ق١فغٜؽ

 ... آـایطِبٟ ٗیفٕ ؼاـٕ-

 ! ؟ آـایطِبٟ: دفسیؽ ٝاـ قٗك٠ٗ

 .  اسز ًٞز٠ اٛش٢بی سبثٔٞش.  ٛٞثػز آـایطِبٟ... آـٟ-

 ، غؽا اٗٞٙ ث٠ ًفؼی ّٝ اٝٛٞ!  سف١َٜ دیص ثفُفؼ ثكٙ ؼٝـ-

  ؟ ٗیٌٜی سٔٔی یٔٔی ؼاـی

 ـا ٗیطؽ سٞ آٙ ٝ سٞ ایٚ ثبؼ ثب آـایطِبٟ ؼـ خٔٞی ٠ً ای دفؼٟ

 آـایطِبٟ سٞی ًبـٕ اُف.  ثبض٠: ُلشٖ ٝ ؼاضشٖ ٠ِٛ دٜد٠ سٞی

 ث٠ كوف...  ثجیٜ٘شٞٙ ثیبٕ ٗیػٞاؼ ؼٖٓ..  ٛجٞؼٙ اٝٛب ، ضؽ سٕ٘ٞ

 ....اٗیؽ ایٚ

 ًٚ ًٖ ضفسٞ قٝؼسف... ٗیجیٜی!   ٠ً ٛ٘فؼیٖ: آٗؽ ضفكٖ ٗیبٙ

 ثبثب....  ثجیٚ ـٝ اٝؾبع.  ٛؽٟ ضفظ ـٝ ثبثب ٝ ٗبٗبٙ اٛوؽـ.  ًفا٠ٛ

 آسیطص ٠ً ثؽ١ٌبـ١بسز اق یٌی كوف ُفٝسی.  ضؽٟ ٝـضٌسز
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 ث٠ اُف ، غجفًفؼٙ آؼٕ ٝ دیِیفی ٠٘١ ایٚ ـٝقی كفؼا...  سٜؽٟ

 ایٚ ٝ غ٠ٛٞ ایٚ سٞی ؼی٠ِ ، ثفس٠ قٔجٌبـ١بش ثبهی ُٞش

 !ًفؼ؟ قٛؽُی ًال ٛ٘یط٠ ؼی٠ِ...  ًفؼ قٛؽُی ٛ٘یط٠ ًٞز٠

 ... ٠ٛ ٗیكٖٛ؟ ٓجػٜؽ ٠ً ٗیؽیؽ...  ٠ٛ ؟ زفا ٗیل٢٘یؽ... قؼٕ ٓجػٜؽ

 ـٝق١بی آٙ اق اٗفٝق...  ٠ٛ ؟ ٗیِٞیؽ ز٠ ثٞؼ ك٢٘یؽٟ غٞؼش

 ًی٘یب... ًٜٖ ثبـاٙ ُْ ـا ًبئٜبر ًْ ٗیػٞاسشٖ ٠ً ثٞؼ ؼٓجفی

 !  ؼاضز قٛؽُی ث٠ اٗیؽ

 قٛؽُی ث٠ ثٞؼٛص اٗیؽٝاـ ٠ً ك٢٘یؽٕ اش خ٠ٔ٘ آغفیٚ اق

 ث٠...  ثٞؼ ًفؼٟ ًٞذ ٠ً اٗیؽی دفسشٞی آٙ...  اسز ثفُطش٠

 ایٚ ؼـ...  ثٞؼ ٝقیجب ثبـاٛی دبییك یي ، ٛجٞؼ ث٢بـ!  ثبقُطز غب٠ٛ

 ١ٜٞق اش قٛؽُی ث٠ زوؽـ غٞا١فٕ ك٢٘یؽٕ اِٛیك ؼّ ؿفٝة

 قٔجٌبـ١بی ًْ ٠ً ثفٗیِفؼؼ ٝهشی ٛباٗیؽی ٝ  اسز اٗیؽٝاـ

 . ٗیٌفؼٛؽ دیؽا ـا آؼـس ، ضفًز

 ٛ٘ی ؼاـش زفظ غٜؽٓی ـا ٗطٌْ ثكـُشفیٚ ؼیِف ٠ً ١٘یٚ

 . ضؽ ٗشٞٓؽ ، ؿفٝة ـَٛ ث٠ ای ٗؼدكٟ ٗٚ ؼـ اِٛبـ ، ؼیؽ
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 هكغ ـاـٝیٖ ُٞضی ٠ً ٌٛطیؽ ثبٛی٠ ث٠ ٝ ثٞؼ ًی٘یب ١فضبّ ث٠

 . ًفؼ

 ًفؼٕ، ثبق اٛش٢ب سب ـا ثبق ٛی٠٘ ای ضیط٠ ؼـ ٝ  ًفؼٕ كٞر ـا ٛلسٖ

 ثٞؼ ١بیص ٛبغٚ ًطیؽٙ س١ٞبٙ ؼـضبّ قٛی ، ثٞؼ غٔٞسی سبٓٚ

 اق ٗشؼدت قٙ ٝ ثٞؼ ًفؼٟ دف ـا سبٓٚ كؿبی دبح ٗٞقیي یي ،

 .ٗیٌفؼ ِٛبٟ ـا ٗٚ اش قجی ػیٜي دطز

 ث٠ ـٝق اق ٗٞهغ ایٚ ، ثبـاٙ قیف ًسی ز٠ ٗیِلز غٞؼش ثب ضبیؽ

 !؟ ٗیلشؽ آـایطِبٟ كٌف

 ثیٜی ـٝی ـا ػیٌٜص ، ثفغبسز اضشفاٖٗ ث٠ خب اق ١فضبّ ث٠

 دٞسشف١بی ث٠... ثٞؼٕ ایسشبؼٟ َٜٗ ٝ ُیح ٗٚ ٝ ًفؼ زلز اش

 ١بی الى ـؼیق س٘ز ث٠ زط٢٘بیٖ ٝ ، ٗیٌفؼٕ ِٛبٟ ؼیٞاـ ـٝی

 .  زفغیؽ ١ب ٝسطٞاـ ـِٛبـَٛ

 اٗفسٞٙ؟ خبٖٛ:  دفسیؽ ٓجػٜؽی ثب

 ...ٌٛفؼٕ كٌف ث٢ص اٝٗؽٕ ١٘یٜكٞـی-
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 اثفٝ ٝ ثٜؽ ثفای: ًطیؽ اش زب٠ٛ ث٠ ؼسشی ، ٗیٌفؼ ِٛب١ٖ

 اٝٗؽیٚ؟

 غیٔی ٠ً اثف١ٝبیی ،  ؼاضشٖ ؼٝسز ١٘یٜكٞـی ـا اثف١ٝبیٖ

 ضبٙ دطشی دف ٗیطؽ ثبػث ضبٙ غفٗبیی ـَٛ ٝ ٛجٞؼٛؽ ؾػیٖ

 اٛش٢بیطبٙ  ٛؽاضز ؼسشٌبـی ث٠ ٛیبقی ٛجبضؽ زطٖ سٞی غیٔی

 ٝـٝؼ ضفی٘طبٙ ث٠ ٝهز ١یر ٗٚ ٝ  ثٞؼ ًٞزي سبـ سب زٜؽ

...   ٛجٞؼ ١ٖ زب٠ٛ ـٝی قائؽ ٗٞی اق غجفی. ثٞؼٕ ٌٛفؼٟ

  ثٞؼ سیفٟ اثف١ٝبیٖ اق ،  دفؼٟ ؼٝ یٌی ٠ً ـا ١ٞٗبیٖ ٛ٘یػٞاسشٖ

 ؼٝسز ـا ١ٞٗبیٖ ـَٛ ١ٖ غٞؼٕ  سیٜب خك ث٠. ًٜٖ ـَٛ ـا

 اٝاغف ایٚ ٠ً سلیؽی سبـ زٜؽ ایٚ ٝخٞؼ ثب ضشی ، ؼاضشٖ

 .  ثٞؼ ًفؼٟ ضّٔٞ سٞیطبٙ

 ٗیػٞاسشٖ: ُلشٖ ٝ ثفؼاضشٖ سفٕ ـٝی اق ـا ضبّ ، ٝخٞؼ ایٚ ثب

 ...  ًٜٖ ٗفست ١ٞٗبٗٞ ًٖ ی٠

 . ٗیٌٜٖ غٞا١ص ث٠ٔ-

 ٗؽ غبغی ٗؽّ: دفسیؽ ٛطسشٖ ٠ً غٜؽٓی ـٝی ، ًفؼ ؼػٞسٖ

 ١سز؟ ٛظفسٞٙ
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 ِٛب١ی ثٞؼٛؽ ًفؼٟ ضٔٞؽ ـا ؼیٞاـ ٝ ؼـ ٠ً ١ب قٙ سػبٝیف ث٠

 ... ٌٛفؼٕ كٌف ث٢ص ٠ٛ: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ

 ثبض٠؟ ًٞسبٟ ٗیػٞایٚ زوؽـ: ُلز ٝ ثسز ـا ٗػػٞظ دیطجٜؽ

 ...  غٞث٠ ثبض٠ ُفؼٖٛ ؼٕ سب: ُٝلشٖ ؼاؼٕ ٛطبٙ ـا ُٔٞیٖ

 ًٞزٌی ُفؼ ٗیك ـٝی ٝ ًفؼ ػلٞٛی ؾؽ ـا اش ضب٠ٛ ٝ هیسی

 ؼسشص ؼٕ ـا دبضی آة ٠ً ؼـضبٓی ٝ ؼاؼ هفاـ ٗٚ غٜؽٓی ًٜبـ

: ُلز آی٠ٜ سٞی اق ٝ قؼ ١ٞٗبیٖ ضدٖ ث٠ زِٜی ، ٗیِؿاضز

 ؟ اـثی٠ ٛ٘یبؼ سبٓز ٝ سٚ ث٠...  ١ب ؼاـی سلیؽ

 . ًفؼٕ ِٛبٟ زط٢٘بیٖ سػٞیف ث٠

 غیسٖ ٝ سف ١ٞٗبی ٝ ُلز ا٢ٔٓی ثسٖ ، ٛجٞؼ خٞاثٖ ٜٗشظف قٙ

 سٞی هیسی غفر غفر غؽای ای٠ٌٜ ٗطؽ ث٠ ، قؼ ضب٠ٛ ـا

 ٛبسٞاٛی ؼاؽ ، اسز ؼاؽ ، ٛیسز اـثی ، ًفؼٕ كٌف دیسیؽ ُٞضٖ

 اٗب ٗؼدكٟ ٝ اٗیؽ ١فثبـ ثب...  قؼٟ ٛوص ؼٖٓ ث٠ ٠ً غٞا١فٕ دب١بی

 . ٛ٘یطٞؼ دبى هٔجٖ ٝ زط٢٘ب ٝ دیطبٛی اق ؼاؿص
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 ١ٖ دؽـ ٝـضٌسشِی ؼاؽ ، ثٞؼ ًٖ ًفؼٕ ًی٘یب ثب ٠ً ًبـی ؼاؽ

 سػز ١بی اٗشطبٙ ١ب ٝهز ثؼؿی غؽا.  ُؿاضشٜؽ ؼٝضٖ ث٠

 ٠ً ١بیی خكٟٝ... ثٞؼیٖ ٛػٞاٛؽٟ ٠ً ١بیی ؼـس اق ٗیِفكز،

 ...  ثٞؼیٖ ٛؽیؽٟ ٠ً زیك١بیی ،  ثٞؼیٖ ٜٛٞضش٠

 ٗیْ ث٠: دفسیؽ ٝ ـیػز قٗیٚ ـٝی ـا ١ٞٗبیٖ اق ای س٠ٌ قٙ

 ثكٖٛ؟ غٞؼٕ ی ٝسٔیو٠

 !  هبـزی ٗؽّ: ًفؼٕ ٢ِٛص آی٠ٜ سٞی اق

  ٛیسز ١ٞٗبر ضیق...  ١ب ٗیط٠ ًٞسبٟ ایٜكٞـی: ًفؼ ای غٜؽٟ

 ػكیكٕ؟ ثطی ػفٝس ٛ٘یػٞای

 ٗٚ... ٗیكٖٛ ضفف ز٠ اق ٗٚ!  ٗیؽاٛسز ز٠ اٝ...  قؼٕ ٓجػٜؽ

 ثٞؼ ًطٜؽٟ ٝ ٗػفة اٝ ثب ؼٝسشی ٠ً ثٞؼٕ س٢ٜب س٘ی هبـذ یي

 ، اش دی ٝ خبٙ ؼـ ق١فی ٠ً ًسی ثب ٛجٞؼ ضبؾف ًس ١یر... 

 .  ثبضؽ ؼاضش٠ ای ٗفاٝؼٟ ؼاضز خفیبٙ

 سجي ؼسشٖ اٛطباهلل:  قؼ هیسی ـا ١ٞٗبیٖ اق ؼیِفی ی س٠ٌ

 ...  غٞؼٕ دیص ثیب ١ٖ ٛبٗكؼیز اثفٝی ٝ ثٜؽ اغالش ثفای ، ثبض٠
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 ثؼؽش ٝهز زٜؽ ، ٗٚ دیص اٝٗؽٟ ١فؼغشفی:  غٜؽیؽ ـیك

 . سج٠ٌ ثفار ؼسشٖ ثؽٝٙ ٗدفؼی اُف.  ضؽٟ ػفٝس

 . ًفؼٕ ِٛب١ی ـیػشٜؽ ٗی دبییٚ ًٖٞٓ ٝ سف اق ٠ً ١ٞٗبیی ث٠

 ـا ث٢بـ ثِیفٕ ٛیي كبّ ث٠ ُیفٕ

  "دٞـ هیػفاٗیٚ"...  ًٞ كبّ ٝ س٘بضب ثفای ؼٓی ٝ زطٖ

 ١ٞا ، ٝقیؽ ٗی سفؼی سٞق ، آٗؽٕ ثیفٝٙ آـایطِبٟ اق ٝهشی

 ی غب٠ٛ خٔٞی ، سفٛطیٚ ؼٝ ضبٝی ٗطٌی دفایؽ ٝ ثٞؼ سبـیي

 ؼٝـ ـاٟ اق ضؽاهْ ٗیطؽ ٗیػٞاسز ؼٖٓ. ٗیؽاؼٛؽ ًطیي

 ؼـثسشی اٝٓیٚ ثفای ٝ ًفؼٕ سٜؽ دب اٗب ؼیؽٕ، ٗی ـا زط٢٘بیطبٙ

 ... ؼاؼٕ سٌبٙ ؼسز

:  ثٞؼ قؼٟ دیبٕ ٗبؼـ ٝ ٗیفٕٝ آـایطِبٟ ثٞؼٕ ُلش٠ ًی٘یب ث٠

 ؟ ـسیؽی

 ؼـ ، زفغبٛؽٕ ضیبـ ٝـٝؼی ؼـ هلْ ؼـ ًٔیؽ ای٠ٌٜ ٗطؽ ث٠

 ... ث٠ٔ:  ٛٞضشٖ خٞاثص
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  ؼیؽٕ ـا ػكب ، آٝـؼٕ ثبال ٠ً ُٞضی ٛ٘بیطِف ـٝی اق ـا سفٕ

 ،  ثسشٖ ٠ً ـا ؼـ ثٞؼ، ٛطسش٠ ایٞاٙ سٞی ای زٞثی سػز ـٝی

 .ـسبٛؽٕ ػكب ث٠ ـا غٞؼٕ سٜؽی ١بی ُبٕ ثب

 ثبـیي ـا ِٝٛب١ص اٛؽاغز ٝضٌٖٔ سف ث٠ ِٛب١ی ثفغبسز خب اق

 .  ًفؼ

 ثٞؼٛؽ آٗؽٟ دیطبٛی ـٝی ٠ً ای زشفی ١ٞٗبی ث٠ ثبٛی٠ زٜؽ

 هجّٞ ٝٓی ثفٙ ُلشٖ ؼٝسشبر ث٠: ُلز ٢ٛبیز ؼـ ٝ ٗبٛؽ غیفٟ

 ! ٌٛفؼٙ

: ُٝلشٖ قؼٕ ٓجػٜؽی ، ضٞؼ ؼاغْ ٠ً ٛؽاضز ـا ـٝیص ای٠ٌٜ اق

 ...ٛطسشی ثیفٝٙ زفا ضبال. دیططٞٙ ٗیفٕ االٙ...  ثبض٠

 ٝهز غیٔی ٛجبضٚ ٗؼؿة ثبضٚ ـاضز ُلشٖ:  اٛؽاغز ثبال ضب٠ٛ

 .اٝٗؽٕ ٛیسز

 ...اٝٗؽی غٞش...  ثبض٠-
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 سف ثب.  ٗیٌفؼ ِٛبٟ ١ٞٗبیٖ ث٠ ١٘سٜبٙ ٝ ؼاؼ سٌبٙ ـا سفش

: ُلشٖ ٝ قؼٕ ػوت ـا ثٞؼ دٌٖٔ ـٝی ٠ً ٗكاض٘ی ٗٞی سجبث٠

 ! ضؽٕ ػدیت غیٔی

 ... ضؽٟ هبـذ ی٠ ٗثْ ار ٠ًٔ-

 ! ؟ غٞـاًی یب س٘ی هبـذ ی٠: قؼٕ ق١فغٜؽ

 س٘ی هكؼب: قؼ ٓت ضؽ ػیبٙ ضٌٔص ٝ سف ؼٝثبـٟ ٠ً سٜلفی ثب

!!! 

 ـاـٝی سفش ، ًطیؽ ؼـاق سػز ـٝی ٝ ثفُفؼاٛؽ ـا ـٝیص ٝ

 ُٞض٢بیص ث٠ ـا ١بیص ١ٜٝككفی ُؿاضز اش ٝـقضی سبى

 . ثفُفؼاٛؽ

 سذبسِكاـا٠ٛ ضبٓی ثب ًفؼٟ خبیِكیٚ ٓجػٜؽ ، قؼٟ دس ـا ثـؽ

 ١ٞٗبیٖ اق... ًطیؽٕ آؿٞش ؼـ ثٞؼٛؽ ٜٗشظفٕ ٠ً ـا ٛیٔٞ ٝ دفٝا

...  آیؽ ٗی ٗٚ ث٠ زوؽـ ُلشٜؽ!  غٞة غیٔی.  ُلشٜؽ غٞة

 ١یر...  اٗب ًفؼٕ دیؽا ٌٛ٘یٜی ی ز٢فٟ زوؽـ... ضؽٕ قیجب زوؽـ

 ....ٛطسز اٗب.... غٞـؼ یؼٜی.ٛػٞـؼ ؼـؼٕ ث٠ ًؽإ
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 ثٞؼٛی س٘ی آٙ ی ٠ٌٓ!  ٗبٛؽ خب ث٠ اش ٠ٌٓ اٗب... ضسز یؼٜی

 ٗبٛؽٟ خب ث٠....  ثٞؼ ًفؼٟ ٛثبـٕ ٗطجٞثٖ دسفؼایی ، ػكبـؼ ٠ً

 ؼٝسشٖ دؽـ هؽـ ١فز٠ ، ثبضؽ ضبٖٓ ِٛفاٙ ًی٘یب ١فزوؽـ. ثٞؼ

 ١٘بٙ ٗٚ ١ٖ ثبق...  ؼغشفٕ ثِٞیؽ ٗٚ ث٠ ٗبؼـ ٝ ثبضؽ ؼاضش٠

 ثفاٛؽاق غب٠ٛ ٗیكؼ، ٗٞج سٜص سٞی ٠ً ق١فی ثب ٠ً ثٞؼٕ هبـزی

 ! ثٞؼ ضؽٟ

 ضؽ؟ زی ثؼؽش غت: ُلز ٝ ؼاؼ زبی ؼسشٖ ث٠ دفٝا

 ضفش ؼـٗٞـؼ ٝاهؼب ٗٚ آجش٠. ثٞؼ ضؽٟ دبٛس٘بٙ سفش... ١یسی-

 ٛ٘یؽٖٝٛ ضشی...  ثٞؼ ضؽٟ دبٛس٘بٙ سفش اٗب ٛذفسیؽٕ ضبٓص

 ـكش٠ ُفٝسی ضفغف١بی ١ٖ قفف اٝٙ اق...  غٞـؼٟ ثػی٠ سب زٜؽ

 س٢ٜب ٝ سي ١ٖ ًی٘یب ٝ ٗبٗبٙ!  ٗبٗبٙ ی غ٠ٛٞ خٔٞی ثٞؼٙ

 ـكشبـ خٞـی اغال یؼٜی.  غ٠ٛٞ ٛفٕ ُلشٚ ٗٚ ث٠... . سفسیؽٟ

 !ؼاـٕ غٜ٘ی ٗط٘ؽی غسفٝ ثب ١ٖ ٗٚ ثطٚ ٗشٞخ٠ ٠ً ٌٜٖٛ

 : دفسیؽ ُیح دفٝا
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 ی٠ اٝٛب؟ دیص ثفی ٗیػٞای سٞ ٠ً ٗیؽٝٛسشٚ ًدب اق غت-

 ٝاضؽ ی٠ ٗبّ ضبیؽ....  ؼی٠ِ اسز قجو٠ دٜح ز٢بـ سبغش٘ٞٙ

 ...ثٞؼی ؼی٠ِ

 ٌٛفؼٕ ـیسي ٗیفكشٖ؟ ثبیؽ: ُلشٖ ٛیٔٞ ث٠ ـٝ ٝ اٛؽاغشٖ ثبال ضب٠ٛ

 ـاسشص ًفؼ غٞا١ص اقٕ ًی٘یب...  ثٞؼ ٗؿكفة غیٔی ٗبٗبٙ. 

 . ثیبـٕ ٠ٛ ٛشٞٛسشٖ ٠ً ثٞؼ غٞاسش٠ اقٕ زیكی ی٠ ٗؽس٢ب ثؼؽاق

 غیٔی ١ٞٗبر ٝٓی: قؼ إ ضب٠ٛ ث٠ ای ؾفث٠ دفٝا ٝ قؼ ٓجػٜؽ ٛیٔٞ

 ٝ ٗؼػٕٞ ٝ ًٞزٞٓٞ هبـذ ی٠ ٗثْ... ضؽی ؼٓجف.  ضؽٟ غٞضِْ

 ! ٗیػٞـٙ سبالؼ ؼـؼ ث٠ ٠ً اٝٛب اق!  ضیفیٚ

 ثٞؼ ِٛفاٙ ُفٝسی ثبثز اق ١٘یط٠ ثبثب: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ ای غٜؽٟ

 ... اش سفٗبی٠ ثبثز اق... 

 دسفش ثب: ُلز ٓٞؼُی ثب دفٝا ٝ ٗبسیؽ ٛیٔٞ ٓج٢بی ـٝی غٜؽٟ

 ًبٛبؼا ثٞؼی ـكش٠ االٙ. ٛجٞؼ ٗبخفا ٠٘١ ایٚ ، ١ب ٗیٌفؼی اقؼٝاج

 ! ؼـثیبـی ًی٘یب ًبـ اق سف ٠ً ٛجٞؼی اغال
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 ث٠ اغال ـا ُفٝسی دسف ی ز٢فٟ  ًفؼٕ كٌف...  قؼٕ ق١فغٜؽی

 ١دؽٟ ، ٗٞهغ ١٘بٙ اُف ٗیِلز، ـاسز ٝٓی!  ٛ٘یبٝـٕ غبقف

 غٞؼش ثب ـا ٗٚ ، ٗیٌفؼٕ اقؼٝاج ُفٝسی ـؾب ثب ، سبِٓی ٛٞقؼٟ

 ٝ ثفؼٕ ٛ٘ی ضي غٞا١فٕ ث٠ ٝهز ١یر ؼیِف ٝهز آٙ...  ثفؼ ٗی

 ٝخٞؼ ١ٖ سیٜبیی ضشی.  اكشبؼ ٛ٘ی ١ب اسلبم ایٚ اق ًؽإ ١یر... 

 خسٖ٘ ٝ ـٝش ثب ًبـش ٝهشی... ًٜؽ ـ١بیٖ ایٜكٞـ ٠ً ٛؽاضز

 !  ثِؿاـؼ ًٜبـ ـا ٗٚ ضؽ س٘بٕ

 ثبضؽ سیت دبی ی ضیلش٠ ٠ً ٛجٞؼ ١ٖ غٞٓشی ٗٞهغ آٙ آجش٠ ٝ

 ـٝی ٓجػٜؽ...  ًٜؽ دیؽا ـثف ٗب ث٠ ، اش ٛبدؽـی ی ٝاسك٠ ث٠ ٝ

 :غٞاٛؽ ـا ؾ١ٜٖ اِٛبـ ٛیٔٞ ٝ آٗؽ ٓجٖ

 قٛؽُی ی ـٝی٠ اٝٙ ؼاضشی ؼٝسز ٠ٌٜٛ... ٗیػٜؽی ضؽ؟ زی-

 ثجفی؟ دیص ـٝ

 ...ٗیٌفؼٕ كٌف ث٢ص ؼاضشٖ-

  غت؟: ًفؼ زب٠ٛ سشٞٙ ـا ؼسش٢بیص دفٝا
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 ؼاـ زفظ غٜؽٓی ٢ٜٗبی... ؼاـٕ ؼٝسز ثیطشف ـٝ قٛؽُی ایٚ-

 !  ًی٘یب

 ـا زبیٖ ًفؼ، ِٛب١ٖ ضیفاٙ ٛیٔٞ ٝ ضؽ ُفؼ زط٢٘بیص دفٝا

 ًٜٖ ثیفٝٛشٞٙ قضش٠ غیٔی: ُلشٖ ٝ ـیػشٖ سیٜي سٞی ٛػٞـؼٟ

 ٜٗ٘ٞٙ!  ٛ٘یبؼ سٞ هٔؽـ سػس ی دسفٟ اٝٙ ، ٛفیؽ ض٘ب اُف ٝٓی

 ... ثٞؼیٚ سف١َٜ ٗفاهت اٗفٝق ٠ً

 . ُؿضز غٞش غبٓی خبر اسلبهب: ًفؼ ای غٜؽٟ دفٝا

 اضشجبٟ كفش ض٢جبٛٞ ثب ایٜٞ: ُلز دفٝا ث٠ ـٝ ٝ ؼاؼ سٌبٙ سف ٛیٔٞ

 اق ٠ً ١ٖ ضؽٟ ًٞـ ایٚ... غٜؽیؽیٖ آی غٜؽیؽیٖ آی ثٞؼ ُفكش٠

 ًلفی آغفش ؼی٠ِ ثكـُز ثبثب ًٜٖ كٌف. ثبكز ٗی ضؼف غٞؼش

 ثیبؼ ٠ً ٝٓیؼ٢ؽ ث٠ قؼ قَٛ ثفؼاضز ٝ سٔلٚ ـكز ثٞؼ ضؽٟ

 !ثجفٟ ٠ًٜ خ٘غ ٗبؼـضٞ

 ؟ ٝٓیؼ٢ؽ: ضؽ ُفؼ زط٢٘بیٖ

 ....آـٟ-

 ٝٓیؼ٢ؽ؟ ؼاؼ خٞاة-
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 .ٌٜٖٛ كٌف: اٛؽاغز ثبال ضب٠ٛ دفٝا

 ؼی٠ِ ضبال...  ثٞؼ ٝاهؼی اضٞٙ ٌٗب٠٘ٓ ٛظفٕ ث٠ ٝٓی: قؼ ٓت ٛیٔٞ

 ! ثجػص غٞؼر ثكـُی ث٠ سٞ ثٞؼ ٗب دفسشبـی اق ثؽی غٞثی

 ، ضٜیؽٕ ٠ً زیك١بیی اق ٗج٢ٞر ٝ ثٞسیؽٕ ـا خلشطبٙ ـٝی

 ـا غؽاضبكظص ضیبـ سٞی ١٘بٙ اق ػكب ؛  ًفؼٕ ضبٙ ـا١ی

 یي غسشِی ثب سٞ آٗؽ ٝهشی ٢ٛبیز ؼـ ٝ ؼاؼ سف خلشطبٙ ثفای

 ػكب غؽای ٠ً...  ًفؼٕ ضبؾف ضبٕ ثفایص.  ًطیؽ غ٘یبقٟ

 ًطیؽ ؼسشص اق ٠ً ؼیؽٕ ـا سٔلٚ ، ٗیٌفؼ ض٘بسز ـا دؽـثكـٍ

 ....آٞ: ًفؼ ٝقٗك٠ٗ

 ٗؼؿـر ٝاهؼب ٗٚ ؼًشف آهبی: ًٞثیؽ دیطبٛی ث٠ دٜد٠ ثؼؽ ٝ

 ض٘بـٟ زكٞـ ٛ٘یؽٖٝٛ غؽا ث٠ ثجػطیؽ ض٘ب!  ضفٜٗؽٟ ٗیػٞإ

 !ضلظٚ اق ـٝ ض٘ب ی

 ـا اػؽاؼش ٠ً ای ض٘بـٟ اق ٝای!  سف١َٜ اق ٝای... ُكیؽٕ ٓت

 ًبش.  ثٞؼ ًفؼٟ دبى ؾ١ٚ اق ـا اش ٟٛٞ اٗب...  ثفؼ ٛ٘ی یبؼ اق

 .  ٛؽاضز ًبـی ؼًشف ثب اٗطت ًبش!  ؼًشف ث٠ ٛ٘یكؼ قَٛ
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 .... ؼًشف آهبی ثٞؼ ٛؽاـ ضبّ

 ...ؼًشف آهبی ثٞؼ ثی٘بـسشبٙ سػز ـٝی

 ، ٛؽاضز غطجز ٝهز ثٞؼ دفیؽٟ ٝـَٛ غسش٠ ، ٝٓیؼ٢ؽ اٗطت

 .  ٛؽاضز ـا سف١َٜ ث٠ ؼاؼٙ ـٝضی٠ ٝ ًفؼٙ ثبقی ٛوص ٝهز

 سف غٞاسشٖ ٗفسج٠ زٜؽ ، ضسز ػكب ـا ضبٕ ١بی ثطوبة

 ثٞؼ ؼـُیف ، ثٞؼ ،كٌفی ِٛؿاضز ٗطٖٔ اٗب ، ًٜٖ ثبق ـا غطجز

 ؼاؼ ٛ٘ی اخبقٟ ، ثٞؼ غٞـؼٟ ُفٟ ٝ ثٞؼ ًفؼٟ ُیف خبیی ؾ١ٜص... 

 ثٞؼ ایٚ اٗطت ٗثجز ی ٌٛش٠ س٢ٜب ، ًٜٖ ًٖ ١بیص ؼؿؽؿ٠ اق

 ... ١سشٖ ًسی ز٠ ٗٚ: ٗیذفسیؽ ٗٚ اق سف١َٜ ٠ً

 اضسبس ، ٛ٘یِفكز اضشجبٟ ؼیِف ٗبؼـثكـٍ ثب ـا ٗٚ ٠ً ١٘یٚ

 اضشجبٟ ث٠ ـا ٗٚ ؼیِف ٗیطؽ ثبػث ضبیؽ...  ٗیٌفؼٕ غٞضجػشی

 ! ٌٜٛؽ ٓ٘س

 ػكب؟ ثجیٜیٖ كیٖٔ ٗیػٞای-

 كفؼا ؼاـٕ سػ٘یٖ:ُلز ضٞغ٠ٔ ثی ٝ اٛؽاغز ِٛب١ی غٞـسٖ ث٠

 ٗیبی؟ ثب١بٕ...  ؼاٛطٌؽٟ ثفٕ
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 .ثػٞای سٞ اُف ٗیبٕ-

 ثبال ی قجو٠ ث٠ ٝ ُلز ثػیف ضت قٝؼ غیٔی ٝ ؼاؼ سٌبٙ سف

 ثف٠ُ اقـٝی ٛجٞؼ ٛیبقی ؼیِف ، ؼاؼٕ ـا سف١َٜ ؼاـ١ٝبی. ـكز

 ٗی آة خفػ٠ خفػ٠ ٠ً ثبـ ١ف.  ثٞؼٕ ضؽٟ ضلظ ، ثػٞاٖٛ

  ؟ ١سشی ًی: ٗیذفسیؽ ٝ ٗیٌفؼ ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ٛٞضیؽ

 ! سف١َٜ ض٘بٕ ضٜبس ٝظیل٠ غؽٗشٌبـ: ًفؼ ُْ ضیكٜشٖ

 ثبق ٝ...  ثؼؽی آة ٓیٞاٙ ، ثؼؽی هفظ ، ؼاؼ ٗی سٌبٙ سف

 !  ١سشی ًی سٞ: ٗیذفسیؽ

 ٜٗػفف اٗب ثٌطٖ غٞاسشٖ ـا سٔلٚ ، ًفؼٕ غبٗٞش ـا زفاؽ

 سف١َٜ اسبم ؼـ ث٠ زطٖ٘...  اٗب ًٜٖ د٢ٜبٛص غٞاسشٖ....  ضؽٕ

.  ث٘بٛؽ خب ١٘بٙ ضبّ ١٘بٙ ث٠ سٔلٚ ُٞضی ُؿاضشٖ ٝ ـكز

 اسٖ ٗٚ!!!  ٛجٞؼ ثؽخٜسی اس٘ص ایٚ!  ١٘یطِی خبی ١٘بٙ

 ! غٞؼغٞا١ی ً٘ی ضبیؽ... !ٛ٘یِؿاضشٖ ثؽخٜسی ـا ضس ایٚ
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 ٝ ًطیؽٕ ؼـاق سػز ـٝی...  ثٞؼٕ غسش٠ ، ثفؼٕ دٜبٟ اسبهٖ ث٠

 زط٢٘بیٖ ث٠ غٞاة ؼهبیوی ٠ً ، ضؽٕ د٢ٔٞ آٙ د٢ٔٞ ایٚ آٛوؽـ

 ...  ضؽ ٢ٗ٘بٙ

 ٓ٘س هبثْ ـٝیبیی.  ثٞؼ ٝاهؼی ـٝیبی یي ، ٛجٞؼ غٞاة ١ٖ ضبیؽ

 ٗشؼٔن آٛدب...  غٞاث٠ ز٢بـ ، ؼاضشیٖ ثكـُی ی غب٠ٛ... ضویوی! 

 دؽـ اسبم...  ٗیٌفؼیٖ قٛؽُی خب ثٞؼ١٘بٙ سب٢ٓب اٗب ،  ٛجٞؼ ٗب ث٠

 ٗٚ اسبم ٝ...  ٢ٗ٘بٙ اسبم ی ػالٟٝ ث٠ ثٞؼ دبییٚ ی قجو٠ ٗبؼـ ٝ

 ٛفؼٟ دبییٚ ؼـسز ، ثبال ٛطی٘ٚ قیف.  ثبال ی قجو٠ ، ًی٘یب ٝ

 اسبم ٝ...  ؼاضز هفاـ ٢ٛبـغٞـی ثكـٍ ٗیك ، ٗٞاقی ٝ ـؼیق ١بی

 ثٞی...  سشٞٙ یي ی كبغ٠ٔ ثب.  ثٞؼ ثبال ی قجو٠ ًی٘یب ٝ ٗٚ

 ٗی ١بیص قٗك٠ٗ غؽای. ثٞؼ ثفؼاضش٠ ـا ثبال ٛطی٘ٚ قٛب٠ٛ ػكف

 . آٗؽ

 ٝسف آٙ ثبقی ١بی ؼسش٠ ٗیؽاٛسشٖ ٝ ٗیفكشٖ ـٝ هؽٕ اسبهٖ سٞی

 ی قجو٠ ث٠ ١ٖ ٝزیذس دلي ظفٝف ضشی ، ثٞؼٛؽ ٝدال دػص

 اٝ ٝ ٗیٌفؼ ثبقی ٗٚ ثب ؼیطت سب ػكب ، ثٞؼیٖ ٛجفؼٟ دبییٚ

 یب اسز ٗٚ ٛبٗكؼ ػكب ٛ٘یؽاٛسشٖ ، ثٞؼ ١٘فا١ص سٔلٚ سفُفٕ
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 ث٠  آكٔٞع ػٔی غجص ؼاٛطِب١ص ی ؼٝـٟ ـكوبی ثب ٗبؼـ! ...   اٝ

 ٝهشی...  آٗؽ ٗی الٓیي ثٞی...  ثٞؼ سفًبـ دؽـ ، ثٞؼ ـكش٠ ًٟٞ

 اُف اٝایْ آٙ ، ثفٝؼ خبیی ٗیػٞاسز یؼٜی ، آٗؽ ٗی الٓیي ثٞی

 اق ٠ً ١بیی اسذفی ثؼؽ١ب...  ٗیكؼ الٓیي ٗیفكز ثیفٝٙ ػكب ثب

 ثٞی ١ٖ ١ب ضٜج٠ ؼٝ ٝ ١ب ضٜج٠ س٠ ، اٝاغف ایٚ!... ٗیػفیؽ ٗشفٝ

 ثیٜی سٞقش ثبػث ، ٗفًت ُیب١بٙ ٝ اؼٝی٠ ثٞی!  ٗیؽاؼ الٓیي

 . ٗیطؽ إ

 ٠ً زط٢٘بیی ؼـ ُفكشٖ، ـا ٗسص اسبم اق غفٝخص ٗطؽ ث٠

 : دفسیؽٕ قٔجٌبـ ٝ ضؽٕ غیفٟ ثٞؼٛؽ ٗؽكٞٙ ؿٔیظص آـایص قیف

 ؟ هفاـ سف ٗیفی ؼاـی-

 ـٝی ٠ً هؽی ی آی٠ٜ ٗوبثْ ، غٞـؼ ُفٟ ١ٖ ؼـ كٞـا اثف١ٝبیص

 اق قؼٟ ثیفٝٙ ـل ضسز ٛبغٚ سف ثب ٝ ایسشبؼ ثٞؼ زسجیؽٟ سشٞٙ

 :ُلز ٝ ًفؼ دبى ـا غكص

 ! ؟ ًفؼی ؼغبٓز ٗٚ ًبـ سٞ ثبق-
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 یي ٗثْ ١ٞا سٞی ٝ ًطیؽٕ ثیفٝٙ دطشٖ اق ـا اش ؼكشفز٠

  ضفٖٗ ٝاهؼب:  قؼٕ ؼسشی یي ٝ  ؼاؼٕ سٌبٛص ٛفٕ اسٌٜبس ؼسش٠

 !  ثبضی غٞا١فٕ سٞ ٠ً ٗیط٠

 س٘شٖ ث٠...  ُفكز ٠ٗ ـا خب ٠٘١...  ضؽ غبًسشفی خب ٠٘١

 ... ًفؼ ض٠ٔ٘

....  غبئٚ:  ٗیكؼٕ خیؾ ، ثؽ١ٖ اٝ ث٠ ـا ؼكشفز٠ ٛ٘یػٞاسشٖ

... ١بیص خیؾ غؽای!  ًٞثیؽ غٞـسٖ سٞی اٝ... اٝ ٝ ًبـ غیبٛز

 سٞ ث٠ ٗٚ قٛؽُی.... ١بیص ُلشٚ ضوی ز٠ ث٠ ، ١بیص كفیبؼ

 دفر.... ١ٞاـش.... آغص... كفیبؼش.............. ١بیص ٛؽاـؼ ـثكی

 ....ضؽٛص

 . ٛطسشٖ سػز ـٝی ػفم اق غیس

 ، ًٜٖ ـٝضٚ ـا ٗٞثبیٖٔ ی غلط٠ سب ًفؼ ٝاؼاـٕ ،  ١ٞا سبـیٌی

 ثی ثف١ٞر یي ٗثْ ُٔٞیٖ ، ثٞؼ ُؿضش٠ ضت ٛی٠٘ ؼٝ اق سبػز

 ـا ػكب ١بی ٛلس ،غؽای آٗؽٕ دبییٚ سػز اق.  ثٞؼ ػٔق ٝ آة

 غٞاة غٞاة ٗیٌفؼ إ ضبٓی آـاٗص ـیشٖ. ٗیطٜیؽٕ اسبهص اق

 . اسز
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 ٛٞـ ٠ً ـیػشٖ غٞؼٕ ثفای آة ٓیٞاٙ یي دبییٚ ی قجو٠ اق

 ـٝی خب ١٘بٙ ـا  آة اق غٞـٟ ٛیٖ ٓیٞاٙ سب  ًفؼ ٝاؼاـٕ ً٘فِٛی

 .ثِؿاـٕ غٞؼش ضبّ ث٠ ًبٛشف

 ٗطز ؼسشص ؼـ ثیسیٖ سٔلٚ....  ًفؼٕ ـاثبق سف١َٜ اسبم ؼـ

 .ٗیٌفؼ در در ٝ ثٞؼ ضؽٟ

 ، ضؽٟ ٠ً ١ٖ ثبـ یي ثفای ، ٗیٌفؼٕ غؽا غؽا ٝ ُكیؽٕ ٓت

 اق ـا ُٞضی ٗالی٘شی ١یر ثؽٝٙ ، ٛجبضؽ غف دطز ًسی

 ث٠ ، ثٌطؽ ؼـاق سػز ـٝی ًفؼٕ ٝاؼاـش ، ؼـآٝـؼٕ زِٜص

 ١سشی؟ ًی سٞ: ُلز ٝ ضؽ غیفٟ غٞـسٖ

 !ٛ٘یطٜبسیٚ ٜٗٞ ؼی٠ِ ضٌف ـٝ غؽا-

 ... ثیبؼ كفی٘بٟ ثِٞ-

 .  ٗیبؼ كفؼا ثػٞاثیٚ ثبض٠: ُلشٖ ٝ قؼٕ ٓجػٜؽ

!  ضؽٟ ٌٗؽـ ض٢جبٛٞ: ُلز ٝ ًطیؽٕ ١بیص سی٠ٜ سبـٝی ـا دشٞ

 .ٛجٞؼ كفا١ٖ دؿیفایی اسجبة
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 ث٠.  ثسشٖ ـا ؼـ ٝ ًفؼٕ غبٗٞش ـا زفاؽ ، غٞـؼٕ ـا إ غٜؽٟ

 دیص غٞؼضبٙ ثفای ١ب ثبٛی٠ ضؽٕ، غیفٟ سٔلٚ ی غلط٠

 ٠ً ًفؼٕ ٛؿـ غٔٞار سب غؽ ، ًٜٖ ُفی٠ ٗیػٞاسز ؼٖٓ.ٗیفكشٜؽ

 ٗٚ ثفای ضفٜٗؽُی ٝ غدبٓز اق ضدٖ ایٚ ، ٛجبضؽ غف دطز اٝ

 .  ثٞؼ سٖ

 ثٞؼٛؽ ًٞزي ٗٚ آـق١ٝبی.  ًطیؽٕ ػ٘یوی ٛلس اٗب

 . دٜؽاضشٖ ٛ٘ی ثؽخٜس ـا غٞؼٕ ١٘سٜبٙ ٝ ٝغٞؼغٞا١ب٠ٛ

 اسبم اق...  ثٞؼ ـَٛ ٛبـٛدی ، ثیسیٖ سٔلٚ ًٞزي ی غلط٠

 .زسجبٛؽٕ ُٞضٖ ث٠ ـا ُٞضی ٝ ُفكشٖ كبغ٠ٔ سف١َٜ

 :  آٗؽ ؾؼیلص غؽای

 ...آٞ-

 :  آٗؽٕ ضفف ث٠ ؾؼیق غٞؼش ٗثْ

 ...آٞ-

 :آٗؽ زبٟ س٠ اق غؽایص

 ....سالٕ-
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:  ًطیؽٕ ؼٛؽاٙ ث٠ ـا ضسشٖ ی ًٜبـٟ دٞسز ٛطسشٖ د٠ٔ ـٝی

 ... سالٕ

 ؟ ٗیٌٜیٚ غطجز آـٕٝ اٛوؽـ ض٘ب زفا-

 ... ض٘ب آـٕٝ ٓطٚ غبقف ث٠ ضبیؽ-

 ! غٜؽیؽٕ ؛ غٜؽیؽ

 ! غٞاث٠ غٞاةِ ١٘فا١ٖ: ـسیؽ ُٞضٖ ث٠ سف ٝاؾص ً٘ی غؽایص

...  ثجػطیؽ: ُلشٖ ٝ ضؽٕ غیفٟ دبیٖ ١بی دٜد٠ ث٠ قؼٕ ٓجػٜؽ

 اقسٞٙ ثبیؽ زكٞـی ٛ٘یؽٖٝٛ ٠ً ثجػطیؽ ُلشٖ اٛوؽـ ؼی٠ِ

 .ًٜٖ ػؿـغٞا١ی

  س٘بسطٞٙ.  اٗطت ثٞؼٕ غٞاة ثی غٞؼٖٗ ، ٗیٌٜٖ غٞا١ص-

 .  ٗیؽٟ ٗٚ ث٠ غٞثی اضسبس

 اق... قؼٕ ٓجػٜؽ ثٌطٖ غدبٓز ً٘شف سب آٝـؼ ٠ً ای ث٢ب٠ٛ اق

 ثیطشف ٝ...  ُكیؽٕ ٓت ، ٗیِفكز دؽـثكـٍ اق ٠ً غٞثی اضسبس

 اقٛظف ١ٜٝٞق!  سٔلٚ ُٞضی ٌٛفؼٙ د٢ٜبٙ ثبثز اق ًطیؽٕ غدبٓز

 ! ٛجٞؼٕ ثؽخٜس غٞؼٕ
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 ثیؽاـیٚ؟ زفا ض٘ب-

 ؟ ث٢شفٟ ضبٓشٞٙ.  ًفؼ غٞاثٖ ثی سطِٜی-

 .ضٌف ـٝ غؽا غٞثٖ-

 ...ضٌف ـٝ غؽا: ًفؼٕ قٗك٠ٗ

: ُلز ٠ً ـكشٖ ـاٟ سبٓٚ سٞی ً٘ی ،  ٛطسشٚ خب یي اق هفاـ ثی

 .  ثٞؼ ٗبخفایی دف ـٝق اٗفٝق

 ...  ؼـسش٠-

 ػدیجی سٌٞر ؼـ ١بیٖ ٠ً٘ٔ ض٢ف ، ثٞؼٛؽ غٞاة ١بیٖ ٠ً٘ٔ

 ١یر اق ٛٞـی ١یر...  ٛجٞؼ ـٝضٚ زفاؿی ١یر ، ثٞؼ ـكش٠ كفٝ

:  دفسیؽ ٠ً اكشبؼٕ ٓج٢بیٖ دٞسز خبٙ ث٠.  ٛ٘یكؼ ثیفٝٙ ای ًٔج٠

 اسز؟ ضؽٟ ًبْٗ سئبسفسٞٙ ی ٛ٘بیطٜب٠ٗ

 ٛ٘یػٞاسز ثبٗؽاؼ اق ٝهز ایٚ ؼـ ١ٖ اٝ ٠ً ایٚ اق قؼٕ ٓجػٜؽ

 ... ًٜؽ هكغ ـا س٘بس

 ... ؼاـٟ القٕ ًٞزیي اؼیز سفی ی٠. سوفیجب-
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 .ٛیسز غبقفٕ سٞی اش هػ٠-

 قؼٟ ٝضطز ثٞؼ، غٞاثیؽٟ ـٝیص ػكب ٠ً سػشی ؿفش غؽای اق

 دطز ای٠ٌٜ ٗطؽ ث٠ ٝ ـكشٖ ثبال دبٝـزیٚ دبٝـزیٚ ١ب د٠ٔ اق

 : ُلشٖ ٛطسشٖ سطفیف ٗیك

 خِْٜ سٞی ؼٝسشی ١یر ٠ً ١سز س٘ی هبـذ ی٠ ؼـٗٞـؼ-

 .  ٛؽاـٟ

 ؟ خؽی-

 ...ث٠ٔ-

 ٗیط٠؟ زی ٝ-

 ًٜٖ؟ سؼفیلص-

 ... ٛیسز غٞثی ٝهز االٙ آجش٠: ًفؼ ٌٗثی

 .  غٞاثٖ ثی ٗٚ:  آٗؽٕ ًالٗص ٗیبٙ

 غٞضبیٜؽی اسلبم سبػز ایٚ ض٘ب ثیؽاـی ٠ً آجش٠:  ًفؼ قٗك٠ٗ

 .  ثطٖ غٞضطبّ ثبثشص اق ٛ٘یشٖٞٛ ٝ ٛیسز
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 .  غٜؽیؽٕ ـیك

 ... كفٗٞؼیؽ ٗی غت:  آٗؽ غؽایص

 ثفای ٠ً ٗیِیفٟ سػ٘یٖ...  ٛؽاـٟ ؼٝسشی ١یر س٘ی هبـذ اٝٙ-

 ضیٞٝٙ اق ١فًؽٕٝ ث٠...  ٠ًٜ دیؽا غ٘ی٘ی ؼٝسز ی٠ غٞؼش

 ... ٛ٘ی٠ٌٜ ٗٞاكوز ًس ١یر ، ٗیؽٟ دیط٢ٜبؼ ٠ً خِْٜ ١بی

 ! ؿفیت ٝ س٢ٜب زوؽـ-

 ١سز ١ٖ ثال ٝ قـَٛ ٝ ثب١ٞش ٗٞش ی٠:  ًطیؽٕ ػ٘یوی ٛلس

... 

 ؟ ـٝقُبـ ٛبهال١بی اٝٙ اق-

 ؼسز ـٝی ـا إ دیطبٛی ، قؼٕ ٓجػٜؽ آ١ِٜیٜص غؽای اق

...  ًطیؽٕ ضب٠ٗ ث٠ ـا غٞؼًبـ ثٞی ٝ ُؿاضشٖ ١بیٖ ٛٞضش٠

: ُلشٖ ٝ ضؽ دؽیؽاـ زط٢٘بیٖ خٔٞی خِْٜ.  ثسشٖ ـا د٢ٌٔبیٖ

 ! ٠ًٜ ً٘ي ث٢ص ٗیِیفٟ سػ٘یٖ...  ث٠ٔ

  ؟ زفا-
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 خٞاة غبؼهب٠ٛ. ثٞؼٕ ٌٛفؼٟ كٌف زفایص ث٠. ُطٞؼٕ ـا د٢ٌٔبیٖ

 :ؼاؼٕ

 .  ٌٛفؼٕ كٌف زفاش ث٠-

  ؟ ٜٗش٠ ثی ًٌ٘ص-

 ...  ُلز ٗیط٠-

 غبغی ا١ؽاف! ٠ًٜ؟ ً٘ي ثبیؽ زفا! ؟ زی٠ ًٌ٘ص ٜٗكنِ-

 !؟ ؼاـٟ

 .  ًٞؼ٠ً ی ٛ٘بیطٜب٠ٗ ی٠: ُلشٖ سبؼٟ

 ثس٠ اٝٙ ٠ً ثبض٠ دطشص ٜٗكوی ی٠ ثبیؽ ١فضبّ ث٠: ُلز خؽی

 ثبیؽ ٗیؽٟ اٛدبٕ ٠ً ًبـی ؼـٗٞـؼ...    ٠ًٜ ً٘ي ثبیؽ زفا ثؽ٠ٛٝ

 !   ثبض٠ ؼاضش٠ ث٢ص ٛسجز ٛسجی ؼـى ی٠

 ٝٓی...  ؼـسش٠ ث٠ٔ: ُلشٖ ٝ ًطیؽٕ ثیفٝٙ هٔ٘ؽاٙ اق ـا غٞؼًبـ

 هبـذ ث٠ ٗیػٞاؼ ٗٚ ی هػ٠ ٗٞش زفا ٠ً ٌٛفؼٕ كٌف ایٚ ث٠ ٗٚ

 .  ثٞؼٟ ٗبخفاخٞیی ٝ سفُفٗی ١ؽكص...  ٠ًٜ ً٘ي س٘ی

  ؟ زی٠ اش اؼا٠ٗ غت-
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 ثفٙ ثبیؽ ٠ً ٗی٠ِ ث٢طٞٙ ٝاٝٙ ؛ ٗیفٙ ؼاٛب خـؽ ی٠ دیص ا٢ٛٝب-

 ق١ف ، ضبیؽ سطف ی٠ ؼاـٝ ی٠ ثب ثش٠ٛٞ اٝٙ سب دیف ی سبضفٟ سفاؽ

 !  ثٌط٠ ثیفٝٙ سٜص اق ـٝ هبـذ

  ؟ ثؼؽ ٝ... خبٓت ز٠-

 ضفٝع سلفضٞٙ ثؼؽ: ُلشٖ ٗؿكفة ، ًطیؽٕ ػ٘یوی ٛلس

 قیبؼی ـٝق١بی سلفضٞٙ... ثفٙ ـٝؼغ٠ٛٞ س٘ز اٝٙ ث٠ سب ٗیط٠

 آٞ؟...   ٝقٗسشٞٙ دبییك ؼـ... ٝثبـٝٙ ثفف ؼـ...  ٗیٌط٠ قّٞ

 ! هػ٠ ی اؼا٠ٗ ٜٗشظف ٝ ض٘بسز ثب ُٞضٖ ١سشٖ-

 . ؼاـؼ ضٞغی ٓطٚ غؽایص ًفؼٕ اضسبس

 ؼًشف؟ ٗیػٜؽیٚ ث٢ٖ ؼاـیٚ-

 ثػٜؽٕ؟ زی ثفای-

 ٝ ُفكشٖ اقش ـا ـٝیٖ ثفؼاضشٖ، ٛ٘بیطٜب٠ٗ اق زطٖ ـٗن ثی

 . ٛ٘یؽٖٝٛ: ُلشٖ ٝ زسجبٛؽٕ غٜؽٓی دطشی ث٠ ـا إ زب٠ٛ

 ٛطؽٟ؟ ٛٞضش٠ ٠ٌٜٛ. ١سشٖ اش اؼا٠ٗ ٜٗشظف-
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 ... هػ٠ ـسیؽٟ اغف ث٠ ٠ٛ: غٞـؼ ثف ؿفٝـٕ ث٠

 ث٠ كفاٝاٙ ٗطوز ٠٘١ ایٚ اق ثؼؽ ، ا٢ٛٝب ٠ً ای٠ٜ ضؽسٖ دس-

 اقخبؼُٝف ٠ً سطفی ثب ؼـ٢ٛبیز ٝ ٗیفسٚ آٗیك اسفاـ خبؼُٝف

 دبى آٓٞؼُی ٝ ق١ف ١ف٠ُٛٞ اق ، هػ٠ هبـذ ؾار ٗیٌٜٚ ؼـیبكز

 ٝ غ٘ی٘ی ؼٝسشبٙ ١ٖ ٛبهال ٗٞش ١٘ٞٙ ثب اضش٘بال ٝ ٗیط٠

 !   ٗیطٚ غٞثی

 .  ٛیسز دبیبٙ ایٚ ٠ٛ-

 ؟ خؽا-

 ًطیؽٕ ١بیٖ ٛٞیس ؼسز س٘ز ث٠ ـا ـٝیٖ ؼٝثبـٟ ، قؼٕ ٓجػٜؽ

 ٝ ٗیط٠ ُفس٠ٜ ٗٞش ،  ٝثٞـاٙ ثفف غبقف ث٠ ، ـاٟ سٞی: ُلشٖ ٝ

 ُفسِٜیص سب ثؽٟ ٗٞش ث٠ غٞؼضٞ اق ای س٠ٌ سب ٗیػٞاؼ هبـذ اق

 سؿًف...  ٗیؽٟ ١طؽاـ ث٢ص ٝ ٛ٘ی٠ٌٜ هجّٞ هبـذ...  ثط٠ ـكغ

 هبـذ...  ثفؼٟ ثیٚ اق ٝ ٗٞش ؼـایز ٝ ػوْ ُفسِٜی اٗب ٗیؽٟ

 ٝسیؼی ٝثفم  ـػؽ غؽای...  ٗی٠ٌٜ قاـی ، ٗی٠ٌٜ ُفی٠ س٘ی

 ٗیبؼ كفٝؼ قٗیٚ ث٠ سیكی سیف١بی ٗثْ ثبـٝٙ ٗیذیس٠، خب ٠٘١

 سٌٞٙ ـٝ ٝثفُطٞٙ ضبظ غؽا ٝ سف دف ثبؼ ثبٝقش ١ب ؼـغز... 
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 ثفم ٝ ـػؽ ی٠ ١فاقُب١ی...  ُفكش٠ ـٝ خِْٜ ًْ سبـیٌی... ٗیؽٙ

 ...  ٗی٠ٌٜ ـٝضٚ ـٝ خب ٠٘١ ای ثبٛی٠ ،

 ! ؼاـٕ ٜٗبسجی آ١َٜ ٓطظ٠ ایٚ ثفای سفٕ سٞی-

  ٗیط٠؟ ـاؾی ٗٞش ؟ ٗیط٠ زی ؟ غت:  قؼ ٓت ٝ قؼٕ ٓجػٜؽی

 ٝهشی ٝ...  ٗی٠ٌٜ قغ٘یص...  ٗی٠ٌٜ ـٝ هبـذ اق ای س٠ٌ...  ٠ٛ-

 . ٗی٠ٌٜ ٗسٕ٘ٞ ثؽٛطٞ ق١ف...  ٗیؿاـٟ ؼ١ٚ ث٠ اقش ای ٓو٠٘

 .ثٞؼ ًفؼٟ سٌٞر

 ٗفیؽ ٗٞش ی٠ ٝ ٗی٠ٛٞ٘ هبـذ: ُلشٖ ٝ ًطیؽٕ ػ٘یوی ٛلس

 قجیت دیص ٝ ثفُفؼ٠ٛٝ خِْٜ ث٠ اٝٛٞ یب قٝؼسف ١فز٠ ثبیؽ ٠ً

 ! خبؼُٝف سفاؽ ثفٟ ٝ ثؽٟ اؼا٠ٗ ـا١ص ث٠ یب ثجفٟ

 ؟ ٗیِیفٟ سػ٘ی٘ی ز٠-

 ! قٛؽُیط٠ ی ٠٘١ هی٘ز ث٠ ٠ً سػ٘ی٘ی-

  ؟ دفٝـؼُبـ خبٛت اق آشلبسی یب! ؟ اسز ٗؼدكٟ ی٠ ٗشفغؽ هبـذ-
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 سّٔٞ ی ضبكظ٠ سٞی ػكفش ٗیبٛی ٛٞر ، ًطیؽٕ ػ٘یوی ٛلس

 اـسبّ ٗـكٕ ١بی ٛٞـٝٙ ث٠ ـا سیِٜبّ ، ثٞؼ إ ثٞیبیی ١بی

 ثبٝـ ٝ ػ٘ین.  ًفؼٕ ضس ـا ضؿٞـش ٝ سػٞیف سفًیت ٝ ًفؼٛؽ

 ...دؿیف

 .غٞؼش ٝ غٞؼش س٢ٜب!  غٞؼض٠ ث٠ ٗشٌی اٝٙ.  ١یسٌؽٕٝ-

 .ٗیبؼ غٞضٖ ٗسشوْ ١بی هبـذ ثجػطیؽ.... ١بی آؼٕ اق-

 ث٠ ٝ ٗٞش یب ، ؼاـٟ ـاٟ ؼٝ اٝٙ: ُلشٖ خٞاثص ؼـ ٝ قؼٕ ٓجػٜؽی

 آـقٝضٞ سب...  ثفٟ سبضفٟ ٛكؼ یب...  ثط٠ ٗؽاٝا سب ثجفٟ خِْٜ

 .  ٠ًٜ ثفآٝـؼٟ

 ...٠ًٜ ثفآٝـؼٟ ٗیش٠ٛٞ ـٝ آـقٝ سب زٜؽ سبضفٟ-

 ...  آـقٝ یي كوف ٗیفٙ دیطص ٠ً ١فُف١ٝی اق-

 .  ًٜیٚ اسشفاضز ثبیؽ ض٘ب: ُلشٖ ٝ ًفؼ ٌٗثی

 ... ًفا٠ٛ غبِٖٛ ؼـٛ٘یبٕ دب اق ـاضشی ایٚ ث٠-

 . ؼیفٝهش٠.  ثػٞاثیٚ ثفیٚ: ُلز ٝ قؼٕ ٓجػٜؽی
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 . ًفؼٕ ًسٔشٞٙ ضفك٢بٕ ثب ثجػطیؽ-

 اؼا٠ٗ ٜٗشظف ٗٚ ٝ...  ثٞؼ ؼٜٓطیٜی ی هػ٠....  اثؽا: ُلز كٞـا

 !ثجیٜ٘ص ٝ ثطٜٕٞ ثؼؽی ـٝق١بی ؼـ ٠ً ١سشٖ اش

 ثبٓؾ كفؼ ی٠ ٛظف سٞٛسشٖ ٠ً إ قؼٟ ١یدبٙ ٗٞؾٞع ایٚ ثبثز اق-

 .  ًٜٖ خٔت هػ٠ ایٚ ث٠ ـٝ

 ثبهیطٞ اٗطت ١٘یٚ ٗیطٖ غٞضطبّ ٛ٘یبؼ غٞاثشٞٙ اُف-

 .  ثطٜٕٞ

 ثفای.  ثؽاٛؽ ـا ٗبخفا ای٠ٌٜ ثفای اضشیبهص ، ٗیػٞاسشٖ ـا ١٘یٚ

 س٢ٜب اٗب ضٞؼ آُبٟ سفاٛدبٗص اق ای٠ٌٜ ثفای...  ثل٢٘ؽ ای٠ٌٜ

 .  ًٜیٚ اسشفاضز غٞة ٝثبیؽ اٗطت:  ُلشٖ

 .  ُؿاضشٖ سف دطز ـٝ ضٔٞؿی ی ١لش٠ ٝاهؼب ث٠ٔ-

 سٜؽـٕٝ ٗیٌفؼٕ ضس زفا ٛ٘یؽاٖٛ ، ٗیفكشٖ ـاٟ اسبم سٞی

 ؼٖٓ ثٞؼ سػز ثفایٖ ٛطیٜی خب یي ؼاـٕ، هفاـ ثی دب١بی

 ُٞضٖ ؼـ اٝ اق ٝالٟ یي ثفٗیؽاـٕ ٠ً ١فُبٗی ؼـ ٗیػٞاسز

 .  ثٜطیٜؽ
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 ؟ ثبثز ز٠ اق ضٔٞؽ ثذفسٖ ٗیشٖٞٛ-

 ثی٘بـسشبٙ اٝـلاٛس اققفكی...  ُفكش٠ ـٝٛن سبقُی ث٠ ٗكجٖ-

 .  ؼاضز ضٔٞؿی ی ١لش٠

 ٗیٌٜیؽ؟ ًبـ ث٠ ضفٝع كفؼا-

 ...  ًٜیؽ اسشفاضز ًبش: قؼٕ ٓت خٞاثص اق هجْ

 .  غٞثی٠ كٌف ایٜٖ-

 ...  ًٜٖ ًٜسْ ـٝ ؼٝضٜج٠ ٗیشٖٞٛ ثػٞایٚ اُف-

 .  ٛیبٗؽ غؽایص

 "ٌٜٛؽ هجّٞ "ٌٜٛؽ هجّٞ " غؽایب ، ثٞؼ ضؽٟ سٜؽ هٔجٖ ؾفثبٙ

 ...  " ٌٜٛؽ هجّٞ

 ... ٠ٛ ٠ً ًٜسْ-

 اق ٗك٘ئٚ خبیِكیٚ ی٠ ٗیشٖٞٛ: ُلز اٝ ٝ ًطیؽٕ ـاضشی ٛلس

 ٛیلش٠ ػوت ١لش٠ ایٚ سف١َٜ ٝیكیز ٠ً ، ثلفسشٖ غٞؼٕ خبٛت
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 هكغ ١لشِیطٞٙ زٌبح ٠ً ٛیسز قٞـی ضفایكطٞٙ زٞٙ! 

 . ثط٠

 .ـكشٖ ٝا

 ـٝی ٠ً إ سبی٠ ث٠ ٝ آٗؽٕ كفٝؼ الًی كفش ـٝی ، قٗیٚ ـٝی

 ٗیشٞاٛسز زكٞـ. ضؽٕ غیفٟ ثٞؼ اكشبؼٟ ٗٚ اق ثكـُشف ؼیٞاـ

 !آیؽ؟ ٛ٘ی ثِٞیؽ ـاضز اٛوؽـ ٝ  ؟ ٛیبیؽ

 . ؼـسش٠: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة

 .  ثلفسشٖ ١ٌ٘بـاٛ٘ٞ اق یٌی ٗیشٖٞٛ-

 .ث٠ٔ-

 .  ١سشٜؽ هبثٔی دكضي-

 ...ث٠ٔ-

 ١٘ب١َٜ ٝ ٗیؽٕ سف١َٜ ضفایف اق ٗػشػف سٞؾیص ی٠ ثفاضٞٙ-

 ... ض٘ب غؽٗز ثفسٚ ایطٞٙ ١لش٠ ایٚ ٠ً ٗیٌٜٖ

 ...ث٠ٔ-
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 ایٚ ؼـ ٗیٌٜٖ ٗطٞـر ١ٖ ٗطشفٗشٞٙ ی غبٛٞاؼٟ ثب آجش٠-

 ! غػٞظ

 دف ٝ غكیف ٗٞؾٞع ایٚ ٗسئٞٓیز ، ٗطشفٕ ی غبٛٞاؼٟ ًبش

 ًفؼٟ سجؼیؽ ایٜدب ث٠ ـا ٗٚ ٝهشی ٗیسذبـؼٛؽ ٗٚ ث٠ ـا ا١٘یز

 !!! ٗیِؿاضشٜؽ ٗٚ ُفؼٙ ث٠ ـا زیكش ٠٘١ ثبیؽ دس ثٞؼٛؽ

 آٞ؟-

 .ایٜدبٕ ١سشٖ: ُلشٖ خٞاثص ؼـ

 ... ثفؼ غٞاثشٞٙ ًٜٖ كٌف-

 ػ٘یوی ٛلس... ٗیٌفؼٕ كٌف ثؽٕ ًبـ١بی خٞاة ث٠ ؼاضشٖ! ٛجفؼ

 ! ؼی٠ِ ی ١لش٠ سب ثػیف ضجشٞٙ دس: قؼٕ ٓت ٝ ًطیؽٕ

 سؼبؼر ؛ ثبضٖ قٛؽٟ ٠ً اٛطباهلل: ضؽ اٛفلی دف ٛظف ث٠ غؽایص

 ای ثبكبغ٠ٔ...) ثػیف ١ٖ ض٘ب ضت...  ثط٠ ٛػیجٖ ٗدؽؼ قیبـسشٞٙ

 .غبٖٛ( ًفؼ قٗك٠ٗ ٢ٗفثبٙ ٝ ٗفؼا٠ٛ ای ثبٛی٠ زٜؽ

 ... ًفا٠ٛ ِٛلز ٝ
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 غبِٖٛ ٗثْ! ٛجٞؼ اؼاـی ١بی ُلشٚ غبٖٛ ضجی٠ ، ُلشٜص ٝغبٖٛ

 ػبضوب٠ٛ ٠ً ثٞؼ ١بیی سفیبّ ٗفؼ١بی ٗثْ...  ٛجٞؼ ٗط٘ؽی

:  ؼاضز هطِٜی آٝای ز٠!!!  غبٖٛ سالٕ... !  غبٖٛ ث٠:  ٗیِلشٜؽ

 ! غبٖٛ

 . ضؽ هكغ ٝس٘بس

 ی قٗك٠ٗ ضؽٕ غیفٟ سوق ث٠ ًطیؽٕ ؼـاق كفش ـٝی ١٘بٙ

 ٗٚ ثؽخٜسی ٗكؼ...  ًٜٖ ٗكٟ ٗكٟ سفكفغز ُؿاضشٖ ـا "غبٖٛ"

 آ١َٜ ٝ غؽا اق سؤیؽ ث٠ ؛ ًفا٠ٛ آظ!  ًفا٠ٛ آظ!  ثٞؼ ضوٖ! ثٞؼ

 ! غبٖٛ آظ.... ٓطٜص
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 آوانگارد

 سرو روحی: به قلم 
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 . ٖزیًبْٗ ٛ ْیكب ٚیٗوب٥ت ا_ثب_یٕوٜ#

 ٕالٕ ؛ یَُاٗ ٚیٗوب٥ج

ٙ٘ب ىٕٝشياٍاٙ ٍٗبٙ، كَا١ٖ ٙي سب هجْ اُ ؿبح اطَ، ث٠  یػ٢ز ثَا ٚیٍٗبٙ آٝاِٛبٍى ، اُ ا ًبٛبّ

سب اٛش٢ب ىإشبٙ ٍا ًبْٗ  ز،ی. ثب دَىاهز كن ػ٢ٞ َىیىٍ ىٕشَٓ ٙ٘ب هَاٍ ُ ٚیٍٝٞر آٛال

 یٛبَٙ ، ثَا نیاُ ٥َ ٘بیٛوٞا١ي ٙي ٝ ٖٗشو ْیٍٗبٙ كب ٚیا بٙ،یًَى، دٔ اُ دب يی٦ٗبٓؼ٠ هٞا١

 . ٚٞىیٗ یَیِیٝ ٝيٍٝ ٗؼُٞ، د ؿبح

ٙ٘ب ، هٞا١ٜٚ٘يٕ ىٍ  یاُ ١ِ٘ ٘یٚبدید َاٙ،یىٍ ا زیٍا یًذ ٚیٌَٛىٙ هٞاٛ زیٍػب ْیىٓ ث٠

ٛلَ ػ٢ز  يی١َ  ي،یًٞٙب ثبٙ َىیِیهَاٍ ٗ ی٠ً ىٍ ًبٛبّ هٞٞٝ یی١ب ْیكب بٛزیاٗبٛز ٝ ٝ

ث٠ هٞاٛيٙ ٍٗبٙ  ْیًٜي،  ٌٓا ىٍ ٍٝٞر س٘ب یدَىاهز ٗ زیكن ػ٢ٞ يیىٍ ًبٛبّ ،  زیػ٢ٞ

 ٗٚوٞبر : ی ٠آٝاِٛبٍى، ثب اٍائ

 يیػ٢ٞ ًبٛبّ ثبٙ يی٠ً ثب آٙ هٞي ىاٍ یسَِٔاٗ یى یس٘بِٓ )آ ی، ٙ٘بٍٟ  یٝ ٛبٕ هبٛٞاىُ  ٛبٕ

ثبٛي     623023134332633سٞٗبٙ ث٠ ٙ٘بٍٟ ًبٍر 15000( دٔ اُ دَىاهز كن ػ٢ٞیز 

 ٝ إٍبّ كی٘ ثَای اىٗیٚ َٗث٠٥ٞ:   یث٠ ٛبٕ َٕٝٛبُ ٍٝك ٌٖٗٚ

 يیس٘بٓ، ىٍ ًبٛبّ آٝاِٛبٍى، ػ٢ٞ هٞا١ یٙ٘بٍٟ  نی٥َ، اُ  rira_pharma@ًَٕبٍ هبٖٛ  

 ٙي. 

 ًبٛبّ ٗليٝى هٞا١ي ثٞى! ػ٢ُٞیَی

آٝاِٛبٍى هبٛٞٛب هبثْ دی ُیَی إز. دٖز ١ب ث٠ ٍٝٞر كبیْ ١بی ًٖ كؼٖ ٝ كٞٛز ىٍٙز  ًذی

 .يییكَٗب یػيا هٞىىاٍ ْیكب یثبٍ ىٍ ًبٛبّ هَاٍ ٗیِیَٛي ٦ٓلب اُ ًذ يی یدی ىی اف  ١لش٠ ا

 آٝاِٛبٍى دٔ اُ اس٘بٕ ؿبح هٞا١ي ٙي.  ٍٗبٙ

 ( يی)هٍٞٙ یٍٝك َٕٝ

 "َٚٝی/ د ٚشبُی: د یآٝاِٛبٍى ث٠ ٗؼٜ"
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  هیبٛز سٔن دبی ٍى:  ىٝاُى١ٖ كْٞ

 ٓجبٓ ًْ ٗیٌَىٕ اكٖبٓ ، ٗیياى هبى ثٞی ػ٦بٍى دبسَّٝ

 ٖٛٚش٠ ٍٝی٘ ٠ً ای ٜٝيٓی اُ.  ثٞى ثَىاٙش٠ هبى ٍا ١بیٖ

 ػٔٞ ی آی٠ٜ ث٠ ٝ ثٞى ٗؼ٦َ ٍُٝی ٠ً ٕجِی ًبع سب ، ثٞىٕ

 ، ٗیوٍٞى سٌبٙ سٌبٙ ، ٗبٙیٚ كًَز ١َ ثب ٝ ثٞى ٗبٛيٟ آٝیِاٙ

 .ىاىٛي ٗی ًظیلی ٝ هبى ثٞی ٛظَٕ اُ ٠٘١

 ١ٖ ث٠ ٍا اث١َٝبی٘ ٠ً ػ٘یوی اهٖ ثب ، ػ٦ب ٝ ثٖشٖ ًَ٘ثٜيٍا

 : ُلز ٗیٌَى ِٛىیي

 ! ى٠٘١ٍ اٛويٍ ار هیبك٠ ؿَا-

  ؟ سٞ یب ٗٚ: ًَىٕ ِٛب١٘

 ...سٞ-

 ٠ً ثٞىٕ ٛٚيٟ ٕیَ هٞاة اُ ١ُٜٞ.  ثِٖ ؿی هت: ُىٕ ٓجوٜيی

 ...ًَىی ثیيإٍ

 ! ٝجل٠ ٠ٛ: ُلز ٝ اٛياهز ٕبػز ث٠ ِٛب١ی
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 ٕبػز كياهْ ٙت ٠ً إز ٝجق ٠ٛ ، ًٖی ثَای ٝجق ٠ٛ

 هٞىٕ ثب ٝجق ٙ٘ سب ٠ً ٜٗی ٠ٛ...  ثبٙي ٍكش٠ هٞاة ث٠ ىٝاُىٟ

 ٝاّٟ ًٜٔؼبٍ ٠ً آجش٠. ٗیَكشٖ ًٜٔؼبٍ ٛوی٢ٖ ٝ ١ي اكٖبٕبر ٝ

 سٍِین هٔجٖ ث٠ ٠ً هٞٙبیٜيی كٔ ٠٘١ آٙ ثَای ٜٗبٕجی ی

 ...اٗب ٛجٞى ثٞى ٙيٟ

 : اٛياهز ٝهل٠ اكٌبٍٕ ٗیبٙ ػ٦ب

 ...ثِٖٛ كَف ثب١بٗ ؿ٦ٍٞی ًَىٕ كٌَ هیٔی ٗٚ ، ًَا٠ٛ-

: ُلشٖ ٝ ؿَهیيٕ ٕ٘ش٘ ث٠ ُىٟ ٝكٚز ، دَیي َٕٕ اُ هٞاة

 ػ٦ب؟ ٗیَیٖ ىاٍیٖ ًؼب االٙ

 ؿ٦ٍٞ؟ ىاٌٛٚيٟ ِٛىیي سَیب ی٠-

 ىاٍیٖ؟ ٗالهبر هَاٍ ًی ثب-

 ىٕٝز اُ یٌی ثب: ُلز ٝ ًٚیي اٗ ٌٗٚی ٍی٘ س٠ ث٠ ىٕشی

 ... ًی٘یب ١بی

 ، ىیَِ ىهبیوی سب ٠ً ایٚ اُ... هٞاثی ثی اُ ٠ٛ ، ٗیٌَى ىٍى ٗـِٕ

 ٝ ثٞى ىٍىٛبى ٗـِٕ.  ٗیٚي ًٞثیيٟ ٍٝٞس٘بٙ سٞی كویوز
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 ١يایز ١بیٖ اٍُبٙ ث٠ ٍا ٙيٟ ؿٔیظ هٞٙ ُك٘ز ث٠ ١ب َٙیبٙ

 .ٗیٌَىٛي

 ىٕٝز آٙ ، ثياٖٛ ٗیوٞإز ىٖٓ ای٠ٌٜ ٝػٞى ثب.  ًَىٕ ٌٕٞر

 اٗب ، إز ًٖی ؿ٠ إز ٌُاٙش٠ هَاٍ اٝ ثب ػ٦بٍى ٠ً ًی٘یب

 ًَىٙ كٌَ ىیَِ...  ٙيٕ هیَٟ ٍٝ ث٠ ٍٝ ث٠.  ًَىٕ دی٠ٚ ٝجَ

 . ٓلظ٠ ایٚ ىٍ آٍٝى ٛ٘ی ػب ٍا كبٖٓ ١ٖ ٝٞٓز ىًشَ ىٍٍٗٞى

 ٗٞهغ ، ثيثیبٍی ٗٞهغ ١٘ی٠ٚ ٗٚ...  ًٜٖ ىػب ٗیوٞإشٖ

  ٗٞهغ ، ديٍ ثي١ٌبٍی ٗٞهغ ، ًی٘یب ٙيٙ دب ثی ٗٞهغ ، ٌٗٚالر

 ٝػٞى ١ٖ هيایی اكشبى ٗی یبىٕ ، سَٕ دبیبٙ ١بی َٟٛ٘ ىیيٙ

 !!! ىاٍى

...  ُىٕ ىٕشجَى إ ١ٌٗجی ی اٛيٝهش٠ س٢ٜب ث٠ ٗٚ ٝػٞى ایٚ ثب

.  ٛ٘یٚي دبى ١ًٜٖ اُ ٝهز ١یؾ ٠ً ثٞى ؿیِی ایٚ!  ٝٔٞار

 ثٔي ٝٔٞار ػِ ىیَِی ٝٛیبُ ٍاُ ١یؾ...  ٗشؼيى ١بی ٝٔٞار

 ، ثِٞ ٝٔٞار ىٝ ٗیبٙ ٍا ا١ٍُٝبیز:  ٗیِلز ٗبىٍثٍُِٖ...  ٛجٞىٕ

 .  ٗیٌٜٜي ًٌ٘ز ثیز ا١ْ
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 ، ًَىٕ آش٘بٓ ثیز ا١ْ ث٠... ُلشٖ ٝٔٞار ىٝ ٗیبٙ ٍا آٍُٝیٖ

 ٗٚ دب١بی سب ًَىٕ آش٘بٓ ١ب آٙ ث٠ ١ٖ سَ هجْ ٠ً ١َؿٜي

 ١َؿٜي.  ٌَٛىٛي هجّٞ...  ٛجبٙي ٝیٔـَ ٍٝی ًی٘یب اٗب ٍاثِیَٛي

 هّٞ هيا ث٠ ٝ ًبٙشٖ ١ب ٝٔٞار ٗیبٙ ٍا آٍُٝیٖ ٠ً ثبٍی ١ِاٍ

 ث٠ ىٕز ٝػٞى ایٚ ثب!  ٛٚي اٗب ىاىٕ ٖٗشلت ٛ٘بُ ػبٖٓ یي

 آثَٝی إز هَاٍ اَُ ٠ً... َٛٝى هٞا١َٕ آثَٝی سب ٙيٕ ىاٜٗٚبٙ

 !ًی٢بٙ ػ٦بٍى ٠ٛ ثَٝى ٗٚ ِٛى ، ثَٝى هٞا١َٕ

 ٠٘١ ٝ ٠٘١...   ٗب كبٗیٔی ٖٛجز... اٗ َٗىاِٛی ، ػ٦بٍى ؿٍَٝ

 ٍا ٗب ٝٙج٢بر ٙي س٘بٕ ، ًی٘یب ىٕٝز اَُ ٗیَكز ٕٞاّ ُیَ

 ٗبىٍٕ ٝ ٛياٙز ثیٚشٍَا آثَٝیی ثی ٥بهز ديٍٕ ؛ ٗیٌَى سٞيین

 ٍُٝ ١َ ٠ً ىهشَی ٗیل٢٘یي اَُ ًٚز ٗی ٍا هٞىٗ كش٘ب... 

 ٌُاٙش٠ اٗ ثَاىٍُاىٟ ىّ ث٠ ىاؽ ای٦ٍٜٞ ٗیٌَى اكشوبٍ اٝ ث٠

 ٠٘١ اٗب ٌُٙشٜي ٗی ٗٚ سوٞیَار َٕ اُ ٗٞهغ آٙ ٙبیي! إز

 ١بی ؿٖٚ ىٍ آثَٝیی ؿ٠ ثب ٗٚ ٝهز آٙ.   ٗیٚي ثيسَ ؿیِ

 ػَٕٝی ثَای یب.  ٗیٌَىٕ ِٛبٟ ٝيیو٠ ىایی ُٙ ٝ ٗل٘ٞى ىایی

 اُ اثي سب...  ػ٦بٍى یب...  ٗیٌَىٕ كَا١ٖ ٓجبٓ ، ٢َٗثبٙ ی ػب٥ل٠
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 . ٙي ٗی ثیِاٍ ٗب

 

 ١٘بٙ ىٍ ای ًٞؿ٠ سٞی ٙي ٛبؿبٍ ٛجٞى، دبٍى ػبی ًبك٠ ٗوبثْ

 ٗیٚي ثبػض ، اٗ هبًی ٝ ثٍٍِ ٗبٙیٚ ٙٞى، ٗشٞهق كٞآی

 ٌُٙز ٦ٗٔن ٌٕٞر ىٍ ٖٗیَ س٘بٕ ًٜٖ، ٗـب٠ٓ ٍا ٍٝٞسٖ ٗيإ

 ثٞى آكشبة.  ٌَٛى ٍٝٙٚ ١ٖ ٍا ٍاىیٞ كشی هيا ١ٍبی ٗل٠ ،

 ًَىٕ ؿ٢٘ٚبیٖ ٕبیجبٙ ٍا ىٕشٖ.  ٛياٙشٖ ىٝىی ػیٜي ٝٗٚ

 ثِٛی؟ كَف ثب١بٗ ثَی س٢ٜب سٞ ٗیوٞای: ُى ٓت ٠ً

 سبث٘ ٙير اُ ٠ً ؿ٢٘ٚبیی ث٠ ، ٙيٕ ٗشؼؼت دی٢ٜٚبىٗ اُ

 سٞ ١َػٍٞ: ُلشٖ ٝ ًَىٕ ِٛب١ی ثٞى ًَىٟ ٍیِٙبٙ آكشبة

 ...ثوٞای

 .ٗیبٕ ٠ٛ: ُلز ٝ ُى ٍا ٗبٙیٚ ىُىُیَ

 ًٞؿ٠ ٗیبٙ ىیيٕ ٠ً اكشبىٕ ػٔٞ اٝ اُ ُبٕ یي ، ىاىٕ سٌبٙ َٕ

 ث٠ ٗیيیيٕ ًٚیي، ٛ٘ی دب١بی٘.  آٗي ٛ٘ی ٝ ثٞى ایٖشبىٟ

 ٗيإ. ٛ٘یٌَى یبٍی هٔج٘ ٝ اٛي آٝیوش٠ ِٕٜیٚ َُُ دب١بی٘

 .  ٗیٌٚیي ػ٘ین ١بی ٛلٔ
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 ىاٙز ٝدٍٞر ١بٍر ١٘ی٠ٚ ًی٢بٙ ػ٦بٍى ، ثََُىاٛيٕ ٍا ٍٝیٖ

 ! ٗیِى ػب ػْ٘ ٝهز

 ... ًَا٠ٛ:  ًَى ٝيایٖ

 ث٠ هٞا١َٕ اكش٘بٓی هیبٛز اُ ػبٝی... هٞاثی ثی اُ ػبٝی

 آكشبةِ ٠٘١ ایٚ اُ ػبٝی...  ثبٙي ٗٚ ٗبّ ٗیشٞاٖٛز ٠ً َٗىی

 ػبٝی.... ىٝىی ػیٜي ٛیبٍٝىٙ ثبثز كَاٗٞٙی اُ ػبٝی... دبییِی

 ػٞاث٘ ىٍ ثٞى ًَىٟ دَ ٍا ًٞؿ٠ ًْ ٠ً دبسَٝٓی آٓٞىُی اُ

 !!! ث٠ٔ ث٠ٔ ث٠ٔ: ؿَیيٕ

 . ٗبٛي كیَاٙ إ ٛب٢ُبٛی ػٞجبٛیز اُ

 ٛ٘یبی اَُ...  ثیبىی٠ِ ػ٦ب: ُلشٖ ٝ ًٚیيٕ ٍٝٞسٖ ث٠ ىٕشی

 . ثََُىٕ سب ث٘ٞٙ

 .  ثبٖٙ هٞىٕ ث٢شَٟ...  ٗیِی ىٍٝؽ ث٢ٖ سٞ-

  ثِٖ؟ سٞ ث٠ ىإٍ ىٍٝؿی ؿ٠:  ًَىٕ ٛب٠ٓ

 ... اّٝ ٍُٝ اُ... ٗیيٖٝٛشی سٞ-
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 ثوز ًی٘یب ٗیياىٕ اػبُٟ ، ىاٖٛشٖ ٗی اّٝ ٍُٝ اُ اَُ كًٌََىٕ

 ٗیؼِٜیيٕ ٗٚ! ؟ ًٜي هٞىٗ ٢ٕٖ ٍا ػ٦بٍى! ًٜي؟ ٕیبٟ ٍا ٗٚ

 كب١َ ػ٦بٍى ىاٙشٚ ثَای ٠ً ثٞىٕ ای ًَا٠ٛ ٍُٝ یي ٗٚ... 

 ١ب ٕبّ ًَا٠ٛ آٙ كبال اٗب...  هٞىٗ ثب كشی ثؼِٜٖ ٠٘١ ثب ثٞىٕ

 ػب ث٠ اُٗ هب٥َٟ س٢ٜب ، ىثٞ ٍكش٠ ٝ ثٞى ًَىٟ ًٞؽ ٗٚ اُ ثٞى

 . ٛجٞى ٍَٗٝٗ ث٠ كب١َ كشی ثبٓؾ ٛٞظ٢ٍٞ ی ًَا٠ٛ ٠ً ثٞى ٗبٛيٟ

 ثی.  آٍٝى ٗی ىٍ ُاٛٞ ث٠ ٍا ٗٚ ػ٦بٍى إشیٞبّ كؼٖ ایٚ

 ، ثٞىٕ ٌٗيٍ ٝ ك٠ٔٝٞ ثی ، ثٞى ٌُاٙش٠ ٍا سبطیَٗ هٞاثی

 ٓلٚ ٝ ٝيا هٖشِی ، ثٞى ثَیيٟ ٍا اٗبٖٛ هٖشِی...  ثٞىٕ هٖش٠

 ... هٔٞر ی ًٞؿ٠ ایٚ ىٍ ثي١ٖ ػبٙ ٗیٚي ثبػض ػ٦ب

 ثِٞ!  ٛ٘یيٖٝٛشی ثِٞ ًَا٠ٛ: ُلز ٝ ٗبٛي هیَٟ ؿ٢٘ٚبیٖ ث٠

 ًَىٟ َٕسٞ ١ٖ سٞ ٗٚ ٗظْ ٝ ًَىی سٕ٘ٞ كوٖ ىٍ ٝ ٍكبهز

 ! ٛجٞى كبٓیز ١یـی ٝ ثَف ُیَ ثٞىی

 دٚز ٠ً ثٍُِی سبیَ ث٠ ،  ثَُٚز ػوت ث٠ ٍا آٗيٟ دی٘ ُبٕ

 ىٍ اٛويٍ ثِٞ: ًَى ٛب٠ٓ هٖش٠ ٝ ُى سٌی٠ ، ثٞى ؿٖجیيٟ دبسَّٝ

 ث٢ٖ هٞىٗ ، ثٞى ٛوٞإشٚ ث٠ هَاٍ اَُ ٠ً ثٞى ىیيٟ ٙؼٍٞ ٗٚ
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 ث٢ٖ!  ٛجٞى ثبُی َُث٠ ٝ ٗٞٗ ٠٘١ ایٚ ث٠ اكشیبػی... ٗیِلز

 !  ًٚ ىكبع هٞا١َر اُ...  ثِٞ

 ٛياٍٟ ىٕٝز ثٞى ُلش٠ ث٢ز: ُلشٖ ٝ ىاىٕ هٍٞر ٍا ى١بٖٛ آة

 ...ٌَٛىی ثبٍٝ ىی٠ِ

!  ًَىٟ دیيا ػبیِِیٚ ثَإ ٛ٘یيٖٝٛشٖ...  ٛب٠ُٙ ًَىٕ كٌَ-

.  ثٞى سٞ٘ی٘٘...  ًَا٠ٛ ٛجٞى ؿِٟ٘ ، ٛجٞى ٠ًَ٘ٙ... ٛجٞى ٛبُٗ

 ٝای!  ثٞى ای ىی٠ِ هَ ی٠ ٛجٞىٕ ٗٚ آٍُٝٗ...  ثٞى اٗ آیٜيٟ

 ...   ؿَا!  ِٛلشی ؿَا ىٍٝؽ ؿَا... ًبٍی د٢ٜبٙ ؿَا ًَا٠ٛ

 ىكبع ثَای ػبیی ١یؾ ًی٘یب ، ٛياٙشٖ ُلشٚ ثَای كَكی

 ...  ٕٙٞ آٝیِاٙ آٙ ث٠ ٠ً ٛجٞى ٍیٖ٘بٛی ١یؾ...  ثٞى ٌِٛاٙش٠

 ... ٥َف ىٛجبّ ثَِىٕ ىاٍٟ ٕٞىی ؿ٠ اٝال: ُلز هٖش٠ ػ٦بٍى

 ث٠ ٖٗشویٖ آكشبة.  ُى ُّ إٓ٘بٙ ث٠ ٝ ًٚیي ػ٘ین ٛلٔ یي

 ٍٛٞ ث٠ ٍا ا٢ٌٙبی٘ سب ثٞى َِٙى یي ایٚ ، ٗیوٍٞى ؿٚ٘٘

 ١ب كی٠ٔ ایٚ ث٠ ٗٚ ٗیٌَى هیبّ.  ى١ي ٍث٤ هٍٞٙیي ٖٗشویٖ

 !ٛیٖشٖ؟ آُبٟ
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 ًی٘یب اُ ٛيإٍ ىكبػی ١یؾ ٗٚ:  ُلشٖ ٝ ایٖشبىٕ ٍٝی٘ ث٠ ٍٝ

 . ثٞى هٞىٗ ُٛيُی ، ثٌٜٖ

 ػبٙو٘ ٛجٞىٕ؟ ٛبِٗىٗ... ُٛيُی٘ سٞ ثٞىٕ ؿیٌبٍٟ ٗٚ-

 یي...  ًَا٠ٛ ثبٖٙ ١َٞٙٗ ثٞى هَاٍ! ٛجٞىٕ؟ دَٖىایی٘! ٛجٞىٕ؟

 ! ِٛلز ػٔی ث٠ ُلز؟...  ٛ٘یوٞإ ِٛلز ٗٚ ث٠ ثبٍ

 .  ٗیٌٚیي سیَ ًَٕ٘ آٍٝى ٗی ػٔی ك٢َر هٖٖ ٝهشی

 سٞ ث٘ٞٙ:  ُلشٖ آٍاٗ٘ ثب ٝ ٌُاٙشٖ اٗ ٙب٠ٛ ٍٝی ٍا ىٕشٖ

  ؟ ثب٠ٙ ثََُىٕ سب ٗبٙیٚ

 ...  ثِی ؿی یبٍٝ ث٠ ثَی-

 .سٞ ثب ًَى ای٦ٍٜٞی ًی٘یب ٠ً ٙي ؿی ثِٖ ث٢٘ ثَٕ-

 اُ... ثیبٍی ٍٕٝ ث٠ ٜٗٞ ً٘جٞى١بی: ُلز ًلَی ٝ ًٚیي دٞكی

 ! ًَاٙ ٛيإٍ ٝ اٛشوبى ی ػٜج٠ ٗٚ ٗیٖٚ ىٓوٍٞ ىٕشز

 .ثِٖٛ ٓجوٜي ٙي ثبػض ٗیٌَى كٌف ٍا إٖ٘ آهَ "ٟ" ای٠ٌٜ

 ٛ٘یٌاٍٟ ؿیَسٖ:  ُلز ٝ ًٞثیيٕ ثبُٝی٘ ث٠ ای ىٕٝشب٠ٛ ی ١َث٠

 یٌی ثب ٛبِٗىٕ ثٜٕٚٞ ٝ ثِٖٛ ُّ یبٍٝ ؿ٢٘ٚبی سٞ ٝبف ٝبف
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 ٠ً سٞیی...  سٞئ٠ هٞا١َ ٛجب٠ٙ ٛبِٗىٖٗ!  ىاٙش٠ اٍسجب٣ ىی٠ِ

 ثٚیٜٖ ؿ٦ٍٞی!  ػلششٞٙ ٜٗیٚ ٛبٗٞٓ.... هٞا١َی ٗظْ ٝإٖ

 !ثٖٚ؟ ٍٝ ث٠ ٍٝ ه٢ی٠ ایٚ ثب اك٘ن ٍٜٝٙلٌَ آىٕ ی٠ ػیٚ

 دٚز إٓلبٓز ٍٝی ًٞؿ٠ ٤ٕٝ ٛیبٍٝى، سبة دب١بی٘ اِٛبٍ ٝ

 !ٖٛٚز ُٗیٚ ٍٝی دبسَّٝ

 ٗیٌٜی ای٦ٍٜٞی ؿَا ثجیٚ: ُِیيٕ ٓت ٝ ُىٕ ُاٛٞ ٍٝی٘ ث٠ ٍٝ

 هجال ٗیيٖٝٛشٖ ٠ً ػبیی سب.  ٛیٖز ٗٚوٜ ٠ً ١ُٜٞ...  ػ٦ب

 .  ثٞى ٙيٟ ػٟٞ ٍكشبٍٗ اٝاهَ ایٚ ًی٘یب ُلشٖ، ث٢ز

 .  ٛجٞى هٞة ٗٚ ثب ىی٠ِ كبٓ٘: ًَى ٠ُِٗٗ

 ...كبٓ٘ ٛجٞى هٞة اٝٓ٘ اُ ٙبیيٕ-

 ٠ً٘ٔ ٝ هٍٞىٛي سٌبٙ ٓج٢بیٖ ٝ ىٝهز ؿ٢٘ٚبیٖ ث٠ ٍا ِٛب١٘

 :  ًَىٛي كٍٞاٙ ١ب

 هیبّ ، هب٥َٟ ٠٘١ اٝٙ هب٥َ ث٠ ، ثـِی ْٝٝ ١٘ٞٙ ث٠ ٙبیي-

 ؿیِ ٠٘١ هٞإز سٞ ثب ،  ػٔٞ ٍكز سٞ ثب...  ٗی٠ٚ سٞ ثب ثٞى ًَىٟ
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 ىیي...  ٛیٖز ٗیوٞاى ٠ً اٝٛی ىیي! ٛٚي ىیي...  اٗب ٠ًٜ ٝسؼَث٠

 ... ٗیوٞاى سبُٟ آىٕ ی٠ ىٓ٘

 ؿیِ ٠٘١ ثی ٗٚ ث٠ ثبیي: ُلز ١َُىاٍ ٝ ًٚیي ػٔٞ ٍا ٍٝٞس٘

 ٖٗوَٟ ٗٚ ٠ِٗ ٗیِلز؟ ٛجبیي!  ٛیٖز ٗٚ ثب ىٓ٘ ٠ً ٗیِلز

 ! ؟ ثٞىٕ اٗ

 . ثبٗ إٍٓٝ... ٛجٞىی-

 ٗیِىٕ ثبیي هٖٖ هيا ث٠: ُلز ٝكَٝی ًٚیي ٛلٔ

 ... ٗیٌٚش٘٘

 ! ٗیٌٚشی٘ ثبیي: ُى ُّ ؿ٢٘ٚبیٖ سٞی

 .ٍكشٖ ٝا

 ... ًَا٠ٛ:  ُى ٝيایٖ ٝ ٖٛٚشٖ ٗوبثٔ٘ ُٗیٚ ٍٝی

 ًَىٕ ِٛب١٘ ١ب َٗىٟ ٗظْ ، ك٢٘یي ٍا ١ًَُالٗ٘ اِٛبٍٗؼٜی

 سٞ.  ٙيٕ ىی٠ٛٝٞ ثيػٍٞی ، ٛياٙشٖ ٜٗظٍٞی: ُلز هل٠ ٠ً

 ِٛىیي ٗٚ ث٠ ١ٖ هٞا١َ اُ. هٞا١َٗی ٗظْ سٞ...  كبٓ٘ٞ ٗیل٢٘ی
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 ١ٖ ػب٥ی ث٠ كشی ، ٗیِٖ سٞ ث٠ ١َؿی ٗٚ ٗیيٝٛی سٞ... سَی

 !ٛ٘یِٖ

 ...  ٜٗٞ ثجو٘:ُلز ػٞجی ٝ ُى ١ٞٗبی٘ ث٠ ؿِٜی

 یؼٜی اكشبى، ١ب د٠ٔ اُ ىاىٕ ١ٔ٘ ؿٞٙ ًَىی كٌَ ؿَا-

 ٠٘١ ث٠ ٗیشٖٞٛ ٗٚ ًَىی كٌَ ؿَا! ؟ ػ٦ب ثٌٚ٘٘ ٗیشٖٞٛشٖ

 َٕ اُ هٞث٠ كبٖٓ هیٔی ٗٚ ٗیٌٜی هیبّ ؿَا! ؟ ثِٖٛ ٝي٠ٗ

 .... هٞٙلبٓی ٝ ٕیَی ٌٖٙ

...  هيا ث٠ َٜٙٗيٟ ًَىٕ ؿ٤ٔ.  ًَا٠ٛ ثبٗ إٍٓٝ: آٗي كَكٖ ٗیبٙ

 ! ٛیٖز هٞٗ كبٖٓ

 ... هت ثََُىیٖ ایٜؼب اٝٗيیٖ ؿی ثَای ٛیٖز هٞٗ كبٓز-

 .  ٛ٘یشٖٞٛ:  ًَى ٛب٠ٓ

 ثیب: ُلز ٝ ایٖشبى ٍٝیٖ ث٠ ٍٝ ، ٙي ثٜٔي ػب اُ ٕوشی ث٠ ٝ

 ... ًٚ ػٔی دبٙٞ... ثَیٖ

 ، هٞىٕ ٝ  ُىٕ دٔ ٍا ىٕش٘ ، َُكز ٕ٘شٖ ث٠ ٍا ىٕش٢بی٘

 ٓت ٠ً سٌبٛيٕ ٍا ٓجبٕٖ هبى  ٙيٕ َٕدب ، ًٚیيٕ ثبال ٍا هٞىٕ
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 ىٕٝز آىٕ ١ب ٝهز ثؼ٢ی.  َٜٙٗيٟ.  ٗیوٞإ ٗؼٌٍر ٗٚ: ُى

 . ٠ًٜ هبٓی یٌی َٕ ػٞجبٛیشٚٞ ىاٍٟ

  ؟ ٠ٛ ىی٠ِ الثي ٛیٖز ١ٖ ًَا٠ٛ اُ سَ ًٞسبٟ ىیٞاٍی-

 سٞ ٗیٌٜی ىٍى ٜٗٞ: ُى ٓت ٠ً ُىٕ ُّ ٕیب١٘ ؿ٢٘ٚبی ث٠

 ٛ٘یٌٜی؟

 !؟ ٗیٌٜي ىٍى ٍا ٗٚ ًٖی ؿ٠ ثِٞیٖ هٞإشٖ

 هٞىر ث٠.  ثبٗ إٍٓٝ: ُلشٖ ٝ ىاىٕ سٌبٙ َٕ ػٞاث٘ ىٍ اٗب

 ١ٖ اٝاهَ ایٚ.  ٛیٖز ًی٘یب ٝ سٞ ثیٚ ١یـی ىی٠ِ. ثبٗ ٤ٖٔٗ

 سٞ ای٠ٌٜ ، ٛیٖز ىًٍبٍ ای ػاله٠ ىی٠ِ ثٞى ُلش٠ ث٢ز هٞىٗ

 اّٝ اُ ٛ٘یٌٜی ثبٍٝ ای٠ٌٜ...  ٛجٞى ًی٘یب ٌْٗٚ ٛ٘یٌٜی ثبٍٝ

 هٞا١َٕ ٝ ٗٚ ىػٞای!  ٛیٖز ٗٚ ٌْٗٚ ١ٖ ٛ٘یيٖٝٛشٖ ١یـی

 . كبىط٠ ی٠ ، ثٞى اسلبم ی٠ ١ٖ

 آٗيٛ٘ ثَای ىیَِ ثبٍ ایٚ آٗيٕ، ثیَٝٙ ًٞؿ٠ اُ اٝ سَاُ ػٔٞ ٝ

 ٠ً ىهشَی ىیيٙ ثب ، ٍكشٖ ًبك٠ ث٠ ٍإز ٌٛٚیيٕ،یي اٛشظبٍ
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 ٜٗشظَ ًبك٠ ٍٝٝىی ػٔٞی ؿٜيطبٛی٠ ثٞى ٖٛٚش٠ دٜؼَٟ ًٜبٍ س٢ٜب

 .ثٞى ٌَٛىٟ اٙـبّ س٢ٜب ٍا ٗیِی ١یؾ َٗىی ١یؾ ، ٙيٕ

 ىٕش٘ ٝ ىیيٗ٘ ، َٕثََُىاٛي ىٍ ٕ٘ز ث٠ ُٙ ای٠ٌٜ ٗل٠ ث٠

 اكشَاٖٗ ث٠ ، ُىٕ ٓجوٜي ىیيٛ٘ اُ.  ثٞى سبٍا.  ىاى سٌبٙ ثَایٖ ٍا

 س٘بٕ ، ًی٘یب ػبی ٙبیي ًَى، ثـٖٔ ىٕٝشب٠ٛ ٝ ىٓشَٜ ایٖشبى

 .  ًَى هَع ٗٚ ١بی إشوٞاٙ كَٚىٙ َٕ ٍا اٗ ىٓشِٜی

 اُ ، ٙيٕ هیَٟ اٗ ػٖٔی ؿ٢٘ٚبی ٝ ٍَٛ ٕلیي ٍٝٞر ث٠

 ىٍ ٙيٟ ػ٘غ اٙي ، ٗیِى ٛلٔ ٛلٔ ١یؼبٙ ٙير

 ، ثٞى ثبٗ آٗبىٟ ١٘ی٠ٚ ٠ً ١ٖ ٗٚ اٙي ٙي ثبػض ؿ٢٘ٚبی٘

 . ًٜي سَ ٍا ُْٗبٖٛ

 ٝ ٗبٓیي ١ٖ ث٠ ٍا ٍِٛ٘ ٍٝٞسی ٛبُى ٓج٢بی ٝ ُى ٓجوٜيی

 ًی٘یب هٞث٠؟ كبٓز...  ًَا٠ٛ ٗیجیٜ٘ز هٞٙلبٖٓ هیٔی: ُلز

 هٞث٠؟

 ًبك٠ سٞی ٛيیيٕ ٍا ػ٦ب ٖٛٚشٖ، ٜٝيٓی ٍٝی ، ٍٝی٘ ث٠ ٍٝ

 ٌُاٙش٠ ٗٞهؼیز ایٚ سٞی ٍا ٗٚ ای٠ٌٜ اُ ، ًٚیيٕ دٞكی ، ثیبیي

 ِٛبٟ ٝ ٢َٗثبٛی ث٠ ٖٛجز ٝػٞى ایٚ ثب ثٞىٕ ػٞجبٛی ٝ ًالك٠ ثٞى
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 َُكشٖ ٍا ىٕش٢بی٘.  ثبٖٙ سلبٝر ثی سٞاٖٛشٖ ٛ٘ی سبٍا َِٛاٙ

.  ٌَٙ ٍٝ هيا.  ثٞى ٙيٟ سَٜ ثَاسٞٙ هیٔی ٜٖٗ ىّ: ُٝلشٖ

 .  هٞثیٖ

: ُلز ٝ اٛياهز ًبك٠ ٍٝٝىی ث٠ ِٛب١ی ، ًٚیي ػ٘یوی ٛلٔ

 ...ثیبی س٢ٜب ٛ٘یٌَىٕ كٌَ

 . ٛياىٕ سٌبٙ ٍا ٓج٢بیٖ اٗب ، ٛیٖشٖ س٢ٜب ثِٞیٖ هٞإشٖ

. ١ُٜٞ ٛياىٕ ٕلبٍٗ ٗیوٍٞی؟ٗٚ ؿی: دَٕیي ٝ ًَى ثبُ ٍا ٜٗٞ

 . ثٞىٕ ٜٗشظَ

 . ٙبیي ًٗٞب ی٠: ُلشٖ ٝ ُىٕ ٓجوٜي

 ای٠ٌٜ ٗل٠ ث٠ ، ىاى ٕلبٍٗ سٔن إذَٕٞی یي ١ٖ هٞىٗ

 َُى ٗیِ اُ ِٛبٍٗ، ٝ ٛو٘ هٞٗ ی ىكشَؿ٠ آٙ ثب دَٖػٞاٙ

 سبٍا َُكز كب٠ٔٝ ىاٙز هٞثی ٝیٞی ٝ ثٞى دٜؼَٟ ًٜبٍ ٠ً ؿٞثی

  ٗی٠ٌٜ؟ ؿیٌبٍ ًی٘یب: دَٕیي

 ١ٖ كٌَ ىٍٕ٘ اس٘بٕ ث٠ ىی٠ِ ٦ٗ٘ئٜٖ.  ثبهش٠ اٙٞ ٍٝكی٠-

 .ٛ٘ی٠ٌٜ
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 آة ٗٚ ٝ ًَى ِٛب١ٖ طبٛی٠ ؿٜي ٍكشٜي ثبال سبٍا ١الٓی اث١َٝبی

 كٌَ...  ثٞىٕ ًَىٟ ٝكٚز.  ثٞىٕ سَٕیيٟ ، ىاىٕ هٍٞر ٍا ى١بٖٛ

 ی ٍاث٠٦ ٠ً ٙيٕ ایٚ ثبٛی ٝ ثبػض ٗٚ ٠ً ثِٛي كيٓ سبٍا ای٠ٌٜ

 ثبػض ، ثوٍٞى ١ٖ ث٠ هٞا١َٕ ثب اٗ ىٕٝشی ی ٕب٠ٓ ؿٜيیٚ

 .ثَٝى ثبال هٔجٖ ١َثبٙ سب ٗیٚي

 ٠٘١.  ٛياٙز هجَ ١ٞٗٞع یٚ اُا ًٖی ، ٗب ی هبٛٞاىٟ اكَاى ػِ

 د٠ٔ ثبالی اُ كٚبٍ اكز یي كٖت ثَ ًی٘یب ٠ً ٗیٌَىٛي هیبّ

 ٝ ديٍ ػِ ث٠ ، ٗل٘ٞى ىایی ی هبٛٞاىٟ ػِ ث٠.  إز اكشبىٟ ١ب

 !  ِٛىیٌٖ ىٕٝشبٙ آجش٠ ٝ...  ٗبىٍٕ

 ٙ٘بسز ٍٗٞى ٍا ػ٦بٍى ثؼ٢ب ٝ ٗیوٍٞىٛي ؿ٠ٞ ًی٘یب ثَای ٠٘١

 ٍا ًی٘یب سب ٙي كب١َ ؿ٦ٍٞ ٝاٛلٖب ایٚ ىٍ ٠ً ٗیياىٛي هَاٍ

 كَٗ ث٠ ػَٗ اُ ٠ً ، كبٗیْ ُیجبٍٝی ىًشَِ هبٖٛ!  ًٜي سَى

 ١ب د٠ٔ ثبالی اُ!!!  َُٕیؼ٠ ٝ كٚبٍ اكز یي هب٥َ ث٠!  ٖٛٚز

 !  ٕبىُی ١٘یٚ ث٠!  ٙي ٛوبع ه٦غ ٝ ٙي دَر دبییٚ ث٠
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 َٕی ی٠ ١ب ٝهز ثؼ٢ی: ُلز ٝ ًٚیي ٍٝٞس٘ ث٠ ىٕشی سبٍا

 ث٠ ٠ً ٗی٠ٌٜ دبییٚ ٝ ثبال ػٍٞی ٍٝ ١ب آىٕ ُٛيُی اسلبهبر

 . ثَی ٗی ٙي هيا ٍكؼز ٝ كٌ٘ز

 ث٠ ٝای!  ىاٍٟ ٙي ١ٖ هٞىٗ ٝػٞى ىٓیْ ث٠ ١ٍُٝب ایٚ ًی٘یب-

 ...هبٓن كبّ

 ًٌ٘٘ ٗیياى اػبُٟ ًبٗ:  ًٚیي ى١ٍٖ ٍا ١بی٘ دٜؼ٠ سبٍا

 ث٠ اكشیبػی دِٙي ىٛيٝٙ ی٠.  ٠ًٜ سٕ٘ٞ ىٍٕٚٞ ٗیش٠ٛٞ. ًٜٖ

 اُ ثش٠ٛٞ ٠ًٜ هيٗز ثش٠ٛٞ!  ٠ًٜ ًبٍ ثش٠ٛٞ سب ٛياٍٟ دب١بٗ

 ١ٖ ؿ٢٘ٚبٗ ٝ ػٖٔ ، ىاٍٟ ىٕش٢بٙٞ!  ٠ًٜ إشلبىٟ ىاٛٚ٘

 ... یب ثِٛی كَف ثبكبٗ ًبٗ... ١٘ی٦ٍٜٞ

 ُٞٗ ًٖی كَف ث٠ ًبٗ: ُلشٖ ٝ ًٚیيٕ ُثبٙ ٓج٢بیٖ ٍٝی

 ! ثيٟ

 ٙير ث٠ ٝ!  ٓؼجبُی٠ ٝ ىٛيٟ یي ىهشَ: ُى ای ٕبىٟ ٓجوٜي سبٍا

 ...ٙن ٠ًٔ

 .ٗٞاكوٖ: ُلشٖ ٝ ُىٕ ٓجوٜيی ًی٘یب ٍكشبٍ ث٠ اػشَا١٘ اُ
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  ًَى ِٟٗ ِٟٗ اٗ ه٢ٟٞ اُ ً٘ی سبٍا ، آٗي ٗیِ ٍٝی ٠ً ٕلب٢ٍٙب

 ًٜٖ ٝلجز ًی٢بٙ آهبی ثب هَاٍٟ اَُٗٝ ٗیٌَىٕ كٌَ ٗٚ: ُٝلز

 .ىٍهيٗشٖ ١ٖز ١َٕٞآی االٙ ،

 ٗیٜٚبٕیٚ؟ ٍٝ ٍٕشِبٍ اٗیي ٙ٘ب: دَٕیيٕ ای ٗوي٠ٗ ١یؾ ثيٝٙ

 اٗیي؟: ُلز ٝ ٌُاٙز ٛؼٔجٌی سٞی ٍا ه٢ٟٞ ًٞؿي كٜؼبٙ

 اٗیي: ُلز ػٞاثٖ ىٍ ٝ ُىٕ ُّ ٍٜٝٙ٘ ػٖٔی ؿ٢٘ٚبی سٞی

 ٠ِٗ؟ ؿ٦ٍٞ ٗیٜٚبٕٖ ٍٝ

 ٗب ٠ً آىٗی اٝٙ ٠ً ُلش٠ ث٢ٖ ػ٦ب یؼٜی ، ٗیٌٜٖ كٌَ ٗٚ-

 هجٔی ی ٌٗب٠٘ٓ اُ ػ٦بٍى آجش٠...  ٍٕشِبٍٟ اٗیي ١ٖشیٖ ىٛجبٓ٘

 .  هجَٟ ثی ٙ٘ب ٝ ٗٚ

 :ُلز ػٞاثٖ ٝىٍ  آٗیوز ١ٖ ىٍ اث١َٝبی٘

 ١َ ثَای.  ػبٙ ًَا٠ٛ ٗیٌٜٖ ىٍى ٍٝ ًی٢بٙ آهبی كبّ ٗٚ-

 ... ٝ ٕوش٠ َٗىی

 اٝال ٠ً ثِٖ هَاٍ ایٚ سٞی ث٢ٚٞٙ ٗیوٞإز ىٖٓ: ىاى سٌبٙ َٕ

  ؟ ٗی٠ٌٜ ًٖ ٌٗٚالر  ثبٍ اُ ػٖشؼٞ ایٚ.  َِٛىٙ ىٛجبٓ٘
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 ٗظْ ٖٗئ٠ٔ ایٚ ػ٦ب ثَای هت ٝٓی ١ٖشٖ كَكشٞٙ ٗشٞػ٠-

 ٗیوٞإ ١٘یٚ ثَای ثٖٚ ٗبٛؼ٘ ٛ٘یشٖٞٛ.  ٠٘٢ٗ ُٛيُی ٝ ٍَٗ

 إٖ ی٠ ث٠ سٖٞٛش٠ ًی ٝ ؿ٦ٍٞی ػ٦ب ٛ٘یيٖٝٛ.  ًٜٖ ًٌ٘٘

 ٗیوٞإشیٖ ٝ ٠ٛٞ٘١ آىٕ ایٚ ٠ً ىاٍٟ اَٝاٍ ٙير ث٠ ٝٓی ث٠َٕ

 اُی٠ ٗٚ. ًٜیٚ ًٌ٘٘ٞٙ ، ١ٖشیٚ ىاِٛٚبٟ سٞی ٠ً ١ٖ ٙ٘ب

 ٥َكی اُ...  ثيٕ سَٗیٖ ٍٝ ػ٦ب ی ثبهش٠ ی ٍٝكی٠ ٗیوٞإ ٥َف

 ثَای ثب٠ٙ اٗیيی ًٍٕٞٞی ی٠ ٙبیي ، كَى اٝٙ ٙيٙ دیيا ثب

!  ثََُى٠ٛٝ ػبىی ُٛيُی ث٠ ٍٝ ًی٘یب ثش٠ٛٞ اٝٙ ٙبیي...  ًی٘یب

 هّٞ ث٠ ٠ًٜ سٕ٘ٞ ىٍٕٚٞ كياهْ... ٕبثن ٗظْ ػبىی ٠ٛ آجش٠

 !  ٛياٍٟ ٛیبُ دب١بٗ ث٠ ٗؼبٓؼ٠ ثَای دِٙي ىٛيٝٙ ی٠ ، ٙ٘ب

 .  ثٞى ٕبًز

 ٙی٠ٚ  آٍِِٚ یي ىٍ ٠ً َُٖٛی ٢ُٔبی ث٠ ، ٌٖٗٞر ٝ ٗشلٌَ

 .  ٗیٌَى ِٛبٟ ، ىاٙز هَاٍ ٗیِ ٍٝی ای

 ... ػٞٙ سبٍا: ُىٕ ٝيای٘

 ػ٦بٍى ٠ً كَىی اٝٙ: ُلز ػٞاثٖ ىٍ ٝ ىٝهز ٗٚ ث٠ ٍا ِٛب١٘

 !  ئ٠ اٙشجب١ی آىٕ ی٠ ىٛجب٠ٚٓ
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 ثب یؼٜی اٗیي ٝ ًی٘یب ؟ اٗیيٍٕشِبٍ: ُلز ٝ ًَى ِٛب١ٖ كیَاٙ

 ؟؟؟ ١ٖ

 .ٗبٛي هیَٟ ٗٚ ث٠ ٝ ٌُاٙز س٘بٕ ٛب ٍا اٗ ػ٠ٔ٘

 ٗیٌَى دبى ٍا ٓج٢بی٘ ًٜغ ٠ً ىٍكبٓی ٝ ثَىاٙز ىٕش٘بّ یي

 ؟ ىاٙشٚ ٍاث٠٦ ١ٖ ثب ًی٘یب ٝ اٗیي ٠ً ُلش٠ ث٢شٞٙ ًی: ُلز

 االٙ.  ىاىٟ ث٢ٖ ػ٦بٍى ٍٝ ٛبهٜ ٝ ًٖ ا٥الػبر ایٚ ٗیِٖ-

 ؿَا یب ، ٗی٠ٌٜ ؿیٌبٍ یب...  ًؼبٕز ٍٕشِبٍ اٗیي ثيٖٝٛ ٗیوٞإ

 ...ٗالهبس٘ ٛیٞٗي ١ٖ ثبٍ یي ثٞى ثٖشَی ًی٘یب ٠ً ىٍٝاٛی سٞ

 ... اٝٗي:  ُى ٓجوٜي سبٍا

 .ٛيیيٗ٘ ٗٚ-

 ، ١ب ثـ٠ ثب ، س٢ٜب...  اٝٗي ثبٍی ؿٜي. ىیيیٜ٘: ىاى سٌبٙ َٕ سبٍا

 ...  ٗٚ ثب

 .ٛیٖز ١ًٜٖ سٞ ؿیِی-

 ، ثٞى ًی٘یب ی ٍٕشِبٍٙیلش٠ اٗیي ای٠ٌٜ ىٍ: ُى ٓجوٜي سبٍا

 ٜٙیي ١ب ثـ٠ اُ ای٠ٌٜ ٗل٠ ث٠ اٗب...  ٛياٍٟ ٌٙی ١یؾ ١یـٌٔ
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 اٗیي ثب ١ٖ ًی٘یب هٞى ًٚیي، ػوت ًٖ ًٖ ىاٍٟ ٛبِٗى ًی٘یب ،

 ًٖ ، ١ٌ٘الٕی ی٠ كي ىٍ ٛياٙز سِٜبسِٜی اٍسجب٣ ٝهز ١یؾ

 ١َكبّ ث٠.  ٍكز ثیٚ اُ ٙیلشِی اٝٙ ، اٝٓی٠ ًٚ٘ اٝٙ ًٖ

 ٝ ثٜٔيسَیٚ. هبٗز ٝ هي هٞٗ ٝ ٓٞٛي ، ثٞى ُیجبیی ىهشَ ًی٘یب

 ٠ً ىهش١َبیی ی ٠٘١ اُ ، ثٞى ىاٌٛٚيٟ ىهشَ سَیٚ ًٚیيٟ

 ػٔت ، ٗیَكز ٍاٟ ١ٖ ٝهشی ، ثٞى ثٜٔيسَ َُٝىٙ َٕ یي ثٞىٛي

 ٍاٟ هَاٗبٙ هَاٗبٙ یبى٠ٗ ١ُٜٞ... ثٞى ُیجب هٞی ی٠.  ٗیٌَى سٞػ٠

 اٗب ، ٠ًٜ سٞػ٠ ػٔت سب ٛ٘یٌَى سالٙی ای٠ٌٜ ٝػٞى ثب...  ٍكشٜٚٞ

 ، ٗل٘يی ًی٘یب.  ٗیٌَى ػٔت هٞىٗ ٕ٘ز ث٠ ٍٝ ٠٘١ سٞػ٠

 ثب ًَىٟ ٛبِٗى اٗیي االٖٛ.  ثٞى ىاٛٚؼ١ٞب سَیٚ ٝيا ٝ َٕ دَ ػِ

 ػَٕٝیٚٞٙ ىی٠ِ ٝهز ؿٜي!  ىإٍٝبُی ١بی ثـ٠ اُ یٌی

 ٗٚ ث٠ ٗیشٞٛیٚ إٖ ی٠ كياهْ ًَىٕ كٌَ ٗٚ ٍإش٘... ١ٖز

 اَُ ، ئ٠ ًٞؿیٌی ٗلی٤ ىاٌٛٚيٟ... ىٛجبٓ٘ ثَِىٕ ٗٚ ٠ً ثيیٚ

 . ٗیٌٜٖ دیياٗ ُٝى ثبٖٙ، ثبیي ًی ىٛجبّ ثيٖٝٛ

 آجش٠...  ىإٍ إٖ ی٠ ٗٚ: ُلشٖ ػٞاث٘ ىٍ ٝ ىاٙشٖ ٠ِٛ ٍا ٛلٖٖ

 ... كبٗیٔی ی٠ ثیٚشَ
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 :ُلز آٍإ سبٍا

 ؟ ىٛياٙ ١بی ثـ٠ اُ-

 ...  ػ٘ٞٗی ٗیٌٜٖ كٌَ-

 ٍٝ ٗبػَا سٞی س٠ یب ًٜٖ دیياٗ ثشٖٞٛ ای٦ٍٜٞی ٙبیي هت-

 ! ىٍثیبٍٕ

 : ُىٕ ٓت ٝ ًَىٕ ثیَٝٙ ٕی٠ٜ اُ آٍاٗی ث٠ ٍا ٛلٖٖ

 اكش٘بّ...  ئ٠ ٗلجی كبٗیٔی٘ اٗب ٛ٘یيٖٝٛ ًٞؿیٌٚٞ إٖ-

 ١ٖ ثب٠ٙ ىٛياٙ ىاٛٚؼٞی اَُ اٗب ثب٠ٙ ػ٘ٞٗی دِٙي ٗیيٕ

 . ٛ٘یٌٜٖ سؼؼت

 ٗلجی؟ ٖٗؼٞى ٗلجی؟ ىًشَ: ًَى ثبٍیي ٍا ِٛب١٘ سبٍا

 ثٌاٍ...  ٗیٜٚبٕٖ ٍٝ ٗلجی ىًشَ ٗٚ: دَٕیي ٝ اٛياهشٖ ثبال ٙب٠ٛ

 .ٗیيٕ ٛٚٞٙ ث٢شٞٙ االٙ ػٌٖٚٞ

 آجش٠: ُلز ٝ ًٚیي ثیَٝٙ ًیل٘ ػیت اُ ٍا ُٞٙی ثالكب٠ٔٝ

 ١بی آىٕ اٝٙ اُ یٌی...  ٗی٠ٚ ىٕٝبٓی ًَىٟ، اُىٝاع ٗلجی ىًشَ

 .  ٛياٍٟ ىیيٛٚٞ ؿٖٚ ١یـٌٔ ٠ً ِٗهَك٠
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 ؿَا؟: ىاىٕ هٍٞر ٍا ى١بٖٛ آة

 ثـ٠ ػِ ، ٗلجی ىًشَ: ُلز ٝ ٌُاٙز ٗیِ ٍٝی ٍا اٗ ُٞٙی

 ث٠ ، ٙي ًی٘یب دبدی هیٔی ، إز ىاٌٛٚيٟ ١َٜ ٝ ك١ََٜ ١بی

 اٝٛٞ ٠ً ًَى سالٗ ، ًی٘یب هٞة ی ؿ٢َٟ ٝ إشبیْ كبال هب٥َ

 ىٍى َٕٗ اِٛبٍ ٠ً ١ٖ ًی٘یب...  ىاٌٛٚيٟ اػَایی ًبٍای سٞ ثجَٟ

 ثبَٓیٚ ًی٘یب ٗیيٖٝٛشیٖ ١٘٘ٞٙ... ١َٜی ًب١ٍبی ثَای ٗیٌَى

 ...  ٗیوٍٟٞ سئبسَ ىٍى ث٠ ، اٗ آٗبىٟ ثيٙ ٝ  ًٚ٘ ٝ هٞثی٠

 ٍٝی ٥َف اٙ اُ....  ثٞى ًَىٟ ُیَ ُٔٞیٖ سٞی اكوی إشوٞاٛی

 یي ٗیٌٚیي، سیَ إ ػ٘ؼ٠٘ إشوٞاٙ  ٗیٌٚیيٛي، ٛبهٚ هٔجٖ

 ...  َٕٕ ىٍ ثٞى ًَىٟ كَٝ ٗش٠ ٛلَ

 ثَای ًَى، ٗؼَكی ١َٜ ٝ ك١ََٜ سیٖ ث٠ ٍٝ ًی٘یب ١ٖ ٗلجی-

 ی ثَٛب٠ٗ سب ؿٜي ، ىاٛٚؼٞیی ُٗبٙ سٞی...  اػَا ثَای... سئبسَ

 ١٘٘ ،  اٝاهَ ایٚ...  ٗؼَی ػٜٞاٙ ث٠ ، ًَى اػَا ٍٝ ًٞؿیي

 كبٍؽ ػٚٚ ًب١ٍبی ٗٚـّٞ ، هَٖٝی ٝ ٢ٗيٝیبٙ ٝ ٗلجی ثب

 ىاٛٚؼ١ٞبی ػٚٚ یب آشلٞیٔی كبٍؽ ػٚٚ یب.  ثٞىٛي آشلٞیٔی

 ٠ً ثٞى َٗإ٘ی ی٠ ىاٌٛٚيٟ اٝٙ سٞ ١َكبّ ث٠!  آٍٞٝى ػيیي
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 ًی٘یب...  ثجَٟ ث٢َٟ اُٗ ٠ًٜ ٕؼی ٝ ثٜياُٟ ُیَ ٍٝ ًی٘یب ٗلجی

 .ٛ٘یٞٗي ثيٗ.  ثٞى ٙيٙ ىیيٟ ػبٙن ٠ً ١ٖ

 ٗٚ ٠ً ١ٖز ای ٗلجی ایٚ: ُلز ٝ ىاى ١ْ ٕ٘شٖ ث٠ ٍا ُٞٙی

 .ٗیٌٜٖ ٝلجز اُٗ

 .  هٞى٠ٙ: ُلشٖ ٝ ًَىٕ ِٛبٟ سٞٞیَٗ ث٠

...  ثٞىٟ سیٖ اٝٙ سٞی ، ١ٖز ٠ً ١ًَٖی.  ثب٠ٙ ٛ٘یش٠ٛٞ ایٚ-

 ١ٖ ٗب ی ىاٌٛٚيٟ ١بی ثـ٠ اُ ، ٙيٟ آٜٙب ثب١بٗ ًی٘یب ٠ً

 سب  ؿٞٙ...  ٦ٗ٘ئٜٖ ایٜٞ.  ٛجٞىٟ ىٛياٛذِٙي یؼٜی...  ٛجٞىٟ

 ای٠ٌٜ ٗل٠ ث٠ ٗیٌَى، ٝلجز ثب١بٗ ًی٘یب ، یبى٠ٗ ٠ً ػبیی

 ٗیيیيی ی٢ٞ... ٗیَكز ثیَٝٙ ًالٓ اُ ٗیوٍٞى َُٛ سٔلٜ٘

 ... ٗی٠ٌٜ دؾ دؾ ىاٍٟ ٠ُٙٞ ی٠ ٝ ٛیٖز ٕبػش٠ یي ًی٘یب

 هيٍی سب ، ٛٚي ثبػض اٗ ٙیَیٜی  كشی ٛٞٙیيٕ ًٗٞب اُ ً٘ی

 .  ًٜي ٙیَیٚ ٍا إ َُكش٠ ١َُٗبٍ ٥ؼٖ كٔن

 آىٕ ًاسب ًی٘یب: ُلز ًالك٠ ٝ ًٚیي اٗ دیٚبٛی ث٠ ىٕشی

 ػؼیجی ؿٖ ی٠...  ثٞى ًْٖ ، اٝاهَ اٝٙ اٗب ، ثٞى د١َیب١ٞیی
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 ٠٘١...  ًَىٟ اٙشجبٟ ُٛيُیٚٞ س٘بٕ ، ُلز ث٢ٖ ثبٍ ی٠...  ىاٙز

 ٥َف اٝٙ اُ ٠ً ٗوٞٞٝب...  ١ٖز ؿیِی٘ ی٠ ٗیيٖٝٛشیٖ

 ١ٖ ث٠ ؿیِ ٠٘١ ی٢ٞ ٝ ثٞى ك٢٘یيٟ ٛبِٗىیٚٞ ٗبػَای ١ٖ دَٖٟ

 .  هٍٞى

 ًَىٙ؟ ه٦غ ٍٝ اٍسجب٥ٚٞٙ ١ٖ ثب: ٍكز ثبال اث١َٝبیٖ

 ی٠ ُلز ٠ً ای٠ٜ ىإٍ ًی٘یب اُ ٠ً ؿیِی آهَیٚ:  ىاى سٌبٙ َٕ

 ، ثٞى ىٜٝٙج٠ ی٠ یبى٠ٗ...  ٗی٠ٌٜ سؼَیق ٝ ؿیِ ٠٘١ ثَإ ٍُٝ

 ٗٚ ، ثَِٛٚز ٝىی٠ِ ٍكز ًالٓ اُ ی٢ٞ ؿ٢بٍ، ٕبػز كٞآی

 هٞإز إُ َُی٠ ثب ُىٟ َُٛ ث٢ٖ ، ثٞىٕ ٜٗشظَٗ ٗل٠٥ٞ سٞی

 ٝهشی...  ٗٞٛيٕ ٜٖٗ.  ىاٍٟ ١٘ٞلجز ث٠ ٛیبُ ُلز.  ثٖ٘ٞٛ ٠ً

 .  ثٞى آٙلش٠ ىهشَ ی٠ ىیيٗ٘

 ُىٟ ًشٌ٘ دَٖٟ: ُلز ٝ ُى ُّ ٍٝٞسٖ ث٠ دَاٌٙی ؿ٢٘ٚبی ثب

 .  ثٞى

 ث٢ٖ ٝهشی.  ٗیٞٗي هٞٙ ثیٜی٘ اُ: ُلز سبٍا ٝ ٗبٛي ثبُ ى١بٖٛ

 سَیٚ ٝاػت ایٚ ُلز ١ٖ ثؼي...  ثَى ٗبسٖ هٍٞىٟ ًشي ُلز

 هٞاة اُ ٗظْ ىٍٕز! ٗیِىٟ ث٢٘ ثبیي یٌی ٠ً ثٞىٟ ای ٕیٔی
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 اٝٙ  ، ٠ًٜ سؼَیق ٝ ؿیِ ٠٘١ ثَإ ثؼيٗ ثٞى هَاٍ...  ثیياٍٙيٙ

 كو٤. ٠ًٜ سٕ٘ٞ ػ٦بٍى ثب هب٥ؼب٠ٛ ٗیوٞاى ٠ً ُلز ث٢ٖ ٍُٝ

 ىاٌٛٚيٟ ٝهشی ؿٜي ٙي هَاٍ ١ٖ ٢ٛبیز ىٍ ُلز، ث٢ٖ ١٘یٜٞ

!   ٠ًٜ سؼَیق ثَإ ؿیِ ٠٘١ كَٝز َٕ ٠ً ىاى هّٞ ث٢ٖ ، ٛیبى

...  ٗیوٜيیي ٗیٌَى، َُی٠ ٗیٞٗي، هٞٙ ثیٜی٘ اُ ٠ً یبى٠ٗ ٝٓی

 آىٕ اٝٙ اثي سب اَُ كشی ٗیِلز...  ىاٍٟ ىٕٝش٘ هیٔی ٗیِلز

 ثب اٝٙ ػِ ث٠ ٛیٖز كب١َ اٗب ، ٠ٌٜٛ ١ٖ ِٛبٟ ؿ٢٘ٚبٗ سٞی

 س٘بٕ هب٥َ ث٠ ٍٝ ًی٘یب ٗٞهغ اٝٙ ٍإش٘... ثب٠ٙ ای ىی٠ِ ًٔ

 اٝٙ هب٥َ ث٠.. ا٢ٌٙبٗ هب٥َ ث٠...  ثوٚیيٕ ١بٗ ًبٍی د٢ٜبٙ

 ث٠ هیبٛش٘ هب٥َ ث٠!  ٛب٢ُبٛی ٝ ؿَیت ٝ ػؼیت ػٚن

 ٝ ىاى كٚبٍ ىٕش٢بٗٞ ٝهشی!   ٗٚ ث٠ ِٛلشٜ٘ هب٥َ ث٠... ٛبِٗىٗ

  ی٠...  ٝ ٙت اٝٙ ٛ٘یَٟ یبىٕ ٝهز ١یؾ  ًٜٖ ىػبٗ هٞإز إُ

 اٛشوبثٚٞ ثٞى، اٝٗيٟ ًٜبٍ هٞىٗ ثب اِٛبٍ.   ىاٙز ػؼیجی كبّ

 ...  ث٠ٛٞ٘ ػٞاهج٘ دبی ٗیوٞإز ٝ ثٞى ًَىٟ

 دبى اِٛٚز َٕ ثب ٍا ثٞى َٕهٍٞىٟ إ ٠ُٛٞ ٍٝی ٠ً اٌٙی ه٦َٟ

 ٙي؟ ؿی ثؼيٗ: ُلشٖ ٝ ًَىٕ
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 َُٛ ٛیٖز اُٗ هجَی ١یؾ ىیيٕ ٝهشی ، ثؼيٗ ی ١لش٠-

 ...  اكشبىٟ ثَاٗ اسلبهی ؿ٠ ُلشیٚ ث٢ٖ ٙ٘ب ٝ ُىٕ

 ىاٙشٜي ، ثٞى ىاؽ َٕٕ ، ٌُاٙشٖ ٍٝٞسٖ ٍٝی ٍا ىٕش٢بیٖ

 ث٠ ، ثٞى َُكش٠ إ َُی٠.  ٗیٌَىٛي ٍٛيٟ ٍا ُٔٞیٖ ١بی ٗب١یـ٠

 ؿَیت ٝ ػؼیت ػٚن آٙ هب٥َ ث٠... هٞا١َٕ ػؼیت كبّ هب٥َ

 ث٠.  ثٞى ًَىٟ ػ٦بٍى كن ىٍ ٠ً هیبٛشی هب٥َ ث٠...  ٛب٢ُبٛی ٝ

 ؿی١ِبی ی ٠٘١ هب٥َ ث٠...  ثٞىٕ ًَىٟ اٝ ثب ٗٚ ٠ً ًبٍی هب٥َ

 ! هٞة

 ...  ثي ؿی١ِبی ی ٠٘١ هب٥َ ث٠

 ...  ػبٙ ًَا٠ٛ: ُى ٝيایٖ آٍاٗ٘ ثب سبٍا

 ًٜشَٓ٘ٞ ، ٓلظ٠ ی٠ ٗٚ ثجوٚیي:  ُلشٖ ٝ ًٚیيٕ ثبال ٍا إ ثیٜی

 .ىاىٕ اُىٕز

 ...  ثيی٠ كبّ هيٍ ؿ٠ ٗیل٢ٖ٘. ػِیِٕ ثبٗ ٍاكز-

 ...  ىاٙشٖ ٕٞآی ی٠: ُلشٖ ػٞاث٘ ٝىٍ  ًٚیيٕ ػ٘یوی ٛلٔ

 ػبٖٛ؟-
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 ٝٞٓز ىًشَ إٖ ث٠ ٍٝ ًٖی ٙ٘ب: ُلشٖ ٜٗی ٝ ٗٚ ثب

  ٗیٜٚبٕیٚ؟

 ٍَٗٝ ىٍكبّ ، ١ًٜ٘ سٞی اِٛبٍ ، ًَى ٌٗض طبٛی٠ ؿٜي سبٍا

 ث٠ ٍا ٝٞٓز إٖ ٗیوٞإز ٝ ٗیٜٚبهز ٠ً ثٞى ًٖبٛی آٍٙیٞ

 .  ًٜي آٞبم ٛلَ یي

 ... ىاٙز ؿَیجی ٝ ػؼیت إٖ ی٠-

 ...  ٝٞٓز ُٗؼِِ!  ُٗؼِِ-

 اُ. ٗیٜٚبٕ٘٘ آٍٟ: ُلز دَكَٛ ٝ ًٚیي ػ٘یوی ٛلٔ

 . ًَی٘یب٠ٛ ىًشَ آٜٙب١بی ٝ ىٕٝشب

 ًَی٘یبٙ ِٛبٍ ىًشَ ًَی٘یبٙ؟ ىًشَ: ٙي ثبٍیي ؿ٢٘ٚبیٖ

 ١ٖشٚ؟ ٍٝاٛذِٙي

 ًَی٘یبٙ ِٛبٍ ىًشَ ٙبیي.  ًَی٘یبٙ كؼز...  ٠ٛ: ًَى ٌٗظی

 .  ثبٙٚ ىهشَٙٞٙ

 .آ١ب-

 : ُلز ٝ ٛٞٙیي ٍا اٗ ه٢ٟٞ ی ػَػ٠ آهَیٚ سبٍا
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 ىًشَ ديٍ ٍُٕ ١ٖ ، ١ٖشٚ إشبىٗٞٙ.  ًَی٘یبٙ كؼز ىًشَ-

 ٥َف كبال. ٗیياى ث٢ب ٝٞٓز ىًشَ ث٠ ١ٖ هیٔی!  ثٞى ٝٞٓز

 ػٍٞی ی٠ ٗیوٞإز ثیٚشَ ، ٛجٞى ٗب ای ىاٌٛٚيٟ ١ٖ اٝال

 !!!  ثـذ٠ٛٞ ىاٌٛٚيٟ سٞی ٍٝ ٝٞٓز

  ٍُٕ؟ ١ٖ-

 ػ١ٞی دٍَٝی ثـ٠ ی٠.  ٢ٙیيٟ كَُٛي آٍٟ: ًٚیي ١ٞٗی سبٍا

 سالٗ ػبٖٓ ی٠ ثب آجش٠ ٢ٕ٘ی٠ ١٘یٚ اػشجبٍ ث٠!!!  ای ٢ٕ٘ی٠

 ٢ٙیي سٞی ػبیِب١ی ی٠ ًَى سالٗ هیٔی ٌٗثٞكب٠ٛ ١بی

 كٌَ آجش٠.  ٛشٖٞٛز ٠ً ٠ًٜ دب ٝ ىٕز هٞىٗ ثَای ث٢ٚشی

 ...   ُىٟ ٦ٗت ٜٙیيٕ اٗب ثب٠ٙ َُكش٠ سوٞٞٚٞ ١ُٜٞ ٌٜٖٛ

  ٢ٙیي؟ كَُٛي: ُلشٖ ٝاٍ ٠ُِٗٗ

 : ُى ٓت هٞ٘ب٠ٛ سبٍا

 ١بیی آىٕ اٝٙ اُ... ػ١ٞی دٍَٝی ثـ٠ ی٠!  ٢ٙیي كَُٛي.  آٍٟ-

 . ًٜی سل٘ٔٚٞٙ ٓلظ٠ یي ٛیٖشی كب١َ كشی ٠ً
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 ٓت ٠ً ٗیٌَىٕ ِٛبٟ سبٍا ث٠ ١٘ـٜبٙ ٙي، هٚي ؿٖٚ٘ اٙي

.  هٍٞى ثَُ ٗب ثیٚ ی٢ٞ ًَی٘یبٙ ىًشَ ثب آٜٙبیی ی ٝا٠٦ٕ ث٠: ُى

.  ثٞى ١َٜی ك١َِٜی ًبٍای سٞ ، ٗلجی سیٖ ثب ثیٚشَ ٗیِٖ آجش٠

 .  ٗیيٖٝٛ ٠ً سبػبیی ثٞى ٛٞاُٛيٟ

  ؟ سبٍ ی ٛٞاُىٟ-

 ث٢٘ ٗلجی ١بی ثـ٠...  ٗیِى ١ٖ ىی٠ِ ٕبُ ی٠ دیبٛٞ ٝ سبٍ-

 ؿٞٙ ، ػٔٞ ٗیَكز ٗیلشبىیٖ ُیَ ١َػب ، كَا٠ٖٛ آؿبٍ ٗیِلشٚ

 هیٔی ، ثٞى اٍسجب٣ ىٍ ١ٖ اٝل٢بٙ دٌِٙی ػٕٔٞ ىاِٛٚبٟ سیٖ ثب

 سب ؿٜي ثبُٕبُی ی ١ِی٠ٜ ً٘ي سب اٍىٝ اُ ، ٍیوشٚ ١ب ثَٛب٠ٗ

 ث٠ ١ٖ اٗ ٠٘١...  ٕ٘یٜبٍ ٝ ًَِٜٟ ثَُِاٍی ٝ سئبسَ آٗلی ٕبٓٚ

 ! ديٍٗ ی ٝا٠٦ٕ

 ؟ ديٍٗ: ىاىٕ هٍٞر ٍا ى١بٖٛ آة

 ٙيٟ ٢ٙیي ٗیٌٜٖ كٌَ 65 ٕبّ ، ثٞىٟ كَٗبٛيٟ ديٍٗ آٍٟ-

 ایٜٖ...  ٗیٜٚبهشٚ ٍٝ ٝٞٓز ُٗؼِِ ىًشَ ٢ٙیي إبسیي اُ هیٔی

 إبسیي ی ىٍى٠ٛٝ ، ىی٠ِ ثٞى ػِیًَِىٟ ًال ، ثٞى ديٍٗ إٖ ١ٖ

 ای٠ٌٜ هب٥َ ث٠ َٝكب ، ٛ٘یٜٚبهشٜ٘ ىٛيٝٙ إبسیي اٝال كبال ،
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 َٕٙٞٙ ٍٝی ثٌاٍٛٚٞٙ ثٞىٙ ٗؼجٍٞ ٛیلش٠ ه٦َ ث٠ ٗٞهؼیشٚٞٙ

 آهَٕ.  ثبال ثَى ایٜٞ ٠ً ثٞى ًَی٘یبٙ ثیٚشَ! ًٜٚ كٔٞاٗ كٔٞا

 ٝ ثيٟ اٛؼبٕ ًبٍی ؿ٠ ٗیوٞإز ٗب ی ىاٌٛٚيٟ سٞ ٛل٢٘یيیٖ

 .  ُى ؿیج٘ ١ٖ ىكؼ٠ ی٠!   اٝال ٠ًٜ ؿیٌبٍ اٝٗي ی٢ٞ

 َٕٕ ث٠ ىٕشی ٗٚ ٝ اٛياهز ِٛب١ی اٗ ٗـی ٕبػز ث٠ سبٍا

 یب ثبٙي ٍٝیز هبثْ ٗیٚي ثٜٔي آٙ اُ ٠ً ىٝىی ٗجبىا ٠ً ًٚیيٕ

 دَیيٟ َٕٕ اُ هٞاة! ثِٜٛي ثیَٝٙ إ ٗوٜؼ٠ ُیَ اُ ، ١بیٖ ٙبم

 ٠ٛ ثَكی ٠ٛ.  ثٞى ثٖش٠ ین ٗـِٕ ٝ ثٞى ثٖش٠ ثبٍ ٠ًٓٞ ثـ٠ ، ثٞى

 ٠ً آٛويٍ.  ثٞى ًَىٟ دَ ٍا ػب ٠٘١ كو٤ ػؼیت ٠ٗ یي! ثٍٞاٛی

 ٍا ػٔٞسَٕ ُبٕ یي ، ٗـِٕ ١بی ىاالٙ ىٍ ٛ٘یشٞاٖٛشٖ كشی

 . ثجیٜٖ

 ثَٚ اُایٚ ٠ً اٛويٍ.  ًَىٕ دَكَكی ؿويٍ: ًٚیي ػ٘یوی ٛلٔ

 !ٗیٖٚ ١یٖشیَیي إ٘٘ ٜٙیيٙ ثب ، ٗیبى ثيٕ

 ... ؿَا: دَٕیيٕ ٝ ُىٕ ٓجوٜيی

 ٗیٌَى ٕؼی ٠ً ایٚ اٗب ثٞى، ُیبى ىاٌٛٚيٟ سٞ ػ١ٞی آىٕ ًال-

 هیٔی ثٞى سَ ؿیِ ٠٘١ ثی ٝ ثيسَ ٠٘١ اُ اٗب ثب٠ٙ آٖالٕ ػٔی٠
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 االٙ...  ٛياٙز ٠ِٛ ١ٖ ديٍٗ آثَٝی ٠ً ٗوٞٞٝب.  ٗیياى آُإٍ

 هيٍ ؿ٠ ٗیيٝٛٚ ٠٘١ ٗیٜٚبٕی ٝ ٝٞٓز ٗؼِ ثِی ١ًَٖی ث٠

 .  ػ١ٞی٠

 ؟ ؿَا آه٠:  ثَآٙلشٖ  ٝ ثَىاٙشٖ هیِ ٜٝيٓی ٍٝی كیَاٙ

 ٜٝيٓی ٍٝی سَ ًَىٟ هُٞ ، سَ آٍإ.  هٍٞى ػب ٕٞآٖ ٙير اُ

 ؟ ىٓیْ ثی ١٘ی٦ٍٜٞی آه٠: ُلشٖ ٝ ٖٛٚشٖ

 الىٙ ، ١ب ثـ٠ اُ یٌی...  هٞىٖٗ ٛیبٍٝىٕ َٕىٍ هیٔی ٗٚ-

 اُٗ س٢ی َٕٝ ثی ٝ ؿَیت ػؼیت كَك٢بی ی٠ اٝٙ ، كشٞكی

 ًاسب ٠ً ٗیيٖٝٛ ایٜٞ ٝٓی ، ٛٚي ٗؼٕٔٞ یبىٍٝؿ٘ ٍإز ٠ً ٗیِى

 ! ثٞى ای ًٗٞی ٝ ٙیبى آىٕ

 !؟ ًٗٞی ٝ ٙیبى

 ٝٞٓز؟ ٗؼِ

 .  إز َُكش٠ اٙشجبٟ ىیَِی كَى یي ثب ٍا اٝ ٗیٌَىٕ كٔ

...  إز هیبك٠ هٞٗ هیٔی آجش٠: ُلز ٝ اٛياهز ثبال ٙب٠ٛ سبٍا

 ثب ثبٍی ؿٜي ٠ً ٗوٞٞٝب ، ثٞىٙ ىٛجبٓ٘ ١ٖ ُیبىی ىهشَای
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 ًٖ ًٖ ىی٠ِ... ٍٝ اٝٙ ٍٝ ایٚ ًالٓ َٕ اٝٗي ًَی٘یبٙ ىًشَ

 ٠٘١ ثٞى، ىاٍ سٞ ١ٖ ًٖ ی٠.  اكشبى ١ب ُثٞٙ َٕ إ٘٘

 ىیيیٖ ثؼٜجیٖ هٞىٗٞٙ ث٠ سب ی٢ٞ ىی٠ِ ًٜٚ ًٚل٘ ٗیوٞإشٚ

 ُٗیٚ ی ًَٟ َٗى سَیٚ ػ١ٞی ػٜٞاٙ ث٠ إ٘٘ سٞهٞاثِبٟ

 !دیـیيٟ

 ثٞى ٗلبّ ایٚ!!! ؟ ٝٞٓز ٗؼِ! ؟ ُٗیٚ ی ًَٟ َٗى سَیٚ ػ١ٞی

 ! ٗیٌٜي اٙشجبٟ ثٞىٕ ٦ٗ٘ئٚ. ٗیٌَى اٙشجبٟ سبٍا...  

 ىٍ هٞإشی اَُ: ُلز ثبٓجوٜيی ٝ ًَى ِٛبٟ ٕبػش٘ ث٠ ثبُ سبٍا

 كشٞكی الىٙ ٗیشٖٞٛ ، ثیبٍی ىٕز ث٠ ا٥الػبسی ، آىٕ ایٚ ٍٗٞى

 ٍٗٞى ًیٔ ١٘ٞٙ ایٚ ٗیيٖٝٛ ثؼیي ٝٓی ، ًٜٖ ٗؼَكی ث٢ز ٍٝ

 كيی ىٍ.  ًَىٛي ىػٞا ٗلْٞ ثبٍ ىٝ ًی٘یب ثب ؿٞٙ!  ثب٠ٙ ٛظَ

 ٍٝ ًی٘یب ٠ً ػوت ًٚیيٙ ایٜٞ ىی٠ِ سبی ؿٜي ٝ ٗلجی ٠ً

 ! ٠ٌٜٛ سی٠ٌ سی٠ٌ

 یي اُ. ٗبٛيٕ هیَٟ سبٍا ٍٝٞر ث٠ ُٚبى ؿ٢٘ٚبی ٝ ثبُ ى١بٙ ثب

 َٜٗ...  ىیَِ ٥َف اُ ٝ ثٞى ٙيٟ ٍاكز هیبٖٓ اُ ثوٚی ٥َف

 ! ٗیَٕیيٕ ٛظَ ث٠ ىیَِی ٝهز ١َ اُ سَ
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 ، ثَٝى سب ىاىٕ ١ٍبیز ، ًَى ِٛبٟ ٕبػش٘ ث٠ ٠ً ثبٍ آهَیٚ

 ٠ً ، ثٞىٕ ٙيٟ كٔغ آٛويٍ ، ًٜي كٖبة ٍا ٗیِ سب ًَى سؼبٍف

 ، ثجَى ػ٦بٍى دبسَّٝ دی٘ ًٞؿ٠ سب ٍا ٗٚ ٠ً ایٚ سٞاٙ دب١بیٖ

 . ٛياٙشٜي

 یي ، ًٜٖ ىٍٕز ٍا ًی٘یب ثب اٍسجب٥٘ سب هٞإز ٗٚ اُ سبٍا

 .ٍكز ٝ ثٕٞیي ٍا ٍٝیٖ ثبالهَٟ ٝ ىاىٕ ََٕٕی هّٞ

 ٍا إ دیٚبٛی ، ٙي هبٓی ٍٝیٖ ث٠ ٍٝ ٜٝيٓی ای٠ٌٜ ٗل٠ ث٠

 ٍا اكٌبٍٕ.  ًٜٖ ٍیٌٔٔ ً٘ی ىاٙشٖ اكشیبع ٌُاٙشٖ ٗیِ ٍٝی

.  ثٞى هٍٞىٟ ث١َٖ سٍٞٞاسٖ ٗؼ٘بٍی.  ثـیٜٖ ١ب هل٠ٖ ىٍ َٗست

 ٗی َٕٕ ىٍ ؿَیت ٝ ػؼیت ك١ٌَبی ،  ٗیٌَى ىٍى ٗـِٕ

 .  ؿَهیيٛي

 ؟ هٞثی ًَا٠ٛ-

 ٗیِ ٍٝی اُ كٍٞا ٍا َٕٕ سب ٙي ثبػض ، ػ٦ب ی َُكش٠ ٝيای

 ٝ اٛياهشٖ اٗ ٖٛٚش٠ هٞٙ ث٠ ؿ٢٘ٚبی ث٠ ِٛب١ی ، ثَىإٍ

 ؟ ٛیٞٗيی ؿَا: ُلشٖ
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 ثب١بٗ؟ ُىی كَف-

 ػٞاة ٜٗٞ ٕٞاّ ؿَا: ُلشٖ ػٞاث٘ ىٍ ٝ ًٚیيٕ ُثبٙ ٓجٖ ٍٝی

 ٌْٗٚ ، ٛیٖز ٗٚ ٌْٗٚ ای٠ٌٜ ؟ ٛیٞٗيی ؿَا ؟ ػ٦ب ٛ٘یيی

 ! سٞئ٠

: ُلز ای هل٠ ٝيای ثب ٝ ثَى كَٝ ١ٞٗبی٘ الی ٍا ١بی٘ دٜؼ٠

 ُلز؟ ث٢ز ؿی

 ! ٛیٖز ١ٖشیٖ ىٛجبٓ٘ ٠ً آىٗی اٝٙ ، ٍٕشِبٍ اٗیي ُلز-

 ؟ ٛیٖز:  ٙي َُى ؿ٢٘ٚبی٘

 ...  ٛیٖز-

 !؟ ٛیٖز ٦ٗ٘ئٜی:  ًَى سٌَاٍ ثبُ

 اّٝ ی ٛو٠٦ َٕ االٙ ٗب ١َكبّ ث٠!  ٛیٖز...  ٛیٖز اٍٟ-

 ، ٕب٠٘ٓ ثيٛز ٕشٞٙ ؿ٢بٍ ٌَٙ ٍٝ هيا ٠ً ١ٖ سٞ.  ١ٖشیٖ

 ٗیيٖٝٛ ؿ٠ ثٚی ػبٙن ىٝثبٍٟ ثبٙی ىی٠ِ ٛلَ ی٠ ىٛجبّ ٗیشٞٛی

 ٙيٟ سٕ٘ٞ ىی٠ِ ٗٚ هٞا١َ.   ١ٝغ ایٚ اُ ىی٠ِ ثَىاٍ ىٕز.... 

 ...   ػ٦ب
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 ؿَا كبال: ُى ٓت ٝ ٗبٛي هیَٟ ٍٝٞسٖ ث٠ آثی دَ ؿ٢٘ٚبی ثب

 .١ٖشی ػٞجبٛی اٛويٍ

 ػٞجبٛی؟:  ًَىٕ ِٛب١٘

 ... اٛياهش٠ ُْ ١بر ٓخ-

 ! ؟ اٛياهش٠ ُْ-

 . ثٞىٕ ًَىٟ ىاؽ ، ٌُاٙشٖ ٍٝٞسٖ ٍٝی ثالكب٠ٔٝ ٍا ىٕش٢بیٖ ٝ

 ث٠ ١یـی دٔ: ُلز ك٠ٔٝٞ ثی ٝ ًٚیي ػ٘یوی ٛلٔ ػ٦ب

 !؟ ١یـی

 هیبثبٙ ٕ٘ز ث٠ ٍا ٍٝیٖ ، ثي١ٖ ٍا ػٞاث٘ ای٠ٌٜ ػبی ث٠

 ثبالهَٟ: ُلز ػ٦بٍى ٠ً ُىٕ ُّ هیبثبٙ ث٠ طبٛی٠ ؿٜي  ؿَهبٛيٕ

 .ٗیٌٜٖ دیياٗ

 ث٠ٚ؟ ؿی ٠ً-

 ؟ ػ٦ب ث٠ٚ ؿی: ًَىٕ سٌَاٍ ثبُ ٝ ؿَهبٛيٕ ٕ٘ش٘ ث٠ ٍا ِٛب١ٖ

 ث٠ٚ؟ ؿی
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 ثؼي...  ٗیجوٚ٘٘ ٝهز اٝٙ ، ٗیَُٟ سٜ٘ ث٠ َٕٗ ىیيٕ اَُ-

 ىٕٝش٘ ١ُٜٕٞ ، ك٘بهش٘ ایٚ ٝػٞى ثب ٗیٌٜٖ اػشَاف ث٢٘

 هيٗز ث٢٘ ىإٍ ػَ٘ ٠ً ٍُٝی سب ٙي ٍا١ی اَُ ثؼي...  ىإٍ

 !!! ٗیٌٜٖ

 ؿ٢٘ٚبی٘ اُ اٙي ه٦َٟ ىٝ ٠ً ٗیٌَىٕ ِٛب١٘ ثبُ ى١بٙ ثب

 .  ثیَٝٙ ٙيٛي دَر

 ًؼبی ٗٚ ثيٖٝٛ ٗیوٞإ كو٤: ُٝلز ًٚیي ػ٘یوی ٛلٔ

 كَاٗٞٗ ٜٗٞ...  ٙي ػبٙن یب...  ثٞى ١ٞٓ ی٠...  ثٞىٕ ُٛيُی٘

!   ٛ٘ي آة سٞ هٞاثٞٛي یب اٛياهز ىٍٝ ٜٗٞ... ًَى ٗوبی٠ٖ یب ًَى

 ثَای ٌُاٙشٖ ُٛيُی٘ٞ ی ٠٘١ ٗٚ!  ٠٘٢ٗ هیٔی ٗٚ ثَای ًَا٠ٛ

 كشی ٗیيٝٛٚ ٠٘١...  ٗیيٖٝٛ هٞىٕ!  ٗیي٠ٛٝ هٞىٗ...  ًی٘یب

 ! سٞ

 ٙویو٠ ث٠ ٍا ىٕش٢بی٘ ًق ىیيٕ ٝ َُكز ٍا َٕٗ ىٕشی ىٝ

 . ىاى ٗی كٚبٍ ١بی٘

.  آٗي ٗی ٗٞثبیٖٔ ی ٝیجَٟ ٝيای ، ًٚیيٕ ُٔٞیٖ ث٠ ىٕشی

 . ثٞى ٕبیٜٔز ثٞى ٝهز هیٔی
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 سب ١ٚز ١لز ىیيٙ ثب ًٚیيٕ ثیَٝٙ ٍا ُٞٙی ًیلٖ سٞی اُ

: ُلشٖ ُىٟ ٝكٚز...  ٝٞٓز... ٗبىٍ ، ٗبػيٟ اُ دبٕن ثی س٘بٓ

 !ٙيٟ ؿیِی ی٠...  ػ٦ب ٝای

 ٝ ُى سٌی٠ ٜٝيٓی ث٠ ًٚیي، ثیَٝٙ ىٕش٢بی٘ سٞی اُ ٍا َٕٗ

 ؟ ٗیٌٜی ؿي ی٠ ُٞٙیشٞ: دَٕیيٕ

 ٗبػيٟ: ُلز ٝ ًٚیي ٍاثبال اٗ ثیٜی ٝ ًَى ؿي ٍا اٗ ُٞٙی

 ... ٗی٠ِٛ َُٛ ىاٍٟ إز

 !ٗٚ ث٠ ١ٖ ٗبىٍ ٝ

 ػ٦ب ١بی ٝلجز ثب ١بیٖ ٠ً٘ٔ ٝ ىاىٕ ػٞاة ٍا ُٞٙی ٦٢َٗة

 ٛل٢٘یيٕ ٝ ثٞى ه٦ٖ دٚز ٝٞٓز ، آٗیوز ١ٖ ىٍ ٗبػيٟ ثب

 ٕ٘ز ث٠ َٕػز اهَیٚ ثب ٝ ُىیٖ ثیَٝٙ ًبك٠ اُ ٠ً ٙي ؿ٦ٍٞ

 .  ًَىیٖ كًَز ١ََٕٜ ِّٜٗ

 ١ََٕٜ ی هب٠ٛ ث٠ ٍٕیيٙ سب ٠ً ثٞىٕ اٙلش٠ ٝ ٗٚٞٗ اٛويٍ

 ٗٚ ثب اٝ یب...  ثبٖٙ ه٢َ اٝ ثب ٠ً اِٛبٍ.  ِٛىٕ ػ٦بٍى ثب كَكی ١یؾ

 .  ثبٙي ًَىٟ ه٢َ



 ٕیٚ ٍٝكی)هٍٞٙیي(                                                                                ٦ٓلب ًذی ٌٜٛیي. ثب سٌَٚ –آٝاِٛبٍى 

  

 
41 

 

 ، ٙي هب٠ٛ ٝاٍى ىٝاٙ ىٝاٙ ، ٙي ٗشٞهق ٠ً كِٔی دْ ٍٝی

 ًَىٟ هلْ هٞىٗ ٍٝی ٍا ىٍ ١ََٕٜ ، ثٞى كیب٣ سٞی ٗبػيٟ

 ك٢٘یيٕ ٗبػيٟ ی آٙلش٠ ٝ ُىٟ ١ْ ١بی ٝلجز ٗیبٙ اُ...  ثٞى

 ث٠ ٍكز كٞإٖ ، ثي١ٖ ُٞٗ سب ٛبیٖشبىٕ ىیَِ ٠ً ١َؿٜي... 

 ٝ ٛٞل٠ ٕالٕ  ٝ ثٞى كٟٞ ىٕ ىاٍٗ ؿَم ٜٝيٓی ٠ً ، ًی٘یب

 . ثٞى ٗبٛيٟ ػٞاة ثی ػ٦ب ث٠ اٗ ٛی٠٘

 ٍٝی آٍاٗی ٛب ١بی ُبٕ ثب ، ًَىٕ ١ٍب هٞىٗ كبّ ث٠ ٍا ىٍ

 ، ٗیٌَىٕ اكٖبٓ ٗیَكشٖ دی٘ ١ََٕٜ ی هب٠ٛ اٗٚ ٛب ُٗیٚ

 ٝ ٗیوٍٕٞ سٔٞ سٔٞ ای٦ٍٜٞ ٗٚ ٠ً إز ٙيٟ ًغ ٗياٍٗ اُ  ُٗیٚ

 كِٔی ١بی ؿَم ث٠ ىٕش٢بی٘ ًی٘یب ، ثَىإٍ ُبٕ ٝبف ٛ٘یشٞاٖٛ

 ػوت ث٠ ، ٙي ٠ً ١بیٖ ُبٕ ٝيای ٗشٞػ٠ ، ثٞى ؿٖجیيٟ ٝیٔـَ

 . آٗي ٗی ػ٦بٍى ٝ ٗبػيٟ ٝ ٗبىٍ ١ٞی ٝ ١بی ٝيای ، ثَُٚز

 ىیيٖٛ ثب ٝ ؿَهبٛي َُىٙ ٕ٘شٖ ث٠ ًی٘یب.  ثٞىٕ ًَىٟ ٝكٚز

 ٠ً ػبیی آٙ اُ ، ثٞى ًَىٟ إ ًالك٠ ٗوٜؼ٠ ، اٛياهز ثبال اثَٝ

 ٝ ؿب٠ٛ اُ ٝ َُكشٖ ٍا ىٍُٗ ، ثٞى دٞٙبٛيٟ ٍا ١بیٖ ٕی٠ٜ ٍٝی

 . ثٌٖٚ ٛلٔ سَ ٍاكز سب ًٚیيٕ ثبال َٕٕ
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 ١بی٘ اثَٝ ًَىٛي ٍیِٗ ٍٝٞسٖ ٍٝی ٠ً ١ٞٗبیی ىیيٙ ثب ًی٘یب

 ًَىی؟ ًٞسبٟ ١ٞٗبسٞ: ًٚیي ١ٖ ىٍ ٍا

 ٝ ثٞى َِٛكش٠ ػ٦بٍى اُ ٠ً ػٞاثی ػٟٞ ٝ ًَىٕ ٛظبٍٗ ٓجوٜيی

 .ًَىٕ ٕالٗ٘ ثٞى اكشبىٟ ُٗیٚ ٍٝی ٛی٠٘ ٛٞل٠ ٕالٗ٘

: ُى ٓت ٝ ٙي هیَٟ ٍٝٞسٖ ث٠ ثیٚشَ ىهز ثب ثبُ ٛياى ٍا ػٞاثٖ

 ؟ ًٞؿ٠ س٠ اٍایِٚبٟ ١٘ٞٙ

  ؟ ٠ٛ  ُىٟ هٞة.  آٍٟ-

 . ًَى ٕبهش٘بٙ ث٠ ِٛب١ی ٝ ٌُاٙشٖ دب١بی٘ ٍٝی ٍا إ ٗوٜؼ٠ ٝ

 هٍٞر ٍا ى١بٖٛ آة.  ٛياى ١ٖ ٕٞآٖ ػٞاة.  ثٞى ًَىٟ ٌٕٞر

 ؟ ٗیٌٜی ِٛبٟ ؿی ث٠:  ُلشٖ ٝ ىاىٕ

 ... ١ب د٠ٔ: ُلز ٝ ٖٛٚز ٍٝٞسٖ ث٠ ِٛب١٘

 ٗیٌَى ػيا كیب٣ اُ ٍا هب٠ٛ ٍٝٝىی ٠ً ای د٠ٔ سب ١لز ٙ٘ ث٠

 ! ؟ سٞ ثجَٗز: ُلشٖ ٝ ًٚیيٕ ػ٘یوی ٛلٔ  ىٝهشٖ ؿٖٚ

  ؟ ٗی٠َٕ ٍُٝر: ُلز ًَى ىاٍ ُاٝی٠ ٍا ٓج٢بی٘ ٠ً دُٞهٜيی ثب
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 آٛؼب ىاٖٛشٖ ٗی ٠ً ای ٛو٠٦ ٍٝی ٍا ىٕشٖ ٝ ُىٕ ٓجوٜيی

 َٕ ثب ً٘ی ٍا ٛلیل٘ ی ٙب٠ٛ َٕ. ىاىٕ كٚبٍ ىاٍى كٖی

 ٜٗٞ:  ُلشٖ ٝ ىاىٕ كٚبٍ كَٛ ٝ ثيػٜٖی ثب ١بیٖ اِٛٚز

 ١ٖ هبف ی ه٠ٔ سب ثوٞای اَُ.  ُیبىٟ ٍُٕٝ...  ١ب َُكشی ًٖ ىٕز

 .  ثَٗز ٗی

 .  هٜيیيٕ ١ب ٕبػز  ٜٖٗ ُلشی سٞ!  ١ب١ب-

 ثبثبثٍٍِ ی ه٠ٛٞ ك٢بی ثَای ىٖٓ:  ُلز ٝ ًٚیيٕ ى١ٍٖ اثَٝ

 ...  ایٜؼب ٛیٞٗيٕ ٝهش٠ هیٔی.  ٙيٟ سَٜ

 . ثوٞای اَُ سٞ ٗیجَٗز-

 هٞٙجوشب٠ٛ...  ىإٍ ٛیبُ ً٘ي ث٠ ٠ً ٗیجیٜی: ؿَیي ك٠ٔٝٞ ثی

 ًٜی ًٌٖ٘ سب ًٜٖ آش٘بٕز ثبیي!  سٞئ٠ ٛلغ ث٠ كؼال ؿیِ ٠٘١

 !!! ًَا٠ٛ ٗیجَی ٌٓر ىاٍی ؿويٍ ٠ٛ؟

 :  ٛبٓیيٕ ػؼِ ثب

 س٘بٙب اُ ٗیجَٕ ٌٓر ىإٍ اَُ ثَىاٍٟ ُٗیٚ ٍٝی اُ ٜٗٞ هيا-

 !!! ًَىٛز
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 .  آٗیٚ ا٢ٓی: ُلز كَٛ ثب

 ٍا ١بی٘ ىٕش٠ ٝ ایٖشبىٕ ٝیٔـَٗ َٕ دٚز ، ثَهبٕشٖ ػب اُ

 ًٞسبٟ اٛويٍ ١ٞٗبسٞ ؿَا كبال:  ُلز ٠ً ٍاٛيٗ٘ ػٔٞ ث٠ َُكشٖ،

 َٕٗ سٞ ث٠ِٛ هيا ٠ً ٗی٠ٚ دیيا ىی٠ِ یٌی ثبالهَٟ!  ًَىی

 !  ٠ًٜ اُىٝاع ثب١بر ثیبى

 ١ٖ ًٞسبٟ ٗٞی ػَٝٓ: ُلشٖ ٝ ُىٕ اٗ َِٛاٛی ىّ ث٠ ٓجوٜيی

 ! ىاٍٟ ىیيٙ

 اِٛبٍ!  ٙيی ىثیَٕشبٛی ١بی ثـ٠ ٌْٙ...  ٗیوٜيٙ ث٢ز َٗىٕ-

 . ؿیيٙ اُُیَٗ ١ٞٗبسٞ ثبهی ٝ ٌُاٙشٚ هبث٠٘ٔ َٕر ٍٝی

 ٗٚ ٝ ٗیِى كَف كَٛ ٢ٛبیز ثب ای٠ٌٜ...  هٜيیيٕ ثٜٔي ثٜٔي

 ١ُٜٞ ای٠ٌٜ ث٠ ثبٖٙ اٗیيٝاٍ ٗیٚي ثبػض ٗیوٜيیيٕ ؿ٘ ؿ٘

 ، هٞا١َا٠ٛ. ًٜي ٙٞهی ٗٚ ثب ٗیشٞاٛي ٝ ىاٍى ٍا اٗ ٥جؼی ٙٞم

 .ىإٍ ٍا كَٖس٘ ٠ً ؿیِی ١٘بٙ!  ىٕٝشب٠ٛ

 هٞىٕ ٕ٘ز ث٠ ٍا اٗ ٜٝيٓی ، ٍٕیيیٖ ٠ً د٠ٔ اٝٓیٚ ث٠

 ای٠ٌٜ ثَای ًی٘یب ، ٗبٛيٙ ٗؼٔن ػٔٞ ١بی ؿَم ، ًٚیيٕ
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 كشی! ٗبػيٟ ًبٍای ایٚ ثب: ُلز ًٜي دَر ٍا كٞإ٘

 ىی٠ِ َٙه١َب ًَى ٍكٖ هيا. ٙيیٖ كب١َ ؿ٦ٍٞ ٛل٢٘یيیٖ

 !!! ًٚیيٙ ًٚیي اُ ثَىاٙشٚ ىٕز

!  ٗیشَٕیي اكشبىٙ اُ...  ٗیشَٕیي ، ىیيٕ ٗی ٍا ثب١ُٝبی٘ َُٓٗ 

 سٞی ٍا هٞایٖ س٘بٕ.  ٗیٌَىٕ ىٍى ٍا كبٓ٘...  ٗیياٖٛشٖ

 .ثٞىٕ ٍیوش٠ ثب١ُٝبیٖ

 ٝ ٜٝيٓی ُٝٙ آٍٝىٕ، كَٝى د٠ٔ اٝٓیٚ ٍٝی ٍا ػٔٞ ١بی ؿَم

 ٗیٌَىٕ اكٖبٓ ثٞىٕ، ؿٖجبٛيٟ دب١بیٖ ٝ ٌٖٙ ث٠ ٍا ًی٘یب ُٝٙ

 ١ٖ هٞىٕ ١ٖ ، االٙ ١٘یٚ ٝ ١ٖشٜي ٛبسٞاٙ ، ىٕش٢بیٖ ػ٢الر

 ! ٙٞیٖ ٗی ُٗیٚ ٛو٘ ١ٖ ثب...  ٛلٔ ٜٝيٓی آٙ ١ٖ ًی٘یب

 ایٚ ثب ٗبػيٟ: ُلز إشَٓ اُ َٗسؼٚی ٝيای ٝ ؿیظ ثب ًی٘یب

 ٛیٖز ثٔي اٝال!  ًَىٟ ػبٝی ٍٝ ٠٘١ ، ١یٖشیَیي ٍكشب١ٍبی

 . ثب٠ٙ ىاٙش٠ ثلَاٙ ٗيیَیز

 اٗ ػ٢يٟ اُ ١ًَٖی ، ًاسی٠ إشؼياى ی٠ ، ثلَاٙ ٗيیَیز آجش٠-

 . هبٖٛ ٗبػيٟ ٗوٞٞٝب.  ثَٛ٘یبى
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 اٗ ٗو٘ٔی ٝيای ، ثٞى ؿٖجیيٟ د٠ٔ اٝٓیٚ ث٠ ًلٖٚ ٛٞى

 ىاٙشٚ ٠ِٛ سؼبىّ ؿَهیيٕ، ػوت ث٠ ، ًَى دَر ٍا كٞإٖ ً٘ی

 ٜٝيٓی ، آٗي ٌٖٙ٘ ٝ دب١ب ث٠ كٚبٍ ،  ىاىٕ ىٕز اُ ٍا ٜٝيٓی

 ٍٕیي، ٛ٘ی اَُ ٠ً اكشبى ُٗیٚ ٍٝی ٖٗشویٖ اّٝ ی د٠ٔ اُ

 ! ٗیٚي ؿذ٠ ٙبیي ًی٘یب

 آٍاٗ٘ ثب ٝ ٍٕبٛي ٗٚ ىٕز ًٜبٍ ٜٝيٓی ی ىٕش٠ ث٠ ٍا ىٕش٘

 ٠ً ًی٘یب ث٠ ًَى ٍٝ ٝ ثَٗیياٙز ٗٚ اُ ِٛبٟ ٠ً ىٍكبٓی

 كبٓشٞٙ: ُلز  ٗیٌَى ِٛب١٘ هیَٟ هیَٟ ٝ ثٞى َٕثََُىاٛيٟ

 ! ؟...  ثٞىیٚ ٌُاٙش٠ ثبُ ٝ ىٍ ؿَا!  ٗل٘يی هٞا١َاٙ ؿ٦ٍٟٞ

 ٗل٘يی هبِٖٛ: ُى ٓت ٝ ًَى ٛظبٍٕ ٓجوٜيی ، ًَىٕ ٕالٕ

 ...  ًٞؿي

 دبٖٛ٘بٙ ث٠! ٛ٘یٌَى؟ ه٦بة ًَا٠ٛ هبِٖٛ ٍا ٗٚ ثٞى ایٜؼب ؿَیج٠

 اٗ ٠ُٛٞ ًجٞىی ، اٛياهشٖ ِٛب١ی ٍإش٘ ی ٙویو٠ َٗثؼی

 .  ثٞى ًَىٟ دیيا ثیٚشَی ٙير

 كبٓشٞٙ:  ُلز ٝ ىاى سٌبٙ ًی٘یب ثَای ٝاٍ سؼظیٖ َٕی ٝ

  ؟ ؿ٦ٍٟٞ
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 .  ٙ٘ب اكٞآذَٕی اُ.   ٜٗ٘ٞٙ: ُلز هَٖٞٛى  ػٞاث٘ ىٍ ًی٘یب

 اُ ٍٝ كبٓشٞٙ: ثٖز ٛو٘ ٓج٢بی٘ ٍٝی ىٕٝشب٠ٛ ٓجوٜيی

 .  ١ٖشٖ ػٞیب ديٍسٞٙ

 هيا!  ٛ٘یبیٚ هٞة ٛظَ ث٠ ٙ٘ب.  ٜٖٗ٘ٞٛ: ىاى سٌبٙ َٕ ًی٘یب

 ...  ٛيٟ ثي

 دبییٚ ٍا ؿ٢٘ٚبی٘ ًی٘یب ػٞاة ىٍ ٝ ًَى ٗٚ ث٠ ِٛب١ی

.  ٙي ٍكغ ٌَٙ ٍٝ هيا ، ثٞى اسلبهی: ُلز اٝ ث٠ ٍٝ ٝ اٛياهز

 ًٜٖ؟ ً٘ي ٗیشٖٞٛ ؟ ىاهْ ٗیجَیٚ سَٚیق

...  ٛ٘یبى ای ؿبٍٟ ٛظَ ث٠: ُى ٓت ٝ اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ًی٘یب

 ٗوٞٞٛ َٕاٙیجی ٦ٕق ٠ً ثٞى ٛٚيٟ كٌَ ه٠ٛٞ ایٚ ثَای هجال

 هٞي ٗؼٔٞٓی ١یؾ ایٚ اُ هجْ سب ٙبیي!  ًٜٜي سؼجی٠ ٗؼٔٞٓیٚ

 ١ب ٟٛٞ ی ٠٘١ ثٞىٙ ٕبٖٓ آجش٠ ٝ ثجی٠ٜ ٍٝ ه٠ٛٞ ایٚ ثٞى ٌَٛىٟ

 ٛظَ ىٍ ٗوٞٞٝی َٕاٙیجی ٦ٕق ١یؾ ٠ً ثٞى ایٚ ثَ ىاّ

 !    ٠ٚٛ َُكش٠



 ٕیٚ ٍٝكی)هٍٞٙیي(                                                                                ٦ٓلب ًذی ٌٜٛیي. ثب سٌَٚ –آٝاِٛبٍى 

  

 
48 

 

 ً٘ي ؿويٍ ٗیياٖٛشٖ ثََُىاٛي، ػؼیجی كَٛ ثب ٍا ٍٝی٘

 ثٞى ُیَ ٛلٔ ٝ ٕوز ثَای٘ َٙای٤ ایٚ ىٍ ١ب ؿَیج٠ اُ َُكشٚ

 ٗٚ ث٠ ٍٝ ٝٞٓز ٝػٞى ایٚ ثب.  ٗیَِكز ٛٚب٠ٛ ٍا ؿٍَٝٗ ىهیوب ٝ

 ًٜٚ كٌَی ثَاٗ ثبیي ثؼي ث٠ كبال اُ ٙبیي: ُلز ٝ ُى ؿٌٚ٘ی

 ثب...   ٛیٖز ٕوشی ؿٜياٙ ًبٍ ًٞؿیي َٕاٙیجی ی٠ اكياص ،

!  ٗی٠ٚ ٍىیق ،  آة ىٝؽ ٝ إشبٛجٞٓی ی٠ ٝ ٛئٞدبٙ ی سوش٠ ی٠

 اُ هيا ثٜيٟ ی٠ ٛ٘ی٠ٛٞ٘ ثبُ ىٍ ٠ً ١٘ی٠ٚ! ؟ ؿی ٠ً سبآهَٗ

 !؟ ًٞؿي ٗل٘يی هبٖٛ ىٍٕش٠...  ٠ًٜ ً٘ي سب ث٠َٕ ٍاٟ

 ١َثبٙ ، ٛٚٞى ثٍٍِ هیٔی سب ًَىٕ ًٜشَّ ٍُٝ ث٠ ٍا ٓجوٜيٕ

 ، اٛياهز ىٝٙ٘ ٍٝی ، ًغ ٍا ًیل٘ ثٜي ،  ثٞى ٙيٟ سٜي هٔجٖ

 ، اٗ ثٜيی إذٍٞر ١بی ًل٘ ٝ ىاٙز سٚ یٚ٘ی ىٕز یي

: ُلز ٝ ُى ُاٛٞ ًی٘یب ٍٝی ث٠ ٍٝ ، ٛ٘یِى ٗٞ دیَا١ٜ٘ ٍَٛ ثب

 .اػبُٟ ثب

 ٗٚ:  ُلز ٗٚ ث٠ ٍٝ ٝٞٓز ٝ ٗیٌَى ِٛب١٘ ٌٕٞر ىٍ ًی٘یب

....  ٠ٕ...  ٗٚ ٙ٘بٍٗ ثب...  دٚز اُ ١ٖ ٙ٘ب ، ٗیِیَٕ ُیَ ایٚ اُ

 ....یي ىٝ
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 سٞی ٜٝيٓی ١بی ىٕش٠ ، ثٞى ٕجي ٜٝيٓی ٍٝی هٞا١َٕ ُٝٙ

 ، اٝ هيٍسٜ٘ي ١بی ٗٚز سٞی ػٔٞثٜيی ٝ دياّ ٝ ثٞى ٗٚ ىٕز

 ؿٖجیيٟ آٙ ث٠ ٠ً ؿَهياٍٗ ٜٝيٓی ٝ هٞا١َٕ ٗیٌَىٕ كٔ

 ثبال اكشیب٣ ثب د٠ٔ ٙ٘ اُ ٍا اٝ ، اٛي ٙيٟ دَ ٕجٌی ث٠ ، ثٞى

. ىًشَ ٜٖٗ٘ٞٛ: ُى ٓت ًی٘یب ٝ ًَى ٗشٞهل٘ ایٞاٙ ٍٝی ، ثَىیٖ

 .ٙيٕ ُك٘ز ثبػض

 ...  ُك٘شی ؿ٠.  ىاٍیٚ اهشیبٍ-

 ١ٖشٖ ، ثب٠ٙ هبٛٞاىُی ػ٘غ ًٜٖ كٌَ: ُلز ٝ ُى ٓجوٜيی

 .ثَٕٖ هيٗز ثلَٗبییٚ ثٞى ٗٚ ث٠ ٛیبُی اَُ ، ثیَٝٙ

 . ثٞى ٗٚ ثب ه٦بث٘

 ٠ً ثجَٕ هب٠ٛ ث٠ ٍا ًی٘یب هٞإشٖ ىاىٕ هٍٞر ٍا ى١بٖٛ اة

  ؿ٦ٍٟٞ؟ كبٓ٘ ّیِّ: دَٕیي ًی٘یب

.  هٞث٠.  ٌَٙ ٍٝ هيا: ُلز ػٞاث٘ ىٍ ىٕٝشب٠ٛ ٝ ُى ٓجوٜيی

 ! ٗي٠ٍٕ ٝ ىٍٓ ََُٕٕ

 ؟ ٌَٛىٟ ١ٍب ٠ً ٍٝ ثب٠ٓ-



 ٕیٚ ٍٝكی)هٍٞٙیي(                                                                                ٦ٓلب ًذی ٌٜٛیي. ثب سٌَٚ –آٝاِٛبٍى 

  

 
51 

 

 ٙ٘ب ػِ ث٠ ١یـٌيٕٝ ثب ٛشٖٞٛش٠ كؼال ٝٓی َُكشٖ ٗؼٖٔ ثَاٗ-

 هّٞ ٙ٘ب ث٠ هجال ٠ً ٦ٛٞ٘١ٍٞ ٍُٝ ١َ ٝػٞى ایٚ ثب.  ثیبى ًٜبٍ

 ...  ٗی٠ٌٜ سَ٘یٚ ثٞى ىاىٟ

 .  ُه٘ی ٝ ثٞى ِٕٜیٚ ُٔٞیٖ

 ی٠ ثَاٗ ًبٗ: ُلز ًی٘یب ٠ً ىاىٕ ثیَٝٙ ِٕٜیٚ ٍا ٛلٖٖ

 كو٤ ٗٚ...  ىاٍٟ هٞثی إشؼياى اٝٙ ثِیَیٚ، ای كَك٠ َٗثی

 َٗثی ی٠ ث٠ اكشیبع! ىاىٕ آُٗٞٗ ث٢٘   ٗجشيی ٝ ًبٍ ثِیٔ

 ... ىاٍٟ هٞی

 : ُلز ًی٘یب ػٞاة ىٍ ٝ اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ٝٞٓز

 ایٚ اُ ٝ ٠ًٜ ًبٍ ًٞىى سئبسَ ی٠ هَاٍٟ كب١َ كبّ ىٍ.   كش٘ب-

 ! هٞٙلب٠ٓ ٙير ث٠ ثبثز

 ًٞىى؟ سئبسَ: ًَى ٠ُِٗٗ ًی٘یب

 ٝ ىاٍٟ ُٗٞیٌبّ ثو٘ ىٝ ٠ً سئبسَی ی٠.  ث٠ٔ:  ىاى ػٞاة ٝٞٓز

 ثی.  كیٜبّ ثو٘ ٝ دَىٟ ٗیبٙ!  ّی٠ِٓ ی ػ٢يٟ ث٠ ثوٚ٘ ىٝ ١َ

 . ثجیٜٖ ٕٚ ٍٝی ١َٜٛ٘بییٚٞ ٜٗشظَٕ ٝجَا٠ٛ
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 !  ٗی٠ٚ ٗٞكن كش٘ب ٙ٘ب دیِیَی ثب: ًٚیي ١ٞٗی ًی٘یب

 ثب٠ٓ ث٢٘ اٝٙ آجش٠.  ىاٍٟ ٛظَی ؿ٠ ػيیيٗ َٗثی ىیي ثبیي-

 ...  ٛ٘ی٠ٌٜ سيٍیٔ

 ٦ٗ٘ئٜٖ.  إشؼياىی٠ ثب ىهشَ ّیِّ: ُلز ٝ ىاى سٌبٙ َٕ ًی٘یب

 ... ىاٍٟ ىٍهٚبٛی ی آیٜيٟ

 ! ىًشَ هبٖٛ ٙ٘بٕز ٦ٓق ٛظَ: ُى ٓجوٜيی ٝٞٓز

 آجش٠: ُلز ػٞاث٘ ىٍ ػٞجی ٝ ١یٖشیَیي ، هٜيیي ثٜٔي ًی٘یب

 اىا٠ٗ ىٍٕ٘ٞ ٠ً ١ٖشیي ١ٞٗٞع ایٚ ػَیبٙ ىٍ ٦ٗ٘ئٜٖ ٠ً

 ٗٚ كبٗیْ ٝ إٖ ١ٜ٘ٚیٚ كب١َ كبّ ىٍ ىًشَ ی ٝاّٟ.  ٛياىٕ

 .  ٛیٖز

 ٝ ًٞثیي ؿَهياٍ ٜٝيٓی ١بی ىٕش٠ ث٠ ٍاٗلٌٖ ىٕش٢بی٘

 ىٓیٔ٘ ٝ  ثبٙیٚ ثَىٟ دی ٗبػَا ظٞا١َ اُ ًٜٖ كٌَ: ُلز

 ! ٛٚيٟ سٕ٘ٞ ىٍٕٖ ؿَا ٠ً ٝثيٝٛیٚ

 ٠ً ثٞى ثبٍ اٝٓیٚ ایٚ ، ثَى ثبال ٍا اثَٝی٘ ی ٠ِٜٓ یي ٝٞٓز

 ٝ ىاى سٌبٙ َٕی. ٗیيیيٕ ٓج٢بی٘ ٍٝی ٍا ٝا١لی دُٞهٜي
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 ظٞا١َ ىٍ ؿَیجی ٝ ػؼیت ؿیِ آجش٠: ُلز ًی٘یب ىٍػٞاة

 ٍٝٙٚ ٗٚ ثَای ١ٖ ىٓیٔ٘!  ثب٥ٚ ىٍ ٙبیي ٛیٖز دیيا ٗبػَا

 ثبثز اُ ٠ً ثبٙیٚ ٛياٙش٠ ٗٚ اٛشظبٍاُ اٗیيٝإٍ آجش٠ ٝ ٛیٖز

 ًَىٕ ػبىر ٗٚ ١َكبّ ث٠.  ًٜٖ ٕشبی٘ ٍٝ ٙ٘ب اٙشجب١بسشٞٙ

 ٠ً ١َؿٜي!   ؿ٤ٔ ث٠ ١َؿٜي!  ٙ٘ب ًَىٙ ه٦بة ٛٞع ایٚ ث٠

 !  ًَىیي ١ٍب هٞإش٠ هٞى ٝ اٙشجبٟ ٍٝث٠ ىٍٕشٞٙ

...  ًَا٠ٛ: آٗي ٗبىٍ ٝيای ٠ً ثي١ي دَ سٞح ثب ٍا ػٞاث٘ هٞإز

 . ثویَ ٙ٘ب ٝهز!  ىًشَ ٕالٕ..... ًی٘ی

 ، ٗل٘يی هبٖٛ ٕالٕ: ًَى سؼظیٖ ً٘ی ٕی٠ٜ ث٠ ىٕز ٝٞٓز

 .  اىة ػَٟ

 ! ٗب ١بی ُك٘ز ثب.  ثبٙیٚ ٕالٗز-

 ... ُك٘شی ؿ٠ ىاٍیٚ اهشیبٍ: ُلز ٗٞىثب٠ٛ ٝٞٓز

 ًی٘یب ٝیٔـَ ىیيٙ اُ ى٢ٍٛبیز ٝ ؿَهیي ٗب ثیٚ ِٛب١٘ ٗبىٍ

 ٗبػيٟ ٗیٌٜٖ كٌَ.  سٞ ثلَٗبییٚ: ُلز ٝ ُى ٓجوٜيی ایٞاٙ ٍٝی

 ؟ ٠ٛ...  ىاىٟ هجَ ١ٖ ٙ٘ب ث٠
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 ًَىٟ ًٌ٘ی ٗیٖٚ هٞٙلبّ: ُٝلز  ىاى سٌبٙ َٕی ٝٞٓز

 ! ثبٖٙ

 ٗلبٕج٠ ٍٝ ٝیِیششٞٙ...  ٗبػيٟ ىٕز اُ: ٛبٓیي كَٝی ٗبىٍ

 .كش٘ب ٗیٌٜٖ

 ث٠ ؿٚ٘٘ ٗبىٍ ٠ً ًَى اًشلب ای ٕبىٟ ٓجوٜي ث٠ ٝٞٓز

 . ىًشَ ٛيٟ ثي هيا:  ُلز ٦٢َٗة ٝ ُِیي ٓت ، ٍكز دبٖٛ٘بٛ٘

 !  اهلل آل٘ي ٙيٟ ٍكغ...  ٗل٘يی هبٖٛ ٛ٘یيٟ ثي ٠ً هيا-

.  ٛیٖز هٞثی ١ٍُٝبی ١ٍُٝب ایٚ.  آل٘ياهلل: ًَى سٌَاٍ ٗبىٍ

  ؟ هٞثٚ ٗبىٍ

  : ُلز ٝ ُى ٓجوٜي ثبُ ٝٞٓز

 .  اكٞآذَٕیشٞٙ اُ ٜٗ٘ٞٙ هٞثٚ ٠٘١. هياٌٍَٝٙ-

 ىٍ ػٔٞی ثبیي كش٘ب: ُلز ٝ ىاى ١ْ ػٔٞ ث٠ ٍا ٜٝيٓی ًی٘یب

  ؟ ًٜیٖ ث٘ ٝ هٞٗ

 ٍا ىٕش٢بی٘ ؿَه٘ َٕػز ، ٍكز ًٜبٍ ٗبىٍ ای٠ٌٜ ٗل٠ ث٠

 ایٚ ١بی ؿَم ٗیٌٜٖ كٌَ: ُلز ثٜٔي ٝٞٓز ٠ً ًَى ثیٚشَ
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 ًبٗٔشٞٙ، ٍٝٝى اُ هجْ ث٢شَٟ ، ثبٜٙي ٙيٟ هبًی كٖبثی ٝیٔـَ

 كًَششٞٙ اُ هجْ ٍٝ ١ب ؿَم آٓٞىُی كؼٖ ، ىاٍ ٖٛ ىٕش٘بّ ثب

 ٗل٘يی هبٖٛ ؿی٠ ٙ٘ب ٛظَ.  ًٜیٚ ًٖ ُیٜشی ١بی كَٗ ٍٝی

 ؟

 سٞی.  ٗیِِیي ،ٓت ٗٚ ی ثیـبٍٟ ٗبىٍ ٝ ثٞى ٗبىٍ ث٠ ه٦بث٘

 ٝیٔـَ ثب ٠ً ثیبٍٝیٖ ٍٝی٘ ث٠ ثٞىیٖ ٌَٛىٟ ،ػَار  یٌٖبّ ایٚ

  اّٝ ٍُٝ.   ثي١ي ٝیَاّ ك٢َٙب ٍٝی ٛجبیي ، ٙيٟ هبًی ١بی ؿَم

 ًَىٟ ٗش٢ٖ ٍا ٗب ی ٠٘١ ٝ  ثٞى ًٚیيٟ ىاى ٝ ثٞى ٙيٟ ًلَی

 !  ایٖ ٙيٟ ىٍ ػٔٞی اٗ ٗؼ٦ٔی ثبػض ای٠ٌٜ ث٠ ثٞى

 هٞاٛي ٛ٘ی ٛ٘بُ هب٠ٛ هبًی ك٢َٙبی آٙ ٍٝی ثٞى ١ب ٗير ديٍ

 ث٢ياٙشی َٕٝیٔ ث٠ ٝیٔـَ ثب ًی٘یب ٠ً ك٢َٙبیی ٍٝی... 

 ٍكش٠  ثبال ١لشٖ إٓ٘بٙ سب  ، اٗ هٞىهٞا١ی آس٘ ىٝى ٝ ٗیَكز

 ١بی ١یِٕ ٍٝی هٜي اة سٚز یي ، ٝٞٓز ىًشَ...  كبال ٝ ثٞى

 .ثٞى ٍیوش٠ ىاؽ ١بی ٙؼ٠ٔ ٝ َٕم

 ٥ٔجٌبٍ ِٛبٟ ًَىٕ كٔ...  ٜٙیيٕ ٍا آس٘ ٙيٙ هبٗٞٗ ٝيای

 ًبٗ ٝ ٙٞى ٗی إ هٜيٟ ثبػض ، اٗ ثٖش٠ ى١بٙ ٝ ًی٘یب
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 هٞا١َٕ اكٞاّ ث٠ ٠ً ثَٗیياٙز ُٗیٚ ٍٝی اُ ٍا هياٗٚ

 !ٗیوٜيیيٕ

 ، ٗل٘يی ٝ ًی٢بٙ ی هبٛٞاىٟ اُ ، آٗي ٗی ٛظَ ث٠ ١َكبّ ث٠

 ٗؼ٦ْ.   ثَثیبیي ًی٘یب دٔ اُ ٗیشٞاٖٛز كو٤ ٛبٕ ٝٞٓز یي

 اُ ٗبػيٟ... ىاٍ ٖٛ ىٕش٘بّ یي دی ٍكز ىٝاٙ ىٝاٙ ٗبىٍ ٝ ٗبٛي

...  ثٕٞیي ٍا ٍٝی٘. ُٜؼیي ٛ٘ی هٞىٗ دٕٞز ىٍ ًی٘یب ىیيٙ

 .  ٛ٘بٛي ٗولی ىیيٕ اُ اٌٙ٘ اُ ٝدَ  سَ ؿ٢٘ٚبی ٝ

 ٜٝيٓی دٚز ٗبىٍ هٞى ، ٙي س٘بٕ ٠ً ؿَه٢ب ًَىٙ س٘یِ ًبٍ

 ٠ً ٢َٗثبٛی ٓلٚ آٙ ثب ، َُكز ثَػ٢يٟ ٍا ١ٝيایش٘  ایٖشبى اٗ

 ثبثب ٦ٗ٘ئٜٖ: ٗیِلز ًی٘یب ث٠ ثٞىٕ ٗلَٕٝ اُٗ ثٞى ١ب ٗير

 هٞٗ. ىٖٓ ػِیِ ٗی٠ٚ هٞٙلبّ ًٔی ىیيٛز اُ ١ََٕٜ

 ....... ! اٝٗيی

 .  ٙي كَٚىٟ ٛبػبىال٠ٛ سجؼی٠ كؼٖ ایٚ اُ هٔجٖ

 ىٖٓ ، ٛجٞى ٗیٌَى ِٛب١ٖ ثَ ٝ ثَ ٠ً َٗىی ث٠ كٞإٖ ىیَِ

 ٝيای٘  ٠ً ثَٕبٖٛ ثبال ی ٥جو٠ ث٠ ٍا هٞىٕ ُٝىسَ ٗیوٞإز

 .ثٞىٕ ٗٚ ٝيای٘ ی َٗىا٠ٛ سُٚ ٗوب٥ت آٗي ٗی ٛظَ ث٠.  آٗي
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  كَٗٞىیي؟ ؿیِی: دَٕیيٕ ٝ ٍكز ؿ٢٘ٚبی٘ ث٠ ِٛب١ٖ

 ؟ ٍا٠١ ث٠ ٍٝ ا١ٝبع-

 ٝ ػؼیت اكٖبٕبر سلْ٘ اُ ٛبُِیَ ٝ آٍٝىٕ ٓت ث٠ ٓجوٜي

  ٜٗ٘ٞٙ ث٠ٔ:  ُلشٖ ٗیِىٛي ٙجیوٞٙ هٔجٖ ث٠ ٝهز ثی ٠ً ؿَیجی

. 

 ًَى دَر ٍا كٞإٖ ٕٞآ٘ ثب ٝ ثَى كَٝ ػیت سٞی ٍا ىٕش٢بی٘

. 

 ًی اُ ػيی سَ٘یٜبر ؟ ٗیَٟ دی٘ ؿ٦ٍٞ ٛ٘بیٚشٞٙ ًب١ٍبی-

 ٦ٗٔغ اُٗ ٛی٠٘ ٝ ٛٞل٠ ٠ً ٕٜبٍیٞیی ث٠ سٞػ٠ ثب ؟ ٗی٠ٚ آؿبُ

 ! ٛبٗب٠ٕٞٛ ثَإ ّیِّ ًبٍثَى ٙيٕ

 ه٠ٞ: ُلشٖ ٝ آٍٝىٕ ٓت ث٠ ٓجوٜيی ٛبٗبٛٞٓ ٝ ًبٍثَى ی ٝاّٟ اُ

 ثَای... ٗی٠ٚ َٙٝع ػِْٜ سٞی ى١ٍٝ٘ی ٝ سٞٓي ی٠ ثب هبٍؽ ی

 ٠ً ىاٍیٖ ًٞىًب٠ٛ ٙؼَ ثبُهٞاٛی  ی٠ اّٝ ی دَىٟ سٞ َٙٝع

 ثبػض كًَبس٘ ٦ٗ٘ئٜٖ...  ًٜٖ إشلبىٟ ّیِّ اُ ىإٍ سٞ٘یٖ

 ٗٞٗ ی ك٠ٔ٘ اُ ثؼي ، دَىٟ ٗیبٙ سٞی.   ٗی٠ٚ ٗوب٥ت سٞػ٠
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 دٖ٘ اُ ٗیش٠ٛٞ ٗیٌٜٖ كٌَ ٠ً ًٞسب٠١ ی ى٠ً٘ٔ ی٠ ١ٖ هبٍؽ ث٠

 ٝ ىاٙز هٞا١یٖ َُٟٝ اػ٢بی َٕٝىثب ی٠ ١ٖ دبیبٙ ىٍ ٝ...  ثَثیبى

 !  ه٠ٞ ثٜيی ػ٘غ

 ؟ ٗیٌٜیٚ ثبُی ٍٝ ٛوٚی ؿ٠  هٞىسٞٙ: ُلز ٝ ىاى سٌبٙ َٕی

 ٛیٖز؟ ٗٚوٜ ٝاهؼب-

 ظب١َسٞٙ اُ ثبیي: ُلز ٝ اٛياهز سبدبیٖ َٕ ث٠ ًٔی ِٛبٟ یي

 ؟ ثِٖٛ كيٓ

 ٠ٛ.  ًَى اٙبٍٟ ػيیيٕ ظب١َ ث٠ ٓلبك٠ ىٍ. ثٞى ثب١ٞٙی َٗى

 ٛ٘یيیي ِٓٝٗی ٛظَٗ اُ الثي.  اٙبٍٟ َٝكب ، س٘ؼیي ٠ٛ سؼَیق

 . ثیبٍٝى ُثبٙ ث٠ ؿیِی ١ٞٗبیٖ ٝ  ٗٚ اُ ٠ً

 ثٞىٛي َُكش٠ ٍا اث١َٝبیٖ ٍٝی ٠ً ٍا ٓوشٖ ١ٞٗبی اِٛٚز َٕ ثب

 ٗیٌٜٖ ایلب ٍٝ ٛوٚی ؿ٠ ٗیٌٜیٚ كٌَ ٝاهؼب: ُلشٖ ٝ ٍاٛيٕ ػوت

  ؟ ثٞىٕ ًَىٟ ٝلجز ثب١بسٞٙ ث٢٘ ٍاػغ هجال ٗیٌٜٖ كٔ

 ١ٖ ثب ٍٗٞى ایٚ ىٍ هجال ٠ً ُیبىٟ اكش٘بٓ٘: ًٚیي ١ٞٗی

 هب٥َٕ ٠ً سبػبیی یؼٜی ٗیٌٜٖ كٌَ اٗب ثبٙیٖ ًَىٟ ٝلجز
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 ثبُی ٛوٚی ؿ٠ ٕٜبٍیٞ ایٚ سٞی ٠ً ثٞىیي ِٛلش٠ ٝا١لب ١ٖز

 ٝ ثبال ی ٗٚـ٠ٔ ىٓیْ ث٠ ٗشبٕلب٠ٛ ، ُلشیٚ ١ٖ اَُ یب.  ٗیٌٜیٚ

 !   ٙيٕ ًبٍ كَاٗٞٗ ً٘ی ، اهیَ ی كبىطی٠ ایٚ آجش٠

 اُ ثب٠ٙ هَاٍ اَُ: ُى ٓت ٝٞٓز ٝ ىاىٕ هٍٞر ٍا ى١بٖٛ آة

 ...  ثِٖٛ كيٓ ظب١َسٞٙ

 ، اٝ ی اٛياُٟ ث٠ ٠ٛ ٙبیي ٗٚ ، ىٝهشٖ ؿ٢٘ٚبی٘ ث٠ ٍا ِٛب١ٖ

 كَك٢بی٘ ٗل٢ٕٞ ثشٞاٖٛ ٠ً ىاٙشٖ ای ١ٞٙی ی ث٢َٟ اٛيى اٗب

 .  ىٍیبثٖ ٍا

 !  دیَ ی ٕبكَٟ: ُى ٓت ٝ ًَى ِٛب١ٖ ىهز ثب طبٛی٠ ؿٜي

 .ٍكشٖ ٝا

 إز ًَىٟ ُْ ٙی٦ٜش٘ ٠ً ك٢٘یيٕ ، ٛٚي ٥ٞالٛی هیٔی آجش٠

 .  ثٞى ُِیيٟ ال٠ٛ ٓج٘ ًٜغ ًَِ٘ٛی ٓجوٜي ٝ

 . ٍاىٍآٍٝى كَٖٝ ًالٗ٘ ، ٝػٞى ایٚ ثب

 !!! هبٍؿٖ ی٠ ٗٚ: ُلشٖ ٝ ًَىٕ َُى ٍا ؿ٢٘ٚبیٖ

 ! هبٍؿیي ٠ً: ًٚیي ١ٞٗی
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 !!! هبٍؿٖ ی٠ ٗٚ ث٠ٔ:  ُلشٖ ٝ ًَىٕ ٓ٘ٔ ٍا  ١ٞٗبیٖ ثبُ

 !!!إَ ٗبٍیٞ ٜٖٗ-

...  ٝٞٓز ىًشَ:  ُلز ثٜٔي ٠ً ٗبىٍ ٝيای ثب ٠ً ٗبٛي ثبُ ى١بٖٛ

 ... ىاهْ ثیبٍیي سَٚیق ١ٖ ٙ٘ب

 اٗیيٝإٍ ًَا٠ٛ هبٖٛ: ُلز ٢َٗثبٙ ٝ ًَى سَ ِٛىیي ٍا ٍٝٞس٘

 . ثٞى ك٢ب س٦ٔیق ػ٢ز َٝكب ، ثبٙیٚ ٛٚيٟ ىٓوٍٞ ػٖبٍسٖ اُ

 ...ٛذَٕٖ ٠ً ٛشٞاٖٛشٖ اٗب...  ٛٚيٕ ٛبٍاكز ، ًَىٕ ؿبكِٔیَٗ

 ؟ ٙيٟ ثي ١ٞٗبٕ-

 ٗٚ ٛياٍى ِٓٝٗی" ثِٞیي ای٠ٌٜ كٌَ.  هٍٞى ػب ٕٞآٖ اُ آٙ یي

 یب!  ثبٖٙ ٍا١ی ٗٚ ٛياٍى ِٓٝٗی یب!  ثي١ٖ ٛظَ ىٍٍٗٞىٗ

 سٞی ١بی َٙیبٙ ٗیٚي ثبػض "ثذَٕیي ٗٚ اُ ٠ً ٛياٍى ِٓٝٗی

 .  ثٞىٕ دَٕیيٟ ٍا ٕٞآٖ ٗٚ اٗب.  ٙٞٛي ىاؽ ، َٕٕ

 ىٛجبّ.  ثٞىٕ سبییي ىٛجبّ.  ثٞى ٢ٖٗ ٓلظ٠ آٙ ىٍ ؿَا ٛ٘یياٖٛ

 ! ٗبٙ¬هبٛٞاىُی دِٙي اُ...  ٙبیي ىٕٝز یي اُ سبییي
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 سب ؿٜي ػيیيسٞٙ ی ؿ٢َٟ اُ: ُى ٓت ٝ ًَى كٌَ طبٛی٠ ؿٜي

 .  ًٜٖ ىٍیبكز ٗیشٖٞٛ ػيیي ٗل٢ٕٞ

 ثي١ي ٕبىٟ ػٞاة یي ٗیوٞإشٖ كو٤ ، اٛياهشٖ ثیٜی ث٠ ؿیٚ

 ؟ سب ؿٜي: دَٕیيٕ كبّ ایٚ ثب ٙي كٖٔلی ٗبػَا.

 ... ١ٖز سبیی ؿٜي ی٠:  هٜيیي

 : ًٚیيٕ ١ٞٗی

 ؟ ٗلب١ی٘ی ؿ٠ ٝهز اٝٙ-

 :  ىاى ػٞاة ٌٗظی ١یؾ ثيٝٙ ٝ ٙي هیَٟ ٍٝٞسٖ ث٠ ٖٗشویٖ

 !  ٗبػَاػٞیی...  ٗؼٞٞٗیز!  ٙی٦ٜز-

 ، آٍٝىٕ ٓت ث٠ ثٞى ًَىٟ ىٍیبكز ٠ً ای ٝاّٟ ٠ٕ اُ ٓجوٜيی

 !  دٌیَی ٍیٖي ٝآجش٠:  ًَى ا١بك٠  ٝ ىاى ٍاثبال اث١َٝبی٘

 سب ىاٙز ٠ِٛ ثبُ ثَایٖ ٍا ىٍ ، اٛياهشٖ دبییٚ َٕ ، ُىٟ هؼبٓز

 ه٠ٙٞ الی اُ ، دبٍٝؿیٚ دبٍٝؿیٚ ، ٍكشٖ ١ٖ ٗٚ. ىاهْ ثَٕٝ

 ٝ ٙيٕ ٍى ، ثٞى ؿَة اُ ٥ٔٞػ٘ ٠ً ای ١ًٞذبی٠ ٥الیی ُاٍ

 . ٍٕبٛيٕ هبٛٞاىُی ی ٍِٗػ٠ ث٠ ٍا هٞىٕ
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 ًی٘یب ، ٗیوٜيیي ١ََٕٜ ٝ ٗیِى كَف ٗبػيٟ ثب ىٓٞادٔ ٗبىٍ

 ٠ً ثٞى ٙيٟ ؿ٦ٍٞ ٛ٘یياٖٛ ، ىاٙز ٓت ٍٝی ثٍُِی ٓجوٜي ١ٖ

 .  ٜٙیيٕ ٗی ٍا ١ََٕٜ ١بی هٜيٟ

 .  ٗیٌَى سؼَیق ثَای٘ ٢ٗیؼی ؿیِ ىاٙز اِٛبٍ ًی٘یب

 ث٠ ١بی٘ ىاٖٛش٠ ثب ٍا دیََٗى ٠ً ثٞى هٞة سبٍیو٘ آٛويٍی

 اُ ػٞاة اٛشظبٍ ٝ ٗیٌَى ٛوي ٍا هبػبٍ ی ُٗب٠ٛ!  ثیبٍٝى ٝػي

 ٙي ثبػض ، اٗ هٍٞىٟ ؿَٝى ٓجوٜي اٗب.   ٛياٙز ١ََٕٜ

 .  ٙٞى هٞة ١ٖ ٗٚ كبّ ً٘ی

 ىٕز ٗبػيٟ ثب ىاىٙ ٝهٟٔٞ ىّ اُ كٍٞا ، ىًشَ ىیيٙ ثب ٗبىٍ

 هَِٗ ًٖ ی٠ هٞث٠؟ كبٓٚٞٙ ٛظَسٞٙ ث٠ ىًشَ: ُى ٓت ٝ ًٚیي

 ...١بٗ ٠ُٛٞ ٙيٟ

 ٛلَٟ یي ٗجْ ٍٝی ٠ً ١ََٕٜ ٗوبثْ ، ٙي ًبٍ ث٠ ىٕز كٍٞا

 ُاٛٞ ، ثٞى ٗشٞهق ٗجْ ًٜبٍ ٝیٔـَٗ ٠ً ًی٘یب ٝ ، ثٞى ٖٛٚش٠

  ؟ ؿ٦ٍٟٞ كبٓشٞٙ: ُٝلز َُكز ٍا ثبُٝی٘ ٝ ُى

 .ٗبٛي هیَٟ ٝٞٓز ی ؿ٢َٟ ث٠ ىهز ثب ، ٙي ٕبًز ١ََٕٜ
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 ث٠ ًَىٙ كٌَ كَٝز كشی!  ٗٚن َٕ ٜٗشظَ ٝ ثٞىٕ ثالسٌٔیق

  ، إ ٙيٟ ًٞسبٟ ١ٞٗبی اُ ٠ً ٌٜٗ٘ی  ١بی دیبٕ ١بی اٛشوبّ

 ه٠ٙٞ ؿٖٚ َٗى ىٓذٌیَ سٞٝیلبر.  ٛياٙشٖ ثٞى ًَىٟ ىٍیبكز

 دَاٛيٟ َٕٕ اُ ٍا هٞاة ٠ً ثٞى ٙيٟ ٢ٗبػلی اَّٛی ثبػض ای

 ! ثٞى

 ىٍٕشی ًبٍ ، ٝهٞا١َٕ ٗبىٍ ػ٘غ اُ ًٜيٙ ىّ ، ٝػٞى ایٚ ثب

 ، ٗیٌَى ٝاٛ٘ٞى ًی٘یب ٝ ثٞى ٝظبیل٘ اٛؼبٕ ىٍكبّ ٝٞٓز ، ٛجٞى

 !  ٗبػيٟ ٝ إز ٗبىٍ كَك٢بی ث٠ كٞإ٘

 َٕى ٝهشی سب ٝ ، إز ؿبیت ٛلَ یي ًَىٕ كٌَ ٓلظ٠ یي

 دبییٚ ١ب د٠ٔ اُ ، ٙي ظب١َ اٗ ٠ًٔٝ َٕ ، ًٜٖ دیيای٘ سب ثٌٖٚ

 ى١ٍٖ ٍا اث١َٝبی٘ ٝ اٛياهز إ ؿ٢َٟ ث٠ ِٛب١ی ىیيٖٛ ثب.  آٗي

 . ًٚیي

 آس٘ ٗیبٛ٘بٙ  ٠ً ثٞى ىاٙش٠ ثَٕ هیبالر ، ًَىٕ سؼؼت اّٝ

 ؟ إز ثٔ

 ث٠ اّٝ  ؿ٢٘ٚبی٘ ثب ، ٛٚي ٥ٞالٛی هیٔی سؼؼجٖ ى٢ٍٛبیز اٗب

 .  ُى اٙبٍٟ ٝٞٓز ث٠ ى٢ٍٛبیز ٝ ٍهشی ؿٞة ٕذٔ   ١ٞٗبیٖ،
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 ك٢٘یيٕ سبُٟ ٝ ًٚیيٕ ١ٞٗبیٖ ی ًَىٟ دُق سب١ٍبی ث٠ ىٕشی

 ه٠ٙٞ ثب ٗٚ ١ٞٗبی ٍَٛ ٌٗٚی سب١ٍبی ٗیبٙ كبیٔی ١یؾ

 !  ُاٍٛجٞى

 ث٠ ٍا ىاٙز َٕ ٍٝی ٠ً ًٞؿٌی ٍَٛ هَِٗ ی ك٠ٓٞ ػ٦بٍى

 َٕ ث٠ ىُىیي اٝ اُ ِٛبٟ ًی٘یب ىیيٕ ، ًَى ٜٗشوْ ىٝٙ٘

 .  ٙي هیَٟ اِٛٚش٢بی٘

 ٝ هي ی ٝيه٠ هَثبٙ ٝ ُلز ػبكیز ٝلز ، آٗي ٗبىٍ ىیيٕ ثؼي

 .  ثٌٚي ٕٚٞاٍ ٍا ١ٞٗبی٘ ًَى هٞا١٘ ٝ ٍكز ػ٦ب هبٗز

 ٗبىٍ ثجیٜی هیَ: ُى ٓت ٗبػيٟ ٝ ٖٛٚز ٛلَٟ ٠ٕ ٗجْ ٍٝی ػ٦ب

 .  ىٕششٞثِیَٟ هيا ، ٗیِیَی ٕبٜٓ٘ي ىٕز اٛٚباهلل. 

: ُلز ٝ ُىٝى آة ١بی ه٦َٟ اُ ٍا هَِٗٗ ٍٝٞر ك٠ٓٞ ثب ثبُ

 .  ٗبػيٟ ثبٙی ٕالٗز

 ًٚیي ػ٘یوی ٛلٔ ػ٦بٍى ، ثٞى ٙيٟ س٘بٕ ٛظَ ث٠ ًبٍٗ ٝٞٓز

 ... َُكش٠ اىٍاٍ اهشیبٍی ثی ٗشبٕلب٠ٛ: ُلز ٝٞٓز ث٠ ٍٝ ٝ

 .  ٗیٜٚبهشٖ ٍا ِٛب١٘ ٗٚ ، ٙي ٗشبطَ ؿ٢٘ٚبی٘
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 ٛظَٕ ث٠.  ٥جیؼی٠ َٙای٦ٚٞٙ ث٠ سٞػ٠ ثب: ُٝلز ًَى ٌٗظی

 . ثيٙ اٛؼبٕ ٍٝ آُٗبی٘ َٕی یي ٗؼيى ث٢شَٟ

 . ك٢٘یيٕ ٍا ػ٦بٍى ٝهز ثی ىٝٗ ٗل٢ٕٞ سبُٟ

 آة ٓیٞاٙ یي ، ٍكشٖ آٙذِهب٠ٛ ث٠ ، ًٚیيٕ َٕٕ ث٠ ٛبًُی ٙبّ

 ًَىٙ ٍا١ی اُ ثؼي ٗبىٍ ٠ً ًَىٕ آٗبىٟ هٞىٕ ثَای هٜي

  ؟ ه٢ٟٞ یب ىاٍیٚ ٗیْ ؿبی ىًشَ: دَٕیي ٝٞٓز ث٠ ٍٝ ٗبػيٟ

 . ًٜٖ ُك٘ز ٍكغ ىی٠ِ اسٞٙ اػبُٟ ثب ٗٚ-

 ثبثز:  ًٚیي ثیَٝٙ ٍاكشی ٙٔٞاٍ سٞی اُ ٍا دٞٓ٘ ًیق ػ٦بٍى

 ٗؼٌٍر اُسٞٙ ثبُٕ ٗبػيٟ ػبٛت اُ ٌٍَٗ ١بی س٘بٓ ایٚ

 .ٗیوٞإ

 .  ٗیيٕ اٛؼبٕ اٗٞ ٝظیل٠ ٗٚ.  كَكی٠ ؿ٠: هٜيیي ٝٞٓز

 َٙف ١ٖ ٗبىٍ ،  ٛياىٕ ا١٘یشی ، ًَىٛٚبٙ دبٍٟ س٠ٌ سؼبٍف ث٠

 ٕٝبیْ: ًَى دی٢ٜٚبى ٝٞٓز ، ٗیٚي ػٞیب ٍا ١ََٕٜ كبّ

 ثیَٝٙ اسبه٘ اُ ٍا ثجٜيى ٍا سبىٍ ٗیٚٞى ثبػض ٠ً ِٕٜیٚ

 ...ثٌٚیٖ
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 ١َؿ٠ ٗیوٞإز ىٖٓ ثٞى، َُٕ هب٠ٛ ایٚ ١ٞای.   ثٞى َُٖٗ

 ٗٚ ك٢ٍٞ ث٠ ، آٍٝىٕ ىٍٗی ٓجب٢ٕبیٖ ٍٝی اُ ٍا ٗبٛشٞ ُٝىسَ

 ١ٍب ٕیٜي سٞی هٞىٗ كبّ ث٠ ٍا ٓیٞاٖٛ ، ٛجٞى ٛیبُی ىیَِ

 ، ثٞى ًَىٟ دبٍى ١ب د٠ٔ دبییٚ ٠ً   ًی٘یب ىیيٙ ثب ، ًَىٕ

 . ٙيٕ ٗشٞهق ىیٞاٍ دبی ؿٜيطبٛی٠

 ٗٚ ای٠ٌٜ اُ ٝهجْ  ثَىاٙز ثبال ی ٥جو٠ ث٠ ًَىٙ ِٛبٟ اُ ؿٖٚ

 ؿ٢٘ٚبیٖ ىٍ ٍا ِٛب١٘ َُكز، ٍا ٗـٖ ثََُىٕ، آٙذِهب٠ٛ ث٠

 :ُلز ٝ ًَى دَر

 ًٜٖ كٌَ...  ثٕٞ دٚز!  ثبال اٝٙ ثَٕ ٗیشٖٞٛشٖ ٗیوٞإز ىٖٓ-

 !  ثب٠ٙ ثٕٞ دٚز ٍٝی ١ُٜٞ ٕلیيٟ سبة اٝٙ

 إجبة اُ! ثٞى ُٜغ ی ػِیَٟ یي ، ١ََٕٜ ی هب٠ٛ ثبٕ دٚز

 ٠٘١ ٝ ٠٘١... ٗبىٍٕ ١بی ػَٕٝي سب ، ٗل٘ٞى ىایی ١بی ثبُی

 ثٞى ٕبهش٠ ، ثبٕ دٚز ٍٝی ٍا آٙ ١ََٕٜ ٠ً ثٞىٛي اسبهٌی ىٍ

 ٕبهز ثَای ثٞى ًٞؿٌی ًبٍُبٟ ، هب٠ٛ ایٚ ُٗیٚ ُیَ ُٗبٛی.

 اٝال.  اٛياهز ٍاٟ ٍا آٙ  ٗل٘ٞى ىایی  ٠ً ىٕشی ؿٞثی إجبة

 سب ؿٜي ٕلبٍٗ ثَای ٠ً ىیي ٝهز ١٘بٙ ١ٖ ٍا ىایی ُٙ
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 اُ ٠٘١ ٍا ىایی ٝ ىایی ُٙ آٜٙبیی ی ه٠ٞ. ثٞى آٗيٟ ىیٞاًٍٞة

 ىاىٟ ُٞٗ ٗب ٝ ثٞى ًَىٟ سؼَیق ١ََٕٜ ٠ً ثٔ ثٞىٛي كلظ

 .  ٙي ٜٗشوْ ثبٕ دٚز اسبم ث٠ هيی٘ی اطبص ی ٠٘١.  ثٞىیٖ

 هيی٘ی اسبهي آٙ ىٍ ػٖشؼٞ ١ٖ ػ٦ب ٝ ًی٘یب ٝ ٗٚ ََُٕٗی

 ؿیِ یي ٝهشی ١َ ، ثٞى ًَىٟ ٥َاكی ػ٦ب ٍا ثبُی ایٚ.  ثٞى

 ٗب ث٠ ٝ ٗیٌَى د٢ٜبٙ اسبهي ىٍآٙ یب ُٗیٚ ُیَ ىٍ یب ٍا ػؼیجی

 ثبُی ایٚ اهشَاع ؿٞٙ ٝ ٗیٌَىیٖ دیيای٘ ثبیي ، ٗیياى ٛٚبٛی

 ٝ ، ٗیٌَى َٙٝع ٍا ثبُی اٝ ١٘ی٠ٚ ، ثٞى ػ٦ب ث٠ ٗشؼٔن ٜٗلَٞا

 ٍی٘ ث٠ ٝ ًٜي د٢ٜبٙ ٍا ػؼیت ؿی١ِبی ٠ً ىاٙز كن اٝ  اّٝ

 ٍا ٛظَ ٍٗٞى ٙی آٙ ُٝى هیٔی ًی٘یب اَُ یب...  ثوٜيى ىیَِاٙ

 ٗٚ ٛٞثز ٝهشی ١٘ی٠ٚ...  ٗٚ ٝ ٗیٚي اٝ ٛٞثز ، ٗیٌَى دیيا

 ٙبٕ یب ، ثٞى ٙيٟ هٞاة ٗٞهغ یب ٠ً ثٞى ٝهز ىیَ آٛويٍ ، ٗیٚي

 ...   ٍكشٚ ١ٖ یب! 

 ٍا ١ب د٠ٔ اُ ٍكشٚ ثبال كَٖر ؿويٍ ، ٗیٌَى إ كبٓی ًی٘یب ِٛبٟ

 .  ىاٍى
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 كب٠ٔٝ ١ب د٠ٔ َٙٝع اُ ؿَه٢بی٘، ؿَه٘ ثب ای٠ٌٜ اُ هجْ

: ُلز ٝ ًَى ِٛب١٘ ٝ كَٕشبى ػیت ىٍ ىٕز ػ٦ب ثِیَى

 !  ثبال ثجَٗز ٗیشٖٞٛ

 ... ٠ٛ هٞ٘ب٠ٛ ِٛب١٘ ٝ

 ... ٠ٛ ١ٖ ٢َٗثبٙ

 !  ٠ٛ ػٞجبٛی

 !  ٠ٛ ١ٖ َِٛاٙ

 ... ٠ٛ ٠ً ىٕٝشب٠ٛ

 ! كش٘ب سَىیي ثب...  ٙبیي ؟ ػٚن دَ

 

 .  ىاٙز ػج٠٢ ىٍثَاثَٗ ًی٘یب ٝ آٗي ٗی َٗٞ ٛظَ ث٠ ػ٦بٍى

 دَ ٗشؼيى ١بی ٠ًَ٘ٙ ٝ هیبٓی ثی اُ َِٕٜی ثب ٍا اٗ ػج٠٢

 ثـ٠، هٖٚ،: اُ ٙيٟ سٜٔجبٍ ١ٖ ٍٝی ١بی ًی٠ٖ ثٞى، ًَىٟ
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 ٛ٘یوٞإز ٝ ًَى ٗی كلظ َِٕٜٗ ىٍ ٛلَر ١ٖ ٙبیي

 .  ثیبٍٝى ًٖ ػ٦بٍى ی ك٠ٔ٘ ىٍٗوبثْ

...  ثبال ثَٗز ٗی: ُلز ٍٝی٘ ث٠ ىٕٝشب٠ٛ ٝ ٙي هٖ ػ٦ب

 ؿَٝة آكشبة ىی٠ِ ٕبػز یي ثبال، ثَیٖ ؟ ثجَٗز ٗیوٞای

 !  ٗی٠ٌٜ

 ار ٗٞاهٌٟ ثبثز، ایٚ اُ ًی٘یب...  ٛٚٞ هٖ ػ٦ب ثِٞیٖ هٞإشٖ

 ُاٛٞ ث٠ ٍا ىٕش٢بی٘ ػ٦ب ؿٞٙ ثٞى ٙيٟ ىیَ اٗب...  ٗیٌٜي

 اٝایْ آٙ ٗظْ ًی٘یب، ٝ ٗیٌَى ِٛب١٘ ٢َٗثبٙ ٝ ثٞى ؿٖجبٛيٟ

 . ٗیٌَى ِٛب١٘ ٗظٕٔٞ ٝ آٍإ. ثٞى ٛٚيٟ ١یٖشیَیي

 !  ًی٢بٙ ػ٦بٍى ثٞى اٛياهش٠ ٍاٟ ث٠ ػؼیجی ی ٠ٓٞٓٝ ٝ ٠ٕٕٞٝ ؿ٠

 ث٠...  ثٞى ٛيیيٟ ٍا ثبال ٥جوبر ٍَٛ س٘بٕ، ٕبّ یي ٠ً آىٗی ث٠

 ی هب٠ٛ یي ىٍ سب ًَىٛي ٗؼجٍٞٗ اٗ هبٛٞاىٟ ٠ً آىٗی

 ، ىاٙز كب٠ٔٝ ُٗیٚ ٦ٕق اُ د٠ٔ 5 ثب س٢ٜب ٠ً اّٝ ی ٥جو٠

 هب٠ٛ ٗیٌَى، دی٢ٜٚبى ديٍٗ ث٠ ٕبثوب ٠ً آىٗی ث٠!  ٙٞى ٕبًٚ

 ًبْٗ ١ٔغ یي ٠ٛ، ىیٞاٍ یي ٝ ثبٙي ُٗیٚ اُ ٛو٠٦ ثبالسَیٚ ثبیي

 ٙبػَا٠ٛ!  "ثبال ثَیٖ" ثٞى ُلش٠ آىٕ ١٘بٙ ث٠ كبال!  دٜؼَٟ اُ دَ
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 ٙبیي!   ٗیٌٜي كَم ١ًَٔ ثَای ١ب ٠ً٘ٔ سَیٚ ػبٙوب٠ٛ ٝ سَیٚ

 اثي سب ًٜبٍر...  ٠ٛ ٠ً ىإٍ ىٕٝشز ، ػجبٍر ث٢شَیٚ ٗٚ ثَای

 ...ثبٙي ٗبٖٛ ٗی

 .  ثبٙي ػبٖٓ ایٚ ىٍ ىإٍ ىٕٝز ٍا سٞ كو٤:  ٙبیي ػ٦ب ثَای

 .... ثبٙي آٍٝىٛي ىٕز ث٠ ٍا ٕبثن سٞاٙ دب١بیز ،  ًی٘یب ثَای

 . ٛ٘یياٖٛشٖ!!!  ٝٞٓز ثَای

 ٠ً اٗ ٍَٕٝی ىٕ اٛش٢بی ثب ؿَا ٛ٘یياٖٛ ، ثٞى ٙيٟ ٕبًز ٗبىٍ

 ػبهجز اُ. ٗیشَٕیي. ٗیٌَى ثبُی ثٞى آٝیِاٙ ُٔٞ ُیَ ی َُٟ اُ

 س٘بٕ ١بی ١ن ١ن ٝ ًُٜٚيٟ ١بی ػیؾ اُ...  ػ٦ب دی٢ٜٚبى

 ١لز ٝ ثیٖز ىهشَ ثَای ٠ً اػٞبثی آٙ اُ...  ًی٘یب ٛٚيٛی

 .  ٗیشَٕیي ثٞى، ٛ٘بٛيٟ ثبهی ؿیِی اٗ ٕب٠ٓ ٝٛیٖ

 دَهٞ الی ٍا اٝ ًی٢بٙ؛ آًٍ هّٞ ث٠ ٕبّ، ٝٛیٖ ١لز ٝ ثیٖز

 ٓٞإُ ٝ ٕٜغ كٚبٍ ًَىٙ ػ٘غ ََُٕٕ ٝٞٓز.  ثٞى ًَىٟ ثٍٍِ

 ١ََٕٜ ٍیِ ٝيای ث٠ ٝ ثٞى ًٚیيٟ ى١ٍٖ اثَٝ. ثٞى اٗ دٌِٙی
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 اِٛبٍ ٠ً ثٞى ثبٍ اٝٓیٚ ایٚ. ىاى ٛ٘ی ُٞٗ ٗیٌَى دؾ دؾ اٝ ثب ٠ً

 .  ٛجٞى ػ٘غ كٞإ٘ كٖبثی ًی٢بٙ، ١ََٕٜ ث٠

 ٍٝٞر ٍٝی ؿ٢٘ٚبی٘ ٝثؼي اٛياهز ١ب د٠ٔ ث٠ ِٛب١ی ًی٘یب

 .ٖٛٚز ػ٦بٍى

 ی٠!  ثبال ثجَٗز ایٚ ثيٝٙ ٗیشٖٞٛ: ُلز آٍاٗی ثبٝيای ػ٦بٍى

 ١ٖ ؿبی ثَاٗٞٙ ًَا٠ٛ ٗیِٖ...  ثٕٞ دٚز ٗیٌٜیٖ د٢ٚ هبٓیـ٠

 ! ثیبٍٟ

 ٛٚٞى كبٖٓ ٙبْٗ ٠ً ػ٦ب هٞٗ ٓلٚ ایٚ ثَای. ُىٕ ٓجوٜي

 . ثٌٜٖ ١ًَبٍی ثٞىٕ كب١َ

 إ ٙب٠ٛ ٍٝی ٍا ىٕش٘ ٝ ًَى ٝبف ًَ٘ ایٖشبى، ًٜبٍٕ ػ٦ب

 ثبٙي دب َٕ ٛ٘یشٞاٖٛز هٞة ٠ً ایٚ ثَای ًَىٕ كٔ ٌُاٙز،

 یي ١٘ی٠ٚ ٗظْ  هت، ٝ ٗیوٞإز ُبٟ سٌی٠ یي ىٓ٘... 

