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 ٮ٣ب ثٗس اظ ٲٻ

اؾز، ٲبٶشٹ  اٶساظٰ. ٮجبؼ ٸ آضایكٱ ؾبزٺ سٹی آیٷٻ ٶ٫بټی ثٻ ذٹزٰ ٲی

ټٟشٻ ٢ج٭، ثٗس اظ چٽٯٱ  ای ٸ قٯٹاض ػیٵ ٸ ٦ٟف ٦شبٶی. زٸ ٸ قب٬ ؾطٲٻ

اٰ ضا ثٗس اظ حسٸز ی٥  ٴ ثٻ انطاض ذبٮٻ ٶؿطیٵ ٮجبؼ ٲك٧یٮ٣ب ػٹ ٲٻ

ؾب٬ ٸ زٸ ٲبٺ زض آٸضزٺ ثٹزٰ ٸٮی زٮٱ ټٷٹظ ؾیبٺ ٸ سیطٺ اؾز. ټٷٹظ ثٻ 

ؾٻ ٶٟطقبٴ ضا ٦ٷٱ ټط  قٹز. ټٷٹظ ثبٸض ٶٳی ٲی ای اق٧ٱ ؾطاظیط ط ثٽبٶٻټ

ٮ٣ب  ٲبٲبٴ ٸ ثبثب ٸ ثٗس ټٱ ٲٻ اٰ، اٸ٬ زض ٖطو ی٥ ؾب٬ اظ زؾز زازٺ

 اٰ.  ټبی ظٶس٪ی سطیٵ آزٰ ، ٶعزی٥ٴػٹ

سطیٵ  دطؾٱ ٦ٻ چطا آضقبٰ ضا ػعٸ ٶعزی٥ ثطای ټعاضٲیٵ ثبض اظ ذٹزٰ ٲی

زاٶٱ ثب ٸػٹز آٴ ټٳٻ ٲٽط ٸ  قٳطٰ. ٸا٢ٗبً ٶٳی اٰ ٶٳی ټبی ظٶس٪ی آزٰ

ٶبذٹزآ٪بټٱ اٸ چطا ٬ ٪صقشٻ ثٻ ٲٵ زاقشٻ اؾز، ٲحجشی ٦ٻ زض قف ؾب

ؿٱ ثبقس، اظ ایٵ زایطٺ ٦ٷبض ٪صاقشٻ اؾز. سطیٵ ٦َ ضا ٦ٻ ثبیس انٯی

سٹاٶٱ ثٻ اٸ س٧یٻ ٦ٷٱ؟ چطا ثٗس اظ ٲط٨ آٴ  زٸؾشف زاضٰ ٸٮی چطا ٶٳی

 ٦ٷٱ دكشٱ ذبٮی قسٺ اؾز؟ ؾٻ ٶٟط حؽ ٲی

زٸذشٻ قسٺ  ټسٞٱ ٦ٻ ثٻ آیٷٻ قٹز ٶ٫بٺ ذیطٺ ٸ ثی ٧ٞط آضقبٰ ثبٖض ٲی

اؾز، ضٸی ؾبٖز ثچطذس. ٲ٫ط چ٣سض ػٯٹی آیٷٻ ایؿشبزٺ ثٹزٰ ٦ٻ 
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 اظ زضٸٴ ْطٜ چیٷی ضااٰ  ٢سض ظٲبٴ ٪صقشٻ ثٹز؟ ثب ٖؼٯٻ حٯ٣ٻ ایٵ

ی  ٦ٷٱ، ٦ٹٮٻ ٢بدٱ ٸ اٶ٫كشٱ ضا زاذٯف ٲی ضٸی ٲیع آضایف ٲی ْطیٝ

اظ زٸٰ.  ثیطٸٴ ٲی اسب٠زاضٰ ٸ اظ  ای ضٶ٫ٱ ضا اظ ضٸی سرز ثطٲی ػیٵ ؾطٲٻ

 ظٶٱ: ٹی ټب٬ نسا ٲیس

 ذساحبّٞ ذبٮٻ. -

٦ٷس.  آیس. ثب ضيبیز ؾطٸٸيٗٱ ضا ثطاٶساظ ٲی اظ آقذعذبٶٻ ثیطٸٴ ٲی

اٰ ٸ ثٗس اظ  زاٶٱ ذٹقحب٬ قسٺ ٦ٻ ثبالذطٺ ٮجبؼ ٲطسجی دٹقیسٺ ٲی

 ظٶس. ټب زؾشٱ ثٻ ٮٹاظٰ آضایف ضٞشٻ اؾز. ٮجرٷس ٲی ٲسر

 قت ثط٪طز دیف ٲب.ذٹـ ث٫صضٺ ظضیٵ ػٹٴ.  -

ضٰ  سٹٴ ٲی ٮٻ. ظحٳز زازٰ اٲطٸظ. قت زی٫ٻ ثب اػبظٺٲطؾی ذب -

 ٲٹٶٵ. ټب ٪طؾٷٻ ٲی ٪ط٪ی ی ذٹزٲٹٴ. ذٹٶٻ

ذٹاؾز  ایٵ شټٵ ٮٗٷشی ٶٳی«. ی ذٹزٲٹٴ ذٹٶٻ»ټٹا ٪ٟشٻ ثٹزٰ  ثبظ ثی

ی ذٹزٰ اؾز، ٶٻ ذٹزٲبٴ.  ثبٸض ٦ٷس ٦ٻ آٶؼب ذیٯی ٸ٢ز اؾز ٦ٻ ذبٶٻ

 ٦ؽ زی٫طی ػع ٲٵ ٸػٹز ٶساقز. 

٪یطز ٦ٻ اظ ټكز ٲبٺ ٢ج٭ ٦ٻ ثٗس  ٷبیی ضا ٲیٶ٫بټف ضٶ٩ ٶ٫طاٶی آق

ٸثبثب ٪صضاٶسٺ ثٹزٰ ٸ ثٗس ٦ٻ ٦ٳی ذٹزٰ ضا  اظ ثحطاٴ ٲط٨ ٶب٪ٽبٶی ٲبٲبٴ

ای ٦ٻ اٶ٫بض نس ؾب٬ ٢ج٭ ثٹز ٦ٻ  دیسا ٪طزٺ ثٹزٰ، ثط٪كشٻ ثٹزٰ ثٻ ذبٶٻ

زاٶٱ ٦ٻ  ٦ٷس. ٲی ٦طزیٱ، اٲب انطاض ٶٳی اٰ آٶؼب ظٶس٪ی ٲی ثب ذبٶٹازٺ

آیس ػٯٹی چكٳٱ ٦ٻ ثب آٴ  اـ ٲی اؾز. ٢یبٞٻ ی ضٸاٶذعق٧ٱ سٹنیٻ

 ٪ٹیس: ټبی دطٸسع ٦طزٺ ثٻ ذبٮٻ ٶؿطیٵ ٲی ٮت
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ٖعیعٰ ثبیس ثٽف ٲٽٯز ثسیس ٦ٻ ذٹزـ ٸ اؾش٣الٮف ضٸ دیسا ٦ٷٻ.  -

٦ٷٱ ٦ٻ قٳب ٶ٫طاٶیس ٸٮی ایٵ ٦بض ثطاـ الظٲٻ ٸ ذیٯی ټٱ  زض٤ ٲی

 قٹٴ ٸ ٲؿش٣٭ ظٶس٪ی ٦ٷٻ. ذٹثٻ ٦ٻ ذٹزـ ذٹاؾشٻ ثط٪طزٺ ذٹٶٻ

٣ٍٞ ٲسسی ثٻ انطاض ذبٮٻ ٸ ذٹقٱ ٶیبٲسٺ ثٹز ٸ  ایٵ ز٦شطٸ٢ز اظ  یچټ

ثٻ ٲٵ ٦ٳ٥ زضٲبٶی ثطٸٰ.  آضقبٰ ٲؼجٹض قسٺ ثٹزٰ ثٻ ػٯؿبر ضٸاٴ

ذبنی ٶشٹاٶؿشٻ ثٹز ث٧ٷس اٲب ټٳیٵ ٦ٻ ثبٖض قسٺ ثٹز ثشٹاٶٱ ثط٪طزٰ ثٻ 

ټٳطاٺ ٸ ضاحز ٸ ثٻ زٸض اظ ٶ٫بٺ ٶ٫طاٴ ذبٮٻ ٶؿطیٵ  زض ذبٶٻ ذٯٹر ذٹزٰ

٦ٳ٥  ثركیس، ػٹٴ ثبقٱ ٦ٻ ثیكشط اظ ټط٦ؿی ثٻ ٲٵ آضاٲف ٲی ٮ٣ب ٲٻ

 ٪طزاٶس. ثعض٪ی ثٹز. نسای ذبٮٻ ٲطا ثٻ ظٲبٴ حب٬ ثطٲی

 ثٻ اٲبٴ ذسا. ضؾیسی ذٹٶٻ دیبٰ ثسٺ. -

ذٹضز  قٯٹاضٰ سٹی ٦ٳطٰ ٮ١ ٲیظٶٱ ثیطٸٴ.  ٪ٹیٱ ٸ اظ زض ٲی چكٳی ٲی

ٸ ایٵ ثب  اٰ ٦ٷس ٦ٻ الا٢٭ چٷس ٦یٯٹ الٚطسط قسٺ ٸ ثٻ ٲٵ یبزآٸضی ٲی

سٹػٻ ثٻ ٢س ثٯٷسٰ ٸ اٶساٲی ٦ٻ اظ ٢ج٭ ټٱ نبٜ ٸ ثبضی٥ ثٹز، الثس ثیكشط 

  آیس. ثٻ چكٱ ٲی

ٶساظٰ. ثٻ ا ٶكیٷٱ، ٢ج٭ اظ حط٦ز ٶ٫بټی ثٻ آیٷٻ ٲی سٹی ٲبقیٵ ٦ٻ ٲی

ضؾس. ٶٻ اططی اظ  چیع ٖبزی ثٻ ٶٓط ٲی ثط٦ز آضایف ٲرشهطٰ ټٳٻ

قسٺ  ذیؽ٭ ثبظ ټبی ؾیبټٱ ثب٢ی ٲبٶسٺ ٦ٻ ی٥ ؾبٖز ٢ج ؾطذی چكٱ

اٰ سٹی شٸ٠  ټب ٸ ضٶ٩ دطیسٺ ثٹزٶس ٸ ٶٻ ٪ٹزی ٸ ؾیبټی ظیط چكٱ

اٰ ضا ٦ٻ ثبظ زیكت  ظذٳی ضٶ٫ٱ ټٱ ٮت ٶیٳٻ ضغ ٮت نٹضسی ٦ٱظٶس.  ٲی

٢سض دٹؾشف ضا ٦ٷسٺ ثٹزٰ ٦ٻ ذٹٴ اٞشبزٺ ثٹز، دٹقبٶسٺ اؾز. سبظٺ  آٴ
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ٰ ا قٹز ٦ٻ ثب الٚطسط قسٴ نٹضسٱ اٶ٫بض ثیٷی سٹػٽٱ ثٻ ایٵ ػٯت ٲی

 ضٸز.  ضؾس اٲب ٧ٞطٰ ظیبز ثٻ ایٵ ٲٹيٹٔ ٶٳی ٦ٳی ثعض٨ ثٻ ٶٓط ٲی

ذٹاټٱ  ضٸحیٻ ثبقٱ. الا٢٭ اٲطٸظ ٦ٻ ٲی ٦ٷٱ قبز ٸ ذٹـ ؾٗی ٲی

ټبی ثٻ ایٵ ٲٽٳی ضا ثب آضقبٰ ثعٶٱ، ثبیس ثشٹاٶٱ ثسٸٴ ٪طیٻ ٸ ظاضی  حطٜ

 ٸ آٺ ٸ ٶبٮٻ ایٵ ٦بض ضا ث٧ٷٱ. 

□ 

ی اظ آٴ ٮجرٷسټبی ی٧ ٶكیٷیٱ، آضقبٰ دكز ٲیع ضؾشٹضاٴ ٦ٻ ٲی

ظٶس ٦ٻ ټٟز ؾب٬ ٢ج٭ سٹی زاٶك٫بٺ زٮٱ ضا ثطزٺ ثٹز.  زذشط٦ف ٲی

 ظزٺ ثٹزیٱ ٦ٻ دعق٧ی ټٳبٴ ضٸظټبی قبز سطٰ ی٥ ٦ٻ اظ ی٥ َطٜ شٸ٠

ایٱ ٸ اظ َطٜ زی٫ط ثٗس اظ چٽبض ؾب٬ زضؼ  ٢جٹ٬ قسٺ زاٶك٫بٺ سٽطاٴ

ذٹاٶسٴ ٲساٸٰ ثبالذطٺ شټٵ ٸ ٸ٢شٳبٴ ذالل قسٺ ثٹز ٸ سبظٺ اٞشبزٺ 

زض ٲٹضز دؿطټبی  زذشطټبی ٦الؼثٹزیٱ زٶجب٬ ٦بضټبی ٶٹػٹاٶی. زائٱ ثب 

زض ٲٹضزقبٴ حسؼ ٦طزیٱ.  قبٴ ٲی ظزیٱ ٸ اضظیبثی زاٶك٧سٺ حطٜ ٲی

ثبٞشیٱ. ثیكشطـ ٲحى قٹذی ٸ ذٷسٺ ثٹز ٸٮی  ظزیٱ ٸ زاؾشبٴ ٲی ٲی

٦ٻ  ٦الؾی ذٹزٲبٴ ٶٓط ثٹزیٱ ٦ٻ آضقبٰ ټٱ ټٳ٫ی زض ی٥ چیع ټٱ

ضٞشٻ ؾطثبظی ٸ ثٗس زاٶك٫بٺ ٢جٹ٬ قسٺ، ثب آٴ ٢س  ٦كٝ ٦طزٺ ثٹزیٱ اٸ٬

ی ٦ٻ ټیچ ٖیت ٸ ایطازی ٶساضز ٸ سیخ ٸ ا ثٯٷس ٸ اٶساٰ ٲشٷبؾت ٸ چٽطٺ

ی دؿطټب ی٥ ؾطٸ٪طزٴ ثبالسط  اظ ټٳٻ ٮجبؼ دٹقیسٴ ٖبٮی ٸ ٲس ضٸظـ

اؾز. چٻ ضٸظټبی ذٹقی ثٹز، ٲرهٹنبً زٸ ؾب٬ ثٗس ٦ٻ آضقبٰ سٹػٽف 

ٱ آٲس ذٹاؾش٫بضی ٸ ٶبٲعز ٦طزیٱ. آٴ ثٻ ٲٵ ثیكشط قس ٸ ٲسسی ثٗس ټ



7 
 

قس ٦ٻ ظٲبٶی ایٵ حؼٱ اظ ٚٱ سٹی زٮٱ ٶكؿشٻ  ضٸظټب ثبٸضٰ ټٱ ٶٳی

چیعـ ٖبٮی ثٹز ٸ ٲٵ قبزسط اظ ټط اٶؿبٶی. آضقبٰ ثب  ثبقس. ظٶس٪ی ثب ټٳٻ

 ٪ٹیس:  ذٷسٺ ٲی

ذٹای ٚصا اٶشربة ٦ٷی؟ یٻ ػٹضی ظ٬ ظزی ثٻ ٲٵ اٶ٫بض سٹ  ٶٳی -

 یٷی!ث شټٷز ٲٷٹ ػٹػٻ سٷٹضی ٲی

 ظٶٱ.  ضٶ٫ی ٲی ٪یطز. ٮجرٷس ٦ٱ ٲٷٹ ضا ثٻ ؾٳشٱ ٲی

 ټٳٹٴ ػٹػٻ سٷٹضی ثب ؾبالز ٸ زٮؿشط ٮیٳٹ.  -

 زټس. ؾطـ ضا سأییسآٲیع س٧بٴ ٲی

ذٹثٻ ذبٶٱ ز٦شط. ثٗس اظ ی٥ ؾب٬ ٸ اٶسی ثبالذطٺ ذٹزر یٻ ٚصای  -

٦بٲ٭ ؾٟبضـ زازی ثسٸٴ ایٷ٧ٻ الظٰ ثبقٻ ٦ؿی ٶبظسٹ ث٧كٻ ٸ اَٺ ٸ دیٝ 

 ذٹضٰ.  ساضٰ ٸ ٶٳی٦ٻ ٲی٭ ٶ

ظٶٱ. ذجط ٶساضز ٦ٻ االٴ ټٱ ٲی٭  ثٻ ػبی ػٹاة ثبظ ٮجرٷسی اٮ٧ی ٲی

ټبیٱ ثرطٰ. ٸ٢شی  اٰ ٦ٻ ٸ٢ز ثطای حطٜ ٶساضٰ، ٣ٍٞ ٚصا ؾٟبضـ زازٺ

زټس، ٢ج٭ اظ ایٷ٧ٻ ٞطنز ٦ٷس حطٞی ثعٶس ٸ ٲٹيٹٔ  ؾٟبضـ ٚصا ضا ٲی

 ٪ٹیٱ: ٲ٣سٲٻ ٲی زی٫طی ضا دیف ث٧كس، ثی

 ؾبظٲبٴ َطح. اٲطٸظ ضٞشٻ ثٹزٰ  -

 قٹز.  ټبیف ٲشٗؼت ٲی چكٱ

چٻ ذٹة! ؾٹضدطایعٰ ٦طزی. ذیٯی ذٹقحبٮٱ ٦ٻ حبٮز زاضٺ ذٹة  -

قٻ ظضیٵ. اظ اٸ٬ ټٱ ثٽز ٪ٟشٻ ثٹزٰ ٦ٻ ټطچی ظٸزسط ٦بضټبی ٖبزی  ٲی

ٶبٰ ٦طزی  قٻ. حبال طجز ظٶس٪ی ضٸ قطٸٔ ٦ٷی، حبٮز ظٸزسط ذٹة ٲی



8 
 

عٶٻ ثٻ ثطاسی ؾٟبضـ ٦ٷٻ ٪ٱ ثبثب ظٶ٩ ث ٸاؾٻ ٦ٳیؿیٹٴ قٽطیٹض؟ ٞطزا ٲی

 ٦ٻ ثیٟشی سٽطاٴ. 

 ٦كٱ ٦ٻ ثٻ ذٹزٰ ٢ٹر ٢ٯت ثسټٱ.  ٶٟؽ ٖٳی٣ی ٲی

 ٶبٰ ٶ٧طزٰ ٸاؾٻ ٦ٳیؿیٹٴ ثٗسی.  ٶٻ... یٗٷی... طجز -

 ٪ٹیٱ: ظٶٱ ٸ سٷس ٲی ٦ٷس. ز٬ ثٻ زضیب ٲی ٪ط ٶ٫بټٱ ٲی دطؾف

ذٹاؾشٱ سٽطاٴ ثٳٹٶٱ ذت. ٸاؾٻ ټٳیٵ الظٰ ٶجٹز ٲٷشٓط  ٶٳی -

. آشضثبیؼبٴ قط٢یی َطحٳٹ ٪طٞشٱ ٸاؾٻ...  ٶبٲٻ ٲٗطٞی ٦ٳیؿیٹٴ ثبقٱ.

قٹٴ ضٸ ٪طٞشٵ. ذٹزٲٹ  ټب نحجز ٦طزٴ ٸ ٲٹا٣ٞز قٟبټی اٸٶؼب ټٱ ثچٻ

 . ٸاؾٻ زضٲبٶ٫بټف دعق٥ الظٰ زاضٴ. 1ٞطؾشٷٱ ٮی٣ٹاٴ ٲٗطٞی ٦ٷٱ، ٲی

ٲبٶس. ثٗس  قٹز ٸ ی٥ آٴ زټٷف ثبظ ٲی ټبیف اظ سٗؼت ٪طز ٲی چكٱ

چكٱ چؿجبٶس.  سط٦یجف ضا ثٻ ټٱ ٲی ٸ ذٹـاذٱ ٚٯیٓی اثطٸټبی ٲطزاٶٻ 

 ٪ٹیس: زاضٰ. ثب ٶبضاحشی ٲی اظ ٶ٫بټف ثطٲی

٦ٷی؟ ٲب  ٮؼجبظ ثطذٹضز ٲی  ی دٷغ ؾبٮٻ ظضیٵ چطا زاضی ٲظ٭ یٻ ثچٻ -

 ٢جالً زض ایٵ ٲٹضز ٦ٯی حطٜ ظزٺ ثٹزیٱ. ثٻ ٶشیؼٻ ضؾیسٺ ثٹزیٱ.

ٍ ٶٻ، ٶطؾیسٺ ثٹزیٱ. ټط زٞٗٻ زض ٲٹضزـ حطٜ ظزٺ ثٹزیٱ، سٹ ٣ٞ -

٢سض ؾٳبػز ٦طزٺ ثٹزی ٦ٻ ٲٵ ؾب٦ز  حطٜ ذٹزسٹ ظزٺ ثٹزی ٸ اٸٴ

 قسٺ ثٹزٰ. 

سٹٶٻ َطحكٹ سٹ  ٲ٫ٻ ثس ٪ٟشٻ ثٹزٰ؟ آذٻ ٦سٸٰ آزٰ ٖب٢ٯی ٸ٢شی ٲی -

 ضٺ یٻ زٺ زٸضاٞشبزٺ؟  قٻ ٲی قٽط ذٹزـ ث٫صضٸٶٻ، دب ٲی

                                                 
 ضٸؾشبیی زض ػٷٹة سجطیع - 1



9 
 

 زٸٶی ٦ٻ ٲٵ ظیبز آزٰ ٖب٢ٯی ٶیؿشٱ.  ذٹزر ٲی -

 ٪ٹیس: ٦ٷس ٸ آټؿشٻ ٲی ٫بټٱ ٲیقٹز. ٲٽطثبٴ ٶ ی اذٳف ثبظ ٲی ٪طٺ

زٸٶی. ٖبق١  ثبظیبر قسٰ. ذٹزر ٦ٻ ٲی ذت ٲٷٱ ٪طٞشبض ټٳیٵ ذ٭ -

ػؿبضسز قسٰ. اظ اٸ٬ ثب ټٳٻ ٞط٠ زاقشی. یٻ آظاز٪ی ٸ قؼبٖز ذبنی 

 سٹ ضٞشبضر ثٹز. ټٳیٵ ػصثٱ ٦طز. 

 ٦ٷٱ.  ایٵ ثبض ثب ٮجرٷسی ٸا٢ٗی ٶ٫بټف ٲی

ی٫ٻ ثؿبظی؟ ی٧ی ٦ٻ ذٹزٰ زٰ زدؽ چطا االٴ انطاض زاضی اظ ٲٵ یٻ آ -

  ٶیؿز.

ذٹاٰ ٦ٳ٧ز ٦ٷٱ  ذٹاٰ اظر یٻ آزٰ زی٫ٻ ثؿبظٰ. ٲی ٖعیعٰ، ٲٵ ٶٳی -

 اظ ایٵ ثحطاٴ ضٸحی ٦ٻ ثبٖض قسٺ ٶشٹٶی زضؾز سهٳیٱ ث٫یطی، ث٫صضی. 

٪صاضز ٦ٻ ضٸی ٲیع اؾز. آضاٰ ٶٹاظقف  زؾشف ضا ضٸی زؾز چذٱ ٲی

 ٦ٷس.  ٲی

٢طاض ثٹز ٸ٢شی زضؾٳٹٴ سٳٹٰ ظضیٵ، ٶعزی٥ چٽبض ؾبٮٻ ٶبٲعز ٦طزیٱ.  -

 ٲٹٴ... اٮشحهیٯی قس، ٖطٸؾی ٦ٷیٱ ٸٮی دبضؾب٬ ثٻ ٲحى ٞبض٘

زاٶس ټٷٹظ ٲبػطای زٮرطاـ سهبزٞی ٦ٻ  ٦ٷس. ٲی حطٞف ضا ٢ُٕ ٲی

ٸثبثب ضا زض ی٥ ٮحٓٻ اظ ٲٵ ٪طٞز، حطیٱ ٲٳٷٹٖٻ اؾز ٸ  ٲبٲبٴ

 ٦كس.  ٦ٷس. آټی ٲی اـ چكٳبٶٱ ضا ذیؽ ٲی یبزآٸضی

جٹز دبضؾب٬ ٖطٸؾی ٦ٷیٱ. زضؾشف ټٱ ټٳیٵ ثٹز ټطحب٬ ٢ؿٳز ٶ ثٻ -

٦ٻ نجط ٦ٷیٱ ظٲبٴ ث٫صضٺ ٸ سٹ ذٹزسٹ دیسا ٦ٷی. ٲٵ َطحٳٹ قطٸٔ 

٦طزٰ ٸ ٲٷشٓط ثٹزٰ ؾب٬ اٸٴ ذساثیبٲطظټب ث٫صضٺ ٦ٻ زضؾز یٻ ټٟشٻ 
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 ٮ٣ب ذبٶٱ ثٻ ضحٳز ذسا ضٞز.  ٲٹٶسٺ ثٻ ؾب٬، ٲٻ

 : ٪ٹیس آٸضز ٸ ٲی ٦ٷٱ ٦ٻ زؾشف ضا ثبال ٲی زټبٶٱ ضا ثبظ ٲی

ذٹاز ثطای ټعاضٲیٵ ثبض یبزآٸضی ٦ٷی ٦ٻ  ٮ٣ب ػٹٴ. ٶٳی ثبقٻ، ٲٻ -

 ٮ٣ب ػٹٴ!  زٸؾز زاضٺ ٲبټب ثٽف ث٫یٱ ٲٻ

 زټس.  دبؾد ٲی فاٰ ضا ثب ٮجرٷس ٸ ٶ٫بٺ ٲٽطثبٶ ذٷسٰ. ذٷسٺ ٲی

ٮ٣ب ػٹٴ ټٱ ٪صقشٻ. ٸا٢ٗبً زی٫ٻ  ظضیٵ، االٴ زٸ ؾٻ ټٟشٻ اظ چٽٯٱ ٲٻ -

ٱ ثٽز ٪ٟشٱ ٦ٻ ا٪ٻ زٸؾز ٶساضی ٲٹٴ. ٢جالً ټ ٸ٢شكٻ ثطیٱ ؾط ظٶس٪ی

چٷبٶی ٸ ثعٴ ٸ ث٧ٹة ثبقٻ، ٲٵ حطٞی ٶساضٰ. یٻ ٲطاؾٱ ؾبزٺ  ػكٵ آٴ

 ٪یطیٱ.  ٲی

ټبیٳبٴ ضا اظ ضٸی ٲیع  آٸضز ٸ ټط زٸ زؾز ټب ضا ٲی ؾٟبضـ٪بضؾٵ 

٦ٷٱ اظ ایٷ٧ٻ زؾشٱ زی٫ط ثب اٸ سٳبؼ ٶساضز، آضاٰ  حؽ ٲی٦كیٱ.  ٲی

ای زض ٲٵ  اٸ ټیچ ٲی٭ ظٶبٶٻاٰ. چطا زض ایٵ ټٳٻ ٲسر ٶؿجز ثٻ  قسٺ

 ٪ٹیٱ:  ٶجٹزٺ اؾز، ثب ایٷ٧ٻ زٸؾشف زاضٰ؟ ٲی

ثبض  ټعاضټبی نسثبضٺ ضٸ س٧طاض ٶ٧ٵ سٹ ضٸ ذسا. ٢جالً ټٱ  آضقبٰ، حطٜ -

ثٽز ٪ٟشٱ ٦ٻ ٲك٧ٯٱ ػكٵ ٸ ایٷب ٶیؿز. ٲٵ االٴ آٲبز٪ی ٶساضٰ ظٶس٪ی 

 سٹٶی زض٤ ٦ٷی؟  ٲكشط٤ ضٸ قطٸٔ ٦ٷٱ. ٲی

ض٤ ٦ٷٱ. ظضیٵ ٲ٫ٻ سٹ االٴ ػع ٲٵ ٦ؿی ضٸ سٹٶٱ ز ٶٻ، ٸا٢ٗبً ٶٳی -

زاضی؟ ٲٷٱ ٦ٻ ذٹاؾش٫بض ٶیؿشٱ ٦ٻ زیطٸظ زض ظزٺ ثبقٱ ٸ اٸٲسٺ ثبقٱ سٹ 

سٹٶٱ ثب یٻ ٚطیجٻ ثطٰ ظیط یٻ ؾ٣ٝ. ٲب ټٟز ؾبٮٻ ټٳسی٫ٻ ضٸ  ٦ٻ ث٫ی ٶٳی

قٷبؾیٱ، ٶهٝ ٸ٢شٳٹٴ ټٳیكٻ ثب ټٱ ٪صقشٻ، ټٳسی٫ٻ ضٸ زٸؾز  ٲی
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 س٪ی ٦ٷی؟ زاضیٱ. چطا ٶجبیس ثرٹای ثب ٲٵ ظٶ

٦ٷٱ ٸ ثٻ ثربضی ٦ٻ  ظٲیٷی سٷٹضی ضا ٶهٝ ٲی ثب چٷ٫بٮٱ ی٥ س٧ٻ ؾیت

 قٹٰ.  ظٶس، ذیطٺ ٲی اظ آٴ ثیطٸٴ ٲی

ٮ٣ب ػٹٴ ٶیؿز. زٸ سب  ٲبٲبٴ ثبثبٰ ٸ ٲٻ زازٴٲؿئٯٻ ٣ٍٞ اظ زؾز  -

 ٲٹيٹٔ زی٫ٻ ټٱ ټؿز ٦ٻ ثطاٰ ٲٽٳٻ. ی٧ی...

 ٦ٷس.  حطٞٱ ضا ٢ُٕ ٲی

٦ٷی ٶؿجز ثٻ  ی٧ی ایٷٻ ٦ٻ سٹ حؽ ٲی زٸٶٱ. ټعاض ثبض ٪ٟشی. ثٯٻ، ٲی -

اٸٴ ضٸؾشب ٲؿئٹٮیز ٸ سٗٽسی زاضی ٸ ثبیس ثطی َطحشٹ اٸٶؼب ث٫صضٸٶی، 

 زٸٰ ټٱ ٦ٻ...

 ظٶس.  دٹظذٷس ٲی

یٻ  ټبی دطیكٹٴ حؽ ٲبػطاػٹییز ٪٭ ٦طزٺ ٦ٻ ثطی ثجیٷی حطٜ -

دیطظٴ آٮعایٳطی زضؾشٻ یب ٶٻ، ٦ؿی ٦ٻ آذط ٖٳطی ٣ٖ٭ زضؾز ٸ 

 حؿبثی ٶساقشٻ ٸ...

 ٪ٹیٱ: ٦ٷٱ. ثب حطل ٲی ٪یطز ٸ حطٞف ضا ٢ُٕ ٲی ضسٱ ٪ط ٲینٹ

 ػٹضی حطٜ ثعٶی. ٮ٣ب ػٹٴ ایٵ ح١ ٶساضی زض ٲٹضز ٲٻ -

 ٪ٹیس: ٦كس ٸ آضاٰ ٲی ٶٟؽ ٖٳی٣ی ٲی

ذٹاٰ. سٷس ضٞشٱ. ٶجبیس زض ٲٹضز ظٶی ٦ٻ سٹ یٻ ٖٳط ثٻ  ٲٗصضر ٲی -

ظزٰ ٸٮی ظضیٵ، سٹ  َٹضی حطٜ ٲی چكٱ ٲبزضثعض٨ ثٽف ٶ٫بٺ ٦طزی ایٵ

یٻ دعق٧ی. ٲٹيٹٔ آٮعایٳط ضٸ ٶٻ ثٻ ٖٷٹاٴ یٻ چیع ثس، ثٻ ٖٷٹاٴ یٻ 

ثیٳبضی ثٽف ٶ٫بٺ ٦ٵ. انالً چیع ٖؼیجی ٶیؿز ٦ٻ یٻ دیطظٴ 
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زٸٶی ٦ٻ زض  ټكشبزٸدٷغ ؾبٮٻ زچبض ایٵ ثیٳبضی قسٺ ثبقٻ. ذٹزر ٲی

َٹ٬ ظٲبٴ ثب ٖٹاٲٯی ٲظ٭ غٶشی٥ ٸ ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ٲٳ٧ٷٻ سرطیت 

 ټبی... ؾٯٹ٬

 حطٞف.  دطٰ ٸؾٍ ثبظ ٲی

زٸٶٱ. ٖهت قٷبؾی ضٸ ثب ثیؿز دبؼ ٦طزٰ، ٖالئٱ  ثٯٻ، ٲی -

ٸ اٖهبة ټٱ ٶٹظزٺ قسٰ. الظٰ ٶیؿز زٸثبضٺ ثٽٱ زضؼ  ٲٛعټبی  ثیٳبضی

 ثسی. 

 ظٶس.  ٮجرٷس ٲی

ټبی اٸٴ  ٶٓیطر ثكٱ ٦ٻ ٶٻ سٷٽب ٦٭ زضؼ ی ثی ٢طثٹٴ اٸٴ حبٞٓٻ -

ی ا ٻ ٸاؾٻ ټط ٦سٸٰ چٻ ٶٳطٺقف ؾب٬ ضٸ ټٷٹظ حٟٓی، حشی یبزس

ټب ٣ٍٞ ٲٳ٧ٷٻ ٲحهٹ٬  ذٹای ٢جٹ٬ ٦ٷی ایٵ حطٜ دؽ چطا ٶٳی ٪طٞشی!

زی ټٳچیٵ چیعی  زیٳبٶؽ ثبقٻ؟ ٸا٢ٗبً ذٹزر چٷس زضنس احشٳب٬ ٲی

سٹٶی ټٳچیٵ چیعی ضٸ ثبٸض  حشی ی٥ زض ٲیٯیٹٴ ٲی اٲ٧بٴ زاقشٻ ثبقٻ؟

 ٦ٷی؟

آز. ٲٷٱ ٢جٹ٬ زاضٰ.  زٸٶٱ آضقبٰ، ٢ًیٻ ذیٯی ٶكسٶی ثٻ ٶٓط ٲی ٲی -

ظز، ټط ثبض ثٻ ذٹزٰ  ټب ضٸ ٲی ٮ٣ب ػٹٴ ایٵ حطٜ ټٱ ٦ٻ ٲٻ اٸٴ ظٲبٴ

ٸٮی اظ َطٜ زی٫ٻ ټٱ  ٪یطٺ؛ شٱ ٦ٻ َٟٯ٥ زاضٺ آٮعایٳط ٲی٪ٟ ټٳیٷٹ ٲی

٦طزٺ،  چُٹض ٲٳ٧ٷٻ ی٧ی ٦ٻ سب آذط ٖٳطـ ٲٛعـ ٲظ٭ ؾبٖز ٦بض ٲی

 ٣ٍٞ سٹ یٻ ٲٹضز ذبل آٮعایٳط زاقشٻ ثبقٻ؟ 

 قٹٰ. ی زؾز ٲبٶٗف ٲی ٦ٷس حطٞی ثعٶس ٦ٻ ثب اقبضٺ زټبٶف ضا ثبظ ٲی



13 
 

زٸٶٱ. ی٧ی اظ ٖالئٱ قطٸٔ آٮعایٳط ایٷٻ ٦ٻ ٞطز ٲٳ٧ٷٻ  زٸٶٱ، ٲی ٲی -

چیع یبزـ ثیبز ٸٮی ثًٗی ضٸظټب  ثًٗی ضٸظټب ٦بٲالً ؾبٮٱ ثبقٻ ٸ ټٳٻ

ٸدال ث٫ٻ. ٸٮی ٲٹيٹٔ ایٷٻ  ثیٳبضیف ٖٹز ٦ٷٻ ٸ ټیچی یبزـ ٶیبز ٸ دطر

٪ٟز ټٱ  ضٸ ثطاٰ ٲیټبیی ٦ٻ زاقز ایٷب  ٮ٣ب ػٹٴ سٹ ټٳٹٴ ٮحٓٻ ٦ٻ ٲٻ

ـ ٶطٞشٻ ثٹز. زضؾز سٹ ټٳٹٴ ای یبز ٦بٲالً ټكیبض ثٹز ٸ ټیچ چیع زی٫ٻ

ظزیٱ، ٢كٷ٩ یبزـ ثٹز  بیی ٦ٻ زاقشیٱ زض ایٵ ٲٹضز حطٜ ٲیټ ؾبٖز

قٷبذز، زض ٲٹضز ټیچ ذبَطٺ ای اظ  ٦ٻ االٴ ٚصاـ ضٸ ٪بظٺ، ټٳٻ ضٸ ٲی

ٖالئٱ اٸ٬ ٖٳطـ سب زیطٸظ چیعی یبزـ ٶطٞشٻ ثٹز. ایٵ زی٫ٻ ػعٸ 

 آٮعایٳط ٸ زیٳبٶؽ ٶیؿز. سٹ ټیچ ٦شبثی ټٳچیٵ چیعی ٶٷٹقشٻ.

ټب سٹ اٞطازی ٖالئٱ ذبنی  زٸٶی ٦ٻ ذیٯی احشٳب٬ زاضٺ ثیٳبضی ٲی -

 ثطٸظ ثسٺ. 

 زٸٶٱ ٸٮی... ٲی -

شاضٺ ثبٸض ٦ٷی ٦ٻ ایٵ ٣ٍٞ آٮعایٳط  ٸٮی ضٸح ٲبػطاػٹی ظضیٵ ٶٳی -

ای ضٸح اٸٴ ٲطحٹٰ ذیب٬ ثكی ٸ ثٻ ظٶس٪یز ازاٲٻ ثسی ٸ ثط ثٹزٺ ٸ ثی

 ٞبسحٻ ثٟطؾشی. 

زاٶٱ چُٹض ثطایف سٹيیح ثسټٱ  ظٶٱ. ٶٳی ذٷسز. ٮجرٷس ؾطزی ٲی ٲی

سٹاٶٱ  ٢سض زائٳی ٸ دطضٶ٩ ثٹزٺ ٦ٻ ٶٳی ٮ٣ب زض ظٶس٪ی ٲٵ آٴ ٦ٻ حًٹض ٲٻ

ټبیف ث٫صضٰ ٸ ٞطاٲٹـ ٦ٷٱ. زٮؿشطـ ضا ثبظ  ثٻ ایٵ ضاحشی اظ حطٜ

یٳی ضا ثطای ذٹزـ. ثٻ ضیعز ٸ ٶ ٦ٷس ٸ ٶهٟف ضا زض ٮیٹاٴ ٲٵ ٲی ٲی

٦ٷس ٦ٻ زٮؿشط زٸٰ  ضا ٲی ظٶٱ. ټٳیكٻ ایٵ ٦بض ٖبزر آقٷبیف ٮجرٷس ٲی
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 ٪ٹیس: زیطسط ثبظ قٹز ٸ ٲٹ٢ٕ ذٹضزٴ ٪بظ ثیكشطی زاقشٻ ثبقس. ٲی

ثبظی سٹٶؿشٱ َطحٳٹ ث٫یطٰ سٽطاٴ.  ظضیٵ، ٲٵ ثب ٦ٯی ٲهیجز ٸ دبضسی -

سی ٸٮی زٸٶٱ ؾب٬ ؾرشی ضٸ ٪صضٸٶ سٹ ټٱ ایٵ اٲ٧بٴ ضٸ زاضی. ٲی

ذٹزر ٢جٹ٬ زاضی ٦ٻ ایٵ ضٸٶس ظٶس٪یٻ. ٲط٨ ټٱ ثركی اظ ظٶس٪یٻ ٸ 

سٹٶٻ اظـ ٞطاض ٦ٷٻ. سٹ ضٸ ذسا اظ ذط قیُٹٴ ثیب دبییٵ.  ٦ؽ ٶٳی ټیچ

ٸ ثیب ظٸزسط ٖطٸؾی ٦ٷیٱ  ٦ٻ ثطی اٸٶؼبٞطزا سب زیط ٶكسٺ ثطٸ اٶهطاٜ ثسٺ 

 ػب قطٸٔ ٦ٵ.  ٸ َطحشٹ ټٳیٵ

ټب اظ ٪ٯٹیٱ ضا  ثرف حجبة ٹض ٮصرٱ ٸ ٖجٶٹق ٲیای اظ زٮؿشطٰ ضا  ػطٖٻ

ٰ ٦ٹسبٺ ثیبیٱ ٸ ؾطٸسٻ ایٵ ثحض ضا زی٫ط ذیب٬ ٶساضٱ. اٲكت ٦ٷ ٲیٮٳؽ 

سٹی ٦ٷٱ  ٲی. ٲؿش٣یٱ ٶ٫بٺ ثكٹزچیع ضٸقٵ  ټٱ ثیبٸضٰ. ثبیس ټٳٻ

 ای ٢كٷ٩ ٸ ػصاثف.  ټبی ٢ٽٹٺ چكٱ

٪طزٰ آضقبٰ. ٶٓطٰ ٢ُٗیٻ. ٲٵ ٸا٢ٗبً زٸؾز  ٲٵ اظ سهٳیٳٱ ثطٶٳی -

ٸاؾٻ ٖطٸؾی ټٱ االٴ ػساً آٲبزٺ  سٹ ٮی٣ٹاٴ ث٫صضٸٶٱ. زاضٰ َطحٱ ضٸ

ټبی  ای ټٱ ٶیؿز. ٲٵ ٸ سٹ اظ ثچٻ ٦ٷٱ ٖؼٯٻ ٶیؿشٱ. زض ٸا٢ٕ ٧ٞط ٲی

ٸټٟز.  ٸدٷغ ؾبٮٳٻ ٸ سٹ ثیؿز ٶؿ٭ ذٹزٲٹٴ ذیٯی ػٯٹسطیٱ. ٲٵ ثیؿز

 ٦سٸٰ اظ زٸؾشبٲٹٴ ٶٻ ٖطٸؾی ٦طزٴ ٶٻ حشی ٶبٲعز زاضٴ.  سب حبال ټیچ

. ثٻ ٚصای ٲٵ ٶبذٷ٥ اٶساظز ٲیاـ  ٜ ذبٮیز ٸ ٶ٫بټی ثٻ ْطذٷس ٲی

 س. ٶظ ٲی

ذت اٸٶب ټٷٹظ اؾیط ٶكسٴ ٸاؾٻ ټٳیٵ ثب ذیب٬ ضاحز زٶجب٬ ٪طزـ  -

ٸ سٟطیحٵ ٸٮی ٲٵ ٸ سٹ ذیٯی ٸ٢شٻ زٮٳٹٴ ٮطظیسٺ. ټٳیٵ االٶف ټٱ ثٻ 
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 حس ٦بٞی زیط قسٺ. 

. ی٥ اؾزذیطٺ ثٻ نٹضسٱ ، ٦ٻ قیُٷز ذبنی زض آٴ ضیرشٻٶ٫بټف 

ٰ ٸ ؾط٪طٰ ٚصا زظز ٲیزټس ٸ ٶ٫بټٱ ضا  اضٰ ٲیآظ ٦ٷٱ ٲیآٴ حؽ 

٦ٻ ثب َٹض  ٰ ٸ ټٳبٴ٪صاض ٲیای ػٹػٻ ثٻ زټبٴ  ٲیٯی س٧ٻ . ثب ثیقٹٰ ٲی

 ٱ:طؾد ٲیٱ، ٦ٷ چٷ٫ب٬ ٚصا ضا ظیطٸضٸ ٲی

 ٲُٳئٷی اٸٴ احؿبؼ ٖك١ ثٹزٺ؟  -

اذشیبض ٶ٫بټف  . ثی٦ٷس ٲیز ٸ چٷس ثبض ؾطٞٻ دط ٲیٚصا سٹی ٪ٯٹیف 

 :دطؾس ٲی، ثب ثٽز ٹزق ٲی. ٸ٢شی آضاٰ ٦ٷٱ ٲی

٪ی ق٥  یٗٷی سٹ ق٥ زاضی ظضیٵ؟ ثٗس اظ دٷغ ؾب٬ سبظٺ زاضی ٲی -

 زاضی احؿبؼ ٲب ٖك١ ثبقٻ؟ 

ضاؾشف... ق٥ زاضٰ آضقبٰ. ٲب ذیٯی ؾٷٳٹٴ ٦ٱ ثٹز. ٲٹ٢ٗی ٦ٻ  -

ٸزٸ ؾبٮز ثٹز. زض  اضسجبَٳٹٴ قٹٔ قس، ٲٵ ثیؿز ؾبٮٻ ثٹزٰ ٸ سٹ ثیؿز

اٞشٻ. ٲٵ ٸ  ٦كٹض ٲب زیطسط اسٟب٠ ٲی ی ٶٹػٹاٶی ثٹز ٦ٻ سٹ ٸا٢ٕ یٻ سؼطثٻ

ای زض ٲٹضز ػٷؽ ٲربٮٝ ٶساقشیٱ. َجیٗیٻ ٦ٻ ثب اٸٮیٵ  سٹ ټیچ سؼطثٻ

 ػط٢ٻ ٧ٞط ٦طزیٱ ٖبق١ ټٱ قسیٱ. 

 : ٪ٹیس ٲیثب حطل 

٦ٷی آزٰ اٸ٬ ثبیس  ٢سض اضٸدبیی قسی ٦ٻ ٧ٞط ٲی اظ ٦ی سب حبال ایٵ -

 بق١ ثكٻ؟ثطٺ زٸض زٶیب ضٸ ث٫طزٺ ٸ ټعاض ٶٟطٸ سؼطثٻ ٦ٷٻ ثٗس ٖ

ٲٷٓٹضٰ ایٵ ٶجٹز. ٲٵ زٸؾشز زاضٰ. ٢جالً ټٱ ثٽز ٪ٟشٱ ٦ٻ اظ ټٳٹٴ  -

 سطٰ ی٥ چكٳٱ سٹ ضٸ ٪طٞشٻ ثٹز. 
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 . ظٶس ٲیٸ ٮجرٷس  قٹز ٲیٲظ٭ ټٳیكٻ ظٸز آضاٰ 

 ٦ٷی ٮغ ٲٷٹ زض ثیبضی ٸضٸػ٥؟! دؽ زاضی قیُٷز ٲی -

ٶٻ... ضاؾشف... حطٞٱ ػسی ثٹز آضقبٰ. اٸٴ ظٲبٴ ٲُٳئٵ ثٹزٰ  -

٦ٷٱ ٖك٣ی زض ٦بض ٶجٹزٺ ٸ ٶیؿز. ټط زٸٲٹٴ  ٸٮی االٴ ٧ٞط ٲیٖبق٣شٱ 

زچبض یٻ ػٹض قٹض ٸ ټیؼبٴ ػٹاٶبٶٻ قسٺ ثٹزیٱ. قبیس ٶجبیس ایٷٹ ثٽز 

قٻ ثٽز ٪ٟز. سٹ ثیٵ  ای ٦ٻ ٲی ٢سض ثبػٷجٻ زٸٶٱ سٹ اٸٴ ث٫ٱ ٸٮی ٲی

زذشطټبی ٦الؼ ذیٯی ٲحجٹة ثٹزی ٸ ٲٵ ثٻ ٸػس اٸٲسٺ ثٹزٰ ٦ٻ اظ 

ایٵ ٷٹ اٶشربة ٦طزی. االٴ ټٱ زٸؾشز زاضٰ. سٹ ثیٵ اٸٴ ټٳٻ زذشط ٲ

اذال٢ی،  چیع ثسی اظر ٶسیسٰ. سٹ ٲٽطثٹٶی، ذٹـ ټٳٻ ؾب٬ ټیچ

ار زٸؾشٱ زاضٴ، ایٷب چیعټبیی ٶیؿز ٦ٻ ټط ٲطزی زاقشٻ ثبقٻ.  ذبٶٹازٺ

ذٹاز ایٵ ٞطنز ؾٻ ؾبٮٻ ضٸ ثٻ ذٹزٲٹٴ  ٸٮی ضاؾشف... ٲٵ زٮٱ ٲی

 ٢٭ قسٺ ثبقیٱ.ثسیٱ ٦ٻ ٲٹ٢ٕ اظزٸاع ٦بٲالً ثعض٨ ٸ ٖب

 . ضیعز ٲیٸ ٶ٫بٺ ؾٷ٫یٷف ضا ضٸیٱ  زټس ٲیثٻ نٷسٮی س٧یٻ 

ظضیٵ ٸا٢ٗبً ایٵ چیعټبیی ٦ٻ ٪ٟشی ثبٸض زاضی یب ٣ٍٞ زاضی آؾٳٹٴ ٸ  -

٦ٹضٺ  ثبٞی ٦ٻ ثٻ ټسٞز ثطؾی ٸ ثطی سٹ اٸٴ زٺ ضیؿٳٹٴ ضٸ ثٻ ټٱ ٲی

ٮ٣ب ػٹٴ  ټبی ٲٻ َطحز ضٸ ث٫صضٸٶی ٸ چطٶسیبر... یٗٷی ٲٷٓٹضٰ حطٜ

 كٝ ٦ٷی؟ضٸ ٦

اٸٶٱ ټؿز، ٪ٟشٱ ٦ٻ زٸؾز زاضٰ َطحٳٹ سٹ ٮی٣ٹاٴ ث٫صضٸٶٱ ٸ...  -

ٮ٣ب ػٹٴ ټٱ ثطٰ. ٸٮی ایٵ چیعټبیی ٦ٻ زض ٲٹضز  ټبی ٲٻ زٶجب٬ حطٜ

احؿبؼ ذٹزٰ ٪ٟشٱ ټٱ ٸا٢ٗیشٻ. ٲٵ... ٖبق٣ز ٶیؿشٱ آضقبٰ. ذیٯی 
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ٸ٢ز ٖبق٣ز ٶجٹزٰ. ایٵ اظ ٶٓط  زٸٶٱ ٦ٻ ټیچ زٸؾشز زاضٰ ٸٮی االٴ ٲی

ی ٶساضٺ ٸ ټٳٹٴ زٸؾز زاقشٵ ٦بٞیٻ ٸاؾٻ ظٶس٪ی ٸٮی ٧ٞط ٲٵ ایطاز

 ٦ٷٱ ح١ سٹئٻ ٦ٻ ایٷٹ ثسٸٶی.  ٲی

 . قٹز ٲیاذٳف اظ ټٱ ثبظ 

ذت اظ ٶٓط ٲٷٱ ایطازی ٶساضٺ ٖعیعٰ. زض ٸا٢ٕ ایٵ زٸؾز زاقشٵ  -

ذٹای ٖطٸؾی ضٸ ؾٻ ؾب٬ اٮ٧ی  ی ٖك٣ٻ. دؽ چطا ٲی ٸضغٴ س٧بٲ٭ یبٞشٻ

 ٣ٖت ثٷساظی؟ 

زض٦ٱ ٦ٵ آضقبٰ. ٲٵ ټٷٹظ حبٮٱ ذٹة ٶیؿز.  ضٰ.چٹٴ ثٽف ٶیبظ زا -

ی ذیٯی اظ  ٦ٷٱ. ټٷٹظ حٹنٯٻ ٪یطٺ ٸ ٪طیٻ ٲی ټٷٹظ ذیٯی ضٸظټب زٮٱ ٲی

ټبی قٯٹ٘ ٸ ایٵ چیعټب ضٸ ٶساضٰ. ا٪ٻ ثب ایٵ  ټب ٸ ٲٽٳٹٶی ٪طزـ ٸ سٟطیح

 حب٬ ٲٵ ٖطٸؾی ٦ٷیٱ، ٞطزا ټعاض ػٹض ٲك٧٭ دیف ٲیبز. 

 ػبیی ثیبی. ٦طزٰ؟ ٸ٢ز ٲؼجٹضر ٶ٧طزٰ ظٸض٦ی ٲٵ ٦ٻ ټیچ -

ذٹای ظٸض٦ی ٲؼجٹضٰ ٦ٷی ػبیی ٦ٻ زٸؾز  ٶ٧طزی ٸٮی االٴ ٲی -

 زاضٰ، ٶطَٰ!

 . ٺ اؾزس، اذٱ ٦طزٶظ ٦ٻ ٮجرٷس ٲی زضحبٮی

ایٵ ح١ ٲٷٻ، ٶیؿز؟ ح١ ٶساضٰ ثرٹاٰ ظٶٱ ٦ٷبضٰ ظٶس٪ی ٦ٷٻ ٸ دب  -

  ٸضسط؟ ٶكٻ ثطٺ ټعاض ٦یٯٹٲشط اٸٴ

 :٪ٹیٱ ٲیٰ ٸ ثب قیُٷز ذٷس ٲی

ذٹاٰ ٸ٢شی  ذٹاٰ ٞٗالً ظٶز ثبقٱ. ٲی ٻ ټٳیٵ ٶٳیذت ٲٷٱ ٸاؾ -

ټبٲٹ ٦طزٺ ثبقٱ، ٦بضټبیی ضٸ ٦ٻ ٧ٞط  ٖطٸؾی ٦ٷیٱ ٦ٻ ٲٵ ٲبػطاػٹیی
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ٸ٢ز  ٺ ثبقٱ ٸ حؿطر چیعی ثٻ زٮٱ ٶجبقٻ. اٸٴز٦ٷٱ الظٲٻ سٳٹٰ ٦ط ٲی

 ی سٹ.  سٹٶٱ ثیبٰ ثب ذیب٬ ضاحز ثكٱ ذبٶٱ ذٹٶٻ ٲی

 س.٦ك ٲیٮجرٷسـ دط 

سط اظ ایٷٻ ٦ٻ ثشٹٶیٱ ٦ٷبض ټٱ  ټب ثطار ٲٽٱ بظیث یٗٷی ٸا٢ٗبً ایٵ ثچٻ -

 ثبقیٱ؟ 

ټبی  ثبظی؟! آضقبٰ اٶ٫بض یبزر ضٞز. ٲٵ ٣ٍٞ ثٻ ذبَط حطٜ ثچٻ -

ضٰ اٸٶؼب. زٸؾز زاضٰ َطحٱ ضٸ سٹ اٸٴ ضٸؾشب ث٫صضٸٶٱ  ٶٳی ػٹٴ ٮ٣ب ٲٻ

 ٦ٻ یٻ ثرف ظیبزی اظ ذبَطار ٖٳطٰ ضٸ دط ٦طزٺ. ٲٵ ثٻ اٸٶؼب ٲسیٹٶٱ. 

 ٪ٹیس: ٦ٷس ٸ ٲی زٮؿشط ثبظی ٲی ٖهجی ثب ٢ٹَی ذبٮی

ټب ټؿشٵ ٦ٻ ثطٴ ػبی سٹ ضٸ  سٹ ضٸ ذسا زؾز ثطزاض ظضیٵ. ذیٯی -

ای ٸاؾٻ اظزٸاع ٶساضٴ ٸ ٦ؿی ضٸ  اٸٶؼب دط ٦ٷٵ. ز٦شطټبیی ٦ٻ ثطٶبٲٻ

 اٴ.  ٲٷشٓط ٶصاقشٵ، ٦ؿبیی ٦ٻ اټ٭ ټٳٹٴ ٲٷ٣ُٻ

 ػب ثٹزٺ.  ػبٰ زی٫ٻ. ثبثبٰ اټ٭ اٸٴ ذت ٲٷٱ ثٻ ٶٹٖی اټ٭ ټٳٹٴ -

 ٪ٹیس: حطل ٲی ثب

ػب ذٹة ثٹز، چطا ثبثبر ٸٮف ٦طز ٸ اٸ٬ ضٞز  قٻ ثذطؾٱ ا٪ٻ اٸٴ ٲی -

 سجطیع ظٶس٪ی ٦طز ٸ ثٗس ټٱ ٲٽبػطر ٦طز سٽطاٴ؟

 ٪ٹیٱ: ثب ذٷسٺ ٲی

ټب  زٸٶی. ٣ٍٞ سبثؿشٹٴ سجطیع ٦ٻ اظ اٸ٬ ټٱ ذٹٶٻ زاقشٵ، ذٹزر ٲی -

٦ٻ سٹ ٪٭ ضٸی ٲبٲبٶٱ اٸٲس. ٦بضی  ضٞشٵ ٮی٣ٹاٴ. سٽطاٴ ټٱ ثٻ ذبَط ٲی

حبيط ٶیؿشی ثٻ ذبَط ٲٵ ث٧ٷی ٸ٪طٶٻ اظ اٸ٬ ثٽز ٪ٟشٱ ثیب ټط زٸٲٹٴ 
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 َطحٳٹٴ ضٸ ثطیٱ اٸٶؼب. 

ٲبٲبٶز اظ اٸ٬ ٖٳطـ ؾب٦ٵ سٽطاٴ ثٹزٺ ٸٮی سٹ ٣ٍٞ ټٹؼ ٦طزی  -

 ثطی ؾٻ ؾب٬ ثٳٹٶی اٸٶؼب. 

 ذت ٞطو ٦ٵ ټٹؾٻ. ایطازـ چیٻ؟ -

 زټس.  ٶٟؿف ضا دطنسا ثیطٸٴ ٲی

ټبیی ٦ٻ  ټب ٸاؾٻ زیسٺ قسٴ ٸ آقٷبیی ٗیزایطازـ ایٷٻ ٦ٻ ٦ٯی ٲٹ٢ -

ٲٹٴ یبزر  ضیعی زیٱ. ثطٶبٲٻ ٲٹٴ ٲٽٳٻ اظ زؾز ٲی ی ٦بضی ثطای آیٷسٺ

ضٞشٻ ظضیٵ؟ اظ اٸ٬ ٢طاض ثٹز ٲب ثٗس اظ زٸضٺ ٖٳٹٲی ٖطٸؾی ٦ٷیٱ ٸ ثطیٱ 

َطح، ثٗس ثیبییٱ آظٲٹٴ ثسیٱ ٸاؾٻ سرهم ٸ زض ټٳٹٴ حب٬ ٸاؾٻ 

٢جٹ٬ ٶكسیٱ، ثطیٱ یٻ ٦كٹض زی٫ٻ  ثٹضؾیٻ ټٱ ا٢ساٰ ٦ٷیٱ ٦ٻ ا٪ٻ ایطاٴ

سٹٶیٱ زض حیٵ َطح سٹ ٲُت  سرهم ثرٹٶیٱ. ٲب ا٪ٻ سٽطاٴ ثٳٹٶیٱ، ٲی

ی ایٷب ضٸ  اٞشیٱ. ټٳٻ چٷس سب ز٦شط ثبسؼطثٻ ټٱ ٦بض ٦ٷیٱ ٸ ٦ٯی ػٯٹ ٲی

 ٦ٷی ظضیٵ.  زاضی ٞسای یٻ ٲبػطاػٹیی ثچ٫ٹٶٻ ٲی

ثٻ  اٶساظٰ. ٲظ٭ ټٳیكٻ آذط ایٵ ثحض س٧طاضی ٶ٫بټی ثٻ ؾبٖشٱ ٲی

ثؿز ٸ س٧طاض ضؾیسٺ اؾز. چطا ٧ٞط ٦طزٺ ثٹزٰ اٲكت ثب ٲُطح ٦طزٴ  ثٵ

چیع  آیس ٸ ټٳٻ اٰ، آضقبٰ ٦ٹسبٺ ٲی ی َطحٱ ضا ٪طٞشٻ ٶبٲٻ ایٷ٧ٻ ٲٗطٞی

 ٪ٹیٱ: حٹنٯ٫ی ٲی قٹز؟ ثب ثی ح٭ ٲی

 ټب ٚصا ٶساضٴ.  ٲٵ ثبیس ظٸزسط ثط٪طزٰ ذٹٶٻ. ٪ط٪ی -

٦ٷس، ظیط ٮت ٚطٚط  یبضؾٵ اقبضٺ ٲحؿبة ثٻ ٪ حبٮی ٦ٻ ثطای نٹضرزض 

، چٹٴ ټعاض ثبض آٴ ضا زاٶٱ چیؿز ٦ٷس ٦ٻ ٶكٷیسٺ ٲی ٶبٲٟٽٹٲی ٲی
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زټٱ، حشی  چیع ضا ثٻ اٸ سطػیح ٲی . ٶبضاحز اؾز ٦ٻ ٲٵ ټٳٻاٰ قٷیسٺ

  زٸ سب ؾ٩ ضا!

ضٸظ ٶؿجز ثٻ  اـ ضٸظثٻ ٦ٷٱ ثب ٸػٹز ٲٽطثبٶی ټٳیك٫ی ٪بټی حؽ ٲی

٫ط ټیچ ی٥ اظ ٦ٷس، َٹضی ٦ٻ زی ٲٵ حؽ ٲبٮ٧یز ثیكشطی دیسا ٲی

ایٵ ٧ٞط ثٻ قسر ٲطا ټبیٱ ثطایف ٲٽٱ ٶیؿز.  ٖالئ١ ٸ ذٹاؾشٻ

 ٦ٷس.  سط ٲی سطؾبٶس ٸ سهٳیٳٱ ثطای ٣ٖت اٶساذشٵ ٖطٸؾی ضا ٲح٧ٱ ٲی
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 زض ضاٺ

ٖٳٹ ٲٷٹچٽط چٳساٴ ؾٷ٫یٷٱ ضا ٦ٻ زاذ٭ نٷسٸ٠ ٣ٖت ٦ٹچ٥ دػٸ 

ظٶبٴ ضٸ ثٻ ذبٮٻ  ٪صاضز ٸ ٶٟؽ ػب ٶكسٺ، ضٸی نٷسٮی ٣ٖت ٲی 206

 ٪ٹیس: ٦ٷس، ٲی ٞیٵ ٲی ؿطیٵ ٦ٻ ټٷٹظ ٞیٵٶ

٪ٵ دكز ؾط ٲؿبٞط ٶجبیس ٪طیٻ  ٪طیٻ ٶ٧ٵ زی٫ٻ ٶؿطیٵ ػبٴ. ٲی -

 ٦طز. 

 ٦ٷس.  آیس ٸ ثٛٯٱ ٲی زټس ٸ ػٯٹ ٲی ذبٮٻ ؾطی ثٻ سأییس س٧بٴ ٲی

ٲٹاْت ذٹزر ثبـ ظضیٵ ػٹٴ. ټط ٲك٧ٯی دیف اٸٲس، ټط ؾبٖز  -

 ضٸظ ثٹز ظٶ٩ ثعٴ.  قجبٶٻ

 ثٹؾٱ. نٹضر ٲطَٹثف ضا ٲی

ذیبٮشٹٴ ضاحز ثبقٻ ذبٮٻ ػٹٴ. ایٵ ٲسر ثٻ قٳب ٸ ٖٳٹ ٲٷٹچٽط  -

 ذیٯی ظحٳز زازٰ. 

زٸٶی ٲب ټٳیكٻ اظ ثٹزٶز ذٹقحب٬  چٻ ظحٳشی ٖعیعٰ؟ ذٹزر ٲی -

ټب اظ ایطاٴ ضٞشٵ ٸ سٷٽب قسیٱ،  قیٱ، ٲرهٹنبً سٹ ایٵ زٸ ؾب٬ ٤ ثچٻ ٲی

 ؾط ظزٴ ٸ ثٹزٶز ٸا٢ٗبً ٚٷیٳز ثٹز. 

 ٪ٹیس: ٦ٷس ٸ آټؿشٻ زض ٪ٹقٱ ٲی ٛٯٱ ٲیظٶٱ. ثبظ ث ٮجرٷس ٲی
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 دبییٵی ٮغ  حبال چٷس ٸ٢ز زی٫ٻ ٦ٻ سٹ ٸ آضقبٰ ػٟششٹٴ اظ زٶسٺ -

زیٱ. ٲبٲبٶف ټٱ  سٹٴ ٲی شاضیٱ آقشی اٸٲسیس، ثب ٲبٲبٶف یٻ ثطٶبٲٻ ٲی

 ٪ٟز.  ټٳیٷٹ ٲی

اٰ اظ  زټٱ. ذؿشٻ قسٺ ظٶٱ ٸ ػٹاة ٶٳی ټبیٱ ضا زض ټٱ ٪طٺ ٲی اذٱ

٦ٷٱ  ټب. ؾطیٕ ثب اٸ ٸ ټٳؿطـ ذساحبٞٓی ٲی حطٜی ایٵ  س٧طاض ټعاضثبضٺ

ټب ٦ٻ ضٸی نٷسٮی ػٯٹ  ټط زٸ ٪ط٪یٶكیٷٱ.  ٸ سٹی ٲبقیٵ ٲی

ٸ٢شی زټٷس.  قٹٶس ٸ زٰ س٧بٴ ٲی اٶس، اظ شٸ٠ حط٦ز ثٯٷس ٲی ٶكؿشٻ

٦ٷٱ، دكز ؾطٰ آثی ٦ٻ ذبٮٻ سٹی ټٹا دبقیسٺ، ٲظ٭ ی٥  حط٦ز ٲی

 زضذكس.  ضٶ٩ ٲی٦ٳبٴ ظیط ٶٹض آٞشبة نجح سبثؿشبٴ ثٻ ټٟز  ضٶ٫یٵ

سجطیع زض حب٬ ضاٶسٴ  -چٷس ؾبٖز ثٗس ٦ٻ سٹی اسٹثبٴ ذٯٹر ظٶؼبٴ

ضٸز دی آضقبٰ. ثٗس اظ آٴ قت ٦ٻ سٹی  اذشیبض شټٷٱ ٲی ټؿشٱ، ثی

ضؾشٹضاٴ ٪ٟشٻ ثٹزٰ ٦ٻ سهٳیٳٱ ثطای ضٞشٵ ٢ُٗی اؾز، چٷسیٵ ثبض 

زٸثبضٺ ایٵ ثحض ثیٽٹزٺ س٧طاض قسٺ ثٹز سب آٴ قت ٦ٻ ظٶ٩ ظز ٸ ٪ٟز 

 ذبٶٻ.  آیس ٲی

ٮ٣ب ػٹٴ ٶكؿشٻ ثٹزٰ ٸ  ی دبییٵ ثٹزٰ ٦ٻ ضؾیس. ضٸی سرز ٲٻ َج٣ٻ

ظزٰ، آٮجٹٰ ٖطٸؾی  ٸض٠ ٲیاـ ضا  ټبی ٢سیٳی زاقشٱ ی٧ی اظ آٮجٹٰ

اـ ٦كیسٰ  ای اذشیبض زؾشی ضٸی ضٸسرشی ٲرٳ٭ ؾطٲٻ ثبثبیٱ. ثیٸ ٲبٲبٴ

٦طزٰ ټٷٹظ زض اسب٠ ػبضیؿز، ثب ٶٟؽ ٖٳی٣ی سٹ  ٸ ثٹی اٸ ضا ٦ٻ حؽ ٲی

 اٰ ظٶ٩ ذٹضز.  . ٪ٹقیزازٰ

 ؾالٰ آضقبٰ.  -
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 حٹنٯٻ دطؾیس: ثی

 ظٶٱ.  ٦ؼبیی؟ زٸ ؾبٖشٻ دكز زض زاضٰ ظٶ٩ ٲی -

 ٦ٷٱ. االٴ ثبظ ٲی -

ٲٹ٢ٕ ٪ٟشٵ ایٵ حطٜ ثٻ ټب٬ ضٞشٱ ٸ ز٦ٳٻ آیٟٹٴ ضا ظزٰ ٸ ثٗس زض 

ی ټٳ٧ٝ ضا ثبظ ٦طزٰ. چٷس ٮحٓٻ ثٗس آضقبٰ اظ زض حیبٌ سٹ  چٹثی َج٣ٻ

 آٲس. ؾالٰ ٦طزٰ. 

 ظ ٶیٳچٻ اذٳی ضٸی نٹضسف ثٹز. ٸاضز ټب٬ قس.ټٷٹ

٢سض ٸاػت ثٹز  ٮ٣ب ػٹٶز اٸٴ ی ٲٻ ٖٯی٥ ؾالٰ. یٗٷی ثٹزٴ سٹ ذٹٶٻ -

 ٦ٻ حشی ٸ٢ز ٶ٧طزی یٻ دیٛبٰ ثسی ث٫ی دبییٷی ٦ٻ ٲٵ ٖالٜ ٶكٱ؟ 

ٞٽٳیسی ٦ؼبٰ. ٸ٢شی ثبټبر ٢طاض  ٶساذشی، ٲی ټب ٲی یٻ ٶ٫بٺ ثٻ دٷؼطٺ -

 ی ذٹزٲٹٴ ٶجبقٱ دبییٷٱ زی٫ٻ. ٻضٰ ذت. ذٹٶ ٪صاقشٱ ثیطٸٴ ٦ٻ ٶٳی

، اظ دكز ذٹزـ ضا ثٻ دبی ثٹز ٶط ٦ٻ اظ آقذعذبٶٻ ثیطٸٴ آٲسٺ ٪ط٪یِ

ٸ ثب حطل ؾط  ثط٪كزٸ ثٗس  دطیسس. آضقبٰ ی٥ آٴ اظ ػب یٲبٮآضقبٰ 

 :٪ٟشٱ٦ٻ ثط٪طزز ثٻ آقذعذبٶٻ. ثب اذٱ  ظز٪ط٪ی زاز 

 َٟٯ٥ ذٹاؾز اظر اؾش٣جب٬ ٦ٷٻ. چٻ ثساذال٠ قسی.  -

 ٲج٭ ٸ ٶٟؽ ٖٳی٣ی ٦كیس. ثٯٷس قسٰ ضٞشٱ ثٻ آقذعذبٶٻٶكؿز ضٸی 

ٲبزٺ دكز ؾطٰ آٲس ٸ ٸ٢شی  ٸ ثب زٸ ٮیٹاٴ قطثز آٮجبٮٹ ثط٪كشٱ. ٪ط٪یِ

ای ٢سیٳی ٶكؿشٱ، ذٹزـ ضا ٦ٷبضٰ ػب زاز ٸ  ضٸی ٲج٭ ٲرٳ٭ ٢ٽٹٺ

ټبیف ٸ ظ٬ ظز ثٻ آضقبٰ. آضقبٰ ی٥ ٢ٯخ اظ  ؾطـ ضا ٪صاقز ضٸی زؾز

 طٺ ضٞز ٸ ٪ٟز: ٚ قطثشف ٶٹقیس ٸ ثٻ ٪ط٪ی چكٱ
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٦ٷٱ ثٗس اظ  قٻ. زاضٰ ٧ٞط ٲی ٦ٷی، اٸٴ ی٧ی ْبټط ٲی ی٧ی ضٸ ضز ٲی -

ټبقٹٴ ٦ٻ ټط ؾب٬ ثٻ زٶیب  سٹٶٱ ثب ایٵ ػٹٶٹضټب ٸ ثچٻ ٲٹٴ ٲی ٖطٸؾی

آٴ ٸ چٷس ٲبټی ٲٽٳٹٶٵ سب ثطاقٹٴ نبحبة ػسیس دیسا ٦ٷی،  ٲی

 سٹٶٱ ٦ٷبض ثیبٰ یب ٶٻ.  ٲی

 زؾشی ضٸی ؾط ٪ط٪ی ٦ٷبضٰ ٦كیسٰ.

زٸٶی ٦ٻ ایٷب یب  سٹٶی سحٳٯكٹٴ ٦ٷی یب ٶٻ؟ ٲی ٓٹضر چیٻ ٦ٻ ٲیٲٷ -

ټطحب٬ ټٳیكٻ الا٢٭ یٻ ػٟز اظقٹٴ دیف ٲٵ  ٶؿ٭ ثٗسقٹٴ، ثٻ

 ټؿشٵ. 

زٸٶٱ. ٸٮی اظ ضٸظ اٸ٬ ٢طاض ٶجٹز ایٷب دیف سٹ ٸ زض  ثٯٻ، ثٯٻ. ذٹة ٲی -

ٮ٣ب ػٹٴ  ٮ٣ب ذبٶٱ... یٗٷی ٲٻ ٶشیؼٻ دیف ٲٵ ثبقٵ. ٪ٟشٻ ثٹزی ٲٻ

ز اظ ایٷب زاضٺ ٸ سٹ ټٱ ذیٯی زٸؾشكٹٴ زاضی ٸٮی ٶ٫ٟشٻ ټٳیكٻ یٻ ػٟ

 ثٹزی ٢طاضٺ ثٗس اظ ٞٹسف اضص ثطؾٵ ثٻ سٹ. 

ػٹضی قسٺ ثٹز.  ټب ی٥ ټبیٱ ضا سٹی ټٱ ٦كیسٰ. آضقبٰ سبظ٪ی اذٱ

ذٹاؾز ٲٵ  ٪طٞز ٸ اٶ٫بض زٮف ٲی چیعٰ ایطاز ٲی ټٳٻ ٦ٱ زاقز اظ  ٦ٱ

 ٱ. ٦الً ٶٓطی ٶساقشٻ ثبقٱ ٸ ٲُبث١ ٲی٭ اٸ ظٶس٪ی ٦ٷ

چُٹض ٸ٢شی زٸ ؾب٬ دیف سٳبٰ اٲٹاٮف ضٸ ظز ثٻ ٶبٰ ٲٵ، ذیٯی ټٱ  -

 ٮ٣ب ػٹٴ ضؾیسٺ ثٻ ٲٵ؟  ذٹقحب٬ ثٹزی ٦ٻ اضص ٸ ٲیطاص ٲٻ

حبال ٲ٫ٻ چٻ اضص ٸ ٲیطاطی ثٹزٺ ٦ٻ ثرٹاٰ ثطاـ شٸ٠ ٦ٷٱ؟ یٻ  -

ی ذٹزسٹٴ ثٹز، ثب  ی زٸٲف ټٱ ذٹٶٻ َج٣ٻ اظ ایٵ ٲٯ٥ ٦ٯٷ٫ی ٦ٻ َج٣ٻ

 ٹ٠ سٹ اٸٴ زټبر ٦ٻ سٹ ٖبق٣كی.یٻ ٸیالی ٢سیٳی ٖٽس ث
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ٮ٣ب ػٹٴ سٳبٰ زاض ٸ ٶساضـ ضٸ ثركیس ثٻ ٲٵ.  حبال ټطچی. ثبالذطٺ ٲٻ -

زٸٶٱ سٹ چطا َب٢ز زیسٴ ایٵ زٸ سب حیٹٸٴ ضٸ ٶساضی. ا٪ٻ ایٵ زٸ سب  ٶٳی

 ٦طزٰ.  ٶجٹزٴ ٦ٻ ٲٵ ایٵ ٲسر سٷٽب ز٠ ٲی

 ٮجرٷس ظز.

ٶیؿشی. دؽ ٢جٹ٬ زاضٰ... ٸٮی ذت ثٗس اظ ٖطٸؾی ٦ٻ زی٫ٻ سٷٽب  -

 زی٫ٻ ایٷب ضٸ الظٰ ٶساضی. 

ٮ٣ب ػٹٴ  ټبی ٲٻ ی حطٜ ق٧ط ٦ٻ سٹ اظ ټٳٻ ذسا ضٸ»، سٹی زٮٱ ٪ٟشٱ

٦طزی  ټب ضٸ اظ ذٹٶٻ دطر ٲی ذجط ٶساضی ٸ٪طٶٻ ټٳیٵ اٲطٸظ ایٵ حیٹٸٴ

 «ثیطٸٴ!

ټطحب٬ زٸؾشكٹٴ زاضٰ. ضٞی١ ضٸظ سٷٽبییٱ ثٹزٴ ٸٮی ٢طاض ٶیؿز  ثٻ -

 سب ٖطٸؾی؟ ؾٻ ؾب٬ ٲٹٶسٺ. ثٷساظٲكٹٴ زٸض. سبظٺ حبال ٦ٹ 

 چٷساٴ آضاٰ ٪ٟز: ضٸیٱ ایؿشبز. ثب ٮحٷی ٶٻ ٦الٞٻ ثٯٷس قس ٸ ضٸثٻ

٦ٷٱ ٲ٣هط ذٹزٲٱ. ٲٵ ظیبزی  ثطزاض ٶیؿشی ظضیٵ؟ ٧ٞط ٲی سٹ زؾز -

ثبټبر ٲساضا ٦طزٰ ٸ ضاٺ اٸٲسٰ ٸٮی سٹ ٮیب٢ز ایٵ ضٞشبضٸ ٶساضی. اٶ٫بض ثبیس 

طٜ ٲٵ ټٳیٷٻ ٦ٻ ټؿز ٪ٵ ح ثبټبر ٲظ٭ اٸٴ ٲطزټب ضٞشبض ٦ٷٱ ٦ٻ ٲی

ٸ ثبیس ٪ٹـ ٦ٷی. ایٵ دٷجٻ ضٸ اظ ٪ٹقز زض ثیبض ٦ٻ ٲٵ اػبظٺ ثسٰ سٹ 

  ؾٻ ؾب٬ ثطی سٹ یٻ زٺ سٹ آشضثبیؼبٴ ٦بض ٦ٷی.

 ی٥ آٴ ٲجٽٹر ٶ٫بټف ٦طزٰ ٸ ثٗس زٸثبضٺ اذٱ ٚٯیٓی ٦طزٰ ٸ ٪ٟشٱ:

ضاٺ  ٦ٷی آضقبٰ. ٲٵ ٸا٢ٗبً ټٳؿط ٸ ټٱ ثب ایٵ حطٞبر ثیكشط ٶباٲیسٰ ٲی -

ٸ٢ز ثٽٱ اٲط ٸ  زٸٶی ٦ٻ ثبثبٰ ټٱ ټیچ زاضٰ ٶٻ آ٢بثبالؾط. ذٹزر ٲیالظٰ 
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 ٦طز.  ٶٽی ٶٳی

سٹٴ ٦الً ٲبزضؾبالضی ثٹز. ٲبٲبٴ  ثٯٻ، ذٹة ذجط زاضٰ. ذٹٶٻ -

ذسار اػطا  ضیرشٵ ٸ ثبثبی ثٷسٺ ٮ٣ب ػٹٴ ثطٶبٲٻ ٲی ذساثیبٲطظر ثب ٲٻ

 َٹضی ظٶس٪ی ٦ٷٱ.  ٦طز. ٲٵ ٢طاض ٶیؿز یٻ ٖٳط ایٵ ٲی

ی ٲج٭ ثٯٷس قسٰ ٦ٻ ٪ط٪ی ٦ٷبضٰ سطؾیس ٸ اظ ػب دطیس ٸ ػٹضی اظ ضٸ

ی٥ آٴ ثطای آضقبٰ ٪بضز ٪طٞز ٸ دبضؼ ٦ٹسبټی ٦طز. زؾشی ضٸی ؾطـ 

٦كیسٰ ٦ٻ ذیبٮف ضاحز قس اٸيبٔ ذٹة اؾز ٸ زٸثبضٺ ثط٪كز ضٸی 

 ٲج٭. ضٸ ثٻ آضقبٰ زاز ظزٰ:

چی ضٸ زض آٸضزی. سٹټیٷی ٶٳٹٶسٺ  سٹ ایٵ ضٸظټب زی٫ٻ ٸا٢ٗبً قٹض ټٳٻ -

٦ٻ ثٻ ٖعیعاٴ ٲٵ ٶ٧طزٺ ثبقی، اٸٶٱ ٸ٢شی زؾشكٹٴ اظ زٶیب ٦ٹسبټٻ. سٹ 

ی دسض ٲبزض ٲٵ چی ثٹزٺ ٸ چُٹضی ٸاؾٻ  ا٪ٻ ٶشٹٶؿشی زض٤ ٦ٷی ضاثُٻ

٪طٞشٵ، ٲك٧٭ ذٹزسٻ؛ ٸٮی ح١  ٧ٞطی سهٳیٱ ٲی قٹٴ ثب ټٱ ظٶس٪ی

ٶساضی ٢ًبٸسكٹٴ ٦ٷی. ا٪ٻ ٧ٞط ٦طزی سٹ ظٶس٪ی ٲكشط٤ ی٧ی سهٳیٱ 

   ٦ٷٻ، ثطار ٲشأؾٟٱ.  اػطا ٲی ٪یطٺ ٸ اٸٴ ی٧ی ٲی

 زاز ظز:

٪ٱ؟ ح٣ی٣ز سٯرٻ، َب٢ز ٶساضی ثكٷٹی. ظضیٵ، ٲٵ  ٲ٫ٻ زضٸ٘ ٲی -

ٸا٢ٗبً ذؿشٻ قسٰ اظ ایٵ ٸيٕ. زی٫ٻ نجطٰ ؾط اٸٲسٺ. چٽبض ؾب٬ ٶبٲعزی 

٦ٻ ثیكشط اظ ی٥ ؾبٮف ټٱ ثٻ ٪طیٻ ظاضی سٹ ٪صقشٻ، اظ حس سحٳٯٱ 

سٹ ټٳیٵ سبثؿشٹٴ ٖطٸؾی ذیٯی ثیكشطٺ. سٹ زٸ ضاٺ ثیكشط ٶساضی. یب 

 ٪صضٸٶی، یب... ٲٹٴ ٸ سٹ َطحز ضٸ سٽطاٴ ٲی ضیٱ ؾط ظٶس٪ی ٦ٷیٱ ٸ ٲی ٲی
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ی٥ آٴ ٲ٧ض ٦طز ٸ زض ٶ٫بټف سطزیسی زیسٺ قس اٲب ثب ٢بَٗیز ازاٲٻ 

 زاز:

٦ٷیٱ ٸ  ٲٹٶٹ ػسا ٲی یب سٹ ضٸ ثٻ ذیط ٸ ٲب ضٸ ثٻ ؾالٲز. ضاٺ ظٶس٪ی -

  ټبی ذٹزـ.  ضٺ زٶجب٬ ایسئب٬ ټط٦ؽ ٲی

 ذٹضزٰ. ټیچ اٶشٓبض ایٵ حطٜ ضا ٶساقشٱ. دٹظذٷس ظزٰ. ػب

ٖك٣ز ټٳیٵ ثٹز؟! ثٻ ټٳیٵ ضاحشی سهٳیٱ ٪طٞشی ٦ٻ ا٪ٻ ٲٵ  -

 ار ثبقٱ، اظٰ ث٫صضی ٸ ثطی زٶجب٬ ظٶس٪یز؟ ٶرٹاٰ ثطزٺ

حبٮشف ثطز. ٶٟؽ ٖٳی٣ی  ٦الٞٻ زؾشف ضا الی ٲٹټبی ٮرز ذٹـ

 ٦كیس ٸ ٪ٟز:

ٸٮی چٷس ٸ٢شٻ زاضٰ ٧ٞط  زٸٶی ٦ٻ ضاحز ایٵ سهٳیٱ ضٸ ٶ٫طٞشٱ ٲی -

ػٹض ٦ٻ  ٦ٷٱ قبیس ٲٵ ٸ سٹ ٦الً ٸاؾٻ ټٱ ؾبذشٻ ٶكسیٱ. قبیس ټٳٹٴ ٲی

اٸٴ قت ذٹزر ٪ٟشی، ایٵ ٖال٢ٻ ٣ٍٞ ٲب٬ قٹض ٸ ټیؼبٴ ػٹٸٶی ٸ 

 ی ػٷؽ ٲربٮٝ ثٹزٺ.  اٸٮیٵ سؼطثٻ

 نسایف ٲالیٱ قس ٸ ٶ٫بټف ضا ثٻ چكٳبٶٱ زٸذز. 

زٰ. زٸؾشز زاضٰ ظضیٵ.  حب٬ ٲٵ ټٷٹظ ضاٺ اٸ٬ ضٸ سطػیح ٲی ثبایٵ -

 ٲٹٶٹ ث٧ٷیٱ.  ذٹاز حطٜ ٲٷٹ ٪ٹـ ثسی ٸ ثصاضی ضاحز ظٶس٪ی زٮٱ ٲی

اٶ٫بض چیعی زض ٢ٯجٱ ق٧ؿشٻ ثٹز چٹٴ ٶٻ ٶ٫بټف زٮٱ ضا ٮطظاٶس ٶٻ 

قس.  ټب ٸ ٶ٫بٺ ٲٽطثبٶف. حؽ اؾبضر زض ٲٵ ټط ٮحٓٻ قسیسسط ٲی حطٜ

 شٱ:ٶ٫بټف ٦طزٰ ٸ ثب نسایی ٦ٻ ثٻ ٶٓط ذٹزٰ ظیبزی ذٹٶؿطز ثٹز ٪ٟ

٦ٷٱ دیكٷٽبز زٸٲز ثٽشطٺ. ٲٵ ٸ سٹ ذیٯی ٞط٠  ٸٮی ٲٵ ٧ٞط ٲی -
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ذٹای.  ٲی زاضیٱ آضقبٰ. ایٵ یٻ ٸا٢ٗیشٻ. سٹ یٻ ظٶس٪ی آضٸٰ ٸ ؾطضاؾز

ٖطٸؾی ٦ٷیٱ، زضؼ ثرٹٶیٱ، دیكطٞز ٦ٷیٱ، ٲُت ثعٶیٱ،  زٸؾز زاضی

ی ایٷب ضٸ زٸؾز زاضٰ ٸٮی ٶٻ ثٻ  زاض ثكیٱ... ٲٵ ټٳٻ دٹ٬ زض ثیبضیٱ، ثچٻ

طضاؾشی. ٲٵ زٸؾز زاضٰ اظ ظٶس٪یٱ، اظ ػٹٸٶیٱ ٮصر ټٱ ثجطٰ. زٮٱ ایٵ ؾ

ذٹاز ټطػب اٲ٧بٶف ثٹز، ظٶس٪یٱ ٲشٟبٸر ثبقٻ. زٸؾز زاضٰ ثطٰ  ٲی

ټبی ا٦ظط ٲطزٰ ٶجبقٻ. ٲٵ اظ  زٶجب٬ ضؤیبټبٰ حشی ا٪ٻ اظ ػٷؽ ایسئب٬

ثبظی َطحٳٹ سٽطاٴ ث٫صضٸٶٱ، ثیعاضٰ. انالً قبیس زض آیٷسٺ  ایٷ٧ٻ ثب دبضسی

ی  سرهم ث٫یطٰ ٸ ټٳیٵ ز٦شط ٖٳٹٲی ثٳٹٶٱ. قبیس زی٫ٻ حٹنٯٻٶرٹاٰ 

زضؼ ذٹٶسٴ ٶساقشٻ ثبقٱ. ٲٳ٧ٷٻ ثٗس اظ ایٷ٧ٻ َطحٱ سٳٹٰ قس، سٹ یٻ 

زضٲٹٶ٫بٺ ذیطیٻ سٻ سٽطاٴ ظیط دٹٶع ٶ٣كٻ ٦بض ٦ٷٱ، یٻ ػبیی ٦ٻ ٲطزٲف 

دٹ٬ ز٦شط ٦ٻ ٶساضٴ ټیچی، زاضٸقٹٴ ټٱ ثبیس اظ ػیت ذٹزٰ ثسٰ. حشی 

حٱ زٸؾز ٶساقشٻ ثبقٱ ثط٪طزٰ سٽطاٴ. قبیس ثرٹاٰ سٹ ٲٳ٧ٷٻ ثٗس اظ َط

ټٳٹٴ ٮی٣ٹاٴ یب یٻ ػبی زی٫ٻ ثٳٹٶٱ. آضقبٰ، سٹ ٖبزر زاضی ٸاؾٻ 

ضیعی ٦ٷی، ٸٮی قبیس ٲٵ زٸؾز ٶساقشٻ ثبقٱ  چٷسیٵ ؾبٮز ثطٶبٲٻ

سرهم ٞالٴ  ټٳطاټز ثیبٰ یٻ ٦كٹض زی٫ٻ ٸ ثب ٖٷٹاٴ ٲشرهم ٸ ٞٹ٠

 ثط٪طزٰ. 

 زٰ ٸ ثٻ َطٞف ٪طٞشٱ. اٰ ضا اظ زؾشٱ زض آٸض حٯ٣ٻ

٦ٷٱ ثٽشطٺ سب زیط ٶكسٺ، ضاټٳٹٴ ضٸ اظ ټٱ ػسا  ٲٵ ٸا٢ٗبً ٧ٞط ٲی -

 ٦ٷیٱ. 

اٰ ٶ٫بٺ ٦طز ٸ ثٗس حبٮز ٶ٫بټف ثٻ ذكٱ  ی٥ آٴ ثب حیطر ثٻ حٯ٣ٻ
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ی ذٹزـ ضا ٦ٻ ٖیٵ  ٲشٳبی٭ قس. حٯ٣ٻ ضا اظ زؾشٱ ٪طٞز ٸ ثٗس حٯ٣ٻ

ثٹز، اظ ٲب٬ ٲٵ ی٥ ضیٷ٩ ؾبزٺ ثٹز ٦ٻ اؾٱ ٲٵ سٹی آٴ ح٥ قسٺ 

سط اظ اٸ زیسٺ  زؾشف زض آٸضز ٸ ضٸی ٲیع اٶساذز ٸ ثب ٖهجبٶیشی ٦ٻ ٦ٱ

 ثٹزٰ، ٪ٟز: 

٦ٷٱ ظضیٵ؟ سٹ ٸا٢ٗبً ٮیب٢ز ٲحجز ٲٷٹ  ٧ٞط ٦طزی اٮشٳبؾز ٲی -

اٞشی ٦ٻ ثط٪طزی  آی ٸ ثٻ دبٰ ٲی ٶساقشی. ٲُٳئٷٱ یٻ ضٸظی ذٹزر ٲی

 ػبیی ٦ٻ االٴ ثٻ ایٵ ؾبز٪ی اظـ ٪صقشی.  ټٳیٵ

ټب  ض ثیطٸٴ ضٞز ٸ زض ضا َٹضی ثٻ ټٱ ٦ٹثیس ٦ٻ قیكٻثب ذكٱ اظ ز

ػب ایؿشبزٰ ٸ ذیطٺ قسٰ ثٻ زضی ٦ٻ ثؿشٻ قسٺ  ٮطظیس. چٷس ز٢ی٣ٻ ټٳبٴ

ثٹز. ثٗس ثب آضاٲكی ٦ٻ ثطای ذٹزٰ ټٱ ٖؼیت ثٹز، ضٸی ٲج٭ ٶكؿشٱ ٸ 

ثٻ ذٹزٰ یبزآٸضی ٦طزٰ ٦ٻ االٴ زی٫ط ٶبٲعز ٦ؿی ٶیؿشٱ. اظ ایٵ ٧ٞط 

٦ٻ ٖصاة ٸػساٴ زاقشٱ ٦ٻ چطا  زضحبٮی ،شٸ٠ ذبنی زض زٮٱ دیچیس

 !اٰ ظزٺ قسٺ ٢سض زض ایٵ ٸيٗیز شٸ٠ ایٵ

□ 

ذٹاټس ثٻ  قٹٰ ٦ٻ ٲی ٦كس ٸ ٲشٹػٻ ٲی ټب آؾشیٷٱ ضا ٲی ی٧ی اظ ٪ط٪ی

٦ٷٱ ٸ  ٦كٱ. زض ضا ثبظ ٲی زؾشكٹیی ثطٸز. ٦ٳی ػٯٹسط ٲبقیٵ ضا ٦ٷبض ٲی

اٶس.  ٺزاٶٱ اظ ؾٟط َٹالٶی ذؿشٻ قس زٸٶس ثیطٸٴ. ٲی ټط زٸ ٪ط٪ی ٲی

ای ٶساضٰ. ثیكشط  ٪یطٰ ٞطنشی ثسټٱ ٦ٻ ٪كشی ثعٶٷس. ٖؼٯٻ سهٳیٱ ٲی

ایٱ ٸ ضٸظ  َٹالٶی اٸای٭ سبثؿشبٴ ٞطنز ظیبزی زض اذشیبضٰ  ضاٺ ضا آٲسٺ

 ٪صاضز ٦ٻ ثب آضاٲف اظ ٲؿیط ٮصر ثجطیٱ.  ٲی
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زټس، َجیٗز  ٦ٷٱ. ُٖط ذبل ٪یبټبٴ ٲٷ٣ُٻ ضا ٲی ټٹا ضا ثٹ ٲی

اظ آٞشبة ی ظٶس٪ی ٲٵ.  ظٲیٵ دطذبَطٺؾطؾجع ٸ ذبل آشضثبیؼبٴ، ؾط

ضٶ٩ قسٴ ٪صاقشٻ ٸ زی٫ط حطاضر َٹ٬ ضٸظ ضا ٶساضز، ٮصر  ٦ٻ ضٸ ثٻ ٦ٱ

 ظٶٱ: ثطٰ. ٦ٳی ثٗس نسا ٲی ٲی

 ٪ط٪ی! -

ضاٺ قٹٶس.  ٸذیع٦ٷبٴ ؾٹاض ٲبقیٵ ٲی زٸٶس ٸ ػؿز ټط زٸ ثٻ َطٞٱ ٲی

 ضٸز ثٻ ٪صقشٻ، حسٸز ټؼسٺ ؾب٬ ٢ج٭.  شټٷٱ ٲیاٞشیٱ، زٸثبضٺ  ٦ٻ ٲی

ٸاؾٍ ثٽبض ثٹز. سبظٺ اظ ٲسضؾٻ ثط٪كشٻ ثٹزٰ ٸ ثب ؾطٸنسا زاقشٱ اظ ا

 اـ ضا ثبظ ٦طز. ٮ٣ب ػٹٴ زض ذبٶٻ ضٞشٱ ثبال ٦ٻ ٲٻ ټب ٲی دٯٻ

 ټبقٹ ثٻ زٶیب آٸضزٺ. ؾٻ سب.  ظضیٵ ػٹٴ، ٪ط٪ی ثچٻ -

اظ شٸ٠ ػیٙ ظزٰ ٸ ثبال ٸ دبییٵ دطیسٰ. انطاض ٦طزٰ ټٳبٴ ٮحٓٻ ثطٸٰ ٸ 

ػٹٴ زض ذبٶٻ ضا ثیكشط ثبظ ٦طز ٸ زؾشٱ ضا ٪طٞز ٸ  ٮ٣ب ټب ضا ثجیٷیٱ. ٲٻ آٴ

 آټؿشٻ ٪ٟز:

ثبقٻ ٸٮی یٹاـ. ټٳطاٺ ٲٵ ثیب ٸ انالً حطٜ ٶعٴ. ٪ط٪ی ٲبٲبٴ ٦ٻ  -

قٷبؾٻ ٸٮی چٷس ضٸظ َٹ٬  قٻ، ذیٯی حؿبؾٻ. ثب ایٷ٧ٻ ٲبټب ضٸ ٲی ٲی

 . ټبقٹ اشیز ٦ٷیٱ ذٹاټیٱ ثچٻ ٦ٻ ٶٳی ٦كٻ سب ذیبٮف ضاحز ثكٻ ٲی

ټب. ؾٻ سب ٪ط٪ی ٦ٹچٹٮٹ ٦ٻ ٢س ٶهٝ ی٥ ٦شبة  ٪ط٪یٲطا ثطز ثٻ اسب٠ 

ذٹضزٶس. ظیبز ٶعزی٥  ثٹزٶس، ٦ٷبض ٲبزضقبٴ زضاظ ٦كیسٺ ثٹزٶس ٸ قیط ٲی

ٶطٞشیٱ، ٣ٍٞ چٷس ٮحٓٻ ایؿشبزیٱ ٸ سٳبقب ٦طزیٱ ٸ ثٗس اظ اسب٠ ثیطٸٴ 

ٮ٣ب ػٹٴ ی٥ دیطاق٧ی ذبٶ٫ی ثٻ زؾشٱ زاز ٸ ثب  ضٞشیٱ. سٹی ټب٬ ٲٻ
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 ٲٽطثبٶی ٪ٟز:

 ٦كٱ.  ٹقشٹ زض ثیبض. االٴ ٶٽبض ٲیثسٸ ضٸد -

 ٪بظ ٲح٧ٳی ثٻ دیطاق٧ی سٷٹضی ذٹقٳعٺ ظزٰ ٸ ٪ٟشٱ:

كشط یټب ضٸ ث ٲبٲبٴ ٪ٟز ثطاٰ ٶٽبض ٪صاقشٻ ٸٮی ٲٵ ایٵ دیطاق٧ی -

 قٻ ثبظ ټٱ اظ ایٷب ثرٹضٰ؟  زٸؾز زاضٰ. ٲی

 آضٰ.  قٻ زذشطٰ؟ االٴ ثطار ٲی چطا ٶٳی -

ټبی آٲبزٺ ضا اظ  ٻ دیطاق٧یزٶجبٮف ضٞشٱ ثٻ آقذعذبٶٻ ٸ سٳبقب ٦طزٰ ٦

یرچب٬ زض آٸضز ٸ سٹی سبثٻ ٪طٰ ٦طز ٸ ثٹی اقشٽبآٸض ٪ٹقز ٸ ازٸیٻ زض 

 ذبٶٻ درف قس. دطؾیسٰ: 

 ٮ٣ب ػٹٴ، اؾٱ اٸٴ ؾٻ سب ٦ٹچٹٮٹټب چیٻ؟ ٲٻ -

٪یٱ ثچٻ ٪ط٪ی، ثٗس ټٱ ٦ٻ  اؾٳكٹٴ ٪ط٪یٻ زی٫ٻ. االٴ ثٽكٹٴ ٲی -

 قٵ.  ثعض٨ قسٴ ٪ط٪ی ٲی

 اذٱ ٲالیٳی ٦طزٰ. 

قٹٴ ٪ط٪یٻ؟ ټٱ ذٹزقٹٴ زٸ سب، ټٱ  طا ټٳیكٻ اؾٱ ټٳٻچ -

 ټبقٹٴ.  ثچٻ

 ذٷسیس ٸ ٪ٟز:

یٻ ضٸظی ٲٵ ایٷٹ اظ سٹ دطؾیسٰ. ٪ٟشی چٹٴ ثب یٻ ثبض نسا ٦طزٴ اؾٱ  -

 آٴ! قٹٴ ٲی ٪ط٪ی، ټٳٻ

ای اظ ظٲبٴ ٦ٹز٦ی ٲٵ ضا سٗطیٝ  ٦طزٰ ذبَطٺ ذٷسیسٰ چٹٴ سهٹض ٲی

 ثٹز ٸ ٪ٟز:  ٮ٣ب ػٹٴ ثٻ ٸؾٍ اسب٠ ذیطٺ قسٺ ٦ٷس. ٲٻ ٲی
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 اٸٴ ظٲبٴ ټٟز ؾبٮٱ ثٹز. ٲظ٭ االٴ سٹ. سبظٺ ٦الؼ زٸٰ ثٹزٰ.  -

 ٲجٽٹر ٶ٫بټف ٦طزٰ اٲب حٹاؾف ثٻ ٲٵ ٶجٹز. 

ټب ضٸ ثب ذٹزر آٸضزی. اؾٱ اٸٴ زٸ سب ټٱ ٪ط٪ی  سٹ ػس ایٵ ٪ط٪ی -

زٸٶٱ االٴ ٶؿ٭  زاض قسٴ ٸ ٶٳی ٸ قٹټط ثٹزٴ. ثٗس ثچٻ ثٹز. ظٴ 

 ٴ ٪ط٪ی ثٹزٺ. قٹ چٷسٲكٹٶٻ. ټٳیكٻ اؾٱ ټٳٻ

 آؾشیٷف ضا ٦كیسٰ. 

ٮ٣ب ػٹٴ ٸ٢شی قٳب ټٟز ؾبٮشٹٴ ثٹزٺ ٦ٻ ٲٵ ټٷٹظ ثٻ زٶیب ٶیٹٲسٺ  ٲٻ -

 ثٹزٰ. 

ی٥ آٴ س٧بٶی ذٹضز ٸ ثٗس ثط٪كز ٸ ثب آٴ نٹضر ٲٽطثبٴ ؾٟیس دط اظ 

ثٗس ثٛٯٱ ٦طز ٸ  ،ټبی ٲٽطثبٶف ٶ٫بټٱ ٦طز ٸ ذٷسیس چطٸ٤ ٸ چكٱ

 ټبیٱ ضا ثٹؾیس.  ٲح٧ٱ ٪ٹٶٻ

چیع ټؿز. ثبظ  ٹٴ زذشط ثبټٹقٱ ثطٰ ٦ٻ حٹاؾف ثٻ ټٳٻاٮٽی ٢طث -

 ذٹای ٪طٰ ٦ٷٱ ذٹق٫ٯٱ؟ ټٱ دیطاق٧ی ٲی

ٮ٣ب ػٹٴ زاقز  اٰ ٸ ٲٹ٢ٗی ٦ٻ ٲٻ سك٧ط ٦طزٰ ٸ ٪ٟشٱ ٦ٻ ؾیط قسٺ

ٮ٣ب ػٹٴ ضا ثٻ ق٧٭ زذشط  قؿز، ؾٗی ٦طزٰ زض شټٷٱ ٲٻ ثك٣بثٱ ضا ٲی

ؽ اظ ؾٵ ذٹزٰ ٲؼؿٱ ٦ٷٱ. ٦بض ؾرشی ٶجٹز. ٢جالً چٷس ٧ٖ ٦ٹچ٧ی ټٱ

ثرف ثٹز. اظ سهٹض  اـ ذیٯی ٮصر اـ زیسٺ ثٹزٰ. سؼؿٱ ظٶسٺ ٦ٹز٦ی

 قس ثب اٸ ٖطٸؾ٥ ثبظی ٦ٷٱ، ثٻ ٸػس آٲسٰ.  ایٷ٧ٻ ٲی

□ 

اٞشس ٦ٻ  قٹٰ. سبظٺ یبزٰ ٲی ټٹا سبضی٥ قسٺ اؾز ٦ٻ ٸاضز سجطیع ٲی
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دطؾٱ ٦ٻ ٲٵ  ثطای اٸٮیٵ ثبض اظ ذٹزٰ ٲیاٲكت ػبیی ثطای ٲبٶسٴ ٶساضٰ. 

ای ٶساضٰ؟ اػشٳبٖی ټؿشٱ، زٸؾشبٶی زاضٰ ٦ٻ  ٳیچطا ټیچ زٸؾز نٳی

اٰ ٸ ټٷٹظ اظ حب٬ ټٱ ثبذجطیٱ،  ټب ثٻ ٪طزـ ٸ ٲؿبٞطر ضٞشٻ ٢جالً ثب آٴ

اٰ. ظٶس٪ی ٲٵ زض ٦٭  ٢سضټب ضاحز ٸ نٳیٳی ٶجٹزٺ ٸٮی ثب ټیچ ی٥ آٴ

ټبیف ٦ٻ زض ٸا٢ٕ قبیس  ٮ٣ب ػٹٴ ٸ ٲحجز ٢سض دط ثٹزٺ اظ ٲٻ ٖٳطٰ آٴ

٫طی ٶ٧طزٺ ثٹزٰ. سٻ شټٷٱ ټٷٹظ ؾإاٮی ټط٪ع احؿبؼ ٶیبظ ثٻ ٦ؽ زی

ټٷٹظ ټٱ ثب٢ی ٲبٶسٺ ٦ٻ ایٵ ٸؾٍ ػبی آضقبٰ زض ظٶس٪ی ٲٵ ٦ؼب ثٹزٺ. 

ٲُٳئٷٱ ٦ٻ ٶیبظ ثٻ ٖك١ ٸ ػٷؽ ٲربٮٝ چیعی ٶجٹزٺ ٸ ٶیؿز ٦ٻ زض 

ٮ٣ب ػٹٴ ٪ٱ قٹز. سٻ زٮٱ ټٷٹظ اظ آذطیٵ ثطذٹضزٰ ثب  حس ٲٻ ٲحجز ثی

ٱ ٦ٻ ٦بض زضؾشی آضقبٰ ٪طٞش٫ی ٦ٹچ٧ی ټؿز. ټٷٹظ ٲُٳئٵ ٶیؿش

 ٦طزٰ ٸ ثطیسٴ آٴ دیٹٶس چٷس ؾبٮٻ سهٳیٱ ٲٷبؾجی ثٹزٺ اؾز. 

سٹاٶٱ  ٞٗالً ثبیس ثطای اٲكت ٧ٞطی ث٧ٷٱ. ٶٳیظٶٱ.  ایٵ ٧ٞطټب ضا ٣ٖت ٲی

ٹٴ اٸ٬ نجح ثبیس سجطیع ثبقٱ ٸ ٦بضټبی ازاضی َطحٱ ضا ثطٸٰ ٮی٣ٹاٴ چ

ٰ، ثٻ زٶجب٬ ٦ٷٱ. ی٧ی اظ زٸؾشبٴ ٢سیٳی انطاض ٦طزٺ ثٹز ټط ٸ٢ز آٲس

ٱ اذال٢ف چُٹض اؾز ٸ ثب ٲبٶسٴ زاٶ ټب ثطٸٰ ٸٮی زضؾز ٶٳی ی آٴ ذبٶٻ

زض ذبٶٻ چٻ ثطذٹضزی ذٹاټس  ی ثعض٨ ٸ ْبټطاً ٲٽیتسب ؾ٩ قیبٶٯٹزٸ

 سٹاٶٱ ثطٸٰ.  سب ثٻ ټش٭ ټٱ ٶٳیثب ایٵ زٸزاقز. ٲؿٯٳبً 

ؾطیٕ سهٳیٳی ؾبزٺ ٦ٷٱ. ی٥ قت ٦ٻ ټعاض قت ٶیؿز.  ظیبز ٧ٞط ٶٳی

سٹ ٦الً ٖبزر ٶساضی »٪ٟز:  آضقبٰ ټٳیكٻ ٲی ٪یطٰ. ٸ ؾطزؾشی ٲی

 «٦ٷی. سطیٵ ضاٺ ضٸ اٶشربة ٲی ؾرز ث٫یطی. ټٳیكٻ اٸٮیٵ ٸ آؾٹٴ
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ذٹضیٱ ٸ قت ٦ٷبض ی٥ دبض٤  ټب ؾبٶسٸیچ ټبر زا٨ ٲی قبٰ ثب ٪ط٪ی

ضؾس ػبی اٲٷی ثبقس، ٲبقیٵ ضا دبض٤  ٸآٲس ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲی قٯٹ٘ ٸ دطضٞز

ساٴ ضٸی نٷسٮی ٣ٖت اػبظٺ ٦ٷٱ. نٷسٮی ذٹزٰ ضا سب ػبیی ٦ٻ چٳ ٲی

 ٪ٹیٱ: ټب ٲی زټٱ. ثب ذٷسٺ ثٻ ٪ط٪ی زټس، ٣ٖت ٲی ٲی

سٹٴ ثطیس ٣ٖت ضٸی چٳسٸٴ،  ػب ثرٹاثیٱ. ی٧ی اٲكت ثبیس ټٳیٵ -

 سٹٶٱ ضٸ ټٳیٵ نٷسٮی ػٯٹ.  ی٧ی

٦كس ٸ ثٗس اظ ضٸی نٷسٮی ثٻ ٣ٖت  اـ آؾشیٷٱ ضا ٲی ٪ط٪ی ٶط ثب دٷؼٻ

كس ٸ ثٗس ثب آضاٲف ؾط ضٸی ٦ ٦ٷس ٸ ثٹ ٲی دطز. ؾطـ ضا ثٯٷس ٲی ٲی

٦ٷٱ حبٮز ٲطا٢جز اظ  قٹز. حؽ ٲی ٪صاضز ٸ یٯٻ ٲی ټبیف ٲی زؾز

ثبٴ ٲٹاْت ټٳؿطـ ٸ ٲٵ  ذبٶٹازٺ ثٻ ذٹز ٪طٞشٻ اؾز ٸ ٲظ٭ ی٥ زیسٺ

 دیچس.  ػٹٴ زض ٪ٹقٱ ٲی ٮ٣ب اؾز. نسای ٪طٰ ٸ دیط ٲٻ

زٸٶی ٦ٻ  اٴ، ٸٮی ٲی ټب حیٹاٶبسی ٸحكی ظضیٵ ػٹٴ، زضؾشٻ ٦ٻ ٪ط٨ -

ٲحبٮٻ ؾ٩ ټب چكٱ زیسٶكٹٴ ضٸ ٶساضٴ.  سطؾٵ چٹٴ ؾ٩ ټب ٲی ٩اظ ؾ

َٹضی اظ ٦ٷبض ټٱ ث٫صضٴ.  ٸ ٪ط٨ ثٻ ټٱ ثطؾٵ ٸ آضٸٰ ثٳٹٶٵ یب ټٳیٵ

ټبی ذٹزٲٹٴ ٸ  دؽ ا٪ٻ ضٸظی ایٵ اسٟب٠ اٞشبز ٸ زیسی ٦ٻ ٪ط٪ی

ټبی ٸا٢ٗی ٶؿجز ثٻ ټٱ ٸا٦ٷكی ٶكٹٴ ٶسازٴ، ٲُٳئٵ ثبـ ٦ٻ  ٪ط٨

 ٦ٷٻ.  ټب ذُطی سٽسیسر ٶٳی ٪ط٨ػبی زضؾشی ټؿشی ٸ اظ َطٜ اٸٴ 

زٸظٰ ٸ اظ  ٦ٱ ذٯٹر قسٺ، چكٱ ٲی سبضی٥ ذیبثبٴ ٦ٻ ٦ٱ ثٻ ًٞبی ٶیٳٻ

 قٹٰ. ٮطظز ٸ ٲٹضٲٹض ٲی سهٹض حطٞف ی٥ آٴ ؾشٹٴ ٣ٞطاسٱ ٲی
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 ذبٶٱ ز٦شط ٮی٣ٹاٴ

ؾٹٲیٵ ضٸظ ٦بضٰ زض زضٲبٶ٫بٺ ضٸؾشب ضٸ ثٻ دبیبٴ اؾز. ٲطزٰ ایٷؼب 

قٷبؾٷس ٸ حبال ٦ٻ ٲشٹػٻ  ټب ٲطا ٲی آٴقٷبؾٳكبٴ ٸٮی  ٶٳیظیبز ټطچٷس 

ټب دعق٥ ټٱ  اٰ ٸ ضٸؾشب ثٗس اظ ٲسر اٶس ثطای ٪صضاٶسٴ َطحٱ آٲسٺ قسٺ

زاضز ٦ٻ ثٻ ٦ٳ٥ دطؾشبض ٸ ثٽیبض ٢جٯی آٲسٺ اؾز، ثیكشط اظ ټٳیكٻ 

 ٪یطٶس.  سحٹیٯٱ ٲی

رٻ ٦ٷٱ ٸ ثب ٶؿ ٟٹٶی زاضز، ٲٗبیٷٻ ٲیآذطیٵ ثیٳبض ضا ٦ٻ اؾٽب٬ ٖ

اٶساظٰ ٸ ثب  ٸ ثٗس ٶ٫بټی ثٻ اسب٠ اٶشٓبض ذبٮی ٲی ٞطؾشٳف زاضٸذبٶٻ ٲی

ی  ذسٲٻ ٦ٷٱ. ؾٳبٶٻ آیٱ ثیطٸٴ. زض اسب٠ ضا ٢ٟ٭ ٲی ضيبیز اظ اسب٢ٱ ٲی

 قٹز.  اـ ٞٹضاً ْبټط ٲی ظٶٱ. ثب ٮجرٷس ټٳیك٫ی ضا نسا ٲی زضٲبٶ٫بٺ

 ذٹضیس ثیبضٰ؟ چبی ٲی ذبٶٱ ز٦شط. 2ثٹیطٸظ -

ز ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ؾٷف اظ ٲٵ ذیٯی ثیكشط اؾز ٸ ثطایٱ ؾرز اؾ

 ٪ٹیٱ:  ظٶٱ ٸ زٸؾشبٶٻ ٲی ضئیؽ ثٻ اٸ زؾشٹض ثسټٱ. ٮجرٷس ٲی

 اسب٠ ثؿشطی ؾطدبیی يسٖٟٹٶی ثب ز٢ز ثبال الظٰ زاضٺ.  -

 :٪ٹیس ٲی ثب ټٳبٴ ٲٽطثبٶی

                                                 
 ظٶس.( ثٟطٲبییس. )قرهیز ٞبضؾی ٸ سط٦ی ضا ٲرٯٹٌ حطٜ ٲیثٻ سط٦ی  - 2
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 ظٶٱ. ٦ٷٱ ٲحٯٹ٬ ټٱ ٲی سٳیع ٲی ذبٶٱ ز٦شط. 3٪ُع اٸؾشٻ -

َطٜ  آٴ ذبٶٻ س٣طیجبًضٸٰ.  ٸ اظ زضٲبٶ٫بٺ ثیطٸٴ ٲی ٦ٷیٱ ذساحبٞٓی ٲی

ضٸؾشبؾز، ثبالی ی٥ سذٻ ٲكطٜ ثٻ ٶیٳی اظ ضٸؾشب. نجح ٸ ٖهط ٦ٻ 

آیٱ ٸ  ٢سض ټٹا ذٹة ٸ زٮچؿت اؾز ٦ٻ دیبزٺ ٲی ضٸٰ، آٴ ٲی آیٱ ٸ ٲی

٦ٷٱ ٦ٻ  اٰ. ثٻ ذٹزٰ یبزآٸضی ٲی چٷس ضٸظ اؾز ٦ٻ ؾٹاض ٲبقیٷٱ ٶكسٺ

 اـ ٶرٹاثس.  اٲكت حشٳبً آٴ ضا ضٸقٵ ٦ٷٱ ٦ٻ ثبسطی

ټب ٦ٻ اظ ٦ٳی ٢ج٭  قٹٰ ٸ ٪ط٪ی ٶؿجشبً ثعض٨ ٲی٦ٳی ثٗس ٸاضز حیبٌ 

اٶس، زض حب٬ زٰ س٧بٴ زازٴ  اٶس ٸ دكز زض ؾطٸنسا ضاٺ اٶساذشٻ ثٹ ٦كیسٺ

ٶ٫بټی ثٻ ثبٚچٻ اٶجٹٺ  .ضٸٶس اظ ؾطٸ٦ٹٮٱ ثبال ٲی ش٣جب٬اؾٖٷٹاٴ ثٻ 

ټبی ٲرشٯٝ  ټبی ؾطؾجع ٸ ٪٭ اٶساظٰ ٦ٻ ایٵ ٞه٭ ؾب٬ ثب زضذز ٲی

ضزیٝ ؾذیساض ٦ٻ زض ایٵ اؾشبٴ ٸ ایٵ  ٸز ضؾس. ذیٯی ظیجب ثٻ ٶٓط ٲی

ضٸؾشب ٞطاٸاٴ اؾز، اظ ػٯٹی زض زٸ َطٜ ذیبثبٴ انٯی ثب٘ ضا سب 

دیچس الثالی  اٶس. نجح ٸ ٖهط ٶؿیٱ ٲالیٱ ٲی ؾبذشٳبٴ زٶجب٬ ٦طزٺ

٪طزٸټبی  ذٹاٶس.  ټب ٸ ٲٹؾی٣ی آقٷبی ذٹزـ ضا ثطایٱ ٲی ټبی آٴ ثط٨

. ثبیس ثٻ اؾز ساذشٻضؼ ثبالی زضذز ٖؼیت ٲطا ثٻ ټٹؼ اٶ ؾجع ٶیٱ

ثبٚجبٴ ثؿذطٰ چٷس سب ثطایٱ ثچیٷس ٸ ثك٧ٷس. ٲٹ٢ٕ ضٞشٵ ثٻ  ٲی٧بیی٭

چیٷٱ ٸ  َطٜ ؾبذشٳبٴ اظ ضٸی زضذز چٷس سب ظضزآٮٹی ضؾیسٺ ٲی

٪صاضٰ سٹی زټبٶٱ. ػبی آضقبٰ  ٲبٮٱ ثٻ ٮجبؾٱ ٸ ٲی َٹض ٶكؿشٻ ٲی ټٳبٴ

! چ٣سض ٲظالً ذبٶٱ ز٦شطی»ذبٮی ٦ٻ ایٵ حط٦ز ضا ثجیٷس ٸ ٚط ثعٶس ٦ٻ 

                                                 
 ثٻ ضٸی چكٱ. - 3
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 «. ٦ٷی ٸا٢ٗبً! ثٽساقز ضٸ ضٖبیز ٲی

 زٸض ټبی ؾٟیس ٸ ثٷٟف ذؼبٮشی ټبی ظضز ٸ ٢طٲع ٸ ؾٹؾٵ ٦ٷبض اذشطاظ 

ایؿشٱ ٦ٻ ثٻ ی٥  ټبی آػطی ؾبذشٳبٴ ٲی دٯٻ ٪صضٰ ٸ ػٯٹی ثبٚچٻ ٲی

ضؾٷس. آٴ ؾٹی ایٹاٴ ؾٻ سب دٷؼطٺ ټؿز ٦ٻ  ق٧٭ ٲی ایٹاٴ ٸؾیٕ ٲطثٕ

قٹز ٸ ی٧ی ثٻ اسب٠ ذٹاة  بظ ٲیټب ثٻ ټب٬ ثعض٨ ذبٶٻ ث زٸسب اظ آٴ

اٰ زض ایٵ ذبٶٻ ٲب٬ ٲٵ ثٹزٺ اؾز ٸ  ٲحجٹة ٲٵ، اسب٢ی ٦ٻ اظ ظٲبٴ ثچ٫ی

 ذٹاثٱ.  ػب ٲی االٴ ټٱ ټٳبٴ

 سب اسب٠ ذٹاة اؾز. ؾٻ ،ایٵ ؾٻ دٷؼطٺثبالی ی زٸٰ ؾبذشٳبٴ  َج٣ٻ

ٮ٣ب ػٹٴ ثٹز، ٦ٷبضـ اسب٠  اسب٢ی ٦ٻ زضؾز ثبالی اسب٠ ٲٵ اؾز، ٲب٬ ٲٻ

سبیكبٴ  ػبی ټط ؾٻٶٱ ٸ آٴ ی٧ی اسب٠ ذٹاة ٲٽٳبٴ. چ٣سض ثبثب ٸ ٲبٲب

 ذبٮی اؾز. 

ټبی ذٷ٥ ٸ زٮچؿت  ضٸٰ سٹی ذبٶٻ. ؾبیٻ ٦كٱ ٸ ٲی اظ سٻ ز٬ آٺ ٲی

ټب اٞشبزٺ ضٸی ٞطـ سجطیع ٦ٻ ٦ٝ  ٸ٦ٷبض دٷؼطٺ ٖهط سبثؿشبٶی اظ ٪ٹقٻ

ټبی ٲرٳ٭ ٢طٲع ٢سیٳی ثب  ٲج٭ټب٬ ضا دٹقبٶسٺ ٸ ٦كیسٺ قسٺ ضٸی 

ی ټب٬ ثٻ ق٧٭ ی٥ ٲحٟ٭ چیسٺ  ٹة ٪طزٸ ٦ٻ ٪ٹقٻچ نبٜټبی  زؾشٻ

ټب ثطایٱ آقٷب ٸ زٮٷكیٵ  ټب ٸ ضٶ٩ اٶس. چ٣سض ایٵ ؾبٖز ٸ ایٵ ؾبیٻ قسٺ

اؾز. چ٣سض ذبَطار سٳبٰ ٖٳطٰ ثب ایٵ ٲ٧بٴ ٖؼیٵ قسٺ اؾز ٸ ثٻ 

ایؿشٱ ٸ ثٻ ایٵ ًٞب ٶ٫بٺ  ثركس. چٷس ٮحٓٻ ٲی ٸػٹزٰ آضاٲف ٲی

ټب ٣ٍٞ سبثؿشبٴ  سٳبٰ ایٵ ؾب٦٬ٷٱ ٦ٻ زض  ٦ٷٱ ٸ ثب ذٹزٰ ٧ٞط ٲی ٲی

ټب ٸ  ای اظ ظٲؿشبٶف ٶساضٰ. سٹی سٳبٰ اسب٠ اٰ ٸ ټیچ سؼطثٻ ایٷؼب ضا زیسٺ
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اٰ ټٳٻ ٶٟشی ثٹزٶس ٸ ٸؾٍ  ټبی ٪بظی ټؿز ٦ٻ ظٲبٴ ثچ٫ی ثربضیټب٬ 

ٸ٢ز آٴ  ی ثعض٨ ټٱ ٸػٹز زاضز ٦ٻ ټیچ زیٹاض قٳبٮی ټب٬ ی٥ قٹٲیٷٻ

اظ ثطٜ ثبقس ٸ ٲٵ ٦ٷبض قٹٲیٷٻ اٰ. اظ سهٹض ایٷ٧ٻ ثب٘ دط  ضا ضٸقٵ ٶسیسٺ

ی٧ی سٹی آٴ ثیٷساظٰ، ثٻ ٸػس  ټبی ثطیسٺ قسٺ ضا ی٧ی ثٷكیٷٱ ٸ چٹة

 ٪ٹیٱ: ٦كٱ ٦ٻ ٦ٷبضٰ ایؿشبزٺ ٸ ٲی آیٱ. زؾشی ضٸی ؾط ٪ط٪ی ٲی ٲی

ٶ٫طاٴ ٶجبـ ٖعیعٰ. ٸاؾٻ ظٲؿشٹٴ قٳب زٸ سب ټٱ یٻ ػبی ٪طٰ ٸ ٶطٰ  -

 ٦ٷیٱ.  سٹی ذٹٶٻ دیسا ٲی

ټبیٱ ضا  ټیچ ق٧ی ٶساضٰ ٦ٻ سٳبٰ حطٜزټس.  زٲف ضا س٧بٴ ٲی

 ٪ٹیٱ:  ٞٽٳس. ٲی ٲی

ؾ٧یٷٻ ثطاٰ آٸضزٺ. قٳب زٸ سب ټٱ  ٶٷٻٲٵ اٲكت قبٰ زٮٳٻ ٦ٯٱ زاضٰ.  -

 ثبیس ثب ٚصای ذك٥ ثؿبظیس. 

 ٪ٹیٱ: اٶساظٰ ٸ ٲی ی زٮرٹض ټطزٸسبیكبٴ ٲی ٶ٫بټی ثٻ ٢یبٞٻ

 زٰ ػٳٗٻ ثطیٱ سجطیع ٸ ثطاسٹٴ ٦ٯی ٚصای ٲشٷٹٔ ثرطیٱ. ٢ٹ٬ ٲی -

 ٶٳ٥. ذٹثٻ؟  ٦ٷٱ ثب دٷیط ثی دع ٲی ٲط٘ آة نجحٹٶٻ ټٱ ثطاسٹٴ سرٱ

زٸٶس سٹی آقذعذبٶٻ. چ٣سض ذٹة اؾز ٦ٻ ټؿشٷس. چ٣سض  زٶجبٮٱ ٲی

زاقشٷی ٸ ٲٽطثبٴ ثٻ زٸض اظ سٳبٰ زٶیب  ایٷؼب ثب ایٵ زٸ ٲٹػٹز زٸؾز

 آضاٲف زاضٰ. 

سٳبٰ ٦ٷٱ.  سبح ضا ضٸقٵ ٲی ٶكیٷٱ ٸ ٮخ آذط قت ضٸی سرشٱ ٲی

اٰ اٲب ټٳٻ ضا زض ٦بٲذیٹسط ټٱ زاضٰ.  ټبی ٢سیٳی ضا ثب ذٹزٰ آٸضزٺ آٮجٹٰ

ټعاض ثبض ایٵ «. ٮ٣ب ػٹٴ ټبی ٢سیٳی ٲٻ ٧ٖؽ»ی  ضٸٰ ضٸی دٹقٻ ٲی
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اٰ، ٲرهٹنبً زض ایٵ چٷس ٲبٺ اذیط ٦ٻ ضٸی ثًٗی اظ  ټب ضا زیسٺ ٧ٖؽ

 اٰ ٦ٻ حشی ػعئیبسكبٴ ضا حٟٓٱ.  ٢سض ز٢ی١ قسٺ ټب آٴ آٴ

ٮ٣ب ػٹٴ. ی٥ زذشط٤  قف ؾبٮ٫ی ٲٻ چطذس ضٸی ٧ٖؽ ٶ٫بټٱ ٲی

ؾٟیس ٦ٳی سذ٭ ثب نٹضر قبزاة ٸ ٲٹټبیی ٦ٻ زٸ َطٜ نٹضسف ثبٞشٻ 

قسٺ اؾز. ضٸدٹـ ٲسضؾٻ ثٻ سٵ زاضز، ضٶ٫ی ٶؿجشبً سیطٺ زض ٧ٖؽ 

ای یب ظضق٧ی ثبقس. ضٸدٹـ  سٹاٶؿشٻ ؾطٲٻ ٸؾٟیس ٢سیٳی ٦ٻ ٲی ؾیبٺ

٦ٻ  ثٯٷس ٸ ٦ٳی آظاز اؾز سب ؾط ظاٶٹټبیف ی٥ دیطاټٵ آؾشیٵ

ټبیف ؾٟیس اؾز ٸ سب  ػٹضاةاـ ؾٟیس اؾز.  ټب ٸ ی٣ٻ ؾطآؾشیٵ

ضؾس ٸ ی٥ ٦یٝ قجیٻ ی٥ چٳساٴ ٦ٹچ٥ ثٻ زؾز زاضز.  ظاٶٹټبیف ٲی

ٸؾٍ دسض ٸ ٲبزضـ ایؿشبزٺ اؾز، ظٸػی ػٹاٴ ٸ قبز. ٲبزضـ دیطاټٵ 

زاض ثٯٷسی ثٻ ؾط زاضز  زٸذشی دٹقیسٺ ٸ ٦الٺ ٮجٻ زاض ذٹـ ٲب٦ؿی ٪٭

بیف ضا دٹقبٶسٺ ٸ ضٸی نٹضسف ؾبیٻ اٶساذشٻ اؾز، ٦ٻ س٣طیجبً سٳبٰ ٲٹټ

قٹز ػع ٮجرٷسی ٦ٻ  اـ زیسٺ ٶٳی َٹضی ٦ٻ چیع ظیبزی اظ چٽطٺ

ثٻ سٵ زاضز زضذكٷس. دسضـ قٯٹاضی  ټبی ؾٟیسـ اظ ظیط آٴ ٲی زٶساٴ

٦ٻ ثبالی آٴ ظیط ٦ٳط چٷس سب دیٯی ٦ٹچ٥ زاضز ثب ی٥ دیطاټٵ ؾبزٺ ٸ 

ټب ٦ٻ زٸ سب ٦ف اؾز ٸ ثب  ی ثعض٨. ثٷسقٯٹاض دٹقیسٺ، اظ آٴ ی٣ٻ

قٹز ٸ آٴ ضا ٶ٫ٻ  ټبیی ثٻ زٸ َطٜ ػٯٹ ٸ دكز قٯٹاض ٸن٭ ٲی ٪یطٺ

زاضز. ذٹة یبزٰ اؾز اٸٮیٵ ثبض ٦ٻ ایٵ ٧ٖؽ ضا زیسٺ ثٹزٰ، ٦ٯی  ٲی

زاض ٢سیٳی ثٹز.  ټبی ذٷسٺ ټبی ٞیٯٱ ذٷسیسٺ ثٹزٰ. ثٻ ٶٓطٰ ٲظ٭ ٮجبؼ

 و قسٺ ثٹز. ټبیكبٴ ٖٹ سط ٦ٻ قسٺ ثٹزٰ، ٶٓطٰ زض ٲٹضز ٮجبؼ ثعض٨
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ؾبٮی ٦ٻ سبظٺ ٦ٷ٧ٹض زازٺ ثٹزٰ ٸ سبثؿشبٴ ضا آٲسٺ  ثٹز، چٷس ؾب٬ دیف

 ثٹزیٱ ایٷؼب ٦ٻ ذؿش٫ی ی٥ ؾب٬ زضؼ ذٹاٶسٴ ؾرز ضا زض ٦ٷٱ.

زضؾز یبزٰ اؾز ٦ٻ سٹی ټٳیٵ اسب٠ ثٹزیٱ ٸ ټط زٸ ضٸی ټٳیٵ سرز 

ٶٻ سٹی ٮذشبح ثٯ٧ٻ ان٭ ٦ٷبض ټٱ ٶكؿشٻ ثٹزیٱ ٸ ټٳیٵ آٮجٹٰ ضا 

 ٮ٣ب ػٹٴ دطؾیسٺ ثٹزٰ: اظ ٲٻ ٦طزیٱ. سٳبقب ٲی ااـ ض ٦بٚصی

آز ټب.  سط ثٻ ٶٓط ٲی ټبسٹٴ ٶؿجز ثٻ اٸٴ زٸضٺ ذیٯی قی٥ ٸٮی ٮجبؼ -

 ٪ٟشیس چٻ ؾبٮی ثٹزٺ؟ 

 ٧ٖؽ ثٗسی ٲب٬ اٸٴ ؾبٮٻ. ایٵ یٻ ؾب٬ ٢جٯكٻ، ثٹزٺ... ٶٻ، 1320 -

 ثٹزٺ. ؾبٮی ٦ٻ ضٞشٱ ٦الؼ اٸ٬.  1319

ټبی  ټب قجیٻ ٞیٯٱ ٻ، ایٵ ٮجبؼٲیالزی. زضؾش 1940قسٺ...  ذت ٲی -

زٸٶؿشٱ سٹ ایطاٴ ټٱ ضایغ ثٹزٺ. حشی ٮجبؼ  ؾز. ٸٮی ٶٳی ټٳٹٴ زٸضٺ

دیطټٵ ټبی اضٸدبییٻ.  ی ظٴ ټبی اٸٴ زٸضٺ ٲبٲبٶشٹٴ ټٱ ذیٯی قجیٻ ٮجبؼ

ی چؿجٹٴ ٸ زاٲٵ دطچیٵ! دط اظ سٹض ٸ ٸاالٴ ٸ سعئیٷبر  ٲب٦ؿی ثب ثبالسٷٻ

 ذٹق٫٭!

 ٶ٫بٺ ٦طز.  ثب ٮجرٷس ٧ٖؽ ضا ٲسسی َٹالٶی

قس ٦كٝ حؼبة قسٺ ثٹز  ٶٻ، ظیبز ضایغ ٶجٹز ټٷٹظ. زٸ ؾٻ ؾبٮی ٲی -

٦طزٴ یٻ ػٹضټبیی ذٹزقٹٶٹ ثذٹقٹٶٵ.  ټب ؾٗی ٲی ٸٮی ټٷٹظ ا٦ظط ظٴ

ی اضٸدب ټٱ دٹقیسٺ ثٹز. ٦الٺ ټٱ ٦ٻ زاقز.  ټبی اٸٴ زٸضٺ ذت ٮجبؼ

ی  دٹقیسٴ. ذبٶٹازٺ ټب ټٷٹظ ایٵ ؾج٧ی ٮجبؼ ٶٳی حب٬ ثیكشط ذبٶٱ ثبایٵ

ټب ٸ  ٲٵ ػعٸ اٖیبٴ ٸ اقطاٜ اٸٴ ظٲبٴ ثٹزٴ زی٫ٻ. اظ سطاظ اٸ٬
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 ټبی سجطیع.  ٦طزٺ سحهی٭

سٹاٶٱ ٖٳ٣ف ضا زض٤ ٦ٷٱ،  ٦ٻ االٴ ذیٯی ثٽشط ٲی ٦كیسآٺ ٖٳی٣ی 

ظٲبٴ دسض ٸ ٲبزضـ ثٹز ٦ٻ زض ی٥  چٹٴ آٴ آٺ اظ زضز اظ زؾز زازٴ ټٱ

. ټط زٸ ظٸع سهبزٜ ثب ټٱ اظ زٶیب ضٞشٻ ثٹزٶس، زضؾز ٲظ٭ دسضٸٲبزض ٲٵ

ذبضع قسٺ  ی ؾطؾجع ٸ ظیجبی ٮی٣ٹاٴ ٲبقیٷكبٴ اظ ػبزٺ زض ټٳیٵ ػبزٺ

ثبثبی ٲٵ ټٳیٵ دبضؾب٬ زض ی٥ ثٽبض ذطٰ ٦ٻ ٸ ٸ چخ قسٺ ثٹز. ٲبٲبٴ

ٸ ٲٵ زضؼ زاقشٱ ٸ ټٳطاټكبٴ ثٻ ایٷؼب ثٻ ؾطقبٴ ظزٺ ثٹز  آٲسٴټٹؼ 

ؼ الٮ٣ب ػٹٴ زض ظٲؿشبٴ ټٳبٴ ؾبٮی ٦ٻ اٸ ثٻ ٦ ٸ دسض ٸ ٲبزض ٲٻ ٶجٹزٰ؛

اٸ٬ ضٞشٻ ثٹز، زاذ٭ ػیذی ٦ٻ ضٸی ثطٜ ٸ ید ٮیع ذٹضزٺ ٸ اٞشبزٺ ثٹز سٻ 

 زضٺ. 

ٮ٣ب ػٹٴ آٮجٹٲف ضا ٸض٠ ظز ٸ ټط زٸ ظ٬ ظزیٱ ثٻ ٧ٖؽ ثٗسی.  ٲٻ

ٖؼیت ثٹز ٦ٻ ٲٵ ټعاضاٴ ثبض ایٵ آٮجٹٰ ضا زیسٺ ٸ ایٵ ذبَطار ضا قٷیسٺ 

ب قسٰ ٸ ٶٻ اٸ اظ ٪ٟشٷف. سٷٽ ثٹزٰ ٸٮی ٶٻ ٲٵ اظ قٷیسٶف ؾیط ٲی

قس حبٮز س٧طاض اظ ثیٵ ثطٸز، زیس٪بٺ ٲٵ  چیعی ٦ٻ زض ایٵ ثیٵ ثبٖض ٲی

ټب  ٦طز ٸ ټط ثبض چیعټبی ػسیسی زض ٧ٖؽ ثٹز ٦ٻ زض ټط ؾٵ سٛییط ٲی

 ٦طز ٸ ؾإاالر ػسیسی زاقشٱ.  ٸ سٹيیحبر اٸ سٹػٽٱ ضا ػٯت ٲی

 « ثب٘ آ٢ب ذبٴ. ، ذبٶٻ1320ذطزاز »ضٸی ٧ٖؽ ضیع ٶٹقشٻ قسٺ ثٹز، 

ی ثٹز ٸ ٲٗٯٹٰ ثٹز ثب ذٹزٶٹیؽ ٶٹقشٻ قسٺ ٸ ثٻ ؾج٥ ذٍ ضیع ٸ ٢سیٳ

ٶٹیؿی ذٍ ضیع آٴ زٸضاٴ، حطٸٜ ق٧ؿشٻ ٸ ٦كیسٺ قسٺ  ٲطؾٹٰ ذٹـ

ٹټبی ٦ٹسبټی زاقز، ٲظ٭ ی٥ دؿطثچٻ؛ ٸ ٮ٣ب ٲ زض ایٵ ٧ٖؽ ٲٻ. ثٹز
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ی٥ دیطاټٵ ٲب٦ؿی سٷف ثٹز ٦ٻ ثٻ  ټبیف ثؿیبض ٚٳ٫یٵ ثٹزٶس. چكٱ

ز ثٻ ٧ٖؽ ٢جٯی ذیٯی ضؾیس ٦ٳی ثطایف ثعض٨ اؾز. ٶؿج ٶٓط ٲی

الٚطسط ثٹز. ٦ٷبضـ ٲطزی ایؿشبزٺ ثٹز ٦ٻ زؾشف ضا ٶٹاظق٫ط ضٸی 

ٮ٣ب زض ټٳبٴ  ٮ٣ب ٪صاقشٻ ثٹز ٸ ٮجبؾی قجیٻ ٮجبؼ دسض ٲٻ ٲٹټبی ٦ٹسبٺ ٲٻ

ٮ٣ب  سط اظ دسض ٲٻ سط ٸ ٢س٦ٹسبٺ ٧ٖؽ ٢جٯی ثٻ سٵ زاقز. ٲطز ٦ٳی چب٠

ٮ٣ب ثٻ ٶٓط  ٻؾٵ ٲ َطٜ ٲطز زذشط زی٫طی ایؿشبزٺ ثٹز ٦ٻ ټٱ ثٹز. آٴ

ٮجبؾی  ضؾیس ٸ ذٹزـ ضا ثٻ ٲطز چؿجبٶسٺ ثٹز ٸ ٦ٷبض اٸ ظٴ ذٹـ ٲی

ایؿشبزٺ ثٹز. زذشط٤ ٸ ظٴ ټط زٸ ثؿیبض ظیجب ثٹزٶس، اثطٸټبی ٦كیسٺ ٸ 

ټبی  ٞطٰ ٸ ٦ٹچ٥ ٸ ٮت ټبی ضٶ٫ی زضقز، ثیٷی ذٹـ ٦ٳبٶی، چكٱ

 ٮ٣ب ثطای ټعاضٲیٵ ثبض زاؾشبٴ سٯد ضا ثطایٱ سٗطیٝ ٦طز.  ٲٻ ای. ٢ٯٹٺ

 4ٖٳٹٚٯیی ذٹزقٹٴ.  ٸ٢شی ٲبٲبٴ ثبثبٰ ٲُطزٴ، ایٷب ٲٷٹ ثطزٴ ذٹٶٻ -

ٸ اظ ٢سیٱ زٸؾشبٴ نٳیٳی. ثٹزٴ ؾٵ  اٲیطٲحٳس دؿطٖٳٹی ثبثبٰ ثٹز. ټٱ

اٲیطٲحٳس ثٹز،  ٖٳٹٚٯی٦ٻ ثبثبی احشكبٰ ثعض٨ یٗٷی ٖٳٹی ثبثبٰ 

 ٸ ثؿذطٺ ثٻ ذسٲٻ ٸ ضٖیز ذٹاؾز ٲٷٹ سٹ ټٳیٵ ٮی٣ٹاٴ ٶ٫ٻ زاضٺ ٲی

ثبثبٰ آضظٸ زاقشٻ ٲٵ زضؼ ثرٹٶٱ ٸ ٪ٟز  س ضايی ٶكس. ٲیٸٮی اٲیطٲحٳ

ذٹاؾز آضظٸټبی ثبثبٲٹ  ثطٰ زاٶك٫بٺ ٸ ٸاؾٻ ذٹزٰ ٦ؿی ثكٱ. ٲی

اذال٠. ثٻ ػبی ذٹزـ  ثطآٸضزٺ ٦ٷٻ. ٲطز ذٹثی ثٹز، ٲٽطثٹٴ ٸ ذٹـ

ضؾیس. ثبثبـ ذساثیبٲطظ ٦ٻ ذبٴ  ٦ؽ ٶٳی ٢بَٕ ثٹز ٸٮی آظاضـ ثٻ ټیچ

سٹٶٻ  ظز ٦ٻ ثب ایٵ اذال٠ ٶٳی ط ٲیثعض٨ آثبزی ثٹز، ټٳیكٻ ؾطـ ٚ

                                                 
 ثٻ سط٦ی ثٻ ٲٗٷی دؿطٖٳٹ - 4
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 ثٗسټب ذبٴ ثكٻ ٸ آثبزی ضٸ ازاضٺ ٦ٷٻ. 

ټبی آثی ضا ظیط  ٮ٣ب. ض٨ زؾز ٦كیسٰ ضٸی زؾز ٶطٰ ٸ چطٸ٤ ٲٻ

 اٶ٫كشٱ ٮٳؽ ٦طزٰ. 

ټطحب٬ ټٳیٵ اٲیطٲحٳس حطٞكٹ دیف ثطز ٸ قٳب ضٸ ٶ٫ٻ  ٸٮی ثٻ -

ٱ زاقز دیف ذٹزـ ٸ قٳب زضؼ ذٹٶسیس ٸ زاٶك٫بٺ ټٱ ضٞشیس ٸ ثٗس ټ

 قسیس زثیط. 

 حب٬ زٸثبضٺ آٺ ٦كیس.  ثٻ سأییس ؾط س٧بٴ زاز ٸ زضٖیٵ

 زضؾشٻ، زض ح٣ٱ ٸا٢ٗبً دسضی ٦طز. ټیچی ثطاٰ ٦ٱ ٶصاقز.  -

 ټب ٢ج٭ زض شټٷٱ ٲبٶسٺ ثٹز. ؾإاٮی ضا دطؾیسٰ ٦ٻ اظ ؾب٬

اٲیطٲحٳس ٲطز ذٹثی ثٹزٺ ٸ ثطاسٹٴ ٪یس  ٮ٣ب ػٹٴ، ټٳیكٻ ٲی ٲٻ -

ضز قٟی٣ٻ ذبٶٱ حطٞی ٶعزیس. ثبالذطٺ ٸ٢ز زض ٲٹ دسضی ٦طزٺ ٸٮی ټیچ

اٸٶٱ الثس ػبی ٲبٲبٶشٹٴ ضٸ دط ٦طزٺ زی٫ٻ. اٮجشٻ ٧ٞط ٦ٷٱ ظیبز ٲٽطثٹٴ 

ٸ٪طٶٻ ٲحب٬ ثٹز قٳب ثطاـ ٦ٯی ذیطار ٸ ٞبسحٻ ٶٟطؾشیس ٸ اظـ  ٶجٹزٺ

 !سٗطیٝ ٶ٧ٷیس

 ذٷسیس. 

ٸ  ټطحب٬ اٸٴ ټٱ ٸاؾٻ ٲٵ ظحٳز ٦كیسٺ ذسا ضحٳشف ٦ٷٻ. ثٻ -

ای ٶجٹز. ٶٻ ٣ٍٞ  ظٴ دطحٹنٯٻٸٮی ذساثیبٲطظ ظیبز  ذٹٶٱ ثطاـ ٞبسحٻ ٲی

ظیبز  ،ثٹزټٱ ی ٮٗیب ضٸ ٦ٻ زذشط ذٹزـ  زض ٲٹضز ٲٵ، حشی حٹنٯٻ

ټبی ٢كٷ٩ ثذٹقٻ  ټبی ظٶٹٶٻ ٮجبؼ ثیكشط زٸؾز زاقز سٹ زٸضٺٶساقز. 

ٸ ثٻ ذبَط ذٹق٫ٯی شاسیف ثسضذكٻ ٸ ټٳٻ اظـ سٗطیٝ ٦ٷٵ، ټطچٷس 
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ظزٴ ٸ دكز ؾط اظـ ثس  ټب ضٸ ٲی ټب ټٳٻ ػٯٹ ضٸـ اٸٴ حطٜ ظٴ

چؿجٹٶسٴ ٦ٻ ٸا٢ٗیز ٶساقز. اٸٴ ٣ٍٞ  ٪ٟشٵ. ذیٯی چیعټب ثٽف ٲی ٲی

 ٮؼجبظ ٸ ثساذال٠ ثٹز. 

اٶ٫كشٱ ضا ضٸی ٧ٖؽ زذشط٦ی ٦ٻ ٸؾٍ اٲیطٲحٳس ٸ قٟی٣ٻ ثٹز 

 ٦كیسٰ. 

٦الؾی ٸ زٸؾز ټٱ ٦ٻ ثٹزیس.  ؾٵ ثٹزیس، ټٱ ٮٗیب چی؟ زضؾز ټٱ -

 ٺ. سٹٴ ذٹة ثٹزٮٗیب ثبټب٧ٞط ٦ٷٱ ا٢الً 

سٯرٷسی ضٸی ٮجف ٶكؿز ٸ ذیطٺ قس ثٻ ًٞبی اسب٠، اٶ٫بض ذبَطار 

 ٦طز.  ٦كیس ٸ ٲطٸض ٲی ی٧ی ثیطٸٴ ٲی ټبی ظٲبٴ ی٧ی ضا اظ دكز دطزٺ

ذیٯی ثب ټٱ زٸؾز ثٹزیٱ. ذت ٞبٲی٭ ٶؿجشبً ٶعزی٥ ټٱ ثٹزیٱ.  -

ثبثبټبٲٹٴ دؿطٖٳٹ ثٹزٴ؛ ٸٮی ٸ٢شی ٲٵ یشیٱ قسٰ ٸ ٸاؾٻ ظٶس٪ی ضٞشٱ 

چی ٖٹو قس. قٟی٣ٻ ذبٶٱ چكٱ زیسٶٳٹ ٶساقز،  ٳٻټ ی اٸٶب، ذٹٶٻ

چٹٴ ٲعاحٳف ثٹزٰ. ٮٗیب ضٸ اظ ثچ٫ی ٖبزر زازٺ ثٹز ثب ٮَٯٻ ٸ زایٻ ٸ ایٷب 

ثٳٹٶٻ ٸ ؾط ذٹزقٹ ٪طٰ ٦ٷٻ ٸٮی ٲٵ ٖبزر زاقشٱ ثٻ ذبٶٹازٺ، زٮٱ 

ٖعازاض ثٹزٰ ٸ ذٹاؾز.  ذٹاؾز. زٮٱ ٲحجز ذٹٶٹازٺ ٲی ٲبٲبٴ ثبثبٲٹ ٲی

٦ٻ حٹاؾف ذیٯی ثٽٱ ثٹز، ؾٟبضقٳٹ  ٖٳٹٚٯیس ٦طزٰ. ثٗ ٲساٰ ٪طیٻ ٲی

٦طز ٦ٻ ٲٷٹ ٸ٬ ٦طزٺ ثٻ  ٦طز ثٻ قٟی٣ٻ ذبٶٱ ٸ ٪بټی اظـ ٪ٯٻ ٲی ٲی

ایٵ ثٹز ٦ٻ ټٹای چٷس سب ذسٲش٧بض ٸ ضٞشٻ زٶجب٬ ٪طزـ ٸ ٲٽٳٹٶی. 

ؾٟبضقٳٹ  ٖٳٹٚٯیاٸٲس. ټطچی ثیكشط  قٟی٣ٻ ذبٶٱ ټٱ اظ ٲٵ ثسـ ٲی

٦طز. اٸای٭  ثیكشط اشیشٱ ٲی٪طٞز ٸ  ٦طز، قٟی٣ٻ ثسسط اظٰ ٮؼف ٲی ٲی



45 
 

ذٹاؾز ٲعاحٳف ثبقٱ، اٲب ثٗساً اظ ٮغ  ٦بضی ثٽٱ ٶساقز، ٣ٍٞ ٶٳی

زاز. ثٻ  ٦یٷٻ ٦طزٺ ثٹز ٸ چكٱ زیسٶٳٹ ٶساقز ٸ ٖٯٷبً آظاضٰ ٲی ٖٳٹٚٯی

٦طز ثبټبٰ ثبظی ٶ٧ٷٻ ٸ سحٹیٯٱ ٶ٫یطٺ. ایٵ ثٹز ٦ٻ  ٮٗیب ټٱ ؾٟبضـ ٲی

٦ؿی ٦ٻ ٸا٢ٗبً زٸؾشٱ  ضٸظ سٷٽبسط قسٰ. سٷٽب ثٻ ٲٵ سٹ اٸٴ ذٹٶٻ ضٸظ

ثٹز. حشی ذسٲش٧بضټب ټٱ ٞٽٳیسٺ  ٖٳٹٚٯیزاقز ٸ ثٻ ٧ٞطٰ ثٹز، ذٹز 

ٶجٹز، ٪بټی ٸاؾٻ یٻ  ٖٳٹٚٯیثٹزٴ ٲٵ اٸٶؼب آزٰ ٲٽٳی ٶیؿشٱ ٸ ٸ٢شی 

 ٦طزٰ.  سی٧ٻ ٶٹٴ ټٱ ثبیس اٮشٳبؼ ٲی

ٮ٣ب ػٹٴ چطذیس ٦ٻ ټٳیكٻ زاذ٭ آٴ  ٶ٫بټٱ ضٸی ٧ٖؽ ٖطٸؾی ٲٻ

ثٹز. ی٥ ٖطٸؼ ؾٟیسدٹـ ظیجب ٦ٷبض ٹاض ضٸی زی٦بضی ْطیٝ  ٢بة ٲٗط٠

ټب زیسٺ ثٹزٰ ٦ٻ  زاٲبزی ٦ٻ ثب ٸػٹز ضؾٱ آٴ ظٲبٴ ٦ٻ زض ثیكشط ٧ٖؽ

اذال٠ ٶجبقس، ٮجرٷسی ٶطٰ ثط ٮت زاقز ٸ ٶ٫بټف ثب  زاٲبز چٷساٴ ذٹـ

 ٪ٟشٱ: ٮ٣ب.  ٲحجز زٸذشٻ قسٺ ثٹز ثٻ ٲٻ

سٹٴ ٸ ٖطٸؾی  دؽ ٧ٞط ٦ٷٱ ٸ٢شی آ٢بی ٲٗشٳس اٸٲسٴ ذٹاؾش٫بضی -

 یس، ذیٯی ذٹقحب٬ ثٹزیس ٦ٻ اظ اٸٴ ذٹٶٻ ذالل قسیس. ٦طز

 ظٲبٴ ضٶ٩ قبزی ٸ ٚٱ ٪طٞز. ٮجرٷس ٦ٹسبټی ظز.  ٶ٫بټف ټٱ

 ،ضٸ ٦طز ضٸ ثٻ اٸٴ ٢ج٭ اظ اٸٴ ټٱ ی٧ی اٸٲسٺ ثٹز ٦ٻ ټٱ ٲٷٹ اظ ایٵ -

 ٲٹ.  ټٱ ظٶس٪ی

٪یس  ټبی ٢سیٱ ایٷٹ ٲی ٮ٣ب ػٹٴ ټٳیكٻ ٲٹ٢ٕ ٪ٟشٵ ٢هٻ ٦ی ثٹز؟ ٲٻ -

طیٝ ٶ٧طزیس اٸٴ ٦ی ثٹز ٦ٻ اٸٲس ٸ ظٶس٪ی قٳب ضٸ ٸ٢ز سٗ ٸٮی ټیچ

  ذیٯی ٖٹو ٦طز.
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 چكٳ٧ی ظزٰ. 

زاقشیس؟ ٧ٞط ٦ٷٱ یٻ چیع ذیٯی  ی ٢بیٳ٧ی یٻ زاؾشبٴ ٖبق٣بٶٻ -

ضٲبٶشی٥ ثٹزٺ، ٲرهٹنبً اٸٴ ظٲبٴ ٦ٻ انالً ایٵ چیعټب ضؾٱ ٶجٹزٺ. الثس 

 ټبی ذٹة ٸ ٢كٷ٩.  ٦بضی ٸ حؽ دط ثٹزٺ اظ ٲرٟی

شف ضا ٻ ثب ٲحجز ظ٬ ظز ثٻ نٹضسٱ ٸ ثٗس زؾػٹاة ٶساز. چٷس ٮحٓ

ثٻ ذٹزـ ٞكطز. ٦ٷبضٰ س٧یٻ زاز ثٻ زیٹاض ٸ اٶساذز زٸض ٪طزٶٱ ٸ ٲطا 

 ٪ٟز:

ضٸحف قبز. سب ضٸظی ٦ٻ ظٶسٺ ثٹز، ٲٗٷب ثٹز.  سٳبٰ ٲٗشٳس یٻ ٲطز ثٻ -

ٲٹ  ٸاؾٻ ذٹقحبٮی ٲٵ اظ ټیچ ٦بضی ٦ٹسبټی ٶ٧طز. ثٽشطیٵ زٸضاٴ ظٶس٪ی

٦ٻ ظٸز ضٞز، قهز ؾبٮ٫ی ٸاؾٻ ٲطزٶف  ٦ٷبضـ ٪صضٸٶسٰ، ٣ٍٞ حیٝ

حیٝ قس ٦ٻ ٶشٹٶؿشی ایٵ ذیٯی ظٸز ثٹز. سٹ اٸٴ ظٲبٴ ؾٻ ؾبٮز ثٹز. 

ٲطز ضٸ ثب ٲحجشف ثجیٷی ٸ یبزر ثٳٹٶٻ. ٖبق١ سٹ ثٹز. ټط قت سب یٻ 

 ٪طٞز.  ٦طز، زٮف آضٸٰ ٶٳی ؾبٖز ثبټبر ثبظی ٶٳی

 ثب سأؾٝ ؾط س٧بٴ زازٰ. 

ټب ضٸ زٸؾز زاقشٱ  ٲٹٶسٴ. ذیٯی ٲی سط ثٹزٰ ٸ یبزٰ ٸا٢ٗبً ٦بـ ثعض٨ -

اٲیطٲحٳس، حشی ټٳٹٴ قٟی٣ٻ ذبٶٱ ثساذال٠ ٸ  ٖٳٹٚٯیثجیٷٱ، ٲظالً 

ټیچ ذجطی ٶساضیس؟  زی٫ٻ اظ ٮٗیبٲٗطٞز ضٸ. ضاؾشی  ٶبٲٽطثٹٴ ٸ ٮٗیبی ثی

یٗٷی اٸٴ ټٳٻ ؾب٬ ظٶس٪ی سٹ یٻ ذٹٶٻ ٸ یٻ ذبٶٹازٺ ثب اظزٸاع قٳب ٦الً 

 سٳٹٰ قس ٸ اظ یبز ضٞز؟

 بضٺ چطذیس ضٸی ٧ٖؽ آٮجٹٰ. ٶ٫بټف زٸث
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ټطحب٬ زٸؾشٱ  ثٻٲحجشی ٲبٲبٶف  ٮٗیب ثب ٸػٹز ثی اظ یبز ٦ٻ ٶطٞز. -

ٸ٢ز  قس. ٲٵ ټیچ زاقز ٸ زٸض اظ چكٱ ٲبزضـ ٪بټی ثبټبٰ ٲٽطثٹٴ ٲی

ثطیسٰ، ٸٮی ٸ٢شی ٖطٸؾی ٦طزٰ ٸ اٸٲسیٱ سٽطاٴ، ټٳسی٫ٻ ضٸ  اظقٹٴ ٶٳی

 ٪ٱ ٦طزیٱ. 