 اُ ًَىٙ سٌی٠ ثَای ٗیشٞاٖٛز ١ًَٖی ٠ً ثٞىٕ ٗشلَى ىیٞاٍ

 .ًٜي إشلبىٟ ٗٚ ١بی ٙب٠ٛ
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 ٝ ثٍٍِ سَى یي. ایٜجبٍ ثٞى هٍٞىٟ سَى ىیٞاٍ كیق كو٤

 ٝػبٛ٘  ثٞى ثٜي ػبٖٛ ث٠ ػبٛ٘ ٠ً آىٗی ٖٛٚز كَٝ اُ ػ٘ین،

 .  ثٞى اكشبىٟ ٓ٘ٔ ٜٝيٓی ٍٝی ٛی٠٘ ٝ ٛٞل٠

 ؟ ثبال ثجَی ٜٗٞ ٗیوٞای ؿ٦ٍٞی:  آٗي ًی٘یب ١ؼیق ٝيای

  ىاٍیٚ؟ ثبالثَ

 ١٘يی٠ِ ث٠...  ًی٘یب ١َٞٙیٖ ٝ ُٙ ١ُٜٞ: ًَى اَٝاٍ ػ٦ب

 . ثبال ٗیجَٗز هٞىٕ!  ٗلَٗیٖ

 .  ثي١ي ػٞاة سب ٓج٢بی٘ ث٠...  ثٞى ًی٘یب ث٠ ؿ٢٘ٚبیٖ

 ٠ً ١َػب.  ثبال ثبالی ٗیجَٗز هٞىٕ: ُلز ٝ ُى ٓجوٜي ػ٦ب

 ... ثوٞای

 آٗي ثٜي ٗٚ ٛلٔ ًَىٕ كٔ ، ٙي آة دَ ٠ً هٞا١َٕ ؿ٢٘ٚبی

 ىٕ ثبُ یي.  ُى ثیَٝٙ اٗ ٕی٠ٜ اُ "١بٟ" ٗظْ ًٖی ٛلٔ ٝ

 ث٠ هٔج٘ ی ىٍٝاُٟ ػٔٞی ٠ً ًٖی ٗظْ...  ٥ٞالٛی ٝ ػ٘ین

 ٝ ثٞى ٙيٟ سٜٔجبٍ ١ٖ ٍٝی َٕٜ ًٔٞم ًٔٞم ، ًٟٞ ٍیِٗ هب٥َ

 ٍٝٙٚ ٍا هٔج٘ ٝیَاٙ ٢َٙ ٍٛٞ ٗیبٙ آٙ اُ ٠ٍُٛٝ یي ، كبال
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 ٍا ١بی٘ سَىیي ؿ٘ياٙ...  ثٞى ًَىٟ ٍاكز ٍا هیبٓ٘.  ثٞى ًَىٟ

 !  ثٞى ًَىٟ ٕلَ ػِٕ ، ثٞى ثٖش٠

 ١ٖ ٍم ٝ ٙن ، ٙي ثٜٔي ٕوز ، ثَهبٕز ػب اُ ٠ً ىیيٗ٘

 ػٔٞ ث٠ ١بی ٙب٠ٛ كبٓز ٗٚ اٗب ثٞى ٗٚ س١ٖٞ ایٚ ٙبیي.  ٛجٞى

 ٗٚ.  ٗیٌَى كَم ٍٝٝىٗ ثب ٠ً  ىیيٕ ٍا اٗ َٗىا٠ٛ ی ٙيٟ هٖ

 ثب ٠ً ١بیی ٝهز ٗؼٜی ، ىاٖٛشٖ ٗی هٞة ٍا ١ب سلبٝر ٗؼٜی

 ٓ٘ٔ ثٞىٕ، ثٔي.  ك٢٘یيٕ ٗی ٍا ًٞثیيٛي ٗی آىٕ َٕ سٞی َُُُ

 .ثٞىٕ ًَىٟ

 ، ثَى اسبم ث٠ ٍا ٗبى١ٍََٕٜ ، اٛياهز ٙب٠ٛ ٍٝی ٍا ًیل٘ ثٜي

 ىهشَ ی َٙك٠ َٙك٠ ػِر سب إز ث٢ب٠ٛ دی ٗیياٖٛشٖ

 .  ٌٜٛي س٘بٙب ٍا ، ثبٓیي ٗی آٙ ث٠ ١٘ی٠ٚ ٠ً ٍا اٍٙيٗ

 كٌَ: ُلز ٝ اٛياهز ثیَٝٙ ؿٚ٘٘ اُ اٙي ه٦َٟ یي ًی٘یب

 ....  ثجیٜٖ ٝ آكشبة ؿَٝة ثٜٔيی ی٠ اُ ىی٠ِ ثشٖٞٛ ٝهز ١یؾ ٌٜٖٛ

 ثَای ًبكی ك٢بی آٙ هٞإز ، ثِٛي ىٍٝ هٞإز ، ثَٝى هٞإز

 ث٠ ٍا ىٕش٘ ػ٦ب ٠ً ًٜي كَا١ٖ ٍا ٝیٔـَٗ ؿَم ُىٙ ىٍٝ
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 ثجَٗز ٗیشٖٞٛ ٝهشی: ُلز ٝ ؿٖجبٛي ٝیٔـَ ٜٝيٓی ی ىٕش٠

  ىٖٓ؟ ػِیِ ٗیبٍی ٠ٛ ؿَا...  ثبال

 ١ب د٠ٔ ث٠ ِٛب١ی ىٝثبٍٟ ًی٘یب ٠ً ثٞى ٢َٗثبٙ آٛويٍی ٓجوٜيٗ

 .  ًٜي

 ثٕٞ دٚز.  ٝبك٠ إٖٓ٘ٞٛ...  هٞث٠ هیٔی ١ٞا: ًَى سجٔیؾ ػ٦ب

 اٝٙ ث٠ٚ ٠ً ىاٍٟ ٢ٗیؼی ؿیِ ی٠ ١٘ی٠ٚ ١ٖ ١ََٕٜ ی ه٠ٛٞ

 ٗیش٠ٛٞ ًَا٠ٛ.  ِٖٛ ثَار ١ٖ ؿَٝة اُ ىی٠ِ...  ًَى ًیق ثبال

 !  َٗٚز ی ػ٠َٛٝٞ ی٠...  ثیبٍٟ ؿبی  ثَاٗٞٙ

 .اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی

 .ثوٞا١ٜي ١َؿ٠...  إٍٓٝ ٗی ٠ً ًَىٕ سبییي

 ٠ُِٗٗ ٝ ٗیٌَى ِٛب١٘ ٖٗن ، ثٞى ًَىٟ ٖٗش٘ ػ٦ب كَك٢بی

 .  ثجیٜٖ ٝ آكشبة ؿَٝة ىإٍ ىٕٝز:   ٍٕیي ُٖٞٙ ث٠ اٗ

 ٠ً ىیيٕ...  ٙي ثبُ هٜيٟ ث٠ ١ٖ ٓج٢بی٘ ، هٜيیي ِٛب١٘ ػ٦ب

 ػ٘ین.   ُى ٍا ٛبىٍٗ ١بی هٜيٟ ١٘بٙ اُ یٌی ، ١ب ٗير اُ ثؼي

 .ٛ٘ب ىٛياٙ ٝ
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 ٍاٙ ُیَ ىٕز ، ٙي هٖ ًی٘یب  ٕ٘ز ث٠ ، ٌَٛى ٗؼ٦ٔ٘ ١یؾ

 یي ٝثب  كَٕشبى ًَ٘ٗ دٚز ٍا ىیَِٗ ىٕز ٝ اٛياهز ١بی٘

 ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ٠ً ىیيٕ ، ثَىاٙز ٜٝيٓی ٍٝی اُ ٍا اٝ كًَز

 .اٛياهز

.  ثٞى ٗلِٝٙ ٝ اكَٖىٟ...  ثٞى ٍٝف ثی.  ثٞى َٗىٟ ٗٚ ث٠ ِٛب١٘

 ًی٘یب اُ هجَی َٕٜ ثب ، ثٞى هجَ ػب٠٘ٓ یي ِٛب١٘ سٞی

 !  ٗل٘يی

 ٍٝی اُ ٍا هیٖ٘ ٝ آة دَ ؿ٢٘ٚبی...  ثٞىٕ ًٚش٠ ٍا هٞا١َٕ

 ، ثَى ػ٦بٍى ی ٙب٠ٛ سٞی ٍا َٕٗ ، ثَىاٙز ٛلَر ثب ٍٝٞسٖ

 ، ٛياى ٓلش٘ ػ٦ب ، آٗي ٠ً هلیل٘ ی َُی٠ ١ن ١ن ٝيای

 ثب  ،  ٙي ػ٘غ ٠ً ثـٔ٘ سٞی ًی٘یب ثٞىٙ ػبُیَ اُ هب٥َٗ

 .  ٍكز ثبال ٍا ١ب د٠ٔ ، ٗیياى اػبُٟ سٞاٛ٘ ٠ً َٕػشی آهَیٚ

... اٗ هل٠ ١بی ٛلٔ ٝيای ، اٗ ىٍٗبٛيٟ ١ن ١ن ٝيای

 ث٠ سب. آٍٝى ٗی ىٍىٕ.   ٛ٘یِى ٗٞع آٙ ىٍ ٗلجشی ٠ً ؿ٢٘ٚبیی

 ىٕٝشٖ اٛويٍ ، إ هبٛٞاىٟ اػ٢بی اُ ًٖی ، ثٞى ٛٚيٟ كبّ

 !  ثبٜٙي ٛياٙش٠
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 ... ثٞى ٛٚيٟ ٝهز ١یؾ

 !ثٞى ٛٚيٟ اٝال

 ٗؼٖٔ...  ثبٜٙي ٛياٙش٠ ىٕٝشٖ ٠ً ثٞى ٛٚيٟ ١ٖ ١ب ؿَیج٠ كشی

 ًٔ ١یؾ... ١بیٖ ًالٕی ١ٖ!  ٢ٗيٕ َٗثی...  ١بیٖ ٛبظٖ... ١بیٖ

 ١یؾ ىیَِ!  ٛياٙز ىٕٝشٖ ػِیِسَیٜٖ كبال ٝ!!! ٛجٞى ثیِاٍ ٗٚ اُ

 ثب ١و٘ ١ن ٝيای...  ثبٙي ىاٙش٠ ىٕٝشٖ ٠ً ٙي ٛ٘ی ١ٖ ٝهز

 ًق.   ٗیٚي دو٘ ٗـِٕ ثٜٔي١ُٞبی اُ اٗب ثٞى ١ؼیق آ٠ٌٛ

 ، ثٞىٛي ىاؽ ؿ٢٘ٚبیٖ ، ؿٖجبٛيٕ ٢ُٙٞبیٖ ث٠ ٍا ىٕش٢بیٖ

 ٛلٖٖ! ٗیوٞإز؟ ؿ٠ ِٛب١ٖ ػبٙ اُ ىاؽ ی ًٍٟٞ ایٚ ٛ٘یياٖٛ

. آٗيٕ كَٝى ُٗیٚ ١بٍٝی د٠ٔ دبی ػب ١٘بٙ.  آٗي ٛ٘ی ثبال

 .  ثٞى ٕوز ایٖشبىٖٛ

 إ ٕی٠ٜ ٍٝی ٍا ىٕشٖ ، ثبیٖشي ثبُ ٛجٞى هَاٍ اِٛبٍ ، هٔجٖ سذ٘

 ؿ٢٘ٚبی اُ ، َُكشٖ ى١بٖٛ ػٔٞی ٍا ىیَِٕ ىٕز ٝ ىاىٕ كٚبٍ

!  ثٞىٕ َٗىٟ ٗٚ ًبٗ...  ٗیِى  ثیَٝٙ اٙي ، إ اكشبىٟ ١ٖ ٍٝی

 سب ، ثٞىٛي ٗٚ ٍَٗ ٍٕٞ ىٍ ٠٘١ ًبٗ...  ٛجٞىٕ ُٛيٟ ًبٗ

 !ثٞى َٗىٟ دی٘ ٕبّ یي ٠ً آىٗی ثٞىٙ ُٛيٟ ٍٕٞ
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 .ؿٖجیي ثٞى ى١بٖٛ ػٔٞی ٠ً ىٕشی ث٠ هٜي ػٖٖ یي

 ث٠ ٍٝ ، ًَىٕ ٍاثبُ د٢ٌٔبیٖ ٕٞهز، ىٕشٖ دٚز ، َٕٗبی٘ اُ

 یي ىاٙز ىٕز ىٍ هٜي اة ٓیٞاٙ یي ثٞى، ٙيٟ ىٝال ٍٝیٖ

 !  ٌٖٗٚ ًٞؿي ٍٝم

 ىاٙز ٓت ٍٝی ٓجوٜي یي  ٍٕیي ٍٝٞس٘ ث٠ ىٕش٘ اُ ِٛب١ٖ

 . ثٞى ٢َٗثبٙ ٝ ٍِٛبٍَٛ ١بی دَٝا٠ٛ اُ دَ ، ُاٍ ه٠ٙٞ ٝ

 ٍٝ ، ٛياىٕ ٛٚبٙ ثِیَٕ ىٕش٘ اُ ٍا ٓیٞاٙ ای٠ٌٜ ثَای ٝاًٜٚی

 ىؿبٍ ثبُٕ: ُلز ٠ً ًٚیيٕ ثبال ٍا إ ثیٜی...  ُى ُاٛٞ ٍٝیٖ ث٠

 ٙيیٚ؟ هٔت سذ٘

 .اٛياىٕ ٍ ػٞاث٘

 ث٠ ثبیي  ٝهز اٝٙ ، ٠ًٜ دیيا اىا٠ٗ ٍٝٛي ایٚ ثب٠ٙ هَاٍ اَُ-

 ٝ ثب٠ٙ اًٞ ث٠ ٛیبُ ٙبیي.  ًٜیٚ َٗاػؼ٠ ػَٝم ٝ هٔت ٗشوٜٞ

 ... ثیٚشَ ١بی آُٗبی٘

 ، ثوٞاثیٚ ثَیٚ ، ثوٍٞیٚ ایٜٞ: ُى ٓت ٠ً اٛياهشٖ دبییٚ ٍا َٕٕ

 .  إز هٖش٠ ؿ٢٘ٚبسٞٙ
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 !ثٞى؟ كٞإ٘ ؿ٢٘ٚبیٖ ث٠

 اسٞٙ ٗٚبٍٟٝ ٝهز دٜؼٜٚج٠: ُلز ٝ ُى ٓجوٜي.  ًَىٕ ِٛب١٘

 ثب٠ٙ؟.ٌٜٛیٚ كَاٗٞٗ ٍٝ

: ُٝلز اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ، آٗي هَٛ ٍٝم ًَىٙ ثبُ ٝيای

 ...   ػٔٞ ثیبٍیٚ ٍٝ ىٕششٞٙ

 اٛياهز ىٕشٖ ًق سٞی ٍا ًٞؿي هَٛ ، ىاىٕ ُٞٗ كَك٘ ث٠

 ! ى١ٜشٞٙ سٞی ثٌاٍیٜ٘ ٦ٓلب: ُلز ٜٝٗشظَ

 ...  ًَىٕ ُٞٗ

 . ػبٙ ٛٞٗ: ُلز ٝ ًَى ِٛىیي ٓج٢بیٖ ث٠ ٍا آة ٓیٞاٙ

 ثب ٝ ًٚیي ػوت ٍا ٓیٞاٙ ،  ٛٞٙیيٕ ٠ً آة ػَػ٠ ٠ٕ ىٝ

 .  ٌٜٛیٚ َُٕٛ٘ اٛويٍ ٍٝ هٞىسٞٙ: ُلز ٓجوٜيی

 !ثٞى؟ كٞإ٘ هٞىٕ ًَىٙ َُٕٛ٘ ث٠

 ...  ٛ٘ی٠ٚ ىٍٕز ؿیِی هٞىهٍٞی ثب: ُى ٓت سَ ٢َٗثبٙ

 ! ثٞى؟ كٞإ٘ ١ٖ ١بیٖ هٞىهٍٞی ث٠
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 ثبُ ٠ً... ىیٞاٍ دبی...  ثٞىٕ ٖٛٚش٠ ١ُٜٞ ،  ثَهبٕز ػب اُ

 ً٘ي ٙيٙ ثٜٔي ثَای:  ُى ٓت ٝ  ثَىاٙز ٍا ًیل٘ ، ثَُٚز

 ٗیوٞایٚ؟

 ٓت ٝ ًَى ىٍاُ ٕ٘شٖ ث٠ ٍا ىٕش٘ ٠ً ًَىٕ دبییٚ ٝ ثبال ٍا َٕٕ

 ...  ػٔی یب دٔ: ُى

 ًٚیي هٞىٗ ٕ٘ز ث٠ ٍا ٗٚ ٝ  َُكز ٗٚش٘ سٞی ٍا إ دٜؼ٠

 ُیغ َٕٕ ٓلظ٠ یي ایٖشبىٕ ٝهشی.  ًَى ثٜٔيٕ دَ ٕجٌی ث٠ ،

 ٕ٘شٖ ث٠ ٍا َٕٗ ٝ ىاٙز ٠ِٛ ٍا ثبُٝیٖ ىیَِٗ ىٕز ثب ٍكز،

  ؟ هٞثیي: دَٕیي ٝ آٍٝى ػٔٞ

 ... ًَىٕ ِٛب١٘

 !ثٞى؟ ٢ٖٗ ثَای٘ ثٞىٖٛ هٞة

 سٌبٙ ٍا َٕٕ.  ىاٙشٜي ػؼیجی ىٍهٚ٘ اٗ َٗىا٠ٛ ؿ٢٘ٚبی

 .... هٞث٠: ُى ٓت ٠ً ىاىٕ
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 ٍا اٗ َٗىا٠ٛ ٝ َُٕ ی دٜؼ٠ ٝ ًَى ػيا اّٝ ثبُٝیٖ اُ ٍا ىٕش٘

 اُ ، ثبٙیٚ هٞىسٞٙ َٗاهت: ُلز ًَى ثبُ ٠ً اِٛٚش٢بیٖ ٍٝ ى اُ

 ...  اػبُٟ ثب.  ًٜیٚ هياكبكظی هبٛٞاىٟ

 ...ىًشَ: ُىٕ ٝيای٘ ٠ً ثَٝى هٞإز

 ...  ػبٖٛ:  ُى ٓت

 . ًَى ِٝٛب١ٖ ٗبٛي ٝ

 !  ٜٗ٘ٞٙ ىٝٗب...  ثال ثی ٠ً اٝال ػبٛشٞٙ-

... ٢ِٛياٍ هيا... هياكبكظ ػبی ث٠  ٝ ًَى ٝثٖش٠ ثبُ ٍا د٢ٌٔبی٘

 !  ىٜٝٙج٠ سب:   ُلز... هٞٗ ٍُٝ

 دیـیي هب٠ٛ ىٍ َُٛ ٝيای ، ٍٕیي آ١ٜی ىٍ ث٠  ای٠ٌٜ ٗل٠ ث٠

 ٠ً ٗبىٍ ١ٚياٍ ٝػٞى ثب ٍا ُٞٙی اٗب ثٞىٕ آیلٞٙ ِٛىیي ،

 ًَى ثبُ ٍا آ١ٜی ىٍ ٝٞٓز ٠ً ىیيٕ ، ثَٛياٙشٖ ، ثبٖٙ دبٕوِٞ

 .  ٙي كیب٣ ٝاٍى سٜي آس٘ ثب ُٝٛی  آٗي ػوت ث٠ ُبٕ یي ،

 .ٗیٌَى ِٛبٟ ٕبهش٘بٙ ٝ ِّٜٗ ث٠ ، دَٕی اكٞاّ ٝ ٕالٕ ثی

  ؟ ًَا٠ٛ ًی٠: ُلز ثٜٔي اسبم سٞی اُ ٗبىٍ
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:  ُلشٖ ٝ ًٚیيٕ ػ٘یوی ٛلٔ ، ثٞى َُكش٠ ٍا َٕسبدبیٖ ٝكٚز

 ... ثجیٜٖ ٗیَٕ االٙ

.  ثٖشٖ ٍا ىٍ ٝ ُىٕ دب ٍا ١بیٖ ًبٓغ ًَىٕ، ٍاثبُ ای ٙی٠ٚ ىٍ

 .  ٗیُٖٞاٛي ٍا دبیٖ اِٛٚش٢بی ٛٞى سب َٕ كَم اُ ١َآ

 آٍٝىٟ ثبال ُٔٞیٖ سب ٍا هٞىٗ ًٚبٙ ًٚبٙ ، هٔجٖ ی ٗب١یـ٠

 .ثٞى

 ثیَٝٙ ث٠ ١ٖ ثب ١بیٖ ٍی٠ ٝ هٔت ، ثِٖٛ ػن اَُ ، ٗیٌَىٕ كٔ

.  ٗیٌَى س٘بٙبیٖ هٞٛجبٍی ١بی ؿٖٚ ثب.   ٙٞٛي ٗی دَسبة

 ىاهْ ث٠ ٝيای٘ ای٠ٌٜ سَٓ اُ.  آٗي دی٘ ، ًَى ٍى ٍا ٝٞٓز

  كٟٞ ػٔٞی ٝ دَیيٕ دبییٚ یٌی سب ٠ٕ ىٝ ٍا ١ب د٠ٔ ، ثَٝى هب٠ٛ

 .  ًٜي ٛلًٞ ، هب٠ٛ ىاهْ ث٠ ٕٙٞ ٗبٛؼ٘ سب ایٖشبىٕ ،

 .  ىاٙشٖ ٠ِٛ ثيٛ٘ ػٔٞی ٝاٍ سٖٔیٖ ٍا ىٕش٢بیٖ

: ًَى ٠ُِٗٗ ٠ً ىیيٕ ٝ ٖٛٚز ٓج٢بی٘ ٍٝی ٝا١لی ١َُهٜي

 ........ !ای٦ٍٜٞ دٔ

 ...ًَىٕ ٗٚ ٝ ٗٚ
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 .اكشبىٕ دش٠ سش٠ ث٠

 ... ٙيٕ آٌٓٚ

 ىكبػی ١یؾ ، ٛٞیٔ ٛ٘بیٜٚب٠ٗ ٗٚ...  ًَىٕ ُٖ ٍا ١ب ٠ً٘ٔ

 ! ٛياٙشٖ هٞىٕ اُ اٝ ىٍثَاثَ

 ...  ٗیٚيٕ آٝاٍ.  ٗیَیوشٖ كَٝ ٗیِى، كَف ٠ً٘ٔ یي اَُ

 . ثٞى ىٝهش٠ ٗٚ ث٠ ٍا هِٚ٘یٜ٘ ٝ ػيی ؿ٢٘ٚبی

 آٛويٍی اٗ ٗوٜؼ٠ ٝ ىاٙز سٚ ث٠ ٍِٛی ای ٠ٍٕٗٞ كَٕ ٓجبٓ

 ًیق.   ثي١ٖ سٚویٜ ٍا اسٞی٘ ثوبٍ ثٞی ، ثٞى هٍٞىٟ اسٞ

 ُبٕ ٝیي ًَى ىٕز ث٠ ىٕز ٍا اٗ ای ًُٝٛو٠ ٍَٛ ٌٗٚی

 ١بی ُٗٞاییي ثب ، ًلٚ٘ ١بی دب٠ٜٙ ٝيای. آٗي دی٘ ىیَِ

 !  ٗیٌٜٖ هٞا١٘:  ًٜٖ آش٘بٓ ًَى ٝاىإٍ ، كیب٣ ًق

 ؿی؟ ٠ً ٗیٌٜی هٞا١٘ ؟ ٗیٌٜی هٞا١٘-

 .ثٞى ًَىٟ ثٜٔيٗ ، ٛجٞى ثٜٔي هٞى هٞىی ث٠ ٝيای٘ سُٚ

 ٙيٟ ْٙ ٍكشٜ٘ دبی ؿَا ٛ٘یياٖٛ ، ٗیٌَى ِٛب١ٖ ١ُٜٞ ٝٞٓز

 .  ثَٝى ًبٗ ، ثٞى
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 ثيی ًبٍ ٗٚ. ًٜٖ َُی٠ ٛ٘یوٞإشٖ اٗب... ثٞى َُكش٠ إ َُی٠

 ٝ... ٗیَكز ٝٞٓز ًبٗ! ثٞىٕ ٌَٛىٟ ثيی ًبٍ ١یؾ.  ثٞىٕ ٌَٛىٟ

 دٞىٍ ًبٗ... ثجَٕ ثیٚ اُ ٍا اٝ ٗیشٞاٖٛشٖ ًبٗ!  ُٙ ایٚ

 سب ثٞىٕ ثٔي ٍِٝى ًبٗ... ىاٙشٖ ًَىٛ٘ ٛبَٗئی ثَای ٕلَآٗیِی

 ٍا ُٗبٙ ًَىٙ ٗشٞهق ٕبػز ٗٚ ًبٗ...  ًٜٖ الّ ٍا ُثبٛ٘

 !!! ىاٙشٖ

 اٝال ؟ ًَىی ؿیٌبٍ ٗیيٝٛی: ُٝلز  ًَى ٍیِ ٍا ؿ٢٘ٚبی٘

 ١ٖشی؟ ٗشٞػ٠

 . ٛياٙشیٖ هٞثی ٍُٝ اَُٗٝ ٗب.  ٗیٌٜٖ هٞا١٘-

 !؟ هبٖٛ ىهشَ ٗیيٝٛی ؿی هٞة ٍُٝ ىٍٍٗٞى سٞ هٞة؟ ٍُٝ-

 ُٞٙز ىٍ سیِ ١بیٖ ىٛياٙ...  ُِیيٕ ٍا ُثبٖٛ ، ىهشَ ٓلظ اُ

  ُى ١َُهٜيی ٠ً دیـیي ى١بٖٛ ىٍ هٞٙ ٥ؼٖ.  ٍكشٜي كَٝ ُثبٖٛ

 ؿويٍ هياٗیي٠ٛٝ ٝ! ٗشبٕلٖ ٕیٜب اٛشوبة ثَای ٝاهؼب: ُٝلز

 !  ٙيی ٗلٞ دَٖٕ ُٛيُی ٍُُٝبٍ ی ٝلل٠ اُ سٞ ٠ً هٞٙلبٖٓ

 .  د١َبٕ هبٖٛ ثبٙیٚ إٍٓٝ:  ُلشٖ ًٜيٙ ػبٙ ث٠
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 اٝال ٙ٘ب! ؟ ٗل٘يی هبٖٛ ثبٖٙ إٍٓٝ ؿ٦ٍٞی ؟ ثبٖٙ إٍٓٝ-

 ىٝ ىٝ هٞىٕ ثب ىإٍ ٝهش٠ ؿٜي ٗیيٝٛی ثٞىی؟؟؟ ٍكشبٍر ٗشٞػ٠

 كیظیز ی اػبىٟ اُر...  ایٚ ثبثز ٗیشٖٞٛ ٗٚ...  سبٗیٌٜٖ ؿ٢بٍ سب

 ٝ ٗٚ ث٠ ٠ً س٢٘شی ٝ س١ٞیٚ هب٥َ ث٠...  ٍكشبٍر  ٝ سٞ اُ!  ًٜٖ

 . دَٖٕ ث٠!  ُىی إ هبٛٞاىٟ

 .  ِٛىٕ س٢٘ز ٗٚ: ُىٕ ٓت آة دَ ؿ٢٘ٚبی ثب

 ثب ثٞى َُكش٠ كب٠ٔٝ ىٍ اُ ٝٞٓز ، ًٚیي ثبال ٍا ًیل٘ ثالكب٠ٔٝ

  ؟ ٙيٟ ؿی: دَٕیي ؿ٢٘ٚبی٘ ثب  ٙبٍٟ ٝ ای٘ب

 ... ًٜٖ ثیَٝٛ٘ هٞإشٖ

 ...  ثَٝى هٞإشٖ

 ... اٝ ٠ٛ اٗب!  َٗى یي ك٢ٍٞ ث٠ ىاٙشٖ اكشیبع اٗب

 .  ثیَٝٙ ثلَٕشٖ ٍا اٝ ٝ ٍاثِیَٕ اٗ یو٠ ُٝىسَ ٗیوٞإز ىٖٓ

 ىٛیب ، ىاٙز ىٕز ىٍ ٠ً ، ای هٍٞىٟ سب ٝ ٗـب٠ٓ ًبؿٌ ىیيٙ ثب

 .  ٙي ٝیَاٙ َٕٕ ٍٝی
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 ٠ً ىاٙز ثَٗ هیبالر ًَى، ٝكٚز ، ًٚیيٕ ػٔٞ ٍا هٞىٕ

 اُ ٗٚ ٝ ًٚیي ػوت ُبٕ یي.  ىٍثیبٍٕٝ ؿِٜ٘ اُ ٍا ًبؿٌ ٗجبىا

 ٙ٘ب ، اَُٗٝ ثبثز ٜٗ٘ٞٙ ىًشَ اهبی: ُلشٖ ٝ ٙيٕ ٍى ًٜبٍٗ

 .ثجَیٚ سَٚیق ٗیشٞٛیٚ

 ٝ ؿٖجیي ُٙ ث٠ ؿ٢٘ٚبی٘ ثؼي ٝ اٛياهز ٗٚ ث٠ َٗىىی ِٛبٟ

 ... اػبُٟ ثب دٔ. هت ثٖیبٍ: ُى ٓت ٝ ًَى س٘بٙب ٍا ٗٚ ىٝثبٍٟ

 هبٖٛ اهٞإ اُ ؟ ١ٖشیٚ اهٞإ اُ ٙ٘ب ؟ ىًشَ: ُى ٝيا د١َبٕ هبٖٛ

  ؟ ٗل٘يی

 .ِٛى آٙ یي هٔجٖ

 ! ١ٖشٖ ديٍثٍُِٚٞٙ دِٙي: ىاى دبٕن ٗلشَٗب٠ٛ ٝٞٓز

 ؿ٠ ؟ ثٞى اكشیبػی ؿ٠ ؟ ثِٞیي ٍا ٙـٔ٘ ، ىاٙز ِٓٝٗی ؿ٠

 ؿَا ؟ ٗیوٞإز ؿ٠ ٗب ُٛيُی اُ ٛ٘یَكز؟ ؿَا...  ثٞى اَٝاٍی

 .  ثٞى ًَىٟ ثٜي

 . ًَىٕ ِٛب١٘
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 ؿی هيا اُ ًٍٞ. هٞة ؿ٠: ُى ٓت ٝ آٗي دی٘ د١َبٕ هبٖٛ

 !  ٠ٜٗ اَُٗٝ كٌبیز...  ٗیوٞاى

 آثَٝ دَٖٕ ثَای: ُلز ٝ ىٝهز ٗٚ ث٠ ٍا كَٝ٘ دَ ؿ٢٘ٚبی

 دی٘ ٍٝ ٕیٜب ًَىی ٕؼی ، ار ًٞىًب٠ٛ ٍكشب١ٍبی ثب... ٌٛاٙشی

  ؟ ٗیٌٍِٕ ُٜب١ز اُ ٗٚ  ٗیٌٜی هیبّ. ًٜی هَاة اٗ هبٛٞاىٟ

 !ُٜبٟ؟

 ، ثٞىٕ ا١َی٘ٚ ٗٚ اَُ! ثٞى؟ ؿ٠ ٕیٜب ، ثٞىٕ ُٜب١ٌبٍ ٗٚ اَُ

 ُٖیوش٠ ٓؼبٕ ٓلٚ ایٚ ثب ٗیشٞاٖٛز ؿ٦ٍٞ! ؟ ثٞى كَٙش٠ ٕیٜب

  ؟ ثِٛي كَف ٗٚ ثب

 إز ًبٍٟ ؿ٠ ایٜؼب ٝٞٓز ، ٛجٞى ٢ٖٗ ىیَِ ًٚیيٕ، ١ٖ ىٍ اثَٝ

 یب ١ٖز ای ًبٍٟ...  ٛیٖز یب ٗب ُٛيُی ث٠ إز ثٜي... ٛیٖز یب

 ٠ً ٝهشی آٙ كشی... ىیَِی ٝهز ١َ اُ سَ ػٞجبٛی...  ٛیٖز

 دَ  ، ىاٍى ػبٙوب٠ٛ هَاٍ ىیَِی َٗى ثب ػ٦ب ػِ ث٠ ًی٘یب ك٢٘یيٕ

 ٕیٜب.  هبٖٛ ٗیِٛیٚ كَف ُٜبٟ ًيٕٝ اُ ؟ ُٜبٟ: ُىٕ ٓت كَٛ

 ...  ًَى ظٖٔ ٗٚ ث٠
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 ! ث٠ٌٚ ىٕز ىی٠ٛٝٞ سٞی اُ ىاٙز كن ٕیٜب ظٖٔ؟-

 ث٢شَ ٗیٌٜٖ كٌَ: ًَى ىهبٓز ٝٞٓز ٠ً ثي١ٖ دبٕن هٞإشٖ

 ...  ثبٙیٚ إٍٓٝ ثب٠ٙ

 ًٜشَّ ٍٝ هٞىسٞٙ: ُى ٓت ُٙ ث٠ ٍٝ ٝ اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ٝ

 ایٚ ثب ٛياٍٟ هٞثی ی ٝػ٠٢ ١ٖ٘بی٠ ٝ ىٍ سٞی ثبالهَٟ.  ًٜیٚ

 ... ٝيا سُٚ

 یي ىیَِ ٗٚ!  ثیبیي اَُ ٠ً...  ٛیبیي ٠ً ثٞىٕ ٗبىٍ َِٛاٙ كو٤

 .  ٌُاٙشٖ ٛ٘ی ُٛيٟ ٍا هٞىٕ ١ٖ ٓلظ٠

 ! ثیٚشَ ثٞى ٝٞٓز هٞا١٘ هب٥َ ث٠ ٙي آٍإ ُٙ

 إُ ٕیٜب ؿٞٙ ٗیٌٍِٕ ُٜب١ز اُ: ُلز ٝ ًَى دٞكی د١َبٕ

 اَُ!  ًٜی كَٟ ١بٓٞ ٗبٍٝ ٠ً إز اك٘وب٠ٛ هیٔی ٝٓی هٞإش٠،

 اُ ثـ٠ ایٚ ث٠ٚ ٗٚوٜ ثبیي ثبٙی ثبٍىاٍ ٝاهؼب اَُ... ثبٙی ثبٍىاٍ

 اُ دبسٞ ٛ٘یيٕ اػبُٟ ث٢ز ٍٝٞر، ایٚ ؿیَ ىٍ....  ٠ٛ یب ٕیٜبٕز

 ٝ ًٜی س١ٞیٚ إ هبٛٞاىٟ ٝ ٗٚ ث٠ ٝ ًٜی سَ ىٍاُ ُٔی٘ز

 . ثيی ثبى ث٠ ٍٝ ٗب كیظیز
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 ؿ٢٘ٚبی ث٠ ٛ٘یشٞاٖٛشٖ كشی ىیَِ. اٛياهشٖ دبییٚ ٍا َٕٕ

 . ًٜٖ ِٛبٟ د١َبٕ

 سٞٗ  ٠ً َُٕٞٛٞاكی اُٗبی٘ ث٠َُ ایٚ: ُلز كَٛ دَ د١َبٕ

 كياهْ سبییي ٝ ُلش٠ ث٠!!!  ثبٍىاٍی ١لش٠ دٜغ اكش٘بال سٞ ٛٞٙش٠

 هبثْ ٝ ١ٖز ًذی ٝ سؤجی ، ُای٘بٙ ٝ ُٛبٙ سبٗشوٜٞ ىٟ

 .  ىإٍ ىی٠ِ ی ٖٛو٠ ی٠ اُٗ ٗٚ...  ٛیٖز إشٜبى

 اٗیٚ دِٙي اَُ.  ٙ٘ب هيٗز: ُلز ٝ ٝٞٓز ٙي ٗوب٥ج٘

 ثٍَٕی ٍٗٞى ٝلشٚٞ ٗیشٞٛیٚ ١ٖ ٙ٘ب ، ١ٖشیي هبٛٞاىٟ ایٚ

 سبٝاٙ ثبیي ًظیلز ٙٞهی ایٚ ثبثز ٦ٗ٘ئٜٖ!  ثيیٚ هَاٍ

 اُ ىٕز سٞ ٠ً ٝهشی سب ٗیيٕ سَػیق ٗٚ اٗب... ثيی ٍٝ ثیٚشَی

 . هٞٗ ٍُٝ!  ًٜٖ ٌٕٞر ، ٌٜٛی ه٦ب دب

 .  ٙي ٍى ٝٞٓز ٝ ٗٚ ٗیبٙ اُ  ًٚیي ػٔٞ ٍا هٞىٗ ٝ

 ٗٚ ث٠ ٍا ؿ٢٘ٚبی٘  ایٖشبى ایٞاٙ ٍٝی ٗبىٍ ، ٙي ثٖش٠ ٠ً ىٍ

 ًَا٠ٛ... . ىًشَ ؟ ٙيٟ ٥ٍٞی: دَٕیي ٦٢َٗة ٝ ىٝهز ٝٞٓز ٝ

 ؟
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 .  ٗل٘يی هبٖٛ...هیَ: ىاى دبٕن ٝٞٓز ٗٚ ػبی

 ث٠ ٍٝ َُٛ: ىاى س١ٞیق ٝٞٓز ٝ ثٞى ایٖشبىٟ ٌٗٚٞى ٗبىٍ

 ٗل٘يی هبٖٛ.  ٗیذَٕیيٛي اىٍٓ ىاٙشٜي.  ثٞىٛي ُىٟ اٙشجبٟ

 ٗٚ اُ اػٞبة ٝ ٗـِ ىًشَ سب ؿٜي  هٞٞٛ ىٍ ١ٖ ًٞؿي

 ٍٝی ٍٝ ١بٙٞٙ سٔلٚ ٙ٘بٍٟ ٝ آىٍٕٚٞٙ. ٗیَِكشٚ ا٥الػبر

 ! ًَىٕ هیي ث٠َُ ایٚ

 . ثَى ثبال ٍا اِٛٚش٢بی٘ ٗیبٙ ی ٙيٟ سب ی ث٠َُ ٝ

 ًٞسب١ی سٌَٚ ٝ هياكبكظ ثب ٝ ىاى سٌبٙ َٕی.  ُى ٓجوٜي ٗبىٍ

 .  ٙي هب٠ٛ ٝاٍى ،

 ث٠ ؿ٢٘ٚبیٖ ١ُٜٞ ٗٚ ، آٗي ػٔٞ.  ؿَهیي ٗٚ ٕ٘ز ث٠ ىیيٕ

 ٝاىإٍ ٝ كَٕشبى إ ؿب٠ٛ ُیَ ٍا ٙيٟ سب ًبؿٌ.  ثٞى ١ب ُٗٞاییي

 .  ثیبٍٕٝ ثبال ٍا َٕٕ ًَى

 .  ثِٖٛ ُّ ٛشٞاٖٛشٖ ِٛب١٘ ىٍ

 ایٚ.  ٗیلَٕشٖ ثَاسٞٙ ٍٝ ٗشوٜٞ سب ؿٜي آىٍٓ:  آٗي ٝيای٘

 . هياكبكظ. ثجَیٜ٘ ثیٚ اُ ػٍٞی ی٠ ١ٖ ًبؿٌ
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 ؿ٢بٍثَاثَ ٠ٕ ٍا ُٔٞیٖ سٞی ٖٛٚش٠ ثـ٠ كؼٖ هياكبكظ٘

 .  دیـیي ٍا إ ٖٛو٠. ًَى

 ٝ ٍكز ىٍ ٕ٘ز ث٠ ، ٌُاٙز ٠ً اِٛٚش٢بیٖ الی ٍا ًبؿٌ

 ثَٕي ًٞؿ٠ َٕ ث٠ ای٠ٌٜ اُ هجْ.  ٍكشٖ ىٛجبٓ٘ ٠ً ثَٝى هٞإز

 سٞ٘یٖ ٝهشی ًَى ٖٝٓ ٝهشی.  ثٞى ٛبِٗىٕ ٕیٜب: ُلشٖ سٜي سٜي

  ث٠ ًٜٖ اًیش٘ ٗیوٞإشٖ.  كَٝىُبٟ ٍكشٖ ٜٖٗ... ثَٟ َُكز

 ثي ػ٢يی ثي هب٥َ ث٠...  ًَى اًیشٖ ٠ً ١بیی ٝهز س٘بٕ سالكی

 ثبٖٙ ثي ػٍٞی ی٠ هٞإشٖ...  ًٜٖ ٠ُٔ اُٗ هٞإشٖ... هٞٓی

 ...ٗظْ... هٞىٗ ٗظْ

 ىٍىٛبًٖ ثیٜی ، هٍٞى دٚش٘ ث٠ ٍٝٞسٖ سؼبىّ ثی ٗٚ ٝ ایٖشبى

 ِٓٝٗی ١یؾ: ُلز ٝ ؿَهیي ٕ٘شٖ ث٠ ٝ ىاىٕ كٚبٍ ىٕز ثب ٍا

 ! ٗل٘يی هبٖٛ ثيیٚ س١ٞیق ٗٚ ثَای ٝ ٗٞاٍى ایٚ ٛياٍٟ

 .ُى ث٢شٖ

 "ثٞىٕ ًَا٠ٛ هبٖٛ" هٔٞس٘بٙ ىٍ...  ٗٚ یؼٜی...  هٔٞس٘بٙ ىٍ ٗب

 .  ٌٜٛیي ه٦بة كبٗیٔی ث٠ ٍا ٗٚ!  ىًشَ ٌٜٛیي... 
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 ....هياكبكظ: ُلز ای ٗلشَٗب٠ٛ ٓجوٜي ثب

 ...هياكبكظ ِٛٞییي

 ! ِٛیَیي اُٗٚ ٍا ١ب ىٜٝٙج٠...  َٛٝیي

 ث٠ آی٠ٜ اُ ٛ٘یياٖٛ. ٍكز ٝ  ٙي ٗبٙیٚ ٕٞاٍ سب ، ایٖشبىٕ آٛويٍ

 ؿويٍ ١ب كشٍٚ ثب ٗٚ ك٢٘یي ىاٖٛ ٛ٘ی...  ٠ٛ یب ًَى ِٛبٟ ٗٚ

 ثب ؿويٍ ٠ً ُى ٍا كيٕ٘ ىاٖٛ ٛ٘ی...  ٠ٛ یب ىإٍ ٌْٗٚ

.  ٍكز...  ثٞى ١َؿ٠!  ٠ٛ یب ىإٍ ٌْٗٚ ًيٍٝر ٝ ىٓوٍٞی

 ٝ َُٕ ٝيای هٞٗ ی هب٥َٟ...  ثَىاٙز ٗٚ اُ ٍا ِٛب١٘

 ًْ ٝ ثَىاٙز ٍا "ًَا٠ٛ هبٖٛ"ُلز ٗی ٠ً ٝهشی اٗ َٗىا٠ٛ

 . ٍكز ٝ ثَىاٙز ٍا ٗیٌَىٛي دَٝاُ ٗٚ كٞآی ٠ً ١بی دَٝا٠ٛ

 ٗشؼؼت ؿبی ٕیٜی ثب ٗبىٍ  ثَُٚشٖ، هب٠ٛ ث٠ ٕال٠ٛ ٕال٠ٛ

 ًؼبیی؟ ٕبػش٠ یي: ُلز

 ػ٘ین ٛلٔ یي ، ١ب د٠ٔ ًٜبٍ اٗ هبٓی ٜٝيٓی ىیيٙ اُ

 ، ٖٛٚز ٢ُٙٞبی٘بٙ سٞی ػ٦ب ١بی ُبٕ ٝيای ٠ً ًٚیيٕ

 .  آٗي ٗی دبییٚ ١ب د٠ٔ اُ  ٗلشب٣ ٝ ثٞى ُىٟ ثـْ ٍا ًی٘یب
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 ٓت ٗبىٍ ، ٌُاٙز اٗ ٜٝيٓی ٍٝی ٍا ًی٘یب ای٠ٌٜ ٗل٠ ث٠

 دٔ؟ ٙي ؿی.  ٗیبٍٝىٕ ػ٠َٛٝٞ ثَاسٞٙ ىاٙشٖ: ُى

 َٕٝىٟ  هٜي هیٔی ١ٞا ىیيٕ: ًَى ًٜشَّ ٍا ٛلٖ٘ ٛلٔ ػ٦ب

...  ٛیٖز كٌَهٞىٗ ث٠ ١یؾ ؛ ػ٠٘ ٠ً ١ٖ ىهشَر ایٚ. 

 آٍٝىیٖ ١ٖ ٝ ؿَٝة س٠ ٝ َٕ ىی٠ِ ثوٍٟٞ َٕٗب سَٕیيٕ

 . ثَُٚشیٖ

 .هٜيیي ٗبىٍ

 سٞی ٗؼ٦ْ ٕیٜی ١٘بٙ ثب.  ثٞىٕ ىیيٟ ٠ً ٝهشی ١َ اُ سَ ػ٘ین

 ثَاسٞٙ.  ثوٍٞیٚ ؿبی ثیبیٚ ، هٞة ١ٖ هیٔی: ُلز ىٕش٢بی٘

 ػب٥ل٠ ىٕز ، ٗبىٍر ٝ ٗل٘ٞى ثِٙ ُِٛی ی٠.  دوشٖ ١ٖ ٙبٕ

 .ثبٙیٖ ١ٖ ىٍٝ ٝ ٙبٕ....  ایٜؼب ثیبٙ ثِیَٙ ٍٝ

 ثبال ىٕش٢بی٘ ثب ٍا دبی٘ ًی٘یب ، ًَى كًَز ٗبىٍٕ ىٛجبّ ػ٦ب

 ٗبىٍ: ًَى ٠ُِٗٗ ٝ ٌُاٙز ٝیٔـَ ػٔٞی دياّ ٍٝی ٝ ًٚیي

 ٗیوٞإز؟ ػٞٛز اُ ؿی ٕیٜب

 .ىاىٕ ٍاهٍٞر ى١بٖٛ آة
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 ث٠: ُى ٓت ای ثَاكَٝهش٠ ؿ٢٘ٚبی ثب ٠ً ًَىٕ ِٛب١٘ سَٕیيٟ

 ؟ ُىی ُٜي ١ٖ هٞىر ُٛيُی ث٠ ، ٗٚ ُٛيُی ػِ

 .  ثٞى هٚي ُٔٞیٖ

 .ػٔق ٝ آة ثی ًٞیَ یي ٗظْ

 ث٠ ٍا ٓجب٢ٕبیٖ ، ًٜٖ ١ٖ َٕ هجّٞ هبثْ ىٍٝؽ یي ای٠ٌٜ ثَای

 ُٛيُی ٠٘٢ٗ ثَار ٠ِٗ: ُلشٖ ىٍػٞاث٘ ٝ آٝیوشٖ ٍهشی ؿٞة

ٚٗ ! 

 ... ٠ٛ ٠ً آجش٠: ًَى ای هٜيٟ

 ٝ ٓلٚ ثٞى، َُكش٠ ٍا ٙبٙ هب٠ٛ ی ٙ٘بٍٟ ، آٗي ػ٦ب ٝيای

 ٗیٌَى ث٘ ٝ هٞٗ ٗبىٍٗ ثب.  ثٞى هجَام.  ثٞى َٕكبّ ٝٞس٘

 .دَٕیي ٗی ٍا ػب٥ل٠ اكٞاّ ٝ

 ای ػ٠ٔ٘ سٔوی ٛشٞاٖٛز ١ٖ ػ٦ب ُىُی ًٝم ٝ هٞٙلبٓی اٗب

 . ثجَى ثیٚ اُ ٍا ثٞى ًَىٟ ٛظبٍٕ ٠ً

 : ُلشٖ ىٍػٞاث٘ ٝ دَكَٝ٘ ؿ٢٘ٚبی ث٠ ًَىٕ ٍٝ
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 ىاٍٟ ِٓٝٗی ؿ٠ ىی٠ِ دٔ ٛیٖز، ٢ٖٗ ٗٚ ُٛيُی ثَار ٝهشی-

 ! ثذَٕی

 ٝ هٍٞى َُٛ ٗٞثبیٔ٘ ػ٦ب آٍٝىی ٙبٛٔ:  ًٚیي ١ٖ اثَٝىٍ

 ... ثبٍىاٍی ی ه٢ی٠ اَُ ٠َُٛٝ ثٞى، ٝلجز َُٕ

 . ٗیِى ٓجوٜي.  ٗیٌَى ِٛب١٘بٙ ٗبىٍ ًَى، كجٔ ٍا ٛلٖ٘

 دؾ.  ٙٞى ٗی ثيّ ٝ ٍى ٗب ثیٚ ػٌاثی دؾ دؾ ؿ٠ ٗیٌَى، هیبّ

 ! كبٗیْ ٝ ديٍ ٝ ٗبىٍ ؿٖٚ اُ ىٍٝ!  هٞا١َا٠ٛ ١بی دؾ

 ای؟ كب٠ٔٗ ٝاهؼب: ؿَیي دَكَٛ ٝ ًٚیي ػٔٞ ٍا هٞىٗ ًی٘یب

 .ثٞى َِٛاٖٛ

 .  ثٞى َِٛاٖٛ اٗب ، اٌٛبٍٗ ٝػٞى ثب

 ػیؾ ٗیٌَى؟ ًبٍ ؿ٠ ث٠ٔ ٗیِلشٖ اَُ ، ىاىٕ هٍٞر ٍا ى١بٖٛ آة

 یب...  آٗي ٗی ىٍ اٙي ؿ٢٘ٚبی٘ اُ ٗیٌَى؟ ًٝم ٗیٌٚیي؟

 ٗبىٍ؟ ىٕز ًق ٗیٌِاٙز ٖٗشویٖ

 ٗیِی؟ ؿی ٗبٗبٙ ث٠-
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 ؿ٠.  ثيٟ ٜٗٞ ػٞاة: ُى ٓت ٝ ًَى ٛظبٍٕ ٗشبٕلی ١َُهٜي

 ٝ هٞىر ثب ؟ آٍٝىی هٞىر َٕ ثالیی ؿ٠ ؟ ًَا٠ٛ ُىی ُٜيی

 ًَىی؟ ؿیٌبٍ ُٛيُیز

 ىٖٓ ٓلظ٠ یي.سٜٖ ث٠ ؿٖجیي ، ٙي ُٞٙز هٞا١َٕ َِٛاٛی

.  ك٢ٍٞٗ ثبثز اُ ثجٕٖٞ ٍا د١َبٕ هبٖٛ ٗبٟ ٍٝی ، هٞإز

 ثب.  ثٞى ٙیَیٚ اٗ َِٛاٛی. ثٞى ًَىٟ َِٛاٙ ٍا هٞا١َٕ ، آٗيٛ٘

 ث٠ ٙیَیٚ اٗب ، ثيثوشی كؼٖ ایٚ اُ ٗیوٍٞى ١ٖ ث٠ ىٖٓ ای٠ٌٜ

 .ٗیوٍٞى ١ٖ

 ث٢٘ ُٛيُیٖ ٠ً هٞٙلبٖٓ ٗٚ: ُلشٖ ٝ ًَىٕ ثبى دَ ٍا ٓذ٢بیٖ

 . هٍٞىٟ ُٜي

 ٝ ٗبىٍ ١بی ه٢و٠٢ ٗیبٙ ٠ً ؿبٟ س٠ اُ ٝيایی ثب اٗب سَ كَٛ دَ

 ؟ ای كب٠ٔٗ ، ثيٟ ػٞاث٘ٞ... ٙٞ هل٠: ُلز ٙي ٍُٞ ٝ ُٖ ػ٦ب

 ىاٍی؟ َٕاؽ آٜٙب ىًشَ: ُلشٖ هلیلی ٌٗض ثب

 . دَیي ٍه٘ اُ ٍَٛ
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 ١َ٘اٟ ٗٚ ٕو٣ٞ ثب ِٛب١٘ ٖٛٚشٖ، ٗوبثٔ٘ ُىٕ ُاٛٞ اٍاىٟ ثی

 .ثٞى

 ٗیبٙ اُ ٍا ٛبٖٗ ١ؼیلی ٝيای ثب ٝ ىٝهز ؿ٢٘ٚبیٖ ىٍ ؿٖٚ

 ... ًَا٠ٛ:  ًٚیي ثیَٝٙ ٓج٢بی٘

 ىٕٝز: ُلشٖ ٝ ٌُاٙشٖ كٖ٘ ثی ُا١ٞٛبی ٍٝی ٍا ١بیٖ ىٕز

  ؟ ثٚی هب٠ٓ ىاٍی

 ٗی اٗ دَیيٟ ٍَٛ اُ ٍا ایٚ ، ثٞى َُكش٠ ٍا دبی٘ سب َٕ ٝكٚز

 ٠ٛ؟ ىاٍی ىٕٝز ىی٠ِ ٠ً ٝ ٗٚ ی ثـ٠: ًَىٕ ٠ُِٗٗ.  ك٢٘یيٕ

 ث٠ ٜٖٗ ی ثـ٠ اُ یب ؟ ٗیٌٜی ٢َٗثٞٛی ثب١بٗ ؟ ٗیٌٜی ثـٔ٘

  ؟ ٗیبى ثير ٗٚ ی اٛياُٟ

 ٗٚ ٝ ٙي هیَٟ ؿ٢٘ٚبیٖ ىٍ ٖٗشویٖ ، ًٚیي دبییٚ ٍا ٍٝٞس٘

 . ًَىٕ س٘بٙبی٘ اٙي اُ ِٕٜیٚ د٢ٌٔبی ثب

 ١بی٘ دٜؼ٠ ٝ ثَىاٙشٖ ٝیٔـَ ١بی ىٕش٠ ٍٝی اُ ٍا ىٕش٢بی٘

...  ثٞییيٕ ٍا ظَیل٘ ٝ الؿَ اِٛٚش٢بی ،  ؿٖجبٛيٕ ٍٝٞسٖ ث٠ ٍا
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 ٍٝٞسٖ ٍٝی ؿٔشبٙ ا٢ٌٙبی هٞا١َٕ، َٕاِٛٚش٢بی ثب... ثٕٞیيٕ

 .  ًَىٕ دبى ٍا

 ... ًَا٠ٛ: ًَى ٝيایٖ

 آهَیٚ سب ٛیٖز هَاٍ ٠ً سٞ: ُلشٖ ٝ ثٕٞیيٕ ٍا ىٕش٘ دٚز

 ٜٗٞ ٍُٝ ی٠ ثبالهَٟ ؟ ٠ٛ ٠ِٗ... ثبٙی ثیِاٍ ٗٚ اُ ُٛيُیز ٍُٝ

 .ثوٚی ٗی

 ١ٖ ٗبىٍ ی ٕبی٠...  ىیيٕ ٝا١ق ٍا اٙي ی كٔو٠ ؿ٢٘ٚبی٘ ىٍ

 آٙذِهب٠ٛ ث٠.  ٛیبٗي اٗب ، ثیبیي ٗب ٕ٘ز ث٠ هٞإز ٠ً ىیيٕ

 .  آٗي ٛ٘ی ١ٖ ػ٦بٍى ی ٠ُِٗٗ ىیَِ.  ٍكز

 اث١َٝبی ثب ، ًٚیي ػوت اِٛٚش٢بیٖ ٗیبٙ اُ ٍا ىٕش٢بی٘ ًی٘یب

 .ٛياىی ػٞاث٘ٞ: ؿَیي ٝ  ًَى ِٛب١ٖ ٍكش٠ كَٝ ١ٖ ىٍ

 .  ٛیٖشٖ كب٠ٔٗ-

 ؿٞٙ!  هٞث٠: ُلز ٝ ىاى سٌبٙ َٕ ٝ ًٚیي ػ٘ین ٛلٔ یي

 اُ ١یـٌٔ ٗی٠ٚ ثبػض ًبٗال  ، سٞ كبِٗٔی ًٜٖ كٌَ ٝاهؼب
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 اُ ػ٢ٞی اَُ آجش٠!  ثِیَٟ ثبال َٕٙٞ ٛش٠ٛٞ ٗب ی هبٛٞاىٟ اػ٢بی

 !  ث٠ٛٞ٘ ثبهی ، سٞ ١بی ًبٍی هَاة ىٕز

 :هَٝٙیي ٠ً اٛياهشٖ دبییٚ َٜٙٗيٟ ٍا َٕٕ

 دب... ثوَی كٔ ٗٚ ثَای ٛ٘یشٞٛی اٙي ی ه٦َٟ سب ؿ٢بٍ ثب-

... ثوَی ؿٍَٝ... ثوَی ؿَهیيٙ ٝ ىٝیيٙ!  ثوَی ٍاٟ.... ثوَی

 ... ٌٛٚ سؼْٔ ، ًٜی ىٍٕش٘ ٗیشٞٛی اَُ!  ثوَی ػٞٝٛی

 اٛياهز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ، ًٚیي ػوت ٍا ؿَم ، َُكشٖ ٍاثبال َٕٕ

 ٝهشی سب: ُلز ثٞى ٜٙبٍٝ ؿ٢٘ٚبی٘ ىٍ ٠ً ٝا١لی كَٛ ثب ٝ

 .  ثوٚ٘ز ٛ٘ی ًَا٠ٛ، ثبٖٙ ٜٝيٓی ایٚ ٍٝی

 یي ىٍ ٍا دبی٘ ٝ ىاى هَاٍ ه٦بة ٍا ٗبىٍ ، ُلز ٠ً ٍا ایٚ

 ػ٦ب ١بی اَٝاٍ ث٠ كشی...  ثَٝى هٞا١ي ٗی ٠ً ًَى كَٝ ًل٘

 كو٤...  ثَٕبٛي ٍا ا٢ٛب ػ٦ب یب ث٘بٜٛي ٠ً ٌَٛى سٞػ٢ی ١ٖ

 .  ثبٙي ىٍٝ ثٞىٕ آٛؼب ٗٚ ٠ً ػبیی اُ ثَٝى، ٗیوٞإز

 ٗٚ اُ سب ثبال ی ٥جو٠ ٛیبٗي كشی. ثٞى كَٗبٛ٘ ث٠ ُٞٗ ١ٖ ٗبىٍ

 ٜٝيٝم سٞی ٍا ٝیٔـَ ػ٦ب ، َُكشٜي آّاٛٔ ، ًٜي هياكبكظی
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 ثبٍ ؿ٦ٍٞ ٗبىٍ ٠ً ىیيٕ ثبال ی ٥جو٠ ی دٜؼَٟ اُ ٗٚ ٝ ٌُاٙز

 ٝ ٗیٌٜي ثٜٔي ٜٝيٓی ٍٝی اُ ٍا اٝ ٝ ٗیٌٜي سلْ٘ ٍا ىهشَٗ

 .ٗیٜٚبٛي ٜٝيٓی ٍٝی

 اُ. ٗیٌٚیيٛي ٕٞر ٢ُٙٞبیٖ ٝ ثٞى ىاؽ َٕٕ... ًٚیيٕ ٍا دَىٟ

 اُ... كَٛ اُ! ؟ ؿٜي ٕیَی هٞٗ ىّ ٠ً!  ىٓوٞٙی ٍٝی

 !!!  ىٍى اُ...  ػٞجبٛیز

 ىاىٕ ٗی ٍا ٕیٜب ٗبىٍ ٍكشبٍ ایٚ ػٞاة!  ىاىٕ ٗی ٍا ٕیٜب ػٞاة

 ثبیي ٍا ثٞىٛي ٌُاٙش٠ إ دیٚبٛی ثَ ٠ً ىاؿی ٢َٗ ایٚ ػٞاة. 

 ! ٗیَِكشٜي
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 آوانگارد

 سرو روحی: به قلم 
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 . ىزیًبْٗ ٛ ْیكب ٚیٗػب٘ت ا_ثب_یوػٜ#

 والٕ ؛ یُفاٗ ٚیٗػب٘ج

ٌ٘ب ؼٝوشؽاـاٙ ـٗبٙ، كفا١ٖ ٌؽ سب هجْ اق زبح اثف، ث٠  یخ٢ز ثفا ٚیـٗبٙ آٝاِٛبـؼ ، اق ا ًبٛبّ

سب اٛش٢ب ؼاوشبٙ ـا ًبْٗ  ز،ی. ثب دفؼاغز ضن ػٕٞ فؼیؼـ ؼوشفن ٌ٘ب هفاـ ُ ٚیِٞـر آٛال

 یٛبٌف ، ثفا نیاق ٘ف ٘بیٛػٞا١ؽ ٌؽ ٝ ٗىشو ْیـٗبٙ كب ٚیا بٙ،یًفؼ، ده اق دب ؽیٗٙبٓؼ٠ غٞا١

 . ٍٞؼیٗ یفیِیٝ ِؽٝـ ٗدٞق، د زبح

ٌ٘ب ، غٞا١ٍٜ٘ؽٕ ؼـ  یاق ١ِ٘ ًیٍبدید فاٙ،یؼـ ا زیـا یًذ ٚیٌٛفؼٙ هٞاٛ زیـػب ْیؼٓ ث٠

ٛلف خ٢ز  يی١ف  ؽ،یًٌٞب ثبٌ فؼیِیهفاـ ٗ ی٠ً ؼـ ًبٛبّ غِّٞ یی١ب ْیكب بٛزیاٗبٛز ٝ ِ

ث٠ غٞاٛؽٙ ـٗبٙ  ْیًٜؽ،  ٓؿا ؼـ ِٞـر س٘ب یدفؼاغز ٗ زیضن ػٕٞ يیؼـ ًبٛبّ ،  زیػٕٞ

 ٍٗػّبر : ی ٠آٝاِٛبـؼ، ثب اـائ

 ؽیػٕٞ ًبٛبّ ثبٌ ؽی٠ً ثب آٙ هّؽ ؼاـ یسِٔفاٗ یؼ یس٘بنِ )آ ی، ٌ٘بـٟ  یٝ ٛبٕ غبٛٞاؼُ  ٛبٕ

ثبٛي     623023134332633سٞٗبٙ ث٠ ٌ٘بـٟ ًبـر 15000( ده اق دفؼاغز ضن ػٕٞیز 

 ٝ اـوبّ كیً ثفای اؼٗیٚ ٗفث٠٘ٞ:   یث٠ ٛبٕ وفٝٛبق ـٝض ٗىٌٚ

 ؽیس٘بن، ؼـ ًبٛبّ آٝاِٛبـؼ، ػٕٞ غٞا١ یٌ٘بـٟ  نی٘ف، اق  rira_pharma@وفًبـ غبٖٛ  

 ٌؽ. 

 ًبٛبّ ٗطؽٝؼ غٞا١ؽ ثٞؼ! ػُٕٞیفی

آٝاِٛبـؼ هبٛٞٛب هبثْ دی ُیفی اوز. دىز ١ب ث٠ ِٞـر كبیْ ١بی ًٖ ضدٖ ٝ كٞٛز ؼـٌز  ًذی

 .ؽییكفٗب یخؽا غٞؼؼاـ ْیكب یثبـ ؼـ ًبٛبّ هفاـ ٗیِیفٛؽ ٓٙلب اق ًذ يی یدی ؼی اف  ١لش٠ ا

 آٝاِٛبـؼ ده اق اس٘بٕ زبح غٞا١ؽ ٌؽ.  ـٗبٙ

 ( ؽی)غٞـٌ یـٝض وفٝ

 "ٍفٝی/ د ٍشبقی: د یآٝاِٛبـؼ ث٠ ٗؼٜ"
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 ...  اوز ٍٛؽٟ س٘بٕ ١ٜٞق ٝهشی:  ویكؼ١ٖ كّْ

 ثٞؼٛؽ ثیؽاـ ُؿٌش٠ ٌت س٘بٕ ٠ً ز٢ٍ٘بیی ث٠ ؛ قؼٕ قّ آی٠ٜ ث٠

 ٛٞى ث٠... ثٞؼٛؽ ثبـیؽٙ ی آٗبؼٟ ١٘سٜبٙ ٠ً ١بیی دٔي ث٠. 

 غٞٙ ث٠ ز٢ٍ٘بی اق زٍٖ ٢ٛبیز ؼـ ٝ ٌؽٕ غیفٟ وفغٖ ثیٜی

 ـا ١بیٖ ٛبغٚ ١بی ًٜبـٟ دٞوز اٛوؽـ ، ثفؼاٌشٖ إ ٍٛىش٠

 . ثٞؼ قؼٟ ثیفٝٙ غٞٙ ؼٝثبـی یٌی اٍِٛشٖ ١ف اق ٠ً ثٞؼٕ غٞـؼٟ

 ؼـ ثبـ ٍٛىشٖ،یي ٗی سػز ی ٓج٠ ثبـ یي... ٛبآـإ ٝ هفاـ ثی

 ثی ١بی ـلٟ. ثٞؼ ًفؼٟ إ غىش٠ ١بیٖ ـلٟ. ٗیفكشٖ ـاٟ اسبم

 ٗیبٙ ؼـ غٗ یي دفٝا ضفك٢بی ث٠ ، ثٞؼ ؼوشٖ ؼـ سٔلٚ!  ضبِْ

 .ٗیؽاؼٕ ُٞي

 . ثٞؼ ؼیِفی خبی كٌفٕ

 اؼـاـ سٌفـ دیً كٌفٕ.  ثٞؼ ػٙبـؼ كفیبؼ ٝ ًبثٞن ، دیً كٌفٕ

 ُؿٌش٠ ٌت اق ٗیبٙ ؼـ یي ٠ً ١بیی كفي ٝ ثٞؼ وف١َٜ

 .ثٞؼٛؽ ٌؽٟ ٛده



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
4 

 

 غٞاثی ١بی هفَ ٝ ثٞؼ ٛبٜٗظٖ٘ ١بی هٔت سذً دیً، كٌفٕ

 ٌٞٛؽ ٗٚ غٞاة ثبػث سب ثٞؼ ایٚ ًفؼٛؽ ٛ٘ی ٠ً ًبـی س٢ٜب ، ٠ً

. 

 سب ًفؼ ؼـیؾ ٗٚ اق ٠ً غؽاضبكظی ٝ...  ثٞؼ ٗبؼـ دیً كٌفٕ

 ٠ً زبیی ٝ  ٛیبٝـؼ اثفٝ ث٠ غٖ ایٚ اق ثیً اـٌؽي ؼغشف

 ػٙفي ٝ ثٞی... ثٞؼ ـیػش٠ ٗبؼـ ٠ً زبیی!  ثٞؼ ٗبٛؽٟ ٛػٞـؼٟ

 ٝ ًفؼ یع و٢ٖ٘!  ٛفویؽ ٗٚ ث٠ اٗب...  ثٞؼ ًفؼٟ ػبِی ـا ٗـكٕ

 ! اكشبؼ ؼ١ٚ اق

 .ًفا٠ٛ: ًفؼ ِؽایٖ دفٝا

 ...ٗیِلشی ایٜدبٕ-

 ! ایٜٙٞـی غال٠ِ-

 ؛  ؼاؼٕ ٗی خبٙ ؼاٌشٖ ، ثٞؼ ًفؼٟ ؼاؽ إ ٌٜٞایی ١بی ؤّٞ

 .ثكٖٛ ضفف ٛیٔٞ ثب ٗیؽٕ هّٞ: ًفؼٕ سٌفاـ ٠ً ثٞؼ ١كاـٕ ثبـ ایٚ
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 ؼغشف ٠ً ٗٚ ثجیٚ.  ثِٞ ث٢ً ضش٘ب غؽا سٞـٝ: قؼ زب٠ٛ دفٝا

 زوؽـ. ٛ٘یبٙ ًٜبـ هٕی٠ ثبایٚ إ غبٛٞاؼٟ ثبالغفٟ ٛیىشٖ آٝیكٝٛی

 ! ًفؼٟ إ ؼی٠ٛٝٞ ٗبٗبٖٛ غؽا ث٠...  ًٜٖ ِجف ُٗفی ثفای

 زی ثجیٜیٖ...   ٗیِٖ ٛیٔٞ ث٠. ؼاـی ضن:  ًفؼٕ كٞر ـا ٛلىٖ

 ... غؽا ث٠ سًْٞ.  ٗی٠ٍ

 !  اض٘ن ٗٚ ٗفسٕبٕ ػبٌن: ًفؼ ٛب٠ٓ دفٝا

 ... ًفؼٛز ػبٌوی هفثٞٙ:  غٜؽیؽٕ

 قٛؽُی اق...  ٗیشفو٘ب: ٌؽ خؽی ٓطظ٠ یي ٝ ًٍیؽ دٞكی

 ثب ٝثبثبٕ  ٗبٗبٙ ١بی ـكشبـ اق... ١بي ٗىئٞٓیز ٝ ٍٗشفى

 ثبقٕ اٗب! ٗفسٕی ثب ٛسىجٖ كبٗیْ ٍٛیٜی ١ٖ اق...  ٗفسٕی

 ! ـٝ قاـی ؼٝ ی ٗفسی٠ٌ.  ؼاـٕ ؼٝوشً

 سٞی ١٘یٍِی ٜ٘ك ٓطٚ آٙ ١ٖ ٗیٍؽ خؽی ٝهشی ضشی

 خ٘غ غب٘ف: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ كٞر ـا ٛلىٖ.  ٗیكؼ ٗٞج ، ًالًٗ

 ! سٞئ٠ ٗبّ ِؽي سب ِلف ؼٝقاـی ی ٗفسی٠ٌ اٝٙ ثبي



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
6 

 

 ٛیىشٖ سٞ ٗٚ.  ثب٠ٌ ١یسٌه ٗبّ ٛ٘یؿاـٕ ، ٛجب٠ٌ اُف غؽا ث٠-

 وُٞٛٞفاكی ثف٠ُ ی٠ ثب ثبٌٖ غبٖٛ ؼـٛیبؼ ِؽإ ٠ًٜ ٖٝٓ دىفٟ ،

 ... ثیبـٕ ١ٖ ٝس٢ٍٞ وف

 !ایٜدب ثٞؼ اٝٗؽٟ ویٜب ٗبؼـ ـاوشی:  ُلشٖ ٝ ًٜؽٕ ـا ٓجٖ دٞوز

 .  ًفؼ ٌٗث ثبٛی٠ زٜؽ دفٝا

 وبػز ، اي دفضفكی غّٔز ، ٌؽٟ ثبػث ث٢شً ٠ً ك٢٘یؽٕ

 .ًٜؽ س٘بٕ ـا اي ًبـی

 ٝ دیسیؽ اسبم ؼـ سػز كٜف هیم ِؽای ، ٍٛىشٖ سػز ی ٓج٠

 ٗیِی؟ زی: ُلز دفٝا

 سؤجی ی ثف٠ُ ایٚ اق ٠ً ث٠ِ اٝٗؽ!  دؽـثكـُٖ ی غ٠ٛٞ ؼـ اٝٗؽ-

!  ٌبًی٠ غیٔی ، ثیبـٕ ١ٖ ٝس٢ٍٞ وف ثب١بي سب ًفؼٕ وف١ٖ ٠ً

 .  ٌٜیؽ ١ٖ ًی٘یب ٠ً خبیی سب... ُٔٞي سٞ اٛؽاغز ِؽاٌٞ اٝٗؽ

 ًی٘یب؟: ُلز قؼٟ ٝضٍز دفٝا

 ٌٜیؽٟ ٝ ثٞؼ ـكش٠ ثٕٞ دٍز زٙٞـی ًی٘یب ای٠ٌٜ ضبال...  آـٟ-

 ثفٕ ثٍٖ ضبٔف ٗیػٞإ ، ظ٢ف ؼٕ یؼٜی...  االٙ اٗب ث٘بٛؽ ثٞؼ
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 ؿیف ٝ ٝخؽاٙ ثی آؼٕ دىفر ثِٖ ث٢ً ثفٕ!  دف١بٕ ی ٗؽـو٠

 اٝٙ ثِٖ ثفٕ... ٗشبولٖ إ ػاله٠ ثبثز ثِٖ ثفٕ!  اػش٘بؼی٠ هبثْ

 !   ٛیىز ١یسی الین

 ثٞؼ؟ اٝٗؽٟ ٝاهؼب ؟ ٠ٛ ٗیٌٜی ٌٞغی: ُلز ضیفاٙ دفٝا

 ٗیٌٜی كٌف... ُلز ٗٚ ث٠ ـویؽ ؼ١ًٜ ث٠ ١فزی.  ثٞؼ اٝٗؽٟ-

 ًی؟ خٔٞی

 ؟ ًی٘یب خٔٞی-

 ٗفُٖ غؽا ٗبٗبٛز؟....  ثٞؼ ثٕٞ دٍز ٠ً ًی٘یب: آٗؽ یبؼي ثؼؽ ٝ

 ... ثؽٟ

 ! ِٞٓز ؼًشف-

 .  ثؽ١ٖ كب٠ِٔ ٌُٖٞ اق ـا ٌُٞی سب ًفؼ ٝاؼاـٕ خیـً، ِؽای

 وف ثب ـا  غٞـؼ ٗی وُف إ ٌویو٠ اق ٠ً ؼـٌشی ػفم ی هٙفٟ ـاٟ

 ٗیٌفؼ وِٜیٜی ِٞـسٖ ـٝی ، ؼٝؼی ػیٜي. آٝـؼٕ ثٜؽ  اٍِٛز،

 ثٞؼ زىجیؽٟ ػٙب دبسفّٝ ـَٛ هفٗك ٝ ثكـٍ كفٗبٙ ث٠ ؼوش٢بیٖ. 

 . 
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 .   ثؽ١ؽ ٗٚ ث٠ ـا ٗبٌیٚ سب...  قؼ زب٠ٛ زوؽـ

 اوز ٌؽٟ ز٠... ٗیػٞا١ی ز٠...  ٗیفٝی ًدب ثٞؼ دفویؽٟ ثبـ ؼٟ

 ! هفاـی ثی زفا... 

 ٛؽاؼٟ خٞاة ١بیً وٞاّ اق ًؽإ ١یر ث٠...  ثٞؼٕ ٛؽاؼٟ خٞاة

 ٝ ثؽ١ؽ ـا وٞئیر ٝ ٗبٌیٚ كوٗ ٠ً ثٞؼ ایٚ غٞا١ٍٖ س٘بٕ. ثٞؼٕ

 !  ثفٕٝ ًدب.  ًٜٖ ز٠ اوز هفاـ ٠ً ثبٌؽ ٛؽاٌش٠ ًبـی

 ـا ٗبٌیٚ ، آ١ٜی ٝ ثكـٍ ؼـ١بی ٌؽٙ ثبق ٝ ، قَٛ ِؽای ثب

 ٝ ًٍیؽٕ ػوت ً٘ی ـا ِٜؽٓی قؼٕ؛ كفٗبٙ هلْ ًفؼٕ؛ غبٗٞي

 اق ثشٞاٖٛ ٠ً ٌٞؼ ًٖ آٛوؽـی آٗٞقاٙ ؼاًٛ اقؼضبٕ ؼاؼٕ اخبقٟ

 .ٌٕٞ ـؼ ٗیبٍٛبٙ

 ؼیٞاـ ٗیٌفؼٕ ضه.  ٛؽاٌشٖ ؼٝوشً.  آٗؽ ٗی ثؽٕ ٗؽـو٠ اق

 ٝ اوز قٝـ...  اوز اخجبـ ٝوفاوف  اوز ٌؼبـ ضبٝی ١بیً

 ًفؼٟ غب٠ٛ ٘ٔجی آقاؼی ، ٗٚ ؼـ ًٞؼًی اق.  ٗیٌفؼٕ ٗوبٝٗز

 ٗؽـو٠.  ًٜؽ وٌٞر ٛ٘یشٞاٛىز ، اخجبـ ٝ قٝـ ثفاثف ؼـ ٠ً ثٞؼ

 وفٌشی ثؽ ؼی١ٞبی ـا ١ب ٗؼٖٔ...  ؼیؽٕ ٗی قٝـًی كفآیٜؽ یي ـا

 ١بی آؼٕ ـا ٗؽیف١ب ٝ ًفؼٛؽ ٛ٘ی ؼیِفی ًبـ سطویف خك ٠ً



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
9 

 

 ٝ ث٢ؽاٌشی ١بی وفٝیه ٛظبكز ث٠ ٠ً ؼاٛىشٖ ٗی ٛبالیوی

 سب ١بی آوشیٚ ٝ ٌٔٞاـ ًٞسب١ی اٗب ثٞؼٛؽ ا١٘یز ثی ضیبٖ

 ١یر ٝ...  ٗیكؼ ـا اّٝ ضفف ثفایٍبٙ ـَٛ ثؽ ٗبٛش١ٞبی ی ٌؽٟ

 ـا دٌٞیؽٕ ٗی ٠ً ای ٝٗوٜؼ٠ ٌٔٞاـ ٗبٛشٞ ٗؽّ ٝ ـَٛ ٝهز

 ...   ٛؽاٌشٖ ؼٝوز

 ـا ثٞؼخ٠ ًىفی سب ٗیٌفؼٛؽ ثفُكاـ خٔى٠ ٠ً ثٞؼ اكىٞن ثبػث

 ثیكاـ ٗؽـو٠ اق ١٘ی٠ٍ ٝ!  ًٜٜؽ سبٗیٚ ٗبؼـاٙ ٝ دؽـاٙ خیت اق

 ١بی ٗؼٖٔ ٝ...  ٌ٘بـٕ ثی غٞي غب٘فار ٝخٞؼ ثب!  ثٞؼٕ

 غٞؼي سٌٔیق ضىٖ ٢ٛبیز ؼـ اٗب ؼاٌشٖ ٠ً ٗطجٞثی دفٝـٌی

 .  ثبٌؽ ٜٗكخف ٠ً ؼیؽ ٗی

 ٛٞع ٝ اٛىبٛیز اق ـِٛبـَٛ ١بی ٌؼبـ ، آخفی ؼیٞاـ١بی ـٝی

 ٝـٝؼٕ ٗطٓ ث٠ ٌؽٕ ـؼ ٗط٠٘ٞ اق.  غٞـؼ زٍٖ٘ ث٠ ؼٝوشی

 ٍٛبٛی.  ًفؼٕ ضفًز ٗفث٠٘ٞ ـا١فٝی و٘ز ث٠ ، وبغش٘بٙ ث٠

 ؼـ ث٠ سو٠ ؼٝ ٝ ایىشبؼٕ ؼـ ٗوبثْ ، ثٞؼٕ ٌؽٟ ضلظ ـا ؼكشفي

 .ًٞثیؽٕ
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 ٗیكٖٛ قَٛ ث٢ز:   ُلز ثؼؽ ای ؼهیو٠ ٝ آٗؽ اي غٜؽٟ ِؽای

 ... كؼال.  ػكیكٕ

.  ثٞؼ آٌٜب ٗٚ ٛظف ث٠ ٠ً دیسیؽ ٗی اسبهً ؼـ ٗفؼی ِؽای

 ٝ ًفؼ ًٞذ ؾ١ٜٖ اق دیً ١ب ٗؽر ِؽایً ی غب٘فٟ ٠ً ١فزٜؽ

 ٝ ػٔق ٝ آة ثی آٛوؽـی ، ٓطٚ آٙ ، ِؽا آٙ ثفای ؾ١ٜٖ. ـكز

 . ٛكٛؽ وفي ث٠ ثبقٍُز غیبّ ؼیِف ٠ً ثٞؼ ٌؽٟ ثف١ٞر

 . غؽاضبكظ. غٌِْٞ هفثٞٛز-

 غیٔی ٗٚ اض٘ؽی غبٖٛ ثلفٗبییٚ: ُلز ثٜٔؽ ٠ً ٌٍٛیؽ ثبٛی٠ ث٠

 !  ٌ٘بٕ ٜٗشظف ٝهش٠

 ٠ً ؼـضبٓی ، ثٞؼ دبییٚ وفي...  ًٍیؽٕ دبییٚ ـا ؼوشِیفٟ

 ثیفٝٙ ـا ای دفٝٛؽٟ ، ای هلى٠ سٞی اق ، ثٞؼ ٗٚ ث٠ دٍشً

 ثبیؽ ؼی٠ِ ٛ٘یؽٖٝٛ ٝاهؼب  ؼـوب ثب ٗٞاخ٠٢ ؼـ: ُلز ٝثٜٔؽ ًٍیؽ

 ... ًفؼ زیٌبـ
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 غیفٟ ٗٚ ث٠ ٠ً ٗىشویٖ...  ثبال وفي ٝ آٗؽ ٗیك ـٝی دفٝٛؽٟ

 ث٠ ، ؼاؼٟ ثبال اثف١ٝبی ثب ٝ ًفؼ ٌٗثی ، اقؼیؽٖٛ.  غٞـؼ خب ، ٌؽ

 . ایىشبؼ س٘بٌبیٖ

 ١٘فَٛ ی ٗوٜؼ٠ ٝ ٌٔٞاـ ٗبٛشٞ آٙ ؼـ اي ز٢فٟ.  ؼاٌز ٝهبـ

 ٗطجشی ٝ ٢ٗف ١یر.  ػٙٞكز ثی اٗب ثٞؼ ٗٞهف ، ای ه٢ٟٞ

 .  ٌؽ ٛ٘ی یبكز ز٢ٍ٘بیً ؼـوفقٗیٚ

  ؟ سٞیی: ُلز ای ض٠ِٔٞ ثی ٓطٚ ثب ٝ ٌؽ دٜسف

 ٝ ثكـٍ ٗیك دبی ِٜؽٓی ـٝی ؼػٞر ثی.  ًٍیؽٕ خٔٞ ـا غٞؼٕ

 خبٕ... سوؽیف ١بی ٓٞش ث٠ ـكز ِٛب١ٖ.  ٍٛىشٖ اي ٗىشٙیٔی

 ٍٛبٙ.... ؿفیت ٝ ػدیت ١بی ٗؽاّ... ای ٛوفٟ ٝ ٘الیی ١بی

 دٍز ی ٘بهس٠ ؼـ.  ٛؽاٌشٜؽ ای ثّفی خؿاثیز ١یر ٠ً ١بیی

 اٌشجبٟ ـا اكشػبـ ٗٚ ٛظف اق ٝ ثٞؼ اكشػبـ ١كاـ ،١كاـ وفي

 ٠ً اـقي ثی ٝ خبٙ ثی اخىبٕ آٙ ٠ً ثٞؼٛؽ ًفؼٟ ٗؼٜی ثفایً

 ث٠ اكشػبـ ًؽاٍٗبٙ ١یر ، ٗؼٜٞی ٠ٛ اـقیؽٛؽ ٗی ٗبؼی ٠ٛ

 سب ثٞؼ ٌٛفؼٟ سفثیز ٘ٞـی ـا دىفي ٝهشی آٗؽٛؽ ٛ٘ی ضىبة

 ! ث٘بٛؽ ؼٓؽاؼُی دبی
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 ...  ثفٕٝ ٝ ثِٞیٖ ـا ایٚ ثٞؼٕ آٗؽٟ كوٗ

 . ثٞؼ ٌؽٟ س٘بٕ ًبـٗبٙ!  ٛؽاٌشیٖ ًبـی ١ٖ ث٠ ٗب

 ...ػٔیي ٝ والٕ ثی

 ! ه٢ٟٞ ٝ زبی ث٠ ؼػٞر ثی

 . ثً ٝ غٞي ٝ دؿیفایی ثی

 . ٗٙٔت اِْ وف ـكز ـاوز یي

 ٛظف ث٠ ای ًفؼٟ سیك زِٜبّ ثجف ٗبؼٟ ٗثْ ، ًٍیؽ ١ٖ ؼـ اثفٝ

 ! ثٞؼ ٌؽٟ ـض٘ی ثی اي س٠ٓٞ ث٠ ٠ً ٗیفویؽ

  ؟ ٗیػٞای زی غت: قؼ ٓت ٝ ًفؼ ِٛب١ٖ ثبٛی٠ زٜؽ

 ًفؼٟ ٗسب٠ٓ ؼوز ؼـ زبؼـ قٛی ثؼؽ ای ثبٛی٠ ٝ ، آٗؽ ؼـ ِؽای

 اض٘ؽی ؼـوب ٗبؼـ دف١بٕ، غبٖٛ: ُلز ٝ ًٍیؽ سٞ ـا اي س٠ٜ ثٞؼ

 .  اٝٗؽٙ

 ٗٚ سب ثبٌٚ ٜٗشظف ًٜیٚ غٞا١ً اقٌٞٙ: ًفؼ كٞر ـا  ٛلىً

 .ث٠ٍ سٕ٘ٞ ًبـٕ
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 .  ٌؽ ٗٚ ث٠ ٗؼٙٞف دف١بٕ ِٛبٟ ٝ ثىز ـا ؼـ ، ُلز زٍ٘ی قٙ

 ٝ ؼاؼ ٍٛبٙ ًبـ وفُفٕ ـا ٗثالغٞؼي ًفؼ ثبق ٛٞ اق ـا دفٝٛؽٟ

 زی إ غبٛٞاؼٟ ٝ ٗٚ خٞٙ اق ، ٗط٘ؽی ًفا٠ٛ غت: ُلز

 ! ٌٔٞؿ٠ وفٕ غیٔی اٗفٝق ٗٚ ٠ً ثكٙ ضفكشٞ ؟قٝؼسف ٗیػٞای

 ـا غٞؼي آٙ ثب ٠ً ای دفٝٛؽٟ اق زٍٖ ٠ً ؼاؼٕ اؼا٠ٗ وٌٞر ث٠

 ٠ٌٜٛ: ُلز ٝ قؼ قّ ٗٚ ث٠ ٝٗىشویٖ ثفؼاٌز ثٞؼ ًفؼٟ ٍٗـّٞ

  ؟ ثبـؼاـی خؽی خؽی

 !   ٗیلش٠ اسلبهی ی٠ ، ثبـؼاـی اق هجْ ، ١٘ی٠ٍ-

 .  ٌؽٕ ٗشٞخ٠. ٗیػٞـٟ آة اٝٛدب اق ٌٍْٗ ده آ١ب: قؼ ق١فغٜؽ

 : دیسیؽ اسبم ؼـ ؼاـي ِؽا ی غٜؽٟ

 ؼٝی ١ف اٛشػبة ایٚ ، ثػٞای سٞٔیطی ٗٚ اق ٛجبیؽ ثبثز ایٚ اق-

 ًفؼٟ ًبـی ث٠ ٗدجٞـ ـٝ سٞ ، ویٜب ٗیؽٖٝٛ ثؼیؽ...  ثٞؼٟ ٌ٘ب

 ٝ خىٖ ث٠ ٠ً ٗیٌفؼی اقؼٝاج ٗفؼی ثب ثبیؽ زفا ُٝف٠ٛ...  ثب٠ٌ

 ثفای ثٞؼ خؽی ٗبخفا اٝٛوؽـ ٝهشی! ؟ ٠ًٜ اضشفاٗی ثی ـٝضز

 .  غبٛٞاؼٟ ؼٝ ١ف
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 ...  ثٞؼ خؽی ٠ً ؼاـیٚ هجّٞ ده-

 اكٌبـ ایٚ ثب سٞ.  ٍٛؽ سف خؽی ٠ً غٌٞطبٖٓ: ؼاؼ سٌبٙ ـا وفي

 ٗب ی غبٛٞاؼٟ آثفٝی ، ٕٗطٌز ١بی ٌٞغی ٝ ؿفیت ٝ ػدیت

 !  ثفؼی ٗی ـٝ

 .  دف١بٕ غبٖٛ ؼاـیٚ ثبٝـ آثفٝیی ثی اِْ ث٠ ده-

 ، ٗیفی ضبٌی٠ اٛوؽـ زفا ًفا٠ٛ؟ ٗیػٞای زی: ًٍیؽ ١ٖ ؼـ اثفٝ

 ...ٗٙٔت اِْ وف ثفٝ ـاوز یي

 ویٜب ٜٗشظفی ٠ٌٜٛ:  ًفؼ أبك٠ كٞـا ثكٖٛ ضفف ِٛؿاٌز

.  ثفٛ٘یِفؼٟ ؼی٠ِ ویٜب ، ًٜٖ ـاضز غیبٓشٞ ثؿاـ آـٟ؟ ثفُفؼٟ؟

 ثب اٗب ٠ٛ یب ؼاـی غجف ٛ٘یؽٖٝٛ ، ٛ٘یبؼ سٞ ؼٛجبّ ثفُفؼٟ اُفٕ

 ثكـٍ اٗب اال٠ِٔ ایفاٛی...  ٌؽٟ اٌٜب ٗٚ ٗبؼـی ؼٝـ اهٞإ اق یٌی

 .ٗیٌٜٖ سبییؽي ٗٚ...  اٝٛدبوز ی ٌؽٟ

 ِجف ُف ُلشٚ، هؽیٖ اق:  ؼاؼ سٌبٙ وف.  غٞة ز٠: قؼٕ ٓجػٜؽ

 ث٢شفٟ.  سٞ ٝآجش٠...  ویٜبوز ضٌبیز... وبقی ضٔٞا ؿٞـٟ ق ًٜی

 .... ! ثفی ٗیشٞٛی.  ٌؽٕ غٌٞطبّ ؼیؽٛز اق.  ثبٌی ِجٞـ ١ٖ سٞ
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 .  ثفٕ ٌ٘ب غٞاوز ث٠ ٠ً ٛیٞٗؽٕ ٌ٘ب غٞاوز ث٠-

 خب اق ، ًفؼ كٞر ـا ٛلىً ُفكز، سفی خؽی ـَٛ ِٛب١ً

 . ًفؼ ؼاـ غؽ٠ٌ ٜٗٞ ـٝش ٌ٘ب دىف: ُلشٖ ٝ ثفغبوشٖ

 !  ٗیؽاؼیؽ ـٝ اخبقٟ ایٚ ث٢ً ٛجبیؽ-

 وُٜٚ ٝ كف١َٜ ثب...  إ ایفاٛی ؼغشف ی٠ ٜٖٗ...  ایفا٠ٛ ایٜدب-

 !!! ایفاٛی

 ا١٘یشی وٜٚ ٝ كف١َٜ ث٠ سٞ اُف ٝ.  ٛیىز ایفاٙ ؼی٠ِ ویٜب-

 ... ثٞؼی ٗی ـٝضز ٗفاهت ثیٍشف ثبیؽ ، ٗیؽاؼی

 ٗب ثیٚ. ثٞؼیٖ ٗطفٕ ؼی٠ِ ١ٖ ث٠!  ثٞؼیٖ ٛبٗكؼ ویٜب ٝ ٗٚ-

 ! ثب٠ٌ غب٘فسٞٙ اُف ثٞؼ ٌؽٟ خبـی ١ٖ ٗٞهز ی ِیـ٠

 ، ِیـ٠ اٝٙ اٗب.  ٌٛٚ ٌي ٗٚ ی ضبكظ٠ ث٠ ١ىز غب٘فٕ-

 اُف....  ثٍیٚ آٗبؼٟ ٗفاوٖ ثفای سف ـاضز ١ٖ ثب ٠ً ثٞؼ ایٚ ثبثز

 ثفؼ ثبؼ سٞ ـٝوفی اُف ، غٜؽیؽی ـٝي سٞ اُف ، غٜؽیؽ ـٝر سٞ

 ؼوز  ًفؼیٚ غفیؽ  اُف...  ؼیؽ ِٞـسشٞ ٝ ُفؼٙ ، ؼیؽ ١ٞٗبسٞ

 ...  ٠ً ثفیٚ دیً ضؽ ایٚ سب ای٠ٌٜ ٠ٛ ثِیفیٚ ١٘ٞ
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 . ثفیؽ ـا ِؽایً

 ....... ؼغشفٕ ثجیٚ:  ًفؼ ٌفٝع سفی آـإ ٓطٚ ثب

 خب اق ؼـَٛ ثی ٛیبٝـٕ، سبة ٌؽ ثبػث ، ُفي ٗٞػظ٠ ٓطٚ

: ُلشٖ ثٜٔؽی ثبِؽای ٝ ثفؼٕ یٞـي ٗیكي و٘ز ث٠ ، ثفغبوشٖ

 سطٞیْ الٌی ػٞٔیِ آؼٕ ی٠! ٗیٌفؼیٚ سفثیشً ؼـوز ثبیؽ ٌ٘ب

 ٗؽیف زٙٞـ ٗیٌٜیٚ؟ ١ٖ ؼكبع اقي سبقٟ ؼاؼیؽ خبٗؼ٠

 ثبیؽ كوٗ ٠ً...  غبِیز ثی ٝ ٛبالین آؼٕ ی٠ ١ىشیٚ؟ ای ٗؽـو٠

 دىفی ده  ؟؟؟ ٠ٛ ٠ًٜ ًٝیخ ثجٜؽٟ ـٝ ١ب ؼغشف زٍٖ ٝ ُٞي

 ٠٘١ ثی ػٞٔی ی٠ اٝٙ ؼاـٟ؟ ٛوٍی ز٠ ًفؼیٚ سفثیشً ٌ٘ب ٠ً

 ٗٚ ـٝی زٍٍ٘ٞ. ثىز زیك ٠٘١ ـٝی زٍٍ٘ٞ ٠ً ثٞؼ زیك

 ٜٗٞ ٌ٘ب ٝ! ـكز ٝ غٞاثیؽ ػًٍٙ ، ٌؽ سٕ٘ٞ ًبـي...  ثىز

 ثٞؼٕ؟ ٗی زی ٗفاهت ثبیؽ ٛجٞؼٕ؟ ٗفاهت ٠ً ٗیٌٜیٚ ٗش٢ٖ

 ضفف ٝ ـكشبـ ٗفاهت: سٞدیؽ ٝ آٝـؼ ثبال ِؽایٖ ـٝی ـا ِؽایً

 ...ثبي قؼٛز

 .  قؼ ٝـم ـا ٗوبثًٔ قٌٝٛٚ اق ِلط٠ زٜؽ ، ثیٍشف س٘فًك ٝثفای
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 قٗیٚ ث٠ ٗیكي زخ و٘ز ٝث٠ ًٍیؽٕ ؼوشً قیف اق ـا دفٝٛؽٟ

 ی٠ كوٗ ٗٞٔٞع ایٚ ثفای ٛ٘یشٞٛیٚ ٌ٘ب: ؿفیؽٕ ٝ ًفؼٕ دفر

 ...  ٗوّفٟ ١ٖ غٞؼسٞٙ دىف.  ًٜیٚ ٗش٢ٖ ٝ ؼغشف

 ، ؼغشفی سٞ...  ٗفؼٟ ی٠ ویٜب خٞٙ، ؼغشف ٛیىشی ٗشٞخ٠ زفا-

 سجبٟ زیكسٞ ٠٘١...  قٛؽُیز ، آـق١ٝبر... ٌؽی سجبٟ ٠ً سٞیی

 ١ٖ ثٞؼًٛ ٝ ٗٞٛؽٙ ث٠ ضشی ٠ً ًفؼی ٗفؼی ی٠ كؽای ًفؼی

 ...  ًٜی ضلظً ٝوی٠ٔ ایٚ ث٠ غٞاوشی ٠ً ؼاٌشی ٌي

 اضىبن.  ثٞؼ ضه ٛیىز، ٝوی٠ٔ اوً٘: ُلشٖ ضفكً ٗیبٙ

 . ثٞؼ

 زی ٢ٛبیز ؼـ ، ویٜب ؼاٌشٚ ٠ِٛ ثفای...  اثكاـ ًفؼی غٞؼسٞ-

 ًه ١یر ؼـؼ ث٠ ؼی٠ِ ٠ً ٌؽٟ ّٗفف اثكاـ ی٠ ٌؽی...  ٌؽ

 . ٛ٘یػٞـٟ

 .ُفكز إ غٜؽٟ

 ٌ٘ب ٠ِٗ... ٗفاو٘ی ٝ سٍفیلبر ١یر ثؽٝٙ ، ػوؽ ثؽٝٙ ثؼؽٌٖ-

 !  ٌؽی سفثیز زٙٞـ سٞ ٛ٘یل٢ٖ٘ ٗٚ ؟ ثٞؼیؽ ًفؼٟ ػفٝوی
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 آٗؽ ثٜؽ ١بیٖ غٜؽٟ ٝهشی. غٜؽیؽٕ ثٜٔؽ ٝ  ثفؼٕ ػوت ـا وفٕ

 غبٖٛ ثیفٝٙ ثفی ًبـٕ ٗطْ اق ث٢شفٟ:ُلز ٝ ًٍیؽ دٞكی

 . غؽا٢ِٛؽاـ.  ٗط٘ؽی

: ًٍیؽٕ ؼاؼ ثٜٔؽی ِؽای ثب ٝ ًٞثیؽٕ ٗیكي ـٝی ـا ٍٗشٖ

 ٠ً ١ىشیٚ قٛی سفیٚ ػٞٔی ؛ سفیٚ زٜؽي سفیٚ؛ اض٘ن ٌ٘ب

 ٓیبهز... ٛؽاـیٚ ٝ ٌـْ ایٚ ٓیبهز ٌ٘ب. ؼیؽٕ قٛؽُیٖ س٘بٕ سٞی

 ؼیٞاـ ٝ ؼـ ـٝی ٠ً ٌ٘بیی.  ٛؽاـیٚ ـٝ خبیِبٟ ایٚ ٝ ٗیك ایٚ

 ی٠ ، ٗیكٛیٚ ضفف اٛىبٛیز اق ٝ ٗیؽیٚ ٌؼبـ ًبـسٞٙ ٗطْ

 ـٝقی ویٜب ٝ ٌ٘ب ٌٗبكبس٠؛ ؼاـ ؼٛیب!  ١ىشیٚ ػیبـ س٘بٕ ضیٞٝٙ

 .  ٗیؽیؽ ده ـٝ ـكشبـسٞٙ سوبَ

 دٍز ؼیٞاـ ث٠ ٝ ثفؼٕ ثبال ػّجبٛیز ٢ٛبیز ثب ـا  هٔ٘ؽاًٛ ٝ

 ِؽای ث٠ ای٠ٌٜ ثؽٝٙ ٝ ًٞثیؽٕ ٗكغفف ١بی ٓٞش آٙ ث٠ ، وفي

 .ـكشٖ ثیفٝٙ اسبم اق ، ثؽ١ٖ ا١٘یشی ، اي قؼٟ ٝضٍز خیؾ

 . ثٞؼٕ سفاكیي سٞی ، ٗشٞآی وبػز یي

 زٙٞـ!  ثٞؼٕ غٞؼٕ ثب ١ٖ ثیٍشفي ، ُلشٖ ٛبوكا وبػز یي

 س٘بٕ ٠ً غبِیشی ثی ٝ ٜٗٙن ثی ١بی آؼٕ ثب ، ثٞؼ ٌٗ٘ٚ
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 ثطث! ًفؼ؟ قٛؽُی ثٞؼ ًفؼٟ دف ، ٗشؼلٚ ١بی وٜز ـا ؾ١ٍٜبٙ

 ویٜبی ، ٗیشٞاٛىشٖ زٙٞـ ػ٘ف یي... ٛجٞؼ ٠ً ـٝق ؼٝ ـٝق یي

 ٗیشٞاٛىشٖ زٙٞـ ًٜٖ؟ سطْ٘ ـا ٗبؼـي ضفف ث٠ ُٞي ی ثفؼٟ

...  ٌٕٞ  ٗشّٞـ ؼٕٝ ؼوز یب ٛٞ ًبالی یي ضؽ ؼـ ـا غٞؼٕ ،

 !  ؼـى ث٠ اِال

 ! "ؼـى"...  خبوز ١٘بٙ خبیٍبٙ

 دبى ؼوز دٍز ثب ـا ٌؽٛؽ ٗی دفر ِٞـسٖ ـٝی ٠ً ا٢ٌٌبیی

 ِؽای ٠ً ؼـضبٓی ٝ ثٞؼٕ قؼٟ ًٞٓف ثٞؼ، ثبال ١ب ٌی٠ٍ.  ٗیٌفؼٕ

 ١ن ، ؼاؼٕ ٗی اخبقٟ ثٞؼ، ثفؼاٌش٠ ـا دبسفّٝ ًْ خبق ٗٞویوی

 .  ٍٛٞٛؽ ِٞسی آٓٞؼُی ثبػث ١بیٖ ١ن

 ـاوز یي ، ٗبخؽٟ ثب ٝػٔیي  والٕ ثی ، ـویؽٕ غب٠ٛ ث٠ ٝهشی

 ایٚ ٝ غٞؼٕ ث٠ ثبیؽ.  ٗیِفكشٖ ؼٝي ثبیؽ ، ـكشٖ ثبال ی ٘جو٠ ث٠

 غبس٠٘ ، ٗیٍؽ سٌفاـ ثفایٖ ؼلاٝٝ ٗثْ ٗؽإ ٠ً ای آٌلش٠ ٝٔغ

 .ؼاؼٕ ٗی

 .   آٝـؼ خب ـا ضبٖٓ وفؼ آة ؼٝي
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 دبـٟ س٠ٌ ـا غٞؼي ؼیِف ، ؼٖٓ ٝ ثٞؼ ٌؽٟ سف وجي ٗـكٕ

 ٝ زٍٖ ولی٢ً، اٛؽـ ػبهْ ١بی ِٛبٟ آٙ ثب اٗب ػؤٖ ، ٛ٘یٌفؼ

 ث٠ خبٛجً ث٠ ضن ز٢ٍ٘بی ثب ٠ً ثه ثٞؼ ًفؼٟ ًٞـ ـا ؼٖٓ زبـ

 ؼّ! ؟ ثٞؼ ثبغجف ًدب اق ، ٗٚ ی ثیسبـٟ ؼّ.  ثٞؼ ِٛفیىش٠ اٝ

 ! ثٞؼ؟ ًفؼٟ دبـٟ دیفا١ٚ زٜؽ ؼاٌز؟ سدفث٠ زوؽـ ٗٚ اض٘ن

 ٗیكؼٕ ضفف غٞؼٕ ثب ١ٜٞق.ًفؼٕ سٚ ـاضشی ٓجبن ؼوز یي

 ض٘بٕ، ؼیٞاـی ز٢بـ ٗیبٙ ٗیِلشٖ، دف١بٕ ث٠ ثبیؽ ٠ً ١بیی خ٠ٔ٘

 ُؿٌش٠ ّٗفف سبـیع ٝ ثیبر ٠ً ؼـضبٓی. ثٞؼ آٗؽٟ غب٘فٕ ث٠

 . ثٞؼٛؽ

 اكشبؼٟ زیِٚ ، ًٍیؽٕ ١ٞٗبیٖ ث٠ ـا ثفن ٝ ُفكشٖ ثبال ـا وٍٞاـ

 ١ف ٠ً ا٢ٌٌبیی. ًٜٖ ٢ٗبـ سٞاٛىشٖ ٛ٘ی ـا إ ثیٜی خبٙ ث٠

 ٛ٘یػٞاوز ؼٖٓ.  آٝـؼٛؽ ٗی كٍبـ زٍٖ٘ ی ؼـیس٠ ث٠ اقُب١ی

 وف ٠ً ٔؼلی ٠٘١ ایٚ اق.  ثكٖٛ قاـ ٛ٘یػٞاوز ؼٖٓ.  ًٜٖ ُفی٠

 .  ٗیػٞـؼ ث٢ٖ ؼاٌز ضبٖٓ ثٞؼ، ُفكش٠ ـا سبدبیٖ

 ًفؼٕ غبٗٞي ـا وٍٞاـ ، دیسیؽ اسبم سٞی ؼـ ث٠ سو٠ ؼٝ ِؽای

 ثب ٠ً ؼـضبٓی ثكـٍ ی ثىش٠ ؼٝ ثب ٗبخؽٟ ٠ً ًفؼٕ ثبق ـا ؼـ ،
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 ٝ ٗیٌٍیؽ ثیفٝٙ ٗبوز اق ـا ٗٞ ضىبثی ٝ ؼـوز ز٢ٍ٘بیً

 ًٜٖ كٌف.  ٌ٘بوز ثفای ١ب ثىش٠ ایٚ: ُلز ٗیٌفؼ ٝـاٛؽاقٕ

 ... كفوشبؼٙ ؼٝوشبسٞٙ

 ٌؽٟ دیسی ًبؿؿ ؼوش٢بیً ٗیبٙ ٠ً ٛفٗی ٝ ثكـٍ ی ثىش٠ ث٠

 .ًٍیؽٕ ـاثبال إ ثیٜی ٝ اٛؽاغشٖ ِٛب١ی ثٞؼ

 آـایٍی اثكاـ ث٠ زٍٖ ٌٞؼ، ؼاغْ ؼاؼ اخبقٟ غٞؼي ث٠ ٗبخؽٟ

 غٞث٠ ضبٓز: دفویؽ ٗٚ ث٠ ـٝ ثؼؽ ٝ اٛؽاغز ًٜىّٞ ـٝی

 ؼغشفٕ؟

 ٗیِؿاٌشٖ سػز ـٝی ـا ١ب ثىش٠ ٠ً ١٘بٛٙٞـ ٝ ٌٛفؼٕ ِٛب١ً

 .  ٜٗ٘ٞٙ غٞثٖ: ُلشٖ

 ٗبؼـ ٌؽٟ؟ ٘ٞـی.  ًىٔی ٝ ض٠ِٔٞ ثی غیٔی ٗیبؼ ٛظف ث٠-

 زٙٞـٟ؟ اضٞآً غٞا١فر... ٗط٘ؽی آهبی ؟ غٞث٠

 ! دفویؽ؟ ٗی ٗٚ اق ـا ٌؽٟ ٛػبع هٙغ آؼٕ یي اضٞاّ ٗؽإ زفا

 .ٌٜٖٛ ؼػب ثفاي ٠ً ٛیىز ٌجی غؽا ث٠: ُلز ٝ ًٍیؽ آ١ی

 ... ثؽٟ خٞاة ؼػب١بسٞٙ ًبي: ٛبٓیؽٕ
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 ١ٖ سٞ.  ٗیؽٟ خٞاة ٠ً اٍٛبهلل:  ًٍیؽ خٔٞ ـا غٞؼي ٗبخؽٟ

 ! ًفی٠٘ غٞؼي غؽا.  ًٚ ؼػب

 اٗیؽٝاـٕ: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ اي غٞـؼٟ زفٝى ز٢ٍ٘بی ث٠ ِٛب١ی

 ... ث٠ٍ ٗب١ٖ ضبّ ٌبْٗ ًفًٗ

 ٓطظ٠ یي ، ولیؽ دیفا١ٚ ؼیؽٙ اق..  ًفؼٕ ـاثبق ثىش٠ ٝ

 ـاثفؼاٌز اسبم ًْ خیـٖ ِؽای ًٜٖ، ًٜشفّ ـا غٞؼٕ ٛشٞاٛىشٖ

 . 

 آـإ ، ٓج٢بیٖ ـٝی غٜؽٟ ؼیؽٙ ثب ثؼؽ ٝ ًفؼ ٝضٍز اّٝ ٗبخؽٟ

 اوز؟ ١ؽی٠: دفویؽ ٝ ٌؽ

 غٞؼٕ ٗوبثْ ، ثٞؼ ثفام ًفح خٜه اق ٠ً ـا ـَٛ ولیؽ دیفا١ٚ

: ًفؼ ای غٜؽٟ ٗبخؽٟ.  ایىشبؼٕ آی٠ٜ ـٝی ث٠ ـٝ ٝ ؼاٌشٖ ٠ِٛ

 ؼغشفٕ؟...  ٓجبوی٠ زٙٞـ ؼی٠ِ ایٚ

 ...  هفٗك ـیك ٝ ؼـٌز ١بی غبّ ثب ، ولیؽ دیفا١ٚ

   اق ٗر ؼٕ ٝ سَٜ ؼوز ٗر سب وبػؽ اق ، دلی آـٛح سب  وفٌب٠ٛ اق

 ؼاًٜٗ ٝ ثٞؼ زیٚ دف  ، ٗفٝاـیؽ ١بی ؼ٠ُ٘ ٝ ثٞؼ ولیؽ سٞـ اق
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 غٞاوش٠ ٠ً ١٘بٛٙٞـ.  ثٞؼ قا١ٞٛبیٖ اق سف دبییٚ اٍِٛز ز٢بـ سب

 اي سٞـی اِٛٔیىی ی یو٠ قیف ؼ٠ُ٘ و٠.  ثٞؼ ٌؽٟ آٗبؼٟ ثٞؼٕ

 .ثٞؼ ثفؼٟ ـا ؼٖٓ ، اي ٗفٝاـیؽی ؼـٌز ١بی ؼ٠ُ٘.  ؼاٌز

 ضبال ١٘یٚ سب ًفؼ إ ٝوٞو٠ ، هفٗكي ـَٛ غٞي ١بی غبّ

 .  ًٜٖ اٗشطبًٛ

 اسبم اق ٝ ؼاؼ سٌبٙ وف ؼ١ٖ، ٛ٘ی ـا خٞاثً ٠ً ؼیؽ ٗبخؽٟ

 . ـكز ثیفٝٙ

 ، ولیؽ ١بی ٌٔٞاـی خٞـاة ،  ٌؽ دبى زیك ٠٘١ اق ؾ١ٜٖ

 ـٝی هفٗكی ـثبٙ ثب ـَٛ هفٗك Wiggle Vintage ًلً

 ـَٛ.  ٗیٌفؼ ؼٓجفی اي وبٛشی و٠ ١بی دب٠ٌٜ ٝ دب ی وی٠ٜ

 . ثسىجبٖٛ إ وی٠ٜ ث٠ ٗطٌٖ ـا آٙ ٌؽ ثبػث ، ًلً هفٗك ٝـٛی

 س١ٞیٚ زوؽـ ًفؼٕ كفاٗٞي ، ثٞؼ ضبٖٓ زوؽـ ًفؼٕ كفاٗٞي

 ـا إ قٛؽُی ٗٚ ، دف١بٕ اػشوبؼ ث٠ ٠ً ًفؼٕ كفاٗٞي...  ٌٜیؽٕ

 ٗٚ ٌؽٙ ؼٕٝ ؼوش٠ ثبػث ٗفؼی ًفؼٕ كفاٗٞي... ثٞؼٕ ثبغش٠

 .  ًفؼٕ كفاٗٞي ـا زیك ٠٘١...  ٌؽ
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 غٞؼي ١بی قیجبیی ١ٜٞق قٛؽُی ؼاؼٛؽ اغٙبـ ٗٚ ث٠ ، ١ب ـَٛ

 غبّ ؼـ ٠ً ػٍوی ٝ ١یدبٙ ٌؽر اق ، ٗیػٞاوز ؼٖٓ.  ؼاـؼ ـا

 ـا سٔلٜٖ. ًٜٖ ُفی٠ ثٞؼ، ثىش٠ ٛوً ولیؽ دیفا١ٚ هفٗك غبّ ث٠

 ـا ؼوش٢بیً ٗیػٞا١ؽ ؼٖٓ ٠ً ٗیِلشٖ ٌوبین ث٠ ثبیؽ ، ثفؼاٌشٖ

 ـا ٗـكي!  غالهب٠ٛ ٘فش ایٚ ثبثز ـا ز٢ٍ٘بیً ٝ...  ثجٞوٖ

 ٗی ز٠ ثٞؼٕ ُلش٠ ًبؿؿ ـٝی ٝهشی...  ٗیٌفؼٕ ثبـاٙ ثٞو٠ ثبیؽ

 ضشی ٠ً ثٞؼ ًفؼٟ غٔن ثفایٖ زیكی اخفا، ؼـ!  ضبال ٝ...  غٞا١ٖ

 .  ثٞؼ ٌؽٟ ث٢شف ١ٖ سّٞـاسٖ ٝ ـٝیب١ب اق

 ...آٞ:  ٍٛىز ٌُٖٞ ؼـ ظفیلً ٝ ٛبق ِؽای

 ثیٜظیف ؼغشف... ٜٗی ػ٘ف.... ٜٗی خبٙ سٞ ٌوبین: ًٍیؽٕ خیؾ

 !ٌؽٟ

 !ٛیبؼ غٌٞز سفویؽٕ... ر...ر: ًفؼ ای غٜؽٟ

 ٗبخؽٟ ثٞؼٕ، س٠ٍٜ ١یدبٙ ٌؽر اق ، آٗؽٕ ثیفٝٙ اسبم اق

 ٗیػٞا١ؽ ك٢٘یؽٕ ١بیً اقضبٓز ، ١ب د٠ٔ دبییٚ ثفٝؼ، ٗیػٞاوز

 غٞة ضبٖٓ ضیق!  ثفٝؼ ٠ً ثٞؼ ًفؼٟ ًالٟ ٌبّ ٝ ثِٞیؽ زیكی
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 غب٠ٛ، ایٚ ؼـ ٗبٛؽًٛ وبػز ٠ً ٗیكؼٕ ؿف وفي ُٝف٠ٛ ، ثٞؼ

 ! ثؼؽاقظ٢ف ؼٝ ٠ٛ ، اوز دٜح

 ًلً آٙ.  ثٞؼ ؼاؼٟ ای ؼٝثبـٟ اٛفلی ٗٚ ث٠ ٌوبین ٠ً ضیق

 ضش٘ب ، ٛ٘یىٞقاٛؽ ـا ُٔٞیٖ سٍِٜی اُف ٠ً قیجب دیفا١ٚ آٙ... ١ب

 . ثٞؼٕ ًفؼٟ سٜٖ ثبـ ؼٟ ـا آٙ ضبّ ث٠ سب

 ـاضز ٠ً غیبٖٓ ، ثٞؼ غٞاة وف١َٜ ، ًفؼ غؽاضبكظی ٗبخؽٟ

 ؿؿا ٓو٠٘ ؼٝ دبیی وف ، ١ىشٖ ٗٚ غب٠ٛ ایٚ ؼاـ اغشیبـ ٌؽ

 ٗی ـا ٓجبن ثبیؽ. ـكشٖ ثبال ١ب د٠ٔ اق ؼٝاٙ ؼٝاٙ ثؼؽ ٝ غٞـؼٕ

 ٗیػٞاوز ؼٖٓ.  ؼاٌشٖ هٔت سذً ١یدبٙ ٌؽر اق. دٌٞیؽٕ

 ، ٓجبن ایٚ ؼـ ِٞـسٖ ثفای ٝ ثٍٜیٜٖ آی٠ٜ خٔٞی ١ب وبػز

 . ًٜٖ دیؽا ٜٗبوجی ُفیٖ

 ... وفظ ـا ١بیٖ ٠ُٛٞ ٝ ٗیٌفؼٕ ولیؽ ًبْٗ ـا قٗی٠ٜ ثبیؽ ٌبیؽ

 ثفای...  ثٞؼ غٞة غٞؼٕ ِٞـر ، ٗیٌفؼٕ ًبـی ٛجبیؽ ١ٖ ٌبیؽ

 ٓؿر ثب ـا ٓجبن...  ١ٞٗب ایٚ ثفای ٗیٌفؼٕ؟ ًبـ ز٠ وفٕ دًٌٞ

 اق ثكـٍ هفٗك دبدیٞٙ یي ً٘في دٍز ، ًٍیؽٕ ثیفٝٙ ًبٝـ اق

.  ثكٛؽ یٌی سب ؼٝ ٔفثبٖٛ ٗیٍؽ ثبػث ٠ً ؼاٌز وبسٚ خٜه
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 ٗٚ ث٠ اُف ضشی ؼاـٕ ؼٝوشً زوؽـ ٠ً ٗیؽاٛىشٖ ٛذٌٞیؽٟ

 ث٠ ؼوشی. ٗیٌفؼ ًلبیز ثفایٖ ثٞؼ، ٗٚ ٗبّ ٠ً ١٘یٚ! ٛیبیؽ

 ٗیشٞاٖٛ ٛیبیؽ غٌٖٞ اُف ثٞؼ ُلش٠ ٌوبین ، ًٍیؽٕ دبدیٞٙ

 .ًٜٖ ضؿف ـا آٙ ٝ ًٜٖ ثبق ـا وٜدبهً

.  ؼاٌشٖ ؼٝوز خٞـ ٠٘١ ـا ٓجبن ایٚ ثٞؼٕ؟ ؼیٞا٠ٛ ِٗف اٗب

 ثیفٝٙ ا٘فاكٖ دٔیؽ ٝ ویبٟ ؼٛیبی اق ـا ٗٚ ٠ً خٞـی ٠٘١

 .ٗیجفؼ اٗیك اوفاـ خِْٜ ث٠ ٝ  ٗیٌٍیؽ

 ـَٛ ٝ آة غٞي هفٗك  ١بی ًلً آٙ ٝ ولیؽ ٌٔٞاـی خٞـاة 

 ولبٓی ظفف سٞی ؼـغٍبٙ ی ٛػٞـؼٟ ٛ٘ي آٓجب١ٞٓبی ٗثْ ،

 .  اكشبؼ ٗی ـاٟ آؼٕ ؼ١بٙ اق آة ٠ً  ثفام ١٘بٛوؽـ.  ثٞؼٛؽ

 ٝ ثىشٖ ـا ١بیً آوشیٚ ٗفٝاـیؽی ١بی ؼ٠ُ٘ ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠

.  ٌؽٕ دب وف.  قؼٕ دبدیٞٙ دب ی وی٠ٜ ـٝی ـا ًل٢ٍب هفٗك ـثبٙ

 ٗٚ ٠ً ١فزٜؽ ثٞؼ ٜٗبوت ١ٖ اـسلبػً ، ثٞؼ اٛؽاقٟ ًلً وبیك

 یي اق ثٜٔؽسف ١بیی دب٠ٌٜ ثب ًل٢ٍبیی دٌٞیؽٙ ؼـ اوشؼؽاؼی

 وال٠ٛ ٝخٞؼ ایٚ ثب ، ؼاؼٕ ٛ٘ی ثفٝق غٞؼٕ اق ٝهز ١یر ، وبٛز

 .ـكشٖ آی٠ٜ خٔٞی سب وال٠ٛ
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 ٗی ِٞـسٖ ث٠ ثؽخٞـی ٓجبن ایٚ ؼـ إ غٞـؼٟ وٍٞاـ ١ٞٗبی

 ٌؽٟ غٞثی زیك ١ٞٗبیٖ ٌٍٗی ثب ولیؽ ٝ وفظ سفًیت.  آٗؽ

 .ثجفٕ دیً ـا ًبـٕ ١ٞٗبیٖ، دًٌٞ ثی ٗیشٞاٛىشٖ ًبي.  ثٞؼ

 .  ٌؽٕ ٍٗـّٞ ٝ ٍٛىشٖ آی٠ٜ خٔٞی ، ًٜبٙ قٗك٠ٗ ، قٛبٙ وٞر

 سىز ـا ؼاؼٛؽ ٗی خٞالٙ وفٕ سٞی ٠ً ُفیٖ ٘فش  سبیی زٜؽ

 دؽ ثب ـا ِٞـسٖ ١فثبـ... ٛجٞؼٕ ـاضز ًؽاٍٗبٙ ١یر ثب ًفؼٕ

 ُؿـ ٗشٞخ٠...  ٛٞ اق ٝؼٝثبـٟ  ٗیٍىشٖ ًٚ، ٌیفدبى ث٠ آؿٍش٠

 .  ٍٛؽٕ قٗبٙ

 ث٠ وفغی ٓت ـل ٝ ٗٔیص آـایً یي.  ثٞؼ ١٘یٚ إ ایؽٟ آغفیٚ

   ٌؽ آؿٍش٠ ـیْ٘ ث٠ غٞثی ث٠ ٠ً ١بیٖ ٗمٟ!  ١بیٖ ًلً وفغی

 اٛؽٝؼ وبی٠ ـا ز٢ٍ٘بیٖ ثبالی ٝ قیف ، ٌٍٗی ولیؽٝ ٗؽاؼ ثب

 ثب ١بیٖ ٠ُٛٞ ٝ ثٞؼ ًفؼٟ ؼـٌز ـا إ وبؼٟ ز٢ٍ٘بی.  ًفؼٕ

 .  ثٞؼ ٌؽٟ ؼاؼٟ خال أًیْ

 ٛكؼیي ٝ ؼٝـ اق ثبٛی٠ زٜؽ ٝ ٗبٓیؽٕ ١ٖ ث٠ ـا خیـٖ هفٗك ٓج٢بی

 یي سبای٠ٌٜ.  ثٞؼ سف ٘جیؼی ز٢فٟ ایٚ. ًفؼٕ ٝـاٛؽاق ـا غٞؼٕ



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
28 

 

 ١بی غبّ ـا إ دیٍبٛی ٝ ١ب ٠ُٛٞ ٝ ثكٖٛ ِٞـر ث٠ ولیؽ ٗبوي

 . ثسىجبٖٛ هفٗك

 ٓجبن سٞی اق.  زفغیؽٕ اسبم ؼـ ؼٝـ یي ١ٞٗبیٖ دًٌٞ ثفای

 ٠ً ٓجبن غالف ثف ٠ً ًٍیؽٕ ثیفٝٙ ـا ـِٛی هفٗك ٌبّ ١ب،

 ثب ثٞؼ هفٗك یٌی ایٚ هفٗك، ١بی غبّ ثب ثٞؼ ولیؽ اي قٗی٠ٜ

 .  ولیؽ ١بی غبّ

 ُؿاٌشٖ ١بیٖ اقزشفی ثبالسف ـا ٌبّ.  ًٜٖ اٗشطبًٛ ٗیشٞاٛىشٖ

 ثبالی ؼٝثبـٟ ، ًفؼٕ ـؼ ٔفثؽـی وف ده اق ـا اي ؼٛجب٠ٓ ؼٝ ٝ

 . قؼٕ ٌبٙ ُفٟ ٝ آٝـؼٕ وفٕ

 ١ٞٗبیٖ زخ ی ًٜبـٟ ، ًٞزي ٌبظ ؼٝ ٗثْ ٠ً سیكی ی ُفٟ

 .  ثٞؼ وٞاـ

 ٌب٠ٛ ـا ١بیٖ زشفی ، ًٍیؽٕ ثیفٝٙ ٠ُٛٞ و٘ز اق ـا ١ٞٗبیٖ

 ٝ دفٝا ٛظف ثبیؽ.  ًٜٜؽ ًبـ غٞة ز٢ٍ٘بیٖ ؼاؼٕ اخبقٟ ٝ ًفؼٕ

 ٘فاش!  ٌوبین ٝآجش٠. ٗیذفویؽٕ ١ٖ ـا ٗفسٕی ٝ ٗیؼبؼ ٝ ٛیٔٞ

 ... ٓجبن أِی
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 ١بی زیٚ ٝ ؼاٗٚ دق.  ٗیٌفؼ غٞة ـا ضبٖٓ لدٞٙ دٌٞیؽٙ

 ٗیػٞاوز ؼٖٓ.  ثفؼ ٛ٘ی ًٜبـ ٓجٖ اق ـا غٜؽٟ قیبؼي ٝ ٜٗظٖ

 ٝ ًٜٖ دبیٌٞثی...  ثِیفٕ خٍٚ... ١ب ا١َٜ ٌبؼسفیٚ ثب... ثفهّٖ

 .  اوز دیٌف ٝ ؼـ ثی ؼٛیب زوؽـ ٠ً ٛجبٌؽ ؿٖ٘

 ؼٕ ١ب قٙ زوؽـ...  اٛؽ ٌؽٟ اـقي ثی ٝ ـٝ ؼٝ ١ب آؼٕ زوؽـ

 ١بی ٗـك...  ١ب وٜز اق اٗبٙ...  ١ب وٜز ٝ ٗیٌٜٜؽ كٌف ؼوشی

 ١یر ٠ً!  ـی٠ٍ ٝ ـٍ ثی ٗـك١بی...  ًٞزي ٗـك١بی!  دٞویؽٟ

 ؼاؼٛؽ ٛ٘ی كف١َٜ ی ٗیٟٞ ٝهز ١یر...  ٛ٘یٌفؼٛؽ ٌٌٞك٠ ٝهز

 ! ٗیٌفؼٛؽ ضفإ ـا ١ٞا اًىیمٙ كوٗ... 

 ٗر ٝ  ُٔٞ ٛجٓ...    ثفؼاٌشٖ ـا ٗطجٞثٖ ٝ ٌیفیٚ  دفكیٕٞ

 ؼاؼٕ اخبقٟ ٝ ًٍیؽٕ ػ٘ین ٛله یي. ًفؼٕ ٗؼٙف ـا ؼوش٢بیٖ

 . ًٜؽ ٛلٞؾ اوشػٞاٖٛ ٗـك سب اي ـایط٠

 ، آٛبٛبن اق سفًیجی ٗیبٛی ی ـایط٠...  ثٞؼ ویت اي اٝٓی٠ ٛز

 . ٗیفویؽ ٢ًفثب ٝ ٍٗي ث٠ غبس٠٘ ٝؼـ...  یبن ٝ كیفیكیب

 ؼـ یبن ثٞی زٍیؽٙ ، سفي ویت یي ث٠ قؼٙ ُبق ضبِّ ضبٖٓ

 ٝ غٞة ١٘بٛوؽـ...   ثٞؼ ٢ًفثب وَِٜ ثبـِ اٝٓیٚ ٓ٘ه ٝ  ًٞز٠
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 ووٖٞ ٗفؼی هٔت ی ه٠ٔ اق ثبـ یي ، ؼاٌز ا١٘یشی ز٠ ٝ!  ثٌف

 ٠ٛ ٠ً ػؤٖ!  كوٗ ثٞؼ ٌٌىش٠ وفٕ ، ٌٌف ـا غؽا...  ثٞؼٕ ًفؼٟ

 ـا غؽا!  ٠ٛ ٠ً دب١بیٖ ٝ ؼوز...  كوٗ ثٞؼ غٞـؼٟ سفى ؼٖٓ... 

...  ثٞؼ ثفٍُش٠ اٛؽی٠ٍ ٝ ؼـایز ٝ ثٞؼ ٌؽٟ خب ث٠ خب ٗـكٕ ٌٌف

 !  ٛجٞؼ ، ثٞؼ ـكش٠ ٠ً اٝیی ٗٚ آٝـ ٛبٙ ٝ

 ٛكؼیي.  ـكشٖ ثیفٝٙ اسبم اق ٗیٌفؼٕ، قٗك٠ٗ ٓت قیف ٠ً ؼـضبٓی

 ٛؽاٌشٜؽ ػبؼر ًلً ١بی دب٠ٌٜ ث٠ دب١بیٖ ثیلشٖ، ١ب د٠ٔ اق ثٞؼ

 ٗیػٞاوز ؼٖٓ. ًفؼٕ خبٙ ٛٞي ـا هفٗك ـل ٘ؼٖ ٝ ُكیؽٕ ٓت ،

 ًیي ٌبیؽ. ًٜٖ ؼٕ ؼاـزیٚ ٝ قٛدجیْ ثب ؼٕ غٞي زبی یي

 ً٘ی ، ٗیؽاؼٕ ُٞي غٞة آ١َٜ یي ٌبیؽ ٝ...  ٗیٌفؼٕ ضبٔف

.  ٗیٌفؼٕ ًبـ ٛ٘بیٍٜب٠ٗ ـٝی ٝ...  ٗیؽیؽٕ كیٖٔ. ٗیػٞاٛؽٕ ًشبة

 ...ثبقیِٞي ٝ غٞة.  ثٞؼ غٞة ضبٖٓ

 ٝهز دفًفؼٙ ؼٛجبّ ٗؽإ ثبقیٌِٖٞ ؾ١ٚ اٗب ، غىشِی ٝخٞؼ ثب

 .  ثٞؼ

 ، ًفؼٕ ؼٕ ـا زبی ُفكشٖ، هفاـ آٌذكغب٠ٛ سٞی ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠

 غٞاة ٛكؼٙ ثف١ٖ ثفای ٝ ُؿاٌشٖ ٌُٖٞ سٞی ـا ١ٜككفی
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 ثب ـا آ١َٜ. ٗٞویوی ِؽای اق ٌؽ دف ٢ٌُٞبیٖ ، وف١َٜ

 ؼاٛی ٗٞویوی ٌیٜٙز ِؽای.  ًفؼٕ دػً ثٜٔؽ ثٜٔؽِ ِؽای

 .   آٝـؼ ٗی خب ـا ضبٖٓ ثٞؼ آكفیؽٟ ـا ٛٞا ایٚ ٠ً

 ًق ٝ ثٞؼٕ اٛؽاغش٠ دب ـٝی دب ، ثٞؼٕ ٍٛىش٠ ِٜؽٓی ـٝی

 ِٛؿٌز زیكی ، ثٞؼ ٌؽٟ هالة ١ٖ سٞی ٗیك ـٝی ، ؼوش٢بیٖ

 ١بٕ دفؼاقی غیبّ ٗىیف ؼـ ؼاؼٕ اخبقٟ ٝ ثىشٖ ـا ز٢ٍ٘بیٖ ٠ً

 . ثِیفٕ هفاـ

 ثف٠ً ًٜبـ...  وجك خِْٜ یي... ثبٌٖ ٗیشٞاٛىشٖ ٠ً خبیی ١٘بٙ

.  ٗیٌفؼٛؽ ٌٜب ؼٝ ث٠ ؼٝ ٠ً ١بیی اـؼى ٝ ه١ٞب ٝ ١ب ٗب١ی اق ای

...  ثٞؼ ١ب ١یكٕ ًفؼٙ س٠ٌ ٍٗـّٞ دؽـ ٝ  زٞثی ی ًٔج٠ یي

 اق وفٌبـ ٗب ی ًٔج٠... آٌذكی ١ٖ ٌبیؽ غٞاٛؽ ٗی ًشبة ٗبؼـ

... ؼٝیؽ ٗی قاـ وجكٟ ٗیبٙ ٌبدفًی ؼٛجبّ غٞا١فٕ...  ثٞؼ ػٍن

 ٝ ـٝؼ ٗی سذ٠ ثبالی ث٠ ٗیؽاٛىشٖ ٗٚ ٝ...   ٗیكؼ ؿٔز ١ٖ ُب١ی

 ٠ً ٗیػٞاٛؽ ١بیی ًشبة ، ٗیٍٜیٜؽ وجكی سٜٜٞٗؽ ؼـغز قیف

 غٞا١فٕ ٗٚ! ثػٞاٛؽ سب ثٞؼ ٌٛفؼٟ ٗؼفكی ـا ١ب آٙ ٝهز ١یر دؽـ

 ٌفر سی ٝ ؼاٌز دب ث٠ ً٘فِٛی آثی خیٚ ، ؼیؽٕ ٗی ٝأص ـا



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
32 

 

. ثٞؼٕ ًفؼٟ ٠ٌٓ كفِٛی سٞر ٗفثبی ثب ٗٚ ـا اي هبیوی یو٠ ولیؽ

 اق ـا ١بیً ِٜؽّ ٠ً ؼـضبٓی ثف٠ٜ١ دب ٝ ثٞؼ ـ١ب ٝ ثبق ١ٞٗبیً

 ٜٗ٘ٞػ٠ ًشبة. ٗیفكز ثبال سذ٠ اق ثٞؼ ًفؼٟ آٝیكاٙ اٌبـٟ اٍِٛز

 !  هفٗك ٝ ؼـٌز  ویت یي ٝ ؼاٌز ؼوز ؼـ ای

 خِٜٔی ُْ ؼوش٠ یي كفٗبًٛ خٔٞی ٠ً ای ؼٝزفغ٠ ثب ٗٚ

 ث٠ اٛش٢بیً ٠ً ای خبؼٟ. ٗیٌفؼٕ ضفًز خبؼٟ ؼـ ، ثٞؼ ٝضٍی

 ای دفٝا٠ٛ ؼٛجبّ ٝ ٗیكؼٕ ـًبة ، ثٞؼ وفوجك...  ٗیفویؽ ؼـیب

 ... آثی ١بی ٗٞج ًفٝـ ًفٝـ!  ثٞؼ ؼـیب ٗىیفي ٠ً ٗیفكشٖ

 ، ثٞؼ ث٢بـی ١ٞا.  ٗیٍؽ دػً آ١َٜ ١٘یٚ ١بیٖ ُٞي سٞی

 ٗیؽاؼ اخبقٟ دبى ٝ ٛفٕ قٗیٚ ٝ...  وػبٝسٜ٘ؽ ١٘ی٠ٍ ٗثْ اكشبة

 .  ًٜٖ سٜله ـا ١ٞایً

 وجؽ إ ؼٝزفغ٠ زفا ٠ً ًٍیؽٕ ٛ٘ی ضىفر ـٝیب١بیٖ سٞی

 ... ٛؽاـؼ

 ٝضٍی ١بی ُْ ٗب ی ًٞز٠ زفا ٛ٘یػٞـؼٕ ؿ٠ّ ، ـٝیب١بٕ سٞی

 ... ٛؽاـؼ خِٜٔی ٝ
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... ثیٍشف ٗبؼـ...  ٗیػٜؽیؽ دؽـ...  ثٞؼٕ غٌٞطبّ ، ـٝیب١بیٖ سٞی

 یي ضشی اق كفاسف.  ثٞؼ ِ٘ی٘ی ـكین یي ٗثْ ٗٚ ثب ًی٘یب ٝ

 . ِ٘ی٘ی ـكین

 ١بیٖ ٌب٠ٛ.  ٌؽ سف سٜؽ ٝ سٜؽ ثٞؼ ٢ٌُٞبیٖ سٞی ٠ً آ١ِٜی ـیشٖ

 ٌٜیؽٙ ثب ١بیً ٢ٗفٟ ُفؼٖٛ ٝ ٗیؽاؼٕ سٌبٙ ـاوز ٝ زخ ث٠ ـا

 ثٞؼ ٗبٛؽٟ ًٖ ٝ ثٞؼ ٌؽٟ ٌْ ، ٌبؼ ٝ ٛٞاق ـٝش ٗٞویوی ِؽای

 ُفكش٠ ٔفة ٗیك ـٝی.  اكشبؼٛؽ سٌبدٞ ث٠ ؼوش٢بیٖ.  ؼـثیبیؽ خب اق

 .  ٗیفهّیؽٛؽ ١ٖ ١بیٖ زشفی...  ثٞؼٛؽ

...  ایىشبؼٕ ٝ ؼاؼٕ ػوت ـا ِٜؽٓی...  ًٍیؽٕ ػ٘ین ٛله یي

 ٗیبٙ...  ثىش٠ ز٢ٍ٘بی ثب... ثفهّٖ ١ب وبػز ، ٗیػٞاوز ؼٖٓ

...  ١ب دفٝا٠ٛ ًٜبـ..  ًٔج٠ ث٠ دٍز ؼـیب، ث٠ ـٝ!  وبضٔی ١بی ٌٚ

 ُْ ؼوش٠ یي ثب وجؽ یي كفٗبًٛ ـٝی ٠ً ای ؼٝزفغ٠ ًٜبـ

 ...  قؼٕ زفظ ٝ  قؼٕ زفظ ٝ قؼٕ زفظ ثبـی ؼٝو٠...   ثٞؼ ٝضٍی

 ، غٞـؼ ُبق اخبم ث٠ إ س٠ٜ ـكز، ُیح وفٕ ٠ً آٛوؽـزفغیؽٕ

 قٗیٚ ٛوً ، وفُید٠ ٌؽر اق ای٠ٌٜ اق هجْ ٝ ًٍیؽٕ ضیٜی

 .  ٌؽ ٗطّٞـ ، ای ٗفؼا٠ٛ ؼوز ٗیبٙ ؼوشٖ ، ٌٕٞ
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 .ًٍیؽٕ ػ٘ین ٛله یي

 ـا ً٘فٕ ، ثٞؼٛؽ ؼـآٝـؼٟ اقـٝقُبـٕ ؼٗبـ ٛبٜٗظٖ، ١بی سذً ایٚ

 ...ػٙب ٍٜٛیؽٕ ِؽاسٞ اِال: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ سٌی٠ اخبم ث٠

 ٗی آ١َٜ ِؽای ١ٜٞق ؼـآٝـؼٕ ٌُٖٞ اق ـا ١ٜككفی ویٖ یي ٝ

 ٝ ثبال ١ٜٞق ٗیػٞاوز ؼٖٓ.  ثٞؼ ـویؽٟ اٝخً ی ٛو٠ٙ ث٠ ، آٗؽ

 . ٗیِفكز آـإ وفخبیً ً٘ی هٔجٖ  اُف ثذفٕ، دبییٚ

 ؟ ٌؽ ثف٘فف وفُید٠:  ٍٛىز ٌُٖٞ سي سٞی ِؽایً

 . ًفؼٕ ثبق آٛی ث٠ ـا د٢ٌٔبیٖ

 سبدبیٖ وف...  ؼاؼٕ سٍػیُ ٠ً ـا ٢ٗفثبًٛ ٝ ؼٝوشب٠ٛ ِٛبٟ ـَٛ

 .  ٓفقیؽ

  ؟ غٞث٠ ضبٓشٞٙ:  ُلز آـإ ٝ ٌؽ ٓفقٕ ٗشٞخ٠

 .  ثبٌٖ ثؽ سٞاٛىشٖ ٗی زٙٞـ

 ؟ ثیبـٕ ثفاسٞٙ آة ًٖ ی٠: آٗؽ ثبق ِؽایً
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 ٝ ُفٗب ، ًفؼ ثبق ٠ً ـا ؼوشٖ ٗر ؼٝـ ، ٌؽٟ هالة ی دٜد٠

 .  ١ٜٞق ثٞؼ ٗبٛؽٟ خب ١٘بٙ اٍِٛش٢بیً ضفاـر

 آة اق ٛی٠٘ سب ،  سىٞی٠ ٌیف اق ، ثفؼاٌز زٌبٙ آة اق ٓیٞاٙ یي

 ...  ثٞؼیؽ ؿفم ضىبثی: ُلز زفغیؽ ٠ً و٘شٖ ث٠ ٝ ًفؼ دف

  ؟ غٞث٠ اٝٔبع:  قؼ ٓجػٜؽ ٠ً ُفكشٖ اقي ـا آة ٓیٞاٙ

.  ثٞؼٛؽ ؼاـ قاٝی٠ ١ٖ ٓج٢بیً.  غٜؽاٙ ٝ ثٞؼ ثفام ز٢ٍ٘بیً

 قٗیٚ ث٠ ، ٛ٘یٌفؼ غىبوز...  ٗیسفغیؽ ِٞـسٖ ؼـ ِٛب١ً

 ثب ٛ٘یٌفؼ ِْٝ ٝ هٙغ غٞؼي ثفای ـا سّٞیف...  اٛؽاغز ٛ٘ی

 ... خب ثی ١بی قؼٙ دٔي

 .  ٗیٌفؼ س٘بٌبٕ وفٟ یي

 ، ویٜي ث٠ ؼاؼٟ سٌی٠...  ًٖ ای كب٠ِٔ ثب!  ثبال ـقٝٓیٍٚ ثب

 زیٚ ؼاٗٚ هفٗك ١بی غبّ ٗیؽاؼ اخبقٟ غٞؼي ث٠ ، وجٌجبّ

 اق ثٞؼ ٍٛؽٟ ویف ١ٜٞق ٗیؽاٛىشٖ ٗٚ ٝ  ًٜؽ ِٛبٟ ویف ـا ؼاـٕ

 . هفٗك ٝ ولیؽ سفًیت س٘بٌبی

 ...  اٛؽاغشٖ دبییٚ ـا وفٕ



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
36 

 

 ...  ٗیبـٟ ٝخؽ ث٠ ـٝ آؼٕ آ١َٜ ایٚ:  آٗؽ ثبق ِؽایً

 سؤیْ ـا آـایٍٖ...  ٗیٌفؼٕ ػْٞ ـا ٓجبوٖ ثبیؽ ًفؼٕ ِٛب١ً

 .  ٗیٌفؼٕ كفاـ ؼیؽي ٗیؽاٙ اق ثبیؽ.  ٗیٌفؼٕ

 ثفیؽٟ اِٛبـ ـا ؼوشٖ ٝ...  ثٞؼٕ ُفكش٠ آسً.  ثٞؼ ؼاؽ ١بیٖ ٠ُٛٞ

 ٝ ؼاؽ ١بی ؾؿبّ ـٝی ثٞؼٛؽ ًفؼٟ ًجبثً ؼٝـ یي ، ثٞؼٛؽ

 ثٞؼ ٌؽٟ اٍِٛش٢بیً ُیف ٠ً ٛو٠ٙ آٙ. ثٞؼٛؽ قؼٟ دیٞٛؽ ؼٝثبـٟ

 .١ٜٞق ٗیىٞغز

 ١ٖ ث٠ ـٝ غٔٞسشٞٙ ٛ٘یػٞاوشٖ: ُلز ٝ ثفؼاٌز ویٜي اق سٌی٠

 .  ثكٖٛ

 غٞا١ً ٠ٛ: ُلشٖ ای ُفكش٠ ِؽای ثب ٝ ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة

 .ٗیٌٜٖ

 ثب  ؼـ خٔٞی ؼهیوب  ، ثیفٝٙ ثفٙ غ٠ٛٞ اق ٗیػٞاوشٜؽ وف١َٜ-

 .   ٌؽٛؽ ـٝ ث٠ ـٝ ٗٚ

 ؼیؽ ٝهشی ٝ ًٍیؽ ػ٘یوی ٛله.  ثٞؼ سٌفاـ ؼٝـ ـٝی آ١َٜ

 ...  اخبقٟ ثب: قؼ ٓت وبًشٖ ١ٜٞق
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 ...ؼًشف: ًفؼٕ ِؽایً ـكز ثیفٝٙ ٠ً آٌذكغب٠ٛ اق

 .  ًفؼ ِٛب١ٖ ٜٗشظف ٝ زفغیؽ و٘شٖ ث٠

 اق أٙفاة ٛ٘یؽاٖٛ ، ٗیٔفقیؽ ١ٜٞق دب١بیٖ ، ـكشٖ دیً ُبٕ یي

 ٗشؼبؼّ ٛ٘یشٞاٛىشٖ ٠ً ثٞؼ ًفؼٟ ال٠ٛ ٗٚ ؼـ ٝ ثٞؼ آٗؽٟ ًدب

 .  ثبٌٖ

 كٌف ؟ غٞث٠ ضبٓشٞٙ: دفویؽ ٝ آٗؽ خٔٞسف ٝ ًفؼٕ كٞر ـا ٛلىٖ

 ِؽاسٞٙ ثبـی زٜؽ. ٌؽیؽ ٠ًٌٞ ٗٚ ٛب٢ُبٛی ؼیؽٙ اق ًٜٖ

 ...ًفؼٕ

  ًفؼیٚ؟ ِؽإ: ٌؽ هلْ ِٛب١ً ؼـ ِٛب١ٖ

 .  ث٠ٔ: ٌؽ ػ٘ین ٓجػٜؽي

! ؟ ًفا٠ٛ غبٖٛ یب ًفؼیؽ ِؽایٖ ٗط٘ؽی غبٖٛ ثِٞیٖ غٞاوشٖ

 خبٖٛ ٝ ٗیٍٜىز خبٖٛ ث٠ اٗب ؼٝٗی...  ٛ٘یٍٜیؽٕ ـا اٝٓی زٞٙ

 ! ٌؽٙ غٙبة ایٚ ث٠ ٛىجز ثٞؼ دؿیف سطفیي

 كٌف زفا ٛ٘یؽاٖٛ.  قؼ ؼٝـ ِٞـسٖ ـٝی ؼیِف ثبـ ز٢ٍ٘بیً

 ٛ٘یشٞاٛؽ ًفؼٕ كٌف اٗب...  اكٌبـٕ ثٞؼ ای دفٝا٠ٛ ٌبیؽ ، ًفؼٕ
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!  ٠ٛ ثبٌٖ قیجبیی غیٔی ؼغشف ٗٚ ای٠ٌٜ ٠ٛ...  ثِیفؼ ٗٚ اق زٍٖ

 ثِیفؼ زٍٖ ٗٚ اق ٛ٘یشٞاٛىز...  ٛؽاٌشٖ زٍِ٘یفی قیجبیی ٗٚ

 زٍٖ ٗٚ اق ٛ٘یشٞاٛىز.  ثٞؼ ػدیت ثفایً ٗٚ ؼیٞاِٛی زٞٙ

 غیبثبٙ ؼـ ٌؽ ٛ٘ی ـا ٓؼبة ٝ ـَٛ ایٚ ثب ٓجبن ایٚ زٞٙ ثِیفؼ

 ! ؼیؽ

 ٠ً ثٞؼ ٛؽیؽٟ ـا ؼغشفی ١یر ضبّ ث٠ سب ٌبیؽ ثٞؼ ػدیت ثفایً

 غبّ ٓجبوی...  ثىش٠ ز٢ٍ٘بی ثب ٌبؼ، آ١ِٜی ثب ، غٔٞسً ؼـ

 ٠٘١ ث٠ ثٞؼٕ ضبٔف!  ثفهّؽ ٝ ثسفغؽ ؿٔیظ ٛی٠٘ آـایٍی ٝ ؼاـ

 ـا ٗٚ...  ثػٞـٕ هىٖ ثٞؼ ُؿـاٛؽٟ ٠ً وبٓی اٛؽی ٝ وی ی

 !ثٞؼ ٛؽیؽٟ ؼیٞا٠ٛ ٗٚ ٗثْ زٞٙ ٗیٌفؼ س٘بٌب

 .ثشفوٞٛ٘شٞٙ ٛ٘یػٞاوشٖ ػؿـٗیػٞإ-

 .ٛشفویؽٕ: قؼٕ ٓت

 خیـشٞٙ ِؽای ٌٜیؽٙ ی آٗبؼٟ ٢ٌُٞبٗٞ: ُلز ٝ ؼاؼ سٌبٙ وف

 . دیٍبدیً ثٞؼٕ ًفؼٟ

  ٗیٌفؼ؟ ٗٚ ثب ـٝیی ث٠ ـٝ ی آٗبؼٟ ـا غٞؼي دیٍبدیً
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 ...١بیٖ خیؾ ثفای ـا ٢ٌُٞبیً

 ؼیؽٖٛ؟ ثفای ـا ز٢ٍ٘بیً

 ! ؟ ًفؼٖٛ غٙبة ثفای ٗیؽاؼ س٘فیٚ ـا ِؽایً

 ثٞؼ ٌٗ٘ٚ.  دیسیؽ اٌذكغب٠ٛ ؼـ اي ٗفؼا٠ٛ ی غٜؽٟ ِؽای ٝ

  ثبٌؽ؟ ثٔؽ كٌفغٞاٛی

 ُفؼٖٛ.  ٍٛىز ٢ٌُٞبیٖ ؼـ آٗؽ ٗی ِؽایً ث٠ ٠ً دیٍبدیً

 ز٢ٍ٘بیٖ ث٠ ثیٍشف ثبٛی٠ زٜؽ س٘بٌبیً ث٠ ٝ ًفؼٕ ًح ً٘ی ـا

 ثفای ـا ٛشفویؽٖٛ ٝ ًفؼٕ ٗی ِٛب١ً وٌٞر ؼـ.   ؼاؼٕ ٝهز

 ، ٌفایٙی ١یر ؼـ...  سفویؽٕ ٛ٘ی اٝ اق ، ٗیٌفؼٕ ضالخی غٞؼٕ

 !  ٌٞؼ ظب١ف خٔٞیٖ ی٢ٌٞ اُف ضشی

  ؟ ـا٠١ ث٠ ـٝ اٝٔبع: ُٝلز ُفكز ِٛفاٛی ـَٛ ِٛب١ً وٌٞسٖ اق

 .ٌٌف ـٝ غؽا: قؼٕ ٓت ًٞسبٟ

 . ٌٌف ـٝ غؽا: ًفؼ سٌفاـ
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 ثػٞا١ؽ ای٠ٌٜ ٗثْ ، ًفؼ ِٛب١ٖ ثبق ٝ ٗبٛؽ اٗب ثفٝؼ غٞاوز

 ٓج٢بیً ٗیٌفؼ اي ٗكٟ ٗكٟ ثٞؼ ٗفؼؼ ؼـُلشًٜ ثِٞیؽ، زیكی

 . ػ٘ین ؼٕ ثبق ٝ ؼٕ یي ٌؽ س٢ً ٝ ؼاؼ كٍبـ ١ٖ ـٝی ـا

 ٓكٝٗی ز٠ ُٝف٠ٛ...  ثِٞیٖ زیكی ٗٚ ثٞؼ ٜٗشظف ١ٖ ٌبیؽ

 ٛكٛؽ ضفف ٝ ًٜؽ س٘بٌبیٖ ١ی آٌذكغب٠ٛ ؼـُبٟ خٔٞی ؛ ؼاٌز

 !ث٘بٛؽ وبًز...  ِٛٞیؽ زیكی... 

 ـ٠ُ ثب ای ه٢ٟٞ...   ثٞؼٛؽ ٌؽٟ ـِٛی غٞي ای ه٢ٟٞ ز٢ٍ٘بیً

 ؛ ٛجٞؼ سٔع اي غیفُی...  ػٙفٕ آغف ٛز ١٘بٙ ، ٢ًفثبیی ١بی

 ـاٟ ؼٛجبّ ٌبیؽ.  ٗشلٌف ٝ ثٞؼ ػ٘ین ثفػٌه ٛجٞؼ ؼ١ٜؽٟ آقاـ

 اكٌبـی آٙ اق ـا ٗٚ ٝ ًٜؽ ً٘ي ؼیٞا٠ٛ ٗٚ ث٠ سب ٗیٍِز ضٔی

 ٛجٞؼ غبِی ِٛبٟ ١یر ١ٖ ٌبیؽ.  ؼ١ؽ ٛدبر ثٞؼٕ ؿفم ؼـي ٠ً

 ثب سٞإٔ اٛفلی.  ٗیٌفؼٕ ؼـیبكز ـا ِٛب١ً اٛفلی ٗٚ اٗب. 

 ! سطىیٚ

 یي ، ًٜؽ ًٜشفّ ـا اي وشٞؼٛی غٞؼؼاـی ٛشٞاٛىز ثبالغفٟ

 ایٚ: قؼ ٓت ٝ  ًفؼ غفاة سی٠ٍ ثب  غٞؼي ٝ ٗٚ ثیٚ ٗب ؼیٞاـ

 .  ٌ٘بوز ی ثفاقٛؽٟ ٓجبن
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 ٌبیؽ!  ئ٠ قیجبیی ٓجبن ٗیِلز ٌبیؽ ثٞؼ ؼیِفی ١فًه

 .  ًفؼ اوشلبؼٟ ثفاقٛؽٟ ی ٝالٟ اق اٝ اٗب...   ه٠ٍِٜ ٓجبوز ٗیِلز

.  غبَ...  ٗبٛؽٛی یبؼ ث٠ ٓـز یي ٌؽ ٗٚ ثفای "ثفاقٛؽٟ"

 ٓلظ ـاؼیٞیی ِؽای آٙ ثب ٛجبیؽ.  ٗیِلز ٛجبیؽ!  ؼاٌشٜی ؼٝوز

 ًٜبـ ١ٖ ٌ٘ب ٔ٘یف اق ٠ً ؼـضبٓی ٗیٌفؼ اوشلبؼٟ ـا ثفاقٛؽٟ

!   ؼًشف ٗیل٢٘یؽی ًبي ـا ١ب ٛجبیؽ ایٚ...  ٗیٌفؼ غفج ثفاقٛؽٟ

 ٠ً ١بیی ٠ً٘ٔ ١٘یٚ ث٠ ثٜؽؼ ٗی ؼّ ًفا٠ٛ ٗیل٢٘یؽی ًبي

 ... خبـیىز ٌ٘ب ِؽای ؼـ كوٗ

 . ثؽ١ٖ ـا سؼفیلً دبوع ثٞؼ ٜٗشظف

 ػّفٕ ث٢شفیٚ اٗب اوز ثؽی ـٝق اٗفٝق ٗیٌفؼٕ غیبّ ای٠ٌٜ ثب

 ! ٌیفیٚ ٝ ؼٓسىت ٝ دبییك ػّف.  ثٞؼ

 ٗیػٞاوشٖ: ُلشٖ ٝ ٗبٛؽٕ غیفٟ ؼـز٢ٍ٘بیً ًفؼٕ ٌیٜٙز

 ٝ ؼاٌشٖ ٠ً ضبٓی اق ٗیػٞاوشٖ!  ؼـٗٞـؼي ثؽٕ سٞٔیص ثفاسٞٙ

 ثِٖ ثٞؼ ثىش٠ ٠ً ز٢ٍ٘بیی ٝ ثٞؼٕ ًفؼٟ اٛشػبة ٠ً آ١ِٜی

 ده ٛؽاـٟ، ٓكٝٗی ٗیِیٚ ضش٘ب ٌ٘ب ًفؼٕ كٌف اٗب  ، ثفاسٞٙ

 .  ٛ٘یِیفٕ ـٝ ٝهششٞٙ غیٔی
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 ٝ  ٌؽٕ ـؼ خٔٞیً اق آـاٗی ث٠ ٗٚ ، ـكز ثبال اثف١ٝبیً

 ؼٕ ػٙفٕ ٝ ٗٚ اق ٠ً ؼیؽٕ...  ًٜؽ ُ٘فاٟ ـا ٗٚ ، ٛشٞاٛىز

 د٢ٜبٍٛبٙ ز٢ٍ٘بیٖ اق ٛشٞاٛىز ٠ً ٓجػٜؽی ٝ ُفكز ػ٘یوی

 ٗٚ ٝ ًفؼ س٘بٌبیٖ ثبٛی٠ زٜؽ ثفای. ُفكز خب ٓج٢بیً ـٝی ًٜؽ

 !  ـكشٖ ثبال یٌی سب ؼٝ ـا ١ب د٠ٔ

 ! ثٞؼ ١كاـ ی ػالٟٝ ث٠ ١كاـ ـٝی...  ثٞؼ ١كاـ ـٝی ، هٔجٖ ٔفثبٙ

 آی٠ٜ ـٝی ث٠ ـٝ ًٜىّٞ ٗوبثْ ِٜؽٓی ـٝی ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠

 .  ًفؼٕ ـ١ب ـا ِؽایٖ ثی ی غٜؽٟ...  ٍٛىشٖ

 ـا دیً ی ؼهیو٠ زٜؽ ١٘یٚ ی غب٘فٟ ، ٠ٛ غٞؼٕ ث٠ آی٠ٜ ؼـ

 ٝ ُبٟ ١بی ٓجػٜؽ...  اي غیفُی... ِٛب١ً ـَٛ...   ٗفٝـًفؼٕ

... ٓج٢بیً ثبالی ث٠ ی قاٝی٠. اي ٝٗفؼا٠ٛ ً٘فَٛ ُبٟ ثی

 ـ٠ُ ثب ای ه٢ٟٞ...   ثٞؼٛؽ ٌؽٟ ـِٛی غٞي ای ه٢ٟٞ ز٢ٍ٘بیً

 ؛ ٛجٞؼ سٔع اي غیفُی...  ػٙفٕ آغف ٛز ١٘بٙ ، ٢ًفثبیی ١بی

 ـاٟ ؼٛجبّ ٌبیؽ.  ٗشلٌف ٝ ثٞؼ ػ٘ین ثفػٌه ٛجٞؼ ؼ١ٜؽٟ آقاـ

 اكٌبـی آٙ اق ـا ٗٚ ٝ ًٜؽ ً٘ي ؼیٞا٠ٛ ٗٚ ث٠ سب ٗیٍِز ضٔی

 ٛجٞؼ غبِی ِٛبٟ ١یر ١ٖ ٌبیؽ.  ؼ١ؽ ٛدبر ثٞؼٕ ؿفم ؼـي ٠ً
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 ثب سٞإٔ اٛفلی.  ٗیٌفؼٕ ؼـیبكز ـا ِٛب١ً اٛفلی ٗٚ اٗب. 

 ! سطىیٚ

 اق.  ؼاٌشٖ غٞثی اضىبن ، ؼیؽ ـا ٗٚ ای٠ٌٜ اق ٗٚ ٝخٞؼ ایٚ ثب

 ...  ؼاٌشٖ غٌٞبیٜؽی اضىبن ثفٛؽاٌز ٗٚ اق ـا زًٍ٘ ای٠ٌٜ

 ٌٛفؼ سالي ٝ...  ثؽ١ؽ ؼوز اق ای ثبٛی٠ ٗجبؼا ٛكؼ دٔي ای٠ٌٜ اق

 ٝ ًٜؽ دٌٞی زٍٖ ، ثٞؼ ٌؽٟ ٗٞاخ٠ اٙ ثب ٠ً ای قیجبیی اق سب

 ١ٜف ًفؼِٙ ؼـى ٝ ثفؼٙ ٓؿر.  ثفؼٕ ٓؿر ، ثِؿـؼ سلبٝر ثی

 یي... ٓجبن ٘فاش یي! ...  ؼیؽٕ ِٛب١ً ؼـ ـا ١ٜفٜٗؽ یي

 ِٛفكشٚ زٍٖ ٝ!  ؼیِفی سٚ ثف ١ٜف آٙ ًفؼٙ س٘بٌب ٝ... غیبٖ

 ٝ ثٞؼ اضشفإ هبثْ ٗٚ ثفای ، ٌٛفؼٙ ِفف ـا ٛؽیؽٙ كؼْ ٝ... 

 ١ٜف ٝ قیجبیی ث٠ ٛىجز ٠ً ثٞؼ ٗطشفٕ ١بی آؼٕ اق١٘بٙ ِٞٓز

 ٗفؼا٠ٛ ِٛبٟ ؾار ث٠ ـثٙی ١یر ایٚ ٝ  ٛ٘یٌفؼ ـكشبـ سلبٝر ثی

 ... ٛؽاٌز اي

...  ـا ٓجٖ ـل ٗػِّٞب ، ًفؼٕ ًٖ ـا آـایٍٖ ً٘ی ، ًٞزٌی دؽ ثب

 ثب خٞا١ف یي ٗثْ ، ؼـآٝـؼٕ سٜٖ اق ٗطشبٖ ـا  ثفاقٛؽٟ دیفا١ٚ

 سٞٛیي ، ًفؼٕ آٝیكاًٛ ٠ً آٝیك ـغز ث٠ ٗیٌفؼٕ، ثفغٞـؼ آٙ
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 هى٘ز ـٝی ٠ً قؼٕ سٚ ً٘فِٛی آثی خیٚ ٌٔٞاـ ٝ هفٗك ثٜٔؽ

 ـا ػٙفٕ. ؼاٌز ـق ١بی ُْ هفٗك ی ثفخىش٠ ُٔؽٝقی ـاًٛ

 .  ٛؽاؼٕ سـییف ـا ثٞؼٕ ثىش٠ ٠ً ٌبٓی ٗؽّ. ًفؼٕ سدؽیؽ ؼٝثبـٟ

 ٠ً ١ب د٠ٔ اق. آٗؽٕ ثیفٝٙ اسبم اق ٝ ًٍیؽٕ ػ٘ین ٛله یي

 زبی.  آٗؽ ٗی وف١َٜ ثب ١بیً ه٢و٠٢ ِؽای ، آٗؽٕ دبییٚ

 ٌؽٟ آٛدب... ٗیفكشٖ آٌذكغب٠ٛ ث٠ ؼٝثبـٟ ثبیؽ.  ثٞؼ ًٍیؽٟ ؼٕ ٗٚ

 ...اِٛیك غب٘فٟ!  ؼاٌشٜی ؼٝوز ٝ اٗٚ ی ٜٗٙو٠ یي ثٞؼ

 ٗی یبؼٕ...  ثٍٜیٜٖ ِٜؽٓی آٙ ـٝی ٠ً ٝهشی ١ف ثؼؽ ث٠ ایٚ اق

 ٝ  ٛشفویؽٕ ٗٚ...  ًفؼ س٘بٌب ـا ٗٚ...  آٗؽ ٗفؼی ٠ً آیؽ

 ٗٚ ی قؼٟ ٝضٍز خیؾ ٌٜیؽٙ ثفای ـا ٢ٌُٞبیً دیٍبدیً

 !" ثفاقٛؽٟ" ثٞؼ ُلش٠ ٝ...  ثٞؼ ًفؼٟ آٗبؼٟ

 ؼاٌشٚ ؼٝوز ی ثفاقٛؽٟ ٗٚ هٔت آیب... ؼًشف ثِٞیٖ غٞاوشٖ

 ! ؟ ١ىز ٌ٘ب

.  ثٞؼٕ ٜٗشظفي ٗؼٙف زبی ویٜی ثب ، ٌؽ س٘بٕ ٠ً ًبـي

 ُخ ً٘ی...  ثٌٜٞیٖ زبی اٌذكغب٠ٛ ؼـ ثیبیؽ ، ثیبیؽ ٗیػٞاوشٖ

...  ٛ٘یٍؽٕ غىش٠ اٝ، ثب ١ّ٘طجشی اق زفا ٛ٘یؽاٖٛ.  ثكٛیٖ
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 غٞة ضبٖٓ ، آٗؽ ٗی ایٜدب ثٞؼ، ایٜدب اقای٠ٌٜ ، زفا ٛ٘یؽاٖٛ

 ٝ آٝـؼ ٗی ٗثجز ١بی اٛفلی اق ثبـی ٠ًٓٞ ، غٞؼي ثب.  ٗیٍؽ

 .  ٗیٌفؼ خؽا ـضٖ ثی ؼٛیبی اق ـا ٗٚ

 ٗی ؼـ دٍز ـا...  ثیفٝٙ ی ًٜٜؽٟ غىش٠ ٝ ٗبٌیٜی ؼٛیبی

 ١بی ُٛز... ٗٞویوی ١بی ُٛز.  آٝـؼ ٗی ٛز غٞؼي ثب ٝ ُؿاٌز

 !  ٗؼٙف

.  ًٜؽ ٌٌبـي ثٞؼ ٛشٞاٛىش٠ ًىی ضبّ ث٠ سب زٙٞـ ؼاٖٛ ٛ٘ی

 ٝ ٗیفویؽ ٛظف ث٠ ؼـایز ٝ سؽثیف ثب ٠ً ثٞؼ خِٜٔی ؤٙبٙ ٌجی٠

 ث٠ ، ًٞزٌٍبٙ ١بی ٜٗوبـ ٗیبٙ ـا ٛٞثف ١بی ٌٌٞك٠  دفوش١ٞب

 ُْ ث٠ ، غٌٍٞبٙ ٛٞای ث٠...  اٝ ٝ ٗیٌفؼٛؽ دیًٌٍ غؽٗشً

 ث٠ ٠ٛ.  ؼاؼ ٛ٘ی ا١٘یشی ٗیٌفؼٛؽ سوؽیً٘ ٠ً قیجبیی ١بی

 !  دب سیك ؿكاّ ث٠ ٠ٛ...  ٗبؼٟ ولیؽ ٘بٝٝن

 !آٝـؼ ؼوز ث٠ ـاضشی ث٠ ٌؽ ٛ٘ی ـا ؤٙبٙ ؼّ

 ٗیٌٜؽ ِطجز اٝ ثب ، زٙٞـ ٗیؽیؽٕ ٝ ثٞؼ ثبق وف١َٜ اسبم ؼـ

 اسلبهبسی ؼٓؽاـی ، ٗیؽاؼ اي ؼٓؽاـی... آـاًٗ ثب ، ٗالی٘ز ثب... 

 .ثٞؼٛؽ ـویؽٟ وفاٛدبٕ ث٠ ٠٘١ ٠ً
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 !  ٗیِلز سجؼیؽ اق ٝ...  سفویؽ ٗی اٛوالة اق وف١َٜ

 ...  ٗی٠ٍ  ؼـوز:  ٗیكؼ ٓت ِٞٓز

 ضفف خٞـی اكشبؼٟ اسلبم ؼیؽاـ١بی اق ٗیِلز، ١ب ـایكٛی اق

 ٌٗ٘ٔز ًْ ٝ ًٜؽ ٗؽیفیز ـا ٠٘١ ثبیؽ وف١َٜ اِٛبـ ٠ً ٗیكؼ

 ، ٗیكؼ ٠ً ـا ضفك٢ب ایٚ.  ٌٞؼ ؼـوز اوز هفاـ اٝ ؼوز ث٠ ،

 غیبّ ؼًشف ضفك٢بی ثب دیفٗفؼ. ٗیٍؽ ٛٞـاٛی دؽـثكـٍ ی ز٢فٟ

 ًبـ ١كاـ ١كاـ ؼوشً اق ٝ اوز ٌب١ٍٜبٟ وف١َٜ ١ٜٞق ٗیٌفؼ

 !آیؽ ثفٗی

 خب اق اضشفاًٗ ث٠ ، آٗؽ ًیلً و٘ز ث٠ ، ٌؽ س٘بٕ ٠ً ًبـي

 ٝ  ثفؼاٌز ـا ـًِٛ ای وٞـ٠ٗ ًز ، ٌؽ ٗشٞخ٢ٖ ثفغبوشٖ،

 ی ًٜبـٟ  خیت سٞی اق ٠ً ؼیؽٕ ًفؼ، آٝیكاٙ ؼوشً ـٝی

 .  اوز آٝیكاٙ ًفاٝار ٗثْ ثٜؽ یي ، ًشً

 ؟ ثفٝؼ ٗیػٞاوز خبیی

  ؟ ٛؽاٌز ـا ٗٚ ثب غٞـؼٙ زبی ٝهز
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: قؼ ٓت ٗٚ ث٠ ـٝ ٝ ایىشبؼ آٌذكغب٠ٛ ؼـُبٟ سٞی ٝ آٗؽ خٔٞسف

 .  ًٜٖ قض٘ز ـكغ ٗٚ ٛیىز اٗفی اُف

 ٝ ًفؼٕ اٌبـٟ كفا١ٖ ٝ ضبٔف ویٜی ث٠ ، ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ اة

 .  ـیػشٖ زبی ثفاسٞٙ: ُلشٖ

 وفسٞٙ دبٛى٘بٙ: ُلشٖ ثؽ١ؽ خٞاة ای٠ٌٜ اق هجْ ٝ ًفؼ ٌٗثی

 ... ٌؽٟ سف وجي

 ثػی٠...  ٛیىز ٢ٗ٘ی زیك! ٗیِفكشٖ ؼٝي ثبیؽ ث٠ٔ: قؼ ٓجػٜؽی

 !ثٌٍٖ قٝؼی ث٠ ثبیؽ ١بٌٞ

 ٝیكیز ثفای ؼیفٝق زٞٙ. ًٜیٚ اوشفاضز اٗفٝق ٗیٌفؼٕ كٌف-

 ... خ٢ز ایٚ اق ثٞؼیٚ اٝٗؽٟ

 ٗوؽاـ ی٠ ًی٢بٙ خٜبة سٜلىی ـیشٖ ٗشبولب٠ٛ: ُلز ًالٖٗ ٗیبٙ

 ٝ ًفؼٕ ِطجز اٌٞٙ ـی٠ ؼًشف ثب ثٞؼ، ًٜٜؽٟ ِٛفاٙ ٗٚ ثفای

 سٜلىٍٞٙ ً٘ی ٠ً ؼاؼٕ ا٘الع ١ٖ ًی٢بٙ ٗط٘ٞؼ آهبی ث٠ آجش٠

 .  غ٠ٛٞ ثٖ٘ٞٛ اٗفٝق ٛشٞٛىشٖ...  ١٘فا٠١ اغشالّ ثب

 ث٢شفٙ؟ اٗفٝق: دفویؽٕ ِٛفاٙ
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 ؼاٌش٠ ًبكی ٗفاهجز اُف: ؼاؼ خٞاة ٝ اٛؽاغز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی

 ث٠... ١ىز ًٞزیي وفٗبغٞـؼُی ی٠ سٍػیّٖ ٗٚ. ث٠ٔ ثبٌٚ

 ! وفؼٟ ایٍٞٙ وبّ ٝ وٚ ث٠ ٗفؼی ثفای ١ٞا ایٜدب ٠ً غَّٞ

 سبٗیٚ ًدب اق ٗٚ سٚ ُفٗبی ثٞؼٕ؟ ًفؼٟ ػفم ٗٚ زفا ده

 ٗیٍؽ؟

 ...  غٞاثٚ ٗیٌفؼٕ كٌف: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ سٌبٙ وفی

 كٌف اٗب ١ىشٖ ٌ٘ب ی ١ٜفٜٗؽا٠ٛ ١بی ؼؿؽؿ٠ ٗشٞخ٠ ٗٚ-

 ًٞسب١ی ؼاـیٚ ٌؽٟ وذفؼٟ ٌ٘ب ث٠ ٠ً ٗىئٞٓیشی ؼـ ٗیٌٜٖ

 ...  ٗیٌٜیٚ

 ٠ٌٜ٘ٗ آؼٗی ١ف: قؼ ٓت آـاًٗ ثب اٝ ٝ غٞـؼٕ ای ی٠ٌ ضفكً اق

 اٛدبٕ اضىٚ ٛطٞ ث٠ ٛش٠ٛٞ ـٝ ٗی٠ٍ ٗطّٞ ث٢ً ٠ً ٗىئٞٓیشی

  ؟ ٛیىز ایٜٙٞـ! ث٠ٌٜ سالٌٍٞ س٘بٕ ثبیؽ اٗب ثؽٟ

.  ثبٌ٘بوز ضن: ُلشٖ اي ١ٌٜٞ٘ؽا٠ٛ ی ٗٞاغؿٟ اق ٌفٜٗؽٟ

  ؟ ٗیٌٜیٚ ِفف زبی ثبٗٚ.  ًٜٖ ٗفاهجز ثیٍشف ٗیٌٜٖ وؼی
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 ًز ؼٝثبـٟ ؼـ٢ٛبیز ٝ ًفؼ ِٛب١ٖ ثبٛی٠ زٜؽ ، آٝـؼ ثبال ـا وفي

 ...  ضش٘ب: ُلز ٝ ُؿاٌز ٗجْ ـٝی ـا ًیلً ٝ

 ًفاٝار یي ، آٗؽ ؼـ خیت اق ٠ً ًفاٝاسی ث٠ اكشبؼ زٍٖ٘

 غالف ثف ١فضبّ ث٠.  ثٞؼ ٌٝٔٞاـي ًز ١٘فَٛ ای وٞـ٠ٗ

 ـا آٙ اٗب ثٜؽؼ ٗی دیفا١ٚ یو٠ ؼٝـ ـا آٙ ًفؼٕ غیبّ ٠ً سّٞـٕ

 ٠ً ٍٛؽ ًفؼٕ ،١فًبـی ُؿاٌز ًشً خیت سٞی ٝ ًفؼ سب

 ٍٛؽ... ِٛٞیٖ زیكی ٠ً ٍٛؽ.  ٛكٖٛ ضفف ٠ً ٍٛؽ... ث٘بٖٛ وبًز

 :  ٛذفوٖ ٠ً

    ؟ ٗیجفیٚ سٍفیق خبیی-

 .  ؼٝوشبٙ اق یٌی ػفٝوی:  آٝـؼ ٓت ث٠ ٓجػٜؽی

 ... ِٛیفٕ ـٝ ٝهششٞٙ ده-

 .ؼاـٕ ٝهز زبی ٌٛٞیؽٙ ی اٛؽاقٟ ث٠-

 ًفؼٕ ؾٝم ؼاٌز ٝهز ای٠ٌٜ اق.  ٌؽٕ ٌٞم وفاوف اي خ٠ٔ٘ اق

 ...  ٌؽٕ غٌٞطبّ.  آٗؽ خب ضبٖٓ... 
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 خیجش٠ٛٞ سٞی زفا   ًفاٝاسشٞٙ:  دفویؽٕ ٝ ًفؼٕ دف ـا كٜدبًٛ

 ! ثب٠ٌ ُفؼٛشٞٙ ؼٝـ ثبیؽ... 

 ٗٚ ٗشبولب٠ٛ ٝ ٌؽ ثبق اي ُفٟ: قؼ ٓت ٝ ٌؽ ػ٘ین ٓجػٜؽي

 .    ٛؽاـٕ ًفاٝار ی ُفٟ ثىشٚ سٞی اوشؼؽاؼی

 زفاٗیجفیًٜ؟ ده-

 ؼٖٓ ٌٜیؽٟ ـٝ خٍٚ ی قٗك٠ٗ ٝخٞؼي ؼـ اضش٘بال:  خٔٞسفآٗؽ

 .   ٛؽاٌز ُفٟ ای٠ٌٜ ٝخٞؼ ثب!  ٛجفًٗ ٛیٞٗؽ

 غٜؽٟ ، قؼ ٠ً ضفكی اق ١ٖ غٞؼي اِٛبـ ـكشٜؽ، ثبال اثف١ٝبیً

 ز٠ ٠ً ًٍیؽ غدبٓز ثؼؽ ٝ ًفؼ كٌف...  ٌؽ ٌبؼ... ُفكز اي

 .اوز ؼاؼٟ سطٞیٖٔ دالیی ٝ دفر

 ٝ ٍٛىز ٗیك دٍز ُفكز، هفاـ ـٝیٖ ث٠ ـٝ ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠ اٗب

 ثٞؼٟ اٗیؽٝاـ ضش٘ب:  قؼٕ ٓت ٌؽ ضٔو٠ زبی كٜدبٙ ؼـ اٍِٛشً

 ثفای ٠ًٜ اي آٗبؼٟ ٝ ثك٠ٛ اي ُفٟ سب ٗی٠ٍ دیؽا یٌی ٠ً

 .  خٍٚ ث٠ ـویؽٙ

 .  ػٙفٟ غٞي ز٠.  اضش٘بال: ُلز ٝ ُفكز ػ٘یوی ٛله زبی اق
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 .   ثكٖٛ ٝ اي ُفٟ ثفاسٞٙ ٗیشٖٞٛ ٗٚ: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ سٌبٙ وفی

 ...  ٗی٠ٍ قض٘ششٞٙ: قؼ قّ ٗىشویٖ ز٢ٍ٘بیٖ ؼـ

 اٛدبٕ ٌ٘ب ضن ؼـ ٠ً ١فًبـی...  اوز ـض٘ز ثِٞیٖ غٞاوشٖ

 ٠ً زبیی ًفؼٙ ؼٕ سب...  ًفاٝاسشبٙ ی ُفٟ قؼٙ اقُفٟ...  ثؽ١ٖ

 !ػٙفاوز غٞي ؼاـیؽ اؾػبٙ

 ٝ غٜي ٛىیٖ ٝقي ثب ُٜؽٗكاـ. ًفؼٕ ِٛب١ً ؼـوٌٞر اٗب

 .  ثٞؼ ٘الیی

 زفا ًفؼٕ كٌف.  ًفؼ ِفف ًبْٗ آـاًٗ ؼـ ـا زبیً

 ١بیی ٝٝػؽٟ ١ب هّٞ ث٠ زفا...  ٛؽاـٕ دؿیفایی ثفای ثیىٌٞییشی

 .ٌٛفؼٕ ػْ٘ ثٞؼٕ ؼاؼٟ غٞؼٕ ث٠ ٠ً

:  ُلشیٖ ١٘كٗبٙ ًفؼٕ خ٘غ ـا كٌف١بیٖ ١ٖ ٗٚ ٝ ًفؼ ٌٗثی

 ! ًفا٠ِٛ  غبٖٛ....  ؼًشف

 . ًفؼیٖ ِٛبٟ ١ٖ ث٠...  ٌؽیٖ وبًز

 . آٝـؼٕ ٓت ث٠ ٓجػٜؽی خٞاثً ؼـ ١ٖ ٗٚ ٝ قؼ ٓجػٜؽ اٝ

 .  ثلفٗبییؽ ٌ٘ب: قؼ ٓت سؼٔٔی ثب
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 سبیٖ ی٠ ، ـٝق١ب ١٘یٚ اق یٌی ، ًٜٖ غٞا١ً اقسٞٙ ٗیػٞاوشٖ-

 ثفای.  ثؽیٚ هفْ ث٢ٖ ـٝ لیكّ ٠ٌٜ٘ٗ اُف یب...  ثؿاـیٚ غبٓی

 ٗیػٞاوشٖ.  ًٜٖ س٢ی٠ ثفاي ٓجبن ؼوز ؼٝ ٠ً الق٠ٗ ، ٛ٘بیً

 .  ًٜیٖ ١٘ب١َٜ ـٝ وبػشی ی٠ ٗوؽٝـٟ ثفاسٞٙ اُف

  ؟ ـٝقی ز٠: ُلز ٝ قؼ قّ زبیً كٜدبٙ ث٠

 .  ـاضشیٚ ٌ٘ب ٠ً ـٝقی ١ف-

 .  ١ىشٖ غٞؼٕ اغشیبـ ؼـ ١ب دٜدٍٜج٠ ٗٚ-

 ػّف؟ یب ِجص. ػبٓی ز٠:  ؼاؼٕ سٌبٙ وفی

 ًٜٖ كٌف ػّف.  ؼاـیٚ ٍٗبٝـٟ ٌ٘ب ٠ً ِجص: ٌؽ سیك ِٛب١ً

 .  ثب٠ٌ ث٢شفی ی ُكی٠ٜ

 ١ٖ غٞؼسٞٙ:   ًفؼٕ ٌیٜٙز ٝ قؼٕ ٓجػٜؽ خ٘ؼً ضٞان اق

 ٗیبـیٚ؟ سٍفیق

 زٞٙ ًٜٖ كٌف: ُلز خٞاثٖ ؼـ ٝ ُؿاٌز ٛؼٔجٌی سٞی ـا كٜدبٙ

 یب ٗٚ ث٢شفٟ ، اٝٛوؽـ ٠ٛ ضؽاهْ ٍٛؽٟ ِ٘ی٘ی ٌ٘ب ثب لیكّ ١ٜٞق

 .    ثبٌیٖ ؼاٌش٠ ضٕٞـ ٗبؼـي
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 ...  ـیػز هٔجٖ

 ٗٞج ، ًالًٗ سٞی ٠ً ٌیٜٙشی ث٠ ٝ ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ اة

: قؼٕ ٓت اٗب...  "ثیب غٞؼر" ٗیِلشٖ ثبیؽ...  ًفؼٕ كٌف ٗیكؼ

 ١٘ب١َٜ ٌ٘ب ثب دٜدٍٜج٠ ٗٚ ده.  ٌ٘بوز ِالش ١فخٞـ

 .  ًبٗفاٙ غبٖٛ یب ًٜٖ

 ز٢ٍ٘بیً ٘الیی ـَٛ ؼیؽٕ ثبـ ایٚ ٝ ًٍیؽ ػ٘ین ٛله یي

 سئبسف ٗٞاكن غیٔی ًبٗفاٙ غبٖٛ ٠ً آجش٠: ُلز ٝ ٌؽ سف سیفٟ

 .  ٛیىز لیكّ ًفؼٙ ثبقی

 اِٛبـ ٠ً ًفؼ ِٛب١ٖ خٞـی ٝ ؼاؼ ثبال ـا اثفٝیً ی ٠ِٜٓ یي ٝ

 ث٠ ـا غٞؼٕ خبی ٗٚ...  ًدبوز ضٞاوز...  ًفا٠ٛ غبٖٛ:  ثِٞیؽ

 دبن ایٚ زفا! ؟ ؼ١ی ٗی دبن زفا سٞ...  ؼ١ٖ ٗی دبن ؼیِفی

 ث٠ ُْ ١ٖ آٙ... ثكٛی ُْ ٗیٌٜی وؼی زفا! ؟ ٗیٌٜی هجّٞ ـا

 !!!  غٞؼی

 ... ًفا٠ٛ غبٖٛ: قؼ ِؽایٖ ٠ً اٛؽاغشٖ دبییٚ ـا وفٕ



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
54 

 

 ًٜٖ غٞا١ً ٗیشٖٞٛ: ُلز آـإ ٠ً قؼٕ قّ ز٢ٍ٘بیً ؼـ

  ؟ ثكٛیٚ ُفٟ ـٝ ًفاٝاسٖ

 ث٠ ٓج٢بیً ٝ قؼ ٓجػٜؽ ، ًٍیؽ ػوت ـا ِٜؽٓی ، ُلشٖ زٍ٘ی

 .  ٌؽ آؿٍش٠ "ثال ثی"

 ...ؼًشف:  ًفؼٕ ِؽایً ، ـویؽ ًشً ث٠ ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠

  خبٖٛ؟: زفغیؽ و٘شٖ ث٠

 ... ثِیٚ زیكی ٗیػٞاوشیٚ ـاوشی-

 ُٜؽٗكاـ اق غجفی.  ثٞؼٛؽ ٌؽٟ ای ه٢ٟٞ ز٢ٍ٘بیً.  ًفؼ ٌٗثی

 زیك: ُلز ١ٌٞیبـ ؼـخٞاثٖ ٝ ًٍیؽ ػ٘یوی ٛله.  ٛجٞؼ ٘الیی

 .  ٛجٞؼ ٢ٗ٘ی

 ... ثٞؼ ثِٞیٖ غٞاوشٖ

 ... اوز ٢ٖٗ ثِٞیٖ غٞاوشٖ

 !  ثكٛیؽ ـا ضفكشبٙ ثِٞیٖ غٞاوشٖ
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 ٗیٍٞؼ ُٜؽٗكاـ ُب١ی ز٢ٍ٘بیً ًفؼٕ كٌف ٝ  ًفؼٕ وٌٞر اٗب

 !  ٠ٛ ُب١ی ٝ

 ... ٠ٛ ُب١ی ؼٝ ٗیٍٞ ٌؼف اق دف ِٛب١ً ُب١ی

 ِٛب١ً ؼـ ٌؼف ثیٍشف ،  ٛیىز ضٞاوً ٠ً ٝهش٢بیی ٝ

 دكٌي یي س٢ٜب ١ىز ضٞاوً ٠ً ١بیی ٝهز ٝ...  خبـیىز

 !  اوز ٗٚ آكای٘فی دؽـثكـٍ ٌٜبن ٝظیل٠ دؿیف ٗىئٞٓیز

 !  اٝوز ث٠ ضٞاوٖ ی ٠٘١ ٗٚ ٠ً ٛجبٌؽ ضٞاوً ًٝبي

  اٛش٢ب ؼـ ای ٛوفٟ ٗٞـة غٗ و٠ ٠ً ـا ای وٞـ٠ٗ وبسٚ ًفاٝار 

 قض٘ز ثبػث: ُلز ٝ ُفكز و٘شٖ ث٠ ـا ثٞؼ ثىش٠ ٛوً ـٝیً

 .  ٌؽٕ

 ....قض٘شی ز٠:  ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة

 ؼٝـ ٗیشٞاٛىشٖ ٗٚ. قؼٕ ـیٍػٜؽ كٌفٕ ث٠ ٝٓی ، زفا ٛ٘یؽاٖٛ

 ث٠ ُبٕ یي ٠ً ؼیؽٕ...  اٗب ثجٜؽٕ ـا اي ُفٟ ، دبیٖ ـاٙ یب قاٛٞ

 ، ًفؼٕ غٞؼٕ دیً ٠ً كٌفی ـٝی ، یؼٜی ایٚ ٝ ٌؽ ٛكؼیي ٗٚ

 !  ًٍیؽ ثٙالٙ غٗ یي
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 ای ؼـیس٠ ١ب آؼٕ ِٛبٟ.  ؼٝغز ٗٚ ث٠ ـا ٢ٗفثبًٛ ١بی زٍٖ

 ٝ ثٞؼ ٘الیی هٔجً ٗیؽاٛىشٖ ٗٚ ٝ...  هٔجٍبٙ و٘ز ث٠ ثٞؼ

 ٗیٌفؼٕ اضىبن ِٛب١ً اق ـا ؼـغٍٍی ُب١ی اق ١ف!  ـٌٝٚ

 ِٗف!  ٌٞؼ ٗی ٗٚ ِٛبٟ ؼـ ٗشٞخ٢ً ١ٖ اٝ ثٞؼٕ ٗٙ٘ئٚ ٠ً

...  سدفث٠ وبّ زٜؽ ٝ وی! ؟ ٛل٢٘ؽ ـا ٗٚ ١ٞای ٝ ضبّ ٗیٍؽ

 !ٗؼبٌفر...  ػ٘ف ُؿـ

 ! ؟ ٛل٢٘ؽ ـا ٗٚ ٗیٍؽ ِٗف

  اٛؽاغشٖ دیفا١ًٜ ی یو٠ ؼٝـ ـا ًفاٝار ، ایىشبؼٕ ـٝیً ث٠ ـٝ

 ، اي ایشبٓیبیی ٌٔٞاـ ًز ثب ، ً٘فَٛ غیٔی آثی دیفا١ٚ.

 ثبال ـا دیفا١ًٜ ی یو٠ ٗیٔفقیؽ، ؼوش٢بیٖ.  ؼاٌز ١٘ػٞاٛی

 س٘بٕ ٠ً ؼـضبٓی.  ًفؼٕ سٜظیٖ اي یو٠ ؼٝـ ـا ًفاٝار ٝ ؼاؼٕ

 غیٔی ثبق١ٝبیً ٝ وی٠ٜ ػٕالر ـٝی ز٢ٍ٘بیٖ ثٞؼ ایٚ سالٌٖ

 ٠ً دیسیؽٕ ٗی ٗٞهغ ث٠ ـا ز٢ٍ٘ب ایٚ ُٞي ثبیؽ. ٛكٜٛؽ ؼٝـ

 وفى ای وٜج٠ ٝ وٞـاظ ١ف ث٠ ٝ ثٞؼٛؽ ثبقیِٞي اٛوؽـ

 ؼـیبثٜؽ ـا اي وی٠ٜ دٞوز ـَٛ ٠ً ثٞؼٛؽ ًٜدٌبٝ!  ٗیٌٍیؽٛؽ
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 ٠ً ٌٞؼ وفٌبٙ زیكی ١ب ؼ٠ُ٘ الی سباق ٗیٌٍیؽٛؽ قض٘ز ٝ

 !  ثٞؼ ثىش٠ ؼـق١ب ی ٠٘١! ٍٛؽ

 ثفای ، ػ٘ف س٘بٕ ؼـ ٠ً ثكٖٛ ـا ای ُفٟ ث٢شفیٚ ًفؼٕ وؼی

 ...  ثٞؼٕ قؼٟ ًىی

 ٓطظ٠ یي. ثٞؼ ثفؼٟ خیت سٞی ـا ؼوش٢بیً.  ٗیٔفقیؽ ٛلىٖ

 اٛوجبْ.  اوز ٌؽٟ ٍٗز خیجً ؼـ ـاوشً ی دٜد٠ ٠ً ؼیؽٕ

 .ثٞؼ ٍٗػُ دیفا١ٚ قیف اق ـا ؼوشً

 ثكاهً ـكشٚ كفٝ ثب ٠ً ویجٌی ٝ... ُفؼًٛ ی قؼٟ ثیفٝٙ ـٍ ٝ

 .  ٗیٍؽ دبییٚ ٝ ثبال

 ػٙف ثٞی.  ٍٛىز ٗی إ ٌب٠ٗ ث٠ كب٠ِٔ ایٚ اق ػٙفي ثٞی

 زیك ٠٘١ ـٝی ـا زٍٖ٘  ٗیٍؽ ثبػث...  اي ٓؼٜشی ی ٗفؼا٠ٛ

 ثجٞوٖ ـا آٌٛبـؼي ٝ ٌؽٟ اِالش ی ٠ُٛٞ ثػٞا١ؽ ؼٖٓ ٝ ثجٜؽٕ

 ثؽ١ٖ خب اي ٗفؼا٠ٛ آؿٞي ؼـ ـا غٞؼٕ ٝ ثِیفٕ ـا ؼوش٢بیً... 

 سٌی٠ ٗوشؽـي ٝ وشجف ی وی٠ٜ ث٠ ـا وفٕ ٗیػٞاوز ؼٖٓ... 

 ٝ ثبٌؽ ًٜبـٕ ٗیػٞاوز ؼٖٓ.  ًٜؽ ثـٖٔ ٗیػٞاوز ؼٖٓ... ثؽ١ٖ

 . ٗبٖٛ ٗی ًٜبـر:  ثِٞیؽ
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 اٝ خك ٛ٘یػٞا١ٖ ؼیِفی زیك ؼٛیب اق ، ًٜٖ ضه ٠ً ثٞؼ خٞـی

 ثفثیبیؽ ؼٛیب ی ٠٘١ ده اق ٗیشٞاٛىز ٗیٌفؼٕ ضه ٠ً اٝیی... 

 ضه ٗیشٞاٛىشٖ ِالثشً دف ٝ ٗفؼا٠ٛ ٗوشؽـ، ِؽای ؼـ ـا ایٚ. 

 قض٘ز ث٠ ٠ً ای ز٢فٟ ٝ ثٞؼ ـم ٝ ٌن  ٠ً هبٗشی ؼـ.  ًٜٖ

 ٗیشٞاٛىشٖ  ًفؼ سلىیف ـا ؼـي ثىش٠ ٛوً اضىبوبر ، ٗیٍؽ

 .ًٜٖ ٓ٘ه ٝ ثجیٜٖ

 ٠ً ثٞؼ ك٢٘یؽٟ ١ٖ غٞؼي ًٜٖ كٌف ، ثٞؼ ًفؼٟ ٗىع ـا ٗٚ

 اق خبؾث٠. ثٞؼٛؽ خبؾث٠ ٗثٔثِ ـان و٠ ، ِؽایً ٝ ِٛبٟ ٝ ـكشبـ

 !  ِٞٓز ٗؼك ؼًشف ٛٞع

 . آٗؽ ٗی ثیفٝٙ وی٠ٜ اق ثفیؽٟ ثفیؽٟ ٛلىٖ

 ـؼ دیفا١ًٜ دٞؼ ٝ سبـ اق ، إ ٌؽٟ س٠ٌ س٠ٌ ثبقؼٕ ٗیشفویؽٕ

... ز٢ٍ٘بیٖ ٝ ثٞؼ ًفؼٟ إ ثیسبـٟ إ ثٞیبیی ١بی ؤّٞ.  ٌٞٛؽ

 .  ٍٛؽٛؽ ٝویفاة  ثٞؼٛؽ ًفؼٟ ِٛبٟ ٠ً ثه ثٞؼٛؽ ٌؽٟ ١فق

 ...سٍِٜی ٠٘١ ایٚ ؼـیب ًٜبـ:  ٗیِلز ٗـكٕ

 .  ًٞثیؽ ٗی وی٠ٜ ؼـ ـا غٞؼي ٗطٌٖ ؼٖٓ ٝ
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 ی ٝهیبك٠ ٌٌْ ثب...  غبٕ ٝ ُٖ ضه ایٚ اق.  ثٞؼٕ سفویؽٟ

 .ٗیٔفقیؽ ١بیٖ دٜد٠ ٝ ثٞؼٕ ًفؼٟ ٝضٍز ، ػدیت

 ـا ًفاٝار قیفیٚ ثٜؽ ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠ ٝ ًفؼٕ ضجه ـا ٛلىٖ

 .  ٌؽ سٕ٘ٞ: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ ٍٛیٜی ػوت ، ًٍیؽٕ

 ؼاؼ دبییٚ ـا اي یو٠ ،  ًٍیؽ ثیفٝٙ خیت سٞی اق ـا ؼوش٢بیً

 . ٗشٌٍفٕ: قؼ ٓت اـاٗی ِؽای ثب ٝ

 یي.  ٗیٌٜٖ غٞا١ً: ُلشٖ خٞاثً ؼـ ٝ اٛؽاغشٖ دبییٚ ـا وفٕ

 ، ٗٚ هٔت.  ًٜٖ كفاـ ٗیػٞاوز ؼٖٓ.  ٌؽٕ ؼٝـ اقي ؼیِف ُبٕ

 ز٠...  ثٞؼ ًبـی ز٠ ایٚ. ثٞؼ ؼـآٝـؼٟ ثبقی ، ثٞؼ ٌؽٟ ؼیٞا٠ٛ

 ؼٝـ ٛؽاٌشٖ؟ ؼـایز ؟ِٗف ٛؽاٌشٖ ػوْ ِٗف ٗٚ!  ثٞؼ ضىی

 ، غیبٖٓ قٗىشبٙ خبی ٠ً ٗٚ ؟ ثٞؼ ًفؼٟ ًٞذ ًدب ٗٚ اٛؽیٍی

! ؟ ثٞؼ ًدب كٌفٕ ثٞؼ؟ ًدب ١ٌٖٞ. ًفؼٕ خبیِكیٚ ث٢بـ

 ؟ ثبقٛ٘یٍِشٜؽ زفا ٜٗٙوٖ دفوش١ٞبی

:  ٍٛىز ٌُٖٞ ث٠ ِؽایً ٝ ًفؼٕ هالة ١ٖ ؼـ ـا اٍِٛش٢بیٖ

 ؟  ثٞؼ ٛ٘بیً ث٠ ٗفثٖٞ ، ثٞؼ سٜشٞٙ ٠ً دیفا١ٜی



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
61 

 

 .  ًفؼٕ ِٛب١ً

 ...  ث٠ٔ:  ُلشٖ ًٞسبٟ

 ٠ً ثفؼاـؼ ـا ًیلً غٞاوز.  ؼاؼ سٌبٙ وف ٝ قؼ ً٘فِٛی ٓجػٜؽ

  ؟ ثٞؼ ٜٗبوت ٌ٘ب ٛظف ث٠:  دفویؽٕ

 !  ث٠ٔ: ُلز ًٞسبٟ غٞؼٕ ٗثْ

 ثبق اسبم ؼـ ، ؼَٕ ١٘بٙ ٝ آٗؽ ٓجٖ ـٝی اي ث٠ٔ اق ٛفٗی ٓجػٜؽ

 ثبػث اي ٛب٠ٓ ِؽای.  آٗؽ دیً غیه ٌٔٞاـ ثب وف١َٜ.  ٌؽ

 غٞؼي ضبّ ث٠ ٗجْ ـاـٝی ًیلً  ِٞٓز.  ًٜٖ ٝضٍز ٌؽ

 .ًفؼ ـ١ب

 ثبثب ٝای ای: ُلشٖ ٝ ـكشٖ وف١َٜ و٘ز ث٠ سٜؽی ١بی ُبٕ ثب

 ...  ٌؽٟ زی ثكـٍ

 .ثٞؼ ٌؽٟ ٗظٕٔٞ ِٛب١ً

 ...  ض٘بٕ ٗیجفٗشٞٙ االٙ.  ٛؽاـٟ اٌٌبّ: ُلشٖ ؼوشذبز٠

 ؼٕ سب ٠ً ثجػٍیؽ: ُلشٖ كٕبضز ایٚ اق ػد٠ٔ ثب ؼًشف ث٠ ـٝ ٝ

 ...  ثِؿـٟ غٞي ػفٝوی ًٜٖ، ٍٗبیؼششٞٙ ٛ٘یشٖٞٛ ؼـ
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 وبٓٚ ث٠ ، ثفؼاٌشٖ ـٝ ٝ قیف ٝٓجبن ض٠ٓٞ ، ؼٝیؽٕ اسبم ؼاغْ ث٠

 . ثٞؼ آٛدب ١ٜٞق ثفٍُشٖ

 الق٠ٗ؟ ً٘ي: دفویؽ ٗٙ٘ئٜی ِؽای ثب

 .  ٗیٌٜؽ ً٘ي ٝ ٗبٛؽ ٗی ، آـی ثِٞیٖ اُف ٗیؽاٛىشٖ

 ؼاٌش٠ غٞثی ػّف. ػفٝوی ثِؿـٟ غٞي.  ٠ٛ ٠ٛ: ُلشٖ كٞـا اٗب

 .ثبٌیٚ

 .ًفؼ قٗك٠ٗ  ـا ٌ٘ب ١٘سٜیٚ

 ٌٔٞاـي اق ًفؼٕ، ضٔو٠ دیفٗفؼ الؿف ثبقٝی ؼٝـ ـا ؼوشٖ 

 اق اٗب ثِیفٕ س٢ٞع ٗیٍؽ ثبػث ٠ً ٗیٌفؼ ز٠ٌ قٗیٚ ث٠ هٙفاسی

 ؼوز ٠ً ًٍیؽٕ ض٘بٕ و٘ز ث٠ ـا اٝ. آٗؽٕ ثفٗی دىً

 دبییؽ ٗی ـا ٗب ٠ً ِٞٓز ز٢ٍ٘بی خٔٞی ٝ آٝـؼ ثبال ـا ؼیِفي

 ٗیبٙ ـا إ وی٠ٜ...  ٛجبٌؽ یب ثبٌؽ ٛیبقی ًًٌ٘ ث٠ ٗجبؼا ٠ً

 ٌؽ ثبػث ٝ ؼاؼ كٍبـ اي ٗفؼا٠ٛ سٞاٙ ٝ قٝـ آغفیٚ ثب ٍٗشً

 ٠ً زیٜی ُٔؽاٙ ث٠ ثؽٖٛ ٠ً ثٌٍٖ ػوت ٘ٞـی ٝ ثكٖٛ خیؾ

 ثیلشؽ ٝ ثػٞـؼ ٌؽ، ؼاؼٟ سٌی٠ ، وبػز ًٜبـ ؼیٞاـ ث٠ قٗیٚ ـٝی
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 ؼـؼی اق ، ٌؽ ـ١ب ؼوشٖ اق ١ب ض٠ٓٞ ٝ ٓجبن! ٌٞؼ س٠ٌ ١كاـ ٝ

 ی ض٠ٔ٘ اق ٠ً ٌٍٛیؽٕ خیؾ ثٞؼ ٍٛىش٠ إ وی٠ٜ سٞی ٠ً

 ٝ ضیفاٙ ٗیكؼ ٓت ٠ً كفی٘ب١ی اق... ـكشبـي اق... اي ٛب٢ُبٛی

 ثبهی اقي زیكی ؼیِف ٠ً اثفٝیی ثیٍشفاق...  ثٞؼٕ قؼٟ ٝضٍز

 ...  قؼٕ خیؾ ثٞؼ ٛ٘بٛؽٟ

 ثب ٠ً ؼیؽٕ ـا اي وبی٠ اٗب ؼاٌشٖ ٠ِٛ ؼوش٢بیٖ سٞی ـا وفٕ

 خبـٝ ثذفوٖ ٗیشٖٞٛ: ُلز ٝ قؼ قاٛٞ ٗوبثٖٔ آة ٓیٞاٙ یي

  ؟ ًدبوز

 ... ثذفوؽ ٗیشٞاٛىز

 . ٗیٌفؼٕ خٞـ ٝ خ٘غ ـا غٞؼٕ ثبیؽ

 ٌ٘بـٟ ث٠ ٛلىٖ.  ثفیؽ ـا اٗبٖٛ ٝ ًفؼ إ ػبِی ؼٝثبـٟ هٔجٖ سذً

 آـٕٝ ًٖ ی٠ ثػٞـیٚ ایٜٞ: ُلز ٝ قؼ ٓجػٜؽ ٠ً ؼیؽٕ ٝ اكشبؼ

 ...  ًدبوز خبـٝ ثِیٚ ث٢ٖ ثؼؽ ثٍیٚ

 .  ٛػٞـؼٕ اٗب ُفكشٖ ؼوشً اق ـا ٓیٞاٙ
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 وف اٛكخبـ.  ثٞؼ ٍٛىش٠ ٗجٔی ـٝی ٝٔؼیز ١٘بٙ ثب وف١َٜ

 ی٠ ثب: ُلز آـاًٗ ثب ًفؼ سؼویت ٠ً ـا ِٛب١ٖ ، ُفكز ـا سبدبیٖ

 . ٗی٠ٍ ثف٘فف زیك ٠٘١ ؼوش٘بّ ٝ كفي ٌبٗذٞ

 اق غٞؼٕ ثفیٚ ٓٙلب: ُلشٖ خٞاثً ؼـ ٝ ًفؼٕ كٞر ـا ٛلىٖ

 .ثفٗیبٕ دىً

 ...  ٍٛؽٟ ؼیفٕ ٗٚ-

 ٠ً اٛؽاغشٖ دبییٚ ـا وفٕ  ٌؽ ثیٍشفٕ غدبٓز ثبػث ٓجػٜؽي

 ٗیشٖٞٛ ثِیٚ ث٢ٖ ثؼؽ ، ًدبوز خبـٝ ثِیٚ ث٢ٖ:  آٗؽ ِؽایً

 كفي ٌبٗذٞ ثِیٚ ث٢ٖ ١ٖ ثؼؽ ؟ ٠ٛ یب ًٜٖ اوشلبؼٟ ض٘بٗشٞٙ اق

 .... ثؼؽ...  ًدبوز ٝؼوش٘بّ

 .  ػفٝوی ث٠ ٌؽیٚ ؼػٞر ٌ٘ب...  ؼًشف: ًفؼٕ ٛب٠ٓ

 !  ًٜیٚ ِؽا ؼًشف ٜٗٞ ًبـی وبػز اق غبـج ٛؽاـٟ ٓكٝٗی-

 ؟ ٌ٘بوز ًبـی وبػز اق غبـج االٙ-
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 ٝهز وف١َٜ ثفای ٗؼ٘ٞال ؼهیو٠ وی سب دٞٛكؼٟ ثیٚ ٗٚ...  ث٠ٔ-

 اق ؼهیو٠ ؼٝ.  ایٜدبٕ ٠ً اوز ؼهیو٠ ؼٝ ٝ وی االٙ...  ٗیؿاـٕ

 ... ٝ  ُؿٌش٠ ٗٚ ًبـی سبیٖ

 .ِٛلز

 اق غبـج ـا ٗٚ ٛؽاـؼ ٓكٝٗی: ًفؼٕ ًبْٗ ـا اي خ٠ٔ٘ ٗٚ اٗب

 !  ًٜیؽ ِؽا ؼًشف ًبـی وبػز

 زوؽـ ٌٜٛؽ ٌي ٠ً ٘ٞـی ٝ ًفؼٕ ثیفٝٙ وی٠ٜ اق آـإ ـا ٛلىٖ

  ؟ ًٜٖ ِؽاسٞٙ زی ثبیؽ:   ُلشٖ اوز غفاة اضٞآٖ

 ی٠ ، كبٗیٔی ٝ ؼًشف خك ث٠: ُلز ػبؼی ٝ اٛؽاغز ثبال ٌب٠ٛ

 !   ١فضبّ ث٠ ١ىز ١ٖ او٘ی

  ؟ ١فضبّ ث٠:  ًفؼٕ سٌفاـ ٝ ؼاؼٕ ثبال ـا اثف١ٝبیٖ

 !  ٗؼ٘ٞال...  ٗیٌٜٚ ِؽا ًٞزیي اوٖ ث٠ ٜٗٞ ، ٗٚ ؼٝوشبٙ-

 ! ؟ ؼٝوز

 !؟ ؼًشف ثٞؼیٖ ٌؽٟ ؼٝوز ١ٖ ثب ًی ٗب
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 ! ؟ ثٞؼیؽ ِٛلش٠ قٝؼسف زفا

 !ِٛلشیؽ؟ دیً ٝهز غیٔی زفا

 ٠ً ثی٘بـی اسبم ؼـ زفاوف...  ثفٕٝ ًٜٔدبـ اٛوؽـ ؼاؼیؽ اخبقٟ زفا

 ٗیشٞاٛىشیؽ...  ٌٜٛٞشیؽ ـا ـاث٠ٙ ایٚ ٍٝٛبٙ ٛبٕ ، غٞاثیؽٟ ؼـي

 ـَٛ ٘الیی ٗبلیي ثب ثی٘بـ وف ثبال ًٞزي ٝایشجفؼ ١٘بٙ ـٝی

 قخفًً اٛوؽـ ٗٚ ٝهز آٙ...  ثٜٞیىیؽ ـا ؼٝوشی ی ٝالٟ

 .ٛ٘یؽاؼٕ سبة ٝ دیر ـا غٞؼٕ ٝ ٛ٘یٍؽٕ

 ی ٗیٟٞ ٗثْ...  ٌ٘ب ًفؼٙ ِؽا!   غٞؼي ثفای ثٞؼ اِٛجیٜی

 كفٗبٙ غؽا!  ٛ٘یٌفؼٕ ؼـاقی ؼوز ثٞؼٕ آؼٕ ٗٚ...  ٜٗ٘ٞػ٠

 . ثٞؼٕ ؼاؼٟ ٌٌىز ـا ا١فی٘ٚ ٝ...  ٠ٛ:  ثٞؼ ؼاؼٟ

 ٌ٘ب ٛ٘یٍؽ آٙ ؼـ ٠ً ث٢ٍشی ؼـ ثٞؼٕ ًفؼٟ ٗطجٞن ـا غٞؼٕ

 ! ًفؼ غٙبة ًٞزي اوٖ ث٠ ـا

 ٗٚ اوٖ ًفؼٙ ِؽا ٠ٌٜٛ: ُلز ؼٝثبـٟ آٗؽ ًً ٠ً وٌٞسٖ

 !؟ وػش٠ ٌ٘ب ثفای

 !؟ وػز
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 وػشی...  ؼ١ٖ سـییف ؾ١ٜشبٙ ؼـ ـا وػز ٗؼٜی ٗٚ ًبي

 !  ٛؽیؽیؽ وػشی!  ؼًشف ٌٍٛیؽیؽ

  ًفا٠ٛ؟ غبٖٛ وػش٠-

-٠ٛ... 

 ًٌ٘شٞٙ...  ٌیؽ ثٜٔؽ...  غٞث٠ غت: ُلز ٝ آٝـؼ ٓت ث٠ ٓجػٜؽی

  ؟ ًٜٖ

 ـٝی ًفاٝاسً ، ًفؼ غٖ ً٘ف ٝ ایىشبؼ ، ٛ٘بٛؽ خٞاثٖ ٜٗشظف ٝ

 یب:  قؼ ٓت ٝ ًفؼ ؼـاق و٘شٖ ث٠ ـا ؼوش٢بیً ٝ ٍٛىز قاٛٞیٖ

 ... ػٔی

 ...ػٍن ٝ یبػٔی ُلشٖ

٠ٛ ... 

 ! ػٍن ٝ ػٔی یب ُلشٖ

 ...  غؽایب٠ٛ
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 ٝاؼاـٕ ، ُؿاٌشٖ اي ٗفؼا٠ٛ ١بی دٜد٠ ؼـ دٜد٠ ٝ یبػٔی ُلشٖ

 ... ثبیىشٖ ًفؼ

 ... ػٍن ٝ یبػٔی ُلشٖ

٠ٛ ٠ٛ  ... 

: ُلز ٝ قؼ ٓجػٜؽی اٝ ٝ ؼاؼٕ ؼوش٢بیً ث٠ ، ٠ٛ ؼیٞاـ ث٠ سٌی٠

 ...  ًدبوز خبـٝ ثِیٚ ث٢ٖ

 .ثفُفؼٕ سب ثبٌیؽ: ُلز ١فزٜؽ ، ـكز ٝ ؼاؼٕ ـا آؼـن

 ! ؟ ـكین ثی! ؟ ؼٝوز ثی! ٗیفكشٖ؟ ًدب اٝ ثی ٗٚ

 ... ٝ ُلشٖ  ػٔی یب

 .  ثٞؼ ُؿٌش٠ ًبـ اق ًبـ!  غؽایب

 سطْ٘ ٠ً ثِٞیٖ ثبیؽ ًفؼٕ كٌف!  سطً٘ٔ ثٞؼ ؼـؼی ز٠

 ! ... ٛؽاٌشٖ ـا ِٛلشًٜ

 ... ػٔی یب
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!  ٌؽ آؿبق ػٍن ٝ ُلشٖ یبػٔی  قؼٕ ٓت ٝ ؼـآٗؽ إ وی٠ٜ اق آٟ

 ای...  ؼاٖٛ ٗی ثؼیؽ! ؟ ٌؽ آؿبق ثفایً ػٍن ، ُلز ػٔی یب

 ... ی ًفا٠ٛ ١ی...  ثؽثػز ی ًفا٠ٛ ٝای!  ثؽثػز ی ًفا٠ٛ

 !  ُٗؼِك!  ق عِ ُٕ!  ػِك ُٗـ... ُٗؼك:   ًفؼٕ قٗك٠ٗ غٞؼٕ ثب

 ث٠ زخ زخ ث٠ ، ثبـ ١كاـ ـٝقی اٍٗت اق ، سٌفاـ ٝ س٘فیٚ ث٠ ٝ

!  ق عِ ُٕ!  ػِك ُٗـ... ٗؼك...  اّٝ غٗ اّٝ وفٍٗن...  ـاوز ـاوز

 !  ُٗؼِك

 ، ٗیٌفؼٕ ِٛبٟ اٛؽاق غبى ؼـ ، ُٔؽاٙ ی ٌٌىش٠ ١بی س٠ٌ ث٠

 ای ؼیٞا٠ٛ ٗثْ ٗٚ ٝ ٗیػٜؽیؽ وف١َٜ.  آٗؽ ٗی غٜؽٟ ِؽای

 ؼـ خٔٞی ؛ ثٞؼ ثىش٠ ؼـ١بی دٍز اي قٛؽُی اؼٕ ػكیكسفیٚ ٠ً

 .ٗیفكشٖ ـلٟ ض٘بٕ

 !ُؿاٌشٖ زفا ٠ً ًٞثیؽٕ ٗی ؼوز ًق ث٠ ٍٗز

 ! ؟ وٞاوشلبؼٟ ـكبهز اِّٝ ـٝق اق
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 ٗٚ ث٠ زٞٙ! ؟ ثٞؼ دؿیف ٗىئٞٓیز زٞٙ ؟ ثٞؼ ٢ٗفثبٙ زٞٙ ضبال

 آغ٠ ، ـكبهز اّٝ ـٝق اق!!!  ًفا٠ٛ غبٖٛ ٗیِلز ٌیفیٚ ٛٞای ثب

 ؟  اوشلبؼٟ وٞ

 ! ٗیبؼ هٔؤٌٖ: ٗیِلز ض٘بٕ ؼـ دٍز اق دیفٗفؼ

 ث٠ ٛكؼیي وبػز ٝ ثفٝؼ ػفٝوی ث٠ ٗیػٞاوز ای٠ٌٜ سّٞـ ٝ

 وبػز سب ٌت ١لز اق س٢فاٙ ١بی ػفٝوی ٝ...  ثٞؼ ٌت ١لز

 دبوی سب ػفٝوی ًٜؽ غؽا... ٌت اق دبوی یب...  ثٞؼ و٠ ٝ ثیىز

 س٘یك ـا دؽـثكـُٖ ٝ ثٞؼ ض٘بٕ ؼـ ٗٚ ؼٝوز...  ثبٌؽ ٌت اق

  ٗیٌفؼ؟

 زفا ثٞؼٕ؟ ؼاؼٟ اخبقٟ زفا ٗٚ ؟ ثٞؼٕ ُؿاٌش٠ زفا ٗٚ غؽایب

 ! اكشبؼ؟ ٗی ًبـ اق ٗٚ ػوْ

 ؼوشٖ ًق ث٠ ـا ٍٗشٖ ؼٝثبـٟ ٝ ًٞثیؽٕ إ وی٠ٜ ث٠ ـا ٍٗشٖ

 ض٘بٕ ؼـ ٠ً ًفؼٕ سٌفاـ اٛوؽـ ٝ...  ؼٝثبـٟ ٝ ؼٝثبـٟ ٝ...  ًٞثیؽٕ

 دیفا١ٚ قیف. آٗؽ ثیفٝٙ اٛؽاغش٠ ُْ ١بی ٓخ ثب دیفٗفؼ ، ٌؽ ثبق

 ثٜٔؽ ثفایً ٠ً اي غبًىشفی ٌٝٔٞاـ  ؼاٌز سٚ لاًز ٝ ولیؽ
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 ـٝی ٌٔٞاـ سب ثٞؼ قؼٟ سب ؼٝ ٝ ثٞؼ ًٍیؽٟ قض٘ز ًىی ـا ثٞؼ

 .ٍٛٞؼ ًٍیؽٟ قٗیٚ

 ث٠ ، اضشیبٖ ثب ، ـكشٖ و٘شً ث٠.  ثٞؼ ـكش٠ آة هؽي دیفٗفؼ

 ٝ ایىشبؼٕ وفي دٍز ثبیىشٖ، ـٝیً ث٠ ـٝ ای٠ٌٜ خبی

 ١ٞٗبی ًٞزي ی ض٠ٓٞ ثب ٝ ـوبٛؽٕ وفي ث٠ ـا ؼوش٢بیٖ

 ـكز، اسبهً و٘ز ث٠ غىش٠.  ًفؼٕ غٍي ـا ـًِٛ غبًىشفی

 سٞی ٠ً وٍٞاـی ثب ، ًٍیؽ ؼـاق ثالكب٠ِٔ ، اكشبؼٕ ـاٟ ؼٛجبًٓ

 .  ثفٍُشٖ وبٓٚ ث٠ ٝثؼؽ  ًفؼٕ غٍي ـا ١ٞٗبیً ، ثٞؼ اسبم

 ، س٢ٞی٠ ِؽای خك ث٠ ، ثؼؽ ای ٓطظ٠ ٝ آٗؽ آة ٌیف ِؽای

 .  ٛ٘یذیسیؽ ض٘بٕ ؼـ ؼیِفی ِؽای

 ز٢بـزٞة ـاٗیبٙ ؼٝوشٖ ، ٌؽ ثبق ض٘بٕ ؼـ ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠

 ٝ ثٞؼ سف ١ٞٗبیً.  ثٞؼ ٌؽٟ غیه ، ٗٚ ػكیك ؼٝوزِ. ؼیؽٕ

 ِٛب١ی! غیه قاٛٞ سب ٌٔٞاـي ٝ... آة ١بی ٠ٌٓ اق دف دیفا١ًٜ

: ُلز ٛ٘یفكز ًٜبـ ٓجً اق ٓجػٜؽ ٠ً ؼـضبٓی ٝ اٛؽاغز ٗٚ ث٠

 ! ایٚ اق ایٜٖ غت

 ... ًٜٖ قض٘ز ـكغ ؼی٠ِ ٗٚ ، غت: قؼ ٓت ٝ آٗؽ ٛكؼیٌٖ
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 :ًفؼٕ ٛب٠ٓ

 ... ًٜٖ خجفاٙ ـٝ ٗطجششٞٙ ٝ ٓٙق زٙٞـی-

 آؼٕ ٗٚ ٗثْ ١ٖ ٌ٘ب ثِٞیٖ ٗیػٞاوشٖ.  ثٞؼ ُفكش٠ إ ُفی٠

 ! ًفؼیؽ دیؽا ، ٗٚ ١٘سٞٙ ؼٝوشی ٠ً ١ىشیؽ ثؽٌبٛىی

:  ُلز ٝ دٌٞیؽ اة اق غیه دیفا١ٚ ١٘بٙ ـٝی ـا ًشً اٗب

 ٝٗطجز ٓٙق اوٍ٘ٞ اِال.  ١ىشٚ غٞؼٕ دؽـ ٗیٌٜٖ غیبّ

 ...  ٛؿاـیؽ

 .  ٗطجش٠ ٝ ٓٙق اوً٘ ٝٓی: ُلشٖ ٝ ًٞثیؽٕ قٗیٚ ـاـٝی دبیٖ

 ١ىشٚ ؼاٌشٜی ؼٝوز ٝ ٗطشفٕ ٗٚ ثفای ایٍٞٙ.  ٝاهؼب ٛیىز-

 ؼٌٜٝج٠ ـٝ دؽـٕ غبٓی خبی ٠ً ٗؽس٢بوز  ٝاهؼب.  قیبؼ غیٔی... 

 !  ٗیٌٜٖ دف ایٍٞٙ ضٕٞـ ثب ١ب

 ٢ٌیؽ ؼٌٜٝج٠ ی٠ سٞ ٜٖٗ دؽـ: قؼ ٓت ٝ اٛؽاغز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی

 .   ٌؽ

 : قؼٕ ٓت ٝ ًٍیؽ دف ٓجً ـٝی اق ای ثبٛی٠ غٜؽٟ

 .  ٌبؼ ـٝضٍٞٙ-
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 : ُلز خٞاثٖ ؼـ ٝ ثفٍُز غٜؽٟ

  ؟ ٛیىز اٗفی ٗٚ ثب.  ٜٖٗ٘ٞٛ-

 غدبٓز اق ؼاـٕ غؽا ث٠. ًٜٖ خجفاٙ ـٝ ٌ٘ب ٓٙق زٙٞـی ٗٚ-

 ...  ٗیٍٖ آة

 ...  ٌٛفؼٕ ًبـی ضفكی٠ ز٠ ، ثبثب ای:  ٌؽ سف ػ٘ین غٜؽٟ

 : سٞدیؽٕ ٝ ٌؽٕ ػّجبٛی ًبـي ٌ٘فؼٙ ًٞزي اق

 غٞا١ً ٗیؽٝٛیٚ ١ٖ غٞؼسٞٙ!  ًفؼیٚ ثكـُی ًبـ غیٔی اسلبهب-

!  ٌٜٛیٚ هٔ٘ؽاؼ ًٞزیي ـٝ ١بسٞٙ ٝٗطجز ٓٙق اٛوؽـ ٗیٌٜٖ

 ! ؼاـٟ ضؽی غٞثی ١ٖ ـكبهز ػبٖٓ سٞ

 ...ٛ٘ب ؼٛؽاٙ ٝ ٌؽ ثكـٍ غیٔی اي غٜؽٟ

 دفس١ٞبی.  ثٞؼ ًٖ غیٔی ز٢ٍ٘بیً ؼـ ؿفٝة ٝ ٘ٔٞع ی كب٠ِٔ

 .  ًفؼ ٛٞـاٛی ـا ؼٖٓ ، ُٜؽٗكاـ ـٝی آكشبة ٘ٔٞع

  ؟ ـكبهز ػبٖٓ: قؼ ٓت ٝ ًفؼ ٗٚ ث٠ ِٛب١ی

  ؟ ؼٝوشیٖ ٗب ِٛلشیٚ ٠ِٗ: ُلشٖ ٝ ًٍیؽٕ ثبال ـا إ ثیٜی
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 ...  ث٠ٔ: ُلز خٞاثٖ ؼـ ٗشطٌٖ ٝ هب٘غ

 خجفاٙ ٛ٘یشٖٞٛ ٗٚ ٌٜٛیٚ ٓٙق اٛوؽـ غؽا ـٝ سٞ...  ؼی٠ِ غت-

 ، ٗیٌٜٖ ؼم ؼاـٕ االٙ غؽا ث٠.  اقسٞٙ ٗیٌٍٖ غدبٓز.  ًٜٖ

 ... ػفٝوی ثفیٚ ٗیػٞایٚ زٙٞـ...  ٌؽٟ غفاة ٓجبوشٞٙ

 ثفوٖ سب ، ٛیىز ٘ٞـی: ُلز ٝ اٛؽاغز سٍٞیٍٖ ث٠ ِٛب١ی

 اثبؼ اض٘ؽ ث٠ ـویؽٙ سب ٝ دبییٚ ٗیؽٕ ـٝ ٌی٠ٍ.  ٗی٠ٍ غٍي

 .ٗی٠ٍ غٍي ِؽ ِؽؼـ ، ٗىشٞكی

 ث٠...  ثٞؼ ـاٟ وبػز و٠ ، آٛدب سب خب ایٚ اق!  ثفوفٕ غبى

 .ٛ٘یفویؽ هىٖ غؽا ث٠ ٛ٘یفویؽ ػفٝوی

 : ُلشٖ اٌي دف ثبز٢ٍ٘بی

 ! ِؽ ؼـ ِؽ!  ٗیػٞـیٚ وفٗب ٝهز اٝٙ-

 ثفٕ؟ ٗیشٖٞٛ ٗٚ.  ٛجبٌیٚ ِٛفاٙ:  قؼ ٓت ٝ غٜؽیؽ

 ... ٠ٛ ١ٜٞق
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 ػفٝوی! ؟ ػفٝوی ثفٝؼ ؼاٌز ٓكٝٗی ز٠ اِال! ثفٝؼ ٛ٘یػٞاوشٖ

 ِؽایً ًٞزي اوٖ ث٠ ٗیشٞاٛىشٖ ٗٚ ٝهشی...  ثٞؼ خب ١٘یٚ

 !ثٞؼ ؼٝوشی ٗبٙ ـاث٠ٙ اوٖ ٝ ًٜٖ

 ًٜٖ؟ غٞا١ً ی٠ ٗی٠ٍ-

 .غؽٗشٖ ؼـ خبٖٛ؟-

 ٠ً اوز ایٚ ٗل٢ٕٞ ث٠ ٗیكٖٛ ٠ً ضفكی ١ف ٗیٌفؼ غیبّ زفا

 دؽـثكـُٖ: ُلشٖ ٝ ًٍیؽٕ ؼـ١ٖ ـا اثف١ٝبیٖ ، ؼاـٕ ًبـی ضش٘ب

 اقٌٞٙ ثشٞٛیٚ ٗیٌٜٖ كٌف.  ؼاـٟ  غٞة ٌٔٞاـ ًز سب زٜؽ

  ؟ ثؽٕ ٍٛٞٙ ث٢شٞٙ ٗیػٞایٚ.  ًٜیٚ اوشلبؼٟ

 .ًفا٠ٛ غبٖٛ ٛیىز ٛیبقی-

 هجّٞ ٗیِیٚ ٌ٘ب ١فزی ٗٚ ؼی٠ِ ًٜیٚ هجّٞ.  ١ىز زفا-

 .ٗیٌٜٖ

  ؟ خؽا-

 !  سوفیجب: ُٝلشٖ قؼٕ ٓجػٜؽ

 !!! اِال ٠ً ثػٞایٚ ٜٗٞ ٛظف- 
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 ث٠ ، ٌٛفؼٕ ٗؼْٙ ٝخٞؼ ایٚ ثب ، غٜؽیؽ ١ٖ غٞؼي ٝ غٜؽیؽٕ

 ث٢ب٠ٛ ث٠ ٗؼ٘ٞال ٠ً ـا ٌٔٞاـ ًز ًبٝـ زٜؽ ، ـكشٖ وف١َٜ اسبم

 آغفیٚ.  ًٍیؽٕ ثیفٝٙ ـا ٗیٍؽ غفیؽاـی ، وف١َٜ سٞٓؽ ی

 ، ؼـآٝـؼٕ ـا ثٞؼ غفیؽٟ وف١َٜ ثفای ٗبؼـ ٠ً ٌٔٞاـی ًز

.  ًٜؽ سًٜ ، ویٜب ٝ ٗٚ ٛبٗكؼی ثفای ثٞؼ هفاـ ٠ً ثٞؼ ١٘بٛی

 ٝ ًفاٝار ثب ؾؿبٓی ٌٔٞاـ ًز.  ثٞؼ ٍٛؽٟ ًٜؽٟ ١ٖ ٗبـًً ١ٜٞق

.  ثٞؼ ؼٝغز غٞي اٗب ، ٛجٞؼ دىٜؽ خٞاٙ غیٔی ٌبیؽ ، خٔیو٠

 .ٛذٌٞؽ ـا اي خٔیو٠ ٗیشٞاٛىز

 ُفكشٖ و٘شً ث٠ ـا ًبٝـ ـكشٖ، ثیفٝٙ اسبم اق ٝ ًٜؽٕ ـا ٗبـًً

 .  ثب٠ٌ اسٞٙ اٛؽاقٟ ٗیٌٜٖ كٌف:  ُلشٖ ٝ

 ... ًفا٠ٛ غبٖٛ ثجیٜیؽ-

  ٛیىشیٖ؟ ؼٝوز ٗب ٠ِٗ: ُلشٖ ٝ آٗؽٕ ًالًٗ ٗیبٙ

 اوٍ٘ٞ ٝ ٗیٌٜیٚ ٓٙق ٌ٘ب: ُلشٖ كٞـا ، ثؽ١ؽ خٞاة ِٛؿاٌشٖ

 ثبالغفٟ...  ثب٠ٌ ٘فك٠ ی٠ ١ً٘ ٠ً ٛ٘ی٠ٍ ، ٝظیل٠ ٗیؿاـیٚ

 ًٜیؽ اٗشطبًٛ ضؽاهْ ٗیٌٜٖ غٞا١ً!  ؼاـٟ اِٞٓی ی٠ ؼٝوشی

 . 
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 ؼّ اٛوؽـ ٛ٘یٌفؼ، اٗشطبٙ ٌؽ خ٘غ اٌي ثبق ز٢ٍ٘بیٖ سٞی

 ! ًٜٖ ُفی٠ ١ن ١ن ٠ً ثٞؼٕ ٛبقى

 .ٌٜٛیؽ ُفی٠ ٓٙلب: ُلز ٝ ًفؼ كٞر ـا ٛلىً

 غؽا ث٠: قؼٕ ٓت ٝ اكشبؼ زٍٖ٘ اق اٌي هٙفٟ یي ثٞؼ، ٌؽٟ ؼیف

 .إ ٌفٜٗؽٟ غیٔی

 .ٛجبٌیؽ-

 ؼـؼی ١یر ث٠ ٗٚ ٗیِٖ ٝهشب ثؼٕی غؽا ث٠. ١ىشٖ ٛ٘یشٖٞٛ-

 ....  ٛ٘یػٞـٕ

 ُفی٠ ٗیٌٜٖ غٞا١ً ٗیػٞـیؽ ؼـؼ ث٠ ١ٖ غیٔی!  ٛجبٌیؽ ٓٙلب-

 .  ٌٜٛیؽ ُفی٠ ٝٓی ثب٠ٌ؟ ٗیذٌٖٞ ایٜٞ ٗٚ.  ٌٜٛیؽ

 ثیٜی ٝ ًفؼٕ دبى ؼوز دٍز ثب ـا ١بیٖ اٌي ، ًفؼٕ ِٛب١ً

 ٝ ًفؼ ثبق ـا قیذً. ؼاؼٕ ؼوشً ث٠ ـا ًبٝـ ٝ ًٍیؽٕ ثبال ـا إ

  ٗی٠ٍ؟ ًٜیؽ ُفی٠ ٌ٘ب ١فثبـ ٠ً ٛ٘ی٠ٍ: ُلز
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 و٘شٖ ث٠ ـا ثٞؼ دٌٞیؽٟ ٠ً ًشی ، ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة

 ١٘یٚ اٝٔبع ٌٜٛیٚ ُٞي ضفف ثب٠ٌ هفاـ اُف: ُلشٖ ٝ ُفكز

 ! ٗی٠ٛٞ٘ ٌٌٔی

 .  ػدت-

  ؟ ٗیٌٜیٚ ُفی٠ ؼاـیٚ زفا االٙ: ُلز ٝ قؼ ٓجػٜؽ ٝ

.  ٌؽٕ اضىبوبسی.  ٛ٘یؽٖٝٛ: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ دبى ـا ا٢ٌٌبیٖ

 .  ٠ٌٜٛ ؼـؼ ؼوششٞٙ

 سب ١كاـ ١كاـ ، ِٛب١ً سٞی. ثبق ؼاؼ سٌبٙ ٗٚ ؼوز اق ـا وفي

 ١ف ١بی ثبُفی٠ ًٍشی ـا ٗٚ:  ثِٞیؽ ثػٞا١ؽ اِٛبـ.  ثٞؼ ضفف

 .  ٛؽاـٕ ٘بهز... ٛفیك اٌي!  ٌٛٚ ُفی٠...  ٌٛٚ!!!  ار ؼهیو٠ ث٠ ؼٕ

 ٗشؼدت ٠ً...  ِٛب١ً سلىیف ٝ سِٞیق اق ُفكز إ غٜؽٟ ٝ

 ! ز٠ٔ ٝ غْ ؼٝوششٞٙ: قؼٕ ٓت ٝ ًفؼ ِٛب١ٖ

 ...ٝٓی ٛیىز ٗٚ ی اٛؽاقٟ ایٚ.  خٞٙ اق ؼٝـ-

 .  ثذٌٞیؽ ٌ٘ب ضبال-
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 ػوت ُبٕ یي ًفؼ سًٜ ـا ًز ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠ ٝ ًٍیؽ دٞكی

!  ثٞؼ سًٜ كیز ػدیجی خٞـ یي.  ثٞؼ اٛؽاقٟ ١ٖ غیٔی ، ـكشٖ

 ؼٝغز ای٠ٌٜ ثب غٞؼي ًز ٝ ثٞؼ ٍُبؼ ً٘ی وف١َٜ ثفای

 زٞٙ آٗؽ ٗی اٝ ث٠ ثیٍشف ٘ٞوی ًز ایٚ اٗب ، ؼاٌز خٞاٛب٠ٛ

 .  ثٞؼ اي اٛؽاقٟ ؼهیوب

 دف ِٛبٟ ضبال ٝ ًفؼ سًٜ ، ٛجبٌؽ اي اٛؽاقٟ ای٠ٌٜ اٗیؽ ث٠

 كوٗ ٝ اوز ٗؼؿة زوؽـ ٗیؽاٛىشٖ اٛؽاغز ٗٚ ث٠ آش٘بوی

 ٠ً غٌٞطبٖٓ إ غٞـؼٟ ١ٖ ث٠ ٛبٗكؼی اق زوؽـ ٗیؽاٛىز غؽا

 ث٠ سب ثبٌؽ دؽـثكـُٖ ً٘ؽ ؼـ ،  ٛٞ ٌٔٞاـ ًز ؼوز یي ضؽاهْ

 !  ثؽ١ٖ اٝ

.  ثٞؼ ٌؽٟ ؼاٗبؼی غٞؼي ثفای ، آٗؽ ثیفٝٙ ٠ً وف١َٜ اسبم اق

 ١ٖ ـا ١٘یٚ.  ٍٛؽ ـأی ، ٌٛفؼ ػْٞ ـا دیفا١ًٜ ًفؼٕ ١فًبـ

 ٠ً ٗیٌفؼٕ ٌٌف غؽاـا ٝ ثٞؼ اي اٛؽاقٟ.  ٍٛبٛؽٕ سًٜ ث٠ قٝـ ث٠

 ؼوز زیك ٠٘١....  ثٞؼیٖ ٌٛفؼٟ ًٞسبٟ ١ٜٞق ـا ٌٔٞاـ ١بی دبز٠

 ث٠ ثیٍشف ٠ً یٌی وف١َٜ، ١بی ًفاٝار اق ، ؼاؼ ١ٖ ؼوز ث٠

 ٌؽٟ قؼٟ ُفٟ هجال ؼاؼٕ ؼوشً ث٠ ـا آٗؽ ٗی ٌٔٞاـ ًز ـَٛ
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 ـكز، وبػز ث٠ زٍٖ٘ ٌؽ ـاضز ٓجبوً اق ٠ً غیبٖٓ ثٞؼ،

 ! ثٞؼ ؼهیو٠ ٝوی ١لز

 ... ٛ٘یفویؽ ٠ً ٝاهلل ث٠ ٛ٘یفویؽ

 ٛجٞؼ ایٚ ث٠ اضشیبخی ٝاهؼب ٝٓی ٜٖٗ٘ٞٛ: قؼ ٓت ٝ ًفؼٕ ِٛب١ً

 . 

 قض٘ز غیٔی غؽا ث٠ ٌ٘ب اق ٜٖٗ٘ٞٛ ٗٚ ٗیٌٜٖ غٞا١ً-

...  ٗیٌٍٖ غدبٓز اقسٞٙ ٗٚ... ًٜٖ خجفاٙ ثشٖٞٛ ًبي ًٍیؽیؽ

 ... ثِٖ زی ٛ٘یؽٖٝٛ ٝاهؼب

 ٝ ٗشطٌٖ ، آٗؽ ِؽایً ٠ً ٗیٍؽ سف ٔؼیق ٝ ٔؼیق ِؽایٖ

 ... ٌٜٛیؽ  ُفی٠: ُلز ًٔلز آجش٠ ٝ هٔؽـا٠ٛ ً٘ی

 اٌٌی اُف ؼٝغشٖ، ز٢ٍ٘بیً ث٠ ٝ ًٜؽٕ قٗیٚ اق ـا ز٢ٍ٘بیٖ

 ؼٕ ١٘بٙ ، ٗیفكز ٌؽٙ ػّجبٛی ث٠ ـٝ ِؽایی آٙ ثب ثٞؼ ١ٖ

 ! ٛؽاـٕ ُفی٠.  ؼی٠ِ ٠ٛ: ُلشٖ ٝ ٌؽ غٍي

 .  اخبقٟ ثب.  غٞث٠: قؼ ٓجػٜؽی

 .ٌؽ ؼیفسٞٙ غیٔی-
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 .  ٛجبٌیؽ ِٛفاٙ ٗیفوٖ-

 ٗیفویؽ ٌبٕ ثفای كوٗ كٞهً.   ضبال ٛفیؽ سٜؽ ١ٖ غیٔی-

 ...  ؼی٠ِ

 ...غؽا٢ِٛؽاـ:  قؼ ٓجػٜؽی

 ٝ ثفؼ وی٠ٜ ث٠ ؼوز قؼٟ غدبٓز ، آٗؽٕ ؼٛجبًٓ ضیبٖ سٞی سب

 .ٌٜٛیؽ إ ٌفٜٗؽٟ اٛوؽـ ٗیٌٜٖ غٞا١ً: ُلز

 خیؾ وفي ٗیػٞاوشٖ ثٞؼ، ؼـآٝـؼٟ ـا ًلفٕ ١بیً سؼبـف ثب

 ؼـ ِؽا ث٠ ؼـ قَٛ  اٗب ، ًفؼیؽ ٌفٜٗؽٟ ـا ٗب ٌ٘ب ٠ً ثٌٍٖ

 .... ٗیٌٜٖ ثبق:  ُلز ٗؼك ٝ آٗؽ

 ًفؼ ثبق ـا ضیبٖ ؼـ ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠ ـاٛؽٕ ٓت ـٝی غؽاضبكظی

 ث٠ اي ٌب٠ٛ ، اٛؽاغز غب٠ٛ سٞی ١ّٞ ثب ـا غٞؼي خٞاٙ دىف.... 

 غب٠ٛ ؼاغْ ث٠ ـا غٞؼي اٝ ث٠ سٞخ٠ ثی ٝ غٞـؼ ٗؼك ی ٌب٠ٛ

 دفٝاق اٝٓیٚ ثب... .ػكیكٕ والٕ ،  ًفا٠ٛ ٝای: ُلز ٝ اٛؽاغز

  ؟ ٌؽٟ زی ٕٗبؼـ ٝ سٞ ثیٚ.... ـوٞٛؽٕ ث٢ز غٞؼٗٞ

 ...  ٗبٛؽ ثبق ؼ١بٖٛ
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 ویٜب ٝ ثٞؼٕ ایىشبؼٟ ٗشفوٌی ٗثْ ، ؼـ اق ُبٕ زٜؽ ی كب٠ِٔ ثب

 ، ًفؼ ـ١ب ـا ٗیٌٍیؽ غٞؼي ؼٛجبّ ث٠ ٠ً ز٘ؽاٛی ی ؼوش٠ ،

 ٝ ًٍیؽ آؿٞي ث٠ ـا ٗٚ اٝ ٝ اكشبؼ قٗیٚ ـٝی ِؽا ثب ز٘ؽاٙ

 ٗؼؿـر ٝاهؼب.  ٗیػٞإ ٗؼؿـر اقر ٗبٗبٙ ـكشبـ ثبثز: ُلز

 ...ٗیػٞإ

 .  ٗیٌفؼ ِٛب١ٖ ٝ ثٞؼ ایىشبؼٟ ؼـ ز٢بـزٞة سٞی ٗؼك

 ١ٞٗبی ثبؼ ٠ً ؼـضبٓی ٝ ُفكز ـا ثبق١ٝبیٖ ، ًٍیؽ ػوت ویٜب

 وٞ ایٚ ث٠ ـا ثٞؼ ُفكش٠ ثبقی ث٠ ـا ؼیِفي ٝهز ١ف اق سف لٝٓیؽٟ

 ی ٠٘١ ثػٞا١ؽ اِٛبـ ٝ ثٞؼ ًفؼٟ ١ّٞ ٗیٌٍبٛؽ وٞ آٙ ٝ

 ـا ثٞؼٕ ٌؽٟ ٗطفٕٝ ٌٜیؽٍٛبٙ اق ٗؽر ایٚ سٞی ٠ً زیك١بیی

 والٕ ١یر ثؽٝٙ وف١ٖ دٍز  ضیبٖ ١٘بٙ ؼـ سٜؽ سٜؽ ، ثِٞیؽ

 سٞ ثؽٝٙ...  ثفٍُشٖ. ثٖ٘ٞٛ ٛشٞٛىشٖ:  ُلز ای ٜٗٙوی ػٔیي ٝ

 سٞ ثؽٝٙ....  ًفؼ قٛؽُی ٛ٘ی٠ٍ سٞ ثؽٝٙ...  ًٍیؽ ٛله ٛ٘ی٠ٍ

 ث٢ز ٗبؼـٕ...   ثفٍُشٖ ، ًفا٠ٛ ثفٍُشٖ!!!  ؼاٌز ٝخٞؼ ٛ٘ی٠ٍ

 ٝ ٌؽٟ زی ك٢٘یؽٕ ٝهشی اٝٗؽٕ دفٝاق اٝٓیٚ ثب ُلش٠؟ زی

 ٛجبیؽ...  ٗیفكشٖ ٛجبیؽ...  ًفا٠ٛ ٗیػٞإ ٗؼؿـر...  ًفؼٟ زیٌبـ
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 ٗیؽٝٛىشٖ!  ایٜدب اٝٗؽٕ ٗىشویٖ كفٝؼُبٟ اق.   ٗیٌفؼٕ ٝٓز

 ... ٌؽی زوؽـالؿف ؟ غٞث٠ ضبٓز...  ثٞؼٕ ٗٙ٘ئٚ ایٜدبیی

 .  ٗیؽاؼ اقاـٕ ِؽایً ٝ ـیػش٠ ١ٖ ث٠.  ثٞؼ ٛبٗفست ضفك٢بیً

 ... آٗؽ ثبؼ

 ...  اكشبؼ قٗیٚ ث٠ ِؽا ثب ز٘ؽاًٛ

 ٝاهؼی.  ٍٛىز ویٜب ز٢ٍ٘بی ث٠ ؼٝوشٖ ز٢ٍ٘بی اق ِٛب١ٖ

 ! ؟ ثٞؼ ثیؽاـی ًبثٞنِ! ثٞؼ؟ غٞاة! ثٞؼ؟ آٗؽٟ! ؟ ثٞؼ

... ُفكز آـإ ثبؼ ، ٌؽٛؽ وبًز ١ب دفٛؽٟ ، ٌؽ ثىش٠ ِؽا ثب ؼـ

 ، ٛؽیؽٕ ـا ؼٝوشٖ ِٛبٟ آغفیٚ ٗٚ...  ٗٚ ٝ ٗیكؼ ٓجػٜؽ ویٜب

 ، هٔجٖ ٝ  ٍٜٛیؽٕ ـا ؼیؽاـي اٗیؽ ث٠...  ٍٜٛیؽٕ ـا غؽاضبكظً

 ٛكؼ ؼیِف  ثٞؼٕ اكشبؼٟ ُیف ؼـي ٠ً ثف١ٞسی وٌٞر آٙ ؼـ هٔجٖ

  .  . 

 ... ثٞؼ ثبي آٗبؼٟ ثبیؽ ، اوز ٍٛؽٟ س٘بٕ ١ٜٞق ٝهشی 

 ثبیؽ ، اوز ٍٛؽٟ ـٝٛ٘بیی ٝٝأص ًبْٗ ، ؼٌ٘ٚ ی ٛو٠ٍ ٝهشی

 !  ًفؼ ضلظ ـا وِٜف١ب
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 ؼـ ، ٛبزیكٕ ی ؾغیفٟ ١٘بٙ ثب ٗٚ ٝ  ٛؽاٌز ٢ٗ٘بر إ سٞدػب٠ٛ

 .  ٗیٌفؼٕ ؼكبع غٞؼٕ اق ثفاثفاٝ

 ؼٌ٘ٚ ث٠ ، اوشلبؼٟ اٌٛبـ ثفای ٠ً ثٞؼٕ "قٗیٜی وٞغش٠" ٌجی٠

 !  ٛ٘یػٞـٕ ؼـؼ ث٠ ؼیِف ، ٗیٌفؼٕ ضبٓی ٗوبثٖٔ

 ...  ٗٚ ی ًفا٠ٛ: ًفؼ ِؽایٖ ویٜب

 .  غٞـؼ ١ٖ ث٠ ضبٖٓ ٝ ُلز ٗبٌٓب٠ٛ

 ١٘ی٠ٍ آ٢ٛب... !  ثٞؼ ثبي آٗبؼٟ إ ٗبٓیػٞٓیبیی اكٌبـ ُفؼاٙ  

 ، ثٞؼ ١ب ١ٜفٜٗؽی یٌشبی ٠ً ٗـكٕ ی ِط٠ٜ ؼـ ثٞؼٛؽ ضبٔف

 !  ثذفؼاقٛؽ ویٜب اهؽاٗبر ٝسلٕیْ سٞٔیص ث٠ ، ٌٞـ دف ٝ و٘ح

 ثفای ثبي آٗبؼ ، ١بیٖ ُٞي ٝ دبییؽ ٗی ـا ِٛب١ً ، ز٢ٍ٘بیٖ

 یي ٗثْ ، اوز ٍٛؽٟ س٘بٕ ١ٜٞق ٝهشی!  ثٞؼ ِؽایً ٌٜیؽٙ

 ی ٓطظ٠ ٓطظ٠ اق ُؿاـؼ ٛ٘ی ٠ً اوز س٘بٕ ٛی٠٘ سٌٔیق

 ٠ً ولفی یب...  غبٛٞاؼُی ٛیي دیي آٙ اق!  ًٜی ًیق سلفیطز

 ...  ًٍی ٗی ـا اٛشظبـي ٗؽس٢بوز

 . ٛی٠٘ ٝ ّٛل٠ ثفؼٙ ٓؿر ایٚ
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 ! ٍٛؽٛی س٘بٕ وفؼـُ٘ی ایٚ

 ٍٛؽٟ س٘بٕ ١ٜٞق...  ثالسٌٔیلی ی ًٜٜؽٟ غل٠ ٝ ػظیٖ ضدٖ ایٚ

 ، ثٞؼ س٘بٕ س٘بِٕ اُف ٠ً...   ثٞؼ ایىشبؼٟ ـٝیٖ ث٠ ـٝ ٝ ثٞؼ

 ضلفٟ آٙ ، ٗیٌٍیؽ سیف اٛؽاغشًٜ ؼٝـ غبٓی خبی!  ثفٛ٘یٍِز

 ٝ آٗؽ ٗی ثبؼ...  ٗیٌٍیؽ سیف ، ثٞؼ ًفؼٟ ضلف هٔجٖ ؼـ اٝ ٠ً ای

 ١كاـ ١كاـ. ٗیٍؽ یبؼآٝـ ٗٚ ث٠ ـا ٛو٠ٙ آٙ ثٞؼٙ غبٓی ضه

 اكشبؼٟ ُٞؼاّ آٙ ؼـ ٌؽٟ سٜٔجبـ ی ٗفؼٟ ی غب٘فٟ ٝ ٗفؼٟ ضه

 !ثٞؼ ُفكش٠ ثٞ ٝ ثٞؼ

  سٞ؟ ثیبٕ ٛ٘یٌٜی ؼػٞسٖ: ُلز آـاٗی ِؽای ثب

 ... زفا- 

...  ٛیبٗؽ وفٕ دٍز ـكشٖ، ١ب د٠ٔ و٘ز ث٠ ٝ ُفكشٖ اقي ـا ـٝیٖ

 ث٠ ٍٗشی.  ًٍیؽ سیف إ وی٠ٜ ، ـكشٖ ثبال ٠ً ـا د٠ٔ آغفیٚ

 .  ًٞثیؽٕ إ وی٠ٜ ی هلى٠

 .  ًفؼٕ ٛ٘ی سؼدت ٗیفكشٜؽ ویب١ی ز٢ٍ٘بیٖ اُف

 !  ًفؼٕ ٛ٘ی سؼدت ، ثجیٜٖ سٞاٛىشٖ ٛ٘ی ـا خبیی ؼیِف اُف
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 ٗیٌفؼٛؽ، ١ٍٜ٘یٜی ، یٌٜٞاغز وٞر ایٚ ثب اثؽ سب ٢ٌُٞبیٖ اُف

 ... ٛ٘یٌفؼٕ سؼدت

 .ـكشٖ آٌذكغب٠ٛ ث٠ ًٍبٙ ًٍبٙ  آٗؽ ؼٛجبٖٓ ویٜب

 ای ؼاٌٍٛؽٟ ١ٖ وبّ زٜؽ ضفٗز...  ؼاٌشٖ ٗی ٠ِٛ ضفٗز

 اٝٓیٚ ضفٗز! ثٞؼٙ ٗؼٍٞم ٝ ثٞؼٙ ػبٌن ثٞؼٙ ١ٌٝ٘بـ ثٞؼٙ

 یي ث٠ سجؽیْ ٠ً ـكبهشی ضفٗز.   ؼاٌشٖ ٗی ٠ِٛ ـا ١بیٖ

 ٝ  ؼاٌشٖ ٗی ٠ِٛ ضفٗز...  ثٞؼ ٌؽٟ ًفی٠ ٝ قٌز ٗٞخٞؼ

 .  ًفؼٕ ضبٔف زبی ثفایً

 زوؽـ: ُلز ٝ زىجبٛؽ ًبٛشف ث٠ ـا ؼوش٢بیً ًق ، آٗؽ سٞ

 ؟  غٞث٠ ضبٓز...  ٌؽی غٌِْٞ

 اي خ٠ٔ٘ اق اٍِٛشٖ وف ، ًفؼٕ دف ـا ویٜی سٞی ٗؼْٙ كٜدبٙ

 ٓت ویٜب ٝ ٌؽ آة دف ز٢ٍ٘بیٖ ػًٞٔ ، ِٛلشٖ آظ.  وٞغز

 :قؼ

 ٢ٗٔز ١ب آؼٕ ث٠ ، ٗیٍٜبغشٖ ٠ً ای ًفا٠ٛ ؟ وبًشی اٛوؽـ زفا-

 .  ؼاؼ ٛ٘ی قؼٙ ضفف
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 .  ٗیٌفؼ س٘بٌبیٖ ٓجػٜؽ ثب ٠ً ؼیؽٕ ٝ ًفؼٕ ِٛب١ً

 آٙ ای٠ٌٜ اق هجْ ، ؼاٖٛ ٗی ـا ٛیشً ًفؼٕ ضه ، آٗؽ ٠ً خٔٞسف

 اي وی٠ٜ ث٠ ـا ؼوشٖ ًق ، ًٜؽ ثیؽاـ ـا هٔجٖ ؼـ غلش٠ ؼیٞ

 ؟ ویٜب ٗیػٞای زی: ُلشٖ ٝ  زىجبٛؽٕ

 .  ٌؽ ٠ًٌٞ وٞآٖ ٝ خؽی ٓطٚ اق

  ثػٞإ؟ ثبیؽ زی:  ُلز ٝ ـكز كفٝ ١ٖ ؼـ كٞـا اثف١ٝبیً

 ث٠ ِٛب١ی.  ُؿاٌشٖ ٗیك ـٝی ـا زبی ویٜی ٝ اٛؽاغشٖ ثبال ٌب٠ٛ

 ٗیؽٝٛی.  ٗبؼـٕ وفاؽ ـكشی زی ثفای: ُٝلز  اٛؽاغز ٗٚ

  ٠ًٜ؟ ٌٌبیز اقر ٗیش٠ٛٞ

 .ٛیىز ٢ٖٗ ثفإ.  ث٠ٌٜ: قؼٕ ق١فغٜؽ

 ٛجف غٞؼٗٞ ٝ غٞؼر آثفٝی... ؼـٛیبـ ثبقی ثس٠ ًفا٠ٛ؟ زی یؼٜی-

 ًفؼ ـضٖ غؽا.  ثفُفؼٕ ًٜٖ دیؽا ثٔیٗ سب ؼـاٝٗؽ دؽـٕ ٗٚ!  

 !ثٞؼٕ ؼثی

 ؼثی؟:  ًفؼٕ قٗك٠ٗ
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 ؼوشیبـ.  ٗیٌٜٖ ًبـ ػفثی وفیبّ ی٠ ؼاـٕ: قؼ ثفم ز٢ٍ٘بیً

 .  غٞؼي ثفای ای٠ سدفث٠...  ٛیىز ثؽ.  ًبـُفؼاٖٛ

 .  غٞة ز٠-

...  ؼـٛیلز ٗٚ ٗبؼـ ثب...  ثِؿـیٖ: قؼ ٓت ؼاؼٝ سٌبٙ ـا وفي

 ١بی دْ ی ٠٘١...  ١ب ٗی٠ٌٜ هب٘ی ؼی٠ِ ٠ًٜ هب٘ی اٝٙ ًفا٠ٛ

 .   ٗیكؼ خبٖٛ ث٠ آسً سّٞـاسً!   ٌٛٚ غفاة ـٝ وفٗٞٙ دٍز

 ٗٚ ـكشٖ؟ ٗٚ ؟ ًفؼٕ غفاة ـا وفٗبٙ دٍز ١بی دْ ٗٚ

  ؟ ٗٚ! ؟ ًفؼٕ ١دی ـا غؽاضبكظ

  ؟ ثٞؼ ٌؽٟ اّٛبف ثی اٛوؽـ ًی اق ویٜب

 ، ٍٛىز ٗیك دٍز ویٜب ٠ً ًفؼٕ ِٛب١ً ضفكً اق َٜٗ

 اٝٙ ، ًفا٠ٛ: ُلز ٝ ًٍیؽ غٞؼي و٘ز ث٠ ـا زبی ٓیٞاٙ

...  اوز ٗؽاـثىش٠ ؼٝـثیٚ ث٠ ٗد٢ك ٌؽٟ غفاة ی ٗؽـو٠

 .  قؼی ث٢ً ٠ً ضفك٢بیی ثػب٘ف ٠ًٜ ٌٌبیز اقر ٗیش٠ٛٞ

 !  اوز ٗكٟ ثی زوؽـ: قؼ ٓت ٝ ًفؼ ٗكٟ ٗكٟ زبی اق ً٘ی

 .ُفكز ؼٝثبـٟ خبٙ ، ٓج٢بیٖ ـٝی ی ٗفؼٟ ق١فغٜؽ
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 !ؼاـٕ؟ ٠ِٛ ـا ضفٗشً ، ؼاٌز ٓكٝٗی ز٠

 !ًٜٖ؟ ِجٞـی ، ؼاٌز ٓكٝٗی ز٠

 !؟ ًٜٖ ضلظ ـا آـاٍٖٗ ، ؼاٌز ٓكٝٗی ز٠

 ث٠ غب٠ٛ اق ٝ...  ًٜٖ سطْ٘ غٞؼٕ ًٜبـ ـا اٝ ، ؼاٌز ٓكٝٗی ز٠

 ! ؟ ٌٜٖٛ دفسً ثیفٝٙ

 هٔجٖ س٢ٜب ٠ٛ...  ٛ٘یػٞاوشٖ ـا اٝ ؼیِف ٝهشی...  ؼاٌز ٓكٝٗی ز٠

...  ٠ٛ ، غٙب ؼیِف ثبـ" قؼ ٗی كفیبؼ خبٖٛ و٢ٓٞٔبی سي سي ٠ً ،

٠ٛ...  ٠ٛ " 

 

 ٓؼٜشی ؿفٝـ.  ثِیفؼ ؼـؼ إ، ؼغشفا٠ٛ ؿیفر سب ٗیٍؽ، ثبػث ؿفٝـٕ

 .  ثِٞیٖ زیكی سب ٗیٌفؼ، ٝاؼاـٕ

 .  ثٞؼ ًفؼٟ ـ١ب غٞـؼٟ ٛیٖ ـا زبیً ویٜب

 ثٞؼ ه٢ٟٞ ػبٌن.  اوز ثیكاـ سفًیجی ١بی ٘ؼٖ ایٚ اق ٗیؽاٛىشٖ

 ١ٜٞق ، ؼاؼٙ هٞـر هبثْ ؿیف وِٜیٚ ، سٔع ، ؼٝثْ اوذفوٞی. 

 ػّجبٛی ؼوشٖ اق ًٞزي كٜدبٙ آٙ غٞـؼٙ ثبثز اق إ ضٜدفٟ
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 ٠ً ثٞؼٛؽ ؼاؼٟ ٗٚ ث٠ ؼیِف ی ایؽٟ ١كاـ دٖٞٓ ًیق ٝ خیت ٝ ثٞؼ

 ؼاؼٕ ٗی خبٙ ٗٚ! ٗیٌفؼ ثفاثفی ق١فٗبـی كٜدبٙ آٙ هی٘ز ثب

 قػلفاٙ، قٛدجیْ، اق سفًیجی ، ٗػٖٔٞ زبی... زبی ثفای

 آٙ....  ًٜؽ سبٗیٚ ٛجبر یب ػىْ ـا اي ٌیفیٜی ٝ  د٠ٛٞ ؼاـزیٚ،

 !ِٛٞیٖ اظ ٝ ثٌٜٖٞ اٙ اق ٓیشف ٓیشف ٗیشٞاٛىشٖ ٝهز

 ٠٘١ ایٚ ث٠ ػبؼر ٠ً ٜٗی ؼوز اق ًلفی ٝ ثفغبوز خب اق

 : ُلز ٛؽاٌز وٌٞسٖ

 ، ثفؼاـ ؼوز ثِٖ ث٢ز اٝٗؽٕ.  ثؽٕ اٝٓشی٘بسٕٞ  ث٢ز اٝٗؽٕ ٗٚ-

 !ٌٛٚ ؼـؼوفؼـوز غٞؼر ثفای ٌفایٗ ایٚ سٞ...  ثیب ًٞسبٟ

 ٌفایٗ؟: ًٍیؽٕ اثفٝؼـ١ٖ

 اٖٝٛ ثِیفیٖ، خٍٚ ٗب ثٞؼ هفاـ زٙٞـ ٝاهؼب: قؼ ٓت ٝ ًٍیؽ آ١ی

 ...ٌفایٗ ایٚ سٞی

 .  ًٍیؽٕ خٔٞ ـا غٞؼٕ

 .  ك٢٘یؽٕ ٛ٘ی ـا "ٌفایٗ" اق ٜٗظٞـي
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 ؼٝ سٞ، ٝ اٝٙ ثجیٚ.  ًفا٠ٛ ٛیلز ؼـ ٗبؼـٕ ثب: ًفؼ ّٛیطشٖ ویٜب

 ػكیكسفیٚ خبٛت اق ٛ٘یػٞاؼ ؼٖٓ ٗٚ.  ؼاـیؽ ١ٖ اق وٞا ِٛفي سب

 اٛوؽـ ثفإ.  ٗیؽٕ ١ٍؽاـ ث٢ز ؼاـٕ... ثجیٜی آویت قٛؽُیٖ ًه

 ضٕٞـی ٠ً.   وفاؿز اٝٗؽٕ دفٝاق اٝٓیٚ ثب ٠ً ػكیكی ٝ ٢ٖٗ

... ٛیلشی ؼـ ثب١بي ٠ً... ثِیفی سّ٘یٖ ثبق زٍٖ ثب ٠ً ثِٖ ث٢ز

 ؼی٠ِ. ـكز ٌؽ سٕ٘ٞ ثٞؼ زیكی ی٠ ، ثٌٍی ًٜبـ غٞؼسٞ ٠ً

 ...  ًٜی ٘ٔجً ؼٛؽٝٙ ٝ زَٜ ثب ٛجبیؽ

 ٗٚ! ؟ ـا زیكی ز٠ ثٞؼٕ؟ ًفؼٟ ٘ٔت ؼٛؽاٙ ٝ زَٜ ثب ٗٚ

 غٌٞطبّ ١بیٖ ؼٌٜٝج٠ ثب غٞؼٕ سجؼیؽُبٟ ؼـ ٠ً ثفوف غبى

  ٗیِلز؟ ز٠ اٝ.  ثٞؼٕ

 غؽا ث٠... ٜٗی ؼٝوز سٞ.  ًفا٠ٛ ػكیكی سٞ: قؼ ٝٓت  ًفؼ ١ٞكی

 ٝ آٌٜب ٝ ؼٝوز اٛوؽـ اٝٙ...  غٞؼر ثب ٌٛٚ.  ثفإ ػكیكی غیٔی

 آة ث٠ ُؽاـ ثی.  ثٜؽاقٟ ُیفر ثش٠ٛٞ ٠ً ٗیٍٜبو٠ هبٔی ٝ ًٝیْ

 ٠ً ثِیفٕ ٝ ٝوٗ اٝٗؽٕ...  ٛفٝ ٘فكً ، ٛفٝ و٘شً.  ٛكٙ

  غت؟ ٛشفن ثب٠ٌ؟ ٠ًٜ ٌٌبیز اقر ٛ٘یؿاـٕ.  ًٜٖ ـكؼً

 سفن؟
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 ! ٛؽاٌشٖ سفوی ٗٚ

 ٛ٘بٛؽٟ ثبهی سفوی ؼیِف ٠ً آٛوؽـ ، ثٞؼٕ سفویؽٟ ضىبثی هجال

 .  ثٞؼ

 إ وفٌب٠ٛ ٠ً ثِیفؼ ـا إ ٌب٠ٛ غٞاوز آٝـؼ خٔٞ ـا ؼوشً ویٜب

 .  ؼاؼٕ كفاـی ٝ ًٍیؽٕ ػوت ، اي ظبٓ٘ب٠ٛ ٝ سیك زِٜبّ اق ـا

 ثٞؼ ك٢٘یؽٟ ؼیِف ٠ً ز٢ٍ٘بیی ثب ٝ  ٗبٛؽ ٗؼٔن ١ٞا ؼـ ؼوشً

 ٌؽٙ سف ثبٝـدؿیف ثفای ثبٛی٠ زٜؽ ، زیىز اٝ ث٠ ِٛب١ٖ ٝ ِٛفي

 . ًفؼ ِٛبٟ ٗٚ ث٠  غٞؼي ثفای ٗبخفا

 .  ثٞؼ إ ١٘یٍِی ١٘فاٟ. ثبق ثٞؼ ٍٛىش٠ ُٔٞیٖ ثیع ثـٓ 

 ثبقی ث٠ ـا ؿیفسٖ ٝ ؿفٝـ سب ؼاؼٕ ٗیؽاٙ اٝ ث٠ ١ٖ ثبق ای٠ٌٜ سّٞـ

 ُٞـ ٝ  ُٖ ، اي ثفؼٟ ًبـ ث٠ ٓلظ ؼـ ١ٜٞق.  ٗیؽاؼ اقاـٕ ثِیفؼ

 اٛوؽـ.  ثبي غٞؼر ٗفاهت ١فضبّ ث٠: ُلز ویٜب ٠ً ثٞؼٕ

 ... ضیلی سٞ ٌٛٚ ًٞزیي غٞؼسٞ

 غٞاة ٝ غىش٠ ز٢ٍ٘بی ؼـ ٝ ًٍیؽٕ ؼـؼٛبًٖ ُٔٞی ث٠ ؼوشی

 ویٜب؟ ثٞؼ زی ٌفایٗ اق ٜٗظٞـر: ُٝلشٖ قؼٕ قّ آٓٞؼي
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 ؼـ ٗٞاج وفؼی سالكی ث٠ ، ز٢ٍ٘بیٖ ؼـ ٗفؼٟ اضىبن سالكی ث٠

 سالكی ث٠ ٛؽاٌز ؼٝوشً ٠ً ٘ؼ٘ی ثؽ زبی سالكی ث٠... ًالٖٗ

 دؽـثؽ١ٌبـ: قؼ ٓت ، ٛ٘یؽیؽ ٝخٞؼٕ ؼـ ؼیِف ٠ً ػٍوی ٝ اضشفإ

 ثٍی٠ٜ ٝیٔسف ِٜؽٓی ـٝی ٌؽی ثبػث سٞ ٠ً غٞا١فی... كفاـی

 ٝ س١ٞیٚ! آٌی ٗؽـى خؼْ ، ؼـٝؿیٚ وُٞٛٞفاكی ی ثف٠ُ... 

... ًبـي ٗطْ سٞی ؼٝٓشی ٠ٛٞ٘ٛ ی ٗؽـو٠ ی٠ ٗؽیف ث٠ س٢٘ز

 غیٔی سٞ ؟ ٛیىز ًبكی...  قٙ ی٠ ثفای ٝضٍز ٝ اـػبة ایدبؼ

 ٗیػٞاؼ ٗبؼـٕ ًفا٠ٛ!  ٌٛٚ ثبقی ٌیف ؼٕ ثب اٛوؽـ ًفا٠ٛ خٞٝٛی

 ث٠...  سٞ غب٘ف ث٠...  ثِیفٕ خٌٔٞٞ اٝٗؽٕ ، ٠ًٜ ٌٌبیز اقر

 ؼٝوشز ٗٚ ثب٠ٌ؟ ٌٛٚ غفاثشفي.  غٞث٘ٞٙ ـٝق١بی اضشفإ

 قٛؽُیز ث٠ ٛكٙ ُٜؽ غؽا ـٝ سٞ ، ؼاـٕ ؼٝوشز غیٔی! ًفا٠ٛ ؼاـٕ

 ... ثفن سئبسفر ث٠ ثٌٚ قٛؽُیشٞ.  ٌٛٚ غفاة... 

 ٗؼٜی ؼاٌز؟ ؼٝوشٖ. ثىٞقؼ غبٓؽٖٝٛ كی٢ب سب ٌؽ ثبػث ضفكً

 ؼٝوز...  ثٞؼٛؽ ـوبٛؽٟ ػفْ ث٠ اٌشجبٟ ـا ؼاٌشٚ ؼٝوز

 !                                                                       ثٞؼٙ ٌٛفؼٙ ؿّت ؼاٌشٚ ؼٝوز!  ثٞؼ ٛفكشٚ ؼاٌشٚ
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 ثٞؼٕ ٌٛٞش٠ ٗٚ ٠ً ای ه٠ّ غٌٞطبٖٓ ثفار: ُلز ٝ قؼ ٓجػٜؽ 

 او٘ی اُف ضشی. ثفٗیبی دىً اق ٗٙ٘ئٜٖ... ًٜی اخفا هفاـٟ ـٝ

 ٗبٛؼی ٗٚ ٛظف اق...  ٛجب٠ٌ ار ه٠ّ ی س٢ی٠ ٝ ٘فش سٞی ٗٚ اق

 !                                    ٛؽاـٟ

 ثٞؼٙ ُٜب١ٌبـ ث٠ ، اي ٜٗكخفًٜٜؽٟ ًالٕ ١٘یٚ سٞی ضشی

 ١فز٠ اق ویٜب ؼاٛىشٜؽ ٗی ٠٘١ ُٝف٠ٛ.  ٗیٌفؼ اػشفاف غٞؼي

 ضوی ضبال ٠ً ١فزٜؽ.  ٛ٘یٌٜؽ دٌٞی زٍٖ ضوً اق ثِؿـؼ

!  ثٞؼ ؼاؽ ؾؿبّ ـٝی هٔجٖ ٝ ٗیىٞغشٖ ؼاٌشٖ ٠ً ضبال!  ٛؽاٌز

 .ًٜٖ ٢ٗبـ ـا غٍٖ٘ ٛشٞاٛىشٖ

 ، و٘ی هبـذ ی ه٠ّ:  ًفؼٕ ؿفي ِؽایٖ ٕٝٓٞ ـٝی ًٜشفّ ثی

 ١٘یٚ آٝـؼی؟ ًدب اق ٝ س١ٞ٘بر ایٚ......  ویٜب ثٞؼ ٗٚ ٗبّ

...  هٔجٖ خك ث٠! خىٖ٘ ٝ ـٝش خك ث٠... ثؽقؼی ١بٖٗ ایؽٟ ٗٞٛؽٟ

 .ٌٍٛىشیٖ ـٝ ١٘ؽی٠ِ اضشفإ ایٚ اق سبثیٍشف ثفٝ ویٜب ثیفٝٙ ثفٝ

 ایٜٙٞـی ٗٚ ثب ٛؽاـی ضن سٞ: ُلز ٝ ًٍیؽ ؼـ١ٖ اثفٝ ػّجبٛی

 ثب١بر ٠ً غٞثی ـٝق١بی غب٘ف ث٠ ِفكب ًفا٠ٛ ٝٓی... ثكٛی ضفف

 ، ثؽٕ ١ٍؽاـ ث٢ز اٝٗؽٕ ای٠ٌٜ آغف ًالٕ ، ایٜدب اٝٗؽٕ ؼاٌشٖ
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 ٗیٍٖ س٢ؽیؽ ؼاـٕ ًىی خبٛت اق ٠ًٜ كٌف ٗبؼـٖٗ هفٗك غٗ ٗٚ

 ٠ً ُلشٖ ٗیبؼ ثبال ـٝي اٝٙ ، ثیلش٠ اسلبم ثفإ هفاـٟ ؼـؼوفی یب

 !  ٗالّ غٞاٟ...  ُیف دٜؽ غٞاٟ ؛ ؼاٛی غٞؼ ضبال.  ثبٌٖ ُلش٠

 ار غبٛٞاؼٟ ث٠ ًبـی ٗٚ.  ًٚ سً٘ٞٗ ثفٝ: ٌؽ ثٜٔؽسف ِؽایٖ

 ؼی٠ِ ٗیٌٜٖ كٌف. ثبي ٛؽاٌش٠ ٗٚ ًبـ ث٠ ًبـی ١ٖ سٞ ٛؽاـٕ

 !  ثػیف ار ؼٌٜٝج٠ ػّف.  ثب٠ٌ ـكشٜز ٝهز

 اٜٗیز ًفؼٕ ضه ، آٗؽ ضیبٖ ؼـ ٌؽٙ ًٞثیؽٟ ِؽای ٝهشی

 ٠ً ًٞثیؽ ٗی ٘ٞـی هٔجٖ...  ٗیٔفقیؽ سبدبیٖ وف.  ثفٍُز

 ـا خب ٠٘١ وٌٞر ـكز ٝهشی.  ٌٜیؽٕ ٗی ثٜٔؽ ـا ِؽایً

 ٗیٍؽ وفؼـؼٕ ثبػث ٠ً اي ٗفؼا٠ٛ ٌیفیٚ ػٙف ثٞی اٗب ُفكز

.   ثٞؼٛؽ ًبكی ، إ ثیؽاـی ٌت ثفای... ضفك٢بیً ٝ ثٞؼ ٗبٛؽٟ

 ...ـكز ٝهشی

 ػبؼی ضبٓز ث٠ ، إ ُفكش٠ ٌؽر ٔفثبٙ... ثفٍُز آـاًٗ

 .  ثفٍُز غٞؼي وبثن ـیشٖ ـٝی ؼٛیب ًفؼٕ ضه ، ثفٍُز
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 دف ضفك٢بی اق ، ثؽٖٛ ١بی ؤّٞ سي سي ٝ ثٞؼ غٍي ُٔٞیٖ

 ٛله ٌؽٙ سٜٔجبـ اق إ وی٠ٜ ٝ ٗیكؼ ٛجٓ.  ًٞثیؽ ٗی سًٍٜ

 .ٗیىٞغز ، ٌٍٛیؽٟ ١بی

 اق ث٢شف ًبـی ز٠.  ًٜٖ ٍٗـّٞ ـا غٞؼٕ سب ؼاٌشٖ اضشیبج

 ٗٙ٘ئٚ ثٞؼًٛ ٛده اق ٠ً ٗجٔی  ـٝی ًٍیؽٙ كفي ٌبٗذٞ

 !  ثٞؼٕ

 سب غٞاة اسبم اق...  وبٓٚ ًق ًٍیؽٙ سی اق ث٢شف ًبـی ز٠ ٝ

 ٝ ثفهی خبـٝ ٝ ضىبثی ٝ ؼـوز ُیفی ُفؼ یي ٌبیؽ ٝ...  ض٘بٕ

 آٌذك یي...  ثٞؼٕ ٗشٞوٙی آٌذك ٗٚ!  ٗلّْ ٌبٕ یي دػشٚ

 اثشٌبـی ٝ ؤیو٠ ١یر...  ٗشٞوٗ ؼوشذػز یي ثب  ٗشٞوٗ

 ثب ـا ٗشٞوٗ ٌُٞز ١بی س٠ٌ ، ٗشٞوٗ ی هبث٠ٔ سٞی...  ٛؽاٌشٖ

 آؼٕ یي ٗٚ ٗیٌفؼٕ كٌف ٝ ٗیٌفؼٕ دبییٚ ٝ ثبال ٌؽٟ غفؼ دیبق

...  غٌٞجػز ٝ ٗشٞوٗ ای غبٛٞاؼٟ ثب.  ثٞؼٕ غٌٞجػز ٗشٞوٗ

 یي اٝ.  ٛجٞؼ "ٗشٞوٗ" ٗب ٗیبٙ ٠ً ثٞؼ ًىی س٢ٜب غٞا١فٕ

 ٝ ١ب اِٛیكٟ س٘بٕ ٗٚ ٠ً ثٞؼ اوشؼؽاؼ دف ٝ اِٛیك ٌِلز ؼغشف
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 ث٠ ٜٗبوت ٗٞهؼیز ؼـ غٍٖ ًٜشفّ ػؽٕ ثب ـا ١بیً اوشؼؽاؼ

 ! ؼاؼٕ ثبؼ

 ثفػٌه... ٛجٞؼٕ ١ٖ اِٛیك ٌِلز ػبٌن یي ِبضت ضشی ٗٚ

 ثب ًی٢بٙ ػٙبـؼ ، دیً وبّ و٠ ؼٝ سب ، ٛظفٗٚ اق ٠ً غٞا١فٕ

 ١ف ٠ً ثٞؼ ٗفؼی سفیٚ ٗشلبٝر ، غبًِ كبٗیٔی ٝ اوٖ آٙ

 .  ثبٌؽ اٝ ٗػشُ اي ٗفؼا٠ٛ هٔت ٠ً ؼاٌز ـا آـقٝیً ؼغشفی

 ث٠ ـا آٙ ٠ً ؼاٌشٖ ٗشٞوٗ ؼاٌشٚ ؼٝوز یي ، هٔجٖ ؼـ ٗٚ

 ـ١ب ثبـاٙ قیف ـا آٙ ویٜب ٝ  ًفؼٕ سوؽیً٘ ؼوشی ؼٝ ویٜب

 ه٢ٟٞ ٝ زبی ـٝیً...  ثٞؼ اٛؽاغش٠ آة خٞی سٞی...  ثٞؼ ًفؼٟ

 ١بی ٓجبن ٝ ٌؽٟ ٝق ١ٞٗبی ثب ، زفى ٝ ًثیق ٝ ثٞؼ ـیػش٠

 ! غٞؼر ٗبّ: ثٞؼ ُلش٠ ٝ  ثٞؼ ؼاؼٟ سطٞیٖٔ زفٝى

 ـا ٗٚ ٗشٞوٗ ؼاٌشٚ ؼٝوز ثٞؼ، ؼاؼٟ ده ـا ؼاٌشٜٖ ؼٝوز

 ثٞؼٕ اٗؽٟ ًٜبـ اٗب وػز، ١فزٜؽ ٗٚ ٝ ثٞؼ ثفُفؼاٛؽٟ غٞؼٕ ث٠

 ث٠ زیكی ؼاٌشٚ ؼٝوز اق ١فزٜؽ ٝ ثٞؼ آٗؽٟ ضبال.  ضبال ٝ

 قؼ ثـٖٔ ٠ً ثٞؼ ٗفؼا٠ٛ ؿفایك ٝ ؼٓشِٜی ـكغ ثیٍشف ٝ ٛیبٝـؼ ٗیبٙ
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 ـا ًىی ، ؼٝـ زٜؽاٙ ٠ٛ قٗبٛی ٠ً ثٞؼ آٗؽٟ یبؼي ؼٖٓ اٗب

 ...  ثٞؼ هفَ ٝ ثٞؼ ُٝفٕ...  ؼاٌز ؼٝوز

 غب٠ٛ ث٠ ثبقٍُز ، ٗؿاهً ،ث٠ ١فزٜؽ ٗٚ ی آٝـؼٟ ده ؼّ

 ًفؼٟ ولف ١ٞن ٝ ثٞؼ ؼیؽٟ ز٘ؽاٙ اٗفٝق اٗب ثٞؼ ٛیبٗؽٟ غٞي

 . ثٞؼ

 ...  ثٞؼ ـا١ی ؼٝ ػؤٍبٙ ٝ ؼّ ثیٚ ١ب آؼٕ ی ٠٘١ اُف

 ـاٟ یي...  ثٞؼ ؼًٓ ـاٟ یي....  ؼاٌز ـا١ی و٠ ، ٗط٘ؽی ًفا٠ٛ

 ٠ً ثٞؼ ١ٖ هٔت ٝ ؼّ اٌشفاى اق ظ٢ٞـ ٛٞ ـاٟ یي...  ثٞؼ ػؤً

!  ثٞؼ ُٜؽٗكاـ ٠٘١ اي ؼا٠ٜٗ ٠ً ٗیفویؽ ١ًٞىشبٛی ث٠ اٛش٢بیً

 ! ٗیؽـغٍیؽ اثؽی آكشبثی ، اي ه٠ٔ ثفكفاق ٝ

...  ؼاـٛؽ ٝخٞؼ ؼٛیب ؼـ ٗط٘ؽی ًفا٠ٛ ٗثْ ٛلف زٜؽ ؼاٖٛ ٛ٘ی

 ـٗٞق ٝ ـٗك ٝ خؽیؽ ١بی ـاٟ ًٍق ؼٛجبّ ، ٗٚ ٗبٜٛؽ ٛلف زٜؽ

 ٌٜبن ثبوشبٙ ٗیػٞاوز ؼٍٓبٙ ٛلف زٜؽ...  ١ىشٜؽ ١ب آؼٕ

 !  ٛبٌٜبغش٠ ؿبـ١بی ضلبـ یب ٌٞٛؽ
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 إ ػاله٠ وفاؽ ضش٘ب ، سفویؽٕ ٛ٘ی خبٛٞـ١ب ٝ خي اق اُف

 خبٛٞـ١ب ی ٠٘١ ، إ كؼٔی ی ـٌش٠ ؼـ ٠ً ١فزٜؽ...  ٗیفكشٖ

 ٌؽٟ ًٍق سبقِٟ  ظ٢ٞـ ٛٞ ـاٟ آٙ ػبٌن ٗٚ اٗب...  ؼاـٛؽ ضٕٞـ

...  ثٞؼٛؽ ـویؽٟ سلب١ٖ ث٠ ١ٖ ثب ؼٖٓ ٝ ػوْ ٠ً ـا١ی...  ثٞؼٕ

 .  ثٞؼ ـٌٝٚ ػبهجشً اٗب ٗیفویؽ ٛظف ث٠ وػز ٝ ٛب١٘ٞاـ

 .  ثٞؼ ـٌٝٚ ٓطظ٠ آٙ ؼـ ؼٖٓ زوؽـ ٗیؽاٛىز غؽا ٝ

 ٌُٞز ١بی س٠ٌ ثب ؼاٛىشٖ ٗی ضبال ، ٍٛىز ٓجٖ ـٝی ٓجػٜؽی

 اضىبن ٝ...  ـٝیٖ دیً ی هبث٠٘ٔ ثب! ًٜٖ ز٠ ٗشٞوٗ ١بی

 !  ثٞؼ ٛبة. ثٞؼ ؼ١ٜؽٟ آقاـ ٝ سٌفاـی ؼیِف ُفوِٜی

 دیبقٕ ٝ ٌُٞز ث٠ ـا ـِٛبـَٛ ١بی ای ؼ٠٘ٓ كٔلْ اق ١بیی س٠ٌ 

 غٞي خب كفیكـ ؼـ ٠ً ؼاـ آة ی ؿٞـٟ زٜؽ ٝ...  ًفؼٕ أبك٠

 .ثٞؼٛؽ ًفؼٟ

 ؼٖٓ زوؽـ ٗٚ ًفؼٕ كٌف ًفؼٕ دبییٚ ٝ  ثبال ـا اي ٠٘١ ٝهشی

 كفاٗٞي ـا غٞؼٕ زوؽـ ٗٚ ، غٞا١ؽ ٗی ثبؼٗدبٙ غٞـٌز

 زوؽـ ٝ اٛؽاغشٖ ُٞي دٍز ـا غٞؼٕ ١بی ػاله٠ زوؽـ...  ًفؼٕ

 ای هی٠٘ ١یر ، ثكـُشفٕ غٞا١ف غب٘ف ث٠ ٠ً ًفؼٕ سطْ٘
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 ثٞؼ ٜٗ٘ٞع ٗب ی غب٠ٛ ؼـ ثبؼٗدبٙ غٞـٌز ٝ ٛؽاٌز ثبؼٗدبٙ

 ٝهشی... هبو٘ی ٗیفقا ٝ ثبؼٗدبٙ ًٍي... ثبؼٗدبٙ ٍٗشوبر ٝ... 

 ًی٘یب ٠ً دػز ٗبؼـ ٝهشی ٝ  ثٞؼٕ ٛیٔٞ ٝ دفٝا ٢ٗ٘بٙ ٠ً غٞـؼٕ

 ثب ثبؼٗدبٙ غٞـٌز!   آٗؽ ٛ٘ی ٌبٕ ٝ ٢ٛبـ ثفای یب ٛجٞؼ غب٠ٛ

 ! ٌبیؽ غیبـ ٝ ٝٗبوز...  ٌیفاقی وبالؼ ً٘ی...  قػلفاٛی دٔٞی

 ٝ ثػٞـٕ ویف ٗیشٞاٛىشٖ ٗٚ ٠ً غب٠ٛ ایٚ ؼـ ثٞؼ غٞة هؽـ ز٠

 هى٘ز ث٢شفیٚ ٝ...  ٌٜٛؽ ؿفٜٝٓؽ ، ؼ١بٖٛ ویف ثٞی ثبثز اق ًىی

 كفیك ی ٌؽٟ وفظ ١بی ثبؼٗدبٙ ٗبؼـ ٠ً ثٞؼ خب ١٘یٚ ٗبخفا

 ٗٚ اق ـا ٌؽٟ كفیك وجكیدبر ، ٌؽٟ كفیك ویف ١بی ضج٠ ، ٌؽٟ

 !ثٞؼ ٌٛفؼٟ ؼـیؾ ١ٜٞق

 ثكـٍ ی ثىش٠ ز٢بـ و٠ ٝهشی ٌؽ خ٘غ ز٢ٍ٘بیٖ ؼـ اٌي ٝ

 آؾـ ٛجٞؼ اضشیبخی...  ؼیؽٕ كفیكـ ؼـ ـا ٌؽٟ وفظ ثبؼٗدبٙ

 ...ؼاـٕ ؼٝوشز ًفا٠ٛ:  ثِٞیؽ ًی٢بٙ

 ... ؼیؽٕ ٗٚ ٝ ؼاٌز ؼٝوشٖ

 ! ًفا٠ٛ ؼاـٕ ؼٝوشز:  ثِٞیؽ ویٜب ٛجٞؼ اضشیبخی ٝ
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 ! ؼیؽٕ ٗٚ ٝ ٛؽاٌز ؼٝوشٖ ٠ً

.  ثٞؼ اضشیبج اٝ ؼـٗٞـؼ ، ٠ٛ...  ِٞٓز ٗؼك ؼًشف ٛجٞؼ ٝاضشیبخی

 وفظ ـا ٌُٞشز...  ًفا٠ٛ ١ی!  غیبالسی غبِٕ ِٗٚ ًفؼٕ ٌفٝع ثبق

ًٚ ... 

 اهلل ؼوز ث٠...  ثؽٟ آثً ، ثؽٟ سبثً ًفا٠ٛ ١بی:  غٞاٛؽٕ ـیشٖ ثب

 !  ثؽٟ اي

 ، ٌؽ ٗی دػً آٌذكغب٠ٛ كٕبی ؼـ ٠ً ای ًٞؼًب٠ٛ الالیی ث٠

 ٝ ثٞؼ ١ٖ ث٠ ٛكؼیي اثف١ٝبیٖ اـاؼٟ ثی ، ؼاؼٕ ٗی ُٞي ؼهز ثب

 دفٝا ٠ً ؼاؼٕ ٛیٔٞ ؼوز ث٠ ـا ١ب ثٍوبة ، ثٞؼٕ ًفؼٟ اغٖ

  ؟ زی٠ ٛظفر ضبال: دفویؽ

 ٛظف ث٠: ُٝلشٖ ًفؼٕ ،ِٛب١ٍبٙ ثٞؼیٖ ـویؽٟ آ١َٜ ی ٛی٠٘ ث٠

 . ٗیبؼ غٞة ٠ً

 .  ٗیبؼ غًٌٞ ِٛلشٖ ثلفٗب،: ُلز ثٜٔؽ وبٓٚ سٞی اق ٗفسٕی

!  اٝٗؽٟ غٌٖٞ ٠ً ِٛلشٖ ، غٞث٠ ُلشٖ: قؼٕ ؼاؼ اخبم خٔٞی اق

 ... غٞث٠ ُلشٖ كوٗ
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 ؼـ ٛیٔٞ.  خٞیؽ ـا ویجیًٔ ًلفی ٗفسٕی ٝ ٗیػٜؽیؽ ٗیؼبؼ

 ُلش٠ ٗیؼبؼ:  ُلز ثفٗیؽاٌز زِٜبّ ٝ هبٌن سؼؽاؼ ث٠ ٠ً ضبٓی

 !ثب٠ٌ ٗٞٛث ٠ٌٞٗ یب!  ثب٠ٌ ٗفؼ ١ٖ هبـز٠ ثبیؽ ُلشٚ سبقٟ

 ٠ً ؼـضبٓی ٝ ٌؽ ً٘ف ث٠ ؼوز ، ًفؼ ـاٛبقى ِؽایً ٗیؼبؼ

 ٗیجیٜی غؽا ـٝ سٞ: ُلز ؼاؼ ٗی الؿفي ٝ ثبـیي ً٘ف ث٠ دیسی

 ! ؼاـٙ سٞهؼبسی ز٠ آؼٕ اق غبٖٛ هبـزی

 اٝٙ اق ، ١ب ثی٘یفی سٞ ایٚ: ُلز ٗفؼا٠ٛ ٝ ًفؼٕ ًٔلز ـا ِؽایٖ

 ؼًٍٞٛٞٙ ًْ ٗیكٖٛ ، ٔؼیل٠ ًٜی سف ٓت.... ٛی ١ب ثی٘یفی سٞ

 ز٢ٍ٘بیٖ ث٠ ٗیؼبؼ... ثبي خ٘غ غب٘ف.  ٗیٌٜٖ سػش٠ ٝ ؼـ ـٝ

 ؼٛیب  ،  ١ب ثٞؼ سٞ ٗثْ قٙ سبٌیف ٌیً غؽا ث٠: ُلز ٝ قؼ قّ

 سٞ ٠ٛ خیت اٝٙ ٠ٛ خیت ایٚ ٝوٗ ایٚ ضبال...  ٗیٍؽ ُٔىشٞٙ

 ٗٞي ی٠ اسلبهب ٠ً ٠ٌٞٗ زفا ، زی ٠ً ًٔیؽ ًٔیؽ وبػشی خیت

 اٌٞ سی٠ٌ ی٠ ٝ ثِیفٟ ُبق ـٝ غبٖٛ هبـزی ایٚ ثبیؽ ١ىز ١ٖ ٛف

...  ًفؼی ٓت سٞ ٜٗٞ هىٖ ٗٞر ث٠... ضبخی ُلشٖ.  ٠ًٜ سٜبّٝ

 ثطث...  ؼـؼٟ...  ق١َفٟ ی هٕی٠.  اوز ؼی٠ِ زیك ضٌبیز اِال

 سٞ ثٌٞثٖٞٛ ٝ ُفُی ًق ٗیػٞاوشٖ ، ًفا٠ٛ خبٙ ث٠!  ١ال٠ٔ١ وف
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 وف ه٠ّ ُلشٖ ١ی...  ًفؼٕ وبٍٓٞ ٝ وٚ ـػبیز! ِٞـسً

 ٝ  اٛیه ٝ اٛه ٝ آلز ٝ ٓٙبكز.  ٗطجش٠ ٝ ٢ٗف وف...  ؼٝوشی٠

 ...  ٗٞٛه

 غب٘فٟ ؼـ ٠ً ٗیٌفؼٕ ِٛبٟ اٌشیبهً دف ِٞـر ث٠ ٓجػٜؽ ثب

 آٗؽٟ دیٍبٛی سٞی ٗٞی سبـ اق ، ُؿاٌز ٛ٘ی ًٖ ٝاٝ اق ، ُلشٚ

 ًٖ ٗیفكز وٞ آٙ ٝ وٞ  ایٚ ث٠ ًٞٓف ثبؼ ثب ٠ً ٗٞ ًٖ ٗفؼ ی

 ... ُؿاٌز ٛ٘ی

 ایٚ ، زی ٠ً ًٔیؽ ًٔیؽ ضبخی ضبال:  ًفؼ أبك٠ ٝ ُفكز ٛله

 ی هٕی٠ هٕی٠ ُلشٖ ًبـٙ؟ سٞ ١ٖ آلز ٝ ٗٞٛه ٝ اٛیه ٝ اٛه

: ُلشٖ َٜٗ ٝ ُیح ضیٞٝٛٚ؟ ١ٖ ایٜب ُلز.  خ٠ِٜٔ ١بی ضیٞٝٙ

 ؼاؼاي خٞٙ ٠ٛ ُلشٖ ُفكشی؟ ـٝ ٗب ؼاؼاي ُلز  ؟ ضبخی ًیب

 غٞؼر ٝ غٞؼٕ خٞٙ ث٠ اوز كب٠ِٔ ٗشفی ٌیٍّؽ ُفكشٜی ز٠

 غدبٓز ؟ ١بٙ ضیٞٝٙ هب٘ی ١ٖ ٜٗیه ٝ اٛیه ایٚ ُلز... 

 ٝ اٛیه اوٖ...  ٗیبؼ غؽا اق ٗیبؼ ُیفٛؽٟ اٛه اق اٛیه...  ثًٌ

 !؟ ضیٞٝٙ ـٝ ُؿاٌشی
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 ٗیؼبؼ ، ثٞؼٕ ایىشبؼٟ ًبٛشف دٍز ١ٜٞق ٗٚ ٝ اكشبؼ غٜؽٟ ث٠ دفٝا

 ٠ٛ ؼاـیٖ اٛیه ٠ٛ ضبخی ُلشٖ: ُلز ٝ ًٍیؽ ١ٖ سٞی اثفٝ

 ضبخی! ٗیٌٜی دبسی هب٘ی ٝ ٗٚ ٗیفی زخ ث٠ زفا ٗٞٛه

 ،یؼٜی ًفا٠ٛ غٞؼر خبٙ ث٠!   وٞث٠ٔ ؼٝث٠ٔ ضیفٝٙ ٗٚ ، ضیفٝٙ

 ثلفوشٖ ، ثف و٠ یي اق ٛبثفاثف ثف ؼٝ ضبٓز ث٠ ٝ ٗیك ٗیػٞاوشٖ

 ٠ِٛ ولیؽٌٞ ـیً اضشفإ... ؼ١بًٛ ٝ ضٔن ٗػشّبر و٘ز

 .ؼاٌشٖ

 زی ثؼؽي غت: دفویؽ ٝ ُؿاٌز ٓیٞاٙ ثٍوبة ١ف ًٜبـ ٛیٔٞ

 ٌؽ؟

 إ ٠ٌٞٗ ٗٚ ُلشٖ زی٠؟ ٛوٍز سٞ:  دفویؽ ثؼؽ..  ١یسی-

 هٞاـٟ ٝ هؽ ث٠ ِٛبٟ ثؼؽ ؟ ٌٗٞی سٞ: ُلز ٝاج ٝ ١بج ٝ ضیفٝٙ!!!

 ٝٓی... ٛیىشی االؿٖ سٞ ٗیِلز ز٢ٍ٘بي س٠ غال٠ِ ٝ ًفؼ إ

 !ِٛلز زیكی ؼاٌز ٠ِٛ خٞٝٛی٘ٞ اضشفإ

 غٜؽٟ ٌؽ خ٘غ غب٘ف ٗیؼبؼ ؼـآٗؽ ٠ً ١بی٘بٙ غٜؽٟ ٌٔیي

 ، ًٔیؽ ًٔیؽ  ضبخی غال٠ِ: ُلز ثیٍشفی ١یدبٙ ثب ـاُفكش٠

 آلز ٝ ٗٞٛه ٝ اٛه ٝ اٛیه ، ه٠ّ سٞ قٙ ٠٘١ ایٚ ، زی ٠ً
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 ٠ٌٞٗ ٠ً ثب٠ٌ ٛف ٠ٌٞٗ ثبیؽ زفا!  ضیٞٝٙ ٗبؼٟ ؼٕ اق ١ٖ ٠٘١

 ٗیِفؼٟ ؼٝوز دی ٗیفٟ ـاٟ ؼاـٟ دب زٙٞـ هبـزی ثب٠ٌ ٛف اُف ٠ً

 ٗٚ ٝ ػٍوی ٠ٌٗ  سٞ ثٞؼ ٗٞٛؽٟ ًٖ ٝ ًدبوز ؼٝوز ی غب٠ٛ ٝ

 ، ٛیبـٕ ؼـؼ ٝ وفر ، ًٜیٖ ٗفٝـ ١ٖ ثب ـٝ سٖ هج٠ٔ ث٠ ـٝ ػبٌن

 ٗىٕ٘ٞ ثؼؽ ثِیفٟ ُبق ٝ غبٖٛ هبـزی هفاـٟ ٠ٌٞٗ ضبخی ُلشٖ

 ثیبؼ دىفٟ ؟ ؿ٠ٙٔ زیً ُلشٖ!  ؿ٠ٙٔ ١٘یٚ:  ُلز. ث٠ٍ

 ایٚ...  ٠ًٜ ُبق ُبق ٗى٠ٗٞ٘ ٗیِی سٞ اسلبهب ٠ً ٝ غبٖٛ هبـزی

 ضبخی ُلشٖ! ؟ ٛؽاـٟ ِبضت خِْٜ ایٚ یؼٜی...  ٌٗ٘ٔز

 ... ثٍی ؼاـ وشبـٟ ٗیػٞای ُلز...  غٞاث٠ ِبضجً

 ٠ً ٛؽاٌز ِبضت ٌٗ٘ٔز...  ًفؼٕ كٌف ٗٚ ٝ قؼ ه٢و٠٢ ٗفسٕی

 !ثٞؼ ٌؽٟ ؼاـ وشبـٟ إ دیٍبٛی ٗٚ

 ثِفؼٕ وفر ؼٝـ...  ٗٞٗٚ ٗفؼ ، ضبخی ُلشٖ:   ؼاؼ اؼا٠ٗ ٗیؼبؼ

 ًٞكش٠ ؼٗبؽ هفثٞٙ...  ثَالییز زٍبیی ضٜبییز ـیٍبی كؽای

...  ئ٠ ؼٝوشی ی ه٠ّ...  ـكبهش٠ ی ه٠ّ ه٠ّ ضبخی... هٔؤیز

 اق ٛجبیؽ ٝ ًٞزیي ثس٠...  ؿ٠ٙٔ ١٘یٚ: ُلز! ػٍو٠ ی ه٠ّ

  زی٠؟ ًٍي!  زی٠ ػٍن...  ًفؼ خٜىیشی اثؼبؼ ؼـُیف االٙ
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 ٝسٞ ٛف ضبخی ُلشٖ: ُلز ٝ ًٞثیؽ ؼیِفي ؼوز ث٠ ـا ؼوشً

 ٠ٌٞٗ ث٠ ـاخغ ه٠ّ...  ًٚ ًٝٓ ٝ ؼٝؽ ٝ ػٍن ٝ ًٍي ٓجٜیبر

 ٗی٠ٍ ٗفیٓ...  ٗی٠ٌٜ قغ٘ی ٝ غبٖٛ هبـزی ـاٟ ٝوٗ ٠ً اوز

 ی ٓطظ٠ اٝٙ ٢ٖٗ...  آغفٟ سّ٘یٖ اٝٙ ٢ٖٗ...  ٗی٠ٍ ٗىٕ٘ٞ... 

 ، ٌؽ ٝا غٜؽٟ ث٠ ٓجً ضبخی ُلشٖ ٠ً ایٜٞ...  ٗؽؼٟ ػٔی یب

 ًفؼٕ اي غال٠ِ....  سٜٞـ ث٠ ثسىجٖٞٛ ٝ ٛٞٙ ٗؽؼ ػٔی یب ُلشٖ

 دف ضبخی ی٢ٞز٢ٍ٘بی... دیف ی وبضفٟ دیً ٗیفٙ ایٜب: ُلشٖ ٝ

 ٗٚ ی٢ٞ زفغیؽ آٛشٚ.  ٌؽ ثفكٌی... ـكز ًیلیز...  ٌؽ غٞٙ

 ٌؽٕ ٠ً دبییٚ ٝ ثبال!  ًفؼٕ ضه ٛكؼیي غٞؼٕ ث٠ ٝ خ٢ٜٖ

 ؟ ١ىز ١ٖ وبضفٟ ، آلز ٝ ٗٞٛه ٝ اٛیه ٝ اٛه خك: ُلز

  ؟ ًدبوز غؽا ده

 ثیفٝٙ آٌذكغب٠ٛ اق ٗٚ ٝ ثٞؼ قؼٟ قّ ٗیؼبؼ ؼ١بٙ ث٠ ٗفسٕی

 ُلشی؟ زی غت: دفویؽٕ ٝ آٗؽٕ

 ٝٓی...  ٛیىز اقي او٘ی ضبال.  ؼی٠ِ هٔج٠ٍٛٞ سٞ غؽا ُلشٖ-

 ٠٘١ ٗب...  سف ٛكؼیي ٠٘١ ث٠ ُفؼٙ ٌب١فٍ اق ١ىز غؽا
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 اقٕ غیٔی ئ٠ ضبخی ، ًفا٠ٛ هىٖ ٗٞر ث٠!  آكفیؽُبـیٖ ی آكفیؽٟ

 ... اٝٗؽ غًٌٞ

 ٠ٛ یب ُفكشی ٝ ٗدٞق ثِٞ: ًفؼٕ ٗی ٛب٠ٓ ًٞثیؽ ٗی سٜؽ سٜؽ هٔجٖ

 ...ًفؼی وفٗٞٙ ث٠ خٞٙ! 

 ٗدؽؼ ثفـوی ـكز: قؼ ٓت ٝ اٛؽاغز خ٘ؼ٘بٙ ث٠ ِٛب١ی ٗیؼبؼ

 ٗٚ سب ؼٟ ، ١ب ُلز ١فزی ، هىٖ ًفا٠ٛ خبٙ ث٠ ٝٓی...  ؼی٠ِ

...  ث٠ٍ ٗیػٞای سٞ ٠ً اٝٛی ٠ً ٍٛؽ غت اٗب ُؿاٌشٖ وفي

 ٠ٌٞٗ...  ٗفؼٟ ٠ٌٞٗ ، ق٠ٛ هبـزی ای٠ٌٜ ـٝ ثٞؼ ًٔیؽ ًٔیؽ

 خفاضز ٝ سی٠ٌ ٝ ُبق ثب ًال غال٠ِ ٝ ٗیك٠ٛ ُبق ـٝ هبـزی

 ١ٖ وبضفٟ ٝ آلز ٝ ٝٗٞٛه اٛیه ٝ اٛه ثب.  ؼاٌز ٌٍْٗ

 ١ً٘ ؼی٠ِ.  ًدبوز غؽا ٠ً ؼاٌز ١ٖ كٔؿا ی٠... ١٘یٜٙٞـ

 !!!  ٗدؽؼ ثفـوی ـكز.  ؼی٠ِ ثٞؼ ١٘یٚ

 ث٠ ًبـ ی٠: ُلز خؽی ٝ ٌؽ غیفٟ ٗٚ ث٠ ٌفٜٗؽٟ ز٢ٍ٘بی ثب

 ! آظ آظ آظ...  ١ب ثٞؼی وذفؼٟ ٗٚ

 ...  ٗدٞقٌٞ ٗیِیفیٖ.  وفر كؽای: قؼٕ ٓجػٜؽ
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 ٓي ؼٖٓ... ثفیٖ اخفا قٝؼ... ثِیفی قٝؼ. غت ثِیفی قٝؼ ٗیػٞإ-

... ؼاـٕ آٌٜب ٌیفاق ٝ اِل٢بٙ سٞ... ١ب ٗىبكفر اٝٙ ٝاو٠ قؼٟ

 ثبؽ ٝ ضبكظی٠ ٗیجفٗز.  ـٝؿ٠ٜ سٞ ٛٞٛ٘ٞٙ ثفیٖ اوشبٛی اخفای

 .  ٗیٌٜی ًیق...  اـٕ

 ؼی٠ِ یٌی ثب ثبیؽ ٝ ػىْ ٗبٟ: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ ثبـیي ـا ز٢ٍ٘بیٖ

 ٌیفاق.  ثِیف ٝ ٗدٞق ١٘یٚ ثًٌ قض٘ز ٌ٘ب.  غبٙ ٗیؼبؼ ثفی

 .  دیًٌٍ اِل٢بٙ ٝ

 ، ثٞؼٛؽ ٌؽٟ وفظ غٜؽٟ اق دفٝا ٝ ٛیٔٞ ، ـكشٖ آٌذكغب٠ٛ ث٠ ٝ

 ٝٓی: قؼ ٓت ٗفسٕی ، ثػٜؽٕ ویف ؼّ یي ٗیػٞاوشٖ ١ٖ غٞؼٕ

 ، ١ب ٗٞهغ اٝٙ اولٜؽ ث٠ ثػٞـیٖ اُف ، ًفا٠ٛ ثِیفی ـٝ ٗدٞق

 !ثفیٖ ایفاٙ اق غبـج اخفای ًٜیٖ خٞـ ثشٞٛیٖ ٌبیؽ

: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ ٝس٠ وف ، ُفؼی ؼیه سٞی ـا ًش٠ ثفٛح ی هبث٠٘ٔ

 دبوبلی ٠٘١ ایٚ سٞ ٗٚ ،  وفٕ سٞ ثػٞـٟ ایفاٙ اق غبـج اخفای

 ٛؽاـٟ؟ ثس٠ ٌٗ٘ٔز ایٚ! ًٜٖ خٞـ ٛ٘یشٖٞٛ وبٓٚ ی٠ س٢فا٠ٛ سٞ ٠ً

 سٞ ًفؼٙ دیؽا ؼٝوز ٌٍْٗ ثب ثس٠ سب ١كاـ زٜؽ ٛؽاـٟ؟ ٛٞخٞٝٙ

 ؼٝوشٍٞٙ ای٠ٌٜ ثفای ٛلف ١كاـ زٜؽ... اٙ ٗٞاخ٠ ٗؽـو٠ اّٝ ـٝق
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 ـٝ ١بٌٞٙ غٞـاًی ضبٔفٙ ، ثؽٙ ثبج ضبٔفٙ ث٠ٛٞ٘ ثفاٌٞٙ

 ضبٔفٙ ثبٌٚ ؼاٌش٠ ً٘شفی خبی ٛیٌ٘ز ـٝی ضبٔفٙ...  ثؽٙ

 وفٗؽاؼیٍٞٙ ٝ ٗطجٞة ٗؽاؼ ثفوٞٛٚ سؤت ثِؿـٙ، غٞؼٌٞٙ اق

 ثبج ٠ً ؼٝوشی ٗؼٜی! ث٠ٛٞ٘ دیٍٍٞٙ ؼوشیٍٞٙ ًٜبـ سب ثؽٙ ـٝ

...  ٗیػٞاٙ سِٜٔف ، ٗیػٞاٙ آٗٞقي ایٜب غت!  ... ٛیىز ؼاؼٙ

 ...  ١بٌٞٙ غبٛٞاؼٟ ، غٞؼٌٞٙ

 ًبـیً ی٠ ثبالغفٟ.  ٛػٞـ ضفَ ضبال: ُلز آـاًٗ ثب ٗفسٕی

 . ٗیٌٜیٖ

 ٝ ٗدٞق ، ثٞؼ ویٜب اُف: ُلز آـاٗی ِؽای ثب ٝ ًٍیؽ ١ٞٗی ٛیٔٞ

 .  ثِیفٟ ثفاٗٞٙ ٗیشٞٛىز

 ٠ً ، ثٞؼٕ ِٛلش٠ ١ٜٞق.  ًٍیؽ سیف ٗـكٕ ٝ ٌؽ غٍي ُٔٞیٖ

 . ثٞؼ آٗؽٟ ویٜب

: ُلز دفٝا ٝ ًفؼٕ دف ـا ١بیٍبٙ ثٍوبة ، ٍٛىشیٖ ٠ً ٗیك ؼٝـ

 ....  ؼاٌشیٖ زیكی آٌٜبیی ی٠ ًبي
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 ٗیؼبؼ ٝ ًفؼٕ كفٝ ثٍوبثٖ ٗطشٞیبر سٞی ـا زِٜبّ ٝ هبٌن

 ؟ ًٜیٖ ٌفٝع ٝ س٘فیٚ ًی: ُلز

 سب... ًٜیٖ ٌفٝع ٌؽیٖ ٠ً خ٘غ غب٘ف ثؼؽي ثِیفیٖ ٝ ٗدٞق-

 ٠ً ٜٖٗ...  ٝ ٗشٚ ًٜیٖ ٗفٝـ ؼٝـ ی٠ ایٜدب ثیبیٚ ، ٗٞهغ اٝٙ

 !٠ٜٗ اغشیبـ ؼـ ٗشؼٔوبسً ٝ غ٠ٛٞ ایٚ.  س٢ٜبٕ ًال ایٜدب

 سجؼیؽ ایٜٙٞـی ١ٖ ـٝ ٗب ًبي.  ضبٓز ث٠ غٞي:  غٜؽیؽ ٛیٔٞ

 ... ٗیٌفؼٙ

 ز٢ٍ٘بیً و٘ز ث٠ ـا زِٜبّ دفٝا ٝ ًٍیؽ ١ٞٗی ٗفسٕی

 !؟ ١ب ؟ ١ب ١ب؟ ٗیٌٜی سبییؽ زفا: ُفكز ٍٛب٠ٛ

 ًٜبـ ثًٌ:  ُلز ٝ ًٞثیؽ دفٝا زِٜبّ ث٠ ـا زِٜبًٓ ٗیؼبؼ

 ... ثفؼاـٕ وبالؼ ٗیػٞإ

 ؟ ٗیبؼ ١ب س٘فیٚ ثفای ١ٖ لیكّ ـاوشی: ُلز سؼٔٔی ثب ٛیٔٞ

 آٌٜب ٗب١ب ثب ًٖ ی٠ ثیبؼ ثبیؽ ـٝ خٔى٠ زٜؽ ضؽاهْ.  ثیبؼ ثبیؽ-

 .  ث٠ٍ ًبـ ٗی٘یًٌ ٝ ٓطٚ ٝ ثیبٙ ـٝ یٌٖ....  ث٠ٍ
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 ث٠.  ٌیفی٠ٜ ١ٖ غیٔی.  ٌؽٕ اوً٘ ػبٌن ٗٚ: ُلز كٞـا دفٝا

 .  ٗیبؼ اوشؼؽاؼی ثب ؼغشف ٠ً ٛظف

 دف آة اق ـا ٓیٞاًٛ ٠ً ؼـضبٓی ٗفسٕی ٝ ًفؼ سبییؽ ٗیؼبؼ

 ث٠ ایٜٙٞـی ای٠ٌٜ اق ٗیبؼ، غٌٖٞ ثفاؼـي اق: ُلز ٗیٌفؼ

 ١ٖ ٗب غؽا ث٠.  ٗیٌٜٖ ًیق ٝاهؼب ٗیؽٟ ث٢ب غٞا١في اوشؼؽاؼ

 ؼاـی ؼٝوز زی ِٛلشٚ ٠ً٘ٔ یي ٗبؼـٗٞٙ دؽـ... ثٞؼیٖ ثس٠

 !  ٗیػٞای زی

 ؼاٌش٠ ؼٝوز ١ٖ غٞؼي: ُلشٖ ؼاٌشٖ ٠ً ا٘الػبسی اٛؽى ثب

 .  ٠ًٜ ؼٛجبّ ـٝ ٗٞویوی

  ؟ ٗیك٠ٛ وبق ؟ خؽی: قؼ ٓت ٗفسٕی ٝ ًفؼ ُفؼ زٍٖ ٗیؼبؼ

 ...  سبـ ُلش٠ ٗٚ ث٠-

 ث٠...  ٗی٠ٍ وفي ٗٞویوی ، ؼًشفٟ  دىفٟ: ُلز ٌیٜٙز ثب دفٝا

 ٝ ًٞزٞٓٞي غٞا١ف ١بی اوشؼؽاؼ ، ٗیؿاـٟ اضشفإ ١ٜفٜٗؽ ٝ ١ٜف

 ١ٖ ِٛب١ی ی٠....  ٛلف ی٠ سٞ غٞثی ٠٘١ ایٚ غؽایب.  ٗیِیفٟ خؽی

 ! ثٜؽاق ٗب ث٠



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
111 

 

 ، ًٜی ِٛبٟ ٝ ٗفی ، ًفؼ ِٛبٟ سٞ ث٠ غؽا: ُلز خٞاة ؼـ ٛیٔٞ

 ...ٗیل٢٘ی ـٝ غؽا ِٛبٟ ٗؼٜی

 ٛیٔٞ ٝ دفٝا ، ٗیبٙ ـا غٞؼٕ ٗٚ ٝ قؼ ه٢و٠٢ ٝخٞؼ س٘بٕ ثب ٗیؼبؼ

 .  ٛؽ١ؽ ًٍشٚ ث٠ ـا ٛیٔٞ  ًٍبٙ خیؾ دفٝا ٠ً ؼاٌشٖ ٠ِٛ

 ١ٌٞف غٞا١ف ُلشٖ ثبـ ١كاـ: ُلز ٝ ؼاؼ سٌبٙ وفی ٗفسٕی

 ... ؼـٛیبـ ثبقی

 ث٠ِ ایٚ ث٠ زیكی ی٠ یٌی غؽا ث٠:  ُلز ٛلىً ٛله ٗیبٙ دفٝا

... 

  ٗیؽٝٛیٚ؟ ٝ لیكّ اوٖ ٗؼٜی ـاوشی: ُلز ٝ ًفؼ ای غٜؽٟ ٛیٔٞ

 ... آٓ٘بٛی٠ اوٖ ی٠: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ سٌبٙ ـا وفٕ

 ی٠...  ١ىز لیكّ ی ثب٠ٓ اوٖ ث٠ ثب٠ٓ ی٠: ًفؼ ؼغبٓز ٗیؼبؼ

 !  دٍش٠ٍ ػبٌوب٠ٛ ٝ ٌبػفا٠ٛ ؼاوشبٙ

 ! ؟ ؼاوشبٛی ز٠: ًفؼ اغ٘ی ٗفسٕی

 سوىیٖ ًٞزٌشف ١بی س٠ٌ ث٠ ـا ٌُٞشً ٠ً ؼـضبٓی ٗیؼبؼ

 ١بی ثب٠ٓ اق ٌب١ٌبـ ی٠....  ولیؽٟ ١بی ثب٠ٓ اق لیكّ: ُلز ٗیٌفؼ
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 ؼغشفٟ ی٠ ؼـٗٞـؼ ه٠ّ.   آٓ٘بٙ  ـٗبٛشیي ی ؼٝـٟ ًالویي

 ٌب١كاؼٟ ،  ٗی٠ٌٜ قٛؽُی ؼٝـ ٝ ًٞزیي ـٝوشبی ی٠ سٞ ٠ً اوز

 لیكّ ث٠ ؼاـٟ ٛبٗكؼ ای٠ٌٜ ٝخٞؼ ثب ٝ ٗیبؼ ـٝوشب ث٠ ٗجؽّ ٓجبن ثب

 ث٠ ٌب١كاؼٟ ٛكؼیٌبٙ اق یٌی ٘فین اق ١ٖ ؼغشف...  ٗیجٜؽٟ ؼّ

 اق ٛیبكشٜی ؼوز ػٍن ایٚ وف خٍٞٛٞ ٝ ٗیجفٟ دی ـاق ایٚ

 آـاِٗبٟ.  هجفوش٠ٛٞ سٞی ٛ٘بیً ؼٕٝ ثػً!  ٗیؽٟ ؼوز

 دؿیفا ـٝ ٗفٍ ، ِٝبّ آـقٝی ؼـ ، ػٍن غب٘ف ث٠ ٠ً ؼغشفاٛی

 ثب....  ٛفویؽٙ غٞؼٌٞٙ ـٝیب١بی ٗفؼ ث٠ ٝهز ١یر ٝ اٛؽ ٌؽٟ

 اق ٗؼٍٞم وٍٞ ؼـ ٠ً ٗفؼ١بیی غیبّ ؼـ ولیؽ وفسبدب ٓجبن

 یٌی لیكّ ی ثب٠ٓ!   ٗیٍٚ ظب١ف ، اٝٗؽٛؽ اٝٛدب ث٠ ، ـكش٠ ؼوز

 !  آٓ٘ب٠ٛ  ١بی ثب٠ٓ ، ُؿاـسفیٚ سبثیف اق

 ثٞؼ؟ ؼـٝؽ اكشبؼ ؼ١ٜٖ اق ؿؿا ثِٞیٖ اُف

 ؼٖٓ ، قیبؼ ُفوِٜی ٝخٞؼ ثب ٝ ٛؽاٌشٖ ٗیٔی ثِٞیٖ اُف

 ٓٞن اق ٍٛبٙ ثجفٕ ؼ١بٙ ث٠ ؼیِف هبٌن یي ضشی ٛ٘یػٞاوز

 !؟ ثٞؼ ٔؼلٖ ثٞؼٙ
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 ٌجی٠ اٛؽاقٟ ٝ ضؽ ثی ، ٗیٍؽ ثفػٌه اُف ه٠ّ ایٚ ثِٞیٖ اُف

 ! ؟ ثٞؼ ػدیت ، ٗیٍؽ ای ؼٌٜٝج٠ ٗفؼِ ٝ غٞا١فٕ وفٌٛٞز

 ... ٗیٌفؼٕ كٌف ػدیت ٗٚ یب

 ... یب

 دؿیفا ـا ٗفٍ ، ِٝبّ ؼـآـقٝی ، ػٍن غب٘ف ث٠"...  لیكّ ثب٠ٓ

 ثب ، اٛؽ ٛفویؽٟ غٞؼ ـٝیب١بی ٗفؼ ث٠ ٝهز ١یر...  اٛؽ ٌؽٟ

 اق ٗؼٍٞمِ ؼـوٍٞ ٠ً ٗفؼ١بیی غیبّ ؼـ ، ولیؽ وفسبدب ٓجبوی

 ـٝش سدىٖ آ٢ٛب  ٌٞٛؽ، ٗی ظب١ف اٛؽ آٗؽٟ آٛدب ث٠ ، ـكش٠ ؼوز

 اق ـا غٞؼ خبٙ ػفٝویٍبٙ اق دیً ٠ً ١ىشٜؽ ١بیی ػفٝن

 "اٛؽ ؼاؼٟ ؼوز

 ...  ثجفؼ ث٢ؽاٌشی وفٝیه ث٠ ـا وف١َٜ ٗفسٕی ، ؼاؼٕ اخبقٟ

 دیً ١بی غفؼٟ ٝ ثفؼاـؼ خبـٝثفهی ٗیؼبؼ ، ؼاؼٕ اخبقٟ ١ٖ ثؼؽ

 ، اكشبؼ ؼوشٖ اق ، إ دفسی ضٞان ـٝی اق ٠ً ـا  ای زیٜی ؼوشی

 .  ًٜؽ خ٘غ
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 زبی...  ثٍٞیٜؽ ـا ٌبٕ ١بی ظفف ، ٛیٔٞ ٝ دفٝا ؼاؼٕ اخبقٟ ضشی

 . ًٜٜؽ ؼٕ

 ١بی سٌبٙ ث٠ ٝ ثٞؼٕ ایىشبؼٟ غبٓی ضْٞ خٔٞی ، غٞؼٕ ٝ

 ویِبـ ؼٖٓ.   ٗیٌفؼٕ ِٛبٟ ضیبٖ ًٜح ؼـغز سي ٌؽیؽ

 آشیبٕ ث٠ ً٘ی ٛیٌٞسیٚ! وِٜیٚ ٝ سٜؽ ویِبـ یي...  ٗیػٞاوز

 ً٘ي ، ثبٌٜؽ ١٘یٍِی ، ٗیفویؽٛؽ ٛظف ث٠ ٠ً ١بیی قغٖ

 .  ٗیٌفؼ

 . ُفكز هفاـ ١بیٖ ٌب٠ٛ ـٝی ثبكز ، ٌْٜ یي

 ٗیبٙ غبٗٞي ویِبـ ؼٝ ، قؼ ٓجػٜؽی ٗیؼبؼ ، زفغیؽٕ ػوت ث٠

 .  ثٞؼ ٓج٢بیً

 ؼاٌشٚ ؼٝوز ١٘ی٠ٍ ٝ...  ثٞؼ ٢ٗفثبٙ ١٘ی٠ٍ ز٢ٍ٘بیً

 ٗیٌفؼ سوؽیٖ٘ ـا ثٞؼ ًفؼٟ اػالٕ ٗٚ ث٠ اّٝ ـٝق اق ٠ً ای وبؼٟ

 . 

 ٗیٌفؼ ؼٛجبّ ـا ز٢ٍ٘بیٖ ٗىیف ٠ً ضبٓی ؼـ ٝ ایىشبؼ ًٜبـٕ

 ... ١ىز زیكیز ی٠ اٍٗت: ُلز
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 .ثِٞیٖ ؼـٝؽ سٞاٛىشٖ ٛ٘ی اٝ ث٠

... غٞٛی ٠ٛ.  ثٞؼ ثفاؼـٕ...  ثٞؼٕ ًفؼٟ دف اٝ ثب ـا ػٙب غبٓی خبی

 ـكشبـ ؼغشف یي ٗثْ ٗٚ ثب! ثٞؼ ثفاؼـٕ... ٗبؼـ ٝ دؽـ یي اق ٠ٛ

 ... ٌٕٞ دٍی٘بٙ ثٞؼٖٛ ؼغشف اق ٠ً ًفؼ ٛ٘ی

 ٛ٘یٌفؼٕ ـكشبـ ؼاٌز ػٍن وٞؼای ٠ً خٞاٙ دىف یي ٗثْ اٝ ثب

 .  ٌٞؼ دٍی٘بٙ ثٞؼًٛ دىف اق ٠ً

 ٝهز ١٘ی٠ٍ ١ٖ ثفای...  وػز ـٝق١بی ـكین ، ثٞؼیٖ ـكین ٗب

 ُلشٖ ٠ً ًىی اٝٓیٚ ث٠.  ثٞؼیٖ اٗٚ ١٘ی٠ٍ ٝ ؼاٌشیٖ

 اٝٓیٚ ث٠...  ثٞؼ ٗیؼبؼ ًٜٖ سدفث٠ ـا ؼاٌشٚ ؼٝوز ٗیػٞا١ٖ

...  ضبال ٝ ثٞؼ ٗیؼبؼ ٌؽٕ غٙبیی ز٠ ٗفسٌت ُلشٖ ٠ً ًىی

 ! ٗٚ وػز ـٝق١بی ـكین ثٍٞؼ ثٞؼ آٗؽٟ ؼٝثبـٟ

 ثفای ِفكب ١ب ؼٌٜٝج٠ ٠ً دكٌٌی ث٠ ٠ً ٗیِلشٖ اٝ ث٠ ثبیؽ ٌبیؽ

 ...  ؼاـٕ اضىبوی ز٠ ٗیِؿاـؼ غب٠ٛ ایٚ ث٠ دب دؽـثكـُٖ ٝیكیز

 اقر ثباٛجف یب  ، ٌؽٟ زی ثِٞ یب: قؼ ٝٓت ًٍیؽ ػ٘یوی ٛله

 .  ٗیٌٍٖ ضفف
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: ُلشٖ ٝهشی ٌؽ سبقٟ ؼٖٓ ؼاؽ.  ٌؽ ٜٗطفف ١بیٖ ُلش٠ ٗىیف

 .  ثفٍُش٠ ویٜب

 ، ثِٞیؽ ؼیِفی زیك ای٠ٌٜ ثؽٝٙ ٝ ُلز آ١بٛی. ٌٛفؼ سؼدت

 ١٘یٚ: ُلشٖ ٗشؼدت ٠ً ًفؼ ًح وبغش٘بٙ و٘ز ث٠ ـا ـا١ً

 ؟ ٗیفی ٝ ُلشی آ١بٙ ؟

 ...  زی٠ ؼـؼر ثؽٖٝٛ كوٗ ٗیػٞاوشٖ ؟ ًٜٖ زیٌبـ-

.  ٛجبٌٖ ٛبـاضز غیٔی ٗیٌفؼ ٝاؼاـٕ اي ٘جؼی ٌٞظ

.  ٗیٌفؼ ضْ٘ غٞؼي ثب ـا غبِی ی ـٝقٟ ؼٝ ؼٛیب ز٢ٍ٘بیً

  "ٗػٞـ ؿٖ  ـٝقٟ ؼٝ ؼٛیب" ثٞؼ ١٘ی٠ٍ ِٛب١ً ؼـ

 : ُلشٖ ٘ؼ٠ٜ ثب

 .  ٠ٌٜٛ ؼـؼ ؼوشز-

 ٝٓت ثفؼاٌز ٓج٢بیً ٗیبٙ اق ـا ؼٝویِبـ ، آٝـؼ ٓت ث٠ ٓجػٜؽی

...  ثفٍُش٠ ١ٖ ویٜب.  ًفا٠ٛ ث٠ٌٜ ؼّ سٞ اق ٛ٘یش٠ٛٞ ١یسٌه: قؼ

...  ٛ٘یؽی كفِز ث٢ً ؼی٠ِ سٞ ٝٓی.  ثفٗیِفؼٟ ثٞؼ ٗؼٕٔٞ غت
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 خ٘ؼ٠ غب٘فٕ ٗٚ ؼاؼ ؼوز اق ـٝ سٞ اٝٙ... ٛ٘یػٞایً ؼی٠ِ سٞ

  ؟ ًفا٠ٛ ٛیىشی خ٘غ غب٘ف غٞؼر اق غٞؼر... سٞ اق

 ثبق ًٞـٗٞ ز٢ٍ٘بی ٗٞهغ اٝٙ زفا: ُٝلشٖ ًٍیؽٕ ػ٘یوی ٛله

  ؟ ٌٛفؼیٚ

  ؟ ٗب ُفؼٙ اٛؽاغشی ضبال...  ١بٙ-

 ُفؼٙ ثٜؽاقٟ سوّیفاسٍٞ ٗی٠ٍ وجي آؼٕ اٛوؽـ:  قؼٕ ق١فغٜؽ

 ! ٗٚ اق ثب٠ٌ سٞ ٗبّ.... ١ً٘ سوّیف سب ؼٝ غؽا ـٝ سٞ.  ؼیِفاٙ

 اٝٗؽٙ.  زی٠ ؼـؼر ثِٞ: قؼ ٓت ٝ آٗؽ سف خٔٞ ًفؼ، ای غٜؽٟ

 ...  ٛ٘ی٠ٌٜ ایٜٙٞـی سٞـٝ ویٜب

 .  ٗیؼبؼ اضىبوٖ٘ ی ثٜؽٟ ٗٚ-

 .ٗیؽٖٝٛ:  ُلز ٝ ؼاؼ سٌبٙ وفی

 .  ٛیىز ػوْ ٗـكٕ سٞ اِال ٗٚ-

 .  ٗیؽٖٝٛ:  ُلز ٝ ؼاؼ ثیٜی ث٠ زیٜی اٗب ٌؽ خؽی ز٢ٍ٘بیً
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 ٗی ٗیؽٖٝٛ ای٠ٌٜ ثب ٗیِیفٕ سّ٘یٖ اضىبوٖ ثب ای٠ٌٜ اق ٗٚ-

 . ٛ٘یػٞـٕ ؿ٠ّ...  ثجبقٕ ٠ٌٜ٘ٗ یؼٜی...  ثبقٕ

 ...ٛجبي دیًٜٞیٞ-

...  ٗیػٞـٕ ؿ٠ّ ، غت غیٔی: قؼٕ ٓت ٝ ًٍیؽٕ ػ٘یوی ٛله

 ثیع اق ٝهشی...  ٛیىز ؼـوز ٝهشی!  ٛیىز ؼـوز...  ٗیؼبؼ ٝٓی

 ... إ ثبقٛؽٟ ٠ً ٗیؽٖٝٛ اًٝٓ اق ٝهشی ، ؿ٠ٙٔ ثٚ ٝ

 ث٠ ـا ز٢ٍ٘بیٖ. ٗیِلشٖ دال ٝ دفر. ٗیٌفؼ ِٛب١ٖ ٌٌٗٞبكب٠ٛ

 ایٚ ؼاؼ ٗی ـا خٞاثٖ ثبیؽ.  قؼٕ ِؽا ـا غؽا ٝ ؼٝغشٖ آو٘بٙ

 ! ٛجٞؼ ١ٖ ػبؼال٠ٛ...  ٛجٞؼ ّٜٗلب٠ٛ

 سٞ ١ب آؼٕ ی ٠٘١: ُلز ٝ قؼ قّ آو٘بٙ ث٠ ٗٚ ٗثْ ١ٖ ٗیؼبؼ

 ٗی ثؼؽ اٗب ػٍو٠ ٗیٌٜٚ كٌف ٠ً... ؼاـٙ ویٜب ی٠ قٛؽُیٍٞٙ

 ٝ ـَٛ زٞٙ كوٗ ٛجٞؼٟ ضشی ١ٖ وبؼٟ ؼاٌشٚ ؼٝوز ی٠ ثیٜٚ

....  هٔجٍٞٙ سٞی  ٗیؽٙ ـا١ً ، ثٞؼٟ ؿفیت ػدیت ٓجبوً

 س٢ً ٝٓی...  ثب٠ٌ ؼائ٘ی ٗیش٠ٛٞ ثب٠ٌ ؼاـ ٗؽر ٗیش٠ٛٞ ضٕٞـي

 دٞذ هٔجشٞ ًْ ٛؿاٌشی ُفكشی خٌٔٞٞ ٗٞهغ غٞة سٞ...  دٞز٠

 ،  اوز سدفث٠.  ٛؽاـٟ اٌٌبّ ٌؽٟ ویبٟ ضبال اي سی٠ٌ ی٠.  ٠ًٜ
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 ٝ دؽـ اق ١ٖ ثبـ ١كاـ سٞ.  ًفا٠ٛ ٗی٠ٌٜ ثكـٍ ـٝ ١ب آؼٕ سدفث٠

 غٞؼر ٗیػٞاؼ ؼٓز ثبق... ثٍٜٞی آٌٜب ٝ ؼٝوز اق ثٍٜٞی ٗبؼـ

 ٗیٍی قغ٘ی ٗیؽٝٛی ٗیىٞقٟ ؼوشز ٗیؽٝٛی... ًٜی اٗشطبًٛ

 اٗب...  سیـ٠ ٝ غبـ ٝ ًبًشٞن اق دف دفزیٚ ٝـ اٝٙ ٗیؽٝٛی... 

 ث٢شفیٜٚ ؼٛجبّ ١ً٘ ١ب آؼٕ...  ًٜدٌبٝی ٗٞؾی ضه ثىٞقٟ

! ٗی٘بٓٚ سٍٜٞٙ ث٠ ٝ زی ٠٘١ دی ١٘یٚ ثفای! ثفسفیٚ ؼٛجبّ.... 

 ثفاي ؼٛیب ، ث٠ٍ ثكـٍ ٠ً آؼٕ...  ًفا٠ٛ ٌؽی ثكـٍ سٞ

 سف ـاضز ٌٍٗالر...  ٗی٠ٍ سف آوٞٙ قٛؽُی...  ٗی٠ٍ ًٞزیٌشف

 !   ٗیبٙ ٛظف ث٠

 .  ٗیؼبؼ ٛ٘یبٙ ٛظف ث٠ ـاضز ٝهز ١یر ٗٚ ٌٍٗالر-

  ، ثجیٚ: ُلز ؼٝوشب٠ٛ ٝ ؼاؼ كٍبـ إ ٌب٠ٛ ـٝی ـا ؼوشً

 ِٛبٟ ث٢ٍٞٙ ًدب اق... ًٜی ِٛبٟ ث٢ٍٞٙ زٙٞـی ؼاـٟ ثىشِی

 ـٝی ثفی ثبیؽ...  ثكـ٠ُ غیٔی ًٜی ِٛب١ً ٛكؼیي اق اُف... ًٜی

 !  ٗی٠ٍ ٛو٠ٙ ی٠ ی اٛؽاقٟ ٝهز اٝٙ... ثبیىشی ه٠ٔ

 آـإ اي ٛكؼیٌی ؼـ ٝهشی ، ٌٕٞ ؼٝـ زٙٞـ:  ثِٞیٖ غٞاوشٖ

 سفٕ؟
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 . ىزیًبْٗ ٛ ْیكب ٚیٗػب٘ت ا_ثب_یوػٜ#

 والٕ ؛ یُفاٗ ٚیٗػب٘ج

ٌ٘ب ؼٝوشؽاـاٙ ـٗبٙ، كفا١ٖ ٌؽ سب هجْ اق زبح اثف، ث٠  یخ٢ز ثفا ٚیـٗبٙ آٝاِٛبـؼ ، اق ا ًبٛبّ

سب اٛش٢ب ؼاوشبٙ ـا ًبْٗ  ز،ی. ثب دفؼاغز ضن ػٕٞ فؼیؼـ ؼوشفن ٌ٘ب هفاـ ُ ٚیِٞـر آٛال

 یٛبٌف ، ثفا نیاق ٘ف ٘بیٛػٞا١ؽ ٌؽ ٝ ٗىشو ْیـٗبٙ كب ٚیا بٙ،یًفؼ، ده اق دب ؽیٗٙبٓؼ٠ غٞا١

 . ٍٞؼیٗ یفیِیٝ ِؽٝـ ٗدٞق، د زبح

ٌ٘ب ، غٞا١ٍٜ٘ؽٕ ؼـ  یاق ١ِ٘ ًیٍبدید فاٙ،یؼـ ا زیـا یًذ ٚیٌٛفؼٙ هٞاٛ زیـػب ْیؼٓ ث٠

ٛلف خ٢ز  يی١ف  ؽ،یًٌٞب ثبٌ فؼیِیهفاـ ٗ ی٠ً ؼـ ًبٛبّ غِّٞ یی١ب ْیكب بٛزیاٗبٛز ٝ ِ

ث٠ غٞاٛؽٙ ـٗبٙ  ْیًٜؽ،  ٓؿا ؼـ ِٞـر س٘ب یدفؼاغز ٗ زیضن ػٕٞ يیؼـ ًبٛبّ ،  زیػٕٞ

 ٍٗػّبر : ی ٠آٝاِٛبـؼ، ثب اـائ

 ؽیػٕٞ ًبٛبّ ثبٌ ؽی٠ً ثب آٙ هّؽ ؼاـ یسِٔفاٗ یؼ یس٘بنِ )آ ی، ٌ٘بـٟ  یٝ ٛبٕ غبٛٞاؼُ  ٛبٕ

ثبٛي     623023134332633سٞٗبٙ ث٠ ٌ٘بـٟ ًبـر 15000( ده اق دفؼاغز ضن ػٕٞیز 

 ٝ اـوبّ كیً ثفای اؼٗیٚ ٗفث٠٘ٞ:   یث٠ ٛبٕ وفٝٛبق ـٝض ٗىٌٚ

 ؽیس٘بن، ؼـ ًبٛبّ آٝاِٛبـؼ، ػٕٞ غٞا١ یٌ٘بـٟ  نی٘ف، اق  rira_pharma@وفًبـ غبٖٛ  

 ٌؽ. 

 ًبٛبّ ٗطؽٝؼ غٞا١ؽ ثٞؼ! ػُٕٞیفی

آٝاِٛبـؼ هبٛٞٛب هبثْ دی ُیفی اوز. دىز ١ب ث٠ ِٞـر كبیْ ١بی ًٖ ضدٖ ٝ كٞٛز ؼـٌز  ًذی

 .ؽییكفٗب یخؽا غٞؼؼاـ ْیكب یثبـ ؼـ ًبٛبّ هفاـ ٗیِیفٛؽ ٓٙلب اق ًذ يی یدی ؼی اف  ١لش٠ ا

 آٝاِٛبـؼ ده اق اس٘بٕ زبح غٞا١ؽ ٌؽ.  ـٗبٙ

 ( ؽی)غٞـٌ یـٝض وفٝ

 "ٍفٝی/ د ٍشبقی: د یآٝاِٛبـؼ ث٠ ٗؼٜ"
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 ... ثٞؼ اثفی ُٜؽٗكاـ:  ز٢بـؼ١ٖ كّْ

 ؟ ؼاـی ضبٓی ز٠ دٜدٍٜج٠ ١بی ِجص ، ٗیِلشٜؽ اُف ٗٚ ث٠

 ١بی ِجص اق ثؽسف!  خ٘ؼ٠ ١بی ؿفٝة اق ثؽسف ضبٓی ٗیِلشٖ

 آٙ ، ٍٛٞؼ غشٖ زبٓٞن ی خبؼٟ ث٠ ٠ً ای دٜدٍٜج٠...  ٌٜج٠

 ای كبیؽٟ ز٠ غب٠ٛ ؼـ ٗبٛؽٙ ، قیجب ٝ آكشبثی دبییك ایٚ ؼـ ١ٖ

 اق وبػز...  سػز ـٝی ثٞؼٕ اكشبؼٟ ض٠ِٔٞ ثی ٝ ًفغز ؟ ؼاـؼ

 .ثٞؼ ُؿٌش٠ ظ٢ف ثؼؽاق و٠

 ١بی كفیبؼ ِؽای ٝ ٗیٌفؼٛؽ ؼٝ ث٠ ی٠ٌ وف١َٜ ٝ ٗبخؽٟ

 .  آٗؽ ٗی ثبال ٗٚ ٗٞهز اسبمِ سب دیفٗفؼ

...  ؼائ٘ی ، ثٞؼ ٌؽٟ ایٜدب.  قؼٕ ٗٞهز ی ٝالٟ ث٠ دٞقغٜؽی

 دیؽا ـا ٗبّ ضٌٖ غٞاة سػز...  ؼائ٘ی اسبمِ!  ؼائ٘ی دٜب١ِبٟ

 ١بیی ٌٛٞش٠ ؼوز اق دف ثٞؼ ٌؽٟ ایٜدب ؼیٞاـ ٝ ؼـ ٝ ثٞؼ ًفؼٟ

 ٛؽاٌز اٛؼٌبن.  ٗیٌٜٞشٖ ًبؿؿ ١بی ثفیؽٟ ـٝی ، ١ب ٌت ٠ً

 ز٠ ٛجٞؼ ٢ٖٗ ، آٗؽ ٗی ُیفٕ ٠ً ١فًبؿؿی.  ٛجٞؼ ١ٖ آی٠ٜ... 

 ثب ٝ ٗیٌٜٞشٖ ـٝیً ٌؼف س٠ٌ یي.  اوز ـِٛی ز٠ یب ٌٌٔی



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
4 

 

 ایٚ غب٘ف ث٠ ًىی اُف ٝ...  زىجبٛؽٕ ٗی ؼیٞاـ ث٠ ٗبیغ زىت

...  ؼاٌز ضن ، ٗیِلز ٝثیفاٟ ثؽ ٗٚ ث٠ ثؽؤیوِی اق ضدٖ

 ؼٝوز ٌؼف١بی س٠ٌ آٙ ٢ٖٗ...  ٛجٞؼ ٢ٖٗ ثفایٖ ٠ً آجش٠

 ٗی ـٝاٖٛ ٝ ـٝش خبٙ ث٠ ، غٞاثی ثی ٗٞهغ ٠ً ثٞؼ ای ؼاٌشٜی

 سٞی اق ثٞؼٙ ًشبة سٞی اق ایٖ غىش٠!  ثٜٞیه ـا ٗب ٠ً اكشبؼٛؽ

 ًبؿؿ ـٝی ثفای ٌؽٟ سَٜ ؼٓ٘بٙ...  ثٞؼٙ ٗدبقی ِلطبر

 آؼٕ یي سٞوٗ!  ٗؼ٘ٞٓی ؼوشػٗ یي ثب ١ٖ اٙ آٗؽٙ

 .ٗیكؼ ضفف ١ٖ اٌؼبـ ثب ٗط٘ؽی ًفا٠ٛ ، ث٠ٔ... ٗؼ٘ٞٓی

 ؼیؽٟ ـا ضبكظ ٝ غیبٕ ١بیٖ ؼـغٞاة ٗٚ ، ٛؽاٌز سبقُی ٠ً ایٚ

 ـوشٖ ی ه٠ّ ثفایٖ ای دؽـا٠ٛ قثبٙ ثب كفؼٝوی ٝ... ثٞؼٕ

 ! ٌیفیٚ ٝ وبؼٟ.  ثٞؼ ُلش٠ ـا ٝو٢فاة

... غٞاة ؼـ ثبٌٖ ٌٛٞیؽٟ زبی غیبٕ ثب ٠ً ثٞؼٕ ؼیٞا٠ٛ آٛوؽـ ٗٚ

 غٞاة ٠ً ١فزٜؽ...  ثیبٝـٕ غب٘ف ث٠ ِجطً ـا زبی ٘ؼٖ ٝ

 ١بیی آٙ ی ٠٘١ اٗب ثبٌٖ ٌٛفؼٟ سؼفیق ١یسٌه ثفای ـا ١بیٖ

 غب٘فٕ اق سب ٗفٝـٗیٌٜٖ ـا ٗبٛؽٟ یبؼٕ ث٠ ٝ ؼاـٕ ؼٝوشٍبٙ ٠ً

 .  ٛفٝؼ
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 ؼوز ؼـ ٠ً ًشبثی ـٝی اق ـا وفٕ ، غٞـؼ ؼـ ث٠ ٠ً ای سو٠

 اسبم ؼاغْ ث٠ ـا غٞؼي ٗبخؽٟ.  زفغبٛؽٕ ؼـ و٘ز ث٠ ؼاٌشٖ

 .ٛ٘یبی ثیفٝٙ اسبهز اق اِال زفا ؼغشفٕ؟ غٞثی: ُلز ٝ ًٍیؽ

 ًشبة ؼاـٕ: ُلشٖ ٝ قؼٕ ًٜبـ ؼوز ثب ـا ٗكاضٖ٘ ١ٞٗبی

 .ٗیػٖٞٛ

 ...٢ٛبـ ٠ٛ... غٞـؼی ِجط٠ٛٞ ٠ٛ-

 غٞاة اق یي وبػز ٘فكبی ، ٗبخؽٟ ٌؽٕ ثیؽاـ غٞاة اق ؼیف-

 . ٌؽٕ ثیؽاـ

 ـٝی ـا دبیٖ ، ثٞؼٕ ًٍیؽٟ ؼـاق.  سفًٍیؽ خٔٞ ـا غٞؼي ٗبخؽٟ

 ٗدجٞـ...  ثٞؼ ثؽ ضبٓشٖ ثٞؼٕ، ُؿاٌش٠ اكوی إ سبغٞـؼٟ قاٛٞی

 .  ثفغیكٕ خب اق ٌؽٕ

 .  ثفٝؼ ٝ ثٌٜؽ ـا ٌفي قٝؼسف سب ٍٛبٛؽٕ ٓجٖ ث٠ ٓجػٜؽی

 ثػٞـ زیكی ی٠ ٌٞ ثٜٔؽ ؼغشفٕ: ُلز ٝ ًٍیؽ ثبقٝیٖ ث٠ ؼوشی

 ؟ سٞ ٛؽاـی غٞاـى ٝ غٞاة زفا. ِٛفاٛشٖ ٗٚ ایٜٙٞـی. 

 ...  إ غٞـؼٟ ٛی٘فٝ ِجص ز٢بـ وبػز ٗیِلشٖ اُف
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 ٛ٘ی خبٖٛ ث٠ ایٜٙٞـ...  ٌٝیف ًیي ١ٖ ِجص ١لز وبػز ٝ

 خؽی ٠ً ١فزٜؽ! غٞـاى ٝ غٞاة ثی ٛ٘یِلز ٗٚ ث٠ ٝ اكشبؼ

 ٛ٘ی زٍٖ٘ اق ٝهز ١یر غٞـاى اٗب ٛؽاٌشٖ غٞاة ٗٚ خؽی

 .اكشبؼ

 ٛجبٌیٚ ٗٚ ِٛفاٙ: ُلشٖ ٝ ُؿاٌشٖ ًشبة ِلطبر الی ٍٛبٌٛی

 .  ثِیٚ ث٢ٖ زیكی ٗیػٞاوشیٚ ٗیٌٜٖ اضىبن ؟ ٌؽٟ زیكی. 

 ِٛبٟ آٙ ؼاٌز وؼی ٠ً ؼـضبٓی ٝ قؼ ثفهی ز٢ٍ٘بیً

 ػبؼی ِٛبٟ ث٠ ـا اٛؽاغز ٗی ػفیبٖٛ ثبق١ٝبی ث٠ ٠ً ای غفیؽاـا٠ٛ

. ٗیػٞـی وفٗب ١ب ٓجبن ایٚ ثب:  ُلز ًٜؽ سجؽیْ ٗؼ٘ٞٓی ٝ

 !  ؼاـٟ ٛبٜٗظٖ آٗؽ ٝ ـكز غ٠ٛٞ ایٚ ث٠ ١ٖ ػٙب آهب ٠ً ٗػِّٞب

 ؼاٌز ٝثٜلً ِٞـسی ً٘فَٛ ١بی غبّ ٠ً ـِٛی ولیؽ سبح ث٠

 زٍٖ ث٠ ضىبثی إ وی٠ٜ زبى ٗیٍؽ ثبػث ، ١لشً ی یو٠ ٝ

 ػًٞٔ ثب٠ٌ: ُلشٖ ؼـ٢ٛبیز ٝ ًفؼٕ ِٛب١ی ، ثیبیؽ ٗبخؽٟ

 ٠ً ػٙب ٝ وف١َٜ خٔٞی هیبك٠ ٝ ـیػز ایٚ ثب ٗٚ ٗیٌٜٖ

 . ٛ٘یسفغٖ
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 ثٞؼٕ دٌٞبٛؽٟ غب٠ٛ ایٚ ؼـ ـا غٞؼٕ آٛوؽـ ًفؼٕ كٌف ٝ قؼ ٓجػٜؽ

 یب! ثذٌٖٞ ـا ٓجبو٢بیٖ ثبقسفیٚ غٞاة ٗٞهغ ٗیػٞاوز ؼٖٓ ٠ً

 ...  ـ١ب ٝ ثبٌٖ غبٓی!  ٛذٌٖٞ اِال

 د٢ٜٞٙ ز٠ ٌ٘ب اق ٝاهلل: ُلز ٝ ًٍیؽ قثبٙ ٓج٢بیً ـٝی ٗبخؽٟ

 اٝایْ...  اكشبؼ ؼٖٓ ث٠ ٢ٗفر ضىبثی ، ؼیؽٗز ٠ً ٗؽر ایٚ... 

 كوٗ...  ٛؽاٌشٖ اقر ای ضىبثی ٝ ؼـوز ٌٜبغز اِال

 ضىبثی ٢ٗفثٞٛیز ٝ غبٛ٘ی اق ، ٗؽر ایٚ سٞ ٝٓی...  ؼٝـاؼٝـ

 .  ثفؼٕ ٓؿر

  ! ؼاؼ ٗی ؼویى٠ ثٞی ضفك٢بیً

 ؼوشی ـِٖٛ ٌٍٗی ٝ ٓػز ١ٞٗبی ث٠ ٝاٝ  ًفؼٕ ثبـیي ـا ِٛب١ٖ

 ...ًفؼی ًٞسب١ٍٞٙ ٛجٞؼ ضیق: ُلز ٝ ًٍیؽ

 ١فزی...  ؼاـٕ غٞا١فقاؼٟ ی٠: قؼ ٓت ٝ ؼاؼٕ ـاهٞـر ؼ١بٖٛ آة

 ٝ غؽا...  ـٝقٟ ٝ ٛ٘بق ا١ْ ، ،وفوِٜیٚ آهب...  ُلشٖ ًٖ ثِٖ اقي

 اق!  ئ٠ ا١ٔی ٝ ـٝق ث٠ خٞٝٙ ١ٖ ٠ٜٗٞٗ ١ٖ.  ضبٓی٠ٍ دیـ٘جف

... ثؿاـٕ هفاـی ی٠ ، ثِٖ ١ٖ سٞ ث٠ ُلشٖ ُفكشٖ، اخبقٟ ٗبؼـر

 ث٠ ٠ٛ.  ئ٠ ٗٞخ٢ی ٝ غٞة دىف...  ١٘ٞ ثجیٜیٚ ، ایٜدب ثیبـًٗ



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
8 

 

 ٗیؽ٠ٛٝ ٗبؼـر.  ٠ٛ ًٜٖ سؼفیق اقي ا٠ٗ غٞا١فقاؼٟ ای٠ٌٜ غب٘ف

 ؼاٍٛدٞی. ػ٘فا٠ٛ ٓیىبٛه كٞم.  غؽاٌٜبو٠ ٝ ثبضیبوز. 

 ث٠ ؼوشً ـٌٌٝف غؽا.  ٗی٠ٌٜ ًبـ ٢ٌفؼاـی سٞ...  ؼًشفاوز

 ... ٗیفو٠ ؼ١ًٜ

  ؟ ثٞؼ ُؿٌش٠ وب٢ٓبی اُف

 ! ؟ ٗیٌفؼ دی٢ٍٜبؼی زٜیٚ ٗبخؽٟ

 ...  ثٞؼیٖ آثبؼ وؼبؼر ؼٝثٌٔه ی غب٠ٛ آٙ وبًٚ اُف١ٜٞق

 ثٜٔؽٌبٙ ٌبوی ١بی ٗبٌیٚ ، ١فًؽاٍٗبٙ دؽـ ٝ ٗبؼـ ١ٜٞق اُف

 ١كی٠ٜ ؼؿؽؿ٠ ثی ٗٚ ًٞسبٟ كیٖٔ وبغز ثفای دؽـٕ ٝ  ؼاٌشٜؽ ـا

 غٞؼٕ ثفای اػشجبـی سب ٗیٌفؼ ٢ٗیب ثفایٖ ـا زیك ٠٘١ ٝ ٗیٌفؼ

 ـا اي غٞا١فقاؼٟ ٠ً ٗیفویؽ ؾ١ًٜ ث٠ ٗبخؽٟ ، ًٜٖ دب ٝ ؼوز

 !  ث٠ٔ ١ٖ ٌبیؽ...  ٠ٛ! ؟ ًٜؽ دیًٌٍ

 ث٢ٖ ثٌٚ كٌفاسٞ غٞة: قؼ ٓت ٗبخؽٟ ٝ ًٍیؽٕ ػ٘یوی ٛله

 ؼاـٟ ٗبٌیٚ...  ـكش٠ وفثبقی.  وب٠ٍٓ وی.  دؽـا٠ٗ اوً٘.  ثِٞ

 .  غٞث٠ ٝٔؼً ٌٌف ـٝ غؽا. 
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 ٝ زىجبٛؽ ً٘فٕ ث٠ ـا ؼوشً ٗبخؽٟ ٠ً اٛؽاغشٖ دبییٚ ـا وفٕ

 ث٠ ٌُٞز دفؼٟ ی٠ ثبیؽ ؼغشف ٗبؼـ ٌؽی اوشػٞٙ دٞوز: ُلز

 ١ٖ ضبال... ثٞؼی سف هٍَٜ ثٞؼی سذْ غؽا ث٠...  ثب٠ٌ سًٜ

 ... ثػٞـی ثیبـٕ زیكی ی٠ ثفار ثفٕ ثؿاـ اٗب هٍِٜی

 ، ثٞؼٕ ٛؽاؼٟ خٞاثی ٝ ثٞؼٕ ًفؼٟ وٌٞر ای٠ٌٜ اق ٝغٌٞطبّ

. ـكز ثیفٝٙ اسبم اق ٗیٌٍىز ُفؼٝ ؼًٗ ثب اِٛبـ ٠ً ٘ٞـی

 .ُفكشٖ ـا ٗبؼـ ی ٌ٘بـٟ ٝ قؼٕ ٗٞثبیٖٔ ث٠ زِٜی

 ...ًفا٠ٛ آٞ:  ٍٛىز ٌُٖٞ سٞی قیجبیً ٝ ظفیق ِؽای

 خؽیؽ ؼوشذػز ایٚ: ؿفیؽٕ ضٔوٖ س٠ اق ػٔیي ٝ والٕ ثؽٝٙ

  ؟ ٌ٘بوز

 زی ؟ ؼوشذػشی ز٠:  قؼ ـاٟ آٙ ث٠ ـا غٞؼي ٗط٘ؽی آؾـ

 ٌؽٟ؟

 !!! ًفؼٟ دیؽا غٞاوشِبـ ثفإ ٗبخؽٟ-

 اُف ًفؼٕ ضه ٠ً غٜؽیؽ هٍَٜ آٛوؽـ.  غٜؽیؽ ثٜٔؽ ِؽای ثب

 غٜؽٟ ِؽای یؼٜی قیجبیی.  ٛؽاـؼ اٌٌبٓی ٛجیٜٖ ـا ِجص كفؼا
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 ٛشٞاٛىشٖ. ؼٍٜٓیٚ ٝ ػ٘ین ٠٘١ ایٚ ، ١ٖ آٙ...  ٗبؼـٕ ١بی

 .  غبٖٛ آؾـ ٗیػٜؽی: ُلشٖ قٝؼ ث٘بٖٛ ػّجبٛی

 قٌز...  ٠ٛ ٗیِلشٖ ثٞؼ قٌز: ُلز ٌؽ س٘بٕ ٠ً ١بیً غٜؽٟ

 .  ًفا٠ٛ ثٞؼ

 ٗٚ ٠ً خٔٞ اٛؽاغشی ٝ ٗٚ ٠ً ای٠ٜ قٌز:  ـكشٖ ـلٟ اسبم سٞی

 . ٠ٛ ثِٖ

 خٞٝٙ سب ؼٝ ٗی٠ِ.  ٛ٘یِیفٟ ؼّ ث٠ ٗٚ اق ٗبخؽٟ ، ٠ٛ ثِی سٞ-

 ٝ كف١َٜ ٗیٌفؼ كٌف ، ٠ٛ ٗیِلشٖ ٗٚ اٗب...  ٛػٞاوشٚ ١٘ٞ

 .ٛظف٠ٛٞٗ ٗؽ ٘جوبسی اغشالف

 ١ٖ ١ٜٞق... ؼاٌشیٖ ٘جوبسی اغشالف ١ٖ ١ٜٞق! ٛجٞؼ؟ ِٗف

 ... ١ٖ ١ٜٞق...  ٗیٌفؼ كفم كف٢ِٜ١بی٘بٙ

 ایٜٙٞـی ؼاـی سٞ ٠ً ًدبوز ٗبخؽٟ ؟ ًفا٠ٛ: قؼ ِؽایٖ ٗبؼـ

  ٗیكٛی؟ ضفف

 .اسبهٖ سٞ ٗٚ. دبیی٠ٜ ی ٘جو٠ ، ٛجبي ِٛفاٙ-
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.  ٠ٛ ثِٞ ثؼؽ ثجیًٜ ٛظف ی٠ ، قٌش٠: ُلز ٝ ًٍیؽ ـاضشی ٛله

 ٗیبؼ ٛظف ث٠ ٗوجٞٓی ٝ ٗٞخ٠ آؼٕ.  ٗیٍٜبوٖ ـٝ دىفٟ ٗٚ آجش٠

 !!!ث٢شفٟ ٠ً غٞؼر اٛشػبة اق ضؽاهْ

 ػ٘یوی ٛله.  ؼاٛىز ٗی ز٠ اٛشػبثٖ اق! ؟ غٞؼٕ اٛشػبة

 ثب زفا...  ١ب ٛ٘یؿاـٕ هفاـ ثب١بي ٗٚ غت غیٔی: ُٝلشٖ ًٍیؽٕ

 .  آغ٠ ٛ٘یٌٜی ٍٗٞـر آؼٕ

 .  ثٞؼ ٌٔٞؽ وفٕ-

 زفا؟: آٗؽٕ كفٝؼ سػز ی ٓج٠

 ًٖ ی٠...  ٌؽٟ ػْٞ ، ًی٘یب ـٝاٛذكٌي آؼـن...  ١یسی-

 اٝٙ ثب ًی٘یب ٠ً ضبال ٛ٘یػٞاؼ ؼٖٓ ٜٖٗ.   ؼٝـٟ ثفاٗٞٙ ٗىیفي

 .  ًٜٖ ػْٞ ؼًشفٌٞ ،  ـاضش٠ كوٗ

 زٙٞـٟ؟ ضبًٓ-

 ث٢ٖ غ٠ٛٞ ًبـای سٞ.  ٗی٠ٍ ػّجبٛی ً٘شف.  ٗی٠ٌٜ ُفی٠ ً٘شف-

 ... ٗی٠ٌٜ آٌذكی.  ٗی٠ٌٜ ً٘ي
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 ًبـی ٗیشٞاٛؽ زٙٞـ ٠ً ًفؼٕ سّٞـ ـا ًی٘یب ٝٗٚ غٜؽیؽ ٗبؼـ

 ! ثٞؼ ثیكاـ آٙ اق ٠ً ثؽ١ؽ اٛدبٕ ـا

 ِؽایٖ ٗبؼـ ٝ ًفؼٕ ٍٗز ـا إ دٜد٠...  ثٞؼ ُفكش٠ ٝقٙ هٔجٖ

 ... ًفا٠ٛ:  ًفؼ

 ث٠ٔ؟-

 ... ٌؽٟ ث٢شف اي ـاث٠ٙ ػٙبـؼ ثب  ًی٘یب ًٜٖ كٌف-

 ؟ خؽی-

 ١ٖ ثب ١ب وبػز.  اسبم سٞی ـكشٚ.  ثٞؼ ایٜدب ؼیفٝق ػٙبـؼ.  آـٟ-

 ...  قؼٙ ضفف اسبم سٞی

 ! قؼٙ ضفف كوٗ ٗٙ٘ئٜی: غٜؽیؽٕ

 .ثًٌ غدبٓز...  ١ىشٚ ٗطفٕ ١٘ؽی٠ِ ث٠ ١ٜٞق اٝٛب ًفا٠ٛ-

 ... غٞة ز٠.  ثبٌٚ غٞي. ثب٠ٌ: ُلشٖ ٝ قؼٕ ٓجػٜؽ

 ثؼؽ ثجیٚ ثبـ یي ـٝ دىفٟ ضؽاهْ.  ًٚ آثفٝؼاـی ٗبخؽٟ خٔٞی-

 .  ٠ٛ ثِٞ
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 ثفاٗٞٙ ثیبؼ دؽـثكـُ٘ٞٙ ًبـُف ٠ً ـویؽٟ خبیی ث٠ ًبـٗٞٙ-

 غبٖٛ؟ آؾـ آـٟ ٠ًٜ دیؽا ١ٌٞف

 اق: قؼٕ ٓت ٝ غٞـؼٕ ـا آ١ٖ.  ٛػٜؽیؽٕ ١ٖ ٗٚ ٛػٜؽیؽ ثبـ ایٚ

 غجف؟ ز٠ ثبثب

 هٜٞٓب٠ٗ كوٗ آجش٠.  ـكش٠ كفٝي ٗط٘ٞؼآثبؼ ١بی قٗیٚ اق یٌی-

 آقاؼ ـٝ ك٢یٖ آهبی ٗیش٠ٛٞ ثِیفٟ دٍٞٓٞ ًْ ثش٠ٛٞ ضبال.  ٌؽٟ

 غالَ ٘ٔجٌبـ١ب ٌف اق...  ثفٟ كفٝي ١ٖ ـاٗىف ٝیالی.  ٠ًٜ

 .  ٗیٍیٖ

... ـكز ًل٘بٙ اق ثٞؼ اٛؽٝغش٠ ١فز٠ ، ٝٛؽاٌشیٖ ؼاٌشیٖ ١فز٠

 !  ٗیؽیؽ ٗب ی هٞاـٟ ٝ هؽ ـا غٞؼي ٗبخؽٟ ٗثْ ًىی ١ٖ ثبیؽ

 ـا ٌُٞی ٝ ًفؼٕ غؽاضبكظی ، ثٍٜٕٞ زیكی ٛ٘یػٞاوشٖ ؼیِف

 ِٛؿٌش٠ غیٔی ٗبؼـ ثب إ غؽاضبكظی اق.  ؼاؼٕ كٍبـ زِٜٖ سٞی

 : كفوشبؼ دیـبٕ ًی٘یب ٠ً ثٞؼ

 ٍٛیٚ غ٠ٛٞ ٜٗٞ ٝهشی!  ًٜی اقؼٝاج ٝهز ١یر ٛؽاـی ضن سٞ-

 !  ًٚ ثیفٝٙ وفر اق كٌفٌٖ!  ًفؼی
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 ثفٝ.  ٌؽ سٜؽ ثبق هٔجٖ ٔفثبٙ.  ًفؼٕ دفر سػز ـٝی ـا ٌُٞی

 یي ثب ـا ١بیٖ ٓجبن ، ثفغبوشٖ خب اق ٝ ًفؼٕ ٛثبـي ؼـًی ث٠

 آثی خیٚ ٌٔٞاـ ٝ ـَٛ ٘ٞوی ًٞسبٟ آوشیٚ ٍُبؼ ٌفر سی

 ٗیِلز ٗبؼـ.   ًٞثیؽ ٗی ٝ ثٞؼ ٛجٓ خبیٖ ٠٘١.  ًفؼٕ ػْٞ

 ٗبؼـ ٗفاػبر! ٗیٍٜبغشٖ ـا غٞا١فٕ ٗٚ...  اٗب اوز ث٢شف ضبًٓ

 !اي س٢ٜبیی ٝ ٗیٌفؼ ـا

 ـا ٗٚ ٗفاػبر ثبیؽ زفا... ١بیً ثؽ١ی ٝ ٗیٌفؼ ـا دؽـ ٗفاػبر

 ٠٘١ ایٚ ثبٛی ٝ ثبػث غٞا١فٕ ؼاٌز ٓكٝٗی ز٠! ؟ ٗیٌفؼ

 . ثٌٜؽ ـا ٗفاػبسً ٝ ثِؿاـؼ زًٍ٘ سػٖ ـٝی ـا ٌٍْٗ

 ًق.  ٗیسفغؽ ثؽخٞـی ؼٛیب ًفؼٕ ضه اسبم اق غفٝخٖ اق هجْ

 آـإ ٛلى٢بیٖ ـیشٖ ؼاؼٕ اخبقٟ ٝ ؼیٞاـزىجبٛؽٕ ث٠ ـا ؼوشٖ

 ضفك٢بی كٍبـ ، ٗیفكز ُیح وفٕ...  ثٞؼٕ ًفؼٟ ٔؼق.  ثِیفٛؽ

 یي غٞا١فٕ آٗیك س٢ؽیؽ ١بی خ٠ٔ٘ كٍبـ...  ٘فف یي ٗبخؽٟ

! ثٞؼ سف ؿِ٘یٚ ای ١فخ٘ؼ٠ اق ٗٚ ١بی دٜدٍٜج٠... ٘فف

 ! سف ؿِ٘یٚ
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 ٠ً ًٞـی وٞر ٝ غبٓی ی غب٠ٛ ٝ ٗبٛؽٕ ٗٚ ، ـكز ٠ً ٗبخؽٟ

 ـكغ ثبػث ١ٖ اسبم آٙ اق وف١َٜ ١بی غفٛبن ِؽای ضشی

 . ٌؽ ٛ٘ی س٢ٜبیی

 ٠ٛ...   ثٍٜیٜٖ ٗیشٞاٛىشٖ ٠ٛ ثٞؼٕ، هفاـ ثی زفا ؼاٖٛ ٛ٘ی

 ظفٝف زیؽٗبٙ ثبـ زٜؽ.  ٗیفكشٖ ـاٟ كوٗ.  ثػٞاثٖ ٗیشٞاٛىشٖ

 ػْٞ ـا وبػز خبی.  ؼاؼٕ سـییف ـا ثٞك٠ سٞی ی ٗبٛؽٟ ثبهی

 ٝ ؼاؼٕ سـییف ـا ٗىی ُٔؽاٙ سٞی غٍي ١بی ُْ.  ًفؼٕ

 ـٝق اق وبػز یي س٢ٜب ٝ س٢ٜب ، ١ب ایٚ ی ٠٘١ ٝ ًفؼٕ ُفؼُیفی

 .  ُؿـاٛؽ ـا ٗٚ

 ٌٍّؽ ٝ ١كاـ و٠ ٗؼبؼّ ٝ  ؼهیو٠ ٌّز ٗؼبؼّ وبػز یي

 .  ثٞؼٕ ثالسٌٔیق ٗٚ ثبٛی٠

...  ُفٟٝ ؼـ ُؿاٌشٜؽ ػٌه ٌبٙ ٛلفٟ ؼٝ هفاـ اق ٗفسٕی ٝ دفٝا

 ٗیؼبؼ.  ثٞؼ ـكش٠ ًفج ث٠ ، اي ٗبؼـی ی غبٛٞاؼٟ ١٘فاٟ ث٠ ٛیٔٞ

 ٝ ٌوبین...  ٗیلفوشبؼ ُفٟٝ سٞی ٝ ٗیكؼ ١بـٗٞٛیٌب غٞؼي ثفای

 ٠ً ثٞؼٕ ٗٚ ُفٟٝ ػالف ٝ ثیٌبـ س٢ٜب!  ثٞؼٛؽ ٌ٘بّ ١ٖ ًبٗفاٙ

 ـا غٞاٛؽٖٛ ًشبة س٘فًك.  ثِؿـاٖٛ ـازٙٞـ ـٝقٕ ثبهی ٛ٘یؽاٛىشٖ
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 یي ـٝی ـا ز٢ٍ٘بیٖ ٛ٘یشٞاٛىشٖ ضشی ثٞؼٕ، ؼاؼٟ ؼوز اق

 ١٘فا١ٖ سٔلٚ ؼـ ٠ً ١ٖ آ١ِٜی ١ف... ؼاـٕ ٠ِٛ ثبثز ٠ً٘ٔ

 س٘فًك ضشی ٛؽاٌز ای كبیؽٟ ١یر ٝٓی...  ًفؼٕ دػً ؼاٌشٖ

 .  ٛؽاٌشٖ ١ٖ غٞة ٗٞویوی ٌٜیؽٙ

 ؼوشٖ سٞی ٗٞثبیْ!  ٛؽاٌشٖ ـا ًبـی ١یر اٛدبٕ  س٘فًك ٝاهغ ؼـ

 ١٘بٙ خك ث٠ ، قؼٕ قّ دیدً ث٠ ١ؽف ثی.  ثٞؼ ًفؼٟ ػفم

 .  ثٞؼ ٌٛفؼٟ ٜٗشٍف اي ِلط٠ ؼـ ؼیِفی زیك ا١َٜ

 كٕبی ؼـ ٌؽٟ دػً ٗٞویوی آٙ ، ٌبیؽ ثبـ ١كاـٗیٚ ثفای

 ، قؼٕ سٌی٠ ٗجْ دٍشی ث٠ ـا وفٕ ده...  ؼاؼٕ ُٞي ـا ٗبٌیًٜ

 دٍشً سٞخ٠ هبثْ ٗل٢ٕٞ یي ثبیؽ ، هفاـی ثی اق ضدٖ ایٚ

 غٞؼي ؼـ ٠ً ٠ً٘ٔ یي خك ٛجٞؼ ٗل٢ٞٗی ١یر...  ٛجٞؼ اٗب! ثبٌؽ

 ! "ؼٓشِٜی" ٗیؽاؼ خب ٗل٢ٕٞ ١كاـ

 .  ٌٕٞ خٞیب ضبًٓ اق ٝ ثكٖٛ قَٛ سب ٗیٍؽ ٗبٛؼٖ ؿفٝـ

 ُؿٌز؟ غٞي ػفٝوی:  ثِٞیٖ ٝ ثكٖٛ قَٛ ٗیشٞاٛىشٖ
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 ؼٝـ ـا ویٜب ٗٚ:  ثِٞیٖ ٝ ثكٖٛ قَٛ ٗیشٞاٛىشٖ ١ٖ ٌبیؽ

 سوبثْ اُف ٝ اوز اٛؽاغش٠ ؼٝـ ـا ٗٚ ١ٖ ویٜب ٝ إ اٛؽاغش٠

 خؽی ـا ١ؽف ثی آؿٞي آٙ ٛجٞؼ، ١ٖ ثب ُفكشبـي ١بی ١ٞـٗٞٙ

 ! ِٛیف

 ٠ً ؼٝوشی!  ثذفوٖ ـا ؼٝوشٖ ضبّ قؼٕ قَٛ:  ثِٞیٖ ٗیشٞاٛىشٖ

 غٙبثً ًٞزًٌ اوٖ ث٠ ًبـی ؿیف وبػبر ؼـ ثٞؼ ؼاؼٟ اخبقٟ

ًٖٜ! 

 وف١َٜ ٌبیؽ سب ثبٌٖ ثیؽاـ ـا ٌت ٝ ٛكٖٛ قَٛ ١ٖ ٗیشٞاٛىشٖ

 ...  ٝهز آٙ ٝ ٌٞؼ ١ّ٘طجز ٝٓیؼ٢ؽ ثب ثػٞا١ؽ

 ؼـ ُفكشٖ اٍِٛز وف ثب ـا اٌي ٖٛ ٝ...  قؼٕ اكٌبـٕ ث٠ دٞقغٜؽی

 ، ٗٚ ؼـ اوز س٢ٜبیی ١فز٠ ، ٗیٌفؼ ٗدبثٖ غب٠ٛ ایٚ ؼیٞاـ ٝ

... ٌٞؼ اٌي...  ٌٞؼ اٌي!  ٌٞؼ قاـی ، ٌٞؼ خیؾ ، ٌٞؼ كفیبؼ

 ! ٌٞؼ اٌي

  ٗٚ س٢ٜبیی َٝ

  ًفؼ ٛ٘ی ثیٜی دیً ـا سٞ ضدٖ ٌجیػٞٙ
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 وذ٢فی و٢فاة–... اوز ایٚ ػٍن غبِیز ٝ

******* 

 ـا غٞؼ ی خ٘ؼ٠ ٗیذفویؽٛؽ ، ٗطّْ ٝ ثٞؼٕ ٌبُفؼ ١ٜٞق ًبي

 ...اٛشظبـ ؼـ ٗیِلشٖ ؟ ُؿـاٛؽیؽ ز٠ِٛٞ

 ! اٛشظبـ ؼـ  ١ٖ ثبق ؟ ُؿٌز زٙٞـ ٌٜج٠ ٝ

 ؼـ ٛ٘یؽاٖٛ!  اٛشظبـ... اٛشظبـ... اٛشظبـ ؟ ٌؽ ز٠ ٌٜج٠ ٝیي

 ، ـٝق ٠٘١ ایٚ ؼـ ٠ً ثٞؼ ؼاؼٟ ـظ ز٠ وف١َٜ كفٔی ٌٗ٘ٔز

 ٌٗ٘ٔشی ٗىبئْ ؼـٗٞـؼ ٝٓیؼ٢ؽ ثب ٛػٞاوز ١ٖ ثبـ یي ضشی

 ثبیؽ... ثبٌؽ ٗٙٔغ ثبیؽ ٝٓیؼ٢ؽ اِٛبـ ٠ٛ اِٛبـ اِال! ًٜؽ ٍٗٞـر

 !  ُؿـؼ ٗی ز٠ ٓؼٜشی ٌٗ٘ٔز ایٚ ؼـ ٠ً ثبٌؽ غجفؼاـ

 ثی ٝ سبة ٝثی آـإ ٛب ٝٗٚ  ٗیػٞاثیؽ آـإ ١ب ٌت وف١َٜ

 آٗؽ ٛ٘ی زٍٖ٘ ث٠ ١ٖ ٗدٞق اغؿ ثفای ؼٝٛؽُی ؼیِف!  غٞاة

 ! ثٞؼ ٢ٗ٘شفی ٌٍٗالر ٠ً
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 ٛ٘ی ٗٚ ؼـ ـاٗىف ٝیالی ٌؽٙ هٜٞٓب٠ٗ ثفای غٌٞطبٓی ٝ

 ؼاٌش٠ ٗیشٞاٛىشٖ ٗٚ ٠ً ثٞؼ ٢ٗ٘شفی ١بی غٌٞی ٠ً خٌٞیؽ

 .  ٛؽاٌشٖ...  اٗب ثبٌٍ٘بٙ

 ٗٚ ؼـ ػدیجی ٝ ػ٘ین ٌٞـ یي اٛشظبـ ػیٚ ؼـ اٗب ؼٌٜٝج٠

 ٗی كفٝؼ دبییٚ ث٠ ًٟٞ ی ؼا٠ٜٗ اق ٠ً ـٝؼی ٗثْ!  ثٞؼ خبـی

 ٗبخؽٟ. ٌٞؼ غٍي ٛجٞؼ هفاـ ١فُك ٠ً ای ز٠ٍ٘ ٗثْ...  آٗؽ

 ٠ً اوز ٢ٖٗ ثفایً زوؽـ ٠ً ٗیؽاٛىشٖ ، ٗیٌفؼ ِٛب١ٖ ضٓ ثب

 ِٛبٟ ٗٚ ث٠ ، ثٞؼ آٗؽٟ ٠ً ِجص اق.  ثبٌؽ ثٔؽ ؼاـی غب٠ٛ ؼغشف

 ٠٘١ ٗیػٞاوز ؼٖٓ.  ثٞؼٕ اكشبؼٟ غب٠ٛ خبٙ ث٠ زٙٞـ ٠ً ٗیٌفؼ

 ثفای ٗٚ ٠ً ًٜؽ كٌف ٗبخؽٟ ٠ً ٛجٞؼ ٢ٖٗ ثفایٖ.  ثبٌؽ س٘یك خب

 ٠٘١ سب ُؿاـٕ ٗی ٗبی٠ خبٙ اق زٙٞـ ، ثیبیٖ اٝ زٍٖ ث٠ ای٠ٌٜ

 .  ثكٛؽ ثفم خب

 ٛػٞاثیؽٟ ُؿٌش٠ ٌت.  ثٞؼٕ ثیػٞاة ٗٚ ٝ ثٞؼ یبقؼٟ وبػز

 سٚ ثٞؼ هفاـ ٠ً ٓجبوی ث٠.  ثٞؼٕ ًفؼٟ كٌف ِجص سب ٝ...  ثٞؼٕ

 ث٠ ٝ ٌٞؼ خبـی ؼ١بٖٛ اق ٗیػٞاوز ٠ً والٗی ث٠ ٝ ثكٖٛ

 ٠ً ثِٞیٖ ٗیػٞاوشٖ ثؼؽ ٝ...  ثذكٕ ٗیػٞاوشٖ ٠ً ای ٌیفیٜی
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 ٗدٞق اثؽ سب اُف ضشی اوز ٛظفٕ ٗؽ لیكّ ثفای ٓجبوی زٙٞـ

 !!! ٌؽ ٛ٘ی اغؿ ٓؼٜشی ٛ٘بیً آٙ

 سب ١ٖ ٗٚ ـكز، ٝ ًفؼ غؽاضبكظی ز٢بـ وبػز ـان ٗبخؽٟ

 ؼٕ ٠ً ای ه٢ٟٞ وفُفٕ.  ًفؼٕ وفُفٕ ـا غٞؼٕ ، دٜح وبػز

 ث٠ آؿٍش٠ ٝاكْ وفُفٕ...  ٗیٍؽ ُفٕ ٝ وفؼ ١ی ٝ ثٞؼ ًٍیؽٟ

 ػد٠ٔ ٗٚ.  ثٞؼ ٌؽٟ ٗبویؽٟ ؼوشی دیً سٞی ٠ً ث٠ ٗفثبی

.  ثجیٜٖ ـا اٝ سب ؼاٌشٖ ػد٠ٔ..  ثیبیؽ ٠ً ؼاٌشٖ ػد٠ٔ.  ؼاٌشٖ

 .... سب ؼاٌشٖ ػد٠ٔ

 ِؽا ث٠ ؼـ قَٛ ِؽای ٠ً ثٞؼ ؼهیو٠ دٜح ٝ ٝز٢ْ ز٢بـ وبػز

 ٌُٞی ٝ ًفؼٕ ٍٗز ـا ُٔؽاـٕ ای وٞـ٠ٗ دیفا١ٚ ؼاٗٚ.  ؼـآٗؽ

 ... ِٞٓشٖ:  قؼ ٓت.  ثٞؼ غٞؼي.  ثفؼاٌشٖ ـا آیلٞٙ

 .  ثلفٗبییؽ: ُلشٖ آـإ

 ِٛب١ً دٜدفٟ دٍز اق.  ٌؽ ؼـثبق ٝ قؼٕ ـا ثبقٌٞ ی ؼ٠ُ٘

  دیفا١ٚ اق سف سیفٟ ٌٔٞاـی ٝ ؼاٌز سٚ ث٠ یٍ٘ی دیفا١ٚ.  ًفؼٕ

 ث٠ آٗؽًٛ اق هجْ ًٜٖ كٌف ٌؽ ثبػث ، ؼاـ ثٜؽ خیف ًل٢ٍبی ثب

 . اوز ًفؼٟ كٌف اٗفٝقي ـَٛ ثٜؽی سفًیت ـٝی ، ایٜدب
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 ُْ ١ف ٠ً.  ؼاٌشٖ سٚ ؼاـ ُْ ای وٞـ٠ٗ دیفا١ٚ ٠ً ٗٚ ٗثْ

 هفٗك ی ٌٌٞك٠ یي ، ثٞؼ ثىش٠ ٛوً دیف١ٜٖ ؼاٗٚ ؼـ ٠ً ـیكی

 دٌٞیؽٟ وجك ٌٔٞاـی خٞـاة ١٘یٚ ثفای.  ؼاٌز وجك ؼٝثفٍ ثب

 ًفؼٟ كٌف.  ٝٛػی ثٜٔؽ وبٛشی وی ٝ ِؽ هفٗك ـٝوفی ثب ثٞؼٕ

 قٗفؼی ١بی ٌُٞٞاـٟ آٙ ثب.  آیؽ ٗی ثیٍشف ٗٚ ث٠ ایٜٙٞـ ثٞؼٕ

 ٝ ثٞؼٕ ًفؼٟ ـؼ ـا ١بیً ؼٛجب٠ٓ وفٕ قیف اق ٠ً هفٗكی ـٝوفی ٝ

 آٗؽٟ ١بیٖ وی٠ٜ ؼٕ سب ٝ  ثٞؼ آقاؼ ١بیٖ ٌب٠ٛ ـٝی ١بیً ؼوش٠

 ث٠ ١ٖ ٍٛبٙ یبهٞر ُفؼٛجٜؽ یي ، ١ب ٌُٞٞاـٟ ی ٠ِٜٓ.  ثٞؼ

 ٓجبن ایٚ:  ثِٞیؽ ١ٖ ثبق ٗیػٞاوز ؼٖٓ.  ثٞؼ آٝیكاٙ ُفؼٖٛ

 .  ٌ٘بوز ی ثفاقٛؽٟ

 ًفؼیٖ والٕ ١٘كٗبٙ ٝ قؼٕ ٓجػٜؽ ٝ قؼ ٓجػٜؽ ٍُٞؼٕ ٠ً ـا ؼـ

 . 

 ٝ "الٕ" ٝ "ویٚ" ؼـ قؼٟ ٌٌٞك٠ ؼٓشِٜیِ ١كاـ ١كاـ ثب والٗی

 ١بی ؼٛؽاٙ ٝ قؼ ثفایٖ ٛ٘بیی ؼٛؽاٙ ٓجػٜؽ!  "ٗیٖ" ٝ "ٓق"

 ًفؼٕ ثبق ٛیً سجؼً ث٠ ١ٖ ٗٚ.  ؼاؼ ٍٛبٖٛ ـا ولیؽي ٝ ـؼیق
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 ٝ ًٍبٛؽ وبٓٚ ؼاغْ ث٠ ـا غٞؼي ، ـكشٖ ٠ً ًٜبـ ؼـ خٔٞی اق. 

 ؟ غٞث٠ ضبٓشٞٙ: قؼ ٓت

 ٝخٞؼ ایٚ ثب ؟ ٗیٍؽ خٞیب قٝؼسف ٛجبیؽ ثٞؼ، ٢ٖٗ ثفایً اُف ضبٖٓ

 : ُلشٖ اضشفإ ٢ٛبیز ؼـ

  ؟ غٞثیٚ ٌ٘ب. ٌٌف ـٝ غؽا-

 : ًفؼ قٗك٠ٗ ً٘فِٛی ٓجػٜؽ ثب ٝ ٌؽ ثبـیي ِٛب١ً

 .  ٌٌف ، ٜٖٗ٘ٞٛ-

 . ٌٌف:  ًفؼٕ قٗك٠ٗ

 وبٓٚ ؼـ ضبٔف ٗجْ سي ١٘بٙ ـٝی ١٘ی٠ٍ ٗثْ ـا ًیلً

 ! ؟ ثٍٞـٕ ؼوش٢بٗٞ ٗیشٖٞٛ: ُلز ٝ ُؿاٌز

 آٙ ث٠ ، قؼٕ اٌبـٟ وفٝیه ؼـ ث٠ ؼوشٖ ثب ٝ ؼاؼٕ سٌبٙ وفی

 ، ایىشبؼ ـٌٝٞیی خٔٞی ، ُؿٌز ثبق ـا ؼـ ٝ ـكز و٘ز

 ، ای ض٠ٓٞ ؼوش٘بّ ثب ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠ ٝ ٌىز ـا ؼوش٢بیً

 ی خ٠ٔ٘ ١یر ثؽٝٙ ٝ ثىز ـا ؼـ ، ًفؼ غٍي ـا ١بیً دٜد٠

 .  ُؿاٌز هؽٕ وف١َٜ اسبم و٘ز ث٠ ، سفی أبك٠
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.  ثٞؼٕ ِٛلش٠ ؼـٝؽ ، ثٞؼ غٞـؼٟ سٌبٙ هٔجٖ ، ١یر اق ثِٞیٖ اُف

 ُؿٌز ٗی ًٜؽ ٠ً ؼهبیوی ، ُؿٌز وف١َٜ اسبم ؼـ ؼهبیوی

 . ُؿٌز ٛ٘ی اِال ٠ً ؼهبیوی... 

 ، خٞي ه٢ٟٞ اق.  ثٞؼٕ ًفؼٟ ضبٔف ـا ه٢ٟٞ ١بی كٜدبٙ ویٜی

 ؼوشی دیً سٞی ـا ٗفثب ث٠ آؿٍش٠ ٝاكْ ، ًفؼٕ دف ـا ١ب كٜدبٙ

 ٌىش٠ ٗیٟٞ. ثیبیؽ ثیفٝٙ اسبم اق ٠ً ثٞؼٕ ٗبٛؽٟ ٜٗشظف ٝ ُؿاٌشٖ

 یػسبّ سٞی ٝ...  ثٞؼٛؽ ٗیك ـٝی آ٢ٛب اٗب ، ًٖ ١فزٜؽ.  ثٞؼٕ

 ١ؽف اِال.  ًٜٖ ُیفي ٛ٘ي ٗیػٞاوشٖ!  ؼاٌشٖ ١ٖ ثىشٜی

 .  ٌٞؼ ُیفٕ ٛ٘ي ٠ً ثٞؼ ١٘یٚ ٌٖٞٗ

 ُلز ٗٚ ث٠ ـٝ ٝ ُؿاٌز ثبق ٛی٠٘ ـا ؼـ ، آٗؽ ثیفٝٙ ٠ً اسبم اق

 ثؽیؽ اخبقٟ.  ٗبٌی٠ٜ سٞی ٌٔٞاـ ًز ًبٝـ ، ًفؼٕ كفاٗٞي آظ: 

 ...  ثیبـًٗ

 دٍز ثبٛی٠ زٜؽ ، غب٠ٛ اق غفٝخً ٗطٓ ث٠ ، ِٛلشٖ زیكی

.  ًٜؽ ٗفٝـ اقٛٞ ـا زیك ٠٘١ ، ٗـكٕ ؼاؼٕ اخبقٟ ٝ ایىشبؼٕ ًبٛشف

 ی ـایط٠ ٠ً ثٌٍٖ ٛله سٜؽ سٜؽ ٗیٌفؼ ٝاؼاـٕ ػٙفي ثٞی

 ایٚ ٛبٕ.  ٗیٌفؼ آوب ٗٚ ث٠ ـا ٌبؼاثی ٛی٠٘ ضه  اوٙٞغؽٝوً
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 قثبٙ ث٠ ٛ٘یشٞاٛىشٖ ٗیٌفؼٕ كٌف ١فز٠ اٗب ؼاٛىشٖ ٗی ـا ػٙف

 ٝ ٗدبٓه ؼـ اًثفا ٌؽ ٗی ثبػث ثٞیً دػً... ثیبٝـًٗ

 ١بی ٗفؼ ثفای! ٌٞؼ اوشلبؼٟ آٙ اق ٢ٖٗ ١بی ؼیز ٝ ١ب ٢ٗ٘بٛی

 ! ثٞؼ ػٙف ث٢شفیٚ ایٚ ًٜٜؽ اثفاق ـا ػٍوٍبٙ ٗیػٞاوشٜؽ ٠ً

 ُیب١بٙ اق ٗشلبٝر ـٝایص سفًیت اق الی٠ زٜؽ ای ـایط٠ ثب ػٙفی

 ٝ زٞة اق ٌؽٟ سٌٍیْ اي ٗیبٛی ٛز!!!  ١ب اؼٝی٠ ٝ ١ب زٞة ٝ

 ٝ ُفٕ هؽـر ثب ٢ًفثب ، قٗبٙ ُؿـ ثب ٢ٛبیز  ؼـ ٝ  ثٞؼ ویبٟ كٔلْ

  زفٕ ثٞی اٛش٢ب ؼـ ٝ ٗیٌفؼ ٛلٞؾ إ ثٞیبیی دُفق١بی ث٠ ٌیفیٚ

 ١ٍٜ٘یٚ قٛجن ی ـایط٠  ثب ٠ً ٗشؼبؼٓی ٝ ٍٗػُ ؼٝؼ ٝ ثٞؼ

 !  ثٞؼ ٌؽٟ

 كفٌٝی ػٙف ، ثبٌٖ غٞة اٙ ؼـ سٞاٛىشٖ ٗی ٠ً ٌـٔی ؼٝٗیٚ 

 ! ثٞؼ

 ثبهی اقي ٌٗٞٓٞٓی ١یر ؼیِف ٠ً ًٍیؽٕ ٛله ـا ثٞ آٙ آٛوؽـ

 اٛشػبة ـا ػٙفی ٗٚ ثفای ًٜٖ غیبّ ٗیػٞاوز ؼٖٓ.  ٛ٘بٛؽ

 ایٚ ث٠ ٗؽإ ٗیػٞاوز ؼٖٓ!  ثٞؼ ٗدبٓه ٜٗبوت ٠ً اوز ًفؼٟ
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 كٌف ـٝی دیً خٔٞی ٗیٌفؼ ٝاؼاـٕ زیكی اٗب ًٜٖ كٌف ٗٞٔٞع

 ...  ثِیفٕ ـا ١بیٖ

 ! ث٠ٔ:  ثٞؼ ٗطشفٕ ١ٜٞق اٝ

 !  ؼاٖٛ ٛ٘ی:  ثٞؼ ٗٚ ؼٝوز ١ٜٞق اٝ

 ! آجش٠:  ؼاٌشٖ ؼٝوز ـا اٝ ٗٚ

 ! ؼاٖٛ ٛ٘ی:  ؼاٌز ؼٝوز ـا ٗٚ اٝ

 ...  ثٞؼ ٌٛفؼٟ ِؽایٖ ؟ ثٞؼٕ ًفا٠ٛ غبٖٛ ١ٜٞق ٗٚ

 ... ثٞؼٕ ٌٛفؼٟ ِؽایً ؟ ثٞؼ ٗؼك ثفایٖ اٝ

 ٠ً ٗفؼ یي اٗبٙ ثی ١بی كفیبؼ ٝ ٌی٠ٍ یي ٌٌىشٚ ِؽای ثب

 ث٠.  ُؿاٌشٖ ًبٛشف ـٝی ـا ویٜی ٝ ًٍیؽٕ ١یٜی ، آٗؽ ًٞز٠ اق

:  ٗیٌٍیؽ كفیبؼ ٠ً ٌٜیؽٕ ـا ٗفؼی ؼاؼ ِؽای ٝ ـكشٖ ضیبٖ

 !  زیك ٠٘١ ثی ی ٗفسی٠ٌ ثفی ؼـ هىف ٗیؿاـٕ ًفؼی غیبّ

 آ٢ٛب ثب ـا یٌٍٜج٠ ٝ ٌٜج٠ س٘بٕ ٠ً ـِٛی ٌٍٗی ١بی ًبٓح

 ـا ؼـ ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠ ًفؼٕ، دب ث٠ ـا ثٞؼٕ ُؿـاٛؽٟ ١ب ؼـغیبثبٙ
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 ثفای هٔجٖ ثٞؼٛؽ ًفؼٟ اي ؼٝـٟ ٠ً ٗفؼی  ؼٝ ؼیؽٙ ثب ًفؼٕ ثبق

 .  ٌٛٞثیؽ ٝ ٌؽ سىٔیٖ ؼهبیوی

 و٘ز... ػوت ، خٔٞ.  ثٞؼٛؽ ٌؽٟ غفؼ اسٞٗجیًٔ ١بی ٌی٠ٍ

 ِٛب١ی ثٞؼ اكشبؼٟ قٗیٚ ـٝی ٠ً ٌٔٞاـی ًز ًبٝـ ث٠...  ٌبُفؼ

 !ثیفٝٙ اٝٗؽی زفا:  آٗؽ ِؽایً ٝ ًفؼٕ

  "!!!  اٝٗؽیؽ ٗیِلز ثبیؽ اٝٗؽی؟"

 سٞیی ده:  ؼاؼ هفاـ ٗػب٘ت ـا ٗٚ ، اٛؽاٗی ؼـٌز ٗفؼ ِؽای

 ! ؟ ٠ٛ ٗط٘ؽی غبٖٛ

 ! ٌ٘ب ًٜیؽ ِطجز ٗٚ ثب: قؼ ٓت ٝ ًٍیؽ ٗٚ خٔٞی ـا غٞؼي

 ... ٗبؼـ وٞوّٞ ثس٠ ًٜبـ ثفٝ-

 ـا ؼوشً ًق ، ثیبیؽ كفٝؼ ِٞـسً ؼـ ٗفؼ ٍٗز ای٠ٌٜ اق هجْ

 ٛؽاـٕ ؼػٞا ٌ٘ب ثب ٗٚ: ُلز ٝ ًفؼ ٌؽٟ ُفٟ ٍٗز آٙ ی ضٞا٠ٓ

!  ٛیىز ضىبة سىٞی٠ خبی ایٜدب!  ًٜیؽ قض٘ز ـكغ ١ٖ ٌ٘ب. 

 .  ثٌٜیٚ ـٝ ١ب ١٘ىبی٠ ٝ ٗطْ ـػبیز
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 ثٞؼ ؼاؼٟ ٛبٗٞوی ٛبوكای  اٝ ث٠ ٠ً ٗفؼی ، ثٞؼ ُفكش٠ إ غٜؽٟ

 ٗیٌفؼ ٗٙفش ٗٞؼثب٠ٛ ١ٖ ـا سوبٔبیً ٝ ٌ٘فؼ ٗی ٗٞؼة ١ٖ ـا

  . 

 غىفٝی اٝٙ ٠ٛ؟ ١ىشی ٗط٘ؽی ؼغشف سٞ:  قؼ ق١فغٜؽی ٗفؼ

 ُٖ ٗیش٠ٛٞ ًفؼٟ غیبّ ، هفٗىبم ی ٗفسی٠ٌ ؟ زیك ٠٘١ ثی

! ثِفؼٙ ؼٛجبًٓ سب ًفؼٕ ٝثىیح ٛلف زٜؽ ٗیؽٝٛی...  ث٠ٍ ُٝٞـ

 دٍز ١ٖ سٞ ، دىشٞ سٞ ًفؼٙ ـٝ غٞؼٌٞٙ ٠ً غٞا١فر ٝ ٗبؼـ

  ؟ ٌؽی هبیٖ هفسی ثس٠ ایٚ وف

...  ثبٛیب.  ًٚ ِطجز ؼـوز ٠ً اٝال: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ خٔٞ ـا إ زب٠ٛ

 ؼٛجبّ اكشبؼی ؼٝـٟ غٞؼر ٠ً ایٜدب ٛؽاـٟ هبٛٞٙ ٝ دٔیه ٠ِٗ

 ، ثبٓثب! ١ىشی ُفٝوی آؼٕ ٝ ٛیىز ١ٖ سٞ دّٞ اِال ٠ً ، دٞٓز

 كي ٠ِٗ ُفكشیٖ اػیٞٛی غ٠ٛٞ ثب١بي ٠ِٗ ؟ ثفؼیٖ غٞـؼیٖ ٠ِٗ

 ١٘٘ٞٙ... ٝـ اٝٙ كفوشبؼیٖ ـٝ ١بٗٞٙ ثس٠ ٝ كبٗیْ ٝ

 ی ؼیؽٟ ث٠ ٠ً ؼاٌشیٖ اُف ،  ٗٞٛؽیٖ...  ١ىشیٖ! وفخبٗٞٛیٖ

 ١ٖ كفِز وف... ٗیٌٜیٖ خٞـ ؼاـیٖ! ثٞؼ سٞضىبثشٞٙ دّٞ ٜٗز

 ایٚ ؼٛجبّ ثیلشیٚ ؼٝـٟ ای٠ٌٜ!  ٗی٠ٍ ؼاؼٟ ػٞؼر ث٢شٞٙ دٞٓشٞٙ
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 زٍٖ ق١ف ٗیػٞایٚ ١بٙ؟ ؼاـٟ ٝاوشٞٙ وٞؼی ز٠ اٝٙ ٝ

 ز٠ ثٜؽاقیٚ؟ ُیفٗٞٙ ٗیػٞایٚ ثشفوٞٛیٚ؟ ٗیػٞایٚ ثِیفیٚ؟

 دبی اُف ؼاـٟ وٞؼی ز٠ ثبٌیٖ، قٛؽاٙ اُف ؼاـٟ وٞؼی

 ٗٚ ِٞـر ایٚ ثیب ٗیٍیٚ؟ غٜي! ثٌبـیٚ؟ ثبؼٗدٞٙ زٍ٘٘ٞٙ

 ٗٚ ثبثبی! ... ٗی٠ٍ؟ دّٞ ثفار ایٚ! ث٠ٍ غٜي ؼٓز سب ثكٙ اٛوؽـ

 غٞؼي اق! ثؽٟ ده ـٝ ٠٘١ دّٞ ٠ً ؼاـٟ ٌفف ٝ ٝخؽاٙ اٝٛوؽـ

 ...  ٛ٘یٌٜیٚ ِجف زفا ٠ًٜ خٞـي ٠ً قؼٟ اي ثس٠ ٝ قٙ ٝ

 :  ٛجٓ ٝ ثبٌؽ ٛجٓ كوٗ وفٕ سٞی ٗیٍؽ ثبػث ًٔلشً ِؽای

 خٞـ ؼاـٟ ثبثبر ؟ غبٓی هٔي ٝاو٠ ًٜیٖ؟ ِجف زی ٝاو٠-

 س٘بٌب ثبیؽ ٠ً ٝهش٠ اٝٙ.  ثیفٝٙ ثك٠ٛ ٌؽٟ غفاة ایٚ اق ٗی٠ٌٜ

 .  ٗیبـٕ ًٞزٞٓٞي ؼغشف وف ثالیی ز٠ ٗٚ ٠ًٜ

 !  ثبٌی ًی وَ:  ًفؼٕ ؿفي ٝ قؼٕ ق١فغٜؽ

 ٗیٌٜٖ دٞٓز ٗٚ: ُلز ٗٚ ث٠ ـٝ ٝ ًٍیؽ خٔٞسف ـا غٞؼي

 ! ًٞزٞٓٞ ؼغشف

 : ًفؼٕ اغٖ
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 .... ثجیٜٖ ثٌٚ-

 ١ٖ ـٝ ٗب ث٠ٌٜ ثٌٚ ؼاؼاي: ُلز وفي دٍز اق الؿف ٗفؼ یي

 !ًٚ ؼػٞر

 آٙ و٘ز ث٠ ، غٌٞجٞ ٝ آـإ ٗفؼ ٠ً ٌؽ زٙٞـ ٛل٢٘یؽٕ ٝ

 ٠ً ًٞثیؽ ای ٛوفٟ دفایؽ ث٠ ـا اٝ ٘ٞـی ٝ ثفؼ یٞـي ؼیالم

 ١بی ٢ٗفٟ ًٍیؽٙ سیف ،ثبػث ٗفؼ ً٘ف ٌؽٙ ًٞثیؽٟ ِؽای

 .  ٌؽ ً٘فٕ

 !  ؼٟ ٝ ِؽ ثكٙ قَٛ ثفٝ......  سٞ ثفٝ:  آٗؽ كفیبؼي ِؽای

 ـا اكؼبّ ٗیكاٛىٚ زفا " ثكٛیؽ قَٛ ثفٝیؽ...  ؼاغْ ثفٝیؽ"

 ! ٛ٘یٌفؼ ـػبیز

 

 ٍٗ٘ئك ٓجػٜؽ یي ُفكز، ـا ؼوشٖ ٗر ٗفؼ ٠ً ثفٕٝ غٞاوشٖ

 وف ، ؼاؼ ١ْ ضیبٖ ؼاغْ ث٠ ـا ٗٚ ؼاٌشٖ ٓت ثف ًٜٜؽٟ

 ولیؽي ٝ ویبٟ ١بی ـیً ث٠ ـا اي ثىش٠ ًجفٟ اٍِٛش٢بی

 ثٞؼ ٌؽٟ ٜٗوجٓ هفٗكي ٝ ًٔلز ُفؼٙ ٠ً ؼـضبٓی ٝ ٍٛبٛؽ
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 ًفؼ ًشبة ضىبة ٗی٠ٍ ١ٖ ؼی٠ِ خٞـ ٗط٘ؽی غىفٝ ثب: ُلز

 ٠ً زیكی ّٛق ػْٞ ٗیشٖٞٛ ١ىشی ١ٖ ٝـُْ سفُْ غٞة. 

 .  ًٜٖ هجّٞ ـٝ سٞ  ١ىز،

 !  ٗیٌٜی ؿٔٗ سٞ:  آٗؽ ٗفؼ وف دٍز اق ًٔلشً ِؽای

 ـٝی ١بی ٠ٌٓ ث٠ ثؽ١ؽ؟ ثٞؼ ثٔؽ ٠ً ثٞؼ كطٍی ثؽسفیٚ ایٚ

  ُلز اوش٢كا دف ٝ ًفؼ ای غٜؽٟ ٗفؼ ٝ اٛؽاغشٖ ِٛب١ی دیفا١ًٜ

 سٞ اق ایٚ! ث٠ٌٍٜ ٛبغ٢ٜبر ٗجبؼا ػوت ثًٌ كٌٔی خٞخ٠ سٞی: 

 !  سفٟ الر

 هؽـسٖ ٢ٛبیز ،ثب آٗؽ خٞي ث٠ ًفؼ ٗؼك ٛثبـ ٠ً ضفكی اق غٖٞٛ

 قؼٛز ضفف ٗفاهت: ُلشٖ ٝ ًٞثیؽٕ ٗفؼ دبی ٗیبٙ ث٠ ِٓؽی

 !  ثبي

 ، ـكز ثبال ؼوشً ًفؼ، ٢ٗبـ ـا دیسیؽ ِٞـسً ؼـ ٠ً ؼـؼی

 كٚ ١٘بٙ اق یٌی ِٞٓز ، ثیبیؽ كفٝؼ ِٞـسٖ ـٝی ای٠ٌٜ اق هجْ

 ـا ًفؼٟ كفاًٌٗٞ ؼاٌز اؾػبٙ ثی٘بـوشبٙ سٞی ٠ً ١بیی

 ٝ آٗؽ كفٝؼ قٗیٚ ـٝی ١یجز آٙ ٠ً ؼیؽٕ ، ًفؼ دیبؼٟ ـٝیً

 .  ًٜؽ ٛب٠ٓ ٗجبؼا ٠ً ًفؼ ثبؼ ـا ١بیً ٓخ
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 غبٛٞاؼٟ ٝ ٗٚ ٗكاضٖ اُف ، ؼی٠ِ ی ؼكؼ٠: ُلز ٝ قؼ قاٛٞ ًٜبـي

 ٗیٍٖ!  ٛ٘یٌٜٖ ثفغٞـؼ ثب١بسٞٙ ٓٙیق اٛوؽـ ؼی٠ِ ، ثٍیؽ إ

 ٘فكب ایٚ ؼی٠ِ ، ًٚ خ٘غ ضٞاوشٞ ده!  غٞؼسٞٙ ٠ِٜٓ یٌی

 ٗبٌیٚ ٝ ٗٙت ٍٛؽ ضْ ، ثؽٟ كفِز ٗبٟ آغف سب...  ٠ٍٛ دیؽار

 ثی ؼی٠ِ! ٗیٌٜٖ سوؽی٘ز دٍٞٓٞ ؼوشی ؼٝ اٗٞٗیلفٌٖٝ غ٠ٛٞ ٝ

 یي وفی ایٚ ثٞؼیٚ خٔٞ ١یر یي وفی اٝٙ ،  ٌؽیٖ ضىبة

 ١ٖ یب ، ٗٙجٖ ثیب یب ؼاٌشی ًبـ غٞؼٕ ثب ١ٖ ؼی٠ِ ؼكؼ٠... یي

 ١ٖ ضبٔف ضبّ ؼـ!  دٞٛكؼٟ دالى ٌبٛكؼ١ٖ غیبثٞٙ ، اٗیفاثبؼ

 ! والٗز ث٠ ١ٖ ضبال ، ضىبثیٖ ثی ًبٗال

 ـا اي ثیٜی قیف ؼوز دٍز ثب ، اي ثیٜی غٞٛفیكی ٢ٗبـ ثفای

 قٗیٚ ـٝی ـا اٝ ٝ زىجبٛؽ ٗفؼ ًشق ث٠ ـا ؼوش٢بیً ٝ ًفؼ دبى

 قاٛٞ خٔٞیً ؼاؼ سٌی٠ ٗبٌیًٜ ث٠ ـا اٝ ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠ ، ًٍیؽ

 هؽ ٗفؼی آٙ ث٠ ـٝ ٝ ًٍیؽ دبییٚ ـا د٢ٌٔبیً ٠ً ؼیؽٕ ، قؼ

 !  ًٚ خ٘غ اٝوشبسٞ ثیب: ُلز ثٞؼ ٗبٛؽٟ وفدب قٝـ ث٠ ٠ً ثٜٔؽی
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 كٍبـسٖ ١بی هفَ: ُلز ٝ ًٞثیؽ ثبقٝیً ث٠ ـا اـاٗی ی ٔفث٠

 ز٠ ایٚ.  و٠٘ ثفار أٙفاة ٝ اوشفن.  غٞث٠ ثفار ثػٞـ

 !  ؼػٞا ؼػٞا ؼػٞا ـٝق ١ف ًفؼی اٛشػبة ٌـٔی٠

 آؼـن: ُلز ٝ ُؿاٌز ٗفؼ دیفا١ٚ خیت سٞی ـا ًٞزٌی ًبـر

 .  ًٜٖ زٌبدز ثیب!  ٗٙج٠٘

 ًٍیؽ غب٠ٛ ؼاغْ ث٠ ـا غٞؼي ٝ  ثفؼاٌز ـا ٌٔٞاـ ًز ًبٝـ ٝ

 .  ثىز ـا ؼـ دب ثب ٝ

: قؼٕ ِؽایً ٝ ًٍیؽٕ خٔٞ ـا غٞؼٕ ، ًٍیؽ ػ٘ین ٛله یي

 .ؼًشف

 س٘بن دٔیه ثب كوٗ ١ب، ٝهز ایٜدٞـ: ُٝلز ثفٍُز و٘شٖ ث٠

 .  ًٜیٚ ٗبخفا هب٘ی ـٝ غٞؼسٞٙ ٛجبیؽ اِال ثِیفیٚ

 ِٛبٟ اق ٛبٌی ضفف ایٚ: ُلشٖ ٝ ًٍیؽٕ ١ٖ ؼـ ـا اثف١ٝبیٖ

 ؟ ٌ٘بوز خٜىیشی

 . ُفكز إ غٜؽٟ ٠ً غٞـؼ ای ی٠ٌ زٜبٙ

 زی٠؟ ٜٗظٞـسٞٙ-
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  ؟ ثٖ٘ٞٛ دىشٞ سٞی ٝ ًٜٖ هبیٖ ثبیؽ غٞؼٗٞ قٖٛ زٞٙ یؼٜی-

 : قؼٕ ٓت ٝ ًفؼ وٌٞر

 . ثؿاـٕ س٢ٜب ٌفایٗ ایٚ سٞ ـٝ ٌ٘ب ٗیشٞٛىشٖ زٙٞـ-

 دٔیه ثب كوٗ ٠ً ای٠ٜ ٜٗٙویً: ُلز ٝ ؼاؼ ثبال ـا اثف١ٝبیً

 ٍٗز ی٠... ٝوٗ ثٜؽاقیٚ ـٝ غٞؼسٞٙ ای٠ٌٜ ٠ٛ...  ثِیفیٚ س٘بن

 ثبٌٚ ؼاٌش٠ غٞؼٌٞٙ ١٘فاٟ زبهٞ یب ه٠٘ اُف!  اٝثبي ٝ اـاقّ

  ؟ زی

! ؟ ٗیٌفؼٕ ز٠ ثبیؽ ٗیػٞـؼی زبهٞ اُف:  ثِٞیؽ ًبي ًفؼٕ كٌف

 !ِجص سب ًٜٖ دفٝاق ٗیشٞاٛىشٖ اثف١ب كفاق ثف ٝهز اٙ

 ٠ً ثٞؼٕ ًفؼٟ هٕبٝر قٝؼ ٗٚ ١ٖ ٌبیؽ. غٞاٛؽ ٌبیؽ ـا كٌفٕ

 ٛظف ث٠ ٗیٌفؼٕ زیٌبـ ثبیؽ ٗٚ ٗیػٞـؼیؽ زبهٞ اُف: ُلز كٞـی

 . ٛجٞؼ ػبهال٠ٛ ًبـسٞٙ اِال ؟ ٌ٘ب

 ٌفٕ آٙ.  ٗیؽاؼ غدبٓشٖ اي ِٛفاٛی ٠٘١ ایٚ. ؼاؼ ٗی غدبٓشٖ

 ٠ً ای غبٛٞاؼٟ ٓلظ اٙ....  اي ٘الیی ُٜؽٗكاـ ؼـ  ؾاسی ضیبی ٝ

 .ٗیؽاؼ غدبٓشٖ ثٞؼ ًفؼٟ ٌبًٗٔ ـا ٗٚ
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!   ٛؽاٌز ایفاؼی ٝ ػیت ٛیىشی ػبهْ ٗیِلز ٗٚ ث٠ اُف ضشی

 ٗیبٙ ـا اٝ اٗب ثبٌٖ ٛبؼاٛی ٝ ػوْ ثی آؼٕ ٗیؽاؼٕ سفخیص ٗٚ

 !!! ِٛؿاـٕ س٢ٜب ٌٍٗالر

 . ًفا٠ٛ غبٖٛ: قؼ ِؽایٖ ٠ً اٛؽاغشٖ دبییٚ ـا وفٕ

 ٠ً آویجی: ُلز ٝ ٌؽٕ غیفٟ ز٢ٍ٘بیً ث٠ آٗؽ ثبال ِٛب١ٖ

  ؟ ٛفوٞٛؽٙ ث٢شٞٙ

-٠ٛ  . 

 ...  ـكش٠ اسٌٞٞیی ٌٔٞاـ ًز ایٚ: ُلز ٝ ًٍیؽ ـاضز ٛله یي

 ٌىشٍٞ ث٠ ؼٝثبـٟ ًٜٖ كٌف: ُلز ٝ ُفكشٖ ؼوشً اق ـا ًبٝـ

 .  ؼاـٟ ٛیبق

 ـكشٖ، ثٞؼ ٗبٛؽٟ ایٞاٙ سٞی ؼیٞاـ ث٠ ٠ً زٞثی  سػز و٘ز ث٠

 ٝ ٍٛىشٖ سػز ی ٓج٠ ثبٛی٠ زٜؽ ثبیىشٖ، ٛ٘یشٞاٛىشٖ وفدب ؼیِف

 ؼٕ آة ٌیف ث٠ ٠ً ٌِٜٔی اق ٝ ثٞؼ ٌؽٟ غٖ ًفؼٕ، ِٛب١ً

 ـا ؼوش٢بیً.  ٗیٍىز ـا ِٞـسً ، ٗیكؼ ثیفٝٙ آة ، ضْٞ
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 ِٞـسً ٝ وف ث٠ آة ٍٗز زٜؽ ، ؼاؼ ٌىشٍٞ ضىبثی ٠ً

 .دبٌیؽ

.  ثفٍُشٖ ًبؿؿی ؼوش٘بّ ی خؼج٠ ٝ ثبض٠ٓٞ ـكشٖ ؼاغْ ث٠

 ثب ٓجػٜؽي اٛؽاغز، ٗٚ ث٠ ِٛب١ی  ، ایىشبؼٕ ٠ً ًٜبـي

 ثب ٝ ًفؼ غٍي ض٠ٓٞ ثب ـا ؼوش٢بیً.  ثٞؼ سٕبؼ ؼـ اغً٘

 .  ًفؼ دبى ـا اي ثیٜی غٞٙ ، ؼوش٘بّ

  ٌٛفؼیٚ؟ ثبق ٝ  ًبٝـ: ُلز ٝ ًٍیؽ ّ٘ٞ ثبٛی٠ زٜؽ

 ٠ً ًفؼٕ ثبق ـا ًبٝـ قیخ ٝ ٌؽٕ غٖ ، ـكشٖ سػز و٘ز ث٠

 ... ًفا٠ٛ غبٖٛ: قؼ ِؽایٖ

 ثی ـا غٞـؼ سیكی س٠ٌ یي ث٠ اٍِٛشٖ وف ٝ زفغیؽٕ ػوت ث٠

  ؟ غٞث٠ ضبٓشٞٙ: ُلز ٝ ًفؼٕ ِبف ً٘ف.  ؼاؼٕ خٟٔٞ ا١٘یز

 .  ث٠ٔ-

  ؟ ٛؽاـیٚ هٔت سذً-

 . ٗیىٞغز اٍِٛشٖ وف

 .  غٞثٖ ٠ٛ-
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 .   ًٜٖ اسٞٙ ٗؼبی٠ٜ ٗیشٖٞٛ-

 ٗیٌٜٖ كٌف.   دفیؽٟ ـِٛشٞٙ:  ُلز ٝ ٍٛىشٖ سػز ی ٓج٠

  ثیبـٕ؟ هٜؽ آة ثفاسٞٙ.  اكشبؼٟ كٍبـسٞٙ

  ؟ غٞثیٚ ٌ٘ب.  غٞثٖ ٠ٛ-

 . ٌٌف ـٝ غؽا: ُلز ٝ قؼ قاٛٞ قٗیٚ ـٝی ـٝیٖ ث٠ ـٝ

 ػ٘یوی ٛله   ثٞؼ ـكش٠ كفٝ إ وجبث٠ سٞی ٌی٠ٍ غفؼٟ س٠ٌ یي

 ثفای ای ثفٛب٠ٗ ی٠ دٜدٍٜج٠ ثٞؼ هفاـ ٗب ـاوشی: ُلز ٝ ًٍیؽ

 . ثبٌیٖ ؼاٌش٠ لیكّ ثفای ٓجبن غفیؽ

:  ُلشٖ اٍِٛشٖ سٞی ـكش٠ كفٝ ی ٌی٠ٍ غفؼٟ آٙ ثب ا١٘یز ثی

 .ٍٛؽ غجفی ٌ٘ب اق

  ؟ ٗٚ اق: ـكز ثبال اثفٝیً

 وفسٞٙ ٠ٌٜ٘ٗ ًفؼٕ ضه...  ٍٖٛ ٗكاض٘شٞٙ ث٢شفٟ ًفؼٕ كٌف-

 ٛشٖٞٛ ٗیشفوٖ.  ِٛفكشیٖ ٗدٞق ١ٜٞق ای٠ٌٜ ٔ٘ٚ...  ثب٠ٌ ٌٔٞؽ

 ... ثِیفٕ ٗدٞق

 .  ایٜٙٞـ ٠ً:  قؼ ٓت ٝ ًٍیؽ ١ٞٗی
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  ثفیؽ؟ اٍِٛششٞٙ: ُٝلز ـكز اٍِٛشٖ ث٠ زًٍ٘

 ٝ ؼاٌز ٠ِٛ ؼوشً ٗیبٙ ـا إ دٜد٠ ، آٝـؼ خٔٞ ـا ؼوشً ٝ

 ...  اوز ٌی٠ٍ سی٠ٌ ی٠: ُلز

 اق ثیٍشفی غٞٙ ، ٌٌىز ٠ً وؽ ، ؼـاٝـؼ ـا اٙ اضشیبٖ ثب

 ٝ دیسیؽ اٍِٛشٖ ؼٝـ ـا ًبؿؿی ؼوش٘بّ ، ٌؽ خبـی اٍِٛشٖ

 ! ؟ ٠ٛ ؼی٠ِ ٌؽیٚ وِف ؼـؼی ٛٞع ٠٘١ ٗوبثْ ؼـ ٌ٘ب: ُلز

 ؼاٌش٠ ـیكی ثفٝٙ آؼٕ غٞث٠ ١ب ٝهز ثؼٕی:  ُلز ٝ غٜؽیؽٕ

 خؽی ـٝ ١بسٞٙ ٍٗبٝـٟ ؼاٌشٖ اِفاـ ٠ً ؼالیٔی اق یٌی.  ثب٠ٌ

 ا١٘یز ٌ٘ب ثفای اِال ٗٚ ضفف ، ُٞیب ٠ً ثٞؼ ١٘یٚ ثِیفیؽ

 !  ٛؽاـٟ زٜؽاٛی

 .  ٗیفكشٖ ُٝف٠ٛ.  ٗٞٛؽٕ غٞاة: ُلشٖ ٝ ُكیؽٕ ٓت

 ٗٚ ٜٗٙوی ؿیف ـكشبـ اق.  ٗیفویؽ ٛظف ث٠ ؼٓػٞـ ،  ِٛلز زیكی

 ... ضفكً ُفكشٚ ٛبؼیؽٟ ٝ

.  اٝٗؽ ثٜؽ غًٞٛ: ُلز ٝ ثفؼاٌز اٍِٛشٖ ـٝی اق ـا كٍبـي

  ؟ ؼاـیٚ قغٖ زىت
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 .  ؼاـٕ-

 ؼوشٖ قیف اق ـا ٓجبن ًبٝـ ، ثفغبوز خب اق ٝ ؼاؼ سٌبٙ وفی

 ٗٚ:  ُلز ٝ سٌبٛؽ ـا اٙ هؽـر ثب ًبْٗ ؼٝـ یي ٝ ثفؼاٌز

 .ؼوششٞٙ ث٠ ثفوٖٞٛ وبٖٓ ٝ ِطیص ایٜٞ ًفؼٕ وؼی

 . ٜٗ٘ٞٙ.  ٍٛؽٟ ٠ً ًثیق.  وب٠٘ٓ االٖٛ-

 .  ٌ٘ب اق ٜٗ٘ٞٙ: قؼ ٓت ٝ ًفؼ ِٛب١ٖ 

 ٠ً غٞثی٠ ٝهز ، دٜدٍٜج٠ ثفای: ُلشٖ ٝ اٛؽاغشٖ دبییٚ ـا وفٕ

  ٓجبن؟ ی س٢ی٠ ثفای ثفیٖ لیكّ ثب

  ؟ ًٜیٚ اغؿ ٛشٞٛىشیٚ ٝ ٗدٞق ٛ٘یِیٚ ٠ِٗ-

 ثِٞیؽ ای٠ٌٜ اق!  ـیػز دبییٚ ١فی ؼٖٓ...  ٠ٛ ثِٞیؽ ای٠ٌٜ اق

 ثىشٖ یع ، ٌٞؼ اٛدبٕ غفیؽی ٗدٞق اغؿ اق هجْ سب ٛؽاـؼ ٓكٝٗی

 . 

 : ُلشٖ اِفاـ ثب

 اٝٙ.  ٗیِٖ وبثوٖ ٛبٗكؼِ ث٠ ، ثب٠ٌ القٕ... ٗیِیفًٗ ٠ً ثبالغفٟ-

 سٞی ١ٖ ـٝ اوً٘ ٛبزبـٕ ِٞـر ایٚ ؼـ آجش٠.  ؼاـٟ قیبؼ آٌٜب
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 ث٠ ًٜٖ كٌف ٝٓی ثؽٕ اٗشیبق ضن ث٢ً ٝ ًٜٖ ٌفیي ٛ٘بیً

 ث٠ لیكّ ؼٓجىشِی ِٛفاٙ. ثِیفٕ ٝ ٗدٞق ثشٖٞٛ ٠ً ثیفقٟ اخفاي

 ! ٌؽٟ ٠ً هی٘شی ١ف ث٠ ٗیٌٜٖ اخفاي ٗٚ...  ٛجبٌیؽ ٛ٘بیً

 ِٛب١ٖ ثف ٝ ثف ٠ً ١٘بٛٙٞـ ٝ ٌؽ ای وٞغش٠ ای ه٢ٟٞ ِٛب١ً

 .  ایٜٙٞـ ٠ً: قؼ ٓت ٗیٌفؼ

 .اٛؽاغشٖ ثبال ای ٌب٠ٛ

 ٗی ـا زیك ٠٘١ ثبیؽ.  آٗؽ ٛ٘ی غٌٖٞ غیٔی ُلشٚ ؼـٝؽ اق ٗٚ

 !  ٗیٌفؼ ثبق ـا ز٢ٍ٘بیً ٝ ؼاٛىز

 ٍٗـ٠ٔ كفؼا اُف: ُلز ٗیٌفؼ ثفـوی ـا ٌٔٞاـ ًز ٠ً ١٘بٛٙٞـ

 اق ٝهز ی٠ ، ٛفكشیؽ ٠ً ای دٜدٍٜج٠ خجفاٙ ثفای ث٢شفٟ ، ٛؽاـیٚ

 .  ثِیفیؽ ًفی٘یبٙ ؼًشف

 .زٍٖ-

 ! ثال ثی: ُلز ١ب اغٖ ١٘بٙ ثب
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 ثی ٝ ا١٘یز ثی ثفإ ضفكشٞٙ ٌٜٛیٚ كٌف ای٠ٌٜ غب٘ف ث٠ ایٜٖ-

 ١بی غٞاثی ثی غب٘ف ث٠ ٗٞٛؽٕ غٞاة ٗٚ كوٗ!  ثٞؼٟ اـقي

 !  ٌٗفـ

 ثب١بسٞٙ خب ی٠ ١ٖ ؼٝ وبػز ثفای: ًفؼ أبك٠ ٝ ًٍیؽ ١ٞٗی

 ٗدٞقِ اغؿ ثفای ًفؼ ٗی٠ٍ ًبـ ز٠ ثجیٜٖ ، ٗیٌٜٖ ١٘ب١َٜ

 !  ٛ٘بیٍشٞٙ

 ثفٍُز سٜٖ ث٠ خبٙ... ُفكشٖ اٛفلی ، ٌؽٛؽ زفاؿبٛی ز٢ٍ٘بیٖ

 ًبـی ٗیشٞٛیٚ ٝاهؼب ؟ ٝاهؼب: ُلشٖ ٝ ایىشبؼٕ ـٝیً ث٠ ـٝ ٝ

  ؟ ثٌٜیٚ

 اٗب ٛؽاـٕ اوشؼؽاؼی زٜؽاٙ ؼػٞا سٞی.  ثشٖٞٛ ًٜٖ كٌف...  آـٟ-

 ث٠ ٠ً ای٠ٜ اق ث٢شف  ضؽاهًٔ.  ؼاـٕ قیبؼی آٌٜب١بی ٝ ؼٝوز

 !  ٌٛفؼٟ ٠ً ًبـی ثبثز ثؽیٚ اٗشیبق ضن وبثوشٞٙ ٛبٗكؼ

 یي ث٠ ـا اٝ ثػٞا١ؽ  ٠ً خٞـی.  قؼ ٓت ضفَ ثب ـا وبثن ٛبٗكؼ

 ُفكش٠ ٝإ! ًٜؽ سؼجیف ُؿٌش٠ ّٗفف سبـیع ٝ ُؿٌش٠ ی غب٘فٟ

 ! وبثن ٛبٗكؼ:ُلز ٗٚ ٓطٚ اق
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 ... آٗؽ ٓج٢بیٖ ث٠ غٜؽٟ

 . ٌؽ ٛٞـاٛی ز٢ٍ٘بیٖ

 ...  آـإ ٝ آثی ٠٘١ اٗٞاخً ٝ ثٞؼ قیجبیی ٝ آكشبثی وبضْ هٔجٖ

 غٞؼي ؼـ ـا ٘الیی ١بی ثبـه٠ آٙ ثبق ِٛب١ً ٝ ثٞؼ هفَ ؼٖٓ

 ٝهز،ٗٚ اٝٙ: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة.  ثٞؼ ؼاؼٟ خب

  ؟ ًٜٖ خجفاٙ ـٝ ٌ٘ب  ٢ٗفثٞٛی ٝ ٓٙق ایٚ ٗیشٖٞٛ زٙٞـ

 : قؼ ٓت ٗیٌفؼ ِٛبٟ ٗٚ ث٠ ٗىشویٖ ٠ً ؼـضبٓی 

 !  ه٢ٟٞ كٜدٞٙ ی٠ ثب كوٗ ٌبیؽ-

 ١یر ثؽٝٙ.  آٗؽ ؼٛجبٖٓ ، ٛیبٝـؼ ٠ٛ اٝ ،  ًفؼٕ ؼػٞسً ؼاغْ ث٠

 آٌذكغب٠ٛ ٗیك دٍز ِٜؽٓی ـٝی سف ـاضز ، ای ـٝؼـثبیىشی

 .  ٍٛىز

 اّٝ اق: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ ِٛب١ی ثٞؼ اكشبؼٟ ؼ١ٚ اق ٠ً ای ه٢ٟٞ ث٠

 .  ٗیٌٜٖ ؼٕ

 .  غٞثی٠ ای ُكی٠ٜ ١ٖ ٗػٖٔٞ زبی اٝٙ-
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 ٗؼٙفٟ؟ زبی اٝٙ ٜٗظٞـسٞٙ: ُلشٖ ٝ  قؼٕ ٓجػٜؽی

 ًٜیؽ ُفٕ ١ٖ ـٝ ه٢ٟٞ ١٘یٚ ٠ً ٗی٠ٍ قض٘ششٞٙ اُف.  ث٠ٔ-

 .  ٗی٠ٌٜ ًلبیز

 . ٗیجفؼٕ ًبـٓؿر ایٚ اق ٗٚ ؼاٌز؟ ثفایٖ قض٘شی ز٠

 ٝ ؼاٌز ؼوز ؼـ ؼكشفز٠ یي ٗیفكز، ـاٟ غب٠ٛ ؼـ وف١َٜ

.  ٛؽاٌز ٗب ًبـ ث٠ ًبـی ، ٗیٌٜٞز ؼـآٙ زیكی ١فاقُب١ی

 ، ٗؼٙف زبی آٙ غٔن ضیٚ ًفؼٕ، ػْ٘ اي غٞاوش٠ ٘جن

 غبٖٛ: ًفؼ ِؽایٖ ٝهشی  ك٢٘یؽٕ ـا ایٚ. ثكٛؽ ضفف ٠ً غٞاوز

 ... ًفا٠ٛ

 ِٛٞیٖ سب ًفؼٕ ًٜشفّ ـا غٞؼٕ ٝ ٌؽٕ غیفٟ ز٢ٍ٘بیً ث٠

 .  "خبٙ"

 ػبهجز ، ٌٛفؼیؽ سؼفیق ـٝ ٛ٘بیٍشٞٙ ی اؼا٠ٗ: دفویؽ آـاًٗ ثب

 خِْٜ ث٠ ـٝ ٗٞي ؟ ٗیِیفٟ سّ٘ی٘ی ز٠ ه٠ّ هبـذ

 ...  یب ثفٗیِفؼ٠ٛٝ

  ؟ ١ىشیٚ ػدٞٓی آؼٕ ٌ٘ب-
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 ثىشِی. ثبٌٖ ػدّٞ غیٔی ٛ٘یٌٜٖ كٌف: قؼ ٓت ٝ ًفؼ ٌٗثی

 ... ؼاـٟ

 زی؟ ث٠-

 . ٌفایٗ ث٠-

 ـٝ ًبـ ی ٛشید٠ ٝ ثبٌیٚ ِجٞـ اُف: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ سٌبٙ وفی

 . ثب٠ٌ سف خؿاة ثفاسٞٙ ٗیٌٜٖ كٌف ثجیٜیٚ اخفا ضیٚ

  ؟ ١ىشیٚ غٞؼسٞٙ ١ٖ ٛ٘بیً ـاٝی-

 ٝ ١ىشٖ ثبقیِفي. غیف: ُلشٖ ؼـخٞاة ٝ آٝـؼٕ ٓت ث٠ ٓجػٜؽی

 ٛؽاـٟ ًبـُفؼاٛی ث٠ ٛیبقی ، ٗب ُفٟٝ آجش٠.  ًبـُفؼاٙ ٝ ٛٞیىٜؽٟ

 .١ىشٚ ًبـثٔؽ ٝ ای ضفك٠ ٠٘١ ١ب ثس٠

  ؟ ١ىز ای ؼی٠ِ ًه ـاٝی-

 .  دفٝا ؼٝوشٖ. ث٠ٔ-

 .  غٞث٠ ٠ً غٞؼسٞٙ ِؽای-
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 ثب ٝ زفغبٛؽٕ ؼاٌشٖ ؼوز ؼـ ٠ً ای هٞـی و٘ز ث٠ ـا ـٝیٖ

 ، اٝٙ ِؽای ی اٛؽاقٟ ث٠ ٠ٛ: ُلشٖ سؼفیلً ایٚ اق ٓجػٜؽی

 .  ٛیىز غٞة ُلشٚ ه٠ّ ثفای ٗٚ ِؽای

 . ٗیٌٜیٚ اٌشجبٟ ٗٞـؼ ایٚ ؼـ ٗیٌٜٖ كٌف-

 .  ٗٚ ث٠ ؼاـیٚ ٓٙق ٌ٘ب: ُلشٖ ٝ ُكیؽٕ ـا ٓجٖ

 ٛٞخٞاٙ ٝ ًٞؼى سئبسف ٗٚ آجش٠.  ُلشٖ ٛظفٗٞ. ٗیٌٜٖ غٞا١ً-

 ای ؼی٠ِ زیك ًفؼ اخفا ، ٢ٗؽ سٞی لیكّ ٠ً سبیی زٜؽ اٝٙ خك ،

 .  ثجیٜٖ ٠ً ٍٛؽٕ ٗٞكن

 ٝ ُؿاٌشٖ ٗوبثٔ٘بٙ ـا ٗؼٙف زبی ١بی كٜدبٙ ضبٝی ویٜی

 .  ٛیىز ـٝسیٜی اوٖ ، اوٖ لیكّ؟ایٚ زفا ـاوشی:  ُلشٖ

 . ٗیٜبوز اوً٘-

 .  ٗیؽٖٝٛ-

 ٗبٗٞـ ٜٗٞ ٗٞهغ اٝٙ اق ٝ ٗیٜب ٗفؽ ُلشٚ ث٢ً ٗؽـو٠ سٞی-

 قیجبیی ٗؼٜی ٠ً او٘ی.  ًٜٖ اٛشػبة ؼی٠ِ اوٖ ی٠ ثفاي سب ًفؼ
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 سؼفیلً ؼـٗٞٙ ٝ ؼـوز ثش٠ٛٞ غٞؼي هّٞ ث٠ ٝ ثب٠ٌ ؼاٌش٠

٠ًٜ! 

 ! ٗیبؼ؟ لیكّ ی ثب٠ٓ اق   لیكّ: قؼ ثفهی ز٢ٍ٘بیٖ

 كٌف ، ٍٛبٛؽ سٜٖ ث٠ ٓفق ٛبكؿي ِٛبٟ.  ٌؽ غیفٟ ز٢ٍ٘بیٖ ؼـ

 ث٠ سب ًٍیؽٕ ٗی ضفف قثبًٛ اققیف ؼاٌشٖ ٠ً ك٢٘یؽ ًٜٖ

 .  ث٠ٔ:  ؼاؼ دبوع ًٞسب١ی ی ٝهل٠ ثب ١٘یٚ ثفای ، ثفوٖ ٗوّٞؼٕ

 ؟ لیكّ ی ثب٠ٓ ی ه٠ّ اق: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة

 ...ٗٞویویً اق-

 ٛبٕ سؼفیق ؼـ: ُلز اٝ ٝ ًفؼٕ ثیفٝٙ ثیٜی اق آـإ آـإ ـا ٛلىٖ

 ثب ـٝ ثب٠ٓ ـهُ ثش٠ٛٞ ٠ً ثٞؼ ٢ٖٗ ایٚ ، غٞا١فٕ ثفای ، لیكّ

 ی ػاله٠ ٗٞـؼ ١بی ٗٞویوی خك ایٚ غت ٝ.   ثؽٟ ٌفش اوً٘

 وؼی ٗٚ غٞاة ٗٞهغ زٞٙ ُفكش٠ اٛه ثب١بي لیكّ ٝ ٠ٜٗ

 ٌیلش٠ غت ٝ ثؿاـٕ ثفاي آ١ٍِٜٞ ٝ ثِٖ ه٠ّ ی٠ ثفاي ٗیٌفؼٕ

 . ٌؽ لیكّ ی ه٠ّ ٝ لیكّ ی

 : دفویؽٕ ٗشؼدت
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  ًفؼیٚ؟ سؼفیق ثفاي ـٝ ه٠ّ ًْ-

 ؼغشف لیكّ!   ُلشٖ ثفاي ای ؼی٠ِ خٞـ ـٝ ه٠ّ آجش٠-

 ، غٌٞی ٝ غٞثی ث٠ ، آٓجفٌز دبؼٌبٟ ثب ٠ً ثٞؼ غٌٞجػشی

 . ًفؼٛؽ قٛؽُی ػبٌوب٠ٛ ١ٖ ًٜبـ وبّ وب٢ٓبی

 ث٠: ُلز ٝ ًفؼ ٛثبـٕ زٌٍ٘ی ٝ ٍٛىز ٓجٖ ـٝی ثكـُی ٓجػٜؽ

 ه٠ّ اِْ ٗیل٠٘٢ ـٝقی ی٠ ٝ اوز ه٠ّ ایٚ ػبٌن ، ١فضبّ

 ؼـضبّ اٗب ٗی٠ٌٜ ٗٞاغؿٟ ٜٗٞ ثبثشً هٙؼب ٝ ای٠ ؼی٠ِ زیك

 ! ٛؿاٌش٠ ٗٚ ثفای ای ؼی٠ِ ی زبـٟ ضبٔف

 .  ٗیٌٜیؽ وفایی ؼاوشبٙ ١ٖ ٌ٘ب ده-

 ١فزی ٗٚ لیكّ ؼـٗٞـؼ.  ث٠ٔ: ُلز ٝ ًفؼ ای ٗفؼا٠ٛ ی غٜؽٟ

 .  ٗی٠ٍ ٌٌٞكب ٛؽاـٕ اوشؼؽاؼ

 دیً سٞی ـا ٗفثب ث٠ آؿٍش٠ ٝاكْ اق ای س٠ٌ ، زِٜبّ ٝ زبهٞ ثب

 : ُلشٖ  ،  ٗیكؼ ثفًٌ ٠ً ؼـضبٓی ٝ ُؿاٌز اي ؼوشی

 .  ًفؼٟ ٍٗـّٞ ـٝ ؾ١ٜٖ ١ب ٗؽر ١ىز وٞآی ی٠ ـاوشی -

 ؟ زی٠ وٞاّ اٝٙ ٝ-
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 ٠ٌٜ٘ٗ زٙٞـ: ُلشٖ ِبؼهب٠ٛ ٝ ٌؽٕ غیفٟ ز٢ٍ٘بیً ؼـ

 ایٚ.....  ٛیبؼ ٝ ٛجب٠ٌ دبیجٜؽ ُؿاٌش٠ ٌ٘ب ثب ٠ً هفاـی ث٠ ؼغشفی

 غب٘ف ث٠.  ؼاؼٟ ـظ قٛؽُیشٞٙ سٞی ٠ً اسلبهی٠ سفیٚ ٜٗٙوی ؿیف

 سؼجیف زی ث٠ ـٝ ػٍن ِؽای دفویؽٕ اقسٞٙ ٠ً ـٝ ٝهشی ٗیبـٕ

!   ٛیٞٗؽ ٝٓی...  ًل٢ٍبي سن سن ِؽای ث٠ ، ُلشیٚ ٝ ٗیٌٜیؽ

 ٛفو٠ هفاـي ث٠ ٠ً سٞٛىش٠ زٙٞـ ٝ  ٌؽیٚ ػبٌن ١ٖ ٌ٘ب ده

 !ٛیبؼ سٞٛىش٠ زٙٞـ... 

 ِؽایٖ ، ٗیفویؽٕ ١بیٖ خ٠ٔ٘ اٝاغف ث٠ ٝهشی ای٠ٌٜ ٝخٞؼ ثب

 ٝ آـاًٗ اٝج ؼـ اٝ اٗب ٗیٍؽ اـسؼبي ؼزبـ ٓطظ٠ ث٠ ٓطظ٠

 .ٗیٌفؼ س٘بٌب ـا ٗٚ ای ؼٝوشب٠ٛ ٓجػٜؽ ثب ، وٌٞر

 ...  ٛ٘یٌٜٖ ؼـًً ٠ً ٗٚ: ُلشٖ ٝ اٛؽاغشٖ ثبال ای ٌب٠ٛ

  ؟ زفا-

 ِٗف ثیبؼ؟ ٛجبیؽ زفا: ُلشٖ ٝ ٌؽٕ غیفٟ ِٞٓز ؼـز٢ٍ٘بی

 ... ثب٠ٌ اكشبؼٟ ٛبُٞاـ اسلبم ی٠ ثفاي ٝاهؼب ای٠ٌٜ

 !  اضش٘بال: قؼ ٓت ٝ ؼاؼ سٌبٙ وفی
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 ثبٌؽ آٛی ، اٝ اُف اٛؽاغز ٗی خبٖٛ ث٠ آسً ، ِٛب١ً ٌیٜٙز ٝ

 سط٘یْ غٞؼٕ ث٠ غٞؼٕ ٠ً ؼـؼی ثب ًٜٖ ز٠...  ؼاٖٛ ٗی ٗٚ ٠ً

 ًفؼٕ ٍٗن وف غٞؼٕ ثفای غٞؼٕ ٠ً قخفی ثب ًٜٖ ز٠! ؟ ًفؼٕ

 اي ٗبی٠ غ٘یف غٞؼٕ ؼوش٢بی ثب غٞؼٕ ٠ً ػٍوی ثب ًٜٖ ز٠... 

 ٠ً ای ًفا٠ٛ ایٚ ثب ٗیٌفؼٕ ز٠ ٝهز آٙ!  ؼاؼٕ ٌٌْٝ وف ـا

 ی سبقٟ ٌبؼی ثب ٗٚ!  ثٞؼ ٌبؼ ٝ ٗیفهّیؽ ٝ ٗیسفغیؽ ؼـٖٝٛ

 ؼوز اق ًدب...  ٗیٌفؼٕ د٢ٜبًٛ ًدب! ؟ ٗیٌفؼٕ ز٠ إ قٛؽُی

 !ٗیؽاٌشٖ؟ ٢ًِٛ  ؼٝـ ؼٌ٘ٚ،

 ٠ً ای خ٠ٔ٘ سفیٚ وبؼٟ ؼـ ٝ ًفؼ دبى ـا ؼ١بًٛ ؼوش٘بّ ثب

 غبٗٞي ای ثبٛی٠ ث٠ ـا ٗٚ ـٌٝٚ آش٢بة سب ثِٞیؽ ٗیشٞاٛىز

 ٠ً ٗیؽاؼٕ ضن ث٢ً ٗٚ ، ثٞؼ وبًٓ ٌٞٛكؼٟ كوٗ: ُلز ًٜؽ

 ی دىفثس٠ ی٠ ؼـغٞاوز ث٠ ؼاٌز ٓكٝٗی ز٠!  ثیبؼ ٛش٠ٛٞ

 !  ثؽٟ ٗثجز خٞاة ، ؼثیفوشبٛی

!  ثؽ١ٖ خٞاة ٌ٘ب ث٠ ٛؽاـؼ ٓكٝٗی ِٛلز ٠ً ٌٌف ـا غؽا

  ٝهز ١یر هٔجٖ ؼیِف ، خ٠ٔ٘ ایٚ ٌٜیؽٙ اق ثؼؽ ؼاٌز اضش٘بّ

 ! ٛكٛؽ
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 اٝ ٠ً ٌٌف ـا غؽا...  اوز ُؿٌش٠ آٙ اق وب٢ٓب ٠ً ٌٌف ـا غؽا

 ٝ ػدیت اضىبوبر اق ١ًٞی...  ٗٚ ٝ اوز ٗشیٚ ٝ آـإ اٛوؽـ

 .  ؿفیت

 ٛكؼیي ١ٖ ث٠ ـا اثف١ٝبیً ، ؼاٌز ٌیٜٙز ١ٜٞق ز٢ٍ٘بیً

 ! ؟ ٠٘٢ٗ ٝٛیٞٗؽًٛ اٝٗؽٙ ٠ِٗ ضبال: دفویؽ ٝ ًفؼ

  ؟ ثٞؼ ػٍن اٝٓیٚ اٝٙ-

 سٞی ٠ً ثٞؼ غبٛ٘ی ی٠ قٛؽُیٖ ػٍن اٝٓیٚ: ُلز ٝ  قؼ ٓجػٜؽی

 و٢ٖ ؼاٌز ـلیٖ ١٘ی٠ٍ ثؼؽ ثٞؼ ؼاـ ِٜؽٝم كفٌٝی ٌیفیٜی

 . ؼاؼ ٗی ٗٚ ث٠ ١بٌٞ ٌیفیٜی

 ی ٓطظ٠ ث٢شفیٚ ١ٖ ثؼؽ: ًفؼ أبك٠ ٝ ٗبٛؽ غیفٟ ز٢ٍ٘بیٖ ؼـ

 ٠ً ؼیؽٕ ـٝ وب٠ٓ ٌٞٛكؼٟ دٞٛكؼٟ ؼغشف اٝٙ ٠ً ثٞؼ ٝهشی قٛؽُیٖ

 ثٞؼ ؼًٌٝ ـٝی ثٞؼ غٞؼي اق ثكـُشف غیٔی ٠ً وْ ٝیٞٓٚ ی٠

 اق ٛؽاـٕ ٝأطی سّٞیف ١یر...  ٗیٞٗؽ ثیفٝٙ ١ٜفوشبٙ اق ٝ

 ! ؼاٌشٖ ؼٝوشً غیٔی ٗٞهغ اٝٙ ٗیٌٜٖ ضه ٝٓی ِٞـسً
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 ؼـ ، ٛجٞؼ دفضفكی ٗفؼ ثٞؼٕ ًفؼٟ وشٞٙ زب٠ٛ قیف ـا ؼوش٢بیٖ

 ٗفٝـ ـا ای ؼاٌشٜی ؼٝوز غب٘فار ، ١ب خ٠ٔ٘ سفیٚ وبؼٟ

 ٝ ثیٚ ٠ً ثٞؼ ای ٌٗب٠٘ٓ ث٢شفیٚ ایٚ ًفؼٕ كٌف ـٝق آٙ ، ٗیٌفؼ

 ثبػث ، ًالًٗ ؼـ خبـی ِ٘ی٘یز.  ُفكز ٌٌْ ٗؼك ٝ ٗٚ

 .ٌٞؼ س٘بٕ ؼهبین ایٚ ، ٛػٞا١ؽ ؼٖٓ ٗیٍؽ

 :  ثذفوٖ كٞـا ٌؽ ثبػث وٌٞسً

 ! ؟ ثؼؽي ٝ-

 اق ثؼؽ ؼی٠ِ: قؼ ٓت ٝ ٌٛٞیؽ ـا كٜدبًٛ سٞی ی هٙفٟ آغفیٚ سب

 .  ٛیلشبؼ غِّٞی ث٠ اسلبم اٝٙ

 ِٛب١ً ٌٌٗٞبكب٠ٛ ٠ً ؼـضبٓی  ٝ ًفؼٕ ثبـیي ـا  ز٢ٍ٘بیٖ

 ! ٛؽاـٟ اٌٗبٙ: قؼٕ ٓت ٗیٌفؼٕ

 خؽی ًبٗال ٓطٚ یي ثب ، ٓجػٜؽ آٙ ٝخٞؼ ثب اٗب ٝ قؼ ٓجػٜؽ ثبق

 ضشی ٗٚ ٠ً ثٞؼ ١بیی اـسجبٖ وفی ی٠  ًٔی ٘ٞـ ث٠: ُلز

 ایٚ ضؽ ؼـ ٌؽ، سٕ٘ٞ ًی ، ٌؽ ٌفٝع ًی ٍٛؽٕ ٗشٞخ٠ غٞؼٖٗ

 ! ٛیىشٖ ثػٞـی ؼـؼ ث٠ آؼٕ   ٗٚ ثٍٚ ٗشٞخ٠ اٝٛب ٠ً ثٞؼ
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 ی ضؽه٠ ، ثٞؼ ٗبٛؽٟ ًٖ ٠ً ٘ٞـی ، ٌؽ ُفؼ ز٢ٍ٘بیٖ

 غٞؼي ٗٞـؼ ؼـ غٞؼي ٛظف ایٚ ، ؼـثیبیٜؽ خب اق ز٢ٍ٘بیٖ

 ًی ٛ٘یؽاٛىز ٠ً ١بیی اـسجبٖ اق ده ؼیِفاٙ آٙ ٛظف یب ثٞؼ؟

 !ٌؽ؟ س٘بٕ ًی ٝ ٌؽ ٌفٝع

 ػوت ـا وفي اٗب غٞؼي ضفك٢بی یب ثٞؼ ٗٚ ز٢ٍ٘بی ضبٓز اق

 ؼٍٜٓیًٜ ٝ ػ٘ین ٝ ٗفؼا٠ٛ ١بی غٜؽٟ آٙ اق ؼیِف یٌی ٝ ؼاؼ

 .ًفؼ غفخٖ ـا

 ! ؟ ُلشٚ اٝٛب ایٜٞ: ُلشٖ ضیفاٙ ٗٚ ٝ قؼٕ ٓجػٜؽی

 ث٠ ثبیؽ ٛظفٕ ث٠ ٛیبؼ غٌٍٞٞٙ سٞ اق ١ب آؼٕ ، ٗیبؼ دیً ؼی٠ِ-

 .  ُؿاٌز اضشفإ ٛظفٌٞٙ

: ُلشٖ ٝ ُكیؽٕ ـا ٓجٖ س٢ٜب اٗب اٛؽ ًفؼٟ ثیػٞؼ ثِٞیٖ غٞاوشٖ

 ! ٛظفٌٞٙ ٛظفٕ ث٠ ٛیىز ٜٗٙوی اِال

 اًثف.   إ ِبكی غٗ آؼِٕ ٗٚ: ُلز ٝ اٛؽاغز ثبال ای ٌب٠ٛ

 غٞي غیٔی آجش٠ ٝ إ ًٜٜؽٟ ًىْ ٝ إ ٌٜٞٛؽٟ ٠ً ٜٖٗ اٝهبر

 !ٛیىشٖ اغالم
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 .  ٌٜبغشٜشٞٙ اٌشجب١ی ًٜٖ كٌف-

 كٌف ، ٌ٘ب خٔٞی آؼٕ: ُلز ٝ ًفؼ دیؽا ای ثبٗكٟ ضبٓز ِٛب١ً

 .  غؽاوز ٗػٔٞم ث٢شفیٚ ٗی٠ٌٜ

 ٠ً ٛطٞی ث٠ ٗیػٞاوز ثٞؼٕ ٗٙ٘ئٚ ثٞؼ، ؼیِفی ٗفؼ ١ف اُف

 اق ١ب آؼٕ.  ثؽ١ؽ هفاـ ضفك٢بیً سبثیف سطز ـا ٗٚ  ، ٌؽٟ

 ػدت... قیجبیی زوؽـ:  ٗیِٞیٜؽ ٗثال" ٗیٌٜٜؽ سؼفیق یٌؽیِف

 ٗؼك ًفؼٙ سؼفیق ضٌبیز ٝٓی "!  ٢ٗفثبٛی زوؽـ... ٓجبوی

 ؼاؼ ـا ٌؽٛی "ٗب" ضه ٗٚ ث٠ اي خ٠ٔ٘.  ٗیٌفؼ كفم ، ِٞٓز

 ٠ُٛٞ ٌفٕ ٝ ًٍیؽٕ غدبٓز ٠ً ُفٕ آٛوؽـ. ًفؼ ُفٕ ـا ؼٖٓ ٠ً

 .  ًفؼ ـِٛیٚ ـا ١بیٖ

 ثٞؼ ٢ٛلش٠ ؿٞؿبیی ز٠ ، اي خ٠ٔ٘ ٗشِٚ ؼـ ٗیؽاٛىز غؽا كوٗ

 ًفا٠ٛ غبٖٛ: ًفؼ ِؽایٖ آـاٗی ِؽای ثب اٝ ٝ ٌؽ زفاؿبٛی ؼٖٓ... 

 . 

 قؼٕ ٓت كٞـا  ٝ ثِیفٕ ـا اضىبوبسٖ اثفاق خٔٞی ٛشٞاٛىشٖ ثبـ ایٚ

 ... خبٖٛ: 
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 ـٝ ثب ، وجبث٠ ثب ٝ ًٍیؽٕ غدبٓز ، ًفؼٕ ٛثبـي ٠ً خبٛ٘ی اق

 ثی زبی ثبثز اق ، ثال ثی خبٛشٞٙ: قؼ ٓت ٠ً ًفؼٕ ثبقی ٗیكی

 .  ٜٖٗ٘ٞٛ ٛظیفسٞٙ

 .  خبٙ ٛٞي-

 !    ؼاٌز ای غٌٞ٘كٟ غیٔی ٘ؼٖ ٝاكْ ایٚ-

 .خبٙ ٛٞي ثبقٕ-

 ٠٘١.  دؿیفاییشٞٙ اق ٜٗ٘ٞٙ ١فضبّ ث٠: ُلز ٝ ؼاؼ سٌبٙ وفی

 .  ثٞؼ ػبٓی غیٔی زیك

 : ُلشٖ ٝ قؼٕ ٓجػٜؽ ١بیً سؼبـف اق

 ٗفثب ـٝي ٠ً ٗؼ٘ٞٓی ٝاكْ ی٠ ایٜٖ ، ٗؼ٘ٞٓی٠ زبیی ی٠ ایٚ-

 ٗیِیٚ خٞـی ی٠ ٌ٘ب ٝٓی. ثٞؼ ٗؼ٘ٞٓی غیٔی دؿیفاییٖ٘.  ثٞؼٟ

 زبیی ایٚ...  خٔٞسٞٙ ُؿاٌشٖ ٘ال ـًًٝ ثب ثىشٜی اِٛبـ

 ایٜدب ، ـٝاّ ٘جن ٌ٘ب ٠ً ١بیی ؼٌٜٝج٠ ی ٠٘١ سٞ ٗؼ٘ٞٓی

 .  ٗیٍؽ یبكز اٝٗؽیٚ
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 آـاًٗ ثب.  ثٞؼ ٗٞویوی ث٢شفیٚ ثفایٖ اي غٜؽٟ ِؽای ، غٜؽیؽ

 :ُلز

 ٌػّب  ٗٚ ثفای ای ؼٌٜٝج٠ ١یر ، ٗؽر ایٚ...  ٛلفٗبییؽ-

 .  ٛجٞؼٟ ٗؼ٘ٞٓی

 ثفای:  ًفؼٕ اػشفاف ِبؼهب٠ٛ خٞاثً ؼـ ٝ قؼ ثفهی ز٢ٍ٘بیٖ

 .  ١٘یٜٙٞـ ٜٖٗ

 ده: ُلز ٝ زفغیؽ و٘شٖ ث٠ ٠ً ًفؼٕ ٍٗبیؼشً ؼـ ؼٕ سب

 ...  كفؼا سب ، ثبٌیٚ غٞؼسٞٙ ٗفاهت ، ًفا٠ٛ غبِٖٛ

 ایٚ ث٠ ـا ِٞـسٖ ـٝی د٢ٚ ی غٜؽٟ ٗجبؼا ٠ً ٌؽٛؽ خ٘غ ٓج٢بیٖ

 ... !  ثٞؼٕ كفؼا ی س٠ٍٜ زوؽـ ٠ً ًٜؽ سؼجیف

 ٗیِلشٖ....  ثفٝؼ ُؿاٌشٖ ٛ٘ی ١ٖ ضبال ضشی ، ثٞؼ ٗٚ ث٠ اُف

 ٗٚ ٝ ـكز ٝٓی...  ػٙف١ب ٝ ثكٛیٖ ضفف ٗٞویوی ؼـٗٞـؼ ، ث٘بٛؽ

 ! كفؼا ثفای اٛشظبـی ثب ٗبٛؽٕ

***** 

 ...  ٗیٍٞٛؽ ػبٌن ـٝقٟ یي آؼ٢ٗب ٠ً ػدیت ز٠ ًفؼٕ كٌف
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 ! ٌؽٕ ػبٌن غت ٝ ًفؼٕ س٘بٌبیً ٗٚ

...   ثجیٜٖ ١ی.  ثجیٜٖ ثبق ـا اٝ ، غٞاوز ؼٖٓ...  وبؼُی ١٘یٚ ث٠

 !ثجیٜٖ ثبق ٝ ثجیٜٖ ٝ

 ... ثجیٜٖ ـٝق ١ف ـا اٝ ٠ً غٞؼٕ ثب غٞؼٕ ًفؼٕ، ػ٢ؽ اِال

 .ٗیٍٞٛؽ ػبٌن ـٝقا٠ٛ ١ب آؼٕ

 ػبٌوز كفؼایً ٝ ، ؼیؽٕ ػبؼی ـٝق یي ؼـ ـا "سٞ"، ٗٚ ٗثال

 ثٞؼٕ،

 ... ثٞؼٕ ػبٌوز كفؼایً ده

 ...  ٗیٍٕٞ ػبٌن ـٝق ١ف ٗٚ.  ثٞؼٕ ػبٌوز ثؼؽي ١بی ١لش٠

 ٢ٗ٘ی ًبـ ز٠ اٗفٝق ٗیٌفؼٕ كٌف ٗیٍؽٕ، ثیؽاـ غٞاة اق ٝهشی

 ! ؼاـٕ

 ...ای اض٘وب٠ٛ وٞاّ ز٠

 ... ! ثبٌٖ سٞ ػبٌن ثبیؽ اٗفٝق ٠ً اوز ٗؼٕٔٞ

 !!! ٗیٌٜی ؿٔٙی ز٠:  دیسیؽ ٌُٖٞ ؼـ ؼاـي قَٛ ِؽای
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 غیه ٠ً ؼـضبٓی ، ثٞؼ ١كاـ ـٝی ٔفثبٖٛ ، زفغیؽٕ و٘شً ث٠

 ١ف اق ثٜٔؽسف ١بیً ٗمٟ ٠ً اٝیی ث٠ ـٝ ٗیٌفؼٕ ِٛب١ً ػفم اق

 وف ث٠ ٌٗ٘ٚ ضبٓز سفیٚ وفظ ؼـ ٓج٢بیً ٝ ثٞؼٛؽ ؼیِفی ٝهز

 !  ٌٛٞشی ًی ثفای ٝ ٗشٚ ایٚ: ُلشٖ ٗیجفؼٛؽ

 دٍشٖ ـا ؼكشف ، ـكشٖ ػوت ثِیفؼ، ـاده ؼكشفي سب قؼ زَٜ

 هفاـ ػٙبـؼ ثب كٌفًفؼٕ ٗیفی؟ ؼاـی ًدب:  ُلشٖ ٝ ًفؼٕ د٢ٜبٙ

 ...اٗفٝق ثبٌی ٛؽاٌش٠

 ًفا٠ٛ؟ ٗیٌٜی ؼغبٓز ٛؽاـٟ ـثٙی ث٢ز ٠ً زیك١بیی سٞ زفا-

  ٛ٘ی٠ٍ؟ ضبٓیز غِّٞی ضفیٖ سٞ ثؽٟ ده ٝ ؼكشف

 .ثٞؼ ٌؽٟ غٍي ُٔٞیٖ

 ضفیٖ ؼـ ٗیٌفؼ؟ غیبٛز ػٙبـؼ ث٠ اي غِّٞی ضفیٖ ؼـ

 كفاٗٞي اي غِّٞی ضفیٖ ؼـ ثٞؼ؟ ٌؽٟ ػبٌن اي غِّٞی

 ؼـ ٗفؼ یي...  ؼاـؼ ٗطفٕ...  ؼاـؼ ٛبٗكؼ اوز؟ ٗشب١ْ ثٞؼ ًفؼٟ

 !؟ ؼاـؼ سؼ٢ؽ اٝ ث٠ هٔجً
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 ٝ زفر ایٚ: ُلشٖ ٝ قؼٕ قّ ًٌٍٗٞ ٝ ِٛفاٙ ز٢ٍ٘بی ث٠

 غفاة قٛؽُیشٞ ٗیػٞای زی ثفای! ؟ ٌٛٞشی سٞ ایٚ زی٠ ١ب دفر

 ...ًٜی

 ...ٗیِفؼی ٜٗٞ قٛؽُی ؼاـی كّٕٞ ٗٞي ی٠ ٗثْ زفا-

 سٞی!  قٛؽُیز ث٠ ٗیكٛی ُٜؽ ؼاـی ای٠ٌٜ غب٘ف ث٠: ًٍیؽٕ خیؾ

 ػٙبـؼ ثب زی یؼٜی... ٌٛٞشی ٠ً ٗكغفكبسی٠ ز٠ ٓؼٜشی ؼكشف ایٚ

... ٛ٘یل٢ٖ٘ زیكی قٛؽُی اق ػٙبـؼ ثب زی یؼٜی... ٛ٘یٍٖ اـٔب

 ......زی یؼٜی

 ـا ٗفسؼًٍ ٝ ٓفقاٙ ؼوز...  ًٞثیؽ ٌُٖٞ سٞی ٗطٌ٘ی ویٔی

 ٜٗٞ ؼكشف: ُلز ثٞؼ آٓٞؼٟ ثـٓ ث٠ ٠ً ِؽایی ثب ٝ آٝـؼ دبییٚ

 !  ضوی ز٠ ث٠ غٞٛؽی ٜٗٞ ١بی ـٝقٗفٟ ضوی ز٠ ث٠ سٞ!  ثؽٟ ده

 ٍٛىش٠ ِٞـسٖ ـٝی ٠ً ُؿاٌشٖ اٍِٛش٢بیً ـؼ ـٝی ـا ؼوشٖ

 . ٗیٌفؼ ُك ُك دٞوشٖ.  ثٞؼ

 ...ًفا٠ٛ: ًفؼ ِؽایٖ سف ٢ٗفثبٙ



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
58 

 

 ِؽایٖ آٗؽ ؼٛجبٖٓ ـكشٖ، ثیفٝٙ اسبم اق ٝ قؼٕ اي س٠ٜ ث٠ ای س٠ٜ

 ث٠: ؿفیؽٕ ثبال ٍٛی٘ٚ ؼـ.  ٗیكؼ ٗٞج آش٘بن ِؽایً ؼـ...  ًفؼ

 ث٢ً ـاخغ ٓؼٜشیز ؼكشف ایٚ سٞی ٠ً ٗكغفكی ١ف. ٗیِٖ ػٙبـؼ

 !ٗیِٖ ػٙبـؼ ث٠ ٌٛٞشی

 ... ؼكشفٗٞ ٗٚ ثؽٟ! ؟ ٗیِی ؼاـی زی ٗیل٢٘ی ثبي آـٕٝ ًفا٠ٛ-

 زٙٞـ ؟ ثبٌی ـؾّ ٝ دىز اٛوؽـ ٗیشٞٛی ًفؼی كٌف زفا-

 ٝ غٞؼر ٛظف اق ٠ً سٞ! ؟ ًٜی سّٞـ ًْ ػوْ غٞؼسٞ ٗیشٞٛی

 ....ًٜی غیبٛز ػٙبـؼ ث٠ ٗیشٞٛی زٙٞـ ًٔی ؼاٛبی ػبٖٓ ی ٠٘١

 ثفای...  ٗفث٠٘ٞ غٞؼٕ ث٠ ، ٠ٜٗ قٛؽُی! ؼی٠ِ ًٚ ثه: قؼ خیؾ

 ٗٞهغ اٝٙ!!!  ٗفثٖٞ ز٠ سٞ ث٠!  ٗیٌٜی ؼغبٓز زی

 ...ٛ٘یػٞاًٗ االٙ ، ٗیػٞاوشً٘

 !!!ٗیٌٜی ثیػٞؼ سٞ: ًٍیؽٕ خیؾ

 ـا اي ض٠ٔ٘ دبوع كوٗ...  ًفؼٕ ض٠ٔ٘ اٝ ث٠... ًفؼ ض٠ٔ٘ ٗٚ ث٠

 ...  ؼاؼٕ ١ًٔ ؼوش٢بیٖ ًق ثب...  ؼاؼٕ
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 ثٞؼٛؽ ١ٞا ؼـ ای ٛبٗفئی ثٜؽ ؼٛجبّ ؼوش٢بیً ، ٌؽ دفر ػوت ث٠

 خُٔٞیفی ٌؽًٛ دفر اق سب ٌٞٛؽ اٝیكاٙ ثٜؽ ث٠ ٗیػٞاوشٜؽ ،

 ثی ٝ ٗؼٔن... ٗبٛؽ ١ٞا ؼـ ؼوشٖ.  ٛفویؽ ؼوشً ث٠ ؼوشٖ.  ًٜؽ

 ...سٌٔیق

 وَٜ ثب وفي ٌؽٙ ًٞثیؽٟ ِؽای... ٌؽًٛ دفر ِؽای

 ؼوشٖ اق ؼكشفي.  دیسیؽ وفٕ ؼـ ثٜٔؽ ٝ ٝأص... ولیؽ ٗفٗفی

 ٠ً ٍٛىز ١ٞٗبیً قیف ـَٛ هفٗك ی ؼایفٟ ث٠ ِٛب١ٖ ٝ اكشبؼ

 ـا د٢ٌٔبیٖ ٝهشی...   ٗیٍؽ اككٝؼٟ ٝوشؼً ث٠ ٓطظ٠  ث٠ ٓطظ٠

 ػفم اق غیه سٜٖ س٘بٕ ٠ً ؼـضبٓی ثٞؼٕ سػز ـٝی ، ًفؼٕ ثبق

 !   ثٞؼ

 وفدب وػشی ث٠.  ًٍیؽٕ ثیفٝٙ سػز اق ـا غٞؼٕ وػشی ث٠

 ٗی خبٙ.  ثٞؼ ؼـؼٛبى ػٕالسٖ سي سي ٝ سٜٖ س٘بٕ...  ٌؽٕ

 ز٢ٍ٘بیٖ سب ٗیٌٜؽٕ خبٙ ، ثبٌؽ ؼـؼ ثؽٝٙ ١بیٖ ٛله سب ًٜؽٕ

 سب ٗیٌٜؽٕ خبٙ...  ثجیٜؽ ـا ا٘فاف ، ٌؽٙ وٞقٙ وٞقٙ ثؽٝٙ

 ٝ وبّ یي ضؽاهْ ، ًٜٖ اي ضبٓی ٝ ثیبٝـٕ ١ٞي ث٠ ـا ٗـكٕ
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 آٙ ٝ ٘فف ایٚ ٗبٟ زٜؽ ٌبیؽ. اوز ُؿٌش٠ ٗبخفا آٙ اق ٛیٖ

 ! ٘فف

 ثٞؼ وفؼٕ....  ًٍیؽٕ ١بیٖ ٌب٠ٛ ـٝی ـا دشٞ ٝ قؼٕ ـا اسبم زفاؽ

 االٙ اُف ًفؼٕ كٌف ، ایىشبؼٕ ١ب د٠ٔ ثبالی ٝهشی.   ٗیٔفقیؽٕ ٝ

 اُف ٗیلشؽ؟ اسلبهی ز٠ ، ًٜٖ دفر قٗیٚ ث٠ ػوت ث٠ ـا غٞؼٕ

 دفر ػوت ث٠ اُف...  دبییٚ ٗیٌفؼٕ دفر خب ١٘یٚ اق ـا غٞؼٕ

 وی٠ٜ ث٠ ٍٗشی ثفٗیؽاٌز؟ ١بیٖ غٞاة اق ؼوز!  دبییٚ ٗیٍؽٕ

 ًىی ٛ٘یػٞاوشٖ.  ًٜٖ دفر ـا غٞؼٕ ٛ٘یػٞاوشٖ... ًٞثیؽٕ إ

 ...ثیبٝـٕ وفًی٘یب ـا ثال ایٚ ٛ٘یػٞاوشٖ...  ًٜٖ دفر ـا

 وف زٙٞـ ٠ً ثٞؼ یبؼٕ ١ٜٞق  ، ؼاؼٕ كٍبـ ٛفؼٟ ث٠ ـا ؼوشٖ

 ثٞؼ یبؼٕ ١ٜٞق.  كفوشبؼٕ ُفؼًٛ قیف ـا ؼوشٖ ٝ ٍٛىشٖ ثبٓیًٜ

... ثٞویؽًٗ ٠ً ثٞؼ یبؼٕ ١ٜٞق...  ٗیٌفؼٕ ِؽایً زٙٞـ ٠ً

 ١ٜٞق.  ًٜؽ ثبق ـا ز٢ٍ٘بیً سب ًفؼٕ آش٘بوً ٝ ثٞییؽًٗ

 ًٍشٖ ـا غٞا١فٕ ٗٚ:  ُلشٖ ٝ قؼٕ قَٛ ػٙبـؼ ث٠ ٠ً ثٞؼ یبؼٕ

 ثِیفٕ ـا اٝـلاٛه ی ٌ٘بـٟ ٠ً آٗؽ ٛ٘ی یبؼٕ ضشی ٓطظ٠ آٙ...  

 ! 
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 ثب. ... ثبٌٖ آـإ ٗیٌفؼ آش٘بوٖ ػٙب ٠ً ؼاـٕ غب٘ف ث٠ غٞة ٗٚ

 و٘ز ث٠ ـا ٌُٞی ٝهشی ٗٚ ٝ ثٞؼ ُفكش٠ س٘بن سّٞیفی ٗٚ

 ٝ غٜؽیؽٙ ث٠ ًفؼ ٌفٝع ًفؼٕ ًح اكشبؼٟ قٗیٚ ـٝی ًی٘یبی

 ....ًٜبـ ثؿاـیؽ ـٝ ١ب ثبقی ؼٓوي ایٚ: ثٞؼ ُلش٠ خلش٘بٙ ث٠ ـٝ

 ـا ١ٞٗبیٖ...  قؼٕ ؼاؼ...  ًٍیؽٕ خیؾ ٠ً غب٘فؼاـٕ ث٠ غٞة ٗٚ

 .  ٌؽ وبًز ػٙب ٝ....  ًٞثیؽٕ ِٞـسٖ سٞی ٝ...  ًٜؽٕ

 اٝـلاٛه ٠ً ٝهشی...  آٗؽ ػٙب ٠ً ٝهشی ؼاـٕ غب٘ف ث٠ غٞة ٗٚ

 آـاٖٗ ؼاٌز وؼی ٝ ًفؼ ثـٖٔ ٗبؼـ ٝهشی.  آٗؽ دؽـ ٝهشی...  آٗؽ

 یي ٗثْ ١ب ٓطظ٠ آٙ سي سي ، ؼاـٕ غب٘ف ث٠ غٞة ٗٚ...  ًٜؽ

 ثؽٝٙ ٗیٍؽٛؽ ـؼ ز٢ٍ٘بیٖ خٔٞی اق ـٝق ١ف ٝ ـٝق ١ف كیٖٔ

 ـكش٠ یبؼ اق یب ٌٞؼ ضؿف یب ٌٞؼ وبٛىٞـ اقي ای ثبٛی٠ ای٠ٌٜ

 . ثبٌؽ

 سٞی ـا ٓیٞاٙ ٝهشی...  ٌٛٞیؽٕ آة ١ٖ وف دٍز ٓیٞاٙ ؼٝ

.  ٌٜیؽٕ ـا وف١َٜ هفاـ ثی ١بی ُبٕ ِؽای ، ُؿاٌشٖ ویٜي

 ث٠ ، ؼاٌز ؼوز ؼـ سٔلٚ. دیسیؽٕ غٞؼٕ ث٠ سف ٗطٌٖ ـا دشٞ

 .  ٗیٌفؼ یبؼؼاٌز ـا زیك١بیی اي ؼكشفز٠ ؼـ.  اٗؽ آٌذكغب٠ٛ
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 .  ٍٛىز ٌُٖٞ ؼـ ؼٝـ غیٔی ی كب٠ِٔ اق اٌٜبیً ِؽای

 ٗوبٝٗشی اٝ ٝ ُفكشٖ وف١َٜ اق ـا ٌُٞی ثفؼٕ خٔٞ ـا ؼوشٖ

 ؼكشفز٠ ث٠. ـكز اسبم و٘ز ث٠ ٌٛفؼٟ س٘بٕ ـا یبؼؼاٌشً ٌٛفؼ،

 اي ثبهی ٝ "كفی٘بٟ"ثٞؼ ٌٛٞش٠ اوٖ یي س٢ٜب سٞیً.   قؼٕ قّ

 ثشٞاٛؽ ًىی ٗیؽاٛىشٖ ثؼیؽ ٠ً ثٞؼ ٗشٞاقٛی ٛب ٝ ؼـ١ٖ غٖٙٞ

 .  ثیبٝـؼ ؼـ خؽیؽي اقآلجبی   وف

 ٌجی٠ ١بیً خ٠ٔ٘. ٗیكؼ ضفف ٌٝ٘فؼٟ آـإ ، غٗ دٍز ٗفؼ

 ـا ًالًٗ ٗل٢ٕٞ سب ٛفوبٛؽ یبـی ٗـكٕ...  ثٞؼ سبـیع اوبسیؽ

 .ؼًشف:   قؼٕ ِؽایً كوٗ... ثل٢ٖ٘

 ...ثػیف ٌت. والٕ.  ٌ٘بییٚ آٟ-

 . اٛفلی دف آ١ًِٜ اٗب.  ثٞؼ غىش٠ ٝ ُفكش٠ ِؽایً

 .  ثػیف ١ٖ ٌ٘ب ٌت والٕ: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة

 : دفویؽ ٗفؼؼ

  غٞثیٚ؟-

 .  ًفؼ غٞاثشٞٙ ثی وف١َٜ ١ٖ ثبق ثجػٍیؽ.   ٜٗ٘ٞٙ-
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 . ٗیٌٜٖ غٞا١ً-

 .  ٌؽٟ وفؼ ١ٞا: قؼ ٓت ٝ ًفؼٕ ای وفك٠ سي

 ...  ث٠ٔ-

 ؼ١بًٛ ثٞؼ ًٍیؽٟ ؼـاق سػشً سٞی وف١َٜ ، ثفغبوشٖ خب اق

 ـا زفاؽ ًفؼٕ ٗفست ـٝیً ـا دشٞ ، ٗیٌٍیؽ ٛله آـإ ٝ ثٞؼ ثبق

 سٔلٜی ؼـ ٌؽٕ ٗٙ٘ئٚ ٠ً ؼـ١ب ثٞؼٙ هلْ اق ٝ ًفؼٕ غبٗٞي

 . ٛ٘یِفكز س٘بن ٠ً ثٞؼ ٌجی زٜؽ: ُلشٖ ؼاٌشٖ ؼوز ث٠ ٠ً

 ! ٗیٌٍیؽ ـٝ سٔلٚ ٌبیؽ ًفؼٕ كٌف-

 آـٕٝ كفٔی ٌٗ٘ٔز كٕبی كٌفًٜٖ ٝٓی.  ٠ٛ: ُلشٖ ٝ قؼٕ ٓجػٜؽ

 .  ثؽٟ ُكاـٌی ٝٓیؼ٢ؽ ث٠ ٛجٞؼ اضشیبخی.  ثٞؼ

 ٌٗ٘ٔز كٕبی آـاًٗ ١فضبّ ث٠: ُلز خٞاثٖ ؼـ ٝ غٜؽیؽ

 كٌف ایٜٙٞـ ٌ٘ب.  ١ىز ًٔی ُكاـي ی٠ ٜٗؽ ٛیبق ١ٖ كفٔی

  ؟ ٛ٘یٌٜیٚ

 ـویؽٕ اسبم ث٠ ٝهشی.  ٗیفكشٖ ثبال ١ب د٠ٔ اق وال٠ٛ وال٠ٛ

 ... ثب٠ٌ ١٘فا١شٞٙ اسٞٙ ه٠ّ ًبْٗ ی ٛىػ٠: آٗؽ ِؽایً
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 .  زٍٖ-

  ؟ غٞث٠ ٌٗ٘ٔز اٝٔبع-

 غٞؼٕ ؼـ ثیٍشف ٝ ًٍیؽٕ ؼـاق سػز ـٝی ـكز، ثبال اثف١ٝبیٖ

 .  ٌؽٕ ٗسب٠ٓ

 . ٛیىز ثؽ: ُلشٖ خٞاثً ؼـ ٌٗثی ثب

  ؟ ثبـٝٛی٠ ١ٞا ٝ اة ٠ٌٜٛ...  ٠ً ثب٠ٌ غٞة ثبیؽ-

 ٠ٛ: ُٝلشٖ ُفكشٖ ـا اٌي ٖٝٛ ـوبٛؽٕ زٍٖ٘ ث٠ ـا اٍِٛشٖ وف

 ...  ٛیىز اثفی

 ...غجف ز٠ ؼی٠ِ غت ، ثب٠ٌ-

: ُلشٖ ٝ ٌؽ هفَ ؼٖٓ س٠ ، ًٜؽ هٙغ ٛ٘یػٞاوز ای٠ٌٜ اق

 .  والٗشی ٛیىز غجفی

 .  ثبٌیؽ والٗز-

 ... ١٘سٜیٚ-

 .  آٝـؼیٖ ًٖ ضفف
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 ؼـ ًٜٖ دفر ـا غٞؼٕ ضٞان ای٠ٌٜ ثفای ٝ ًٍیؽ ػ٘یوی ٛله

 ؼاوشبٛ٘ٞ ی اؼا٠ٗ ثفاسٞٙ: ُلشٖ ًٌُٞ ؼـ ، غٞؼغٞا١ی ٢ٛبیز

  ؟ ثِٖ

 .  ٌ٘بوز ثب ٌُٖٞ.  ضش٘ب-

...  ٗی٠ٍ خبـی ،  ه٠ّ ٗٞي دی ٝ ـٍ ٝ غٞٙ سٞی ق١ف ٝهشی-

 ؼـغز ث٠...  ٗیذیس٠ غٞؼي ث٠....  ٗیذیس٠ سًٜ سٞی ثؽی ؼـؼ

 ثبـي ضشی...  ٗی٠ٌٜ ٛب٠ٓ ٝ ٗیك٠ٛ ؿٔز قٗیٚ ـٝی...  ٗیذیس٠ ١ب

 خك ١ٖ ِبػو٠...  ٛ٘ی٠ٌٜ ًٌ٘ی ١یر ١ٖ ثبؼ ٝقي ٝ ثبـٝٙ

 ـٝی ٝ ـَٛ ٠ً ٗیجی٠ٜ هبـذ. ٛ٘ی٠ٌٜ ٓٙلی ١ٞا ٌؽٙ ـٌٝٚ

 ـٝ ٗٞي ـٛدٞـ ٝ ثی٘بـ سٚ ٜ٘بة ی٠ ثب ، ٗی٠ٍ ًجٞؼ ؼاـٟ ٗٞي

 هفاـ ٠ً خِْٜ ث٠ ثفٍُز ٗىیف سٞی...  ٗیجٜؽٟ غٞؼي ث٠

 ثجٜؽٙ ـٝ خبؼٟ ١ب ؼـغز ٌؽٟ ثبػث ، ٘ٞكبٙ ٗیجی٠ٜ ، ٗیِیفٟ

 ی قٝقٟ ٗیٞٙ ، ؿفیت ٝ س٢ٜب...  ٗیٍی٠ٜ خًٞٛ سٞی سفن... 