 ٲجٽٹر دطؾیسٰ:

 ؟ چُٹضی ٪ٱ ٦طزیس؟  ٪ٱ ٦طزیس؟! یٗٷی چی -

ی ؾی  زټٻاٸاؾٍ اٸٴ ظٲبٴ ظیبز اٲ٧بٴ زاقز اظ ایٵ اسٟب٢بر ثیٟشٻ.  -

ثٹز. ٲظ٭ االٴ ٶجٹز ٦ٻ ٲٹثبی٭ سٹ ػیت ټٳٻ ثبقٻ. حشی سٯٟٵ ذٹٶ٫ی 

ذیٯی ٦ٱ ثٹز ٸ ټٳٻ ٶساقشٵ. یٻ چیع ٶبزض ثٹز. ٸ٢شی ٦ؿی اظ قٽطـ 

قس ٸ  ٺ ٪ٱ ٲیاٲ٧بٴ ٶبٲٻ ٶٹقشٵ ثٹز. اٸٴ ټٱ ٪بټی سٹ ضا ٣ٍٞضٞز،  ٲی

ی٥ ؾب٬ ثٗساظ ٲٵ ضؾیس. ٲٵ زٸ ؾب٬ ثبټبقٹٴ اضسجبٌ زاقشٱ. ٮٗیب  ٶٳی

آذطیٵ قٹټط ٦طز ٸ ضٞز اضزثی٭. ٸاؾٻ ٖطٸؾیف ضٞشٻ ثٹزٰ سجطیع. اٸٴ 

ٲٹٶٹ ٖٹو ٦طزیٱ.  . ثٗس ٦ٻ ثط٪كشٱ سٽطاٴ، ٲب ذٹٶٻثبضی ثٹز ٦ٻ زیسٲف

ٹٲس. زٸ ی ػسیسٲٹٶٹ زازٰ ٸٮی ػٹاثی ٶی ٲٵ ٶبٲٻ ٶٹقشٱ ٸ آزضؼ ذٹٶٻ

ػٹاة ٲٹٶس ٸٮی ذیٯی ثطاٰ ٖؼیت ٶجٹز. ٧ٞط  َٹض ثی اٰ ټٳیٵ ؾٻ سب ٶبٲٻ

یٹٲسٰ ایٷؼب سٹ ټٳیٵ  ټب ٲی ټب ٶطؾیسٺ. ٲٵ سٳبٰ سبثؿشٹٴ ٦طزٰ ٶبٲٻ ٲی

سبثؿشٹٴ ؾب٬ ټبی اٸ٬ ثطاٰ ؾبذشٻ ثٹز، ٸٮی  ذٹٶٻ ٦ٻ ٲٗشٳس ټٳٹٴ ؾب٬

ٶٻ ث٣یٻ اټ٭ ٸ٢ز ٶٻ ٮٗیب ضٸ زیسٰ  ټیچثٗس ٦ٻ ضٞشٱ، اٸٶب ٶجٹزٴ. زی٫ٻ 

 ذٹٶٻ ضٸ. 

٦ٻ  ضٸی سرز زضاظ ٦كیسٰ ٸ ؾطٰ ضا ٪صاقشٱ ضٸی دبیف ٸ زضحبٮی
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 ٦طزٰ، ٪ٟشٱ: ذٹزٰ ضا ػٳٕ ٲی

 ٦ٷیس؟ سٹٴ ثب ٲبٲبٶٳٹ سٗطیٝ ٲی ی آقٷبیی ٮ٣ب ػٹٴ، ٢هٻ ٲٻ -

زؾز ٦كیس ضٸی ٲٹټبیٱ ٦ٻ دبییع ٪صقشٻ ٦ٹسبٺ ٦طزٺ ثٹزٰ ٦ٻ حشی 

ظیبز ثٯٷس ٶكسٺ ثٹز. ثب  ثطای حٳبٰ ٦ٳشط ٸ٢ز نطٜ ٦ٷٱ ٸ ټٷٹظ ټٱ

 ٲٽطثبٶی ٪ٟز:

 ؟5قی، ټٷٹظ ٢هٻ زٸؾز زاضی ثبالٰ زاضی ذبٶٱ ز٦شط ٲی -

ٮ٣ب ػٹٴ؟ ټٷٹظ ٶٻ ضسجٻ  حبال اظ ٦ؼب ٲٗٯٹٰ دعق٧ی ٢جٹ٬ قٱ ٲٻ -

 اٸٲسٺ ٶٻ اٶشربة ضقشٻ ٦طزٰ. 

 ٞط٠ ؾطٰ ضا ثٹؾیس ٸ ٪ٟز: 

شی قی. ټچ ق٧ی ٶساضٰ. ایٷٹ اظ ٸ٢ ٲٵ ٲُٳئٷٱ سٹ ذبٶٱ ز٦شط ٲی -

 ٪ٟشٱ. یبزر ٶیؿز؟  ٦الؼ اٸ٬ ثٹزی ثٽز ٲی

٢سض  ٮ٣ب ػٹٴ آٴ ؾط س٧بٴ زازٰ. ذیٯی ذٹة یبزٰ ثٹز، حشی یبزٰ ثٹز ٲٻ

ذٹزٰ ټٱ اظ ټٳبٴ ٦الؼ اٸ٬ ثب اَٳیٷبٴ ٪ٟز ٦ٻ  ثب اَٳیٷبٴ ایٵ ضا ٲی

ذٹاټٱ ز٦شط ثكٹٰ. انالً قبیس ثٻ ذبَط ټٳیٵ  ٪ٟشٱ ٦ٻ ٲی ټٳیكٻ ٲی

ض سالـ ٦طزٺ ٸ زضؼ ذٹاٶسٺ ثٹزٰ. ایٵ ٢س اَٳیٷبٴ ٢ٯجی ثٹز ٦ٻ آٴ

قبٶؽ ثعض٨ ضا ټٱ زاقشٱ ٦ٻ ٲبٲبٴ زثیط ضیبيی ٸ ٞیعی٥ ثٹز ٸ ثبثب 

ٮ٣ب ػٹٴ زثیط ثبظٶكؿشٻ ظثبٴ. ٦ٳشط ٦ؿی ایٵ قبٶؽ ضا  زثیط قیٳی ٸ ٲٻ

زاقز ٦ٻ ؾٻ سب زثیط ثبسؼطثٻ ٸ ٖبٮی زض ذبٶٻ ٦ٷبضـ زاقشٻ ثبقس ٸ ټیچ 

 ٪ٟشٱ:س. ػٹاة ثب٢ی ٶٳبٶ ؾإا٬ ٸ اق٧بٮی ثی

                                                 
 ثٻ سط٦ی ثٻ ٲٗٷی ٞطظٶسٰ، ثب حبٮز ٲهٛط ٸ ٲٽطآٲیع. ثچٻ ٦ٹچٹٮٹی ٖعیعٰ.  - 5
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 ٮ٣ب ػٹٴ. زٸؾز زاضٰ ثكٷٹٰ.  ذت حبال یٻ ثبض زی٫ٻ سٗطیٝ ٦ٷیس ٲٻ -

ټبی آذط سسضیؿٱ ثٹز ٦ٻ ٲبٲبٶشٹ سٹ ٲسضؾٻ زیسٰ. اٸٴ ؾب٬  ؾب٬ -

ی ٲب. قب٪طز  قٹٶٹ سٹ سٽطاٴ ٖٹو ٦طزٺ ثٹزٴ ٸ اٸٲسٺ ثٹز ٲسضؾٻ ذٹٶٻ

ظضٶ٫ی ثٹز ٸ زضؾف ذیٯی ذٹة ثٹز. ٲٷٱ ذیٯی زٸؾشف زاقشٱ. یٻ 

اٸٴ ؾب٬ ٲبٲبٶز ټٱ ی ذبل ثٽف زاقشٱ، ٶٻ ٲظ٭ ٲٗٯٱ ٸ قب٪طز.  ٖال٢ٻ

ٲظ٭ اٲؿب٬ سٹ ٦ٷ٧ٹض زاقز. ٸ٢شی زاٶك٫بٺ ٢جٹ٬ قس، زی٫ٻ قسٺ ثٹز 

٦طزٰ ٲبٲبٶز اٸٴ زذشطیٻ ٦ٻ ټٳیكٻ آضظٸ زاقشٱ  حؽ ٲیزذشط ذٹزٰ. 

زاقشٻ ثبقٱ ٸ ذسا ثٽٱ ٶسازٺ ثٹز. ٲبٲبٶز ټٱ ذیٯی ثٽٱ ٸاثؿشٻ قسٺ 

ی ٲٵ ٸ ؾیٳیٵ زٸ سب  حشی ثٻ ذبَط ٖال٢ٻثٹز.  ی ٲب ټٳف ذٹٶٻثٹز. 

ٲٗشٳس ذساثیبٲطظ ټٱ ذیٯی ٸآٲسٲٹٴ قطٸٔ قسٺ ثٹز.  ذبٶٹازٺ ضٞز

ؾیٳیٵ ٖیٵ زذشط ذٹزٲٻ. یٻ »٪ٟز،  ټٳیكٻ ثٽٱ ٲیزٸؾشف زاقز. 

ٸ٢شی ٲبٲبٶز « چؿجٻ ٦ٻ اٶ٫بض اظ ض٨ ٸ دی ذٹزٲٻ. ػٹضی ثٽٱ ٲی

. ٲٷٱ زی٫ٻ ثبظٶكؿشٻ زضؾف سٳٹٰ قس ٸ ٲبٲبٶز ضٞز ؾط ٦بض ٸ زثیط قس

قسٺ ثٹزٰ. سٹ ایٵ ٞبنٯٻ ثبثبثعض٪ز ټٱ ضٞشٻ ثٹز ثٻ ضحٳز ذسا ٸ ٲبٲبٶز 

ثیكشط اظ ٢ج٭ ثٻ ٲٵ ٸ ٲٗشٳس ٸاثؿشٻ قسٺ ثٹز. ایٵ قس ٦ٻ ؾب٬ ثٗس، ثب 

 ٲبٲبٴ ثعض٪ز زٖٹسكٹٴ ٦طزٰ سبثؿشٹٴ ثب ٲب ثیبٴ ٮی٣ٹاٴ. 

زاؾشبٴ، ټبی ػصاة  ظزٺ اظ ػب دطیسٰ. ضؾیسٺ ثٹزیٱ ثٻ ٢ؿٳز ټیؼبٴ

ٮ٣ب ثٹز ثٻ ٲبزضٰ ٸ ثٗس  زاؾشبٶی ٦ٻ ٖك١ ثبثبٰ ضا ٦ٻ ی٧ی اظ آقٷبټبی ٲٻ

اٸع ایٵ ٖك١ زض آٴ سبثؿشبٴ زا٘ ٸ ٖطٸؾی آٴ زٸ زض دبیبٴ سبثؿشبٴ ضا 

 ٪ٟز.  ٲی



50 
 

ٮ٣ب ػٹٴ ٸ ٲطحٹٰ ٲٗشٳس ثٗس  سطیٵ ٢ؿٳز ٲبػطا آٶؼب ثٹز ٦ٻ ٲٻ ػصاة

ٲبزضٰ، ثٻ دسض ٸ ٲبزضٰ  اظ ٲط٨ ٲبزضثعض٪ٱ زض سبثؿشبٴ ؾب٬ ثٗس اظ اظزٸاع

ی  ی ثبالی ذبٶٻ ی ٲبزضٰ ضا ثسټٷس ٸ َج٣ٻ دیكٷٽبز ٦طزٺ ثٹزٶس ٦ٻ اضطیٻ

سط اظ ٢یٳز ضٸظ ثرطٶس سب زٸ ذبٶٹازٺ ټٳیكٻ  ټب ضا ثٻ ٢یٳشی دبییٵ آٴ

ای ٦ٻ سٳبٰ ٖٳط ٲٵ زض آٴ ٪صقشٻ ثٹز ٸ حبال ټط  ٦ٷبض ټٱ ثبقٷس. ذبٶٻ

اضص دسض ٸ ٲبزضٰ ثٹز ٸ َج٣ٻ  ی ثبال ٦ٻ اـ ٲب٬ ٲٵ ثٹز. َج٣ٻ زٸ َج٣ٻ

ٮ٣ب ػٹٴ زٸ ؾب٬ ٢ج٭ ثٻ ٶبٲٱ ٦طزٺ ثٹز، ټٳطاٺ ثب ټٳیٵ  دبییٵ ضا ټٱ ٲٻ

 ثب٘ ٮی٣ٹاٴ.  ذبٶٻ

٦ٷٱ ٸ  حٹنٯٻ ٶ٫بٺ ٲی ٸثبثب ضا سٷسسٷس ٸ ثی ټبی ٖطٸؾی ٲبٲبٴ ٧ٖؽ

ٮ٣ب ػٹٴ،  ټب ثٹزٶس، ٲبٲبٴ ٸ ثبثب ٸ ٲٻ ی آٴ ثٷسٰ. ٦بـ ټٳٻ ٮذشبح ضا ٲی

ټبیف ضا  ای اظ اٸ ٶساقشٱ ٣ٍٞ ٧ٖؽ ٦ٻ ټیچ ذبَطٺ حشی ٲطحٹٰ ٲٗشٳس

ټبی ذٹة  اـ ضا قٷیسٺ ثٹزٰ. ٦بـ ٲظ٭ آٴ ؾب٬ زیسٺ ٸ سٗطیٝ ٲٽطثبٶی

ٸ ٲٽط ٸ  ٵ ٖٳبضر ثعض٨ ثٹزٶس ٸ نسا ٸ ثٹټبی ای قبٴ سٹی اسب٠ االٴ ټٳٻ

ٽطثبٴ ٸ نسای ٲ ثٷسٰ ٲیټبیٱ ضا  چكٱػب ضا دط ٦طزٺ ثٹز.  ٲحجشكبٴ ټٳٻ

 ی شټٷٱ. س سٹدیچ ٲیٮ٣ب  ٲٻ

 ثیٷی، ا٪ٻ ذٹزر ثرٹای.  ظضیٵ، سٹ یٻ ضٸظی ٲٷٹ ٲی -
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 ػٳٗٻ

ػٳٗٻ ثٗساظْٽط اؾز. ثٗس اظ ٪كز ٸ ٪صاض زٮچؿجی زض سجطیع ٸ 

ټب ضا ضټب  ی ٪ط٪ی ایٱ ٮی٣ٹاٴ. ٢الزٺ ذٹضزٴ ٶٽبضی ذٹقٳعٺ سبظٺ ثط٪كشٻ

ایٱ ؾط ذب٤ ؾٻ  اٶس. ټط ؾٻ ٶكؿشٻ اٰ ٸٮی اظ ٦ٷبضٰ زٸض ٶكسٺ ٦طزٺ

ٮ٣ب ػٹٴ ٦ٻ زض ٪ٹضؾشبٴ زٶغ آثبزی ضٸی  بٴ، ٲبٲبٴ ٸ ثبثب ٸ ٲٻٖعیعٲ

اٶس. زؾز ضٸی ؾٷ٩  ای ٲكطٜ ثٻ ضٸؾشب ضزیٝ ٦ٷبض ټٱ ذٹاثیسٺ سذٻ

ټبی ؾجع ذٹزضٸ احبَٻ قسٺ اؾز.  ٦كٱ ٦ٻ ٲیبٴ ٖٯٝ ٢جطټبیكبٴ ٲی

سٹر ٦ٻ دبضؾب٬ ؾٟبضـ ٦طزٺ ثٹزٰ ثبالی ٢جط ٲبٲبٴ ٸ ثبثب ث٧بضٶس، ٶٽب٬ 

ی ٲالیٳی ضٸی  ٶچٻ اٶشٓبض زاقشٱ ثعض٨ قسٺ ٸ ؾبیٻذیٯی ظٸزسط اظ آ

 اٶس، اٶساذشٻ اؾز.  ٢جطټب ٦ٻ حبال ؾٻ سب قسٺ

ی آة  قٹضٰ ٸ ث٣یٻ آٸضٰ ٸ ؾٷ٩ ٢جط ٲكشط٤ ٲبٲبٴ ٸ ثبثب ضا ٲی آة ٲی

ٮ٣ب ٦ٻ ثٻ ؾٟبضـ ذٹزـ ؾٟیس ؾبزٺ اؾز  ضیعٰ ضٸی ؾٷ٩ ٢جط ٲٻ ضا ٲی

ټیچ سٹيیحی ٸ  ٸ ضٸی آٴ سٷٽب ی٥ ٦ٯٳٻ ٶٹقشٻ قسٺ، ٶبٲف. ثسٸٴ

ای. ثبضټب ذٹاؾشٻ ثٹز ؾٷ٩  سبضیری، ثسٸٴ ټیچ قٗط یب قٗبض ٸ ٶٹقشٻ

 اٰ.  َٹض ثبقس ٸ ٲٵ حطٞف ضا ز٢ی١ اٶؼبٰ زازٺ ٢جطـ ایٵ
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٦ٷٱ ثٻ  ٦ٷٱ ٸ سٗبضٜ ٲی اٰ، ثبظ ٲی ضا ٦ٻ اظ سجطیع ذطیسٺ 6ی ضیؽ ثؿشٻ

اٶس ؾط ذب٤ ٶعزی٧بٶكبٴ. ی٧ی ټٱ  ٦ؿبٶی ٦ٻ ٲظ٭ ٲٵ ٖهط ػٳٗٻ آٲسٺ

ظٶٱ ٸ ثٗس  ذٹضٰ. چ٣سض زٸؾز زاضٰ ایٵ قیطیٷی ضا. ٪بظ ٲی زٰ ٲیذٹ

٪صاضٰ ٢ؿٳز ٶطٰ ٸؾُف اظ زاذ٭  ٦ٷٱ ٸؾٍ ظثبٶٱ ٸ ٲی ضټبیف ٲی

 ی ؾٟشف ثیطٸٴ ثعٶس ٸ َٗٱ زٮچؿجف سب سٻ ٪ٯٹیٱ ضا دط ٦ٷس.  زٸضٺ

 ظٶٱ.  ضٸٶس. ٚط ٲی ټب اظ ؾطٸ٦ٹٮٱ ثبال ٲی ٪ط٪ی

زٞٗٻ چی ٪ٟز. ٶجبیس قیطیٷی  ټب. زیسیس ٦ٻ ز٦شطسٹٴ اٸٴ ٶ٧ٷیس ثچٻ -

 ٦ٱ ؾٷی اظسٹٴ ٪صقشٻ.  ٪یطیس. زی٫ٻ ٦ٱ ثرٹضیس. زیبثز ٲی

 دیچس سٹی شټٷٱ.  ٮ٣ب ػٹٴ ٲی ی ظیجبی ٲٻ ٚف ذٷسٺ نسای ٚف

ثصاض ثرٹضٴ ظضیٵ ػٹٴ. ټٳف ٦ٻ ٶجبیس ظٶس٪ی حطیٱ ٲٳٷٹٖٻ ثبقٻ.  -

 ٪بټی ټٱ ثبیس ذٍ ٸ ٲطظټب ضٸ ظز ٦ٷبض ٸ ٮصر ثطز. 

قبٴ  ٪یطز. زٸ سب ضیؽ ضا اظ الی دٹقف ٶبیٯٹٶی ٸضی ٲیزٮٱ اظ ایٵ یبزآ

دطٶس ٸ زٰ  اظ شٸ٠ ثبال ٸ دبییٵ ٲی ټب ٦ٻ زټٱ ثٻ ٪ط٪ی آٸضٰ ٸ ٲی زض ٲی

 زټٷس.  س٧بٴ ٲی

اٞشٱ ثٻ َطٜ ٢سیٳی ٪ٹضؾشبٴ، ػبیی ٦ٻ ؾٷ٩ ٢جطټبی ؾبزٺ ٸ  ضاٺ ٲی

ټب  ٶشطاقیسٺ ضٸی ٪ٹضټبی ٢سیٳی ٸ ٶبقٷبؾی ټؿشٷس ٦ٻ ثؿیبضی اظ آٴ

ټبیكبٴ ټٱ  قٷبؾس چٹٴ حشی ٶٹٺ ٸ ٶشیؼٻ زی٫ط ٦ؿی زض آثبزی ٶٳیضا 

اٶس. ظٶبٴ ٸ ٲطزاٶی ٦ٻ ػع ی٥ ٶبٰ ٸ سبضید ضٸ ثٻ ٲحٹ قسٴ اظ  اظ زٶیب ضٞشٻ

قسر ٞطؾبیف چیعی ضٸی ٢جطقبٴ ثب٢ی ٶٳبٶسٺ اؾز. ٦ٷبض ٪ٹض دسض ٸ 

                                                 
 ٲبٶٷس ٲحهٹ٬ ٲٗطٸٜ سجطیع ی٥ ٶٹٔ قیطیٷی ق٧الر - 6
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ٶكیٷٱ ٸ ثطایكبٴ  ٮ٣ب ٦ٻ ثبضټب ثب ذٹزـ ثٻ ایٷؼب آٲسٺ ثٹزٰ، ٲی ٲبزض ٲٻ

٪صاضٰ ضٸی  چیٷٱ ٸ ٲی ذٹاٶٱ. چٷس ٪٭ ٸحكی اظ اَطاٜ ٲی بسحٻ ٲیٞ

٦ٷٱ ٦ٻ  ټب سك٧ط ٲی ټبی ٢سیٳی ٸ ق٧ؿشٻ. زض شټٷٱ اظ آٴ ؾٷ٩

زذشطی ثٻ زٶیب س٣سیٱ ٦طزٶس ٦ٻ ٶٻ سٷٽب ػبی ذبٮی ٲبزضثعض٪ی ضا ٦ٻ 

ٶٓیط ثٹز ٦ٻ  ٢سض ثبٲحجز ٸ ثی ٸ٢ز ٶساقشٱ دط ٦طزٺ ثٹز، ثٯ٧ٻ آٴ ټیچ

 اٰ.  ظٶس٪ی ٖعیعسطیٵ اٶؿبٴ سجسی٭ قسٺ ثٹز ثٻ

دطؾٱ،  ٮ٣ب ٲی اظ یبزـ زٮٱ ثیكشط اظ ٢ج٭ ٪طٞشٻ اؾز. سٹی شټٷٱ اظ ٲٻ

ټب  سٹٶٱ؟ ٶ٧ٷٻ سٳبٰ اٸٴ حطٜ سٹٶٱ ثجیٷٳز؟ یٗٷی ٸا٢ٗبً ٲی دؽ ٦ی ٲی»

 «ټبی آٮعایٳط ثٹزٴ؟ ٣ٍٞ ٶكٹٶٻ

چٷساٴ زٸض ٦ٻ ٲب٬ ټٳیٵ چٷس ٲبٺ ٢ج٭  ای ٶٻ سٹی ذبَطٺنسایف 

 . شټٷٱ زض دیچس ٲی اؾز،

ػب ذیٯی  ټب ثطٸ. اٸٴ ټط ٸ٢ز ضٞشی ٢جطؾشٹٴ ٢سیٳی، حشٳبً ثب ٪ط٪ی -

آٴ اٸٶؼب، ٪ط٨، حشی  دطسٻ ٸ اظ آثبزی زٸضٺ. ٪بټی حیٹٸٴ اظ ٦ٹٺ ٲی

 ٪ٟشٵ ذطؼ ټٱ زاضٺ، ټطچٷس ٲٵ سب حبال ثٻ چكٱ ذٹزٰ ٶسیسٰ. ٲی

 ظزٺ دطؾیسٰ: ٸحكز

 ٲس. اٸ ټب سٹ آثبزی ټٱ ٲی ی ٪ط٨ ټب نسای ظٸظٺ ثًٗی قت -

قٹٶٹ ظیبز قٷیسی. ٣ٍٞ یٻ چیعی یبزر ثبقٻ. ا٪ٻ ثب  آضٺ زذشطٰ، ظٸظٺ -

 ټب ثبقی... ٪ط٪ی

 نسایف ضا ٢ُٕ ٦طزٰ. 

ټب  ٮ٣ب ػٹٴ. ا٪ٻ ٪ط٪ی ثرٹاز ثٻ ٲٵ حٳٯٻ ٦ٷٻ، ٪ط٪ی یبزٲٻ ٲٻ -
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ټب آضٸٲٵ ٸ ٦بضی ثب ٪ط٨ ٶساضٴ  ضؾٵ، ٸٮی ا٪ٻ زیسٰ ٪ط٪ی حؿبثكٹ ٲی

اضٰ ثبیس آضٸٰ ثبقٱ ٸ ثصس ثشطؾٱ. ٣ٍٞ ٸ ذٹزقٹٴ ټٱ ٶشطؾیسٴ، ٲٷٱ ٶجبی

 چطذف ظٲبٴ ٦بض ذٹزقٹ ث٧ٷٻ. 

 ذٷسیس ٸ ثٛٯٱ ٦طز. 

 آٞطیٵ، ذٹة یبز ٪طٞشی.  -

٪ٹیٱ ٦ٻ  ٮ٣ب ٸ سٹی شټٷٱ ٲی ٦كٱ ضٸی ؾٷ٩ ٢جط ٲبزض ٲٻ زؾز ٲی

اٰ.  دؽ ٦ی ٢طاض اؾز آٴ اسٟب٠ ثیٟشس. ٲٵ ایٷؼب ټؿشٱ، دعق٥ آثبزی

ی زٸقٱ زاضٰ ٦ٻ سٹی آٴ دط ی ثعض٨ ضٸ ی٥ ٦ٹٮٻاؾز.  1398ؾب٬ 

اؾز اظ اٶٹأ زاضٸ، آٶشی ثیٹسی٥، ٶد ثریٻ ٸ ٸؾبی٭ دعق٧ی ٦ٹچ٥ ٸ 

زاض ٸ قٯٹاض ٦شبٴ ٦طٰ  اٰ ثب قب٬ ٦طٰ ٪٭ ٢بث٭ حٳ٭. ٲبٶشٹی ٦طٰ دٹقیسٺ

ثب زٸ سب ٪ط٪ی زض ٢ؿٳز ٢سیٳی ٪ٹضؾشبٴ ثبالی ؾٷ٩ ٢جط دسض دطضٶ٩. 

ٸ ٶعزی٥ ٚطٸة اؾز ٸٮی  ذٹضقیس دبییٵ ضٞشٻاٰ.  ٮ٣ب ایؿشبزٺ ٸ ٲبزض ٲٻ

ټٷٹظ ټٹا سبضی٥ ٶكسٺ اؾز. ٢جطؾشبٴ ذٯٹر قسٺ ٸ اَطاٞٱ ٦ؿی زیسٺ 

ټب زضؾز اؾز، ٸٮی ٸا٢ٗبً ٲُٳئٵ ٶیؿشٱ ٦ٻ ثبیس  قٹز. سٳبٰ ٶكبٶٻ ٶٳی

زاٶؿشٻ سب  ٮ٣ب ټٱ ٶٳی ٦بض زی٫طی ټٱ ث٧ٷٱ یب ٶٻ. قبیس چیعی ثٹزٺ ٦ٻ ٲٻ

 ثٻ ٲٵ ث٫ٹیس. قبیس آٴ اسٟب٠ ټط٪ع ٶیٟشس. 

دیچس سٹی ٪ٹقٱ. سٷٱ  چٷساٴ زٸض ٲی ای اظ ػبیی ٶٻ ی ظٸظٺنسا

قٹٰ. چیعی زٸضٸثطٰ ٶیؿز. زٸض ذٹزٰ  اذشیبض ثٯٷس ٲی ٮطظز ٸ ثی ٲی

ټبی اٶجٹٺ  ٦بٸٰ. ثٹسٻ ػب ضا ثب ز٢ز ثیكشطی ثب چكٱ ٲی چطذٱ ٸ ټٳٻ ٲی

ی ٪ٹضؾشبٴ  سط زض حبقیٻ َطٜ ٪٭ ٲحٳسی ذٹزضٸ ٦ٻ چٷس ٲشط آٴ
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اٰ  ظ٬ ظزٺټبؾز.  ق٥ ٶساضٰ ٦ٻ چیعی ظیط آٴذٹضٶس.  ټؿشٷس، س٧بٴ ٲی

٦كس ٦ٻ ی٥  ټب ٸ ػطئز ٶساضٰ حشی دٯ٥ ثعٶٱ. ظیبز َٹ٬ ٶٳی ثٻ آٴ

سط اظ  ذعز. ضٶ٫ف ضٸقٵ ټب ثیطٸٴ ٲی ٪ط٨ ذب٦ؿشطی ضٶ٩ اظ ظیط ثٹسٻ

اـ  اٰ ٸ اٶساظٺ حب٬ زض َجیٗز ٸ ثب٘ ٸحف زیسٺ ټبیی اؾز ٦ٻ سبثٻ ٪ط٨

٦ٷس ٦ٻ ٲٹټبی سٷٱ  ٶ٫بټٱ ٲی سط. نبٜ ظ٬ ظزٺ ثٻ ٲٵ ٸ َٹضی ثعض٨

٦ٷٱ ثسسطیٵ  حؽ ٲیٮطظز.  قٹز ٸ اظ سطؼ ؾشٹٴ ٣ٞطاسٱ ٲی ؾید ٲی

ی ٸحكی ایٵ حیٹاٴ چیعی ػع  اٰ. اظ چٽطٺ اٰ ضا ٦طزٺ اقشجبٺ ظٶس٪ی

ٮ٣ب ق٥  قٹز. حشی ی٥ آٴ ثٻ نسا٢ز ٲٻ ذٹٴ ٸ زضٶس٪ی حؽ ٶٳی

ز. قٹ ٦ٷٱ، ٧ٞطی آٶی ٦ٻ ثٻ ؾطٖز زض یبز ی٥ ٖٳط ٲحجشف ٪ٱ ٲی ٲی

ٮ٣ب ذٹاؾشٻ ثبقس ٲطا ٪ٳطاٺ ٦ٷس ٸ ثٻ ایٵ ق٧٭ ٸحكشٷب٤  ٲحب٬ اؾز ٲٻ

زټس. ذسایب  ثٻ زاٰ ٲط٨ ثٟطؾشس. ٧ٞط آٮعایٳط سٳبٰ ٲٛعٰ ضا ٞكبض ٲی

چُٹض ثبٸض ٦طزٰ؟ ٶبؾالٲشی ز٦شطٰ. چطا ٲظ٭ ی٥ ثچٻ ذٹزٰ ضا ٪ٹ٬ 

 ظزٰ ٸ ثٻ زاٰ ذُط دب ٪صاقشٱ؟ 

اؾز. ټٷٹظ ٶٹض يٗیٝ ضٸظ سط قسٺ  اٶ٫بض زض چٷس ٮحٓٻ ټٹا ٦ٯی سبضی٥

سبضی٥ قسٺ ٸ ټٳٻ  ٶیٳی اظ آؾٳبٴ ضا زض اذشیبض زاضز ٸٮی اَطاٞٱ ٶیٳٻ

زاٶٱ چ٣سض ٪صقشٻ  ضٸز سب ظیط ٶ٣بة ؾیبټی ٲرٟی قٹز. ٶٳی چیع ٲی

ی چٷس ٲشطی ټٱ  اؾز ٦ٻ ٲٵ ٸ ٪ط٨ ثعض٨ ذب٦ؿشطی زض ٞبنٯٻ

سٳبٰ ٦ٷیٱ.  ٦ساٰ حط٦شی ٶٳی ایٱ سٹی چكٱ ټٱ. ټیچ ایؿشبزٺ ٸ ظ٬ ظزٺ

اٰ ٸ ٲُٳئٷٱ ټیچ ضاټی ٶیؿز. ٶٻ  ټبی ٞطاض ضا زض شټٷٱ ٲطٸض ٦طزٺ ضاٺ

سط اظ ایٵ حیٹاٴ ثسٸٰ  سٹاٶٱ ؾطیٕ نسایٱ ثٻ ضٸؾشب ذٹاټس ضؾیس ٸ ٶٻ ٲی
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ای ټٱ ثطای زٞبٔ ثب ذٹزٰ ٶساضٰ،  ٸ ذٹزٰ ضا ثٻ آثبزی ثطؾبٶٱ. ټیچ اؾٯحٻ

 ٶٻ چٹثی ٸ ٶٻ حشی ی٥ چب٢ٹی ػیجی. 

اٞشس.  ضؾٱ، اٶ٫بض شټٷٱ سبظٺ ثٻ ٦بض ٲی ٲیٸ٢شی ثٻ اٸع ٶباٲیسی 

ټب! اظ قسر ٸحكز ثٻ ٦٭ ٸػٹزقبٴ ضا اظ یبز ثطزٺ ثٹزٰ. ثبظ ی٥  ٪ط٪ی

٦ٷٱ ٦ٻ ٶ٧ٷس ٢ج٭ اظ آٲسٴ ٪ط٨ دی ثبظی٫ٹقی اظ ٲٵ  آٴ ٸحكز ٲی

ضا ٶ٫بٺ ٦ٷٱ.  اٶس. ػطئز ٶساضٰ چكٱ اظ ٪ط٨ ثطزاضٰ ٸ اَطاٜ زٸض قسٺ

زټٱ.  ط٦ز ٦ٷبض دبیٱ ٦ٳی س٧بٴ ٲیسطیٵ ح اذشیبض زؾشٱ ضا ثب ٲالیٱ ثی

قٹز ثٻ زؾشٱ ٸ ثٗس ػٟشف  ثالٞبنٯٻ ؾط آقٷبی ٪ط٪یِ ٲبزٺ ٲبٮیسٺ ٲی

اٶس.  ٲبٮس. دؽ ټؿشٷس؛ ٸ اظ ٪ط٨ ٶشطؾیسٺ ټٱ ذٹزـ ضا ثٻ دبیٱ ٲی

ثیٷٷس ٸ ثٹیف ضا حؽ  ٢سض ٖبزی ٸ ضاحشٷس ٦ٻ اٶ٫بض ٪ط٨ ضا ٶٳی آٴ

 ٦ٷٷس. آذطیٵ ٶكبٶٻ ټٱ زضؾز زض آٲسٺ اؾز.  ٶٳی

زټٱ.  زاٶٱ اظ ٦ی حجؽ ٦طزٺ ثٹزٰ، ثب نسا ثیطٸٴ ٲی ٶٟؿی ضا ٦ٻ ٶٳی

دبټبی ٮطظاٶٱ ضا ثٻ ظٸض ٪یطٰ.  ی ټط زٸ ٪ط٪ی ضا ٲح٧ٱ زض زؾز ٲی ٢الزٺ

زاضٰ.  ٦ٷٱ اظ ٲٛعٰ اَبٖز ٦ٷٷس ٸ ی٥ ٢سٰ ثٻ َطٜ ٪ط٨ ثطٲی ٸازاض ٲی

ٮطظز ٸ  زاضز. سٳبٰ ثسٶٱ اظ ٸحكز ٲی ثالٞبنٯٻ ثٻ ؾٳشٱ ذیع ثطٲی

قٹز ٸ زټبٴ ؾطذف ضا  اـ ثٯٷس ٲی قٹٰ. ثبظ نسای ظٸظٺ ٹة ٲیٲیر٧

٦ٷس، س٣طیجبً ثبالی ؾطٰ سٹی ټٹاؾز. ٢ٯجٱ چٷبٴ ثب قسر  ٦ٻ ثبظ ٲی

 قٹٰ.  قٹز ٦ٻ زا٘ ٲی ټبیٱ دٳذبغ ٲی ظٶس ٸ ذٹٴ سٹی ض٨ ٲی

اذشیبض ذٹزٰ ضا ضٸی ظٲیٵ  آیس. ثی ثسٴ ثعض٨ ٪ط٨ ثٻ ؾٳشٱ دبییٵ ٲی

٪ٹقٱ احؿبؼ ؾٹظـ ٸ زضز قسیسی  ٚٯشٱ. دكز اٶساظٰ ٸ ٲی ٲی
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ټبی ٸحكشٷب٤ سیع ٸ ثٯٷسـ ضا ثٻ  ٦ٷٱ. ٲُٳئٷٱ ی٧ی اظ آٴ زٶساٴ ٲی

٪طزاٶٱ ثٻ  ٚٯشٱ ٸ ضٸ ثطٲی ٖٷٹاٴ قطٸٔ حٳٯٻ آٶؼب ٞطٸ ٦طزٺ اؾز. ٲی

قٹز ثب ی٥ ؾط ثعض٨ دكٳبٮٹ ٸ زټبٶی ثبظ ٸ ٚطاٴ  چكٳبٶٱ ٲٹاػٻ ٲیثبال. 

ٶكیٷس. اظ ٸحكز ال٬  ٸ ټٳبٴ زٰ ؾٷ٫یٷی ثسٴ ٪ط٨ ضٸی ثسٶٱ ٲی

اٰ ٸ ٸظٴ  زاٶٱ ثبیس چٻ ٦ٷٱ. ضٸی ظٲیٵ ٲیر٧ٹة قسٺ اٰ. ټیچ ٶٳی قسٺ

٦ٷٱ ضٸی ٪ٹض دسض  ٪ط٨ اٶ٫بض ٲطا ثٻ ذب٤ زٸذشٻ اؾز. ثب ذٹزٰ ٧ٞط ٲی

ٮ٣ب ذٹاټٱ ٲطز ٸ ذٹٶٱ سٹی ایٵ ذب٤ ٞطٸ ذٹاټس ضٞز ٦ٻ  ٸ ٲبزض ٲٻ

 ټب اػؿبز آٴ زٸ ضا ٶ٫ٻ زاقشٻ اؾز.  ؾب٬

قٹز. زض ٦ؿطی اظ طبٶیٻ ٚطـ  ټب ثٯٷس ٲی دبضؼ ٪ط٪یی٥ زٞٗٻ نسای 

قٹز ٸ نٹضر ٪ط٨ اظ ػٯٹی  ی ٪ط٨ ٢بَی ٲی ذكٳ٫یٷكبٴ زض ظٸظٺ

قٹز.  اـ اظ ضٸی ثسٶٱ ثطزاقشٻ ٲی ضٸز ٸ ؾٷ٫یٷی نٹضسٱ ٦ٷبض ٲی

٦ٷبٴ ٪ط٨ ضا زٶجب٬  ټب دبضؼ ثیٷٱ ٦ٻ ٪ط٪ی قٹٰ ٸ ٲی ذیع ٲی ٶیٱ

ٮت ٢جطؾشبٴ اظ چكٱ  ټبی ذٹزضٸی ٦ٷٷس ٸ ٦ٳی ثٗس دكز ثٹسٻ ٲی

قٹز. ثبظ ٸحكز ثطٰ  قٹٶس. نسایكبٴ ټط ٮحٓٻ زٸض ٲی ٶبدسیس ٲی

زاضز. ٶ٧ٷس االٴ ٦ٻ ټیچ ٲحبٞٓی ٶساضٰ، ی٥ ٪ط٨ زی٫ط ثیبیس  ٲی

 ظٶٱ: ثٯٷس نسا ٲیؾطاٚٱ؟ 

 ٪ط٪ی!  -

قٹز.  قٷٹٶس. ټٳچٷبٴ نسای دبضؾكبٴ زٸضسط ٲی اٶ٫بض نسایٱ ضا ٶٳی

ټب ظیط  اٶس. دكز ثٹسٻ ؿیطی ٦ٻ ضٞشٻزٸٰ ثٻ َطٜ ٲ قٹٰ ٸ ٲی ثٯٷس ٲی

ٲبٶسٺ اظ ضٸظ ٦ٻ زض حب٬ ٚط٠ قسٴ زض  ضٶ٩ ثب٢ی آذطیٵ ضٸقٷبیی ٦ٱ
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زٸٶس. ٪ط٨  ثیٷٱ ٦ٻ ٲی ټبی ٲجٽٳكبٴ ضا ٲی سبضی٧ی قت اؾز، ؾبیٻ

ټبیٱ ضا زٸض زټبٶٱ  قٹز. زؾز ذیٯی زٸض قسٺ ٸ ٲظ٭ ی٥ ٶ٣ُٻ زیسٺ ٲی

قٷٹٶس.  ٦ٷٱ. ٲی ٴ ٲیظٶٱ ٸ نسایكب ٪یطٰ ٸ ثب سٳبٰ ٢ٹا زاز ٲی ٲی

٦ٷٱ ثٻ  ٦كٱ ٸ نجط ٲی زٸٶس. ٶٟؽ ضاحشی ٲی ٪طزٶس ٸ ثٻ َطٞٱ ٲی ثطٲی

ضؾٷس ٸ سبظٺ زضز دكز ٪ٹقٱ ضا  ٲٵ ثطؾٷس. چٷس ٮحٓٻ ثٗس ٦ٷبضٰ ٲی

ثطٰ ظیط قبٮٱ. ظذٱ ٖٳی٣ی ٶیؿز ٸٮی  ٦ٷٱ. زؾز ٲی زٸثبضٺ حؽ ٲی

٦ٱ  ٸ زض ٶٹض ټب ٦كٱ ضٸی ؾط ٪ط٪ی ذٹٶطیعی ٲرشهطی زاضز. زؾز ٲی

 . اٶس ټب ظذٳی ٶكسٺ قٹٰ آٴ ٦ٷٱ سب ٲُٳئٵ ٲی ای ٲی ثطضؾی ؾُحی

دبضٺ ٦طزٺ ثٹز. حبال  ټب. ا٪ٻ قٳب زٸ سب ٶجٹزیس، ٲٷٹ سی٧ٻ آٞطیٵ ثچٻ -

ای  ٯٻ٪ثطیٱ ٦یٟٳٹ ثطزاضیٱ ٸ ظٸزسط ثط٪طزیٱ ذٹٶٻ. ایٷؼب ذُطٶب٦ٻ. ا٪ٻ 

   قیس.  ثیبٴ، قٳب زٸ سب ټٱ حطیٟكٹٴ ٶٳی

ٮ٣ب،  اٰ ضا ٦ٻ دطر قسٺ ضٸی ؾٷ٩ ٢جط دسض ٲٻ ٻ٪طزیٱ ٣ٖت ٸ ٦ٹٮ ثطٲی

اٶساظٰ، ػبیی ٦ٻ ثٻ ٪ٹـ چخ  زاضٰ ٸ ضٸی زٸـ ضاؾشٱ ٲی ثطٲی

اٶساظٰ. ټیچ اططی اظ  اٰ زٸضسط ثبقس. ٶ٫بټی ثٻ زٸضٸثطٰ ٲی ظذٳی

ټبی آقٷبیی  ٦ٷٱ ٶكبٶٻ ټبی ضٸؾشب ٶیؿز. چٷس ٮحٓٻ ؾٗی ٲی چطا٘

، زضذشی، ؾٷ٫ی. ٸ٢شی دیسا ٦ٷٱ ٦ٻ ثٟٽٳٱ ثبیس اظ ٦ساٰ َطٜ ثطٸیٱ

 ٪ٹیٱ: ټب ٲی ٦ٷٱ، ثٻ ٪ط٪ی چیعی دیسا ٶٳی

 ټب، اظ ٦سٸٰ َطٜ ثبیس ثطیٱ؟ ثٹ ث٧كیس ثجیٷٱ.  ټی ثچٻ -

چطذبٶٷس ٸ ٦ٳی اَطاٜ ٸ  َطٜ ٲی َطٜ ٸ آٴ ټط زٸ ؾطقبٴ ضا ثٻ ایٵ

ټبی ٲٓٯٹٰ ذٹزقبٴ ضا ثٻ ٲٵ  ٦كٷس ثٗس ٲظ٭ ثچٻ ظٲیٵ ضا ثٹ ٲی
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٦ٷٷس. ٖهجبٶی ؾطقبٴ زاز  ٲٹٺ ٲی ٹٺچؿجبٶٷس ٸ ثب نسای يٗیٝ ٲ ٲی

 ظٶٱ: ٲی

یٗٷی چی ایٵ ٦بضټب؟ اٶشٓبض زاضیس ثبٸض ٦ٷٱ ٦ٻ قٳب زٸ سب سٹ یٻ  -

قیس؟ ثبظی  ػبی آقٷب ٦ٻ ټعاض ثبض اٸٲسیٱ، ثٻ ذبَط سبضی٧ی ټٹا ٪ٱ ٲی

 ذٹاٰ ظٸزسط ثط٪طزٰ ذٹٶٻ.  زض ٶیبضیس. ٲٵ حبٮٱ ذٹة ٶیؿز. ٲی

٦ٷس ٸ ثٻ  ټٳبٴ ٶعزی٧ی ٶبٮٻ ٲیای اظ ػبیی زض  نسای ْطیٝ زذشطاٶٻ

 ٪ٹیس: سط٦ی ٲی

 آخ! ٲبٲبٴ...ٲبٲبٴ ثیب ٦ٳ٧ٱ. ٲبٲبٴ ثٻ زازٰ ثطؼ.  -

اٰ اٲب  ٦ٷٱ اقشجبٺ قٷیسٺ ٢سض يٗیٝ اؾز ٦ٻ ی٥ آٴ ٧ٞط ٲی نسا آٴ

ٞٽٳٱ ٦ٻ  زٸٶس ثٻ َطٜ نسا، ٲی دطٶس ٸ ٲی ټب اظ ػب ٲی ٸ٢شی ٪ط٪ی

ی ٦ٹچ٥ اظ  ز ی٥ سذٻ٦ٷٱ. دك ټب ضا زٶجب٬ ٲی زضؾز قٷیسٺ ثٹزٰ ٸ آٴ

قٹز  قٹٶس ٸ ثٗس نسای ػیٙ زذشطثچٻ َٹضی ثٯٷس ٲی چكٳٱ ٶبدسیس ٲی

ضؾٱ؛  زٸٰ. ثبالی سذٻ ٦ٻ ٲی سط ٲی قٹز ٸ ؾطیٕ ٦ٻ ٲٹ ثط ثسٶٱ ضاؾز ٲی

ټب  سط ذٹزـ ضا ضٸی ؾجعٺ ثیٷٱ ٦ٻ چٷس ٲشط دبییٵ اٶساٰ ٦ٹچ٧ی ضا ٲی

ټب ٦ٻ زٸ  ٪ط٪ی ػٳٕ ٦طزٺ ٸ ثب چكٳبٶی اظ حس٢ٻ  ثیطٸٴ ظزٺ ظ٬ ظزٺ ثٻ

 ٪ٹیٱ: زټٷس. ٲی َطٞف زٰ س٧بٴ ٲی

 ٶشطؼ، ثبټبر ٦بضی ٶساضٴ. ٶشطؼ ٖعیعٰ.  -

ټبی  آیس ٸ ٲیبٴ ٶبٮٻ ٦ٷٱ. ػیٛف ثٷس ٲی زٸٰ دبییٵ ٸ ثٛٯف ٲی ٲی

ٚیطٖبزی زاضز. ثب  حبٮشیقٹٰ ٦ٻ زؾز چذف اٶ٫بض  زضزٶب٦ف ٲشٹػٻ ٲی

ضا اظ ػیت ٦ٹٮٻ  اٰ ټبی ٶطٰ ٸ ٪ٹقی ذٹاثبٶٱ ضٸی ؾجعٺ احشیبٌ اٸ ضا ٲی
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اٶساظٰ ضٸی ثسٶف. حسؾٱ  اـ ضا ٲی ٦كٱ ٸ ٶٹض چطا٘ ٢ٹٺ ثیطٸٴ ٲی

 ٪ٹیٱ: زضؾز ثٹزٺ. ؾبٖس چذف ق٧ؿشٻ اؾز. ٲی

 قٻ. انالً ٶشطؼ.  ضیٱ زضٲبٶ٫بٺ حبٮز ذٹة ٲی ٶشطؼ ٖعیعٰ، االٴ ٲی -

دٹقبٶسٺ اؾز. ثطای ایٷ٧ٻ ٲُٳئٵ ضا اظ ٶٹض ثب زؾز ؾبٮٳف چكٳبٶف 

ظٶٱ، ثٗس َٹضی ػب  ٺ، زؾشف ضا ثب ٲالیٳز ٦ٷبض ٲیقٹٰ حطٞٱ ضا ٞٽٳیس

اٞشس. ثب زؾشبٶی ٮطظاٴ ٪ٹقی ضا  ذٹضٰ ٦ٻ ٪ٹقی اظ زؾشٱ ٲی ٲی

ټبی اٸ ٶیٟشس، ثب  ٶٹضـ سٹی چكٱ٦ٻ ؾٗی زاضٰ  زاضٰ ٸ زضحبٮی ثطٲی

ی سٹی زٸٲیٵ  ٮ٣بی ټٟز ؾبٮٻ قٹٰ ثٻ نٹضر ٲٻ احشیبٌ ذیطٺ ٲی

ٺ ثٹز ٸ ی٥ دیطاټٵ ثٯٷس ٧ٖؽ آٮجٹٲف، ټٳبٴ ٧ٖؿی ٦ٻ ٲٹټبیف ٦ٹسب

ٲُٳئٵ ٶیؿشٱ ٮجبؾف ټٳبٴ دٹقیسٺ ثٹز ٦ٻ ٦ٳی ثطایف ٪كبز ثٹز. 

ثبقس ٸٮی ق٥ ٶساضٰ ٦ٻ ایٵ نٹضر سطؾیسٺ ٸ ٚٳ٫یٵ ثب ٲٹټبی ٶبٲطست 

دؿطاٶٻ ٲب٬ ټٳبٴ ٲٹػٹز سٹی ٧ٖؽ اؾز. زذشط٦ی ٦ٻ چٷس ٲبٺ ٢ج٭ 

 چیعـ ضا اظ زؾز زازٺ ثٹز، اٸ٬ دسضٸٲبزضـ ضا ٸ ثٗس ذبٶٻ ٸ ټٳٻ

ٹنٯٻ ٶساقز ٲٹټبی ثٯٷس اٸ ضا ٲحجز... ٸ حشی ٲٹټبیف ضا. ٦ؿی ح

س ٸ ثجبٞس ٸ ٲطست ٶ٫ٻ زاضز، ثطای ټٳیٵ ٲٹټبیف ضا ٦ٹسبٺ ٦طزٺ ثكٹی

 ثٹزٶس. 

٦كٱ ضٸی ؾطـ ٸ زض ؾ٧ٹر ٣ٍٞ ٶٹاظقف  اذشیبض زؾز ٲی ثی

چیع زضؾز ثٹزٺ اؾز. ؾطٰ ضا س٧بٶی  قٹز ٦ٻ ټٳٻ ثبٸضٰ ٶٳی٦ٷٱ.  ٲی

ا٪ط ثرف آذط زاؾشبٴ ټٱ زضؾز ٦كٱ.  ٣ی ٲیزټٱ ٸ ٶٟؽ ٖٳی ٲی

ټؿشٱ ٸ زذشط٦ی ٦ٻ ٲٗٯٹٰ ٶیؿز زٰ  1320 ؾب٬ثبقس، ٲٵ االٴ زض 
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ٚطٸة سٹی ایٵ ٢جطؾشبٴ زٸضاٞشبزٺ چٻ ثالیی ؾط ذٹزـ آٸضزٺ ٦ٻ 

ټطچٷس ٲٗٯٹٰ اؾز چطا ٮ٣بی ټٟز ؾبٮٻ اؾز.  زؾشف ق٧ؿشٻ اؾز، ٲٻ

زٺ ثٻ ٪ٹض دسض ٸ ایٷؼبؾز. الثس ثبظ ٦ؿی اشیشف ٦طزٺ ٸ اٸ دٷبٺ آٸض

ٲبزضـ ٸ زیط ٦طزٺ سب ټٹا سبضی٥ قسٺ اؾز. حسؾف ؾرز ٶیؿز ٦ٻ 

ی ٦ٹسبٺ دبییٵ اٞشبزٺ اؾز. ثبظ ټٱ  سٹی سبضی٧ی زٸیسٺ ٸ اظ ایٵ سذٻ

ټب، ٸ٪طٶٻ  قبٶؽ آٸضزٺ ٦ٻ اضسٟبٔ ظیبز ٶجٹزٺ ٸ ظٲیٵ ټٱ دٹقیسٺ اظ ٖٯٝ

 ای ثٻ ثبض ثیبٸضز.  سٹاٶؿز ٞبػٗٻ ٲی

اٰ. ثبٸضـ ٸا٢ٗبً ثطایٱ ؾرز  ٸ ثٻ ایٷؼب ضؾیسٺاٰ  ٲٵ اظ ظٲبٴ ٪صقشٻ

اٰ. ٲجٽٹسٱ، ثب  ټٟشبزٸټكز ؾب٬ ٞبنٯٻ ضا زض چٷس ز٢ی٣ٻ َی ٦طزٺاؾز. 

  زاٶؿشٱ. ایٷ٧ٻ اظ ٢ج٭ ٲی
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 ٮ٣ب ٲٵ ٸ ٲٻ

ټبی  ٦ٻ ضٸی ٦بٚص ق٧٭ ٪٭ ذٹز٦بض ضا اظ ضٸی ٲیع ثطزاقشٱ ٸ زضحبٮی

 ٦كیسٰ، دطؾیسٰ: دط ٲی دٷغ

؟ ٲٵ ٮ٣ب ػٹٴ ٲٻ ٦بض ثبیس ث٧ٷیٱ قٹٴ چی٫طزبٮثٻ ٶٓط قٳب ثطای ؾ -

٢جٹ٬ زاضٰ ٦ٻ ٲطاؾٱ دطذطػی ٶجبیس ث٫یطیٱ ٸ ثیكشط دٹ٬ ضٸ نطٜ 

٦بضټبی ذیط ٦ٷیٱ ٸٮی ضاؾشف... ٲٵ ٦ٻ اظ ذشٱ ٸ ټٟشٱ ٸ چٽٯٳكٹٴ 

٢سض حبٮٱ ثس ثٹز ٦ٻ انالً  ټیچی ٶٟٽٳیسٰ. یٗٷی ټیچی یبزٰ ٶیؿز. اٸٴ

زٸؾز زاضٰ ا٢الً ٸاؾٻ ؾبٮكٹٴ  ٦بض ٦طزیٱ. ٶٟٽٳیسٰ ٦ؼب ضٞشیٱ ٸ چی

 یٻ ٦بضی ث٧ٷٱ. ذٹزٰ 

اٰ ضا ثٹؾیس. ٲظ٭ ټٳیكٻ زض آٚٹـ ٲٽطثبٶف آضاٰ  ثٛٯٱ ٦طز ٸ دیكبٶی

 ٪طٞشٱ ٸ ذٹزٰ ضا ثیكشط ثٻ اٸ چؿجبٶسٰ. ٪ٟز:

ثٻ ٶٓط ٲٵ ٦بض ذبنی الظٰ ٶیؿز ث٧ٷی. ثطٸ ؾط ذب٦كٹٴ ٸ ذیطاسی  -

ٲف ٦طزی، اٸٴ ثسٺ ٸ ټط ػٹضی ٦ٻ ذٹزر ضاحز ثٹزی ٸ احؿبؼ آضا

 ضٸظ ضٸ ث٫صضٸٴ. 

چیع آؾبٴ ثٻ ٶٓط  ثٻ نٹضر دیطـ ٶ٫بٺ ٦طزٰ. چ٣سض زض آٚٹـ اٸ ټٳٻ

 قس. ٪ٟشٱ: ی ٦بضټب ؾبزٺ ٲی ضؾیس. چ٣سض ټٳٻ ٲی
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٦ٷیٱ. ٧ٞط ٦ٷٱ ٲبٲبٴ ثبثبٰ ټٱ ضٸحكٹٴ  ثبقٻ، ټٳیٵ ٦بض ضٸ ٲی -

 ٸ٢ز اټ٭ سؼٳالر ٶجٹزٴ.  ذٹقحب٬ ثكٻ چٹٴ ټیچ

ثبظٸټبیٱ ضا چؿجیس ٸ ٲ٣بث٭ ذٹزـ ٶ٫ٽٱ ٲطا اظ ذٹزـ ػسا ٦طز ٸ 

 زاقز. ثب ٮجرٷس ٶ٫بټٱ ٦طز. 

ؾب٬ ؾرشی ضٸ ٪صضٸٶسیٱ، ثیكشط اظ ټٳٻ ټٱ سٹ. ذیٯی ذٹقحبٮٱ ٦ٻ  -

ټٳز ٦طزی اٸٴ آذطیٵ ٸاحسټبی ٦بضٸضظیز ټٱ ٪صضٸٶسی ٸ زضؾشٹ 

سٳٹٰ ٦طزی. ٣ٍٞ االٴ یٻ چیع ٲٹٶسٺ ٦ٻ حشٳبً ثبیس ثٽف ؾطٸؾبٲٹٴ 

 ثسیٱ. 

٦ٻ ٦ٳی ذؼبٮز ٦كیسٺ ثٹزٰ ٸ سٹی  حبٮی ی ظزٰ ٸ زضٮجرٷس ٲالیٳ

 ٦طزٰ، دطؾیسٰ:  نٹضسف ٶ٫بٺ ٶٳی

 ٲٷٓٹضسٹٴ ٖطٸؾیٻ؟  -

ټبر ثبقٻ اٲب االٴ ٲٷٓٹضٰ یٻ چیع  اٸٴ ٦ٻ حشٳبً ثبیس ػعٸ ثطٶبٲٻ -

 زی٫ٻ ثٹز. 

 ثٻ نٹضسف ظ٬ ظزٰ ٸ ثب سٗؼت دطؾیسٰ:

 چی؟! زی٫ٻ ثٻ چی ثبیس ؾطٸؾبٲٹٴ ثسیٱ؟ -

 ٲِٵ ٦طز.  ٲِٵ

سطیٵ چیعیٻ ٦ٻ  ذت... چُٹضی ث٫ٱ؟ یٗٷی... ظضیٵ ػٹٴ، ایٵ ؾرز -

سٹ ٖٳطٰ ثٽز ٪ٟشٱ. انالً ٢طاض ٶجٹز ٲٵ ایٵ چیعټب ضٸ ثٽز ث٫ٱ. ٢طاض 

ثٹز... َج١ ضٸا٬ زٶیب ٸ َجیٗز ٢طاض ٶجٹز ٲبٲبٴ ثبثبی ػٹٸٶز ثطٴ ٸ ٲٵ 

ب ثٷسٰ. ایٵ حطٞ ٦طزٰ ٲٵ ظٸزسط اظ اٸٶب ثبض ؾٟطٸ ٲی دیطظٴ ثٳٹٶٱ. ٧ٞط ٲی
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ضٸ ثٻ اٸٶب ٪ٟشٻ ثٹزٰ ٸ ٢طاض ثٹز ثٗس اظ ٲطزٴ ٲٵ ثٽز ث٫ٵ ٸٮی ٢ؿٳز 

 َٹضی ثٹز ٦ٻ...  ایٵ

 سط اظ ٢ج٭ دطؾیسٰ: ٲ٧ظی ٦طز ٸ آٺ ٖٳی٣ی ٦كیس. ٲشٗؼت

قٻ  چی ضٸ ٢طاض ثٹز ٲبٲبٴ ثبثبٰ ثٽٱ ث٫ٵ؟ ذیٯی زاضٺ ٖؼیت ٲی -

 ٲبػطا. 

 آضٺ، ٸا٢ٗبً ټٱ ٖؼیجٻ. ٲُٳئٷٱ ٸ٢شی ثكٷٹی، حؿبثی سٗؼت -

٪صضٺ،  ٦ٷی. ضاؾشف سٹ ایٵ ی٥ ؾب٬ ٦ٻ اظ ٞٹر ٲبٲبٴ ثبثبر ٲی ٲی

ټٳف زٶجب٬ یٻ ٞطنشی ثٹزٰ ٦ٻ ایٷب ضٸ ثٽز ث٫ٱ ٸٮی سب چٷس ٲبٺ ٦ٻ 

ی زاٶك٫بټز  اٞشبزٺ ٦الً حبٮز ذٹة ٶجٹز ثٗسـ ټٱ زض٪یط سطٰ ٣ٖت

ذٹاؾشٱ نجط ٦ٷٱ ثٗس اظ ؾب٬ ثٽز  قسی ٸ ذالنٻ ٲٹٶس ٸاؾٻ االٴ. ٲی

٦ٻ اظ ٞطزاـ ذجط ٶساضٺ. ایٷٻ ٦ٻ ٪ٟشٱ اٲطٸظ ٦ٻ ٞطنز  ث٫ٱ ٸٮی آزٲیعاز

 چیعٸ ثٽز ث٫ٱ.  ټؿز، ثٽشطٺ ټٳٻ

٦ٻ نسٸثیؿز ؾب٬  اٶكباهللٮ٣ب ػٹٴ ایٵ چٻ حطٞیٻ؟  ٲٻ ،ٸای -

سٹٴ ضٸ ؾط ٲٵ ثبقٻ. ٸٮی ث٫یس زی٫ٻ! زٮٱ زاضٺ ٲظ٭ ؾیط ٸ ؾط٦ٻ  ؾبیٻ

 ػٹقٻ.  ٲی

ټعاض ثبض ثب ټٱ اـ ضا ٦ٻ  ثٯٷس قس ٸ ضٞز ؾطا٘ ٦ٳسـ. آٮجٹٰ ٢سیٳی

سٳبقب ٦طزٺ ثٹزیٱ، ثیطٸٴ آٸضز ٸ ٪صاقز ضٸی ٲیع. ثٗس اظ سٻ ٦ٳس ی٥ 

 ی ٢سیٳی ثیطٸٴ آٸضز. ثب شٸ٠ ٪ٟشٱ: ػٗجٻ

ضٸ ټٷٹظ زاضیس؟ ثچٻ ثٹزٰ ٖبق١ ایٵ ثٹزٰ ٦ٻ زضقٹ ثبظ  7ؼطیایٵ ٲُ -

                                                 
 زض اثٗبز ی٥ ٦یٝ ازاضی اٲطٸظی نٷسٸ٠ ٦ٹچ٥ ٢سیٳی س٣طیجبً - 7
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 ٦ٷیس ظٶ٩ ثعٶٻ. 

ذٷسیس ٸ ٦ٯیس ٲؼطی ضا اظ ټٳبٴ اَطاٜ ثیطٸٴ ٦كیس ٸ زض ٢ٟ٭ ػٗجٻ 

ػیٯیٷ٩ قجیٻ ظٶ٩ زٸچطذٻ ثٻ ٪ٹـ ضؾیس ٸ  طذبٶس. نسای ػیٯیٷ٩چ

زض ػٗجٻ ثبظ قس. سٗسازی ٦بٚص ٸ ؾٷس ٢سیٳی ضا ثیطٸٴ آٸضز ٸ ٦ٷبض 

٪صاقز ثٗس اظ سٻ ػٗجٻ ی٥ دب٦ز ثیطٸٴ ٦كیس ٦ٻ ضٶ٩ ٦بٚصـ ثب 

ټبی آٴ حبٮشی ق٧ٷٷسٺ دیسا ٦طزٺ ثٹز ٸ  ٪صقز ظٲبٴ ظضز قسٺ ٸ ٮجٻ

ضیرز. چٷس سب  قس ٸ ضٸی ٲیع ٲی سا ٲیټبی ضیعی اظ ٦بٚصـ ػ س٧ٻ

 ٧ٖؽ اظ زاذ٭ دب٦ز زض آٸضز ٸ ضٸی ٲیع ٪صاقز. 

ٮ٣بی ټٟز ؾبٮٻ ثٹز ثب ی٥ ظٴ ػٹاٴ.  ٲٻثٻ اٸٮیٵ ٧ٖؽ ٶ٫بٺ ٦طزٰ. 

ٮ٣ب ثٻ ظٸض زٸ سب  چٷساٴ ثٯٷس ٲٻ ٦ٷبض ټٱ ایؿشبزٺ ثٹزٶس. ټٱ ٲٹټبی ٶٻ

زٸ ٪یؽ ثبٞشٻ قسٺ ٸ زٸ َطٜ نٹضسف ثٹز ټٱ ٲٹټبی آٴ ظٴ. ټط 

ٲس٬ ثٻ سٵ زاقشٷس، ثب سعئیٷبر ی٧ؿبٴ. ظٴ ایؿشبزٺ ثٹز  دیطاټٵ ٦شبٶی ټٱ

ټبیف ضا اٶساذشٻ ثٹز زٸض ٦ٳط اٸ ٸ ثب ضيبیز ثٻ اٸ ٮٱ زازٺ  ٮ٣ب زؾز ٸ ٲٻ

ثٻ نٹضر قبز ٸ ٦ٹچ٧ف  ٮصراـ قبز ثٹز. چٷس ٮحٓٻ ثب  ثٹز. ٢یبٞٻ

ذیطٺ قسٰ ٸ ثٗس سبظٺ ٶ٫بټٱ ز٢ی١ قس ضٸی نٹضر ظٴ ٸ ػب ذٹضزٰ. 

 چ٣سض قجیٻ ٲٵ ثٹز! ثب سطزیس دطؾیسٰ:

 ایٵ... ٲبٲبٶٳٻ؟  -

ی  ؾٵ ثچٻ ټبیی. ٲبٲبٶز ټٱ سط اظ ایٵ حطٜ ذبٶٱ ز٦شط سٹ ٦ٻ ثبټٹـ -

سط ثبقٻ؟ سبظٺ زضؾشٻ  ٲٵ ثٹزٺ. چُٹض ٲٳ٧ٷٻ ظٲبٴ ثچ٫ی ٲٵ اظٰ ثعض٨

 ٢سض.  سٹ ٸ ٲبٲبٶز یٻ قجبټز ذٹق٫ٯی ثٻ ټٱ زاقشیس ٸٮی زی٫ٻ ٶٻ ایٵ
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سط قس ٸ  ٦طز ٸ ظ٬ ظز سٹی نٹضسٱ ثٗس ٶ٫بټف ٲٽطثبٴچٷس طبٶیٻ ٲ٧ض 

 ٪ٟز: 

 ایٵ سٹیی ٖعیعٰ، ذٹز سٹ.  -

 ټبیٱ اظ حس٢ٻ ثیطٸٴ ظز، ثٗس ذٷسیسٰ.  چكٱ

 ٮ٣ب ػٹٴ.  ثٹز ٲٻ ای ثبٲعٺذیٯی قٹذی  -

٧ٖؽ ضا اظ ضٸی ٲیع ثطزاقز ٸ ثط٪طزاٶس ٸ ثٻ زؾشٱ زاز. ذٷسٺ ضٸی 

ٮ٣ب ػبٴ ٸ ظضیٵ ػبٴ،  ٻٲ» .ی دكز ٧ٖؽ ٶٹقشٻٮجٱ ذك٧یس. ظ٬ ظزٰ ثٻ 

ٮ٣ب ثب  ثب ټٳبٴ ذُی ثٹز ٦ٻ ټعاض ثبض ضٸی ٧ٖؽ ٲٻ «1320آثبٴ 

 اٲیطٲحٳس زیسٺ ثٹزٰ. ٖٳٹٚٯیی  ذبٶٹازٺ

 ٮجرٷس ؾطزی ظزٰ. 

ټبی قٳب یب  ٮ٣ب ػٹٴ. ایٵ ذبٶٱ الثس ی٧ی اظ ٞبٲی٭ حبال ٞٽٳیسٰ ٲٻ -

ؾشف سٹٴ ثٹزٺ. قجیٻ ٲٵ ثٹزٺ ٸ اؾٳف ظضیٵ ثٹزٺ. قٳب ټٱ زٸ ٖٳٹٚٯی

 زاقشیس. ٸاؾٻ ټٳیٵ ثٻ ٲبٲبٴ ثبثبٰ دیكٷٽبز زازیس اؾٱ ٲٷٹ ثصاضٴ ظضیٵ. 

ټٱ زضؾز ٪ٟشی ټٱ ٶٻ. ایٵ زضؾشٻ ٦ٻ ٲٵ اؾٱ سٹ ضٸ دیكٷٽبز  -

ایٵ ذبٶٱ ٞبٲی٭ ٲٵ ٶجٹز. ذٹز سٹ  ٦طزٰ ٸ ٲبٲبٴ ٸ ثبثبر دؿٷسیسٴ ٸٮی

زٸٶٱ ثبٸض ٦طزٶف ذیٯی ؾرشٻ، ٸٮی ایٵ سٹ ثٹزی ٦ٻ سٹ  ثٹزی. ٲی

چیع ضٸ  ضٸظټبی ظٶس٪ی ٲٵ اٶ٫بض اظ آؾٳٹٴ ٶبظ٬ قسی ٸ ټٳٻ ثسسطیٵ

٦ٻ  ای ٞبنٯٻاٸٲسٺ ثٹز،  1398ٖٹو ٦طزی. یٻ ذبٶٱ ز٦شط ٦ٻ اظ ؾب٬ 

ثٹز،  ی ٦٭ سبضید زٸض ٸ زضاظ ثٻ اٶساظٺاٸٴ ظٲبٴ ٸاؾٻ ٲٵ ټٟز ؾبٮٻ 

سط قسٺ  ټب ضٸ ٶكٷیسٰ. ٲٹ٢ٗی ٞٽٳیسٰ ٦ٻ ثعض٨ اٮجشٻ ٲٷٱ اٸٴ ظٲبٴ ایٵ
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 ثٹزٰ.  

٥ ٶبظٶیٷٱ، ح١ ټٱ زاضی. آٮعایٳط... َٟٯ»ټٷٱ ثط٠ ظز، سٹی ش

٦طزٺ،  ؾبٮشٻ. سب ټٳیٵ االٴ ټٱ ٦ٻ ٲٛعر ذٹة ٦بض ٲی ټكشبزٸدٷغ

 «ذیٯی ٖبٮی ثٹزٺ.

 نٹضسف ضا ػٯٹی نٹضسٱ آٸضز ٸ ثب ذٷسٺ ٪ٟز:

زضؾشٻ سٹ ز٦شطی ٸٮی ٲٵ ټٱ ټط ضٸظ ضازیٹ ٧ٞط ٶ٧ٵ آٮعایٳط ٪طٞشٱ!  -

یچ ٖیت ٸ ایطازی دیسا ٶ٧طزٺ. زٰ. ٲٛعٰ ټٷٹظ ټ ؾالٲز ٪ٹـ ٲی

 . ٖیٵ ٸا٢ٗیشٻ٪ٱ،  چیعټبیی ٦ٻ زاضٰ ثٽز ٲی

 ٸٮی ٪ٟشٱ:اذشیبض ؾطٰ ضا ثب ٶبثبٸضی س٧بٴ زازٰ  ثی

ثٯٻ... یٗٷی... ذت ٶٻ، ٲٵ انالً ٧ٞط ٶ٧طزٰ زٸض اظ ػٹٴ قٳب ٲٛعسٹٴ  -

 ٦ٷٻ. ٲٵ...  زضؾز ٦بض ٶٳی

 ز:اټٳیز ثٹزٴ ٲٹيٹٔ س٧بٴ زاز ٸ ٪ٟ زؾشف ضا ثٻ ٲٗٷی ثی

ی ٲٵ ټؿشی ٦ٻ  ٦طزٰ سٹ الثس زذشط یب ٶٹٺ ټٳیكٻ ٧ٞط ٲیظضیٵ،  -

آی چٹٴ ثیٵ ٲٵ ٸ سٹ ٲحجشی ػبضی ثٹز ٦ٻ اٶ٫بض یٻ  ثٗسټب ثٻ زٶیب ٲی

ټب ٲجٽٹر ٲٹٶسٺ  ی ذٹٶی زاضیٱ. ٸ٢شی ذسا ثٽٱ ثچٻ ٶساز، ؾب٬ ضاثُٻ

ثٹزٰ ٦ٻ دؽ ظضیٵ ٲٵ ٦ؼبؾز ٸ ٦ی ٢طاضٺ ثجیٷٳف. ٸ٢شی ٲبٲبٶشٹ 

ٰ ٦ٻ قبیس ذٹزـ ثبقٻ. یٻ ٦ٳی قجیٻ سٹ ثٹز ٸ ٲظ٭ سٹ زیسٰ، ق٥ ٦طز

زاقشٷی. ٸٮی ٸ٢شی ذٹزر ثٻ زٶیب اٸٲسی، زی٫ٻ ټیچ  ٲٽطثٹٴ ٸ زٸؾز

اـ ٲٗٯٹٰ ٶیؿز چٷساٴ ٸٮی  ق٧ی ٶساقشٱ ٦ٻ ذٹزسی. ٶٹظاز ٦ٻ ٢یبٞٻ

ټب ٢ج٭  قٷبذشٱ ٸ اظ ؾب٬ حؽ ٲٵ ثٻ سٹ زضؾز ټٳٹٶی ثٹز ٦ٻ ٲی
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 ٪كشٱ.  زٶجبٮف ٲی

 زٰ ضا ثٻ اٸ چؿجبٶسٰ. ثٛٯف ٦طزٰ ٸ ذٹ

 ؾز. ٲٷٱ ٸا٢ٗبً ذیٯی زٸؾششٹٴ زاضٰ.  ٮ٣ب ػٹٴ، ایٵ حؽ زٸَطٞٻ ٲٻ -

 ثب ٮجرٷس ٶ٫بټٱ ٦طز. 

٣ٍٞ آی ٦ٻ ټٳسی٫ٻ ضٸ ثجیٷیٱ.  آی، ٲُٳئٷٱ یٻ ضٸظی ٲی دؽ ٲی -

ټبٲٹٴ زض  ټب ٶجبیس ثشطؾی. ثبیس ثصاضی ٪ط٪ی یبزر ثبقٻ اظ ٪ط٨

ٶٻ. ؾٟط سٹ زض ظٲبٴ ٲؿش٣یٱ ٲٹضزقٹٴ سهٳیٱ ث٫یطٴ ٦ٻ ذُطٶب٦ٵ یب 

اـ ٦ٷی،  ا٪ٻ یٻ ضٸظی سهٳیٱ ٪طٞشی سؼطثٻټب.  قٻ ثٻ ٪ط٨ ٲطثٹٌ ٲی

 ټب اٖشٳبز ٦ٷی.  ٣ٍٞ ثبیس ثٻ ٪ط٨

□ 

٢سض  ٪طزاٶس ثٻ ظٲبٴ حب٬، ټطچٷس آٴ ٮ٣ب ٲطا ثطٲی ی آضاٰ ٲٻ نسای ٶبٮٻ

زاٶٱ ٲٟٽٹٰ ظٲبٴ حب٬ چیؿز. ٲٵ ایٷؼب ټؿشٱ ٸ  اٰ ٦ٻ ٶٳی ٪یغ قسٺ

ټب ٢ج٭ اظ ظٲبٴ حب٬ اؾز  ؾب٬زاٶٱ ٦ٻ  ظٲبٴ حب٬ ثبقس ٸٮی ٲی االٴ ثبیس

 ٸ ٲٵ زض ز٬ سبضید ټؿشٱ. 

 ٪ٹیٱ:  حٹاؼ ٲی ٮ٣ب ٸ ثی ٦كٱ ضٸی ؾط ٲٻ زؾز ٲی

 ٮ٣ب ػٹٴ.  ضیٱ ٲٻ آضٸٰ ثبـ ٖعیعٰ. حط٦ز ٶ٧ٵ زذشطٰ. االٴ ٲی -

ټیچ  1398اٞشس ٦ٻ ٪ط٨ ذب٦ؿشطی ثعض٨ زض ؾب٬  یبزٰ ٲی

زاز ٸ  ایؼبز ٶ٧طزٺ ثٹز. اٶ٫بض ٶٻ ثٹی ٪ط٨ ٲیټبیٱ  حؿبؾیشی ضا زض ؾ٩

زیسٶس، ٸٮی ثٻ ٲحى ایٷ٧ٻ ضؾیسٺ ثٹزیٱ ثٻ ایٷؼب ٸ ایٵ ؾب٬،  ٶٻ اٸ ضا ٲی

ټب حؿف ٦طزٺ ٸ ثٻ اٸ  ټٱ ٪ط٨ ثٻ ٲٵ حٳٯٻ ٦طزٺ ثٹز ٸ ټٱ ؾ٩
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٣ٍٞ ی٥ ؾبیٻ ثٹز ٸ ٸػٹز  1398یٹضـ ثطزٺ ثٹزٶس. اٶ٫بض ٪ط٨ زض ؾب٬ 

ٮ٣ب ٲطا  َٹض ټؿشٱ؟ ٶ٧ٷس ٣ٍٞ ٲٻ ٶساقز. ٶ٧ٷس ٲٵ ټٱ االٴ ټٳبٴ

 ثیٷس ٸ زض ان٭ ٲٵ زض ایٵ ظٲبٴ ٸػٹز ذبضػی ٶساضٰ؟  ٲی

٦ٷٱ ٸٮی ٞطنشی ثطای ٧ٞط ٦طزٴ ثٻ ایٵ  احؿبؼ ٶ٫طاٶی ٲی٦ٳی 

چؿجس. ٪طزٶف ضا  ٮ٣ب زؾشٱ ضا ٲح٧ٱ ٲی ٲٻ آیس. ٶ٫طاٶی ػسیس دیف ٶٳی

 دطؾس: ٦ٳی ثٯٷس ٦طزٺ ٸ ثب ز٢ز ظ٬ ظزٺ ثٻ نٹضسٱ. ثب سطزیس ٲی

قٳب ذبٮٻ ٶبظٮی ټؿشیس؟ ٲٵ ذیٯی ثچٻ ثٹزٰ ٦ٻ زیسٲف. ٲبٲبٶٱ  -

 ٪ٟز ضٞشٻ ذبضػٻ زضؼ ز٦شطی ثرٹٶٻ. ٸاؾٻ ټٳیٵ اؾٳٳٹ ثٯسیس؟  ٲی

ٮ٣ب اظ ثچ٫ی زض  اٰ چٻ ث٫ٹیٱ. چ٣سض اَالٖبسٱ ٦ٱ اؾز! ثب ایٷ٧ٻ ٲٻ ٲبٶسٺ

اـ ټعاض ثبض ثطایٱ سٗطیٝ ٦طزٺ اؾز،  ٦ؽ ظٶس٪ی چیع ٸ ټٳٻ ٲٹضز ټٳٻ

اؾٳی اظ ایٵ ذبٮٻ ٶبظٮی ٦ٻ ضٞشٻ ثٹز ذبضع ٦ٻ ز٦شط ثكٹز، ٸ٢ز  ټیچ

٦ٷٱ دبؾد ٸايحی  ظٶٱ ٸ ؾٗی ٲی ضٶ٫ی ٲی ٶكٷیسٺ ثٹزٰ. ٮجرٷس ٦ٱ

 ٶسټٱ سب ثٗساً ثجیٷٱ چٻ ػٹاثی ثٽشط اؾز. 

حط٦ز  ضؾیٱ دبییٵ، ثی ٮ٣ب ػٹٴ، االٴ ثبیس زؾششٹ ثجٷسٰ ٦ٻ سب ٲی ٲٻ -

سب چٹة دیسا ٦ٷٱ. ایٵ ػب زضاظ ث٧ف ٲٵ زٸ  ثٳٹٶٻ. یٻ ز٢ی٣ٻ ټٳیٵ

 ټب ٲٹاْت سٹ ټؿشٵ سب ثیبٰ.   ؾ٩

٪صاضز.  ټب ٲی ثب اَٳیٷبٴ ٸ آضاٲف ؾطـ ضا ضٸی ثؿشط ٶطٰ ٖٯٝ

٦ٷٱ ٦ٻ ٦ٷبضـ ثٳبٶٷس ٸ ثٗس ظیط ٶٹض ٪ٹقی  ټب ٲی ای ثٻ ٪ط٪ی اقبضٺ

ی نبٜ ٸ  ٦كس ٦ٻ ثب زٸ سب قبذٻ ټب. ظیبز َٹ٬ ٶٳی زٸٰ َطٜ زضذز ٲی

ثطای اؾشٟبزٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ آس٭ ٲٹ٢ز ٪طزٰ ٦ٻ  ؾج٥ ؾذیساض ثطٲی
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ی  ٦كٱ ٸ ثب ٲالیٳز ظیط زؾز ق٧ؿشٻ ٲٷبؾجٷس. قب٬ ضا اظ ؾطٰ ٲی

٪صاضٰ ٸ قب٬ ضا زٸض ایٵ ٲؼٳٹٖٻ  ټب ضا ٦ٷبضـ ٲی قبذٻ٪صاضٰ.  ٮ٣ب ٲی ٲٻ

دیچٱ، َٹضی ٦ٻ ٶٻ ثٻ زؾشف ٞكبض ثیبیس ٶٻ حط٦ز ٦ٷس. زٸ َطٜ  ٲی

٦ٷٱ ثٯٷس قٹز. ٶ٫بټی ثٻ  ثٗس ٦ٳ٧ف ٲیظٶٱ ٸ  قب٬ ضا ثٻ ټٱ ٪طٺ ٲی

٦ٷٱ سب ضٸؾشب ٶٹضـ  اٶساظٰ ٦ٻ قبضغ ظیبزی ٶساضز ٸ زٖب ٲی اٰ ٲی ٪ٹقی

 دطؾٱ: ٮ٣ب ٲی ټٳطاټٳبٴ ثٳبٶس. اظ ٲٻ

 زٸٶی اظ ٦سٸٰ ٸض ثبیس ثطیٱ ٦ٻ ثطؾیٱ ثٻ زٺ؟ سٹ ٲی -

  ٦ٷس.  ثب ؾط سأییس ٲی

ٲب  ی ٲب اٸٶؼب ٶیؿز. ضؾیٱ زٺ، ٸٮی ذٹٶٻ اظ دكز سذٻ ثطیٱ دبییٵ ٲی -

 ایٱ، سٹ ٖٳبضر ؾٷ٫ی.  ضٸی اٸٴ ی٧ی سذٻ

ٮ٣ب قٷیسٺ ثٹزٰ ٦ٻ  ٪یطز. ٢جالً ټعاض ثبض اظ ٲٻ اظ ٪یؼی ذٹزٰ ٮؼٱ ٲی

اٶس ٦ٻ زض ظٲبٴ ٲب ټٱ ٸػٹز زاقز ٸ  ټب سٹی ٖٳبضر ؾٷ٫ی ثٹزٺ سبثؿشبٴ

ی٧ی اظ آطبض سبضیری ٲٗطٸٜ ضٸؾشب ثٹز ٦ٻ زض ظٲبٴ ٢بػبض ؾبذشٻ قسٺ 

ضٶ٩ سیطٺ  ٖٳبضسی ؾبذشٻ قسٺ اظ ؾٷ٩ ٦طٰٰ. زیس اؾز. ټط ضٸظ اٴ ضا ٲی

اٮسٸٮٻ ذبٴ  ٮ٣ب ٲشٗٯ١ ثٻ احشكبٰ ٦ٻ زض ظٲبٴ ٦ٹز٦ی ٲٻ ٲبی٭ ثٻ آػطی

 ثعض٨ ضٸؾشبټبی ایٵ ٲٷ٣ُٻ ثٹزٺ اؾز. 

٪یطٰ ٸ اظ ٲؿیط ثبضی٧ی ٦ٻ ظیط ٶٹض ٪ٹقی  ٮ٣ب ضا ٲی زؾز ؾبٮٱ ٲٻ

ز قسٺ، ټب ایؼب ٸآٲس ظیبز ضٸی سذٻ ثیٵ ؾجعٺ ٲٗٯٹٰ اؾز ٸ ثط اطط ضٞز

ټبی ضٸؾشب  ټبی ٶٟشی ذبٶٻ َطٜ سذٻ. ٶٹض يٗیٝ چطا٘ ضٸیٱ ثٻ آٴ ٲی

ق٧٭ ظیجبی  ټبی ټالٮی ټب دٷؼطٺ قٹز ٸ ثبالسط اظ سٳبٰ ایٵ زیسٺ ٲی
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زضذكس. نسایی اظ زٸض  ٖٳبضر ؾٷ٫ی ثب ٶٹضی ثیكشط ٲظ٭ اٮٳبؼ ٲی

دیچس ٸ ثبظسبثف ثٻ َطٞٳبٴ  ذٹاٶس ٸ زض ز٬ ٦ٹٺ ٲی ٮ٣ب ضا ٲی اؾٱ ٲٻ

ی ٲٷشٽی ثٻ  چطذبٶٱ ٸ ٶٹض ٞبٶٹؾی ضا ضٸی سذٻ چكٱ ٲی٪طزز.  ثطٲی

سط ټٱ ی٥ ٶٹض زی٫ط. ٪ٹقی ضا  َطٜ ثیٷٱ، ٦ٳی آٴ ٖٳبضر ؾٷ٫ی ٲی

 ظٶٱ: زټٱ ٸ نسا ٲی سٹی ټٹا س٧بٴ ٲی

 ایٷؼبییٱ... ایٷؼب... -

ټبیف  سط قسٺ ٸ ٢سٰ ٮ٣ب زٸض زؾشٱ ؾٟز ٦ٷٱ زؾز ٦ٹچ٥ ٲٻ حؽ ٲی

 ٪ٹیٱ: ٦ٷٱ ٸ ٲی زٸ اٶ٫كز ٶٹاظـ ٲی سط ٸ ثب ٲ٧ض. زؾشف ضا ثب ٦ٹسبٺ

 ٦ٷٻ.  ٶ٫طاٴ ٶجبـ ثبالٰ. ٦ؿی اشیشز ٶٳی -

دطؾٱ ٸا٢ٗبً ټٳیٵ ٲٹػٹز ثٹز ٦ٻ زٸ ٲبٺ ٢ج٭ ٲطا  ثب ٶبثبٸضی اظ ذٹزٰ ٲی

 ٦طز؟  ذُبة ٲی« ثبالٰ»

سبظٺ  اٶس. ٲٗٯٹٰ اؾز ٦ٻ ٲب ضا زیسٺ قٹٶس ٸ سط ٲی ټب ثٻ ٲب ٶعزی٥ ٞبٶٹؼ

ی اؾز، ټطچٷس سب ؾشٱ چ٣سض چیع ٖؼیجاٞشس ٦ٻ ٪ٹقی زض ز یبزٰ ٲی

اٶساظٰ سٹی  ٦ٷٱ ٸ ٲی ؾطیٕ آٴ ضا ذبٲٹـ ٲی اٶس. االٴ ټٱ آٴ ضا زیسٺ

ضؾٷس ٸ ظیط ٶٹض  زؾز ثٻ ٲب ٲی ثٻ اٰ. ٦ٳی ثٗس زٸ اٶساٰ ٞبٶٹؼ ػیت ٦ٹٮٻ

ٸؾب٬ ذٹزٰ،  ؾٵ زٸ ٲطز ػٹاٴ ټؿشٷس س٣طیجبً ټٱ ثیٷٳكبٴ. ٞبٶٹؼ ٲی

قجیٻ ټٱ ټؿشٷس. ٢س ٲشٹؾٍ ٸ اٶساٰ  سط اظ ٲٵ. قبیس ی٧ی زٸ ؾب٬ ثعض٨

سط ثٻ  ؾٵ ټب ٦ٱ ټبی ٖؿٯی. ی٧ی اظ آٴ دط. ٲٹټبی ثٯٹَی ٸ چكٱ

ٳی ثٯٷسسط اؾز. سٷٽب سٟبٸر چكٳ٫یط آٴ زٸ زض ؾجیٯی آیس اٲب ٦ ٶٓطٲی

ی اٸ ضا  سط ٶكؿشٻ اؾز ٸ چٽطٺ ٢یُبٶی اؾز ٦ٻ دكز ٮت ٲطز ثعض٨
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اٰ، قجیٻ ٦طزٺ  زیسٺ ټبیی ٦ٻ ثیكشط ثٻ ٲطزاٴ اٸای٭ ٢طٴ ٪صقشٻ زض ٞیٯٱ

ٮ٣ب ٸ ثطازض اٸ ټؿشٷس، اٲیطٲحٳس ٸ  ی ٲٻ ظٶٱ دسضذٹاٶسٺ حسؼ ٲی اؾز.

ٮ٣ب  قٹز. ٲٻ اٲیطضيب احشكبٰ، دؿطاٴ ذبٴ ثعض٨. حسؾٱ ظٸز سأییس ٲی

 ٪ٹیس: ؾطـ ضا دبییٵ اٶساذشٻ ٸ ٲی

 . ٖٳٹٚٯیؾالٰ  -

سط سٹػٽف ػٯت قسٺ  ظٶس اٲب ٲطز ٲؿٵ سط ظیط ٮت ٚطی ٲی ٲطز ػٹاٴ

 دطؾس:  ٮ٣ب. ثب ٶ٫طاٶی ٲی ی ٲٻ زؾز ثبٶسدیچی قسٺثٻ 

 زؾشز چی قسٺ زذشطٰ؟  -

ضؾس ٦ٻ انالً ٲطا  اٰ ثٻ ٲطز ٸ ثٻ ٶٓطٰ ٲی ٲٵ ټٱ ثب ٶ٫طاٶی ظ٬ ظزٺ

٣ٍٞ  1398ثیٷس. حسؾی ٦ٻ زض ٲٹضز ٪ط٨ ظزٺ ثٹزٰ ٦ٻ زض ؾب٬  ٶٳی

ټب  ی٥ ؾبیٻ ثٹز ٸ سب ٸ٢شی ثٻ ظٲبٴ ذٹزـ ثطٶ٫كشٻ ثٹز حشی ؾ٩

قٹز. اٶ٫بض ایٵ  ٦طزٶس، زض شټٷٱ زاضز س٣ٹیز ٲی حؽ ٶٳیٸػٹزـ ضا 

 ثیٷٷس.  ٲطزټب انالً ٲطا ٶٳی

سبظٺ ٲطز ثٗس اٶ٫بض آٸضز چٹٴ چٷس ٮحٓٻ  ایٵ حؽ ظیبز زٸاٰ ٶٳی

آٸضز ٸ ظیط ٶٹضـ نٹضسٱ ضا ثب ز٢ز  قٹز. ٞبٶٹؼ ضا ثبال ٲی ٲشٹػٻ ٲٵ ٲی

٦ٷبض اٸ ٦ٻ ٪یطز. اٲیطضيب  اـ حبٮز ؾإاٮی ٲی ٦ٷس ٸ چٽطٺ ٶ٫بٺ ٲی

 دطؾس: ٲیاسٽبٰ  ؾإا٬ ٸ ٶیٳٻ ایؿشبزٺ اؾز، ثب حبٮشی ٶیٳٻ

 قٳب؟ اټ٭ آثبزی ٶیؿشیس.  -

 ٪ٹیس: ٪یطز ٸ ٲی سط ٲی ٮ٣ب زؾشٱ ضا ٲح٧ٱ ٲٻ

 ٲٻ.  ذبٮٻ ٶبظٮی -
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قٹٰ  اـ ٶبثبٸض. ٲُٳئٵ ٲی قٹز ٸ چٽطٺ اثطٸټبی اٲیطٲحٳس ػٳٕ ٲی

ٱ اظ اؾٱ اٸ اؾشٟبزٺ ٦ٷٱ. اٶس ٸ اٲ٧بٴ ٶساضز ٲٵ ثشٹاٶ ٦ٻ ٢جالً ٶبظٮی ضا زیسٺ

 ٪ٹیٱ: ظٶٱ ٸ ٲی ٮجرٷس ٲی

ایٷؼب ؾط ذب٤ ی٧ی... َٹضی ٧ٞط ٦طز. ٲٵ... اٸٲسٺ ثٹزٰ  ٮ٣ب ایٵ ٶٻ، ٲٻ -

 ټبٰ.  ی٧ی اظ آقٷب

ٮ٣ب ظاٶٹ  دطؾس. ػٯٹی ٲٻ ٦ٷس چٹٴ زی٫ط چیعی ٶٳی اٶ٫بض ثبٸض ٲی

 ظٶس.  ٲی

 زؾشز... -

 ٪ٹیٱ: ٲی

ټبٰ  ر قسٺ ثٹز دبییٵ ٦ٻ ق٩ی ٦ٹسبٺ دط زؾشف ق٧ؿشٻ. اظ یٻ سذٻ -

دیساـ ٦طزٴ. ٲٵ زؾشكٹ ثؿشٱ سب ثشٹٶیٱ ثطؾیٱ ثٻ یٻ ػبی اٲٵ ٸ 

 ضٸقٵ. 

دطؾس  ٮ٣ب زض ٲٹضز زؾشف ٸ زضز آٴ ٲی چٷس سب ؾإا٬ دط اظ ٶ٫طاٶی اظ ٲٻ

 ٪ٹیس: ثٗس ضٸ ثٻ اٲیطضيب ٲی

 ثطٸ ٲبقیٵ ضٸ ضٸقٵ ٦ٵ. ثبیس ثطیٱ سجطیع.  -

 ٪ٹیٱ: ٲی

ٲٵ زؾشف ضٸ ٲٗبیٷٻ ٦طزٰ. ثٻ ٶٓطٰ ق٧ؿش٫ی ٧ٞط ٶ٧ٷٱ الظٰ ثبقٻ.  -

ٶساضٺ  ػب ٶكسٺ. اٸٶؼب ټٱ ٦ٻ الثس ضازیٹٮٹغی ؾز ٸ اؾشرٹٶی ػبثٻ ؾبزٺ

  سٹٶٻ ثطاـ ث٧ٷٻ. دؽ ٦بض ثیكشطی ٶٳی

اٲیطضيب ٦ٻ ضاٺ اٞشبزٺ ثٹز زٶجب٬ زؾشٹض ثطازضـ ثطٸز، ثط٪كشٻ ٸ ثب 
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 زټٱ.  ٦ٷس. سٹيیح ٲی سٗؼت ثٻ ٲٵ ٶ٫بٺ ٲی

 ٲٵ ز٦شطٰ.  -

 ٪ٹیس:  یطٲحٳس ثب ٶبثبٸضی ٲیاٲ

 ٦سٸٰ زاٶك٫بٺ ذٹٶسیس؟ ایطاٴ ثٹزیٵ؟ -

  ثٯٻ، زاٶك٫بٺ سٽطاٴ.  -

ٶكیٷس. ثٻ ؾطٖز زض شټٷٱ اَالٖبسی  ضٶ٫ی ضٸی اثطٸټبیف ٲی اذٱ ٦ٱ

ٮ٣ب ثبضټب ذٹاٶسٺ ثٹزٰ ٸ ثب ټٱ ٲطٸض ٦طزٺ ثٹزیٱ، زض  ضا ٦ٻ ثٻ انطاض ٲٻ

ثبقس، ٞطنز  1320االٴ ؾب٬ اٰ. ا٪ط  ٦بٸٰ. ٶٻ، اقشجبټی ٶ٧طزٺ شټٷٱ ٲی

٦بٞی ٸػٹز زاقشٻ اؾز ٦ٻ ٲٵ زض زاٶك٫بٺ سٽطاٴ زضؼ ثرٹاٶٱ ٸ ز٦شط 

 دطؾس: ثكٹٰ. ٲی

 ضٸ ثب ٦سٸٰ اؾشبز ثطزاقشیس؟  سٹٴ ٦بضټبی ٖٳٯی -

ی اٲشحبٴ ٲٵ ثطای ضٕٞ ٶبثبٸضی اٸؾز. ذسایب!  ٦ٷٱ ایٵ ازاٲٻ حؽ ٲی

بز زازٺ ٸٮی ظیط دٹقف ټب ضا ثٻ ٲٵ ی ٮ٣ب ز٢ی٣بً دبؾد ایٵ ؾإا٬ اٶ٫بض ٲٻ

 ٪ٹیٱ: ٲٷس ٦طزٶٱ ثٻ سبضید! ثب آضاٲف ٲی ٖال٢ٻ

ټٱ سٹ ز٦شط اٲیطاٖٯٱ ٸ ز٦شط اثٹاٮ٣بؾٱ ثرشیبض  ٲ٫ٻ االٴ ٦ؿی ػع -

  زاٶك٧سٺ دعق٧ی ټؿشٷس ٦ٻ ثكٻ ٸاحسټبی ٖٳٯی ضٸ ثبټبقٹٴ ٪صضٸٶس؟

ټبیكبٴ  ثسٸٴ ایٷ٧ٻ ٢هس ٸ ٶیشی زاقشٻ ثبقٱ، زاضٰ َٹضی دبؾد ؾإا٬

زټس ٸ  ثٻ سأییس ؾطی س٧بٴ ٲیاٰ! اٸ  ٱ ٦ٻ ټیچ زضٸٚی ٶ٫ٟشٻزټ ضا ٲی

 دطؾس: ٲی٦ٷٱ ثبٸضٰ ٦طزٺ اؾز.  حؽ ٲی

ٸؾبی٭ ذبنی الظٰ ٶساضیس؟ ٲُٳئٷیس الظٰ ٶیؿز ثطیٱ سجطیع؟ سٹ ایٵ  -
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 زٸٶیس ٦ٻ.  ٸآٲس ؾرز ٶیؿز، ٲی ٞه٭ ضٞز

 ٲٵ ٸؾبی٭ الظٰ ضٸ ټٳطاټٱ زاضٰ.   -

 اٰ. ٦ٷٱ ثٻ ٦ٹٮٻ اقبضٺ ٲی

 ـ ٸؾبی٭ دعق٧یٻ.ا ټٳٻ -

ی ؾٷ٫یٷٱ ٦ٻ ثٻ ق٧٭ ٲحؿٹؾی  قٹز ضٸی ٦ٹٮٻ ٶ٫بټف ٦كیسٺ ٲی

٪یطز ٸ ضٸی  ٦شٝ ضاؾشٱ ضا ثٻ دبییٵ ٦كیسٺ اؾز. ثب ٖؼٯٻ ٦ٹٮٻ ضا ٲی

 دطؾس:  اٶساظز. اٲیطضيب ٲی زٸقف ٲی

 ٞبٶٹؾشٹٴ چی قس؟ -

 ٪ٹیٱ: اٶس. ٲی قٹٰ ٦ٻ ٶٹض ٪ٹقی ضا سٗجیط ثٻ ٞبٶٹؼ ٦طزٺ ٲشٹػٻ ٲی

 ٸؾٍ ضاٺ اٞشبز سٹ زضٺ.  یٻ ػبیی -

اٶساظز  زټس ٸ زؾشف ضا ٲی اٰ ضا ثٻ زؾز ثطازضـ ٲی اٲیطٲحٳس ٦ٹٮٻ

٦ٻ ٲطا٢ت اؾز ثٻ زؾز ٲؼطٸحف  ٮ٣ب ٸ زضحبٮی ټبی ْطیٝ ٲٻ زٸض قبٶٻ

٪ٹیس ٸ  آٲیعی ٲی ټبی ٲحجز ٞكبضی ٶیبیس، سٹی ٪ٹقف ػٳٯٻ

ٮ٣ب  ٦ٷٱ ٲٻ زټس. حؽ ٲی ٸٸٖیس اؾجبة ثبظی ٸ ذٹضا٦ی ثٻ اٸ ٲی ٸٖسٺ

آضاٰ قسٺ اؾز چٹٴ اٶ٫كشبٴ ؾطزـ زٸض زؾشٱ ق٭ قسٺ ٸ زی٫ط آٴ 

 حبٮز ٖهجی ٸ ٲٷ٣جى قسٺ ضا ٶساضٶس. 

ضؾس ذسٲش٧بض ؾبذشٳبٴ  ٶطؾیسٺ ثٻ ٖٳبضر ضٖیشی ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲی

 ٪ٹیس: ٪یطز ٸ ٲی آیس ٸ ٸؾبی٭ ضا اظ زؾشكبٴ ٲی اؾز، ثیطٸٴ ٲی

ٮ٣ب ذبٶٱ  ذٹـ ذجط ثبقیس آ٢ب. ټٳٻ ٶ٫طاٶٵ. ٲٵ ثطٰ ذجطثسٰ ٲٻ -

 نحیح ٸ ؾبٮٱ دیسا قسٺ. 
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٦ٷٱ زض اقشیب٠  چطذس ٸ حؽ ٲی ثٗس ٶ٫بټف ی٥ آٴ ضٸی نٹضسٱ ٲی

ظٶس.  ؾٹظز ٸٮی حطٞی ٶٳی ایٷ٧ٻ ثٟٽٳس ٲٵ چٻ ٦ؿی ټؿشٱ، ٲی

 ٪ٹیس: اٲیطٲحٳس ٲی

 ټب ث٫ٹ یٻ اسب٠ ضٸ ذٯٹر ٦ٷٵ.  ثطٸ ٲی٧بیی٭. ثٻ ذبٶٱ -

اؾز. ٲطز ٱ اظ سٗؼت ٪طز قسٺ ٦ٷٱ چكٳبٶ ٲی٧بیی٭؟! حؽ ٲی

ٶیؿز ٸ اؾٳف ټٱ  1398ٱ زض ؾب٬ ثبٚ بټز ثٻ ثبٚجبٴ ذبٶٻقج ثی

ٲی٧بیی٭ اؾز. ایٵ ٲطز ػٹاٴ اؾز ٸٮی ثبٚجبٴ ٲٵ ٲؿٵ. سٹی شټٷٱ 

سٹاٶس ټٳبٴ ثبٚجبٴ ٲٵ ثبقس  ٞٽٳٱ اٸ ٶٳی ٸ ظٸز ٲی ٦ٷٱ ای ٲی ٲحبؾجٻ

 ٸٮی قبیس دسض یب دسضثعض٨ اٸؾز. 

آیس ٸ  ٲیطٲحٳس ټٳطاټٱ ٲیقٹز ٸ ا سٹی ٖٳبضر اٲیطضيب اظ ٲب ػسا ٲی

٦ٷٱ ثط٠ زاضز  اظ ثیطٸٴ ٧ٞط ٲیقٹیٱ ٦ٻ  ٸاضز اسب٠ ثعض٨ ٸ ضٸقٷی ٲی

قٹٰ ٦ٻ اسب٠ ثب چٷسیٵ چطا٘  قٹیٱ، ٲشٹػٻ ٲی ٸٮی ٸ٢شی ٸاضز ٲی

ټبی ٲشٗسز اسب٠ چیسٺ قسٺ، ضٸقٵ  ثٯٷس ٦ٻ سٹی سب٢چٻ ؾٹظ دبیٻ ٶٟز

بنٯٻ ٲشٹػٻ آیس. ثالٞ ظٴ ذیٯی ظیجبیی ثٻ اؾش٣جبٮٳبٴ ٲیقسٺ اؾز. 

سٹی سهبٸیط ټٳیكٻ اٸ ضا ثب قٹٰ ٦ٻ قٟی٣ٻ اؾز، ټٳؿط اٲیطٲحٳس.  ٲی

٦الٺ زیسٺ ثٹزٰ ٸٮی االٴ ٚیط اظ نٹضر ظیجبیف، ٲٹټبی ٲؼٗسـ ٦ٻ 

ټبیف ضیرشٻ، ٲجٽٹسٱ  ٲظ٭ ی٥ ذطٲٵ َالیی زضذكبٴ ضٸی قبٶٻ

ټب ٲٗٯٹٰ ثٹز ٦ٻ چكٳبٴ ضٸقٷی زاضز ٸ االٴ اٶ٫بض آٴ  زض ٧ٖؽ ٦ٷس. ٲی

اٶس. ی٥ ػٟز چكٱ ٦كیسٺ ٸ ثطا٠ اثی  ػٯٹی چكٳٱ ضٶ٩ ٪طٞشٻسهبٸیط 

٢سض  آٴ ٦ٷس. سط٦یت ثٻ ٲٵ ٶ٫بٺ ٲی ضٶ٩ اظ ٲیبٴ آٴ نٹضر ذٹـ
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ثب ٶٓطٰ ثبیس ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ؾٹدطاؾشبض زض ټبٮیٹٸز ثبقس.  ٻظیجبؾز ٦ٻ ث

ضٸز  ٚطٺ ٲی ٮ٣ب چكٱ ٦ٷس ٸ ثٻ ٲٻ چٷساٴ ٪طٲی ٲی ٲٵ ؾالٰ ٸ ٖٯی٥ ٶٻ

 ٪ٹیس: ٦ٷٱ. اٲیطٲحٳس ٲی ٲبٶس ٸ اذٱ ٲی ٦ٻ اظ چكٳٱ زٸض ٶٳی

ٮ٣ب ق٧ؿشٻ. ثجیٵ ٸؾبی٭ چی الظٰ زاضٴ،  ذبٶٱ ز٦شط ټؿشٵ. زؾز ٲٻ -

 ط قٳب... ضاؾشی اؾٳشٹٶٹ ٶذطؾیسٰ.ث٫ٹ ثیبضٴ. ذبٶٱ ز٦ش

 . ظضیٵ اٲیطذیعی. ٖٳٹٚٯیظضیٵ ټؿشٱ،  -

٦ٷٱ  اٰ ٸ ی٥ آٴ حؽ ٲی نسا ظزٺ ٖٳٹٚٯیٮ٣ب اٸ ضا  اذشیبض اظ ٢ٹ٬ ٲٻ ثی

٦بض ذٹثی ٶجبقس اٲب اٸ ْبټطاً ثطایف ایٵ ٮ٣ت ٖبزی اؾز. ؾطی  قبیس

 ٪ٹیس: زټس ٸ ٲی س٧بٴ ٲی

ټب ټؿشیس؟ چٻ ؾٗبزسی. زذشط ٦سٸٲكٹٴ ټؿشیس؟  اظ اٲیطذیعی -

ٲٷهٹض ذبٴ یب اذٹی ثعض٪كٹٴ، ٶبنط ذبٴ؟ یٻ ثطازض زی٫ٻ ټٱ زاقشٵ... 

 ٧ٞط ٦ٷٱ ٲطاز ذبٴ ثٹزٴ. 

بٴ دسض دسضثعض٪ٱ ثٹزٺ ٸ ٲٵ قٹز ٦ٻ ث٫ٹیٱ ٲٷهٹض ذ زټبٶٱ ثبظ ٲی

اٞشس االٴ  اٰ ٦ٻ یبزٰ ٲی ټبی ٢سیٳی دسضٰ زیسٺ ٧ٖؿف ضا زض آٮجٹٰ

ٲٷهٹض ذبٴ احشٳبالً حشی دسضثعض٨ ټٱ ٶیؿز چٻ ثطؾس ثٻ دسضِ 

قٷبؾس. ثبیس ؾط ٞطنز ٧ٞط ٦ٷٱ ٸ  دسضثعض٨! ٸ َجیٗشبً حشی ٲطا ٶٳی

دیسا ٦ٷٱ. ٶبٲٻ  زالی٭ ٲٷبؾجی ثطای ٲبؾشٳبٮی ایٵ اؾٱ ٸ ضؾٱ ٸ قؼطٺ

 ٪ٹیٱ: ثب ٖؼٯٻ ٲی

ذٹاٰ، آة  ٮ٣ب ػٹٴ ثطؾیٱ. یٻ ْطٜ آة ٲی ثٽشطٺ اٸ٬ ثٻ زؾز ٲٻ -

 ٸٮطٰ. یٻ ٮ٫ٵ ٦ٹچی٥ ثبقٻ ٦بٞیٻ. 
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٪طزز ٦ٻ اظ ٦ٷبضٰ ٖجٹض ٦ٷس  ٦ٷس ٸ قٟی٣ٻ ثطٲی ای ثٻ قٟی٣ٻ ٲی اقبضٺ

٦كس ٸ ی٥ ٢سٰ  ٸ زؾشٹض آٸضزٴ آة ضا ثسټس ٦ٻ ی٥ زٞٗٻ ػیٙ ٲی

ی چذٱ.  ٦ٷٱ. ذیطٺ قسٺ اؾز ثٻ قبٶٻ ٶ٫بټف ٲیضٸز. ٲجٽٹر  ٣ٖت ٲی

 ٖٳٹٚٯی٦ٷٱ ٸ زضؾز زض ټٳیٵ ٲٹ٢ٕ  چطذبٶٱ ٸ آٶؼب ضا ٶ٫بٺ ٲی ؾط ٲی

 ٪ٹیس: ثب ٶ٫طاٶی ٲی

 قٳب ټٱ ظذٳی قسیس؟  -

چطذس ٦ٻ ثیكشط اظ آٴ چیعی ٦ٻ اظ  ضٶ٫ٱ ٲی ٶ٫بټٱ ضٸی ٲبٶشٹی ٦طٰ

ٳبٰ آٮٹز اؾز. ضٸی س ضٞز، ذٹٴ ظذٱ ٦ٹچ٥ دكز ٪ٹقٱ اٶشٓبض ٲی

٦كٱ ٸ  ٦شٟٱ سب ٶعزی٥ ظیطثٛ٭ ذٹٶی قسٺ اؾز. زؾشی ثٻ ٪طزٶٱ ٲی

٦ٷٱ. ثٻ ذٹز ظذٱ زؾز  ذٹٴ ذك٥ قسٺ ضا ظیط زؾشٱ حؽ ٲی

ثیٷٳف ٸٮی ټٷٹظ ذٹٶطیعی ٲرشهطی زاضز. ٶ٫طاٴ  ٦كٱ. ٶٳی ٲی

 ٪ٹیٱ:  ی ٪ط٨ چطا. ٲی اـ ٶیؿشٱ ٸٮی ٶ٫طاٴ آٮٹز٪ی دٷؼٻ ذٹٶطیعی

ٸٮی... ثس ٶیؿز ا٪ٻ ٢ج٭ اظ ٪چ  چیع ٲٽٳی ٶیؿز، یٻ ظذٱ ٦ٹچی٧ٻ -

 ٮ٣ب ثكٹضٲف ٸ دبٶؿٳبٶف ٦ٷٱ.  ٪طٞشٵ زؾز ٲٻ

ی ذیؽ ذٹٴ ضٸی ٪طزٴ ٸ دكز ٪ٹقٱ ضا دب٤  ٦ٳی ثٗس ثب دٷجٻ

اٰ.  اٰ ٸ ی٥ ٪بظ آٚكشٻ ثٻ ٲحٯٹ٬ يسٖٟٹٶی ضا ضٸی ظذٱ ٶ٫ٻ زاقشٻ ٦طزٺ

٦ٷس ٦ٻ ْطٜ آثی ضا ٦ٻ ػٯٹیٱ  قٟی٣ٻ ثٻ ی٥ ذسٲش٧بض ظٴ اقبضٺ ٲی

 ٪ٹیٱ: ضٶ٩ ذٹٴ زض آٲسٺ، ثطزاضز ٸ ٖٹو ٦ٷس. ٲی اؾز ٸ ثٻ

 ٲٳٷٹٴ قٟی٣ٻ ذبٶٱ.  -

ٞٽٳٱ ٦ٻ  ٦ٷس ٸ ٲی ی چكٱ ثب حبٮشی ٲك٧ٹ٤ ٶ٫بټٱ ٲی اظ ٪ٹقٻ
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زاٶؿشٱ. ؾطٰ ضا ثٻ ٪كشٵ  اٰ. ٲٵ ٶجبیس ٶبٰ اٸ ضا ٲی اقشجبٺ ثسی ٦طزٺ

 ٖٳٹٚٯی٦ٷٱ ثٯ٧ٻ سٹيیحی زض ایٵ ٲٹضز دیسا ٦ٷٱ.  زاذ٭ ٦یٟٱ ٪طٰ ٲی

  ٪ٹیس: ٲی

 زؾشی ؾرشٻ.  ذٹاټیس ذبٶٱ ز٦شط؟ ث٫یس ٲٵ دیسا ٦ٷٱ. ی٥ چی ٲی -

 ٪طزٰ.  ٲطؾی، زٶجب٬ چؿت ٸ ٪بظ سٳیع ٲی -

٦ٷس، ثب ز٢ز ٸ سٗؼت ٶ٫بټف  قٟبٜ ضا ٦ٻ دیسا ٲی چؿت ٦بٚصی ٶیٳٻ

ثٷسی ظیبز زیسٺ  آٸضز. اٶ٫بض ٢جالً ظذٱ ٦ٷس ٸ ثٗس ٪بظ سٳیع ضا ثیطٸٴ ٲی ٲی

٪صاضز، زؾشٱ ضا ثب  ظ ٢جٯی دكز ٪ٹقٱ ٲیاؾز چٹٴ ٪بظ سٳیع ضا ضٸی ٪ب

زاضز ٸ ثٗس ثب ز٢ز  ظٶس ٸ آٴ ضا ؾط ػبی ذٹزـ ٶ٫ٻ ٲی ٲالیٳز ٦ٷبض ٲی

 دطؾٱ: ظٶٱ ٸ ٲی ظٶس. ٮجرٷس ٲی چؿت ٲی

 ٶ٧ٷٻ قٳب ټٱ آ٢بی ز٦شط ټؿشیس؟ -

ٶٻ ثبٶٹ، ٲٵ ٦كبٸضظی ذٹٶسٰ. سٹ ټٳٹٴ زاٶك٫بٺ سٽطاٴ. االٴ ٲٗبٸٴ  -

٥ ذٹزٲٹٴ ظیبز ؾط ظایٳبٴ ٪بٸ ٸ ٪ٹؾٟٷس ٸ سجطیعٰ ٸٮی سٹ ٲٯ اؾشبٶساض

ټبقٹٴ ضٞشٱ. زی٫ٻ زض ایٵ حس ثٯسٰ ٦ٻ ذٹٴ ضٸ چُٹضی ثٷس  ٲطیًی

  ثیبضٰ ٸ یٻ ظذٱ ؾبزٺ ضٸ دبٶؿٳبٴ ٦ٷٱ. 

اٰ ثبٶس  حبال ٦ٻ ذیبٮٱ اظ ظذٱ دكز ٪ٹقٱ ضاحز قسٺ اؾز، اظ ٦ٹٮٻ

ٮ٣ب  ٻٞٽٳٱ ٦ٻ چطا ٲ آٸضٰ. ټطچٷس حبال سبظٺ ٲی اسیٯٵ ثیطٸٴ ٲی ٪چی دٯی

ػٹٴ ؾٟبضـ ٦طزٺ ثٹز ثطای ٪صض اظ ظٲبٴ حشٳبً ثبیس ی٥ ٦یٝ دط اظ 

ٸؾبی٭ دعق٧ی ثب ذٹزٰ زاقشٻ ثبقٱ ٸٮی ایٷ٧ٻ چُٹض ثٻ ٧ٞطٰ ضؾیسٺ 

ثٹز ټٳیٵ اٲطٸظ چٷس سب اظ ایٵ ثبٶسټب ثرطٰ ٸ ثیٷساظٰ سٹی ٦یٟٱ، ٸا٢ٗبً 
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 اٶ٫بض ی٥ اٮٽبٰ ٢ٯجی ثٹز. 

قٹٰ قب٬ ټٱ  ٸ سبظٺ ٲشٹػٻ ٲی ٦ٷٱ ٮ٣ب ثبظ ٲی قبٮٱ ضا اظ زٸض زؾز ٲٻ

ذٹٶی قسٺ اؾز ٸٮی ٲٵ زض سبضی٧ی ٶسیسٺ ثٹزٰ. اٶ٫بض ظذٱ ٪ٹقٱ ذیٯی 

اٶساظٰ  ثبٶسټب ضا سٹی آة سٳیع ٲیثیف اظ حس ٲٗٳٹ٬ ذٹٶطیعی ٦طزٺ ثٹز. 

چیٷٱ، ثب ذٷسٺ  ٮ٣ب ضا دٷجٻ ٲی َٹض ٦ٻ زٸض زؾز الٚط ٲٻ ٸ ټٳیٵ

 ٪ٹیٱ: ٲی

یچ ٦ٷٱ، ثٗس ضٸـ یٻ ثبٶس ثجٷسٰ د ٢طاضٺ زؾشز ضٸ اٸ٬ حؿبثی دٷجٻ -

آضٶؼشٹ سٹٶی زؾششٹ س٧ٹٴ ثسی.  قٻ ٸ سٹ سب ؾٻ ټٟشٻ ٶٳی ٦ٻ ذك٥ ٲی

 یٻ شضٺ ذٱ ٦ٵ، آټبٴ، ٖبٮیٻ. 

ٮ٣ب ضا طبثز ٶ٫ٻ  ټب ٸ زؾز ٲٻ ٪طزٰ ٦ٻ دٷجٻ زض شټٷٱ زٶجب٬ ٦ؿی ٲی

زاضز ٦ٻ ثشٹاٶٱ ثبٶس ضا ثذیچٱ ٸ ثسٸٴ ایٷ٧ٻ الظٰ ثبقس حطٞی ثعٶٱ، 

ٮ٣ب ذك٥  آیس. ٦ٳی ثٗس ٦ٻ ٪چ ثبٶس زٸض زؾز ٲٻ ٧ٱ ٲیثٻ ٦ٳ ٖٳٹٚٯی

٦ٷٱ. ثٗس ؾطٰ ضا ثٯٷس  سك٧ط ٲی ٖٳٹٚٯیظٶٱ ٸ اظ  قسٺ اؾز، ٮجرٷس ٲی

قٹز ثب قٟی٣ٻ... ٶٻ! زٸ سب قٟی٣ٻ، ی٧ی ثعض٨  ٦ٷٱ ٸ ٶ٫بټٱ ٲٹاػٻ ٲی ٲی

اٶس ثٻ  ٸ ی٧ی ٦ٹچ٥ ٸٮی ٖیٵ ټٱ! ٦ٻ ټط زٸ ثب ذكٱ ذبنی ظ٬ ظزٺ

ٮ٣ب  ٹاؾٱ ػٳٕ اؾز ٦ٻ ثبظ ذطاث٧بضی ٶ٧ٷٱ. اظ ٲٻٲٵ. ٮٗیب! ایٵ زٞٗٻ ح

 دطؾٱ: ٲی

 ٖعیعٰ، ایٵ زذشط ٦ٹچٹٮٹ ذٹاټطسٻ؟ اؾٳف چیٻ؟ -

قٻ  اؾٳف ٮٗیبؾز. زذشطٖٳٹٲٻ، یٗٷی... زذشطٖٳٹی ثبثبٰ. ٶٻ، ٲی -

 . زذشط دؿطٖٳٹی ثبثبٰ. ٖٳٹٚٯیزذشط 
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اٶساظز ٸ  ټبی ی٧ی اظ زٸ زذشط ٲی ټط زؾشف ضا زٸض قبٶٻ ٖٳٹٚٯی

 ٪ٹیس:  ٮ٣ب ٲی ثٹؾس ٸ ثب ٲحجز ضٸ ثٻ ٲٻ ط زٸ ضا ٲینٹضر ټ

 ضٸح ثبثب ٸ ٲبٲبٶز قبز. االٴ سٹ ټٱ زذشط ٲٷی.  -

 ٪ٹیس: ٮ٣ب ٲی ثٗس آټؿشٻ زض ٪ٹـ ٲٻ

ذطٰ دیطټٵ  ثطٲز سجطیع ثطار دبضچٻ ٲی زؾشز ذٹة ثكٻ، ٲی -

ذٹاٰ ثطار ٦شبة  ثسٸظٴ ثطار. ټط ضٶ٫ی ذٹزر زٸؾز زاقشٻ ثبقی. ٲی

 ی ٲٷٹ ثٽشط اظ ٮٗیب ذٹٶسی. ٹٴ اٸٴ زٞٗٻ ضٸظٶبٲٻ٢هٻ ټٱ ثرطٰ چ

٦ٷس ٸ  قٹز ثٻ زؾز دسضـ ٸ اٖشطاو ٲی ظٶس ٸ آٸیعاٴ ٲی ٮٗیب ٶ١ ٲی

دطز  ٪صاضز ٦ٻ قٟی٣ٻ ٲی ؾط ټط زٸ زذشط ٲی ذٷسز ٸ زاضز ؾطثٻ ٲطز ٲی

 ٪ٹیس: قٹز ػب ثرٹضٰ، ٲی قبٴ ٸ ثب ٮحٵ سٷسی ٦ٻ ثبٖض ٲی ٸؾٍ قبزی

 ی ٲط٪ٳٹٴ ضٸ ثصاضیٱ.  ٻقبٰ ٦ٹٞز ٦ٷیٱ ٦ذیٻ ٮ٣ٳٻ ثؿٻ زی٫ٻ! ثطیٱ  -

٦ٷس. ثٯٷس  قٹز ٸ ثب قٳبسز ثٻ ټٳؿطـ ٶ٫بٺ ٲی ؾطخ ٲی ٖٳٹٚٯی

 ٪ٹیٱ: قٹٰ ٸ ٲی ٲی

 ٦ٷٱ.  سٹٴ ضٕٞ ظحٳز ٲی ٲٵ ثب اػبظٺ -

 ذٹاټیس ثطیس؟ سٹ آثبزی... ٦ؿی ضٸ زاضیس؟  ٦ؼب ٲی -

 ٲٵ...  -

ساٴ ٦ٹچ٥ چٷ ی ٶٻ زضؾز ٢ج٭ اظ ایٷ٧ٻ ث٫ٹیٱ ٲٵ ایٷؼب ی٥ ثبٚچٻ

زټٱ  زاضٰ ٦ٻ ٸؾُف ی٥ ٸیالی ٢سیٳی زٸَج٣ٻ اؾز ٸ سطػیح ٲی

ازثبٶٻ ثب  ٢سض ثی ای ٦ٻ نبحجف ایٵ ی ذٹزٰ ٸ زض ذبٶٻ قت ثطٸٰ ذبٶٻ

اٞشس ٦ٻ ٲٵ االٴ  ٦ٷس، قبٰ ٶرٹضٰ ٸ ٶٳبٶٱ، یبزٰ ٲی ٲٽٳبٴ ثطذٹضز ٲی
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ای ٸ ٶٻ ٦ؿی ضا. حشی ٲبقیٷٱ ضا ټٱ  ایٷؼب ټیچ چیع ٶساضٰ، ٶٻ ذبٶٻ

ٰ ٦ٻ ثشٹاٶٱ  قجبٶٻ ثط٪طزٰ ثٻ سجطیع ٸ سبظٺ ا٪ط ټٱ ثطٸٰ، ی٥ ظٴ سٷٽب ٶساض

، چ٣سض اٲٷیز زاضز ٸ چٻ ثطذٹضزی ثب اٸ ذٹاټس قس؟ ظٸز 1320زض ؾب٬ 

 زټٱ.  سٛییط ٲٹيٕ ٲی

 آذٻ... ٦ؿی ضٸ ٦ٻ ٶساضٰ ٸٮی ٲعاحٳشٹٴ ٶجبقٱ.  -

ٮ٣ب ضٸ ثؿشیس  ٲطاحٳیس ذبٶٱ. قٳب ثٻ ٲب ٮُٝ ٦طزیس ٸ زؾز ٲٻ -

ضٞشیٱ سجطیع. اٲكت ضٸ ثس ث٫صضٸٶیس، ٞطزا ذٹزٰ یب  ٻ االٴ ثبیس ٲیٸ٪طٶ

ؾذطیٱ زؾز دسضسٹٴ ٦ٻ ذیبٮٳٹٴ  ضؾٹٶیٳشٹٴ سجطیع ٸ ٲی ثطازضٰ ٲی

 ضاحز ثبقٻ. 

ٮطظز. ٲطا زض سجطیع ثٻ زؾز ٦ساٰ ٞطز ثب  ی٥ آٴ اظ ٧ٞط ٞطزا سٷٱ ٲی

ٰ ذٹاټٷس ثؿذطٶس سب ذیبٮكبٴ ضاحز قٹز؟ ثٻ ذٹز ٞبٲیٯی اٲیطذیعی ٲی

ټب ؾطی ثعٶٱ ثٻ ٢جطؾشبٴ  ٪ٹیٱ قبیس الظٰ ثبقس ٞطزا زٸثبضٺ ثب ٪ط٪ی ٲی

٢سیٳی ٸ ثب ٪ط٨ ذب٦ؿشطی ٲال٢بر ٦ٷٱ ٸ ثط٪طزٰ ثٻ ذبٶٻ. سبظٺ یبز 

ټب ٪ٟشٻ ثٹزٰ ٲٷشٓطٰ  اٞشٱ ٦ٻ زض حیبٌ ٲٹ٢ٕ آٲسٴ ثٻ آٴ ټب ٲی ؾ٩

ی ثیٷٳكبٴ، ثب ٶ٫طاٶ اٶساظٰ ٸ ٸ٢شی ٶٳی ثٳبٶٷس. ٶ٫بټی ثٻ ثیطٸٴ اسب٠ ٲی

 دطؾٱ: ٲی

 ټبٰ ٦ؼبٴ؟ ؾ٩ -

ټب ثطاقٹٴ یٻ ػبی ٲٷبؾت دیسا  ؾذطزٰ ذسٲٻ ثجطٴ دیف حیٹٸٴ -

 ٦ٷٵ ٸ آة ٸ ٚصا ثسٴ. ٶ٫طاٴ ٶجبقیس، ػبقٹٴ اٲٷٻ. 

ثس ٶجبقس اظ ایٵ ٮ٣ب. قبیس  ٪طزٰ ٦ٷبض ٲٻ قٹز ٸ ثطٲی ذیبٮٱ ضاحز ٲی
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قجٻ ثطای ثٹزٴ ٦ٷبض ٖعیعی ٦ٻ زض ظٶس٪ی ٸا٢ٗی ٲٵ اظ  ٞطنز ی٥

 ٸ٢ز ٶرٹاټٱ سٹاٶؿز اٸ ضا ثجیٷٱ، اؾشٟبزٺ ٦ٷٱ.  شٻ ٸ زی٫ط ټیچزؾز ضٞ
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 آقٷبیی

ٸ ثب ضاټٷٳبیی ی٥ ٶٹ٦ط  زټٱ ٲیٮ٣ب ٢طل ٲؿ٧ٷی  ثٗس اظ ایٷ٧ٻ ثٻ ٲٻ

، قٹیٱ ٲیی آثی ضٶ٩ ٸؾٍ حیبٌ ٦ٷبض حٹو  ټبیٱ ضا ظیط سٯٳجٻ زؾز

 ضا سٷٽب اٸٲٵ ٸ ٮ٣ب.  ػع ٲٻ ٶیؿزٰ. ٦ؿی سٹی اسب٠ ٪طز ٲیثٻ اسب٠ ثط

ٶٹاظی ثٻ ٶٓطٰ ٦بض ٖؼیجی  اٶس. ټطچٷس اظ ٶٓط ضؾٹٰ ٲٽٳبٴ ٪صاقشٻ

سٹاٶٱ اظ ایٵ  ضؾس، ٸٮی ذٹقحبٮٱ ٦ٻ ایٵ ٞطنز دیف آٲسٺ ٸ ٲی ٲی

ٮ٣بی ٖعیعٰ حسا٦ظط اؾشٟبزٺ ضا ثسٸٴ حًٹض  ؾبٖبر ٲٗسٸز ثٹزٴ ٦ٷبض ٲٻ

 زی٫طاٴ ث٧ٷٱ. 

ز اٶس ٦ٻ ٪طزٸ ٸ ٦كٳف ٸ ٶرٹزچی اؾ چطٺ آٸضزٺ ٲیٹٺ ٸ قت ثطایٳبٴ

زاٶٱ زٸؾز زاضز ؾیت ضا  ٦ٷٱ. ٲی ٸ ٲٵ ثطای اٸ ٲیٹٺ دٹؾز ٲی

ثطٰ.  َٹضی ثطایف ٲی ثبضی٥ ثب دٹؾز ثجطز ٸ ثرٹضز ٸ ټٳبٴ ثبضی٥

. آٴ اؾزضؼ ٸ س٣طیجبً سطـ  ٪صاضٰ ٦ٻ ټٷٹظ ٶیٱ ٲی ٦ٳی اٶ٫ٹض٦ٷبضـ 

ضیعٰ. ټٳٻ ضا ثب ٲی٭  َطٜ دیكسؾشی ټٱ ٪طزٸ ٸ ٦كٳف ٸ ٶرٹزچی ٲی

زی٫ط ثب ٲٵ ضٸزضٸاؾی ٶساضز ٸ ٦ٷبضٰ احؿبؼ  ٦ٷٱ ذٹضز. حؽ ٲی ٲی

٦ٷٱ زضاظ  ٪یطٰ ٸ سكٹی٣ف ٲی ٦ٷس. زؾز ؾبٮٳف ضا ٲی آضاٲف ٲی

ټبیی ضا ٦ٻ ذٹزـ ظٲبٴ ثچ٫ی  ٦ٷٱ ی٧ی اظ زاؾشبٴ ث٧كس. قطٸٔ ٲی
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ټبی  زاؾشبٴ ثیكشط٦طز، ثطایف ٪ٟشٵ، زاؾشبٶی ٦ٻ ٲظ٭  ایٱ سٗطیٝ ٲیثط

ُطٶب٤ ٶیؿز ٸ ٲٽطثبٴ ٸ اٰ ٪ط٨ زاضز ٸٮی ٪ط٪ی ٦ٻ ٸحكی ٸ ذ ثچ٫ی

ٮ٣ب  دطؾٱ اٸٮیٵ ثبض ٲٵ ایٵ زاؾشبٴ ضا ثطای ٲٻ زٸؾز اؾز. اظ ذٹزٰ ٲی

اٰ ٸ دبؾد ثٻ  ٸا٢ٗبً ٪یغ قسٺاٰ یب اٸ ثطای ٲٵ ٪ٟشٻ اؾز؟  سٗطیٝ ٦طزٺ

٦ٷٱ  حؽ ٲی اؾز. ٲظ٭ ی٥ ٲؿئٯٻ دیچیسٺای ثطایٱ  چٷیٵ ؾإا٬ ؾبزٺ

ضا ثطایٱ اظ زؾز زازٺ  اٰ ٸ ظٲبٴ ٲٟٽٹٲف زض دیچبدیچ زٸاض ظٲبٴ ٪ٱ قسٺ

  اؾز. 

٦ٷٱ اسب٠ ٦ٳی ؾطز اؾز ٸ  ثطز. حؽ ٲی ٮ٣ب ذٹاثف ٲی ٦ٳی ثٗس ٲٻ

قطر ٪كبز ٸ  ٦كٱ. ظیط ٲبٶشٹ ی٥ سی آٸضٰ ٸ ضٸی اٸ ٲی ٲبٶشٹیٱ ضا زض ٲی

ی  ؾطقبٶٻٰ اٞشبزٺ اؾز. ا ٦كی ثٯٷس سٷٱ اؾز ٦ٻ ضٸی قٯٹاض ٦شبٴ

اٰ  قب٬ ذٹٶی ذٹزٰ ټٱ ٦ٳی ؾطزٰ اؾز.ٸ  قطسٱ ٦ٳی ذٹٶی قسٺ سی

 دیچٱ.  زاضٰ ٸ زٸض ثبظٸټبیٱ ٲی ی اسب٠ اٞشبزٺ، ثطٲی ضا ٦ٻ ٪ٹقٻ

ٸ زض ثبظ « ثٟطٲبییس»٪ٹیٱ  ذٹضز. ٲی ای ثٻ زض اسب٠ ٲی ٦ٳی ثٗس يطثٻ

ٶ٫بٺ قٹذف ثب قیُٷز ذبنی آیس.  قٹز ٸ ؾط اٲیطضيب ثٻ زاذ٭ ٲی ٲی

سط ثٻ  قٹٰ ٸ قبٮٱ ضا ٲح٧ٱ چطذس َٹضی ٦ٻ ٲٗصة ٲی ضٸی ٲٵ ٲی

 ٪ٹیس: دیچٱ. ثب نطاحز ذبنی ثسٸٴ ذؼبٮز ٲی زٰ ٲیذٹ

ټبی ٖؼیجی دٹقیسیس. قجیٻ ٮجبؼ ٲطزټبؾز، ټٱ ایٵ ثٯٹظ  چٻ ٮجبؼ -

ٮ٣ب. سب حبال ٶسیسٺ ثٹزٰ  سٹٴ ٦ٻ اٶساذشیس ضٸی ٲٻ ٸ قٯٹاض، ټٱ اٸٴ ٮجبزٺ

 ټب ٮجبزٺ ثذٹقٵ.  ظٴ

جبزٺ اٶساظٰ. ثبیس یبزٰ ٶ٫ٻ زاضٰ ٦ٻ االٴ اؾٳف ٮ ٶ٫بټی ثٻ ٲبٶشٹیٱ ٲی
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 زټس: ازاٲٻ ٲیاؾز! اٲیطضيب 

ټبسٹٴ ذیٯی ذٹثٻ، ټطچٷس ایٷب ټٱ ٲظ٭ ٦ٟف ٲطزټبؾز.  ٸٮی ٦ٟف -

  اظ ٦ؼب ذطیسیس؟

اٶساظٰ ٦ٻ ػٯٹی ٸضٸزی  اٰ ٲی ټبی آذطیٵ ٲس٬ ٶبی٧ی ٶ٫بټی ثٻ ٦شبٶی

٦كس سب ػٹاة ٲٷبؾجی دیسا  َٹ٬ ٲی چٷس ٮحٓٻاٶس ٸ  اسب٠ ػٟز قسٺ

 ٦ٷٱ. 

 ایٷب ٲب٬ ایطاٴ ٶیؿز.  -

ظزٰ. ذیٯی ٲطٚٹثٻ. ذٹزسٹٴ ذبضػٻ سكطیٝ زاقشیس  ثبیس حسؼ ٲی -

 ذبٶٱ ز٦شط؟

ٮ٣ب ؾطٲب ٶرٹضٺ؟ ٲبٶشٹ...  ٶٻ، ٲٵ... یٗٷی... ایٵ اسب٠ یٻ ٦ٱ ؾطزٺ. ٲٻ -

ٶساذشیٱ  ی ٲٵ ٶبظ٦ٻ. ظیبز ٪طٲب ٶساضٺ. ٦بـ یٻ دشٹ ثٹز ٲی یٗٷی ٮجبزٺ

 ضٸـ. 

ٹی زؾشف اؾز، ؾطیٕ ٸؾبیٯی ضا ٦ٻ سزټس ٸ  ثٻ سأییس ؾط س٧بٴ ٲی

 ٪صاضز.  ضٸی ٞطـ ٲی

ایٷب... زازاـ ٪ٟشٻ ثٹزٴ ٮجبؾشٹٴ ٦ظیٝ قسٺ. ثطاسٹٴ ٮجبؼ سٳیع  -

 ٦كٵ.  ٪ٱ ثطاـ دشٹ ثیبضٴ. زاضٴ قبٰ ٲی آٸضزٰ. سب قٳب ثذٹقیس، ٲی

ٰ. ٪طؾٷٻ ٶیؿشٱ. ٮ٣ب ٲیٹٺ ٸ آػی٭ ذٹضز االٴ ثب ٲٻٲٳٷٹٴ، ٲٵ...  -

 . ٮ٣ب ٲٹٶٱ دیف ٲٻ زٰ. ٲی زی٫ٻ ظحٳششٹٴ ٶٳی

 ٪ٹیس: ثب ذٷسٺ ٲی

سٹ ٲطاٰ ٲب ٶیؿز ٲٽٳٹٴ ضٸ ثسٸٴ قبٰ ثٟطؾشیٱ سٹ ضذشرٹاة. ذبٴ  -
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سٗبضٜ . ٮ٣ب سك٧ط ٦ٷٵ ضٸ ثجیٷٵ ٸ ثبثز ٲٻثبثب ٸ ٲبزضٰ ټٱ ٲٷشٓطٴ قٳب 

 ٪طزٰ.  ٶ٧ٷیس. االٴ ثطٲی

ټبیف زٸض  ثٷسز. ٸ٢شی نسای ٢سٰ ضٸز ٸ زض ضا ٲی اظ اسب٠ ثیطٸٴ ٲی

زاضٰ. ی٥ دیطاټٵ ٲب٦ؿی  طایٱ آٸضزٺ، ثطٲیټبیی ضا ٦ٻ ث قٹز، ٮجبؼ ٲی

ټبی دٟی  ای ثطا٠ زاضز ٸ ٮت آؾشیٵ ضٶ٩ ٦ٻ دبضچٻ ی َٹؾی ٦ٱ سبٞشٻ

اـ سٹضټبی ْطیٝ ؾٟیس زٸذشٻ قسٺ اؾز. ٲٗٯٹٰ اؾز  ثٯٷس ٸ زٸض ی٣ٻ

٢یٳز ٸ حشی قبیس زٸذز اضٸدب ثٹزٺ اؾز ٸٮی ذیٯی ٦ٽٷٻ  ٮجبؾی ٪طاٴ

سا ٦طزٺ ٸ ثًٗی اظ ػبټبی سٹض ٶٳب دی قسٺ. ػبټبیی اظ دبضچٻ حبٮز ٶد

الٺ اظ ػٷؽ ټٳبٴ ٦ ٦یٝ ٦ٹچ٥ ٸ ی٥ دبضٺ قسٺ اؾز. ٦ٷبضـ ی٥

ی اثطزٸظی قسٺ اؾز  دبضچٻ ٸ سٹض اؾز. ٦یٝ قجیٻ ی٥ زایطٺ اظ دبضچٻ

 قجیٻ ٦الٺ ٶٹظاز قٹز. ٦الٺ ٦ٻ ثب ثٷسی ٢یُبٴ ٲبٶٷس ٦كیسٺ ٸ ػٳٕ ٲی

ی٥ ٸاالٴ زٸضسبزٸض نٹضر دٹقبٶس ٸ  ٦ٻ ضٸی ؾط ضا ٦بٲ٭ ٲی اؾز

قٹز. ٲكبثٽف  ٸ ثب ثٷس ٶبظ٦ی ظیط ٪ٯٹ ثؿشٻ ٲی ٺ اؾزذٹضزْطیٝ چیٵ 

ضؾس. اظ ذٹزٰ  زاض ثٻ ٶٓط ٲی اٰ ٸٮی ذٷسٺ ضا زض ٞیٯٱ ثطثبزضٞشٻ زیسٺ

دطؾٱ ٦ٻ ٲ٫ط ٦كٝ حؼبة اػجبضی ٶجٹزٺ اؾز؟ اٲطٸظ ټٱ ٦ٻ  ٲی

قٟی٣ٻ ضا ثب ٲٹټبی اٞكبٴ زیسٺ ثٹزٰ، ٸٮی ذسٲٻ ټٳٻ ٮجبؼ ٲحٯی ثٻ 

قشٷس ثب ؾطثٷسټبی ٲرهٹل ټٳبٴ ٮجبؼ. ٲٗٯٹٰ اؾز ٦ٻ ایٵ سٵ زا

ٮجبؼ ٲب٬ قٟی٣ٻ ثٹزٺ ٸ اٸ ټٱ ٲیٯی ثٻ زازٴ ٮجبؾف ثٻ ٲٵ ٶساقشٻ ٸ 

ټبیف ضا ثطایٱ ٞطؾشبزٺ اؾز، آٴ  سطیٵ ٮجبؼ ٲؼجٹض قسٺ ٸ ی٧ی اظ ٦ٽٷٻ

ټٱ سٹؾٍ ثطازضقٹټطـ. ی٥ ٦بض ٚیطٲٗٳٹ٬ زی٫ط! احشٳبالً زض ایٵ زٸضٺ 
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 زازٶس.  بز زٰ زؾز ٶجٹزٺ ٸ ثٻ زؾز ٲطزاٴ ٶٳیټبی ظٶبٴ ظی ٮجبؼ

٦ٷٱ. ٮجبؼ ثب ٸػٹز ٦ٽٷ٫ی سٳیع اؾز ٸ  ظیبز ثٻ ایٵ چیعټب ٧ٞط ٶٳی

ی  ٦طزٺ زټس. اظ ٮجبؼ ذٹٶی ٸ ٖط٠ ٸقٹ ٸ آٞشبة ٲی ثٹی ذٹة قؿز

َٹض ٦ٻ اٲیطضيب ٪ٟشٻ ثٹز ٶبٲشٗبضٜ ټٱ ټؿز  ذٹزٰ ٲرهٹنبً ٦ٻ ټٳبٴ

ٽشط اؾز. ثب ٖؼٯٻ ثٯٹظ ٸ قٯٹاضٰ ضا آیس، ث ٸ ٲظ٭ ٮجبؼ ٲطزټب ثٻ ٶٓط ٲی

٦ٻ  دٹقٱ. س٣طیجبً اٶساظٺ اؾز، ټطچٷس ظیذف آٸضٰ ٸ دیطاټٵ ضا ٲی زض ٲی

 ،ٸ ٶٻ دكشف ٦ٻ زٸض اظ زؾشطؾٱ ثبقس ذٹقجرشبٶٻ سٹی ثٛ٭ ٮجبؼ اؾز

٦ٷٱ ٶٟؽ ٦كیسٴ ثب آٴ ٦ٳی ؾرز  قٹز ٸ حؽ ٲی ثٻ ظٸض ثؿشٻ ٲی

اؾز! ٸٮی ٢س ٮجبؼ ٦بٲالً اؾز. اٶ٫بض قٟی٣ٻ زٸ ؾٻ ٦یٯٹ اظ ٲٵ الٚطسط 

قٹز چٹٴ ټٳیٵ ٢س  اٶساظٺ اؾز. ذٹقحبٮٱ ٦ٻ ضٸی ظٲیٵ ٦كیسٺ ٶٳی

 ٸدب٪یط اؾز!  ی ٦بٞی زؾز اـ ټٱ ثٻ اٶساظٺ ٲب٦ؿی

اٰ ضا ظیط آٴ دٷٽبٴ  سٹاٶٱ ٪یؽ ثبٞشٻ ٦كٱ. ٶٳی ٦الٺ ضا ضٸی ؾطٰ ٲی

ٸ اٶساظٰ  ی ایٵ ٦بض ضا ٶساضٰ. آٴ ضا ضٸی دكشٱ ٲی ٦ٷٱ ٸ ظیبز ټٱ حٹنٯٻ

قٹٰ  قٹز ٸ ٲطزز ٲی اٰ سكسیس ٲی ثٷسٰ. حؽ ذ٫ٟی ثٷسټبی ٦الٺ ضا ٲی

ذیب٬ ٦ظیٝ ثٹزٶف قٹٰ  ی ذٹزٰ ضا ثذٹقٱ ٸ ثی ٦ٻ ټٳبٴ ٮجبؼ ٸ ٮجبزٺ

ضٸز ٸ  ٮ٣ب ٲی آیس. ثٻ َطٜ ٲٻ شی سٹ ٲی٦ٯَٟذٹضز ٸ  ای ثٻ زض ٲی ٦ٻ يطثٻ

 ٪ٹیٱ: ٦ٷس ٦ٻ ثب ٖؼٯٻ ٲی نسایف ٲی

چیع  ٶیؿز. اؾشطاحز ثطاـ اظ ټٳٻ ثیساضـ ٶ٧ٷیس. قبٰ ٶرٹضٺ ٲٽٱ -

 ثٽشطٺ. 

 ذبٶٱ ٪ٟشٵ ثجطٰ اسب٠ ذٹزـ ٸ ٮٗیب ذبٶٱ ثرٹاثٻ.  -
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 ذٹاثٱ دیكف.  ػب ثرٹاثٻ. ٲٵ اٲكت ٲی ٶٻ، ثصاضیس ټٳیٵ -

اٶ٫بض ٲطزز اؾز ثیٵ اػطای زؾشٹض ذبٶٳف یب ٲٵ ٦ٻ اٲیطضيب اظ دكز 

 ٪ٹیس: زض ٲی

 حبيط قسیس؟ قبٰ ضٸ ٦كیسٴ. ټٳٻ ٲٷشٓط قٳبٴ.  -

 ٪ٹیس: ٪ٹیس ٸ اٲیطضيب ٲی ٦ٯٟز اظ ذسا ذٹاؾشٻ ثٻ ؾطٖز ٲبػطا ضا ٲی

ػب ثرٹاثٻ ٸ ثیساض ٶكٻ،  ٪ٵ ثطاـ ذٹثٻ ټٳیٵ ٸ٢شی ذبٶٱ ز٦شط ٲی -

ٲٗٯٹٲٻ ٦ٻ ثبیس حطٞكٹٶٹ ٪ٹـ ٦ٷی. ثطٸ زٸ زؾز ضذشرٹاة ٲٽٳٹٴ 

 ثیبض ایٷؼب. 

 زټس: ثٗس ضٸ ثٻ ٲٵ ازاٲٻ ٲی

  ثٟطٲبییس، سٹ سبالض ؾٟطٺ اٶساذشٵ. -

ثبٜ  ٦یخ ثب ٞطـ زؾزسب قٹیٱ ٦ٻ ٦یخ عض٪ی ٲی٦ٳی ثٗس ٸاضز سبالض ث

ټبی ٲشٗسز ٲظ٭ ضٸظ ضٸقٵ  زاٴ ټبی ٶٟشی ٸ قٳٕ دٹقیسٺ قسٺ ٸ ثب چطا٘

ای ضٸی ظٲیٵ دٽٵ اؾز ٸ چٷس ذسٲٻ ثب ؾطٖز  اؾز. ثبالی سبالض ؾٟطٺ

زٮٱ يٗٝ ٸضٶ٩ زضٸٴ آٴ ټؿشٷس.  آة زض حب٬ چیسٴ ٚصاټبی ذٹـ

ټبیی ٦ٻ ی٥  اٰ. ثٻ آزٰ اٞشس چ٣سض ٪طؾٷٻ بظٺ یبزٰ ٲیضٸز. اٶ٫بض س ٲی

اٶس،  ټب س٧یٻ زازٺ ټب ٸ ٲرسٺ ی سبالض زٸض ټٱ ٶكؿشٻ ٸ ثٻ دكشی ٪ٹقٻ

قٹز ٸ ثٻ قٟی٣ٻ ٦ٻ ؾط  ٦ٷٱ. اٲیطٲحٳس ػٯٹی دبیٱ ثٯٷس ٲی ؾالٰ ٲی

ضٸز ٦ٻ  ای ٲی ٚطٺ آٸضز، چكٱ ػبیف ٮٱ زازٺ ٸ انالً ثٻ ضٸی ذٹزـ ٶٳی

اٲیطٲحٳس ثٻ ذیع قٹز ٸ ؾطیٕ ثٷكیٷس.  ضيبیشی ٶیٱقٹز ثب ٶب ثبٖض ٲی

٦ٷس،  سب٠ ٶكؿشٻ ٸ ثٻ ٲٵ ٶ٫بٺ ٲیاؾبٮی ٦ٻ ثب اثٽز ثبالی  ٲطز ٲیبٴ
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 ٦ٷس.  اقبضٺ ٲی

 اٮسٸٮٻ.  دسضٰ، ذبٴ ثبثب، ؾطزاض احشكبٰ -

سط ضا  ٦ٷس. ظٴ ٲؿٵ اٶس، اقبضٺ ٲی ثٻ زٸ ظٴ ٦ٻ زٸ َطٜ اٸ ٶكؿشٻ

ظٶٱ ٸ  ٦ٷس. ٮجرٷس ٲی ٲٗطٞی ٲی ؾب٬ ضا ٲبزضـ ٲبزضثعض٪ف ٸ ظٴ ٲیبٴ

٦ٷٱ ٸ  اٰ، ٦ٳی ؾطٰ ضا ذٱ ٲی اٰ ٪صاقشٻ ٦ٻ زؾشٱ ضا ضٸی ؾیٷٻ زضحبٮی

٦ٷٱ. ٶ٫طاٶٱ ٦ٻ ٲجبزا آزاة ٲٗطٞی زض ایٵ زٸضٺ چیع  اثطاظ ذٹقٹ٢شی ٲی

زی٫طی ثبقس ٦ٻ ٲٵ ثٯس ٶیؿشٱ ٸٮی اٶ٫بض ټٳیٵ اثطاظ ازة ثیٵ اقطاٜ ثٻ 

عض٨ ثب ضيبیز ؾطی س٧بٴ حس ٦بٞی ٲُٯٹة ثٹزٺ اؾز. احشكبٰ ث

 ٪ٹیس: قٹز، ٲی ٦ٻ ثٯٷس ٲی زټس ٸ زضحبٮی ٲی

 ثٟطٲبییس ؾط ؾٟطٺ. ٶبٴ ٸ دٷیطی چیسٴ. ٲٷشٓط قٳب ثٹزیٱ.  -

ٶكیٷیٱ. ثب  ٦ٳی ثٗس ثب ټٳبٴ سطسیت اظ ثبال ثٻ دبییٵ زٸض ؾٟطٺ ٲی

ٶكبٶٷس. ی٥ َطٞٱ ټٳؿط احشكبٰ ثعض٨  ثبالی ؾٟطٺ ٲی س٣طیجبًانطاض ٲطا 

سط اظ ٲٵ  زی٫طٰ اٲیطٲحٳس. قٟی٣ٻ ٦ٻ ٦ٷبض اٸ ٸ دبییٵاؾز ٸ َطٜ 

ٶكؿشٻ اؾز ٸ ْبټطاً اظ ایٵ ٲٹيٹٔ ضايی ٶیؿز ٸ ثطایف ٲؿئٯٻ ٲٽٳی 

٪یطز ٸ ثب  اٰ ٲی ذٷسٺ٦ٷس.  ثٹزٺ اؾز، ثطایٱ دكز چكٳی ٶبظ٤ ٲی

٦ٷٱ ٲٵ ٦ٻ ٞطزا قت ایٷؼب ٶیؿشٱ ٸ الثس اٸ ذیٯی  ذٹزٰ ٧ٞط ٲی

ػبی ثبالسطی زٸض ؾٟطٺ ثٷكیٷس. سٹاٶس  ٦ٻ ٲی ذٹاټس ثٹزذٹقحب٬ 

 دطؾٱ: ٲی

 ٦ؼبؾز؟  ٮٗیب -

 ٪ٹیس: اٲیطضيب ٲی
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سٹٴ ثیساض ثٳٹٶٵ؟  ٧ٞط ٦طزیس ایٵ زٸ سب ٸضٸػ٥ سب ایٵ ٸ٢ز قت ٲی -

ذٹضٴ ٸ اظ  ٦ٷٵ. ؾط قت قبٰ ٲی اظ َٯٹٔ آٞشبة زاضٴ قیُٷز ٲی

 ٦ٷٵ.  ذؿش٫ی ٚف ٲی

اٲیطٲحٳس  ٦ٷس ٸ ذُبة ثٻ ٲبزضثعض٨ اٸ ثٻ ثك٣بة ٲ٣بثٯٱ اقبضٺ ٲی

 ٪ٹیس: ٲی

 ثطاـ ٞؿٷؼٹٴ ث٧ف.  -

 ٪ٹیٱ: ثب ٮجرٷس ٲی

 ٦كٱ.  . ذٹزٰ ٲی8زؾششٹٴ زضز ٶ٧ٷٻ آثب -

ظزٺ  اٲیطٲحٳس ثسٸٴ سٹػٻ ثٻ حطٞٱ ثك٣بة ضا دط اظ ثطٶغ ٲُٗط ظٖٟطاٴ

ضیعز ٸ ی٥  ی ٞؿٷؼبٴ ٲی ٦ٷس ٸ ضٸی آٴ ٦ٯی ذٹضقز ػباٞشبزٺ ٲی

٪صاضز ٸ انالً ثٻ  ٦ٷبضـ ٲیی ٲحٯی  قسٺ ؾطخی ثعض٨ ټٱ ٲط٘  س٧ٻ

٦ٷس.  اٰ زض ٲٹضز ظیبز ثٹزٴ ٲ٣ساض ٚصا اٖشٷب ٶٳی ټبی زٸؾشبٶٻ اٖشطاو

ضٸیٱ ٶكؿشٻ، ؾطیٕ ی٥ ؾجس ٦ٹچ٥ ؾجعی  اٲیطضيب ټٱ ٦ٻ ضٸثٻ

٪صاضز ٸ سٹی  ذٹضزٴ ٲُٗط ثبٚچٻ ٸ ی٥ دیبٮٻ سطقی ػٯٹی زؾشٱ ٲی

ٻ ضیعز ٦ٻ ٸ٢شی اٸٮیٵ ػطٖ ضٶ٫ی ٲی ٮیٹاٴ ثٯٹض ثٯٷسی ثطایٱ قطثز ذٹـ

 قٹٰ ٦ٻ قطثز آٮجبٮٹ اؾز.  ٶٹقٱ، ٲشٹػٻ ٲی اظ آٴ ضا ٲی

ټؿشٱ ٦ٻ  ټبَٹض ٦ٻ ٲكٛٹ٬ ذٹضزٴ ٚصا ضٸٰ ٸ ټٳبٴ ثٻ ٧ٞط ٞطٸ ٲی

اٰ. سب  ٲحبؾجٻ ؾط٪طٰسط ټؿشٷس، زض شټٷٱ  َٗٱ ی٧ی اظ زی٫طی ذٹـ

ػبیی ٦ٻ یبزٰ اؾز، ایٷؼب ؾطزؾیط اؾز ٸ اٸاؾٍ سبثؿشبٴ آٮجبٮٹټب 

                                                 
 ثٻ سط٦ی ٲبزضثعض٨ اؾز - 8
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ضؼ ٸ ٶٹثطی ټٱ ٦ٻ ؾبٖشی ٢ج٭  ٶ٫ٹض سبظٺضؾٷس. ایٵ ضا ثبیس اظ ا ٲی

ٲٵ زض قسٰ ٸٮی آٴ ٲٹ٢ٕ ثٻ ٧ٞطٰ ٶطؾیسٺ ثٹز.  ذٹضزٺ ثٹزٰ، ٲشٹػٻ ٲی

زض اٸای٭ سیط ثٹزٰ ٸ ٶبذٹزآ٪بٺ اٶشٓبض زاقشٱ زض ټٳبٴ ٲبٺ  1398ؾب٬ 

ثٻ اٸاذط سبثؿشبٴ  ټب ٲٗٯٹٰ ثٹز ثیكشط ثٻ ٣ٖت ثط٪كشٻ ثبقٱ ٸٮی اظ ٲیٹٺ

 ٶعزی٥ ټؿشیٱ. 

٫ی ظضزآٮٹ سٗبضٜ ٦ٻ ثٻ ٲٵ ٲطثبی ذبٶ زټٱ ٲیٶٱ ضا دبؾد ذبٴ ذب

ٸضٰ ٸ آ زاضٰ ٸ ثٗس زی٫ط َب٢ز ٶٳی ٲیس ٸ ثٗس اظ سك٧ط ٦ٳی ثط٦ٷ ٲی

 ٱ:دطؾ ٲی

 ثجركیس، اٲطٸظ چٷسٲٻ؟  -

 زټس: اٲیطضيب ػٹاة ٲی

 ی٧ٱ ثٹزٺ. االٴ قت زٸٲٻ.  -

 ی٧ٱ... ی٧ٱ قٽطیٹض؟  -

زٸثبضٺ س٧طاض زټس.  اٶساظز ٸ ػٹاة ٲظجز ٲی ثب سٗؼت ٶ٫بټی ثٻ ٲٵ ٲی

 ٦ٷٱ: ٲی

 ؟1320اٸ٬ قٽطیٹض ؾب٬  -

ٸ ؾب٬ ضا ټٱ اظ یبز ٖؼیت اؾز ٦ٻ ٦ؿی حشی ٲبٺ ذیٯی اٶ٫بض ثطایف 

اٰ  ی٥ آٴ ٶٟؽ زض ؾیٷٻ ٦ٷس. ثطزٺ ثبقس ٸ ثب سحیط ٸ ٮجرٷس سأییس ٲی

اٰ ثٻ ٲطثبی ظضزآٮٹ ٦ٻ زاذ٭ ٢بق٣ٱ زض  قٹز. ٲجٽٹر ظ٬ ظزٺ حجؽ ٲی

اظ  ك٣بة ثالس٧ٯیٝ ٲبٶسٺ اؾز. ٦ٳی ثیكشطٸ ثضاٺ ٲیبٴ زؾشٱ  ٶیٳٻ

ٸچٽبض ؾبٖز زی٫ط ایطاٴ ثٻ اػجبض ٸاضز ػٷ٩ ػٽبٶی زٸٰ ذٹاټس  ثیؿز
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 قس. 

ٮ٣بی ٖعیعٰ، اظ ثچ٫ی سبضید ضا ثب ز٢ز ٲظ٭ ی٥ زاؾشبٴ  ٮ٣ب، ٲٻ آٺ! ٲٻ

ای ٦ٻ ضیع آٴ ضا ثٻ ذبَط زاقشٻ  ضٸظٲطٺ َٹضی زض شټٷٱ ح٥ ٦طزٺ

سٹاٶٱ سٹی ٦ٹز٤  چُٹض ٲی ٳیٵ ٮحٓٻ.ای ټٳیٵ ضٸظټب، ثطای ټثبقٱ، ثط

ضا زض چٷیٵ قطایٍ ؾرز ٸ سطؾٷب٦ی ثٻ حب٬ ذٹزر ضټب ٦ٷٱ ٸ زٶجب٬ 

 ثیٷس.  ٮ٣بی دیط ضا ثٻ ٸيٹح ٲی ظٶس٪ی ذٹزٰ ثطٸٰ؟ شټٷٱ سهٹیط ٲٻ

ٸضزٺ ثٹز، ضٸی ٲیع ؾُط زاز ٲ٣بثٯٱ. زٸٲی ضا ٦ٻ اظ ٲؼطی ثیطٸٴ آ٧ٖؽ 

ٮ٣ب ایؿشبزٺ ثٹز ٸ  ٲٻ اٲیطٲحٳس ٸؾٍ سهٹیط ایؿشبزٺ ثٹز. ی٥ َطٞف

ٲحٳس ٮٗیب ٸ قٟی٣ٻ َطٜ اٲیطزؾشف ضا ٪صاقشٻ ثٹز سٹی زؾز ٲٵ. آٴ 

ی قٟی٣ٻ ثب احؿبؼ ٲبٮ٧یشی  ٢یبٞٻټط زٸ چؿجیسٺ ثٹزٶس ثٻ اٲیطٲحٳس. 

ٮ٣ب ثب ٲٽط ٸ ضيبیز ثٻ  ذبل زٸذشٻ قسٺ ثٹز ثٻ اٲیط ٲحٳس ٸ ٶ٫بٺ ٲٻ

ٲبٴ ٪طٰ ٸ  ٻٮجبؼ ټٳٮ٣ب ثٯٷسسط اظ ٧ٖؽ ٢جٯی ثٹز.  ٲٵ. ٲٹټبی ٲٻ

 ظٲؿشبٶی ثٹز. دطؾیسٰ:

 ٮ٣ب ػٹٴ؟ ٲٵ چ٣سض دیف قٳب ٲٹٶسٰ ٲٻ -

 ٮجرٷس ظز.

ٲٽٱ ٶیؿز ٦ٻ چ٣سض ٲٹٶسی ٖعیعٰ. ا٪ٻ یٻ ضٸظی سهٳیٱ ٪طٞشی ٸ  -

ذٹاؾشی ٦ٻ ثیبی، یبزر ثبقٻ ٦ٻ سبضید ی٥ اػجبض اظ دیف سٗییٵ قسٺ 

ٹٶیٱ س سٹٶیٱ ضٸـ سأطیط٪صاض ثبقیٱ. ٲی ی ٲب ٲی ٶیؿز. سٹ، یٗٷی ټٳٻ

 سٛییطـ ثسیٱ. 

چُٹض ٲٳ٧ٷٻ؟ چیعی ضٸ ٦ٻ ٪صقشٻ ٸ ٢جالً اسٟب٠ اٞشبزٺ، چُٹض  -
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 قٻ سٛییط زاز؟  ٲی

ثیٷٻ ظضیٵ ػبٶٱ. زض ٸا٢ٕ  ایٵ زیس٪بٺ ٲبؾز ٦ٻ ظٲبٴ ضٸ ذُی ٲی -

ظٲبٴ زٸضسبزٸض ٲب ضٸ احبَٻ ٦طزٺ ٸ زض ٖیٵ حب٬ ټیچ ػبیی زض ظٶس٪ی 

٢ٕ ثطسط اظ ظٲبٶیٱ. ظٲبٴ ثرف ٲب ٶساضٺ. ٲب زض ظٲبٴ ٚط٠ قسیٱ ٸٮی زض ٸا

ٲٽٳی اظ ظٶس٪ی ٲبؾز ٸٮی زض ان٭ ٸػٹز ٶساضٺ. دؽ سهٹض ایٷ٧ٻ ظٲبٴ 

 ٪صقشٻ ٸ زی٫ٻ ٢بث٭ سٛییط ٶیؿز ضٸ ٦الً ثصاض ٦ٷبض. 

 ؾطٰ ضا س٧بٴ زازٰ ٸ ثٻ شټٷٱ ٞكبض آٸضزٰ ٸ ثٗس ثب ٶ٫طاٶی ٪ٟشٱ:

 ٶیؿز.  ٮ٣ب ػٹٴ. انالً ثطاٰ ٢بث٭ زض٤ سٹٶٱ ثٟٽٳٱ ٲٻ ٞٽٳٱ. ٶٳی ٶٳی -

 ثٛٯٱ ٦طز ٸ ثب ٲحجز ٪ٟز:

سٹٶی زض٦ف ٦ٷی. االٴ ثطار  ٸ٢شی سٹ ٦ٹضاٶف ٢طاض ث٫یطی، ذٹة ٲی -

ټب  زٸٶی ٦ٻ ایٵ ٪ط٪ی ظٶٱ ٦ٻ ثشٹٶی ثٽشط ثٟٽٳی. سٹ ٲی یٻ ٲظب٬ ٲی

ټبقٹٴ. اظ ٲٹ٢ٗی ٦ٻ یبزسٻ، ایٷب  ټٳیكٻ ٲب٬ ٲٵ ثٹزٴ، ذٹزقٹٴ ٸ ثچٻ

چ٫ی چٷس ٶؿ٭ اظ ایٷب ضٸ زٸٶی ٦ٻ اظ ث ی ٲٵ زیسی ٸ ٲی ضٸ سٹ ذٹٶٻ

َٹض  زٸٶی ٦ٻ ایٵ زاقشٱ. زض ٸا٢ٕ ایٷب ضٸ ٲٵ زازٰ ثٻ سٹ. ٸٮی االٴ ٲی

ټب ضٸ سٹ ثب ذٹزر آٸضزی ٸ زازی ثٻ ٲٵ، ٲٹ٢ٗی ٦ٻ  ٶیؿز. زض ان٭ ایٵ

 ټٟز ؾبٮٱ ثٹز. حبال قبیس ثشٹٶی ٢بث٭ سٛییط ثٹزٴ سبضید ضٸ زض٤ ٦ٷی. 

   ٦كس ؾط ؾٟطٺ.  نسای ذبٴ احشكبٰ ٲطا ٲی

 ټب ټؿشیس.  ٪ٻ قٳب اظ اٲیطذیعی اٲیطٲحٳس ٲی -

٦ٷٱ ٸ اظ ٸاضز قسٴ ثٻ ایٵ ثحض ذٹقحب٬ ٶیؿشٱ  احؿبؼ ذُط ٲی

اٶس  دطؾس، ټٳٻ ؾ٧ٹر ٦طزٺ حب٬ ٸ٢شی ذبٴ ثعض٨ ؾإاٮی ٲی ٸٮی زضٖیٵ
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ازثبٶٻ اؾز ٦ٻ اظ ظیط دبؾد زض ثطٸٰ. اٶ٫بض شټٷٱ  ٸ ٲٗٯٹٰ اؾز ذیٯی ثی

سٹاٶٱ ثسٸٴ  سا ٦طزٺ اؾز ٦ٻ ٲینی دیزض ایٵ چٷس ؾبٖز ٢بثٯیز ذب

 ٪ٹیٱ: ٲیټبی ٲٷبؾجی ثسټٱ ٦ٻ ټٳٻ ضا ضايی ٦ٷس.  زضٸ٘ ٪ٟشٵ دبؾد

اؾٱ  ٖٳٹٚٯیټبیی ٦ٻ  ثٯٻ، ٞبٲیٯی ٲٵ اٲیطذیعیٻ ٸٮی اٸٴ اٲیطذیعی -

 قٷبؾٱ. ٲُٳئٵ ٶیؿشٱ ٞبٲیٯٱ ثبقٵ. ثطزٴ، ٶٳی

ټب ټٳٻ ٞبٲیٯٵ ٸ زٸؾشبٴ ذٹة ٲب ټٱ ټؿشٵ. دسض قٳب  اٲیطذیعی -

 ٹٴ چیٻ؟ اؾٳك

 دسضٰ... االٴ سٹ ایٵ زٶیب ٶیؿشٵ، ټٱ دسضٰ ټٱ ٲبزضٰ.  -

ٞطؾشس  زټس ٸ ثٻ ضٸحكبٴ ضحٳز ٲی ذبٴ ذبٶٱ ثب سأؾٝ ؾط س٧بٴ ٲی

٦ٷٱ چ٣سض ٖؼیت اؾز ٦ٻ ٲٵ ایٷؼب ټؿشٱ ٸٮی  ٸ ٲٵ ثب ذٹزٰ ٧ٞط ٲی

حب٬ ثطای ضٸح  زاٶٱ سبثٻ اٶس! ثٗیس ٲی دسض ٸ ٲبزضٰ ټٷٹظ ثٻ زٶیب ٶیبٲسٺ

ٹظ ٲشٹٮس ٶكسٺ اؾز، ضحٳز ثٟطؾشٷس! احشكبٰ ثعض٨ ٦ؿی ٦ٻ ټٷ

 ٪ٹیس:  ٲی

 ذسا ضحٳشكٹٴ ٦ٷٻ. قٳب... سجطیع دیف ٦ی ټؿشیس؟  -

ؾب٦ٵ سٽطاٶٱ. سجطیع ٦ؿی ضٸ ٶساضٰ. اٸٲسٺ ټبؾز  ؾب٬ٲٵ... ٲٵ  -

 ثٹزٰ... ضاؾشف... اٸٲسٺ ثٹزٰ ٮی٣ٹاٴ ٦ٻ ؾط ثعٶٱ ثٻ ذب٤ ٦ؿی. 

 ز.ذٹض ٲیاثطٸټبی دٽٵ ذبٴ ٦ٳی زض ټٱ ٪طٺ 

ثبیس ذیٯی ٖعیع ثٹزٺ ثبقٻ ٦ٻ زذشط ذبٶٳی ٲظ٭ قٳب سٷٽب اظ سٽطاٴ  -

 ثیبز ٦ٻ ؾط ذب٦ف ثطاـ ٞبسحٻ ثرٹٶٻ. 

ٸٮی ٸ٢ز ٶسیسٺ ثٹزٲكٹٴ  ٸ ټیچثٯٻ، ٖعیع ثٹزٴ. ٞبٲیٯٱ ٶجٹزٴ  -
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ٞبٲی٭ ی٥ زٸؾز ذبٶٹاز٪ی ثٹزٴ ٦ٻ ثطای ٲٵ ذیٯی ٖعیع ثٹز ٸ ٲٵ 

زٸٶؿشٱ ثیبٰ ٸ  ذٹزٰ ٲی  ش٦ط ذیطقٹٴ ضٸ ظیبز قٷیسٺ ثٹزٰ. ٸْیٟٻ

 ٮ٣ب.  ثٽكٹٴ ؾط ثعٶٱ. دسض ٸ ٲبزض ٲٻ

ټب ٞبسحٻ  ی ٦ؿبٶی ٦ٻ ؾط ؾٟطٺ ټؿشٷس، ثطای قبزی ضٸح آٴ ټٳٻ

قٹز ٦ٻ ٲٵ اظ َطی١ چٻ ٦ؿی  ٸ ق٧ط ذسا ٦ؿی دی٫یط ٶٳی ذٹاٶٷس ٲی

 ٪ٹیس: ذبٴ ٲیاٰ.  ٮ٣ب قٷیسٺ زض ٲٹضز دسض ٸ ٲبزض ٲٻ

ی ٲرشهط  ٮٽؼٻ اٶ٫بض یٻ سٻظٶیس ٸٮی  سط٦ی ضٸ ذیٯی ذٹة حطٜ ٲی -

 ٞبضؾی ټٱ زاضیس. 

ٲبزضٰ ٞبضؼ ثٹزٺ، ٣ٍٞ دسضٰ اټ٭ سجطیع ثٹزٺ. یٻ ٖعیع سط٤ ټٱ  -

٦ٷبضٰ زاقشٱ ٦ٻ... ټٳٹٴ ٖعیع سط٦ی ضٸ ٦بٲ٭ ٸ ذٹة ثٽٱ یبز زاز ٸ٪طٶٻ 

  ٲبزضٰ ٦الً ظیبز سط٦ی ثٯس ٶجٹز. 

 ٪ٹیس: ای ٲی ٲٷكبٶٻ ثب ٲٽطثبٶی ثعض٨

ٲٹ٢ٕ ذٹثی ضؾیسیس. ٞه٭ شیس. االٴ ټٱ ذیٯی ذٹثٻ ٦ٻ یبز ٪طٞ -

ذٹثیٻ. ټٱ ایٷؼب ټٱ سجطیع ټٹا ذیٯی ذٹثٻ ٸ ٶٗٳز ٞطاٸاٴ. چٷس ضٸظی 

 ثس ث٫صضٸٶیس ٸ دیف ٲب ثٳٹٶیس. 

 ٢بدٱ.  سٗبضٞف ضا ضٸی ټٹا ٲی

٦ٷٱ ثس ٶیؿز چٷس  ذٹاؾشٱ ظحٳز ثسٰ ٸٮی ٧ٞط ٲی ضاؾشف... ٶٳی -

ټطحب٬ دعق٧ٱ ٸ  ثٻٮ٣ب ثبقٱ.  ضٸظی ثٳٹٶٱ ٸ ٲطا٢ت ٸيٗیز زؾز ٲٻ

 ٶؿجز ثٻ ثیٳبضٰ سٗٽسی زاضٰ. 

ی ٸحكشٷب٦ی زض  ٲرهٹنبً سٹ ایٵ ٸيٕ ٦ٻ ټٟشٻ»٪ٹیٱ،  سٹی زٮٱ ٲی
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 «دیكٻ ٸ ثس ٶیؿز ایٷؼب ثبقٱ ٸ ٲطا٢جف ثبقٱ.

 ٪ٹیس: اٲیطٲحٳس ٲی

ضٰ سجطیع ؾط ٦بضٰ ٸ ٖهط  ٢سٲشٹٴ ضٸ چكٳٳٹٴ. ٲٵ ټط ضٸظ نجح ٲی -

ٸ ٖهط ثب ٲٵ یبز  ثٗساظْٽط ٲی ٪طزٰ. اٲیطضيب ټٱ ثًٗی ضٸظټب ثطٲی

اـ ٦بض زاقشٻ ثبقٻ. اسٟب٢بً اظ ٢ج٭  ذٹٶٻ ټط ٲٹ٢ٕ سٹ ٸ٦بٮز٪طزٺ،  ثطٲی

ټب ثطیٱ سجطیع ٸ قت ټٱ ثٳٹٶیٱ. آذٻ یٻ ذٹٶٻ ټٱ  ٢طاض ثٹز ٞطزا ثب ثچٻ

ټب ایٷؼب ذیٯی  ی سبثؿشٹٶیٻ. ظٲؿشٹٴ سجطیع زاضیٱ. ایٷؼب زض ٸا٢ٕ ذٹٶٻ

قٻ  شی ثب ػیخ ټٱ ؾرز ٲیؾطزٺ ٸ ػبزٺ ٸيٗف ذیٯی ثسٺ. ح

ټب ذطیسټبیی زاضٴ. قٳب ټٱ ا٪ٻ زٸؾز زاضیس، ثب ٲب  ٸآٲس ٦طز. ثچٻ ضٞز

ٲٹٴ سٹ  ی زضٸیكی ٦ٯجٻ٪طزیٱ ٮی٣ٹاٴ.  ثیبییس. آذط ټٟشٻ ثبظ ټٳ٫ی ثطٲی

 ٪الٶٻ.  قف

 ظٶس: اٲیطضيب آټؿشٻ سٹی نٹضسٱ ٮت ٲی

سب ذسٲٻ سٹٴ ثب ؾٻ سب دیطٲطز ٸ دیطظٴ ٸ چٷس  ثیبییس. ایٷؼب حٹنٯٻ -

 ضٺ.  ؾط ٲی

زټٱ ٸ شټٷٱ ضا  ٶٟؿٱ ضا ٦ٻ سٹی ؾیٷٻ حجؽ قسٺ ثب نسا ثیطٸٴ ٲی

زټٱ ٦ٻ ضاټی دیسا ٦ٷس ٦ٻ ٲبٶٕ ایٵ ؾٟط قٹٰ. ٦ٯٳبر سٹی  س٧بٴ ٲی

قٹز، ثب  ظزٺ ٦كیسٺ ٲی شټٷٱ ٲظ٭ ی٥ ؾٳجبزٺ ٦ٻ ضٸی ی٥ ؾُح ظٶ٩

 اٶساظٶس.  ٞكبض زضزٶب٦ی ذطاـ ٲی

بٖز دٷغ نجح ٲطزٰ ثب نسای ، ؾ1320ؾحط٪بٺ ضٸظ ؾٹٰ قٽطیٹض »

٪الٴ ٸ د٭  ټبی قف ټٹادیٳبټب اظ ذٹاة ثیساض قسٶس. ټٳبٴ ضٸظ ٲحٯٻ
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  «ؾٷ٫ی ثٳجبضاٴ قس ٸ ثیف اظ چٽ٭ ٶٟط ٦كشٻ قسٶس.

 ٸچٽبض ؾبٖز زی٫ط ٦ٳشط اظ ثیؿز

 ٞطزا ؾبٖز دٷغ نجح دؽ

ای زض  ٮ٣ب سٹی ذبٶٻ ټبی ایٵ ذبٶٹازٺ ټٳطاٺ ٲٻ ٲٹ٢ٗی ٦ٻ سٳبٰ ػٹاٴ

 اٶس... ثیسٺ٪الٴ ذٹا قف

 ٪ٹیس: اٲیطٲحٳس ثب ٲالیٳز ٸ ازة ٲی

ٮ٣ب  ٦ٷٵ ٦ٻ ایٵ ؾٟط ٲٷبؾت حب٬ ٲٻ قبیس ذبٶٱ ز٦شط زاضٴ ٧ٞط ٲی -

 ٶیؿز.

ذٹاټس ثب سٳبٰ ٸػٹز سأییس ٦ٷٱ ٸٮی ثالٞبنٯٻ حؽ  ی٥ آٴ زٮٱ ٲی

ټب ضا ثٻ حب٬ ذٹزقبٴ ضټب ٦ٷٱ سب زض  ی ایٵ آزٰ سٹاٶٱ ث٣یٻ ٦ٷٱ ٶٳی ٲی

س٧ٻ قٹٶس. ؾطٰ ضا س٧بٴ  ټبی ضٸؾی س٧ٻ ط ثٳتظی ٸذجطی ثٳیطٶس  ثی

 ٪ٹیٱ: ٶٹقٱ. ٲح٧ٱ ٸ ٢بَٕ ٲی ای آة ٲی زټٱ. ػطٖٻ ٲی

ٮ٣ب ٸ  آیٱ. احشٳبالً ٪طزـ ٸ ذطیس ٸاؾٻ ٲٻ ٮ٣ب ٞطزا ثب قٳب ٲی ٲٵ ٸ ٲٻ -

 اـ ذٹثٻ ٸ ٲٵ ټٱ... چیعټبیی الظٰ زاضٰ ٦ٻ ثبیس ثرطٰ.  ضٸحیٻ

چٷس ټٟشٻ سُٗی٭ ثكٻ ٸ  ټب ٢ج٭ اظ ایٷ٧ٻ ٲٛبظٺ»٪ٹیٱ،  سٹی زٮٱ ٲی

زی٫ٻ ټیچی ٪یط ٶیبز، حشٳبً ثبیس ٸاؾٻ ذٹزٰ ی٧ی زٸ زؾز ٮجبؼ ثرطٰ 

 «٦ٻ سٹقٹٴ ثشٹٶٱ ضاحز ٶٟؽ ث٧كٱ ٸ ذٟٻ ٶكٱ!

 زټٱ: ازاٲٻ ٲی

٦ٷٱ ټٹای ایٷؼب ٸ ٮجٷیبسف  ٸٮی قت ثٽشطٺ ثط٪طزیٱ. ٲٵ... ٧ٞط ٲی -

 ٮ٣ب ثٽشطٺ.  ثطای ػٹـ ذٹضزٴ اؾشرٹٴ زؾز ٲٻ
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زټس ٖهط ثٻ ٮی٣ٹاٴ  ٦ٷس ٸ ٢ٹ٬ ٲی نٯٻ سأییس ٲیاٲیطٲحٳس ثالٞب

 ٪ٹیس: ثط٪طزیٱ. قٟی٣ٻ ثب اذٱ ٲی

قٱ، ټٱ  شٻ ٲیٵ ټٳٻ ضاٺ ضٸ ثطٰ ٸ قت ثط٪طزٰ. ذؿسٹٶٱ ای ٲٵ ٶٳی -

 ټب.  ذٹزٰ ټٱ ثچٻ

 ٪ٹیس:  اٲیطضيب ضٸ ثٻ ثطازضـ ٲی

ٮ٣ب ضٸ  ار ثٳٹٶیس سجطیع، ٲٵ ذبٶٱ ز٦شط ٸ ٲٻ سٹ ثب ظٴ ٸ ثچٻ -

 ی٣ٹاٴ. ٪طزٸٶٱ ٮ ثطٲی

ټب ٪طٲٻ. ایٷؼب ضاحز  ٪طزٰ ٮی٣ٹاٴ. ٞٗالً سجطیع قت ٶٻ، ٲٵ ټٱ ثطٲی -

ی  ذٹٶٻ ٹٴشاضٲك ٲیثب ٮٗیب ذٹاز ثط٪طزٺ،  ذٹاثٱ. قٟی٣ٻ ا٪ٻ ٶٳی ٲی

 دسضـ. 

 ٪ٹیٱ: اذشیبض سٷس ٲی ثی

 ٶٻ! ثبیس ثط٪طزٴ ایٷؼب!  -

آیٱ،  ټبی ٲشٗؼت ث٣یٻ ثٻ ذٹزٰ ٲی آٮٹز قٟی٣ٻ ٸ چٽطٺ اظ ٶ٫بٺ اذٱ

 ٪ٹیٱ: ٦ٷٱ ٮحٷٱ زٸؾشبٶٻ ثبقس، ٲی ٦ٻ ؾٗی ٲی ظٶٱ ٸ زضحبٮی ٷس ٲیٮجر

ذت یٗٷی... ٲٷٓٹضٰ ایٷٻ ٦ٻ زٸؾز زاقشٱ ثیكشط قٟی٣ٻ ذبٶٱ ضٸ  -

ثجیٷٱ ٸ زض ذسٲشكٹٴ ثبقٱ. ذیٯی ظحٳشكٹٴ زازٰ اٲكت. ضاؾشی... 

 ٲٷع٬ دسضسٹٴ ٦ؼبی سجطیعٺ؟ 

 ٪ٹیس: قٟی٣ٻ ٦ٻ ٦ٳی اذٳف ثبظ قسٺ، ٲی

 قٷبؾیس؟ ٹٶٹایی. ٲید٭ ؾٷ٫ی، دكز ٶ -

ټب زضؾز ثٻ ٶبٶٹایی د٭ ؾٷ٫ی  ٦كس. ی٧ی اظ ثٳت ٲٛعٰ ؾٹر ٲی
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٦ٷٱ ا٪ط ی٥ طبٶیٻ  ظٶٱ ٸ حؽ ٲی ذٹاټس ذٹضز. ٮجرٷسی ظٸض٦ی ٲی

 ٪ٹیٱ: قٹٰ. ضٸ ثٻ ػٳٕ ٲی زی٫ط ایٷؼب ثٳبٶٱ، زیٹاٶٻ ذٹاټٱ قس. ثٯٷس ٲی

ط اٰ. ا٪ٻ اػبظٺ ثسیس ظٸزس اظ قبٰ ذیٯی ٲٳٷٹٶٱ. ٲٵ ذیٯی ذؿشٻ -

 ثرٹاثٱ. 

 ٪ٹیس: قٹز ٸ ٲی اٲیطٲحٳس ټٱ ثٯٷس ٲی

ټٳٻ ظٸزسط ثرٹاثیٱ ثٽشطٺ. ٲٵ ٞطزا ثبیس زی٫ٻ ؾبٖز ټكز اظ ایٷؼب  -

 ضاٺ ثیٟشٱ ٦ٻ الا٢٭ ثب سأذیط ثطؾٱ ؾط ٦بضٰ. 

 ٪ٹیس: اٲیطضيب ٲی

 ٮ٣ب.  ػبسٹٶٹ اٶساذشٵ سٹ ټٳٹٴ اسب٠، ٦ٷبض ٲٻ -

 ٦ٷٱ. ٦ٷبض حٹو اض ٲیظٶٱ ٸ ثب س٧بٴ زازٴ ؾطٰ اظ اسب٠ ٞط ٮجرٷس ٲی

زٸظٰ ثٻ آؾٳبٴ ٦ٻ ٲظ٭ ی٥  ظٶٱ ٸ چكٱ ٲی ثٻ نٹضسٱ ٲی ٲكشی آة

یب ثٽشطیٵ ٦بض دطؾٱ آ ی قسٺ اؾز. اظ ذٹزٰ ٲیٲرٳ٭ ؾیبٺ ٲٷؼٹ٠ زٸظ

ثب ایٵ ټٳٻ آزٰ ثطٸٰ ثٻ  ایٵ ٶیؿز ٦ٻ ٞطزا ثٻ ػبی ایٷ٧ٻ ضاٺ ثیٟشٱ ٸ

ضٰ ٦ٻ ثٗس ثٳجبضاٴ قٹز ٸ حطل ثرٹضٸظ قٽطی ٦ٻ ٢طاض اؾز ثبٲساز 

ٮ٣ب ضا ث٫یطٰ ٸ ثب  ټب ضا ضايی ٦ٷٱ ٦ٻ آٶؼب ٶٳبٶٷس، زؾز ٲٻ چُٹض ایٵ آزٰ

ټب ثط٪طزٰ ثٻ ٪ٹضؾشبٴ ٸ ضاټی ثطای ثبظ٪كز ثٻ ٖهط ذٹزٰ دیسا  ؾ٩

اؾز ٸ ٦بض ٦ٷٱ؟ الثس ټٳبٴ ضاټی ٦ٻ آٲسٺ ثٹزٰ، ثط٧ٖؿف ټٱ ثبظ 

؟ ٲٵ ٦ٷٱس. چطا ثبیس ذٹزٰ ضا زض٪یط ٲؿئٹٮیشی ثٻ ایٵ ؾٷ٫یٷی ٦ٷ ٲی

ټبیی ٦ٻ االٴ  ، ٲرهٹنبً آزٰٶیؿشٱټبی زٶیب  ٻ ٲؿئٹ٬ ظٶس٪ی سٳبٰ آز٦ٰ

  اٶس! زض ٸا٢ٕ ټٳ٫ی اظ زٶیب ضٞشٻ
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ٮ٣بی ټٟز ؾبٮٻ، ٢ٷس سٹی  ثب ی٥ ٲٻ 1398اظ سهٹض ثط٪كشٵ ثٻ ؾب٬ 

ای اؾز  ٶٓیط ٸ ٚیطٲٷشٓطٺ ٦ٷٱ. چٻ ٮصر ثی قٹز. دب سٷس ٲی زٮٱ آة ٲی

زاقشٷی  بظ آٴ سٵ آقٷب ٸ زٸؾزسٹاٶٱ ثٗس اظ حسٸز ؾٻ ٲبٺ ث ٦ٻ اٲكت ٲی

ی ٚیط٢بث٭  ضا زض آٚٹـ ث٫یطٰ ٸ زض ٦ٷبضـ ثٻ آضاٲف ثطؾٱ. چٻ ټسیٻ

ثبٸضی ثٻ ٲٵ زازٺ قسٺ اؾز، حًٹض آزٲی ٦ٻ ثیكشط اظ ټط ٦ؽ زی٫طی 

 زٸؾشف زاضٰ ٸ ٲطزٺ اؾز ٸٮی االٴ ایٷؼبؾز، ٢بث٭ ٮٳؽ، ٢بث٭ زیسٴ!
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 اظ قت سب نجح

آٚٹـ  ٮ٣ب ضا زض قت سب نجح ٲٻثط٧ٖؽ آٶچٻ زض شټٵ زاقشٱ ٦ٻ 

ث٧كٱ ٸ ثب ی٥ زٶیب ضؤیبی ظیجب ٦ٷبض اٸ ضاحز ثرٹاثٱ، انالً ٶشٹاٶؿشٻ ثٹزٰ 

قت ذٹثی ضا ث٫صضاٶٱ. سب ٶعزی٥ َٯٹٔ ؾذیسٺ ثیساض ٲبٶسٺ ٸ ٧ٞط ٦طزٺ 

سٹاٶؿشٱ ذٹزٰ  ثٹزٰ. اٸيبٔ ثطایٱ ثٻ ٢سضی ثٛطٶغ ثٹز ٦ٻ ټیچ ػٹضی ٶٳی

ز. ثب ایٷ٧ٻ ٲُٳئٵ ثٹزٰ ثیكشط ایٵ ضا ٢بٶٕ ٦ٷٱ ٦ٻ چٻ ٦بضی زضؾز اؾ

٢سض ظٶسٺ ٸ ٸا٢ٗی ثٹزٶس ٦ٻ حشی سهٹض  اٞطاز االٴ ظٶسٺ ٶیؿشٷس، ٸٮی آٴ

س٧ٻ ٚط٠ زض  س٧ٻثسٶكبٴ ټب ثٻ ضاحشی ثٳیطٶس ٸ  ی آٴ ایٷ٧ٻ ث٫صاضٰ ټٳٻ

 س، ثطایٱ ٲحب٬ ثٹز. ای اٞشبزٺ ثبق سف ٸ ٸحكز ثٻ ٪ٹقٻذٹٴ ٸ آ

ټب ضا  ٦ٻ اٲ٧بٴ ٶساضز ثشٹاٶٱ ایٵ زٰ ثٻ ایٵ ٶشیؼٻ ضؾیسٰ ثٗس اظ ؾذیسٺ

ٮ٣ب ضا ث٫یطٰ ٸ ثٻ ذبٶٻ ٸ ظٶس٪ی اٲٵ ٸ آضاٲٱ زض  سٷٽب ث٫صاضٰ ٸ زؾز ٲٻ

ٮ٣ب ٲساٰ زض ٪ٹقٱ س٧طاض  ثط٪طزٰ. نسای دیط ٸ ٲٽطثبٴ ٲٻ 1398ؾب٬ 

 قس.  ٲی

یبزر ثبقٻ ٦ٻ سبضید ی٥ اػجبض اظ دیف سٗییٵ قسٺ ٶیؿز. سٹ، یٗٷی »

 «سٹٶیٱ سٛییطـ ثسیٱ. ط٪صاض ثبقیٱ. ٲیسٹٶیٱ ضٸـ سأطی ی ٲب ٲی ټٳٻ

٦ٻ ٦كٱ  ٲیٮ٣بی ٦ٹچ٥  ټبیی ذؿشٻ زؾشی ضٸی ٲٹټبی ٲٻ ثب چكٱ
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قٹٰ.  ٸ ثٯٷس ٲی اؾز ٦ٷبضٰ ذٹاثیسٺذجط اظ زضٸٴ دطآقٹة ٲٵ ضاحز  ثی

اٶساظٰ. آؾٳبٴ زض ذٍ ا١ٞ  ظٶٱ ٸ ٶ٫بټی ثٻ ثیطٸٴ ٲی ٲی ضا ٦ٷبضدطزٺ 

ی زضذشبٶی ٦ٻ  ی سیطٺ الی ؾبیٻ ٸ سٹی حیبٌ الثٻ ؾٟیس قسٺ اؾز

 ٸآٲس ټؿشٷس.  زیكت انالً ثٻ چكٳٱ ٶرٹضزٺ ثٹزٶس، ٦ؿبٶی زض ضٞز

اٰ ضا ثطزٺ  ټبی ٦ظیٝ ٸ ذٹٶی زیكت ٦ٻ ثٻ اسب٠ ثط٪كشٻ ثٹزٰ، ٮجبؼ

ٲٵ ٦ٻ ثٻ ذٹزٰ ٸٖسٺ زازٺ ثٹزٰ آٴ دیطاټٵ  ٸقٹ. ، الثس ثطای قؿزثٹزٶس

٦شبٴ ذٹزٰ قطر ٶطٰ ٸ قٯٹاض  اٲبٶشی سٷ٩ ضا زض ثیبٸضٰ ٸ قت ثب سی

سط اظ آٴ ٮجبؼ ثٹز، ثب زٮرٹضی ٲؼجٹض  ټطحب٬ ذیٯی ضاحز ثرٹاثٱ ٦ٻ ثٻ

قسٺ ثٹزٰ دیطاټٷی ضا ٦ٻ ثٗس اظ قبٰ زی٫ط ٶٟؽ ٦كیسٴ زض آٴ ثطایٱ 

ثیبٸضٰ ٸ ثچذٱ ظیط ٮحبٜ ٪طٰ ٸ ؾٷ٫یٷی ٦ٻ ثطایٱ  ٚیطٲٳ٧ٵ ثٹز، زض

٣بی ٮ ٮ٣ب ٚط ظزٺ ثٹزٰ، ٶٻ ٲٻ ظیط ٮت ٦ٯی ذُبة ثٻ ٲٻ٪صاقشٻ ثٹزٶس. 

ٮ٣بی دیط ٦ٻ ؾٟبضـ ٦طزٺ ثٹز  ټٟز ؾبٮٻ ٦ٻ ٦ٷبضٰ ذٹاة ثٹز، ثٯ٧ٻ ٲٻ

سٹاٶٱ زاضٸ ٸ ٸؾبی٭ دعق٧ی  ی ثعض٨ سب ػبیی ٦ٻ ٲی ی٥ ٦ٹٮٻزض 

ټٳطاټٱ ثطزاضٰ ٸ حشی ی٥ اقبضٺ ٶ٧طزٺ ثٹز ٦ٻ ثطای ذٹزٰ ی٥ زؾز 

ضٸحز قبز. چ٣سض دطسٹ٢ٗٱ »٪ٹیٱ،  ٮجبؼ ايبٞی ثطزاضٰ. سٹی زٮٱ ٲی

ٸدٷغ ؾبٮٻ زی٫ٻ ذٹزـ ٣ٖٯف  بض زاقشی یٻ زذشط ثیؿزٲٵ. الثس اٶشٓ

 «ضٺ ػبیی، ثبیس ٸاؾٻ ذٹزـ چی ثجطٺ. ثطؾٻ ٦ٻ ٸ٢شی زاضٺ ٲی

دطٰ ٸ ثب ثٽز ثٻ ایٵ  ذٹضز ٸ ٲٵ اظ ػب ٲی ٮ٣ب سٹی ػبیف س٧بٶی ٲی ٲٻ

ای ٦ٻ االٴ ػٯٹی چكٳٱ ضاحز ذٹاثیسٺ  ٦ٷٱ ٦ٻ ثٻ ٲٹػٹز ظٶسٺ ٧ٞط ٲی

 «!ضٸحز قبز»٦كس، ٪ٟشٻ ثٹزٰ  اؾز ٸ ٶٟؽ ٲی
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ی٥ چبزضقت چٽبضذبٶٻ ضا زٸض ذٹزٰ دیچیسٺ ٸ اظ ضذشرٹاة ثیطٸٴ 

٦ٻ سهٳیٱ  دٹقٱ ٸ زضحبٮی اٰ. اظ ؾط اػجبض ټٳبٴ دیطاټٵ ضا ٲی آٲسٺ

٪یطٰ زض اٸٮیٵ ٞطنز ضغیٱ ث٫یطٰ ٸ الا٢٭ دٷغ ٦یٯٹ ٸظٴ ٦ٱ ٦ٷٱ، اظ  ٲی

ض ٢س ٮؼٱ ٪طٞشٻ ٦ٻ ثب ایٷ٧ٻ َی ؾب٬ ٪صقشٻ ایٵضٸٰ.  اسب٠ ثیطٸٴ ٲی

ټبی ٖؼیت  اٰ، ټٷٹظ ٮجبؼ قٟی٣ٻ ثطایٱ سٷ٩ اؾز. یبز ٦طؾز الٚط قسٺ

اٞشٱ ٦ٻ ثب ټعاض سب ثٷس ٦كیسٺ  ٸ ٚطیت ٸ ؾطسبؾطی ٞیٯٱ سبیشبٶی٥ ٲی

٪صاقز ٦ٻ ثٻ ثبضی٧ی ٶی  ټب ضا َٹضی سحز ٞكبض ٲی قس ٸ ٦ٳط ذبٶٱ ٲی

٪ٹیٱ ٦ٻ ٲحب٬ اؾز حبيط قٹٰ ټٳچیٵ  قس. سٹی زٮٱ ٲی ٢ٯیبٴ ٲی

 قٱ، حشی ا٪ط ایٷؼب ذیٯی چب٠ زیسٺ ثكٹٰ! چیعی ضا ثذٹ

ی ٪طٲی اظ دكز ؾطٰ ؾالٰ  ضؾٱ ٦ٻ نسای ٲطزاٶٻ ٦ٷبض حٹو ٲی

 ٪ٹیٱ: ٲی ثعض٨٪طزٰ ٸ ثٻ ذبٴ  ٦ٷس. ثطٲی ٲی

 ذیط.  . نجحشٹٴ ثٻػٷبة احشكبٰؾالٰ  -

زاٶٱ االٴ ایٵ  اٰ. زضؾز ٶٳی اٞشس ٦ٻ ٦الټٱ ضا ؾط ٶ٧طزٺ سبظٺ یبزٰ ٲی

اٰ  ضٸی ٲٹټبی آقٟشٻ اذشیبض زؾشی ٻ ٸٮی ثیزی زاضز یب ٶ٦بض ایطا

ای ثٻ  ثسٸٴ ایٷ٧ٻ اقبضٺظٶس ٸ  ټبی دیطاټٷف ضا ثبال ٲی آؾشیٵ٦كٱ. اٸ  ٲی

 ٪ٹیس: ثب ٲٽطثبٶی ٲیثبظ ثٹزٴ ؾطٰ ث٧ٷس، 

ضٰ  ٪یطٰ ٸ ٲی اٶكباهلل ٦ٻ زیكت ذٹة ذٹاثیسیس. ٲٵ االٴ ٸيٹ ٲی -

  ٦ٻ قٳب ضاحز ثبقیس. 

 ٪ٹیس: سای زی٫طی ٲی٢ج٭ اظ ایٷ٧ٻ ػٹاثی ثسټٱ، ن

 ذیط ذبٶٱ ز٦شط. ظٶٱ ذبٴ ثبثب. نجحشٹٴ ثٻ ٲٵ سٯٳجٻ ٲی -
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٦ٻ ثب ٖؼٯٻ ثٻ َطٜ سٯٳجٻ  ی اٲیطضيب زیسٴ چٽطٺ٪طزٰ ٸ ثب  ثطٲی

زټٱ. ؾطیٕ ثطای دسضـ سٯٳجٻ  اـ ضا ٲی دطؾی ضٸز، دبؾد احٹا٬ ٲی

 ٪ٹیس: ضٸز. ثٗس ضٸ ثٻ ٲٵ ٲی ٪یطز ٸ ٲی ظٶس ٸ اٸ ٸيٹ ٲی ٲی

دعٴ. ؾطقٹٴ ذیٯی قٯٹٚٻ. ٲٵ  ذبٶٱ اٲطٸظ زاضٴ ٶٹٴ ٲی ټبی ضٖیز -

 ٦ٷٱ. قٳب آؾشیٵ ثعٶیس ثبال ٸ ثب ذیب٬ ضاحز ٸيٹ ث٫یطیس.  ٶ٫بٺ ٶٳی

 ذٹاؾشٱ ٸيٹ ث٫یطٰ. ٣ٍٞ اٸٲسٺ ثٹزٰ آثی ثعٶٱ ثٻ نٹضسٱ.  ٲٵ... ٶٳی -

ثبظ  ٶساظز دبییٵ.ا ٦ٷس ٸ ثٗس ؾطـ ضا ٲی ثب سٗؼت ثٻ نٹضسٱ ٶ٫بٺ ٲی

ٲٵ ٲكشٱ ضا اظ آة ذٷ٥ ٸ ظالٮی ٦ٻ اظ ؾط سٯٳجٻ ػبضی ظٶس ٸ  سٯٳجٻ ٲی

 ٪ٹیس: قٹٰ، ٲی ٸ٢شی ثٯٷس ٲیظٶٱ ثٻ نٹضسٱ.  ٦ٷٱ ٸ ٲی قٹز، دط ٲی ٲی

قٟی٣ٻ ٲٗٳٹالً ایٵ ؾبٖز ذٹاثٻ ٸٮی سب ٲٵ ٶٳبظ ثرٹٶٱ، الثس ثیساض  -

قٻ. ا٪ٻ يطٸضیٻ، ټٳیٵ االٴ ثطٰ ثیساضـ ٦ٷٱ ٸ ثٟطؾشٱ ثیبز  ٲی

 دیكشٹٴ.

٦ٷٱ ٦ٻ چٻ يطٸضسی ٲٳ٧ٵ اؾز  ٦ٷٱ. زض٤ ٶٳی ٲی ثب سٗؼت ٶ٫بټف

 زض زیساض اٸ٬ نجح ٲٵ ٸ قٟی٣ٻ ٸػٹز زاقشٻ ثبقس. 

 ٶٻ، ظحٳز ٶسیس ثٽكٹٴ اٸ٬ نجح. ثصاضیس ضاحز ثبقٵ.  -

ٮحٓٻ ثیكشط  ٦ٷس ٸ نٹضسف ظیط ٶٹض نجح٫بټی ٦ٻ ټط دب ٲی دبثٻ

قٹٰ ٦ٻ چٻ ٧ٞطی  قٹز، ثٻ ؾطذی ٪طاییسٺ اؾز. ی٥ آٴ ٲشٹػٻ ٲی ٲی

٪یطز. الثس ٸ٢شی ٪ٟشٻ ثٹزٰ  زٺ اؾز ٸ اظ ذٷ٫ی ذٹزٰ ٮؼٱ ٲی٦ط

 ٹز حشٳبً زچبض ٖبزر ٲبټیبٶٻ ټؿشٱ،ذٹاټٱ ٸيٹ ث٫یطٰ، ٧ٞط ٦طزٺ ث ٶٳی

قٟی٣ٻ ضا ٦ٻ ٞٗالً سٷٽب ظٴ ػٹاٴ ٚیطضٖیز ذبٶٻ ثطای ټٳیٵ ٪ٟشٻ ثٹز 
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ٞطؾشس دیف ٲٵ! الثس ٧ٞط ٦طزٺ ثٻ ٸؾبیٯی ثطای ایٵ ٲك٧٭ ٶیبظ  ٲی ثٹز،

بیس ټٳطاټٱ ٶجبقس. حشی ؾط ؾٹظٶی ټٱ ثٻ شټٷف ٶطؾیسٺ زاضٰ ٦ٻ ق

ثٹز ٦ٻ ٲٵ ثٻ ذبَط ایٵ ټٳٻ ٲهیجز ٸ اظ زؾز زازٴ دكز ؾط ټٱ 

ذٹاٶٱ. الثس  اٰ ٸ ذیٯی ٸ٢ز اؾز ٶٳبظ ٶٳی ٖعیعاٶٱ ثب ذسا ٢ٽط ٦طزٺ

اٶس ٸ ٧ٞط ٶٳبظ  ټبی ایٵ زٸضٺ ذیٯی ثیكشط اظ ٶؿ٭ ٲب ٲصټجی ثٹزٺ آزٰ

ی ثطایف ٲحب٬ اؾز. حشٳبً االٴ سٹی ٶرٹاٶسٴ ٦ؿی ثسٸٴ ٖصض قطٖ

٢سض ضاحز  ذیبٮی ټؿشٱ ٦ٻ ایٵ ٪ٹیس چٻ زذشط دطضٸ ٸ ثی زٮف زاضز ٲی

 اٰ ٦ٻ دطیٹزٰ!  ثٻ اٸ ٞٽٳبٶسٺ

٪یطٰ ایٵ حؽ ضا اظ اٸ زٸض ٦ٷٱ، ٲرهٹنبً ثب  ثٻ ؾطٖز سهٳیٱ ٲی

اٰ ٸ ثٻ حٳبیز ظیبز ٸ ٲؿش٣یٱ ایٵ  ټبیی ٦ٻ ثطای اٲطٸظ ٪طٞشٻ سهٳیٱ

ضؾس ٦ٻ  ظ زاضٰ. زضؾز زض ټٳیٵ ٮحٓٻ چیعی ثٻ شټٷٱ ٲیٶیب ذبٶٹازٺ

 ٦ٷس.  ٲیر٧ٹثٱ ٲی

ظزٰ. اظ ذسا  ټٳیٵ ی٥ ٲبٺ ٢ج٭ ثٹز. ٶكؿشٻ ثٹزٰ سٹی اسب٢ٱ ٸ ظاض ٲی

 ټبیٱ ٶبٮیسٺ ثٹزٰ: ټ١ ٦طزٰ. ٸؾٍ ټ١ ٪ٯٻ ٲی

٪طٞشی؟ آذٻ چطا؟  سبقٹٴ ضٸ دكز ؾط ټٱ ثبیس ٲی ذسایب، آذٻ ؾٻ -

ټبر ضٸ زٸؾز  ی ثٷسٺ ٹزر ٶ٫ٟشی ټٳٻ٦بض ٦طزٺ ثٹزٰ؟ ٲ٫ٻ ذ ٲ٫ٻ چی

٦ٷٱ. زی٫ٻ ټیچ ٦سٸٰ اظ حطٞبسٹ ٢جٹ٬ ٶساضٰ.  زاضی؟ ٲٵ زی٫ٻ ثبٸض ٶٳی

قٹٶٹ ثط٪طزٸٴ. حشی  ٪ی، ا٪ٻ ثٯسی ٲٗؼعٺ ٦ٷی، ا٢الً ی٧ی ا٪ٻ ضاؾز ٲی

قٹٶٹ ثیبض ٦ٻ ٲٵ ثشٹٶٱ ثٛٯف ٦ٷٱ، ثبټبـ حطٜ  قسٺ ٸاؾٻ زٸ ضٸظ ی٧ی

ٺ ٢جٹٮز زاضٰ ٸ ټطچی ث٫ی ٪ٹـ ٸ٢ز زٸثبض ثعٶٱ ٸ نساقٹ ثكٷٹٰ. اٸٴ
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 ذٹٶٱ.  ٦ٷٱ. زٸثبضٺ ٶٳبظ ټٱ ٲی ٲی

آٴ ؾٻ ٶٟط  ٮطظز. ی٧ی اظ قٹز ٸ ؾشٹٴ ٣ٞطاسٱ ٲی ٲٹټبی سٷٱ ؾید ٲی

االٴ ظٶسٺ زض اسب٠ اؾز ٸ سٳبٰ زیكت ضا ٦ٷبضٰ ٶٟؽ ٦كیسٺ، ٮٳؿف 

 ٪ٹیٱ: ؾطیٕ ٲیاٰ.  اٰ ٸ ثب اٸ حطٜ ظزٺ ٦طزٺ

 ٶ٫بض ظیبز ٶٳٹٶسٺ آٞشبة ثعٶٻ. ٧ٞط ٦ٷٱ ٲٵ ټٱ ثبیس ٸيٹ ث٫یطٰ. ا -

اٶساظز ٸ سٯٳجٻ  ؾطـ ضا دبییٵ ٲیزٸثبضٺ ٦ٷس ٸ ثٗس  ثب ٮجرٷس ٶ٫بټٱ ٲی

٪یطٰ.  ټب ٸيٹ ٲی ظٶٱ ٸ ثٗس اظ ٲسر ټبیٱ ضا ثبال ٲی ظٶس ٸ ٲٵ آؾشیٵ ٲی

ذیٯی ذٹثی ذسا ػٹٴ، ٸٮی یٻ ٦بضی ث٧ٵ اٲطٸظ ٸ »٪ٹیٱ،  سٹی زٮٱ ٲی

  «ز زاضٰ ث٫صضٸٶٱ.ػٹضی ٦ٻ زٸؾ ٞطزا ضٸ ټٱ ثشٹٶٱ اٸٴ

اظ دكز  قٷٹٰ ٦ٻ اٲیطضيب ٪طزٰ، ٲی ٠ ثطٲیٲٹ٢ٗی ٦ٻ ثٻ َطٜ اسب

زٸز ٸ اظ ٦ٷبضٰ  ظٶس ٸ ثٗس ضٖیشی ثب ٖؼٯٻ ٲی ؾطٰ ٦ؿی ضا نسا ٲی

٦ٷٱ. شټٷٱ زض٪یط ایٵ ٲٹيٹٔ قسٺ ٦ٻ  ٪صضز. سٹػٽی ثٻ اٸ ٶٳی ٲی

ثطای اٰ ٸ ا٪ط ایٷؼب دطیٹز قٹٰ، چٻ اٲ٧بٶبسی  آذطیٵ ثبض ٦ی دطیٹز ثٹزٺ

ایٵ ٲٹيٹٔ زاضٶس. انالً اؾٳف چیؿز؟ ی٧ی اظ اؾشبزټبی دیط زاٶك٫بٺ 

سطی زاضٶس.  ی ٢سیٳی ؛ ٸٮی الثس االٴ ٦ٯٳٻ«٪٭ قسٴضِ»٪ٟز  ٲی

 ٢بٖس٪ی؟ قبیس! 

نسایف ٦طزٺ  ای ٦ٻ اٲیطضيب ذسٲٻضؾٱ، ټٳبٴ  ػٯٹی زض اسب٠ ٦ٻ ٲی

ظ ی ؾٟیس ضا ثٻ َطٞٱ زضا ضؾس ٸ ی٥ ث٣چٻ ظٶبٴ ثٻ ٲٵ ٲی ثٹز، ٶٟؽ

زاذٯف ی٥  اٰ. زضؾز حسؼ ظزٺظٶٱ ؾؼبزٺ ثبقس.  ٦ٷس. حسؼ ٲی ٲی

زاض ثب  ی سٳیع ٲرٳ٭ ؾجع ضٶ٩ ٸ ی٥ چبزض ٶٳبظ چیز ؾٟیس ٪٭ ؾؼبزٺ
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اٰ.  اٞشس ٦ٻ ػٽز ٢جٯٻ ضا ٶذطؾیسٺ ػبٶٳبظی ؾبزٺ اؾز. سبظٺ یبزٰ ٲی

ثب٘ ذٹزٰ ضا ٶؿجز ثٻ  ٦ٷٱ ٲٹ٢ٗیز ذبٶٻ ثٷسٰ ٸ ؾٗی ٲی چكٳبٶٱ ضا ٲی

ؾٷ٫ی ٢سیٳی ٦ٻ آٴ ٲٹ٢ٕ ذك٥ ٸ ٲطزٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥  ایٵ ؾبذشٳبٴ

ټٹ ظٶسٺ قسٺ ٸ دط اظ  اطط ثبؾشبٶی ؾط ػبیف ایؿشبزٺ ثٹز ٸ االٴ ی٥

٦كس ٦ٻ  ػٷجف ٸ ٞٗبٮیز اؾز، زض شټٷٱ ٲؼؿٱ ٦ٷٱ. ظیبز َٹ٬ ٶٳی

٦ٷٱ. زاضٰ چبزضٰ ضا ؾط  ظٶٱ ٸ ؾؼبزٺ ضا دٽٵ ٲی ػٽز ٢جٯٻ ضا حسؼ ٲی

ٸ ٸ٢شی ػٹاة  ذٹضز ٹالٶٻ ثٻ زض ٲیای ٦ٹسبٺ ٸ ٖؼ ٦ٷٱ ٦ٻ يطثٻ ٲی

 ٪ٹیس: آیس ٸ ٲی ثب ٖؼٯٻ سٹی اسب٠ ٲی زټٱ، ؾط اٲیطضيب ٲی

 ضاؾشی ٢جٯٻ... -

 دطؾس: ٦ٷس. ٲی اٞشس ٸ ی٥ آٴ ثب سٗؼت ٶ٫بټٱ ٲی ٶ٫بټف ثٻ ؾؼبزٺ ٲی

اظ ٦ؼب ٞٽٳیسیس؟ ایٷؼب چٹٴ ٶؿجز ثٻ ػبزٺ ٸ ضٸؾشب ثب ظاٸیٻ ؾبذشٻ  -

 سٹٶٵ سكریم ثسٴ.  ٦ٷٵ ٸ ٶٳی یقسٺ، ٲٗٳٹالً ټٳٻ ػٽز ضٸ ٪ٱ ٲ

 ٪ٹیس: اٰ چٻ ث٫ٹیٱ ٦ٻ ذٹزـ ٲی ٲبٶسٺ

 ظٶٻ.  سٹٴ ثطٰ. االٴ آٞشبة ٲی ٲٵ ثب اػبظٺ -

 ضیس سجطیع؟ ضاؾشی، قٳب اٲطٸظ ثٗساظْٽط ٲی -

ذٹاټیس... زٸؾز  ضٰ. سٹ زٞشطٰ ثب یٻ ٲٹ٦٭ ٢طاض زاضٰ. ٲی ثٯٻ، ٲی -

 زاضیس ثب ٲٵ ثیبییس ٦ٻ ثجطٲشٹٴ ذطیس؟ 

قٹٴ ثطٰ.  ٦ٷٱ ثٽشط ثبقٻ ثب ثطازضسٹٴ ٸ ذبٶٹازٺ ، ٧ٞط ٲیٲٳٷٹٴ -

 َٹضی ٸ٢ز ثیكشطی زاضٰ. ایٵ

ثٷسز، ضٸی ؾؼبزٺ  زض ضا ٦ٻ ٲیضٸز.  ظٶس ٸ ؾطیٕ ثیطٸٴ ٲی ٮجرٷس ٲی
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دطؾٱ ٸا٢ٗبً ثیساضٰ ٸ زاضٰ ایٵ چیعټب ضا  ایؿشٱ ٸ ٲجٽٹر اظ ذٹزٰ ٲی ٲی

ټكشبز ؾب٬  ټبیی ٦ٻ ثیٷٱ؟ آیب ایٵ ی٥ ذٹاة ٖؼیت ٶیؿز؟ آزٰ ٲی

اٶس، ظٶسٺ ٸ  اٶس ٸ االٴ ظیط ذطٸاضټب ذب٤ دٹؾیسٺ ٦طزٺ ٢ج٭ ظٶس٪ی ٲی

قبٴ ٶ٫طاٶٱ ٸ زٶجب٬  ؾبٮٱ ٦ٷبض ٲٵ ټؿشٷس ٸ ٲٵ زض شټٷٱ ثطای ټٳٻ

  ٪طزٰ؟ ټی ثطای سٛییط ؾطٶٹقشكبٴ ٲیضا

ی قبضغ  بٶسٺٲ ٦كٱ ٸ ثب سٻ اٰ ثیطٸٴ ٲی اٰ ضا اظ ٦ٹٮٻ ثٗس اظ ٶٳبظ ٪ٹقی

اٰ،  ټبی سبضیری ضا ٦ٻ ٢جالً زاٶٯٹز ٦طزٺ ٸ ذٹاٶسٺ شبةاـ ی٧ی اظ ٦ ثبسطی

٦ٷٱ  اٶساظٰ ٸ ؾٗی ٲی ثب ٖؼٯٻ ٶ٫بټی زٸثبضٺ ثٻ ٸ٢بیٕ ٲی٦ٷٱ.  ثبظ ٲی

٦ٷٱ  زاضٰ ٲبػطای د٭ ػٯٟب ضا ٲطٸض ٲیػعئیبر ضا ثٽشط ثٻ ذبَط ثؿذبضٰ. 

قٹز. ثب حؿطسی ٦ٻ زض ٖٳطٰ قجیٽف ضا سؼطثٻ  ٦ٻ قبضغ ٪ٹقی سٳبٰ ٲی

ٸ٢ز  سب االٴ ټیچاٶساظٰ.  ٲٹٶیشٹض ذبٲٹـ ٪ٹقی ٶ٫بټی ٲی اٰ، ثٻ ٶ٧طزٺ

  زضنس قبضغ ثیكشط ضا ٶ٧طزٺ ثٹزٰ. ٢سض آضظٸی زٺ ایٵ

زاضٰ سب ثطای  اٰ اؾز، ثطٲی ی ٮجبؼ اٲبٶشی ٦یٟی ضا ٦ٻ اظ ػٷؽ دبضچٻ

ی ثٻ آٴ ثعض٪ی ٸ ؾٷ٫یٷی ضا ثب  اٲطٸظ اؾشٟبزٺ ٦ٷٱ ٸ ٲؼجٹض ٶجبقٱ ٦ٹٮٻ

زاضٰ ٸ ثب ٪ٹقی ذبٲٹـ  قبضغض ٪ٹقی ضا ثطٲیذٹزٰ ثجطٰ. اظ زاذ٭ ٦ٹٮٻ 

٪ٹیٷس سجطیع االٴ ثط٠ زاضز  اٰ ٲی ٪صاضٰ. اَالٖبر سبضیری زاذ٭ ٦یٝ ٲی

ټبیی اظ سبضید ٶجبقس ٦ٻ اقشجبٺ ٶٹقشٻ قسٺ ٸ ثٻ  ٸ اٲیسٸاضٰ اظ آٴ ثرف

اٰ ضا زٸثبضٺ قبضغ ٦ٷٱ ٸ اظ  ٪ٹـ آیٷس٪بٴ ضؾیسٺ اؾز ٦ٻ ثشٹاٶٱ ٪ٹقی

اـ زاضٰ، اؾشٟبزٺ ٦ٷٱ. ټطچٷس حشی ا٪ط ټٱ  ٞٓٻای ٦ٻ زض حب ٦شبثربٶٻ

سٹاٶٱ ضیؿ٥ ٦ٷٱ ٸ  ثط٠ ٸػٹز زاقشٻ ثبقس، ثبیس ػبیی سٷٽب ثٳبٶٱ ٸ ٶٳی
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 ٪ٹقی ضا ٦ٻ زض چكٱ ایٵ ٲطزٰ چیعی ثؿیبض ٖؼیت اؾز، قبضغ ٦ٷٱ. 

اٞشس ٦ٻ ٲٵ  ٦كٱ ٸ سبظٺ یبزٰ ٲی ٦یٝ دٹٮٱ ضا ټٱ اظ سٻ ٦ٹٮٻ ثیطٸٴ ٲی

ٶٻ چٷس سب اؾ٧ٷبؼ زاذ٭ ٦یٝ دٹٮٱ ضا ٦ؿی زض ٸا٢ٕ ټیچ دٹٮی ٶساضٰ. 

٦بضر ثبٶ٧ٱ ٢بث٭ اؾشٟبزٺ اؾز. زٮٱ ٸ ٶٻ  زاٶس ٸ ٲٗشجط ٲی قٷبؾس ٲی

ثسٸٴ ټیچ دٹٮی، ٦ٷٱ. ٲٵ  ضیعز ٸ احؿبؼ ٶباٲٷی ثیكشطی ٲی دبییٵ ٲی

ای ٦ٻ ټكشبز ؾب٬ ثب ظٲبٴ  ای زض زٸضٺ ثسٸٴ ٲسض٦ی، ثسٸٴ ٲٯ٥ ٸ ذبٶٻ

چیع ٢بث٭ ٞطٸقٱ  اٰ. سٷٽب زٰ ضټب قسٺاٰ ٞبنٯٻ زاضز، ثٻ حب٬ ذٹ ظٶس٪ی

اٰ ثٻ َال ټٳیكٻ  ی٥ زؾشجٷس َالی ٶبظ٤ اؾز ٦ٻ ثب ٸػٹز ٖسٰ ٖال٢ٻ

 قبٶؿی اٰ. ٮ٣ب ټسیٻ ٪طٞشٻ ثٻ زؾز زاضٰ چٹٴ زض ؾٵ زٺ ؾبٮ٫ی اظ ٲٻ

اٶس  ټبیی ٢طاض ٪طٞشٻ ٦ٻ زض ایٵ ثیٵ زاضٰ، ایٵ اؾز ٦ٻ اَطاٞٱ اٶؿبٴ ټٱ

اٶس ٸ ټٱ الا٢٭  ٦طزٺ ٧ٞط ٸ سحهی٭ ٦ٻ ټٱ ٶؿجز ثٻ ظٲبٴ ذٹزقبٴ ضٸقٵ

حب٬ حؽ ذٹثی ٶساضٰ. ایٵ  اٶس، ثبایٵ سب ایٷؼب زض ٲ٣بثٯٱ ٲٽطثبٴ ثٹزٺ

ټبی ٲٽطثبٴ قبیس دشبٶؿی٭ ایٵ ضا زاقشٻ ثبقٷس ٦ٻ ضٸظی ٲظ٭  آزٰ

سٟبٸر. س٣طیجبً ٲُٳئٷٱ ٦ٻ ؾبٖشی ٢ج٭  قٟی٣ٻ ٶبٲٽطثبٴ ثبقٷس یب الا٢٭ ثی

اٰ. ٲٵ ثبیس ټطچٻ ظٸزسط زؾز  ٞشٻاٰ ضا ٪ط سطیٵ سهٳیٱ ظٶس٪ی اقشجبٺ

ټبیٱ ضا دیسا ٦ٷٱ ٸ ثٻ ٢جطؾشبٴ ثطٸٰ... ٸ ضاټی  ٮ٣ب ضا ث٫یطٰ ٸ ٪ط٪ی ٲٻ

سٷٻ ایٵ  سٹاٶٱ ی٥ ٲٵ ٶٳیثطای ثط٪كشٵ ثٻ ظٶس٪ی ذٹزٰ دیسا ٦ٷٱ. 

ټب ضا ٶؼبر ثسټٱ. ق٥ ٶساضٰ ٦ٻ ٲحب٬ اؾز ثشٹاٶٱ سبضید ضا ٖٹو  آزٰ

 ٦ٷٱ. 

ثیٷٱ  ٲی سٹی حیبٌ ټٳبٴ ضٖیشی ضاٸٰ. ض ثب ایٵ ٧ٞط اظ اسب٠ ثیطٸٴ ٲی
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 دطؾٱ: آٸضزٺ ثٹز. ٲی ضا ٦ٻ ثطایٱ ؾؼبزٺ

 ټبی ٲٵ ٦ؼبٴ؟ ؾ٩ -

 ٦ٷس.  ثٻ زض ثعض٨ حیبٌ اقبضٺ ٲی

  ثیطٸٴ ټؿشٵ ذبٶٱ. سٹی َٹیٯٻ.  -

ټب ضا اظ دكز  ی ٪ط٪ی ضٸٰ، نسای دبضؼ قبزٲبٶٻ اظ زض ٦ٻ ثیطٸٴ ٲی

س. ثب ٖؼٯٻ ثٻ آٴ َطٜ اٶ قٷٹٰ ٦ٻ ثٹیٱ ضا حؽ ٦طزٺ زیٹاض َٹیٯٻ ٲی

دیچس ٸ چٷس ٲشط ػٯٹسط  ضٸٰ ٦ٻ ی٥ ػیخ ذب٦ی ضٶ٩ ػٯٹیٱ ٲی ٲی

٦ٷس. ٲجٽٹر ٶ٫بټف  قٹز ٸ زض ضا ثبظ ٲی ٦ٷس. ؾطثبظی دیبزٺ ٲی سٹ٢ٝ ٲی

اٮسٸٮٻ ٦ٻ ثب ٮجبؼ  اٞشس ثٻ ذبٴ احشكبٰ ٦ٷٱ ٸ ثٗس سبظٺ چكٳٱ ٲی ٲی

اثٽز ٸ اـ چیؿز ٸٮی  زاٶٱ زضػٻ آیس. ٶٳی ٶٓبٲی ثٻ َطٜ ػیخ ٲی

اـ ٸ ایٷ٧ٻ ضاٶٷسٺ ثب ٲبقیٵ  ټبی ضٸی ؾیٷٻ ٲسا٬ ،یب٬ ٸ ٦ٹدب٬ ٮجبؾف

زټس ٦ٻ ثبیس ی٧ی اظ ؾطاٴ اضسف ثبقس،  ثٻ زٶجبٮف آٲسٺ اؾز، ٶكبٴ ٲی

٦طزٰ اٸ  چیعی ٦ٻ ٢جالً حشی ی٥ شضٺ ټٱ ثٻ شټٷٱ ٶطؾیسٺ ثٹز. ٧ٞط ٲی

٣ٍٞ ی٥ ذبٴ اؾز ٦ٻ ٦ٯی ٲٯ٥ ٸ اٲال٤ زاضز ٸ ٦بضـ ضؾیس٪ی ثٻ 

 زټس. ؾطی س٧بٴ ٲیاـ اؾز. ثطایٱ  ټب ٸ ٲحهٹالر ٦كبٸضظی زضٖی

  ثیٷٳشٹٴ ذبٶٱ ز٦شط.  قت سٹ ٲٷع٬ زض سجطیع ٲی -

سٹی زٮٱ آضظٸ  ٦ٷٱ ٸ ٶٻ سأییس. ٶٻ ضز ٲی ظٶٱ. زض ػٹاثف ٮجرٷس ٲی

٪الٴ  ی قف ٦ساٲٳبٴ زض آٴ ذبٶٻ ٦ٻ زض ٲحٯٻ ٦ٷٱ ٦ٻ قت ټیچ ٲی

ی ذٹزٰ ضؾیسٺ  ٮ٣ب ثٻ ذبٶٻ ب ٲٻسجطیع ٸ ٲط٦ع ثٳجبضاٴ اؾز، ٶجبقیٱ. ٲٵ ث

قٹز ٸ زض  ٸ٢شی ػیخ زٸض ٲیټب ټٱ زض ٮی٣ٹاٴ زض اٲبٴ ثبقٷس.  ثبقٱ ٸ آٴ
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قٹز، نٟحبسی اظ  ٪طزٸٚجبضی ٦ٻ دكز ؾطـ ػب ٪صاقشٻ اؾز، ٪ٱ ٲی

٦طزٰ، اظ اٖٳب٠  ٦ٻ زاقشٱ ٲٹ٢ٕ سٳبٰ قسٴ قبضغ ٪ٹقی ٲطٸض ٲی سبضید

 قٹز.  س٧طاض ٲی ٪یطز ٸ سٹی ٲٛعٰ ػٯٹی چكٳٱ ق٧٭ ٲی اٰ حبٞٓٻ

اٮسٸٮٻ ٦ٻ ضٸظ زٸٰ قٽطیٹض ثطای ثبظزیس اظ ٲٷب١َ  ؾطټٷ٩ احشكبٰ»

ضٸز  ٲطظی ػٯٟب ثٻ آٴ حٹاٮی ضٞشٻ ثٹز، ثٻ زٮی٭ ٶبٲٗٯٹٲی ٦ٻ احشٳب٬ ٲی

ذطاثی ذٹزضٸ ثبقس، قت زض دبؾ٫بٺ ٲطظی ػٯٟب ٲبٶس٪بض قس. نجح ضٸظ 

٢هس ٖجٹض ؾٹٰ قٽطیٹض ثٗس اظ ثٳجبضاٴ سجطیع، ٢كٹٴ اضسف ؾطخ قٹضٸی 

اظ د٭ ٲطظی ػٯٟب ٸ ٸضٸز ثٻ ایطاٴ ضا زاقز ٸٮی ؾطټٷ٩ سهٳیٱ ٪طٞز 

ټب  ثب ی٥ ؾطػٹذٻ ٸ ؾٻ ؾطثبظ ٦ٻ زض دبؾ٫بٺ ثٹزٶس، زض ٲ٣بث٭ آٴ

اٶس، اػبضٺ ٶسټٷس  ٢ؿٱ قسٶس ٦ٻ سب ظٶسٺ ٲ٣بٸٲز ٦ٷس. ایٵ چٷس ٶٟط ټٱ

اضسف ؾطخ ٸاضز ذب٤ ایطاٴ قٹز. اٸٮیٵ ذٹزضٸی اضسكی ٦ٻ ضٸی د٭ 

ظزٶس ٸ ٦بٲیٹٴ اضسكی ٲشٹ٢ٝ  ثب سیط ی آٴ ضا اظ زٸض ضؾیس، ضاٶٷسٺآټٷی 

ټب ثسٸٴ ایٷ٧ٻ ټیچ ٶیطٸی  قس ٸ آقٹثی زض ٢كٹٴ قٹضٸی دیف آٲس. آٴ

سب  ٸټكز ؾبٖز اظ د٭ آټٷی ٲحبٞٓز ٦طزٶس ٦ٳ٧ی ثطؾس، چٽ٭

 ی٥ ٦كشٻ قسٶس.  ثٻ ٲٽٳبسكبٴ سٳبٰ قس ٸ ی٥

شٹػٻ قس ٦ٻ ٣ٍٞ ٸ٢شی ٢سٰ ثٻ ذب٤ ایطاٴ ٪صاقز ٸ ٲ ضٸؼؾطٮك٧ط 

چٷس ٶٟط ایٵ ټٳٻ ٲسر ٲبٶٕ ٸضٸز ی٥ ٢كٹٴ ثٻ ذب٤ ایطاٴ قسٺ ثٹزٶس، 

ټبیف ضا ٦ٷس ٸ ضٸی ػؿس ؾطټٷ٩  ی احشطاٰ ی٧ی اظ زضػٻ ثٻ ٶكبٶٻ

ایطاٶی ٪صاقز ٸ ثٗس ثٻ چٷس چٹدبٴ ٦ٻ زض آٴ حٹاٮی ثٹزٶس، زؾشٹض زاز 

ایٵ  ٶٟط ضا ثب احشطاٰ ذب٤ ٦ٷٷس. ٪ٹض ٸ ثٷبی یبزثٹز چٷساػؿبز آٴ 
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 .«ٸػٹز زاضززالٸضاٴ ټٷٹظ زض ٦ٷبض د٭ ٢سیٳی ػٯٟب 

زټٱ. اظ سهٹض ایٷ٧ٻ ایٵ  ٮطظز ٸ ٶٟؿٱ ضا ثٻ ظٸض ثیطٸٴ ٲی سٷٱ ٲی

اـ ضا زیسٺ اؾز ٸ ٞطزا ایٵ ٲٹ٢ٕ  آذطیٵ ثبضی اؾز ٦ٻ ایٵ ٲطز ذبٶٹازٺ

سیط یب قبیس ټٱ سذبٶچٻ ٸ ٶبٚبٴ ٸ ثٳت زؾشی ضٸی ذب٤  ثب سٟٷ٩ دٷغ

اٶؼبٲس، اظ ٧ٞط  ضا آٚبظ ٦طزٺ اؾز ٦ٻ ثٻ ٲط٪ف ٲی ؾٷ٫ط ٪طٞشٻ ٸ ػٷ٫ی

ایٷ٧ٻ ؾٻ ضٸظ ثٗس زض ایٵ ذبٶٻ زاضٶس ثطای اظ زؾز زازٴ اٸ قیٹٴ 

٦ٷٷس ٸ قبیس حشی ٶٻ ٣ٍٞ اٸ، چٷس ٶٟط اظ اټبٮی ایٵ ذبٶٻ ٦ٻ ی٥  ٲی

قت ثب ٲٽطثبٶی ٲیعثبٴ ٲٵ ثٹزٺ اؾز، زی٫ط ظٶسٺ ٶرٹاټٷس ثٹز، ٲٛعٰ 

 ٦ٷس.  قطٸٔ ثٻ سذیسٴ ٲی

ػب ضا ضٸی ؾطقبٴ  سبة قسٺ ٸ ټٳٻ ټب ٦ٻ ثی نسای ٪ط٪ی اظ

٦ٷٱ.  ضٸٰ ٸ زض ضا ثبظ ٲی آیٱ. ثٻ َطٜ َٹیٯٻ ٲی اٶس، ثٻ ذٹزٰ ٲی ٪صاقشٻ

٦ٷٱ. ثٗس چكٳٱ  ضٸٶس ٸ ٶٹاظقكبٴ ٲی ټب اظ ؾطٸ٦ٹٮٱ ثبال ٲی ٪ط٪ی

٢سض ظیجب  ٦ٷٷس. آٴ اٞشس ثٻ زٸ سب اؾت ٶػاززاض ٦ٻ ثٻ ٲٵ ٶ٫بٺ ٲی ٲی

٦كٱ.  ضٸٰ ٸ زؾشی ثٻ نٹضسكبٴ ٲی شیبض ثٻ َطٞكبٴ ٲیاذ ټؿشٷس ٦ٻ ثی

٦ٷٱ زض ٲ٣بثٯٱ ؾط ذٱ  ټب چُٹض ٦ٷبض ثیبیٱ ٸ حؽ ٲی ذٹة ثٯسٰ ثب اؾت

ٮ٣ب ػٹٴ، ایٵ  ٲٻ»٪ٹیٱ،  ی ؾٹاضی ټؿشٷس. سٹی زٮٱ ٲی ٶس ٸ آٲبزٺا ٺ٦طز

ټبیی ثٹز ٦ٻ ٸاؾٻ ٲٵ سطسیت زازی؟ ثٻ ذبَط ټٳیٵ ضٸظټب  ټٱ اظ ثطٶبٲٻ

ٲٷسٰ  سكٹی٣ٱ ٦طزی ثطٰ ٦الؼ ؾٹاض٦بضی ٸ ٖال٢ٻثٹز ٦ٻ اظ ثچ٫ی 

ټب؟ ٶ٫طاٴ ثٹزی ٦ٻ ایٵ ضٸظټب ػبیی ثبقٱ ٦ٻ ٲبقیٵ  ٦طزی ثٻ اؾت

ٶجبقٻ ٸ ٲؼجٹض قٱ اؾت ؾٹاض ثكٱ؟ اٲب اقشجبٺ ٦طزی ٖعیعٰ. ٲٵ ټٱ 
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ٲظ٭ ذٹزر ؾطس١ ٸ ٮؼجبظٰ. ٲٵ اٸٴ آزٲی ٶیؿشٱ ٦ٻ ٢طاضٺ سبضید ضٸ 

ټبی ذٹزٲٹ زاضٰ.  ٮی ٲٵ ثطٶبٲٻٖٹو ٦ٷٻ. سٹ ٸاؾٻ ٲٵ ثطٶبٲٻ ضیرشی ٸ

ٮ٣ب ػٹٴ، یٻ ضٸظی سٹ ثب یٻ زٶیب ٲحجز ٸاؾٻ ظٶس٪ی ٲٵ ثطٶبٲٻ ضیرشی  ٲٻ

ٸ یٻ ٖٳط ټٱ ٸ٢ز زاقشی ٦ٻ ٲٷٹ ثطاـ حبيط ٦ٷی ٸٮی ٲٵ االٴ سٹ ی٥ 

٪طزٰ ثٻ ظٲبٴ ذٹزٰ.  قت سهٳیٳٱ ضٸ ٪طٞشٱ ٸ ټٳیٵ اٲطٸظ ثب سٹ ثطٲی

یٻ ٦ٻ ټٳیكٻ ثیٵ ٲٵ ٸ سٹ ٦ٷٻ، ٲٽط ٸ ٲحجش سٷٽب چیعی ٦ٻ سٛییط ٶٳی

 «ثٹزٺ ٸ ذٹاټس ثٹز!

 ٪ٹیس: اظ دكز ؾطٰ ٲی٦ؿی 

 آز؟  ټب ذٹقشٹٴ ٲی اظ اؾت -

 ٪ٹیٱ: ٪طزٰ ٸ ثٻ اٲیطٲحٳس ٲی ثطٲی

 ذیٯی ٢كٷ٫ٵ ٲرهٹنبً ایٵ ؾیبټٻ.ثٯٻ،  -

 ظٶس.  ٲیٮجرٷس 

 زاضیس ؾٹاضـ ثكیس؟ سٷسضٺ. زٸؾز اؾٳف  -

 ثٯٻ حشٳبً یٻ ضٸظ ؾط ٞطنز... -

 ٪یطز.  ی آٴ ضا ٲی ٪صاضز ٸ زټبٶٻ ظیٵ ؾج٧ی ضٸی دكز اؾت ٲیؾطیٕ 

 ثٟطٲبییس ػٯٹ.  -

٢سض ؾٗی زاضز  ٶیؿشٱ ٸ ایٵ٦ٷٱ ٪ٳبٴ ٦طزٺ ذٹة ؾٹاضی ثٯس  ٲیحؽ 

قٹٰ ٸ ثٗس اٞؿبض ضا  زاضز ٸ ؾٹاض ٲی حٳبیشٱ ٦ٷس. ثطایٱ ض٦بة ضا ٶ٫ٻ ٲی

ټٳبٴ ًٞبی ٲحسٸز انُج٭ ٦ٳی ثب اؾت زٸض زټس. سٹی  شٱ ٲیثٻ زؾ

سك٧ط  قٹٰ ٸ آیس. دیبزٺ ٲی ض٦بة ٲی ظٶٱ ٸ ثٻ ٶٓطٰ ذیٯی ذٹـ ٲی
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ٶٓیط ټٱ ثركی اظ ؾیط ٸ  ذٹقحبٮٱ ٦ٻ ؾٹاضی ثب ایٵ اؾت ثی٦ٷٱ.  ٲی

 ؾیبحشٱ زض ایٵ زٶیبی ٖؼیت ثٹزٺ اؾز. 
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 9٪شؿجی ثعض٨ذطیس ثٻ ؾج٥ 

ٶكؿشٻ ثٹزٰ ٸ ثب نٹضسی ٲٯشٽت  ی دیطٮ٣ب ضٸی ضٸسرشی آثی ٲرٳ٭ ٲٻ

ظ٬ ظزٺ ثٹزٰ ثٻ ؾٹٲیٵ ٧ٖؿی ٦ٻ اظ ٲؼطی ثیطٸٴ آٸضزٺ ثٹز. ثبٸضٰ 

٦ٷٱ. ی٥ ثٯٹظ ٸ قٯٹاض ٶٓبٲی  قس ٦ٻ زاضٰ ثٻ ٧ٖؽ ذٹزٰ ٶ٫بٺ ٲی ٶٳی

چطٸ٤ سٷٱ ثٹز ٦ٻ اٶ٫بض ٦ٳی ثطایٱ ٪كبز ثٹز. ضٸی ٦بدٹر ی٥ ػیخ 

اٲیطضيب ٸ اٲیطٲحٳس اٰ ذٹقحب٬ ثٹز. ٦ٷبضٰ  ٶٓبٲی ٶكؿشٻ ثٹزٰ ٸ ٢یبٞٻ

زؾز زاقشٷس ٸٮی زٸ  ایؿشبزٺ ثٹزٶس ٸ چٷس ٶٓبٲی زی٫ط. ټٳٻ اؾٯحٻ زض

 ثطازض ٮجبؼ ٲٗٳٹٮی سٷكبٴ ثٹز ٶٻ ٶٓبٲی. ٲجٽٹر ٪ٟشٱ:

ٻ ایٵ ٸا٢ٗبً ٧ٖؽ ٲٷٻ. ٲُٳئٷٱ سٹ ظٶس٪یٱ ټط ٮ٣ب ػٹٴ ٶ٫یس ٦ ٲٻ -

 ٦بضی ټٱ ث٧ٷٱ، ٲحبٮٻ یٻ ضٸظی ٢بَی ٦بضټبی ٶٓبٲی ثكٱ. 

 ذٷسیس. 

٦ٷٱ سٹ اؾٯحٻ زؾز  ٧ٖؽ سٹئٻ ظضیٵ ػٹٴ، ٸٮی ٲٷٱ ٧ٞط ٶٳی -

ټب ثٹزی، ثٻ ٖٷٹاٴ دعق٥  ٪طٞشٻ ثبقی. احشٳبالً ا٪ٻ ٸؾٍ اٸٴ ٶٓبٲی

ز٦شط ٸ ٶیطٸی اٲسازی ټٱ ثٹزٺ. ٲٷ٣ُبً ټطػب ػٷ٩ ٸ ذٹٶطیعی ثبقٻ، 

 الظٲٻ. 

                                                 
 ٦شبثی زض ٲٹضز زټٻ چٽ٭ ٲیالزی یب ټٳبٴ زټٻ ثیؿز قٳؿی - 9



117 
 

 ثب ؾٳبػز ٸ اٶ٧بض ؾط س٧بٴ زازٰ. 

ٶٻ! ایٷٱ ٲحبٮٻ. ٲٵ آزٰ ػٷ٩ ٶیؿشٱ، حبال ثٻ ټط ق٧ٯی ٦ٻ ثبقٻ.  -

ٲٵ ا٪ٻ ثسٸٶٱ ػبیی ٢طاضٺ ػٷ٩ ثكٻ، ٶٻ اظ ضٸی سطؼ، اظ ضٸی ٶٟطر سب 

 ٪یطٰ.  آذطیٵ حس ٲٳ٧ٵ اظـ ٞبنٯٻ ٲی

 قبٶٻ ثبال اٶساذز. 

ټیچ ٲٗٯٹٰ ٶیؿز سٹ زض آیٷسٺ ٦بضی ضٸ ث٧ٷی ٦ٻ  قبیس ټٱ ث٫یطی. -

یٻ ضٸظی زض ٪صقشٻ ٦طزی، ټطچٷس االٴ حشی ٲٗٯٹٰ ٶیؿز ٪صقشٻ 

سٹٶیٱ  ٦سٸٲٻ ٸ آیٷسٺ ٦سٸٰ. االٴ ٦ٻ ٲٵ ٸ سٹ ایٷؼب ٶكؿشیٱ، انالً ٶٳی

ی ظٶس٪ی سٹ ثٹزٺ یب ٢طاضٺ  ٪صقشٻ 1320ٲُٳئٵ ثبقیٱ ٦ٻ ؾب٬ 

ؾز ٸ ٲب  ٱ سٷیسٺ ٸ ٪طٺ ذٹضزٺاـ ثبقٻ. ظٲبٴ ٲظ٭ یٻ ٦الٜ زض ټ آیٷسٺ

ٲٹٴ  ټب ٦ٻ ٲٳ٧ٷٻ ٪صقشٻ زٸٶیٱ سٹ ټط ٦سٸٰ اظ ایٵ آیٷسٺ ٸا٢ٗبً ٶٳی

ثبقٵ، چٻ ٦بضی ذٹاټیٱ ٦طز. قبیس ٸا٢ٗبً یٻ ضٸظی ایٵ ٧ٖؽ اظ سبضید 

   ظٶس٪ی سٹ دب٤ ثكٻ چٹٴ سٹ سهٳیٱ ث٫یطی ٦ٻ اٸٴ ضٸظ اٸٶؼب ٶجبقی. 

ٟطـ ػٯٹی ټبی ٲبقیٵ ضٸی ٲؿیط ؾٷ٫ نسای حط٦ز الؾشی٥

ٶ٫بټی ثٻ ٲبقیٵ ٦كس.  ٖٳبضر ؾٷ٫ی ٲطا اظ ٲطٸض آٴ ذبَطٺ ثیطٸٴ ٲی

ټبی ٢سیٳی  ی ٲبقیٵ اٶساظٰ ٦ٻ اٶ٫بض اظ ٲٹظٺ آثی ثطا٠ ٲی ٦بزیال٤

ذٹزٰ! ثٻ  206ای س٣طیجب زٸ ثطاثط دػٸ  ثیطٸٴ دطیسٺ اؾز، ثب اٶساظٺ

ٸقٯٹاض ٲك٧ی ٲس٬ ٪كبز ٸ ٦الٺ  ٦ٷٱ ٦ٻ ثب آٴ ٦ز اٲیطٲحٳس ٶ٫بٺ ٲی

ی ٦الض٤ ٪یج٭  قبدٹ دكز ٞطٲبٴ ٶكؿشٻ اؾز ٸ ٖؼیت زض شټٷٱ ٢یبٞٻ

ټب  قٹز. سب ػبیی ٦ٻ یبزٰ اؾز، ا٪ط ظٲبٴ زض ٞیٯٱ ثط ثبز ضٞشٻ سساٖی ٲی



118 
 

سط اظ  ضا ٢بَی ٶ٧طزٺ ثبقٱ، ٸ٢بیٕ آٴ ٦شبة ثبیس حسٸز ثیؿز ؾب٬ ٣ٖت

٢سض زیط ثٻ ایطاٴ  ټب ایٵ اٰ ٦ٻ چطا ٲس ٮجبؼ ظٲبٴ ٞٗٯی ثبقس ٸ ٲبٶسٺ

ضؾیسٺ اؾز، ټطچٷس ٢جٹ٬ زاضٰ ٦ٻ آٴ ؾجی٭ ٢یُبٶی ٲس٬ ضر  ٲی

آیس ٸ ٲشحیطٰ ٦ٻ چطا ثطازضـ سب حبال ثٻ  ثبسٯطی ٖؼیت ثٻ ایٵ ٲطز ٲی

 سط ٦ٷس!  سیخ ؾجی٭ ذٹزـ ضا ذٹـ ٲس٬ ٧ٞط ٶیٟشبزٺ ٦ٻ ثب ایٵ

قٟی٣ٻ ٦ٻ ثب دیطاټٷی ػسیس ٦ٷبضٰ ایؿشبزٺ اؾز، ثسٸٴ ټیچ سٗبضٞی ٸ 

بال ٦ٻ اظ اٸٮیٵ ز٢ی٣ٻ زض ٲ٣بثٯٱ زاقشٻ ٸ قبیس ثب ټٳبٴ اذٱ اظ ٲٹيٕ ث

ضٸز  ټٱ ػعٸ قرهیشف اؾز ٶٻ ٣ٍٞ زض ٲ٣بث٭ ٲٵ، ثٻ َطٜ ٲبقیٵ ٲی

 قٹز.  ٶكیٷس. دكز ؾطـ ٮٗیب ټٱ ؾٹاض ٲی ٦ٷس ٸ ٲی ٸ زض ٣ٖت ضا ثبظ ٲی

اٶساظٰ ٦ٻ اظ نجح ٦ٻ ثب ٶبظ ٸ ٶٹاظـ ثیساضـ ٦طزٺ  ٮ٣ب ٲی ٶ٫بټی ثٻ ٲٻ

قجیٻ چیعی ٦ٻ ذٹزـ ی٥ ٖٳط زض ٲ٣بثٯٱ ثٹزٰ ٸ ثب ٲٽط ٸ ٲحجشی 

زاقز، ثطایف ٮ٣ٳٻ ٪طٞشٻ ٸ ثب حٹنٯٻ ثٻ اٸ نجحبٶٻ زازٺ ثٹزٰ، س٣طیجبً ثٻ 

ٲٵ چؿجیسٺ ٸ ػع چٷس ز٢ی٣ٻ ثطای ضٞشٵ ثٻ زؾشكٹیی اظ ٲٵ ػسا 

زاٶٱ چطا ثب ایٷ٧ٻ زض سٳبٰ ایٵ ٮحٓبر  ذٹزٰ ټٱ ټٷٹظ ٶٳیٶكسٺ اؾز. 

ٮ٣ب اظ ایٷؼب ذٹاټٱ   ٵ اٲطٸظ ثب ٲٻاٰ ٦ٻ ټٳی ٲساٰ زض شټٷٱ س٧طاض ٦طزٺ

ټبیی ٦ٻ اظ ٞطزا ٢طاض اؾز قطٸٔ قٹٶس  ضٞز ٸ ٲٷشٓط ػٷ٩ ٸ ٲهیجز

اٰ  اٰ ٸ ټٳطاٺ ایٵ ذبٶٹازٺ آٲسٺ ٮ٣ب ضا آٲبزٺ ٦طزٺ ٲبٶٱ، ٸٮی زض ٖٳ٭ ٲٻ ٶٳی

 ٦ٻ ثطای ذطیس ٸ ٪طزـ ثٻ سجطیع ثطٸیٱ. 

ٮی قٹز ضٸی قٟی٣ٻ ٦ٻ ضٸی نٷس ٶ٫بټٱ ثب حبٮشی ٲٗصة ٦كیسٺ ٲی

ٮ٣بی ٦ٹز٤ ضٸی  ٣ٖت ٲبقیٵ ٮٱ زازٺ اؾز. احشٳبالً ٢طاض ٶیؿز ٲٻ
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نٷسٮی ػٯٹی ٲبقیٷی ثٷكیٷس ٦ٻ حشی ٦ٳطثٷس ایٳٷی ټٱ ٶساضز ٸ زض 

ٸذٱ سٳبٰ ٲسر زض ذُط ثبقس. یٗٷی  ی ذب٦ی ثبضی٥ ٸ دطدیچ ایٵ ػبزٺ

زاز  ٶكؿز ٸ اػبظٺ ٲی ضؾس ٦ٻ ثبیس ذٹزـ ػٯٹ ٲی قٟی٣ٻ ٣ٖٯف ٶٳی

 ٪ٹیٱ: ظٶٱ ٸ ٲی ثٻ ظٸض ٮجرٷسی ٲیثٷكیٷیٱ؟  ټب ٣ٖت ٲٵ ٸ ثچٻ

 قیٷیس قٟی٣ٻ ذبٶٱ؟  قٳب ػٯٹ ٶٳی -

٦ٻ نٹضسف ضا  ضٸز ٸ زضحبٮی ای ٲی ٚطٺ ثٻ ػبی ػٹاة ٶیٳچٻ چكٱ

٦ٷس. ثب اؾشیهب٬ ٶ٫بټی ثٻ  ٪طزاٶس، ظیط ٮت ٚطٚط ٶبٲٟٽٹٲی ٲی ثطٲی

ی ذٹزـ ثب  ٦ٷٱ. حٹاؾف ثٻ ٲب ٶیؿز ٸ زاضز اظ دٷؼطٺ اٲیطٲحٳس ٲی

ٮ٣ب ضا ضٸی نٷسٮی ٣ٖت ؾٹاض  ظٶس. اػجبضاً ٲٻ ټب حطٜ ٲی ی اظ ضٖیزی٧

ی ثعض٪ٱ ضا سٹی ٲبقیٵ  . اٸ٬ ٦ٹٮٻ٦ٷٱ ٦ٷٱ ٸ ذٹزٰ زض ػٯٹ ضا ثبظ ٲی ٲی

ثٗس ذٹزٰ ٸ  ٪صاضٰ ٦ٻ زض آذطیٵ ٮحٓٻ سهٳیٱ ٪طٞشٻ ثٹزٰ ثیبٸضٰ ٲی

ٶكیٷٱ. ذیب٬ ٶساضٰ قٟی٣ٻ ضا ؾط ٮغ ثیٷساظٰ چٹٴ اٲطٸظ ټٳ٧بضی  ٲی

َٹض  ټب ضا الظٰ زاضٰ. حبال ٦ٻ ذٹزـ سطػیح زازٺ ایٵ یٵ آزٰسٳبٰ ا

ثٷكیٷیٱ، دؽ ٲُبث١ ٲیٯف ثبیس ضاٺ ثیبیٱ. ثٻ ٲحى ایٷ٧ٻ زض ضا 

 ٪ٹیس: ٦كس ٸ ٲی اٰ ضا ٲی ثٷسٰ، اظ آٴ دكز قبٶٻ ٲی

 ټی! ٲ٫ٻ سٹ اظ َٹیٯٻ اٸٲسی؟  -

 زټس: ٪طزٰ. نٹضسف اظ ذكٱ ؾطخ قسٺ اؾز. ازاٲٻ ٲی ٲجٽٹر ثطٲی

قیٷٵ ٸ ٲطزټب  ټب ٣ٖت ٲی ال سٹ ٖٳطر ٲبقیٵ ؾٹاض ٶكسی؟ ظٴسب حب -

 ػٯٹ. 

 ٪ٹیٱ: ثب قطٲٷس٪ی ٲی
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 ثجركیس، ٲٵ ذجط ٶساقشٱ.  -

 ٪ٹیس: ضٸز ٦ٻ اٲیطٲحٳس ٲی زؾشٱ ثٻ زؾش٫یطٺ ٲی

ٲٵ ثبیس ٖصضذٹاټی ٦ٷٱ ٶٻ، ثٟطٲبییس ذبٶٱ ز٦شط. ټیچ ایطازی ٶساضٺ.  -

 ثٻ ذبَط...

 ٪ٹیس: ٲی اٸثب سٛیط ضٸ ثٻ  اٶساظز ٸ ٶ٫بٺ سٷسی ثٻ قٟی٣ٻ ٲی

ذبٶٱ ز٦شط اظ سٽطاٴ ټب سٹ سٽطاٴ ٶیؿز.  ذبٶٱ، ایٵ ضؾٱ ٸ ضؾٹٰ -

 ػب ٶیؿز.  سبظٺ سٹ ټٳیٵ سجطیع ذٹزٲٹٴ ټٱ ټٳٻاٸٲسٴ. 

ٲبٶٱ. ثٗس  ٪ٹیس ٸ ٲٵ ثب حبٮشی ٲٗصة ؾط ػبیٱ ٲی قٟی٣ٻ چیعی ٶٳی

ټبی  قٹز زٶجب٬ ٶ٣كٻ اظ حط٦ز ذٹزضٸ زٸثبضٺ شټٷٱ ٦كیسٺ ٲی

 دطؾٱ: ٲیزاٶٱ چُٹض ثبیس اػطا قٹٶس.  اٰ ٦ٻ ټٷٹظ ٶٳی ٶیٳٻ ٶهٟٻ

 آٴ سجطیع؟  اٲیطضيب چٻ ؾبٖشی ٲی ٖٳٹٚٯی -

ثبیس ثساٶٱ ٸ ٲُٳئٵ قٹٰ چٹٴ ثٻ ٲبقیٷف ٶیبظ زاضٰ ثطای اػطای 

 ٪ٹیس: اٰ. ٲی ٶ٣كٻ

اٞشٻ ٸ یٻ ؾبٖز  ٲٗٳٹالً ثٗس اظ ٶٽبض حسٸز ؾبٖز ی٥ ٸ زٸ ضاٺ ٲی -

 ضؾٻ سجطیع.  ثٗس ٲی

سهٳیٱ ٪صضز.  ٓطٰ ذٹة اؾز ٸ ٲٷبؾت اػطای آٶچٻ زض شټٷٱ ٲیثٻ ٶ

٪طزٰ ثٻ ٣ٖت ٸ  سطی ثط٢طاض ٦ٷٱ. ثطٲی ٪یطٰ ثب قٟی٣ٻ اضسجبٌ زٸؾشبٶٻ ٲی

 ٪ٹیٱ: ٲی

 قٟی٣ٻ ذبٶٱ، سٹ سجطیع ػبیی ټؿز ٦ٻ ثكٻ ٮجبؼ آٲبزٺ ذطیس؟  -

 ٪ٹیس: ثب اذٱ ٣ٍٞ ی٥ ٦ٯٳٻ ٲی



121 
 

 ٶٻ!  -

 دطؾٱ: ٪ٹیس، ٲی عی ٶٳیٲبٶٱ ٸ ٸ٢شی چی ٲٷشٓطسٹيیح ثیكشط ٲی

٦كٻ  چ٣سض َٹ٬ ٲییٗٷی... حشٳبً ثبیس ٮجبؼ ضٸ زاز ثٻ ذیبٌ؟  -

 ثسٸظٴ؟ اٲ٧بٶف ټؿز اٲطٸظ آٲبزٺ ثكٻ؟ 

زټس  ایٵ ثبض حشی ظحٳز ٪ٟشٵ ټٳبٴ ی٥ ٦ٯٳٻ ضا ټٱ ثٻ ذٹزـ ٶٳی

 ٪ٹیس: اٶساظز. اٲیطٲحٳس ٲی ؾطی ثبال ٲی« ٶٻ»ٸ ثٻ ٖالٲز 

زٸظٺ، ټٱ ٲٗٳٹالً یٻ سٗساز  ٲی ٲبزاٰ ټؿز.ټٱ ذیبَٻ ٸ ؾٟبضقی -

ضؾٹٶٳشٹٴ اٸٶؼب. ذیبَیف ٶعزی٥ ثبظاض  ٮجبؼ آٲبزٺ زاضٺ. ثب قٟی٣ٻ ٲی

 سٹٶیس ثٗسـ ثطیس ثبظاض.  ټٱ ټؿز. ا٪ٻ چیعی ٦ٱ ٸ ٦ؿط ثٹز، ٲی

 ٪ٹیس:  قٟی٣ٻ ٲی

ٲٵ ثب ٲبضا٬ ٢طاضٺ ثطٰ ذطیس. اظ ټٟشٻ ٢ج٭ ٢طاض ٪صاقشٻ ثٹزیٱ. االٴ  -

 ی آ٢بٰ.  ذٹٶٻ ثیبضزـٮف حشٳبً زازاقٱ ضٞشٻ زٶجب

ی آ٢بر. ذٹزسٹٴ زضق٧ٻ ث٫یطیس ٸ  ضؾٹٶٱ ذٹٶٻ ذت دؽ قٳب ضٸ ٲی -

قٻ ٦ٻ ثرٹاٰ ثجطٰ ٸ ثیبضٲشٹٴ ٸ ٲٷشٓط ثٳٹٶٱ.  ثطیس ذطیس. ٲٵ زیطٰ ٲی

 ثبیس ثطؾٱ ؾط ٦بضٰ. 

 زټس: ضٸ ثٻ ٲٵ سٹيیح ٲی

ؾز. دبضؾب٬ ٣ٖس ٦طزٴ.  ٲبضا٬ ذبٶٱ، ٶبٲعز آ٢ب ثب٢ط ثطازض قٟی٣ٻ -

٦ٷٵ. ا٪ٻ قٳب سكطیٝ زاقشٻ ثبقیس، حشٳبً سٹ  ٵ ٲبٺ ټٱ ٖطٸؾی ٲیټٳی

 ٖطٸؾی زض ذسٲششٹٴ ټؿشیٱ. 

 ٪ٹیس: ٮٗیب ٲی
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 سبظٺ ظٴ زایی زیذٯٱ ټٱ زاضٺ. ٢طاضٺ اظ اٸ٬ ٲٽط ٲٗٯٱ ثكٻ.  -

ذٹاټٱ ثذطؾٱ ٲسضؾٻ ٸ ٲٗٯٱ قسٴ ضا  ٦ٷٱ ٸ ٲی ثب ٮجرٷس ٶ٫بټف ٲی

 ٪ٹیس: ٦كس ٸ ٲی ٲی زٸؾز زاضز یب ٶٻ ٦ٻ قٟی٣ٻ ثب اذٱ زؾز اٸ ضا

 ٦ٷٻ.  زازاقٱ ټٱ زیذٯٱ زاضٺ. سٹ ازاضٺ ٦كبٸضظی ٦بض ٲی -

 ٪ٹیٱ: ٲی

 زٴ.  سٹٴ ثٻ سحهیالر اټٳیز ٲی چ٣سض ٖبٮی. ٲكرهٻ ذبٶٹازٺ -

 ظٶس: س٣طیجبً زاز ٲی

زٴ ٲرهٹنبً ٸاؾٻ زذشط. حبال ٧ٞط ٦طزی  ټیچ ټٱ اټٳیز ٶٳی -

جط ٦طزیس؟ ٲٵ سٹ ز٦شط قسی یب ٲظالً ظٴ زازاقٱ ٲٗٯٱ قسٺ ٞشح ذی

ٖٳطٰ دبٲٹ ٶصاقشٱ ٲسضؾٻ. ټٳٹٴ ٦ٻ ضٞشٱ ٲ٧شت ٸ یبز ٪طٞشٱ ثرٹٶٱ، 

 ثؽ ثٹز. 

 ٪ٹیس:  سط قسٺ ٲی ظٶس ٸ ثب ٮحٷی ٦ٻ آضاٰ دٹظذٷس ٲی

اٰ ټٟز ؾبٮكٻ. ٦بض ظٴ ټٳیٷٻ. ؾٹاز ٸ ذٍ ٸ  ؾٷٱ ٶهٝ سٹئٻ ثچٻ -

 ذٹضٺ؟  ضثٍ ثٻ چٻ زضزـ ٲی

ٶ٫بټی ثٻ اٰ،  ی٣ٻ ٲجٽٹر ٲبٶسٺ٦ٻ ثطای چٷسٲیٵ ثبض اظ ضٞشبض قٟ زضحبٮی

ضؾس ؾٷف ٶهٝ ٲٵ ثبقس. ثب  ٶٳیاٶساظٰ ٦ٻ ټیچ ثٻ ٶٓط  نٹضسف ٲی

 دطؾٱ: ٲی سٗؼت

 ٲ٫ٻ چٷس ؾبٮشٹٶٻ قٟی٣ٻ ذبٶٱ؟  -

 زټس: اٲیطٲحٳس ػٹاة ٲی

ؾب٬ ثٹز ٖطٸؾی ٦طزیٱ.  ٸزٸ ؾبٮكٻ. ٸا٢ٗبً ثچٻ ذبٶٱ ٲٵ االٴ ثیؿز -
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 ذت چٷساٴ اټ٭ ٲُبٮٗٻ ٸ سحهی٭...

 دطؾس: ٦ٷس ٸ ثب ٲحجز ٲی ػٹز ٸ ثٗس ضٸ ثٻ ٮٗیب ٲی ٲیحطٞف ضا 

 ذٹای ثذٹقی زذشطٰ؟  سٹ ٸاؾٻ ٖطٸؾی زایی ثب٢طر چی ٲی -

 ٪ٹیس: ٮٗیب ثب شٸ٠ ٲی

ٸثط٢یٻ ٸ ثٯٷس ٸ  یٻ دیطټٵ قجیٻ ټطچی ٲبٲبٶٱ ثرطٺ. الثس ظض٠ -

 چیٷی.  چیٵ

س. دطؾ ٮ٣ب ٲی ٦ٷس ٸ ثٗس ټٳیٵ ؾٹا٬ ضا اظ ٲٻ اٲیطٲحٳس ثب ؾط سأییس ٲی

٦ٷس ٸ ثٗس ی٥ زٞٗٻ اظ ثیٵ زٸ نٷسٮی  ٮ٣ب چٷس ٮحٓٻ ٲ٧ض ٲی ٲٻ

زضحبٮی ٦ٻ ثب ٶ٫طاٶی ٲح٧ٱ اٶساظز ٸ  ذٹزـ ضا سٹی ثٛٯٱ ٲی

 ٪ٹیس: ٲیاـ ثٻ ػبیی ٶرٹضز،  چؿجٳف ٦ٻ زؾز ٪چ ٪طٞشٻ ٲی

 ٲٵ ټٱ یٻ ٮجبؼ ٖیٵ ټطچی ظضیٵ ذبٮٻ ثذٹقٻ. -

 ظٶس ظیط ذٷسٺ.  ٮٗیب د١ ٲی

 دٹقٻ.  ضٸ ٲی ظضیٵ ذبٮٻ ٮجبؼ ٲطزټب -

ټبی ذبٶٻ ثٹزٺ ٸ  ټبیٱ ٪٭ نحجز ٦ٷٱ اٸ٬ نجح ٶ٣٭ ٮجبؼ حؽ ٲی

ٮ٣ب  ٢سض زض ٲٹضزـ قٷیسٺ ٦ٻ زض شټٷف ثب٢ی ٲبٶسٺ اؾز. ٲٻ ایٵ ثچٻ آٴ

 ٪ٹیس: اٶساظز ٸ ٲی زؾز ؾبٮٳف ضا زٸض ٪طزٶٱ ٲی

 ٲٵ ټٱ ٮجبؼ ٲطزټب ضٸ زٸؾز زاضٰ، ٖیٵ ذبٮٻ ظضیٷٱ.  -

 ٪ٹیٱ: آټؿشٻ زض ٪ٹقف ٲی

دٹقیٱ ٦ٻ ټٳٻ ٲجٽٹر ثٳٹٶٵ. ٮجبؼ  ٻ ٖطٸؾی یٻ ٮجبؾی ٲیٸاؾ -

 ٲطزټب ٲب٬ ٦بضٺ. 
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چؿجبٶس، شټٷٱ ضا  ٦ٻ ثب ضيبیز ذٹزـ ضا ثیكشط ثٻ ٲٵ ٲی زضحبٮی

٦ٷٱ ٦ٻ اَالٖبسی دیسا ٦ٷٱ زض ٲٹضز ایٷ٧ٻ اٸيبٔ ػٷ٫ی سجطیع  ظیطٸضٸ ٲی

زټس یب ٶٻ. چٹٴ ػٹاثی دیسا  ی ثط٪عاضی ی٥ ٖطٸؾی ٸا٢ٗی ضا ٲی اػبظٺ

 ٪ٹیٱ: ٦ٷٱ، ضٸ ثٻ اٲیطٲحٳس ٲی ٳیٶ

قٱ. ذیبَی اٸٴ ٲبزاٰ ٦ٻ  ٲٵ ٲعاحٱ قٟی٣ٻ ذبٶٱ ٸ ٲبضا٬ ذبٶٱ ٶٳی -

ضٰ  ػب دیبزٺ ٦ٷیس. ٲی ٪ٟشیس... سٹ ٲؿیط ٶعزی٥ ټطػب ٦ٻ ثٹز، ٲٷٹ ټٳٹٴ

 ثطٰ.  ٮ٣ب ضٸ ټٱ ٲی سٹٴ ٲٻ ٦ٷٱ. ثب اػبظٺ دیساـ ٲی

 ٪ٹیس: ٦ٷس ٸٮی قٟی٣ٻ ض٤ ٲی اٲیطٲحٳس سٗبضٜ ٲی

ٮ٣ب ضٸ ټٱ  ا٪ٻ ٲٻ٪ٻ زی٫ٻ، ثصاض ذٹزـ ثطٺ ٦بضټبقٹ ث٧ٷٻ.  اؾز ٲیض -

ټبـ ذالل ثكٱ ٸ ثب ٲبضا٬  ثجطٺ ٦ٻ الا٢٭ ٲٵ یٻ ضٸظ اظ قط قیُٹٶی

 ثشٹٶٱ ٲظ٭ آزٰ ثطٰ ذطیس، چٻ ثٽشط. 

٦ٷٱ نٹضر اٲیطٲحٳس اظ قطٲٷس٪ی ضٞشبض ټٳؿطـ ؾطخ  حؽ ٲی

 ٪ٹیٱ: قٹز. ثب ٲٽطثبٶی ٲی ٲی

ؾٵ. ذٹقحبٮٱ  زاضی زٸ سب ثچٻ ټٱ شٻ ٶ٫ٻ٪ٵ. ذیٯی ؾر زضؾز ٲی -

 ٦ٻ یٻ ضٸظ ثشٹٶٱ ٦ٳ٧ی ث٧ٷٱ. 

 زټس.  اٲیطٲحٳس ضيبیز ٲی

ضؾٹٶٱ.  ٦ٷٱ، ثٗس قٳب ضٸ ٲی دؽ ؾط ضاٺ قٟی٣ٻ ٸ ٮٗیب ضٸ دیبزٺ ٲی -

اٮٗٳبضٺ ضٸ ٦ٻ  ، ؾبذشٳٹٴ قٳؽٲح٭ ٦بض ٲٷٻی ٲبزاٰ ٶعزی٥  ٲٛبظٺ

 اؾشبٶساضی اٸٶؼبؾز.قٷبؾیس؟  ٲی

٪ٹیٱ ٦ٻ ایٵ ؾبذشٳبٴ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ  زټٱ ٸٮی ٶٳی ٴ ٲیثٻ سأییس ؾط س٧ب
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 قٷبؾٱ ٶٻ ٲح٭ ٦بض.  ی٥ اطط سبضیری ٲی

قٹٶس، قٟی٣ٻ  ی دسضثعض٨ ٮٗیب دیبزٺ ٲی ٸ٢شی قٟی٣ٻ ٸ ٮٗیب ػٯٹی ذبٶٻ

ی دسضـ چبی ثرٹضٰ.  ٦ٷس ٦ٻ ثطٸٰ ٸ زض ذبٶٻ ثطای اٸٮیٵ ثبض سٗبضٞی ٲی

٦ٷٱ ٦ٻ ایٵ سٛییط  ٲی٦ٷیٱ، زٖب  ٦ٻ حط٦ز ٲی ٦ٷٱ ٸ زضحبٮی سك٧ط ٲی

٦ٷٱ نسایٱ  ٦ٻ ؾٗی ٲی ٦ٳی ػٯٹسط زضحبٮیاذال٢ف ٲبٶس٪بض ثبقس. 

 ٪ٹیٱ: ٶٟؽ زاقشٻ ثبقس، ٲی اٖشٳبزثٻ

 ذٹاٰ ثطٰ َالٞطٸقی.  ثجركیس، ٲٵ اٸ٬ ٲی -

 زټٱ.  ٦ٷس. ظٸز سٹيیح ٲی ثب سٗؼت ٶ٫بټٱ ٲی

 .ٞطٸقٵ. ٪طزٶجٷس ٸ.. چیع... یٗٷی ٲٷٓٹضٰ ظض٪طی... ػبیی ٦ٻ َال ٲی -

 زټٱ. زؾشجٷسٰ ضا ٶكبٶف ٲی

 ػٹض چیعټب. ایٵ -

٦ٷٱ ٦ٻ ٶٓٱ ٸ ٶٓبٰ َالٞطٸقی ٲظ٭ سؼطثیبر ٲٵ زض  زض زٮٱ زٖب ٲی

ٞطٸقٷس، آٴ ضا ټٱ ثرطٶس! زٸؾز  ظٲبٴ ذٹزٰ ثبقس ٸ ټطػب ٦ٻ َال ٲی

ػٻ قٹز ٦ٻ ذیب٬ زاضٰ َال ثٟطٸقٱ ٸ ذطیس ٦ٷٱ. ٶ٫بټی ثٻ ٶساضٰ اٸ ٲشٹ

زټس  ی ٸ ضاحز ؾطی ثٻ سأییس س٧بٴ ٲیاٶساظز ٸ ذیٯی ٖبز زؾشجٷسٰ ٲی

 قٹٰ.  ٮ٣ب ؾط٪طٰ ث٫ٹثرٷس ٲی ٸ ٲٵ ضاحز ٸ ضايی ثب ٲٻ

ټبیی ثب ٮجبؼ ٲب٦ؿی ٸ ٦الٺ  اٰ، ټٱ ظٴ ػٹض ٮجبؾی زیسٺ سٹی ضاٺ ټٳٻ

ټبی ٲیسی ثب  دٹقبٶس، ټٱ دیطاټٵ ثعض٪ی ٦ٻ س٣طیجبً ٲٹټبیكبٴ ضا ٲی

یب ضٸؾطی ٦ٻ سط ٸ ټٱ حشی ٮجبؼ ٪كبز ٸ ثٯٷس ثب قب٬  ٦الټی ٦ٹچ٥

زاٶٱ ٢بٶٹٶبً ٲٳٷٹٔ اؾز ٸٮی الثس ثٗس اظ ٪صقز چٷس ؾب٬ ایٵ ٢بٶٹٴ  ٲی
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قٹز. احشٳبالً ټٷٹظ  ټٱ اظ قسر اٞشبزٺ اؾز ٸ ٲظ٭ ضٸظټبی اٸ٬ اػطا ٶٳی

اظ ټٳٻ ثسسط  اٰ. زټٷس چٹٴ ټیچ ظٴ ضا ثب چبزض ٶسیسٺ ثٻ چبزض ٪یط ٲی

ٲحٯی ٸ ایٵ ٶٹٖی  ټبی اٰ ػع زض ٮجبؼ ایٷ٧ٻ ټیچ ظٶی ضا ثب قٯٹاض ٶسیسٺ

 اٞؿٹؼ زض شټٷٱ زضؾز ٦طزٺ اؾز.

٦ٳی ثٗس زض ی٥ ذیبثبٴ ٶؿجشبً قٯٹ٘ ؾٷ٫ٟطـ قسٺ ٦ٻ دط اظ ػٳٗیز 

ی زٸزټٷٻ ٦ٻ  ثٻ ی٥ ٲٛبظٺایؿشیٱ.  ٸ سٗسازی ٲبقیٵ ٸ زضق٧ٻ اؾز، ٲی

 ٦ٷس.  ټبی سٹضی ْطیٟی دٹقبٶسٺ قسٺ، اقبضٺ ٲی ټبیف ثب دطزٺ دٷؼطٺ

 سٹٶیس دیسا ٦ٷیس.  ایٷؼب ٲی ٧ٞط ٦ٷٱ قٳب ټطچی ثرٹایٵ، -

قٹز ضٸی سبثٯٹی چٹثی ٲؿشُی٭ ق٧ٯی ٦ٻ ٦ٷبض  ٶ٫بټٱ ٦كیسٺ ٲی

 ٪ٹیٱ: ٲی«. زٸظٶس٪ی ٲبزاٰ»ٲٛبظٺ ٖٳٹزی ضٸی زیٹاض ٶهت قسٺ اؾز، 

 ذٹاٰ َال ثرطٰ. یٗٷی...  ٸٮی... ٲٵ اٸ٬ ٲی -

ټب زؾز  ی ذبٶٱ ػٹض ٦بض ٲٹضز ٖال٢ٻ ٲك٧ٯی ٶیؿز، ٲبزاٰ سٹ ټٳٻ -

 ٦ٷٻ.  شٹٴ ٲیزاضٺ. ٦ٳ٧

ټٷٹظ ظیبز ثطایٱ ٢بٶٕ ٦ٷٷسٺ ٶیؿز ٦ٻ سٹی ذیبَی ثكٹز َال ٞطٸذز 

ػٯٹسط اظ ٲب آییٱ.  ٮ٣ب ټٱ اػجبضاً دبییٵ ٲی قٹز ٸ ٲٵ ٸ ٲٻ ٸٮی اٸ دیبزٺ ٲی

٦ٷٱ ٸ  ٦ٷس. ظیط ٮت سك٧ط ٲی ضٸز ٸ ٲإزثبٶٻ زض ٲٛبظٺ ضا ثطایٳبٴ ثبظ ٲی ٲی

ؾبٮی ثب  ٮجبؼ ٲیبٴ ظٴ ذٹـ آیس ٸ  قٹٰ. اٸ ثٗس اظ ٲب زاذ٭ ٲی ٸاضز ٲی

قٹز ٸ  ی اضٲٷی ٦ٻ دكز ٲیعی ٶكؿشٻ اؾز، ثب زیسٴ اٸ ثٯٷس ٲی ٮٽؼٻ

ظٴ ٲٹټبی ٦ٹسبٺ ػٹ٪ٷسٲی زاضز ٸ ی٥ زاٲٵ ٦ٷس.  احٹاٮذطؾی ٪طٲی ٲی

٦ٹسبټی ثٻ سٵ زاضز. اٲیطٲحٳس  ٞٹٴ ٲیسی ثب ثٯٹظ سطی٧ٹی ْطیٝ آؾشیٵ
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٦ٷس. ثٗس ضٸ  ضا ٲی ٮ٣ب زټس ٸ ؾٟبضـ ٲٵ ٸ ٲٻ ثب ٲشبٶز ػٹاة ظٴ ضا ٲی

 ٪ٹیس: ثٻ ٲٵ ٲی

ذبٶٱ ز٦شط، ٦بضسٹٴ سٳٹٰ قس، ثیبییس اؾشبٶساضی. ثٻ ایٷؼب ٶعزی٧ٻ.  -

 ایٷب.  ضؾٹٶٱ ثٻ ذبٶٳٱ ٮ٣ب ضاٺ ضٸ ثٯسٺ. ٲٵ قٳب ضٸ ٲی ٲٻ

ضٸز. ٢ج٭ اظ ذطٸع اظ  ٦ٷس ٸ ثٻ َطٜ زض ٲی ثب ظٴ ذیبٌ ذساحبٞٓی ٲی

 ٪ٹیس: زض ٲی

 ٮحٓٻ ثیبییس زٰ ٲبقیٵ ثسٰ ذسٲششٹٴ. سٹٴ... یٻ  ضاؾشی اٸٴ اٲبٶشی -

ٮ٣ب  ضٸٶس ٸ ٲٵ ثب ٲٹع قبزی ٲٻ قٹز ٸ ثب ټٱ ثیطٸٴ ٲی ظٴ ثٯٷس ٲی

ٸٸاضٶ٩ ٸ  ټبی ضٶ٩ ټبی ٲرشٯٝ دبضچٻ قٹٰ َطٜ سٹح ٦كیسٺ ٲی

ټبی ٲس ٢سیٳی ٦ٻ ضٸی ٲیعی ټؿشٷس ٦ٻ زٸضـ چٷس سب ٲج٭  ٲؼٯٻ

احؿبؼ اٶ٫یع اؾز ٸ  چیع ټیؼبٴ چ٣سض ټٳٻضاحشی چیسٺ قسٺ اؾز. 

٦ٷٱ اٲطٸظ ی٥ ضٸظ  ٦ٷٱ. آضظٸ ٲی ٸا٢ٗی ؾٟط ثٻ ٪صقشٻ ضا ٮٳؽ ٲی

ټب ٮصر  ټب ٸ دبضچٻ ټب اظ سٳبقبی ایٵ ٲس٬ سٹاٶؿشٱ ؾبٖز ٖبزی ثٹز ٸ ٲی

دؿٷس  ٶكیٷس ٸ ثب ٮجرٷسی ٲكشطی ٦ٳی ثٗس ٲبزاٰ ٦ٷبضٲبٴ ٲیثجطٰ. 

 دطؾس: ٲی

 ذت ٖعیعٰ، قٳب چٻ چیعټبیی الظٰ زاضیس؟ -

... یٗٷی آ٢بی احشكبٰ ٪ٟشٵ قٳب ٖٳٹٚٯیبزٺ. سطػیحبً ٮجبؼ آٲ -

 ٲٗٳٹالً یٻ سٗساز ټٱ ٮجبؼ آٲبزٺ زاضیس. 

٦ٷٱ چیعټبیی زاضٰ ٦ٻ ثذؿٷسیس. ثٟطٲبییس. ٞبَٳٻ قٳب  ثٯٻ، ٧ٞط ٲی -

 ٦ٷٻ.  ضٸ ضاټٷٳبیی ٲی
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ٸ ټٳبٴ  اؾزای ٦ٻ ٸؾٍ ٲٛبظٺ ٦كیسٺ قسٺ  ثٻ دطزٺ ٦ٷس ٲیاقبضٺ 

زٸذز اظ دكز دطزٺ ثیطٸٴ ـ ٮحٓٻ زذشط ػٹاٶی ثب ٮجبؾی ٲشیٵ ٸ ذٹ

ثرف ٦بض٪بٺ . ضٸیٱ ٲیٮ٣ب دكز دطزٺ  ٸ ټٳطاٺ ٲٻ قٹٰ ٲی. ثٯٷس آیس ٲی

. ٞبَٳٻ زض ی٥ ٦ٳس ټؿشٷسٸ چٷس سب چطخ ضٸی ٲیعټب ٲؿش٣ط ؼبؾز آٶ

. اؾزای آٸیعاٴ  ٦ٻ ی٥ ضزیٝ ٮجبؼ ضٸی ٲیٯٻ ٦ٷس ٲیثعض٨ ضا ثبظ 

 س:دطؾ ٲی

 چٻ ػٹض ٮجبؾی زض ٶٓط زاضیس؟ -

زٰ یٻ چیع ؾج٥ ٸ ضاحز ثبقٻ ٸ  زٸٶٱ. سطػیح ٲی ١ ٶٳیذت... ز٢ی -

 ظیبز ټٱ زضاظ ٶجبقٻ. 

ټبی ٦ٳس ی٥ دیطاټٵ ٦شبٴ ٲیسی ٮیٳٹیی ضٶ٩ ضا ثیطٸٴ  اظ ثیٵ ٮجبؼ

آٸضز ٦ٻ ثطقی ؾبزٺ زاضز ٸ اظ ٦ٳط ثٻ دبییٵ ټط َطٜ ػٯٹی ٮجبؼ  ٲی

زٸ سب دیٯی ذٹضزٺ ٸ زٸ سب ٦ٳطثٷس ٦ٹچ٥ اظ ضٸی دیٯی ټب ثٻ ٣ٖت 

ټبی ْطیٟی ثؿشٻ قسٺ اؾز.  قسٺ ٸ ضٸی دٽٯٹټب ثب ز٦ٻ٦كیسٺ 

ی  چیٵ ٸ نبٜ ټؿشٷس ٸ ی٥ ػٟز ی٣ٻ ټبی ٮجبؼ ثٯٷس ٸ ٦ٱ آؾشیٵ

ټب ٸ دبییٵ ٮجبؼ سٹض ْطیٝ ؾٟیسی  ة.ة زاضز. زٸض ی٣ٻ ٸ ؾط آؾشیٵ

٦ٷٱ  ٪یطز ٸ آضظٸ ٲی زٸذشٻ قسٺ اؾز. اظ ټٳبٴ ٶٓط اٸ٬ چكٳٱ ضا ٲی

٦ٷٱ ٸ زض آیٷٻ ذٹزٰ ضا زض ایٵ ٮجبؼ  ٲی اٰ ثبقس. ٸ٢شی آٴ ضا دطٸٸ اٶساظٺ

قٹٰ ټٳبٴ ٮجبؾی اؾز ٦ٻ زض ٧ٖؽ آثبٴ ٲبٺ  ٦ٷٱ، ٲشٹػٻ ٲی ٶ٫بٺ ٲی

اٶساظز ٸ  اٰ ٲی ثٻ سٵ زاضٰ. ٮجبؼ ٲطا ثٻ یبز ضٸدٹـ ٦الؼ آٲبز٪ی 1320

اٰ. ثب ضيبیز  ټبی ٦الؾی٥ ٲكبثٽف ضا ظیبز زیسٺ حب٬ زض ٞیٯٱ زضٖیٵ
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 دطؾٱ: ظٶٱ ٸ ثٗس ٲی چطذی ٲی

 ٮ٣ب ػٹٴ چی زاضیس؟  ت ثطای ٲٻذ -

ضٸز.  اٶساظز ٸ ثٻ ؾٳز ٦ٳس زی٫طی ٲی ٮ٣ب ٲی ٞبَٳٻ ٶ٫بټی ثٻ اٶساٰ ٲٻ

ټبی ذیٯی ظیجب ټؿز ٸٮی  زاذ٭ آٴ سٗسازی دیطاټٵ زذشطاٶٻ ثب ٲس٬

ذٹاټس. ٲبزاٰ ٦ٻ اٶ٫بض حٹاؾف  ٮ٣ب زضؾز ٮجبؾی ٖیٵ دیطاټٵ ٲطا ٲی ٲٻ

٦كس ٸ ثب ٮجرٷس  ٤ ٲیټبی ٲب ثٹزٺ اؾز، اظ دكز دطزٺ ؾط ثٻ نحجز

 ٪ٹیس:  ٲی

 اـ ضٸ زاضٰ ټٱ سٹضـ.  زٸظٰ ثطاـ. ټٱ دبضچٻ ٲی -

٦كٻ آٲبزٺ ثكٻ؟ ٲٵ... یٗٷی ٲب یٻ ٦ٱ ٖؼٯٻ  ذت... چ٣سض َٹ٬ ٲی -

 زاضیٱ. 

 ؾز.  اٲطٸظ ؾطٰ ذٯٹسٻ. زٸ ؾبٖز زی٫ٻ آٲبزٺ -

 ٦ٷس. ٮ٣ب ضا نسا ٲی ظٶٱ ٸ اٸ ٲٻ ثب ضيبیز ٮجرٷس ٲی

 ټبسٹ ث٫یطٰ ٸ ثطـ ثعٶٱ.  اٶساظٺ ثیب زذشطٰ، ثیب ظٸز -

ی ٮیٳٹیی ٮجبؾٱ ضا زض  ی ٶجطیسٺ دبضچٻ ټبی دبضچٻ ٞبَٳٻ اظ ثیٵ ٖس٬

٪صاضز ٦ٻ ثطای ثطـ آٲبزٺ ثبقس ٸ اظ ٲٵ  آٸضز ٸ ضٸی ٲیع ثعض٪ی ٲی ٲی

 دطؾس: ٲی

 ای ټٱ الظٰ زاضیس؟  چیع زی٫ٻ -

 ضاؾشی... ٢یٳز ایٵ ٮجبؼ چ٣سضٺ؟  -

 ٪ٹیس: ٲی ظٶس ٸ ثٗس زٞشطی ضا ٸض٠ ٲی

دٷغ ضیب٬. اٮجشٻ... قبیس ثٻ ٶٓطسٹٴ ٦ٳی ٪طٸٴ ثیبز ٸٮی ٦یٟیز  -
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ٮ٣ب ػٹٴ ټٱ  ٲب٬ ٲٻٶٓیطٺ.  ثیٷیس، ثی َٹض ٦ٻ ٲی دبضچٻ ٸ زٸذشف ټٳیٵ

قبټی ثكٻ.  ٦ٷٱ حسٸز چٽبض ضیب٬ یب... قبیس ټٱ ؾٻ ضیب٬ ٸ زٺ ٧ٞط ٲی

 ثؿش٫ی زاضٺ چ٣سض دبضچٻ ثجطٺ. 

٦ٷٱ ثب دٷغ ټعاض سٹٲٷی  ة ٲیسٹی شټٷٱ حؿبزټٱ ٸ  ؾطی س٧بٴ ٲی

سٹاٶٱ زٺ ټعاض سب اظ ایٵ  ذطیسٰ، ٲی زازٰ ٸ ی٥ ثؿشٷی ٲی ٦ٻ ټط ضٸظ ٲی

ټبی زضٸٴ ٦یٟٱ ضا  ټب ثرطٰ، ٣ٍٞ حیٝ ٦ٻ ٦ؿی اضظـ اؾ٧ٷبؼ دیطاټٵ

 زاٶس!  ٶٳی

ٸزاٲٵ ٦طٰ ضٶ٩ ٲؼٯؿی ٸ  ٮ٣ب زٸذشٻ ٸ آٲبزٺ قٹز، ی٥ ٦ز سب ٮجبؼ ٲٻ

زاضٰ، ټٳطاٺ ثب چٷس ػٟز ػٹضاة ٸ  ی٥ ثٯٹظ ٲٷبؾت ثطای ظیط آٴ ثطٲی

آیس، ٸٮی  ٮجبؼ ظیط ٦ٻ ټطچٷس ػٷؿكبٴ ثٻ ٶٓطٰ ذیٯی ٖؼیت ٲی

ؾبٶز  ټطحب٬ ثٽشط اظ ټیچ ټؿشٷس. ی٥ ػٟز ٦ٟف دبقٷٻ ؾٻ ثٻ

اٰ ٦ٻ ثب ټط زٸ ٮجبؾٱ ٢بث٭ اؾشٟبزٺ اؾز ٸ  ٦الؾی٥ ؾٟیس ټٱ ثطزاقشٻ

ٺ ای ضٸقٵ ذیٯی ؾبزٺ ٸ ٦ٹچ٥، ی٥ ٦ال ٰ ٢ٽٹٺی٥ ٦یٝ زؾشی چط

ای ظثط ٸ دط اظ  ی٥ ٮجبؼ ذٹاة ثٯٷس ٸ ٪كبز ٦ٻ اظ دبضچٻ ؾج٥ ٸ ؾبزٺ ٸ

ټب ضا  ټبی ٶبضاحشی اؾز ٦ٻ سهٳیٱ زاضٰ زض اٸٮیٵ ٞطنز آٴ ٪ٯسٸظی

 ثك٧بٞٱ. 

ٮ٣ب ټٱ آٲبزٺ قسٺ اؾز ٸ ټط زٸ  قٹز، ٮجبؼ ٲٻ ذطیسټبیٱ ٦ٻ سٳبٰ ٲی

٦ٻ ٮجبؼ ی اٸ قٹ٠ زاضٰ  ایٱ. ٲٵ ټٱ ثٻ اٶساظٺ ټب ضا دٹقیسٺ ثب شٸ٠ آٴ

ٮ٣ب ضا  ی ذبنی آؾشیٵ ٮجبؼ ٲٻ ٲبزاٰ ثب ؾٯی٣ٻق٧٭ ثٻ سٵ زاضیٱ.  ی٥

ثٻ اـ ثٻ ضاحشی زضٸٴ آٴ ػب قٹز.  ٪طٞشٻ دٟی زٸذشٻ اؾز ٦ٻ زؾز ٪چ



131 
 

 چطذٱ. َطٜ ٲبزاٰ ٲی

 چیع ٖبٮیٻ. زض ٲٹضز... ٲٳٷٹٴ، ټٳٻ -

زٸؾشف زاضٰ چٹٴ یبز٪بض  ضٸز ضٸی زؾشجٷسٰ. ټطچٷس ذیٯی زؾشٱ ٲی

ٮ٣ب ضا زاضٰ ٸ ایٵ یبز٪بضی اټٳیز  االٴ زی٫ط ذٹز ٲٻ ٮ٣بؾز ٸٮی ٲٻ

٦ٳشطی دیسا ٦طزٺ اؾز. ٲٽٱ ایٵ اؾز ٦ٻ ثطای چٷس ضٸظی ٦ٻ ایٷؼب 

٪صاضٰ ٸ ازاٲٻ  ټؿشٱ، دٹ٬ زاقشٻ ثبقٱ. زؾشجٷس ضا ضٸی دیكربٴ ٲی

 زټٱ: ٲی

 ٪ٟشٵ قٳب...  ٖٳٹٚٯیزض ٲٹضز ٲجٯٛف،  -

 ٪ٹیس: ٦ٷس ٸ ثب ٮجرٷس ٲی حطٞٱ ضا ٢ُٕ ٲی

 حؿبة ضٸ ثٟطؾشٱ ٲح٭ ٦بض ایكٹٴ.  ٪ٟشٵ نٹضر ٖٳٹٚٯیٯٻ، ث -

 ٪ٹیٱ: ثب سٗؼت ٲی

 ٸٮی... ثٻ ٲٵ ٪ٟشٵ... ٪ٟشٵ قٳب ثرف ذطیس ٸ ٞطٸـ َال ټٱ زاضیس.  -

قٹٰ ٦ٻ سٳبٰ  ظٶس. سبظٺ ٲشٹػٻ ٲی ٲجٽٹر ثٻ ٲٵ ٸ زؾشجٷسٰ ظ٬ ٲی

اٰ ٸٮی اططی اظ َال ٸ ػٹاټط ثٻ چكٳٱ ٶرٹضزٺ  اػٷبؼ ٲٹػٹز ضا زیسٺ

٦ٷٱ. ټٱ زٸؾز ٶساضٰ اٲیطٲحٳس دٹ٬  . حؽ ثسی دیسا ٲیاؾز

ذٹاټس ٲجٯٛی دٹ٬ ټٱ ثب ذٹزٰ زاقشٻ  ذطیسټبی ٲطا ثسټس ٸ ټٱ زٮٱ ٲی

ثبقٱ ثطای ٲٹا٢ٕ يطٸضی، ٲرهٹنبً ثب ٸ٢بیٗی ٦ٻ زض دیف اؾز. ثب 

 دطؾٱ: ٶباٲیسی ٲی

 ذطیس؟  یٗٷی قٳب... َال ٶٳی -

اٶساظز. ٮجرٷس  ثٻ آٴ ٲیزاضز ٸ ٶ٫بټی  زؾشجٷسٰ ضا اظ ضٸی ٲیع ثطٲی



132 
 

 ظٶس.  ٲی

ثٯٻ ٖعیعٰ، ػٷبة ذبٴ ٦ٹچی٥ زضؾز ٪ٟشٵ. ٲٵ ایٵ زؾشجٷس ضٸ  -

قٳطز ٸ ضٸی ٲیع  ٦ٷس ٸ سٗسازی اؾ٧ٷبؼ ٲی ذطٰ. زض ٦كٹ ضا ثبظ ٲی ٲی

 دطؾٱ: اٶساظز. ٲی زاضز ٸ زاذ٭ ٦كٹ ٲی ٪صاضز ٸ زؾشجٷس ضا ثطٲی ٲی

 ذطیسټبی ٲٷٹ حؿبة ٦طزیس؟ -

 ټس:ز ثب ذٷسٺ ػٹاة ٲی

ذٹای ٦بضی ٦ٷی ذبٴ احشكبٰ ٲٷٹ ؾطظٶف ٦ٷٵ؟ ثٻ ٲٵ ٪ٟشٵ  ٲی -

حؿبة ضٸ ثٟطؾشٱ  قٳب ٲٽٳبٴ ایكٹٴ ټؿشیس ٸ ٲٵ حشٳبً ثبیس نٹضر

 ثطای ایكٹٴ. زؾشجٷسسٹٴ ضٸ دٹٶعزٺ سٹٲٵ ثطزاقشٱ. 

َٹضی  ٦ٷٱ ذطیسټبٲٹ ثب ذٹزٰ حؿبة ٦ٷیس. ٲٵ ایٵ ٶٻ، ذٹاټف ٲی -

 سطٰ.  ضاحز

 ٪ٹیٱ: زاضٰ ٸ ٲی ز اظ انطاض ثطٲی٦ٷس، زؾ ٸ٢شی ٢جٹ٬ ٶٳی

 ا٢الً ث٫یس ػٳٕ ذطیسٰ چ٣سض قس.  -

ػب  ټبی آٴ ضا ػبثٻ زاضز ٸ ٲٽطٺ ای ضا ثطٲی چطس٧ٻ اظ ضٸی دیكربٴ

 ٪ٹیس: ٦ٷس ٸ ٲی ٲی

ٸدٷغ  ٸټٟز ضیب٬ قس. زٸ ضیب٬ ټٱ سرٟیٝ قٳب، دٷؼبٺ ػٳٗبً دٷؼبٺ -

 ضیب٬. 

ایٵ  زٺ قٳطزٴ ٦ٻټبیی ٦ٻ ثٻ زؾشٱ زا ٦ٷٱ اظ ثیٵ اؾ٧ٷبؼ قطٸٔ ٲی

٪یطز ٸ  زؾشٱ ضا ٲی ټبی ٶبقٷبؼ ػسا ٦ٷٱ. ض٢ٱ ضا ثب ؾرشی اظ ٲیبٴ دٹ٬

 ٪ٹیس: ثب ٮجرٷس ٲی
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حؿبة  ٶٻ زی٫ٻ، ٢طاض ٶكس ٲٷٹ سٹ آٲذبؼ ثصاضیس ٲبزٲبظ٬. ٲٵ نٹضر -

ٞطؾشٱ ٸاؾٻ ٲحٳس ذبٴ. قٳب ا٪ٻ زٸؾز  ٲیی ذطیسټبسٹٴ  ثب ث٣یٻضٸ 

  زاضیس، ثب ذٹزقٹٴ حؿبة ٦ٷیس.

قٹیٱ، حؽ ذیٯی  ثٗس ٦ٻ ثب ٮجبؼ ػسیس ٸاضز اؾشبٶساضی ٲی ی٥ ضثٕ

 ٶٟؽ زازٺ اؾز.  ذٹثی زاضٰ. ٮجبؼ ػسیس ٸ قی٥ ثٽٱ اٖشٳبزثٻ

زاٶٱ زض ایٵ ازاضٺ چٻ قٛٯی زاضز، ثٻ زٞشطی  ثب ضاټٷٳبیی ٲطزی ٦ٻ ٶٳی

ټبی ټیعـ ٲساٰ ٶ٫بٺ  ٦ٻ ثب چكٱ قٹیٱ ٸ اٸ زضحبٮی ضاټٷٳبیی ٲی

٪ٹیس ٦ٻ ػٷبة احشكبٰ  ٲی زټس، ٲیٶبذٹقبیٷسـ ضا ضٸی ٲٵ چطخ 

ٮ٣ب  ػٯؿٻ زاضٶس ٸ ثبیس ایٷؼب ٲٷشٓط سٳبٰ قسٴ ٦بضقبٴ ثٳبٶیٱ. ثب ٲٻ

ضٸٰ سب ثبالذطٺ اظ ضٸ  ٚطٺ ٲی ضٸز، ثٻ اٸ چكٱ ٶكیٷیٱ ٸ چٹٴ اٸ ٶٳی ٲی

 قٹیٱ، ٻ زض اسب٠ سٷٽب ٲی٧٪صاضز. ثٻ ٲحى ایٷ ضٸز ٸ سٷٽبیٳبٴ ٲی ٲی

ی دٷؼطٺ زض حب٬ ػٯٹ ٸ ٣ٖت  قیكٻاٶساظٰ ٦ٻ زض  ٮ٣ب ٲی ٶ٫بټی ثٻ ٲٻ

٪ٹقی ٸ قبضغضٰ ضا اظ ٦یٟٱ زض  ضٞشٵ ٸ سٳبقبی ٮجبؼ ػسیسـ اؾز.

ثطٰ ثٻ َطٜ دطیع ثط٢ی ٦ٻ ٸؾٍ زیٹاض ٲ٣بثٯٱ اظ  اٸضٰ ٸ ټؼٹٰ ٲی ٲی

ؾرشی ٸاضز ی ٸضٸز چكٳٱ ضا ٪طٞشٻ اؾز. ٸ٢شی زٸقبذٻ ثب ٦ٳی  ٮحٓٻ

بٺ ٪ٹقی زیسٺ قٹز ٸ ٶٳبیك٫ط قطٸٔ قبضغ ضٸی ٲٹٶیشٹض ؾی دطیع ٲی

ٲح٭ دطیع ثیكشط اظ ی٥ اٶس.  ٦ٷٱ زٶیب ضا ثٻ ٲٵ زازٺ قٹز، حؽ ٲی ٲی

ٲشط ثب ظٲیٵ ٞبنٯٻ زاضز ٸ زض حب٬ ٧ٞط ٦طزٴ ټؿشٱ ٦ٻ ٪ٹقی ضا ٦ؼب 

قٹز. ٶبذٹزآ٪بٺ ٪ٹقی  ث٫صاضٰ ٦ٻ ظیبز ثٻ چكٱ ٶیبیس ٦ٻ زض اسب٠ ثبظ ٲی

بٶٱ ٸ چذ ټبی دیطاټٷٱ اؾز ٲی ضا زضٸٴ ػیجی ٦ٻ ظیط ی٧ی اظ دیٯی
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٦ٷٱ َٹضی ثبیؿشٱ ٦ٻ ؾیٱ قبضغض زیسٺ ٶكٹز. ثب  ٪طزٰ ٸ ؾٗی ٲی ثطٲی

ٶٟؽ ضاحشی  ثساضچی ٦ٻ ثطایٳبٴ چبی آٸضزٺ اؾز،زیسٴ دیطٲطز آ

ػب  ٪یطٰ ضیؿ٥ ٶ٧ٷٱ ٸ ټٳبٴ ٦كٱ. ثٗس اظ ضٞشٵ اٸ سهٳیٱ ٲی ٲی

قٹز. آٴ ضا اظ قبضغض  ایؿشٱ سب ٪ٹقی ثیكشط اظ ټكشبز زضنس قبضغ ٲی ٲی

٪صاضٰ. حبال  َٹض ٦ٻ ذبٲٹـ اؾز، سٻ ٦یٟٱ ٲی ٸ ټٳبٴ ٦ٷٱ ػسا ٲی

ی قبضغ ثبسطی اؾز،  سٹاٶٱ اٲیسٸاض ثبقٱ ٦ٻ ثسٸٴ ایٷشطٶز ٦ٻ ذٹضٺ ٲی

سٹاٶٱ اظ اَالٖبر ٪ٹقی اؾشٟبزٺ ٦ٷٱ.  ی٧ی زٸ ضٸظ ٦بٲ٭ قبضغ زاضٰ ٸ ٲی

  ٶكیٷس. اظ سهٹض ایٵ ی٧ی زٸ ضٸظ زٮٽطٺ ثٻ ػبٶٱ ٲی

  



135 
 

 

 

 

 

 ٸ٪ٹ ٪ٟز

یٱ ٦ٻ ضٸی نٷسٮی ٣ٖت ذٹزضٸ ٢طاض زاضز ٸ ثب ٦بٚص ٶ٫بټی ثٻ ذطیسټب

 ٪ٹیٱ: اٶساظٰ ٸ ٲی ثٷسی قسٺ اؾز، ٲی ای ثؿشٻ ثطـ ٢ٽٹٺ

 ٸٮی ایٵ زضؾز ٶیؿز. چطا قٳب ثبیس دٹ٬ ذطیسټبی ٲٷٹ ثسیس؟  -

٦ٻ  ٮ٣ب ٶ٫بټی ثٻ ٲٵ ٸ ٲٻ ٦ٷس، ٶیٱ َٹض ٦ٻ ضاٶٷس٪ی ٲی اٲیطٲحٳس ټٳبٴ

 ٪ٹیس: اٶساظز ٸ ٲی ٲی ضٸی نٷسٮی ٣ٖت ٶكؿشٻ،

 چطا قٳب ثبیس ٸاؾٻ زذشط ٲٵ دیطټٵ ثرطیس ٸ ثجطیسـ ٪طزـ؟  -

ٮ٣ب ضٸ زٸؾز زاضٰ، ٣ٍٞ ټٳیٵ.  ٲٻذت ذت... ٲٵ... یٗٷی ٲٵ...  -

 زٸؾز زاقشٱ ذٹقحب٬ ثكٻ. 

 ٪ٹیس: ثب ٮجرٷس ٲی

زاضی ٶجٹز ذبٶٱ ز٦شط. ثصاضیس ثٻ حؿبة سك٧ط ثبثز ظحٳشی  چیع ٢بث٭ -

جٹض ثٹزیٱ قجبٶٻ قٳب ٶجٹزیس، ٲب ٲؼٻ ٮ٣ب ٦كیسیس. ا٪ ٲٻ٦ٻ زیكت ٸاؾٻ 

 ٮ٣ب ضٸ ٪چ ث٫یطٺ.  ثطیٱ سجطیع ٸ ز٦شط ٲٗشًس ضٸ ثیساض ٦ٷیٱ ٦ٻ زؾز ٲٻ

 ٸٮی ٲٵ...  -

 ٪ٹیس: ٦ٷس ٸ ثب ٢بَٗیز ٲی حطٞٱ ضا ٢ُٕ ٲی

ی دسض قٟی٣ٻ. سساض٤ ٶٽبض  ٞٗالً ثطیٱ ذٹٶٻ٦ٷیٱ.  ثٗساً حؿبة ٲی -
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ضیٱ  ذٹضیٱ ٸ ثٗس ٲی ٸ ٲیزیسٴ. الثس سب االٴ ث٣یٻ ټٱ ضؾیسٴ. ٶٽبض ض

 ٪طزٸٶٱ ٮی٣ٹاٴ.  ٮ٣ب ضٸ ثطٲی . ؾط قت ٲٵ قٳب ٸ ٲٻٖهطٸ٪صاض سب  ٪كز

ی ٲٷؿؼٳی ثطای زٸض ٦طزٴ  اٞشس. ټٷٹظ ټیچ ٶ٣كٻ ٸسبة ٲی زٮٱ ثٻ ست

اٰ. نجح ثب ذٹزٰ ٧ٞط ٦طزٺ ثٹزٰ ثب  اًٖبی ایٵ ذبٶٹازٺ اظ ذُط ٶ٧كیسٺ

٦ٷٱ ٸ دسض ٸ ٲبزض قٟی٣ٻ  ٲیٮ٣ب ثبظی  ٪یطٰ ٸ ثب ٮٗیب ٸ ٲٻ قٟی٣ٻ ٪طٰ ٲی

ضاسی ٦ٷٱ ثٽكبٴ ذٹـ ث٫صضز ٸ ثب اقب ٪یطٰ ٸ ٦بضی ٲی ضا ټٱ سحٹی٭ ٲی

اٴ ثیبیٷس اٲب سیطٰ ثٻ ؾٷ٩ ذٹضزٺ ثٹز. ٹ٣ؾیبؾشٳساضاٶٻ ټٳ٫ی قت ثٻ ٮی

ټبی  قٟی٣ٻ ٦ٻ اظ ټٳبٴ اٸ٬ نجح ضٸی ذٹـ ٶكبٴ ٶسازٺ ثٹز ٸ آزٰ

ٶس ٦ٻ ټیچ قٷبذشی ػسیسی ٲظ٭ ثب٢ط ٸ ٲبضا٬ ټٱ ٸاضز ٲبػطا قسٺ ثٹز

ٮ٣بی دیط  قٹز ٦طز. ٲٻ زاٶؿشٱ چٻ ٲی ټب ٶساقشٱ ٸ ٶٳی ٶؿجز ثٻ آٴ

 ٪ٟز: ټٳیكٻ ٲی

ای ٸاؾٻ ح٭ یٻ ٲك٧٭  ٸ٢شی ټیچ ضاٺ زضؾز ٸ ٲٷ٣ُی ٸ ٣ٖالٶی -

ثٻ ٧ٞط آزٰ  سطیٵ چیعیٻ ٦ٻ زؾز یٵ ٦بض اٸٮیٵ ٸ زٰطٸػٹز ٶساضٺ، ثٽش

  ضؾٻ.  ٲی

٦ٻ اظ دٷؼطٺ ثٻ ثیطٸٴ ذیطٺ  اٶساظٰ ٮ٣بی ټٟز ؾبٮٻ ٲی ٶ٫بټی ثٻ ٲٻ

ظٶٱ  ٦كٱ ٸ ز٬ ٲی قسٺ ٸ اٶ٫بض حٹاؾف ثٻ ٲب ٶیؿز. ٶٟؽ ٖٳی٣ی ٲی

 ثٻ زضیب.

 ، ٲٵ... ثبیس یٻ چیعی ثٽشٹٴ ث٫ٱ، ٢ج٭ اظ ایٷ٧ٻ ثطیٱ ذٹٶٻ. ٖٳٹٚٯی -

 ثٟطٲبییس. زض ذسٲشٱ.  -

 ..٪بټی. ٦ٻ زٸٶٱ ٲٵ... ضاؾشف... چُٹضی ث٫ٱ؟ یٻ چیعټبیی ٲی -
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٦ؽ  یب ثس. االٴ ٲٵ... ٲُٳئٷٱ قٳب اٲكت ٶجبیس ټیچٲٳ٧ٷٻ ذٹة ثبقٻ 

ی اٸٶبیی ٦ٻ زٸؾشكٹٴ زاضیس، اٲكت ثبیس  ضٸ ػب ثصاضیس سجطیع. ټٳٻ

 ی قٟی٣ٻ ذبٶٱ.  ثط٪طزٴ ٮی٣ٹاٴ، حشی ذبٶٹازٺ

ای ٦ٻ سٹی چكٳبٶف اؾز، ثٻ ٲٵ ٶ٫بٺ  ٪طزز ٸ ثب ذٷسٺ ی٥ آٴ ثطٲی

 ٪ٹیس: َٷعآٮٹز ٲی ٦ٷس. ثب ٮحٷی ٶیٳٻ ٲی

ثیٵ سٳٹٰ قسٺ. اٮجشٻ ٲبٲبٶٱ ټٷٹظ  ی ضٲب٬ ٸ ٦ٝ شط، زٸضٺذبٶٱ ز٦ -

ضٺ دیف  ذیٯی ثٽكٹٴ اٖش٣بز زاضٺ. ټط ٸ٢ز ثٻ ٲك٧٭ ثرٹضٺ، ٞٹضی ٲی

ٲطٚی، یٻ  ثطٺ ثب یٻ ؾجس سرٱ ؾیس ٦ٳب٬، یٻ ٢ٹاضٺ ذٯٗز ٲطٚٹة ٲی

ی حطیط ؾجع زٸذشٵ  ٦ٹظٺ ٲبؾشی، ثٗس ثب یٻ زٖب ٦ٻ الی یٻ سی٧ٻ دبضچٻ

٦طزٰ ٦ؿی ٦ٻ سٹ زاٶك٫بٺ سٽطاٴ  ٱ ز٦شط، ٧ٞط ٶٳی٪طزٺ؛ ٸٮی ذبٶ ثطٲی

 دعق٧ی ذٹٶسٺ ټٷٹظ زٶجب٬ ایٵ حطٞب ثبقٻ. 

٦ٷٱ ٲبػطا ضا ٦ٳی  ظٶٱ ٸ ؾٗی ٲی ضٶ٫ی ٲی ٮجرٷس ٦ٱذٷسز.  ثٯٷس ٲی

 سط ٶكبٴ ثسټٱ.  سط ٸ ٖٯٳی ٲسضٴ

٧ٞط ٦ٷٱ ٲشٹػٻ ٲٷٓٹضٰ ٶكسیس. ایٵ ذٹزـ یٻ ٖٯٳٻ ٸٮی ټٷٹظ ظیبز  -

ټبی ٲٛع ٸ... چیعټبیی ٲظ٭ ايُطاة، زٮكٹضٺ،  یٸدط ٶ٫طٞشٻ. اٶطغ ثب٬

قٻ. االٴ ٖٯٱ  چیعایی ٦ٻ زض ٲٹضز ٦ؿی اظ ضاٺ زٸض ثٻ آزٰ اٮٽبٰ ٲی

زٸٶٱ  ٦ٷٻ. ٲٵ... ٲی دعق٧ی زاضٺ زض ٲٹضز ایٵ چیعټب سح٣ی١ ٸ ثطضؾی ٲی

٦ٻ ایٵ ٢جی٭ چیعټب زض ٲٵ ٢سضسٳٷسٺ ٸ ذیٯی اظ چیعټبیی ٦ٻ... ذٹزٰ 

 یبز.  ضؾٻ، زضؾز زض ٲی ٲیزٸٶٱ چطا ثٻ شټٷٱ  ټٱ ٶٳی

 ٦ٷٻ؟ ٲظ٭ ظٮعٮٻ؟  ٪یس یٻ ذُطی سجطیع ضٸ سٽسیس ٲی یٗٷی... قٳب ٲی -
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 ٦كٱ. ثٻ چٻ چیع ذٹثی اقبضٺ ٦طزٺ ثٹز.  ٶٟؽ ضاحشی ٲی

ثٯٻ، ز٢ی٣بً. حؿٱ ایٷٻ ٦ٻ اٲكت سجطیع اٲٵ ٶیؿز، قبیس ٢طاضٺ ظٮعٮٻ  -

ٻ اسٟب٢ی ټٱ حبال ثٻ ٞطو ٦ثیبز. دؽ ثٽشطٺ ٦ؿی ضٸ ػب ٶصاضیس ایٷؼب. 