 ی قٗك٠ٗ...  ُفو٠ٜ ١بی غلبي قؼٙ ثبّ... ٝضٍی ١بی ُفٍ

 ١ٜٞق وفدبوز ١ٜٞق ٠ً...  ؼاـٟ اٗیؽ ی٠ كوٗ...  غفٌٝبٙ ـٝؼ

 ؼاـٟ ا١٘یشی ز٠ ؼی٠ِ...  ثفٟ خٔٞ ٝ ثفؼاـٟ هؽٕ اق هؽٕ ٗیش٠ٛٞ
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 ا١٘یشی ز٠...  ثٌٜٚ ث٢ً ـاخغ كٌفی ز٠ خِْٜ ١بی ضیٞٝٙ

 سوّیفی اٝٗؽٟ ؼٛیب ث٠ ایٜٙٞـی اٝٙ ثب٠ٌ زٙٞـی ؾاسً ؼاـٟ

 س٢ٜب ضبال.  ثٞؼٟ ایٚ وفٌٛٞشً...  ٛجٞؼٟ ٠ً ٗوّف...  ٛؽاٌش٠ ٠ً

... ؾار سـییف ، وفٌٛٞز سـییف!  سـییفٟ ٗٞٛؽٟ ثفاي ٠ً ـا١ی

 ٝخٞؼ ثب...  ثؽٟ اؼا٠ٗ ـا١ً ث٠ ٗیِیفٟ سّ٘یٖ...  اِْ سـییف

 ١ؽف ی٠ اٝٙ...  ٛ٘ی٠ٍ سىٔیٖ اٗب ٠ٌٞٗ آهب ٝقٙ وِٜیٜی

 ... اٝٙ....  ثفو٠ ث٢ً ثبیؽ ٠ً ؼاـٟ ٝاالسفی

 ث٠ ٓجػٜؽی ، دیسیؽ ٌُٖٞ ؼـ ٠ً ػ٘یوً ١بی ٛله ِؽای

 .  آٝـؼٕ ٓت

 ...ؼًشف:  قؼٕ ِؽایً آـإ

 

 ...  ػ٘یوً ٝ ثٜٔؽ ١بی ٛله ـیشٖ ١٘بٙ  خك ٛیبٗؽ خٞاثی

 اق.  ٗیل٢٘یؽٕ ثبقؼًٗ ٝ ؼٕ ١ف ثیٚ ٌٗث اق ـا ایٚ.  ثٞؼ غٞاة

 اق ثیً ٛ٘یشٞاٛؽ ٠ً ثٞؼ ٍٗػُ ١ٖ اي غىش٠ ِؽای ١٘بٙ

 ؼـ ٝثبقؼًٗ ؼٕ ِؽای ، قؼٕ ٠ً ـا ِؽا دػً.  ث٘بٛؽ ثیؽاـ ایٚ
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 ِؽای سفًیت ثٞؼ ٌٗ٘ٚ و٘لٞٛی ث٢شفیٚ.  دیسیؽ اسبهٖ

 ١ف ٝ ٗٚ هٔت ی ٌؽٟ سٜؽ ٔفثبٙ ، ضیبٖ سٞی خیفخیف٢ًبی

 .... ػ٘یوً ؼٕ ثبق ٝ ؼٕ

 ...ؼًشف: ًفؼٕ غٙبثً ؼٝٗفسج٠ 

 .  ٛؽاؼ ـا خٞاثٖ ١ٖ ثبق

 ؟ ٗؼك: ًفؼٕ قٗك٠ٗ ٝ آٗؽ ٓجٖ ـٝی ٓجػٜؽ

 ...  ؼاـٕ ؼٝوشز ٗٚ: ُلشٖ اـإ ٝ ُؿاٌز خٞاثٖ ثی

 ث٠ ثفؼٕ، وف قیف ـا ؼوش٢بیٖ ٝ ُؿاٌشٖ إ وی٠ٜ ـٝی ـا سٔلٚ

 ٗٚ ، ثب٠ٌ یٌی ٗیػٞاوز ؼٖٓ ١٘ی٠ٍ: ُلشٖ ٝ قؼٕ قّ ووق

 ؼٝوز ثكـٍ ضدٖ ی٠ ثب اّٝ اق اِٛبـ.  ثبٌٖ ؼاٌش٠ ؼٝوشً

 ثبیؽ ًفؼٕ كٌف ثٞؼٕ سف ثس٠ ٝهشی.  اٝٗؽٕ ؼٛیب ث٠ ؼاٌشٚ

 ٝ ػٙبـؼ ثبیؽ كٌفًفؼٕ ثؼؽ... ثبٌٖ ؼاٌش٠ ؼٝوز غیٔی غٞا١فٗٞ

 كٌف االٙ اٗب...  ـٝ ویٜب ١ٖ ٌبیؽ... ثبٌٖ ؼاٌش٠ ؼٝوز غیٔی

 كٌف.  ًفؼٕ دیؽا ٝ ثبٌٖ ؼاٌش٠ ؼٝوشً غیٔی ثبیؽ ٠ً اٝٛی ًٜٖ

!  غٞؼسی ٗٙ٘ئٜٖ ٗٚ... سٞیی اٝٙ یؼٜی...ثبٌی ٌ٘ب اٝٙ ٗیٌٜٖ
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 ـاوشی...  ٗؼك سٞیی ثبٌٖ ؼاٌش٠ ؼٝوشً ثبیؽ ٗٚ ٠ً اٝٛی

 و٠ ؼٝ سبـیع ًشبة ی٠ ٌجی٠ او٘ز!  ػدیج٠ او٘ز زوؽـ

 ثبیؽث٠ ٠ً ٛلیه ٝ هؽی٘ی ١بی ًشبة اقاٝٙ.  ٗی٠ٛٞ٘ خٔؽی

.  ٗطشفٗی غیٔی سٞ... ُٗؼِك... ثسیٜی ار ًشبثػ٠ٛٞ سٞی هؽ سفسیت

 ؼٓز ١ً٘ اِٛبـ ؼاـی ١ٖ ػدیجی ٢ٗفثٞٛی ی٠!  قیبؼ غیٔی

.  هب٠ٛٞٛ ی٠ ثفار! ًٜی ٓٙق ٠٘١ ث٠ ، ٠٘١ اق ثیٍشف سٞ ٗیػٞاؼ

... ثٍی ٗؽیٞٙ ٛ٘یؿاـی... ثبٌی ًىی ؼیٚ قیف ٛ٘یؽی اخبقٟ

 اٗب غٞث٠ غیٔی ایٚ!  ثبٌی ٢ٗفثٞٙ ٌؽٟ ١فخٞـ ٗیػٞای كوٗ

 اوشلبؼٟ وٞ اقر ٜٖٗ...  ٗٚ ضشی. ٗیٌٜٚ وٞاوشلبؼٟ اقر ثوی٠

 .   ٗیٌٜٖ

 آؼٕ اِال سٞ ٗیٌٜٖ اضىبن: ُلشٖ ٝ ًٍیؽٕ ػ٘ین ٛله یي

 ثفای سب ٗیػٞای ثوی٠ ٝثفای زیك ٠٘١.... ٛیىشی غٞؼغٞا١ی

... ای غىش٠ ك٢٘یؽٕ االٖٛ ضشی!  غٞؼغٞا١ٖ ٗٚ ٝٓی.  غٞؼر

 اٗب...  ؼـٗیبؼ قٝـ ث٠ ِؽار ك٢٘یؽٕ ٗیبؼ غٞاثز زوؽـ ك٢٘یؽٕ

 إ ه٠ّ ٝوٗ ٠ً ؼاٌشٖ ٢ِٛز ثیؽاـ اٝٛوؽـ.  ؼاٌشٖ ٢ِٛز ثیؽاـ

 ًبـ اٛوؽـ زفا... ثفی ١ٞي اق ٝ ثٍی ثیػٞؼ غٞؼ، ث٠ غٞؼ ی٢ٞ
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 ًبـ ؿفم غٞؼٌٞ اٛوؽـ ٛجبیؽ ، سٞ وبّ ٝ وٚ ث٠ خٞٝٛی ؟ ٗیٌٜی

 ٠ٛ سٞ ٗثْ ١یسٌه ٝٓی ؼاـیٖ قیبؼ سٞ وٚ ١ٖ كبٗیْ سٞ.   ٠ًٜ

!  دؽـي ؼاـایی قٝـ ث٠ ِٗف! ٗبٌیٚ ٠ٛ ؼاـٟ غ٠ٛٞ ٠ٛ ؼاـٟ ٗٙت

 ًبـ ١ً٘! ؟ ًفؼی ًبـ ٠ِٗ زوؽـ... ٛؽاـی دؽـ ٠ً سٞ ٝٓی

 ، قؼی ضفف اقي اٗفٝق ٠ً ؼغشفٟ اٝٙ ـاوشی! ؟ یؼٜی ٗیٌٜی

 غب٘فٟ ث٢شفیٚ ؛ ٛیىز ؾ١ٜز سٞی اقي سّٞیفی ١یر ای٠ٌٜ ثب

! ؟ ٛیىز ٗؼ٘ٞٓی ١بر ؼٌٜٝج٠ ُلشی زفا ـاوشی! ؟ ثفار اوز

 ٗٚ...   ٜٗی ؼاـ ـاق٠ِٛ ١ٖ ١ٜٞق! اًٝٓ؟ اق! ٛیىز؟ ًی اق

 ضفف ثب١بر زوؽـ.  ٛ٘یشفوٖ االٙ...  ٗیشفویؽٕ اقر اّٝ ـٝقای

 ... ٛ٘ی٠ٍ ـٕٝ ٗیجیٜ٘ز ٝهشی ٝٓی ثكٖٛ ؼاـٕ

 ـا زٍٖ٘ ١بی ًٜبـٟ اق ٌؽٟ خ٘غ ١بی اٌي ٝ غٜؽیؽٕ ـیك

 ثبًٓ:  ٗوّؽ...  ؼ١ٜؽ اؼا٠ٗ ـا١ٍبٙ ث٠ ُؿاٌشٖ ٝ ٌٛفؼٕ دبى

 . ثٞؼ وفٕ قیف

 ٝ ًفؼٕ كٞر ـا ٛلىٖ ٝ ؼاؼٕ ُٞي ٝثبقؼًٗ ؼٕ ِؽای ث٠

 ًٜبـر ٗٚ...  آـ٠ٗٝ ١ٖ غٞاثیؽٛز ضشی. آـٝٗی زوؽـ: ُلشٖ

 آـاًٗ ًٜبـر غیٔی اٗب ٗیٍٜبو٘ز ٛیىز ٝهز غیٔی... آـٖٝٗ
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...  ٗیٌٜٖ سٌفاـ ١ی ١٘یٚ ثفای وػش٠ ثفإ او٘ز.  ٗؼك ؼاـٕ

 ... غبٙ ٗؼك...  خبٙ ٗؼك!  ٗؼك

 ٗب ی غبٛٞاؼٟ ؼاٗبؼ اُف اضش٘بال: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة

 ػٙب ، ٗیِلز ػٙب ث٠!  غبٙ ٗؼك ٗی٠ٌٜ ِؽار ٗبٗبٖٛ ، ثٍی

 ٛشٞٛىز ٝهز ١یر ویٜب ثب...  ویٜب اهب ٗیِلز ویٜب ث٠...  خبٙ

 غًٌٞ اقي.  ثب٠ٌ ؼاٌش٠ ـٝ ؼاٗبؼی ٝ قٙ ٗبؼـ ی ـاث٠ٙ اٝٙ

 سٞ ای٠ٜ غٞثیً...  ثیبؼ غًٌٞ سٞ اق ًٜٖ كٌف اٗب.  ٛ٘یٞٗؽ

...  ًٜٖ ِؽار ِجص سب...  ثكٖٛ ضفف ٗیشٖٞٛ ِجص سب ٗٚ ، غٞاثی

 زوؽـ ًٜٖ كٌف ِجص سب...  ًٜٖ ُٞي ١بر ٛله ث٠ ِجص سب

 !  ؼاـٕ ؼٝوشز زوؽـ...  آـٖٝٗ ًٜبـر

 ـٝی ٠ً ًبؿؿی ـٝی ـا غٞؼًبـٕ ، ٌؽ د٢ٚ اسبم ؼـ ٠ً آكشبة

...  ثٞؼٕ ٌٛٞش٠ ای ِلط٠ ؼٟ ؼاوشبٙ یي.  ؼاؼٕ كٍبـ ، ثٞؼ ٗیك

 ؼـ ٠ً ای ثبٛی٠ ١ٍز ٝ وی ٝ ؼهیو٠ ز٢ْ ٝ وبػز ز٢بـ ث٠

 . ًفؼٕ ِٛب١ی ثٞؼ ثىش٠ ٛوً سٔلٜٖ
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 ـا ٗفؼی ١بی ٛله ، ثبٛی٠ ز٢ْ ٝ ؼهیو٠ ز٢ْ ٝ وبػز ز٢بـ

 ثبػث ١ٖ ًٍیؽًٛ ٛله و٘لٞٛی ضشی ٠ً ثٞؼٕ ًفؼٟ ـیٌٞـؼ

 .  ٗیٍؽ آـاٍٖٗ

 ِؽای ٠ً ؼاؼٕ ًفغشٖ ٝ غىش٠ ١بی ٌب٠ٛ ث٠ هٞوی ٝ ًً

...  ًٍیؽٕ خیؾ ٠ً آٗؽ ثیفٝٙ سٔلٚ اق خٞـی ؼاـ ٌ٘بس٠ وبػز

 وبػز قَٛ ٠ً ًٍیؽ ّ٘ٞ ثبٛی٠ زٜؽ ، ثفغبوشٖ ٗیك دٍز اق ٝ

 .  ًفؼ هٙغ ـا

 یي ثؼؽ ٝ آٗؽ غفر غفر ِؽای ٝ ًٍیؽ ثبال ثٜٔؽ ١ٕٞ یي

 ـٝی إ وبی٠.  ٌؽٕ ٛكؼیي ٗیك ث٠...  ٗفؼا٠ٛ ٝ ثٜٔؽ "ٝای"

 ٝ وبػز ز٢بـ.  قؼٕ ـا ـیٌٞـؼـ  stop ی ؼ٠ُ٘ ٝ  اكشبؼ ٌُٞی

 ًفؼٟ ٔجٗ ـا ١بیً ٛله  ِؽای ، س٘بٕ ی ؼهیو٠ یي ٝ ز٢ْ

 !   ثٞؼٕ

 ٠ً ؼاـی ٌ٘بس٠ ـٝٗیكی اضش٘بال وبػز آٙ ِؽای ضشی

 ثٞؼ اس٘بٕ ث٠ ـٝ ٌبـلي ، ثیىیٖ سٔلٚ.  ثٞؼ ٝضٍشٜبى ِؽایً

. 

 ...آٞ: آٗؽ ِؽایً
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 .  ثػیف ِجص: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ هالة ١ٖ ؼـ دٍشٖ ـا ؼوش٢بیٖ

 . ثفؼ غٞاثٖ ، ٗٚ غؽای ٝای-

 .  ثٞؼ آٓٞؼ ٝغٞاة  ُفكش٠ ِؽایً

 ـٝ اسٞٙ ه٠ّ...  ٗیكؼیٚ ضفف ثفإ ؼاٌشیٚ: ُلز ٌٗثی ثب

 !  ١لش٠ وبػز...  ٌؽٟ ِجص االٙ....  ٗیٌفؼٕ ُٞي ؼاٌشٖ

 .ٗیكؼ ٗٞج ١ٖ ُفكش٠ ِؽای ایٚ ؼـ ضشی ،اـاًٍٗ قؼٕ ٓجػٜؽ

 . ٌٛفؼیٚ ثیؽاـٕ زفا-

 زفا ٛػٞاثیؽیؽ؟ غٞؼسٞٙ زفا: ُٝلز  ثؽ١ٖ خٞاة ِٛؿاٌز ٝ

 !؟ ٌٛفؼیٚ هٙغ ٝ سٔلٚ

 قیجبیی و٘لٞٛی...  ًفؼ غٞاثٖ ثی ، ؼًشف ٌ٘ب ١بی ٛله ِؽای

 ؼاـٕ ؼٝوشز آٙ...   ٌٛٞشٖ ًٞسبٟ ای ِلط٠ ؼٟ ؼاوشبٙ یي ثٞؼ،

 اػشفاف ثٞؼیؽ غٞاة ٠ً قٗبٛی ًٍیؽٕ ثیفٝٙ هٔجٖ اق ـا ٗٞؾی

.  ؼاؼٕ اٛدبٕ ٢ٗ٘ی ًبـ١بی وبػز ز٢بـ ایٚ ٘ی ٗٚ...  ٝ ًفؼٕ

 .  ٛؽاٌشٖ غٞاة ثفای ٝهشی

 ...آٞ:  ًفؼ ِؽایٖ ؼٝثبـٟ
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 .ایٜدبٕ-

 غٞؼسٞٙ ایٜٙٞـی ؟ ثٞؼیؽ ثیؽاـ االٙ سب ؟ ٛ٘یبؼ غٞاثشٞٙ ٌ٘ب-

 !  ٗیجفیٚ ثیٚ اق ـٝ

 . ثٞؼ ػّجبٛی ِؽایً

 .  ٝثجیٜٖ  آكشبة ٘ٔٞع ٗیػٞاوشٖ: ُلشٖ ٝ ُكیؽٕ ـا ٓجٖ

 ...  ثبٌیٚ ًٟٞ ا١ْ ثبیؽ ، ؼیؽٙ آكشبة ٘ٔٞع ثفای-

 .  ١ىشٖ غت: ُلشٖ ٝ كفوشبؼٕ ٌُٖٞ دٍز ـا ٗكاضٖ ٗٞی

 ؟ خؽا-

 ...  ١ىشٖ ًٟٞ ا١ْ ثیٍشف ثب٠ٌ دبی٠ اُف آجش٠ ، آـٟ-

 . ١ىشیٚ ًٟٞ ا١ْ ده: ثٞؼ ٌؽٟ سف وفضبّ ِؽایً

 .  ث٠ٔ: ُلشٖ ٝ ُكیؽٕ ٓت

 خ٢ز ًٜٖ ؼػٞر ًٟٞ ث٠ ـٝ ٌ٘ب ِجص خ٘ؼ٠ ی٠ ٗیشٖٞٛ.  غٞث٠-

 !!!  آكشبة ٘ٔٞع س٘بٌبی
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 سٔلٚ و٘ز ث٠ هٔجٖ ٠ً ًفؼٕ ٍٗز ـا إ وی٠ٜ قؼٟ ١یدبٙ

 ...ػبٓی ١ٖ غیٔی:  ُلشٖ كٞـا ، ٛد٢ؽ

 س٘بٕ ایٜٙٞـی.  غؽا ـٝ سٞ ثػٞاثیؽ ثفیؽ: ُلز ٝ ؼاؼ سٌبٙ وفی

 . ٗیجفیؽ ثیٚ اق ـٝ ٗـكیشٞٙ ١بی ٛٞـٝٙ

 اٗب.   ؼًشف ٌ٘ب وف كؽای إ ٗـكی ١بی ٛٞـٝٙ ثِٞیٖ غٞاوشٖ

 . ُفكشٖ ؼ١بٙ ث٠ قثبٙ

 آٞ؟-

 .ایٜدبٕ-

 ثب٠ٌ ٗیٌٜٖ هٙغ ـٝ سٔلٚ.  ثػٞاثیؽ سػششٞٙ سٞی ثفیؽ. ٛجبٌیؽ-

  ؟

 ...  ثب٠ٌ: ُلشٖ ٝ ـكشٖ سػز ث٠ ؼاؼٕ ُٞي ضفكً ث٠

 هٙغ زفا: دفویؽٕ ثٞؼ، ٌٛفؼٟ هٙغ ًفؼٕ، ِٛبٟ ٌ٘بـ ثبٛی٠ ث٠

 ؟ ٛ٘یٌٜیٚ
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 ثٞؼیؽ ٌٛفؼٟ هٙغ ٗؽر ایٚ سٞی زفا ٌ٘ب ٗیٌفؼٕ كٌف ؼاٌشٖ-

....  ٗٞٛؽیؽ ثیؽاـ ِجص سب زٙٞـ ٗٞٛؽٕ ًفا٠ٛ غبٖٛ غؽایب!!! 

  ؟ غٞث٠ ضبٓشٞٙ ٛؽاـیؽ؟ وفؼـؼ ٛیىشیؽ؟ غىش٠

 .اضٞآذفویشٞٙ اق ٜٖٗ٘ٞٛ غٞثٖ ٌٌف:  غٜؽیؽٕ

 ؼوششٞٙ ًبـی ی٠ ثیػٞاثی ایٚ!  ٗٚ غؽای: ُلز ٝ غٜؽیؽ

 ...  ٗیؽٟ

 . ثیػٞاثی ث٠ ؼاـٕ ػبؼر ٗٚ-

 :ُلز ای ُفكش٠ ٓطٚ ثب

 ، ًفؼ ؼٝـٟ ٛجبیؽ ـٝ غٞة ١بی ػبؼر.  ٛیىز غٞثی ػبؼر-

  ؼـآیٜؽٟ ایٜٙٞـی ثؽیؽ غٞاثشٞٙ ث٠ ٛظ٘ی ی٠.  ُؿاٌز ًٜبـ ثبیؽ

 .ٗیجیٜیؽ آویت

 !ثٞؼ؟ ٗٚ ؼیؽٙ آویت ِٛفاٙ

 . زٍٖ-

 ٓٙلب. ثػیف ـٝقسٞٙ ، ثبثب ای...  ِجطشٞٙ... ٌجشٞٙ.  ثال ثی-

 ثب٠ٌ؟ ًٜیٚ اوشفاضز
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 :ؼاؼٕ هٞـر ـا إ غٜؽٟ

 . زٍٖ-

  ثب٠ٌ؟ ٗیٌٜٖ غؽاضبكظی ٗٚ. ثال ثی-

 ...زٍٖ-

 ...غؽاضبكظ.  ثال ثی-

 ١فثبـ ٠ً ٍٛٞٛؽ ُفكشبـ ثال ث٠ "ز٢ٍ٘بیٖ" ثٞؼ، ٢ٖٗ ثفایً ز٠

  "ثال ثی "ٗیِلز

: ُلشٖ  آـإ.  ثٞؼ ٌٛفؼٟ هٙغ ثٞؼ، زىجیؽٟ ٌ٘بـ ثبٛی٠ ث٠ ِٛب١ٖ

  ؟ ٛ٘یٌٜیٚ هٙغ زفا ده

 آٝـؼٙ ٠ٛ خفار ٠ً ٘ٞـی ، ؼاؼٟ ػّبهٞـر ٝ خؽی ٓطٚ یي ثب

 ٝ ًٜیٚ هٙغ غٞؼسٞٙ ٗیٌٍیٚ قض٘ز: ُلز ثبٌٖ ٛؽاٌش٠

  ٓٙلب؟ ثػٞاثیٚ؟

 ٗیػٞاٛؽٕ ز٢ٍ٘بیً سٞی ١ٖ ؼٝـ ـاٟ ١٘یٚ اق ، ُكیؽٕ ـا ٓجٖ

 ! "ؼغشف سٞ ؼوز اق"
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 ٝ ثٞویؽٕ ـا ؼاؽ ٌُٞی ًفؼٕ، هٙغ ـا س٘بن غؽاضبكظ یي ثب ٝ

 ِجص ایٚ ثٞؼ إ ٌٜج٠ و٠ ِجص ث٢شفیٚ.  غٜؽیؽٕ ویف ؼّ یي

...  ٛ٘یػٞاوشٖ غٞاة...  ثفغیكٕ خب اق ٠ً ؼاٌشٖ اٛفلی آٛوؽـ...  

 یي ، ٗیػٞاوز ػىْ ٝ ٌیف...  ٗیػٞاوز ـٝی دیبؼٟ ؼٖٓ

 س٘بٌبی سّٞـ ٝ كٌف...  ٗیػٞاوز خؿاة ٝ ؼٍٜٓیٚ ی ِجطب٠ٛ

 آـی.  ٗیػٞاوز ًٟٞ ی ه٠ٔ ـٝی ، خ٘ؼ٠ ِجص ؼـ ٘ٔٞع

 !ٗیػٞاوز غیٔی...  ٗیػٞاوز

 ی آٗبؼٟ ـٝضٖ ای٠ٌٜ ٝخٞؼ ثب ، ٛؽاٌز اثف غٞـؼٕ ه٢ٟٞ ١فز٠

 ػوت ث٠ ٝاؼاـ ـا ٗٚ ، ػ٘یوی وفًٍی ثب خىٖ٘ اٗب ، ثٞؼ دفٝاق

 ز٢ٍ٘بیٖ.  ثٞؼٕ ًفؼٟ ضفإ غٞؼٕ ثف ـا غٞاة. ٗیٌفؼ ٍٛیٜی

 زیكی ،  ٛ٘بیً ی ٛىػ٠ آغفیٚ.   ٗیٌفؼٕ ٗوبٝٗز اٗب ٗیفكز

 ، اي ٛو٠ٙ ١یر اق سٞاٛىشٖ ٛ٘ی ٗٚ ٝ ٌٞؼ ٗی اخفا ثبیؽ ٠ً ثٞؼ

 ضفف ؼٛیب ؼٛیب ٝاًًٍٜ ٝ ًًٜ ١ف ، اي ٓطظ٠ ١ف. ثِؿـٕ

 خٔٞی ـا ٌؽٟ دبـٟ س٠ٌ اثف یي سٞاٛىز ٗی زٙٞـ ٗٚ ٝ ؼاٌز

  ؟ ثجفٕ ِط٠ٜ ث٠ ١ب ثس٠ قالّ ٝ ٌلبف ز٢ٍ٘بی
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 وبػز ـان ، ٗب ای ٌٜج٠ و٠ هفاـ ٝ  ثٞؼ یي ٛكؼیي وبػز

 وف١َٜ ی غب٠ٛ اقؼـ اـٌبؼ سؼٙیٔی اق هجْ ، ؼهیو٠ وی ٝ یي

 اق... ثؼؽي ٝ ٌؽ ٗی ٌفٝع اـٌبؼ ٝ كف١َٜ ٝقاـر ٗوّؽ ث٠ ،

 ثفغبوشٖ سطفیف ٗیك دٍز اق ٝ  آٗؽ ٓجٖ ث٠ غٜؽٟ ، ثؼؽي سّٞـ

 ث٠ آؿٍش٠ ٝ غ٘بـ ز٢ٍ٘بی سب ٗیٍؽ ثبػث وفؼ آة ؼٝي ،

 اق ٌؽٟ دیسی ض٠ٓٞ وفِ ثب ٝهشی.   ثجػٍٖ آشیبٕ ً٘ی ـا غٞاثٖ

!  ثٞؼ ؼهیو٠ ؼٟ ٝ یي ـكز، وبػز ث٠ ِٛب١ٖ ، ٌؽٕ غبـج ض٘بٕ

 .  ٛجٞؼ ٜٗبوت ٓجبوی ١یر. ثفؼٕ یٞـي ً٘ؽ ث٠ ٝ ُكیؽٕ ٓت

 ؼاٌشٜؽ غب٠ٛ ز٢بـ ١بی ٘فش  إ، ؼاٍٛدٞیی ٗبٛش١ٞبی ی ٠٘١

 ٠ً ١بیی دیفا١ٚ ١٘بٙ خٜه اق!  ٗفؼا٠ٛ ١بی دبـز٠ خٜه اق

 ، ١ٖ ؼوز ـٝی اق...  ثٞؼٛؽ ٌؽٟ ؼٝقی وِفی!  دٌٞیؽ ٗی ویٜب

 ـٝ ٝ قیف ثبق ـا ً٘ؽ ٛبثبٝـی اٝج ؼـ.  ثٞؼٛؽ ٌؽٟ ًذی سٜؽ سٜؽ

 .  ٛجٞؼ ٜٗبوجی ٓجبن ١یر.  ًفؼٕ

 ١یر.  ٛجٞؼ ثفاقٛؽٟ ی ٝالٟ ٌٜیؽٙ ثفای ٜٗبوجی ٓجبن ١یر

 ٓجبن ٠٘١...  ٛجٞؼ ٗبٛؽٙ ٝ ثٞؼٙ اٝ ًٜبـ ثفای ٜٗبوجی ٓجبن

!  ثٞؼ ًفؼٟ ـ١بیٖ ٠ً ثٞؼٛؽ ٗفؼی غب٘فار ث٠ آٓٞؼٟ ٗٚ ١بی
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 ثبق غٞؼٕ ـٝی ث٠ ـا ُٜد٠ ؼـ ؼٝ ، آٝـ ٌفٕ ٝٔغ ایٚ اق ًىْ

 ِٛبٟ ١ب ٓجبن آٝیك ـغز ث٠ ٝهشی.  ـكشٖ ػوت ث٠ ُبٗی ٝ ًفؼٕ

 ٠ٛ.  ًٜٖ سٜٖ ٠ً ٛجٞؼ ای ضىبثی ٝ ؼـوز زیك ١یر ٗیٌفؼٕ

!  ٗیػٞـؼ ًبك٠ ٝ ـوشٞـاٙ ٝ ٢ٗ٘بٛی ؼـؼ ث٠...  ثٞؼ ، ٛجبٌؽ ای٠ٌٜ

 !  غب٠ٛ ٝقاـر ٝ  ؼٝٓشی ی اؼاـٟ ٠ٛ

 .  ـكز ـَٛ ای وٞـ٠ٗ ٗبٛشٞی یي ث٠ ؼوشٖ

 ٝ ٗبٛشٞ خٜه اق سف سیفٟ ای ٗوٜؼ٠ ٝ... خٜه ١٘بٙ ث٠ ٌٔٞاـی ٝ

 آٗؽٕ ٛ٘ی ًیق وف ١ب ٓجبن ایٚ دٌٞیؽٙ اق ٝهز ١یر.  ٌٔٞاـ

 .  ٛجٞؼٛؽ ٓجبن ١ب ایٚ اِال

 ؼـؼ ث٠.  ٛ٘یػٞـؼٛؽ ؼـؼ ث٠ ١ٖ وُٞٞاـی ٗفاوٖ ثفای ضشی

 هٔجٖ ٠ً ثٞؼ سیفٟ آٛوؽـ دٞؼٌبٙ ٝ سبـ...   ٛ٘یػٞـؼٛؽ ًبـی ١یر

 ٜٗبوت ٓجبن ١یر ٛؽاٌشٖ، ؼیِفی ی زبـٟ.  آٝـؼ ٗی ؼـؼ ـا

 ، آٗؽ ٗی ًبـٕ ث٠ ـِٛبـَٛ ٝ ٌبؼ ٗبٛش١ٞبی آٙ ٠ٛ...  ٛجٞؼ سفی

 ثب ٠ً ای دبییكٟ ١بی ؼاٗٚ ًز ٠ٛ...  ُٔؽاـ ١بی دیفا١ٚ ٠ٛ

  خیفٕ ٗطجٞة غفؼٓی ١بی ثٞر ٝ  ٗیٌفؼٕ سٚ ٌٔٞاـی خٞـاة

 ، ًلً ١بی خؼج٠ الی اق.  ثذٌٍٞ٘بٙ سب ٗیٌفؼٛؽ آش٘بوٖ
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 ـا ـًِٛ ١ٖ ًیق. اكشبؼ زفٖٗ ـَٛ ٛبـٛدی ًبٓح ث٠ زٍٖ٘

 ٝهشی ٝ قؼٕ ـا إ ٛبـٛدی ثٜؽ ١ؽ ، ١بیٖ زشفی ثبالی ، ثفؼاٌشٖ

 ٝخٞؼ ثب.  ثٞؼٕ ـأی ٛی٠٘ آی٠ٜ سٞی سّٞیف اق ًفؼٕ وف ٗوٜؼ٠

 اٗب ثٞؼ غٞٙ ی ضٞٔس٠ ؼٝ ز٢ٍ٘بیً آی٠ٜ سٞی ؼغشف ای٠ٌٜ

 ـیْ٘ ، د٢ٌٔبیٖ دٍز ؼٝؼی ی وبی٠ ٝ ـَٛ ٗىی ٓت ـل

 ؼاٌش٠ ٗٞخ٢ی ظب١ف سب ٗیٍؽ ثبػث ، ثم ی ٠ُٛٞ ـل ٝ غلیق

 . ثبٌٖ

!  " اؼاـی ٗػَّٞ آـایً "ٗیِلز إ ـل٠ُٛٞ ٝ ـل ایٚ ث٠ دفٝا

 ثؼٕی ،  ُفكشٖ ٗی ث٢فٟ آ٢ٛب اق ، ؼاٌشٖ اؼاـی ًبـ ٝهز ١ف

 .ٗیؽاؼ خٞاة غٞة ١ب ٝهز

 ٠ً ؼـضبٓی ٝ اٛؽاغشٖ ؼٌٖٝ ـٝی ـا ـِٖٛ ٛبـٛدی ًیق ثٜؽ

 آٝیػشٖ ٗی ؼوشٖ ث٠ ـا ـِٛبـِٖٛ  وِٜی ١بی ؼوشجٜؽ ٝ وبػز

 :   دیسیؽ اسبم ؼـ دیـبًٗ  آ١َٜ

 . ٌٜٛیؽ ػد٠ٔ ، ـویؽٕ ٗٚ والٕ-

 ، ًفؼٕ ِٛبٟ سّٞیفٕ ث٠ ثبـ آغفیٚ ثفای ٝ ُفكشٖ اؼًٔٚ ؼٝي

 ٗبخؽٟ آٗؽٕ دبییٚ ١ب د٠ٔ اق ٝهشی ٝ ًفؼٕ ٗفست ـا ١بیٖ زشفی
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 ؼٝؼ اوذٜؽ ثفار ثؿاـ.  غبٛ٘ی ز٠...  ٗبٌبهلل ١كاـ: ُلز كٞـا

ًٖٜ ... 

 .  ًٚ ؼػبٕ ٓٙلب خبٙ ٗبخؽٟ كؼال: ُٝلشٖ ًفؼٕ ای غٜؽٟ

 ... ثب٠ٌ غیف ؟ ٗیفی ًدب.  ؼغشفٕ ٗطشبخٖ-

 ...اٍٛباهلل غیفٟ-

 ـاوشی: ُٝلز ُفكز ـا ثبقٝیٖ ٌٕٞ غبـج غب٠ٛ اق ای٠ٌٜ اق هجْ

  ؟ ًفؼی كٌف١بسٞ

 ...  زٍٖ ثِؿـٟ ًٖ ی٠ ثؽیٚ اخبقٟ-

 ـٝق ث٠ ـٝق ٗبٌبهلل: ُلز ٝ قؼ زفغی ِٞـسٖ ؼـ ِٛب١ً

 .  غٞؼر ثفای ثؽٟ ِؽه٠ ی٠.  ٗیٍی سف غٌِْٞ

 .  اخبقٟ ثب خبٙ ٗبخؽٟ ٗفوی: ُلشٖ ٝ قؼٕ ٓجػٜؽی سؼفیلً اق

 ثبق ٠ً ـا ؼـ ، ـكشٖ ؼـ و٘ز ث٠ ؼٝاٙ ؼٝاٙ ٝ ُلشٖ غؽاضبكظی

 ثٞؼ ز٠ ثبثز اٌشیبم ٠٘١ ایٚ.  آٗؽ ثٜؽ ٛلىٖ ؼیؽًٛ اق ، ًفؼٕ

.  ٗیٌفؼ ِٛبٟ قٗیٚ ث٠ ٝ ثٞؼ قؼٟ سٌی٠ ٗبٌیًٜ ِٜؽٝم ث٠! ؟

 ٝ ای ه٢ٟٞ ١بی ز٢بـغب٠ٛ ثب  ؼاٌز سٚ ث٠ ـَٛ ًفٕ دیفا١ٚ
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 ١ٖ ١٘فَٛ ًلًٍ ٝ ً٘فثٜؽ ٝ ای ٛىٌبك٠ ٌٔٞاـ... ٛبـٛدی

 ٗٚ.  آٝـؼ ثبال ـا وفي ، ثىشٖ ٠ً ـا ؼـ.   سیفٟ ای ه٢ٟٞ.  ثٞؼٛؽ

 ٝاو٠ٙ ث٠ ١ٖ آٙ...  ثٞؼٕ اؿفام ا١ْ ٌبیؽ. ٛجٞؼٕ ؼـٝؿِٞیی آؼٕ

 . ٛجٞؼٕ ُٞ ؼـٝؽ اٗب...  ه٠ّ ٝ ٛ٘بیً ث٠ إ ػاله٠ ی

 ـا ِٛب١ً ثفم...  ؼیؽٕ ـا ز٢ٍ٘بیً ثفم كب٠ِٔ ١٘بٙ اق ٗٚ

 غٞة ِلز ١كاـ ٝ سطىیٚ ث٠...  سؼجیفًفؼٕ غٞة اضىبن ث٠

 ! ثفاقٛؽٟ: ثِٞیؽ ٛجٞؼ القٕ. ؼیِف

 ٝ خبٙ ثب ًفؼٕ ٓ٘ه ـا ثفاقٛؽٟ ی ٝالٟ آٙ ز٢ٍ٘بیً ؼـ ٗٚ

 .  ٝخٞؼٕ اٛش٢بی اق...  ؼٖٓ

 ٗطٌٖ ـا ًیلٖ ثٜؽ.  ًفؼ ؼوشی دیً والٕ ٝؼـ آٗؽ و٘شٖ ث٠

 والًٗ ثبیؽ ٗٚ ای٠ٌٜ اق قؼٟ غدبٓز ٝ ؼاٌشٖ ٠ِٛ ٌب٠ٛ ـٝی

 .  ٌؽٕ ١ٖ ٌ٘ب ٗكاضٖ ـٝغؽا سٞ ثجػٍیؽ: ُلشٖ ؼاؼٕ ٗی

  ؟ ٠ٛ ثػٞاثیٚ ٛشٞٛىشیٚ. ؼاـیٚ اغشیبـ-

 ! ؟ ثٞؼ ؼیؽٟ! ؟ ثٞؼ ك٢٘یؽٟ! ؟ ثٞؼ ًفؼٟ ؼهز ز٢ٍ٘بیٖ ث٠
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 ، ٗیفكشیٖ اسٞٗجیًٔ و٘ز ث٠ ١ٖ خٞاـ ١ٖ ٝ ًفؼٕ ِٛب١ً

 ؟ ك٢٘یؽیٚ اقًدب:  ُلشٖ ٍٛٞؼ ٘ٞالٛی وٌٞر ای٠ٌٜ ثفای

 ز٢ٍ٘بسٞٙ.... غبٖٛ ز٢ٍ٘بسٞٙ: ُلز ٝ ًفؼ ثبق ثفایٖ ـا خٔٞ ؼـ

 ! 

 ، ٗفؼٕ ؼغشف ؼّ ٛ٘یِلز.  ؼاٌز ١ٖ سٌفاـی ٝ سبًیؽ ز٠

 ٌبیؽ غٞؼر ثب ٛ٘یِلشی ؟ ؼًشف آهبی ؼهز ضدٖ ایٚ اق ٗیشفًؽ

 ز٠...  غبٖٛ ٗیِٞیٖ ٗیبًٛ ٝ...  ز٢ٍ٘بسٞٙ ٗیِٞیٖ ثبـ ؼٝ ٝهشی

 ثب ٌٌٞك٠ ٠٘١ ایٚ ٗىئٞٓیز! ٌٌلؽ؟ ٗی ثیسبـٟ ؼغشف ؼّ ؼـ

 ثبؿجبٙ ٠ً ؼٖٓ سٞی ٗٚ! ؟ ٗیفویؽ آ٢ٛب ث٠ ًىی ز٠! ؟ ًیىز

 ...  ٛؽاٌشٖ ٌٌٞك٠ ٝ ٢ٛبّ...  ٛؽاٌشٖ ثبؿس٠ ٝ ثبؽ اِال. ٛؽاٌشٖ

 ـا ً٘فثٜؽي ٝ اٛؽاغز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ، ٍٛىز ٠ً كفٗبٙ دٍز

 ٛػٞـؼیؽ؟ ٠ً ٢ٛبـ: ُلز ٝ ثىز

 .ُكیؽٕ ـا ٓجٖ

 ...  ًفؼٕ ٌٗث ، ثؽ١ٖ دبوػی ز٠ ای٠ٌٜ اق ٌي ث٠ ؼٝ
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 ًفؼٛؽ دبـٟ س٠ٌ ـا ؼٖٓ ػؤٖ ٝ ٗـك ، ًٞز٠ اق غفٝخً ٗطٓ ث٠

 وی ٝ یي وبػز! ثٞؼ؟ قٌز ًدبیً "قٌش٠ "ُلشٜؽ ٠ً ثه

 ـا ٢ٛبـ ثبیؽ ثٞؼٕ ؼـغب٠ٛ ٗٚ زٞٙ ٝ ثٞؼ ٌٜج٠ و٠ ی ؼهیو٠

 !؟ ٗیٌفؼٕ ِفف

 ٓج٢بیٖ ـٝی ٗٚ ٝ ُؿاٌز ز٢ٍ٘بیً ـٝی ـا ؼٝؼی ػیٜي

 .  ٌؽٟ ِفف ث٠ٔ:  ُلشٖ ٝ ًٍیؽٕ قثبٙ

 .ؼاؼٛؽ ٗی خٞالٙ ػؤٖ ٝ ٗـك ثیٍشف ، ٛجٞؼ ؼٖٓ ضفف

 ثٞؼٕ ٛػٞـؼٟ ٢ٛبـ ٗٚ زٞٙ ، ثؽ ز٠: ُلز ٝ ًٍیؽ ػ٘یوی ٛله

 ... 

 .  ًٞثیؽ ٗـكٕ ؼ١بٙ ث٠ ٗطٌ٘ی ٍٗز ػؤٖ

 ًفؼٕ كٞر ـا ٛلىٖ.  ثٞؼٕ ُلش٠ ٠ً ای خ٠ٔ٘ اق ُفكز ؼـؼ كٌٖ

 ـٝ ٌ٘ب ٌفٜٗؽٟ...  ٗیِلشیٚ ث٢ٖ ًبي: ُلشٖ آـاٍٖٗ ضلظ ثب ٝ

 !غؽا ث٠ اٛؽاغشٖ قٛؽُیشٞٙ اق

 .  ٛلفٗبییؽ ثبثب ای-
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 كٞـا ـا ؼوشٖ ، ٌؽ ٗبٛؼٖ غ٘یبقٟ ٠ً ثِٞیٖ زیكی غٞاوشٖ

 :  ٍٛىز ٌُٖٞ سٞی ِؽایً ٠ً ؼاٌشٖ ٠ِٛ ؼ١بٖٛ خٔٞی

 ًفی٘یبٙ؟ ؼًشف دیً ـكشیٚ-

 . ُفكشٖ ٝهز ِجص كفؼا ثفای قؼٕ قَٛ-

 هفاـ ٠ً ای٠ٜ ٗؼٜی ث٠ ایٚ: ُلز ٝ ًفؼ ثبـیي ـا ز٢ٍ٘بیً

 ؟ ؼـوش٠ ٗی٠ٍ ًٜىْ غٞؼ ث٠ غٞؼ دٜدٍٜج٠

 ٝاهؼیز: ُلشٖ قؼٟ غدبٓز خٞاثً ؼـ ٝ ًفؼٕ كٞر ـا ٛلىٖ

 ٌؽ هفاـ ضبال ، ثیبٕ دٜدٍٜج٠ ١٘ٞٙ ؼاٌشٚ اِفاـ ١ٖ غٞؼٌٞٙ

 . ثؽٕ ا٘الع ث٢ٍٞٙ ٗدؽؼ

 دٜدفٟ و٘ز ث٠ ـا ـٝیٖ ٗٚ ٝ اٛؽاغز ٗٚ ث٠ ای خؽی ِٛبٟ

 ... ٛیىشیٚ غٞؼسٞٙ كٌف ث٠ اِال ٌ٘ب: ًفؼ ٌ٘بسشٖ ٠ً ثفُفؼاٛؽٕ

 . ١ىشٖ: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ هالة ١ٖ ؼـ ـا ١بیٖ دٜد٠

 ١ٖ غٞـاًشٞٙ ٝ غٞـؼ ث٠ ٗیٌٜٖ كٌف ، ٠ً٘ غٞاثشٞٙ ٌ٘ب-

 ایٚ ٝ ٗیٍیٚ سف الؿف ؼاـیٚ ـٝق ث٠ ـٝق  زٞٙ...  ٛؽاـیٚ سٞخ٠

 ٗػِّٞب.  ث٠ٍ ثـفٛح ٠ٌٜ٘ٗ ، ٌ٘ب ثیػیبٓی ث٠ سٞخ٠ ثب ٌفایٗ
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 ثبیؽ ٝ أٙفاث٠ ٝ اوشفن ثػب٘ف غٞاثیشٞٙ ًٖ اغشالّ ٌ٘ب ٠ً

 .  ث٠ٍ ًٜشفّ

 ٗیٍؽ ثبػث ١بیً وفقًٛ.  ٗیٌفؼٕ ِٛبٟ غیبثبٙ ث٠ ١٘سٜبٙ

 ٛبـاضز ؼوشٖ اق ٛ٘یػٞاوز ؼٖٓ ، ٌٞؼ اٌي دف ز٢ٍ٘بیٖ

 .  ثبٌؽ

 ...  ًٜیؽ ُفی٠ ٗجبؼا: ُلز كٞـا ٠ً ًٍیؽٕ ثبال ـا إ ثیٜی

 .  ٛ٘یٌفؼٕ ُفی٠ ٠ٛ: قؼٕ ٓت ٝ ًفؼٕ ِٛب١ً

 غب٘ف ث٠ ٗیٌٜٖ خىبـر اُف:  ُلز ٝ ًفؼ كٞر ـا ٛلىً

 ، ٗی٠ٌٜ ثیسبـٟ آؼٗٞ غٞاثی ًٖ.  ؼاـٟ ٔفـ غؽا ث٠.  غٞؼس٠ٛٞ

 ثفإ ، ٗیٖ٘ٞٛ ٠ً ثی٘بـوشبٙ ٌیلز وبّ ٠٘١ ایٚ اق ثؼؽ ٗٚ

 غٞؼسٞٙ اق ٝ غٞاة ٗیشٞٛیٚ زٙٞـی ٌ٘ب ٝهز اٝٙ...  ػؿاث٠

 اٝٙ ٝ ٗیبـیؽ ًٖ خب ی٠. ٛؽیؽ وػشی خى٘شٞٙ ث٠...  ًٜیٚ ؼـیؾ

 ... ٝهز

  ؟ ٗی٠ٍ زی ٝهز اٝٙ: ُلشٖ ضفكً ٗیبٙ
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 ٝ ؼٝغز خٔٞ ث٠ ـا ز٢ٍ٘بیً ثؼؽ ٝ اٛؽاغز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ٛیٖ

 .  ٗی٠ٍ ثؽ ٝهز اٝٙ: ُلز

 ! ؟ ٛظف ز٠ اق: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ ثبال ـا اثفٝیٖ ی ٠ِٜٓ یي

 ٠٘١ اق: ُلز ای ؼٝوشب٠ٛ ٓجػٜؽ ثب ٝ ًفؼ ِٛب١ی ز٢ٍ٘بیٖ ث٠

 .  ٛظف

 اوشلبؼٟ اِٛیكي ٌِلز ی ٝالٟ اق ٠ً ثٞؼٕ سٞٔیطً ٜٗشظف

 ث٠ غٞؼسٞٙ هٙؼب ، ثؽٕ سٞٔیص ٛؽاـٟ ٓكٝٗی: ُلز ٝ ًفؼ

 ٗیشٖٞٛ كوٗ ٌ٘ب ؼٝوز ػٜٞاٙ ث٠ ٗٚ ١ىشیٚ آُبٟ ػٞاهجً

 ...  ثبٌیؽ ٌٜٞا ً٘ی  ٌبیؽ ٠ً ، ثؽٕ اـائ٠ ١بٗٞ ؼاٛىش٠ غؽٗششٞٙ

 .  ؼاٌز ٠ِٛ ١ٖ ـٝی ـا ٓج٢بیً ٝ ًٍیؽ آ١ی ٝ

 ١یر  ٝ ثٞؼ ٗٚ ِٛفاٙ.  ثٞؼٕ ًٍیؽٟ غدبٓز.  ُكیؽٕ ـا ٓجٖ

 ٗـكٕ ، ضفك٢بیً ثب.   ًٜؽ د٢ٜبٙ ـا ِٛفاٛی ایٚ ؼیؽ ٛ٘ی ٓكٝٗی

 ٗیؽاؼٕ هّٞ غٞؼٕ ث٠ ثبیؽ...  اٝوز ثب ضن ٠ً ٗیٌفؼ اٌِٖٛٞٓ

 . ثبٌؽ غٞؼٕ ث٠ ضٞاوٖ ثیٍشف

  ؟ ثِیفٕ ه٢ٟٞ ثفاسٞٙ: دفویؽ ٠ً ًٍیؽٕ غ٘یبقٟ ؼٝثبـٟ
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 هبٛٞٙ ٝ هبػؽٟ وفاوف دكٌي یي ضىبثٖ ٘فف ٠ً ٛجٞؼ ضٞاوٖ

 !  ٓیٞاٛی اٖٝٛ!  غٞـؼٕ سب و٠: ُلشٖ ١ٞا ثی اوز

 ! ؟ ه٢ٟٞ ٓیٞاٙ و٠: دیسیؽ ٗبٌیٚ كٕبی ؼـ اي ػّجبٛی ِؽای

 ز٢ٍ٘بیٖ ، ٝٗشؼدجً ٗشطیف ِؽای ثبالی سٚ اق ًفؼٟ ٝضٍز

 ٝ ًفؼ ِٛب١ٖ ای غٞـؼٟ ُفٟ ١ٖ ؼـ اثف١ٝبی ثب ، ٌؽٛؽ ُفؼ

 ٗػِّٞب!  ٌ٘ب ثفای و٠٘ هٙؼب ًبكئیٚ اق ضدٖ ایٚ: ُلز

 ... ؼاـیٚ دبٛیي ی ض٠ٔ٘ ی وبثو٠ ٠ً ٌ٘بیی

 ٠ً ٗیؽاٛىز ز٠ اٝ.  اٛؽاغشٖ دبییٚ ـا وفٕ ٝ ثفزیؽٕ ٓت

 ث٠ ـا ضفكً ٠ً ًؿایی ی ض٠ٔ٘ آٙ اق ، ١بیً ٛله ِؽای

 .  ثٞؼ سف ا١٘یز ثب ثٞؼ آٝـؼٟ ٗیبٙ

 ، ١بیً غٞـؼُی غٗ ٗیػٞاوشٖ ٠ً ای ه٠ّ ـٝی ًفؼٙ ًبـ

 . ثٞؼ سف ا١٘یز ثب ، ثفوؽ ضؽاهْ ث٠

 ثب ًٜٖ ٗفٝـي ٛ٘یػٞاوشٖ ٠ً ٝاهؼیشی ثب ٍٛؽٙ ـٝ ث٠ ـٝ

 ...  ثٞؼ سف ا١٘یز

 . ًفا٠ٛ غبٖٛ: ًفؼ ِؽایٖ
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 ؼٖٓ ٗٚ: ُلز ٝ ثفؼاٌشٖ ؼوز اٍِٛش٢بیٖ ًفؼٙ س٘بٌب اق

 .  ثجیٜٖ ضبّ اٝٙ سٞی ؼٝثبـٟ ـٝ ٌ٘ب ٛ٘یػٞاؼ

 ضبّ؟ ًؽٕٝ-

 .  ٗیكٖٛ ضفف ٌت ًؽٕٝ اق ٗٚ ٗیؽٝٛیٚ غٞؼسٞٙ-

 وفقًٛ اُف ضبال: ُلشٖ ٝ آٝـؼٕ ٓت ث٠ ٓجػٜؽی.  ٗیؽاٛىشٖ

 ؟ ًٜیٚ ـٌٝٚ ـٝ ٗبٌیٚ ٔجٗ ٠ٌٜ٘ٗ ٌؽٟ سٕ٘ٞ ١بسٞٙ

 ؼوش٠ اٝٙ خك ١ٖ ٌ٘ب ُٞیب ، ث٠ٔ: ُلز ٝ ًفؼ ثبـیي ـا ِٛب١ً

 ...  ١ىشٚ كفاـی ٌؽٙ ٗالٗز اق ٠ً ١ىشیٚ ١بیی آؼٕ اق

 ٛیىشیٚ؟ ٌ٘ب ٠ِٗ-

 ی آٝیكٟ اٝٛٞ ، ٗی٠ٍ ٗٚ دیٍفكز ثبػث ضفكی ًٜٖ ضه اُف-

 ضىبثٖ ٘فف اُف ، ٗیِیفٕ ٛظف ؼـ ایٜٖ آجش٠.  ٗیٌٜٖ ٌُٖٞ

 ...       ٠٘٢ٗ ثفإ ١ٖ ضفك٢بي هٙؼب ثب٠ٌ ٢ٖٗ ثفإ

 ٢ٖٗ ثفایٖ ٗیٌفؼ كٌف ١ٜٞق ، قؼ ـا اي ٘ؼ٠ٜ ، دىشٞ ٝ ٓلبك٠ ؼـ

 ٠ً ١بیً غٞاوش٠ هجبّ ؼـ ٗٚ ، اٌز ؼ ضن آجش٠ ؟ ٛیىز

 ...  ثٞؼٕ ٌٛفؼٟ ثفآٝـؼٟ ـا ًؽإ ١یر ، ثٞؼ غٞؼٕ ٛلغ ث٠ اي ٠٘١
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 ثبٛی٠ اق ؼـًىفی آثفٝیٖ ٠ً ًفؼ هٞـی ٝ هبـ ُفوِٜی اق ٌٌٖ٘

 .ـكز

.  ؼیؽٕ ٓج٢بیً ـٝی ـا ٛبٗطىٞوی ٓجػٜؽ اٗب ، ٌٛفؼ ِٛب١ٖ

 ـٌٝٚ ـا ٔجٗ دبوػی ؼیؽ ٝهشی ، ثؽ١ٖ خٞاثی ٛشٞاٛىشٖ ؼیِف

 ث٠ سبـویؽٙ ، ٗیبٛ٘بٙ ی ٌؽٟ ثفهفاـ وٌٞر ، ؼاؼ اخبقٟ ٝ ًفؼ

 ؼـ ًالویي ٗٞویوی دیسیؽٙ ٗطٓ ث٠.  ثبٌؽ ثفخب دب ٗوّؽ

 ٌؽٟ ٗشٞٓؽ ضبّ ؼـ ٝ ٌؽٟ ضبٔف دیً اق ١بی خ٠ٔ٘ س٘بٕ ، كٕب

 .   ًٍیؽٛؽ ٖٛ إ

 ، اوز ٢ٖٗ ثفایٖ ضفك٢بیً ٠ً ثِٞیٖ هب٘ؼب٠ٛ ٗیػٞاوز ؼٖٓ

 اق ٠ً ای ثس٠ ٗثْ.  ثٞؼٕ وفًٍی ٝ ٓدٞج  آؼٕ ؾاسب ٗٚ اٗب

  دؽـ ، ؿؿا هبٌن ١ف ثٔؼیؽٙ ثفای ٝ...  ٗیٌفؼ اٗشٜبع ؼاـٝغٞـؼٙ

 ٝ  ـٝق یي  ثٞؼؼـ ٗٚ غبِیز ایٚ.  ٗیٌفؼ ػبِی ـا ٝٗبؼـي

 .  ثِؿاـٕ ًٜبـ ـا آٙ ٛ٘یشٞاٛىشٖ ـٝق ؼٝ

 ٗشٞهق اـٌبؼ وبغش٘بٙ ٗوبثْ ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠ ٝ ًٍیؽٕ غ٘یبقٟ

: ُلشٖ ٝ ُفكشٖ و٘شً  ث٠ ـا كًٔ ، اٛؽاغز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ٌؽ

 . ِٛفكشٖ دفیٜز ایٜٞ ٗٚ آجش٠
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 ! ؟ ئ٠ ٢ٛبیی ی ٛىػ٠ ایٚ: ُلز  ٝ ُفكز ٗٚ اق ـا كًٔ

 ضؿف ـٝ ثٞؼ القٕ ٠ً خب١بیی آغف ثبقِٛفی سٞ غٞؼٕ.  ث٠ٔ-

 . ًفؼٕ

 .  ثفُفؼٕ سب ، ٗبٌیٚ سٞی ثبٌیؽ: ُلز ٝ ؼاؼ سٌبٙ وفی

 ؼٝوز اُف: ُٝلز ُفكز و٘شٖ ث٠ ـا وٞئیر ، ٌٛفؼٕ ٗػبٓلشی

 یب ، ثكٛیٚ ؼٝـی ی٠ ثفیٚ یب ًٜیٚ ـٌٝٚ ثػبـی یب ًٞٓف ؼاٌشیٚ

 .  ؼی٠ِ ١فزیك یب  ًٜیٚ ِفف ـٝ ٢ٛبـسٞٙ

 ی اٛؽاقٟ ث٠ ٗبٌیًٜ وٞئیر سؼبـف.  ؼاؼٕ ـاهٞـر ؼ١بٖٛ آة

 د٢ٚ ٝ ٌىز ـا ٗٚ ٠ً ١فزٜؽ ثٞؼ ٓلظی  آٌشی یي ٌیفیٜی

!  ...  ًٜیٚ ِفف ـٝ ٢ٛبـسٞٙ: ُلز ٠ً ٝهشی آكشبة خٔٞی ًفؼ

 ؼاٌز ـا ایٚ ضٌٖ ثفایٖ ٗبٌیًٜ وٞئیر سؼبـف ٝخٞؼ ایٚ ثب

 ٗثْ "اػش٘بؼ ٘ؼٖ ثب ـكبهز" ثٞؼ قؼٟ إٗب ٗبٙ ـاث٠ٙ دبی ٠ً

 هٔت ١بی سذً ٝ غٞاثی ٝخٞؼثی ثب ٛؽاـؼ اٌٌبٓی:  ثِٞیؽ ای٠ٌٜ

 ٗب ، ٌٛٞیؽی ٠ً ای ه٢ٟٞ ٓیٞاٙ و٠ ٝ ٍٗبٝـٟ ث٠ ٗفاخؼ٠ ػؽٕ ٝ

 ٗٚ ٠ً ١فزٜؽ! اػش٘بؼی هبثْ ثفایٖ ٝ ؼٝوشیٖ ١ٖ ثب ١ٜٞق

 !   ای غٞـؼٟ ٢ٛبـ ٠ً ُلشی ؼـٝؽ ث٠ سٞ ٝ إ ُفو٠ٜ
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 ٛىٌبك٠ ًز ، ًفؼٕ هلْ ـا ٗبٌیٚ ؼـ ٝ ًٍیؽٕ ثبال ـا ١ب ٌی٠ٍ

 ػوت ، ووق ث٠ ٗشّْ ی  ؼوش٠ اق ٓجبوی زٞة ث٠ ًشبًٛ ای

 ٛله ٗؽإٝ ثػٞا١ؽ ؼٖٓ ٗیٍؽ ثبػث ػٙفي ثٞؼثٞی آٝیكاٙ

 ! ثٞؼ ثبقی ػٙف ٗفؼ ثٌٍٖ ػ٘ین ١بی

 آطن ٝ ؼاٌز كفم دیً ی ؼكؼ٠ ثب ٗیكؼ ٠ً ػٙفی ،  ٗفسج٠ ١ف

 ؼهیو٠ دٜح ٝ ؼٝ وبػز.  ػٙف اٛشػبة ؼـ ؼاٌز غٞثی ی ؤیو٠

 ث٠ ـا وفٕ.  ٗیىٞغشٜؽ غٞاثی ثی ٌؽر اق ز٢ٍ٘بیٖ.  ثٞؼ

 ِٛب١ی ٗبٌیًٜ ؼاغٔی ًبثیٚ ث٠ ٝ ؼاؼٕ سٌی٠ ِٜؽٓی دٍشی

 ـا ـاٜٛؽٟ ٝ ٌبُفؼ ٝ خٔٞ ١بی ٌی٠ٍ.  ثٞؼ س٘یك خب ٠٘١ ، ًفؼٕ

 ًیق سٞی اق ـا سٔلٜٖ.  ثٞؼ ًفؼٟ سؼٞیٓ ثٞؼٛؽ ٌٌىش٠ ٠ً

 ٠ً ـا ًٝىٖٔ  ؼٗؾ ی ز٢فٟ ، خٔٞ ؼٝـثیٚ اق...  ًٍیؽٕ ثیفٝٙ

 ؼٖٓ ٠ً ٛجٞؼ ای هیبك٠ ایٚ.  ٌؽٛؽ آٝیكاٙ ٓج٢بیٖ ، ؼیؽٕ

 .  ثجیٜؽ اٝ ، ٗیػٞاوز

 ثجفؼ غٞاثٖ ، ای٠ٌٜ سّٞـ ، اكشبؼٛؽ ١ٖ ـٝی ٛبغٞؼآُبٟ د٢ٌٔبیٖ

 ؼـ١بی ، قؼٟ ٝضٍز سب ٌؽ ثبػث ًٜؽ ثبق ـا ٗبٌیٚ ؼـ ٛلف یي
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 ؼـ دٍز ، ثجفؼ غٞاثٖ اُف ًفؼٕ كٌف.  ًٜٖ هلْ ـا اسٞٗجیْ

 .  ٗبٛؽ ٗی اسٞٗجیْ

 ثب ٝ ؼـآٝـؼٕ وبیٜٔز اق ـا ١٘فا١ٖ سٔلٚ ًفؼٕ، ثبق ـا د٢ٌٔبیٖ

 غٞاثٖ...  ُؿاٌشٖ ؼوز ؼٕ خبیی ثٞؼ ٌٗ٘ٚ ٠ً آٝایی ثٜٔؽسفیٚ

 ٗیػٞاوشٖ كوٗ.  ثفؼ ٛ٘ی غٞاثٖ ٠ً ثٞؼٕ ٗٙ٘ئٚ ، ثفؼ ٛ٘ی

 ًٖ ١بیٖ دٔي ؼاٌشٚ ٠ِٛ ثىش٠ ثب ـا ز٢ٍ٘بیٖ وٞقي اق ً٘ی

ًٖٜ. 

...  ثٞؼ دؽـا٠ٛ ً٘ی.  ؼاٌشٖ ؼٝوز ـا ١بیً ِٛفاٛی خٜه

 ١بیٖ غٞاثی ثی ثبثز ـا ٗٚ ٠ً ثٞؼ ػٙبـؼ ٌٌْ ٠ٛ ـكشبـ١بیً

 ٗثْ ٠ٛ...  ؼاٌشٖ ؼٝوشٍبٙ ٠ً ؿؿا١بیی ثبثز یب ٗیٌفؼ ٗىػفٟ

 ٗٚ ٛجٞؼ ٢ٖٗ ویٜب ثفای.  ٗیٌفؼ ـكشبـ ٗٚ ث٠ ا١٘یز ثی ویٜب

 ثفٛب٠ٗ ثٞؼ ٢ٖٗ كوٗ...  ٗیػٞـؼٕ ز٠ یب ٗیػٞاثیؽٕ وبػشی ز٠

 ٛجٞؼ ١ٖ ٗیؼبؼ ٗثْ ضشی!   ٛػٞـؼ ١ٖ ث٠ غٞؼي قٛؽُی ١بی

 ٗیكؼ ـا ضفكً.  ًٜؽ سبییؽ ـا ٗٚ ٌفایٙی ١ف ؼـ ١٘ی٠ٍ ٠ً

 ! ُٞ ٗٞػظ٠ ٗؼكِ...  ١بیً ٗٞػظ٠ ٝ ٗیٌفؼ ٌ٘بسشٖ ثٞؼ القٕ
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 ث٠.  قؼٕ ٓجػٜؽی ، ؼیؽ سؽاـى ٝ س٢ی٠ ثفایً ٗـكٕ ٠ً ِلشی اق

 ٗؼك ؼًشف ١بی ٗٞػظ٠ ٓكٕٝ... ُف ٗٞػظ٠ ٗؼكِ.  آٗؽ ٗی اوً٘

 ! ِٞٓز

 ؼًشف ثب ؼیؽاـ ، ٗبٟ آثبٙ...  ٌٜج٠ و٠...  اٗفٝق ی خٔى٠ ٗٞٔٞع

 ثبة ٗٚ...  اٝ ی ؼٝوشب٠ٛ ١بی ٗٞػظ٠ ٌٜیؽٙ ٝ ِٞٓز ٗؼك

 .  ٢ٛبـ ِفف دی٢ٍٜبؼ!  ه٢ٟٞ ٌٜٛٞیؽٙ ٝ ٗٞهغ ث٠ غٞاة

 .  آٝـؼٕ ٓت ث٠ إ ؾ١ٜی ١بی یبٟٝ اق ٓجػٜؽی

 ٠ً ٝهشی ١٘بٙ ؼـوز ، ٌؽ ًٍیؽٟ ـٝ دیبؼٟ و٘ز ث٠ ِٛب١ٖ

 زٍٖ٘ ، ًٜٖ سّٞـ ـوشٞـاٙ یي سٞی ـا اٝ ٝ غٞؼٕ ٗیػٞاوشٖ

 ، ؼوش٢بیً ضفًز ثب ٝ ثٞؼ ٝیٔسف ـٝی ٠ً ٗفؼی ث٠ اكشبؼ

 .  ثفؼ ٗی دیً ـٝ دیبؼٟ ؼـ ـا ؼاـ زفظ ِٜؽٓی

 ٝیٔسف ـٝی ٗفؼ اق زٍٖ...  وٞغز هٔجٖ ٝ ُفكز آسً د٢ٌٔبیٖ

 سّٞیف ١ٖ سبـیٌی ضشی.  ًٍیؽٕ ـا ِٛب١ٖ ثبٙ وبی٠  ٝ ثفؼاٌشٖ

 .ٛ٘یٌفؼ ٗطٞ ـا ٛبقٛیٜٖ غٞا١ف

 ... ز٢ٍ٘بیً
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 ...٘ٔجٌبـي ِٛبٟ

 !  ویب١ً ـٝقُبـ

 ی ٗب١یس٠ آٙ ٛبٜٗظٖ ٔفثبٙ... ؼًشف ؼاٌز ؼـٗبٙ غٞاثی ثی

... ١٘یٜٙٞـ ١ٖ غىشِی ٝ وفؼـؼ...  ؼاٌز ؼـٗبٙ ١ٖ ًٞكشی

  ، ٗبٛؽ ٗی ٝ ثٞؼ ؼـٗبٙ ثی زیك یي ١٘ی٠ٍ ٗٚ قٛؽُی ؼـ

 ... اي ٌؽٟ دبـٟ ٛػبع ٝ غٞا١فٕ ی ٌٌىش٠ كوفار وشٞٙ

 ١یر ٛجٞؼ ؼـٗبٙ ـا ػٍن ؼـؼِ ٠ً ثٞؼ آٙ اق ضبًی ١ب ٌٜیؽٟ ٝ 

 ؼهیو٠ وی ٝ ز٢بـؼٟ ، ؼیؽٕ ـا وبػز ٠ً ثبـی آغفیٚ!  ٝهز

 ...  ثٞؼ

 یي ثٞم ِؽای ثب ، ٌؽٛؽ سف وِٜیٚ ٝ وِٜیٚ د٢ٌٔبیٖ

.  ًفؼٕ ثبق ـا إ زىجیؽٟ ١ٖ ث٠ ١بی ٗمٟ قض٘ز ث٠ آٗجٞالٛه

 ـٝی ویع. ثٞؼٕ ًفؼٟ ُٖ ـا ٌٗبٙ ٝ قٗبٙ ، ثبٛی٠ زٜؽ ثفای

...  قؼٕ قّ ـٝیٖ ث٠ ـٝ ٗیً ٝ ُفٍ كٕبی ث٠ ٝ ٍٛىشٖ ِٜؽٓی

 ، ـوبٛؽٕ إ زب٠ٛ ث٠ ـا ؼوشٖ ، ٗیٌفؼ إ غل٠ ؼاٌز ٗوٜؼ٠ ؼـق

 ١٘فا١ی سٔلٚ ث٠ ٝهشی ٝ ًفؼٕ ٗفست ـا ٌؽٟ س٠ ٝ وف ی ٗوٜؼ٠
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 ٝ ًدبٕ اكشبؼ یبؼٕ سبقٟ ًفؼٕ، ِٛبٟ ثٞؼ ًفؼٟ ػفم ٍٗشٖ سٞی ٠ً

 !  اوز غجف ز٠

 !  ثٞؼ ؼهیو٠ وی ٝ ١لؽٟ وبػز

 ! ؟ ًٞ ٗؼك:  ًفؼ ِؽا ؼٖٓ ٝ ثٞؼ ٍٛؽٟ ثیؽاـ ١ٜٞق ٗـكٕ

 ، قؼٟ ضیفر ٝ ٗج٢ٞر ، ًفؼٕ ِٛب١ی ًیلٖ سٞی وٞئیر ث٠

 ، ٗیٔفقیؽ اي ٌ٘بـٟ ُفكشٚ ثفای ؼوشٖ ، ثفؼاٌشٖ ـا سٔلٜٖ

 ...غٞاة ِطز: ثىز ٛوً ِلط٠ ـٝی دیـبًٗ

 ث٠ ـا اي ١ٌٞیبـی ًبٗال ٗـكٕ ای٠ٌٜ اق هجْ ، ثؼؽ ای ثبٛی٠ ٝ

 . ًٞثیؽ ـاٜٛؽٟ ی ٌی٠ٍ ث٠ ٔفث٠ ؼٝ ثیبٝـؼ، ؼوز

 ًفؼ ثبق ٠ً ـا ؼـ ، قؼٕ ـا ؼقؼُیف ٗٚ ٝ قؼ ٓجػٜؽی دفیؽٕ خب اق

 ضیٚ ٝ ٍٛىز كفٗبٙ دٍز ِٜؽٓی  ـٝی ثبالیی ثٜٔؽ والٕ ثب ،

 ! غٞاثیؽیؽ؟ غٞة: ُلز ً٘فثٜؽي ثىشٚ

 هفاـ ػوت ِٜؽٓی ـٝی ـا ؼوشً سٞی ًشبة ٝ زفغیؽ ػوت ث٠

 . ؼاؼ

 .  ثٞؼ ـكش٠ غٞاة ١ٖ ِؽایٖ
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 ٝ ًٍیؽ ثیفٝٙ اٍِٛش٢بیٖ ٗیبٙ اق ـا وٞئیر ، ًفؼٕ ِٛب١ً

  ؟ ٌؽ...  ٍٛؽ ٠ً وفؼسٞٙ: ُلز

 .  ٗبر ٝ ًیً آجش٠ ٝ ٝاج ٝ ١بج.  ثٞؼٕ ـكش٠ ٝا

 ٗیٌفؼٕ كٌف غٞؼٕ ثب ٗؽإ:   ؼاؼ ٌفش ٝ  ًفؼ إ ضٞا٠ٓ ٓجػٜؽی

 ٠ٛ یب ًٜٖ ایبثیؽاـسٞٙ...  ١ىز ٌفایٙی ز٠ سٞی ُفؼٛشٞٙ االٙ

 قؼٕ ٔفث٠ ٌی٠ٍ ث٠ ثبـی و٠ ؼٝ ٝخٞؼ ایٚ ثب ، ٠ٍٛ وفؼسٞٙ... 

 . ًٜٖ ثیؽاـسٞٙ ثكٖٛ قَٛ ٛیٞٗؽ ؼٖٓ ضویوشً.  ٍٛؽیؽ ثیؽاـ اٗب

 .ثٞؼٕ وبًز

 .  ثٞؼٕ ٍٛؽٟ ١ٌٞیبـ ١ٜٞق

 . ٛؽاٌز ـا ثٞؼ ًفؼٟ ضوٖ ؼـ ٠ً ٓٙلی ك٢ٖ هبثٔیز ٗـكٕ ١ٜٞق

! ؟ ٗبٛؽی ًدب سٞ...   ٗؼك:  ٗیٌفؼ ِؽایً إ ثیسبـٟ ؼّ ، ؼٖٓ ٝ

 !؟ ًفؼی ًبـ ز٠ ٗؽر ایٚ! ؟ ثٞؼی ًدب

 ! غٞاثیؽیؽ؟ غٞة ضبال-

 ! آـٕٝ غیٔی ٝ ًبثٞن ثؽٝٙ-
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 ی٠   غىشِی.  ثٞؼ ٛبـاضز خبسٞٙ: ُلز ٝ آٝـؼ ٓت ث٠ ٓجػٜؽی

 ٠ً ُفؼٛشٞٙ!  ثجفٟ غٞاثً ١ٖ وَٜ ـٝی  آؼٕ ٠ً ٗی٠ٌٜ ًبـی

 ایٚ.  ؼاـٕ ٠ِٛ ؼاـٝغب٠ٛ خٔٞی ؼاـیؽ ًٞكشِی اُف ؟ ٛ٘ی٠ٌٜ ؼـؼ

 ١بی د٘بؼ ٝٓی ػٙبـی٠ آجش٠ ٗیٍٜبوٖ ـٝ خبیی ی٠ ٛكؼیٌی

 .  غٞث٠ ٗوٙؼی ؼـؼ ُفؼٙ ثفای ، ؼاـٟ ُیب١ی ؼـؼ ٔؽ ٗٞٔؼی

 .ٛؽاؼٕ ـا خٞاثً

 ًفا٠ٛ؟ غبٖٛ: قؼ ِؽایٖ

  ؟ خبٙ: ُلشٖ

 ! ثٞؼ غٞاة ١ٜٞق ٗـكٕ ٠ً ثٞؼ ؼٖٓ اق ایٚ

 ٠ً ًفؼٕ ػفْ ثال، ثی خبٛشٞٙ: ُلز ٝ قؼ ٛ٘بیی ؼٛؽاٙ ٓجػٜؽ

 ٛؽاـیؽ؟ ؼـؼ ُفؼٙ ؟ ٌؽٟ غٍي ثؽٛشٞٙ

-٠ٛ ... 

 ضبال.  ٠ٛ ضبال اٗب ٗیِفكز ؼـؼ ثؼؽا ٌبیؽ.  ؼاٛىشٖ ٛ٘ی آجش٠

 ... ثیؽاـ ؼٖٓ ٝ ثٞؼ غٞاة خبٖٛ ٠٘١

 ...  ثٞؼ ًدب ثذفن: دفویؽ ٌُٖٞ ؼـ ؼٖٓ
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  ؟ ثٞؼیؽ ًدب ٌ٘ب-

 ...ا٘فاف ١٘یٚ ؟ ٗٚ-

  ٗیٌفؼیؽ؟ زیٌبـ: دفویؽٕ غل٠

 ٛی٠٘ سب...  غفیؽٕ ًشبة ی٠...  ؼاٌشٖ ًبـی س٘بن سب زٜؽ-

 ... ًفؼٕ ـٝی دیبؼٟ ً٘ی ی٠... غٞٛؽًٗ

 وبػز و٠!  وبػز و٠:  ؼاؼ اغٙبـ ؾ١ٜٖ سٞی ٝ ٌؽ ثیؽاـ ٗـكٕ

 ١یر ثؽٝٙ...  ثٞؼ قؼٟ سٔلٚ ، ثٞؼ غٞاٛؽٟ ًشبة ثٞؼ، ـكش٠ ـاٟ

 ٗبٌیًٜ سٞی ثٞؼ ؼاؼٟ اخبقٟ ، س٢فاٙ اثبٙ وٞق ؼـ... ثبالدٌٞی

 خب ػوت ِٜؽٓی ـٝی ًشً!  س٢فاٙ اثبِٙ وٞقِ ؼـ...  ثػٞاثٖ

 ! س٢فاٙ آثبِٙ وٞقِ ؼـ ثٞؼ ؼاؼٟ ٗٚ ث٠ ـا وٞئیسً ٝ ثٞؼ ٗبٛؽٟ

 ٓكٝٗی ١ٖ ٌبیؽ.  ًٜؽ ثیؽاـٕ سب ثٞؼ ٛیبٗؽٟ ؼًٓ كوٗ زٞٙ

 ...  ١ٖ ٌبیؽ...  ٛ٘یؽیؽ

...  ٛیبٗؽ ؼًٓ ضویوشً ُلز... ثسىت ـا ضویوز: ُلز ؼٖٓ

 ! ؼّ!  ؼًٓ
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 ٝ هّٞ اق ؟ ًفؼٕ ثؽی ًبـ: ؼاؼ ٛٞاقي ـا ٌُٖٞ اـاًٗ ِؽای

 كٌف ػّفسٞٙ ١بی ثفٛب٠ٗ ث٠ ـاوشً ؟ ٗٞٛؽیٚ ػوت هفاـی

 .  ٌٛفؼٕ

 .ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة

 ؼٖٓ. ثٞؼ ًفؼٟ ُٖ ـا دبیً ٝ ؼوز ػؤٖ ٝ ثٞؼ ٌؽٟ ُیح ٗـكٕ

: ٗیٌفؼ ِؽا ٝ  ًٞثیؽ ٗی خبٖٛ ث٠ ، ٍٗز ثب...  ًٞثیؽ ٗی اٗب

 ...   ٗؼك

 خؽی ـٝی ٝ ـَٛ ٠ً ٌٜیؽٕ ـا ِؽایً ٝ ًفؼٕ ضجه ـا ٛلىٖ

 ، ؼاـیؽ ضن ًٜیؽ ٠ُٔ سّ٘یٖ٘ اق اُف آجش٠: ُلز ٝ ُفكز سفی

 ثبیؽ ًفؼٕ كٌف كوٗ ٌٛفؼٕ كٌف ٌ٘ب ١بی ثفٛب٠ٗ ث٠ ٗٚ

 .  ؼاٌشیؽ ٛیبق ث٢ً زٞٙ ًٜیؽ اوشفاضز

 . اضشیبخٖ ث٠ كوٗ...  ٠ٛ ١بیٖ ثفٛب٠ٗ ث٠...  ثٞؼ اٛؽیٍیؽٟ ٛیبقٕ ث٠

 ٠ً ١بیی آٙ...  اٛؽ ؼوش٠ ؼٝ  غٌٞجػز ١بی آؼٕ ، ٗٚ ٛظف اق

 ث٠ ٜٗز ثی ٠ً ١بیی آٙ ٝ ؼاـٛؽ ٗی ؼٝوز ـا ًىی ٜٗز، ثی

 ثفٛب٠ٗ ُفكشٚ ٛظف ؼـ ثؽٝٙ ٛیبق١بیز...  ؼاـٛؽ سٞخ٠ ١بیز ٛیبق
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 هفاـر ٝ هّٞ ٝ ٝػؽٟ ُفكشٚ ٛظف ؼـ ثؽٝٙ ار والٗشی ٝ!  ١بیز

 ! 

 ث٠ ـا ٛیبقٕ ٠ً ؼاٌشٖ ؼٝوشی...  ثٞؼٕ سفیٚ غٌٞجػز ٓطظ٠ آٙ

.  ؼاٛىز ٗی اـخص هفاـٕ ٝ هّٞ ث٠ ـا إ والٗشی ٝ ١بیٖ ثفٛب٠ٗ

 ّٛیجٖ غٞثی ؼٝوز غؽا ثٞؼٕ ؼاؼٟ ؼوز اق ـا غٞا١فٕ اُف

 .ثٞؼ ًفؼٟ

 ... ثفاؼـ یي ٗثْ ٌبیؽ

 "ثفاؼـ" آٗؽ ٓلظ ٝ ًفؼ ٌیٜٙز ٗـكٕ

 !!!!! ٠ٛ!  ٠ٛ!  ٠ٛ ثفاؼـ:  ًٍیؽ ٗی خیؾ ٝضٍیب٠ٛ  ؼٖٓ

 ... ًفا٠ٛ غبٖٛ: ًفؼ ِؽایٖ ٝ ٌؽ ؼـ١ٖ اثف١ٝبیٖ

 اخبقٟ ٛجبیؽ...  ٗیٌفؼیٚ ٝ ًبـ ایٚ ٛجبیؽ: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ ِٛب١ً

 .  ثػٞاثٖ ٠ً ٗیؽاؼیؽ

.  سفاكیي دف ٝ هلْ اسٞثبٙ ث٠ ، ثٞؼ ـٝ ث٠ ـٝ ث٠ ز٢ٍ٘بیً

 .  ٌ٘بوز ثب ضن ث٠ٔ: ُلز ٝ ًفؼ ِبف ـا ِؽایً

 .ؼاؼ ٗی ٗٚ ث٠ ضشی ـا ضن ٛجبیؽ
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 غٗ...  ٓؼٜشی ثؼؽیِ یي ٗفؼ ٗیٌفؼ، ـا خبیً ٠٘١ كٌف ثبیؽ

... ٓؼٜشی ی ُیفٛؽٟ سّ٘یٖ!!!  ٓؼٜشی ُٞی ٗٞػظ٠... ٓؼٜشی ِبفِ

 .ٗیٌفؼ ـا ایٌٜبـ ٛجبیؽ

 ...ؼًشف:  ٓفقیؽ ِؽایٖ

  ؟ ث٠ٔ-

 ٗـكٕ اٗب...  اوز ٌؽٙ ػبٌن ی آٗبؼٟ هٔجٖ ثِٞیٖ غٞاوشٖ

 :دفویؽ ػؤٖ ٝ ِٛؿاٌز

  ؟ ٗؽر ایٚ غٞـؼیؽ زیكی-

 !  ٗفؼٕ ٗی ٠ً ؼاٌشٖ ضشٖ ، ثٞؼ ٜٗلی خٞاثً اُف ٝ

 ٛ٘یػٞایٚ ٛ٘بیٍشٞٙ ٗدٞق ؼـٗٞـؼ: دفویؽ خٞاثٖ خبی ث٠

  ثذفویٚ؟

... ثٞؼی ُفو٠ٜ سٞ!  " ٛ٘بیً دؽـ ُٞـ" ًفؼٕ ٍٗز ـا إ دٜد٠

 دٜح ٝ ز٢ْ ٝ ١لؽٟ...  ضبال ٝ!!!  ؼهیو٠ وی ٝ یي وبػز اق

 ! ثٞؼ ؼهیو٠
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 ٓكٝٗی یب ؟ ٛؽاٌز خٞاة ٗٚ وٞاّ: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ اغٖ

 ثؽیؽ؟ خٞاة ث٢ً ٠ً ٛ٘یجیٜیؽ

 اٝٙ اق: ُلز ٝ قؼ ٓجػٜؽی اٗب اثف١ٝبیً ُفكشبـ اغٖ ٝخٞؼ ثب

 ! ؟ ٗی٠ٍ سَٜ غٔوشٞٙ غٞاة اق ثؼؽ ٠ً ١ىشیٚ ١بیی آؼٕ ؼوش٠

 ضوٖ ؼـ غٞثی ًبـ ًىی اُف ٠ً ثٞؼٕ ١بیی آؼٕ ؼوش٠ آٙ اق ٗٚ

 ضدٖ اق...  ٛجٞؼٕ ٗبخفا ًٚ ّٝ ًفؼٕ ٛ٘ی خجفاًٛ سب ٗیٌفؼ

! ٗیِفكشٖ آسً ؼاٌشٖ ثٞؼ ًفؼٟ ضوٖ ؼـ ٠ً غٞثی ًبـ١بی

 غٞي ؼوشػٗ ٝ ٍٗن اق ٠ً ٗطّٔی ٗثْ...  ثٞؼٕ اكشبؼٟ ػوت

 ُفی٠ ثٞؼ ٗبٛؽٟ ًٖ.  ثٞؼ ٗبٛؽٟ خب ، سبثٔٞ ـٝی ٗطجٞثً ٗؼٖٔ

ًٖٜ  . 

.  ٗی٠ٍ ِبؼـ آثبٙ آغف سب ٗدٞقسٞٙ...  ًفا٠ٛ غبٖٛ: قؼ ِؽایٖ

 ٌؽیؽ ثؽ١ٌبـ ضىبثی ٝ ؼـوز ٌیفیٜی ی٠ ٗٚ ث٠ ٌ٘ب ًٜٖ كٌف

! 

: ُلشٖ ٗیٔفقیؽ ٠ً ِؽایی ثب ٗٚ ٝ غٜؽیؽ اي خ٠ٔ٘ اٛش٢بی

 .  زٍٖ ضش٘ب
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 ؼوز ٠ً ك٢٘یؽٕ ز٢ٍ٘بیً س٠.  اٛؽاغز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ٛیٖ

 ز٢ٍ٘بی ؼوشػٗ. ثػٞاٛؽ ٛ٘یشٞاٛؽ ٝ ك٢٘ؽ ٛ٘ی ـا ِٛب١ٖ غٗ

 ؼـٛ٘ی وف آٙ اق ١یسٌه. ثٞؼ هٞـثبؿ٠ غفزَٜ ١٘ی٠ٍ ٗٚ

 .  آٝـؼ

 ٝ ًفؼ ٗٚ ث٠ ِٛب١ی ٛیٖ ، ـویؽیٖ ًٞز٠ وف ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠

 ؟ غٞث٠ ضبٓشٞٙ: دفویؽ

 ... ًفؼٕ دبییٚ ٝ ثبال ـا وفٕ

 

 كفاٌٖٗٞ سب ـاوشی: ُلز ٝ ٌؽ ٗشٞهق وف١َٜ ی غب٠ٛ ٛكؼیي

 آیٜؽٟ ی ١لش٠ ث٠ ًٜیؽ ًّٗٞٞ اُف ـٝ دٜدٍٜج٠ هفاـ ، ٍٛؽٟ

 ... ؼاـٟ دكٌٌی ؼٛؽٝٙ ٝهز لیكّ ، ٗیٍٖ ٜٗ٘ٞٙ

 آٝیكاٙ ٓج٢بیٖ.  ًفؼٛؽ ػٖٔ هؽ یػی ًٟٞ ١كاـ ز٢ٍ٘بیٖ س٠

 ٗٚ. ٛؽاٌشٖ ِٞـسٖ ٗی٘یي ـٝی ٗؽیفیشی ١یر ٗٚ ٝ ٌؽٛؽ

 . ًفؼٙ ُفی٠ ی آٗبؼٟ...  ثٞؼٕ سفًیؽٙ ی آٗبؼٟ
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 خ٘ؼ٠ هفاـ آجش٠: ُلز ثالكب٠ِٔ ٝ ٌؽ غیفٟ ِٞـسٖ ؼـ

  غٞث٠؟.  وفخب٠ٌ ًٟٞ ثفای ِجط٘ٞٙ

 .  ث٠ٔ: ُلشٖ ٝ ًٍیؽٕ ـاضشی ٛله

 ِجطب٠ٛ ِفف ث٠: ُلز ٝ قؼ سٌی٠ دٜدفٟ ی ٓج٠ ث٠ ـا آـٛدً

 ! اٍٛباهلل

 ... ث٠ٔ: ُلشٖ ٝ غٜؽیؽٕ

 ثٞؼ؟ اي ٝػؽٟ وف ٌٍْٗ ده:  ؼاؼ سٌبٙ وفی

 ـاضز ٌبٕ ثب: ؼاؼ سٞٔیص ٠ً ًفؼٕ ِٛب١ً ، ضفكً اق َُٜ

 ثبالغفٟ ِجطب٠ٛ ثب ؼـٗٞاخ٠٢... ١٘یٜٙٞـ ١ٖ ٢ٛبـ ثب...  ٛجٞؼیٚ

 ! ؼاؼیؽ سبییؽ

 .... ِؽا دف ٝ ثٜٔؽ.  غٜؽیؽٕ

 ی ٝػؽٟ ٜٖٗ: ُلز ٝ قؼ د٢ٜی ٝ دز ٓجػٜؽ ، إ غٜؽٟ اق

 .  ؼاـٕ ؼٝوز ـٝ ِجطب٠ٛ

 ی ٠٘١ ثب ٝ ٌؽٕ غیفٟ ز٢ٍ٘بیً ؼـ ، ٌؽ س٘بٕ ٠ً إ غٜؽٟ

 .  ٜٖٗ٘ٞٛ: ُلشٖ ٝخٞؼٕ
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 ثیفٝٙ ؼ١بٖٛ ٝاق  ٌؽ غفج ٠ً ٜٗ٘ٞٛی ی ٝالٟ ؼـ ثل٢٘ؽ ًبي

 ...ؼاـٕ ؼٝوشز ثٞؼٕ ُلش٠ ثبـ زٜؽ آٗؽ

 . ٗیٌٜٖ غٞا١ً: ُلز ٝ ؼاؼ سٌبٙ ـا وفي ًٞسبٟ

 س٢ؽیؽ ـا اي اٌبـٟ اٍِٛز كٞـا ٠ً ٌؽٛؽ اٌي دف ز٢ٍ٘بیٖ

 ُفی٠ اِال!  ٌٜٛیؽ ُفی٠: ُلز ٝ ؼاؼ سٌبٙ ِٞـسٖ خٔٞی آٗیك

 ...  ٌٜٛیؽ

  آٝـؼٕ ثبال ـا ؼوشٖ ، اكشبؼ دٌٖٔ اق ٗٚ اٌي اٗب سؿًفي ثبٝخٞؼ

 ثفای ، ًفؼٕ ٍٗز ـا ثٞؼ ُفكش٠ ٍٛب٠ٛ و٘شٖ ث٠ ٠ً ای ٝوجبث٠

 سٌفاـ آـاٗی ِؽای ثب...  ١ىز ٝ ؼاـؼ ٝخٞؼ ًٜٖ ثبٝـ ای٠ٌٜ

 .ٜٖٗ٘ٞٛ ثبق١ٖ   ًفؼٕ

 دفكفٝؽ ٝ ـٌٝٚ ُٜؽٗكاـ وٞی ث٠ ٗٚ ٝ ثٞؼ قؼٟ قّ ٗٚ ث٠

 .  ٌؽ دؿیفایٖ ٝ ؼیؽ ـا ؼٝیؽٖٛ...  ؼٝیؽٕ

 ـا ثٞؼ ُفكش٠ ٍٛب٠ٛ غٞؼي و٘ز ث٠ ٠ً ـا ؼیِفي اٍِٛز و٠

: ُلز ٝ ؼاٌز ٠ِٛ ُفًٗ ؼوز ؼـ ًبْٗ ـا إ دٜد٠ ٝ ًفؼ ثبق

 . ثػیف ػّفسٞٙ
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 و٢ٓٞٔبیٖ اق غٌٞبیٜؽی ثفم ، دٞوشٖ ثب ؼوشً ًق س٘بن اق

  ًٞسب١ی ٌٗث اق ثؼؽ ٝ ؼاؼ ؼوشٖ ث٠ ٗػشّف سٌبٙ یي.  ٌؽ ـؼ

 . ًفؼ خؽا ؼوشٖ اق ـا ؼوشً

 ایٚ ثب ٌؽٕ دیبؼٟ قٝؼ ٌٕٞ، ٗكاضً٘ ٛ٘یػٞاوشٖ ًفؼ، ثبق ـا ؼـ

 . ًٜیؽ اوشفاضز ١ٖ ثبق: ُلز ٝ آٗؽ ًٜبـٕ ٝخٞؼ

 .غؽا٢ِٛؽاـ زیك ٠٘١ ثبثز ٜٗ٘ٞٙ-

 ...  خ٘ؼ٠ سب: ُلز اٝ ٝ ٌٛفؼٕ ـاثبال وفٕ

  " سبخ٘ؼ٠ " قؼ ٓت كوٗ... غؽاضبكظ ، ؼـٝؼ ث٠ ، كؼال خبی

 هٔجٖ.  ٍٛىشٖ ضْٞ ی ٓج٠ اٛؽاغشٖ ضیبٖ سٞی ٠ً ـا غٞؼٕ

 ًفؼٕ ِٛبٟ ـا ؼوشٖ ًق...  ٗطٌٖ غیٔی سٜؽ، غیٔی.  ًٞثیؽ ٗی

 ...  ثٞؼ خ٘ؼ٠ االٙ ًبي ًفؼٕ كٌف ٝ ثٞییؽٕ ٝ ثٞویؽٕ ثؼؽ... 

.  ًٜؽٕ سٔٞیكیٞٙ اق ـا ز٢ٍ٘بیٖ  ، ٌُٞی ٗىیح ِؽای ثب

 ی ؼ٠١ ١بی ٜٗبوجشی ١٘بٙ اق یٌی ، ٗیٍؽ دػً ٠ً وفیبٓی

 ـا وف١َٜ  ٝ  ٗیٍؽ دػً ٌت ١ف ٗبٟ آثبٙ ؼـ ٠ً ثٞؼ كدف

 غب٘ف ث٠ ٌبیؽ.  ٍٛبٛؽ ٗی سٔٞیكیٞٙ دبی ، وبػشی یي ثفای
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 ـا وف١َٜ ٠ً ثٞؼ د٢ٔٞی ـٔب ٗط٘ؽ ٛوً ثبقیِف غٞة ُفیٖ

 .  ٗیٌفؼ خبؼٝیی هبة ُفكشبـ

 ، ًٔیؽ زفغیؽٙ ِؽای  ، ٠ً ثٞؼٕ ١ب ٗیٟٞ قؼٙ  ثفي ؼـضبّ

 دٍز ـا ٗكاضٖ ٗٞی ، ًٞزٌٖ اٍِٛز وف ثب.  آٗؽ هلْ سٞی

 .  ؼیؽٕ ـا ػٙب هبٗز ٝ كفوشبؼٕ ٌُٖٞ

 ث٠ ٓجػٜؽی ؼیؽٖٛ ثب ٝ ًفؼ والٕ ثٞؼ، دف ١بیً ؼوز ١ٖ ثبق

 .آٝـؼ ٓت

 اٝٗؽی  غٞي: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ سٌبٙ وفی ، ٗیٌفؼ ِٛب١ٖ ؼٝوشب٠ٛ

 . 

 غٞـاًی ٠٘١ آٙ ث٠ ِٛب١ی ٝ ُؿاٌز ًبٛشف ـٝی ـا ١بیً غفیؽ

 ًذي ؼاـٟ زیك ٠٘١ غؽا ث٠ ػٙب: ُلشٖ ٝ اٛؽاغشٖ ، سٜوالر ٝ

 ... ٗیٌٜی اوفاف زوؽـ ، ٗیك٠ٛ

 .  غفیؽٕ اٝٙ ثفای... ثؽیٖ ٢ٗ٘ٞٛی ١لش٠ آغف ٗیػٞإ-

 ؟ ٢ٗ٘ٞٛی: ـكز ثبال اثف١ٝبیٖ

 ...  ؼی٠ِ ضبال-
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  غجفٟ؟ ز٠: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ ثبـیي ـا ز٢ٍ٘بیٖ

 ًٜٖ خ٘غ ١ٖ ؼٝـ ـٝ غٞٛٞاؼٟ ؼٝثبـٟ ١ب ٗؽر اق ثؼؽ ٗیػٞإ-

  ؟ ثؽٟ سٞ ٛظف اق ایٚ

 .  ٠ٛ ٠ً آجش٠-

 ١ٖ ثبثبر ث٠ ثشٞٛی اُف: ُلز ٗٚ ث٠ ـٝ ٝ ٌؽ ً٘ف ث٠ ؼوز ػٙب

 .  ٗی٠ٍ غٞة غیٔی ثب٠ٌ ٝ ثفو٠ٛٞ غٞؼٌٞ ثش٠ٛٞ ٠ً ثكٛی قَٛ

 ... سٞ غب٘ف ث٠ ٗیٌٜٖ وؼی ثب٠ٌ ٝٓی ٛیىشٖ ثبغجف غیٔی اقي-

 !  ثٌٚ سٞ وؼی ی ٠٘١:  ًفؼ قٗك٠ٗ ٝ آٝـؼ ٓت ث٠ ٓجػٜؽی ػٙب

 ِٛبٟ ایٜٙٞـی:  ُلز ٠ً ًفؼٕ ِٛب١ً ٌٌٗٞبكب٠ٛ ٝ ٌٍٗٞى

ٌٚٛ ... 

 ٛبـِٛی ٝ غیبـ ١بی ثفي ًٜبـ ؼوشی دیً سٞی ـا زبهٞ

  زی٠؟ هٕی٠: ُلشٖ ٝ ُؿاٌشٖ

 ٛجبیؽ ًی٘یب ٝ ٗٚ زفا: ُلز ٝ ٌؽ غیفٟ ز٢ٍ٘بیٖ ؼـ ػٙبـؼ

 اٛوؽـ اٝٙ...  ٌؽٟ آـٕٝ اٛوؽـ اٝٙ االٙ ٝهشی ثبٌیٖ؟ ١ٖ ثب ؼٝثبـٟ

 سٞ هٕی٠ ایٚ ؼٝثبـٟ ٛجبیؽ زفا....  ٗی٠ٌٜ ٗؽاـا ٗیبؼ ـاٟ ٗٚ ثب
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 وف اُف....  ١ٜٞقٗطفٗیٖ ًی٘یب ٝ ٗٚ... ث٠ٍ ٗٙفش غبٛٞاؼٟ

...  ٛجٞؼ ، ٗب ی وب٠ٓ ٠ٛ ٝ ٛٞؼ ی ِیـ٠ ایٚ...  ٛجٞؼ ٗٚ ٌیٜٙز

 ده اق ٗٚ ًفا٠ٛ...  ضبال ٝٓی ٗیٍؽ سٕ٘ٞ زی ٠٘١ ٌبیؽ

 .  ثفٗیبٕ ًی٘یب ٢ِٛؽاـی

 ! ٗٚ اضىبوبسی ػٙبـؼ

 سٞ ثؼؽٌٖ.  قٛؽُی٠ ػ٘ف ی٠ ثطث: ُلشٖ ٝ آٝـؼٕ ٓت ث٠ ٓجػٜؽی

 ...ٗیػٞای زٙٞـی... ٗیِفؼی ؼی٠ِ زیكای ی٠ ؼٛجبّ ؼاـی ٠ً

 ٢ٖٗ...  اال٠ٛ ٢ٖٗ ،  ًفا٠ٛ ًٚ ّٝ: ُلز ٝ آٗؽ ضفكٖ ٗیبٙ

 ١٘ٞٙ ثب...  ٗی٠ٌٜ ِؽإ ٠ً اوز ٗٞهغ ایٚ ٢ٖٗ...  ضبالوز

 ١بٗٞ سٔلٚ ٠ً اال٠ٛ ٢ٖٗ! ؼاٌشٖ وفاؽ اقي ٠ً اٛشظبـی ٝ ػٍن

 ٗٚ...  ٛ٘یؿاـٟ خٞاة ثی ١بٗٞ ٗىیح ، ٗیؽٟ خٞاة ٝهز وف

 ٌؽ سٕ٘ٞ ، ثٞؼ سبی٘ی ی٠ ، ثجٜؽٕ ُؿٌش٠ ـٝی ز٢ٍ٘بٗٞ ٗیشٖٞٛ

 ... ـكز

 !  ٗیِفكز سّ٘یٖ یي ـٝق ١ف زفا

 . ًٜؽ زٙٞــإ ـا ٗفؼ١ب ثٞؼ ثٔؽ ٗٚ غٞا١ف
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 دٍشٖ سٞ: ُلز ٗٚ ث٠ ـٝ ٝ ؼاؼ سٌی٠ ًبٛشف ث٠ ـا ً٘في ػٙبـؼ

 ؼٝثبـٟ ٝ ًٜٖ خ٘غ ١ٖ ؼٝـ ـٝ غٞٛٞاؼٟ ٗیػٞإ ؟ ٠ٛ ٠ِٗ ١ىشی

 .  ًٜٖ ٗٙفش ـٝ هٕی٠ ایٚ

 ...ػٙب:  قؼٕ ِؽایً

.  ٗی٠ٌٜ ً٘ي خلش٘ٞٙ ث٠ ٝاهؼب ایٚ ًفا٠ٛ: قؼ ٓت ٝ ٛؽاؼ ُٞي

 ثبق ُٝف٠ٛ غٞث٠ ٗٚ ًٜبـ ١ٖ اٝٙ ضبّ...  غٞث٠ ًٜبـي ضبٖٓ ٗٚ

 ٛیبق ١٘ؽی٠ِ ث٠ خلش٘ٞٙ. ؼـٗیبٝـؼ ثبقی ٝوفسن ٗیٌفؼ ٓدجبقی

 .ؼاـیٖ

!  ؼاٌز ٛیبق اٝ ث٠ ثیٍشف غٞا١فٕ...  ًٍیؽٕ ١ٖ ؼـ ـا اثف١ٝبیٖ

 ثف ، ػوبة یي ٗثْ ١٘ی٠ٍ ٝ ثٞؼ اٝج ؼـ ١٘ی٠ٍ ٠ً غٞا١فٕ

 قٗیٚ ، ضبال ٗیٌفؼ دفٝاق ثجف١ب ٝ ٌیف١ب ٝ  ١ب ١ًٞىشبٙ كفاق

 ای ٗشف٠ًٝ ؿبـ ؼـ...  ثٞؼ ٌٌىش٠ ٝدفي ثبّ.  ثٞؼ ٌؽٟ ُیف

 كفي ث٠ ػفي اق ، ٛجیٜؽ ًىی ٠ً ثٞؼ ًفؼٟ ضجه ـا غٞؼي

 ...  اوز ٌؽٟ ًٍیؽٟ

 ده اق ٗٚ ًفا٠ٛ ٝاهؼب:  ُلز ای قؼٟ ١یدبٙ ِؽای ثب ػٙبـؼ

 خٞـ ز٠ ٛ٘یؽٖٝٛ ًٜی كٌف ٛ٘یػٞإ.  ثفٗیبٕ ًبـاي ی ٠٘١
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 سب ـٝ ًی٘یب ٗٚ ٝٓی ثكٖٛ سٞ ث٠ ـٝ ضفك٢ب ایٚ ٛجبیؽ...  ؼاـٟ ضبٓی

 .....ث٢ؽاٌشی دؽ سب ثفؼًٛ ؼوشٍٞیی سب...  ًفؼًٛ ضٕ٘ٞ

 ػٙب ًٚ ثه: قؼٕ ٓت ٝ ؼاؼٕ سٌبٙ ـا ؼوشٖ ٝ ثفُفؼاٛؽٕ ـا ـٝیٖ

 ... 

 ٝ سٞ ٛظف اق ٌبیؽ سّ٘یٖ٘ ٗیؽٖٝٛ ٗٚ ًفا٠ٛ: ٓفقیؽ ِؽایً

 ٝ قٙ ًی٘یب ٝ ٗٚ ٝٓی.... ٝٓی ثیبؼ ٛظف ث٠ اضىبوی غیٔی ٠٘١

!  ١ٌٞفیٖ ٝ قٙ ١ٜٞق آیٜؽٟ وبّ ١ٍز ٝ ٛٞؼ سب!  ١ٜٞق ١ٌٞفیٖ

 سٞی سٞ ١بی ه٢و٠٢ ِؽای ٗٚ... ١ىشیٖ ٝٓی ٍٛؽٟ ثجز خبیی

 سٞ...  ثٍیٖ ِیـ٠ ایٜٙٞـی ًفؼٕ دی٢ٍٜبؼ ٝهشی...  ًفا٠ٛ ٠ٌُ٘ٞ

 ، ضبال ٝٓی! ؟ ٗیبؼ یبؼر!  ٛجٞؼ ٗػبٓق ًىی ٝ غٜؽیؽی ثٜٔؽ

 !  ٗػبٓلٚ ٠٘١

 ؼٓیْ سٞ: ُلشٖ ٝ ؼاٌشٖ ٠ِٛ اة ٌیف قیف ـا ؼوش٢بیٖ ًق

 ...ٗیؽٝٛی ـٝ ٠٘١ ٗػبٓلز

 سي سي ٗٚ.  ثفٛ٘یبٕ دىً اق ٗٚ ٠ً ٠ًٜ كٌف ًىی ٛ٘یػٞإ-

 ٛیبٝـؼٟ ٠ٛ اٖٝٛ ، غٞؼٕ غٞاوز ثب ؼاؼٕ اٛدبٕ ـٝ ًی٘یب ًبـ١بی

 ... ٗیبٝـؼ ٠ٛ ثٞؼ ٗػبٓق ١ٜٞق اُف... 
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 . ًٚ ثه-

 ! ؟ ٠ٛ ٛیىشی دٍشٖ!  ًفا٠ٛ ٛیىشی دٍشٖ ده-

 ٛیىز ٢ٖٗ ثفار غٞا١فر غٌٞجػشی: ؼاؼ اؼا٠ٗ ٝ ًٍیؽٕ ا١ی

 ؟

 االٙ ، ٌؽ ٗی غال٠ِ ثٞؼٙ سٞ ثب سٞی اُف غٞا١فٕ غٌٞجػشی-

 ١بی ٓجبن سؼٞیٓ اق اكشػبـ ثب سٞ ٝ ٍٛىز ٛ٘ی ٝیٔسف ـٝی

 ایٚ اق ًٜی ثبثز ٠ً ٛ٘یكؼی ضفف غٞا١في ثفای غِّٞیً

 !  ٛ٘یٍی ٜٗكخف ًبـ

 ...ٗیِی زی ًفا٠ٛ: ًفؼ ِؽایٖ ػٙبـؼ

 كٌف ی٠ ـٝق ١ف سّ٘یٖ ی٠ ـٝق ١ف ؟ ٗیِی زی سٞ ، ٗیِٖ زی-

 ثبػث ٠ً ٗیٍِشی ًىی ؼٛجبّ ؼیفٝق سب ایؽٟ ی٠ ـٝق ١ف

 ٠ً ثؽی ٢ٗ٘ٞٛی ٗیػٞای ٗیِی ضبال ٝ ثٞؼ ٌؽٟ خؽاییشٞٙ

 !ثبٌیً؟ ؼاٌش٠ ؼٝثبـٟ

 ػوت قؼ ده ٜٗٞ وبّ یي!!! ٠ٜٗ قٙ ًی٘یب ًفا٠ٛ، ضو٠٘-

 .ثٍیٜٖ ػوت سٞ س٠ ٝ وف ثی ضفك٢بی ثب...  ضبال ٠ً ٍٜٛىشٖ
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 !!! ٗیكٖٛ ضفف س٠ ٝ وف ثی ٗٚ-

 ایٜٞ سٞ ًفا٠ٛ ٛ٘یبـٟ ٠ٛ ث٢ٖ ـٝق١ب ایٚ: ُلز اِفاـ ثب ػٙبـؼ

 ؟ ٛ٘یؽٝٛی ٗؼدكٟ

 ٠ٛ.....  ٛیىز ٗؼدكٟ وف اق ٛیبٝـؼًٛ ٠ٛ: ُلشٖ ٝ قؼٕ ق١فغٜؽ

 ثفاي ؿفٝـی ی٠ِ ؼ زٞٙ ٛ٘یبـٟ ٠ٛ! ؼاـٟ ٛیبق ث٢ز ، زٞٙ ٛیبٝـؼ

 ٛ٘یبـٟ ٠ٛ...  ثؽ١ٌبـٟ سٞ ث٠ ٗی٠ٌٜ ضه زٞٙ ٛ٘یبـٟ ٠ٛ...  ٛ٘ٞٛؽٟ

 ٗیػٞاؼ ٌؽٟ غىش٠ سٞ قیبؼی اٌشٚ ؼ ؼٝوز ؼوز اق زٞٙ

 ٗبؼـٕ زٞٙ ٛ٘یبـٟ ٠ٛ...  ًبـر ـؼ ثفی ٝ ًٜی سٕ٘ٞ ًبـسٞ قٝؼسف

 وِٜی٠ٜ ثبـ ی٠ ٗی٠ٌٜ غیبّ زٞٙ ٛ٘یبـٟ ٠ٛ!  ؼاـٟ ً٘ف ؼیىي

 ٠ٛ!  ٠ًٜ ضؿف اٗٞٙ ٛلفٟ ز٢بـ ی غبٛٞاؼٟ اق غٞؼٌٞ ٗیػٞاؼ

 ٛیىز ضبٔف سٞ خك ٗفؼی ١یر ؼی٠ِ ٗیؽ٠ٛٝ زٞٙ ٛ٘یبـٟ

 ًفؼٟ ًٝٓ غیبٓیً ٗؼٍٞم زٞٙ ٛ٘یبـٟ ٠ٛ!  ثب٠ٌ ًٜبـي

 ٗیؽٟ اخبقٟ...  ٛ٘یبـٟ ٠ٛ ػٙب!!  ٛ٘یبـٟ ٠ٛ ایٜب غب٘ف ث٠!!!  ػٙبـؼ

 سٞی ٗیؽٟ اخبقٟ... ًٜی ض٘بًٗ ٗیؽٟ اخبقٟ.... ًٜی ػًٞٔ

 ٌؽٟ غىش٠ ؼی٠ِ زٞٙ....  زٞٙ ثبٌی اي ٓطظ٠ سفیٚ غِّٞی

 سٞی ٗبؼـٕ ١بی ٛب٠ٓ اق...  ٌؽٟ غىش٠ ًفؼًٛ سطْ٘ س٢ٜبیی اق! 
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 ؼاؼٙ ٛبوكا ٝ ؼاؼٙ كطً اق غ٠ٛٞ اٝٙ سٞی ثبثب ٛجٞؼٙ اق... غٞاة

 ٌٛٚ اوشلبؼٟ غٞؼر ٛلغ ث٠ غٞا١فٕ غىشِی اق ػٙب!!! ٗٚ ث٠

 ـٝ ًی٘یب دٍز ٗٚ... ٛ٘یبٕ ٛ٘یٖ٘ٞٛ سٞ سیٖ سٞی ٝهز ١یر ٗٚ

 ٠ً ٗٞٛؽٕ وِِٞـ ٝ ٛ٘یٌٜٖ غبٓی ١ٖ ـٝ سٞ دٍز!  ٛ٘یٌٜٖ غبٓی

....  ٠ًٜ ٝٓز ٛبٗكؼر ، ٌؽ ثبػث ٠ً ٗفؼی اٝٙ ًٜی دیؽا سٞ

 !  ٗطف٠ٗ ث٢ز ١ٖ ؼی٠ِ وبّ ٠ٛٝ ٛٞؼ سب ٠ً ٛبٗكؼی

 ٔفثبٙ ث٠  ا١٘یز ثی ٗٚ ٝ ؼاؼ ثیفٝٙ ـا ٛلىً وِٜیٚ ػٙبـؼ

 :    ؿفیؽٕ ٝؿفیجٖ ػدیت ٝ ٛبٗیكاٙ

 وبػز ؼٝ وبػز یي ثطث!  ػٙب  ٛیىز ـٝق ؼٝ ـٝق ی٠ ثطث-

 سٞاٙ ١یر دب١بي ٠ً ٗؼ٠ٓٞٔ ی٠ اق ٢ِٛؽاـی ثطث...  ٛیىز

 اُف ٝ ًفؼ غیبٛز ث٢ز ٠ً ٗؼٔٞٓی اٖٝٛ!  ٛؽاـٟ ای ضفًشی

 دبیجٜؽ ثٞؼ ثىش٠ ث٢ز ٠ً ػ٢ؽی ٝ سٞ ث٠ ، ؼاٌز ؼٝوشز

 ... ٗٞٛؽ ٗی دبیجٜؽ اُف ٠ً ٗی٘ٞٛؽ

 . ثفوبٖٛ آغف ث٠ ـا خ٠ٔ٘ ٍٛؽ ٝ آٗؽ ثٜؽ ٛلىٖ

 ...ًفا٠ٛ: ًفؼ ِؽایٖ ًلفی ػٙبـؼ.  ًٍیؽ سیف إ وی٠ٜ
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 ٌؽٟ سٕ٘ٞ ؼی٠ِ ًی٘یب! ًٚ ثه:  ثٞؼٕ ػّجبٛی ثیٍشف اٝ اق ٗٚ

 ....  سٞ ثفای

 ِٛب١ی.  ثٞؼ ؼٝیؽٟ غٞٙ ز٢ٍ٘بیً ؼـ ، آٝـؼ ١دٕٞ و٘شٖ ث٠

 ثٍی ٗٚ ٗبٛغ ٛؽاـی ضن: قؼ ٓت ٝ اٛؽاغز ِٝٞـسٖ وف ث٠

 ٛ٘یؽٕ اخبقٟ ١یسٌه ث٠... ثِیفی خٔٞٗٞ ٛؽاـی ضن...  ًفا٠ٛ

 ... ًفا٠ٛ

 ثب ٗیػٞای زٙٞـی: ُلشٖ قض٘ز ث٠ ٝ ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة

 اق ؼٝـٟ ی٠ ٝهشی! ٛؽاـٟ ؼٝوشز ٝهشی ًٜی قٛؽُی ٗٚ غٞا١ف

 ٗیػٞای زٙٞـی... ثٞؼی اكشبؼٟ زًٍ٘ اق ًبٗال قٛؽُیً

 ... ثِؿـٝٛی ٝهز ػ٘ف آغف سب ثب١بي

:  ؿفیؽ اي ٌؽٟ ًٔیؽ ١بی ؼٛؽاٙ الی اق ٝ ُفكز ـا ثبق١ٝبیٖ

 ... ٛؽٟ اؼا٠ٗ

 ٠ً ٍُشی یبـٝ ؼٛجبّ ٠٘١ ایٚ:  ُلشٖ ضفَ ثب ، ٛشٞاٛىشٖ اٗب

 ثبـ ی٠ ٠ً ًی٘یبیی اٖٝٛ ؟ ثِؿـٝٛی ٝهششٞ ًی٘یب ثب ؼٝثبـٟ ، س٢ً

  ؟ اٛؽاغز ؼٝـر
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 ؼـضبٓی ٝ ؼاؼ ١ْ ػوت ث٠ ـا ٗٚ  ثٞؼ قؼٟ ثیفٝٙ ُفؼًٛ ـٍ

 .  ًٚ سً٘ٞٗ: ُلز ٗیكؼ ٛله ٛله ٠ً

 .  ؼـآٗؽ ًلفٕ ُبق اخبم ثب ً٘فٕ ثفغٞـؼ اق

 قٛؽُیز وف ؼاـی ثالیی ز٠ ٠ً ٛیىشی ٗشٞخ٠ اِال ػٙب-

 ؼـٜٛؽاق ثبثبٕ ثب ثبثبسٞ... ٜٛؽاق ٗبٗبٖٛ خٞٙ ث٠ ـٝ ؼایی قٙ... ٗیبـی

 ّٛل٠ ؼغشف ی٠ ؼٛجبٍٓی االٙ ٠ً ؼغشفی...  ػٙب ًٚ ثه!   ػٙب

 زىجیؽٟ اِْٛ ی٠ ٗثْ ، ثفیؽٟ ؼٛیب ی ٠٘١ اق ٠ً اوز ٛی٠٘ ٝ

 ثش٠ٛٞ ؼٝثبـٟ...  ث٠ٍ غٞاوش٠ ؼٝثبـٟ ث٠ٍ ؼیؽٟ ؼٝثبـٟ ٠ً سٞ ث٠

 سٞی ٗی٠ٌٜ غٞٛشٞ...  ػٙب  سٞ غٞٙ اق!  ٠ًٜ دف ؿفٝـٌٞ ی ٌی٠ٍ

 ٛله ٛله ث٠ ١ٖ غٞا١في ٠ً ٜٗی ٠ً ٠ٛ ِٛٞ ٗٚ ث٠!  ٌی٠ٍ

 غٞا١فٌٖ ٠ً ٜٗی ٠ً ٠ٛ ِٛٞ ٗٚ ث٠... ًبـ١بي اٛدبٕ اق ٗیلشٖ

 ٠ً... ٗیػٞایً ٠ً ػٙبـؼ ِٛٞ ٗٚ ث٠... ؼوشً اق ٗیٍٖ غىش٠

 ٝ ولف ٝ ـٝش ٗفٍ!  غٞؼس٠ ٗفٍ ًفؼٙ إٗب غٞاوشًٜ

 ...  اٌی ؼی٠ٛٝٞ ٠ً ٘جیؼشی
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 ،  ؼاؼ كٍبـ ؼ١بٖٛ ث٠ ـا اي دٜد٠ ٝ ًٍیؽ ثبقٝیٖ اق ؼوز

 دف ز٢ٍ٘بیٖ ٠ً ثِٞیٖ ثیٍشف غٞاوشٖ ، ؼاؼ ١ٖٔ ػوت ث٠ ثیٍشف

 .  ًٍیؽٕ خیؾ ٝخٞؼٕ س٘بٕ ثب ٝ ٌؽ اٌي

 سٚ ٠ً ٌفسی سی ، ًفؼ ـ١ب ـا ثبقٝیٖ ؼٝ ١ف ٝ ًفؼ ٝضٍز

 ٛل٢٘یؽٕ ٝ ثٞؼ ٌؽٟ آؿٍش٠ ُبق اخبم ١بی ٌؼ٠ٔ ث٠ ، ؼاٌشٖ

 ؼـثیبٝـٕ ـا إ ٌؽٟ ًٍیؽٟ آسً ث٠ سبثٔٞق ًفؼ ًٌٖ٘ ػٙب زٙٞـ

... 

 ٝ وف ثب ثٞؼ اخبم ـٝی ٠ً ای هبث٠٘ٔ.  ثٞؼ اكشبؼٟ ٛله ٛله ث٠

 ٗیٔفقیؽ سبدبیٖ وف ، ٌؽ ـیك وف ٗطشٞیبسً ٝ غٞـؼ سٌبٛی ِؽا

 ٗٚ ث٠ ِٛب١ی. ثٞؼ ثفؼاٌش٠ ـا آٌذكغب٠ٛ ًْ وٞغشِی ثٞی ٝ

.  ثفؼاٌز إ ثف٠ٜ١ سٚ اق كٞـا ـا ز٢ٍ٘بیً ثؼؽ ٝ اٛؽاغز

 ث٠ ٌب٠ٛ وف اق ٓجبوٖ ثٜؽ ، ُؿاٌشٖ ١بیٖ وی٠ٜ ـٝی ـا ؼوشٖ

 . ثٞؼ اكشبؼٟ ثبقٝیٖ

 ٠ً...  ُفكز آسً زٙٞـ ٛل٢٘یؽٕ ، ٌؽ زٙٞـ ٛل٢٘یؽٕ

 آٓٞؼ غٞٙ ٝ هفٗك ز٢ٍ٘بی یب ثٞؼ ؼاؽ اٛوؽـ ثٞؼ ٗٚ ضفك٢بی

 ...  خفه٠ ٜٗشظف ٝ ثٞؼ ١یكٕ دف ػٙبـؼ
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 ٛله ٝ  سٔٞیكیٞٙ ِؽای خك ث٠. ٗبٛؽیٖ وٌٞر ؼـ ثبٛی٠ زٜؽ

 . ٛجٞؼ ؼیِفی ِؽای ، ػٙب ١بی وبییؽٙ ؼٛؽاٙ ٝ ٗٚ ١بی ٛله

 ـا ـٝیً ٝ ًفؼ ٗسب٠ٓ ـا ٌفسٖ سی ػٙبـؼ ، ٗیٌفؼ ُك ُك ً٘فٕ

 ؼیؽی اُف. ثػٞـٟ إ ٠ًٔ ث٠ ثبؼی ی٠ ٗیفٕ: ُلز ٝ ثفُفؼاٛؽ

 . ًٚ ِؽإ ٛبخٞـٟ

 آٌذكغب٠ٛ اق ای٠ٌٜ اق هجْ....  ًٍیؽ ِٞـسً ث٠ ـا ٌفسٖ سی

.  ًفا٠ٛ ثجػٍیؽ:  آٗؽ ِؽایً ز٢بـزٞة ١٘بٙ اق ، ٌٞؼ غبـج

 ... ٛجٞؼ ـٌٝٚ اخبم ث٠ ضٞاوٖ

 .ـكز ضیبٖ ث٠ ٝ ُؿٌز وبٓٚ اق ، سٜؽی ١بی ُبٕ ثب ٝ

 ٝ اٛؽاغز ٗٚ ث٠ ِٛب١ی.  ثٞؼ ٗبایىشبؼٟ ِؽای ٝ وف اق وف١َٜ

 سٌفاـ اق سفویؽٟ ، ـكشٖ ػوت ث٠ ُبٕ یي.  آٗؽ خٔٞ ٠ً ؼیؽٕ

 ی هبث٠٘ٔ ٝ  ُبق ٝ غٞؼٕ ی كب٠ِٔ ث٠ ، دیً ای ثبٛی٠ ی ضبؼث٠

 . ًفؼٕ ِٛب١ی ؼاؽ

 ٛبٜٗظٖ ١بی سذً آٙ ، آٌذكغب٠ٛ ث٠ وف١َٜ ٝـٝؼ ٗطٓ ث٠

 .  ٌؽٛؽ ُیفٕ ُفیجبٙ
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 ٝ ُؿاٌشٖ ٛبكٖ ـٝی ـا ؼیِفٕ ؼوز ٝ إ وی٠ٜ ـٝی ـا ؼوشٖ

 .  قؼٕ قّ دیفٗفؼ ی ز٢فٟ ث٠ سفویؽٟ

 .كفی٘بٟ: قؼ ِؽایٖ

 ...ٛیىشٖ كفی٘بٟ ٗٚ: ًفؼٕ ٛب٠ٓ

 ... كفی٘بٟ: قؼ ِؽا ثبق

 ... اسٖ ٟٛٞ ٗٚ... ثبثبثكـٍ إ ًفا٠ٛ ٗٚ ٛیىشٖ: ًفؼٕ ُفی٠

 . آٗؽ خٔٞسف

....  ًفؼ ؼـاق و٘شٖ ث٠ ـا ؼوشً ٠ً ـكشٖ ػوت ث٠ ؼیِف ُبٕ یي

 ثب...   ثٞؼ ثه اٍٗجٖ ثفای ، إ وی٠ٜ قؼٙ زَٜ ی ث٢ب٠ٛ ث٠

 !ػٙبـؼ.......  ػٙبـؼ: ًٍیؽٕ خیؾ ٝخٞؼٕ س٘بٕ

 ًٜبـ اخبم ٗٚ ٝ ثفؼ ـا وف١َٜ ، ؼٝیؽ آٌذكغب٠ٛ ث٠ ٠ً ؼیؽٕ

.  ُؿاٌشٖ قا١ٞٛبیٖ ـٝی ـا وفٕ ، آٗؽٕ كفٝؼ قٗیٚ ـٝی یػسبّ

 .ٛ٘یٌفؼ وجي ـا ؼـؼٕ ١ٖ ًفؼٙ ُفی٠ ضشی ؼیِف



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
121 

 

 ًفؼٕ ثٜٔؽ قا١ٞٛبیٖ ـٝی اق ـا وفٕ ، ای دبـز٠ دٞؼ سبـٝ س٘بن اق

 سٞ ثفٝ: ُلز ٝ ؼقؼیؽ ـا ز٢ٍ٘بیً. ثٞؼ اٝـؼٟ ٓجبن ثفایٖ ،

 .  ٗیبـٕ ٌبٕ ثفار اسبهز

 ٛیىشٖ ضبٔف ١ٖ ؼهیو٠ یي ضشی: ُلشٖ ٝ قؼٕ ٓجبن ث٠ زِٜی

 .ثٖ٘ٞٛ ایٜدب

 ؼـضبٓی ٝ ثىشٖ ـا ١بیً ؼ٠ُ٘ ، دٌٞیؽٕ ـا ثٔٞق ـكز، وبٓٚ ث٠

 ٓؼٜشی وٞقي ث٠ ا١٘یز ثی ًفؼٕ، ٗی خٞـ ٝ خ٘غ ـا غٞؼٕ

 .دبٌیؽٕ ِٞـسٖ ث٠ ویٜي اق آة ٍٗز زٜؽ ، ً٘فٕ

 ، ١ىز سٜٖ ٓجبن ؼیؽ ٝهشی زفغیؽ، ػوت ث٠ ٛبٗٙ٘ئٚ ػٙبـؼ

 ایٚ ٘جن ١ٖ هفِبي.  ثؽٟ ٌبٍٗٞ: ُلشٖ ٝ آٗؽ آٌذكغب٠ٛ سٞی

 !  ضٔوً سٞ ثٌٚ ؼكشفز٠

 ًدب: آٗؽ ؼٛجبٖٓ ػٙبـؼ ، ـكشٖ وبٓٚ ث٠ ٝ قؼٕ ث٢ً ای س٠ٜ

 .ٌت ٗٞهغ ایٚ ثفی ٗیػٞای

 ٌؽٟ غفاة ایٚ سٞ ایٜدب ٛ٘یػٞإ: ُلشٖ ٗبٜٛؽی خیؾ ِؽای ثب

 !ؼی٠ِ ثٖ٘ٞٛ
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 غٞؼسٞٙ ی غ٠ٛٞ ثفٝ ثب٠ٌ...  ثب٠ٌ: ُلز آـاًٗ ثب ػٙبـؼ

 .  ٗیكٛیٖ ضفف ثؼؽا ثفٝ. اٍٗت

 اٝٓیٚ ـكش٠ ـٝ ٝ ـَٛ ٗبٛشٞی یي ـكشٖ، ثبال یٌی ؼٝسب ـا ١ب د٠ٔ

 ٠ً ًٍی ً٘ف ای وٞـ٠ٗ خیٚ ، آٗؽ ؼوشٖ ث٠ ٠ً ثٞؼ زیكی

 ، ٗىٞاى ٝ دّٞ ًیق ٝ ثفؼاٌشٖ ـا ثٞؼ ٌؽٟ وبییؽٟ قاٛٞیً

 ٌب٠ٛ ـٝی ـا إ ٠ًٓٞ.  ؼاٌشٖ القٕ ٠ً ثٞؼٛؽ زیك١بیی آغفیٚ

 ،  ٗط٘ٞؼ ؼایی یب...  ٗبؼـٕ یب...  ٛیٔٞ ، دفٝا ی غب٠ٛ...  اٛؽاغشٖ

 ٠ً ٗیٌفؼ قٛؽُی آٛدب ؼغشف یي ثبالغفٟ ، ٗیفكشٖ ٠ً ١فخب

 ...  ثؽ١ؽ ٗٚ ث٠ ٜٗبوجی غٞاة ٓجبن

 آٗؽٕ دبییٚ ـا ١ب د٠ٔ ٝ ًٍیؽٕ وفٕ ـٝی ـِٛی ای وٞـ٠ٗ ٌبّ

 ٗی ؼوشً ًق ث٠ ـا ٍٗشً ٗیكؼ، هؽٕ وبٓٚ ؼـ ِٛفاٙ ػٙب.

 .  ًٞثیؽ

 غؽا ث٠. ٠ٜٗ سوّیف ١ً٘: ُلز ٕٗٙفة ٝ قؼ قّ ز٢ٍ٘بیٖ ؼـ

 ٌفیٌٖ ١٘ی٠ٍ ٗثْ غٞاوشٖ كوٗ ًٜٖ ػّجبٛیز ٛ٘یػٞاوشٖ

 ...ثبٌی

 ...غؽاضبكظ: ُلشٖ س٢ٜب خٞاة خبی ث٠
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 ٗیفی؟ ًدب ٌت ٗٞهغ ایٚ: آٗؽ ؼٛجبٖٓ

 .... ؼٝوشبٕ ی غ٠ٛٞ-

 زی؟ ٛجبٌٚ اُف: ؿفیؽ ػٙب

 هجفوشٞٛی ی٠ ثبالغفٟ... ٗبؼـٕ ی غ٠ٛٞ ٛجٞؼ... ؼایی ی غ٠ٛٞ-

 ثٖ٘ٞٛ اٝٛدب ثشٖٞٛ ٌت ی٠ ٠ً ١ىز ٌؽٟ غفاة س٢فاٙ ایٚ سٞی

 ... ًٚ ٖٝٓ.  ثفؼاـ وفٕ اق ؼوز! 

...  ثجػً ًفا٠ٛ: ٍٛىز ٌُٖٞ سٞی ٗطكٝٙ ِؽایً

 .  ث٠ٍ ایٜٙٞـی ٛ٘یػٞاوشٖ

:  ًفؼٕ ٗطٞ اٍِٛز وف ثب ـا ثٞؼ اكشبؼٙ ی آٗبؼٟ ٠ً اٌٌی

 .   إ ػّجبٛی كؼال ، ػٙب غؽاضبكظ

 .ثِیفٕ الاٛه ثفار ثؿاـ: قؼ ٓت ػٙبـؼ

 ...  ١ىز ١ٜٞق سی آـ ثی ٝ اسٞثٞن-

 ٍٛىز، ١بیٖ ـی٠ سٞی ًٞز٠ ١ٞای ٝهشی ٝ ـكشٖ ضیبٖ ث٠ ٝ

 غیبثبٙ ث٠.  ثٞؼ ٌؽٟ سف ـاضز زوؽـ ًٍیؽٙ ٛله ًفؼٕ ضه

 .  ؼاؼٕ سٌبٙ ؼوز قـؼ سبًىی یي ثفای ، ـویؽٕ أِی
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 .  ًفؼٕ كفٝ ٌُٞی سٞی ـا وفٕ

 ؟ اوز غ٠ٛٞ ًی اٍٗت: ٌٛٞشٖ دیـبٕ

 ! ٗیكٖٛ ون ًب١ٞ ٗـك ؼاـٕ...  ٗٚ:  ؼاؼ خٞاة اّٝ ٛلف ٗیؼبؼ

 .  ًفؼ اـوبّ ـا ثٞؼ ؼوشً ؼـ ٠ً ًب١ٞیی ٗـك ػٌه ثالكب٠ِٔ ٝ

 ؼاـیٖ ٜٗش٢ب ایٖ غ٠ٛٞ ١ٖ ًبٗفاٙ ٝ ٗٚ:  ًفؼ سبیخ ٌوبین

 .  ٗیػٞاثیٖ

 . ثػیف ٌجشٞٙ ، ُفاٗی غفٝن ٝ ٗفؽ ث٠ ث٠:  ٌٛٞز دفٝا

 ًدبیی؟ سٞ:  ؼاؼٕ هفاـ ٗػب٘ت ـا دفٝا

 كفاـ ِٝؽا وف اق.  ؼاـیٖ ٢ٗ٘ٞٙ ، ١ىشٖ اسبهٖ سٞی كؼال ٗٚ-

  ؟ زی٠ ثفٛب٠ٗ.  اسبهٖ سٞ اٝٗؽٕ ًفؼٕ

 سب ١ىز إ ػ٠٘ ی غ٠ٛٞ ٗٚ ، ٛؿاـیؽ١ب ثفٛب٠ٗ: ٌٛٞز كٞـا ٛیٔٞ

 ...  ٗی٠ٌٍ ّ٘ٞ غیٔی ٌ٘ب١ب ث٠ ثفوٖ

 ًدبوز؟ ٗفسٕی.  ػ٠٘ ًؽٕٝ: ٌٛٞز دفٝا
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: ٌٛٞز ضفَ ثب ٛیٔٞ ٝ ُؿاٌشٜؽ غٜؽٟ ٌٌٔي ًٝبٗفاٙ ٗیؼبؼ

 .  ؼـثیبؼ زٍ٘ز سب!  ؼاـٟ ؼغشف سب و٠ ٠ً ٠٘١ ١٘ٞٙ

 ، غٞـؼ غٗ دفٝا ٝ ٛیٔٞ ی غب٠ٛ ، ًفؼٕ هلْ ـا ٌُٞی ی ِلط٠

. ـوبٛؽٕ ٗط٘ٞؼ ؼایی ٜٗكّ ث٠ ـا غٞؼٕ سبًىی ؼًٝٞـن ثب

 .ث٠ٔ: ؼـآٗؽ ایلٞٙ اق ؼایی قٙ ِؽای ٝ ٍٛىز قَٛ ـٝی ؼوشٖ

 .إ ًفا٠ٛ.  والٕ-

 : ُلز وفؼ ـویؽ ٌُٖٞ ث٠ هٔوً ثؽ ِؽای

 ... اٝٗؽی غٞي-

 آوبٛىٞـ ًبثیٚ ث٠ ـا غٞؼٕ ، سٜؽی ١بی ُبٕ ثب ، قؼ ـا ؼـ

 .ٗیِفكز آسً خبٖٛ س٘بٕ ً٘فٕ ٝ ٌٔٞاـ ً٘ف ثفغٞـؼ اق. ـوبٛؽٕ

 ًفؼٕ ضه ، ٌؽ ٗشٞهق ٌبٙ ٘جو٠ ؼـ ٠ً آوبٛىٞـ ًبثیٚ

 ثبق ٠ً آوبٛىٞـ ؼـ١بی.  اوز ٌٔٞؽ ضؽ اق ثیً ٝاضؽ كٕبی

 ٌٍٛیؽ دبیٖ ، ؼـٌبٙ خٔٞی ٗشؼؽؼ ١بی ًلً ؼیؽٙ ثب ٌؽٛؽ

 .  ٌٕٞ غبـج آوبٛىٞـ اسبهي  اق ٠ً
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 ُْ زٙٞـی...  اٝٗؽٟ ًی ثجیٚ: ُلز غٜؽٟ ثب ٗط٘ٞؼ ؼایی

 .ثجیٜٖ ایٜدب ثیب ؟ ؼغشف

 ؼایی؟ ؼاـیٚ ٢ٗ٘ٞٙ:  دفویؽٕ ٝ ُكیؽٕ ٓت

 ٗؽر اق ثؼؽ ٗبؼـي ٝ ِؽیو٠ غٞا١ف١بی ٛیىشٚ، ؿفیج٠ ثبثب ٠ٛ-

 .  س٢فاٙ اٝٗؽٙ ای ١لش٠ آغف ؼاؼٙ اكشػبـ ١ب

 ز٢ٍ٘بیً اٗب ثٞؼ ًفؼٟ د٢ٜبٙ ـا اغً٘ اٗؽ، ؼایی قٙ ِؽای

 آٝـؼ ٓت ث٠ ٓجػٜؽ.  ٛؽاـؼ ـا قؼٟ وف ٢ٗ٘بٙ ی ض٠ِٔٞ ٗیكؼ ؼاؼ

 .ایىشبؼی ؼـ خٔٞی زفا.   ػكیكٕ سٞ ثیب: ُلز ٝ

 ی٠ ٗٚ ؼایی:  ثِٞیٖ سذن ثی ٝ ـاضز سب ًفؼٕ ضجه ـا ٛلىٖ

 ثٞؼٕ ٛیٞٗؽٟ اِال...  ٛ٘یٍٖ ٗكاض٘شٞٙ ، ؼاٌشٖ ًٞزیي ػفْ

 ...  ٠ً ٗیػٞاوشٖ كوٗ.  ثٖ٘ٞٛ

 ؼایی قٙ ، ُْ اق ُْ ٝ دٌٞیؽ ـا ١بیً دبیی ؼٕ كٞـا ؼایی

 ؼی٠ِ ًٖ ی٠ ، ًفا٠ٛ سٞ ثیب: ًفؼ سؼبـف ٝخٞؼ ایٚ ثب ، ٌٌلز

 .ٝثٌٍٖ ٌبٕ ٗیػٞإ
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 ثفوٞٛیٚ والٕ ، ؼایی قٙ ٠ٌٜٛ ؼـؼ ؼوششٞٙ: قؼٕ ٓجػٜؽ

 ٗط٘ٞؼ ؼایی ثب ؼاٌشٖ ًٞزیي ػفْ ی٠...  سٞ ثیبٕ ٛ٘یػٞاوشٖ

... 

 سٞی ٛ٘یؿاـٗز... ـاضشی ١فخٞـ:  ٌٛفؼ ثیٍشفی اِفاـ ؼایی قٙ

 !  ٕٗیو٠

 ٌؽ ثىش٠ ؼـ ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠ ٝ ًٍبٛؽٕ ـا١فٝ اٛش٢بی ث٠ ـا ؼایی

 ..ِؽیو٠ ثٞؼ ًی:  آٗؽ ١ب قٙ ِؽای  ،

 ..... آثدی ثٞؼ ٗط٘ٞؼ ی ٟ غٞا١فقاؼ-

 ...  سٞ ثیبؼ ٗیِلشی ٗبٗبٙ: آٗؽ ١ٖ ػب٘ل٠ ِؽای

 ث٠ ؼاؼٙ ُٞي اق ؼوز ٗٚ ٝ ٌؽ ؼهین ِٞـسٖ ؼـ ؼایی

: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ كٞر ـا ٛلىٖ  ثفؼاٌشٖ، غب٠ٛ ؼاغْ ضفك٢بی

 . ثٍٖ ٗكاض٘شٞٙ ٗٞهغ ایٚ ٛ٘یػٞاوشٖ

 ؼغشفٕ؟ ای آٌلش٠ اٛوؽـ زفا ٌؽٟ؟ زی: دفویؽ ِٛفاٙ ؼایی

 ... ٠ٛ اُف ثِٖ ثبٌیؽ ؼاـ اُفـاق...  ـاوشً-

 .  ثكٙ ضفكشٞ ؟ ؼایی ٌؽٟ زی: ُلز ٝ آٝـؼ ٓت ث٠ ٓجػٜؽ
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 ًٖ ی٠: ُلشٖ ٝ  ًفؼٕ ضلظ إ ٌب٠ٛ ـٝی ٗطٌٖ ـا إ ٠ًٓٞ

 ٛجبیؽ اِال ٌبیؽ ، ُفكشٖ سّ٘یٖ قٝؼ ٌبیؽ ، قیبؼٟ ضفف

 ٗیكٛیٖ ضفف ١ٖ ثب كفِز وف ثب٠ٌ. ؼایی ثجػٍیؽ... ٗیٞٗؽٕ

 ...ؼاـیٚ ٢ٗ٘ٞٙ ١ٖ ٌ٘ب

 ؼوز ٗط٘ٞؼ ؼایی ، آٗؽ ٗی ١بیٍبٙ غٜؽٟ ٝ ١ب قٙ ِؽای

 ، ٌؽٟ سب اوٌٜبن ؼوش٠ یي ٝ ًفؼ كفٝ ٌٔٞاـي خیت سٞی

 .  ثب٠ٌ خیجز سٞ ثؿاـ ایٚ: ُلز ٝ ًٍیؽ ثیفٝٙ

 دّٞ غب٘ف ث٠ ؼایی: ًفؼٕ ٛب٠ٓ ٝ قؼ ضٔو٠ اٌي ز٢ٍ٘بیٖ ؼـ

 .ٛیٞٗؽٕ

 آٛدب ـا ١ب اوٌبٛه ی ؼوش٠ ٝ ًفؼ ثبق ـا إ ٠ًٓٞ قیخ غٞؼي

 :  ُلز ٝ ُؿاٌز

 زٍ٘بر هفثٞٙ ٗیؽٖٝٛ...  خٞٙ ؼایی ٗیؽٖٝٛ.  ػكیكٕ ٗیؽٖٝٛ-

 . ثِٞ غٞؼٕ ث٠ ؼاٌشی ١ٖ ًىفی ٝ ًٖ!  ثب٠ٌ ٝٓی... 

 ٠ً ١ىز ٢ٗ٘ی ٗٞٔٞع ی٠: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة

 ...  ٌ٘ب كوٗ اٗب...  ثؽٝٛیؽ ثبیؽ
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  خٞٙ؟ ؼایی ٗیجفٟ غٞاثٖ ٠ِٗ اٍٗت ؼی٠ِ ٗٚ.  ًفا٠ٛ ثِٞ ث٢ٖ-

  ػٙبـؼ ٛؽیؽ اخبقٟ ، ؼایی: ُلشٖ ٝ قؼٕ قّ ز٢ٍ٘بیً ؼـ

 ؼٖٓ...  ثؽٟ خلشٍٞٙ ثفای ایٚ.  ث٠ٍ ٛكؼیي ًی٘یب ث٠ ؼٝثبـٟ

 دؽـٕ ی ـاث٠ٙ.  ث٠ٍ غفاة ؼایی قٙ ٝ ٗبٗبٖٛ ی ـاث٠ٙ ٛ٘یػٞاؼ

 ...  ػب٘ل٠ ٝ ٗٚ ی ـاث٠ٙ...  ٌ٘ب ثب

 ز٘ٞي ی دىفٟ ایٚ: ُلز ٝ آٝـؼ ٓت ث٠ ٓجػٜؽی ٗط٘ٞؼ ؼایی

 ایٚ ٠ً ًفؼٟ ِٛفاٙ ١ٖ ـٝ سٞ! ؟ ٠ٛ ٗی٠ٌٜ غٞؼٌٞ ًبـ ؼاـٟ ثبق

 .... ٝ ایٜدب اٝٗؽی ٗٞهغ

 غبٛٞاؼٟ ٛ٘یػٞاؼ ؼٖٓ ٗٚ: ُٝلشٖ ًفؼٕ ثیفٝٙ وِٜیٚ ـا ٛلىٖ

 ...  ؼایی ثذب٠ٌ ١ٖ اق اٗٞٙ

 . ثٞؼ ؼِٓفٗی ٓجػٜؽي

 ١ٖ ٌ٘ب ؼایی اخبقٟ ثب.  ُلشٖ ـٝ ١ب ُلشٜی: ًفؼٕ كٞر ـا ٛلىٖ

 ...ؼاـیٚ ٢ٗ٘ٞٙ ؼاغْ ثفیٚ

 .  ٌٜیؽٕ ٗی ـا زِٜبّ ٝ هبٌن ثفغٞـؼ ِؽای

 ...  ثیبؼ ١ٖ ٗط٘ٞؼ آهب سب ًٚ ِجف: ٗیِلز غبٖٛ ِؽیو٠ ٗبؼـ
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 ،  ًی٘یب غٞا١ف ؼغشفٟ ایٚ آثدی: آٗؽ ؼیِف قٙ یي ِؽای

 ؟ ثٞؼ زی اوً٘

 ...  ًفا٠ٛ...  غٞا١ف ًفا٠ٛ: ُلز ثٜٔؽ ؼیِف یٌی

 ٠ً ٌٜیؽٕ ٝ ٌؽ ثٜٔؽ ١بیٍبٙ ه٢و٠٢ ِؽای ٝ ُلز زیكی یٌی

 .   ٛبقٟ غیٔی...  غؽا ث٠ ػٔیفٔب ثفای ثِیفیً٘: ُلز

 ٠ً ثٞؼ ثبق ؼـ الی. آٗؽ االاهلل الا٠ٓ ِؽای ٝ غٜؽیؽ ػب٘ل٠

 !ٌٜیؽٕ ٗی ٝأص اٛوؽـ ـا ِؽا١ب

 ی ،ؼ٠ُ٘ ًٍیؽٕ دٞكی.   ٗیكؼ ثفم ز٢ٍ٘بیً ٗط٘ٞؼ ؼایی

 إ ٌب٠ٛ ـٝی ـا ؼوشً ایىشبؼ، ًٜبـٕ ؼایی ٝ قؼٕ ـا اوبٛىٞـ

 ٗیؽٝٛی ٝٓی ٗیكٖٛ ضفف ػٙب ثب ، ٛجبي ِٛفاٙ: ُلز ٝ ُؿاٌز

.   ثٞؼ خٔٞؼاـي ٛ٘ی٠ٍ ؼی٠ِ ، ثِیفٟ سّ٘ی٘ی ی٠ اُف ٠ً

 ثب اٗفٝق ًی٘یبی ٠ً ٗیؽٝٛی...  ًی٘یب اق ث٢شف ًی ثؼؽٌٖ

 . ٛؽاـٟ كفهی ١یر ثفإ ؼیفٝقي

 ًی ؼیٞاـ ـٝ ؼاـیٖ ثبي ـٝ ٗب: قؼٕ ٓت ٝ  ؼاؼٕ سٌبٙ وفی

 . ؼایی ٗیٜٞیىیٖ یبؼُبـی
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 یي ؼایی قٙ ، ُكیؽٕ ٓت ، ٌؽ ثبق ؼـغب٠ٛ ٠ً غٜؽیؽ ثٜٔؽ ؼایی

 ثفار ، ؼایی قٙ ثیب: ُٝلز ُفكز و٘شٖ ث٠ ـا ًٞزي ی هبث٠٘ٔ

 ٗب ثب ٝ ٌبٕ ٛیٞٗؽی ٠ً ًفؼٕ اِفاـ ١فزی.  ًٍیؽٕ ؿؿا ًٖ ی٠

 ...ثػٞـی

: ُلز ای قؼٟ ؿٖ ِٞـسی ثب ؼایی قٙ ، ًفؼٕ سٌٍف ٝ قؼٕ ٓجػٜؽ

 زىجیؽٟ كوٗ!  ثفو٠ ٗبؼـیً كبٗیْ ث٠ ١ٖ ًٖ ی٠ ، ثِٞ ػٙب ث٠

 ! دؽـی ی غٞٛٞاؼٟ ث٠

 قـٌي ٝ ٗفؽ ـٝٙ: ُلز ؼایی قٙ ٝ ًٍیؽٕ قثبٙ ٓج٢بیٖ ـٝی

 ػٙب ثب ثجف. كفاٝٝٙ ی ًفؼٟ وفظ قٗیٜی ویت ثب ًٍیؽٕ دٔٞ

 .ثػٞـیٚ

... ؼایی قٙ ٛ٘یفٕ ػٙب دیً: ُلشٖ ٝ ٌؽٕ غیفٟ ز٢ٍ٘بیً ؼـ

 ...  ایٜب ٗبٗبٙ دیً غ٠ٛٞ ثفٕ اضش٘بال

 ٌجز.  خٞٛشٞٙ ٛٞي.  ٗیفی دیًٍ ٠ً اٝٛی ضالّ ده-

 .قیكٕ ثػیفع
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 ٗط٘ٞؼ ، ١ب ًفؼ یع ؿؿا: ُلز ٗط٘ٞؼ ؼایی ث٠ ـٝ زٍ٘ی قیف ٝ

 .  غبٙ

 ٌٌٖ٘ ث٠ ثیٍشف ـا ٝهبث٠٘ٔ ٌؽ غیفٟ ِٞـسٖ ث٠ ثبٛی٠ زٜؽ ؼایی 

 .غؽاضبكظ: ًفؼٕ قٗك٠ٗ ٌؽ ثبق ٠ً آوبٛىٞـ ؼـ١بی ؼاؼٕ، كٍبـ

 سٞی ـا هبث٠٘ٔ ًٜؽٙ خبٙ ث٠ ثٞؼ، ُؿٌش٠ وی ٝ ٠ٛ اق وبػز

 غٞؼٗبٙ ی غب٠ٛ ث٠ ـا غٞؼٕ ؼـثىز یي ثب ، ؼاؼٕ خب ٠ًٓٞ

 قؼ، قَٛ ػٙبـؼ ٠ً ؼـثیبٝـٕ ـا ١بیٖ ًٔیؽ غٞاوشٖ.  ـوبٛؽٕ

 :دیسیؽ ٌُٖٞ سٞی ِٛفاًٛ ِؽای ٝ ؼاؼٕ خٞاة ـا ٌُٞی

 ًفا٠ٛ؟ ًدبیی-

 ؼاـی؟ زیٌبـٕ...  ًی٘یب ٝ ٗبٗبٖٛ دیً اٝٗؽٕ-

 غٞة؟ ثبي غٞؼر ٗفاهت.  ثب٠ٌ ثٞؼٕ ِٛفاٛز ١یسی-

 ؟ ؼاؼی ٝ وف١َٜ ١بی هفَ-

 .  ٗیػٞاث٠ ؼاـٟ.  ؼاؼٕ آـٟ-
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 ث٠ ١ب ٌت ؼاـٟ ػبؼر وف١َٜ: ُلشٖ ٝ ًٍیؽٕ ػ٘یوی ٛله

 ؼٖٓ...  غٞؼر دیً ثجف ٝ سٔلٚ ، ٗیك٠ٛ قَٛ ِٞٓز ؼًشف

 .ث٠ٍ ؼًشف ٗكاضٖ ثبثبثكـٍ ٛ٘یػٞاؼ

 سی ؟ وٞغش٠ ً٘فر ؟ غٞثی ًفا٠ٛ.  ١ىز ضٞاوٖ ػكیكٕ ثب٠ٌ-

 .  ُفكش٠ آسیً ثؽخٞـی ٌفسز

 ؟ ٛؽاـی ًبـی.  غٞثٖ: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ كٞر ـا ٛلىٖ

 .ثػیف ٌجز.  ٠ٛ-

 ، ثلٍبـٕ ـا قَٛ ای٠ٌٜ اق هجْ ٝ اٛؽاغشٖ ٠ًٓٞ سٞی ـا ٌُٞی

 ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠ ، ًٜٖ ـاثبق ؼـ ًٔیؽ ثب ٗیػٞاوشٖ اكشبؼ یبؼٕ

 .ثفؼاٌز ـا ًٞز٠ ًْ خیـً ِؽای اٛؽاغشٖ هلْ سٞی ـا ًٔیؽ

 زٜؽ!!!  غٞـؼٙ ؿؿا ثفای ٌٛٚ قٝـٕ ، ثِٖ ث٢ز ثبـ ِؽ زٜؽ-

 ١ٚ ٝ ١ٚ ث٠ ٗیػٞای ًیٔٞ؟ ِؽ ثٍٖ ٗیػٞای....  ثِٖ ثبـ ١كاـ

 ضبالٌٖ ١٘یٚ! ٗٚ ًفؼٙ خب ث٠ خب ٝ ًفؼٙ ثٜٔؽ ثفای ثیلشی

 ١ی...  ؼی٠ِ ثى٠.  ٗبٗبٙ ٗیؽی خٞٙ ٗٚ ٝقٙ ثبـ قیف ؼاـی
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 ١لشبؼ ٝ یي ٗٚ! ٛ٘ی٠ٌٜ ـٌؽ هؽٕ ؼی٠ِ ٗٚ...  ثػٞـ ثػٞـ

 ....  ٗیفو٠ ٗشف ی٠ ث٠ االٙ إ هٞاـٟ ٝ هؽ قٝـ ث٠ وبٛشی

.  ثٞؼ وبًز ٗٚ ی ثیسبـٟ ٗبؼـ ٝ آٗؽ ثٍوبة ٌٌىشٚ ِؽای

 .  ًٜٖ ضه ٗیشٞاٛىشٖ ـا وٌٞسً

 .  ٛجٞؼ خؽاـٟ ؼٝ غب٠ٛ ایٚ ١بی دٜدفٟ

 ٠ٛ ، ؼاـؼ ثبوبقی كفِز ٠ٛ ٠ً ثٞؼ ُلش٠ ِبضجػب٠ٛ ٗٞهغ ١٘بٙ

 وبٓٚ ٝ ٗیٍؽ ثبق ًٞز٠ ث٠ آٌذكغب٠ٛ ی دٜدفٟ...  ـا اي ثٞؼخ٠

 كب٠ِٔ ٝـٝؼی ؼـ اق ٝ ًفؼٕ ٍٗز ـا ًٔیؽ.   ٛؽاٌز دٜدفٟ

 .ُفكشٖ

 ث٠ ُٞـ ؼغشف اٝٙ سوّیف اي ٠٘١:  ٌؽ ثٜٔؽ ًی٘یب خیؾ ِؽای

 ؼٛیبي ث٠ سٞ... قاییؽیً سٞ.... ٗیل٢٘ی!  سٞئ٠ ی ٌؽٟ ُٞـ

 !!!ًفؼی ثؽثػز ١ٖ ٜٗٞ سٞ... آٝـؼی

 ًی٘یب ثبي آـٕٝ...  خبٙ ًی٘یب ثبي آـٕٝ: ٗیٌفؼ آش٘بوً ٗبؼـ

.... 
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 اـٕٝ زٙٞـی ؟ ٛ٘یجیٜی ٜٗٞ ثؽثػشی... ثبٌٖ آـٕٝ زٙٞـی-

 ....ثبٌٖ

 ٗیػٞاوز ؼٖٓ.  ٌٜیؽٕ ٗی ـا ٗبؼـ ١بی ُلشٚ  ثبي اـإ ِؽای

 خبٙ ٠ً خبیی سب ٝ ُؿاٌشٖ ٗی ٢ٌُٞبیٖ ـٝی ـا ؼوش٢بیٖ

 ١بی ُبٕ ثب... ٗیِفكشٖ كب٠ِٔ.  ٗیٍؽٕ ؼٝـ...  ٗیؽٝیؽٕ ؼاٌشٖ

 غب٠ٛ ث٠ ثبیؽ.  ثٞؼ ٌت ؼٟ وبػز.  ٌؽٕ ؼٝـ غب٠ٛ ؼـ اق ثٜٔؽی

 ١یر خؽی خؽی ٗیفویؽ ٛظف ث٠ ، ٍُشٖ ثفٗی وف١َٜ ی

 .ٛؽاـٕ ٗبٛؽٙ ثفای خبیی

  ثٞؼ ٗبٛؽٟ إ دٜد٠ سٞی ٠ًٓٞ ی ؼوش٠. ٗیفكشٖ ـاٟ ، ـٝ دیبؼٟ ؼـ

 ٠ً  ٗیىٞغز خٞـی ً٘فٕ ، اٛؽاغشٖ ٗی دٍشٖ ـا آٙ ٝهشی ،

 .  ٌٞؼ ٗی سبـ ٝ سیفٟ ز٢ٍ٘بیٖ خٔٞی ؼٛیب ٗیٌفؼٕ ضه

 سبًىی ، ٛؽاٌشٖ ـا ٌٕٞ ٌػّی ٗبٌیٚ وٞاـ ای٠ٌٜ خفار

 ٗٚ ٜٗشظف ١یسٌه. ٗیفكشٖ دیً ١ؽف ثی.  ٛجٞؼ ١ٖ غٙی

 ٛجٞؼ، ٢ٖٗ ١ٖ ١یسٌه ثفای...  ٛجٞؼ ِٛفاٖٛ ١ٖ ١یسٌه ٛجٞؼ،

 غیبثبٙ ؼـ س٢ٜب ، ٌت ٗٞهغ ایٚ ؼـ ؼغشف یي...  ًدبوز ًفا٠ٛ

 .  ـٝؼ ٗی ًدب یب!   ًدبوز ٛجٞؼ ٢ٖٗ... 
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 اٗب ، ٛ٘یٌفؼٕ ١ٖ ٛبٌٌفی ؼـٝاهغ ، ثبٌٖ ٛبٌٌف سٞاٛىشٖ ٛ٘ی

 ...سف آٌلش٠ ٝ سف آٌٞة ١٘ی٠ٍ اق.  ثٞؼ ٗشالٖ٘ هٔجٖ

 ث٠ ؼاٛىشٖ ٛ٘ی ٠ً ٗىیفی ؼـ ، ـٝ دیبؼٟ سٞی ، ـٝی دیبؼٟ ایٚ

 ٗثْ ١بیی آؼٕ آـقٝی ، ثٞؼ غٞا١فٕ اـقٝی ، ٗیٍؽ غشٖ ًدب

 وٚ سٞی ؼیِف ٝ ثٞؼ ٌؽٟ ّٛق هؽٌبٙ ٠ً ١بیی آٙ... غٞا١فٕ

 ؼٝثبـٟ غٞـؼٙ ؿؿا ثب ، ٗیٌفؼ غیبّ الثؽ ٗبؼـٌبٙ ٝ ٛجٞؼٛؽ ـٌؽ

 ، ٗیٌفؼٕ دبى ـا اٌٌٖ ؼوز دٍز ثب!  دب وف ٝ ٌٞٛؽ ٗی ـٌیؽ

 سب ٛؽاٌشٖ ـا ًىی.  ًفؼٕ ؼوز ث٠ ؼوز ـا وِٜیٜٖ ی ٠ًٓٞ

 دب١بیٖ اٗب ًٜٖ وجي ـا ؿٖ٘ ًٜبـي سب.... ثِیفٕ آـإ اٝ دیً

 ثٞؼٕ آؼٗی ٗٚ ، ثفؼٛؽ ٗی خٔٞ ث٠ ـا ٗٚ دب١بیٖ.  ٗیفكشٜؽ دیً

 ث٠ ـویؽٙ ٗىیفِ... ٗىیف ٝ ٗیٌفؼٕ كٌف ٗوّؽ ث٠ ١٘ی٠ٍ ٠ً

 سٞخ٠ هبثْ ٝهز ١یر... ٛجٞؼ قیجب ٛظفٕ ث٠ ٝهز ١یر ، ٗوّؽ

 !ثٞؼ ٗٚ ٗثْ ٗىیف...  ٛجٞؼ اٛؽیٍیؽٙ هبثْ ٝهز ١یر...  ٛجٞؼ

 ز٠...  ثٞؼ ٢ٖٗ ٗوّؽ. آٗؽ ٛ٘ی زٍٖ ث٠ ٝهز ١یر ٠ً ـا١ی

 ! ؟ اٛؽیٍیؽ ٗی ـٝیب اق دف ٝ ٜٗظفٟ دف  ٝ ثٌف ٗىبكزِ ث٠ ًىی
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 ثٞؼ ٌت یبقؼٟ وبػز ، ثٞؼٕ ایىشبؼٟ ٘جو٠ دٜح وبغش٘بٙ ٗوبثْ

 ٛدیجی ؼغشف ١یر  ، ػٞإ كٌف ؼـ...  ٛجبیؽ ، ثبٌٖ ایٜدب ٛجبیؽ... 

 .ثبٌؽ غب٠ٛ اق غبـج ٌت ٗٞهغ ایٚ ٛجبیؽ

 ـٝی ٝ ـَٛ ٠ً ؼیٞاـ١بیی ثب ٗىوق خبیی ثٞؼ؟ ًدب ٝغب٠ٛ

 اخبهً ٠ً خبیی ثٞؼ؟ ًدب غب٠ٛ...  اوز دبٌیؽٟ آٙ ث٠ قٛؽُی

 ٢ٗفثبٙ ٝ ٗوشؽـ ٗفؼاٛی ٝ ـٝ غٜؽٟ قٛبًٛ...  ثٞؼ ـٌٝٚ ١٘ی٠ٍ

.... ضبٗی ثفاؼـاٛی... ػبٌن غٞا١فاٛی ، ِبٓص كفقٛؽاٛی...  ؼاٌز

 سب زٜؽ ؟ ؼاٌز غب٠ٛ سب زٜؽ ، ٢ٌف ایٚ سٞی! ؟ ثٞؼ ًدب غب٠ٛ

 ! ؟ ثٞؼ ٗٚ ٗـك سٞی ی غب٠ٛ ٗثْ ظب١في ٝ ٌٌْ غب٠ٛ

... دبٛكؼ١ٖ دالى:  ٗیِلز ؼٖٓ...  ثفٍُشٖ ػوت ـا ـكش٠ خٔٞ ُبٕ

 . خبوز ١٘یٚ

 ... اوز خبیی ث٠ ٛب ٗوّؽ: ٗیِلز ٗـكٕ

 ...  خبوز ١٘یٚ ٗوّؽ: قؼ زب٠ٛ ؼٖٓ

  ٗیكؼ ؿٔز ٝ ؼاؼ ٗی دیر ـا غٞؼي ؼٖٓ ٝ ثٞؼ ًفؼٟ سفي ٗـكٕ

 آـاًٗ ٗبٗٚ...  ایٜدبوز غب٠ٛ...  خبوز ١٘یٚ: ٗیِلز ٝ
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 ١٘یٚ ؼـوز ، س٢ٜبیی ؼـؼ...  ایٜدبوز ضبٗی...  ایٜدبوز

 .  خبوز ١٘یٚ دبٛكؼٟ دالى...  دبٛكؼٟ دالى! خبوز

 ایىشبؼی دبٛكؼٟ ػؽؼ ٗوبثْ زفا ،  دالى ٠٘١ ایٚ: ٗیِلز ٗـكٕ

 دالى...  ؼٝ ٝ ثیىز دالى... ثبیىز ٌبٛكؼٟ دالى خٔٞی ثفٝ! ؟

 غب٠ٛ ایٚ زفا... ًٞی ایٚ زفا... اٗیفآثبؼ زفا...  دبٛكؼٟ زفا!  ز٢ْ

 ! 

 ؟ ِٗف ٛجٞؼی غب٠ٛ ؼٛجبّ: ًفؼ آش٘بن ؼٖٓ

 ؿفیج٠ ٗفؼ یي ی غب٠ٛ ایٜدب...  ٛیىز غب٠ٛ ایٜدب: ُلز ٗـكٕ

 .  ٛیىز ٗىشویٖ ِفاً٘ ١یر سٞ ثب ٠ً اوز

 ٗوّؽ...  ثبٌؽ ًح...  ثبٌؽ اُـیت...  ٛجبٌؽ ٗىشویٖ: ٗیِلز ؼٖٓ

 ٗٚ ٗؼك ثِٞ!  ایٜدبیی ثِٞ...  ثبي قٝؼ ثكٙ قَٛ.  ایٜدبوز

 ... ایٜدبٕ

 دالى اق...  ًفا٠ٛ ٛفٝ: ٓفقیؽ ؼٖٓ. ثٞؼ ػوت ث٠ ١ٖ ؼٖٝٗ ُبٕ

 . ِٛیف كب٠ِٔ دبٛكؼٟ
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 ـٌٝٚ ٠٘١ ثبهی ٝ ثٞؼ غبٗٞي ز٢بـٕ ٝ وٕٞ ١بی ٝاضؽ زفاؽ 

 ... 

. قؼٕ قّ وبغش٘بٙ ث٠ ٝ ُؿاٌشٖ دبیٖ ًٜبـ ـا وِٜیٚ ی ٠ًٓٞ

 ی دٜدفٟ خٔٞی ٝ  ثٞؼ غبًىشفی ُفاٛیز ٛ٘بیً.  ثٞؼ وبؼٟ

 . ثٞؼ ُٔؽاٙ ، دٜدٖ ٝ ز٢بـٕ ٝ ؼٕٝ ٝاضؽ

 ١ب ُْ اق ٠ً ١بیی آؼٕ ، ٗیٌفؼٛؽ غٞة ـا ضبٖٓ ١ب ُٔؽاٙ

 .   ٗیٌفؼٛؽ غٞة ـا ضبٖٓ ، ١ٖ ٗیٌفؼٛؽ ٢ِٛؽاـی

 ؼٝـ اٍِٛش٢ب ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠ ، ثفؼاٌشٖ ـا إ ٠ًٓٞ ، ٌؽٕ غٖ

 ًفؼٕ ـاوز ـا ؼـؼٛبًٖ ٝ قغ٘ی ً٘ف ٝ ٌؽٛؽ هالة إ ٠ًٓٞ ثٜؽ

 .  ث٘بٙ...  ٛفٝ...  ٛفٝ: ًفؼ قاـی ؼٖٓ ،

 .  ثفٗیٍِشٖ وف١َٜ ی غب٠ٛ ٝث٠ ٗیِفكشٖ اوٜخ ثبیؽ

: ُلز ٝ ؼاؼ سبة ٝ دیر ثیٍشف ـا غٞؼي ؼٖٓ ٝ ًفؼ سبییؽ ٗـكٕ

 ثِٞ ضؽاهْ... ثكٙ قَٛ ضؽاهْ...  ًفا٠ٛ ٛفٝ!  ٗؼك خبٙ ٛفٝ

 ... ٛفٝ ٗؼك خبٙ!  اٝٗؽی
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 ـا ِؽایً سب ًٞثیؽٕ إ وی٠ٜ ث٠ ٍٗشی.  ؼاؼ ٗی ١ٖ هى٘ی ز٠

 ث٠ اكشبؼ زٍٖ٘ ، ٌؽٕ ؼٝـ دبٛكؼٟ دالى اق هؽٕ ؼٝ ، ًٜٖ غل٠

 ـٝق١بی ی ٠٘١ ٗثْ...  ثٞؼ ٛطه ػؽؼ ویكؼٟ...  ویكؼٟ دالى

 .  ٗٚ اغیف وبّ یي

 غٗ ث٠ زٍٖ٘ ًٍیؽٕ ّ٘ٞ ثیٍشف ویكؼٟ ػؽؼ خٔٞی سؼٖٔٔ

 .  غٞـؼ ٗی زٍٖ٘ ث٠ ٝـٝؼی ؼـ ثبالی ٠ً ثٞؼ یٌبؼی ٝاٙ

.  زفغیؽٕ ػوت ث٠ ٝ ایىشبؼٕ ، ٌؽ ثبق ؼـ ٝ آٗؽ سیٌی ِؽای

 ؼـ ، ؼاٌز ؼوز ؼـ ای قثب٠ٓ ی ًیى٠ ٠ً ؼـضبٓی قٛبٙ وٞر

 ٝ ثٞؼ دبییٚ وفي.  آٗؽ ٗٚ و٘ز ث٠ ٝ ؼاٌز ٠ِٛ ٛجىش٠ ـا

 اق إ ٠ًٓٞ ـًِٛ، ای وٞـ٠ٗ ًٚ ُفٕ خیت ؼـ ؼوشً یي

 ًٞز٠ ؼـ  ٠ًٓٞ، ؼـ ًفؼٟ غٞي خب ی هبث٠ٔ ِؽای ، اكشبؼ ؼوشٖ

 ٌُٖٞ ث٠ ٝٝاج ١بج ٝ ٗج٢ٞر ِؽایً  ٝ آٗؽ ثبال وفي دیسیؽ،

 !!!!! ًفا٠ٛ: ٍٛىز

 ٗطْ زٞٙ ٌبیؽ...  ًفؼ ِؽایٖ غبٖٛ ٝ خبٙ ثی ثبـ ایٚ ٝ

:  ثِٞیؽ ٢ٗشبة ٛٞـ قیف ، غبٖٛ ٝ خبٙ ثی ٗیشٞاٛىز ثٞؼ غٞؼي

 ...  كفؼا سب!  ٗثال ِجص سب...  ًفا٠ٛ
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 ٗوّٞؼ سٞ ـٝی ای ٝ ٗوّؽ سٞإ ًٞی ای

 ػٞؼ زٞٙ وٞغش٠ ؼٖٓ سٞ ػٍن آسً ٝی

 ثٜ٘بٛؽ خبٙ ٝ ؼّ ٝ ػوْ اُفٕ ثبى ز٠

 (ػٙبـ) ٗوّٞؼ ٠٘١ قیٚ سٞیی قا٠ٌٛ ٗ٘بٙ ١یر ُٞ

 ٠ً آٛوؽـی ، ٌؽ ٛكؼیٌشف ، ثٞؼٕ ایىشبؼٟ ١ٜٞق ٗٚ.  آٗؽ خٔٞ

 ـٝی ٗبٛؽٟ ػٙف غٜي ثٞی ٝ ثػٞـؼ ِٞـسٖ ث٠ ١بیً ٛله

 .ثسىجؽ إ ثٞیبیی ١بی ؤّٞ ث٠ ، ُفؼًٛ ٛجٓ

 سٌبٙ ـا ؼوشً ًق ز٢ٍ٘بیٖ خٔٞی آٝـؼ ثبال ـا اقاؼي ؼوز

 إ ٠ُٛٞ ث٠ ـا اٍِٛشً وف ، ٍٛىز ٓجً ث٠ ٓجػٜؽی ثؼؽ ٝ ؼاؼ

 ٝ قؼٝؼ وجبث٠ وف ثب ـا ٗیفویؽ إ زب٠ٛ ث٠ ٠ً اٌٌی ٝ ٍٛبٛؽ

 ... والٕ: ُلز

 ز٠ ایٜدب ٌ٘ب:ُلز ٝ ٛ٘بٛؽ خٞاثٖ ٜٗشظف ، آٗؽ ٓجٖ ث٠ ٓجػٜؽی

 ٗیٌٜیٚ؟ ًبـ

 . ٗیِفؼٕ ای غب٠ٛ ؼٛجبّ ثِٞیٖ غٞاوشٖ

 . ًفؼٕ ِٛب١ً كوٗ اٗب
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 اوز ٌؽٟ ز٠ ثل٢٘ؽ ٗیػٞاوز ، ثٞؼ غیفٟ ِٞـسٖ ث٠ ١٘بٛٙٞـ

 ؼاٛىش٠ ث٠ ای٠ٌٜ خبی ث٠ ٛظف ث٠ ٗٚ...  ٗٚ ٝ ثؽاٛؽ ٗیػٞاوز. 

 یي ٠ً ٗیٌفؼ ًٖ ـا اي آُب١ی ٝ ػٖٔ ثؽسف ، ًٜٖ أبك٠ ١بیً

 ٌفغفی خٞٙ ث٠ ًٜٖ ؼػب: قؼ ٓت غٞؼي ٝ ًٍیؽ ػ٘ین ٛله

 ٠ً ُیشی خٞٙ ث٠ ًٜٖ ؼػب یب ، ؼاؼٕ ـٝ ایٜدب آؼـن ث٢ً ٠ً

 ث٠ ًٜٖ ؼػب ١ٖ ٌبیؽ...  ؼـ ؼٕ ثؿاـ ـٝ ١ب آٌـبّ ثفٝ اِفاـ اِفاـ

 .  ا٢ٌٌب ایٚ ٗىجت ثبٛی ٝ ثبػث خٞٙ

 ث٠ آٗبؼٟ ١٘ی٠ٍ ٗٚ ا٢ٌٌبی.  ٌؽ خبـی ا٢ٌٌب ًی ٛل٢٘یؽٕ

 ٗٞٔٞع.  ثٞؼ ٌٌْ ز٠ ث٠ ٌفایٗ ٛجٞؼ ٢ٖٗ اِال.  ثٞؼٛؽ غؽٗز

 .  ثٞؼٛؽ ثبي آٗبؼٟ ٗٚ ا٢ٌٌبی!  ٌبؼی یب ثٞؼ ؿٖ أِی

 .ًفا٠ٛ غبٖٛ: قؼ ِؽایٖ

 ثب ٌت ٗٞهغ ایٚ: دفویؽ ثبق ٝ اٛؽاغشٖ ز٢ٍ٘بیً ؼـ ـا ِٛب١ٖ

 ٌؽٟ؟ زیكی...  ًٞز٠ سٞ ایٜدب ، اٌي اق غیه ِٞـر ایٚ

 .  ثفٗیبؼ ٗٚ اق ًٌ٘ی

 .ثٞؼ "٠ٛ" ؼـآٗؽ ؼ١بٖٛ اق ٠ً ٓلظی س٢ٜب
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: ُلز ٝ ثفؼاٌز ـا ثٞؼ اكشبؼٟ دبیٖ ًٜبـ ٠ً ـا إ ٠ًٓٞ ، ٌؽ غٖ

 . ثفُفؼٕ سب ـا١فٝ سٞ ثبٌیٚ

 ، ًفؼ ِٛب١ٖ ؼٝثبـٟ ثفٍُز ثؼؽ ُفكز، كب٠ِٔ ٗٚ اق ُبٕ یي

 .  غٞاٛؽٕ ز٢ٍ٘بیً اق ـا ایٚ.  ٛجبٌٖ ٝاهؼی... ٗیشفویؽ

 ٝ اٛؽاغز ٌٗبٛیكٟ وْٙ ؼـ ـا قثب٠ٓ ی ًیى٠ ـكز، وفًٞز٠ ث٠

 ثب ٝ اٛؽاغز ؼًٌٝ ـٝی ـا إ ٠ًٓٞ.   ثفٍُز و٘شٖ ث٠ ؼٝثبـٟ

 ... ایىشبؼیؽ ٠ً ١ٜٞق: ُلز ٓجػٜؽی

 .   ثلفٗبییؽ: ُلز ٝ ؼاٌز ٠ِٛ ثبق ـا ؼـ

 . ثٞؼٕ ٗفؼؼ ٛفكشٚ ٝ ـكشٚ ثیٚ

 ... ًفا٠ٛ غبٖٛ: ًفؼ ِؽایٖ

 ـا ؼوشً ، ٌؽٕ وبغش٘بٙ ٝاـؼ ٝهشی ٝ ًفؼٛؽ ضفًز دب١بیٖ

 .٘فف ایٚ اق: ُلز ٗٚ ث٠ ـٝ ٝ ُفكز ٛفؼٟ ث٠

 اٍِٛشً ، ایىشبؼٕ ًبثیٚ ًٜح ٝهشی.  ؼاؼ ٍٛبٖٛ ـا اوبٛىٞـ

 ٠ً ١٘یٚ ثٞؼ، ؼوشً سٞی إ ٠ًٓٞ.   ـكز ؼٕٝ ی ٘جو٠ ـٝی

 .  ثٞؼ غٌٞبیٜؽی اسلبم ٛ٘یكؼ ضفف
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 غٞي: ُلز ٝ ًفؼ ِٛب١ٖ ٌؽٛؽ ثبق آوبٛىٞـ ؼـ١بی ٝهشی

 ...  اٝٗؽیٚ

 ... ثؽیٚ ٜٗٞ ی ٠ًٓٞ ٗی٠ٍ: ُلشٖ ٝ ایىشبؼٕ ؼـ خٔٞی

 .ُفكز ضیفر ـَٛ ِٛب١ً

 ُیف سٞیً  ٠ً ٝٔؼی ایٚ اق ًالك٠ ٝ ًٍیؽٕ ثبال ـا إ ثیٜی

 .  ثؽیؽ اٗٞ ٠ًٓٞ ٠ٌٜ٘ٗ: ُلشٖ ثٞؼٕ اكشبؼٟ

 آٗبؼٟ ثفاسٞٙ ٌٛٞیؽٛی ی٠... ؼاغْ ثیبیٚ ٛیىز، غٞة ضبٓشٞٙ-

 .  ثفیٚ ثػٞایٚ ٠ً ١فخبیی ٗیفوٞٛ٘شٞٙ غٞؼٕ ثؼؽ...  ٗیٌٜٖ

 ًدب؟-

  ؟ ؼاـیٚ ٗیْ زی...  ١فخب: ُلز آـاًٗ ثب

 ...ٌٛٞیؽٛی: قؼٕ ق١فغٜؽ

 : قؼ ٓت ٝ ایىشبؼ اي غب٠ٛ ؼـ ؼـز٢بـزٞة

 !  ٌفثز...  ه٢ٟٞ زبی-

 ؟ ٠ٛ ٗیٜؽاقیٚ ١ٖ غٞاة هفَ سٞي الثؽ-
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 ... ثجػٍیؽ: ُلز ٝٝاج ١بج

 ثطث اٝ ثب ثبیؽ زفا اِال! ٗیٌفؼٕ؟ ؿٔٙی ز٠ خب ایٚ ٗٚ

 خبٙ ث٠ ثٞؼ ًفؼٟ ؼػب زٞٙ! ٗیٌفؼٕ؟ س١ٞیٚ زفاثبیؽ! ؟ ٗیٌفؼٕ

 !ثیبیٖ؟ ایٜدب ٗٚ ثٞؼٛؽ ٌؽٟ ثبػث ٠ً ١بیی آؼٕ

 .  ًٍیؽٕ ثٜؽي ؼـ دٜد٠.  ُفكز و٘شٖ ث٠ ـا إ ٠ًٓٞ

 : ُلشٖ سفویؽٟ ، اي ًفؼٟ ؿٕت ز٢ٍ٘بی ضبٓز اق

 .ٛؽاٌشٖ ٜٗظٞـی-

 ، ایٜدب ثبٌیٚ: ُلز كوٗ ؼاغْ ثفٕٝ ًٜؽ سؼبـكٖ ای٠ٌٜ خبی ث٠

 .  ثفیٚ ٗیػٞایٚ ٠ً ١فخبیی ثفوٞٛ٘شٞٙ ًٜٖ ػْٞ ٓجبو٘ٞ سب

 ٛ٘ی ایٜدب ، ؼاٌشٖ اُف ٠ً ثفٕٝ ٛؽاٌشٖ خبیی ثِٞیٖ غٞاوشٖ

 .  آٗؽٕ

 ٝ خب ٠٘١ اق غجف ثی.   ثٞؼٕ ٌٛفؼٟ دیؽا اٝ اق سف ًٞسبٟ ؼیٞاـی

 . ًفؼٕ غبٓی اٝ وف ؼاٌشٖ ١ٞاـ ٝ ؼاؼ ١فز٠... ًه ٠٘١

 اِٛبـ ، ثؽٕ سطٞیٔشٞٙ یٌی ث٠ ثبٌیٚ: ُلز ٝ ًٍیؽ ؼـ١ٖ اثفٝ

 .  ٛیىز ٗىبػؽ ضبٓشٞٙ
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 ...  ؼقؼٕ ٗٚ ٠ِٗ ؟ ثؽیٚ سطٞیٖٔ:  ٌؽٕ ؼٓػٞـ اي خ٠ٔ٘ اق

 :ُلز خؽی ٝ ٌٞغی ثی

 !؟ ٗیٌٜیٚ ١ٖ س١ٞیٚ سبقٟ...  ٗٚ آوبیً ؼقؼ ٌؽیٚ ٠ً كؼال-

 ! ؟ ًٞسبٟ ٗؽر ١٘یٚ ؼـ ثٞؼٕ؟ ؼقؼیؽٟ ـا اوبیًٍ

 ١٘ی٠ٍ.  ؼاؼ ٗٚ ث٠ اٗفٝق سب ٠ً ثٞؼ دبوػی سفیٚ ٗىشویٖ ایٚ

 ٠ً قٌشی ضفف ٝ س١ٞیٚ اٗب ثبـ ایٚ  ٗیكؼ ٘ؼ٠ٜ ٓلبك٠ ؼـ

 .  ِٛؿاٌز خٞاة ثی ـا ثٞؼٕ ًفؼٟ ٛثبـي

 ؼٝوز ، ؼاغْ ثیبیٚ ؼاـیٚ ؼٝوز: ُلز ٝ ُكیؽٕ ـا ٓجٖ

 ، ٌت ٗٞهغ ایٚ. ثٍٖ ضبٔف ٗٚ سب ثبٌیٚ ـا١فٝ سٞ ٛؽاـیٚ

 .  ٛ٘یبؼ ُیفسٞٙ ٗبٌیٚ

 . ـكز ٝ ثفُفؼاٛؽ ـا ـٝیً ٝ

 وبػز و٠ اٗفٝق ١٘یٚ ثٞؼ، ُفكش٠ ٗدٞق ثفایٖ اٗفٝق ١٘یٚ

...  ثبٌٖ ؼاٌش٠ ـاضشی غٞاة ٗٚ سب ثٞؼ ٗبٛؽٟ ٗبٌیٚ اق ثیفٝٙ

 ث٠ ٛىجز ٠ً ثٞؼٕ ٛؽیؽٟ ٗطجز آٛوؽـ ٗٚ!  ثٞؼٕ ًٞـٟ ُفث٠ ٗٚ



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
147 

 

  ٓٙق ٝ ثؽ١ٌبـی ، ٗیفكز یبؼٕ...  ثٞؼٕ ُبـؼ سٞی ١ب آؼٕ ٗطجز

 ! ـا آؼٕ ایٚ ٓٙق ثؽ١ٌبـی... ـا ١ب آؼٕ

 ای كیفٝقٟ آثی كفي ث٠ زٍٖ٘ ثٞؼ ثبق ٘بم ز٢بـ اي غب٠ٛ ؼـ

 ١ٖ ضبّ ایٚ سٞی ضشی  ـاؼـآٝـؼٕ ١بیٖ ًلً.   اكشبؼ

 ًفؼ ٝاؼاـٕ ، ٗٞؾی ٝ ٗكاضٖ ضه ٛجٞؼ ثفؼاـ ؼوز ًٜدٌبٝی

 ٠ً ثٞؼ ٗىشٙیْ وبٓٚ یي. ًٜؽ كفًًٝ إ آٛی ػّجبٛیز سب

 ٗجْ ؼوز یي.  ٗیٍؽ سبٗیٚ اٌذكغب٠ٛ اق ٛٞـ ، ٛؽاٌز دٜدفٟ

 ِ٘ی٘یز سب ٌؽ ثبػث آثی ٝ ٓی٘ٞیی ١بی ًٞوٚ ثب وجك ـاضشی

 آٌذكغب٠ٛ.  ثفٕٝ خٔٞسف ٠ً ثیبٝـؼ ٝخؽ ث٠ ـا ٗٚ آٛوؽـی غب٠ٛ

 ١بی ِٜؽٓی ثب ٛلفٟ ًٌ ٢ٛبـغٞـی یي ػًٞٔ ، ٛؽاٌز ادٚ

 اي ٌٞٗی٠ٜ.  ٗیٌفؼ خؽا آٌذكغب٠ٛ اق ـا وبٓٚ كٕبی ، وجك

 ٝ ٘بهس٠ ـٝی ، ٌٞٗی٠ٜ ا٘فاف ٝ ؼٝـ ُٔؽاٙ زٜؽ ٝ ثٞؼ غبٗٞي

 ٗشّْ ؼیٞاـ ث٠ ًبٛبد٠ ث٠ ـٝ سٔٞیكیٞٙ ، غٞـؼ زٍٖ٘ ث٠ دبییًٜ

 ثٞؼ ًشبة ٘جوبر ٝ ١ب ثبًه ؼـ ، سٔٞیكیٞٙ دبییٚ ٝ ثبال ٝ ثٞؼ

 ١بی دفؼٟ.  ثٞؼ ِ٘ی٘ی ٝ ُفٕ اي غب٠ٛ.  ٗیػٞـؼ زٍٖ ث٠ ٠ً

  ثٞؼٛؽ ولیؽ ًبثیٜش٢ب... وجك ١بی ثبثفٍ ثٞؼٛؽ ٓی٘ٞیی آٌذكغب٠ٛ



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
148 

 

 ؼٝوز ثفایٖ زیك ٠٘١...  ثٞؼ غٞؼي خبی وف زیك ٠٘١ ٝ

 ـَٛ ٠ً ثٞؼ ایٚ ؼاؼ ٗی آقاـٕ ٠ً زیكی ، كوٗ ثٞؼ ؼاٌشٜی

 !  ثٞؼ ٓی٘ٞیی ًی٘یب ٗطجٞة

 ، ولیؽ دیفا١ٚ ٝ ثٞؼ ًفؼٟ سٚ ٌٍٗی ًشبٙ ٌٔٞاـ یي

 ث٠ ـٝ ٝ آٗؽ ثیفٝٙ اسبم اق ، ٗیجىز ـا ١بیً ؼ٠ُ٘ ؼـضبٓی٠ٌ

 !  اٝٗؽیؽ غٞي: ُلز ًٜبی٠ ثب ٗٚ

 ؼـضبّ اخبم ـٝی ٠ً ؿؿایی ٌؽٕ ٗشٞخ٠ سبقٟ ، ُكیؽٕ ـا ٓجٖ

 ثٞی اي غب٠ٛ.  ثٞؼ ٌؽٟ خكؿب٠ٓ ٝ وٞغز ، ثٞؼ ٌؽٙ دػش٠

 .  ثٞؼ ُفكش٠ وٞغشٚ

 ... وٞغش٠ ؿؿاسٞٙ: ُلشٖ ٝ ًٍیؽٕ ػ٘یوی ٛله

  ؟ ثفیٖ.  ٛیىز ٢ٖٗ-

 ؟ ٛػٞـؼیٚ ٌبٕ-

 سبث٠ ٝ ًفؼ غبٗٞي ـا سبث٠ قیف ـكز، آٌذكغب٠ٛ ث٠ خٞاثٖ خبی ث٠

: ُلز ٝ ًفؼ ثبق ـا ٌیفآة ٝ ُؿاٌز ویٜي سٞی ـا ًٞزي ی

 .ثفوٞٛ٘شٞٙ ٗیجفیؽ سٍفیق ًدب.  ضبٔفٕ ٗٚ
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 ًبكی ٗبؼـسٞٙ ٝ غٞؼسٞٙ ثفای...  ١ىز ؿؿا ٗٚ ی ٠ًٓٞ سٞی-

 !غٞـؼٕ ٌبٕ ٗٚ.  ١ىز

 . ٗیٌٜٖ قٛؽُی س٢ٜب ٗٚ-

 .... ُیشی ُلشیٚ آغ٠-

 ُیشی ث٠ ٠ً  ؼاٌز ٗلیؽی اغشفاع ی٠ ثْ ُفا١بٕ غؽاثیبٗفق-

!  ؼـ ؼٕ ثجفٕ ١بٗٞ آٌـبّ ٗٚ ٠ًٜ یبؼآٝـی سب ٗیؽٟ ٝ اٌٗبٙ ایٚ

 !ثفیٖ؟

 ـا ًٞزي ی هبث٠٘ٔ ، ثٞؼ ؼاؼٟ ؼوشٖ ث٠ ٠ً ای ٠ًٓٞ سٞی اق

 .  ؼاـٕ ؿؿا ٛ٘یِٖ، ؼـٝؽ:  ُلشٖ ٝ ًٍیؽٕ ثیفٝٙ

 ٓجػٜؽ ٠ً ؼیؽٕ ٝ ُؿاٌشٖ اي غٞـی ٢ٛبـ ٗیك ـٝی ـا هبث٠٘ٔ

 ...ثجفیًٜ غٞؼسٞٙ ثب: ُلز ٝ قؼ ٗطٞی

 .  وٞغش٠ ٌبٗشٞٙ ٌ٘ب-

 ثفیٖ؟ ٛیىز ٢ٖٗ-

 .ثٞؼ ًفؼٟ إ ػبِی ١بیً ُلشٚ "ثفیٖ"ثفیٖ"
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 ثیبؼ ثؽسٞٙ ٌٜٖٛ كٌف!  ٗفؿ٠ ثب دٔٞ قـٌي: ُلشٖ سف ٗالیٖ ٛبزبـ

  ... 

 ؼاـٝ سٞي ٗؼٕٔٞ ًدب اق: ُلز ضفِی دف ٝ خؽی ٓطٚ ثب

 !    ثبٌیٚ ٛفیػش٠

 اخبقٟ ا٢ٌٌبیٖ ـیكي ث٠ ػبٗؽا٠ٛ ثبـ ایٚ ، اٛؽاغشٖ دبییٚ ـا وفٕ

 ... ًفا٠ٛ غبٖٛ: ًفؼ ِؽایٖ ًلفی.  ؼاؼٕ

 ـا١شٞٙ ث٠ قا ثجػٍیؽ ١فضبّ ث٠: ُلشٖ ٝ ًٍیؽ ػ٘یوی ٛله

 ...ثػیف ٌجشٞٙ.  ٗیفٕ ٗیِیفٕ اوٜخ.  ًفؼٕ

 ٝ ًفؼ ِٛب١ٖ زخ زخ ٝ ًفؼ ًٔلز ـا ِؽایً ، سف ػّجبٛی

 !ثػٞـیؽ خٖ ایٜدب اق ضبٓشٞٙ ایٚ ثب ٛ٘یؿاـٕ ٗٚ: ُلز

 ...  ثػٞـٕ خٖ آٛدب اق ٗٚ ُؿاـؼ ٛ٘ی ثٞؼ ُلش٠ ٗشطٌٖ

 یب زـٜؽـٕ ٗٚ ًفؼیؽ كٌف: ُلز ٌؽٟ ُفٟ ١ٖ ؼـ اغ٢٘بی ثب

 ٝ سي ٌت ـثغ ٝ یبقؼٟ وبػز ثؿاـٕ ٠ً ـٍ ثی قٗیٜی ویت

 ! غیبثٞٙ؟ ٝ ًٞز٠ سٞی ثیلشیؽ ـاٟ ، س٢ٜب

 !ؼٝوشٖ ی غ٠ٛٞ ٗیفٕ-
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 ؟ ؼغشفا ؟١٘ٞٙ ؼٝوششٞٙ ًؽٕٝ-

 غ٠ٛٞ ٌبیؽ...  ٛجٞؼٙ غ٠ٛٞ ؼغشفا: ُلشٖ ٝ ًٍیؽٕ قثبٙ ٓجٖ ـٝی

 .ٗیفكشٖ ٗیؼبؼ ی

 ٗی٠ٌٜ كفهی ز٠ ؼهیوب ایٜدب ثب ٗیؼبؼ ی غ٠ٛٞ: ُلز قؼٟ ضیفر

 ! ؟

: ُلز آـاٗی ِؽای ثب كوٗ ثؽ١ؽ ـا خٞاثٖ ای٠ٌٜ ثؽٝٙ ثؼؽ ٝ

 ... ٌٛفؼٟ القٕ

 ضبٖٓ ؼغبٓشً اٗب ٌٞؼ غٍٖ٘ ثبػث ای٠ٌٜ اق ثیٍشف اي خ٠ٔ٘

 .  ٓفقاٛؽ ـا ؼٖٓ اي ٗبثب٠ٛ ٓٞسی ی ٌٛفؼٟ القٕ آٙ.  آٝـؼ خب ـا

 ؼاٌز ٓكٝٗی ز٠! ؟ ًٜؽ غفخٖ ـا ؿیفسً ؼاٌز ٓكٝٗی ز٠

 اٝ ث٠ ٠ً س١ٞیٜی ٝخٞؼ ثب ٗیٌفؼ ـا ایٌٜبـ زفا! ؟ ًٜؽ ػٜٞاٙ

 ـا اي سالكی. ثٞؼ ٌؽٟ ـؼ آٙ اق ٝ ثٞؼ ُؿٌش٠ اٗب ثٞؼٕ ًفؼٟ

 ٝ ؼٓػٞـی ٝ ه٢ف آٙ ث٠ ؼیؽ ٛ٘ی ٝاخت ؼیِف ٝ ؼـآٝـؼ وفٕ

.   ثٞؼ ًفؼٟ ثبؼ اي ٗفؼا٠ٛ ؿیفر ـٍ كؼال.  ؼ١ؽ اؼا٠ٗ ًؽٝـر

 . ػیبـ س٘بٕ ی ؿفیج٠ یي هجبّ ؼـ ١ٖ آٙ
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 ؼوشً ًق ٠ً ؼیؽٕ ٝ آٗؽٕ كفٝؼ اي غٞـی ٢ٛبـ ِٜؽٓی ـٝی

: ُلز آـإ ، ثٞؼ دبییٚ وفٕ اي وبی٠ قیف ، زىجبٛؽ ٗیك ث٠ ـا

 سب ،  ًٜٖ ؼاؽ ٗیجفًٗ! سفٌی ١ٖ ً٘ی ؼاـٕ غٞـؼٙ وجكی

 ...  ثٍٞـیٚ ـٝ ـٝسٞٙ ٝ ؼوز ١ٖ ٌ٘ب

 ثفإ ٗلّْ ، ٌبٕ اق ثؼؽ: ُلز ٝ قؼ ٓجػٜؽی ، آٝـؼٕ ثبال ـا وفٕ

 ٝـٝق ضبّ ایٚ ث٠ ٌؽٟ ثبػث زی...  ٌؽٟ زی ٠ً ثؽیٚ ٌفش

 .  ثب٠ٌ ٗٚ ث٠ ٗفاخؼ٠ ٗیكسٞٙ ـٝی ی ُكی٠ٜ آغفیٚ ٠ً ثیبیٚ

 ٛلفٗبییؽ:  ؼـثیبٝـٕ ؼًٓ اق ای٠ٌٜ ثفای ِفكب ٝ ًفؼٕ سؼبـف

 ... ثٞؼیؽ ُكی٠ٜ اٝٓیٚ ،  ؼًشف

 : ُلز ٝ قؼ ٝأطی ق١فغٜؽ

 .  ثِؿـیٖ ثٞؼٕ، زٜؽٕ ی ُكی٠ٜ ثٞؼ ٍٗػُ سفؼیؽسٞٙ اق-

 ـا١فٝ اٛش٢بی وفٝیه: ُلز ٗٚ ث٠ ـٝ ٝ ثفؼاٌز ـا هبث٠٘ٔ

 . ١ىز

 ثٞؼ، غٞاث٠ ؼٝ اي غب٠ٛ ـكشٖ، ثٞؼ ؼاؼٟ ٠ً آؼـوی ث٠ ، ثفغبوشٖ

 ٝ ث٢ؽاٌشی وفٝیه ٠ً ثٞؼ ـا١فٝیی ؼـ ًٜبـ اّٝ غٞاة ؼـ
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 ، ٗیٍؽ غشٖ غٞاة اسبم ث٠ ـا١فٝ اٛش٢بی ٝ ثٞؼ آٙ ؼـ ض٘بٕ

 یي خك ث٠ ، ٗیٍؽ ثبق وبٓٚ ث٠ ؼـي ٠ً ـكز اسبهی ث٠ زٍٖ٘

 غٞاة سػز یي ٝ  ؼیِف ٗلّْ ی ًشبثػب٠ٛ یي ٝ ٗیكسطفیف

 .ٛجٞؼ آٛدب ؼیِفی زیك ، ًٞؼًب٠ٛ

 یي.  زفغبٛؽٕ ـا١فٝ اٛش٢بی  اسبم ث٠ ـا وفٕ ٝ ـكشٖ وفٝیه ث٠

 ـٝیً ٠ً ًبٗذیٞسفی ٗیك ٝ ثٞؼ اسبم ؼـ ٛلفٟ یي غٞاة سػز

. ُفكز آـإ ؼٖٓ غٞاثً، سػز ثٞؼٙ ٛلفٟ یي اق.  ثٞؼ سبح ٓخ

 ز٢ٍ٘بیً ٗثْ... غٞؼي ٗثْ ٗیٌفؼ، آـاٖٗ اي غب٠ٛ ظب١ف

 ....ٗثْ

 . ٛؽاؼ ثیٍشف دیٍفٝی ی اخبقٟ ً٘فٕ وٞقي

 آٗیػش٠ ٓجبوٖ دٞؼ ٝ سبـ ثب ٝ ثٞؼ سفًیؽٟ سبًٝٓ ٝ ثٞؼ قؼٟ سبّٝ

 ٝخٞؼ ایٚ ثب. آٗؽ ؼـ ٗبخفا كٕبضز ٌؽر اق اٌٌٖ ، ثٞؼ ٌؽٟ

 ی آی٠ٜ ث٠ زىجیؽٟ خبٗىٞاًی سٞی.  ٌىشٖ ـا ـٝیٖ ٝ ؼوز

 ؼٝ ٝ ٗیػٞـؼ زٍٖ ث٠ ای وٞـ٠ٗ ٗىٞاى یي ، ـٌٝٞیی

 ی ٠ًٔ ثب ؼیِفی ٝ هٞـثبؿ٠ ی ٠ًٔ ثب یٌی! ًٞؼًب٠ٛ ٗىٞاى

 !  خٞخ٠
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 ث٠ زٍٖ٘ ٝ قؼٕ ٝثكـُىبّ ًٞؼًب٠ٛ غ٘یفؼٛؽاٙ ؼٝ ث٠ ٓجػٜؽی

 ؼٗذبیی یي ٝ ثكـُىبّ دبیی ؼٕ یي ٍٛىز، وفٝیه ًق

 !ًٞؼًب٠ٛ

 ٝ ثكـُىبّ...  ٗیٍؽ سوىیٖ ثػً ؼٝ ث٠ زیك ٠٘١ ایٜدب

 !  ًٞؼًب٠ٛ

 سٞی س٘یك ٝ ولیؽ ی ض٠ٓٞ یي ثب آٗؽٕ ثیفٝٙ ٠ً وفٝیه اق

 ...ض٠ٓٞ: ُلز ٝ آٗؽ و٘شٖ ث٠ ، ثٞؼ ٜٗشظفٕ وبٓٚ

 ٗی اسٞ ثٞی ، ًفؼٕ غٍي سٞیً ـا ِٞـسٖ ٝ ُفكشٖ ـا ض٠ٓٞ

 . ٜٗ٘ٞٙ: ُٝلشٖ ًفؼٕ ِٛب١ً.  ؼاؼ

 ػوت ثفایٖ ـا غٞـی ٢ٛبـ ٗیك ِٜؽٓی ٝ ُلز ٗیٌٜ٘ی غٞا١ً

 .ثفُفؼٕ سب ثبٌیؽ: ُٝلز ًٍیؽ

 . ثٍٖ ٗكاض٘شٞٙ ٛ٘یػٞإ ٗٚ-

 .  ؼاـیؽ اغشیبـ-

 .  ًٜیٚ اوشفاضز ثبیؽ ، وفًبـ ٗیفیٚ كفؼا ٌ٘ب: قؼٕ ٓت
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 ٝ ثٞؼ ُؿاٌش٠ زبی ٠ً ؼیؽٕ. ثٞؼ وفُفٕ اي آٌذكغب٠ٛ سٞی

 ، ًٖ ضفاـر ثب اخبم ـٝی هبث٠٘ٔ.  ثٞؼ ـٌٝٚ ١ٖ وبق ه٢ٟٞ

 ی ًبو٠ ٝ وجكی ١بی ؼوشی دیً ٝ ثٞؼ ٌؽٙ ُفٕ ؼـضبّ

 ث٠ ٗٙٔن وٌٞر ؼـ ٌؽ ثبػث غیبـ ٝ ٗبوز ٗطشٞی آثی ولبٓی

 .ًٜٖ ِٛبٟ ًبـ١بیً

 ٝ ثٞؼ ُؿاٌش٠ ویٜي ًٜبـ ًبٛشف ـٝی ـا ٗبوز ًٞزي ی ؼث٠

 .  ٗیكؼ ١ً٘ ثٜٔؽی ؼوش٠ هبٌن ثب ولبٓی دبـذ سٞی

 دٞؼ ٝ سبـ ٗیػٞـؼٕ ٠ً ١فسٌبٛی ثٞؼٕ، ٍٛىش٠ ِٜؽٓی ی ٓج٠

.   ًٍیؽ ٗی ١ٖ ؼـ ـا إ ز٢فٟ ٝ ٗیٌفؼ ثفغٞـؼ قغٖ٘ ثب ٗبٛشٞ

 ١ٖ ٗبوز ث٠ ٛ٘ي ًٞزي ی دی٘ب٠ٛ یي ٝ غٍي ٛؼٜبی ً٘ی

 ٝ  ًفؼ دف ـا دبـذ یػسبّ ًٚ وفؼ آة اق ٝ ًفؼ أبك٠ اي قؼٟ

 . ًفؼ أبك٠ آثی ولبٓی دبـذ ث٠ ١ٖ یع هبٓت زٜؽ ثؼؽ

 ، ٍٛىز ِٛب١ٖ ؼـ ِٛب١ً ُؿاٌز ٗیك ـٝی ـا آٙ ٝهشی

 ٗطشٞیبر سب ًٍیؽٕ ثبال ـا غٞؼٕ.  ثٞؼ ـٌٝٚ ٝ ُٜؽٗكاـآكشبثی

 ث٠ غٞة ٝٓؼبثً ـَٛ.   ًٜٖ ِٛبٟ ـا ثٞؼ ًفؼٟ ضبٔف ٠ً ؼٝؿی

 .  آٗؽ ٗی ٛظف
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 یي ًفؼ، ـٌٝٚ ـا ًًٜ ٗػٖٔٞ ، ثفٍُز اي آٌذكغب٠ٛ ث٠

 ؿؿا هبٌن یي ، آة ٓیٞاٙ یي ، ـیػز سٞیً یع دف ٓیٞاٙ

 زِٜبّ یي ٝ ًفؼ هبذ ٗشٞوٗ ٓی٘ٞسفي ؼٝ ، ٌٌف غٞـی

 ٗػٖٔٞ سٞی ١بیً ١ىش٠ سب ؼاٌز ٠ِٛ ٓی٘ٞ ی ضٔو٠ خٔٞی

  سبقٟ ٛؼٜبی ؼوش٠ یي ٝ زٌبٛؽ سٞیً ـا سفي ٓی٘ٞ ، ٛیلشؽ ًٚ

 ـا ؼـي ، ًفؼ أبك٠ ًٚ ٗػٖٔٞ ث٠ غٞـؼًٛ وجكی وجؽ اق ،

 ثف ؼاٌشٖ ١٘بٛٙٞـ.  ًفؼ ـًٌٜٝ ٗشٞوٗ، ؼٝـ ـٝی ٝ ُؿاٌز

 غٞؼسٞٙ خٔٞی ٝ زیك ٠٘١: ُلز ٠ً ٗیٌفؼٕ ِٛب١ً ثف ٝ

 !ٛجب٠ٌ سٞي ثؼؽاضفكی ًفؼٕ ضبٔف

 ٓی٘ٞی ١بی ضٔو٠ ، ثفؼاٌز ثٔٞـ دبـذ یي ، ًٍیؽٕ غدبٓز

 سٞی ـا ًٚ ٗػٖٔٞ ٗطشٞیبر ٝ  ثفیؽ سف ٛبقى ـا ؼیِفی سفي

 ٝ دبي ٛ٘ي ٝ آٝـؼ زِٜبّ ٝ هبٌن ٝ ثٍوبة ؼٝ ، ـیػز دبـذ

 ٗٚ ًفؼٕ ضه ، ًٍیؽ ؼیه سٞی ـا هبث٠٘ٔ ٝهشی...  دبي كٔلْ

 اِال ٝ ًٜٖ ِٛبٟ ِجفي وف اق ٝ آـإ ًبـ١بی ث٠ اثؽ سب ٗیشٞاٖٛ

.  اوز ؼاؼٟ ـظ اسلبهبسی ز٠ ، غب٠ٛ ایٚ ؼـ دٍز ٠ً ٛجبٌؽ ثبًٖ

 ٝهشی...  ٓطظ٠ ١٘یٚ سٞی ؼهیوب ایٜدبوز، ؼٛیب قیجبیی ی ٠٘١
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 ـا اة ٝ سفي ٓی٘ٞ ٝ ٛؼٜب ٝ یع ٗشٞوٗ ؼٝـ ـٝی ًٚ ٗػٖٔٞ ٠ً

 ٓطظ٠ ث٢شفیٚ!  ٌٞؼ غٔن ؼٛیب ١ٞٗیشٞی ث٢شفیٚ سب ٗیٌٜؽ ٝاؼاـ

 ١بی وجكی وجكیِ ٝ ٓی٘ٞ قـؼ ـَٛ سفًیت اوز ٓطظ٠ ١٘یٚ

 ٓطظ٠ ث٢شفیٚ.   ثٞؼ ٍٛىش٠ ـیطبٙ ًٜبـ ٠ً سفثی هفٗكی ٝ  سبقٟ

 وٞغش٠ ٛی٘فٝی ، ٌت ٛیٖ ٝ یبقؼٟ وبػز ؼٝوشٖ ٠ً ثٞؼ ٝهشی

.... ١ٞٗیشٞ ٝ ًفؼ ضبٔف ؼٝؽ ثفایٖ ٝ ُفكز آة ٌیف قیف ـا اي

 ٓت كوٗ ًفؼٕ ٛثبـي ٠ً س١ٞیٜی ث٠ ا١٘یز ثی ٝ زیؽ ولفٟ

 !   ًفا٠ٛ غبٖٛ اهلل ثىٖ: قؼ

 قغٖ ُٝف٠ٛ ٗیٍٜىشٖ ثبیؽ ِبف ، ٌؽ ِفف وٌٞر ؼـ ٌبٕ 

 ـا ١بیٖ ؼٛؽاٙ ثبـی زٜؽ ، ثفیؽ ٗی ـا اٗبٖٛ ، ً٘فٕ ث٠ ٍٛىش٠

 اق.  ثٞؼ قخفآٝـ ثفایٖ ضفًشٖ ٝ ١فسٌبٙ ، ؼاؼٕ كٍبـ ١ٖ ـٝی

: ُلز آـإ ٠ً ٌٛٞیؽٕ ً٘ی ، ثٞؼ ًفؼٟ ضبٔف ٠ً ١ٞٗیشٞیی

 غٞث٠؟ ضبٓشٞٙ

 . ٜٗ٘ٞٙ غٞثٖ-

 ٌؽٟ؟ زی ثِیٚ ٛ٘یػٞایٚ-
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 غٞا١ف ، ؼاییٖ ی غ٠ٛٞ ـكشٖ.  ٌؽ ؼػٞإ وف١َٜ ٝ ػٙبـؼ ثب-

 ٢ٗ٘ٞٙ ، س٢فاٙ ثٞؼٙ اٝٗؽٟ ١ب ٗؽر اق ثؼؽ ؼاییٖ قٙ ٗبؼـ ٝ ١ب

 كٌف ؼاؼ ؿؿا ث٢ٖ غؽا ی ثٜؽٟ غت ٝٓی ٍٛؽٕ ٗكاضٍ٘ٞٙ ؼاٌز

 غٞا١فٕ ، ٗبؼـٕ ی غ٠ٛٞ ـكشٖ. ٗیػٞـٕ ػٙب ثب ٗیجفٕ ًفؼ

 غ٠ٛٞ یٌیٍٞٙ ١ٖ ؼٝوشبٕ...  سٞ ثفٕ ٌٍٛیؽ دبٕ ، ثٞؼ ػّجبٛی

...  غٞاثیؽ قٝؼ ١ٖ یٌی...  ؼاٌز ٢ٗ٘ٞٙ ١ٖ یٌیٍٞٙ ، ٛجٞؼ

 ؼاٌشٖ...  دٞٛكؼٟ دالى اٗیفآثبؼٕ ؼیؽٕ ٗیفكشٖ دیبؼٟ ؼاٌشٖ

 ثٞ ثفای ًبٗفاٙ غبٖٛ ؼِٜٓفاٛی ٝ ثْ ُفا١بٕ اغشفاع ، ٗیفكشٖ

 !  ـوٞٛؽ ایٜدب ث٠ ٝ ًبـ ، ٌ٘ب ١بی آٌـبّ ِٛفكشٚ

 !؟ اٌٌب٠ٓ سٞي یؼٜی ، ٌؽ ٗٚ ّٛیت ػٙبـؼ و٢ٖ ضبال-

 .  ٗیػٞـٟ ٠ً ١فًىی ضالّ ُلز...  ٠ٛ: غٜؽیؽٕ

 ! ِطیص-

: ُلشٖ ٝ اٛؽاغشٖ ثٞؼ ًفؼٟ د٢ٚ ثفایٖ ٠ً ای ولفٟ ث٠ ِٛب١ی

 .  ٗیؽٕ قض٘ز ٌ٘ب ث٠ ؼاـٕ ١ً٘ اٗفٝق
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 ١ف ؼـ ٝ ١ىشیٚ ٗٚ ؼٝوز ٌ٘ب.  غبٖٛ ٛیىز قض٘شی-

 ....ـاوشی.  ًٜیٚ ضىبة ٗٚ ـٝی ٗیشٞٛیٚ ٌفایٙی

 ی ُكی٠ٜ ؼیؽیٚ: ُلز غٜؽاٛی ز٢ٍ٘بی ثب ٠ً ًفؼٕ ِٛب١ً

 ! ثٞؼٕ آغف

 .  غٜؽیؽ ٝ ًٍیؽٕ ١یٜی

 ث٠ ؼاؼٕ سٌی٠ ١ٞا ثی ، ثٞؼ ٗفؼا٠ٛ ٌیٜٙز اق دف اي غٜؽٟ

 ـا إ ٛب٠ٓ ، قغٖ٘ ثب ِٜؽٓی دٍشی ثفغٞـؼ اق ٠ً ِٜؽٓی دٍشی

 ٗیك ـٝی ـا اٍِٛش٢بیً ٗیبٙ ٓیٞاٙ.  ًٜٖ ًٜشفّ ٛشٞاٛىشٖ

 ؟ ٌؽیٚ قغ٘ی: دفویؽ ٝ ثفغبوز خب اق ٝ ُؿاٌز

:   ُلشٖ ٝ ًفؼٕ دبى اٍِٛز وف ثب ـا إ دیٍبٛی ث٠ ٍٛىش٠ ػفم

 .  ٛیىز زیكیٖ

 .  ًٜٖ ًٌ٘شٞٙ ٗیشٖٞٛ ٗٚ ١فضبّ ث٠-

.  وٞغش٠ دٍشٖ ًٖ ی٠: ُلشٖ ٝ غٞـؼٕ ٗبوز ً٘ی ٝ ًفؼٕ هٞق

 .ٛیىز ٢ٗ٘ی زیك

 .  ثؽٕ سٍػیُ ثبیؽ ٗٚ ٛجٞؼٍٛٞ ٝ ثٞؼٙ ٢ٖٗ-
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 ٝ ٌىز اٌذكغب٠ٛ ویٜي سٞی ـا ؼوش٢بیً ، ثفغبوز خب اق

 ًٍٞی اق اٝٓی٠ ١بی ً٘ي ًٞزي ی خؼج٠ یي ٠ً ؼـضبٓی

  ثجیًٜ٘؟ ٗیشٖٞٛ غت: ُلز ٗیٌٍیؽ ثیفٝٙ ًبثیٜز

 .ثِیفیٚ ٝیكیشٍٞ دّٞ ٠ً ٌف٘ی ث٠-

 إ ٌب٠ٛ ـٝی ـا ؼوشً ثؼؽ ٝ ٍٛىز ِٞـسً ـٝی ثكـُی اغٖ

  ؟ ًدبوز ؼهیوب قغ٘شٞٙ: ُلز ٝ ُؿاٌز

: ُلز ِٛفاٛی ِؽای ثب ،  ٌؽ غٖ ؼیؽٕ ٝ ًٍیؽٕ ثبال ـا ٗبٛشٞیٖ

 زفا...  غٞؼسٞٙ ثب ًفؼیٚ زیٌبـ!  غبٖٛ ثؽٟ ٝٔؼً ٠ً ایٚ

 ! ِٛلشیٚ قٝؼسف

 . ـاغٞـؼٕ آ١ٖ ٝ ُؿاٌشٖ ٗیك ـٝی ـا إ زب٠ٛ

 ٝٓی: ٌؽ سف ٗػ٘ٔی ِؽایً ٌؽٟ ٜٗوجٓ ١بیٖ ٌب٠ٛ ؼیؽ ٝهشی

 ... ٛ٘ی٠ٛٞ٘ خبي

 ... ؼاـٟ ا١٘یشی ز٠.  ث٠ٛٞ٘: قؼٕ ٓت

 .   ٛؽاـٟ ا١٘یشی ١ٖ ث٠ٛٞ٘.  ؼـوش٠: ُلز ٝ ؼاؼ سٌبٙ وفی
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 ١ٖ ًٞزیي دبٛى٘بٙ ی٠ ، ٗیكٖٛ د٘بؼ ثفاسٞٙ:ُلز ٌٗثی ثب

 سٞی ١ٖ سبًٝٓ ، قؼٟ سبّٝ ، ٠ٍٛ ثؽسف ؼی٠ِ ٠ً ٗیؿاـیٖ ـٝي

 .  ثػٞاثیٚ ـاضز اٍٗت ، ٗیؽٕ هفَ ث٢شٞٙ...  سفًیؽٟ ضفًششٞٙ

 .  ٗیكٖٛ زفر اوٜخ سٞ ثػٞـٕ هفَ االٙ اُف-

 ثِؿـٝٛیٚ ثؽ خب ١٘یٚ ٝ اٍٗت:ُٝلز ًفؼ سبـ ٝ سیفٟ ـا ِٛب١ً

 . 

 ٠ً ؼیؽٕ ، ٌؽ ًبـ ث٠ ؼوز ٝ دبٌیؽٕ ـٝیً ث٠ ٓجػٜؽی

 ً٘فٕ ـاـٝی د٘بؼ ٠ً ؼـضبٓی ٝ ًفؼ ؼوشً السٌه ؼوشًٌ

 ٠ً ٗیؽٝٛیٚ ٝٓی ؼاـیٚ ٓٙق ٗٚ ث٠ ٌ٘ب:  ُلشٖ ٗبٓیؽ ٗی

 . ثٖ٘ٞٛ ایٜدب ٛ٘یشٖٞٛ

 : ُلز ٝ ًٍیؽ ١ٞٗی

 ! ٛ٘یٞٗؽیٚ ٛ٘یشٞٛىشیٚ اُف-

 : ُلشٖ ٝ ًفؼٕ ٜٗوجٓ اٍِٛشً س٘بن اق ـا ػٕالسٖ

 !ؼقؼیؽٕ ـٝ آوبیٍشٞٙ اٝٗؽٕ ثجػٍیؽ-

 .  ثٞؼ إ ٌب٠ٛ ـٝی ١ٜٞق ؼیِفي ؼوز
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 ٝ ٢ٛبـ س٠ ٝ وف ٛی٘فٝ ی٠ ثب اضش٘بال ٗٚ ٛ٘یٞٗؽیؽ اُف: غٜؽیؽ

 ٝثی٢ٞي ٗیػٞٛؽٕ ًشبة غٗ زٜؽ ثؼؽ ٝ ٗیبٝـؼٕ ١ٖ ـٝ ٌبٕ

 ده!  ٗیٌفؼٕ ٌفٝع ـٝ ٍٗـ٠ٔ اق دف ٝ سٌفاـی ـٝق ی٠ ٝ ٗیٍؽٕ

 ٗفٝر ؼٝوشبٙ ثب...  اوز ضفف ؼٝ ایٚ سلىیف ُیشی ؼٝ آوبیً

!!! 

 ثب: ُلشٖ ٝ قؼٕ قّ ز٢ٍ٘بیً ؼـ ، ِٛلز ـا ٗؽاـا ؼٌٜ٘بٙ ثب

  ٌلوز؟ ٝ ؼاـیٚ ٗفٝر ضؽ ایٚ سب ؼٝوشبٛشٞٙ ی ٠٘١

 ٛظف ث٠ ثؼؽٌٖ...  ػ٘بؼٟ اٖٝٛ ؼاـٕ ؼٝوز ی٠ وفخ٘غ ٗٚ!  ٠ٛ-

   ؟ اٝٗؽٕ  ًٟٞ دٍز اق ٗٚ  ٌ٘ب

 ! ثفوفٕ غبى-

 ...  غؽا٠ٌٜٛ-

 : ًفؼٕ اغٖ

 !ثٞؼ؟ ضفكی ز٠ ایٚ-

 ٌ٘ب.  ١ىشٖ خبٗؼ٠ ی هبػؽٟ ٝ ػفف ٝ ٌفایٗ ٗشٞخ٠ ٗٚ-

 .  ٛجبٌیٚ ١ٖ زیكی ِٛفاٙ ، ٗی٘ٞٛیٚ ایٜدب
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 ؼـضبٓی ٝ ثىز قغٖ٘ ـٝی ١ٖ ًٞزٌی دبٛى٘بٙ ، قؼ ـا د٘بؼ

 زبی: ُلز ٝ ًٍیؽ دبییٚ ـا ثٔٞقٕ ، ٗیكؼ ـا زىت آغفیٚ ٠ً

  ؟ ه٢ٟٞ یب

 . ه٢ٟٞ: ُٝلشٖ ًفؼٕ ِٛبٟ ز٢ٍ٘بیً ؼـ

 .ٗیفیكٕ ٗٚ ثؽیؽ اخبقٟ اُف: ُلشٖ ٠ً ثِٞیؽ زیكی غٞاوز

 ـكز،  ُیح وفٕ ، ٌؽ ثٜٔؽ ٗٚ ثب ٌؽٕ ٠ً ثٜٔؽ ، ٌٛفؼ ٗػبٓلشی

 ٌؽٙ وٞقٙ وٞقٙ ٝ ٓؼٜشی ؼـؼ آٙ ٌؽر اق ، ُفكشٖ ـا ثبقٝیً

 . ُكیؽٕ ـا ٓجٖ ، دٞوشٖ

 ؼـ ٝ ًفؼ غٖ ـا ُفؼًٛ ٝ  ُؿاٌز ثبقٝیٖ ـاـٝی ؼوشً

 ، ًفا٠ٛ غبٖٛ ٗیٍیٚ ثیؽاـ ـٝق ی٠: ُلز  ٝ ٌؽ غیفٟ ز٢ٍ٘بیٖ

 ٠ً ؼـؼی ی٠ دبی ُؿاٌشیٚ ـٝ خٞٝٛی ـٝق١بی سٕ٘ٞ ٗیجیٜیی

 وب٠ٓ ٌّز ٗیجیٜیٚ ٗیٍیٚ ثیؽاـ ـٝق ی٠!  ٛجٞؼیٚ ٗوّفي

 خٞٝٛی ٌٞم ٝ قٝـ ؼی٠ِ ٗیجیٜیٚ... ٌؽیٚ دیف ٗیجیٜیٚ ، ٌؽیٚ

 ٗیشٞٛىشیٚ ٠ً ـٝقایی اٝٙ ، ٗیلش٠ یبؼسٞٙ ثؼؽ... ٛؽاـیٚ ٝ

... غٞـؼیٚ ؿ٠ّ ، ًٜیٚ قٛؽُی ، ثػٜؽیٚ ثبٌیٚ، ٌبؼ ، ثؽٝییٚ

 ٝهز اٝٙ... ؼـآٝـؼیٚ دب اق غٞؼسٞٛٞ ؿ٠ّ ثب! غٞـؼیٚ ؿ٠ّ كوٗ
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 غٔن ٝ آؼٕ ٠ً اٝٓی ـٝق غؽا!   ػوت ثفُفؼیٚ ٛ٘یشٞٛیٚ ؼی٠ِ

!  زفا ُلز آؼٕ. ُفكز اقي ٝ ػوت ث٠ ثفٍُز ی ؼ٠ُ٘ ، ًفؼ

 ًٜی ؼـوشً ، ػوت ث٠ ثفٍُشٚ ثؽٝٙ ، ثِیفی یبؼ سب ُلز غؽا

 !  ًٜی ؼـوشً ٗٞٛؽٟ ثبهی ٝ ٗٞٛؽٟ ١فزی! 

 : ٓفقیؽ ِؽایٖ

 !ٛ٘ٞٛؽٟ زیكی ٝهشی ًٜٖ ؼـوز زیٞ....  غت ٛ٘ٞٛؽٟ ١یسی-

 ثبهی زیكی اُف ثىبقیؽ ده: ًٍیؽ ؼاؼ وفٕ ثٜٔؽی ِؽای ثب

 سٞ ٠ً ٛبسٞاٛی اؼػبی ٝ ٔؼق ٠٘١ ایٚ اق ثفؼاـیؽ ؼوز!  ٛ٘ٞٛؽٟ

 قاٛٞ اق...  ١ىشی ثكـُی ؼغشف!    ٛیىشی ٛبسٞاٙ ٌ٘ب یؼٜی... 

  ؟ ٗیبؼ ُیفسٞٙ زی ًفؼٙ قاـی ٝ ُفكشٚ ثـْ

 : ُلشٖ زبٟ س٠ اق ِؽایی ثب

 ! ُفكشٖ اقي دب١بٌٞ-

 : ؿفیؽ ػّجبٛی

 ٗیفیؽ؟ ـاٟ ثبـ زٜؽ ـٝق سٞی ؟ ـكش٠ٜ ـاٟ كوٗ آؼٕ قٛؽُی ٠ِٗ-

 كفٗٞٙ دٍز زوؽـٌٞ... غٞاثیؽیؽ زوؽـٌٞ ٍٛىشیؽ؟ زوؽـٌٞ
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 ثكـُی ًبـ١بی ٗیشٞٛٚ ١ٖ ٍٛىش٠ آؼٗب! ١ىشیؽ؟ ٗبٌیٜی

...  ٗیؽٙ هشْ ؼوشٞـ ٗیكٌٞٙ دٍز ٗیٍیٜٚ ٗٔز... ثٌٜٚ

 خبؼٟ ثف٠ُ ی٠ دبی ٗیكٛٚ اٍِٛز...  ٗیؽٙ وبق ٝ وبغز ؼوشٞـ

 آؼٕ...   ٗیكٛٚ سْٞٛ... ثفٗیؽاـٙ ـاٟ ٝوٗ اق ٝ ًٟٞ ٗیىبقٙ

 ًبـی ثػٞاؼ ٠ً ٌف٘ی ث٠ ثفٗیبؼ اقي ًبـ سب ١كاـ ١ٖ ٍٛىش٠

 ، ٍٛىش٠ ز٠ غٞاثیؽٟ ز٠ ، ث٠ٌٜ ًبـی ثػٞاؼ اُف آؼٕ.    ث٠ٌٜ

.  ثػٞاؼ ثبیؽ كوٗ ثؽٟ اٛدبٕ ًبـا غیٔی ٗیش٠ٛٞ ، ثػٞاؼ اُف كوٗ

!  ٛؽاـٟ ـثٙی ١یر ١ٖ غٞاثیؽٙ ٝ ٍٛىشٚ ٝ ـكشٚ ٝ ـاٟ ث٠

 ! ؟ ٌؽٟ ٍٛؽٟ كٔح ٠ً كٌفي

 ُفی٠: ُلز ًلفی ٠ً ؼٝغشٖ ِٞـسً ث٠ ـا آثٖ دف ز٢ٍ٘بی

 .   ؼی٠ِ ثى٠.  ؼیٞاـ سٞ ٗیكٖٛ وفٗٞ ًٜیٚ

  ؼاؼٗیكٛیٚ؟ زفا غت ٛ٘یٌٜٖ ُفی٠-

 ؼاؼ ٢ًٗ٘ٞٛ وف آؼٕ: ُلشٖ ٗشٍٜدی اػّبة ثب ٝ ُكیؽ ـا ٓجً

 !ٛ٘یك٠ٛ

 ! ایٚ غ٠ٛٞ ِبضت ٛیىشیٚ، ٢ٗ٘ٞٙ ٠ً ٌ٘ب-
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 ًفؼ اِفاـ ١فز٠ ، ًفؼٕ آٗبؼٟ ه٢ٟٞ ، ٍٛىز ٓجٖ ث٠ ٓجػٜؽی

 ـكز، اسبم ث٠.  ٌىشٖ غٞؼٕ ـا ظفك٢ب ، ٌٞؼ ضفیلٖ ٛشٞاٛىز

 یي ١ٖ آغفي.  ٗیفٝؼ اسبم  آٙ ث٠ اسبم ایٚ اق ١ی ٠ً ؼیؽٕ

 ث٠ ٝ ُؿاٌز ٗجٔی ـٝی ؼوز ؼٕ ـا ًیلً ٝ ٗىبكفسی دشٞی

: ُلز ٝ قؼ ٓجػٜؽی ه٢ٟٞ ١بی كٜدبٙ ؼیؽٙ اق.  آٗؽ آٌذكغب٠ٛ

 ... ٗٙت ٗیفٕ ٗٚ ، ثػٞاثیٚ ـاضز ایٜدب ٝ اٍٗت

 كٌفٌٖ ضشی: ُلز كٞـا ٠ً ثِٞیٖ زیكی سب ًفؼٕ ثبق ؼ١بٙ

 ث٠ ـٝ ٗػبٓلشی ١ف٠ُٛٞ ضبٔف ضبّ ؼـ ، ًٜیؽ ٗػبٓلز ٠ً ٌٜٛیؽ

 ! اٗٞٙ ؼٝوشب٠ٛ ی ـاث٠ٙ ی غبس٠٘ ث٠ ٝ ه٢ف ٝ ٗیٌٜٖ سؼجیف ه٢ف

 . ًفؼ ِٛب١ٖ  ٝ ؼاؼ ثبال ـا اثف١ٝبیً ٝ

 :ُلشٖ آـإ

 .ثبٌیؽ ًالٕ یي ٛ٘یبؼ ث٢شٞٙ-

 سػز. ثٞؼ ًالٕ یي ثبیؽ ٌ٘ب ثب ٗٞاخ٠٢ ؼـ ٌؽٕ االٙ ؼی٠ِ-

.  ثػٞاثیؽ د٢ٔٞ ث٠ یب ؼٗف ًٜیؽ وؼی.  ثفاسٞٙ ًفؼٕ آٗبؼٟ ٝ لیكّ

  ثب٠ٌ؟
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:  ُلز ٝ ؼاؼ سطٞیٖٔ ًٔیؽ ؼوش٠ یي ، ٌٛٞیؽ ـا اي ه٢ٟٞ

 ٗٞهؼی ١ف ؼـ ثٞؼ ١ٖ ٌٍٗٔی ١ف...  ثػٞاثیٚ ـاضز اٗیؽٝاـٕ

  ؟  ثب٠ٌ ثِیفیؽ س٘بن ثب١بٕ

 اق یٌی: ُٝلز ُفكز و٘شٖ ث٠ ١ٖ ثػً آـإ هفَ ٝـم یي

 ظ٢ف كفؼا سب ٗٚ ؟ ثب٠ٌ ثػٞاثیٚ سػز ٝ ثػٞـیٚ ١ٖ ١ب ایٚ

  ٗیشٞٛیٚ اِال. ث٘ٞٛیٚ ایٜدب ٗیشٞٛیٚ ثػٞایٚ ١فٝهشی سب.  ٛیىشٖ

 ...  ث٘ٞٛیٚ خب ١٘یٚ ١٘ی٠ٍ

 خب ١٘یٚ ١٘ی٠ٍ سب ٗیشٞٛیٚ ُلز ٝهشی ، ١٘ی٠ٍ ُلز ٝهشی

 . ًٍیؽٕ ػ٘ین ٛله یي ٝ ًٍیؽ ػ٘ین ٛله یي!  ث٘ٞٛیٚ

 .ثٞؼ ػبٓی: ُلز ه٢ٟٞ ؼـٗٞـؼ

 !ًفؼیٚ ؼـوشً ٌ٘ب:  ُلشٖ

 ؼوششٞٙ ػٙف.  كٜدٞٙ ایٚ سٞ ـیػشیًٜ ٌ٘ب: ُلز ٗطدٞثب٠ٛ

 .  اضش٘بال زىجیؽ اٛوؽـ ٠ً ُفكز ـٝ
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 ـٝ ؼـ١ب ٗیفٕ اسٞٙ اخبقٟ ثب ٗٚ: ُلز ٝ ًفؼ إ ضٞا٠ٓ زٌٍ٘ی

 ٌجشٞٙ...  ثبٌیٚ خ٘غ غب٘ف وبغش٘ٞٙ اٜٗیز اق ًٜیٚ هلْ

 .  ًٜیٚ اوشفاضز غٞة. ثػیف

 .قؼ ثـْ ١ٖ ـا دشٞ ٝ ًیق ٝ ثفؼاٌز ـا ًشً

 

 ؼیؽٕ ٗٚ ٝ قؼ ؼٝوشب٠ٛ ٓجػٜؽ یي ، ثٞؼ ًفؼٟ والش غٔغ ـا ٗٚ

 زٜؽ ٗٚ ز٢ٍ٘بی ؼـ ٠ً ؼیؽ ضش٘ب ٝ قؼ ثفهی ز٢ٍ٘بیً ٠ً

 .  ؼـغٍیؽ وشبـٟ ١كاـ

 ایٜٙٞـی ٛ٘یػٞإ ٗٚ: ُلشٖ كٞـا ایىشبؼ ٠ً ز٢بـزٞة سٞی

 لیكّ اسبم سٞ ٗٚ ثػٞاثیٚ اسبهشٞٙ سٞ ٌ٘ب...  ًٜٖ اؾیز ـٝ ٌ٘ب

 .... ٠ً ٌؽ ثؽ ایٜٙٞـی

 اٗیؽٝاـٕ آجش٠.  ٝوٌٞر آـاًٗ ؼـ ثػٞاثیٚ سػز.  ٛیىز ثؽ-

 .ثػٞاثیٖ سػز ثشٞٛیٖ غٞـؼیٖ ٠ً ای ه٢ٟٞ ث٠ سٞخ٠ ثب

 . ٓٙلب....  ٛفیؽ: ُلشٖ ّٗفا٠ٛ
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.  ًٜیٚ اوشفاضز ًٜیٚ وؼی: ُلز ٝ غٜؽیؽ ٓج٢بیً ٝ ز٢ٍ٘ب

 ...   ٌٜٛیٚ ٗؼؿة ـٝ غٞؼسٞٙ اٛوؽـٕ

 .ًٜٖ ثیفٝٙ غ٠ٛٞ اق ـٝ ٌ٘ب ٛ٘یػٞإ ٗٚ ث٘ٞٛیؽ ٛفیؽ-

 ٗٚ ثب ١ٖ اٛوؽـ ٌٜٛیٚ كٌف زیكی ث٠ ثػٞاثیٚ ـاضز اٍٗت-

 .  ثبٌیٚ ٛؽاٌش٠ ـٝؼـثبیىشی

 ـاٟ ث٠ قا ـا غؽا ی ثٜؽٟ... ثٞؼٕ آٗؽٟ زفا سٞاٛىشٖ ٗی زٙٞـ

 اُف ٗیٌٍٖ غدبٓز: ُلشٖ ٌفٜٗؽٟ ٝ ُكیؽٕ ٓت. ثٞؼٕ ًفؼٟ

!  لیكّ سػز ـٝی ٜٖٗ ثػٞاثیؽ اسبهشٞٙ سٞی...   ٛفیؽ ٓٙلب ، ثفیؽ

 ...وف١َٜ ی غ٠ٛٞ ثفُفؼٝٛیٚ ٜٗٞ اِال

 خبیی ٌت ی٠ ده ٛ٘یٞٗؽیؽ ایٜدب ثٞؼیؽ ـاضز اُف اٝٛدب-

 . ـاضشیٚ ٠ً ثبٌیٚ

 ٗیل٢٘یؽ ًبي اٗب.  ـاضشٖ ًدب ك٢٘یؽ ٝهشی ًٍیؽٕ غدبٓز

 .  ثبٌؽ ١ٖ اٝ ٠ً ـاضشٖ ٝهشی

 ...ثػیف ٌجشٞٙ: قؼ ٓت ٝ ًٍیؽ ػ٘یوی ٛله

 ...ٗؼك آهبی:  ًفؼٕ ِؽایً
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 ـا ِؽایً ٓجػٜؽی ثب ٝ اٛؽاغز ٗٚ ث٠ ٌٝیفیٜی  ٗفؼا٠ٛ ِٛبٟ

 : ٍٛبٛؽ ٌُٖٞ ؼـ

  خبٖٛ؟-

 سٞی ث٘ٞٛیؽ ٗیِٖ ثبقٕ.  ثال ثی خبٛشٞٙ: ُلشٖ غٞؼي سؤیؽ ث٠

 . ٗیػٞاثٖ لیكّ اسبم سٞی ٜٖٗ...  ثػٞاثیؽ اٝٛدب غٞؼسٞٙ اسبم

 غٞاثٖ ِجص سب ثٖ٘ٞٛ اسبم اٝٙ سٞی: ُلز ٝ ًفؼ ثبق ـا غب٠ٛ ؼـ

 ػوت كفؼإ ًبـ١بی ی ٠٘١ اق ٛجفٟ، غٞاثٖ ِجص سب ٛ٘یجفٟ،

 . ًفا٠ٛ غبٖٛ ثػیف ٌجشٞٙ ٝ غؽاضبكظ. ٗیلشٖ

 ؼٝ ـٝ ١ب ؼـ: ُلز دٌٞیؽ ـا ١بیً ًلً ٝهشی آغف اغٙبـ ؼـ ٝ

 ٝ ـِٛبـَٛ ـٝیب١بسٞٙ.  ثػٞاثیؽ غٞة ثػیف ٌت.  ًٜیؽ هل٠ٔ

 .   ثب٠ٌ ٌبؼ

 وفػز ثب ١ب د٠ٔ اق ٍٛؽ ضشی ١ٖ آوبٛىٞـ آٗؽٙ ثبال ٜٗشظف

 كٌف دب١بیً ٠ً ٌؽ وفاقیف ١ب د٠ٔ اق ٝ  ـكز ٘ٞـی. ـكز دبییٚ

 !ٍٛٞیٖ ػبٖٓ ـوٞای ٝ  ٛكٛؽ وفٌبٙ ث٠ ٗبٛؽٙ
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 ثجٞیؽ...  ثجٞوؽ...  ثلٍبـؼ وػز ٗفا ثػٞا١ؽ ث٘بٛؽ ٠ً اُف ، اِٛبـ

 ١ٞن.  ثٞؼ ُلش٠ اقي ٠ً ای ١٘ی٠ٍ سب اثؽ سب ث٘بٛؽ ٝهز آٙ ٝ

 ٗی ٗؽإ ؼٖٓ ٠ً دفاٛؽ غٞؼي ٝ غٞؼٕ وف اق ٘ٞـی ـا ٗبٛؽٙ

 ٢ًِٛ سٞ...  ثفٝؼ ُؿاٌشی سٞ!  ـكز... ـكز... ـكز: ؿفیؽ

 دف خبٖٛ!  دفاٛؽی ـا خبٛز...  ٓؼٜشی ی ًفا٠ٛ سٞی... سٞ!  ٛؽاٌشی

 . خبٖٛ ٗؼك...  خبٖٛ.  ًٍیؽ

 .ُفكشٖ كب٠ِٔ ؼـ اق

 هلْ ـا اي غب٠ٛ ؼـ ٝ ٗبٛؽٕ ٝكبؼاـ ػ٢ؽٕ ث٠ ، ـكز ٠ً ٝهشی

 .  ًفؼٕ

 ُٔؽاٙ... وجكي ٝ ٓی٘ٞیی ی غب٠ٛ ٝ ٗبٛؽٕ ٗٚ ـكز، ٠ً ٝهشی

 ٝ ٗجٔ٘بٙ ٝ ٗبٛؽٕ ٗٚ...  ٌٔٞؿً ی ًشبثػب٠ٛ ٝ ثب٘فاٝر ١بی

 ... ـِٛبـًِٛ ١بی ًٞوٚ

 ؾ١ٜٖ ، ٗٞؾیب٠ٛ.  ٗیٌفؼ ـٌٝٚ ـا إ ًٜدٌبٝی زفاؽ ٠ً اسبهی ٝ

 غب٠ٛ.  ؼاٌشٖ ؼٝوز ـا اي غب٠ٛ...  ٗیٌفؼ ًٌٜبي ث٠ ٝاؼاـ ـا

 ایٚ ای ثٞك٠ یب ثٔٞـ ، ٗدى٠٘ یب ؼًٞـی ١یر...  ثٞؼ ُفٕ اي

 .  ٛجٞؼ ٘فف ٝآٙ  ٘فف
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 ٗی ا١٘یز ٘فة ٝ ٌؼف ث٠ ٠ً ٗفؼی.  ثٞؼ ٗفؼا٠ٛ اي غب٠ٛ

 ...  ١ب ـَٛ ث٠...  ١ب ًشبة ث٠...  ١ب ُْ ث٠.  ؼ١ؽ

 ، ًفؼٕ ثبق ٠ً ـا ثبق ٛی٠٘ ؼـ.  ـوبٛؽٕ غٞاثً اسبم ث٠ ـا غٞؼٕ

 اٛوؽـ ، ثٞؼ ثبق ؼـي ٘بم ز٢بـ ٠ً ـكز ؼیٞاـی ً٘ؽ ث٠ ِٛب١ٖ

 . ٛؽاٌز ثجٜؽؼ ـا ً٘ؽ ؼـ ای٠ٌٜ كفِز ٠ً ؼاٌز ػد٠ٔ

 یؼٜی.  ثٞؼ ٌٛفؼٟ ـا ثبٌؽ كّٕٞ ٝ ًٜدٌبٝ ، ٢ٗ٘بًٛ ای٠ٌٜ كٌف

 دیبٛٞی ، ـكشٖ خٔٞ ُبٕ یي.  ثٞؼ ٌٛفؼٟ ـا ٗٚ ی ثیسبـٟ ؼّ كٌف

 ِٜؽٓی ـٝی  ٛٞر ؼكشف ٝ ثٞؼ ؼیٞاـ دبی ، ؼیٞاـی ـَٛ ٌٍٗی

 .  ؼاٌز هفاـ ًٞزٌی ٗفثؼی

 ؼـ قیجبیً ِؽای ؼاؼٕ كٍبـ ـا ١ب ًالٝی٠ اق یٌی ، ـكشٖ خٔٞسف

 ١بی ًٔیؽ ایٚ ـٝی اٍِٛش٢بیً ای٠ٌٜ سّٞـ.  ٍٛىز ٌُٖٞ

 .آٝـؼ ٓجٖ ث٠ ٓجػٜؽی ـهّؽ ٗی ویبٟ ٝ ولیؽ

 .  ثٞؼ ٗفست غٞاثً سػز
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 دبسػشی ـٝی. ثٞؼ ولیؽ اسبم ؼیٞاـ ٝ ؼـ.  ثٞؼ ای وٞـ٠ٗ دشٞیً

 لیكّ... ك٢یٖ...  ًبٗفاٙ ُیشی.  ثٞؼ ػٌه هبة ،زٜؽ سػز ًٜبـ

 .ثٞؼ لیكّ سٞٓؽ خٍٚ آٗؽ ٗی ٛظف ث٠.  غٞؼي ٝ

 ٝ ؼاٌز ٛبكؿی ز٢ٍ٘بی ٠ً ٗفؼی ولیؽ ٝ ویبٟ ػٌه یي

 دؽـ ًٜٖ كٌف سب ، ٌؽ ثبػث ـًِٛ ٌٍٗی دفدٍز ـیً

 غٞاة س٘بٌبی ث٠ ٌت ١ف خٞاـي ١ٖ ٠ً اوز ٢ٌیؽي

 .  ٍٛیٜؽ ٗی دىفي

 ثبًٓ ٝ دشٞ دٞؼ ٝ سبـ اق ػٙفي ثٞی.  ٍٛىشٖ سػز ی ٓج٠

 ـا ؼوش٢بیٖ ٝ ُؿاٌشٖ وف ثبًٍٓ ـٝی د٢ٔٞ ث٠.  آٗؽ ٗی ثیفٝٙ

 .  ُؿاٌشٖ إ ٠ُٛٞ قیف

 ١ٖ ـاـٝی د٢ٌٔبیٖ...  ؼهیو٠ زٜؽ ٌبیؽ ، ثػٞاثٖ ٛ٘یػٞاوز ؼٖٓ

 .  ًٍیؽٕ ٛله ـا اي خبٗبٛؽٟ ػٙف ٝ  ُؿاٌشٖ

 ؼـ ثٞؼ ٌؽٟ د٢ٚ آكشبة ، ًفؼٕ ثبق ـا د٢ٌٔبیٖ ؼـ قَٛ ِؽای ثب

 ...اسبم
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 خب اق ثٞؼ ثفؼٟ غٞاثٖ آٙ ؼـ ٠ً ؿفیجی خبی اق قؼٟ ٝضٍز

 !  ِٞٓز ٗؼك اسبم ؼـ.  ثٞؼٕ اسبهً ؼـ.  دفیؽٕ

 .ٗیٌٞثیؽ سٜؽ هٔجٖ

 ثٞؼ؟ زٜؽ وبػز

 ! ثٞؼ؟ ٌٜج٠ زٜؽ ثٞؼ؟ ًی

 ـٝی ای وٞـ٠ٗ دشٞی. دیسیؽ غب٠ٛ ؼـ ؼٝثبـٟ ؼـ قَٛ ِؽای

 ایٜدب ٛجٞؼ ضٞاوٖ ٠ً ثٞؼٕ غٞاة ٗىع آٛوؽـ.  ثٞؼ اكشبؼٟ قٗیٚ

 ؼـ ٘فف ث٠ اسبم اق ٌؽ ثبػث وٕٞ قَٛ ، ٛیىز ٗٚ ی غب٠ٛ

 غٞؼٕ و٘ز ث٠ ـا ؼـ ٝ زفغبٛؽٕ هلْ ؼـ ـا ًٔیؽ ١ٞا ثی ، ثؽٕٝ

 .  ًٍیؽٕ

 ١ٞا ؼـ دف ٝ لٝٓیؽٟ ١ٞٗبی ث٠ ؼوشی. ٗبٛؽٕ ضیفاٙ ؼیؽًٛ اق

 ـٝ ٜٗطٜی ٝٓجػٜؽي ٌؽ ـٝ غٜؽٟ ِٛب١ً ٠ً ًٍیؽٕ إ آٝـؼٟ

 .  ثبال ث٠

 .  ٗیؽاؼ ثبَٜٓ ٗفثبی ٝ ث٢بـٛبـٛح ثٞی ثػیفي ٝهز ٝ والٕ
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: ُلشٖ ٝ دفویؽ ـا ضبٖٓ ؼاٌز ؼوز ؼـ ٠ً سفؼی ٛبٙ آٙ ثب

 .اِٛبـ غٞاثیؽٕ غیٔی ثجػٍیؽ

 ُلشٖ ٍٛؽ غجفی اقسٞٙ ِجص اق ؼیؽٕ.    ٛی٠٘ ٝ ؼٝاقؼٟ وبػز-

 .    ثبٌیٖ ثب١ٖ ٢ٛبـٝ ، ثیبٕ قٝؼسف ًٖ ی٠ اٗفٝق

 سٞی ٌلبف ی ًیى٠ سٞی ٠ً ولبٓی وجك ًٞزي ١بی ًٞقٟ ث٠

 ٌؽ ثبػث غبٌػبٌی وِٜي ٛبٙ ٝ ًفؼٕ ِٛب١ی ثٞؼ ؼوشً

 ؟ ؼیكی:  ثِٞیٖ ٝ ثكٖٛ ٓجػٜؽی

 ٛؽاـیٚ؟ ؼٝوز: قؼ ٓت ٝ ًٍیؽ خٔٞ ـا غٞؼي

 . ثٞؼ غٞاة یي ٗثْ.  ًٍیؽٕ ِٞـسٖ ث٠ ؼوشی

 . زوؽـ ثٞؼٕ ؼاؼٟ قض٘شً

... ١ٞٗبیٖ اق ٝای.. ١ٞٗبیٖ ث٠..  ٗیٌٍیؽٕ ِٞـسٖ ث٠ ؼوشی ثبیؽ

 ١ب آٙ ثف ضدبثی ١یر ٠ً ثبق١ٝبیی  اق ٝای ٛجٞؼ ٠ً ٌبٓی اق ٝای

 .  ٛجٞؼ
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 ؼـ ٗٚ ٝ ثىز ـا ؼـ آـٛدً ثب ، ؼـآٝـؼ ـا ١بیً ًلً

 ثٞؼ ُفكش٠ ُْ ِٞـسٖ.  ًفؼٕ د٢ٜبٙ ـا غٞؼٕ ث٢ؽاٌشی وفٝیه

 .ثٞؼ اٛؽاغش٠ ؼٖٓ ؼـ آسٍی ز٠...  ثٞؼٕ ُفكش٠ آٞ. 