ٶیٟشٻ، يطض ٦ٻ ٶساضٺ. قٳب ذیٯی ٸ٢شب ایٵ ضاٺ ثیٵ سجطیع ٸ ٮی٣ٹاٴ ضٸ 

 آیس. اٲكت ټٱ ضٸـ.  ضیس ٸ ٲی ٲی

 دصیطز.  ذیٯی ضاحز ٲی

ذٷسیٱ ٦ٻ اقشجبٺ  زضؾشٻ، يطضی ٶساضٺ. ٞٹ٢ف ٞطزا ٦ٯی ثٽشٹٴ ٲی -

 ثیٷی ٦طزٺ ثٹزیس!  ٦ٝ

 زټس: ظٶس ظیط ذٷسٺ ٸ ثٗس ازاٲٻ ٲی ٲی

سطؾٵ ٸ ٶ٫طاٴ  ٲٹيٹٔ ثیٵ ٲٵ ٸ قٳب ثٳٹٶٻ چٹٴ ټٳٻ ٲی٣ٍٞ ان٭  -

٦ٷٱ ٮی٣ٹاٴ ٸ  ی قٟی٣ٻ ضٸ زٖٹر ٲی قٵ. ٲٵ ٸاؾٻ اٲكت ذبٶٹازٺ ٲی

 ٲٹٶٻ ضيب.  ٦ٷٵ، ٣ٍٞ... ٲی ٲُٳئٷٱ ٢جٹ٬ ټٱ ٲی

 اٲیطضيبؾز؟ ثطازضسٹٴ؟ ٖٳٹٚٯیضيب؟! آټبٴ! ٲٷٓٹضسٹٴ  -

. ایٵ اٮ٣بة ٪ٵ ٲحٳس ٸ ثٻ اٸٴ ضيب ثٯٻ، ټٳٹٴ ضيب. سٹ ذٹٶٻ ثٻ ٲٵ ٲی

اٲیطٲحٳس ٸ ایٷب ٦ٻ قٳب ثطاٲٹٴ ٪صاقشیس، یٻ ٦ٱ  ٖٳٹٚٯیٸ ٖٷبٸیٵ 

 َٹ٬ ٸ زضاظٺ! 

 ٪ٹیٱ: ثب ذؼبٮز ٲی

 ٮ٣ب ٪ٟشٱ. ذٹاٰ. ٲٵ اظ ٢ٹ٬ ٲٻ ا٪ٻ زٸؾز ٶساضیس، ٲٗصضر ٲی -

 ٪طزز. ٮ٣ب ثب قٷیسٴ اؾٳف ثطٲی ٲٻ

 ثبثبٰ ٶیؿشیس؟  ٖٳٹٚٯی، ٲ٫ٻ قٳب ٖٳٹٚٯی -
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 ظٶس. ٮ٣ب ٮجرٷس ٲی ثٻ ٲٻ ثب ٲٽطثبٶی اظ سٹی آیٷٻ

 ثبثبسٱ، ټٱ االٴ سٹ زی٫ٻ زذشط ٲٷی.  ٖٳٹٚٯیچطا ثبثب ػٹٴ، ټٱ  -

 ٦ٷس.  ضٸ ثٻ ٲٵ ٲی

٪ٟشٱ. اٲكت ضيب ثب زٸؾشبـ سٹ سجطیع ثطٶبٲٻ زاضٴ زٸض  زاقشٱ ٲی -

ټبی ذبٶٹاز٪ی  ٸ ظیبز زض ثٷس ایٵ ثطٶبٲٻ ٺدؿط ٲؼطزذت ټٱ ثبقٵ. 

  ٶس ٮی٣ٹاٴ. زٸٶٱ ثكٻ ثطـ ٪طزٸ ٶیؿز. ثٗیس ٲی

ٸ قبیس ی٧ی زٸ  ؾٵ ذٹزٰ اؾز چكٳبٴ قٹخ اٲیطضيب ٦ٻ س٣طیجبً ټٱ

٦ٻ ٲساٰ  آیس ٦ٻ ٲٹ٢ٕ نحجز ثب ٲٵ زضحبٮی سط، سٹی شټٷٱ ٲی ؾب٬ ثعض٨

ی ذبنی زاضز ایٵ  قس، ذٹة ٲكرم ثٹز ثطایف ػبشثٻ ؾطخ ٲی

 ظٶٱ.  نحجز. ٮجرٷس ٲی

ظحٳز ث٧كیس  ٦ٷٱ ثط٪طزٴ. ٣ٍٞ ثبیس ثٗس اظ ٶٽبض قٹٴ ٲی ٲٵ ضايی -

 ٸ ٲٷٹ یٻ ؾط ثجطیس زٞشطقٹٴ. 

 ٪ٹیس: ثب ذٷسٺ ٲی

 ٪ٵ؟  ػٹض چیعټب ٦ٻ ٲی ټٳٹٴ ٲ٧ط ظٴ ٸ ایٵ -

 ثٯٻ زی٫ٻ! ټٳٹٴ! ٸٮی ایٵ زٞٗٻ ٲ٧ط زض ضاٺ ٲظجشٻ!  -

ی شټٵ قٳب ٦ٻ ح٭  چكٱ، ټطچی قٳب ث٫یس. دؽ ایٵ ټٱ اظ زٚسٚٻ -

 قس. 

 اؾز. ٦كٱ. ټٷٹظ ثرف ؾرز ٦بض ثب٢ی ٲبٶسٺ  ٶٟؽ ٖٳی٣ی ٲی

 ضاؾشف... ٶٻ. یٻ ٲك٧٭ زی٫ٻ ټٱ ټؿز. دسضسٹٴ...  -

ثبثب سبثؿشٹٴ ذیٯی ثٗیسٺ قت ثٳٹٶٻ سجطیع. ٖبق١ ټٹای ذٷ٥  ذبٴ -
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 ٪طزٺ ذٹزـ.  ثب ضاٶٷسٺ ثطٲی ٦بضـ سٳٹٰ ثكٻ، سبثؿشٹٴ ٮی٣ٹاٶٻ.

سٹٶٵ ثط٪طزٴ. ثبیس ثطیس  ٲؿئٯٻ ایٷٻ ٦ٻ... دسضسٹٴ ضٞشٵ ػٯٟب. ٶٳی -

 زٶجبٮكٹٴ. 

ټٹ  ٦ٷس ٦ٻ اٶ٫بض ی٥ ٪طزز ٸ َٹضی ثب ثٽز ٶ٫بټٱ ٲی طٲیثٻ ؾٳشٱ ث

 دطؾس:  ٦ٷس ٸ ٲی ٲٹػٹزی ٲبٸضاءاٮُجیٗٻ زیسٺ اؾز. ٦ٳی اذٱ ٲی

سٹٶٻ ثط٪طزٺ؟  زٸٶیس ٶٳی زٸٶیس ضٞشٻ ػٯٟب؟ اظ ٦ؼب ٲی قٳب اظ ٦ؼب ٲی -

 اٞشٻ یب اٞشبزٺ؟  چٻ اسٟب٢ی ثطاـ ٲی

 اٶساظٰ.  ٦ٷٱ ذٹٶؿطز ثٳبٶٱ. قبٶٻ ثبال ٲی ؾٗی ٲی

زٸٶٱ چُٹضی ایٵ چیعټب ضٸ  ٸ٢ز ٶٳی ذجط ٶساضٰ. ضاؾشف ټیچ -

زٸٶٱ دسضسٹٴ االٴ ػٯٟب ټؿشٵ ٸ ا٪ٻ ٦ؿی ٶطٺ  زٸٶٱ. ٣ٍٞ ٲی ٲی

قٵ. قبیس  ضٸ ٲی ٻٲٹٶٵ اٸٶؼب ٸ ثب ذُط ضٸث زٶجبٮكٹٴ، اٲكت ٲی

سٹٶٵ  قٻ یب ټط چیعی. ٣ٍٞ ٲُٳئٷٱ ٶٳی ٲبقكیٷكٹٴ ذطاة ٲی

 ثط٪طزٴ. 

 دطؾس: ثب حبٮشی ٶبثبٸض ٲی ضٸز ثٗس چٷس ٮحٓٻ ثٻ ٧ٞط ٞطٸ ٲی

ٲ٫ٻ ٶ٫ٟشیس ٢طاضٺ سجطیع ظٮعٮٻ ثیبز؟ ذت ػٯٟب سب سجطیع زٸ  -

ٸٶیٱ، ؾٻ ؾبٖز ضاټٻ. چُٹض ٮی٣ٹاٴ ٦ٻ یٻ ؾبٖز ضاټٻ اٲٷٻ ٸٮی  ؾبٖز

 ػٯٟب... 

 ٪ٹیس: ٮ٣ب ٲی ٲٻزاٶٱ چٻ ػٹاثی ثسټٱ.  ٶٳی

ثبثب ضٸ  آز، ذبٴ ٯی ثعض٪ٻ. یٻ ٸ٢ز ؾی٭ ٲیاـ ذی چٹٴ ػٯٟب ضٸزذٹٶٻ -

 ثطٺ.  ٲی
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٦ٷس. ثٻ  ټبیٳبٴ ٪ٹـ ٲی ٮ٣ب زاضز ثٻ حطٜ ټیچ ذٹقحب٬ ٶیؿشٱ ٦ٻ ٲٻ

ټب. سٹػٽف ضا  ظا اؾز ایٵ حطٜ ٶٓطٰ ثطای ی٥ ثچٻ ظیبزی اؾشطؼ

قٹٰ حٹاؾف  ټب ٸ ٸ٢شی ٲُٳئٵ ٲی ټب ٸ زضق٧ٻ ٦ٷٱ ثٻ اؾت ػٯت ٲی

ٵ ضٸٰ. اٲیطٲحٳس ثب ٮحٷی ٦ٻ زی٫ط ظیبز ٲُٳئ دطر قسٺ، ثٻ ٧ٞط ٞطٸ ٲی

 ٪ٹیس: ٸ زٸؾشبٶٻ ٶیؿز، ٲی

 ػٹاة ٲٷٹ ٶسازیس.  -

ټٳٹٴ ایٻ، چیعی ٲظ٭...  ٧ٞط ٦ٷیس ٢ًیٻ ظٮعٮٻ ٶیؿز ٸ چیع زی٫ٻ -

 دسضسٹٴ... زض ذُطٺ.  ٮ٣ب ٪ٟز. ؾی٭ ٦ٻ ٲٻ

اٰ.  ٦ٷس. اٶ٫بض ثٻ ٶٓطـ ٦بٲالً زیٹاٶٻ ضؾیسٺ سٯد ٸ ٪ٷ٩ ٶ٫بټٱ ٲی

 ٪ٹیٱ: ٲٯشٳؿبٶٻ ٲی

یٵ ٲٹ٢ٕ ؾز ٶساضٰ... ٞطزا قت اسٹ ضٸ ذسا حطٞٳٹ ٪ٹـ ٦ٷیس. زٸ -

سٹٶؿشیس دسضسٹٴ ضٸ ٶؼبر ثسیس ٸٮی  ثكیٷیس ٸ حؿطر ثرٹضیس ٦ٻ... ٲی

 ٦بضی ٶ٧طزیس. 

٦ٷس.  دبض٤ ٲی قٟی٣ٻی دسض  ٦كس ٸ ػٯٹی ذبٶٻ ٲبقیٵ ضا ٦ٷبض ٲی

٦ٷٱ  ٦ٷس ٦ٻ حؽ ٲی ٪طزز ثٻ َطٞٱ ٸ َٹضی ٶ٫بټٱ ٲی ٦بٲ٭ ثطٲی

 ٪ٹیس: ظاٶس. ٲیؾٹ اـ ٲظ٭ آسف دٹؾشٱ ضا ٲی چكٳبٴ َالیی

٦سٸٰ اظ ٖعیعاٰ  زذشطذبٶٱ، ٲٵ اظ احشٳب٬ ثٻ ذُط اٞشبزٴ ټیچ -

ټبی زٶیب ثبقٻ. ٲٵ  سطیٵ حطٜ ٪صضٰ، حشی ا٪ٻ ثٻ ٶٓطٰ ٲعذطٜ ٶٳی

ثبثب. اٮجشٻ  زٶجب٬ ذبٴضیٱ  ب ضيب ٲیٞطؾشٱ ٮی٣ٹاٴ ٸ ذٹزٰ ی ٲیذبٶٹازٺ ضٸ 

ٻ دسضٰ ٞٽٳٱ ٦ ظٶٱ ؾشبز ٞطٲبٶسټی اضسف ٸ ٲی ٢ج٭ اظ ټط ٦بض ؾط ٲی
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 ٦ٷٻ.  ٸا٢ٗبً ضٞشٻ ػٯٟب یب ٶٻ. ایٵ ذیٯی چیعټب ضٸ ٲٗٯٹٰ ٲی

ظٶس ٦ٻ ثب حبٮز ٢بَٕ چٷس ٮحٓٻ ٢جٯف ٦بٲالً  ثٗس ٮجرٷس ٲٽطثبٶی ٲی

 ٪ٹیس: ٲشٟبٸر اؾز. ٲی

 ثٟطٲبییس. االٴ ٸاؾٻ ٶبټبض ٲٷشٓط ٲب ټؿشٵ.  -

□ 

 ایٱ. ذٹضزٺ اٶس، ٦ٻ ثطایٳبٴ آٸضزٺضا زٰ ٸ ٲُٗطی  ٶبټبض ٸ چبی سبظٺ

ی قٟی٣ٻ ثب ذٹزـ ذیٯی ٞط٠ زاضٶس. ټٱ دسض ٸ ٲبزض ٸ ثطازضـ  ذبٶٹازٺ

ثطذٹضز ٸ ٲإزة ټؿشٷس. ٲبضا٬ ٦ٻ ثٻ  ټٱ ٲبضا٬ ٶبٲعز ثب٢ط اٞطازی ذٹـ

ضؾس، ذیٯی ثٻ زٮٱ چؿجیسٺ ٸ  ٶٓط زذشط اټ٭ ٲُبٮٗٻ ٸ ثبؾٹازی ٲی

  ٦ٷٱ قٟی٣ٻ ټٱ اذال٢ف ٲظ٭ اٸ ثٹز.  آضظٸ ٲی

٪ٹیس ٦ٻ ثٻ زٞشط ثطازضـ ؾطی  ز ٸ ٲیقٹ اٲیطٲحٳس ثٯٷس ٲی٦ٳی ثٗس 

ټبی قٟی٣ٻ ٦ٻ زٖٹر ٶب٪ٽبٶی  ٚطٺ ٪طزز. ظیط چكٱ ظٶس ٸ ظٸز ثبظٲی ٲی

ټبیف ضا ثٻ ټٱ ضیرشٻ، اظ چكٱ ٲٵ  ی اٸ ضا ٦ٻ ثطٶبٲٻ ټٳؿطـ اظ ذبٶٹازٺ

 ٪ٹیٱ: قٹٰ ٸ ضٸ ثٻ اٲیطٲحٳس ٲی ثیٷس، ثٯٷس ٲی ٲی

ٻ نجح یبزٰ آٰ. ذطیس ٦ٹچی٧ی زاضٰ ٦ ، ٲٵ ثبټبسٹٴ ٲیٖٳٹٚٯی -

 ضٞشٻ. 

٪ٹیس ٸ ٲٵ ټٳطاټف  اٶساظز ٸٮی چیعی ٶٳی ثب سٗؼت ٶ٫بټی ثٻ ٲٵ ٲی

 ٪ٹیس: قٹیٱ، ٲی قٹٰ. ٲٹ٢ٗی ٦ٻ ؾٹاض ٲبقیٵ ٲی اظ ذبٶٻ ذبضع ٲی

 ٶ٫طاٴ قسیس ٲجبزا ٞبٮشٹٴ زض ٲٹضز ذبٴ ثبثب زضؾز زض ٶیبز؟  -

 ٦كٱ.  ثب اٞؿٹؼ ٶٟؽ ٖٳی٣ی ٲی
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ٍ حؽ ٦طزٰ قبیس ثطای ایٷ٧ٻ ٶٻ، اظ اٸٴ ثبثز ٶ٫طاٶی ٶساضٰ ٣ٞ -

اـ ث٫صضٺ ٸ ثط٪طزٺ ٮی٣ٹاٴ،  ثطازضسٹٴ ضٸ ضايی ٦ٷیس اظ ٲٽٳٹٶی قجٹٶٻ

 الظٰ ثبقٻ ٦ٳ٧شٹٴ ٦ٷٱ. 

٦ٷس. ٶ٫بټف زی٫ط ٲظ٭ زیكت ٸ اٲطٸظ نجح  چٷس ٮحٓٻ ٶ٫بټٱ ٲی

زٸؾشبٶٻ ٶیؿز اٲب ذهٳبٶٻ ټٱ ٶیؿز. ثیكشط ٲطزز ٸ ثالس٧ٯیٝ اؾز. 

 ٪ٹیس: ٲی

ٱ زض ٲٹضز قٳب ٸ ایٵ حطٞبسٹٴ چٻ ٧ٞطی ثبیس زٸٶ ٲٵ ٸا٢ٗبً ٶٳی -

ٶ٫طاٴ ث٧ٷٱ. قٳب ٢سضر ٶٟٹش ٦الٰ ذٹثی زاضیس ٸ قرهیشی ٲح٧ٱ. ٲٷٹ 

ٲٹ ثٟطؾشٱ ٮی٣ٹاٴ ٸٮی ٸا٢ٗبً... اٲیسٸاضٰ اظ  زاضٰ ٦طزیس ذبٶٹازٺ٦طزیس ٸ ٸا

 ٢سض ٲُیٗشٹٴ قسٰ، دكیٳٹٴ ٶكٱ.  ایٷ٧ٻ ایٵ

 ٪ٹیٱ: ثب ذٷسٺ ٲی

ی  ٞطؾشٱ ٮی٣ٹاٴ ٦ٻ ذٹٶٻ قٳب ضٸ ٲیٶ٧ٷٻ ٧ٞط ٦طزیس زاضٰ قت  -

ټب  ذٹزسٹٴ ٸ دسضذبٶٳشٹٴ ذبٮی ثٳٹٶٻ ٸ یٻ ٪طٸٺ زظز ضٸ ثٟطؾشٱ ذٹٶٻ

 ضٸ ذبٮی ٦ٷٵ؟! 

 ٦ٷس.  ضٶ٫ی ٲی ی ٦ٱ ذٷسٺ

ٶٻ، ایٵ آذطیٵ احشٳبٮٻ ٦ٻ قٳب زظز ثبقیس ٸ یٻ ٪طٸٺ زٶجب٬ ذٹزسٹٴ  -

 زاقشٻ ثبقیس ٸٮی... 

اٞشس.  ٦ٷس ٸ ثٻ ضاٺ ٲی ٲی زټس ٸ ٲبقیٵ ضا ضٸقٵ حطٞف ضا ازاٲٻ ٶٳی

٢سض  زټٱ ایٵ ثحض ضا ازاٲٻ ٶسټٱ. ثٹزٶٱ زض ایٷؼب آٴ ٲٵ ټٱ سطػیح ٲی

ٖؼیت اؾز ٸ ټیچ سٹيیحی ثطایف ٶساضٰ ٦ٻ ټٳیٵ ؾ٧ٹر اظ ټطچیعی 
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 ثٽشط اؾز. 

آیس ٸ ؾٹاض  ٶیٱ ؾبٖز ثٗس اٲیطٲحٳس اظ زٞشط ؾشبز اضسف ثیطٸٴ ٲی

 ظٶس ثٻ نٹضسٱ.  قٹز. ظ٬ ٲی ٲبقیٵ ٲی

ثبثب ٲٗٳٹالً زض  ٳب ٸا٢ٗبً اظ ٦ؼب ٞٽٳیسیس دسضٰ اٲطٸظ ضٞشٻ ػٯٟب؟ ذبٴق -

٦سٸٲٳٹٴ  ظٶٻ، ٸاؾٻ ټٳیٵ ټیچ ٲٹضز ٦بضـ سٹ ذٹٶٻ حطٞی ٶٳی

ضٺ. ٪ٟشٵ نجح ٦ٳی ثٗس اظ ضؾیسٴ ثٻ ؾشبز، ثب یٻ  زٸٶیٱ ٦ؼب ٲی ٶٳی

 ضاٶٷسٺ ضٞشٻ َطٜ ٲطظ. 

 اٶساظٰ.  قبٶٻ ثبال ٲی

زٸٶٱ چُٹضی  ٸا٢ٗبً ٶٳیی ٶساضٰ. ذٹزٰ ټٱ ثطاـ سٹيیح ٪ٟشٱ ٦ٻ، -

زٸٶٱ. ٧ٞط ٦ٷیس سٹ یٻ ٦شبة ذٹٶسٰ.  ثبیس قطح ثسٰ ٦ٻ اظ ٦ؼب ایٷٹ ٲی

اٶ٫بض یٻ ٦شبة ثبقٻ ٦ٻ سٹـ ز٢ی١ ٶٹقشٻ ثبقٵ اٲكت ٢طاضٺ چٻ اسٟب٢ی 

 ثیٟشٻ ٸ ٲٵ اٸٴ ٦شبثٹ ذٹٶسٺ ثبقٱ. 

آٸضز ٸ ٦ٳی ثٗس ػٯٹی  ٲبقیٵ ضا ثٻ حط٦ز زض ٲی٪ٹیس.  چیعی ٶٳی

ټبی ؾبذشٳبٴ زٸَج٣ٻ ثبال  ٲیطضيب ټؿشیٱ. ٲٹ٢ٗی ٦ٻ اظ دٯٻزٞشط ا

 ٪ٹیس: ضٸیٱ، ٲی ٲی

 ثصاضیس ٲٵ حطٜ ثعٶٱ. ض٨ ذٹاة ثطازضٲٹ ثٽشط ثٯسٰ.  -

زټٱ ٸ ٦ٳی ثٗس ٲطزی ػٹاٴ زض چٹثی زٞشط ٦ٹچ٥ ٸ  ؾطی س٧بٴ ٲی

ثب ٦ٷس. ثب زیسٴ اٲیطٲحٳس،  ی زٸٰ ضا ثطایٳبٴ ثبظ ٲی زٮجبظ زض َج٣ٻ

قٹیٱ  ٦ٷس ٸ ثٗس ٸاضز ٲی ټطزٸیٳبٴ ؾالٰ ٸ احٹاٮذطؾی ٲی احشطاٰ ظیبز ثب

ٶكیٷیٱ. ٲطز ػٹاٴ ٦ٻ ْبټطاً  ٦بضی ْطیٝ ټب٬ ٲی ټبی ٲٷجز ٸ ضٸی ٲج٭
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 ٪ٹیس: ٲٷكی اٲیطضيب اؾز، ٲی

 ټبقٹٴ ایٷؼبؾز.  آ٢بی احشكبٰ ٲٽٳبٴ زاضٴ. ی٧ی اظ ٲٹ٦٭ -

ض اٶ٫بضٸز ٦ٻ الثس ثطایٳبٴ چبی ثیبٸضز.  ثٗس ثٻ َطٜ آقذعذبٶٻ ٲی

٪یطز ٸ  ی ٲج٭ ٲی اٲیطٲحٳس ضز ٶ٫بټٱ ضا ضٸی ٲرٳ٭ آثی ثطا٠ ضٸیٻ

 ٪ٹیس: ٲی

ټب ضٸ ؾٟبضـ زازٺ ثطاـ اظ ٞطاٶؿٻ آٸضزٴ. ذیٯی ثٻ  ضيب ٲج٭ -

 زٺ.  ؾطٸٸيٕ زٞشطـ اټٳیز ٲی

ی  قٹز ٸ اٲیطضيب زض حب٬ ثسض٢ٻ زض ټٳیٵ ٲٹ٢ٕ زض اسب٢ی ثبظ ٲی

ض ثٻ ؾطٸٸيٕ ذٹزـ اٶ٫ب»٪ٹیٱ،  آیس. سٹی زٮٱ ٲی ٲٽٳبٶف ثیطٸٴ ٲی

 «زٺ! ټٱ ٸ٢شی سٹ زٞشطٺ ذیٯی اټٳیز ٲی

دٹقی ٦ٻ زض ٮی٣ٹاٴ زیسٺ ثٹزٰ، ٶساضز.  اٸ ټیچ قجبټشی ثٻ ٲطز ؾبزٺ

ټبیف  ٸقٯٹاض ذیٯی قی٧ی ثٻ سٵ زاضز ٦ٻ ٲُٳئٷٱ ایٵ ټٱ ٲظ٭ ٲج٭ ٦ز

ٸقٯٹاض ٸ  ؾٟبضقی اظ ٞطاٶؿٻ آٲسٺ اؾز. دیطاټٷی ثب ضٶ٩ ٲشٷبؾت ثب ٦ز

ی آٴ ٦بٲالً ٲطست اؾز. ٲٹټبی  ثطیكٳی ثؿشٻ ٸ ٪طٺی٥ ٦طاٸار ثطا٠ ا

ای ٦بٲالً ثٻ ی٥ َطٜ قبٶٻ ظزٺ ٸ  زاٶٱ ثب چٻ ٲبزٺ نبٞف ضا ٶٳی

َٹض ٲطست ؾط ػبیف ٶ٫ٻ زاقشٻ اؾز. ثٗس اظ ضاٺ اٶساذشٵ  ټٳبٴ

 آیس.  ٲٽٳبٶف ثٻ َطٜ ٲب ٲی

ثٻ، ذٹـ اٸٲسیس. آٞشبة اظ ٦سٸٰ َطٜ زض اٸٲسٺ ٦ٻ زازاـ ٸ  ثٻ -

 زٞشط ٲح٣ط ٲٷٹ ٲعیٵ ٦طزٴ؟ ذبٶٱ ز٦شط 

اـ  آثساضچی -ٶكیٷس ٸ زض ټٳیٵ ٲٹ٢ٕ ٲٷكی ضٸی ٲج٭ ٲ٣بثٯٳبٴ ٲی
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ضیعز ٸ  ٧ی چیٷی ٲیٗٯجآٸضز. اٲیطٲحٳس چبی ضا زاذ٭ ٶ ثطایٳبٴ چبی ٲی

 ٪ٹیس: ٲی

 ثبثب. ضٞشٻ ػٯٟب ٸ ٲبقیٷف ذطاة قسٺ.   ٲٵ ثبیس ثطٰ زٶجب٬ ذبٴ -

اضز ٸ چبی ضا ؾطیٕ ٪ص ظٶس ٸ ثٻ زټبٴ ٲی ٢ٷسی ضا سٹی چبی ٲی

 ٶٹقس.  ٲی

ټبی ٲٷٹ ثجطی ٮی٣ٹاٴ. ٢ج٭ اظ ایٷ٧ٻ ثٟٽٳٱ  سٹ ټٱ ثبیس ثطی ٲٽٳٹٴ -

ی قٟی٣ٻ ضٸ زٖٹر ٦طزٰ. سٹ ٲبقیٵ ثب٢ط ػبقٹٴ  ثبیس ثطٰ، ذبٶٹازٺ

 قٻ.  ٶٳی

اٶساظز ٸ ثب ذؼبٮز  ٦ٷس. ظیطچكٳی ٶ٫بټی ثٻ ٲٵ ٲی اٲیطضيب اذٱ ٲی

 ٪ٹیس:  ضٸ ثٻ ثطازضـ ٲی

ټب ضٸ حطٞٱ حؿبة  قت ثطٶبٲٻ زاضٰ. ٢ٹ٬ زازٰ. ثچٻ زٸٶی ٦ٻ ٲی -

 ٦طزٴ. 

 ٪ٹیس: اٲیطٲحٳس ثب ٢بَٗیز ٲی

سٹٶی ثطی. ا٪ٻ قس ثٷساظیس یٻ  دیف اٸٲسٺ زی٫ٻ. ذجط ثٟطؾز ٦ٻ ٶٳی -

ٶٹقٵ ثٻ یبز سٹ!  قٵ ٸ ٲی قت زی٫ٻ، ا٪ط ټٱ ٶكس ٦ٻ اٸٶب ػٳٕ ٲی

ټطحب٬  ثٻ٦ٷبضقٹٴ ثبقی ټٱ ٦ٷٻ چٹٴ سٹ  ټطچٷس ظیبز ټٱ ٞط٠ ٶٳی

 ٶٹقی!  ٶٳی

اٶساظز. اٶ٫بض ٢ًبٸر زی٫طاٴ  قٹز ٸ ثٻ ٲٵ ٶ٫بټی ٲی اٲیطضيب ؾطخ ٲی

ای  ظٶٱ. ثب چكٱ اقبضٺ ای ٲی ثطایف ذیٯی ٲٽٱ اؾز. ٮجرٷس زٮ٫طٰ ٦ٷٷسٺ

 ٪ٹیس: ٦ٷس ٸ ٲی اـ ٲی ثٻ ٲٷكی



147 
 

ټبی سٹ ضٸ  ٞطؾشٱ ٲبقیٵ ٲٷٹ ثیبضٺ ٸ ٲٽٳٹٴ ٢بؾٱ ضاٶٷس٪ی ثٯسٺ. ٲی -

ضؾٹٶٻ ثبالذطٺ.  قت ٲبقیٵ الظٰ ٶساضٰ. ی٧ی ٲٷٹ ٲیثطؾٹٶٻ ٮی٣ٹاٴ. ٲٵ 

 ٞطزا نجح ٢بؾٱ ضٸ ضاټی ٦ٷیس ٲبقیٷٹ ثیبضٺ. 

 آٸضز دبییٵ. ٦ٷس ٸ نسایف ضا ٲی اٲیطٲحٳس اذٱ ٲی

ٲٵ ثٻ ضاٶٷس٪ی ایٵ دؿط اٖشٳبز ٶساضٰ. ضاحز ٶیؿشٱ ٲٽٳٹٴ ٸ  -

 ٲٹ ثؿذطٰ زؾشف.  ذٹٶٹازٺ

ا٪ٻ ذیبٮٱ اظ ضاٶٷس٪یف ٪یطی ثطازض. ٲٵ  ای ثبثب! چ٣سض ثٽٹٶٻ ٲی -

زازٰ زؾشف. ٲُٳئٵ ثبـ نحیح ٸ  ضاحز ٶجٹز ٦ٻ ٲبقیٷٳٹ ٶٳی

ٲٵ ٲبقیٷی ٶیؿز ٦ٻ سٹ اٸٴ ضاٺ  ػیخ٪طزٺ.  آز ٸ ثطٲی ؾالٲز ٲی

ٲك٧ٯی ثطاـ دیف ثیبز. اظ اٸٴ ؾٹاضی ٮٷسټٹض سٹ ذیٯی ٸاؾٻ اٸٴ ػبزٺ 

 سطٺ.  ٲٷبؾت

ی ثطای ثط ی زی٫ط ٦ٷٱ اٲیطٲحٳس زض شټٷف ثٻ زٶجب٬ ثٽبٶٻ حؽ ٲی

٪طزز. ٸ٢شی  ټٱ ظزٴ ٲٽٳبٶی ثطازضـ ٸ زٸض ٦طزٴ اٸ اظ سجطیع ٲی

٦ٷٱ قبیس االٴ ثشٹاٶٱ زٸػبٶجٻ  حؽ ٲیقٹز،  ؾ٧ٹسف ٦ٳی َٹالٶی ٲی

ټب ضا اظ سجطیع زٸض ٦ٷٱ ٸ ټٱ ذٹزٰ ثٻ ػٯٟب ثطٸٰ.  ثٻ ټسٞٱ ثطؾٱ، ټٱ آٴ

یب ز٬ ثٻ زضٶٓط ٦ٷٱ.  آٶؼب ٦بضی زاضٰ ٦ٻ ٲحب٬ اؾز ثشٹاٶٱ اظ آٴ نطٜ

 ٪ٹیٱ: ظٶٱ ٸ ٲی ٲی

 یٻ دیكٷٽبز زاضٰ. ٲٵ  -

ٶٟؿی  ٦ٷٱ ٸ ثب اٖشٳبزثٻ اٰ ضا نبٜ ٲی ٦ٷٷس. ؾیٷٻ ټط زٸ ثٻ ٲٵ ٶ٫بٺ ٲی

 ٪ٹیٱ: ٦ٻ چٷساٴ ټٱ ٸا٢ٗی ٶیؿز، ٲی



148 
 

سٹٴ ثطؾیس. ی٧ی اظ  ټط زٸی قٳب سكطیٝ ثجطیس ٸ ثٻ ٲٽٳٹٶی -

 ٴضٰ ػٯٟب زٶجب٬ دسضسٹٴ ٸ ثب ایكٹ ټب ضٸ ثسیس ثٻ ٲٵ. ٲی ٲبقیٵ

اٲیطضيب ټٱ سٳٹٰ  ٖٳٹٚٯی٪طزیٱ سجطیع. سب اٸٴ ٲٹ٢ٕ الثس ٲٽٳٹٶی  ثطٲی

 ضؾیٱ ٮی٣ٹاٴ.  ثٻ ٲٹ٢ٕ ثطای قبٰ ٲی ٦ٷیٱ ٸ ټٳ٫ی قسٺ ٸ ؾٹاضقٹٴ ٲی

ی چكٱ ثب ؾٹءْٵ  قٹز ٸ اظ ٪ٹقٻ ټبی اٲیطٲحٳس ػٳٕ ٲی چكٱ

٦ٷٱ زض شټٷف اظ زظز ٸؾبی٭ ذبٶٻ  ٦ٷس. ی٥ آٴ حؽ ٲی ٶ٫بټٱ ٲی

بض٠ ٲبقیٵ! چطا ٧ٞط ٦طزٺ ثٹزٰ ٲٳ٧ٵ اؾز ٲبقیٵ اٰ ثٻ ؾ سجسی٭ قسٺ

زاٶٷس؟  چیع اظ اٸ ٶٳی ذٹزقبٴ ضا ثسټٷس زؾز ی٥ ٚطیجٻ ٦ٻ ټیچ

 دطؾس: اٲیطضيب ثب ټیؼبٴ ٲی

ټب ضاٶٷس٪ی  ضاٶٷس٪ی ثٯسیس؟ ٲٵ سٹ سٽطاٴ ټٱ ٶسیسٺ ثٹزٰ ٦ٻ ذبٶٱ -

 ټب ثٯسٴ.  اٮجشٻ قٷیسٺ ثٹزٰ ٦ٻ ثًٗی ذبٶٱ٦ٷٵ. 

ثٯسٰ ٣ٍٞ... ٲس٬ ٲبقیٷٱ ثب  ضاٶٷس٪ی ذٹة زض ٸا٢ٕ ذیٯی ټٱ ثٯٻ، -

ضٸٶسٶف ثبقٻ ٦ٻ ٲُٳئٷٱ  ټبی ػعئی سٹ ٲب٬ قٳب ٞط٠ زاضٺ. قبیس سٟبٸر

 ٪یطٰ.  زض ٖطو زٺ ز٢ی٣ٻ یبز ٲی

 ٲبقیٵ قٳب چیٻ؟ -

سط  ټبی ٢سیٳی زاٶٱ چٻ ػٹاثی ثسټٱ. ٲبض٤ ٲبقیٵ اٞشٱ ٸ ٶٳی ٪یط ٲی

الً ٲُٳئٵ ٶیؿشٱ چطذس، ٞیبر، زٸع، قٹضٸٮز... ٸٮی ان سٹی شټٷٱ ٲی

سٹٮیس قسٺ ثٹزٶس یب ٶٻ. زٮٱ ثطای ؾی طبٶیٻ  1320ؾب٬  زضټب  ٦ٻ ایٵ

ایٷشطٶز ٸ ی٥ ػؿشؼٹی ؾطیٕ زض ٪ٹ٪٭ ٮ٥ ظزٺ اؾز. ثبالذطٺ 

   ٪ٹیٱ:  ٲی
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زٸٶٱ قٷیسیس یب ٶٻ. اظ  ٲبقیٵ ٲٵ... یٻ ٲبض٤ ػسیسٺ ثٻ اؾٱ دػٸ. ٶٳی -

 ٹض. َ سطٺ، اظ ػیخ قٳب ټٱ ټٳیٵ ٦ٹچی٥ ٖٳٹٚٯی٦بزیال٤ 

دبیس. اٶ٫بض ٲٷشٓط  َٹض ثب ؾٹءْٵ زض ؾ٧ٹر ٲٵ ضا ٲی اٲیطٲحٳس ټٳبٴ

اٲیطضيب ثٯٷس ٸ٪ٹ ثٻ ٦ؼب ذٹاټس ضؾیس.  اؾز ثجیٷس آذط ایٵ ٪ٟز

 ٪ٹیس: قٹز ٸ ٲی ٲی

ثس ٶیؿز اٲشحبٴ ٦ٷیس. ا٪ٻ قٳب ثشٹٶیس ایٵ ٦بض ضٸ ث٧ٷیس، ذیٯی  -

بثب ث قٻ. قت ټٱ ضايی ثٻ ظحٳششٹٴ ٶیؿشٱ. قٳب ثب ذبٴ ذٹة ٲی

 آٰ.  ٦ٷٱ ٸ ٲی ای دیسا ٲی سكطیٝ ثجطیس ٮی٣ٹاٴ، ٲٵ نجح یٻ ٸؾیٯٻ

اٰ زضؾز دیف ٶطٞشٻ  اٰ ٸ ٶ٣كٻ قٹٰ ٦ٻ ثٻ ٦بټساٴ ظزٺ ٲشٹػٻ ٲی

٦بٸٰ  ٲبٶس. زاضٰ شټٷٱ ضا ٲی َٹضی اٲیطضيب زض ثُٵ ذُط ٲی اؾز. ایٵ

 ٪ٹیس: ٦ٻ دیكٷٽبزٰ ضا چُٹض دؽ ث٫یطٰ ٦ٻ اٲیطٲحٳس ٲی

سٷٽب سٹ  ذٹای یٻ ذبٶٱ ضٸ ٦ٻ ٲٽٳٹٴ ٲبؾز، ذؼبٮز ث٧ف ٲطز، ٲی -

ی ٶباٲٵ ثٟطؾشی ػٯٟب ٦ٻ ثب ذیب٬ ضاحز ثطی ثٻ ٲٽٳٹٶیز  اٸٴ ػبزٺ

 ثطؾی؟ ٚیطسز ٦ؼب ضٞشٻ؟ 

 اٶساظز. قٹز ٸ ؾطـ ضا دبییٵ ٲی اٲیطضيب ثبظ ؾطخ ٲی

 ٪یس. ټیچ حٹاؾٱ ٶجٹز ثٻ ٶباٲٷی ػبزٺ ٸ سٷٽب ثٹزٴ قٳب.  ضاؾز ٲی -

 ظٶس.  ای ٲی ٸ ٮجرٷس ٲحؼٹثبٶٻ ٦ٷس ثٗس ؾطـ ضا ثٯٷس ٲی

ضٺ یٻ ذبٶٳیس.  آذٻ قٳب یٻ ػٹضی ټؿشیس ٦ٻ آزٰ یبزـ ٲی -

ټب ٦الً ټٳچیٵ دیكٷٽبزټبی  چیعسٹٴ ٲظ٭ ٲطزټبؾز. ذبٶٱ ټٳٻ

 ذیٯی يٗیٟٵ. حٳبیز الظٰ زاضٴ ټٳیكٻ. زٴ! ای ٶٳی قؼبٖبٶٻ
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ذٹاټس ی٥ ؾیٯی ٲح٧ٱ سٹی ٪ٹقف ثعٶٱ ٸ ٦ٳی ا٧ٞبض  چ٣سض زٮٱ ٲی

اـ ٞطٸ ٦ٷٱ ٦ٻ ظٴ ضا  ٸ ثطاثطی ح٣ٹ٠ ظٴ ٸ ٲطز سٹی ٦ٯٻ ٞٳیٷیؿشی

٢سض يٗیٝ ٸ ٶبسٹاٴ ٸ ٸاثؿشٻ ثٻ ٲطز ٶجیٷس! ثٻ ظٸض ذٹزٰ ضا ٲؼجٹض  ایٵ

 ٪ٹیٱ: ٦ٷٱ ٮجرٷس ثعٶٱ ٸ ٲی ٲی

٦طزٰ ػبزٺ ٶباٲٵ ثبقٻ.  ٢سضټب قؼبٔ ٶیؿشٱ. ٧ٞط ٶٳی ٶٻ، ٲٵ ټٱ اٸٴ -

ٱ ثطیٱ زٶجب٬ دسضسٹٴ ٸ ٪ٱ چُٹضٺ ٲٵ ٸ قٳب ثب ټ َٹضٺ... ٲی حبال ٦ٻ ایٵ

ٲٵ ذیٯی زٸؾز زاضٰ ٖٳٹ٢ٯی اٲیطٲحٳس ثطٴ ٲٽٳٹٶبقٹٴ ضٸ ثطؾٹٶٵ. 

 ػٯٟب ضٸ ثجیٷٱ. سب حبال ٶطٞشٱ اٸٴ ٲٷ٣ُٻ. 

قٹز. اٶ٫بض ٲهبحجشٱ زض ضاٺ  َٹض ٦ٻ اٶشٓبض زاضٰ، ثالٞبنٯٻ ٶطٰ ٲی ټٳبٴ

ی ټٳؿط ثطازضـ  زٸ ؾٻ ؾبٖشٻ ثطایف ټٱ اظ ضاٶٷس٪ی ثطای ذبٶٹازٺ

 ٪ٹیس: اؾز ٸ ټٱ اظ ٲٽٳبٶی زٸؾشبٶف! ٲیسط  ػصاة

ٞطؾشٱ ذجط ثسٺ ٦ٻ ٲٵ  ثبقٻ، ٲٵ حطٞی ٶساضٰ. االٴ ٢بؾٱ ضٸ ٲی -

 ضٰ ٲٽٳٹٶی.  قت ٶٳی

قٹز، اٲیطٲحٳس ثبظ آٴ ٶ٫بٺ دط اظ  قٹز ٸ اظ ٲب زٸض ٲی ثٯٷس ٦ٻ ٲی

 ٦ٷس ضٸیٱ.  ؾٹءْٵ ضا ٢ٟ٭ ٲی

چطا یٽٹ ٦ٷٱ... یٻ چیعی ٚیط اظ آٸضزٴ دسضٰ سٹ ؾطسٹٶٻ.  حؽ ٲی -

ثطٶبٲٻ ضٸ ٖٹو ٦طزیس ٸ سطسیجی زازیس ٦ٻ ثٻ ػبی ٲٵ اٲیطضيب ثطٺ 

 زٶجب٬ دسضٰ ٸ قٳب ټٱ ثبټبـ ټٳطاٺ ثكیس؟

سٹی زٮٱ َٹض اظ نطاحز ٦الٲف.  آیس، ټٳیٵ اظ ټٹقف ذٹقٱ ٲی

سطٺ ٸ احشٳبالً  ثطای ایٵ ثطازضر ضٸ سطػیح زازٰ ٦ٻ اظ سٹ ؾبزٺ»٪ٹیٱ،  ٲی
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 «اٰ ثطؾٱ. عٶٳف ٸ ثٻ ٢ؿٳز زٸٰ ٶ٣كٻسٹٶٱ زٸض ث سط اظ سٹ ٲی ضاحز

 ٪ٹیٱ: ثرف ٲی ظٶٱ ٸ ثب ٮحٷی اَٳیٷبٴ ٮجرٷس ٲی

چیع ثسی سٹ شټٷٱ ٶیؿز. ق٥ ٶساقشٻ ثبقیس  ٲُٳئٵ ثبقیس ټیچ -

َٹض ٦ٻ ٢ٹ٬ زازٰ، قت ثطای قبٰ ثب دسض ٸ ثطازضسٹٴ ثٻ ٲٹ٢ٕ  ټٳٹٴ

 ضؾیٱ ٮی٣ٹاٴ.  ٲی

 ٪طزاٶس. ثطٲی چكٱ٦كس ٸ اظ ٲٵ  آٺ ٲی

٦ٷٱ ٸٮی  زٸٶٱ چطا زاضٰ ثٽشٹٴ اٖشٳبز ٲی ٪طیس. ٸا٢ٗبً ٶٳیقٳب ػبزٸ -

 سٹٶٱ ایٵ ٦بضٸ ٶ٧ٷٱ. اٲیسٸاضٰ دكیٳٹٴ ٶكٱ ٸ حؿطر ٶرٹضٰ.  اٶ٫بض ٶٳی

قیس. ٣ٍٞ سب ٞطزا نجح ثٽشٹٴ طبثز  ذیبٮشٹٴ ضاحز، دكیٳٹٴ ٶٳی -

 قٻ ٦ٻ ایٵ اٖشٳبز چ٣سض ثٻ ٶٟٗشٹٴ ثٹزٺ.  ٲی

 ٪طزز.  ٲف ضا ثجطز، ٦ٷبض ٲب ثطٲیاٲیطضيب ٦ٻ ٢بؾٱ  ضا ٞطؾشبزٺ ٦ٻ دیٛب

ثبثب ٲبقیٷف  اٰ. ضاؾشی زازاـ، اظ ٦ؼب ٞٽٳیسی ذبٴ ذت، ٲٵ آٲبزٺ -

 ذطاة قسٺ؟ ثٗس ټٱ اضسف ٲبقیٵ زی٫ٻ ٶساقز ٦ٻ ثٟطؾشٵ زٶجبٮف؟ 

 ٪ٹیس: قٹز ٸ ثب اذٱ ٲی اٲیطٲحٳس ثٯٷس ٲی

الثس ٶساقشٵ زی٫ٻ. ثٻ ػبی ؾإا٬ ٸ ػٹاة ثؼٷت ٦ٻ ثط٪كشٵ ثٻ  -

ټبر ټٱ ٖٹو ٦ٵ. سٹ  ٲبٮی ؾط ٲٹ٦٭ رٹضیس. ایٵ ٮجبؼ قیطٺسبضی٧ی ٶ

 ٲٹٶٻ.  ضاٺ دكز ٞطٲٹٴ اٸٴ ػیخ ٲعذطٞز چیعی اظـ ثب٢ی ٶٳی

 ٦ٷٱ.  ذٹة یبزٰ اٶساذشی. االٴ ٖٹو ٲی -

٦ٷٱ ٦ٻ  ضٸز سٹی اسب٠ ٦بضـ ٸ ٲٵ زاضٰ ثٻ ایٵ ٧ٞط ٲی اٲیطضيب ٲی

ؾطیٕ ٸ ضاحز ثبظی ٦ٱ ٲٽبضر ٶساضز. چ٣سض  اٲیطٲحٳس ټٱ اٶ٫بض زض ظثبٴ
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٦ساٰ اظ ؾإاالر ثطازضـ ضا ٶساز. سب  حطٜ ضا ٖٹو ٦طز ٸ ػٹاة ټیچ

 .اٰ ٦ٻ ٲطزی ثبټٹـ ٸ زاضای قرهیشی ٢سضسٳٷس اؾز ایٷؼب ٲشٹػٻ قسٺ

٢سض ضاحز اٖشٳبز  ثطای ذٹزٰ ټٱ ػبی ؾإا٬ اؾز ٦ٻ چطا ثٻ ٲٵ ایٵ

 ٦ٷس.  ٲی

ثیطٸٴ  ٠بچٷس ز٢ی٣ٻ ثٗس اٲیطضيب ثب ی٥ دیطاټٵ ٸ قٯٹاض ضاحز اظ اس

 ٪ٹیس:  ٦ٷس ٸ ٲی آیس. ؾٹییچف ضا ثٻ ؾٳشٱ زضاظ ٲی ٲی

قٳب یٻ َطٜ ضاٺ ضٸ اظ ٲٽٳٹٶی زٸؾشبٰ اٶساذشیس، ا٢الً  ٲٷٹحبال ٦ٻ  -

ضاٶٷس٪ی ٦ٷیس ٦ٻ ٲٵ ذؿش٫ی زض ٦ٷٱ. ٣ٍٞ یبزسٹٴ ثبقٻ ػٯٹ ثبثبٰ یٻ 

ثبثب ثكٷٹٺ ټٳچیٵ  ٸ٢ز ٶ٫یس ٦ٻ قٳب ٶكؿشیس دكز ٞطٲٹٴ ټب! ذبٴ

 ٻ ثعض٪ٱ ٪ٹقٳٻ! ٦بضی ٦طزٰ، سی٧

ټب ٮت ٸض  ضٸز ٸ اٲیطضيب ٲظ٭ دؿطثچٻ ٚطٺ ٲی اٲیطٲحٳس ثٻ اٸ چكٱ

 ٦كس.  چیٷس ٸ ؾٹییچف ضا ٣ٖت ٲی ٲی

 ٦ٷٱ.  دكیٳٹٴ قسٰ ذبٶٱ. ذٹزٰ ضاٶٷس٪ی ٲی -

 ٪یطٰ.  ذٷسٰ ٸ ؾٹییچ ضا اظ زؾشف ٲی ٲی

آز ٲبقیٵ قٳب ضٸ اٲشحبٴ ٦ٷٱ ٸ ثجیٷٱ ثب ٲبقیٵ  ٶٻ، ٲٵ ټٱ ثسٰ ٶٳی -

 چٻ ٞط٢ی زاضٺ. ذٹزٰ 

اٶساظٰ. ٶٟؿف ضا ثب حطل  ی چكٱ ٶ٫بټی ثٻ اٲیطٲحٳس ٲی اظ ٪ٹقٻ

٪ٹیس. ٦ٳی ثٗس ټط ؾٻ اظ زٞشط ثیطٸٴ  زټس ٸ چیعی ٶٳی ثیطٸٴ ٲی

 ضٸیٱ.  ٲی
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 ػٯٟب

ٮ٣ب ػٹٴ اظ  ی ٢سیٳی ٦ٻ ٲٻ ی ضٸظٶبٲٻ ثطیسٺذیطٺ قسٺ ثٹزٰ ثٻ ی٥ 

بٲٻ ثب ٪صقز ظٲبٴ ٦بٚص ٦بټی ضٸظٶاـ زض آٸضزٺ ثٹز.  سٹی نٷسٸ٢چٻ

سٹاٶؿشٱ ثٻ ذٹثی  حب٬ ٲی ظضزسط ٸ ٧ٖؽ ضٸی آٴ ٲحٹسط قسٺ ثٹز ثبایٵ

ذٱ قسٺ ٸ ثب ٶ٫بټی ٶ٫طاٴ سكریم ثسټٱ زذشطی ٦ٻ ػٯٹی ٧ٖؽ 

ټب  زٸز، ذٹزٰ ټؿشٱ. دكز ؾطٰ ی٧ی اظ ٖٳٹٚٯی ؾطـ ضا زظزیسٺ ٸ ٲی

سٹاٶؿشٱ ذٹة سكریم ثسټٱ ٦ساٰ  ثٹز ٸٮی سهٹیطـ ضیعسط ثٹز ٸ ٶٳی

زذشطاٴ »قس.  ټبؾز. ظیط ٧ٖؽ سیشط ٶؿجشبً زضقشی زیسٺ ٲی آٴ ی٥ اظ

 «قؼبٔ ٦كٹضٲبٴ زاٸَٯجبٶٻ ثٻ اضسف دیٹؾشٷس.

 ټبیی ٪طز قسٺ دطؾیسٰ: ثب چكٱ

 ایٵ ٲٷٱ؟! ٲٵ ثٻ اضسف دیٹؾشٱ؟! اٸٶٱ زاٸَٯجبٶٻ؟! ٲحبٮٻ!  -

 اظ سٻ ز٬ ذٷسیس. 

ثیٷی ٦ٻ ٮجبؼ اضسكی سٷشٻ. حبال ٲُٳئٵ ٶیؿشٱ زاٸَٯجبٶٻ  ٲی -

 دیٹؾشٻ ثبقی. قبیس ظٸض٦ی ثطزٶز ؾطثبظی!

ثطزٴ ؾطثبظی؟ اٸٶٱ سٹ ټٳچیٵ  ضٸ ٲی ټب زذشطټب ٸ٢ز ذسایی اٸٴ -

ضیرشٻ ٸ ٲٵ ؾطٲٹ  ػبیی ٦ٻ ٲٗٯٹٲٻ اظ آؾٳٹٴ زاقشٻ سیط ٸ ثٳت ٲی
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ٮ٣ب ػٹٴ. ٲٵ ٸا٢ٗبً آزٰ ایٵ  ضٰ؟! ٶٻ ٲٻ زظزیسٰ ٸ زاضٰ ٲظ٭ ثط٠ زض ٲی

ټب ٸ  ثب ٦٭ ثسثرشی 98ؾب٬ چؿجٱ ثٻ ټٳیٵ  ظٶس٪ی ٶیؿشٱ. ٲح٧ٱ ٲی

ضٰ ػبیی ٦ٻ ظٸض٦ی ثجطٶٱ ؾطثبظی ثٗس سبظٺ  زضزؾطټبـ ٸٮی ٖٳطاً ٶٳی

 ثطاٰ سیشط ټٱ ثعٶٵ!

َٹض ٦ٻ  ٢سض ذٷسیس ٦ٻ اق٥ اظ چكٳبٶف ؾطاظیط قس. ټٳبٴ آٴ

 ٦طز، ثٛٯٱ ٦طز ٸ ٪ٟز: ٞیٵ ٲی ٞیٵ

ثطزٴ ؾطثبظی ٸ  ؾطر ٪صاقشٱ ٖعیعٰ. اٸٴ ظٲبٴ زذشطټب ضٸ ٶٳی ؾطثٻ -

آز اٞؿط ظٴ زیسٺ ثبقٱ ٸٮی الثس یٻ ػبټبیی ٦ٻ سٹ اضسف  یبزٰ ٶٳی حشی

ٶیبظ ثٹزٺ، سٗساز ذیٯی ٦ٳی ظٴ ٸػٹز زاقشٻ. ایٵ سیشط ضٸظٶبٲٻ احشٳبالً 

٦بض یٻ ذجطٶ٫بض ػٷؼبٮی ثٹزٺ ٦ٻ ظیبز ثطاـ ٲٽٱ ٶجٹزٺ سیشط ذجطټبـ 

 زضؾز ثبقٻ یب ٶٻ. 

 ٦طزٰ، ٪ٟشٱ: ٲیَٹض ٦ٻ ثب زٮرٹضی ٧ٖؽ ضا ثطاٶساظ  اذٱ ٦طزٰ ٸ ټٳبٴ

سٹٶٱ زض٤ ٦ٷٱ چطا ٲٵ ثبیس ػعٸ  ټطچی ثبقٻ ثطاٰ ٖؼیجٻ. انالً ٶٳی -

 اضسف قسٺ ثبقٱ. ٲٵ ٸا٢ٗبً اظ ػٷ٩ ثیعاضٰ. 

ای ٶبٲٗٯٹٰ ٦ٻ زض اٲشساز ًٞبی ٸؾٍ  آٺ ٦كیس ٸ ذیطٺ قس ثٻ ٶ٣ُٻ

 اسب٠ ثٹز ٸٮی ٲٗٯٹٰ ٶجٹز چ٣سض ٖٳ١ زاضز، قبیس ثٻ ٸؾٗز ی٥ ٖٳط. 

ضیٱ  ٲٹٴ اظ چیعټبیی ثیعاضیٱ ٸٮی ٲی سٹ ظٶس٪یټب ٲب  ذیٯی ٸ٢ز -

َطٞف ثطای ایٷ٧ٻ ٲبٶٕ ثكیٱ ٦ٻ ثیكشط ٸ ثسسط ثٻ ذٹزٲٹٴ ٸ ٖعیعاٶٳٹٴ 

چیعټب ضٸ زض ٲٹضز اٸٴ ضٸظټب  آؾیت ثعٶٻ. ظضیٵ ػٹٴ، ٲٵ ذیٯی

٦طزٰ. اٲب اظ یٻ چیع  چیع ضٸ زض٤ ٶٳی زٸٶٱ. ثچٻ ثٹزٰ ٸ ټٳٻ ٶٳی
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سٹٶٻ ٲؼجٹضر  ، ټیچ ٶیطٸیی ٶٳیٲُٳئٷٱ. سٹ ا٪ٻ ٶرٹای ٦بضی ضٸ ث٧ٷی

٦ٷٻ. دؽ ا٪ٻ سٹ اٸٶؼب ثٹزی، ا٪ٻ ٮجبؼ اضسكی سٷز ثٹزٺ ٸ زاقشی ظیط 

زٸیسی ٸ ؾطسٹ ذٱ ٦طزٺ ثٹزی ٦ٻ دٷبٺ ث٫یطی، ٣ٍٞ  ض٪جبض سیط ٲی

ٶرٹای اٸٴ سؼطثٻ ضٸ س٧طاض  ٺذٹاؾز ذٹزر ثٹزٺ. ټطچٷس... قبیس زٸثبض

 ٦ٷی. زضټطحب٬ سهٳیٱ ثب ذٹزسٻ. 

سهٹیط ٪صقشٻ اظ ػٯٹی چكٳٱ زٸض قٹٰ ٸ  دطسبة ٲیی٥ آٴ ثٻ ټٹا 

آیٱ ٸ ٦ٳطٰ  ثٗس زٸثبضٺ ضٸی نٷسٮی ؾٟز ػیخ ٞطٸز ٲیقٹز.  ٲی

قٹز. ٦ٷبضٰ  اذشیبض نسای آخ ٸ اٸذٱ ثٯٷس ٲی ٪یطز ٦ٻ ثی َٹضی زضز ٲی

 ٪ٹیس: ٲیثب قیُٷز اٲیطضيب 

ضحٱ ؾطٶٹقز قسٰ. اظ  ٪ٷبٺ اؾیط زؾز ثی ٲٵ ثبیس ٶبٮٻ ٦ٷٱ ٦ٻ ثی -

ی ٲعذطٜ ثبیس  ٸض سٹ ایٵ ػبزٺ ٜ اظ ٲٽٳٹٶی زٸؾشبٰ اٞشبزٰ اظ اٸٴیٻ َط

ؾطٺ ٲبقیٷٳٹ  ثكیٷٱ ضاٶٷس٪ی یٻ ذبٶٱ ٶبقی ضٸ سحٳ٭ ٦ٷٱ ٦ٻ یٻ

 ٦ٷٻ! اٶساظټب ٸ ٦ٳطٰ ټٱ ٶبثٹز ٲی ٶساظٺ سٹ زؾز ٲی

اٰ ٦ٻ  اٰ ٸ ٞٽٳیسٺ زض زٸ ؾبٖز ٪صقشٻ ثب اذال٢ف حؿبثی آقٷب قسٺ

ذؼبٮشی ٶیؿز ٸ ثط٧ٖؽ ذیٯی ټٱ  قٹز، زی٫ط انالً ٸ٢شی یرف آة ٲی

ی ایٵ قیُٷز ٸ نطاحشف ضا زیكت  اٮجشٻ ٶٳٹٶٻ قیُبٴ ٸ قٹخ اؾز.

 اـ ثیكشط ذؼبٮشی اؾز. ټٱ زیسٺ ثٹزٰ ٸٮی اٶ٫بض ػٯٹی ذبٶٹازٺ

ظٶٱ ضٸی سطٲع. سٷٽب حؿٵ ایٵ ػبزٺ ایٵ اؾز  ػب ٸؾٍ ػبزٺ ٲی ټٳبٴ

ٹاؾز، ػبیف ٦ٻ زٮز ذ سٹاٶی ټط ظٶس ٸ ٲی ٦ٻ سٹیف دطٶسٺ دط ٶٳی

ی  قٹیٱ ثٻ ػٯٹ ٸ ثبظ نسای ٶبٮٻ سٹ٢ٝ ٦ٷی. ټط زٸ ٦ٳی دطر ٲی
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 قٹز.  ؾبذش٫ی اٸ ثٯٷس ٲی

٦ٷٱ ٦٭ اټبٮی سجطیع ضٸ  ذسایب ایٵ ؾٟط ضٸ ثٻ ذیط ث٫صضٸٴ، ٶصض ٲی -

 زیس ٲٵ ضاٶٷس٪ی ٦ٷٱ ذبٶٹٰ؟  ثجطٰ ٲ٧ٻ! حبال ثبالذطٺ ضيبیز ٲی

ی٥ ٢طل ٲؿ٧ٵ  ٦ٷٱ ٸ ثسٸٴ ایٷ٧ٻ ػٹاة ثسټٱ، زض ٦یٟٱ ضا ثبظ ٲی -

 دطؾس: ٪یطٰ. ثب سطزیس ٲی آٸضٰ ٸ ثٻ َطٞف ٲی زض ٲی

 ایٵ چیٻ؟ -

زاضٸی ٲؿ٧ٵ. ٸاؾٻ ٦ٳطزضز! چٹٴ ٲٵ سب ٲ٣هس اظ دكز ٞطٲٹٴ ثٯٷس  -

 قٱ.  ٶٳی

٦ٷٱ. ضاٶٷس٪ی ثب ایٵ ػیخ ٖٽس ثٹ٠ ٦ٻ  ذٷسٰ ٸ زٸثبضٺ حط٦ز ٲی ٲی

، ثطایٱ قٹز ثبالی آٞطٸز ٲحؿٹة ٲی االٴ ٲظالً ی٥ ٲبقیٵ ػسیس ٸ ٲس٬

ٶكیٷس.  ٦ٷٱ ٸ اٸ دكز ٞطٲبٴ ٲی ػبٮت اؾز. ٦ٳی ثٗس ثبالذطٺ سٹ٢ٝ ٲی

ثبثب ٲٵ ضا زض  ایٱ ٸ ٢طاض ٶیؿز ذبٴ ثٻ دبؾ٫بٺ ٲطظی ػٯٟب ٶعزی٥ قسٺ

 دطؾٱ: ٦ٷیٱ، ٲی ٸ٢شی زٸثبضٺ حط٦ز ٲی حب٬ ضاٶٷس٪ی ثجیٷس. 

یٗٷی... ٲٷٓٹضٰ ایٷٻ ٦ٻ ٸاؾٻ  ضاؾشی قٳب چطا ٣ٍٞ زٸ سب ثطازضیس؟ -

ی قٳب... یٗٷی چیعٺ... ٦الً ٖؼیت ٶیؿز ٦ٻ ی٧ی ٣ٍٞ زٸ سب ثچٻ  ٺزٸض

 زاقشٻ ثبقٻ؟ 

٦ٷس،  اٶساظ ضز ٲی َٹض ٦ٻ ٲبقیٵ ضا ثب ٲٽبضر اظ ٦ٷبض ی٥ زؾز ټٳبٴ

 ٪ٹیس: ٲی

ٞطظٶسیس ٸ ذٹاټط ثطازض ٶساضیس. ثٗس  قٳب ٦ٻ ٪ٟشیس س٥ظضیٵ ذبٶٱ،  -

 چطا ٖؼیجٻ ا٪ٻ ٲب زٸ سب ثبقیٱ؟
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... ذت ثبثبٰ ٲُطزٺ، ٸٮی قٳب... ذت ثیكشط ٲطزٰ آذٻ... چیعٺ! یٗٷی -

 ٦ٯی ثچٻ زاضٴ. 

ذت ثبثبی ٲٷٱ ٦ٯی ثچٻ زاضٺ. ٲب ؾٻ سب ذٹاټط ثعض٨ زاضیٱ ٦ٻ ټط  -

ؾٻ ٖطٸؾی ٦طزٴ. ثٗسـ ٲحٳسٺ، آذطی ټٱ ٲٷٱ ٦ٻ یٻ ؾب٬ اظ ٲحٳس 

 سطٰ. ضاؾشی قٳب ٲشٹٮس چٻ ؾبٮی ټؿشیس؟  ٦ٹچی٥

ټؿشٱ،  1373یٷ٧ٻ ث٫ٹیٱ ٲشٹٮس ٦ٷٱ ٸ زضؾز ٢ج٭ اظ ا زټبٶٱ ضا ثبظ ٲی

. ؾب٬ ٦ٷٱ  سٷسسٷس سٹی شټٷٱ ػٳٕ ٸ سٟطی١ ٲیثٷسٰ.  ثٻ ٲٹ٢ٕ آٴ ضا ٲی

ضؾس ٦ٻ سطػیح  ٢سض ٸحكشٷب٤ ثٻ ٶٓط ٲی ثبقس! آٴ 1295سٹٮسٰ ثبیس 

 ة ثسټٱ.اػٹض زی٫طی ػٹ زټٱ ثٻ ػبی ثٻ ظثبٴ آٸضزٶف ٲی

زٶیب  چٻ ؾبٮی ثٻٸدٷغ ؾبٮٳٻ. حبال ذٹزسٹٴ حؿبة ٦ٷیس  ٲٵ ثیؿز -

 اٸٲسٰ. 

٦ٷٵ ذیٯی زیط  اٰ ٧ٞط ٲی سطٰ. ذبٶٹازٺ ٲٵ ی٥ ؾب٬ اظ قٳب ثعض٨ -

ؾٵ ٲٷٻ سب  ثیٷٱ یٻ زذشطذبٶٱ ٦ٻ س٣طیجبً ټٱ قسٺ ٸاؾٻ اظزٸاػٱ. ٸ٢شی ٲی

 قٱ. االٴ اظزٸاع ٶ٧طزٺ، زٮ٫طٰ ٲی

زاٶٱ چطا ثٽٱ ثط  ٦ٷٱ ٸ ذٹزٰ ټٱ ٶٳی ی چكٱ ٶ٫بټف ٲی اظ ٪ٹقٻ

 ذٹضزٺ اؾز.  

 ذٹٶسٰ.  یٵ اٲؿب٬ زاقشٱ زضؼ ٲیذت ٲٵ سب ټٳ -

ټبـ  ثٻ ٶٓط ٲٵ ټٱ ظٸز اظزٸاع ٦طزٴ ذٹة ٶیؿز. زٸضٸثطٰ ٶٳٹٶٻ -

 ضٸ ظیبز زیسٰ. ی٧یف ټٳیٵ زازا...

ذٹاؾشٻ چیعی زض  اٰ ٦ٻ ٲی زټس ٸٮی ٲشٹػٻ قسٺ حطٞف ضا ٢ٹضر ٲی
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٦ٷٱ ٸ ثب قیُٷز  ٲٹضز اظزٸاع ثطازضـ ث٫ٹیس. حطٜ ضا ٖٹو ٲی

 دطؾٱ: ٲی

سٹٴ زی٫ٻ ٲٵ زیطٰ قسٺ؟ یٗٷی سطقیسٰ ٸ قٹټط ٪یطٰ حبال ثٻ ٶٓط -

 آز؟  ٶٳی

٪طزز ٸ  ٦ٷس، ثطٲی اـ ٦ٳی ٞطٸ٦ف ٲی ظٶس، ثٗس ٦ٻ ذٷسٺ ٢ٽ٣ٽٻ ٲی

 زټس: ٦ٷس ٸ ثب ټٳبٴ قیُٷز ػٹاة ٲی ذطیساض ٶ٫بټٱ ٲی

٧ٞط ٶ٧ٷٱ. ثٻ ٶٓطٰ ټٷٹظ احشٳبٮف ذیٯی ظیبزٺ یٻ ذٹاؾش٫بض ذٹة  -

ٹ٬ ٦ٷیس ٦ٻ ٲٳ٧ٷٻ ا٪ٻ ایٵ ی٧ی ټٱ دیسا ٦ٷیس، ٸٮی ا٪ٻ دیسا قس ظٸز ٢ج

 قٹټط ثٳٹٶیس! ثطٺ، زی٫ٻ ثی

حؽ ٦طزٺ ثٹزٰ ٶ٫بټف ثٻ ٲٵ ػٹض زی٫طی اؾز ٸٮی اٶشٓبض ایٵ ټٳٻ 

ذٷسٰ. ٣ٍٞ ټٳیٵ ضا ٦ٱ زاضٰ ٦ٻ ثب  اذشیبض د١ ٲی نطاحز ضا ٶساقشٱ. ثی

سط اؾز! اٲب ذت اظ  ٲطزی اظزٸاع ٦ٷٱ ٦ٻ حسٸز ټكشبز ؾب٬ اظ ٲٵ ثعض٨

٦ٷٱ ٦ٻ  ضؾس! زاضٰ ثٻ ایٵ ٧ٞط ٲی ذیٯی ذٹة ثٻ ٶٓط ٲی ٶٓط ٢یبٞٻ ٦ٻ

٦ٷٷس یب  ثب ذٹزٰ ثٻ ظٲبٴ حب٬ ثجطٰ، ثطایف ٦بضر ٲٯی نبزض ٲی ا٪ط اٸ ضا

سطـ ٶ٧ٷی یٻ ٸ٢ز! یٻ ظٴ ز٦شط »ٱ، ٪ٹی زض شټٷٱ ذُبة ثٻ اٸ ٲیٶٻ! 

سطٺ، سبظٺ ٲسض٤ ح٣ٹ٢ز ټٱ  آز ٦ٻ ټكشبز ؾب٬ اظر ٦ٹچی٥ ٪یطر ٲی

ٹٴ ثرٹای ٸ٦بٮز ٦ٷی ثبیس ثطی آظٲٹٴ ٦بٶٹٴ اضظٺ چ زی٫ٻ ٲٟز ٶٳی

ٸ٦ال ثسی! ٧ٞط ٦ٵ ثب ٲسض٤ نبزضٺ اظ زاٶك٫بٺ سٽطاٴ ؾب٬ ٲظالً 

ثرٹای آظٲٹٴ قط٦ز ٦ٷی! ٸای ذسا چ٣سض ثرٷسیٱ! ٲحى اظ 1317

زؾز ٶسازٴ ایٵ نحٷٻ ټٱ ٦ٻ ثبقٻ، ثبیس حشٳبً ظٴ سٹ ثكٱ ٸ ثب ذٹزٰ 
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 « ٸض! ثجطٲز اٸٴ

 ٪ٹیس: ػسی ٲی ٻَٷع ٸ ٶیٳ ثب ټٳبٴ ٮحٵ ٶیٳٻ

 ٦ٱ ثٻ ٧ٞط ثبقٻ!  ثبیس ثب ذٹاټطٰ نحجز ٦ٷٱ ث٫ٱ ٦ٱ -

 قٹز اظ ػب ثذطٰ ضؾس ٦ٻ ثبٖض ٲی ی٥ آٴ چیع ٸحكشٷب٦ی ثٻ شټٷٱ ٲی

 دطؾٱ: . ؾطیٕ ٲیٸ اظ حؽ ٸ حب٬ قیُٷز ذبضع قٹٰ

 ضاؾشی... ذٹاټطاسٹٴ ٦ؼبٴ؟ سجطیعٴ؟ -

 ٶٻ، سجطیع ٶیؿشٵ.  -

اٰ حجؽ  حطٞف ثبظ ٶٟؽ زض ؾیٷٻی  ٦كٱ اٲب ثب ازاٲٻ ٶٟؽ ضاحشی ٲی

 قٹز.  ٲی

  ٞبٲیٯٵ ٸ ؾب٦ٵ اٸٶؼبٴ.  ثب ټٱ اٴ. ټٳؿط ټط ؾٻ سبقٹٴ  ٲطاٚٻ -

ثٹی ذُط ٲكبٲٱ ضا دط ٦طزٺ اؾز ٸ ٲكشب٢ٱ چٷس ز٢ی٣ٻ ػبیی زٸض اظ 

اٰ ثعٶٱ سب ٲُٳئٵ قٹٰ ٦ٻ  ی ٪ٹقی چكٱ ٪یط ثیبٸضٰ ٸ ؾطی ثٻ ٦شبثربٶٻ

ایٵ ذبٶٹازٺ سٳبٲی ٶساضٶس ٸ اٶ٫بض اٶ٫بض چ٣سض ثطای ٶؼبسكبٴ ٸ٢ز زاضیٱ. 

ی٥ اظ ػٷ٩  ثٻ ټبی ٶسیسٺ ٸ ٶكٷبذشٻ ضا ی٥ اٰ ایٵ آزٰ ٲٵ سًٳیٵ ٦طزٺ

ػٽبٶی ٶؼبر ثسټٱ. ثطای ټعاضٲیٵ ثبض َی ایٵ ظٲبٴ ی٥ ضٸظٺ اظ ایٷ٧ٻ 

٪یطز.  اٰ، ٮؼٱ ٲی ذٹزٰ ضا سب ایٵ حس زض٪یط ٲؿبئ٭ ایٵ ذبٶٹازٺ ٦طزٺ

ی٣ٹاٴ ثط٪كشیٱ، زض اٸٮیٵ ٞطنز ٦ٷٱ ٦ٻ ٸ٢شی ثٻ ٮ ذٹزٰ ضا ٢بٶٕ ٲی

، ػبیی ٦ٻ ٲٵ قٛ٭ ٸ ذبٶٻ ٸ 1398ٮ٣ب ضا ثطزاضٰ ٸ ثط٪طزیٱ ثٻ ؾب٬  ٲٻ

 ٲبقیٵ زاضٰ، ػبیی ٦ٻ ػٷ٩ ٶیؿز ٸ ٞطزا ٢طاض ٶیؿز ثٳجبضاٴ قٹز. 

□ 
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ذبٴ احشكبٰ ثعض٨ ضا زض دبؾ٫بٺ ٲطظی ػٯٟب دیسا ٦طزٺ ثٹزیٱ ٦ٻ ثب 

ف سٹی ی٥ اسب٠ ضاٺ ٖهجبٶیز ٸ ٶبضاحشی ثٻ ذبَط ذطاة قسٴ ٲبقیٷ

ظزٺ قس ٦ٻ قرهیز  ٢سض شٸ٠ ظز. ٸ٢شی ٲب ضا زیس، آٴ ضٞز ٸ ٚط ٲی ٲی

ٲ٣شسضـ ضا ٞطاٲٹـ ٦طز ٸ حشی یبزـ ضٞز ثذطؾس ٲب اظ ٦ؼب 

ایٱ ٲبقیٵ اٸ ذطاة قسٺ اؾز. ؾطیٕ ثٻ َطٜ ٲبقیٵ دؿطـ  ٞٽٳیسٺ

ٞطؾشس. ؾٻ سب  آٲس ٸ ثٻ ضاٶٷسٺ ٸٖسٺ زاز ٦ٻ ٞطزا ثطایف سٗٳیط٦بض ٲی

٦طزٶس.  اـ ٲی زاض زٶجبٮف ثٹزٶس ٸ ثب احشطاٰ ثسض٢ٻ زضػٻ ٸبظ ؾطث

 ټب ٦بض زاقشٱ!  ټبیی ٦ٻ ٲٵ ثب آٴ ټٳبٴ

نٷسٮی  ضٸیثٹزٰ  ٶكؿشٻقٹز، ٲٵ ٦ٻ  ٸ٢شی ذبٴ ؾٹاض ٲبقیٵ ٲی

 ٪ٹیٱ: ٣ٖت ػیخ، ؾطیٕ ٲی

 ٪طزٰ.  ثجركیس، ٲٵ... چٷس ز٢ی٣ٻ ایٷؼب ٦بض زاضٰ. االٴ ثطٲی -

آیس دبییٵ ٸ ٲبر  ٹٰ. اٲیطضيب ټٱ زٶجبٮٱ ٲیق ؾطیٕ اظ ٲبقیٵ دیبزٺ ٲی

 دطؾس: ٸ ٲجٽٹر ظ٬ ظزٺ ثٻ ٲٵ. ٲی

 ٦بض زاضیس؟  چی -

ظٶٱ.  ٮجرٷس یری ٲی٦ٷٱ ٸ  ٲظ٭ زذشطټبی ٲٓٯٹٰ ؾطٰ ضا ٦غ ٲی

ٶٟٽٳیسٺ ٸ ؾإاٮی ؾط س٧بٴ  اٶشٓبض زاضٰ ٲشٹػٻ قٹز ٲٷٓٹضٰ چیؿز ٸٮی

ٸ ثب اذٱ دؿطـ اٰ ضا ٞٽٳیسٺ  اٶ٫بض دسضـ غؾز ْبټطاً ذؼبٮشی زټس. ٲی

ی ؾٳز اٸ ثب  ٦ٷس ثٻ ؾطػٹذٻ ٦ٻ ٦ٷبض دٷؼطٺ ظٶس. ثٗس ضٸ ٲی ضا نسا ٲی

٦ٹثس ٸ  ٦ٷس. ؾطػٹذٻ دب ٲی دچ ٦ٹسبټی ٲی حبٮز احشطاٰ ایؿشبزٺ ٸ دچ

اٶساظز ٸ اظ ػٯٹ ضاٺ  ٶ٫بټی ثٻ ٲٵ ٲی ٪صاضز ٸ ثٗس ٶیٱ ثبظ احشطاٰ ٲی
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 . قٹیی ضا ثٻ ٲٵ ٶكبٴ ثسټس ٦ٻ ٲؿیط زؾز اٞشس ٲی

ټب.  ٣بً ٲٷشٓط ټٳیٵ ټؿشٱ، چٷس ز٢ی٣ٻ سٷٽب قسٴ ثب ی٧ی اظ آٴز٢ی

ظٶیٱ ٸ  اٞشٱ. ؾبذشٳبٴ ٦ٹچ٥ دبؾ٫بٺ ٲطظی ضا زٸض ٲی زٶجبٮف ضاٺ ٲی

ټب اقبضٺ  دكز دبؾ٫بٺ اٸ ثب احشطاٰ ٸ ذؼبٮز ثٻ اسب٧٢ی ٸؾٍ زضذز

قٹٰ  اٶساظٰ. ٸ٢شی ٲُٳئٵ ٲی ٦ٷس. ظیطچكٳی ٶ٫بټی ثٻ اَطاٜ ٲی ٲی

قٹیٱ، اٸ ضا ٦ٻ ثط٪كشٻ ٸ زض حب٬ ضٞشٵ ثٻ  زیسٺ ٶٳی٦ٻ اظ زاذ٭ ٲبقیٵ 

 ظٶٱ.  ؾٳز ؾبذشٳبٴ اؾز، نسا ٲی

 ٲحٳسی! ؾطػٹذٻ ٲٯ٥ -

٪طزز. ٶ٫بټف دط اظ ؾإا٬ اؾز ٦ٻ ٲٵ اؾٳف ضا اظ ٦ؼب  ثب سٗؼت ثطٲی

  ٪ٹیٱ: ٲ٣سٲٻ ٲی زاٶٱ. ٞطنز حبقیٻ ضٞشٵ ٶساضٰ. ثی ٲی

ٗس اظ ضٞشٵ ٲب ټط ؾطػٹذٻ، قٳب ٶجبیس ایٷؼب ثٳٹٶیس. ټٳیٵ اٲطٸظ ث -

ی ؾطټٷ٩ ضٸ ثطزاضیس ٸ اظ ایٷؼب ثطیس. زٸض ثكیس،  زٸ ؾطثبظسٹٴ ٸ ضاٶٷسٺ

.. یٗٷی سٺ دیبزٺ. ذٹزسٹٶٹ ثطؾٹٶیس ثٻ یٻ ضٸؾشبیی، ػبیی. اٲكت.ی قحش

 اٞشٻ.  ایٷؼب اسٟب٠ ثسی ٲیٞطزا، 

٦ٷس.  جٽٹر ٶ٫بټٱ ٲیٲَٹض ظ٬ ظزٺ ثٻ نٹضسٱ ٸ  ٪ٹیس. ټٳبٴ ټیچ ٶٳی

٪یطٰ ضیؿ٥  ای ثسټٱ. سهٳیٱ ٲی سٹيیح ٢بٶٕ ٦ٷٷسٺ ٦ٷٱ ثبیس حؽ ٲی

٦ٷٱ ٸ چیعټبی ثیكشطی ثٻ اٸ ث٫ٹیٱ. ا٪ط ثٻ ٞطو ثٗسټب حطٞی ثعٶس، 

٦ٻ ی٥ ظٴ اظ آؾٳبٴ دبییٵ اٞشبزٺ ٸ ایٵ چیعټب  ٦ؿی ثبٸض ٶرٹاټس ٦طز

 ضا ثٻ اٸ ٪ٟشٻ ثبقس. 

احشٳبٮف ذیٯی ٲٳ٧ٷٻ ایٷؼب ػٷ٩ ثكٻ.  ...ٲب... اَالٖبسی زاضیٱ ٦ٻ -
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 بزٺ. ٞطزا... ظی

 ٲٷٓٹضسٹٴ ایٷٻ ٦ٻ ٲٳ٧ٷٻ اضسف ضٸؾیٻ ثرٹاز ٸاضز ایطاٴ ثكٻ؟  -

 قیس.  ثٯٻ، ز٢ی٣بً ٲٷٓٹضٰ ټٳیٷٻ. ا٪ٻ ایٷؼب ثٳٹٶیس، ٦كشٻ ٲی -

٪صضز، اظ د٭ ٞٯعی ضٸی  ټبی ؾجع ثیكٻ ٲی ٶ٫بټف اظ ثیٵ زضذز

َطٜ  ٶكیٷس سٹی ذب٤ ضٸؾیٻ ٦ٻ زضؾز آٴ ٦ٷس ٸ ٲی ضٸزذبٶٻ ٖجٹض ٲی

 ٪ٹیس: آضاٰ ٸٮی ٲح٧ٱ ٲی ضٸز اؾز.

زٸٶٱ قٳب ٦ی ټؿشیس ٸٮی ثس ٶیؿز ثسٸٶیس ٦ٻ ٲب اظ ضٸظ  ذبٶٱ، ٶٳی -

ټبی  ظزیٱ ٦ٻ ٲٳ٧ٷٻ یٻ ضٸظ ایٵ اػٷجی اٸ٬ ػٷ٩ ایٵ حسؼ ضٸ ٲی

٢ؿٱ قسیٱ سب  ؾطخ ثرٹاٴ ٸاضز ذب٤ ایطاٴ ثكٵ. ٲٵ ٸ ؾطثبظټبٰ ټٱ

بی اٸٴ َطٜ ټ . آزٰاظ ایٵ د٭ ضز ٶكٻ ایٱ، ټیچ زقٳٷی ای ٦ٻ ظٶسٺ ٮحٓٻ

د٭ االٴ ثطای ٲب زقٳٵ ٶیؿشٵ، ٣ٍٞ یٻ ټٳؿبیٻ ټؿشٵ، ٸٮی ا٪ٻ ی٥ 

ایٱ، ٲحبٮٻ ثٻ  ثٻ ٸَٵ ٲب زاقشٻ ثبقٻ، سب ضٸظی ٦ٻ ظٶسٺ ٶٟطقٹٴ ٢هسی

 ټسٞف ثطؾٻ. 

 ظٶس.  سٯرٷسی ٲی

ذٹایٵ ٲٷٹ اٲشحبٴ ٦ٷیس ذبٶٱ. ثبالذطٺ قٳب ٞبٲی٭ ػٷبة  قبیس ٲی -

یعی ٦ٻ ٪ٟشٱ، ػٹاة اظ سٻ ز٬ ؾطټٷ٩ ټؿشیس. ٸٮی ٞط٢ی ٶساضٺ چٹٴ چ

ټب ٣ٍٞ اٲشحبٴ ثٹزٺ ٸ  ٲٵ ٸ ؾطثبظټبٲٻ. ٲب سطؾٹ ٶیؿشیٱ. ا٪ٻ ایٵ حطٜ

ټب ٢طاض ٶیؿز ثیبٴ ٦ٻ چٻ ثٽشط، ا٪ط ټٱ ٸا٢ٗیشٻ ٸ ٢طاضٺ ثیبٴ، ٲب  ضٸؼ

 ٦ٷیٱ.  ػٷ٫یٱ. ٞطاض ٶٳی ٲٹٶیٱ ٸ ٲی طزیٱ، ٲیٲَ

٢ٗبً ظثبٴ ٸا٦كس.  ٶكیٷس ٸ ثٛى ثٻ ٪ٯٹیٱ دٷؼٻ ٲی ٮطظی ضٸی ثسٶٱ ٲی



163 
 

چیع  حطیٟٱ زض ٲ٣بث٭ ایٵ چٷس ػٳٯٻ َٹضی اظ ٦بض اٞشبزٺ ٦ٻ ټیچ ٞٵ ټٳٻ

 ٪ٹیٱ: ظٶٱ ٸ ٲی سٹاٶٱ ث٫ٹیٱ. ثٻ ظٸض ثًٛٱ ضا ٣ٖت ٲی ٶٳی

 ذسا ثٻ ټٳطاټشٹٴ.  -

 ضؾس.  نسای اٲیطضيب اظ دكز ؾط ثٻ ٪ٹقٱ ٲی

 ذبٶٱ ز٦شط.  -

ٲٵ ثٻ اٶساظز ٸ  ٪طزیٱ. ثب اذٱ ٶ٫بټی ثٻ ؾطػٹذٻ ٲی ټط زٸ ثطٲی

ایؿشس.  ػب ٲی آیس ٸ ټٳبٴ ٦ٷٱ. ؾطػٹذٻ زٶجبٮٳبٴ ٶٳی َطٞف حط٦ز ٲی

٦ٷس. اٶ٫بض  ضؾٱ، ثب ز٢ز نٹضسٱ ضا ٶ٫بٺ ٲی ٸ٢شی ثٻ اٲیطضيب ٲی

 دطؾس: ټبیٱ سٽف ذیؽ قسٺ چٹٴ ثب ٶ٫طاٶی ٲی چكٱ

 چیعی قسٺ؟ اٸٴ... ؾطثبظٺ چیعی ٪ٟشٻ؟ اشیشی ٦طزٺ؟ -

 ٪ٹیٱ: ثب ٖؼٯٻ ٲی

 ی زاضٰ. ٶٻ ٶٻ، ٲٵ... آٮطغ -

 ٪ٹیٱ: ٦ٷس. ٲی ؾإاٮی ٶ٫بټٱ ٲی

 اٰ ٪طٞز ٸ چكٳٱ آة اٞشبز.  یٗٷی... ثٹی ٪٭ ٸ ٪یبٺ ظیبز ثٹز، ُٖؿٻ -

 اٶ٫بض ٢بٶٕ ٶكسٺ اؾز.

 ٪ٟز؟ ٦بض زاقز؟ چی ٲی ذت اٸٴ چی -

ی دطؾیسٰ ٦ٻ ٦ِ اٸٴ ٦بضی ٶساقز. ٲٵ زاقشٱ اظـ زض ٲٹضز د٭ ٲی -

 ؾبذشٻ قسٺ ٸ ایٷب. 

 ظٶس. جرٷس ٲیاٶ٫بض ٢بٶٕ قسٺ اؾز. ٮ

آییٱ ایٷؼب ضٸ  ایٵ اَطاٜ ذیٯی زیسٶیٻ. اٶكباهلل یٻ ضٸظ ؾط ٞطنز ٲی -
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ذٹضیٱ ثٻ  ٪طزیٱ. االٴ ظٸز ثطٶ٫طزیٱ، ػبزٺ ٮی٣ٹاٴ ضٸ ٲی حؿبثی ٲی

 قٻ ضٞز ٸٮی ضٸظ ثبقٻ ثٽشطٺ.  قت. ٲی

قٹیٱ. ٲٹ٢ٗی ٦ٻ  زټٱ ٸ ٦ٳی ثٗس ؾٹاض ٲبقیٵ ٲی ؾطی س٧بٴ ٲی

٦كٱ ٸ زض  نٷسٮی ٣ٖت ٲبقیٵ ٲی ٦ٷیٱ، ذٹزٰ ضا ٦ٷغ حط٦ز ٲی

ضیعٰ. ٶشٹاٶؿشٻ ثٹزٰ  ٦ٷس، ثیطٸٴ ٲی اٰ ٲی ؾ٧ٹر ثًٛی ضا ٦ٻ زاضز ذٟٻ

ؾطثبظ ضا  چٷسحشی ثرف ٦ٹچ٧ی اظ سبضید ضا ټٱ ٖٹو ٦ٷٱ ٸ ایٵ 

٦ٷس ٸ ثب  اٶ٫بض سبضید ټٱ ثب ؾطاٴ ټٳطاټی ٲی 10ٶؼبر ثسټٱ.

اٰ ٸ  ٶؼبر زازٺټب ؾط ٶبؾبظ٪بضی زاضز. ْبټطاً ػبٴ ؾطټٷ٩ ضا  زؾز دبییٵ

ٲبٶٷس،  َٹض ٸٮی آٴ ؾطثبظاٴ زالٸض آٶؼب ٲی اـ ضا ټٱ ټٳیٵ ذبٶٹازٺ

ٲبٶٷس ٸ  ضیعز. ؾط دیٳبٶكبٴ ٲی ػٷ٫ٷس ٸ ذٹٶكبٴ ضٸی ذب٤ ٸَٵ ٲی ٲی

 زټٷس زقٳٷی دب ضٸی ایٵ ذب٤ ث٫صاضز.  اػبظٺ ٶٳی ،اٶس سب ظٶسٺ

٢سض حبٮٱ ثس اؾز ٦ٻ زی٫ط ټیچ ق٧ی ٶساضٰ ثٻ ٲحى ضؾیسٴ ثٻ  آٴ

ای  ٮ٣ب ثٻ ظٲبٴ ذٹزٰ ثبظ ذٹاټٱ ٪كز. ټطچٷس زض ټیچ زٸضٺ ٣ٹاٴ ثب ٲٻٮی

اٶؿبٴ ذبٮی اظ ٲك٧الر ٶیؿز ٸٮی ایٷؼب ٞكبض اظ حس سحٳٯٱ ذبضع قسٺ 

 اؾز.  

  

                                                 
ؾبٖز زض ٲ٣بث٭ ٸضٸز اضسف  ٸټكز چٽ٭ثٻ ٲسر  1320ایٵ ؾٻ ؾطثبظ ٦ٻ ضٸظ ؾٹٰ قٽطیٹض  - 10

ټب سٹاٶؿز اظ د٭ آټٷی  ٶس ٸ اضسف ؾطخ ٣ٍٞ ثٗس اظ ٦كشٻ قسٴ ټط ؾٻ ٶٟط آٴؾطخ ٲ٣بٸٲز ٦طز

ٲحٳسی، ؾطثبظټب ؾیسٲحٳس ټبقٳی ٸ ٖجساٮٻ  ػٯٟب ٖجٹض ٦ٷس ٸ ٸاضز ذب٤ ایطاٴ قٹز، ؾطػٹذٻ ٲٯ٥

ثٷبی یبزثٹزی ټٱ ثطایكبٴ  75طیبضی ثٹزٶس ٦ٻ ټٷٹظ ٲعاضقبٴ ٦ٷبض د٭ ػٯٟب اؾز ٸ زض ؾب٬ ٽق

 ؾبذشٻ قسٺ اؾز. 
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 قت زٸٰ

ٔ سهٳیٱ ٹضؾیٱ ٸ ایٵ ٲٹي ټٹا ٦بٲالً سبضی٥ اؾز ٦ٻ ثٻ ٮی٣ٹاٴ ٲی

ٶساضٰ زض  زظٲبٴ ذٹزٰ ضا ثٻ ټٱ ظزٺ اؾز. ػطئ ٲٵ ثطای ثبظ٪كز ثٻ

ټب ثٻ ٢جطؾشبٴ ثطٸٰ. اظ ایٵ ٪صقشٻ زض  سبضی٧ی قت حشی ټٳطاٺ ٪ط٪ی

ٲٵ ح١ ٶساضٰ ثطای اٰ ٦ٻ  ضاٺ ثب ذٹزٰ ٧ٞط ٦طزٺ ٸ ثٻ ایٵ ٶشیؼٻ ضؾیسٺ

ای ث٫صضاٶس. ٲٵ  اـ ضا زض چٻ زٸضٺ ٮ٣ب سهٳیٱ ث٫یطٰ ٦ٻ ظٶس٪ی ٲٻ

ثٹزٺ، ٮ٣ب اٲیطٲحٳس ضا زٸؾز زاقشٻ ٸ اظ ایٷ٧ٻ ٦ٷبض اٸ  زاٶٱ ٦ٻ ٲٻ ٲی

٦طزٺ اؾز. چٻ سًٳیٷی ټؿز ٦ٻ زٸؾز زاقشٻ  احؿبؼ ضيبیز ٲی

اـ ضا ٦ٷبض ٲٵ ث٫صضاٶس؟ ایٵ زذشط٤ ټٟز ؾبٮٻ  ی ظٶس٪ی ثبقس ث٣یٻ

ٮ٣بی دیط ٸ  ای ٸ قٷبذشی ضٸی ٲٵ ٶساضز. اٸ شټٵ ٲٻ ټیچ حبٞٓٻ

اٰ ضا ټٷٹظ سؼطثٻ ٶ٧طزٺ اؾز. اظ ٦ؼب ٲٗٯٹٰ  ذبَطاسف اظ ٲٵ ٸ ذبٶٹازٺ

ٵ زٶیبی آقٷب ث٫صضز ٸ ټٳطاٺ ٲٵ ی٥ زٞٗٻ سٹی ظٲبٶی ٦ٻ ثرٹاټس اظ ای

چیع ثطایف ثٻ  ثیٟشس ٦ٻ حسٸز ټكشبز ؾب٬ ثب االٴ ٞبنٯٻ زاضز ٸ ټٳٻ

 قسر ٶبآقٷبؾز؟ 

ثبیس ثطای  1398ټب ٪صقشٻ، سبظٺ ثٻ شټٷٱ ضؾیسٺ ٦ٻ زض ؾب٬  اظ ایٵ

ٮ٣ب چٻ سٹيیحی ثسټٱ؟ ٲٵ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ زذشط ٲؼطز  حًٹض ٸ ٸػٹز ٲٻ
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ثطای ی٥ ثچٻ ٦ٻ ی٥ زٞٗٻ اظ آؾٳبٴ دبییٵ اٞشبزٺ، سٹيیح چُٹض ثبیس 

ٲٷ٣ُی ثسټٱ ٸ ثٗس ثطایف قٷبؾٷبٲٻ ث٫یطٰ ٸ ټعاض ٲك٧٭ زی٫ط ٦ٻ زض 

 ټٳیٵ چٷس ؾبٖز ثٻ شټٷٱ ضؾیسٺ اؾز. 

زض ایٵ ظٲبٴ ثٳبٶٱ ٸ ذٹاټٱ  ٶٳیذٹزٰ ټٱ اظ ؾٹی زی٫ط ٲُٳئٷٱ ٦ٻ 

ی٥ ثبض اٸ ضا زض  ٮ٣ب ضا ٶساضٰ. ټٳیٵ ٦ٻ سبة ز٬ ٦ٷسٴ زٸثبضٺ اظ ٲٻټٱ 

ٸدٷغ ؾبٮ٫ی اظ زؾز زازٺ ثٹزٰ، ثطایٱ ٦بٞی ثٹز. زی٫ط ٸا٢ٗبً  ؾٵ ټكشبز

ٮ٣بی ټٟز ؾبٮٻ ضا ٶساقشٱ. ٸ٢شی اظ ٲبقیٵ دیبزٺ  سٹاٴ اظ زؾز زازٴ ٲٻ

اٶساظٰ ٸ ثٻ ذٹزٰ  قٹیٱ، ثٻ ٲس٬ اؾ٧بضٮز اٸټبضا قبٶٻ ثبال ٲی ٲی

 «٦ٷٱ! ثٗساً زض ٲٹضزـ ٧ٞط ٲی»٪ٹیٱ،  ٲی

اٶس ٸ َٹیٯٻ ضا ضٸی  ظٶٱ ٦ٻ ثٹیٱ ضا حؽ ٦طزٺ ټب ٲی ٻ ٪ط٪یاٸ٬ ؾطی ث

ټب  ٦كٱ ٸ ٦ٳی ثب آٴ اٶس. زؾشی ثٻ ؾطٸ٪ٹقكبٴ ٲی ؾطقبٴ ٪صاقشٻ

قٹٶس اظ ٲٵ ػسا قٹٶس. ٦ٳی ثٗس  ٦ٷٱ ٸ س٣طیجبً ثٻ ظٸض ضايی ٲی ثبظی ٲی

. اٶ٫بض ٦ٻ اٲكت ٦ٯی ٲٽٳبٴ زاضٶس قٹٰ ٲیی احشكبٰ  ػٳٕ ذبٶٹازٺ ٸاضز

ضا زٖٹر  ف ثٻ حطٞٱ اَٳیٷبٴ ٦طزٺ ٸ سٳبٰ ٶعزی٧بٶاٲیطٲحٳس ٦بٲالً

٦طزٺ اؾز. ٲُٳئٷٱ ٸ٢شی زیسٺ ٦ٻ ٲٹيٹٔ ضٞشٵ دسضـ ثٻ ػٯٟب زضؾز 

ثٹزٺ اؾز، ثیكشط اٖشٳبزـ ػٯت قسٺ ٸ قبیس ټٱ ٲٹيٹٔ ٣ٍٞ اٖشٳبز 

ثٻ حطٞٱ ٶجٹزٺ، ثب ذٹزـ ٧ٞط ٦طزٺ ی٥ ٲٽٳبٶی زازٴ ثٻ ٶعزی٧بٴ ٦ٻ 

ی ٲٵ زضؾز زض ٶیبیس، ٣ٍٞ ی٥ ټب يطضی ٶساضز ٸ ثٻ ٞطو ٦ٻ حطٜ

  ٲٽٳبٶی ثط٪عاض قسٺ اؾز.

٦ٷس. اٸ ضا ثٻ ذٹزٰ  دطز ٸ ٲح٧ٱ ثٛٯٱ ٲی ٮ٣ب اظ ػب ٲی ٲٻ .٦ٷٱ ؾالٰ ٲی
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اـ ضا ٦ٻ  ٲبضا٬ ثب ازة ذبٶٹازٺ ثٹیٳف. زټٱ ٸ چٷس ٮحٓٻ ٲی ٞكبض ٲی

سبظٺ ثٻ ٦ٷس.  ټؿشٷس، ٲٗطٞی ٲی ثیٹ٤ قبٲ٭ دسض ٸ ٲبزض ٸ ثطازض ػٹاٶف

ی ٲبضا٬ ضا ثٻ ایٵ زٮی٭  ٦ٻ احشٳبالً اٲیطٲحٳس ذبٶٹازٺ ضؾس ٧ٞطٰ ٲی

زټٷس زذشط ٣ٖس٦طزٺ ټٳطاٺ  زٖٹر ٦طزٺ ٦ٻ زض ایٵ زٸضٺ اػبظٺ ٶٳی

آٸضٰ  ضؾٱ ازة ٸ احشطاٰ ضا ثٻ ػب ٲیٶبٲعزـ سٷٽب قت زض ػبیی ثٳبٶس. 

 ٦ٷس.  ټٳؿط ذبٴ ثب ٲٽطثبٶی نسایٱ ٲی٦ٻ 

٪ٱ  قسی حشٳبً. االٴ ٲیثیب ایٷؼب زذشطٰ، ثیب ثكیٵ ٦ٷبض ٲٵ. ذؿشٻ  -

 ثطار چبی ثیبضٴ.

 ٪ٹیٱ:  ثب سطزیس ٲی

اٲ٧بٶف یٯی ٦ظیٝ قسٰ. آٰ ذسٲششٹٴ، ٣ٍٞ... ضاؾشف ذ ٲٳٷٹٴ، ٲی -

 ټؿز اٸ٬ ثطٰ حٳٹٰ؟ 

زټس. قٟی٣ٻ  ٦ؽ ػٹاة ٶٳی قٹز ٸ ټیچ چٷس ٮحٓٻ ؾ٧ٹر ثط٢طاض ٲی

 قٷٹٰ اٲب اظ ٦ٷس ٦ٻ زضؾز ٶٳی ظیط ٮت ٸظٸظی ٲی٦ٷس.  ثب اذٱ ٶ٫بټٱ ٲی

ٞٽٳٱ ٦ٻ اٶ٫بض ظقز اؾز ظٴ زض  ذٹضز، ٲی ٦ٯٳبسی ٦ٻ ثٻ ٪ٹقٱ ٲی

ثطایٱ ٲٽٱ ٶیؿز ٦ٻ ػٳٕ ػٯٹی ٲطزټب زض ٲٹضز حٳبٰ ضٞشٵ حطٜ ثعٶس. 

ای ضا  ټب چٻ چیعټبی اٸٮیٻ ی ټكشبز ؾب٬ ٢ج٭ ثطای ظٴ ضؾٹٰ ٲؿرطٺ

اٰ.  ٦ٷٱ ثٹی ٖط٠ ٪طٞشٻ اٰ ٸ حؽ ٲی ٲٳٷٹٔ ٦طزٺ اؾز. ذؿشٻ ٸ ٦الٞٻ

ٸقٹ زاضٰ. ٲبضا٬ ثٯٷس  ك٥ قسٺ ٸ ٶیبظ ثٻ قؿزظذٱ دكز ٪ٹقٱ ذ

 ٪ٹیس: آیس ٸ ثب ٲٽطثبٶی آټؿشٻ ٲی قٹز ٸ ٦ٷبضٰ ٲی ٲی

قٻ ضٞز حٳبٰ آثبزی ٦ٻ  ایٵ ذٹٶٻ حٳبٰ ٶساضٺ ظضیٵ ذبٶٱ. ایٷؼب ٲی -
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ټبؾز ٸ ٶهٟف ٸاؾٻ آ٢بیٹٶٻ. االٴ ټٱ الثس سُٗی٭  ٶهٝ ضٸظ ٲب٬ ذبٶٱ

ب ا٪ٻ زٸؾز زاضیس، ٞطزا ثب ٲ ټبی ٲبټب حٳبٰ زاضٺ. قسٺ. ٸٮی سجطیع ذٹٶٻ

 ٰ آثبزی ظیبز... سطٸسٳیع ٶیؿز. ثط٪طزیس سجطیع ٸ حٳبٰ ٦ٷیس. حٳب

 ٦كٱ.  آټی ٲی

 ٸٮی ٲٵ... ٸا٢ٗبً الظٰ ثٹز اٲكت ثطٰ حٳٹٰ.  -

چطذس ثٻ  آٮٹز ٲی اٰ ٸ ثبظ چٷس سب ٶ٫بٺ اذٱ اٶ٫بض ایٵ ضا ټٱ ثٯٷس ٪ٟشٻ

 ٪ٹیس: ت ٲیزټس ٸ ظیط ٮ َطٞٱ. قٟی٣ٻ ثب قٳبسز ؾط س٧بٴ ٲی

ٲٹٶسی سجطیع حٳٹٰ  ؟ ٲیظٸض٦ی ٦كٹٶسی ایٷؼبذت ٸاؾٻ چی ٲب ضٸ  -

 ضٞشی.  ټٱ ٲی

 ٪ٹیس: قٷٹٰ ٦ٻ ذبٴ آټؿشٻ ٦ٷبض ٪ٹـ ذبٶٳف ٲی ثٗس ٲی

 ٶٻ ثبثب، نجح ٶٳبظ ذٹٶس. ذٹزٰ زیسٰ ٸيٹ ٪طٞز.  -

اٰ. اٶ٫بض نحجز زض ٲٹضز  ای ٦طزٺ ٞٽٳٱ ٦ٻ ثبظ چٻ ذطاث٧بضی سبظٺ ٲی

زټس ٸ چٹٴ ٲٵ زذشط  ٣ٍٞ ٲٗٷی ٚؿ٭ ٸاػت ٲی الظٰ ثٹزٴ حٳبٰ

٢سض  اٰ! آٴ ٲؼطزی ټؿشٱ، سٷٽب سٗجیطـ ایٵ اؾز ٦ٻ الثس دطیٹز ثٹزٺ

سٹی زٮٱ ٦كٱ.  ٮؼٱ ٪طٞشٻ ٦ٻ زی٫ط حشی ی٥ شضٺ ټٱ ذؼبٮز ٶٳی

ضيب چٷس اٲیطټب! حبال ذٹثٻ ٧ٞط ٶ٧طزیس ٲٵ ٸ  ظٶ٥ ذبٮٻ»٪ٹیٱ،  ٲی

 !«قسٺالظٲٳٹٴ ؾبٖز سٹ ػٷ٫٭ سٷٽب ثٹزیٱ ٸ ٚؿ٭ 

اٰ ٸ  ٦ٷس ثٻ ٶكؿشٵ. سكٷٻ ظٴ ذسٲش٧بض ٦ٻ چبی آٸضزٺ، زٖٹسٱ ٲی

ٶكیٷٱ  ٪یطٰ زی٫ط ثٻ حٳبٰ ٦ٻ اٲ٧بٶف ٶیؿز، ٧ٞط ٶ٧ٷٱ. ٲی سهٳیٱ ٲی

قٹٰ ٦ٻ ټٷٹظ  قٹٶس. ٲشٹػٻ ٲی ٸ ث٣یٻ ټٱ زٸثبضٺ ؾط٪طٰ حطٜ ظزٴ ٲی
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آٮٹز اٲیطٲحٳس ضٸیٱ اؾز اٲب اٶ٫بض ػٷؽ ٶ٫بټف ثب قٳبسز  ٶ٫بٺ اذٱ

حیب ثبثز حطٜ ظزٴ زض ٲٹضز حٳبٰ ٞط٠ زاضز. سٻ ٶ٫بټف  ثیی٥ زذشط 

٪طزٰ ٦ٻ  زاضٰ زٶجب٬ زٮیٯف ٲیحبٮشی دطؾكی ٸ دط اظ ؾٹءْٵ اؾز. 

 ٪ٹیس: ٦ٷس ثٻ اٸ ٸ ٲی ذبٴ ضٸ ٲی

 ٦ٻٲبقیٵ ذطاة قسٺ ٲٵ ضٞشٱ ػٯٟب ٸ ٲحٳس، سٹ اظ ٦ؼب ٞٽٳیسی  -

 ضيب ضٸ ٞطؾشبزی زٶجبٮٱ؟ 

 زض ضاٺ ثط٪كز ٦ٻ ثٹزیٱ،اٞشس  یسبظٺ یبزٰ ٲذٹضز.  ٲحٳس ػب ٲیاٲیط

ضيب ایٵ ؾإا٬ ضا دطؾیسٺ ثٹز ٸ اٸ ټٱ ذیٯی ضاحز ٸ اٲیطذبٴ احشكبٰ اظ 

ٲحٳس ایٵ حطٜ ضا ظزٺ اؾز. آٴ ٲٹ٢ٕ سهٳیٱ اٲیطؾبزٺ ٪ٟشٻ ثٹز ٦ٻ 

ٲحٳس اٲیط٪طٞشٻ ثٹزٰ ثٻ ٲحى ایٷ٧ٻ ثٻ ذبٶٻ ضؾیسیٱ، ؾطیٕ ایٵ ضا ثٻ 

٦ٷٱ ػٹاة  . سٻ زٮٱ زٖب ٲیث٫ٹیٱ ٦ٻ آٲبزٺ ثبقس ٸٮی یبزٰ ضٞشٻ ثٹز

اٶساظز ٸ ثب ٦ال٫ٞی  ذٹثی زض آؾشیٵ زاقشٻ ثبقس. اٸ ٶ٫بټی ثٻ ٲٵ ٲی

 ٦ٷس.  ٦كس اٲب ظٸز ذٹزـ ضا دیسا ٲی آټی ٲی

ث٫ٱ اٲكت ٲٽٳٹٴ زاضیٱ ٸ ذجط ثٽشٹٴ ثٹزٰ ؾشبز ٦ٻ  اٸٲسٺثبثب،  ذبٴ -

سكطیٝ  ٲجبزا ی٥ زٞٗٻ ټٹؼ ٦ٷیس قت ثٳٹٶیس سجطیع ٸ ث٫ٱ ثسٰ ٦ٻ

٪ٟشٵ ضٞشیس ػٯٟب. زیسٰ زیط قسٺ ٸ ثطٶ٫كشیس، سهٳیٱ س ٮی٣ٹاٴ. ثیبضی

٪طٞشٱ ثیبٰ زٶجبٮشٹٴ. ثٗس ضيب ضٸ ٞطؾشبزٰ چٹٴ ذٹزٰ ٦بض زاقشٱ. ظضیٵ 

 ذبٶٱ ټٱ زٸؾز زاقشٵ اٸٶؼب ضٸ ثجیٷٵ ٸ ثب ضيب اٸٲسٴ. 

ٲحٳس اٲیطقٹز ٦ٻ سٹيیح  زټس ٸ ذیبٮٱ ضاحز ٲی ذبٴ ؾطی س٧بٴ ٲی

٦ٷٱ ایٵ زٸ ثطازض ثب ایٷ٧ٻ اظ ٶٓط ْبټط  ٲی٢بٶٕ ٦ٷٷسٺ ثٹزٺ اؾز. حؽ 
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ذیٯی ثٻ ټٱ قجیٽٷس، ٸٮی اظ ٶٓط ضٞشبض ٸ قرهیز چ٣سض ٲشٟبٸسٷس. ضيب 

ی ذٹزٰ اؾز ٸ قجبټشی ثٻ ٲحٳس درشٻ  ٲظ٭ ی٥ دؿط قیُبٴ زض زٸضٺ

ٸ ٲسیط ٶساضز. الثس ثٻ ذبَط ټٳیٵ ټٱ ثٻ ٢ٹ٬ ذٹزـ سب االٴ اظزٸاع 

االٴ  ی ثطازضـ ٪ٟشٻَج١  ٦ٻ ٲحٳس ٦ٻ ٶ٧طزٺ اؾز زضحبٮی

ی ټٟز ؾبٮٻ زاضز، یٗٷی حسا٦ظط زض  ، ی٥ ثچٻاؾزٸټٟز ؾبٮٻ  ثیؿز

ؾٵ ٶٹظزٺ ؾبٮ٫ی اظزٸاع ٦طزٺ ٸ ٲؿئٹٮیز ی٥ ذبٶٹازٺ ضا ثٻ ٖٽسٺ 

 ٦ٷس.  ٲبزضثعض٨ ذبٶٹازٺ نسایٱ ٲی٪طٞشٻ اؾز. 

 ٦بض ٦ٷٱ؟  ٦ٷٻ. چی ذبٶٱ ز٦شط، دبٰ ذیٯی زضز ٲی -

حسؼ دطؾٱ ٸ  چٷس سب ؾإا٬ ٲی ٶكیٷٱ. قٹٰ ٸ ٦ٷبضـ ٲی ثٯٷس ٲی

سٹاٶٱ ثٻ اٸ  ظٶٱ ٦ٻ آضسطٸظ ظاٶٹ زاضز. چ٣سض ثبٖض سأؾٝ اؾز ٦ٻ ٶٳی ٲی

٦ٷٱ ٦ٻ قٛ٭  دیكٷٽبز ػطاحی دطٸسع ظاٶٹ ثسټٱ. سٹی شټٷٱ ٲؼؿٱ ٲی

اٰ ٸ ثیٵ ظٲبٴ  ٲؿبٞطسی سطسیت زازٺ آغاٶؽاٰ ٸ ی٥  دعق٧ی ضا ضټب ٦طزٺ

س ٶجٹز ا٪ط ایٵ دیطظٴ سذ٭ ٦ٷٱ! ث ػب ٲی ذٹزٰ ٸ ایٵ ظٲبٴ ٲؿبٞط ػبثٻ

حیٝ ٦ٻ  ٪طزاٶسٰ! ثطزٰ ٸ ثب زٸ سب ظاٶٹی ٢جطا٠ ؾبٮٱ ثطٲی ٲٯٹؼ ضا ٲی

ٲٹ٢شبً ظاٶٹزضزـ ضا سؿ٧یٵ ثسټٱ. سٹاٶٱ ثٻ اٸ زاضٸ ثسټٱ ٸ  االٴ ٣ٍٞ ٲی

٦ٯی ٲؿ٧ٵ ذبضػی ٖبٮی ټٳطاټٱ زاضٰ. اظ سهٹض ایٷ٧ٻ ذٹقجرشبٶٻ 

ضز ی٥ ذٹاة ضاحز زاقشٻ ټب ثسٸٴ ز اٲكت اٸ ثب ایٵ زاضٸټب ثٗس اظ ٲسر

 ٪ٹیٱ: ٲی آیٱ. ثبقس، ثٻ ٸػس ٲی

 . آثب زٰ االٴ ثٽشٹٴ زاضٸ ٲی -

 ٪ٹیس: ٲحٳس ٦ٻ اٶ٫بض سٳبٰ حٹاؾف دیف ٲٵ اؾز، ٲی
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سٹٴ ضٸ زازٰ ٪صاقشٵ سٹ ټٳٹٴ اسب٢ی ٦ٻ زیكت ٸ ذطیسټب  دكشی ٦ٹٮٻ -

 ذٹاثیسیس. 

ٻ دیطظٴ ٸ ث٪طزٰ  ضٸٰ ٸ ٦ٳی ثٗس ثب زاضٸ ثطٲی قٹٰ ٸ ثیطٸٴ ٲی ثٯٷس ٲی

سب نجح ٸ قت ثٗس اظ ٚصا ایٵ ٢طل ضا زټٱ ٦ٻ ضٸظی زٸ سٹيیح ٲی

 ثرٹضز. 

اٰ ٦ٻ ٲظ٭ ذٹزـ ٲإزة ٸ  سبظٺ ؾط٪طٰ نحجز ثب ٲبزض ٲبضا٬ قسٺ

قٹز ٸ ثٻ  ضيب اظ آٴ َطٜ اسب٠ ثٯٷس ٲیاٲیطزٞٗٻ  ٲٽطثبٴ اؾز ٦ٻ ی٥

 دطؾس: ٲ٣سٲٻ ٲی ثیٶكیٷس ٸ  آیس ٸ ٸؾٍ اسب٠ ٲ٣بثٯٱ ٲی َطٞٱ ٲی

 جبؾشٹٴ ضٸ زازیس ٲبزاٰ زٸذشٻ؟ قجیٻ ٦بضټبی ٲبزاٲٻ. ٮ -

٦ٷٱ ټٱ اظ ٲس٬ ٶكؿشٷف. سب حبال ٶسیسٺ  ټٱ اظ ؾإاٮف سٗؼت ٲی

َٹضی ثٷكیٷس ٦ٻ دكشف ثٻ َطٜ ٦ؿی  ثٹزٰ ٦ؿی ٸؾٍ ٲٽٳبٶی ایٵ

قٹٰ دكز ؾطـ  ٦ٷٱ ٸ سبظٺ ٲشٹػٻ ٲی ثبقس. ٲشٗؼت ٶ٫بټف ٲی

ټبی ٲبضا٬ ٦ٻ ٦ٷبضـ  َطٜ اسب٠ ثب٢ط ٶكؿشٻ اؾز ٦ٻ زض ٲ٣بث٭ حطٜ آٴ

زټس ٸ چٽبضچكٳی ظ٬ ظزٺ اؾز ثٻ ٲٵ. حبٮز  اؾز، ٣ٍٞ ؾط س٧بٴ ٲی

٦ٷٱ ٸ  اذشیبض اذٱ ٲی ٢سض ټیع ٸ ٶبذٹقبیٷس اؾز ٦ٻ ثی ٶ٫بټف آٴ

ضيب ضا اٲیط٪یطز. سبظٺ زٮی٭ ایٵ حط٦ز ٖؼیت  اٰ ٲی حب٬ ذٷسٺ زضٖیٵ

ؾز. سٹی زٮٱ اٰ. اٶ٫بض اٸ ظٸزسط اظ ٲٵ ٲشٹػٻ ٶٹٔ ٶ٫بٺ ثب٢ط قسٺ ا ٞٽٳیسٺ

ی ٶٹثطی ٸاؾٻ ظٴ  ایٵ اٲیطٲحٳس ٸا٢ٗبً ذبٶٹازٺ»٪ٹیٱ،  ثب حطل ٲی

٪طٞشٵ دیسا ٦طزٺ. قٟی٣ٻ ٦ٻ ٲٗسٴ اذال٢ٻ، زازاقف ټٱ ذؼبٮز 

ٸٮی ایٵ ٦ٻ ْٽط  ظٶٻ. ٹق٫ٯی زاضٺ، ٲٷٹ زیس ٲیٵ ذ. ظٴ ثٻ ای٦كٻ ٶٳی
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 «٢سض ٖٹو قس؟ َٹضی ٶجٹز. چطا یٽٹ ایٵ ایٵ

يب َٹضی ٦ٻ زی٫ط انالً زض ٲٗطو زیس ضاٲیط٦كٱ ػٯٹی  ذٹزٰ ضا ٲی

٦ٷٱ ثب حٹنٯٻ زض ٲٹضز ػعئیبر ذطیس نجح ثطای  ثب٢ط ٶجبقٱ ٸ قطٸٔ ٲی

ټبی ٲطزټبی ػٹاٴ ضا ثٻ  اٲطٸظ ظیبز ٶ٫بٺاٸ ٸ ٲبزض ٲبضا٬ سٗطیٝ ٦طزٴ. 

َطٜ ذٹزٰ ٦كیسٺ ثٹزٰ ٦ٻ ٲُٳئٷٱ ثرف ظیبزی اظ آٴ اظ ضٸی 

اٰ ثٹز ٦ٻ ټٷٹظ ټٱ زض  ٦ٷؼ٧بٸی ٸ ثٻ زٮی٭ ٮجبؼ قی٥ ٸ ٲس٬ اضٸدبیی

ثیٹ٤ ټٱ زض ایٵ ٲسسی ٦ٻ ٸاضز سبالض قس. حشی  سجطیع ظیبز زیسٺ ٶٳی

ی اٸ زاقشٷس، ظیطچكٳی  ثب ٸػٹز ازة ذبنی ٦ٻ ذبٶٹازٺ قسٺ ثٹزٰ،

ٸٮی ٶ٫بٺ ثب٢ط ٦ٻ ټٷٹظ ؾٗی زاضز ثب  ثٻ ٲٵ اٶساذشٻ ثٹز چٷس ٶ٫بٺ ٦ٹسبٺ

آٸض اؾز  ٻ ٶٓطٰ چٷسـػب قسٴ اظ دكز اٲیطضيب ٲطا ثجیٷس، ٸا٢ٗبً ث ػبثٻ

 ذٹاټس ظٸزسط اظ قطـ ذالل ثكٹٰ.  ٸ زٮٱ ٲی

ی قبٰ ثطٸیٱ ٦ٻ اٲكت ثٻ  ٦ٷٷس ؾط ؾٟطٺ ٲٹ٢ٗی ٦ٻ زٖٹسٳبٴ ٲی

زٮی٭ سٗساز حبيطیٵ زض اسب٠ زی٫طی دٽٵ قسٺ اؾز، سب ػبیی ٦ٻ 

زټٱ ٸ س٣طیجبً اظ ټٳٻ زیطسط ثٯٷس  سٹاٶٱ نحجز ثب اٲیطضيب ضا َٹ٬ ٲی ٲی

قٹٰ ٦ٻ ثب٢ط ټٱ ؾط ػبیف ٶكؿشٻ ٸ ثب ٲبضا٬  قٹیٱ. ٲشٹػٻ ٲی ٲی

ٲكٛٹ٬ نحجز اؾز، ټطچٷس ٶ٫بټف ضا اظ ضٸی ٲٵ ثطزاقشٻ ٸ ْبټطاً 

ذٹاټس اٸ ظٸزسط ثطٸز. زاضٰ  ٪یطز. زٮٱ ٲی سٹػٽی ثٻ ٲٵ ٶساضز. ٮؼٱ ٲی

٦ٷس ٸ ثب  قٹز ٸ ثب٢ط ضا نسا ٲی ذٹضٰ ٦ٻ اٲیطٲحٳس ثٯٷس ٲی حطل ٲی

٦ٷٱ  ای قبٰ ثٯٷس قٹز. اٸ٬ ٧ٞط ٲی٦ٷس ٦ٻ ظٸزسط ثط انطاض زٖٹسف ٲی

٪یطز ٸٮی ٲٹ٢ٗی ٦ٻ ثب ثب٢ط ٸ ٲبضا٬ ثٻ  زاضز ثطازضظٶف ضا سحٹی٭ ٲی
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اٶساظز ٦ٻ ټٳچٷبٴ  ضٸٶس، اظ ظیط چكٱ ٶ٫بٺ ذبنی ثٻ ٲٵ ٲی َطٜ زض ٲی

زټس. ټكیبضی ذبنی زض ٶ٫بټف  اذٳٹ اؾز اٲب ثٻ ٲٵ حؽ ثسی ٶٳی

ٱ ثٻ ذٹثی ٲشٹػٻ ٶ٫بٺ ضؾبٶس ٦ٻ ټ ٸػٹز زاضز ٦ٻ ٲطا ثٻ ایٵ ثبٸض ٲی

ٶبذٹقبیٷس ثب٢ط ثٹزٺ ٸ ټٱ االٴ ٞٽٳیسٺ زٮی٭ سأذیط ٲٵ ثطای ثٯٷس قسٴ 

اذشیبض  ثیحؽ ذٹثی اظ حٳبیز ٲرٟی ایٵ زٸ ثطازض زاضٰ. چیؿز. 

سط قسٴ اذٱ اٸ ٲٹاػٻ  ٶكیٷس ٦ٻ ثب ٚٯیّ ضٶ٫ی ضٸی ٮجٱ ٲی ٮجرٷس ٦ٱ

 ضٸز.  قٹٰ ٸ ؾطیٕ ثیطٸٴ ٲی ٲی

چطذبٶٱ ٸ  ؾطیٕ چكٱ ٲیقٹیٱ،  ٸاضز ٲیٲٹ٢ٗی ٦ٻ ثٻ اسب٠ زی٫ط 

اٶس ٸ ذٹزٰ ضا ثٻ  ثیٷٱ ٦ٻ ثب٢ط ٸ ٲبضا٬ زض ٦ساٰ يٯٕ ؾٟطٺ ٶكؿشٻ ٲی

َٹضی ثب ثب٢ط زض  ٶكیٷٱ. ایٵ ضؾبٶٱ ٸ ثب چٷس ٶٟط ٞبنٯٻ ٲی ټٳبٴ يٯٕ ٲی

سٹاٶس الا٢٭ سب دبیبٴ قبٰ چكٱ ټیعـ ضا  ی٥ ضاؾشب ټؿشیٱ ٸ اٸ زی٫ط ٶٳی

 ٦ٷس.  سایٱ ٲیٲبضا٬ نضٸی ٲٵ چطخ ثسټس. 

 آٸضزیس دیف ٲب. دبییٵ ؾٟطٺ ٶكؿشیس. ظضیٵ ذبٶٱ، سكطیٝ ٲی -

 ٲٳٷٹٴ، ضاحشٱ. -

ٶكیٷس. ی٥ ػبی ذبٮی  س٧ٯٝ ٲی آیس ٸ ثی قٹز ٸ ٦ٷبضٰ ٲی ثٯٷس ٲی

قٹٰ ٦ٻ ٲجبزا ثب٢ط ټٱ ثرٹاټس ذٹزـ ضا آٶؼب  ٦ٷبض اٸ ټؿز ٸ ٶ٫طاٴ ٲی

ی  ٦ٷس. ٞبنٯٻ ط ٲیٶكیٷس ٸ ػبی ذبٮی ضا د ثچذبٶس ٦ٻ اٲیطضيب ؾطیٕ ٲی

قٹز  قٹز ٸ ذیبٮٱ ضاحز ٲی ٲیبٴ ٲٵ ٸ ثب٢ط ټٱ سٹؾٍ ث٣یٻ ظٸز دط ٲی

 ٦ٻ ٞٗالً اظ قطـ ذالل ټؿشٱ. 

سط اؾز ٸ ػع ثطٶغ ٸ ذٹضـ ٸ ٲط٘ ثطیبٴ ٸ ٲطثب ٸ  قبٰ اظ زیكت ٲٟه٭
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ٮ٣ب  درز ٖبٮی ٲٻ ی ٲٗطٸٜ سجطیع ٦ٻ ثبضټب ثب زؾز ؾبیط ٲرٯٟبر، ٦ٹٞشٻ

َٹض ی٥ ٶٹٔ آـ ٸ  بی ٲحجٹثٱ اؾز ٸ ټٳیٵذٹضزٺ ثٹزٰ ٸ ػعٸ ٚصاټ

زاٶٱ چیؿز ٸ زض آٴ ٖسؼ ٸػٹز زاضز، ؾط ؾٟطٺ  ی٥ ذٹضا٤ ٦ٻ ٶٳی

 دطؾس: ذٹضیٱ، ٲبضا٬ ٲی ټؿز. ی٧ی زٸ ٢بق١ ٦ٻ ٲی

 ضايی ټؿشیس ٦ٻ ز٦شط قسیس، ظضیٵ ذبٶٱ؟ ٦بضسٹٴ ؾرز ٶیؿز؟  -

اٰ. ٦بضٰ ضٸ زٸؾز  ټبی ذٹزقٹ زاضٺ ٸٮی ضايی ذت ټط ٦بضی ؾرشی -

 ضٰ. زا

 ظٶس.  ٮجرٷس ٲی

اٲؿب٬ زیذٯٱ ٪طٞشٱ ٸ اظ دبییع ٢طاضٺ  نجح ٪ٟشٱ ثٽشٹٴ ٦ٻ ٲٵ ټٱ -

ی غاٶساض٤  ٲٗٯٱ ثكٱ. ذیٯی زٸؾز زاضٰ. ټٳیكٻ آضظٸٰ ثٹزٺ. ٲسضؾٻ

 زضؼ ذٹٶسٰ. 

 زټٱ.  ٮجرٷسـ ضا ػٹاة ٲی

 ذیٯی ذٹثٻ ٦ٻ ثب ایٷ٧ٻ ٢جالً ٣ٖس ٦طزیس، زضؾشٹٴ ټٱ ازاٲٻ زازیس.  -

 ٪ٹیس: اٶساظز ٸ آټؿشٻ ٲی ٲیٶ٫بټی ثٻ ثب٢ط 

قطَٱ ثٹز. اظ اٸ٬ دسضٰ ثبټبقٹٴ قطٌ ٦طزٺ ثٹز ٦ٻ ثبیس نجط ٦ٷٵ  -

ثرٹاٰ ثطٰ ؾط ٦بض، اذشیبض زاقشٻ ثبقٱ، ٸ٪طٶٻ  ا٪ٻ طٰ ٸ ثٗساً ټٱیزیذٯٱ ث٫

ثب ایٷ٧ٻ ذٹزـ ټٱ ازاضیٻ ٸ زضؼ ذٹٶسٺ، اٸٲس.  ثب٢ط ظیبز ذٹقف ٶٳی

 ثیكشط زٸؾز زاقز ٲٵ ذٹٶٻ ثٳٹٶٱ. 

٪صاضز. ثب٢ط اظ  ای ٦ٹٞشٻ ٲی ٲٵ ٸ ٲبضا٬ س٧ٻ ټبی زض ثك٣بةضيب اٲیط

٦ٷس. اٲیطضيب  ٦كس ٸ ثب اذٱ ثٻ اٲیطضيب ٶ٫بٺ ٲی َطٜ ؾٟطٺ ؾط٤ ٲی آٴ
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زاضز سب ثبالذطٺ ثب٢ط اظ ضٸ  ظٶس سٹی نٹضر اٸ ٸ ٶ٫بټف ضا ثطٶٳی ظ٬ ٲی

٢سض حؽ ثسی ٶؿجز ثٻ ثب٢ط  قٹز. آٴ ضٸز ٸ ٲكٛٹ٬ ٚصا ذٹضزٴ ٲی ٲی

ذٹاټس زی٫ط اٸ ضا ٶجیٷٱ. حبٮٱ زاضز ثٻ ټٱ  اٰ ٦ٻ زٮٱ ٲی زٺدیسا ٦ط

زاٶس ٸٮی حشی  چطاٶی ٲی ذٹضز اظ ٲطزی ٦ٻ ذٹزـ ضا ٲؼبظ ثٻ چكٱ ٲی

زٸؾز ٶساضز ٲطز زی٫طی ثسٸٴ ټیچ ٲٷٓٹضی نطٞبً ثٻ ٖٷٹاٴ نبحجربٶٻ 

ظ زضؾز اظ ٲیعاٴ ٲصټجی ثٹزٴ ٸ ټٷٹسٹی ثك٣بة ټٳؿطـ ٚصا ث٫صاضز. 

اٰ. ْبټطاً ثیٵ  ټب ؾط زض ٶیبٸضزٺ ثٻ ضؾٹٰ ٸ ؾٷزټب  ٷسی ایٵ آزٰدبث

ی اقطاٜ زی٫ط سٗهجی ضٸی دٹقیسٺ ثٹزٴ ٲٹټبی ظٶبٶكبٴ ٸػٹز  َج٣ٻ

ټب ټٷٹظ دٹقیسٺ ټؿشٷس. اظ َطٜ زی٫ط اٶ٫بض ټٱ ٶٳبظ  ٶساضز ٸٮی ٮجبؼ

ٴ ٪صاض ذٹضٶس. ْبټطاً زٸضا ذٹاٶٷس ټٱ ا٪ط دیف ثیبیس، قطاة ٲی ٲی

 ٪ٹیس: ٲبضا٬ ٲی. اؾززٸضٺ قطٸٔ قسٺ ٵ ٶبدصیط ٦كٹضٰ اظ ټٳی دبیبٴ

٦بضٰ ټٱ زازاقٱ زضؾز ٦طز. آذٻ ذٹزـ ټٱ زثیطٺ. سٽطاٴ زضؼ  -

 ؾز. اـ ٞٯؿٟٻ ذٹٶسٺ ٸ ثط٪كشٻ سجطیع. ضقشٻ

٦ٷس ٸ ٮجرٷس  َطٜ ؾٟطٺ ٶكؿشٻ، ؾطـ ضا ثٯٷس ٲی ثیٹ٤ ٦ٻ آٴ

 ٪ٹیس: ظٶس. ٲبزضـ ٦ٻ ٦ٷبض اٸ ٶكؿشٻ اؾز، ٲی ای ٲی ٲحؼٹثبٶٻ

بٶٱ ز٦شط ایٷؼب ټؿشٵ، یٻ ضٸظ ټٱ ثبیس ٲٽٳٹٴ ٲب ثبقیس. اٶكباهلل سب ذ -

 قیٱ سكطیٝ ثیبضیس.  ای زاضیٱ. ذٹقحب٬ ٲی سٹ ټِطٸی ٦ٯجٻ

اٶ٫بض ایٵ زٸضٺ ذبٶٱ ز٦شطټب ذیٯی »٦ٷٱ،  ثب ٶٹٖی قیُٷز ٧ٞط ٲی

آز! اٶ٫بض ثیٹ٤ آ٢ب ټٱ  ػصاثیز زاضٴ ټب! ثٹی یٻ ذٹاؾش٫بض زی٫ٻ ٲی

چ٣سض ػبٮجٻ ٦ٻ  ٹضی ٞٽٳیسٺ!٪ٯٹـ ٪یط ٦طزٺ، ٲبٲبٴ ػٹٶف ټٱ ٞ
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ی ػبٮجی ثٹزٺ. آذط  ٦ٷٻ! زٸضٺ ذٹضی ی٧ی ضٸر ٦طاـ دیسا ٲی س٧ٹٴ ٲی

 «ؾز! ذٷسٺ

 زټس: اٲیطضيب سٹيیح ٲی

ټِطٸی یٻ ضٸؾشب ټٳیٵ ٶعزی٧یٻ. ثیٹ٤ آ٢ب ٸ دسضقٹٴ اٸٶؼب ٲٯ٥ ٸ  -

 اٲال٤ ظیبز زاضٴ ٸ ذبٴ آثبزی ټؿشٷس. 

ٶٱ ٦ؼبؾز. ټعاض ثبض زٸ ټِطٸی ضٸ ٦ٻ ذٹة ٲی»٪ٹیٱ،  سٹی زٮٱ ٲی

ظازٺ ټؿشیس ٸ ټط ٦سٸٰ یٻ  سٹٴ ذبٴ ٸ ذبٴ ضٞشٱ. ٸٮی اٶ٫بض قٳبټب ټٳٻ

آثبزی زاضیس ثب ٦ٯی ٲٯ٥ ٸ اٲال٤! ټط ٦سٸٰ یٻ ذٹٶٻ سٹ سجطیع زاضیس ٸ 

یٻ ٸیال سٹ ضٸؾشبټبسٹٴ ثب ٦ٯی ذسٰ ٸ حكٱ. ٚیط اظ زضآٲس اٲال٦شٹٴ ٦بض 

 «٦طزٺ! ٻ ٖسٺ آزٰ سحهی٭ازاضی ټٱ زاضیس! حبال ثبظ ذٹثٻ اٞشبزٰ دیف ی

٦ٷس  ٦ٻ انالً ثٻ ٲٵ ٶ٫بٺ ٶٳی قٟی٣ٻ ٦ٻ ټٳبٴ حٹاٮی ٶكؿشٻ، زضحبٮی

 ٪ٹیس: ، ٲیثٻ ٲٵ اؾزٸٮی ذُبثف 

 آ٢بی ٲٵ ټٱ ذبٶٻ. ټٱ سٹ ټِطٸی اٲال٤ زاضٺ ټٱ ایٷؼب سٹ ٮی٣ٹاٴ.  -

ٸچٷس  ٦ٷٱ ضٞشبضـ ٲظ٭ ی٥ ثچٻ اؾز ٸ انالً ثٻ ظٶی ثیؿز حؽ ٲی

٦ٷٱ ٸ ثب ٲٽطثبٶی  یبض ٲظ٭ ی٥ ثچٻ ثب اٸ ضٞشبض ٲیاذش ذٹضز. ثی ؾبٮٻ ٶٳی

 ٪ٹیٱ: ٲی

ذیٯی ٖبٮیٻ قٟی٣ٻ ذبٶٱ. چ٣سض ذٹثٻ ٦ٻ دسضسٹٴ سٹ زٸ سب ضٸؾشب  -

 ٲٯ٥ زاضٴ. 

 ٪ٹیس: اٲیطضيب ثب قیُٷز ظیط ٪ٹقٱ آټؿشٻ ٲی

ټیچی ٶساضٺ ثبثب، زٸ ؾٻ سی٧ٻ ظٲیٵ ٦كبٸضظی ثطاـ ٲٹٶسٺ. ثٷسٺ ذسا  -
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 شٻ ؾط ٸاٞٹض.ټطچی زاقشٻ، ٞطٸذشٻ ٸ ضیر

ضؾس ٦ٻ  ٦ٷٱ ٸ سبظٺ ثٻ شټٷٱ ٲی اذشیبض ثٻ دسض قٟی٣ٻ ٶ٫بٺ ٲی ثی

چٷساٴ ؾبٮٳف ثٻ زٮی٭ ٲهطٜ  ٸضٸی ٶٻ الٚطی ٚیطٖبزی ٸ ضٶ٩

ؾٹظز چٹٴ اٲطٸظ ْٽط ٦ٻ  ټبی َٹالٶی سطیب٤ اؾز. زٮٱ ثطایف ٲی ؾب٬

 اـ ٲٽٳبٴ ثٹزیٱ، ثٻ ٶٓطٰ ٲطز ٲٽطثبٴ ٸ ٲحشطٲی ضؾیسٺ ثٹز.  زض ذبٶٻ

اٞشس  ٦ٷٱ ؾط٪یؼٻ زاضٰ ٸ سبظٺ یبزٰ ٲی قٹز، حؽ ٲی ٻ سٳبٰ ٲیقبٰ ٦

اٰ ٸ اٲطٸظ ټٱ سٳبٰ ٲسر زض  ٦ٻ زیكت سب نجح چكٱ ضٸی ټٱ ٶ٫صاقشٻ

ٮ٣ب ټٱ ثٻ ٲٵ ٮٱ  اٰ ٸ ایٵ ؾط٪یؼٻ اظ ذؿش٫ی اؾز. ٲٻ حب٬ ٞٗبٮیز ثٹزٺ

ٲٷشٓط چبی ٸ دصیطایی ثٗس اظ اٞشٷس.  زازٺ ٸ چكٳبٶف ٲساٰ ضٸی ټٱ ٲی

٪یطٰ. اظ ټٳٻ  ضا ټٱ ٲی ٮ٣ب ٲٻقٹٰ ٸ زؾز  ثٯٷس ٲیٱ. ٲبٶ قبٰ ٶٳی

ٮ٣ب ثٻ اسب٢ٳبٴ  ذٹاټٱ ثرٹاثٱ ٸ ثب ٲٻ ٦ٷٱ ٦ٻ ظٸز ٲی ٖصضذٹاټی ٲی

 ضٸیٱ.  ٲی

اٰ ضا زض اسب٠  دكشی َٹض ٦ٻ اٲیطٲحٳس ٪ٟشٻ ثٹز، ذطیسټب ٸ ٦ٹٮٻ ټٳبٴ

ذٹاټٱ  ی اسب٠ اؾز. ٲی ټبی زیكت ټٷٹظ ٪ٹقٻ اٶس. ضذشرٹاة ٪صاقشٻ

آیس. ثب ذٹزـ ی٥ ٦ٹظٺ آة ٸ  ٽٵ ٦ٷٱ ٦ٻ ٦ٯٟشی ثٻ اسب٠ ٲیټب ضا د آٴ

 ضٸز.  ٦ٷس ٸ ٲی ټب ضا دٽٵ ٲی ی٥ ٮیٹاٴ آٸضزٺ اؾز. ؾطیٕ ضذشرٹاة

ټبیی ٦ٻ ٲٹ٢ٕ آٲسٴ ثٻ ایٵ ظٲبٴ  قٹٰ ٮجبؼ ثٗس اظ ضٞشٵ اٸ ٲشٹػٻ ٲی

اٶس. ٮ٥ ذٹٴ ثٻ  ی اسب٠ سب قسٺ ثٻ سٵ زاقشٱ، سٳیع ٸ قؿشٻ قسٺ ٪ٹقٻ

ټب دب٤ قسٺ اؾز. ی٥ ٦ذٻ ٮجبؼ ٦ٹچ٥  آٴ ذٹثی اظ ضٸی سٳبٰ

ٮ٣ب  ٞٽٳٱ ٲب٬ ٲٻ زذشطاٶٻ ټٱ زض ی٥ ث٣چٻ ٦ٷبضـ اؾز ٦ٻ ظٸز ٲی
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ٮ٣ب ثٻ ٲٵ ٶٻ سٷٽب ټیچ سطزیسی  ټؿشٷس. اٶ٫بض قٟی٣ٻ زض ٸا٪صاض ٦طزٴ ٲٻ

 ٶساقشٻ، ثٯ٧ٻ ذیٯی ټٱ ٖؼٯٻ زاقشٻ اؾز! 

، ثطٸیٱسٹی ضذشرٹاة  ٢ج٭ اظ ایٷ٧ٻ دٹقیٱ ٸ ټط زٸ ٮجبؼ ضاحز ٲی

ثالٞبنٯٻ ثٻ  ٮ٣ب ٲٻ. ٦ٷٱ ی ضا ٦ٻ ضٸی سب٢چٻ اؾز، ٞٹر ٲیٶٟش چطا٘

ضٶ٩ ٲٽشبة ٦ٻ اظ  ٸ ٲٵ نٹضر ٦ٹچ٧ف ضا ظیط ٶٹض ٦ٱ ضٸز یذٹاة ٲ

٦ٷٱ ٸ ثطای ټعاضٲیٵ ثبض اظ ذٹزٰ  دٷؼطٺ ثٻ زاذ٭ اٞشبزٺ، سٳبقب ٲی

ٮ٣ب. نسای  دطؾٱ ٦ٻ ٲبٶسٴ زض ایٷؼب زضؾز اؾز یب ضٞشٵ ټٳطاٺ ٲٻ ٲی

ٖٳٹ٢ٯی ثطای ٲٵ ی٧ی اظ »قٹز.  ط زض شټٷٱ س٧طاض ٲیٮ٣بی دی ٲٻ

ټبی ظٶس٪یٱ ثٹز ٸ ٲحبٮٻ اظ یبز ثجطٲف. زض ح٣ٱ ٸا٢ٗبً  ٖعیعسطیٵ آزٰ

 «دسضی ٦طز.

ټبیٱ ضا  ظٶٷس ٸ چكٱ ټبی ثسٶٱ ٶیبظ ثٻ ذٹاة ضا ٞطیبز ٲی سٳبٰ ؾٯٹ٬

ی  سٹاٶٱ ٢ج٭ اظ ؾط ظزٴ ثٻ ٦شبثربٶٻ اٰ ٸٮی ٶٳی ٶ٫ٻ زاقشٻ ثبظٸا٢ٗبً ثٻ ظٸض 

اٰ ثرٹاثٱ. ثبیس سب حس ٲٳ٧ٵ زض ٲٹضز ٞطزا ٸ ضٸظټبی ثٗس اَالٖبر  ٪ٹقی

ثیكشطی ثٻ زؾز ثیبٸضٰ، چیعټبیی ٦ٻ قبیس زض ٲُبٮٗبر ٢جٯی اظ یبزٰ 

ضٞشٻ ثبقٷس ٸٮی االٴ ٦ٻ زض ٲیبٴ ٦ٹضاٴ حٹازص ټؿشٱ، الظٰ اؾز 

 ػعئیبسكبٴ ضا ثساٶٱ. 

اٰ ضا ٦ٻ  ټبی سبضیری ٪یطٰ ٸ ی٧ی اظ ٦شبة ٪ٹقی ضا ثٻ زؾز ٲی

شټٷٱ ٦ٷٱ ٸٮی  زاٶٱ ٲُبٮت ظیبزی زض ٲٹضز ایٵ زٸضٺ زاضز، ثبظ ٲی ٲی

ذٹاٶٱ. اٶ٫بض اظ زض٤  چٻ ٲی قٹٰ ٲشٹػٻ ٶٳی٢سض ذؿشٻ اؾز ٦ٻ انالً  آٴ

اٰ ضٸی  ټبی ذؿشٻ ٞٽٳٱ ٦ی دٯ٥ اٰ. ټیچ ٶٳی ٲٗٷی ٦ٯٳبر ٖبػع قسٺ
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ٲٛعٰ . ضٸٰ قٹز ٸ ثٻ ذٹاة ٞطٸ ٲی اٞشٷس ٸ ٪ٹقی اظ زؾشٱ ضټب ٲی ټٱ ٲی

زیسٺ قسٴ  ذُط٢سض ٶبسٹاٴ قسٺ اؾز ٦ٻ حشی  اظ قسر ذؿش٫ی آٴ

قجبټز ثٻ ٲط٨  ذٹاثٱ ٦ٻ ثی ٦ٷس ٸ َٹضی ٲی ٪ٹقی ټٱ ټكیبضٰ ٶٳی

 ٶیؿز. 
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 ضٸظ ٲط٨ ٸ َٹٞبٴ

قٹٰ. ی٥ آٴ زض  ثب نسایی قجیٻ ی٥ اٶٟؼبض ذٟٻ ٸ زٸض ثیساض ٲی

ٷؼب ٦ؼبؾز ٸٮی ظٶٱ ٸ ٲجٽٹسٱ ٦ٻ ای سبضی٥ ثٻ اَطاٞٱ ظ٬ ٲی ًٞبی ٶیٳٻ

 آٸضٰ.  چیع ضا ثٻ یبز ٲی ثالٞبنٯٻ ټٳٻ

 1320ؾب٬ 

 ؾٹٰ قٽطیٹض

 ؾبٖز دٷغ نجح

 ثٳجبضاٴ سجطیع

اٶساظٰ ٦ٻ ټٷٹظ  ٮ٣ب ٲی دطٰ. ٶ٫بټی ثٻ ٲٻ ی٥ نسای زی٫ط... ٸ اظ ػب ٲی

ٲبٶٷس ٸ  دچ اظ ثیطٸٴ اسب٠ نسای ٲجٽٱ ٪ٟش٫ٹټبی دچاؾز.  یسٺضاحز ذٹاث

بض ٦ؿبٴ زی٫طی ټٱ اظ نسای اٶٟؼبض اٶ٫ضؾس.  ٸآٲس ثٻ ٪ٹـ ٲی ضٞز

ای زض ایٵ ٲٹضز ٶساضٶس، ذیٯی  ظٲیٷٻ اٶس ٸ الثس چٹٴ ټیچ دیف ثیساض قسٺ

اٶس. ؾطیٕ ټٳبٴ چبزضقت چٽبضذبٶٻ ضا  ثیكشط اظ ٲٵ ػب ذٹضزٺ ٸ سطؾیسٺ

ای ٦ٻ نسای اٶٟؼبض  ٸ زضؾز زض ٮحٓٻ اٶساظٰ اٰ ٲی ضٸی قبٶٻٲظ٭ قٷ٭ 

ضٸٰ. ذبٴ احشكبٰ ٦ٻ ٶعزی٥  یطٸٴ ٲیضؾس، اظ اسب٠ ث زی٫طی ثٻ ٪ٹـ ٲی

 ٪ٹیس: زض اؾز، ٲی
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ٶشطؾیس ذبٶٱ، ایٷؼب ټیچ ذجطی ٶیؿز. ٲب ټٱ نساټب ضٸ قٷیسیٱ  -

 ایٵ اَطاٜ ٶیؿز اٶ٫بض. ٸٮی 

ٮطظٰ ٸ چبزضقت ضا ثیكشط ثٻ ذٹزٰ  اظ ؾطٲبی اٸ٬ نجح ی٥ آٴ ٲی

زٞٗٻ اظ ٦ؼب ْبټط قسٺ، ثب ٶ٫طاٶی  زاٶٱ ی٥ دیچٱ. اٲیطضيب ٦ٻ ٶٳی ٲی

 دطؾس: ٲی

ؾز.  سطؾیسیس؟ چیعی ٶیؿز ظضیٵ ذبٶٱ. احشٳبالً سٹ ذب٤ ضٸؾیٻ -

ټب. ٢جالً ټٱ قجیٻ ایٵ  ټبقٹٶٻ یب یٻ چیعټبیی سٹ ایٵ ٲبیٻ الثس ٲب٬ سٳطیٵ

 نساټب ضٸ قٷیسیٱ. 

 ٪ٹیس: ذبٴ ٲش٧ٟط ٲی

سٹ ٮی٣ٹاٴ ٶكٷیسٺ ثٹزیٱ سب حبال. ایٷؼب ثٻ ٲطظ ذیٯی زٸضٺ. ٲب سٹ  -

سط  ٻ ی٧ی زٸ ثبض قٷیسٺ ثٹزیٱ، اظ ایٵ ذیٯی يٗیٝسجطیع ټٱ نساټبیی ٦

 ٸ زٸضسط ثٹز. 

اـ زض ػٽز زضؾز ثٻ ٦بض اٞشبزٺ ٸ زاضز  ٦ٷٱ قٱ ٶٓبٲی حؽ ٲی

سٹاٶس زض ذب٤ قٹضٸی ثبقس.  زټس ٦ٻ ایٵ اٶٟؼبضټب ٶٳی سكریم ٲی

 ٪ٹیس: اٲیطضيب زٸثبضٺ ضٸ ثٻ ٲٵ ٲی

 ٪یس ظضیٵ ذبٶٱ؟ ذیٯی سطؾیسیس؟  چطا ټیچی ٶٳی -

ټبی  حٳس ٦ٻ انالً ٲشٹػٻ حًٹضـ ٶكسٺ ثٹزٰ، اظ ٲیبٴ ؾبیٻاٲیطٲ

آیس. ٲؿش٣یٱ ذیطٺ قسٺ اؾز ثٻ ٲٵ ٸ ٲطا ظیط  سبضی٥ حیبٌ ثیطٸٴ ٲی

٦ٷس ٦ٻ ثبظ  ای ؾٷ٫ی َٹضی ٶ٫بټٱ ٲی ٶٓط زاضز. ثسٸٴ ٮجرٷس ثب چٽطٺ
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َٹض ٦ٻ ٶ٫بټف ضٸی ٲٵ اؾز، ذُبة ثٻ ثطازضـ ثب  ٮطظٰ. ټٳبٴ ٲی

 یس:٪ٹ ٲرٟی ٲی دٹظذٷسی ٶیٳٻ

 ٶ٫طاٴ ٶجبـ، ذبٶٱ ز٦شط ٶشطؾیسٴ. ایكٹٴ ذیٯی قؼبٔ ټؿشٵ.  -

ای  ثٷسـ ػیٙ ظٶبٶٻ قٹز ٸ دكز ی اٶٟؼبضی قٷیسٺ ٲی ثبظ نسای ذٟٻ

 ٪ٹیس: قٹز. ذبٴ ٲی َطٜ حیبٌ ثٯٷس ٲی اظ اسب٢ی زض آٴ

 اٶ٫بض ظٶشٻ ٲحٳس. سطؾیسٺ.  -

 ٪ٹیس: اٲیطضيب ثب دٹظذٷس ٲی

 انالً ٖؼیت ٶیؿز! -

ٸ ٸ٢شی ٶ٫بټف اظ ضٸی نٹضسٱ ضٸز  ؾٹی حیبٌ ٲی آٴاٲیطٲحٳس ثٻ 

اٰ. ٶٟؽ ضاحشی  اظ ی٥ ثٷس ضټب قسٺ٦ٷٱ  حؽ ٲی، قٹز ٲیثطزاقشٻ 

سطؾیسٺ ثٹزٰ. ٸحكز ٦طزٺ ثٹزٰ،  ثط٧ٖؽ سهٹض اٲیطٲحٳس٦كٱ.  ٲی

ٺ اٸ َٹضی سطؾیسٺ ثٹزٰ ٦ٻ اٶ٫بض بٸٮی ٶٻ اظ نسای ثٳجبضاٴ. اظ حبٮز ٶ٫

 ٴ ؾالٰ ټٱ ٶ٧طزٺ ثٹزٰ. ظثبٶٱ ثٷس آٲسٺ ثٹز ٸ حشی ثٻ ذب

ی٧ی ثبظ  ټب ی٧ی آیٷس ٸ ثٗس زض اسب٠ ذسٲٻ ثٻ حیبٌ ٲی ٦ٳی ثٗس چٷس

ټبی ٲشٗسز ٖٳبضر ثعض٨ ثیطٸٴ  ټب اظ اسب٠ قٹز ٸ اټبٮی ذبٶٻ ٸ ٲٽٳبٴ ٲی

ضؾٷس ٸٮی ٸ٢شی  ظزٺ ثٻ ٶٓط ٲی آیٷس. ټٳٻ ٶ٫طاٴ ٸ سب حسی ٸحكز ٲی

ز، اظ آٴ حبٮز ٪صضز ٸ زی٫ط ذجطی اظ نسای اٶٟؼبضټب ٶیؿ ٦ٳی ٲی

٪یطٶس ٸ ثطای ذٹاٶسٴ ٶٳبظ ثٻ  ای ٸيٹ ٲی قٹٶس. ٖسٺ ثٽز ذبضع ٲی

  .ضٸٶس ټبیكبٴ ٲی اسب٠
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آیس، ذبٶٻ ق٧٭ ٖبزی ذٹزـ ضا دیسا ٦طزٺ اؾز ٸ  ٸ٢شی آٞشبة ثبال ٲی

ٸ٢شی ثٻ اسب٠  اٶساظٶس. ی نجحبٶٻ ضا ٲی ذسٲٻ زاضٶس زض سبالض ثعض٨ ؾٟطٺ

ټبی ٲب ػٳٕ قسٺ ٸ  ٸ ضذشرٹاة ثیساض قسٺ اؾزٮ٣ب  ٲٻ٪طزٰ،  ثطٲی

٦ٷٱ زاقشٵ ذسٲش٧بض ټٱ  ی اسب٠ چیسٺ قسٺ اؾز. حؽ ٲی ٲطست ٪ٹقٻ

 ٮ٣ب قٹز! ثٻ ٲٻ ذٹز ؾطیٕ اٶؼبٰ ٲی ٻی ٦بضټب ذٹزث چیع ثسی ٶیؿز. ټٳٻ

٦ٷٱ ٮجبؾف ضا ٖٹو ٦ٷس ٸ ذٹزٰ ټٱ ټٳبٴ دیطاټٵ ٮیٳٹیی  ٲی ٦ٳ٥

ٮ٣ب ضا ثٻ  ٹقٱ. ٲٻد ٦ظیٝ قسٺ اؾز، ٲی ضٶ٩ ضا ٦ٻ زی٫ط ثٻ ٶٓطٰ ٸا٢ٗبً

ثیٹ٤ ثٻ ٲب ثطٰ ٦ٻ زؾز ٸ نٹضسف ضا ثكٹیس. ٦ٷبض سٯٳجٻ  حیبٌ ٲی

ٮ٣ب زؾز ٸ  ظٶس ٸ ٲٵ ٸ ٲٻ ؾطیٕ سٯٳجٻ ٲی ٦ٷس ٸ  ضؾس ٸ ؾالٰ ٲی ٲی

 ٪ٹیٱ: ٦ٷٱ ٸ ٲی سك٧ط ٲی قٹییٱ.  نٹضسٳبٴ ضا ٲی

 حبال اػبظٺ ثسیس ٲٵ سٯٳجٻ ثعٶٱ قٳب نٹضسشٹٴ ضٸ ثكٹضیس.  -

 یس:٪ٹ ثب قطٲٷس٪ی ٲی

ٸای ٶٻ! ٮُٝ زاضیس ذبٶٱ ز٦شط ٸٮی اؾجبة قطٲٷس٪یٻ ٦ٻ قٳب ثطای  -

 ظٶٻ.  آز ٲی ټب ٲی ٲٵ سٯٳجٻ ثعٶیس. االٴ ی٧ی اظ ضٖیز

ټبی اٖیبٴ ٸ اقطاٜ سٹ ایٵ زٸضٺ ٦الً ټیچ  اٶ٫بض ظٴ»٪ٹیٱ،  سٹی زٮٱ ٲی

ای ٶساقشٵ ػع ذٹضزٴ ٸ ذٹاثیسٴ ٸ ٪طزـ ٸ سٟطیح! حشی ثبال ٸ  ٸْیٟٻ

ټب  ی سٯٳجٻ ټٱ ٦بض ذسٲٻ ثٹزٺ! ټطچٷس... سٹ سٳبٰ زٸضٺ ؾشٻدبییٵ ثطزٴ ز

زاضټب ٦بضی ٶساضٴ. اٶ٫بض ایٵ ثرف  اظ ظٶس٪ی سٹ ٦٭ سبضید ٖٹو  دٹ٬

 «ٶكسٺ ٸ ټٳیٵ ثٹزٺ.
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قٹیس،  ظٶس ٸ ثیٹ٤ نٹضسف ضا ٲی ٸ٢شی ی٧ی اظ ذسٲٻ سٯٳجٻ ٲی

زٰ اظ آٴ ثیطٸٴ  ضٸیٱ ٦ٻ ثٹی ٶبٴ ٸ چبی سبظٺ ټٳطاټف ثٻ َطٜ سبالض ٲی

ایٱ ٦ٻ ؾطثبظی ثب قشبة سٹی حیبٌ  ټٷٹظ ثٻ سبالض ٶطؾیسٺآیس.  ٲی

ی ذبٴ اؾز اٲب ثٗس ٲشٹػٻ  ٦ٷٱ ټٳبٴ ضاٶٷسٺ زٸز. اٸ٬ ٧ٞط ٲی ٲی

اٞشس ٦ٻ آٴ ؾطثبظ زیطٸظی االٴ زض  قٹٰ ؾطثبظ زی٫طی اؾز ٸ یبزٰ ٲی ٲی

ٲیطز ٸ سب آذطیٵ ٶٟؽ اظ ذب٤  ػٯٟب اؾز ٸ احشٳبالً ٞطزا زض آٶؼب ٲی

ظٶبٴ  ٦ٷٱ. ؾطثبظ ٶٟؽ قٹز ٸ ثٛى ٲی ٦ٷس. زٮٱ ٞكطزٺ ٲی ٲیٸَٵ زٞبٔ 

 دطؾس: اظ ٲب ٲی

 ػٷبة ؾطټٷ٩ سكطیٝ زاضٴ؟  -

٦ٻ ؾٗی زاضٰ ثٛى زض نسایٱ ٲٗٯٹٰ  ٦ٷٱ ٸ زضحبٮی ثٻ سبالض اقبضٺ ٲی

 ٪ٹیٱ: ٶجبقس، ٲی

 ٧ٞط ٦ٷٱ اٸٶؼب ثبقٵ.  -

 ای ضا ٦ٻ زض حب٬ ػٹیسٶف اؾز، آیس ٸ ٮ٣ٳٻ ذبٴ اظ سبالض ثیطٸٴ ٲی

ثطز ٸ ثب ٖشبة ثٻ ؾطثبظ  زټس. ی٧ی اظ اثطٸټبی دٽٷف ضا ثبال ٲی ٢ٹضر ٲی

 ٪ٹیس: ٲی

 آٰ.  ثیطٸٴ ثبـ. ٦بضٰ سٳٹٰ قس، ٲی -

 ٪ٹیس: ٦ٹثس ٸ ٲی ٪صاضز ٸ دب ٲی ؾطثبظ احشطاٰ ٲی

ػٷبة ؾطټٷ٩، ػٷبة ٞطٲبٶسٺ ٲٷٹ ظٸزسط ٞطؾشبزٴ زٶجبٮشٹٴ. اٲط  -

قسٺ. ټٹادیٳبټبی ضٸؾی  ٦طزٴ ذسٲششٹٴ دیٛبٰ ثسٰ ٦ٻ سجطیع ثٳجبضٸٴ

 ثٹزٴ. ٦ٯی ٲطزٰ ٲطزٴ. 
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آیٷس ٸ ثٻ زٶجبٮكبٴ چٷس ٶٟط زی٫ط.  ی٧ی زٸ ٶٟط اظ زض سبالض ثیطٸٴ ٲی

 دطؾس: دسض ٲبضا٬ ثب ٶ٫طاٶی ٲی

 ٦ؼب ضٸ ظزٴ؟  -

ٲٵ ٦ٻ ضاٺ اٞشبزٰ ټٷٹظ زضؾز ٲُٳئٵ ٶجٹزٴ ٣ٍٞ ٞٽٳیسٺ ثٹزیٱ  -

 ثبقٻ. ٪الٴ ٸ د٭ ؾٷ٫ی ضٸ ظزٴ. قبیس ػبټبی زی٫ٻ ټٱ  قف

ٲبزض ٲبضا٬ ٦ٻ سبظٺ اظ سبالض ثیطٸٴ آٲسٺ، ثب قٷیسٴ ایٵ حطٜ ثب حبٮشی 

ذٹضز  ضٸز ٸ ثٻ زیٹاض ؾٷ٫ی دكز ؾطـ ٲی سٗبز٬ ی٥ ٢سٰ ٣ٖت ٲی ثی

ض حبٮز ٶكؿشٻ ټٱ زآیس.  ذٹضز ٸ دبییٵ ٲی ػب ٦ٷبض زیٹاض ؾط ٲی ٸ ټٳبٴ

اٞشس.  سٹاٶس سٗبزٮف ضا حّٟ ٦ٷس ٸ ضٸی ظٲیٵ ایٹاٴ ػٯٹی سبالض ٲی ٶٳی

ای زض ػٳٕ اٞشبزٺ اؾز. ټٳٻ  زٸز. ټٳٽٳٻ ثٻ َطٜ ٲبزضـ ٲیثیٹ٤ 

٦ٷٷس ٸ زٶجب٬  زټٷس، اثطاظ ٶ٫طاٶی ٲی ظٶٷس ٸ ٶٓط ٲی حطٜ ٲیزاضٶس 

ټبیف ضا دٹقیسٺ  ٪طزٶس. ذبٴ ٦ٻ زض ایٵ ثیٵ ؾطیٕ دٹسیٵ ضاټ٧بض ٲی

 ٪ٹیس: آیس ٸ ثٻ ؾطثبظ ٲی ی ػٯٹی ایٹاٴ دبییٵ ٲی اؾز، اظ چٷس دٯٻ

  ثطیٱ. -

٦ٷس ٸ نسایف  ٪طزز ٸ ٲحٳس ضا اظ ثیٵ ػٳٗیز دیسا ٲی ثٗس ثطٲی

 ٪ٹیس: آیس، ذبٴ ٲی ٦ٷس. ٸ٢شی ٲحٳس ػٯٹ ٲی ٲی

سٹٴ ایٷؼب ثبقیس ٸ ٞٗالً  ٲطا٢ت ټٳٻ ثبـ. اٲطٸظ ذٹزر یب ضيب ی٧ی -

٦ٷٱ سٹ الظٲٻ ذٹزسٹ ثطؾٹٶی ؾط  ٦ؽ ضٸ ٶصاضیس ثیبز سجطیع. ٧ٞط ٲی ټیچ

ٞطؾشی  طٸظ سٹ زٞشطـ ٢طاض زاضٺ، ی٧ی ضٸ ٲی٦بضر ٸٮی ثٻ ضيب ث٫ٹ ا٪ٻ اٲ

 ضٺ. ایٵ ٖسٺ ضٸ سٷٽب ٶصاضیس ایٷؼب.  ذجط ثسٴ ٦ٻ ٶٳی
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 ثبثب ذٹزسٹٴ چی؟  ذبٴ -

 ٦ٷس.  ذبٴ اذٱ ٚٯیٓی ٲی

ټب سٹ ایٵ ٸيٗیز ثچذٱ ٦ٷغ اسب٠ ٸ ٪طیٻ  ٶ٧ٷٻ اٶشٓبض زاضی ٲظ٭ ظٴ -

 ٦ٷٱ؟ ا٪ٻ ٲٵ اٸٶؼب ٶجبقٱ، ٦ی ٢طاضٺ ثبقٻ؟ 

ضٸز. سبظٺ شټٷٱ ٸ  ػٹاة ثبقس، اظ حیبٌ ثیطٸٴ ٲی ثسٸٴ ایٷ٧ٻ ٲٷشٓط

زٸٰ ثٻ َطٞف. ضٸ ثٻ ثیٹ٤  قٹز ضٸی ٲبزض ٲبضا٬ ٸ ٲی ٶ٫بټٱ ٦كیسٺ ٲی

 ٪ٹیٱ: ٦ٻ ٲبزضـ ضا ثٛ٭ ٦طزٺ ٸ ؾٗی زاضز اٸ ضا ثٯٷس ٦ٷس، ٲی

ټبقٹ  ٶٻ، ثٯٷسـ ٶ٧ٷیس. قٳب ظیط دبټبقٹ ث٫یطیس ٸ ٲٵ ظیط قٹٶٻ -

٦ٷیٱ ٸ ټٳیٵ اٸ٬ سبالض  ػبـ ٲی ٪یطٰ. ٣ٍٞ یٻ ٦ٱ ػبثٻ ٲی

 ذٹاثٹٶیٳف.  ٲی

قٹز چٻ ثبیس ث٧ٷس ٸ چٷس ٮحٓٻ ثٗس ٲبزضـ ضا ضٸی  ؾطیٕ ٲشٹػٻ ٲی

اٰ ضا  دكشی ٞطؾشٱ ٦ٻ ٦ٹٮٻ ایٱ. ی٧ی اظ ذسٲٻ ضا ٲی ٦ٝ سبالض ذٹاثبٶسٺ

ذٹاټس ظیط ؾط ٲبزضـ  ثیبٸضز ٸ ضٸ ثٻ ٲبضا٬ ٦ٻ ی٥ ثبٮف آٸضزٺ ٸ ٲی

 ٪ٹیٱ: ث٫صاضز، ٲی

 یس. دبټبقٹ ثبیس ثیبضیٱ ثبال. ظیط ؾطـ ٶصاض -

ثیٷٱ ٲبضا٬ ٲجٽٹر ثٻ ٲٵ ذیطٺ قسٺ، ثبٮف ضا اظ زؾشف  ٸ٢شی ٲی

 اٰ ضا اظ زؾز ذسٲش٧بضی ٪صاضٰ. ٦ٹٮٻ ٲی٪یطٰ ٸ ظیط دبټبی ٲبزضـ  ٲی

٪یطٰ ٸ ؾطیٕ زؾش٫بٺ ٞكبضؾٷغ ضا اظ آٴ  ٦ٻ سبظٺ ٸاضز اسب٠ قسٺ، ٲی

ٗؼت ثٻ زؾش٫بٺ ٦ٷٱ ٶ٫بٺ ث٣یٻ ثب س ٦كٱ. ی٥ آٴ حؽ ٲی ثیطٸٴ ٲی

اٰ ٸ زض ایٵ زٸضٺ  ٦ٷٱ ٦ٻ قبیس اقشجبٺ ٦طزٺ قٹز ٸ ٧ٞط ٲی زٸذشٻ ٲی
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ټٷٹظ ایٵ زؾش٫بٺ اذشطأ ٶكسٺ ثٹزٺ ٸٮی ثطایٱ اټٳیشی ٶساضز. ٲٵ زض ایٵ 

ٮحٓٻ ٣ٍٞ ی٥ دعق٧ٱ ٸ ٸْیٟٻ زاضٰ ثطای ثیٳبضٰ ټط ٦بضی اظ زؾشٱ 

٪ٹیٱ ٦ٻ  آیس، اٶؼبٰ ثسټٱ. ثٗساً ټٱ ا٪ط ٦ؿی چیعی دطؾیس، ٲی ثطٲی

 اٰ. زؾش٫بٺ ضا اظ ذبضع آٸضزٺ

حسؾٱ زضؾز ثٹزٺ ٸ ٞكبض ذٹٶف دبییٵ اؾز. شټٷٱ ثٻ زٶجب٬ ی٥ 

زاٶٱ چٻ ثبیس  ٪طزز ٦ٻ ٶساضٰ ٸ ٶٳی ٶٳ٧ی ٲی -ؾطٰ ضیٷ٫ط یب حشی ٢ٷسی

٪یطٰ ضیؿ٥ ٦ٷٱ.  آیٱ ٸ سهٳیٱ ٲی چٷس ٮحٓٻ ثٗس ثٻ ذٹزٰ ٲی٦طز. 

 ٪ٹیٱ:  ثٯٷس ٲی

  ٺ.٢ٷس ثیبض ی٧ی یٻ ٮیٹاٴ آة -

ثب ی٥ ٦ٷس ٸ اٸ ٦ٳی ثٗس  اقبضٺ ٲی ٦ٯٟزثٻ ی٥ ٲبزض ذبٴ احشكبٰ 

ٶكیٷس ٸ ؾط ثیٳبض ضا ٦ٳی ثٯٷس  . آثب ٦ٷبضٰ ٲیضؾس ٢ٷس اظ ضاٺ ٲی ٮیٹاٴ آة

 ٪ٹیٱ: ثب ٶ٫طاٶی ٲی ٦ٷس. ٲی

س. ا٪ٻ ثطٺ آثب، ثٻ ثیٳبض ثیٽٹـ ٶجبیس چیعی ذٹضٸٶٲطؾی اظ ٦ٳ٧شٹٴ  -

  ای ټٱ ٶساضیٱ. ٸٮی چبضٺ٦ٻ ذیٯی ذُطٶب .قٻ اـ، ذٟٻ ٲی سٹ ضیٻ

 ٪ٹیس: ثب ٲٽطثبٶی ٲی

ٶشطؼ ٶ٫طاٴ ٶجبـ ثبالٰ، ٲٵ ایٵ ٲٹټب ضٸ سٹ آؾیبة ؾٟیس ٶ٧طزٰ.  -

 ذبٶٱ ز٦شط، ٦بض زضؾز ټٳیٷٻ.

٪صاضز.  ٦ٷس ٸ سٹی زاٲٵ ذٹزـ ٲی ؾط ٲبزض ٲبضا٬ ضا اظ ظٲیٵ ثٯٷس ٲی

حبٮشف َٹضی اؾز ٦ٻ اٶ٫بض ثبضټب ایٵ ٦بض ضا ٦طزٺ اؾز، دط اظ 

. اٸ ثالٞبنٯٻ زټبٶف ضا ثبظ چؿجٱ ثیٳبض ضا ٲح٧ٱ ٲیثیٷی  ٶٟؽ. ٖشٳبزثٻا



188 
 

، ثب ی٥ اٰ َٹض ٦ٻ ثیٷی اٸ ضا چؿجیسٺ ٳبٴټ٦ٷس سب ثشٹاٶس ٶٟؽ ث٧كس.  ٲی

ثیٷٱ ٦ٻ  ٲی ٸ٢شیٸ  ضیعٰ ٢ٷس ضا سٹی زټبٴ اٸ ٲی آة ٦ٱ ٢بق١ چبیی ٦ٱ

اظ  زټس ٦ٻ ثشٹاٶس اٮٗٳ٭ ٚیطاضازی ؾطیٕ ٲبیٕ ضا ٢ٹضر ٲی َی ی٥ ٧ٖؽ

٦كس ٦ٻ  ظیبز َٹ٬ ٶٳی قٹز. زټبٴ ٶٟؽ ث٧كس، ذیبٮٱ ٦ٳی ضاحز ٲی

٪صاضز ٸ اظ ْطٜ آة ؾطزی ٦ٻ ثطایف آٸضزٺ اٶس، ثب  آثب ٮیٹاٴ ضا ٦ٷبض ٲی

دبقس ٸ اٸ چكٳبٶف ضا ثبظ  ٶٹ٤ اٶ٫كشبٶف ٦ٳی آة ثٻ نٹضر اٸ ٲی

 ٦ٷس.  ای ٲی ٦ٷس ٸ ٶبٮٻ ٲی

 ؾطٲٹٴ اٸٲسٺ؟ای ٸای ذسا! ذٹٶٻ ظٶس٪یٱ چی قسٺ؟ چٻ ثالیی  -

ٶٟؽ ٦ٻ  زټٷس ٸ ٲٵ زضحبٮی اـ ٲی ذبٴ ذبٶٱ ٸ ٲبزض قٟی٣ٻ زٮساضی

٪یطٰ. ثبالسط آٲسٺ ٸ ٲُٳئٷٱ زی٫ط  ، زٸثبضٺ ٞكبضـ ضا ٲی٦كٱ ضاحشی ٲی

 ٦ٷس.  ٦ٷس. آثب ثب ٮجرٷس ٶ٫بټٱ ٲی ذُطی سٽسیسـ ٶٳی

زاضٸیی ٦ٻ زیكت زازیس ذیٯی قٳب ز٦شط ذٹثی ټؿشیس. زذشطٰ،  -

حبال ثٟطٲبییس  انالً زضز ٶ٫طٞز ٸ سب نجح ضاحز ذٹاثیسٰ.ٲإطط ثٹز. دبٰ 

 نجحٹٶٻ ثرٹضیس. 

٦ٻ ٦ٷبضٰ  ٮ٣ب ٸ ٮٗیب ضٸٰ. ثطای ٲٻ حبٶٻ ٲینج  ٲی٭ ؾط ؾٟطٺ ثی

ذٹضٰ.  چبی ٲیاؾش٧بٴ ی٥ ٣ٍٞ ٪یطٰ ٸ ذٹزٰ ټٱ  اٶس، ٮ٣ٳٻ ٲی ٶكؿشٻ

ضٸیٱ ٶكؿشٻ ٸ ثبظ آٴ ٶ٫بٺ ؾٷ٫ی ضا ثٻ  اظ اٲیطٲحٳس ٦ٻ زضؾز ضٸثٻ

 دطؾٱ: ، ٲیاؾز ٢ٟ٭ ٦طزٺنٹضسٱ 

 قٟی٣ٻ ذبٶٱ ٦ؼبٴ؟ -

 زټس: ٲرشهط ػٹاة ٲی
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 ذٹاثف ثطز.  -

 ذٹضیس؟  قٳب چیعی ٶٳی -

 ٪ٹیس:  ظٶس ٸ آټؿشٻ َٹضی ٦ٻ زی٫طاٴ ٶكٷٹٶس ٲی دٹظذٷس ٲی

ٲٻ. ا٪ٻ ثرٹاٰ  ٧ٞط ٦ٷٱ ثبیس ٲٵ ثٻ قٳب سٗبضٜ ٦ٷٱ چٹٴ ایٷؼب ذٹٶٻ -

 ٦ٷٱ.  چیعی ثرٹضٰ، سٗبضٜ ٶٳی

قٹٰ.  زظزٰ ٸ ثٯٷس ٲی ٦ٷٱ. ٶ٫بټٱ ضا اظ اٸ ٲی ثسی ٲی احؿبؼ ٚطیج٫ی

آیس. ٦ٳی ٦ٻ ثٻ َطٜ  ټٳطاټٱ اظ سبالض ثیطٸٴ ٲیقٹز ٸ  اٸ ټٱ ثٯٷس ٲی

٪طزٰ ٸ ثب سٗؼت  ثیٷٱ اٸ ټٷٹظ زٶجبٮٱ اؾز، ثطٲی ضٸٰ ٸ ٲی اسب٢ٱ ٲی

 ٪ٹیس: ٦ٷٱ. ٲی ٶ٫بټف ٲی

 ؾطیٕ آٲبزٺ ثكیس. ٲٵ زیطٰ قسٺ.  -

 ؟ ٲٵ... ٦ؼب ٢طاضٺ ثیبٰ -

سجطیع، ذبٶٱ ز٦شط. ٲ٫ٻ یبزسٹٴ ضٞشٻ نجح چٻ اسٟب٢ی اٸٶؼب اٞشبزٺ؟  -

 ٲٳ٧ٷٻ االٴ ٦ٯی ٲؼطٸح ثٻ ٦ٳ٥ قٳب احشیبع زاقشٻ ثبقٵ. 

َٹض ؾطز ٸ ؾٷ٫یٵ اؾز. ټیچ  ظٶس ٸ ٶ٫بټف ټٳبٴ ثب َٗٷٻ حطٜ ٲی

سٛییط٦طزٺ اؾز ٸٮی ثب ٲٵ ٢سض ضٞشبضـ  چطا ایٵ آٸضٰ ؾط زض ٶٳی

٪ٹیس. ؾطی س٧بٴ  ضٞشٷٱ ثٻ سجطیع زضؾز ٲیټطحب٬ زض ٲٹضز ٮعٸٰ  ثٻ

 زټٱ.  ٲی

 قٱ.  االٴ آٲبزٺ ٲی -

اٰ چٹٴ  اٰ ضا ثٻ سٵ ٦طزٺ قطر ٸ قٯٹاض زټٻ ٶٹزی ٦ٳی ثٗس ټٳبٴ سی

ټبی ْطیٝ ٸ ٮُیٝ ٦بض  ٦ٷٱ ٲحب٬ اؾز ثشٹاٶٱ ثب آٴ دیطاټٵ حؽ ٲی
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اٰ ػٯٹی زض  دكشی آیٱ ٸ ضٸ ثٻ اٸ ٦ٻ ثب ٦ٹٮٻ ٦ٷٱ. اظ اسب٠ ثیطٸٴ ٲی

 ٪ٹیٱ: بزٺ اؾز، ٲیایؿش

 اٰ. ثطیٱ.  ٲٵ آٲبزٺ -

٦ٷٱ، ثسٸٴ حطٜ  ٦ٷس ٸ ٸ٢شی حط٦ز ٲی ثب ؾط ثٻ زض حیبٌ اقبضٺ ٲی

اٞشس. حبٮشف َٹضی اؾز ٦ٻ اٶ٫بض ٲٵ ی٥ ٲشٽٱ  دكز ؾطٰ ضاٺ ٲی

ذٹاټس اظ  ټؿشٱ ٸ اٸ ٲأٲٹضی اؾز ٦ٻ ثبیس ٲشٽٱ ضا ثٻ ػبیی ثجطز ٸ ٶٳی

 زاقشٻ ثبقس.  اٸ ػٯٹ ثعٶس ٦ٻ ثشٹاٶس اٸ ضا ظیط ٶٓط 

آیس  زٸاٴ ثٻ َطٞٳبٴ ٲی ٮ٣ب زٸاٴ ٢ج٭ اظ ایٷ٧ٻ اظ حیبٌ ذبضع قٹیٱ، ٲٻ

٦ٷس سٹی ثٛٯٱ ٦ٻ  ی ٶطٰ َٹضی دطر ٲی ٸ ذٹزـ ضا ٲظ٭ ی٥ ٪ٯٹٮٻ

 دطؾس: ٶعزی٥ اؾز ټط زٸ ظٲیٵ ثرٹضیٱ. ٲی

 ضی ظضیٵ ػٹٴ؟  ٦ؼب ٲی -

 زټس. اٲیطٲحٳس ٲالیٱ سص٦ط ٲی

 ٫ی ظضیٵ ذبٶٱ. ثبیس ث -

 :٪ٹیٱ ٲی

 ټٳیٵ ظضیٵ ػٹٴ ذیٯی ذٹثٻ. ٲٵ ثیكشط زٸؾز زاضٰ.   -

 ٮ٣ب.  ٦ٷٱ ثٻ ٲٻ ثٗس ضٸ ٲی

 ضیٱ سجطیع یٻ ؾطی ٦بضټبیی ضٸ اٶؼبٰ ثسیٱ.  ٯی ٲیثب ٖٳٹٚ -

 دطؾس: ٶكیٷس. ٲی ٶ٫طاٶی ذبنی زض چكٳبٶف ٲی

 ٪طزی؟ ثطٲی -

 ٪ٹیٱ: زټٱ ٸ زض ٪ٹقف ٲی اٸ ضا ٲح٧ٱ ثٻ ذٹزٰ ٞكبض ٲی
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 آٰ دیكز.  ٪طزٰ. حشٳبً ٲی ٦ٻ ثطٲی آضٺ ٖعیعٰ، ٲٗٯٹٲٻ -

 ٪صاضٰ.  ثٹؾٱ ٸ اٸ ضا ضٸی ظٲیٵ ٲی اـ ضا ٲی ٪ٹٶٻ

ټب  سٹٶی ثٻ ٪ط٪ی ثطٸ ثبظی ٦ٵ سب ٲٵ ثط٪طزٰ. ا٪ٻ زٸؾز زاقشی، ٲی -

قٷبؾٵ. ټٳیكٻ  ټٱ ؾط ثعٶی ٸ ثبټبقٹٴ ثبظی ٦ٷی. اٸٶب زی٫ٻ سٹ ضٸ ٲی

 ثبټبر زٸؾشٵ. 

اٞشیٱ. زٮٱ  ٲب زٸثبضٺ ضاٺ ٲی ایؿشس ٸ ػب ٲی زټس ٸ ټٳبٴ ؾط س٧بٴ ٲی

٪یطٰ  ذٹاټس ثط٪طزٰ ٸ ثبظ ٶ٫بټف ٦ٷٱ ٸٮی ثٻ ظٸض ػٯٹی ذٹزٰ ضا ٲی ٲی

ټبیی اظ ايُطاة ثٻ ػبٶٱ  ٦ٻ اٸ ضا ٶ٫طاٴ ٶ٧ٷٱ. ذٹزٰ ټٱ ٶ٫طاٶٱ. ض٪ٻ

 اٞشبزٺ ٦ٻ ٶ٧ٷس ٸ٢بیٗی دیف ثیبیس ٸ ٲطا ثطای ټٳیكٻ اظ اٸ زٸض ٦ٷس.

  



192 
 

 

 

 

 

  ثبظػٹیی

قٹیٱ ٸ اٸ حط٦ز  ٦بزیال٤ اٲیطٲحٳس ٲیثیطٸٴ زض ټط زٸ ؾٹاض 

٦ٷس. ؾ٧ٹر ثب سٳبٰ ٢سضر ثیٷٳبٴ ػبضیؿز ٸ حؽ ٶبذٹقبیٷسٰ ټط  ٲی

٦ٷیٱ ٸ اظ  چٷس ٦یٯٹٲشط اظ ٲؿیط ضا َی ٲیقٹز.  ٮحٓٻ ثیكشط ٲی

ػبیی ٦ٻ ضؾیٱ ثٻ  ٪صضیٱ. ٲی ټبی ٦ٹټؿشبٶی ػبزٺ ٲی ټب ٸ ثرف ٪طزٶٻ

ظاضټبی اٶجٹٺ  یكٻػبزٺ ٶؿجشبً نبٜ ٸ دٽٵ اؾز ٸ زٸ َطٜ آٴ ضا ث

اٰ زض  ٚط٠ قسٺ٦ٷٱ ٸ  دٹقبٶسٺ اؾز. زاضٰ ایٵ َجیٗز ظیجب ضا سٳبقب ٲی

اٰ ٦ٻ ؾطٖز  آٴ ٸ سب حسی اظ حؽ زٮ٫یطی ٸ ٶ٫طاٶی ٞبنٯٻ ٪طٞشٻ

٦ٷٱ ٦ٻ  ٪طزٰ ٸ ثب سٗؼت اٲیطٲحٳس ضا ٶ٫بٺ ٲی قٹز. ثطٲی ذٹزضٸ ٦ٱ ٲی

ذب٦ی ٦ٻ اظ  دیچس سٹی ضاٺ ثبضی٥ ثطز ٸ ٲی ٲبقیٵ ضا اظ ػبزٺ ثیطٸٴ ٲی

 دطؾٱ: ظاض دیف ضٞشٻ اؾز. ٲی ػبزٺ انٯی ػسا قسٺ ٸ ٲیبٴ ثیكٻ

 ضیٱ؟ ٦ؼب ٲی -

 ظٶس.  دٹظذٷس ٲی

   سطؾی ثرٹاٰ ؾطسٹ ظیط آة ٦ٷٱ؟ ٶ٫طاٶی؟ ٲی -

زٞٗٻ ٲٟطز ذُبة  ذٹضٰ ٸ ټٱ اظ ایٷ٧ٻ ی٥ ټٱ اظ حطٞف ػب ٲی

س. اظ اٰ. ضاؾشف ٦ٳی ټٱ ٶ٫طاٶٱ ٦ٻ ٲجبزا ثرٹاټس ؾطٰ ضا ظیط آة ٦ٷ قسٺ
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زیكت اذال٢ف ثٻ ٦٭ سٛییط ٦طزٺ ٸ ذیٯی ٖؼیت قسٺ اؾز. ثٻ ضٸی 

ذیب٬ ٶكبٴ ثسټٱ ٦ٻ اظ  ٦ٷٱ ثب ضٞشبض ثی آٸضٰ ٸ ؾٗی ٲی ذٹزٰ ٶٳی

 سطؾٱ.  چیعی ٶٳی

زاضز ٸ  ٪یطیٱ، ٲبقیٵ ضا ٶ٫ٻ ٲی ی انٯی ٞبنٯٻ ٲی ٦ٳی ٦ٻ اظ ػبزٺ

ٶ٫طاٶٱ.  زټٱ. ظٶس سٹی نٹضسٱ. آة زټبٶٱ ضا ٞطٸ ٲی ٪طزز ٸ ظ٬ ٲی ثطٲی

ای ؾطز ٸ ؾٷ٫یٵ قسٺ ٸ حبٮشف َٹضی  ٶ٫بټف ثیكشط اظ ټط ٮحٓٻ

٦ٷٱ ٦ٻ قبیس ثٽشط  زاضٰ ٧ٞط ٲیسطؾبٶس.  ٖجٹؼ اؾز ٦ٻ ٸا٢ٗبً ٲطا ٲی

ثبقس ټٳیٵ االٴ زض ضا ثبظ ٦ٷٱ ٸ ؾطیٕ اظ ٲبقیٵ ثیطٸٴ ثذطٰ ٸ ثب زٸیسٴ 

٧بٴ ټب... ٶٻ اٲ اظ اٸ زٸض قٹٰ؛ ٸٮی ثٗس چٻ ٦ٷٱ؟ ثسٸٴ دٹ٬، ثسٸٴ ٪ط٪ی

ٲبٶسٴ زض ایٵ ظٲبٴ ضا زاضٰ ٸ ٶٻ ثبظ٪كز ثٻ ظٲبٴ ذٹزٰ ضا، ٲرهٹنبً 

 دطؾٱ: ٦كٱ ٸ ٲی ٮ٣ب. ٶٟؽ ٖٳی٣ی ٲی ثسٸٴ ٲٻ

 چطا ٸایؿشبزیٱ؟  -

 زټس.  طٶسٺ ضا ضٸی نٹضسٱ چطخ ٲیآٴ ٶ٫بٺ ثُ

 سٹ ٦ی ټؿشی؟  -

 زټٱ.  اثطٸټبیٱ ضا ٦ٳی ثبال ٲی

یطذیعی ٲشٹٮس یبزٲٻ ضٸظ اٸ٬ ذٹزٲٹ ٲٗطٞی ٦طزٰ. ٲٵ ظضیٵ اٲ -

 ٸدٷغ ؾبٮٻ!  سٽطاٴ، دعق٥، ثیؿز

 ظٶس.  دٹظذٷس ٲی

ټبیی ٦ٻ دطیكت قٷیسٰ یبزٰ  ٢سضټب ټٱ ٪یغ ٶیؿشٱ ٦ٻ زضٸ٘ ایٵ -

 ضٞشٻ ثبقٻ. االٴ زٶجب٬ قٷیسٴ ٸا٢ٗیشٱ. 



194 
 

 ٪ٹیٱ: ٦ٷٱ ٸ ٲح٧ٱ ٲی ٲؿش٣یٱ سٹی چكٳبٶف ٶ٫بٺ ٲی

 قٷبؾیٱ، ټیچ زضٸٚی ٸقف ؾبٖشی ٦ٻ ټٳسی٫ٻ ضٸ ٲی سٹ ایٵ ؾی -

 ثٽشٹٴ ٶ٫ٟشٱ. 

ټبی ٲٗبقطسی ٸ ٲٽطثٹٶی ټؿشیٱ ٸٮی  زذشط ذبٶٱ، زضؾشٻ ٲب آزٰ -

قیٱ. ٲٵ زیطٸظ ثٗساظْٽط ٪صاقشٱ سٹ ثب  ټبٮٹ ٶیؿشیٱ. ضاحز ذط ٶٳی

ثطازضٰ ثطی ٦ٻ ٞطنز زاقشٻ ثبقٱ زض ٲٹضزر سح٣ی١ ٦ٷٱ. ٞبٲی٭ ثعض٨ 

قٷبؾٵ. ټیچ ٶؿجشی ثبټبقٹٴ ٶساضی. اظ َطٜ  اٲیطذیعی سٹ ضٸ ٶٳی

ای ٶساضیٱ ٦ٻ ثب اٸٶب ٞبٲی٭ ٶجبقٻ. ثب  ٻ سٹ سجطیع اٲیطذیعی زی٫ٻزی٫

ٸػٹ  زاٶك٫بٺ سٽطاٴ ټٱ سٯٟٷی سٳبؼ ٪طٞشٱ ٸ اظ زٸؾشبٴ ذٹاؾشٱ دطؼ

٦ٷٵ. سب حبال ټیچ زاٶكؼٹیی ثٻ اؾٱ ظضیٵ اٲیطذیعی اظ زاٶك٫بٺ سٽطاٴ 

زٸٶٱ ذجط زاضی یب ٶٻ ٦ٻ  ٶٳی اٮشحهی٭ ٶكسٺ. ی دعق٧ی ٞبض٘ سٹ ضقشٻ

اٮشحهی٭ دعق٧ی زاقشٻ یٗٷی  سٽطاٴ سب االٴ ٣ٍٞ ی٥ زٸضٺ ٞبض٘ زاٶك٫بٺ

  ٸػٹ ٦طز. ٢سض ظیبز ٶیؿشٵ ٦ٻ ٶكٻ دطؼ اٸٴ

 ظٶس.  زٸثبضٺ دٹظذٷس ٲی

ذٹضٺ ټٳٹٴ زٸضٸثط  قبیس ٣ٍٞ ؾٷز ضٸ ضاؾز ٪ٟشٻ ثبقی. ثٽز ٲی -

 ٸدٷغ ؾبٮز ثبقٻ.  ثیؿز

ثب ایٵ  ٦طزٰ زض ایٵ زٸضٺ زټٱ. ټیچ ٧ٞط ٶٳی ٶٟؿٱ ضا ثبنسا ثیطٸٴ ٲی

چیعٰ سح٣ی١ ٦ٷٷس ٸ  اضسجبَبر يٗیٝ زض ؾٻ ؾٹر ثشٹاٶٷس زض ٲٹضز ټٳٻ

اٰ! ذیٯی َجیٗی  اٰ، ټطچٷس زض ٸا٢ٕ انالً زضٸ٘ ٶ٫ٟشٻ ثٟٽٳٷس زضٸ٘ ٪ٟشٻ

بؾٷس چٹٴ ټٷٹظ ثٻ زٶیب اؾز ٦ٻ ٞبٲی٭ ثعض٨ اٲیطذیعی ٲطا ٶكٷ
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 ای زض ٲٹضز زضؼ َجیٗی اؾز ٦ٻ زض زاٶك٫بٺ سٽطاٴ ؾبث٣ٻ ٸ اٰ؛ ٶیبٲسٺ

اٰ،  ذٹاٶسٴ ٲٵ ٸػٹز ٶساقشٻ ثبقس چٹٴ ٲٵ ټٷٹظ آٶؼب زضؼ ٶرٹاٶسٺ

ظضیٵ اٲیطذیعی ټؿشٱ ٸ زض زاٶك٫بٺ سٽطاٴ دعق٧ی  ٲٵٸٮی زض ٸا٢ٕ 

قٹز ثٻ ایٵ ٲطز حبٮی ٦طز ٦ٻ ایٵ چیعټب ټكشبز  اٰ. چُٹض ٲی ذٹاٶسٺ

 ٪ٹیٱ: ٲیؾب٬ ثٗس ٢بث٭ سح٣ی١ اؾز؟ 

٦ٷیس، انطاضی  ض ٶٳیٲٵ ثٽشٹٴ زضٸٚی ٶ٫ٟشٱ اٲب ا٪ٻ حطٞبٲٹ ثبٸ -

ٶٹاظی ایٵ  ٶساضٰ ثٽشٹٴ طبثز ٦ٷٱ ٦ٻ ضاؾز ٪ٟشٱ. اظ دصیطایی ٸ ٲٽٳٹٴ

 زٸ ضٸظ ٲٳٷٹٶٱ. ذسا ٶ٫ٽساض. 

٪یطز. ثب ذكٱ  ضا ٲی زؾشٱ٦ٷٱ ٦ٻ ٲح٧ٱ  زض ٲبقیٵ ضا ثبظ ٲی

 دطؾس: ٪طزٰ ثٻ َطٞف. ٲی ثطٲی

 ٦ؼب؟  -

 ٢جطؾشٹٴ!  -

ٺ ثط٪طزٰ ثٻ ٮی٣ٹاٴ ٸ اٰ! ذیب٬ زاضٰ دیبز حشی ایٵ ضا ټٱ ضاؾز ٪ٟشٻ

ٮ٣ب ضا ثطزاضٰ ٸ ؾطیٕ ضاټی ٢جطؾشبٴ قٹٰ ٸ ثط٪طزٰ ثٻ ظٲبٴ  ټب ٸ ٲٻ ؾ٩

 ظٶس.  ذٹزٰ. ثبظ دٹظذٷس ٲی

ثسٰ  ثٻ اٸٶؼب الظٰ ٶیؿز ثٻ ذٹزر ظحٳز ثسی. سحٹیٯز ٸاؾٻ ضٞشٵ -

٦ؿی ثب ٦كٻ ثٟطؾشٷز ٢جطؾشٹٴ.  ثٻ اضسف یب ٶٓٳیٻ، ظیبز َٹ٬ ٶٳی

شاضٶز  ی نحطایی ٸ ٲی زٸ ضٸظٺ ٲحب٦ٳٻ ی٧ی٦ٷٻ.  ػبؾٹؼ ٲساضا ٶٳی

 ی زیٹاض ٸ سیطثبضٸٴ.  ؾیٷٻ

قٹز ٸ چكٳبٶٱ ٪طز. آة زټبٶٱ ضا ٢ٹضر  زټبٶٱ اظ سٗؼت ثبظ ٲی
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 ٪ٹیٱ: زټٱ ٸ ثب نسایی ٮطظاٴ ٲی ٲی

 ػب... ؾٹ... ؼ؟! ٲٵ؟!  -

 ٪ٹیٱ: آیٱ. ثٯٷس ٸ ٲح٧ٱ ٲی زٞٗٻ ثٻ ذكٱ ٲی ثٗس ی٥

س ٸؾٍ ػبزٺ ٲٷٹ ث٧كٹٶیس سٹ چی ثبٖض قسٺ ٧ٞط ٦ٷیس اػبظٺ زاضی -

یٻ ثیكٻ ٸ ثٽٱ ټٳچیٵ سٽٳشی ثعٶیس؟ انالً ٢هسسٹٴ اظ سطؾٹٶسٶٱ چیٻ؟ 

زٶجب٬ چی ټؿشیس؟ حطٜ آذط ضٸ اٸ٬ ثعٶیس. اظ حبقیٻ ضٞشٵ ذٹقٱ 

 آز.  ٶٳی

ی سٟبټٱ ضؾیسیٱ چٹٴ ٲٵ ټٱ ز٢ی٣بً اظ حبقیٻ  ذٹثٻ، ثٻ یٻ ٶ٣ُٻ -

زٰ حطٜ آذط ضٸ  ٲیآز. سطػیح  ضٞشٵ ٸ حطٜ ضٸ دیچٹٶسٴ ذٹقٱ ٶٳی

 ټٳیٵ االٴ ثكٷٹٰ. 

ذٹاٰ  ٲٵ حطٞی ثب قٳب ٶساضٰ. زٸ قت ٲٽٳٹٶشٹٴ ثٹزٰ، االٴ ټٱ ٲی -

 ثطٰ. 

٦ٷٱ زؾشٱ ضا اظ زؾشف ثیطٸٴ ث٧كٱ ٸٮی اٶ٫بض اٶ٫كشبٶف  ؾٗی ٲی

ی ٢ٹی زٸض ٲچ ثبضی٧ٱ ٢ٟ٭ قسٺ اؾز ٸ ټطچٻ س٣ال  ٲظ٭ ی٥ ٪یطٺ

٦ٷس سب ذؿشٻ  ٲطا سٳبقب ٲیثب ذٹٶؿطزی سٹاٶٱ ثبظقبٴ ٦ٷٱ.  ٦ٷٱ، ٶٳی ٲی

ظٶٱ سٹی نٹضسف ٸ ثب ذكٱ  زاضٰ. ظ٬ ٲی قٹٰ ٸ زؾز اظ سالـ ثطٲی ٲی

 ٪ٹیٱ: ٲی

 ذٹاټیس؟ چی اظ ػٹٶٱ ٲی -

 ٪ٹیس: ذٹٶؿطز ٲی

ایٵ ؾإاٮیٻ ٦ٻ سٹ ثبیس ػٹاة ثسی ٶٻ ٲٵ. ٲب ایٷؼب زاقشیٱ ٸاؾٻ  -
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قٷبذشیٱ ٶٻ ٦بضی ثبټبر  ٦طزیٱ. ٶٻ سٹ ضٸ ٲی ذٹزٲٹٴ ظٶس٪ی ٲی

شیٱ. سٹ اٶ٫بض یٽٹ اظ آؾٳٹٴ اٞشبزی سٹ ٮی٣ٹاٴ ٸ ٸؾٍ ظٶس٪ی ٲب. زاق

ٲٹ٢ٕ ٸ سٷٽب ضٞشٻ ثٹز ؾط ذب٤  ٮ٣ب ثبظ ثی ای ضؾیسی ٦ٻ ٲٻ زضؾز ٮحٓٻ

ثبثبـ ٸ اٞشبزٺ ثٹز. ٢جٹ٬ زاضٰ، ذیٯی ٦ٳ٧ف ٦طزی. ٦بضی ٦طزی  ٲبٲبٴ

اٸٴ ثچٻ  ضٞشبض اظٮ٣ب ٦بٲالً ثٽز اٖشٳبز ٦طزٺ ٸ زٸؾشز زاضٺ ٸ ایٵ  ٦ٻ ٲٻ

ټب اٖشٳبز ٶساضٺ، ٸٮی  اػشٳبٖی ٶیؿز ٸ ثٻ ٚطیجٻ ذیٯی ٖؼیجٻ چٹٴ انالً

ی٧ی اظ چیعټبی ٖؼیجز ٦ٻ ټبر ثبقٻ.  قبیس ایٵ ټٱ ثركی اظ ثطٶبٲٻ

ٮ٣ب  اضسجبٌ ٖؼیجیٻ ٦ٻ ثب ٲٻ ټٳیٵثبٖض قس ٶشٹٶٱ ٢ُٗبً ٲح٧ٹٲز ٦ٷٱ، 

ی ذیٯی ٲبټطی ټؿشی ٦ٻ سٹٶؿشی ټٱ اٸٴ  ثط٢طاض ٦طزی. قبیس ټٷطدیكٻ

ٸ ٪ٹ٬ ثعٶی ټٱ ٲٷٹ، ٸٮی حؿی ٦ٻ زاضٰ ایٷٻ ٦ٻ سٹ ٸا٢ٗبً ایٵ ثچٻ ثچٻ ض

ٲؿئٹٮیز دعق٧ی  زٸٶٱ چطا ٸٮی ٲُٳئٷٱ احؿبؼ ضٸ زٸؾز زاضی. ٶٳی

٦ٷی ٸ  یٻ ػٹضی ثٽف ٶ٫بٺ ٲی ٸ ایٵ چیعټب ٶیؿز ٸ سٓبټط ټٱ ٶیؿز.

ی ٶعزی٥ ثبټبـ زاضی،  چؿجٹٶی ٦ٻ اٶ٫بض یٻ ضاثُٻ اٸٶٹ ثٻ ذٹزر ٲی

 ٸ ذٹاټطظازٺ، یب حشی... ٲبزض ٸ ٞطظٶس!چیعی زض حس ذبٮٻ 

 ٦ٷس.  ی زؾز ٲطا ؾب٦ز ٲی ٦ٷٱ حطٜ ثعٶٱ ٦ٻ ثب اقبضٺ زټبٶٱ ضا ثبظ ٲی

طاٴ زضؼ ٶرٹٶسی ٪ٵ سٹ سٹی زاٶك٫بٺ سٽ زٸؾشبٴ ٢بث٭ اٖشٳبزٰ ٲی -

طٜ زی٫ٻ اظ دطیطٸظ ؾٻ ٢ٯٱ اظ َجبثشز ضٸ زیسٰ ٦ٻ ٸ ز٦شط ٶكسی، اظ َ

ُٹضی سٟؿیط چیعټب ضٸ چ زٸٶٱ ایٵ یٶ٣م ثٹزٺ. ٪یغ قسٰ. ٶٳ ٦بٲ٭ ٸ ثی

زاضٸ ٸ ٸؾبی٭ دعق٧ی  ٦ٷٱ. ا٪ٻ ٸا٢ٗبً ز٦شط ٶیؿشی، چطا یٻ ٦یٝ دط اظ

اٰ  سٹ ثٻ ٲٵ ٸ ذبٶٹازٺ آضٰ. اظ ٦بضټبر ٸا٢ٗبً ؾط زض ٶٳی ټٳطاټز زاضی؟
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سٹٶٱ ٶبزیسٺ ث٫یطٰ،  ػٹضی ٶٳی ټبیی ٦ٻ ټیچ ذیٯی ٦ٳ٥ ٦طزی، ٦ٳ٥

ؾی چٹٴ اَالٖبسی ٦ٻ زاضی، اٲب زی٫ٻ س٣طیجبً ق٧ی ٶساضٰ ٦ٻ ػبؾٹ

 ٲحبٮٻ زض اذشیبض ٦ؿی ػع یٻ ػبؾٹؼ ثبقٻ. 

٦ٷٱ اظ ټٳبٴ ضاټی ٦ٻ  اٰ. ؾٗی ٲی ٦ٷٱ ضاٺ ٶؼبسی دیسا ٦طزٺ حؽ ٲی

 ظٶٱ.  زیطٸظ ٢بٶٗف ٦طزٺ ثٹزٰ، ٸاضز قٹٰ. ٮجرٷسی ظٸض٦ی ٲی

ٖٳٹٚٯی، ٲٵ ٦ٻ زیطٸظ ٪ٟشٱ ثٽشٹٴ ٦ٻ ٪بټی... یٻ چیعټبیی  -

 سٹٶٱ سٹيیح ثسٰ... یزٸٶٱ ٦ٻ ذٹزٰ ټٱ ٶٳ ٲی

 ٦ٷس.  حطٞٱ ضا ٢ُٕ ٲی

َٹضی اٮ٧ی ٢جٹ٬ ٦طزٰ ٦ٻ سٹ یٻ  زیطٸظ ثبٸض ٦طزی ٦ٻ ٲٵ ټٳیٵ -

سٹٶی زض  اٞشٻ سٹ ؾطر ٸ ٶٳی قٻ یب اظ آؾٳٹٴ ٲی چیعټبیی ثٽز اٮٽبٰ ٲی

ثصاض ٦ٷبض. ٲٵ ټٳٹٴ ټب ضٸ  ٲٹضزـ سٹيیح ثسی؟ زذشط ذبٶٱ، ایٵ حطٜ

٢شی ضٞشٱ ؾشبز ٸ ٞٽٳیسٰ دسضٰ زیطٸظ ټٱ ثبٸضٰ ٶكس ٸ ق٥ ٦طزٰ، ٸ

ٸا٢ٗبً ضٞشٻ ػٯٟب ٦ٻ زی٫ٻ حؿبثی ثٻ ٶٓطٰ ٲك٧ٹ٤ اٸٲسی ٸٮی 

سٹٶؿشٱ حطٞبسٹ ضثٍ ثسٰ ثٻ ؾی٭ یب ظٮعٮٻ. ثٻ ٶٓطٰ ایٵ ٸؾٍ یٻ  ٶٳی

ټطحب٬ ثب ذٹزٰ ٧ٞط ٦طزٰ یٻ ٲٽٳٹٶی زازٴ ٸ  چیعی زضؾز ٶجٹز. ثٻ

٦ٻ سٹ ټٱ ػٳٕ ٦طزٴ چٷس سب ٞبٲی٭ ٶعزی٥ ٦ٻ ٦بض ؾرشی ٶیؿز. 

اٸٲس ذیب٬ زاقشٻ ثبقی اظٲٹٴ ػسا  چؿجیسٺ ثٹزی ثٻ ٲب ٸ ثٻ ٶٓط ٶٳی

ضاحز  ٸ٢شی ثٛ٭ زؾشٱ ثٹزی، اٰ ثعٶی. ثكی یب آؾیجی ثٻ ٲٵ ٸ ذبٶٹازٺ

ای ثطاٲٹٴ  سٹٶؿشٱ ٲطا٢جز ثبقٱ ٸ حٹاؾٱ ػٳٕ ثبقٻ ٦ٻ ثطٶبٲٻ ٲی

دؽ سطػیح زازٰ چیعی ٶ٫ٱ ٸ ٲُبث١ ٲیٯز ٖٳ٭ ٦ٷٱ سب  ٶساقشٻ ثبقی.
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 قٻ، اٲب ثٳجبضاٴ ثٻ ػبی ظٮعٮٻ...  ٲیثجیٷٱ چی 

 ز.٦بٸ ٲیٸ چٷس ٮحٓٻ ثب ز٢ز نٹضسٱ ضا  ٦ٷس ٲیٲ٧ظی 

یب  ػبؾٹؾی ٦ٻ ټٳچیٵ اَالٖبسی زاضی. سٹشاضٺ  ټیچ ق٧ی ثب٢ی ٶٳی -

ػبؾٹؼ ضٸؾیٻ ٸ اٶ٫ٯیؽ ټؿشی ٦ٻ ذجط زاقشی ٢طاضٺ ز٢ی٣بً چٻ ضٸظی 

ټب  ٸ اظ ٦بض ضٸؼ ټب ټؿشی ثٳجبضاٴ ٦ٷٵ، یب اظ اٸٴ ثسسط... ػبؾٹؼ آٮٳبٶی

ټطحب٬ ټط ٦سٸٰ ٦ٻ  ثٻټب.  ؾط زض آٸضزی ٦ٻ ذجط ثطؾٹٶی ثٻ آٮٳبٶی

 ٦كٻ.  ٦ٷٵ. ثٻ ؾٻ ضٸظ ٶٳی ٦ٷٻ. ظٸز اٖساٲز ٲی ثبقی، ظیبز ٞط٢ی ٶٳی

اٶ٫بض ایٵ آیس.  ٢سض ٸحكشٷب٤ اؾز ٦ٻ اظ سطؼ ٶٟؿٱ ثٷس ٲی حطٞف آٴ

ظٺ اٞشبزٺ ٸ ثسٶٱ ثٻ ٮطی ٢ج٭ حطٞف ثبٸضٰ قسٺ اؾز.  ثبض ثیكشط اظ زٞٗٻ

٦ٷٱ ی٥ ٢ُطٺ ٖط٠ اظ ثبالی  ٮطظز. حؽ ٲی ؾشٹٴ ٣ٞطاسٱ اظ ٸحكز ٲی

ذٹضز ٸ دبییٵ  چ٧س ٸ ضٸی قیبض ٸؾٍ دكشٱ ؾط ٲی ؾشٹٴ ٣ٞطاسٱ ٲی

٦ٷس ٶٟؿی ضا  اٰ ٲؼجٹضٰ ٲی ی ؾیٷٻ زضز ٢ٟؿٻقٹز.  آیس. ٲٹضٲٹضٰ ٲی ٲی

 ٪ٹیس: اٰ، ثب نسا ثیطٸٴ ثسټٱ. ٲی ٦ٻ حجؽ ٦طزٺ

ٸ ٶٟٽٳیسٰ ٸ االٴ ثٻ ذبَط ټٳیٵ ثٻ ػبی ایٷ٧ٻ ٲٵ ٣ٍٞ یٻ چیع ض -

ٲٹيٹٔ ضٸ ثٻ دسضٰ ث٫ٱ ٦ٻ  اٸ٬ نجحٲؿش٣یٱ ثجطٲز ٸ سحٹیٯز ثسٰ یب 

دطؾٱ.  ټٳٹٴ ٲٹ٢ٕ ثٟطؾشٻ ثیبٴ ثجطٶز، ایٷؼب ٸایؿشبزٰ ٸ زاضٰ اظر ٲی

چطا ثٻ ٲب ٦ٳ٥ ٦طزی؟ ا٪ٻ ػبؾٹؾی، ثبیس حبيط ثبقی ثٻ ذبَط اټساٜ 

ټب ٶجبیس ثطار ٲٽٱ ثبقٻ.  ٲطزٴ آزٰ ذٹزر ټط ٦ؿی ضٸ ٢طثٹٶی ٦ٷی ٸ

چطا ثطار ٲٽٱ ثٹز ٦ٻ ٲب ٲٹ٢ٕ ثٳجبضٸٴ سٹ سجطیع ٶجبقیٱ ٸ ثٻ ټط سطٞٷسی 

زی٧بٶٱ ٞشٵ ټٹیز ٸ قٛٯز ٲٷٹ ٢بٶٕ ٦طزی ٶعحشی ثب دصیطـ ذُط ٮٹ ض
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ضٸ ػٳٕ ٦ٷٱ ٸ ثط٪طزٸٶٱ ٮی٣ٹاٴ؟ ٸ حشی... ټٷٹظ ٲُٳئٵ ٶیؿشٱ ٸٮی 

٢سض  ای ټٱ ټؿز ٦ٻ اٸٴ ٫ٻټبی زی ظٶٱ اٲطٸظ ثطٶبٲٻ االٴ حسؼ ٲی

ذٹزسٹ ثٻ ظحٳز اٶساذشی ٦ٻ دسضٲٹ اظ ٲطظ زٸض ٦ٷی. زٮیٯف چی ثٹز؟ 

ټب ٶبضاحز  ٲُٳئٷٱ ػبؾٹؼ احؿبؾبسی ٸػٹز ٶساضٺ ٦ٻ اظ ٲط٨ اٶؿبٴ

 ای ٚطیجٻ ٦كشٻ ثكٵ.  زٸؾشی ٶصاضٺ ٖسٺ ثكٻ ٸ ٣ٍٞ ٲحى اٶؿبٴ

ی اٶ٫كشبٶف ٲحجٹؼ قسٺ، ثط اطط س٣ال ٸ  ٲچ زؾشٱ ٦ٻ ثیٵ ٪یطٺ

سط  ٮحٓٻ ؾٷ٫یٵ ثٻ ټبیف ٦ٻ ٮحٓٻ ٦كیسٴ زضز ٪طٞشٻ اؾز ٸ حطٜ

ثطٰ.  آٸضز ٸ ثٻ ٸذبٲز اٸيبٔ دی ٲی قٹز، ثیكشط ثٻ ٲٵ ٞكبض ٲی ٲی

٦ٷٱ نسایٱ ٢ٹی  ظٶٱ ٸ ؾٗی ٲی ثٛى ٪ٯٹیٱ ضا ٪طٞشٻ ٸٮی دؿف ٲی

 قٹز.  ای ح٣یطاٶٻ ٸ اظ ضٸی ثسثرشی اظ ٪ٯٹیٱ ذبضع ٲی ثبقس اٲب ٶبٮٻ

ذٹضٰ. ثبٸض ٦ٷیس اظ دطیكت سب حبال  ٱ. ٢ؿٱ ٲیٲٵ... ػبؾٹؼ ٶیؿش -

ټیچ زضٸٚی ثٽشٹٴ ٶ٫ٟشٱ، حشی ی٥ ٦ٯٳٻ. ٲٵ ٶ٫ٟشٱ چیعی ثٽٱ اٮٽبٰ 

قٻ ٸ ٶ٫ٟشٱ ٢طاضٺ ظٮعٮٻ ٸ ؾی٭ ثیبز، ٣ٍٞ زض دطزٺ ثٽشٹٴ ٪ٟشٱ  ٲی

ټبی ذٹزسٹٴ  ذُطی زض ضاټٻ ٸ ظٮعٮٻ ٸ ؾی٭ ٸ اٮٽبٲبر شټٷی ثطزاقز

 . ٲٵ...ثٹز ٦ٻ ٲٵ ټٱ ٪ٟشٱ ٧ٞط ٦ٷیس ټٳیٷٻ

ظٶس ٸ ثب نسایی ٦ٻ  ی چكٳٱ ثیطٸٴ ٲی ثب ٸػٹز سالقٱ اق٥ اظ ٪ٹقٻ

 زټٱ:  ضٶ٩ ثٛى ٪طٞشٻ، ازاٲٻ ٲی

زٸٶٱ چُٹض ثطاسٹٴ ث٫ٱ ٦ٻ اظ ٦ؼب ذجط زاضٰ ٸ چُٹضی  ٲٵ ٸا٢ٗبً ٶٳی -

سٹٶٱ ث٫ٱ ٲٵ  ایٵ اَالٖبر ضٸ اظ ٢ج٭ زاقشٱ. ٣ٍٞ ثب اَٳیٷبٴ ٲی

ٻ ٶٻ اٶ٫ٯیؽ. ٸا٢ٗبً اؾٳٱ ػبؾٹؼ ٶیؿشٱ، ٶٻ ػبؾٹؼ آٮٳبٴ ٶٻ ضٸؾی
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 ظضیٵ اٲیطذیعیٻ ٸ دعق٧ٱ. 

 ٦ٷس.  ی چكٱ ٶ٫بټٱ ٲی اظ ٪ٹقٻ

الثس اٶشٓبض زاضی سح٣ی١ چٷس سب زٸؾز ٢سیٳی سٹ سٽطاٴ ضٸ ثبٸض  -

 ٪ٵ! ٪ی، ٸٮی اٸٶب زضٸ٘ ٲی ٶ٧ٷٱ ٸ حطٜ سٹ ضٸ ثبٸض ٦ٷٱ. سٹ ضاؾز ٲی

 ؾشٻ. ٪ٱ. ټط زٸ زض ٪ٵ ٸٮی ٲٷٱ زضٸ٘ ٶٳی ٶٻ، اٸٶب ټٱ ضاؾز ٲی -

 ظٶس.  ثبظ دٹظذٷس ٲی

ؾز! ْبټطاً سٹ زض  ټب ؾٟؿُٻ ټبی ػبؾٹؼ قٷیسٰ ی٧ی اظ آٲٹظـ -

بز، ٲٳ٧ٷٻ زٸ سب حطٜ ٲشًایٵ ظٲیٷٻ ذیٯی ٖبٮی آٲٹظـ زیسی! چُٹض 

 ټط زٸ زضؾز ثبقٻ؟ 

 ٪ٹیس: زټٱ، ٲی ثیٷس ػٹاثی ٶٳی ٦ٷس ٸ ٸ٢شی ٲی چٷس ٮحٓٻ نجط ٲی

ټبیی ٦ٻ ثٽكٹٴ ٲطثٹَٻ ٦ٻ  ٲٽٱ ٶیؿز، ضثُی ټٱ ثٻ ٲٵ ٶساضٺ. اٸٴ -

 سٹ ػبؾٹؾی، ذٹزقٹٴ ثٯسٴ ثٻ ػٹاة ؾإاالسی ٦ٻ الظٰ زاضٴ، ثطؾٵ. 

٦ٷس. ٢ج٭ اظ ایٷ٧ٻ حط٦ز  ٦ٷس ٸ ٲبقیٵ ضا ضٸقٵ ٲی زؾشٱ ضا ضټب ٲی

٦ٷٱ  ای ٦ٻ اظ اؾبضر ضټب قسٺ ثبقس، زض ٲبقیٵ ضا ثبظ ٲی ٦ٷس، ٲظ٭ دطٶسٺ

ٱ ثٻ زٸیسٴ. اظ دكز ٦ٷ ټسٜ قطٸٔ ٲی دطٰ. ٲیبٴ ثیكٻ ثی ٸ ثیطٸٴ ٲی

٪طزٰ. ٦ٳی ثٗس اظ نسای دبیف  ظٶس ٸٮی حشی ثطٶٳی ؾط نسایٱ ٲی

زٸٰ. الی زضذشبٶی ٦ٻ  ثب سٳبٰ سٹاٴ ٲیزٸز.  ٞٽٳٱ ٦ٻ زاضز زٶجبٮٱ ٲی ٲی

اٰ. ػٽز ضا ٪ٱ  ٶٟؽ ظزٴ اٞشبزٺ قٹٶس، ثٻ ٶٟؽ سط ٲی ټط ٮحٓٻ اٶجٹٺ

شف. ؾٗی زاضٰ زٸٰ یب ذالٜ ػٽ زاٶٱ ضٸ ثٻ ػبزٺ ٲی اٰ ٸ ټیچ ٶٳی ٦طزٺ

ضٸقٵ ثیكٻ ػبیی دیسا ٦ٷٱ ٦ٻ ثشٹاٶٱ اظ چكٱ اٸ دٷٽبٴ قٹٰ  ٲیبٴ ؾبیٻ
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ٶ٫بټی  ٪طزٰ ٸ ٶیٱ قٹز. ثطٲی سط ٲی ٸٮی نسای زٸیسٶف ټط ٮحٓٻ ٶعزی٥

٦كٱ ٸ  اٶساظٰ. زضؾز دكز ؾطٰ اؾز. اظ ٸحكز ټیٵ ٲی ثٻ ٣ٖت ٲی

٦ٷس ٸ  ای ٦ٻ ضٸی ظٲیٵ اٞشبزٺ ٪یط ٲی ټٳبٴ ٮحٓٻ دبیٱ ثٻ قبذٻ

ذٹضٰ. ٢ج٭ اظ ایٷ٧ٻ ثب ٲٛع سٹی ٦ٝ ثیكٻ درف قٹٰ، ثب  ٧ٷسضی ٲیؾ

٦ٷٱ ذٹزٰ ضا  قٹز. ؾٗی ٲی ٢بدس ٸ ٲبٶٕ اٞشبزٶٱ ٲی چبث٧ی ثبظٸیٱ ضا ٲی

اظ اٸ ػسا ٦ٷٱ ٸ ث٫طیعٰ ٸٮی زی٫ط ٶٟؽ ٶساضٰ ٸ ثب سؼبضة ٢جٯی یبز 

اٰ ٦ٻ ٪طیع اظ ثیٵ آٴ چٷ٫ب٬ آټٷیٵ ٚیطٲٳ٧ٵ اؾز. ٲطا ضٸ ثٻ  ٪طٞشٻ

چؿجس ثٻ ی٥  زټس سب دكشٱ ٲی چطذبٶس ٸ ٦ٳی ټٯٱ ٲی ذٹزـ ٲی

 ظٶس: زضذز ؾذیساض ثٯٷس. ؾطٰ زاز ٲی

زٸٶی یب ٲٷٹ ذیٯی دذٻ ٸ  ٦بضٺ ٲی ثبال ٸ ټٳٻ یب ذٹزسٹ ذیٯی زؾز -

ذبنیز ٞطو ٦طزی. ایٵ دٷجٻ ضٸ اظ ٪ٹقز زض ثیبض ٦ٻ ثشٹٶی ٞطاض  ثی

 ٦ٷی. 

سی اٶ٫بض سٳبٰ ٚطٸض ایٵ ثبض اظ قسر ذؿش٫ی ٸ ٶباٲیاٞشٱ.  ټ١ ٲی ثٻ ټ١

ٸ حّٟ ْبټط اظ ٸػٹزٰ دب٤ قسٺ ٸ ضاحز ٸ ثسٸٴ ذؼبٮز ثب حؽ 

اٰ.  ای ٪یط اٞشبزٺ ٦ٷٱ زض ثس ٸضَٻ ٦ٷٱ. حؽ ٲی ٶٽبیز ثسثرشی ٪طیٻ ٲی

ای ثسټٱ ٦ٻ چطا آٴ  ٦ٷٷسٺ ٲُٳئٷٱ ٶرٹاټٱ سٹاٶؿز ټیچ سٹيیح ٢بٶٕ

ثب س. زټ اَالٖبر ضا زاقشٱ ٸ حشٳبً اٸ ٲطا ثٻ ٖٷٹاٴ ػبؾٹؼ سحٹی٭ ٲی

 ٪ٹیٱ: ٦ٷٱ ٸ ٲی آظازٰ نٹضسٱ ضا دب٤ ٲیزؾز 

ذٹضٰ.  سٹ ضٸ ذسا ثصاض ٲٵ ثطٰ. ثٻ ذسا ٲٵ ػبؾٹؼ ٶیؿشٱ. ٢ؿٱ ٲی -

ثیٷی ٸ ٲعاحٳز  ٸ٢ز ٲٷٹ ٶٳی زٰ زی٫ٻ ټیچ اضی ثطٰ، ٢ٹ٬ ٲیثصا٪ٻ 
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 قٱ.  ٶٳی

 ٪ٹیس: ثب ٮحٷی ٦ٻ ٦ٳی ٲالیٱ قسٺ ٲی

اٜ ٮی٣ٹاٴ ٸ ٦طزٰ ذٹزر ذجط زاضی ایٵ ثیكٻ ٸ ٦٭ اَط ٧ٞط ٲی -

ٲؿیط ػبزٺ دط ٪ط٨ ٸ حیٹاٶبر ٸحكیٻ ٦ٻ اٸٴ زٸ سب ؾ٩ ضٸ ثب ذٹزر 

 آٸضزٺ ثٹزی. ایٷؼب ا٪ٻ ٸٮز ٦ٷٱ، ٲحبٮٻ ظٶسٺ ثطؾی ؾط ػبزٺ. 

آٸضٰ ٦ٻ ا٪ط ثرٹاټٱ ثٻ ظٲبٴ ذٹزٰ  اٞشٱ ٸ ثٻ ذبَط ٲی ټب ٲی یبز ٪ط٪ی

ی ټب ضا ټٳطاټٱ زاقشٻ ثبقٱ ٸ ثبیس ثٻ ٢جطؾشبٴ ٢سیٳ ثط٪طزٰ، ثبیس آٴ

ضٸؾشب ثطٸٰ. اٶ٫بض چٷس ز٢ی٣ٻ ٢ج٭ اظ قسر ايُطاة ایٵ چیعټب ضا اظ یبز 

 ثطزٺ ثٹزٰ. 

ټبٲٹ ثطزاضٰ ٸ ثطٰ. ٲٵ ٦ٻ ثٻ قٳب  ؾ٩ ثط٪طزٰذت اػبظٺ ثسیس  -

 ای ٶ٧طزٰ.  ثسی

 ٦كس.  ٶٟؽ ٖٳی٣ی ٲی

زضز ٲٷٱ ټٳیٷٻ. ا٪ٻ یٻ ٲٹضز ٦بضی اظر زیسٺ ثٹزٰ ٦ٻ ٶكٹٴ ثسٺ  -

ٹزٰ ظحٳز حطٜ ظزٴ ثبټبر ضٸ اټ٭ ػٷبیز ټؿشی، حشی ثٻ ذ

 زازٰ ٸٮی...  زازٰ ٸ ٲؿش٣یٱ سحٹیٯز ٲی ٶٳی

اٞشس ٸ ٲطا س٣طیجبً  ٦كس ٸ ثٻ َطٜ ٲبقیٷف ثٻ ضاٺ ٲی ٶٟؽ ٖٳی٣ی ٲی

قٹیٱ، ثب ٮحٷی ٦ٻ زٸثبضٺ آضاٰ  ٦كس. ٸ٢شی ؾٹاض ٲی زٶجب٬ ذٹزـ ٲی

 ٪ٹیس: قسٺ، ٲی

 ٲٵ ٲٷشٓطٰ ثكٷٹٰ.  -

 چی ضٸ؟ -
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 ایٷؼبیی ٸ اٸٴ اَالٖبر ضٸ اظ ٦ؼب زاقشی.  ایٷ٧ٻ سٹ ٦ی ټؿشی، چطا -

 اٶساظٰ.  قبٶٻ ثبال ٲی

ٲٵ زض ٲٹضز اؾٱ ٸ قٛٯٱ ٸ زٮی٭ ایٷ٧ٻ ایٷؼبٰ، ٸا٢ٗیز ضٸ ٪ٟشٱ ٸٮی  -

زٸٶٱ ثبٸض ٦ٷیس ٦ٻ اٸٴ  ذٹاټیس ثبٸض ٦ٷیس. دؽ ثٗیس ٲی ذٹزسٹٴ ٶٳی

٦ٷیس. ٣ٍٞ ایٷٹ ثسٸٶیس  اَالٖبر ضٸ اظ ٦ؼب آٸضزٰ. ا٪ٻ ث٫ٱ ټٱ ثبٸض ٶٳی

 ٦ٻ ٲٵ ػبؾٹؼ ٶیؿشٱ. 

٦كس ٸ ثٻ  اٰ ضا ثیطٸٴ ٲی ٦ٷس ٸ ٪ٹقی زؾز زض ػیت ثٛ٭ ٦شف ٲی

 ظٶس: ٪یطز. زاز ٲی َطٞٱ ٲی

سٹٶٻ ثبقٻ؟  ی ػبؾٹؾی ٶیؿز، چی ٲی دؽ ایٵ چیٻ؟ ا٪ٻ ٸؾیٯٻ -

ٲٵ سب حبال ټٳچیٵ چیعی زض ٖٳطٰ ٶسیسٺ ثٹزٰ. ٲُٳئٷٱ ایٵ یٻ 

 . یب یٻ ٞطؾشٷسٺ ٞشٻؾیٱ دیكط ثییٻ ی ػبؾٹؾیٻ، چیعی قجیٻ  ٸؾیٯٻ

اٞشس ٦ٻ زیكت ٪ٹقی ثٻ زؾز  قٹز. سبظٺ یبزٰ ٲی ثٷس زٮٱ دبضٺ ٲی

اٰ ٶیٟشبزٺ ثٹزٰ. الثس  ذٹاثٱ ثطزٺ ثٹز ٸ نجح ټٱ انالً ثٻ یبز ٪ٹقی

ای ٦ٻ ضذشرٹاثٱ ضا ػٳٕ ٦طزٺ ثٹز، ایٵ ضا دیسا ٦طزٺ ٸ ثٻ اٸ زازٺ  ذسٲٻ

 ٪ٹیٱ: ٲی. سط قسٺ اؾز حبال سٹيیح ٲبػطا اظ ٢ج٭ ټٱ ؾرزثٹز. 

ٲٵ... ثجیٷیس آ٢ب، ٲٵ ػبؾٹؼ ٶیؿشٱ. ٲٵ ټیچ ٶیز ثسی زض ٲٹضز  -

 ٦ؽ ٶساضٰ.  سٹٴ، ٸَٵ ٸ ٦الً ټیچ قٳب، ذبٶٹازٺ

 ټبٲٹ ثسٺ ٸ طبثز ٦ٵ حطٞشٹ.  دؽ سٹيیح ثسٺ. ػٹاة ؾإا٬ -

 ٦ٷیس.  ا٪ٻ ث٫ٱ ثبٸض ٶٳی -

 اٶساظز.  قبٶٻ ثبال ٲی
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سٷٽب ضاٺ اضظٺ چٹٴ  یسٹٶی اٲشحبٴ ٦ٷی. ٲُٳئٷٱ ثٻ اٲشحبٶف ٲ ٲی -

 ٲٷٹ ٢بٶٕ ٦ٷی. ٶؼبسز ایٷٻ ٦ٻ 

٪صاضز ٦ٻ  ٢سض ٲهٳٱ اؾز ٦ٻ ټیچ ق٧ی ثطایٱ ثب٢ی ٶٳی اـ آٴ ٢یبٞٻ

ا٪ط ٶشٹاٶٱ ٢بٶٗف ٦ٷٱ، ټٳیٵ اٲطٸظ ٲطا ثٻ ٖٷٹاٴ ػبؾٹؼ سحٹی٭ 

ای ٦ٻ زض اٶشٓبضٰ ذٹاټس  ذٹاټس زاز. اظ سهٹض ظٶساٴ ٸ ثبظػٹیی ٸحكیبٶٻ

ٮطظز. سهٹض ٲط٨ ٢ج٭ اظ ایٷ٧ٻ ثٻ  ٨ سٷٱ ٲیثٹز ٸ ثٗس ټٱ اٖساٰ ٸ ٲط

 ٦كٱ.  زٶیب آٲسٺ ثبقٱ ٸا٢ٗبً ٖؼیت ٸ سطؾٷب٤ اؾز. ٶٟؽ ٖٳی٣ی ٲی

٪ٱ. ٸا٢ٗیز ایٷٻ ٦ٻ... ٲٵ اظ یٻ  چیع ضٸ ثطاسٹٴ ٲی ثبقٻ، ٲٵ ټٳٻ -

 . 1398ظٲبٴ زی٫ٻ اٸٲسٰ ایٷؼب، اظ ؾب٬ 

 ذٹضز.  اثطٸټبیف ثٻ ټٱ ٪طٺ ٲی

 شطذبٶٱ. ٸ٢ز ٶساضٰ اٞؿبٶٻ ثكٷٹٰ زذ -

٢طاض قس ٲٵ سٹيیح ثسٰ ٸ قٳب ثكٷٹیس. ایٵ ٞطنز ضٸ ثٻ ٲٵ زازیس،  -

سٹٶیس ٲٷٹ  دؽ ٮُٝ ٦ٷیس سب آذطـ ٪ٹـ ٦ٷیس. ا٪ٻ ٢بٶٕ ٶكسیس، ٲی

 سحٹی٭ ثسیس. 

٦ٷٱ ثٻ ٪ٟشٵ، اظ دسض ٸ ٲبزضٰ ٸ  زټس ٸ ٲٵ قطٸٔ ٲی ؾطی س٧بٴ ٲی

اؾز ٸ ضاټی ٦ٻ  ٮ٣ب ٦ٻ ٖعیع ذبٶٹازٺ ثٹزٺ ٸ چٷس ٲبٺ ٢ج٭ اظ زٶیب ضٞشٻ ٲٻ

زض سٳبٰ ایٵ ٲسر سٹاٶٱ زض ظٲبٴ ؾٟط ٦ٷٱ.  ثٻ ٲٵ ٶكبٴ زازٺ ٦ٻ ٲی

ټبیف ثب حبٮز دٹظذٷس  ؾیٷٻ ٶكؿشٻ ٸ ثٻ ٲٵ ظ٬ ظزٺ ٸ ٮت ثٻ زؾز

ټبیٱ سٳبٰ  ٸ٢شی حطٜسٳؿرطآٲیعی ضٸ ثٻ ثبال ٦كیسٺ قسٺ اؾز. 

 ٪ٹیس: قٹز، ٲی ٲی
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 یٗٷی ٲٵ االٴ ثبیس ایٷب ضٸ ثبٸض ٦ٷٱ؟  -

 ٪ٹیٱ: ثب ٶباٲیسی ٲی

سٹٶٱ  چٷس... ضاؾشی ٲٵ ٲیټط٦ٷیس.  ٲٵ ٦ٻ اظ اٸ٬ ٪ٟشٱ ثبٸض ٶٳی -

ٞطزا نجح  اٞشٻ. دؽ ثٽشٹٴ ث٫ٱ ز٢ی٣بً سٹ چٷس ضٸظ آیٷسٺ چٻ اسٟب٢بسی ٲی

 قٻ ٸ ثٗس... اضسف قٹضٸی ٸاضز ذب٤ ایطاٴ ٲی

 ٦ٷس.  حطٞٱ ضا ٢ُٕ ٲی

 ٦ٻ ػبؾٹؾی؟ ٦ٷی ٦ٷی ثب ایٵ اَالٖبر ثیكشط طبثز ٲی ٧ٞط ٶٳی -

٦ٷٱ ٦ٻ زض ظٲبٴ ؾٟط ٦طزٰ چٹٴ ٲٵ  ٶٻ، اسٟب٢بً ثط٧ٖؽ طبثز ٲی -

٪ٱ. یٻ ػبؾٹؼ ٲحبٮٻ اظ ٦بضټبی چٷس  زاضٰ ٦٭ سبضید ضٸ ٸاؾٻ قٳب ٲی

سب زٸٮز ذجط زاقشٻ ثبقٻ. ایٵ اَالٖبر ضٸ ٦ؿی زاضٺ ٦ٻ سبضید ضٸ 

 ٲُبٮٗٻ ٦طزٺ. 

ٶیبٲسٺ اؾز. زټس ٦ٻ انالً سٛییطی زض ٶٓطـ دیف  اـ ٶكبٴ ٲی ٢یبٞٻ

٪ٹقی ضا ٦ٻ زض سٳبٰ ایٵ ٲسر زض زؾشف ٶ٫ٻ زاقشٻ ثٹز، ثٻ َطٞٱ 

 ٪یطز.  ٲی

 ٦ٷٻ؟ ذت حبال ایٵ چیٻ؟ چُٹضی ٦بض ٲی -

ایٵ یٻ ػٹض سٯٟٷٻ ٦ٻ ٲب٬ ظٲبٴ ٲٷٻ. االٴ چٹٴ آٶشٷف ٸػٹز ٶساضٺ،  -

ؾز ٸ یٻ چیعټبیی  ٦ٷٻ ٸٮی سٹـ یٻ حبٞٓٻ ثٻ ٖٷٹاٴ سٯٟٵ ٦بض ٶٳی

 بة. شذیطٺ قسٺ، ٲظ٭ ٦ش

 ٪ٹیٱ: دطٰ ٸ ٲی ضؾس ٦ٻ اظ ػب ٲی ی٥ زٞٗٻ چیعی ثٻ ٧ٞطٰ ٲی

 ضاؾشی اٸٶٹ ثسیس ثٻ ٲٵ ٦ٻ یٻ چیعی ثٽشٹٴ ٶكٹٴ ثسٰ.  -
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 ٪ٹیس: اٖشٳبزی ٲی ثب ثی

ذٹای ٶكٹٶٱ ثسی ٸ ضاټف  َٹضی ٦ٻ زؾز ٲٷٻ ث٫ٹ چی ٲی ټٳیٵ -

 چیٻ ٦ٻ ذٹزٰ اٶؼبٰ ثسٰ. 

حبال ا٪ٻ ذیٯی ٶ٫طاٶیس ٦ٷٻ.  قٻ، ٣ٍٞ ثب اطط اٶ٫كز ٲٵ ٦بض ٲی ٶٳی -

٦ٻ ٲٵ ثبټبـ ثٻ ٦ؿی دیبٰ ثٟطؾشٱ، ٶ٫ٻ زاضیس سٹ زؾز ذٹزسٹٴ ٸٮی 

 ثصاضیس ٲٵ ثٽف زؾز ثعٶٱ. 

آٸضز. ؾطیٕ ٢ٟ٭ اطط اٶ٫كز آٴ ضا ثبظ  ثب سطزیس ٪ٹقی ضا ػٯٹ ٲی

قٹٰ. چ٣سض ذٹقحبٮٱ ٦ٻ ټٳیٵ چٷس ضٸظ ٢ج٭  ٦ٷٱ ٸ ٸاضز ٪بٮطی ٲی ٲی

دٱ ٦ذی ٦طزٺ ثٹزٰ ضٸی ٪ٹقی. ټبی ٢سیٳی ضا اظ ٮذشب سٳبٰ ٧ٖؽ

ټب زاقشٻ ثبقٱ ٦ٻ ٲُٳئٵ قٹٰ  ی زی٫ط اظ آٴ ذٹاؾشٻ ثٹزٰ ی٥ ٶؿرٻ

. ثسټسټب ٶؼبسٱ  ٲبٶٷس ٸ حبال قبیس ټٳیٵ ٧ٖؽ ټٳیكٻ ٲحٟٹِ ٲی

ٮ٣ب ی٥ َطٜ اٸ ټؿشیٱ  ٱ ضٸی ی٧ی اظ سهبٸیط ٦ٻ ٲٵ ٸ ٲٻظٶ اٶ٫كز ٲی

 ٪ٹیٱ: یقٹز، ٲ ٸ قٟی٣ٻ ٸ ٮٗیب ی٥ َطٜ زی٫طـ. ٧ٖؽ ٦ٻ ثعض٨ ٲی

ایٵ ٧ٖؽ ضٸ ثجیٷیس. قٳب زض ٖٳطسٹٴ ټٳچیٵ ٧ٖؿی ٶ٫طٞشیس. ایٵ  -

یٷسٺ آٸضزٰ، اظ ظٲبٴ آیٷسٺ ٪طٞشٻ ثكٻ ٸٮی ٲٵ ایٷٹ اظ آ٧ٖؽ ٢طاضٺ زض 

ٮ٣ب ثٻ ٲٵ زازٺ ثٹز، ٲٹ٢ٗی ٦ٻ زض ح٧ٱ  ټب ضٸ ٲٻ ذٹزٰ. ایٵ ٧ٖؽ

 ٲبزضثعض٪ٱ ثٹز. 

٦ٷٱ  ٲی قٹز. اثطٸټبیف ثبال ضٞشٻ ٸ حؽ ٺ ٲیثٻ ٧ٖؽ ذیطٲجٽٹر 

ظٶٱ ٸ  ٧ٖؽ ضا ٦ٷبض ٲیحبٮز ٶ٫بټف ثطای اٸٮیٵ ثبض سٛییط ٦طزٺ اؾز. 

زټٱ. ثبالذطٺ  آٸضٰ ٸ زض ٲٹضز ټط ٦ساٰ سٹيیح ٲی ضا ٲی ټبی ثٗسی ٧ٖؽ
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 ٪ٹیٱ: ضؾیٱ، ٲی ٸ٢شی ثٻ آذطیٵ ٧ٖؽ ٲی

سٹٶٱ  ٲی زٸٶٱ ثبٸض ٦طزیس یب ٶٻ ٸٮی االٴ زی٫ٻ سٷٽب چیعی ٦ٻ ٶٳی -

٧ی زٸ ټٟشٻ زی٫ٻ اسٟب٢بر ذیٯی ٖؼیجی ٢طاضٺ ثٽشٹٴ ث٫ٱ ایٷٻ ٦ٻ سب ی

٢سض ثعض٨ ٦ٻ ٲحبٮٻ یٻ ػبؾٹؼ ثشٹٶٻ ثٻ قٳب ث٫ٻ.  ثیٟشٻ. اسٟب٢بسی اٸٴ

قٻ اؾشٟٗب ثسٺ ٸ  ا٪ٻ ثٽشٹٴ ث٫ٱ ٢ج٭ اظ آذط ایٵ ٲبٺ ضيب قبٺ ٲؼجٹض ٲی

 قٻ، قبیس ثبٸض ٶ٧ٷیس.  دؿطـ ػبٶكیٷف ٲی

 ٪ٹیس: ٸ ٲی ٦ٷس ٦ٷس ثٗس ٲبقیٵ ضا ضٸقٵ ٲی چٷس ٮحٓٻ ٶ٫بټٱ ٲی

قبیس ثشٹٶیٱ چٷس ټٟشٻ نجط ٦ٷیٱ ٦ٻ ٲُٳئٵ ثكیٱ سٹ زاضی ضاؾز 

٪ی. ٢جٹ٬ زاضٰ، اؾشٟٗبی قبٺ ا٪ٻ ٸا٢ٗبً اسٟب٠ ثیٟشٻ، ذیٯی ٖؼیجٻ؛  ٲی

ټبیی ٦ٻ ٶكٹٶٱ زازی ٸ ٲُٳئٷٱ ٲٵ سب حبال  سط اظ ٧ٖؽ حشی ٖؼیت

 ټبیی ٶ٫طٞشٱ.  ټٳچیٵ ٧ٖؽ

َٹض ٦ٻ ثٻ َطٜ ؾط ػبزٺ  ظٶس. ټٳبٴ ٦ٷس ٸ زٸض ٲی ٲبقیٵ ضا ضٸقٵ ٲی

 ٪ٹیس: ٦ٷس، ٲی حط٦ز ٲی

قی. یٗٷی ثٻ ؾطر  ٸٮی سٹ ایٵ ٲسر سٹ اظ ػٯٹی چكٱ ٲٵ زٸض ٶٳی -

سٹٶٱ دیسار ٦ٷٱ ٸ ثب ٞطاض ٶكٹٴ  ٶعٶٻ ٦ٻ ٞطاض ٦ٷی چٹٴ ذیٯی ضاحز ٲی

 زی اٖشٳبز ٦طزٴ ثٽز اقشجبٺ ثٹزٺ.  ٲی

 دطؾٱ: زټٱ ٸ ٲی ثٻ سأییس ؾط س٧بٴ ٲی

 یس؟سٹ ٲبقیٵ آة زاض -

آة ذٹضزٴ ٶٻ. یٻ ْطٜ آة ټؿز ثطای ٲبقیٵ ٦ٻ چٷساٴ سٳیع  -

 ای؟  ٶیؿز. چٷس ضٸظ سٹ ٲبقیٵ ثٹزٺ. سكٷٻ
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 ٦ٷٻ.  ذٹاٰ زاضٸ ثرٹضٰ. دكشٱ زضز ٲی اٰ، ټٱ ٲی ټٱ سكٷٻ -

 چطا؟ ؾطٲب ذٹضزی؟  -

 ٪ٹیٱ: ثب حطل ٲی

ٶریط، ػٷبثٗبٮی دكشٱ ضٸ ٦ٹثیسیس ثٻ زضذز. ٦ٹٞش٫ی دیسا ٦طزٺ.  -

 زؾز ٸ ثبظٸٰ ټٱ ټٳچیٵ ذیٯی ٸيٕ ذٹثی ٶساضٺ.سبظٺ ٲچ 

ظٶس ٸ ثٻ  ٮجرٷس ٲحٹی ٲیثٻ ػبی ٖصضذٹاټی ٦ٻ اٶشٓبضـ ضا زاضٰ، 

ایؿشس. اقبضٺ  ٦كس ٸ ٲی زټس. ٦ٳی ػٯٹسط ٦ٷبض ٲی ضاٶٷس٪ی ازاٲٻ ٲی

ی ی٥ سذٻ اظ ثیٵ  ی ٦ٹچ٥ اٲب ظالٮی ٦ٻ زض زاٲٷٻ ٦ٷس ثٻ چكٳٻ ٲی

 ػٹقس.  ټب ٲی ؾٷ٩

 ، ذیٯی ټٱ ٖبٮیٻ. ٮیٹاٴ ٶساضٰ. ثبیس ثب زؾز ثرٹضی. اٸٴ آة ذٹضزٶیٻ -

ضٸٰ.  آٸضٰ ٸ ثٻ َطٜ چكٳٻ ٲی ٲؿ٧ٵ ثیطٸٴ ٲی ٢طل اظ ٦یٟٱ ی٥

ٸ٢شی ٪طزٰ.  ظٶٱ ٸ ثطٲی ذٹضٰ ٸ ٲكشی آة یٻ نٹضسٱ ٲی ٢طل ضا ٲی

 ٪ٹیس: ٦ٷیٱ، ٲی زٸثبضٺ حط٦ز ٲی

ٖٯٱ  ٪ٟز زیكت انالً دبزضز ٶساقشٻ. اٶ٫بض ایٵ زاضٸټب... آثب نجح ٲی -

 ی قٳب ذیٯی دیكطٞز ٦طزٺ.  دعق٧ی سٹ زٸضٺ

ثٯٻ ذیٯی دیكطٞز ٦طزٺ ٸٮی اٸٴ زاضٸټب ٲؿ٧ٷٻ ٸ ٲٹ٢شی. زٸثبضٺ  -

قٻ چٹٴ اؾشرٹٴ ظاٶٹـ ؾبییسٺ قسٺ ٸ ثبیس ػطاحی  دبزضزـ قطٸٔ ٲی

 ثكٻ. 

 دطؾس: ٦كس ٸ ٲی آټی ٲی

 ٶ٫ٟشی اظ سٹ ٢جطؾشٹٴ چُٹضی اٸٲسی ثٻ ایٵ ظٲبٴ.  -
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ذٹاټٱ اٲ٧بٴ  اٰ. ٶٳی ٦ٻ ثٻ اٸ ٦بٲ٭ ٶ٫ٟشٻ ایٵ سٷٽب چیعی اؾز

 ٪ٹیٱ: ټب ضا اظ زؾز ثسټٱ. ٲی زؾشطؾی ثٻ ٪ط٪ی

یٻ ٪ط٨ اٸٶؼب ثٹز. حٳٯٻ ٦طز ثٽٱ ٸ ٸ٢شی دطیس ضٸٰ، یٽٹ اٶ٫بض دطر  -

قسٰ سٹ ایٵ ظٲبٴ. ظذٱ دكز ٪ٹقٱ ټٱ ػبی دٷؼٻ یب زٶسٸٴ ټٳٹٴ 

 ٪ط٨ ثٹز. 

اٰ.  ا ٲرٟی ٶ٫بٺ زاقشٻاٰ، ٣ٍٞ ثركی اظ ٸا٢ٗیز ض ثبظ ټٱ زضٸ٘ ٶ٫ٟشٻ

 دطؾس: ٲی

 دبٶؿٳبٴ ظذٳز... سٗٹیى الظٰ ٶساقز؟  -

 چطا ٸٮی ٸ٢ز ٶكس. اٮجشٻ ظیبز ټٱ ٲٽٱ ٶیؿز.  -

 ایؿشس.  ثبظ ٦ٷبض ػبزٺ ٲی

 ثٷسیز ضٸ زض ثیبض.  ٸؾبی٭ ظذٱ -

آیس دبٶؿٳبٴ ظذٳٱ ٖٹو قٹز.  ی ثحض ٶساضٰ. ثسٰ ټٱ ٶٳی حٹنٯٻ

٪صاضٰ ٸ  ثیٹسی٥ ٲی ٦ٳی دٳبز آٶشیآٸضٰ ٸ ضٸیف  ی٥ ٪بظ اؾشطی٭ زض ٲی

٪طزٰ. ذیٯی ؾطیٕ  زټٱ ٸ دكز ثٻ اٸ ثطٲی ثب چؿت ثٻ زؾشف ٲی

٦ٷس.  زاضز ٸ ایٵ ی٧ی ضا ؾط ػبیف ٲح٧ٱ ٲی دبٶؿٳبٴ ٢جٯی ضا ثطٲی

 دطؾس: اٞشیٱ، ٲی ٸ٢شی زٸثبضٺ ضاٺ ٲی

اٸٶٹ اظ  اٸٴ زؾشجٷسی ٦ٻ زؾشز ثٹز... ټٳٹٴ ٦ٻ ٞطٸذشی ثٻ ٲبزاٰ... -

 ثٹزی؟ ٦ؼب آٸضزٺ 

ٮ٣ب ثٽٱ زازٺ ثٹز، ٸ٢شی زٺ ؾبٮٱ ثٹز. ٲٵ َال زٸؾز ٶساضٰ، ٣ٍٞ  ٲٻ -

ی  اٸٴ زؾشجٷس ضٸ ٶ٫ٻ زاقشٻ ثٹزٰ ٸ ټٳیكٻ ثٻ زؾشٱ ثٹز چٹٴ ټسیٻ
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 ٮ٣ب ثٹز. قٳب اظ ٦ؼب ٞٽٳیسیس ٞطٸذشٳف؟  ٲٻ

 ٶكیٷس.  ٮجرٷس سٯری ضٸی ٮجف ٲی

چٷسیٵ ی ٲٹضٸطی ٦ٻ  ٮ٣ب ثٹز، یٻ ټسیٻ اٸٴ زؾشجٷس ٲب٬ ٲبزض ٲٻ -

اـ ٸػٹز ٶساضٺ.  اـ چطذیسٺ ثٹز ٸ ٲُٳئٵ ثٹزٰ ٮٷ٫ٻ ٶؿ٭ سٹ ذبٶٹازٺ

ټٳیكٻ ټٱ زؾشف ثٹز. ضٸظی ٦ٻ ٲبقیٷكٹٴ اٞشبز سٹ زضٺ، زؾشجٷسـ 

دیسا ٶكس. اٸٴ ضٸظ ٦ٻ زؾز سٹ زیسٲف... ثطاٰ ذیٯی ٖؼیت ثٹز، ثٗس 

ذٹای ثٟطٸقیف ٸ ٸؾبیٯی ٦ٻ الظٰ زاضی ثرطی. ثٻ ٲبزاٰ  حؽ ٦طزٰ ٲی

زٰ ا٪ٻ انطاض ٦طزی، اظر ثرطٺ ٸ ثٗس ثسٺ ثٻ ٲٵ. اٸٴ زؾشجٷس ؾٟبضـ ٦ط

 ٮ٣ب. ذٹاؾشٱ ثطاـ ٶ٫ٽف زاضٰ.  ضؾیس ثٻ ٲٻ ثبیس یٻ ضٸظی ٲی

سٹاٶٱ  اٰ ٸ ٶٳی ٦ٷٱ ثبظ ټٱ زض ٦كب٦ف زٸاض ظٲبٴ ٪ٱ قسٺ حؽ ٲی

ٮ٣ب آٴ زؾشجٷس ضا ثٻ ٲٵ زازٺ یب ٲٵ آٴ ضا ثطای اٸ  زض٤ ٦ٷٱ ٦ٻ ٲٻ

٦ٷٱ ٦ٻ ثب زیسٴ آٴ زؾشجٷس زض زؾز  ق٧ط ٲی سٹی زٮٱ ذسا ضا اٰ. آٸضزٺ

ٮ٣ب ٸ اٞشبزٴ  ٲٵ ٧ٞط ٶ٧طزٺ ٦ٻ ٲؿئٹ٬ ٦كشٻ قسٴ دسض ٸ ٲبزض ٲٻ

 ٪ٹیٱ: ثب اذٱ ٲی ٲبقیٷكبٴ زضٸٴ زضٺ ټٱ ټؿشٱ!

آز ظیط ثبض  ضاؾشی دٹ٬ ذطیسټبی ٲٵ ټٱ حؿبة ٶ٧طزیس. ذٹقٱ ٶٳی -

 ٦ٷٻ ٲٵ ػبؾٹؾٱ ٸ ٲظ٭ ٲأٲٹضټبی...  زیٵ ٦ؿی ثبقٱ ٦ٻ ٧ٞط ٲی

ذٹاؾشٱ ث٫ٹیٱ ٲأٲٹضټبی ٪كشبدٹ ٦ٻ ی٥ زٞٗٻ حؽ ٦طزٰ احشٳبالً  ٲی

ا٪ط ټٱ  ٸ سبظٺ ٸ ذكٹٶشكبٴ ټٷٹظ ظیبز قٷبذشٻ قسٺ ٶیؿز ػٷبیبر

ټب ضا ایؼبز ٦ٷس.  ثبظ ٲٳ٧ٵ اؾز سهٹض ػبؾٹؾی ثطای آٮٳبٶی ثبقس،

 . ٦ٷٱ ٲیحطٞٱ ضا انالح 
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 ٦ٷٻ.  ٲظ٭ ؾطثبظټبی چٷ٫یع ذبٴ ٲٛٹ٬ اظٰ ثبظػٹیی ٲی -

 ٦ٷس.  ی چكٱ ٶ٫بټٱ ٲی ٹقٻاظ ٪

ا٪ٻ طبثز قس ٦ٻ حطٞبسٹٴ زضؾز ثٹزٺ، ٲٵ اظسٹٴ ٖصضذٹاټی  -

٦ٷٱ ٸٮی االٴ ټٷٹظ قٳب ٦بٲالً ٲك٧ٹ٤ ټؿشیس ٸ زض ٸا٢ٕ ٲٵ زاضٰ  ٲی

٦ٷٱ  زٰ ٸ نجط ٲی ٦ٷٱ ٦ٻ ټٳیٵ اٲطٸظ قٳب ضٸ سحٹی٭ ٶٳی ضیؿ٥ ٲی

  ٦ٻ ٞطنشی ٸاؾٻ اطجبر حطٞبسٹٴ ٸػٹز زاقشٻ ثبقٻ.

ثٻ « سٹ»ټٳیٵ ٦ٻ ٮحٷف زٸثبضٺ ٲالیٱ قسٺ ٸ ٲٵ اظ ٹیٱ. ٪ چیعی ٶٳی

 ٪ٹیس: ٲی اٰ، ٞٗالً ثطایٱ ٦بٞی اؾز. سجسی٭ قسٺ« قٳب»

٦ؽ چیعی  ټبیی ٦ٻ اٲطٸظ ضزٸثس٬ ٦طزیٱ، ټیچ ٞٗالً زض ٲٹضز حطٜ -

ٶجبیس ثسٸٶٻ. ایٵ ثٻ ٶٟٕ ذٹزسٹٶٻ. ټط ٸ٢ز الظٰ ثٹز ٦ؿی ذجطزاض ثكٻ، 

  ٪ٱ. ذٹزٰ ثٽشٹٴ ٲی

 ٪ٹیٱ:  ٦ٷس. ثب حطل ٲی ظیبزی زاضز اٲط ٸ ٶٽی ٲی٦ٷٱ  حؽ ٲی

ٲٵ ٦ٻ ٖال٢ٻ ٶساقشٱ حشی ثٻ قٳب ټٱ ایٵ چیعټب ضٸ ث٫ٱ. ظٸض٦ی اظ  -

زٸٶٱ ٢بٶٹٴ ح٣ٹ٠ ثكط االٴ  ظیط ظثٹٶٱ ٦كیسیس، ثب سٽسیس ٸ ق٧ٷؼٻ! ٶٳی

قٻ ثٗس ٲٵ ٸ٢شی  ٶٹقشٻ ٲی ثبالذطٺ یٻ ضٸظیٶٹقشٻ قسٺ یب ٶٻ ٸٮی 

ٱ قٳب ضٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧ی اظ ٶ٣ى ٦ٷٷس٪بٴ ٴ ذٹزٰ، اؾبثط٪طزٰ ثٻ ظٲ

 ٦ٷٱ.  ح٣ٹ٠ ثكط زض سبضید طجز ٲی

٦بضی ٶ٧ٷیس ٦ٻ اظ ٞطنشی ٦ٻ ثٽشٹٴ زازٰ دكیٳٹٴ ثكٱ ٸ سهٳیٱ  -

 ٸ٢ز ٶشٹٶیس ثط٪طزیس ثٻ ظٲبٴ ذٹزسٹٴ.  ث٫یطٰ ٦ٻ ثٽشطٺ قٳب ټیچ

ذٷسز.  ثیٷٱ زاضز ٲی  ٦ٻ ٲی اٖشطاو ٦ٷٱ٪طزٰ ثٻ َطٞف ٦ٻ  ثطٲی
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٪یطز ٸٮی ثٻ ذٹزٰ  ٻ ٲؿرطٺ ٪طٞشٻ اؾز! ثبظ ټٱ ٮؼٱ ٲیټبی ٲطا ث حطٜ

ثٻ دكشی نٷسٮی س٧یٻ زټٱ ٦ٻ ثٽشط اؾز ؾب٦ز ثبقٱ.  ټكساض ٲی

٪یطٰ چٷس ز٢ی٣ٻ چكٳبٶٱ ضا ثجٷسٰ ٸ سب ضؾیسٴ ثٻ  زټٱ ٸ سهٳیٱ ٲی ٲی

سجطیع اؾشطاحشی ثٻ ذٹزٰ ثسټٱ ٦ٻ ػجطاٴ آٴ ټٳٻ زٸیسٴ ٸ ٪طیٻ ٸ 

 اؾشطؼ قٹز. 

ضؾس ٦ٻ االٴ زٸ ضٸظ اؾز ٲٵ ایٷؼب ټؿشٱ ٸ  یی٥ زٞٗٻ ثٻ شټٷٱ ٲ

اٶس. حشٳبً ټعاض  اٰ، زٶجبٮٱ ٪كشٻ ثٻ زضٲبٶ٫بٺ ٶطٞشٻ الثس اظ زیطٸظ نجح ٦ٻ

اٶس. اظ ټٳٻ ثسسط ایٷ٧ٻ  اٰ ضٞشٻ ثبض ثب ٲٹثبیٯٱ سٳبؼ ٪طٞشٻ ٸ ثٻ زض ذبٶٻ

٪یطز ٸ  اٰ سٳبؼ ٲی الثس ذبٮٻ ٶؿطیٵ ټٱ ټٳیٵ اٲطٸظ ٸ ٞطزا ثب ٪ٹقی

قٹز. قبیس سب االٴ ټٱ ایٵ اسٟب٠  سټٱ، ثٻ قسر ٶ٫طاٴ ٲیٸ٢شی ػٹاة ٶ

ی زی٫ط ایٷؼب سحز ٶٓبضر ػٷبة  اٞشبزٺ ثبقس. ٸا٢ٗبً ٲٵ ثبیس چٷس ټٟشٻ

ټبیٱ  ظازٺ اٲیطٲحٳس احشكبٰ ثٳبٶٱ ٸ ثٻ اٸ طبثز ٦ٷٱ ٦ٻ حطٜ ذبٴ

ثٗس ٸ٢شی ثٻ ظٲبٴ ذٹزٰ ثط٪كشٱ، ثطای ایٵ ٚیجز چٻ زضؾز اؾز؟ 

٦ٷٱ  ٢بٶٕض ٲح٭ ٦بضٰ ٸ ذبٮٻ ٶؿطیٵ ثیچبضٺ ضا زٮیٯی ثبیس ثیبٸضٰ؟ چُٹ

 اٰ؟  ذجط ضٞشٻ زٞٗٻ ٚیت قسٺ ٸ ثی ٦ٻ ی٥

ای ٶیؿز. سهٳیٱ  ٦ٷٱ ٲبٶسٴ زض ایٵ زٸضٺ ٸا٢ٗبً ٦بض ٖب٢الٶٻ حؽ ٲی

٪یطٰ اٲطٸظ ذٹزٰ ضا ذیٯی ضاٰ ٸ ٲُیٕ ٶكبٴ ثسټٱ ٸ زض اٸٮیٵ  ٲی

حٳس ٞطنز ثٻ ظٲبٴ ذٹزٰ ثط٪طزٰ، قبیس ټٳیٵ اٲكت. ٲُٳئٷٱ اٲیطٲ

٪صاضز ٸ ذیب٬ ٶساضز دكز زض اسب٢ٱ سب نجح ٶ٫ٽجبٶی  قت ضاحشٱ ٲی

 ٮ٣ب ضا ثب ذٹزٰ ثجطٰ.  ثبیس ثطٸٰ، حشی ا٪ط ٶشٹاٶٱ  ٲٻ ثسټس!
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ضیعز. چٷس ضٸظ زی٫ط  اٞشس ٦ٻ زٮٱ دبییٵ ٲی زٞٗٻ چیعی ثٻ یبزٰ ٲی ی٥

  ؾطثبظاٴ قٹضٸی زض قٽطټب ذٹاټٷس ثٹز.
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 ٲٵ ی٥ ز٦شطٰ

ٸآٲس اٞطاز ثٻ قٽط ضا ثبظضؾی  اٶس ٸ ضٞز ا ثؿشٻٶعزی٥ سجطیع ضاٺ ض

٪صاضز ٸ  اٞشس، احشطاٰ ٲی ٦ٷٷس. ٸ٢شی چكٱ ؾطثبظ ثٻ اٲیطٲحٳس ٲی ٲی

٦ٷس. اٶ٫بض ټٳطاټی ثب ی٥  ٦ٷس. ټیچ سٹػٽی ثٻ ٲٵ ٶٳی ثٷس ضا ثبظ ٲی ضاٺ

 ٦بٞی اؾز. ٞطز ٲٗطٸٜ زض حس ٲٗبٸٴ اؾشبٶساض ثطای ٖجٹض اظ ټط زضی

 دطؾس: اٲیطٲحٳس اظ ؾطثبظ ٲی

 ؟ؾز ثؿشٻ٦ؼب ضٸ ظزٴ؟ ٦سٸٰ ٲؿیطټب  -

٪الٴ ضٸ ظزٴ ٢طثبٴ. اٶ٫بض ػبټبی زی٫ٻ ټٱ ثٹزٺ ٸٮی  ؾٳز قف -

 ټٷٹظ زضؾز ذجط ٶساضٰ. 

ضٸز. ٦ٳی  ی زٸز ثبال ٲی ضٸیٱ، سٹی آؾٳبٴ چٷس ٶ٣ُٻ ٦ٳی ٦ٻ ػٯٹ ٲی

ضؾیٱ ٦ٻ اظ اظزحبٰ ٲطزٰ ٸ ٲبقیٵ ٸ زضق٧ٻ  ػٯٹسط ثٻ ذیبثبٶی ٲی

 ٪ٹیٱ: ٪یطز. ٲی ٸآٲس ذیٯی ٦ٷس نٹضر ٲی ؾز ٸ ضٞزس٣طیجبً ثؿشٻ ا

الثس اٸٶؼبټبیی ٦ٻ ثٳت ذٹضزٺ، االٴ ٲؼطٸح ټؿز. ثصاضیس دیبزٺ  -

 ثكٱ ٸ ظٸزسط ذٹزٲٹ ثطؾٹٶٱ اٸٶؼب. 

٢ٹ٬ ٸ ٢طاضٲٹٴ یبزسٹٴ ضٞز؟ ٲٵ ټٷٹظ ی٥ ٦ٯٳٻ اظ زاؾشبٴ قٳب ضٸ  -

٦ٻ  ثبٸض ٶ٧طزٰ، ٣ٍٞ ایٷٹ ٢جٹ٬ ٦طزٰ ٦ٻ ٖٹو ٦طزٴ قبٺ چیعی ٶیؿز
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ٞٗالً قٳب ٞطنشی زاضیس ٦ٻ  یٻ ػبؾٹؼ ٲٗٳٹٮی اظـ ذجط زاقشٻ ثبقٻ.

ثب ٪صقز ظٲبٴ، حطٞبسٹٴ ضٸ طبثز ٦ٷیس. سٹ ایٵ ٲسر قٳب اظ ثٛ٭ زؾز 

 ذٹضیس.  ٲٵ س٧ٹٴ ٶٳی

 ٪ٹیٱ: ٦الٞٻ ٲی

٦ٷٱ، ٞطاضٺ. ذٹزسٹٴ  ثجیٷیس آ٢ب، ٲٵ االٴ ثٻ سٷٽب چیعی ٦ٻ ٧ٞط ٶٳی -

ٶبسی. ټٳٹٴ دٹ٬ زؾشجٷسٰ ټٱ سٹ اٸٴ زیسیس ٦ٻ ٶٻ دٹٮی زاضٰ ٶٻ اٲ٧ب

ی قٳب. زض ٶشیؼٻ حشی سب قٽط ثٗسی  ی٧ی ٦یٟٱ ثٹز ٦ٻ ٲٹٶسٺ سٹ ذٹٶٻ

سٹٶٱ ثطٰ. االٴ ٣ٍٞ ٧ٞطٰ ایٷٻ ٦ٻ ٸْیٟٻ زاضٰ ذٹزٲٹ ثطؾٹٶٱ  ټٱ ٶٳی

ثب ایٵ ؾطٖشی ٦ٻ زاضیٱ اٸٶؼب ثٯ٧ٻ ثشٹٶٱ ػٹٴ ٦ؿی ضٸ ٶؼبر ثسٰ. 

 ضؾیٱ.  ٦ٷیٱ، ٲُٳئٷٱ سب قت ٶٳی حط٦ز ٲی

ٸاض  ٪ٹیس ٸ ثب ټٳبٴ ؾطٖز ٲٹضچٻ زټس اٲب چیعی ٶٳی ؾطی س٧بٴ ٲی

حؽ ذیٯی ثسی زاضٰ، احؿبؼ ی٥ ظٶساٶی. زټس.  ثٻ حط٦ز ازاٲٻ ٲی

ذٹاټس زض ٲبقیٵ ضا ثبظ ٦ٷٱ ٸ ثذطٰ دبییٵ ٸٮی انالً زٸؾز ٶساضٰ  زٮٱ ٲی

ی ٞطاض زض ثیكٻ ضا س٧طاض ٦ٷٱ، آٴ ټٱ ٸؾٍ ایٵ ټٳٻ ػٳٗیز.  سؼطثٻ

ٸ ػٯت  ثبظی ٲٹق٥ زٸز ٸ اظ سهٹض ٢بیٱ اظ ٲٵ سٷسسط ٲیاٰ ٦ٻ  ٞٽٳیسٺ

ټبی  سٹػٻ ٸؾٍ قٽط ٸ ٦كیسٺ قسٴ ثٻ َطٜ ٲبقیٷف اظ ثیٵ ٶ٫بٺ

زٞٗٻ اظ ٲبقیٵ دیبزٺ  ٦ٳی ثٗس اٸ ی٥ قٹز. ٦ٷؼ٧بٸ ػٳٗیز حبٮٱ ثس ٲی

 ظٶس: قٹز ٸ ثٯٷس نسا ٲی ٲی

 ؾط٦بض اٖشٳبزی! -

ٯٹاض سٷ٩ اظ ثیٵ ػٳٗیز ٲطزی ٦ٻ ٞطٶچ ذب٦ؿشطی چٽبضػیت ٸ ق
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٪طزز.  ثطٲی زاض ثط ؾط ٪صاقشٻ، ثٻ سٵ زاضز ٸ ٦الٺ دٽٯٹی ٮجٻؾٹاض٦بضی 

اٰ ٦ٻ ػعٸ  ٲشٹػٻ قسٺآیس.  ثیٷس، ثٻ َطٞٳبٴ ٲی ٸ٢شی اٲیطٲحٳس ضا ٲی

٦ٷبض ٲبقیٵ ٦ٻ زټٱ.  اـ ضا سكریم ٶٳی ٶیطٸی دٯیؽ اؾز اٲب زضػٻ

 ٪ٹیس:  اٲیطٲحٳس ٲی٦ٷٷس،  ضؾس ٸ ثب ټٱ احٹاٮذطؾی ٲی ٲی

ثطؾٹٴ  سٹٶٱ ایٷؼب ٲُٗ٭ ثكٱ. ٲبقیٵ ٲٷٹ ٖؼٯٻ زاضٰ، ٶٳیٲٵ  -

  اؾشبٶساضی ٸ ؾٹییچ ضٸ سحٹی٭ ثسٺ ثٻ ٲؿئٹ٬ زٞشطٰ. 

 اَبٖز ٢طثبٴ.  -

٦ٷٱ اظ سهٹض ٶكؿشٵ دكز ٞطٲبٴ ایٵ ٲبقیٵ ٦ٻ الثس االٴ  حؽ ٲی

آیس، ٢ٷس سٹی زٮف آة قسٺ  ٢یٳز ثٻ حؿبة ٲی ثبال ٸ ٪طاٴ ذیٯی ٲس٬

٦ٷس. اٲیطٲحٳس ذٱ  ٲبقیٵ ضا ثطاٶساظ ٲیاؾز ٸ ثب ٶ٫بټی ؾطذٹـ 

 ٪ٹیس: زاضز ٸ ٲی اٰ ضا اظ سٹی ٲبقیٵ ثطٲی قٹز ٸ ٦ٹٮٻ ٲی

 ذیب٬ ٶساضیس دیبزٺ ثكیس؟ ٧ٞط ٦طزٰ ذیٯی ٖؼٯٻ زاضیس!  -

٪یطز ٸ اظ ثیٵ ػٳٗیز  آیٱ. آؾشیٷٱ ضا ٲی زټٱ ٸ دبییٵ ٲی ؾط س٧بٴ ٲی

ضٸیٱ، زی٫ط  ٦كس ثٻ َطٜ ی٥ ٦ٹچٻ. ٦ٳی ٦ٻ ػٯٹ ٲی ٸ قٯٹٚی ٲطا ٲی

زضدیچ سٷس  ټبی دیچ ټب ٸ ٦ٹچٻ اظ اظزحبٰ ذجطی ٶیؿز ٸ ٲیبٴ ذبٶٻ

 ٪ٹیٱ: ضٸیٱ. ٲی ٲی

 ٧ٞط ٦ٷٱ آؾشیٷٳٹ ٸ٬ ٦ٷیس ٪ٱ ٶكٱ!  -

 ٪ٹیس: ثسٸٴ ایٷ٧ٻ اظ ؾطٖشف ٦ٱ ٦ٷس ٲی

قٱ دكز ؾط قٳب ضاٺ ثیبٰ ٸ قٳب  قیس ٸٮی ٲٵ ٲؼجٹض ٲی ٪ٱ ٶٳی -

 . ټٱ ایٵ ٲؿیط ضٸ ثٯس ٶیؿشیس ٦ٻ ػٯٹ ثطیس
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ٲٵ زٶجب٬ ٞطنشی ثطای ٞطاض ټؿشٱ  ٦ٷس ٪یطز ٦ٻ ٲساٰ ٧ٞط ٲی ٮؼٱ ٲی

قٹیٱ ٦ٻ ثبظ  ٪ٹیٱ. ٦ٳی ثٗس ٸاضز ٲیساٴ ثعض٪ی ٲی حب٬ چیعی ٶٳی ثبایٵ

قٹٰ ٦ٻ ػٯٹی اؾشبٶساضی ټؿشیٱ.  دط اظ ػٳٗیز اؾز ٸ ٲشٹػٻ ٲی

 ٪ٹیٱ: ٲی

 ؟ ټبیی ٦ٻ ثٳت ذٹضزٺ ز ثطیٱ ؾٳز ٲح٭ٲ٫ٻ ٢طاض ٶجٹ -

 ٦كٻ.  ٲٹٴ ثب اٸٶؼب ظیبزٺ. دیبزٺ ذیٯی َٹ٬ ٲی ٯٻضیٱ. ٞبن ٲی -

ضٸیٱ  قٹیٱ ٸ ثٻ َطٜ ؾبذشٳبٴ ٦ٹچ٧ی ٲی ٸاضز حیبٌ اؾشبٶساضی ٲی

اؾز. ػٯٹی زض ثٻ ٲطزی ٦ٻ آٶؼب ایؿشبزٺ  انُج٭قٹٰ  ٦ٻ ٲشٹػٻ ٲی

 ٪ٹیس: ، ٲی٪صاضز ٦ٷس ٸ احشطاٰ ٲی ٸ ثٻ ٲحى زیسٴ اٸ ؾالٰ ٲی اؾز

 ٪طزٰ.  طا٠ آٲبزٺ ٦ٵ. االٴ ثطٲیزٸ سب اؾت ٢جؾالٰ ٲٽشط ٖجبؼ.  -

ضٸیٱ. ایٵ  ثسٸٴ ایٷ٧ٻ ٲٷشٓط ػٹاة ثٳبٶس، ثٻ َطٜ ؾبذشٳبٴ انٯی ٲی

ضٸز ٦ٻ ثٽشط اظ  ثبض ق٧ط ذسا آؾشیٷٱ ضا ضټب ٦طزٺ ٸ دكز ؾطٰ ضاٺ ٲی

٦ٷس ٸ ټط زٸ ٸاضز  ٦كیسٴ ٲٵ اؾز! ٦ٳی ثٗس ثٻ اسب٢ی اقبضٺ ٲی

 ٪ٹیس: قٹیٱ. ٲی ٲی

ٲٹٶیس سب ٲٵ چٷس ز٢ی٣ٻ ثطٰ دیف  یایٷؼب اسب٠ ٲٷٻ. ٲٷشٓط ٲ -

ذٹاٰ ثجیٷٱ سب االٴ  ټب. ٲی ضیٱ ؾطا٘ ظذٳی ٪طزٰ ٸ ٲی اؾشبٶساض. ظٸز ثطٲی

 چیع.  ٦بض ٦طزٴ ٸ اَالٖبر ث٫یطٰ زض ٲٹضز ټٳٻ چی

 ٪ٹیٱ: ثب سٳؿرط ٲی

سطؾیس سب دبسٹٶٹ اظ اسب٠ ٪صاقشیس ثیطٸٴ، ٲٵ ٞطاض ٦ٷٱ ٸ ٸؾٍ  ٶٳی -

 ٦ٷٱ؟!ٸ٪ٹض  ایٵ ټٳٻ ػٳٗیز ذٹزٲٹ ٪ٱ
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 زټس: ثب ذٹٶؿطزی ػٹاة ٲی

ٶٻ، چٹٴ اٲطٸظ ػٯٹ زض ٶ٫ٽجبٴ ٪صاقشٵ ٸ ػع دطؾٷ٭ ٦ؿی ضٸ ٶٻ  -

شاضٺ ثیبز سٹ ٶٻ ثطٺ ثیطٸٴ. قٳب حٹاؾشٹٴ ٶجٹز ٸ ٲشٹػٻ ٶكسیس ٦ٻ  ٲی

چٹٴ ټٳطاٺ ٲٵ ثٹزیس ٦ؿی ػٯٹسٹٶٹ ٶ٫طٞز ٸٮی ا٪ٻ ثرٹاټیس سٷٽب ثطیس 

 شاضٴ.  ٶٳی ،ثیطٸٴ

ذٹاټس حشٳبً ضاټی دیسا ٦ٷٱ ٸ زٸض اظ  ٲی ٢سض ٮؼٱ ٪طٞشٻ ٦ٻ زٮٱ آٴ

چكٱ ٶ٫ٽجبٴ ثطٸٰ ثیطٸٴ ٦ٻ ثٻ اٸ طبثز ٦ٷٱ ټٱ اٮ٧ی ثٻ ٢سضر 

ٞطاض ٶساضٰ. ثٻ ظٸض ذٹزٰ  ٸ ټٱ ٶكبٴ ثسټٱ ٢هسٶبظز  ټبیكبٴ ٲی ٶ٫ٽجبٴ

٦ٷٱ ضٸی ی٥ ٲج٭ ضاحشی ٦ٻ زض اسب٠ اؾز، ثٷكیٷٱ. اٸ ٦یٟٱ  ضا ٸازاض ٲی

٦ٷٱ  ضٸز. ثب ذٹزٰ ٧ٞط ٲی ثیطٸٴ ٲی٪صاضز ٸ اظ اسب٠  ضا ضٸی ظٲیٵ ٲی

اٰ ضا دؽ زازٺ ثٹز ٦ٻ زض ایٵ ٞطنز ٶ٫بټی ثٻ ٸ٢بیٕ  ٦بـ الا٢٭ ٪ٹقی

 اٶساذشٱ.  سبضیری ٲی

سبة  ٦كس ٸ ثی ای ٦ٻ اٶشٓبض زاضٰ َٹ٬ ٲی آٲسٶف ثیكشط اظ چٷس ز٢ی٣ٻ

ضٸٰ ٸ ثٗس دكز دٷؼطٺ  قٹٰ ٸ سٹی اسب٠ ضاٺ ٲی قٹٰ. ثٯٷس ٲی ٲی

سط قسٺ  ضٶ٩ ټبی زٸز ٦ٻ ټطچٷس ٦ٱ ٸظٰ ثٻ ؾشٹٴز ایؿشٱ ٸ چكٱ ٲی ٲی

زټس ٶ٣بَی اظ قٽط ټٷٹظ زض حب٬  ٸٮی ټٷٹظ ٸػٹز زاضز ٸ ٶكبٴ ٲی

دطٰ ٸ  قٹز ٸ اظ ػب ٲی ؾٹذشٵ ټؿشٷس. زض اسب٠ ٶب٪ٽبٶی ثبظ ٲی

٪طزٰ. ثطذالٜ اٶشٓبضٰ اٲیطٲحٳس ٶیؿز، اٲیطضيب اؾز ٦ٻ ٸاضز  ثطٲی

 دطؾس: ٲی ،اسب٠ قسٺ اؾز

 ٲحٳس ٦ؼبؾز؟ ټٷٹظ؟  قٳب ایٷؼبییس -
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ضٞز اسب٠ اؾشبٶساض. ٲٷٹ ٦بقشٻ ایٷؼب ٸ ٢طاضٺ ثیبز ٦ٻ ثب اؾت ثطیٱ  -

ػبټبیی ٦ٻ ثٳجبضاٴ قسٺ ٸاؾٻ ٦ٳ٥ ثٻ ٲؼطٸحیٵ ٸٮی اٶ٫بض حطٜ 

 ظزٶكٹٴ َٹ٬ ٦كیسٺ.

 ظٶس.  ظیط ٮت ٚط ٲی

یؿف ٖیٵ ذٹزـ ٸ ضئاالٴ چٻ ٸ٢ز حطٜ ظزٴ ٸ ػٯؿٻ ٪صاقشٷٻ؟  -

ذٹاٴ  اع ٦ٻ ضؾیسٴ ثٻ ټٱ ٸ سب قت الثس ٲیاٴ. زٸ سب آزٰ ٸض ټٳسی٫ٻ

 قٻ.  ټبیی ث٧ٷٵ ٦ٻ ی٧یف ټٱ اػطا ٶٳی ضیعی حطٜ ثعٶٵ ٸ ثطٶبٲٻ

 ٪ٹیٱ: اظ سٻ ز٬ ٲی

٦ٷیٱ ٸ ٲٳ٧ٷٻ  ٪ٱ. ٲب زاضیٱ ایٷؼب ٸ٢ز سٯٝ ٲی ٲٵ ټٱ ټٳیٷٹ ٲی -

 سٹٶٱ ػٹٶكٹٶٹ ٶؼبر ثسٰ.  ایٵ ٸؾٍ یٻ ٖسٺ ثٳیطٴ ٦ٻ ٲٵ ٲی

ػب ٸ٬ ٦طزٰ ٸ  ٹ اظزحبٰ. ٲبقیٷٳٹ ټٳٹٴٲٵ اٸای٭ قٽط ٪یط اٞشبزٰ س -

دیبزٺ اٸٲسٰ ایٷؼب ثٯ٧ٻ ثشٹٶٱ اظ اؾشبٶساضی یٻ اؾت ث٫یطٰ ٸ ذٹزٲٹ 

 ثطؾٹٶٱ ثٻ ٲٷب١َ ثٳجبضاٴ. 

 زٴ.  چُٹضی اٸٲسیس سٹ؟ اٶ٫بض اٲطٸظ ٣ٍٞ دطؾٷ٭ ضٸ ضاٺ ٲی -

 ذٷسز.  ٲی

قٷبؾٷٱ. حبال ا٪ٻ ثسٸٶٱ ایٷب  ٲٵ ټٱ زازاـ دطؾٷٯٱ زی٫ٻ. ټٳٻ ٲی -

 ثبثب ثٯ٧ٻ سٹ ؾشبز اؾت ٪یط ثیبضٰ.  ضٰ ؾطا٘ ذبٴ ٶساضٴ، ظٸزسط ٲی اؾت

 زٸز.  ی٥ آٴ قیُٷشی ذبل سٹی ٸػٹزٰ ٲی

ُج٭ ثٻ ی٧ی ؾٟبضـ ٦طزٴ ٲٹ٢ٗی ٦ٻ ضؾیسیٱ، آ٢ب ٲحٳس زٰ ان -

قٷبؾٵ، قبیس ثشٹٶیٱ  زٸسب اؾت آٲبزٺ ٦ٷٻ. حبال ٦ٻ ټٳٻ قٳب ضٸ ٲی
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   ٹٴ ثطؾیٱ. ټب ضٸ ث٫یطیٱ ٸ ثطیٱ ثٻ ٦بضٲ ظٸزسط اٸٴ اؾت

 ظٶٷس.  ٢بدس ٸ ی٥ آٴ چكٳبٶف ثط٠ ٲی قیُٷشٱ ضا ضٸی ټٹا ٲی

 آٰ.  ثس ٧ٞطی ٶیؿز. قٳب ثطیس سٹ حیبٌ، ٲٵ االٴ ٲی -

 ٪ٹیٱ: ضٸز ٦ٻ ٲی ثٻ َطٜ زض اسب٠ ٲی

قٳب ټٱ ٲظ٭ زازاقشٹٴ ٶطیس زٸ ؾبٖز زی٫ٻ ثط٪طزیس ټب. ٲٵ زٮٱ  -

 ػٹقٻ.  زاضٺ ٲظ٭ ؾیط ٸ ؾط٦ٻ ٲی

 ٪ٹیس:  زاضز ٸ ٲی ٷبض زض ثطٲیاٰ ضا اظ ٦ ٦ٹٮٻ

ضٰ زٞشط قیطٸذٹضقیس ٦ٻ سٹ  آٰ. ٲی ٶشطؾیس، ٲٵ ٞٹضی ٲی -

اؾشبٶساضی ٲؿش٣طٺ زٸ سب ثبظٸثٷس ث٫یطٰ ٦ٻ ا٪ٻ سٹ ٲؿیط ػبټبیی ضٸ ثؿشٻ 

 قٷبذشٵ، ٪یط ٶ٧ٷیٱ.  ثٹزٴ ٸ ٲٷٹ ٶٳی

ضٸز، سبظٺ  ٦ٷٱ ٸ ٸ٢شی اظ اسب٠ ثیطٸٴ ٲی ی٥ آٴ ثب ٪یؼی ٶ٫بټف ٲی

زض ایطاٴ ؾبظٲبٶی ٸاثؿشٻ ثٻ نٯیت  1301قٹز. زض ؾب٬  یشټٷٱ ضٸقٵ ٲ

ؾطخ ػٽبٶی سأؾیؽ قس. زض آٴ ظٲبٴ زض سط٦یٻ ایٵ ؾبظٲبٴ ثب آضٰ ټال٬ 

احٳط سأؾیؽ ٸ ثٻ سهٹیت ػٽبٶی ضؾیسٺ ثٹز ٸ ٶكبٴ قیطٸذٹضقیس 

اٮٳٯٯی نٯیت ؾطخ ثٻ سهٹیت ضؾیس ٸ  ؾطخ ثٻ ٖٷٹاٴ ؾٹٲیٵ ٶٳبز ثیٵ

 ٪طٞز.  اٮٳٯٯی ٢طاض ٲٹضز حٳبیز ثیٵ

٦ٷٱ، ثٻ َطٜ حیبٌ  َٹض ٦ٻ زاضٰ ثٻ نٟحبر سبضید ٧ٞط ٲی ټٳیٵ

٦ٻ ٶكبٴ قیطٸذٹضقیس ؾطخ ضا اظ  ضٸٰ. چ٣سض ثطایٱ ػبٮت اؾز ٲی

 زی٥ ثجیٷٱ ٸ ثبظٸثٷس آٴ ضا ضٸی زؾشٱ ثجٷسٰ. ٶع

٪طزز ٸ ټط زٸ ضا ثٻ زؾشٱ  ٦ٳی ثٗس اٲیطضيب ثب زٸ سب ثبظٸثٷس ثطٲی
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 ز. آٸض ثبظٸیف ضا ػٯٹ ٲیزټس.  ٲی

 ایٷٹ ثجٷسیس ثطاٰ.  -

٦ٷٱ ٸ ثٷسټبی آٴ ضا َٹضی ٪طٺ  دبضچٻ ؾٟیس ضا اظ زٸض ثبظٸیف ضز ٲی

ظٶٱ ٦ٻ ٶكبٴ ٢طٲعـ ضٸی زؾشف ٢طاض ث٫یطز. ثب ضيبیز ٶ٫بټی ثٻ  ٲی

٪یطز. ثبظٸیٱ ضا ثبال  اٶساظز ٸ ثٗس آٴ ی٧ی ثبظٸثٷس ضا اظ زؾشٱ ٲی آٴ ٲی

ٶرٹضز، ثب ز٢ز آٴ ضا  ٦ٻ ٲطا٢ت اؾز زؾشف ثٻ ثسٶٱ ثطٰ. زضحبٮی ٲی

 ثٷسز.  زٸض ثبظٸیٱ ٲی

ی اٸ اظ  ظٶس. ؾطٸ٦ٯٻ ضا نسا ٲی ٲٽشط ٖجبؼقٹیٱ،  ُج٭ ٦ٻ ٲیانٸاضز 

قٹز ٸ ؾالٰ  ټبی یٹٶؼٻ دیسا ٲی دكز ی٥ زیٹاض ؾبذشٻ قسٺ اظ ٖس٬

 ٦ٷس.  ٲی

 ؾز؟  ټب آٲبزٺ . اؾتٖجبؼؾالٰ  -

ظیط ظیٵ سٹٴ زؾشٹض زازٺ ثٹزٴ. زی٫ٻ  ثٯٻ آ٢ب، ذیٯی ٸ٢شٻ اذٹی -

 ټب.  قسٴ حیٹٸٴ زاقشٵ ذؿشٻ ٲی

٦كس. ٶ٫بټی ثٻ ټط زٸ  زٸ سب اؾت ٦ٽط ضا اظ دكز انُج٭ ثیطٸٴ ٲی

ضٸٰ ٸ دب زض  ټب ٲی اٶساظٰ. ظیبز ٞط٢ی ثب ټٱ ٶساضٶس. ثٻ َطٜ ی٧ی اظ آٴ ٲی

چٷس ٮحٓٻ  ٦كٱ. اٲیطضيب ضا ضٸی ظیٵ ثبال ٲی٪صاضٰ ٸ ذٹزٰ  ض٦بة ٲی

زض ٶ٫بټف ټٱ سحؿیٵ ټؿز ټٱ  . اٶ٫بض٦ٷس ػٹض ذبنی ٶ٫بټٱ ٲی

 دطؾس: قٹز. ٲی ؾٹاض آٴ ی٧ی اؾت ٲی سٗؼت.

 ؾٹاضی ثٯسیس یب یس٤ ث٧كٳشٹٴ؟  -

٪یطٰ ٸ ػٯٹسط اظ  اٶساظٰ ٸ اٞؿبض ضا ٲی ی چكٱ ٶ٫بټی ثٻ اٸ ٲی اظ ٪ٹقٻ
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ایؿشٱ. ثالٞبنٯٻ ٦ٷبضٰ  ضٸٰ ٸ ٦ٷبض زض حیبٌ ٲی اٸ اظ انُج٭ ثیطٸٴ ٲی

 ٪ٹیس: جبٴ زض ضا ثبظ ٦ٷس، آټؿشٻ ٲیضؾس ٸ ٲٹ٢ٗی ٦ٻ ٲٷشٓطیٱ ٶ٫ٽ ٲی

ٲٵ ٧ٞط ٦طزٰ ٦ٷیس؟  چخ ٶ٫بٰ ٲی چطا چخذت ثبثب، زٖٹا ٶساضٺ ٦ٻ!  -

یٻ ذبٶٱ ز٦شط ٦ٻ سٹ سٽطاٴ ثعض٨ قسٺ، الثس سٹ ٖٳطـ ؾٹاض اؾت ٶكسٺ 

یب ا٪ط ټٱ قسٺ الثس ی٧ی یس٤ ٦كیسزـ. ذجط ٶساقشٱ ذبٶٱ ز٦شط ٲب 

 حطیٟٻ!  ٞٵ ټٳٻ

٦كٱ. دیطظٴ ٲٽطثبٴ سٳبٰ ظٶس٪ی  اذشیبض آٺ ٲی اٞشٱ ٸ ثی ٮ٣ب ٲی یبز ٲٻ

چیع اٸ٬ ثبقٱ ٸ ټیچ ػب چیعی ٦ٱ  ٲطا َٹضی دیف ثطزٺ ثٹز ٦ٻ زض ټٳٻ

زاقشٷی االٴ  ٶٓیط ٸ زٸؾز اٞشس ٦ٻ آٴ دیطظٴ ثی ٶیبٸضٰ. ثٗس یبزٰ ٲی

ټٟز ؾبٮٻ اؾز ٸ ٦ٳشط اظ چٽ٭ ٦یٯٹٲشط ثب ٲٵ ٞبنٯٻ زاضز ٸ اٲكت 

 سٹاٶٱ ثٛٯف ٦ٷٱ.  ٲی

ضٸیٱ، اٲیطضيب ټٱ ٲظ٭ ثطازضـ ٲطا ثٻ ؾٹی  ثیطٸٴ ٲیاظ زض ٦ٻ 

٦ٷس ٦ٻ زٸض اظ اظزحبٰ ثشٹاٶیٱ سٷسسط ثشبظیٱ. سٹی زٮٱ  ټب ټسایز ٲی ٦ٹچٻ

٦ٷٷس. اظ سهٹض ایٷ٧ٻ ثٻ ټٳیٵ ضاحشی اٲیطٲحٳس ضا ػب  زاضٶس ٢ٷس آة ٲی

قٹز، زٮٱ  اٰ ٸ ٸ٢شی ثط٪طزز ٸ ثجیٷس ٲٵ ٶیؿشٱ چٻ حبٮی ٲی ٪صاقشٻ

چطذس ٦ٻ  قی ثط٢هٱ؛ اٲب ظٸز شټٷٱ ثٻ َطٜ ٦بضی ٲیذٹاټس اظ ذٹ ٲی

 دطؾٱ: ضٸیٱ. ٲی زاضیٱ ثٻ زٶجبٮف ٲی

ضاؾشی ٲ٫ٻ ٢طاض ٶجٹز قٳب ثٳٹٶیس ٮی٣ٹاٴ ٲٹاْت ذبٶٹازٺ ثبقیس؟  -

 دسضسٹٴ نجح ثٻ زازاقشٹٴ ایٵ ؾٟبضـ ضٸ ٦طزٴ. 

ثٯٻ ٪ٟشٻ ثٹزٴ ٸٮی ثٻ ٶٓطٰ الظٰ ٶجٹز ایٵ ټٳٻ ٲطز ػٹٸٴ اٸٶؼب  -
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ای ٶ٫ٽجبٶی ثسیٱ ٦ٻ ذُطی ثطاـ ٸػٹز  ظ ذٹٶٻ ٸ ظٶس٪یٸایؿشیٱ ٸ ا

ټب ثبقٻ. ٲٵ ٸ ثب٢ط  ٶساضٺ. ثیٹ٤ ٢جٹ٬ ٦طز اٸٶؼب ثٳٹٶٻ ٸ ٲطا٢ت ظٴ ٸ ثچٻ

 آز.  اٸٲسیٱ ثجیٷیٱ چٻ ٦ٳ٧ی اظٲٹٴ ثطٲی

 ضٸز.  ټبیٱ سٹی ټٱ ٲی اذشیبض اذٱ ثی

 آ٢ب ثب٢ط ٦ؼب ضٞشٵ؟  -

ؾز چٹٴ ٮجرٷس اٶ٫بض ٲشٹػٻ اذٳٱ قسٺ ٸ زٮیٯف ضا ټٱ ٞٽٳیسٺ ا

 ٪ٹیس: ظٶس ٸ ٲی ٲی

سب ضؾیسیٱ سجطیع ٸ اظ ٲبقیٵ دیبزٺ قسیٱ، ٪ٳف ٦طزٰ. ٸؾٍ  -

 ػٳٗیز ٶٟٽٳیسٰ ٦ؼب ضٞز. 

اظ حبٮشف ٢كٷ٩ ٲٗٯٹٰ اؾز ٦ٻ ٖٳساً ثب٢ط ضا ٪ٱ ٦طزٺ اؾز چٹٴ 

 ای ٶساقشٻ ظیبز ٦ٷبض اٸ ثٳبٶس! ٖال٢ٻ

اٶس اٲب  ثؿشٻایٱ ٸ ضاٺ ضا  ټبی زٸز ضؾیسٺ ٦ٳی ثٗس ٶعزی٥ ی٧ی اظ ؾشٹٴ

ی ٖجٹض  ثب زیسٴ ثبظٸثٷسټبی قیطٸذٹضقیس ؾطخ ظٸز ثٻ ٲب اػبظٺ

 دطؾس:  زټٷس. اٲیطضيب اظ ی٧ی اظ ؾطثبظټب ٲی ٲی

 ایٷؼب ٲؼطٸح ټٱ زاقشٻ؟ -

ثٯٻ، ٪ٟشٵ ٶٹٶٹایی ضٸ ظزٺ ٸ ٲطزٰ ٦ٻ ػٯٹـ نٝ ثؿشٻ ثٹزٴ ٦ٻ  -

. چٷس سب زضق٧ٻ ټٱ ٴاٸٶؼب چٷس سب ٦ٳ٥ٸدبض قسٴ.  ٶٹٴ ثرطٴ، ٮز

 ذٹٶٻ.  ثطٴ ٲطیى ټب ضٸ ٲی آٴ ٸ ٲؼطٸح ضٴ ٸ ٲی ؿز ٦ٻ ٲیټ

سبظیٱ. ٸ٢شی ٸاضز  زټٷس، ٲی ټبی ثبضی٥ اػبظٺ ٲی سب ػبیی ٦ٻ ٦ٹچٻ

ټبی ٦ٹچ٧ی اظ آسف  قٹیٱ ٦ٻ ټٷٹظ ٪ٹقٻ ٸ ٦ٷبضـ ٶ٣ُٻ ای ٲی ٲحٹَٻ
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َطٜ  ٲبٶٱ. اػؿبز ایٵ زض حب٬ ؾٹذشٵ اؾز، اظ قسر ٞبػٗٻ ٲجٽٹر ٲی

ټبی ٲؼطٸح ضا ضٸی ٮحبٜ ٸ  اٶس ٸ ثسٴ زٺَطٜ ضٸی ظٲیٵ اٞشب ٸ آٴ

اٶس. زٸ ؾٻ ٲطز ٦ٻ  اٶس، ذٹاثبٶسٺ ټبیی ٦ٻ ْبټطاً ٲطزٰ آٸضزٺ ضذشرٹاة

اٶس، ٲساٰ  ٮجبؼ ؾٟیس ثط سٵ زاضٶس ٸ ٲظ٭ ٲب ثبظٸثٷس قیطٸذٹضقیس ثؿشٻ

زاٶٷس  ضٸٶس ٸ اٶ٫بض ذٹزقبٴ ټٱ ٶٳی اظ ثبالی ؾط ی٧ی ثٻ ثبٮیٵ ی٫طی ٲی

٦ٷٱ.  ټب ٶ٫بٺ ٲی ایؿشٱ ٸ ثٻ آٴ قٹٰ ٸ ٲی چٻ ٦ٷٷس. ی٥ آٴ ټٹ٬ ٲی

٦ٷس،  ظٶس ٸ زضحبٮی ٦ٻ ثٻ ٲٵ اقبضٺ ٲی ټب ضا نسا ٲی اٲیطضيب ی٧ی اظ آٴ

 ٪ٹیس:  ٲی

 ټی! ظٸز ثیب ثٻ ذبٶٱ ز٦شط اظ ٸيٗیز ٪عاضـ ثسٺ.  -

 ٪ٹیس: ٦ٷس ٸ ٲی ٲطز چٷس ٮحٓٻ ٲجٽٹر ٲطا ٶ٫بٺ ٲی

ٲبقیٵ ټؿز ٶٻ  ذٹٶٻ. ٶٻ ٪عاضـ چی؟ ټٳٻ زاٚٹٶٵ. ثبیس ثطٴ ٲطیى -

 زضق٧ٻ. چٷس سب ضٸ ٦ٻ ذیٯی ثسحب٬ ثٹزٴ، ٞطؾشبزیٱ. 

٦ٷس  آٸضز ٸ ؾٗی ٲی زٸز ثبالی ؾط ٲطزی ٦ٻ زاضز ذٹٴ ثبال ٲی ثٗس ٲی

 ظٶٱ: زٸٰ ٸ زاز ٲی ٦ٳی آة ثٻ اٸ ثرٹضاٶس. ٸحكز ظزٺ ثبالی ؾطـ ٲی

آضٺ؟ قبیس ذٹٶطیعی زاذٯی  ثیٷی زاضٺ ذٹٴ ثبال ٲی ٶٻ! ٲ٫ٻ ٶٳی -

 ٦ٷٻ ٸ ذُطٶب٦ٻ.  ٻ. آة ثٽف ثسی، ػطیبٴ ذٹٴ ضٸ سٷسسط ٲیزاقشٻ ثبق

 ٪ٹیس: ذٹٶؿطز ٲی

آضٺ، ٧ٞط ٦ٷٱ ذٹٶطیعی زاذٯی زاضٺ. ٦بضـ سٳٹٲٻ. ا٢الً سكٷٻ  -

 طٺ. ٲی ٶٳی

زټس.  ظٶٱ ثٻ ٲطزی ٦ٻ زاضز ػٯٹی چكٳٱ ػبٴ ٲی ٲجٽٹر ظ٬ ٲی
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٢سض ٪یؼٱ ٦ٻ  یٗٷی زض ایٵ زٸضٺ اٲ٧بٴ ػطاحی اٸ ټٷٹظ ٸػٹز ٶساضز؟ آٴ

 ٦كس.  آیس. اٲیطضيب آؾشیٷٱ ضا ٲی چیعی یبزٰ ٶٳی

 اٸٴ ذبٶٱ ضٸی دبـ یٻ ظذٱ ثعض٨ ټؿز. اٶ٫بض ذیٯی زضز زاضٺ.  -

ی  ٦ٷٱ. ثرف ثعض٪ی اظ ًٖٯٻ زٸٰ ٸ ظذٱ ضا ٲٗبیٷٻ ٲی ثٻ َطٜ اٸ ٲی

اـ ټٱ ظیبز  ضاٶف زضیسٺ قسٺ ٸٮی ذٹٶطیعی ظیبز ٶیؿز ٸ حب٬ ٖٳٹٲی

٦ٷٱ. ٲُٳئٵ ٶیؿشٱ ٸٮی ثٻ ٶٓط  ٻ ٲیضؾس. ظذٱ ضا ٲٗبیٷ ثس ثٻ ٶٓط ٶٳی

ټطحب٬  ضؾس ټیچ ض٨ ذٹٶی ثعض٨ ٸ ٖهجی ٢ُٕ ٶكسٺ اؾز. ثٻ ٲی

ای ټٱ ثطای سكریم ثٽشط ٸػٹز ٶساضز ٸ ثبیس ثٻ  احشٳبالً ټیچ ٸؾیٯٻ

ی٥ س٧ٻ ی ذُطٶب٤ ایٵ اؾز ٦ٻ  ٻٽب ٶ٧شسٷذٹزٰ اس٧ب ٦ٷٱ.  ی ٲٗبیٷٻ

ی ضاٶف ٞطٸ  ټٷی سٻ ظذٱ ػب ذٹـ ٦طزٺ ٸ ٖٳی١ زضٸٴ ًٖٯٻسط٦ف آ

ضٞشٻ اؾز. ٲُٳئٵ ٶیؿشٱ ضٸی ی٥ ض٨ ذٹٶی ٶجبقس ٸ ا٪ط آٴ ضا ثیطٸٴ 

ث٧كٱ، ذٹٶطیعی قسیسی ضخ ٶسټس ٦ٻ ٶشٹاٶٱ ٲٽبضـ ٦ٷٱ. ٶٟؽ ٖٳی٣ی 

٪یطٰ ضیؿ٥ ٦ٷٱ. ضاټی ػع ایٵ ٸػٹز ٶساضز.  ٦كٱ ٸ سهٳیٱ ٲی ٲی

٦ٷٱ. زض ٲ٣بث٭ ایٵ  ٪یطٰ ٸ زضـ ضا ثبظ ٲی اٰ ضا اظ زؾز اٲیطضيب ٲی ٦ٹٮٻ

حؼٱ اظ ٲهسٸٰ، ٸؾبی٭ ٸ زاضٸټبی زاذٯف چ٣سض ٶبچیع ثٻ ٶٓط 

حؽ  ٦ٷٱ. ثی ظٶٱ ٸ قطٸٔ ٲی ضؾٷس. ٧ٞطټبی ٲعاحٱ ضا ٦ٷبض ٲی ٲی

ای  ٦ٷٱ. ظٴ ٶبٮٻ ٦كٱ سٹی ؾطٶ٩ ٸ ٦ٷبض ظذٱ ٞطٸ ٲی ٦ٷٷسٺ ضا ٲی

٢سض زضز زاضز ٦ٻ اٶ٫بض ٲشٹػٻ زضز ؾٹظٴ ٶكسٺ  ٦ٷس اٲب ظذٳف آٴ ٲی

آټؿشٻ آٴ  ٦ٷٱ ٸ ثٗس ٷٷسٺ سعضی١ ٲیحؽ ٦ اؾز. ثٻ چٷس ٶ٣ُٻ ثی

ظٶس. ثٻ  ٦كٱ. ذٹٴ ثیطٸٴ ٲی ٪یطٰ ٸ ثیطٸٴ ٲی ٲی دٷؽسط٦ف ضا ثب 
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زټٱ.  زټٱ ٸ ٞكبض ٲی زټٱ ٸ ٞكبض ٲی ؾطٖز ضٸی آٴ ضا ثب ٪بظ ٞكبض ٲی

٦ٷٱ  قٹز. حؽ ٲی ٪صاضٰ، ٞٹضی ٢طٲع ٲی ټط ٪بظی ضٸی آٴ ٶ٣ُٻ ٲی

ٸز. ثبظ ټٱ ٪بظی ضٸی ض سٳبٰ ذٹٴ ثسٴ ظٴ زاضز اظ آٴ ٶ٣ُٻ ثیطٸٴ ٲی

زټٱ... ٸ ایٵ ثبض ٪بظ زی٫ط ؾطخ  ٪صاضٰ ٸ ٞكبض ٲی ٪بظټبی ٢جٯی ٲی

قٹز، ٶٻ ثب آٴ قشبة. ٦ٳی ثٗس ذٹٴ ثٷس آٲسٺ اؾز. ٶٟؽ ضاحشی  ٶٳی

 آٸضٰ.  ٶد ثریٻ ضا زض ٲی ٦كٱ ٸ ٲی

ټبی  قٹٰ، ٶ٫بټی ثٻ زؾز قٹز ٸ ثٯٷس ٲی ٲٹ٢ٗی ٦ٻ ٦بضٰ سٳبٰ ٲی

چطا ٮجبؼ ٦طٰ ضٶ٫ٱ ٚط٠ زض ذب٤ ٸ ذٹٴ اؾز. سٳبٰ اٶساظٰ.  اٰ ٲی ذٹٶی

ټٱ  ٸ ضٸدٹـ ٮ٣بی دیط یبزٰ ٶیٷساذشٻ ثٹز ٦ٻ زؾش٧ف الس٧ؽ ٲٻ

ټٳطاټٱ ثیبٸضٰ؟ انالً چطا ٣ٍٞ ی٥ ٦ٹٮٻ ٸؾبی٭ دعق٧ی؟ ایٷؼب ی٥ 

 ٦بٲیٹٴ ٸؾبی٭ دعق٧ی الظٰ ثٹز. 

اٶساظٰ. حبال ٦ٻ ظذٱ دبی ظٴ ثریٻ ذٹضزٺ ٸ سٳیع  ٶ٫بټی ثٻ زٸضٸثطٰ ٲی

ظٶس، اٶ٫بض ټٳٻ ثب احشطاٰ ثٻ ٲٵ  ٳبٴ قسٺ ٸ زی٫ط اظ زضز ٶٗطٺ ٶٳیٸ دبٶؿ

٦ٷٷس ٸ ٲٷشٓطٶس زٸثبضٺ ٦بض ٲٟیس ٸ ثعض٪ی ث٧ٷٱ. ثب چكٱ زٶجب٬  ٶ٫بٺ ٲی

 دطؾٱ: ثیٷٱ. اظ ی٧ی اظ اٲساز٪طټب ٲی ٪طزٰ ٸ اٸ ضا ٶٳی اٲیطضيب ٲی

 آ٢بی احشكبٰ ٦ؼب ضٞشٵ؟  -

 ټب.  ضٞشٵ زضق٧ٻ ٪یط ثیبضٴ ٸاؾٻ اٶش٣ب٬ ٲهسٸٰ -

٦ٻ ثجیٷٱ ثٻ ٦ساٰ ی٥ اٶساظٰ  ٲبٶسٺ ٲی ټبی ثب٢ی ٶ٫بټی ثٻ ٲؼطٸح

اظ  ضٸٰ ٸ ټط ٦بضی اظ ثبٮیٵ ی٧ی ثط ؾط زی٫طی ٲیقٹز ٦ٳ٥ ٦طز.  ٲی

زاٶٱ چٷس ؾبٖز  ٦ٷٱ. ظٲبٴ اظ زؾشٱ زض ضٞشٻ ٸ ٶٳی یس، ٲیآ زؾشٱ ثطٲی
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 اؾز ٦ٻ ٲكٛٹٮٱ. 

ط٦شی ثٻ چكٳٱ اٶس، ح ظیط چبزض ٶٳبظی ٦ٻ ضٸی ی٧ی اظ اػؿبز اٶساذشٻ

ظٶٱ. ٲطزی ثب نٹضسی ٚط٠ زض ذٹٴ ظیط آٴ  ذٹضز. چبزض ضا ٦ٷبض ٲی ٲی

ذٹاټٱ.  ظٶٱ ٸ آة ٲی ٦كس! ٲجٽٹر زاز ٲی ذٟشٻ اؾز ٸٮی ٶٟؽ ٲی

زټٷس. ٸ٢شی نٹضر اٸ ضا اظ ذٹٴ دب٤  ای آة ثٻ زؾشٱ ٲی ٦ٳی ثٗس ٦ٹظٺ

٦ٻ احشٳبالً ػبی ی٥ سط٦ف اؾز،  ٹضاخقٹٰ ی٥ ؾ ٦ٷٱ، ٲشٹػٻ ٲی ٲی

اـ ٸػٹز زاضز ٸ ایٵ ټٳٻ  ؾز ثبالی ٪یؼ٫بټف سٹی ػٳؼٳٻزض

ذٹٶطیعی ثٻ ذبَط ټٳبٴ سط٦ف ثٹزٺ اؾز، اٲب حبال ذٹٴ ثٷس آٲسٺ ٸ 

٦كس. ظذٱ ضا سٳیع  زاضز ٶٟؽ ٲیثٻ ق٧ٯی ٲٗؼعآؾب ظٶسٺ اؾز ٸ ٲطز 

٦ٷٱ. ټیچ اططی اظ سط٦ف ٶیؿز،  ٦ٷٱ ٸ سب سٽف ضا ثب ز٢ز ٶ٫بٺ ٲی ٲی

ؾز ٦ٻ سط٦كی ذٹزـ اظ چٷیٵ ظذٳی ټطچٷس ذیٯی ثٗیس ٸ ٖؼیت ا

٦ٷٱ ٸ ثٻ اٲساز٪طټب  ثیطٸٴ آٲسٺ ثبقس. ظذٱ ضا يسٖٟٹٶی ٸ دبٶؿٳبٴ ٲی

 ٦ٷٱ ثب اٸٮیٵ زضق٧ٻ اٸ ضا ثٻ ثیٳبضؾشبٴ ثٟطؾشٷس.  ؾٟبضـ ٲی

ټبی زٸضٸثطٰ ٦ٳشط قسٺ اؾز. اٶ٫بض  قٹٰ، سٗساز ٲؼطٸح ٸ٢شی ثٯٷس ٲی

 ٦ؿیاٶس.  ټب ضا ثطزٺ آٴ زض ایٵ ٞبنٯٻ چٷس زضق٧ٻ دیسا قسٺ ٸ سٗسازی اظ

 ٦ٷس.  اظ دكز ؾط نسایٱ ٲی

 ذبٶٱ ز٦شط! -

 زٸز. ٪طزٰ. ظٶی ثٻ َطٞٱ ٲی ثطٲی

٦ٷٻ. اظ زیكت  ذبٶٱ ز٦شط، زؾشٱ ثٻ زاٲٷشٹٴ. آثؼیٱ زاضٺ ظایٳبٴ ٲی -

ضٺ ٸ زٸثبضٺ  زضز زاضٺ. نجح ٦ٻ ثٳت ظزٴ، سطؾیس. حبال ټی اظ ټٹـ ٲی
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ٶٻ. ٲبٲب ثبال ؾطقٻ ٸٮی ضٶ٩ ٸ ضخ آز. انالً ضٲ١ ٶساضٺ ظٸض ثع ثٻ ټٹـ ٲی

 آثؼیٱ ظضز قسٺ. ذیٯی ذٹٴ اظـ ضٞشٻ. 