 ٝ وف ث٠ دبٌیؽٕ اة ٍٗز زٜؽ ، ًفؼٕ ـاثبق وفؼ آة ٌیف

.  ثیبٝـٕ ثٞؼٕ ًفؼٟ كفاٗٞي ـا ٗىٞاًٖ...  إ ًفؼٟ ؼاؽ ِٞـر

 ثفؼٟ غٞاثٖ ػ٘ین اٛوؽـ زٙٞـ.  ثٞؼ ًدب إ ٠ًٓٞ ٝ ٝوبیْ اِال

 .ثٞؼٕ ًفؼٟ ُٖ ـا ٌٗبٙ ٝ قٗبٙ ٠ً ثٞؼ

 غب٠ٛ ًفؼٕ كٌف ٝ ًفؼٕ غٍي ـا ِٞـسٖ ، ـِٛی آثی ی ض٠ٓٞ ثب

 ـغز سٞی ثجفٕ سب قؼٕ ثـٖٔ قیف ـا ض٠ٓٞ ، اوز غٞؼٗبٙ  ی

 !  ثیٜؽاقًٗ ١ب زفى

 ض٠ٓٞ.  ثٞؼ اسبهً سٞی ٠ً ؼیؽًٗ ًفؼٕ ثبق ٠ً ـا وفٝیه ؼـ

 .  اكشبؼ قٗیٚ ث٠ ؼوشٖ اق

...  غٞاثیؽٕ ٗٚ ٠ً آٛدبیی...  آٛدب ٝ ثٞؼ ٗفست لیكّ سػز

 ـیػش٠ ١ٖ ث٠ سػشً ٠ً ٗٚ ثف ٝای ای.  ثٞؼ اسبهً ٠ً آٛدبیی

 ـا ًالٝی٠ ـٝی اٍِٛشٖ خبی اُف....  دب ٝ ؼوز قیف دشٞیً ٝ ثٞؼ

 ك٢٘یؽ؟ ٗی
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 ٝ ػٙف ی ٗبٛؽٟ ثبهی ؾـار آٛدب ِجص سب ٠ً ك٢٘یؽ ٗی اُف

 ؟ ٌؽ ٗی ز٠ ٝهز آٙ ًٍیؽٕ ٛله ـا ١ٞٗبیً

 ؼیؽٕ ـیػز هٔجٖ ، ٌؽ ـؼ دبیٖ اٍِٛش٢بی ـٝی اق اٍِٛشیً وف

  غٞاثیؽیٚ؟ غٞة ؼیٍت: ُلز ٝ ثفؼاٌز ـا ض٠ٓٞ

 ٠ٌٜٛ ؼـؼ ؼوششٞٙ.  غٞاثیؽٕ غٞة: ُلشٖ ـا ًٜؽٕ ـا ٓجٖ دٞوز

 .ثٞؼ ٗٚ قٛؽُی غٞاة ث٢شفیٚ. 

 !  ضبٓشٞٙ ث٠ غٞي ده: ُلز ضىبؼسی اق دف ٓطٚ ثب ؼّ س٠ اق

  ؟ ٛػٞاثیؽیٚ غٞة ٌ٘ب-

  ؟ ٗیٌٜیٚ كٌف زی ٌ٘ب: ُلز ٝ آٗؽ ثبال دبییٚ اق ِٛب١ً

 .  ثٞؼ وفظ ی ؼـیبز٠ ؼٝ ز٢ٍ٘بیً

 ثبػث ٛ٘یػٞاوشٖ: ُلشٖ ٝ ٍٗشٖ ؼـ ًفؼٕ ٗسب٠ٓ ـا ثٔٞقٕ دبییٚ

 .  ثكٖٛ ١ٖ ث٠ ـٝ آوبیٍشٞٙ ٠ً ثبٌٖ ایٚ

 ایٚ اق ثب٠ٌ سب: ُلز ٝ ایىشبؼ ـٝیٖ ث٠ ـٝ ، ثفغبوز خب اق

 .  ١ب غٞـؼٙ ١ٖ ث٠ آوبیً
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 سٞی ثجفًٗ ُلشٖ ٌؽ ًثیق: ُلشٖ كٞـا ٝ ًفؼ ِٛب١ی ـا ض٠ٓٞ

 .  ث٠ٍ ٌىش٠ ثؿاـًٗ ١ب زفى ـغز

 سب...  ٗیك وف ثلفٗبییٚ ٌ٘ب ثب٠ٌ...  ُؿاٌشٖ سبقٟ ؼیٍت-

 .ثفُفؼٕ

 زفغیؽ هلْ ؼـ ًٔیؽ ٠ً ثٞؼٕ وبٓٚ ی ٗیب٠ٛ ، ؼاؼٕ سٌبٙ وفی

: ُلز ًبٗفاٙ ُیشی ٝ ٗیػٜؽیؽ لیكّ ، ٌؽ ثبق ِؽا ٝ وف ثب ؼـ ٝ

 ؼـاقی قثٞٙ ١فزی ٠ً ؼاؼاٌز غبٙ  ٝ سٞ ٝ ٗیؽٖٝٛ ٗٚ آغف

 !  ُفكشی یبؼ اٝٙ اق ثٔؽی

 !!!! خٞٙ ًفا٠ٛ: ًٍیؽ خیؾ ٌؽ ٗشٞخ٢ٖ لیكّ

 ثفؼ ٗبسً خٞـی ٗٚ ؼیؽٙ اق آٝـؼ ثبال ـا وفي ًبٗفاٙ ُیشی

 .  ٗیٌفؼ س٘بٌب ـا ٗٚ ٝ ؼاؼ سٌی٠ ؼـ ث٠ كوٗ ثبٛی٠ زٜؽ ثفای ٠ً

 ؼاؼٟ سفسیت ثفایٖ ـا ١بیٖ ٌبٛىی ثؽ اّٝ ، ٗٚ غٔن اق هجْ غؽا

 ٠٘١ ایٚ ٜٗبوت اي ثٜؽٟ ًؽإ ثٞؼ ًفؼٟ كٌف ثؼؽ...  ثٞؼ

 ! ؟ ٗط٘ؽی ًفا٠ٛ اق ث٢شف ًىی ز٠ غت...  اوز ثؽٌبٛىی
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 ُیشی ث٠ ـٝ ٗٚ ٝ  ًفؼ ضٔو٠ ً٘فٕ ؼٝـ ـا ؼوش٢بیً لیكّ

 .ًفؼٕ والٕ

 ٗبٌیٚ وٞئیر ٠ً ؼیؽٕ ٝ  زفغبٛؽ ؼوشً سٞی ـا ًٔیؽ ؼوش٠

 والٖٗ خٞاة ؼـ ٝ ًٍیؽ ثیفٝٙ ًیق خٔٞیی قیخ اق ١ٖ ـا

 .  والٕ ػٔیي: ُلز

 !  ٝ٘ؼ٠ٜ  ًٜبی٠ ، ٗل٢ٕٞ ٝ ٗؼٜی اق ثٞؼ دف ، والًٗ ػٔیي ٝ

 ٜٗكّ ؼـ ، ایٜدب ٗط٘ؽی غبٖٛ:  ثٞؼ ُلش٠ والًٗ ػٔیي سٞی

 !؟ ٗیٌٜی ًبـ ز٠ دىفٕ

 ِٜ٘ی ز٠ دىفٕ ثب ، كفاـی ثؽ١ٌبـ ؼغشف:  والًٗ ػٔیي سٞی

 ! ثٞؼ ٍٛىش٠ ١ٖ ؼاـؼ

 غٞاة ـیػز ٝ وف ایٚ ثب ثًٌ غدبٓز والًٗ ػٔیي سٞی

 .... والًٗ ػٔیي سٞی...  ثٞؼ ٢ٍٗٞؼ ًفؼٟ دق ١بی دٔي ٝ آٓٞؼ

 ٌب٠ٛ ٠ً ؼـضبٓی ، قؼ خٔٞ ٗٚ اق ٗفؼی ٠ً ٌؽ زٙٞـ  ٛل٢٘یؽٕ

 ٗٚ ، ـكز كفٝ ای وٞـ٠ٗ ٌفر وٞئی یي ؼـ ، اي ٝـقیؽٟ ١بی
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 دٞوز سب ًفؼ ٝاؼاـ ـا ٌفر وٞئی ی یو٠ زٙٞـ ٠ً ؼیؽٕ

 .ثذٌٞبٛؽ ـا ُٜؽًِٗٞٛ

 ٛیٖ ای٠ٌٜ سّٞـ.  ثٞؼ ایىشبؼٟ ؼوشٖ ًٜبـ ، ًٍیؽ ثبال ـا قیخ

 ایٚ ٝ ثٞؼ دٌٞبٛؽٟ ثبٛی٠ اق ؼـًىفی ـا ثبالیً ی ثف٠ٜ١ ی س٠ٜ

 . ثفیكؼ ١فی ؼٖٓ ٌؽ ثبػث ، ثٞؼ ٛ٘بٛؽٟ ٗػلی ٗبؼـي ؼیؽ اق

 ثب سٞ! ٗیٌٜؽ؟ كٌفی ز٠ ًبٗفاٙ ُیشی!  ٗط٘ؽی ًفا٠ٛ

 وٞئی قیخ ٠ً ثف٠ٜ١ ی س٠ٜ ٛیٖ ثب دىفي!  ًفؼٟ دق ز٢ٍ٘بی

 !ٗیٌٍؽ؟ ثبال ٗبؼـي ز٢ٍ٘بی خٔٞی ـا ٌفر

 ثٞؼ ز٠ ِٞٓز ٗؼك ِٛبٟ ؼـ ٛ٘یؽاٖٛ ٝ ٗبٓیؽٕ ١ٖ ـاـٝی ٓج٢بیٖ

 .  ثفیٖ ثیب ٗیٜب: ُلز كٞـا ٝ ًفؼ ٍٛیٜی ػوت ُیشی ٠ً

 ثفای...  ثبٌیٖ ؼاؼاي ٜٗشظف ایٜدب ثیبیٖ ُلشی سٞ ٗبٗبٙ ٝٓی-

 ! ٢ٛبـ

 ؼاؼاي: ُلز ٗؼك ث٠ ـٝ ٝ ًفؼ آقاؼ ً٘فٕ ؼٝـ اق ـا ؼوش٢بیً ٝ

 ١ٖ ثب ٝ ٢ٛبـ آٝـؼیٖ ًفؼٟ ؼـوز ثبؼٗدٞٙ هی٠٘ ثفار ٗبٗبٙ... 

 .  ثػٞـیٖ
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 .  ٗیٜب: ُلز ّٗف ُیشی

 ١ٞٗبیً ث٠ ؼوشی ٠ً ؼـضبٓی ٝ قؼ قاٛٞ لیكّ ٗوبثْ ٗؼك

 ١٘ی٠ٍ ٗٚ ٠ًٜ ١٘ب١َٜ ثبیؽثبٗٚ هجًٔ ٗبٗبٙ: ُلز ٗیٌٍیؽ

 ٝ  ٛجبٌٖ غ٠ٛٞ ٗٚ ثٞؼ ٌٗ٘ٚ ٗیٌٜٖ ٌُٞكؼ ـٝ ٗٞٔٞع ایٚ

 ! غ٠ٛٞ ٛیبٕ اِال

 ...١ىشی ٠ً ضبال: ُلز ٌیٜٙز ثب لیكّ

 ! ٛیىشٖ ًٚ كٌف: ُلز ٝ ًٍیؽ ـا اي ثیٜی

 ثٞؼ ٌٛفؼٟ ١ٖ والٕ ُیشی ث٠ ضشی ٠ً ؼـضبٓی ٝ قؼ ٓجػٜؽی

 غبٖٛ ٝ ٌ٘ب ٝ ٗٚ دٜدٍٜج٠ ـاوشی.  ثؼؽی ی ؼكؼ٠ ثب٠ٌ: ُلز

 ثفٛب٠ٗ ٠ً ثؽٟ هّٞ ثػفیٖ ٓجبن ٛ٘بیً ثفای ثفیٖ هفاـٟ ًفا٠ٛ

 .ٛ٘یؿاـی ای

 ٗیِیٚ؟ ـاوز: ُلز ٝ ؼـغٍیؽ قیجبیً ز٢ٍ٘بی

 ٍٗٞـر ٗٚ ثب ٛ٘بیً ؼـٗٞـؼ:  ًفؼ ای وفك٠ سي ُیشی

  ؟ ٗؼك ٛ٘یٌٜی
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 ایٜدب ثیبیٚ وفقؼٟ ای٠ٌٜ ؼـٗٞـؼ ٌ٘ب ٠ِٗ: ُلز غٞٛىفؼ ٗؼك

 غَّٞ ث٠ ٗٞٔٞع ایٚ ؼـٗٞـؼ ٗٚ ٠ً ٗیٌٜیٚ ٍٗٞـر ٗٚ ثب

  ًٜٖ؟ ٍٗٞـر ٌ٘ب ثب

 اق ٛیبٝـؼ اثفٝ ث٠ غٖ  اِال اٝ ٠ً ؼیؽٕ ٝ ٗبٛؽ ثبق ُیشی ؼ١بٙ

 .  ؼاؼ ٗبؼـي ث٠  ٠ً وِٜیٜی خٞاة ایٚ

 .  ثٞؼیٖ اٝٗؽٟ آٌشی ثفای: ًفؼ ؼغبٓز لیكّ

 . ٛیىشٖ ه٢ف ٠ً ٗٚ: ُلز ٝ ثٞویؽ ـا وفي ٝ قؼ ٓجػٜؽی ٗؼك

 قَٛ ٗبٗبٖٛ ث٠.... ٛ٘یكٛی وف ٗب ث٠ زفا ده: ُلز كٞـا لیكّ

 ....ؼاٌشی ؼٝوز ٠ً ثبؼٗدٞٙ هی٠٘ سبقٟ.  ٛ٘یكٛی

 ؼاـٕ ػكیكی ٢ٗ٘بٙ ٝٓی ؼاـٕ ؼٝوز ١ٜٞقٕ: ُلز غٞٛىفؼ ٗؼك

 ٗٚ ثب ای٠ٌٜ ثؽٝٙ ٌ٘ب ٝ ًٜیٖ ِفف ٝ ٢ٛبـ ١ٖ ثب هفاـٟ ٠ً

 !  ٗبؼٗبقّ دٜدٍٜج٠ سب ده اٝٗؽیٚ ًٜیٚ ١٘ب١َٜ

 ثفوٖ آـایٍِبٟ ث٠ ٗٚ ٠ً ثفیٖ ثؽٝ.  ثؽٝ ٗیٜب: ؿفیؽ ًلفی ُیشی

 .  ؼغشفٕ ثؽٝ
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 ٛٞاقي ـا اي ثبكش٠ ٗٞی ٗٚ ٝ ًفؼ إ ضٞا٠ٓ ٓجػٜؽی لیكّ

 .  ًٚ كٌف ثذٌٞی ؼاـی ؼٝوز ٠ً ١فٓجبوی ث٠: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ

 ِٛبٟ آغفیٚ ٝ ُلز غؽاضبكظی ؼـغٍیؽ ؼٝثبـٟ ز٢ٍ٘بیً

 ضبٓی ِٛب١ً ؼـ خبـی ؿیظ.  ثٞؼ ٗٚ ث٠ ٠ً ٠ٛ دىفي ث٠ ُیشی

 ًبٗفاٙ ُیشی ، ثٞؼ ٛبیىشبؼٟ ًٜبـٕ ِٞٓز ٗؼك اُف ٠ً ٗیٌفؼ إ

 .  ؼاٌز ضفف ٗٚ ثب ٠ً٘ٔ زٜؽ هٙؼب

 اسلبم ایٚ ثبثز: ُلز ٗٚ ث٠ ـٝ ثىز ـا ؼـ ٗؼك ای٠ٌٜ ٗطٓ ث٠

 .  ثیبٙ هفاـٟ ٠ً ٛؽاٌشٖ ا٘الع اِال.  ٌفٜٗؽٟ ٝاهؼب

...  ١ب ایٚ اق قٝؼسف.  ٗیفكشٖ ثبیؽ ٗٚ ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة

 ٛجبیؽ اِال ٗیٌفؼٕ خجفاٙ ایٜدب ـا ٗؽر ایٚ ثیػٞاثی ٛجبیؽ

 إ ثیسبـٟ ػوْ! ثٞؼ؟ ٌؽٟ ز٠ ـا ٗٚ.  آٗؽٕ ٗی ٛجبیؽ...  ٗی٘بٛؽٕ

 . ثٞؼٕ ًفؼٟ وفُفؼاٙ ٝ آٝاـٟ ًدب ـا

 ٗٚ:  ُلشٖ ٝ كفوشبؼٕ ٌُٖٞ دٍز ـا زٍٖ٘ سٞی ٗكاضٖ ٗٞی

 ثبثز ضؽاهْ ٗیٌٜٖ غٞا١ً.  ٌؽٕ ٗكاض٘شٞٙ ٠ً إ ٌفٜٗؽٟ

 ٝ ٛجبٌیٚ ٗطشفٕ اٛوؽـ آٝـؼٕ ٝخٞؼ ث٠ ٠ً ای ٛظ٘ی ثی ایٚ

 .  ٜٛؽاقیٚ غٞؼسٞٙ ُفؼٙ ث٠ ٝ سوّیفار ی  ٠٘١
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: ُلز ٝ ًفؼ كفٝ ای وٞـ٠ٗ ُفٌٗٚ خیت سٞی ـا ؼوش٢بیً

  ؟ ٢ٛبـ ثفای ثفیٖ

 .  ًٜٖ قض٘ز ـكغ ثؽیؽ اخبقٟ اُف-

 ثؽیٚ اخبقٟ ده: ُلز ٝ ثفؼ ٌفر وٞئی قیخ ث٠ ـا ؼوشً

 .  ثفوٖٞٛ ـٝ ٌ٘ب سب  ًٜٖ ػْٞ ٓجبو٢بٗٞ

 .  اكشبؼ ٗی ؼ١ٚ اق ٢ٛبـي

 ثیبر ٛٞٙ...  ثػٞـیؽ ُف٠ٗ سب زی ؿؿاسٞٙ ده: آٗؽٕ ضفف ث٠

 . ٗیلش٠ ؼ١ٚ اق ؿؿا ٗی٠ٍ

 ـٝ ٌ٘ب غٞؼٕ یب ثفیؽ آلاٛه ٝ اوٜخ ثب ٛ٘یؽٕ اخبقٟ ٗٚ-

 ... ٠ً ١ٖ یب ٗیفوٖٞٛ

 ؟ زی ٠ً ١ٖ یب-

 ثبٌیٚ ٛؽاٌش٠ ؼٝوز ٌبیؽ ًٜٖ اِفاـ ث٢شٞٙ ٛ٘یشٖٞٛ غیٔی-

 . ًٜیٖ ِفف ١ٖ ثب ٝ ٢ٛبـ سب ث٘ٞٛیٚ ٠ً

 اق ؼاٌز غجف ز٠! ؟ ٗیؽاٛىز ز٠ ٗٚ ١بی ؼاٌشٚ ؼٝوز اق اٝ

 !؟ اوز آٝـؼٟ وفٕ ث٠ ز٠ ٠ً ٗیؽاٛىز ز٠! ٗٚ؟ ؼّ
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 ١فخٞـ.  ٢ٛبـ اق ثؼؽ یب ٗیفوٞٛ٘شٞٙ ٢ٛبـ اق هجْ یب ١فضبّ ث٠-

 !  ؼی٠ِ ًه ٠ٛ ٗیفوٞٛ٘شٞٙ ٗٚ ٝٓی ثبٌیٚ ٗبیْ ٌ٘ب

 ٗػبٓلز ای٠ٌٜ خفار ٠ً ؼاٌز خفیبٙ ٓطًٜ ؼـ سطٌٖ آٛوؽـ

 سٞی ٗٚ غب٘ف ث٠ ای٠ٌٜ ٝخٞؼ ثب ضؽاهْ ثبٌٖ ٛؽاٌش٠ ـا ًٜٖ

 ؼٖٓ ٝ ٗیٌفؼٕ خجفاٙ ٘ٞـی ثبیؽ ، ثٞؼ ایىشبؼٟ ٗبؼـي ـٝی

 ؿؿای اضش٘بال ٠ً ثبؼٗدبٙ هی٠٘ اق ٠ً ضبال...  ٛ٘یػٞاوز

 ٗبٛؽٟ آٙ اق ٝ ثٞؼٛؽ آٝـؼٟ ًٜبٙ آٌشی ثفای ٠ً ثٞؼ ٗطجٞثً

 .  ث٘بٛؽ ١ٖ آٌذكغب٠ٛ سٞی ی سبقٟ ٛبٙ ٝ وِٜی ؼیكی اق...  ثٞؼ

 ُٖ ـا ُٞـر: ثٞؼ ُلش٠ ػؤٖ ُٝف٠ٛ ثٞؼ ؼٖٓ سٞخی٠ ٠٘١ ١ب ایٚ

 !!! ٗكاضٖ ِٗه ًٚ

 ؼاٌز ًبـ ز٠ اسبم ؼـ ٛ٘یؽاٖٛ ، ایىشبؼٕ آٌذكغب٠ٛ ٗیك دٍز

 ، ثٞؼٛؽ ؼاؽ ؼاؽ وِٜی ١بی ؼیكی.  ثٞؼ ٛیبٗؽٟ ثیفٝٙ ١ٜٞق ٠ً

 سػه ای ه٢ٟٞ وجؽ ؼٝ ؼـ ٝ قؼٕ ثفي ًٞزٌی زبهٞی ثب ـا ٛبٙ

 ١ٖ زِٜبّ ٝ هبٌن ٝ  ثفؼاٌشٖ ٓیٞاٙ ؼٝ زٌبٙ آة اق ، ًفؼٕ

 ثٞؼ ١ب ؼیكی ١٘فاٟ ٠ً ًٞزٌی سفٌی ی ٌی٠ٍ.   ًفؼٕ كفا١ٖ

 یي ـا غٞـؼٙ وجكی ی ثىش٠ ٝ ًفؼٕ غبٓی ًبو٠ یي ؼـ ـا



 ویٚ ـٝضی)غٞـٌیؽ(                                                                                ٓٙلب ًذی ٌٜٛیؽ. ثب سٌٍف –آٝاِٛبـؼ 

  

 
186 

 

 ٠ً سبخبیی.  ـیػشٖ ؼوشی دیً یي ؼـ ٝ ًفؼٕ آثٌٍی ؼٝـ

 ٝ آة غٞي اضٞاّ ث٠.  زٌبٛؽٕ ویٜي ؼـ ـا آثً ثٞؼ ٌٗ٘ٚ

 ٗیك دٍز ٝ ًفؼٕ ِٛبٟ ٗیك ـٝی ٌؽٟ زیؽٟ ی ولفٟ ـَٛ

 ثفؼٟ ـا ؼٖٓ ، زٞثی ًٞزي ١بی ًٞة ٌُٞز.  ثیبیؽ سب ٍٜٛىشٖ

 ٔؼق ٝظب١فٌبٙ ٌٌْ ثفای ، ثٞؼ ؼیِفی ٝهز ١ف ثٞؼٛؽ

 .  وٌٞر ؼـ ٗیٌفؼٕ غٞؼغٞـی ثیٍشف...  اٗب ٗیٌفؼٕ

 ؼٝغش٠ ١ٖ ث٠ ٓج٢بی دٍز ـا ضفك٢بیی ز٠ ُیشی ای٠ٌٜ سّٞـ

 ً٘فٕ ی سیفٟ ٗیٍؽ ثبػث ثِٞیؽ ٗٚ ث٠ ٗیػٞاوز ، اي ٌؽٟ

 .  ٌٞؼ ػفم اق غیه

 قؼٟ ثبال آـٛح سب ـا ٌفر وٞئی ١بی آوشیٚ. آٗؽ ثیفٝٙ اسبم اق

 .  زیؽیؽ ٠ً ١ٖ ٗیك ث٠ ث٠: ُلز ٝ ٍٛىز ٓجً ث٠ ٓجػٜؽی ثٞؼ

: ُلز ٝ ًٍیؽ ػوت ـا ِٜؽٓی ثفایٖ ٝ اٛؽاغز ِٛب١ی ٛیٖ

 . ثلفٗبییؽ

 ٝ اٗفٝق:  ُلز ٝ آٗؽ كفٝؼ ِٜؽٓی ـٝی غٞؼي ١ٖ ثؼؽ

 .  ُفكشٖ ٗفغّی
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  ؟ ٗفغّی-

 ٠ِٛ ُٞخ٠ ٝ قٗیٜی ویت ٝ ٓٞثیب ٝ ٛػٞؼ ٗوبثْ ـا زِٜبًٓ

 ًبو٠ ؼـ ـِٛی غٞي آة ، ًفؼ غٖ ـا وجك ولبٓی ٝ ؼاٌز

 یب ثٌٞثٖ ثفاسٞٙ االٙ: ُلز ٝ ؼاؼ ١ْ و٘شٖ ث٠ ـا آٙ ، ـیػز

 آغفي؟

 .آغفي: ُلشٖ ٝ قؼٕ قّ ز٢ٍ٘بیً ؼـ

 ُفكشیٚ؟ ٗفغّی زفا: دفویؽٕ ٝ ؼاؼ سٌبٙ وفی

 ٠٘١.  غت ثِیفٟ ٗفغّی ثبیؽ آؼٕ ١ب ٝهز ثؼٕی. ١٘یٜٙٞـی-

 ١ىز؟ ٛیىز ًبـ ٠ً قٛؽُی ی

 ٠ً ٗیكؼٕ ١ٖ ـا ًبو٠ سٞی ٗبیغ هبٌن ثب. ؼاؼٕ سٌبٙ ـا وفٕ

 ١ىشیٚ؟ ٗؼؿة: ُلز ٝ ثفؼاٌز ٛبٙ ای س٠ٌ

 .  اِال. ٠ٛ-

 .  ٛیىشیٚ ـاضز ٝٓی-

 غدبٓز ٗبؼـسٞٙ خٔٞی: ُلشٖ ٝ ًفؼٕ ِٛبٟ ؼـز٢ٍ٘بیً

 .  ًٍیؽٕ
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  زی؟ اق-

 : ُلشٖ ِفیص ٝ ـى غٞؼي ٗثْ

 .  ٛجٞؼ ؼـوز!  ٌ٘ب قٛؽُی ٝوٗ ثٞؼٖٛ اق-

  ؟ ؿٔٗ یب ؼـوش٠ ٗٚ قٛؽُی ٝوٗ ٌ٘ب ثٞؼٙ ٗی٠ٌٜ سؼییٚ ًی-

: دفویؽ ٝ ُؿاٌز ؼ١بًٛ ؼـ ٛبٛی س٠ٌ ٝ ـكشٜؽ ثبال ١بیٖ ٌب٠ٛ

  ٗٚ قٛؽُی ؼـٗٞـؼ ٗیش٠ٛٞ ١ٖ ای ؼی٠ِ ًه ، ٗٚ خك ث٠

  ؟ ٠ًٜ سٌٔیق سؼییٚ ـٝ زیكی

-٠ٛ  . 

 ثٞؼًٛ ٛبؼـوز یب ثٞؼٙ ؼـوز ؼـٗٞـؼ ٛجبیؽ ده غت-

 .  ٠ٜٗ ی ػ٢ؽٟ ث٠ سٍػیًّ.   ثبٌیٚ ٛبـاضز

 ٗبؼـسٞٙ ضبال.  ٛجٞؼ ؼـوز ٝٓی: ُلشٖ ٝ اٛؽاغشٖ دبییٚ ـا وفٕ

  ؟ ٗیٌٜٚ كٌفی ز٠ ٗٚ ؼـٗٞـؼ

 ١ٖ ثب ثٞؼ هفاـ ٝ ١ىشیٚ ٗٚ ؼٝوز ٌ٘ب ؟ ٗیٌٜٚ كٌفی ز٠-

 اسلبم ایٚ...  ٛ٘یٌٜٚ ای ؼی٠ِ كٌف ایٚ خك.  ًٜیٖ ِفف ٢ٛبـ

 .ٗی٠ٍ سٌفاـ زفا ٛ٘یؽٖٝٛ كوٗ ؼاؼٟ ـظ ثبـ١ب
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 .  ١ىشٚ ٌ٘ب ِٛفاٙ زٞٙ ٌبیؽ-

 .  ثب٠ٌ ٗٚ ِٛفاٙ ٛؽاـٟ ٓكٝٗی: ًفؼ اوشلبؼٟ اي ٘الیی ػجبـر اق

 ... آغ٠...  اٗب:  ُلشٖ غل٠

 ثبػث ایٚ ًٜیٚ كٌف اي آغ٠ ٝ اٗب ث٠ اُف: ُلز ضفكٖ ٗیبٙ

 .  ٠ٜٗ غٍٜٞؼی

 ثفایٖ ٓجً ـٝی ٓجػٜؽ ؼٝغشٖ و٘شً ث٠ ـا ضیفاٖٛ ز٢ٍ٘بی

  ؟ ثبثز ز٠ اق: دفویؽٕ اي خ٠ٔ٘ اق َُٜ.    ثٞؼ ٛبٗل٢ٕٞ

 كٌف ثیٍشف ٛكؼیٌی ث٠ ٗٚ ٗثْ ١ٖ ٌ٘ب...  ای٠ٌٜ ثبثز اق-

 ایٚ ٝ ١ىشیٚ غٞؼسٞٙ ث٠ ٛىجز ٗبؼـٕ اكٌبـ ِٛفاٙ ٠ً ٗیٌٜیٚ

 .  غٌٞبیٜؽٟ ٗٚ ثفای اسلبم

 .ٗبٛؽ غیفٟ ً٘ی ز٢ٍ٘بیٖ ؼـ

 ك٢٘یؽٟ غت ٝ ثل٢ٖ٘ ـا  ٜٗظٞـي ؼاٌز سٞهغ ٗیٌٜٖ كٌف

 ٝ ث٢شف ثفایٖ هفٗكي ز٢ٍ٘بی ٗؼٜی ضبال ٗیٌفؼٕ ضه. ثٞؼٕ

 ١٘یٚ ث٠ ٌبیؽ ُؿٌش٠ ٌت س٘بٕ.  اوز ؼـى هبثْ ثیٍشف

 ثفٗی ٗٚ دفؼاق غیبّ ؾ١ٚ اق ٠ً ١فزٜؽ  ثٞؼ اٛؽیٍیؽٟ ٗٞٔٞع
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 ًٜؽ آٗبؼٟ ٝ ضبٔف ز٢ٍ٘ب ایٚ ثفای ١ٖ ؼیِف ؼاوشبٙ زٜؽ آٗؽ

 . 

 ثبثز ایٚ اق ٛؽاـٟ ٓكٝٗی آجش٠: ٍٛىز ٌُٖٞ سٞی ُفًٗ ِؽای

 ای ؼی٠ِ خٞـ ـٝ ٌ٘ب سلٌف ٝ ضفف ، ٗٚ غت ٝٓی ثبٌیؽ ِٛفاٙ

 ثٞؼ القٕ.  ًٜٖ د٢ٜبٙ ـٝ غٌٞطبٓیٖ ٛ٘یشٖٞٛ ٝ ٗیٌٜٖ سؼجیف

 .  ثؽٝٛیؽ

 ! ػدت ز٠: ُلشٖ اـاؼٟ ثی

 .ٌؽٕ ٗشؼدت ثفؼٕ ًبـ ث٠ ٠ً ٓلظی  اق غٞؼٕ ٝ

 ػدت؟ ز٠ زی: دفویؽ ُفؼ ز٢ٍ٘بی ثب

 ٗٚ ٗفوٕٞ ١بی ػبؼر اق ًفؼٙ كٌف ثٜٔؽ.  ًفؼٕ هفٝز٠ ؼٛؽاٙ

 .   ٛ٘یٍؽ سفى ٝهز ١یر ٠ً ثٞؼ

 ٛجٞؼٕ ٌیف ِٛب١ً ؼـثفاثف ٗٚ ٝ ٗیٌفؼ س٘بٌبیٖ ًٜدٌبٝ ٗؼك

 د٢ٜبٙ ١بی ١ٞیح ضشی ٠ً ثٞؼٕ سىٔی٘ی ی ٓفقیؽٟ غفُٞي ٠ً

 .  ٗیٌفؼٕ سوؽیً٘ ؼوشی ؼٝ ١ٖ ـا غبًٖ ؼـ ٌؽٟ

 ػدت؟ ز٠ زی ِٛلشیٚ-
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 !  ثؽٖٝٛ ثٞؼ القٕ زیكی ی٠ ای٠ٌٜ-

 .  ثٞؼ القٕ غت: ُلز ٝ ٍٛىز ٓجً ـٝی د٢ٜی ٝ دز ٓجػٜؽ

 غٞـؼٙ آثٌِٞز ؼـٗفاوٖ آٗؽ ٗی ٛظف ث٠ ٠ً س٘یك ثبزِٜبّ ٝ

 ـٝ ثطث: ُلز ٝ قؼ ای ٔفث٠ ؼوشٖ دٍز ث٠ ٛؽاـؼ ًبـثفؼی

 !  غبٖٛ ٌٜٛیٚ ػْٞ

 .  ًفؼٕ كٌف زِٜبّ ًبـثفؼ ث٠

 ث٠...  ًفؼٕ كٌف اي ثیٌبـی ث٠...  سفاٌیؽ ثفایً ٠ً ًبـثفؼی ث٠

 ث٠.  قؼ ؼوشٖ ث٠ ٠ً ای ٔفث٠ ث٠...  ًفؼ دیؽا ثفایً ٠ً ًبـی

 ...  ثٞؼ آؿٍش٠ ٓجػٜؽ ث٠ ٠ً ٓج٢بی ث٠. ثٞؼ ٜٗشظف ٠ً ِٛب١ی

 ثفایً ٝ ٗیػٞاوز ثیٍشف ی ـاث٠ٙ ای٠ٌٜ ث٠ ًفؼٕ كٌف

 ـا اي غٌٞطبٓی ٛ٘یشٞاٛىز ٝ ثٞؼ غٍٜٞؼ...  ثٞؼ غٌٞبیٜؽ

 .  ًٜؽ د٢ٜبٙ

 ٌ٘ب اق ٗٚ.  ٗیػٞا١ٖ ١ٖ ٗٚ... ١٘یٜٙٞـ ٜٖٗ ثِٞیٖ غٞاوشٖ

 ... ایٕب.  ١٘سٜیٚ...  ٛیك ٗٚ... ثیٍشف
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 ٗیٌٜٖ كٌف ٛ٘یؽٝٛیٚ ٗٚ اق قیبؼی زیك ٌ٘ب: ُلشٖ س٢ٜب اٗب 

 ٝ ـَٛ زٜؽاٙ ـاث٠ٙ ایٚ ، ثٍیؽ ٗٙٔغ زیك١ب ثؼٕی اق اُف ٌبیؽ

 ثؽ١ٌبـ ی٠ ٗٚ دؽـ ٠ً غَّٞ ث٠.  ثب٠ٌ ٛؽاٌش٠ غٌٞی ـٝی

 ٢ٛبیز ؼـ ٗب...  ث٠ٍ قٛؽاٛی ٌ٘ب دؽـی ٛب ٌؽٟ ثبػث ٝ كفاـی٠

 . ثبٌیٖ ١ٖ ثفای ٗیشٞٛیٖ غٞثی ؼٝوشبٙ

 

 !ًفؼ یع ؿؿاسٞٙ-

 .  ثٞؼ ًٚ س٘بًٗ ٗؼٜی ث٠ خ٠ٔ٘ ایٚ

 ٗٙ٘ئٜٖ ثبیؽ ضؽاهْ!  ٛیىشٖ ثبًفٟ ٗٚ ؼاٛىز ٗی ثبیؽ اٗب

 ٝضٍز ؼٖٓ ٝ ثٞؼٕ ٕٗٙفة ٝ سفویؽٟ...  ؼاٛؽ ٗی ٠ً ٗیٌفؼ

 . ٛ٘یٌفؼ ًٌ٘ی ١یر ػؤٖ ٝ ثٞؼ ًفؼٟ

 ؼـ ای٠ٌٜ ثؽٝٙ ٝ اٛؽاغشٖ إ ًبو٠ ٗطشٞیبر ؼـ ٛبٙ ای س٠ٌ

 .  ؼاٌشٖ ٛبٗكؼ ٗٚ ١فضبّ ث٠: ُلشٖ ًٜٖ ِٛبٟ ز٢ٍ٘بیً

 .ؼ١ؽ ٛ٘ی ُٞي ًفؼٕ كٌف ثفؼ ؼ١بٙ ث٠ ـا هبٌوً
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... ؼیؽیًٜ ١ٖ ٌ٘ب.  ؼاٌشٖ ٛبٗكؼ ٗٚ: قؼٕ ٓت ٝ ًفؼٕ ِٛب١ً

 ... ـٝ ٗبؼـي ١ٖ...  ـٝ غٞؼي ١ٖ

 .  ٌ٘بوز ی ُؿٌش٠ ؟ ثب٠ٌ ٢ٖٗ ٗٞٔٞع ایٚ ثبیؽ ضیث ز٠ اق-

 ٠ً ٗبٛؽٕ غیفٟ آٛوؽـ ٛ٘یٌفؼ ِٛب١ٖ ، ٌؽٕ غیفٟ ز٢ٍ٘بیً ؼـ

 ثس٠ ؼغشف ٗٚ ، ثفؼاٌز غٞؼي ًفؼٙ وفُفٕ اق ؼوز ثبالغفٟ

 ١ٖ اٝ ، ٌٕٞ غبٕ ضفف یي ثب ٠ً ٛجٞؼٕ وب٠ٓ ١دؽٟ ١لؽٟ ی

 اق ٝ ثِٞیؽ خ٠ٔ٘ یي كوٗ ٠ً ٛجٞؼ ٌٞـی ٝ ٌف دف خٞاٛي

 ، ١٘ی٠ٍ ثفای ثبـ یي.  ِٛیفؼ ـا اي دی ٝ ثفٝؼ ٝ ثِؿـؼ غیفي

... ١بیٖ ٛظ٘ی ثی ١بیٖ، هبٛٞٛی ثی ی ٠٘١ ٗیبٙ. ثٞؼ ٗٚ هبٛٞٙ

 .  ؼاٌشٖ اػشوبؼ ١٘ی٠ٍ ثفای ثبـ یي ث٠ ٗٚ...  اٗب ١بیٖ ٌٔػشِی

 ؼّ ٝ ثىشٖ ٗی ؼّ.  ٗیٍؽٕ ٝاثىش٠ ،  ثٞؼٕ اضىبوبسی ٗٚ

 ٛ٘ی اُف ٠ً ُلشٖ ٗی ثبیؽ!  ثٞؼ ًٜؽٖٛ خبٙ هی٘ز ث٠ ًٜؽٙ

 اٝ ؼـًٜبـ ٘الیی هّف ؼـ ـا غٞؼٕ ِجص سب ، ١ب ٌت ؼیِف ُلشٖ

 .  ثٞؼٛؽ ًٍٜؽٟ ٗٚ ١بی كفٔی٠ ٝ ٗیٌفؼٕ كفْ

 ٌؽ ٗی ـاضشٖ ٛله یي ُفكشٚ هی٘ز ث٠ ػ٘ال ٗٚ ١بی كفٔی٠

 !  آوٞؼُی ؼٗی ُفكشٚ...  ـاضز غٞاة ُفكشٚ... 
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 ٌؽ ٗیْ ثی ١ٖ اٝ ؼیؽٕ ٝ ًفؼ دبى ـا ؼ١بًٛ ؼٝـ ؼوش٘بٓی ثب

 .  ٗٚ ٗثْ

 .  ؼاٌشٖ ٛبٗكؼ ٗٚ ١فضبّ ث٠: ُلشٖ ٝ ؼاؼٕ هٞـر ـا ؼ١بٖٛ آة

 .ث٠ٔ-

 ! ؼًشف آهبی ؼاٌشٖ ٛبٗكؼ ٗٚ: ًفؼٕ سٌفاـ

 ٝ ٌؽ ٜٗوجٓ ُفؼًٛ ـٍ ؼیؽٕ ٝ ٗبٛؽ غیفٟ ز٢ٍ٘بیٖ ؼـ

 .  ث٠ٔ: ًفؼ سٌفاـ ٗٚ ٗثْ

 ....... ٠ً ثؽٝٛیٚ ثبیؽ ٌ٘ب: ًفؼٕ قٗك٠ٗ ثبـ آغفیٚ ثفای

 .  غبٖٛ ٗشٞخ٢ٖ ٗٚ: ُلز ٝ آٗؽ ضفكٖ ٗیبٙ

 ٝثفم ـػؽ ٝ ثٞؼ اثفی ُٜؽٗكاـ.  قؼ قّ ز٢ٍ٘بیٖ ؼـ ثبٛی٠ زٜؽ

 ؼـِٛب١ً.  ًفؼٕ یع ِٛب١ً ًفؼٙ س٘بٌب اق ٌؽ وفؼٕ.  قؼ

 .  ثٞؼ اثفی ُٜؽٗكاـ. ٛجٞؼ سٔئٔٞیی ١یر.  ٛجٞؼ ٛٞـی ی ثبـه٠ ١یر

 ِؽایً ٝ ًٍیؽٕ دبییٚ ـا ز٢ٍ٘بیٖ ٛیبٝـؼ ٘بهز ؼیِف ِٛب١ٖ

 : ٍٛىز ٌُٖٞ سٞی
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 .  ًفؼ یع ؿؿاسٞٙ-

 . اٛؽاغشٖ دبییٚ ـا وفٕ ًفؼٕ، كٞر ـا ٛلىٖ

 ٝ ٗیٌفؼٕ ُفی٠ ًبي.  ثٞؼٛؽ ٌؽٟ ؿیت ًدب ١بیٖ اٌي ٛ٘یؽاٖٛ

 .  ٌٛٚ ُفی٠: ٗیِلز

 ٗثْ.  ثٞؼ ٗیً ٝ ُفٍ. آٓٞؼ ١ٖٝ ٝ ثٞؼ وِٜیٚ ٗیبٛ٘بٙ كٕبی

 ٝ ثٞؼ ضبًِٔ ؿ٘جبؼ ، آـاًٗ خبی ث٠ ٠ً ظ٢فی ثؼؽاق زفر

 !  ـٝق ٝ ٌت ًفؼٙ ُٖ

 ٗٚ: ُلز ٢ٗفثبٙ ٝ اـإ ٌٌىز ـا وٌٞس٘بٙ ِؽایً

 اقسٞٙ ٗىئ٠ٔ ایٚ ثبثز.  ثٍٖ ٌ٘ب اقـؼُی ثبػث ٛ٘یػٞاوشٖ

 . ػؿـٗیػٞإ

 ٌبیؽ  ٗیٌٜٖ كٌف:  ُلز ػدٞال٠ٛ اٗب ثِٞیٖ زیكی ًفؼٕ ثبق ٓت

 ....  ٗٚ ٌبیؽ ٝ ثؽیٚ كفِز وبثوشٞٙ ٛبٗكؼ ث٠ ثػٞایٚ ١ٜٞق

 اي ًبو٠ ًٜبـ ٗیك ـٝی ـا ؼوشً سٞی ی ٌؽٟ ٗسب٠ٓ ؼوش٘بّ

 ثبثز: ُلز ، ًٜؽ ِٛبٟ ز٢ٍ٘بیٖ ؼـ ای٠ٌٜ ثؽٝٙ ٝ ًفؼ دفر

 .  ٗیٌٜٖ ػؿـغٞا١ی ُلشٖ ٠ً دال١بیی ٝ دفر
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 ًفؼٕ كفاٗٞي: ُلز ٝ ثفغبوز خب اق ٝ ًٍیؽ ػوت ـا ِٜؽٓی

 كٌف...  غٜي آة یب ٌفثز ؟ ؼاـیٚ ٗیْ ؼٝؽ.  ثیبـٕ ٌٛٞیؽٛی

 .  ثب٠ٌ ث٢شف ؼٝؽ ًٜٖ

 .ـكز آٌذكغب٠ٛ ث٠

 ... ٗٚ ٝ ًٜؽ كفاـ ٗٚ اق ٠ً اِٛبـ

 زٞة اق ٝ ثٞؼ قؼٟ ضفف ٗٞهغ ثی ٠ً ثٞؼٕ الًذٍشی ١٘بٙ ٗٚ

 ٝ ثٞؼ ًفؼٟ ووٖٞ ٝ ثٞؼ ٌؽٟ ـ١ب ، ٓي ٓي ؼٝ ٜٗوبـ ٗیبٙ

 ! ....ثٞؼ ـویؽٟ دبیبٙ ث٠ ػ٘في

 

 

 

 



 اول_بخش_پانزدهم_فصل#

  خیتار_پنجشنبه _نیتر_زیانگ_نفرت#

 نیتر  زیانگ نفرت:  پانزدهم فصل

 !  خیتار ی   پنجشنبه

  به ات پنجشنبه  دندیپرس یم من از اگر

  دو: گفتمیم شودیم  میتقس  بخش  چند

 یکارها به یدگیرس  اول بخش... بخش

 دوستان  با صحبت ، مشاوره.   روزمره

  و.... دی خر یکم و ابانیدرخ گردش . 

 که ینامربوط  یها ج یمس:   دوم  بخش

 !   کردم افتیدر

 یماه ی بو که تیخاص یب ی ها جیمس

 برکه بودند  برکه  اگر.   دادند یم مرده

  بودند وانیح اگر و... مال لجن یا

...   بودند آور تهوع چندش  یها وزغ



  و بودند زهر جام بودند یدن ینوش اگر

 !  رهیت  و بودند اهی س:  بودند رنگ اگر

  من سواد  قیال که ت یاهم یب ی ها جیمس

  دوروز از بعد !  بخوانمشان تا  نبودند

 منتظر   شوق  با یوقت  یخبر یب

  نظر به دردناک  یتکنولوژ... یخبر

  کی تا بود فرستاده جیمس یوقت دیرسیم

 !  کند  کنسل را شده  نییتع شی پ از قرار

 :  بود آمده  جیمس

  قرار هست  امکانش. ریبخ وقتتون سالم

    م؟ ی کن کنسل رو فردا

 : بودم داده  جیمس

 .  ستی ن یمشکل  بله.   سالم

 : بود آمده  جیمس



 .ریبخ روزتون.  ممنون

 خاطر به شده؟ یچ  چرا؟:  نوشتم جیمس

 و خشک سکوت  آن و ییکذا روز آن

 همه آن و نشده خورده یچا آن و کشنده

  یبرا نبود حاضر کس  چیه که یدلخور

  نهیک انقدر شما بگذارد؟ شی پ پا یآشت

 اندازه نیا تا شما ؟ دکتر  دیهست  یا

  مقابلتان طرف گری د  و دیشو یم دلخور

 ! ؟ ست ین مهم تانیبرا

 . کردم پاک اما

 کوه؟ قرار  شد کنسل  چرا: نوشتم جیمس

 .    کردم پاک

  یچ یبرا ! ؟ چرا!  ؟ شده یچ :  نوشتم

 !  ؟



 تخت یرو را یگوش و  کردم پاک

 تریت بزرگ جهنم به کی عقلم.   انداختم 

.   بود قلبم   یتو جهنم..  اما  من و کرد

  یگوش ی صفحه ، خورد در به تقه دو

  یم دیبا.   نبود یام یپ کردم، روشن را

 ی نم را لشیدل خودش چرا چرا؟ دمیپرس

 گفت؟

  حاضر ی کوله به آمد  اتاق  یتو عطارد

  فردا:  دیپرس و انداخت ینگاه  ام آماده و

   ؟ کوه یریم

 یخال او سر بود یدل و  دق  هرچه

 .   نه: کردم

 آخه: کرد اشاره ام کوله به عطارد

 ... یکرد حاضر لتویوسا



  رم ینم...  نه:  گفتم  و دادم تکان را سرم

  . 

 خوبه؟ اوضاع: گفت و  آمد جلوتر

  بهتره؟ حالت ؟یسرحال

 به بود کرده وقت مدت نیا در باالخره

 !  ؟ شد یندی ب من حال

  بد:  گفتم  و کردم رونیب نیسنگ را نفسم

 .   ستم ین

  ، ندی بنش تخت  ی لبه کنارم گرفت اجازه

  ی صفحه گرید بار  کی ، دادم  اجازه

  نداده یجواب.  کردم روشن را  ام یگوش

 یعنی کنم هیگر خواستیم  دلم.  بود

  با را خودم...   اما داشتم را اش ییتوانا



  و کردم سرگرم  عطا با زدن حرف

 ... یدمغ باز شده یچ : دمیپرس

 نه؟  یندار خبر نایا مادرت از-

 چطور؟ زدم حرف مامانم با صبح-

 سر رفتن طلبکارها دوباره انگار-

 یچطور شده یچ  دونم ینم.   وقتشون

 دختره دوباره  ، لچرهیو رو ا یمی ک دنید

 ...   کرده یقاط 

  نداده یجواب .  کردم روشن را یگوش

 .بود

 کرده؟ یقاط  یچ از-

 وبه آورد عقب  را شیدستها عطارد

  طلبکارا  از یکی: گفت و زد زل سقف

  ام ینم لتیعل دختر خاطر به گفته بهشون



  هم ای میک !  بهم  زم یبر اتو کوزه  کاسه

  فردا اگر  گم ی م.  بدشده حالش

 ؟  یور هی میبر  ییتا سه.... یکاریب

 ! نبود ی خبر.  کردم روشن را یگوش

 مثال؟  کجا-

  جاده... یکوه  یدشت.    دونمینم-

 ... یچالوس

 شهیم یسال  کی ای میک  ستین  یبد  فکر-

 .  نشده دور خونه از

  نه...  یعنی  ییتنها من چون ؟یهست  پس-

 .... یول نتونم  نکهیا

  منو:  گفتم و کردم کیبار را  میچشمها

 دعوت ا یمیک رجوع و رفع بخاطر

 !؟  گردش نیا  به یکرد



  به را شی دستها برخاست جا از عطارد

 یخودت شی بان و باعث: گفت  و زد کمر

 حیوق یتونیم قدر چه موندم.  کرانه

 تازه نباشه هم التیخ نیع که یباش

 ...   ی ایب خوادینم! یهست  طلبکارم

 .   دیکوب را در ، رفت  رونی ب  اتاق  از

 یگوش سر هم را عطا حرف  یدل و دق 

  بعد ، کردم  خاموشش کردم، یخال ام

  به زدم دور بعد...   افتادم  تخت یرو

  شدم باز طاق ...    دمی غلت...  شدم  پهلو

 ده...  قهیدق پنج. گذراندم وقت ... 

...   ساعت کی!   قهیدق یس .... قهیدق

...  زدم چرت.  قهیدق  ده و ساعت کی

  قهیدق چهل و ساعت کی...    شدم داریب

  ! 



  را لیموبا ، دمیکوب یشانیپ به را  مشتم

 رشیتصو به هیثان  چند.  کردم روشن

 نیا  بابت  از:   آمد  غام یپ و زدم زل

  یآت ی  جمعه دوارمی ام متاسفم یکنسل

  دی بد اختصاص کوه  و من به رو  وقتتون

  . 

 .  بود کرده ارسال دوبار را  غام یپ نیا

 .   بود یافتیدر تماس  کی  سوم  غامیپ

  و بود زده زنگ...   تخت یرو وارفتم

.... یوحش...  یوحش!   بودم  خاموش من

 !  یوحش

 او  یها  ییآشنا از ذوقها  کردم چه گر

   او یها ییجدا آخر  دیکش من از انتقام

 یبافق یوحش



  در خواستیم دلم .   آمدم رونی ب  اتاق  از

  یرو سرهنگ.  باشم  شلوغ یفضا کی

 ،  بود دهیکش دراز نفره سه کاناپه

  عرق  اش  یشانیپ  یرو کردم احساس

 .  است نشسته

  کم را سالن در حاضر یبخار حرارت

 عالمه ک ی.  رفتم  آشپزخانه به  و کردم

  آب قبض و دفترچه و یغاتیتبل بورشور

 .  بود  کانتر یرو وبرق 

 به.   کردم جدا هارا بورشور  یها بسته

  ، ها رستوران اسم  ، خوردندیم درد

  نیا یها شگاهیارا ، ها یپزشک دندان

  ها  قبض.  آمدند  یم  کارم به دیشا یحوال

.   کنم  پرداختشان  تا  گذاشتم هم  کنار را



  راباز پاکتش.  خورد نامه کی   به چشمم

 ! بود دادگاه ی هیاحضار.  کردم

 

 کرانه:   بود خورده شیرو من اسم

 .    یمحمد

  زاریب لمیفام  و اسم از ها وقت یبعض

 .    شدم یم

 .   کردم باز یلرزان دست با  را پاکت

  تیشکا خصوص در:  حضور علت

   پرهام نی نسر خانم

  در یدگی رس جهت فوق  مقرر وقت در

 .   دیشو حاضر  دادگاه نیا

  دو...    بار کی ،  دی کشیم ری ت  ام نهیس

  هیاحضار ان بار چند ... بار  سه... بار



 و پرهام نینسر یشاک.   خواندم را

  غلط  شی جا چ یه!  ی محمد کرانه خوانده

.   نداشت  مشکل شیجا چ یه.   نبود

 . بودند  شده آب پر  میچشمها

 را برگه  ، دمید که را عطارد ی هیسا

  کردم پنهان یغاتیتبل یها چه  دفتر ریز

  نوک تا سر  فرق  از.  دی کشیم  ریت  قلبم. 

  دادگاه به کارمان ی ک ما.  دمیلرزیم  میپا

 به کارمان یک! بود؟ دهیکش  پاسگاه و

  نیهم جز  به...  بود دهیکش آژان و سیپل

 ...  آخر وقت چند

 یزاریب یک ! بود؟ شده  بد ما با یکس یک

  ما از  که بود رسانده ییجا به را کار

 سوختی م ام  نهیس آخ ...  و کنند تیشکا

  . 



 کشو  یتو را ها دفترچه آن  ی همه

 ی غاتیتبل  یبورشورها  یمابق کنار ختمیر

 .  گری د یها  قبض و

  بودم شده  متحمل که  یفشار از  میچشمها

  یبرا  عطا.  شد  اب پر و  د یکش ریت

  به را خودم من خت،یریم یچا خودش

 کرده سرگرم ظروف کردن جا به جا

 .  بودم

  چرا: دیپرس و انداخت من به  ینگاه مین

   شده؟ گچ مثل  رنگت

  کی ام  نهیس درد از ، کردم  نگاهش

  فنجان که  افتاد چشمم از اشک قطره

 به رو و  گذاشت کانتر ی لبه را شیچا

 ؟  شده چت: دیپرس من



  نگه دستش یتو را میبازو.   آمد جلو

 .   کرانه: زد میصدا  و داشت

 ختیریم رونی ب  اشک می چشمها از

  حجم  نیاای بود  درد شدت  از دانمینم

 و کوچک ی برگه کی از که یریتحق

 .بود کرده تیسرا من به شیمحتوا

 .  دکتر برمتیم االن: گفت نگران عطا

  که برود رونیب  آشپزخانه از خواست

 . گرفتم  را  دستش

:  گفتم زور به و زد شیموها  به یچنگ

 .  خوبم

  ؟ یافتاد روز  نیا به من حرف از-

 قهیدق دو ایب  باش آروم .  نبود یمنظور

 .   نیبش



...   تکه تکه دم ی کش نفس یسخت به

  عطارد.   دادم رونی ب نهیس از  را بازدمم

 جور نیا:  گفت و اورد آب یوان یل میبرا

   ؟ یخوریم قرص مواقع

  نشانش  را اعصابم ی ها قرص ظرف

  دنید  با کرد باز که را درش.   دادم

  زیر یها یقوط  و شمار یب  یها ورق 

 خبره  چه: گفت زده رتیح  درشت و

 !   همه نیا

 . گذاشتم  زیم یرو را سرم

 ! کند؟  تیشکا  من از بود توانسته چطور

 !بود؟ گذاشته نایس چطور

 !  نداشت؟ دوستم  مگر نایس



 عاشقانه یها زمزمه هم  با  ما مگر

  ینم ام صدقه قربان مگر!  م؟ی نداشت

  من یزندگ ی همه گفت ینم مگر! رفت؟

  من...   آخ رمیبم تیبرا من... یهست

 ! آخ دهم  یم جان تیبرا

 ...    تیبرا من

  آخ...  آخ :  دمیکوب زیم یرو را  مشتم

 !  آخ...  

 خفه من و کردیم  نگاهم منگ عطارد

  داد انقدر ییجا هی  برم خوادیم   دلم:  گفتم

 .   بشم یخال  که بزنم داد انقدر...  بزنم

  شد چت. بخور قرصتو  فعال.  برمتیم-

 ! نگفتم  ی زیچ که من ...  هوی



.   زدم زل نگرانش  و اهیس یچشمها  در

  دنبال و  آفتاب خواستیم گندمزار دلم

  بودم زاریب شب از...  ها پروانه کردن

....  یروشن خواستیم طلوع  دلم ،

 ...   آب.  ییروشنا

  دمیبلع را  قرص و دم ی کش باال  را  ام ینیب

  . 

:  گفت آرام  و نشست میرو به رو عطا

 .   زنمینم و حرف  نیا وقت  چیه گهید

 انتیخ بهت  داشت که موقع اون-

  دیبا ...  شدم یم تی اهم  یب دیبا  ، کردیم

 هم رو  تو دی با.  زدم یم رو همتون دیق

.    شدمی م  نگرانت  دینبا ... کنار ذاشتمیم

 زل من  یچشمها تو گهید وقت اون



  باعث و  مقصر که یگفتینم  و یزدینم

 !ییتو زیچ همه یبان و

  و دمیکوب  زیم یرو  را مشتم  بار نیآخر

 .    کرد میتماشا حرف یب عطا

 خانه از  دیبا.   زدم میموها  به یچنگ

...  رفتمی م نا یس شی پ د یبا. رفتمیم رونیب

  یم تف دی با... گوشش در دمی کوبی م دیبا

!  صورتش  به انداختم 

 اول_بخش_پانزدهم_فصل#

 خیتار_پنجشنبه _نیتر_زیانگ_نفرت#

 

   دوم_بخش_پانزدهم_فصل#

 تخت  ی لبه و کردم  قفل را  اتاق  در

  تا  دادم  مهلت  خودم به هیثان چند  نشستم 



  دیلرزیم  حرص از  ام  چانه.  رم یبگ  آرام

  عوض را م یها لباس و برخاستم ازجا. 

  حمام.    بود اورده  آب زخمم. کردم

.   بودم شده پانسمان الیخیب و  بودم کرده

  جا نیهم از و  کردیم عفونت کاش

 !   مردمیم

  تلفن و پول فیک ، زدم  چنگ  را کاپشنم 

  را اتاق  در یوقت و برداشتم  را  همراهم

  حرص با  ، کرد  ام شوکه عطا  کردم باز

  ،محلش زد م یصدا ، شدم  رد کنارش از

  ی برگه رفتم آشپزخانه به  ، نگذاشتم

 به تی اهم یب و برداشتم  را هیاحضار

  به  ، دی بگو یزیچ خواستی م که عطا

 خانه از ، میها یکتان  دنیپوش محض

 .   زدم رونیب



  تکان دست راهم سر  یتاکس نی اول یبرا

  نشستم عقب یصندل یرو یوقت  و دادم

 .    شدم  همراهم تلفن لرزش متوجه ،

 ای  عطا نکهیا  فکر ، ندادم تیاهم

  ممیتصم از را من بخواهد یهرکس

  کردیم بدتر و رابد حالم  ، کند منصرف

  ، شدم  ادهیپ  نظر مورد ی کوچه سر. 

 .بروم جلو دیکش ینم میپا

  ، کردمیم  فکر تش یشکا به یوقت اما

 جرات...   شدمیم  محکم شدمیم قرص

 .    شدمی م جسور و گرفتم یم

  ی نما.   ستادمیا کشانیش ساختمان یجلو

  یسرسبز و یدرختکار ، اش یمرمر

 وقت  هر شدیم  تهوعم باعث ، اش

...    بایز یها کاج  آن یبرا  یگرید



 خانه ی جلو ی محوطه یگلکار یبرا

 روز...  اما  کردمی م ذوق  هزار هزار

 .   نبود کردنم ذوق 

  ی النه ، شان  النه کردمی م حس

 که  بود یخال و  خط  خوش یمارها

  کرده ق یتزر من یزندگ به را  ششانین

 و  شدیم پخش  بدنم در داشت  سم و بودند

 . گرفتی م را جانم

 .   دادم فشار زنگ یرو  را انگشتم

 مردانه یصدا و  شدم معطل هیثان چند

 بله؟: گفت یا

 ...   هستم  یمحمد کرانه-

 . داخل دییبفرما:  داد  پاسخ مرد



  نیگیم  بهشون هستن پرهام  خانم اگر-

 در؟  دم انیب

 .   باشه-

 شده باز میرو به در  گذاشت را یگوش

 .  بروم جلو دینکش می پا اما بود

 ها یکاش یرو ، ماندم  معطل هیثان چند

  و بد خودم به ه یثان  چند...  زدم  قدم

  راهیب و بد آنها به هی ثان چند ... گفتم راهیب

  دامن کی  با او ،  بعد  یا قهی دق  و  گفتم

 که ی درحال یزرشک کت و یمشک

  با داشت سر به دامنش  همرنگ یشال

 . آمد جلو  دار پاشنه  ی ها کفش

 و رفت  فرو هم در میابروها  دنش ید از

 خودتون  با  شما:   بردم هجوم  سمتش  به



 نیرفت یحق چه به!  ؟ نیکرد  یفکر چه

 !نی کرد تیشکا من از

.   باش آروم: دی کش  درهم ابرو پرهام

 . میدار ابرو ما نجایا

  ما ن؟یدار  آبرو شما  فقط  آبرو؟: زدم  داد

  به م؟یاومد کوه پشت  از ما م؟ییآبرو یب

  شما ؟ ن یکرد تیشکا  من از یحق چه

 نی تونیم نیکنی م فکر ن؟یهست یک

  مملکت  ؟ نیبکن  بخواد دلتون یهرکار

  به شما پسر! نداره؟ صاحب نداره قانون

 من یزندگ .  بدهکاره یزندگ هی من

  خاکسترهاشم از دست سوخته

 ن؟ی داریبرنم

 ... باش آروم  گفتم-



  شما: گفتم  یبلندتر ی صدا با  توانستمینم

  هیاحضار من یبرا  نیکشی نم خجالت

 تیشکا من از  یچ بابت ن؟یفرستاد

  تیشکا یحق چه به!  ؟ نیکرد

 !!!!!! ن؟یکرد

 پرت صورتش به مچاله را کاغذ و

  هی...  نیستین آدم شما:  گفتم و کردم

  نیهست  تحمل قابل ریغ ینما آدم مشت

 هی نیآورد بار خودتون مثل هم نایس...  

 .     نانیاطم قابل ریغ  ینما آدم

 از را  شان کله و سر هیهمسا سه دو

 .   دند یکش رونیب پنجره

...   من و  کند  سکته  بود مانده  کم پرهام

  یم آرام شتری ب گفتمی م شتریب هرچه من

 قرار  سرم یتو  نبض شتریب.  شدم



 راحت دنم ی کش نفس  شتریب و  گرفتیم

 .شد  یم تر

  من و ردی بگ  را میبازو خواست آمد جلو

  با  اما کند  تیهدا خانه از خارج به را

  الیخ شما: گفتم و  دادم هلش  دستم  کف

 !؟ هان!  ن؟یهست یک نیکرد

  ی خونه از گمشو برو.  رونیب برو-

 ....  رونی ب برو من

  و کشاند در سمت به را من دستش با

  کردم  میدستها خرج را زورم نیآخر من

 کی وحشتناک ی تجربه به تی اهم یب ،

  ، بود تن در جان هرچه ، رم یاخ سال

 هل عقب  به را او و کردم  میدستها خرج

 !   دادم
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 .   زدمیم  نفس  نفس

 نگه را ،تعادلش عقب به شد پرت

 یرو  ش یدستها  کمک به اما نداشت

  شده تا ش یزانوها...   افتاد نشسته نیزم

  یموها  و بود رفته عقب شالش.   بود

  کنم  الیخ  شدیم باعث  اش دهیکش  سشوار

  شیبرا هیقض ظاهر جز یگر ید زیچ

  نگاه را من زده رتیح ، ندارد یتیاهم

  من به زورش کرد یم فکر.  کردیم

  از اما...  بودم  نقش زیر من رسد؟یم

 .آمدم  یبرم  خودم  پس



  یرفتارها و او زبان و  او پس از

 .    آمدم یبرم  هم او ی  احمقانه

  یصدا ب کرد راباز در ،  نایس پدر

  نینسر.... نینسر: گفت یا زده وحشت

 ...   جان

 دخالت و بود مانده در پشت حاال تا

 ! کرد؟ینم

 یم بر زی چ همه پس از زنش  دانست یم

 !  د؟یآ

 ازجا شوهرش کمک به ، شد  دوال مرد

.   کردی م م یتماشا یافع مثل ، برخاست

  بود وقت منتظر.   بزند  شمین  خواستیم

 تمارض اما بود برنداشته  هم خش. 

 خاطر به!  خواهرم از شتریب .  کرد



  حفظ  را تعادلش  نتوانست فقط  ها کفش

 یرو را  شال . شد نیبرزم نقش  و کند

 به  یشخندین من و انداخت سرش

  بود گذشته من سر از  آب.  زدم جفتشان

  میبرا یتیاهم هم  مردیم اگر  یحت. 

 .    نداشت

  دختره!  یا وونهید  تو: گفت خفه پرهام

 ...   هرزه   احمق   ی

  گفت ممکن لحن نی تر آرام با را هرزه

  ی بلند یصدا با و کردم حبس  را نفسم . 

 یجلو که رتشیغ یهمسرب یجلو

  را زنش  یجلو ، بود نگرفته  را پسرش

!    خانم نییشما هرزه:  گفتم  ، بود نگرفته

 !  پرهام خانم ییتو هرزه



  چه.  دختر ریبگ  آروم کرانه: دیغر مرد

 !محترمه ملک   هی نجای ا ؟ خبرته

 .   زدم زهرخند

 و امالک و ملک حال به تا یک از

 یم شمرده  محترم ها  آدم ی ها داشته

  مینبود محترم م ینداشت ما چون! شد؟

 که یپ رت  هر کس هر گذاشتم   یم دیوبا

 هر و  کند نثارمان دیرسیم  ذهنش به

 !  ؟ اجرا حقمان در  خواستیم که یعمل

  محترم گفتندیم ملک به حاال  تا یک از

 !؟

  ابرو پرهام و کردم  اش حواله  یشخند ین

  یمنفور نگاه  با و بود دهی کش درهم

 .   کردی م  میتماشا



 ینم دادگاه من ، دمیکش عقب  را خودم

  تش یشکا  دیبا ...  بروم بود محال.  رفتم

 .   گرفتی م  پس را

 سراسر و دیلرز ینم که  ییصدا با

 :گفتم  داشت  انیجر درش نفرت

  منم وگرنه!  نیریبگ پس رو تتون یشکا-

  طلب آبرومو و  باشم دادخواه  تونمیم

 .  کنم

 و زد  یشخندین پرهام  گفتم  که را نیا

 .   بخور هم شالقش  پس :  گفت

  قبل  و کردم پرت ش یپاها سمت به یتف

 و پدر  ادیفر و غی ج یصدا  نکهیا از

  تا  ، کنند ازرده را م یها گوش  نایس مادر

 .   دمیدو نفس کی کوچه سر



 ، ردم که یاصل ابانیخ  ی  مهین به

  را م یدستها  کف شدم  دوال ، دیترک  بغضم

 که ییجا تا و  چسباندم میزانوها به

 را ام  دهیکش صف یها  هق هق   توانستم

 .   کردم یخال  ابانیخ در

 کی به یمنته که پله  کی یرو

 را وسرم   نشستم شدیم یتجار ساختمان

 .   گذاشتم میزانوها یرو

 . دیلرزی م فمیک

  نبود، بردار  دست که یآدم از یکفر

  به تیاهم یب.  دمی کش رونیب را یگوش

  یا قهیدق  و دم یبر را شیصدا  ، مخاطب

 حرص  با. دیلرز دستم  یتو دوباره بعد

 بله؟ : دادم  جواب



 !؟ کرانه خانم-

  شما  کاش....    نه.  دم ی کش باال  را  ام ینیب

 !  دکتر دینبود خط پشت

 ... دیزدینم زنگ االن شما  کاش

 در هرچه من و بود مزاحم همان  کاش

 ! کردمیم  نثارش را بود شده  تلنبار دلم

!   مردم یم کاش  کردمیم  قطع کاش

 .... کاش
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 ؟  نیکنی م هیگر نی دار شما-

.    بزنم زار تا بود یکاف اش جمله نیهم

  هق  یصدا آنقدر.   دمیشنینم را شیصدا



 انیم در شیصدا که  بود بلند م یها هق 

 .  شد  گم  ابانیخ ازدحام و خودم یصدا

: تکرار  پر و شمار  یب زدیم  میصدا

.   کرانه  خانم...  الو...  کرانه  خانم

  شده یچ کرانه  خانم  ؟ نیدار منو یصدا

  یکار  من! ؟  نیکنیم هیگر چرا ؟

   ؟ ادیبرم ازدستم

 یهرچ:  دم ینال و کردم  کنترل را خودم

  پنبه دوباره کرد رشته انیم یکر دکتر

 .  کردم

 ن؟ییاونجا هنوز: گفت  و دیکش  نفس کی

  االن ؟ شده یچ نی نکرد قطع که خوبه

   ؟ نییکجا



  و مردد که ییها  آدم و  ابانیخ به

  چشم ، کردندی م نگاهم  موشکافانه

 پله یرو.   ابونیخ  یتو : گفتم و دوختم

 ...  نشستم مجتمع هی یها

  حالش سرهنگ افتاده؟ یاتفاق شده؟ یچ-

 ؟ خوبه

  کنترل  خشممو نتونستم.  نشده یچیه-

...   دمی شن نیتوه...    کردم دعوا .   کنم

 یعصبان  خودم دست از.   کردم نیتوه

 .   ام

  و دادم فشار میچشمها به را  میانگشتها 

 با رم یبگ وقت هی نیخوایم: گفت

  ن؟یکن  صحبت  انیمیکر



 بود خوب زیچ همه  بودم ششیپ امروز-

  ُدز تونهیم  گفت یحت بود یراض من از

  گند من...   اما...    اما کنه کم داروهامو

 .  زدم

 شده؟ یچ چرا-

  کم ...  زدم  داد.   دادم  هل و نفر هی-

  اگر!   بکشمش تا  جلو برم  بود مونده

 ...  ای خوردیم ها پله به سرش

  اون االن....  نیباش  آروم ، خب یلیخ-

 چطوره؟   حالش  آدم

 و شد  سرپا: دم ی کش باال  را  ام ینیب

 . گفت من  به دراومد  دهنش از یهرچ

 ! روشکر خدا خب: کرد زمزمه



.    بزنم لبخند شد باعث شکرش رو خدا

 یهرچ که شکر رو خدا: دمی پرس منگ

 گفت؟ من  به دراومد  دهنش از

 : گفت فورا

 زنده که شکر رو  خدا!  خانم نه ؛ نه-

 یجور هی  شما.  بزنه حرف که است

 سر از کنهیم فکر آدم نیکنی م صحبت

 .  نیبرگشت  قتل  ی صحنه

  تا چند  دیرس که  اش جمله  ی انتها به

  فاصله دهانش از را یگوش ، کرد سرفه

 .  داد

 ... دکتر:   کردم شیصدا

  بر االن .  دیببخش.  نجامیا بله بله-

  ؟ خونه  نیگردیم



 .    دوستم ش ی پ رمیم-

 !؟ پروا خانم ای  لوین خانم-

 رگ شد؟یم  چه عادیم گفتم یم اگر

...   نایس  مثل  البد!  کرد؟یم باد  گردنش

 سه  دو آوردم یم که را  عادیم  اسم

 .   کردی م قهر من با یروز

 .    عادیم ش ی پ رمیم-

  تنها:  دیپرس مردد و  کرد مکث هیثان چند

 ن؟یریم

.   بودم  نرفته  تنها  وقت چ یه...  نه

 دور پروا و لوین و یمرتض  با شهیهم

  تنها من.    میشد یم جمع  اش خانه در هم

  نامزد  ماندم تنها مرد کیبا که  یا مرتبه

  و دادم آب را بند  که بود ام یشرع



 مرتبه کی  همان چوب حاال و!   خالص

 .  خوردم یام ر

 .   ندادم یجواب

 چرا اصال...   کنم  ناراحتش خواستم ینم

 ؟ بود زده زنگ

 ن؟ یداشت ی کار من با یراست-

  یکنسل بابت از که  زدم زنگ مرتبه ده-

 ...    کنم یعذرخواه کوه

 !؟ مرتبه ده

 ! ؟ بار ده

 حال به تا یکس! بود؟ ییبایز عدد چه ده

 کرده فکر ارقام و اعداد ییبایز به

   اعداد با  بار چند روز در ها  آدم ! بود؟

  نیریش من  یبرا ده! ؟ زدندیم وکله سر



 همانقدر...   یلیوان  یبستن کی  مثل . بود

.   بود یخوب عدد  ده.  نیریوش خنک

 !   بود یقبول   ی نمره

.   رفت  و دیکش پر بغضم و  شدم  ارام

:  گفتم  و دمیکش صورتم به را  دستم

 .   ادی م شیپ نداره یاشکال

  بود یکار  اگر.  نیباش خودتون مراقب-

 باشه؟  نیبزن زنگ من به

 : گفتم  آرام

 !   شمام مزاحم شهی هم که من.  باشه-

  ؟ خوبه  حالتون.  خانم  نیستی ن مزاحم-

 .  خوبم-

   ؟ شده ی چ نیبگ نیخواینم-



 محرم اونقدر هنوز:  گفتم صادقانه

...  زیچ همه بم و ری ز از بگم  که د یستین

 !ن یدیپرس حالمو که یمرس یول

  د یشا... قهیدق کی  د یشا. نگفت یزیچ

  یصدا تنها ابانیخ ی صدا.  قهیدق دو هم

 یکوتاه  مکث با.  بود انمانیم حاضر

  بدونم  که شم یم محرم اونقدر یک:  دیپرس

 ! ؟ خانم ز یچ همه وبم ریز از

  را آمد فرود  که اشکم ی قطره نیآخر

 :  گفت و  نماند جوابم منتظر ،  کردم پاک

  هم من به نیرفت دوستتون منزل به اگر-

  ابونیخ یتو که االن نیبد خبر

 ...   نیهست

 !  دی بد اطالع منم به  خالصه: کرد  یمکث



 . چشم-

 ست؟ ین من با یامر.  بال یب-

:   گفتم آرام .   دادم قورت را  دهانم  آب

  ی خونه رمیم .   رمینم عاد یم  شیپ

 .    پدربزرگم

 .  خوب  چه-

 .   دوشنبه تا:   گفت آرام

 .  دوشنبه تا:  کردم تکرار
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 دو عطارد که بود شب ازدهی یحوال

 که یکتاب با د،یکوب اتاق  در به ضربه

  باز شیرو به را در  ،  داشتم دست در



 صورتش  و بود نگران شیچشمها کردم

 .  حال یب

 شده؟  یچ: دمیپرس مبهوت

 ؟  شده شیطور هی  سرهنگ  کنم  فکر-

 .  افتاد ن یزم به میانگشتها  یال  از کتاب

  نییپا  ها پله از و زدم عقب را عطا

 بود اتاقش یتو سرهنگ ، دمیدو

  باعث تب  و بود عرق  سیخ  صورتش.

  ش یصدا.   بکشد نفس یسخت به  بود شده

   ؟ یشد ی چ باباجون... بزرگ بابا : زدم

  ؟  بگم بابا به: گفت آرام عطارد

  گم را ش یپا و دست ها پسربچه مثل

 . بود کرده



  به زنمیم زنگ دکتره؟ مگه بابات-

 ...  االن دکترش

 از را  اش شماره ، برداشتم  را تلفن

  بودم یشرم یب دختر  من.  گرفتم  حفظ 

  خشنود پدربزرگم  ی ماریب بابت از که

  بهانه!   شدیم باز  خنده به لبم و شدم یم

  تا ....  بزنم زنگ تا بودم  کرده دایپ

  را من حال  دیشا موقع   آن.  د یایب  میبگو

 .    کردیم بهتر یکم هم

  گوشم در  دارش  خش  و گرفته یصدا

  را لبم ...    است خواب کردم فکر. دیچیپ

  فرود یا نفره کی  مبل یرو ، دمیگز

 .دکتر سالم: گفتم  و آمدم

 . سالم-



  فکر.   خسته و بود سرد شی صدا لحن

 . ام کرده دارش یب خواب از د یشا کردم

 ن؟یبود خواب  شدم  مزاحم  دیببخش-

  مرتبه؟ اوضاع.  بودم داریب نه-

 نیاریب فی تشر ممکنه اگر.  نه راستش-

  ستین  مساعد حالشون سرهنگ نجایا

  شدم دستپاچه من باال رفته یل یخ تبشون

  ... 

 نگران باشه باشه:  زد لب حرفم  انیم

 . خدانگهدار فعال  پس.  نینباش

  بعد.   خوردم جا ی کم لحنش تیجد از

  خبر او  به حالم از  ،  گفتی م ظهر از

 !   حاال و بدهم



 رونیب لباس  عطارد ، دم یبرچ لب

 در  سرکنده مرغ مثل و بود  دهیپوش

  شیصدا. رفتیم عقب و جلو سالن

 ... عطا: زدم

  یبخار: وگفت انداخت من به  ینگاه مین

 .   شد  ینطوریا یکرد  کم و

  بودم خانه نیا در من که شکر رو خدا

 به را  عالم راتی تقص تمام  عطارد تا

  هم  یرو را میچشمها.  ندازدیب  گردنم

  مبل یرو دستم کنار آمد که  دادم  فشار

 :  گفت و نشست

 ؟یدلخور من  دست از-

  خواستمینم...   هستم م یبگو خواستم ینم

 . ستمین  هم میبگو



  و کردم نگاه  دمغش  ی افهیق به هیثان چند

 .  نه:  گفتم

  داد هیتک مبل  یپشت به را سرش عطارد

...  یستین  یا نهیک نهیا شیخوب:   گفت و

 !   خواهرت برعکس

  هیا نهیک که یآدم  با کردن یزندگ-

 .   سخته

  من خاطر به: وگفت داد تکان را سرش

 ؟  یکرد دعوا باهاش

 حرف  خواستینم  دلم.   نکردم  نگاهش

 یتو همانطور  خواستیم  دلم .  بزنم

  دمیکش باال را میپاها  ، باشم خودم احوال

 زدم حلقه م یپاها ساق  دور را  م یدستها و

 :  گفت و



  گذشتم اروی اون کردن دای پ ریخ از-

.   پشتمه...  زدم حرف بابا  با.  کرانه

.    میر یگیم یعروس هی ، د یع از بعد

 یوتراپیزیف بردمش که بار نیآخر

 تازه ی ا ار ام هی که خواسته دکترش

 .   بده انجام

 .   شد  دهیکش عطارد سمت به  نگاهم

  چپش  یپا : گفت و  آورد لبش  به ی لبخند

...   داره خارش مثل یاحساس  هی

 تیتقو حس نیا  ممکنه گهی م  دکترش

 .   ارهیب دست  به شوییکارا بتونه و بشه

 .    بود  شده تند ضربانم

 . دمیپر جا از



:   گفت و  زد یلبخند رفتارم از عطارد

  به هم  پاش هی ییکارا بتونه اگر یحت

 بره راه عصا با تونهی م بازم اره یب دست

 .   کنه تموم درسشو  حداقل... 

 . آمد ینم باال  نفسم

 ...  پا کی

  ستادنی ا!  بود یزندگ  ی همه پا کی

 آن بدون گام کی ...  بود شده آرزو

  پا کی .  بود حسرت ، یلعنت  چرخ

 ...   بود یکاف عمر  همه یبرا

  فعال : گفت و ستادی ا میرو به رو عطارد

 قراره دکترش با دوباره بده شی آزما دیبا

 هی هیخوب خبر نیا.  میکن  صحبت

  آدم ذاتا اون  که هرچند هیدواریام



  که داشت  د یام شهیم  اما  ستین  یدواریام

...   باشه داشته ییکارا پاش هی حداقل

  خودش  شویشخص  یکارا تونهیم بازم

  براش  خوامیم ...   ادیب بره.   بده انجام

  سطح یتو کنه یرانندگ  رمی بگ  نیماش

  یا لهیپ  از تونهیم تر راحت  باشه شهر

 . ادیدرب ساخته خودش دور که

 یم  وسط  از را  ام نهیس  داشت  قلبم

 .   شکافت

 من: گفت و  زد یلبخند عطارد

 دعوا باهاش من خاطر به  دونستمینم

...   کرده که یکار خاطر به... یکرد

 ...  که  یمرد اون خاطر به

  مهین  را حرفش ، در زنگ یصدا

 . گذاشت



  د یبا: گفت و زد  ام شانه به  یا ضربه

 خودت به...  من به.  کرانه ی کن کمکم 

 .   ای میک به...  

  دییبفرما کی با ،  کرد باز را در رفت

 !!!   شما

  عطارد سمت به سرم منگ و جیگ

.  بود زده گره درهم ابرو برگشت

 دنیپرس شما...  گرید بود صولت

 ! ؟  نداشت

 به ینگاه. کرد باز را در و گفت یآهان

  دم یکش سر یرو را  شالم ، انداخت من

 !  بپوش هم مانتو: گفت که

 یم شلوار و کی تون با صولت یجلو

 .   بود  شده یخود .  شال و  ماندم



  یمانتو  کرد وادارم عطارد اخطار  اما

  ی حوصله.   کنم تن هم را پانچم

  مرد کی  شد باز که در. نداشتم غرولند

  یصورت به،یغر  یچشمها با بهیغر

 فیک ، بهیغر  عطر یبو ، بهیغر

 بهیغر با.   شد خانه وارد به،یغر وکفش

 ...  سالم : گفت  ممکن یصدا نیتر
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  جا را عروسکش که  یا بچه  دختر مثل

 عروسک آن در به در و بود  گذاشته

  بکوبم نی زم بر پا خواست یم دلم ...  بود

  او عطارد ، کردم  مرد نگاه  غصه با. 

 ...  من و برد سرهنگ  اتاق  به را



 .   دادم  راقورت دهانم آب من

  که بود کجا معزم! بود؟ کجا صولتم

  بود فرستاده را  اش یمیصم دوست

 گرفته شیصدا  چرا! ؟ تی زیو یبرا

 را فردا  قرار کردو یم سرفه بود؟

 .   بود کرده کنسل

  ، بود داده  من به عطارد که یخوش خبر

  میگلو یتو و شد زهر ، دهینکش قهیدق به

  قلبم...  ی نگران و شد  دود لذتش.   دیپر

  یصدا .  بود ینگران از ماالمال

  صحت بابت از جوان مرد یها صحبت

 خوب را حالم ، سرهنگ  یسالمت و

  یمرد ی پ.   بودم دوستم  یپ من .  نکرد

 !    باشد بمم  و ریز  محرم خواستیم که



  فکر  قیعم از بود  خشنود  که یمرد

ن ،  من کردن  تصور از ینگران  باب م 

 !  خودم به نسبت مادرش

 بار ده  که بود آمده  سرش ییبال چه

  مثل...    دیببخش:   دیبگو تا زد زنگ

  بود  دوستش.  رفتم  اتاق  به سرکنده مرغ

  مرد همان ...  عماد.  شناختم را او. 

  یمرد همان.  دکتربود همراه که یجوان

  دهید انیمیکر مطب در بار نیاول که

 ...  بودمش

.  رفتم یم رژه سرهنگ اتاق  در یجلو

.   داشت تب و بود خورده سرما رمردیپ

  را مهر.   کرد پر را اش دفترچه عماد

 حالشون:  گفت عطارد به رو و دیکوب

 .  نیریبگ تماس  من با  شد  بدتر



 .   داد عطارد به را اش  شماره

 طوفان! شده؟ چه...  کردم فکر من

  قسمت دو  ایدن! ؟ است امتیق! شده؟

 صولت  از قبل قسمت کی! است؟  شده

 ! او؟  از  بعد قسمت کی و

 !   چرا  شما با

 کی  خودمان. میدار دکتر خودمان

 !  می دار شناس وقت یعموم پزشک

...   داشت یشخص دکتر  اصال رمردیپ

 چه داشت ، دارد  هم هنوز! دارد دکتر

  افعال حال ؟ یماض  چرا!  دهدیم یمعن

 .  بودم کرده گم را

  هی ستین  یمشکل: داد حیتوض باز عماد

  توجه با ، هست یجزئ یسرماخوردگ



  رفت باال تبشون اگر سالشون و سن به

 از یساعت  هر در  افتاد یاتفاق  هر ای

  نیبزن زنگ من به  نیتونیم روز  شبانه

  . 

 !!!  ها غلط  چه

 کارت کی یرو را اش وشماره

 ، تخت کنار یپاتخت  یرو کوچک

 .   گذاشت سرهنگ

 ! شما؟ چرا!  گفت باز

 ... رمردیپ دارد دکتر خودش

  دارد اماده و حاضر  دکتر کی  خودش

 مرده  دکترش ،  الل زبانم  مگر.... 

  مگر!  بود؟ شده  یطور مگر!!!  بود؟

  چرا! بود؟ رفته مگر! بود؟ داده  استعفا



 صولت خودش  م؟ی ریبگ تماس  او با

 معز  دکتر...  دارد معز.... دارد

 د یآ یم نشیبال بر دوشنبه هر که صولت

 !   دارد یش ینما  عهدیول ...  دارد

 .   برخاست جا از عماد

 دکتر: گفت عطارد ، نکردم ییرایپذ

 .   کنم  حاضر یچا براتون نیباش

  انداخت من به ینگاه   مین .  کرد  تشکر

 عطارد به رو ، آورد لب به  ی لبخند و

 .... خدانگهدار: گفت

 ...  تتونیزیو: زد لب عطارد

  حساب صولت دکتر با: داد پاسخ  عماد

 .   کنم یم



  عطا ی جا به و دم یکش جلو  را خودم

 . کنم یم  عتتونیمشا  در دم تا من:  گفتم

  قبل ، رفتم اط یح به همراهش  و رفتیپذ

 دله کی  را دلم خانه از خروجش از

 دکتر....  دیببخش: دمیپرس کردمو

 خوبه؟  حالشون صولت

  بد ی ا: گفت  اط یح از خروجش از قبل

 .   ستین

  در بودن نیب  هم من جان ، گفت که یا  

 .   شد شک به دو رفتن  و تنم

  یطور خوبه؟ حالشون! ؟ یچ یعنی-

 شده؟
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  تهران افتاده براشون یاتفاق هی  متاسفانه-

 .   ستنین

...   د ید.  دمی کش  نهیس به را  دستم

  از رنگ د ی فهم و رفت دستم به حواسش

 .  کرد فرار رخسارم

 متاسفانه:   گفت و  آمد لبش  به ی لبخند

  کردن فوت صبح امروز اشون عمه

 !   خرمشهر برن شدن ناچار

  از عماد.   شد اشک از پر  میچشمها

  خواستمینم : زد لب  و شد رانی ح واکنشم

 .   کنم  ناراحتتون

  امروز: گفتم و دم ی کش باال  را  ام ینیب

 شدن؟  فوت صبح



  یکارها رفتن  هم شونیا.  بله-

  شما االن.  بدن  انجام رو یخاکسپار

  دادن خبر من به بالفاصله نیزد زنگ

 روز دو ی کی تا نینباش  نگران.   امیب که

 .   گردنی برم گهید

 ! ؟ نگرانم  بود  دهیفهم

 و طلبکار  و دادم قورت را  دهانم  آب

 ن؟ ینرفت همراشون شما : دمیپرس نگران

 :  داد  را جوابم اما خورد جا یکم

  ،  بده  فتیش جاش باشه نفر هی گهید-

 ...   و مطب و  یخانگ یها تیزیو

  و دادم سرتکان ، بود یمنطق  لشیدل

 :  گفتم

 !  رفتن؟ تنها-



  هاجو.  بود شده منگ و جیگ سواالتم  از

  ی پا آن بابت از انگار و کرد نگاهم  واج

  خودش مارستان،یب  بودم برده که یبیس

  پوست و رک که  دانستیم بدهکار  را

 .   رفتن  تنها بله: گفت  جوابم  در  کنده

  نیدونیم:  گفتم  و دادم تکان را سرم

 ...   یا ینشون... یآدرس! کجان؟

  لبخند کی و شد رهیخ میچشمها  در

...   بود برادرش عماد اگر.  زد دوستانه

"  داداش  زن"   کی چشم به من  به گفتم یم

  عادت من  خب.  کند یم نگاه  اریع تمام

!   دادن ریتفس و کردن فیتوص به داشتم 

  غلط   به میرهایتفس  شهیهم  که هرچند

  را ها  آدم نگاه  داشتم   دوست من...   باشد

 .   دارم دوست که ییزهایچ به کنم ریتعب



 .  فرستمیم  آدرس ،  نیبزن جیمس  من به-

 رو رونیب برود درخانه از نکهی ا از قبل

   ؟ اونجا نیبر نی خوایم : دیپرس  من به

 !  بله: دادم  جواب  مکث یب

 ! باشه؟ دادم آدرس بهتون  من ن ینگ پس-

  منو بفهمه: گفت و  شد مظلوم  اش چهره

 !   کشهیم

 !؟ بکشه چرا-

  رو شما خبر انگار...   کرد دیتاک چون-

 .     داشت

  بازدمم.  رونیب  آمد  دهانم از هاه کی

  ما.  درآمد گلو از حزن آه و  خنده نیب

 او که  میبود شده کینزد انقدر یک

  و...    شود آگاه مم یتصم از ش یشاپیپ



  که بود خوب چه. کند دی تهد را  دوستش

  ادرس عماد  و نبود کارساز شی ها د یتهد

 .  گفتیم  من به را

:  دمیپرس  و دمیکش  زبان می لبها یرو

 ؟ نه بوده زیعز یلیخ براشون

 دل ته از و دیمال هم یرو  را  شیلبها

 ... یل یخ: گفت

 عماد و  شد  اشک از  پر میپلکها دوباره

 از ، نیرفت اگر پس : زد  لب  آرام

  نیتونیم   هم همکار تا چند و من طرف

 هرحال به ن؟یبد سفارش گل تاج

  مراسم هی هم تهران تو قطعا برگرده

  خب... یول می کنیم  پا و دست کیکوچ

  یتو نتونستم که ناراحتم  خودمم یلیخ



 مخصوصا.  باشم کنارش طیشرا نیا

 .  براش بوده یز یعز آدم ، گم یم که

 . حتما-

 .   شما از ممنون-

 اجازه  با : زد لب  و دادم تکان را سرم

 .ری بخ شبتون

 ....  دکتر-

  ؟ بله-

  رمیم من که  نینگ بهشون هم  شما  پس-

 ... 

 !   گم ینم  قطعا: گفت و زد ی لبخند

 . خانم   ر یبخ شب-

  خانم  :  دیبگو من به بخواد انگار و

 !!!  صولت



  در رفتم، خانه به دوان دوان رفت یوقت

 عطارد،  ی زده رتیح یچشمها مقابل

  د یبا... دمیدو باال یکی تا دو را ها پله

  کردم یم چک    فردا یبرا را ها پرواز

  صبح دیبا ، باشد  یخاکسپار اگر فردا. 

  یموجود.   رفتم یم و گرفتم یم  ط یبل زود

...   حلوا...  گل تاج!  بود؟ جوابگو حسابم

 ...  خرما

  کی کنم جمع را  بساطم  نکهی ا از قبل

  آدرس عماد  از...  بعد و خواندم فاتحه

  طیبل کردم ی م خدا خدا  فقط .  گرفتم را

 ینم!  صبح یبرا...   فردا ی برا باشد

  شانس اما  چه ای بود  اقبالم و  بخت  دانم

 نیاول  یبرا  بود، اری من  با بار نیا

 آبادان مقصد به جمعه  صبح شش پرواز



  که بود نگذاشته می تنها.  گرفتم  ط یبل ،

 که ی وقت هم آن...  بگذارم ش یتنها

 ...  رفته  آنکه بوده  زیعز شیبرا  گفتیم
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 رانیح .  کنم سفر دی با گفتم عطارد به

  نحوه ، سپردم او به را سرهنگ ،  شد

 بار دو را  رمردیپ یداروها خوراندن ی

 راهنی پ بارم کوله در ، دادم حیتوض

  یمشک یشلوار جوراب و  یمشک  اهیس

  چشم  به یمشک  دار بند یها یکتان و

  بود جمع زیچ همه از خاطرم خوردیم

  هم اهیس  باالپوش  کی نانیاطم محض

 . گذاشتم  دست  دم  و برداشتم



 لوازم نی اول لب برق  و آفتاب ضد کرم

 .    برداشتم خودم  با  که بودند یشیآرا

 و اهی س  مداد کردم نگاه نهیآ به یوقت

  و دادند تکان دست  میبرا هم ملیر

 خرمشهر و آبادان هوا:  کردند  التماس

 چاره چه .   بکشند نفس  خواهند یم را

  آنها آنکه جز ؟ بودند گذاشته می برا یا

  خواستم کنم سفر  عازم خودم با هم را

 لب رژ  که بکنم دل  شمیآرا  کنسول از

  یها پنجه هم سرخ و ینارنج و یمس

  با و کردند فرو هم  در را کوچکشان

  میتماشا به سیخ و یکارتون  یچشمها

 !  ستادند یا

  با را  اجسام که  بودم  من فقط دانمینم

  مثل همه  ای  دمید یم ابرو دو  چشم  چشم



  پا ی رو پا یکفر عقلم.   بودند من

  زیم ی  لبه به آرنجش ، بود انداخته

 ته  نکیع پشت از و بود ریتحر

.   داد یم  تکان سر  م یبرا اش یاستکان

 هر ، شهی اند چشم از دور و زدم  چنگ

 فیک.    برداشتم  هم را رژ رنگ سه

  پر  مهین ببرم یخال خواستم یم که یشیآرا

 و رژگونه التماس از قبل بود شده

 قمقمه. گرفتم فاصله کنسول از  کیپنک

  در هم ک یک و شکالت یکم  و آب ی

.   انداختم ام یچرم رنگ یمشک  فیک

  هم نامهیگواه یحت ، ییشناسا مدارک

  قاشق و ردندان یخم و مسواک.    برداشتم

 !  دار در وانیل کی و  چنگال و



  در شد جمع که ساک بستن از خاطرم

 چه سفر:  بود دهیپرس که عطارد جواب

 ؟یوقت

  برم مجبورم یکار هی یبرا:  زدم لب

 .   گردمی برم و رمیم روزه هی.   آبادان

  شانمی پر ظاهر و سر به  ینگاه مین

 آذر عمه به.   باشه ر یخ: گفت  و انداخت

 ؟ ی د ینم خبر

 نیا  از قبل من: گفتم و دم یبرچ لب

 یکس به رفتمی م رامسر و شهسوار

 یرتیغ.  کنار برو  راهم سر از گفتم؟ یم

 .  عطارد یشد

  نجایا من: گفت و کرد  باد را  شیها لپ

 .   مسئولم



:  گفتم  و آمدم  نییپا را رفته  باال  ی پله

 یکس ، منه  دگاهیتبع  نجایا  برعکس اتفاقا

...   بعدشم.   تو نه  منم مسئوله که هم

 و سرهنگ به مربوط مسائل ی همه

  تو کنمیم خواهش.   دادم حی توض بهت

 .    نکن دخالت هم مسائل یباق

 انتظار دیشا  رفتند  باال  شیابروها

 وجود نی ا  با نداشت را من تند برخورد

 سفرت:  گفت فقط   و نداد کش را بحث

 . سالمت

  باال ها پله از و  نشست لبم  به ی لبخند

 ، را  لمیوسا دوم  بار یبرا  ، رفتم

  الزم که  یاسباب...  را کارتم  یموجود

  یبرا را ساعت. کردم  چک  را داشتم 

  به را ساعدم و کردم کوک صبح چهار



 صبح چهار ساعت تا  و چسباندم  یشانیپ

  سالمم  ی نحوه از  ، بزند زنگ تلفن که

...    او با ام یپرس احوال...  او با

 طرح خودم  یبرا ... او با لبخندم 

 .   زدم نقش  و دمیتراش

 ******* 

 فرودگاه یبهداشت سیسرو  ی نهیآ از

  را ام یمس  ی لبها.  گرفتم فاصله آبادان

  را پوستم  آفتاب ضد  کرم.   دمی مال هم به

  اهیس مداد یکم فقط  و بود داده پوشش

  که بودم دهی کش می چشمها  ی گوشه در

  مثل.  میای ب  نظر به تر سرحال

  ،  لب رژ همان  با ، ها مادربزرگ

  دهیبخش رنگ هم  را میها گونه یکم

 .  بودم



 م یابروها دم تا  ام یچتر یموها

  دستم یرو را  باالپوش ،  دند یرسیم

.    بود گرم آبادان ی هوا ، کردم زانیآو

 ییوصدا سر یب  و ریتاخ یب پرواز

  که فرستادم غامی پ عطارد به ، داشتم 

 ، عماد  یها جیمس یرو از و دمیرس

 .  کردم  دایپ  را آدرس

  دادم تکان دست یتاکس  کی یبرا

 مرد.   شناختیم   گفتم که را ،آدرس

 .   بود یمهربان و خونگرم

  یمشک فیک و کوچکم  ساک تک با

 و درست دوشم  یرو  بندش که یچرم

  ، شدم  یتاکس سوار ماند ینم  یحساب

 : گفتم  کند حرکت نکهی ا از قبل



  یجلو.  مقدوره براتون  اگر خواستم یم-

.   نیدار  نگه هم خوب یفروش گل هی

 . شناسمینم و اطراف نیا من

 صبحه هشت: گفت و  داد تکان سر مرد

 .  باشه باز  دونمیم  دی بع خانم

 یفروش گل هی  پس: گفتم و دمی گز را لبم

 .نیببر منو باشه باز ساعت نیا که

 . داد تکان سر و کرد  یا خنده

 د؟ یدیرس.  سالم : بود فرستاده غام یپ عماد

  گل  رمیم.  بله.  سالم:  نوشتم  درجوابش

 که یآدرس به برم هم  بعد  بدم سفارش

 . دیفرستاد

 رم؟ یبگ  تماس  تونمیم-



  را اش شماره خودم جواب یجا به

  گوشم  در شیصدا بالفاصله گرفتم،

  گرفتمیم  تماس د یدادیم اجازه: دیچیپ

 . سالم

 .  ریبخ صبح سالم-

  کنمیم سرزنش خودمو دارم  شبید از-

 مادر یحت.  شهیم ناراحت معز مطمئنم

  یبرا ومدنین هم  خواهرش و

 !  یخاکسپار

  یاشکال: گفتم  و دمیکش  زبان می لبها یرو

 . خواستم خودم  من نداره

  ستین  اعتماد یلیخ پروازها به آخه-

 . بودم نگرانتون واقعا



  یخاکسپار:  زد  لب و کردم  یتشکر

  االن کنمیم  فکر.  باشه دیبا  ده ساعت

 .   است خونه

  کرکره یمرد که یفروش گل  کی مقابل

  شد متوقف دادیم باال داشت تازه را اش

  م یمستق  هم من پس ، یعال چه : گفتم و

  ؟ سرخاک برم  میمستق ای خونه رمیم

 د یبر  میمستق کنم فکر.    دونمینم-

  هم سفر ی خسته...   آخه...  سرخاک

 .  نیهست

 

  مایهواپ با.  یا  یخستگ چه:  دم یخند

.   نداشت هم ریتاخ روشکر  خدا  اومدم

  تاج کنمیم صبر هستم،  یگلفروش االن



  یبرا رمیم ، شد حاضر  که ها گل

 ینطوریا کنم یم فکر سرخاک مراسم

 ه؟یچ  شما نظر  باشه بهتر

 یدونیم  بهتر خودت شما گهی د.  خوبه-

  دیبفرست هم کارتتون شماره  لطفا. 

 ... پس

  بدل و  رد نمانیب که یتعارف تا  چند با

 .  کند  قطع را تلفن داد  تیرضا ، شد

 انیمیکر نگار و عماد ، خودم طرف از

  کردم یسع.  دادم سفارش گل تاج سه ،

.   بایز البته و باشند آبرومند و مناسب

...  شود یکوتاه  خواستینم دلم

  درد به ها گل یزشت ای ییبایز  دانستمیم

 را عزا صاحب دل اما خوردینم متوفا

 را یتاکس ی  راننده.  کردیم آرام  یقدر



  کی یفروش گل مقابل.   کردم مرخص

 کی به را خودم ، بود کوچک ی کافه

 گلفروش مرد و  کردم دعوت قهوه

 نکهیا محضر  به  کرد جمعم خاطر

 حاضر  را ها تاج زود برسد کارگرش

 و داشت  وانت هم خودش ، کند یم

 یمحل.   ببرد آنجا تا را من  توانستیم

 یم  کجا دانستیم ، بود خرمشهر

  یم را ام  قهوه آرامش با . بروم خواهم

 .  بودم نستاگرامیا سرگرم  ، دمینوش

 .   کردمیم نییپا و باال را  ایم یک جیپ

  یمیقد  یها  لحظه... یمیقد  یها  عکس

 ی ها  طنتی ش ... یمی قد  یها ستادنیا...  

 !  یمیقد



...   دمینوش را قهوه ی جرعه نیآخر

  که بود ن یا ها وقت یبعض ام یسرگرم

.    کنم لی تبد  یشمس  به را یالدیم خیتار

  عکس که  داد یم جواب یوقت کار نیا

  آن...    کردمیم باز را  ایمیک یم یقد  یها

  با ی روز چه  که کردمیم  دا یپ وقت

  کافه ای ،  است گرفته یدورهم  دوستانش

..   است کرده دی خر ای...    است رفته

  ارام و کردمی م  دایپ را  مناسبتش 

 خیتار....  گری د عکس  ، گرفتم یم

  دایپ ... یشمس  به لش یتبد ، ی الدیم

 کار کی تکرار دوباره و مناسبت کردن
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 .  بودم مانده عکس

 خیتار توانستمینم کردم یم فکر هرچه

 .  کنم دایپ را یاصل

  موقع آن بود نشسته فرمان پشت  ایمیک

  ،  داشت یا نقره وشش ستیدو کی

  را عکس نیا و بود چانه ری ز دستش

  خرداد  ششم  و ستیب.  بود گرفته تارا

 نطوری ا ایمیک که بود خبر چه ، ماه

 نوک و  ختیریم ش یچشمها  از اشک

 .    بود سرخ  اش  ینیب

  معطل ، یادیز  کردن فکر از آنقدر

 خود به خود  یگوش ی صفحه  که کردم

:  آمد سمتم به خدمت شی پ ، شد خاموش

 دارن؟ کار شما  با اقا اون خانم



.   شد دهیکش ابانیخ سمت به  نگاهم

 .   دادی م تکان دست  میبرا گلفروش

 را اسپرسو ی قهوه ، برخاستم جا از

 آن به یکوتاه تشکر  با و کردم حساب

 ده کینزد ساعت.  رفتم ابانیخ یسو

 یجلو را حاضر گل تاج سه ، بود

  نیا از بهتر توانستیم ، بود دهیچ مغازه

.    بود بخش تیرضا هم باز اما باشد  هم

 را من ،  کرد وانت سوار را ها  گل تاج

  نکهیا  محض به  و فرستاد باکارگرش

  قلبم چقدر  کردم  فکر  نشستم وانت یجلو

 .   کوبد  یم شهیهم از تندتر

 وانت  نیکاب یفضا شاد نوار یصدا

 ینگاه  مین بود، کرده پر را  یآب سانین

  گردنش دور لنگ با که جوان پسر به



  دارم من: گفتم  کردی م خشک  را عرقش

 !  عزا رمیم

:  زد لب و دیچرخ  من سمت به رانیح

 ؟یآبج نیگفت یچ

 یمرتض  ی پلنگه...  عزا رم یم گفتم-

 !   ن یبد گوش یرفتن نیبذار رو

  باشه: گفت و نشست لبش  به ی لبخند

  کنه رحمت خدا ؟ که ینزد لیفام .  یآبج

. 

  شما رفتگان خدا:   گفتم  و کردم تشکر

 .   امرزهیب رو

   ؟ نه نیستی ن ورا نیا  مال شما-

 . نه-

   ؟ نیاومد تهران از-



 زدو جا  دنده مرد  و دادم تکان را سرم

 .  یسالمت به: گفت

 ییفضا از و زدم  لب ی دیباش سالمت

 که دم ی فهم    می رفتیم شیپ  آن در که

  ریگ افتاب ، اجازه یب.  میشد  کینزد

  یجلو.  دم یکش نیی پا را شاگرد سمت

  لبم رژ  ، شد متوقف قبرستان یورود

  کی.  کردم  دشی تجد یکم ، بود رفته

!   باش  آدم گفت یم من به کاش نفر

 ! عزا...  دختر عزاست

  هم عزا  در: گفتی م جانم از ییجا کی

 خوش...   بود معطر.  بود  خوب دیبا

 !    بود ظاهر

  دمی پاش خودم به را  خوشبوکننده یاسپر

   ساکم و  فیک  ،  شدم ادهیپ نی ماش از و



  یبرا  بودم شده  ریاس .  بود شده وبالم

  بودم؟ آورده لهیوس چقدر سفر روز کی

 جا ساک در زحمت به را  پوشم  باال

 .   بود شده ن یسنگ.   بودم داده

  خانم : گفت من به  رو جوان  ی راننده

 ببرم؟ ور کدوم

  کردم او به ینگاه م ی،ن نبودم بلد  خودم

 .طرف  نیا  کنم فکر:  گفتم و

  دو تا کرد ریاج هم  گرید یگذر نفر دو

  یدست.   اورندیب و کنند کمک را  گل تاج

  را امانم استرس.  دم یکش  میموها به

.   بودم اوردهین را می ها قرص  بود دهیبر

!   انداختم جا را  یزیچ کی   دانستمیم

...   رم یبگ تپش  بود شده باعث قهوه

 صاحب دل کار ، نبود قهوه کار هرچند



  خودش قرار یب نطوریا که بود ام مرده

 . دیکوب یم وارید و در به را

 م؟ یبر خانم:  آمد باز شیصدا

  در را ها گل  تاج که  یمرد سه

  کردم تماشا  بودند داشته نگه شان یدستها

 یفروش گل کارگر حرف  دییتا در و

 ...      میبر:  گفتم

  هق هق   یصدا که  یپوش اهی س جمع به

:   زدم اشاره دیرسیم  گوشم به فشانیضع

 . طرف نیا از

 جلو  شما پس : گفت  و داد  تکان سر 

 .   نیبر

 رفتم  جمع سمت  به.  کردم  دییتا

  را شیها سرشانه  اما. نبود حواسش.



  قامت...  شیباال  و قد .  دادم ص یتشخ

  و مرتب  یموها و رقش  و شق  و صاف

  میبرا سر پشت  از اش مردانه کوتاه

 .    بود آشنا

  مرد چند .  کردندی م هق هق  زن چند

 کی .  بودند  ستادهیا او  دوشادوش

 شده خاک.    کردیم ییسرا نوحه رمردیپ

.   دمیگز  لب. بودم دهیرس ری د ....  بود

  موقع ...   باشم خواستم دمیکش خجالت

 .  بود  شده رید اما ...  دفن

 سر بر  را تاج...   زد جلو من از پسر

  من از هم  یدوم...  گذاشت  متوفا  نیبال

  متوفا راست سمت  را یکی آن ، زد جلو

  تاج دمی د زد جلو که  یسوم  و گذاشت

 به  ، دم همان و گذاشت چپ  سمت را



  من یچشمها  در  وچشم   دیچرخ عقب

 .   شد مات و دوخت

...   میبگو سالم و  بزنم لبخند دانستم ینم

 شهیهم  یچشمها امان یب   بارش  ای

  یجلو و کنم  آزاد  را دنمیبار به حاضر

 !   ببارم سرخش نگاه

.   بودم  ستادهی ا.  بروم جلو د ینکش میپا

  هم کارگر و  رفتند یگذر مرد دو

  پهنا دوال من  با کارش صاحب یآنقدر

  نداشت  انعام  طلب  که بود کرده حساب

  سر از...   خداحافظ  و امرزیخداب کی با

 رفت و گرفت فاصله گذشته تازه مزار

  . 

 ...  آلود خون  گندمزار بهت و  ماندم  من



  من محو  که ییطال  بهشت و  ماندم  من

 .   بود

  دلم  که مهربانم  بیطب و  ماندم  من

  رید اما باشم  بخشش یتسل  خواستیم

  بابت ببخشد را من  کاش.   بودم دهیرس

  آب از خوب ام ی بند زمان!  ریتاخ

 .  بود امدهیدرن
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.    دیچرخ  سالم  به زور به شی صدا که

 کرد یم فکر...  است خواب کردی م فکر

 یم  نگاهش از را  نیا ستمین یواقع

  تر ییطال مهرش  یها خوشه.  دمیفهم

 حال یول بود ی گرید وقت هر از



  که کنم  حس  شدیم  باعث...  ش یچشمها

 ...   دهییرو خون در خوشه هر

 و اهی س شلوار و کت ، اهی س راهنیپ

  بیج از که ینکیع  و  اهشیس کراوات

  شد یم باعث  بود زانیآو کتش کوچک

  م یصدا لبها رژ که خوب چه   کنم فکر

  مرد او...  ارمشانیب آبادان تا ، تا زدند

 یباش عزا صاحب.    بود یپوش خوش

  تیاهم ظاهرت  و سر به همه نیا و

  میها رژ از چقدر...  من و یبده

 .   بودم ممنون

  ، دهد ینم را سالمم جواب  دمید یوقت

...   کردم  رد اش ین یب ریز از را خودم

  مثل.  دم ی کش نفس یواشکی را عطرش



 به  را ممکن ادکلن نیبهتر شهیهم

 .    بود کرده م یتقد  ام ینی ب یپرزها

 رفته ادشان ی هق   هق  که ییها آدم به

  بودند زده بهت ها زن کردم،  سالم  بود

 .   دادند را پاسخم ریز به سر مردها و

  ساکم  وجود نیا با  دیلرزیم می پا و دست

 فرود زانو یرو  و گذاشتم  می پا کنار را

  زن یبایز و مهربان ریتصو به.  آمدم

  خوش جا ترمه یرو که دیسف  قاب در

  سالمش  دل  در ،  انداختم نگاه بود کرده

  را من ی وانگید توانستدینم ها آدم . دادم

  ، ها مرده به دادن سالم  از کنند  تحمل

 یم ها  زنده یجلو شهیهم قبرها به

 ...    دمیهراس



 به که بود یوانگید  انگ بابت  از هراسم

  سالمم  از بعد کردم حس ، زدند یم من

  یچشمها ، شد تر خندان زن ی چهره

  و  یقلم  ینیب .  داشت ییبایز  و دهیکش

 یرو کوچک خال کی.   متناسب یلبها

 بود  موقر و ن یمت لبخندش و داشت چانه

  . 

  ، بود ده یچسب ترمه به میانگشتها سر

  درود روحش به و خواندم فاتحه

  شیها یجوان  به متعلق  عکس.    فرستادم

 .  دیسف و اهیس...  بود

.   گرفت سمتم  رابه حلوا سی د زن کی

  تشکر و گذاشتم   دستم کف تکه کی

 را خرما ینیس ینوجوان دختر.  کردم

 . دییبفرما:    گفت و  داشت نگه میسو به



 .    برداشتم حلوا.  ممنون باشه قبول-

  دیبردار هم وهیم : گفت یگرید زن

 .   ناقابله

 .  تشکر.  فرستم یم اشو فاتحه-

:   دیچی پ گوشم در  اش مردانه یصدا

 ...   یمحمد  خانم

  جمع  در.  خوب حال از  شد  پر دلم

.   خواند ی م یمحمد را من ، ها بیغر

 خرج که یرتیغ  نیا.  داشتم دوست

 را رتی غ نیا.   داشتم دوست  را شدیم

  افتیدر  توانستمی م کالمش  از  من فقط 

 !   من  فقط.   کنم

  کی یتو.   چرخاندم سمتش  به را سرم

  به شربت  از وانیل ک ی ،  کوچک ینیس



 راه از تازه: گفت  و  زد تعارف  سمتم

 .    دیدیرس

  نماند دور ها زن دید از لبخندش 

  گذشته تازه خاک  سر  دمیکش خجالت.

  در یجار مهر از کنم  ذوق   و بخندم

 را خی از پر ریش خاک وانیل .   کالمش

 حاضرش من یبرا کردم فکر.  برداشتم

 ی گرما در...   خی از پر! کرده؟

.   نیریش و یسفارش ...  خرمشهر

  شربت نیتر نیری ش ، یفاتح ریخاکش

 !   بودم  دهینوش که  بود عمرم

 .    باشد یراض دلم  و من از متوفا  کاش

  باشد یراض آمدنم از عزا صاحب کاش

 ... 



  ی زمزمه ، خوان نوحه یصدا سوز

  اشک  بودند نشسته خاک  یپا که ییزنها

 ینفر  چند. بود آورده در  هم را من

  دستمال.   فرستادند  فاتحه و آمدند یگذر

  کرده فراموش که بود ییزهای چ جز هم

  فکر  البته  و...   اورمیب خودم با بودم

  بودم نکرده هم کنم هیگر زار  زار نکهیا

  می چشمها  یتو  اهیس مداد وگرنه

  درست کارم  چیه وقت  چیه.  دم یکش ینم

 باگ شهیهم !  آمد  یدرنم یحساب و

  یمهندس معادالت.   داشت خطا  داشت

 !   داشت مشکل یکل اش

  دمید که  دمی کشیم  باال مدام  را  ام  ینیب 

  به را دستمال  ی جعبه نوجوان دختر

 استفاده سو فرصت از.  گرفت  سمتم



.   برداشتم برگ چهار سه و کردم

 هیگر  آدم من. شودیم الزمم دانستمیم

  حال همه در  شهیهم! بودم یکن

...  یگری د  یبرا ، خودم  یبرا توانستمیم

  اش زنده  یبرا...    او ی برا...  تو یبرا

 !  کنم هی گر اش مرده یبرا ،

...  ذوق  از بود عاشق که ی کس یبرا

...   غم از نبود عاشق که ی کس یبرا

...  دل ته از  بود من مال که یعشق  یبرا

  از هم بود  یگرید مال که یعشق  یبرا

  کنم هیگر  توانستمیم  شهیهم من.   دل ته

 دادیرو  کی  نبود  سالح اسمش نیا و

  و داد یم رخ من  در که بود یشگیهم

 فکر  ها وقت یبعض.  شدم ینم   مانعش

 یکس  تا دارند ازین  ها آدم  کردمیم



 یخوشحال یبرا.   کند هیگر شانیبرا

  من...  شان یناراحت  یبرا...  شان

  بودم حاضر که بودم یآدم همان شهیهم

 هیگر گرانید  یبرا هم  ، خودم  ی برا هم

 ، یکتاب چیه در چرا دانم ینم  فقط . کنم

 .  نبود ها کن هیگر یبرا یصفت چیه

 

   ازدهمی_بخش_پانزدهم_فصل#

  یپا به را  دستم  ، رفت که خوان نوحه

  سرپا  توانستمینم ، دم ی کش ام رفته خواب

 زن دو و مرد دو یک ی ، شوم

 و من جز به.   رفتند و گفتند یخداحافظ 

  ل یبیس که سال انی م مرد کی  و خودش

 یزن ،  داشت یجوگندم  دار تاب یها

  از و بود افتاده  شانه  یرو چادرش که



  راست و چپ به زن عکس یتماشا

 دختر همان و خوردیم تکان  تکان

  نمانده مزار سر یگر ی د کس ، نوجوان

 .   بود

 به رو که آمد مرد کلفت یصدا

  که شو بلند  خانم شو بلند : گفت همسرش

.   جانم شو بلند  ، صالة وقت.  میبر

 بلند  کن مادرت کمک جان یگل...  پاشو

 ...   بشه

.   بشم  بلند چطور:  کردیم هیمو زن

.   بود همدمم.   بذارم  تنهاش چطور

 من به  نداشته خواهر از بود  مونسم

  و بذارمش چطور...  بود تر کینزد

 .   برم

 .    آمد در  اشکم  باز



  کردم پاک  را چشمم  ریز انگشت سر با

  حواسم: دیکوب ش یپا به یمشت زن و

 صبح یبخواب  یتونست چطور  نبود بهش

 من  مگه.  معرفت یب ی نش داریب

  یبد  ی هی همسا من  مگه نبودم؟ دوستت

...    باشم خبر  یب حالت از  که بودم

 چطور...    اقا پابوس میبر بود ماقرار

 ...  خانم  یگذاشت قال منو

  شیر را  دلم زن  یها  هق  هق یصدا

 .   کردیم

  دخترش... سرش  یباال  آمد شوهرش

 .   شود بلند  کردیم التماس  هم

  و  شد یراض  اما د یکش طول یکم

 که او  به رو شد  که پا سر ، برخاست

  پسرم:   گفت بود ستادهیا مزار یباال



  نیمه ؟  باشه بده  خبر ما به  بود یکار

.    بود دوستم نبود که هیهمسا  من یبرا

 ؟ هیچ دوست یدون ی م!  بود ریگ  دستم

  بود فرشته ؟ هی چ ریگ دست یدونیم

  منو خدا کاش...   بود فرشته...   نیمه

 .   داشتیبرم نیزم یرو از

  مستدام اتون هیسا ، جان خاله  دیینفرما-

. 

 .   بود رگه دو شیصدا

 .   دیترک  یم داشت  بغض شدت از میگلو

  شما: گفت  و دیبوس را زن سر  و شد  خم

  د یببخش.  نید یکش زحمت یلیخ  مدت نیا

 . ستین هی توج قابل جوره  چیه  من بتیغ



 از.  شلوغه سرت ی دار کار دونست یم-

  دمیفهمیم  دیبا نوا یب   من.  نگفت دردش

  سپرده...    اهمیس رو.    دادم یم  خبر بهت

  تو تونمی نم خدا  به...  من  به شیبود

 . کنم نگاه چشمهات

  با .  ردیبگ  ارام کرد وادارش  شوهرش 

 نفره سه  ی خانواده و داد دست صولت

 .   گرفتند فاصله مزار از  یکم شان

 نشستم، خاک  سر تر راحت یکم

 خواب به  یپاها و  کردم  تا را میزانوها

 رگ بلکه  دمیمال یم  دست  با را  ام رفته

 شان فهیوظ  که  دیایب ادشانی شانیها

  و شدن جمع  نه است خون دادن حرکت

 .   شدن  حس یب و شدن سر



 رفته خواب ی چهیماه زور و ضرب با

  و بود حس یب آنقدر.  کردمی م داریب را

  کردم ینم  حسش اصال که کردیم گزگز

   . 

 یرو که اش هیسا  امد  من سمت به  دمید

  نگاهش و کردم  جرات افتاد صورتم

  باشم برده را شیآبرو  دمیترس.  کردم

  به ثیحد و حرف ش ی برا آمدنم دم یترس.

:   دیبگو  که دمیترس.  باشد داشته همراه

  آن بود  چه جوابم...   من و  یآمد چرا

 .  بودم آمده جواب یب وقت؟

  یرو دستم آمد فرود نیزم یرو کنارم

.    شدیم  نییپا و باال  میپا مچ  و پا ساق 

 عقب را  ام پنجه آورد جلو  را  دستش

  داد یم ماساژ را  میپا که ین یح و برد



  و نیکن  هیگر دینبا  نیدونیم خوبه: گفت

 .  ن یکنیم هیگر بازم

 .  زدم  لبخند  کرد خرجم که  ی دینبا از
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  ، آرام آرام  دستش  با.   بود نیی پا سرش

  گرفتیم  چنگ یتو را  میپا ی  چهیماه

:  گفتم یفیضع  یصدا با.  کردیم ول و

 ؟  نینشد که دلخور

 .  رفتند  باال  شیابروها

  ؟  یچ از: د یپرس و نکرد  نگاهم

 .   اومدنم  از-



  من به  را اش زده رتیح  یچشمها

  و شما از تونمیم چطور:  گفت و دوخت

 !  ؟ خانم  باشم دلخور اومدنتون

 .   کرد آب پر را می چشمها باز خانمش

 چطور: گفت و  آورد لبش  به ی لبخند

 شما یمهربون...   رو شما لطف تونمیم

  ؟کاش  کنم جبران رو شما محبت...  رو

 !   کرانه خانم  نینکن بدهکار آدمو  انقدر

 بدهکار. لطفا نینزن و حرف نیا-

 . دکتر  نیستین

 :  گفت  و داد رونیب  نیسنگ  را نفسش

 ...  دیاومد که ممنونم-



  حق  در که ییها  لطف تمام خاطر به-

.    ومدمیم  دیبا ، د یکرد سرهنگ و من

 .   ست ین الزم  تشکر پس

 ه یثان چند ،  رفتند  باال  شیابروها

  یعنی: زد  لب و کرد  میتماشا  درسکوت

  ها لطف اون تمام  خاطر به صرفا

 ؟  دیاومد

 "  صرفا" 

  لغت از که یمفهوم ، منحصرا نیا

  ن یا...  کردیم یکج  دهن میبرا صرفا

 به و بود  کرده علم قد  که" تنها "  یمعن

  تا کرد  وادارم...   دیخند یم  من شیر

  به...  نبود جبران خاطر به :   میبگو

  شما خاطر به!   بود خودتون خاطر

 ...   اومدم



 و نشست شیلبها یرو یمحو  لبخند

  یا کشته کار و واضح اخم  شیابروها

 که ییصدا با و گذاشت  شی نما به را

  بود یگری د وقت ازهر تر گرفته امروز

 به صوت خوش  و نیآهنگ هنوز اما

 : زد لب  دیرسیم گوشم

 هزار من خاطر به داشت یلزوم  چه-

  ن؟یا یب  نجایا تا  لومتریک دو و وچهل

  خرجم را کالمش تکه  اگر اصال

  ، بله...  شدم یم ناراحت جد به  ، کردینم

  دو و هزار من  داشت ی لزوم چه

 گندمزار تا کنم  پرواز را لومتریک

  بله بله!   م یایب  طنتشیش از  پر و ییطال

 شما یگوشها...  یمخمل من یگوشها ...  

 و  چرا که هم اصال !  ی مخمل هم



  دکتر ستی ن  مشخص شما  یبرا لزومش

 و است گرفته  تانیصدا که  فیح! 

 من که فیح ...   است یابر گندمزار

  ن یا از نمی تر خسته و  پرواز از ام خسته

 !    شما یصدا و نگاه و چشمها بد   حال

  منتظر گرید  شد باعث سکوت و مکث

:  گفت  یآرام یصدا  با ، نماند جوابم

   تا ییجا  رسونمیم رو شما ، م یبر بهتره

 ...   نیکن  استراحت

  ، کند دور میپاها از پنجه نکهی ا از قبل

 خواست و مزار سمت به زد دور

.    اومدم شما  خاطر  به: گفتم که زدیبرخ

  خودت خاطر  به...  خودتون خاطر به

ز اومدم تو خاطر به...    !    ُمع 



  ، برود تا بود  زده که یدور  مین آن

  م یچشمها در ، برگشت و کمرچرخاند

 ممنون: گفت وقت فوت یب و زد زل

 ،  ستی ن مهم لش یدل .  جان کرانه

ش ، هیکاف  حضورت   مهم  هم  خاطر 

 !   مهمه  یهست که حاال...   ستین

  شد  دیهست که افتاد یاتفاق چه  ؟ شد چه

 ... یهست

 .   جان  کرانه شد کرانه  خانم  

 ...  حضورت شد حضورتون

 ... مهم  شد بودنم

 !    تیاهم یب  هم خاطر و لیدل

 خرمشهر آسمان...  دیدرخش  یم آفتاب

 گندمزار...  نیتر  یآب دلم  و بود یآب



 وصف یشاد  غرق  دلم و بود  ییطال

 عمر ی همه  که بود شده  یریناپذ

 آن از یحاک  ها دهیشن ...  بودم منتظرش 

  بس و است خوش ی حال یعاشق که بود

  ! 

  دو هر ، برخاست  من از زودتر جا از

:  زد لب و کرد دراز میسو به  را  دستش

 !    یشد  یخاک ، جانم شو بلند ، یعل ای

  جانمش خدا به.   کردم  نگاهش رانیح

  نکهیا  نه یماندگ.    دادیم یماندگ  یبو

  یعنی ،  یماندگ....  نه ها بدهد نا یبو

...   بود کرده النه. دهنش  یتو بود مانده

 که آمده در  تخم از ی جوجه کی مثل

 آنطور...  باشد داشته پرواز یآرزو

 یعنی یماندگ .  است منظورم یماندگ



  گفت که ی جانم...  بشود   وقتش که مانده

 که داشت را یا جوجه همان تیحکا

 !  شود پروازش وقت  بود مانده

  امروز  و دادیم یماندگ یبو  جانمش

  صبح تا  را جانمش.  بود پرواز وقت

  ندهیآ ماه...  ندهیا ی  هفته...  فردا  تا...  

  خدا به.   کردمیم ری تفس...  ندهیآ سال...  

 که  بس ن یهم.  بود شده جور  اتمیح کار  

  بودن جان از بدهم شرح خودم یبرا

 !  صولت معز
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  جدا میدستها از دست  ، شدم پا سر یوقت

  ی پنجه ش ی پ را میدستها از یک ی  ، نکرد



  اش  شده قفل  ی مردانه  یانگشتها و گرم

  دیترس.  چرا دانم ینم.  داشت  نگه

  می انگشتها هم محکم.   کنم فرار. بروم

  هم باز.  گرفت قاب  شیانگشتها با را

 .   چرا  دانم  ینم

 قرار  را ما که یلیاتومب به دنیرس تا

  ، برساند رستوران ک ی به بود

 .   نکرد ول را  میانگشتها 

  گرفت را  دستم م یرفت رستوران به یوقت

  مجلس صدر در یزیم سر که را من ،

  میجا  که شد جمع خاطرش و نشاند

  بعد.  گذاشت  میتنها یکم...  است خوب

 .  برگشت هم

.   نشد  بدل و رد  انمانیم یکالم  چیه

 !  یچیه



  بس و بود یهمراه  فقط.  کلمه  مین یحت

 حرف جفتمان  یجا بار نیا یهمراه. 

  دستم کنار را پاش نمک مثال.   زدیم

  با را میها  چنگال  قاشق ...  گذاشت یم

.   کردیم پاک م یبرا یکاغذ دستمال

  کینزد من بشقاب به را خوردن یسبز

  بود  مطلق  سکوت در یهمراه.  کردیم

. 

 چطور ، گری د ی ها آدم دانم  ینم

  یبرا  د یشا.  کنندیم  ریتعب را سکوت

...   نزدن  حرف یعنی سکوت آنها

 از که یخون انیجر  دنیشن یعن ی سکوت

 .    شد یم رد  بدنشان

.   حرف از  بود پر ما  انیم سکوت اما 

  ند یایب زبان به نبود  اجیاحت که ییحرفها



 رونیب بود  حرف هرچه شیچشمها در. 

 هرچه...  م یچشمها در من و ختیریم

 .   بود

 و بود نگاه فقط .   نبود درکار  هم اشاره

  یمعن من .   داشتند یمعن که  ییلبخندها

.    دمیفهم یم را ش یها لبخند تک تک

  او و...  را شیها  نگاه تک  تک یمعن

  ام تشنه دی فهم  مثال. د یفهم یم  را من هم

 کجا  از دانمینم.   آورد آب  میبرا...  

 غذا  نگران دیفهم .   دیفهم اما د یفهم

 شروع من  خاطر به یکم و نخوردنشم 

 ... شی غذا  با یباز به کرد

 ...یلیخ .  بودم گرسنه



  مشغول هم  خودش  ، د ید که را من ولع

  و...   بخورد یزیچ  دیبا که د یفهم .  شد

 . دیفهم کجا از باز  دانمینم

  ریتعب  ییتنها دیشا را سکوت  ها آدم

 لزوما تنهاست یکس اگر یعنی .  کنندیم

 ییهرجا  اما.   است ساکت  اطرافش

  مثال.   دارد را خودش خاص سکوت

 و ی ا  نشسته ها  شن یرو...  ایدر

 سکوت با یتوان  ینم را ایدر  سکوت

 ...  یکن برابر دشت

  ینم را آنجا  سکوت... گندمزار  مثال ای

  یکی الله  از پر یگلزار سکوت با شود

  که بودم مانده ییجا در من.   دانست

  یم شیسو کی.   بود ییایرو  نیزم کی

  جنگل شیسو ک ی... ایدر به خورد



  و ییطال  گندمزار ش یسو کی ... سبز

  جهت...  بایز ییها کوه شی سو کی

 در صولت معز که بود  هم یپنجم

 و بود ییایدر دلش.   بود ستادهیا راسش

  انداخت یم کوهستان ادی را من  قدرتش

 نهفته شعر و بود  ییطال  شی چشمها ،

 . بود جنگل  یسبز به کالمش  در

 .   بود کرده ریدرگ  را عتمیطب  ، عتشیطب

 رستوران یفضا در که  یا نوحه انیم

 ی م سر عشق  ی نوحه من ، شد  یم بلند

.   بود بایز و بکر که یعتیطب در  دادم

.  بود نبرده آنجا را  من حال به  تا مغزم

 گرفتار سو چهار هر از حال  به تا  قلبم

 .   بود نشده ییبایز



  نیچن  من که باشد یراض متوفا  کاش

 ...    دشت و بهشت  در کنم یم سفر

  که یمرد با من که  باشد یراض کاش

  یدم سرم  در ، است نشسته می رو به رو

 !  گذرانم ینم عشق  یب را

  و من ی  داده دل دل   به بدهد  دل کاش

  دست از باشد یراض فقط   کاش...  

  اما باشد عزادار بود  آمده که یمسافر

 از کردیم یکوبی پا و بود گرفته جشن

 !     شدن جان

  یم آرام شتر ی ب ، کردمی م نگاهش هرچه

  یمباد  حرکات ، آرامشش ، شدم

...   اش  یصبور ، آدابش  کل... آدابش

 یم جا  را حالم  اش یصبور سنگ

  زل شی چشمها به  شتریب هرچه.  آورد



  و شدند یم تر ر یاس میچشمها زدمیم

  دل   ماندم یم  کنارش شتریب هرچه

 . بود سخت کندن

 مجاور یزهای م به رفت  یوقت مثال

  خواستمیم.    گرفت ام غصه کند یسرکش

  دلم رفت  سالن یانتها به یوقت.   برگردد

 یم و  اوردین تاب را یدور همه آن

 .   دیکوب

 را خانواده  چند  تا ستادی ا در یجلو یوقت

  نکند  آمد  جانم به ترس...    کند بدرقه

 !؟  ند یبنش میرو  به رو نشود  گرید

  کرد نگاهم بار چند در یجلو همان از

...  ها ینترس که نگاهش با دی بگو انگار

  گذارم ینم  تیتنها.  م ینجایا...    ها ینلرز

 .   بود گرفته ام هیگر هم  باز. 



  اشک که  را چشمم  ی گوشه ی دستمال با

 .  زدودم را بود شده جمع

  ذهنم در بهشت از واضحم میترس

 فردوس از یوقت خدا .  بود شده روشن

  باشد اری که  بود دهیش ی اند حتما  ، گفتیم

 همه و  باشد گرم حضورش به  دلت...  

  مطمئنم .  باشد ازعشق  سرشار ها هیثان

  شد یم چطور وگرنه بود  عاشق  هم خدا

 یخال اما باشد بهشت  اسمش  بهشت که

  آمد  ینم در جور عقلم با!  ؟  معشوق از

  . 

  راست تنم یموها کردم یم که  را فکرش

  کنم  یزندگ او با بود قرار اگر.   شدند یم

  که یوا  ؟  سال پنجاه شد؟ یم  سال چند

...   کم  هم باز...  سال شصت...   کم چه



  چه.  بود کم...  آقا  بود کم ! سال؟ هفتاد

  ی دیزی آخرت چه!  یبار اسف  یایدن

 سال  هفتاد .  بود  شده نییتع من یبرا

 !   بود کم چقدر بودن او کنار

 .   دم یبرچ لب

  از  بعد ، آخرت روز همان ، روز کی

...   دی دم پورشی ش  در لیاسراف نکهیا

 در که...   برم یم  خدا اهل  به تیشکا

  عاشق  وقت ...  بود  کم وقت  ، ایدن نیا

  ایدن نیا  در!   نبود  ماندن عاشق  و شدن

 کم  یلیخ.   بود  کم وقت بودن او  با یبرا

 .  بود
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  من در که یکهکشان:   شانزدهم فصل

 .   بود دهییرو

 کار  من مغز در که ییناسا دانمینم

 که  کند رصد توانست چطور ، کردیم

 !  دهییرو من در  یکهکشان

 مناسب دهییرو فعل  دانمینم اصال

  ی بهتر فعل  اما...    نه ای هست کهکشان

 از که  بودم یدختر  من.  نکردم  دایپ

  احمق .  کردم یم ییسرا قصه یزیهرچ

  احساسات عالمه کی و یکم بودم  هم

  ییها میتصم با.  داشتم بیغر و بیعج

 نشات ارگان کدام  از دانستم ینم که

  ادراکم ی  قوه ، من نظر از.  گرفتندیم



  مملکت.  بود تر خلوت جا همه از

!   بود دموکرات مملکت کی من وجود

 حکومت به مند عالقه و  منش  آزاد

  ام شهی اند ی قوه  نیهم یبرا...  یمل

 همه چون!  بود خلوت خدا  ی شهیهم

 به  من.   نبود  تنها او دست به زیچ

  معده. داشتم اعتقاد یبرابر و مساوات

  مغزم با  بود  غذا هضم اش فهیوظ  که ام

 کارشان که میها  هیکل  و...   بود برابر

.    دانستم  یم یکی  قلبم با بود  ادرار دفع

  هم بیغر و بیعج کهکشان  کی حاال

 یم نظر به که بود  شده دایپ  وسط  نیا

  و دارد دیرش ساالر سپه  کی ، آمد

..   کند  انکارش خواستیم هرچه مغزم

 یراض تاسپاه  کردی م یسازمانده هرچه



  به تالشش...   کند  علم قد  شیجلو شود

 . خورد یم  بست بن

  آمده...  است گانهیب :  گفت یم هرچه

  کند فتح را ما  یها ارگان تک  تک است

  ... 

 را یاراض.  رفت  ینم بار ریز ارتش

 .   بود کرده مشیتقد یدست دو

 ...  جان کرانه: زد میصدا

  ، داد یم  یماندگ ی بو  کالمش م یگویم

 ساالر سپه.   کردینم قبول  کس چیه

  خیمر ی  کره از! بود؟ گانهی ب  شیکجا

...    دیشا ماه ی کره  از...  بود امدهین که

 .   بود ماه



  کرد ام ادهیپ  و شد اده یپ ، کردم  نگاهش

:  گفت و گرفت دست در  را ساکم ،

 استراحت یرفتیم   دیبا.  یشد  خسته

 ...ی کردیم

 دوباره  م یبود آمده.   بود شده  جیگ مغزم

 .  م یایب  خواستم خودم.   آرامگاه

  داد که را  یتاکس ی  نهیهز ،   شدم  ادهیپ

   ؟ یستین  خسته: گفت و دیکش ینفس ،

  در یخستگ که ومدمین  من.  ستم ین.  نه-

 .    کنم

 از باشه: گفت  جوابم در و  زد ی لبخند

 . طرف نیا



  کردیم دل  دل  دستم ، افتادم  راه  دنبالش

  را ما چرا! ؟  پس شد  چه... پس  کو که

 !  ش؟یانگشتها انیم  ردیگ ینم

  و ستادی ا که  دیشن  را م یانگشتها یصدا

 نجای ا : گفت و فرستاد  عقب به دست

 !  من بده  دستتو.  ناهمواره

  نیزم!  بود شده ییدروغگو عجب

  مغزم.  ناهموار گفت یم را خدا صاف

  سپه هست  که هم دروغگو: زد غر

 !!!   شما  ساالر

: گفت آرام  و بردم جلو را  دستم

 استراحت دیبا امشب.  میگردیزودبرم

 ؟یدار پرواز فردا  ، یکن



 اریدراخت من:  گفتم و انداختم باال شانه

  تا ای.  بمونم هم  فردا  تونمیم .   خودمم

 .  بخوام که یهروقت

  شما که یهروقت تا  ای میبگو خواستم

.    بستم را دهنم  بار  نیا اما!   دیبخواه

  نگه  یکم را روحم و خودم حرمت

 یوقت  هر تا   میچشمها  از یول داشتم 

 !  دیبار  مانم یم یبخواه

.   کشاند شهدا مزار سمت  به را من

  دنبالش .   میرفت ینم نیمه عمه سرخاک

  ظهر  ز بعدا سه  ساعت آفتاب.  رفتم

.   بود خنک ، آذر لیاوا در خرمشهر

 .   روشن و خنک

 ، نگذارم سنگها یرو پا بود  حواسم

  محض به رفت  در دستم  از ییچندتا



  متوقف ، د یرس دیسف  سنگ کی  به نکهیا

 .   شد

 د،یچرخ سمتم  به ستادیا که سرش یباال

...   پدرم:  گفت و زد دوستانه  لبخند  کی

 ...    جان کرانه

 .   خورد  ریت مغزم

  تو ، دیایب  ساالر سپه...  بکن  را فکرش

  و کس ی همه  ،  اش فرمانده به را

 خانواده به...    بدهد نشان ، کارش

  به... سنگش  به... خاکش  به... اش

 !   بار نیاول یبرا... قبرش

  دهم یم سالم  که من...  بکن  را فکرش

 من به هیبق ، سنگ ریز ی ها  آدم به



  به کندی م ام یمعرف....  او  و خندند یم

 .  پدرش مزار

 م یگویم یوقت...  بکن  را فکرش

!   چه  یعنی دهییرو من در  یکهکشان

  کی یعنی .  االن یعنی...  نجا یا یعنی

  بشناسد یهست که  همانطور را تو نفر

 خوبش یباش  آماده.   بفهمد را  حالت ... 

 ...   کند خوبت او ، تو  یجا به  اما ، یکن

  نه!   خالص ری ت!  خورد  ریت مغزم

.   شد  زده بهت...  نه ها ردیبم  نکهیا

  دیکش پر ، بود سرم در یگانگیب هرچه

 ، صولت معز گفتم که من.    رفت و

  را من!   گذارد ینم جواب یب  را یکار

 به.   کرد یمعرف  اش خانواده به آورد

 !  پدرش
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 یرو ، زدم زل سنگ یرو سال به

.  نشستم مزار کنار و آمدم  فرود زانو

  هم  خودش نشستم، من که دید یوقت

 .    من یرو به رو درست نشست

 .   دیکش  شیموها به یدست

  ید شهادت:  خواندم یآرام ی صدا با

 .   1365 ماه

  چه متولد:  گفتم  و زدم زل صورتش به

  ؟ یهست  یماه

 .1365 هم  سالش.  ید-

 روزش؟ -

 .  ی د پنج-



  با  تولدش زمان برگشت سنگ به  نگاهم

 .   بود  یکی پدرش شهادت

 طبق  شدند  آب از پر  میچشمها  دید یوقت

 االن از یخوای م: گفت آرام معمول

 ؟    یکن یزیر برنامه تولدم یبرا

  اما ختینر اشکم  ،  آمد کار به طنتشیش

  از...    اد یب ایدن به  آدم سخته  چه: گفتم

 .   نباشه  یکی اش خانواده

.   گذرهیم یول سخته:  گفت و کرد  نگاهم

 .    کنهیم عادت زادیادم

  نیمه عمه: گفتم و  کردم فوت را نفسم

 .   بوده زیعز یلیخ حتما

 از بازمانده تنها...   یلیخ بود زیعز-

 که یکس  تنها ...  صولت ی  خانواده



  من...    شناختیم  پدرمو خوب یلیخ

  و بپرسم پدرم از  ها ساعت  تونستم یم

  خسته نکه یا بدون بده جوابمو هم اون

  وجودش.  بشه کالفه ای بذاره  کم  ای بشه

  دوست شد فیح .   برام بود یموهبت

 ... شی نی بب داشتم 

 عمه به را  من نکهی ا به! بود؟  کرده فکر

  گفتیم  یوقت! ؟ کند یمعرف هم  نش یمه

 کرده  فکر ی عنی!" شی نیبب داشتم دوست" 

 .   بود

 .   زدیم حرف راحت چه

 دور را  م یدستها و  کردم  تا را میزانوها

 .   شد فی ح پس: گفتم و زدم حلقه میپاها



 به ی چنگ دیمال هم یرو  را  شیلبها

 خواهدیم کردم  حس.   زد شیموها

  میبود نجا یا نیهم  یبرا.  دیبگو  یزیچ

 عمه مزار به گفت من به  وگرنه... 

 یم خانه به را من و زندیم  سر نیمه

 نیبال بر.   نجایا  م یبود امده اما ، برد

  داند  ی م خدا و  میبود نشسته پدرش

 . زیعز و  بود محترم م یبرا کارش چقدر

 .  یبد  قرض من به  گوشهاتو کم  هی دیبا-

 یچ: گفتم و نشست لبم یرو ی لبخند

   ؟ شده

  دنشی شن . یگفتن  کم هی.  حرفه کم هی-

 .   ست ین لطف از یخال



  را دهانم آب.  زدم زل شیچشمها  در

.   توئه با گوشم: گفتم و دادم  قورت

 ...  بگو یبگ  یخوایم یهرچ

 .   شاهده  هم پدر حضرت-

 ؟  شد شروع جمله نیا با-

 حضرت: گفت و  داد تکان را سرش

 چیه  دست امروز تا که شاهده  پدر

  ا ال نجایا  ارمشیب که نگرفتم   و یدختر

 ...  تو

 چقدر شما همه آن  از بعد  گفتنش" تو" 

 .   دیچسب  و تنم  به بود  گوشت

 .   زد لب که  ییتو" اال "  از ختیر دلم ته

  خجالت: گفتم و زدم زل شیچشمها  در

 .  که کشم یم



  که برام نبوده زیعز انقدر یزن چیه-

  یآدم اون نهیا  بگم  که...  نجای ا ارمشیب

  هم یزن چیه  ی برا...  خوام یم که

 نیا باشه حاضر که  نبودم زیعز  اونقدر

 ...   نجایا به برسه تا  ادیب و مسافت همه

  کنند نگاه نداشتند  تاب گرید   میچشمها

 از کن معاف را ما:  ندیبگو خواستندیم.

 ....  اری حضرت  به زدن زل
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  شیحرفها حرارت شدت از  میها پنجه

 .   بود زده عرق 



  آدم من: گفت و  شد تر گرم شیصدا

  چکسیه .   دمی د میزندگ  تو یاد یز یها

 .    ست ین و نبود تو مثل

 . ستی ن  دانستمیم

  یمرد هر یتکرار حرف نی ا راستش

  یم مقابلش زن  به که باشد تواند یم

 با  را خودم  فرق  من اما...  دیگو

!   من بودم وانهید.  دانستم  یم  گرانید

 به یکس اگر نبود بیعج نی هم یبرا

  دانستمیم!   ستین تو  شکل گفت یم من

  با.  کردمیم باور  را حرفش  ستین که

 . دل و جان

:  گفت و کرد رونیب  نیسنگ  را نفسش

  ی خانواده از بازمانده نیآخر من



  یول...   رفت" نیمه "   هنمیم...  صولتم

 .     یاومد تو جاش

 . آمد  باال  نگاهم

  از بازمانده نیآخر نیا به گفتم یم چه

 یوقت شد   الل زبانم! ؟ صولت خاندان

  من هنشیم  یجا...  رفت هنشیم گفت

  یا!  ؟ وطنش  بودم  شده من ! ؟  آمدم

  فقط کردمیم الیخ  نیا از قبل تا... یوا

 به  کنم فیتوص را  ها آدم توانمیم خودم

 از بازمانده نیآخر ، او و یزیهرچ

 !   دلم و  دست یرو زد صولت خاندان

  گفتم و ن یا: گفت و  آمد لبش  به ی لبخند

  گفتم پدر حضرت  یجلو ...  یبدون که

 و یبزرگتر که نشم  ونیمد  ها بعد که

 .   اوردمین جا  به رو یکتریکوچ



 !  ؟ بود ی گرید فکر به هم حاال یحت

...   هیخال قبرش هرچند:   دیکش  نفس

  نیا ر یز جنازه  هی کن الیخ تو یول

  روحش هم  باش  مطمئن...    سنگه

  دلم ینطوریا  حداقل اطرافه نیهم

  باشه من  ی پشتوانه هست یکی خوشه

 ...  چقدر بهت  بگم که

  از را شی رو داد رونیب که را بازدمش

 .   شد رهیخ غروب به و  گرفت من

.   دمی د را اشک برق شیچشمها  در

  به را خودم ...  شدم  بلند  زانو یرو

 نوک یجلو میزانو ، دم یکش جلو سمتش

 نییپا را گردنم ، آمد فرود کفشش

  معرض در را  م یچشمها و  فرستادم

 .  گذاشتم ش یچشمها



  دی بع: گفت و زد  لبخند  کرد که  نگاهم

  دونم یم د یبع...   خانم باشم قتیال  دونمیم

  . 

  را دستش که برود و شود بلند خواست

   ؟ کجا:  گفتم و گرفتم

 حرف توانستینم گرید کرد  نگاهم

 . بزند

  راستش یزانو تک  یرو.  ماند یول

 رخم به را  اش  دهیکش قامت و  بود مانده

 .   دی کشیم

 به را  دستم  ، دم یکش جلو  را خودم

  آدم :  گفتم خجالت یب   و نشاندم شیبازو

 هوا یب  کنهینم ترک ینطوریا وطنشو

...   شهیم خشک وطن یگینم...   هوی و



  کیتار...  شهیم غروب...  شه یم سرد

 ...    شهیم

  گفتم و دادم هیتک  اش نهیس یرو را سرم

 دختر هی به رو حرفها ن یا یوقت: 

  یکنیم عاقبتشم  فکر یزنیم یاحساسات

 ! ؟ معز

 :  زد لب  یا رگه دو ی صدا با

 .   جلوت کنمیم خودمو بودن کم  فکر-

 . یا هودهیب  فکر چه-

  دست  و گرفتم عطرش از نفس کی

  و چسباندم اش نهی س به هم را ازادم

  به دادم هیتک  اش نهیس به را ام قهیشق

   و دادم  گوش قلبش ضربان یسمفون

...   من...   معز باش عاقبتم  فکر:  گفتم



  ام یاحساسات...  تنهام ...  ام ترسو من

  ... 

 سر اتو حوصله گم یم  که عاقبتتم فکر-

 ...  که  عاقبتتم  فکر.  خانم برم یم

  دمیکوب ارام اش نهیس  به را فمی ظر مشت

  باش  بلد کم ی حرفها  نیا یجا به:  گفتم و

 .معز

  دار خش  ، بود  استفهام پر شیصدا

 ؟ باشم  بلد یچ : دیپرس

 !  ؟ ی بلد دادن قول-

 . بلدم-

 ؟ مردونه-

 .بدم  قول مردونه بلدم-

 ؟  ی بلد  هم عهد یوفا-



 .   بلدم.  جان بلدم: آمد شیصدا

   پس:  گفتم و گرفتم  باز عطرش از ینفس

 بده مردونه قول هی پدر حضرت یجلو

 ... یذار ینم تنهام هرگز که

  سخت را من.  نشست تنم به ش یدستها

  سرم یرو سر و  داد فشار  خودش به

 آغوشش در تنم که یدرحال  و گذاشت

 !هرگز ، جان....   هرگز: گفت شد  گم

  حس افتاد ام شانه یرو که  اهیس شال

 به  میموها که  بود سی خ شیچشمها کردم

 مهلت  کردم تقال یکم.  شد آغشته اشکش 

 دور و  آوردم باال را میدستها...   داد

 شانه به را  سرش و کردم  قالب گردنش

 .   یاومد شد خوب:  گفت و داد فشار ام



  پنجه کرد وادارم دلم...  ختی ر خجالتم

:   میبگو  و  ببرم شیموها  یال  را ام

 .   خب  شدم یم  دلم بدهکار ومدم ینم

  یقبران نزار از  و  داد فشارم تر  محکم

 :  گفتم  و کردم قرض

  انگار رکهیبگ  آغوش در یجور مرا

 . رمیم  یم فردا

 چطور؟ فردا  و: دیپرس

  با  را میها اشک ،  دمیکش عقب را سرم

 :  گفتم و  کرد پاک اش سبابه یپهلو

 از انگار رکهیبگ  آغوشم در یجور

 . ام بازگشته مرگ

 خاک ، کرد بلندم  و  دیبوس را  ام  یشانیپ

  دیبوس را  دستم  بعد و  داد تکان  را لباسم



  یسو  به ، خودش دنبال به را من و

 .   کشاند خرمشهر غروب

  داغ  ام یشانیپ و  بود کرده  غش دستم

 .   بود شده

  ندارد بر!  ایرو مثل...  بود خواب مثل

  صائب"   کند دارمیب که هر ن،ی بال ز سر

 "یزیتبر
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 کردم، التماس ، زدم زور هرچه

  مرد.  بود دهیفا  یب...   کردم اصرار

 وقت  همان.  بود یغد و  کالم  کی

 را من هی ثان از یکسر در یعنی.  دمیفهم



  و  کالم کی مرد که رساند باور نیا به

 !!!   است  یمغرور و غد

  نفوذ دلش  به توانستم ینم یراه چیه از

 .  اورمیب دست به را دلش  تا  کنم

  و نه:  گفت ی م کالم  کی گفتم یم هرچه

 ینم اجازه ی حت. کردی م خالصم

 یفرض  مملکت  در.  بربزنم انیدادم

  جاده از ی خبر بود یخوب شهردار ، اش

  یخاک ی  جاده چیه.   نبود  هم یفرع ی

 یاصل ها  راه ی همه ، نداشت وجود هم

 . شدند یم   ختم نه به  و بودند

 .   گرفتم ازش  قهر با را میرو

  جوابش  باز اما نداشت هم  قهرم طاقت

 .   بود نه



 و گذاشت ساکم  پیز یتو را طم یبل

 .فرودگاه رسونمتیم خودم فردا : گفت

 عادت زود برد یم کار به که  یافعال به

  هم  باشم راحت  نکهیا به.  بودم کرده

  کردم  نثارش یچپ  چپ نگاه.  نطوریهم

  یبرگرد د یبا: گفت و زد ی لبخند که

 !  تهران

 . بمونم   هفتم تا خوامیم من-

  جمع  هم سوم  مراسم شهیم راتیخ هفتم-

 رمی بگ مسجد  قراره فقط .  جوره و

  شهیم اهدا هیریخ به  هاشم نهیهز یمابق

 .خواستیم که همونطور

 .  باشم  خواستمیم من یول: گفتم غصه با



  نجایا اونقدر یبعد ی مرتبه  چشم بله-

  یبگ و یبش خسته که دارمیم  نگهت

 !  میبرگرد دیبا زودتر هرچه

 ... یبعد ی مرتبه

 !  میبرگرد

   ؟ بست جمع را فعلش  چرا

  با که کردمی م نگاه آبادان  یها ابانیخ به

 خوب هتل هی: دیپرس یآرام یصدا

  اتاق  هی.  کردم دا یپ اقامتت یبرا

 ...  مناسب

 مرخین  به و برداشتم پنجره از چشم

 .   زدم زل  اش یجد



  ریز داد ی م آدرس راننده به که یدرحال

.   هست هم ریحق  ی کلبه هی :  گفت لب

 ...    ام عمه منزل

 من به رو و برداشت  جلو از چشم

 .   اونجا برمتیم یراحت که هرجا: گفت

  استفاده خودش ییپاسخگو ی  وهیش از

 به را  توپ بود قرار بار هر.  کردم

  درست.   شد ینم که  دهد پاس من نیزم

  کی هرحال به اما   زدمیم گل  من بود

  را نازم خواستیم  دلم.  بودم  دختر

  به شی پ ساعت  کی نیهم!   بکشند 

...    نه که بودم برداشته گام   سمتش

  دنیدو کی  نه هم آن.  بودم دهیدو بایتقر

 !    بردم هجوم  سمتش  به.  ساده



 خودت  یبرا خودت که ط یبل درمورد-

  هم یکی  نیا درمورد ،  یگرفت  میتصم

 !   ریبگ  م یتصم خودت شما

 .  دمیبرچ  لب و کردم  قهر یجد  یجد و

 .   بود ش یلبها ی انحنا به حواسم  اما

  سمت به را دانیم  داد  آدرس راننده به

 .  برود باال

 االن؟ یدلخور  من  از:  آمد شیصدا

  یر یگیم دستم  از فمویک که اوال نباشم؟-

 سرخود موییشناسا کارت  بعد...  

  تهران به برگشت  ط ی بل بعد ... یاریدرم

  به دلخورم؟ یپرسیم تازه...  یخریم

  ختم  یبرا  من باشم؟ دلخور دی نبا نظرت

  دمیرس  رید که یخاکسپار به...   اومدم



 یتو مجلسشون خواستی م دلم یول

 .   باشم مسجد

 !  ش ی شناسینم که  تو:  زد ی لبخند

  اگر خودم بعدشم.  شناسمیم که رو تو-

  باشه شلوغ مجلسم دارم دوست رمیبم

 .  کنن هیگر همه... 

  با و شد تا چهار  حرفم از ش یچشمها

 . جون از دور: گفت ین یسنگ اخم

  دوست.  رنیمی م  ها آدم که باالخره-

  کیپ و کیش و نیوز مجلس هی دارم

 از همه که ییها  گل  تاج.  باشم  داشته

  یها تارت  و نویکاپوچ وبا باشن دهیارک

 بشه ییرایپذ  ها مهمون از  وهی م مختلف

  برف. رمیبم زمستون تو دارم دوست! 



  اگر یاونطور...  باشه سرد...   ادیم

.   شهی نم  معلوم نکنه هیگر  برام یکس

 .سرخه اشون  همه ینیب نوک  چون

 ...   من  یخدا: گفت آرام

  به  خوادیم  دلم:  گفتم  و زدم ی لبخند

  دارم دوست.  بدم تم میعزادار مراسم

  مراسم یتو که یس یانگل یها زن مثل

  یها  کاله همه کنن یم شرکت یمهم

  ها مرد.  باشه سرشون یرو  یخاص

 از...  عصا و گردن  دستمال و  شاپو هم

  ها زن یتور  یدستکشها عاشق  یطرف

 هی ، ...  اهیس ی ها  دستکش.   هستم

  یرو هم   بلند دیمروار  گردنبند

 چقدر بده نشون که بندازن  لباسهاشون

 !   ثروتمندن و موقر



:  گفت  که بودم  میاهایرو ریتفس درحال

 ؟  یند  ادامه ممکنه ایخدا

  دارم دوست خب: گفتم و دمی گز را لبم

 !  دارم  دوست و تجمالت.   گهید

: گفت و انداخت من  به ینگاه  م ین راننده

  و صد انشاهللا بزن خوب حرف خانم

 تونیعروس از... یباش  زنده سال  ستیب

 ! عزا  چرا نیبگ

 !  بگو نویهم :  آمد   غرغرش یصدا

  و کرد  میتماشا  زیت و کردم  نگاهش

  لطفا.  ممنوع عزا و مرگ حرف: گفت

 .  نده ادامه

 خرمشهر ی خورده ریت یها ابانیخ به

 .  بزنم حرف یچ از:  گفتم و  کردم نگاه



 که یهرچ از.   دونمی نم... از... از-

  مراسم یبرگزار نوع جز به  یخوایم

 !  گهید هرکس  ای خودت  ختم

  یعزادار توفاز االن  خب:  دم یبرچ لب

 .   ام

 یچ آخرش. بگو و یسم قارچ ی قصه-

 شه؟یم

  ی همه رهیم یم: گفتم  و کردم  نگاهش

  یخاکسپار هی براش جنگل  یها وونیح

 .رنیگی م باشکوه

 که کرد نگاهم یعصبان  یچشمها  با

  را لبم پوست و انداختم  نییپا را سرم

 من  یگرفت ط یبل  چرا: گفتم و دمیجو



 من از  اصال!  بمونم و سوم  خواستمیم

 . یدی نپرس نظر

  من که ید یپرس من  از یاومد  شما مگه-

 ی د یکش زحمت شما  بعدشم  ؟ خانم بپرسم

  من استیدن  ایدن  تا...   یکرد شرکت

 .    هستم ونتیمد

  نکهی ا یبرا و کردم  نگاهش یچشم ریز

  سر: گفتم بخورد  حرص شتریب

 !  یکنی م جبران م یخاکسپار

  کی و دی کوب شیپا ران یرو  را  مشتش

 . گفت هللا  اال اله ال

 

  که  افتاد یابانیخ به  نگاهم و دمیخند زیر

 کوچه در راننده ، نبود  یهتل چ یه آن در



  طاق  چهار رنگ ی مشک در ،  دیچ یپ یا

  شده نوشته یها پرده دنید از  و بود باز

  که شد  قرص  دلم ته یکم ،  تیتسل  ی

  ستین مردانه  ظاهرش فقط 
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  دوشش  یرو را ساکم بند  ، کرد حساب

 .   نییبفرما: گفت  و انداخت

  بود یمحمد کرانه ک ی چشمم هر یتو

  قابل منو که ممنونم :   زدیم داد که

 .  یآورد ات عمه ی خونه به  و یدونست

  نیمه عمه ی خانه ی تماشا  یکنجکاو از

 تعارف یحت.  مردمیم  داشتم ، صولت



  یب ، بدهد خودم به  را ساکم  نکردم هم

 سرک داخل وبه کردم باز را در اجازه

 .  دم یکش

.   شدی م پخش  اط یح در قرآن یصدا

  دو منزل  کی.   داشتم که یتصور همان

  بود شده یبازساز  یآجر ینما  با طبقه

 عالمه ک ی ، داشت ییصفا  با اط یح ،

  هم  حوض.  درخت و گلدان و گل

  اما بود یماه از  یخال هرچند داشت

  دلم اش فواره و یا روزهیف ی ها یکاش

 .   ربود را

 که ییها زن به تیاهم یب  رفتم جلو

  تا دند یکش کار از دست  هیثان  چند  یبرا

  ، بود اشتباه تصورم.  رفتم  حوض دم

 یگل یماه تا  چند.  نبود یماه از یخال



 به را دستم .  کردی م شنا آب درون

 .   بود  خنک آبش.  کردم فرو حوض

  کردن آبکش  درحال حوض  دم زن دو

 یرو که نگاهشان.   بودند ها برنج

 یک ی  آن گوش در یک ی ، نشست صورتم

 به چشم دوباره  بعد و گفت یزیچ

 . دوختند من  یچشمها

 .    دادم سالمشان و  زدم  لبخند

 به رو و  دستم  کنار  آمد .   دادند را جوابم

 استراحت  باال ی  طبقه دیبر: گفت من

 .   نیکن

.    بود افعالش به حواسش  که خوب چه

 .    بودم  یمحمد خانم من جمع در



  خانم:  گفت  بلند  که  دادم تکان یسر

  تا بود نفر نیآخر که یزن...  یمیعظ 

 خانه داخل از ، بکند  دل خاک از

 .جان  دکتر جانم:   گفت و آمد رونیب

 رو ی محمد  خانم ، نیبکش زحمت-

  خسته.  کنن استراحت نیکن ییراهنما

 ...  عازمن هم  فردا هستن سفر ی

 و آمد  لبش به  یلبخند یم ی عظ  خانم

  ایب. دخترم ایب .  جان  دکتر چشم : گفت

 . طرف نیا از

  ومن   گذاشت  ام شانه یرو  را  دستش

 برد خانه  داخل به احترام و عزت با را

.  بود ییبایز و مرتب  ی خانه. 

 و یچوب  یسلطنت  یها مبل مرحومه

 که یونیزی تلو.    داشت ینیوز ی بوفه



  شیرو به رو و بود دهیچسب وارید به

 .  خوردیم  چشم  به  ی شمی مبل  دست کی

  گذاشت  را  اش یزندگ کل که فیح چه

 .رفت و

  در یمیعظ  خانم ، م ی رفت باال ی  طبقه به

  نیا: گفت و کرد  باز میرو به را یاتاق

  نجایا امشب کردم  مرتب براش و اتاق 

  مالفه هم  که باش  جمع خاطر.  بخوابه

 زهیتم زی تم ، پتو هم یبالش رو هم ، ها

  . 

 .   دردنکنه دستتون-

  چشم نی مه: گفت و  دیخند  صورتم یتو

 که موند  دل به آرزو. رفت انتظار

 که بار هر یدونیم.  نهیبب عروسشو



...   بود یخال دست.  بود تنها ومدیم

 ، گردهیم یتهرون دختر یپ  دونستم یم

   ، خودش تراز  و رتبه هم  باشه دکتر

  دنبال  نجایا اهل  از بودم مطمئن یعنی

 دختر ییتا چند وگرنه ،  ستین زن

  که خودش.  کردم  نشون براش خوب

  بود کاش!    دیپسند  ی نم نمیمه اما ومدینم

  از جمع  خاطر.  دی دیم رو تو ماه یرو

 !   رفتیم ایدن

 .نبودم  دکتر

 ...  نبودم  نه هم ترازش  هم  و رتبه هم

  و شد اشک پر شی چشمها یم ی عظ  خانم

  الیخ: گفت و گذاشت دستم یرو دست

  مطمئنم من نهیبیم ...  ها نهی بینم  ینکن



 نی بش  خوشبخت انشاهللا.   نهیبیم که

 .   دخترم

:   گفتم  و دادم قورت را  دهانم  آب

  اگر ستمین خسته  من.   نیباش سالمت

 .    کمک امی ب هست یکمک  یکار

 کی : گفت و د یکش میبازو به یدست

...   ایب  بعدش  ، بزن چرت هی ساعت

.   یمونینم یخال دست نترس ادهیز کار

 ور اون و ور نیا خونه تا هفت امشب

  یکن کمک یرسیم.  میبد یفاتح میخوایم

 سرت...  بذار  هم رو چشم کم  هی. 

 .  یهست راهم ی خسته.  بشه  سبک

  معز عمو...  مامان:   امد دختر یصدا

 !    عروسشه  مال داد و  ساک نیا



 .  شد تا چهار  میچشمها

  حاال: گفت و زد  یلبخند یم ی عظ  خانم

 نقل ، عزا  نیا تو ارین و یعروس حرف

  برو.  نکن جور و  مسجد  تو صحبتشون

 ...   ن ییپا برو.  نمی بب نییپا

  اتاق  ی تو را وسرش دیگز  لب دختر

 چقدر:  گفت و د یخند من  به کرد

 ! قشنگه موهات

  دختر و  دمیکش  کوتاهم یموها به یدست

  یخوای نم  یعنی: گفت و کرد  یا خنده

 !   ؟ یکن  ونینیش

  رتیح دخترش حرف از یم ی عظ  خانم

 نثارم را اش جمله نیآخر او و کرد



  قشنگ کوتاهم مو عروس یول: کرد

 ... ها شهیم

  در و گذاشت تو را  ساکم یم ی عظ  خانم

  دمی شن  بست  میرو  به د یببخش  کی با را

 .   کرد یم مواخذه را دخترش که

  خسته کنم فکر تا شد باعث اتاق  آرامش

 غروب شش ساعت.   دیآ یم  خوابم.  ام

  و بخوابم هفت  تا آمد ینم  بدم.  بود

  و نشستم تخت  ی لبه.   کنم کمک... بعد

  عکس قاب به.  دوختم  چشم کتابخانه به

  زیم به...   گذشته  سال میتقو به...  ها

  آمد یم نظر به.  یچوب ریتحر

 .    بود  نجایا اقامتگاهش 

 .   من  به بود داده قرضش



 دراز را  دستم  ، بود تخت نییپا  کتابخانه

.   برداشتم را عکسش  قاب و کردم

  بود کتابخانه  ی  طبقه در که یعکس

 به.   بود نوجوان.   شد ام خنده باعث

  با و بود زده هیتک  یآجر وارید کی

.   بود دهی خند نیدورب به یمحجوب لبخند

  و دمیکش  رشیتصو به را انگشتم  سر

  گذاشتم جا سر  را عکس  قاب یوقت

 ، یجمع  دسته عکس کی به افتاد  نگاهم

  پدرش  عکس ، کرد ام یحال رشیتصو

  ی ها غواص درکنار  بود غواص.  است

 ...   گرید

 دراز تخت یرو.    کردم فوت را نفسم

  یتو که یناموزون اشکال به.   دم یکش

  دم ینفهم که  دمیبخش یم جان بودند   ذهنم



  گرید و  ربود را من خواب شد  چطور

  ام یحال اطرافم  و دور از ی زیچ چیه

 .  نشد

 

  ششم _بخش_شانزدهم_فصل#

  خرت یصدا  با  ام دهی چسب هم  به ی پلکها

  یینایب هنوز  ، شدند باز یناگهان یخرت

  کی که کردینم کار یحساب و  درست ام

 جا سر زده وحشت  و دمید اتاق  در هیسا

 . برداشتم زیخ

 .   منم: گفت یآرام ی صدا با

 .   معزم: گفت و زد را یمهتاب چراغ

  تا  داشتم  نگه میچشمها یرو را  دستم

  با ، نسوزاند را می مردمکها یموذ نور



  خواستمی نم د یببخش:  گفت یآرام یصدا

 . کنم  صدا و سر

 چنده؟ ساعت:  برخاستم هراسان

 .هنوز نشده هفت-

 شب؟  هفت:کردم ناله نگران

 .بله-

 تخت یولبه گفتم"  یشکر  را خدا" 

  قلب  انقباض شدت از را ملحفه و نشستم 

. کردم مشت داشتم  که یتهوع و

  محکم و  تند گرفت، ینم قرار ضربانم

 یم نهیس واری د و در به  را خودش

  که دمی دیم بیعج خواب کی.  دیکوب

  را  دستم  نداشتم، ادی  به را اشلحظه چیه



:  زد میصدا  که کردم مشت نهیس یرو

  ؟ یخوب جان کرانه

  شده گرمم.   بود عرق  سیخ  امیشانیپ

 و نیج وشلوار مانتو همان با بود

  افتاده شانه یرو که یشال و جوراب

 .  بودم رفته خواب به ، بود

  سمتم  به  که دم یکش  قیعم نفس تا چند

 .  نمتیبب :  زد  لب و آمد

  میبگو کردم یوسع   گرفتم  باال را سرم

  هم  از" بم "  و"  خو "  اما...   خوبم: 

 .  گرفت فاصله

 یموها ، آورد ام چانه ریز  را  دستش

  و زد کنار را  ام  دهیچسب  یشانیپ به

 ... یکرد عرق  چقدر: گفت



  ، برداشت میها شانه یرو از  را شالم

  از.  شد یم وعقب جلو  تند تند   ام نهیس

  رفع نکهیا یجا به که ییها چرت نیا

 زاریب  بودند آور  کسالت  کنند یخستگ

 .   بودم

 ؟   یآورد پروپرانولول -

 ییدوا و قرص  چیه  که خواند  نگاهم از

 .  بود خشک می گلو.   ستی ن همراهم

 به را شیدستها و زد زانو میجلو

 باعث یچ  االن: گفت و نشاند میبازوها

  ط یمح  هی نجایا ؟یباش مضطرب شده

   ؟ بود  سخت دنی خواب ، است بهیغر

 . نه:  گفتم خفه

 ؟  ترسوندمت من-



 ...  نه-

  بردارم  مهرمو و سرنسخه  بودم اومده-

 .   بترسونمت خواستم ینم

  و زد یلبخند .  بود  بخش آرام شیصدا

  دوست بود گفته یمیعظ   خانم:گفت

  ؟ درسته یکن کمک یدار

  جوابش.   کند پرت  را ذهنم  کرد یسع

  زل مهربانش یچشمها در فقط  ندادم  را

 یم رنگ داشت کم  کم  خوابم.  زدم

 .   بودم دهید یکابوس چه آمد  ادمی. گرفت

 اگر: وگفت کرد نوازش را میبازو

 سرحال. یریبگ دوش یتونی م یبخوا

 .  یشیم تر



  دادم قورت  را دهانم  آب .  خواستیم  دلم

   ؟ جان کرانه :  زد  میصدا و

  تتیاذ  نجایا:  دیپرس و کردم  نگاهش

 خوب  حالت ای نه یسنگ فضاش کنهیم

 یراحت که هرجا برمتیم  ستین

 ...  یبمون

  لطفت به.  راحتم نجایا:   زدم ی لبخند

  نجایا ستی ن قرار هم شب کی  از شتریب

 . بمونم

  دارم  نگهت  شتریب  تونمینم ، یامانت-

  یاقا و هان یک خانم  مطمئنم.  خودم  شیپ

 .   هستن  اطالع یب  سفر نیا از  یمحمد



:   گفت  نگران و انداختم  نییپا را سرم

.   فتهیب  برات یاتفاق بدم اجازه تونم ینم

 .   منه با  تتیمسئول

  نجای ا تمی مسئول چون: دمیکش درهم ابرو

 ؟یترسی م  بدم حال  از توئه با

 چه  حالت تیمسئول   بعد به نیا از-

 یباش نجایا چه.  منه با  کال بد چه خوب

...  یوحش  جنگل تو  چه!  ماه ی کره چه

 یکره  چه...  انوسیاق ساحل لب چه

 هرجا استوا خط  چه جنوب، چه شمال

 یباش هرجا بعد  من شما .   خانم

  شیپ ساعت سه.  منه با  تتیمسئول

 .   نکن اخم  پس.  دادم  قولشم

  غش اش جمله کدام ی برا دلم دانستم ینم

  دلم که  بود نمانده یَسمت یگری د.  کند



ن یبرا!  باشد نکرده غش   بَعد م 

  اخم یبرا  ، رفتمیم  وا چپ به  متحکمش 

  هوشیب  راست به بود زده لب که ینکن

  به خوبم حال مسئول یبرا...   شدم یم

 مسئول یبرا ... افتادم  یم  پس  شمال

  به!  دادم یم جان جنوب در  بدم حال

 من از که  شیَسرا قصه  نیآهنگ لحن آن

 بود گفته استوا  تا ماه از بود  کرده دیتقل

 !  رفتم؟ یم هوش از جهت  کدام به

 ؟ یستیبا یتونیم : گفت و زد ی لبخند

 ؟  یندار جهیسرگ

 .  ندارم-

  دستش  ،  شهیهم مثل و برخاست جا از

  نکهیا محض به ، کرد دراز میسو به را

  ، داشت نگهم رفت جیگ سرم  شدم بلند



 و بود نشسته میبازوها یرو شیها پنجه

  حس.   بود  معلق   شی انگشتها انیم  تنم

  که بود شده عوض م یهوا و آب  کردمیم

  که هرچند.  بودم  ختهیر هم  به نطوریا

 یمرگ چه دمیفهم تازه  دیکش  ریت کمرم

 !  دارم

  یبرا و کرد می تماشا  فقط   هیثان  چند 

  اوضاع نفهمد  میها حالت از یل یخ نکهیا

  دختر دوست:  گفتم  ، است خراب چقدر

 !   دکتر اومده رتیگ یا یزپرت

  دوست: گفت  یجد  کامال و کرد یاخم

  جواهره  شونیا.    بانو  دیینفرما! دختر؟

 ...   فقط  دونهینم  خودش! 

 که نگاهم  ، زدم زل شیچشمها  در

  لبم به  یلبخند گرفتمیم کردآرام یم



  ضربانم  یصدا هنوز نکهیا  با نشست،

  شده تر آرام  اما  دمی شن یم سرم یتو را

 عقب را  چشمم یتو  مزاحم ی مو . بودم

  افتاده فشارت کنم یم   فکر: گفت که زدم

  االن ارمشیم نهییپا سنج فشار دستگاه. 

 ... 

:  کردم شیصدا برود نکهی ا از قبل

 ... معز

  ؟  جانم:  داد را جوابم

 .  نباش نگرانم.  خوبم-

 .   باشه جانم  به حواسم دیبا هرحال به-

 رونیب  اتاق  از و  کند میبازو از دست

  با  که داشتم یقلب انصاف یب چه. رفت

 !  گرفت  یم آرام  دنیشن جان کی
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  حمام در  را میها  لباس  ، گرفتم دوش

  شکر  را خدا و  زدم تن گرفته بخار

 حاال  که یمورد کی  آن حداقل  که کردم

  بودم نداختهین  قلم  از را بود  شده ازمین

  با و داشتم  نگه سرم یرو را حوله.

  شانس.  کردم باز را حمام در  اط یاحت

.  بود ییرو به رو  اتاق  در حمام آوردم

  نیمه به متعلق  بودند گفته که یاتاق

 .  است

  دیسف یگری د وقت هر  از میپا  یها پنجه

 سرخ الک.    آمد یم نظر  به تر

 را سشوار  ، آمد یم  چشم یتو یبدجور

.   بود گذاشته ری تحر زیم ی رو میبرا



 خشک هیثان از یدرکسر  را میموها

 یمو یخوب. دادم  حالت برس  با و کردم

  تمام  کارش زود  که بود نی هم کوتاه

 .    شدیم

  کی و دمی مال کننده  مرطوب صورتم به

 رنگ نکهیا جهت صرفا کمرنگ رژ

.   ندهد بروز را  درونم   ام یدگیپر

  قد ، بود  نشسته  تنم  به یمشک راهنیپ

.   دیرسیم  می پا ساق   یها مهین  تا دامنش 

 ،  و  کردم  پا را ام یشلوار جوراب

  و زدم عطر دم،یکش سر یرو را شالم

  ، خوبم که  شدم  مطئن خودم از یوقت

  نییپا  ی  طبقه به  و کندم  دل  نهیآ از

 . رفتم



 گری د قرآن ، بود یخال بایتقر سالن

 باز را  اط یح در یوقت.  شد  ینم پخش

  غذا یبو...  مشغولند همه دمی د ، کردم

  دلم ، دیکشیم  ریت کمرم ، کرد  ام گرسنه

 بیعج هوا و  خواستیم  گرم یچا

 .   بود ریدلپذ و خنک

  جمع...  آب حوض ی فواره یصدا

  کار یجا  کی هرکدامشان که یپرتالش

  یپاش اب که یاط یح ، بودند گرفته را

 عزا  کاش ...  حلوا عطر و  بود شده

  توانستم  یم نجایا چقدر وقت  آن.   نبود

  و بود یامن ی خانه  چه.  بگذرانم خوش

 ...    یامن یها  آدم چه

  خانم  که گشتم ی م معز دنبال  چشم با

.    بروم نزدش  تا خواند را من یمیعظ 



 و رنگ خوش ی  مهیق گی د  یتماشا

  برنج ، ی مجلس یها مرغ ران و لعاب

  شد باعث دهی کش دم زعفران و یرانیا

 .  بزنم  لبخند

 استراحت خوب: زد لب یم ی عظ  خانم

 ؟ یکرد

 .ممنون بله-

  پشت از یزن دمیشن و داد تکان یسر

  نیمه خدا...    بده رشیخ خدا: گفت سرم

  بباره قبرش به نور.  امرزهی ب رو خانم

 .    شد  دشیشه برادر نی همنش... 

  یه: گفت  که دمی شن را یگرید  یصدا

...   باشه  شده  دیشه  معلوم کجا از خانم

 یتی گ ید ی د که هم  حاال!  االثره مفقود



  تو گهیم دخترم .  اوردنین فی تشر خانم

  عکس  کنهیم بزک خودشو  نستاگرام یا

 .  ادیم غمزه و عشوه و ذارهیم

  یها ین یزم بیس  یها تابه  به حواسم

 .   بود  شده سرخ

  دمیفهم و رفت  یتشر یم ی عظ  خانم

 . کرد من به یا اشاره

  مطمئن: گفت و فتادین وتا ازتک اما زن

.   ادی نم شوهرش خواهر ی برا بودم

  ستین خانواده و خونه نیا از اون گهید

 نیمه  و دکتر  با که یبار نیآخر. 

  و کردنش شوهر سر شد دعواشون

  سال چند  موقع اون از.  ادمهی خوب

  دیبا حاال  ؟ نذاشته نجایا پاشو که  گذرهیم

 ومدی م نیمه به احترام و عزت برا



!  جهنم  هفت و سه  ، خاکش سر  حداقل

  چ یه نایا با  کنه انگار اصال نکهیا نه...  

  دست از شهیهم ن یمه!  نداره ینسبت

.   نبود که عروس.    دینال یم عروسش

 .  نداشت اومد  بود  قدم بد

  ، خانم اکرم: زد لب یکفر یم ی عظ  خانم

 .... نسوزه ها بادمجون

  و کند دل کردن صحبت از باالخره زن

 . رفت شیها بادمجان وقت سر

 ظروف که یدرحال گرید زن سه دو

  کردند یم جدا  را مصرف بار کی

 .    شدند  گفت و گپ مشغول

 .    آمد یم پچشان  پچ یصدا



 باعث روشن یها  یکین کیپ حرارت

  دمیترسیم بروم  عقب به گام کی شد

 یرو  زخم همان.  ردیبگ  آتش  دامنم 

  باز بودم اورده شانس ! بود  بس  کمرم

  بود دهینترک بارش  نیا تاول و  بود بسته

  . 

  دکتر نیا یوقت هر  من: گفت  شان یکی

 .  فتمیم  امرزشیب  خدا  بابا ادی نمیبیم و

 ینیزم  ب یس ، شدم تابه کینزد دوباره

 به ینگاه می ن ، کردم رو و ریز را ها

 چهار یرو  ها زن.   انداختم   سرم پشت

 بزرگ ی سفره کی   و بودند نشسته  هیپا

 نگیری ج یصدا.  بود پهن مقابلشان

  شد باعث زن زرد یالنگوها نگیریج

  یالنگوها  ادی.  اورمیب  لبم  به ی لبخند



  یبرا دلم.  ماهیفر  فتادم یم مادربزرگم

 .   بود شده تنگ سرهنگ

  چند تا .  رمی بم یاله:  گفت باغصه  زن

.   برگرده داشت دی ام هم  ش یپ سال

   گرفتیم  خبر ومدی م ادتهی خانم هیمرض

  قبل تا.   گذرهیم زود چقدر زمان! ؟

  و بازمانده هر از  مادرش کردن شوهر

  پدرشو سراغ یجانباز و ریاس

  هم مادرش ازدواج بعد  یحت... گرفتیم

 غصه چقدر نیمه .  بود باباش یپ

  بکن دل کن ول بگذر  گفتی م خوردیم

  پسر نیا  به خودم ی جلو یبار چند... 

...   اسرا  تو نه!  ست ی ن  که نگرد  گفت

 تو نه  ها  شده گم  تو نه...  شهدا  تو نه

 ...   ها شده دایپ



 هزار...  و قاتل صدام  کنه لعنت  خدا-

  که اخرش!  شدن پر پر جوون هزار

 ...   یچیه به یچی ه! ؟ یچ

.    بود برادرش انتظار چشم هم   نیمه-

 باز در روز هی گفت یم شهی هم خدا به

 اون ادی.   ادیم  داداش  خان ، شهیم

 رو ها غواص ی جنازه که فتمیم یروز

   خانم اد یم  ادتی.  تهران برگردوندن

 ؟یمیعظ 

 اره: گفت و دیکش یآه یم ی عظ  خانم

  رفت راست کی ن یمه.  ادمهی خواهر

  یچ یول...   باشه نکهیا د یام به .  تهران

 .  نبود هم ست یل اون  یتو!  شد

  یتو هم معز یبابا  گفتیم محسن  آقا-

 همون ونیم.  بوده چهار یکربال



  یها بسته دست ...  دیشه  یها غواص

 ....  معصوم طفل

 ... اومد.  اومد  سیه: گفت یزن

 .ها  خانم  دینباش خسته-
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 به رو  و انداخت  من به یمهربان نگاه

  امشب رو همتون د یببخش : گفت ها زن

 هاتون  یشاد تو  شرمنده.  کردم  ریاس

 .کنم  جبران

  ن یمه. پسرم  نگو: زد لب یم ی عظ  خانم

 تیعروس تو.  بود  ما ی همه سر تاج

 .  انشاهللا می کن جبران

 .   انشاهللا : گفت و داد تکان یسر



  توانستم یم  گرید را  خانم هیمرض یصدا

  مادر: دیپرس بالفاصله.  دهم ص یتشخ

 دستته؟  دارو  سهیک چرا

  باشه دست  دم گرفتم قرص  تا چند هی-

 .ستین یخاص زیچ ... 

 مسکن: گفت نگران یم ی عظ  خانم

 چرا.  خونه تو  می داشت ما ؟ یگرفت

   ؟ پسرم یدار یستیرودربا

:  گفت و نشست لبش یرو ی لبخند

.   هیچ یستیرودربا کنمی م خواهش

 .   بود ابونیخ سر داروخانه

  سمت به و انداخت من به  ینگاه مین

  کفش درآوردن از قبل .  رفت خانه

 !   ی محمد  خانم:   زد میصدا شیها



 که یدرحال یمیعظ  خانم  ، ستادمیا خیس

 گرفتی م دستم  از را یچوب قاشقک

 . داره کارت چه  نیبب مادر  برو: گفت

  خنده.  آمد در ها زن پچ پچ زی ر یصدا

 .   داشتند لب بر

  داخل باهم ، کردم تند  پا ها پله سمت به

  انداخت من به ینگاه  ، میشد ساختمان

  ؟ی خورد یچا : گفت و

.  اط یح  ی تو اومدم راست هی. هنوز نه-

 .    صفاست ی لیخ نجایا

...   باصفاست هم سرهنگ ی خونه-

 .   نشده یدگیرس  بهش فقط 

  نجایا مثل بابابزرگ ی خونه حوض-

...   باشه یا روزهیف  سنگاش.  ستین



 گلدون عالم هی ... باشه داشته فواره

  باشه داشته باغچه...  باشه داشته قشنگ

  باشه داشته  یپشت و چهیقال و  تخت...  

  یزندگ یدل اهل  آدم معلومه نجایا...  

  اصال من بابابزرگ ی خونه...  کردهیم

 . ستین نجای ا شکل

 !    کنمی م  نجاشیا   شکل برات یبخوا-

  یچا از قبل : زد لب  که کردم  نگاهش

 .بخور نویا

 آشپزخانه از می برا آب وانیل کی و

  و داد دستم به مسکن ورق  کی و آورد

   ؟ زمی بر برات ی چا: گفت

  نه: گفتم آرام و انداختم  نییپا را سرم

 .   ام  تشنه شتری ب.  یمرس



 ...   ادهیز تعدادمون.  خودتو نکن خسته-

  هم  ط یشرا نیا یتو یحت نگفتم، یزیچ

  زحمتش.  بودم کرده اضافه بارش به

 اول گشت ی م یز یچ دنبال.   بودم داده

  ی ها کمد  در بعد آشپزخانه در

 و رفت  باال ... اتاق  در  بعد... یوارید

  اگر: گفت و زد لبم به  یلبخند آمد  نییپا

  منم یرو ، یزیبر یخواست یچا

 باشه؟ .  کن حساب

  یچشمک ، دادم  تکان سر حرف یب

 رونیب ساختمان از و کرد ام حواله

 .رفت

.   انداختم قرص ی ورقه  به ینگاه

  بود گذاشته جا همان را داروها  ی سهیک

  بود دهیخر را یضرور قرص چند .  



 قورت  را دهانم  آب.  باشم داشته که

  یم باال گند  خودم با شهیهم من  دادم

  از: گفتی م بود نجایا پروا البد ، آوردم

 پزشک کی با یدوست ی  اصل مسائل

  چیه که بود  نیا شناس فهیوظ   و مسئول

 زیت  ی چشمها از  شد ینم  را  یحالت

 کی  یوقت!  داشت نگه یمخف نش یب

  ادداشتی دفترچه یمرتض مثل یعام

  ادداشتی را پروا یها خیتار و داشت

 فهیوظ  پزشک حال  به یوا ، کردیم

  مسکن سرخود که مسئول و شناس

 !   دیخریم

  بود افتاده یاتفاقات چه امروز گفتم یم اگر

 !کردند  یم سکته  نفرشان دو هر
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 نیآخر ،  بود صبح  کی کینزد ساعت

  دست نگذاشتند ، شستند ها مرد را گید

 شانیبرا ینیرنگ ی سفره آنقدر.   بزند

 او نگذارد کس چی ه که  بود  کرده پهن

  دلم  اما  من.   بزند  دیسف و اهیس  به دست

  کار.  بخورم بُر ها زن انیم  خواستیم

 مادربزرگم که یزمان  تا.   نبودم نکرده

  از ایمیک .   می داشت سفره هم ما بود زنده

 . بود زاریب کارها نیا

  از... قدر کم ی و  ستی ب ینذر  آش از

...    عاشورا و تاسوعا ی مهی ق و قرمه

  از... صفر هشت  و ست یب زرد شله از

 .   فاطمه  یب ی ب یسمنو



 یوقت   شهیهم.   نداشت  دوست ایمیک

  کرده پخش را زیچ  همه ما که  دیرسیم

  و مادرم.    میبود کرده را کارها و میبود

 به نکه یا از قبل ام عمه و ییدا زن

 و مادربزرگم همراه برود رازیش

 در شهی هم ام ییدا زن یها خواهر

  م یشد یم جمع پدربزرگ ی خانه همان

 آن شهی هم من.  م یداشت  ینذر بساط  و

  من به حواسش یکس .   دم یپلک یم انیم

  کردمینم یخرابکار که نیهم...  نبود

  یمیعظ   خانم حاال  یول.  کردیم تیکفا

 ماشاهلل هزار...  ماشاهللا: گفتیم  مدام

 !  تنده دستت چه... 

  ینیزم ب یس که بود گفته یوقت  را نیا

 در دانه دانه را  یزعفران ی پلو و ها



  می پا گرد به ها آن و   ختمیر یم ظروف

 ظروف  یشستشو  موقع.   دندیرس ینم

 زیچ همه چطور که بودم  بلد باز هم  شام

 و کوچک یظرفها.  دهم سامان را

  یمیعظ  خانم و  م یکرد سوا را بزرگ

 یسع . گرفت  کار به هم را مردها

  دلم ،  چرا دانمی نم باشم فرز  کردمیم

  یپا و دست یب موجود کی خواست ینم

 نی ا  دیشا.   برسم نظر به بار سر

 یمهمان که هرجا بود مادرم خصلت

 کارها در یجور را خودش رفت،یم

.    باشد راحت  وجدانش تا کردیم  میسه

 .   بود  من تی حکا حاال

  نیا با و  بود آرام  نا شهیهم من وجدان

 قرار نه...   شدیم  راحت نه کارها  قسم



  کردمیم راسبک دلم  فقط  من... گرفتیم

 .   ها هیواگو نیباا

 .   برد ی نم خوابم

  ، گذاشتمی م  هم یرو را میچشمها هرچه

  اب ی سهی ک آمد، ینم  چشمانم به خواب

  نم یتسک باعث و  بود کمرم ریز داغ

 انقدر  توانستیم  چطور دانمینم  شدیم

 !  من به...  باشد زیچ همه به حواسش

  مهمان  .  زشیعز مهمان خودش قول به

 لطف همه نیا چطور بودم مانده . جان

  ماه تولدش.   کنم  جبران را تش یحما و

 . من یماه  ید  مرد.   بود ندهیآ

 هیهد  کی فکر به حاال از  زدم  لبخند

 درخورش که ی ا هیهد .  بودم خوب



 ی پاره چرت همان خاطر به...   باشد

  شده یفرار م یچشمها از خواب ، عصر

  ، شدم یم که ییپهلو هر به.  بود

 .   بخوابم  توانستمینم

 ...  بود ذوقم از

 !بود؟  آرامش از

 ...  یدلواپس هم  دیشا

 و بیعج ی دلشوره نیا چرا دانمینم

 .  نبود ماجرا کن ول بیغر

  خواستمی م.  داشت  یبرنم سرم از دست

 .    نمیبب د یسف یایرو بخوابم

  آمد یم  نظر به و  بود کدر  میایرو اما

 حاال که  ام شده  ریاس ینهنگ شکم  در

 .   ندارد کردن باز دهن وقت ها حاال



  سکوت.   گذاشتم گونه ریز را  م یدستها

 خوب را حالم  آرامشش و خانه نیا

.   بودم شده کسل یخواب یب از.  کردیم

  اما اط ی ح در بزنم قدم خواستیم  دلم

  یها آدم  ، میها گام  یصدا  دم یترسیم

 .    کند داریب را خانه نی ا ی خسته

  ، پهلو نی ا یکم.   شدم سرگرم یگوش با

 ... پهلو آن یکم

  یجلو را یگوش  و دمیخواب  باز طاق 

 .    داشتم نگه باال  میچشمها

 گروه  در که بودند خواب هم  ها بچه

 فوت را نفسم.    آمد ینم  شانیصدا

  یها استاتوس و نستاگرامیا کردم؛

  کند  سرگرمم توانستینم  هم  اپ واتس

  و آمدم  رونیب تلگرام در کانال چند از.



  تینها ودر خواندم  خاص ی  جمله چند

 !   گوگل  و ماندم من...  

  را خودش دوان  دوان ام ی موذ ذهن

 .  بود دعا به دست دلم...   رساند

  کردم پیتا جستجوگر موتور  کادر در 

 ... غواص  یشهدا: 

...   عکس هزار.   آمد صفحه هزار

 .  یسخنران  هزار... خبر هزار

 .   کردم باز را  ایپد یکیو

:   تیوضع ... چهار یکربال اتیعمل

  ی د.  عراق  یروزی پ.  اتیعمل شکست

.    زد شهیر بغض ...   1365 ماه

 .    داد  گل دم  همان...  زد شکوفه



  دیشه پنج و هفتاد و  صد کری پ تفحص

 ...  غواص

 .   کردم مرور  را ترهایت  آمدم نییپا

 و هزار سه و دی شه هزار...   تلفات

 .  االثر مفقود نهصد

 ...     رانی ا  شکست

  راه چشمم ی کناره از اشک  قطره کی

 . یرانیا غواصان بازگشت...   افتاد

 گور به زنده را ها  آن یبعث یروهاین

 .   کردند

 کری پ  عییتش ،  خرداد ششم و ستیب

  دانیم از تهران در  دیشه  غواصان

 !    شهدا معراج تا بهارستان



  در ضرب با ،  همراهم تلفن یگوش

 . خورد صورتم
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  و دیکشی م ریت  میباال  فک یها  دندان 

  را نفسم.   کردی م ذوق ذوق   ام ینیب

  ، برخاستم جا از و  دادم رونیب  نیسنگ

  رونی ب  را سرم و کردم باز را پنجره

  را پوستم جنوب خنک  یهوا ، دم یکش

  نگاهم و   زدم زل  ماه به.   کرد نوازش

 ی م رد شیجلو از که یاهیس ی ابرها از

 واز دی رس ها درخت به کم کم  شدند

  به.. حوض از و  حوض به ها درخت

 ! او



 . کردیم  میتماشا یمهربان  لبخند با که او

  سرش به و بود داده عقب را  ش یدستها

  تخت یرو ، قرمز یقال یرو  ، بود باال

 .   کردیم تماشا را من و بود  نشسته

 .    بود طبقه دو  ما انیم  ی فاصله

  ارامش ،  لبخندش اما ... شتری ب هم  دیشا

  را صورتم....  نگاهش ...  ش یچشمها

.   بود گرگرفته میها گونه.   دمیکش عقب

 یرو را  م یدستها و  نشستم تخت ی لبه

  دلم.    گذاشتم   ام زده خی  یها گونه

 . کن بهانه را یتشنگ:  گفتیم

  نه...  است آشپزخانه در آب: گفت عقلم

 .  اط یح یتو یآب حوض



 که فردا ...  شو  بلند: گرفت بهانه دلم

  معلوم  تا ینیب ینم گرید ، یبرگرد

 !  یک ستین

  فردا .  بخواب ریبگ: کرد غرش عقلم

  یتوانینم را  مایهواپ...   یریگی م سردرد

 .   ی کن تحمل

  هی.   نییپا برو:   افتاد  التماس به دلم

  ای...  دی آ یم که شده بَرات... آب وانیل

 ...  ای زندی م تیصدا

 که  تخت ی لبه.  من  ی چارهیب دل

  دامن که یکوتاه نی آست راهنی پ و نشستم 

  را دیرسیم  میها زانو  تا دارش نیچ

  نیزم به  محکم  را می پاها.  زدم  چنگ

.   نکشد  ن ییپا به را  من دلم  تا  دادم  فشار

 با زرد  راهنیپ ی  دگمه سه به به  دستم



   و یتور  دامن ی   لبه و یتور ی قهی

 که را ها  دگمه. رفت ینارنج یها گل

  به...   آوردم ینم دوام دمیفهم   ، بستم

 دوام هم  دم باز و دم کی  ی اندازه

 از چطور دم ینفهم  و برخاستم. اوردمین

 .    شدم ریسراز نییپا به ها پله

...   نه هم  آب دنینوش یبرا آشپزخانه به

 ...   دل چارهیب. رفتم  اط یح  به م یمستق

  توست انتظار در آمده  لب بر جان نیو

  . 

...   میگوشها...  بود تشنه میچشمها  من

  ی  تشنه...   بدنم جز جز و بود تشنه دلم

  محض به.  تشی حما چتر... اغوشش

  یمنته یا  شهیش در ی رهیدستگ نکهیا



 به تقه  کی.   دمیکش  نییپا را وانیا به

 .  زد شهیش

.   بود در پشت. شد  جمعش حواسم

 .   کردیم  نگاهم

  هم او و  چسباندم شهیش به را  دستم  کف

  زدم  یلبخند.  کرد  دنبال را ام  پنجه رد

 آن از که دم یکش نیی پا به را ره یدستگ ،

 .  داد  باال را شیابروها و شد مانع طرف

  اط یح به  گذاشتی نم چرا.   دم یگز لب

 ...  بروم

  از من و چسباند  شهی ش به را اش  یشانیپ

  ادیز زورش.   برداشتم دست  کردن تقال

  نییپا به توانستمینم را رهیدستگ و بود



  کردیم ییتمنا چه... دل چارهی ب ، بکشم 

  . 

 .   کردی م میتماشا لبخند  با

 ...    دل چارهیب

  پشت از شیصدا  زد هم به  را  شیلبها

 ... ی دینخواب چرا:   آمد  شهیش

:  گفتم جوابش در  و دمیکش باال چانه

 .   نبرد  خوابم

 .  کن استراحت برو-

 چرا تو:  گفتم و  آوردم لب  به ی لبخند

 ...    ی دینخواب

 به را  دستم دوباره.  کرد نگاهم  فقط 

  و شد جمع حواسش که بردم رهیدستگ



  کردم  اخم.   کرد نثارم را دستش قدرت

 چرا؟:  دم یپرس اشاره با و

 ....  این-

 ! ؟ چرا: دمیپرس باز  و  دم یخند

  و داد تکان کردن ینه به را سرش

  در صورتش سمت  به آرام را  مشتم

 ....  امی ب  خوامیم: گفتم و دمی کوب شهیش
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 دست  انگشت  سر با ، شهیش یرو

 معوج و کج ی وارونه پنج کی  ازادش

.    کرد رد آن از  خط  کی   و دیکش

  انگشتم ، شهی ش یسو نیا از.  دم یخند

  جلو را سرم هوا یب  و دم یکش شیرو را



  پنج از شده رد   کانیپ نوک.  بردم

 ...   دم یبوس را  وارونه

  و زد هیتک شهی ش به را اش  یشانیپ

 خون کاسه دو شی چشمها.  کرد  نگاهم

  چسباندم  شهیش به را دستم کف.  بودند

 ... تو  ایب تو:  زدم اشاره و

  چرا: دمیپرس و داد تکان باز را سرش

 !؟

:  خوردند  تکان شی لبها آرام و  زد لبخند

 .  بخواب برو

 نیز و ست  گرفته  فتنه موج  یسو هر

  انیم

  ابرو.   دی نخند.   دمیکوب نیزم یرو پا

  را میچشمها.  دینخند...   دمی کش  هم در



.    کرد نگاهم فقط...   دینخند .   کردم چپ

 ...    انداختم  ین یب به نیچ

  و کرد اخم  و انداخت اش ین یب به نیچ

 .   جان  برو: گفت

 ...  دل چارهیب

 ...   هم او  و دمیخند.  شدم  آرام

  نشانه صورتم سمت  به را انگشتش سر

"  ایب"  یمعن  به را  اش اشاره ، گرفت

  هیتک  شهیش به را یشانیپ.   داد  یتکان

  انگشت  با  و داد تکان سر باز که زدم

 ضربه  کی شهی ش پشت از م یلبها به

  را  میلبها.   دیدو ام گونه در شرم.  دیکوب

  به داده هی تک یشانیپ  همان.   دمینکش جلو

 .    برداشتم   هم شهیش



  چند  بعد.  د یخند  و برد عقب  را سرش

  آرام را  شیپلکها و کرد نگاهم  هیثان

 .   کرد باز و زد هم یرو

:    گفت آرام که  دادم قورت را  دهانم  آب

 . ...  بخواب برو

  کرد  نگاهم هیثان چند.   کردم کج را سرم

 به شهی ش پشت از را انگشتش سر و

  و د یکش م یها گونه... ام  ینیب ،  میچشمها

 انگشت  بند ه یثان چند  می لبها یرو

  خسته: گفت و داشت نگه را  راستش

 .  ریبخ شب ... یا

  اما...    کردم جدا  شهیش از را صورتم

 ...  دل چارهیب. رفتینم دلم

 ...  توست درکنار مرا  هست که یشیآسا



 شهی ش یرو دوباره را دستم  کف 

  یسو  آن از را دستش  کف  که گذاشتم 

  میتماشا ، کرد ام  پنجه مماس شهیش

  لب من و زد یلبخند .  هنوز کردیم

  را شهیش و  چسباندم  شهیش یرو را میها

 .    دمیبوس

  باال  شیابروها و زد شیموها  به یچنگ

  دو ، آمد  خودش به زود اما .  رفت

  با من  دیکوب شهیش به کوتاه ی ضربه

 جلو دست.  کردم اشاره در  به  نگاهم

  با.   کرد باز سو  آن  از را  در و برد

 !   بفرما...  دیبگو  که انگار ش یچشمها

  انگشت  وبا  بردم باال  را ساعتم یب مچ

  یعنی... دمیکوب مچم یرو راستم دست

 یرو م ی دستها ،... "  است  وقت رید" 



  سرم  ، بردم ام شانه سر به و  گذاشتم  هم

  م یچشمها و کردم  خم سو همان  به را

"  دیآ یم  خوابم یعن ی" بستم  یشینما را

  ... 

  کردی م نگاهم طرف  ان از کمر به دست

  . 

  محکم اش یشانیپ به را دستش  کف

  نکهیا محض به...  دم یخند من و دیکوب

  اش تنه  و...  برداشت گام در سمت به

 بار  نیآخر یبرا  ، آمد خانه داخل

 از اشک قطره کی.   کردم  نگاهش

 به و  دیکش  درهم ابرو.  افتاد  چشمم

 .زد اشاره ام  گونه یرو اشک

 نکهیا  از قبل...   دادم تکان را سرم

 به  برداشتم گام تند....  کند  میصدا



  ی لبه ،  اتاق  یتو یوقت و ها  پله سمت

  کردم رها را خودم بعد  و نشستم تخت

  توانستمی م تا ش یپ یلحظات از...  

   تا بردم دهان یتو  را پتو...  دم یخند

 .  دی چ ینپ فضا در  میها خنده یصدا

.   شد روشن و خاموش همراهم تلفن

 !  باشه ، جان باشه: بود آمده غامش یپ

!!!   سوال  و تعجب عالمت عالمه کی با

 درد دهانم که  آنقدر شتری ب.   دم یخند

  نفس نفس .   شد رنجور فکم و گرفت

  تشک  یرو.  جانیه شدت  از زدمیم

  دلم  یتو.  زدم بغل را تلفن و شدم  پهن

 یگفتی م  هم خواهرم به:  کردم زمزمه

 !؟  دکتر جان



  باشد من مختص گفتنت  جان کاش

  من مال  خودت ، باشد  من مال کاش...

  او فقط   ایدن  ی همه از کاش! ...  یباش

 زی چ خدا از گر ید.  باشد من مال

 !  خواستم ینم   یگرید

 کار  فتنه نیا که ببار خون دهی د یا

 ....  توست

 !    باشد من  مال کاش

  از!  زی چ همه....  دادمیم را  زمیچ همه

   همه تا ییایرو مغز  تا ...  چشمها تا قلب

 !    ام ی زندگ یها یشاد  ی

  را میآرزوها ی همه... را م یپاها یحت

 ...   را میها خاطره...  



  به...  رفتم پنجره دم ، برخاستم ازجا

 یرو به.  آسمان به...   شدم رهیخ ماه

...  دمشید ینم...   دوختم  چشم...  خدا ماه

 چه  دانستمینم اما ... دمشید یم یعنی

  چه! ؟ یشو  یراض  گفتم یم چه. میبگو

  چه...  آسمان میبگو  چه! ؟ ماه  میبگو

    می بگو! جنوب؟  میبگو  چه! ؟  ابر میبگو

  میپاها  میبگو! ؟ بده  ایمیک به را میپاها

 ...   اما خواهرم مال

  هم پا یب  معز...  افتاد  چشمم  از اشک

 مال  می پاها! ؟ خدا خواهد یم را من

!  ؟ تر منصفانه نی ا از معامله...   ایمیک

  یب...  ای میک  مال می پاها...  من مال معز

!  ؟ یدی شن  ایخدا!   خدا م یشد یم حساب

...   قسم ات کرانه یب کران   و ماه به



 مرده مثل عشق  یب پا یب خواهرم

  معز...   ایمیک مال م یپاها! ...  هاست

  انقدر من !  ؟ یدی شن ایخدا!   من مال

 معز و بره راه ایمیک  که ستم ین خوشبخت

...   برم راه هم  خودم و باشه من مال

 یحت....  ا یمیک مال  میپاها...    ایخدا

 !     نه من مال معز اگر

 نرفت آوردنم گل   دیام دل ز هرگز

 بهار یبو به  زنده خشک شاخ نیا

 توست

 دل  کام به دیبرا که کن صبر  هیسا یا

   توست دواریام دل در که آرزو آن

 ( هی سا) ابتهاج هوشنگ
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  دست با را بود شده مزاحمم  که یمگس

 دونات و وهیآبم کی میبرا ، پراندم

 .   بود دهیخر یلعاب  و رنگ خوش

  صورتش به اول آمد سمتم به یوقت

 و نشست  دستم  کنار  بعد و  زد لبخند

 ...   گذشت  بد بهت دیببخش: گفت

 .   بگذرونم  خوش بودم ومدهین-

 دوست هرحال به :  داد تکان یسر

  هی حداقل...  سفرت نیاول تو داشتم 

.   بذارم جا به برات خوب  ی خاطره

 یسفر خوش آدم  ذاتا من  که هرچند

 . ستم ین



  بغل را باالپوش و انداختم   پا یرو پا

 ؟  ی جد: گفتم  و زدم

 زیم یرو وهی م آب به ، داد  هیتک

 و زد  اشاره ها یصندل انیم کوچک

 عوض  یندار دوست طعمشو:   گفت

 کنم؟ 

  و آوردم باال را پرتقال آب بزرگ وانیل

 ؟ یستین سفر خوش  چرا: گفتم  درجوابش

  بدون تونمینم.  برم یی هرجا سخته برام-

  قبلش د یبا...  کنم  حرکت  یهماهنگ

...   رم یبگ هتل.   کنم  یزیر برنامه

 ....  یمرخص

 یب عطارد: گفتم  و رفت باال میابروها

  بکر یها  منظره  به.   کنهیم سفر هوا



  یجا  اگر...   کنه یم یعکاس.  رهیم

 یمسافرت ی ها آژانس به باشه یخوب

 باهاشون  دریل تور مثل  ای کنهی م یمعرف

  باهاش  یبار چند  من.   کنهیم  یهمکار

.   شناسهی م  یا العاده  فوق  یجاها.  رفتم

 یول...  باشه زدن کمپ اهل آدم دیبا

 !   هییصحرا هاش  ییدستشو

  رهیخ میچشمها در و  دیخند  بلند حرفم از

  یکشت هی  با  دارم دوست من: گفت  و شد

  پنج یها  هتل ...     مسافرت برم  لوکس

  دیبا کل  در.   دمیم حیترج رو ستاره

 امکانات ی همه رمیم که  یاقامتگاه

  اصال نی ا  البته.  باشه داشته رو  یرفاه

  دی با دیشا  دونم ینم.  ست ین یخوب خصلت

 ...  زمان مرور به



 از که  هیک:  گفتم  و آمدم حرفش انیم

 !  ؟  ادیب بدش  لوکس مسافرت

 ازش تو که یسفر نیا هرحال به-

 ...    کنم تجربه  دیبا حتما و یزنیم حرف

 !  ؟ یک  با: دمیپرس هوا یب

 یکم یانصاف  یب اوج در و زد ی لبخند

 .  دینوش  را اش وهیآبم از

 " .... تو" 

...  شیلبها از بودم" تو "  دنیشن   ی تشنه

 ، انصاف یب .   کرد محرومم اما

  میچشمها به خواب صبح  تا  گفتینم

 تو  با :  دیبگو کردیم  ناز...  است امدهین

 !  ؟



  ها آدم ازدحام به و انداختم   پا یرو پا

 ... جان  کرانه: زد  میصدا که  کردم نگاه

 .    بله: گفتم و دمیچرخ  سمتش  به

  ی جعبه کی و کرد بش یج ی تو دست

:  گفت و  گرفت  سمتم به را خاتم کوچک

  تا باشه یکس  تر ستهیشا تو از نکنم فکر

 .  بدم  هیهد  بهش  نویا

 هی...   نه که ه یهد البته: کرد مکث

...   خورهینم من درد به.   هیادگاری

 ...   داشتم یم نگهش وگرنه

  دیشا:  گفت و شد رهیخ میچشمها  در

  فکر...  اما  ادین خوشت ازش هم یلیخ

  تیاهم یب ی ایاش ی تونیم خوب تو کنم

  که نهیهم ی برا دیشا...  یبد جلوه مهم و



  فکر بهش  که یهست  یا نهیگز نیاول

 .   بدم  بهت نویا  تا کردم

 راباز جعبه خواستم...    بودم زده جانیه

 یرو را اش اشاره انگشت که کنم

  ازش یلیخ: گفت و گذاشت درش

 ...  ادی نم خوشت

  ید یم نظر   شی پ شی پ چرا نمشیبب بذار-

 !؟ من جانب از

  دلم: گفت و  آورد لبش  به ی لبخند

 ای  هیهد نیاول عنوان به  خواستیم

 اما  باشه یتر ارزش با زیچ هی  یادگاری

  ی  همه.  نهی مه عمه مال نیا...  

  نویا...   نیا یول  دمیبخش لشویوسا

 .   ببخشم یکس به نتونستم 



  دم یکش رونیب  انگشتش ریز از را جعبه

 نقره انگشتر کی.   کردم باز را درش و

 .   بود روزهیف سنگ به نیمز

  و آوردمش باال م یچشمها یجلو تا

 نقره بستر در یآب  رخ.  کردم  نگاهش

 باز که  آمد نظرم  به بایز یآنقدر  ، فام

 رهیدا از.   بزند حلقه اشک میچشمها  در

  ، بود میها انگشت  ان یم که یانگشتر  ی

 .زدم زل گندمزار به
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  خدا به کرد؟ ی م دلم و من با را کار نیا

 یبده میچشمها ... بودم  شده دلم بدهکار

 داشت مغزم و  بود نیسنگ شانیها

 شهی اند ی خزانه.   شدیم ورشکسته



  بودم داده باد به را مملکت !  بود یخال

 !   باد به...  

  مبادا  کردی م میتماشا زدن پلک بدون

.   بدهد  دست از را  واکنشم از  یا هیثان

 امروز من اما .  بود  یآفتاب زار  خوشه

 را  ها گندم  انیم دنیدو ی حوصله

 .  نداشتم 

  یلیخ: گفتم و دادم راقورت  دهانم  آب

  نگهش یامن یجا باش  مطمئن.  قشنگه

 .    دارمیم

 جان؟: زد میصدا

 ...  کردم  نگاهش

   ؟ یبر فرستادمت که  یناراحت  دستم از-

 ؟ چطور: گفتم و انداختم باال شانه



 ...  ست ین خوب حالشون  چشمهات-

   درش فرستادم، جعبه یتو را  انگشتر

 ...   خوبن: گفتم  و بستم  را

:  گفت  و دی کش ساکم یرو از را  ط یبل

  پاره نویا االن  نیهم  یبمون یبخوا اگر

  باهم تا بمون.  سوم  تا بمون.  کنم یم

 .   میبرگرد

  اعالم پروازم  ی شماره ، زدم ی لبخند

 کارت  خواستم ،  برخاستم جا از ، شد

  را  ط یبل  از یا گوشه دم ید که  رمیبگ را

 .....  کنمینم یشوخ: گفت و کرد پاره

:  گفتم و آوردم در چنگش  از را  ط یبل

 .   نی هم  فقط .  ام  خسته.  خوبه حالم



 امد، صف  یتو من  با ، برخاست جا از

  دیکش طول یقیدقا.   ندادم  لیتحو را بار

  یتو  شد که یخداحافظ  موقع باالخره و

 مطمئن : گفت و انداخت ینگاه  میچشمها

 !؟ خوبه حالت  باشم

 زیچ  همه: گفتم  و دادم تکان را سرم

 .   مرتبه

 ... بگو اون از ؟...  حالت-

 . خوبه-

  تکان ناچار  یول  ، نامطمئن را سرش

 ...   باش خودت  مراقب :  گفت  و داد

 .   چشم-

 ...  بال یب-

 ... خداحافظ : گفتم  و دادم تکان یسر



 ...  کرانه: زد میصدا که بروم خواستم

 هر از شتریب .  کرد  خطابم یخال بار نیا

 تر یخودمان.  دیچسب  یگر ید وقت

  خودش مال که انگار...  کرد میصدا

  و عشق ...  باشم اش ییدارا...   باشم

  صدا ساده  را اسمم...  باشم  اش معشوقه

 همانقدر!   یداشتن  دوست همانقدر. کرد

...   کند میصدا ساده خواستیم  دلم که

 .   کرانه: بود زده  میصدا

:  گفت  و آمد ش ی پ سمتم  به  گام کی

 .   یاومد  که ممنون

 .  کنم یم خواهش-



  آرام من و زد شیموها  به یچنگ

  یخوایم  یزیچ شده؟ یطور:   دمیپرس

 !  ؟ یبگ

  جلو گام کی...  کرد  باد را  شیها لپ

 .   رفت عقب را آمده

  آماده قلبم.   مردمیم...   ا یمیک د یبگو اگر

 لحظه همان...   دم همان .  بود مردن ی

  . 

  یتو.   آمد جلو را رفته عقب گام مین

 ناچار  که بود مانده خودش  یفیبالتکل

 یچ  ؟ شده یچ  معز:  زدم شیصدا

 ؟ یبگ یخوایم



  ی خنده با و شد رهیخ میچشمها  در

  امان: گفت یا مردانه و یداشتن دوست

 ...  دختر چشمهات از

 سمت به را من  یطور هوا یب و

  میبرا زمان و نی زم که  دیکش  خودش

 م یپاها ، دیکش  باال را  من ، شد  یمعن یب

  و چرخاند را من  دور مین و  ماند  معلق 

  نگه بغل در را من  تنگ و  من سفت

 .   داشت

 ...    خواستم یم که  همانطور

  کرد پچ  پچ آرام و  نشاند گوشم به لب

 زیعز  سالمت به سفرت:    گوشم در

 .    لطفا باش خودت  مراقب....  دلم



 فشار   شیها شانه به شتری ب را خودم

  ماندم  شتری ب..  شدم  جمع   شتری ب...   دادم

  بر...  ابرها یرو...  باال همانطور... 

 ...  آفتاب کینزد...  گندمزار فراز

 و  قهوه یبو چطور اسمان  بودم مانده

 !  ؟  داد یم معطر چوب

 برآورده یآرزو نیا با...    بودم مانده

 ی گری د یآرزو  چه  به...   کنم چه ، شده

  گرید که  یقلب با بودم  مانده! کنم؟ فکر

  یفکر  با...  کنم چه  بود او مال  تمامش

...   و بود افتاده کار از گرید که

 !  بود دهی کش قد من در که یاحساس

 ...  ابدی انیپا جهان  نداشتم  هراس گرید

 ، جهان از من



 "یاحمد احمدرضا"بودم گرفته را  سهمم
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  سو نیا  به...   فهمم یم را هاجر حال

...   دوان دوان سو  آن به...  دوان دوان

.  آب یپ... سراب یپ !  نشان یب و تشنه

 ! جواب یپ

 یوقت تا ، گرفت اوج مایهواپ یوقت از

  سرم مدت تمام ،  نشست نیزم بر که

 گرفته غبار و  آلوده ی شهیش رابه

 حال به نه.   ستمیگر  صدا یب و  چسباندم

 و موقع یب احساس آن حال به.   خودم

 زبانیم من و بود خدا ب یحب...  زده سر



   پر ام نهی س و مشتاق  دلم .   نبودم یخوب

 هزار هزار سرم در اما...  مهر از

 .   دیچرخیم سوال عالمت

  هیطال  به.  بود دیخورش یب  کهکشانم

  نگون ارتش.  بودم کرده پشت دارش

 یم  یخال دست و سالح یب ، بخت

 !  م یکن چه ما :  دیپرس

 ... بگرد:  گفتی م مغزم

!  ؟ یک یپ! ؟ یچ  یپ:   دیکوبیم پا  دلم

  نیهم یحت...   خدا به است سراب

 !  یتشنگ

  ی تشنه ، بودند تشنه شهی هم ها آدم

  ی تشنه...   دنیفهم ی  تشنه...   دانستن

  بودم تشنه هم من!   مقصود  به دنیرس



  من دو هر بار نیا هاجر و لی اسماع...  

  یپ... دمیدو یم  و نداشتم جان ! بودم

  یم فقط !  ؟ یک یپ  دلم قول به...    یچ

 ... باسر دمیدو

 ...  دانم ینم! کجا؟ به

  یبرا.  رفتم یم...    دمیدو یم فقط 

 صدا یپ یکس .   هست لیدل شهی هم رفتن

  سالم  دنبال به هم  یکس...  رود یم

...  آغوش خاطر به یکس...   رودیم

  فقط ، سالم و بغل  یب من مثل هم یکس

  خدا  دل ش یپ بماند  هم  شیچرا.   رود یم

 !  خودش و

...  یشانس  بد  ای بود  ام یشانس خوش از

  در قفل در را د یکل یوقت بود، که هرچه

 .    ایمیک  نه بود درخانه مادر  نه انداختم 



 رها  در ی گوشه جا همان را ساکم

  همراهم تلفن شد یم یساعت ، کردم

 یوقت  از  هم دیشا.   بود شده خاموش

  عقلم به  یحت بودم شده مایهواپ سوار

  به آب مشت  کی...  کنم روشنش دینرس

 باز را خچالی در  و دمیپاش صورتم

  داشت شربت شهیهم هانیک آذر.  کردم

 سرد تهران نکهیا وجود با.   بود گرمم . 

  از داشتم من اما آمد، یم باران و بود

  شربت وانیل کی.   شدم یم تلف یتشنگ

 دسته قاشق  با که یدرحال و کردم  آماده

 خورد به را رنگ  قرمز عیما ،  ی بلند

 رنگ و شود نیریش  تا دادم یم آب

 اتاق در به  رفت  چشمم ، ردیبگ

 ... خواهرم



  و دمینوش  الجرعه ، دیکوبی م  تند  قلبم

  به...  گذاشتم نک یس یتو را وانیل

.   میمستق و راست کی ، رفتم  اتاقش

 د،یوارسفی د...  ها پرده ، یروتخت رنگ

 خواهر.    کردیم خوب را حالم تابلوها

.  بود اریع  تمام ی قهیسل خوش کی من

  ی  معشوقه ک ی. کامل  دختر کی

 تا ها،  کتاب نشی چ از...  یخواستن

  سطح بودن زیتم تا...  تخت بودن مرتب

 ...  کتابخانه و زیم

  اش مطالعه زیم ی رو نیسنگ کتاب به

  بود مانده  کتاب  یال  مداد  کی.   زدم زل

  . 

 درس ایمیک که خوب چه  کردم  فکر

  شده خوانده صفحات  حجم به.   خواندیم



 صفحه صد دیشا ...  کردم نگاه اش

  جمع اشک  میچشمها در.    بود شتریب

 امروز که بود اری  من  با شانس.  شد

 وبه  بود  تشیزیو و یوتراپیزیف روز

 به.  شدیم همراهش مادر اصرار

...  مادر یها ضجه به... مادر  التماس

  هانیک آذر همراه مادر  افتادن پا به ، به

  هم  نباریا!    نه:  دیبگو باز دکتر تا  شدیم

 رفتن راه... یستیبا یتوانینم !  نه

 ...    یشو  پا سر یتوانینم یحت!   شکشیپ

  به.   زدم هیتک زی م ی لبه به را شکمم 

 خودکار و مداد  از پر یارغوان ماگ

  بنفشش ریتحر لوازم ست.   شدم رهیخ

  منگنه و منگنه.  لرزاند  یم را دلم



 رو میتقو تم  یحت. بودند  بنفش همه!کش

 ...  اش  یزیم

.    نشاندم  زیم ی  لبه را میدستها  کف

 زی م پشت یصندل  یرو خواستم

  خم هم را کمرم یحت  ، نم یبنش رشیتحر

 . شدم مواجه چیه با  اما کردم

 خواهرم افتاد  ادمی و سربرگرداندم

  زیم پشت تا ندارد یصندل به یاجیاحت

 چه من  فهمدیم یکس .   ند یبنش رشیتحر

...    کنمی م فراموش یوقت! ؟ دارم یحال

  پتک مثل یوقت...   برم یم ادی از یوقت

 من که   شودیم دهیکوب سرم به قتیحق

  یبرا ندارد یلزوم که  نمیا یبان و باعث

 ،  ند ینش یم  لچریو یرو که یدختر کی



  هیته رشی تحر زیم مناسب  یصندل یکس

 !   کند

 کرانه ماجرا یاصل مقصر چون! چرا؟

 !   است  یمحمد

  م یچشمها.  دمیکوب زیم یرو را  مشتم

 یرو از را نگاهم.  دندی کشیم ریت

  چشم  اش کتابخانه به و برداشتم  مشیتقو

  ادی به را خاطراتش دفترچه.  دوختم

  کی  دانستمی م...  خوب یلیخ  نه. داشتم 

...  بنفش جلد  با است کوچک ی  دفترچه

.    کردمیم جستجو ها کتاب  انیم

  کردم باز را زیم و کتابخانه یکشوها

 . نبود کجا چیه ... 

 ...  یپاتخت یکشو یحت



  اتاقش به.  نشستم تخت یرو هدف یب

  برخاستم... پنهان یایزوا به  کردم نگاه

 یحت.  کردم جستجو  هم را ها  لباس کمد

 شال ریز...  شیکفشها یها جعبه درون

  کویتر سبد درون یحت و ها یروسر و

  لباس ریز  ، بنفشش و دیسف راه راه یباف

 ! نبود نبود  نبود!   رشیز یها

  به که میزانوها پشت.   امدم  عقب عقب

 را میروی ن و توان ، خورد تخت ی لبه

  گرم .  رفتیم جیگ  سرم.  دادم دست از

  یرعد. بود کرده بدتر را حالم  یسرد و

  و کدر اتاق  یا هیثان اش صاعقه و زد

 .  کرد روشن را چراغ یب
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  لحن نیسردتر با .... دادم  را  سالمش

 !   بود  مقصر هم دفترچه نی ا.  ممکن

  از.  رکاریتقص و بود خواهرم رازدار

.   بودند مقصر  ایدن  ی همه من نظر

  هر از تر  تند ضربانم.  دیلرزیم  دستم

 ریت  ام  نهیس .  بود  شده یگر ید وقت

.    بود اشک از پر  میچشمها  و دی کشیم

  ام نهیس به را کوچک ی  دفترچه

  یم را خواهرم  یدستها  یبو.  چسباندم

...   داد یم  را ایمیک  تیال عطر ی بو داد

  یها شکوفه یبو دم یکش یم نفس  شتریب

  و بنفش اندازه همان ...  داد یم اسی

 !   بایز

  و دفترچسباندم  جلد به را  ام  یشانیپ

  صورتم یرو  می اشکها دادم  اجازه



  باال را ام  ینیب.    بودم  دلتنگ.   زندیبر

:   نگفت  من به یحس چی ه .  دم یکش

  نه.  نکن  تکرار را اشتباهت دوباره

 ... دلم یحت  نه داد  تذکر عقلم

  از...  کردم  بازش اجازه  یب هم من

...  حافظ نیع...   فال نی ع.  وسط 

  پوست ،  شد شعر اما نبود شعر  کالمش

  برابر دو م یچشمها. د یچسب جانم  به شد

 ...  شد اشک از پر

  سینو روان با جمله کی در کوتاه

  تنگ برات دلم : بود نوشته ری س یمشک

 !   کرانه شده

 و بزنم   هق  تا  بود یکاف جمله نیهم

 با و  ببرم فرو بالشش  یتو را دهانم



  ضجه توانستم یم که ییصدا  نیبلندتر

 .   کنم  صدا را انصافم یب یخدا  و بزنم

  ی صدا دی شا...  زد  بینه من  در یزیچ

 ...  بخوان: گفت یم که بود چه دفتر

 نه ،  توانستمینم...   شدم  محمد یقدر

  را زیچ چه ! بخوانم توانستمینم...  نه...  

 .   خواندم  یم

  مثل  اتاق  در زدم دور...  برخاستم

:   کردیم  میصدا دفترچه...  ها وانهید

  بود مجسم طانیش...   بخوان...   بخوان

  محمد  هم  من... نبود  فرشته!  لیجبرئ نه

  خواستمینم....   اما نبودم معصوم نبودم

 !  باشم گناهکار



 طانی ش .   دمیکش ام یشانی پ به یدست

  خواستمیم...    کرانه: کردیم  میصدا

:  کرد خطابم باز...  رم یبگ را میگوشها

 ...   بخوان

  قبال ...  بودم گناهکار من ،  رفتم جلو

  گفتیم یکس چه.   بودم داده انجامش

  تر آسان دوم بار یکن  خطا بار کی اگر

  داشتم  من! ؟ بود نشده آسان چرا ؟ است

  و زدم م یموها به ی چنگ.  دادم یم جان

 . رفت دفترچه ی سو به لرزانم دست

 .  کردم  بازش اول از بار نیا

 !   استیدن کار نی تر سخت نرفتن راه

  ابد تا نیبش حاال ...   یندونست پاهاتو قدر

  . 



  شیهوا و  حال...  رفت خیتار  به چشمم

.   بود دوران همان مال...    شناختم را

  دیشا مارستانیب از شدن  مرخص از پس

 خانه نی ا به نکهیا  از بعد ماه سه ای دو

 ! م یآمد

 ...   کردم باز را ی بعد ی صفحه

  ، یستین خواهر تو.  کرانه زارمیب ازت

  جانم نکهی ا نه!  یجان... یهست یجان تو

! یجان  کی... یهست  یجان تو...  یباش

 به  لعنت...  یهست یجان ...  یست ین جان

 !!!   اه...  مشابه  یها لغت

...  گرفت آتش قلبم.  سوخت  میچشمها

 نوشته  کردم باز که را سوم ی صفحه

 :   بود



...   ی آمد  نمیبال  بر.  دم ید را خوابت 

  دارم دوستت:  یگفت و یگرفت را  دستم

 ... 

  کاش...  دمینشن تو از هرگز  که یکالم

.   بودم نشده داریب کاش ! بود یواقع

 .   صبح ی قهیدق  ده و چهار ساعت

 . دمیکوب نهیس  به یمشت

...  رب  ا ی:  بود نوشته پنجم ی صفحه

 یم یهرکس از بهتر تو نبودم خائن من

...  نبودم هوس و  هوا ریاس  من !  یدان

  رفت دلم!   یدان یم  یهرکس از  بهتر تو

 از بهتر تو...    نگرفتم  را  شیجلو و

" !   نه"   گفتم او به...  یدان یم یهرکس

 یم یهرکس از بهتر تو...   رفتینپذ

  زنده یخدا  تو و دارم دوستش...  یدان



  ها معشوق  و ها عاشق ...  ها ومرده ها

  او اما...    یدان یم یهرکس از بهتر...  

 ...  خواهد ینم را من

 .  دی کشیم  ریت میگلو

 قرمز خودکار کی  با  ششم ی صفحه

:  بود نوشته دار حرص و رنگ پر

  باش مطمئن!  کرانه کن بدبخت خودتو

   یشنو  ینم من از  هم کلمه کی یحت

!    ستین مناسب  برات چقدر نای س  بگم که

  تو یبرا...  متاسفم برات .  خرفت احمق 

 ...   متاسفم  انتخابت و

 . زدم هقم  هق  انیم ی لبخند

:  بود نوشته کلمه   کی هفتم ی صفحه

 ... ام خسته



 ماه کی  مال خشیتار  هشتم ی صفحه

 :     بود  شیپ

 آنجا...  دیآور ینم خاطر به شما

!   بود اول ی مرتبه...  دیبود  ستادهیا

 چون آورد دینخواه  خاطر به هرگز شما

...   گناه به کنم ینم اعتراف هرگز من

  و وبیستارالع خدا  و است راز کی نیا

  و...  داند  یم خدا و...  آبرودار خدا

 !   بس و  دانمیم من

  ناب ی جمله تک  همان نهم ی صفحه

 !   کرانه شده  تنگ برات  دلم:  بود

:    بود زده امضا کوتاه صفحه نییپا

  یداشتن دوست  احمق  یکوچولو خواهر

  با منو یبود نجایا  االن کاش...  من

  میدیچرخی م ...  رونیب  یبرد یم خودت



  و میکرد یم دیخر...  ها ابونیخ یتو

 بتیعج ی قهیسل خاطر  به شهیهم

  لباس  خاطر به..   کردمیم سرزنشت

...  نامتعارفت گلدار و رنگارنگ یها

  به...  بلندت  یها  خنده یصدا بخاطر

!  مرزت و حد یب  یپرست شکم خاطر

 که ییبایز یزهای چ ی همه خاطر به

 که رو  هرجا...  دم ید ینم من  و ید یدیم

  تو.  هست تو از خاطره هی کنم یم نگاه

  هم باز و ... یجان!   کرانه یهست یجان

 !    مشابه لغات به لعنت

  دست  پشت با .  دم ی کش باال  را  ام ینیب

  خشکه یلبها  با و کردم پاک را م یاشکها

 . دم یبوس را  شیها جمله ام زده

 ...  رفتم دهم  ی صفحه به



 

:  بود نوشته تنها.  رفت خیتار به  نگاهم

.   خواهد یم را من  هم باز عطارد

  کی با... زیچ همه یب احمق  مردک

 نیا!  ؟ کند چه  خواهدیم لیعل دختر

   رمیگ ینم را شیجلو  که است من  انتیخ

 یزندگ از من  سهم!  ؟  است قسمتم ای! ؟

...   بایز  چه. بیعج چه! است؟ عطارد

  نیا یرو  نکهیا تصور!  متعارف نا چه

  بپوشم عروس لباس منحوس یصندل

 ...   است آور تهوع

  یانتها در و بود داده فاصله خط  کی

 عروس لباس  به من: بود نوشته صفحه

  دیآ یم  ام یصندل  به.  کردم  فکر کوتاه

 را لچریو یها چرخ می گویم کرانه  به. 



  میگوی م عطارد  به  و  کند  یچراغان

 باران گل را لچریو  نزند گل  را نیماش

  نیا با  خواهدیم خرفت مردک.  کند

  ای احمقم  من ! ردیبگ یعروس من وضع

 !؟ او

  از تکه نیآخر در و  بود داده فاصله باز

:  بود  نوشته بود  مانده یباق که صفحه

  یها داشتن دوست ی  همه که  احمقم من

 ...  من بر یوا ! گرفتم؟ دهیناد را عطارد

.   برگرداند عقب به را زمان شد ی م کاش

 کلمه بودم حاضر بار هزار یروز من

 نیزم و وارید در  سمیبنو را  مانیپش  ی

 ! مانیپش ، مانم یپش ، مانم یپش!   زمان و

 ز یچ گرید.  بود یخال  زدم ورق 

 .   بود ننوشته  یشتریب



  نگاه نو از  را دفتر  جلد ...  آمد بند نفسم

 و کردم  بازش دوباره.   بود همان کردم

  ده دیشا  جمع سر... تر ق ی دق بار نیا

 چه یک ی  آن پس.   بود نوشته صفحه

  میس به نگاهم ...    بود همان  ن یا! شد؟

  کاغذ خرده چند .  افتاد  دفتر وسط یها

 پاره را آنها.  بود مانده جا ها  م یس انیم

 .  بود کرده

  بود کرده پاره را بود گذشته مال هرچه

  بود ختهیر دور...  بود برده نیب از  ،

!   بود کرده فراموش...  
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 .    برگرداندم جا سر را دفترچه

  نامرتب یروتخت ،  شدم  سرپا زحمت به

  جمع المیخ یوقت و   کردم مرتب را شده

  دست  خواهرم اسباب ی همه که شد

  و زیم به بار نیآخر یبرا است نخورده

  ی جعبه کی .   دوختم چشم  اش کتابخانه

  پشت کتابخانه از ی ا طبقه در ییکادو

  یگو . بود کرده خوش جا مجسمه

 قرمز  ی  جعبه.   زدم کنار را کوچک

 نیمز هم قرمز روبان کی به رنگ

 نوشته یکوچک کارت یرو بود شده

  سالگرد.  زمیعز عطارد ی برا: بود

 .   مبارک تمونیمحرم

 یرو شده  ادداشتی ی امدهی ن خیتار به

 را مجسمه و زدم زل کوچک کارت



  ام  نهیس به  یمشت...  دم یکش جعبه یجلو

  به...  آمدم رونیب  که اتاق  از.   دمیکوب

  و  دمینوش آب یکم. رفتم آشپزخانه

  در و درآوردم  را میلباسها تیدرنها

  ی قابلمه  از یخبر.   کردم راباز زریفر

 کار به  دست.  نبود خچالی  یتو غذا

 .  بمانم نجای ا خواستمی م ... شدم

  صرف  ی  اندازه د یشا.. قهیدق چند  دیشا

 !   ابد  تا دی شا...  شام  تا دیشا...  نهار

  وخواهرم  مادر  کنار نجایا   خواستمیم

 ...  باشم

  دلتنگ بود کرده اعتراف که یخواهر

  ماندمیم نجای ا دیبا من...  من و  است من

 .   بود مانیپش  خواهرم. 