 دطؾٱ: ثب ٶ٫طاٶی ٲی

 ٦ؼبؾز؟  -

٪طزٰ ٦یٟٱ ضا ثطزاضٰ  ثطٲی٦ٷس.  ټبی اَطاٜ اقبضٺ ٲی ظ ٦ٹچٻثٻ ی٧ی ا

ؾطٰ ضا ثٯٷس  زاضز. ظٸزسط اظ ٲٵ آٴ ضا ثطٲی ای ی ٲطزاٶٻ ٦ٻ زؾز ثطٶعٺ

٢سض  آٮٹز اٲیطٲحٳس. چكٳبٶف آٴ ر اذٱقٹٰ ثب نٹض ضٸ ٲی ٦ٷٱ ٸ ضٸثٻ ٲی

ضٸٰ. ٶ٫بٺ  ٦ٷٱ ٸ ی٥ ٢سٰ ٣ٖت ٲی ٖهجبٶی اؾز ٦ٻ ی٥ آٴ ٸحكز ٲی

اٶساظز ٸ زٶجب٬ ظٴ ثٻ ضاٺ  ٪یطز ٸ ٦ٹٮٻ ضا ضٸی زٸقف ٲی اظ ٲٵ ٲی

 زٸٰ.  ٦ٷٱ ٸ ثٗس زٶجب٬ آٴ زٸ ٲی اٞشس. ٲجٽٹر ٶ٫بټف ٲی ٲی

٪یطٰ ٸ اظ  ٦ٳی ثٗس سٹی ی٥ حیبٌ ٦ٹچ٥ ٦ٹٮٻ ضا اظ اٲیطٲحٳس ٲی

قٹٰ ٦ٻ ظائٹ سٹی  ٪صضٰ. ٸاضز اسب٢ی ٲی اظ ی٥ ایٹاٴ ٲی .ضٸٰ ټب ثبال ٲی دٯٻ

 ٟشٻ ثٹز، ٶیٳٻ ثیٽٹـ اؾز.َٹض ٦ٻ ذٹاټطـ ٪ ٦كس ٸ ټٳبٴ ضز ٲیآٴ ز

ٞكبضـ  ضٸز. ٶبٮس ٸ زٸثبضٺ اظ حب٬ ٲی آیس ٸ اظ زضز ٲی ٪بټی ثٻ ټٹـ ٲی

طٰ الظٰ زاضٰ، ٢ج٭ ٪یطٰ. ذیٯی دبییٵ اؾز. ذسایب، ٲٵ االٴ ی٥ ؾ ضا ٲی

 قٹٰ.  اظ ټط ٦بض زی٫طی. ٲكٛٹ٬ ٲٗبیٷٻ ٲی

 دطؾس: اٰ. ٲی اٲیطٲحٳس ایؿشبزٺ ثٗس سٹی حیبٌ ػٯٹی٦ٳی 

 آز؟ سٹ ز٦شطی.  یٗٷی چی ٦ٻ ٦بضی اظ زؾشز ثطٶٳی -

 ٪ٹیٱ: ثب حطل ٲی

ز٦شطٰ ٸٮی ػطاح ٶیؿشٱ، ٲشرهم ظٶبٴ ٸ ظایٳبٴ ټٱ ٶیؿشٱ. ٲٵ  -
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سبظٺ  ٳبٴ ٣ٍٞ زضٸؼ ٖٳٹٲی ضٸ ٪صضٸٶسٰ.اٰ ٸ زض ٲٹضز ظای ز٦شط ٖٳٹٲی

سٹٶؿشٱ سٹ یٻ اسب٠ ٲٗٳٹٮی ٸؾٍ یٻ ذٹٶٻ  ثٹزٰ، ٶٳی ػطاح ا٪ط ټٱ

  ٲیطٺ. ٦ٷٻ ٸ ثٗساً ٲی ػطاحی ٦ٷٱ. ٲطیى ٖٟٹٶز ٲی

 ټب. ذت ثچٻ ضٸ ثسٸٴ ػطاحی ثٻ زٶیب ثیبض، ٲظ٭ ا٦ظط ظایٳبٴ -

ػبی  ٞٽٳی. ثچٻ ثٻ ٞٽٳی ثطیغ یٗٷی چی؟ ٶٻ، ٲٗٯٹٲٻ ٦ٻ ٶٳی سٹ ٲی -

ازٴ ٦ٻ ثشٹٶیٱ ٦بضټبیی ٦ٻ ثٻ ٲب یبز زآز. سٳبٰ  ؾط زاضٺ ثب دب ثٻ زٶیب ٲی

 ثٻ ٶٓطٰ ٸ٢شف ٪صقشٻ ٸ االٴ زی٫ٻثچٻ ضٸ ٢ج٭ اظ سٹٮس ثچطذٹٶیٱ، 

٢سض ذٹٶطیعی زاقشٻ ٦ٻ  . ٲبزض ټٱ سٹ ایٵ چٷس ؾبٖز اٸٴاؾزٞبیسٺ  ثی

٦ٻ ثشٹٶٻ ایٵ  ٺاظ ضٲ١ ضٞشٻ. ا٪ٻ ػطاحی ٶكٻ، احشٳبٮف ی٥ زضنس

سبظٺ ٲٵ انالً ظایٳبٴ ضٸ َجیٗی اٶؼبٰ ثسٺ ٸ ذٹزـ ٸ ثچٻ ؾبٮٱ ثٳٹٶٵ. 

سٹٶٵ ثطاـ ٦بضی ث٧ٷٵ یب ٶٻ.  زٸٶٱ االٴ سٹ ثیٳبضؾشبٴ ټٱ ٲی ٶٳی

ثٻ ذٹزقٹٴ ټٱ ٪ٟشٱ ی دعق٧ی ضٸ زی٫ٻ حّٟ ٶیؿشٱ ٸاهلل.  سبضیرچٻ

٦ٷٵ، زی٫ٻ  ٦ٻ ټٳیٵ االٴ ثبیس ثطؾٹٶٷف ثیٳبضؾشبٴ. ٸ٢شی ٢جٹ٬ ٶٳی

 آز. ٱ ثطٶٳی٦بضی اظ زؾش

 ٪ٹیس: اٰ، ٲی ثب ٲالیٳشی ٦ٻ اظ زیطٸظ زض اٸ ٶسیسٺ

ثطٶف ثیٳبضؾشبٴ چٹٴ ایٷؼب ز٦شط ظٴ ٶساضٺ ٸ ٲطزٰ ټٷٹظ ذیٯی  ٶٳی -

اٴ. حبيط ٶیؿشٵ ثطای ظایٳبٴ ثطٴ دیف ز٦شط ٲطز. ا٪ٻ االٴ  ٲصټجی

ٸٮف ٦ٷی ٸ اظ ایٵ ذٹٶٻ ثطی ثیطٸٴ، زض ٸا٢ٕ ح٧ٱ ٲط٨ اٸٴ ظٴ ٸ 

 . قٹ اٲًب ٦طزی ثچٻ

 ٪ٹیٱ: زټس. ثب سطزیس ٲی ٦ٷٱ زؾشی ٢ٯجٱ ضا ٲح٧ٱ ٞكبض ٲی حؽ ٲی
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٪ٟشٱ ٦ٻ ٣ٍٞ ی٥ زضنس احشٳب٬ زاضٺ ایٵ ظٴ ثشٹٶٻ سٹ ذٹٶٻ ظایٳبٴ  -

 ٦ٷٻ. 

 ی٥ زضنس احشٳب٬ ظٶسٺ ثٹزٴ ثٽشط اظ ټیچٻ، ٶٻ؟  -

 زاضٰ.  اٰ ضا اظ ػٯٹی دبیٱ ثطٲی ثب ٖهجبٶیز ٦ٹٮٻ

ظٶس٪ی ثٽشط اظ ټیچٻ ٸٮی ا٪ٻ  ثٯٻ، ثطای اٸٴ ظٴ ی٥ زضنس احشٳب٬ -

ایٵ ظٴ ثٳیطٺ، ثٗسـ ٸاؾٻ ٲٵ چ٣سض احشٳب٬ ټؿز ٦ٻ ثشٹٶٱ اظ سٹ ایٵ 

ذٹٶٻ ؾبٮٱ ٸ ظٶسٺ ثیبٰ ثیطٸٴ؟ ایٷب ټٳیٵ االٴ ٦ٻ ټٷٹظ ٲٵ ټیچ ٦بضی 

اـ ٦طزٰ ٸ ٪ٟشٱ ثبیس ثجطٶف ثیٳبضؾشبٴ، ټعاض ػٹض  ٶ٧طزٰ ٸ ٣ٍٞ ٲٗبیٷٻ

ظایٳبٴ ٸ ظٶٻ ظٶسٺ ٶٳٹٶٻ، ٲحبٮٻ ثسٸثیطاٺ ثٽٱ ٪ٟشٵ. ا٪ٻ ٲٵ ثطٰ ؾط ایٵ 

 ثصاضٴ ٲٵ ظٶسٺ ثٳٹٶٱ. 

 ظٶس.  ضٶ٫ی ٲی ٦ٷس ٸ ٮجرٷس ٦ٱ ټبیٱ ٶ٫بٺ ٲی نبٜ سٹی چكٱ

ؾشٱ  حؿبة ٶ٧طزی؟ ٧ٞط ٦طزی ٲٵ ایٷؼب ٸاٲی ټیچیسٹ ٲٷٹ ایٷؼب  -

 ٦ٷٱ ٦ٻ سٹ ضٸ ث٧كٵ؟  ٸ سٳبقب ٲی

 ٦ٷٱ.  ی چكٱ ٶ٫بټف ٲی اظ ٪ٹقٻ

طی ثٻ ٖٷٹاٴ ػبؾٹؼ سحٹی٭ ذٹاؾشی ٲٷٹ ثج سٹ ذٹزر نجح ٲی -

 ثسی ٦ٻ اٖساٲٱ ٦ٷٵ. ټٳیٵ چٷس ؾبٖز دیف ثٹز ټب! 

ٞٗالً ٞطنز زاضی ٦ٻ طبثز ٦ٷی ػبؾٹؼ ټطچیعی ثٻ ػبی ذٹزـ.  -

ٶیؿشی دؽ ٲطا٢ت ػٹٶشٱ. اٲب ا٪ٻ ؾط ٸٖسٺ حطٞبر ضٸ ٶشٹٶؿشی طبثز 

٦ٷی ٸ زٸثبضٺ ثط٪كشیٱ ؾط ٞطو ػبؾٹؼ ثٹزٶز، یٻ شضٺ ټٱ ق٥ ٶ٧ٵ 

 زٰ.  ٦ٻ سحٹیٯز ٲی
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ذیٯی ٲٳٷٹٴ اظ ایٵ ټٳٻ زٮ٫طٲی زازٶز. اٲیسٸاضٰ الا٢٭ سب االٴ یٻ  -

 ٲٹضز ثطار طبثز قسٺ ثبقٻ ٦ٻ ٲٵ ٸا٢ٗبً دعق٧ٱ. 

ضٸٰ. ٦ٳی ثٗس ٦ٷبض ظٴ  ټب ثبال ٲی ٪طزٰ ٸ اظ دٯٻ ثب حطل ثطٲی

 ٪ٹیٱ: ٲیضٸ ثٻ ث٣یٻ ٶكیٷٱ ٸ  ٲی

ٶٟط ثٳٹٶٻ ثٻ  یٻاسب٠ ضٸ ذٯٹر ٦ٷیس. الظٰ ٶیؿز زٺ ٶٟط ایٷؼب ثبقٵ.  -

ی سٳیع  ػٹـ زضؾز ٦ٷیس ٸ ثطاٰ دبضچٻ یب ٲالٞٻ ٲٵ ٦ٳ٥ ٦ٷٻ. آة

 ثیبضیس. 

 ٪ٹیٱ: قٹز، ظیط ٮت ٲی ٸ٢شی اسب٠ ذٯٹر ٲی

 ذسایب ٦ٳ٧ٱ ٦ٵ.  -

ضؾس ٦ٻ اٲ٧بٴ زاضز  ٦ٷٱ ثٻ ټط ٦بضی ٦ٻ ثٯسٰ ٸ ثٻ ٧ٞطٰ ٲی قطٸٔ ٲی

 .ثبٖض چطذف ػٷیٵ ٸ ٦ٳ٥ ثٻ سٹٮسـ قٹز
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 ٮجبؼ ؾطثبظی 

زاضٰ ٸ ٲح٧ٱ ثٻ دكشف چٷس  ظاز ذیؽ ٸ ٦جٹز ضا ؾطٸسٻ ٶ٫ٻ ٲیٶٹ

قٹز، اٸ ضا ضٸی ظٲیٵ  ظٶٱ. ٸ٢شی نسایی اظ اٸ ثٯٷس ٶٳی يطثٻ ٲی

11ذٹاثبٶٱ ٸ ثب حؿطر ثٻ دٹآض ٲی
ٸ  ٦ٷٱ ٦ٻ ٶیؿز ٸ ثٗس ثیٷی ٧ٞط ٲی 

٦ٷٱ ٸ زٸثبضٺ ثٻ  ٲ٧ٱ. اٸ ضا ضٸی زؾشٱ زٲط ٲی ٲیآضاٰ ٶٹظاز ضا  زټبٴ

قٹز، حؽ  ی يٗیٟف ثٯٷس ٲی ٢شی اٸٮیٵ نسای ٪طیٻظٶٱ ٸ ٸ دكشف ٲی

اـ ظیجبسطیٵ ٲٹؾی٣ی  اٶس. نسای ٪طیٻ ٦ٷٱ زٶیب ضا ثٻ ٲٵ زازٺ ٲی

 زٶیبؾز. 

ضؾس. ٲٹ٢ٗی ٦ٻ  اظ ثیطٸٴ اسب٠ نسای نٯٹار ٸ قبزی ثٻ ٪ٹـ ٲی

ثٷسٰ، ظٶی الی زض  زاضٰ ثٻ ػبی ٪یطٺ ٦ٻ ٶساضٰ، ثٷس ٶبٜ ٶٹظاز ضا ثب ٶد ٲی

 ٦ٷس.  ضا ثبظ ٲی

 ذبٶٱ ز٦شط ثچٻ چیٻ؟  -

سٹٮس اظ  ی ټب ؾٹٶٹ٪طاٞی ٶساضٶس ٸ سب ٮحٓٻ اٞشس ٦ٻ ایٵ سبظٺ یبزٰ ٲی

. سبظٺ ٶ٫بټٱ ٲشٹػٻ ػٷؿیز ایٵ ٲٹػٹز ػٷؿیز ٶٹظاز ثبذجط ٶیؿشٷس

 ٪ٹیٱ: قٹز ٸ ٲی ٦ٹچ٥ ٲی

                                                 
 ای ثطای ٲ٧ف ٸ ذبٮی ٦طزٴ ٲؼبضی سٷٟؿی ٶٹظاز ٸؾیٯٻ - 11
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 دؿطٺ. ثیطٸٴ ثبقیس. ټٷٹظ ٦بض زاضٰ.  -

زؾز ٲبٲب قٹز. ٶٹظاز ضا ثٻ  نسای ذٹقحبٮی ثیطٸٴ اسب٠ ثٯٷسسط ٲی

ضٸٰ ٦ٻ  زټٱ ٦ٻ زض اسب٠ ٲبٶسٺ سب ثٻ ٲٵ ٦ٳ٥ ٦ٷس ٸ ؾطا٘ ٲبزض ٲی ٲی

٦ٷٱ. ٞكبضـ ثیكشط دبییٵ  ضٲ١ اؾز. احؿبؼ ٶ٫طاٶی ٲی ثٻ قسر ثی

آٲسٺ اؾز ٸ ا٪ط ثیٽٹـ قٹز، ټیچ چیعی ثطای ٦ٳ٥ ثٻ اٸ ٶساضٰ. ثب 

٦ٻ  زضحبٮیس ٸ ٢ٷس ثسټ ی٧ی ثیبیس ٸ ثٻ اٸ آةظٶٱ ٦ٻ  نسای ثٯٷس نسا ٲی

اٰ ٦ٻ  ټبی سبضیری قسٺ ٦ٷٱ ٲظ٭ ز٦شطټبی ٢سیٳی سٹی ٞیٯٱ حؽ ٲی

اٰ ثیطٸٴ  اظ ٦ٹٮٻٶد ثریٻ ی٥ ٦طزٶس،  ثطای ټط چیعی ٶجبر زا٘ سؼٹیع ٲی

 قٹٰ.  آٸضٰ ٸ ٲكٛٹ٬ ٲی ٲی

اٰ ٸ ذیبٮٱ اظ  سٳبٰ ٦بضټبی ٲبزض ضا ټٱ اٶؼبٰ زازٺی٥ ؾبٖز ثٗس ٦ٻ 

قٹٰ. ثٻ ٶٓطٰ ٸا٢ٗبً  ٷس ٲیثب حؽ ذٹثی ثٯثبثز اٸ ټٱ ضاحز قسٺ اؾز، 

چیعی ٲظ٭ ی٥ ٲٗؼعٺ اؾز ٦ٻ ایٵ ٶٹظاز ثسٸٴ ؾعاضیٵ ٲشٹٮس قسٺ ٸ 

ټبیٱ ضا ثكٹیٱ،  ضٸٰ ٦ٻ زؾز ثٻ حیبٌ ٲیحب٬ ٲبزض ٸ ثچٻ ذٹة اؾز. 

 ٦ٷس. ٸ ثب ٮجرٷس ٶ٫بټٱ ٲی  اٲیطٲحٳس ظیط زضذز ایؿشبزٺ

 ثبٸض ٦طزٰ ز٦شطی.   -

ټبیٱ  زټٱ. زؾز ی س٧بٴ ٲیحب٬ ٣ٍٞ ؾط اٰ ٦ٻ ؾطز ٸ ثی ٢سض ذؿشٻ آٴ

٦ٷٱ ٦ٻ اظ ثبال سب دبییٵ ذٹٴ ٸ  ٲی ټبیٱ ٮجبؼقٹیٱ ٸ ٶ٫بټی ثٻ  ضا ٲی

 ٦ٷس.  ذب٤ ٸ ٦ظبٞز اؾز. چیعی ضا ثٻ َطٞٱ زضاظ ٲی

ایٷٹ ؾز. ٣ٍٞ  ػب ثؿشٻ ضيب ضٸ ٞطؾشبزٰ ثطار ٮجبؼ ث٫یطٺ. ټٳٻ -

 ضسف ٪طٞشٻ.اظ ؾشبز ا٧ٞط ٦ٷٱ س٣طیجبً اٶساظٺ ثبقٻ.  سٹٶؿشٻ دیسا ٦ٷٻ. ٶٹئٻ.
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زض زؾز زاضز. ی٥ ٦ٷٱ ثٻ ٮجبؼ ذب٦ی ضٶ٫ی ٦ٻ  ثب سٗؼت ٶ٫بٺ ٲی

٦ٷٱ زض ایٵ ٮحٓٻ ذالل  ثٯٹظ ٸ قٯٹاض اضسكی ؾبزٺ اؾز ٸٮی حؽ ٲی

٪یطٰ  قسٴ اظ قط ٮجبؾی ٦ٻ ثٻ سٵ زاضٰ، ٶٗٳز ثعض٪ی اؾز. ٮجبؼ ضا ٲی

  دطؾٱ: ٸ اظ ظٶی ٦ٻ ضٸی ایٹاٴ اؾز، ٲی

 سٹٶٱ ٮجبؼ ٖٹو ٦ٷٱ؟  ٦ؼب ٲی -

قٹٰ. ی٥  ٦ٷس ٦ٻ سٹی حیبٌ اؾز. ٸاضزـ ٲی ثٻ زضی اقبضٺ ٲی

اـ  آٸضٰ، ٲچبٮٻ اٶجبضی ٲٟطٸـ ٦ٹچ٥ اؾز. ٸ٢شی ٮجبؾٱ ضا زض ٲی

چذبٶٱ ٦ٻ ٶؿجز ثٻ چٷس ضٸظ ٢ج٭ ذیٯی ذبٮی  ٦ٷٱ ٸ سٻ ٦ٹٮٻ ٲی ٲی

شټٷٱ ایٵ ٶ٧شٻ اؾز ٦ٻ قبیس ثطای ثبظ٪كز ثٻ ظٲبٴ  زضقسٺ اؾز. 

ا ثٻ سٵ زاقشٻ ثبقٱ ٦ٻ ٲٹ٢ٕ آٲسٴ ذٹزٰ الظٰ ثبقس ټٳیٵ ٮجبؾی ض

 دٹقیسٺ ثٹزٰ.

چٷس ز٢ی٣ٻ ثٗس ثب ٮجبؼ ؾطثبظی ٦ٻ ٦ٳی ثطایٱ ٪كبز اؾز، ثیطٸٴ 

 ٪ٹیس: ٦ٷس ٸ آټؿشٻ ٲی آیٱ. اٲیطٲحٳس ثب ثٽز ٶ٫بټٱ ٲی ٲی

ټبییٻ ٦ٻ نجح ٶكٹٶٱ  ار سٹی ی٧ی اظ ټٳٹٴ ٧ٖؽ ایٵ ز٢ی٣بً ٢یبٞٻ -

٦طزٰ ٦ٻ  زٺ ثٹز، ق٥ ٲیزازی. ا٪ٻ ایٵ ٮجبؼ ضٸ زازاـ ذٹزٰ ٶیبٸض

ذٹزر ٖٳساً سطسیجی زازی ٦ٻ ایٵ ٮجبؼ سٷز ثبقٻ ٸ... ثبٸض٦طزٶی 

 ٶیؿز. ټطچٷس ټٷٹظ ٦ؿی اظٲٹٴ ٧ٖؽ ٶ٫طٞشٻ! 

ظٴ ضٸی ایٹاٴ ثٻ ؾیٷی ٪طز ثعض٪ی ٦ٻ ضٸی ٪ٯیٳی ٪صاقشٻ اقبضٺ 

 ٦ٷس.  ٲی

ثٟطٲبییس ذبٶٱ ز٦شط، آ٢بسٹٴ ټٱ ثیبضیس. یٻ ٮ٣ٳٻ ثرٹضیس ٸ ذؿش٫ی  -
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 س. زض ٦ٷی

 دطؾٱ: اٰ. اظ اٲیطٲحٳس ٲی ٦ٷٱ چ٣سض ٪طؾٷٻ سبظٺ حؽ ٲی

 ؾبٖز چٷسٺ؟  -

 . ثجٷسٰؾبٖز ٢سض ټٹٮ٧ی اٸٲسیٱ ٦ٻ یبزٰ ضٞز  نجح اٸٴزٸٶٱ.  ٶٳی -

 ضٸـ ؾبٖز زاضٺ! ،ؾیٱ ػبؾٹؾیٱ ٦ٻ زؾششٻ اٸٴ ثی -

٢بدٱ ٸ ٶ٫بټی  ٦كس. اظ زؾشف ٲی اٰ ضا اظ ػیجف ثیطٸٴ ٲی ٪ٹقی

 دطؾٱ: ٱ اؾز. ٲیٸٶی اٶساظٰ. ؾبٖز ؾٻ ٲی

 سٹ ٶٽبض ذٹضزی؟  -

 ٪ٹیس: ثب سٳؿرط ٲی

ثٯٻ، ثٯٻ، ایٵ چٷس ؾبٖز ٦ٻ ؾط٦بض ذبٶٱ ثب ٦ٳ٥ زازاقٱ زض ضٞشٻ  -

ؾبالض زاقشٵ اظٰ  ثٹزیس، ٲٵ ٶكؿشٻ ثٹزٰ ؾط ؾٟطٺ ٸ چٷس سب ذٹاٴ

 ٦طزٴ! دصیطایی ٲی

قٹز ٸ ثٗس ثب  ټبیف ٪طز ٲی آٸضٰ ٦ٻ چكٱ ٶٹ٤ ظثبٶٱ ضا ثطایف زض ٲی

ٶكیٷٱ ٦ٷبض  ی ٲیشؿضٸزضثبی ضٸٰ ٸ ثی ی ایٹاٴ ثبال ٲی ٻاظ چٷس دٯذٷسٺ 

ی٥ ٢ٹضی چبی ٸ زٸ  ،ٲط٘ ٶیٳطٸ، ٲبؾز، ٶبٴ ؾیٷی. چٷس سب سرٱ

اٰ ٦ٻ ایٵ ٶكؿشٵ ٸ ټٳیٵ ٚصاټبی  ٢سض ذؿشٻ ٸ ٪طؾٷٻ اؾش٧بٴ. آٴ

ٲرشهط ثطایٱ ٶٗٳز اؾز. ٢ج٭ اظ ایٷ٧ٻ اٸٮیٵ ٮ٣ٳٻ ضا ث٫یطٰ، اٲیطٲحٳس 

 دطؾس: كیٷس ٸ ٲیٶ َطٜ ؾیٷی ٲی آٴ

 ؾبٖز چٷس ثٹز؟  -

 ؾٻ ٸ ٶیٱ.  -



237 
 

٦كس. ثب زٮرٹضی  ٪ٹقی ضا اظ زؾشٱ ثیطٸٴ ٲی ٸ ٦ٷس زؾز زضاظ ٲی

 ٪ٹیس: ٦ٷٱ. ٲی ٶ٫بټف ٲی

 سٹٶٱ ثصاضٰ زؾشز ثبقٻ.  ػبـ دیف ٲٵ اٲٷٻ ٸٮی ٞٗالً ٶٳی -

َطٜ  قٹٰ. اٸ ټٱ اظ آٴ زټٱ ٸ ٲكٛٹ٬ ٮ٣ٳٻ ٪طٞشٵ ٲی ػٹاة ٶٳی

اٞشس ٦ٻ چٷس ؾبٖشی اؾز زاضیٱ ټٳسی٫ط  یبزٰ ٲی قٹز. سبظٺ ٲكٛٹ٬ ٲی

ټب زض  ٦ٷیٱ ٸ ایٵ ثبض ټط زٸٲبٴ، ٶٻ ٣ٍٞ اٸ. آزٰ ضا ٲٟطز ذُبة ٲی

ټطچٷس ق٥ زاضٰ حؿٱ قٹٶس!  قطایٍ ؾرز ظٸز ثب ټٱ نٳیٳی ٲی

٦ٷٱ اٸ ٶٹٖی ظٶساٶجبٴ اؾز  ٶؿجز ثٻ اٸ نٳیٳیز ثبقس. ثیكشط حؽ ٲی

٫ٻ زاضٰ ٦ٻ ٦ٳشط ثساذال٢ی ٦ٻ ثٽشط اؾز ثٻ ټط َطی٣ی اٸ ضا ضايی ٶ

 ٦ٷس. 

ای زازٺ چٹٴ ثالٞبنٯٻ یبز چیع زی٫طی  اٶ٫بض ٚصا ثٻ شټٷٱ اٶطغی سبظٺ

 ٪ٹیٱ: اٞشٱ ٸ ثب ٶ٫طاٶی ٲی ټٱ ٲی

 قٻ.  ضاؾشی... اٲطٸظ زٸثبضٺ سجطیع ثٳجبضٸٴ ٲی -

 قٹز.  ټبیف ٪طز ٲی چكٱ

 چٻ ؾبٖشی؟ ٦سٸٰ ٲح٭؟  -

 ٲٹ ثسٺ.  یبزٰ ٶیؿز. ٪ٹقی

 ٪ٹقی؟! -

٪یٱ  ٦ٷی اثعاض ػبؾٹؾیٻ. ٲب ثٽف ٲی ٦ٻ ٧ٞط ٲی سٯٟٷٱ ٹٴټٳ -

 ٪ٹقی. 

ثٻ زټس.  ٦كس ٸ ثٻ زؾشٱ ٲی آٴ ضا اظ ػیت زاذ٭ ٦شف ثیطٸٴ ٲی
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٬ ظٶٱ. ثیٵ نٟحبسف زٶجب ٦ٷٱ ٸ ٸض٠ ٲی ټب ضا ظیطٸضٸ ٲی ؾطٖز ٦شبة

ثٗس ٦شبثی زی٫ط ٸ ٦شبة ؾٹٰ. سٷٽب ټٳیٵ ؾٻ  ٪طزٰ، ٸ٢بیٕ اٲطٸظ ٲی

اٶس ٦ٻ اٲطٸظ ٖهط  اٰ زاضٰ. ټط ؾٻ ٣ٍٞ ٶٹقشٻ ٹقی٦شبة سبضیری ضا زض ٪

قٹز ٸ ثؽ. چیعی زض ٲٹضز ؾبٖز ٸ ٲح٭ ز٢ی١  زٸثبضٺ سجطیع ثٳجبضاٴ ٲی

 ثٳجبضاٴ ٸػٹز ٶساضز. 

ثطای اٸ ٪طزٰ،  ټبی اٮ٧شطٸٶی٥ ضا ٲی ٲٹ٢ٗی ٦ٻ زاضٰ ثب ايُطاة ٦شبة

٪ٹیٱ ٦ٻ زض ٲٹضز ٲح٭ ٸ  ٸ٢شی ثب ٶ٫طاٶی ٲیټطزٸٲبٴ چبی ضیرشٻ اؾز. 

 ٪ٹیس: ظٲبٴ ثٳجبضاٴ اَالٖی ٶساضٰ، ثب ذٹٶؿطزی ٲی

قٻ ثب قبٶؽ ٦بٲ٭ اظ ٲط٨  ټطحب٬ ټٳیكٻ ټٱ ٶٳی ٲٽٱ ٶیؿز. ثٻ -

سٹ ثرٹض ثطیٱ زٶجب٬  زٸض ٲٹٶس. ٞٗالً ټٷٹظ ذیٯی ٦بض زاضیٱ. ظٸز چبیی

 ی ٦بضټبٲٹٴ ثب ایٵ اٲیس ٦ٻ ٢طاض ٶیؿز اٲطٸظ ثٳیطیٱ.  ث٣یٻ

٦كٱ ٸ  چؿجس، ؾط ٲی ٹظ ټٱ ٲیچبی ضا ٦ٻ ٶؿجشبً ؾطز قسٺ ٸٮی ټٷ

 قٹٰ.  ثٯٷس ٲی

 ټب ټٷٹظ سٹ ذیبثٹٶٵ؟  ٦بض زاضیٱ؟ ٲؼطٸح چی -

ٲٵ چٷس سب ٪طٸٺ ضٸ ٞطؾشبزٰ ؾطا٘ ٶٻ، ضيب ٪ٟز ټٳٻ ضٸ ثطزٴ.  -

ټبیی ٦ٻ ثٳت ذٹضزٺ ٦ٻ ث٫طزٴ ٸ ٲُٳئٵ ثكٵ ٦ؿی سٹـ ظٶسٺ  ذٹٶٻ

ثعٶٱ. ضيب  ٪یط ٶیٟشبزٺ ٦ٻ ٶشٹٶؿشٻ ثبقٻ ثیبز ثیطٸٴ. ثبیس ثطٰ ثٽكٹٴ ؾط

 ػبټب ٲكٛٹٮٻ.  ټٱ ټٳٹٴ

 ٦بض ٦ٷٱ؟ ذت ٲٵ ثبیس چی -

 سٹ ثیٳبضؾشبٴ الظٲز زاضٴ.  -
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 دطؾٱ: ثب سٗؼت ٲی

 قٷبؾٵ؟ ثیٳبضؾشبٴ؟! ٲٷٹ الظٰ زاضٴ؟! اظ ٦ؼب ٲٷٹ ٲی -

اٶ٫بض قبیٕ . ٸ اٲطٸظ ٚٹٚب ٦طزی ذجط ضؾیسٺ ثٽكٹٴ ٦ٻ سٹ ایٷؼبیی -

 قسٺ ٦ٻ زؾشز قٟبؾز ٸ ٲطزٺ ضٸ ظٶسٺ ٦طزی. 

 قٹز.  ټبیٱ ٪طز ٲی چكٱ

٦كیس. ٣ٍٞ چٹٴ سٳبٰ ؾط ٸ  اٸٴ ثٷسٺ ذسا ظٶسٺ ثٹز. زاقز ٶٟؽ ٲی -

٧ٞط ٦طزٺ نٹضسف ذٹٶی ثٹز ٸ یٻ ؾٹضاخ ټٱ ثبالی ٪یؼ٫بټف ثٹز، 

  .ضٸقٹ ٦كیسٺ ثٹزٴثٹزٴ ٲطزٺ ٸ 

ی٧ی ضٸ ٞطؾشبزٺ ثٹزٴ زٶجبٮز. ٪ٟشٵ ٶیطٸ ٦ٱ زاضیٱ ٸ ا٪ٻ ذالنٻ  -

 ٦ٷیٱ.  اؾش٣جب٬ ٲی ،ذبٶٱ ز٦شط سكطیٝ ثیبضٴ ٦ٳ٥

٦ٷٱ ٸٮی ثٻ  ٪یطز. اذٱ ٲی حیٵ ٪ٟشٵ ایٵ ػٳٯٻ ٪ٹقی ضا اظ زؾشٱ ٲی

 ٪ٹیٱ: ٪صاضز. ٲی آٸضز. اؾ٧ٷبؾی ظیط ؾیٷی ٲی ضٸی ذٹزـ ٶٳی

 ثٽكٹٴ ثط ٶرٹضٺ؟ -

قٹٶٹ زیسی. ایٵ  ٣ٞیطٴ، ذیٯی ٣ٞیط. ذٹزر ٦ٻ ذٹٶٻ ظٶس٪ی -

ثٻ ایٵ ضاحشی  ٶشٹٶٵٚصای قبٰ ذٹزقٹٴ ثٹزٺ ٸ ٲط٘ ٸ ٲبؾز قبیس  سرٱ

ػبی٫عیٵ ٦ٷٵ. ثطیٱ ظٸزسط سب ظٶٻ ٶیٹٲسٺ ٸ ػٯٹی ذٹزٲٹٴ دٹ٬ ضٸ ٶسیسٺ 

 ٦ٻ ذؼبٮز ث٧كٻ. 

 دطؾٱ: ضٸیٱ. ٲی ؾطیٕ اظ حیبٌ ثیطٸٴ ٲی

 ی ذٹزسٹٴ ٸ ا٢ٹاٰ ؾبٮٳٻ؟ ضاؾشی ذٹٶٻ -

ؾط ثعٶیٱ، ٸٮی ٧ٞط ٦سٸٰ  زٸٶٱ. ٸ٢ز ٶكسٺ ثٻ ټیچ ټٷٹظ زضؾز ٶٳی -
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بقٻ ثٽكٹٴ ٸ٪طٶٻ سب االٴ ذجطـ ضؾیسٺ ٦ٷٱ ٲؿش٣یٱ ثٳت ذٹضزٺ ث ٶٳی

 ثٹز.

ظٶس. ثب سٗؼت ٶ٫بټف  ایؿشس ٸ زض ٲی ؾط ٦ٹچٻ ػٯٹی ی٥ حیبٌ ٲی

 ٪ٹیس: ٦ٷٱ. ٲی ٲی

 ټبٲٹٴ ضٸ ٶ٫ٻ زاقشٻ اظ نجح.  اؾت -

سبظیٱ. ؾط ذیبثبٴ ثٗسی  ایٱ ٸ ٦ٷبض ټٱ ٲی ٦ٳی ثٗس ټط زٸ ؾٹاض قسٺ

٦ٷٱ ٸ  ٝ ٲیایؿشس. ٦ٳی ػٯٹسط اؾت ضا ٲشٹ٢ ٦كس ٸ ٲی اٞؿبض ٲی

 ٪ٹیس:  ٪طزٰ. ٲی ثطٲی

ضؾی ثٻ ثیٳبضؾشبٴ  ضی ٸ ٲی َطٜ ثبیس ثطی. ٲؿش٣یٱ ٲی سٹ اظ ایٵ -

ؾطا٘ ز٦شط ٲبی٧٭ ضٸ ث٫یط ٸ ذیٯی ٲكرهٻ ٸ ضاٺ ټٱ نبٞٻ. ټب.  آٲطی٧بیی

 ث٫ٹ ٲٵ ٞطؾشبزٲز. ث٫ٹ ټٳٹٴ ز٦شطی ټؿشی ٦ٻ ٞطؾشبزٺ ثٹزٴ زٶجبٮز.

 ٱ ثطؾٹٶٳز. ٶسٹ ٲٵ ثبیس ثطٰ زٶجب٬ ٦بضټبی ذٹزٰ. ٶٳی

 ظٶٱ.  دٹظذٷس ٲی

اٶ٫بض ٢طاض ثٹز ٲٵ اظ ثٛ٭ زؾز قٳب س٧ٹٴ ٶرٹضٰ ټب! یٻ ٸ٢ز  -

 ػبؾٹؾشٹٴ ٦ٻ حبال اؾت ټٱ ظیط دبقٻ، ٞطاض ٶ٧ٷٻ! 

٦طز. ٪ٹ٬ ظزٴ ضيب ظیبز ٦بض ؾرشی  ا٪ٻ ٢طاض ثٹز ٞطاض ٦ٷٻ، نجح ٲی -

ٶیؿز! سبظٺ ذٹزـ ټٱ ٦ٻ ٸؾٍ ٲٗط٦ٻ ٸٮز ٦طز ٸ ضٞز زٶجب٬ ٦بضټبـ 

ٷی ٶهٝ ضٸظ سٷٽب ثٹزی. دؽ الثس ذیب٬ ٶساضی ٞطاض ٦ٷی حشی ا٪ٻ یٗ

 ػبؾٹؼ ثبقی. 

 ظیبز ټٱ ٲُٳئٵ ٶجبـ!  -
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ټب  سٹٶی ػبی زٸضی ثطی چٹٴ ػٯٹی سٳبٰ زضٸاظٺ ا٪ٻ ثرٹای ټٱ ٶٳی -

ټبی ٲٗشجط ٸاؾٻ ٲأٲٹضیز  ثبظضؾی ټؿز ٸ ثسٸٴ ٦بضر قٷبؾبیی ٸ ثط٪ٻ

ٸٴ. سٹ ذٹز سجطیع ټٱ ٦ٻ ٦ؿی اظ قٽط ثطٺ ثیط ٴشاض یب ٦بض يطٸضی ٶٳی

 ټطػب ثبقی دیسا ٦طزٶز ٦بض ؾرشی ٶیؿز. 

٪یطز ٦ٻ ثبظ ټٱ ٲظ٭ ټٳیكٻ ی٥ ٢سٰ اظ ٲٵ ػٯٹسط اؾز ٸ  ٮؼٱ ٲی

ثٻ َطٜ  ٪طزاٶٱ ٸ اٰ اٸ ضا ٶ٫طاٴ ٦ٷٱ. ثسٸٴ حطٜ ضٸ ثطٲی ٶشٹاٶؿشٻ

٦ٷس  اٰ ٲی ظٶٱ. چیعی سٻ زٮٱ ٸؾٹؾٻ ٲؿیطی ٦ٻ ٶكبٴ زازٺ، سبذز ٲی

ټب ضا ثطزاضٰ ٸ  ٩ثب ټٳیٵ اؾت ثشبظٰ سب ٮی٣ٹاٴ ٸ ؾ ٸ ضاټی دیسا ٦ٷٱ ٦ٻ

اٲب ٧ٞط  ؛ثٻ ٪ٹضؾشبٴ ثطٸٰ. قبیس زی٫ط چٷیٵ ٞطنشی ثٻ زؾشٱ ٶیٟشس

٦ٷس ثٻ ٲؿیط  ایٷ٧ٻ االٴ سٹی ثیٳبضؾشبٴ ثٻ ٲٵ ٶیبظ زاضٶس، ٸازاضٰ ٲی

 ازاٲٻ ثسټٱ. 

قٷٹٰ ٸ چٷس ٮحٓٻ  ٦ٳی ػٯٹسط نسای دبی اؾجی ضا اظ دكز ؾطٰ ٲی

٦ٷس. ثسٸٴ ایٷ٧ٻ سٹ٢ٝ ٦ٷٱ،  آقٷبیی اظ ٦ٷبضٰ ؾالٰ ٲیثٗس نسای 

 ظٶٱ.  ٪طزٰ ؾٳز اٲیطضيب ٸ ٮجرٷس ٲی ثطٲی

 ٦بضسٹٴ سٳٹٰ قس؟  -

 ٦كس.  ضٸز ٸ آٺ ٖٳی٣ی ٲی اـ زض ټٱ ٲی ٢یبٞٻ

ٸحكشٷب٤ ثٹز ظضیٵ ذبٶٱ. قٳب ز٦شطیس، قبیس ٢جالً ذٹٴ ٸ ذٹٶطیعی  -

یسٺ ثٹزٰ. ټبیی ٶس ظیبز زیسیس ٸٮی ٲٵ سٹ ٖٳطٰ ټٳچیٵ نحٷٻ

ټب اٸٲس ثیطٸٴ، نس ثطاثط ثسسط اظ  ػؿسټبیی ٦ٻ اظ ظیط آٸاض ذٹٶٻ

 ټبیی ثٹز ٦ٻ اٲطٸظ ثب ټٱ زیسٺ ثٹزیٱ.  نحٷٻ
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 حبال ٦بض سٳٹٰ قس؟ -

ضٰ ٸاؾٻ ٲٹ٢ٕ سبضی٧ی ټٹا یٻ سٗساز  ٶٻ، ټٷٹظ ٲكٛٹٮیٱ. ٲٵ زاضٰ ٲی -

 ٞبٶٹؼ دیسا ٦ٷٱ. قٳب...

 زاضٴ.  ضٰ ثیٳبضؾشبٴ. زازاقشٹٴ ٪ٟز الظٲٱ ٲی -

 زټس.  ؾط س٧بٴ ٲی

 آٰ.  ٲؿیط ٲٵ ټٱ ټٳٹٴ َطٞٻ. سب ػٯٹی ثیٳبضؾشبٴ ثبټبسٹٴ ٲی -

اـ سٳبٰ ٶكسٺ ٦ٻ نسای ټٹادیٳب اظ آؾٳبٴ ثٻ ٪ٹـ  ټٷٹظ ػٳٯٻ

زٸظیٱ ثٻ چٷسیٵ ٶ٣ُٻ ٦ٻ  ٦ٷیٱ ٸ چكٱ ٲی ضؾس. ټط زٸ ؾط ثٯٷس ٲی ٲی

. آیٷس سٹی ټٹا ټؿشٷس. ټٷٹظ ٶعزی٥ ٶیؿشٷس ٸٮی ثب ؾطٖز ػٯٹ ٲی

زاٶٱ چٻ ٦ٷٱ. اٲیطضيب ؾطیٕ اظ  اٰ ٸ ٶٳی ټب ذیطٺ قسٺ ظزٺ ثٻ آٴ ٸحكز

 ظٶس: دطز ٸ زاز ٲی ت دبییٵ ٲیاؾ

 دیبزٺ قٹ!  -

٦ٷس سٹی  ټب ضا ټی ٲی دطٰ. اؾت آیٱ ٸ اظ اؾت دبییٵ ٲی ثٻ ذٹزٰ ٲی

 ٪ٹیس: ٪یطز ٸ ٲی ی٥ ثیكٻ ٦ٻ ٦ٷبضٲبٴ اؾز ٸ زؾشٱ ضا ٲی

 ؾطسٹ ث٫یط دبییٵ ٸ ثسٸ.  -

ضٸیٱ،  قٹیٱ. ٦ٳی ٦ٻ ػٯٹ ٲی زٸٰ ٸ ٸاضز ثیكٻ ٲی یع ٦ٷبضـ ٲیذ ٶیٱ

 ٪ٹیس: ٲی

 زضاظ ث٧ف.  -

نسای ٲٹسٹض ټٹادیٳبټب ذیٯی ٶعزی٥ قسٺ ٸ زضؾز ثبالی ؾطٲبٴ 

٦ٷٱ ٸ ټیچ حط٦شی  ثیٷس ٲبر ٸ ٲجٽٹر ٶ٫بټف ٲی ټؿشٷس. ٸ٢شی ٲی
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اٶساظز ٸ َٹضی زؾشٱ ضا  ٦ٷٱ، ذٹزـ ضا ثٻ ق٧ٱ ضٸی ظٲیٵ ٲی ٶٳی

قٹٰ ضٸی ظٲیٵ. چیعټبیی اظ ټٹادیٳبټب ػسا قسٺ ٸ  ٦ٻ دطر ٲی٦كس  ٲی

ذیع  ذٹاټٱ ثٯٷس قٹٰ. ٶیٱ ظٶٱ ٸ ٲی آیس. ػیٙ ٲی ثٻ َطٜ ظٲیٵ ٲی

٦كس دكز ٪طزٶٱ ٸ ثب ٞكبض ٲیر٧ٹثٱ  قٹز ٸ ټط زٸ زؾشٱ ضا ٲی ٲی

 ٪ٹیس: ٦كس ٸ ٲی ٦ٷس ضٸی ظٲیٵ. ثٗس ذٹزـ ټٱ زضاظ ٲی ٲی

ؾز.  آز ٦بٚصٺ. احشٳبالً اٖالٲیٻ ٲی ټب ثٳت ٶیؿز. ثٻ ٶٓط ٶشطؼ. ایٵ -

نٹضسشٹ ثچؿجٹٴ ثٻ ظٲیٵ ٸ ٢جالً ټٱ اظ ایٵ چیعټب ثطاٲٹٴ ضیرشٻ ثٹزٴ. 

 زؾشبسٹ ثصاض ضٸـ. 

٦ٷس  ٦ٷٱ آضاٰ ثٳبٶٱ، ثب ایٷ٧ٻ ټٷٹظ چیعی اظ زضٸٴ سكٹی٣ٱ ٲی ؾٗی ٲی

٪صضٶس. اظ الی آضٶغ ذٱ  ټٹادیٳبټب اظ ضٸی ٲب ٲی٦ٻ ثٯٷس قٹٰ ٸ ث٫طیعٰ. 

قٹٰ ٦ٻ ټعاضاٴ س٧ٻ ٦بٚص  ٦ٷٱ ٸ ٲُٳئٵ ٲی نٹضسٱ ٶ٫بٺ ٲی قسٺ ضٸی

قٹٰ.  ٦كٱ ٸ ثٯٷس ٲی ثٻ ؾٳز دبییٵ زض حب٬ حط٦شٷس. ٶٟؽ ضاحشی ٲی

ٮطظز ٸ  زضؾز زض ټٳیٵ ٮحٓٻ ثب ی٥ نسای ٸحكشٷب٤ اٶٟؼبض ظٲیٵ ٲی

اٶساظٰ ٸ اظ  ثبظ ذٹزٰ ضا ضٸی ظٲیٵ ٲیقٹز.  ػیٛٱ زض اٶٟؼبض زٸٰ ٪ٱ ٲی

اٞشس ٸ ایٵ ثبض اظ سٻ ز٬  . چیعی ضٸی نٹضسٱ ٲیظٶٱ ٶٟؽ ٲی سطؼ ٶٟؽ

 ٪ٹیس: ثٷسٰ. اٲیطضيب ٲی ٸ چكٳبٶٱ ضا ٲی ٦كٱ ػیٙ ٲی

 ؾز.  ٶشطؼ، ٦بٚصٺ. اٖالٲیٻ -

٦ٷٱ. ٦ٷبضٰ ٶكؿشٻ ٸ زٸ سب ٦بٚص ٦بټی ضا زض زؾز  ټبیٱ ضا ثبظ ٲی چكٱ

 دطؾٱ: قٹٰ ٸ ٲی زاضز. سطؾبٴ ثٯٷس ٲی

 چی ٶٹقشٻ؟  -
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ؾز ٸ ٲب ثبیس ثب ضٸی ثبظ ٢جٹٮكٹٴ ٦ٷیٱ ٪ٟشٻ اضسف ؾطخ زٸؾز ٲب -

 ټبقٹٴ ضٸ ثٷساظیٱ ثیطٸٴ.  ټب ٸ ػبؾٹؼ ٸ آٮٳبٶی

قٹز ٸ زض  ٦ٷس ثٗس ثٯٷس ٲی ٦ٷس ٸ ثٻ ؾٹیی دطر ٲی ٦بٚص ضا ٲچبٮٻ ٲی

چطذبٶس. ٦ٳی ثٗس زٸ ؾشٹٴ زٸز سبظٺ زض آؾٳبٴ ثبال  آؾٳبٴ چكٱ ٲی

 ٪ٹیس: ٦كس ٸ ظیط ٮت ٲی ضٞشٻ اؾز. اٸ آټی ٲی

ازٖبی زٸؾشی  ټب.  یؿز چٷس ٶٟط زی٫ٻ ضٸ ٦كشٵ ٮٗٷشیٲٗٯٹٰ ٶ -

 ټٳطاٺ ثب ثٳجبضاٴ ٸ ٦كشبض! 

اٶس  اٶس ٸ زٸض قسٺ ٦ٷس. اٶ٫بض سطؾیسٺ ټب ضا نسا ٲی ظٶس ٸ اؾت ؾٹر ٲی

 ٪ٹیٱ: ٲیقٹٶس.  ټب دیسا ٲی ٦كس ٦ٻ اظ الی زضذز ٸٮی ظیبز َٹ٬ ٶٳی

 ټبی ػسیس؟ دؽ ٲٵ ثب قٳب ثیبٰ اٸٶؼب ٸاؾٻ ٲؼطٸح -

 ٪ٹیس: قٹز، ٲی ٹض ٦ٻ ؾٹاض اؾجف ٲیَ ټٳبٴ

ٶٻ، قٳب ثطیس ثیٳبضؾشبٴ. االٴ ٦ٯی زضق٧ٻ ٸ ٪بضی ٸ حشی ی٧ی زٸ  -

َٹضی  ضؾٹٶیٱ ثیٳبضؾشبٴ. ایٵ ټب ضٸ ظٸز ٲی سب ٲبقیٵ ټؿز. ٲؼطٸح

 ثٽشط اظ ایٷٻ ٦ٻ ٲظ٭ نجح ٦ٷبض ذیبثٹٴ ثرٹاټیس ٲؼطٸح ٲساٸا ٦ٷیس. 

٦ٷبض ذیبثبٴ اظ آییٱ.  طٸٴ ٲی٦ٷٱ ٸ ٦ٳی ثٗس اظ ثیكٻ ثی ثب ؾط سأییس ٲی

 سبظیٱ.  قٹیٱ ٸ ټط ی٥ ثٻ ؾٹیی ٲی ټٱ ػسا ٲی

□ 

اٰ ٸ چٹٴ ػطاحبسف  ٦بضټبی الظٰ ثطای آذطیٵ ٲؼطٸح ضا اٶؼبٰ زازٺ

 ای ضاټجٻاٰ ٦ٻ زض ذبٶٻ اؾشطاحز ٦ٷس. ثٻ  ظیبز ٶجٹزٺ، اٸ ضا ٲطذم ٦طزٺ

 ٪ٹیٱ: ٦ٷس، ٲی ٦ٻ ٦ٳ٧ٱ ٲی
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 . یسثٗسی ضٸ ثٟطؾش -

 . ظٶس ٮجرٷس ٲی

 سٳٹٰ قسٴ. ذؿشٻ ٶجبقیس.  -

 زټٱ.  دبؾد ٮجرٷسـ ضا ٲی

 قٳب ټٱ ذؿشٻ ٶجبقیس.  -

٦كی زؾشكٹیی ٦ٻ ثٗس اظ چٷس ضٸظ ثٻ ٶٓطٰ ی٥ سؼٳ٭  ظیط آة ٮٹٮٻ

قٹیٱ ٸ ضٸدٹـ ؾٟیسی ضا ٦ٻ زض اثشسای  ټبیٱ ضا ٲی ضؾس، زؾز ٖبٮی ٲی

چٷس ز٦شط  ضٸٰ، آٸضٰ. اظ اسب٠ ٦ٻ ثیطٸٴ ٲی ٸضٸز ثٻ ٲٵ زازٺ ثٹزٶس، زض ٲی

قٷبؾٱ ٦ٻ  ټب ز٦شط ٲبی٧٭ ضا ٲی زی٫ط ټٱ زض ضاټطٸ ټؿشٷس. اظ ٲیبٴ آٴ

٪یطز  اٰ ٲی ٲٹ٢ٕ ٸضٸز ذٹزٰ ضا ثٻ اٸ ٲٗطٞی ٦طزٺ ثٹزٰ. ثب زیسٶف ذٷسٺ

حطٜ  سط٦یثب اٸ اٶ٫ٯیؿی حطٜ ظزٺ ثٹزٰ ٸٮی اٸ ٲظ٭ ثٯج٭ اٸ٬ چٹٴ 

 ذیٯی ثٽشط اظ اٶ٫ٯیؿی حطٜ ظزٴ ٲٵ!  ظز، ٲی

٪ٹییٱ. چكٳٱ ثٻ ؾبٖز زیٹاضی ضاټطٸ  ٶجبقیس ٲیټٳٻ ثٻ ټٱ ذؿشٻ 

ضؾس ٦ٻ  سبظٺ ثٻ شټٷٱ ٲیزټس.  ٸٶیٱ قت ضا ٶكبٴ ٲی اٞشس ٦ٻ یبظزٺ ٲی

ی دسضی  ػبیی ضا ثٯس ٶیؿشٱ، حشی آزضؼ ذبٶٻ ٲٵ زض ایٵ قٽط ټیچ

قٟی٣ٻ ټٱ ٦ٻ زیطٸظ ْٽط آٶؼب ٶٽبض ذٹضزٺ ثٹزیٱ، یبزٰ ٶیؿز. سبظٺ ا٪ط 

چطا ثٻ شټٷٱ ٶطؾیسٺ ثٹز ٦ٻ ثب زٸ ٶٻ ٶیؿشٷس. ټب االٴ ذب ټٱ یبزٰ ثٹز، آٴ

 ثطای ثط٪كشٵ ثٻ ٮی٣ٹاٴ ٢طاضی ث٫صاضٰ؟  ثطازض احشكبٰ

ظٶس ٦ٻ ثب اؾت ثٻ ٮی٣ٹاٴ ثط٪طزٰ. حسٸز چٽ٭  ی٥ آٴ ثٻ ؾطٰ ٲی

٦یٯٹٲشط ضاٺ ثب اؾت سبظٺ ٶٟؽ ٦ٻ االٴ چٷس ؾبٖز اؾشطاحز ٦طزٺ ٸ ٚصا 
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٦كس ٸ ذیٯی  ٲی ذٹضزٺ اؾز، حسا٦ظط چٽ٭ ز٢ی٣ٻ سب ی٥ ؾبٖز َٹ٬

اٞشٱ ٦ٻ نجح ٪ٟشٻ ثٹز آٴ ٲؿیط دط  ظیبز ٶیؿز. یبز حطٜ اٲیطٲحٳس ٲی

ز٦شط ٮطظز.  اظ ٪ط٨ ٸ حیٹاٶبر ٸحكی اؾز ٸ ؾشٹٴ ٣ٞطاسٱ اظ سطؼ ٲی

 ٪ٹیس: ٲبی٧٭ ٲی

 ثطیس؟ ثٟطٲبییس ثطؾٹٶٳشٹٴ.  قٳب ٦ؼب سكطیٝ ٲی -

 ی آ٢بی احشكبٰ ضٸ ثٯس ٶیؿشٱ.  ٲٵ... ضاؾشف ٲٵ ذٹٶٻ -

 ٪ٹیس: سٺ ٲیثب ذٷ

ی ایطاٶی  ذت ٲٵ ثٯسٰ. ثبضټب زٖٹر قسٰ اٸٶؼب ٸ ٚصاټبی ذٹقٳعٺ -

 ذٹضزٰ. 

ذبٶٹازٺ ټٳ٫ی زٸٶٱ االٴ ٦ؿی ذٹٶٻ ټؿز یب ٶٻ.  آذٻ... انالً ٶٳی -

 ٮی٣ٹاٴ ثٹزٴ ػع زٸ سب دؿط ذبٴ ثعض٨. 

 ٦ٷس.  چٷس ٮحٓٻ ٧ٞط ٲی

ٻ ثٳٹٶیس. سٹٶیس سٹ ذٹاث٫بٺ ذٹاټطاٴ ضاټج ا٪ٻ زٸؾز زاضیس، ایٷؼب ٲی -

 ټٳیكٻ چٷس سب سرز ايبٞی زاضٴ. 

ضٸ  آ٢بیٹٴ احشكبٰسٹٶٱ  حشٳبً ٲیثب ٦ٳب٬ ٲی٭. ذیٯی ٲٳٷٹٶٱ. نجح  -

 ٦ٷٱ.  دیسا

اٞشٱ. ٦ٳی  ٦ٷس ٸ دكز ؾطـ ضاٺ ٲی ثب زؾز ثٻ ٲؿیط ضاټطٸ اقبضٺ ٲی

 ٪ٹیس: آیس ٸ ٲی ای ثٻ ؾٳشٳبٴ ٲی ػٯٹسط ضاټجٻ

بٴ ٪ٟز چٷس ز٢ی٣ٻ اؾز ٶ٫ٽجیٻ آ٢بیی اٸٲسٴ زٶجب٬ ذبٶٱ ز٦شط.  -

 ػٯٹی زض ټؿشٵ. 
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. ټطچٷس ٦ٷٱ ٲیٸ حؽ ذٹثی دیسا  قٹٰ ٲیاذشیبض ذٹقحب٬  ثی

ٱ ثط٪طزٰ ثٻ زټ اؾز ٸٮی سطػیح ٲیټب ټٱ ػبی ٲُٳئٷی  ذٹاث٫بٺ ضاټجٻ

 :٪ٹیس ٲیٮی٣ٹاٴ. ز٦شط 

 اٶ٫بض ٢ؿٳز ثٹز اٲكت ی٧ی اظ آ٢بیٹٴ احشكبٰ ضٸ ثجیٷٱ.  -

یٵ حس ذٹة سط٦ی ثٯس اؾز ٦ٻ حشی اظ ایٷ٧ٻ سب ا ٪یطز ٲیاٰ  ذٷسٺ

اٰ ثساٶٱ چٷس  ٦ٷؼ٧بٸ قسٺ زاٶس! ضا ٲی« ٢ؿٳز ثٹز»انُالحبسی ٲظ٭ 

ټٳطاٺ ټٱ اظ حیبٌ ثیٳبضؾشبٴ  ٦ٷس. ؾب٬ اؾز زض سجطیع ظٶس٪ی ٲی

قٹیٱ، ٶ٫ٽجبٴ زاضز ثب  ٸاضز ٦ٻ ٲی. ضؾیٱ ٲیٱ ٸ ثٻ ٶ٫ٽجبٶی ٪صضی ٲی

ظ ضازیٹ زض حب٬ درف ظٶس ٸ نسای آٸاظ ظٶی ا ضازیٹی ثعض٪ی ؾطٸ٦ٯٻ ٲی

 ٪ٹیس: اؾز. ٶ٫ٽجبٴ ظیط ٮت ٲی

اٶ٫بض ایٷؼب یٻ ٪ٹقٻ اظ ایٵ ٲٳٯ٧شٻ ٸ اٲطٸظ ایٵ ټٳٻ  دسضټب. اٶ٫بضٶٻ ثی -

ٲطزٰ ٲطزٴ. نسای ؾبظ ٸ آٸاظقٹٴ ٪ٹـ ٞٯ٥ ضٸ ٦ط ٦طزٺ ٸٮی ی٥ 

ٸاؾٻ ٲٵ زاضٴ آټٷ٩ ٢ٳطاٮٳٯٹ٤ درف ٪ٵ.  ٦ٯٳٻ اظ ثٳجبضاٴ سجطیع ٶٳی

 ٦ٷٵ.  ٲی

اٞشس ٦ٻ ضٸی ی٥ نٷسٮی ٶكؿشٻ ٸ ثب  ثٻ ثب٢ط ٲی ٱثٗس سبظٺ چكٳ

ٰ ٸ ذٷسٺ ضٸی ٮجٱ ذٹض ٲیػب ٦ٷس.  قٹز ٸ ؾالٰ ٲی زیسٶٱ ثٯٷس ٲی

 :٪ٹیس ٲی. ذك٧س ٲی

٦بضسٹٴ سٳٹٰ قسٺ ذبٶٱ ز٦شط؟ ٢طاض قس ٲٵ ثیبٰ زٶجبٮشٹٴ ؾالٰ،  -

 قٳب ضٸ ثجطٰ ٮی٣ٹاٴ. 

طٸٰ. ټٷٹظ ټٳطاٺ اٸ ایٵ ٲؿیط ذٯٹر ضا قجبٶٻ ث ذٹاټس زٮٱ ٶٳیانالً 
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ٲِٵ  س. ٲِٵزټ اؾز ٸ ثٻ ٲٵ حؽ ثسی ٲیٶ٫بټف حطیم ٸ ٶبذٹقبیٷس 

 .٦ٷٱ ٲی

 ٦ؼبٴ؟ث٣یٻ...  -

 قٹٴ چی ثٹز ٸٮی ٢طاض قس ٲٵ قٳب ضٸ ثجطٰ.  زٸٶٱ ثطٶبٲٻ ٶٳی -

 :٪ٹیٱ ٲیایٵ ٦بض ضا ث٧ٷٱ.  ٶیؿشٱٰ ثب اٸ ثطٸٰ. ٸا٢ٗبً حبيط ٶساضزٸؾز 

ٲٹٶٱ  یس. ٲٵ اٲكت ٲیٲٵ ټٷٹظ سٹ ثیٳبضؾشبٴ ٦بض زاضٰ. قٳب ثط -

 ػب.  ټٳیٵ

. سٹی زٮٱ زٖب اٶساظز ٲیٸ ثب سٗؼت ٶ٫بټی ثٻ ٲٵ  ٪طزز ثطٲیز٦شط 

ذیٯی ظٸز ٲشٹػٻ  ټبؾز. سط اظ ایٵ حطٜ ثبټٹـحطٞی ٶعٶس.  ٦ٷٱ ٲی

 :٪ٹیس ٲیٸ  قٹز ٲی

ذیٯی ظحٳششٹٴ زازیٱ ذبٶٱ ز٦شط اٲیطذیعی. اٶكباهلل ثٗساً ػجطاٴ  -

 ٦ٷٱ.  ٲی

! اؾز. حشی اٶكباهلل ضا ټٱ ثٯس ٦ٷٱ ٲی٦ٷشط٬ اٰ ضا  ثٻ ظٸض ذٷسٺ

 :٪ٹیٱ ٲی

 اذشیبض زاضیس. ٸْیٟٻ ثٹز.  -

 :٪ٹیس ٲیثب٢ط 

ٲٹٶٱ ټط ٸ٢ز ٦بضسٹٴ  ای ٶساضٰ ثطؾٱ ٮی٣ٹاٴ. ٲٷشٓط ٲی ٲٵ ٖؼٯٻ -

 ثطٲشٹٴ.  سٳٹٰ قس، ٲی

 . ٦كٱ ٲیاثطٸټبیٱ ضا ثب اذٱ ٚٯیٓی زض ټٱ 

جح ٦بض زاضٰ. قٳب ضايی ثٻ ظحٳز قٳب ٶیؿشٱ. ٲٵ احشٳبالً سب ن -
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 سكطیٝ ثجطیس. ذساحبّٞ. 

ٸ  زټٱ ٲیثٗس ثسٸٴ ایٷ٧ٻ ٲٷشٓط ػٹاثف ثٳبٶٱ، ثطای ز٦شط ؾطی س٧بٴ 

٦ٻ  ثیٷٱ اظ دكز دٷؼطٺ ٲی. ٪طزٰ ثطٲیاظ اسب٥٢ ٶ٫ٽجبٶی ثٻ زاذ٭ حیبٌ 

ٸ ثٗس سبظٺ  ضٸز ٲیآٴ ؾٳز اسب٥٢ ثٻ ٦ٹچٻ زض ای زض ټٱ اظ  ثب٢ط ثب ٢یبٞٻ

ح ثب ٲبقیٵ اٲیطضيب ثٻ سجطیع آٲسٺ ثٹز ٸ االٴ ٦ٻ اٸ نج اٞشس ٲییبزٰ 

ٲبقیٷی ثطای ضٞشٵ ثٻ ٮی٣ٹاٴ ٶساضز. ثب قٷیسٴ نسای دبی اؾت ٦ٻ زٸض 

٦ٻ آٲسٶف ثٻ زٶجبٮٱ ذیٯی ٖؼیت ثٹزٺ  قٹز ٲیز، حسؾٱ سأییس ٹق ٲی

ثٗیس اؾز ٦ٻ ٦ؿی ایٵ ٸ٢ز قت ثرٹاټس ثب اؾت ثٻ ٮی٣ٹاٴ ثطٸز. اؾز. 

 :٪ٹیس ٲیز٦شط ثٻ ٶ٫ٽجبٴ 

٪طزٰ. ثٗس اظ ضٞشٵ ٲٵ، زض ضٸ  ضٰ سٹ ٸ ظٸز ثطٲی ٵ چٷس ز٢ی٣ٻ ٲیٲ -

 ٦ؽ ضٸ ضاٺ ٶسٺ ػع ثیٳبض اٸضغاٶؿی.  ٢ٟ٭ ٦ٵ ٸ ټیچ

 :٪ٹیٱ ٲی. آیس ٲیثٗس زٶجبٮٱ ثٻ حیبٌ 

 ثبٖض ظحٳششٹٴ قسٰ.  -

 ظحٳشی ٶیؿز. اٸٴ آ٢ب... -

 ثطازض ذبٶٱ اٲیطٲحٳس ذبٴ ثٹز. ضاؾشف... -

ی ایٷ٧ٻ ٶیبظی ثٻ سٹيیح ٶیؿز  ٶكبٶٻ ثٻ زټس ٲیزؾشی سٹی ټٹا س٧بٴ 

 :٪ٹیس ٲیٸ 

ټب ٲٽطثٹٶٵ. قبٰ ثرٹضیس ٸ ضاحز ثرٹاثیس سب  ذٹاث٫بٺ ضاحشٻ ٸ ضاټجٻ -

 نجح. 

 :٦ٷس ٲیٸ ايبٞٻ  اٶساظز ٲیثٗس ٶ٫بټی ثٻ آؾٳبٴ 
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ٻ ا٪ٻ ثصاضٴ سب نجح ضاحز ثرٹاثیٱ ٸ ثطاٲٹٴ ټسایبی ػسیس اٮجش -

  ٶٟطؾشٵ دبییٵ. 

یٱ ٦ٻ زض اسب٥٢ ٶ٫ٽجبٶی ثبظ ا بضؾشبٴ ٶطؾیسٺثٻ ؾبذشٳبٴ ثیٳټٷٹظ 

 :ظٶس ٲیٸ ٶ٫ٽجبٴ نسا  قٹز ٲی

 ذبٶٱ ز٦شط، ثب قٳب ٦بض زاضٴ.  -

٦ٻ  ضٸٰ ٲیثٻ سهٹض ایٷ٧ٻ ثب٢ط زٸثبضٺ ثط٪كشٻ، ثب حطل ثٻ َطٜ اسب٥٢ 

ق٧ٷی ثٻ اٸ ثسټٱ ٸٮی ثب زیسٴ اٲیطٲحٳس ٦ٻ سٹی  ایٵ ثبض ػٹاة زٶساٴ

ثب ٸ  ٪طزز ثطٲی. ز٦شط ذٹضٰ ٲیػب  ،اؾزچبضچٹة زض اسب٥٢ ایؿشبزٺ 

 ٪ٹیس: ٦ٷس ٸ ثٗس ثب ذٷسٺ ثٻ ٲٵ ٲی اٲیطٲحٳس احٹاٮذطؾی ٪طٲی ٲی

 ټب ثبقیس.  اٶ٫بض اٲكت ٢طاض ٶیؿز ٲٽٳٹٴ ذٹاث٫بٺ ضاټجٻ -

٦ٻ اٶساظٰ  ٲی٦ٷٱ. ٶ٫بټی ثٻ اٲیطٲحٳس  ظٶٱ ٸ سك٧ط ٲی ٮجرٷس ٲی

 س.ضؾ آٮٹز اؾز ٸ ثٻ قسر ذؿشٻ ثٻ ٶٓط ٲی ذیٯی آقٟشٻ ٸ ذب٤

 دطؾٱ: ٲی

 ُج٭ ثیٳبضؾشبٶٻ. سٹ ان٦بض ٦ٷٱ؟  اؾت ضٸ چی -

 ٲٵ ټٱ ټٷٹظ اؾت زاضٰ.ؾٹاضـ ثكیس ٸ ثیبییس زی٫ٻ.  -

٦ٷس ٦ٻ اؾت ٲطا آٲبزٺ ٦ٷس ٸ ثیبٸضز. ثب  ای ثٻ ٶ٫ٽجبٴ ٲی ز٦شط اقبضٺ

 دطؾٱ:  سٗؼت اظ اٲیطٲحٳس ٲی

 ضیٱ ٮی٣ٹاٴ؟ ثب اؾت ٲی -

قٻ اظ  ٸ٢ز قت ثب اؾت ٶٳیٶٻ! ٲ٫ٻ اظ ػٹٶٳٹٴ ؾیط قسیٱ؟ ایٵ  -

 ٸض قٽطٺ.  ایٵ ػبزٺ ضز قس. ٲبقیٵ ٲٵ ټٱ اٸٴ
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٦ٳی ثٗس ټط زٸ ؾٹاض ثط اؾت  .قٹز ٸثف ثب ز٦شط ٲی ثٗس ٲكٛٹ٬ ذٹـ

 دطؾٱ: ضٸیٱ. ٲی زض ذیبثبٴ آټؿشٻ ٦ٷبض ټٱ ٲی

 ضیٱ ٮی٣ٹاٴ؟  زاضیٱ ٸ ٲی ٲبقیٵ ضٸ ثطٲی -

 ٲٹٶیٱ.  یٶٻ، اٲكت زی٫ٻ ٸا٢ٗبً زیطٺ ٸاؾٻ ثط٪كشٵ. سجطیع ٲ -

 دطؾس: ٪طزز ٸ ٲی . ثطٲیایؿشٱ ٦كٱ ٸ ٲی ض اٞؿبض اؾت ضا ٲیاذشیب ثی

ی ػبزٸر ٶٹقشٻ اٲكت ټٱ ٢طاضٺ ثٳجبضٸٴ  چیٻ؟ ٶ٧ٷٻ سٹ اٸٴ ػٗجٻ -

 ثكٻ ثبظ؟ 

 ٶٻ، سب ػبیی ٦ٻ یبزٲٻ ٢طاض ٶیؿز ذجطی ثكٻ ٸٮی...  -

 دطؾس: حٹنٯٻ ٲی ثی

 ٸٮی چی؟ -

 سٹٴ؟  ٢طاضٺ ٲٵ ثب سٹ سٷٽب ثٳٹٶٱ سٹ ذٹٶٻ -

 سٷٽب ٶیؿشیٱ. ضيب ټٱ ټؿز. سب االٴ ضؾیسٺ ذٹٶٻ.  -

 ټطحب٬...  ذت ثٻ -

 ٪ٹیس: ثب ٖهجبٶیز ٲی

 ٦طزی...  ټطحب٬ چی؟ ٶ٧ٷٻ ٧ٞط ثٻ -

قٷٹٰ. چٷس  قٹز ٦ٻ زضؾز ٶٳی اـ ثٻ ٸظٸظ ٶبٲٟٽٹٲی سجسی٭ ٲی ػٳٯٻ

 ٪ٹیس: ٦ٷس ثٗس ثب اذٱ ٲی ٮحٓٻ ٶ٫بټٱ ٲی

یب زاضی ٸاؾٻ ٲٵ ازای زذشط ٲٓٯٹٰ سطؾی؟  سٹ ٸا٢ٗبً اظ چیعی ټٱ ٲی -

آضی؟ سٹ یب ػبؾٹؾی ٸ زٸض زٶیب ضٸ ٪كشی ٸ ټعاض ػب ضٞشی ٸ سٹ  ضٸ زض ٲی

٦ٻ زض ایٵ نٹضر ٶجبیس ثطار ذیٯی ٲٽٱ ثبقٻ  ټعاض ٦بض ؾط٤ ٦كیسی،
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یب ا٪ٻ ثٻ ٞطو  قت ٦ؼب ثرٹاثی ٸ سٹ قطایٍ ثسسط اظ ایٵ ټٱ ثٹزی،

ٸسٷٽب اٸٲسی ایٷؼب  سی س٥حطٞبر زضؾز ثبقٻ، اظ ټكشبز ؾب٬ ثٗس دب ق

ٲٹٴ  زٶجب٬ ٲبػطاػٹیی، ثٗس زضؾز ټٳیٵ اٲكت سٹ ایٵ اٸيبٔ ٦ٻ ټٳٻ

ذشٻ ٸ ذطاة زیسیٱ، ٹټبی ؾ ٸدبض ٸ ذٹٶٻ اظ نجح ػٷبظٺ ٸ آزٰ ٮز

ذٹاٰ  سطؾی ثب ٲٵ ٸ ضيب سٹ یٻ ذٹٶٻ سٷٽب ثٳٹٶی؟ ٸا٢ٗبً ٧ٞط ٦طزی ٲی ٲی

 ثجطٲز ذٹٶٻ ٦ٻ...

٦ٻ ٮحٷف  ٦كس ٸ زضحبٮی ی٣ی ٲی٦ٷس. ٶٟؽ ٖٳ ثبظ حطٞف ضا ٢ُٕ ٲی

 ٪ٹیس:  سط قسٺ ٲی ٲالیٱ

ٸاؾٻ ټٳیٵ  اظ ذؿش٫ی ضٸ دب ثٷس ٶیؿشیٱ،ٲٹٴ  ټٳٻ .ٶشطؼ زذشط -

ْٽط سهٳیٱ ٪طٞشٱ ثٳٹٶیٱ سجطیع. سبظٺ یٻ دیطٲطز ټٱ سٹ اٸٴ ذٹٶٻ ټؿز. 

ظازٺ. سٳٹٰ  ضٖیز ذٹٶٻذٹزقٹ اظ ٮی٣ٹاٴ ضؾٹٶسٺ ٦ٻ ذٹٶٻ ضٸ آٲبزٺ ٦ٷٻ. 

ثبثب  سبظٺ اظ ذبٴ٨ قسیٱ. یٻ ػٹضایی ٲظ٭ دسضٺ ثطاٲٹٴ. ٲبټب ضٸ ٦ٹٮف ثعض

ذیبٮز قبیس ټٱ ذجطی ٶساضٰ اظ نجح. ٲٳ٧ٷٻ ثط٪كشٻ ثبقٻ ذٹٶٻ. 

ٲُٳئٵ ثبـ ٲبټب سٹ ٲطاٲٳٹٴ ټطحب٬  ثٻ ٸ ثسٸٶی.ټب ض سط ثكٻ ایٵ ضاحز

  ٶیؿز ظٴ ٸ زذشط ٲٽٳٹٴ ضٸ ثٻ چكٱ زی٫ٻ ٶ٫بٺ ٦ٷیٱ.

ظٶٱ. ثبظ اذٳف ضا زض ټٱ  ٲی اذشیبض دٹظذٷس اٞشٱ ٸ ثی یبز ثب٢ط ٲی

قٹٰ ٦ٻ  سطؾٱ. ٲشٹػٻ ٲی ٦ٷس ٦ٻ اظ اٸ ٲی ٦كس ٸ َٹضی ٶ٫بټٱ ٲی ٲی

سٹيیح ذٹاټٱ  اٰ. ٲی ٧ٞط ٦طزٺ ٲٵ ثٻ ضٞشبض اٸ ٸ ثطازضـ دٹظذٷس ظزٺ

ٸ آٲسٶف ثٻ ثب٢ط ضٞشبض ٸ ٶ٫بٺ ٸ زض ٲٹضز  ټب ٶجٹزٶس ثسټٱ ٦ٻ ٲٷٓٹضٰ آٴ

٦ٷٱ ٦بض ذٹثی ٶیؿز  یقٹٰ. حؽ ٲ ث٫ٹیٱ ٸٮی ٲٷهطٜ ٲیثیٳبضؾشبٴ 
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اٶس. ٲؿٯٳبً  ټب ثب ټٱ ثٹزٺ ٦ٻ حطٜ ثعٶٱ. ثب٢ط ٞبٲی٭ ٶعزی٥ اٸؾز ٸ ؾب٬

سط اؾز ٸ ٪ٟشٵ احؿبؾٱ زض ٲٹضز ثب٢ط احشٳبالً ثٻ يطض  اظ ٲٵ ٶعزی٥

 اٞشٱ.  زټٱ ٸ ضاٺ ٲی حطٜ اٞؿبض اؾت ضا س٧بٴ ٲی ثیقٹز.  ذٹزٰ سٳبٰ ٲی

ټبیٱ سبض  چكٱٹزٰ ٦ٻ ٢سض ذؿشٻ ٸ ذٹاة آٮ ضؾیٱ، آٴ ثٻ ذبٶٻ ٦ٻ ٲی

ی قبٲی ثٷكیٷٱ ٦ٻ دیطٲطز ضٖیز  ساضٰ ؾط ؾٟطٺٶٸ ٲی٭  ثیٷس ٲی

ذٹضٰ ٸ ثب ٖصضذٹاټی ثٻ  ای ٲی ثطایٳبٴ سساض٤ زیسٺ اؾز. ثٻ ظٸض ٮ٣ٳٻ

ضٸٰ ٦ٻ دیطٲطز ثطایٱ ضذشرٹاة اٶساذشٻ اؾز. سٹی  َطٜ اسب٢ی ٲی

بٶٕ اٞشس. ثٻ ظٸض ٲ ذعٰ، ی٥ زٞٗٻ چیعی ثٻ یبزٰ ٲی ضذشرٹاة ٦ٻ ٲی

ٲبٶٱ سب اٲیطضيب اظ  قٹٰ ٸ اظ الی زض ٲطا٢ت ٲی ټبیٱ ٲی ثؿشٻ قسٴ چكٱ

٪طزٰ ٸ  ضٸز. ؾطیٕ ٦ٷبض ؾٟطٺ ثطٲی قٹز ٸ ثیطٸٴ ٲی ؾط ؾٟطٺ ثٯٷس ٲی

 ٪ٹیٱ:  ثٻ اٲیطٲحٳس ٲی

ی اؾشبٶساضی ٦ٻ ٢طاضٺ ثب حًٹض ضؤؾبی سٳبٰ  ضاؾشی، ٞطزا سٹ ػٯؿٻ -

 ضار ٸ ٞطٲبٶسټبٴ اضسف ثط٪عاض ثكٻ...ازا

 ٦ٷس. دطز ٸ ٲجٽٹر ٶ٫بټٱ ٲی ػب ٲی اظ

 زٸٶی زذشط؟ ٲٵ ذٹزٰ یٻ ؾبٖز ٢ج٭ ثبذجط قسٰ. سٹ اظ ٦ؼب ایٷٹ ٲی -

 ٪ٹیٱ: ثبضٺ ٶساضٰ. ٲیی سٹيیح ټعاض حٹنٯٻ

ایٵ ٶ٧شٻ ضٸ زض ٶٓط زاقشٻ سٹٴ ټط سهٳیٳی ٢طاضٺ ث٫یطیس،  سٹ ػٯؿٻ -

قٻ.  قٻ... ٸ ثط٠ ټٱ ٢ُٕ ٲی ٞطزا اضسف ؾطخ ٸاضز قٽط ٲی ثبقیس ٦ٻ دؽ

ی٧ی زٸ ؾبٖز يٳٷبً... اٸٴ اثعاض ػبؾٹؾی ٲٵ ثبیس ټط چٷس ضٸظ ی٥ ثبض 

٦ٷٻ. ا٪ٻ اٲكت  قٻ ٸ زی٫ٻ ٦بض ٶٳی ٸن٭ ثكٻ ثٻ ثط٠ ٸ٪طٶٻ ذبٲٹـ ٲی
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 سطٺ.  قبضغـ ٦ٷیس، ٲُٳئٵ

 ٪یطٰ.  قبضغض ضا ثٻ َطٞف ٲی

 قٻ ثٻ اٸٴ ؾٹضاخ ظیطـ.  یٻ َطٞف ٸن٭ ٲی -

 ٪ٹیس: ؿشٻ ٲیقٹز. آټ ٪یطز ٸ ثٯٷس ٲی قبضغض ضا ٲی

ذسا ٮٗٷشز ٦ٷٻ زذشط. ثطاٰ زضزؾط زضؾز ٦طزی سٹ ایٵ اٸيبٔ. ٲٵ  -

ایٷٹ ٦ؼب ثعٶٱ ثٻ ثط٠ ٦ٻ ټٱ اظ چكٱ ضيب زٸض ثٳٹٶٻ ټٱ ذٹزر 

 قت ٶطی ؾطاٚف؟  ٶهٟٻ

 اٶساظٰ.  قبٶٻ ثبال ٲی

ٲك٧٭ ٲٵ ٶیؿز. ثطاٰ ټٱ ظیبز ٲٽٱ ٶیؿز ٦ٻ قبضغـ سٳٹٰ ثكٻ  -

بټی اٶساذشٱ. اٲب حبال قبیس یٻ ٲٹ٢ٕ ټبی سٹـ ضٸ نجح یٻ ٶ٫ چٹٴ ٦شبة

 ذٹاټیس ضٸقٵ ثٳٹٶٻ، قبضغـ ٦ٷیس.  ثٻ زضز ثرٹضٺ. ثبالذطٺ ا٪ٻ ٲی

 ٪ٹیس: ذٹاټٱ ثطٸٰ ٦ٻ ٲی ٲی

سٹٶی زض اسب٢شٹ ٢ٟ٭ ٦ٷی ٦ٻ ثب ذیب٬  ضاؾشی ٦ٯیس اسب٢ز ضٸی زضٺ. ٲی -

 ضاحز ثرٹاثی. 

 ټبیف.  ظٶٱ سٹی چكٱ ظ٬ ٲی

٦ٻ ا٪ٻ ی٧ی قت ضاٺ ثیٟشٻ ثیبز سٹ  ٸدبٰ زؾز ٢سض ثی ٧ٞط ٦طزی اٸٴ -

٦ٷٱ؟ ٲُٳئٵ ثبـ ثٯسٰ اظ ذٹزٰ زٞبٔ  اسب٢ٱ ٣ٍٞ ٲظ٭ ٲبؾز ٶ٫بـ ٲی

 ٦ٷٱ. 

 ظٶس.  دٹظذٷس ٲی

٦طزی ٦ٻ قت ثیبی سٹ ایٵ ذٹٶٻ  ز٬ ٲی ٢سض ز٬ ٸاؾٻ ټٳیٵ ایٵ -
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سط ثبقی ٸ  ثرٹاثی؟ ٲٵ ٦ٻ اظ ذٹزٰ ٸ ضيب ٲُٳئٷٱ، ٣ٍٞ ذٹاؾشٱ ضاحز

 ٶشطؾی. 

ار ٸ حطٜ ٸ  ٣ٍٞ ٶ٫طاٴ زیس٪بٺ زض ٸ ټٳؿبیٻ ٸ ذبٶٹازٺسطؾیسٰ،  ٶٳی -

قٹٴ ثٹزٰ. سبظٺ اٸٶٱ ٶٻ ٸاؾٻ ذٹزٰ، ثٻ ذبَط ذٹز  حسیض احشٳبٮی

قٳبټب ثٹز، ٸ٪طٶٻ ٲٵ ٦ٻ ٲب٬ ایٷؼب ٶیؿشٱ ٸ ٲٹٶس٪بض ټٱ ٶیؿشٱ. ظیبز 

ٸ٢ز  ٪طزٰ ثٻ ظٲبٴ ذٹزٰ ٸ زی٫ٻ ټیچ ٦كٻ ٦ٻ ٲٵ ثطٲی َٹ٬ ٶٳی

 ثیٷٱ.   یټب ٸ ٞبٲی٭ قٳب ضٸ ٶٳ ټٳؿبیٻ

ٸدٹضر  اسب٢ٱ. ثطذالٜ ټبضر٪طزٰ ثٻ  ثطٲیٲبٶٱ ٸ  ٲٷشٓط ػٹاة ٶٳی

سبظٺ  ضٸٰ. ٲی ضذشرٹاة٦ٷٱ ٸ ثٻ  اٰ ثب ٦ٳب٬ ٲی٭ زض ضا ٢ٟ٭ ٲی ٲ٣شسضاٶٻ

ثبثب ٦ؼبؾز ٸ چطا اٲكت ثطٶ٫كشٻ اؾز ثٻ  دطؾٱ ٦ٻ ذبٴ اظ ذٹزٰ ٲی

طاٴ قٹز ثٻ ٸ٢بیٕ ٲطاٚٻ ٸ ثبظ ٶ٫ اـ زض سجطیع. ٧ٞطٰ ٦كیسٺ ٲی ذبٶٻ

ذٹاټٱ زٸثبضٺ ثٯٷس قٹٰ ٸ ایٵ ضا ټٱ ثٻ اٲیطٲحٳس ث٫ٹیٱ اٲب  قٹٰ. ٲی ٲی

 ثطز.  ذٹاثٱ ٲیثسٸٴ ایٷ٧ٻ سٹاٶی ثطای حط٦ز زاقشٻ ثبقٱ، 

 



     

 #فصل_شانزدهم

 

روز چهارم با صدای چند ضربه ی کوتاه که به در اتاق می 

خورد، بیدار می شوم. همه جا روشن است، مبهوت در 

رختخواب سفید تمیزی که در آن خوابیده ام، می نشینم و به 

اطرافم نگاه می کنم. نمی دانم این اتاق بزرگ و روشن که 

دارد، کجاست.  پنجره ای رو به یک حیاط سرسبز و بزرگ

نور آفتاب از البه الی پنجره های چوبی آن داخل اتاق پهن 

شده و منبتهای ریز و ظریف هالل باالی پنجره با شیشه های 

رنگی اشکال مختلف هندسی را ایجاد کرده که آفتاب را به 

زیباترین شکل روی مالفه های سفید رختخواب انداخته است. 

و صدای آشنای امیرمحمد دوباره ضربه ای به در می خورد 

 صدایم می کند.

زرین خانم؟ بیداری؟ تازه یادم می افتند که دیشب در خانهی  -

احتشام ها در تبریز خوابیده بودم، خواب که نه، بهتر است 

بگویم غش کرده بودم. چشم هایم را می مالم و بلند می شوم و 

 در اتاق را باز می کنم.

 م. سرد و خشک می گوید:سالم. ببخشید که دیر بیدار شد -

مهم نیست. من باید برم سر کارم. تو هم که امروز اینجا  -

کاری نداری. تا به ساعت دیگه بیوک می آد که برسوندت 

 لیقوان

جا می خورم و خواب از سرم می برد. دستی به موهای 

 آشفته ام می کشم.



 

 

 

بله، صبح اومده، سر زد اینجا  -مگه... بیوک آقا تبریزه؟  -

که ببینه کاری داریم یا نه و گفتم یکی دو ساعت دیگه بیاد 

 بیردت لیقوان

احساس نامشی می کنم. خبر ندارم باقر االن کجاست و اگر 

در لیقوان باشد، ترجیح می دهم در غیاب دو برادر دم دستش 

نباشم، مخصوصا با برنامه ای که دیشب از او دیده ام. می 

 گویم

 یقوان؟ چپ چپ نگاهم می کند.امیررضا کجاست؟ نمیره ل -

رفته به کار و زندگیش برسه. واسه تو چه فرقی داره با کی  -

بری لیقوان؟ فکر کنم خیلی باید خوشحال باشی که امروز 

 داری میری یه جا دور از

 آشوب

اسم آشوب که می آید، یک دفعه باد آخرین فکرهای دیشبم می 

جدیدأ من  -. راستی بابات کجاست؟ پوزخند می زند -افتم. 

ببخشید ولی  -شدم منبع اطالعاتیت؟! با حرص می گویم: 

خیلی آدم مسخر جلوی خودم را می گیرم و نفس عمیقی 

فکر می کردم تا حاال فهمیدی  -میکشم. ادامه می دهم 

چیزهایی که میگم، به نفع خودت و خانواده ته. االن هم که 

خودت  نمی خوای بهم بگی بابات کجاست، مهم نیست؛ ولی

برو پرس و جو کن ببین که رفته مراغه، باید هرجور شده 

 بیاریش بیرون وگرنه فردا رو نمی بینه.



 

 

 

صورتش وا می رود و دست از مسخره کردنم برمی دارد. 

 جدی می پرسد:

اینایی که گفتی یعنی چی؟ تو میدونی بابام رفته مراغه یا  -

 نه؟ تو اون جعبه ات چیزی نوشته در این مورد؟

تو تاریخ نوشته دو تا سرهنگ با نفراتشون تا آخرین نفس  -

برای محافظت از مراغه میجنگن و کشته میشن. اسم یکی از 

اون سرهنگها اسد هللا فقری بوده ولی در مورد سرهنگ دوم 

چیزی نوشته شده. چون خواهرهات ساكن مراغهان، من فکر 

ف و کردم شاید پدرت به هوای اون ها رفته باشه اون طر

 سرهنگ دومی باشه که قراره اونجا بمیره.

یعنی تاریخ اونقدر بی در  -با خونسردی طنزآلودی می گوید: 

و پیکره که حتی اسم بابامو نیاورده و فقط اون یکی سرهنگ 

تو تاریخ نوشته بابات  -اسمش هست؟ چقدر بدشانسیم ما! 

امشب تو جلفا می میره. چشم هایش گرد می شود. لبخند می 

ببین، سعی می کنم برات توضیح بدم ولی مطمئن نیستم  -م. زن

بتونی درک کنی، یعنی راستش خودم هم درست نمی فهمم 

ولی یه جوری ماجرا رو واسه خودم توجیه کردم. قرار بوده 

یایات تو جلفا بمیره. یعنی به بار این اتفاق افتاده و بابات با 

شده ولی االن ما اون چند تا سرباز و درجه دار تو جلفا کشته 

نذاشتیم این اتفاق بیفته، االن بایات اونجا نیست و قرار نیست 

 بمیره. ما تاریخ رو عوض کردیم.



 

 با نگرانی می گوید:

راستش من که درست نفهمیدم تو چی داری میگی و چطور  -

ممکنه پدرم یه بار تو جلفا مرده باشه و تو تاریخ نوشته شده 

 باشه ولی االن نجات پیدا 

 

کرده و ژنده ست، االن مسئله اصلی اینه که اگه دوباره رفته 

 باشه جلفا چی؟

بهترین کار اینه که به جای وقت تلف کردن سر بزنی ستاد  -

 ارتش. بدون حرف به طرف در خانه راه می افتد. می گویم

آهای وایستا من با بیوک نمیرم لیقوان. صبر می کنم با  -

وری راحت ترم. با تمسخر می خودت یا امیررضا برم. این ط

باالخره من نفهمیدم تو یک دختر شجاع و دالوری که  -گوید: 

اگه کسی جرئت کنه بهتر نزدیک بشه میزنی درب و داغونش 

میکنی یا به جوجهی ضعیف و کوچیکی که می ترسی با 

 بیوک به ساعت بشینی تو ماشین و از اینجا بری تا لیقوان

. بستگی به شرایط داره. ولی هر دو، هر کدوم الزم بشه -

سری رو که دردا نمی کنه، دستمال نمی بندن. ترجیح میدم با 

از کجا  -یه آدم مطمئن تر برم. زل می زند توی چشم هایم. 

 می دونی من و رضا مطمئن تر از بیوکیم؟

راستش، از این آقای بیوک نگران نیستم. تا حاال ازش هیچ  -

رفتار بدی ندیدم. نگرانم که تو لیقوان کسان دیگه ای باشن 

که... البش به لبخندی واقعی باز می شود و جوری نگاهم می 



 

کند که خوب حس میکنم متوجه شده دلیل اصلی عدم تمایلم 

 برای رفتن به لیقوان چیست می گوید:

ن هشیاریت هم خوشم میاد هم نگرانم میکنه چون از ای -

احتمال جاسوس بودنت بیشتر میشه. اما االن دارم فکر می 

کنم نگرانیت درسته منم درست خبر ندارم االن کی ممکنه تو 

 لیقوان باشه و کی دیشب مونده 

 

تبریز، پس فعال می مونی تا خودم خبرت کنم. از خونه بیرون 

ایم، رجب هم خونه است. برات غذا نمیری تا من یا رضا بی

 رویه راه می کنه.

نگاهم کشیده می شود روی موهای تمیزش که هنوز کمی 

خیس است. ته ریشی را هم که دیروز روی صورتش بود، 

اصالح کرده و کامال تمیز و مرتب شده است. بیخیال اینکه از 

نظر این ها صحبت در مورد حمام جزو محدودهی ممنوعه 

 سماست، می پر

آره، رجب داره دوباره  -راستی خونه تون حموم داره، نه؟  -

زیر دیگش هیزم میذاره و برات گرمش میکنه. نگاهش کشیده 

می شود روی لباس سربازی کثیفی که از دیروز تنم است و 

شب هم با همان خوابیده ام. به یکی از اتاق ها اشاره می کند 

 و می گوید:

لباس هرچی الزم داشتی از اتاق شفیقه اونجاست، ببین  -

اونجا پیدا کن و بردار، لباس های خودت رو که تو کوله ات 

بود، رجب شسته ولی فکر نکنم خشک شده باشه. با اخم می 



 

خانمت از من الغرتره. لباسشو میپوشم، نمی تونم  -گویم: 

نفس بکشم. با دقت اندامم را از باال تا پایین برانداز می کند و 

آره، راست می گی. تو از شفیقه چاق  -ید: با خنده می گو

تری، طبیعیه، شکموتر هم هستی؟ اخمم غلیظ تر می شود و 

 خندهی او هم شدیدتر. می گوید:

میتونی لباس های مادرم هم بپوشی. اتاقش اون یکیه. اونا  -

هم البد برات گشاده ولی فکر کنم نفس کشیدن توش راحت 

ون لباسها هوس بیرون تره. خیال منم راحت تره که با | ا

رفتن نمی کنی نگاهی به اخم کاملم می کند و مهربان تر می 

 گوید:

 

کار دیگه ای نمی تونم برات بکنم. تمام مغازه ها یستهان.  -

آدرس خونهی مادام رو دارم. اگه خیلی ناراحتی، سرم خلوت 

شد میبرمت اونجا شاید بتونه | برات کاری بکنه ولی قول 

 داره چقدر کار داشته باشم.نمیدم. بستگی 

نگاهی به موهای بافته شده ام می اندازم که چند روز است 

 باز نشده اند و حس می کنم تبدیل به گون شده اند. می گویم

راستی شما تو این دوره. چیزهایی تو مایهی برس و  -

 مسواک دارید؟ و به موادی واسه نرم کردن موها؟

میاره. هزار تا چیز هم  مسواک داریم، به رجب بگی برات -

هست که خانم ها میزنن به موهاشون، درست نمیدونم چی کار 

میکنه ولی فکر کنم بعضی هاش موها رو نرم کنه. اینم رجب 

میدونه. دیگه چی گفتی؟ برس؟ این چیه؟ تا حاال اسمشو 



 

به چیزی واسه باز کردن گرهی موها و مرتب  -نشنیدم. 

 کردنش

وال چند تا نو اضافی تو خونه آهان، شونه. هست، معم -

هست. بازم به رجب بگو. من دیگه خیلی دیرم شده چون قبل 

از جلسه باید به سر هم بزنم ستاد ارتش و مطمئن بشم خان 

بابا کجای تاریخ تو وایستاده االن. برمی گردد برود که با 

راستی، گوشیم... دست روی سینه اش می  -عجله می گویم: 

خب... گفتم شاید  -دیشب هم شارژ شده. جاش امنه،  -کشد. 

فرصت تبدی واسه مطالعه نباشه تا شماها بیاین. با قاطعیت 

نه، موقعی بهت میدم که خودم کنارت باشم.  -می گوید: 

 هرچند که جاسوس باشی 

 

شاید با همون ضربه های مالیم انگشتت هم به رمزهایی 

از اینه که بفرستی ولی به هر حال این طوری خیالم راحت تر 

 من نباشم و این قوطی دستت باشه.

از در بیرون می رود و من می روم توی حیاط که دست و 

 صورتم را بشویم. رجب با دیدنم سالم می کند.

دست شویی اون جاست خانم. آب لوله داره. توی دستشویی  -

با آب سرد صورتم را می شویم و حالم جا می آید. برعکس 

بحانه کاملی می خورم که رجب دیروز خوب و بانشاط ص

برایم می چیند. بعد به اتاق خان خانم میروم، حدود ده کیلویی 

از من سنگین تر است و لباس هایش مناسب ستش ولی برایم 

ترجیح دارد به لباس های تنگ و پرنسسی شفیقه. از توی 



 

کمدش یک پیراهن نخی سادهی بلند برمی دارم و بعد لباس 

رم و دوباره همان لباس سربازی را می زیرهایم را در می آو

پوشم. لباس زیرها را توی دستشویی می شویم و حسابی می 

چالئم و توی حیاط می اندازم روی بوته هایی که کامال زیر 

آفتاب است، به این امید که تا وقتی از حمام بیرون می آیم، 

 الاقل تا این حد خشک شده باشند که بتوانم بپوشمشان.

با حس خوب تمیزی با لباس زیرهایی نیمه خشک ساعتی بعد 

ولی قابل قبول که زیر پیراهن گشاد خان خانم پوشیده ام، 

نشسته ام روی پله ی حیاط و با یک شانه ی چوبی دنده 

درشت که روی آن تصویر یک زن با چارقد کشیده شده که 

موهایش را از دو طرف بافته است، دارم موهایم را شانه می 

رایم گل سرشور و سدر آورده بود. هر دو کنم. رجب ب

بدجوری الی موهایم گیر کرده بودند و شستشان واقعا کار 

سختی بود ولی بعد از آبکشی کامل حس تمیزی و ترمی 

خاصی به موهایم داده و بوی خوب گیاه هم می دهد. تنم را با 

 صابون بزرگ 

 

بقیهی بدیویی شسته بودم و به انواع لیف و کیسه و سفیدآب و 

وسایلی که رجب برایم در حمام گذاشته بود، دست نزده بودم. 

خیلی زیاد بودند و بعضی از آنها را اصال نمی دانستم چیست 

 و به چه درد می خورد.

خانم، آقا بیوک  -کمی بعد رجب می آید و صدایم می کند. 

اومدن. با شما کار دارن تعجب می کنم چون فکر می کردم 



 

نبالم بیاید بعد تازه یادم می افتد که االن دیگر قرار نیست د

ارتباطات آن قدرها راحت نیست و البد بعد از اینکه صبح با 

امیرمحمد قرار گذاشته، دیگر امکان ارتباط با هم را نداشته 

اند. بلند می شوم و دنبال رجب به داخل خانه می روم. بیوک 

ل توی اتاق بزرگی که رجب مرا به آنجا می برد، روی مب

راحتی قهوه ای مخملی نشسته است. با دیدنم بلند می شود و 

سالم می کند، نگاهی به قد بلند و صورت سفیدش می اندازم 

و با ادب پاسخ می دهیم، تعارف می کنم که بنشیند. انگار من 

 صاحب خانه باشم! هر دو می نشینیم و او می گوید:

بیام شما صبح اینجا بودم. امیر محمد خان گفتن وسط روز  -

 رو با خودم بیرم لیقوان.

بله، به من هم گفتن ولی بعد برنامه عوض شد و قرار شد  -

 من بمونم اینجا فعال

پرسشگر نگاهم می کند. حس می کنم ادب خاصش اجازه نمی 

 دهد سؤال ذهنش را به زبان بیاورد. توضیح می دهم. 

اج حدس زدیم ممکنه اینجا کاری پیش بیاد و به وجودم احتی -

 باشه... به عنوان پزشکی

بله، شنیدم که دیروز خیلی زحمت کشیدید. امروز دوستانم  -

 که دیدمشون 

 

می گفتن تو شهر پیچیده بوده که هرجا رفتید، معجزه کردید. 

 با خنده می گویم



 

نه بابا، همچین معجزه ای هم نبوده. مردم اغراق می کنن.  -

از دستم بر همون کارهای عادی پزشکی بود که هرچی 

 اومده، انجام دادم.

ولی امروز انگار شهر آرومه شکر خدا. خبری نیست.  -

 امیرمحمد خان گفتن احتماأل راحت ترید که برگردید لیقوان

لیقوان چه خبر؟ همه خوب بودن؟  -حرف را عوض می کنم. 

 مه لقا چطور بود؟

همه خوب بودن شکر خدا. مه لقا و لعیا هم مثل همیشه  -

بازیگوشی، اونجا دیروز همه نگران بودیم، واسه مشغول 

همین صبح منو فرستادن که خبر بگیرم از شماها که برنگشته 

بودید لیقوان، شکر خدا شما هم که همگی سالمید، هم شما و 

برادرهای احتشام، هم باقر. بی اختیار با تعجبی آمیخته به 

 آقا باقر مگه لیقوان نبودن؟ -انزجار می پرسم: 

دیگه، اونم از دیروز صبح که اومده بود تبریز، برنگشته  نه -

بود. االن سر زدم خونه شون، تازه بیدار شده بود. گفت 

 امروز هم کار داره و نمی آد لیقوان

رجب برایمان چای و میوه آورده و روی میزهای عسلی 

مقابلمان می چیند. از او تشکر می کنم و بیوک را دعوت می 

هم چیزی درونم نهیب می زند که اینجا  کنم به خوردن. باز

زیادی دارم نقش صاحب خانه را بازی می کنم و شاید بیوک 

بیشتر از من اهل خانه محسوب شود و خودی باشد. بیوک می 

 گوید:



 

خب پس حاال که شما نمی آیید، من دیگه ماشین رضا رو  -

نمی برم. صبح ماشینش رو داد دست من که شما رو راحت 

 قوان. ماشین خودم یک  تر بیرم لی

 

هفته است خراب شده و قطعه ای الزم داشت که اینجا نبود و 

قراره از تهران بیارن، من صبح با اسب اومده بودم تبریز. 

االن که برنامه عوض شده، ماشین رضا رو میذارم و با اسب 

 برمی گردم

از حمایت بی سروصدای امیررضا حس خوبی دارم و به دلم 

شینش را برای رساندن من گذاشته و رفته است. نشسته که ما

نسبت به این مرد جوان مؤدب و محجوب هم که مقابلم 

نشسته، همین طور. ادب و وقار خاصی دارد که باعث شده 

بی اختیار برایش احترام خاصی قائل شوم. کمی بعد بلند | می 

شود که خداحافظی کند. یک دفعه به فکرم میرسد حاال که 

ریز است، بهتر است همراه او به لیقوان بروم. دلم باقر در تب

برای دیدن مهلقا لک زده و فعال هم که اینجا کاری ندارم. می 

 گویم:

شاید بد نباشه من با شما بیام لیقوان. االن که فکر می کنم،  -

باعث  -انگار اینجا | دیگه کاری ندارم. لبخند گرمی می زند. 

ایید. به طرف حیاط می دوم خوشحالیه در خدمتتون باشم. بفرم

و وقتی می بینم بلوز و شلوارم خشک شده، ذوق می کنم. 

هیچ چیز به نظرم ناراحت تر از لباس عاریه نیست. آنها را 



 

برمی دارم و به داخل ساختمان برمی گردم و به بیوک که 

 توی هال خانه منتظرم ایستاده می گویم

 بیرون می آید. االن آماده میشیم رجب از یکی از اتاق ها -

تشریف می برید خانم؟ امیر محمد خان گفته بودن میمونید.  -

 تدارک نهار دیدم. 

 

مرسی آقا رجب، شما رو خیلی تو زحمت انداختیم ولی باید  -

 برم.

وارد اتاقی میشوم که در اختیارم بوده و سریع لباس عوض 

می کنم. دارم کوله ام را جمع و جور می کنم که صدای 

 رسی امیرمحمد و بیوک را میشنوم. امیرمحمد می گوید:احوالپ

 چرا اینجا سر پا؟ بفرما تو تاالر بیوک جان. -

مرسی، تا االن اونجا بودیم و آقا رجب رو زحمت دادیم.  -

دیگه داشتیم می رفتیم، زرین خانم رفتن آماده بشن. از اتاق 

 -بیرون می آیم، امیرمحمد با تعجب نگاهم می کند. می گویم 

سالم، چقدر زود اومدید! من با اجازه تون با آقا بیوک میرم 

بمونید، فکر می کنم کارهایی  -لیقوان. با مکث می گوید: 

هست که وجودتون الزمه. نگاهش مستقیم به چشمانم دوخته 

شده و به وضوح پیام خاصی را منتقل می کند. به اطالعاتم 

است. می  نیاز دارد. احتماال در مورد پدرش خبری شنیده

 گویم

می خواهید بمونم  -باشه، پس می مونم. بیوک می گوید:  -

وقتی کارتون تموم شد پیرمتون لیقوان؟ در نگاه امیرمحمد 



 

حالتی از بینایی و دلشوره هست که حس می کنم خیلی عجله 

 دارد زودتر تنها شویم. می گویم:

 ممنون آقا بیوک. دیشب تا نیمه شب بیمارستان بودم. شاید -

امروز هم خیلی طول بکشه، شما تشریف ببرید. امیرمحمد 

 تعارف می کند.

 

نهار بمون بیوک آقا. البته من باید برگردم سر کارم ولی  -

 شما بمون.

ممنون، فکر می کنم من هم زودتر برم لیقوان بهتره. اونجا  -

فقط پیرمردها و زن ها هستن. خوبه که تو این اوضاع به مرد 

وییچ امیررضا را از جیبش در می آورد و به پیششون باشه س

 امیرمحمد می دهد.

ماشین هم نمی برم دیگه. با اسب برمی گردم. وسط روز  -

 یک ساعته می رسم.

امیرمحمد سوییچ را می گیرد و به رجب اشاره ای می کند که 

انگار دستور آماده کردن اسب است چون چند دقیقه بعد رجب 

ه اسب آماده است. دو مرد دست برمی گردد و خبر می دهد ک

می دهند و بیوک با من گرم و با احترام خداحافظی می کند و 

 می رود.

وقتی صدای پای اسبش دور می شود، امیرمحمد با عجله مرا 

به داخل یکی از اتاق ها می کشد و در را می بندد که 

 صدایمان به گوش رجب نرسد. می گوید: 



 

باید هرجور شده  -ا هنگش خان بابا رفته مراغه، اونم ب -

 برش گردونی تبریز کالفه می گوید:

اینو که خودم هم میدونم ولی چطوری؟ اون دفعه سر زدنش  -

به جلفا فقط به بازدید معمولی بود و تنها بود ولی این بار 

آمادگی برای یک جنگه و دفاع از شهر، اون هم شهری که 

محاله هنگش و هر سه دخترش با خانواده هاشون اونجان. 

 خواهرام رو ول کنه و برگرده.

خطری خواهرات رو تهدید نمی کنه. به سری شایعات بوده  -

در مورد اینکه روسها زن های مردم رو میدزدن و از این 

 چیزها ولی تأیید نشده. بیشتر 

 

تاریخ در مورد خوش رفتاری شون با مردم نوشته و اگر هم 

سربازها بوده. پس اگه  موردی بوده، شاید کارهای سرخود

خواهرات تو خونه بمونن و بیرون نیان، درگیر خطر نمیشن. 

 االن مسئله فقط پدرته با عصبانیت می گوید:

تو رو خدا توضیح واضحات نده. من کار دارم. شانس  -

آوردم بعضی از رؤسای ادارات نبودن و جلسه ی استانداری 

و جلسه باشم. به کم عقب افتاد ولی باید نیم ساعت دیگه ت

نگران خواهرام نیستم چون مطمئنم االن اونجا هم بوی خطر 

به مشام همه خورده و اونها با خانواده هاشون رفتن به خونه 

هایی که تو روستاهای اطراف دارن، پس در خطر نیستن. 

فعال مشکل اصلی اینه که تو این چیزها رو به قول خودت تو 

خطر کنم و جون پدرمو  تاریخ خوندی و من هم حاضر نیستیم



 

به خطر بندازم ولی ما چطوری باید اینها رو به خان بابا 

بقبولوئیم که اگه بمونه مراغه، کشته میشه و فایده ای هم نداره 

 و شهر به هرحال می افته دست روس ها | با کنایه می گویم

نمی دونم. من فقط جاسوس و منجم و کفبینم، نه مسئول  -

جدی باش دخترانه  -ش سرم داد میزند: امور استراتژیک ارت

وقت بچه بازی دارم نه حوصله شو. صدای من هم بلند می 

جدی جدی ام. من واقعا نمیدونم که چطوری میشه  -شود. 

 باباتو که البد از 

 

خودت یک دنده تر و جدی تره از اون خراب شده کشید 

بیرون و قانعش کرد که باید برگرده لیقوان. مگه اینکه 

 زدیش، دست و پاشو ببندی و بیاریش اینجا. بشکنی می زند.بد

عالیه! راهش همینه، أدمشو دارم. میفرستیم می دزدنش و  -

تو  -برش می گردونن. از گوشه ی چشم نگاهش می کنم. 

معاون استانداری با رئیس باند آدم رباها؟! لبخند کم رنگی می 

شته باشی و جفتش، تو این مملکت وقتی به پست مهم دا -زند. 

سمت و عنوان خانوادگی هم داشته باشی، مجبوری واسه حفظ 

جون خودت و خانواده ات هم که باشه، یه سری آدم همه فن 

حریف تو آستین داشته باشی که از هیچی نترسن و سر بزنگاه 

خویه، خویه، تو  -بتونی ازشون استفاده کنین پوزخند می زنم 

می رسیدی. ژن خوب و  زمان من هم اگه بودی، به یه جایی

پول و باندیازی! فقط فکر کنم به چیز یادت رفته. این 



 

گانگسترهات می توئن فرماندهی به هنگ رو از بین اون همه 

 ارتشی مسلح بدزدن و بیارن بیرون؟ نفس عمیقی می کشد.

نه! هرچقدر هم استاد باشن، زورشون به به هنگ آدم  -

ار راه بیفته که بابامو نمیرسه. تازه من نمی خوام کشت و کشت

نجات بدم. تو ذهنمه که بی سروصدا بیارنش بیرون که عملی 

 نیست.

 

 

چند لحظه به فکر فرو می رود، بعد یک دفعه زل می زند 

 توی صورتم و انگشتش را می گیرد رو به من.

من چی؟! چیزی غیر از جاسوس و  -چشم هایم گشاد میشود. 

تو می تونی خان بابا رو از  - فالگیر و اینا برام پیدا کردی؟!

اون تو بکشی بیرون. میشناسدت و بهت اعتماد داره. در کل 

نسبت به نظر مثبتی داره و به جورهایی تحسینت می کنه. به 

کمتر کسی به این سرعت اعتماد میکنه ولی مطمئنم که تو 

بری، راحت دنبالت می یاد. تو میتونی از وسط اون هنگ 

 بعد آدمهای من می دزدنش. لعنتی بکشیش بیرون و

دیوونه شدی؟ خب این طوری که قشنگ معلومه من دستم  -

تو کار بوده . بعد فکر کردی بابات منو ول می کنه؟ لبخند 

اون هم راه داره. میگیم هر دوتونو بدزدن. این  -میزند | 

 طوری دیگه اتهامی متوجه تو نمیشه با نگرانی می پرسم:

اخالقشون مثل آدمیزاده و زیر آبی  مطمئنی این آدم دردهات -

نمیرن؟ راستش دوست دارم کمکت کنم و خونواده تو نجات 



 

بدم ولی اصال تو برنامه ام نیست که به مشت الت یهو هوس 

کن برام مهمونی بگیرن اخم هایش را طوری به هم گره می 

 زند که یک آن وحشت می کنم. محکم و 

 

 قاطع می گوید:

منو هنوز خوب نمی شناسی، اونها خوب هی، دخترا اگه تو  -

میشناسن. خوب میدونن که فقط باید کاری رو که به عهده 

شونه انجام بدن و مزدشونو بگیرن، اگه بخوان زیرآبی برن و 

به قدم با اون ورتر بذارن، بالیی سرشون میارم که تا عمر 

 دارن نتونن پاشونو بذارن تو کل آذربایجان

نقش طعمه رو بازی کنی و باباتو حاال چرا خودت نمیری  -

 از هنگش دور کنی؟ با رضا؟

واسه من افت داره، اینکه با بابام بدزدنمون و من نتونم  -

تکون بخورم، | چیزیه که خیلی برام حقارت باره. تازه بهونه 

ای هم ندارم که امروز مراغه باشم. | رضا هم یه سری 

کنم.  مشکالت خونوادگی هست. شاید بعدا برات تعریف

صالح نیست رضا این نقش رو به عهده بگیره. ممکنه 

عواقبش خیلی بد باشه تازه به مشکل دیگه هم هست. رضا 

خودش هم هنوز خبر نداره تو چی کارهای و نمیشه قانعش 

کرد که ما از کجا می دونیم بابام رو باید هرجور شده از 

اقعا نه. و -مراغه | کشید بیرون. حاال هستی؟ اخم می کنیم. 

 -به من ربطی نداره واسه تو اینقدر خودمو به خطر بندازم. 

خب که چی؟ مثال  -میخوای که باز هم مهلقا رو ببینی، نه؟ 



 

اگه این کار رو نکنم، میخوای مهلقا رو قایم کنی تو پستو و 

 نذاری ببینمش؟؟

خانم دکتر، به کم اون هوش سرشارت رو به کار بنداز اگه  -

 بابام دور از 

 

ونش از دنیا بره، من به عنوان پسر بزرگش میشم خان کل ج

اون آبادی و همچنان معاون استاندار هم که هستم. تو هم که 

کلی دستم اتو داری و هنوز مطمئن نیستم واقعا جاسوس 

نباشی. دیگه ساده ترین کاری که میتونم با ارفاق در حقت 

ات نشه بکنم، اینه که بهت بگم دورویر من و خونواده ام پید

پس به نفعته بابام زنده بمونه چون فعال اختیار خانواده دست 

بابامه و اون هم از تو خوشش اومده و نمیخواد تو رو از 

 مهلقا دور کنه.

حس می کنم صورتم از عصبانیت داغ شده است. نفس عمیقی 

 می کشم که خودم را آرام کنم و با حرص می گویم:

برات می کنم ولی مطمئن  باشه، تو بردی. من این کار رو -

باش کسی که منو با زور و تهدید مجبور به کاری می کنه، 

 بعدأ تقاصش رو بدجور پس میده.

من میرم جلسه خانم دکتر. آماده شود.  -خونسرد می گوید: 

استراحت کن و غذا بخور. ساعت های طوالنی و سختی در 

 پیشه.

ا بکشم صبر کن، نگفتی من چطوری باید باباتو از اونج -

 بیرون. اصال چه بهانه ای بیارم واسه بودنم تو مراغه؟



 

میام در موردش حرف می زنیم. فعال دیرم شده. از در  -

بیرون می رود و مرا با کلی نگرانی و سؤاالت تنها می 

 گذارد.

 هفدهم فصل اول قسمت

 یطوالن و سخت شب کی

 یصدا با که است برده چرتم یراحت مبل یرو تاالر یتو

 :پرسدیم رجب از دارد. شومیم داریب رمحمدیام

  خونه؟ ومدهین ؟یچ رضا خورده؟ نهار -

 . خونه ومدنین هم رضا آقا و نخوردن نهار خانم آقا، نه -

 را دو آن تاالر باز در از و نمینشیم مبل یرو و شومیم بلند

 جواب. کنمیم سالم. نمیبیم کنند،یم صحبت هال در که

 گرداندیبرم رو بعد و کندیم نگاهم اخم با. دهدینم را سالمم

 :دیگویم رجب به و

 . برم دیبا من. میبخور بده یزیچ هی زودتر -

 :میگویم یدلخور با و رومیم رونیب اتاق از

  کردم؟ سالم یدینشن -

 . سالم کیعل -

 به و کنمیم اخم. ردیگیم لجم شتریب دادنش جواب مدل از

 که یسرباز یهالباس. میشویم را صورتم و رومیم اطیح

 میتصم. اندشده خشک کامالا  آفتاب ریز بند یرو شسته، رجب

 حد تا امینود دهه یهالباس که بپوشم را هاآن دوباره رمیگیم

 خانه به گردمیبرم و دارمیم برشان. شوند فیکث کمتر ممکن

 گردم،یبرم هال به یوقت. کنمیم عوض لباس اتاق یتو و



 

 یسبز با پلومرغ آن یتو و انداخته یکوچک یسفره رجب

 :دیگویم. است دهیچ ماست و خوردن

 . دیکن لیم ناهار. خانم دییبفرما -

 یبرا. کنمینم اعتنا رمحمدیام به یول سفره سر نمینشیم

 یمحل ماست. شومیم مشغول و کشمیم ماست یکم خودم

 محل من به هم رمحمدیام. است خوشمزه یلیخ و ترش

 :میگویم. کشدیم غذا خودش یبرا. گذاردینم

  م؟یفتیب راه قراره یک ه؟یچ برنامه -

 :دیگویم کند نگاه صورتم به نکهیا بدون

 رمیم خودم. شد عوض ممیتصم. یفتیب راه تو ستین قرار -

 اومد، رضا وقت هر و جانیهم یمونیم تو. باباخان سراغ

 . قوانیل یگردیبرم باهاش

 :پرسمیم تعجب با

 از باباتو یخوایم یچطور ؟یبر تنها خودت یخوایم -

  رون؟یب یبکش اونجا

 حلش هم خودم منه، مشکل. نداره یربط تو به گهید نشیا -

 . کنمیم

 . اندازمیم باال شانه

 . قوانیل برگردم که ترمراحت هم من. بهتر چه خب -

 یبرا هم من. دهدیم ادامه خوردن غذا به و دیگوینم یزیچ

 ریدرگ ذهنم یول شومیم مشغول و کشمیم غذا یکم خودم

 :پرسمیم. بخورم غذا تفاوتیب توانمینم و مانده



 

 و بدزدن بابات همراه رو خودت یندار دوست ینگفت مگه -

 داره؟ افت برات

 . زندیم پوزخند

 بره تونهیم که یهست خودم از ریغ یکس تنها تو یکرد فکر -

 آدم هزاران رون؟یب بکشه هنگش استقرار محل تو از بابامو

 نیا کله با چندرغاز با که دارن وجود تو و من از ریغ گهید

 . کننیم کارو

 باباتو توننیم اونا یمطمئن... یول... ممکنه آره، خب -

 ... یگفت صبح رون؟یب ادیب همراهشون کنن یراض

 :دیگویم یبداخالق با و حرفم وسط پردیم

 دنبالش راحت باباخان که کنم دایپ نتونم رو یکس ممکنه آره، -

 مطمئن. کنمیم یفکر هی یول بشه دور هنگش از و فتهیب راه

 .یراهمهین قیرف تو. مونمینم لنگ باش

 . کنمیم نگاهش چشم یگوشه از

 ! بکنم هم یخواهمعذرت ازت االن یدار انتظار البد -

 و قوانیل یبر یتونیم. ندارم یانتظار چیه تو از گهید کالا  -

 . یباش راحت خودت واسه اونجا هاخانم یهیبق مثل

 به هم او انگار! حساسم ینقطه یرو است گذاشته انگشت

 جا کی ندارم دوست ادیز من که شده متوجه یزود نیهم

 . کنند راهروبه را کارها هیبق تا بمانم منتظر و نمیبش راحت

 یچ اتبرنامه ام،یب باهات بود قرار من اگه ینگفت حاال خب -

 . کنم دور پادگان از باباتو نکهیا واسه بود



 

 قرار گهید که حاال بدم؟ اطالعات جاسوس هی به دیبا چرا -

 .بهتره یبدون کمتر یهرچ ،یایب تو ستین

 :میگویم حرص با

 یناسالمت. یبازلوس همه نیا از گهید بردار دست -

. استاندار معاون و یاخانواده هی پدر سالته، وهفتستیب

 نُنر یپسربچه هی نیع یدار یول گردنته به آدم یکل تیمسئول

 جاسوس من که یدیفهم خوب یلیخ تو مطمئنم. یکنیم رفتار

 ولم و قوانیل یفرستادینم منو راحت قدرنیا وگرنه ستمین

 دوست من که یدیفهم خوب یلیخ تو. خودم حال به یکردینم

 از بردار دست. کنمینم یکار ضررت به و تمخونواده و تو

 . رفتار نیا

 :دیگویم خونسرد یلیخ

 دیببخش خودتون یبزرگ به رو لوس یپسربچه نیا رفتار -

 .خانم

 ...یعنی کنه؟ کمکت که یکرد دایپ رو یکس حاال -

 :دیگویم تیعصبان با و کندیم قطع را حرفم

 دمیکش یدیجد ینقشه نه کردم دایپ رو یکس نه هنوز ر،ینخ -

 هی کنم، فکر یبذار و یبردار سرم از دست اگه یول

 . کارم دنبال رمیم نشده، رید تا و نمیچیم یابرنامه

 برنامه اول از و یکن عوض رو نقشه یخوایم چرا خب -

 ؟یببر خودت با رو گهید یکی من یجا به و یزیبر

 یکس آدینم خوشم هم من ،یکن کمک یندار دوست یگفت تو -

 . بکشه ونشونخط برام که ببرم خودم با دیتهد و زور با رو



 

 راحت المویخ نکهیا یجا به هم تو بودم، نگران من خب -

 اخالق انگار. دیتهد و وتشرتوپ به یآورد رو ،یکن

 ! ننیبیم تیرع چشم به رو همه که هیمدل نیا هازادهخان

 :دیگویم حرص با

 

 هفدهم فصل دوم قسمت

. دمیند رو تو باشم، دهید تیرع یجا هم رو یهرک عمرم تو -

 هوی و یاهیفوز ملکه شخص انگار که هیجور هی مدلت یعنی

 کنمیم فکر! یکرد نیمز خودت قدوم با رو ما منزل و یاومد

 مونیزندگ زیچهمه اریاخت کالا  ،یبمون نجایا هفته دو یکی

 کنه نگاه تیرع چشم به رو تو تونهیم یک.  تو دست افتهیم

 ! بانو

 :میگویم متیمال با و میآیم در یآشت در از. ردیگیم امخنده

ا  من ن،یبب -  یزندگ کنم کمک بلبشو نیا تو دارم دوست واقعا

 لقامه که نهیا هم لشیدل ،یبد نجات رو اتخونواده و خودت

 ادی خوب مرد هی عنوان به ازت شهیهم. داشت دوست رو تو

 . کرده یپدر براش که کردیم

 دارد آمده یوقت از که اشییطال یهاچشم سوزان یهاشعله

 :پرسدیم. شودیم خاموش آن کی در سوزاند،یم را صورتم

ا  حاال -  خوادینم دلم ؟یکن کمک یدار دوست دل ته از واقعا

 . کنم مجبورت و ببرمت یتینارضا با

ا  آره، - . نگرانم. ترسمیم یول کنم کمکت دارم دوست واقعا

 تا برم نجایا از دیبا یچطور که ینگفت من به یچیه هنوز



 

 جدا هنگش از که بگم بهش یچ و کنم دایپ کجا باباتو و مراغه

 . بشه ترراحت المیخ بدونم، رو زهایچ نیا اگه دیشا. بشه

 بوده سخت کار نیا قدرآن و دیآیم لبش یرو لبخند باالخره

 صدا را رجب! گذارمیم یروزیپ ازیامت کی خودم یبرا که

 :دیگویم بعد و دهدیم یچا دستور و زندیم

 گمیم برات راه تو. میفتیب راه و میبخور رو ییچا عیسر -

 . نداره وجود یخطر چیه راحت، التیخ. زویچهمه

 :میگویم و زمیریم آب هردومان وانیل یتو

 از رو غذا آهن تمام. هیبد عادت یلیخ غذا رو خوردن ییچا -

 که نهیا هم بزرگش حسن. یبخور آب کن یسع. برهیم نیب

 ! میافتیم راه زودتر

 سر را آب. کندیم یاخندهتک و اندازدیم من به ینگاه

 :دیگویم لب ریز و شودیم بلند و کشدیم

 دستت؟ افتهیم مونیزندگ کل یبمون نجایا مدت هی تو نگفتم -

 تو! یکنیم نگاه تیرع چشم به رو همه گهیم من به بعد

 به معتضد دکتر البته! یدینم یکس به هم خوردن ییچا اریاخت

 . نخورم آب غذا یرو اممعده یناراحت یبرا بود گفته من

 :میگویم خنده با

 ! زادهخان کن عوض دکترتو. هیمیقد پزشکت اطالعات -

. دارد لب بر یرنگکم لبخند یول کندیم نگاهم چپچپ

 :دیگویم

 دکتره، فقط بشم مطمئن دیبا یول کردم دایپ خوب دکتر هی -

 !جاسوس مثالا  نداره، یاگهید شغل



 

 و شودیم وارد یچا ینیس با رجب بدهم، جواب نکهیا از قبل

. کندیم نگاه م،یهست رفتن حال در که ما به تعجب با

 :دیگویم رمحمدیام

 بهش اومد، رضا اگه. میبر زود دیبا رجب، نکنه درد دستت -

 . نمونه ما منتظر. قوانیل بره شد تموم کارش وقت هر بگو

 :میگویم م،یشویم نیماش سوار یوقت

 یشورو ارتش فردا. قوانیل میبرگرد دیبا شب هم خودمون -

 . زهیتبر تو

□ 

 :پرسمیم م،یرویم که یکم

 . بگم بهش یچ و نمیبب باباتو دیبا یچطور من ینگفت خب -

 بابا هنگ دمیفهم کردم، وجوپرس. ستین یادهیچیپ داستان -

 گردمیبرم و کنمیم ادهیپ یکینزد اون رو تو. زده اردو کجا

 احتشام سرهنگ با یگیم اردو نگهبان به یریم تو. زیتبر

 ممکنه شده عیشا یگیم بابا، شیپ بردنت یوقت و یدار کار

 اگه که اونجا یاومد دیروخورشیش نیماش با تو و انیب هاروس

 بعد یکرد گم رو همراهانت یول دیباش آماده افتاد، یاتفاق

 شب که یریبگ کمک ازش یاومد و اونجاست بابا یدیشن

 دایپ رو همکارهات فردا تا یباش داشته موندن واسه ییجا

 . یکن

ا یدق داستان نیا خب -  میتصم بابات احتماالا  داره؟ یادهیفا چه قا

 ! من به بده هنگش تو خواب سهیک و چادر هی رهیگیم



 

 ییصحرا حالت در اونم هنگ تو داره نگه شب رو زن هی -

 به سپرهیم و شهر برهیم رو تو مطمئنم. محاله! چادر؟ تو

 شب باشه راحت الشیخ که مطمئن آدم هی ،ییآشنا ،یلیفام

 . یمونیم یامن یجا

 بسپره منو گرفت میتصم و بود گرفتار خودش اگه حاال -

 یجا اون به برسونن که اعتمادش قابل پرسنل از یکی دست

  ؟یچ امن

 . زندیم پوزخند

 ممکنه رزم و جنگ واسه اعتماد قابل پرسنل ارتش تو -

 جوون دختر هی سپردن مورد در یول باشه داشته وجود

 م،یبود دستش دم رضا ای من اگه! ستین اعتماد قابل کسچیه

 م،یستین که حاال یول بده بهمون رو تیمأمور نیا داشت امکان

 . برهیم رو تو خودش بابام باش مطمئن

 بذاره؟ هیما من واسه بخواد قدرنیا که معلوم کجا از حاال -

 . لشیفام نه دخترشم نه من

. یدار رو لیفام و دختر حرمت همون. یهست که مهمونش -

 و فتهیب براش یاتفاق مهمونش دختر و زن کنهینم خطر یکس

 . صاحبخونه واسه بمونه شییآبرویب و یبدنام

 :میگویم دیترد با

 یول داره اشکال نقشه نیا یجا هی نظرم به چرا دونمینم -

 شیپ سرراست قدرنیا ماجرا کنمیم حس. کجاش دونمینم

 . رهینم



 

 با مطمئنم یول ادیب شیپ یمشکالت هست احتمالش. دیشا -

 ...یایب بر اشعهده از یتونیم زبون

 . کندیم نگاهم لبخند با آن کی و گرددیبرم

 ! دکتر یندار کم اصالا  نظر نیا از ماشاهللا که -

 رفت شیپ درست اتبرنامه اول بخش میکن فرض حاال خب -

 بشه؟ یچ قراره بعد. شد دور هنگش از من همراه بابات و

 

 هفدهم فصل سوم قسمت

 طرف به افتادن راه قبل ساعت هی که من یهاآدم بعد -

 وپاتونودست. دزدنیم رو تا دو شما مناسب یجا هی مراغه،

 .  زیتبر آرنتونیم و نیماش تو ندازنتونیم و بندنیم

 :میگویم اخم با

 نداره عادت بابات. آدینم خوشم اصالا  ماجرا بخش نیا از -

 بذاره و بشه میتسل یراحت نیا به نخواد اگه رون؟یب بره مسلح

  ؟یچ بدزدنش و ببندن وپاشودست

 به برسونه خودشو زودتر که نهیهم کارش آدما اون از یکی -

 . کنه یخال رو بابام یاسلحه مناسب فرصت هی تو و هنگ

. آدینم خوشم هم زیتبر تا اومدن بسته وپادست بخش اون از -

 دو. ندارم نانیاطم محبوبت یگانگسترها نیا به هنوز راستش

 بسپره منو کنه اعتماد یکس به محاله بابات یگفت قبل قهیدق

 تو بعد. کنه مییراهنما آشنا هی یخونه و شهر تا که دستش

 یبد وپابستهدست یشده سالح خلع رمردیپ هی با منو یخوایم

 . زیتبر ارنیب راه لومتریک صد که خالفکار مشت هی دست



 

 اعدامتو حکم درجا بشنوه، یداد بهش که رو یالقاب نیا بابام -

 سالح خلع رمردیپ بگو جلوش یدار جرئت. کنهیم صادر

 ! وپابستهدست یشده

 ینگران که نبود وضع اون تو بابات اگه. گفتم راست خب -

 یخوب حس... االن یول کنهیم کمکم بودم مطمئن چون نداشتم

 . ندارم

 :دیگویم بخشنانیاطم و میمال

 دختر و زن. بابام همون پسر هم من. خانم نباش نگران -

 امکان درصدکی یحت که یطیشرا تو کنمینم ول رو مهمون

 خود تا ریمس تمام من. ادیب شیپ براش یمشکل باشه داشته

. شمام با د،یشیم خالص دزدها شر از که یموقع و زیتبر

 . ازش دارمیورنم چشم و آمیم نیماش اون سر پشت

 در سؤال یکل و نگرانم هنوز یول کنمیم آرامش احساس یکم

 . است ذهنم

  ه؟یچطور ما یآزاد یبرنامه حاال -

 تقال کم هی با که یطور ببندن شل قراره رو تو یوپادست -

 و زیتبر گردوننیبرم رو شما. یکن خالص خودتو یبتون

 شب. رنیبگ پول خان یخانواده از قراره که گنیم بهتون

 تو صبح کینزد. دارنیم نگه باغخونه هی تو رو شما

 ،یکنیم باز هم رو بابا یوپادست بعد ،یکنیم باز وپاتودست

 یشانس که اطرافه اون یگار با هم یکی رون،یب دییآیم باغ از

 من و خونه دییآیم بعد زیتبر رسونهیم و نهیبیم رو شما

 . قوانیل میریم عیسر. اونجام



 

. ستبچگونه یلیخ اتنقشه قسمت نیا کنم فکر یول دیببخش -

 و مراغه برگرده رهیبگ میتصم لحظه همون بابات ممکنه اوالا 

ا . بره باد به هابرنامه نیا تمام و هنگش به بشه ملحق  به دوما

 کنن دایپ رو باغ اون صاحب فرستهینم مأمور فرداش نظرت

 یباش داشته دوست تو نکنم فکر کنن؟ رشیدستگ و

 . وسط آدیم هم خودت اسم تهش چون فتنیب ریگ خالفکارهات

 . اندازدیم من به یزیرآمیتحق نگاه و زندیم پوزخند

 ترجیگ خودت مورد در منو گذره،یم شتریب یهرچ دکتر، -

ا  االن. یکنیم  نداره امکان اصالا  تو که بفهمم تونمینم واقعا

 و یندار یسیپل یدهیچیپ ذهن هم ذره هی چون یباش جاسوس

 ذهنت نکهیا ای ،یافتادیم ریگ یفور یبود جاسوس اگه

 یبچه هی خودتو واحد آن در یتونیم که ستدهیچیپ قدراون

 داستان نیهمچ واضحات که یکن وانمود و یبزن جا خنگ

 . یدینفهم هم رو یاساده

 :میگویم اخم با خورده بر بهم کهیدرحال

 کنم قبول دیبا ای یعنی بود؟ دولبه ریشمش حرفت نیا االن -

  خنگ؟ ای جاسوسم

 رو جاسوس هی ذهن بگم بهتره واقع در... نه که خنگ -

 رو یماریب واضح عالئم که دکتره همون ذهنت انگار، یندار

 . کنه درمانش مشخص فرمول هی یرو از و نهیبب دیبا

 یزادهخان جناب بود یچ ماجرا یدهیچیپ نکات حاال خب -

 !ده؟یچیپ مغز



 

 که یموقع جهینت در دن،یم فیضع خواب یدارو هی بابا به -

 و جهیگ هنوز رون،یب شیآریم باغ از و یکنیم دارشیب تو

 به عیسر برگشت واسه یریگمیتصم و لیتحل و هیتجز قدرت

 من، شیپ دییایب قراره یبگ بهش یوقت. نداره رو مراغه

 که هرجا برمشیم من مطمئنه چون کنهیم قبول دردسریب

 نکهیا واسه یوحسابدرست حواس و هوش جهینت در. بخواد

 . حله هم نیا پس. نداره هم داره نگه ادشی رو باغ یجا

 رهیخ لحظه چند و گرددیبرم بعد کندیم عوض را دنده

 و کندیم رد مهارت با را جاده چیپ کی. صورتم به شودیم

 :دیگویم

 تهش فتنیب ریگ خالفکارها اگه یگفت که مورد اون اما -

 دوره جاسوس هی ذهن از یلیخ گهید نیا... خودم به رسهیم

 کسچیه االن دکتر،. یکن یباز لمیف برام یبخوا نکهیا مگه

 راه خودم یکرد فکر. امبرنامه نیا پشت من دونهینم تو جز

 دیبدزد بابامو دیبر گفتم بهشون و خالفکارها سراغ رفتم افتادم

 گوش به ماجرا تا هستن وسط نیا نفر سه ز؟یتبر دیاریب و

 منو کالا  که هم سوم و دوم نفرات. برسه خالفکارها

 اول نفر رن،یگیم برنامه و پول گهید نفر هی از و شناسنینم

 نداره، منو تلفن هم اون تازه تماسه، در یتلفن من با فقط هم

 کار دستور و زنمیم تلفن بهش من بشه، الزم موقع هر فقط

 اون جهینت در. رسونمیم پول بهش یراه هی از و دمیم رو

 نیا ندارم یاعالقه که درسته نیا البته. امیک من دونهینم هم



 

 که هم فرض به یول فتنیب ریگ خالفکارها و بره لو کارها

 . رسهینم من به تهش یجورچیه اد،یب شیپ

 :میگویم طعنه با

 

 هفدهم فصل چهارم قسمت

 رو رفتن در و چوندنیپ. یباش زادهخان آدیم بهت که حقا -

 نیا گهید عده هی بشه، یزیچ اگه هم فردا ،یبلد خوب یلیخ

 و اونا گردن فتهیب زیچهمه و بشن بالت سپر که هستن وسط

 رفتن کانادا شما یدوره تو دونمینم فقط. یبر در قسر تو

 . نه ای شده رسم

 :میگویم. کندیم نگاهم یسؤال

 ! اونجا رنیم در زادهخان یدزدها که هییجا هی -

 . کندیم اخم

 تو. دکتر یبزن یدزد تهمت بهم نبود قرار. نشد گه،ید نه -

 آخر تا و نشده وارد یکس پول از قرون هی حاال تا من یزندگ

 هی به باشه الزم ییهاموقع هی ممکنه. شد نخواهد هم عمرم

 قانون مطابق که بکنن ییکارها برام که بدم پول خالفکار عده

 دنیدزد نیهم مثل ره،یخ کارها اون یهمه تین یول ستین

 .  جونش حفظ واسه بابام

 . کشمیم یقیعم نفس

 که ستمین هم نیا دنبال ستم،ین القضاتیقاض من... راستش -

 خط از کجاها و یکرد یزندگ میمستق خط رو چقدر تو بدونم

 قدرنیا که تو. کنهیم نگرانم زیچ هی فقط االن. رونیب یزد



 

 یدار نفهمه کسچیه که یزنیم دور جور هزار و یمحتاط

 من به رو زهایچ نیا راحت قدرنیا چرا ،یکنیم کاریچ

 در جور تو مثل یآدم مدل و مرام با تهش تا سر از ؟یگیم

 خبر هم بدزدن باباتو یداد پول تو دونمیم هم من االن. آدینم

 یکارها واسه بفهمه کسچیه یذارینم یبازدودره با دارم

 دم؟ینم لوت من یمطمئن کجا از. یدار یروش چه خالفت

 از بعد یباش داشته الیخ که نهیا ادهیز احتمالش که یزیچ

 بعداا  که یستین نگران و یبکن منو کلک کار نیا شدن تموم

 . ادیدرب صدام ییجا

 . زندیم یرنگکم لبخند

 یباش جاسوس اگه. یستین ای یجاسوس تو ای. داره حالت دو -

 ثابت که یبکش خودتو اگه بعد و شهیم رو دستت باالخره که

 راست هم اگر. کنهینم باور کسچیه کردم، کاریچ من یکن

 نجایا ابد تا که یباش اومده بعد سال هشتاد از و یباش گفته

 یتونینم هم باز پس خودت، زمان به یگردیبرم و یمونینم

 . یباش داشته یخطر من واسه

 . زندیم سرم به طنتیش هوس

 نه یول باشم جاسوس من اگه حالته؟ دو نیهم فقط یمطمئن -

 منو یکی اگه زاده،خان ؟یچ توئه ذهن تو که ینوع اون از

  ؟یچ بکنم رو تو خود یجاسوس باشه کرده استخدام

 . کندیم یاخندهتک

 ثابت یخوایم یچطور باشه، یطورنیا که هم فرض به -

  زدم؟ بهت ییهاحرف نیهمچ یکن



 

 . کنمیم نگاه رخشمین به و گردمیبرم

 ازم روزه دو که یالهیوس اون و زدم گولت کن فرض -

 هیقو یفرستنده هی بت،یج تو یگذاشت راحت الیخ با و یگرفت

 االن. کرده افتیدر ،یزد حرف هرکس با روز دو نیا تو که

 دنبال که ییاونجا به فرستاده م،یزد که رو ییهاحرف تمام هم

 شارژش برام و زدم گولت تازه. هستن تو مورد در اطالعات

 ! یکرد هم

 یتو. کندیم نگاهم مبهوت یچشمان با و گرددیبرم آن کی

 یتو زنمیم زل. نمیبیم ینگران از یرد اشییطال یهاچشم

 از یکم نیماش. کنمیم نگاهش فاتحانه یلبخند با و شیهاچشم

 د،یآیم روروبه از که ینیماش و شده منحرف خودش ریمس

 ریمس به را نیماش و ردیگیم من از چشم او. زندیم بوق

. دیگوینم زیچچیه و کشدیم یقیعم نفس. گرداندیبرم درست

 و امکرده یارعاقالنهیغ کار کنمیم حس و شومیم نگران

 کار چه که امشده متوجه تازه. است بوده فکر بدون امیشوخ

 خطر احساس من مورد در مرد نیا اگر. امکرده یخطرناک

 چه بکند، آب ریز را سرم وآمدرفت نیا وسط بخواهد و کند

 نخواهد یسخت کار شیبرا مطمئنم د؟یآیبرم دستم از یکار

 یبرا ما، دنیدزد از بعد کند سفارش شیگانگسترها به که بود

 در ینگران کنمیم یسع کهیحالدر. کنند ساکت مرا شهیهم

 :میگویم نباشد، واضح میصدا

 . کردم یشوخ بابا، نترس حاال -

 :دهدیم جواب خونسرد



 

 هم اگر یول ؛یکرد یشوخ طوره،نیهم ادیز احتمال به -

 تو االن. دهینم مونبرنامه تو یرییتغ فعالا  نباشه، یشوخ

 یکن کمک من به نقشه نیا تو یتونیم که یهست یکس نیبهتر

 بابامو دیبا امشب برم، فنا به فردا من باشه قرار اگه یحت و

 . بدم نجات

 زاردرخت ریمس کی وارد و شودیم خارج جاده از بعد

 :پرسمیم ینگران با. میشویم

  م؟یریم کجا -

 خالص شرت از جانیهم گرفتم میتصم. شد عوض نظرم -

 داشته وجود زنده شاهد خالفم یکارها واسه نذارم و بشم

 هی واسه باشه فرستاده صدامو اتیقوط اون اگه یحت باشه،

 . ییجا

 زیچ یوقت و کنمیم نگاهش شده گرد یهاچشم با مبهوت

 :میگویم لرزان ییصدا با د،یگوینم یگرید

ا ... من -  تو نداره یربط من به... اصالا . کردم یشوخ واقعا

 ... نه شده فرستاده ییجا واسه صدات نه. یکنیم کاریچ

 یجاده در که طورنیهم و کندیم کم را خودرو سرعت

 :دیگویم و کندیم قطع را حرفم کند،یم توقف کیبار

 حوصله چیه چون کردم یشوخ هم من که بگم اول باشه، -

 وقت هی. بدوم دنبالت ساعت دو درخت و دار وسط ندارم

 . یکن فرار نییپا ینپر

 .کندیم نگاهم لبخند با و طرفم به گرددیبرم بعد

 



 

 هفدهم فصل پنجم قسمت

 باورت و خودت یتله تو یافتیم راحت قدرنیا یوقت دکتر، -

 یشوخ چرا آب، ریز بکنم سرتو جانیهم قراره من که شهیم

 تا یبتون که برو جلو یشوخ تو یحد هی تا آخه؟ یکنیم

 .  یبر آخرش

 اطراف به ینگاه. نگرانم هنوز آرامش لحن و لبخند وجود با

 .اندازمیم

 بود؟ یشوخ یهیبق نجا؟یا میاومد یچ واسه -

 :دیگویم شود،یم ادهیپ کهیدرحال

. میکن عوض رو نیماش که نجایا میاومد. خانم سرکار ریخ -

 دهید مراغه تو مشخص نیماش نیا با من یدار انتظار نکنه

ا  کنم؟ بتونیتعق زیتبر تا برگشت راه تمام و بشم  ذهن واقعا

 استدالل قدرت هم سرپاسبون هی حد در ،یچیه که یجاسوس

 . یندار یسیپل

 . زندیم لبخند دوباره

 م،یبشور ییورودست هی تا. پرآبه نهر هی نجایا ن،ییپا ایب -

 . دهیرس ببره، منو نیماش و ارهیب نیماش قراره که یکس

 کنمیم آرامش احساس زنم،یم آب صورتم به نهر کنار یوقت

 بزنم حرف تردهیسنج رمیگیم میتصم. کشمیم یراحت نفس و

 فرصت صبح فردا دیشا. شود تمام ضررم به که نکنم یکار و

 یمیقد گورستان به یسر هایگرگ و لقامه با که باشد یخوب

 .میباش داشته سال هشتاد یدرازا به یسفر و میبزن

 



 

 هجدهم فصل اول قسمت

 سرخ ارتش

 رمحمدیام ینقشه مطابق یخاص مشکل چیه بدون زیچهمه

 در! شناسدیم خوب یلیخ را پدرش انگار. است رفته شیپ

 سرهنگ همراه زیتبر اطراف باغ کی درون یکاهگل اتاق

 راحت مانیجا. میادهیکش دراز بسته یوپادست با الدولهاحتشام

 یهاطناب. میدار هم بالش و اندانداخته پتو رمانیز. است

 حرکت توانمیم راحت یلیخ و است شل کامالا  من یوپادست

 دفعهکی سرهنگ اگر که امنکرده باز کامل را هاآن فقط کنم

 ظاهراا . باشد شده حفظ ماجرا ظاهر شد، داریب موعد از زودتر

 دادند، آب ما به شدنمان دهیدزد از بعد که شب سر همان

 آن از بعد چون اندداده سرهنگ خورد به را خواب یدارو

 نجایا به که هم بعد و افتاد زدن چرت به و شد نیسنگ سرش

 یخانه رختخواب در انگار که دیخواب راحت یطور م،یدیرس

 خواب از و زنمیم چرت مدام من یول ده،یخواب خودش

 از شیب مبادا که هستم او یجسم تیوضع نگران هم. پرمیم

 کنترل را نبضش و تنفس مدام و باشد خورده دارو اندازه

 اتاق در پشت یسروصداها و وآمدرفت از المیخ هم و کنمیم

 نانیاطم وجود با. ستین راحت خالفکارهاست، به مربوط که

 طول در. ندارم اعتماد ادیز هاآدم نیا به رمحمدیام یهادادن

 آن در که یرنگ قرمز یاهیعار نیماش با او خود که ریمس

 بود راحت المیخ کرد،یم بمانیتعق میبود گرفته لیتحو شهیب



 

. شدم نگران شد، بسته در و میشد باغ نیا وارد یوقت از یول

 . شودیم مرور ذهنم در عصر روزید از یاخاطره مدام

 نگه را نیماش جلوتر یکم. میدیرس مراغه به که بود  عصر

 شد،یم دهید یباز یمحوطه در که چادرها به دور از. داشت

 . کرد اشاره

 . یکنیم کاریچ نمیبب برو. کمپشون اونجاست  -

 : گفت که شوم ادهیپ خواستم

 . کن صبر -

 باز بود، عقب یصندل یرو و داشت همراه که را یفیک در

 آن ضامن. دیکش رونیب فیظر یچاقو کی داخلش از و کرد

. زد رونیب کیکل یصدا با چاقو نازک و زیت یغهیت و زد را

 :گفت. کردم نگاهش ینگران با

 . جورابت ای بتیج تو بذار نویا. زهیت یلیخ یول کهیکوچ -

 یتو و. گرفتم را آن دیترد با. گرفت طرفم به و بست را چاقو

 :دمیپرس و گذاشتم بمیج

 قراره من؟ به یدیم نویا یدار که ذهنته تو یمشکل چه -

 .   بزنم چاقو یآدم چیه به تونمینم من کنم؟ کاریچ باهاش

 من وگرنه باشه، ترراحت خودت الیخ نکهیا محض فقط -

 و رهیم شیپ نقشه طبق زیچهمه مطمئنم. ستمین یزیچ نگران

 اون خاطر به دستت دادم نویا. آدینم شیپ یمشکل چیه

 نکنه که یداشت کار نیا یهاآدم مورد در که ییهاینگران

 ندارن جرئتشو ندارن،. باشن داشته یبد قصد بهت نسبت

 دست که کاره نیا پشت بانفوذ و گندهکله آدم هی دوننیم چون



 

 چاقو نیا دیشا یول شن؛یم مجازات بدجور کنن، خطا پا از

 . کنه دلگرمت کم هی باشه، بتیج تو

 خوردن تکان و صدا هر با م،یهست اتاق نیا یتو که یموقع از

 یتو حاال که چاقو آن یرو رفته دستم اریاختیب یاهیسا هر

 هرگز من که ستمین مطمئن عصر مثل گرید االن. است بمیج

 اگر کنمیم حس. بزنم چاقو انسان کی به توانست نخواهم

 کینزد من به بخواهند بوگندو زشت یهابکگنده آن از یکی

 یتو کنم فرو را چاقو زیت نوک که ستین دیبع چیه شوند،

 ! شاهرگشان

 یریش آسمان پرم،یم خواب از که بار نیا و بردیم چرتم باز

 و لرزمیم آن کی و شده سرد یکم هوا. است شده رنگ

 چیه. دهمیم گوش اطراف یصداها به. کنمیم جمع را خودم

. است دهیرس کار یینها قسمت موعد انگار. ستین ییصدا

 خودم از است، زانیآو میوپادست به که را یشل یهاطناب

 به ینگاه پرده بدون یپنجره از. پرمیم جا از و کنمیم دور

 در بود، آورده نجایا به را ما که یونیکام. اندازمیم رونیب

 رفتن وقت دیگویم من به که است یانشانه نیا. ستین باغ

 . است

 داریب و خواب. کنمیم شیصدا و دهمیم تکان را سرهنگ

 را میهاحرف اما ندارد یدرست حواس و هوش و است

 انجام میگویم هرچه. دهدیم تکان سر حالیب و شنودیم

 بعد و برمیم چاقو همان با را شیوپادست دور طناب. دهدیم

 نند،ینب را ما دزدها که میدهیم آب سروگوش ظاهراا  نکهیا از



 

 یامانت قرمز نیماش به چشمم. میدویم رونیب باغ از

 پارک هادرخت یالبال کوچه یانتها در که افتدیم رمحمدیام

 شبید تمام و است نیماش یتو هم خودش دانمیم. است شده

 را یریمس. شودیم راحت المیخ یکم و بوده مراقب نجایا را

 جلوتر یکم و میدهیم ادامه دنیدو به سرسبز باغکوچه در

 آفتاب. کندیم سوارمان و رسدیم راه از کوچک یگار کی

 . میهست زیتبر در خان یخانه یجلو که است آمده باال تازه

 دو م،یشویم وارد یوقت و کندیم باز مانیبرا را در رجب

 از بعد رمحمدیام انگار. هستند صبحانه یسفره سر برادر

 را خودش ما از زودتر شده، راحت ما جانب از الشیخ نکهیا

 .است رسانده خانه به

 

 هجدهم فصل دوم قسمت

 رفتن، موقع روزید چون نجاستیا ررضایام که کنمیم تعجب

 قوانیل به که دیبگو او به بود کرده سفارش رجب به رمحمدیام

 جانیهم و اوردهین طاقت دلش قبل یروزها مثل البد. برگردد

 نکهیا با. کنندیم استقبال ما از تعجب با دو هر. است مانده

 خوب نظرم به اما است یساختگ رمحمدیام تعجب دانمیم

 حدس. است سرخ یکم و خسته شیهاچشم. کندیم یباز نقش

 نیماش یتو نتوانسته و بوده نگران شبید هم او که زنمیم

 :پرسدیم ررضایام. بزند چرت یحت

  نبود؟ یخبر مراغه د؟یبرگشت شد یچ -

 :دیگویم تیعصبان با خان



 

 تو رفتم من و دیروخورشیش با اونجا بودن اومده دکتر خانم -

 شب واسه ییجا دوستان از یکی یخونه تو براشون که شهر

 ...یول کنم دایپ

 آن با که است سخت شیبرا کنمیم حس. کشدیم یقیعم نفس

 و اراذل تا چند که کند اعتراف ینظام افتخارات و وکوپالالی

 :میگویم. انددهیدزد را ما اوباش

 صبح. میرفت حال از انگار و داد ینذر شربت بهمون یکی -

 فرار میتونست و میاومد هوش به زیتبر کینزد باغخونه هی تو

 بودن همراهم خان جناب که کرد کمک من به یلیخ خدا. میکن

 . فتادین برام یاتفاق و

. شودیم متفکر اشافهیق و اندازدیم من به ییگذرا نگاه خان

 شدن ریاس از قبل ما که آوردیم فشار ذهنش به دارد انگار

 تکان سر و ستین ادشی درست یول نه ای میبود خورده شربت

 حفظ بهتر اشوجهه یطورنیا. کندیم دییتأ را حرفم و دهدیم

 ییگذرا لبخند آن کی که افتدیم رمحمدیام به چشمم. شودیم

 از کنمیم حس. کندیم مهارش زود و دیآیم لبش یرو

 ماجرا دنیشن از رضایعل! است آمده خوشش امییسراداستان

 مطمئن خواهدیم و کندیم سؤال ینگران با مدام و شده هول

 :دیگویم تیعصبان با خان. است خوب ما حال شود

 برسون منو زودتر شو بلند. بعد یبرا باشه هاحرف نیا -

 چقدر ستین معلوم و مونده سروسامونیب اونجا هنگم. مراغه

 . سرمون زنیبر هایاجنب نیا تا میدار وقت



 

 یجلو یچا استکان دو رجب و شودیم بلند عیسر ررضایام

 :دیگویم رمحمدیام. گذاردیم خان و من

 و ستاد میبر اول دیبد اجاره. باباخان دینکن عجله -

 . دیبکن یاگهید کار باشه صالح دیشا. دیبکن ییوجوپرس

 :دیگویم و نوشدیم زود و زدیریم ینعلبک یتو را یچا خان

 دیشا ز،یتبر برگشتم باالجبار که حاال. هیخوب فکر هم نیا -

 . هست یچ دیجد اخبار نمیبب و ستاد به بزنم سر باشه خوب

 خوردش به شبید که ییدارو اثرات و شده اریهش انگار

 مثل چون است، شده پاک کامالا  گرید یچا نیا با اند،داده

 به رو و شودیم بلند. زندیم حرف قاطع و محکم شهیهم

 است، آمده رونیب اتاق از و دهیپوش لباس که ررضایام

 :دیگویم

 . میبر -

 . زندیم قاپ ررضایام دست از را چییسو رمحمدیام

 . باباخان رسونمیم رو شما من -

 . ررضایام به کندیم رو بعد

 فعالا  نجایا. قوانیل دیبر دکتر خانم با بردار منو نیماش تو -

 کل به هیبق از هست هم روز چند و ستین شماها واسه یکار

 . میخبریب

 قوانیل به خواهدینم دلش که است معلوم ررضایام یافهیق از

 عیوقا انیجر در بهتر و بماند زیتبر در دارد دوست و برگردد

 او به رمحمدیام د،یبگو یزیچ که کندیم باز دهان تا. باشد

 . رودیم غرهچشم



 

ا  که جروبحث به ینکن شروع -  دکتر خانم. ستین وقتش واقعا

 که هم شبید و بودن کار سرگرم شب تا صبح از روزه چند

. انخسته مطمئنم. افتاده براشون یبیعج اتفاق چه یدیشن

 . قوانیل برسونشون و کن گوش حرف

 که کندیم دایپ ادامه قدرآن برادرش صورت یتو قاطعش نگاه

 :دیگویم یتینارضا با و اندازدیم نییپا را سرش ررضایام

. گردمیبرم خودم یول رسونمیم رو دکتر خانم. باشه -

 کجاست؟ چتییسو

 .ستتاقچه یرو اتاق تو -

. اوردیب را چییسو که رودیم اتاق طرف به ررضایام

 طرف به ما به پشت که اندازدیم پدرش به ینگاه رمحمدیام

 :زندیم لب صورتم یتو و رودیم خانه در

 . برگرده نذار -

 :پرسمیم هالب یصدایب حرکت همان با

 ... هاروس ؟یچ شما -

 یرو یمختصر لبخند و زندیم پلک یبخشنانیاطم حالت با

 . ندینشیم لبش

 . نباش نگران -

 به اخم با و گردیبرم است، رفته در طرف به که خان

 :دیگویم رمحمدیام

 . نگرانم یلیخ من باش، زود ؟یموند کجا پس -

 .باباخان اومدم -



 

 گوشش کنار آهسته و رومیم جلوتر برود، نکهیا از قبل

 :میگویم

 من یبدون نکهیا جهت در بگم، بهت دیبا یزیچ هی یراست -

 . دهیم استعفا منصور یرجبعل امشب. ستمین جاسوس

 . شودیم گرد شیهاچشم

 !ر؟یوزنخست -

 .شهیم ریوزنخست یفروغ جاش به. بله -

 و گرددیبرم بعد شود،یم رهیخ من به یناباور با لحظه چند

 :دیگویم آمده رونیب اتاق از که ررضایام به

 سراغ رهیم باباخان احتماالا . قوانیل ببر خودت با هم رجب -

 ستین الزم گهید. قوانیل گردمیبرم امشب هم من هنگش،

 هم معطل. دیبر و دیببند رو پنجره و در. بمونه نجایا یکس

 . رضا دیبر زودتر. دینکن

 با کدوم هر خب ؟یکرد عوض رو هانیماش چرا یول باشه، -

 . میرفتیم خودمون نیماش

 :دیگویم اخم با رمحمدیام

. باشن ترراحت دکتر خانم که یببر منو نیماش تو گفتم -

 .کمردرده یهیما تو نیماش

 

 هجدهم فصل سوم قسمت

 من یول دیگوینم یزیچ گرید و شودیم قانع انگار ررضایام

 نیا با را برادرش پیج کنمیم حس. کنمیم ینگران احساس

 که ییبلبشو اوضاع در شود الزم دیشا که است گرفته احتمال



 

 جاده که کند وآمدرفت ییجاها از م،یدار را انتظارش امروز

 . گذشت هاآن از شودینم یسوار با و ندارد

 اطیح طرف به ررضایام و روندیم رونیب در از دو آن

 که رومیم یاتاق به هم من. کند صدا را رجب که گرددیبرم

 . کنم جمع را لمیوسا که بودم دهیخواب آن در شبیپر

. میرویم رونیب در از و است شده آماده هم رجب بعد یکم

 یکس ندرت به هاابانیخ در و است روزید از ترخلوت شهر

 . هستند لیتعط هامغازه تمام. شودیم دهید

ا یتقر  را تنم انفجار چند غرش یصدا که میادهیرس جاده به با

 داد و کشدیم کنار سرعت به را نیماش ررضایام. لرزاندیم

 :زندیم

 !دیش ادهیپ -

 دراز نیزم یرو نیماش کنار و میپریم نییپا سه هر -

 نه است، یخال ی  خال که است آسمان به چشممان. میکشیم

 انفجارها یصدا. پرنده کی یحت نه و شودیم دهید ییمایهواپ

 کنارمان از سرعت به سوار چند بعد یکم. دیآیم هم سر پشت

 :دیگویم و کندیم بلند سر ررضایام. گذرندیم

 . دیش سوار -

 یوقت. میرویم سوارها دنبال و میکنیم حرکت بعد یکم

 را شهیش او. ستندیایم ررضایام یاشاره با م،یرسیم کنارشان

 :پرسدیم و کشدیم نییپا

 بود؟ یچ یصدا شده؟ یچ -



 

 در توپ دارن. شدن وارد شمال از. شهرن تو هاروس -

 . اوناست مال شهر بفهمونن همه به که کننیم

 :پرسدیم بهت با ررضایام

  شه؟یم یچ مردم فیتکل پس! شهر؟ تو -

 طرف رهیم داره و کرده جمع بساطشو تونه،یم هرکس -

 با هم دوستاش و لیفام داره، خونه روستاها تو یهرک. دهات

 امان در که رهیم داره فعالا  نداره، هم یهرک. برهیم خودش

 شما. بخوابن توننیم هم رونیب شب مردم خوبه، هوا. باشه

 هادروازه یهیبق و برسن ممکنه لحظه هر. دینکن معطل هم

 . ببندن هم رو

. برسد همراهانش به که زندیم تاخت سواراسب مرد

 رو بعد و فرمان به شودیم رهیخ لحظه چند ررضایام

 . من سمت گرداندیبرم

 نیماش با یرانندگ. قوانیل دیبر رجب و شما دکتر، خانم -

 دیبا من. دیشد سوار روز اون که منه نیماش نیع هم محمد

 . برگردم

 :پرسمیم بهت با

 ...دیدینشن مگه! چرا؟ -

. شهرن تو محمد و بابام. برگردم دیبا هم نیهم واسه دم،یشن -

  کنم؟ فرار و بذارم تنهاشون یچطور

 :دیگویم عقب یصندل یرو از رجب



 

 یآواره یریم ؟یکن داشونیپ یخوایم یچطور جان، بابا -

 جناب. بگرده شما دنبال ادیب دیبا هم یکی بعد ،یشیم شهر

 . جان بابا بلدن خودشونو کار. ستنین بچه که محمد آقا و خان

 :دیگویم حرص با ررضایام

 رهیم ادتونی شهیهم ام؟بچه من دیکنیم فکر تونهمه چرا -

 . ترمکیکوچ محمد از سال کی فقط من

 یلیخ محمد مقابل در واقع در چون» م،یگویم دلم یتو

 محمد یول! مهربون یداشتندوست یکوچولو پسر هی! یابچه

 «.ستباتجربه و پخته مرد هی

 : دیگویم یخاص یمهربان با رجب

 بچه و مرد تفنگ و توپ د؟یابچه شما میگفت یک ما جون، بابا -

 که هم محمد آقا و خان. کشهیم رو همه زنهیم. شناسهینم

 دیشا. قوانیل دیرفت شما کننیم فکر. دیشهر تو شما ندارن خبر

 . بگرده شما دنبال ادیب دیبا یکی بعد. قوانیل برن هم هااون

 تفنگ و توپ ،یگفت که هم خودت. رجب رهیگینم آروم دلم -

 تونمینم من نجان،یا تا دو اون یوقت. کنهینم رحم کسچیه به

 . برم راحت الیخ با و بذارم تنهاشون

. دیایب قوانیل به که کنم قانعش یگرید راه از دیبا کنمیم حس

 :میگویم

 من یول هستن مرد تا دو هااون. دینکرد رو یزیچ هی فکر -

 تنها رو تا دو ما دیخواهیم شما. رمردیپ هی رجب و زنم هی

 . مرد تا دو دنبال دیبر و دیبذار



 

ا یتقر. ستین یمشکل که شما ریمس تو آخه... خب -  میدیرس با

 . امنه که هم راه یهیبق. شهر آخر

 از یحالت میصدا به و کنمیم جمع را امیینمامظلوم توان تمام

 . دهمیم بغض و ینگران

 زودتر یاگهید ریمس از هاروس دیشا امنه؟ معلوم کجا از -

 اراذل هاوقت جورنیا... تازه. گرفتن رو جاده و دنیرس ما از

 و من شبید رفته ادتونی انگار. شنیم ادیز هم اوباش و

 ما لباس و سر از که بود نیا حرفشون. بودن دهیدزد باباتونو

 مبادله رو ما داشتن الیخ و ستین بد وضعمون بودن دهیفهم

 نیهمچ هوی اگه حاال. تونخونواده از رنیبگ پول و کنن

  آد؟یم بر یکار چه رجب و من از شدن، دایپ راه سر ییهاآدم

 حرکت و کندیم روشن را نیماش بعد کند،یم فکر لحظه چند

 :دیگویم. میکنیم

 هی ممکنه که بودم نکرده نویا فکر من. دیگیم درست شما -

 رسونمیم رو شما. کنن سوءاستفاده اوضاع نیا از بخوان عده

 . گردمیبرم و قوانیل

 دلم یتو. بندمیم را چشمانم و دهمیم رونیب ینفس آرامش با

 امنه، جات باشه راحت المیخ که ایب فعالا  تو حاال» م،یگویم

 رفته باقر کنه خدا. یبرگرد نذارم که کنمیم یفکر هی بعداا 

 نیبهتر حضورش چون باشه، اونجا االن و قوانیل باشه

 «!قوانیل دارم نگهت و کنم تیرتیغ بتونم که ستبهونه

 نوزدهم فصل اول قسمت

  زاغه



 

 از یخبر هنوز و میادهیرس قوانیل به که است ساعت چند

 از و جوشدیم روسرکهیس مثل دلم. ستین پدرش و رمحمدیام

 حفظ هیبق یجلو مجبورم یول شومیم وانهید دارم ینگران

 بتوانم هم و نشوم هاآن شتریب ینگران باعث هم که کنم ظاهر

 چرخد،یم خودش دور کنده سر مرغ مثل که را ررضایام

 نکهیا بدتر همه از. شوم زیتبر به برگشتنش مانع و دارم نگه

 و زنانه یینمامظلوم یحربه به بتوانم که ستین نجایا هم باقر

 ساعت چند نیا در و شوم متوسل ررضایام رتیغ کیتحر

ا   لحظه هر کنمیم حس. امداشته نگه را او بتیمص با واقعا

 به و نکند گوش حرفم به گرید و شود طاقتیب است ممکن

 که میگویم راهیبدوب رمحمدیام به مدام دلم یتو. برگردد زیتبر

 زیتبر در خودش و سپرد من به را لجبازش و نافرمان برادر

ا . برگردد زیتبر به نگذارم که کرد سفارش و ماند  کار واقعا

 ! است یسخت

 کرده دایپ دوباره مرا روز سه از بعد که لقامه گرید طرف از

 جدا من از لحظه کی و دهیچسب من به چسب مثل است،

 به را او و کنم بغلش دائم دارم دوست هم خودم. شودینم

 آرام که شودیم مانع ینگران یول ببوسمش و بچسبانم خودم

 را لقامه و ررضایام شومیم موفق باالخره. نمیبنش جا کی

 انگار که هم وکیب و ببرم لهیطو به هایگرگ با یباز یبرا

 همراه ما با است، رفته سر اشحوصله یحساب روز چند نیا

 جوان چقدر که شومیم متوجه گذرد،یم شتریب هرچه. شودیم

 هم یادیز یمطالعه حالنیدرع و است یتیباشخص و مؤدب



 

 مشغول. دارد گفتن یبرا یحرف موارد شتریب در و دارد

 به. میهست توسعه الزامات و اجتماع مورد در یجد ییگفتگو

 دیشا خودش زمان به نسبت نهیزم نیا در معلوماتش نظرم

 هم ررضایام. است شده تعجبم باعث و باشد جلوتر سال صد

 رونیب بحث از را خودم مهارت با من و شودیم بحث وارد

 و بگذارم تنها آنجا را هاآن که کنمیم دایپ یفرصت و کشمیم

 . شوم میج

 اطراف و زنمیم زانو رمحمدیام نیماش پشت و دومیم رونیب

 همان هیشب هانیماش کیالست باد مدل کنمیم دعا. میپایم را

 باز را کیالست یرو کوچک چیپ. بلدم من که باشد یزیچ

 یراحت نفس نم،یبیم را آن وسط سوزن یوقت و کنمیم

 سوزن یرو و کشمیم رونیب میموها یال از یسنجاق. کشمیم

 قهیدق چند. زندیم رونیب صدا با باد. دهمیم فشار و گذارمیم

. کشمیم یراحت نفس و است دهیچسب نیزم به کیالست بعد

 باشد، داشته وجود یریپنچرگ امکان ای زاپاس اگر یحت

 کی رفتن یبرا ررضایام یناگهان میتصم مقابل در هرحالبه

 . است مانع

 از که را هاسگ کنمیم قیتشو را هاآن و گردمیبرم لهیطو به

 قبول همه. میببر رونیب اند،شده کالفه یواریچهارد در ماندن

 سرسبز یهادره داخل خانه اطراف هاسگ با و کنندیم

 ررضا،یام هم من هم دومان، هر یول میگردیم یساعت

 پشت و خوردیم چیپ جلوتر یکم که است یاجاده به چشممان

 قرمز پیج میمنتظر لحظه هر. شودیم دیناپد نظر از کوه



 

 بزرگ خان و رمحمدیام و شود ظاهر چیپ پشت از ررضایام

 سکوت در جاده. ستین یخبر چیه یول اورد،یب خودش با را

 از یایگار و درشکه یحت ای خودرو چیه و رفته فرو محض

 نیا و است برنگشته هنوز هم باقر. کندینم عبور آن

 هست هم ینگران اسباب است، یخوشحال باعث که حالنیدرع

 . باشد ینیبشیپ رقابلیغ و ندیناخوشا طیشرا زیتبر در مبادا که

 دور قبل از ترتابیب و میگردیبرم خانه داخل به دوباره

 و ندینشیم کنارم ررضایام بعد یکم. میچرخیم خودمان

 . کندیم دراز طرفم به را یاروزنامه

 . بوده روزید یروزنامه. ندادم نشونتون نویا یراست -

 عکس همان. روزنامه یتو عکس یرو چرخدیم نگاهم

 صندوقش ته هاسال لقامه که همان! است روزنامه همان! است

 و هستم دنیدو حال در یسرباز لباس با من. بود داشته نگه

 سرم پشت بوده، ررضایام دانمیم االن که برادرها از یکی

 که است یلحظات همان. میدویم و کرده خم سر دو هر. است

 نشده متوجه چیه. میکرد فرار شهیب به ما و شد شروع بمباران

 تریت آن با و کرده شکار را عکس نیا یخبرنگار کدام میبود

 . زنمیم لبخند. است کرده چاپ روزنامه در یجنجال

 ! میشد معروف یحساب گهید -

 دنبال نرفتم نیهم واسه آد،ینم خوشم بودن مشهور از ادیز -

 که دردسره. کنم کار خودم واسه دادم حیترج و یادار کار

 .بشناسنت آدم یکل



 

 آب و یستین من زمان تو یآورد شانس» م،یگویم دلم یتو

 «!شهینم منتشر نستاگرامیا تو دنتیکش نفس و خوردن

 :میگویم و کنمیم نگاه عکس به دوباره

 یلیخ و کردم اخم عکس نیا تو من. بوده ینامرد یلیخ یول -

 ! افتادم بد

 :دیگویم آهسته طنتیش با و شودیم رهیخ عکسم به. خنددیم

 یفرق یلیخ نه ای دیبخند! خب دیستین خوشگل هم ادیز -

 ! کنهینم

 جمع گردنش یتو را سرش و کندیم نگاهم یرچشمیز بعد

 نگاهش چپچپ! باشد خوردن کتک یآماده که انگار کند،یم

 :میگویم آهسته و کنمیم

 دارم یول نشسته اتاق طرفاون آبا دیآورد شانس فعالا  -

 !طلبتون یکی. براتون

 سوت یابامزه ژست با کهیدرحال و شودیم بلند و خنددیم

 یبرا. ندینشیم کنارش درست و رودیم آبا طرف به زند،یم

 یپسرها هیشب چقدر شیهاطنتیش کنمیم حس بار نیچندم

 .است خودم زمان

 

 نوزدهم فصل دوم قسمت

 مورد در هاصحبت تمام و اندشده نگران هم هیبق کمکم

 همه از ترالیخیب نیب نیا در. است نفر سه آن برنگشتن

 نظر به نه و زندیم مورد نیا در یحرف نه که است قهیشف

 به و دهیپوش ییبایز لباس شهیهم مثل. باشد نگران رسدیم



 

 حس. است نشسته یاگوشه آرامش با و دهیرس سرووضعش

 که ستین شتریب روز چند و امبهیغر کی که من یحت کنمیم

 نیا که یحد تا نگرانم، شتریب او از شناسم،یم را خانواده نیا

 به برگشتن یبرا که را یخوب تیموقع شده باعث ینگران

 از المیخ یوقت تا. ببرم ادی از کل به امداشته خودم زمان

 . بروم و کنم رها را نجایا توانمینم نشود، راحت هاآن برگشتن

 و شودیم بلند ررضایام که است مانده غروب به یساعت

 :دیگویم مصمم

 برم دیبا. افتاده یاتفاق هی مطمئنم. زیتبر برم دیبا گهید من -

 . کنم کمکشون

 دعا لب ریز آبا و کندیم نگاهش ینگران با خانمخان

 منصرف رفتن از را او ندارد الیخ کسچیه انگار. خواندیم

 :دیگویم وکیب. کند

 . بشه الزم کمک دیشا. آمیم باهات هم من -

 من ،یباش هاخانواده مراقب و نجایا یبمون تو وک،یب نه -

 .  ترهراحت المیخ

 .شومیم بلند

 . آمیم باهات من -

 :دیگویم تمسخر با قهیشف

 هم رو مردها یوپادست بدتر آد؟یم بر ازت یکمک چه تو -

 . برسن کارشون به یذارینم و یبندیم

 یکی خواهدیم دلم و متنفرم او از لحظه نیا در کنمیم حس

 نفس. سوزدیم او یبرا دلم حالنیدرع یول گوشش یتو بزنم



 

 انگار. رومیم ررضایام دنبال حرف بدون و کشمیم یقیعم

 رونیب که اتاق از. ندارد من رفتن با یمخالفت یگرید کس

 :دیگویم ررضایام م،یرویم

 . خانم نیزر دییاین -

 وپاتونودست من دیکنیم فکر قهیشف مثل هم شما نکنه -

 مزاحمم؟ و بندمیم

 تو شما برعکس. کنمینم یفکر نیهمچ اصالا . دیدار اریاخت -

 ...یول دیهست دیمف هم یلیخ دیداد نشون روز چند نیا

 ؟یچ یول -

 دوست. قوانیل برسونمتون گفتن و سپردن من به رو شما -

 شما. باشم کرده یکوتاه من و فتهیب یاتفاق نکردهیخدا ندارم

 . دیهست ما مهمون

 تو به منو یکنیم فکر که نهیهم اشتباهت» م،یگویم خودم با

 و باشم مواظبت که سپردن من به رو تو واقع در. سپردن

 «!کوچولو پسر یبد خودت دست کار و زیتبر یبرگرد نذارم

 . اندازمیم باال شانه

 که خوامیم خودم. ستین شما ریتقص فتهیب هم یاتفاق اگه -

 . امیب

 یبتون اگه و خدا شکر پنچره نیماش تازه» م،یگویم دلم یتو

 «!هست وقت یکل باز یکن درستش

 رونیب که خانه از. کندینم امیهمراه با یمخالفت گرید او

 دهیچسب نیزم به که افتدیم پنچر کیالست به چشمش م،یرویم

 :میگویم یساختگ ینگران با. است



 

  شده؟ پنچر نیماش! یوا یا -

 :دیگویم یدلخور با

 پیج. گهید آدیم بدم یسوار بودن ینارنجنازک نیهم از -

 یهاراه یحت و یخاک یجاده نیا هم بار هزار که نهیا شیخوب

 .  شهینم شیچیه ،یایب و یبر رو بدتر

 کرد؟ کاریچ دیبا حاال -

 . دهدیم رونیب حرص با را نفسش

 انداخته رو زاپاس محمد و بود کرده پنچر باز قبل روز چند -

 یپنچر اداره یراننده بود داده رو کیالست و نیماش ریز بود

 . باشه گرفته پس بلبشو نیا تو دونمیم دیبع. رهیبگ

 و کندیم باز را عقب صندوق در حرف نیا گفتن نیح در

 . بنددیم را آن بعد اندازد،یم درونش به ینگاه

 . ستین کار در زاپاس ر،ینخ -

 :میگویم کنم یمخف را ذوقم دارم یسع کهیدرحال

 . میبر ستین قسمت انگار... پس خب -

 :دیگویم مصمم و اندازدیم صورتم به ینگاه

 . رمیم اسب با من د،یبرگرد شما -

 .شودیم گرد میهاچشم

 چقدر االن جاده دیدونیم که خودتون غروب؟ دم! اسب؟ -

 ...یوحش یهاوونیح. خطرناکه

 . برمیم تفنگ. رمیم مسلح. دینباش نگران -

 !کنن؟ حمله بهتون توننینم گهید واناتیح یعنی -

 . توننینم که معلومه -



 

 . اسب با. آمیم هم من پس -

 مال شیکی. میندار شتریب اسب تا دو چون دییایب دیتونینم -

. دهینم رکاب یکس به محمد جز. هست هم سوارکهی. محمده

 . میدار اسب دونه هی واقع در

 . صورتش یتو زنمیم زل

 . شمیم سوار رو برادرتون سوارکهی اسب اون من -

 . نیزم زندتونیم. ذارهینم -

 اصطبل تو خان محمد با م،یبود نجایا که اول روز. ذارهیم -

 افسار برام خودش اون و اومد خوشم اسبش از من. میبود

 خود تو و شدم سوار من گرفت رکاب و داشت نگه رو اسب

 کس یبرا صاحبش اگه سوارکهی اسب. زدم دور اصطبل

 دستش، باشه داده افسار و باشه گرفته رکاب بار کی گهید

 . دهیم رکاب بهش و دونهیم یخود اونو گهید

 . شودیم گرد شیهاچشم

 رکاب براتون د؟یبش تندرش سوار شما گذاشت محمد یعنی -

 ! گرفت؟

 . بله-

. اسبه اون عاشق محمد. خانم نیزر دیدار مار یمهره شما -

 . نکرده یکار نیهمچ حاال تا برادرشم که من واسه

 . میکن امتحان میبر پس -

 من م،یتاختن حال در زیتبر به قوانیل یجاده یتو بعد یکم

 دیسف اسب یرو ررضایام و رمحمدیام اهیس تندر بر سوار

ا یتقر هوا. خودش  دل ته از نگرانم، من و است شده کیتار با



 

 یبرا یراه که آورمیم فشار ذهنم به دارم هنوز و نگرانم

 جاده چیپ پشت از جلوتر یکم. کنم دایپ ررضایام برگرداندن

. میکشیم کنار ما و خوردیم چشم به خودرو کی نور

 :دیگویم ررضایام

 

 نوزدهم فصل سوم قسمت

 . شهیب تو دییایب. دشمن ای دوسته ستین معلوم -

 یتو ررضایام قرمز پیج م،یرویم جلو شهیب در که یکم

 به میگردیبرم یخوشحال با دو هر و شودیم آشکار جاده

 و کندیم ترمز. ندیبیم را ما انگار هم رمحمدیام. جاده طرف

 و زندیم را چشمم نیماش یهاچراغ نور. شودیم ادهیپ

. بندمیم را چشمانم لحظه چند. نمیبب را نیماش داخل توانمینم

 :زندیم داد رمحمدیام

 اون جاده؟ نیا تو دیافتاد راه یجهنم کدوم شبونه تا دو شما -

 از یکی. هم به سپردم رو تا دو نیا که نیبب منو! تندر با هم

 ... یکی اون

 :دیگویم و دهدیم قورت را حرفش

 فتونیک دکتر خانم. دمتونید نجایا که نشد هم بد البته -

  همراهتونه؟

 ینگران با. پرمیم نییپا اسب از و کنمیم باز را میهاچشم

 :پرسمیم

  شده؟ شیطور یکس -

 . هوشهیب. خورده ریت... باباخان -



 

 طرف به دودیم و پردیم نییپا اسب از آن کی در ررضایام

 باز را عقب در و رسمیم نیماش به سرش پشت. نیماش

. است دهیخواب پتو کی یال عقب یصندل یرو خان. کنمیم

 :پرسمیم گردم،یم نبضش دنبال کهیدرحال

  خورده؟ ریت کجاش -

 نکهیا از قبل. هاشدنده نییپا ییجا هی راستش، یپهلو -

 . زدیم داد و بود تابیب درد از بشه، هوشیب

 روشن را نیماش یداخل المپ ررضایام و زنمیم کنار را پتو

 لباس کی از یاتکه رسدیم نظر به که را یپانسمان. کندیم

 که یرنگ قرمز سوراخ به دوزمیم چشم و زنمیم کنار باشد،

 امکان که است ییجا یول ندارد یادیز یزیخونر خوشبختانه

 اطیاحت با. باشد رفته هیر یحت ای هیکل سمت به اشادامه دارد

 به. شومیم بلند و شیجا سر گردانمیبرم را پانسمان

 :میگویم رمحمدیام

 زیتبر همون دیبا قوان؟یل نشیآورد وضع نیا با چرا -

 . مارستانیب نشیبردیم

 . دهدیم رونیب باصدا را نفسش

 رو افسرها تمام و ستاد به کردن حمله. شهرن تو هاروس -

. زدن دار و کردن ییصحرا محاکمه درجا رو نفر دو. گرفتن

 ریت جاهمون باباخان. بودم گرفته پناه و بودم ستاد رونیب من

 ازش که یاخالق با چون بود شانسش نیهم دیشا. خورد

 حاضر و کنه ول رو ستاد اوضاع اون تو بود محال شناسمیم



 

 بتیمص هزار با و کردم داشیپ من خالصه. کنه فرار بشه

 . یشهربان زندان بردن رو افسرها هیبق. نیماش تو بردمش

 . زندیم غر ررضایام

  ؟یبود کجا صبح از پس -

 شهر تمام. گردنیم ارشد یافسرها دنبال دردربه دارن -

 رسوندم خودمو راههیب از یبدبخت هزار با. ستبسته قدمبهقدم

 . شدینم نبود، تو نیماش اگه. قوانیل یجاده به

 :میگویم عجله با

 براش مینیبب و خونه مشیببر زودتر د؟یمعطل چرا پس خب -

 . کرد شهیم کاریچ

 مردم تو دارن نیخبرچ یکل هایلعنت. خونه بردش شهینم -

 افسر بابام که رسهیم گوششون به زود یلیخ مطمئنم. شهر

 که ییجا نیاول. دنبالش قوانیل آنیم راستکی و ارتشه ارشد

 میبکش نویماش جانیهم دیبا. جاستنیهم رسه؛یم ذهنشون به

 . میبکن براش دیبلد یکار هر و جاده رونیب

 . شودیم گرد میهاچشم

 قراره زیچهمه دیکرد حس یلیخ انگار زاده،خان! نجا؟یا -

 ایدن نظام و نظم که نهیا مشکل یول بره شیپ شما لیم مطابق

 شهیم دیکن فکر که ستمسخره یلیخ! نکرده درک نویا هنوز

 تا چهار با رو مجروح هی گرگه، پر که شهیب هی وسط شبونه

 . کرد یمثبت کار براش منه، فیک تو که ییابتدا یلهیوس

 :دیگویم حرص با



 

 فرق شما انگار یول رو زهایچ نیا دونمیم هم من دکتر، -

 . دیکنینم درک رو اجبار و دئالیا طیشرا نیب

 :دیگویم ررضایام

. هیخال وکیب پدر یخونه کنم فکر ؟یچ  یهرب مشیببر اگه -

 ...و میکن صدا رو وکیب میبر میتونیم

 . کندیم قطع را او حرف رمحمدیام

 هنوز که خورده گوشم به ییزهایچ. ستین صالح نظرم به -

 باقر که ییجا هر باشه، درست اگه یول ستمین مطمئن ازش

 . ناامنه باشه، داشته خبر ازش

 :پرسدیم ملتهب ررضایام

  ؟یدیشن یچ مگه -

 :پرسدیم و اندازدیم من به ینگاه دیترد با رمحمدیام

 قوان؟یل برنگشته باقر -

 . هنوز نه -

 بدهد یحیتوض رمحمدیام که میمانیم منتظر ررضایام و من

 باقر فکر از زود. دیگوینم یزیچ و کندیم سکوت یول

 و رخوردهیت مجروح کی یبحران وضع فعالا . میآیم رونیب

 نیماش یتو که کنمیم فکر دارم. است ترمهم میبرا هوشیب

 فکرم به یزیچ دفعهکی که کرد یکار شیبرا شودیم چطور

 :میگویم جانیه با. رسدیم

 مطمئن... یعنی. میببر میتونیم کجا رو خان بدونم کنم فکر -

 ... دیشا یول ستمین



 

 رمحمدیام از لب ریز و اندازمیم ررضایام به ینگاهمین

 :پرسمیم

  د؟یکنیم درست زاغه تو رو ریپن االن... شما -

 و است شده جیرا یزمان چه از کار نیا که ستمین مطمئن

. باشند نشده درست هازاغه هنوز دیشا که دارم دیترد

 :دیگویم جانیه با رمحمدیام

 واسه جا نیبهتر هازاغه. یکرد رو فکر نیبهتر! نیآفر -

 . باباستخان کردن یمخف

 . ررضایام به کندیم رو

 گل راهکوره میریم قبرستون پشت از. نتیماش پشت نیبش -

 توشون یکس امسال دونمیم دیبع. یمیقد یهازاغه سمت تپه،

 هم جلوش تا نیماش با که نهیا شیخوب. باشه کرده درست ریپن

 . رفت شهیم

 من از و کندیم مکث آن کی. دیآیم هااسب طرف به

 :پرسدیم

 

 نوزدهم فصل چهارم قسمت

 ای یایب اسب با یتونیم. داره یتند یبیسراش و سخته ریمس -

   ن؟یماش تو ینیشیم و ارمیب رو دو هر من

 تو و نیماش تو نمیبش بهتره یول ندارم اومدن واسه یمشکل -

 . کرد پدرت واسه شهیم یکار چه نمیبب ریمس



 

. رومیم نیماش طرف به و دهمیم دستش به را اسب افسار

 قبل. کشدیم اسب سر به یدست و شودیم خودش اسب سوار

 :دیگویم ررضایام به و دیآیم نیماش کنار حرکت از

 یتونیم که ییجا تا کن یسع. برو آروم و اطیاحت با یلیخ -

 سروصدایب که خونه دم رمیم جلوتر من. یبد تکونش کمتر

 . زاغه تو ببرم زهایچ نیا و راندازیز و رختخواب

 :میگویم

 . کنه فراهم ییروشنا بتونه که یزیچ هر ای چراغ! نور و -

 به و ردیگیم را دوم اسب افسار بعد و کندیم دییتأ سر با

 . شودیم دور ما از تاخت

 نیا د،یآیبرم دستم از که یکار تنها یبیسراش ریمس طول در

 فتدین نییپا پیج یصندل یرو از مجروح باشم مراقب که است

 بدتر یلیخ داشتم، انتظار آنکه از جاده. نکند باز سر زخمش و

. میهست یکوهنورد مشغول نیماش با کنمیم حس. است

 به فانوس با رمحمدیام و میرسیم زاغه یجلو باالخره

 :دیگویم ررضایام به. دیآیم استقبالمان

 . زاغه تو ایب و کن عقب جلو -

 . مشیبریم ادهیپ خب. راهه قدم دو که نجایا! ن؟یماش با -

 تونهیم که هیزیچ تنها. میدار الزم تو اون رو نیماش خود -

 . کنه درست دکتر خانم واسه یکاف نور

 به داشتم مدت تمام در چون میگویم نیآفر ذهنش به دلم یتو

 چطور ینفت چراغ و فانوس نور با که کردمیم فکر نیا



 

 یبررس را آن درست هنوز که گلوله زخم نیا یبرا شودیم

 . کرد یکار ام،نکرده

ا یتقر که زاغه کیبار یورود از بعد یکم  نیماش عرضهم با

 ادهیپ. است ترپهن که میرسیم یقسمت به و میگذریم است،

 رونیب نیماش از اطیاحت با را پدرشان برادر دو و میشویم

 زاغه از یاگوشه که گذارندیم یرختخواب یرو و آورندیم

 کندیم جاجابه را نیماش دوباره ررضایام. است شده پهن

 نور. فتدیب رختخواب یرو درست شیهاچراغ نور که یطور

 . است کارم یبرا یخوب اریبس

 فقط شومیم متوجه یوقت و رمیگیم را او خون فشار اول

 ظاهراا . کشمیم یراحت نفس است، معمول حد از ترنییپا یکم

 یاعضا به گلوله و نداشته یادیز یزیخونر اول از زخم

 یداخل یزیخونر خطر و است نخورده هم یشکم یداخل

. دارم دیترد هنوز یول نمیبیم زخم ته را گلوله. ندارد وجود

 الکل با فقط و کرده استفاده بار هزار روزیپر از که را یپنس

 که رمحمدیام به. آورمیم در فمیک از ام،کرده یضدعفون

 مورد در یزیچ دارد دوست لحظه هر و نشسته کنارم

 :میگویم بشنود، پدرش تیوضع

 که کرده ریگ ییجا. آورد در رو گلوله شهیم نظرم به -

 یول. ستین هم استخون ست،ین یداخل عضو چیه ظاهراا 

 هم قبالا . نه ای باشه عصب ای یخون رگ بدم صیتشخ تونمینم

 دیشا و درمانه و صیتشخ کارم. ستمین جراح من که گفتم

 بسته، چشم با هم اون ه،یجراح هی نیا یول ،یمعمول پانسمان



 

 یچ گلوله نیا ریز که میدونینم نیا مورد در یچیه ما چون

 یاتفاق هر دنشیکش برونی و دادن تکون با ممکنه. داره وجود

 بده یدیشد یزیخونر و باشه یخون رگ هی یرو ممکنه. فتهیب

 یداخل اعصاب شدن قطع باعث ممکنه کنم، مهارش نتونم که

 . بشه بدنش

 :دیگویم و افتدیم شیابروها یرو یمختصر یگره

 کی یحت. گفتم مورد نیا در نظرمو روزیپر دکتر، خانم -

 یکار چیه و نشستن از بهتر موندن، زنده احتمال درصد

 . نکردنه

ا  من... که نهیا مسئله -  قبل ماه شش من. امتجربهیب واقعا

 ریت ضیمر با وقتچیه یانترن یدوره تو. شدم لیالتحصفارغ

 دایپ ترباتجربه دکتر هی دیبتون اگه دیشا. نشدم روروبه خورده

 هاییکایآمر مارستانیب تو که کلیما دکتر همون مثل... دیکن

 من از بهتر یلیخ بتونه هم مزخرف طیشرا نیهم تو بود،

 . کنه عمل

 زیتبر اوضاع گفتم بهتون دکتر؟ خانم دیریم طفره چرا -

 که بود شده جمع آدم قدراون مارستانیب یجلو. بود یچطور

 نیا تمام من دیباش مطمئن. بود رممکنیغ نشونیب از گذشتن

 دکتر نیآخر سراغ قوانیل آوردم رو بابام بعد کردم رو فکرها

 . داشتم سراغ که یاتجربهیب

 :میگویم دیترد با و دزدمیم او از را نگاهم



 

... ندارم دوست یول کنمیم ادیب بر دستم از یکار هر من -

ا   قاتل چشم به منو بعدها نکرده یخدا خوادینم دلم واقعا

 . دینیبب پدرتون

 :دیگویم قاطع و محکم

 هر که یکس نیب بذارم فرق که دارم نویا صیتشخ قدرت من -

 از فقط که یکس با دهینرس جهینت به و کرده برام تونسته یکار

 و کنار دیبذار رو فکرها نیا. کرده یخال شونه تیمسئول ریز

 . دیبش کاربهدست

 . کنمیم نگاه ررضایام به

  نه؟یهم هم شما نظر -

 :دیگویم رمحمدیام بدهد، جواب نکهیا از قبل

ا  -  شروع بهتره. گفتم رو هایگفتن من الزمه؟ کارها نیا واقعا

 . دیکن

ا  بله، -  حق و هست هم برادرتون پدر مرد نیا. الزمه واقعا

 . بده نظر مورد نیا در داره

 به لحظه چند و پوشاندیم دست دو با را صورتش ررضایام

 دیترد با و داردیبرم را هادست بعد. ماندیم حال همان

 :دیگویم

 .موافقم هم من بگه، محمد یهرچ -

 

 نوزدهم فصل پنجم قسمت

 به زیهرچ از قبل چون کنم،یم شروع و کنمینم دیترد گرید

 دودش که اندکرده خاموش را نیماش نجایا که رسدیم فکرم



 

 یادیز مدت نیماش یباتر نور و نکند مانخفه بسته یفضا در

 رونیب دارم، الزم که را یلیوسا. داشت نخواهد دوام خاموش

 فمیک یتو... و یضدعفون محلول الکل، ه،یبخ سوزن. آورمیم

 یرو را فیک کنم،ینم دایپ یوقت و گردمیم زیتم گاز دنبال

. ماندهیباق اندک لیوسا به زنمیم زل و کنمیم یخال نیزم

 که را ییچاقو. ستین یاچاره. است شده تمام لیاستر گاز

 . دهمیم دستش به بود، داده من به رمحمدیام شبید

 دیببر نوار تا چند سانت ده عرض به لحاف نیا یمالفه از -

 ازتون داشتم، الزم وقت هر که دیبذار آماده. دیکن لوله و

 .دیببر ترکیکوچ هم کهیت تا چند. رمیبگ

 یتو که یاگلوله سراغ رومیم هم من و شودیم مشغول او

 . است کرده ریگ سرهنگ بدن

 بدون ،یدردسر چیه بدون رود،یم شیپ راحت یلیخ کار

 خارج زخم از گلوله مشکل بدون و یرعادیغ یزیخونر

 به. کنمیم پانسمان را آن زخم، زدن هیبخ از بعد و شودیم

 حس چرا پرسمیم خودم از و کنمیم نگاه سرهنگ صورت

 به. دارد رادیا کار یجا کی کنمیم فکر مدام ندارم؟ یخوب

 زاغه کی یتو امشب که است یرعادیغ و بیعج یلیخ نظرم

 حداقل با قبل سال هشتاد مدل پیج کی یهاچراغ نور ریز

 زیچهمه و باشم داده انجام را عمرم یجراح نیاول لیوسا

 متوجه دفعهکی بعد. باشد رفته شیپ خوش و خوب قدرنیا

 یقیتزر کیوتیبیآنت من. ستیچ گمشده یحلقه شومیم

 بدون لیراستریغ کامالا  طیمح کی در ندارم، همراهم



 

 تکه کی با را زخم و امکرده یجراح گاز بدون دستکش،

 مارمیب. امکرده پانسمان شده، دهیبر لحاف کی از که مالفه

 اگر ستین بیعج چیه. بخورد دارو تواندینم و است هوشیب

 رمحمدیام. کند عفونت به شروع حاال نیهم از قیعم زخم نیا

 کمکم اریدست کی مثل و بوده کنارم یجراح مدت تمام در که

 :پرسدیم است، کرده

  گه؟ید نداره یمشکل شد؟ تموم -

 هوش به صبح تا که نهیا انتظارم. نداره یخاص مشکل نه، -

 ... هیعیطب حرارتش درجه و نبض و خون فشار. ادیب

 :کنمیم اضافه و کنمیم یمکث

 !فعالا  -

 :دیگویم و شودیم بلند. شودینم امینگران و دیترد متوجه

. باباخان شیپ مونمیم من. خونه دیبر ررضایام و شما پس -

 لییکایم جز نشد من برگشتن متوجه کسچیه باشه حواستون

. آورد راندازیز و رختخواب برام و کردم داشیپ یواشکی که

 هوا دیبگ دن،یپرس یزیچ اگه. قرصه دهنش که هم اون

 . دیبرگشت راه وسط از و شد کیتار

 که نهیا در صالح... کنمیم فکر. مونمیم نجایا امشب من -

 . باشم پدرتون شیپ

 ررضایام به بعد و کندیم فکر لحظه چند فقط کندینم بحث

 :دیگویم

 . باباخان و دکتر خانم شیپ مونمیم من. خونه برو تو پس -

 . آرمیم غذا براتون بخوابن، رفتن همه که شب آخر. باشه -



 

 نجایا به وآمدرفت یهرچ. میستین نجایا ما کن فکر کالا . ارین -

 . بهتره باشه، کمتر

 :میگویم خنده با

 از بخورم یزیچ نتونستم هم ظهر. گرسنمه یلیخ من یول -

 . اضطراب

 :دیگویم و زندیم یرنگکم لبخند رمحمدیام

 دیبا امشب. دکتر خانم هست نیماش تو ریپن و نون کم هی -

 براتون گهید قهیشف یهالباس دیبش الغرتر. دیبساز باهاش

 ! ستین تنگ

 :میگویم یساختگ اخم با

 بشه الزم هم باز اگه. ندارم دوست هاشونولباس مدل کالا  -

 . دمیم حیترج مادرتونو مال رم،یبگ قرض لباس

 :دیگویم خنده با ررضایام

 یول کنهیم لباس خرج یکل زنت. گهید نبر آبرومونو محمد -

ا . ترنختیبدر و ترزشت یکی از یکی  نویا یکی دیبا حتما

  ؟یکن باور تا گفتیم روت تو صاف

 خودش که نهیا اصل نباشه، قشنگ هاشلباس که ستین مهم -

 قهیشف از ترخوشگل که ریبگ زن هی ،یتونست اگه. قشنگه

 . باشه

 . دهدیم نیچ را اشینیب ررضایام

  داره؟ هم گهید زیچ یخوشگل جز ییخدا -

 :دیگویم و دهدیم هل را برادرش خنده با ررضایام

 . یوراج نستایوا نجایا. زودتر برو فتیب راه -



 

 ادمی بعد لحظه چند و روندیم زاغه رونیب طرف به برادر دو

 در دیشا و است بوده ررضایام دست پیج چییسو که افتدیم

 زاغه در کینزد و رومیم دنبالشان عیسر. شود الزم ابشیغ

 کند قدم اریاختیب. شنومیم را شانآهسته صحبت یصدا

 که امشده کنجکاو. وارید به چسبمیم یکیتار یتو و کنمیم

 رمحمدیام. بشنوم من اندنخواسته که ندیگویم چه بفهمم

 :دیگویم

 به رسونده خودشو زود دمیشن یول ستمین مطمئن هنوز -

 تو اومده باهاشون و شده همراهشون راحت یلیخ و هاروس

 در موقتشون ستاد عنوان به که یساختمون تو رفته و شهر

 . مطمئنه آورد، رو خبر که یکس. گرفتن نظر

 .رسدیم گوشم به ررضایام متعجب یصدا

 نه بوده ارتباط در باهاشون قبل از پس باشه، طورنیا اگه -

 به بچسبونه خودشو باشه کرده هوس هوی امروز نکهیا

 . رهیبگ یازاتیامت هی و هاروس

. میداد پرورش مار نمونیآست تو. باشه طورنیهم دیبا آره، -

 قیطر اون از البد و کار سر گذاشتمش یشهردار تو خودم

 . فرستاده براشون اطالعات یکل

 .نباشه درست هم دیشا حاال -

 

 نوزدهم فصل ششم قسمت

 من. بخواب اریهش شب. رضا باشه جمع حواست یول د،یشا -

 ارهیب بابا دنبال رو هاروس دونمینم دیبع مارمولک نیا از



 

 وقت هی اگه. هست عمارت به حواسم نجایا از من. قوانیل

 پشت و کن برخورد یعاد یلیخ شد، دایپ باقر یسروکله

 من که نهیا عالمت نیا. کن روشن شمع هی تاالر یپنجره

 . زودتر برو حاال. اونجاست باقر بدونم

 طرفم به دو آن یوقت و رومیم راه باسروصدا قدم چند عیسر

 :میگویم گردند،یبرم

. نمونه خان ررضایام دست نیماش چییسو بگم اومدم یراست -

 . بشه الزم دیشا

 چییسو دنبال و کندیم بشیج یتو را دستش ررضایام

 :دیگویم رمحمدیام یول گرددیم

 کنمیم فکر رضا،. میبکن بزرگ اشتباه هی بود کینزد -

 خونه از هم با خانم نیزر و تو چون خونه یبر تو شهینم

 یبرگرد تنها تو که رسهیم نظر به بیعج یلیخ. دیبود رفته

 . خونه

 هرسه. نجایا مونمیم هم من پس خب. یگیم راست -

 . میمونیم

... باشه خونه امشب دیبا یکی... نظرم به. ستین یخوب فکر -

 . گفتم بهت که ییزهایچ همون... خاطر به

 باقر احتماالا  که کند یمخف من از دارد یسع که ردیگیم لجم

 امکرده خدمت خانواده نیا به همه نیا. هاستروس جاسوس

 ررضایام. دارد شک من به هنوز مرد نیا انگار یول

 :دیگویم



 

 هم هیبق. یدیند رو ما و یدیرس تازه بگو. خونه برو تو خب -

 که هم باباخان واسه. زیتبر میموند شب ما کننیم فکر البد

 هاشب یلیخ که دارن عادت همه چون شهینم نگران یکس

 . باشه پادگان تو و ادین ممکنه

 :دیگویم متفکر یاافهیق با رمحمدیام

. باشه یعاد زیچهمه که رمیم نیماش با. رمیم باشه، -

 توجه ممکنه موندنشون رونیب. زاغه تو دیببر رو هااسب

 . کنه جلب رو یکس

 ما کنار. آوردیم رونیب را پیج و رودیم زاغه داخل

 :دیگویم و ستدیایم

 شمع مورد در که یقرار همون. باش زیچهمه مواظب رضا -

 . هست خودش یجا سر م،یگذاشت

 کوچک یبسته کی خودرو عقب یصندل یرو از بعد

 :دیگویم خنده با و ردیگیم طرفم به را یاپارچه

 صبح تا دیبا وگرنه دکتر، خانم نرفت ادمی شد خوب یراست -

 ریپن نون بهتون میدار امشب د،یببخش گهید. دیموندیم گشنه

 . میدیم

 :پرسمیم و رمیگیم را بسته

 . هیخون دستام هنوز من هست؟ هم آب نجایا -

 بردتونیم رضا. هست هم یخوردن آبش که هست چشمه هی -

 .گردمیبرم صبح. اونجا

 رمحمدیام و من که کنمیم فکر دارم. رودیم و دهدیم گاز

 هم با میهست تنها یوقت شده نییتع شیپ از قرارداد کی مثل



 

 حضور در یول میدار جروبحث مدام و میزنیم حرف مفرد

 را بسته ررضایام. میکنیم رفتار و صحبت محترمانه گرانید

 به و کشدیم خودش دنبال را هااسب افسار و ردیگیم دستم از

 :دیگویم و گرددیبرم زود. بردیم زاغه داخل

 .کهینزد چشمه. دیبشور هاتونودست میبر -

 

 ستمیب فصل اول قسمت

 تفنگ نان، تب،

 روشن ررضایام که یفانوس نور ریز. بردینم خوابم شب تمام

 چرت یخستگ از است، کرده زانیآو زاغه وارید به و کرده

 را خان یاتیح عالئم ینگران با و پرمیم مدام و زنمیم

 داریب خواب از دائم من مثل هم ررضایام. کنمیم یبررس

 از بار هر و نگرانم کرده حس. ندینشیم کنارم و شودیم

 نظر به یول ست،ین یمشکل میگویم و پرسدیم پدرش احوال

 کدام هر بعد. امداده انتقال او به را حالم و حس رسدیم

 م،یدار که ییهالحاف یال را خودمان راندازیز از یاگوشه

 تکرار و میپریم مضطرب باز و میزنیم چرت و میچیپیم

 . ماجرا

 شروع کم از اول. کندیم تب خان که است دهیدم دهیسپ

 دم،یترسیم آن از که یزیچ. رودیم باال عیسر و شودیم

 به و شده شروع عفونت که ندارم شک. است افتاده اتفاق

 پس را خان لحاف دارم. است یشرویپ حال در سرعت

 :پرسدیم و شودیم داریب ررضایام که زنمیم



 

 شده؟ یچ -

 . دارم الزم آب. باال رفته بدنش حرارت درجه. داره تب -

 رونیب و داردیبرم را کوزه و شودیم بلند حرف بدون

 :پرسمیم. گرددیبرم پر یکوزه با بعد یکم و رودیم

  هست؟ لگن ای تشت مثل یزیچ نجایا -

 دیناپد زاغه چیدرپچیپ یراهروها از یکی درون حرف بدون

 . گرددیبرم متوسط یفلز تشت کی با بعد یکم و شودیم

  خوره؟یم درد به. رهیپن کردن درست از مرحله کی مال -

 یخال آن در را کوزه خنک آب. رمیگیم دستش از را تشت

 هوا یوقت تا. کنمیم اضافه آن به الکل یمقدار و کنمیم

 ریتأث یول میهست خان یهیپاشو حال در دائم شود،یم روشن

 از. شومیم وانهید دارم. کنمیم صالیاست حس. ندارد یچندان

 یلیخ مشکل نیا یقیتزر کیوتیبیآنت کی با نکهیا تصور

 خواهدیم دلم ندارم، اریاخت در را آن من و شدیم حل راحت

 دانمیم هم خودم که واروانهید اقدام کی در باالخره. بزنم داد

 و کنمیم باز را زخم یرو ندارد، یادهیفا چیه ادیز احتمال به

 یرو را پودرش و کنمیم باز را کیوتیبیآنت کپسول تا دو

ا یتقر. بندمیم دوباره و زمیریم زخم  که دارم نانیاطم با

 . ندارد یادهیفا چیه کار نیا و است زخم اعماق در عفونت

 دستمال. رودیم باال تب باز و میدهیم ادامه را هیپاشو باز

 :نالمیم و کنمیم عوض را اشیشانیپ یرو مرطوب

 . کنمیم خواهش. کن باز چشماتو خدا رو تو. شو داریب -

 :پرسدیم ررضایام



 

 بده؟ یلیخ تشیوضع -

 دلم و بدهم دیام او به دروغ به ندارم دوست. دهمینم جواب

 کیوتیبیآنت و دیاین هوش به اگر که میبگو او به دیآینم هم

 فعالا . است مرگ عفونت نیا انیپا نکند، مصرف یخوراک

 در. میدار نگاه نییپا یحد تا را تب روش نیا با میتوانیم فقط

 یتلخ حس. بماند زنده مرد نیا کنمیم دعا کنم،یم دعا دلم

 یپزشک شغل یسو کی که امدهیشن است سال هفت. دارم

 که ییجا مرگ، گرشید طرف کی و است یشاد و یبهبود

 . دیآینم بر دستت از یکار چیه

 خورد،یم یکوچک تکان خان که افتاده تو زاغه در از آفتاب

 را آن توانندیم دواریام چشم جفت دو فقط که کوچک قدرآن

 نگاه هم به دو هر ررضایام و من که کوچک قدرآن. نندیبب

 آن کی در دو هر و است نبوده توهم میشو مطمئن تا میکنیم

 بعد. است دهید را حرکت آن هم یگرید که میشویم متوجه

 را ایدن کنمیم حس. مانندناله و فیضع ییصدا و گرید یتکان

 شیصدا و کشمیم دست خان یگونه یرو. اندداده من به

 . کنمیم

  د؟یشنویم صدامو سرهنگ؟ جناب بابا؟خان -

 بگذارم دینبا! نه. کندینم هم یحرکت گرید و دهدینم جواب

 زمیریم دستم یتو آب یمشت کوزه از. برود هوش از دوباره

 آن کی. کنمیم شیصدا بلندتر و پاشمیم صورتش به و

 لحظه نیا در حرکات نیا چقدر. کندیم جمع را شیهاچشم

 : میگویم ررضایام به! است دبخشیام و بایز



 

 . بخوابه نذار. بزن حرف باهاش بده، تکونش کن، صداش -

 گردد،یم داروها دنبال به چشمم کی. فمیک سر دومیم

 را خان یهاواکنش گرمید چشم با. بُرتب و کیوتیبیآنت

 کندیم شیصدا و دهدیم تکانش متیمال با ررضایام. میپایم

 دفعهکی و است شتریب هانیا تمام از درد قدرت انگار یول

 «آخ» بلند و خوردیم یتکان. کندیم اریهش را سرهنگ

 رونیب راحت را نفسم هاساعت از بعد کنمیم حس. دیگویم

 باز را شیهاچشم برگردم، سرش یباال داروها با تا. دهمیم

 را اطراف نگاه با کشد،یم نفس تند درد از کهیدرحال و کرده

 توقف ررضایام یرو نگاهش. بسنجد را تشیموقع که دیپایم

 .نمینشیم کنارش. شودیم ترآرام و کندیم

 زخم هی. ستین یمهم زیچ احتشام، جناب ستین یزیچ -

 داروهاتونو دیبا فقط. شهیم خوب زود یلیخ که کهیکوچ

 .دیبخور

 

 ستمیب فصل دوم قسمت

 شده، ما حضور متوجه که حاال کنمیم حس. دیگوینم یزیچ

 به. نشود بلند درد از شیصدا کندیم تالش دارد شدت به

 یپهلو یرو آرام را او که کند کمکم کنمیم اشاره ررضایام

 او مداوم یهاآه با و سخت یلیخ که یکار م،یبچرخان سالمش

 گذارمیم دهانش داخل را قرص تا سه. شودیم انجام باالخره

 بعد و نوشدیم یکم یسخت به. برمیم جلو را آب وانیل و

 یول بنددیم را شیهاچشم و افتدیم زدن نفسنفس به دوباره



 

 در را درد عالئم چون است هوشبه و داریب که دانمیم

 داروها. است شده راحت یادیز حد تا المیخ. نمیبیم صورتش

 بعد و ببرند نیب از را تب و درد و کنند عمل زود یلیخ دیبا

 به هنوز هرچند بجنگند، زخم عفونت با تریطوالن یمدت در

 .ستمین مطمئن یکی نیا

 یراحت نفس رود،یم خواب به و ردیگیم آرام او یوقت

 همان در را صورتم و بروم رمیگیم میتصم و کشمیم

 مراقب که کنمیم سفارش ررضایام به. میبشو یشبید یچشمه

 دایپ را چشمه توانمیم که دهمیم نانیاطم او به و باشد پدرش

 جلوتر یکم و رومیم رونیب زاغه از. گردمیبرم زود و کنم

 میبرا. یآباد طرف چرخانمیم چشم و گذرمیم راه چیپ از

 یسر و نشده رمحمدیام از یخبر چیه االن تا که است بیعج

 تا دو یسنگ عمارت یجلو آفتاب نور ریز. است نزده نجایا به

. هستند یارتش ندارم شک که نمیبیم بهیغر رنگ یخاک پیج

 سرباز چهار با رمحمدیام زده، خشکم میجا سر که طورهمان

 کی در. ستین آشنا سربازها لباس. دیآیم رونیب اطیح در از

 به صخره کی پشت را خودم. هستند روس که فهممیم آن

 یتو فکر جور هزار. هاآن به شومیم رهیخ و اندازمیم نیزم

 مغزم از جوابیب سؤال هزار و رودیم و دیآیم ذهنم

 با را رمحمدیام خواهندیم اند؟آمده خان دنبال. گذردیم

  کنند؟یم دایپ را ما ببرند؟ خودشان

 پشت و روندیم و شوندیم شانیهانیماش سوار سربازها یوقت

 گردوخاک از یابر فقط هاآن از و شوندیم دیناپد جاده چیپ



 

 ریخ از. شومیم بلند اطیاحت با ماند،یم یباق جاده خط یرو

 زناننفس. زاغه طرف دومیم و گذرمیم میرو و دست شستن

 بلند نگران. میگویم ررضایام به را ماجرا و شومیم وارد

 زاغه از دادن آب سروگوش یبرا نکهیا از قبل. شودیم

 کینزد دو هر. رسدیم گوش به نیماش یصدا برود، رونیب

 و ردیگیم را دستم. میکنیم هم به ینگاه. میهست زاغه در

. میشویم گم یکیتار درون و راهروها از یکی یتو کشدیم

 یصدا. لرزمیم دارم ترس از و امدهیچسب سرم پشت وارید به

 یتو افتدیم یکس یهیسا و شودیم کینزد ما به ییهاقدم

 نفس جرئت یحت گرید و امکرده حبس نهیس در را نفسم. زاغه

. ستدیایم دوباره و شودیم ترکینزد هیسا. ندارم هم دنیکش

 . زندیم صدا را ما رمحمدیام یآشنا یصدا

  دکتر؟ خانم رضا؟ -

 او که دهمیم رونیب صدادار و تند قدرآن اریاختیب را نفسم

 به اسلحه گدنگلن شدن دهیکش یصدا و رودیم عقب یقدم

 :دیگویم بلند ررضایام. رسدیم گوش

 . ستین نجایا یکس. مییما نترس، -

. مییآیم رونیب گاهمانیمخف از هم ما و شودیم وارد عیسر

 :پرسدیم و پدرش یرو چرخدیم نگاهش

  چطوره؟ حالش -

 . دیخواب دوباره و خورد دارو اومد، هوش به. ستین بد -

 نداره؟ که یمشکل -

 . بشه قطع دارو با دوارمیام یول داره تب -



 

 . کشدیم یقیعم نفس

 . بودن نجایا هاروس -

 :دیگویم ررضایام

  بودن؟ اومده یک. دید رو رفتنشون خانم نیزر االن نیهم -

 . بود نزده دهیسپ هنوز. زود یلیخ صبح -

  خواستن؟یم یچ -

 و گرفتن سراغشو. رو باباخان و... گندم اسلحه،. زیچهمه -

 خوشبختانه. کردن داریب رو همه. میندار ازش یخبر گفتم

 و بود یعاد رفتارشون یلیخ همه و نداشت یخبر کسچیه

 تا چند. برج تا نیرزمیز از گشتن، رو جاهمه. نکردن شک

 ونجهی یوعده بهشون و برداشتن بود، دست دم که رو اسلحه

 واسه ارنیب ونیکام رفتن. کردم سرشونبهدست فعالا  و دادم

 .گردنیبرم. بردنش

 :دیگویم تیعصبان با ررضایام

 به ونجهی ما کردن؟ شروع رو غارت دهینرس راه از هنوز -

 . میدار خودمون یهاوونیح یاندازه

. اوناست دست زور چون اومد کنار باهاشون دیبا فعالا  -

 دایپ رو لوهایس هنوز خدا شکر. بود گندم از بهتر ونجهی

 دست بدم رو تمیرع سهم گندم محاله یکی من چون نکردن

 میکشیم رو یمخف یهااسلحه دنبالش، انیب بخوان اگه. اونا

 اومده اطالعات با انگار یول. میستیوام جون یپا تا و رونیب

 یک و یچ دنبال دیبا و اومدن کجا دونستنیم خوب. بودن



 

 رو تو سراغ و دونستنیم رو تو و من و باباخان اسم. بگردن

 . یهست هاآواره اسکان مشغول یآباد تو گفتم. گرفتن هم

 ؟یچ یعنی نیا! ها؟آواره اسکان -

 

 ستمیب فصل سوم قسمت

 تو وراون و ورنیا روستا تو اومدن خانواده یکل شبید -

 از عجله با و نداشتن ییجا که ییآدما. کردن اتراق هاباغ

 میدید. داد خبرشو وکیب رفتم، که نجایا از. کردن فرار زیتبر

 طرف هی از. بمونن رونیب که خدا امان به کرد ولشون شهینم

 از خورن،یم سرما و دارن بچه هاشونیلیخ و سرده هاشب

 هی. فتنیب آسون شکار هوس به ممکنه هم هاگرگ گهید طرف

 یکپرها و خودمون یخال یانبارها تو میداد جا رو شونیسر

 یخال انبار ای اتاق یاخونه هر و ده تو میرفت بعد ها،نیزم سر

 مشغول صبح کینزد تا. توش میداد جا رو خانواده هی داشت،

 . اومدن هاروس که میبود برگشته تازه. میبود

 شیهاچشم و است آشفته و خسته چقدر شومیم متوجه تازه

 یهاچرت شبید هرحالبه ررضایام و من. است شده سرخ

 نگذاشته هم یرو پلک صبح تا او یول میبود زده یاپراکنده

 . اندازدیم پدرش به ینگاه. بود

  کرد؟ جاشجابه شهیم -

 هنوز. نخوره تکون امروز الاقل بهتره یول بشه دیشا -

 . ستین داریپا یلیخ وضعش

  داره؟ یجد خطر... گهید یجا مشیببر اگه -



 

 یخوب کار هم یلیخ ستمین مطمئن خب... یعنی... دونمینم -

 . باشه

 :پرسدیم ررضایام

  م؟یکن جاشجابه دیبا چرا -

 یوقت هانیا. کنمینم تیامن احساس هازاغه به نسبت من -

 کنمیم فکر. بزنن یسر هم نجایا به بخوان ممکنه برگردن،

 . گهید یجا میببر رو باباخان و میکن قبول رو سکشیر دیبا

 ؟یدار سراغ ییجا کجا؟ یول -

 . دهدیم تکان یسر رمحمدیام

 اعتماد دمید و کردم نیسنگسبک. کردم صحبت وکیب با -

 هی. بهتره هاروس برگشت واسه نشستن منتظر از بهش کردن

 پارسال که همون ،یهرب یهاکوه تو دارن شکار یکلبه

 نظرم به. ستین توش یکس و هیخال االن. بودن کرده دعوتمون

 و پرت یلیخ هم رهیم جلوش تا پیج هم. جاست نیبهتر

ا  حالنیدرع. امنه  دو یکی یروز شهیم و دسته دم هم نسبتا

 دهیبع یلیخ. رسهینم بهش هاروس فکر. زد سر و رفت بار

 . کنن دایپ اونجا بتونن رو باباخان

 :میگویم

 یحت که دارن شما مورد در اطالعات همه نیا هاروس اگه -

 بهشون یکی که واضحه یلیخ دونن،یم رو هاتوناسم

 ینشون و بوده شما با پارسال البد... آدم اون. داده اطالعات

 . بلده هم شکار یکلبه اون

 :میگویم. کندیم نگاهم یسؤال و بردیم باال را شیابرو کی



 

 شبید من. میباش داشته یبازموشکمیقا وقت نکنم فکر -

 . دمیشن رو باقر مورد در حرفاتون

 . زندیم پوزخند

 ! یبلد که هم سمع استراق -

ا  ستین هاحرف نیا وقت االن -  بگم خوامیم که یزیچ. واقعا

ا  و وکهیب شوهرخواهر باقر که نهیا  من. بلده رو کلبه اون حتما

 با د،یکن اعتماد وکیب به که باشه یخوب کار ستمین مطمئن یحت

 . دمیند یبد رفتار ازش حاال تا نکهیا

 فرق هم با آسمون تا نیزم یول باقرم شوهرخواهر هم من -

. نظر چیه از م،یدیند یبد رفتار حاال تا وکیب از هم ما. میدار

 خانواده دو. هیمیقد یلیخ اشخانواده و وکیب با ما ییآشنا

 نیا. میشناسیم رو وکیب یبچگ از ما و آشنان هاستسال

 جادیا ساله کی که نداره وکیب و باقر یلیفام نسبت به یربط

 باقر یکارها انیجر در یحت وکیب دونمیم دیبع یلیخ. شده

 به میمجبور. میندار نیا جز هم یاچاره فعالا  هرحالبه. باشه

 مطمئنم باشه، ماجرا نیا پشت باقر اگه چون میکن اعتماد وکیب

 . گردنیبرم هازاغه ینشون با هاروس بعد یدفعه

 :دیگویم ررضایام

 پسر هی وکیب. تهیمز هی باقر و وکیب یلیفام نسبت نیا تازه -

 که دهیبع یلیخ باقر نظر از کنمیم فکر. جنجاله بدون و آروم

 هی بشه حاضر و کنه وارد ییماجرا نیهمچ تو خودشو وکیب

. خودشون ملک تو ببره دنبالشن، هاروس که رو یفرار افسر

 . بگردن بابام دنبال اونجا محاله نیهم واسه



 

 :دیگویم رمحمدیام

 دونهیم دیبع بشناسه، رو وکیب تیشخص هرکس. موافقم -

 هی بودن آروم نیع در اون یول بشه یحرکت نیهمچ وارد

 .هیواقع پرستوطن

 :میگویم

 هم رو یزیچ هی خوامیم یول هیمنطق حرفتون نظرم به -

 درست من، دنبال مارستانیب بود اومده باقر شبیپر. دیبدون

 منو شده قرار که گفت و اومد. دییایب شما نکهیا از قبل

 قرار شماها با انگار که گفت یجور هی. قوانیل برگردونه

 گفتم. نداشتم یخوب حس. برم باهاش نخواستم من. گذاشته

 رفتن از بعد و شد متوجه هم کلیما دکتر و دارم کار اونجا

 دیاومد شما که هاراهبه خوابگاه تو بمونم من شد قرار باقر

 با ادیز احتمال به و بوده دروغ حرفش کالا  دمیفهم و دنبالم

 .نداشته مورد نیا در یقرار شما

 :زندیم داد برافروخته رمحمدیام

 کی شبیپر از تو بعد دنبالت؟ بود اومده من از قبل باقر -

   من؟ به ینگفت مورد نیا در کلمه

 لیفام باقر هرحالبه چون بگم یزیچ نخواستم شب اون -

 د،یبدون نویا ستین بد کنمیم فکر االن یول شماست کینزد

 که دیفهم کجا از اصالا  باقر که اومده شیپ سؤال نیا برام چون

 دیبع شه؟یم تموم کارم یساعت چه حدود و مارستانمیب تو من

 هی از احتماالا . باشه بوده من بیتعق مشغول روز تمام دونمیم



 

 اطالعات مرتبطه، بهتون که یهرکس و شما مورد در یقیطر

 .رسهیم بهش

 

 ستمیب فصل چهارم قسمت

 دو هر یافهیق. کنندیم ردوبدل یطوالن ینگاه هم با برادر دو

 مغزشان در یاجرقه میهاحرف کنمیم حس و است متفکر

 :دیگویم رمحمدیام. است زده

 از رو باباخان االن نیهم دیبا. میبش کاربهدست زودتر بهتره -

 بده نشون بعداا  که مینذار جا هم رو یالهیوس چیه و میببر نجایا

 بابا یجا مدام بشه الزم دیشا. هابچه دیبجنب. بوده نجایا یکس

ا  یول میکن عوض رو  نجایا میبذار ستین صالح گهید مسلما

 .  بمونه

□ 

 در را باباخان وکیب و ررضایام رمحمد،یام من، بعد یساعت

 کامالا . میاکرده مستقر شکار یسنگ یکلبه در دشیجد یجا

 رفته هم در درد از صورتش و نالدیم و است شده داریب

 :پرسدیم من از ینگران با رمحمدیام. است

 کنه؟ آرومش که یندار ییدارو -

 . نداره ریتأث و ادهیز دردش یول دادم مسکن بهش -

 . ارمیب اکیتر براش برم ،یندار اگه ؟یچ تریقو یدارو هی -

 ...یول دارم -

 :میگویم گوشش کنار و کنمیم آهسته را میصدا



 

 به دارم جرئت نه شهیم روم نه یول دارم یقیتزر مسکن -

. ستین یمعمول ماریب هی بابات. بدم یشنهادیپ نیهمچ بابات

 ...که خوادیم یخاص شجاعت

 . ندینشیم لبش یرو یمحو لبخند

 دوستان از. کردم رو کار نیا قبالا . رو آمپول من به بده -

 . گرفتم ادی دانشگاه

 آورمیم در فمیک از را دارو و سرنگ و کشمیم یراحت نفس

 گردم،یم الکل و پنبه دنبال که طورهمان. دهمیم دستش به و

 :پرسدیم

  شه؟ینم آب جوشوندن موقع ه؟یطورنیا چرا نیا -

. بارمصرفکی سرنگ گنیم بهش. ستین یجوشوندن نیا -

 هنوز. دور یندازیم ،یکرد استفاده یوقت و لهیاستر االن

 . شهیم اختراع گهید سال ده. نشده اختراع

 هنوز که یزیچ کنم تصور تونمینم. دختر نکن جمیگ -

 استفاده ازش قراره و منه دست تو یچطور نشده، اختراع

 .  کنم

 . میهاچشم یتو زندیم زل لبخند با بعد

 شیپ اتاق اون دیبر دیکن لطف شما حاال دکتر، خانم خب -

 تو من بلکه کننیم درست ییچا دارن که ررضایام و وکیب

 کار تو واسه فقط نکن فکر. کنم یراض رو بابا بتونم ییتنها

 بعدش احتماالا  یول بشه یراض درد شدت از دیشا االن. هیسخت

 . کنهیم منو یکله



 

 کنمیم مهار زور به آمده، سراغم به که را یدل ته از یخنده

 . رومیم رونیب اتاق از و

 که افتهی نیتسک یطور خان درد آمپول قیتزر از بعد

 زور به و ندیبنش رختخوابش یتو و شود بلند خواهدیم

 و بکشد دراز امروز الاقل است بهتر که میکنیم اشیراض

. نگرانم عفونت یبرا من و دارد تب هنوز چون کند استراحت

. پرسدیم اوضاع مورد در و خوردیم صبحانه ما با یول

 :دیگویم رمحمدیام

. هاستروس دست شهر. باباخان ستین خوب اوضاع فعالا  -

 و شدن رانیا خاک وارد جنوب از روزید هم هاسیانگل ظاهراا 

 . کننیم یشرویپ دارن

 . شودیم زیخمین خان

 کردن جسارت رانیا خاک به جنوب و شمال از! هاغلط چه -

 نیهم دیبا من بخورم؟ ییچا و اتاق تو بخوابم نجایا من و

  ؟یدار خبر تو کجاست؟ هنگم. زیتبر برم امروز

 . خوابانمیم را او اطیاحت با و پرمیم جلو

 جناب دینکن حرکت یناگهان یطورنیا کنمیم خواهش -

 خاطر به االن. هیقیعم زخم. کنهیم باز سر زخمتون. احتشام

 دوباره د،یکن حرکت ادیز اگه یول شده آروم دردتون مسکن

 . شهیم شروع درد

 :پرسدیم باز یول خوابدیم

 همه اون نگرفت؟ رو هاپدرسوخته نیا یجلو کسچیه چرا -

 ...زاتیتجه و افسر و ارتش یروین



 

 :دیگویم متیمال با رمحمدیام

 خوب اوضاع. بود شتریب نفراتشون هاروس. باباخان نشد -

ا یتقر ارتش. ستین  استعفا منصور یحت شبید. دهیپاش هم از با

 زیتبر از شبمهین که یکسان. شد نشیجانش یفروغ و داد

 . بودن دهیشن ویراد از شب آخر نویا بودن، اومده

 شده متمرکز من یرو دقت با شیهاچشم حرف نیا گفت موقع

 یخبر از است متعجب هم دارد، دوگانه یحالت نگاهش. است

 به را سوءظن هم و آمده در درست و بودم داده او به قبالا  که

 :دیگویم و شودیم بلند. نمیبیم نگاهش در وضوح

 هاروس. شما شیپ مونهیم و کشهیم زحمت وکیب بابا،خان -

 ادیز رضا و من ستین صالح و رنیم و قوانیل آنیم مدام

 وآمدهاشونرفت وسط یول میباش چشمشون از دور و بیغا

 . میزنیم سر بهتون میآیم

 . من به کندیم رو

 وکیب یبرا رو باباخان یخوراک یداروها دکتر، خانم -

 . دیبد حیتوض

 :پرسمیم تعجب با

  ام؟یب شما با هم من قراره... مگه -

ن. دهدیم مثبت جواب کوتاه نم   و کنمیم اشاره او به کنانم 

 :دیگویم. میشویم دور هیبق از یکم

 منبع مورد در که یزیچ اون با. یبمون نجایا ستین صالح -

 ،یباش هیبق شیپ و خونه تو اگه نظرم به ،یگفت باقر یاطالعات

 باباخان و خودت افتادن خطر به احتمال و ترهیعیطب یلیخ



 

 باشه، ماجرا به حواسش هرکس ،یبش بیغ هوی تو اگه. کمتره

 دکتر هی و مجروح افسر هی بزنه حدس تونهیم راحت یلیخ

 فکر کم هی با باشه، وسط باقر یپا اگه و باشن هم شیپ دیبا

 یکس دهیبع ،یباش ما شیپ تو اگه یول. نجایا به رسهیم کردن

 .وکهیب شیپ نجایا بابا برسه فکرش به

 

 ستمیب فصل پنجم قسمت

 یجراح اون از بعد که هیاطیاحتیب یلیخ نظرم به... یول -

 هنوز یول اومده نییپا تبش. امیب و بذارم باباتو امروز نیهم

 چیه وکیب... ادیب شیپ براش یمشکل وقت هی اگه. نشده قطع

 امکانات و لیوسا هم من درسته. آدینم بر دستش از یکار

 . ترهراحت المیخ باشم ششیپ هرحالبه یول ندارم

 :دیگویم است آمده ما کنار که ررضایام

 ونجهی با رو هاروس سر میتونیم امروز. محمد بمونن بذار -

 رو خانم نیزر فردا. میکن گرم زهایچ نیا و هیهد و

 . نبودن که شهینم متوجه هم یکس و خونه میگردونیبرم

 :دیگویم دیترد با رمحمدیام

 هاروس یوقت روزید. دهیرس بهم هم گهید خبر هی... آخه -

 پرچم و کردن شورش زندان تو هایزندان شدن، شهر وارد

 انیاسیس یزندان اونا کردن فکر هم هاروس. باال بردن سرخ

 و دزدها تمام و کردن باز رو زندان در. کردن آزاد رو همه و

 مثل شهر تو نایا از یلیخ. رونیب ختنیر هایقاچاقچ و هاقاتل

 اطراف و رونیب باشن زده زنمیم حدس و دنیسفیشونیپ گاو



 

 رو توجهشون یکوهستان پرت یکلبه نیا ممکنه. باشن شهر

 ... و کنه جلب

 بعد لحظه چند. رودیم فرو فکر به و کندیم قطع را حرفش

 : دیگویم

 یکی دیبا پس داره یخطر هاانتخاب از کدوم هر هرحالبه -

 توکل. بابا شیپ دیبمون وکیب و شما باشه،. میبر رو هاراه از

 سر بهتون شب از قبل ما فته،ین یخاص اتفاق اگه. خدا به

 . میزنیم

 اضافه و گذاردیم وکیب سرپر تفنگ کنار را خودش یتپانچه

 :کندیم

 یباش داشته اسلحه تا دو هرحالبه یول نشه الزم دوارمیام -

 .نداره ضرر

 :دیگویم وکیب به آهسته و اندازدیم پدرش و من به ینگاه

 دیتأک. وکیب نده راه نجایا رضا و من جز رو کسچیه -

 تو به رو دوشون هر. بهیغر و آشنا از کس،چیه کنم،یم

 .باش مراقبشون. سپرمیم
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 دزدها

 خان یعموم حال. است آرامش در زیچهمه عصر یحوال تا

 و میاخورده غذا. ندارد یمشکل و شده قطع تبش. است بهتر

 گپ وکیب و من با بوده، داریب که یمواقع و کرده استراحت

 در خاطره و داستان یکل و است صحبتخوش. است زده



 

 یبرا نیب آن در هم یگاه. دارد شیسفرها و هاجنگ مورد

 عوض را بحث زود یول شودیم نگران یفعل اوضاع و شهر

 . شود حفظ آرامشش تا میکنیم

 چرا که شومیم نگران دارم کمکم و است یکیتار به رو هوا

. اندنزده یسر ما به و نشده احتشام یبرادرها از یخبر چیه

 البد که میگویم خودم به و کنم آرام را خودم دارم یسع

 را پرده و رومیم پنجره پشت. اندبوده روزانه یکارها ریدرگ

 گرد میهاچشم. اندازمیم رونیب به ینگاه و زنمیم کنار

 :میگویم وحشت با. اندازمیم را پرده زود و شودیم

 . باال آنیم تپه از دارن مرد تا هشت هفت رونیب اون -

. اندازدیم رونیب به ینگاه پرده یال از و دیآیم کنارم وکیب

 را هاآن یشتریب دقت با دوباره کنمیم فرصت هم خودم

 کشاورز و یمعمول آدم به اما ستندین روس سرباز. کنم برانداز

 با آشفته سرووضع کهنه، یهالباس. خورندینم هم چوپان و

 در یچوب کی هر و دارند نامرتب و بلند یهاشیر و موها

 . اندازدیم را پرده وکیب. اندگرفته دست

 گفت محمد که باشن یاوباش و اراذل همون از کنمیم فکر -

 رو کلبه احتماالا . رونیب زدن شهر از و شدن آزاد زندان از

 . بمونن نجایا گرفتن میتصم و هیخال کردن فکر و دنید

 :پرسمیم ینگران با

  م؟یبکن دیبا کاریچ -

 ریت تا چند. ستنین مسلح نایا. باباخان شیپ دیبمون شما -

 . کننیم فرار م،یکن در براشون



 

 عیسر هم من و رودیم در طرف به و داردیبرم را تفنگش

 :میگویم و رومیم باباخان سر یباال

 آقا. ستندین مسلح یول روننیب بهیغر تا چند. وقت هی دینترس -

 . کنه ردشون رفت وکیب

 در از که کندیم بدرقه را وکیب چشم با و شودیم زیخمین

 :رسدیم گوش به شیصدا. رودیم رونیب

 ملک نیا. کارتون دنبال دیبر د؟یخواهیم یچ نجایا! یآها -

 . داره صاحاب

 سر پشت ریت دو کیشل یصدا بعد و است سکوت لحظه چند

 یصدا بعد و است سکوت آن کی باز. رسدیم گوش به هم

 فرق اول یدوتا با جهتش انگار که شودیم بلند ریتتک کی

 به را خودش وکیب و شودیم باز ضرب به کلبه در. دارد

 :دیگویم. اندازدیم داخل

 . رفت خطا رشونیت آوردم شانس. دارن هم اسلحه -

 پناه پنجره بغل وارید کنار دست به اسلحه و کندیم قفل را در

 :دیگویم و اندازدیم رونیب به ینگاه آهسته. ردیگیم

 . شدن یمخف ای کردن فرار ستین معلوم. ستنین -

 من به و اندازدیم کلبه عقب یپنجره به ینگاه باباخان

 :دیگویم

 . دیبد رو تپانچه اون -

 :دیگویم. آورمیم شیبرا را تپانچه زود

 . نمیبش دیکن کمک -

 . ستین خوب براتون -



 

 جراحت هی از بدتر یلیخ برام م،یریبم مونسه هر اگه -

 حمله طرف دو از االن نایا کن، کمک. شده یجراح که پهلوئه

 . کلبه به کننیم

 تا چند کنارش و ندیبنش کنمیم کمکش و رمیگیم را ربغلشیز

 ینیسنگ که کنمیم درست یردستیز شیبرا و گذارمیم بالش

 :دیگویم. اوردین فشار زخمش به اسلحه

 کنار نیهم  و بردار در کنار از رو چوب اون هم خودت -

 . بشه الزم ممکنه. نیزم رو بکش دراز

 کنار نکهیا محض به. کنمیم اجرا را دستوراتش حرفیب

 با و شکندیم کلبه عقب یپنجره یشهیش کشم،یم دراز وارید

 یپنجره درون از مرد دو و زدیریم اتاق وسط یبیمه یصدا

 دهیپر اطیاحتیب یلیخ انگار اول مرد. پرندیم داخل به شکسته

 از. افتدیم نیزم یرو و کشدیم یاخفه ادیفر آن کی در و

 پنجره قاب به که شهیش تکه کی. زندیم فواره خون گردنش

 فرود او کنار دوم مرد. است دهیبر را رگششاه بوده، زانیآو

 بعد و شودیم پرت دوستش به حواسش آن کی و دیآیم

 مبهوت. افتدیم نیزم به و گذاردیم قلبش یرو را دستش

 از. خوردیم مشامم به باروت یبو بعد و کنمیم نگاهش

 یول امدهینشن را خان یراندازیت یصدا اضطراب شدت

 کیتاکت خان انگار. شنومیم یخوب به را وکیب تفنگ یصدا

 به طرف دو هر از و است داده صیتشخ درست را مهاجمان

 :پرسدیم وکیب از. اندکرده حمله کلبه

  ؟یزد -



 

 یپنجره از یگرید مرد.  نشست عقب یول رفت خطا نه، -

 رشیت. کندیم کیشل دنیپر محض به و پردیم داخل به عقب

 مچ به کند،یم کمانه و خوردیم وارید به خان کنار درست

 که گرفته درد یطور مچم. افتدیم نیزم به و خوردیم میپا

 زانیم و شوم بلند دارم دوست و بزنم ادیفر خواهدیم دلم

 نیزم یرو حرکتیب را خودم زور به یول نمیبب را جراحت

 به سوم مرد و کندیم کیشل بالفاصله خان. دارمیم نگه

. است خورده شیپا به ریت. است زنده هنوز یول افتدیم نیزم

 و خوردیم یچرخ مرد و کندیم کیشل و گرددیبرم وکیب

 : پرسدیم من از خان. شودیم حرکتیب

  ؟یخورد ریت -

 فقط ستین یمهم جراحت. اندازمیم میپا به ینگاه و نمینشیم

. است ریسراز آن از خون و داده خراش قیعم را پوست

 :میگویم

 . ستین یزیچ -

 زخم دور خواهمیم و دهمیم جر را مالفه نییپا از تکه کی

 :دیگویم خان که ببندم
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 بلند. ترهامن اونجا. پستو تو برو نکردن، حمله دوباره تا -

 کمد کی مثل که رومیم پستو داخل به لنگان و شومیم

 یکیتار در و ندارد یاپنجره چیه و است آلودخاک و بزرگ

 چندشم و خورمیم تارعنکبوت کی به. است رفته فرو



 

 یاگوشه! نباشد یحوال آن جانور خود کنمیم آرزو. شودیم

 دفعهکی. بندمیم را میپا زخم المسه کمک با و نمینشیم

 کیشل حال در هم با تفنگ چند. شودیم بلند یراندازیت یصدا

 در یال از و رومیم پستو در طرف به زدهوحشت. هستند

 ادامه طرف دو هر از یراندازیت. اندازمیم رونیب به ینگاه

 یهاضربه یصدا. شودیم قطع صدا ناگهان بعد. دارد

 در. کشدینم طول ادیز که دیآیم کلبه یچوب در به یمحکم

. زندیریم داخل به مرد سه. شکندیم و آوردینم طاقت

 لوله نوک که بعد. کندینم کیشل وکیب چرا که اممانده مبهوت

 مهاجمان، به کندیم حمله آن با چماق مثل و ردیگیم را تفنگ

. است شده تمام تفنگش درون یهافشنگ که شومیم متوجه

 پر مشغول عجله با هم او که خان طرف به اندازمیم ینگاه

 کیشل و گذاردیم آن یتو ریت کی. است تپانچه کردن

 یول کشدیم را ماشه دوباره. افتدیم مهاجمان از یکی. کندیم

 از یکی. بگذارد اسلحه یتو یریت نکرده فرصت گرید

 آن با و کشدیم رونیب وکیب دست از را تفنگ مهاجمان

 نیزم به و رودیم عقب وکیب. کوبدیم کتفش یتو محکم

 پشتش. کندیم بلند خان به رو را اشاسلحه دوم مهاجم. افتدیم

 توانمینم یول کنمیم یبزرگ اشتباه دارم دانمیم. است من به

 نوبت بعد و بکشند را خان و وکیب که کنم تماشا و بمانم نجایا

 دفعه کی. دهمیم حیترج را دانیم وسط در مرگ. برسد من

 محکم دارم، دست در که یکلفت چوب با و کنمیم باز را در

 و شودیم پرت دستش از اسلحه. مرد سر یتو کوبمیم



 

 اسلحه طرف به را دستش خان. افتدیم نیزم به هم خودش

 یاری مجروحش یپهلو اما افتاده کشینزد که کندیم دراز

 یرو را دستش و افتدیم زدن نفسنفس به درد از. کندینم

. قاپدیم را اسلحه و بردیم هجوم سوم مرد. گذاردیم شیپهلو

 چوبم که زندیم داد. من به رو بعد و ردیگیم خان به رو اول

 یگرید مرد. کنمیم اطاعت. خان کنار بروم و ندازمیب را

 و گذاشته اشخورده ضربه کتف یرو را دستش که را وکیب

 هل ما طرف به دهد،یم فشار هم یرو را شیهادندان درد از

 نگاه ما به نفرت با و اندستادهیا مقابلمان مرد دو. دهدیم

 هیبق و هستند نیزم یرو مجروح دوستانشان از تا دو. کنندیم

 آرزو و گذاشت نخواهند زنده را ما که ندارم شک. اندمرده

 یریت یصدا دفعهکی. باشد درد بدون و عیسر مرگمان کنمیم

 چیه بدون دارد، دست در اسلحه که یمرد. شودیم بلند

 طرف به دوم مرد. افتدیم نیزم بر درخت یکنده مثل ییصدا

 یتو دهدیم هلش و پردیم جا از وکیب که چرخدیم صدا

 یرو حرکت بدون و خوردیم وارید به سر با مرد. وارید

 نوک از و ستادهیا در قاب یتو که رمحمدیام. افتدیم نیزم

 :پرسدیم شود،یم بلند دود تفنگش

  د؟یسالم تونسه هر -

 :دیگویم خان

 . یدیرس موقع به یول میسالم -



 

 به و شودیم وارد دست به اسلحه برادرش سر پشت ررضایام

 او به ینگاه. رودیم جانمهین مهاجمان از یکی طرف

 :دیگویم و اندازدیم

  آوردن؟ ریگ اسلحه کجا از اوباش و اراذل نیا -

 :دیگویم وکیب

 . آدیم رشونیگ راحت یلیخ باشه ومرجهرج شهر یوقت -

 باند یرو نگاهش. زندیم زانو کنارم و دیآیم جلو رمحمدیام

 . چرخدیم مچم دور

 ... پات -

 . شودیم نگران اشافهیق

  د؟یخورد ریت -

 . خراشه هی فقط. کرد کمانه وارید از. ستین یزیچ نه، -

 یرو یانقطه به و چرخاندیم یکم را مچم. نشده قانع انگار

 . کندیم اشاره مالفه تکه

  خراشه؟ هی فقط دیمطمئن. هیخون -

 . شود راحت الشیخ که زنمیم لبخند

 االن که بود کیکوچ خراش هی. ستین یمهم زیچ مطمئنم -

 پانسمانش یکیتار تو پستو تو چون. نداره هم یزیخونر گهید

 ! پارچه به دمیمال بود اومده ازش که رو یخون ذره هی کردم،

 :دیگویم ررضایام

 به رو نفر هشت تنههی. یکاشت گل. وکیب نکنه درد دستت -

 . یداد فنا



 

 انداخته نییپا را سرش کهیدرحال و شودیم سرخ وکیب

 :دیگویم

 . بود فهیوظ. نکردم یکار -

 :میگویم

 نیا با هم خان جناب یول دنیکش زحمت یلیخ وکیب آقا -

 رهاشونیت از کدوم چیه. دنیجنگ قهرمان هی مثل یجسم وضع

 .   شیکی یحت نرفت، خطا

 :دیگویم خنده با رمحمدیام

 ! رهیش باالخره باشه هم ریپ اگه ریش -

 ستین راحت شیجا کنمیم حس یول زده یرنگکم لبخند خان

 :میگویم. است فشار تحت زخمش و

 نیا با و م؟یکن کاریچ دیبا شکسته یپنجره و در نیا با حاال -

ا  من. مجروح تا دو  کلبه نیا تو حاضرم نه دارم لهیوس نه واقعا

 . کنم یجراح

 :دیگویم وکیب

 چند. تعدادشون بود شتریب نایا. خانم نیزر دینباش نگران -

. کردن فرار خرابه اوضاع دنید یوقت و بودن رونیب تاشون

 . برنیم هاشونودوست گردنیبرم م،یبر نجایا از که ما

  م؟یبر نجایا از قراره مگه -

 :دیگویم رمحمدیام

 نجایا شهینم شکسته یپنجره و در با دیگفت که خودتون -

ا  د،یبمون  نیهم تعدادشون هی که وضع نیا با مخصوصا

 . میبر االن نیهم دیبا. اطرافن



 

 م؟یدار رو ییجا کجا؟ -

 

 سوم قسمت -21 فصل

 و میکن کاریچ میکنیم فکر راه تو. میکن حرکت دیبا فعالا  -

 . میبر کجا

 ممکن حد تا که یشکل به پیج عقب یصندل یرو را خان

 رمحمدیام. میکشیم را شیرو و میخوابانیم باشد، راحت

 . اندازدیم نفر سه ما به ینگاه

 میداشت هم اسب میاومد که روزید م؟ینیبش یچطور حاال خب -

 .بردنشون دزدها. میندار االن یول

 :دیگویم وکیب

 . عقب سپر یرو ستمیوام من جلو، دینیبش تا سه شما

 . یافتیم. نداره تیامن. بده یلیخ راه شه،ینم -

 :میگویم

 . ضمیمر شیپ نمیشیم منم جلو، دینیبش تا سه شما -

 :دیگویم خنده با ررضایام

. داره یصندل ذره هی. ستین که ونیکام ها، پهیج دکتر خانم -

 یصندل کل. ستین کوچولو ادیز نیهمچ ماشاهللا هم ضتونیمر

 . گرفته رو عقب

 . نیزم رو نمیشیم. شمیم جا راحت یصندل تا دو نیب من -

 یصندل یرو از م،یابرداشته کلبه از که را ییهابالش از یکی

. آن یرو خزمیم و یصندل دو نیب گذارمیم و دارمیبرم جلو

 :پرسدیم رمحمدیام



 

 د؟یراحت -

 . راحتم من. ستین یبد یجا هم ادیز. بله -

 . گرددیبرم شده تا لحاف کی با و رودیم کلبه داخل به

 پیج کف. دیکن دراز رو پاهاتون و رتونیز دیبنداز نمیا -

 .ناهمواره و سرد

 شده راحت قدرآن میجا کنمیم حس و اندازمیم رمیز را لحاف

 یکم. میافتیم راه و نندینشیم جلو هیبق. است گرفته خوابم که

 :پرسدیم ررضایام م،یرویم که

  م؟یبر قراره کجا امشب ،ینگفت خب -

 :دهدیم جواب رمحمدیام

 که یکار تنها. دینرس ذهنم به یزیچ. ندارم سراغ رو ییجا -

 ادهیپ قوانیل کینزد رو نفر سه شما که نهیا رسهیم فکرم به

 کمر و کوه تو میبر نیماش با هم بابا و من خونه، دیبر کنم

 . نیماش تو میبخواب شب و مینش دهید که ییجا

 !ن؟یماش تو -

 که روستا تو و خونه اطراف. دارم سراغ که هییجا تنها فعالا  -

 ممکنه لحظه هر چون میاریب رو بابا ستین صالح اصالا 

 هم یاگهید یجا. بگردن دنبالش و برگردن هاروس

 . شناسمینم

 :میگویم

 از المیخ هنوز. مونمیم خان با من. خونه دیبر شما -

ا  ست،ین راحت زخمشون  امروز که یتیفعال نیا با مخصوصا

 . کردن



 

 :دیگویم حرص با رمحمدیام

ا  شما -  هی نیهم خوبه! مغز؟ نیا با دیشد دکتر یچطور واقعا

 یموجودات جور چه با ممکنه که دیدید چشمتون به قبل ساعت

 تو کوه تو بابا با صبح تا شب دیخواهیم بعد د،یبش روروبه

 وارید و در از که ییجونورها نیا نظرتون به د؟یبمون نیماش

  ان؟یب توننینم نیماش تو شدن، رد خونه

 :میگویم دلخور

 االن که جانیهم من. دیباش ما مراقب دیبمون هم شما خب -

 . بخوابم تونمیم راحت نشستم،

 :دیگویم خان

 خونه تو هم د،یاخسته هم شما. دکتر خانم خوبه حالم من -

 هازخم نیا از هم قبالا  من. ترهراحت المونیخ ما دیباش

 . شهینم میطور د،ینباش نگران. خوردم

 ...دیمطمئن -

 :دیگویم یمهربان با و کندیم قطع را حرفم

ا  یول دیهست یمسئول و شجاع دختر شما. مطمئنم بله، -  واقعا

 و خونه دیبر. دیدیکش کار خودتون از تحمل حد از شتریب گهید

 . دیبگذرون رو شب کی راحت

 :دیگویم ررضایام

. یبود داریب صبح تا هم شبید. خونه برو هم تو محمد، -

 . بخواب راحت برو تو. بابا شیپ مونمیم من امشب

 :میگویم



 

 رو پانسمان من که دیستیوا یآباد از دورتر جا هی پس -

 . بشه راحت المیخ که نمیبب رو زخم و کنم عوض

 :دیگویم وکیب

 و مینداشت یکار امروز ما. کن استراحت برو هم تو رضا -

 تا که دیبود ریدرگ صبح از ظاهراا  شما یول ستمین خسته من

 . نیماش تو خان شیپ مونمیم من. دیبود برنگشته االن

 و داردیم نگه درختان ریز ییجا را نیماش ررضایام

 :دیگویم

 دکتر، خانم. وکیب میداد زحمتت یحساب. ستمین خسته من نه، -

 . دیبش پانسمان مشغول دیتونیم

 پانسمان ضیتعو مشغول من و کندیم روشن را خودرو چراغ

 . شومیم خان یاتیح میعال کنترل و

 و من شود،یم دهید روستا یهاچراغ که ییجا در بعد یکم

 میافتیم راه خانه طرف به و میشویم ادهیپ رمحمدیام و وکیب

 توقف یبرا دید از دور ییجا تا روندیم پدرش و ررضایام و

 چقدر کنمیم حس تازه م،یافتیم راه یوقت. کنند دایپ شبانه

 ریت میپا زخم. است سخت میبرا رفتن راه یحت و امخسته

 به کنمیم یسع. است شده شتریب دردش کفش یتو و کشدیم

 یپاپابه توانمینم و افتمیم عقب مدام یول اورمین خودم یرو

 و اندازدیم میپا به ینگاه رمحمدیام بعد یکم. بروم راه هاآن

 :دیگویم

 با دیخواهیم کنه؟یم تیاذ زخمتون. دیرینم راه راحت -

 . ارمیب اسب برم د،یبمون نجایا وکیب



 

 . برم راه تونمیم. ستین یمهم زیچ نه، -

 کی با بعد یکم و شودیم گم نظر از اطراف درختان ریز

ا  و محکم چوب  دستم از را کوله. گرددیبرم کلفت نسبتا

 . دهدیم دستم به را چوب و ردیگیم

 که ییپا از و روش دیبنداز رو بدنتون ینیسنگ دیکن یسع -

 . دیبکش کار کمتر مجروحه

 وکیب. کندیم کمکم یکم کنمیم حس و رمیگیم را چوب

 :پرسدیم

 بود؟ خبرها چه امروز -
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 و هاستروس اریاخت تحت جاهمه. بودم زیتبر صبح من -

. عذابن در مردم و ستین ییغذا مواد. سخته وآمدرفت

 یمجان یغذا مردم به که کردن اعالم طرف هی از هاروس

 غارت رو گندم یانبارها دارن گهید طرف از و دنیم

 خودشون که یمتیق به و اجبار به یول خرنیم مثالا . کننیم

 جمع اطراف بزرگ یهاخان تمام با بعدازظهر. دارن دوست

 میند رو گندممون که میگذاشت قرار و قول. میزد حرف و میشد

 باهاشون شهینم یول. میکن نیتأم رو زیتبر نون و بهشون

. برنیم کنن، دایپ. کرد یمخف رو گندم شهیم فقط د،یجنگ

 سرمون از دست که میداد ونجهی بهشون ونیکام هی فعالا 

 . برداشتن

  بود؟ مانیپ جزو هم اون ؟یچ پدرم -



 

 هیبق محاله یموارد نیهمچ تو. هیبزرگ مرد پدرت. بود بله، -

 به کنن شروع که یهرب بره خواستیم امروز. بذاره تنها رو

 با. ما شیپ دیبمون کردم خواهش فعالا  یول گندم کردن یمخف

 تیامن احساس. میباش جمع هم دور ستین بد اوضاع نیا

 . دهیم بهمون یشتریب

 دلم فقط یزیچ هر از شتریب م،یرسیم خانه به که یموقع

 آرامم نیا جز زیچچیه. بخوابم و کنم بغل را لقامه خواهدیم

 :میگویم رمحمدیام به آهسته اطیح یتو. کندینم

 فرستهیم رو عهدیول جز به شخانواده تمام شاه فردا یراست -

 مقدمات داره. تشونیامن از باشه راحت الشیخ که اصفهان

 . کنهیم آماده رو استعفاش

 ده؟یم استعفا شاه فردا یعنی -

 به رو استعفا یبرا مشیتصم شاه دهم. هفتمه فردا نه، -

 و هیروس نکهیا تا هست همچنان یول کنهیم اعالم یفروغ

 رو حکومت نره، وششمستیب تا اگه که کننیم دیتهد سیانگل

 و دهیم استعفا وپنجمستیب روز شاه رضا. کننیم ساقط

 روز اون رو هانیا. پسرش به کنهیم واگذار رو سلطنت

 .یبدون هم اتشیجزئ خواستم اما بودم گفته بهت خالصه

 حال در و رفته ما از جلوتر که اندازدیم وکیب به ینگاه

 :دیگویم یجد. است ساختمان به ورود

 معلوم باالخره. میکنیم صبر وپنجمستیب تا خوب، یلیخ -

 ستین بد رو یزیچ هی یول. نه ای درسته هاقصه نیا شهیم

 اگه یحت که باورهرقابلیغ یقدر به ندهیآ از اومدن. یبدون



 

 کنم، باورش که سخته یلیخ هم باز فته،یب اتفاقات نیا تمام

 تریقو مدام ذهنم تو بودنت جاسوس فرض نیهم یبرا

 از اطالعاتش و باالسترده یلیخ که یجاسوس هم اون شه،یم

 .  شترهیب یمعمول یهاجاسوس

 پرسمیم خودم از. افتمیم راه ساختمان طرف به و کنمیم اخم

 یاعده خودم یایدن در دانمیم کهیدرحال و اممانده نجایا چرا

 ثابت دندهکی و شقکله مرد نیا به دارم یسع هستند، نگرانم

 . میگویم راست که کنم

 حلقه گردنم دور نازکش یهادست و کنمیم بغل را لقامه یوقت

 خودم زمان به او با فردا که ندارم یشک چیه گرید شود،یم

 .گشت خواهم باز

 

 اول قسمت -22 فصل

 وحشت

 رونیب یکار یبرا رمحمدیام منتظرم صبحانه از بعد صبح

 که ییمردها با و نشسته خانه در یول برود زیتبر به ای برود

. است صحبت مشغول روند،یم و ندیآیم مدام و شناسمینم

 یبرنامه و بدانم متیغن را فرصت نیهم رمیگیم میتصم

 کی که را لقامه دست. کنم یعمل را خودم زمان به برگشتنم

 به زدن سر یهوا به و رمیگیم شود،ینم جدا من از آن

 با یباز مشغول که طورهمان. میرویم لهیطو به هایگرگ

 :پرسمیم هاست،سگ

 مون؟خونه یایب من با یدار دوست -



 

 . کنمیم بغلش. دهدیم مثبت جواب یخوشحال با

 ینتون وقتچیه ممکنه م،یبر اگه. دوره یلیخ اونجا -

 و یعموغل واسه شه؟ینم تنگ نجایا واسه دلت. یبرگرد

 . همه واسه ا،یلع و خانم قهیشف

 . کندیم بغلم ترمحکم بعد شودیم متفکر اشافهیق آن کی

ا  که یعموغل واسه. شهیم تنگ -  هم ایلع. شهیم تنگ حتما

 آدیم خوشم شتریب. دارم دوستش یول کشهیم موهامو یگاه

 . جون نیزر نجایا یبمون تو

 نجایا ابد تا تونمینم. برگردم دیبا... راستش خب... من -

  ؟یایب باهام یدار دوست. بمونم

 نیا با بردنش کنمیم حس. رسدیم نظر به مردد و دودل

 حاال. بروم و بکنم دل او از دیبا. ستین یدرست کار بیترت

. بکنم دل او از توانمینم. امشده مردد رفتن یبرا هم خودم

 مرده و شده ریپ آن در لقامه که برگردم ییایدن به توانمینم

 با. شودیم لهیطو وارد ررضایام که متفکرم طورهمان. است

 :پرسمیم ینگران

  خوبه؟ پدرتون حال د؟یینجایا شما -

 و آورد صبحونه برامون و اومد لییکایم صبح. خوبه بله، -

 خوب بابا حال. خونه برگردم بتونم من که باباخان شیپ موند

 . نداره هم یادیز درد و شده باز اشتهاش. بود

  د؟یچطور خودتون. شکر رو خدا -

 .کشدیم یاازهیخم



 

 یلیخ خوابم یجا شبید. گرفته درد کمرم یول ستمین بد -

 . بود ناراحت

 . خندمیم

 قرص تا چند هنوز بدم؟ دارو بهتون تو میبر دیخوایم -

 . همرامه مسکن

 نگه رو هااون. ستین بد اوضاعم هم قدرهااون بابا، نه -

 . هارزنیپ رمردیپ واسه دیدار

 . کشدیم آرام را لقامه یگونه

 . ها یشد قیرف هاسگ با یحساب عمو؟ یچطور تو -

 یهایکارنیریش مورد در یکم او یبرا و خنددیم لقامه

 راحت هم ررضایام با کنمیم حس. زندیم حرف هایگرگ

 زمان به بردنش میتصم مورد در. دارد دوست را او و است

 :دیگویم ررضایام. شومیم دیترد دچار شتریب خودم

 . میدار کار یلیخ امروز تون،اجازه با برم من -

 ؟یکار چه -

 چند که هست متروکه یمیقد بزرگ اصطبل هی یآباد نییپا -

 و اونجا میببر رو انبارها گندم تمام شده قرار. هیخال ساله

 که ادین چشم به اصالا  که یجور م،یریبگ گل رو درش یجلو

 مجزاست اتاق هی که داره کیکوچ در هی اشگهید طرف. دره

 نظر به رونیب از. میدار نگه گوسفند تا چند توش قراره و

 انیب هاروس اگه و گوسفنده تا چند و اتاق همون فقط آدیم

 گندم یکم یمعمول یلوهایس ته. کننینم داشیپ گندم، دنبال

 میکن دایپ یراه دیبا بعد. روزمره مصارف واسه میداریم نگه



 

 که یمردم نون واسه زیتبر به میبرسون یجیتدر رو گندم که

 . انگرسنه و موندن لنگ

 را شهامتش. کنمیم نگاهش عالقه با پشت از و رودیم رونیب

 و تیمسئول احساس ینوع طنتیش نیع در. دارم دوست

 . دارد خاص شجاعت

 خسته یلیخ بسته طیمح در ماندن از هاسگ کنمیم حس

 ام،شده منصرف رفتن از که حاال رمیگیم میتصم. اندشده

 شنهادمیپ از لیم با لقامه. میبزن یگشت و ببرم رونیب را هاآن

 یوقت. میگردیم را یآباد دور. میافتیم راه و کندیم استقبال

 کندیم اموسوسه بیعج یزیچ م،یشویم رد گورستان کنار از

 خطر احساس. بروم طرف آن به صاف هاسگ و لقامه با که

 من در یلیخ زمان نیا از فرار یوسوسه و کنمیم یبیعج

 . است کرده دایپ شدت

 قول و گفتگو ریدرگ را روز شتریب که رمحمدیام با. است شب

 و زده پدرش به یسر بود، اطراف آن مهم مردان با قرار و

 بتواند فردا دوارمیام و شده بهتر یلیخ خان حال. میابرگشته

 خسته نیماش درون اقامت از. باشد داشته یعاد کامالا  وضع

 تحمل و ندارد یتیشکا اشینظام خوب یهیروح با یول شده

 مورد افراد از یکی که لییکایم است قرار شب آن. کندیم

 . میگردیبرم خانه به ما و بماند خان نزد است خانواده اعتماد

 برده خوابشان تاالر یگوشه ایلع و لقامه و میاخورده شام تازه

 :دیگویم رمحمدیام به و دیآیم یتیرع. است

 . دارن کار شما با. اومدن هاروس -



 

 ررضایام. رودیم رونیب تاالر در از و شودیم بلند جا از او

 . زندیم غر لب ریز

 کردن ول رو روز کل. ها میبود راحت شرشون از روز هی -

 . غارت اومدن افتادن راه شبونه

 :دیگویم خانم خان به آبا

 . برن و رنیبگ بلکه کن آماده پارچه قواره هی برو جان مادر -

 دهیشن رونیب از رمحمدیام یصدا که شودیم بلند خانمخان

 . شودیم

 شما. دشیببر شبونه ستین درست. ماست مهمون شبه، االن -

 .آرمشیم صبح خودم من د،یبر

 . هاستروس مترجم انگار که شودیم دهیشن یمرد یصدا

 . خان ستین گندم و ونجهی هیقض نیا. کننینم قبول -

 صبح اول خودم بگو. من با نشیتضم. بگو بهشون شما حاال -

 .دمیم لیتحو آرمیم
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. اندازدیم ینگاه من به نگران و متفکر یحالت با ررضایام

 رونیب از. امکرده من که کرده را یفکر همان هم او انگار

 کوتاه جواب بعد و دیآیم یروس به مرد زدن حرف یصدا

 :دیگویم یترک به مرد. زبان همان به گرید یکس

 . میدار دستور. میببر دیبا االن نیهم. نه گهیم -

 :دیگویم ترآهسته یکم و کندیم یمکث مرد



 

 آلمان جاسوس مورد در نایا. خان دینکن دخالت بهتره -

 دیبکش خودتونو. ندارن یکار که هم شما با. ستنین ایبکوتاه

 . نفعتونه به کنار

 گرید. دیآیم رونیب مقطع و خوردیم گره امنهیس یتو نفس

 بردنم یبرا و هستم من منظورشان که ندارم یشک چیه

 :پرسدیم رمحمدیام. اندآمده

ا  حاال -   جاسوسه؟ واقعا

 سراغ رنیم هوا رو از یالک نایا دیکرد فکر. خان معلومه -

 االن. دینکن شک. آوردن در کارشو ته دیباش مطمئن ؟یکی

 و دونهیم یچ بفهمن و کنن هیتخل اطالعاتشو خوانیم فقط

 فرداپس فردا هم بعد ها،آلمان واسه فرستاده چقدرشو

 به فرستادن رو گهید یکی هم امروز. وارید ینهیس ذارنشیم

 . گرفتن یکی اون از نویا ینشون البد. درک

 خودم به کنمیم یسع. است شده خشک ترس از میگلو

 ییزهایچ و کندیم یینمابزرگ دار مرد نیا که بدهم یدلگرم

 یآلمان جاسوس کی قیطر از من رفتن لو مورد در که

ا  د،یگویم  فقط هم شیهاحرف یهیبق البد پس است دروغ قطعا

 فکر نیا اما است خودش دادن نشان مطلع و ییخودنما یبرا

 کرده دنیلرز به شروع ترس از میهادست. کندینم آرامم

 خشکش من به مبهوت که ررضایام به افتدیم نگاهم. است

 من خیم باز یدهان با اتاق طرفآن از هم وکیب. است زده

 :دیگویم رمحمدیام. شنودیم را گفتگو نیا و شده



 

 دردسرش و ببرنش زودتر که بهتر همون جاسوسه اگه -

 خاک سر بره نجایا اومده میکردیم فکر ما. نشه ما ریدامنگ

 تو که مینداشت خبر اصالا . مونهیم روز چند و اقوامش از یکی

 . هاآلمان واسه هم اون ه،یجاسوس خط

 لبخند هاروس به که نمیبیم و در طرف به چرخمیم ریمتح

 :دیگویم بعد. کندیم تشکر اشاره و مایا با و زندیم

 مادربزرگم و مادر. بهتره تو انین اسلحه با. ادیب گمیم االن -

 . میدار هم گهید مهمون و ترسنیم

 :دهدیم جواب مرد

. میببر دیبا هم اون. دادن گزارش. داره هم میسیب هی -

  کجاست؟ لشیوسا

 اشاره م،یدیخوابیم آن در لقامه و من که یاتاق به رمحمدیام

 . کندیم

 یجاها یهیبق بره نذاشتم کالا  و اتاقه اون تو داره یهرچ -

 ای میسیب و دیبگرد رو اونجا. بود بهیغر هرحالبه. خونه

 . دیکن دایپ د،یدنبالش که یهرچ

 اسلحه با یکی و روندیم اتاقم طرف به روس سرباز دو

 یسر او. کندیم یااشاره رمحمدیام به و ماندیم جاهمان

 میمستق و شودیم وارد. دیآیم تاالر طرف به و دهدیم تکان

 . کندیم نگاهم

 . دیبر باهاشون دیبا. که دیدیشن -

 :پرسمیم زدهوحشت

  برنم؟یم کجا کجا؟ -



 

 . اندازدیم باال شانه

 . دونمینم -

 رفتن راه توان که است رمقیب قدرآن میپاها اما شومیم بلند

 با هایبعض چرخد،یم اتاق یهاآدم تمام یرو نگاهم. ندارم

 ینگران و خشم ینوع یاعده نگاه در و کنندیم نگاهم ترحم

 به شودیم دهیکش نگاهم سر آخر. نمیبیم را خودشان یبرا

 که شده رهیخ من به تفاوتیب قدرآن. رمحمدیام طرف

. زندیم کنار را ترس خشمم. شومیم یعصبان اریاختیب

 ستم،ین رمقیب گرید و کندیم فوران میهارگ در نیآدرنال

 رمحمدیام کنار و رومیم در طرف به. یانرژ از پر و داغم

 :میگویم و شیهاچشم یتو زنمیم زل. ستمیایم

 توخانواده نصف و خودت یزندگ. یهست یپست موجود یلیخ -

 . یمن ونیمد

 .زندیم پوزخند

 هی و دمیم لتیتحو یباش جاسوس که بودم گفته بهت اول از -

 . کنمینم دیترد هم لحظه

 که اطیح وارد. رومیم در طرف به و گردانمیبرم رو او از

 اریاختیب و ردیگیم طرفم به را اسلحه روس سرباز شوم،یم

 رونیب اتاقم از سرباز دو. برمیم سرم یباال را میهادست

 کشمش با که بزنم حدس توانمیم و جنبدیم دهانشان. اندآمده

. اندکرده ییرایپذ خودشان از بوده، تاقچه یرو که ییگردو و

 :دیگویم رمحمدیام به مترجم. ندیگویم یروس به یزیچ

  نخورده؟ چشمتون به ییجا شما. نکردن دایپ رو مشیسیب -



 

 از زودتر که بودم دهید اگه. دمیند یزیچ نیهمچ اصالا  نه، -

 . جاسوسه دمیفهمیم نایا

 یلیس من به یطور مقدمهیب و دیآیم طرفم به سوم سرباز

 یزیچ و زندیم داد سرم. نیزم یرو شومیم پرت که زندیم

 :دیگویم مترجم. دیگویم

 به ،یبگ االن نیهم. یگذاشت کجا رو متیسیب پرسهیم -

 . نفعته

 نیهم کت بیج یتو میبگو که شودیم باز دهانم آن کی

 آب جانماز تانیبرا و ستادهیا شما یجلو که است یمرد

 یطورنیا. کندیم تنفر ابراز هاجاسوس به نسبت و کشدیم

 همراه و کنم ادب را ناسپاس آدم نیا راحت یلیخ توانمیم

 ساله هفت یلقامه ریتصو بعد. بکشانم ورطه نیا به خودم

 دلم لحظه نیا در رمحمدیام ینابود دیشا. چشمم یجلو دیآیم

 رفت خواهد فنا به هم لقامه یندهیآ و یزندگ اما کند خنک را

 که است درست. داد خواهد دست از را مهربان یحام کی و

 پدر زمیعز یلقامه یبرا یول کرده یبد حقم در مرد نیا

 .دهمینم جواب و کشمیم یقیعم نفس. است بوده یخوب
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. کندیم بلندم نیزم از خشونت با و دیآیم جلو روس سرباز

 ینیسنگ و سرد یفلز دستبند با و کشدیم جلو را میهادست

. افتمیم راه. دهدیم نشانم را خروج راه اسلحه با و بنددیم

 مرد چهار همراه نیسنگ یسکوت در و کندینم امبدرقه یکس



 

 وارید پشت و انددهیشن را میبو هایگرگ. میرویم رونیب در از

 دلم شانیوفا و یمهربان از. کنندیم یکوتاه پارس لهیطو

 انسان سگ دو نیا یاندازه به هاآدم نیا از کدامچیه. ردیگیم

 در فیکث و کهنه یپارچه تکه کی مثل تا کردند میرها. نبودند

 سرزنش را خودم. بروم مرگ طرف به ممکن طیشرا نیبدتر

 کردم یانگارسهل داشتم، را امکانش نکهیا با صبح که کنمیم

 .نرفتم خون و وحشت از پر یدوره نیا از و

 م،یافتیم راه و میشویم هاروس یجنگ پیج سوار که یموقع

 وجودم بندبند در وحشت باز و افتمیم مترجم یهاحرف ادی

 خواهندیم. آمد نخواهد سراغم به آسان و ساده مرگ. چدیپیم

 و دانمیم ییزهایچ چه بفهمند و کنند یاطالعات یهیتخل مرا

 اریبس شیمعنا نیا! امفرستاده هایآلمان یبرا را یاطالعات چه

 میهادست. لرزمیم ترس از که قدرآن است، ترسناک و سخت

 به. رسدینم ذهنم به نجات یبرا یراه چیه. است کرده عرق

. کنم دایپ ترآسان مرگ یبرا یراه که آورمیم فشار مغزم

 عقب یصندل یرو من. است روباز و ندارد اتاق یجنگ پیج

 بلند دفعه کی اگر. مسلحند دو هر که امنشسته سرباز دو نیب

 ای شد؟ خواهد چه ندازم،یب رونیب نیماش از را خودم و شوم

 و فتمیب نیماش یهاچرخ ریز دارد احتمال و شومیم موفق

 ای بشوم، یمغز ضربه و بخورد نیزم به سرم ای رمیبم یفور

 زود و رمیمیم هرحالبه پس. کنندیم کیشل من به سربازها

 که افتمیم یمیقد پل ادی. است راه نیبهتر نیا. شومیم رها

 یرو از اگر. است کار نیا یبرا جا نیبهتر. است ریمس در



 

 از. نمینشیم منتظر اریهش. است یحتم مرگم فتم،یب نییپا پل

 پل یابتدا به. است افتاده شماره به نفسم ترس و جانیه

 سربازها. است حرکت حال در سرعت با پیج. میرسیم

 نجایا. است ادیز یلیخ تیموفق احتمال. ستین من به حواسشان

 تند قدرآن قلبم. کندیم حرکت پل یلبه به کینزد یلیخ پیج

 یتکان میجا سر. شنومیم یخوب به را شیصدا که زندیم

 بلند که امآماده. کنمیم منقبض را میپاها عضالت و خورمیم

. کنم پرت نییپا به جهش کی با پل یرو از را خودم و شوم

. کنمینم یحرکت چیه. مانمیم میجا سر. کشمیم یقیعم نفس

 از نیماش تا کنمیم نگاه و نمینشیم جاهمان ترسو کی مثل

 میهااشک. بکشم را خودم ندارم جرئت. گذردیم پل یرو

 یاگونه. دیآیم نییپا و خوردیم سر میهاگونه یرو صدایب

 را سمیخ یگونه که یسرد باد مقابل در بود، خورده یلیس که

 خودم یبزدل به. کشدیم ریت و ردیگیم درد کند،یم نوازش

 یابتدا تازه یلیس نیا میگویم خودم به و فرستمیم لعنت

 همچنان یول است انتظارم در نیا از بدتر یلیخ و بوده ماجرا

 زل مبهوت. کنمینم یحرکت چیه و یصندل به امدهیچسب

 و هاعلف و اهانیگ انبوه ها،صخره جاده، به زنمیم

 باعظمت هم یکیتار در یحت که جاده کنار بلند یدارهایسپ

 و میشویم زیتبر وارد تا مانمیم ساکن و رهیخ قدرآن. هستند

 بعد. میستیایم یساختمان یجلو و میگذریم ابانیخ چند از

 را گرید فرصت کی که فهممیم و میآیم خودم به تازه انگار

 و بروم یزندگ یسو به توانستمیم صبح. امداده دست از هم



 

 دست از را مرگ فرصت هم االن نکردم، یحرکت و ماندم

 و کند یمرگ و ر؛یتحق و درد یبرا شوم آماده دیبا حاال. امداده

 . سخت

□ 

 پنجره که یتنگ سلول درون مرا که گذشته چقدر دانمینم

 به را در و اندداده هل ست،ین درونش یالهیوس چیه و ندارد

 از را دستبند رفتن، از قبل که امآورده شانس. اندبسته میرو

 را امیانرژ و بخوابم بودم کرده یسع اول. اندکرده باز دستانم

 ادیز. بردینم خوابم و بود سرد اریبس نیزم یول کنم رهیذخ

 و شومیم بلند اجباراا  و افتمیم لرز به که کشدینم طول

 را میهادست کنم،یم جمع شکمم یتو را میزانوها. نمینشیم

 بهتر یکم. کنم گرم را خودم کنمیم یسع و چمیپیم بدنم دور

 بفهمم توانمینم. ندارد یریتأث ادیز یول است دنیکش دراز از

 از من ای شده سرد قدرنیا دفعهکی یتابستان شب نیا در هوا

 . لرزمیم درون

 با اول بار. رومیم راه مطلق یکیتار یتو و شومیم بلند

ا یدق فضا نیا دانمینم چون دارمیبرم قدم اطیاحت  چقدر قا

 درجه نود. خورمیم وارید به جلوتر گام سه. دارد وسعت

 در دو ظاهراا  سلولم. بلند قدم دو. رومیم راه باز و چرخمیم

 دانستن با حاال. دارد مساحت مترمربع شش و است متر سه

 گرم کمکم. بروم راه ترعیسر توانمیم یبیتقر یهااندازه

 چه که ندارم یتیذهن چیه و رفته در دستم از زمان. امشده



 

 چون است ساعت چهار تا کی نیب حدسم. امبوده نجایا مدت

 .ندارم ییشودست به ازین و امنشده تشنه و گرسنه هنوز
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 خراب که ییلوال آورچندش و زیت یصدا با سلول یآهن در

 پشت از یرنگکم نور. شودیم باز نشده، یروغنکار و است

. چرخمیم و شومیم متوقف سلول وسط. تابدیم داخل به سرم

 و اندشده جمع میمال نور نیهم اثر بر که را میهاچشم

 نگه باز زور به زند،یم چشمک اهیس یهالکه شانیجلو

 را دست کی اول. در طرف به شومیم رهیخ و دارمیم

 تندتند. افتدیم آب چشمم. است گرفته را یفانوس که نمیبیم

 گردن یرو از. دیآیم باال دست یرو از نگاهم و زنمیم پلک

 ! باقر. آشنا صورت کی به رسدیم و گذردیم

. است امیزندگ کابوس نیتروحشتناک نیا کنمیم حس

 بازشان یوقت که دیام نیا به بندمیم لحظه چند را میهاچشم

 تیوضع حاال. شودینم اما باشد شده تمام کابوس نیا کردم،

 در یجلو که نمیبیم را او یشتریب وضوح با و شده بهتر دمید

 زل من به زدهوق ینگاه با و ستادهیا دست به فانوس سلول

 و کرده روشن را صورتش نییپا از فانوس نور. است زده

 او به آوررعب یبتیه و است ترکیتار صورتش یباال قسمت

 چرخ نییپا تا باال از اندامم یرو چشمانش. است داده

 قدرآن. ندینشیم لبش یرو هیکر یلبخند و خوردیم

 از ترش یزیچ. کنمیم تهوع احساس که است آورچندش



 

 آب و دهمیم قورتش زور به و دیآیم باال و جوشدیم میگلو

 . دهمیم فرو شده ترش و تلخ که را دهانم

 سر پشت که یکس. رومیم عقب قدم کی. دیآیم جلو قدم کی

 او. کندیم قفل و بنددیم را سلول در رونیب از اوست،

 نیزم یرو ستند،یچ دانمینم و است دستش در که را یلیوسا

 زده، رونیب وارید از که یخیم به را فانوس. کندیم رها

 .کندیم نگاهم دوباره. کندیم زانیآو

 ارتتونیز باالخره خوشحالم دکتر؟ خانم چطوره شما حال -

 . کنمیم

 به چسبدیم پشتم. رومیم عقب من و دیآیم جلو قدم کی باز

 را نمانیب یفاصله قدم دو. لرزمیم و سلول سرد یسنگ وارید

 به زند،یم یلیس صورتم به مقدمهیب و کندیم یط سرعت به

 هنوز و بود خورده یلیس هم قبل ساعت چند که یاگونه همان

 شتریب روس سرباز از دستش ضرب انگار. کندیم ذقذق

 یرو را دستم. کشدیم ریت فکم استخوان تا بار نیا چون است

 پشت که را یاشک و درد کنمیم یسع و گذارمیم امگونه

 یقیعم نفس. بزنم عقب هم با است، ختنیر یآماده میهاچشم

 زل. ستیچ اشیبعد حرکت نمیبب که مانمیم منتظر و کشمیم

 . چشمانم یتو زندیم

 هم طاقت. یبر در قسر یبتون که یندار یراه چیه -

 زیچهمه اگه امشب نیهم. یبمون ساکت آخر تا که یآرینم

 هر. یشیم خالص و کننیم ربارونتیت صبح فردا ،یبگ رو

 درد با یول جاهمون به رسهیم آخرش ،یبد کش چقدر



 

 درد چقدر مردن از قبل یبخوا که خودته با انتخاب. شتریب

 . یبکش

 نیا در نظرم به. کنمینم هم نگاهش یحت. میگوینم یزیچ

 و است یطلبمبارزه یمعن به او با شدن درچشمچشم طیشرا

 نگاهم لحظه چند. نکنم جادیا او در را حس نیا است بهتر

 که ندینشیم شکمم وسط یطور لگدش دفعهکی بعد کندیم

 چمیپیم خودم به درد از. افتمیم نیزم یرو. دیآیم بند نفسم

 به که ترش آب آن. زنمیم غلت یسنگ سخت نیزم یرو و

 سنگ یرو و کندیم فوران بار نیا بودم، داده فرو زور

 کنمیم یسع و چسبمیم دست دو با را شکمم. زدیریم نیزم

 دیبا فعالا . کنم کمک خودم به دیبا. ترقیعم ق،یعم بکشم، نفس

 دستم از که است یکار تنها نیا برسانم، یکاف ژنیاکس بدنم به

 . دیآیم بر

 میبازو به. کنمیم جمع را خودم وحشت با و دیآیم جلو دستش

 سرم پشت وارید سمت به مرا. کندیم بلندم و زندیم چنگ

 و کشدیم باال را دستم کی. چسباندیم وارید به و دهدیم هل

 یصدا و کنمیم حس مچم دور را فلز یسرد بعد هیثان کی

 کی با که یدستبند یال مچم. رسدیم گوشم به یفیضع کیکل

 هم را گرمید دست. شده گرفتار است، وصل وارید به ریزنج

 وارید یرو ترطرفآن هم دستبند کی. بردیم باال و ردیگیم

 به دستبند دو با میهادست و وارید به امشده مصلوب. است

 با که یلیوسا طرف به گرددیبرم او. اندشده دوخته وارید

 و فلز از یبیترک که را یزیچ هاآن نیب از. بود آورده خودش



 

 را میهاکفش. دیآیم طرفم به و کندیم جدا است، ریزنج و قفل

 بعد لحظه چند و اندازدیم ییسو به و کشدیم رونیب میپا از

. است شده گرفتار نیسنگ یفلز یلهیوس آن در میپا دو هر

 و کردهکمانه ریت قبالا  که ییپا مچ یرو فلز ینیسنگ و یسرد

 است، دهیخراش و یزخم پوستش هنوز و بود خورده آن به

 به مچ آن که کشدینم طول ادیز و شودیم حس دیشد یلیخ

 . کشدیم ریت و افتدیم درد

 حالت. زندیم لبخند باز. ستدیایم مقابلم و شودیم بلند باقر

. اندازدیم وحشت دلم به شتریب و شده ترفاتحانه صورتش

 :دیگویم

 یبفهم و یریبگ یجد رو موضوع شتریب االن کنمیم فکر -

 اون و کن باز دهنتو زودتر. کنمینم یشوخ باهات اصالا 

 . بگو ،یبگ قراره که ییزهایچ

 دارخش را میصدا و شده خشک درد و وحشت از که یدهان با

 :پرسمیم است، کرده

  بگم؟ دیبا یچ... یچ -

 کارهات، مورد در ،یدار که یاطالعات هر. یچهمه -

 . یدار که یاطالعات

 . ندارم یاطالعات. نکردم یکار. دونمینم یزیچ من... من -

 . چشمانم به شودیم رهیخ

 ؟یبکش درد دوباره یدار دوست -
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 یلیوسا و رودیم سلول عقب طرف به. ماندینم جواب منتظر

 را زیچهمه. کشدیم جلو بود، ختهیر نیزم یرو آنجا که را

 انبر، مدل چند اسب، شالق کی. ندیچیم نیزم یرو مرتب

 ستند،یچ دانمینم که یگرید یفلز لیوسا و خیم قفل، ر،یزنج

. است خاموش یول زغال از پر شیتو که کوچک منقل کی و

 :پرسدیم

   ه؟یچ نایا یدونیم -

 !نه -

 کنه له رو گوشتت کنه، کهیتکهیت رو بدنت قراره که یلیوسا -

 گاز رو وارید سنگ درد از که یجور بشکنه، هاتواستخون و

 . یبجو هاتدندون ریز رو خودت زبون و یریبگ

 . است افتاده شماره به نفسم ترس از

ا ... من د؟یخوا... یم... یچ من از شما... شما -  واقعا

 . بگم دیبا یچ دونمینم... دونمینم

. پرسمیم سؤال. یبخوا خودت اگه... کنم کمکت بتونم دیشا -

 الدولهاحتشام سرهنگ. ترهراحت دادن جواب یطورنیا

  کجاست؟

 . دمشیند روزه چند. ندارم خبر من... من -

 از یکی طرف به و داردیبرم نیزم یرو از را یانبر

. زنمیم غیج اریاختیب. آوردیم میپا یبرهنه انگشتان

 :دیگویم

 تو روزیپر سرهنگ میدار خبر ما. یکن خر منو نکن یسع -

 به. نیزم تو رفته و شده آب بعد و خورده ریت و بوده ستاد



 

 وجود یارتباط چه رخوردهیت آدم هی با دکتر هی نیب نظرت

. یکرد یکار براش تو و تو به رسوندنش مطمئنم من داره؟

  کجاست؟ حاال

 :میگویم فکر بدون

 . بود مرده سرش باال دمیرس من یوقت! ُمرد -

 . زندیم لبخند

 برد رو تو یک. میرسیم ییجاها هی به میدار... خوبه خوبه، -

  کجا؟ و سرش باال

 کل به را خان دنید که امکرده یبزرگ اشتباه کنمیم حس

 دیبا حاال. امدهید را او که امگرفته گردن و امنکرده انکار

 یقیعم نفس. دادمیم لیتحو و ساختمیم یشتریب یهاداستان

 . کشمیم

 ییجاها هی. بودم زیتبر روز اون. کردم داشیپ خودم... من -

 ماریب و یزخم دارم فهیوظ. دکترم من... خب. بود یریدرگ

 ستاد اطراف. ندارم مقامشون به هم یکار و کنم درمان رو

 باال رفتم. نیزم رو بود افتاده که دمید رو سرهنگ که بودم

 . بود مرده یول سرش

 .کندیم نگاهم چشم گوشه از

 که قدرنیهم فعالا  یول کردم باور داستانو نیا نکن فکر -

. یجاسوس تو مطمئنم من. دروغ با ولو خوبه، شده باز زبونت

 رمز امیپ باهاش یداشت که دمید متویسیب اول شب همون

 شدم مطمئن هم االن. ندارم یشک نیا تو پس. یفرستادیم



 

 نجایا و شناختنتیم وگرنه یستین سیانگل و هیروس جاسوس

 . ینبود

 که صورتم به چسباندیم یطور را صورتش و دیآیم جلوتر

 باز و کنمیم حس صورتم پوست یرو را شیهانفس هرم

 :دیگویم. کنمیم دایپ تهوع حالت

 پس تقاصشو حاال و یکرد کمک فیکث یهایآلمان به تو -

 کجا. کجاست متیسیب یگیم من به زیچ هر از قبل. یدیم

  ؟یکرد شیمخف

 . دیدید اشتباه شما. ندارم میسیب... من -

 منقل. آوردیم در یتیکبر بشیج از و رودیم ترعقب قدم کی

 . کندیم جاجابه شیپا با را کوچک

  ه؟یچ یسوختگ مورد در نظرت -

 انگشت آن کف یرو و کندیم بلند یکم را میپاها از یکی

 . کشدیم

 فشیلط پوست نه،یپ بدون کارنکرده، و نرم یپاها خوبه، -

 قشنگ زغال یال که رو آهن کهیت هی نکهیا واسه دهیم جون

 یطور. پا نیا کف یرو یبچسبون شده، سرخ و گداخته

 رسهیم که کنهیم نابود و خورهیم رو پات پوست و گوشت

 و یستیوا خودت یپا رو یتونینم یحت. استخون به

شنتیم یگون هی مثل. کنن ربارونتیت  جلو کننیم پرتت و ک 

 . اعدام یجوخه

 :پرسدیم. آوردیم رونیب یقوط درون از تیکبر چوب کی



 

 جلو یبر خودت یپا با یدیم حیترج ای کنم روشنش -

  اعدام؟ یجوخه

 ... من... من -

 . هیگر ریز زنمیم

 . ستمین جاسوس دیکن باور. دونمینم یچیه من خدا به -

 :زندیم داد و شودیم بلند

 خودتو و بزن حرف دختر؟ یکنیم تیحما یک از یدار تو -

 . کن خالص

 خودم به چرخد،یم ذهنم در است قهیدق چند را یسؤال

 تیحما احتشام یخانواده از دارم چرا. است برگردانده

 مثل مرا هاآن و امکرده یخوب حقشان در که یکسان کنم؟یم

 را هاآن چرا. اندکرده رها خودم حال به فیکث موش کی

 نتوانم اگر یحت بدهم؟ نجات را خودم و دهمینم جلوه مقصر

 با باقر. داشت خواهم یآسان مرگ الاقل شوم خالص مرگ از

 :دیگویم یترمیمال لحن

  کاره؟ تو دستشون کردن؟ کمکت هااحتشام -

 محتاج و خانواده آن نیب لقامه اگر که آه. بندمیم را میهاچشم

 :میگویم هیگر با... نبود هاآن به

 . طورنیهم هم اونا. ستمین جاسوس من! نه -

. آوردیم صورتم طرف به و کندیم روشن را تیکبر

 گوشم طرف به را آن. کنمیم حس پوستم یرو را حرارتش

 زیانگنفرت یبو و خوردیم کز میمو تار چند نوک. بردیم



 

 نیچ را امینیب اریاختیب. چدیپیم فضا در سوخته یمو

 . اندازدیم نیزم به سوخته، آخر تا که را تیکبر. دهمیم

ا  بدتره، هم نیا از شده کباب گوشت یبو -  اگه مخصوصا

 درد استخونت مغز تا یدار که یموقع. باشه خودت گوشت

 گوشت یبو رفته، آسمون تا هوارت و غیج و یکشیم

 خانم بکن تصورشو... دماغت تو چهیبپ هم بدنت یسوخته

 ... دکتر

 به مرا. چرخاندیم مشتش یتو و ردیگیم را لباسم یقهی

 اند،شده دوخته وارید به که میهادست و کشدیم خودش طرف

 .ردیگیم درد میهاکتف و شوندیم دهیکش
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 :زندیم داد

 شک. یشناختیم قبل از رو هااحتشام تو. یلعنت بزن حرف -

. دیباش شده آشنا روز همون که نبود یطور برخوردتون ندارم

 مطمئنم من. اول روز همون از دیبود یمیصم و راحت هم با

 . کجاست بگو. شده یمخف اطرافش ای خونه همون تو متیسیب

 یتیکبر چوب باز و کندیم رها را لباسم مانم،یم ساکت یوقت

 از تا چند و کندیم کینزد دستم یرو به. کندیم روشن

 یکاغذ بشیج از بعد. سوزاندیم را دستم یرو نازک یموها

 دوباره. کندیم فرو منقل یهازغال ریز و کشدیم رونیب

 آن کی کاغذ. زندیم آتش را کاغذ و کندیم روشن یتیکبر

 و افتدیم باقر صورت طرف کی یرو نورش و ردیگیم گر



 

 به بعد. سازدیم او از وحشتناک و اهیس و سرخ یریتصو

 یول شودیم خاموش بود، گرفته باال آتشش که سرعت همان

 فوت حوصله با او. است شده سرخ هازغال از تا چند یگوشه

 را هازغال کوتاه خیس کی هیشب یزیچ نوک با کند،یم

 سرخ هازغال یوقت. راندیگیم را همه و کندیم جاجابه

 آهن تکه آن و کندیم باز جا انبر با هاآن وسط شوند،یم

 گداخته یهازغال با هم را شیرو و گذاردیم انشیم را صاف

 لرزه به را وجودم و شودیم بلند داغ آهن یبو. پوشاندیم

 عقب بعد ستد،یایم مقابلم و شودیم بلند باقر. اندازدیم

 . کندیم نگاهم یخاص لبخند با و رودیم

 بد فعالا . میدار وقت ادیز بارخشونت یکارها نیا واسه -

 شهیهم من. میکن امتحان رو مالطفت و متیمال کم هی ستین

 . دمیم حیترج دعوا به رو یگذرونخوش

 کنمیم حس. زدیریم نییپا یهر قلبم و شودیم پاره دلم بند

 که رفته باال قدرآن قلبم ضربان ترس از و شده داغ صورتم

 زیانگنفرت و یوحش قدرآن لبخندش و نگاه. کنمیم سکته االن

 من به دستش نکهیا تصور از. بزنم غیج خواهدیم دلم که شده

 :دیگویم. دارم را امیزندگ احساس نیترمزخرف بخورد،

 ستمین لولوخورخوره که من دکتر، خانم قدرنیا نترس -

ا . یافتاد زدن نفس به یطورنیا  هم یلیخ موقعش به اتفاقا

 بغل تو که ییهالحظه از شتریب یلیخ دمیم قول رفتارم،خوش

 . بگذره خوش بهت ،یبود برادر تا دو اون



 

 نوازش را امگونه آرام انگشت دو با و آوردیم جلو را دستش

 .کندیم

 یحساب دونمیم. وقتش به دار نگه رو هاتزدن نفس نیا -

 . یاستاد

 دستش از را صورتم و چرخانمیم تند را سرم و زنمیم غیج

 نیب کهیدرحال و آوردیم جلو را صورتش. کنمیم دور

 :غردیم است، فاصله متریسانت چند فقط صورتمان

 خودت هرجور باشه، ؟یندار دوست مالطفت و نوازش -

 لمس، قابل و سالمه هنوز تنت یوقت تا هرحالبه. یپسندیم

 که خودته با لیم حاال. رسمیم خوامیم که یزیچ اون به من

 . نه ای یکن استفاده فرصت نیا از یبخوا هم تو

 باز را بلوزم یجلو یدکمه نیباالتر و کندیم دراز دست

 . کندیم

 رمیبگ میتصم دیشا ،یاین راه باهام اگه. یمن مال که امشب -

 تو بفرستمت شب فردا سرخ، آهن و منقل امتحان از قبل

 گرسنه و یوحش سرباز نفر چندهزار. هاروس اردوگاه

 از بعد مطمئنم. کننیم خدمت بهت یحساب صبح تا که اونجان

 به و نجایا یایب که یکنیم التماس خودت ساعت دو یکی

 از دست. رسهینم ییجا به صدات یول یکن اعتراف زیچهمه

 یکس یبرا یول یزنیم ضجه مرگ واسه. دارنیبرنم سرت

 . کننینم رها رو جسدت هم مرگت از بعد یحت. ستین مهم

 . افتمیم هقهق به. کندیم باز هم را بلوزم یدکمه نیدوم



 

. بردار سرم از دست کنمیم التماس. کن ولم خدا رو تو! نه -

. دونمینم یچیه من. یکرد اشتباه. یکرد اشتباه من مورد در

 . ستمین یاکاره من

 پوست یرو دگرگونش و زیه نگاه. کندیم باز را سوم دکمه

 دستش و کندیم باز را چهارم دکمه بالفاصله. چرخدیم بدنم

 دهینرس درست و آوردیم باال آرام و کشدیم شکمم یرو را

 وحشتناک یچندش حالت. کندیم متوقفش امنهیس یبرجستگ به

 االن که تصور نیا از بدتر یزیچ دود،یم بدنم پوست یرو

 :زنمیم غیج. روندیم راه بدنم یرو دارند سوسک صدها

 ! خدا. ادیب سرم بال نیا نذار ایخدا. برس دادم به ایخدا -

 و رودیم عقب یکم. کندیم باز را بلوزم دکمه نیترنییپا

 موش که است یاگربه مثل حالتش. کندیم نگاهم و ستدیایم

 او با که خوردینم یفور را او اما است ریاس چنگالش در

 را میهاچشم. ببرد لذت هم دردش و ترس از و کند یباز

 یمرگ به تلخم، ریتقد به امداده تن. نمینب را او که بندمیم

 یشکنجه نیا انیپا تا رمیگیم میتصم. بارحقارت و سخت

 رنجم و درد از یبخش و نمینب الاقل تا نکنم باز چشم وحشتناک

 دوباره و دهمیم فشار هم یرو محکم را میهاچشم. شود کمتر

 .زندیم رونیب میهاپلک نیب از اشک
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 زنگ یلوال یرو سلول در چرخش زیت و خشک یصدا

 رو هم باقر. کنمیم باز چشم اریاختیب و دهدیم تکانم اشزده



 

. است شده سلول وارد روس سرباز کی. گرددیبرم عقب به

 پوشانده را صورتش یول سربازهاست یهیبق مثل لباسش

 آنجا پرسدیم او از اشاره و مایا با و کندیم اخم باقر. است

 کله با و زندیم جست جواب یجا به سرباز. خواهدیم چه

 یرو پشت به خورده، جا که باقر. رودیم باقر صورت یتو

 دهدیم هل را سرباز باقر. او یرو هم سرباز و افتدیم نیزم

 کندیم پرت است، ترسبک یکم خودش از انگار که را او و

 :زندیم داد. ترطرفآن

 نگفته بهت اتفرمانده ؟یهست یخر کدوم تو خبره؟ چه نجایا -

  ؟یایب سلول نیا تو دینبا

 در که را باقر یپا دفعه کی و غلتدیم نیزم یرو سرباز

 نیزم باز باقر. کشدیم و ردیگیم است، شدن بلند حال

 دو. روس سرباز به کندیم حمله تیجد با بار نیا. خوردیم

 یکی لحظه هر کوچک یفضا آن در و غلتندیم هم یرو مرد

 چشم زدهوحشت. است یگرید یرو و دارد غلبه هاآن از

 طورهمان. است افتاده یاتفاق چه فهممینم و دو آن به امدوخته

 و سر به مشت کردن ردوبدل و دنیغلت حال در هم یرو که

 من یشکنجه یبرا که یلیوسا نیب از باقر هستند، هم صورت

 قاپ را بلند خیس کی هیشب یزیچ بود، دهیچ نیزم یرو

 انگار که خیس سر. کوبدیم سرباز چپ یبازو به و زندیم

 و رودیم فرو سرباز یبازو در یکم ست،ین برنده و زیت ادیز

 یصدا. زندیم رونیب شیبازو از خون. خوردیم یتکان او

 باقر یدرپیپ یهامشت. شودیم بلند سرباز از یاخفه یناله



 

 در باقر که است مشخص و ندینشیم سروصورتش یرو

 یرو هدفیب سرباز دست. است گرفته قرار برتر موضع

 است پر شیتو که یمنقل به کندیم برخورد و چرخدیم نیزم

 کی در و زندیم چنگ را منقل یدسته. گداخته یهازغال از

 هازغال. کندیم یخال باقر پشت یرو و کشدشیم جلو آن

 تا و شوندیم پخش نیزم یرو ینارنج و قرمز یهانقطه مثل

 گداخته و سرخ یحساب که آهن تکه. دوندیم سلول اطراف

 کی در یقو پرس کی مثل. افتدیم باقر پشت یرو شده،

 پوست به یوقت. رودیم نییپا و سوزاندیم را لباسش لحظه

 جا از و زندیم یکوتاه غیج شوکه یحالت با رسد،یم بدنش

 و کندیم استفاده فرصت از سرعت به روس سرباز. پردیم

. کندیم پرت ییسو به خودش یرو از و دهدیم هل را او

 یول شودیم بلند زند،یم داد سوزش و درد از هنوز که باقر

 تکه چند. شودیم بلند سرعت به هم سرباز. است تعادلیب

 دور خودش از و تکاندیم خته،یر لباسش یرو که را زغال

 به و کوبدیم باقر گردن به یمحکم مشت بعد و کندیم

 سلول یسنگ وارید به را سرش و زندیم چنگ او یموها

 کنار حالیب و شودیم کج طرف کی به باقر سر. کوبدیم

 . ماندیم حرکتیب نیزم یرو و خوردیم سر وارید

 به یدیترد و مکث چیه بدون اما زندیم نفسنفس سرباز

 سر دعوا انگار. کنمیم جمع را خودم ترس از. دیآیم طرفم

 سرباز.  افتمیم زدن نفس به باز! است بوده من تصاحب

 را باقر یهابیج و گرددیبرم بعد و اندازدیم من به ینگاه



 

 پابند سراغ اول. کشدیم رونیب یدیکل دسته و گرددیم

 که را ییدستبندها و شودیم بلند بعد. کندیم بازش و رودیم

 دستانم. کندیم باز یکییکی تقال یکم با است، بسته دستانم به

 او به افتاده لرزه به وحشت از که یبدن با و آورمیم نییپا را

 را بدنم داشتن نگه طاقت میپاها کنمیم حس. شومیم رهیخ

 جلو یقدم او. دهمیم هیتک سرم پشت وارید به و ندارند

 :زنمیم غیج و کشمیم عقب را خودم. دیآیم

 !نشو کینزد من به! نه -

 :دیگویم و رودیم عقب یکم

 . ستمین بهیغر دختر، نترس -

 صورت آن به امزده زل و مانده باز تعجب از دهانم

! است رمحمدیام. شناسمیم خوب یلیخ را صدا. پوشنقاب

 :دیگویم

 . کن درست لباستو -

 یطور یول آورمیم لباسم یجلو طرف به را میهادست

 ماندیم منتظر لحظه چند. بکنم یکار توانمینم که لرزندیم

 متوجه. بنددیم را لباسم یهادکمه یکییکی و دیآیم جلو بعد

 یکم تازه. نخورد بدنم به دستش است مراقب کامالا  که هستم

 سرباز دو که شده متوقف بدنم لرزش و امکرده دایپ را خودم

 و هستند مسلح دو هر. شوندیم سلول وارد گرید روس

 :زنمیم داد. است زانیآو دوششان از هااسلحه

 ! باش مواظب -



 

 سربازها از یکی. ردیگیم گارد و گرددیبرم عیسر رمحمدیام

 :دیگویم و کندیم یاخندهتک برد،یم باال را دستانش

 ! بابا مونینکش -

. سوم سرباز به زنمیم زل مبهوت! ررضاستیام یصدا

 :دیگویم ررضایام

 . وکیب. خودمونه از نمیا د،ینباش نگران -

 تیموقع نیا شهیهم مثل. است طنتیش از پر و شاد شیصدا

 به افتدیم نگاهش!  است گرفته یشوخ به هم را وحشتناک

 . شودیم گرد چشمانش و باقر

 . شهینم باورم! خودمونه از که هم نیا! یوا -

 .رمحمدیام به کندیم رو

  ست؟زنده -

 . احتماالا  -

 نبض دنبال دستش یرو و زندیم زانو باقر کنار وکیب

 . گرددیم

  م؟یکن کارشیچ دیبا حاال. ستزنده -

 انتکاریخ هی مورد در کردن فکر از یترواجب یکارها فعالا  -

 ... بود در یجلو که سرباز اون. میدار

 :دیگویم ررضایام

 .بود کرده تموم لحظه همون. مرده -
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 نیهم تو دشیبنداز. باشه چشم جلو دینبا. نجایا دشیاریب -

 . سلول

 بزرگ یحلقه کی درون که را یبزرگ دیکل دسته بشیج از

 . کشدیم رونیب است،

 زود اومد، هوش به باقر اگه که دیکن قفل رو سلول نیا در -

 ؟یچ سربازها یهیبق. رونیب بره نتونه

 :دیگویم وکیب

 تا دو. یریدرگ بدون شدن، میتسل شونهمه و شدن ریغافلگ -

 اتاق همون تو و میبست دهنشونو و وپادست. نبودن شتریب

 . شدن یزندان ینگهبان

 . دهدیم او دست به را دیکلدسته رمحمدیام

 دیبر بعد دیکن آزاد رو همه و دیکن باز رو هاسلول هیبق -

 . نمتونیبیم اونجا. قوانیل

 :دیگویم ررضایام

 دیبا گمیم من ه؟یبق کردن آزاد واسه میکن تلف وقت چرا -

 . چاک به میبزن زودتر

 ریگ که انیارتش ریاس اکثرشون ستن،ین یمعمول یزندان نایا -

 شهیم باعث تازه. واجبه کردنشون آزاد. افتادن هایلعنت نیا

 خواهانهیآزاد حرکت هی. میبود اومده یک دنبال ما که نره لو

 یمعطلیب و دیبد انجام رو کار نیا زود. یفرد نه شهیم یتلق

 . دیفتیب راه

 . ردیگیم را دستم

 .  ستین امن اصالا  نجایا. میبر زودتر -



 

 .دومیم دنبالش و پوشمیم عیسر را میهاکفش و شومیم خم
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 تازه فصل کی

 ته از دارند و اندرفته رونیب ما از زودتر وکیب و ررضایام

 سلول طرف به نیزم یرو را ینیخون یجنازه راهرو

 اطیح از. میدویم رونیب راهرو گرید طرف از ما. کشندیم

 من از جلوتر محمد. میرویم ابانیخ طرف به و میشویم رد

 انیم از یاهیسا جلوتر یکم. سرش پشت تندتند من و رودیم

 دو هر. پردیم رمحمدیام یرو و داردیبرم زیخ یکیتار

 به چاقو که است روس  سرباز کی. غلتندیم نیزم یرو

 فرو رمحمدیام ینهیس درون که آورده باال را آن و دارد دست

 فشار با و چسبدیم را او دست سالمش دست با رمحمدیام. کند

 مشت او صورت به آزادش دست با سرباز. داردیم نگه

 کنمیم حس. کشاکشند در و غلتندیم هم یرو. زندیم

 دارد سرعت به توانش دارد، سالم دست کی که رمحمدیام

 او به لحظه هر چاقو با روس سرباز دست. رودیم لیتحل

 :زندیم داد زناننفس. شودیم ترکینزد

. توشن هاتسگ که هست نیماش هی ییباال کوچه. کن فرار -

 . برو و شو سوار. هیصندل ریز چییسو

. بفهمم را حرفش یمعن کشدیم طول لحظه چند و امشده جیگ

 پارک ییباال یکوچه در که است ییخودرو فرارمان یلهیوس

 آن درون میهاسگ که است نیا مشخصش ینشانه و شده



 

 چطور؟ یول کنم فرار آن با زودتر خواهدیم من از و هستند

 با. است کرده دیام قطع خودش یروزیپ از یعنی نیا

 چوب نیزم یرو از و اندازمیم اطراف به ینگاه اضطراب

 ضربه توانمینم یول دومیم دو آن طرف به. قاپمیم را یکلفت

 هستند نیزم یرو دنیچرخ حال در مدام دو آن چون بزنم را

 دوآن دور. بزنم یدرست یضربه بتوانم ستمین مطمئن و

 :زندیم داد دوباره او. اممانده مبهوت و جیگ و چرخمیم

 . یافتیم ریگ یبمون. برو خدا رو تو. نمون نجایا! دختر برو -

 در را چاقو که را دستش و غلتدیم رمحمدیام یرو سرباز

 باال را چاقو. کشدیم رونیب او مچ انیم از دارد، دست

 سرش یتو محکم چوب با و کنمینم دیترد گرید من و بردیم

. افتدیم نیزم یرو و پردیم رونیب دستم از چوب. کوبمیم

 و فتدیب اشنهیس یرو سرش فوراا  هالمیف مثل دارم انتظار

 یکم دستش و خوردیم یتکان فقط یول بماند حرکتیب

 آن کی فقط. بردیم باال را چاقو دوباره یول شودیم منحرف

 نیزم یرو لیس مثل خون بعد و نمیبیم را چاقو برق

 چوبم دنبال به جیگ و هول و کشمیم یکوتاه غیج. زدیریم

 یتشنج یحرکت و خوردیم یتکان سرباز بدن اما گردمیم

 یرو از را سرباز رمحمدیام که نمیبیم مبهوت بعد. کندیم

 خون غرق رمحمدیام کلیه تمام. کندیم پرت کنار به خودش

 بلند او اما نزنم غیج که گذارمیم دهانم یرو را دستم. است

 فرو سرباز ینهیس یتو دسته تا چاقو که نمیبیم تازه. شودیم

 زده چوب با که یاضربه یوقفه همان انگار. است رفته



 

 را چاقو فرز توانسته و است بوده یکاف رمحمدیام یبرا بودم،

 یراحت نفس. بزند را یکار یضربه و بقاپد سرباز دست از

 . کشمیم

 ساختمان درون به را او و ردیگیم را سرباز یپاها عیسر او

 طرفم به بعد. ستیکینزد همان که کشاندیم یامخروبهمهین

 دستم. است زده کنار صورتش یرو از را نقاب. گرددیبرم

 .ردیگیم را

 . میبر -

 راه تند اما م،ینکن توجه جلب نکهیا یبرا البد م،یدوینم

. رسدیم گوشم به پارس یصدا  باالتر یکم. میرویم

 :دیگویم رمحمدیام! میهاسگ

 . نکردن خبردار رو ایدن تا بدو -

 را هاسگ و کنمیم باز را درش و نیماش طرف به دومیم

 شهیهم مثل یول اندآورده در بال یشاد از. کنمیم ساکت

 است، دهیرس ناآشنا نیماش کنار که رمحمدیام. عندیمط

 :دیگویم

 . بجنب. فتیب راه و فرمون پشت نیبش -

 یصندل یرو را خودش هم او و نمینشیم فرمان پشت عیسر

 :دیگویم. میکنیم حرکت و اندازدیم کنارم

 از. هیبازرس پست از پر شهر تو. نکن توجه جلب و نرو تند -

 .برو گمیم که یریمس

 :پرسمیم. کنمیم کم را سرعتم

 ؟یچ رضا و وکیب -



 

 کوچه اون تو راست سمت چیبپ. رنیم اسب با. آنینم ما با -

 . کهیبار

 :پرسمیم و چمیپیم

 چرا؟ -

ا یتقر نیماش با شهر به شدن وارد چون -  تا سه ما. بود محال با

 بودن رفته که مست سرباز تا سه ظاهر با مبدل لباس با

 هی از گرفتم امانت رو نیماش نیا. میایب میتونست یگذرونخوش

 . زهیتبر تو که دوست

 د؟یآورد کجا از رو هاروس لباس یراست -

 . دشمن لباس یحت آد،یم ریگ پول با زیچهمه -

  قوان؟یل میگردیبرنم هااسب همون با چرا... خب -

 . اندازدیم صورتم به یتند نگاه

 هی بودن کن فکر خودت برات؟ نبوده بس امشب دردسر -

 ییمعنا چه مست ظاهراا  سرباز تا سه با شب وقت نیا دختر

 . دنبالمون بکشونه رو گهید سرباز تا صد ستین دیبع. داره

 ینگاه. لرزدیم پشتم وحشت از و افتمیم باقر یدهایتهد ادی

 :دیگویم و اندازدیم فرمان یرو لرزانم یهادست به

 که ییجا میریم االن. شد تموم گهید. یبترس خوادینم حاال -

 اون از بعد. میریم دردسریب بعد و میکن عوض لباس میبتون

 .  توش چیبپ و کن کم رو سرعتت. ستشهیب هی هاخونه

 :دیگویم م،یشویم که شهیب وارد

 . ستایوا هاوسط نیهم -

 :دیگویم کنم،یم توقف یوقت



 

 میکن زیتم کم هی صورتمونو و دست میبر. آبه نهر هی اونجا -

 رد هاروس یهایبازرس جلو از میبتون که میکن عوض لباس و

 .میبش
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 گردش به هامدت از بعد نکهیا الیخ به هاسگ. میشویم ادهیپ

 تذکر و کنمیم شانیصدا. پرندیم رونیب یشاد با م،یاآمده

 هادرخت نجایا. نکنند سروصدا و نشوند دور ما از که دهمیم

 غرق لباس به ینگاه مهتاب رنگکم نور ریز. ستندین انبوه

 یبازو یرو دیآیم نظرم به و اندازمیم رمحمدیام خون در

 سرباز آن خون کهیدرحال دارد وجود سرخ و تازه خون چپش

 آن با باقر که افتمیم یاضربه ادی تازه. است بسته دلمه روس

 من از نیهم یبرا البد. بود زده شیبازو به مانندخیس یلهیوس

 :پرسمیم. کنم یرانندگ بود خواسته

 ...زخمت خوبه؟ بازوت -

 . کندیم قطع را حرفم

 . ستین میزیچ -

 یرو تازه خون مشخصه. هنوز داره یزیخونر دستت یول -

 . لباسه نیآست

 . زندیم پوزخند

 یهادست ،یخون یهالباس. خون به میکن عادت دیبا انگار -

 تو اولش روز سه. نگذشته یزیرخون بدون روزه پنج. یخون

 با رو مرد هی روزید م،یبود غرق خودمون یهاهموطن خون



 

 دزد. کنمیم شکار آهو دارم انگار که راحت قدراون زدم، ریت

 یخانواده جون به اون نبود، یطورنیا اوضاع اگه یول بود

 خاطر به تشینها. اون جون به هم من و نداشت یکار من

 تا دو هم امشب. رفتیم زندان یمدت و شدیم ریدستگ یدزد

 به یحت وقتچیه که یکار کشتم، چاقو با رو روس سرباز

 زندان اون یجلو شونیکی. بکنم عمرم تو دیرسینم هم ذهنم

 میبتون که میدار برش راه سر از میبود مجبور و دادیم پاس

 سرباز تا دو اون. یدید خودت که هم یدوم و میبش وارد

 منو هااون کشتم،ینم رو هااون من اگه و بودن دشمن

 هم با یایدشمن چه آدم تا دو اون و من اصالا  یول کشتنیم

 اون چرا. میبود دهیند رو گهیهمد یحت عمرمون در م؟یداشت

 یچاقو هم من و من رو بپره یکیتار تو از چاقو با دیبا مرد

  قلبش؟ تو کنم فرو دسته تا رو خودش

 . کشدیم یقیعم نفس. کندیم یمکث

 که والیه هی به شمیم لیتبد دارم کنمیم حس. جنگ به لعنت -

 . کشهیم آدم خوردن آب مثل

 خوب یلیخ و دارم یمشترک حس او با. میبگو چه دانمینم

 راهنیپ. دارد یاحساس چه و دیگویم چه کنمیم درک

 نهر در را صورتش و دست و آوردیم در را آلودخون

 به گردمیبرم. زنمیم میرو و دست به یآب هم من. دیشویم

 :میگویم. دارد یزیخونر هنوز شیبازو یرو زخم. طرفش

 . هیوضع چه در نمیبب نیماش یهاچراغ یجلو میبر -



 