 و جا خدا نزد  هم مانیپش ی ها آدم

 ... دارند یمکان

...   شد عاشق  ،   عهد از بعد خواهرم

  عاشق   ، عهد از بعد  که ییها ادم  حتما

 .   دارند یمکان  و جا  خدا نزد هم  شوندیم

  یها  بنده مال...  است همه مال خدا

  یخدا  ، خدا اگر...   هم  با بد و خوب

  اری و می ت ی ی خدا...  است یوجان   قاتل

  هست اصال  خدا اگر ...  است فیضع

...   هست هم  کن فلج خواهر من   مال...  

  هم نمانده وفادار  عهد به خواهر   مال

  هست یفرار بدهکار پدر مال...   هست

  هم  لیعل دختر  عاشق   مرد مال...  

 فرزند  مال... باشد اگر خدا...   هست

 !   است همه مال خدا...    هست هم دیشه



  باشد خواهرم مال کاش ، همه  ز شترایب

  ، خوابش در...  کند  سبک را  دلش.. 

  پا  اگر:  د ی بگو و دیا یب محبوب  رخ شکل

  از...  ستین تاوان بخاطر... یندار

...   ستین وقرار قول به ییوفا یب بابت

 ...  تو دی شا...   یباش زتریعز تو دیشا

  ، است تر مقرب درگه نیا در هرکه

 !   دهند ی م شترشی ب  بال جام

 به ییبال هرکس ، دادند  یم  حکم کاش

  ستین تاوان جهت  از...  دیآ  یم سرش

 !  ستندیز یم تر مهربان مردم  دیشا

.  بود سرم در منیاهر یها خنده یصدا

.   سوختی م م یچشمها و بود نی سنگ سرم

  ضربانم و سوختیم   میگلو...    داشتم تب

 .  دیکوب یم نامتعارف ایمی ک قول به



  هم  ازیپ.   کردم رنده را ها ین یزم بیس

  آرد و کرده چرخ  گوشت... نطوریهم

 . کردم اضافه هیادو و زدم  هم را

  را ها کتلت.   بودند بار اشک  میچشمها

 نازک.   کردمیم سرخ تابه در  یکی یکی

 دوست ایمیک که  همانطور.  برشته و

  مثل طانی ش یها خنده یصدا.  دارد

 که  بود یا  نشده رام  اهیس اسب  ی ههیش

  یم دیسف ی  بره کی  دنبال به  جنگل در

 ...   دیدو

  تابه یتو از که را  کتلت  ی دانه نیآخر

  نفس  نفس  مادر آمد،  در یصدا  برداشتم

  تالش خودش ا یمی ک که دمید و زدیم

  به.   بکشد تو را اش یصندل  تا کند یم

:  گفت ایمی ک ، شد بسته در نکهی ا محض



.   االن کنم ی م درست املت ای  مروین هی

  ما ی خونه تا هیهمسا یغذا یبو یول

 .  اومده هم

 :   دیخند  مادرم

  رمیبگ  دوش من. مادر  نکنه درد دستت-

 . دیکش طول چقدر....  امیب

 .   بود ظهر  از بعد چهار ساعت

 ....  کرانه: زد  میصدا زده وحشت ایمیک

 یوقت برگشت را رفته راه نگران مادر

  یصندل ا یمیک و زد  ی لبخند ،  د ید را من

   ؟ چته: گفت و دیکش  جلو را

 درست  کتلت : گفت و د یکش ینفس مادر

 ...  یکرد



:  گفت و د یکش  ام گونه به یدست آمد جلو

  ؟ یخوب شده چت... دخترم یداغ چقدر

 من به  ایمی ک یچشمها ، زد  بغلم  مادر

  یعاص  طانی ش یها  خنده یصدا .  بود

  راستم  ی  شانه ی فرشته...  بود کرده ام

 ...  بگو:  گفتیم

  در  ابد تا  گری د گفتم یم را قتیحق اگر

  چیه گری د  یحت.  کردینم نگاه  میچشمها

 ینم کاغذ یرارو اش یدلتنگ  وقت

 .   نوشت

 آغوشش در داد فشار را من محکم مادر

 و زده بهت.  بود ا یمیک  به میچشمها ... 

 یورود ی جلو بود مانده  ام رهیخ رانیح

 .  آشپزخانه



 هیگر:   د یکش عقب را خودش مادر

  سرخه؟  چرا چشمهات ؟یکرد

 تب:  دیکش  ام  یشانیپ به  را  دستش

 ...  یدار

  از: زد لب و د یکش جلو  را خودش ایمیک

 ...  یینجایا یک

 در  بعد و رفت ایمیک به آذر نگاه

  کرده عرق  ام یشانیپ.   نشست صورتم

  و گذاشت  ام شانه یرو را دستش.  بود

  یطور کرانه؟ دهیپر  رنگت چرا: گفت

   ؟ افتاده یاتفاق زم؟یعز شده

:    گفتم و  شدم رهیخ  ایمی ک یچشمها  در

 ؟ یبذار تنها رو ما لحظه هی شهیم مامان

 .   رگه دو و بود دار خش میصدا



  خودش که دید  چه نگاهم  در دانمینم

  سه.  کنم  عوض  لباسهامو رم یم: گفت

 .   میبخور  نهار ییتا

  دمید ، شود دور ما  از خواست یوقت و

  بعد و  فشرد  ایمیک   ی شانه به پنجه که

  چنگ:   د یبگو که بخواهد انگار.  رفت

 فرزند  ، کوچکم دختر به!  دختر  ننداز

 جلو گام   کی...  ننداز چنگ ارشد،

 .  رفتم

 ...   د یکشیم  نعره من  در یزیچ

 کرده ور  شعله را جا همه درونم طانیش

 .    بود

  ،  نشستم زانو یرو چرخش یجلو

  را  دستم  ، رفت دمی د دانیم از که مامان



  خم سمتم به او و  چسباندم  شیزانو به

 ؟ یخورد  سرما...  ی دار تب: وگفت شد

 ...  کردم  یبد کار هی من-

 .  رفت باال  شیابروها

 

  م یچشمها از همزمان اشک قطره دو

 دفترچه  سراغ رفتم باز: گفتم و افتاد

 ...   خاطراتت

 و رفت صورتش از رنگ آن کی

 به ، زدن  پلک یب.  برگشت دوباره

 !  ؟ بازم: د یپرس تنها و ستینگر صورتم

 .   خوامیم  معذرت-

.    نداد نشان یواکنش چیه. نگفت یزیچ

  و رساند چرخش  به را شی دستها فقط 



  بودم انداخته نییپا را سرم .  د یکش عقب

 سرپا ،  برود اتاقش به که گرفت دور. 

  ستادنیا.  شد یخال  میزانوها پشت  شدم،

...   بود شده کج نیزم.  بود سخت میبرا

 جلو که نشاندم وارید به را  دستم

  میبگو که...   کنم ش یصدا که...  بروم

  سبک... باشم صادق  خواستم...  متاسفم

  به. بودم  شده تر نی سنگ...  اما...  شوم

.   بود متصل یتُن چند  یها وزنه میپاها

  هم باز و بودم داده دستش  از بار کی

 ... دوباره و دوباره و دوباره

 که... نرود که  دم یکش جلو را  دستم

  دلتنگت هم  من میبگو که... دارم نگهش 

 بودن خواهر دلتنگ...   هستم  و بودم تو



  یبرا بودنت خواهر دلتنگ...  تو یبرا

 !  من

 حنجره  نداشت صدا...  کردم شیصدا

  از قبل... رفت یاهیس  میچشمها... ام

 به صورت با شود  کامل دورش نکهیا

  لحظه آن بود خوش چه و خوردم نیزم

  چیه که انگار شیقوا و وجود  تمام  با که

  من یبرا ، م یبرا ام نکرده چی ه و نشده

 ته از خواهرم خواهرش،   یبرا...  

:    دیکش  ادیفر من ی برا درونش اعماق 

 !   کرانه
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 ...   دمیدو یم گندمزار در

 ها خوشه جان به  افتاده آتش  خواستمیم

  را دمیسف راهنی پ...  کنم  خاموش را

  داشتم انتظار...    دمیدو و درآوردم

  تن بر اهیس رخت ک ی اما، باشم برهنه

 ... داشتم 

  راستم و  چپ به را  دیسف ریحر راهنیپ

  دم یکوب یم ها شعله به ، ها خوشه  به ،

 .    شوند خاموش و رندی بگ آرام تا

  معز:   وجودم تمام  با...  زدمی م  شیصدا

 ... 

 .    کردم باز زور  به را  میچشمها



 به که مردانه شکر را  خدا کی  یصدا

  است عطارد کردم  الیخ ؛ نشست گوشم

  ... 

  و کردم فرو شتری ب بالش  یتو  را سرم

 دوباره م یپلکها  یخستگ و ضعف از

  خانم :  آمد  مرد یصدا  افتادند، هم یرو

 ! ؟ دیداریب  یمحمد

 .    بود نهیطمان با و آرام شیصدا

 ... یمحمد خانم:  بود زده لب  شمرده

  را نفسم.   بود ناشناخته شیصدا آهنگ

:  گفت دوباره و  کردم رونیب  نیسنگ

 ! د؟ یشنویم منو یصدا

  بود سخت شدن داریب .  دیلرز م یپلکها

 یهوش یب و یاریهوش مرز در...  



  شماست  منتظر معز: گفت باز که بودم

 باهاش  لحظه هی ممکنه...  خطه پشت ! 

 ....  دیکن  صحبت

  باز میپلکها و گرفتم  اسمش از را قدرت

 . شدند

  پر لحظه به لحظه عماد، کدر ریتصو

  به یلبخند .  شد  تر رنگ پر و رنگ

  را همراهش تلفن یگوش و د یپاش میرو

 کی  فقط: وگفت کرد دراز سمتم  به

 حالتون  که بشه مطمئن خوادی م ، کلمه

 ...   خوبه

.    شدم تر اریهوش ،  شد تر باز  میچشمها

  را گردنم و آمدم باال  میآرنجها یرو

  ا،یمیک اتاق یفضا در دم،ی کش باالتر

 ... خودش و من جز نبود  چکسیه



 من از دید یوقت  و کرد نگاهم معطل

  هم در یابروها  با ، ردیگی نم یجواب

  رنگش یمشک همراه تلفن در شده گره

 بزنه حرف باهات خوادینم : زد لب

 .معز

 ...  نه: دمینال

  سمتم را یگوش ، شد  متعجب ش یچشمها

  چنگ را تلفن و آمد  تنم به جان گرفت،

 . زدم

  نفس کی  که گذاشتم  گوشم  دم را یگوش

 ؟ ییاونجا... کرانه الو:  زد لب و دیکش

  ام ییدارا تنها بغض از پر نفس کی

 .   لحظه آن بود



 دورگه یصدا  و دیدو م یچشمها به اشک

  نشست گوشم به غضب خشم از اش

  یا بزن  یحرف:   کرد زمزمه طلبکار

 !   تاراج به برده مرا قلب

 با ،  یا رگه دو و گرفته  ی صدا با

  از سیخ  یتن و کردیم درد که ییگلو

 .... الو:   گفتم حرارت و عرق 

 .جان نگفت

  به و فرستاد گوشم در مردانه  نفس کی

  و بود سکوت  بعد و  انداخت طوفان  دلم

 !  ارتباط  قطع

 نشست  گوشم به متعدد ی ها بوق  یصدا

 ...   شد  قطع... الو...  الو: کردم ناله و



  هیثان کی گرفت، ازم را یگوش  عماد

 نو از دوباره را اش شماره و  کرد تعلل

 و برد گوشش  دم را یگوش و گرفت

  و شد رهیخ من یچشمها در زده بهت

 !   شیگوش خاموشه: زد لب

  نییپا گوشش دم از یسخت به را یگوش

  دینداد خبر بهش چرا: گفت و اورد

 دچار مایهواپ هی امروز...   دیدیرس

  بار چند  دیدون یم...  بود شده  یفن نقص

  ی خونه دم  تا من زد زنگ من به

  گرفت ط ی بل ...    رفتم هم هانیک  سرهنگ

 اهواز راه تو... اهواز از.  برگرده که

 ! بمونه گهید  سوم نکنم   فکر.  بود

  حاال دم یشا: گفت و انداخت باال شانه

 ...   دونمینم بمونه



 !   کرد  نگاهم  گر مواخذه و

 در که  کردم پرت  بالش یرو را سرم

  مادرم به  رو فورا عماد ، شد باز اتاق 

  تا مونم یم ، بهتره حالشون: گفت

  صدام بود  یامر.   بشه تموم ُسرمشون

 .  اجازه با.  دیبزن

 م یصدا اشک از سی خ  یچشمها با مادر

 دورت یخوب ؟ کرانه یخوب : کرد

 !  ؟  بگردم

  و بودم مرده  کاش...    بودم مرده  کاش

 مرده  کاش ... دمیدینم  را مادرم اشک

 و  خشم از رگه دو یصدا و بودم

  حقش به  و طلبکار و  غضب و حرص

 ! بودم  دهینشن را



  یحت هم  مرگ ق یال   تو ، یمحمد کرانه

 !  یستین
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 کرد، فرو میموها ی ال  را دستش مامان

  را افتاد  چشمش از که یدرخشان اشک

  هیگر: گفتم  و کردم پاک آزادم دست با

 .   نکن

  یرو را رنگ و آب خوش سوپ ینیس

 .  گذاشت یپاتخت

 را  شی دستها و  شد  خم کرمیپ یرو

  به را سرش  و داد قرار  میها شانه یرو

  هقش هق  یصدا.   چسباند ام نهیس

 .    دیرس یم  قلبم گوش  به م یمستق



  یکی مجعد یموها  یال  را آزادم دست

  و کردم فرو اش  یا  وقهوه دیسف انیدرم

  که من...  مامان گه ید  نکن هیگر:  گفتم

 رو تو مامان...    ست ین میزی چ.  خوبم

 .  نکن هیگر خدا

 من ینگفت : گفت  ش یها هق   هق  انیم

  ینباش خودت  مراقب ینگفت...  رمیمیم

 .  رم یمیم من

 کل  مامان.  اون نه یمرد تو نه که حاال-

!   نیا رو یانداخت توییلویک هفتاد وزن

 ! بکشه نفس بذار  شو بلند

  به گوش مادر ، دارش  غیج  یصدا تُن

  ، دی ایب خودش به که کرد آگاه را زنگم

  بار چند را صورتم  نکهیا  محض به

  ی  دنباله وبا شد  بلند  ، دی بوس یاپیپ



  و کرد پاک  را شی اشکها اش یروسر

  گردمیبرم کنم یراه و دکتر  برم: گفت

. 

  بگو بهش: گفت یا  غره چشم با  ایمیک

 هی که بود مونده گهید سال کی من

  نیا در ی عنی!  بشم کامل دندانپزشک

 نیا رگ از و سوزن هی که ستمین  بلد حد

 ! رون؟یب بکشم 

 ینگاه  ایمیک حرف به توجه یب مامان

 . گردمیبرم االن: گفت و انداخت من به

 زده خجالت رفت رونیب که  اتاق  از

.    دمیکش باال را خودم تخت یرو

  ی حدقه اما بود حرص پر  نگاهش

  باد  یها رگیومو رگ از پر  دشیسف

 .بود سرخ ی کرده



  ینیب ...  بود صورتش یرو  اشک رد

  مدام  من از بدتر.   بود سرخ هم  اش

 . دیکش ی م باال را  دماغش

 و گذاشت دستم دم را همراهم تلفن

 نوا یب  ، بزن بهش یزنگ هی   ایب: گفت

 .   کشت خودشو

  به خاموش تلفن  دستگاه از  میچشمها

  ها احمق  مثل و نشست  ایمیک   یچشمها

 !؟ یک : دمیپرس

 :  کرد نثارم یواضح زهرخند

 !   پسرت دوست-

  به که بدهم قورت را دهانم  آب خواستم

 .  افتادم سرفه



 آورد، لب به یینما  دندان لبخند  ایمیک

 بود لچریو یها دسته  ی لبه ش یارنجها

 و کرد فرو هم  در را شی ها پنجه. 

 :  گفت

 ! ئه یموجه  آدم.  کنم ی م دشییتا من-

 ش؟ یشناسی م کجا از-

 بکیس  دمید ، برد عقب  را سرش

  موندم : زد  لب و شد نییپا و باال  شیگلو

 در یب چل  و خل یتو  عاشق   یچطور

  ،  ها دوشنبه نیا تو  البد .  شده کریپ و

 و ور ن یا از یور یدر یکل  ینشست

 و  مورچه رفتن راه...  ور اون

  و عشق ...  و  قابلمه در یسخنران

  یجاظرف  یتو  یها چنگال قاشق  یعاشق



  نتیکاب به بوفه یستالهایکر مهاجرت و

 ؟ آره یگفت

 .    کردم  نگاهش رانیح

  و داد لم یتحو یشخندی ن ، دمی گز را لبم

  معز نفر ه ی...  اومد خوشم یول : زد لب

  دیکش  غرورش مرکب از و صولت

  دانشکده یها بچه به.  یبود تو نییپا

 !  ارنیم باال خون و کف  ، بگم

 . کردمیم  ش یتماشا وواج هاج

  معز ای ،  شناخت ینم  را صولت معز ای

  آدم  کردی م فشیتعر او که یصولت

 .   بود  یگرید

  اومد اگر فقط :  زد یزهرخند ایمیک

  به میبذار رو یک ی  دیبا ،یخواستگار



  دیشه دانشکده نره که ، باشه  بابا یپا

 اونجا!  کنه وجو پرس ازش یبهشت

 ...  شنوهینم یخوب اخبار

 .خت یر قلبم

  را نگاهش صورتم در دور  ک ی ایمیک

 ؟  یشد  گچ هیچ :  دیپرس و چرخاند

 ؟ هیچ  بد اخبار-
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 هیقض:  گفت و زد سوالم به یشخند ین

 که نیدار ازدواج قصد ! ؟ هیجد اتون

  گذشته  مهمه برات مگه...   یپرس یم

 ! اش؟

 .    بدهم را  جوابش نماند منتظر



  به: گفت و دیکش زبان شی لبها یرو

  کت یات ه ی کال اش، افهیق و ظاهر خاطر

 ادیز  هم خواه خاطر  داشت یخاص

 اطراف و دور که  مخصوصا داشت

 بود دانشجو پر و  شلوغ هم یفرامرز

 خواستی م بیغر  بیعج اومد هوی  نمیا

  ی  الهیپ هم  مدت هی ،یبهشت به کنه نفوذ

  و عشق  یبرا دختره هی ، بود یفرامرز

 تو رگشو ، نیا خاطر واسه یعاشق

  بود دستش  تو هم نامه هی.   زد خوابگاه

  به که صولت معز  دست  به دیبرسون که

  ی،آ زنمی م رگمو دارم  من آدم  نیا خاطر

  کم  هم دختره یها  دوست...    الناس هایا

  سر پشت نبود و بود یهرچ  ، نذاشتن

  رفت آبروش.  کردن جور بدبخت  نیا



  یفرامرز استاد  طرفم اون از...  

 کنه  بند یبهشت  تو دستشو  خواستیم

  از تا چند  بود نیهم اول از قصه اصال

  با که  هم دانشکده جوون ی استادا

  کردن بند  گهید ،  بودن چپ یفرامرز

 وچو دادن کشش اونقدر و هیقض  نیا به

  فتهیب هم  کالهش االن گهید که   انداختن

 .  رهینم  که رهینم سمتش  اطراف، اون

 .رفت

 ... رفت من خاطر به

 ... رفت  من یبرا

 کردن جور یبرا ،  نه که کالهش یبرا

 .   رفت من شینما یبرا ، تئاتر  سالن

 مرد؟ دختره-



 ساده چه تو ، بود  شو همش  ، بابا نه-

 صولت  دوست با ، دختره همون.  یا

 !  کردن عقد  و هم رو ختیر

 دوستش؟ -

 .  آره-

 صولت؟ دوست-

 .  آره: کرد تکرار

 صولت؟  دوست: کردم تکرار من باز

 عقد که ساله کی  از شتریب االن. آره-

 وهللا!  شد  حامله خانم هم یزرت.  کردن

  با دختره  نیا گفتنی م اواخر نیا ها بچه

 یکی یصلوات یشانس حاال بوده جفتشون

 .  باشه اش بچه پدر که کرده انتخاب رو



 رهیخ صورتم ادریمی ک  دیکش ری ت  ام نهیس

 یشناخت  طبق که خالصه: گفت و ماند

 و یعوض  آدم ،  داشتم ازش من که

 تو  با دونم ینم  حاال.  بود یمغررو

 ! هیچطور

 هی  با هم  مارستانیب  تو تازه:  کرد  یمکث

 ، دختره...  بود دوست زنان دنتیرز

  آدم هم یلیخ... بود یمجلس باباش

.   ثروتمند بیغر و بیعج و یحساب

 کم  هی خب  اما نداره  کم  هم  خودش البته

  بچه.  بود بیعج  دختره با اش  رابطه

 اون  به کرده بند مادرش گفتن یم ها

  دونمینم !  نی ا وبال اال که دختره

 ...   دیرس تو به دیچرخ دیچرخ  یچطور



 را  شیحرفها  داشتم.  نگفتم یزیچ

 :  دیپرس که کردمیم یحالج

...  اش نحوه از! ؟ یگینم تونییآشنا از-

  از... تهش از...  سرش  از.. عمقش از

 ! ؟ وسطش

:  گفت  و دیکش جلو یکم را صورتش

  ؟  یکن انکار یخوایم  نکنه هیچ

 . بودم مانده الل

 به دروغ نکهیا از قبل : زد یزهرخند

 پسره که  کنم  عرض خدمتت ،  یبباف هم

  طلبکار هی نیع  ،  من به زده زنگ

 نه.  کجاست کرانه ، حیوق  و پررو

  کالم  کی!   یچیه...   یکیعل  نه یسالم

 نه ،  خانم کرانه نه.   کجاست کرانه



  کرد صدات یجور هی... یمحمد  خانم

 نکنه بودم مونده که...   کرانه

 یدوران ن یا وهللا! می ندار خبر دومادمونه

 من به گشتی برم اگر ،  یستین که

 ! کردمینم تعجب یشد خاله گفتیم

  کردمیم باور را خواهرم لحن طنت یش

 تر آلوده  خون َدم به َدم که ییچشمها ای

  یها رگه  که ییصدا  ای! ؟  شدند یم

 ! شد؟یم رگه دو و   زدیم پس  را بغض

  و بابا و مامان و من از: گفت  آرام  ایمیک

 تر کرانه رو کرانه ، هم نا یس  یحت

 چون ، نکن انکار یخود یب پس...  گفت

.   گوشت در زنمیم واقعا وقت اون

 چیه ،  خودش قول به که مخصوصا 



  مگر!  بزنه زنگ من به نداره یلزوم

 ... وسط  نیا باشه یربط و خط  هی نکهیا

  اخم با ایم یک و زدم زل صورتش به

 حرف چرا .  ستمین  تو با مگه : گفت

 !خورده؟ گربه زبونتو ؟یزنینم

له ک ی را دلم  : گفتم و  کردم د 

 .   کنمی نم انکار-
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...   دم ید کاش  کی ش یچشمها ته  میبگو

 ! ؟ را حرفم کندیم باور یکس

 ...  نه

 !  نه که است معلوم



  کاش   آن به تفاوت ی،ب وجود نیا با

  شیلبها ، نگاهش مردمک در شناور

 :  گفت و شد باز  یلبخند به یآن

 ی پسرها نی ا از.  مبارکه پس-

  من. ستی ن یباز قیرف اهل.  هیازدواج

  ؛ بعد من بگو، بهش یول کنمی م دش ییتا

  آدم ن یع ارشدش خواهرزن من با

 زده زنگ طلبکارها نیع.  بزنه حرف

...   کرده  قطع بعدشم...  کجاست کرانه

.   دارم  براش. یخداحافظ و  سالم یب

 شو  یادب یب ن یا یتالف!  کن صبر

 .   ارمیدرم  سرش

 ؟ یگفت  بهش-

  و داد باال را ش یابرو ی  لنگه کی

  دمیترس وهللا: گفت جوابم در صادقانه



 ییبال هی ...  نجایا اد یب م یمستق  ، نگم  اگر

  و چشم  از افتادم  پا از.  وهللا  ارهیب سرم

 ! بشه کامل جیپک   فتمیب دهنم و دست

  باز شی صدا که انداختم  نییپا را سرم

 !  ؟ مسافرت یبود رفته ، یراست :  آمد

 ...   کردم  نگاهش

 هیکنا پر و کرد می تماشا چپ  چپ ایمیک

  آره ختم ی بود رفته  هم  البد : داد  لمیتحو

 !؟

 ...  دانستیم کجا  از. دانستیم کجا از

  ی همه که هم  تو.   بود اهیس لشیپروفا-

 ساکه اون تو رو عزا یها رخت

 کرانه گهیم ور نیا از... یچپوند

 تو یپرداخت هی ور اون از...  کجاست



 خیتار به!   بود آبادان مال پولت فیک

 ! روزید

 کوچک  شیف یحت. کردم  حبس را نفسم

 ! بود؟  دهید هم  را کافه کارتخوان

  یدار کش لحن  با و کرد ینوچ نوچ

 خاطر یتسل  یبرا یرفت جنوب تا: گفت

 ! ؟ اروی

  اشک پر م یچشمها و دیکش  ریت میگلو

 . شد

:  گفت و داد تکان متاسف  را سرش

 یرفت یدست  دو یعن ی ، سرت تو خاک

 ! ؟ آره ری بگ منو ایب  که ی دیچسب اشو قهی

  بود عاقل چه! بود؟ بزرگ چه خواهرم

 تو بر ی وا.  داشت دوستم  چقدر... 



 همه نبود خودیب !  تو  بر یوا  یا کرانه

  دل زیعز ایم یک.   داشتند دوست را او

  یمن بر ی وا !  من از  یوا ...   من و بود

  اهیس خواهرم و خودم به را یزندگ که

 !  کردم

 زیچ خواست دیلرز یکم   شیلبها

 یچیه :  گفتم فورا که دیبگو  یگرید

 ...   ستین  معلوم نمونیب هنوز

 لو ی خوایم دیشا!  ؟ معلوم کجا از-

 ...  یند

 !  ندم؟ لو چرا-

...   وقت  همه نیا! ؟  ینگفت االن تا چرا-

 شده؟ شروع یک از اتون رابطه



...   چندان ستین  قیعم میبگو خواستم

  باشد جمع خاطرت ستین قیعم چیه

  تازه!  رابطه  نیا ندارد یجان.  خواهر

  شهیر...   است دهیرس  نو...  است  متولد

  گل.  هنوز ندارد  عمق ... هنوز ندارد

  و است رفته دل فقط ...  هنوز است  نداده

 !  نیهم

 .  کرانه: کرد میصدا

 ! خواهر جانم-

 خوش  آن در اشک که ییچشمها با

  وقته چند  ینگفت: دی پرس کردیم یرقص

 !  ؟

  نجاتم ،  آمد تو مادر ، شد باز  اتاق  در

  یچشمها  به  کردن تماشا از.  داد



  یها ی پرحرف از. داد  نجاتم خواهرم

 جوش و حرص  از یناش ک یریستیه

 که ییزهایچ  از. داد نجاتم  ایمیک

 ...  داد  نجاتم بدانم خواستم ینم

 روشن یچراغ من در که یفهم از

  یم که ی درد از...  داد  نجاتم بود کرده

 !    نداد  ، نه...  نجاتم دم یکش

  به سر دیبا  شناختم،  ینم را خواهرم من

 !    َدم در  ُمردم یم  و گذاشتم   یم ابانیب

 ... َدم در رمیم یم  هم حاال

  بیطب  همان بشود صولتم  معز یوقت

 ریغ چه ، یادار وقت در چه یخال

  ، ا یمیک به  من یبدهکار گرید ... یادار

 چه هر که  هرچند!   درَدم ، شدیم صاف



  ام یزندگ اما ، دیکش ی م پر داشتم آرزو

 !   َدم هر  گذشت یم  یبده یب
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 کنم؟ چاره چه بگو: هفدهم فصل

 " پور نی ام صریق" 

  نگاه من ی  زده شتاب حرکات به ماجده

 که یمرغ  و گوشت  یها بسته ، کردیم

 جا به جا  زریفر یتو را بود  داده مادر

  ، انداختم ساعت به ینگاه مین .   کردمیم

 دوش زودتر دی با.  بود سه کینزد

  را خودم...   دمیپوش یم لباس  ، گرفتم یم

 .   کردمیم حاضر



 ...  مادر  گمی م: گفت یآرام  یصدا  با 

:  زدم لب و انداختم   ینگاه صورتش به

   ؟ جانم

 کارا چه خبر  چه: دی پرس دار مقدمه مثال

   ؟ یکنیم

 ...  شما جون به دعا: دم یخند

 .   نتیریش زبون نی ا قربون: زد ی لبخند

 نیدار  لطف: گفتم  و دادم تکان یسر

 شده؟ یزیچ جانم .  شما

 باالخره و کرد دل دل یکم خانم  ماجده

 :  دیپرس

 دخترم؟ هیخال وقتت یک-



 به ینگاه مین .   شدند فلج م یدستها

  و انداختم ماجده  دار منظور  یچشمها

    ؟ یچ بابت :  گفتم  درجوابش

   گفتم؟ بهت که هیقض همون بابت-

 ساعت  به ماجده صورت  از  میچشمها

  نگاه در دوباره ، رفت یوارید

:  گفت و نشست ماجده ی دارانهیخر

 .هی قض کدوم

 زاده  خواهر ی هیقض: د یکش درهم ابرو

...  شی نی بب نوبت  هی خوامیم.   گهی د ام

  می ریبگ نوبت هی بود، رضا دلت به اگر

 رو خوب دختر.  یخواستگار میایب

 ...  مونهینم نیزم



  اش  یریگ یپ ، نشست لبم یرو ی لبخند

   نوبت"  ی جمله.  شد ام خنده باعث ،

  لبم به خنده کرد نثارم که"  یمیریبگ

 .   ادهیز که فرصت حاال : گفتم و کشاند

  در و انداخت باال ابرو  لنگه کی ماجده

.   نکن استخاره.  رهیخ امر: گفت  جوابم

 و  شناسمیم پسرم  مثل پدرامو من

.  خورمیم قسم  سرش به.   کردم بزرگش

  دستش  نداره کسر  و کم یچیه  ییآقا از

 ...  رسهیم  دهنش به

 .  کنه حفظشون خدا-

  هی.  ادیب یک  بگم.  کنه  حفظ  رو تو خدا-

...   همو ن ینیبب نجایا ارمشیم پا توک

   ؟ خوبه! ها؟



 . افتادم  من و من به

"  نه" توانستمینم که داشت  اق یاشت آنقدر

  آنقدر.  کنم پرت صورتش یتو رک را

 درست  ییجا قلبم  که داشتم استرس  هم

  دهانم یتو  و بود آمده  باال  زبانم ریز تا

  دمیکش   ق یعم نفس  کی.   دیکوب یم

 ماجده  ندارم ازدواج قصد من : وگفتم

 .  خانم

  سال و  سن به یدختر.   شهیم مگه واه-

  قدرنشناس نامزد هی دارم  خبر... تو

 به موقع نیهم روشکر خدا....  یداشت

 و نی سنگ  ، خوب دختر.  خورد هم

 .  داره ادیز خواهان خانم و بینج

 نی دار لطف یلیخ من به نسبت که شما-

 .  ندارم طشوی شرا االن واقعا  اما ،



 ؟یخون یم درس مگه مادر؟ چرا-

  موقع  ازدواج.    شده تموم  که درست

  نه...  االنه  به اش مزه و وقت داره،

 ...   گهید سال  پنج چهار

  طشیشرا  تو فعال : گفتم  و کردم  یا خنده

 .  ن یکنی م درکم که ممنونم.   ستم ین

  هی حداقل:  گفت شتریب اصرار با ماجده

 .... نش ی بب نظر

  ی برا یا  برنامه اصال  فعال یوقت آخه-

 !  رم؟یبگ رو وقتشون چرا ندارم  ندهیآ

  مطرح محترمانه و یآنقدرجد را حرفم

 چانه و چک یجا  چیه گرید  که کردم

  صورتش و دی کش  درهم ابرو.  نماند

.   است شده ناراحت دمیفهم ؛  شد مچاله



  ی بسته نیآخر و  دمیکش زبان لبم یرو

  با  و دادم قرار زری فر در را  جاتیسبز

  پر حد از ش یب نگاه شر از بااجازه، کی

.    دادم  نجات را خودم  ، نشیتحس از

  در که یا دفترخانه یحت کردمی م حس

  در ، هم کنمیم عقد احتماال پدرام  با آن

  است داشته نگه حاضر و  آماده ذهنش

  . 

  ، گرفتم دوش ،  رفتم باال ی  طبقه به

  یچرم یپالتو  ، کردم سشوار  را میموها

  دستم  دم  را چرم  یها بوت و یمشک

 یرسم بار  نیا خواستیم دلم. گذاشتم 

 .  باشم  دفعات یباق از تر

  ی گونه رژ به  آغشته براش یوقت

  چند دمیکش ی م میها  گونه به را ییکهربا



 نکند .   زدم زل نهیآ در رمیتصو به هیثان

 تلفن  سمت به دوباره! ؟ باشد خواب

 زمان و خیتار. بردم هجوم همراهم

 .  کردم چک را غامیپ

 .  آمد یم نظر به درست زیچ همه

 روزید سرهنگ .   بود شنبه سه  امروز

  دکتر  به محمود ییدا همراه به صبح

 و مغز متخصص نزد امروز و قلب

 ییدا دستور طبق و    بود رفته اعصاب

 از خانه  در تیزیو به یازین  ، محمود

 قرار نی ا و  نبود صولت دکتر جانب

  شده موکول ندهیآ  ی هفته به یشگیهم

 .بود

 !  داشتم تیزیو به ازین من اما



:  بود فرستاده  غامیپ  م یبرا دانستی م هم او

! ؟ چطوره حالت.  ریبخ روز ،  سالم

 زلیژ همراه به یشگ یهم ساعت راس

  ؟ یموافق دنبالت  امیم امروز

  غامشیپ جواب  در توانستمیم چطور

  موافق   سراپا یوقت! ؟ مخالفم نه  میبگو

 !   بودم؟

 ساتن یروسر  برگشتم، نه یآ یجلو

  ،  یا سورمه یها رنگ از یبیترک

  سرم یرو را قرمز و  یری ش ،یمشک

  و مخصوص ی  گره کی با  و دم یکش

 مانی پش  انتخابم  از شدم مطمئن  کج

  را میچشمها یدود  ی  هیسا. شد  نخواهم

  ریز  میابروها ، داد یم نشان  تر درشت

 گونه رژ ،  بود شده پنهان میموها یچتر



  یکم دیشا ملیر به آغشته یها مژه و

 کمرنگ رنگ اما آمد یم نظر  به تند

 که کرد جمع را  خاطرم یکالباس رژ

   ، مهم قرار نیاول عنوان به امروز

 . دارم یموجه و کی ش ظاهر

  لبه.  کردم تنم  به را یمشک چرم یپالتو

 و بایز خز کی ، پالتو سر پشت  کاله ی

 باران خواستیم ،دلم داشت ی مشک نرم

  و دم یکشی م  سرم یرو را کاله آن د،یایب

 .    کردمیم  لمس  را نرمش خز

  یها  بوت ، کردم  معطر را خودم

  را دندی رسیم  میپا  مچ دم  تا که یکوتاه

  با مناسب که یقرمز فیک  و برداشتم

 دست در را بود  ام یروسر رنگ

 .  داشتم نگهش 



 

:  دیچی پ  اتاق  در یگوش جیمس  یصدا

 .   نکن عجله شما  اما ، دمیرس زودتر

  بیج یتو را یگوش و کردم  یا خنده

  چرم یپالتو به ینگاه  ، دادم هل پالتو

  تنم  به معمول حد از  شیب یکم  انداختم 

 یوارس را خودم قیدق!  بود  نشسته

 عوضش  گذشت ذهنم از هیثان  کی کردم

  خواستمیم.   شد  عوض نظرم.... اما کنم

 !  برسم نظر به بایز

  و زدم زل نهیآ  به بار نیآخر  یبرا 

  رونیب اتاق  از خوبم، شدم  مطمئن یوقت

  از قبل  ، کوتاه خداحافظ  کی   با.   آمدم

  کند زیآنال را  وشکلم سر ، ماجده نکهیا

 پی ز. زدم رونیب سرهنگ ی خانه از ،



  به  ، دمیکش  باال حوض دم را  میها بوت

  و قد ، کردم باز دررا نکهی ا محض

 زده هیتک  لشیاتومب به  ، دمید  را قامتش

  نگاهش  ،  بود بیج  در شیدستها و بود

  ضبط  یصدا آن کی  که ، بود نیزم به

 .    برداشت را کوچه کل لیاتومب

  بسته سرم پشت و  شد  سو هم باد با در

 به رو آن او و بود خلوت کوچه.  شد

  بود ستادهی ا من از فاصله گام  چند با رو

 و کرد نگاه من به اول  آمد باال  سرش. 

 ...  بعد

 یرو که رفت زلیژ به مبهوتش نگاه

 .بود  نشسته عقب یصندل

  بودم مطمئن که یبیعج آهنگ یصدا

  بیعج طنتی ش کی و  ستین او ی قهیسل



  سو هم  من یها گام  با است بیغر و

 . بود شده

 و مانیپش  داشتم،یبرم که  یقدم هر

  امروز انتخاب  از شدمیم تر  مانیپش

 !    لباسم

  باشم یسکس  ی  دی ل ک ی خواستمینم من

  پر تکان از یبیغر  ی خواننده کی که

...   بافد یم  شعر اندامش بینش  و فراز

 !   باشم  کیش  خواستمیم فقط 

 زلیژ که شد  بلند اش یعصبان یصدا

  شهیش به ضربه  کی و ، زد صدا را

 تیاولو  در را من  سالم جواب و دیکوب

 .   گذاشت ی بعد



  نیا اول بود نی ا اولش تی اولو دیشا

 با که  کند خاموش را یلعنت  ضبط 

 :    خواند یم کوچه در بلند  یصدا

 !       یدیل یسکس  یه

Sexy, hot! 

I love your style girl 

Put it on me 

Brian and Tony Gold let the 

ladies know 

They got it goin on 

Hey sexy lady, I like your flow 

Your body's bangin', out of 

control! (Uh!) 



You put it on me (That's right) 

ceiling to floor 

Only you can make me scream 

and beg for more 
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 باز و شهیش دنیکش نییپا از زلیژ

  خاموش و لیاتومب یدرها  قفل کردن

  که دمی د ، کردیم  امتناع ضبط  کردن

  محکم آنقدر ، دیکوب شهیش به  را  مشتش

 .    گرفتند  درد میانگشتها استخوان که



  و زد را ریدزدگ درآورد را  چشیسوئ

 به متصل فلش  کرد، باز را جلو در

 به سکوت و دیکش رونیب  را ضبط 

 .   برگشت کوچه

  ، راست سمت ه یال یمنته در زلیژ

 .   بود  کرده کز شه یش کنار

  شاگرد  سمت نیکاب یتو از  را کمرش

  و داشت نگه باز  را در ، دی کش رونیب

 .  انداخت میسرتاپا به نگاه م ین کی

 از...  بود یعصبان زلیژ  دست از

  بود یعصبان انقدر  گرید چرا  من دست

  ولباسم خانه به برگردم خواستیم دلم ! ؟

 .    کنم عوض را



 یصندل یرو و کردم  یا سرفه تک

  ، اش مردانه  ادکلن  ی بو نشستم، شاگرد

 که آنقدر نشاند م یچشمها به اشک

  دمی کش نفس یوقت.  بود خوب  و مطبوع

 .   شدند سبک  میها هیر

  را  کمربندش گرفت، قرار فرمان پشت

 جواب هم  را سالمم هنوز یحت  ، بست

  پا یرو را قرمزم فیک.   بود نداده

 .   بودم رهیخ رو به رو به و گذاشتم 

  با نیماش و گذاشت گاز یرو را شیپا

 .   شد کنده جا از سرعت

 کوچه  سر ی زه یمکان سطل مقابل

  یتو  پنجره از را فلش  ، شد  متوقف

 از یمین و  دمیگز را  لبم.  انداخت سطل

 .خوردم  را لبم رژ



 نکهی ا از قبل  ، برداشت  را تلفنش

 !  کمربندت: کرد اشاره کند  حرکت

  برد گوشش دم را یگوش ، بستم  را آن

  رو گمیم که یآدرس: گفت تلفن یتو و

 .کن  ادداشتی

 قهقهه که دم یشن یم را مرد کی  یصدا

 .   زدیم

 یگوش  یتو  و کرد مشت را فرمان  دمید

 رو آدرس.  شهیم  نوبتم  منم  بخند : گفت

 .   کن  ادداشتی

 ی  خانه ی کوچه سر آدرس که دم یشن و

 زهیمکان  سطل  به داد، را سرهنگ

  یخوایم اگر  تو فلش: گفت و کرد اشاره

 !  ق ی رف ریبخ عصرت!  سطله یتو



  دنده انیم  یفضا در یطور را تلفن و

 یکم  اراده یب که  کرد پرت ضبط  و

 .   نشستم قبل از  تر خیس

  روبه  و داد فشار گاز یرارو شیپا

:  گفت بود نشسته کرده بُغ که زلیژ

 .  زلیژ ی کن سالم  کرانه  خانم  به دنمینشن

 او به رو و کرد نثارم واشی  سالم  کی

 جواب منو سالم  خودت یوقت  شما:  گفتم

  نیا  با اونم.  هیانتظار چه بچه از ی دینم

 ؟  تیعصبان از حجم

 به ینگاه می ن و شد  متوقف چراغ پشت

 نکردم؟  سالم جدا : زد ولب انداخت من

  تیاهم یب   ، دادم جلو قهر با را  ام چانه

  باال  به یموها و افتاده گود یچشمها  به



 کوتاه و شده  مرتب شیر وته  شده شانه

  یپالتو با که یچرم  کت اهیس راهنیپ ،

.   ریخ : گفتم  آمد یم نظر به  ست من

 .   یگذاشت  جواب یب منو  سالم  جدا

  پس: وگفت زد کمرنگ  لبخند  کی

 ! سالم

 دهیفا چه شد یمنقض شده اتی ب    االنم  -

 !   سالم یبگ داره یا

  به نهیآ از و انداخت من به  ینگاه مین

  زلیژ خانم: زد لب و کرد ینگاه زلیژ

  سالت و  سن مناسب یقیموس د یبا شما

  قیال زم،یعز شما  گوش...  ی بد  گوش

 !   ستین یفیاراج  هر دنیشن



  هم یلیخ!  بود یقشنگ آهنگ  هم یلیخ-

 .   بود  دار رقص بود شاد

 همان وبا دیکش زبان شی لبها یرو

 : گفت شیرسا یصدا

  شویمعن  ، بود قشنگ یدونی م کجا از-

 ؟ یدونیم

 .  دونمی م  خوبم دونمیم بله-

  یکفر  و برد باال را شیابرو یتا کی

 تو که من رتیغ به خوشا: زد غر

 !   یدونیم و  مزخرف  نیا یمعن

 .   دمی گز را لبم

 .   بخورد  حرص خواستینم دلم

  هم یلیخ بود، یعصبان.  کردم  نگاهش

 درهم را شیابروها.  بود یعصبان



 زلیژ  به ینگاه  م ین نهیآ از و کشاند

  دستت از واقعا  من: گفت  و انداخت

 .   زلیژ دلخورم  واقعا. دلخورم یلیخ

  به را ش یرو و آورد در ییادا زلیژ

 .  چرخاند پنجره سمت

 یحت که  شکر رو خدا : گفت ی جد کامال

  ام یعصبان چقدر ستین  مهم  برات

 گهی د هم به   ، خانم باشه.  باشه زلیژ

 .    میرسیم

 اما  م یبگو ی ز یچ خواستم  کردم  نگاهش

 . دینرس ذهنم  به یا  کلمه چیه

 زلی ژ.  چرخاندم عقب به را سرم

  آرام معز.   کردی م  نگاهش  دار  بغض

  شانسم  خوش اونقدر روشکر  خدا: گفت



  نه مهمه  من یناراحت نه یکس یبرا که

  باشه.  کوچولو  خواهر باشه. میدلخور

 ... 

  ادا رحمانه یب و  تند را کالمش آنقدر

 یتو یآن به چاره،یب ی بچه که کرد

 .   شد  آب پر ش یچشمها

 را داشتبرد  یرو دستمال ی جعبه

  االن دانستم یم که او به رو  و برداشتم

  نکن هیگر زمیعز:   گفتم  ترکدی م  بغضش

  کم هی  داداشت ...  که نشده  یزیچ. 

 .   شده یعصبان یادیز

  یزیچ خواست انداخت من  به ینگاه

 . نگفت اما  دیبگو



 رها را بغضش قهیدق  از کمتر در زلیژ

  را نیماش کل اش هیگر یصدا و کرد

  به را کوچکش یدستها یووقت   برداشت

 . گرفت  ام  هیگر هم من رساند چشمش

 نبود، من ریتقص: گفت بلند ی صدا با

  نویا من  گفت...  بود عماد عمو ریتقص

 .  کنم  پخشش

 یرو بود،  پاش نمک مثل  ، هقش هق  و

 .   دلم  یتو زخم

  انداختم  او به ینگاه آب  پر یچشمها  با

 .   برگرداندم ابانیخ  سمت به را میرو و
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  یدرخت ی هیسا ریز  ابانیخ ی کناره در

  نفر دو ما به ینگاه می ن ، شد متوقف ،

:  زد لب  و دیکش یق یعم نفس  و انداخت

 از من شهی نم تموم هاتون هیگر اگر

.   خونه برگردم  رمی بگ دربست جا نیهم

 ! هستم جفتتون با

 و  کردم پاک  را  ام ینیب  دستمال  با

  مشتم  یتو را شده مصرف دستمال

  او   کردم نگاه زلی ژ به و کردم مچاله

 .بود شده آرام نسبتا هم

:  گفت زلیژ به رو و  داد تکان را سرش

  الزم ، شد تموم ات هیگر اگر  هم شما

  ییبال نی چن  دونستمیم اگر که ذکره به

 ...    یاریب من سر قراره



  انگشتش سر  با. خورد را حرفش یباق

 یپوف و گرفت  فرمان یرو  یضرب

 . دیکش

  شد خبردار انگار من دل ته از زلیژ

  من یکرد ناراحتش خودت تو: گفت که

  ینداد  جواب سالمشو تو.  نکردم یکار

  مگه  یشد  ناراحت  ،  یزد داد بعدشم  ،

 !نه؟

 .  بود دهیپرس من از

  مطبوع گندمزار به  رو زلیژ جواب در

 .   کردم  نییپا و باال را سرم   یبهار و

:  گفت  و کرد نثارم دوستانه  لبخند  کی

 ...  عجب



   به که یدرحال و شد  تر  ق یعم لبخندش 

  زلیژ پس:  گفت کردیم نگاه  رو به رو

  گردن افتاد رهایتقص ی همه  االن یعنی

 من؟

 کرانه هم  یکرد ناراحت منو  هم! بله-

 ! جونو

 جون کرانه دل  از دیبا یچطور-

   ؟ وقت اون درآورد

 جلو ها یصندل انیم را خودش زلیژ

 ها یصندل نیب را شیآرنجها و دیکش

 :   گفت و  کرد  میتقس

 !   یبخر  گل براش دیبا-

  و دیکش را او ین یب  انگشت  دو با معز

 ؟ اد یدرب یتوچطور دل از: گفت



 :  زد یبرق کوچکش  یچشمها

 !  یبستن با-

 :  دی کش یهوم

 !  حتما فصل نیا تو-

 زورگو باشه تو حرف همش که شهینم-

  ها لباس نیا با!   زرد یزورگو موز. 

!   اهی س دار لکه یموزها  نیع یشد

 ! نداره دوست مامانم که ییهمونا

  مبادا که چرخاندم سمت آن را میرو

  یزیچ  زورگو موز.  ندیبب را  ام خنده

  میبگو او به خودم خواست یم دلم  که بود

  . 

 عقب ی صندل یرو را خودش فورا

 !    ها مینزن حاال: گفت و کشاند



  و دمیچرخ سمتش  به  اخم با د،یماس خنده

 ؟ یدار بزن  دست مگه : دمیپرس هوا یب

  یب واکنشم از زده بهت و  کرد مکث

 .   وهللا نه بشکنه دستم: گفت  مکث

 ...  نکنه خدا:   زدم لب

 ینگاه زلیژ به نه یآ از  و زد ی لبخند

 نی ا...  زدم رو تو یک  من: گفت و کرد

 اومد؟ کجا از گهید

  دونمینم من: داد جواب باال سر زلیژ

 و گل  یبر دی با   االنم.   گهید اومد

  برات ما یناراحت وگرنه.  یبخر  یبستن

 ؟  نه مگه ست ین  مهم

 .بود  من به ز با وخطابش

 آره؟:  دیپرس  و کرد نگاهم دوباره



 و باال زلیژ حرف دییتا در را سرم

  کرد کی بار را شی چشمها و کردم  نییپا

 یچ من یناراحت ! ؟ ی چ من یخبر  یب: 

 ! کشک؟! ؟

 بیغر  چقدر کردم حس  شیچشمها  در

 .   است

 یب من.    بود هنشیم سوم روزید تازه

 انصاف یب هم زلیژ...  بودم انصاف

  گوش پشت را اش یناراحت  چرا.  بود

  ی افتاده عقب قسط   نیع.  انداختم  یم

  کی...    نه فردا ...  نه امروز! بود وام

 !   نه حاال...  نه گرید ساعت

.   باشه: زد  لب که م یبگو یزی چ خواستم

  منم  نوبت .  شماها نفع به چیه کی

 .   رسهیم



  در که دمش ید ، شد ادهیپ که  نیماش از

 گل دسته کی ،  کرد باز را صندوق 

 رنگ با رز یها گل  از یبیترک ، بایز

 به شاگرد ی پنجره از مختلف یها

.   شما  یبرا نیا:  وگفت گرفت  سمتم

  ی کافه هی  پاساژ یتو ، باشه  هم  یبستن

  قبوله؟ اونجا .  هست خوب

 را در  د،یپر نییپا یجون آخ با زلیژ

  بود نیا   قصد: گفت و کرد  باز میبرا

  حاال    کردم تین گهید  بشه میتقد  آخرش

   دراومد؟.  ادیدرب دلت از

  از بود کرده تین االن!  بود؟  کرده تین

 !  اورد؟یدرب دلم

  با کردیم کار چه! ؟  نه گفتمی م چطور

 در که بود نرفته ی زیچ دلم در! من؟



 یم  چه.  بود  نشده یزیچ ...   دیایب

   که اهمیس وید کردیم  فکر! ؟  پنداشت

  دلم به را یزیچ چه! رم؟ی بگ  دل به

  پس  بود ی ناراحت هرچه دلم که گرفتم یم

 بود کرده  را رنگش ی همه و زد یم

  به...  نگاهش  و او خاطر به.  ییطال

 در نشسته یبایز یها خوشه خاطر

 چطور. مهربانش یا قهوه  یچشمها

 !  ؟ دلخور و باشم ناراحت توانستمیم

  یهلند  یها رز به را انگشتم  سر

  دمییبو را عطرشان  کشاندم، رنگارنگ

 گندمزار در کردم فکر.   دمیکش نفسش . 

 یم انگار.  دارد یحال چه  رز لمس

  یبو و خوردیم صورتم به باد  دمیدو

 .   آورد یم جا را حالم رزها



  تو دل از چطور من:   دمیپرس آرام

 ؟  ارمیدرب

  با ، کرد  خم  را گردنش کردم  نگاهش

  را میگوشها  اش  یمخمل یصدا همان

 !  بخند فقط :  گفت و کرد نوازش
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 . بخندم

 .   نشد کردم هرکار یعنی

 ها چهیماه و  بود شده  فلج  میلبها

...   بودم زده بهت ، نکردند یهمکار

  را حرفش  یمعن که  بودم زده بهت  آنقدر

  بود شده  منگ و جی گ مغزم.  دم ینفهم  هم

  . 



 .   بغض  میگلو و داشتند  هیگر  میچشمها

  و گذاشتم عقب ی صندل یرو را گل

 شانه یرو را  فمیک  بند ،  شدم  ادهیپ

  یها  لباس  نجایا : گفتم  و کردم  محکم

  من که  یزیچ اما  داره ادیز بچگونه

 . کرد دای پ بشه نجای ا دونمیم دی بع  خوامیم

  حالت: گفت   بدهد یجواب نکهیا یجا به

 ؟یبهتر ؟ خوبه

 چطور؟ :  کردم  نگاهش

 !؟ یخوب!؟  یقبراق ؟ یسرحال -

 .   مرتبه زیچ همه آره-

  واقعا؟: دیپرس مشکوک



  دوستم با: گفتم  و زدم یپهن و  پت  لبخند

  همه. بخرم  لباس همکارم یبرا  اومدم

 .   سرجاشه زیچ

 ....   دوست: کرد زمزمه

   م؟ی ستین  دوست ما  مگه:  گفتم  درجوابش

:  گفت  و فرستاد باال  برو یا  لنگه کی

 .   البته

  جلو ازش گام کی   و دادم تکان یسر

  را دستم  زلیژ دیکوب یم  تند  قلبم ، زدم

  یورود دمیچرخ عقب به.   گرفت

  را م یها گام سرعت.    بود ستادهیا پاساژ

   زدم، زل قامتش به کردم، آهسته

  را سرش.   بود زده زل نیزم  به متفکر



  رهیخ یا لحظه میچشمها در و  آورد باال

 .   آمد دنبالمان  بعد و شد

 بار هر  و آمد ام شانه به شانه بار چند

 در که ماندم  تر عقب ای او از جلوتر

 .    مینباش  خط  کی

 !  مغزم  و دانم یم من را شیچرا

 ، ردی بگ  را دستم کرد یسع بار چند

  به.  دادم یفرار اما را ام تشنه ی پنجه

!   است رمضان:   بودم گفته  میانگشتها 

 !!!   شده تمام  شعبان

.   شود ی نم دهیشن  فعال هم اذان یصدا

 آسمان در یماه چون میندار  هم دیع

 غرق  ،  آب  یتو بود افتاده ماه.  ستین

 !    صلوات و بود  شده هم



:  گفتم یم  بزند حرف خواست بار چند

   قشنگه؟  لباس نیا

  و شد یم قفل اش  بازنشده صحبت

 ...   راهنیپ انتخاب در کردی م  ام یاری

  که رفتم  عقب و شدم  شیپ و  پس آنقدر

  گرید .   امدین جلو هم  گام  کی گرید

 را دستم  نخواست هم بار کی یحت

  من ی  شانه مماس اش شانه ا ی ردیبگ

  چیه چی ه چیه .  بزند یحرف ای...   باشد

  ! 

  دامن.   دم یپسند  یساتن یاسی راهنیپ

 دیمروار.   بود یا حلقه و داشت ی بلند

  قامت به کردمی م حس و  بود نشان

 ، بود بلندتر ساالنش هم از که زلیژ

 .  آمد یم



:  گفتم و گذاشتم  اش شانه یرو را  دستم

 اد؟ یم خوشت نیا از

  آشنا میبرا  نگاهش یذات یایح و حجب

  و حد  یب هم  برادرش نگاه  در.  بود

 .   شد یم حس  اندازه

 !   یبگ شما یهرچ: زد لب محجوبانه

  اگر: گفتم  و دمیکش  شیموها به یدست

 ...  شیبپوش  خوادی م دلم  یدار دوستش

  شیچشمها انداخت نیتریو  به ینگاه

 یزی چ  نبود الزم گرید و زد یبرق

 .   مغازه  داخل به کردم  تشیهدا  د،یبگو

  معنا لبخند بود ستادهیا رونی ب که  دمید

  کرد ام حواله یا  طعنه از پر و دار

  عقب یها  گام  ی همه اما چرا  دانم  ینم



  دلم از هوا یب و کردم جبران  را دهیکش

 !  ؟ یا ینم  جان،  معز:  گفتم  که درآمد

  مهین یکم  شیلبها که شد زده بهت  چنان

  من و کردی م نگاهم رانیح.   شدند باز

 که  بود یلیس  زیچ همه ی ب من...  

 !  بکوبم دهانم به  خواستمیم

 ی روزه آن بابت  میها پنجه  که هرچند

 یهمکار و بودند قهر من  با یاجبار

 .  کردند ینم

  یوقت شد قرار رفت، پرو اتاق  به زلیژ

  پشتش پیز تا  بزند صدا  دیپوش را لباس

  ستادهی ا پرو اتاق  در یجلو.   ببندم  را

 یچ : آمد سرم پشت از شیصدا  که بودم

 .   کنهیم تت یاذ داره



  زل میچشمها  در.   دمیچرخ  سمتش  به

  یچیه: زدم لب اما  م یبگو بود  منتظر زد

  شده  یزیچ دیبا یکنیم فکر  چرا... 

 !   باشه

 ! ام؟ بهیغر من-

 .یقیرف تو.  نه-

 :  کرد یاخم

 رهیدا  یتو! ؟ کرانه یچ یعن ی ق یرف-

 !  ه؟ یچ با یمساو  ق یرف تو لغات

:  زدم لب اما"  کس  همه"  میبگو خواستم

 دوست یعن ی! مستتره  توش شی معن ق یرف

   ؟ یستین .   یمن دوست تو. 

 هی  از شتریب ی زیچ کردمیم فکر-

 .  باشم قراره دوست



  ی تو دلم ،  انداختم باال یا شانه

  مثال : گفتم  فقط  اما د یکوبیم صورتش

 !؟ یچ

  مثل زلیژ که دی بگو یزیچ خواست

  زن.   آمد رونیب کوچک ی فرشته کی

  پیز و کرد کمک خودش فروشنده

  لباس  آن در  آنقدر.   دیکش  باال را راهنیپ

  توانستم  ینم که بود شده لیبد یب یاسی

 .  بردارم او  از چشم
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  یکنار نهیس به دست   مطلق  سکوت

 دامن ی فتهیش زلیژ ، بود  ستادهیا

  کی بود،  کیوش ساده.  بود شده لباسش

  کمرش پشت رنگ  دیسف بزرگ ونیپاپ



  و بود بلند ونی پاپ یها دنباله و بود

 .   بود داده جلوه دامن به نیهم

.   خواندم را تی رضا شیچشمها  در

:  گفتم  فروشنده به رو و زدم ی لبخند

 .  لطفا  نیهم

  را پیز پرو، اتاق  به ورودش از قبل

  اتاق   به  ، دمیکش  نییپا شی برا خودم

 ؟یندار الزم کمک: دمیپرس ، رفت

 .    تونمیم  خودم نه-

  ابرو دمشی د که بودم منتظر  در یجلو

 به.   کردی نم نگاهم و بود دهی کش درهم

  در.    بود زده زل بچگانه  ی ها لباس

.  د یدیم را  فرزندش  ریتصو دی شا  ذهنش

  پسر ای دختر بپرسم  ازش خواستیم  دلم



  کرده فکر  ؟یگذار یم چه را  اسمش! ؟

 به ازدواج به...  ندهیآ  به ؟ یا

 ... یزندگ

  دستش .  آمد رونی ب پرو اتاق  از زلیژ

  افتیدر را لباس ساک یوقت و  گرفتم را

  صندوق   که بکشم کارت  خواستم کردم،

.   کردن حساب آقا اون:  گفت دار

 ! مبارکه

 و کرد دراز زلیژ یسو به  را  دستش

 ...  مبارکه: گفت

 برادر و خواهر ،  من به تی اهم یب و

 .   رفتند رونیب مغازه از



 سرشان پشت و انداختم  نییپا را سرم

 خوشت: دیپرس زلیژ از ،  افتادم راه

 ؟یداشت دوستش اومد؟

  نیا اصال. بود قشنگ یلیخ...  یلیخ-

  بلند ینطوری ا.  نداشتم  راهنیپ یرنگ

 . بودم شده پرنسس  مثل.  بودم دهینپوش

 راهنیپ  دنبال...    آوردم لبم  به ی لبخند

:  نشست گوشم در  شیصدا که  بودم دوم

 ... طرف نیا از

  ی فاصله با ، کردمیم حرکت دنبالشان

  آمد یم  شیپ من  یپا به پا  یمتناسب

 یگاه ، داشتیبرم گام  ما یجلو زلی،ژ

  هم یگاه ستاد یا یم یا مغازه یجلو

  بیج در  را میدستها. رفتیم  شی پ فقط 



  یمیعظ   خانم: گفت که کردم فرو پالتو

 . کرد تشکر یلیخ ازت

  کاش.   بود یمهربون العاده فوق  زن-

 . نمشیبب دوباره تونستم یم

  یبخوا وقت هر:  گفت و دی کش یهوم

 ... ی ایب من  با یتونیم

.   بود جذاب  برام خونه اون یفضا-

  واقعا اونجا از من.  بود یقشنگ  یجا

 .   اومد خوشم

 ی بخوا: گفت درجوابم و داد تکان یسر

 .    دمیم  بهت دشویکل  یبر یهرکس با

 .  من به یدار لطف یمرس-



  بخواد دلت که یهرکس با ، گفتم  یجد-

  یمشکل من  نظر از  اونجا یبر یتونیم

 .   نداره

 .   جبرانه رقابلیغ تو یمنش بزرگ-

  تو: گفت یلبخند  با  و داد تکان یسر

 !  باشه تعارف دینبا قاعدتا یدوست   عالم

 .    کرد ادا طعنه و دی تشد  با را"  یدوست" 

.   معز ندارم یتعارف  چیه باهات که من-

 !؟ یچ تو

:  گفت و زد زل هی ثان چند  میچشمها  در

 .  یتعارف چه.  نه

  دی بگو یگری د یزیچ کرد باز  را دهانش

 ...   شد منصرف اما



 ، رفت ها نیتریو سمت به  نگاهش

  بستم  را  دهانم اما م یبگو یزی چ خواستم

  میدیرس که پاساژ ی مغازه نی آخر به. 

  به رو یها نیتریو  سمت به ،  میزد دور

  مطلق  سکوت در گام  به گام.  میرفت رو

 . آمد یم  همراهم

  یزیچ. بخرم  نتوانستم را دوم راهنیپ

  هم زلیژ.   نداشت  بزند  دلم به  یچنگ که

  ی قهیسل  به که امدین خوشش  یزیچ از

 پاساژ یخروج  کی نزد.  بروم  شیپ او

 ؟ ست ین خوب نیا:   زد میصدا  که میبود

 که زد اشاره یرنگ سبز راهنیپ به و

  کلوش  یها  نیآست و   بود یتور دامنش 

  و زدم  اش قهیسل  به یلبخند.  داشت

 .   هیرنگ  خوش  سبز:  گفتم



 رنگ اما: گفتم  و می ستاد یا نیتریو مقابل

   و  یصورت  نیب یزی چ هی من نظر مورد

  تم به توجه با سبز...   دهیسف ای ینارنج

 . اد ینم جوردر  ذره هی...  کم هی جنگل

 .  داد تکان یسر

  گهید رنگ اگر: گفتم که برود خواست

 ...   خوبه مدلش  باشه داشته یا

: وگفت  انداخت من به ینگاه  ، ستادیا

 یوقت یکن انتخابش یستین مجبور

 .  ومدهین خوشت

 اگر رنگشه با مشکلم.  قشنگه  مدلش-

 ...  نه که چرا باشه  یا گهید رنگ

 !؟ نباشه اگر و-



  یتو  راهنیپ سبز رنگ به  نگاهم

!  ؟ کنار ش یذاریم:   گفت و رفت نیتریو

 ! ؟ رنگ هی  خاطر به

  گهی د یزهایچ ...   ست ین که رنگ  فقط -

 .   هست هم

  ؟ دوختش! ؟ بده مدلش  ؟ یچ مثل-

 !  طرحش؟!  ؟ تورش  جنس! ؟ مارکش

  زشیچ همه:    دادم تکان را سرم

 .... خوبه

 رنگ هی  خاطر به فقط پس: کرد تکرار

 !؟ کنار  شیذاریم

 !   ئه یمهم  ی مسئله رنگ-

  فکر همون به فقط  تو که مهمه یوقت-

 ...   یریبگ دهیناد رو زهایچ یباق  و یکن



  پس  تم :  گفتم و زدم زل شیچشمها  در

 ...   سبزه نهیزم

 !   ینگرفت  درنظر رو صحنه نور-

  پس : کرد  تکرار و انداختم  نییپا را سرم

  گهید زیچ هی  رنگش! بده؟ رنگش فقط 

  نویا ییبایز اگر یحت! خوبه؟ باشه

 یتو رو  یزیچ معموال! ؟ باشه نداشته

  و کامل لحاظ  هر از که ذارنی م نیتریو

  نیبهتر...  رنگش  نیبهتر.   باشه بایز

  قبوله قابل ست ین ات قهیسل یول !   مدلش

  . 

.   ادینم کارم به االن ...  هست قمیسل-

  یمهم اثر یبصر ی جلوه یتو رنگ

 .   ذارهیم



  گذار اثر که هستن  هم یا گهید عوامل-

 ؟ ستین نطوری ا...  باشن

 

.    دادم رونیب نهی س از نیسنگ را نفسم

  سمتم  به را رفته قدم .  شد  رد من از

:  گفت  و ستادیا میرو به رو برگشت

  آشنات مادرم  با چهلم از بعد  خواستمیم

 ؛ ژهیو و ی رسم طور  به.   کنم

  باشم  ق یرف هی از شتریب یزیچ  خواستمیم

  باهات می فه  یآزاد از  بعد خواستمیم...  

 واقعا  بگم بهت  و کنم  یزیر برنامه

  نیا  ی همه  خواستمیم...  دارم دوستت

 عوامل انگار یول!   بگم امروز رو ها

 ییسزا  به ریتاث که  هستن هم ی ا گهید

  د یشا!   شما  یفکر ط ی مح یرو ذارنیم



 اون من هم  دیشا.  نباشه وقتش امروز

 !    یهست دنبالش تو که نباشم  یآدم

 رد من  از ، داد گامش  به که یشتاب با

 و گذاشت خودم  حال به را من.  شد

 !   نزد گری د که یقلب

 ....  جون کرانه: زد میصدا زلیژ

  یانتخاب سبز راهنیپ  به بار نی آخر یبرا

  یزیازچ مدلش و رنگ.  کردم نگاه اش

  یشتری ب ی جلوه  بودم  دهیپسند من که

 ...    اما  داشت

.   رفتم شیپ یول  و شل ی ها  گام با

 دختربچه  کی.  بود شلوغ پاساژ یجلو

  بودند ستادهیا ینفر  چند و زد یم ولنیو

  دم ید و بود گرفته را  معز دست زلیژ. 



 به ، ستاد یا تی جمع انیم  هم او که

  را دستش کی که  دمید.  ستادمیا ناچار

 غضروف و  برد گوشش سمت به

 .   شود  پیک گوشش  تا داد  رافشار

  یصدا با نشده کوک ولنی و یصدا

  که هرچند.  نداشت یهمخوان بچه دختر

  یصدا  ساز اما  داشت ییبایز یصدا

  یناوارد با را آرشه.  نداشت یخوش

  گرفته ادی  یابانیخ.   دی کشیهام  میس یرو

 جواب  کارش ، ن یهم یبرا  دیشا بود

  شیبایز و محزون ی صدا اما.    داد ینم

 زلیژ  سال و سن  هم.  لرزاند را دلم

 .   بود

  شی پا...   بودم ستادهی ا اش شانه به شانه

 .   د یکشینم  رفتن به



  قهیدق چند دی شا.  بماند  خواستیم  دلش

 اضافه د یجد یتعداد  رفتند، یتعداد .

  یباصدا بچه دختر دو یکی ...   شدند

 یم رو ادهی پ در محزونش ینوا

 . دندیرقص

  گام کی که دم ید.   سپرد من به را زلیژ

  ، ستادی ا بچه دختر مقابل ، رفت جلو

  قطع ساز  یصدا اما  ، گفت چه دم ینفهم

 .   شد

 ...  نه نه نه: گفت دلم

 اعتراف قهار ستیولنیو: زد لب عقلم

 !   دارد دوست را تو کرد

  دل  بند ،  دیکش  ها میس یرو که را آرشه

 در که ولنیو خوش  ینوا.   شد پاره من



  یرو زد زانو که  دمید د،یچی پ رو ادهیپ

  یصدا شود، اش قواره و قد  هم تا نیزم

  ولنیو ینوا  با  ختهیآ« دختربچه یبایز

 :    کرد نوازش را م یها گوش

  نداره دهیفا دنیکش ناز  شدن عاشق  گهید

 نداره

 نداره نداره دهیفا دنیدو آهو دنبال  گهید

  دل یا یزنیم در اون و در نیا چرا

 غافل

 نداره دهیفا دنیبر  دل و بستن دل گهید

 یم شون یپر یسو یگ به دل یا یوقت

  یرس

 دار نگه خودتو



 یم خون  غزل چشمون به دل یا یوقت

  یرس

  نگه خودتو ، دار نگه خودتو

............!  دار
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 خورد، صورتم به باران  قطره کی

 تعدادشان.  انداختم تیجمع  به ینگاه

 همراه تلفن ها یبعض.  بود شده  شتریب

 کاله ، بود کنارم زلیژ  ، دست به

 زلیژ دست و درآوردم را چرمم یپالتو

  در خودم را اسکناس نیاول  گرفتم، را

  دمیچرخ  مردم یجلو بعد  و انداختم کاله



  یتو یاسکناس خواست، که هرکس ... 

 .انداخت کاله

 را رو ادهیپ که صاعقه و زد رعد کی

  و تند.  گرفت شدت باران کرد، روشن

 . ری گ  نفس و ی زییپا.   شد یرگبار

 یآرزو ، شدند  تر یکم ها اسکناس 

  را گذاشتن سر بر  نرم خز با  چرم کاله

 یتی اهم  چه.  کردم  واصل درک به

  دختر داد  پس که  را ولنشیو! ؟ داشت

...   جون عمو  یمرس: گفت زبان نیریش

  تو یخوایم یهرچ  یاله بده رت یخ خدا

 .  بده بهت خدا  یزندگ

:  گفتم و  گرفتم سمتش به را چرمم  کاله

  سی خ ، کن دا یپ سرپناه جا هی برو

 ... یشد



  دست.     نکنه درد  دستت خاله یوا-

 ریخ رو  جفتتون خدا ، نکنه درد  هم شما

 .    یعل حق  به یاله بده

  به یچنگ کرد، فرو  کاله یتو  را  مشتش

.   زدم ی لبخند  ، زد که ها اسکناس 

  یب...  اما  رمیبگ  پس را کالهم خواستم

:  گفتم و گذاشتم  سرش یرو را آن هدف

 ...  یشد  سیخ بدو

   خاله: گفت  خنده با  و گرفت  را کالهم

  بده بهت  یخوایم یهرچ خدا  از انشاهللا

  ... 

 .   دیدو مخالف سمت  به و

 تر خلوت دوم برق  و رعد با رو ادهیپ

 . تر شلوغ ابانیخ و شد



  دندیدو پاساژ داخل به همه که  دمید

  ستادهیا یسرپناه ریز خودش و زلیژ.

  آسمان به گرفتم  باال را  سرم من و بودند

 را صورتم  باران دادم اجازه و زدم زل

 .  کند سیخ

  نجایا ایب . خانم  یشد سی خ: کرد میصدا

 ... 

 . نرفتم

 همان را زلیژ که بودم  ستادهی ا جا همان

 آن ری ز از خودش و داشت نگه جا

  و ستادیا میرو به رو و درآمد بانیسا

 ؟  یاینم  ا چر :دیپرس

  گفته: گفتم و زدم زل شیچشمها  در

 ...  یزنیم  تار یبود



  از...   انویپ  بعد.  تاره من یاصل ساز-

 سررشته  یاول یتا  دو یانداز به ولنیو

 . ندارم

 ستیولنیو شما بود گفته خواهرم-

 !   یهست یقهار

 

  انداخت من به ینگاه خورد جا واضحا

  کالمش در یمحرز  ی طعنه  با و

  هم یکس از بلدن شونیا جدا؟ : گفت

 ؟ کنن فیتعر

:  دمیپرس و خوردم جا اش هیکنا از

 چطور؟

 گروه یتو هست خاطرم من که ییتاجا-

 به  چ،ی ه خوندنیم  فالش که  شونیا ُکر



  و گرفتنیم  رادیا من  ساز ینوا

  نبودن رای پذ هم رو خودشون  یرادهایا

  مجادله هم  با مرتبه  شش پنج بر  بالغ. 

 !   م یداشت

  تا کرد وادارم  و فرستاد  پشتم  را  دستش

 ریز همان از زلیژ  کنم، حرکت جلو به

  با  یعنی: دم یپرس من  و رفتیم  ها بانیسا

 ن؟یداشت نظر اختالف هم

 اختالف جز به هم گهید یزهایچ یلیخ-

 !  می داشت نظر

 !؟  یچ مثال-

  عدم.  یهمکار  عدم.  سازش عدم-

  عدم...  یزیر برنامه عدم.   تیحما



  بد  آدم شدت به شونیا ، یشناس  وقت

 ! هستن ینظم یب و قول

 و درد سر وانگار رفت باال میابروها

 :  گفت یغرولند با  باشد شده  باز دلش

 شونیا و  من  ی رابطه جالب  ی  نکته-

  لشیدل و!   بود زاری ب من از که  بود نیا

!  نامشخصه من یبرا همچنان هم

  یتر زمیه چه بگو هم  من به  ید یفهم

  به نسبت  حد نیا تا  که فروختم بهشون

!   بودن جبهه یتو  و داشتن گارد من

 کردن فکر شونیا که دم یم احتمال البته

  شدم  یپزشک دانشکده وارد هیسهم  با من

  که ومدین ش یپ فرصتش متاسفانه که

  خط بدم حیتوض  بهشون کمال و تمام

 !   اشتباهه صد  در صد  شونیفکر



  ییچشمها  با و انداخت من به  ینگاه مین

  حاال: گفت  مردد  بود کرده کیبار که

 .    دادم حی توض ندهی آ  در دیشا

  با کردمیم فکر: گفتم  و کردم یمکث

  ی  رابطه هم با یهنر یکارها به توجه

 خصوص به! نیباش داشته یتر دوستانه

 .   بود  هم زل یژ یمرب ایمیک که

  ی رابطه: گفت و  آورد لبش  به ی لبخند

  نیا یتو  رو گهیهمد ما  خانم! ؟ دوستانه

  هر یبرا شکرش  یجا  مینکشت سال دو

 یدوست کدوم از!  هیباق خانواده دو

 ! ؟یزنیم حرف

  گام کی  و داد تکان متعجب  را سرش

 .  گرفت یش یپ من از



 . دیلرز یم میپاها. بروم راه نتوانستم 

 . ستادم یا

 !  داد  من به خواستم یم هرچه خدا

 !   من  خواستمینم  یز یچ گرید

 ! ؟ من  خواستمیم چه
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  فکر.  بودم  نشسته ، یچوب  زیم پشت

  برنگشته  ، اما میبرگرد خانه به  کردمیم

 ک ی به را من خودسرانه.  میبود

 و دنج  یفضا  با ییایتالیا رستوران

 .   بود کرده دعوت مطلوب



 به.   بپرسد را نظرم یحت نکه یا بدون

!  بدهم نظر من نداشت یلزوم نظرش

  کی در را او گاهیجا من ی وقت دیشا

  فرش به عرش از خودمختار ، رابطه

  یکم هم او که هست حقمم  ، کشم یم

...   نپرسد من از ی کم.  کند  یخودسر

 خانه  به را من و باشد  سرکش یکم

 !  برنگرداند

  بود کرده  فرو منو ی تو را سرش زلیژ

 ورق  را یچرم   یمنو که یدرحال ،

 !  ؟  بخورم تزای پ شهیم: گفت زدیم

 برده فرو همراهش تلفن در  را سرش

 دوست یهرچ :  گفت حال همان در بود

 ...   یبد  سفارش یتونی م یدار

 .   خورمیم  تزای پ پس-



 .باشه-

 مرغ اون از:   کرد مکث هیثان چند

   ؟ داره  هم ها یسوخار

  یچشمها در و  آورد باال را  نگاهش

  کنده پوست و رک و شد رهیخ زلیژ

 ؟ یچندم کالس:     دیپرس

:  گفت  و کرد نگاهش چپ چپ زلیژ

  فهمم ینم من ، سخته نوشته که ییاسما

 ! نه ای اونه  همون نیا

  سوپ: وگفت  برد  منو یتو سر دوباره

 ...  خوامیم سوپ با  تزایپ من.   داره هم

  ی بسته:  زد لب و  کرد فضا  به ینگاه

 نداره؟ زهی جا با غذا



  شیها یپرحرف مقابل در حوصله یب

 ...یبپرس یبر یتونیم: گفت

 و برخاست یصندل یرو از بالفاصله

 . امیم االن من  پس باشه : گفت

 دور کی را فضا ، شد زی ت  نگاهش

  باشه: گفت جوابش در و کرد یبررس

 .   برو

 هل  من سمت به را  خودش یجلو  یمنو

 ؟  ینکرد انتخاب یزیچ: وگفت   داد

 رهیخ تفاوتش یب  و ی جد یچشمها  در

  موهبت ،  فضا کمرنگ نور.   شدم

  نهیزم پس در ییطال یها رگه یتماشا

  گرفته من  از را  شی چشمها  یا  قهوه ی

 .  بود



:  گفتم  آرام  و دادم قورت را  دهانم  آب

 ؟یدلخور من دست از

  دیبا چرا: داد تکان یعاد  را سرش

 . باشم دلخور

 . یناراحت من  از د یشا کردم فکر-

 .   ستم ین-

  تند  قلبم  ضربان بود شده باعث  تشیجد

 .   بکوبد

 من:   دیپرس و  دیکش جلو  را خودش

 ؟  رم یبگ م یتصم جفتمون یجا

  چرا: گفتم و بست نقش  لبم یرو ی لبخند

 ...   نه که



  باشه: گفت من به رو و بست را منو

  وصرف امشب  شام  من انتخاب به پس

 .   می کنیم

 .  نجایا م یاومد تو انتخاب به-

  جان نگاهش رنگ لحظه  کی یبرا

:  دیپرس ینامحسوس  لبخند با  و گرفت

 ؟یندار  دوست رو نجایا

 دوست که  یدینپرس  ازم: کردم طنت یش

 نیهم  ی برا.   نه ای نجایا  ام یب دارم

  هم  حاال و  یبود خودت رندهی گ  میتصم

 ...  یخودت

  یفضا :  باالداد  را ش یابرو ی  لنگه کی

 .  بخشه آرامش نجایا



 ی  قهیدق ستیب ، کرد ساعتش  به ینگاه

  و شهیم  شروع اش زنده یقی موس گهید

  گهید  یجاها به نسبت شیی غذا تنوع

 .   شترهیب

 ؟  نجا یا یایم یلیخ-

  کی ماه  دو بعضا...  بار کی یماه-

 .   بار

:  دمیپرس خفه گرفت درد رتمیغ رگ

   ؟ تنها

  ییطال ی ایدن آن خالصانه و زد ی لبخند

  یتیگ وقت هر: گفت و کرد  مم یتقد را

 .   نجا یا امیم  ، چهیبپ نسخه  برام

  مشخص  یتیگ یها نسخه از  منظورش

  آن اما نبست جمع را  نسخه دی شا.   نبود



  چند یعن ی...  بارها یعنی ، وقت هر

 !  یلیخ یعنی.  مرتبه

 کرده کنترل را لرزشش که  ییصدا با

 : دمی پرس بودم

 ! هستن؟ پزشک مگه هم کامران خانم-

 باعث  کالمم  یتو نهفته ی  طعنه

  فرستاد باال  را شیابروها ، شد لبخندش 

  بله،: گفت یشوخ  به ختهیآم لحن با و

!    هستند  خانواده سالمت   پزشک  شونیا

  پیفلوش و تجرد  یمارهایب  متخصص

 !   مشترک یزندگ لیتشک و ازدواج

  قالب هم به زیم یرو را  م یها دست

 دور که انداخت زلیژ به ینگاه ، کردم



 یم سالن ی انهی م د یسف یانویپ وبر

 .   د یپلک

 .   نجایا  یاومد ی لیخ پس-

  در هیکنا  با بود قلدرانه یکم که یلحن با

  احترام هرحال  به.    بله: گفت  جوابم

 !   واجبه مادر

 .   واجبه بله: گفتم و زدم یزهرخند

.   کشاندم پنجره  سمت به را میرو و

.   بود مثبت  جواب بودم؟ شده دلخور

  دلم.  بود  مثبت جواب هم باز! ؟ یلیخ

  یکرد دلخور است حقت: گفتیم

  یم عهد یوقت یبفهم  تا !  شو دلخور

 .  خطاست  شکستن عهد ، ی بند
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  برد؟ ی م لذت من خوردن  حرص از

 خواستی م  بسنجد؟  را واکنشم  خواستیم

 ؟  است ی مهم  آدم من  یبرا شود  مطمئن

  به دست ، زده هیتک  یصندل  یپشت به

 ها نسخه  نیا با حاال:  گفتم و  شدم  نهیس

  ؟  شد درمان

 زد خنده ری ز او و کردم ادا  ظ ی غل را ها

  . 

 .  ینیب  ش یپ بدون  و یناگهان



  و داد لم یتحو نابش  یها خنده همان از

 حاصل  حاال  تا یبهبود متاسفانه: گفت

 .   نشده

 . بودم گریباز

 بود؟ رفته  ادشی

 بود؟ رفته ادمی

 .   کردم یباز

 ، لب بر خنده و نشاندم  ابرو به اخم

 ... همزمان

  بابا  یا: گفتم و زدم زل شیچشمها  در

  سالمتت فکر به اصال من دوست.

 به زودتر  د یبا یبخوا منو نظر ، یستین

  با  نعمت یسالمت...   یباش درمان فکر

 .  هیارزش



 .   هستم  قاعدتا.  البته-

 به یکم باشد  خالص ریت  بود ممکن

 : گفتم و  کردم ق یتزر یطبع  شوخ لحنم

  تونمیم  من یکنی م فکر اگر.  خوبه-

 انیجر در هم منو  حتما ،  کنم  کمک

 درمان.  بلدم هم من هرحال به بذار

 ! یاه یگ... یخانگ  یها

 رهیت و تر رهیت لحظه به لحظه نگاهش

 .   شد  یم تر

  کنم یشرویپ نیا شترازیب دینبا  دانستمیم

 یم لذت من خوردن حرص  از او اما

  کرده انتخاب را نجای ا نیهم ی برا برد؟

  ی  شده انتخاب یها  آدم با که ییجا! بود

 را من  و بود دهینرس  تفاهم به مادرش



  نیهم یبرا!  بدهد؟  حرصم تا بود آورده

  شدن رهیت از شتری ب من دی شا که بود

 .  شدم یم فوری ک  نگاهش

  بود یاکرانه یها طنت یش تیخاص نیا

  یآور شگفت طرز  به امشب  من در که

 .  دیجوشیم

  نیا درد به ذاتشان که یکلمات جوشش

 شان استفاده اما خوردی نم مکالمه

 ینوبت زیچ همه  شدیم باعث  کردمیم

  بار کی  ، بود من نوبت  بار ک ی.  باشد

 .  افتاد  یم او نیزم در توپ هم

  سفارش جفتمان  یجا ، آمد خدمت شیپ

 درخواست...  تزایپ  هم زلیژ  یبرا داد،

 یحت و  غذا از زودتر را یدنینوش کرد

 اطاعت جوان مرد.  اوردیب  غذا  شیپ



  شد دور زیم از نکهی ا محض  به و کرد

 مقابل رفت، زلیژ سمت  به معز نگاه ،

  عکس  از پر که یرنگ یمشک وارید

   بود ستادهیا بود بیعج و مختلف مناظر

 رنگارنگ کاکتوس یها  گلدان با و

 او  از که الشیخ.  بود شده سرگرم

  زد زل میها  چشم در ،  شد راحت

 و یاهیگ  یها درمان تو پس :وگفت

 .  یکنی م هیتوص رو یخانگ

 !  تره دسترس  در.  نه که چرا بله-

 باران ریز و شدن تر خاطره  به میموها

  یکم ، بود شده خشک که حاال ، ماندن

 عقب  یکم یروسر و بود کرده پف

   م یها یچتر  به انگشتم سر.  بود رفته

  کی کردم  باز را یروسر  گره ، خورد



 دوباره  و داشتم برش سرم از دور

  زدم، اش گره نکهی ا محض به و گذاشتم 

 :   گفت

 یاهیگ  یها گونه در ها قارچ البته -

  ی ها سمی ارگان قارچها. شنینم  یبند رده

 مواقع یبرخ!  هستند  وتیوکاری

  هم مواقع یبرخ دارن یدرمان تیخاص

  هم مواقع یبعض!  یخوراک تیخاص

 ... 

 ! هستن یسم:  گفتم  حرفش انیم

 .   متاسفانه: گفت و داد تکان یسر

  خواستمینم انداختم  نییپا را سرم

 .    هستم نیآگ زهر  من که شود متصور



  که میبگو  تا  کنم جور یزی چ خواستم

 رو ییدارو یها  قارچ من البته: گفت

  مثال.  ی قارچ نوع همه به دمیم حیترج

 از که کهیوتیب ی انت هی نیلیپلوروموت

  تونمیم  ای  ، شهی م هیته قارچ کشت

 ن،یبیلوسایس یهاقارچ ، ببرم نام برات

  بعد آدم!   دارند ییزاتوهم تیخاص که

  ایآ که شهیم  توهم دچار مصرفشون از

...    نه ای کنهیم  رفتار درست داره

  یحرفها...  نه ای گرفته میتصم درست

  توهم ای  دهی فهم درست مقابلشو طرف

 و خرمشهر به سفرم  یط  من البته .  زده

  از کنمی م اعالم نی قی  به قطع  بازگشتش

  یمنتها نکردم  مصرف  نی بیلوسایس

  یغذا تو!   دونمینم رو تو... مراتب



  ینکرد حس یب یعج زیچ که مایهواپ

   ؟ یکرد

  اگر: گفت که کردمیم  شیتماشا ساکت

  رندوم صورت به رو  مشاوره جلسات

 به مداومت و ی باش ریگیپ  و ، ینر

  شهیم بهتر  یلیخ  اوضاع   یبد خرج

 فکر مردم  عموم مثل زنمیم حدس

 وقت ای نداره یلزوم جلسات ن یا یکنیم

  یلیخ مطمئنم...  اما بره نهیهز ای رهیگ

  میتصم یبتون بهتر تا  کرد خواهد کمکت

 . یبرس  ثبات هی به  و یریبگ
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 فکر من : گفتم لجوجانه  حرفش از

 !    باشم  یثبات یب آدم  کنمینم

  ستی ن ی بد خصلت بودن ثبات یب-

  که نهیا یزندگ یالزمه ها وقت یبعض

  و ی ایب رونیب یشگیهم قالب اون از تو

  یاگهی د نحو به رو ط یشرا  یکن یسع

 .  ی کن کنترل

 به:  گفتم و انداختم باال را میابروها

 به  من با نظرتو که ممنون هرحال

 . یگذاشت اشتراک

 ... یشد  ناراحت که  متاسفم-

  تو...  اصال  نه:  شدند  سرخ  میها گونه

 .   یکن یعذرخواه   دیبا  چرا



 کنه یعذرخواه د یبا  کنهیم اشتباه آدم-

  براش که یآدم  دل   از کنه  یسع دیبا

 ...    ارهیدرب مهمه

  یبرا االن من یعنی:  زدم لب کودکانه

 !                  ؟ مهمم  تو

 یآن  در و دی کش ق یعم  نفس  کی 

  شیها پنجه و دییگرا  یسرد به  نگاهش

  ی جد کامال بار نیوا کرد فرو هم در را

  ستم ین بچه که من: گفت  یمکث  چیه بدون

  من...  ستم ی ن هم وسال سن  کم کرانه،

 اصول ، ستمین یوقانون قاعده یب آدم

 ی زندگ اساس یب تونمینم.  دارم خودمو

  م یزندگ نشیچ و  قهیطر با حالم  ، کنم

  مقابلم طرف حال نم یبب اگر ، خوبه

 رش ییتغ حتما شالوده  نیا با ستین خوب



  یول کنمیم  گذشت  امیم کوتاه  حتما دمیم

  یطور وقت چیه من  که یبدون خوامیم

  باشه من  یبدگو یکس  که نکردم رفتار

  ستمی ن من مقصر که هستن اگر...  

.    خودشونه غلط   یها قضاوت مقصر

  بهم  که باشم  یجور خواستم شه یهم من

  کنم  فکر تو!  امرزهیب پدرشو  خدا بگن

 ،یباش  شناخته یااندازه هی به منو

 چه مونث چه  دارم  یادیز دوستان

 یول متاهل چه مجرد چه... مذکر

 من  یبفهم  حداقل که بودم دواریام

  تا باشم داشته ل یتما که ستمی ن  یآدم

  ای  ببوسم ا ی رم یبگ بغل رو مونثم دوستان

  امخانواده از یجزئ رو ها اون بخوام

 ... ا ی بدونم



  به: گفت آهسته و گرفت  نفس کی

.   آخر صلح از به اول جنگ  من اعتقاد

  دوستت یل یخ...  بدون جنگ  از قبل اما

  فوق  تو اد یم خوشم ازت یل یخ .  دارم

  ی  العاده فوق  یژگهایو  ،یا العاده

 و فیلط ی هیروح  ؛یدار  یادیز

 ؛اهل یصادق ؛یدار ینیریش

  یمیصم ؛یگرم ؛یهست ییماجراجو

  نگاهت و  اته یروح! یمهربون ؛یهست

  العاده فوق  ، دارم دوست رو یزندگ به

.     یهست یرئوف و قلب  خوش آدم

 ...  ییبایز

  فوق :  گفت و شد  آرام شی صدا لحن

 ...   ییبایز العاده



  داغ .   دند یچ زیم یرو را ها یدنینوش

 وانیل  سمت به را  دستم  بودم کرده

  ین به تی اهم یب و  بردم سبز  یتویموه

  اجازه و دمیکش باال  را آن نفس  کی ،

 راه و گلو یکم ، خنکش  اتی محتو  دادم

 و گرفته  آتش مغز  و دل سر  و نفس

 خاموش  را شدیم بلند دود ازش که یقلب

 .  کند

:  گفت و آورد کینزد یکم را صورتش

 از درجه اون به هنوز نی قی  به قطع

 یسادگ نیهم به که  دمینرس عرفان

  و نییتع من و خودت یبرا  بدم اجازه

  یهیسا ریز امون رابطه که یکن  فیتکل

  شناخت  به مطمئنم و  باشه  یاسم چه

 نیا  به قطعا و  هست اجی احت  شتریب



  کنم یم یبان ی پشت و ذارم یم احترام میتصم

  بهتر منو  که کنم یم  تتیحما و حرفت از

 جان کرانه که یبدون  دیبا اما یبشناس

  قالب در  یادیز یاجتماع دوستان من

 که  دارم  یا دانشکده هم  ای همکار

  گهید یک ی تعدادشون به  نمیبینم یلزوم

 .بشه  اضافه هم

 دهیرس  انیپا به اش یاخالق  خوش میتا

 .  بود
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 .   شد نهیس  به دست

  فشار هم  ی تو زیم ریز را میها پنجه من

 یباز کی شهی هم  پدرم ،  بودم داده



  درهم را  آنها  ، شی انگشتها با  ، کردیم

 رو به رو از که بردیم فرو یطور

  سالها!   ندارد شست ، یکردیم الیخ

  یانگشت شست  گرفتم  ادی تا د یکش طول

  را یعدد شصت و سند ینویم  نیس با را

! صابون؟ چرا یراست!  صابون ص با

  تشیحکا...  صدر ا ی! نبود؟ بهتر صامت

 زنبور چرا یراست.   بود یزنبور ز با

 من! ؟ نه زنبق  چرا نه بایز چرا ؟

  کم چه شبدر گل...    بودم سهراب عاشق 

 .دارد قرمز  ی الله از

  ، آمد ینم  در معادله ، کردی م  میتماشا

  چه شی انگشتها با  پدرم بود رفته ادمی

  بن به م ی ها تالش  ی همه ، کرد یم کار

...   کردم  فوت را نفسم.   شدیم  ختم  بست



  هم الله  گل  داشتم   دوست را  شبدر گل

 عاطفه و عطارد و  ایمی ک با.  نطوریهم

  م،یکرد یم یباز که لیفام و اسم ،

  استفاده سخت حروف از شهیهم  عطارد

 گروه  جدا را الف و آ عاطفه کرد،یم

  با داشت عادت  ایم یک و کردیم ی بند

  من.  ندازد ی ب چالش به را ما ز  انواع

  مثل .  نی س مثل...  ساده ، بودم راحت

 همه داشتم دوست ب مثل...  نیش

  ایاش و  گل و لیفام  و اسم بتوانند راحت

  دال با خواست ینم  دلم .   بزنند حدس را

  باشم نی ماش و گل  دنبال مغزم  یتو ذال

 زدیم چانه شهی هم  که یعطارد و! 

  داد قرار رانیا   یتو ، تایزان شرکت

 !   هست  یا ز چه  با  ایزانت است  نبسته



 .   کرد میصدا

  ی پارچه مثل.   بود خوش شیصدا

  ید یکشیم  دست که  همانطور ، یمخمل

 و بود نرم  ،  یزد یم بهم  را خوابش

 رنگ ش یصدا اگر یراست. یارغوان

 بود؟  یرنگ چه بود،

.  زدم زل منتظرش یچشمها  در

 !  یخردل... ییکهربا...  ییطال

  اگر: دمیپرس و  آوردم لبم  به ی لبخند

 باچه ،  م یکن یباز لیفام  اسم بود قرار

   ؟  یکرد یم شروع یحرف

 پنجه و  گذاشت زی م  ی لبه را آرنجش

 بعد  و داشت  نگه اش چانه ری ز را اش

 پنجه بعد  و کرد مشت را اش چانه دمید



 چانه ریز  به را مشتش و کرد مشت را

  شی انگشتها باپشت ، نرم  نرم و داد  هیتک

 ضربه منظم  فواصل با اش چانه به

 .  زدیم

 ، یعنی ، اش ضربه هر کردمی م حس

 .    کندی م خاموش  نطفه در را یا جمله

 قراره: گفت و  دیکش جلو  را خودش

 م؟ی کن یباز

  الفبا حرف کدوم ، بگو فکر بدون-

 ؟  یباز شروع یبرا

 !   ک:  گفت و  زد زل میچشمها  در

 :  زدم لب مکث یب

 ؟  اسم-



  رهیخ صورتم به  دیکش جلو  را خودش

 ضربه چانه به مشتش با گری د ، ماند

:  گفت و  ماند رهیخ  صورتم به  ، زدینم

 ! کرانه

 ؟  لیفام-

 .   هانیک-

 غذا؟-

 ... پلو کلم-

 وون؟ یح-

 ! کانگورو-

 خوب چه که کردم  فکر و زدم ی لبخند

...  کرکس  نگفت ، کوسه  نگفت که

 !   کانگورو بود گفته!  کفتار نگفت

 وه؟یم-



 ... یویک-

 ؟  نیماش-

 !  کپچر-

 ؟ گل-

 !  یکاغذ-

 ! ؟ ایاش : گفتم و  دم یکش یق یعم نفس

 .   کتاب-

 !رنگ؟-

 !   کرم: گفت و کرد  یمکث

  ، کردم نگاه زیم  ی دود ی  شهیش به

  شی صدا.   دمیدیم را رشیتصو انعکاس 

   شدم؟ برنده االن:  نشست گوشم به



 فکر:  گفتم و  دمیکش باال  را نگاهم

 باشه نی ش و نیس مثل  هم ک  کردم ینم

 یبعض...  باشه داشته و زیچ همه

  کنهی نم دای پ آدم سختن یلی خ حروف

 . خوادیم که یاون

  بدون است ساده!   هینطوریهم هم میم-

 ...  یدگیچیپ

  که شدم م یانگشتها با یباز سرگرم

 ! کرانه:   کرد میصدا

 به  هیثان  چند ،  آوردم باال را سرم

  تموم  یباز : دیپرس و کرد نگاه صورتم

 ! ؟ شد

 . نه-
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   ه؟یک نوبت! خب؟-

  اگر: دمیپرس و  زدم زل نگاهش  در

 ؟  بود رنگ

:  گفت و  کرد قالب هم در را  ش یدستها

 . قرمز

 بود؟ لباس  اگر-

 .  کراوات-

  دی خند هم  خودش ، شد  نما دندان  ام خنده

 اگر: گفتم و دم یکش جلو  را خودم

 بود؟ یدنینوش

 ... معطر یچا-

   بود؟ ینی ریش اگر-

 !   قالب از برنگشته ب یس یپا-



 یب و د ید را نگاهم در یجار ی خنده

 :  دمیپرس هوا

   ؟ بود  یمیقد معشوق  اگر-

 !  هیهمسا  دختر:  داد  جواب و  زد یپلک

 ! بود؟ دوست اگر-

 .  عماد-

 !  ؟ بود عشق اگر-

 !   کرانه-

  نییپا را  سرم ، شدند  سرخ  میها گونه

  هیحاش حجم نیا از طاقت یب  و انداختم 

  اسمش بود مرد اگر  بگو:  گفت  یجد

 !   بود معز



 تا  اگر: گفت  و داشتم نگه را نفسم

  اگر...  هست امروز بگو ، نبود روزید

 ...  بگو  یخواینم

 : ختیر یهر  دلم و  کردم  اخم

 ؟ شهیم یچ نخوام اگر-

 :  داد جواب تعلل و  مکث یب

 !    بشه که یبخوا  کنمی م  تالش-

!  ؟  دمیکش  نفس آرام و شدم آرام چه دید

 چه که باالخره ندیبب  د یبا نداشت یاشکال

 !  ؟

  ، دمیکش خجالت ،  زدم زل نگاهش  در

  ممیتقد را درخشانش افتاب آن ایر یب

  لب و انداختم  نییپا را سرم.     کردیم

 .   کرانه کنم ی نم مونتی پش: زد



  فوت را  نفسم ، بود حرارت تنم تمام

 جلو به  زیم یرو را دستش ، کردم

  انگشتش انیم  را سرانگشتم  ، دیکش

 !  ؟ بود شاغل اگر: زد لب و گرفت

 .   بود بی طب:   دادم  جواب و زدم ی لبخند

 بود؟ زمستون متولد  اگر-

 ...  ید-

 بود؟ شهر اگر: زد  لب و کرد  فکر یکم

 .    خرمشهر-

  همه ش یچشمها  و کرد نگاهم یراض

 عقب را یصندل یکم بود، تیرضا

  و شورمیم دستهامو:  گفت  و دیکش

 .    گردمیبرم



 راحت  نفس یك  دی کش عقب را یصندل

 را زلیژ یموها راه ی انه یم ، هم

  یکاغذ دستمال کی ، کرد نوازش

 که یچشم اهیس مداد  با  و برداشتم

  کرد،یم یهمراه را  من فمیک  در شهیهم

  و دانشگاه... یعروس و عزا مجالس  در

  خط با دستمال  یرو ...  یکار وقت

 :   نوشتم یکمرنگ

 بگو داست یش عاشق  اگرت من جز

 بگو ماست جانب به دلت لیم ور

 بگو جاست تو دل مرادر چیه ور

  بگو راست  بگو  ست ین بگو هست گر

 "موالنا" 
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  یوقت.   برگرداندم  زیم یرو  جا سر را

  را میانگشتها ، رفتم هم من  ، برگشت

  دادم اجازه و داشتم نگه آب ریش ریز

  م یتقس آب ی خنکا با خوب حال همه آن

 .شود

.    کنم بغل را نهیآ ی تو دختر  خواستمیم

 احساس  عجب میبگو  خواستمیم

  قدر  چه میبگو  خواستمیم...  ییبایز

  کنم  الیخ  خواستمیم...   تیبرا خوشحالم

.    ام نشسته  خنک یا چشمه کنار در

 چهارخانه ییلویز با ...  بایز ی  تپه کی

 با  تر آنطرف یکم او می ایرو در. 

  کردیم آماده تاب دخترکمان یبرا  طناب

  از ختمیریم یچا ها وانیل  ی تو من. 



  بیس ی پا...  داشت دوست که یهمان

 ...  بود ما  ی سفره  از ینشدن جا عضو

 .   شستم  را  م یدستها

  که یلبخند  با و  دم یکش یق یعم نفس

 به ، شد ینم محو  می لبها یرو از اصال

  ، شدم کی نزد که زیم  به.   برگشتم سالن

 ی زیچ اش  سرنسخه در که  دمید

 . سدینویم

 .   کردم اطراف به ینگاه

 او بود دهی فهم جمع انیم از یکس چه

  نسخه درخواست و است یقابل پزشک

  درمان؟ و خواستیم دوا بود؟ کرده

  نگاهش و نشستم مقابلش  یصندل یرو

 .   کردم



 از را برگه د،یکوب  نسخه یپا  را مهرش

  و زد ش یتا وسط   از ، کرد  جدا نسخه

 .   شت یپ باشه  نیا: گفت

 شم؟ یپ-

  کنم راباز  انشیم خواستم گرفتم را کاغذ

  و زد انگشتم  به ی کوچک ی ضربه که

 .    بعدا: گفت

 باز یب   و دادم تکان سر زدم ی لبخند

  فیک ی تو را برگه ، کاغذ ی تا کردن

 را زلی،ژ آمد زیم  یرو که غذا  ، بردم

 یسکوت  در.   وستیپ ما به ،  کرد صدا

 .   میشد  مشغول انویپ  یصدا  به ختهیآم

 رقص  ، سالن انیم دی سف یانویپ

  یها هیکالو  یرو مرد  یانگشتها 



    بود نشسته  آن پشت که ییانویپ

  خواستمیم که بود زیانگ هوس یآنقدر

  نیهم.    کنم نام ثبت  انویپ کالس  فردا

 ... رمیبگ ادی  هم فردا

 اندازه نیهم ،  انوبزنمیپ فردا  نیهم

 !  یا حرفه

  خاطر به:  گفتم و  بردم جلو را صورتم

 ؟  یکرد انتخاب رو نجایا فضاش

 .  نداره یخاص ی فضا نه-

 ...   بود شی غذا سرگرم زلیژ

 اتفاقا: زدم زل معز یچشمها  در

  هاش عکس ، هاش ینقاش ،  گلدونهاش

 پرنده  قفس  ، ومشیآکوار ، تابلوهاش ،

 و ونیزیتلو و  یاط یخ چرخ ، هاش



 دکور... گرامافون و یمیقد  یویراد

 .   خوبه غذاشم  طعم! داره یقشنگ

  نجاهم یا از بهتر یول .  ستین  بد  غذاش-

  و رفتم که ییها رستوران تو.   هست

 رتبه نجایا ، ستی ن یلیخ هم  تعدادشون

 !داره  رو شمیش  و پنجم ی

 .شد  مچاله دلم  آن کی

  رتبه یها رستوران آن به را من چرا

 بود  حتماگذاشته! بود؟ نبرده اول ی

 حقم.   کرد  شماتتم عقلم ...  بعد یبرا

  نه.   بود  حقم هم یلیخ راستش ، بود

  خودم به  نییپا موضع از بخواهم نکهیا

  عهد بعد من چون بود حقم!  نه کنم  نگاه

 ناز وگرنه...  بودم  دهیکش  پس پا قرار و

  اصالچه! بود  یدختر هر حق  که کردن



  و ادب  سر از هم  نی؟هم بود  یانتظار

 .   بود  محبتش

  شی پ  و زدمیم  پس را او که یمن  

  من.   داشتم یبیغر  توقعات چه دمی کشیم

  که یکمی  ی رتبه رستوران به  ببرد را

 ؟  شناسد یم

 ؟یندار  دوست غذاشو-

  دارم  دوست نه:   شد  جمعش حواسم

  ی رتبه نجایا  من یبرا خوبه که طعمش 

  غذا عطر و  فضا از.  رهی گیوم دوم

 .   اومده خوشم

 ...   یل یم یب یلیخ  نظر به-

 کی و  د یکش سر  را اش نوشابه زلیژ

 .   گفت بزرگ شیآخ



  و دیکش  من سمت  به را نگاهش معز

  نظر  هی از البته رستوران  نیا: گفت

 .    داشت و کی  ی رتبه

  کی یسو به پاستا ظرف در  را چنگالم

   سس به اغشته وابدار درشت قارچ

  شده گرد  یچشمها با و کردم کینزد

 ! ؟ داشت:  گفتم

  ، کرد پاک  را دهانش دور  دستمال  با

:  گفت و انداخت من به  ینگاه مین

 .   باشه داشته تونهیم هنوزم

 .   شد ق یعم و مهربان  نگاهش

  یعنی ،  داشتم دوست را ق ی عم مفهوم

  تا!  چه یعنی ق ی عم بودم دهیفهم تازه

  یبرا ق ی عم ی واژه از ن یا از قبل



 و چاقو با  متعدد یها یدگیبر و استخر

 .   کردم یم استفاده یچیق

 بود دردناک وصف کی  شهی هم  ق یعم

  یبو که ق یعم استخر... ق ی عم زخم  . 

  ق یعم گودال .   داد یم یخفگ و مرگ

 خفه را آدم آن از امدنین رونی ب یبو که

...  ق یعم  ینگاه!  قیعم حاال  و کردیم

  ، دادیم یتازگ  یبو  ، دادیم ییآشنا یبو

 .   دادیم  ب یس یبو

: گفتم و بردم چانه ریز را  دستم

 رتبه برات که یرستوران هی  یچطور

  هی به شهی م لیتبد هوی نداره  ییباال ی

  اول؟ تراز رستوران

 .   سالن تیریمد  با ییآشنا صرف  به-



  و د یکش جلو  را صورتش و کردم یآهان

  ام دهیا  د یشا دونمی نم البته: کرد زمزمه

 .   نباشه جی مه چندان

 ؟ نظر چه از-

 را زیم زلی،ژ  انداخت  باال یا شانه

 یماه ومی آکوار شی پ و بود کرده ترک

 خواستی م  خدمت ش ی،پ بود برگشته ها

 خردسال تا چند و بدهد غذا  آنها به

  بودند کرده دوره را ومیآکوار هم  گرید

. 

  کردم نگاه اش  مردانه یچشمها  در

  باال را میابروها جواب ومنتظر

 .  فرستادم



  من: گفت  و داد یصندل یپشت به هیتک

  دارم  متوسط  یزندگ هی. ام یمتوسط آدم

  دیبا که اونجور نتونستم  متاسفانه...  

  تالش  شتریب بذارم وقت خودم یبرا

  که برسم ییجا به یمال  لحاظ  به  تا کردم

  قدم  هی خواستم یوقت  تا باشم ازین یب

  پدر فقدان بردارم  می زندگ یبرا بزرگ

 .   اد ین حساب به ضعف  نقطه هی

 هی مثل ، یکرد کار انقدر کنم  فکر-

 .   یشد  ربات

  کردم عادت کم کم.   شهیم عادت گهید-

 .یزندگ روال نیا به

 



 هی نیا  نظرم  به.  نه:   کردم مخالفت

  و حد اما ، خوبه کار  ، کهیربات یزندگ

...  یگرد عتی طب ،  حیتفر.  داره اندازه

 ...  سفر

  هم  یا  هیپا هی دیبا:  کرد نثارم ی لبخند

 !  ؟  نه  باشه

  خانم با! ؟ خانواده خب :   دادم  تکان سر

 ؟  می فه یآقا و زلیژ ، کامران

  ی خانواده اونا: آمد شیابرو انیم یاخم

 ...   دارن رو خودشون

  خودم و  دی کش سر اش  یدنینوش از یکم

 ؟ یچ یعن ی: گفتم و دادم  هل جلو به را

  با یوقت  نداره دوست  یمرد چ یه یعنی-

 یخر نره هی رونیب رهیم  اش بچه  و زن



  مزاحم و بپلکه اطراف اون هم

 !   بشه خلوتشون

 .  خوردمیم غصه دیبا

  دوباره لحظه آن  اما اش ییتنها یبرا

  را خدا  ها احمق   مثل بودم شده احمق 

  بدهد  است بلد  فحش کی که کردم  شکر

  که یخر نره!!!    خدا یرضا محض ! 

  دوستت  از آمد در  دهانش  از و گفت

  خواستمی م .  بود زتریعز میبرا دارمش

  ببوسم  را دهانش
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  هوا به ام خنده کی شل  تا دمی گز را لبم

 چه من  داد یم خبر ام رخساره.  نرود

 .   بودم یدلقک

:  دیپرس محتاط و کرد نگاهم  مردد  یکم

  ؟ شده یطور

  به بگم اگر: گفتم  و دادم تکان را سرم

  بهش هم  تو  دونمینم  یعنی ، خندمیم یچ

 ...  نه ا ی ی خندیم

  خندمیم ینی بب یکن امتحان یتونیم خب-

 .انهی

 .   نشده باز خمی هنوز!  یشیم ناراحت-

 خرده و هزار از بعد.  لطفا بشه باز-

 و بغل و یباز شهیش و لومتری ک یا

  ازیپ و یزید و من  ی خونه به  اومدنت



  شده باز  ختی  دیبا االن  واقعا زم یعز... 

 !باشه

 یهست یجور هی  یعنی...  تو آخه-

  یسر  هی  همش د یبا  آدم...    آدم شهینم

 خوبه البته! کنه تیرعا  رو ها پروتکل

 یلیخ.   شدم  تر مودب یلیخ  من.  ها

  اصال قبال   که گرفتم اد ی یدی جد کلمات

  تو کال...  کردمینم استفاده ازشون

 .  لغاتم رهیدا به  یکرد یانیشا کمک

:  کرد زمزمه و نشست لبش  به ی لبخند

 ؟ من

 هی االن که ممنونم واقعا و.  تو.  بله-

  چهار شد راحت المیخ که یگفت خر نره

 !   یبلد  فحش تا



  ، من ی جا به و عقب  دیکش  را سرش

  و بلند...  هوا رفت  اش خنده کیشل

.   بود کی ش هم  دنشیخند یحت.  مردانه

  خنده میها یتاحلزون کردم باز را دهانم

 .امد  کش  ام

  را چشمش اشک  و برداشت یدستمال

 کار به یول  بلدم فحش: گفت و  کرد پاک

 .    برمینم

  ها وقت یبعض بلدم   منم. خوبه یلیخ-

 آروم آدم خوبن  یلیخ برمیم کار به

  چه قایدق بدونم  دارم دوست یول .  شهیم

  شعوریب و احمق مثال!   ی بلد یی ها فحش

  ای شن؟یم محسوب  فحش جز هم  نایا

  کوفت؟ و زهرمار و برسر خاک

 :  زد لب  و کرد نگاهم رانیح



 .    ستین فحش  اصال که نایا-

   ه؟یچطور هات فحش  پس-

 !  معموال...  است کلمه سه یال دو-

  یعنی ؟  معموال: نشستم خیس زده جانیه

  راستشو ؟ یکنی م هم استفاده ازشون

 ؟یگیم

.   بود مانده رهیخ صورتم به  دیخند باز

  سه دو خودش با مطمئنم بودم  وانهید من

 !  ام وانهید من بود کرده فکر بار

 از یالس یگ ی گوجه و کرد  یا خنده

  و زد چنگالش به را  ساالد ظرف یتو

 :  گفت

 قرار  هی تو کردمینم فکر وقت چیه-

 درمورد  مهمه برام  که یدختر با  ، مهم



  کنم صحبت  بلدم  که ییها فحش ی رهیدا

  . 

 !؟ یگذاشت  کارم سر  ای یبلد  واقعا-

  در نکهیا  مگر  کنمی نم استفاده  یول بلدم-

  باشم مجبور و رمیبگ قرار  تیمعذور

...   کنم سکوت که  نهیا حمیترج یول

 .   کنم یم  سکوت بشم یعصبان معموال

   طرفتو  یریگیم .   دمید تتویعصبان-

 !   یزنیم

 !   زنمیم بزنه اگر-

  منم اگر:  کردم کیرابار  میچشمها

  ؟ یزنیم     بزنمت

:  گفت و  دی کش شی لبها یرو  را زبانش

 چه ، جان خب زنمینم که رو تو



 به  بحث شد یچ اصال. یزنیم ییحرفها

  د؟یرس نجایا

  من: گفتم و بردم چانه ریز را  دستم

  که برمیم ییجا  به رو  بحث شهیهم

.   شهیم یچ عاقبتش  ست ین معلوم اصال

  تئاتر یتو گنی م بهم که یلیدال از یکی

 .   دارم یخوب ی  بداهه که  نهیا خوبم

  یوصف نی بهتر  کنمی م فکر استعاره در-

  جان ذاتا  که نهیا داشت تو از شهیم که

 تازه روح  هی زیچ همه به...   یبخش

 !   قتایحق هی جذاب یژگیو یلیخ نی ا .  ی دیم

  حال به تا : گفتم و کردم  نثارش ی لبخند

   ؟   یکرد  فکر شدن دوبلور به



  من به هندونه انقدر:  زد لب و  دیخند باز

 !   نداره جا  دستهام گه ید ی دیم

  ا ی... یگریباز مثال .   گمیم  یجد نه-

 .یبش یخوب یمجر کنم یم فکر!  اجرا
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  با... پادشاهه هی کنهیم  حس آدم  کنارت

 !   قلمرو هکتار هکتار

  بده: دمیپرس و کردم کج یکم  را سرم

 خواد یم دلش یدختر هر باالخره ؟ مگه

 !   باشه ملکه

  شب ستی ن قرار انشاهلل که ملکه نیا و-

  اسب سوار و بشه داریب صبح بخوابه

 ! ؟ بره و بتازه و بشه



  جمالت  مشابه ینحو به که جوابش از

  بود دهیرس سوال  به و بود شده ادا من

.  دم یخند  بعد و کردم درنگ  یا لحظه

 ؟ برم  دیبا چرا: وگفتم کردم  نگاهش

 . رفتمیم یداشت  نظرم به امروز  دونمینم-

  رستوران تو االن که بودم رفته اگر-

  به رو یکرد انتخاب که یششم درجه

  پادشاه ه ی حس بهت تا  شنستمینم روت

 !  وبدم

 دور را  سس به آغشته یکاهو  اشتها با

  به را آن  و دمیچی پ  چنگال یها شاخه

  ی سرکه  و سس ، بردم  دهان

 ، کرد  چکه ام چانه یرو کش یبالزام

  خودش را آن و درآورد میبرا یدستمال



  طونیش  یلیخ: گفت  و دیکش  ام چانه به

 !    یهست وروجک و

  لپم  کنج به را  کاهو و  زدم ی لبخند

  نیچ ام ین یب  به سس یترش از و کشاندم 

 .  افتاد

   کردیم  نگاهم رهیخ رهیخ که  همانطور

  هم نجا یا  زم،یعز ضمن  در: گفت

  هی گفتم  ستین ششم  درجه رستوران

    همون خاطر به صرفا که داره ییایمزا

 از که وگرنه...  میی نجایا و می اومد االن

  داشتم هم گهی د ی  نهیگز هی یبپرس من

  نیهم به  فعال  کنمی نم جسارت خب اما

 .   بعد  تا بده تیرضا جا

  فکر ی کم نیهم  ی برا ، نشدم متوجه

 اما بفهمم  را حرفش یمعن  تا کردم



 بار طنتیش یکم نگاهش ...  دم ینفهم

 .   بود شده

  یخال ساالد ظرف درون را چنگال  سر

 به را  طعم خوش سس تا  کردم فرو

   ببرم  دهن به و  کنم آغشته ها شاخه

 :  دم یپرس حال درهمان

   ؟ هیچ تیمز اون-

  که یآهنگ  هر.  بزنم انویپ برات  تونمیم-

  تا  ستمین مسلط انقدر ولنیو یتو . یبخوا

  و تار با اما بزنم رو  یبگ که یآهنگ هر

 .   دارم یخوب ارتباط  انویپ

 . رفتم وا

 ... یباش داشته دوست اگر: کرد  یمکث



!   یا وونهید:   شدم خودی ب خود از

 !  دارم دوست که معلومه

 .زد ی لبخند

  اما!  وانهید گفتم یم  او به دینبا  دم یگز لب

  میبرا یا چاره.   نبود خودم دست

 .   بود  نگذاشته

  آن کی چشمش  که  کردم  نگاهش رانیح

 رستوران انیم یمشک  یانویپ گرند به

  و شد رهی خ م یچشمها در دوباره و رفت

 هی داره یخوب  حس  پشتش نشستن: گفت

 .   کنهیم  ریگ نمک آدمو که داره یابهت

 !    بشنوم دارم دوست-

 ؟ آهنگ اون باشه یچ-

 .  آهنگ اون باشه تو ی قهیسل-



 به ینگاه م ین ، دی کش عقب را یصندل

 .  هست  حواسم : گفتم و انداخت زلیژ

 در یاقیاشت چه ، دانستیم خدا و

 پچ  میگوشها...   میگوشها و بود  میچشمها

...   نخ کی و وانی ل دو  با  کردندیم پچ

 ما  نکهیا یبرا ! ؟ زندی م  ما یبرا

!  ؟ ما یی شنوا یسلولها یبرا! م؟یبشنو

 ! ؟ ما  تنها! ما؟  یبرا!  ؟  ما فقط 

  را حرفش منظور:  زد سقلمه مغزم

 .    می دیفهم

  اش خانه در ،   شد سرخ  میها گونه

  یفضا  کی نجایا  اما...  داشت انویپ

  بود گفته  که یبعد آن به.   بود یعموم

  ،  بود کرده  فکر بهش  که یجسارت به

  بعد ختی ر دلم بعد  زدم لبخند یخودیب



  که دمشی د و شدم داغ بعد  شدم سرخ

 سالن نور و بود نشسته انو یپ پشت

 یصندل یرو زلی ژ ، شد تر کمرنگ

 که بودم  اش رهیخ ، برگشت اش

 .   دیهارقص هیکالو یرو شی انگشتها 

 چاردیر ی ساخته آهنگ ینوا

  با  توانمیم .  ساخت  را شبم ،  درمنیکال

  ام یزندگ شب نیبهتر  ، میبگو اختالف

  باال سر  یبار چند  از هر  یوقت بود

 .  زد لبخند و کرد  نگاه را من  و دیکش

 ...  ختیر یهر  دلم یبار چند  از هر

  پاسخ او  کردم فکر یبار چند  از هر

 !  ؟ بود من خوب کار  کدام



 من در...  نیتر زنده بودم، زنده من

!   بود ده یبخش جان من به ،  بود دهیدم

 ...  اش نسخه و بود نوشته نسخه میبرا

  شیتا و  دمیکش رونیب را کاغذ هوا یب

:    بود نوشته میبرا  کوتاه ، کردم باز را

.   دگر  یتمنا  میندار تو از ریغ به ما-

 !  ی سعد

 بود کرده نم ینفر خواهرم نکهیا نه مگر

 خوشبخت  نه شدم یم  بخت اهیس  دی با من! 

  دی با من!   قهقهه نه زدمیم زار  دی با من! 

 !  زنده نه  شدمیم  مرده دل
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  نیا بنا ،  کنم  هیگر خواستم ینم  راستش

  ی اشکها...  اشکها اما ، ببرم لذت بود

 تصرف را  چشمانم  یقلمرو ،  من یلعنت

 به دستور شان  فرمانده ، بودند  کرده

  گرید  من ی چارهیب مغز و  داد بارش

 . نداشت  را لجوج فاتح  نیا با مقابله توان

  از اشک ی  قطره ن یاول نکهیا  محض به

 ی بعد و یبعد  و یبعد کرد، چکه چشمم

  نیا مقصودم.  شد هموار شانیبرا راه

  ی هوا دلم.   دهم نشان را ضعفم  که نبود

 ...  ایمیک  ی هوا.  بود  کرده را خواهرم

 !  ایمی ک با زدن  قدم یهوا

 اشغال را زیم ک ی مثال نکهیا یهوا

  خودش برود او ، خواهر دو  ما  میکن

  تمام  ونگاه  دیبشو را ش یدستها و ییتنها



  شیباال و قد به را حاضر  یها مرد

 . کند  جلب

  مد یغواص مدل لگ تازه دی آ  یم ادمی

  با ، بود دهیپوش را آن ایمیک  ، بود شده

  داشت پا به که یمشک  یکنف  یها کالج

  یکیم  عکس راست ی لنگه یرو که

  عکس چپ ی  لنگه یرو و ، مرد  موس

 کنج قرمز ونیپاپ آن با زن موس یکیم

 کردی م یدلبر بدجور بود  گوشش

 و ساده ریحر رنگ یمشک  یمانتو.

 و شانیپر  یموها یرو  که یمشک  شال

 و قرمز  یها الک و بود سوار شیرها

 . قرمز رژ

 اورد یم خاطر به یکس چه  کردم  فکر

 یم خواهرم یپا به چقدر کفشها آن ،



 ونیپاپ رنگ ، ها کفش آن! ؟ دیآ

  با ، بود  ست شیها ناخن با که یقرمز

  به بیعج  یدود ی  هیسا و... لبش رژ

  نجایا خواهرم اگر. آمد یم ش یچشمها

 به ،  کردند یم تماشا را او  همه ، بود

  یها  استار به شباهت  یب که  قامتش

  حتما و  کردندیم نگاه  را نبود یخارج

  نیا ی فتهیش یکس  چه ، گفتندی م دل در

 را زن نیا دل ی کس چه! ؟ است زن

 و محبوب یکس چه! ؟  کندیم  تصاحب

 !شود؟ یم ارشیو همسر

  که ییبایز  عشق  نی ا از خواستیم  دلم

  خودم من  و بود گذاشته راهم سر خدا

  را لذت تینها  دمی د  ینم مستحقش را

 کار کجا  کردمیم فکر هرچه.  بردم یم



  یکارها اما  آمد ینم ادمی ام کرده خوب

  یدستمال. بود خاطرم به اش همه بدم

  کردم پاک را روانم ی اشکها  ، برداشتم

 شعله یه ، شد ینم خاموش بغضم

.  کردی م نگاهم سکوت در زلید،ژی کشیم

  فقط  دی نخند ، کردم  نثارش ی لبخند

 .  کردی م  میتماشا

  سرم  ، دمی دیم ی ادیز تنم  به را سرم

 را  ذهنم متعفنم وافکار بود  نیسنگ

  ق یال را  خودم من  ، بودند کرده مسموم

  و کردم پهن  را دستم...   دمیدی نم یزندگ

  یصدا.  گذاشتم  شیرو را  ام  یشانیپ

 کوچک دست...  آمد که حضار ق یتشو

  گرمی د دست  با نشست  دستم یرو  زلیژ

 .کردم  نوازش را فشی لط  پوست



  تنگ دلم  کردم فکر.  زدمیم  نفس  نفس

  تنگ دلم  کردم فکر...  است خواهرم

...   است م یبایز ی وخانواده وپدر مادر

  زند یم هم  به غذا نی ا را حالم  کردم  فکر

  را حالم.   زند یم بهم فضا نیا   را حالم. 

 .  زندیم هم به زیچ همه

 و دفعه کی که  اش یدور درد از

  یب بود آورده هجوم  من یسو به ناغافل

  در...   بودم امده  بند.   بودم  شده نفس

 آخر به هنوز یا جمله ، صفحه  ی انهیم

  خواستمیم چاره...  بودم دهینرس

 درس همان تی حکا... بودم چارهیوب

  ی مو یبو همان رستانیدب اتیادب  ستم یب

 نیشاه: "  بودم یگیب بهمن انیجول

 یلیطف  یزنبور بودم ها افق زبالیت



  همه امشب و دادم  یم جان داشتم" شدم

 ...   بود یدلتنگ  جانم

 کنم  پاره هجر ز بانیگر که بود روا

 کنم؟  چاره چه بگو کرده تو ی هوا دلم

  است مطلق فقر جهان تو یب که ایب

 انگار

  انگار است حق  بر تو بدون کفر که ایب

 " پور نی ام صریق" 

  و بال یب زنبور ن یا به بود  یکی کاش

  ریگ لهیپ انیم که یا پروانه به ، پر

 کی ، مانده شهیر یب که یقارچ ، کرده

 !  کنم؟ چاره چه من:  گفتیم  کالم

  ی هیسا  ، دمشی د  ، آمد باال که سرم

  و داشت لب به لبخند .  بود شده سرم



  خود   کرد وادارم...   آرامش ی چهره

.   کنم  جمع را زمی م یرو ی  شده پهن

 . خودم  در بودم من  تا هشت هفت من

  منم کی ...   بود دا یوش عاشق  منم  کی

 غرق  منم  کی...   دوستانم ی وانهید

  کی... خواهر دلتنگ  منم کی   ، لمیفام

  زد،یم خونکیس وجدانم  به آمد  یم من

...   انداخت یم کار به را عقلم من کی

 را خودت است زشت گفتی م من کی

 . کن جمع

 و  باش خودت:  گفتی م من کی

 .  کن رها را یستیرودربا

  ته از دانمینم گرفت، سمتم  به  را  دستش

  تر یها گونه  ای ، دی فهم سمیخ  یچشمها

 یچشمک ، داد  تکان سر...    ام شده



 و گرفت را ام  پنجه ، کرد ام حواله

  علم ها عاشق  دی شا ، کجا از دم ینفهم

 .   داشتند بیغ

 ... یعل ا ی:گفت اما

  آن.  کرد دگرگونم ، اش مردانه لبخند

 آن با آورد زبان به که ین یسنگ لفظ 

  نه که صوتش...  مردانه  خوش اهنگ

  د یفهم.   داد قدرت من به کالمش  اما

  کی به شدن بند محتاج!  ؟ محتاجم چقدر

 کی  به ، محبوب کی به...   قدرت

  و من ان یم واسطه کی به  ، معصوم

 .  خدا
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   مرده_سگ_یبو#



 ! مرده سگ ی بو:  هجدهم فصل 

  دست به  که بود هیاحضار ن یدوم نیا

  پرهام یشاک!  دادگاه یبرا.   دی رسیم من

 !  من خوانده و بود

 دور ، کردم مچاله  مشتم انی م را کاغذ

 زده جی مس  میبرا  ، دمیچرخ  یم خودم

 . رسمیم  گهید ساعت کی   تا: بود

  تمام کردم فکر و  دم یکش یق یعم نفس

  ، بودند نجا یا لویون   پروا که گذشته شب

  ما .  است شده تلنبار ظرف  عالم کی

  ، من و م یداشت نگفته حرف  عالم کی

  ، زدم حرف شانیبرا ها ساعت من

 عطا از ، رفتند ده ساعت از قبل صبح

 وطن و کار به سرهنگ و نداشتم یخبر

 امد، یم   خوابم.   بود سرگرم خودش



  شدم داریب  زود و بودم دهیخواب  وقت رید

  . 

  از کردم  وفکر  دمیچرخ یم خودم دور

  کنم شروع کردن جور و جمع به کجا

  شد   اشتباه نمی تخم:   آمد  جیمس دوباره که

 ! رسمی م  گهید ربع ک ی کمی نزد من ،

 .   دمیکش ینیه

 .   کجا ربع کی  ، کجا ساعت کی

  و رفتم باال  ی طبقه  به ، دوان دوان

  حداقلش  ،  کردم خشک را سمی خ یموها

  نیآست رنگ یآب بلوز بودم کرده  حمام

  تن به زیر  یصورت رز یها  گل با دار

  هم  یا یصورت شال ، یآب نی ج و کردم

 رژ یکم  و زدم رژ  ، دمیکش سرم به



  را ام یخواب یب  و یخستگ تا گونه

  جیمس ، رفت ملی ر به دستم.  بپوشانم

 !   بود خلوت قدر چه امروز: آمد

 ...   نه یوا: کردم ناله

 وبال پر را میها مژه یکم یهولک هول

  دنباله ، شدم  جدا نهیآ  از گام کی  و دادم

 یضربدر سر  ازپس را  شالم  یها

 و زدم گره هم  به سرم  یباال و درآوردم

  ختمیر یشانیپ در یکم  را شیها شهیر

  دادم جا ور آن و ور نیا در را یومابق

  . 

  شده کاله کی شکل حاال که یشال از

  که زدم خودم به  یلبخند یراض بود

  یجلو من  اما نکن  عجله: آمد  باز جیمس

 .   درم



 از ، باالخره و کردم  معطر را خودم

  را در و رفتم  اط یح  به  آمدم رونیب  اتاق 

  او ، زد ی لبخند کردم باز شیرو به که

  کتان و ی آب وریپل.   بود دهیپوش یآب هم

 به رو کج فرق   شیموها ، یا سورمه

  شیر  ته آن با و  بود شده  شانه باال

 .  دیرس یم نظر به آراسته  ، کمرنگ

.   سالم : گفت  و کرد نثارم ی لبخند

 ؟یبود خواب

 صورتم  نکهی ا یبرا کوششم  ی همه با

 اما اورمیدرب وهوا حال  نیا از را

 . د یفهم

  داریب :   دادم  جواب و زدم  یشخند ین

 شده؟  یزی چ.  بودم



  دیبا: داد  اباال  ر شیابرو لنگه کی

   نم؟ یبب رو تو  امیب بشه  یزیچ

 آخه یول.  قطعا نه:  دادم ینی ب به ینیچ

 .  است شنبه امروز دفعه هی

  هاست؟ دوشنبه  فقط  قرارما مگه-

 .   ایب روز هر ،  ایب  تو: زدم ی لبخند

 یب و وقت : گفت  و داد  لمیتحو ی لبخند

 ام؟ یب وقت

  ایب یخواست وقت هر...   ایب: دم یخند بلند

  ... 

   ام؟یب که بخوام خودم  د یبا فقط -

 .  خوام یم  منم:  وگفتم  دمی گز را لبم

 ...  یبلد  که هم  آدرس!   ایب هم تو پس-



  نکهیا از قبل و انداخت گل  میها گونه

 در به ینگاه  ، شود سرخ صورتم کل

 باز نی ا: گفت و  کرد اط یح  نگیپارک

 شه؟یم

  آره: گفتم و شدم  متعجب  حرکتش از

  ؟ چطور.   کنم فکر

   ؟ بکنم  یامتحان  هی-

 .  البته-

  ، آمد تو  خودش و رفتم  عقب قدم  سه دو

 یآب سانی ن  وانت یتو سرهنگ دنید از

 !    شد باز دهانم ،
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 !  بابابزرگم  ، معز:  زدم شیصدا



  داخل بروم خواستم ، دمیچرخ عقب به

 مطمئن  سرهنگ نبودن از تا  شوم خانه

 .   است  توهم کردمی م حس... شوم

  و دیکش نیی پا را نگیپارک در  یآهن قفل

  گهید کوچه یتو  بود اومد ،  بله: گفت

 .  کردم  سوارش من

  و گله ام یتیمسئول  یب بابت از بار نیا

 !نکرد تیشکا

 ... رونی ب  دیایب کرد وقت یک  رمردیپ

 از د، ینرس تپش و ینگران به کارم

  و شد راحت المیخ  سانی ن یتو  دنش ید

.   بود  آمده معز که  کردم شکر را خدا

 را مغزم  یجا  یجا تعجب دوباره



 مال سانین ن یا: دمیپرس رانیح گرفت،

  ؟ توئه

  دوست: گفت و  آورد لبش  به ی لبخند

  ؟  باشه من  مال یدار

 با ،  شد  باز یبد   یصدا با  یآهن در

 و لخت باغ از آجر پاره  ک ی شیپا

  تا گذاشت در یوجلو کرد جدا انیعر

 زل من به یجد  سرهنگ ،  بماند باز

  نشسته  شاگرد یصندل یرو ، بود زده

 . کردی م میتماشا و بود

 .  نمی ب یم خواب کردم یم فکر هنوز

 به دست و  کنارم  امد که معز به رو

  ای هیچ  هیقض یگی م:  گفتم فورا  شد کمر

 نه؟



 یراست: گفت و  آورد لبش  به ی لبخند

 ! ستی ن ازشون ی خبر  دوستات نیا

 کدوماشون؟-

 :  دیپرس خونسرد

 !مرداشون-

  کهی  که  دید و خوردم جا  لفظش از

  حاال:گفت یعاد ،  حرفش از ام خورده

  از خودم...  تو ام یب ، بده فرمون هی

 .  امی برم  پسش

  سانین به کنجکاو دم یکش جلو  را خودم

  من: گفتم طنتی ش  با و زدم زل یآب

 یچ ه؟یچ  بارش اصال!  ؟ پشتش نم یبش

 ! ؟ نجا یا یاومد  شده

 ... یکی  یکی: کرد  یا خنده



 ؟یدار کاریچ  َمردم  یدوستا  با-

  کنن یکمک هی گفتم:  برد بیج  در دست

 ست؟ ی ن هم  عطارد. 

 .  دادم  تکان نه  عالمت به را سرم

  زدن صدا ، لحنش بود، شده راحت چه

  در یتیمالک  چه.  من اطراف ی ها آدم

  یک اصال.   بود کرده خوش جا  کلماتش

  خودش  مال را من همه نیا  کرد وقت

 ! ؟ کند

  از ماالمال.   بود ذوق  و شور  از پر  قلبم

 !   ذوق 

 ...  یکنجکاو از امان!  یکنجکاو اما

  اط یح از ، دی گویم چه نم ی بب نماندم 

 سانی ن  بار دمیفهم یم  دیبا زدم رونیب



 و کرد اخم  و دیکش   را دستم ، ستیچ

 ؟ کجا:   زد لبخند همزمان

  با یچ یبرا !  هیچ  بارش  نمیبب  خوامیم-

 قهیدق  هی توروخدا... یاومد سانین

 !  کن ول  دستمو

  شده گوشیباز گندمزار ، کرد طنت یش

 :  گفت قلدرانه  بود

  ینگ!   ستین معز کار تو کردن ول-

 !  ها حرفو نیا
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  از شیچشمها کردم، ناز یکم  و دم یخند

 یوقت یعن ی دمیفهم  د،یلرز میچشمها  ناز



  شتریب دستم مچ یرو  شیانگشتها فشار

 .  داراستیخر را  نازم که دمیفهم ، شد

  ی مردانه غرغر  یصدا و زد ی لبخند

  سانین نیا : نشست گوشم  یتو ییآشنا

 !  گهید هی ک مال یآب

 فاصله یکم کرد، رها فورا را  دستم

 باز در از که عطارد دنید واز  گرفتم

  انداخت ما به ینگاه  مین  شد داخل اط یح

 !   هانیک جناب  سالم: گفت معز و

 . بود منگ عطارد نگاه

 صورت  در و کرد ینگاه یآب  سانین به

  و افتاد من به چشمش ، شد رهیخ معز

  شیاخمها شد باعث آالگارسونم ی افهیق

 .   شود هم در



 یطوالن  مکث با  و دیکش یق یعم نفس

  دکتر جناب سالم  ک یعل: داد  جواب یا

 است؟ دوشنبه امروز! 

  با و برد  بشیج در  را شیها دست  معز

  است شنبه  ریخ: گفت ینفس به اعتماد

 .   بود  شما ری خ و ذکر  االن اتفاقا

 ، کرد نگاه من  به دار یمعن عطارد

  ، بودم کرده مشت را زمی شوم نییپا

 گرفته ینگران  را م ی تاپا سر چرا دانمینم

 ، یبدجور عطارد کردم یم حس .  بود

  کی مثل  بخواهد انگار.   کندیم  نگاهم بد

 .   ردیبگ را  مچم دزد

  و گرفت  سمتم به را سانین چی سوئ معز

  پشتش هنوز  نیدار دوست: گفت

   ن؟ینیبش



  ، عطارد یجلو افعالش  بستن جمع از

 به را زیچ همه  احتماال  زدم ی لبخند

  بخواهم اگر بود  گذاشته من ی عهده

  جمع را  می ها فعل و  کنم شیصدا راحت

  توانستم  یم را جمعش حواس ، نبندم 

 معز و  دادم سرتکان اقیاشت  با.  ببوسم

  جناب ستین یزحمت اگر براتون: گفت

 !م یکن یخال هم  با باره هی ، هانیک

  به بلند یها  گام  با داد،  باال شانه عطارد

 یرو را اش کوله  رفت، تخت  سمت

:  گفت  و گذاشت  وانیا ریز یچوب تخت

 !   خدمتم در بله

  ، کردم راباز راننده در نکهیا  محض به

  چند یقال  و نهال و گل همه آن دنید از



 رهیدستگ به  دستم.  برد ماتم  هیثان

 . نرفت

  دی د که رفتم عقب آنقدر شیجا به

 داشته سانین عقب یفضا به یمشرف

  یها  گلدان آنهمه دنید  از.  باشم

  دهانم  یتو ، یا باغچه یها گل کوچک

 . آمد  غیج تا هزار

 !  ذوق از غیج ... یخوش از غیج

...   زدم زل نریت و رنگ یها یقوط  به

 یآب یگچ ی نما آب کی و چهی قال دو به

  و...  بود شده  یبند بسته که یا روزهیف

 باغچه ی گلها یرو رفت چشمم دوباره

 سرهنگ ی خانه بودند  آمده که  بایز یا

 .  کنند نونوار را



 .  شد دهیکش   سمتش به  نگاهم

  بود ستادهی ا  رق  و شق  ، بیج  در دست

 .  کردیم  میتماشا و

 نزده پلک اصال االن تا  کردم  فکر

 صورت همان به همانطور است،

  ند یبب را  ذوقم  تا ، کند  میتماشا  تا ستادهیا

!   باال  رزولوشن  با یرنگ و  واضح ،

 . بود امده بند نفسم

  پشت  ، رفتم راننده  در سمت به  گام کی

  تکان شیجا از سرهنگ ، نشستم فرمان

 .  رفتم جلو و زدم استارت بود، نخورده

  پدال یرو را میپا بود، ستادهیا  همانطور

 به کاپوت یجلو دنیرس تا و فشردم  گاز

 عقب  قدمم کی.   دادم گاز  ، شکمش 



 به آنقدر نرفتنش  عقب  راستش. نرفت

 یمناسب وصف چیه که نشست  دلم

 .  سرم یتو کردمینم دا یپ  شیبرا

...  دنش ی نکش عقب ، نرفتنش عقب

:   دیبگو که بود نیا  نیع... ستادنشیا

 رمیز یخواهیم! تو یرضا به ام یراض

 !   ستی ن یحرف ی ریبگ  هم

 فرمان پشت ها  ساعت داشتم دوست

  با  که کنم  نگاه او به و نمیبنش  یآب سانین

 .   کردیم  می تماشا یمحو  لبخند

 .   بود بی عج اصال

  بودم دهید که ییمردها ی همه با  مدلش

 چت... زدنش حرف.  داشت  فرق 

 اخبار... دنشیپرس اخبار...  کردنش



  همه با کارش و ساز ی نحوه!   دادنش 

 .   بود متفاوت شناختمیم که ییها آدم ی

 همان جز ، رفتینم  ام صدقه قربان

 به فیتعر چ یه ، زمیعز  و جان

  به ، تی فدا به کردمنینم ی خصوص

 جان ، یسرم تاج.  گفتینم ، قربانت

 ینم کمیخ به یعشق ، ینفسم ، یدلم

 ، دم یپوش یم  خوب لباس.  بست

 ... یبرد را دلم یکرد  چه یوا  گفتینم

 دو جزهمان به! است برازنده گفتیم

  از گرید ، ییبایز بود گفته که  یبار سه

  از.  بود  نگفته ی شتریب زیچ  ام چهره

 . نطوری هم هم  میچشمها

 خوشحالم  داشت، یبیعج زیچ کی ،یول

 ! ادیز یلیخ .  کردیم



  با.   بودم امده کنار  زدنش حرف مدل با

  غامیپ در اش یبند جمله خشک مدل

 ارسال که یکوتاه نسبتا  و متعدد  یها

 ،یخط  تک عموما  ییها غامی پ  ، کردیم

  ی صدقه قربان بدون ، یموجیا بدون

 یوقت و... یعاد یلیخ. بخصوص

  ، شدیم  ایجو را وحالم گرفتیم  تماس

  و ام نشسته  بهشت ان یم کردمی م احساس

 یآب سانی ن کی سوار باخودش را بهشت

 !  بود آورده و  بود کرده

 گفته او به یاحمق دختر کدام دانمینم

 !   بار کسالت: بود

  اش یتلفن یحرفها کالم  تکه بود شده که

لت اگر"  ، س   " !    دیببخش  کردم ک 



  میبرا...   کردینم  کسلم.  شدمی نم کسل

 دهیخر گل باغچه کی! بود  دهیخر گل

  نش یمه  عمه ی خانه از بودم  گفته.  بود

  نجایا بود آمده بود، شده خوب حالم چه

 خوب  را حالم باز تا  کند آنجا مثل را

 که ی مرد  با کردمیم چه  من.  کند

  جواب یب ، او به  لطفم گذاشت ینم

 ! بماند؟
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 ،  کردند یخال را سانین بار یوقت

 یتو ، بخوابد  تا بردم را سرهنگ

  نکهیا محض به.   زدیم چرت  هم  سانین

  ، دمیکش باال اش نهیس یرو  تا را پتو



  و انداخت من به یمحزون نگاه رمردیپ

 !  دخترم :   زد میصدا

 رنجورش صورت به هیثان  چند  یبرا

 ... آذر: گفت که  کردم نگاه

  را نفسم زد صدا  آذر را من که نیهم

  چنگم  ی تو را اش پنجه ، کردم حبس

  داد  تکان  را شیها لب  آرام و  داشتم نگه

 .   نمیبب اریب رو  ها بچه: 

 .  چشم-

  هم  یرو را شی پلکها و زد ی لبخند

 وقته یلیخ رو کرانه: گفت  و گذاشت

 !   جون بابا شده تنگ براش دلم  ، دم یند



  لکه از پر و شده چروک دست  پشت

  بابابزرگ واقعا:  گفتم  و دمیبوس را اش

 !  ؟ شده  تنگ برام دلت ؟

 را پتو ، رفت فرو یقیعم خواب به

 یابرو  یباال  اش  یشانیپ کردم، مرتب

 که  جا از دمیبوس  را اش یجوگندم

  ا یدن کردم حس لحظه کی  برخاستم،

 . چرخد یم   تند دور یرو دارد

  دانمینم  آمدم فرود  ، تخت ی لبه دوباره

 در که نشستم حال همان به قهیدق  چند

 عطارد ،  شد باز یناگهان  سرهنگ اتاق 

:  کرد  گرد را ش یچشمها دنمید با

 ؟یینجایا

 ؟ هیطور:  آمد جلو نگران



 و دوخت خواب غرق  سرهنگ به چشم

  رنگت چرا: گفت من به رو و  کرد اخم

 ده؟یپر

 شده؟ یچ .  خوبم-

 !  اومدن دوستات-

 دوستام؟-

 رو نجایا !  دختر تا  دو پسر تا  دو.  آره-

 .   رسما  گهید پاتوق  نیکرد

 ینگاه  گرفتارش  هم  در یابروها به

  ریت می ها قهیشق ،  برخاستم   ،   کردم

 بروم رونیب  اتاق  از  خواستم  ، دی کشیم

 و  بست را سرهنگ  اتاق در عطارد که

  اش هی قض پسره  نیا: گفت من وبه ر

 ه؟یچ



  پسره؟:  زدم نشناختن به را خودم

 ...  تو با !  دکتره نیا-

  خواستم ، دادم قورت را  دهانم  آب

 منظورت: گفتم نی هم یبرا  کنم  انکار

 .هیچ

  از من نظرت به: گفت  هیکنا  با عطارد

   ؟ اومدم کوه پشت

:  دیکش یپوف  عطارد و باالانداختم شانه

  لنگه نمیا  ش؟ یشناسی م یحساب  و درست

 !  بذاره  قالت!   نباشه یک ی اون ی

 اون مثل نیا : وگفتم کندم  را  لبم  پوست

 .   ستین



 کرد نگاه صورتم در خوب عطارد

 حال اون تو دوباره  خوادینم دلم : وگفت

 ...  یباش وهوا

 دو انیم مرغان آبله جوش یجا به

 :  گفتم و زدم زل شیابرو

 ؟ هوا و حال کدوم-

  انداخت سرهنگ ی  کتابخانه  به ینگاه

  نگاه بهش  باجناق  حساب رو:    گفت و

 !  کنم؟

:   زد لب عطارد و انداخت گل  میها گونه

 .  است ساده و صاف ، هیخوب ی بچه

  و آوردم لب به ی لبخند فشیتعر از

  نهیا شی بد:  داد تکان لب اخم با عطارد

 .   ستمین باغ تو من یکنی م فکر که



  ؟یهست-

 ستم؟ ین نظرت به-

  من باغ... ییایمی ک و خودت باغ تو-

 .      عطا سواست ومعز

 .   کنهی م درست باغ برات داره-

  از خواستم ، نشست لبم یرو ی لبخند

 و گرفت را دستم  که بروم رونیب  اتاق 

 ! شناستشیم ای م یک: گفت

 . دونمیم-

 :  دیپرس  و کرد نگاهم یمکث  با عطارد

 بوده؟ یبهشت دیشه-
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  از!  داشته وآمد رفت اونجا یول.  نه-

 تو...  شناسنیم رو گهی همد اونجا

  یعکسها.   ییاجرا و یفرهنگ یکارها

  هست دانشکده تی سا یتو اجراهاشون

 .  نیبب برو  دم یم و تی سا آدرس

 ؟   ی دید تو-

 یهوم عطارد  و دادم تکان را سرم

 ! مبارکه: گفت تنها  و دیکش

   آمدم رونیب  اتاق   از و زدم یزهرخند

 و  عاد یم ، کردند بغلم  لویون پروا

 گرفته جگر و  کتف و بال یمرتض

 ینگاه  پنجره از ، م یداشت بساط  بودند،

  بود کارش مشغول  یجد  ، کردم معز به

 ،پروا کردیم ورو ریز را ها خاک ،



 خاک دینبا گریج نی ا: گفت و  آمد  کنارم

 !  خانم کرانه ها  کنه یباز

  کردم  نگاهش چپ  چپ من ،  دی خند لوین

!   خدا به: گفت  جانب به حق  پروا ،

  همه. نهی زم نیا تو  هیجد چقدرم چارهیب

 !  شده یخاک  هم  لباسهاش ی

  نهیس به  دست و  م  دیکش یق یعم نفس

  برام باز:  گفتم جفتشان به رو  و ستادم یا

 .   اومده هیاحضار

  نیا: دی کوب  دستش کف به یمشت پروا

 به تو  ست؟ین بردار دست چرا کهیزن

 کهی مرت مگه ؟ ینگفت یز یچ نایس

 شویری کبیا ی ننه یجلو که برنگشته

 ره؟یبگ



  تند  ششوی ات ،  پروا: زد صدا  آرام لوین

 .   نکن

 یمرتض  و عادیم ،  بود اط یح به  نگاهم

  به لیب با عاد یم ، بودند وستهی پ  او به هم

  بود افتاده باغچه از ی گرید بخش  جان

  و دیخند یم معز  بزند، لیب  نبود  بلد ،

 مسخره داشت کمر به دست یمرتض

 !کرد ی م اش

 ! زدم جیمس نا یس به:  گفتم لب ریز

 ؟ یکرد کاریچ:   کرد وحشت لوین

  دستم . بود دهیپر  رخش از رنگ پروا

 .  نشاندم  شیبازو به را

  ذهنم به یهرچ:  کردم فوت را نفسم

!   خودش و! کردم مادرش  نثار دیرس



  به دیبر همتون دوارمیام نوشتم اخرشم

 !درک

 کی ستریه پروا  و دیکش  ینیه لوین

 .  د یخندیم

  یوقت: گفتم  و کردم جفتشان  به ینگاه

 کار یحساب  و درست مغزم  خوابمینم

 پاک وگرنه خونده،  هامو غامی پ.   کنهینم

 !کردمشونیم

 داد؟  جواب هم  یز یچ: گفت خفه پروا

 سگ مثل االن.   خونده  فقط!  نه-

 .   کردم اشتباه باز! مونم یپش

 بود رهیخ رو به رو به سکوت در لوین

 رو به رو به فقط  ما سه هر  یعنی. 

 .   میبود رهیخ



  آمد رونیب سرهنگ اتاق از که عطارد

 را من  ، چرخاندم عقب به  را سرم ،

  به ، داد  یسالم دوستانم به و  کرد نگاه

:  وگفت کرد ینگاه اش یمچ ساعت

 !  برم تونمیم مزاحمم اگر

  تو د یببخش : گفت زده خجالت لوین

 . نجایا م یایم  همش ما روخدا

  منزل دیدار اریاخت: کرد تعارف عطارد

 .  خودتونه

  هم شما:  کرد وجود  ابراز هم پروا

 خو همه با ما د، یباش داشته فیتشر

 ! م یریگیم

  لب و کرد  یمکث عطارد و زدم ی لبخند

   امشب ارشیب ، ا یمی ک دنبال  برو: زدم



  گریج  و بال ها  بچه.  میباش هم دور

 ! میزنیم گریج.   دنیخر

  هوا رو اما ، خورد جا شنهادمیپ از

 ؟  واقعا: گفت و گرفت

 کردم پنجره به ینگاه  و دادم  تکان سر

 حوض  یآب یمو قلم  با که او به رو و

  شدم رهی خ ، کردیم  رنگ دوم دست را

 ! بماند: م یبگو هم  او به خواستمیم. 
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  من و باشد سخت اوضاع  کردمی م فکر

  قبول را  شنهادمیپ معز  اما ، بمانم  ناکام

 ! راحت.  ماند یم گفت.  کرد



 یم گفت ، داد را  جم یمس جواب ایمیک

 !  راحت ، دیآ

 ی جوجه بسته چند  برود گفتم عادیم به

  او ، میکن  کباب خودمان تا ردیبگ آماده

 !  راحت ، باشد گفت و رفتیپذ  هم

  شستم ،  داشتم که هرچه  پرتقال و بیس

 ال یپف و پسی چ گذاشتم، وهیم ظرف در و

 انیم در وفور  به که بود  یزیچ هم

 .   شدیم  دایپ لویون  پروا ی ها دیخر

  تلفنم ، یبار  چند از هر ، داشتم دلشوره

  ام یارسال ی ها غامی پ  ، کردمی م چک را

  که بود زیآم نیتوه  یآنقدر ، نایس به

  دلم  راستش.  دارد تبعات  کارم بدانم 

  یزیچ وجودم در  اما بود شده  خنک

 .  دیجوشیم



 و یناراحت  یها آتشفشان از یکی

  و دود و بود شده فعال ،  ام ینگران

 بود، کرده آلوده را  میها هیر  کل  دمش

 سرشان مردها ،  دم یکش یم نفس  سخت

 که رفت معز  به چشمم بود، فوتبال گرم

 انداخته پا یرو  پا بود، نشسته یعاد

  ساعدش تا را ورشی پل یها نی آست و بود

  تکانده را لباسش خاک ، بود زده باال

  نمدار  یکم شلوارش یها پاچه و بود

 .  بخورد سرما بودم  نگران   ، بودند

 یمرب عملکرد  ی نحوه درمورد عادیم

  فوتبال از که ییمردها از زدیم حرف

 کادر!  آمد یم  خوشم  زدندیم حرف

  عادیم مثل  شناخت یم را همه ، یومرب

  حفظ  را  شان همه اسم  ، دیجد  و م یقد از



 کردن  تماشا از که نا یس برعکس. بود

  چه دلم من...  من و  داشت تنفر ورزش

 !  خواست؟یم

  یکم.   بود چیه جواب حاضر حال در

 شان همه کاش...  آرامش  یکم سکوت،

 !  رفتندی م شان همه رفتند،یم

 فردا یبرا که  لوین و پروا به رو 

  یبرا  دانشکده به  که دندیچی م برنامه

  شیپ و  یچ حاال از : گفتم میبرو نیتمر

 ن؟یکن یم ن ییتع  شیپ

 اریخ کندن پوست  از دست  پروا

 به سالن  م یدار مرض: گفت و  برداشت

  م؟ ینر و میکن ول رو ی خوب اون



  جانم به دلشوره  ، انداختم باال شانه

  ایمیک  واکنش از ، انداخت یم چنگ

  دو یکی:  گفتم پروا به رو ،  دم یترسیم

  هم اش هیبق ، نیتمر اونجا می ریم جلسه

  مجتمع تو  بتونم اگر. خودمون سالن تو

  از.  شهیم خوب  ، رم یبگ سالن"..."  

  بعدم . کاراش دنبال فتم یم گهی د ی هفته

  م یباش داشته اجرا دیع تا ،  اجرا میبر

 . م یفتیم جلو یلیخ

 و  کرد عوض را بحث ، آرامش با لوین

 ئه؟ یماه  ید معز  یگفت یراست: دیپرس

 :  کردم  دییتا  را حرفش

  ی هیهد  هی براش د یبا. ید لی اوا.  آره-

 .   بخرم خوب



 مزه جشن بدون هیهد: دی خند لوین

 ... نداره

 جشن خوانیم دیشا: کرد دخالت پروا

 .رنی بگ دونفره

 .   زدم افکارشان و ها دهیا  به ی لبخند

 .   هیخوب  ی نهیگز  ساعت: زد لب پروا

 .  ترم خاص زیچ  هی دنبال-

 ! مثال؟ ی چ: کرد م یتماشا هیثان  چند لوین

  ولنیو ی آرشه میبگو حرص  با خواستم

  ! 

 جز یزی هرچ: گفتم جوابش در  تنها اما

  نایا! چرم فیک و کراوات و ساعت

  زیچ هی دارم  دوست.  نیوتکرار نیروت



  دنبال یول... یچ دونمینم. باشه متفاوت

 .   متفاوتم و خاص زیچ هی

 یب من  و کرد نگاهم  هیثان چند پروا

 ا ر پرده رفتم، پنجره سمت به اراده

  در.   داد یم بد یگواه  دلم ،  زدم کنار

  دمید را عطارد ، شد  باز دی کل با یآهن

 .    دادیم  هل جلو به  را ایمیک لچریو که

 ... اگر شدیم آوار سرم به ایدن

  اهمیس  افکار به  محکم یدهن تو کی

 . زدم

:  گفت یا زده خجالت  یصدا با لوین

 چرا  شما دکتر  ، بده مرگم خدا یوا

  ..... 



  شما جان  دکتر بابا  یا : دیخند یم پروا

  م یومدیم خودمون نید یکش زحمت چرا

 .   میکردیم جمع

  چرخاندم لوین و  پروا سمت به را میرو

 پرتقال و  تخمه پوست یها یدست   شیپ ،

 یب با  ، دمیگز  را لبم بود، آورده را

 آشپزخانه یخروج سمت به ، یقرار

  به لبم ، شد  راهم سد اخم با  که رفتم

 .  نشد  باز تشکر

 ؟ یخوب:  دیپرس و  زد زل صورتم یتو

 .  یمرس.  خوبم ها؟-

  رفتم، سالن در سمت به و زدم کنارش

  کردم، باز را سالن در نکهیا  محض به



  و داد  باال را شیابرو  ی لنگه  ک ی ایمیک

 :  گفت مکث بدون

  گهید شدم  نصف  یوقت از کردم فکر-

 !  یکنینم حساب  آدم  داخل منو

  نگاه شیبایز یلیخ  ش،یبایز صورت  به

 .   کردم

  پرپشت  یها مژه ،  یا گربه  چشم  خط 

  یلبها و  وسط  از فرق یموها و یمشک

.   کردی م یدلبر ، رنگش  یارغوان

 . بود شده  رینظ  یب  اش چهره

  هم  در شی اخمها کردم، نگاه عطارد به

 .   بود



  بایز را خودش نطوریا یکس  چه یبرا

  ای من؟  دوستان ؟  من  یبرا بود؟ کرده

 ! من؟ ی ژهیو مهمان
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  ، دندیچسب من  یزانوها به خواهرم

 سرش پشت را  در  ، آمد تو   عطارد

 کرد، کج  چپ به را  سرش ایمی ک و بست

 تار  آمد، صورتش یتو شیموها

 از کوچک انگشت سر با را شیموها

  به رو و زد پس  شیچشمها یجلو

 رسا سالمش، یصدا. کرد سالم دوستانم

 .  بود دوستانه و یپرانرژ ،

 یستودن  نفس  به اعتماد خواهرم سالح

 !  بود اش



  نشسته یصندل نی ا یرو من اگر دیشا

 ، دلچسب و بلند نیچن هرگز ، بودم

 ، خواهرم اما .  کردم ی نم وجود ابراز

  بود نیبالر  ، بود ی دندانپزشک آخر سال

 سال کی نکهی ا وجود با  اندامش  و

 هنوز بود، یصندل  نیا ریاس و ریدرگ

 !   بود بایز

  پروا  دادند  را پاسخش یمرتض و عادیم

  خم خواست تا پروا  ، آمدند جلو لویون

 لحن همان با ببوسد را شیرو و شود

 . نکش  زحمت خدا رو تو: گفت گرمش

  دست جفتشان با و  برد جلو را  ودستش

 .   داد

 .   بود مانده نهیس به دست  معز



  و داد  باال  را شی ابرو لنگه  ک ی ایمیک

 احوال.  نجاستیا یک  نیبب ، به به: گفت

 !    دکتر شما

.    سالم:  گفت مودبانه و داد تکان یسر

 .ادب عرض

  ستادهیا  مجسمه مثل که یمن  به ینگاه

 تعارفمون: گفت و انداخت بودم

 ؟ یکنینم

!   پدربزرگته ی خونه: زدم لب خشک

 .  ستین من تعارف به یاجیاحت

  ام  یخرد اعصاب یکم نکهیا یبرا و

  کنم یتالف  را ظشی غل شیآرا بابت از

  زیتم  یبرا ارمی ب  دستمال رم یم:  گفتم

 .   تیصندل یچرخها کردن



 خنده که آمد بدش  ام جمله از کنم فکر

 . دی ماس شی لبها یرو

 کارم ،  برگشتم دار نم  ی حوله کی با

  تیهدا  خودش  عطارد ، شد  تمام که

 یصندل  گرفت، عهده  به را اش یصندل

  کنار و کشاند یا نفره تک مبل کنار را

 .    نشست ا یمی ک دست

 یرو سه هر ، معز و یمرتض عاد،یم

 .    بودند نشسته نفره سه مبل کی

 به رو و داد هل جلو  به را خودش ایمیک

 زونیآو برام مانتومو: گفت عطا

 ؟ یکنیم

 !  زمیعز حتما-



 چوب سمت به گرفت، را شالش و مانتو

 یموها به یدست  دم ید و رفت یرخت

  با که یدرحال و د یکش پرپشتش و رها

  معز کردیم شانه را  آنها شیسرانگشتها 

  خبر چه: د یپرس و داد قرار مخاطب را

 زیچ همه ؟ خوبه احوال اوضاع ؟ دکتر

  مرتبه؟

.  ممنون: زد لب و داد تکان یسر

 .شکر  خوبم

 ؟ زلیژ کامران، خانم-

  پدر.  خوبن همه:  زد لب کوتاه هم باز

 برگشتن؟ سفر از



  به ، ستین بد : گفت و زد یلبخند  ایمیک

 ، زیچ  همه بشه ه یتسو.  انشاهلل یزود

 !  ندهیآ ماه آخر تا د یشا.   گردهیبرم

 آشپزخانه یتو من  و دیکش یهوم معز

 . کنم کار چه  دانستم ینم

 ده؟یپر  رنگت چرا: گفت  آرام پروا

 رنگم؟ :  زدم لب و گرفتم  باال را سرم

 زم؟یبر  یچا: دیوپرس کرد د ییتا لوین

 . زمیر یم خودم-

  یها وانیل می ن و کردم فراهم  ینیس کی

 پروا که  دمیچ ینی س یتو را یستالیکر

.   شده تر خوشگل چقدر خواهرت: گفت

 .رفته پوستش  ریز  آب کم ی کنم ی م حس



 رنگ  از و کردم پر را ها وانیل  مین

  خوب حالش: گفتم شدم  مطمئن که یچا

 .   خوامینم یچیه خدا از باشه

  ینیس معز به اول  شدم، رد انشان یم از

  ی دسته یتو را انگشتش  گرفتم، را

  کوتاه،  تشکر کی  با و کرد فرو وانیل

 . زد لبخند و کرد ینگاه میچشمها  در

  یسو  به و دی کش عقب را  اش تنه

 و یمرتض ، ایمی ک بعد  رفتم، عطارد

 پروا و لوین  و برداشتند یچا  هم عادیم

  ، میبود نشسته هم دور ،  کردم صدا را

 نگاه م یدستها یانگشتها  لرزش به

 نی ا: زد میصدا ا یمیک که  کردمیم

 ه؟یچ  اش بهانه یدورهم



!   است بهانه یب : گرفتم  باال را سرم

  م یبگ...  می باش هم  دور ، میجوون  میگفت

 ؟ بده.   م یبخند

  هم یل یخ ...  ابدا: داد تکان  سر ایمیک

  هی!   ستین کور و سوت فقط. یعال

  بهره استاد یهنرها از... یدهل  یساز

 ! جون خواهر ببر

 از یکم  و مبل  یپشت به داد  هیتک و

:  گفت معز به رو و  کرد مزه مزه شیچا

 یبزن برامون ؟ ستین همراهت یزیچ

  ؟

  خبر: گفت و انداخت پا یرو پا معز

 هی حتما وگرنه ، موندگارم نداشتم 

 .    کردمیم  یفکر



 بخون دهن  هی پس:  زد یلبخند  ایمیک

 !   برامون

  دوستان محضر در:   دیکش یق یعم نفس

 !  کنم ینم  جسارت

  هم آواز:   دمیپرس  و کردم او به ینگاه

  ؟ یخونیم

 زمزمه:  گفت و  انداخت  باال یا شانه

 .   شتریب است

  یتو: گفت و گرفت  باال  را شی چا ایمیک

  شییصدا خوش خاطر به  ؛  دانشکده

 ای یفرهنگ  یها برنامه  اکثر یتو

 کر گروه  یتو !  خواننده ای شدی م یمجر

  فالش و  آهنگ هی تا درآورد رو ما پدر

 .   زمزمه گهیم حاال.  نخونه



  اهل پس دکتر ؟  ی جد: زد  لب  عادیم

 ساز فقط  کردم فکر من ؟ یهنر

 ... یزنیم

  در پنجه  من و بود  شده مشتاق  یمرتض

 فرو گرمید  دست ی ها پنجه یخال یجا

 .   کردم

  و کرد ی ا خنده عادیم جواب  در ایمیک

  فالش من  که البته: گفت خونسرد معز

 .   خوندم  ینم

  معز گهی د یخوندیم: زد قهقهه ایمیک

 .   کن قبول ، جان

 صالبه  به  را قلبم  گفت، که یجان معز

 .    دیکش

 .   بود شده چندان دو  تپشم



  بحث کی  انگار ، د ی کش درهم ابرو معز

 چه  دانمینم بود، انشانیم  نشده تمام

:  گفت دوباره ای میک که بود یاصرار

 که  ریبپذ حداقل ، یکن ینم قبول اگر حاال

 .   داشت یخوب سرپرست  کر، گروه

  خودم من و کرد من به ینگاه م ین معز

  وهیم برات عطا: گفتم  و دمیکش  جلو را

 بذارم؟  یچ برات  ایمیک رم؟ی بگ پوست

 

 جانیه ای میک  و برداشتم یا یدست  شیوپ

  فارغ   یبرا  که یا دوره از زده

 جشن  هتل در ،  دانشجوها  یلیالتحص

  شیهنرها از زد،ی م حرف بودند گرفته

 ... نشیدلنش یصدا از ولنش،یو از ،



 دهن کی: بود شده مصر یمرتض

 . بخواند

 . رفتینم بار ریز

 .نبود بحث کن ول ایمیک

 و  بودم  من ،  جمع ساکت نفر دو

 .  عطارد

  و بود شده یجد ایمیک اصرار آنقدر

 که کردیم فیتعر کر گروه از آنقدر

 کر گروه:    داد  جواب ی جد  معز

 چیه به که داشت سرگروه هی متاسفانه

  مواقع  یبعض ، نبود   میمستق یصراط 

 از گروه  بیترک تا  شدیم باعث لجاجتش

  نداشتم  ییادعا که من وگرنه!   بپاشه هم

 یشخص  ی تجربه  اساس  بر بود هرچه



 به متاسفانه که سلفژ  دوره  چند و بود

  من!  نداشت یتداوم ، وقت قیض علت

  تیهدا یسمت به رو گروه کردمیم  تالش

!   میباش داشته یقبول  قابل یاجرا که کنم

.    بود وسط  دانشکده یآبرو هرحال به

 !  گرفتمی م یجد و کار نی هم یبرا

  من باشه:  گفت و داد  تکان یسر  ایمیک

 .   م یتسل

 .    کنمی نم ادب اسائه!  دیدار اریاخت-

  و دینوش  را شی چا ی مانده ته ایمیک

 بگو همراهمه، کایهارمون: زد  لب  عادیم

 ریز.   امیب باهات منم ، یخونیم یچ

 ! کنم یم یزرزر  هی صدات



 یرو را  دستش  شد، بلند معز  ی خنده

  ، داداش  نگو: گفت  و گذاشت  عادی م یپا

  آهنگ زنگ.   یهنرمند  پا هی خودت

 ساز  خوش یصدا جان، کرانه تلفن

 ! شماست

  نگاهم ،  زد یلبخند فشیتعر از عادیم

 داره عادت اصوال  کرانه: گفت و کرد

  و یعاد و مزخرف یزهایچ همه به

  که َدمه ی م یروح هی ، پرت و چرت

 گران لعبت هی به شهی م لیتبد زیچ اون

 ! بها

  لبم  یرو یگرم لبخند ، عادیم  تیحما از

    زد لب و کرد ینگاه من به معز  و آمد

 هفتم_بخش _هجدهم_فصل!#  قایدق: 
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 در  ، همراهم  تلفن لرزش یصدا

 به ، بود فراگرفته  ا ر جمع که یسکوت

 جا از نشست، میگوشها به یخوب

  عادیم کرد  خواهش یمرتض  برخاستم،

 که همان درآورد، را شیکایهارمون

 ما  ی دوستانه خلوت در یقیموس یصدا

 .  بود یکاف انگار ، چدیبپ

 جمع به  هم عطارد بار نیا  که هرچند

 . بود شده اضافه کنندگان اصرار

  تلفنم ستادمیا آشپزخانه یتو کانتر  پشت

  ناشناس    ی شماره ک ی کردم، روشن را

 .    بود فرستاده  غامیپ من به شناس

 !کرانه: بود نوشته  تنها



  حفظ  هنوز را اش  شماره  اعداد من

 . بودم

  من ی برا ، سه  و شش و هفت هنوز

  خطش  کی کد هنوز...  داشتند یمعن

 !   داشت یمعن  من یبرا

 یم ، نشست  صورتم یرو  معز نگاه

!   عادیم   یها طنتی ش دست  از د،یخند

 با یم ی قد یبازار کوچه آهنگ  کی

.    دندیخند یم همه  و نواخت یم سازش

 هیثان  چند عادیم.   بودند معز منتظر

  بابا  ی ا: دیغر  ایم یک و کرد سکوت

  زشته خدا به اصرار، همه نی ا درمقابل

 . ادهیز تقاضا که ینیب یم!   دکتر

  انگار خواهرم ، آمد من یرو نگاهش

  تماشا خوب:  دیبگو  نگاهش  با بخواهد



  من ، باشد نداشته  یزدگ شی صدا کن

  نیبب آورم یم جا به یخواهر  حق  دارم

  نگاهش...   را شیصدا... یدار دوستش

 !   را ش یها کلمه  و حرفها طعم ...  را

  جیمس یوقت  بود نمانده من تن یتو جان

 !   درم یجلو من کرانه:  آمد

  یقلب امان یب  تپش  و دیلرزیم  میها پنجه

 چه به گری د.  بود شده ناسور گرید که

!   ندارد توان گفت، یم من به یزبان

  ساعتش...  کشد ینم  بار.   ندارد تحمل

 شده تمام  اش یباتر رفته، خواب

 نیا گرید.   دهیرس خط  ته به  نشیبنز

 چطور ، شده گره  مشت قد ی  چهیماه

 .   کرانه یزندگ است  بس:  دیبگو



 لرزش  یصدا  با نه  جمع مجدد سکوت

 .   شد شکسته او گرم یصدا  با  که تلفنم

  خواند  که دارم یشور سر  در امشب

  هفت یها هیثان ...  بود من خالص   ریت

  محمد  ستارگان یغوغا نه  و هشت و

 .  د یچیپیم  مغزم یتو یاصفهان

 یمرتض دم ید و زد لب یبَه بَه عادیم

  گرفت ضرب  زیم یرو  زده ذوق 

 رو بابا!  نهیهم... داداش نهیا: وگفت

 !  م یهست  یخود ما هنراتو کن

 او به بود کرده دقت که دم ید را عطارد

  به لبخند عادیم .  داشت  لبخند ایمیک و

  شیلبها انیم کای هارمون  آورد، لبش

  به شد آلوده و شد گرم شیصدا  ، نشست



 خرج  بازدمش در  عادیم که یاحساس

 . کردیم ساز

 نیچرک  یگوشها  به شد آلوده شیصدا

 !  من

  ی سبکسرانه توهم  به شد آلوده شیصدا

  یم در بال  دیبا که  من از یوا ...  من

  بودند خورده ریت  میبالها  اما آوردم

 میرو  به را قفس در.  بودند شکسته

 .    نداشتم زدن پر جان من اما گشودند

  تر نامنظم را ضربانم سومش جیمس

  یپ باشد  حواسم خواستمیم  هرچه.  کرد

  اما ، لشی بد یب و مردانه یصدا یگرما

 ستارگان با  باشم راز خواستمیم شد ینم

  عالم نیا  از باشم دور خواستمی م! شد ینم

  تا یشاد از رمیبگ پر ، باشم او کنار



 غوغا نه.     شدینم ، باشم او  کنار فلک

 ساغر و ختنیر سبو نه آسمان در یفکن

  جانم!  شد ینم ممکن  کدام چی ه  شکستن

  ماه.   دانستمیم...    رفت یم تنم از امشب

 را دوزخ داشتم  من  ، شکشیپ زهره و

  که یآتش  از  و دمیدی م خود یچشمها  به

  بود آمده کجا از شیها شعله دانمینم

 .   سوختمیم

  و کردم حبس  نفس  ، آمد که غامش یپ

  خنده ، گرفتم  را می اشکها زشیر یجلو

 یمرتض که  دمی د ، نشاندم لبم به

  دم ید و بود گرفته را  پروا دست عاشقانه

 زده حلقه  اشک چشمش یتو عطارد که

 .   بود معنا تمام به خوددار ای میک و بود



  چند  کرد یرحمت گندمزار که  دمید

  میچشمها سمت  به ییطال  ی خوشه

  توانستمینم ، آنجا ، من اما...  حواله

 .    باشم که  شدینم...  ی عنی!  باشم

  جانم در شعف و  باشم خبر  یب شد ینم

  نبود من  سهم  امشب حداقل ...  ریسراز

 .  باشم داشته یشور سر در که

  از گذاشتم، کنار را  تعلل  و کردم تند  پا

 خانه از و شدم  رد ، شانیچشمها یجلو

  شیصدا  اطیح ی مهی ن تا رفتم، رونیب

 فکر...  رسا  و بود گرم آمد، یم

  نیا قتیحق اما بکشد خجالت کردمیم

  ، یباش مسلط یزیچ به یوقت  تا که بود

 زده خجالت بابتش از وقت چیه

 !   یشوینم



  کردم  حس  ، دمیرس که یآهن  در به

 کشند،ینم جلو را من گری د میپاها

 ...  نیزم به اند  دهیچسب

 را در ری زنج دادم، هل جلو به را کمرم

 در اش یبرزخ  یچشمها و دم یکش

 .   ماند رهیخ صورتم

 به  ختمیر را ، روین مانده ته همان

  دو!  قدم دو کردم، التماسشان... میپاها

 ...    فقط  قدم  دو خدا  رو تو قدم

  آسفالت  تا اط یح  یها کییموزا از

 را من  میپاها دهد، رشانیخداخ! کوچه

 .     کشاندند نایس  یرو به رو آنجا تا



  گاریس ته و انداخت  میتاپا سر  به ینگاه

 پرت  آب یجو ی تو را شی لبها یرو

 ! سالم کیعل: وگفت کرد
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 نیعج  نگاهش  با شهی هم اش ی طلبکار

 خواستیم که امشب  فقط   ای! بود؟

   کند؟ زهرمارم

  یسالمت به: شد خم  یکم صورتم یتو

 ! ؟ یشد  هم کر

!  ؟  بود زبانش ی همخانه اش، یادب یب

 ! بود؟ شده ناخوانده  مهمان امشب فقط  ای

 با و برد بی ج یاتو ر  ش یدستها

 زر مدام یچ: دیتوپ یهم در یابروها



 طرز چه ! ؟ خودت یبرا یکنیم زر

 !؟ یکشینم خجالت تو! ؟ زدنه حرف

 خبر که بودم  شده انقدربدهکار یک

  هر که بودم  شده تباه انقدر یک ! نداشتم؟ 

  با خواهد یم هرچه ی ا دهینرس راه از

  من با بخواهد که یاتیادب و لحن هر

 !بزند حرف

:  گفتم  و دادم رونیب نیسنگ را نفسم

 یچ که پدربزرگم ی خونه  در یاومد

 !   یکن استنطاقم یخوایم! بشه؟

 رو یچیه  اقتیل ، بگم  بهت  بودم اومده-

  تو بگم  بهت  بودم اومده .  کرانه ینداشت

  بودم اومده... یندار رو یچیه ارزش

  جا هی هم  با  تو و خودم یبرا ،  بگم بهت

  بگم، بهت  بودم اومده.  متاسفم



  یزد گند تو  اما کنم درستش  خواستمیم

  باال  که یا  یلعنت گند  نیا و یزد  گند و

 جا گهید که  یزد اونقدرهمش و یآورد

 !   ینذاشت  برگشتن یبرا

.   شدم  گنگ ، شدم  جیگ  شدم  منگ

  بودند کرده رها را  کریپ و در میگوشها

  ینوا یپ ، سالن  یتو بودند ،مانده

  اصال...  معز یصدا یپ ، یسازدهن

  ی ها گنالیس که کوچه  یتو بودند امدهین

 ...  برسانند من به را او یحرفها غامیپ

 !  کرانه: زد میصدا

 با و بدآهنگ اندازه نی هم شهیهم

  با نقدریهم! ؟ کردیم  خطابم ییپررو

  کی با...   بد لحن با!  ییرو ترش

 زباله به انگار ، ینداشتن  دوست آهنگ



 همان!  کرانه: دیبگو کوچه سر ی

!   احترام قابل ریغ...  ارزش یب اندازه

 ...   نخور درد به

  به خودم به! گردونم برت بودم اومده-

 خاطرت  به ینداشت  اقتیل تو...   میزندگ

 .   برگردم

 که ییها ترکش و ری ت آماج بود شده  قلبم

 .  بود خودش  ق یال ، نه من  ق یال

 که  برگردم خانه یسو به  خواستم

 یرو به رو  را من و گرفت را میبازو

:  گفت طعنه با و داشت نگه خودش

  شتری ب خودم یبرا! متاسفم برات یلیخ

  ما ی  خانواده ق ی ال تو کردم فکر که

 ...  یهست



  تو:  گفتم  ام شده دیکل  یها دندان یال از

 خودت به که یهست  یک یکن یم الیخ

 حرف  ی نطوریا من  با ، یدیم اجازه

 ... یبزن

  امثال و تو  یتا صد  از هستم، یهرک-

  یتو یایم که ییتو اونم ! ترم  محترم تو

 نیتوه  مادرم به و من مادر  کار محل

 مورد  و یا یم اش خونه یتو تا  ، یکنیم

  مراقب... ید یم قرارش شتم و ضرب

 !  یستین  دهنت یتو یحرفها

 فشار گفت،ی م که یا هرجمله

 شتر یب و شتریب میبازو دور شی انگشتها 

  را انمیشر راه کردمی م حس شد،یم

  نگهم ، بود کرده  فلجم.  است گرفته



 را برگشتن و فرار توان و  بود داشته

 .   بود گرفته ازمن

  برگشتم: گفت  و شد  رهیخ میچشمها یتو

 .    می کن درستش که بدم  فرصت بهت که

 چه از زد؟یم حرف یفرصت چه از

  کردیم رفتار یجور چرا ؟یشدن درست

 رانی و من را اها یرو کاخ انگار که

 ...   بودم کرده

  چنگش از را میبازو قدرت  تینها با

  ولم !  کارت رد برو: گفتم و درآوردم

 .   کن

 . شی پ  مدتها! کردم ولت-

   کردم  نثارش ییاستهزا پر زهرخند

 !یبرگشت  چرا پس:



 .   یقیال کردم الیخ-

 !؟ یرفت  چرا پس-

  و کردم نگاهش .  خورد جا  سوالم از

  ق یال ،  ی بود من با  که موقع  اون: گفتم

  ستم ی ن ق ی ال حاال ای...  یرفت که! ؟ نبودم

  ولم ...  خورهینم  درد به برگشتنت که

  سرم از دست رفت شد تموم نا،یس کن

 !   کنه ولم بگو مادرت به .  بردار

  لب و زد  زل میچشمها یتو هیثان چند

 . یکرد  نیتوه بهش تو: زد

 .   بود حقتون!  کردم خوب-

  یا فهیطا و ریت  چه از یکرد الیخ-

  هی...   بدهکار یفرار پدر هی...   یهست

 حرف ی حت که یمادر ...  لیعل خواهر



 تازه وقت اون.    ستی ن بلد زدن

  عوض ی کنیم  هم یپرروگر

 ؟ تهیعذرخواه
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 ؟یاومد یعذرخواه دنی شن یبرا-

 راه  از هر دمی نم اجازه من !  البته-

 اشاره یحت ام خانواده به ی ا دهینرس

  من  مادر.  نیتوه به برسه چه کنه،

 ...  مونهی م مقدساتم مثل  من یبرا

  و  رفتم خانه سمت به ، کردم شیرها

 خوش  انتظارت با :  گفتم حال درهمان

 .سالمت به نا،ی س باش



 ی ال  را شی پا ، ببندم   را در نکهی ا از قبل

  من مادر  کرانه،: گفت و گذاشت  در

 کار ن یا!  شکاره دستت از یبدجور

  دلت  نکنم  فکر!  بکشه دادگاه  به ممکنه

 که ییماجراها از ات خانواده بخواهد

 ...  بشن مطلع  اومده  شیپ

  بازم ، ینر  اگر: گفتم و زدم یزهرخند

  مقدساتت و ات خانواده و مادرت به

 امروز تمیظرف نا،ی س کنمیم نیتوه

 !   لهیتکم

 ی اشاره کی ؛  دیکش جلو  را  دستش

  به تا بود یکاف ، من ی چانه به زخمت

  و دیکش  تو را اش  تنه شوم، پرت عقب

 یجور هی ،   کرانه خدا به: گفت

  ینتون عمرت آخر تا گهید که زنمتیم



 از انقدر...  یکن نگاه خودت  به نهیآ تو

  حد از.  نداره حد که  ام یعصبان دستت

 وقاحت کمال در تازه یگذشت مرزت و

  بگو و خر من!  هی باق هم متیدوقرتون

  ی همه از ، یلعنت یتو خاطر به که

 !  اومدم و  گذشتم میزندگ و کار

 مگه خواستم؟ ازت  من  مگه!   ی ومدینم-

 دعوتت من مگه ؟  کردم  خواهش من

  یتو ، ی بود خوش که تو!!!  کردم

!  تویخوشحال دمید  من...  نستاگرامتیا

 یچ من جون از گهید خداروشکر خب

 ! ؟ یخوایم

  نیا تا یکن رفتار آدم مثل دارم  توقع-

 ! بشه  ختم قائله



  من ، جاست به نا توقعت :  گفتم طعنه با

 رفتار آدم  مثل ها  آدم با خودت قول به

  من نظر از یحت که ییتو نه کنم یم

  یندار  ارزش هم  وونیح هی  ی اندازه

 یتر ب ینانج هم ها اون از یحت که

 ........... 

  یحد  به چپش دست  از اش یل یس قدرت

  یها  گلدان یسو به پهلو  از که بود

  و شوم پرت یا باغچه ی نکاشته هنوز

  یتو یسفال  یها گلدان  شکستن یصدا

 .  نشست سرم

  که یظ یغل  عیما د،ی کشیم سوت میگوشها

  میلبها  یرو  ، دادیم زده زنگ  آهن یبو

  نگاهم نفس  نفس با نا یس.   کرد چکه



  یباال هشدارگونه  را  دستش  ،  کردیم

 ...   داد یم تکان  سرم

 نفر کی  ، برداشت من  دیتهد از دست

  سوت میگوشها  ، آورد هجوم  سمتش  به

 یآهن در به را او که دمش ید  ، دی کشیم

 با  و بود چاندهیپ  را ،دستش  دیکوب

 حاال  نیهم: گفت ی بلند مهین  یصدا

  آخر تا که  بشکنم دستتو  یجور تونمیم

 یشاس دادن فشار حسرت ، عمرت

  حاال! یباش داشته و یعکاس نیدورب

 !  ؟ بشکنم

 ... دیپرسیم او از

 !  ؟  اورمیب سرت ییبال  دیپرسیم

 !  بشکنم؟: کردیم سوال



 !؟  گرید وقت ای حاال

 ...   دستم آخ: کرد ناله نایس

  مراقب!   ستین من جواب که  دستم  آخ-

  من باش، ات رفته هرز دست

  ندهیآ در که  شناسمی م یخوب ی ارتوپدها

 !    کنن  کمکت توننیم حتما

  زشیت و تند ی ها نفس انیم در شیصدا

 .   بود شده  گور و گم

  یکی با  احتماال بود، کرده قفل را نایس

  به.  بود برده ادی از که یفنون همان از

 از چون ، بود گفته دروغ من به نظرم

 .   بود نبرده ادی

!   دکتر کن ولش:   آمد عادیم  یصدا

 ...   شیکشت کن ولش



 مردها  یباق ، کردند بلندم  لوین و  پروا

  و دند یکش عقب را  معز کردند، مداخله

  را نایس یبازو و کرد باز را در عطارد

  ؟یبود رآوردهیگ بیغر: گفت و گرفت

  الیخ ؟ یبود آورده ریگ کار  و کس یب

 راه بزن بزن ، هرته شهر یکرد

   ؟یندازیم

 را  اش قهی ، کرد صاف  کمر نایس

 دوستان به ینگاه م ین و کرد  مرتب

:  گفت یشخند ی ن با و  انداخت اش  یمیقد

 !   نفر هی به  نفر چند

 سرشانه یرو را  راهنش یپ درز سر و

  از را خودش که  دمشید و کرد  مرتب

 یمرتض و عادیم  یدستها قفل شر

 حرف  یپ  و رفت جلو و دی کش رونیب



  به!    نطرفا یا نمتینب گهید: گفت عطا

 !  سالمت

  شما:     کرد معز نثار یزهرخند نایس

  ن؟یا خونه صاحب نجایا

 تر گنده یدار یلیخ:  دیکش یپوف  عطارد

  تا گمشو  برو!  یزنیم حرف  دهنت از

 .   کنه  جمعت  اد یب س یپل نزدم  زنگ

 روانه  من یسو به  را نگاهش نیآخر

 هینجوری ا ،   کرانه باشه: گفت و کرد

!  ؟ هم رو  یختیر  نیا با یک  از!   گهید

  ط ی بل مهر ی ذاشتیم ...  بالفاصله

 که خر من!   بشه خشک من  یمایهواپ

 ! برگشتم تو خاطر به



 کی  با ، انداخت جمع به  ینگاه مین

  و داد  تکان سر ز یانگ نفرت  ی خنده

 !  کرانه یبود  من زن تو: گفت

 . سوختم

...  قلبم. ...  کمرم ، گردنم یها رگ

  جانم همه...    میچشمها ام، هیر  یسلولها

 .  سوخت

 :  آمد اش قلدرانه یصدا

  خدا کارگردان ی آقا  هیماض فعلتون-

 چه در یفعل چه  از نیدونیم  شکر رو

.    دیکن استفاده یمناسبت  چه با  یا جمله

 .    سالمت به  شیپ ریخ

 به ش یپ ریخ  صالبت  پر و متحکم آنقدر

 یتعلل یجا  گرید که کرد  ادا را  سالمت



  من به را  نگاهش نینگذاشت،آخر را

 خانه از ، متاثر و تاسف  پر و کرد

 .رفت رونیب

  نداشتم، ستادنیا  توان. دیلرزی م میپاها

  ی همه.  بودند شده یخال  میزانوها

  مبادا...  د یبگو مبادا ، بود ن یا حواسم

  دادگاه انی جر مبادا ،  دیبگو را زیچ همه

  د،یبگو را یکش  تیشکا و  تیشکا و

 .   نداشتم   را یکی نی ا تحمل گری د امشب

 ، پروا که  دم ید ، نشستم  حوض ی لبه

 شانه لوی ن ، کرد باز را حوض آب ریش

 خواهرم  یصدا ، داد  یم مالش را میها

 من از و قند  آب  ن یا ایب...   پروا:  آمد

 !  ریبگ
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 که را وانیل ، دیدو ها پله سمت به لوین

  دکتر: زد داد  ایمی ک  ، دیکش  چنگش از

 هی به مدرکت بذار برده،  ماتت چرا

 !   بخوره ما  از یدرد

  عادیم عطارد  ، دی کش ق یعم  نفس کی

  آمد  ، کرد دعوت  داخل به را یمرتض

 از یجزئ نیاول لبخند  زد، زانو  مقابلم

 . کرد جلب را توجهم که بود صورتش

  باشد داشته لبخند خواستمی م راستش

 .  کرد برآورده را میآرزو

  و نبود وشفاف ییطال  شیچشمها هرچند

...   اما ،  شدن کیتار  ی آماده گندمزار



  تماشا  را ییطال  یها رگه شد یم هنوز

 !   کرد لمس  کرد،

  باشد بد من با حالش  نیا از بعد من  نکند

 حال ، اوردیب طاقت  ، نیا از بعد  نکند! 

...    نباشد...   برود نکند !  کند یماض را

  ولم اگر  شدیم تار  و رهیت آسمانم خدا به

 .   کردیم

  بلند  هردو ، پروا لوبهین ی  اشاره با

  را نگاهش معز شد،  خلوت اط یح شدند،

  بسته که  در چرخاند ساختمان سمت به

  من صورت یرو را نگاهش ، شد

 که ینگفت من به چرا: گفت و چرخاند

 !  ؟ اومده

  من به درد از ام ین یب  و دیکشیرمیت  لبم

 !   نکش نفس:  گفتیم



 صورتش در خوب  فقط ندادم را جوابش

 .    شدم رهیخ

 یبگ من به دی نبا: گفت و گرفت را  دستم

 !؟

 ! بگم؟ دیبا-

  خوام یم.   ذارمی نم دی نبا  و دیبا برات من-

 ؟ یکنیم ت یشکا. یباش راحت

  ؟یناراحت تو-

  و اخم با و کرد کج پهلو به را  ام چانه

:  گفت و کرد ام یوارس خوب قیدق

 ؟  ینگفت

 . کنم تیشکا ازش نداره یلزوم-

 در  ، شدند  سرخ شی ها گونه کردم  حس

 کنم؟  تیشکا : گفتم و شد رهیخ  میچشمها



  کنم  تماشا سمیوا که ستمین رتیغ یب-

  ساکت  تو و کنه بلند  دست روت یکی

 !   ینیبش

 ! کنم؟ تیشکا-

  در شتریب شیابروها و داد تکان یسر

 . ذارمیم  احترام متیتصم به من : شد  هم

  ، نگفتم بهت نکهیا  از: دمیپرس آرام

 ؟یناراحت

 :دیغر یعصب

  ناراحتم من با یستین راحت  نکهیا از-

 حرفها  نیا وقت  االن اصال!    کرانه

 کار چه یخوایم  بگو.  زمی عز ستین

 ...  یکن



.   بگو: شدم متوسل  اش  یقبل ی  جمله به

 !   یناراحت یچ  از...  بزن حرفاتو

 !بگم؟  االن-

 !   االن  بگو:  وگفتم کردم فوت را نفسم

  یبگ بهم که یکنی نم  حسابم نکه یا از -

  ناراحتم...   سراغت اومده یعوض  اون

  با نکهیا  خاطر به  نه ناراحتم من آره! 

 ،  نشده حل مشکلت  سابقت نامزد

  تا باشم کنارت  یذار ینم که  ناراحتم

  یکنیم یبیغر من  با  چرا.  کنم  کمکت

 هی زبونت حرفه هی  چشمهات  تو چرا ؟

  آدم  یکنیم الیخ چرا! گهید حرف

 به که ی دار یدرد  هی تو که  فهمهینم

  انقدر چرا من کرانه... یارینم زبون

 !  ؟ ام بهیغر برات



 . شد آب  پر.  دیلرز  میچشمها

   چسباند ام گونه به را انگشتش سر

  بهت انقدر دارم دوست من: وگفت

  از یفکر و الیخ  هر که باشم کینزد

 نیا اخه.   بدونم من اول گذشت سرت

  یدار تو که ئه یلعنت  یستیرودربا  چه

  من!  یبزن حرف من با ذارهینم که

 کنم؟  کمکت یچطور  چته ندونم

  زم؟یعز  یچطور

 ... فقط باش-

 ! هستم که من-
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 :دیلرز میصدا



 .  باش  یشگیهم-

 . باز شد ینوران ش یچشمها

 ...   نکن ولم-

  یپ ، زدمی م  غلت داشتم گندمزارش یتو

 ... یشاپرک

 ...  نرو -

 .   زد ی لبخند

 ... یبر که  نباش بلد  اصال:  کردم ناله

 ! ستمین  بلد: داد جواب

  از هم رو تو ندارم  طاقت گهی د من -

 ...   بدم دست

  ی هیزاو ، د یکش جلو  شتریب  را خودش

  را سرم.   دلم  التماس شد  اش شانه سر

  اش سرشانه به را  م یچشمها دم یکش جلو



 کمرم پشت که  دستش و  دادم  فشار

  حلقه گردنش دور  را م یدستها نشست،

  تا  و دیکش  خودش سمت به را  من زدم،

  فرو آغوشش یتو ،  بود ممکن که ییجا

 .   زدم هق و رفتم

  نکن، هیگر  تو: کرد زمزمه گوشم ریز

  یباش خوب تو...  باشه خوب  حالت تو

.   خندهیم  ایدن همه ، خوبه ایدن ی همه ،

  زنده که یوقت تا   مخلصتم دربست منم

  اصال مادرم جان به  ، پدرم روح به ام

  ستمین ها یباز مسخره جور ن یا  آدم من

  لباس با   دختر میندار رسم ما  اصال ،

 شاهده  خدا!  بره  کفن با دیبا اد یم دیسف

!   باال اد یم سگم  یرو اون طالق یبگ

 !  کنمیم یقاط ...  شمیم یروان



 ورشیپل گرفت، ام خنده هقم  هق  انیم

 عقب  یکم را سرم و کردم مشت را

  شیچشمها  به را  می ها چشم و دم یکش

:   بود نازک  و گرفته میصدا  ، دوختم

  ؟ یچ

  یقاط !  شم یم سگ!    شمیم یروان  گفتم-

 !  کنم یم

 :   دم یبرچ لب

  تیمیصم احساس شتریب باهات االن-

 !   یزنیم  حرف ینطوریا یوقت  کنم یم

  از من چشم!  فحشه تا چهار  مشکلت-

   ؟ یخوای م یچ گهی د  دمی م فحشم امروز



...   رو تو امروز...   رو تو...   گهید-

  هر...  رو تو فردا  پس...   رو تو فردا

 !   رو تو روز

 .    خانم رو تو روز هر منم-

:  گفت و دی کش  لبم یرو را انگشتش سر

 غصه  ییتنها نه ، کن هیگر نه گهید

  هاتم غصه من، مال هات خنده.  بخور

 ؟ باشه.   من مال

  داشت ام  گونه یرو  که یاشک  قطره

  کرد پاک  سرانگشتش با را  د یچکیم

 .   ببوسم  را شیلبها  خواستمیم

  که را راه یباق  رفتم، جلو  یکم یعنی

 ، فاصله با.   ستادیا...   کرد معطلش آمد

 .... شتری ب من و خواستیم ...   هیثان چند



  یکرد مارشیت:  آمد خواهرم یصدا

 !  ؟ دکتر

 لب ری ز ،فقط  دی نکش عقب  را خودش

 !   محل یب خروس:  گفت

 پشت با را ام  گونه دم،یخند زیر

  ا یمیک به رو و کرد نوازش  شی انگشتها 

 .   ستی ن یمشکل  الحمدهللا!  بله: گفت

 خدارو:  گفت و داد  تکان یسر  ایمیک

  نکنه  گفتم  دیکرد معطل دمید!   شکر

 برخاست جا از هست، ی ا یجد  مشکل

  سرپا ، کرد بلندم  و  گرفت را  م یدستها و

  جا شیها  انگشت ری ز ام شانه  ، شدم که

 .کرد خوش



 مبارکه: گفت طرفه ک ی یلبخند با  ایمیک

 .    پس شهیم یچ ش ین یریش. 

 !    وقتش سر:  داد  جواب او ،  من یجا

 عقب سر ایمی ک میآمد  باال که  ها پله از

  دکتر ادهیز ما دختر ناز: گفت  و دیکش

  ... 

 ! دارمیخر-

  به: گفت  و کرد من  به  ینگاه  مین  ایمیک

 .   رو دردونه نیا  م یدی نم کسونش کس

  اقتمویل  ، باال  امیم  اش اندازه  و حد در-

 .  کنمی م ثابت

 رهنیپ  ، باشه کس که م یدیم یکس به-

 !   باشه اطلس  تنش



  پوشمیم اطلسم چشم:  گفت و زد ی لبخند

  و حد  تا  کردم  عرض( گفت د یتاک با)

 !   باال  کشم یم خودمو شونیا وقار

  دسته که دم ید را خواهرم یانگشتها سر

  ، داد یم فشار  را اش یصندل  یها

 !   دوارمیام: گفت و د یکش ینفس

 ...   داخل د یی بفرما!  سرده هوا-

  کمک: زد لب و کرد  من به  ینگاه مین

 !  ؟ یکنیم

  م یدستها  ، گرفتم قرار اش یصندل  پشت

  جلو به را یصندل  نداشتند، قوت  گرید

  که دمشید شهیش  ی تو و کردم تیهدا

  با و بود برده بی ج یتو را  ش یدستها

 .    کردیم دنبال  را من  نگاهش



 هل جلو  به را ایمی ک یوقت و  زدم  لبخند

:  دیچیپ  گوشم تو خواهرم  یصدا  دادم

  ینطوریا یداد  خوردش به یچ

  ، دانشکده یها بچه ! شده؟  مخلصت

  نظر  هی تا کردن پاره رو خودشون

  براش یجمبل  جادو چه!  بندازه بهشون

 !  ؟ یخوند

  غامیپ   از مغزم و  سوالش از  ام نهیس

  آتش  ، شیصدا  از میگوشها و نهفته

.    گرفت درد و سوخت و گرفت

  همان!  بودند  مرده  سگ یبو  شیحرفها

 !زجرآور و متعفن اندازه
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 روندیم_کنار_ها _پرده#

 .روند یم  کنار ها  پرده:  نوزدهم فصل



 :  نشست گوشم به  شیصدا

 ...  جون یتیگ-

.   کردم  قالب هم در را  میها پنجه

 فواصل در راستم، دست  یانگشتها 

 .   گرفتند قرار  چپم  دست  یانگشتها 

  چندان که یاسترس  با که  دمید

 ریز را  اش سرسبابه نبود، ندش یخوشا

  حس.  دی کش لبش ی باال درست ،ینیب

  زیم یرو روشن شمع  دود خط  کردمیم

 گرفته هدف را اش ینیب ریز م یمستق ،

  ، داد یم انجامش  مکرر که نکاریا  و... 

  ای است آلوده اش ین یب  کردیم  فکر دیشا

 ...   ای  شودیم قلقلکش  باعث یزیچ



   برازنده واقعا او من نظر از هرحال به

  به من یها یخوشبخت از و بود وآراسته

  نشسته شیرو به  رو که آمد یم شمار

 . بودم

  عرق  ی  قطره برق  به  رفت نگاهم

  گرفته شکل  اش قهیشق کنار که یشرم

 .   بود

  که یا نقطه نیاول بودم،  او مثل هم  من 

 .  بود قهیشق کرد،ی م عرق  من از

 زده زل  اش شده اصالح صورت  به

 تک تک در  اش یقرار یب بودم،

 .    بود مشهود حرکاتش

  جلو ای دادیم  هیتک یصندل یپشت به  مدام

  زیم یرو  شیسرانگشتها با  و آمد یم



  ضرب رنگ، یدود یا رهیدا

 . گرفتیم

  نفس کی  کرد،یم هی هد من به  لبخند  کی

 رو بعد داد،یم رونیب دهان از ق یعم

  دستش  کنار که یزن  سمت به ، کردیم

 . دادی م تکان را  ش یلبها و بود  نشسته

  به شدیم آغشته ، اش" ییویراد"   یصدا

... حروف

" ...  ج "..." ی "..." ت "..." ی "..."گ" 

 "!  ن "..." و" 

  ام گانه 5  حواس تمام شخصا،  خودم من

  چرا دانمی نم.   دادیم جان" جون"   آن یپا

  دقت ش ی صدا یرو ، یتیگ

 کار به که ییها اکسنت یرو.کردینم



  یآهنگ  خوش" ج" آن یرو.   برد یم

 .   داد ینم  نشان یتوجه ، کردی م ادا که

  فکر و  بودم زده  زل  صورتش به من

"   دیبگو توانستیم بایز چه کردمیم

 !" ....  جون...   کرانه

 .   آمد ینم من  اسم  به" جون..."  نه

.  کرانَم...    من ی  کرانه: گفتیم   مثال

 اگر مردمیم  و... جان  کرانه.... 

 .    جانم کرانه:  گفتیم

 معجون  کی و کی ش دو خدمت، شیپ

 . گذاشت زی م یرو را ییاستوا

  یشکالت کیش نی ا : گفت و زد ی لبخند

 ....  شما

 . کردم  یتشکر



....   جون یت یگ:   باز کرد صدا و

 !   شما معجون

  سمت  به را بلند هیپا السی گ نیآخر

 ....  من مال نم یا : دیکش  خودش

  بود رنگارنگ  و کوچک چتر به  نگاهم

 وانیل و  داشت حضور وانشی ل یتو که

 .   داشت فشفشه من،

  چتر من شد، یم خاموش فشفشه

 .  خواستمیم

 . دادم باال را میابروها

 ابرو باز که  افتاد یبستن  جان به قاشق با

 . شد متوجهم  و انداختم  باال

  به نگاهم با و کرد میتماشا جیگ یکم

 ...  زدم زل چتر



  ق یدق تا  کرد اخم ، کرد مکث  یکم

 من و  کرد  میتماشا موشکافانه شود،

 رو روشن ی دادم،فشفشه هل را وانمیل

 .  بود یخاموش به
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 با ،  بردم جلو  را جام ، سرسبابه با

  اخم  دیفهم ینم...  کردم اشاره  میچشمها

 .    کردی م نگاهم قیدق و  بود کرده

  و دمیبرچ لب و  کردم فوت را   نفسم

 مقابلش  کیوش چتر  به را نگاهم دوباره

  یچتر و  کردم کج گردن یکم.    دوختم

  کرد ام حواله یلبخند  ، شدند کج میها

  کردم اشاره ابرو  با ، دهینفهم  دانستمیم



  با را کشیش جام  و دیکش یهوم .   که

 زدم، یلبخند ،  کرد عوض من

  نما  دندان لبخند کی و زد یچشمک

 .   کرد نثارم

 ...خب: گفت باالخره جان  یتیگ 

  سرش  االن تا که  را همراهش تلفن و

 زرد ین گذاشت، یکنار  را بود ان یتو

  انیم را ییاستوا معجون یتو

 . گرفت شی انگشتها 

  اش یمشک طرح با قرمز  یها ناخن

 .    کرد جلب  خودش به  را توجهم

  ، همراهش تلفن ی برهیو  ی صدا با

  یها  نگاه دئول انیم را معزخودش

 کنار از را تلفن انداخت، ما  ی زنانه



....  خب:  گفت و د یقاپ جون یتی گ دست

  که هستن یدختر همون شونیا ، یتیگ

 حرف مدتهاست درموردش باهات

 !  زنمیم

  نیا بودن  آهنگ خوش به یکس" مدتها " 

  من ای حال؟ به تا بود کرده  فکر کلمه

 به  که بودم ییها انسان نیاول جز

 ! دمی شی اند یم ها  مدت لغت ییبایز

 :گفت معز درجواب یخشک  ی صدا با

 ...  بود مهم  غام یپ اون-

  کرد اخم بود، مشتش یتو هنوز تلفن

  م ین ی اندازه به واقعا: د یخند ش ی لبها اما

  یبذار باشه الزم کنم  فکر ، ساعت

 .... کنار



 ...  دکتر-

  دخالت  من و دیمال هم یرو  را  شیلبها

  یا عجله که من نداره یاشکال: کردم

 .   ندارم

  یشانیپ  به بار نیا که یعرق  با ریناگز

 و کرد نگاه طلبکارانه بود، نشسته اش

 یتی گ سمت به را تلفن وجود نیا با

 .   گرفت

 همراه تلفن ی صفحه یرو نگاهش

 ...  بود یغاتیتبل خب : گفت و دیچرخ

  فشیک یتو و  کرد  لنتشی سا خودش

 کی  ، زدم زل  صورتش به فرستاد،

  جلو را اش  تنه و د یکش راحت نفس

 .....  شون یا: گفت و آورد



 داد،  تکان  را اش پنجه سر یتیگ

 یخشک یصدا  با زن و کرد سکوت

 : دیپرس

 بود؟ یچ اسمت یگفت-

  گفتم  که  من:  داد  دخالت  را خودش

 ....  اسمشون

  ارام من و  بست را  دهانش اخم با یتیگ

 چقدر  که کنم توجه جلب نکه یا بدون

 : گفتم  باشد حفظ  را  اسمم  بود  مهم میبرا

 .  هستم کرانه-

  و شد رهیخ صورتم  به دقت با هیثان چند

 زد یتصنع کامال  لبخند  کی هرحال به

 :   دیپرس و

 ؟ ییدانشجو-



 اتیادب  یکارشناس لیالتحص فارغ-

 .    هستم  یشینما

  کردمی م فکر:  داد  باال را  شیابروها

  حداقل  ای...  یباش یپزشک  یدانشجو

 ...   درمان  کادر یتو

  شیها گونه که انداخت او به ینگاه و

 .    شدندیم ملتهب کم کم

  نگفته:  گفت داده  باال یابرو همان با

 !   دکتر  ، ستین دکتر یبود

  دی کل هم به یها دندان  البته  و لبخند  با

  گفته: گفت  و داد یصندل به  هیتک شده،

  نقش قراره تئاترش یتو زلیژ بودم

 ! جون یتیگ کنه ینیآفر



  دمید آمد، که یتی گ تلفن جیمس  یصدا

  و کرد باد  حرص با را  شیها لپ

  م یتا کردمیم  حس داد  باال را  شیابروها

  و کشدیم ته دارد اش یاخالق خوش

 . کندیم تمام  نیبنز
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  مقابلش وانیل اتیمحتو از  یکم یتیگ

  یحد به روزها نیا: گفت و دینوش

 یکاف تمرکز که دارم مشغله  و رمیدرگ

 کردن مرور و کردن  درک ی برا یا

 .  ندارم رو حرفها یبعض

  آرام اش چهره یکم ، شد ساکت معز

 . گرفت



  از: زد لب و انداخت من  به ینگاه

 شاغل...  سالته  چند.  بگو خودت

 ... ای یهست

 . ماند رهیخ صورتم به و  کرد مکث

 را قرار نی ا ی حوصله کردمی م احساس

 ، هرحال  به...  داشت هم  دیشا  ، ندارد

 چه من درمورد  نگاهش ته دانستم ینم

  دیلرز ینم که ییصدا  با کند،یم  یفکر

  شش و  ستیب : گفتم بود رسا نسبتا و

 ینوع به گفت  شهیم شاغل ، سالمه

 تئاتر کار.   ستمین ینوع به  ، هستم

 خوب  شنامهینما.  دمیم انجام کودک

 به مجوز ، باشه خوب گروه باشه،

 خوب شنامهی نما...   شاغلم رمیبگ موقع



  نتونم  مجوز...   نباشه خوب  میت نباشه،

 .  ستمین خب...  رمیبگ

 ادامه  قصد: گفت و داد تکان یسر

 ؟یندار لیتحص

  و گذاشت  زیم ی  لبه را آرنجش معز

  یگر مواخذه نگاه  کرد، اش چانه ستون

 نه:  گفتم  یلبخند  با  من و کرد  یتیگ نثار

  التیتحص از تجربه  من ی حرفه یتو. 

 . موثرتره

 و رانیا کودک تئاتر.  خوب  هم یلیخ-

 !قبول؟ قابل ای ؟هجوینیب یم چطور

 ، خوردم  جا سوالش از هیثان  چند  یبرا

 .   زدیم هم را  کشی ش قاشق  با معز



  هیثان  چند ی برا ! گفتم؟ی م را راستش دیبا

  اگر...  زدم زل یتی گ ی جد ی چهره به

  دیبا  چرا! شد؟ی م چه گفتمیم دروغ

 . بود  تیواقع خب. گفتمیم دروغ

  مواقع یگاه.  داره یبستگ:  گفتم  آرام

  هستن خوب  کارها اونقدر و  قبوله قابل

 دعوت مختلف یها جشنواره به که

 یبعض ،یحت مختلف یکشورها شنیم

  البته. قبوله قابل ریغ و هجو  هم مواقع

 یبهتر تیوضع بزرگسال یتئاترها

 نوجوان و  کودک یها  شینما یول دارن

  نکهیا...  سخته توشون کردن تیفعال ،

  مخاطب  و یبد ارائه قبول قابل کار

  یها استاندارد حال نیع در  باشه  پسند

 به توجه با باشه  دارا هم  یالملل نیب



  یمقدار هی هست، که ییها  تیمحدود

 !  مشکله

:    داد راباال شیابرو ی لنگه کی یتیگ

 یکنیم تی فعال  یا رشته یتو  ی دار پس

 و هجو شترشیب  درصد نظرت به که

 .قبوله قابل ریغ

 ! بله-

  تیفعال بزرگسال بخش یتو چرا چرا؟-

 ؟  یکنینم

  کم یش  از یکم ، دم یکش یق یعم نفس

  کار ام عالقه من  خب : گفتم و خوردم

 رو  ها بچه یبرا  تیفعال.  کودکه

 کردن کار که هم هرچقدر. دارم دوست



  با من اما  باشه مشکل حوزه نیا یتو

 . کردم انتخابش باز چشم

 ه؟ ی چ هدفت-

:  دمیپرس و کردم یمکث ، خوردم جا

 کارم؟ ای یزندگ  یتو

  دو؟ هر-

  فکر یکم جوابش در و زدم ی لبخند

   دوختم کافه سقف به  را میچشمها کردم،

 رنگارنگ یلوسترها از زده جانیه ،

 سقف چه ی وا: گفتم یکنف و

 .... یخوشگل

  تا : گفت و  گرفت اباال ر سرش هم معز

 !  نشدم نجایا سقف  متوجه حال به



  و دیچرخ فضا تادور دور به  نگاهم

 ...  خوشرنگن و خوشگل همشون: گفتم

  بحث از اد یم نظر  به: آمد یت یگ  یصدا

 .   م یشد دور یاصل

 کرد، فرو دهانش  در را کیش  ین معز

  د یبا کشیش ینیریش از بود، کرده اخم

  حس...  کند  اخم نکهیا نه زدیم  لبخند

  دینگو  یزیچ نکهیا  یبرا صرفا کردم

 .  کرد مشغول یگری د زیچ با  را دهانش

 :  زدم  لب یتعلل با یتیگ جواب در

  نمیبب که  یا ییبایز درمقابل کال من-

  بحث از اگر یحت  کنم  سکوت تونم ینم

 .  بشم  دور یاصل



 باعث  ،  معز ی  خنده و سرفه یصدا

  دهی کش سمتش به نگاهمان مانی هردو شد

  داشت نگه دهانش یجلو یدستمال شود،

  کردیم  سرفه و د یخندیم که یدرحال و

  ای دیبده ادامه ی  نشانه به  را  دستش

 .   آورد باال ستی ن یطور ا ی...  خوبم

 را سرش  و دیکش یقیعم  نفس یتیگ

 درمورد  می داشت خب: گفت و داد  تکان

 م؟ یزدیم حرف  یچ
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 !کارم و یزندگ از



  که: گفت و زد کمرنگ لبخند کی یتیگ

  ی کرد احساس و سقف به رفت نگاهت

 !بانیز یلیخ

.   بانیز یلی خ مطمئنم نکردم احساس-

 کافه  از...  رنگه از پر نجا یا دکور

  است رهیت غالبشون رنگ که ییها

 برعکسه، نجایا اما  ادینم خوشم یلیخ

 ی ها گل از داره ینیدلنش  یفضا روشنه

 شده  استفاده فضا فی تلط یبرا یاپارتمان

  یلوسترها عالمه هی.  هیعال سقفش و

  شما نظر به مختلف، یها رنگ با یکنف

 !  ست؟ین بایز

 !   ستنی ن بایز اونقدر نه یول  ستین بد-

  از شما که باستیز  دهیا نیا من نظر به-

  بعد نیکن  درست َمپُل تپل یگو هی کنف



 زونشیآو سقف به بعد ...  نیبزن  رنگش

  نیکن وصل بهش برق  انیجر  بعد نیکن

  همه کل در ....  شهیم روشن  نجای ا بعد

 .   قشنگه نظرم از اش

  را خودش معز و  داد تکان ی سر یتیگ

 ؟ قشنگه نجایا ی چ گهید: دیکش جلو

   اون: گفتم و کردم اشاره سرش پشت به

 اهیس تخته یرو مثبت یانرژ ی جمله

 و  زیم...  زدن کافه وارید به که

 اون...  شی بند رنگ .  هاش یصندل

  ی تو یفکر  یها  یباز اش، کتابخونه

 . اش کتابخونه

  سمتم به ریمتح و سربرگرداند معز

 .    بودم دهیند رو نایا: دیچرخ



 یلیخ منچ ی صفحه اون: زدم ی لبخند

 اون... هاش مهره!  زهیبرانگ هوس

 .   یچوب یجنگا

  کدوم کو  ؟ جنگا:  زد برق  ش یچشمها

 زلیژ  و من! م؟ی کن  یباز ارمیب طبقه؟

 هر و  می کنی م یباز جنگا  می دار عمدتا

 هیگر یجور کرانه، بازهی م که دفعه

 مونی پش  خودم ی  کرده از که کنهیم

 .    شمیم

  ام هیگر ببازم  منم: گفتم و دم یخند بلند

 !  رهیگیم

  باش منصف  ایب:  دیکش هم در ییابرو

 ! زنمیم و اول حرف جنگا تو من

 ... تویباز دم یند که هنوز-



 م؟ یکن  یباز ارمشیب برم-

  ببازم اگر کنم یم هی گر واقعا: دم یگز لب

  . 

 !    دمیم آوانس بهت-

  تر یا حرفه من  دیشا نه: کردم  اخم

 معلوم؟  کجا از باشم،

  اصال  کردم  فکر  لحظه کی   و دیخند

  فراموش  کل به را کامران یتیگ حضور

  کار از! هدفم...  یوا ... سوالش ، کردم

 ... یزندگ از...  

  نصف اش یدنینوش دم،یچرخ  سمتش  به

  هوا ی تو سوالش نکهیا از بود، شده

 یتوجه آن به یکس  و بود مانده   معلق 



:  گفتم  آرام و شدم  ناراحت  بود  نکرده

 بدم؟  جواب تونمیم هنوزم

 ؟ یچ  به: شد گرد  شیچشمها یتیگ

  ادمی...  موند آخه!  سوالتون به-

 ...  رفتش

 خواستی م.  کردیم  نگاهم لبخند با معز

  نگاهش صورتم به اما ، اوردیب جنگا

  قصد  شیها مردمک و بود  نشسته

 . یرگ یخ از بردارند  دست نداشتند

 : نشست  گوشم به یت یگ  یصدا

 .  کنمی م گوش بگو آره-

  و دیکش عقب را ی ،صندلیمکث با معز

 !  ارمیب  رو جنگا رم یم: گفت



  یتیگ جواب در  و  دادم تکان یسر

 شده رهیخ  صورتم به دقت  با که کامران

  و شی آسا  میزندگ از هدفم:  گفتم بود

...    ستمین  جنجال و جار دنبال.  آرامشه

.   باشم داشته آروم یزندگ هی خوادیم  دلم

  کنم مطالعه...  کنم حیتفر...   کنم کار

...   ها  آدم ی همه مثل .   برم سفر...  

  کنم  تالش  دارم دوست ،  کارم یتو

 دوست کودک تئاتر  یبرا...  بشم   موفق .

  یلیخ بهش... بذارم  توانمو ی  همه دارم

  مهمن یلیخ ها بچه...  شهیم  یمهر یب

  دارم دوست. مهمن ها بچه ی  همه... 

  بدم ادی  مهم  زیچ ه ی!   بکنم مهم کار هی

  بعد ...  ما شنیم ، شنیم بزرگ اونا...  

  باشن نگرفته ادی  یبچگ تو یچیه اگر



  ایدن خوامی م.   شهیم زشت یلی خ  ایدن...  

  دارم دوست نیهم ی برا...   باشه قشنگ

  تهش  که باشه مهم که  بکنم یکار هی

 ...  باشه داشته عاقبت

 !  خوبه: گفت و داد تکان یسر
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 بود مانده جواب یب هوا یتو که

  را من بودم دواریام  ، کردم یعذرخواه 

 یراض ام  یطوالن جواب از و ببخشد

  کی با کامران یت ی گ که هرچند.  باشد

 خاموش  را ذوقم و شور کل  کلمه تک

  با  ، داشتم یشتریب  واکنش انتظار! کرد

  من انتظار مطابق  نبود قرار وجود نیا

 ! کند رفتار یکس



  و شد جا  به جا اش یصندل یرو یکم

 : گفت  دیایب  معز نکهیا  از قبل تا

  بگم بهتون رو ییزهایچ هی خوامیم من-

 کنم؟  صدات کرانه  تونمیم ...  کرانه...  

 . البته: گفتم لی م کمال با

 اهل یل یخ من:گفت و داد تکان یسر

 و امروز قرار  یمبنا  ستم،ین هیحاش

  من یبرا معز!  مشخصه معز  میتصم

  معز.   ادیز یلیخ یلیخ.  زهیعز یلیخ

  مثل یگاه اون...  ست ین پسرم مثل  فقط 

 هی...   من یبرا بود دلسوز پدر هی

  من.  قی رف هی...  دوست هی ...  برادر

  یبرا اون...   دمینکش زحمت  معز یبرا

  تمام ش،ی بچگ تمام.   د یکش زحمت من

 و لی م مطابق ... شینوجوان دوران



  تالششو ، کرد یزندگ  من ی  خواسته

  بهش  و م یکن شرفتیپ جفتمون تا کرد

...   شما ، قرار  نیا درمورد.  ونمیمد

  من گهید زیهرچ ای  تونییآشنا ی نحوه

...    کنم  اظهارنظر که ندارم یگاهیجا

  گذاشته یاد یز احترام بهم هم حاال  نیهم

 ییماجرا  هر از شی پ تا کرده دعوتم و

 .    بشم آشنا خودت  با م یمستق

 . بودم ساکت

 تنها تو: گفت  و دیکش یق یعم نفس

  من تا خواسته معز که یهست یدختر

  دورادور اتو خانواده.   بشم اشنا باهاش

  پدر ریاخ اتفاقات ی سوا...  شناسم یم

 !یداشت یمحترم



 هنوزم:  دهم ادامه سکوتم  به نتوانستم 

 ! دارم

  ، دادینم  دعوا یبو  لحنش  داد سرتکان

 :گفت تر آرام

 به  تونمینم من.  داره نگهش برات  خدا-

 یب  شده  میفه  به  نسبت که یرفتار

  نسبت تونم ینم نطوری هم... باشم واکنش

!  باشم  واکنش یب  پسرم ی خواسته به

 معز دونمیم نویا یول...   تو چرا دونم ینم

  یط یشرا چیدره رهیبگ میتصم یوقت

  مشیتصم  یپا...    کنهینم ین ینش عقب

  نیا از!    هیمتعهد  آدم کامال و مونهیم

 !  باشه راحت التیخ نظر

 .    راحته المی خ : گفتم و  زدم  لبخند



  نگاه  با  و دیکش جلو یکم  را خودش

  معز یخوشبخت: گفت من به رو ینگران

 و خوشحال ی لیذاتاخ.   مهمه برام

 داره  ای ساله انی سال!   ستین سرحال

  سفر اهل...   کنهیم کار ای خونهیم درس

 ... ستین

 :  آمدم کالمش انیم

  پنج یها  هتل! لوکسه یسفرها اهل-

  مثل... کروز  یها یکشت!  ستاره

 !  کیتانیتا

  یلبها   و شد رهیخ صورتم به هیثان کی

 : خوردند تکان   رنگش یکالباس

 .  ستین  هم  یباز قیرف اهل-



  میپا و کردم  قالب هم در را  میها پنجه

  تنها: گفتم و دادم  تکان عقب و جلو را

  یلیخ.  هست عماد ی آقا داره که یدوست

 .     هستن یمی صم  هم با

 کار!   نهیهم شیزندگ:  دیکش یق یعم نفس

 ... 

 !نه نظرم به-

 نه؟-

 ...  نه  ای میبگو دانستم ینم

  میزدیم حرف  هم با روزها نیا ما

  و خودم درمورد من. زیچ همه درمورد

 و  خودش درمورد او ام، خانواده

 . اش خانواده



  بگم دونمی نم:  گفتم و  دم یکش یق یعم نفس

 !نباشه درست دی شا!   نه ای

 :  کرد اخم

 ؟ یبگ یخوایم یچ...   بگو-

 :  زدم زل  رنگش یا  قهوه یچشمها  در

  ن یکنیم فکر نکهیا!  غلطه حرفتون نیا-

 . ستی ن کار فقط  ، کاره فقط   شیزندگ

 ادیز یلیخ.   کرده سرگرم خودشو اون-

  یکار اونم کرده کارش سرگرم خودشو

 .   نداره عالقه چندان بهش که

 : کردم  تعجب  اش جمله از

  لذت مردم به خدمت از.    داره چرا-

  از خودش قول به ، مهمه براش.  برهیم

 یلیخ  یلیخ کنهی م دعاش ی کس نکهیا



  واقعا.   دهی م دست  بهش یخوب احساس

  شیزندگ.   ستین کار فقط  شیزندگ  گم یم

  سالش هشت خواهر ی ها یمند عالقه ،

 یبده کردن جور شیزندگ...   هست

  شی زندگ...  هست   میفه  ی آقا یها

  هم شما ییبایز سالن  ی  داده نم یراهرو

 لوازم  ی ها ست جورکردن ...   هست

 یبخش و  نیدار الزم شما که ی ا یشیآرا

 گمرک ی تو نیخواست که ییکاالها از

 به یدب  یتو فروشنده با و  کرده ریگ

  خدا  به...  هست ، خورده مشکل

 !  ستی ن کار فقط   شیزندگ

 یحرف  ، اش یدنینوش خوردن تا

 .  نشد بدل و رد  انمانیم

 !  ی دار یهنرمند  ی ه یروح تو-



 ! کامران خانم نیهست  هنرمند هم شما-

 :گفت  جوابم در

 !   رهیم  جو هی یتو  آبم   هنرمندها با-

  از بعد:  کرد نثارم نما  دندان  لبخند  کی

  راجع نظرم پرسهی نم  من از ، قرار نیا

 یول! هیچ  دمشید امروز که ی دختر به

  نه  دارم  یمثبت نظر که یبدون خوامیم

  خاطر به مکالمه،  نیا خاطر به صرفا

 !  خودم  پسر  از شناختم

  یهرکار یعنی دم،یخند  بلند ی صدا با

  را ام قهقهه کیشل ی جلو نتوانستم کردم

 گر،ی د بود کامران یتی گ  ، رمیبگ

  نگاهم تر قی عم لبخند کی با هم  خودش



  انتظار آخرش،  ی جمله جز...  کردیم

 .    نداشتم او از  یگرید

 کرده ری د  معز دم،ی نوش  انتها تا  را کم یش

  با کردم  نگاه کافه  سالن یانتها به بود،

  توافق  به  جنگا سر نوجوان  دختر کی

 ! بود دهینرس
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 وسفی یحوال رساند، منزل به را یتیگ

  ادهیپ احترامش به ن یماش از م،ی بود آباد

 اوقات که گفت و داد دست من  با شدم،

  معز با ،  گذرانده کنارمان در را یخوش

  یچشمها به هیثان  چند داد، دست  هم



 در و  کرد نگاه  ق ی دق و خوب پسرش

  اشک شی چشمها ی تو کردم  حس آخر

 دن،یبار  ی آماده که هم من زد حلقه

 ، دیلرز  احساس نی ا  یازتماشا ام چانه

  ردینگ ام هیگر تا برگرداندم را میرو

  یتیگ از زودتر  من اشک قطره یول

 .   افتاد  چشمم از کامران

  که یا پله یرو و کرد یخداحافظ  یوقت

 دوباره ، ستاد ی ا شدیم  ساختمان  به یمنته

  بست، را  کمربندش   م،ی شد لیاتومب سوار

  کی من و درآورد حرکت به  را نیماش

  اشک تا برداشتم  ی کاغذ دستمال برگ

 را آزاد سقوط  خواستیم که  یا ی بعد

 . ندازم یب ر یگ راه ی  انهیم را کند  تجربه



 کرد ینوچ و انداخت من به  ینگاه مین

   ؟ شده یچ: وگفت

 ! یچیه: زدم ی لبخند

:  گفت و کرد می تماشا بداخالق  یکم

 ؟یکنیم هی گر هم یچیه یچیه

 .   بود لحظه هی نه:   دم یخند

  یزیچ ، زمیعز نکن هیگر هم لحظه هی-

  یست یناشا حرف افتاد؟ ی اتفاق شد؟

 ! ؟ یدیشن

 از زده وحشت  افکارش از  متعجب

  یذهن یها هیفرض از هراسان و اخمش

 خوب یلیخ یچ همه.  نه نه: گفتم اش

 !   هی ا  العاده فوق  زن مادرت بود،

 بود؟ یچ  نظرت-



 مور دلم  ته دیپرس را نظرم نکهیا از

  با منو که ممنونم: زدم  یلبخند شد مور

 یلیخ یلی خ احساس  ،یکرد آشنا مادرت

  فوق ی خانواده تو  ؛ دارم ی ندیخوشا

 . یدار ی ا العاده

  گفت و برد باال را ش یابرو ی  لنگه کی

 که نگفت بهت یزیچ  یمطمئن: 

 ؟یبش ناراحت

 چرا بودن یمحترم زن شونی ا .  البته-

 من یناراحت باعث که بگن ی زیچ دیبا

  بشه؟

 ؟یکرد هیگر  چرا پس-

  مامانت  کردم فکر  لحظه هی :   دم یخند

 خواستیم دلش ...  داره دوستت یلیخ



  کنه خم رو تو ، کنه  بوت...   کنه بغلت

  بعد...  سخت و سفت بده فشارت بعد ،

 انگار بعد...  کنه نوازش موهاتو

  نیا ی برا...  نشد نهایا از چکدومیه

 .  گرفت ام هیگر

 یدرخت ی هیسا ریز ابانیخ  ی کناره

:  گفت و  شد لیما  سمتم  به کرد، پارک

 ؟یچ یعنی

  از نگاهش تو انگار.  دونم ینم...   یعنی-

 تا  دنتی کش قد  تا ، اومدنت ایدن به

  ی همه گذشت  ذهنش از...   حاالت

 یجلو از شدنت بزرگ ی ها لحظه

 کردم  حس  بعد.   شد رد  چشمش

 یپسرکوچولو همون تو  خواستیم

  و بشه دوال   تونستیم که یباش  خودش



  نیا با یول ...  کنه  بغلت  نیزم یرو از

 روش به رو که  یا عضله  و قد همه

 ...  نشد روش تی واقع بود

  دینبا  چرا نشد؟  روش: کرد  یا خنده

 بشه؟ روش

...   دونم ینم:  گفتم و انداختم باال شانه

 ! یسخت تو  چون دیشا

   واقعا؟ سختم؟ من-

  ، معادله  تو یمونیم  کس یا هی هیشب آره-

 متوسل ور اون و ور نیا به  دیبا یه

 یول  کنه داتیپ و  کنه حلت  آدم تا شد

 ... معز

 معز؟ جان: گفت بالفاصله



  مامانتو کن  بغلش  ی حساب شی دید اگر-

  هم یکل   ، محکم و سفت عالمه هی...  

 بوسه... یستیرودربا  یب...  ببوسش

  که اونا از!   یپسر مادر دار  صدا یها

  بعد ...  ها رهیم ضعف دلشون ها مامان

 ...  یاونجور.  نکن گنیم شنیم کالفه

  تو: گفت و شد رهیخ صورتم  در لذت با

  ینطوریا رو هانیک خانم شهیهم

 ... یبوسیم
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  ما،یقد  اون... آره:   دادم تکان را سرم

 فشارش  کردم،ی م بغلش هوا یب

  تا کردمی م بوسش انقدر بعد... دادم یم



  کرانه یوا : د یکشیم  غ یج تا شدیم کالفه

  من...  د یخندیم یکل   بعد...    یکشت منو

  حمله مامانم به ییدوتا شهیهم  ایمیک و

...  میکردی م بارونش بوسه و م یکردیم

  ومدیم شهی هم هم ایم یک یول... شتریب من

 . من  میت تو

  به د،یکش  ریت میگلو  امیا آن یادآوری از

 که ییچشمها با و کردم نگاه ابانیخ

 به:  گفتم بودند شده آب پر دوباره

  تا دیبا رو مامانا وقتا یبعض هرحال

 .   منه نظر  ن یا.  د یبوس یکالفگ مرز

 ...  فقط . ئه یقشنگ نظر-

 . کرد سکوت  یفکر و

 ؟یچ فقط -



:  گفت  جوابم در و شد رهیخ میچشمها  در

 مامان به مربوط  ط یشرا  نیا فقط 

 نداره یربط اصال همسرها به هاست؟

 شه؟ ینم همسرها شامل قانون ن یا یعنی ؟

 . شد سرخ صورتم

  شهیش سمت به را م یرو و دمی گز را لبم

 ینگفت: دیکش یهوم  معز و چرخاندم

 شه؟ ی نم ای شهی م!  ؟ خانم

  شهیم : گفتم خنده با  و دادم تکان را سرم

  ! 

 و دختر  ی رابطه شامل قانون نیا و-

   شه؟یم  هم  یپدر



 مرز  باباها فقط ! شهیم بله: دم یخند

  گاز با تنها  ها اون...  ندارن   یکالفگ

 ...   رسنیم یکالفگ مرز  به گرفتن

 با  و گرفت یضرب فرمان یرو

 که نی ا: گفت یا  یانرژ پر  یچشمها

 !   پدرها هیعل خشونت شهیم

  ا یمیک و  من کردی م فیک که  من یبابا-

 زونیآو کولش و سر از ینطوریا

 ...   م یشیم

 :  گفت یلبخند با اما کرد یاخم

  کولم و سر  از بشم  دار دختر  منم  یعنی-

 ؟ شهیم زونیآو

  شدنش  دار  دختر تصور از زده جانیه

 :  گفتم



 !    انشاهللا بله-

  همسرم:  شد رهیخ  ق ی عم میچشمها  در

 زونیآو کولم  و سر از اونم ! ؟یچ

   شه؟یم

  نگاه  با و کرد یمکث ، کردم سکوت

  و شد رهیخ من به  قیدق  یا شده کیبار

 قانون ن یا بدونم  خوامیم یعن ی:  دیپرس

  مثل  هم  همسرش  ی برا ، محترم گذار

  عملکردش ای کنهیم  عمل مادرش و پدر

  متفاوته؟

  مهربانش  یچشمها در و زدم ی لبخند

 ، ستین متفاوت:  گفتم و  شدم رهیخ

  ،  شتر یب مهر  با همونه کردشیرو

!    شتریب یها بوسه  تعدد... شتری ب عشق 



 تیرو رو  یکمتر یکالفگ  داره توقع و

 !  کنه
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  یکالفگ  ایآ که نهیبب  کنه امتحان تونهیم-

 که من نظر به!  نه  ای شهیم حاصل  یا

  شهیم وضع نکهیا محض  به یقانون هر

 !  بده  پس  امتحانشو د یبا هم قهیدق  همون ،

  دمیخند وجود نیا با  دی کشیم ری ت  ام نهیس

 .   البته: گفتم و

  ق یعم  نفس کی...   بود خلوت کوچه

  ، کنم  رد  را ام نهیس سوزش تا دم یکش

 و بود  فرمان به دستش  ، نشد رفع اما

  نگاهم  هیثان چند ، من سمت به صورتش



  داتیپ که خوشحالم  واقعا: زد  لب و کرد

 . کرانه کردم

  و دادم هیتک یصندل یپشت به را سرم

  و دیکش  ق ی عم نفس ک ی ، کردم  نگاهش

:  گفت  و شد رهیخ رو به رو به

 ..... شیآخ

  چرا؟: دم یخند

 قسمت نیبهتر االن.  گهید خوبه-

 ...    تو کنار. منه یزندگ

 قسمت؟ نیبهتر: رفتند  باال میابروها

  العاده  فوق ..   قسمت نیتر  رینظ  یب-

 کرانه ییتو من نی تَر!  نیبهتر..   نیتر

  ! 



  انیم را  ام پنجه  ، بردم جلو را  دستم

  سال یبرا: گفت و  گرفت شی انگشتها 

 موقع اون ، سال آخر یتکاپو یتو نو،

!   باشه یخوب فرصت  کنمی م  فکر...  

  ه؟ی چ تو نظر

 ماه؟ اسفند-

  ،  نو سال ...  دیع  یتو...   نیفرورد-

 !   نو  یزندگ...  نو حال...  نو بهار

 اگر البته: گفت و  آوردم لب  به ی لبخند

  سپرده خوامیم... یول االن باشه من به

  تو کم هی .   کنم جا  به جا مقدار هی هامو

 مونیپش ترسم یم... یبشناس  منو شتریب

 ... یباش  داشته  وقت یبش

 . شم ینم مونیپش من!  نباش انصاف یب-



  خوبه؟ من  با حالت-

  شدم، رهیخ هیثان چند  شیچشمها  در

  به باد طنت ی ش با افتاب ریز ها خوشه

 یقی عم نفس .   بودند  آمده  در رقص

.   معز نهیبهتر تو با حالم : گفتم و دم یکش

  نیا از ، خوبه انقدر. حالم خوبه یلیخ

 ...     ترسمیم یل یخ   حالم یخوب همه

   زدلم؟یعز یترسیم یچ از-

 ...  تو  دادن دست از از-

 یرو  را سرم دم،یکش جلو  را خودم

  را دستم پشت او و گذاشتم  اش شانه

  دیبوس را  می انگشتها ی دانه دانه د،یبوس

  با یباز نیح و دی کش بو را ام  پنجه...  

  دربست تحفه، معز نیا: گفت انگشتم



  بکش سرت از فکرشو اصال.  مخلصته

  خوامیم  ستمین رتیغ یب من.  رونیب

 . نویا یکن باور

 رتیغ  به...  دارم باور میبگو خواستم

  رتمیغ  یب من!  جان باورم یب خودم

 تصورش از یحت ام  نهیس آخ ...  اگر

  سرم...  بستم  را میچشمها !  دی کشیم ریت

  و  دادم  فشار اش  شانه به شتریب را

  اش  مردانه دست انیم را  ام پنجه

  زبرش ی  گونه و کرد  مشتم ...  گذاشتم 

  دنتی د: گفت و  چسباند میموها به را

! کرانه امیرو شده عروس  لباس  یتو

  شه؟یم باورت

  هی!  معز ستمین ی ا تحفه من: دم یخند

 ...   کوتاه  یموها با...   کوتاه قد عروس



  یموها با.  یهنرمند عروس هی تو-

  ی دستها...   درشت  یچشمها  با...  بایز

 رتی س ...  مهربون روح...  فیظر

 ....   بخش جان!  فیلط 

  اش شانه سر  به و دمیکش  باال را  ام چانه

  هام یخوب از  انقدر: گفتم و نشاندم 

 ....  بگو هامم یبد از یگیم

 ؟یدار  یبد هی-

 ؟ یچ-

  که نهیهم ت یبد تنها... !   یکنیم هیگر-

  یبد چی ه ، ینکن هیگر ، یکن یم هیگر

 ...  یندار یا

 :  گفتم  و کردم اش حواله ی لبخند

 !   ی دار  یبد  هی هم تو-



 !  کنم اصالحش بگو جانم؟-

 ... یدار بد   یبد هی-

 ؟ یبد اون هیچ:  دیپرس و کرد  یمکث

  آدمو تیخوب همه  نیا!  یخوب یادیز-

 .   کنهیم نگران

 را   خودم ، بلند  یصدا  با  دیخند

  خواستم ، کرد  نگاهم ، دمیباالترکش

  با را ام چانه که  خودم یسرجا بروم

 نجایا  تا: گفت و داشت  نگه انگشتش سر

 ...  یاومد

 :  گفتم  طنتیش با

  خب؟-



  یخواینم رو قانون از یبخش هی-

  هست یخوب قانون ینی بب! ؟ یکن  امتحان

 ... ستمین  هستم آدمش من...  ستین ،

:  وگفتم  کردم  نگاهش هیثان چند  دم یخند

  یزندگ...  نو حال...   نو دیع نو، سال

 !  نو

  بلند و مردانه و دمی کش عقب را خودم و

!  خانم باشه: گفت اش خنده انی وم  دیخند

 .   رسهیم   منم نوبت...  باشه

 و گذاشت گاز  پدال یرو  را شیوپا

  یتو نفسم ، گرفت شتاب یوقت  نیماش

 .  امدین رونیوب   کرد ری گ  ام نهیس
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  ، رساند خودمان ی خانه  به را من

  بیج یتو را شیدستها ، شد ادهیپ میبرا

 داخل، به کرد ام روانه یلبخند با و برد

  شهیش پشت  از بستم، را واحد در یوقت

 و  نشست فرمان  پشت که دمش ید

 .   کرد حرکت

  نگاهم مان خانه یدرچوب سمت به

  دست  یتو را دی کل دسته ،  شد  دهیکش

 نرفتن، و رفتن انیم  دل دو و چرخاندم

  یورود در سمت به را  م یپاها اما

  و انداختم بیج ی تو را دیکل  کشاندم،

  باز میرو به در  دادم، فشار را زنگ

 . شد



 شکفت،  گلش از  گل  دنمید  از مامان

  سالم: گفت و زد  بغلم آمد، جلو راحت

   ؟یچطور.  دخترم

  میکفشها گرفتم، یانرژ خوبش، حال از

  را خودم و کردم جفت یپادر یرو را

  تو خوبم؟: گفتم و  دم یکش خانه داخل به

 ؟ بابا ...  ایمیک ؟یخوب

 . میخوب همه روشکر خدا-

 که خوب چه: زد لب و بست را در

 ...   کردم درست  اش ، یاومد

  به کردم،یم نگاه دیخر یها  بسته به

 باز  مهین حمام در نشده، باز یها لونینا

 مادر آمد، یم اش هیتهو یصدا بود،

  و یاسی بلوز داشت، تن به ییبایز لباس



  که شی آرا هم یکم  ،یا سورمه دامن

 بود کرده طراوت با را  اش چهره

  اش شده سشوار و  شده رنگ یموها.

  برنج ی  سهیک از...  دیخر همه نیا...  

  تا ، شده  یبند بسته گوشت  و مرغ تا

 ! تونی ز و کلوچه و روغن

  که یدود یماه و تونیز و کلوچه از

:  دم یپرس زده جانیه  ، بودند کانتر یرو

 برگشته؟  بابا

  چطوره؟  حالش من  دختر گل-

 یغیج  حمام ی حوله یتو  دنش ید از

  رفتم،  سمتش  به دوان دوان و دم یکش

 صورت که یدرحال  و کردم  بغلش

  تنگ ،  دمیبوس یم  را اش شده اصالح



 از مامان گرفتم، درآغوشش سفت و

 . د یخندیم اشپزخانه

 :   دم ی کش غیج

....    بگرم دورت یاله ،  باباجونم-

 یاله...   خودم خوشگل خان خسرو

  وقته چند ی دونیم برم، قربونت

 شهی نم باورم  بابا  یوا...... ینبود

 !  یبرگشت

 و کرد حلقه دورکمرم را  ش یدستها

 من کرد، بلند  نیزم یرو از را میپاها

  یچطور:  گفت و چرخاند هوا یتو را

 بود کرده هواتو منم دل!   یتغار ته

 !باباجون



  من آنقدر برگرداند، نیزم یرو را من

  دست از را تعادلم که بود چرخانده را

  دمیخندیم و خوردمی م  تلو تلو ،  بودم داده

  . 

 و انداخت من به ینگاه خان خسرو

  بابا چرا ی شد الغر : زد لب  نگران

 جون؟ 

  بابا  ی وا... خوبم...  خوبم: دم یخند

 شد؟  تموم کارا شهی نم باورم

  ها یمشتر یسر ه ی از!  الحمدهللا آره-

  کامل هم  رو ها یسر هی م،ی گرفت وقت

  نیوزم رامسر  یالی و.  کردم هیتسو

 ... ی ول آباد محمود یها



  یصدا  و گذاشت  ناقص را  اش جمله

!  خسرو سالمت سرت:  آمد مادر

  بپوش  لباس برو.   کار چه م یخواستیم

  دست مادر ، کرانه....   یخوریم سرما

  منم.  برسون یکمک  هی بشور روتو و

  ایمیک .  حاضره  من آش  ، بندازم سفره

 ...   کجاست

  به را انگشتم  رفت،یم جیگ هنوز سرم

  نیا از زده رتیح  و  نشاندم ام قهیشق

  را میپالتو ، خوش و خوب حال همه

  ، کردم زانیآو یمبل ی دسته یرو

  در به نگاهم و رفت   اتاق به خسروخان 

 باز یکم  در یال  ، نشست  ایمیک  اتاق 

 ی فضا آن از یاسی و  بنفش رنگ و بود

 .   زدیم  رونیب کم



 جهیسرگ  برداشتم،  در سمت به  گام کی

  قدم کی  دم یترسیم  ، ستمیبا کرد وادارم

 نیزم  نقش  و بردارم جلو  به ، گرید

 .    دمیدی م  دوتا تا دو را زیچ همه شوم،

 یآرام به  اتاق  در ، سوختیم   میچشمها

  داد  حرکت جلو به را لچرشیو شد باز

 کهیکوچ خواهر:  گفت یشخندین با و

 !   یکرد گم راه باز

 که بروم سمتش  به  خواستم  ، دم یخند

 که  شد  راهم سد  یزیچ چه دانمینم

 اگر و شدم  پرت جلو به ی سکندر

  نقش ، نشست ینم میبازوها به ش یدستها

 .  شدمیم نیزم

 ؟ی خوب چته:  گفت و د یکش ینیه



   ، بابا برگشتن ذوق   از: گفتم  و دم یخند

 .   نهیبینم پامو یجلو چشمام

 خوبه؟   اوضاع: گفت و کرد  یا خنده

 ؟ خوبه تو اوضاع. خوبه-

  من به رو و بست دست  با را  اتاق  در

  یبو!   ادیم  رشته آش یبو.  خوبه: گفت

  بود شده تنگ دلم.  نفره  چهار  یغذا هی

 . م یباش هم  کنار ییتا چهار نکهیا یبرا

  منم:  زدم زل ش یبایز یچشمها  در

 ...  نطوریهم

  نفس یتنگ  به ندادم، یمجال سردرد به

  دلم... نطوریهم هم یمقطع  یها

  زیچ چ یه با را خوبم  حالم خواست ینم

 .کنم  عوض



  تلفن بردم، آشپزخانه به را لچرشیو

  مادر شگرد اصال خورد، زنگ خانه

  به را ها دیخر ییجا جابه  تا  بود نیهم

 زن با.     بگذارد  ایمیک و من ی عهده

  با ایم یک  که بودند صحبت  گرم ییدا

  یباز Fair Play  خانم آذر: گفت خنده

 !   کن

 ینی ب یرو را اش اشاره انگشت مادر

 و خچالی یرو به رو ایمیک  و گذاشت

  من بده تو: گفت  و شد متوقف زریفر

 و کرده بار و  شمال کل بابا !  بذارم

 !آورده

  خنده با و  کردم ینگاه پرتقال یگون به

 !خبره  چه: گفتم



  یتو را مرغ  و گوشت  یها بسته

:  گفت حال همان  در و گذاشت زریفر

  خبر؟ چه تو

 .   ستی ن یخبر-

 قرار سر از ،  یکرد آالگارسون-

 نجا؟ی ا یاومد

 ! بله-

  زریفر بوق   یصدا انداخت،  باال ییابرو

 خچالی  تا بست  را درش آمد،  در که

  م ین کند، استراحت یکم چارهیب زریفر

 خب؟: گفت و انداخت من  به ینگاه

 ! کردم  مالقات مادرش  با-

 که یلیخ  ؟ بود خوب!  یتیگ مادمازل-

 ؟  ومدین  ادا و سیف



 .   محترم و متشخص.  بود یعال نه-

  لب و شد رهیخ هی ثان چند  میچشمها  در

  ؟  اومد  خوشش ازت.  خوبه: زد

 !   بود مثبت نظرش-

  یچ شین یریش    پس:  داد تکان یسر

 شد؟

 : گفتم  جوابش در زده جانیه

 

 .    دیع دم-

 انیم  د یع دم:  داد  اباال ر  شیابروها

 . یخواستگار

  و دادم  تکان راست و چپ به را سرم

 !  نو یزندگ...  نو فصل ، نو  سال:  گفتم



 و کرد باز را زریفر در و  کرد یهان

 !  مبارکه: زد لب

 ، ننشست دلم به گفت که ی ا مبارکه

 کی مبارک ، کرد  نثارم که یمبارک

  نبود خواهرش دیجد یزندگ به  خواهر

  انگار...   بود حس  یب یعاد  لفظ  کی. 

.   است مبارک: دیبگو بهیغر کی به

 مبارک چطور ، است مبارک چه حاال

 ! نداشت  یتی اهم شی برا انگار... است
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  گری د ی بسته چند کرد، باز را زریفر

  تمام که کارمان ،  داد جا زریفر یتو

 دادن جا و بود تونیز نوبت  ، شد

 ...   ها کلوچه



 یزی چ  دیبا بمانم، ساکت  توانستمینم

 .   گفتم یم

  گرفتن آتش درحال ام  یمغز یها رگ

 :  زدم زل اش  یجد  مرخین  به ، بودند

 ! ؟یستین ناراحت من ازدواج از که تو-

 خچالی  در سر ، بود یدل و  دق  هرچه

  بودم ستادهیا که ییجا یتو ، کرد یخال

  هیگال از پر لحن با  و  شدم  جا به جا ،

 : دی پرس یا

  لذت تیجوون از... یشوهر هول هیچ-

  ، ادیب برو!  تیمجرد یروزها از! ببر

 ... بگرد

 .  گذرهینم  خوش بهم ییتنها-



 وار زمزمه و کرد ام حواله  یشخند ین

 ...  ییتنها :  گفت

  کردم ینگاه آلودش  غضب یچشمها  به

 ؟ یناراحت تو:  گفتم و

 یچ یبرا:  دیغر جوابم در حوصله یب

 ...   خودته  یزندگ...   باشم ناراحت دیبا

 تو اگر.  یمن بزرگتر خواهر تو-

    یزندگ نی ا تو قدمم  ه ی   ، یباش ناراحت

 !   دارمی برنم خودم یبرا

 کارمو بذار.  کنار بذار رو ها شو نیا-

 تونیز  ی  دبه نیا  بده دهیا هی  ایب.   بکنم 

 !   میبذار کجا رو

  شو  گفتم  یجد: گفتم  و ستادمی ا کنارش

 .   نبود



 ؟ یگفت  یچ یجد : دیپرس  و دیخند

  اگر...  گفتم   یجد:  دم یکش یق یعم نفس

 .   نه گمیم منم  ، نه  یبگ تو

 یوقت ، چرخاند سمتم به را سرش

 شخند ین کی  دی د را قاطعم و یجد  ظاهر

 بزن زنگ بهش پس: گفت و  کرد نثارم

 !   نه بگو

 !   گوشت چرخ

  ای اختراع کی ابزار، ای یش  کی  نیا

 که بود یزیچ ، کارآمد  ی لهیوس کی

.   کنم  وصف آن با  را خودم  توانستمیم

  را مغزم...  بودند انداخته آن در  را قلبم

  یها سلول تک تک...   را می ها هیر.. 

 چرخ در کی به کی   را هرکدام را  بدنم



  آب جمله کی در ی وقت انداختند گوشت

:  گفت و  ختیر می دستها  یرو را یپاک

 !   نه  بگو بزن زنگ  بهش

  ، یجد بود، مانده رهیخ میچشمها  در

  یا ذره یحت بدون ، یشوخ بدون

  حاال بود  شده  یجد  که انگار.   عطوفت

 !   نه میبگو  تا بخواهد حاال ،

 !  نه حاال:   م یبگو صولت معز به بروم

 ... ی داد قول...   دادم  قول که حاال

 !  نه االن...   میکرد  عهد ،  کردم عهد

 ...   نه گرید

 ...   نه...  م یبگو حاال

  نه لومتریک دو و چهل و هزار از بعد

  یتو چترش که یبستن  کیش  از  بعد...  



 یتیگ  نکهیا از  بعد ...  نه  ،  بود فمیک

!   نه داشت یمثبت نظر من یرو کامران

 عروس  لباس  در را  من  نکهیا  از بعد

 نیا از بعد...   نه....   کردیم تصور

 !  نه؟ گفتمیم چطور قرار و قول همه

 راباال شیابرو  ی لنگه  ک ی ایمیک

  معطل  چرا شد؟ یچ : زد ولب  فرستاد

 ... یزنینم زنگ  بهش چرا...  یکنیم

 یهمکار قلبم دی شا تا کردمیم  معطل

 ... دیتپ ینم گرید  و کردیم

 انصراف  مغزم دی شا تا کردمیم  معطل

 . تیفعال از  دادیم

...   ها ها:   د یبگو دی شا تا کردمیم  معطل

 ! کردم یشوخ خواهر



 رنگ عالمه کی   شیچشمها در اما

 یرنگ چه ت یجد...  زدیم موج تیجد

 !!!  یا  قهوه... ی؟مشک یخاکستر بود؟

  کردم رونیب نهیس از یسخت به  را نفسم

 ازعرق  سیخ کمرم و دیلرزیم تنم ...  

 .  بود سرد

  لچرشیو یها چرخ  به را دستش ایمیک

 به گرفت، فاصله خچالی از  ، نشاند

  را همراهم تلفن...   رفتم فم یک سمت

 بود، اتاق یتو مادر دم،ی کش رونیب

  ، آمد یم پدر با  شیها خنده یصدا

  یدر و بود روشن که یسشوار یصدا

  دستم یتو  یگوش...   بود شده بسته که

.  برگشتم آشپزخانه به بود، کرده عرق 



 یصندل  یها دسته یرو را  آرنجهاش

 .   کردیم  تماشا را من  و بود گذاشته اش

 ...  گرفتم  را تلفنش

 که بوق، سه گذاشتم، کری اسپ یرو

 آشپزخانه یفضا ی تو  شیصدا خورد،

  جان؟ کرانه  جانم:  شد  پخش

 . سالم-

 ، خانم  سالم : زد لب گرم و دیخند

 ؟ یدینخواب  ؟یخوب ؟یچطور

 ...  نه-

 منتظر و بود  باال  شیابروها ایمیک

 . کردی م  میتماشا

 ه ی زدم زنگ: گفتم و  دم یکش یق یعم نفس

 .   بگم  بهت یزیچ



  آوردند کم  میزانوها شدند، یخال  میپاها

  ساق...  افتادند  گز گز  به میپاها مچ...  

ر...  شدم فلج...  دند یکش  ریت میپاها   س 

  نییپا آن کانتر ریز جا، همان...   شدم

  و کردم مشت را  ام پنجه و  آمدم فرود

 یم رونیب  را نفسم سخت که یدرحال

 کمال و تمام که خواهرم به  رو دادم

 مرد    گوش یتو  د،یدیم را  دادنم جان

 :  گفتم یمخمل  صدا

 !  می کن تموم رو رابطه نیا دیبا-
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  با ایمی ک ، درسکوت ماند،  خط پشت

  رونی ب حدقه از  و شده گرد  یچشمها

 از را تلفن ، د یکش جلو  را خودش آمد،



 به رو ، کرد  قطع  را  تماس د، یقاپ  دستم

  مانده باز دهانم و  بودم رفته  وا که من

  که بود یغلط  چه نیا وونهید:  گفت بود

 !  یکرد

 ... یگفت تو: آمد  چاه ته  از میصدا

 مبهوت د،یلرز دستش  یتو ام یگوش

   به ام یگوش ی  صفحه   از  نگاهش

 شد،  پرت من ی  زده وق   یچشمها

:   وگفت گرفت سمتم  به را یگوش

 مگه...  بده  جوابشو ایب !  خودشه

 و  حرف نیا چرا!  ؟ دختر یا وونهید

 ... یکرد یشوخ بگو.... یزد

 .  کردم دراز را میپاها

 .  آمد ینم باال  نفسم



  ایمیک به و چسباندم  نت یکاب به را سرم

  نخواست؟ را ن یهم مگر.   زدم زل

 جلو به را لچری و سرکنده  مرغ مثل

 بزن، حرف باهاش: گفت و داد  حرکت

 یخواستیم  بگو... یکرد یشوخ بگو

 ینطوریهم بگو... یبذار سرکارش

 !   یبسنج واکنششو تا یگفت

 ! ینگفت  مگه-

 یشوخ باهات  داشتم وونهید  ی کرانه-

  یجد ، رهیبگ  یجد  معز...   کردمیم

  تموم یجد یجد !  ها تمومه گهید گرفته

 .  بده جواب...   شهیم

 .    شد قطع  تماس



 دو و  دادم  فشار  هم یرو را  م یپلکها

  میها گونه یرو داغ اشک قطره

 .سرخوردند

  را  میپلکها  آمد که بره یو یصدا دوباره

 بود، من از تر نگران ا یمیک ،  کردم باز

 از تر رانیح...  من از تر دهیپر رنگ

  شتاب... من از تر زده وحشت...  من

  من مال  از  اش نهی س ی قفسه  حرکت

 .   بود تر  دیشد

  بگو: گفت  و داد هل جلو به را لچریو

 ینطوریهم...   کردم یشوخ ، معز

  زنگ نمیبب.   نم یبب  اکشنتو یر  خواستم

 خب؟  بگو بهش  نویهم!  نه ای یزنیم

 ... یمنگ چرا توام با کرانه



 مگه... یگفت تو !   نه بگم یگفت تو-

 !  ینگفت

 تو یزندگ به  یکار  بکنم غلط  من-

 ... یشد وونهی د  چرا... باشم  داشته

...   زدند  غلت میها گونه یرو م یاشکها

 .   شدم وونهید: دمینال

  شیدستها یتو را صورتم  شد، دوال

 ...  کن نگاه منو:  گفت آرام و گرفت

   شست سر با زدم،  زل شیچشمها یتو

 شده؟ یچ:  گفت و کرد  پاک را م یاشکها

 چرا خوبه؟ حالت  ؟یکرد دعوا باهاش

 کرانه... یلرزیم چرا ؟یکنیم  ینطوریا

  فکرشم گفتم  یز یچ هی...   نیبب منو

...   یبزن زنگ بهش یبخوا کردم ینم



 پسره...   و گند  نیا کن جمع زودتر

 داره چهارمه بار نیا  کنهیم سکته داره

 ! رتتیگیم

 یم  منو نکنم ازدواج باهاش اگر-

 !  ؟یبخش

 ... یار یدرم یباز کیریست یه چرا-

 ...   گهی د بگو:   زدم  هق 

 راباال  ام ینیب شد، رهیخ صورتم در

  شی دستها یرو را میدستها دم یکش

...  یبخشی م  بگو...    بگو:  گفتم  و گذاشتم 

  دارم شب هر من... ید ی بخش بگو

 !  نمیبی م خوابشو

 .کرانه:  دینال



...   ویچ ...  خواب یدونیم: گفتم دهیبر

 ...  نمیبیم

 ...  کرانه:   زد میصدا

 :  گفتم و امدین  باال  نفسم

  ینکن  فکر خوامی م... یبدون خوامیم-

  فکر...  خودمم یزندگ فکر به فقط 

...  خودمم حال و  عشق  فکر به ینکن

 .  بردم ادمی از رو تو ینکن فکر

  پشت  بودم خورده هرچه.   داشتم تهوع

 . دیکش ی م ریت ام  نهیس.بود آمده حلقم

  من:  دم ینال و کرد  پاک را م یاشکها

 .   خورمیم اعصاب قرص

:  گفتم  و زدم لبخند دمیبوس  را  دستش

.   بخوابم بتونم  شبها که کنم یم  شن یتیمد



  داریب زور به خودمو... خوابمینم چون

 پرت ی لحظه اون که دارمیم نگه

  ضد یها  قرص! نم ینب  شدنتو

  ، ،لورازپام آلپروزوالم... یافسردگ

  میزندگ فکر به...  گهید قرص  یکل

  اصال ...  ستمین  مییتنها  فکر به...  ستم ین

  نکنم  ازدواج یبخوا تو ستین  مهم برام

.  عشق...   تاهل یبابا  گور...  کنمینم ،

 ...  زیچ همه

 .    داد قورت را دهانش  آب

  و گذاشتم شیزانوها یرو را  م یدستها

  تو...  ازت گرفتم پاهاتو من:  گفتم

...  یریبگ یتون یم یبخوا یهرچ

 خونه نی ا... رو بابا... مامانو... اتاقمو

 ... و معز ... رو



 ...  بده گوش کرانه:  باز  زد میصدا

 :  گفتم  و نگذاشتم محلش

...   یکن  یاشت باهام دارم دوست من-

  یمرد چیه اگر یحت. قبل مثل  میبش

...   نداره یاشکال! نباشه من یزندگ  یتو

  مهم  من  یبرا تو  ی اندازه  چکسیه

 .  ستین

  در را اشک یها رگه و کرد  بغض

 :  کرد زمزمه دم ید ش یچشمها

 ... زمیعز-

  شده حبس که ینفس   از  شدم حال یب

  سرم آمد، ینم رونیب و نهیس  یتو بود

  نیهم اگر. گرید  کردی م یاد یز تنم به

 .  نبود یتیشکا  گله رفتم،ی م  هم حاال



  شد خم ، گذاشتم  شی پاها یرو را سرم

  خدا رو تو کرانه: گفت و کرد  بغلم

  ات ندهیآ ، تیبازندگ بزن زنگ  بهش

...  اری درن یباز وونهید .  نکن  یباز

 !   باش عاقل

 . کردم سکوت

 .   کردمی م حس را  همراهم تلفن لرزش

  قهر باهات من.  کرانه: گفت گوشم ریز

  گوش من به...  ستمین  بد باهات.   ستم ین

  کن نگاه کرانه!  بزن زنگ بهش...  بده

 ...  منو

  لبخند.  کرد یم هیگر د، یکش باال را سرم

 داره گناه.   بزن زنگ  بهش: گفت و زد

 یمعرف مادرش به رو تو برده اروی! 



  من... یار یدرم یباز وونهید چرا کرده

  شانس از وقت چیه بودم تو یجا

 بزن زنگ  بهش .  دمی کشی نم دست  میزندگ

 خبر یب !   خدا ی  بنده داره  گناه بابا. 

 ... جا همه و یچ همه از

  ششم  بار  نیا .  داد دستم  به را یگوش

 .  زدیم زنگ که بود

  یعاد.   بود  یجد رفت،  ایمیک  به  نگاهم

  به را دستش.  بود خواهرانه..  بود

 بزن زنگ  بهش: گفت و دیکش صورتم

  بخند یبدون اکشنشو یر یخواستیم بگو

 ... یگریباز خودت  تو. بگو و

 



  ، آمد در شدن بسته و باز  تق  یصدا

  یتو که  کردیم فی تعر مادر  یبرا بابا

  یها نیزم چطور و کرده چه رامسر

 . است فروخته را آباد  محمود

 کرانه خدا رو تو: کرد التماسم ایمیک

  آدم.  هیپسرخوب معز. بختت به نزن لگد

...   بهینج لهیاص ، داره خانواده.  هیخوب

 نیا !  داره دوستت مهمتر همه از

 کرانه! شهینم یهرکس بینص فرصت

  منو نیبب  کرانه.  باش  عاقل خدا رو تو

 ... 

  یواکنش نکهیا یجا  به و کردم  نگاهش

 مرگ باشم  داشته  هفتم  تماس به نسبت

 : دمیپرس بار کی ونیش  بار کی



 فتهیش ،ی بهشت ی دانشکده  تو که یاون-

  بود صولت معز ی بود شده اش واله و
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  یواکنش نکهیا یجا  به و کردم  نگاهش

 مرگ باشم  داشته  هفتم  تماس به نسبت

 : دمیپرس بار کی ونیش  بار کی

 فتهیش ،ی بهشت ی دانشکده  تو که یاون-

  بود صولت معز ی بود شده اش واله و

 !  ؟

 .زد زل صورتم به رهیخ

  موشکافانه...  ق یعم و یطوالن  یمکث با

 .  زد زل ام چهره به خوب



 همه و  گرفت یطوالن  و ق یعم  دم کی

.   ختی ر شیها پنجه در را  جانش  ی

  بعد و  کرد تیهدا عقب به را یصندل

 آشپزخانه یخروج سمت به را آن

  ، رفتم سمتش  به  زانو یرو. کشاند

  و داشتم نگه دستم یتو را  اش پنجه

 ناله خفه و شدم رهیخ شیچشمها یتو

   ؟ نه مگه  بود خودش: کردم

 . نداد را جوابم

 چاه ته  از بزنم حرف خودم با انگار

... یفروخت بهش رو  عطا که ی اون: گفتم

  بهش رو عطا  که داشت ارزش که یاون

  چشمتو  شد باعث که یاون... یبفروش

  دوستش همه اون که یعطارد یرو

 که یاون ...  یببند  یداشت



  از اشک غواصش  پدر یروزخاکسپار

  بود خودش ...   شدینم پاک چشمهات

 ! ؟ نه مگه

 حرص  و خشم از  یا رگه دو ی صدا با

 : داد جواب

 نبود  شده دایپ ی شهدا  ست یل یتو  پدرش-

  . 

  متعلق دانستمینم که یناهنجار ی صدا با

 :  گفتم است ام حنجره بخش  کدام به

  خودش ، برد رو  تو دل که ی اون یول-

 ...   بود خودش که  بگو.  بود

  او کاش.   زدیم موج  التماس  میصدا در

  شود جدا من ذهن از وزنه ن یا و باشد



  خالصم و اوردیب   را اسمش کاش .... 

 .   کند

  تمام  با  کرد، تیهدا جلو به را یصندل

  مامان و  بابا نیسنگ نگاه ریز قدرتش،

  رفتم، دنبالش د،یتاز یم اتاقش سمت به

 مادر ، کردی م م یتماشا رانیح بابا

  خواستمی م...   دمیدو یم...  من و نگران

 .   برسم جواب به

...   تاب یب و طاقت یب اندازه همان

  داخل را  خودم!    رحم یب اندازه همان

 .    کردم قفل  را در و انداختم اتاق 

  ، شد متوقف  پنجره یرو به رو ایمیک

 جان نی آخر با و دم یکش جلو  را خودم

 از که  بگو:  گفتم تنم یتو  مانده یباق

 سرهنگ ی خونه یتو که  یاول روز



  یمنتظر االن نیهم تا ! حاال تا ..  ش یدید

  بگم و اش نهیس به بزنم  رد دست من که

  روز اون که... یبش  راحت  که...  نه

  که...   معز با قرار سر یرفتیم یداشت

  اگر که..   کردم پرتت جلوتوگرفتم من

  یعروس دیع االن...  نبود من  حماقت

 !  بود اون و تو

  یا: گفت و دیچرخ  سمتم  به مبهوت

 و ی بریم خودت یبرا ی چ! احمق 

 یگیم قصه چرا! ؟  یباف یم و یدوزیم

 ....  کرانه

  ایمیک بده جوابمو! گوئه قصه ذاتم  من-

 نیخوایم همتون!  یکش یم منو  یدار...  

 ...   نیبکش  منو



 جا همه ، دمیکوب ام  نهیس به را  مشتم

 .  دیچرخیم سرم دور

:  گفت  و چرخاند سمتم  به را اش یصندل

 !  نبود اون

 . کردم  حبس را نفسم

 :  گفت یتلخ  و گرفته لحن با

 آرومت ن یا اگر... زمیعز! جان کرانه

 جون، خواهر  بدون... یبدون که کنهیم

 با  یصنم چیه صولت معز و من

...  یچ یه !  میندار  و مینداشت گهیهمد

 یزندگ کن تمومش  کنمی م خواهش

  یزد  گند خودت دست به  هم خودت

  و ننداز من گردن وجه چی ه به لطفا

  از بعد ارین  من شی پ هم  تتیشکا  و گله



 گفتم  که بس آورد در مو زبونم که!  نیا

 !  بود یشوخ که بگو و بزن زنگ  بهش

 ... جانم .  دیلرزیم  میلبها

 !   کنم تشنج بود مانده کم

  ، دم همان ، لحظه همان بود مانده کم

 ... کنم   میتسل نیآفر جان به جان

 من به گرید  نفس ک ی کاش نم یآفر جان

 یم را  خواهرم ی پا و دست تا  دادیم

 صورت از که یپلک تا...   دمیبوس

  گفتم یم و  دمیبوس یم  را دیپری م خواهرم

  تمام من  حق  در را یخواهر ایمیک که

 ... یکرد

.   آمد ینم  گرید من یها هیر  به هوا اما

 گوش به ییشنوا و  میچشمها  به یینایب



  آمد  ینم گر ید ...  قلبم به ضربان و میها

. 
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 خفقان یفضا ..  کردم راباز  میچشمها

  بد را  حالم مارستانیب آور

  را من کردم التماسشان.کردیم

 یمهتاب سقفش که ییجا به  برگردانند

  باشد داشته لوستر  و باشد نداشته یسقف

  ام یراض  هم موقت  اتاق  همان... 

 .   کردیم

 بخواب گفتند .   بزنم چانه نداشتم جان

  بستم  را  م یچشمها.  رفتم حال  از هم من

 ... 



  لبخند.  بود  سرم یباال  پدر...  کردم باز

...    بستم  را م یچشمها...   شدم  آرام زدم

 خسرو بودن  بود امن ،  کردم باز

  حد از ادیز. بود امن! کنارم  یمحمد

 ...   امن

 ،  بروم سرهنگ ش یپ گفتم هرچه

 .    ندادند تیرضا

...    ام شده فی ضع :  بود  گفته دکتر

 ضعف و  است یخواب یب از همه ضعفم

 ضربان ، آمد  ینم نییپا تبم...  اعصاب

  مراقبت در روز کی .  نداشت ثبات  قلبم

  مهین ُچرت اش همه و ماندم ژهیو یها

  یها دستگاه یصدا با که بود یا پاره

...        شد یم پاره متفاوت

 به کجا  از دانم ینم  که یسرماخوردگ



 علت بر  دیمز هم  بود کرده ت ی سرا تنم

  کیوتیب یآنت و گلو کردن چرک و شد

  همسو هم  با همه بودن دردانه و یدرمان

 ژهیو  اتاق کی در کامل روز دو تا ،

 ... بخش در روز کی  و باشم  نظر تحت

 همه ، بخش در ماندن روز آن و

...   بدهند من به تلفن کی که بود  التماس

  حفظ  را  آخرش رقم دو اش شماره از و

  ی شماره سه به بار سه... نبودم و بودم

  سه با ، بار سه هر  و زدم زنگ مختلف

  من بر یوا و کردم مصاحبت دی جد آدم

 .   بود شده  پاک ذهنم از اش شماره که

 آورده هم را اعصابم یداروها عطارد

 شود یم  دکتر الزم  کردیم فکر  ، بود

 پدر رود، ینم ادمی هرگز را  لحظه آن



  بود دهیکوب  سرش  به محکم  ، یدست دو

 و کردیم درد هنوز سرم که یطور

  چهیماه که  بود دهیجو لب آنقدر عطارد

 .   بود شده مرده خون ، لبش نیریز ی

 پدر  که کردم را ام یگوش یتقاضا

 ! یمرخص امروز: گفت

 یروز چه قایدق امروز دانستمینم و

  گرید هی ثان کی هر من یبرا...  است

  کردمیم  الیخ.  گذشتیم عمر کی مثل

  گردمیبرنم  یزندگ به گرید  و رمیمیم

 دلتنگ...  دلتنگ و بودم برگشته  اما

 .  بودم

 روز دو.    ستمیبا کرد کمک و کرد  بغلم

  و بودم  شده حبس  اتاق  نیا در که بود

  و  پدر و عطارد  جز... انتظار چشم



  کس ، مادر ی تماشا  هم بار کی

 کسورات  تمام.   آمد ینم شمی پ  یگرید

 .   کردم جبران  را خوابم

  اسپند  و بود  منتظرم کوچه یتو از مادر

  بود هم  ییدا زن ،  داشت دست در دان

  آن با  بودم  خسته.   محمود  ییدا  و.. 

  مغزم  بودم خسته یلیخ یول خواب همه

  بودم کرده گم را زمان...  نداشت جان

  اصال...   زدمینم حرف کس چ یه با. 

   زدم؟یم یحرف چه

  دهیرس گوشم به که یخوش  خبر تنها

.  بود  میفه یآقا  سند  دی ق به یآزاد بود،

 به  یهرکس  شدم، ادهیپ که  نیماش از

  ام صدقه قربان د یبوس را میرو ینحو

 سالن در هم با یوقت  تینها در و رفت



 رهیخ رهیخ که بود ایم یک م،ینشست  خانه

 .   کردی م  میتماشا

  شیلبها که کردم اش حواله ی لبخند

  ، شد باز یکمرنگ ی  خنده به و دیلرز

 جا از بابا فون،یآ زنگ  ی صدا با

 ی چهره با و زد یلبخند  ، برخاست

  و برداشت را فونیآ یگوش  ی ا گشاده

 خوش ، ما غار اری...   به به: گفت

 .   جان می فه یاومد

 به دست ا یمیک شد،   زیت میها شاخک

 دسته یرو  که یشال بود، نشسته نهیس

   و دمیکش  میموها  یرو را بود  مبل  ی

  ییدا همراه به بابا که دم ید بعد  یقیدقا

  ستادهی ا در یجلو عطارد  و محمود



  وستند یپ جمع  به مادر و ییدا زن بودند،

 .   دمیکش مبل ی   لبه را خودم من و

  و بود شده  اندام الغر   که میفه  دنید از

  یجلو  یموها دم،یگز لب ،  یا ترکه

  شی ر اما بود ختهیر یکم  سرش

 آمد، یم صورتش به  یپرفسور

 ، گرفت آغوش در را پدر دوستانه

  دست که  کامران  یتیگ سرش پشت

 نفر نیآخر و داشت دست به را زلیژ

 رز و وم یلیل یها  گل از یسبد  پشت

 کرده مستتر را اش چهره یهلند  یها

 .   بود

 کرد، یروبوس کامران یت یگ با مادر

 زلیژ ی رو ، شد  خم گفت،  آمد خوش

  خوش: گفت  بلند و  دیبوس یمهربان با را



.  دیگذاشت  ما چشم سر  قدم   دیآمد

 . دییبفرما

  به ، کردینم رها را زلیژ دست  یتیگ

 .   ستادمیا جانم  کم  یپاها یرو

  بد  خدا: گفت  بلند و  زد یلبخند دنمید با

 ...  نده

  یتیگ ،  داد  سالمم  زلیژ ، کردم تشکر

  یلبخند  با خواهرم  و  داد دست ا یمیک با

  به تونمی نم که  کنمیم یعذرخواه: گفت

 !  ستمیبا احترامتون

 راحت  کنم ی م خواهش: زد لبخند  یتیگ

 .   دخترم باش

  یرسا یصدا  که بود سرپا هنوز

  هدف را ام شامه که یعطر  با  سالمش



  نفسم!   دیچیپ خانه یفضا در گرفت،

 .  شد  حبس نهیس در

 

   زدهمیس_بخش_نوزدهم_فصل#

 یدل آن کمک به مبل، ی دسته کمک به

  دیکش یم صالبه به  را خودش  داشت که

 دهیپر حواسش و هوش که یمغز و

  خودم مال  قطعا  که ییپاها یرو بود،

  شده انگشتم سر.   ستادمیا راست نبود

  هیتک آن به گاه، هیتک...    مرکز بود

  را  میپا ر یز چرخان نیزم تا  بودم کرده

 . شوم نیزم نقش  مبادا تا دارم  نگه سفت

 شانه که  دمید کرد، یروبوس  او با پدر

 ییدا کرد،  بلند سر  ، دیبوس را پدرم  ی



  مادر و فشرد آغوشش در گرم محمود

 آنقدر و گرفت او از را گل سبد که بود

  مادرم خوب حال  به دلم  که د یخند بایز

 .   لحظه همان زد شکوفه تا هزار

  ییدا زن با ، داد  دست گرم  عطارد با

  با ایمیک  ، کرد یپرس احوال یمیصم

  نگاه قامتش به معوج و کج  لبخند  کی

  داد، سالمش که ینفر نیآخر  و  کردیم

 . بودم من

  در را  خودش که  ، یا دهی ترس  سالم

 بود، دهیچیپ خجول دار گل چادر کی

 .  آمد  زبانم  یرو نرم

  ،  باشد پنجاه ی دهه  دهانم ان یم انگار

  آش کی ...  باشد هیهمسا جوان مرد

  س یخ ها دندان  انیم  که یچادر و ینذر



 هزار و  صاعقه لحظه کی ، خوردیم

...   باشد دل در  داشتن دوست هزار

 ، سالمم  یبو ، هوا و حال همان

 .   باشد  سالمش

  یتاللو آن د،یپاش من به یگرم  لبخند

  کرد،یم  گرمم که  ینگاه آن... ییطال

  تا سرم پس از که یشرم عرق  آن

 ُسر و گرفت  یم راه فقراتم ستون

  هم در همه و همه ن،ییپا به خوردیم

  کردم فکر و شد ختهیآم هم به  و شد گره

 رابطه  ما م یبگو او به  توانستم چطور

 ...    میندار یا

 همه نی ا  میربط  و رابطه یب  ما اگر که

  ند؟ینش  یم من  قلب به کجا از گرما

  یمبل به ک ینزد یا نفره تک  مبل یرو



  کنار پدرم  آمد، فرود  بودم  نشسته که

  یپهلو مادرم و بود  نشسته  میفه  دست

 پدرش  ی پا یرو  زلیژ  و ، یتیگ

  که داد  لم شکمش   به یطور  و نشست

 .   شد جمع  ی خنده باعث

  یصدا و دیبوس را زلیژ سر  میفه

 ن؟ی بهتر: آمد مهربانش

 . نکردم  نگاهش

  یتو بودند  رفته  م یچشمها اصال  یعنی

.   کنم شی تماشا دمی کش یم خجالت...پستو

 یب من!  ؟یدنید چه ؟یکردن  تماشا چه

 ...  بودمش گذاشته خبر

  الحمدهللا: گفتم و کردم باز لب یسخت به

. 



 .  الحمدهللا: کرد تکرار

  که ما به بودنوبت آورده یچا ییدا زن

  استکان برداشتن  یبرا  میدستها د،یرس

  یچا هوس و کردم تشکر ، دیلرز یم

 .  کردم رونیب قهر  با  دلم از را گرم

 هم   شما یبرا : زد لب و دیکش  جلو دست

   ؟ بردارم

 گره که ش یچشمها  تیمیصم به  نگاهم

 پر  حرکاتم  ، شد خشک میگلو ،  خورد

 یب ییدا زن کمر به ، بود درنگ از

 . بود مانده خم همچنان که  بودم اعتنا

  یبرا  یکی ش،یپ  و پس حرف یب

  آن با ییدا زن من،  یبرا یکی خودش،



 یراه را  خاصش دار  معنا نگاه

 .  کرد آشپزخانه

  دستش عطر  به که یچا  فنجان به

  در  شیصدا و کردم  نگاه بود شده آغشته

  تیمیصم و مردانه یها خنده یاهویه

  یگوشها اما شد  گم زنانه یگو و گفت

  کم :   دیپرس  که دندیشن و بودند زیت من

 ...   مرتبه اوضاع! ؟ نیشد حرف

 .  دادم  تکان را سرم و کردم  نگاهش

 .   شکر رو خدا : خوردند هم  به  شیلبها

 با ،  کشاندم ایم یک  یسو به را میرو

 ابرو عطارد ، کردی م مالمتم ش یچشمها

  یبرا یحرف انگار پدر و بود  داده باال

 .   داشت گفتن



 و من...    میبود شده  انسالیم و جوان

  یها مبل یرو معز و عطا ، خواهرم

  لیاست  یمبلها  یرو  هم یباق...  یراحت

  مبل  ی لبه یکم پدر  و بودند گرفته قرار

  کشیشر یزانو یرو دست  ، آمد

  م یفه که  سالهاست  من: گفت  و گذاشت

 .   شناسمیم رو

 .    شد ساکت جمع

 کمرنگ یها خنده و فیضع  پچ پچ

 . شد  خاموش خود به خود هم ایمیک

  لحن با و  زد ما ی  همه به یلبخند  پدر

 کار هم  با   سال یسالها ما: گفت یگرم

 ، ریاخ سال پونزده  نیا یتو  ؛ میکرد

  با و کار و شرکت  غم که نبوده یروز

  سود هر ی تو...   میباش   نکرده می تقس هم



 به شهیهم   پشتم میبود  هم کنار یانیز و

 اگر که هست و  بود گرم رضا محمد

 که دارم زن برادر هی ندارم یبرادر

  هی  و چشممه  تخم یرو جاش شهیهم

  تونمیم جوره همه که دارم کیشر

 و  یخوش یتو کنم  حساب روش

 هی  فقط  من  یبرا محمدرضا... یناخوش

 خانواده  نویا ستین  مهندس  هی  ای همکار

 و تو از  خوامیم و دونن یم خوب خودم

  نیا تمام  که ، کنم  تشکر ات خانواده

  به خم ، ریاخ ماه  چند نیا  ، روزها

  تیشکا  ، ی نکرد گله...   یاوردین ابرو

  روزها  نیا که یکرد  تحمل  و ینکرد

 محمدرضا ستند ین صبور اصال ها آدم

 . جان



  یموها  با و بود انداخته نییپا  سر  میفه

 .کرد یم یباز دخترش

  حواله یلبخند  ، رفت یتیگ به  نگاهش

  ی خنده  به زن یلبها  دم ید و  کرد اش

  سر از یا  خنده.  شد باز یآرام

 ...  آرامش

 یلیخ ها  آدم روزها نیا:   داد ادامه بابا

 یم  هم  دل به بد   یلیخ...     شدن بد

 یصبور...   جان میفه تو اما تازن

 دخترت از رو تو ماه چند من ! یکرد

 ... همسرت از...    کردم جدا

  مثل پدرم  یچشمها به نشسته  اشک نم

 یم فرود من مردمک به که بود زهین

 . آمد



  مرتعش یدستها  ،  افکنده نیی پا سر آن

 دگرگون را من ، رفته فرو  هم در

 .  کردیم

 

   کامران  خانم: گفت و گرفت  نفس کی

  ی شرمنده...  شمام  ی شرمنده من ،

  نیا ی همه نیبدون خوام یم...    دخترتونم

  یگلو از  راحت هم  خوش آب  هی روزها

 که  ییشبها تمام...   نرفته نییپا من

 از  اش، خانواده از رضا محمد

 دور هم  من بوده دور اش جگرگوشه

  و نداشتم  شیآسا که شدم دور و موندم

  چشمهام به خواب قسم یعل یوال به

 به طوفان که  مدت چند ن یا ومدهین

 .   زد  ما یزندگ



 .    بودم من طوفان

  ییها آدم  ی همه یزندگ  به بودم زده من

 .   بودند  جمع  نیا در که

 شد،  دهیکش خواهرم لچریو به  نگاهم

  هم  در یانگشتها به عطارد نی سنگ  نگاه

  ییدا زن تر  یچشمها...  اش  شده قالب

  در یابروها ، کردی م نگاه ای میک به که

  یبرا که محمود ییدا  ی خورده گره هم

  به شی چشمها از اشک دادن یفرار

  حس که  یمادر و بود زده زل سقف

 نی تر فینح  در لحظه آن  کردمیم

 . بردیم سر  به حالتش

  صد ی اندازه به ، بود  شده شکسته پدرم

 هر از تر شکسته می فه...  رتریپ سال



  ابانیخ در  شدیم که یا ساله  پنجاه مرد

 ...   زد نیتخم  را سنش

  زن آتش  جنگل ی صاعقه  آن طوفان، و

 را  زیچ همه که  یفشان آتش  آن...  

  بودم من بود، کرده خاکستر
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 روزها نیا  دونمیم:  گفت تر پدرشرمنده

  ، پسرم  دونم یم...    گذشت سخت بهتون

  سخت  هم  تو به روزها  نیا  جان دکتر

 شده مادر دست ی عصا هم  که گذشت

 تا دو یپا مردونه و مرد  هم  یبود

 و ی ستادیوا افتاده  کار از رمردیپ



  یجلو دمی سپ یمو  از... یکرد تیحما

  نتونستم چطور که  کشمیم خجالت تو

 به کار  تا کنم  ت یریمد و بحران نیا

 ...  و نکشه نجایا

 را پدرم  کالم کرد جرات که یتنهاکس

 . بود خودش بگذارد ناقص

 امروز مهندس، جناب کنم یم خواهش-

  قبر  نبش رو زیچ همه دوباره  تا م یومدین

 . میکن

  چرا دمیپرسیم اگر بود  یخودیب سوال

  یبایز  سبد  آن د؟ی آمد چه یبرا ! د؟یآمد

 دلخور من از! است؟ مناسبت چه به گل

  ی شانه یرو را  سرم توانمیم د؟ یستین

  که داشتم سوال  انقدر! بگذارم؟ شما



 همه جواب به چطور! کنم چه  دانستم ینم

 .برسم  شان

:  وگفت  کرد نثارش یمهربان  لبخند  پدر

 بایتقر که  داشتم یشمار یب فی وظا من

 اهمال ...  کردم یپوش چشم  اش همه از

  نیا کنه  چه اما ستی ن بخشش قابل من

  بخشش  همه از شهی هم که پا دو  زادیآدم

 تو جان، معز تو!   طلبکاره  محبت و

  ینداشت ماجرا  نیا یتو ینقش چ یه اصال

 اول من و یشد  ریدرگ  هم  تو اما

 برنامه که کنم یعذرخواه تو  از خوامیم

  که دونمی م...   شد  مختل تی زندگ یها

  از سال دو یکی  کم  دست هم مدت  نیهم

  بهم میفه  یوقت ؛ ی افتاد عقب تیزندگ

 موندگار  و یگذشت سفرت ری خ از گفت



  از خودم پسر کردم  حس...    یشد

 پدرت !  مونده جا شی زندگ یتو شرفتیپ

  زحمتش که  یآدم بفهمم تونمیم  اما ستم ین

 ! داره یاحساس چه ره یم باد به

  از مهمتر یزیچ چ یه: گفت  آرامش با

 من.  مهندس جناب  ستی ن خانواده

.   بود  ام خانواده  یبرا کردم یهرکار

 همه من ی خانواده حاال شکر رو خدا

  وسالم   حیصح هستن،  جمع هم دور

 .   هی کاف من یبرا  نیهم

 .  کردمی م  نگاهش

 .  بودم زده زل ش یچشمها به وبر بر

 چه نیا!  بود؟ مانده جا یشرفتیپ چه از

  ینیسنگ پدرم  دوش به که  بود یحس



    برابر چند را وجدانش عذاب  و  کردیم

  یماندن جا چه و بود یشرفتیپ  چه نیا! 

 یم را یعذرخواه نیاول که بود

 ! د؟ یطلب

  یسو به  نگاهم و  کردم یم نگاه رانیح

  خانم  دل از خواستیم ،  رفت پدر

  از نبود، یبدعنق زن.  اوردیدرب کامران

 خجالت اندازه از ش یب پدر  یشرمندگ

 . انداخت گل شیها گونه  و دیکش

  وسط  نیا که دونم یم: گفت آرام بابا

  یها برنامه مخصوصا ، شما یزندگ

 همه و همه ،  اش ندهیآ ی برا دکتر

 و اول مقصر و هوا رفت  و دودشد

 ...  منم  آخرش



  پدر جواب در حوصله با کامران خانم

  من باشه یراض شی زندگ از معز : گفت

 قطعا  هم مدت ن یا.  ندارم یا گله

 رو خدا که هم حاال.    بود توش یحکمت

  با همه...  شده آروم یکم اوضاع شکر

 حالت به دوباره  تا می کنیم  تالش هم

  یبرا که همونقدر ، میبرگرد نرمال

 حاال که خوردم غصه م یفه ی ها داشته

  قطعا  هم   شما یبرا ، نداره و ستین

  آدم گفتن شهیهم اما ...  بوده یناراحت

...   باشه یسالمت.  نره جونش  بره مالش

  دست به  دست ، باشه ها ین یهمنش  نیا

 . م یشیم  بلند دوباره  مید یم هم

  محکم  ی بله با  را جو محمود ییدا

  عوض راند،  رونی ب لب از که یوقاطع



 حرف ن یا: زد لب یسرخوش با ، کرد

  امشب هی...  کنار نیبذار رو ها ثیحد و

 حرف گذشته از ، دی کن یط  یالیخیب رو

 جونتون!  گذشت  گهید گذشته... دینزن

 از ، نیبزن خوب  یحرفها...  سالمت

  نیا نداره شگون...  دی بگ خوب اخبار

  بوده تا!   تیشکا و  گله و یناشکر همه

  هی...  اومده اولش پول بوده، نیهم

  بهش .  رفته هم  بعدش...   مونده یمدت

 یاون به باشه توکلتون!  شیپ  ریخ  دیبگ

  به ایدن مال نیا...  رسونه یروز که

 هی  ما ی  همه عاقبت آخر کرده؟ وفا یک

 با شهی نم هم یچیه که جائه متر دو

 گم؟ینم درست...   میببر خودمون



 وهللا!  البته: گفت بلند  و کرد  خنده میفه

! مهندسه دست  مونیچیق و  شیر ما

...  ییسرا نوحه به کرد شروع خودش

  و میاومد ادتیع بابت  منزل  اهل و من

 حاال...   هست هم ییخبرها هی انگار

  هی دلمو...    نگم...   بگم دونمی نم گفتنشو

 ! نکنم کنم  دل

  دهیکش معز  مبهوت ی چهره به  نگاهم

  بود زده زل  میفه به یاخم چنان با.  شد

 . بودم کرده یته قالب من که

 ، بود  نشسته پدرش ی پا یرو  زلیژ

  انگار زد سقلمه می فه  یپهلو به که  دمید

 ترجمه توانست  کامال را برادرش نگاه

 .   کند



 ماجرا کن ول  مگر  هم محمود ییدا

  جناب شده یچ: آمد حرف به فورا بود،

 !  ؟ باشه ریخ  م؟یفه

:  گفت و د یکش  پدرم  یزانو به  دست  میفه

  خانمم که  یوقت از وهللا .  هست که ریخ

 فیتعر یزبون نوک رو ماجرا من به

 راز نیا  ندارم طاقت  گهید  من کرده

 ! دارم نگه دلم  یتو و بزرگ
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 یکم و زد سرفه تک قرار یب  معز  دمید

 .   نشست مبل یرو تر خیس

  داد همه لیتحو یینما  دندان  لبخند   میفه

 رضا؟ محمد  شده ی چ: گفت آرام  پدر و



  قاعدتا! خونه یم خروس یحساب کبکت

  هی  مومن مرد...  باشه نطوریا  دینبا

  بودنت حاال به نبودنت  کن رفتار جور

  متیفرستاد نکنه  فکر خانمت!  بخوره

 !   یقنار ریجزا

 ، د یخند بلند  جمع  پدرم، یشوخ از

 به  دهیچسب  ی  خنده وجود با مادرم

 زن با  بود، شده نگران دل اما   شیلبها

 زن انگار ، کردندی م پچ پچ  ام ییدا

  دهیکش بو  حال به تا هرچه بخواهد ییدا

 کامران  خانم. بگذارد دستش کف  را

  دمی دیم و  دییپا یم را معز یچشم چهار

  افتاده  شی لبها پوست جان به چاره یب زن

 جان به که یقیعم ن یسنگ اخم از است

 . بود افتاده پسرش یابروها



 که وقت  همون: گفت یخونسرد با  میفه

 رفتن از معز ، گفت من به  خانم یتیگ

 ... شده منصرف

  مغزم  و قلب  یا  هیثان یبرا جا نیهم

  آنها به اتمی ح رفت ادشانیو  برد ماتشان

  ماندن به ، نه آنها به که...  است وصل

 .   بود وصل او

 بود، یتلخ  مصدر  چه...  رفتن از یوا

  نشود فعل ، بماند مصدر همانجور کاش

  ی انهیم  داشتن وجود با من بشود که

 .   نداشتم یخوب

  دیبا موقع همون: گفت یتعلل  با  میفه

...   قراره چه از اوضاع شدمی م خبردار

  نیا از  بهتر یچ و  تر منی خوش یچ

 وجود با که  خانواده دو وصلت ... 



  ، هستن هم پشت و اور ی هنوز  مشکالت

 .   خبره نیتر خوش  من یبرا

  کی انداخت م یفه به  ینگاه متعجب پدر

:  گفت یلبخند  با و داد  باال ابرو  ی لنگه

 رضا؟ محمد یزنیم حرف یچ از

  مبل  یرو خودش  کنار را زل یژ میفه

 حلقه فشیظر یبازو دور دست و نشاند

  یم خود به ورا ا که یدرحال و کرد

  تا دو ت  ی حکا ، تی حکا: گفت فشارد

  مدت  نیا  و دادن دل بهم  که ! جوونه

...   شدن  نظر هم و  همسو ، هم با انگار

  شما  و من مگه.  نیا از بهتر یچ

  میخوای نم رو ها جوون  یری بخ عاقبت

 !  ؟ مهندس 

 .    البته صد: زد لب گنگ پدر



  یا شمرده لحن با و کرد  یخب میفه

 برم، هیحاش خوادینم دلم  من:افزود

  یبرا ذارهینم جا حرفها،  نیا اصال

 یکاف  ی  اندازه به...  مقدمه و هیحاش

...  می هست  شده شناخته گهی همد  یبرا

 یغالم  به رو ما پسر  ، بدونم خوامیم

   ؟ نه ای ی دار قبول

  انداخت معز به ینگاه م ین متعجب پدر

 درست  معز.  جان میفه نگو: گفت و

  چیه من یدخترا  با! خودمه  پسر مثل

 ...   نداره یفرق

  ، خوامیم  من: گفت و  داد تکان سر  میفه

 شما از معز یبرا رو  خانم ایمیک

 که اول روز همون! کنم یخواستگار

   کی و  تهران اومد اصفهان از معز



  ، یبهشت  دیشه  ی دانشکده رفت راست

 ییخبرها هی وسط  نیا  که  دمیکش بو

  درس اونجا  هم خودت دختر آخه ! شهیم

 !!!   خونده

 .   دیخند  بلند بلند   میفه

  کردیم  نگاه ریمتح  یچشمها  با عطارد

  یم را شیها لی بیس محمود، ییدا و

 .  دیجو

  و بود زده  خشکش مجسمه  مثل مادر

.   دیبگو  چه دانستینم پدرم...  پدر

 کلمه  ،یحرف به  بود شده باز  دهانش

 ی تو انگار  یلغت چیه  اما ... یا

 .  کردی نم افتی مغزش نیخورج



  شده کنواختی سوت کی دچار میگوشها

  و کردیم نگاه باز دهان با ایمی ک.  بودند

 در خواهرم کردم  فکر من ...  من

 و  نور  از یبرق. است  برق  ش یچشمها

!  ؟ واقعا: دی بگو نگاهش ته انگار! شعف

  ... 

  از و بکوبد هم به را شیدستها بعد و

  امشب که باشد ممنون آرزوها ی فرشته

 !  شد برآورده شیآرزو

 من یآرزوها  ی فرشته دانم ینم  فقط 

 من که  بود گرم کجا  به سرش امشب

 موجود و بودن عالئم از  یکی یکی

 ! دادم یم  دست از را بودن
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 !!!! کرانه-

  قدر همان و مقتدر ، آهنگ خوش

 رسا، ، داشتم  توقع  لحنش  از که قلدرانه

 یب که ییصدا  نیبلندتر با  بایتقر و

  جمع  در را نامم نشود یتلق یاحترام

 .   خواند

  حد نی ا تا کردم،ی نم فکر  وقت چیه

  فکر اصال راستش!  شوم  اسمم ی فتهیش

  یکس اگر  که برسد یروز ، کردم ینم

  قلبم نیچن نیا من ، کند  خطاب را اسمم

 ...  بخورد تکان

 آن یوقت  د،یایب  ش یپ همه ی برا کاش

 !   بخواند را اسمت بلند  د،یبا  که یکس



  یصدا  همان با و  دیکش جلو  را خودش

:  گفت  کردی م نوازش را می گوشها که

  نجایا به کار نبود  قرار امشب که البته

 به رو ی پدر حق  خان  محمد  اما برسه

  یتو من که خواستن و دارن  من گردن

.  فتمیب جلو ماه چند  ی اندازه به یزندگ

 ...مدت اون جبران به

  از.  زدیم حرف  مدت  کدام  از دانمینم

  که بود یرفتن چه  نیا! ؟ یجبران چه

 نگفته من به چرا! بود؟ ی جد انقدر

 !  برود؟ خواستینم! بود؟

  داد، قورت یسخت به را دهانش  آب

  شد نییپا  و باال چطور دم ید را  بکشیس

   ، یعنی ....  کرانه اسمشون:  گفت و

 ... واقع در



  گم را لغات بود، افتاده  پته تته به یکم

  بود شده  باعث اضطراب و  بود کرده

  ی بند جمله خواهد ی م که آنطور نتواند

 یرتیغ مرد  کی او دانستمیم  من ، کند

 به عرق  و یپرست  ناموس و است

 و جوشد  یم خونش در وطن ناموس

 . گشتی برم  کشی ژنت به نیا

  هم خواهرم  یبرا یحت که  دانستمیم

 که ینگاه  چند  از است شده  نگران

 چطور  که دم یفهم  کرد ایمیک  ی حواله

  متعصبانه  و آمده جوش به رتشیغ رگ

 . کند رفع را ماجرا کندیم یسع

 و کرد جور یسخت  به  وجود نیا با

  خانم شما محضر از  من: ساخت جمله



 خان عطارد برادرم ، همسرتون و دکتر

 ! سوتفاهم  نیا بابت  کنم یم یعذرخواه ،

  محمد: گفت  و زد پر م یفه به  نگاهش

 نیدار که یزیعز شخص  اسم خان،

  یپدر  من حق  در  و دیکشی م زحمت

  ، د یکن ش یخواستگار قراره و  ، دی کنیم

 !  است کرانه

  ام یهج  د یتاک یبرا  آمد ینم  بدش دیشا

 !  ه.. نون... الف...  ر... کاف:  کند

   اش جمله  ی خاتمه  از ق یعم  نفس کی

 ریش را همه نکهیا از کردم  حس د،یکش

  دمید و شد  جمع خاطرش است کرده فهم

  ی چشمها و بود انداخته گل پدر یها لپ

 . زدیم برق مادرم



  و بود دهیکش راحت نفس کی ییدا زن

  زل می فه به گر مالمت  یکم اما ییدا

 .بود زده

  یعذرخواه جمع  از : گفت شمرده معز

 سخن  به لب من  شدم ناچار که کنم یم

  خاموش دیبا که  یط یشرا در  کنم باز

 ...   اما  باشم

  در یلبخند با و دی کش ق یعم  نفس کی

  نفس به  اعتماد تی نها با پدرم  یچشمها

  شناختمی م صولت معز از که  یاقتدار و

 لکچر کی کردمیم آماده  د یبا: گفت

  یزیچ  ومناسب   اندازه و حد در کوتاه

  ، اما رفتیم انتظار و داشتم   انتظار که

 ُعذوبَته باعث  بودنش  نابهنگام َشهد

 !  نایقی



 از  توانستم ینم  را خواهرم لبخند

 زل او به  می مستق کنم،  حذف صورتش

  نابه شهد به کردم فکر من و بود زده

 !   بودن  هنگام

  از شی ب نم یب ینم یلزوم:  آمد شیصدا

  یبرا یهرکس درنگ، ا ی کنم  معطل  نیا

 که رسهی م  یا نقطه به خودش ی  ندهیآ

 من  و شهیم خودخواه کمال و تمام

  بابت  ، هستم نقطه اون در امروز

 حضور از خوامیم پوزش جسارتم

 سرکار  ،یمحمد مهندس  جناب  جمع،

 امروز ، صولت معز  من ، هان یک خانم

  ط یشرا نی ا  در و کنم یگستاخ  نبود قرار

 نی قی به قطع که بذارم  ش یپ  قدم ،

  آداب دیباش شناخته رو من که همونطور



 یزندگ  نفکیال رکن دو یشناس وقت و

 عنوان به نی بدون  دیبا ، یول  منه

  شتریب امروز  ، من که...  من بزرگتر

 ،  امیجغراف ونیمد  یا  گهید وقت هر از

  ی حرفه ونیمد ،یشناس  ستیز ونیمد

  از ش یب  یلیخ  مادرم به...  ام  یپزشک

  خان محمد از متشکرم و ونمیمد  شیپ

  هی منو  تگرشیحما دست با امروز که

  به راحت رو مقصودم تا  دیکش  جلو قدم

  یبرا  باشم  ق یال  کاش  و ارمیب زبون

  چه شما جانب از چه  ام خواسته اجابت

 ...  خانم   ، خودشون  جانب از

 و واضح بود شماره سه به که یمکث با

 ! کرانه:   زد لب روشن

 ... دم یشن که یا کرانه نیباتریز



 .   آورد زبان به که یا کرانه نیباتریز

  لین ...   شد گلستان ، افتاده دلم  به آتش

  لیاسرائ یبن یبرا راه ، بود شکافته  را

  یرو آب اندازه همان...  بود کرده باز

 .بود گفته و بود زده لب  آتش

 

  هفدهم _بخش_نوزدهم_فصل#

  پدرم  یصدا  با سالن در حاضر سکوت

 که اوال...  پسرم جان، معز: شد  شکسته

 هی من بگم   دیبا ی چ دونمینم واقعا من

 ...   شدم شوکه مقدار

  خانم آذر: گفت مادر به و کرد  یا خنده

 . کن کمک



  ی همه  دکتر: زد لب  نگران  دل مادرم

  دیبا یچ  دونمینم...  کرد شوکه رو ما

 .    بگم

  لب از لب  و شتافت کمکشان  به خودش

  نیا بابت کالم  نیا از غرض:  کرد باز

  نیا تین از بزرگوار دو شما که بود

  توقع من نه  وگرنه، ، د یبش ایجو ریحق

  دیشا نه  رمیبگ  جواب حاال که دارم

  نیا به ییگو پاسخ یآمادگ خودشون

  نیا مقصود...  باشن داشته رو خواسته

 قرار انیجر در  هم ها خانواده بود

 هزار هزار  مثل منم هرحال به   رنیبگ

...    غمبرمیپ  سنت تابع  گهید جوون  نفر

 رو الزم یآمادگ یزندگ لی تشک یبرا

  با تشویمسئول و تعهد  نمیبیم  خودم در



 هر یقیتحق هر ؛  رمیپذ یم دل و جان

 ...   هر ییجو و پرس

 نزن و حرف نیا: آمد  کالمش  انیم پدر

  چشمهام  از شتریب شما  به من!  جان معز

 پاره که  نیا از بهتر  یچ.  دارم اعتماد

...   یول! بسپارم چشمهام  به  رو تنم ی

 اصال م یشد شوکه ما مقدار هی خب

 ...  می نداشت  انتظارشو

 :  داد  تکان سر

 .    متوجهم-

  جناب: گفت یآرام  لحن با کامران یتیگ

   دو  ریت هی ما تین امروز ، مهندس 

 کرانه از ادتیع نکهیا اول.   بود نشون

  دو نیب کدورت رفع نکهیا دوم...  جون



  دلم  نجایا  ام یب نکهیا  از قبل من! خانواده

  کنم ی م احساس حاال  و نبود صاف شما با

 من برادر شما.  ستی ن یا  گله چیه

  من اعتقاد به اتفاقات نیا تمام  و دیهست

  ختم  شکر رو خدا که بود یشانس بد کی

  با شما یدو هر که نیهم ، شد  ریخ به

  د یهست پا سر هنوز شکست، نیا وجود

 هانیک خانم و  من  یبرا تندرست  و

  خانم  گمی نم درست!  کنهیم تیکفا

 هان؟یک

 شکر رو  خدا  من.   البته: زد لبخند  مادر

 آغوش  به برگشتن  میفه  یآقا که کنم یم

 که  کنمیم شکر رو خدا...  خانواده

  و شرکت از یبخش هی تونست خسرو

 هنوز که روشکر خدا و  بده نجات



  از مهمتر یچیه... میدار رو گهیهمد

 .    ست ین نیا

  و کند سکوت نتوانست شتریب  م یفه یاقا

 . احسنت: زد لب

 ، هرحال به: گفت حوصله با یتیگ

  خودم   مادرم هی  من نها،یا  از گذشته

 ومادر پدر یها تی حساس از دارم  دختر

 دوره ن یا یتو دخترهاشون یبرا ها

 در که  نهیا اعتقادم اما باخبرم زمونه

  هم ، ستین استخاره حاجت  ریخ امر

  هم  نیا از شی پ خانواده دو  یبستگ

 از یمهم جز شناخت ، بوده برقرار

 جوون گهید روزها نیا   یول هیزندگ

  یبرا  رندهیگ  میتصم خودشون ها

  تیحما د یبا  فقط  ما...  هستن شونیزندگ



 ریز یتو مبادا که  می باش مراقب  و میکن

  خسته و ارنیب  کم ها نییپا و باال  و بم و

 .   بشن

 قایدق : وگفت داد تکان سر مادر

 رهیخ که یهرچ  انشاهللا.   نطورهیهم

 .     ادیب ش یپ همون

:  گفت و  داد تکان سر  هم محمود ییدا

 .  انشاهللا

  یرو پا گرفت، را سالن سکوت دوباره

 .   بود  نییپا سرش و بود  انداخته پا

 یباز زلیژ یموها با کامران یتیگ

 بود  دهیکش هم  در چهره ، کردیم

!  ؟ چه از  است ناراحت کردمی م احساس

  نکرد باز لب از لب گرید  میفه.  دانمینم



 ییدا زیتجو کشنده،  سکوت نی ا یبرا و

  صرف به را همه  که بود خوب محمود

 . کرد دعوت زیم یرو ینیری ش و وهیم

  یچا ینی س با مادر  که ، دینکش هیثان به

  دوال معز  یجلو یوقت دمید  ، آمد  دوم

  کرد نثارش یگرم و  مانهیصم  لبخند شد

 تشکر و برداشت یچا محجوبانه معز و

 .کرد

  یا وهی م کرد اصرار هرچه ییدا زن

  خجالتش...   نرفت  جلو دستش بردارد،

  دم سمج عرق  قطره  کی بود شده باعث

 .   بجوشد  اش قهیشق

 را جو یکم زلیژ  یها یزبان نیریش

 ییدا ،  آورد در ی خشک حالت آن از

  عطارد.    بود گرفته  ارتباط  او با خوب



  نشسته نه یس به دست مجسمه کی مثل

 .   کردیم  نگاه فرش به و بود

 یم چه سرش در بفهمم توانستمیم

 .  گذرد

  دوم  یچا د،یکش طول چقدر دانمینم

  ، کردند رفتن عزم نخورده، خورده

  و یتیگ به زد اشاره که دمشید یعنی

 من  ، شدند  پا سر یوقت ...  میفه  به یتیگ

 کامران خانم ستادم،ی ا میپاها یرو هم

 لب ری ز و دیبوس را میرو  ، آمد جلو

  استراحتت وقت که  دیببخش: کرد زمزمه

 . می گرفت هم

  آرام  گوشم ریز و  داد  فشار را  ام شانه

 یب.   نکن دست دست یل یخ: گفت

 !   یکرد طاقتش 



 فاصله من  از و کرد ام حواله ی لبخند

 که او یخداحافظ  به نوبت ، گرفت

  ما و بودند در یجلو  همه دمید د،یرس

  دم باز و  دم  پنج چهار اندازه به ، یکم

 .  می داشت وقت ق یعم

  ، زدم چنگ  ، یا  هیثان خلوت نیا به

  دل ته از و بود او خواستن  جانم ی همه

 ... معز:  زدم شیصدا

 ه یثان چند  می چشمها در  و آمد باال  نگاهش

  جان؟: گفت و  ماند رهیخ

.    بود حالم یایگو  ام  آمده لب به لبخند

  را درخشانم یچشمها بودم دواریام

 ...   است کرده چه  من  با بداند بخواندو

 ...  ممنون:   میبگو خواستم



 ... دارم دوستت: میبگو خواستم

  یدانیتوم ...  مرد  یا :  میبگو خواستم

 ! تپد؟ ی م داشتنت  یبرا دل نیا چقدر

  فکر  دارم وقت یک  تا من:   دمی پرس اما 

 !  ؟ کنم

 !   الزمه که وقت هر تا-

  دمیپرس دهیبرچ یلبها با و کردم طنت یش

 ؟یک  تا  ق یدق  ق  ی دق  یعنی: 

  یجد و خشک  و نداد  دل  طنتمیش به

 !  ینشکن عهد گهید که یوقت تا: گفت

 

  یجار کالمش  در  دلش  شکستن یصدا

  یبکر  و ساده یا  قهوه نگاهش. بود

  میرو به را گندمزار در انگار بود،



 رها هیکوهپا در را  من.  بودند  بسته

 .بودند  کرده

  ،  شد رهیخ  یجد ه یثان چند ،  نگاهم  در

  که بود نیا از یحاک نگاهش حرف

 بار!!!  ملخک یجست دوبار:  دیبگو

 حاال مخصوصا!   ستین کار در یسوم

  یشکستن عهد گرید...   گرید  حاال! 

 ! ستین بخشش قابل
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...    مبلها ان یم ، بودم دهیکش دراز تشک

  کرد  اخم بابا  ای کرد اصرار مادر هرچه

  که باشم  اتاق  در تا نکردم  قبول من اما

  یتو من .  ستین   من به متعلق  گرید



  تا  کردم وادار را همه و انداختم جا هال

 .   ترم راحت  نجایا من که  رندیبپذ

  نتوانست هم  ایمیک وقهر تخم و  اخم یحت

 .   کند  عوض  را نظرم

 به سرم ، نفره دو کاناپه مقابل درست

 ییجا همان...  بود نفره تک  مبل  سمت

  نیهم  تا .  بود نشسته شیرو معز که

 . ش یپ ساعت  چند

 راه به یسمفون خان جانیب  یایاش

 دوستان جواب در  من و بودند انداخته

  از بهتر امروز:  نوشتم  کوتاه  ، نگرانم

 .   ام شهیهم

 را من  تا بود فرستاده  غامیپ  میبرا تارا

 دارید یتقاضا ن یا راستش.  ند یبب



 خواستیم دلم.   بود کرده  نگرانم

.   بزنم حرف نه  نمی بب نه را چکسیه

 .  شدمیم ا یدن تارک شد ی م کاش

...   دمیچرخ یم  مختلف یها  جیپ در

 گل  دسته جیپ...  عروس  لباس  جیپ

  جیپ!   عروس ن یماش جیپ...  عروس

 .... عروس  یعکاس  هیآتل

  لباس چه کردم  وفکر دمی گزیم لب

 د؟یآ یم  من تن به یعروس

 ...  پرتور و دار پف دامن

 خواستیم دلم ! ؟  ریحر یها  نیآست با

  د یسف ی پروانه هزار لباس دامن یرو

  یگلها به نیمز میموها و ...  باشد

 ... یعیطب



  یها خوشه دیبا  ، گلم دسته یتو من

 !   شی چشمها برکت به. بود یم  گندم

  کردم یم نگاه هم مردانه شلوار  کت یحت

 آمد  یم بیعج او به یا سورمه رنگ. 

  کردم فکر ... رهی ت یلیخ یطوس  ای...  

 صورت  دم را آنکاردش صورت یوقت

 ریخ  از توانمیم  چطور ردیگیم من

 .  بگذرم اش گونه دنیبوس

 .   ختیر تصور نیا  از دلم ته

  نگاه نیدورب لنز به توانستم  یم چطور

 شوهر  آدم من نکنم؟ تماشا را او و کنم

  البته. بود  مثبت  جواب! شدم؟یم یلیذل

 بود هرچه نداشتم قبول را  بودن لیذل

 عالمه کی من.  بود داشتن دوست

  دوست عالمه کی...  داشتم اندوخته



 کارتون کارتون ، نشده مصرف داشتن

 اگر ...  بود رهیذخ دلم انبار در

  من.   دندیکشی م نم کردمینم مصرفشان

  بود من به اگر نبودم ینگر ندهی آ آدم

  یدست دو  را میها داشتن  دوست ی همه

 ...   کردمی م مش یتقد

 .   سالم :   آمد غامیپ

  قلبم ،  نشستم تشک یرو زده وحشت

  از ام یلعنت یچشمها  و دی کوبیم  تند

  پا و دست ، شد تار یکم اشک هجوم

 .   سالم:  نوشتم  جوابش در کرده گم

 ؟ یدینخواب چرا-

.    کنم  بغل را یگوش  خواستیم  دلم

 .  شد مرور گوشم در  شیصدا پژواک



 ؟ یدینخواب چرا تو-

  به داشتم: گفت یمعطل  یب و روراست

 .   کردمی م فکر تو

  لبم به لبخند ، کردم زانو چهار  را میپاها

  یبر  دی با فردا: نوشتم شی برا و آمد

 روز... مطب هم  بعد  مارستانیب

 .  ی دار یا  پرمشغله

 ؟یحفظ  از  رو من یها برنامه-

 برنامه اون ی همه.  بله: زدم  لبخند

 .  حفظم از شده، گفته من به که ییها

 .   کند یم  پیتا  دمید

  یها برنامه:  دیپرس  و ماندم منتظر یکم

 ! شده؟ گفته



 که بوده هم ییها برنامه: زدم  لبخند

  حفظ  دیبا چطور رو اونها...    نشده گفته

 !  نداره؟ یخبر ازشون روحم ی وقت باشم

  که اوقاتت مزاحم رم؟ یبگ  تماس  تونمیم-

 ستم؟ ین

   است؟ مزاحم کردیم الیخ چرا

 به  و گرفتم  را اش شماره خودم

  نشستم که  زیم پشت.  رفتم آشپزخانه

  و دیچی پ گوشم  یتو  اش مردانه یالو

  ندیخوشا حس از شد مورمور  تنم همه

 ... شیصدا دنیشن

 .سالم :  گفتم

 ... بزن  حرف:  گفت سالم یجا به

 بگم؟  یچ-



  صدات ی برا دلم کرانه بزن حرف-

 !   شده تنگ

 .  سوخت  ام نهیس ،  اش گرفته  یصدا از

 ... الو:  زد لب که  شده قطع کرد فکر

 . معز نجامیا-

 .   نجام ی ا منم-

 را  سرم  دستم  یرو و زدم ی لبخند

 و  قارچ ی  قصه یخوایم:  گفتم  و گذاشتم 

   ؟  بگم

 ...   نه-

 .  بود کوتاه و گرفته جوابش

 .معز بزنم حرف یچ از-
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  و دیکش  قیعم نفس کی جوابم یجا به

 هنوز حالت.  بخواب برو: زد لب

 .   ستین مساعد

  تو...  مساعدم  من:   میبگو خواستم

 گرفته آلودو غم یصدا  نیا با... یستین

 ؟ یا آشفته انقدر که شده چه... 

 ...  جان کرانه کن استراحت برو-

 ... معز:  زدم شیصدا

 جان؟ -

 .   زمیعز بال یب جانت-

 قربانت: گفت و کرد  یا مردانه  ی خنده

  بشنوم صداتو خواستم  بخواب برو...  

 .  بهترم دم یشن که حاال ... 



 .  بود  بد  که من بر ی وا یا

  جا یزیروم یرو  که ینان  خرده با

  یباز  انگشت سر با بود کرده خوش

 ... معز:  گفتم و کردم

 معز؟ جان-

 ؟ بگم  قصه-

 ، جان بخواب: گفت جواب در و دیخند

 ... بخواب

 ؟یخوای نم قصه-

  و خودم  ی  قصه: گفت و کرد  یا خنده

  ی قصه...  بشنوم خوامیم ، باشه تو

 !   نه گهید



 یقیعم  نفس خت،یر اش جمله از دلم

 یچ قصه  نیا عاقبت: زدم لب و  دم یکش

 معز؟ باشه

  تلخ یا خنده با و دی کش ق یعم  نفس کی

  بگم   عاقبتش از من  جان؟ بگم من: گفت

 !  ؟

 !بگه؟ یک پس-

 قصه عاقبت بگو  تو...  کرانه توبگو-

 ! ه؟یچ تو و من ی

  که سکوتم و مکث.  ندادم را جوابش

 کرانه؟ : زد م یصدا شد یطوالن

 جانم؟-

 .   ر یبخ شب.  کن استراحت برو-

 معز؟-



 جانم؟-

  اما، شدم  مردد  یکم  ونگفتنش  گفتن نیب

 دله کی  را  دلم یول دیترد  و شک با

  دارم  دوستت یل یخ من:  گفتم و کردم

...   خودم  از شتریب.  ادیز یلیخ ...  معز

 .   خدا  از شتریب

  داد گوشم  ی حواله ق یعم  نفس کی

  اش یجمع خاطر به  را نفسش دانم ی،نم

 ...   چه ای کردمی م ریتعب

 

 یدموکرات که یلحن   با گوشم در اما

  با ، زدینم  موج درش یشگیهم

  کس چی ه به: گفت مطلق یخودکامگ 

!  کرانه رهی بگ من از رو تو دمینم اجازه



 هر و ن یا! ؟ یدی فهم...  خودت یحت

  خودت یبرا بار  کی ساعت شش

 !  کن تکرار

 هیثان  هر!  کمه که ساعت  شش هر-

 ...   کنمیم تکرار

  یم جا را  میگوشها حال قشیعم بازدم

  باال یصندل ی رو را خودم آورد،

  بذار.  بده زمان  بهم :  گفتم  و کشاندم 

 .   کنم  دایپ خودمو

  گم  منو...   شدن دای پ ن یا وسط  ترسمیم-

 ! زمیعز یکن

 ؟  کنم  گمت  کجا.  آقا کردم داتیپ تازه-

  در که اش  خنده همراه هم من و دیخند

:   کردم فکر و زدم  لبخند دیچی پی م گوشم



 قصه نیع ما، ی  قصه عاقبت کاش

  یها جمله همان...  باشد یبچگ  یها

 .   زدیم موج یخوشبخت درش  که یآخر

 و خوشبخت هم کنار  سال ان یسال آنها

 !!! ستندیز عاشق 

 ...   آوردند ایدن به صالح یفرزندان

 ...   گذاشتند جا به ک ین نام خودشان از

  نداشتم او و  خودم یبرا  یبد  یآرزو  من

!   یانداز سنگ به  باشد یراض خدا که

 ...   باشد یراض  خدا کاش

 !شود یراض دلم من کاش

  دود شود، آب ما میان سنگهاي كاش

 ... شود

 ... شود دور بد  چشم



  ، من محبوب مرد عشق از خواهرم دل

 .شود تهي و خالي
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  همان ، بودم  نشده بلند یصندل یرو از

  رمق  یب...  بودم  رمق  یب...    نشستم جا

 و بود  دهی کش پر تنم  از جان.    شدم تر

 ! شود؟ یم چه عاقبتش آخر  کردم  فکر

  و تلق   یصدا که  بودم مانده رانیح

 .   دمی راد ایمیک  ی هیسا و  آمد تولوق 

 تخت یرو از بود گرفته اد ی گرید

  گرید.  کند  منتقل  لچرشیو به  را خودش

 یشخص  یکارها ،   خودش غرولند یب



  یبرا  گری د.   داد  یم انجام را اش

 .   دیدر  ینم گلو انجامشان،

...   د یکشیادنم یفر ختیرینم اشک گرید

...   کردن  عادت! بود کرده عادت گرید

 .   بود زاد یآدم از ییجز نیا

  بودند  بلد همه.  کردندیم عادت همه

 .   کنند  عادت

:  دیچی پ آشپزخانه یفضا در شیصدا

 خوبه؟ حالت  ؟یدی نخواب چرا

 جلو را  چرخ ، زدم زل شیچشمها  در

  شیموها. گرفت پهلو کنارم و آورد

  شیچشمها... شیچشمها  و بود شانیپر

  وقت هر ز ترا ن یغمگ.  بود نیغمگ

 . یگرید



  یخواستگار  شب یخواهر کدام

 حال وآشفته شانیپر  نطوریا خواهرش

 !  بود؟

  شیصدا  آرامش با  و گرفتم  را  دستش

 ...  ای میک:   زدم

  جوابم در  یا خرده و سال کی  از پس

 ...   ایمیک  جان: گفت تعلل یب

  چرا: دادم قورت را  دهانم  آب

 .... یداریب

 . کردمی م فکر تو به  داشتم-

 که بودم، خوشبخت اندازه یب چه

  بود داریب  ، شب ساعت نیا تا خواهرم

 ! د یشیاند یم  من به و

 ؟ یکردی م فکر من یچ به-



  تیزندگ به : گفت و  آمد  لبش ی رو لبخند

  به...  تی خوشبخت به...   ات نده یآ به...  

 !   تیعروس

 ... یکرد فکر من  به اش همه: دم یخند

 :  داد جواب صادقانه

  بخوابم  کردم هرکار!  تو به اش همه-

 کجا قراره تو کردم  فکر...  نتونستم 

...  یکن یزندگ  یچطور... یکن  یزندگ

 ...    یکن  یزندگ یشکل چه

 ! کنم؟ یزندگ  یچطور یدار دوست-

  قدم  خواد ینم  دلم: دیکش یق یعم نفس

  دلم.  ی بردار تی زندگ یبرا یاشتباه

  خوادینم  دلم... یکن اشتباه خوادینم



  خواد ینم دلم گهید ... یکن خراب تویزندگ

 ! ؟ یمتوجه! کرانه ی کن اشتباه

 ؟ یچ یعنی-

  کم هی. کنار بذار رو یباز احمق  یعنی-

 ، داره باال  یزندگ  کن، کم هاتو رفاقت

.    ت یزندگ به  بچسب...    داره نییپا

  کم هی ...   بردار یباز بچه از دست

 رفتار تر عاقالنه  کم هی...  شو  بزرگ

  با انقدر...  کن فکر تر یمنطق...  کن

 پوکت  مغز از کم هی... نرو جلو دلت

 از چقدر  من دونهیم  خدا یوا  بکش کار

 ...   که  ام یعصبان تو دست

 حتی نص یحت ، کرد فوت را نفسش

 .بود قهر و اخم با هم  شیها



  زد زل می چشمها در ، دمیبرچ را  میلبها

  از! کرانه  ترسمیم  ازت:  گفت خفه و

.   ترسم یم بتیغر بی عج یرفتارها نیا

 ... یبد  باد به تویزندگ ترسمیم

 . زدم  لبخند

 وونهید مثل  یخندیم  چرا: زد  لب یکفر

 ...  ها

  آرام و کرد یسی ه  و دمیخند تر بلند

 !چته  تر واشی: گفت

  یها حتینص ازدواجم از قبل  یدار-

 ! ؟ یکنیم خواهرانه

 باز گوشتو و چشم کنم یم یسع  دارم-

 اجازه بهت که ستی ن یآدم معز...  یکن

....  ی بکن یبخوا دلت  یهرکار بده



  نییتع محدوده برات...  کنهی نم کوکت

  کم اما سخته برات  اولش کم هی!  کنهیم

 ادم  هی اون...   یکنیم  عادت کم

!    داره تریت ش یزندگ ...  هیمقررات

  منظم  رسم  هی مثل...    شناسه تیموقع

  با یآدم یبرا اون با کردن یزندگ! 

  دختر تو اما  سخته کم هی تو یها یژگیو

  نرم ریخم هی مثل...  یهست ی ا یقو

 جا خودتو یقالب هر یتو تو یمونیم

  نیا از و  ممکن شکل نیبهتر به یکنیم

  سال نیچند ازت معز که خوشحالم بابت

  و جمع تونهیم... تر پخته و  بزرگتره

 ! کنه جورت

 !    ایمیک  یشناسیم خوب و معز چقدر-

 ...  ام جمله از ماند باز  دهانش



 و  بودم گذاشته ام چانه  ریز دست

 از شتری ب خواستمیم  کردمیم   شیتماشا

  از... ام  ندهیآ شوهر از!  د یبگو معز

  به نسبت که یاحساسات از... شناختش

  آنها با که ییها یژگیو از!  داشت او

 .   بود آشنا

 .  زدم  لبخند هاتشیتشب از

  مدت من: کرد فوت را نفسش ایمیک

 خودشو هم بودم زلیژ یمرب  یادیز

 از...  مادرشو هم  شناسمیم خوب

  ستم ین ناآگاه ، خوش و خلق  و  اتیروح

  قطب دو .  شناسمی م خوب هم رو تو. 

 !   مخالف صد  در صد

  دیکشی م سوت که یگوش دم  را  دستم

  کردمی م  شیتماشا که یحال در  و بردم



 رو گهیهمد مخالف، قطب دو:  گفتم

 قانون  هی نیا.   کننیم جذب شهیهم

 !هیعلم

 خوشحالم  برات من:  گفت و دی کش یهوم

 .   ادیز یلیخ

:  گفت و  گرفت شی دستها انی م را  دستم

...   بعد به حاال از باش  تیزندگ فکر به

 فوق  و خوب یزندگ هی خوادیم  دلم

  دلم...  یبساز  خودت یبرا  العاده

  گفتنیم که ییاونها ی   همه چشم خوادیم

 و اد یبرنم شی زندگ پس از کرانه

 ...  یاریدرب

 .  بود خواهرانه ینگران  از پر  نگاهش



 را ش یچشمها  خواستیم  دلم چقدر

  اصال ،  بود گرفته  ام هیگر باز.  ببوسم

  خودم از من گرفت،ی نم ام هیگر اگر

 ! کردمی م تعجب
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  جلد  ، بودم زده زل امیخ وانید به

.   برد یم سرم  از هوش اش یچرم

  خط   ، اش یصحاف... چرمش یبو

  و شی ها برگه.. کوبش نیزر خوش

  آنقدر ،  اش گالسه یها ینقاش یحت

 خواستی م دلم یه  که بود جذاب میبرا

  بکشم  رونیب را آن یچرم ساک یتو از



 از دوباره...    بعد  و بزنم ورقش و

 ... اول

  ام شامه در که  نیریش یموکا  یبو

  تشکر زدم لبخند  شخدمتیپ به ، نشست

  دم یکش  خودم سمت به را موکا و کردم

  از یخستگ تمام دمینوش که جرعه کی،

 که ییها قدم  تمام یخستگ . دیپرکش  جانم

  در که یساعات  تمام و بودم برداشته

  جانم  از ، شدند  یسپر ماه   ی د ظهر

 . کرد کوچ

 از توانستم ینم اما  بود در  به  چشمم 

 در پنجره کنار  نشسته یها کاکتوس

 .  کنم یپوش  چشم  رنگارنگ ی سطلها

 ...   بزنم حرف  باآنها  خواستیم  دلم



  با ... لوستر با...  زیم  با خواستیم  دلم

 ...  اما بزنم حرف قاشق  و وانیل

  از کرد وادارم در ی زنگوله یصدا

  به  لمیتما  از بکشم،  دست موکا دنینوش

  نوازش از.. بکشم دست هم زدن حرف

 از...  بودن  آرام  از...  کاکتوسها

 .   نبودن خسته از یحت ...  داشتن شیآسا

  تیهدا سرش  یباال به را یدود  نکیع

  ندیرابب من تا  گرفتم  باال  دست  من و کرد

 .   آمد جلو و  زد لبخند

 یصندل یجانیپره و عجوالنه سالم  با

 به رو ،  کردم تعارفش ، دیکش عقب را

  داد سفارش موکا من مثل ، نشست میرو

 را فنجان  هم من  بست که را منو ،

  زدم زل ش یچشمها  در ، گذاشتم یکنار



  و افتاد زیم یرو ساک به  چشمش و

 زده رونیب ساک از که یکتاب ی گوشه

  چه شعره؟  کتاب: د یپرس هوا  یب و بود

 ... داره یابهت

  وانید: گفتم  و کردم اش حواله ی لبخند

 ...   امهیخ

 :  زد لب وانید به ی ا دارانهیخر  نگاه با

 .   قشنگه ی لیخ.  سهی نف چقدرم-

 ...  نداره رو  شما قابل-

 زمیعز  ممنونم: کرد ام حواله ی لبخند

 . باشه مبارکت

 :    انداختم باال  یدیالق  ی شانه

  یبرا گرفتم هی هد ست،ین  من مال-

 ... یکس



 . صاحبش مبارک پس-

 هنوز آوردند، زود را شیاسپرسو

 از یکم بود، فتادهی ن دهن از من  یموکا

  وقتتم  د یببخش:  گفت و دی نوش قهوه

 . جون کرانه  رمیگیم

 نکهیا محض به کنم یم خواهش-

 زنگ بهتون  گرفتم رو  غامتونیپ

  گذشته ازش یروز دو دونمیم  البته.زدم

 ...  نشد و بودم مشغول  اما

 اصرار یلیخ منم  ، نداره یاشکال-

 چون فکرکردم   یطرف  از نکردم

 ...  یبود رش یگیپ

  باشماست  گوشم من:   گفتم  کالمش انیم

  . 



 از یکی : گفت و شد  رهیخ صورتم در

 از یخوش  دل یلیخ ، خوابگاه  یها بچه

...  شناسمشیم دورادور منم نداره، ایمیک

  هی یفرامرز دکتر دوستان از یکی از

  یبخوا دی شا گفتم که دهیشن زهایچ یسر

 ... ی ریبگ قرار انیدرجر هم تو

  تارا که ماندم  رهیخ صورتش  به م یمستق

 که روز همون انگار : گفت یمکث با

...   بود شده الش و  آش  صورتش ایمیک

  یکی  با بحث و جر درحال رو ایمیک

 .  دهید

 ؟یک با-

  دوست !  صولت دکتر دوست-

  فکرکنم...  نینازن اسم  به مشترکمون

  انیمیکر  نگار دکتر   اقوام از  ، یبشناس



  ان،ی میکر حجت دوم همسر دختر! 

 به  ما یها  بچه اما  ست ین آشنا نام یلیخ

...  شناسنشیم یلیخ روانپزشک عنوان

  ادیز  یبهشت دانشکده تئاتر یآمف تو

 و یزشیانگ  ینارهایسم!  داشته ناریسم

 ... 

  آب   شناختمیم خوب را انیم یکر نگار

  و دادم تکان سر و  دادم قورت  را دهانم

 صحبت  یک از هست ادمی بله بله:  گفتم

 ...  ن یکنیم

   دهید  اون انگار:  گفت بالفاصله تارا

 هیحاش و  مسائل  یسر  هی وسط  نیا حاال

  اومد وجود به نفر  دو  نیا یبرا  هم ها

 ؟یشناسیم و نینازن تو...  



:  دمیپرس آرام  و  میشد منحرف بحث از

   ؟یناز

.   زدیم  صداش  یز  یز ایمی ک ...  آره-

  یکی تو که ، دهید  که  گفت من به اون

  بحث هم با نفر دو نیا ، ها کوچه از

 که یاون کنم یم فکر من...    و  کننیم

...    باشه  سیک نی هم  یگردی م  دنبالش

  حرف یل یخ ، نفر دو  نیا سر  پشت  کال

...    دوستش  هم صولت دکتر هم .  هست

  هدفشون نا یا که شدم متوجه یتازگ من

  یبرا بزنن  نکیل  خواستنیم  بوده نیا

 یتخصص  مارستانیب  هی احداث

  گذار هیسرما به  اجیاحت...  ی خصوص

  انیمیکر دکتر  و  یفرامرز دکتر داشتن

 هزار دارن سر هی ماشاهلل که هم بزرگ



 کسر و  کم  آشنا و  دوست از...  سودا

  نشد،  جور دهیا نیا وقت، چیه ارهینم

. براشون  موند ثشیحد و حرف فقطم

 اون و  دندان  دانشکده تو حضورشون

  شد یطراح که  یکادر و هیحاش همه

 و رهیغ و یفرهنگ یها جشن یبرا

  زیچ چیه دردسر جز همه و همه ذالک

 یفرهنگ کار خواستنیم!  نبود ی ا گهید

  شدن کباب کنن ثواب اومدن  بدن  انجام

 ... 
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  از یناز:  گفتم و  دم یکش یق یعم نفس

  ینسبت چه یدونیم انه؟یمیکر دکتر اقوام

 داره؟ باهاش



 نگار نگار، یناتن خواهر شهیم   نینازن-

 ، انهیمیکر دکتر اول همسر از انیمیکر

  نیا  ارتباط .  اشه گهی د دختر هی  نینازن

 زن نگار و عماد که شکله نی ا  به هم ها

  هم نگار خواهر  نینازن و شوهرن  و

  نکته خونه،یم دندان ، ماست ی رشته

 یمیصم  دوست که نهیا ماجرا جالب ی

 !  هست هم یفتوح  الدن

  کردمی م نگاه تارا ی چهره  به مبهوت

  م یتماشا منتظر  و  کرد  نثارم ی لبخند که

 . کردیم

:  دمیپرس  و دادم قورت را  دهانم  آب

 دوست همون  ای گفته بهت نینازن

 د؟ یدیشن یفتوح الدن از ای مشترک



 مرده کشته از  گفتم، برات که الدن از-

 و بود صولت دکتر یها فتهیش و ها

 اضافه ستیل نیا به هم نینازن...  هست

 با ادمهی هم  موقع همون یعنی ، شد

  آدم نی ا که کردیم   بحث سرش ایمیک

 بچه از  من یحت...  خوادیم که هیهمون

 هی تا   شد واسطه عماد که دمیشن ها

  هم با رو صولت و نینازن ییجورا

  رابطه نیا تینها در اما کنه کانکت

 از  یلیخ من نگرفت،  شکل اصال

  ومدینم خوشم تیواقع  نینازن تیشخص

 یاک یل یخ اش رابطه ایمیک  با  یول... 

  مشکل خاطر به من که مخصوصا بود

  و رمیبگ یمرخص شدم  مجبور دمیروئیت

  نیا...  گرفت منو یجا انگار نینازن



 خوابگاه یها بچه  از تا چند  هم  وسط 

 صولت که  انداختن  چو و  اومدن سوسه

 خواهر  یعنی ، گرفته ارتباط  نینازن با

  از تا دو یکی...  ش ی میصم دوست زن

  نینازن به و کردن  طنتیش   هم پسرا

  یلیخ صولت گفتن،  کیتبر رو ینامزد

  ارتباط  نی ا هم  تینها در و شد یعصبان

 مانهی صم هم ابدا که دوستانه هرچند

 از که ییجا تا .  رفت نیب از کامال  نبود

  شدنی م  رد هم محوطه  یتو  هم کنار

  ایمی ک اما  شدی نم بدل و رد یسالم

 یلیخ تو هرحال به کرد حفظ   ارتباطشو

 .   بودند هم کنار کارها از

 ! دینگفت من به ش ی پ ی دفعه رو نایا-



  آخه: زد  لب  و دینوش شیموکا از یکم

 داشته ا یمیک به یربط  کردمی نم فکر

  ایمیک که یبدون یخواست یم تو...  باشه

 ...  ارتباطه در یک با

  آدم اون و: گفتم  و دادم تکان را سرم

 ؟ هیک

  دهیشن نی نازن دهن از ها بچه از یکی-

 از یول ، بود یخ یش عماد آدم  اون که

  فقط...  است عهی شا گمیم ی بشنو من

  یآدم ه ی که نهیا وسطه نیا  که یزیچ

 تا دو حرفش بره سرش  دونمیم که

  شهادت اون ، گهینم دروغ و شهینم

  منجر که  یلفظ  و دی شد  یریدرگ که داده

  ایمیک و  عماد نیب شده شتم و ضرب به

  هم  وسط نیا! دهی د چشمهاش با رو



  با  ایمیک و عماد بدونه که هیمنطق نینازن

 عماد هرحال به...   داشتن  جنجال هم

 به ییکذا روز اون درخصوص حتما

 نینازن و  انیمیکر نگار و گفته همسرش

...   هستند خواهر یول یناتن هم یهرچ

  اما  دمی فهم که هست یوقت چند نویا من

  ی ا گهید  کس  از بازم  نمی بب کردم صبر

 . نه  ای  شنومیم

 !؟  عماد : کردم زمزمه

  حس من  دونمی نم: گفت  و داد  تکان سر

!   سوتفاهمه هی زهای چ نیا  ی همه  کنم یم

  شخم رو گذشته  ستین یاجیاحت اصال

 !  میبزن



:  دمیپرس  و دادم قورت را  دهانم  آب

  عاشق  من خواهر  ن یبگ نیخوایم یعنی

   بود؟ شده متاهل مرد هی

 جواب  و زد زل م یچشمها به هیثان چند

  متعهد  و  نامزد خودش ایمیک  مگه:  داد

 !  نبود؟

 در تارا  کردم، حبس نهیس در را نفسم

  یهرچ من: گفت و کرد نگاه صورتم

 مدت نیا یتو  تونستم و   دونستم یم

  دونستن نیا ...  گفتم رو کنم  دا یپ برات

  یرییتغ ماجرا اصل یتو ندونستن  ای

  من اعتقاد به یدونیم...  کنهی نم جادیا

 ... 



  مکث یب  بدانم  را  اعتقادش خواستم ینم

  عماد: دمیپرس  و آمدم کالمش انیم

  ده؟ی شه فرزند  هم یخیش

 ...  دونمینم : گفت تعلل یکم با

 نوازنده: کردم مشت را  میها پنجه

  سته؟یولونیو ؟ چطور

  اب ، بود زده زل  ام یقرار یب به

  دونم ینم:  زد لب و  داد قورت  را دهانش

. 

  چه پس م یبگو خواستم زدم،  یپوزخند

 صورت در عماد نکهیا! ؟  یدان یم

  لیدل کی و هزار من ؟ دهی کوب  ایمیک

  به احتماال که یل یس  آن یبرا  داشتم 

 معز دوست  نیتر یمیصم اعتقاد



  لیدال من! بود خواهرم حق  ، صولت

...   کنم درک ، بفهمم  توانستمی م را عماد

 عماد! کنم حسشان قلب میصم از

 ، بود معز دوست تنها  و نیتر یمیصم

  ، عماد یبرا چقدر  که بفهمم  توانم یم من

  چقدر...   بود تیاهم حائز معز یآبرو

 یخشونت به دیارز یم  رفاقتش یآبرو

 !   شود  تمام گران  شیبرا بود ممکن که

  یمکث با  و د یکش جلو  را خودش تارا

  مرتبه؟ اوضاع: دیپرس

 !   چندان نه:  گفتم و انداختم باال شانه

  ها گذشته: گفت و د یپاش میرو  به ی لبخند

  نیا بابت خودتو  تو بهتره...   گذشته

 کار  هرحال به ،  ینکن  سرزنش مسائل

 در یوقت  بود اشتباه لحاظ  همه از ایمیک



  هی به دادن دل و بود گهید نفر کی  تعهد

  نیا  راستش.  نمی بیم خطا  من رو تازه آدم

  نیا  تمام...  روزها  نیا  تمام...  روزها

  فکر دارم مدام یا خرده و  سال کی

  نیهم تاوان داره  ایمی ک دیشا  که کنم یم

  نیهم خاطر به دیشا!  دهیم پس رو خطا

  اش برازنده اصال که یستیناشا رفتار

 ...    د یشا دهیم  پس  تقاص داره نبود

 برابر در توانستم ینم  دم،یکش درهم ابرو

 بودن رکاریتقص درمورد اش  یتاز کهی

 کردم  فوت  را نفسم .   کنم  سکوت ، ایمیک

 :  گفتم ی ا خفه یصدا  با و

 ! باشه اشتباه فکرت طرز کنمی م فکر -

 اشتباه؟: کرد تکرار
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  نیا من:  گفتم وقاطعانه دادم  تکان سر

  آدم هزار هزاران!    ندارم قبول و باور

 رو توانشون ای شنی م معلول که گناه یب

  نیا! خطاکاران؟  مگه دنیم  دست از

 آدم  همه نی ا ...  کننیم تصادف آدم همه

 تاوان دارن همه یعنی خورنی م  شکست

 کیکوچ  یها بچه  همه نیا! دن؟ی م پس

 فرصت یحت که جوون یها  آدم...  

...   کنن  اشتباه شونی زندگ یتو  نداشتن

 و دنی م پس  تقاص دارن  همه یعنی

 همه نی ا! گناهن؟  یب سالمن که ییاونا

  با یحت اشتباه ریمس تو  اشتباه آدم

  گنده مر  و سر که یاشتباه یها  تیموفق



  اگر! ؟  درستن اونا ی همه  یعنی ان،

 عدالت پس ،  مکافاته دار  ایدن نیا

!  دن؟ینم پس  تقاص اونا چرا!  کجاست؟

 ییخطا  اگر هم ایم یک  ندارم، قبول من

...   چون نبوده خطا هم دیشا که کرده

  تموم  و اش رابطه عطا با  دیشا چون

  هرچند ،  باشه داده  دل  بعد و باشه کرده

...   اما باشه رفتهینپذ  عطا دیشا که

 اگر کرده اشتباه اگر من خواهر

 اندازه  به دیبا ، مقصره اگر گناهکاره

! اون از شتریب نه بده تاوان رشیتقص ی

  ایم یک! شه؟یم یچ  عدالت و  عدل پس

  هم روزگار بد از  ، شد حادثه هی دچار

  سالمت سر حادثه نیا یبان و باعث



  پلکه یم و چرخهی م خودش یبرا داره

 ...   اما  کنهیم شویزندگ و

 . وبرنگشت رفت نهی س  از نفسم

  و چسباندم  ام نهیس  ی قفسه به را  مشتم

 ؟ یخوب : دیپرس آرام تارا

  درد شدت از میچشمها کردم،  نگاهش

  ایدن گنی م:  گفتم زور به بودند پراشک

  گهی د یا یدن  گمیم من اما ، مکافاته دار

  عدالت که اونجاست ، هست هم  یا

  ها اتفاق  یبعض...   کنهیم  دا یپ یمعن

 جلوشون شهیم نه...  ان حادثه هی فقط 

 از بخاطرشون شهیم نه گرفت رو

  دی با...   داد ادامه  دیبا.   گذشت یزندگ

  کرد عادت کرد تحمل دی با... رفت جلو

 ! داشت دیام دی با...  کرد یزندگ



  نگاهم من  و دیکش  قیعم نفس کی تارا

 را شیصدا  و شد دهی کش ها کاکتوس به

  داشتنت  به  شهیهم ای م یک: گفت  که دم یشن

 از شتریب حاال مطمئنم  کردیم افتخار

 !    کنهیم  افتخار بهت شهیهم

  دستم  تارا زد، حلقه اشک میچشمها  در

  شهیهم من: گفت و  گرفت زیم یرو را

 تو از یوقت شد،یم  میحسود ایمیک به

 بودن شاعرانه از یوقت کردی م فیتعر

  با کردیم فیتعر تو بودن هنرمند و

  داشتم  خواهر هی منم کاش  گفتمیم خودم

  بردیم لذت  داشتنت از شهیهم ا یمیک...  

  صحبت تو درمورد یوقت  شهیهم... 

  چشمهاش یتو یخاص شعف  هی کردیم

  نداشته خواهر مثل رو ا یمیک من ...  بود



  که کنمیم درکش  البته...  دارم  دوست ام

 اونو من که یا اندازه به منو اون چرا

 خواهر هی چون نداره قبول دارم دوست

 ...   همخون هی داره، یواقع

  زد دستم  پشت  به یا دوستانه ی ضربه

  بگو و برسون منو سالم بهش: گفت و

 ...   نباش معرفت یب انقدر

    شیچشمها غم منشا سر کردم احساس

 .  است یدلتنگ

  رابطه دوارمیام: گفتم  و زدم ی لبخند

  مطمئنم  بشه اولش  مثل یزود به اتون

 .   شده تنگ یلیخ براتون دلش هم ایمیک

 .   کنه خدا: گفت و د یکش یهوم تارا



 عنوان به:  گفتم و  زدم هیتک یصندل به

  یلیخ هم وقتتون گهید که سوال نیآخر

 ... رمینگ

  بگو؟ جانم-

 آخر دست نگفتن، و گفتن ان یم مردد

  دکتر و انیمیکر  نینازن نی ب: دمیپرس

  گرفت؟ شکل  هم  یارتباط  صولت

 ! نه-

  دلم به مکثش  بدون و قاطع نه آنقدر

  ببوسم را  اش گونه  خواستمیم  که دیچسب

  . 

  در: گفت من گری د سوال از قبل تارا

  یلیخ یبرا صولت  دکتر تی شخص کل

  نکهیا بر عالوه بود، جذاب  ها آدم از



 زمزمه داشت یخوب یلیخ پی ت و ظاهر

  یبرا    رانیا از خارج لشیتحص ی

  ومد،یم حساب به پوئن دخترها از یلیخ

 که ییها بچه تا دو یک ی از من

  باهاش یکمرنگ ارتباط  هی  دونستم یم

 ی منزو شدت به آدم هی بودم دهیشن دارن

 یفتوح الدن ادمهی! بره سر  حوصله و

  معز که  کردیم فیتعر تاب و آب با

 یحرف و آوره کسالت  شدت به صولت

 که یهرچ اما !  ...  نداره گفتن  یبرا

 !  بود یعوض آدم هی من نظر از بود

 نظر؟ چه از-

  بلد رو ها آدم با ارتباط  که نظر نیا از-

  و کردی م  محبت دخترها به  یعنی نبود

  عشق  ابراز  بهش  اونها که یوقت



  خب!  کردیم ینینش عقب اون کردند یم

  ، کنمینم درک یلیخ رو ادم  نیا من

 یول بود هیحاش اهل ای باز دختر گم ینم

  هی ، کردیم یبیغر  و بیعج یکارها هی

  واقعا من که داشت ها یمهربون یسر

 به تو اگر که شمینم  متوجهشون هنوز

  پس یتونیم چطور نداره یحس آدم اون

  ا ی!  ؟ یکن محبت اندازه نی ا تا  بهش

 با  ارتباطش  ی حت...  ای  یکن لطف

  ی برا شیاجتماع  ارتباط  نیا من!  دیاسات

  باال دسته ی ها ادم با کارهاشو برد  شیپ

  اونو ایمی ک که یزی چ دمیپسند  ینم یلیخ

  دونستیم  یاجتماع هوش و یزرنگ

 سو و یچاپلوس ذاشتمیم اسمشو  من

 و من هرحال به  تیموقع  از استفاده



 صولت معز مورد در وقت  چ یه ایمیک

 !    میدینرس  کسانی  نظر هی و جهینت به

 !شناختم  یم  را او من

  ساکت توانستینم ،یخوب جواب در

 ...   د یبنشن

  ینحو هر به کردی م جبران  را محبت

 چه رشانیتعب گرانید حاال!   شده که

 ! بود؟ ! ؟ نبود که او ریتقص بود

 خالصه: گفت و دیکش یقیعم  نفس تارا

 رانیا از خارج  االن کنمی م فکر که

 !   باشه

 .نرفته-

 



.   بره تخصص یبرا  بود قرار! ؟ جدا-

 اگر ،  بود کرده کارهاشم ی همه

  و نبود شتری ب آمد در و  پول ی وسوسه

  میتصم و شد ینم  باز دانشکده به پاش

  کنن احداث  مارستانیب که  گرفتنینم

 !  بود رفته حال به  تا  مطمئنم

  دل حاال بود  رفته موقع همان  اگر دیشا

  یبرا  تپش  پر و تاب یب نگونهیا من

 .  نبود شیصدا دنیشن

ر از من  نه است یبیغر زی چ حکمت   س 

  ینیب یم!   معز تو نه.  خبرم با رموزش و

  دی با...  ماندم  ، یماند ،  ینرفت...  

 !  بروم؟

  نجایا به کار ، گذارد یم چرا  خدا اصال

 دوست را شی ها بنده مگر برسد؟



  خودش از  که یروح  یبرا مگر! ندارد؟

  مگر! ندارد؟ یعشق ، دهیدم آنها  تن در

  ست؟ین تر کینزد گردن رگ از

 ، تر کی نزد من  به گردن رگ از یا

  مانده و  یدار نگه  را یا رفته دیبا چرا

!  ؟ بود یقسمت چه  نیا! ؟ یب ران  را یا

 کجاست حکمتش 
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 جا همان یقیدقا هم  من رفت، که تارا

  بروم خواستم یوقت ت،یدرنها  و  نشستم 

  را اش شماره و برداشتم را یگوش اول

 در زن ی آوا که دی نکش  هیثان  به گرفتم،

 .  دی چ یپ گوشم



:  گفتیم که یزن منحوس یآوا

  ینم دسترس در  نظر مورد مشترک

 ...   باشد

  رفت نیب  از دی ام...  شد  بدتر  دوم  تماس

 : گفت گوشم در جمله  کی در و

  یم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه

 !   باشد

  ، گذاشتم   زیم ی لبه یآرام به را یگوش

  دانم ینم .   بود زده خشکم مجسمه مثل

  ، گری د ی قهیدق  چند  در ، گری د بار چند

 که صبح جز به.  گرفتم  را اش  شماره

  بدل و رد انمانیم ی ریبخ صبح و سالم

 درمورد گفتگو یکم و  بود شده

  و نشد یصحبت گر ید ها، ی روزمرگ

 ...  حاال



  تا بشنوم  را شیصدا خواستمی م که حاال

 یعاص مغز و کند حاصل نانی اطم قلبم

  ام یالت را شیدردها  و بخشد ماری ت را ام

  تا  ماندم یم منتظر  دیبا حاال...  دهد

 ! کند؟ روشن را نظرش  مورد دستگاه

...   بود انداخته راه ی فیکث یباز چه علم

 !  کردندی م عوض دیبا را  جمله نیا

  بد یگواه دلم به که یلعنت ی  جمله نیا

 مشترک دستگاه:  گفتیم  و داد یم

  حذف دی با...  است خاموش نظر مورد

 مشترک: گفتندی م شیجا به  و شدیم

 یقیدقا ات، یداشتن دوست و مهربان

  تو یکن  الیخ مبادا...  است  بند   دستش

  دنیشن به ی ازین ای! کرده؟ فراموش را

...   ها ندارد تو جانب از دارم دوستت



  یزود به باش جمع خاطر...  نه

 تلفن شود،یم آزاد دستش.   گرددیبرم

  یخال یباتر  فقط  که  را چموشش یلعنت

  یالو جواب در و کندیم روشن را کرده

 ! جان دیگو یم زود تو

  یبلرز  یبترس ینده وا  وقت کی

 غصه! چیه بابت از یکن  ینگران

  نیهم نظر مورد  مشترک... ینخور

  ، توست قلب در اش کاشانه جاست

...   توست ی نهیس   در امنش  ی منطقه

 چرا  اصال! آنجا؟ از بهتر ییجا چه

 ؟ سفر چرا کوچ چرا انجا؟ از برود

   ماندن وصف در یوقت! نه؟ ماندن چرا

  فعل چه اصال ...   بود یخوب همه نیا

 مصدر نی ا  اتیادب در  رفتن بود یخودیب



.   کاست یم جان از که...  کاه جان

  حالش به یفکر  اتیادب د یاسات چرا

 !  کردند؟ ینم

.   کردیم یباز  تاب میگلو  در  بغض

 . آمد یم  و رفتیم

 بار نیا  که شد یم روشن دلم که هربار

 غرش  من و  جان دیگویم  جوابم در

 !!!   نکن خاموش  گرید جان: کردمیم

  زن یصدا  و شدی م خاموش  دلم هربار

 . د یچیپیم  گوشم در

  گرید طور خودم  یبرا را زن یصدا

  زن یصدا...  کردم ریتفس و فیتوص

...  خواب موقع به  ییالال کی  مثل را

  آسان گفتن کتهید زمان به معلم کی مثل



 در یاضیر معلم  مثل ...  کلمات نیتر

  به... یرقم تک اعداد زدن جمع حد

  و کردمیم فیتوص ساده اندازه همان

 ردی گ آرام  دلم  ته تا کردمیم هرچه

 . شد ینم

  و ماندم  معطل کافه در که یساعت  کی

 ...   گرفتم را  اش شماره نفس یب

  گرید و  است خاموش دم یشن  نفس کی

  ق ی رف متوسل که  شدم نگران آنقدر

  قلو دو  که شوم  گلستانش  و گرمابه

  من پزشک روان همسرش و داشت

 !بود

 در که یخیش عماد ی مردانه یصدا

 . افتادم پته تته به دی چ یپ گوشم



 زدم؟ زنگ چرا اصال

 گفتم؟یم چه

 یم حال همه در را معز یآبرو من

  یبر آبرو تمین اصال خدا به...   بردم

  حالش شود راحت  المیخ خواستمیم نبود

  آشوب...  ستین گرفتار...  است خوب

 و رگه دو شب مهین  مثل  شیصدا! ستین

 !  ستین حوصله یب و سرد  صبح مثل

  بسم و خواستمیم یخاطرجمع  یکم فقط 

 کرانه ارید در میتصم هرچه! بود

  و  کردمیم  هرس را  بود دهییرو یمحمد

  و گذاشتم یم کلوخ و سنگ شانیرو

 ! کردمی نم فکر بهشان گرید اصال



  درگوشم که عماد مجدد  یالو  یصدا

  و برخاستم یصندل  یرو از دیچیپ

  سالم:  گفتم کرده کنترل  را وحشتم

 دکتر؟ دیهست  خوب

 . ممنونم-

  من  دمیفهم زد لب که یخشک  ممنون از

 ! است نشناخته را

 . هستم یمحمد کرانه:  گفتم  آرام

  با ...  شما  احوال دیهست  خوب ، بله بله-

 ! ما یها زحمت

...  یزحمت  چه کنم یم خواهش-

  شما مزاحم موقع نی ا کنم یم یعذرخواه 

 .    شدم

 . خدمتم در دیدار اریاخت-



  یمکث با  و دادم قورت را  دهانم  اب

...  دیببخش:  دمیپرس م یها من و من انیم

 چیه به دستم تشیواقع ، شرمنده یعنی

  شما  با...  جهت نیا از نبود  بند جا

 دکتر از شما جسارتا گرفتم، تماس

 ن؟یدار خبر صولت

 ! ؟ معز-

  اسم با  که یتیمیصم از یراحت  نفس

 زمزمه من گوش  در دوستش کوچک

  یخبر  صبح از:  دم ینال و دم یکش کرد

 !خاموشه تلفنشون االنم! ندارم ازشون

...   ساعت نیا بشه  دیبا مطب.... آم-

  باهاش اصال امروز من راستش

  دونمیم که ییجا تا.   نکردم صحبت

 .روزید بود خوب



 ! روزید

 ...  بود بد که شبید

 ... بدتر که  شب مهین

 یم جان!   کسل و حوصله  یب  هم صبح

  پچ پچ من گوش  در لغت تا دو  تا داد

 !  کند

  ممنون: گفتم  و دادم قورت را  دهانم  آب

 ....  پس

  ، دینباش  نگران: گفت یباخونسرد

 ی عصرونه چرت هی خاطر  به احتماال

 به  معز! کرده خاموش تلفنشو  ناب

 !ده یم بها یلیخ خواب

 به.  داد ینم نه کردم فکر  و دیخند

  داد، یم اگر که  داد ینم  بها خواب



  مملکت  سر  یمریالزا رمردی پ با شبانه

 .   زد ینم چانه

  بودم من  بود شده حبس  نهیس  ی تو نفسم

  کردند ی نم سبکم چیه که ییها هیگر و

 هرگز که  بودند ییزهایچ  انهاتنها. 

 .    کردند  ینم رها را  چشمانم
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  تا آمدم، رونیب  کافه از ، کردم  ساب

  بند کی ، سرهنگ ی خانه  به دنیرس

 . گرفتم  را اش  شماره

 ...   جمله آن گفتن از شد ینم خسته زن

 شماره  گرفتن از  شدمینم خسته هم من

  ارقام تمام نیقی به قطع  گری د که اش



 با که یخط.  بودم  بر از را ُرندش  خط 

  ختم  هم کی به و   شد یم شروع کی

 . شدیم

  به یوقت بود، دهیبر  را امانم قلب  تپش

  خواستمیم خانم  ماجده ، دمیرس خانه

  جمله تا  ندادم امانش رد،یبگ  را وقتم

  ینگران از داشتم  کند، هم سر  را شیها

  یط  بود، نشده حال به تا . شدمیم پرپر

  بزنم زنگ که بود  نشده وقت، همه نیا

 که یوقت یحت!  بگذارد جوابم یب و

 .  بود دهیکش  پر هنش یم

  وقت من یبرا هم  موقع همان یحت

...   بود روشن تلفنش  من یبرا.  داشت

  من یبرا...  داشت حوصله  من یبرا

  بند  اما  کنم شیرها خواستمیم  که یلعنت



 ییرها چه و بود شده  وصلش جانم بند

  هم ییرها من قاموس در اصال ! ؟یا

 .گرفت یم ماندن یمعن

  معلم و بودم شده  بلد که یافعال تمام

 اموخته من به یپارس زبان  و اتیادب

...   بودن ! ماندن بود شده  همه ، بود

...   گذراندن کنارش...  نشستن کنارش

 ...   دنیکش نفس  کنارش! بودن کنارش

 همراه تلفن  به آمد ام گونه به که اشک

  یچ که یبرد  بو کجا  از: وگفتم زدم زل

  ید ینکش بو چرا! کردم؟  فکر خودم با

 !  ندارم؟ دادنشو  انجام توان ینیبب که

  میتصم هی فقط   که ینکرد فکر چرا

 بود احمقانه زیانگ وسوسه  یالک  اشتباه

  هی!  تی کبر هی مثل...   شد رد زود که



 و زد طوفان  هی بعد  و شد روشن لحظه

  به کالغا  اگر...  شد خاموش  اش شعله

  فکر چه احمق ی کرانه که رسوندن تو

  یها کالغ اون چرا ، کرده ی ا احمقانه

  کرده غلط  کرانه که  نگفتن انصاف یب

  بکنه فکرشو یحت که خورده شکر و

 !!! 

 و یداخل  یها رسان امیپ  تمام  در شیبرا

 ... ییکجا:   نوشتم یخارج

 شماره  گرفتن از یا لحظه انگشتم و

  عطارد یوقت یحت.   دی کشینم دست  اش

 دعوت شام صرف به را  من و آمد

  بهانه را  نداشتن لی م و نخواستن کرد،

  سرم و  ام مطالعه مشغول  د ید کردم،



  خودش امور به و کرد  میرها  است گرم

 .  شد  مشغول

 یگوش ، بود شده شب نه ساعت

  من و بود  متصل برقش م یس به  همراهم

  دستم  انیم که یکتاب از لغت کی یحت

 ...  نخواندم را بودم  گرفته

  ، بود ناشناس شماره خورد، زنگ تلفن

  دم را کتاب ، تلفن  یجا به هول از

  ، منگم قدر  چه دمی فهم بعد بردم، گوش

 خوش زن  و دادم فشار را سبز ی رهیدا

 ... الو:  کرد زمزمه گوشم در ییصدا

 . دییبفرما.  سالم-

 ؟ ینشناخت رو  من! دخترم؟ یخوب-



  و دار سال و سن زن یصدا  شیصدا

 .    بود یا باتجربه

 !   کامران یتیگ.  شناختم یم

 ن؟ی هست خوب چطوره  شما حال-

 سر ، ما یها بازحمت  ، ممنونم-

 ...  کن  تشکر یحساب مادر از فرصت

 زلی ژ.  نیباش زنده نیدار اریاخت-

 خوبه؟  حالش

 .شکر رو خدا خوبه  ، ممنونم-

  هم  او... طور چه  معز بپرسم خواستم

 !  شکر؟ رو خدا بود خوب

  گوشم در  مضطربش و نگرانش لحن

 فورا و نداد  کش  را بحث  ، دیچیپ



  معز از شدم، تو مزاحم دیببخش:  دیپرس

  ؟ی دار خبر

 ...    بود یا فاجعه چه! نه؟ گفتم یم

  میبگو...  ندارم یخبر نه  میبگو که

  من میبگو... بپرسم شما از  خواستمیم

 االن که مکالمه ازآن بعد صبح  از یلعنت

  نهفته لحنش  در مرموز احساس هزار

  می بگو!   نداشتم  ازش یخبر  گرید بود

  مثل دوستش، مثل ،  شما مثل  هم من که

  بدانم که  نبودم قابل  هم گرید  آدم هزار

 .ست ین چرا

  ستین که  شده چه!   ستین یک  از اصال 

  ! 



 صبح  تیواقع: وگفتم  دم یکش یق یعم نفس

 .   کردم صحبت باهاشون

  ازش االن تا بهیعج.  صبح همون  منم-

  شما دی شا  کردم فکر ...  ستین یخبر

 ! دخترم شدم  مزاحمت دیببخش نیبدون

 ینم که  دمیکش خجالت.  دانستم ینم

 !  دانستم 

 یم من کردیم الیخ  که هم  مادرش یحت

 !   دانستم  ینم نه  ، دانم

 یب و یعرضگ یب  همه نیا از  یتعلل با

  به حتما  شد یخبر  اگر: گفتم  ام یحواس

 بهتون خودشون ای دم یم اطالع  شما

 !  حتما زننیم زنگ



 آخه:    کرد ترم  نگران اش ینگران

 ، کنه خاموش  تلفنشو نداشته سابقه

  انشاهللا...  دسترسه در معموال شهیهم

 ....  رهیخ که

 .انشاهللا : کردم تکرار

  شد قطع  تماس  زود  و گفت یر یبخ شب

  . 

:  گفت مادرش یوقت گرفت آتش دلم

...   بود  شهیهم!  دسترسه  در شهیهم

  کی را  من بودنش نیا و بود  شهیهم

!   حاال  و بود داده عادت یبیعج جور

 وقت ان...  نبود اگر رفت،یم  اگر حاال

 !  کردم؟ یم چه من



  من و بودند رفته کنار  ها پرده که حاال

 او یب ماندن یبرا ی تاب گرید  که دمیفهم

  توانستم یم  چطور ،  ندارم را

  از ای بگذارم کنارش ای کنم  فراموشش 

!  کنم؟ رونیب چرا...  کنم رونشیب  قلبم

 ارزش رود؟یم کجا یخودخواه پس

 ییایرو و  ییطال انیآش! رو؟  شیعمرپ

 چه گندمزار در دنیغلت فی تکل! ؟ من

  داد ینم را جوابم چرا اصال! ؟ شودیم

  تا می کن  عقد دیبا فردا نیهم م یبگو تا

 ! شود؟ راحت هم با خودش و  من الیخ

 

   ششم_ست یب_بخش_نوزدهم_فصل#

 همه از خبر یب و  بود شب  ده ساعت

 دمیچرخ یم  خودم دور!  جا همه و زیچ



 یرو که عماد ی  شماره یتماشا  با ،

 هیثان بست، نقش  همراهم تلفن ی صفحه

  لیعزرائ با مالقات  تا فکرکردم یا

 . ندارم یوقت

  گوشم دم  نکهیا  محض به را یگوش

  گوشم  در عماد هراسان  یصدا  بردم

 . نشست

  شب  موقع نیا  دی ببخش خانم، سالم-

 . شدم  مزاحمتون

 . کنمی م خواهش:دمینال زده وحشت

  من و شد ایجو را  احوالم یومن  من با

 که بودم  مانده مسکوت  و سوال یب

 یپرس احوال وقت چه شب  ده ساعت

 که بود  زده عرق  ام یشانیپ . است



 معز  از: دی پرس و شد  طاقت یب باالخره

 نه؟ نی ندار یخبر هم شما

  شده حبس نفس و  وارفتم نیزم یرو

 ...هنوز نه:  گفتم

  او نکهیا  ی بو داد، ی م دی ام یبو هنوزم

 در یطوفان  نفس  کی. باشد خبر با

  اصال: گفت خفه و کرد یخال  گوشم

 !بزنه بش یغ دفعه هی که ستین یآدم

 بود، شهی هم آنقدر.   بود نیهم موضوع

 . آمد یم چشم به همه نی ا  نبودنش

...   زد زنگ من  به االن هم مادرش-

  یخبر  صبح از گفت یم بود  نگرانش

 !  ستین ازش



  کردم ینم  کنترلش گرید که  یبغض با

:  گفتم  کنم کنترلش  دمیدینم یلزوم یعنی

 ! ازش خبرم یب صبح از منم

 .زد لب فیخف  یوا کی

  نگران یصدا  با  و  دم یکش گلو به یدست

 االن: زد لب گوشم در یا مردانه و

 خونه...    هستم  اش خونه  در یجلو

 مارستانیب. خاموشه ها چراغ.  ستین

 !   ستی ن کیکش  دونمیم هم

  ؟یچ مطب: کردم زمزمه کندن جان به

  چه مطب بمونه شب موقع نی ا تا آخه-

 !؟ کار



  خط قلبم ی چهیماه به ، اش جمله با

  موقع ن یا تا ، گفتی م راست.  زدیم

 !شود؟ چه که مطب بماند

 .    کنمیم داش یپ  دینباش نگران-

  شهیم   مگه ، گنده  خرس: کرد یشوخ

 !  نیزم ی تو باشه رفته باشه شده  آب که

 !   شده که حاال:  زدم ناله

  و داد قورت را اش خنده ی  مانده پس

 هم هارو مارستانیب  حاال: کرد زمزمه

 تا پنجاه از اصال معز یول  گردمیم

  فکر ری مس... که رهینم سرعت شتریب

 گم؟ یم یچ نیدونیم! رهیبگ جهت  آدم

  گفت،یم  پال و پرت داشت  دانستمینم نه

 زده خونیشب مغزش به ینگران انقدر



  گرید که  بود کرده  حمله مغزم به و بود

 . بود نمانده کداممان چیه تن به یجان

  اندامم  به  مو ها مارستانیب گشتن تصور

 . کردیم خیس

  لباس ، ی دست کی  همانطور شدم،  سرپا

  گوشم در که یدرحال و زدم تن رونیب

   کردیم زمزمه آرام را  اتش یحدس

  ن؟یی کجا االن شما: گفتم عجوالنه

 ... مطب سمت  رمیم  دارم من-

  رسونمی م خودمو  دی بگ انهیم  آدرس هی-

  ی  هیبق نبود،  مطب اگر.    امیم  منم

 .    امیم منم   دیریم که ییجاها

 ....  خانم   نینیبب-



 هیتوج منو اصال:  آمدم حرفش انیم

  ومنتظر  نم یبش خونه یتو که  نینکن

  هم حاال  نیهم  تا  من باشم تماستون

...    بودم تماس منتظر که کردم اشتباه

 ام؟ یب کجا رسونمی م خودمو د یبد اجازه

 ینطوریا دنبالتون  امیم من...  من-

  دیشا  دیبد اجازه!  خطرناکه دی نکن عجله

 ...  داشته ضیمر مونده مطب

 شهیم مگه! داره تلفن  مطب:  گفتم خفه

 جواب  و کس چی ه تلفن و باشه  مطب

 تلفنشو که نداره برق زیپر مطب  نده؟

 ! کنه؟ شارژ خاموشه که

 کی  تنها کردم  نثارش که یجواب از

 !وهللا  بگم یچ: گفت جمله



 . کنم یم خواهش-

 نبود،  اونجا اگر  مطب  رمیم  من یاک-

 خوبه؟ شما سراغ  امیم

  دیبگ انهیم یجا هی  امیم من...   نه نه-

 . رسونمی وم خودم

  شما االن یاک خانم، کرانه دی باش آروم-

  شما سمت به کنم یم  ته سرو من  دییکجا

!   دیکرد هول انقدر چرا دیباش آروم...  

 !!! نداره آفت بمه بادمجون اون

 ...  بودم من  آفتش

...  دلش ی مزرعه به  بودم زده آفت من

 خورده کرم  امسال محصوالتش ی همه

 یم  چه او.  بودند کال و جان یب و

 ...   آفت  از دانست



  که دادم  رونیب نفس کی و دیترک  بغضم

 هیگر: کرد ینوچ درآمد عماد یصدا

  مینگرانش یخودیب  خدا به ، خانم  نینکن

  یزید  خودش یبرا  داره مین یبیم  میریم

 !خندهیم هممون شیر به و زنهیم

  یم دیبا  من باز باشد  هم نطوریا اگر

  را خودش ، اش یی تنها در که  ستمیگر

 من و کرده سرگرم محبوبش  یغذا با

  دی با من باشد هرطور!  خبرم یب

  جانم متی ق به نداشتنش که  ستمیگریم

  ترکش  توانستمیم یدرصورت   تنها و بود

 به و  دی کشیم پر تنم  از روح که کنم

 !رفت یم برزخ
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  بغل را پاوربانک و شارژ کابل و تلفن

 پول ری تحر زیم ی کشو از یکم زدم،

 یشال ،  ام ییشناسا مدارک  و برداشتم

  نداشت  م یمانتو رنگ با یتیسنخ چیه که

 از را شرت یسوئ  و دمیکش سرم به

 رونیب که اتاق  از  ، برداشتم یجارختگ

 انیم  ، افتاد  عطارد به چشمم آمدم،

  دست در حوله ک ی بود ستادهیا سالن

  را سرهنگ خواستیم  نظرم به  ، داشت

 .  کند  حمام

 وباالخره کرد می تماشا مات هیثان چند

 کجا؟: دیپرس و د یکش درهم ابرو

 .  داشتم عجله



:  گفتم باال سر و کرد گل ام  یباز  سرتق 

  رمیم کجا بدم پس توجواب به د ینبا من

!    کنمینم کاریچ  کنمی م کاریچ  امیم کجا

 ...خداحافظ 

  میبازو که بروم رونیب  اتاق  از  خواستم

 چهارچوب یتو کرد وادارم ،  گرفت را

 . بمانم

  اش ینیب   ی کله و بود  سرخ ش یچشمها

 ...  قرمز

  می ن اش افروخته بر مهی ن ی چهره به

 امروز یدونی م: زد لب و کردم ینگاه

 !دم؟یفهم یچ

  و دمی کش رونیب  دستش  از را میبازو

 ! ؟ید یفهم  یچ: گفتم



  شب موقع ن یا:  گفت و زد  یپوزخند

 . میبزن حرف بمون! ؟ یریم  یدار کجا

 کارم:  گفتم و  برگرداندم را میرو

 ....   هیضرور

  منو ایمیک  یبدون نکهیا از تر ی ضرور-

 فروخته؟ یک به

  به ستادم،یا وانیا  یها کییموزا یرو

:  گفتم تنها جوابش در  و دمیچرخ سمتش

 !   تر یضرور یلیخ

  با:  آمد  شیصدا که  رفتم نییپا پله کی

 ....  زدم حرف  تارا

 .کردم  حفظ   را  تعادلم



  کردم  نگاهش  و دادم قورت را  دهانم  آب

  هی! بوده صولت دکتر دوست: گفت که

 !  دار بچه و زن مرد

 من باور خوش عطارد.  زدم  یپوزخند

  ... 

 بود کرده باور را تارا یها دروغ

  در و دمیکش یقیعم  نفس ! ؟ الیخ خوش

 که  یدید ... شکر رو خدا: گفتم جوابش

  و بود داده دل ییتو از کمتر  آدم چه به

  دونستینم  دیشا...    بود هم یاشتباه

 کن ول..... !!!   ای داره بچه ای متاهله

  یسود گهید گذشته زدن  شخم عطا

  آلوده آدمو ذهن فقط   تعفنش یبو !  نداره

 .   کنهیم



  دستش از: گفت و انداخت باال شانه

 . ناراحتم یلیخ

  ای: گفتم و رفتم نییپا را پله نیآخر

 !   کن ول رو ا یمیک ای کن، ورتیدا

  جوابم  در و نشست پله یرو آمد جلو

 .    کنم ول تونمینم رو ای م یک: گفت

 . کن ورتیدا  پس-

 ...   ام یبرنم پسش از: زد  لب یکفر

 !  خداحافظ  پس:  گفتم و انداختم باال شانه

  بلند  که  رفتم در یسو به دوان دوان

 ؟ یبود زده حرف تارا با  تو: گفت

  سمتش به دهینرس در ریزنج به  دستم

 چطور؟:  دم یپرس و دمیچرخ

 !گفته تو به گفت-



  دادم  تکان سر حرفش دیی تا ی  نشانه به

 !   ینگفت  من به  چرا پس :   زد لب که

  یوقت...  بگم  که نداشته  یلزوم حتما-

  تو با اشو رابطه خودش  الیخ  به ایمیک

 هی خواسته خودش الیخ به و کرده  تموم

  گهی د...  کنه شروع رو گهید  ی رابطه

 شروع رابطه اون یوقت! ؟ یگفتن چه

  و اومده هم  تهش و سر حادثه  هی با نشده

  ... 

  رهیخ میچشمها  در  و دی کش هم در ابرو

  دکتر آدم  اون کردمی نم  فکر: گفت  و شد

 یخیش  ی  افهیق به  یعنی! باشه یخیش

 ...   بودم  برده شک  یحت من...   ومدینم

 . نکرد تمام  را حرفش



:  دمیپرس و بودم ستاده یا خشک سرجا

 ؟یچ به یبرد  شک

 اون کردمیم الیخ!   صولت معز به-

 ...   باشه

  نگه نهیس  یتو را ام  شده حبس  نفس

 چهار یعنی دندیلرز میچشمها داشتم 

 . دیلرز حرفش  از بدنم  ستون

 جان یب  نفس  کی امد  اش گرفته یصدا

  اون حداقل: گفت و کرد رونی ب نهیس از

  من از...  رزهیم تنش  به سرش مجرده

 ! تره افهیق خوش

  ، آمد لبش  یرو جان کم  یپوزخند

  را گارشی س پاکت برد  بشیج  به دست

 .کرد  تعارف سمتم به و آورد رونیب



 کرده تعارف نخ گرفتم، فاصله در از

 را جعبه  کل  و برگرداندم جعبه یتو را

 و نخ  نیا : گفتم و دم یقاپ  چنگش از

 ! من بده  فندکتو کن روشن

 ! کران؟ یریم کجا-

  ام یم: گفتم  و زدم صورتش  به ی لبخند

  ارمیب کم  باش  دردسترس فقط.  زود

  پرتم !  یکن جمعم یا یب  زنمیم زنگ  بهت

...  یکن ام  مچاله...  ات کوله  یتو یکن

   ؟ باشه!  بکر و دور یجا هی  یببر منو

 و  مشکوک ی کم و داد  تکان سر

  نیا تو: زد  لب و کرد نگاهم  موشکافانه

 ا ی بزنم زنگ بهت که  یمنتظر که موقع

 باشه؟ بکن هم دعا  لطفا نزنم



 ...  ها یترسونیم یول منو.  حتما-

 .  راستیگ  عاشق یدعا  گنیم-

 مرد یل یخ  تو: زدم لب و زد زهرخند

 دونهیم  قدرتو ایمی ک. عطا یهست یخوب

 .    کن دل ک ی دلتو ، یببخش یتون یم اگر

  دوستش من...    کران شدم  دل کی-

  کردیم ازدواج رفتیم اگر ی حت. دارم

  ای شد ی نم ازدواجش یلیهردل به...  

  نود تو  ای  شدیم  جدا ای مردیم طرف

  که کردمیم  صبر شدی م تنها یحت  یسالگ

  بگذرم  تونم ینم.  باشه من مال روز هی

  یحت... یط یشرا چیه  در!  کران ازش

 منم  تیخر...   گهید دارم  دوستش!  حاال

 .   نهیا



  داد  لمیتحو به را  فندک و دم یکش یآه

 و کرد فوت اسمان به را گار یس دود

 راه به رو  امشب.  نذار  خبرم  یب: گفت

 . یستین

  امده عماد گفتیم لم یموبا زنگ یصدا

:  زدم لب و دم یکش  یقیعم نفس ، است

 زود. خداحافظ ، منم   شمیم راه به رو

 .  گردمیبرم
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 سوار بود، کرده پارک خانه  در یجلو

 یدرحال  و شدم یا  نقره شش  و ستیدو

 به چشمم  بستم یم را کمربندم که

  بدتر من از احوالش که افتاد صورتش



 نیخوای م:  دمیپرس و کردم ی مکث بود،

   نم؟ یبش من نیست ین مساعد  اگر

 . بزند زار بود مانده کم  گنده مرد

 کرد  نگاهم یا  شده تر یچشمها  با

 نامهیگواه: گفت  و دیکش  باال ینیوب

 ن؟یدار

  دادم، تکان سر و  کردم باز  را کمربند

  پشت یوقت کرد،  قبول خواسته خدا از

 عطرش کردم حس  ، نشستم فرمان

  که یعطر همان.  است معز ی قهیسل

...   است چوب نوت اش  یان یم  ی هیپا

  سرد فصل مناسب  یعطر ، مرکبات و

. 



  داد  هیتک  شاگرد یصندل یرو  را سرش

  نگه  گوشش  دم  را همراهش تلفن و

 نظر مورد مشترک یآوا.  داشت

 کرده بدتر را حالش ، است خاموش

 .بود

 یرو را  می پا و دادم راقورت  دهانم  آب

  کجا: دمیپرس و  دادم فشار گاز پدال

 برم؟

 اونجا اگر... میبر نداره یا دهی فا مطب-

  کنم  فکر.  دادی م جواب و تلفن بود

 ...  ای  مارستانیب

  درخت به یقانون یپزشک گفتیم اگر

  و تک خودم و شدمی م ادهیپ و دم یکوب یم

  گوش حرفش  به رفتم، یم مطب به تنها

 یاصل ابانیخ سمت  به دانیم  از ندادم،



...  مطب میبر بهتره: گفتم و زدم دور

...   د یشا مونده  جا اونجا تلفنش  دیشا

 د یشا مونده  اونجا خودش اصال دونم ینم

 دزد افتاده براش  یاتفاق هی مطب  یتو

 ... ای کرده حمله بهش

  کرد،یم نگاه رو به رو به ساکت عماد

 ...  آخه نداشت  سابقه: گفت لب ریز

 حاالسابقه: دم یکوب فرمان یرو را  مشتم

 !  گهی د شده دار

  شما: وگفت  کرد ینگاه سمتم به عماد

 مطب؟  میبر  نیگیم

 !بله-

 ن؟یبلد-



  میبرا  که یا سرنسخه یتو.   بودم  بلد

  آدرس...   بود ادرس بود، نوشته نسخه

 .    بودم حفظ   از که مدتهاست را

  میبر پس : گفت خفه  و دادم  تکان سر

  دیشا.   همونجاست که انشاهللا اونجا

 ...   ای شما ی گفته به داره ضیمر

  ش یچشمها به یدست  آمد، تلفنش یصدا

  اونم  خدا ی   بنده!  مادرشه: دینال   و دیکش

 .   شده نگران یلیخ

 سابقه وقت چیه آخه: کرد تکرار وباز

 ....   که نداشته

:  گفتم   محکم و جانانه کردم  دفاع

  روز هی   بخواد دلش دیشا گهی د زادهیآدم

...  بکر یجا هی...  دور یجا هی بره



 چه.  نباشه ارتباط در کس  چیباه

 نیدار  توقع همش چرا داره یاشکال

  خودش مال تونهینم روز  هی!  باشه

  باشه؟

 . داد باال را ش یابرو ی  لنگه کی

  ی همه  بودم؛ یعصبان خودم دست از

.  کردم یخال چارهیب  عماد سر را حرصم

  حرفم دیی تا در و کرد نگاهم  گنگ  یکم

 .   شماست  با حق : زد لب

 یسع جمله چند  با  داد جواب را یگوش

 اورد،یدرب ینگران از را مادرش ، کرد

 گفت ، زد حرف  هم م یفه با وسط  نیا

 . کندیم خبر  هم را او بود یاج یاحت اگر

 ...   نشود اجیاحت کاش  فکرکردم



 ...  مینشو جیبس  کاش

 ! دنبالش مینشو لشگر کاش

  ، یا گوشه باشد، خواسته  فقط کاش

...    بزند تار ،  خودش یبرا ... دنج

  چیه با  و بخواند کتاب ...  بزند ولنیو

 یاشکال چه.  نباشد سخنش  ل یم کس

 است زادیآدم. دیآ یم ش یپ دارد؟

  چکسی ه  با سخنش لیم یگاه... گرید

 نه...  مادر با  نه...  کرانه با نه .  ستین

 خواستیم فقط  بار  نیا دیشا!    ق یرف با

 .  باشد  خدا  مخاطبش 

 متوقف نگیپارک یجلو مطب مقابل

 توقف  یتابلو مقابل  درست ، شدم

 ! ممنوع



  با ، دمید را عماد دم یکش که را یدست

 زده زل  مطب ساختمان به دهیپر رنگ

  همه...  کردم  دنبال  را نگاهش خط  بود،

 خاموش  یتجار ساختمان یها  چراغ ی

 .بود

 .  ستین  هم  نجایا: خوردند تکان  شیلبها

:  گفتم و زدم فرمان  قفل و  دمیکش یپوف

 ! دیش  ادهیپ لطفا

 را فم یک  آمدم، نییپا زودتر خودم و

  عماد ، برداشتم  عقب یصندل یازرو

 سقف به را دستش  کف  شد، ادهیپ

  در ، خورد زنگ باز تلفنش چسباند،

  االن زمیعز نه: گفت همسرش جواب

 ستین  هم نجای  اماا...  مطب میاومد

 .  خاموشه  ها چراغ



  د یکل زدم اشاره  دست با و  آمدم جلو

  بیج یتو  دست ، بدهد  را مطب  یها

 فاصله که وشش ستیدو از کرد،

  پل ی رو و زدم را ریدزدگ گرفت،

 نگار به کند، تمام را تلفنش تا ستادم یا

 .   کندیم ش یدایپ  که داد نانیاطم هم

.    داشت یخوب بوددوستان خوب

  د؟یاری نم فیتشر: گفتم  و زدم ی لبخند

  را یورود در ، گفت یفیضع  یچرا

 بود، اول ی طبقه کردم،  باز خودم

 که کی  واحد به شمردم، را  پله زدهیس

  شتاب و گرفت من از را دی کل دم،یرس

  ییطال  یتابلو به  کرد، باز را در زده

.   کردمی م نگاه یچوب  در یباال رنگ

 . یعموم پزشک...  صولت  معز دکتر



  را نامش نبود، مطرح یآلودگ بحث اگر

 .   دم یبوس یم

  من را چراغ ، کرد راباز در که عماد

 .   بود  مقابلم  بزرگ سالن ک ی ، زدم

 کوسن با ی ریش ی  کاناپه ، ی منش زیم

  یها پرده ، ییمویل و سبز یمربع  یها

   بودند ختهیآو پنجره به که سبز و دیسف

  که دیسف ی ها دهیارک از یمصنوع وگل

  لبخند  ،باعث بودند ی ا شهیش  تنگ یتو

 .   شد  لبم یرو

 قهوه به که  آبدارخانه ، بخور دستگاه

  گاز اجاق  و یا نقره ساز یچا و ساز

 بود مجهز دیسا  خچالی و یا صفحه

  در تا کرد یم کی تحر را ام  یکنجکاو

 . کنم باز را خچالی



 

 یعروسک یرباها  اهن هم خچالی یرو

  گشتم،یم کتابخانه دنبال  میچشمها با! بود

  آمد لبم به  لبخند سالن کنج در  دنش ید از

 اگر کتابخانه.  هست که  دانستمیم. 

  سال و سن  و افتاده جا مرد زدیم حرف

  و داشت یخوش  یصدا که  بود یدار

 !  کردن ف یتعر یبرا قصه هزار هزار

  مطب نیا یش نیاول دم یپرسیم  ازش اگر

 !   من: گفت یم حتما او بود، یزیچ چه

 همه که من به رو و د یکش یپوف عماد

  نجایا نیدی د: گفت کردمیم یوارس را جا

 ... ستین



  بود شده نوشته سرش یباال که یاتاق به

 اونجا: گفتم و زدم اشاره قاتیتزر

 ... اتاق  یک ی  اون...

  اتاق  در ، دمیکش جلو را خودم و

 روشن دلم  ، نبود  کردم باز را قاتیتزر

 و  ستادمیا چوب چهار  یتو بود،

  از یکفر  ،عماد کردم نگاهش مستاصل

  در  داد ی نم گوش حرف که  من دست

  جانیه ی صدا و کرد باز را ی اصل اتاق 

  معز: زد  داد بایتقر  که دمیشن را  اش زده
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  نفسم پراند، جا از را من عماد یصدا

  یم باال را  خودش و  زدیم چنگ گلو به

 که دم یکش جلو  یکم را ام تنه  دیکش

  گوشم  به دارش وخش رگه  دو یصدا

 تخت یرو که حال  آن یتو  نشست

 به بود دهیکش دراز اتاقش  ی تو ماریب

 . کرد سالم  عماد

 و رفت سرم ی  هیپا به چشمش عماد

 .   شد  دهیکش یخال ی بطر به  نگاهش

  چه دمیفهم کالمش و لحن وجنات از

  دفعه کی  نطوریا که  آمده سرش ییبال

 .   بود  شده بیغ

  دمید  و کرد نگاهش پرسشگر عماد

   کرد تا زانو و  دیکش  باال را  شیپاها

  به جا خودش یرو  را پتو که  یودرحال



  بعد رگه  دو یصدا  همان با  کردیم جا

  ام  نهیس که خشک ی  سرفه تا سه دو از

 کار چه  نجایا تو: گفت سوزاند یم را

   ؟یکنیم

 همه ؟یحساب  مرد چنده ساعت یدونیم-

 سرمتو  بذار ؟یکرد عمر نصف رو

 .   ارمیدرب

 به اجیاحت ، گرفتم فاصله اتاق در از

  یکم درونم التهاب تا داشتم   خنک آب

 کرده روشن آتش من  در.  شود  کاسته

 گندمزار ، تخس  ی پسربچه کی .  بودند

  هم  الشیخ به و بود  دهیکش آتش  به را

 آشپزخانه ی تو.  است کرده چه که نبود

 کی وانی ل  افتاد داروها لونینا به  نگاهم

 کن  سرد آب   از که یمصرف بار



  و گذاشتم   کانتر یرو را بودم برداشته

 خودش که ییداروها لونینا موشکافانه

  نگاه را بود کرده  هیته خودش یبرا

 . کردمیم

...   نیکدئ ، سرفه شربت ، کی وتیب یآنت

 ینگاه  مین  اش خورده تا  ی دفترچه به

  در سه  عکس کردن تماشا از کردم

  احساس.  آمد یم  خوشم ها  ادم چهار

 یزی چ چیه عکس آن پشت  کردمیم

 .   ندارند کردن پنهان یبرا

! خودشان  خود...  اند  شان یواقع خود

  با لبخند،  یب ، حالت یب  یا چهره

 ...  یعاد ینگاه... یعاد  ییچشمها

  عماد ،   زدم زل  ی ا هیثان عکسش  به

  یصدا ،  کردی م اش نهیمعا داشت انگار



 و بود برداشته را اتاق  کل شیها سرفه

 انگار هم  یخبر یب  نیا از عماد شماتت

  آمد یم  تا که بود کرده ترش یکفر

 .  زدیم سرفه تا سه دو دیبگو یا جمله

 .  کردندیم بحث  هم با

  صبر...  ینداد  خبر چرا: گفتیم عماد

 چرا معز !  بابا ی ا رم یبگ فشارتو کن

  میبر یست ین خوب  یاریدرم  یباز بچه

 ! مارستانیب

  اصال : داد یم جواب یکفر و یسرتق با

" ...   سرفه... "  یکنیم کار چه نجایا تو

"  سرفه"  – " سرفه... "   تیزندگ سر برو

  یبرا ازم ی ریگیم  برو" .... سرفه"  –

 ...   داره ضرر ها بچه



 :  تاخت یم سمتش به یطوفان عماد

 خودت ؟ یکنیم  لج یک با المصب-

! خونه؟ ینرفت چرا  نجا؟ی ا یموند ییتنها

 !  ام؟یب  ینزد زنگ چرا

 یه هیچ  کن،  بس عماد : دیتوپ یعصبان

 عقب برو...  یکنی م  نطق  هم  سر پشت

 !   ازم ی ریگیم  ستیبا تر

 از تر کوتاه یوارید آمد یم  نظر به

 هرچه که م یباش نداشته ما عماد

 .   م یکنیم یخال او سر هست یدلخور

...   یدار  تب...    کن  نگاه: دیغر عماد

 روز و حال نیا  با  ،  ستین  نییپا  تبتم

 بشه؟ یچ که نجا یا یموند  تنها

 :  داد  جواب یا یعصبان  ی صدا با



 !  مگه؟ مرگمه چه-

:  گرفت  آرام عماد که زد سرفه وآنقدر

 !  می کنیم  بحثشو بعدا حاال ...  باشه باشه

  ییصدا همان  با ، گذاشت  که  ی ا  قهیدق

:  گفت کرد ی م بغض پر را می گوشها که

 دارو راه وسط برونم خونه تا  نداشتم نا

 ساعت هی  گفتم. مطب برگشتم گرفتم

 یچ مگه حاال. خونه برم بعد  بخوابم

 !شده؟

 بود؟ شده چه

 هست؟ هم یا کرانه  بود رفته  ادشی

  نیا من که  نکرد خطور ذهنش به اصال

 !مردم؟  یم  ینگران از داشتم  جا
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!  ؟ یچ مادرش...  نه من حاال

  مهم شی برا چکسیه یعنی...  قشیرف

 !  نبود؟

  برداشتم، یخودکار ، زیم  قلمدان از

  شخوانیپ  یرو هم کوچک ادداشتی کی

  من در  که یحرص تینها با و گذاشتم 

 وقت  هر:   نوشتم  شیبرا بود یجار

  یبخوا هروقت.  هستم  من  باشه الزم

...    هستم  من یبگ وقت  هر... هستم  من

 جیهو...  هستن ها قابلمه...  هستم  من

  خام مرغ  ی نهیس...   جاتیسبز ...  ها

  دای پ کریپ  و در یب جهان  نیا یتو هنوز

  بدون!  زردچوبه و فلفل و نمک!   شهیم

  همه ن یا ونیم...   هستم من!  روغن



!   هستم  من...  هست آب ،  یخشکسال

  قد نه حاال یتنگدست همه  نیا ونیم

 هنوز اما گردسوز چراغ ی وقواره

 گاز و کردن روشن شعله یبرا یتیکبر

  هی ی  اندازه به!  هستم  من...   هست

  به! هستم من...  قابل نا  سوپ کاسه

  دیشا که نیریش موی ل لویک کی  ی اندازه

  به...  هستم  من!   باشه تلخ تاشون ده

  یریگ  آب یدست که یپرتقال ی اندازه

  کم ی اندازه به!  بشه پر وانی ل  تا کنم یم

  من... المذهب تب  نیا  ی درجه شدن

 که  آدمه ، بدبخت آدم نی ا...   هستم

 کار  اصال گرفتنش دهیناد و هست

 !   دکتر  ی آقا ستی ن یدرست



 خود   که ات حرفه و شغل به لعنت

  نسخه خودت یبرا ،خودت کرده تیکفا

  ،یر یگیم دارو ... یزن یم سرم  ، یچیپیم

  یبود عمران ی ساده  مهندس کاش که

  آن!  یعروس مراسم  عکاس کی ای

  یداشت  الزم نیا از  شتریب را من وقت

 !  باشم کنارت...  م ی ایب تا...  

 .    شد امضا اشکم ی قطره

  وسط  از را برگه دم،ی کش باال  را  ام ینیب

  ، انداختم شیداروها انیم  و زدم تا

 . برگرداندم قلمدان یتو را خودکار

  بودم، یعصبان. دیلرز یم  میتاپا سر

 .   بودم یعصبان ادیز یل یخ یلیخ



  و کردمی م سجده جا  همان دی با راستش

  اما...  هست هنوز  که کردمی م هق هق 

 یاله کی یحت که  بودم یعصبان آنقدر

  دل.   امدین میلبها  به هم ساده  شکر

  یانقدر نکهیا فکر...   بودم شده نیچرک

  حداقل که  نبودم  محترم و بزرگ شیبرا

  یبدجور را روانم برج...  دیبگو

 .   بود کرده بیتخر

  شیصدا  که رفتم یدرخروج  سمت به

 :  آمد

 ؟ چنده ساعت-

 ! ازدهی کینزد-

 :  دیچی پ  اتاق  در  دارش  خش یصدا

 !!!  کرانه یوا ...  ازدهی! ؟ یچ-



:   گفت  بایز یدگیخراش همه  آن با یحت

 !کرانه یوا

  صدا را ما: گفت  آرام دلم .   ستاد یا  قلبم

 !  اسم ن یاول.  زد

...   است نرفته ادشی را من  که نیا از

  خاطرش عنقم بد دل یکم فقط ، یکم

  به که یاسم نیاول که نیهم.    شد جمع

 که رگه دو یصدا آن با آورد زبان

  بود نیدلنش دنش یشن م یبرا هم حاال یحت

 .  کرد جمع یکم  المیخ ... 

 ، دیچرخیم خودش سر دور  اتاق یتو

:  بود نشده تمام  لندش غرو هنوز عماد

 تلفن چرا ؟یکرد خاموش تویگوش چرا

  چرا اصال!  ؟ ید ینم جواب و مطب

  یستین  یاک یدید که تو خونه؟ ینرفت



 یم  خونه آدم ی بچه مثل یرفتیم

 ؟ یدیخواب

  کنم ردشون تونستمینم داشتم ضیمر-

.   شد رید  بشه تموم سرمش تا موندم ...  

  گفتم!  دمیکش برق از و مطب  تلفن

 داری ب د یزدیم زنگ .  هست لمیموبا

 !  شدم یم

 :زد غر یعصب عماد

!   جان معز خاموشه محترمت لیموبا-

 از کوچه  سر ببر رو یقند خروس نیا

  آب یجو  یتو بندازش روش  بذار بیج

  ! 

 . بود من به  پشتش



  دو بو کرده بیج در  را شیدستها عماد

  یتو  بودم  آمده که  کردیم نگاه  من به

 قامت وبه بودم  ستادهیا چهارچوب 

 . کردمی م نگاه اش دهیورز و دهیکش

  نشاند شیموها به و  دی کش باال  را  دستش

  عماد نکن شورش یالک حاال: گفت و

!    امانه و امن اوضاع که  ینی بیم...  

 ساعت یگفت ! دمیخواب انقدر چرا دم ینفهم

 !  است؟ ازدهی

  یگیم یخورد مسکن یخورد دارو-

 همه پسر خاموش؟ هم تلفنت دم؟ ینفهم

 ! یداد سکته رو

  سکته چکسیه: آمد پوزخندش یصدا

 یرسونی م منو.  جمع خاطرت نکرده



  جمیگ یلی خ  کنم یرانندگ تونمی نم ؟ خونه

  . 

 حرف به باالخره و  شد  تمام  ام یصبور

  من یکنی م حساب من یرو  اگر: آمدم

 خونه سر برن شونیا  بذار.  رسونمتیم

 !   شونیزندگ و

 . بود مانده من  به پشت همانطور

  تواند  ینم اصال کردم  احساس یعنی

  را من ی فاتح لبخند با عماد.   بچرخد

 حال به  تا کردم  فکر ، کردی م تماشا

 یمیصم  قیرف ی  شده آچمز ی چهره

  یزیچ عجب  و بود دهی ند  را اش

 گونه  با نطوریا  که بود شده  بشینص

 را من روزمندی پ و انداخته گل یها

  یابرو ی  لنگه کی  با و کردی م تماشا



 که بود شده  خوشانش خوش داد  باال

  شده که هم  جا کی صولت معز باالخره

 !  است داده باگ
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  خواستمیم  راستش ، دیچرخ سمتم  به

 مادر و خشک  همانطور را  ام افهیق

 عرق   دنی د با اما دارم نگه زره فوالد

  تمام  ، سش یخ گردن و یشان یپ یرو

 یطراح  خودم یبرا  که یروز و حال

 رانیو بست  یپا از همه ،  بودم کرده

 . شد

  ش یدستها به را میدستها خواستیم  دلم

  تنم  در ی انرژ که ییجا تا و نشاندم  یم



  ق یتزر اش خسته یچشمها به بود

 . کردمیم

  سر عماد و کرد من  ی حواله ی لبخند

  بهش ییچا هی حداقل: گفت و داد  تکان

  ؟ییرای پذ رسم نهی ا! ؟  میبد

  معز ی شانه به  یا دوستانه  ی ضربه و

  شما به طرفش  از  من: گفت و دیکوب

 .   گم یم  آمد خوش

 ، زد  رونیب اتاق  از و گفت را نیهم

 .   آمد نکیس ری ش  یصدا

 اش  نهیس به را دستم  ،  رفتم جلو

  زیم ی لبه به کردم  وادارش و  چسباندم

 .  دهد  هیتک



  زیم  و  اتاق  رنگ کرم ی کرکره به

  م ین چرم  مبلمان ست و سوخته یا قهوه

  به تینها  در و انداختم ینگاه

 .  زدم زل ش یچشمها

  حس می انگشتها ریز را  قلبش   تپش

  به پهلو  از را شیسرانگشتها   کردم،یم

 .  سالم : زد  لب و نشاند ام گونه

  دستم  ی تو گرمی د  دست با  را  دستش

 تازه خدا  انگار را  شی انگشتها.  گرفتم

  اش پنجه ، بود آورده رونیب کوره از

 .  سالم: گفتم  و دادم  فشار دستم یتو را

 .  داد لیتحو من به ینرم  لبخند

  بدونم که  ستمین قابل انقدر: گفتم لب ریز

 ... شتیپ  امیب که  ؟ بهت  برسم که...  



 :  د یکش درهم ابرو

  خواستمی نم من زمیعز نزن حرفو نیا-

 ... یبش نگران فقط 

  دیبا...  بشم  نگرانت  دیبا نشم؟  چرا-

 تنمو  کل غم د یبا... باشم دلواپست

  خبر یب ازت قهیدق  کی نکهیا از برداره

  ؟ معز چرا ! ؟ تو نگران نشم  چرا! باشم

  یستیرودربا من با هم  شدن نگران یتو

 ؟یدار

 . دند یخند شیلبها

 ...  نطوریهم  هم ش یچشمها

  گلو درد  رفت، تنش از تب انگار اصال

  دست  اش یشانیپ از سردرد...   دیپرکش

  گرفت  تر محکم  را  دستم و   برداشت



 ممکنه ریبگ فاصله من  از: وگفت

 ! یسرمابخور 

  دست ا یدن  نمی بب بخورم سرما خوامیم-

 !   هیک

 ...  خوبه حالم که  من.  کرانه خوامینم-

 خواب.   حالت به  خوش: دمیکش یپوف

 به زا همه یدونی م... یکرد عصرتو

 .   میشد راه

 همه؟ : کرد زمزمه

...   عماد...   کامران خانم...  من-

...  زلی ژ مطمئنم...  میفه  یآقا مطمئنم

  میشد نگران همه انیمیکر نگار مطمئنم

 ستن؟ی ن مگه...  نانیا تو ی  همه! 

 !ییتو من ی همه-



 . دیدو  میها گونه به شرم

:  گفتم و  داشتم  نگه تر  محکم  را  دستش

!  ؟ پس یکش ی م دست همه نیا از چطور

  بهش چطور! ؟یش ی م الشیخ یب چطور

 برسه تا...    ادیب تا  یدار درد  که یگینم

 برسه چه...  معز امی م باشم هم  خیمر...  

 منو معز!  قابل نا  ابونیخ تا چهار به

  ومحرم من ...  تیناخوش  تو کن حساب

 ! ؟یستین من محرم تو مگه...  بدون

  میتماشا  هیثان  چند حال  یب یچشمها  با

 محرمم؟ من:  دیپرس و کرد

...  یمحرم تو  شتریب من به من از-

 یبپرس و سوال نیا یتونیم چطور

  ام خانواده از منو  شبید تو...  فهمم ینم

 ؟ینخواست مگه... یخواست



 : زد لب مکث یب

 ...   خوامیم  خواستم-

 به  یکن شک  شده باعث یچ پس-

 !  ؟  خواستنت

  دیبا وقته رید: گفت آرام و زد ی لبخند

  بعداصحبت.  خونه برسونم رو تو

 .  می کنیم

 خوشمان حال خواهدینم دلش  کردم  فکر

 .  کند خراب را

 ؟یکرد شک:  دم یپرس ده یترس اما

...   نه که معلومه:  شد  گرد ش یچشمها

 !نزن  حرفو نیا
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 که یدرحال و گرفتم  یدست دو  را  دستش

  در را اش یواستخوان  بلند  یانگشتها 

:  گفتم نانیاطم با کردمی م لمس م یدستها

  هی. معز دارم لیدل  حرفم هر بابت من

  که یروز هی... بگم بهت دیشا روز

  ده دیشا... امروز از دوره  یلیخ مثال

  یول... چراشو...   بگم بهت  گهید سال

.    ستمین وونهید بدون اما...   نخواه ازم

  ن یهم فقط  کن باورم شم یم خوب دارم

 ستین قرار هم  بعد  به حاال  از...  

  یاحساس و  عجوالنه  و یآن یها  میتصم

  ن یا بعد.  من  از باش جمع خاطر رمیبگ

  باشه جمع...  وقرار قول و  عهد همه

 .   معز خاطرت



 م یتماشا یمهربان و ساده لبخند  با

 انگار که کردی م نگاهم یجور. کردیم

  ندیب یم  را من که  است بار نیآخر نیا

  چه.   است دهیند را من اصال ای...  

 ...  گندمزار داشت یحال

!  خاطرت؟ شده  َجمع: گفتم  مصر

 !؟یخوب

  میانگشتها یرو را گرشی د دست

.   نزن  حرفشو اصال: گفت  و گذاشت

...   نگو شتریب یچی ه.  االن هیعال حالم

 ! کرانه  ادیم چشمهات به شال نیا چه

  من به.   زدم دست ام یصورت شال به

 . آمد یم



  ارام ،  نشست  گوشم به گرمش یصدا

 امشب  دمت،ید شدم  مات : گفت شمرده و

!   باتریز  شبید از...   یشد  رینظ  یب

 ... یراست

  با!  یاومد خوش: ... زد لب و دیخند

 . سالم     م؟ی کرد کیعل سالم هم

 ...   گفتیم انیهذ  تبش یتو

 عرق  زی ر یها دانه به نگاهم و دم یخند

  را جوابش و نشست اش یشان یپ یرو

 .  م یکرد سالم:   دادم

 دم؟ یپرس حالتو-

 دوست  دانستم یم اما بود گرفته ام هیگر

:  گفتم و  دادم  تکان سر. کنم  هیگر ندارد

 .   خوبم



  ، شد  کم فاصله یکم  و دیکش را  دستم

  دارش تب  نگاه دور  کی میچشمها  در

 منه کار محل نجای ا : وگفت  چرخاند را

  سر...   ادیم خوشت اتاقم  از  نیبب...  

  قهیسل به رو نجایا ایب روز هی فرصت

 !  نیبچ  خودت ی

  نگه خواستم.   شد اشک از پر  میچشمها

  اخرش یول...  را  یلعنت بغض آن دارم

 او به رو  و دادم  دست از عنان. نشد هم

  به و دیکش هم در ابرو و کرد ینوچ که

  برسونمت حاال ایب:    گفتم زد  هیتک زیم

 ...   خونه

  گرشید  دست و د یکش یشانی پ به یدست

  کرد من به ینگاه و چسباند  زیم به را



 خواب یول ...  خوابه مطمئنم:  زد لب و

 .   هیخوب

 شیرو که  نشاندم شیبازو به را  دستم

  ریبگ فاصله: زد  سرفه و برگرداند را

 ... یخوریسرمام.  جان

  به کنه ت یسرا دینبا قاعدتا خوابه اگر-

 !من

 .   شد  رهیخ صورتم در

.   زدیم یسرخ  به شیها گونه یکم

 کرده ختهیر هم به را شیموها عرقش

 .بود

  و نرم ی موها به ی چنگ خواستیم  دلم

 د یبا دستم  اما بزنم  حالتش خوش

...  شیلبها و.  آموخت یم را یصبور



  انداخت یم سرم به شدن دهیبوس  هوس

 آموخت یم یصبور د یبا هم میلبها و

  ... 

 ؟  کرانه:   زد میصدا

   ؟ جانم-

 که  بود یمنور مثل گندمزار در طنت یش

  یم پخش رنگارنگ نگاهش  آسمان در

 .   شد

 عماد به وقته ری د...  بال یب جانت-

 .   خونه برسونتت گم یم

.   معز خونه رسونمتیم خودم من-

  دوقلوهاش و یزندگ به بره هم عماد

 !   برسه

 .  زد زل صورتم در



  دانم یم  کجا از من کرد فکر احتماال

 ...  دارد دوقلو عماد

:  گفتم و کردم  اش حواله  یشخند ین

 ی لیخ منو تو.   خودم.   خونه رسونمتیم

 ...  یگرفت کم  دست

  سرم و  داد تکان نه یمعن به را سرش

  چرا: گفتم  و دادم تکان آره یمعن  به را

 ...  یگرفت کم  دست

 و تو به وقت  چ یه من!  کرانه نه-

 .   ندارم  و نداشتم شک هات تیقابل

  دوست  امشب را  شک  ی واژه  چقدر

 . نداشتم 

  یچ به: گفتم  و دادم قورت را  دهانم  آب

 !  ؟ یدار شک من



 ... یچی ه به:  داد  تکان سر
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  جیگ تکان نیا از سرش  کردم حس و

  اش ی شانیپ به را  دستش  کف رفت،

  یبر دیبا.  وقته رید :  زد لب و  داد فشار

  ازت یاومد  که هم جا نیهم تا زمیعز

 !    ممنونم

  و کردم  جدا اش یشانیپ از را  دستش

 :  گفتم او به رو

  چیه حق   هم  تو.  خونه رسونمتیم من-

  ات خونه یتو... یندار یاعتراض

 تختت بالش یرو سرتو که یوقت

 قهیشق  کنمیم شروع من... یگذاشت



  اعتراض باز و دم یم هاتوماساژ

  یمقو و گرم  یغذا هی برات...  یکنینم

  یتو که هرآنچه  با...   کنمیم حاضر

  طعمش به ...  هست زرتیفر و خچالی

 یقیموس! یکنینم یاعتراض چی ه هم باز

...   کنم یم  پخش رو  منه   پسند مورد که

  اعتراض که بشم  مطمئن  خوامیم و

 !   یکنینم

 !یقاض  خانم  دارم  اعتراض من-

 !؟ یچ به:  گفتم  و دم یخند

...   شما یناگهان  یها شدن  بیغ  به-

 ! یقاض  خانم  معترضم  یلیخ من

 بده اجازه اون درمورد یول...  وارده-

 که یوقت م یکن صحبت گهی د سال ده



 پسر  و اول کالس رفت دخترمون

 تازه کوچولومون دختر  ای کوچولومون

 خونه یتو پا  و دست چهار داشت

  ب یس یپا هی روز ه ی...  کردی م اکتشاف

  ی ها نرگس   از دسته  هی با  ریبگ گرم

.    کنمی م دم  معطر ی چا منم...  خوشبو

 که یکتاب  یوقت پنجشنبه  عصر یتو

  تمومش و شیبخون  تا یگرفت دستت

  بپرس  ازم   ، شی گذاشت کنار و یکرد

  یچ شیپ  سال دوازده ده کرانه یراست

 یبر یه جلو ی ایب یه شدیم باعث

 ... موقع اون... عقب

  از که ی لبخند  اما  آلود  بغض ی صدا با

  نامردم:   گفتم  داشتم لب به تصورش



  سکوت...   چونمی بپ...  برم طفره اگر

 !  کنم

 :  دیپرس رگه دو و  خسته یصدا کی با

 ! کرانه؟  نمیب یم رو روزا نیا من-

.   کرد  لرز تنم که  دیپرس ی جد انقدر

  ام گونه  یرو چشمم در شده جمع  اشک

 .    هم کنار!   مینیب یم:  گفتم و خورد سر

 ؟ یمطمئن-

 !   نه: گفتم صادقانه

 زل هم  من.  ماند رهیخ میچشمها  در

 باعث نگاهش...  صورتش به زدم

  کردم  بغض...   کردم شرم .  شد  خجالتم

  بود یگری د  شکل ایدن  کاش  کردم فکر و

  می گرفتیم  قرار هم کنار ما یگرید جور



  بودن هم  کنار نی ا به یچشم یکس که

 .    نداشت

  چشم جفت کی و  بودند افتاده ها پرده

  یم نگاه  ما به ، صحنه یرو  از که بود

  حق  نیا  گفت یم خودش  با د یشا .  کرد

  نیا...  بود من  سهم نیا...  بود من

  در دی با من...  من  و بود من یزندگ

 از پر و خواستن از  پر نگاه آن به پاسخ

 !  گفتم؟ یم  چه عشق 

 را تو  سهم رابرداشتم؟ تو حق گفتم یم

!  ؟  برداشتم من را تو یزندگ!  برداشتم؟

 جواب و! بودم؟ خودخواه  انقدر من

  بهم  داشت خودم از حالم  و.    بود  مثبت

 ...   نبود روا نیا ! خوردیم

 !  نبود روا هم او به یحت



  در عماد  که گرفتم او از را میرو

 ! حاضره  یچا: گفت  و آمد چهارچوب 

  من اشک از سیخ  صورت به ومبهوت

 که رفت معز به چشمش  و شد رهیخ

 .  بود دهی کش هم در ابرو

 عماد  از ، شد صرف  که یچا

 راحت  را الشیخ  ، میکرد یخداحافظ 

 کشان را او واحدش دم تا  که کردم

 شاگرد یصندل یرو برم،  یم کشان

  مطلوب  یبخار حرارت و بود  نشسته

  نیماش نیکاب  در کی کالس یقیموس .  بود

 قرمز چراغ پشت من و شد ی م پخش

 . بودم شده متوقف

 .  شدم  زحمتت باعث: آمد شیصدا



  بلد اشو قاعده تو: گفتم  و کردم ینوچ

 نه؟  یستین

 ؟ یچ  ی  قاعده: کرد  نگاهم

 ...   کردن ناز  ی قاعده-

  نیا: برد  را دلم  اش مردانه  ی خنده

 !زمیعز یباش بلد  دی با شما که رو قاعده

  بلد کم  هی  دیبا هم  مردا ...  گهید نه-

 سرم کرانه یگفتی م د یبا مثال...  باشن

 هی با من وقت اون  کنهیم  درد یلیخ

  بعد.  کردم یم خوب سردردتو جمله

 حالتو  من...  بده یلیخ حالم  یگفتیم

  چشمهام  آخ یگفتی م...  کردمیم خوب

 خوب چشمهاتو...  کرانه سوزهیم

 ! کردمیم



 سوال؟ هی-

 گاز پدال یرو را  می پا شد، سبز چراغ

 جانم؟ : گفتم و  دادم  فشار

 :  دیپرس  طنتیش با

 هیساز جمله فقط  قاعده نیا کار و ساز-

 !  ؟

 : زدم شخند ین

 !  ی گفتار و ی رفتار!  هیبخش دو-

  بشه یرفتار که یکردن ناز  ی قاعده-

  ایجو تونمیم رو داد بهبود رو اوضاع

 ! شم؟

 همون حاال : گفتم لب ریز  و دم یخند

  یرفتار ، رشمایبگ ادی  شویگفتار

 ! مرحله به مرحله!   شکشیپ



  قهقهه هم  من اش  خنده از و  دیخند بلند

 .   عجب:  گفت و داد  تکان یسر.   زدم

 موتیر  ، شدم متوقف آپارتمانش مقابل

  را میپا  ، شد باز نگیدرپارک و زد را

  با ا ی:  گفت  و دادم فشار گاز  پدال یرو

 ... آژانس با ای برو نیماش

 داخل؟  یکنینم  دعوتم یعنی-

:  گفت  زده شتاب  و زد زل مرخم ین به

 !    باال میبر.  چرا چرا

  ، کردم فکر و دادم  تکان شی برا یسر

  در ،  چیه هست اوت که یگفتار در

 ! است عقب خودش از چیه سه یرفتار
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  من  ، بود گرفته را  دستم آسانسور یتو

  با  میانگشتها فواصل امد، ینم  بدم هم

 را واحد  دیکل بود،  شده پر او  یانگشتها 

  قبل ، کردم باز را در داد، دستم  به

 یختگیر بهم  بابت: زد لب ازورودم

 ... یببخش  منو  دیبا خونه

  را چراغ و دمیپاش  شیرو  به ی لبخند

 .   زدم

 ؟ یختگ یر بهم  گفت یم زیچ چه به

  و بود مانده سالن در که  ییاتو زیم

  هم  یرو که یا  مردانه یها راهنیپ

 و نیشودچ نوبتشان تا بودند سوار

  بهم کل! برود؟ نیب از چروکشان

!!!  بود ن یهم اش خانه سالن یختگیر



  ش یشاپیپ  خواست معذرت  بابت نیا واز

 .   دمیبخش یم را او دیبا  و!!! 

  وارد نکهی ا محض به  و دادم تکان یسر

  رمیگ ی م دوش ه ی من: گفت شد خانه

 باشه؟ نکن خسته اصال خودتو

  که کردم عمود ینیب یرو  را انگشتم

  معترض  دادم قول من  بله: زد  لب م یتسل

  الزم ی زیچ اگر یول.  چشم!   نباشم

 ...  بخرم  برم یدار

  را فشیک  که کردم گرد را  میچشمها

:  گفت  مستاصل  و گذاشت  مبل یرو

 ! ارنیب برات سوپر بزن زنگ حداقل



 پول فیک  ، برد بی ج یتو دست فورا و

 کانتر یرارو شتابش  ی کارتها و

 ...  هم  رمزش: گفت  و گذاشت

...   معز: دمیغر  و آمدم کالمش انیم

  داشته یهرچ با  گفتم ! کنمی م خواهش

  برو. کنمی م هم سر یزیچ هی  من یباش

 یضرور حاال کن عوض هاتو  لباس

 !  ی ریبگ  دوش ستین

:  گفت و کرد ینگاه  می ن میچشمها  در

 !  سختمه  کم  هی  دمیخواب ضیمر روتخت

 زریفر در  ، انداختم باال شانه  و دم یخند

  را سرم زده وحشت و کردم باز را

 . اجازه با:   دمیکش عقب



  باش راحت: داد تکان هوا در  را  دستش

  خچالی یتو ... یزنی م هیحرف چه  زمیعز

  نکن خسته خودتو  باشه آماده  سوپ دیبا

  . 

  در لجم کردنش تماشا و شی دخالتها از

  را من که  کنم اش  یراه خواستم  و آمد

 ؟  یستادی ا چرا گهی د برو:   بگذارد تنها

 کسر و کم  یز یچ نمیبب االن  رمیم-

 ! یندار

  حس حموم  تو:  گفتم و دمی گز را لبم

  حتما بده حالت  ای یدار جهیسرگ یکرد

 !  ؟ باشه بزن  صدام



  ی دگمه که یدرحال و زد  یشخند ین

  بزنم صدا:  گفت کردیم باز را  راهنشیپ

 !   ادین یهرک و

  یجانب به حق ی افهی ق  با و  گفت را نیا

  یها  گام  با و داد باال ابرو لنگه کی

  را ام خنده گرفت فاصله من از ی بلند

 .    دادم  قورت

 ساعت به  ، امدم  که اب دوش یصدا

  ی نهیس.   بود شب  دوازده.   کردم نگاه

 ازی پ  و آب ی قابلمه یتو را مرغ

  ساعت تا  حداقل  بودم دواریام و انداختم 

 .  شود حاضر  صبح کی

 سر ظروف ، بود  مرتب اش آشپزخانه

  یرو آب لک چند  جز به بودند شانیجا

 .   نبود ی گرید ی ختگیر بهم ، کانتر



  کانتر کردن پاک مشغول ی دستمال با

  دوست که ییچا همان یچا ،  شدم

  آمد  در حمام از یوقت  ، کردم  دم داشت

  یطوس ور یپل کی ،  بود شده تر سرحال

 پیز  که داشت  تن به یطوس نیج با

  لنگر کی  شکل به  اش قهی دم  یا نقره

 .   بود

  داده باال  آرنج اتا ر وریپل ی ها نیآست

  صحبت یتیگ با فاصله نیا  در و بود

 خوب  حالش که کرد   مطمئنش و کرد

 یوقت...   اوردین  یاسم من  از.   است

  یصدا و  بود نشسته اش خانه  مبل یرو

  یچا ینیس  با ، دیچی پ فضا در ونیزیتلو

 .   آمدم سالن به

 .   کردی م  میتماشا



  ، گذاشتم  زیم یرو را ینی،س شدم  دوال

  تو یافتاد: گفت و  کرد قطع  را تلفنش

 ...  زحمت

 !یزحمت چه-

:  د یپرس و کرد ینگاه  ظاهرم به

 کنم؟  زون یآو برات مانتوتو یخوایم

  دمیکش مم یضخ کتان یمانتو به یدست

 آشپزخانه یصندل یرو را  شالم...  

 .  بودم انداخته

  شیچشمها در بود، تنم  تاپ مانتو ریز

 .  خوبه  نه: گفتم و زدم زل

  به فقط : گفت و  کرد مکث هیثان چند

 ...گفتم  شده گرمت نکهیا خاطر



  هی نجایا  امیب قراره  دونستمیم: زدم  لبخند

 .  دمیپوشیم بهتر لباس

  سر با که یحال در و زد بغل را کوسن

:  گفت دادیم  مالش را  اش قهیشق  انگشت

 !  دمی م  لباس بهت یبخوا

 :  کردم طنت یش

 دخترونه لباس ات خونه  تو یعنی-

 ؟یدار

...    نه: گفت جوابم در و  دیخند بلند

  فقط.   نداره لباس نجا یا هم  یتیگ یحت

 ...  زلیژ

 تلنبار هم یرو یها راهنیپ  به ینگاه

  یکی : گفتم و انداختم اتو زیم  یرو شده



  دیشا یکن تعارف بهم رو ها اون از

 ! کنم  قبول

  ی  دسته در  را انگشت ، آمد مبل ی لبه

:  داد تکان لب مهربان و انداخت وانیل

  که هرکدوم...  ندارن رو تو  قابل اونها

 ...  یبپوش یتونی م یدار دوست

 هوس  کردم، قالب پشتم  را  م یدستها

  سرم در  شهیهم مردانه راهنی پ دنیپوش

 خان خسرو یها راهنیپ شهی هم .  بود

 راهنیپ بار کی یحت...   دمیپوش یم را

  ، آمد  بدش چقدر و زدم تن  را نایس

 .   دینپوش را راهنیپ ، آن از بعد گرید

 راهنیپ کی رفتم، اتو زیم  سمت به

 را  یمشک و  قرمز  ی چهارخانه

 بپوشم؟  تونمیم و  نیا : گفتم  و برداشتم



 در ، دینوش  یم را شی چا لذت با

 .    حتما: گفت و شد رهیخ صورتم

 یرارو  میمانتو ،  رفتم خوابش اتاق  به

  ، زدم  تن را راهنشیپ.  انداختم تخت

  میبرا  ، بود شده  تا قبال  شی ها نیاست

  دم تا را ش یها دگمه.  بود بزرگ یلیخ

  انگشت  سر  با را می موها و بستم  ام نهیس

 .  زدم شانه

 نگاه کنسولش  به. بود نشسته  تنم به

.  بود باز عطر از پر  یکشو ک ی کردم،

  یا هیثان یبرا ها  شهیش حجم دنید از

 .  برد  ماتم
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 به را من ، کشو در ادکلن همه آن دنید

 را درشان یکی ی کی بود، آورده  وجد

 را او که یاول ی لحظه از...  کردم باز

 ها حهی را ی همه...   حاال تا بودم  دهید

  را عطرش نیاول.  شدند  زنده سرم در

  از یا حهیرا ، داشتم  خاطر به خوب

 درخت ی خزه...  پرتقال و نیدارچ

 !   یل یبرز یایاقاق و بلوط 

 جسور سبک  با ییمردها یبرا یعطر

  رسیف ادکلن!   زینگ برا هوس و

 کوچک پاف دو! یتش ی ف اند یرکرومبیاب

 بو نی ا  عاشق ...   زدم میگلو ریز به

 .   بودم

  رونیب اتاق  از و دمی کش ق یعم  نفس کی

 .    امدم



 قابلمه به زد، یبرق ش یچشمها دنمید با

 حرارت  یکم کردم، یسرکش می غذا ی

  تا...  شود حاضر زودتر  تا بردم باال را

 .   بود نمانده یزیچ بامداد  کی

:  آمد  شی صدا که دمیچرخ یم دورخودم

 بذارم؟ یدار دوست   لمیف

 . ادینم بدم-

 را ونیزیتلو ،  گذاشتم را  قابلمه در

  نشسته که ییجا همان از و کرد روشن

 !  ؟ یسبک جور چه: د یپرس بود

 ؟یسبک جور چه نظرت  به: زدم  لبخند

 ک؟یرمانت-

 ؟  یبعد ی نهیگز: دم یخند

 ... یل یتخ یعلم!  ؟یفانتز-



:  گفتم و  دادم  تکان زده جانی ه را سرم

 یباهوش  آدم تو!   هدف به  یزد قایدق

 .یهست

 .   نبود  سخت  بهش  دنیرس یلیخ-

 از ، کرد روشن که  را پخشش دستگاه

 خوبه؟ :  گفت و زدم  یلبخند  انتخابش

:  گفتم جوابش  در  و دادم تکان را سرم

 ...    هستم کس یکام مارول ی  فتهیش من

 کرده قالب  سرش پشت را  ش یدستها

:  گفت  کردی م میتماشا که یدرحال بود،

 ...    نجایا ایب

  آمدم رونیب اشپزخانه از خواسته خدا از

 . اد یم بهت من راهنی پ:   دیخند

  واقعا؟:  دم یکش آن به یدست



  و ستادمیا شیرو  روبه. داد  تکان سر

 ؟ینیش ینم چرا:  گفت

:  دمیپرس  و چاندمیپ  هم در را  میانگشتها 

 ! خوبه گلوت  یبرا کنم گرم ر یش برات

 میوبخور شام بذار:  شد کیبار  نگاهش

 .   میداری ب  که فعال

  بودم  امده ، بود  طنت یش از پر لحنش

  مختل هم را خوابش...  باشم  پرستارش

 . بودم کرده

.   کن استراحت  برو : وگفتم  آمدم جلو

 .   م ینی بب لمیف  خوادینم

  نگرانم خوبه حالم کردم استراحت-

 .  نباش



  را دلم دست  راستش کردم،  نگاهش

  یم ریگ را من نطوری ا که بودم نخوانده

  نکهیا بابت  رمیگیم  تپش نطوریا.  اندازد

  به هم ساعت.  ردی بگ آغوش  در را من

 که یعطش نیا و کرد یم یکج دهن من

 را  بود گرفته را وجودم  سر سرتا

 .  کنم رابی س چطور  دانستم ینم

  شیپا یرو را  من  خواست یم دلم

 ران به خواست  دلم  یعنی...    بنشاند

 به وار ورتمهی من و بزند اشاره شیپاها

 .  بروم سو آن

 همه  آن از بعد... شب از موقع نیا

 ، تی نها  در آخرش... بینش  و فراز

  بودم زن کی من  خب  بود، که هرچه

 .   بود مرد ک ی او...  



  نوازشم یکم داشت یاشکال  چه 

  همه یبرا یخوب زبانیم من!  کرد؟یم

  از دادم  یم  قول! بودم  شیها روسیو ی

...   کنم محافظت  خوب خونم در آنها

  سرفه...   کنم تب ،  شوم ضیمر خوب

 سرفه از تر سوز نهیس یحت...  بزنم

 !  او یها

  را بودند آمده صورتم یتو که ییموها

  به را دستش که راندم عقب زده خجالت

 از عقلمو من: گفت و کرد دراز میسو

 ! کن رد دستمو تو...    دادم دست

  یها گونه آن با و  گرفتم را  اش پنجه

 به را ومن  زد یلبخند  کمرنگ قرمز

 .  دی کش خودش سمت



  خواند، بارم حسرت نگاه از را میآرزو

  را من انداخت  دورکمرم را  ش یدستها

 مگه:  گفت و  نشاند شیزانوها سر

 !؟  کن رد دستمو گم ینم

  باال  شانه  و کردم کج یکم  را سرم

 رد  به ستین یراض  دلم:  گفتم  و انداختم 

 یزنیم چونه چرا...  خب دستت کردن

 دلم؟  با
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 هنوز  اما یگرفتگ وجود با  شیصدا

  بود کرده حفظ  را اش جذبه و  یقلدرانگ

. 



...    جانم   یبخور سرما  خوامینم-

 .   بشه تیطور  خوامینم

  دمیخر یم جان به  را شیها خواستن ینم

  . 

 و  نشستم شیپاها یرو تر راحت

 .  داشت نگه شیدستها یتو را  م یدستها

  خجالت بودم  نشسته ش یپا یرو نکهیا از

  کردی م نگاهم ولع با  او اما ...   دمی کشیم

   بود بکر  اش مردانه  یچشمها  راستش . 

 کردن نگاه  طور نیا...   نگاهش

  درد را دلم  نیهم ،  من به اش خالصانه

  و بودم نش یاول من  نکهیا فکر آورد یم

  دمیکش خجالت  خودم از یا ه یثان.... او

 ! نشستمیم نایس ی پا یرو قبال که



   و انداختم  نییپا   سر شد سرخ میرو

  انگشتم  ، افتاد  حامل خط  پنج  به چشمم

 به:  گفتم  و دمیکش ی مشک یتتو یرو را

 !  باشه باز تتو اد ینم صولت معز

  طنتیش هی باالخره هم صولت معز-

 ...  داشته ییها

    بوده؟ ن یسنگ هاش طنت یش-

 !نی سنگ  یبگ یچ به داره یبستگ-

  بزن حدس تو:  گفتم و انداختم باال شانه

 ؟  نیسنگ  طنتی ش گم یم یچ به...  

  و دیبوس  و چسباند لبش  به را  سرانگشتم

 صولت معز : گفت  یا گرفته  ی صدا با

 ! دلبر  خانم   نداشته نیسنگ طنت یش



  معز: گفتم و زدم لبخند دلبر لفظ  از

 به  ماخوذ و یخجالت یلیخ صولت

   است؟یح

  صولت معز: گفت و کرد  یا خنده

 عموما مردها و مرده هی باشه یهرچ

  جمع خاطر ثیح  نیا از ستنین ناوارد

 ! باش

 . بود  طنتی ش از پر ش یچشمها

 ! ازت جمعمم خاطر-

 دوست:   گفت مهربان و کرد ینوچ

 یل یخ خوامیم.   بشه تیطور  ندارم

 ...  یباش خودت مراقب

 .   چشم-



  شیانگشتها انیم را  لپم زد ی لبخند

 .  سوزاند را  ام گونه  شی انگشتها ، گرفت

  مقابلش  راست کمر نکهیا طاقت گرید

  را سرم  خواستیم  دلم.   نداشتم نمیبنش

 ... بدهم هیتک  اش نهیس به

  انیم را ام چانه که دم یکش جلو  را خودم

  عطر: گفت و داشت  نگه شی انگشتها 

 ...  یزد  منم

 که بار  نیاول یزد و عطر نیا !  زدم-

 ...   دمتید

  ش یانگشتها گرفتار ام چانه زد ی لبخند

 .بود

 :  شد  آهسته یکم شیصدا

 ! کرانه  کنم تتیاذ خوامینم-



 .      من ستمی ن تیاذ-

 .    زدم  لبخند

:  گفت و  کرد حبس نهیس در  را نفسش

  د یبا.  هیسرماخوردگ  فصل ،  فصل نیا

 ... یریبگ فاصله من از

.    معز یدار من از یسخت توقعات چه-

 !!!   فاصله

 ... یبلد  که تو-

  یک من: دم یبرچ لب و دمیکش درهم ابرو

 ! دروغگو گرفتم فاصله

 و من:  گفت و زد زبان شی لبها یرو

  هم  من ی خوددار.   کرانه نکن وسوسه

 ... لبهاتو!   داره یحد



  آرام و  داشت نگه نهیس در  را نفسش

  لبهاتو: کرد کامل را  اش جمله

 .  نکن  یاونطور

  داشت  شد باز یکم   میها لب ی غنچه

  و دندی لرز میچشمها.  کردی م میدعوا

  به را من  و نشاند کمرم به  را  دستش

:  وگفت کرد تی هدا اش نهی س سمت

. دخترخوب نکن یاونطور چشمهاتو

  ارمیب طاقت نو یزندگ نو فصل تا بذار

 !   جان دلبر کن  مدارا...  

 چانه  و نشاندم   اش  نهیس به را سرم

  سخت و سفت و  گذاشت میموها یرو

  کردم فک و داشت  نگهم آغوشش در

  جهانم حاضر حال زن نیتر خوشبخت



  یکس حال به تا دادیم یفیک چه...  من

 !   دلبرجان بود نگفته من به

  من نثار که بود او مختص لفظ  نیا

 .  بود کرده

 و باال  بکشیس که ییآنجا ، شیگلو ریز

 گونه به را دستم .  دم یبوس را شد یم نییپا

  را ام پنجه  که نشاندم زبرش  و داغ  ی

  باال را سرم کرد وادارم  گرفت

 ... اورمیب

 انگار.  زد زل صورتم به هیثان چند

  و بخواند نگاهم  در را تیرضا بخواهد

 نیتر یراض دلم فرمان به من  یچشمها

  بودند برافراشته را تیرضا پرچم بودند

  لبش یرو ی لبخند.    دندیکشیم  پوریش و



 کرانه سوزهیم داره مغزم : گفت  و آمد

 .  ینطوریا نکن

 ....  یچ: کردم زمزمه

 به را  ش یدستها  د،یبوس را  ام  یشانیپ

 از  را من حرکت کی  با نشاند، میپهلوها

  در قوت هنوز ،  کرد بلند  ش یپا یرو

  نشاند  مبل یرو را  من بود، شیبازوها

 که برود خواست.   برخاست جا از و

 .   گرفتم  را  دستش

 به که بود یسرخ غروب ش یچشمها

  شد یطوالن  مکثش.  دیتاب یم  گندمزار

  . 

 انگار گرید شومیم  مانعش دید یوقت

 تا بازار سر از همه  مغزش  یها کرکره



  و دندی کش نییپا  باره کی  راسته، ته

:  زد لب  و آمد جلو صورتش

 سرما جانم نی بب ها یخوریسرمام

 از ات نهیس...   یکنیم تب یخوریم

 !... کنهیم چرک گلوت  سوزهیم سرفه

  مگه؟ یستین  دکتر تو-

 . هستم-

 و قرص ...یس ینویم دارو...  خب-

 !  شمیم خوب...   یسینویم شربت

 کرد نوازش را ام گونه و  زد لبخند

 ینم  هم پلک یحت دی بلع یم را  میچشمها

  کم  و برود دست از زمان دی ترسیم زد

 .   باشد کرده نگاه را من



  و داغ  یلبها  ، آورد جلو را صورتش

  و نشست  من یلبها یرو حرارتش پر

 را  نفسم...  بستم   را میچشمها  من

 حرارت...    دیکش  کام به جرعه جرعه

  یها چه یماه یرو اش مردانه یلبها

  را دیترد و شک بار کوله نیآخر  میلبها

 .   انداخت رونی ب مغزم  ی پنجره از

  و دیبوس را چانه  ، آمد  نییپا  م یلبها از

  پوستم  شد باعث...  میگلو یرفتگ  فرو

  چنگ دارش نم  یموها  به.   ردیبگ ُگر

:  گفت و شد رهیخ  م یچشمها در  که زدم

  یبخوا  لحظه کی  نکن فکرشم یحت

 گهی د!  کرانه من  یزندگ یتو ینباش

  هیثان ک ی یحت...  نکن فکرشو اصال

 !  نکن فکرشو  هم



 ...  چشم:   می بگو توانستم تنها

 بوسه  نیدوم با شد مصادف بال یب و

 هر از  داغتر را تنم  که  لحظه آن در

 .  کرد  یگری د  ی قهیدق
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  پشت# یماه# چی ه: #  ستمیب_فصل#

 .   استنمانده# ابر#

  من و بود  دوخته چشم م یچشمها در پروا

  و دمیکش را  لپش ام ی آرد انگشت سر با

 !   نشو دلخور من دست  از: گفتم

 کار من  یعنی: گفت دهیبرچ لب پروا

 .    کردم  یبد



  که یمتیق گران یمچ ساعت ی  جعبه به

  لوین و  کردم  نگاه دوباره بود  م یرو شیپ

 باور: گفت و گذاشت کنار را لشیموبا

  میبخر براش یچ  می دونستینم گهید کن

 !  خب

 واقعا!  باشه یدورهم هی قراره گفتم-

 یچ یبرا یگرون نیا به ساعت فهمم ینم

 !   دیدیخر

  از یکفر  و دمی کوب نیزم  یرو پا و

 کیشر منم حداقل: زدم غر دستشان

 . دیکن

  یدیخر کادو خودت تو: گفت خفه پروا

 ! که



 ساعت نیا! چقدره؟  متشیق من یکادو-

 . چقدره متش یق

  مت یق متیق چقدر:  گفت یعصبان لوین

!   هست هم  ما دوست معز...  یکنیم

 ! خودته؟  مال  اش همه  یکرد  فکر چرا

 !  خب خودمه مال  همش-

  اخم نکهیا وجود  با لوین و د یخند پروا

 دوستانه و آورد  لب  به یلبخند داشت

  عادیم و پروا و یمرتض و  من: گفت

  نیب! میدیخر ساعت  هی براش ییتا چهار

 ! شده میتقس پولش چهارتامون

  وانید از  هم اش شده  م یتقس پول یحت-

 !تره گرون دمیخر  براش من که یامیخ

 !   زمنیعز داره یربط  چه-



  منم: گفتم لوین به رو یاشکار حرص با

  واقعا...   دیکن کیشر ساعت دیخر تو

  ساعت ن یهمچ هی براش  نداشت یلزوم

 .  دیبخر یمتیق گرون و مارک

 یمرتض قول  به: گفت  یشخندی ن با پروا

 آخر تا کنهی م رشیگ  نمک ساعت نیهم

  ما بابا  دهیم گانیرا تیزیو ما به عمر

 ! میکرد اونجاشو فکر

 بدون یحت : گفتم و  کردم  نگاهش رانیح

 به تونهیم عمر آخر تا  هم ساعت نیا

  خواهش...  بده گانیرا تیزیو شما

  گفتم بابا دی بد  پسش  دی ببر کنم یم

 یمهمون هی  حد  در گفتم یدورهم

 نیا به ساعت یچ یبرا! دوستانه

 !د یدیخر براش یگرون



 سر تو یزنیم چرا: زد لب ی کفر لوین

 یمرتض  هم.  داره ارزششو معز مال،

  یوقت. عادی م هم شدن مرامش ی فتهیش

 گهی د...  بودن یراض خودشون پسرا

  مینخر نه؟  می بگ ؟  م یبگ یچ پروا و من

  هم  ما دوست داره ارزششو طرف...  

 .   هست

  با یک دی شناخت اونو شما وقته  چند مگه-

 !!! دیشد یم یصم هم

 و کرد الک ظرف  یراتو انگشتش پروا

 وادار را  د آر سبابه سر با که یدرحال

  ما هرحال به: گفت شود الک تا  کردیم

  از هم یلیخ ، م یدیخر و ساعت نیا

 میدواریام و میهست یراض دمونیخر

  قول! کنه  استفاده و  اد یب خوشش هم معز



  م یبد کادو کمتر تونیعروس یبرا  م یدیم

 !  ها زنمتی م کرانه اریدرن یباز گدا  انقد

:  گفتم و  کردم  نگاهش یدمغ ی  چهره با

  کال  گرفتم براش  من که یا  هیهد االن

 ، کجا  امیخ وانی د .  اد ینم چشمش  به

 !  کجا یخوشگل اون به ساعت

 یچوب ی جعبه به نگاهم دوباره و

 یمشک چرم بند.   شد دهیکش  ساعت

 یذغال  یا نهیآ ی صفحه چروکش،

  دست به لش یشک  یها  عقربه  و رنگش

  یم او به  قطعا یعن ی . آمد یم  او یها

  دست در ینیوز ساعت نی چن که آمد

 .   باشد  داشته

 .  بود شده زانیآو  میلبها



  مگه: وگفت دیکش  ام شانه به  یدست لوین

  و یداد  قورت اشو کتابخونه ینگفت

  قبال ینگفت  مگه... ی دی ند امیخ ید یبلع

  مگه...  امهیخ اتیرباع عاشق  گفته

  قطعا  پس تهیاولو براش کتاب ینگفت

  اد یم چشمش به شتریب یلیخ تو  ی هیهد

 خر، نره تا چهار ما که یساعت تا

 ! می دیخر براش یکیشر

...   بگم  یچ:  گفتم و  کردم فوت را نفسم

 ! بخرم  هم س یخودنو هی  گفتم من

 ،  کرانه خودت قول  به: آمد جلو پروا

...   باشه داشته نفس به اعتماد دی با ادم

  یمطمئن یدیخر که  یا هیهد به یوقت

  یبذار  روش هم گهی د ی هیهد  هی دینبا

  یعنی  وقت اون! کنه جبران کمبودشو تا



  ات قهیسل دت،یخر ، خودت به

  مگه.  خودته حرف ن یا... ینامطمئن

 ادمونی نویا خودت  ست؟ین نی ا شعارت

 ... یداد

 .بود من حرف

  ،  بود کم  امیخ وانید آن معز  یبرا اما

  شیبرا که بود که  یا هیهد  نیاول نیا

  تمام...  بودم گشته ی لیخ...  بودم دهیخر

   کتاب ی خانه  و  ها یفروش کتاب

  به تا کردم جستجو  را ها کتاب وشهر

  ی ماد لحاظ  به...  برسم سینف  وانید نیا

  جلد  اق یوس  سبک اما  نبود گران یلیخ

 کتابخانه به کردم  حس که بود خطش و

 .  دیآ یم  معز ی



  گهید الیخیب:  وگفتم کردم فوت را نفسم

  منم  د یبذار کاش یول باشه مبارکش

 . باشم کیشر

  بده تو منو سهم  ایب:  زد شخندین پروا

 ... یمرتض

 و گرفت پروا یبازو  از یبشکون لوین

   آمدم کوتاه ، شد ام خنده باعث پروا غیج

  ی آرد ببند اشو جعبه: گفتم لوین به رو و

 .  نشه

 رونیب از و کیک بابا: کرد غرغر پروا

 ... یدار یاصرار چه  م یدیخریم

 ...  براش کنم  درست خودم خوامیم-

  یکل ، برگرداند ساک به را  جعبه لوین

  شیرو هم  دیسف  و زرد یها پوشال



  اش  یبند بسته از یوقت و ختیر

  یعنی ن،یا  از نیا خب: گفت شد   مطمئن

  تا چهار ما...   معزه تولد یگفت یوقت از

  براش یچ  که میخوریم همو  سر میدار

 ...   میبخر

  یاریخ وهیم  ظرف یتو از پروا

.   هیسخت آدم  یلیخ بخدا: گفت و  برداشت

 گرون نی هم یبرا  هم ساعت  سر اصال

  هی میکردی م نگاه و نیتریو م یرفت یم شد

 معز به نه  میگفت یم م ید یدیم کی ف ساعت

  گهید داشتن یمرتض و عادی م.   ادینم

  بابا که  کردنیم دعوا فروشنده با آخرا

  میخوای م ساعت  یحساب آدم هی یبرا

 !  میخواینم یکپ  یها و ین یچ جنس



 معز:  گفتم و  دمی خند شیحرفها به

 .   ستین سخت  یاونطور

 !  گهی د هیحساب  آدم ما تو: دی خند لوین

 

  از. ینجوریا نگو: گفتم و زدم  قهقهه

 ...   ماست مثل.  خودمونه

  یلیوک خدا: گفت و  داد تکان یسر پروا

 ازش من. یمی صم هم مهربونه هم

  واقعا. یبرادر  چشم به اد یم خوشم

  آدم بزنم حرف باهاش  بهم چسبهیم

 از ذارهیم احترام  حال نیع در هیراحت

  ریگ هم تو به که  نیهم هیعال نظر نیا

  دیبا یلیخداوک یپلک  یم ماها  با دهینم

  ما مزاحم همش  نایس.   گرفتش طال



  م یکن خلوت  هم با   ذاشتینم...   شدیم

  بود خودمون از  نایس تازه حاال ادته؟ی

  فنا به و  پیاک داشت قشنگ یعنی...  

 ! شی لیتخ ی تخم یها  اخالق  اون با  دادیم

  ادامه کرد اشاره ابرو و چشم با لوین

 .  نبود  مهم گری د راستش ندهد

  خب: گفتم و زدم ورق را یآشپز  کتاب

 ی مرحله م یبر شد  تموم کردن الک نیا

 ... ی بعد

:  دیپرس و نشست کانتر یرو پروا

 ان؟یم ایک گهی د یراست

 خودمون...   وهمسرش عماد  دوستش-

 ...   عطارد... م یهست که

 ؟ یچ  ایم یک: د یپرس لوین



  و دادم  سرتکان کنم نگاهش  نکه یا بدون

 !  ا یمیک:  گفتم

  یدوستا  از: دیپرس  و دیکش یهوم پروا 

 ؟ینگفت رو یکس معز یگهید

  خبر بهم قراره حاال...  گفتم عماد به-

 ... میی نایهم  یول.  بده
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  ورشی یگوش سمت به ، تلفن ی صدا با

  و گذاشتم ینی ب یرو  را انگشتم بردم،

 .   دادم جواب را تلفن

 الو؟-

 .  جان.. دلبر سالم-



 ، انداخت گل میها گونه ، زدم ی لبخند

 ، پروا  و لوین یها پچ پچ به توجه یب

  به را خودم و آمدم رونیب آشپزخانه از

 ؟ی خوب: گفتم و دم یکش  سالن کنج

 ؟ یبهتر

 دلم؟ زیعز یخوب تو.  الحمدهللا-

  نطوریا یوقت کردی م یخال را دلم  یتو

 .  دلم زیعز گفتی م یمخمل و مهربان

 از فارغ  و کردم تا  مبل یرو  را میپاها

 شکر رو خدا:  گفتم جوابش در ایدن

 مطب؟  یرفت.  خبرا چه .  خوبم

  کم رفتم؟یم  دینبا هفته کی از  بعد  گهید-

 .  بشم وونهید خونه یتو  بود مونده

 ...  یخوندیم کتاب-



:   کرد یآفتاب را  میگوشها و دیخند

  گهی د ام  کتابخونه ی کتابها ! ؟ گهیچقدرد

  کتاب با رو یسر  هی دیبا شده یتکرار

 .   کنم جا به جا مطب  یتو یها

 که  کتاب دایجد: دمیپرس  نگران دل

 ؟ یدینخر

...   هفته آخر حاال.  نه فعال جانم نه-

 اومده د یجد ی ترجمه تا  چند  دیشا

  بندازم بهشون ینگاه هی ادینم بدم بازار

! 

  امیب باهات منم هفته آخر: زدم ی لبخند

  عاشق  من... یفروش کتاب  میبر

 . شهرکتابم



 خودت از.  میری م هم  با ، جان حتما-

 ... خبر چه بگو

 ؟یندار ضیمر-

 .  شکر رو خدا نه-

 یخلوت از  که بود یکاسب چه  کردم  فکر

  درآمدش کسب باعث که ییجا مطبش 

  نکرده اشتباه انتخابم  در.  بود  شاکر بود

 حاضر کائنات تمام  به. بار  نیا بودم

 .   ام نکرده اشتباه که بخورم قسم بودم

 ... گم یم-

 جانم؟-

  تولد نکهیا از ینشد  ناراحت تو-

  بهت  فقط  یخال و خشک یلی خ امسالت

 گفتم؟ کیتبر



!  ؟ باشم ناراحت ی چ یبرا زمیعز نه-

  و بوق  که یسالگ چهار و  یس گهید

 .   خواد  ینم کرنا

 ینذاشت خودت.  نخواد چرا:  دم یخند

 ! باشم  شتیپ داشتم  دوست وگرنه

  تو و بود اری من  با  شانس که همون-

  تازه.  بود هیهد من  یبرا  ینشد ضیمر

  خدا شکر یول بشم بهتر داره جا هنوز

 خوبه؟  سرهنگ.  خوبم  گهید

 .   خوبه  آره-

  آوردنش یبرا ام  بهانه رفت ادمی و

  هی البته: گفتم فورا  ، بود سرهنگ نجایا

 ...   اونم  کنهیم  سرفه کم

 اونجا؟ امیب-



  گهی د یایم  پنج ساعت همون: دم یگز لب

 ... 

 ! پنج تا مونده یلیخ-

  نشست  لبم به لبخند اش گرفته لحن از

  هفت شی ش  همش  نمونده یلی خ : گفتم و

 !  ساعت

 مونده یل یخ: گفت  و دیکش یق یعم نفس

 .   کن باور  کرانه

 پنج؟  ساعت به-

  نکهیا به کنم ی م فکر...   پنج ساعت جز-

 یتو رو تو بشم داریب من تا مونده

  کنم  دل  دل  بعد و...   کنم  تماشا خواب

  گهید!   نرفتن ای سرکار به رفتن  یبرا

 برم کلنجار و کنم  بحث  خودم  با آخرش



 ساعت ن یا و...  سرکار برم دیبا که

 تو و  بپرسم حالتو و بزنم زنگ  بهت

  یا خونه همون یتو... یباش خونه یتو

  اون تا.   اونجا امیب  عصر قراره من که

 چهار و ی س!  مونده یلیخ زمی عز روز

 ...    حاال و گذشت سال

 ؟یچ حاال-

  به میبرس دیبا یسالگ پنج و یس  قبل تا-

  تو بشم داریب صبح من که نقطه نیا

 !   لطفا یباش  کنارم

  و دمی خند شدم  آخرش  لطفا ی فتهیش

 .  چشم : گفتم

 .   بال یب-

 .لوین و پروا  هستن شمی پ دوستام-



 .  خدمتشون برسون ژهیو سالم-

 .  چشم-

 برو دلبرجان، شم ی نم مزاحمت پس-

  یگذاشت وقت که ممنون بگذره خوش

 .  بهشون برسون سالم

 من  به یگذاشت وقت تو که ممنون-

 ...  یزد زنگ

 .   کرانه نشو معز: گفت و دیخند

 مجبورم خودت: گفتم  شیها  خنده انیم

 .   بشم معز خب یکنیم

  شدن کرانه ، ستین خوب شدن  معز-

 جان؟ ستین یامر...  خوبه



  سر داروهاتم باش  خودت مراقب ، نه-

  ینشد خوب خوب هنوز بخور وقت

 .   بشه تاخوب مونده گهی د کم  هی صدات

 . زمیعز فعال.  چشم-

 را یگوش  و کردم  قطع من را تماس

  که بودم یم ممنون  خدا از دی با  دمیبوس

  که بود کرده  متولد عصر نیا  در را من

  او با تلفن  تماس کی  با راحت  توانستمیم

 را  میها غصه تمام  و کنم صحبت

 ! کنم فراموش
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  ، بودم ک یک پختن ریدرگ دو ساعت تا

 مادر ، بود وستهیپ ما به هم ایمیک



 یلیخ  هم من راستش ، بود خوشحال

 گرفته  اسنپ  خودش.  بودم خوشحال

  کرده تا  را اش یصندل خودش و ، بود

  تا خودش و ، عقب یصندل  یرو بود

 .   بود  آمده نجایا

  یجلو یوقت یحت...  یکمک  چیه بدون

  ی راننده به یحت ،  نداد اجازه رفتم در

  ریگ وقت یکم ، نداد اجازه  هم  اسنپ

  انجام خودش  را کارها ی همه اما بود

  کرد تشکر راننده از  نهیطمان  با  و دادیم

 .   مقصد و مبدا در  اش یصبور بابت

  به چشمم آمد ی فلز پل یرو یوقت

  کنجکاو افتاد شده کادو بزرگ ی جعبه

 !یگرفت یچ کادو: دمیپرس



  سر از برو! محله فضول  بر لعنت-

 . کنار راهم

 ؛ زدی م نفس  نفس تحرکش خاطر به

  توانست ی نم را لچرشیو چرخ که  دمید

 به که یدرحال  رفتم پشتش  ،  بکشد  جلو

 خبر؟ چه : گفتم  کردمی م تشیهدا جلو

 به را  شی دستها گر ید خواسته خدا از

  ا یب...  ستین یخبر:  وگفت نگرفت کار

 . بدم  نشونت یزیچ هی

  لبخند با  و دمیبوس  را سرش زده جانیه

 یخوشحال: گفت و دیچرخ سمتم  به

 .   خونهیم خروس کبکت

 ...    بابا یا : گفتم  و دمیخند زیر



  ینما آب یجلو ، گرفت را  دستم

 باغچه به  چشمش  ، شد متوقف حوض

  رفت رنگ یاب حوض و باطراوت ی

 .  شده معرکه چه نجایا: وگفت

 .  گهید معزه هنر-

 و زد زل  م یچشمها به  و داد تکان یسر

 ...   روم به رو ایب: گفت

  یلبخند  ، شیرو به رو آمدم  زده جانیه

 . کن نگاه  پاهام  به: گفت و زد

 که نشست شیپاها به ام دهیترس نگاه

  ، بود رفته دارش بند یها ن یپوت یتو

 خوب:   گفت و  زد زل میچشمها  در

 ... کن نگاه

 .   دمیدیم



 ...  دمیدیم  هم خوب

  از را شی پا که بودم کرده حبس را نفسم

  را  شیپا مچ و آورد باال یکم  پدال یرو

 ؟ ی دی د: زد لب  و کرد وعقب  جلو

 .   آمد باال  نگاهم  زده رتیح

 تا ، گفته  دکتر: گفت و زد یلبخند  ایمیک

  انجام کامل مویوتراپیزیف اگر  گهید سال

 رو  ناتم یتمر...   کنم مراعات ، بدم

  با  تونمیم...  ارمین کم و بدم  انجام درست

...  پام هی  رو فعال البته...  برم راه عصا

  حسش وقت  چیه دیشا یکی اون

  نیا و برگرده هم  دی شا...  برنگرده

  باله یبرا گفته بهم...  ستین  مهم  اصال

  گهید کنهیم تیکفا کنه کار هم  پات هی

  یبرا...  رفتن دانشگاه یبرا  گفتم...  



  درسم کردن تموم  ی برا...  زدن  مطب

  ستمیبا که نیهم! بسمه هم  پا هی  گفتم...  

 !   بسمه یحت

 . بودند  شده آب پر  میچشمها

  گهیم   دکتر: وگفت  دیخند  باز ایمیک

  سوزن یگاه پام یکی اون که نیهم

 یگاه...  خارهیم یگاه شهیم سوزن

 ازاردهنده احساسات هی یگاه  و نهیسنگ

  خودش!   مثبته ی  نکته خودش داره

...   باشم  داشته دیام من که شهیم باعث

! االن دوارترمیام یلیخ...  یدونیم

 فکر که نیهم...   خوبه حالم یلیخ

  عطا یپا به پا گهید  سال دو یکی  کنم یم

.   هی کاف  برام برم جلو باهاش  تونمیم

  بدم انجام خودم موی شخص یکارا  گهید



  برام ...  نباشم  عطا  دوش یرو یبار و

  یصندل ی رشته هی  منم ی رشته. هیکاف

 و یصندل  یرو نمیبش  که نیهم! محوره

  و یدندونپزشک تی ونی یجلو پام هی با

!  نه؟ مگه کنهیم  تیکفا باشم ضمیمر

 کرانه؟ نه مگه

 .   خواست یم را  دمنییتا

 .  زدم زانو شیجلو

  یکفر دندیغلت صورتم یرو که م یاشکها

 یزار  هیگر نکن شروع  باز: زد لب

 یکل م یخوایم!  تولده امروز...  رو

 ! دیجد دوماد با میبگذرون خوش

  یلیخ: گفتم  و دمیپاش  شیرو  به ی لبخند

 !ادیز یل یخ... خواهر خوشحالم برات



  تو یبرا  منم: گفت  و گرفت را  م یدستها

  سال کی  تا فعال  حاال.  کرانه خوشحالم

  بشه خوب من ی پا که گهی د  یاند و

  یچا هی خونه تو اریب  منو بکش زحمت

  بگو و بده  بهم هم یحساب  و درست گرم

 !؟ هیچ عصر یبرا ات برنامه

  ش یپا ساق  ، شدم خم شدن، سرپا از قبل

  دم یبوس را شیزانو  یرو و زدم بغل را

 نجات  منو که ممنون:  گفتم  دلم یوتو

  یبرا یکنیم حرکت تو نیهم !   یداد

  د یام از پر ییایدن ... استیدن  خواهرم

 ...   یدیخر آبرومو!  حاال  به نسبت

  نمتیبب کرانه  ؟یکن یم کاری چ یدار-

 چرا؟ یار یدرم یباز چل و خل باز...  



  پات با دارم :  گفتم  و آوردم راباال  سرم

 .    کنم یم  معاشرت

 و یقرمز کاله ادی: گفت و  دیخند بلند

 پسرخاله به که...   افتادم پسرخاله

 !   یکنی م کاریچ یدار جان  پا  گفتیم

  دیتقل در ا یمیک ،   رفتم سهیر خنده از

  در من و  بود ماهر  یقرمز کاله یصدا

 با یخوش یروزها ما.  پسرخاله دیتقل

 را او ام یکودک  تمام...    م یداشت هم

  یجوان تمام...   ام ینوجوان تمام.   داشتم 

 از را  سال کی  نیا شد یم کاش ...  ام

 .کردم یم حذف خاطراتم ی رهیدا

 کنار...  را غم و اندوه از پر سال کی

 روشن یروزها  دیام به.  گذاشتم  یم

 که یوقت دیام  به...  رفتمیم  شیپ



 دار چرخ یصندل  نیا شر از خواهرم

 یم چه خدا از  گرید ! شدی م خالص

 ! خواستم؟
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  یبیسراش  سطح یرو از ، کردم کمکش 

 را او  بود داده بیترت عطارد که یا

  آمد دار نم  دستمال با پروا دم،یباالکش

  قبل  مثل  گرید  دیبوس را ا یمیک یرو

  جبهه ها آدم  شدن خم درمقابل

 . گرفتینم

 شیرو یکس  آمد یم بدش  هنوز

 که د یکشی نم غی ج گرید اما راببوسد

 دختر.   دینشو خم  من دنی بوس یبرا



  که بود  ادم ی...  لی فام  قامت و  قد خوش

  ام ییدا زن  ای مادربزرگم یوقت

  خم  دیبا  ایمیک  ببوسند را او خواستند یم

 با مواجهه  در...  گذشته سال  و شدیم

 کیری ستیه یرفتارها ها آدم شدن خم

 رفتهی پذ  حاال...  حاال و داد یم نشان

 .   بود آمده کوتاه  گرید و بود

  نیا با.   بود شده بزرگ هم خواهرم

  شکست یم  را او یروز  که آشکار درد

  کرده جمع را شیها تکه بود، آمده کنار

  کی قبل  مثل  گرید و بود زده  چسب بود

  گرفته ارام یکم.  نبود خروشان یایدر

  ونیمد را  آرامش ن یا ی همه  من و بود

 .   دم ید یم  عطارد یها  محبت



 تحرک آن نه  خوب حال  نیا باعث

 ها یدرمان مشاوره  نه بود شی پا فیضع

 ونی مد را خوب حال نیا   شتریب...  

  کنم  فکر.  بود عطارد مداوم بودن

  ندهیآ که  دانست یم  را نیا هم  خودش

 .   کردیم ریتصو عطا کنار را اش

  و من یهیهد کنار را  ایمی ک یهیهد پروا

 .   گذاشت خودشان

  ، میبود کرده آماده را زیچ همه بایتقر

 لحظه پنج ساعت به دنی رس یبرا

 .  کردمی م یشمار

  داشت تبحر هیالو ساالد نییتز  در ایمیک

 بود کرده حاضر هم رنگ هفت یژله  ،

  یاندازه  به اردور یها نان ی رو... 

 خالل  کمک به کوچک یها  مکعب



  گذاشتیم  هسته یب تونیز و ریپن  دندان

 ظرف...  یالسی گ یگوجه  و ریپن ای

 چقدر:  گفتم  و دمیکش سلفون را هیالو

  نخود با جقه بته طرح  نیا شد خوشگل

 !   یالسیگ  یها گوجه و ذرت و یفرنگ

 وسوسه که یدرحال  و دیکش یهوم پروا

  نیمز یها ریپن نان  آن از یکی  بود شده

 جان نوش  را حانیر و گوجه به شده

  یبند  ته ذره هی میبخور شهینم:  گفت کند

 بشه؟

 خراب که ییاونها حداقل: دی خند ایمیک

 .   بخور شدن

 یکی  دییپا یم را ایم یک یچشم ریز پروا

 را ها  اشتباه یب  و  خوشگل همان از

:  وگفت گرفت فاصله زیم از و  برداشت



  شده  جمع نجایا قهیسل همه  نیا واقعا

 .   کنن افتخار ما به د یبا مردها

.     البته  صد: گفت  ایم یک و دمیخند زیر

 سر شونیبذار دیبا نکردن افتخار اصال

 ! کوچه

  هم یکی  کاش : وگفت کرد ینوچ لوین

 افتخار من به بره راه بشه من  بینص

 .   کنه

 ازدواج ی برا: داد  تکان یسر  ایمیک

  بعد یداکن یپ خوبتو سایوا ، نکن عجله

  ... 

 پروا  و انداختم ایمیک به  ینگاه مین

  دی با آدم حرف نیا  با  موافقم منم :  دیپرس

.   کنه دایپ و خوادیم که یاون کنه صبر



  کنه درکش تونهیم  جوره همه که یاون

 نباشه  ی نطوریا اگر ازدواج اصال...  

  کارش یجا  هی جاش هی  نظرم به

 !  لنگهیم

  و فرستاد  لپش یگوشه گوجه  ک ی ایمیک

 . موافقم: گفت

 بخوام  ینطوریا: انداخت باال  ابرو  لوین

  شهیم هام  دندون رنگ موهام  کنم صبر

 نیاول با  بعد من گرفتم  می تصم!  که

  و هم رو زمیبر اومد  که یخواستگار

 ... یمجرد روزگار  خداحافظ 

  و شد رهیخ لوین   یچشمها  در ایمیک

  طرفتو دیبا یکن عجله د ینبا اصال: گفت

.  یاریدرب  بمشو و ری ز... یبشناس خوب

 یشوخ سقف هی ریز کردن یزندگ



 تو به یلیخ فکرش طرز د یبا!  ستین

  باشه خوب دلت حال تا باشه کینزد

 .   است معرکه  پس کالهت وگرنه

  دا یپ یول: گفت  و دیکش یهوم پروا

 !   سخته  گمشده یمهین کردن

  هی.  هست که سخت: گفت  آرام  ایمیک

  همه و یکرد  دایپ که یاون ینی ب یم وقتا

...   ستین  تو ی لقمه ی دار قبولش جوره

 که یاون ی لقمه تو ینیب یم هم یوقت هی

  من  ط یشرا نیا تو!   یستین کرده داتیپ

  نکهیا به  دم یم حیترج و نکردن ازدواج

  غلط  انتخاب  ای باشم داشته غلط  انتخاب

  با د یبا آدم هرحال به!...  باشم  گهید یکی

  بندازه کار به عقلشو کنه فکر باز چشم

  دوست...  رهینگ  می تصم یاحساس فقط 



  دیبا و  جوانب ی  همه اما هی عال داشتن

 اصالت، ، تیموقع لحاظ  از.   دیسنج

...    روابط  ، شغل ، خانواده ، فرهنگ

  مهمه برام هم ظاهر که من...  اخالق 

 !   یحت

 ظاهر  منم  یبرا: گفت لبخند با پروا

  گهی د یزهایچ یاندازه به نه یول مهمه

  یها ی خوب یکفه  نهیبب  دیبا  آدم اما...  

 دو دو هی بعد  تره نیسنگ  طرف

  اصال که  من.  جلو بره و کنه  تا تاچهار

 !  ترسمینم ازدواج از

 در و کرد نازک یچشم  پشت لوین

 !ماهه داداشم که بس : گفت جوابش

 از ترم ماه من شو خفه: زد  غیج پروا

  بگو نیا  به یزیچ ه ی کرانه.... یمرتض



!    سرش تو زنم یم مالقه با خدا به

 تو کوبهیم داداششو یه.... المصب

 !!!  چمه من مگه!  سرمن

 با  لوین  و میدی خند بلند ای میک و من

 اتخفه خدا یخوب  هم  تو: گفت ی لبخند

  رحم خدا ، شده کور  یبرد سرمو کنه

  بند کی   مامانم و یمرتض جلو کرده

  کنم یم فیتعر تو یها یخوب از دارم

  هیقض ور  اون یست ین که تو!   باش آدم

 ...ینیبب رو

 .   بود شده سرخ پروا

  یم یپرخور  به  شدیم یعصب یوقت

 را اردور یها نان از تا سه  دو   افتاد

 و زد مهیخ شانیرو ایمیک و   زد چنگ

  ریبگ  وپس حرفت  جان لوین ی وا: گفت



 به زحماتمون کل خورهیم رو  همه االن

 ! رهیم باد

 پروا و افتاد  کردن  غلط  به خنده با لوین

   دی کش غیج  ایمیک که  برداشت گر ید یکی

 به پروا  کنم کمک تا زد  میصدا و

 .   نکند حمله دژمان

 

  هم کار مانیها وخنده یشوخ انیم

 که بود  فلسفه بحث   فقط .   م یکردیم

  میمفاه و بود نشده بدل و  رد نمانیب

  تا مزون تا شگاهیآرا از... یعرفان

 یروانشناس و کتاب تا ورزش  تا  یآشپز

 نیکرات  تا! ... نمایس روز ی ها  لمیف و

 ...    میبود زده  حرف  ناخن شیژل و مو



  یوقت.  دمیکش سلفون هم را فصل ساالد

  که شد جمع  المیخ  کردم نگاه کانتر به

.   اوست شان در و مرتب زیچ همه

 که یبادمجان کشک ، هیالو ساالد  سید

  کی کشک و داغ  ینعنا  با شی رو ایمیک

  ی ها کالباس و بود زده طرح طاووس

  ریپن به که اردور ی ها نان ، شده رول

 کشک و ین یزم بیس ی پوره و

  به...  ژله و بودند شده نیمز بادمجان

  نان.  است کامل زی چ همه آمد یم نظر

 سپرده عطارد به را  سنگک و باگت

 جا خچالی  خوشبختانه. کند هی ته  تا بودم

  شده خسته.    داشت ظرف همه  نیا یبرا

 .   بودم



 پروا  که  گرفتم فاصله کانتر از یکم

  یکرد چه: گفت و  زد ام شانه به یدست

  چشمش  اد یب مادرشم یگفتیم. عروس

 !   عروس ی  قهیسل از بشه کور

   شده؟ خوب واقعا: وگفتم کردم  یا خنده

 ی تو تو دستپخت: گفت زده جانیه ایمیک

  ات هیالو .  است معرکه ینون یغذاها

  انگشت  امشب  همه  مطمئنم.  شده یعال

  معز! دستپختت از...  موننی م دهن به

  کال بادمجونه کشک ی وونهید که هم

 !  یبادمجون یغذاها عاشق 

 که خوب چه کردم فکر و کردم  نگاهش

  دوست ییزهایچ چه  او داندی م خواهرم

...   گرفتمیم کمک  ازش ندهیآ  در دارد،

 !  باشد داشته دوست که بپزم چه
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  چپم  ی  شانه بود شده باعث  یخستگ ،

 همه نکهی ا استرس از یکم.   بکشد ریت

  به ، بودم گرفته تپش   باشد خوب زیچ

  سردرد... بردم هجوم میداروها ی جعبه

  قرصم دنبال ، بود دهیبر  را امانم

 به  و آمد ش یپ ا یمیک که  گشتمیم

:  دیپرس و کرد  ینگاه ام ی دستپاچگ

  خوبه؟ حالت

  را جعبه در  ، کردم  نگاهش زده وحشت

 .   خوبم : گفتم  و بستم

 ... یملتهب انقدر چرا-



  همه خوامیم: آوردم لب به را  ام ینگران

  دارم استرس.  بشه برگزار خوب زیچ

  از ادین خوشش  دیشا گم یم طرف هی از

 تولد  براش  دارم دوست...  هم طرف هی

 .  رمیبگ

  خوشش است وونهی د  مگه ادیم  خوشش-

 داشتن تولد از ها آدم ی همه! ادین

!  زاده؟یادم ریغ مگه ادیم خوششون

  من یشیم  ینطوریا  تو...  دهی پر رنگت

 از ییبال چه داره  که دارهیم  برم ترس

 . ادیم سرت درون

  شیپ یصندل با   دیکش  تر جلو  را خودش

  خودش سمت به را  داروها ی  جعبه آمد

  به  متعلق  قرص همه نیا: گفت  و دیکش

 !   قاعدتا ستین  سرهنگ



 زن هی داره: گفتم و دمی گز را لبم

 !  شهیم مونیپش یک  نیبب رهیگیم یعصب

  مونیپش وقت  چیه: زد زل میچشمها  در

 همه از یا العاده فوق  تو!  شهینم

 ...  نظر

  لوین و پروا   آمدم فرود یصندل ی لبه

 .   شستند یم  را اط یح

:  دیپرس و گرفت را ام زده خی دست

 ... یکرد خی چرا

  شی پ اگر نا یس و من  کردم فکر یدونیم-

 هی من  و می بش جدا بود ممکن م یرفتیم

 ....  که بودم مطلقه زن

  باش ساکت... سی ه: گفت فورا  ایمیک

 دور زیبر رو مسموم تفکرات  نیا کرانه



  داشت  مشکل هیقض  نیا با اگر  معز. 

 یجور هی  دونمینم ا ی گفتیم  بهت حتما

 ... کردیم تیحال

 هی سا ترس اش  چهره در  آن کی

 دونه؟یم رو  هیقض نیا :  انداخت

  و د یکش یراحت نفس و داد تکان را سرم

  دوستش تو! ؟ چته گهید خب: دیپرس

 ها خانواده...  داره دوستت  اون یدار

  گهید...   هستن  یاک ط یشرا نیا یتو

 گهی د ! ؟ بهتر  نیا از یخوایم یچ

 !  ؟ هیچ  مشکلت

  ترسمیم:  زدم امالب بود شده  تنگ نفسم

  . 

  ؟ یچ از-



  ، کردم باز هوا دنی بلع یبرا را دهانم

  که تو: گفت آرام و  گرفت را دستم  ایمیک

 ینجوریا رو تو  یچ ینبود ینطوریا

 و خونسرد دختر تو! ؟ کنهیم  مضطرب

 ...  یبود یآروم

  لحن با ای می ک و انداختم پنجره  به ینگاه

  از قبل همه ، زمیعز: گفت یبخش  آرام

 و مشوش  کم  هی کنن ازدواج نکهیا

 درمورد  نه اما هیعی طب نیا هستن نگران

...   مامان...  بابا...    من که صولت معز

 .  می کنیم  دشییتا همه..  ییدا

 .  ام تو  نگران: گفتم  و کردم  نگاهش

 ماند، رهیخ ام چهره در هیثان چند

  که یا خواهرانه  احساس آن نتوانست

 بار نی ا را کردی م سرکوبش ها مدت



 جلو را  خودش ،  دارد نگه خاموش

  اش نهیس سمت به را سرم د،یکش

.    نباش من  نگران:  گفت و کرد کینزد

 .  خوبه حالم من

:  گفتم و  کردم خوش جا اش نهیس یرو

 ؟یدار دوست رو عطا تو

  یرو را ش یدستها د یکش باال را سرم

 که معلومه: زد لب و نشاند  میها گونه

 .   دارم  دوستش ی لیخ.  دارم دوستش

  مدت ه ی چرا پس:  دمیپرس بغض  با

 یخواستیم چرا! ؟ینداشت دوستش

 ... کنار شیبذار

 !   کرانه  کننیم اشتباه آدما-



 اشتباه  االن  ؟یکرد اشتباه واقعا-

 ... یکنینم

 

 گونه ،  ماند رهیخ صورتم در هیثان چند

 و رک: وگفت  کرد نوازش را ام

 موقع اون ، کرانه بگم  بهت کنده پوست

  فکر...  بودم یقبراق و سالم  دختر که

  به منو مفت یلیخ داره عطارد کردمیم

  یتو انداخته  قالب هی!  ارهیم چنگ

  طعمه و  منم شیماه  تنها که ی ومیآکوار

  وتمام  م د یبلع و لعاب و رنگ  خوش ی

 من به داره ساده  یلیخ کردمیم  فکر! 

  یب نیهم  دنیرس ساده نیهم...  رسهیم

  تمیاذ  بودن جنجال یب بودن هیحاش

  َدک نیا  با ، کردمی م  فکر من...   کردیم



  نفس به اعتماد نیا با یکوفت  پز و

 من به نکرده تالش  عطارد چرا... یالک

 بار  کی بابا ای  مامان چرا... برسه

 بده نشون عشقشو  عطارد تا نه نگفتن

  ی رابطه  ی واسطه  به گفتم یم  همش... 

 کار در یعشق داره دوستم  که هیلیفام

 خوبه لی فام تو یک  خب دهید...   ستین

  با!   ایمی ک خب ادیم  سالش و  سن به...  

  دانشکده یتو...   میکرد  نامزد هم

 پزشک هی با که دمیدیم رو یهرکس

  از شدمیم یعصبان...  کرده ازدواج

  هیبق از میچ !  نه من  چرا که خودم دست

 حروم خودمو یمفت یمفت چرا  بود کمتر

 چیه بدون آدم  هی گذاشتم   چرا کردم

 چرا برسه من به ی ا واسطه و تالش



...   دهینکش زحمت  من به دنی رس یبرا

  فکر ندارم دوستش  کردم فکر گهید  بعد

  نیا عشق  ستین عشق اصال نیا کردم

  است گهید جور هی  عشق  ستین یشکل

  با!  عذابه با درده با رنجه با زحمته با

 مغرور  داشت برم هوا...  بعد!   تالشه

  سر با  دمید  درسته فکرام کردم  فکر شدم

 اون به دمیرس  یول.   نیزم خوردم

  عطا نکهیا به.  خوامیم  که یزیچ

  زحمت...  من به برسه  تا دیکش  زحمت

...  کرانه  خرمیم جون به االن رو عطا

 هنوز یول  زدم  پسش سال کی  که نیا

 یول صورتش تو انداختم  تف...  هست

  ازت خوامینم  نباش  عطا گفتم...   هست

  با  هستم  دارم دوست من گفت زارمیب



 رو ذارمتیم گفت...   تیزاریب ی همه

...  تور برمتیم....   دشت برمتیم کولم

 یول  کنم ی م دایپ  برات یحساب آدم هی

  سنگ که من کرانه هستم  برات شهیهم

 چشممو آدم  هی عشق مقابل در ستم ین

  یبرا که اد یم بدش یزن کدوم.   ببندم 

  من! باشه؟ یدنیپرست حد نیا  تا مردش

  گهی م خودش قول به  عطا کردم تیخر

  اگرم شهی نم  خرم...  کنه ولم تا نشده خر

  روز  اون یبرا خودمو یحت  من بشه

  در کنه ولم  اگر ام  یراض.  کردم  آماده

  دهیکش زحمتشو یحت نداره یاشکال  ندهیآ

 اون به که  بکشم زحمت خوام یم  منم

 خدا رو تو! کرانه؟ یفهمیم نرسم روز

 یزندگ که کن پاک ذهنتو از  بخش نیا



 خودمونه  مال ماست مال عطاست و من

 غصه بابتش دینبا تو عطاست  و من مال

...  یباش نگران یباش ناراحت یبخور

 باشه؟

 .   چشم : گفتم  و دادم تکان را سرم

 .  بال یب-

 در ، در  زنگ یصدا با که زدم ی لبخند

 پروا شد، باز یوحشتناک یصدا با سالن

:  زد غیج  لوین و دی دو  باال ی   طبقه به

 !  مینکرد عوض لباس  ما یوا اومدن

  و داد  تکان سر  ایم یک و دمیخند زیر

.  کنم یم باز من: گفت
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  همسرش و عماد ، چهار ساعت راس

...   نبود  ها دوقلو از  یخبر ،  آمدند هم

  با او و  دمیبوس را  انیمیکر نگار یرو

 گل دسته ، داشت لب به که ی لبخند

  گرفت، سمتم  به را بود آورده که ییبایز

  دنید با نگار  ستادمی ا کنار ، کردم تشکر

  ن یبب: گفت زده جانیه ، زد لبخند  ایمیک

 حالت بایز دختر...  نجاستیا یک

 چطوره؟ 

 . دیبوس را شیرو شد  خم

 در ییبایز ساک رفت، عماد به  نگاهم

  گرفت من  سمت به را آن ، داشت دست

 زحمت  با خانم نی نباش خسته: وگفت

 .  ما یها



.   دکتر نیزنیم ییحرفها چه: دم یخند

 . دیاومد خوش

 خوبن؟ سرهنگ... نیباش سالمت-

 .  مشغولن اتاقشون یتو خوبن-

  بزنم یسر هی شونی ا به ستین جسارت-

  ؟

  دیدار اریاخت : گفتم  و دادم تکان یسر

 .   دییبفرما

 سرهنگ اتاق  یسو به نکهی ا از قبل

 عماد و  داد سالمش ایم یک دمید ، برود

  خوب سالم: زد لب جوابش  در یعاد

 ...  دکتر خانم نیهست

 . شما یاحوالپرس از  ممنونم-



  سالمت:  زد لب و  کرد یتشکر عماد

 ...  بااجازه.نیباش

 . رفت سرهنگ  اتاق  یسو به و

 سالن  ی باال سمت به را نگار ایمیک

 وآراسته مرتب  لوین و پروا کرد، تیهدا

  ی تو بودم کرده آماده یچا ، آمدند  نییپا

  که دم یچ را  یبلور ی ها وانیل  می ن  ینیس

  نگار ،  شد ایجو نینازن حوال از ایمیک

 مشغوله.  روشکر خدا خوبه: داد جواب

  ینم ادی ز روزها ن یا خودمم...   درسه

 ...  نمش یب

  یسو  به و کردم بلند  را ی چا ینیس

 رو ها بچه: دمیپرس  و زدم تعارف نگار

 .  دیاوردین چرا



 استراحت به اجیاحت  هم اونا  گهید-

.   مادرم  ی خونه بردمشون داشتن

 .   زمی عز نکنه درد  دستت

  می پا یرو  که ین یس  با و زدم ی لبخند

 او به رو ا یمیک نشستم، نگار کنار بود،

 کارا چه خبر چه خودت  از: گفت

    ؟یکنیم

  ایمیک یخوب بود، انداخته گل صحبتشان

 رشته و کار درمورد یحرف که  بود نیا

  د یبا ثیح  نیا از و  بزند نگار  با داشت

 حضور که دم یبوس یم را شیرو

 . داشت

  دهیرس هم با پسرها آمد، زنگ یصدا

 به شلوار کت یمرتض و عادیم بودند،



 به چقدر  که دانست  یم خدا و  داشتند تن

 !   آمد ینم شلوار کت جفتشان

  کراواتش با  عادیم  ، بود گرفته  ام خنده

  اط یح  ی  انهیم عطارد و بود ریدرگ

  یصدا کند  کمکش   خواستیم

 یمرتض  که دم یشن  یم را شی غرغرها

  م یبش ظاهر خفن دیبا خفنه جو  بابا: گفت

 !   مادرت جان صداتو  ببر

 هفت گور به  شم ظاهر خفن  خوامینم-

 !   باشن خفن  نا یا دنیخند جدشون

  سالم  دنم ید با عطارد که آمدم اط یح به

 یکفر و کمر به  دست عادیم و کرد

 ینطوریا یگردیم ها نابغه با: گفت

 از یک ی... یکرد رمونیاس! ها شهیم

 دایپ  بایز یهنرها  ی  دانشکده کف همون



 یپارت مردم  میشد ینم ریاس ی کردیم

 رو ما تو !  خواب  لباس تم با  رنیگیم

!!!  م یکن تنمون شلوار کت  یکرد مجبور

  چارهیب دارم خدا به  ستمین راحت من بابا

 ! کیکالس  کمربند نی ا با  شمیم

 عطارد  که بودم شده بر روده خنده از

 گره  تا چند نویا ستایوا صاف  بابا: دیغر

 !!!  یزد

  سمتم به نرگس دسته کی یمرتض

 ! شما  خدمت نمیا: وگفت گرفت

 چرا  ها بچه یوا : گفتم زده خجالت

 .    نکنه درد دستتون دید ی م خجالتم



  حوض ی لبه  که یساک هم  عطارد

:  وگفت گرفت سمتم به را بود  گذاشته

 !  هیبق یال  بذار  نمیا

  کردم یوارس را ساک ی تو یکنجکاو  با

 چه بود، دهیخر راهنیپ معز یبرا ،

 راهنیپ داشت هم یلعاب و رنگ

 زده خجالت.  بود رنگ یلی ف اسپورت

!   عطا ییکادو خودت:  گفتم  اش هیهد از

 ... یدیکش  زحمت

 .شد  درست  نمیا کنم یم خواهش-

  شلوار کت یلیخداوک: گفت عادیم به رو

 !  ادی نم  شما به

  تعارفشان و زد خنده ریز  یپق عادیم

 از ،  وانیا یرو از... داخل  کردم



  عطا یسو  به ایمیک که  دمید شهی ش پشت

  پشت ،  شد  خم عطا و کرد دراز دست

  در دست همانطورکه و دیبوس  را  دستش

  و سالم نگار و عماد  با داشت  دستش

 .   کرد یاحوالپرس

 .   شستندیم رخت دلم  یتو

  طبقه به را کادوها  رفتم، خانه داخل به

 که ییها بادکنک.  میبود برده  باال ی

  گذاشته جا اطیح یتو و بود آورده عادیم

  باال ی  طبقه به دوان دوان را میبود

 ... م یکشاند

  سوت و غی ج  باال ی  طبقه در  خواستمیم

 سرهنگ!  نییپا م یبرگرد وبعد  میبزن

  به مناسب لباس تا کرد کمک عطا هم

 به ،  زد را ششی ر.  باشد داشته تن



 حضور مدد به.    دیپاش ادکلن شیرو

 انمانیم هم  نگار و عماد عاد،یم

 بود، ای میک  به حواسم.  بودند برخورده

  ش یبرا یویک ، عطارد محبوب ی وهیم

  کارد سر  به و زدیم  قاچ و کندیم پوست

 را کارها  نیا.  کردی م تعارفش و زدیم

 !  کردینم قبال

  تا من هرچند بود کرده راحت را المیخ

  داشتم فاصله ها لومتریک هنوز یآسودگ

. 
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  ی خاتمه سالن، کنار ی قد ساعت یوقت

  یصدا  ، کرد اعالم را بانگش نیپنجم



  باال  ی طبقه به را  ها بچه درآمد، فونیآ

  المصب:  گفت لبخند با عماد  ، فرستادم

 !ستین کارش تو ریتاخ

  که آمد شان مردانه یها خنده یصدا

 یم تکه کی رفتند،یم باال که را هرپله

  بحث.   دندیخند یم  غش غش  و پراندند

  شده سرخ گوش بنا  تا من و  بود ریتاخ

 راه ریتاخ ی برا: گفت  عادیم ی وقت بودم

  کالسشو  برات بعدا خودم من ادهیز حل

  هی دیبا مردها ی  همه!   داداش ذارمیم

 شرکت  یریتاخ یها دوره یتو دوره

 !   کنن

  عماد و بود  شده سرخ خنده از عطارد

  شدمیم آشنا زودتر تو با  دیبا من:  گفتیم

 !خان  عادیم



  هست هم دوقلو آخه شد فیح  بخدا آره-

 !  یکرد سخت و  کار یزد

 .   دمیگزیم  را لبم

 باز را در نروند باال یوقت تا  بودم گفته

...   نی زم به دمی کوب را میپا  ، کنمینم

 .  بود شده باز  گریهمد یبرا خشانی تازه

 کی .  زدم زل خودم به نهیآ یتو

 و ریحر یها نی است  با یمشک راهنیپ

 که داشتم  تن به دار نیچ ساتن  دامن

  نقش قرمز رز گل  چند  دامنش یرو

 را  یمشک  و قرمز شال... بود بسته

  کمرنگم  ش یآرا و بودم دهیچیپ سرم دور

 یگوش.    بود تناقض در سرخم رژ با

 جواب  نکهیا بدون برداشتم را فونیآ

 .   زدم را دگمه  بدهم



  لوین  ،  رفتم باال ی طبقه  به هم من

  زبانیم ا یمیک ، سپرد  دستم به را کیک

  معز ،  داشت  نگه باز را در  ، بود شده

:  زد لب ایمیک و  داد سالم  که دم ید را

 .   ن یاومد خوش یلیخ

:  دیپرس یا دوستانه و ارام ی صدا با

 ستن؟ین خودشون

 !  ه؟یک خودشون: زد شخندین  ایمیک

 .منظورمه خانم کرانه-

 حال یل یخ: گفت و   کرد طنتیش  ایمیک

  دهیخواب...   باالست ی  طبقه ،  بود ندار

 !  خورده سرما  کنم فکر!  اتاقش  تو

  نمشیبب تونم یم...  ی وا یا : آمد شیصدا

 ... 



 .   هستن باال بله-

  از عماد  که آمد ها پله سمت به  شتاب با

 را یرنگ کاغذ پوپر  یانتها باال همان

  باال پله نیسوم یرو یوقت ، چرخاند

 خرده شدن پخش  با همزمان آمد

 من به  نگاهش ،  فضا در ها زرورق 

  با همزمان سرم پشت  یها آدم  و افتاد

 !!!   مبارک تولدت:  خواندند بلند  من

 .   فروختم ینم  ییایدن به را  نگاهش

  و زدندیم  غ یج لوین و پروا.   بود رفته وا

  یها سوت آن با  عادیم و یمرتض

 سرهنگ دل یحت  دندی کشیم  که یبنفش

  ما کنار  رمردیپ بودند کرده شاد  هم را

 .  زدیم  لبخند



 .   افتاد  ا یمیک خندان  نگاه  به چشمم

 در فشفشه انیمیکر نگار و پروا و لوین

  کایهارمون با عادیم   و داشتند دست

 کهیدرحال نواخت یم را مبارک تولدت

  میآمد یم نییپا شیسو به ها پله از

 .   می خواند را تولد سرود

  بدون رفت  نییپا  را آمده باال یها پله

 به پاسخ در بردارد من از چشم  نکهیا

 دور خاطرش به که ییها آدم  ی همه

 .   کردی م تشکر  میبود شده  جمع هم

  شیموها  عاد یم   دیبوس  را شیرو عماد

 کت  تو خاطر به: گفت و ختی ر بهم را

  ادینم  بهم اگر گهید  دکتر دمیپوش شلوار

 !  ببخش خودت



DONYAIEMAMNOE @ 

  جان عادی م یشد  داماد ماه: زد تعارفش

  ! 

  شانه معز  و دیبوس را شیرو هم  عطارد

 .   کرد تشکر و داد فشار را اش

  دیچیپ یم  سالن در  مانیها خنده یصدا

  . 

  شمع.   آمدم نییپا  ها پله از آرامش با

 بود، روشن کیک یرو سه و یس

 که یدرحال یمرتض  و ستادمی ا مقابلش

 دعوت را همه گرفتیم  لمیف  یگوش با

 ...   شمردن معکوس به کرد

  در من و  بود شده  ور غوطه  نگاهم  در

  افتاب آن ریز بودم شده ولو   گندمزار



  ی شهی اند چیه  یب...  ییطال  و گرم

 رنگ  اگر یخوشبخت کردم  فکر یتلخ

  به عشق  و ..  قطعا بود ییطال  داشت

  و...  حتما بود ییطال   قرمز یجا

  عطر ،  داشت اگرعطر داشتن دوست

  شبنم که  داد یم را یبلوط  ی تنه

 .    بود اش همخانه

  دهیرس معکوس شمارش  ی انتها به

 هفت...   هشت....  نه...  ده ... میبود

 !   چهار...    پنج.... شش...  

...   دو...   سه....    بست را ش یچشمها

 !  کی ....   و کرد باز را  ش یپلکها

  د یکش سوت  جمع  کرد  فوت را  ها شمع

 کیتبر را تولدش زد غیج دوباره و

  شیصدا  ذهنم  سکوت در من اما گفت



  بهم یارام به که  ییلبها و دم یشن را

.   جانم کرانه ممنونم:   زد لب و خوردند

 .   ممنونم
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 سه مبل یرو ، یمرتض شنهاد یپ به 

.    میداد جا کادر در را خودمان نفره

  اش هیپا سه بود، آورده نیدورب عطارد

  یها  یشوخ با جو...  کرد سوار را

 کرده دایپ یخوب حال عماد و  عادیم

  ، زد پخش دستگاه  به را فلش لوین بود،

  ، دیچیپ  فضا در که  شاد آهنگ یصدا

 .  شد یگرید  ی لحظه هر از  بهتر حالم



  اش یخوشحال.  بود شده کم  التهابم یکم

 یزیر برنامه و استرس  آن  ی همه به

  با یا سورمه راهنیپ . دیارز یم ها

  کت و  داشت تن به یا سورمه کتان

 و شلوار از درجه  دو یکی که یاسپورت

  نیآست  سر و بود تر روشن  راهنشیپ

 .   داشت یضی ب یدوز تکه شیها

 بود یعال و آراسته  شهیهم مثل ظاهرش

  . 

 شیرو به رو کی ک  نشست  مبل یرو

  تا  چند... گرفتیم  عکس عطارد بود،

 یمرتض  و عاد یم با یکی ... یجمع  دسته

  نگار و  عماد با یک ی ...  پروا و لوین و

 ...  ایم یک و عطا با یکی... انیمیکر

 ... ایمیک  و عطا و من  با یکی



  من نوبت باالخره ، عطا شنهادیپ به و

 .   نمی بنش کنارش در  تا شد

  نیا: گفت  عادیم  نشستم  که  مبل یرو

...   کرانه  یاریدرم  هیچ ها یباز آخوند

  تو به گفت یزیچ  شهینم دکتر به حاال

 . بگم  تونمیم که

 .   انداخت گل  میها گونه  و دم یخند

  کم  هی: گفت و ماند نیدورب پشت عطارد

 ... تر  یمیصم! تر کینزد

  ام شانه یرو و کرد باز  را  دستش

  کرد کی نزد خودش  به را من  ، نشاند

  جبران یچطور من:    گفت گوشم ریز و

 خانم؟  کنم



 فکر به:  گفتم  و انداختم   پا یرو پا

 . فقط  ازش ببر  لذت نباش جبران

 .  دلبرم بده دستور شما  چشم-

  د یشا.   د یچسب بی عج تش یمالک م یم نیا

" زن"  من ستیفمن  ی شهیاند  پس در

...   شود  حالش شامل"  می م"  تا  نبود کاال

  زد لب که یدلبرم آن یبرا  دلم  اما

 .  کرد ضعف  یبدجور

 و چسباند  خودش به شتریب را من

 زده زل نیدورب به دو هر که یدرحال

  ، باشم کنارش  یوقت ، کردم فکر میبود

  یزیچ چی ه گری د...   هست کنارم یوقت

  نگرانم نه...  ترساند  یم  را من نه

 همه  آن ، بد حال  ی همه.  کند یم



 یپ  رودیم و  کشدیم پر  تیمسموم

 !  کارش

  طعم خوش یخوراک  قارچ کنارش

  فراموش دردها...   شدم یم یسوخار

  عشق  و د یام از پر  ام نهیس.   شدند یم

  را مغزم  ی وارهید    ندهیآ رنگ و شدیم

 .  کرد یم رنگ خوش

  ستین وقتش  االن:   کرد طنتیش  عادیم

  نو گل نو  دو شما از یستیآرت حرکت هی

 .   مین ی بب شکفته

:  گفت و  کرد چک  را نشیدورب عطارد

 دوباره شد تار  ها عکس از یکی

 ...  دوباره



:  آمد یم  ش یصدا کرد یم غرغر عادیم

  ینطوریا  آخه... یحرکت  هی... یزیچ هی

 یب دکترا گنینم مگه بابا!  شهینم که

 !  تنیترب

  سرش ایمی ک و دند یخند بلند نگار و عماد

 . داد یم تکان  خنده با را

  توانست ینم بود افتاده  خنده به عطارد

 یشاس و  کند کنترل  را دستش ارتعاش

 . داد  فشار را نیدورب

  درد فکم  که  بودم زده لبخند  آنقدر

 مسخره ن یا: زد لب باز عادیم  ، کردیم

 !   هیچ  ها یباز

 ... کی ...   دو...   سه:  گفت عطارد 



  شد خم سمتم  به ، گرفت  که را  عکسش

 .  د یبوس را ام یشانیپ ،

  سالن کل  باز دوستانم یاهویه یصدا

  لوین  میگرفت آرام که یکم ،  کرد پر را

  معز دست به پروا و رفت آشپزخانه به

  کیک  نیا از نی بب: گفت و  داد چاقو

 ! نه ای  دکتر یکنی م استقبال پز کرانه

 . لیم کمال با : گفت زده جانیه

  سکوت  از و زد ک یک ی تنه به یبرش

:   زد لب  و کرد استفاده سالن کمرنگ

 د یگذاشت  وقت امروز.   ممنونم همتون از

 که انشاهللا...   دیاومد دید یکش زحمت ... 

 .   کنم جبران تکتون  تک یبرا

 .  بود داشته نگه  دستش یتو را  دستم
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 و بار ه ی نیا: گفت جوابش  در ایمیک

  به.   می هست یراض ما ینکن  هم جبران

  سال انیسال  انشاهللا باشه مبارک هرحال

 خرم  و خوش هم کنار رو  تا دو شما

 . می نیبب

  هم  یپا  به.  انشاهللا:  کرد د یتاک عماد

 تونیعروس یبعد یدورهم.   دیرشیپ

 !  باشه

  کمک به  پروا و  آمد یچا ین یس  با لوین

  یها کی ک یها یدست  ش یپ ، یمرتض

 .    ند کردی م تخس نمانیب را  شده  میتقس



  دکتر: گفت و نشست  دستم کنار پروا

.   کرانه  بخونم من...   کادوهاست نوبت

 شعرباز  نیا داشتم  آرزو یبچگ از من

 ...   بخونم و شود  دهید شود

:  گفتم  و گذاشتم پروا  یپا یرو را  دستم

 .  باش راحت

  یکادو  اول باشم راحت که  حاال پس-

  ؟ نی موافق.   میکن باز رو خودمون

  ، بود شدن اب حال  در خجالت از معز

  را اش یشان یپ عرق  برداشت یدستمال

  نیا: گفت گوشم در پروا و  کرد پاک

  کرد عرق  که  بس شهیم محو داره بچه

  کاسه دوماد یجا دی با تونیعروس تو...  

 !   نهیا می بگ میبذار



 پروا و دم یکوب پروا یپهلو به آرنجم با

 ! گم یم دروغ مگه: زد لب

 دهان  که طرف  آن گرفتم را میرو

 .   ند ینب  یکس را ام  شده گشاد

 از خواندو یم  شعر تاب و آب با

 فیتعر بدهد  خواستیم  که یکادو

 یم لب به که یچه چه  و به به ، کردیم

 خجالت را معز نکه یا بر عالوه آورد

 جلوه تر یم یصم را  جمع کردی م تر زده

 . داد یم

 گرفت معز سمت به را ساعت ساک

 ها پاساژ یکل ما شرمنده گهی د: وگفت

  میبتون  شما  یبرا  میکرد رو و ریز رو

  ما .   میکن  دایپ درخور و مناسب زیچ هی

  می نداشت  نابغه  آدم جمعمون تو نکهیا نه



 یول بود سخت یلیخ جهت نیا از

  میدیرس جهینت نیا به ییتا چهار باالخره

 بازش حاال بهتره  شما یبرا  نیا که

 .   ادیب خوشتون انشاهللا نیکن

 و ، کرد  تشکر شیایوح حجب همان با

 ساعت دنید از ، کرد باز را  جعبه در

 چرا آخه : گفت و  شد مبهوت من مثل

  دیداد  خجالتم  واقعا دیدیکش  زحمت

 . محبتتون  از ممنون

  انداخته گل شیها گونه ها بچه مثل پروا

  با  عادیم  و داد یم تاب  را شی پاها بود

 سال دکتر: زد لب سرخش زبان همان

 چلو ه ی با!   ستای ن خبرا نی ا از گهید

  هم زنت و خودت دنگ تازه که کباب

  هی نیا  م یاریم هم وتهشو سر ،  ی دیم



  دلش  بود بچه نیا  یرو محض بارم

 !  ره یبگ تولد  خواستیم

 . زد قهقهه  و دیکش عقب را سرش  معز

 زار شهی ب پشت از یا گرسنه ببر هیشب

 هراسان عادیم  که زدم زل عادیم به

  اوه اوه: وگفت کرد عوض  را شیجا

 .   کردم  غلط 

  خوشش ساعت از  دم یفهم  اش چهره از

  بود عطا  راهنیپ یبعد  ی هیهد ...  آمده

 که اندازه همان یعن ی کرد تشکر یکل. 

  آن بابت بود کرده  تشکر ساعت بابت

  ییاهدا ساک ...  کرد تشکر هم  راهنیپ

  ، دی رس دستش به که نگار و عماد

  یلیمستط  ی  جعبه دور زرورق  کنجکاو



  یولخرج  نیا عماد:  گفت و کرد باز را

 !   دهیبع تو از ها

 واقعا: گفت و افتاد  خنده به نگار

  نویا کرده ی فکر چه خودش  با دونم ینم

 به دوارمی ام هست که یهرچ  اما دهیخر

 !   اد یب کارت

 کاغذ یتو از را  یلیمستط  ی جعبه

  و داد باال را زردش چیپ ، دی کش رونیب

 آرشه  دن ید از کرد باز را جعبه یوقت

 .   دیماس لبم یرو  خنده جعبه ی تو ی

  نیا...   یوا: گفت زده جانیه پروا

 ! ؟ ولنیو یب ی  آرشه است؟ آرشه

  یب یها ولنیو:   شد  تریت  سرم یتو

...   ولنیو یب  یها آرشه... آرشه



  دای پ د ینبا که ییجا در رو گهیهمد

 .  کردند یم

...  ناکس داره ولنشویو:  دی خند عماد

  اش خونه کنج  شترهیب سال  کی االن

 هی بشه قسمت...  خورهیم خاک  داره

  یصدا...   میبش آوار سرش روز

  میندار کار حاال انصافا!   دیبشنو سازشو

 ...  هیخوب ی نوازنده اما هیخجالت یلیخ

  خاص صفت :  گفت زده جانیه پروا

 به رهی گ یم  تعلق   امشب ی هیهد نیتر

 عجب  واقعا!   دکتر خانم و شما

 ...  یفکر

 .    کرد دییتا  هم لوین



  مشوش و هراسان  یچشمها به  نگاهم

  و مغموم که یعطارد بعد و  افتاد ایمیک

 کی  با و بود  نشسته نهیس  به دست

 .   کردیم نگاه آرشه به پوزخند

  سخت  ، بود یریکو و خشک میگلو

  رفتم،  آشپزخانه به  و ستادمی ا پا یرو

 بود،  ایمیک به  متعلق یبعد ی هیهد

  جدا شما جان عطا: گفت زده خجالت

 .   دیکرد شرمنده  چرا...  جدا خانمت

 !   ناقابله: کرد زمزمه لب  ریز ایمیک

 .    زد تعارفش به یلبخند  عطا

  نکهیا محض به و  کرد تشکر باز معز

  می لبها به را  وانیل ،  کرد  بازش

  را میگلو آب یخنکا یکم و  چسباندم



  ی لبه را وانیل خواستم ..  داد   نیتسک

  امیخ  وانید دنی د از که بنشانم کانتر

  انی م در که ای میک جانب  از ییاهدا

  نفسم بود کرده خوش جا معز ی دستها

 . دیکش ری ت  ام نهیس  شد  حبس

  یتو.   سی نف چقدر ممنون  واقعا: زد لب

 !    نداشتم ام یخ ام کتابخونه

 کرد، سیخ را  میچشمها  اش جمله

 انیم  وانیل حفظ  یبرا رمقم نیآخر

 ...   دیکش پر و دودشد  میانگشتها 

  افتاد نیزم یرو صدا با  دستم از وانیل

 . کرد پر را فضا کل  شکستنش  یصدا و
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 که بود لوین  یبعد نفر و برخاست زده

  نشده یچیه:  گفتم بلند  آمد، کمکم  به

 .   بود بال قضا

 که باشه قضا:  آمد شیصدا  عادیم

 ...   میخوریم

  را شهیش  یها خرده و دیخند  جمعشان

  گوشم در خفه لو ین کردم، جمع زود

 .  میکن کاریکادوتوچ: گفت

 رو و داشتم نگه نهی س در حبس را نفسم

  دهیپر رخشان از رنگ که جفتشان به

  ن یکن شی مال ماست یجور هی : گفتم بود

 هی بوده   کرانه ی  هیهد تولد  نیبگ...  

 ...   نی بگ  یزیچ



 نوبت باشه هم ینوبت: آمد عماد یصدا

 !   خانمه کرانه ی هیهد

  زیت ی  شهیش تکه کی ، اش جمله از

 قورت را ام ناله رفت، انگشتم یتو

 . دادم

  نگاه پروا  یچشمها به  دمیام نیآخر با

 سالن به شد سرپا که دمی د و کردم

  نیهم  کرانه ی ه یهد: گفت  و برگشت

 کردن زیسورپرا...  گهی د  بود تولد

!  بود پشتش فکر چقدر نیدونیم خودش

  نیا با ی دار هم  هیهد توقع  شما دکتر

 ده؟ی کش گلم دختر که یزحمت همه

  دی دار اریاخت: گفت رانیح معز

  است هیهد نیبزرگتر خودش حضورش

 .  منه یزندگ برکت جان کرانه! 



 .  انداخت گل شیها جمله از  میها گونه

 اون دارم من: آمد  شیصدا انی مینگارکر

 ...  ها نم یبیم ییزهایچ هی  زیم ریز

 یزی چ و شدیم  الل  خواستیم  دلم

  داشت یربط  چه او به اصال.    گفتینم

  خواستمینم ...   بود که هرچه ز یم ریز. 

 .   شود باز

  هم خبر یب جا همه از ی چارهیب  عادیم

 رونیب را  من  ی هیهد ی جعبه  ، شد  خم

  ماشاهللا چقدرم . ناهاشیا: گفت  و دیکش

  دست  حالت به خوش دکتر!   نهیسنگ

 ! یریم پر دست  یاومد یخال

 .    آمد خنده یصدا



 چهره به بودم ستادهیا که ییجا همان از

 .  کردمی م نگاه خندانش  ی

  بود آشکار شیچشمها در ینگران رنگ

 یقیعم نفس کرد،یم  میتماشا  دقت با

  دیشا  گمیم : گفت لب ریز پروا و دم یکش

!   بدن مثال بعدا و اشون هی هد بخوان

 ه ی...  حاال هیکار چه! هان؟ ندن ما جلو

.   گهید باشه خلوتشون یبرا  یا بهانه

 !   مینباش د یبد  دیند

  و داشتم را پروا که  کردم شکر را خدا

 یم سرجا را همه که  زشیت تند زبان آن

  نیهم  ی فتهیش یمرتض اصال.   نشاند

  وقت چیه  که بود شده  شیها یزبان بلبل

  طنز...  شیها بداهه.  آورد ینم کم

 ... شیصدا  به ختهیآم



  هم ما:  گفت و آمد شیپا به  پا  هم لوین

 مونیکنجکاو یرو مید یم حیترج

  نو دو نی ا میبد اجازه.   میبذار سرپوش

 درمورد فرصت سر ، شکفته نو گل

 ، نی سنگ عادیم  قول به ی  هیهد نیا

 !   کنن نظر اظهار

  اظهار ی مطمئن: شد کمر به دست  پروا

 باشه؟  یدرست ی  جمله نظر

 خب؟  بگم یچ: دیبرچ لب لوین

.  هرحال به هست  هم یبهتر  یها فعل-

 سر باشه نیا ، جان دکتر خالصه

 تقاضا هم  محترم مهمانان از.  فرصت

...   کنن ییرایپذ خودشون از که شهیم

 وهیم!   نینشست کاریب انقدر چرا

 ییچا  نیبخور کیک ...  نییبفرما



 رتونیگ گه ید ، گهید نیبخور نیبخور

 ...  ها ادینم

 رو بچه نیا  یکی: گفت  خنده با یمرتض

 !بکشه برق  از

:  گفت و نشست یمرتض کنار پروا

  شد گرفته  جونم خدا  به زدم حرف چقدر

 فشارم  بکن پوست موز هی  یمرتض. 

 .   افتاد

 .   دیخند یم معز

  ، زدنش حرف لحن و پروا طنت یش

  بود شده  هم  عماد و نگار ی خنده باعث

  . 

  و بودم  چاندهیپ انگشتم دور را  دستمال

!  ؟ کنم کار چه د یبا حاال ،  کردم  فکر



 شوهرم! چه؟  عاقبتم ! چه؟ آخرش

  یشک چیه  گرید بود خواهرم معشوق 

  یا بهانه چیه گرید بود نمانده میبرا

 چه ی لعنت یزدگ بهت نیا  با ...  نبود

  یتو  محکم که تیواقع  نیا با!  کردم؟یم

 کار چه بود زده یلی س صورتم

   زدم زل ایمی ک ی چهره به!  کردم؟یم

.   کردیم  میتماشا خاطر آشفته و نگران

 مفاصل  دادویم چیپ  هم در را  ش یدستها

 .    شکست  یم را شی انگشتها 

   دانم ی نم داد یم تکان پا یعصب عطارد

 آن یعن ی بود، دهی کش  هم در ابرو چرا

  دهید  ایمیک  اتاق در را فیبالتکل ی آرشه

 یبوکسور  هیشب.  بودم شده منگ! ؟ بود

 پرت نیزم به بوکس  نگی ر یتو که



  ده تا خواهدیم سرش یباال داور و شده

 یتماشاچ و یمرب اصرار به  و بشمارد

 و چپ...  خوردی م مشت و  ستد یا یم

  به... غرورش خاطر به اما...   راست

  به... ها یتماشاچ ی ها ق یتشو خاطر

  نگران یچشمها و  یمرب التماس خاطر

  و  سرپاست هنوز ، شیها یمی ت هم

 !  بیرق جانب  از محکم ضربات زبانیم

  چه.  انداخت یم لرز تنم  به رقابت  اسم

  هم آن! ؟ بود بم یرق خواهرم...  یرقابت

  کردم؟یم کار چه  من  یوا... عشق  در

  شده دایپ کجا از گرید  نیا! رفتم؟یم کجا

 !بود؟  افتاده دامنم یتو بود
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 ضعف... یخستگ ، بود  نمانده من

  گرید...   م یدستها ارتعاش ، اعصاب

 . نداشتم جان

  لبخند از یماسک با جمع انیم در

 . بود یگری د یجا  ذهنم و بودم حاضر

  پا و دست را  دلم ،  بود افتاده ریگ  ذهنم

  انداخته ی انفراد سلول یتو و  بود بسته

 واری د و در به  ام چارهیب دل ...  بود

  زنده یروشن یب.   دی کشیم ناخن سلولش

  داشت را یرزنیپ آن حال دلم.  ماند ینم

 رو که  محبوبش ی  خانه خواستندیم که

 او از  را بود ییطال  گندمزار یرو به

  از را اش مزرعه خواستندیم...   رندیبگ

 یب یسال  که یبیس  درخت... رندیبگ او



 در در جا از شهیر از را نمانده  ثمر

 و دراز را جاده شیجا و آوردن

 !  کنند ضیعر

 ...  کنم  چه که  بودم مانده

  یها  نگاه با! ؟  کنم چه نیا  از بعد

 ! کنم؟ چه صولت معز به عطارد نیسنگ

  در نشسته  یشرمندگ  احساس با

 !  کنم؟ چه خواهرم یبایز  یچشمها

 یم تار که سرکش و یموذ شک آن

 و زیدهل  و مغز  ی همه به  و انداخت

 ! کنم؟ چه  کردیم تی سرا بطنم 

  دستم .   بودم نشسته او کنار  مبل یرو

 ...     بود گرفته را



 یمرتض  و عادیم و  عماد درخواست به

 از ی کی عطارد.  خواند  یم دیبا ،

  باز معز تولد  افتخار به را شی ها یبطر

  اش نخورده دست  الس یگ به بود، کرده

 . کردم  نگاهش و انداختم ینگاه

 کجا از و یچ از  کردیم فکر داشت

 .   بخواند

 از یکم انداخت، پا یرو پا عماد

  وار وزمزمه دیسرکش را اش یدنینوش

 ...   شد تو سامان و سر یب :   خواند

 !نهی غمگ: د یخند معز

 بخون: وگفت آورد باال را  جام عماد

 !  یخونیم خوب  اونو.... 

 .   ستین تارم-



 یول.   هست تار:  کرد دخالت عطارد

  ارمش؟یب   یخوایم.  ستین کوک یلیخ

 .   پدربزرگمونه مال

 دراز شب ...   اری ب برو:  داد  د ییتا عماد

 .   است

  ، شد سرپا د،یسرکش را جامش عطارد

  هم  ایمیک نگاه رفت باال ها پله از

  با ،  برگشت بعد  یقیدقا...  دنبالش

 کرد، تقاضا لوین از که یدار  نم دستمال

  بازم:  زد  لب و کرد زیتم را وتهش  سر

   داشت باال  نیا ستین کوک یلیخ گم یم

...   داره حس  ساز گن یم خوردیم خاک

 آهنگ خوب بفهمه اشو نوازده حس

 درسته؟ زنهیم



...  شیکماب:  گفت و  داد تکان ی سر معز

 . باشه کوک که یشرط  به

  نمیا:  گفت و برد بش یج ی تو دست

  دکتر؟ الزمه یچ گهی د کوکش

...   گوش یکم نوازنده هی یبرا  گهید-

 .    جمع حواس هم یکم

:  گفت بالذت و شد نه یس به دست عادیم

  از میگوش سراپا نه یس به دست همه ما

 باهامون خوب حال هنوز دفعه اون

 ...   کنم یم  یبند رهی ج که من...   هست

  یوقت بعد یا هیثان  و کرد یتشکر  معز

  در تار گرم یصدا  کرد، کوکش یکم

  به که زدم زل ایمیک   یچشمها به...   آمد

 .بود  رهیخ خودش یدستها انگشتان



  را نگاهت دینبا:  م ی بگو خواستیم  دلم

...   ستین بهیغر که او!  خواهر یبدزد

  دل یآشنا... یروز بوده هم تو  معشوق 

  دانست یم  خودش... یروز بوده  هم تو

  فتهیش قدر چه خواهرم که دانست یم ؟

  شاگرد خواهرم که  دانستیم! بوده؟ اش

  دل ، ی بهشت دیشه یپزشک  دندان اول

 خواهر  ی باله یمرب ! بوده؟  او  ی داده

  با...   رو و بر و اندام  آن با! کوچکش؟

  و بایز  یلبها و  درشت یچشمها  آن

  ی دایش و واله و وانهید...  کوچک ینیب

  اگر صولت معز!  بوده؟ صولت معز

 نیچن  نیا را من  دست  هم باز  بداند

  من هم  باز!  فشارد؟ یم گرم و سخت

 !  داشت؟  دوست را



  با .  برداشت را  سالن گرمش یصدا

  خواند و ختیآم  هم در  تار خوش ینوا

  : 

  سر ی  شانه شد  تو سامان و سر یب

  خنده نیا  لب بر بزن رنگ من  خورده

 من  ی مرده  دل ی

  من شب با بزن حرف من ییتنها  ساکت

   من لب با بخوان شعر من ییتماشا شور

 یمن دلخواه حسرت یمن آه یمن  بغض

 همراه و یزخم  توام  دلتنگ و یدور

  یمن

  توام  شانیپر حال توام پنهان غم من

   توام چشمان یمست  بپرم تا  بزن پلک



 قرار یهست تو فقط   من جهان منو جان

   یهست تو  فقط  من زمان یب

  یهست  تو فقط  من ناگهان شروع

 از پر  نه من عذاب یمن ی  هیگر لیدل

  نه من جواب یمن دنیشن

   نه من نقاب یمن گری د یرو تو

  هم یب همه نیا  یکس  میاقل در ستین

  دادم به  تو  تا منتظرم همگان یب ینفس

  یبرس

 ابر کن حوصله توام  زیانگ غم عصر

 کن معجزه توام  زیر کی عاشق مرا

  مرا صبر

  تو یری زنج یسوی گ  مرا یپا  زده بنده

  تو  یریدلگ لحظه کشدم ی م  کشدمیم



 قرار یهست تو فقط   من جهان منو جان

   یهست تو  فقط  من زمان یب

  لیدل  یهست  تو فقط  من ناگهان شروع

  دنیشن از پر نه من عذاب یمن  ی هیگر

   نه من جواب یمن

 نه من نقاب یمن گری د یرو تو
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  یچراغان  ش یچشمها ، دم یکش  که را شام

  همه یصدا  که کرد تشکر آنقدر.  بود

 آب داشتم خجالت از.    درآورد را

  پرنسس کی مثل من با یوقت  شدم یم

  ، شام صرف از بعد ...  کردیم رفتار

  به نگاهم گرفت عهده به لوین را یچا



 اشاره من  به کردم حس...   افتاد  عماد

:   گفتم  گوشش ری ز شام سر  ، کرد یا

 که یطور دارم یخصوص کار او با که

  اما ، شد شوکه نکهیا با.   نفهمد یکس

  آن من و  داد تکان سر یعنی  کرد قبول

 وانیل ، کردن پرت  حواس یبرا لحظه

 .   کردم پر را اش  نوشابه

  به جمع، چشم  از دور ، بود وقتش  حاال

 .رفتم  اط یح

  د،یکش رونیب نخ کی  گارشیس  پاکت از

 همان با بود، ستادهیا حوض کنار

 .  رفتم  شیسو به یخانک  یها  یروفرش

  خاموش گار یس و شد رهیخ میچشمها  در

:  زد لب و داشت  نگه شیلبها انیم را

 . دیافتاد  زحمتت تو یل یخ امشب



:  گفتم و شدم  نهیس به  دست هوا سوز از

 .  د یاومد که ممنون   کنمی م خواهش

  چیه معز .  بود ی عال یلیخ زیچ همه-

  ینطوریا که  نداشت یدوست  وقت

 .   کنه زشیسورپرا

  قابل ی مردانه ی چهره کردم  نگاهش

 و  دم یخند دوستانه ، داشت یقبول

 ؟ یچ  شما پس: دمیپرس

 منظورم: گفت و  زد یبرق ش یچشمها

 !دختره

  فوق  دوست شما:  گفتم  و زدم ی لبخند

  فکر...   نیهست  معز یبرا ی ا العاده

  هی مثل شما  اما نداره برادر معز  کنم یم

 ...  براش نیهست  برادر



 :  ماند رهیخ میچشمها  در

 ...  کرده یخوب یلیخ  حقم در-

.   حقش در  دیکرد ی خوب هم شما قطعا-

  برابره یجور هی روابط  نجوریا شهیهم

...   داره جواب...  داره بستون بده...  

 یراض شهی هم طرفش دو نی هم یبرا

 . هستن

  شیلبها یرو از را خاموش گاریس

 . د یباش راحت: گفتم که برداشت

  تشکر و کرد تعارف  سمتم به را پاکت

 که گاریس و زد  فندک عماد و کردم

:  گفت و  زد زل میچشمها  در شد روشن

  البته.  گذشت خوش بهش  واقعا امشب



 زیچ همه...    یلی خ هم نگار و من به

 .  بود یعال

 .شکر خدارو-

  لب و کرد  مکث ه یثان چند  صورتم در

  اقتیل معز  گمیم بهتون  نانیاطم  با: زد

  که هاست آدم اون از...  داره رو شما

  آدم یپا جوره  همه  تهش  تا بگه یعل ای

 ...  یزندگ تو چه رفاقت تو چه سهیمیوا

 !  ستم ین شک  به دو جهت نیا از-

  بود یباهوش مرد ؛ زد گره درهم ابرو

  از: گفت و دیپاش میرو به ی لبخند ،

   ؟  نیهست شک به دو  یچ بابت

  یرو درست. بودم نگفتن و  گفتن انیم

 و نی بلندتر در... کیبار مرز همان



  بلد  یبندباز  من  ، نقطه نیتر مرتفع

  حس  و نبودم  بند جا چیه به ..  نبودم

  طناب آن یرو  از سوالم  با  کردمیم

 .   کرد خواهم سقوط  مرتعش و کیبار

 دود  عماد و زدم زل  حوض به

 و  داد رونیب  چپ به را  گارشیس

 مرتبه؟ زیچ همه: دیپرس

 هی یعنی ...  هست ییزهایچ هی-

 ...   دمیشن من ییحرفها

 ! ؟ دانشکده یتو-

  دیشا اصال: گفتم  و دادم تکان را سرم

 ... یول بگم  شما  به دینبا

  تیشخص خاطر  به: گفت حرفم  انیم

  سرش پشت داره که ییگرا درون



  آدم  محبت نکهیا خاطر به  ادهیز حرف

 بارها من  و ذارهینم جواب یب  هم رو ها

 گوش و...  نکن گفتم  بهش بارها و

 خب که داده رخ اتفاقات یسر هی نداده

  اما بودن یعیطب اشون همه من  نظر به

  قبولم اگر برادربزرگتر عنوان به من

  دم یم و نان یاطم نی ا بهتون دی باش داشته

  جاست همون جاشون و حرفه  همش که

  دست ه یموفق آدم  معز!   سرش پشت

  کنهیم عمل موفق  بذاره  یزیهرچ یرو

 ییاجرا کار یتو چه درس یتو چه.

  به ی مشغله  هیباهوش آدم ... هنر یتو

 نی هم یبرا نداره هم ی خصوص

  خاطر به.  باالست کار یتو تمرکزش

  یفضا و  خرسه خاله یدوست مشت هی



  یسر هی  هم دانشکده کیکوچ  و محدود

  حد در  اما شد جاد یا هیحاش و حرف

  اون...  حاال و موند یباق حرف همون

 .   دیبا که هییجا همون درست

  گوش یتو  یزد چرا...  میبگو خواستم

  تنها و کردم  نگاهش الل اما خواهرم

  موفق  ی ها آدم  سر پشت.  بله:  گفتم

 .   ادهیز حرف

  اما کردم  باز لب کرد ام حواله ی لبخند

 ...  امد ین جمله

 یمفهوم بار...  ننشستند هم کنار  لغات

  دهانم  یتو زدیم  چرخ ذهنم یتو که

 .    نشد یخال



 یرو دست و  گذاشتم لب یرو لب

 ! ؟ داخل نیاینم:  زدم تعارف...   دست

  کوتاه ی هیثان  چند شد رهیخ میچشمها  در

  ... 

  یجا یا  گهی د هرکس: گفت یمکث با

 ، معز ق یرف عنوان به من بود شما

 درمورد...   اما باشم  مانع کردمیم یسع

  هیچ دونمینم که هست یا مسئله هی شما

 شوی زندگ شما  هست که یهرچ اما

 !  دی داد نجات

  نجات؟:  کردم زمزمه

  را گارشی س از کام نیآخر ،  زد لبخند

  اما نه ای  دیدونی م دونمی نم: گفت و گرفت

 ...  ن یبود معز  یناج شما



 ؟ یناج:  زدم لب رانیح

  کیربات یزندگ.  بله: گفت و  کرد  دییتا

  من و دی داد  نجات رو کورش و سوت و

  یبرا.  خوشحالم برادرم ی برا واقعا

 که  یا نقطه  نیازهم دم یم حی ترج نیهم

  لذت سعادتتون و یخوشبخت  از ستادم یا

 نیمهمتر  نیا  کنمیم فکر...   ببرم

 ! قشهیرف یبرا  ق یرف هی یآرزو

  شیحرفها.   دمیکش  زبان می لبها یرو

 که یبزرگ برادر نیع بود، قلب قوت

.    کند ثابت  را اش یبرادرانگ  خواستیم

  یکاف ی  اندازه به  میچشمها  دانم  ینم

  ای گذاشتند  یم شینما به را بودنم ممنون

 ...  نه

 



...   دهم  نشانش  که بود نیا  تالشم اما

  را صورتش که دمی کش ق یعم  نفس کی

  بابت  از: گفت و  آورد کمی نزد یکم

  حداقل...  بوده یکس  با  قبال معز  نکهیا

  کینزد از که یسال ده  نیا یط 

!   نه که بگم  قاطعانه تونم یم شناسمش یم

 چهار دارم خواهر  خودم من.    چکسیه

  ها خانم ی هیروح با دارم خواهر تا

 !  آشنام ش یکماب

  من ی امدهین زبان یرو حرف نکهیا از

  خدا:  زدم  لبخند بود، زده  حدس را

 .   کنه حفظشون

  نگه براتون هم رو شما خواهر خدا-

 .   داره



  گام  کی و آوردم زبان به یممنون

  یتو...  می بگو خواستم.  گرفتم فاصله

 ابراز بخاطر ...    یزد خواهرم گوش

  به چرا دانم  ینم اما...  ای! ؟  اش عالقه

  خجالت...  کردم فکر معز یآبرو

  به کردم  تند پا و کردم سکوت ، دم یکش

 کردم، باز که را  در...  خانه سمت

 جور و  جمع کم  کم  داشتند می ها مهمان

 را وجودم  کل ترس.   بروند که کردند یم

  ایمیوک عطارد با شدن تنها از.   برداشت

  یچشمها آن با عطارد مخصوصا...  

  دمیترس یم  داریب و  منتظر نگاه و قرمز

 که یجام و دهیآخررس به یبطر از! 

  ی دهی کش  هم در  یابروها و شد یم پر

 !  دم یترسیم ...   ایمیک



  دل ک ی فردا شدیم صبح اگر  امشب

...   قسم  خدا  به بودم من نیزم  آدم نیتر

 من که
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  یعنی  ، ها مهمان ی  دسته نیآخر از 

  لوین و پروا ، کردم  یخداحافظ  دوستانم

  را نشد و شد هرچه که گرفتند قول

  تشکر و  دادم قول...   میبگو شانیبرا

 .  کردم

  به چشمم ، شد کور و سوت خانه یوقت

 یدست ش یپ یسر نیآخر ،  افتاد  معز

 آشپزخانه به را وهی م پوست از  پر یها



 داشته توانستمیم یخوب  حس ، بود برده

...  اش یهمراه از...   کمکش از باشم

.   بودنش بینج نطوریا....   بودنش از

 .برود خواستی م دلم  اما

  نیا بود، شده قرمز عطارد صورت

  کردی م خم  جامش در که بود دوم  یبطر

 ریز معز  و انداخت من به ینگاه  مین ،

 یرو ادهیز داره  کنم   فکر: گفت  گوشم

 ! کنهیم

 .گفتی م قاطعانه دیبا کردی نم فکر

 .   م یبود آشپزخانه یتو

:  زدم  لب  و دادم قورت را  دهانم  آب

 ...  مبارک تولدت بازم



  را اش  گونه و آمدم پنجه نوک یرو و

  فشار بغلش  یتو محکم را من دم،یبوس

   ؟یبد  بهم اتو هیهد ی خوا ینم: گفت  و داد

 به ، برداشتم  را  کانتر یرو ی جعبه

  راستش :  گفتم و گرفتم  سمتش

 . هیتکرار.  نشد  اما باشه تک  خواستمیم

 هیعال ش یگرفت تو که نیهم  من یبرا-

  کنمی م خواهش رهینظ  ی ب تکه...  

 ...  نگو ینطوریا

  تا دو: گفتم  و زدم  زل شیچشمها یتو

 ؟ کار چه  یخوایم ام یخ وانید

  شویکی:  زد لب و  کرد مکث  یا هیثان

  ی برا هم  شی کی. خونمون یبرا  میذاریم



  تا دو من  ید ید!   مطبم یتو کار محل

 !  دارم؟ الزم ام یخ وانید

  یم را دلم مهربانش و گرم  ی خنده

 .سوزاند

 ... کرد نثارم که ییما آن

 ...ش یچشمها ته محبت همه آن

  و بشاش صورت...   اش ییکهربا نگه

  کردیم دگرگونم  ،  اش مردانه ی چهره

  گردنش دور  دست داشتم دوست. 

  است  یراز چه میبگو راحت  و ندازمیب

  دلم یتو چه.. .است سرم یتو چه

 .   گذردیم

  در صد از که سوختیم خودم  یبرا  دلم

  از اش، خنده از درصد نه و  نود صد



  لذت ، ش یحرفها از... وجودش یگرما

  دانمینم...   درصد  کی آن و   بردم یم

  ریدرگ را  فکرم و  شد یم سوخت چطور

 .   کردیم

  هیشب.  کردیم ری درگ را جانم ی همه

..   شدی م آب داشت که بودم یشمع

 یزود به شعله نیا  دانست ینم پروانه

 .   شودی م خاموش

  دلش کرد، باز را زرورق   ی گوشه

  کل جانیه و لبخند با اوردین طاقت

  کرد نگاه  که را جعبه کرد، باز را کاغذ

 باستیز و سینف چقدر: گفت لذت با

 .    رهینظ  یب.   ممنونم  واقعا کرانه

 صفحه: گفتم و زدم زل شیچشمها  در

 ...   نوشتم برات  اولش ی



  برام که  یا نسخه مثل:  زد   لبخند

  ؟ینوشت

  که انداختم نییپا را  سرم  دمیکش خجالت

  نشاند ام چانه ریز  را اش سبابه  انگشت

 ! کردم؟  حفظش یدونی م: گفت و

  نگاهش زد برق  اشک از  میچشمها

   واقعا؟: گفتم و کردم

.    هستم من باشه  الزم وقت هر -

  وقت هر ... هستم من یبخوا هروقت

  قابلمه...   هستم من...   هستم من یبگ

 ...   جاتی سبز...  ها جیهو...  هستن ها

  من : گفتم  و گرفتم را  دستش ...  دم یخند

 ...  شدم  آشنا تو با  که خوشبختم یلیخ



 یدونینم تو کرانه  خوشبختم شتر یب من-

 .   خوشبختم چقدراالن من

:  گفت  و چسباند اش  نهیس به را کتاب

 شب نیبهتر.   بود رینظ   یب امشب

 اگر کردم فکر شهیهم .  بود  میزندگ

  شب  نیبهتر شب اون برگرده پدرم

  لحظه نی ا  االن...  امشب  اما منه یزندگ

 حاضر  بود رینظ  یب...   هی ثان  نیا...  

 .   کنم عوضش یچی ه با ستم ین

  آمد نیی پا چشمم  از اشک  قطره کی

 را  اشکم آورد جلو سر ،  زد لبخند

  ، دید  را شیلبها که ام گونه ، دیبوس

 زانیآو  گردنش از آمدند، باال م یدستها

 ریز و زد  بغل  را  کمرم  یدست ک ی شدم

  شم یم طاقت یب دارم گهی د: گفت  گوشم



  گهید کردن صبر  نو سال تا...    دلبرکم

 !  ستی ن من کار

 ...  اش شانه یتو  دم یخند

 عقب  را خودم آمد، که سرفه یصدا

 .   دم یکش

  السشیگ  با رفت،  عطا قامت به  نگاهم

  از پر را  جام آمد، شیپ خوران تلو تلو

 آشپزخانه  از ما به توجه یب  و کرد خی

 .رفت رونیب

 یم بحران خبر ،  السیگ یتو تازه خی

 .  داد

  جمع را  لشیوسا تا کردم کمک را معز

  دنبالش اطیح دم  تا نداد اجازه  ،  کند

...   شوم عطا مانع تا خواست ، بروم



  چشم.  بزند زنگ دیرس یوقت  تا خواستم

  و عطا با دیبوس را میرو دوباره ، گفت

 یوقت و  کرد تشکر و یخداحافظ  ایمیک

...    شد بسته  سالن در یوقت رفت، که

  ختم،یآو یرخت جا یرارو  شالم یوقت

 در عطارد ی گرفته و زده غم  یصدا

 !   کرانه ی دید :  د یچیپ خانه

  با و گرفت  انحنا یپوزخند به لبش

 :   خواند طعنه

 م یگردیم  لبان تشنه ما و کوزه در آب -

 م یگردی م جهان گرد ما و خانه در اری

  ایمی ک یچشمها  دادم راقورت  دهانم  آب

.   بود شده دوخته من به نگران و ملتهب



  نمانده ابر پشت امروز به تا یماه چیه

 ... یماه  چیه !  بود

 

  چهاردهم_بخش _ستمیب_فصل#

:  گفتم آرام و دیچرخ عطارد به  نگاهم

  که فردا  میکن یم صحبت بخواب برو

 ... ی شد  بهتر

  که بردارم را ها ی دست شیپ  تا شدم خم

  روز از نکنه: وگفت  گرفت را  دستم  مچ

  ومدیدرن صدات که یدونستیم اول

 ! هان؟

  یها گونه و گردن ی برجسته رگ به

 دونستم؟ یم   ویچ: گفتم و زدم زل سرخش



 مهمون  که نیا! ؟ینگفت! ؟ ی دونستیم-

...   ستین  روزمونید و امروز

 ؟یداشت خبر...  هست که  مدتهاست

  تا  چسباندم شکمم   به را ها ی دست شیپ

 ، نخورند زیل جانم یب یها دست از

 !؟ یچ  از: دمیپرس و کردم  نگاهش

  خبر. برداشته منو یزندگ که یکثافت از-

 ! ؟یداشت

:  زدم  لب و بردم  پناه آشپزخانه به

 ... عطا یشد وونهید

  و گذاشتم   کانتر یرو را ها ی دست شیپ

 . کنم حاضر قهوه برات ن یبش:  گفتم



  یپهلو به را من ،  گرفت را  دستم  مچ

  دو به کهی  من با: گفت و دیکوب خچالی

 ...   کرانه  نکن

...   کن  بس  عطارد: آمد در  ایم یک غیج

 ...  یدار کار چه اون به!   بکش خجالت

  در بدهد  را ایمیک جواب نکهیا یجا به

!  ؟ آره! ؟ یدونستیم:   دیتوپ من صورت

 !  ؟یدار خبر یک از! ؟یدونیم یک از

 !!!  کن ولش  عطا: زد  داد ایمیک

  از  من: گفتم  و دادم قورت را  دهانم  آب

  تو قدر هرچه...  نبودم دار خبر یزیچ

 !  دونستمیم  منم  یدونستیم

  شیاریب ی خوا یم: زد لب یکفر عطارد

 ! ؟ ما  یپا و  دست تو



 .  کردم  نگاهش رانیح

  چنگ یتو را بلوزش  آمد، پشتش ایمیک

:  زد لب و د یکش عقب اورابه و گرفت

 کرانه  به...  بکش خجالت کن بس

 خودم به یدار یحرف ... یدار کاریچ

 .   بزن

!  بگم؟  د یبا یچ تو  به! بگم؟  یچ تو به-

 !!!! ؟ بگم یچ دیبا تو به رتی غ یب من

  اتاق  از را سرهنگ ادشی فر یصدا

 .  بود دهی کش رونیب

  لباس با  مردد و زده وحشت رمردیپ

  ستادهیا اتاقش  چهارچوب یتو خواب

 .  کردیم مانیتماشا و بود



:  گفت و  زد شیموها به یچنگ عطارد

 آره ؟...  ما یزندگ تو  ادیب خواد یم نیا

  بیرق! من؟ باجناق   بشه خوادی م! کرانه؟

 !!!!!!!!!! ؟ زنم محبوب ! ؟ من یعشق

 خجالت: گفت و دیگز را  لبش ایمیک

 ... بکش

 !  تو؟  ای من-

:  گفت خفه و کرد نگاهش  ساکت ایمیک

 قبول یگفت   هم تو... دم یکش خجالتمو من

 ...  یکرد

:  گفت و زد یکیستریه ی قهقهه عطارد

  قبول نکهی ا نه... نمشینب که کردم  قبول

 روم جلو قهیدق هر دق ی نهیآ بشه کنم

 !!!   باشه



  الیخ تو!  ؟ عطا یگ یم یور یدر چرا-

  چشم  خواهرم یزندگ به من  یکنیم

 شوهر به یکن یم الیخ  تو! دارم؟

  از! باشم؟ داشته نظر قراره خواهرم

  هی  من... بکش  خجالت یزنیم که یحرف

 که یزمان درست...  یوقت هی ... یروز

 که یآدم به دادم  دلمو  ،  نه  گفتم تو به

 یحت!   نداره خبر هم  روحش یحت

  یتو بود هم یبدبخت یا یمیک که دونهینم

 تازه...  شده خراب ی دانشکده اون

  خواستمیم تازه...  جلو برم  خواستمیم

 اون اصال!  عطا بگم  نشد...  بگم  بهش

 نقشه چه و خبره چه که دونهی نم چارهیب

  یچیه هم حاال ...   بوده سرم  یتو ییها

  که ام وانهید من مگه...  ستی ن سرم تو



!  باشم؟ داشته چشم خواهرم یزندگ به

!  ؟ عطا ی اریدرم کجا از رو حرفها نیا

!  ؟ شدم  زیچ همه یب انقدر یک من

 خجالت خودت  از... بکش خجالت

 یحرف از!  کرانه از ...  من از...  بکش

 یدار یچ که  کن  فکر!  یزنیم که

 ! یگیم

 !  ؟یکرد  فکر تو! ؟  ایمیک  کنم  فکر من-

  دارش تب یها گونه یرو را  ش یدستها

.  ریبگ آروم عطا: زد لب و گذاشت

 ...امشب  یشد وونهید

 صورت  یرو محزونش و خسته نگاه

  که یا مردانه بغض با و نشست  من

 بود گرفته کنترل تحت را شیصدا

 یشی نم خرد یباش  من یتوجا:  گفت



! ؟یشی نم له یباش  من یجا تو! کران؟

 هفته آخر هر یتونی م یباش من یجا تو

 یبخور شام زی م هی سر باجناقت  با

  یتونیم! زنت؟ مادر و زن پدر ی خونه

  پسش از! ؟  یتونیم  تو! کران؟

 ! ؟یایبرم

 .انداختم  نییپا را سرم

  تا دو! ؟یکنیم نگاه کجا به:  دیکش  داد

  دیکن وونهی د منو که د ی دیکش نقشه خواهر

 هی!  خواستم؟ یچ مگه  ستم ین  آدم من! ؟

  حق   من ...  آروم و یعاد یزندگ

  ی که یمرت نیا  یندار  حق ! ندارم؟

 ......... 
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 رونیب مشتش  از که اش اشاره  انگشت

...   چرخاند  هوا یتو را بود زده

  شیر به خواست یم چه! ؟ چه ی  کهیمرت

  نبود ییناسزا... نبود یصفت!  ببندد؟  او

 !  گفت؟ی م  چه... 

  بود شده نیزهرآگ  یها زهین بستر میگلو

  . 

  قدم  خانه سالن  در هدف یب عطارد

  دم ید.   زد شیموها  به یچنگ....   زدیم

.   است ریدرگ  خودش با چطور که

  دیترک ینم  اگر و بود کینزد انفجارش

 .  کردی م سکته



  ایمیک .  افتاد چشمش  از اشک  قطره کی

...  امشب یشد وونهید عطا:  کرد ناله

 !  ؟ چته  باش آروم

 خچالی از هیتک ...  دم یکش جلو  را خودم

 .   برداشتم

  ها یلعنت...   آدمم  من: گفت خسته عطا

  من... مردم خبرمرگم من...  آدمم  من

 .... زیچ همه یب  من ...  دارم رتیغ

 زیآو رخت  ی  نهیآ یسو به را  مشتش و

  برداشت را خانه کل  اش نعره و دیکوب

 و نکاریا من با  نیندار حق : گفت و

 !    نیبکن

 چرا  ریبگ آروم عطا: زد  هق  ایمیک

 ... یار یدرم یباز وونهید



  یها خرده به تی اهم یب...  رفتم جلو

  مشتم انی م  را اش آلوده خون  دست نهیآ

 !  ؟ یخوای م  یچ: گفتم و گرفتم

  زد زل می چشمها در سوالم به  تیاهم یب

  . 

 !  ؟ ی؟چ عطا  یچ:   کردم ناله

  هم  با دوتا نیا یکن  تماشا یتون یم تو-

  آدم نایا  یکن الیخ  بعد ...  بزنن حرف

  یعاد  یلیخ که هستن  یا ی عاد یها

 حرف فقط! ؟ زننیم حرف دارن

  ؟یتونیم تو! زنن؟یم

 ... میبگو چه  دانستم ینم

:  دیکوب نهی س به اش یخون مشت با عطا

...   تونمینم!  یتونیتوم اگر تونم ینم من



  نیا با  ذارم ینم!!!  تونم ینم من کرانه

 ...  یکن ازدواج پسره

 !  عطا چه تو به:  دیغر یکفر  ایمیک

  یکن ازدواج باهاش... یخواهرش-

 چیه  دینیبب رو  ایمیک رنگ ذارمینم

  من...    ستم ین رتی غ یب من!  کدومتون

  من...    دم یبخش یکاف  ی اندازه به خر

  که کردم ثابت یکاف  ی اندازه به خر

 !  دارم  دوستش چقدر

  کن  بس عطا  نذار سرم  دنتویبخش  منت-

  پرت یکرد یقاط ...  یمست کن تمومش

 ! یگ ی م پال و

 !  گم؟ی م پال و  پرت من-



  نویا یخوا یم: برگشت من به  نگاهش

  هر بزنم چت  من ما  یزندگ وسط  یاریب

  شهیم  یزندگ نیا ! ؟ کرانه آره! شب؟

! من؟ یبرا شهیم یزندگ  نیا! ؟  ما یبرا

  من! ؟ دارم  دوستش! کرانه؟  هیچ گناهم

  نداشته  دیبا!  ؟ دارم دوستش چون خر

!  برام؟ بشه یعاد یچطور! باشم؟

!  کرانه؟ می باش یعاد  یچطور

 ...  کرانه کن  فکر! ؟  یفکرکرد

...  گم یم  بار کی عطارد: زد  داد ایمیک

 و بدون و ریبگ گوش شهی هم یبرا

 به یحس چیه صولت  معز!  کن تمومش

 هی زیچ همه یب   من....  نداشت  من

 بدبخت اون  شدم، عاشقش طرفه

 ن یا!  یحت  نداشت خبر روحشم



!!!   کارش یپ رفت شد تموم موضوع

 طرفه کی  معز به  حسم! عطا؟ ید یفهم

   حاال و بود من طرف از بود  اشتباه بود

 !!!     شده تموم

 ...   شد باز یآرام به سالن در

  نییپا سرش ، سمتش  دیکش  پر  نگاهم

  شیچشمها و داشت نگه را در ...  بود

  زیر یها  دانه وجود با و آورد باال را

...   سرما ن یا در اش  یشانی پ یرو عرق 

 حضورش از شدم رانیح

 . درچهارچوب

  انگار چاه ته از شیصدا

 جا رو چمیسوئ من، خوامی عذرم:آمد

 .   گذاشتم 



  من  نه و یدان  تو نه را ازل اسرار

  من نه و یخوان  تو نه معما حل نیو

  تو و  من یگفتگو پرده پس از هست

 من نه و یمان تو نه  افتاد بر پرده چون

 "امیخ" 

 

 شانزدهم _بخش _ستمیب_فصل#

 پوزخند.   کرد داغم عطارد  یچشمها

  هیشب ،  عطارد یلبها  یرو بسته نقش

  گذاشته ام  یشانیپ به که بود یداغ قاشق 

 . بودند

  یها رگ و آورد ی م دردم اندازه همان

 .   کرد یم وادار غلغل به را مغزم



 ینامرئ  یآبرو به  ، رمق  یب و رانیح

 پا و  دست چشمم یجلو که یجان یب

 ...   بودم زده  زل زدیم

 .    دیکش  یم را آخرش یها  نفس آبرو

  یکجا ... برگردد که  کنم چه دانستم  ینم

  و کنم  جمع نیزم یرو از را جانش

  حفظ  مشت یتو ،  دارم  نگه چنگ  یتو

  دستم  از تا کنم  حبسش  نهیس  یتو  کنم

 . نرود

  بود افتاده دستم  از  اندازه و حد یب آبرو

 . رفتیم کجا نا به و  د یکشیپرم کم کم و

 زانیآو  اش  نداشته یبالها از  خواستمیم

 .   آمد ینم در جور...  شوم



 یسو به دم یشن  را شیها گام  یصدا

  رفت بود  نشسته آنجا حال به تا  که یمبل

 و د یکش جلو یکم را مبل تشک ،

 را ها  تشکچه انیم شده پنهان چیسوئ

  چشیسوئ تلق و تلق یصدا  برداشت

 .  بود سالن در  حاضر یصدا  تنها

 .  دیچرخ ما سمت به

 در ، خورده شکست سپاه هیشب که ییما

 جانمان یب ی  فرمانده کنار گوشه

  ینم در کمانیج و  میبود نشسته پراکنده

 یب خون در ساالرمان سپه که آمد

 از جان...   مرده...   دهیغلت   ییآبرو

 !   رفته و داده کف

 چیه  یب که میبود ییسربازها هیشب

 نفر کی  تا  میبود مانده یسالح و گلوله



.    دهد نجات برهوت نیازا را  ما  و دیایب

  دست دیرس یم نظر به که اندازه همان

 .   می بود دهیکش یزندگ از

.   نشست  صورتم یرو ش یچشمها

  را اش  ییطال  یها مردمک ینیسنگ

 .   کردم  حس

 خودت با هم را  من  میبگو  خواستمیم

 ... ببر

...  یشناس یم که یمرز نیدورتر به

  نیا از ی ا خاطره  وقت چیه که ییآنجا

 .   نباشد  ذهنم  در برابر نا و سرد جنگ

  ادیفر امواج در.   بود  شده گم  م یصدا اما

 شده زیلبر شک از که یمرد تلخ یها

 .  بود



...   نبود ما مثل  آمد، گرمش یصدا

  ما مثل نبود نی ا قرارش اصال  یعنی

 .   باشد

 ،مقابل  ستادی ا عطارد  مقابل در

  یها  شهیش از فاصله با و...  دستش

 به زد زل آلود خون ی  شده خرد

  خوادیم ه یبخ دست  نیا: گفت و عطارد

  نه هیبخ اما  دارم پانسمان لیوسا   منم. 

  ... 

  بود داشته نگه دست یتو را دستش  کف

 .   کردیم یوارس و

  مقابل اش شده خم یزانو به هیثان چند

  و گرفتم  جرات بعد و ماندم  رهیخ عطا

  زل اش یتلخ بدون و یجد  مرخین به

 .   زدم



 ...   بگذرد تفاوت یب توانست ینم

  در به ، بود  نشسته  کمرنگ تنم در جان

  دیکوب یم  ام شده تکه تکه قلب ی خانه

...  برگردد...   کند  دای پ راه خواستیم...  

  پا در به برگردد خواست یم تنم  به جان

 از که یسمج  خواستگار هیشب  دیکوب یم

  هر یپا.   دیکش ینم دست رزایم دختر

 اندازه همان ستادیا یم نخوانده شرط 

   دیکوب ی م قلبم ی  دروازه به  ، شق  کله

.   م یگویم  را جان.  برگردد  خواستیم و

 !  برگردد خواستیم  تنم به

  و آمد گوشم  یتو  باز گرمش یصدا

 :  نشست

  به یفکر  هی  برمیم رو شما من  شو بلند-

 ...   شو بلند.   میبکن  دستت  حال



 زل او ی چشمها به باالآمد  عطارد نگاه

  برق! د؟ی د یم را یی طال  ی دامنه.  زد

 آن!  ؟ دید یم  نگاهش در را کهربا

  که...  را گندمزار  ی بایز ی  مزرعه

 غلت ها خوشه  انیم در بار هر من

 د؟ ی دیم را دم یرقص یم  و زدمیم

 ...   ند یب یم که  داشتم حتم

 یم که....  شیچشمها از دمیکش یم بو

 .    ندیب

 دوستانه بار نیآمدا باز گرمش یصدا

:  گفت و گشود  لب... تر برادرانه...  تر

 یعل ای  هی...  شو  بلند... پسر  شو بلند

 هی دستت یبرا  میبر شو بلند  و بگو

 .   میبکن  یفکر



  که  دمید  را عطا ،  دیکش جلو  را  دستش

  با را اش آمده شی پ  دست و زد شخند ین

 پا رو یسخت به ، زد  پس گرشی د دست

 را خروج راه یسست  یها گام  با ، شد

 .  زد رونیب که خانه در از گرفت، شیپ

 .    کردم نگاهش  ملتمسانه و  زده وحشت

 در  شد  پا سر و کرد صاف کمر

  رمیم :  زد لب و شد رهیخ  میچشمها

 .   دینباش  نگران  ، دنبالش

  دو ما به  فعلش  خطاب...  بست جمع و

 .   بود خواهر

:  زد شی صدا سرم پشت از سرهنگ

  آمد شیپ   چه... شب موقع نی ا شاهزاده

 ...   اریب یچا برو ماهیفر کرده؟



:  گفت محجوبانه  و آمد  لبش به لبخند

 یپ ،  سرهنگ د یوببخش من جسارت

 شب ، دمیرس  خدمت مملکت امور

  شاهدخت به حواستون  شه،یپ  در یسخت

  شب.  اساعه گردمی برم...   باشه ها

 .   ریبخ

 جسورانه آخرش  نگاه و کرد تند  پا و

 دست از پربود...  مردانه و بود

  جذاب ییطال  یها بارقه همان! دن ینکش

 یپ خانه از و کرد ممیتقد را نافذش و

  راه ی انهیم و دیدو  اط یح سمت به عطا

  ی پاشنه حوض کینزد اطیح یتو

  چرا فقط   دانم ینم و داد  باال  را کفشش

 ...   زدیم لنگ
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 یوقت  ، شد بسته اط یح در یوقت

  اتاقش در و بازگشت اتاقش به سرهنگ

 یورود  در  و آمد باد  یوقت...   شد بسته

 ...    شد بسته  سالن

  ایمی ک  یچشمها در میچشمها یوقت

 یرو به اش زده غم  نگاه در و نشست

...   ام زنده هنوز که دمید ، شد بسته من

  زنده اما رمیمی م  کردمیم  فکر یعنی

 شهیهم  خالف بر قلبم  ضربان. بودم

 سر  یعیطب  تمیر کی در و نرمال

  میرو ش یپ یفضا به رانیح .  کردیم

  گری د کردمیم الیخ .  بودم دوخته چشم

  دنیکش  نفس نیا  و نم یب ینم را طلوع

  در میها هیر و ،  است یاتفاق نیآخر



 نیآخر فضا در موجود ژنیاکس با  کنش

 .   کنندیم  تمام را شان معامله

  ستمیبا میپاها یرو  توانم ینم  کردم  فکر

  من شدن  برمال  کردم فکر. شدم بلند  اما

  همه.   بودم نمرده اما ...  کشد یم را

...   بود زنده میدستها.  بود  زنده میجا

 ... میلبها!   مغزم... می پاها...   میچشمها

 هنوز اما بروم راه  توانم ینم  کردم  فکر

  تنم  یتو جان و داشتند حس  میانگشتها 

 خواهرم  فیضع هق  هق  یصدا...  بود

  را شی دستها .  دیچ یپ یم خانه سالن در

  یتو و  بود داشته  نگه صورتش یجلو

 .   زد یم زار  یانگشتها 

!  دم؟یترسیم ، جلو رفتم  ینم چرا دانمینم

! سوخت؟ ینم دلم...   بود یمنف جواب



 ناراحت  او از کمتر!  بود یمنف جواب

  یها شانه...  بود یمنف جواب! ؟ بودم

 ، خوردند یم تکان کوچکش و فیظر

  ریت نی آخر من ی برا  ایمیک  یها هیگر

 موجود تیوضع نی بدتر و نی آخر. بود

 همان من ی برا ایمی ک یها هیگر ...  بود

  انیپا به ایدن :  گفتند یم که بود  یا نقطه

 .   است دهیرس

  دیشا گفت دکتر که  یوقت بود  ادمی هنوز

...   یبرو راه ینتوان هرگز عمر آخر تا

  صدا  کم و برانداز خانه اندازه نیهم

 خالف بر.  زد  هق  و ختیر اشک

 را  جانش  تمام  که بعدش یروزها

  شب اما بود برداشته یبیغر انیعص

 معصومانه و خفه قدر نیهم ...   اول



  از...  دل ته از.  ختیر  یم اشک

 ... جانش    عمق عمق  

  دلش  ته از اش هیگر  کدام  کردم  فکر

 خاک به را مادربزرگمان یوقت ! بود؟

  کرده مشت را خاک او و  میبود  سپرده

 گری د  گفتند او به که یوقت ای! بود؟

  مشت را ملحفه و یبرو راه یتوانینم

 یصندل  ی  دسته که  حاال ای بود؟ کرده

  کرده مشت دستش  با را دارش چرخ

  شیانگشتها یها استخوان  سر و بود

 !  بود؟  شده دیسف

 شناور هیشب.   کنم کیتفک  توانستمینم

  اش بازمانده نیآخر که بودم ی ا  شکسته

  ، است  مانده زنده  چوب تکه  کی یرو

  یم زنده را ایاش من که شناور م یگویم



  که ام  ی ا زنده آدم همان من و.   نمیب

  جز اش یزندگ نروز یآخر  تا احتماال

  تماشا  یبرا یگرید ی منظره آسمان

  دادیرو نیآخر منتظر ، ندارد کردن

 هرگز داند یم...  است  ی بعد وحشتناک

 و رهیجز به انتها  یب انوسیاق  آن وسط 

  ی صدا...  است زنده و رسدی نم یخشک

 آب  میگوشها یتو...  آمد  یم آب

 و خسته تن یموج هر با...  رفتیم

  بود بی عج و شدی م  نییپا و باال  کرختم

 .  بودم مانده زنده که

  کنم بغلش...  بروم سمتش  به  خواستم

   ش یدستها کنم  نوازش را شیموها...  

  از کدام  چیه  انجام جان اما ...   رمیبگ را

 خواستی م  دلم...    نداشتم را کارها نیا



  همان و برسانم  تشک به را ام خسته تن

 وارید به رو پهلو به تخت یرو ، جا

  یاتاق هم که  باشم یکور ماری ب  هیشب...  

  زندیم حرف جهان ی بایز مناظر از اش

  . 

 . دادم  تکان  را ام تنه

 که پله کی  از و نشست واری د به  دستم

  گوشم  در محزونش یصدا  رفتم  باال

 ...  کرانه:     نشست

  آمد ینم  دنبالم.  زدم زل ها پله یباال به

  نیا به  یوقت بودم  زیانگ نفرت من...  

  باال پله  از توان خواهرم که  کردم  فکر

 یقیدقا   توانمیم  ومن  ندارد را آمدن

 و ییتنها  ، بخرم  سکوت خودم یبرا

 . خواب یساعت



  صدا تر  بلند  رفتم باال  گرید ی  پله کی

 .  کن صبر کرانه :  زد

 جان همان با.  میبزن حرف خواستم ینم

  خواستمیم فقط  ،  من در شده نینش ته

  بگذارم  جا کی را  م یصدا و سر پر سر

.   نکنم فکر یگری د زیچ به  صبح تا و

...   بودم  خسته  یادیز کردن فکر از

  درون از  و... الش  و آش...  خسته

 را م یها هاستون انهیمور.   دهیپوس

 ریج ری ج یصدا  خودم . بودند خورده

 به که ییها سازه ر یج ریج.   دم یشن یم

  دنبال .   شوند رانی و تا بودند بند ییمو

...  یکاف  ها بهانه... امشب و بودند  بهانه

 .   کردندیم مقاومت اما



:  کرد ناله بلندتر که  بودم ها پله  ی انهیم

  کن نگاهم...  باال امیب تونمی نم یدونیم

 ...    نیبب منو...   کرانه

  سرم  شد پرت نیزم  به چشمم  از اشک

 جمله  می ن نیهم  با.  انداختم نییپا را

  آمد یم در ش یها هق  هق  انیم که ییها

 . گرفتی م را جانم

 منه ریتقص:  آمد  در  مرتعشش یصدا

 ...  منه ریتقص  همش!  نه؟ مگه

 .   کردی م هق هق 

 کرانه: نشست میها  گوش یتو  شیصدا

 . ... زمیعز کرانه!   کن  نگام

  طاقت دلم .   نداشتم  را کردنش نگاه تاب

 شه یهم که ی خواهر.  آورد ینم



  حال ان در چطور  را کردمیم  شش یستا

 !  دم؟ ید ی م روز و

 نرو: زد  لب  که رفتم باال یگرید  ی پله

  نیا حال  نیا با منو  کرانه...    کرانه باال

  ام یب تونمینم یدونی م  که تو...نذار نییپا

 . باال

  فرار تنم از روح...   بودم شده  بدجنس

  از روحم راهنیپ   به جسمم  ، کرد یم

 را ش یخدا ی رو...  بود زده چنگ پشت

  ماندن ، داشت  بودن توقع ، بود پوشانده

!   شدن  ضماد...   شدن مرهم یکم...  

 ...  شدن درمان

 



:   نشست  گوشم در آلودش  بغض یصدا

 کرانه....   کن نگام...  نرو...  کرانه

 .... 

  ی ها گام  با ، دیرس  باال سالن  به که میپا

...   رساندم اتاق   به را خودم ی بلندتر

  یپا دند،یبار یم  توقف یب م یها اشک

  لبه را وسرم  نشستم نیزم یرو تخت

  زده آتش را مغزم...   گذاشتم   تشک ی

  کی با ... بود آماده ، نفر کی.  بودند

 کرده رانیو را دلم ی خانه...  مشعل

 نیبنز  یبو ام نهی س ی قفسه...  بود

  ی تند از  ، تند و تلخ  نیبنز یبو .   دادیم

  خواستندی م.  سوختیم  میچشمها شیبو

  به را ومعصومم پاک حس آن ، را دلم

  چاره یب   و دفاع ی ب دل.   بکشند آتش



  را شدنش جزغاله یصدا...    من ی

  یصدا ... شیها ضجه یصدا...   دم یشن

  آتش به جان حرارت ُهرم ... شیها ناله

...  اش  دهیکش
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 ملحفه.   بود صدا یب   هم ام  یزار  یحت

  زده غم ی صدا که بودم  برده دهانم  یتو

  ، میصدا  از.  ردی نگ بر در  را اتاق  ام

 و سوار یها  هق هق  از... میها ناله از

 زاری ب  صدا از... م یگلو یتو  ن  یسنگ

  حالم ،  سرم یتو یصداها  از. بودم

 که ییصداها از.   خوردیم  بهم داشت

  از... دیایب رونی ب  میگلو از  بود ممکن



  رونیب می گلو از بود ممکن که ییصداها

 بود ممکن که ییازصداها...  بزند

 از.  بودم زاریب  دنیازشن!  بشنوم

  و تپش  از ...  دنیکش  نفس از... دنییبو

 همه از شتریب  ام ی عاص قلب ضربان

 مرده ی محمد کرانه  اگر.  بودم  زاریب

 ...  بود

 پنجره نی ا  ارتفاع.   گرفتم  باال را سرم

  داد یم قول ارتفاع! بود؟ چقدر اط یح تا

 نیا  شود  تمام  و رد یبگ را من جان

 !  ؟ کابوس

 یرو را میزانو.  دم یکش  باال  را تنم

  باز طاق  چهار را  پنجره ، آوردم تخت

.   دوختم اط یح به  را چشمم و کردم

 ی فواره رقص  ، رکهایرجیج بانگ



 رنگ...  یا روزهیف حوض کوچک

  مردم یم  اگر من... ها یکاش  یخاکستر

 یم خفه سرم  ی تو یصداها تمام ،

  من! داد؟ یم انیپا ارتفاع نی ا و! شدند

 !  بود  بد  شهیهم ام یاضیر

 به دهی ترس...  آمد نفس  نفس یصدا

  و شد باز  مشت با  در.   دمیچرخ عقب

 یم من  یسو به ز یخ نهیس که دمش ید

 که  ام شده  تا یزانو.    ماندم رانیح ، آمد

 فرو تشک یتو ، بود  جسمم گاه هیتک

 . خورد هم به  تعادلم یکم  و رفت

 قهیشق ی پهلو.  کندیم سرفه که دمش ید

  من به زد  زل و چسباند وارید  به را اش

  و سی خ .  بودند س یخ شی چشمها. 

 .   متورم



 عرق  یها پنجه در کاغذ  دسته کی

 .   بود شده لوله اش کرده

 انیم  و  انداخت من سمت به را همه

 !    بخون: زد  لب شیها  نفس  نفس

 سرخش  یچشمها و  بود  سخت  نگاهش

  یچشمها با نکند.   کردی م هراسانم

 ... رود یم  جانم  که نمی بب شیخو

 برگه به ، نیزم  یرو را دستش  کف

  به مشت مشت و  دیکوب شده  پاره یها

 بخون:  زد داد و  د یکوب و دی کوب نیزم

 ...  بخون!  کرانه

 . کردمیم  نگاهش  زده رتیح

 کرانه: دیرقص  ش یصدا در  التماس

...   یبخون  یخواستینم مگه...   بخون



  مگه! ؟یبدون  یخواستینم مگه

 !    بخون ایب! ؟یبفهم یخواست ینم

 .  سوختیم  لبم  و بود خشک میگلو

  و درد از  بود ماالمال  نگاهش

 دنباله که یجان یب  یپاها به... یخستگ

  یپر مثل . شدم  رهیخ بودند افتاده اش

  صدا ، اهیس جادوگر که بود ی ا ییایدر

  شیپاها به و برگرداند شیگلو به را

 .  نداد حس

 غم اندازه همان....  بایز اندازه همان

 سرده...  کرانه:   زد میصدا....   زیانگ

 .   ببند رو پنجره! 



  یها گونه بود، سرد چقدر دمیفهم تازه

  و بردم فرو م یدستها یتو را  ام زده خی

 !  ؟ جان کرانه:  زد صدا

  بستم که را پنجره دادم، گوش  حرفش به

:  گفت  و دیکش یراحت و قی عم نفس

  ها پله کل...   کرانه کنهیم درد دستهام 

 ...   باال دمیکش خودمو  دستهام با رو

 یرو  خواستم.  دم یکش جلو  را خودم

 یرو طور همان   ، نشد ستمی با میپاها

 وارید به کنارش ،  رفتم سمتش به زانو

  که ماندم رهیخ پنجره به رو  دادم هیتک

 و زد ها برگه به  را دستش کف باز

 ! بخون: گفت

 :   شد  دهیکش برگه یرو  نگاهم



 .   بودند ری تکث درحال میسلولها

 .  کردمی م حس را نموشان و رشد

 .   بود شده م یحج قلبم  

 ،  آب مخزن کی  در که ی نیجن مثل

    کرده جمع  را شیپاها و دست

 اطرافش  ی ایدن از خبر یب و

 ... بود شده یصوت ی  باخته دل

 ...  سبکبال ،یروان یها  موج با و

 .  رفتیم  سو آن و  سو نیا به

 کرده  جمع را می پاها و دست هم من

   بودم

  بردم یم  سر به مطلق  یخبر یب در و

  . 



 گفت،یم که شناختم یم را نفر کی

...    شوندی م عاشق  روزانه ها  آدم 

 .   گفتیم راست

 ...   دوشنبه کی در  ، دم ید را  او که من

 مرز  در... بعدازظهر پنج ساعت یحوال

 .   شب و روز

 کی   آدمها که بیعج چه  کردم  فکر

 ...    شوندی م عاشق  روزه

 !  شدم عاشق  خب و کردم  شی تماشا من

  را او ، خواست  دلم...  یسادگ نیهم به

 باز و نم یبب  و...   نم یبب یه.   نم یبب باز

 ! نم یبب

  او که خودم  با خودم کردم، عهد  اصال

 ...  نم یبب روز هر را



 . شوندی م عاشق  روزانه ها آدم

  یعاد روز کی  در را" تو"،  من مثال

 بودم، عاشقت شیفردا  و ، دمید

  یها هفته...  بودم عاشقت شی فردا  پس

 روز هر من.  بودم عاشقت بعدش

 ...   شومیم عاشق 

 فکر شدم،یم دار یب خواب از یوقت

 !  دارم یمهم کار چه امروز  کردمیم

  که است معلوم...  ی ا احمقانه سوال چه

 ... !  باشم  تو عاشق  دیبا امروز

  مانعم تعهد که بود یامان یب درد چه و

 ...   شدیم

  شد یم حالم  شامل  یتر امان  یب درد و

 !    یدید ینم  را من یحت تو که



 .  زدم زل شیچشمها  در
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 :  زد لب ش یتشو پر

  بعد ی صفحه برو...   بعد ی صفحه-

 ... 

.   کردم رو و پشت را شده پاره ی برگه

 بلد  الفبا.  بود رفته ادمی از سواد

 !  نطوریهم  هم خواندن... نبودم

:  گفت و زد چنگ را برگه خودش

  نینازن نظرت  به ،  گفتم تارا به امروز

 صولت  معز یبرا یمناسب ی  معشوقه

  نینازن: گفت  و دیخند جوابم در ! است؟

  ستین چکسیه یبرا یمناسب ی  معشوقه



  از ستین   معلوم مزاج یدمدم  دخترک! 

 .    خواهدیم چه یزندگ

.   مانم یم  نینازن مثل  هم من  کردم  فکر

 !  خواهم یم چه قای دق یزندگ  از دانمینم

  کاغذ ، انداخت من دست  یجلو را برگه

 :  گفت و  دی کش اباال  ر یگرید

  به دیبا و است دوشنبه  فردا!  کشنبهی-

  یم بدم  برادرش از.  بدم ادی باله زلیژ

  الیخ مغرور ی فتهیخودش مردک.  دیآ

!   اوست  به متعلق  زمان و نی زم کند یم

  را آدم مغز اش  دهنده آزار کالم  تکه

 یلزوم... نمیب ینم یلزوم:  سوزاند یم

 !   نمیبیم

 .  انداخت را برگه



  نگه شیچشمها  شی پ را یگری د ی برگه

  الیخ ها وقت یبعض:   زد لب و داشت

  به اصال.  است اشتباه انتخابم کنم یم

  نیا داشت یلزوم چه  صولت  معز قول

!  رم؟یبگ  م یتصم ازدواج یبرا زود همه

 خوب...   است ی مهربان مرد عطارد

  یزیچ ک ی...  اما دارد دوستم... است

  دیبا که  آنطور من قلب شودیم باعث

 صولت معز گفت یم نینازن!    نتپد

  کردم فکر ...  است یدنید شود عاشق 

  دبدبه همه آن با زیچ همه یب مردک آن

  از نکهی ا  احساس و  غرور و   کبکبه و

  یدنید زشیچ یه  ، است افتاده آسمان

 !   ستین



:  گفت و کرد رو و پشت را برگه

  گذاشته  قرار!!!  صولت معز و نینازن

  مشکل یمقدار کی  کردنش  باور! اند؟

...   ومن  د بو خوشحال نینازن!!!  است

  دارد حالم.   ستمین خوشحال  اصال من

 اصال صولت  معز.   خوردیم  بهم

  آن با  ست ین نینازن مثل یآدم  مناسب

 لقمه نی ا! عشوه از پر یافراط  یصدا

 کامران  یتیگ  اش زره فوالد مادر را ها

  کندیم رزرو رستوران.  ردیگی م شیبرا

 پسرک آن!   عماد اش یمیصم  دوست و

  تا نند یچ ی م سهیدس کامران یت یگ  با قلدر

 رقمه چی ه که  کنند  یآدم گرفتار را معز

  دوست را نینازن  توهم!  دیآ  ینم او به

  دوستش صولت معز کندیم ال یخ دارم



  که  یکس تنها صولت معز.   دارد

 !    منم ندارد دوست

 . زدم زل خواهرم لبخند به

  از اشک قطره کی   و آمد باال  نگاهش

!   صولت معز:   گفت و افتاد چشمش

  مدام و مدام...  شنومیم مدام  را اسم  نیا

  د یآ یم خوشم او از  دارد کم  کم!   مدام و

  ی تو.  دارد یبیعج  یها یمهربان کی.

  بودم  گفته عطا  به بودم مانده باران

 یتاکس  خودم دیایب  دنبالم  ندارد یلزوم

 سوار را من نبود یتاکس  و  رمیگیم

  یتو!   رساند خانه  به و کرد  لش یاتومب

!  مینکرد بحث بار نیاول یبرا  نیماش

  فکر کرد دعوت هم شام به را من یحت

  به را شام  به دعوتش...  ام گرسنه کرد



  یتو از  و کردم  رد یا احمقانه طرز

!  داد  لیپاست من به  نشیماش  داشتبرد

  هم با!!!   یا نوشابه!!!   زلی ژ لیپاست

 خوردن  لیپاست نیاول .    میخورد لیپاست

  اگر یوا ! دوستم نامزد  با من مشترک

  کنمیم حماقت احساس...  بفهمد نینازن

 من جز به...   ام نگفته تارا به. 

  یها قرار خبر دانشکده  در  چکسیه

 را نی نازن و صولت معز ی عاشقانه

  مادرش  یها نقشه  ها نیا  ی همه ! ندارد

  عماد!  عماد همراه به مادرش!   است

  خود...  من...  عماد  زن...   داند یم

  اصال نظرم  به!  صولت معز و نینازن

!   است نکرده انتخاب را یخوب  سیک

 یخط   هفت  آدم چه نینازن  بفهمد اگر



 ادامه رابطه  نیا به هم  باز است

  بود یخوب فرصت ن یماش یتو ! دهد؟یم

 حرف  ش یبرا دشیجد دختر  دوست از

...   اما  کند باز  را شیچشمها تا بزنم

  دوام رابطه نیا!   کردم اریاخت سکوت

 به صولت  معز از یعشق چیه  من ندارد

 پسر کنم ی م حس!   نمیب ینم  نینازن

  اند گفته  و اند کرده مجبور را چارهیب

 !  است نینازن  نیزم یرو زن تنها

  ی  صفحه..  انداخت  کنار را برگه

  که یهرروز: خواند میبرا را  یگرید

 و دورتر عطا از کنم ی م حس گذردیم

  حس .  ست ین خوب نیا شومی م تر دور

  کل حسادت کنمیم حس ... مارمی ب کنم یم

 تولد امروز!   است گرفته را جانم



 گرفته  هیهد معز  از...   است نینازن

  شدت از داشتم !  همراه تلفن  ک ی.  بود

  تاراحرف  با گری د.   شدمیم کور حسادت

 گرفته نینازن را وقتم  تمام.   زنمینم

.   دیگوی م معز از  مدام  نینازن...  است

  کی.  زند یم هم  به را  دلم ش یها گفته

 !!!  ست ین درست وسط  ن یا یزیچ
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  است شنبه  سه: کرد رو و پشت را برگه

  گرفته میتصم ...  دارم کالس  زلیژ با. 

  به دانم  یم نینازن درمورد که هرچه ام

 ربات کی با کنم ی م حس.   میاوبگو

 یزندگ با دارد داند  ینم که طرفم  احمق 

  سی ک نینازن!   کند یم کار چه اش



  حماقتش!   ستین  او یبرا یمناسب

 سردرد! رم یبگ سردرد شودیم باعث

  بلند یصدا با اتاقش یتو کرانه.   دارم

  با بلند  ی صدا  با دهد یم گوش آهنگ

  با زندیم حرف وحشرات وارید و در

  یصدا  با خواند  یم شعر بلند  یصدا

 کندیم درد  سرم !  شود خفه کاش...   بلند

 و جفت جنسش  که  ام یمعتاد مثل...  

  از...  ام  یکفر اندازه یب!  نشده جور

 انتخاب از.  انتخابم از.   خودم دست

  معز انتخاب از!   کنمیم شرم ام  یلعنت

  میگویم  او به.   کنمی م شرم هم صولت

  به!  ستین تو دهان ی لقمه نینازن که

  ی نهیگز اصال نینازن که  م یگویم او

 که م ی گویم او به ...  ستی ن یمناسب



  ی زایو.  دهد  اش  یباز خواهدی م نینازن

 کور را  نینازن یچشمها  صولت معز

  به خواهد یم که  است همان!  کرده

!!!   اوردی ب چنگ به  را او شده  یمتیهرق

  هم  عواقبش میگو یم  را نینازن راز من

  نیا از  بهتر خرمی م جان به خور سگ

  یدست یدست صولت  معز نمیبب  که است

  یپا اندازد یم  چاه یتو  را خودش

 حاضر  چکس یه زند یم لنگ احساسش

  یتو را تیواقع!!!  کند  کمکش ستین

 از ، نینازن از من...   بکوبد صورتش

  فحش  از... شیصداها  از... افکارش

  دارم مدرک است داده  معز به که ییها

  را شیها  چت .  دارم را شی ها  سیو! 

 دروغ یحت!  میگو یم را زی چ همه... 



 خوابگاه یتو.   دانم یم هم  را شیها

 به دهان او را الدن ی بچه  ی عهیشا

  معز ک ینزد هرکس.  چرخاند دهان

  کندیم خارج دانیم  از ینحو به  را باشد

  نامزد کندیم الیخ  چون.  من جز به! 

 من یول! ستم ین خطرناک شیبرا  و دارم

  شیها برنامه ...  را  شیها نقشه  دانم یم

  دیرسی م کانادا به ش یپا نینازن....  را

 یم رها که  مطمئنم  کردیم رها را معز

 !   کرد

 .بود نشسته صورتش به رانیح  نگاهم

 ها برگه یباق از تر دور یکم را برگه

  با:   خواند را ی بعد ی صفحه  و انداخت

 رستوران کی  در.   گذاشتم قرار او

  انیقل هم  با  خواستمیم.   یسنت  خوب



 گاری س  بودم دهی ند  که هرچند می بکش

 محترمانه را دعوتم اما ردی بگ  دستش

  ذاتا .  بود یمحترم آدم ذاتا.   رفتیپذ

  قول به باشد  یمحترم  آدم کردیم  تالش

  اجرا پیاک  در  یوقت شهیهم که  خودش

  میپرداخت  یم  گفتگو به را یساعت

  سر پشت دارد دوست گفتی م شهیهم

 نیا  با امرزتشیخداب ندیبگو پدرش

  گرید. گفتیم خنده با را نی ا!  پسرش

.   ندارم را هیاول گارد آن او به نسبت

 یمهربان.   است مهربان وحصر حد یب

  سهیمقا ی زیچ چیه  با توانم ینم  را اش

  شتریب برابر ده  یلطف هر قبال در.   کنم

  در را یژگیو نیا  کند یم لطف تو به

  می بگو دی با نظر نیا  از.   دمیند  چکسیه



  ها آدم  کندیم الیخ  که است ی احمق آدم

  کردن محبت  و کردن لطف قیال هنوز

  نیبهتر ترسم  یم قرار بابت  از! هستند

  یک از دانمی نم.  گذاشتم دست  دم  را لباسم

  حس ک ی.   دهیجوش یحس  من در اما

  آن انیم...  تنفر همه آن انیم...  بیعج

  کی...  خارزار  ی تو... یزاریب همه

  کل عطرش! دهییرو بایز قرمز رز گل

 کرانه آخ...  برداشته را  تنم  ابانیب

 شاعر قدر چه خواهرت ین یبب ییکجا

 !   شده

 .   دیدرخشیم  اشک از ش یچشمها

 .  داد رونیب  نیسنگ  را نفسش

.   زارمیب خودم از: خواند جمله  تک کی

 !!!  زارمی ب خودم از...  زارمی ب خودم از



  پرتش یطور و کرد مچاله را برگه

 گلوله و خورد تخت ی  تنه به که کرد

  و زد چرخ تخت ریز تا  ی کاغذ ی

 . شد  متوقف کجا دانمینم

  در و نشست  او صورت یرو  نگاهم

  که یروز: گفت و زد زل  میچشمها

 به ازت خوادیم فقط نینازن  گفتم بهش

 به  دنیرس یبرا نردبون هی عنوان

 یدونی م ...  کنه استفاده  هاش خواسته

 !  ؟ کرانه گفت یچ بهم

 . بودم ساکت

  با  من ارتباط  گفت: وگفت زد  یپوزخند

.  نداره یربط   شما به...  انم یاطراف

 د یکن دخالت مورد نی ا در  نمیبینم یلزوم



 از و  داد و تخت ی نهیهز هم  بعد ! 

 .   رفت رونیب رستوران

  با مدت  هی: گفت و د یکش دل ته از یآه

  با...  بود قهر همه  با  یعنی بود قهر من

 که ، کاوه دوستش  با...  بود  قهر عماد

  قهر بود کرده ازدواج یفتوح الدن با

 رابطه...  رفتیم  آسه ومدیم  آسه. بود

  کال که  ییجا تا شد کمتر نینازن  با اش

 درمورد  من بود گفته عماد به.   شد قطع

 یتو روز هی عماد...    گفتم یچ نینازن

 یلیخ بود یعصبان  سراغم اومد دانشگاه

 پرش نینازن احتماال.  بود یعصبان

  گفتم  عماد به شد دعوامون...  بود کرده

  تالش  خوادیم که یادم  هی عنوان به منم

  کنم ی م تالش خودم ی  اندازه به دارم کنه



 شوهر تو زد  داد گرفت  باال  بحثمون. 

 ... بکش خجالت!  یدار
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 به ینگاه  و دیکش صورتش  به یدست

 دم یکش خجالت یلیخ: گفت و انداخت من

  نامزد من دونستی م کجا از دونم ینم...  

...  بود گفته بهش نینازن دی شا!   دارم

  از.  ادیز یلیخ!  دمیکش خجالت یول

  رفتم...  عماد از.. معز از...  خودم

 از یک ی یتو ،   دمیخر آرشه براش

  یعنی شکستم اشو آرشه خودم اجراها،

  خواستمیم.   شد چطور دمینفهم  اصال

  کنم  یآشت باهاش  خواستمیم .  کنم  جبران

 یلی خ دوست ، بود یخوب دوست! 



  روز شبانه از ساعت هر تو !  هیخوب

 خودشو باشه ییهرجا یبزن زنگ  بهش

  اد یب بدش ازت کنهینم یفرق! رسونهیم

  داشته ازی ن  بهش اگر.   اد یب خوشش ازت

 خورده چوبشم  ، کنهینم غیدر یباش

  اما کرده فیتعر ادیز خودش یلیخ

  دونمینم خوبه هم  یلیخ.  خوبه هنوزم

  کردم یم فکر  لیاوا اون خوبه انقدر چرا

 اما هست یباگ  هی شیخوب همه  نیا پشت

 خوب ادم  انقدر!   مدلشه!  کرانه ستین

  کنهیم عادت یول  بهیعج دنشی د می دیند

  شامل  شیخوب دوباره  خواستمیم  ، آدم

  بگم ...  بگم بهش خواستمیم... بشه حالم

 ...    اما!   دکتر کنم یم   فکر بهت یلیخ من



:  گفت و گذاشت  دستم  یرو  را  دستش

 .   بگم  بهش نشد

  ی همه از: گفت و زد من  به ی لبخند

  ، دونمیم  نوی ا فقط   افتاده که یی ها اتفاق 

 اگر لچرمیو اون یرو امروز اگر

  د یشا... شم سرپا  گهی د تونمینم امروز

 ...  دم یم تاوان  دارم

 ته از  یصدا با  و گرفتم  را  دستش

  نیا!  ونزن حرف نیا: گفتم یچاه

 محدود اگر!  نزن وقت چیوه حرف

 تاوان یدار که ستی ن یمعن نی ا به  یشد

  مسمومه فکر  هی نیا ... غلطه ن یا! ی دیم

! 

  و گذاشت  دستم یرو را گرشی د دست

 یزندگ  نمی بیم  کنمی م فکر هنوز: گفت



.   داره  ادیز بیغر و بیعج یزهایچ

  نبستم هام یخوشبخت یرو چشممو من

  یلیخ هنوزم...  اما شدم دیناام  کم هی...  

 ... هام یلیترازخ خوشبخت

  هی: گفت و دوخت چشم  صورتم در

 ناراحت آدم هی یمحل  کم خاطر به روز

.   ست ین ذهنم تو...  آدم  اون حاال و بودم

  شده...  ش ی محل کم  نه.. دادنش محل نه

 روز هی اگر...  دور ی خاطره هی

 به که برسم نظر به بایز  خواستمیم

  مهم مییبایز گهید  االن ...  امیب  چشمش

  بتونم نکهیا...  مهمه ستادنیا ...  ستین

 خونه در یچشم پشت به چشممو

 اون با گهید  مامان که...  برسونم

  نده تکون جا از منو اش  کشنده کمردرد



 هیگر کنهی م نگاهم  که بار هر  بابا که...  

 ینخور اعصاب  قرص تو که !   نکنه

  ادی  منم.  شدم بزرگ منم کرانه...  گهید

 ...   کردم تجربه.  گرفتم

  نا یا: دمیپرس  و دادم قورت را  دهانم  آب

  ؟ینوشت االن رو

 .    دیخند

  اش اشاره سر و د یخند اش هیگر انیم

 یکم را  سرم و چسباند ام یشان یپ به را

  دست از امان:گفت و داد هل عقب به

 !  کوچولو خواهر تو

 را م یابرو ، آورد نییپا را انگشتش

...    را  چشمم ی گوشه... کرد نوازش

  و چسباند ام گونه به را انگشتش سر



  یتو بودم  گذاشته نجایا رو  نا یا: گفت

 زمشونیبر تونستمی م.  سرهنگ اتاق 

  خواستم یحت.  ومد ین  دلم اما...  دور

  فکر اما  کنم سشونینو پاک دوباره

  مگه...  منه یجوون از یبخش  کردم

  من! کرد؟ سینو پاک و یجوون شهیم

  شدم بزرگ هام نوشته  دست نیا یتو

  دادم  دل کندم دل  دادم  دل کندم دل...  

  زمیبر چرا ...  زدم گند ...  شدم  بد...  

  از...  هست یوقت ! ؟ اشتباهمو دور

 که  شهینم پاک روزگار ی صفحه

 بزرگ آدمو اشتباها یبعض! شه؟یم

  گرفتم اد ی.  کرانه  گرفتم ادی من.  کنهیم

  بزنم چنگ  دینبا  نخواد منو  یکس اگر

  ادی هم تو...   کنم التماس کنم اصرار



  خوادتیم  و یخوای م و یکس  اگر ریبگ

 ، کنار ش ینذار ، ینکن ولش راحت

  عشق  ها وقت یبعض...  دور  شیننداز

 سمه  عشق   هم ها وقت یبعض.  موهبته

...   باشه  عیما هی مثل تونهیم هم  عشق! 

...  شیزیبر یظرف چه تو داره یبستگ

  شهیم آلوده اونم ، باشه آلوده اگرظرفت

  زیلبر...  باشه کیکوچ ظرفت اگر...  

 ظرفت  اگر...  رهیم هدر...  شهیم

  بهشت تی زندگ وقت  اون...  باشه اندازه

...   عشقته ی اندازه ظرفت  تو!   شهیم

  دی ند هدرش.  است اندازه معزم ظرف

  یزندگ د یتونیم یوقت.   د ینکن  فشیح ... 

!  ؟ دیباش داشته هم  کنار  یا العاده  فوق 



 داشته  العاده فوق  یزندگ هی بده قول

 ..... یباش

 

 چه دوم_ستیب_بخش _ستمیب_فصل#

 ! گفتم؟ یم

 در.    بود دییتا منتظر میچشمها  در

  شیحرفها که بخواند خواستیم  نگاهم

 .  دل و جان با دارم قبول را

  م یتماشا دو بو نشسته صورتم  به  دستش

...  سیخ و متورم  ی چشمها با .  کردیم

:  گفتم و  نشاندم اش پنجه یرو را  دستم

 یرو ییدوتا مایقد اون ادی  به یایم

 م؟ یبخواب تخت



  ادی به:   گفتم  و زد صورتم  به ی لبخند

 یم  نجایا تو و من که  ییها شب

  برد ینم خوابمون صبح تا...  میموند

 اون یبرا  دلم.  می دیخندیم زیر زیر

 ...  شده تنگ یلیخ روزها

  و کردم  حفظ  میانگشتها انیم  را  دستش

 .  زد یا ساده  لبخند   دمید

  افتاد تخت تا  اتاق  در ی فاصله به  نگاهم

  بود دار پا  سالم  آدم ناقابل  قدم  شش   پنج. 

  یجلو  خواستمینم...  او و داشتم  من. 

  نیزم یرو زی خ نهیس من  یچشمها

  شیدستها کمک  با خواستمی نم!  بخزد

  ی پاها خواستمینم. بکشد   شیپ  را خودش

  ی وزنه دو  مثل که  را جانش و حس یب

  را بودند  پال و پرت عضو هی شب  نیسنگ



  نیا ناظر  من و...   بکشد خودش دنبال

 .  باشم  کاه جان تحرک

  کمکت: گفتم  و دادم قورت را  دهانم  اب

   ؟ کنم

 به دنی رس تا: گفت  جنجال و جار یب

 ...  یکن کمکم د یبا  ، آره تخت

 به زدند یم برق  که ییچشمها با

 :  گفتم و زدم زل صورتش

 !کنم؟ کولت-

 هیثان چند.  انداخت ینیب  به  ینیچ

 .  دیخند سرد شی لبها و کرد  میتماشا

  نیسنگ  و انداخت  شیپا ران  ریز دست

  بهم  حاال  تا تو: گفت  و دیکش  باال را آن

 !  ینداد  یکول



 ...  یداد تو یول-

 اد؟ ینم  ادمی ؟یک-

  منو. بود  شکسته پام .   بودم بچه یلیخ-

  ن یهم اط یح  یتو...  کولت رو یگذاشت

...   نیزم  میخورد بعد ...   میدیی دو...  جا

 !  ست؟ین ادتی

   واقعا؟: دی پرس و کرد صورتم  به ینگاه

  بود کرده کول رو عاطفه عطا.  آره-

 که دور هی  دینرس زورت... منو  تو...  

 ...  می شد پا  کله هم  با...   یدییدو

.   کردیم  میتماشا مبهوت او و دم یخند

 به خوب من اما نبود  اش حافظه یتو

 .   داشتم خاطر

 ؟  شد یچ  بعدش-



 مامان و  بابا بعدش اما رفت  در  دستم-

 هیگر یکل هم تو...  کردن دعوات یکل

  یدیخواب من  شیپ  ی اومد شبش یکرد

...   ی د ینخواب ی عنی صبح  تا... یول

 !  اد؟ینم ادت ی...  میزد حرف

 .   ستین   ذهنم تو-

  خانم  بدم یکول بهت ی دیم افتخار حاال-

 ! ؟ دکتر

 .  د یخند زیر

  و شدم زانو یرو ،  کردم او به را  پشتم

 ! ؟ ستین  ادتی واقعا: گفتم

  من و زد حلقه گردنم دور را  ش یدستها

  را میها  پنجه دمی کش عقب را  م یدستها

 ، زدم حلقه که شی پاها یها ران دور



  و گذاشت ام سرشانه یرو را  اش چانه

 نییپا بذارم  زود نمیسنگ  اگر: گفت

 باشه؟

 ... یستین-

  یا خفه غیج لب ریز ، گفتم یعل ای

  میگلو دور  تر محکم  شیدستها  ، دیکش

  لرزانم یپاها  یرو یوقت شد حلقه

  فکر بود  خم کمرم که یدرحال ستادم یا

 یحت...   میآ یبرم پسش از...  کردم

 ای برود نییپا را  ها پله بود قرار اگر

 یطیشرا هر  ی تو...  ا ی د یایب باال

 .   کند حساب من یرو  تواندیم

  بود چسبانده وارید به  را  دستش

 .    شود میتقس  وزنش  خواستیم



 ؟ یچ بزرگ  بابا: آمد شیصدا

 . االن...  زنمی م سر بهش رمیم-

  رفتم، تخت  یسو به یآرام ی ها  گام با

  و...  برسم رید ای ...   نرسم  خواستمیم

.  ندهم  فقراتم ستون یانحنا  به یتیاهم

  فشار شتری ب  ام سرشانه به را  اش چانه

 نیبدتر یدونیم: گفت  گوشم  ریز و داد

 کجاست؟ ماجرا قسمت

 تخت به  پشت دم،ی رس که تخت ی لبه

  نییپا کولم یرو  از را خودش  شدم

 جوراب  و نشستم شیرو به رو  ، دیکش

 کجا؟:  گفتم و درآوردم را شیها

 یحت  نوشتم براش وانید اول نکهیا-

 !  بده پسش ببره تونهینم



 .   نوشتم براش منم :  گفتم  و دم یخند

 و کرد  فرو شیموها  یال را انگشتش

 خواهرم  مراقب نوشتم براش من:گفت

 !   داماد  یآقا  باش

  منم :  وگفتم زدم زل ایمی ک یچشمها  در

 !  نوشتم

  ؟ینوشت  یچ: دیپرس  مشتاق 

  دستش  و گذاشتم  شی پاها یرو را سرم

  نفس  ، دیرقص م یموها انیم سکرآور

 :  زدم  ولب  دمیکش یقیعم

  كار نیا جز كه عشقت عاشق  آن منم

 ندارم 

 انكار بجز عاشق  نه  كه كس  آن بر كه

 ندارم 
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  از کشد  یم طول:  کم ی و ستیب فصل

 !    برود آدم  ادی

 .   شدیم لبخندم باعث آرامش تنفس  تمیر

 زل گونه ریز اش گرفته پهلو دست به

 مژه و شده غنچه  ی لبها به ، بودم زده

  فکر  و بودم رهی خ شیبایوز بلند یها

  شناسم یم که یزن نیباتری ز کردمیم

 مهربان...    بود خواهرم مادرم از بعد

  مادرم  از بعد شناسم یم که یزن نیتر

  هم .   دوم مادر بود  شده...  بود  ایمیک

  اندازه همان...  مادر با تراز  هم و رتبه

 .    مقدس و بود واال  گاهشیجا



 و  نشاندم لپش به را انگشتم  سر

  ترس از ،  دیلرز پلکش  کردم نوازشش

  دمیکش عقب  را دستم ، شود داری ب نکهیا

 جا از ممکن حرکات نیتر آرام با و

 و بود صبح هفت ساعت ،  برخاستم

.    بودم نرفته خواب به گذشته شب  تمام

 رییتغ من در  وقت چیه  عادت نیا

 عقب به را  م یدستها  یخستگ با.   کردینم

  سر پر میها  شانه قولنج دنیترک و دم یکش

.    دیچیپ خانه مسکوت یفضا در صدا و

 نیهزارم یبار  آمدم، نییپا ها پله از

  غرق  کردم  چک را سرهنگ اتاق  بار

 .   بود خواب



  به چشمم و انداختم سالن به  ینگاه مین

  که لچرشیو و  باالبرگشت ی طبقه

 . بود کرده خوش جا ها پله نییپا

  نشاندم  لچریو ی دسته به را انگشتم  سر

 ، احمقانه هوس کی یپ بعد  یکم و

 یرو  را میپاها  نشستم  یصندل یرو

 چرخ به  را م یدستها و  گذاشتم ها پدال

  با  بعد و  انداختم ها پله به ینگاه...  ها

  سمت به  را نیسنگ  چرخ میدستها کمک

  را راه قدم چند همان.  کشاندم  آشپزخانه

  افتاده  نفس  نفس به م یدستها تحرک بابت

 .  بودم

  باال  را دستم ، شدم  متوقف نکیس مقابل

  ییانتها به یحت میانگشتها سر...   دم یکش

  چیه.  دیرس ینم هم چکان  آب بخش  نیتر



  نکهیا فرض  شیپ  با را شیبنا یمعمار

 محدود  آدم  کی به متعلق  دیشا خانه نیا

...   ختیرینم یپ .   ساخت ینم ، شود

 !   دیکشینم نقشه

 گرفته  نفسم  ، شدم چکان آب  الیخیب

...   بودند  آشنا نا  دستم عضالت و بود

  خواستم یم که ییسو هر و  تکان هر

  گرفتم یم کار به را  میدستها دی با ، بروم

  ریمتح ثبات و یتحرک یب از میپاها و

 شده چه یمحمد  کرانه که بودند  مانده

 !؟یکنی نم استفاده ما از که

  گرفته میتصم یقیدقا فقط  یمحمد کرانه

 !   شود ایمی ک...  بود

 را  او ، کوچکترش خواهر که یخواهر

 و  بود داده هل  نییپا به ها پله از



 و آمال تمام بود شده باعث سقوطش

  پنج  فقط   حاال و برود نیب از شیآرزوها

 پزشک  دندان!   بود شده ا یمیک قهیدق

  یزندگ در مشکلش  تنها  که یموفق

...   بود اش یاحساس  ابعاد تی ریمد عدم

..   دگاریآفر یها  دهیآفر تمام به  قسم و

  شیپاها نکهیا تا بود حل قابل مشکل  نیا

 !   نخورند تکان  وقت چیه

  یفضا در همراهم تلفن ی برهیو یصدا

  آوردم در را یگوش ، دیچیپ آشپزخانه

 .   داشتم   غامیپ

 ! ؟یداریب . ریبخ صبحت ، دلبرکم سالم-

 ؟ یخوب .  آره ، سالم :   نوشتم کوتاه

  ؟یخوب تو جان  خوبم : آمد پاسخ زود



  صندوق   در نشسته جان  به ی لبخند

  چه ، زدم همراهم  تلفن یها  غامیپ یها

 یچوب نت ی بو جانش کردیم باور یکس

  ثابت همه به بودم حاضر من! ؟  دادیم

 .   دی چیپ ام شامه در عطرش که کنم

   ؟ مارستان یب ی ر یم. زمیعز خوبم-

 .   سرهنگم ی خونه یجلو: کرد پیتا

  تو ایب: گفتم و نشست لبم یرو ی لبخند

  ... 

 . چشم-

  رفتم، فونیآ سمت به ، لچری و همان با

  یمنته یچوب در قفل و کردم راباز در

 لچریو یرو کردم، باز هم را سالن به

  داغ نان که  دم ید ، پنجره پشت از نشستم 



  یتو میحل ظرف  کی و دارد دست به

 چشمک من به ی ا شهیش  کیپالست

 .  زندیم
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 شیرو به را در  ، دیرس که وانیا به

 ...  گشودم

 ییجا به ، بود رو به رو به اول نگاهش

  آرام  بعد...    من ی وقواره قد  هم

  رتیح و شد  دهیکش نییپا به ش یچشمها

  بودم نشسته لچریو  یرو که من به زده

 .زد زل

  سالم: گفتم  و دمیپاش  شیرو  به ی لبخند

 ...   یاومد خوش .  آقا



 زده زل  یکنجد  ی  تازه یها  یبربر به

  یم ظرفش از را  میحل حرارت و بودم

 .   کنم حس توانستم

  اما بهتش وجود با ، دم یکش جلو را  دستم

  خانم یبود داریب : گفت و  زد لبخند

 ز؟یسحرخ

  به را کیپالست یتو ظرف و نان و

 و گرفت  ام شده  دراز یدستها سمت

 !   دارمیب وقته یلیخ.    آره:  گفتم

 تی سالمت  فکر به: دیکش ابرودرهم

 !جان؟ یستین

 .   شمیم  بهتر.  هستم: گفتم زده خجالت

.   یش ی م بهتر حتما. انشاهللا:   زد لب

 . کنمیم خوبت خودم



 چه! دانست؟یم بود  دردم یدوا.   دم یخند

  دست به همه درمانم  دانستیم که خوب

 .   اوست شفابخش

 جفت یشگیهم یجا  را ها آمد،کفش تو

 ظرف کی پالست یرو را نان  من و کرد

 جلو را  چرخ میدستها با و گذاشتم میحل

 دن؟یخواب یاهال:  آمد شیصدا ، بردم

  گام  آرام ،  بود شیپا به  نگاهم

  کردمی م حس. اط یاحت با و داشت یبرم

 لنگ شبید از که  شده یطور  شیپا

  شیرو بود  محتاط  حاال ...  حاال و زدیم

 .اوردین یفشار

 زور و ضرب با ، میرفت آشپزخانه به

 نان که یدرحال  و دمیکش جلو را یصندل



  عطارد: گفتم گذاشتمیم سفره یتو را

 خوبه؟  حالش

  دی پاش میسو به سخاوتمندانه را لبخندش 

 را یاهال  خواستیم که ییصدا با و

 داره.  خوبه:  گفت  نکند بدخواب

 .   کنهیم  استراحت

 !  ؟ کجا : دمیپرس نگران

 .   من ی خونه یتو-

  نگفتم یزی چ  اما دیگفت چه بپرسم خواستم

...   بخواهد خودش د یشا کردم فکر ،

 !  داشت؟ یتیاهم چه...   هم د ی شا دیبگو

  از خواستم ، دمیچرخ نکیس  سمت به

  و  آمد جلو که بردارم وانی ل آبچکان

 ؟یبخواب ینتونست  شبید: گفت



  کجا از: دم یپرس و دم ی کش نییپا  را  دستم

 ؟ ید یفهم

 .   چشمهات یهوا و حال از-

  یکتر ، گذاشت  کانتر یرو را ها وانیل

 دیچرخ  سمتم  به و  زد برق  به را یبرق

  و درست ینتون زدم یم حدس: گفت و

 . یبخواب یحساب

  به... حواسش به...   حدسش  به ی لبخند

  رهیخ می دستها  به و زدم  دنشینپرس نیا

 .   شدم

  ، گذاشت یصندل ی ها لبه را  ش یدستها

 ...  نم یبب کن نگاهم: گفت  و شد  خم میرو

  آورد لب به  ینیدلنش  لبخند  کردم  نگاهش

 خوشحال یل یخ یلیخ  شبید من: گفت و



  هیهد.   ممنونم زیچ  همه بابت از.   شدم

 زدی م چشمک  ام کتابخونه یتو ات

...   بخون ببر منو  گفتیم یه. صبح

 !  صفحه  کی یروز

 زد؟ حرف:   زدم  لبخند

 خاک  نجایا من معز  گفت زد  حرف-

 .   ببر خودت با منو!   خورمیم

 !   شدنش  من هیشب به ... حرفش به  دیخند

  نیا دیگو یچرانم  کردم فکر و دم یخند

 یرو از! کن تمام  را ها یباز مسخره

  بودم  منتظر راستش...   شو بلند یصندل

  من به عبوس و یعصبان بودم منتظر. 

 را ها  اطوار و ادا  نیا دیبگو و بتوپد

 !   اوریدرن



:  گفت حرفش  ی  ادامه در  تنها اما

. شد کتابم  شاه  شد یعال خالصه

 ...   خودت مثل.  کرانه درخشهیم

  یدست.  زدم زل ش یچشمها در رانیح

  و... یقیموس بر...   داشت  اتیادب بر

  هم او انگار.  بود بلد !  یعاشق حاال

  دلش ی تو شده قلنبه محبت عالمه کی

  انداز پس یه بود گذاشته نخورده دست

...   بود  آمده سود ی ه... انداز پس یه

  حاال...  حاال و بود  گذاشته سپرده یه

  کند خرج خواستی م  بود شیمبادا روز

 .   د یچسب ی م کردنش خرج و

  نشست میرو به رو کرد خم زانو یکم

  به هم یصندل نیا یرو یحت : گفت و



  بکر.      کرانه ییبایز تو من نظر

 !  یداشتن ودوست

  ق یعم را  لبخندش ،  یکتر سوت یصدا

  یچا  یبرا  میکن  صبر: گفت و ترکرد

 !؟ یموافق  بگ یت با  ای دم تازه

 .  موافقم-

  در ، دیبوس  را سرم یرو ، شد   که بلند

:  گفت  و ماند دوال یکم ، حال همان

 از یکی  جز.  ممنون شبید  بابت بازم

 البته.   بود می زندگ یشبها نیبهتر

  ی همه گهی د یاومد یوقت از که یدونیم

 .  کرانه شده نیتر من یروزها



 یها کناره  دم ید و زد  ی لبخند و

 نیچ  خوابش یب  و خسته  یچشمها

 . رفت یبرق یکتر  سمت به خورد،

 .    کردم مشت  پنجه

 چه یصندل نیا یرو دیپرس ینم چرا

 !  کنم؟یم یغلط 

 دو کرد،  حاضر یچا بگ یت  همان با

  میرو به رو... قاشق و آورد کاسه

   بکشم؟ برات : گفت ی لبخند با و نشست

  نگاهش و بودم  نشسته یصندل یرو

 موج یزدگ  شتاب درحرکاتش.    کردمیم

  دیبا گفتیم ساعت...   ساعت و زدینم

 کارش  محل در ، صبح هشت راس

  را  دلم ، عجله عدم نیا و باشد حاضر



  کارم از  مهمتر من  که...  کردی م قرص

  بودنش ...  است خواب از مهمتر  حالم. 

  ، ستین حاضر  که  کردیم یحال من به

  میتقس یکس  با من جز به را  اش لحظه

  هم یصندل  نیا و .    چکسی ه  با.  کند

  یرو گفت چون.  شد  ینم ما  مانع یحت

 دوست و بکر من هم یصندل  نیا

 ! هستم یداشتن

 

  دید یم درچه را بودن  بکر  را ییبایوز

  یمعن قایدق   دانمینم هنوز ...  دانم ینم! ؟

  و...  د یدیم درچه را  یداشتن دوست

  فرق هرکس یچشمها در ییبایز دنید

 خانه در که دگاهشید  فرق  به!  کردیم

  دیبا ،  بود دهیگز  یسکن شی چشمها  ی



  گفتی م  دلم یعنی .  گذاشتم ی م احترام

 که آنچه هر به!  ی بگذار احترام  دیبا

  دیگو یم  که آنچه هر  به...  خواهد یم

  و.  نبود من کار کردنش  وفراموش... 

  و... نخواستنش و...    نداشتنش دوست

  ، کترینزد من به او از  و... کردنش  رد

 ! بس و بود خودش تنها
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 ؟ یخورینم: گفت  و کرد تکه نان میبرا

  شد، بلند و بردم ظرف یتو  را قاشق 

  ی شاره  ا با ، گشت ی م یز یچ دنبال

 دوباره و  کرد یهان  ، شکرپاش به  دستم

  میحل یتو شکر یکم آمد، زیم سر



  دم  یچا عطارد  یبرا: گفت و ختیر

 و مربا ، گذاشتم  هم تازه نون کردم،

  نیسنگ  خوابش .  کردم حاضر هم  ریپن

  کم  هی.  دیخواب صبح  یدما  دم  البته بود،

  فکر  دادم مسکن  بهش داشت سردرد

 خواب ازدهی ده ساعت یحوال تا کنم یم

 .   باشه

  بهش یمسکن : زد  لب و کرد  یا خنده

 .  بده تکون جا از تونهینم و لی ف که  دادم

  با و کرد  جدا خودش یبرا نان  یا تکه

 چرا: کرد تعارفم  یگرم یصدا

 ! ؟یندار ل یم! جان؟  یخورینم

 .  دارم-



 برنامه هفته آخر: وگفت کرد  نگاهم

  یبرا!  ؟ طلوع ی تماشا  یبرا  میبذار

 !کوه؟

 به زدم زل  تنها  جوابش یجا به

 ... سرخش و خسته  یچشمها

 .  بود شده رهیخ من  به منتظر

 یپرسینم : دموگفتمیکش جلو را صورتم

 ! نشستم؟ یصندل یرو چرا

 . بپرسم نداره یلزوم-

:  گفتم و  زد یا ومردانه ق یعم لبخند و

 ! ؟ هیچ حست

 ! حسم؟-

 حستو نداره یلزوم یعنی: کردم  اخم

 ! بدونم؟



 !جانم؟ کرانه هیچ یچ  به حسم-

  شد باعث کرد نثارم که یجانم کرانه

 .    زدیبر ی هر دلم

  نیا  به: گفتم  و دمیکش یصندل  رابه دستم

 ... یصندل

  باشم؟  داشته دی با.  ندارم یحس-

  کش  بغض  ، دادم قورت را  دهانم  آب

  یتو از... میگلو  یتو  آمد یم وقوس

  بود کرده پهن که یخواب رخت همان

  را شی پلکها مشتش با... حلقم ی انتها

  شدیم داریب خواب  از کم  کم و  دیمال یم

  . 



:  گفت و  گذاشت زی م  ی لبه را آرنجش

  به ای باشم  داشته یحس یصندل به دیبا

 !؟یصندل یرو  نشسته آدم

 . جفتش به-

 یصندل نی ا یرو آدم با  فمیتکل-

  ستین قرار یصندل  نیا.  مشخصه

  یطور  هر پس بده رییتغ اونو تیماه

 نیا یرو چه...   زهیعز...  باشه

  چه...  ن یماش یصندل یرو چه یصندل

 یرو چه...  دانشکده یصندل یرو

  حس!  عقده ی سفره  یپا که ی ا یصندل

 ...   دیبا که همونه بهش  من

  کی و افتاد  چشمم  از اشک  قطره کی

  هی هم ن یا: زد لب دویکش قی عم نفس

  که دهیم و  نیا حس  تو به که  هست یش



  خواهرتو یوهوا  حال. ... یکن تجربه

  یبرا.   کوتاه یمقطع  یبرا.   یبسنج

 روشو فشار قلب میصم از هیثان چند

 تو انتخاب نیا  مطمئنم اما !  یکن درک

  یرو یبخوا عمرت آخر تا  که   ستین

...   نهیا   من حس!  ینیبش یصندل  نیا

 یدور  اتفاق  یصندل نیا کردن تجربه

  ممکنه یهرکس ی برا...   کرانه ستین

 امروز نیهم ممکنه من.   ادیب  شیپ

  از یکی ی تو...   کنم تصادف

...    ای بشم پرت یبلند  از ها یکوهنور

  ام یمطمئن لیدل و هیفرض چی ه بدون ای

.    کرانه  ادیم  شیپ...  ا ی باشم  داشته اس

  اتفاق  یصندل نیا کردن تجربه

  هم نکردنش تجربه...   ستین  یستیناشا



.    نظرم به اد ینم حساب به یروزمندیپ

  ط یشرا یوقت  هی.  داره ط یشرا  به یبستگ

 من...    نه هم یوقت هی کنهیم جابیا

 بشه  سهمم که ی زمان تا کنمیم صبر

...  یصندل نیا یرو نشستن ی تجربه

  باهاش  حسم درمورد  شد  سهمم وقت هر

  بهش نداره یلزوم حاال.   امیم کنار

  فکر بهش  ای...    باشم  داشته یاحساس

 ای...   باشم داشته دوستش  ای.   کنم

 !    باشم  نداشته دوستش

  نیا از من: گفتم و انداختم  نییپا را سرم

  حس .  ندارم دوستش.   اد یم بدم یصندل

  حس!  یپوچ  حس...  ازش رمیگیم  یبد

.   نشدن  دهید حس...   ییتنها مزخرف



  معلول گند حس...   بودن ناقص حس

 !  بودن

 حرکت با کرد دراز میسو به  را  دستش

  خواهدیم  که کرد ام یحال شی انگشتها 

  شده خشک دست.  ردیبگ را  میها پنجه

  یتو و  دمیکش باال ناتوان را  سستم و

  زد میرو به  یلبخند  گذاشتم  شیها پنجه

 :  گفت و

  بشه نوبتش یهرکس...  داره یبستگ-

  آوانگارد  تونهیم نهیبش  یصندل  نیا یرو

 عالمه  هی با تو قول به هم تونهیم باشه

 و نشدن دهید و مزخرف  و  پوچ حس

 .    بزنه وکله سر بودن معلول

 نوازش  را م یانگشتها گرمش ی پنجه

 .   کردیم



 !آوانگارد؟:   کردم زمزمه لب ریز

  فرانسه یتو...   شتازی پ یعنی آوانگارد  -

 جلو لشکر ی هیبق از که ییسربازها به

  ی تو!  دار  جلو. آوانگارد گفتنیم بودن

  آوانگارد  هنر یتو.  داره مفهوم هم هنر

...  یبشکن رو ساختارها تو یعنی

 نیقوان ،  رو  متداول یها ساختار

  ی طهیح  یتو یتونی م  تو...   رو  واضح

  نیقوان ستین  مهم یباش  آوانگارد هی هنر

  یچطور قراره شده مشخص  و متداول

  ش یپ رو خودت  ی وهیش تو...  باشن

 یطراح رو خودت چهارچوب ی ریگیم

...  یریم جلو و یکن یم باورش یکنیم

  ستین الزم هم  نیقوان  شکستن  یتو یحت

  یشکن  قانون شده  نییتع ی وهیش هی از



 باز هم  نکردن  تیرعا یتو...  یکن

..  یتازی م تو!  مطرحه نکردن تیرعا

 هیبق به و... یشی م  الگو...  ی ریم جلو

 کارت که یکنی م القا و باور  نیا هم

  هنرمند هی به یشی م لیتبد و درسته

  کل به خوادیم که  عیبد و شکن هنجار

 کار هی ومدهی ن که کنه ثابت  جهان

  اومده بده ارائه و بار کسالت و  یتکرار

  دیشا تو  یایدن و  بده رییتغ  رو ایدن تا

  هم باز و  باشه ات خانواده  یاعضا  فقط 

  هنرمند هی من یبگ  خودت  به یتونیم

  نظر به...  بودن شتازیپ  و... آوانگاردم

 .   کرانه هست تو یتو یژگی و نیا من

 :  زدم لب یمحزون  ی صدا با

 .  بود خواهرم ی تو کاش-



 

 همه اون ونیم از فقط  هیکاف.   هست-

 و  میکن  داشیپ ، پوچ و  تلخ حس

  دیبا ها آدم  مغز...   رونیب  مشیبکش

 بهانه  بدن یاعضا وگرنه باشه کامل

  و چشم و  پا و دست آدم همه  ن یا. است

  مثل سالمه بدنشون یاعضا تک تک

  دنبال  چقدر اما...   کنهیم کار ساعت

  کننی م تالش چقدر!  رن؟یم آرزوهاشون

 یزندگ حال یتو  کنن یم یسع چقدر! ؟

!   ؟ ببرن لذت اشون لحظه ن یا از کنن

 به رو خودمون  ، خودمون ، ها آدم  ما

  از بعد...   میدیم  عادت بودن یعاد

...   میدار بزرگ یکارها توقع خودمون

  یعاد ی  لهیپ از د ی با می کنینم فکر بعد



 کار هی  م یخوایم اگر رونیب  م یایب بودن

  هی حاال.  م یبد انجام  فرد به منحصر

 لچریو یرو ی عاد یها  آدم  یسر

 مغزشون  هم گهید ی ها یسر  هی نشستن

  از دوم گروه!    نشسته لچریو یرو

  هستن تر  زیبرانگ  ترحم یلیخ اول گروه

 .   کرانه

:  گفت  و داد فشار  تر محکم را  دستم

...   کنمیم آرزو  دلم  ته از ،  دوارمیام

  نمینب یصندل نیا یرو  رو تو  وقت چیه

  قبراق   و سالمت  شهیهم خوادیم دلم . 

  نباشم...  نکرده  یخدا اگر اما یباش

 یروز اگر...  بودم اگر یول  روز اون

 االن از خوامیم  رفت پات به یخار

 و دردها ی همه کیشر  من یبدون



  دیبا یطیشرا هر  تو. ام تو ی ها یتلخ

  من که همونقدر .  یکن حساب من رو

  فتهیب یاتفاق هر.   کنمیم حساب تو یرو

  هم بودن تو کنار یرو و...   کنارتم

 .     کنمی م حساب

  و داشتم نگه   تر محکم را شی انگشتها 

 ؟  معز:زدم شیصدا

 !معز؟ جان-

  دیبا تو بودن خوب همه نیا  بابت من-

 !  کنم؟ کاریچ قایدق

  بعد .   باش فقط: زد  لب و کرد  یا خنده

 .   کن  استراحت  بعد ... بخور متویحل

 .  چشم: وگفتم دادم تکان را سرم



  کمی_ستیب_فصل.#  بال یب-

 سوم_بخش#

 

  چهارم_بخش#  کم ی_ستیب_فصل#

  و  ها قاشق ، شد    تمام که صبحانه

  و کردم رها نکیس  یتو را ها کاسه

 خچالی یتو را  می حل ی  مانده یباق

  حفظ  ای میک و سرهنگ سهم  که گذاشتم 

  هم یرو و کردم  تکه را ها  نان.  شود

  کارم.   بردم فرو زریفر یها سه یک یتو

  به را شی چا وانیل که  دم ید ، شد  تمام که

 یق یعم لذت با  و داشته نگه دست

 . کندی م  میتماشا



 یصندل  ، دمیکش خجالت  نگاهش ریز

 نفره چهار گرد ینهارخور   زیم پشت

  ستادهیا میپاها یرو  من و بود مانده جا

 .   کردی م  دنبال را حرکاتم او   و بودم

  یصدا  با ، کرد صرف  که  را شیچا

  یبدون دیبا رو یزی چ هی: گفت یآرام

  ... 

  زیم یرو را وانیل ، کردم  نگاهش

   کرد دراز میسو به  را دستش ، گذاشت

 ؟ینی بش پام یرو یا یم: وگفت

  با  را میدستها ، بستم را نکیس  آب ریش

  گرفتم را  اش  پنجه ،  کردم خشک حوله

  ، دیکش  خودش  یسو به را من او و

  من و کرد حلقه کمرم دور را  ش یدستها

 .  نشاند شیپاها یرو را



   بود زده زل صورتم به که یدرحال

  پشت را  میموها آورد باال را  اش پنجه

  می تصم: گفت  یلبخند با و فرستاد گوشم

  هست که یهرجور تخصصمو گرفتم

 .  بدم  ادامه

  را میها  انگشت سر ، آمد لبم  به ی لبخند

 .   هیعال نی ا: گفتم و رساندم  شیموها به

 مون یزندگ ی هوا و حال کم هی-

 .   شهیم  ییدانشجو

  ادینم بدم  منم: گفتم درجوابش و دم یخند

  رمیبگ ارشدمو یکارشناس ، بذارم  وقت

  ندارم یمشکل  هم یی دانشجو یزندگ با. 

  . 



:  گفت و داد فشار خودش  به را من

  ندهیآ یبرا که یمیتصم هر یتو  خوامیم

  یشیم خبردار که یباش یاول تو  رمیگیم

  . 

  و داشتم نگه  م یدستها انیم را صورتش

  منم :  گفتم  و زدم بوسه صافش  یشانیپ به

 .  نطوریهم

  را فکرش ، نشست لبم به انگشتش سر

 رفت، جلو که صورتم یکم  خواندم

  باال ی طبقه از را ا یمیک فیضع یصدا

  گذاشت لبم یرو یتند  ی بوسه.   دم یشن

 ریز و گرفت  ام خنده بودنش فرز از ،

  کمک به:  دیپرس  و د یبوس هم را میگلو

 ؟  هست یاج یاحت من



   و گرفت را  دستم  ، دادم تکان را سرم

 .    میرفت  باال ی طبقه به  هم با

  که میبگو  ایمیک به  تا ماند  اتاق  در پشت

  ی  لبه خودش ، بستم را در ،  است امده

  و دیکش  یا ازهیخم ، بود نشسته تخت

  ی صدا با و کرد باز هم از را  ش یدستها

 ...   کردم یخواب  چه: گفت  یا گرفته

  یها  لباس ، دم یکش جلو  را خودم

 و کردم  جمع را نیزم  یرو اش پراکنده

 !  اومده معز: گفتم  یآرام ی صدا با

  را دهانش آب ، شد  شوکه لحظه کی

 ...   یوا: کرد زمزمه و  داد قورت

 یهر هم  من دل " ی وا"  گفت یوقت

  شک آن و آمد جانم به ترس ، ختیر



  سطح ، بود رفته کما یتو که یموذ

 که انگار .  شد  شتری ب اش  یاریهوش

  و دل  دوباره و  د یایب بهوش بخواهد

 .   ندازدی ب  هم جان به را عقلم

  یناج  عقلم ، دادم قورت را  دهانم  آب

 ...   عقلم حال کمک هم دلم.   بود شده

 کمک معز با: گفتم  و نشستم کنارش

 !هوم؟.   نییپا متیببر  میکن

 انگار انداخت، صورتم  به ینگاه

  میهوا و  حال میچشمها یتو از بخواهد

  ، تعلل و  مکث یکل با اورد،یسردرب را

  را دستش من و ماند  رهیخ صورتم به

  ینگران  یچ بابت از : گفتم و  دادم  فشار

 ؟



 عطا...   عطا: آمد فشیضع یصدا

 کجاست؟

 : گفتم  آرامش با

.   داده  مسکن بهش.  معز ی خونه-

 .   خوابه

  هشت  یدما  دم رفت، ساعت به  نگاهم و

 .    بود صبح

  گرفت را  دستم  باز  که شوم بلند خواستم

  چشمهاش به کردن نگاه از : گفت و

 .  ترسمیم

 صولت معز: آوردم لبم  به ی لبخند

 !ترسناکه؟

  تو: گفت و زد  یا ضربه  میپهلو به

 . ترسمیم یچ از یدونیم
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  و زدم لبخند اما.   دانستمینم!  نه  راستش

 .   دانم یم که  کردم وانمود یطور

    زد لب یآرام یصدا وبا گرفت را  دستم

 رفت یوقت. بره  تا مونم یم اتاق  یتو: 

...  نییپا  رمیم ، باال اومدم که همونطور

 .    هست  هم تر راحت رفتن  نییپا

  کرد وادارم ، صورتش یتو  اضطراب

  را  دستش  ، باشم مسلط  خودم  به شتریب

  یصدا  همان با  خودش مثل و گرفتم

  درش یگر  خیتوب یکم که یلحن  با آرام

 یتون یم وقت  چند: گفتم  زدیم موج

  آخرش! ؟ یدار نگه  پنهان ازش خودتو

 !؟یچ که



 وقت  هر.  کرانه نداره اول و آخر-

 خونه سر  دیریم  دیکرد ازدواج

  داماد  یجلو من  یآبرو...    تونیزندگ

 به  کم  هی خدا رو تو! رفته خانواده

 ! کن فکر منم  احوال

  دوست حرفش.  لبم یرو  آمد لبخند

 .   بود آبرو بحثش  ، نبود  داشتن

  به: گفتم و دم یکش  اش گونه به را  دستم

  دی شیم رو  به رو هم   با شما که هرحال

  ... 

 یزمان ی فاصله نیا  با خوادینم  دلم-

...   کرانه باهاش بشم رو به رو کم،

 صبحانه هم  با برو کن  یعاص  من انقدر

 چرت گهید  کم هی  نجامیا من.   نیبخور

 .   نییپا برو.  زنمیم



 یبهداشت  سیسرو: کردم  نگاهش

 ؟یبر  یخواینم

 !   نه: کرد قروچه دندان

 به تقه  یصدا که  بکشد دراز خواست

 .   دی گزیم را لبش  که دمی د آمد، در

:  آمد  شی صدا که کنم کار چه  بودم مانده

 ! ها؟ خانم داخل ام یب  تونمیم

 .   بود یشوخ به ختهی ام  لحنش

  کرده سکوت زدم، زل ایمیک به ناچار

  به: کرد ناله  دیجو ی م لب پوست و بود

 وقت  چه االن.   چرتم تو هنوز   خدا

 !!!  کردنه صحبت

  هی:  زد  می صدا ایمی ک  ، برخاستم جا از 

 ...  بپوشم  بده یزیچ



 آورد در تن از شبی د که یبلوز همان

  و کرد تنش فورا ،  گرفتم سمتش به را

  دگمه نی آخر ، پوشاند را شی پاها پتو با

  دست با  و بست گلو ریتاز را  بلوز ی

 .   کرد مرتب را شیموها

  ، دیمال  را شیچشمها انگشت سر با

  را  گذشته شب اشک از مانده جا نمک

 یوقت و  زدود شیها مژه و  پلکها از

   من و دی کش ق یعم  نفس  کی بود حاضر

  زد یلبخند کردم، باز شیرو به را در

  ریبخ  صبح.   دکتر خانم  سالم: گفت و

  . 

  یصدا ، بود دوستانه و گرم  لحنش

 آغشته و  گرفته ، امد در چاه ته  از ایمیک

 .    سالم: زد لب یآلودگ خواب به



 با ،  شود  اتاق   داخل کردم تعارفش

 رو و بستم را کمد  در  ، آمد تو خجالت

 ن؟ییپا  میبر:  گفتم ایمیک به

  نیهم من.  نه: گفت درجوابم لب ریز

  فکر کنهیم  درد سرم  کم هی.  راحتم جا

  تا.   بخوابم گهی د کم هی دارم اج یاحت کنم

 !  دهی نپر خوابم

 زودتر که زد طعنه  را آخر ی جمله مین

 .  میوبرو م یکن  کم را شرمان

  دیکش یق یعم نفس بود، ستادهی ا معز اما

  از یعار  و تفاوت یب نگاه  همان با و

  که حاال: گفت ایمیک به  رو حسش

 هی من  ، دیداریب و شده پاره خوابتون

  رفع و کنم  عرض  شما  خدمت ی ا نکته

 .   کنم  زحمت



 مثل.   دیکش  پر اش چهره از رنگ ایمیک

 .   بود شده گچ

  دو فرش  یقال یها  گل یرو نگاهش  مین

  زل یجد  معز به  مضطرب  د، زیم دو

 خواستی م چه.  مبهوت و دهیترس.   زدم

 !صبح؟  وقت نیا ! ؟ دیبگو

  و گرم  لحن با و آمد  جلو یگام   معز

  آهنگش خوش  و ی جد یصدا همان

  دیببخش دیبا رو من  لیتعج البته: گفت

...   رو صبح اول مزاحمت  نیا  و... 

  ممکن زمان نیبهتر ستی ن یا چاره اما

 .    ستین ز یجا تعلل و حاالست

 سقف.  دیلرز یم   اش کلمه  هر با  دلم

 از هنوز  لبم و بود خورده  ترک دلم



  به خواست یم چه.    بود تر اش بوسه

 ! د؟یبگو خواهرم

 چرخاند  سر ، آمد ش یپ گری د  گام کی

  کنم خواهش تونمیم:  زد لب و  من یسو

  رمیبگ رو شونیا  وقت قهیدق چند هی ،

 !  ؟  ممکنه.  کوتاه...  

  جانم به ترس نبودنم به خواستش

  آن منشا  دانستمینم که یترس.  انداخت

 .   کجاست

 کردن باز با ام ییایخولی مال افکار

 ، یبستر منحوس   ظن  آن    یچشمها

 و  کردند  فراهم را ارتششان باز

.   بشکنند  را راحتم  الیخ دژ   خواستند یم

  به لعنت یا .   کنند  فتح را جانم یجملگ



  گذاشت ینم که بود  یگمان  بد چه هر

 .   باشم داشته شی آسا یدم

  اتاق در تنها  خواهرم با او نکهیا تصور

 گذشته شب که یحال در بزند حرف

  به...   و  بود رفته کنار  ها پرده ی همه

 خواهرم...  و بود مرد کی او هرحال

 ، بود  پا سر اگر دیشا که ییبایز زن

 ...  و  یمرد هر یآرزو

:  زدم داد  درونم در ، خودم  سر خودم

  تمومش کرانه.    کن  بس...   بسه! کرانه

  تو از یوا .  کرانه  کند لعنتت خدا !  کن

 ...  کرانه  تو بر یوا .  کرانه
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 باز مهی ن  در ، آمدم که رونی ب  اتاق  از

 .    رفتم ها  پله سمت  به.  ماند

:   آمد یم   اش مردانه و فیضع یصدا

  و هنگام به نا حضور نیا  بابت بازم

  اما.  خوامیم عذر ازتون واقعا سرزده

 ... د یبدون دی با و هست  که یزیچ

  د؟یبگو خواستیم چه

 خواستی م  دلم ، دمی کش نرده به را  دستم

...   چیه  که  بودم  مطمئن اگر ، نشنوم

 صولت معز دور  د یبا ، مطمئن نا اگر

   دم یکشی م قرمز و بزرگ خط  کی را

 و  دادم یم  ششی ک دلم یتو واز

 ... خالص



  کی.   بشنوم را  اش جمله یباق نماندم 

  پله...   یکاف  ی اندازه به.  بودم شده دل

  و شدم ریسراز  نییپا سمت به را ها

  با  من ی  ندهیآ همسر ، نبود  مهم گرید

  داشته خواست یم ییگفتگو چه خواهرم

 .   باشد

 سرهنگ  به ، کردم استفاده فرصت از

  تنفسش.  بود خواب غرق   ، زدم سر

 زیچ  همه دیرسی م  نظر به و  بود آرام

 .   است مرتب

 رونیب  آمدم   اتاق  از  شد، جمع که المیخ

  ، شدم  متعجب ها پله یرو دنشید از ،

  بود شده تمام شان مکالمه زود چقدر

  ایمیک  یاخم بد ا ی یادب یب  از نگران

  و بود دهی کش هم در ابرو  رفتم، جلو



  به را دستش د،یرس پله نیآخر به یوقت

 .  نشست پله یورو چسباند نرده

  یبرا  رمقش نیآخر  گرید کردم  حس

  خوب چپش یپا حال کند وانمود نکهیا

 .   است شده تمام و کرده خرج را است

  یلبخند  کرد که نگاهم  ، ستادمی ا شیجلو

 .  نییپا  انیب که نخواستن : گفت و زد

  یچ پات: گفتم و زدم زانو شی پا مقابل

 شده؟

  یلبخند  ، شد متوقف من یرو نگاهش

  است ساده یخوردگ چیپ هی: گفت و زد

  . 



  که ببرم جورابش به  را دستم خواستم

 زیچ همه: گفت و  گرفت را  دستم  مچ

 .... فقط مرتبه

 ؟یچ فقط -

   اجیاحت بهت خواهرت کنم  فکر فقط -

 .   داره

 .    دادم قورت را  دهانم  آب

  کردم فکر و کردم  نگاه باال ی  طبقه به

 که  شنومیم می چشمها  با احتماال  من

 به تازه ایمیک فی ضع  هق  هق یصدا

 .   دی رس گوشم

  مچ که  بروم باال ی  طبقه به  خواستم

  هی: گفت  و داشت نگه  همچنان را  دستم



  بده نیتسک خودشو  خودش بده اجازه کم

  . 

  بهش یزیچ شده؟  یچ: دمیپرس نگران

 !شد؟ ناراحت که یگفت

 واقع در.  بله یعنی ...  نه: زد ی لبخند

  غامیپ هی  حامل فقط ...  نه من جانب از

 .   نیهم.   رسوندمیم  بهشون دی با که بودم
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 ! غام؟یپ : کردم  من و من

 مچ دنیمال از دست و داد  تکان سر

 از  غامیپ هی  حامل: گفت و برداشت شیپا

 .   بودم عطا طرف

 . رفتم وا



 که بود  درد از دانم ینم را  شیابروها

  را من که  نیا از ا ی ، بود دهی کش  هم در

...   بود  نکرده غامی پ آن دانستن کیشر

  بود که چه  هر...   ایم یک یها  هق  هق  ای

  و  برخاست و گرفت نرده به  را  دستش

  نگه ام شانه یرارو انگشتش  سر بعد

  اما.  بانک برم دی با:   زد لب و داشت

 اریاخت در ، کردم عوض فتمویش امروز

 بود یمشکل  بود  یکار اگر ، خودمم

 ! ؟ باشه بده  اطالع من به حتما

 نگران و زدم زل شیچشمها  در

  ه؟یچ  هیقض بدونم  دینبا من: دمیپرس

 .  نه:  گفت و دی کش ق یعم  نفس کی

.   انداخت خنده به را من گفت  که یا نه

  نفس ک ی داد یم  جان داشت انگار



  قاصد اصوال من:  گفت و دی کش ق یعم

  چندان  هم یدار راز از.   ستمین یخوب

  هضم ایقضا بودن رو ادینم خوشم

  دونمیم  حد  نیهم تا تره راحت کردنش

  رانیا از یمدت گرفته م یتصم عطارد که

 ازم .  هیترک بره داره قصد .  بره

  ط یبل  براش هفته آخر یبرا خواسته

 .    رمیبگ

!  باشم؟ خبر یب من  بود عطا دستور پس

  شیپا به حاال که! ؟  نکنم التماسش که

  عطا! نکند؟ ترک را خواهرم که  فتمین

 !  گذاشت؟ی م  ط یشرا  ن یا یتو را من چرا

 ن؟یهم-

 ، جان آره: گفت و داد سرتکان معز

 .    ن یهم فقط 



  درآورده را خواهرم ی هیگر نیهم و

 از یم ین  کردم حس  لحظه  ک ی.  بود

 ...   شد  یخال شد  پوچ.  شد  یته جانم

 :  کردم زمزمه جوابش  در

 خواهرم ی هیگر  باعث رفتنش سفر-

 .   شهینم

  و چرخاند باال ی  طبقه به را  نگاهش

  حل: گفت  و نشاند صورتم  یرو بعد

  حل وقتش به مشکالت ی همه.  شهیم

 زمان یکم... صبر یکم...  شهیم

  نگران   تو شهیم بهتر  اوضاع.  الزمه

 باشه؟ نباش



  تکان دلم یتو آب خواستیم  نکهیا از

.   باشه: گفتم و  زدم یلبخند نخورد

 ... فقط 

 جان؟ -

 !  ؟ نه مگه بشه جدا ایمیک از خوادیم-

  را سرش نشست  لبم به که یحدس از

  بود فهمانده من به نگفته.  انداخت نییپا

  چند است گذشته چه عطا به گذشته شب

   یمدت از  بعد و گذشت سکوت به هیثان

 :  آمد شیصدا

   من؟ با ستین یامر-

  یعرض: گفتم و   کردم فوت را نفسم

 .  ستین



 مراقب: گفت و  دیبوس را  ام  یشانیپ

.   کن استراحت  کم  هی.   باش خودت

 .   بگو  من به  بود یکار

 !عطا؟  ش یپ یری م. حتما-

 .  زمیعز آره-

:  کردم زمزمه دی کشیم ریت  که یقلب با

  تنها رو عطا  ط یشرا نیا یتو که  ممنونم

  فتتویش... ی ریگیم یمرخص... ی ذارینم

...  یر یم... یایم ...  یکنیم  جا به جا

  َحَکم  یشد . زیچ همه کیشر  یشد

  ی شد وصل انقدر یک...  معز ما ونیم

 !؟



 همتون: گفت و آمد  لبش یرو ی لبخند

 به وصله آدم.  نی هست  من ی  خانواده

 ! ؟ ستین مگه...  اش خانواده

 :   زدم لب  یآب پر یچشمها  با

 .  ممنونم ازت-

 ،  دیبوس بار نیا را دستم  پشت

 لنگ و داد سر  لب یرو یخداحافظ 

  و ماندم من ، زد رونیب خانه از زنان

  به آتش هقش  هق   یصدا که یخواهر

 .  زدیم  دلم
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  شال ا یمی ک آمدم، رونیب که حمام از

 خانه به خواستی م ، بود کرده وکاله

 . برگردد

 به رهیدا  دو ی  قاعده به ش یچشمها

 .    بودند متورم ، سانت  سه شعاع

  که داشتم   حتم د،ید یم را او اگر  مادرم

  دو سرم ی باال را حوله ، کرد  یم سکته

 یفرش رو که یدرحال و دادم چیپ دور

 کجا؟ : گفتم  زدمیم  پا  را یا حوله یها

 .  گهید خونه برم: زد زل میچشمها  در

 لرز جانم به سرما نشستم، مبل ی لبه

 را اندامم  که بود قصدش  ، ننداخت

  و کردم  نگاهش یکم .   کردی م  مرتعش

 ! ؟ کاریچ خونه ی بر:  گفتم



:   دیتوپ  براق صورتم یتو و شد تند

  نشستم  یصندل  نیا ی رو چون  نکن فکر

  ندارم دادن انجام  یبرا  یکار  چیه یعنی

 !!! 

.   دم یگز را لبم  زدم که یحرف از

.    باشد تنها خواستمی نم.   نداشتم  یمنظور

  کلنجار خودش  با یی تنها در خواستم ینم

  نیهم فقط  بماند تنها  خواستمینم...  برود

  . 

 . متاسفم: گفتم و انداختم  نییپا را سرم

:  گفت و  د یکوب شیپا ران به  را  مشتش

 احتماال عطارد.   کنم فکر خوامیم

  داره میتصم که بشه جدا من  از خوادیم

 .   بره



  انتظار دیشا گفت، یضربت را جمله

 و کردم  نگاهش تنها  من اما داشت بهت

 ؟ نه گفت  بهت معز : گفت  خفه ایمیک

 بودن  داغ  ،  تازه بحث.   دادم  تکان سر

  بحث.   بود برده ادی از را  یقبل بحث

 طراوت    ، بود  آمده شیپ که تازه

 .   بود  گرفته را جدلمان

  انیم را  سرش ، شد خم یکم

 هی  دونستمی م: گفت و  گرفت شی انگشتها 

 روز مثل.   رسهیم نجا یا به ما  کار روز

  وقت چیه وعطا من...   بود روشن برام

  یبرا  و آل دهیا یزندگ هی م یتونست ینم

 اون چه.    میکن پا و دست خودمون

 !  حاال چه...   موقع



  ماند رهیخ  م یچشمها در  آمد، باال  نگاهش

  بعد ...  بگم  بابا به اول خوامی م: گفت و

 سر آخر...  مامان  بعد.   محمود ییدا

 !   ییدا زن هم

  بدون عطا: گفتم و دم یکش جلو  را خودم

  باشه داشته یا  یعاد یزندگ  تونهینم تو

 .یدونی م خودتم . 

  من به: دیغر یحرص به ختهی آم لحن با

 هم عطارو یزندگ ی غصه دیبا چه؟

 ... درک به!  ؟ بخورم

 از یآن  به اشک و دیلرز ش یچشمها

 .  افتاد  پلکش 

  کی زبانش بودم، شده بدش  حال رانیح

  ش یچشمها... شیچشمها و گفتیم زیچ



 کرده مدفون خودش در را یبزرگ راز

  یوابستگ که زدیم  داد شیچشمها بود،

.   خورد  یم را جانش خوره  مثل دارد

 برخاستن یبرا که  زدیم  داد ش یچشمها

  بود کرده  هیتک عطا  به ستادنی ا یبرا ،

  عطا قلب یرو  عطا  یها شانه یرو

 عطارد یرو.    عطا احساس یرو

  بودنش یرو...  بود کرده حساب هانیک

 سر به  دمیرسیم  هم باز و...  ماندنش 

 همه یبان و باعث که خودم راتیتقص

 .   بودم من زیچ

  و داد رونیب نهیس  از سخت  نفس کی

 زده  پس یوقت  ها آدم شهی هم: گفت

 خودشون یوقت تا تره ناک درد ، شنیم

 .   زنیریم  دور رو گهید  یآدما



  هی برام: گفت آمدو  لبش یرو  یپوزخند

 ...   برم  خوامیم ری بگ آژانس

  و داد  حرکت در یسو به را یصندل و

  من  میگرفت ادیز اشتباه ی ها میتصم :  گفتم

 خوب  ایم یک نکن  اشتباه گهی د...  تو و

 . کن فکر

 یگاهیجا  در تو: زد داد  سرم  حرص با

  ممیتصم بابت منو  یبخوا  که یستین

!!!   یکن مواخذه ، میزندگ  یبرا

  باش خودت یزندگ  فکر توبه!  ؟ید یفهم

  ! 

  هم  دلش...  بود شکسته  غرورش

  حال.  کنم  درکش  توانستمیم.  نطوریهم

  خودم روز و حال  ادیرا من روزش و

 .   بود کرده ترکم  نایس  یوقت انداخت یم



  یپا  کنارش ، دم یکش جلو  را ام تنه

 گوش قهیدق هی:  گفتم  و ستادمی ا یصندل

   ؟ یکنیم

 . برم خوامیم آژانس بزن زنگ!  نه-

 هی خدا رو  تو: وگفتم  نشستم  یصندل  یپا

 ...  بده گوش  فقط  قهیدق

  ولم! ؟  یچ به: دی کش عقب را یصندل

 .   من جون از یخوایم یچ  گهید کن

 را من که دم ید  یم شیچشمها یتو

  یلبخند .   ندیب یم زیچ همه یوبان باعث

 ....   شدم یعصبان من: گفتم  و زدم

 خوامینم ! بشنوم خوامینم:  زد غیج

  هی!  کن  ولم ... شدم خسته گهید  بشنوم

!   کارش یپ رفت  شد تموم بود  یزیچ



  نفس!   ام زنده من تو بد شانس از

!!!   دوسال شهیم داره کرانه!  کشم یم

.    شد تموم.  کن ول.   گهید بردار دست

  پاهامو من ...  دارم ینخاع مشکل  من

 لچریو  نیا  با دیبا  حاال و دادم دست از

  اومدم کنار که بدون و امیب کنار یکوفت

  خوامینم  گهید. اومدم کنار که  مدتهاست

...   افتاده یاتفاق چه که بدونم و بشنوم

  ن یا با تو... ی کرد خستم!!!! کن تمومش

...  یکرد خستم  ات احمقانه یرفتارها

 و ها  یباز لوس دست از شدم  خسته

  یها هیگر دست از...  هات یباز ننور

 و یباز یروان دست  از...  وقتت یب

  با  من! گهی د بسه!  تییایخولی مال افکار

  قبر نبش یه اومدم کنار یصندل  نیا



 کجا  به...  یبرس یچ به  که یکنیم

  نیا به منو تو! ؟ نقطه  کدوم به ؟یبرس

  گهید.   دمتیبخش من و یانداخت روز

  درموردش میبخوا که هست یحرف

  به...  برس تیزندگ  به!  م؟یبزن

 به...   تیعروس به تی خوشبخت

  گهید دختر هزاران  مثل.  ازدواجت

  بکنم موی زندگ بذار کن ول منو...   باش

 موی زندگ عطا  یب چه عطا با چه. 

  پس  از خودم.   ستمی ن یکس محتاج کنم یم

 .   امی برم خودم

 .  زدی م رونیب ش یچشمها  از اشک

  شیتماشا و  بودم نشسته نیزم یرو

..   شدم  یعصبان: کرد تکرار  کردمیم

 !  ؟ تو یرس یم یچ به...   شدم یعصبان



:  دیغر  که کردمی م  نگاهش همانطور

 ! ؟ چته! هان؟

   کنم؟  کامل تونم یم امو جمله-

 ...  نه:   زد داد

 

  و رفتم  جلو حرص با برخاستم، جا از

 تی نها با و ستادم یا شی رو به رو

 به  دیبا را  ام جمله  ، زدم  داد  تیعصبان

  شدم، یعصبان من:     رساندم یم آخر

 گند  تا هزار...   شدم یعصبان بار هزار

  االنم! انمیاطراف و  خودم یزندگ به زدم

  داره تتی عصبان...  یهست یعصبان تو

  گند ممکنه  که...  من به دهیم هشدار

...   خودت و انتیاطراف یزندگ به یبزن



 و عطارد یزندگ تونهیم تت یعصبان

  که یروز هر! کنه نابود شهی هم یبرا

 یتونینم اگر گفتم بهش  نجایا  اومد عطا

  اومد عطا که یروز هر...  کن ولش

  شدم من و زد داد  و کرد هیگر  و نجایا

 یرفتار  بد و ناسزاها ها فحش بلیس

!  تو ی  مهین بود شده عطا چون ، هاش

 قانون بود شده یقاض بود شده عطا

 به کنه محو نیزم از منو  خواستیم

!   تو به  اش عالقه خاطر به!  تو خاطر

 خانواده  یجلو ستادیوا ییدا زن یجلو

 نیا  تمام! تو خاطر  به ستادیوا اش

...  برو یتون ی نم عطا گفتم  بهش  روزها

 که منه  تیخر گفت  دارم دوستش گفت

 ییزهایچ  ی همه با گفت! دارم دوستش



  عطا! دارم دوستش  دونم ینم و  دونمیم که

 هم  شبه هی...  نشده عاقل شبه هی

  اون هم شبه هی!   نذاشته کنار تشویخر

...    نشده سنگ  نشده سرد نشیآتش  عشق 

  همه نیا از  بعد .... وقت همه نیا  از بعد

  دل شده که  هم بار هی نکهیا یبرا  تالش

  به یخواستیم خودت که اونجور رو تو

  با تو که  ستین حقش حاال ، اره یب دست

  یکن ولش  تیافراط  مزخرف غرور  نیا

  هی ذارمی نم من!!!    ایم یک ستی ن  حقش! 

...   ی کن خردش و یبشکن گهید بار

 تره کی نزد من  به هم برادر عطااز

  نیا...   یزیعز برام  هم تو.  زترهیعز

  میتصم هی  با  شهینم رو هست که  یمشکل

  یبر...  کرد رجوعش و رفع عجوالنه



  ییدا به  ، یبگ مامان به ، یبگ  بابا به

  شهیم فقط...  یبگ ییدا زن  و محمود

  موقع اون!   مسئله صورت کردن پاک

  یذاشتیم انیدرجر رو خانواده دیبا که

 یبزن جار  یخوایم یچ سر حاال ینذاشت

 نیا خوردن بهم تو یباش اول  یخوایم ؟

  ی نمره! ؟ دنیم زهیجا بهت! ؟ رابطه

 !  است؟ مسابقه مگه! دن؟یم  ستیب

 . دیکوب صورتم ی تو  محکم  یلیس کی

  به را دستم ،  شد ل یما چپ به صورتم

  سیخ  ی چشمها با  و چسباندم  صورتم

 . کردم  نگاهش

 ...   تیعصبان  و حرص با  دیلرزیم



  یسو به زیآم  هشدار را انگشتش

  یندار  حق  تو: گفت و داد تکان صورتم

  یبگ من به و یکن یبزرگتر من یبرا

 !  غلط  یچ درسته یچ

  هم با تو و من.   خواهرتم من! ؟ چرا-

.   خانواده  هی دست ر یز...  میشد بزرگ

  منم...  مادر و پدر هی با خونه هی یتو

 امروز. ی کرد اشتباه هم  تو کردم اشتباه

  تو نکهیا ارزش  عطارد.  نکن  اشتباه

 که همونقدر...  داره رو یبجنگ براش

 برات عطا که ی داشت نویا ارزش تو

 فرصت گهید  هم  به آدما...   بجنگه

  دو با مشاوره  نی بر...  بخشنی م دنیم

 ینطوریهم نیکن مشورت  گهید نفر

  شما...  نینکن  خراب تونویزندگ  یالک



  یا خرده و هشتاد تا! نیوشوهر زن

 !!!   گهید سال

 ،  کرد تیهدا جلو به را یصندل

 که برود  رونی ب خانه از  خواستیم

   ؟ینر شهی م:  گفتم و  کردم سد را شیجلو

:  دیغر اش  شده دیکل یها دندان انیم از

...  کنار برو راهم سر از

 هشتم _بخش#  کم ی_ستیب_فصل#

 

   نهم_بخش#  کم ی_ستیب_فصل#

 راه التماس اما ، کنم  التماسش  خواستمیم

  با وقت چیه ای میک برد،ینم  ییجا به

  خودش  مثل د یبا.   شد ینم رام التماس



  تا یکردیم رفتار  یرا خود و مغرور

 . آمد یم کوتاه یکم

 یکم  تا  یکردیم  نگاهش  باال  از دیبا

 . گرفتیم قرار

  خودش  سطح در  فیحر  دی فهمیم اگر

  تا کردی م یباز تر جوانمردانه ، است

  کی  فشیحر ،  کردی م حس که یوقت

  همه میها  ترس .  است وبزدل  ترسو آدم

  بود صولت  معز عشق  قدرت.بود ختهیر

  باشم خواهرم جلودار کردیم  وادارم که

  یکم  بود که هرچه...  چه  دانمینم ای

 .   بودم شده معز

 داشتم  سراغ او از که یصالبت  همان با

 یضرور  مواقع در  که یا   یجد لحن و

 یزخم  یکم لبم .   کردیم استفاده آن از



  با ، داد یم  خون ی  مزه دهانم بود، شده

  در یجد کامال اما مکث  با  وجود نیا

  گفتم و زدم زل آلودش غضب  یچشمها

  هم با تا بپوشم لباس کن صبر پس : 

 . میبر

  و دیکوب  چرخ ی دسته یرو  را  مشتش

 !ی ایب ییجا  من با خوامینم: گفت

  میرو به شهیهم  که یدر همان از

  فرستادم  داخل  زور  به را خودم  بستیم

 خونه ام یم  دارم: دم یغر خودش مثل و

 اجازه  ازت نم یبینم یلزوم!!! می پدر ی

 !  امیب کجا  که رمیبگ

 .کرد  رتیح  شکنم دندان جواب از



  جا لحنم در که صولت معز کالم تکه از

 .    شدم ری متح هم  خودم بود کرده خوش

  م یمال لحن  با و دمی کش ق یعم  نفس کی

  تا دارم  الزم وقت قهیدق  پنج: گفتم  یتر

  میریم  هم با  بعد و کنم تنم لباس

  گزاف ی نهیهز پرداخت به هم یاجیاحت

 !!!   میر یگیم یتاکس...  ستی ن آژانس

 تماشا  را من و بود کرده سکوت

 . کردیم

  ام  نهیس بود،  افتاده  تپش به یبدجور  قلبم

 ضعف خواستم ینم اما کردیم درد

  گرید بود ضعف هرچه یعنی  دهم  نشان

  یدست خواهرم گذاشتم ینم...   بود بس

  به غرور آتش با را  اش یزندگ یدست



 که  کند وانمود  بعد  و کند  لیتبد خاکستر

 .    است یعیطب زیچ همه

  ستین  و هست هرچه ، شیچشمها  در

  خواستمیم ، سوخت یم  داشت بود

  توانستم  تنها اما...  باش آرام  میبگو

 را  دیکل کنم، قفله دو را یدرورود

 .  بدوم  باال  ی طبقه به و بردارم

 چاره ن یهم ، نشی سنگ نگاه مقابل در

 .  بود مانده میبرا

  لباس شود، مان یپش نکهی ا از قبل

 ،  زدم تنم  را مانتو نی تر میضخ  دم،یپوش

  فکرکردم ، شدم وریپل ای کاپشن الیخیب

 زیچ ،  مادر یها  لباس از خانه، برسم

  که را نم یج ی دگمه کنم، یم  تنم یگرم

 را  میها بوت ، جوراب  یب  ، بستم



 به ، پول فیک و یگوش  و برداشتم

  نییپا سمت به ها  پله از نکهی ا محض

! ؟یچ سرهنگ: آمد ش یصدا شدم روانه

 !!! ؟یذاریم  تنهاش

 خودمون با  هم اونو: دمیکش باال چانه

 هی  ادیب بدش  رمردی پ نکنم  فکر.  میبریم

 ! بزنه دامادش و دختر ی خونه به یسر

  یا  قهیدق پنج:   گفتم  و زدم ی لبخند

 . کنم یم حاضرش

  نشسته  لبش یرو  زهر پر شخندین کی

  که را لبم کنار شکاف دستمال با بود،

 به  و دادم  فشار ، داشت یزیخونر هنوز

 .  بردم  هجوم سرهنگ اتاق 



 شال  ، زدم تنش را لباس نیگرمتر

 یوقت  و دادم  چیپ  شیگلو به را گردن

  ، است وآماده حاضر که شد جمع  المیخ

  گوشش یتو  و  گرفتم  را  دستش

 از امروز یبدجور ات نوه:  خواندم

 . م یکن مراعاتشو د یبا.  رفته در کوره

 شده؟ یچ: آمد شیصدا

 ... یچ یه : گفتم  و دم یخند

 ؟ شده  یچ لبت: دیپرس باز

 ...  یچی ه : گفتم و  دم یکش  لبم به یدست

 .   ماهیفر: زد میصدا

  و دم یکش  رونیب اتاق  از را واو دم یخند

 .ماهیفر  جان: گفتم

 ...   ام  خسته: گفت آرام



 استراحت یخوابیم  میگردیزودبرم-

 خسرو  و آذر ی خونه میریم .  یکنیم

  ... 

  بست، نقش  شیلبها یرو یگرم  لبخند

  ، گذاشت ام شانه یرو را  اش پنجه

  ترس  ، کردمیم  نگاهش وسواسگونه

 یرو جا  همان دستش اما بود  داشته برم

  و دادم  قورت را دهانم  آب  ماند، شانه

 بزرگ؟  بابا:  گفتم

  را اش گونه محتاط  من و کرد  نگاهم

  اتاق از کردم  کمکش  و دمیبوس  یفور

 . دی ایب رونیب

 یوقت و د یکش باال بلند پوف  ک ی ایمیک

  ایمیک لچریو ، زدم  قفل را خانه یدرها

  دست ایم یک ، دادم حرکت جلو به را



 که یآهن در ، بود گرفته را سرهنگ

  دستش که یمامور دنید از ، شد باز

  قلبم  ضربان ، بود  مانده معلق  هوا یتو

 .    شد  تر تند

 کرانه خانم منزل: آمد افسر یصدا

 ! ؟  یمحمد

  ایمی ک و جست  میگلو یتو دهانم  آب

 ن؟ی داشت  یامر: کرد دراز گردن

   ن؟یهست  یمحمد  خانم شما-

 ! کرانه نه یول هستم-

  مامور به رو و دم یکش جلو  را خودم

 !   منم یمحمد کرانه!  منم :  گفتم

 



  دهم_بخش#  کم ی_ستیب_فصل#

  پس  را مرد یها جمله ، دیلرز لمیموبا

  سمتش به سرهنگ...   دمیشن ی م شیپ و

  میبرا  عطارد دمی د من و آورد هجوم

 ...   باال بلند.   است نوشته  غامیپ

  را آخرش خط   سه دو فقط  کلش از

  ندارم  دوستش و دارم دوستش:  خواندم

  حالش...  یراه دو  نیب.   کردم ریگ. 

  برم  خوام یم! ؟  اومد معز! نه؟ خوبه

 .هیترک

 رها نخوانده خوانده  را شیپالها و پرت

 را ها هیهمسا سرهنگ، ادیفر  ، کردم

  یب پشت ییآبرو ی ب کشاند، کوچه  به

 همه یرو  ، بستم  را  میچشمها ، ییآبرو

 که سرهنگ یها  ادیفر یرو ... زیچ



  به و است انقالب زمان کردیم الیخ

  من ندارند حق  که  گفت یم ها  ژاندارم

  و کردیم  تقال  ایمیک.   ببرند را

 .   بود شده  تر  سیخ ش یچشمها

 زن آن کنار نیماش   یصندل یرو یوقت

  دیبا کردم فکر گرفتم، قرار مامور

  نزد یعذرخواه یبرا  ها نیا از زودتر

  ام قهی ییآبرو یب  نیا تا  رفتمیم پرهام

 را اش حنجره  رمردیپ تا.  ردینگ را

 و مات ها هیهمسا و نگذارد وسط 

 لچریو یرو که  یدختر  به ریمتح

 .    نکنند نگاه ، نشسته

  می تصم شهیهم  آدم دیبا  کردم  فکر

  را مشی تصم  وقتش به ، ردی بگ درست

  به...  بزند حرف  وقتش به.  کند خرج



  وقتش به ، مشکل  یتو برود وقتش

  چقدر کردم  فکر.    کند  حل را مشکلش 

...    رفتم خطا چقدر...  ام کرده اشتباه

  به بد احساسات چقدر و زدم  گند چقدر

 .   دادم گرانید

...   خوردم زخم...    زدم زخم چقدر 

  بابت از  ، چیه بابت  از ، دمیجنگ  چقدر

 ارزش یحت که یخال یایرو عالمه کی

 چقدر ، نداشتند  ند یایب زبان به نکهیا

 یعقل یب.   دمیشن  طعنه و  زدم طعنه

  بودم فروخته چیه به  را دلم .   بودم کرده

  درونم.  آشوب و  بود جنگ  درونم...  

  بودند دهیرس آخر خطر به قله هزار

 انیم  ها گدازه  بودند شده  فشان آتش

  لوح نیا با  من...  دندیلغز یم  میها رگ



!  بودم؟ کرده چه دم یسف و بایز سرشت

 ختهیآم هم در رنگ  هزار بومش یرو

...   بود زده یمفهوم یب و زشت طرح

 ها رنگ و بودند بودنم  لیدل ها رنگ

  ی نشانه بودند  ییبایز ی  نشانه...  

  یختگیآم  و...  جهان در خدا حضور

 . زدیم  هم به را دلم   ها رنگ بیعج

 .   بودم من  اش یبان و باعث

 الیخ که بود  روزها آن از امروز

 که یکالغ  یا پسربچه اگر  کردمیم

  زندیم   سنگ با را خاردار  میس یرو

  ینوزاد  اگر.  منم  اش یبان و باعث

 و باعث ماند، یم  جا یمسجد یجلو

  کمر تا  یرفتگر  اگر...   منم اش یبان



...   بود رفته فرو یقیعم یجو لجن در

 !   منم  آنجا حضورش لیدل

 پر آلوده  ر،یتقص پر جهان  کردم  فکر

 انقراض از پر ، ی ا گلخانه یگازها از

  با...  یگرسنگ و درد از پر...  جنگ و

 ، همه خشونت  و میتحر عالمه کی

  ی محمد کرانه من  ...  منم باعثش اصال

! 

 وحشت  ، دم ید که  را دادسرا ساختمان

  یها  گام  با.  گرفت را  م یپا تا سر

  برگه.   رفتمیم شیپ یلرزان  و مرتعش

  پتک کی  مثل ، بود   شده جلبم حکم ی

.    نداشتم.   ام یزندگ  اتیتجرب کل به

.   بود کلفت گردن و  تازه ی تجربه کی

.   بود شده کالس  تنبل  بچه امدهین هنوز



  دیترسیم او از جثه الغر زرنگ شاگرد

  ، گرید یها تجربه کل از و بود  قلدر. 

  ولع با و دیدزد یم  را شانیها یخوراک

 و بود تار و رهیت  نگاهش.  خورد یم

  ام یحال  اش گونه یرو رنگ پر خط 

 .   است خالفکار چقدر کردیم

  یتو که داشتم  را  یخالفکار احساس

.   بود کرده یدزد عالمه کی اش  یزندگ

 ...  آن و نی ا قلب از

  می بگو و ستمیبا یقاض یجلو  توانستمیم

  مداد...  کردم  یدزد که بار نیاول: 

 .    برداشتم را دوستم کن پاک

  ، شد عادت ، کوچک یها  یدزد  بعد

 نیآخر... بزرگ یدزد به شد لیتبد

  قلب از ، بود صولت معز ، ام  یدزد



  یباران می چشمها.  دم یدزد را او خواهرم

 یم رونی ب نهیس از  یسخت به نفس  و بود

 .  آمد

  یزیچ چیه   ، نبودم بلد  را یادار مراتب

  در که بودم  وارد نا  آدم  کی.  نبودم بلد

  دهیکش سو آن و سو  نیا به دادسرا سالن

  خانم  دنید از...   تینها در  و شدیم

  آب به  که یوارید  یپا زده ماتم  پرهام

  توان.   گرفتم پهلو بود، متصل کن سرد

  نمانده  می برا اش چهره به کردن تماشا

 .  بود

 . برگردم تا  بمون نجای ا: گفت مامور  زن

:   گفتم جان، یب و  پا و دست  یب هم من

 .   چشم



  یمرد  آمدند، کش قیدقا و رفت یوقت

  که دنمی د از بود،  ریزنج شیپاها به که

 ناخن و اهیس  دست با  ، بودم مانده  سرپا

  بود، گرفته چرک رشانیز که ییها

 .   نمی بنش او یجا که زد اشاره

  هم د یشا...  دزد  ای بود قاتل دانم  ینم

.   ممنون  گفتم  بود که هرچه.  چکدام یه

  از که داشتند اقتیل  ها آدم ی  همه یعنی

 در که  یکار بابت یکن تشکر ها آن

  اولش ،  برخاست او  مثال. کنندیم حقت

 ممنون  و نبود ترس حاال و  دم یترسیم

  از.    بود گرفته  را ترس ی جا بودن

 . کردم تشکر برخاستنش 

 به رو که  دم ید ، بودند  رمق   یب میپاها

 مچ به دستش  مچ  ستادیا سرباز یرو



   یفلز قالب و  بود  بند سرباز دست

 .زد  یم را چشمم برقش

  مادرم کاش .   کنم هیرگریس  خواستمیم

  یب.  بود  یبد  درد یپناه یب ،  بود نجایا

...  گرفتار و طاقت  یب.  بود کرده  امانم

 که بود  نجایا جالب و دیکشی م ریت  قلبم

 ! کند  غش خواستینم دلش  بدنم اصال

 

  دیشا  ،  کرد پا آن  و پا  نیا  پرهام  خانم

  نگاهش  منگ و جی گ .  بود سوخته دلش

 ها یکاش به میرپاهایز به بعد  کردمیم

  درش که راهرو به  بعد...   کردمیم نگاه

  آدم هجوم به...  کردمیم نگاه شد دعوا

  و کردمی م نگاه...   و حضورشان و ها

  کردی م سی خ را صورتم آرام آرام  اشک



  ی بوسه با  شدمی م  هوشیب  کاش ی ا. 

  که دمیدی م و شدمیم  داریب عاشق مرد

 .  است رنگ خوش  چقدر ایدن

  تمام  یقبل  دفعات برخالف ، بار  نیا اما

  بدنم ...  بود جا  سر حواسم و هوش

  شب آخر تا که داشت را کامل یآمادگ

 .   بماند پا سر

  قد به چهیماه کی  بود مرتب زیچ همه

  پیر ، ام  خورده  گره مشت ی وقواره

 .   کرد یپوش  چشم شد ی م هم آن که زدیم

  یانتها  از یمرد ادیفر ی صدا با

  سو آن به  ام زده وحشت نگاه راهرو،

  شده زیگالو هم با  نفر چند ،  شد  دهیکش

  که کردم مچاله را خودم  دهیترس.  بودند



   افتاد او به راهرو یانتها  از نگاهم

 .   بود داده  جلو نهیس

 الی  با دیسف  اسب کی ، داشت  اسب اگر

 درست  دیتاز یم  که بود افشان  یها

  با را اسب افسار...  رخش مانند

  کی  بود، کرده حفظ  مشت در صالبت

 زره جنس و چرخاند یم دست در گرز

.   درخشان و بود سبک* لیتری م اش

 ری شمش برق  و بود زی ت خنجرش

   کمربندش به ختهیآو*  بوریکالاکس

 .   زد یم  را چشمم

 ، ساالر سپه سر  پشت آمد، یم شیپ

  تند  پا گردان ی فرمانده ، راستش دست

  من چشم  به شیها  دوش سر  بود کرده

  هم تشان یحاکم  نشان.  بودند ییطال



  گندم  هم پرچمشان.  بود  گندم  ی خوشه

 سپرشان یرو ، شان نهی س یرو...  بود

   سپاه...  بود شده حک خوشه کی.. 

  من خواستیم و آمد یم شیپ  من یبرا

 .   دهد نجات اهیس وید چنگال از را

 ______________________

__ 

  لمیف نزدری بگ فرودو  که یزره:   لیتریم

 اُرگ از  محافظت در  ها حلقه ارباب

  موفق  تشیدرمامور تا داشت تن به ها

  هالکت کوه به را حلقه و  کند عمل

 .  برساند

 آرتور  ریشمش:  بور یکال اکس ریشمش
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  یها می تصم:    دوم و ستیب فصل

 !  یداشتن دوست

  ینم بودم، نشسته کماکان یصندل یرو

  دانم ینم  گفت چه  او با ساالر سپه  دانم

  لشگر دو فرماندهان انیم یاتفاق چه



  اما ،  نشد چه ای  شد  چه دانمینم ، افتاد

 . بود خودمان  لشگر به  نگاهم  من

 که ییتارا به...  خودمان سپاه اتحاد به

  را شیانگشتها مفاصل مدام  و  بود آمده

  یرو را دستش ، شکست یم قرچ قرچ

  پنجه ا یمیک و گذاشتی م ایمی ک  ی شانه

 نگاه من... کردیم نوازش را اش

  هانیک عطارد که یآب وانیل به کردم،یم

 که  تارا برادر و  آورد ا یمی ک یبرا

  دفعه کی  دانم ینم و  بود شده   من لیوک

  آن به...  شد  دایپ اش کله و سر کجا از

  خانواده کردمیم فکر و کردمی م نگاه ها

 .   بود  مثبت جواب! دارند؟ دوستم ام

  وساطت دمید گرفت، باال ی کم بحث

 بحران  آن   یجوابگو هم صولت معز



 ساالر  سپه ، بود که چه هر    ، نبود

  ، یزیر خون و خون یب  خواستیم

 خواستیم .   کند وفصل حل را ماجرا

 را  زیچ همه ، آشوب و جنگ یب

  نیتر قرار یب من دل.  کند برطرف

 ...   و بود

 ، کردی م ام یحال خواهرم  یچشمها

  یم را دستم.   شودیم راه به رو اوضاع

  ام یهمراه  تنها  سکوت در و فشرد

 حاضر ی ها  آدم به  یب تیاهم  یب کردیم

 .  سالن در

 یهرچ:  نشست  گوشم در ایم یک  یصدا

 یلجباز خب؟  بده گوش  گفت معز

 ...   ها ینکن



  کنواختی  سوت کی  یصدا  سرم یتو

  پرهام خانم که  دمی د ، دمی شن یم را

  پا یرو پا نشست، یصندل  کی یرو

 یآب مصرف بار  کی وانیل  و انداخت

 زانو  یرو را داشت  دست انیم که

  اتمام صولت جواب در و  داد قرار

 .   بود کرده حجت

  به منتظر و بود داده باال ابرو لنگه کی

 .  کردیم نگاه صولت

  گام با و  د یکش  ق یعم نفس کی  که  دمید

  یصدا آمد، من یسو به یمستاصل یها

  گوش حرف:  آمد باز  هشدارگونه ایمیک

 خب؟ بده

...   بدهم گوش زیچ چه به دانستم  ینم

  تارا ارتباط  کردن زیآنال حال  در مغزم



  ها مدت که ییها دوست.   بود ایمیک و

  هم  با راحت چقدر نداشتند خبر  هم از

  یزیچ کردمی م حس.  کردندی م پچ پچ

 یم باور نیا به را من که بود انشانیم

 را من بار نیآخر در خواهرم  که رساند

  تا   بماند حرفش  سر تا بود زده گول

  خدا ...  تا...   کند راحت را  من الیخ

  خواستیم  دلم چقدر دانست  یم

:   می بگو و دهم فشار را  ش یدستها

  از...   شکر بودنت بابت از...   ممنونم

 هست من به حواست که نیا بابت

 دروغ  نکهیا بابت از شکر  و... شکر

  یم چشم ات یزندگ یرو به ،ییگویم

...  یبرسان ام خواسته به را من تا ی بند

 . ینیبب را من یخوشبخت و



  شیموها به یدست  دو دمی د را معز

  میتا ، بود یعصبان بود، زده چنگ

 .   بود دهیرس انیپا  به اش یاخالق خوش

 ی   شانه یرو را دستش دم ید را عطارد

 انیم...   تارا برادر و بود  گذاشته او

 دنی کوب و  دادن یدلدار  و ستادنیا

  ، پرهام  ی چانه در  اش شده  گره مشت

 .  کردیم  دو به کهی  خودش با

 !کاوه؟ شده یچ: آمد تارا ی خفه یصدا

  ، دستم  کنار معز  گرفتم، باال را سرم

  دستش  به متهم  که  یسرباز همان  یجا

 یرو به رو عطارد و نشست بود، بند

  کن آبسرد  یجلو ا یمیک و ستاد یا معز

 را من و بود نشسته لچرشیو یرو

  از ، لمیوک کاوه که دمید. کردی م تماشا



  و برداشت آب وانیل کی کن سرد آب

 خودتون به شما لطفا: گفت معز به رو

 !  دی باش  مسلط 

 در که  را وانیل  کرد تعارفش را آب

  نا نگاه مین  نگران عطارد ، گرفت دست

  اگر: گفت و انداخت من به  یمطمئن

  میتصم  خودش  مطمئنم بدونه عواقبشو

 ...  که  رهیگیم

 !شده؟ یچ: زد  لب  ایمیک

  به یگری د هرکس از تر نگران من و

 .    دمیرس یم نظر

  معز ی  برافروخته یها گونه به  نگاهم

  ی کاسه که ییچشمها  و بود صولت

 را یخواب یب ، یخستگ.  بودند خون



 از جسته  رونی ب رگ آن دم یفهم یم

  آن... اش قهیشق تند نبض  آن...  گردنش

 . بود کرده  بد را حالم ... پلکش پرش

  ساعدش  رگ شدیم  مشت یه  دستش  مچ

  شیچرا و بود تکرار نیا و زدیم رونیب

 . مشخص نا من یبرا

  نیا شما خود بهتره:  آمد کاوه یصدا

 .   د یکن مطرح رو موضوع

 .   نشست کاوه  صورت به معز نگاه

 ! موافقم  منم:  زد لب هم  عطارد

  به را ایم یک لچریو  آمد، جلو  خودش و

 از تارا و کاوه و  کشاند راهرو ی انتها

 .    گرفتند فاصله ما



  آلودش غضب صورت  به ینگاه

 !شده؟ یچ : دمیپرس و انداختم 

  دیخراش را م یها گوش اش گرفته یصدا

: 

 برات بار سه نکهیا به توجه با-

  اش  دهیناد تو و اومده هیاحضار

 صادر جلبت  حکم امروز و...  یگرفت

 ، ینرس  توافق به یشاک با اگر...  شده

 !!!زندان یبر  ممکنه

  زدم خی.  گذاشتم  شیزانو یرو را  دستم

 رانی ح...  بست  خی تنم یتو خون. 

  یرو را دستش که کردم  نگاهش

  که هم ای: گفت  و گذاشت  میانگشتها 

 ! شده یچ یکن  مطرح



  ویچ : دمی پرس بغض با و کردم  نگاهش

 !کنم؟ مطرح

 ...   نایس با تو نکهیا-

  حس.   گرفت و  شد رگه دو شیصدا

 رگ...  نکرد  یاری حلقش کردم

  که بود  شیگلو انیم در ییجا رتشیغ

  و اش یصوت یتارها به خورد چیپ

  گوشم به  ش یصدا دیبا آنطورکه نگذاشت 

 .  برسد
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:  دمیپرس  و دادم رونیب نیسنگ را نفسم

 !؟ یچ نا یس و من



 به که همانطور نکرد نگاه میچشمها  در

 همه نکهیا: گفت بود رهیخ ها یکاش

 . یبگ  یقاض به و زیچ

 !بگم؟  یچ-

 رو ها جنجال و بحث نیا یواقع  لیدل-

  ... 

 !  معز فهممی نم من:  زدم لب جیگ

 چون: آمد در  گلو از تلخ شیصدا

 به تو که نهیا تیشکا  نیا ی مشخصه

 و  تینامزد خوردن هم به خاطر

  ل یدل...  یکرد دعوا پرهام با  تتیمحرم

 و کرد ترکت نایس که نهیا  هم یاصل

 افسار و عنان  تو و رانی ا از رفت

  حمله پرهام به و  یداد  دست از عقلتو



 یقاض  یبرا و زی چ همه دیبا  ،  یکرد

  تتیمحرم از تینامزد از... یبد شرح

 کرانه و زیچ همه...   کارهات علت از

  ... ! 

 و زد سرفه ، گرفت  شتریب ش یصدا و

  ؟ی چ بعدش:   زدم لب

  دارد کردم  حس  آمد، باال تلخش  نگاه

 و کردیم  سکته داشت .   دهد یم جان

  ی حدقه در را  قرمز یها رگ من

  ی نامه لغت در  و دمی دیم ش یچشمها

   بودم بلد  که یکمرنگ یشناس ستیز

 او مال  و بودند د یسف چشمها ی حدقه

 !   سرخ

 ...   بعدش-



  تو میتصم به نیا : زد ولب  کرد مکث

 ! داره یبستگ

 :  کردم  ناله مردد

 ؟یمیتصم چه-

 . ماند  سکوت در هیثان چند

  دمیدیم ،  بود مردد  نگفتنش  و  گفتن انیم

  مشت پنجه و پردیم پلکش  چطور که

  خودش با  نگفتنش و گفتن  نیب کند یم

 .  کرد ینگاه صورتم در رودی م کلنجار

 . داد یم را بار  نیآخر یبو  نگاهش

  دو...  قهیدق  کی...   کرد میتماشا  ریس

  ی همه اما.  دانم ینم! قهیدق پنج... قهیدق

.    دهانم و  لب... ام  ینیب م،یچشمها ابعاد

  یصدا  با  و دیبلع را میابروها و چانه



  کرانه: کرد میصدا   ینامطمئن و  خفه

  ... 

 خطاب وجودم بخش نیتر  انتها از

 !  جانم؟: گفتم و  دادم  پاسخ  را  شدنش

 ...   یبدون دیبا تو-

 !؟ ویچ-

 نه،  ای یا یدرب  نایس عقد  به یبخوا نکهیا-

 پرونده حاتیتوض نیا از بعد چون

  زیچ همه که یزمان  و شهیم یبررس

 وقت اون ، بشه برمال یقاض  یبرا

  و نایس  با تو عقد به  دهیم  حکم احتماال

 شهی م مشخص دادگاه طرف از هیمهر

 و ی ریبگ یتونیم اتو هیمهر  تو...  

 !   یبد  طالق درخواست



  نفس کی  و د یکش گردنش  به  را  دستش

 .   داد رونیب نهیس  از"  هو"  مثل ق یعم

 .   دیکش یصندل  ی لبه به  را خودش

  اما باشد زنده آدم که  شدیم   دانم  ینم

  اما  ند یبب  آدم که شدیم! نزند؟  قلبش

  شیگوشها...  باشد شده کور که انگار

  باز دهانم...  باشد شده کر  اما  بشنود

  دهانم به ژنیاکس  یکم نکهیا  یبرا بود

 .   بکشانم 

  به اب هم یکم...    خواستمیم  هوا یکم

  گرید دی شا ، اگر د یرسیم گلو تشنه نیا

.   خواستم ینم یکس چیه از ی زیچ چیه

 زیچ کی  با را میگلو گذاشتمیم  جا همان

 ...   د ی نگو و کند خالصم و  ببرد زیت



 .   بودم زده زل صورتش در

 بود، کرده تیسرا هم  من به رتشیغ

  میتصم  آن یبرا ،  خودم یبرا  خودم

  نکهیا یبرا...   بودم شده یرتیغ یلعنت

  در  رمیبگ  باال سر ،  یقاض یجلو بروم

...  یآر  می بگو و کنم نگاه مرد  یچشمها

  بعد  و... ی آر میبگو یمرد به  باز بعد و

 !  کنم؟  یخداحافظ  و رمیبگ  سکه چند

  مانده ته  آن با وقت آن...  وقت آن و

 دل چاه  در بود کرده ریگ که یاحساس

  جا همان از  اگر! کردم؟ یم چه مرد آن

  کردیم متعفن را عشق  و زدیباالم چاه ،

  چه داد  ینم طالق   اگر! کردم؟یم چه

 چه...  زندان رفتم یم من!  کردم؟یم

 .   داشت یبیع



 .    دادم رونیب نهیس  از نیسنگ  نفس کی

  دی کش صورتش به را  دستش  که دمش ید

  و بود سی خ گردنش و بود کرده عرق  ،

  ممکن حالت نیتر منقبض  گردنش رگ

   گردنش به ناخنم ی گوشه  اگر ،

 سپه و  دیترک یم انیشر آن د،ی کشیم

  یها زهین زور به  داشتند را ساالر

  یباال از ، زهر و  آتش به آغشته

 ...   دندیکش یم نییپا به  اسبش

:  زدم لب و گذاشتم   ش یپا یرو را  دستم

 !  ؟  یمونینم منتظرم  ، زندان  برم

  میچشمها  در ، کند  نیزم از را  نگاهش

  شکسته یکشت  کی مثل .   نشست  نگاهش

  من یها مردمک انیم ، نفس  یب ی



  یکرد  فکر: گفت و گرفت پهلو

 مونم؟ ینم

...   کامرانم یتیگ فکر:  گفتم و  زدم  لبخند

  یعروس  معطل پسرش  دیبا چرا چارهیب

 .   است  دهیکش  حبس که باشه

  دستم  و افتاد  چشمم  از اشک  قطره کی

  قطعا  البته :  زدم  لب و کرد مشت را

 که هست قصه عالمه هی زندان  یتو

   دهی کش درد یها زن ی قصه...   بشنوم

 شم؟ یم  یزندان ماه  چند! دهیکش وزجر
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 قصه  من یبرا یکل دیبا یبرگشت-

 ؟ نه یکن  فیتعر



  بلدم که  یا هرقصه.  معلومه:   دم یخند

 ...   کنمیم فیتعر برات و

  داد فشار  مشتش انی م  تر محکم را  دستم

 رنگ من یزندگ به  تو.  خوبه:   گفت و

 ...   ی دیم

  اب .  کرد یم نگاه را ماها زن  مامور

 هرحال به:  گفتم و  دادم قورت  را دهانم

.   کردم ادیز اشتباه من که یدونیم تو

 هی چون نکنم  اشتباه  ستین قرار گهید

  و کمتر  اشتباهام دمیم قول یول  دروغه

 .    بشه کمتر

  وجدانش  با کلنجار درحال و کرد ینوچ

 :  گفت  یا گرفته  ی صدا با



  نیا بخواد ، لتیوک عنوان به کاوه اگر-

 یزندان تو کنه مطرح رو موضوع

  و  یداشت لیدل کارت یبرا چون یشینم

  یا یقانون مراحل و موضوع  نیا اثبات

 . ...  و بشه یط دیبا که

  یصدا  با  اما پرحرص و  زدم  لبخند

  من یکرد  فکر تو: گفتم   یا شده  کنترل

  تو جز به  امیدرم ی ا  گهید مرد عقد به

 من یقاض ذارمیم  ی کرد فکر واقعا! ؟

  هیمهر با ارهیدرب هم  عقد به رو نایس و

 تازه بعد کنهی م مشخصش دادگاه که یا

  تو یبرا  من  معز! ؟ ...  و رمی بگ  طالق 

 ...   رمیمیم



 آرام یکم  فقط  یکم  ، یکم ش یچشمها

 یمخمل حال آن به  شیصدا  و گرفتند

 :  گفت و شد  کینزد

 ...   نکنه خدا-

 :  زدم  لب  قاطع

.    رمیمیم  تو یبرا من  نکنه ای  بکنه خدا-

  ی  همه حق   جونم نوش هم زندان

 نداره یلزوم اصال!   هامه  تیعصبان

  ی قهی  من.  بشه مطرح موضوع نیا

  هی هم  لشیدل و  گرفتم و پرهام  خانم

  من نیب که ییرازها  ی همه نی ع... راز

  هم با تو و من نبوده؟ مگه.  بوده تو و

   م؟یدار...  میندار راز کم



  خوامیم:  گفت و شد رهیخ میچشمها  در

 یبگ  رو موضوع نیا اگر یبدون

 یلیخ احتمال به دادگاه و یشی نم یزندان

 ...   دهیم  یرا تو نفع به ادیز

  مثل داشت،  نگه دستش یتو را  ام پنجه

 .   نشان  الماس و گرانبها یش کی

  یصدا که دیبوس  را میانگشتها پشت

 ...    دکتر یآقا: آمد کاوه

 به رو کاوه  دمید و  گرفت باال را سرش

 ،  کردم صحبت باهاشون االن: گفت من

 یعذرخواه هی خانم ...  شدن تر نرم

 از.  جانانه یعذرخواه هی!  فقط 

 یول هیمغرور زن.  گذرهیم  تش یشکا

  یموضوع اصال نظرم به.    گذرهیم



  وقت ادیب  کش همه  نیا بخواد که ستین

 ...  ای بشه گرفته  هم دادگاه

 . کرد نگاه دار یمعن میچشمها  در

  د ینبا: گفت و دیکش یقیعم  نفس معز

  خودش د یبد اجازه  د یبذار فشارش تحت

 که یمی تصم هر ی پا من رهی بگ  میتصم

 .کنم یم  تشیحما  رهیبگ

  و ترگرفتم محکم  را دستش و  زدم  لبخند

 !؟یمیتصم چه: گفتم

  مشی تصم: کرد اضافه یتعلل با

  دیکن یعذرخواه ازشون  که  باشماست

 ...    ای  رند یبگ  پس رو تشونیشکا تا

 .  نداره ای گهید:   زدم لب



  ادمی که یا یعل  ای همان با  بار نیا و

   ، ستادمی ا  خودم یپاها یرو  بود، داده

 نی تر یداشتن  دوست یاجرا  یبرا

 .  برخاستم جا  از ام یزندگ میتصم

...  کردمیم  درو را کاشته  یها  جمله دیبا

 جا به ییها جمله... مناسب ییها جمله

.   زدمیم حرف درست  دیبا بار  نیا...  

 به را  منطقم .  کردم یم رفتار درست

  به لب عقل بستر در  و انداختم یم کار

 .  گشودمیم سخن

 یم انجامش  دیبا   که بود ی کار نیا 

  رو آدم هزاران بود ممکن هرچند.   دادم

  از نبخشند را من هرگز ، من یرو به

  حداقل  توانستمیم  من اما ... قلبشان ته

 روحم، خودم،  یبرا را الزم  تالش



  آرامش  یبرا . دهم  انجام...  قلبم

 ...  وجدانم

  بهتر وجدانم  آرامش یبرا  که هرچند

 اگر اما...  نکنم  خطا که  بود نیا

  ییخطا هم  غرض  و قصد یب ناخواسته

  التماس یپ  دیبا موقع آن  گرفت شکل

  که دمی مال  یم تنم  به هم دنی بخش  یبرا

 ینام معز کی ، نبودم من فقط  بار نیا

  نیهم  به مشترک یزندگ   و بود هم

  یم شی چشمها از  من که...    بود یمعن

 یشوربخت کی طاقت  گرید که  خواندم

 مصالحه یزندگ آن انیم  را گرید

 .  نداشت زشیآم



  لشی وک یجا پرهام خانم دست  کنار

  فخر پر و  داده باال  یابروها با  ، نشستم 

 .کردیم نگاه رو به رو به غرور و
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  یا باخته رنگ و فیضع  ی صدا با

  چند نیا  یها رفتار ی همه بابت :  گفتم

.  کنم یم یعذرخواه   شما  از رمیاخ وقت

 مادر، هی عنوان به شما دونم یم من

  دیهست  و دیبود فرزندتون نگران چقدر

  د یبود اش ندهیآ نگران چقدر  دونم یم...  

  شما یبرا  نایس که دونمیم...   دیهست و

  من...  من و محترمه و زیعز قدر چه

  د یکنیم   فکر شما  که ی ا یبد اون به

  می زندگ یتو رو ها راه یلیخ من.   ستم ین



 ها راهنیپ یلیخ هنوز ...  نرفتم هنوز

  ها کتاب یلیخ هنوز... نکردم پاره رو

...  دمینشن رو حرفها  یلیخ ... نخوندم رو

  نگران  چقدر شما  دونمیم من... نزدم

  و... د یهست  و دیبود اتون بچه یزندگ

  رو نایس یلیخ یلیخ  شما که دونم یم نویا

 که خواست یم دلتون  و دیدار دوست

  ی همه به...    باشه خوشبخت نایس

  موفق ...  باشه شاد... برسه آرزوهاش

  یبرا  منم نیبدون  خوامیم و...  باشه

  از دارم  رو آرزوها نیا  ی همه  ، نایس

...  دارم تشویموفق یآرزو قلبم  میصم

 که یهرچ به ،  باشه شاد دارم آرزو

  کنهیم فکر که ییهرجا ، برسه خوادیم

  العاده فوق  یزندگ هی جا همون درسته



  کمکش   خدا و بده  ب یترت خودش یبرا

  مرد ن یبهتر...   باشه نیبهتر تا کنه

  یبرا پدر نیبهتر ، همسرش یبرا

...   شما  یبرا پسر نیبهتر ، فرزندش

 !   قاشیرف یبرا دوست نی بهتر یحت

 . بود شده خشک دهانم

 را یسلول  چیه ،  پرهام ی چهره در

 نیسنگ  را نفسم.   بودم نداده  تکان

 کرده قوز یها شانه با و دادم رونیب

 زندان  نیبنداز منو نیتونیم  شما:  گفتم

 دو من که نیبگ یقاض به نی تونیم...  

 به  و کردم  تیاذ رو شما  مرتبه

 یرفتارها و  گذاشتم پا متونیحر

 خوامی م یول...  دادم انجام یستیناشا

  من. متاسفم  اش  همه بابت  که نیبدون



  عیما انگار...  نبودم یشکل  نیا اصال

  و خشم ظرف  یتو ختنیر درونمو

.  شدم یشکل اون نی هم یبرا...  غضب

  گرفتم فاصله  شدم دور خودم از کم هی

  دوست من.  ستین  اون تم یواقع یول... 

  نظر به ی قلب خوش و مهربون آدم  دارم

...  باشم نداشته غرور دارم دوست.  امیب

  آدم کال ...   باشم صادق دارم دوست

 وقتها یبعض یول...  گهی د باشم یخوب

  شهینم یول  چرا دونمی نم یعنی...   شهینم

.   کنم تالش شتریب خوامیم  من  اما. 

  ای    رفتارهام نی ا بابت اگر مطمئنم

 ییها د یتهد...  زدم که ییحرفها بابت

  ماه چند  فقط ...  بشم یزندان   کردم که

  د... بمونم عقب د یشا ممیتصم از



  قلب خوش آدم اون  خوامیم من تیرنها

 آرزوشو شهیهم که  باشم یمهربون و

  در بدم  اد ی بچمم به خوامیم نویا .  داشتم 

...   شمی م مادر روز هی باالخره.  ندهیآ

  آدم روح که گمی م  دخترم به  روز هی

 یرو مهمه یلیخ...  داره ارزش یلیخ

  کشهیم یخط چه... فکرش یرو بومش

  که.  نه ا ی داره ارزش خط  اون که...  

  رهیادبگی   خوادیم دلم...  باشه یرنگ چه

 کنه کمک همه به.   باشه یخوب آدم که

  باشه بخشنده...  نکنه قضاوت  زود... 

 نیا .  کنه یعذرخواه باشه  بلد...  

  خودم  چون دمیم  ادش ی حتما و یآخر

.    رمیگیم  ادشی یول ...   ستمین   بلد اصال

  استعداد ی ب یلیخ خشمم کنترل یتو من



...   رمیم مشاوره...  حاال  یول بودم

 اوضاع دوارمیام.  شم یم درمان دارم

 .  بشه بهتر

  باال را می چشمها ، کرد  نگاه صورتم در

  من: گفت  و دیکش  یقیعم نفس دم یکش

 یحت.   کنم تیاذ  تورو نداشتم  میتصم

 ازت که ییرفتارها بابت  خواد  ینم  دلمم

  من...   بشه سابقه سو برات زده سر

 رو یاد یز مشکالت مدت نیا  دونمیم

 به که دونمیم...  یگذاشت  سر پشت

 فشار تحت شدت به خواهرت خاطر

 اوضاع که دونمی م هم نوی ا و یبود

 تو یول ستین راه به رو اصال تیزندگ

  مسائل ن یا ی همه  خاطر به ی ندار حق 

 بهشون و یبدون مقصر رو گرانید



  ادی دی با که یزی چ نیاول.   یکن حمله

  کنترل  خشمتو...  دخترم نهیا  یریبگ

 از خورنیم حقتو  ینیبیم اگر و  یکن

  از نه یباش رشی گیپ یقانون یها راه

  هم  تو.   جنجال و بحث  و احساس سر

  دختر مثل...  من  شاگرد هزاران مثل

  و... یکن  کنترل تتویعصبان دی با...   من

  اشتباه ی کس یکنیم  فکر اگر  گمیم بازم

  ق یطر  از بهتره کنهیم اشتباه ای کرده

  پس تمویشکا من!   یباش ری گیپ قانون

   یشد  فائق  غرورت  به که نیهم   رمیگیم

  کنهیم  تیکفا من یبرا...    ید یفهم و

 ازت  پسرمم ی برا آرزوهات بابت

 .    ممنونم

 ! د؟یدیبخش منو شما-



  وبا ماند رهیخ هی ثان چند  میچشمها  در

  نویا خوامیم و!   بله:   زد لب  غرور

  منم باش  مطمئن ، ی محمد کرانه یبدون

  داشته آل  دهیا یزندگ هی تو خوادیم  دلم

  معتقدم چون من پسر  با نه البته یباش

 !باشن کفو هم د یبا  ها آدم

:  گفتم جوابش  در  و دادم تکان را سرم

  با کبوتر  گفتن، میقد  از.  باشماست حق 

  هم با جنس هم  کند...   باز با باز کبوتر

 !    پرواز جنس

  به خوشحالم: گفت و  داد تکان را سرش

 .    یدیرس  جهینت نیا

  و کرد یمنحن را شی لبها یکمرنگ لبخند

  به چشمم.   برداشت  گام  لشیوک یسو به



 یول بود سرخ غروبش.  افتاد گندمزار

 . عشق  از پر  و...   مطمئن.  امن  و گرم
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  دمید ، بودم نشسته  که معز نی ماش یتو

 مشغول تارا و کاوه با عطارد و معز

  نگاه  ایمیک به نهی آ از اند، یخداحافظ 

 یچ دادسرا یراهرو یتو:  گفتم و کردم

 ! ؟ عطارد  با یگفتیم

  به را شکلش  یا رهیدا کوچک  ی نهیآ

  ؟ یفضول : گفت و برگرداند فیک



  مدتها  تارا با:   آمد  لبم یرو ی لبخند

 رهیدا دوباره خوشحالم... ینداشت ارتباط 

 .   شهی م تر گسترده داره دوستات  ی

  و دمیچرخ سمتش وبه د یکش درهم ابرو

 تارا با که یآخر بار دونمیم  من:  گفتم

  یبود  تو ش یبان و باعث ، زدم حرف

 کرده یحال بهش انگار ییجورا هی...  

 حرف لفافه ی تو ای...   نگه یز یچ یبود

  دونم ینم...    ای ارمیسردرن من که بزنه

 اوضاع بودم  دهیفهم نویا موقع اون اگر

 ...  که دونم یم نویا  فقط   شدیم یشکل چه

 نگاه را من مردد یکم ش یچشمها

:   گفتم و  آوردم لب به یلبخند   کردیم

  خوشحالم یلیخ که یبدون خوامیم یعنی

 نگران لحظه هر که دارم خواهر هی که



 رو تو خوشبختم  یلیخ...  منه یزندگ

.    ایمیک  یمن یزندگ موهبت  تو.   دارم

  دارم خواهر هی که حالم  به خوش ییخدا

 !  تو مثل

  به را شی چشمها و  کرد یکج  دهن میبرا

  از لبخندش یول چرخاند، پنجره سمت

 .  نماند  دور  نگاهم

  معز و عطارد  ، دمیخند صدا یب و زیر

 بار نیآخر یبرا آمدند، لیاتومب یسو به

  دست خداحافظ   عالمت به  تارا یبرا

 با و زد من  به ی لبخند  دادم تکان

 . شدند  لشانیاتومب سوار برادرش

 یرو عطا نشست، رل پشت که معز

 رضا  ریام ، گرفت جا عقب یصندل

  بود فرستاده را تئاتر بنر   میبرا یدریح



 یتو را همه ، زریت و طرح  چند. 

  یگروه  هم دادم اجازه و فرستادم گروه

  است ستهیشا که آنطور  ش،ی نما یها

  غیج  و شوند زده جانیه درموردش

 .   بکشند 

  یصدا  و بردم فیک یتو را تلفن

 صبر همه نیا دکتر واقعا: آمد  عطارد

 !   ه یستودن تو

 به جا یصندل  یرو یکم و زد ی لبخند

:  گفت و  زد یلبخند من به رو و شد جا

  بخوام نمیبینم یلزوم.  بود یسخت روز

 .   بدم کش رو موضوع

 نگران ا یمیک و کرد ینوچ عطارد

 شده؟ یچ : دیپرس



  واقعا: گفت  یا گرفته یصدا  با عطارد

 ونیدرم  ماها دباینبا و موضوعات نیا

  صدام که ستم ین معز من کرانه؟ یبذار

  اونجا ببرنت  انیب   دیبا واقعا...   ادیدرن

  د یبا ما وقت اون ؟  انداخت ین عرب که

 ازت که گرفتنت؟ که م یبش مطلع

 واقعا کرانه گرم دمت! شده؟ تیشکا

  نیا  با موندم من...    گرم دمت

  فردا پس یخوایم  یچطور ی سرگشتگ

 بچه فردا پس !  یکن اداره رو یزندگ هی

 یم خونه ی ایم فروشگاه تو یذاریم رو

! ؟ بچه... یگیم  بعد ستین  بچه ینیب

  مگه اصال!!! شد؟ یچ بچه! کو؟ بچه

 !  داشتم؟ بچه من



 یم را  ایمیک زی ر یها خنده یصدا

  کردیم  کنترل را  خودش معز.   دم یشن

 .   دینگو  یزیچ

  را اش شده  بانداژ  دست یکفر عطارد

  بغل بزن:  گفت و چسباند اش  یشانیپ به

 ...   داداش  شمیم  ادهیپ من

 .  نکرد یدخالت  ایمیک

.   من خونه میریم : گفت لب ریز معز

 .   اونجا  میریم م یبرسون رو ها خانم

  ها بغل نی هم.   شمینم  مزاحمت ممنون-

  دمت .   رمیگیم یتاکس  هی... یدار نگه

 .    دادم  زحمت بهت یکل شبمید.   گرم



  یها کردن پاره تکه تعارف انیم

 یب دکتر: زد لب ایمیک شان، مردانه

 .   خونه میریم  ما زحمت

 سرهنگ؟ ی  خونه: آمد شیصدا

.   خودمون ی خونه نه: زد  لب  ایمیک

 ...مونیاصل ی خونه

 .   سمت همون رمیم چشم  باشه-

 پنجره از عطارد ، دمیچرخ عقب به

  از هم  ایم یک و کردیم نگاه را رونیب

 ...  را رونیب پنجره

  و زدم واضحشان قهر نیا  به ی لبخند

  کجاست؟ سرهنگ:  گفتم

 ، زد زنگ ماجده:  گفت لب  ریز ایمیک

 گهی د ، اومده قیصد ییدا زن گفت



  امشبم بعد...   اون  به سپرده و سرهنگ

 .   می هست جمع  ما ی خونه همه

 .    دمید  را عطارد یچشم ریز نگاه

 ان؟یم  هم  نایا ییدا: گفتم زده جانیه

 نکهیا مثل...  آره: گفت  و داد  تکان سر

 خوانیم   ، شده یجد عاطفه خواستگار

 ...  یخانوادگ یخودمون بزنن حرف

 سمت رابه شیرو قهر با دوباره عطارد

 او به ینگاه  م ین ایم یک و چرخاند پنجره

  اما  د یبگو یزی چ خواست  انداخت

  با.  بود التماس  همه  میچشمها  در. نگفت

 ...   دیبگو که کردم  منتش  نگاهم

  فکر: زد  لب و دی کش ق یعم  نفس کی

 هرحال به یباش د یبا هم تو عطا  کنم



  میتصم چیه یتو  که شهینم.  خواهرته

  دخالت خواهرت یزندگ از یا  یریگ

 ! ینکن
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  منقبض یها عضله یکم کردم  حس

  آمده راه به انگار.   شدند  نرم صورتش

  خی آن از دست امشب  انگار...  باشد

 یکم .   باشد برداشته یلعنت  آوردن

 ...  باشد شده یراض

 یب جا همه از معز  ، بود ساکت عطارد

  ؟ خوبه دارم نگه نجای ا: زد لب خبر

 به و م یکرد نوچ همزمان ای میک و من

 چه که د ی فهمینم.  انداختم  باال ابرو معز



  را شدنش کم به رو سرعت.  میگو یم

 .   داد  ادامه راهش به و  کرد ادیز

  و بود تلفنش  یتو  سرش ایمی ک که  دمید

 .   کردیم  پیتا داشت  عطا

  یصدا  شد،  سند جیمس که لحظه همان

  یفضا در ایمیک همراه تلفن امکیپ

  خواهرم صورت  به نهی آ از دیچ یپ نیماش

 و زد  کمرنگ لبخند کی کردم، نگاه

:  زد لب و انداخت فشیک یتو را تلفن

 ...  یزی چ هی یآهنگ هی دکتر

 .  چشم بله-

  و کرد روشن  هوا  یب را پخش دستگاه

  یصدا  ، بود وسطش اهنگ انگار

  یفضا کل در  شاد یونانی یزوربا



  zorba the greek.  شد  پخش نیماش

  افتتاح موقع بار نیاول که یآهنگ  همان

  مچم صولت و داشتم تن به قارچ  لباس

 !  برازنده گفت  لباسم وبه  گرفت را

 و گذاشتم  پنجره ی لبه را آرنجم

  ، من یبرا یزندگ...  بستم  را  میچشمها

...  آرام تمیر.  بود آهنگ  نیهم مثابه به

...   شاد  تمی ر... شور  پر تمیر... تند تمیر

  شد یم ده یکوب نیزم به دیبا که ییپاها و

  تند یگاه ، یرفتی م راه آرام یگاه...  

 نقطه در یگاه...  ی دیدو یم یگاه...  

 .    یستادی ا یم یا

  یتو از رساند، خانه به که را ما

 را چرخ   عطارد ،  عقب قسمت لیاتومب

  کرد باز  ایم یک یبرا را در د،ی کش رونیب



 و یخودکامگ همه آن  با  ایمیک و

  که کرد  وانمود یجور  یول  غرورش

  انتظارم طبق  خب و کند کمک  عطا

 .  کرد کمکش هم  عطارد

  ی صدا آمد در صدا  به در زنگ یوقت

:  دیچیپ کوچه یتو  مادر ی خنده از پر

 ...    د ییبفرما...  دییبفرما

 هنوز من  ، کردند یخداحافظ  معز از

 به  یلبخند . بودم  ستادهی ا پل یرو

  ، شیپ حرف یب: گفت و دیپاش صورتم

  یتماشا یبرا باشه هفته آخر قرار

 .   طلوع

 داخل؟ یاینم.   چشم-

 .   بگذره خوش برو جان نه-



...   کرد  مکث ه یثان چند  صورتم در

  ریبخ شب  کی با و زد من  به ی لبخند

 که نیهم   شد  لشیاتومب سوار ، کوتاه

  از نیماش و رفت  گاز پدال ی رو شیپا

  میپاها به لحظه کی ، شد دور خانه

  توانم و جان تمام با و نشست قدرت

 که آنقدر...  دمی دو لیاتومب سر پشت

  شد متوقف د،ید نهی آ از را من باالخره

   ، شد  ادهیپ نیماش از زده وحشت و

  بغلش یتو  و رفتم ش یسو به دوان دوان

  نهیس ی رو را سرم.  کردم  خوش جا

  شد یچ:  دیپرس مضطرب و گذاشتم  اش

 نمت؟ی بب زمیعز  کرانه؟



 که  االن اصال: گفتم  م یها نفس  نفس انیم

 یلیخ...   برات شد   تنگ دلم... یرفت

 .    شد تنگ

 .  د یخند شور  پر میچشمها  در

  کردم زانیآو گردنش از را  م یدستها

:  گفت و  فشرد ام سرشانه  یرو  ،چانه

  من کار یکنیم یدلبر ینطوریا یدونیم

 سخت یلیخ اوضاع کردن تحمل یبرا

 ! جانم؟ دلبرک شهیم

 صبر یاندک: "  زدم لب دمویخند زیر

 " .  است کی نزد سحر

 ...   انشاهللا: گفت و دیبوس  را  ام ینیب

  ، شوم ساختمان وارد یوقت تا و دم یخند

 . کرد میتماشا  و ستادیا
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 کردم، یروبوس ییدا زن  و ییدا با

 ییرا یمادرپذ ،  دیخند یم  سرهنگ

...   بودم  نشسته ایمی ک کنار من و کردیم

 و تعارف از یگاه چند از هر  عاطفه

 .   انداخت یم گل اش  گونه ها فیتوص

  بود ایمیک  اتاق در ،  نکردم دای پ را عطا

  یوصدا سر پر جمع  به تی اهم یب. 

  رفتم  ایمیک  اتاق یسو به مان، یخانوادگ

 و بود  نشسته تخت یرو پنجره دم . 

 .    کردیم دود  گاریس

   عطا؟: زدم شیصدا



 من به ینگاه ،  دیچرخ سمتم  به

   ؟ شده  یچ: گفت  و انداخت

 شده؟ یچ تو-

  ی لبه گاریس ته شد رهیخ  نگاهم  در

  یدونینم تو : گفت و  کرد خاموش پنجره

 شده؟ یچ

  یخوایم تو  بدونم  خوامیم فقط .    دونمیم-

 !ه؟یچ متیتصم...   یکن  کاریچ

 مم؟یتصم:   کرد زمزمه

:  گفت و  نشست  تخت  ی لبه طاقت یوب

 .   کرانه دونم ینم

  شبید:  زد ولب زد  چنگ را شیموها

 یعصبان امروز...    یلیخ بودم یعصبان

  خوامیم  یچ دونستمیم شبی د.   ستم ین



  شدم دل دو دوباره دنشیباد امروز

  کنم کاریچ که بودم دل کی   شبید.

  من از کرانه  دونمینم! نم یمرددتر امروز

 ... نپرس

 ، هوا و نیزم تو  یبمون ی نطوریا-

  نیا ن یع...  ستین خوب بودن  معلق 

 انداخته گلوتو دور طناب  که مونهیم

.   کیکوچ نازکو نهال هی ی تنه به یباش

  هی تا بکشه قد کنه رشد یبمون منتظر

 حال ن یا عطا! عطا ببره نفستو  روز

  ست ین خوب یزندگ ن یا.  ستین خوب

 .... 

 ! هیچ دردم من یفهم ینم تو-

 !    فهممیم-



  تو: گفت خفه و  زد زل میچشمها  در

  دوستت صد در صد  که یدار  و یکی

  دوستش صد در صد  هم تو...   داره

  هم گهی د  یکی وسط  نیا حاال!  یدار

 که یکس به تو داشتن دوست به هست

 یاحساس هی یدار  خاطر تعلق   بهش تو

...   و یبند یم روش چشمتو... داره هم

  ندارم و صد در صد اون ندارم من

 !کرانه

 .... یدونستینم مگه-

 ...یول چرا: گفت خفه

  صد یدونستیم که تو: گفتم  حرفش انیم

  نهایا ی همه به علم  با ...  ستی ن صد در

 باز جلو  یاومد باز یخواست باز یول ،

 یوقت.  یدار  و... یداشت دوستش



  یخوایم چرا یبکش دست  ازش یتونینم

 ؟یکن مجبور خودتو

 !رسهیم   شیزندگ  به نباشم-

 وابسته گهید که حاال حاال؟: دمیغر

  براش دهی چش و عشقت طعم گهی د! شده؟

  بعد حاال  عطا؟ گهی د حاال! شده؟ نیریش

  ظلم! ؟ یبستگ دل  و یوابستگ همه نیا

  ظلم.   خواهرم و  خودت حق  در نکن

 عقب  وقت االن  گهی د خدا به ...  نکن

 نی کن حلش باهم ...  ستین  دنیکش

  پسش از نیبالغ  نیعاقل.   نیتونیم

 .  نیایبرم

 راه به رو شویزندگ ، کرانه  نباشم  من-

.   رهیگیم  یمیتصم هی باالخره...   کنهیم

  به سپردم و زیچ همه گفتم امشب  بهشم



  تا چند  منم.  کنه فکر قراره. خودش

  برگردم  تا.  هیترک  و یدب برم دیبا توره

  هی...  د یع یتورها بعدم  شده ماه کی

  می نیبب تا...بدم وسامون سر کارامو  کم

  از تو قول به...   که وگرنه.  شهیم یچ

 ست ین صد  در صد حسش  دونستمیم اولم

  اون...  که هیک طرف  دمی فهم فقط حاال. 

 حاال و  نداشت خبر روحشم خدا  ی  بنده

  گهید ی جا ذکرش و فکر داره که هم

 داره االن از یعروس تا کو حاال ! است

 !   کنهی م فکر ذالک و رهیغ و وام به

  هی اونم: گفت و آورد لب به یشخند ین

 .  است وونهید جور

 مراقب یه:  وگفتم دمیکش درهم ابرو

 . باش زدنت حرف



 ...  نکرده یخواستگار هنوز-

! جان عطا کرده:  گفتم و  زدم  لبخند

  دور یبعد  یسر.   کرده یخواستگار

 به معزه یمعرف  سر  بحث  میبش  جمع هم

 !  محمود ییدا

 !اوه اوه:  گفت جیگ

  ؟ چرا-

  یبرا بود گرفته لقمه رو  تو مامانم-

 !کنه ری خ به خدا...   یکس
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  رفتم اتاق در سمت به و کردم یشیچ

  تخت  تشک یورو کرد یا  خنده که

 دونه یم خدا  ام  خسته چقدر :  وگفت  افتاد



 هفته یعنی .  بخوابم  ساعتها خوادیم دلم . 

 ...  ها  سال...    ها ماه! ها

  را پتو و  دییبو را ا یمی ک بالش  که  دمید و

  نیا به  ی لبخند.  د ی کش صورتش یرو

  ایمیک.   زدم  دیکشی م که یودرد   غم

  ش یبرا خواست؟عاشق ینم را ن یهم مگر

 !  ن؟یا از شتر یب خب  بدهد جان

  ایمیک دنید از کردم باز که را  اتاق  در

  و گذاشت ینیب یرو انگشت  خوردم جا

 د یکش سالن  سمت به را یصندل عجله با

  نه زدم، ستادنش ی ا فالگوش  به ی لبخند

  نکهیا باشد مهم بودنش فالگوش نکهیا

  بود  مهم  ش یبرا عطا یحرفها و عطارد

 باعث برداشت ت یاهم نیا از پرده و

  و بودن یچرا و چون داشتم. شد لبخندم 



 مادر  که کردمی م زیآنال را ماندنش 

 را من که مادر جواب در و  زد میصدا

  دنیچ  یبرا  کنم  کمک  تا  زدیم صدا

 ی سرحال و  باال  بلند جان ، سفره

 .   دادم لشیتحو

  یکم. بود برگشته  آرامش مدتها از بعد

  به بودم دلگرم خنده، یاندک... یزندگ

  با را عطارد و  خواهرم و...  خانواده

   کردندیم  هم خرج که یجمع  حواس آن

 درخشان  یا نده یآ و روشن یدل با

 ییبایز هنوز ایدن .   کردمیم تصور

 .   داشت را خودش یها

  چشم تواند ینم ایمی ک  کردمیم  حس یعنی

  یبرا که  یساالد ظرف یرو ببندد 

  دینبا که نباشد حواسش و کشدیم عطا



.    بگذارد اهی س تونیز عطا  یبرا

  عطارد نکهیا به  ببندم  چشم  توانستمینم

.   کند یپوش  چشم  ایم یک یها عالقه از

  کنار جز به را نفر دو نیا  توانستمینم

 . کنم  تصور گری د ی ها آدم  کنار ، هم

  هم خودشان یحت کردم یم فکر یگاه

  ندارند را جسارتش دیشا توانند  ینم

 چه عشقشان رنگ دانم ی نم...  هم  دیشا

.    بود یعشق مطمئنم  اما  بود یرنگ

  و خط  مدام  که یزبان آن انیم  وگرنه

  خواهمینم: گفتیم  و دیکشیم نشان

 ! خواهمینم

  یکم! آمد؟ یم کجا از خواستن ن یا پس

.   شد یم حل  اما بود کدورت و یدلخور

 بروند مشاوره  خواستندیم  که نیهم



  سخت اولش اگر یحت .  بود ی کاف میبرا

  سرانجام یب  تالششان ای دیرسی م نظر به

 من به  هم کردندی م  تالش که نیهم... 

  ی برا ایمی ک که یتالش مثل.  د یچسب یم

 ...  کردیم  شیپا  کی حس برگرداندن

  تا کردیم صولت  معز که ی تالش مثل

 .  نباشم یگمان  بد  و ظن ریدرگ من

  من انیم  تا  کردیم  مادر که ی تالش مثل

  مثل و  نشود حس یفرق خواهرم و

 و کار دوباره تا کرد یم پدر  که یتالش

 خرج در و  رد یبگ دست به نو از را بار

 یتالش  مثل.  نباشد یمشکل  شتیمع و

  وطن نجات یبرا کرد یم سرهنگ که

  تا کردی م ییدا زن که یتالش مثل...  

!    کند فراهم را نیبهتر عاطفه یبرا



  را خشم تا کردمی م من که ی تالش مثل

  ا یمیک که  یتالش مثل ...  بگذارم کنار

  دلش که  یطور ببخشد را من تا  کردیم

  عطا که ی تالش مثل.   شود صاف صاف

  بود بند ییمو به که   عشق  نیا  تا  کردیم

 ...   نپاشد هم از

  دیبا یعنی  کردند یم  تالش  ها آدم  ی همه

  یحت.  بود خوب  نیا و...  کنند  تالش

  تالش  هم  باز نباشد آنطور  جهینت اگر

  حس  نباشد   اگر...  است خوب کردن

  وقت آن   گرفت یم را جهان کل یپوچ

 .   شدیم تحمل  قابل ریغ ی ادیز ایدن

 کرده پهن خواب رخت مبلها  انیم شب

 ادیز گروه ی تو یها  غامیپ آنقدر ، بودم

  بخوانم را  تکشان تک  دمیرسی نم که بود



  عزم باز  نایس انگار بود که هرچه. 

  ق یوشقا   لوین و پروا و بود کرده رفتن

 .   بود داشته وا بحث به را

  تا  ، بودند خوشحال پسرها بود هرچه

  مانده  ماه کی کمتراز دیشا مانیاجرا

 معز به را شمانینما غیتبل بنر.  بود

  عکس  نکهیا محض به ، بودم فرستاده

 جان  کی ، گرفت را تلفنم ، دید را

 که رفت تصدقم  انقدر  و دادم لشیتحو

 . شدم  آب خجالت از خواب رخت یتو

 نیا ین یریش از اما بود خسته شیصدا

 ینم حالوت نیا خودش قول  به و اتفاق 

  یانرژ  و کند  یپوش چشم توانست

  سرم از را خواب کالمش در یجار

 . بود پرانده



  خوشحالم برات چقدر: گفت گوشم  یتو

  اجرا که یشب هر که یدونی م. زمیعز

 جلو فیرد اون ط یبل هی دیبا یباش  داشته

 ...   یباش داشته نظر در من یبرا

:  گفتم  گوشش در آرام  و کردم  یا خنده

 .   چشم

 ... دلبر خانم  خب-

 جانم؟ : وگفتم آمد لبم  به ی لبخند

 !؟  یبگ قصه  یخواینم-

 ؟ یچ  ی قصه-
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 من به قصه هی شما: دیپرس  و دیخند

 ست؟ی ن خاطرت  یبدهکار



 :   شدم  بدجنس

 ...  گهید  ینیب یم شی نما یایم-

 :  آمد گوشم به ش یصدا دهیبرچ لب

 ...  که شهینم-

 ! چرا؟: دمیخند زیر

  داشته دینبا حضار  ی  هیبق با یفرق من-

 باشم؟ 

  قطعا : وگفتم  دمی کش دراز بالش  یرو

 ...  یدار

  پا سرا من: گفت و د یکش ی ا ازهیخم

 .    دلبرکم گوشم

 گفتم؟  برات کجا تا اد یم ادتی-

  فیتعر برام ییتاجا.   البته: کرد  یمکث

  موش هی و موند قارچ  که یکرد



 که یدوراه سر  بود مونده...  ضیمر

  یبرا بیطب  ش یپ جنگل به برسونه اونو

  ش یپ بره بده ادامه راهش به  ای مداوا

 !   جادوگر

:  گفتم و  شدم رانی ح جمعش  حواس از

 .    یا حافظه عجب

  خودم  یبرا برخاستم، جا از  و دیخند

 که یدرحال  و کردم فراهم  یآب وانیل

  بودم ستادهیا آشپزخانه ی پنجره یجلو

  با و موش رهیگی م م یتصم قارچ:  گفتم

  ریمس  یتو ...  ساحره  شیپ ببره خودش

 سوار رو اون... کشهیم یسخت  یلیخ

  شهیم رد برکه از و کنهیم  لوفرین گل

 از رو ساحره منزل ینشون   و... 

  فندوق  و گردوها که ییها  سنجاب



  درخت ی   تنه یتو  شب  مهین رو  هاشون

 یوقت...   پرسهیم کردندی م یجاساز ها

 یتو ، نمونده براش یرمق گهید که

 دود به نگاهش  ،  صبح شیم و گرگ

 یبزرگ گ ید...   فتهیم جادوگر ی خونه

 تقه  دو...  جوشه یم  ها شعله یرو که

 ازش ریپ ی ساحره و زنهیم در به

  گهیم جواب در! ؟ی هست یک تو پرسهیم

 که هستم یا یسم قارچ اون من

 زهر تا شما  شیپ  امیب  خواستمیم

:   گهیم ساحره...  دی ببر نیب از وجودمو

 قارچ!  ؟ همراهته که یاون ه؟یک اون

.   شده  مسموم...  دوستمه: دهیم جواب

 از کهی ت...  کرده  طاقتش  یب  یگرسنگ

 ...   حاال و خورده من وجود



 ! ؟ یچ حاال: آمد معز یصدا

 بزرگ ی ساحره شما از من حاال-

  نیا یتو رو من یآرزو تنها خوامیم

 زهر با من...  د یکن برآورده شب

  ایدن  دیشا ...  کنم  یزندگ تونمیم وجودم

  یها  دوست و شد  من کام به یروز

  دا یپ زهرآلودم نکهیا از فارغ یادیز

  فقط  که  نوا یب موش نیا اما...  کردم

 یگناه اون...  بود  من به کمک تش ین

 تا کنم ی م خواهش ازتون.  نداره

  دیکن برآورده منو یآرزو و درخواست

 بتونه تا...  دیکن رونیب ازتنش و زهر. 

  و دوستاش شی پ  برگرده جنگل به

 ...  اش خانواده

 .   دم یشن یم را معز ی ها نفس یصدا



 درخواست ساحره:  گفتم  و زدم ی لبخند

  دا یپ نجات موش.   رهیپذیم رو قارچ

 یتو توپ مثل  خبرش و...   کنهیم

 ها شاپرک ها، پروانه.  چهی پی م جنگل

  مرغ...  ها یقنار.. .ها خرگوش... 

...   ها مونیم...  ها  سنجاب... ها عشق 

  که دنیم خبر  گهیهمد به همه...  ها آهو

 از کرده یبزرگ یفداکار چه قارچ

  گروه... رفاقتش بخاطر گذشته ارزوش

  میتصم جنگل یها وونیح از گروه

  ازش و برن ساحره ش یپ تا  رنیگیم

...   بره رون یب قارچ تن از زهر بخوان

  ی همه ،  دانا جغد شنهاد یپ به سلطان  اما

  و کنهی م  جمع هم دور رو ها وونیح

 همونطور رو یکس  هر ذات...  گهیم



  داشت دوستش  و رفت یپذ دیبا هست که

  . 

 !  دارم دوست ذاتتو: آمد شیصدا

 . دمیخند و خت یر دلم

  یآرام یصدا  با  د،یخند هم  خودش

 ؟یداری ب: دمیپرس

:   نشست گوشم در  اش مردانه یصدا

  ی  قصه.   دادم یم گوش داشتم .   جانم بله

 صورت  به مشتاقم   شدت به بود  یجذاب

 .  کنم تماشاش یبصر

:  زدم ش یصدا و  دم یکش یق یعم نفس

 معز؟

 !معز؟ جان-

 . نگرانم کم هی گم یم-



 ؟ اجرا نگران زم؟یعز یچ نگران-

  دیدرخش یم شب  آسمان در که ماه به

 و  ایم یک  نگران: گفتم و زدم زل

  شنیم  خوب هم با  تو نظر به عطاردم

 کنن؟ی م  یآشت! ؟

  خاطر نیا  به د یشا دی کش ق یعم  نفس کی

.   نبود انمانیم  یراز چیه  گرید که

 من که  آنقدر بود جمع  من از خاطرش

  گفتمی م می ها مشغله  دل و ها ینگران از

  با.   دیشنی م نفر نیاول  را میها دغدغه و

 :  زد لب یگرم ییصدا

 اشون رابطه  به من.   زمیعز آره-

...   خدا به کن توکل  هم تو.  دوارمیام

   ؟ باشه



  آن با  گوشم  یتو  و زدم لب یچشم

:   کرد زمزمه اش کننده  مجذوب یصدا

 هرچه ، شود  ساکن  و دی آ عشق  هرکجا

 "  موالنا.  "  شود ممکن  بود ناممکن

  

 انیپا
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