 نرفته لو زندان انیجر تا دیبا. کارها نیا یبرا ستین وقت -

 سرباز قدمبهقدم بفهمن، رو ماجرا. رونیب میبر شهر از

 . ذارنیم

  م؟یبر دیبا یچطور. هیبازرس از پر که هم االن یگفت خب -

 اونو. گشاده یزنونه رهنیپ هی نیماش عقب یصندل یرو -

 اونا با. هست هم پارچه کهیت چند و کیکوچ بالش هی. بپوش

 . کن درست باردار زن هی مثل رو ظاهرت

 ! چرا؟ هان؟ -

 :دیگویم حرص با

 خونه تو میبگ یبازرس یهاپست به میتونیم االن یکرد فکر -

 یبهونه تنها! نما؟یس میریم میدار و بود رفته سر مونحوصله

 حال در زن هی نقش تو که نهیا د،یرس ذهنم به که یقبول قابل

 شیپ برمتیم دارم و شوهرتم هم من. یکن یباز رو مانیزا

 و شد رد شهیم هم یبازرس نیآخر از یحت بهونه نیا با. ماما

 رنیم مانیزا یبرا هازن اکثر چون رونیب رفت شهر از

 . روستاست تو مثالا  مادرت میبگ که هیمنطق و مادرشون شیپ

 یول است یسخت یلیخ کار نقش نیا کردن یباز کنمیم حس

 و دهمیم تکان سر. ندارد وجود یگرید حلراه که دارم قبول

 :پرسمیم

 یک ستین ادمی خشیتار ران؟یا تو اومده نمایس االن یراست -

 . بوده

 :زندیم داد و شودیم منفجر



 

ا یدق نظرها یلیخ از -  هم شیکی ،یندازیم رضا ادی منو قا

ا . میهست یتیموقع چه تو ستین تیحال کالا  که نهیهم  االن واقعا

 درک ران؟یا به اومده یک و شده اختراع یک نمایس که مهمه

 به رو تو که یاون ه؟یزندگ و مرگ صحبت االن یکنینم

 واسه که ییهاتیقابل از اصالا  کرده، انتخاب جاسوس عنوان

 به یحت رو تو من. نداشته یدرست درک الزمه جاسوس هی

 . کردمینم استخدام هم یابونیخ یساده نیخبرچ هی عنوان

 که دهمیم حق او به دلم ته. میگوینم یزیچ یول ردیگیم لجم

 :دیگویم. امدهیپرس یخودیب سؤال

 هادرخت وسط رمیم هم من. بپوش لباس نیماش تو برو -

 . کنمیم عوض لباسمو

 :میگویم. بردارد را دشیجد لباس که رودیم نیماش طرف به

 ازش داره طورنیهم که یدست با یکی که هیعیطب نظرت به -

 نیا ماما؟ شیپ ببره زنشو فتهیب راه الیخیب آد،یم خون

 هی بذار اقالا . کنهیم یخون لباستو یفور نم،یبیم من که یزخم

 . ببندم روش پارچه

 . هست پارچه یکل عقب یصندل رو. باشه -

 محکم را زخم یرو ینخ نرم یپارچه کی با بعد قهیدق چند

. است نزده رونیب آن از یخون رسدیم نظر به و امبسته

 :دیگویم

 . ضررمونه به میکن رید قهیدق هر. زودتر بپوش -

 من و است دهیپوش یمعمول شلوار و راهنیپ کی او بعد یکم

 تنم که شلوار و بلوز همان یرو را بلند و گشاد یراهنیپ هم



 

 زن کی هیشب یشکم خودم یبرا رشیز و امدهیپوش بود

 :پرسمیم. امکرده درست ماهپابه باردار

 ؟یکن یرانندگ یتونیم -
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 پشت نهیبش داره مانیزا درد که یزن اگه چون بتونم دیبا -

ا یدق یصندل به بده لم کنارش شوهرش و فرمون  پست به قا

 .لنگهیم کار یجا هی گهیم یبازرس

 :پرسمیم. میافتیم راه به و ندینشیم فرمان پشت

  ست؟ین بیعج ماشن تو هاسگ بودن -

 داره، خونه تو نگهبان سگ هرکس. ناامنه شهر. ادیز نه -

 . رونیب ببره خودش با هست احتمالش

 ؟یآورد یچ واسه رو هاسگ یراست -

 جا تا پنج چهار شهر تو کردم؟ داتیپ یچطور یکرد فکر -

 کنن، استفاده زندان عنوان به هاروس دادمیم احتمال که بود

 بردم رو هاسگ. داشت روس سرباز و نگهبان که ییجاها

. بود جا نیسوم ،یبود که اونجا. شونیکییکی کینزد

 قشنگ و دادن نشون العملعکس یمتر صد از هاتسگ

 . ییتو اون تو بود معلوم

 یرو و آوردیم جلو را سرش سرم پشت از ماده ی  گرگ

. کنمیم نوازش را اشپوزه و گردمیبرم. گذاردیم امشانه

 :دیگویم رمحمدیام



 

 و عقب بفرست رو هاوونیح. هیبازرس پست ابونیخ سر -

 . باش آماده

 جفتش کنار عقب یصندل یرو که کنمیم اشاره یگرگ به

 را دستم دو و دهمیم لم یصندل یپشت به هم خودم و بخوابد

. ستدیایم و شودیم کم نیماش سرعت. گذارمیم شکمم یرو

 که روس سرباز به اندازمیم ینگاه یدزدک پلک یال از

 یاناله. است ستادهیا رمحمدیام یپنجره کنار دست به اسلحه

 به دست با رمحمدیام. چرخدیم من یرو مرد نگاه. کنمیم

 سرباز به خواهدیم دست حرکات با بعد و کندیم اشاره من

 از پر سرباز نگاه. بردیم دکتر به مرا دارد که کند یحال

 بلندتر را امناله یصدا. است لبخند بدون صورتش و سوءظن

ا یتقر و کنمیم  به رمحمدیام. کنمیم اوخ و آخ و زنمیم داد با

 ریز بالش با که یشکم یرو را دستش و چرخدیم طرفم

 مرا دارد انگار که یحالت با و گذاردیم ام،کرده درست لباسم

 :دیگویم دهد،یم یدلدار

 . کنهیم شک بدتر. نکن شلوغش ادیز -

 با و رودیم عقب یکم سرباز و کنمیم کم میهاناله شدت از

 و کندیم حرکت نیماش. میبرو که کندیم اشاره تفنگش نوک

 :میگویم و نمینشیم صاف م،یشویم دور یکم یوقت

 . شد پاره دلم بند. بود زده زل یبدجور چقدر! یوا -

 تریعاد یبعد یهاپست تو. یکردیم اغراق یداشت یلیخ -

 و غیج و بده یلیخ حالت یبد نشون یادیز ستین الزم. باش

 !بسه لب ریز یهاناله و کردن اخم همون. یکن داد



 

  هست؟ پست هم باز مگه -

 . دهدیم تکان سر

. میخوریم تاشونسه دو تور به احتماالا  رونیب میبر شهر از تا

 جاجابه مدام هایلعنت. هستن کجاها که ندارم قیدق رو حسابش

. جلومون بشن سبز هوی یابونیخ هر وسط ممکنه و شنیم

 هم یرانیا افراد یگاه. ستنین روس شونهمه باشه حواست

 . ینگ یزیچ وقت هی. هست همراهشون

 از یچطور روس سرباز لباس با اومدن موقع شماها یراست -

  نزدن؟ حرف یروس باهاتون د؟یرفت در نایا ریگ

 رو راه دن،یدیم خودشو ارتش فورمیاون یوقت شترشونیب -

 آورده نیهم واسه هم رو وکیب یول کردنیم باز حرفیب

. زد حرف وکیب د،یپرس سؤال تا چند یکی که جا هی. میبود

 بلدن شونهمه یخانوادگ. بوده روس مهاجر مادربزرگش

 جلوتر متر صد باز باشه حواست. بزنن حرف یروس

 . ستادنیوا

 رونیب شهر از و میشویم رد گرید یبازرس پست سه از

 خواهمیم. نمینشیم صاف و کشمیم یراحت نفس. میرویم

 رمحمدیام که اورمیب در لباسم یتو از را هاپارچه و بالش

 :دیگویم

 تورشون به هم جاده تو یدید وقت هی. بمونه بذار نه، -

 . میخورد

 :پرسمیم. کشدیم کنار را نیماش جلوتر یکم

  کنه؟یم تتیاذ دستت شد؟ یچ -



 

 . ادیز نه -

 آوردیم رونیب را امیگوش و نیماش یصندل ریز بردیم دست

 . ردیگیم طرفم به و

 زدمش بود، وصل برق که بود یشب نیآخر که شیپ شب سه -

 . رشیبگ. روشنه هنوز. برق به

 :پرسمیم تعجب با و رمیگیم را یگوش

  م؟یکن دایپ توش از قراره یزیچ -

 . کشدیم یقیعم نفس

 هر ای رمز با. یارتباط در باهاش که یکس با ریبگ تماس -

. یافتاد دردسر تو بگو بهشون. یدونیم خودت که یجور

 نظر در برات ییروزها نیهمچ واسه رو ییجا هی البد

 برسوندت که همراهت فرستمیم رو یکی الزمه، اگه. گرفتن

 زودتر. کنن کمک بهت دوستات تا یبر دیبا که ییاونجا

 یک ستین معلوم و قطعه برق چون کن معلوم خودتو فیتکل

 مونه؟یم روشن چقدر برق بدون متیسیب نیا. شهیم وصل

 .یریبگ تماستو بهتره بشه، خاموش نکهیا از قبل

 :میگویم مبهوت

 ؟یبد نجاتم یاومد یچ واسه جاسوسم، من یکنیم فکر اگه -

 من یبفهم موقع هر که یبود نکرده دمیتهد اول روز از مگه

 ؟یدیم لمیتحو خودت جاسوسم،

 مشخصه االن. هاروس به نه یول دمیم لتیتحو بودم گفته -

. نبودن دنبالت هاروس وگرنه ییهایآلمان جاسوس تو که



 

 به بدم لتیتحو بود امفهیوظ و یمملکت دشمن تو هرحالبه

 .هاروس دست یفتیب بذارم ستمین حاضر یول یخود یروهاین

 جون از قدرنیا برام چرا مملکتم، دشمن یکنیم فکر یوقت -

 ای بشه کشته دشمن هی کردیم یفرق چه برات ؟یگذاشت هیما

  اد؟یب سرش ییبال

 . کشدیم یقیعم نفس

 بهت فهممیم. ستمین ،یگفت که یپست موجود اون چون -

 .یداد نجات موخونواده و خودم جون مهیحال. ونمیمد
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 او به قوانیل یخانه از خروج از قبل که یاجمله نیآخر به

 :میگویم. زندیم طعنه بودم، گفته

 داد؟ تکونت قدرنیا حرفم کلمه کی اون یعنی -

 دمیم لتیتحو راحت یلیخ دارم من که یکرد باور تو یعنی -

 با نتونستم و دنبالت اومدن که اول قهیدق همون از اونا؟ به

 بندازن، عقب رو بردنت و بدن مهلت کنم شونیراض زبون

 از و دنبالت امیب بعداا  و کنم تظاهر هااون یجلو گرفتم میتصم

ا  تو یعنی. بدم نجاتت هایعوض اون دست  اگه ؟یدینفهم واقعا

 رو متیسیب بود راحت یلیخ کنم، کمکت خواستمینم

. ریبگ رو تماست زودتر حاال. بدم لشونیتحو جاهمون

 رید نکهیا از قبل منم و بشه راحت رفتنت از المیخ خوامیم

 . قوانیل برسم بشه،

 :میگویم آهسته و اندازمیم امیگوش به ینگاه



 

 تماس باهاش که ندارم رو کسچیه. ستمین جاسوس من -

 وصل جاچیه به زمان نیا تو لهیوس نیا. بده نجاتم و رمیبگ

 . نگفتم دروغ بهت. شهینم

 بودن؟ دنبالت هاروس چرا پس -

 باقر سر ریز زیچهمه که نهیا حدسم... یول ستمین مطمئن -

 واسه ییفکرها هی و دهید دستم اول شب رو یگوش. بوده

 یجا مورد در هاشسؤال تمام هم امشب. بوده کرده خودش

 ای یلیفام ینهیک هی دیشا بود، ماجرا نیا یتو تو نقش و بابات

 که اومدهینم هم بدش نیا از ریغ. زهایچ لیقب نیا و حسادت

 . باشه داشته چنگالش تو شب هی منو

 و لرزدیم بدنم وحشتناکش حرکات و هاحرف یادآوری از

 با را صورتم و بندمیم را چشمانم اریاختیب. شودیم تند تنفسم

 :دیگویم. پوشانمیم دست دو

 . بخور آب کم هی -

 آن. است گرفته طرفم به را یکوچک یکوزه. کنمیم باز چشم

 گوارا و خنک کوزه یتو آب. نوشمیم یاجرعه و رمیگیم را

. پاشمیم صورتم به و زمیریم مشتم کف را آن از یکم. است

 یول کنمیم دور لحظات آن از را فکرم و کشمیم یقیعم نفس

 نخواهد پاک ذهنم از حادثه آن شوک عمرم آخر تا کنمیم حس

 :پرسدیم رمحمدیام. شوم مسلط خودم بر کنمیم یسع. شد

ا ... تو -  در سفر بعد؟ سال هشتاد از ؟یاومد کجا از واقعا

ا  چون نگو دروغ بهم زمان؟  دیبا. کنم کمکت خوامیم واقعا

 . کنم دایپ یراه هی که بدونم رو تیواقع



 

 . تهیواقع نیع نیا. نگفتم دروغ بهت -

 . نهیا دادنت نجات راه تنها کنمیم فکر. یبرگرد دیبا حاال -

 البد اومدم، قبرستون یتو از من. قوانیل میبر... دیبا خب -

 و زمان باشه الزم دیشا. جاهمون برم دیبا هم برگشتن واسه

 . اومدم غروب دم من. باشه موقع همون نیع زیچهمه

 خودت یعنی ؟یزنیم حرف اگر و اما و دیشا با قدرنیا چرا -

  ؟یبرگرد دیبا یچطور یدونینم درست هم

 که دمیشن لقامه از رو راه نیا من. دونمینم قیدق که معلومه -

 . دهیشن تو از بوده، شده تربزرگ یوقت هم اون

 ! من؟ از -

 یروز هی ،ینگفت هنوز یعنی. یگفت بهش تو رو نایا. آره -

 اومده ندهیآ از من که یکنیم فیتعر براش تو. گفت یخواه

 شیزندگ تو یروز هی لقامه یول خودم زمان به برگشتم و بودم

 . میهست هم کنار عمرش آخر تا و نهیبیم دوباره منو

 :میگویم. کندیم نگاهم مبهوت و جیگ

 رو هانیا تو. ستین سخت درکش ؟یکرد تعجب قدرنیا چرا -

 کی شکل به رو زمان اگه. یگفت لقامه به بعد ،یدیشن من از

 ،ینکن نگاه میدار عادت بهش شهیهم ماها که میمستق خط

 دارم من یول یمن یگذشته تو االن. ستین سخت اصالا  درکش

 . زنمیم حرف تو یندهیآ از

 به را آن کف و آوردیم باال را دستش و کشدیم یقیعم نفس

 :دیگویم کالفه. ردیگیم طرفم



 

 که نهیا مهمه که یزیچ. فعالا  ستین مهم هانیا. باشه باشه، -

 خودت، زمان به یبرگرد یبتون غروب کینزد تو قراره اگه

 . کنم دایپ ییجا هی برات امشب دیبا

  قوان؟یل میرینم چرا -

 . رودیم باال شیابرو کی

 یعنی واقعاا؟ یشد دکتر یچطور مغز نیا با تو! ایخدا -

 زبون باقر و بره لو زندان یماجرا نکهیا محض به یفهمینم

 سراغش، آنیم که ییجا نیاول سرباز یکل با کنه، باز

 قبل قهیدق دو خودت خوبه زه؟یتبر و قوانیل تو ما یهاخونه

 سر من یخانواده کار از که بوده نیا دنبال شتریب باقر یگفت

 غربال رو خاکش رو یآباد کل آنیم دفعهنیا. ارهیب در

 . گردنیم دنبالت و کننیم

 . بابات شیپ نیماش تو میبر... پس خب -

 یکی تو کردم دایپ جا هی براش شب سر. ستین نیماش تو بابا -

 ست،ین کینزد ادیز یول اونجا بردنش فرستادم و روستاها از

 اونجا رو بابا. اونجا یبر تو ستین هم صالح نظرم به

 دوستان از یکی یعمو اسم به یمحل لباس با. شناسنینم

 کنه توجه جلب تونهیم تو ورود یول اونجا مشیفرستاد یمیقد

 . بندازه خطر به دوتونو هر و

 تو نکهیا مگه. نیماش نیهم تو میبمون دیبا امشب کنم فکر -

 .یباش داشته سراغ یاگهید یجا
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 شک مطمئنم. ستین احمق باقر. قوانیل برگردم دیبا من نه، -

 یسربازها یوقت. میداشت دست تو فرار تو ماها نکهیا به کرده

 وکیب و رضا و من که نهیا صالح قوان،یل زنیریم روس

 شهینم هم تنها. میبش داریب ناز خواب از مثالا  و میباش اونجا

 بعداا  کنن، دایپ تو نیا رو تو مطمئنم چون نیماش نیا تو یبمون

 نویماش نیا یبازرس پست تا چند زیتبر تو امشب که رهیم لو

 جا هی نویماش نیا زودتر دیبا. وسط آدیم من یپا باز و دنید

 دست برسونم بتونم بعدها تا میبر و میکن میقا کمر و کوه وسط

 . صاحبش

 :پرسمیم نگران

 برم؟ دیبا کجا من خب -

 راه به و کندیم روشن را نیماش بعد کندیم فکر لحظه چند

 :پرسدیم. میافتیم

 از دیبا نداره؟ یمشکل که پات و دست ؟یسالم و حیصح تو -

 . یسوار با هم اون ست،ین رونیماش. ادهیپ باال، میبر کوه هی

  ؟یچ خودت یول سالمم من آره -

 . زندیم یزهرخند

ا یتقر. دکتر خوبم یلیخ -  و یکوفتگ که ستین بدنم یجاچیه با

 . ارمیب دووم اونجا تا تونمیم یول باشه؛ نداشته درد

 ینگران با. اندازمیم چپش یبازو به ینگاه و شومیم خم

 :میگویم

 رو باندش یستیوا کاش. داره یزیخونر هنوز بازوت زخم -

 . کنم عوض



 

 .اندازدیم شیبازو به ینگاه

 رابطت با دیبا احتماالا  که فکر نیا با من. نهیماش تو اتکوله -

 داشته کوله تو یزیچ دیشا و یبر نجایا از و یریبگ تماس

 درد به که هست یزیچ توش. آوردمش بشه، الزمت که یباش

  بخوره؟

 :میگویم خوشحال

 .دار نگه. دارم توش ییزهایچ هی هنوز آره، -

 چراغ. ستدیایم و کشدیم درختان ریز را نیماش جلوتر یکم

 . کنمیم روشن را نیماش داخل

 . اریب در رهنتویپ -

 نیه وحشت با. چرخدیم طرفم به و آوردیم در را راهنشیپ

 کبود اشباالتنه تمام. گذارمیم بدنم یرو را دستم و کشمیم

 یبعض که یمردگخون سرخ کوچک و بزرگ یهالکه. است

 و نهیس و پشت یرو جاجابه رفته، بنفش به رو هاآن از

 چه که امشده متوجه تازه انگار. شودیم دهید شیهادست

 داشته روس سرباز آن با بعد و باقر با اول ینیسنگ کشمکش

 شده روزیپ تینها در تا کرده تحمل را نیسنگ یضربه چند و

 انگار کشاکش آن در بیعج یشکل به صورتش. است

 را یدرد چه او بودم دهینفهم چیه من و نخورده یاضربه

 :دیگویم و اندازدیم بدنش به ینگاه. کندیم تحمل

 .برس زخم نیا به. ستین ما مشکل فعالا  کدومچیه نایا -



 

 و کنمیم بازش. است خون غرق شیبازو زخم یرو یپارچه

 یرو که را ناصاف یهالبه با ناسور زخم بار نیاول یبرا

 . نمیبیم نور ریز است، شیبازو یخارج سطح

 . شهینم قطع شیزیخونر هیبخ بدون. خوادیم هیبخ نیا -

  ؟یدار سوزن نخ -

 . ردیگیم امخنده اصطالحش از

 غیت یول دارم گهید تا دو یکی کنم فکر آره، ه؟یاطیخ مگه -

 عفونت بعداا  و هیبخ یال مونهیم. موئه پر بازوت. ندارم

 . کنهیم

 داده من به قبل روز چند که را یزیت و فیظر یچاقو همان

 . کشدیم رونیب بشیج از بودم، داده خودش به دوباره و بود

 . کن استفاده غیت عنوان به ازش. زهیت یلیخ نیا -

 با و زمیریم یضدعفون محلول زخم یرو رم،یگیم را چاقو

. تراشمیم را زخم اطراف یموها شود،یم که ییجا تا چاقو

 را هیبخ سوزن کهیدرحال و گردمیم لوازم دنبال امکوله یتو

 :میگویم آورمیم رونیب

 . داره درد. شده تموم. ندارم یحسیب -

 . زندیم یرنگکم لبخند

 . کنمیم تحمل ،یند طولش ادیز اگه -

 او به است، مانده یباق میبرا که را یمسکن قرص نیتریقو

 . دهمیم

 دستم راه یطورنیا. کن عوض من با جاتو بعد بخور، نویا -

 . ستین



 

 من. میشویم جاجابه و شودیم ادهیپ و خوردیم را قرص

 چپش یبازو که کنارم یصندل یرو او و هستم فرمان پشت

 عیمط و رام شهیهم برعکس که حالتش نیا از. باشد من به رو

 را زخم دوباره. سوزدیم شیبرا دلم کند،یم گوش حرفم به

 یکم. کنمیم فرو گوشتش یتو را سوزن و کنمیم یضدعفون

 :پرسمیم. شودیم شیر دلم و کشدیم هم در را شیابروها

  ؟یخوب -

 سوزن بار هر خدا رو تو خوردم؟ خنجر زخم مگه! بابا آره -

 ! کن تمومش زودتر! نه ای خوبم نپرس تنم تو یکنیم فرو رو

 بدون دارم بار نیاول یبرا که کنم فراموش کنمیم یسع

 هیبخ رونیب به درون از را زخم. زنمیم هیبخ یحسیب

 درد قبل از شتریب که دانمیم رسم،یم پوست به یوقت. زنمیم

 دستش. دهمیم ادامه و کنمینم نگاه صورتش به یول کشدیم

 دستش عضالت اریاختیب یگاه یول دهدینم تکان اصالا  را

 یسع. دهدیم آزارم یلیخ نیا و شودیم منقبض درد از

 دومان هر یبرا زودتر شکنجه نیا تا کنم کار ترعیسر کنمیم

 شیرو باز و زنمیم گره را هیبخ نیآخر باالخره. شود تمام

 . زمیریم محلول

 . شد تموم -

 . کشدیم یقیعم نفس

 شهیم الزم که باشه یبار نیآخر دوارمیام. شکر رو خدا -

 .  یکن طبابت برام



 

. خنددیم یرکیرزیز دارد نمیبیم که کنم اعتراض خواهمیم

 اخم! است گرفته مسخره به را دنشیکش درد یبرا امینگران

 دو فیک ته از. بندمیم را زخم یرو یاپارچه با باز و کنمیم

 .دهمیم دستش به و آورمیم رونیب نیلیسیآموکس ورق
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 عفونت وگرنه ساعت، سر و منظم ،یکی ساعت هشت هر -

 . خورده هیبخ هم یمزخرف طیشرا تو و قهیعم زخم. کنهیم

 . گذاردیم بشیج یتو و ردیگیم را دارو

 و خونه رسمیم روس یسربازها از رترید من م،ینجنب اگه -

 ممکنه چون کنمینم دایپ دستم کردن چرک واسه یفرصت گهید

 .  وارید کنار بذارنم صبح اول

 به و کندینم یاعتراض. افتمیم راه و کنمیم روشن را نیماش

 یهاجاده از که کندیم امییراهنما. دهدیم هیتک یصندل یپشت

 کیبار قدرآن راه یگاه. بروم طرف کدام به یخاک و رومال

 او یول شود رد آن از تواندینم نیماش کنمیم فکر که است

 باالخره. میبرو جلو میتوانیم فعالا  که کندیم راحت را المیخ

 :دیگویم. است شده ترپهن یکم جاده که میرسیم ییجا به

 جلوتر چون میبر ادهیپ شوهیبق و یسیوا دیبا جانیهم گهید -

 . ستین زدن دور واسه ییجا

. کردن عقب و جلو بار سه با زنم،یم دور و کنمیم ترمز

ا  یجا نیهم  :دیگویم. است کیبار یلیخ هم گشاد نسبتا

 ! ها بزنم دور برگشتن موقع بودم بلد خودم -



 

 فقط نیا. یبکش کار ادیز دینبا اتخورده هیبخ دست اون از -

 . بود مارشیب از پزشک هی تیحما

 در است، تنم هنوز که را یبلند و گشاد راهنیپ. میشویم ادهیپ

 از را هاپارچه و بالش و اندازمیم نیماش یتو و آورمیم

 و بلوز با حاال. کشمیم یراحت نفس. کنمیم باز شکمم یرو

 رمحمدیام. کنمیم یراحت احساس چقدر یسرباز شلوار

 . کندیم نگاهم لبخند با و است ستادهیا

  ؟یخندیم چرا -

 . اومدیم بهت یباردار ژست -

 از. داردیبرم عقب یصندل یرو از را امکوله. کنمیم اخم

 . رمیگیم دستش

 . ارمیب موکوله تونمیم. ترمسالم تو از من فعالا  -

 و کشدیم رونیب یصندل ریز از را یتفنگ. کندینم اصرار

 یانقطه یرو را تفنگ بند انگار. اندازدیم دوشش یرو

 کشدیم هم در چهره چون دارد یکبود و یکوفتگ که انداخته

 دوشش یکی آن یرو و کندیم عوض را تفنگ یجا زود و

 . ردیگیم طرفم به و داردیبرم را یکوچک یبقچه. اندازدیم

 فردا غروب تا دیبا که رمالهیش تا دو. اتکوله تو بذار نمیا -

 . یکن سر باهاشون

 . دهندیم تکان دم کنارمان که اندازدیم هایگرگ به ینگاه

 ! هاتسگ با -

 ؟یچ آب -

 . هست باال اون -



 

ا  کوه کشنهیس به ینگاه  در اشهیسا که اندازمیم یبلند نسبتا

 در بمیج از را یگوش. است رفته باال مقابلمان شب یکیتار

 درصد یس از شتریب هنوز. اندازمیم آن به ینگاه و آورمیم

 :پرسمیم. دارد شارژ

  م؟یباش داشته نور نداره یبیع -

 و پرت یلیخ نجایا. باشه داشته یرادیا نکنم فکر -

 . ستین اطرافش ییروستا چیه. ستدورافتاده

. مانیپا یجلو اندازمیم و کنمیم روشن را یگوش قوه چراغ

 هم ما و روندیم باال زکنانیوخجست ما از جلوتر هاسگ

 ای شکار یکلبه کی ذهنم در قله کینزد تا. سرشان پشت

 میبود برده را خان روز آن که است ییجا همان هیشب یزیچ

 کی پشت و میشویم رد درخت یتعداد نیب از باال آن یول

 آشکار سبز یهابوته یالالبه غار کی یدهانه صخره

 :دیگویم د،یآیم سرم پشت زناننفس که رمحمدیام. شودیم

 . جاستنیهم -

 ! غار؟ تو بمونم قراره -

 هم غار خود یتو شه،ینم دهید نییپا از اشدهنه. هیامن یجا -

 . رونیب یایب ستین الزم اصالا  و هست کیکوچ یچشمه هی

 افق از یکوچک بخش تازه که دمدهیسپ نور ریز و گردمیبرم

. اندازمیم صورتش به ینگاه است، کرده رنگ یریش را

 کنمیم حس. خسته اریبس نگاهش و است کرده عرق و سرخ

 با و است خسته دهد،یم نشان که یزیچ آن از شتریب یلیخ

 افتدیم ادمی به. دارد درد شدت به هنوز مسکن قرص وجود



 

ا یتقر که  توانسته یگاه فقط و بوده داریب را هاشب نیا تمام با

 . بزند یکوتاه چرت

 :دیگویم. است شده روشن هوا م،یرسیم که غار یجلو

 شب که اومده شیپ یحت ییهاوقت هی. نجایا آمیم ادیز من -

 ...راحت التیخ امنه، یلیخ. هیخوب یجا.  غار نیا تو موندم

 شیابروها و شودیم متوقف صورتم یرو نگاهش دفعهکی

 یگونه طرف کندیم دراز را دستش. خوردیم گره هم در

 :پرسدیم خشم با کند لمسش نکهیا بدون و چپم

 . کبوده صورتت طرف هی زده؟ کتکت آشغال اون -

 اون ،یدید که خودت» کنم،یم فکر خودم با. میگوینم یزیچ

 « .کردیم داشت هم زدن کتک از بدتر ییکارها باهام آشغال

 .یدیرس موقع به که شکر رو خدا -

 یطور صورتش حالت. دهدیم فشار هم یرو را شیهالب

 که را ییلگدها و مشت دارد ذهنش یتو کنمیم حس که است

 . رسدیم آرامش به و کندیم مرور بود، کرده باقر نثار

 را یمختصر بساط صخره کی پشت از. میشویم غار وارد

 خشک یچا یکم ت،یکبر کی رانداز،یز کی. آوردیم رونیب

 را راندازیز. دودزده کوچک یکتر کی و کاغذ تکه کی یال

 . گذاردیم شیجا سر را هیبق و دهدیم دستم به

 ،یندار پختن واسه که یزیچ. نکن درست شیآت امروز -

 رو یکس ممکنه دود. یندار یمشکل که هم ییچا بدون

 .نجایا بکشونه

 . باشه -



 

  ؟یبلد یراندازیت -

 تفنگ با یمتر پنج یفاصله از رو وارید هی که یحد در -

 ! آره بزنم، یاساچمه

 .حاال تا دمینشن اسمشو! ؟یاساچمه تفنگ -
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 خورهیم زیر یساچمه هی توش. هیحیتفر قدرتکم تفنگ هی -

 جا توش شتریب یکی یعنی بشه گذاشته دیبا هم بار هر و

 . رهیگینم

 که نهیا منظورم یعنی کنن؟یم یراندازیت باهاش یچطور -

 . هیچطور باهاش کار

 نگاه لوله یباال از شماهاست، یهاتفنگ نیهم هیشب شکلش -

 دیبا که شکاف هی و هست کیکوچ زیچ هی لوله نوک ،یکنیم

 نبودم خوب من یول ستین یسخت کار. بشه میتنظ اون یرو

 .  داشتم خطا یکل. زدمیم فیضع یلیخ. وقتچیه توش

 وارید کنار نیزم یرو را تفنگ. زندیم یاخسته لبخند

 .گذاردیم یاصخره

ا یتقر هم تفنگ نیا. چهیه از بهتر هم نیهم -  کار همون مثل با

 و کیکوچ زیچ همون یرو یکنیم میتنظ رو شکاف. کنهیم

 که نداره هم یادهیفا و توشه ریت تا پنج. یکشیم رو ماشه

 فرصت االن و سخته کردنش پر چون بذارم یاضاف ریت برات

 یطیشرا تو فتیضع یراندازیت همون دیشا. یریبگ ادی ستین



 

 لگدش باشه حواست فقط. بده نجات جونتو و بخوره درد به

 . نهیسنگ

 ؟یچ یعنی! لگدش؟ -

 حواست. نهیسنگ زنهیم کتفت به کیشل موقع که یاضربه -

 نگه عقب هم کتفت و دار نگه دستت تو محکم رو تفنگ. باشه

 . نهینب بیآس که دار

 :پرسمیم ینگران با

 امنه؟ نجایا یبود نگفته مگه -

 نشده ینیبشیپ یزهایچ دیشا. عقله شرط اطیاحت یول امنه -

 .فتهیب اتفاق

 . اندازدیم هایگرگ به ینگاه

 انگار یول بهیمه یلیخ شونافهیق و کلیه... هاسگ نیا -

 بر ازشون هم یکار بشه، الزم اگه. خطرنیب و رام یلیخ

  آد؟یم

 آد،یم بر ازشون یکنیم فکر که نایا از شتریب یلیخ -

ا   هی قد کدوم هر که افتادم خطر تو من کنن حس اگه مخصوصا

 تا دو نیا یوقت تا باش مطمئن. شنیم قدرتمند نر ریش

 . بشه کینزد بهم تونهینم یزادیآدم و وونیح چیه ان،زنده

 شده روشن کامالا  آسمان که اندازدیم غار رونیب به ینگاه

 :دیگویم. است

 اگه بمونم، زنده اگه قوان،یل برسم موقع به اگه. رمیم من -

 فردا فته،ین یخاص اتفاق و بره شیپ درست زیچهمه



 

 غروب موقع و قوانیل ببرمت انهیمخف که آمیم بعدازظهر

 . خودت زمان به یبرگرد یبتون که قبرستون به برسونمت

 .باشه -

 و گرددیبرم بعد. رودیم غار یدهانه طرف به قدم چند

 در اهیس یهیسا کی مثل نور مخالف جهت در. کندیم نگاهم

 :دیگویم. شودیم دهید آسمان روشن یآب ینهیزم

 گهید و اومده سرم ییبال بدون برنگشتم، شب فردا تا اگه -

 صبح. بمون جانیهم شب. یکن حساب من کمک رو دینبا

 تو از که ساعت چهار سه. آفتاب به رو فتیب راه فرداپس

 اونجا. تپهبوالغ اسم به یآباد هی به یرسیم ،یبر هاکوه

 من بگو بهش. هیمطمئن آدم. ریبگ رو عسگر مهتر سراغ

. بهت بده دارم، ششیپ که ییهااسب از یکی گفتم و فرستادمت

 اسب. یآب دستمال ینشون به بگو بهش خواست، ینشون اگه

 از هرحالبه. کجا دونمینم... برسون خودتو و شو سوار رو

ا  برات نجایا. شو دور اطراف نیا  از. خطرناکه واقعا

 باشه بهتر تهران سمت یبر اگه دیشا. رونیب برو جانیآذربا

 .ناامنه مملکت یجاهمه االن. ستمین مطمئن یول

  ؟یچ یعنی نیا ؟یآب دستمال ینشونه به بگم بهش ؟یچ -

 روستاشون تو دختر هی عاشق یزمان هی. دونهیم خودش -

 عسگر یول خواستیم رو عسگر اوستا نیا هم دختره که بود

 پولدارتر خواستگار هی دختره و کنه سودا ناله با نداشت آه

 وقت حاال. اون به بده رو دختر خواستیم باباش که داشت

 من و افتاد هم به گذارمون ما شد یچ که کنم فیتعر ستین



 

 و خوبه یلیخ اسب با اشونهیم دمید بعد. هیچ دردش دمیفهم

 فرستادم اسب گله هی. آنیم کنار باهاش راحت هم هااسب

. برداره اسب تا پنج یسال هم مزدش و داره نگه که اونجا

 و شد بهتر خواستگار یکی اون از شیمال اوضاع یطورنیا

 که یسند. داره هم پسر تا دو االن. بهش دادن رو رانیج

 کار برام یطورنیا که بستم قرارداد باهاش و نوشتم براش

 و بودم فرستاده براش و یآب دستمال هی یال بودم دهیچیپ کنه،

 رواون به رونیا از شویزندگ یآب دستمال اون گهیم شهیهم

 خودشو. دونهینم رو نشونه نیا خودش و من جز یکس. کرده

 بر دستش از یکار هر ،یبگ بهش نویا و دونهیم ونیمد بهم

 پول ادیز من ؟یدار پول... یراست. کنهینم یکوتاه ادیب

 . بدم بهت که ستین همرام

 .  ستکوله تو نخورده دست کلش دستبند اون پول. دارم -

 اسب تا دو عسگر، شیپ یبر یشد مجبور اگه. ستین ادیز -

 . بفروش یبعد یشهرها تو شویکی و ریبگ ازش

 :میگویم ینگران با

 . یگردیبرنم یمطمئن انگار یزنیم حرف یجور هی -

 . زندیم یرنگکم لبخند

 خودت زمان یبر که برمتیم و گردمیبرم ادیز احتمال به -

 نجایا ام،یب نتونستم و افتاد یاتفاق اگه خوامیم هرحالبه یول

 . ینمون لنگ

 :میگویم. برود که گرددیبرم



 

 یطورنیا. شده یخون زخمت پانسمان از قبل لباست نیآست -

  نشه؟ دردسر قوانیل تو یبر

 رمید یلیخ. راهنمیپ یرو پوشمیم. دارم کت هی نیماش تو -

 .خداحافظ. شده

 لب به را خودم هم من و رودیم رونیب غار از مکث بدون

 است، داشته نگه یمخف دید از را غار یدهانه که یاصخره

. رودیم نییپا را کوه که کنمیم شیتماشا پشت از و رسانمیم

 .ندارم یخوب حس. است گرفته دلم

 

 8 قسمت -23 فصل

 دیناپد نیماش پشت گردوخاک ابر در و شودیم نیماش سوار

 پشت تا شودیم دورتر و دور همراهش ابر آن بعد و شودیم

 تمام. هیگر ریز زنمیم و غار یتو گردمیبرم. راهکوره چیپ

 زار دل ته از بلند یهقهق با را وحشتناک شب آن فشار

 . زنمیم

 اند،دهیخواب میجلو ساکت سگ دو هر م،یآیم خودم به یوقت

 یهاچشم آن با و اندگذاشته شانیهادست یرو را سرشان

 یرو یدست. من به اندزده زل نگران مهربان درشت یاقهوه

ا  یول زنم،یم لبخند و کشمیم سرشان  حس. است بد حالم واقعا

 دلم. است ترسناک و ناآشنا میبرا شدت به که دارم یبیعج

 .بروم نجایا از خواهدینم
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 بازگشت

. است گذشته ظهر از شوم،یم داریب یوقت و امزده یچرت

. میشویم غار درون کوچک یچشمه در را صورتم و دست

 هایگرگ به و کنمیم قسمت سه را رمالیش یهانان از یکی

 :میگویم

 که دیدیشن. میکن ییجوصرفه ستین بد یول کمه دارم قبول -

. برگرده نتونه که بود نگران هم خودش انگار. گفت یچ محمد

 . ستین بد م،یکن رهیذخ شویکی

 را حرفم خوب یلیخ انگار که است اریهش قدرآن نگاهشان

 آب از و میخوریم را خودمان نان سهم کدام هر. فهمندیم

 . مینوشیم غار درون کوچک یچشمه زالل

 خودش با را آن محمد ریام و دهیرس دستم به دوباره امیگوش

 کنم یباز ای مطالعه صرف که ندارم یادیز شارژ. است نبرده

 او منتظر سه ساعت حدود از. نمیبب توانمیم را ساعت یول

. دهمیم آب یسروگوش و رومیم رونیب غار از مدام. هستم

 چیپ و گذردیم کوه یدامنه از که یراهکوره به شومیم رهیخ

 منتظرم. شودیم پنهان نظر از یبعد کوه پشت و خوردیم

 یول نمیبب را خودرو کی حرکت از یناش گردوغبار ابر

 . ستین یخبر

 به غروب موقع باشد قرار اگر نظرم به. شومیم نگران کمکم

 و گذردیم زمان باز. شود شیدایپ او دیبا گرید م،یبرس قوانیل

 یوقت. دیرس مینخواه قوانیل به غروب امروز که مطمئنم گرید



 

 که رسمیم باور نیا به زدهوحشت شود،یم کیتار هوا

 . آمد نخواهد و افتاده یاتفاق شیبرا

 آتش ترسمیم. میانشسته هم کنار هایگرگ با کیتار غار یتو

 سمتم به را یدشمن و شود دهید دود و نور مبادا کنم روشن

 کنم روشن را امیگوش یقوهچراغ ترسمیم یحت. کند تیهدا

 یچشمه کوتاه ریمس کردن دایپ یبرا کوتاه یلحظات در مگر

 دوم نان هایگرگ با. خوردنم نیزم از یریجلوگ و غار درون

 راندازیز یرو ییتاسه و میخوریم و میکنیم میتقس هم را

 حس و امدهیخواب هاآن کنار روز چند از بعد. میکشیم دراز

 خودم یآشنا یایدن از که هستند یزیچ تنها دو آن. دارم یخوب

ا  است، مانده یباق میبرا  در کیتار شب نیا در مخصوصا

 احساس من به حضورشان کجاست، دانمینم درست که یغار

 یبیآس من به تواندینم یانسان ای وانیح که دهدیم تیامن

 . برساند

 چیه راندازیز کی جز ما و شودیم سرد کمکم شب یهوا

 گرم و خوابمیم هاسگ وسط. میندار دنیخواب یبرا یالهیوس

 فکر خودم با و نرمشان پوست یرو کشمیم دست. شومیم

ا  که کنمیم  از بعد و شرق به رو بروم بکنم، دیبا چه فردا واقعا

 و درهبوالغ یروستا به برسم ییمایپکوه ساعت چهار سه

 و رمیبگ او از اسب تا دو و کنم دایپ را عسگر نام به یمرد

 از بروم؟ امیزندگ سراغ به وتنهاتک پرآشوب یایدن نیا در

 حس چیه. شودیم خیس ترس از تنم یموها کار نیا تصور

 ممکن شکل هر به دیبا من. ندارم کار نیا به نسبت یخوب



 

 احتشام یخانواده سر ییبال چه بفهمم و قوانیل به برگردم

 از را خانواده آن تیحما اگر و کنم دایپ را لقامه دیبا آمده،

ا  اگر. نگذارم شیتنها داده، دست  کند،یم دشیتهد یخطر واقعا

 . ببرم ندهیآ زمان به خودم با را او شکل هر به دیبا

 خوابم رید یلیخ که کرده ریدرگ را ذهنم قدرآن فکرها نیا

 با. شودیم قیعم یلیخ خوابم یخستگ شدت از و بردیم

 گردن یرو کشمیم دست. پرمیم خواب از کنارم در یحرکت

 یرو و برمیم باالتر را دستم. است شده زیخمین که نر یگرگ

 . کشمیم اششده خیس یهاگوش و صورت

 ؟یگرگ یخوابینم چرا -
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 هوا دو هر. شودیم بلند کنارم از هم ماده یگرگ بعد هیثان کی

 و پوشمیم را میهاکفش تند. پرمیم جا از. کشندیم بو را

 کینزد. غار یدهانه کنار تا رومیم اطیبااحت همراهشان

 یاصخره کنار کشانمیم را خودم و شومیم خم غار یدهانه

 با و رومیم جلو یکم آن امتداد در. است دهانه یجلو که

 میپا ریز کوه یگستره به ینگاه و کشمیم سرک اطیاحت

 ینقطه کی خورد،یم چشمم به که یزیچ نیاول. اندازمیم

 دست در دیبا که فانوس کی احتماالا  است، متحرک ینوران

 او از یزیچ که یکس رود،یم راه آن با دارد که باشد یکس

 حالت هاسگ چون امنکرده خطر احساس ادیز هنوز. نمیبینم

 را ریتپنج تفنگ و گردمیبرم حالنیباا ندارند، یتهاجم



 

 کی پشت یهیسا در غار یدهانه کینزد دوباره و دارمیبرم

 را قلبم ضربان یصدا و مانمیم منتظر. رمیگیم پناه صخره

 و بود گرفته را فانوس آن که یدست کنمیم دعا. شنومیم

. ندیاین من غار طرف به بودند، وصل دست آن به که ییپاها

 تا رودیم دارد صبح اول که باشد چوپان کی فقط کاش

 و ندارد من با یکار که یکس هر ای اوردیب ییجا از را اشگله

 در شدت به ذهنم. ستین باخبر نجایا در من حضور از اصالا 

 کینزد از یول کند دلگرم اتیفرض نیا با مرا که است تالش

 به دارد یکس. شنومیم را هازهیسنگر خوردن سر یصدا غار

 فکر هزاران و لرزندیم دستانم. شودیم کینزد غارم

 بودم مطمئن روزید تا. گذردیم ذهنم از آن کی در وحشتناک

 االن یول رمیبگ را یانسان جان توانست نخواهم وقتچیه که

 دوباره بخواهد و شود کینزد من به یکس اگر که ندارم شک

 با بودم، کرده تجربه شبید که بدهد قرار یطیشرا در مرا

 کیشل طرفش به را تفنگ نیا یگلوله پنج هر لیم کمال

 شک. لرزندیم دستانم. آورمیم باال را اسلحه. کرد خواهم

 هدف به را ریت کی یحت بتوانم لرزان دستان نیا با که دارم

ا  بزنم،  دهانم آب. امنبوده یقابل راندازیت وقتچیه که مخصوصا

 تر یکم شده، خشک چوب مثل که میگلو بلکه دهمیم فرو را

 را دستانم لرزش و شوم مسلط خودم به کنمیم یسع. شود

 کنارم هاسگ از یکی که شومیم متوجه دفعهکی. کنم کنترل

 دور من از یک امدهینفهم چیه که امبوده منقلب قدرآن. ستین

 آن به یادیز حد تا چشمم که غار یکیتار یتو. است شده



 

. نمیبینم سگ از یاثر. چرخانمیم سر است، کرده عادت

. بمانم منتظر جانیهم فعالا  ای بگردم دنبالش. کنم چه دانمینم

 . رسدیم گوشم به غار رونیب از رمحمدیام یآشنا یصدا

  ده؟یخواب صاحبت ؟یداریب تو قشنگ وونیح! یه -

 و شودیم آب دلم در هاینگران و هاالتهاب تمام آن کی در

 غار از شوق با. رودیم فرو نیزم یتو و زدیریم نییپا

 :دیگویم عجله با و گرددیبرم سمتم به محمد. دومیم رونیب

 ! ینکن یراندازیت! منم -

 نگه جلو به رو طورهمان را تفنگ که شومیم متوجه تازه

 امخنده. اورمیب نییپا را آن رفته ادمی جانیه شدت از و امداشته

 فانوس نور ریز. آورمیم نییپا را تفنگ سر. ردیگیم

 لحظه چند. درخشندیم ییطال یستاره تا دو مثل چشمانش

 . کندیم نگاهم

 ؟یخوب تو -

 . خوبم -

 عمرم در که است ییهاحرف نیترراست از یکی حرف نیا

 مقابلم او نکهیا از. خوب یلیخ است، خوب حالم. امگفته

 نکهیا از ندارد، یمشکل چیه و است سالم و حیصح و ستادهیا

 سرنوشتم دنبال و فتمیب راه وتنهاتک صبح فردا ستین الزم

ا  دارد، را خودش یحام هنوز لقامه نکهیا از بروم،  حالم واقعا

 :دیگویم. است خوب

 به برسونمت و امیب موقع به امروز نشد که دیببخش -

 بعد درست. بودن قوانیل تو صبح اول از هاروس. قبرستون



 

 و تو دنبال. دنیرس راه از خونه، تو رفتم و دمیرس نکهیا از

 و گشتن رو اصطبل یحت کردن، رورویز رو خونه بابام

 هر و رونیب ختنیر رو انبارها. رفتن هم هازاغه سراغ

 شکر رو خدا. کردن غارت بود، مونده یباق توش که یزیچ

 کرده جاجابه رو گندم  و میبود کرده ینیبشیپ موقع به که

 شبمهین کینزد تا. بود رفته دستمون از تمامش وگرنه میبود

 تو که کردنیم دیتهد رو ماها و زدنیم شخم رو یآباد داشتن

 من کردن، کم رو شرشون یوقت. میکرد یمخف رو بابا و

 . دنبالت امیب و فتمیب راه تونستم

 :کندیم اضافه و زندیم لبخند

 یفتیب راه زود یلیخ صبح و نرسم بهت موقع به دمیترسیم -

 . درهبوالغ یبر و

 . دهمیم جواب را لبخندش

 ،یاومدینم اگه. درهبوالغ برم بودم نگرفته میتصم هنوز -

 ای آدیبرم دستم از یکار نمیبب و قوانیل برگردم داشت امکان

 . خوبه حالش لقامه بشم مطمئن و نه،

 دربند ادیز و ییماجراجو تو... خب یول بود رعاقالنهیغ -

 تو. ینبود نجایا االن وگرنه یستین کارهات بودن عاقالنه

 لذت تیزندگ از و یکردیم طبابت یداشت خودت زمان

 . یبردیم

 . کنمیم نگاه سرم یباال آسمان به

 که یموقع از شتریب یلیخ یحت برم،یم لذت دارم هم االن -

 همه نیا با رو آسمون عمرم تو وقتچیه. بودم خودم زمان تو



 

 راه کهکشان وقتچیه یول نشه باورت دیشا. بودم دهیند ستاره

 خونده هاکتاب تو اسمشو فقط و بودم دهیند چشم به رو یریش

 راندازیز هی یرو غار هی تو بودم نشده مجبور وقتچیه. بودم

 بخوابم هایگرگ با رو شب کیکوچ
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 .میباش داشته چشمه هی و کوچولو نون تا دو فقط و

 . خنددیم دل ته از

 حواسم! شهیم محسوب شکنجه نبوده، لذت که یآخر نیا -

 تا دو فقط حاال تا شبید از تو مثل ییشکمو موجود که بود

 سگ تا دو با بوده مجبور اونم که داشته کیکوچ رمالیش

 . میبر بردار لتویوسا. نهیماش تو. آوردم غذا برات. بشه کیشر

 تا را راندازیز. دارمیبرم را امکوله و غار یتو گردمیبرم

 از. بود روزید که گذارمیم یاصخره همان پشت و کنمیم

 انتظار به صاف یصخره کی یرو م،یآیم رونیب که غار

 :پرسمیم. است نشسته

  م؟یریم کجا االن یراست -

 یبتون غروب که کنم متیقا ییجا هی قوانیل اطراف میریم -

 . خودت یخونه به یبرگرد و قبرستون یبر

 و یقو میصدا کنمیم یسع و دهمیم رونیب باصدا را نفسم

 . باشد باشهامت

  ببرم؟ خودم با رو لقامه یذاریم -



 

 گرد چشمانش و خوردیم گره اخم با شیابروها زمانهم

 . شوندیم

 . یدیپرس یبیعج سؤال چه. نه که معلومه! نه -

 چرا؟ -

 . یاگهید یبچه هر مثل باشه، اشخانواده شیپ دیبا لقامه -

 .صخره همان یرو نمینشیم کنارش

 بشه دیشا یحت توئه، مال که منه یخانواده قدرهمون لقامه -

 هی کردم، باز رو چشمم یوقت از. ترهکینزد من به گفت

 و داشتن دوستش مادرم و پدر. بوده امخونواده یاصل عضو

 و میکردیم یزندگ خونه هی تو هم با. ذاشتنیم احترام بهش

 صبح از روز هر چون منه یخونه باال یطبقه نبود مهم اصالا 

 تو جاهمون هم عمرم یهاشب از یلیخ و بودم نییپا شب تا

 خودش یخانواده منو یحد تا. دمیخواب لقامه یخونه

 با فقط تو. دیبخش من به رو ندارش و دار تمام که دونستیم

 یول. بوده پسرعموت پدرش. یدار یلیفام دور نسبت هی لقامه

 من یزندگ از یروز چیه. بوده میزندگ تمام لقامه من واسه

 . نگذشته ازش جدا

 که مقابلمان یفضا به دوزدیم را نگاهش. کشدیم یقیعم آه

 . دارد ادامه تینهایب تا انگار شب یاهیس نیا در

. بود پسرعمو تا دو از ترکینزد یلیخ میرح با من ارتباط -

 برادر تا دو مثل ؟یدونیم که اسمشو گم،یم رو لقامه یبابا

. میبود یمیصم یلیخ هم با یبچگ از. میبود سنهم. میبود

 بچه یلیخ ما یوقت هم زنش و عموم که نهیا بهیعج که یزیچ



 

 باباشم بود، رفته زا سر میرح مامان. بودن رفته ایدن از م،یبود

 میرح. ندارم ازش یاخاطره چیه. بود سالمون سه دو ما یوقت

 نیهم. بود رضا و من داداش انگار. شد بزرگ ما یخونه تو

. میداشت هم میرح با ،ینیبیم رضا و من نیب که یگرم ارتباط

 . میبرادر تا سه که میداشت رو حس نیا مونسه هر

 . ندینشیم لبش یرو یتلخند و کندیم یمکث

 ما خواستنینم. رشته هی تو م،یشد قبول تهران دانشگاه هم با -

 بابا رو قهیشف. گرفتن زن برامون. تهران بفرستن تنها رو

. دادن نشونش بهم بار هی. بود سالش پونزده کرد، انتخاب

. خوشگله هم االن. بود عروسک هی مثل. بود خوشگل یلیخ

 یفرق برام نبود، ذهنم تو یدختر چیه خب. اومد خوشم ازش

 که خودشم داشت، قبول شوخونواده بابا. باشه یک زنم کردینم

 ترالن قبل سال چند از میرح. بود بس برام نیهم. بود ماه مثل

 با یکل. خوندیم درس و بود یرستانیدب دختر. خواستیم رو

 اون میدونستیم. نامه هم تا چند و بودن کرده ردوبدل نگاه هم

 رو ترالن یخونواده چون نداشت یحرف هم بابا. هیراض هم

 واسه شب هی تو. میداشت وآمدرفت و شناختیم میقد از

. االن یحدودها نیهم بود، وریشهر گرفتن، یعروس جفتمون

 . تهران میرفت و میورداشت هامونوزن جفتمون بعد

 :میگویم

 . بوده ییایرؤ و قشنگ چقدر -

 . دهدیم تکان سر



 

 با خونه هی. بود یخوب یروزها یول هیچ دونمینم ییایرؤ -

 هم ترالن دانشگاه، میرفتیم میرح و من. میبود کرده اجاره هم

 جاهمون آخرشو سال که شبانه یمدرسه میبود کرده نامثبت

 و شد قبول اتیادب یرشته بعد سال و گرفت پلمید و خوند

 بخونه درس کردم قیتشو یلیخ رو قهیشف. شد دانشگاه وارد

 یاصرار هم من. اومدینم خوشش اصالا . نداشت دوست یول

 یزندگ داره دوست جور هر و باشه راحت خواستمیم. نداشتم

 و تهران اومد و شد قبول حقوق هم رضا بعد سال. کنه

 . شد جمع جمعمون

 .کندیم نگاهم لبخند با و گرددیبرم
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 من یزندگ مهم یهااتفاق از یکی باز شد، تموم که دوم سال -

 لقامه و ایلع ماه چند یفاصله به. اومد شیپ سال هی تو میرح و

 دوره تو ترالن. داشت وجود فرق هی فقط. اومدن ایدن به

 با هم لقامه تولد از بعد و خوندیم درسشو داشت یباردار

 نباشه یکی ساعتش هاشونکالس که کردنیم هماهنگ میرح

 همون از قهیشف یول لقا،مه شیپ خونه بمونه شونیکی که

 موند و زیتبر برگشت و بود بد حالش یباردار اول یهاماه

 با گفت و تهران برگرده نشد حاضر هم بعدش و بابا یخونه

 کردن یسع همه. باشه تنهادست سختشه نوزاد یبچه هی

 تنها خودم و بمونه که دادم تیرضا من باالخره و برگرده

 خوندم رو درسم از موندهیباق سال دو اون و تهران تو موندم



 

 هی میبر رضا با میخواستیم. بود یسخت یروزها. برگشتم و

 میبش جدا ازشون نذاشتن ترالن و میرح. میریبگ جدا یخونه

 تا دو که نبود یطورنیا گهید. بودم معذب یلیخ خودم یول

 دوتا رضا و من انگار. میاگهیهمد کنار که میباش خانواده

. میکردیم مزاحمت احساس هااون کنار که میبود مجرد جوون

ا  شد،یم تنگ یلیخ امبچه و زن واسه هم دلم  مخصوصا

. دمشونیدیم ریدربهید و بود سخت وآمدرفت که هازمستون

 شیزندگ اول سال دو. بود خوش لقامه به دلم فقط روزها اون

 آوردن در دندون و افتادن راه یهالحظه تمام. بود بغلم تو مدام

 . دمید چشمم با زدنشو حرف و

. نقطه کی به ماندیم رهیخ یطوالن یمدت و کندیم مکث

 یخاطرات ذهنش در دارد انگار و است هم در اشافهیق

 تا باشد راحت درونش با گذارمیم. کندیم مرور را ندیناخوشا

 . دیآیم حرف به باالخره نکهیا

 که میداد قول هم به بود، میرح و من یعروس که یشب همون -

 یکی اون افتاد، کدوممون هر واسه یاتفاق یروز هی اگه

 و قول که نبود یزیچ نیا البته. باشه اشبچه و زن مواظب

 یکس که ستنانوشته قانون هی. باشه داشته الزم قرار

 میرح و خودشون حال به کنهینم رها برادرشو یخونواده

 قول با رو قانون نیا میخواست ما یول بود، برادر هی من واسه

 هی که میکردینم هم فکرش یحت موقع اون. میکن ترشمحکم

 ... یروز

 . دهدیم رونیب قیعم آه کی مثل باصدا را نفسش



 

 با دوشون هر که شهینم باورم هم هنوز یول گذشته ماه نُه -

 واسه بود، میرح زن که ییهاسال نیا تو هم ترالن. رفتن هم

 یلیخ. داشتم دوستش دل ته از. خواهر هی نیع بود شده من

 خی و برف تو نشونیماش میدیفهم یوقت بود یبزرگ یضربه

 ... دوشون هر و دره ته رفته و خورده زیل

 . کندیم نگاه صورتم به و گرددیبرم

 دیبا که دارم یتعهد لقامه به نسبت من که کن قبول نویا -

ا . دارم هم دوستش نکهیا ضمن. بدم انجامش  با یفرق برام واقعا

 . خودمه دختر نیع. نداره ایلع

 لقامه که دونمیم هم نیا ،یدار دوستش که دارم قبول -

 یول ،یکرد یپدر حقش در گفتیم شهیهم و داره دوستت

 مادر بچه. آدینم بر پدر هی یعهده از که هست زهایچ لیخ

 خانمت د،یببخش... یول بکنم یجسارت خوامینم. داره الزم هم

 . ستین لقامه واسه یمناسب مادر

 . کندیم یمیمال اخم

 . هست زیچهمه به حواسم من -

 . ستین یول باشه که یخوایم -

 ؟یدید یخاص زیچ ؟یزنیم حرفو نیا کجا از تو -

 مثالا  نه،یبب ممکنه زن هی فقط دیشا که یکیکوچ یزهایچ -

. ایلع منجمله بلنده، شما یدوره تو دخترها تمام یموها نکهیا

 یکی. ستین االن یول بوده بلند قبل ماه چند تا هم لقامه یموها

 که نهیا هم لشیدل. پسر هی یموها مثل کرده، کوتاهشون

 هااون و خدمه دست شده سپرده داشتنش نگه مرتب و نظافت



 

 حاال. کردن کوتاه موهاشو و نداشتن مادرانه یحوصله هم

 یکس بودن مطمئن قدراون ای گرفتن اجازه قهیشف از دونمینم

 نیا سرخود که رهیگینم یرادیا بهشون کار نیا خاطر به

 . کردن کارو

 . شودیم متفکر اشافهیق

 کوتاه موهاشو خواسته خودش لقامه کردمیم فکر... من -

 ...و تابستون یگرما خاطر به کنه،

 ؟یکردیم یفکر نیهمچ چرا -

 :میگویم. رودیم فرو فکر به و دهدینم یجواب

 شیپ رو لقامه خوادیم دلت تو که کنمیم درک من ن،یبب -

 یدونیم مطمئنم یول یکن تیحما ازش و یدار نگه خودت

. ذارمینم کم براش و دارم دوستش وجود تمام با هم من که

 دیجد امکانات با دیجد یایدن هی تو و ادیب من با یبذار نکهیا

 . یبکن حقش در یتونیم که هیلطف نیتربزرگ کنه، یزندگ

 :دیگویم ندارم انتظار او از که یمتیمال با

 مورد در داستانت االن. یدار دوستش یلیخ که دونمیم نویا -

 بعد سال هشتاد هفتاد از اومدنت و یداشت لقامه با که یاگذشته

ا یتقر  بچه نیا به خودم محبت از من اگه یحت یول شده باورم با

 تنها از دیبا که کردن یگناه چه مادرش یخانواده بگذرم،

 جدا ازش اگه هااون مطمئنم بشن؟ محروم دخترشون ادگاری

 . شنیم وونهید دلشونه، رو که یداغ از بعد بشن،

  داشته؟ خانواده ترالن -

 . کندیم نگاهم یورکی



 

 نیهم. داشته خانواده که معلومه! اومده در بته ریز از ر،ینخ -

 روابطمون و میداشت وآمدرفت باهاشون یبچگ از گفتم االن

 میرح انتخاب و شد یراض زود یلیخ بابا نیهم یبرا بود گرم

 . کرد دییتأ رو

 شونیراض بشه دیشا. کنم صحبت اشخونواده با برم بذار -

 .ادیب من با لقامه بدن اجازه کرد
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 باور حرفاتو نه شنیم یراض نه که کن قبول منو حرف -

 من خود واسه ،یگفت تو که ییزهایچ نیا رشیپذ. کننیم

 یسع دم،ید ازت که یصداقت خاطر به یول سخته هم هنوز

... اونا اما کنم باورت و امیب کنار حرفات با ییجورها هی کردم

 تو کنار لقامه بدونن اگه یحت. کن درکشون. کننینم قبول

 توننینم شه،یم ایدن زن نیترخوشبخت و نیتربزرگ

 شهیهم یبرا دخترشونه ادگاری تنها که رو یانوه بدن تیرضا

 .   بدن دست از

 . کشمیم یقیعم آه

... سخته یلیخ فرزند دادن دست از. یگیم یچ فهممیم -

  دارن؟ یاگهید یبچه حاال. یلیخ

 . دهدیم تکان سر مثبت عالمت به

 هم تربزرگ خواهر هی. بود وکیب و مارال خواهر ترالن -

 که همون بخونه، یپزشک فرانسه رفته که ینازل اسم به دارن

 . بود گرفته اشتباه اون با رو تو لقامه اول روز



 

 کنم، مهار را خشمم بتوانم نکهیا بدون. شودیم گرد میهاچشم

 : زنمیم داد

 مثل آشغال هی واسه رو ترالن مثل ینینازن زن خواهر یعنی -

  کردن؟ یخبط نیهمچ آخه چرا! ایخدا کردن؟ نامزد باقر

 . کشدیم یقیعم آه

 باقر واسه رو مارال و گذاشتم جلو پا خودم. کردم خودم -

. کردن قبول که وسط دمیکش رو بابا یپا. کردم یخواستگار

 ... که کردمینم فکر سوزن سر هی یحت زمان اون

 . لب ریز یاهیواگو به شودیم لیتبد حرفش آخر

 رفتار ابله هی مثل درست دم؟ینفهم اول از چرا... انتکاریخ -

 . کردم

 که شومیم متوجه تازه. کشدیم یصدادار نفس باز

 یعصب دوباره هم خودم. اندشده مشت خشم از شیهادست

 را صورتم و غار یتو گردمیبرم و شومیم بلند. امشده

 رمحمدیام روم،یم رونیب یوقت. شومیم آرام یکم. میشویم

 : دیگویم

 انشاهللا گهید امروز. عصر تا کنم متیقا قوانیل اطراف میبر -

 و اتخونه یبر فرستمتیم فته،ین یبیغر بیعج اتفاق اگه

 . شهیم راحت المیخ

 . کنمیم نگاهش

 .امخونه برم خوامینم من -

 . خوردیم گره هم به شیابروها

  ه؟یچ منظورت! ؟یخواینم -



 

 ایدن به هنوز پدرومادرم کنارمه، شاد و سالم لقامه االن -

 فکرش از. مردن شونهمه خودم زمان تو یول ومدن،ین

 دوست. دادم دست از شونوهمه نمیبب و برگردم که زارمیب

 . ندارم رو کسچیه توش که ییایدن به برگردم ندارم

ا  تو یعنی ؟یندار رو کسچیه -   ؟یندار یلیفام چیه اونجا واقعا

. مینداشت وآمدرفت ادیز کدومچیه با یول دارم لیفام یکل -

 منصور یهاجهینت نوه که هایزیرخیام نیهم بابام، یهالیفام

 و بودن زیتبر ساکن شونهمه یول مهربونن یلیخ هستن، خان

 نمونیب و دمیدیدیم رو گهیهمد ریدربهید. میبود تهران ما

 و خاله هی. تیمیصم و محبت تا داشت وجود احترام شتریب

 تریمیصم و ترگرم هیبق به نسبت باهاشون که دارم شوهرخاله

 . تهرانن اونا و قوانهیل من کار محل االن یول میبود

 . ردیگیم تأسف از یحالت نگاهش

 کار نیبهتر ییتنها همه نیا با ؟ینکرد یعروس... چرا تو -

 . برات بود

 لقامه و باباممامان. کردمینم ییتنها احساس اصالا  پارسال تا -

 یکل. نبودم هم یمنزو. نداشتم کم ایدن از یچیه بودن، که

 نامزد. میداشت مختلف یهابرنامه باهاشون که داشتم آشنادوست

 رفتن، ایدن از سال هی عرض در تا سه اون... بعد. داشتم هم

 تو نشونیماش لقامه پدرومادر نیع رفتن، هم با باباممامان

 لقامه سالشون به مونده روز چند. دره تو افتاد قوانیل یجاده

 . نشد داریب صبح و کرد سکته خواب تو شب هی هم



 

 با. کنم هیگر خواهدینم دلم. شومیم ساکت و کنمیم بغض

 : پرسدیم عجله

  شد؟ یچ نامزدت -

 . زدم هم به -

 چرا؟ -

 ازم که یموقع. بودم کرده اشتباه انتخابش تو دمیفهم -

 نه البته. میبود سنکم یلیخ دومون هر بود، کرده یخواستگار

 پونزده هم قهیشف و بوده سالت هجده تو که شماها یاندازه به

 دویکیوستیب م،یبود دانشجو ماها! دیکرد یعروس و سالش

. میبود بچه یلیخ خودمون زمان یارهایمع با یول بود سالمون

 اون دونمینم. مینداشت گهیهمد انتخاب واسه یدرست مالک

 کرده جذبم که یزیچ تنها من یول بود کرده انتخاب منو چرا

 ادیز دخترها دانشگاه تو و بود پیتخوش که بود نیا بود،

 یفور و خوادیم منو که شدم ریجوگ هوی هم من. بودن دنبالش

 شناختم، خودمو و شدم بزرگ که بعد سال پنج. کردم قبول

 . میخورینم هم درد به و ستین یکی مونیزندگ راه دمیفهم

 . شودیم گرد شیهاچشم

  د؟یبود کرده عقد یعنی د؟یبود نامزد سال پنج -

 کرده ردوبدل حلقه هی و میبود گرفته ساده جشن هی فقط نه، -

 . میبود

 یول. خوردهینیریش شهیم نیا. نامزد گنینم که نیا به خب -

 انگشتر هی با سال پنج نفر دو شهیم مگه. تربیعج گهید

  بمونن؟ خوردهینیریش



 

  ه؟یچ رادشیا نشه؟ چرا -

 طنتیش از پر شیهاچشم و زندیم لبخند فقط دهدینم جواب

 :میگویم یتند با و کنمیم اخم. شودیم

 ما نیب. یکنیم قضاوت یطورنیا که زشته یلیخ رفتارت -

 رو گهیهمد دست فقط مدت همه اون تو. فتادهین یاتفاق چیه

 . میگرفتیم

 .  رودیم باال شیابرو کی

 ! کردم؟ یکار اصالا ! کردم؟ یرفتار چه من -

 . بود زشت حرفت یول ینکرد یکار -

 ! زدم؟ یحرف من -

 . آره -

 !گفتم؟ یچ -

 ...یکرد فکر یول ینگفت یزیچ... خب -
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 از یفکر نیهمچ که یبود خودت نیا. نکردم هم یفکر من -

 دعوا منو یدار خودت فکر خاطر به و یکرد من طرف

 رسهیم تهش یطوالن ینامزد که بود نیا ذهنم تو من. یکنیم

 رو گهیهمد گهید و شنیم ریس هم از نفر دو که جانیهم به

 .ندارن قبول

 : دیگویم و زندیم لبخند دوباره

 ! اومد خوشم فکرت از یول -



 

 نگاهم و شده داغ صورتم کنمیم حس من و خنده ریز زندیم

 :دیگویم. دزدمیم او از را

 یبمون نجایا لقامه خاطر به خوادیم دلت که فهممیم من -

ا  یول  ای قبل ماه اگه بود، آروم اوضاع اگه. ستین یشدن واقعا

 یول یبمون شدیم راحت یلیخ نجا،یا یبود اومده قبل سال

 یبر دیبا. خطره در جونت ،یدار که یتیوضع نیا با... االن

 . خودت زمان به

ا ... من. تونمینم. خوامینم -  گهید بار هی ندارم طاقت واقعا

 . بدم دست از رو لقامه

 .شودیم داربغض میصدا دوباره

 ندارم طاقت. دادمش دست از یسالگ وپنجهشتاد تو بار هی -

 . بدم دست از شویسالگ هفت هم بار هی

 :دیگویم متیمال با

 یتازگ برات زیچهمه االن. یآرینم رو ایدن نیا طاقت -

 . یشیم خسته. داره

 . کنمیم اشاره سرمان یباال آسمان به

 و اکبر دب نیهم ها،ستاره نیهم. رنگه نیهم آسمون جاهمه -

. سرمونه یباال االن که نیپرو یخوشه نیهم اصغر، دب

 ... من

 گرفته بغض رنگ که ییصدا با. زندیریم اجازهیب میهااشک

 :میگویم

 . نجایا بمونم کن کمکم. برم خوامینم من -

 :دیگویم بعد رودیم فرو فکر به و کشدیم یقیعم نفس



 

 نیا که یموقع هی برگرد، دوباره بعداا  و برو االن الاقل -

 کم سرمون از شرشون هاروس و باشه شده تموم یلعنت جنگ

  کشه؟یم طول چقدر جنگ. باشه شده

ا یتقر کنم فکر االن. سال پنج -  وارد تازه و گذشته سالش کی با

 رانیا تو هانیا و داره ادامه گهید سال چهار. شده رانیا

 . موننیم

 . شودیم گرد شیهاچشم -

 م؟یکن تحملشون دیبا سال چهار -

 را چشمانش لحظه چند و گذاردیم اشیشانیپ یرو دست

 :دیگویم بعد. بنددیم

ا  -  دمیم قول بهت اما یبمون که ستین عاقالنه نظرم به واقعا

 نذارم دمیم قول. کنم ینگهدار ازش یشتریب دقت با رو لقامه

 . برگرد شد، تموم جنگ یوقت و برو. بگذره بد بهش

 مطمئن یحت. نه ای برگردم و برم تونمیم دونمینم... من -

 . نه ای خودم یایدن به برگردم تونمیم االن ستمین

  بود؟ نداده ادی بهت رو اومدن و رفتن راه لقامه مگه -

 نیا به من یاحتمال سفر مورد در یهرچ لقامه... یول چرا، -

 از بعد بوده قرار. بود گفته باباممامان به دونست،یم زمان

 یول بگن من به رو زیچهمه هااون رفت، ایدن از لقامه نکهیا

 آخر روز چند تو لقامه. رفتن ایدن از لقامه از زودتر هااون

 که بود زده حدس دیشا. گفت بهم ییزهایچ هی عجله با عمرش

 سال اون تو خودش البد بودم، اومده 1398 سال از من چون

 ... زود قدرنیا کردهینم فکر احتماالا  یول رهیم ایدن از



 

 . کشمیم باال را امینیب آب

 یول داد نشون بهم رو هاعکس اون و داد بهم یاطالعات هی -

 دونمینم یحت. نه ای برگردم دوباره تونمیم برم، اگه دونمینم

 وارد ممکنه. نه ای خودم زمان به برگردم درست تونمیم االن

 ای قبل سال هزار از ارمیب در سر هوی و بشم زمان تونل

 . بعد سال دوهزار

 چند. کندیم فکر و بردیم فرو هم در را دستش دو انگشتان

 ساکت. دیگوینم یزیچ و مقابلش یفضا به زده زل قهیدق

 که است یدیام تنها او کمک. کند فکر گذارمیم و مانمیم

 . گرددیبرم طرفم به باالخره. دارم

 تنها. زیتبر ای قوانیل تو نه یول یبمون کنم کمکت تونمیم -

 امالک از گهید یروستا هی تو که نهیا بکنم تونمیم که یکار

 به گهید اسم هی با که مطمئن آدم هی دست بسپرمت خودمون

 . یبمون اون لیفام عنوان

 :دیگویم. کنمیم نگاهش نیغمگ

 . شینیبب آرمیم رو لقامه هفته هر. ستین دور ادیز -

 . باشه -

 ،یند بروز یزیچ بودنت دکتر از ،یبپوش یمحل لباس دیبا -

 ظرف و لباس چاه آب با و یکن یزندگ یکاهگل یخونه هی تو

 یکس یعنی یشیم محسوب تیرع هی خودت اونجا. یبشور

 . بکنه خدمتتو ستین

 :میگویم حرص با



 

 تنبل باشم، داشته یبیع هر یدیفهم االن تا کردمیم فکر -

 . ستمین

 . زندیم لبخند

 تونمیم یسخت همه نیا یزهیجا عنوان به که یحسن تنها -

 باهوش و مهربون یلیخ رزنیپ هی با که نهیا بدم مژده بهت

 دهنش که دارم اعتماد بهش کامالا  که یکس ،یکن یزندگ قراره

 به م،یسازیم تو مورد در که رو یداستان بلده و سفته

ا  تو که کنه قانعشون و بده لیتحو هاشیتیوالهم  همون واقعا

 از که هاشلیفام ای آشناهاش از یکی گه،یم که یهست یکس

 . یبمون ششیپ یمدت قراره و یاومد گهید یروستا هی

 . دهمیم پاسخ را لبخندش

 آمیم کنار باهاشون راحت. دارم دوست رو هارزنیپ. خوبه -

ا   .مهربونش نوع از مخصوصا

  شد؟ مجسم ریپ یلقامه ذهنت تو -

 هم رو ساله هفت یلقامه. شده تنگ یلیخ براش دلم... آره -

ا   جدا آدم هی انگار کدومشون هر یول دارم دوست یلیخ واقعا

 .باشم داشته هم با هردوشونو شدیم کاش. برام هستن

 کنمیم حس و دهدیم تکان سر قیعم یدردهم از یحالت با

 :پرسمیم. کندیم درکم خوب یلیخ

 خبر؟ چه زیتبر از یراست -
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 اوضاع ،ینیبیم که خودت. زیتبر نرفتم روزه چند من -

 ادمی که شهیم نازل سرمون بالها انواع و ناجوره قدراون

 و ادارات دارم خبر یول بخوابم؛ تونستم یک بار نیاخر ستین

 دستم به خبرها ختهیگرجسته ست؛بسته هاراه. لهیتعط هامغازه

 . ستین خوب اوضاع. رسهیم

 امکان هم امشب. اندازمیم اشخسته صورت به ینگاه

 :پرسمیم. است داده دست از من خاطر به را دنیخواب

 ساعت سر رو هاکپسول اون هات؟یکبود خوبه؟ زخمت -

  ؟یخورد

 .زندیم لبخند

 کم هی فقط خوبم مجموع در. راحت التیخ. دکتر خانم بله -

 . امخسته

 چندمه؟ فردا -

 . هشتم -

 درصد هفت یرو رودیم نگاهم و آورمیم در را امیگوش

 . کنمیم رورویز را میهاکتاب عجله با. شارژ

 الیخ اگه. شهیم بدتر زیتبر تو نون وضع. ناهاشیا... هشتم -

 یبش کاربهدست زود دیبا ز،یتبر مردم به یبرسون گندم یدار

 . رنیمیم یگرسنگ از عده هی روز چند نیا تو وگرنه

 . زنمیم لبخند. کندیم نگاهم نگران

 طول شتریب روز چند وضع نیا. دارم هم یخوب خبر اما -

 از اونا که کنهیم رو هیاول توافقات هیروس با رانیا. کشهینم

 نیهم دوازدهم. کنن استفاده مهمات و روین حمل یبرا رانیا



 

 شه،یم وصل برق. یعاد حال به گردهیبرم زیتبر ماه

 ... و شنیم باز هامغازه

 یصفحه به زده زل که رمحمدیام. شودیم خاموش امیگوش

 خواند،یم را کتاب از صفحه آن دارد یکنجکاو با و یگوش

 :پرسدیم

  شد؟ یچ -

 یدسترس اطالعاتش به گهید اد،ین برق تا. شد تموم شارژش -

 .میندار

 :دیگویم حرص با

 ! یلعنت -

 یلیخ که یزیچ بودم، خونده هم رو یبعد یجمله من یول -

 کردن آزاد هیروس و رانیا توافقات از یکی. کنهیم خوشحالت

 تمام. هیشهربان به شهر تیامن سپردن و یزندان یافسرها

 . شنیم قانون نیا مشمول هم ارتش فرماندهان

 ... باباخان یعنی -

 گردهیبرم و کنهیم دایپ نجات یآوارگ از هم بابات آره، -

 محسوب آلمان جاسوس هنوز باقر لطف به... من یول خونه

 . بشم میقا ییجا هی دیبا و شمیم

 . شودیم بلند

 صبح از قبل بلکه کنم دایپ برات ییجا هی میبر زودتر پاشو -

. جمیگ جیگ. بخوابم ساعت دو یکی و خونه برگردم بتونم

 .هم رو افتهیم داره چشمام نشسته یطورنیهم



 

ا  کنمیم حس . است کرده اعتراف باالخره که است خسته واقعا

 :میگویم و شومیم بلند

 .کنمیم یرانندگ من. بخواب نیماش تو کوه نییپا نیهم از -

 . کندیم نگاهم چپچپ

 میاومد یچطور هاراهکوره نیا تو از یگرفت ادی شبید یعنی -

 ! نجا؟یا میدیرس و

 ذهنم انگار یول ندارم ادی به ریمس از زیچچیه و امنگرفته ادی

 به نقشه و افزارنرم و نترنتیا بدون که است نگرفته ادی هنوز

 توانست خواهم که کنمیم تصور ناخودآگاه هنوز. بروم ییجا

! قوانیل به برگردم نجایا از و کنم روشن را زیو   راحت یلیخ

ا  ایآ پرسمیم خودم از  و بمانم نجایا شهیهم توانست خواهم واقعا

  کنم؟ فراموش را خودم یایدن

 سیخ صورت با بعد یکم و رودیم غار داخل به او

 :دیگویم و زندیم لبخند. گرددیبرم

 .میبر. شدم داریب گهید حاال -
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 مارستانیب تا روستا از

 یگوشه یکاهگل یآشپزخانه وارد یچوب در از  یباج فاطما

 سرخ مشغول که اندازدیم من به ینگاه و شودیم اطیح

. هستم یزمیه اجاق یرو یمس یتابه درون هایشام کردن

 انجام در هنوز من چون بود کرده روشن را اجاق خودش

 نکهیا از بعد. بودم یناش شدت به دوره نیا لیوسا با کارها



 

 یهیبق بود، دهیرس یمناسب یشعله به و افتاده اجاق دم و دود

 باغچه از که اطیح یتو بود رفته و سپرده من به را کار

 یکوبه که ندیبچ نهار یبرا را قرمز و تازه یهایفرنگگوجه

 بودم دهیکش سرک آشپزخانه همان از. بود آمده در صدا به در

 مادر. بودم دهیدزد را سرم زود بودم، دهید را جهیخد یوقت و

 و بود دهید چشمه سر مرا اول روز همان که بود یآباد چوپان

 یاجازه گرفتن یبرا بود فرستاده را مادرش صبح فردا

 خواهرشوهر ینوه عنوان به مرا یباج فاطما. یخواستگار

 و هستم گرید ییروستا اهل که است کرده یمعرف مرحومش

 به نه محمد که است جالب میبرا. بمانم او شیپ یمدت امآمده

 که یکس عنوان به بلکه روستاها نیا مالک و زادهخان عنوان

 در است، داده انجام آمده بر دستش از یکار هر همه یبرا

 حاضرند که دارد را یکسان و است محبوب مناطق نیا شتریب

 نیا یبرا یکار چه دانمینم هنوز. بکنند یکار هر شیبرا

 سپرده او به مرا راحت یلیخ یول داده انجام اقوامش ای رزنیپ

 و شوم یمعرف یباج فاطما اقوام جزو که کرده سفارش و

 با هم هفته کی نیا یط و کرده قبول لیم کمال با هم رزنیپ

 . است بوده مهربان اریبس من

 :پرسمیم یباج فاطما دنید با

 دیبا بابام فعالا  دینگفت بهش دفعه اون مگه بود؟ جهیخد باز -

  م؟یریبگ اجازه ازش ادیب

 :دیگویم یمهربان با



 

 ای اومده بابات نهیبب که وجوپرس بود اومده باز دخترم، گفتم -

 . نه ای شده ازش یخبر نه،

 :دیگویم نیتحس با و خنددیم

 جهیخد. قاپنشیم. مونهینم نیزم رو خوشگل بینج دختر -

 ممکنه هم گهید کس که خورده گوشش به ییزهایچ هی البد هم

 نپره قفس از مرغ وقت هی گفته و شده هول بذاره، جلو پا

 . بمونه یخال دستش

 . کشمیم یقیعم نفس یکالفگ با

 رونیب خونه از پامو ستهفته هی که من! نه! گه؟ید یکی -

 باعث رفتن چشمه سر دمید که اول روز همون. نذاشتم

 از گهید یکی نیا. خونه از نخوردم تکون گهید شه،یدردسرم

  ده؟ید منو کجا

 . کندیم براندازم یامادرانه لذت با

 پاشو که یدختر. گهید شنیم خواهانت مردم که نهیهم خب -

. نهیبب خودش پسر ستین الزم. جواهره نذاره، رونیب خونه از

 . دهیپسند پسرش یبرا و دهید بود، نجایا روزید که صغرا مش

 نیا در ماندن. کشمیم یقیعم نفس و بندمیم را میهاچشم

 و یمحل لباس دنیپوش و مهربان یباج فاطما کنار روستا

 است جالب یحت ینوع به و ستین سخت میبرا خانه یکارها

 انواع شدن دایپ ترس از شوم یزندان خانه در نکهیا یول

 که امروز میگویم خودم به. است تحمل رقابلیغ خواستگارها

ا  دیبا آمدند، لقامه و رمحمدیام  صحبت او با مورد نیا در حتما

 . کنم



 

 و امآمده رونیب آشپزخانه از و شده تمام غذا کردن آماده تازه

 در صدا به در یکوبه که میشویم را میهادست حوض کنار

 را مردانه و زنانه یکوبه یصدا تفاوت هنوز. دیآیم

 :دیگویم وانیا یرو از یباج فاطما اما شناسمینم

 . سرت بنداز تویروسر َمرده، -

 را آن خواب موقع فقط و دارد سر بر یروسر شهیهم خودش

 نکهیا از شیپ که را لباسم رنگهم قرمز یروسر. کندیم باز

 درخت یرو از بود، آورده میبرا رمحمدیام مییایب نجایا به

 را در. رومیم در طرف به و اندازمیم سر بر و دارمیبرم

 پرت بغلم یتو را خودش نرم یگلوله کی کنم،یم باز که

. شودیم سیخ صورتم که کندیم بارانمبوسه یطور و کندیم

 تمام را بارانبوسه یتالف و دهمیم فشار خودم به محکم را او

 نیزم یرو را لقامه باالخره یوقت. آورمیم در سرش کمال و

 ما لبخند با و ستادهیا که رمحمدیام به افتدیم چشمم گذارم،یم

. کنمیم حس را کاجش ادکلن یآشنا یبو. کندیم تماشا را

 که هفته نیا در. امنبوده دلتنگ لقامه از کمتر هم او یبرا

ا یتقر  کردن فکر یبرا یادیز زمان و امبوده انزوا در با

 یوقت لحظات نیترسخت در که دهیرس ذهنم به تازه ام،داشته

 ینوع انگار. نیغمگ نه و نگرانم نه است، کنارم رمحمدیام

 یبرا تواندیم که شده جادیا من در او به نسبت یدرون اعتماد

 ترقیعم لبخندش. کنمیم سالم. کند دایپ یحلراه یمشکل هر

 . شودیم

 ! دکتر یشد قشنگ یمحل لباس تو چقدر. سالم -



 

 مرتب یلیخ دهیکش اتو لباس و شده اصالح شیر با هم تو -

 و یاومد در رزم حال در سرباز یافهیق از!  زادهخان یشد

 ! بودم دهید اول روز که استاندار معاون همون یشد دوباره

 . بود درست همه هاتینیبشیپ. استاندارم معاون دوباره خب -

 . کندیم یگرم یاحوالپرس محمد با و دیآیم کنارم یباج فاطما

 . زشته نجایا تو، دییبفرما خان؟ دیستادیوا در جلو چرا -

 زندیم حرف او با کلمه چند و بوسدیم را لقامه و شودیم خم

 رمحمدیام از آهسته و کنمیم استفاده فرصت از من و

 :پرسمیم

  شده؟ خوب بازوت زخم -

 . شد خوب اول روز سه دو همون. وقته یلیخ آره، -

 نداشت؟ که یمشکل ؟یچ بابات -
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 .خوبن همه. دکتر باشه راحت التیخ نه، -

 ؟یندار یخبر... باقر از -

 یتو کندیم اصرار یباج فاطما باز بدهد، جواب نکهیا از قبل

 :میگویم. میبرو خانه

 منو دستپخت قراره امروز. نشده سرد غذا تا دییبفرما -

 . دیبخور

 :پرسدیم و ردیگیم را دستم لقامه

  جون؟ نیزر یکرد درست یچ -

  ؟یدار دوست. یشام -



 

 . چسباندیم من به را خودش

 . یلیخ -

 :دیگویم رمحمدیام. کنمیم نوازش را کوچکش نرم دست

 درست هم یسخت یغذا چه! ؟یبود بلد هم یکدبانوگر -

 ! یکرد

 رو گوشت. دهیکش زحمتشو یباج فاطما رو سختش یکارها -

 کم هی فقط من. کرده روشن رو اجاق و دهیکوب یسنگ هاون تو

. کردم سرخشون و موادش تو شکستم مرغ تخم هی و پختم لپه

 من. داده یباج فاطما رو دستورش هم رو کارها نیا تازه

 ! ستمین کدبانو اصالا 

 :دیگویم خنده با

 نمکیب ای باشه سوخته اگه. نرسه درد معده به دوارمیام -

 ! ستین مهم ادیز

 سفره نند،ینشیم یوقت. رومیم باال جلوتر هاپله از و خندمیم

 را میاشتها گندمش یبو که را نازک لواش یهانان و اندازمیم

 و یمحل دوغ پارچ با گذارمیم سفره یتو کرده، کیتحر

 . یشام سید و شده خرد یهایفرنگگوجه

 :دیگویم یباج فاطما شود،یم تمام غذا که یموقع

 لقامه واسه یداشت اشهمه. دخترم ینخورد یچیه خودت -

 . یگرفتیم لقمه

 . شدم ریس راحت، التونیخ. یباج خوردم -

 :دیگویم محمد

 . نکنه درد دستت. بود خوشمزه یلیخ -



 

 . شودیم بلند یباج فاطما

 غذا از بعد که خانوم نیزر. خان تونواسه ارمیب ییچا برم -

 . خورهینم ییچا

 . دینکش زحمت. یباج خورمینم هم من -

  پسرم؟ دیکنیم تعارف -

 و کندیم نگاه من به چشم یگوشه از کهیدرحال رمحمدیام

 :دیگویم آمده، لبش یرو یمحو لبخند

 . نخورم ییچا غذا از بعد داده دستور دکترم -

 را او که یروز از. ندینشیم دلم به شیهاطنتیش چقدر

ا  یطیمح در که است یبار نیاول انگار ام،شناخته  بدون نسبتا

 یاندازه به هم او که فهممیم دارم تازه و میابوده استرس

 نیا از قبل تا حوادث بحران در یول است  شوخ ررضایام

 . بود نشده دایپ بروزش فرصت

 و شومیم یباز و زدن حرف مشغول لقامه با یساعت دو یکی

 باالخره. است زدن گپ مشغول یباج فاطما با هم رمحمدیام

 اطیح به و رودیم سر اشحوصله اتاق در ماندن از لقامه

 با یچا کردن آماده دنبال رودیم هم یباج فاطما و رودیم

 :دیگویم رمحمدیام. است وانیا یتو که یزغال سماور

 ! دوتا دوتا هم اون ،یکرد دایپ خواستگار دمیشن -

 . رودیم هم یتو صورتم

 کل انگار. بتیمص شده من واسه نیا گفت؟ بهت یباج -

 انیب که دنبالم ادیب میالیخ یبابا منتظرن ده نیا یاهال

 . یخواستگار



 

 . کندیم یاخندهتک

 باباتو سراغ من از. اومده خوشش یلیخ هم یباج فاطما -

 که داد رو بشیترت شهیم یچطور نکهیا و گرفتیم

 اخالقت از هم یکل. ننیبب رو شونیا محترمت یخواستگارها

 رو طفلک. تیمهربون نجابتت، و یخانم از کرد، فیتعر

 پاشو ستهفته هی که یدختر نیا نداره خبر. یزد گول یحساب

 و بمباران و جنگ وسط از شبنصفه نذاشته، رونیب خونه از

 ! آورده در سر مرد تا خداد با کمر و کوه

 . کنمیم نگاهش چپچپ و کنمیم یظیغل اخم

 ...من که نهیا لیدل هانیا تمام حاال -

 . کندیم قطع را حرفم

 هم دارم، قبول. رو ابروها یگره اون کن باز کردم، یشوخ -

... یول ؛یهست هم بینج باهوش، هم شجاع هم یمهربون

 ! یمرد پا هی خودت واسه. یستین خانم ییخدا

. ستین خودت ریتقص خب البته! مثالا؟ بود فیتعر نیا االن -

 کرد زن هی از شهیم که یفیتعر نیبهتر که یهست ییایدن تو

 ! مونهیم مردها نیع بگن که نهیا

 . شودیم یجد صورتش بعد و خنددیم

 فکر اصالا  من. دهیم خطر یبو ماجرا نیا هرحالبه -

 دایپ سمج خواستگار تا چند ممکنه که بودم نکرده نجاشویا

 یخوب زیچ اصالا  بابات کردن دایپ واسه نایا یریگیپ. یکن

 ما که هیزیچ نیا و کنه جلب رو یکس توجه ممکنه. ستین

 . میستین دنبالش وجهچیهبه



 

 همه نیا از هم خودم راستش کرد؟ دیبا کاریچ پس... خب -

 داره یسع و مهربونه یباج فاطما. شدم کالفه خونه تو موندن

 کمکم م؟یدار حرف هم با چقدر مگه یول نگذره بد من به

 . رهیم سر داره امحوصله

 کرده فکر خودم با هم خواستگارها یماجرا نیا از قبل من -

 تو یتونینم تو سرد یهافصل تو و آدیم داره زییپا بودم

 دیبا. گذرهیم سخت بهت یلیخ. یکن یزندگ ییروستا نیهمچ

 . گهید یجا هی ببرمت

 بهم هاروس دست دوباره که نهیا زیچ نیترمهم فعالا  کجا؟ -

 . نه ای شده یخبر باقر از ینگفت. نرسه

 و شومیم بلند. شودیم اتاق وارد یچا ینیس با یباج فاطما

 .رمیگیم لرزد،یم که دستش از را ینیس

 . آوردمیم دیکردیم صدام ؟یباج دیدیکش زحمت چرا شما -

 .آوردم. نبود یراه. دخترم نکنه درد دستت -

 را یچا استکان کی و گذارمیم رمحمدیام مقابل را ینیس

 نشسته که دهمیم قرار رزنیپ یجلو و گذارمیم ینعلبک یتو

 :دیگویم رمحمدیام. است

. میفتیب راه کن جمع رو لتیوسا م،یخورد که رو ییچا -

 . بهتره میبر زودتر

 :پرسمیم لب ریز

  م؟یریم کجا -

 :دیگویم آهسته

 .برمتینم ناامن یجا. نباش نگران. گمیم برات راه تو -
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 راه و میکنیم یخداحافظ مهربان یباج فاطما از بعد یساعت

 رمحمدیام نیماش که اشخانه کیبار یکوچه سر تا. میافتیم

 و یخوشبخت یآرزو با و کندیم مانبدرقه شده، پارک آنجا

 . میشویم جدا هم از مجدد دارید

. بردیم خوابش عقب یصندل یرو لقامه حرکت از بعد یکم

 و باشد ترراحت که کنمیم جاجابه را او یکم و گردمیبرم

 :میگویم

  ؟یبریم کجا منو. ینگفت خب -

 . مارستانیب -

  ها؟ییکایآمر مارستانیب! ها؟ -

 :پرسمیم گرد یهاچشم با. دهدیم مثبت جواب سر با

 جبهه هی تو دارن االن یشورو و کایآمر! ؟یشد وونهید -

 آلمان جاسوس عنوان به منو هاروس. جنگنیم هم کنار

 .اونان دوست هم هاییکایآمر و شناسنیم

 و جنگ به یکار و مارستانهیب سیرئ کلیما دکتر -

 مورد در. پزشکه هی فقط نداره، یاسیس یهایریگموضع

 دکتر. کنه کمک کرد قبول و زدم حرف باهاش تو مشکل

 بدون و رک هم یلیخ. بزنه حرف یخودیب که ستین یآدم

 اول از کنه، کمک نداشت دوست لیدل هر به اگه. تعارفه

 بخواد نداره امکان کرده، قبول یوقت. کردیم رد راحت یلیخ



 

 چون شد خوشحال هم یلیخ تازه. بده هاروس لیتحو رو تو

 . مارستانیب تو دارن ازین کمکت به هرحالبه

 دارن واقع در کنم؟ کار مارستانیب تو قراره من... یعنی -

  کنن؟یم استخدامم

 . اونجا یریم راهبه عنوان به نه، -

 :پرسمیم مبهوت

 اونا مثل و بپوشم رو هاراهبه لباس قراره... یعنی! راهبه؟ -

  کنم؟ کار مارستانیب تو داوطلبانه

  ؟یدار کار نیا با یمشکل -

 ... فقط نه، که مشکل -

 ست،دورافتاده یروستا هی از بهتر یلیخ مارستانیب امکانات -

 المیخ. یدسترس در شتریب یلیخ و هست هم زیتبر وسط

 مارستانیب از ندرت به یلیخ ان،یمنزو هاراهبه. ترهراحت

 شونوهمه واقع در شناسن،ینم رو اونا مردم و رونیب آنیم

 دوننیم و ننیبیم یراهبگ متحدالشکل لباس هی شکل به فقط

 کلیما دکتر. هستن هم احترام مورد و مارستاننیب مال نایا

 . شده اضافه بهشون نفر هی شهینم متوجه یکس معتقده

 ... من ؟یمطمئن تو -

 را دستانم. بندمیم را چشمانم لحظه چند و کشمیم یقیعم نفس

 به اندکرده شروع دفعهکی انگار که گذارمیم میهاقهیشق یرو

 . دنیکش ریت

 نکهیا فکر از. شهیم بد حالم شب اون تصور از یحت من -

 تو حاضرم. لرزهیم بدنم اد،یب سرم بود ممکن ییبالها چه



 

 یسرما و مشکالت و بمونم یباج فاطما با روستا همون

 ریگ دوباره درصدکی یحت و کنم تحمل هم زمستونش

 . فتمین هاروس

 نیهمچ احتمال هم درصدکی یحت اگه من باش مطمئن -

 رو تو بودم حاضر یعنی. کردمینم سکیر دادم،یم رو یزیچ

 خطر برات که ییجا نبرمت و کنم میقا ماه شش چاه هی ته

 . دکتر کن اعتماد بهم. باشه داشته

 . شودیم گرم دلم که است نانیاطم با قدرآن زدنش حرف

 و زادهخان چیه به عمرم در هرچند دارم، اعتماد که بهت -

 آخر تا احتماالا  و بودم نکرده اعتماد یبرتر ژن و آقازاده

 ! شد نخواهد هم تکرار عمرم

 و است گرم نگاهش. کندیم نگاهم لبخند با و گرددیبرم

 در نکهیا فکر از. کندیم کامل را امیقلب نانیاطم احساس

 حس باشم، دسترس از دور ییجا در نباشد الزم و بمانم زیتبر

 :پرسمیم. دارم یخوب

 احساس یلیخ طرفش از من. بگو باقر مورد در خب، -

 . کنمیم یناامن

 سر یول شده باز ادارات روزه سه. ندارم ازش یخبر چیه -

 ادیز من البته و ندارن خبر ازش هم اشخانواده. نرفته کارش

 نگران و ندارن خبر باقر یکارها از چون نشدم چشونیپاپ

 از بلبشو یروزها اون وسط باقر کننیم فکر االن. شنیم

 گهید روز چند تا البد و تیمأمور رفته کارش محل طرف

 . گردهیبرم



 

  ست؟ین کننده نگران بتشیغ نیا -

 جرئت و دهیترس سگ مثل هم اون دهیم نشون چون نه، -

 میبود ماها شب اون زده حدس دونمینم. بده نشون رو نداره

 ستین دیبع نیا نه، ای میداد نجات رو تو و زندان تو میختیر که

 هی یول. دهیترس آبروش از و میکرد شییشناسا باشه دهیفهم که

ا  هاروس که نهیا هم گهید احتمال  داده یتیمأمور بهش واقعا

 داشیپ و گردهیبرم هرحالبه. باشه اون گرم سرش و باشن

 . نباشه که ستین مهم فعالا . شهیم

 . کندیم نگاهم و گرددیبرم باز

 مارستانیب تو راحت الیخ با. نکن یچیه نگران خودتو تو -

 سر بهت مرتب هم لقامه و من. برس تیزندگ و کار به و باش

 . میزنیم

  گه؟ینم یزیچ یکس به دارهاید نیا مورد در لقامه یراست -

 ارتباط راحت یکس با و هیتودار یبچه کالا . گهینم نه، -

 ممکنه و راحته رضا و من با فقط خونه تو. کنهینم برقرار

 اگه و کنهیم کیعلسالم فقط هیبق با. بزنه حرف باهامون

 سراغتو هفته اول از. دهیم جواب بپرسن ازش یزیچ

 جمعه نگه، یزیچ یکس به اگه گفتم بهش و گرفتیم

ا . شتیپ آرمشیم  پس امتحانشو. نگفت یکس به یچیه واقعا

 . داد

. میشویم رد اندازدست کی کنار از و چاندیپیم را فرمان

 .دهدیم ادامه



 

 گفتم بهشون. زدم حرف باباخان و رضا با... تو مورد در -

 . یاومد کجا از تو

 کردن؟ باور -
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 هم کردن دایپ اعتماد بهت مدت نیا تو هم چون کردن قبول -

 بشن متوجه نتونستن درست یول دارم، قبول حرفتو من دنید

 خودم راستش. یاومد بعد سال هشتاد از تو که یچ یعنی نیا

 درک قابل برام بفهمم، خوب نویا یمعن تونمینم هنوز هم

 از یول دوره، نیا تو بپره بعد سال هشتاد از یکی که ستین

 و کردم اعتماد بهت. گذشتم بفهمم، رو ماجرا زیر نکهیا ریخ

 گفته دروغ بهم تو نداره یلیدل که کردم قبول رو نیهم فقط

 نیا تو شناختم رضا و بابا از بهتر یلیخ رو تو من تازه. یباش

 کردن قبول هرحالبه یول دنید رو تو من از کمتر اونا. مدت

 . یاومد گهید زمان هی از تو که

 یول باشه داشته یمشکل نکهیا نه ؟یگفت بهشون چرا حاال -

 . یکن جشونیگ نبود الزم

 یاصل یجاده کی به را روستا یجاده که راهسه کی سر

 یجاده وارد کهیدرحال و زندیم یکوتاه ترمز کند،یم وصل

 :دیگویم شود،یم یاصل

 یخانواده یاعضا از یکی تو االن چون بدونن بود حقشون -

 به یبرنگرد و نجایا یبمون یگرفت میتصم یوقت. یهست ما



 

 بدونن رو زیچهمه موردت در اونا هم بود الزم خودت، زمان

 . کنن کمکت بود، الزم اگه که باشن انیجر در هم

 . زندیم لبخند

 ارتش االن نکهیا با. رینگ کمدست رو باباخان نفوذ و قدرت -

 بابا مونده، ازش یظاهر شکل هی فقط و نداره یقدرت واقع در

 از که آدیم بر ازش کارها یلیخ و هیقدرتمند یلیخ مرد هنوز

 شتریب تو مورد در باشه الزم یروز هی دیشا. آدیبرنم من

 بود نگرانت راستش. بدونه اول نیهم از که بهتر چه و بدونه

 شیپ میبرسون رو تو اوضاع نیا تو بهتره گفتیم و

 یکس نجایا تو بدونه که موقعشه گهید کردم حس. اتخانواده

 . یندار رو

  گفت؟ یچ دیشن یوقت... خب -

 یخانواده عضو االن تو. رفتیم انتظارش که یزیچهمون -

 . کنهیم تیحما ازش خودش دختر مثل بابا و ییما

 مبادا که شومیم نگران یکم هم و کنمیم آرامش احساس هم

 یدخترها مثل شدنم محدود به شود منجر پدرانه احساس نیا

 :پرسمیم. دوره نیا

  بمونم؟ هاراهبه نیب و مارستانیب برم قراره من دونهیم االن -

 یزیچ هی انگار دکتر؟ یهست یچ نگران تو. دونهیم آره، -

 راحت الیخ با. یکنیم سؤال قدرنیا که کنهیم تیاذ ذهنتو

 از بهتر. یکنیم طبابت یدار اونجا الاقل. مارستانیب برو

 !ستبدمزه یهایشام پختن و چاه آب با شستن ظرف

 :میگویم حرص با



 

 هم خودت. بودم دهیکش زحمت یکل! بود خوشمزه هم یلیخ -

 . ستخوشمزه یگفت

. بود افتضاح وگرنه کردم یآبرودار یباج فاطما جلو -

 ! سوختهمهین هم روش خام، وسطش نمک،یب

 که نییپا دیکش شهینم که رو یزمیه اجاق کنم؟ کاریچ خب -

 ! بشه سرخ واشیواشی

 :دیگویم خنده با

 ینشد ساخته نیا واسه تو گفتم فقط نزدم یحرف که هم من -

 که نهیا کار نیبهتر پس. یخوب دکتر هی یول یکن یآشپز که

 ! یبرس طبابتت به یبر

 چشم و یصندل یپشت به دهمیم هیتک. میگوینم یزیچ گرید

 اواسط که زرد یزارهاگندم و سرسبز مزارع به دوزمیم

 :پرسمیم بعد یکم. هستند برداشت یآماده وریشهر

 شده؟ وصل زیتبر برق یراست -

 . یبود گفته رو زمانش که خودت آره، -

 ! خوب چه -

 شده؟ تنگ تیگوش یتو یهاکتاب واسه دلت -

 دلم یول خوندم، قبالا  رو همه. توش ندارم کتاب ادیز نه، -

 . شده تنگ یلیخ هامآهنگ واسه

 :پرسدیم بهت با

 همه اون یچطور بفهمم تونمینم ؟یدار هم آهنگ تو اون -

 . هست ییکوچولو نیا به زیچ هی تو آهنگ و عکس و کتاب



 

 شیبرا فرصت نیاول در رمیگیم میتصم و افتمیم خنده به

 سمت رودیم طنتیش با ذهنم و بگذارم آهنگ تا چند

 :دیگویم! کایمتال یهاترانه

  ؟یکن گوش آهنگ یخوایم یچطور آدم همه نیا وسط تازه -

 و یذاریم گوش یرو که رپادیا اسم به هست یزیچ هی -

 بدون گوش، به کنهیم منتقل و رهیگیم یگوش از رو کیموز

 مقنعه ریز گذاشت راحت شهیم رو رپادیا. بشنون هیبق نکهیا

! نهیهم یراهبگ لباس حسن تنها. بیج تو هم رو یگوش خود و

 گوش ذاشتمیم برات داشت، شارژ االن رپادمیا و یگوش اگه

 . یکن

 به و میآیم رونیب اتاق از یراهبگ لباس با بعد ساعت سه دو

 مارستانیب یراهرو یتو که رومیم لقامه و رمحمدیام طرف

 :پرسمیم. اندنشسته

 آد؟یم بهم -

 :دیگویم ذوق با لقامه

 . جون نیزر یشد خوشگل یلیخ -

 . بوسمیم را صورتش

 . نمینازن ینیبیم خوشگلت یهاچشم با -

 :دیگویم رمحمدیام

 ! قرمز یمحل لباس همون حد در آد،یم بهت. گهیم راست -

 :میگویم آهسته



 

 قدرنیا فورمشیاون م،یبر قراره که یبعد یجا دوارمیام -

 دو هر یمحل لباس هم لباس نیا هم. نباشه کلفت و نیسنگ

 . ناراحتن یلیخ

 :دیگویم نانیاطم با

 هر با. ستخونه م،یبر قراره که یبعد یجا. باش دواریام -

 . یدار دوست که یلباس

 . کنمیم نگاهش چشم گوشه از

 که آب ریز یبکن رو باقر سر یخوایم سرته؟ تو یچ -

  ؟یزنیم حرف خونه به من بردن از راحت قدرنیا

 ! طاق به بکوبم سرشو قراره نه، -

 و ردیگیم را لقامه دست. بپرسم شتریب دهدینم مهلت

 که کنمیم نگاهشان پشت از و ستمیایم. کندیم یخداحافظ

 نیهم از. ندیایب دنمید به زودتر کنمیم دعا و شوندیم دور

 . است شده تنگ هردوشان یبرا دلم االن

□ 

 

 5قسمت-25فصل

ا . هستم مارستانیب در که است روز دو  از بهتر اوضاع واقعا

 گرم و سرد یکشلوله آب مثل یشهر امکانات. روستاست

 گرم سرم روز از یمین نکهیا ترمهم همه از و است برقرار

 هاراهبه خوابگاه کوچک یهااتاق. هستم کار مشغول و است

 است، مناسب و راحت اما تجمل نوع هر از دور به و ساده

 تا سه اتاق هر در و ندارم یچندان یخصوص میحر هرچند



 

 باشم تنها که دیآیم شیپ ندرت به و هست تختخواب چهار

 گوش یکیموز یگاه و کنم شارژ را امیگوش امتوانسته یول

 یخانواده یبرا دلم نکهیا ترمهم همه از. است متیغن که بدهم

 زودتر دارم دوست و است شده تنگ شدت به احتشام

 با یول ندیآیم دنمید به یک بود نگفته رمحمدیام. نمشانیبب

 انتظار بود، روستا آن از تردست دم یلیخ نجایا نکهیا به توجه

 . بود شده دتریشد دنشانید

. کنندیم میصدا که است شده تمام کارم ساعت تازه دوم روز

 لباس به امکرده عادت. دومیم. است آمده دنمید یبرا یکس

 رسمیم زناننفس. کندینم تمیاذ گرید و یراهبگ نیسنگ و بلند

 انتظار با و ردیبگ صورت آنجا مالقات است قرار که یاتاق به

 آنجاست، ررضایام. کنمیم باز را در رمحمدیام و لقامه دنید

 بلند. خوشحالم هم او دنید از حالنیباا خورمیم جا یکم. تنها

 . شودیم

  د؟یخوب. خانم نیزر سالم -

  ورا؟نیا از د؟یچطور شما. یمرس. سالم -

 ادیز بهتره بود گفته یول محمد از بودم احوالتون یایجو -

ا یاح و نشه جلب یکس توجه که نجایا مینکن وآمدرفت  بره لو انا

 . دیینجایا شما که

 :میگویم خنده با

 ! دیداد گوش چقدر که هم شما -

 :دیگویم و شودیم سرخ یکم



 

 شما، شیپ ارمیب رو لقامه امروز بود گفته محمد... من خب -

 رفتم ظهر من. کنهینم وقت و گرفتاره یلیخ خودش چون

 یمهمون امروز هاخانم دمیفهم که بردارم رو لقامه خونه

 و بردتشون و گرفته درشکه براشون رجب و بودن دعوت

 بهم رو نایا و بود مونده خونه آبا فقط. گردنیبرم غروب

 لقامه امروز که بدم خبر بهتون امیب بهتره کردم فکر بعد. گفت

 . نجایا ارمیب نتونستم رو

 خوب شما یول نمیبب رو لقامه قراره امروز نداشتم خبر من -

 خودتون داشتم دوست. بودم انتظارچشم یلیخ. دیاومد دیکرد

 .دیباش راحت. دینیبش. هرحالبه نمیبب هم

 :دیگویم نشستن از قبل و اندازدیم میسرتاپا به ینگاه

  گذره؟یم خوش نجایا -

 و زدن حرف اهل اصالا  و ساکتن یلیخ هاراهبه. ستین بد -

 یآزار و ندارن آدم کار به هم یکار یول ستنین گرفتن گرم

 .رسهینم ازشون

ا  شناختنتون. دیشد هاراهبه نیع درست لباس نیا تو -  واقعا

 . سخته

 بلده یتیموقع هر تو. کنهیم کار خوب یلیخ داداشتون فکر -

ا  نیا. رهیبگ رو میتصم نیبهتر  کردن محو راه نیبهتر واقعا

 . بود من تیهو

 حس. زندیم لبخند و دهدیم تکان دییتأ به را سرش لبخند با

 کامالا  حرف نیا و دارد قبول دل ته از را رمحمدیام کنمیم

 :دیگویم خنده با. است اشیقلب باور



 

 معلوم ادیز بلنده، و گشاد. آدیم بهتون هم یلیخ لباس نیا -

 ! دیچاق ستین

 . شودیم گرد میهاچشم

 شهینم اصالا  هم چاق گهید یول ستمین یبارب درسته! چاق؟ -

 . گفت بهم

 ه؟یچ یبارب -

 ...همون -

 ستمین زمان نیا مال من که داندیم هم او االن که افتدیم ادمی

 . بزنم حرف ترراحت توانمیم و

. ونیقل ین اصطالح همون. الغره یلیخ عروسک جور هی -

 . دمیم نشونتون االن

 رونیب دامنم درون قیعم و بزرگ بیج ته از را امیگوش

 . زنمیم ورق یکم و کشمیم

... ادمهی که ییجا تا... باشم داشته یبارب عکس تا چند دیبا -

 !ناهاشیا

 یموها با یبارب کی عکس. رمیگیم سمتش به را یگوش

 با. است صفحه یرو درخشان یآب یهاچشم و مجعد ییطال

 . اندازدیم آن به ینگاه تعجب

 اصالا  یول بود گفته برام لهیوس نیا مورد در کم هی محمد -

. آرنیم در سر توش از زهایچ نیا یچطور بفهمم تونمینم

 از و کننیم باز درشو که مونهیم بازهاشعبده یجعبه مثل

 . رونیب کشنیم بخوان، یهرچ توش

 . خندمیم



 

 تو قبالا  که دارم توش محدود یزهایچ یسر هی فقط االن -

 شهینم یدیجد زیچچیه دوره نیا تو. کردم رهیذخ خودم زمان

 هی به شد وصل شهیم من زمان تو یول کرد، اضافه بهش

 رو یزیچ هر و... ایدن تمام در بزرگ یلیخ یاطالعات منبع

 . آورد دست به

 مین یحت است، شده تنگ نترنتیا یبرا دلم چقدر. کشمیم یآه

 و سبوکیف و نستایا که سوزمیم اقیاشت نیا در دارم! ساعت

 خبر چه ایدن در بفهمم و کنم باز قهیدق چند فقط را تلگرام

 شدن گم درد از حاال تا البد که چارهیب نینسر خاله به و است؛

 شتریب دارم و سالمم و زنده که بدهم خبر گرفته، یافسردگ من

 ررضایام. برمیم لذت امیزندگ از یگرید زمان هر از

 :دیگویم

 کرد؟ دستگاه نیا وارد شهینم یچیه االن یعنی -

 هی شهیم چرا، یول ستین یدسترس یجهان منبع اون به -

 . صدا و عکس مثل کرد اضافه بهش یدیجد یزهایچ

 کنارش و شومیم بلند مقابلش از. شودیم ترمبهوت اشافهیق

 . برمیم عقب را دستم و کنمیم روشن را نیدورب. نمینشیم

 . دیبزن لبخند. یگوش به دیکن نگاه -

. زندیم فلش بار چند هم سر پشت و شاتر یرو کشمیم دست

. دهمیم نشانش را هایسلف و آورمیم جلو را یگوش

 .شودیم گرد شیهاچشم
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 و رهیگیم عکس دیکن اراده لحظه هر... لهیوس نیا یعنی -

 بدون تازه! ؟یرنگ عکس هم اون دنه؟ید قابل هم لحظه همون

ا ! عکاس؟  نیزر باشه دیبا یبیعج یلیخ یجا اتونیدن واقعا

 .دیدار یامکانات چه. خانم

 . کشمیم آه دوباره

 دادم حیترج من که دینیبیم... یول هست امکانات یلیخ بله، -

 . شما یایدن تو بمونم

ا  -  نیا د،یاومد کجا از گفته محمد که روز اون از چرا؟ واقعا

 . شده سؤال برام

 . کنمیم نگاهش

 هم با آدما یول داره ییایمزا خودش واسه اونجا رضا، آقا -

 شهیهم دارم، دوستشون که یکسان من واسه. دارن فرق

 یلقامه فقط هاآدم اون از االن. بوده میزندگ زیچ نیترمهم

 ببرمش، تونستمیم اگه. مونده یباق زمان نیا تو ساله هفت

 مونمیم شه،ینم که حاال یول دادمیم حیترج خودمو زمان

 . نجایا

 را حرفم خوب یلیخ کنمیم حس. دهدیم تکان سر تیجد با

 :میگویم. کندیم درک

  ارم؟یب براتون. هست قهوه پرسنل یآبدارخونه تو -

 . ستمین زحمتتون به یراض ،یمرس -

 . شومیم بلند

 . ستین یزحمت -



 

. نمینشیم و گذارمیم زیم یرو را قهوه فنجان دو بعد یکم

 :پرسمیم. کندیم تشکر

. منه ینگران نیترمهم نیا راستش ست؟ین یخبر باقر از -

 .گردهیم دنبالش داره گفت داداشتون بار نیآخر

 یول گردهیم دنبالش داره که دونمیم و گفت نویهم منم به -

 . رهیبگ ازش یخبر نتونسته هنوز

 :دهدیم ادامه و زندیم لب داغ را اشقهوه از یکم

 تا باشه، یزیچ ریگیپ یوقت محمد. خانم نیزر دینباش نگران -

 . رهیم تهش

 چه باقر شدن دایپ که کنمیم فکر نیا به و دهمیم تکان یسر

 شدن دایپ ریگیپ قدرنیا محمد چرا و دارد حالم به یادهیفا

 یبرا باقر که است نیا میآرزو نیتربزرگ واقع در. اوست

 !نشود دایپ وقتچیه و باشد شده محو نیزم یرو از شهیهم
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 خانه

 عادت نجایا به. هستم مارستانیب در که است هفته دو از شتریب

 را کارم شهیهم مثل. ستمین یناراض وضعم از و امکرده

 استراحت یبرا هاراهبه نیب ساکتم یزندگ از دارم، دوست

 ررضایام که نمیبیم را لقامه بار چند یاهفته و کنمیم استفاده

 . آوردیم مارستانیب به را او

 مطابق که هستم کشور اخبار انیجر در ویراد قیطر از

 وریشهر وپنجمستیب روز. است رفته شیپ یخیتار یهاکتاب



 

 عنوان به را پسرش و داده استعفا سمتش از شاه رضا

 عهدیول سرعت به روز همان و کرده نییتع خودش نیگزیجا

 عنوان به روز همان چهار ساعت و بودند برده مجلس به را

 . بود شده نییتع شاه

 ونقلحمل یبرا یقرارداد سیانگل و هیروس با رانیا نیب

 و بود شده منعقد رانیا خاک قیطر از آذوقه و مهمات نفرات،

 وجود یجنگ حالت گرید نیمتفق و رانیا نیب آن از پس

 حضورشان و بودند شهر در روس یسربازها هرچند نداشت،

 . ستین یعاد تیوضع که بود نیا ادآوری مدام

 او و است امدهین مارستانیب به اصالا  رمحمدیام مدت نیا در

 بار هر. دلتنگم شیبرا داشتم انتظار آنکه از شتریب. امدهیند را

 بخشندیم یاتازه رنگ روزم به ند،یآیم لقامه و ررضایام که

 دلم ته که کنم انکار توانمینم یول کنمیم دایپ یخوب حس و

 لقامه رمحمدیام ررضا،یام یجا به یگاه الاقل کنمیم آرزو

 . آوردیم را

 یزیچ هر و امنرفته رونیب مارستانیب از اصالا  مدت نیا در

. آوردیم و کندیم هیته میبرا ررضایام دارم، الزم که

. خوشحالم حضورش از و است نیدلنش میبرا اشیمهربان

 کی مثل میبرا مدت نیا در و میدار گفتن یبرا یحرف شهیهم

 .  است شده خوب دوست

 داشت دکتر و میبود باردار ماریب کی سر یباال کلیما دکتر با

 را نیجن قلب یصدا یفلز شکلیبوق یگوش کی با دادیم ادمی

 جنبش فقط هم تینها در و بود یسخت یلیخ کار. بشنوم



 

 که نیجن قلب ضربان تند تمیر یبرا دلم. شدیم دهیشن یفیضع

 ! است شده تنگ شد،یم پخش دستگاه از

 که طورنیهم و مییآیم رونیب اتاق از ماریب آن رفتن از بعد

 صحبت میبود کرده یبستر روزید که یماریب مورد در

 او. میرویم پرسنل استراحت اتاق طرف به م،یکنیم

 : پرسدیم

  بوده؟ چطور تشیوضع امروز -

 خوردن با. بهیعج یلیخ. روزید از بهتر شما ینیبشیپ طبق -

 . اومده نییپا قلبش ضربان شور یکم و نیپُرپروتئ یغذا

 . زندیم لبخند

ا  شما یزیرخیام دکتر -  و باسواد جوان پزشک واقعا

 خودم یجوون ادی منو یادیز حد تا که دیهست یایپرانرژ

 داشته ادگاری به من از تجربه هی عنوان به نویا. دیندازیم

 تیاکثر با که هست یموارد هایماریب شتریب در. دیباش

 درمان یبرا که مهمه یلیخ نیا و داره فرق هاعلت صیتشخ

 شتریب یکاردیتاک در. دیبد صیتشخ رو لیدل دیبتون شما

 اما شهیم بهتر ماریب تیوضع نیا برعکس یمیرژ با موارد

 و ظاهر از ماریب نیا. هیخونکم هم لشیدال از یکی

 نیهم یبرا ه،ییغذا فقر دچار که بود مشخص سرووضعش

 و بود گرسنه فقط واقع در. داد جواب روش ییغذا میرژ نیا

 یبستر یبرا من هیتوص. داشت ییغذا مواد کمبود بدنش

ا  کردنش  تو روز چند بتونه که بود لیدل نیا به صرفا

 شما درهرصورت وگرنه بخوره مناسب یغذا مارستانیب



 

 تونهیم د،یبدون صالح موقع هر و دیهست معالجش پزشک

 . بشه مرخص

 . زنمیم لبخند

 ادی رو هاتجربه نیا و هستم کنارتون که خوشحالم یلیخ -

 . دکتر رمیگیم

 در که است درست. است تیواقع نیع ام،گفته که یاجمله

 هم هنوز یول داشته یادیز شرفتیپ یپزشک علم من زمان

 در نه است یریادگی قابل تجربه با فقط موارد از یلیخ

 داند،یم که را یزیچ هر حوصله و عالقه با مرد نیا. هاکتاب

 وارد و میصحبت مشغول طورهمان. دهدیم ادی انشیاطراف به

 . کندیم میصدا پشت از رمحمدیام گرم یصدا که میاشده اطیح

 ! دکتر خانم -

 دست هم با و رودیم جلو کلیما دکتر. میگردیبرم دو هر

 از میبگو اگر است دروغ. کنندیم یاحوالپرس گرم و دهندیم

 فقط را لحظات نیا تمام که امشده خوشحال قدرآن دنشید

 تمام دکتر با اشیاحوالپرس یوقت. کنمیم شیتماشا و امستادهیا

 :پرسدیم من از شود،یم

  د؟یخوب شما -

 دیبزن سر هی افتاد ادتونی عجب چه! شما یهایاحوالپرس از -

 . نجایا

 . زندیم لبخند

 دیجد یکارها مدت نیا تمام. دکتر خانم بودم گرفتار یلیخ -

 روزها یلیخ. شهر احوال و اوضاع خاطر به اومدیم شیپ



 

 خونه؛ گشتمیبرم شبمهین از بعد و رفتمیم صبح پنج ساعت

 . بودم ادتونی یول

ا  کنمیم حس و است شده الغر نظرم به  یشلوغ یروزها واقعا

 :پرسمیم. است داشته

 د؟یاوردین رو لقامه -

 رفتم در جلسه تا دو نیب کار ساعت وسط ومدم،ین خونه از -

 ...یول

 . کندیم قطع را او حرف کلیما دکتر

 هی استراحت اتاق میرفتیم میداشت ما م؟یستادیا نجایا چرا -

 . خان محمد دییایب ما با هم شما. میبخور قهوه

 استراحت اتاق زیم پشت قهوه یهافنجان با بعد یکم

 من و شوندیم زدن گپ مشغول دکتر و رمحمدیام. مینینشیم

 نکهیا از دارم یخوب حس. دهمیم گوش و امنشسته ساکت

 و شنومیم را یداشتندوست و محترم مرد دو یهاحرف

 .نوشمیم جرعهجرعه را طعمخوش و ظیغل یقهوه

 

 2قسمت-26فصل

 ماریب کی. ندیآیم دنبالمان بخش داخل از بعد ساعت مین

 به و شودیم بلند کلیما دکتر. است کرده مراجعه یاورژانس

 :دیگویم امبرخاسته که من

 . دنبالتون فرستمیم بود، الزم اگه. دکتر دیبمون شما -

 :دیگویم رمحمدیام. نمینشیم و کنمیم تشکر خواسته خدا از

ا . یشد جالب چقدر لباس نیا تو -  . یستین ییشناسا قابل واقعا



 

 . زنمیم لبخند

 تو وقتچیه. کردنم یمخف واسه یکرد یخوب فکر یلیخ -

ا  یکی نیا یول ومدهین خوشم فورمیاون از عمرم  ارزشش واقعا

 . یشد الغر نظرم به... تو. داشت رو

 کالا  روزها شتریب... که گفتم. روزها نیا دارم کار یلیخ -

 . کردم کاریچ و خوردم یچ فهممینم

 . کندیم براندازم و کندیم جمع را شیهاچشم بعد

 . یبود که یهست یهمون. ینکرد یرییتغ نظرم به تو یول -

 میکاریب یهاساعت تمام نجایا چون شدم چاق کردمیم فکر -

. دارم کار یلیخ نجایا هم من البته! خورمیم ییزهایچ هی دارم

ا یتقر  پرسنل کار ساعت. کارم سر ساعت دوازده یروز با

 همه از نجایا. باشه گرم سرم که خواستم خودم من یول کمتره

 هاراهبه. رهیم سر آدم یحوصله یلیخ فقط خوبه نظر

 با. ببرن سر حوصله شدت به یول انیآزاریب موجودات

 . زد حرف قهیدق سه از شتریب شهینم کدومشونچیه

 . خونه برمتیم گهید روز چند. نمونده ادیز  گهید -

 :پرسمیم تعجب با

  منظورته؟ خودتون یخونه! خونه؟ -

 هابچه که یدونیم م؟یدار هم یاگهید یخونه مگه. گهید آره -

 . زییپا واسه شنیم آماده دارن. زنیتبر هم

 من قراره یچطور... یول گفت؛ قبل روز چند رضا آره، -

  برگردم؟

 . کردم دایپ باقرو -



 

 . رودیم هم در امافهیق اریاختیب

  بوده؟ یجهنم کدوم -

ا  گهید -  ظاهراا  و کنهیم کار هاروس التیتشک تو داره علنا

 خودش کنمیم فکر البته. تیمأمور بودنش فرستاده مدت اون

 دهینفهم. نشه ظاهر ماها چشم جلو مدت هی دادهیم حیترج هم

 ما به رو زیچهمه تو کنهیم فکر یول میبود اونجا ما شب اون

. داشت نخواهد و نداره تو واسه یخطر گهید هرحالبه. یگفت

 و کرده اشتباه تو مورد در که داده گزارش مافوقش به امروز

 یط قاتشیتحق مثالا  که کرده مهیضم هم ییبازجو یجهینت هی

 دهینشن هم جاسوس اسم عمرت در تو کرده ثابت ییبازجو

 نیا فردا احتماالا . یباش جاسوس خودت که برسه چه یبود

 التیتشک تو مربوطه مسئول یامضا و شهیم دییتأ گزارش

 باهات یکار یکس و یآزاد تو گهید بعد. روش آدیم هاروس

 . نداره

 :پرسمیم سوءظن با

ا  یمطمئن کجا از -   کنه؟یم رو کارها نیا واقعا

 خودشون واسه هاروس که طورنیهم. دکتر نباش ساده -

 نکهیا واسه هم ما ارن،یب در سر ما کار از که دارن جاسوس

 الزمه که رو یاطالعات و کننیم کاریچ دارن اونا میبفهم

 گزارش. میدار نیخبرچ و جاسوس وسطشون م،یباش داشته

ا یع  االن و شده نوشته باقر توسط بوده، قرار که یطورهمون نا

 . میشیم باخبر هم شدنش امضا از. مافوقشه زیم یرو



 

 فردا معلومه کجا از باشه، یطورنیا که هم فرض به حاال -

 ... منو بخواد و نکنه هم سر گهید بامبول هی دوباره

 فقراتم ستون یرو یلرزش. است سخت میبرا هم گفتنش یحت

 :دیگویم او. کنمیم رها را امجمله اریاختیب  و کنمیم حس

 کی با یحت رو تو و کنم سکیر من داره امکان نظرت به -

 چیه. باشه راحت التیخ خونه؟ ببرم خطر احتمال درصد

 . یچیه ست،ین یخطر

 یراض کندیم حس انگار و اندازدیم صورتم به ینگاه

 :دیگویم. امنشده

 شد، بسته نیمتفق و رانیا نیب که یقرارداد از بعد نکهیا اول -

 فقط ندارن، رانیا یداخل امور یاداره به یکار گهید هاروس

 جهینت در. خودشون یکارا یبرا هستن ما یشهرها تو

 گهید زهایچ یهیبق مثل هم یجاسوس دیجد موارد به یدگیرس

 که خودمونه ادارات دست قبل مثل و نداره هاروس به یربط

 کنه هوس باقر که فرض به نکهیا دوم. نداره ینفوذ توش باقر

 نیزر گهید تو کنه، یمعرف جاسوس عنوان به رو تو

 . یستین یزیرخیام

 زیم یرو و آوردیم در شده تا کاغذ برگ کی بشیج از

 یاشناسنامه به زنمیم زل و کنمیم بازش. گذاردیم مقابلم

 یجوان زن عکس. است شده جیرا زمان آن در که یبرگتک

 یتو. میستین شباهتیب هم یلیخ یول ستین من هیشب ادیز که

 که کرد ریتعب طورنیا شودیم دیوسفاهیس تیفیکیب عکس

 رییتغ و زمان گذشت به مربوط زن آن و من یچهره اختالف



 

 حهیمل زن اسم. زهاستیچ لیقب نیا و مو مدل و شیآرا

 یرو امیسؤال نگاه یوقت. است منصور فرزند یزیرخیام

 . زندیم لبخند گردد،یبرم رمحمدیام یچهره

 . بوده پدربزرگت پدر خان منصور یبود گفته ش؟یشناسیم -

 ادی به پدرم آلبوم یهاعکس در خوب یلیخ را خان منصور

 . پرمیم جا از جانیه با. است بوده او دختر حهیمل. دارم

 نیآخر دیشا دمش،ید که بودم کیکوچ یلیخ! پدرم یعمه -

 سر زیتبر میاومدیم بار هر ادمهی. بوده سالم ششپنج بار

 یبازاسباب و آبنبات بهم شهیهم و شونخونه به میزدیم

 ساله یلیخ چون رفته ایدن از که بودم بچه کنمیم فکر. دادیم

 . دمینشن موردش در یزیچ

 .کندیم یاخندهتک
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 بعد بود، گرفته یمیش سانسیل رانیا تو. ستزنده االن یول -

 و انگلستان رفته همسرش با ساله چند االن و کرد ازدواج

 . باشه تو سنهم دیبا حدوداا . خونهیم دکترا داره

 بالفاصله توانمینم و کندیم جمیگ زمان بیعجا هم هنوز

 و یخوراک میبرا من یبچگ در که یرزنیپ کنم درک

 نیا یوقت. است من سنهم االن چطور آورده،یم یبازاسباب

 :پرسمیم افتد،یم جا ذهنم در ماجرا از بخش

 قراره انگار... و توئه دست چرا اششناسنامه االن خب -

  باشه؟ من یجعل تیهو



 

 و هیقدرتمند مرد بابا که بودم گفته بهت قبالا . بود بابا کار -

 با مختصر... تو مورد در. آدیم بر دستش از کارها یلیخ

 و ییما مهمون تو بود گفته بهش. بود زده حرف خان منصور

 حهیمل یبرا. یدار حهیمل به هم یشباهت و یدار یمشکالت

 ینیبیم. شد صادر عیسر یلیخ و دادن شناسنامه درخواست

 زیبرانگشک یجور چیه که یالمثن ننوشته هم جلدش یرو که

 . نباشه

 حفظ مویلیفام که خوشحالم البته. بهشون دادم زحمت یلیخ -

 بود، که هم یاسم هر به یجعل شناسنامه حاال... یول کردم

ا  باباخان. نبود مهم ادیز  به انداختن رو که کردن لطف واقعا

 . باشه خودم لیفام و فک مال امشناسنامه که بابابزرگم یبابا

 :دیگویم خنده با

 دوست هم رو تو ده،یم تیاهم یلیخ نسب و اصل به بابا -

 تویلیفام یبش مجبور تو خواستینم دلش نیهم واسه داره،

 . ستین مهم کیکوچ اسم حاال. یبد دست از

 . کندیم نگاه دقت با صورتم به

 . دکتر رهیدرگ هنوز ذهنت انگار -

 ... من. آره... راستش -

 میهادست با را صورتم اریاختیب و کنمیم قطع را حرفم

. کشمیم کنار را میهادست و کشمیم یقیعم نفس. پوشانمیم

 :میگویم مقابلم زیم به امزده زل کهیدرحال

. وحشتناک یصحنه هی ،یدید صحنه هی فقط شب اون تو -

 مغز تا چقدر بود، بد حالم چقدر دم،یترس چقدر من یدونینم



 

 حد نیآخر تا باقر از من. کردمیم یبدبخت احساس استخونم

 یحت ،یجعل تیهو با یحت ترسم؛یم ازش و دارم نفرت ممکن

 . اتخانواده و تو تیحما پناه در

 صبر نیهم یبرا یگیم یچ کنمیم درک کامالا  فهمم،یم -

. میکن یکارمحکم جورههمه و میکن دایپ رو باقر که میکرد

 چون آرهینم زبون به هم رو تو اسم عمراا  گهید... باقر

. مارال. ماست دست ترسه،یم ازش که یاحربه نیتربزرگ

. بکنه یکار هر حاضره مارال دادن دست از ترس از باقر

 میگیم بهش یهرچ و نییپا بندازه سرشو ایدن آخر تا حاضره

 . نرسه مارال گوش به شب اون انیجر که کنه اطاعت

 . شودیم گرد میهاچشم

 منو یآزاد! مارال؟ یبدبخت سر ؟یکرد معامله باهاش... تو -

 ؟یکرد عوض مارال یچارگیب عمر هی با

 . زیم یرو کوبمیم مقابلش و کنمیم تا حرص با را شناسنامه

 مارستانیب تو جانیهم عمرم آخر تا حاضرم من. خوامینم -

 باقر مثل ینامرد دست ریاس مارال مثل یدختر یول بمونم

 . نشه

 باقر با من درسته، نیا. ینشد متوجه درست رو مسئله نه، -

 به زدم صاف و دونستمیم رو ضعفش نقطه. کردم معامله

 از یراحت نیا به تونهینم مارال که نهیا تیواقع یول هدف؛

 مرده با طالق حق اوالا . کارش دنبال بره و رهیبگ طالق باقر

 طالق بخواد مرد تیرضا بدون که نداره یقدرت چیه زن و



 

ا . رهیبگ  به یسالگ هجده سن تو مارال بشه، که فرض به دوما

 . شهیم تباه شیزندگ زنوهیب هی عنوان

 مثل ییوالیه با یزندگ عمر هی از ترتباه ممکنه یچ! تباه؟ -

  باشه؟ باقر

 بهش کامالا  مارال االن. ستین والیه اون اشخونه تو باقر -

 . دارن یگرم روابط و داره عالقه

 گرم؟ یرابطه یگیم الیخ و ایرؤ هی به تو! گرم؟ روابط -

 در تونهیم چطور نداره، زنش به نسبت یتعهد چیه که یمرد

  باشه؟ داشته ییادعا زن اون داشتن دوست مورد

 :دیگویم و کشدیم یقیعم نفس

 خودت زمان یارهایمع با رو زیچهمه یدار تو ن،یبب -

 یخوردهینیریش سال چهارپنج خودت نکهیا ،یکنیم سهیمقا

 به که یدیرس جهینت نیا به مدت نیا از بعد و یبود یمرد

 و یزد هم به رو یچهمه راحت یلیخ و دیخورینم هم درد

 اول. ستین یطورنیا جامعه وضع االن. کارت دنبال یرفت

 حق گفتم، که طورهمون. زنشه یعنی باقره، عقد مارال نکهیا

 باقر تا رهیبگ طالق تونهینم کالا  مارال. مرده با طالق

 و رهیبگ قرار فشار تحت باقر میکن فرض حاال. نده تیرضا

 شروع مارال یبدبخت بعدش تازه. بده طالقش بشه مجبور

 خط چند فقط عقد نیا که نداره کار نیا به یکس گهید. شهیم

 تحت و محدود وآمدرفت یسر هی و بوده کاغذ هی یرو نوشته

. کنهیم نگاه بهش زنوهیب چشم به جامعه. نظارت

 یمردها ای رمردیپ یسر هی به شنیم محدود خواستگارهاش



 

 و مفت پرستار دنبال هاشونبچه واسه که داده طالق زن

 خوب ازدواج هی بتونه مارال نکهیا احتمال. گردنیم یمجان

 . کمه یلیخ باشه، داشته

 یلیخ بمونه مجرد عمرش آخر تا مارال اگه من نظر به -

 داره کم یچ مگه. بشه باقر مثل یآشغال زن که نهیا از بهتر

 نیا تو که هیقو و محکم زن هی بکنه؟ یکار نیهمچ بخواد که

 خودش یپا رو تونهیم و داره درآمد و شغل خودش واسه سن

 .ستهیوا
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 هی یحت دهینم اجازه جامعه. دکتر یستین طیشرا متوجه تو -

 اگه. کنه یزندگ راحت داره شغل و درآمد که مستقل زن

 کنه، یزندگ تنها بخواد هم یاخالق سالمت تینها در مارال

 ردوبدل ثیحد و حرف قدراون سرش پشت. ذارنینم مردم

 یفکرها موردش در خودشون واسه اوباش و اراذل و شهیم

ا  مارال. شهیم ریس یزندگ از که کننیم یعوض  نخواهد واقعا

 هی و مزخرف ازدواج هی به دهیم تن. کنه تحمل نویا تونست

 . باشه داشته باقر با تونهیم که یاون از ترمزخرف یزندگ

 نیکمتر گهید نیا نظرم به. کنه انتخاب خودش دیبذار خب -

 و کنه یزندگ ییوالیه چه با قراره بدونه که ماراله حق

 نیا جامعه طیشرا خاطر به خوادیم که رهیبگ میتصم خودش

 . نه ای کنه تحمل رو موجود



 

 و نیسنگ نگاهش. چشمانم به شودیم رهیخ لحظه چند

 . است سرزنشگر

 درس جز تیزندگ کل کنمیم فکر یول یباهوش تو دکتر، -

 و جامعه مورد در اتتجربه. ینکرد یاگهید کار خوندن

ا  ارتباطات  گفته دینبا وقتچیه که هست زهایچ یلیخ. کمه واقعا

 هی طرفش هر که دهیم قرار یبستبن در رو یکسان چون بشه

 االن اگه نظرت به. نداره وجود توش ینجات راه و ستورطه

 چه ه،یفیکث جونور نیهمچ هی مهربونش نامزد بشنوه مارال

 ازش و آخر میس به بزنه اگه شده؟ انجام حقش در یمثبت کار

 برات که داشت خواهد رو یمشکالت همون که رهیبگ طالق

 اون ساعت هر و روز هر کنه یزندگ و بمونه هم اگر گفتم،

 و آرامش احساس تونهینم وقتچیه و ذهنشه تو هاحرف

 . کنه یخوشبخت

 تیواقع نیا خواهدینم ذهنم هنوز اما مانمیم ساکت زدهبهت

 چند. گردمیم مارال نجات یبرا یراه دنبال و ردیبپذ را

 :میگویم بعد لحظه

 و بود اونجا هم وکیب شب اون که رفت ادتی نویا یراست -

 با خواهرشو یبدبخت حاضره هم وکیب. دیفهم رو زیچهمه

  بمونه؟ ساکت و کنه معامله من یآزاد

 وکیب و رضا. دمیفهم رو یچهمه من فقط شب اون دکتر، -

 رو باقر خباثت عمق و یلعنت سلول اون تو اومدن رترید

 حقوق چه خودش یبرا و هیلجن چه نشدن متوجه. دنینفهم

 کار هاروس واسه باقر که دنیفهم نویا فقط اونا. قائله یناحق



 

 نیب که ییقراردادها با هم االن. اوناست مزدور و کنهیم

 زیچ هاروس واسه کردن کار گهید شده، بسته هاحکومت

 کار اونا واسه قبل از باقر که شده فراموش کالا . ستین یبیعج

 یکارها هاروس واسه دارن هایلیخ االن چون کردهیم

 باقر وک،یب نظر از. رنیگیم مزد و دنیم انجام مختلف

 به هرچند. یاگهید زیچ نه بوده اونجا تو از ییبازجو یبرا

 هیتوج قابل براش هم نیهم یواقع پرستوطن هی عنوان

 خواهرش که بسته روش چشمشو و اومده کوتاه یول ست،ین

 به یزیچ شب اون مورد در وکیب ستین قرار. نشه بدبخت

 هاروس التیتشک تو باقر کنهیم فکر مارال االن. بگه مارال

 . نیهم فقط کرده، دایپ شتریب درآمد با یبهتر کار

 ام،مانده ساکت ندیبیم یوقت و کندیم نگاهم لحظه چند

 . طرفم به دهدیم سر زیم یرو را شناسنامه

 . خونه میریم گهید روز چند. دکتر دار برش نویا -

 با. گذارمیم روپوشم بیج یتو و دارمیبرم را شناسنامه

 :میگویم حرص

 با قبل هاسال از ایدن که کنم قبول دیبا انگار. زادهخان چشم -

 هامارال که نداشته یتیاهم و دهیچرخیم هازادهخان میتصم

 هی داشتن نگه خبریب. دارن شونیزندگ واسه یدئالیا چه

 ! فهیکث یمیقد ریتدب

 . زندیم یرنگکم لبخند



 

 هازادهخان میتصم که همراهه باهات شانس ایدن نیا تو فعالا  -

 و یترراحت خونه، یآیم. یخوایم تو که هیزیچ جهت در

 . کنارته شهیهم هم لقامه

 . صورتش یتو زنمیم زل

 داشتن نگه خبریب استیس از بخش کدوم کنمیم فکر دارم -

 . شده حالم شامل شونیالیخ یخوشبخت یبرا هیبق

 . کندیم یاخندهتک

 قانع راحت. سخته یلیخ زدنت گول ،یسادگ نیع در -

 کالا . یکن قبول محاله ،یارین در رو یزیچ ته تا. یشینم

ا  یاساده زیهرچ مورد در تو از گرفتن مثبت جواب  واقعا

 . سخته

 ! زادهخان یموفق نهیزم نیا در تو انگار که -

 ! دکتر بودم شانسخوش حاال تا کنم فکر. ستمین مطمئن ادیز -

 . شودیم بلند

 چند تا. برسم گهید مزخرف یجلسه هی به که برم دیبا من -

 نکهیا محض به خونه، برمتیم و دنبالت آمیم گهید روز

 زودتر نباشه بد کنمیم فکر. شده درست زیچهمه بشم مطمئن

 یهایزیربرنامه یبرا که یریم یدار یبگ کلیما دکتر به

 .باشه داشته فرصت شیکار
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 نگاه را نشیماش و رومیم مارستانیب در یجلو تا همراهش

 بخش داخل به کهیدرحال بعد. شودیم دور که کنمیم



 

. خوشحالم خانه به بازگشت از چقدر کنمیم حس گردم،یبرم

 تیوضع نیا از یآزاد لیدل به امیشاد از یکوچک بخش

 یول است مارستانیب درون یراهبگ مبدل لباس با یزندانشبه

 که جدالم در خودم با شدت به که است یزیچ اعظمش بخش

 تختخوابم یتو یکیتار و خلوت در یوقت شب اما کنم انکارش

 مدت نیا در. کنم اعتراف خودم به شومیم مجبور ام،دهیخواب

 از. است داده آزارم رمحمدیام از یدور زیچ هر از شتریب

 دوست را مرد نیا من. امآمده وجد به خانه به بازگشت تصور

 عمرم در که یاحساس نوع هر با متفاوت یاعالقه دارم،

 درون از چون رمشیبپذ خواهمینم که یزیچ ام،کرده تجربه

 بکش خجالت». کنمیم سرزنش را خودم. کندیم امشرمنده

 متأهل مرد هی مورد در دهیبع تو از ه؟یفکر چه نیا. نیزر

 «.یباش داشته یحس نیهمچ

 خودمه؟ دست احساسات کنترل مگه». دهمیم جواب خودم به

 «نه؟ ای باشه داشته دوست رو یکس رهیبگ میتصم تونهیم یک

 آدم دست احساسات درسته» د،یگویم وجودم سرزنشگر بخش

 بازتاب مهم یول گرفت یقبل میتصم براش شهینم و ستین

. آدمه خود دست یکی نیا که آدمه رفتار تو احساسات اون

 رمحمدیام که نره ادتی وقتچیه نویا ،یزیرخیام نیزر

 دهیرس دادت به یکل که خوبه آدم هی فقط تو یبرا ابد تا احتشام

 پدر به که طورهمون یذاریم احترام بهش تو. کرده کمکت و

 رو لقامه قراره چون یقائل ارزش براش. یذاریم برادرش و



 

. ستین نیا جز یچیه. باشه یخوب پدر براش و کنه بزرگ

 «.بده نشون رو نیا جز یزیچ دینبا وقتچیه تو رفتار

 فاصله یشرمندگ بد حال آن از و کنمیم آرامش احساس یکم

 د،یگویم دیتأک با یکارمحکم یبرا درونم سرزنشگر. رمیگیم

 و یکن خطا پا از دست روز هی اگه باشه ادتی ن،یزر»

 یبرگرد دیبا یدیترد چیه بدون ،یبکن نیا جز یرفتار یبخوا

 یکسان کنار و یبمون نجایا یخوایم اگه. خودت یایدن به

 « .باشه رفتارت به حواست ،یدار دوستشون که یباش

 است نیسنگ قدرآن امگرفته نظر در خودم یبرا که یمجازات

 اخالق و عرف از خارج زیچ هر مانع ندارم شک که

 از ییجدا و یدور از شتریب یزیچچیه لحظه نیا در. شودیم

 .ترساندینم مرا هاآن
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 زییپا

 وقت هنوز. میانشسته تاالر یتو مدارس شدن باز از قبل شب

 :میگویم رمحمدیام به. ستندین اتاق در هیبق و نشده شام

 . دادم قول لقامه به. مدرسه برمیم رو دخترها فردا من -

 هرچند ،یدیکش تو که هم رو دخترها یدهایخر زحمت تمام

 من نباشه الزم و بکنه رو کارها نیا باشه یکی خدامه از من

 دخترها یبخوا خودت هم سال آخر تا اگه! ارمشونیب و ببرم

 با فردا یول! شمیم خوشحال هم یلیخ من مدرسه، یببر رو

 یتونیم گهید بعدش. یریبگ ادی رو ریمس که دیبر رضا



 

 و کارهیب رضا نیماش معموالا  هاصبح. شونیببر خودت

 ! خواب صبح نماز از بعد خودش

 یفور که ببرم رو دخترها شهیهم من قراره گفت یک حاال -

 ! سال آخر تا نه... فردا گفتم! ؟یدیقاپ هوا رو

. کندیم نگاهم چشم یگوشه از و کندیم جمع را شیهاچشم

 :دیگویم زندیم لبخند کهیدرحال

 دست از لقامه با بودن واسه رو یفرصت تو دونمیم که من -

 عشق از موندنت کالا  ؟یکنیم ناز یالک چرا گهید ،یدینم

 از بهتر که داره یزیچ نه زمان نیا وگرنه گه،ید دخترکه نیا

 به فقط تو. هست توش یخاص تیجذاب نه باشه خودت یدوره

 .یموند و یگذشت امکانات همه اون از لقامه خاطر

 کندیم فکر که دارم یخوب حس. دهمیم تکان سر خوشحال

 و آنجاست در ماندن یبرا من یزهیانگ نیترمهم هنوز لقامه

 :میگویم. است نشده خودش به نسبت احساسم نوع متوجه ابداا 

 یک برگشتن موقع. بردمشون روز هر من میکن فرض حاال -

 . بشن لیتعط من از زودتر دخترها کنم فکر دنبالشون؟ رهیم

 خونه یرسیم سه ساعت حدود تو. آنیم تو از زودتر آره، -

 . یاوُخردهکی دخترها یول

 آوردشون؟یم یک پارسال -

 من داشت، کار رضا که هم یگاه رضا، معموالا  -

 رضا امسال. کار سر گشتمیبرم دوباره و آوردمشونیم

 اون که ییروزها ممکنه و کنهیم کار داره پارسال از تریجد



 

 ساعت وسط برگشت و رفت. باشه شتریب ست،ین خونه ساعت

 . سخته یلیخ من واسه کار

 . زادهخان یکن تحمل دیبا ست،ین یاچاره -

 :دیگویم خنده با

 اخراجت کنم، خواهش کلیما دکتر از برم اگه نظرت به -

  کنه؟یم

 هم شب فتیش تا چند یماه برام که نهیا فکر به تازه! عمراا  -

 یلیخ مانیزا یبرا هاخانم اونجام، من یوقت از چون بذاره

 فقط من که نهیا مشکل یول کننیم مراجعه قبل از ترراحت

 . دادیم رو هاشب بودن کالآن شنهادیپ دکتر. هستم هاصبح

 عنوان به من بده، استعفا دکتر؟ بده حقوق بهت قراره چقدر -

 !  باالتر حقوق با کنمیم استخدامت دخترها یراننده

 . دهمیم تکان سر یساختگ تأسف با

ا  -  چشم به رو همه که ژنته. زادهخان متأسفم برات واقعا

 کالس یکنیم فکر نکنه. یستین هم بشوعوض ،ینیبب تیرع

 دو اتراننده شهینم! باشه؟ دکتر دخترهات یراننده داره

 !باشه؟ داشته سواد کالس

 . کندیم نگاهم چشم یگوشه از

 باشه، تیرع پر دوروبرم دارم عادت و امزادهخان من اگه -

 واسه و یدیم دستور من به یدار که یهست یک گهید تو نیبب

 یراننده کجا از دکتر، خانم! یکنیم نییتع فیتکل کارمهمه

 و دستش بسپرم رو گلمدسته دختر تا دو که کنم دایپ مطمئن

 رو دخترها تو دارم دوست نکهیا نمونه؟ نگران اشهمه فکرم



 

 که نهیا خاطر به ست،ین بودنت دکتر خاطر به ،یاریب و یببر

 . راحته المیخ و یاخانواده عضو

 دلچسب و نیریش میبرا داند،یم خانواده عضو مرا نکهیا

 از را هاآن یهمه و بودم خانواده به وابسته شهیهم من. است

 دو که شومیم شمرده یاخانواده عضو حاال و بودم داده دست

 امیزندگ یهاآدم نیزتریعز لحظه نیا در شیاعضا از نفر

 لذت معاشرتشان از و دارم دوست هم را هاآن یهیبق و هستند

 با امنتوانسته امروز تا تالشم وجود با! قهیشف... جز به برم،یم

 است خشن و بسته قدرآن رفتارش. کنم برقرار ارتباط زن نیا

 با الاقل ای دهد،ینم یکس به شدن کینزد اجازه رقم چیه که

 :میگویم. است طورنیا من

 هاوقت جورنیا واسه ؟یدینم ادی یرانندگ قهیشف به چرا -

  مامانشون؟ از ترمطمئن یک. خوبه یلیخ

 . رهیبگ ادی نداره دوست -

 :دیگویم من به اخم با و شودیم تاالر وارد قهیشف

 . کنم کاریچ که یکن نییتع فیتکل من واسه نکرده الزم تو -

 ... خواستم فقط. خانم قهیشف نداشتم یمنظور... من -

 :دیگویم تیعصبان با و کندیم قطع را حرفم

 زبونت به منو اسم ریبگ ادی. یخواستیم یچ ستین مهم -

 . ستین دهنت یاندازه. یارین

 آمده آن دنبال ظاهراا  و ستیچ شومینم متوجه که را یزیچ

 به مبهوت. رودیم رونیب و داردیبرم تاقچه یرو از بود،

 :میگویم و کنمیم نگاه محمد



 

 . شد ناراحت یلیخ. زدم یبد حرف انگار -

 ! نره ادتی نویا. ستزادهخان هم قهیشف یول ینزد یبد حرف -

ا  گهید زادهخان یکی نیا - . نهیبیم تیرع چشم به منو رسما

 . کنم یعذرخواه نداد مهلت

 :دیگویم خنده با

 بهش. نهیهم اخالقش کالا . هیطورنیا تو با فقط نکن فکر -

 .یکنیم عادت
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 چرا نکهیا از مبهوت مانمیم من و رودیم رونیب اتاق از

 هیبق و است نیهم همسرش اخالق که کرده قبول یعاد قدرنیا

 و مالحظه همه نیا از گرفته لجم دلم ته. کنند عادت آن به دیبا

 رفتار نظرم به. قهیشف مزخرف اخالق با رمحمدیام یمدارا

 شود،یم شاملش هم رمحمدیام خود که گرانید با قهیشف

 گرفتن دهیناد و یتفاوتیب ینوع به و است تحمل رقابلیغ

 پر را وجودم یحسرت. دهدیم نشان را قهیشف طرف از محمد

 یحت که شده یزن نیچن بینص مرد نیا چرا که کندیم

 و داندینم را تشیشخص و یمردانگ و محبت قدر یسرسوزن

. زنمیم گول را خودم دارم. فهمدینم و کندینم درک را او

 چرا که گرفته لجم. است حسادت هیشب شتریب احساسم واقع در

 را قشیناال و ادبیب همسر دارم، دوستش قدرنیا که یمرد

 ناراحت اصالا  مزخرفش اخالق از و دارد دوست قدرنیا

 !ستین



 

□ 

 ام،نشسته کنارش که من و است یرانندگ مشغول ررضایام

 یچهارخانه یهاروپوش با که دخترها به و گردمیبرم

 اند،نشسته ررضایام پیج عقب یصندل یرو دیسف و یزرشک

 لقامه کوتاه یموها و امبافته را ایلع یموها. اندازمیم ینگاه

 عقب صورتش یتو از تل شکل به روبان تکه کی با را

 هزار با صبح. امزده ونیپاپ سرش یباال را روبان و دهیکش

 به صبحانه عنوان به یادیز زیچ بودم نتوانسته هم ترفند

 شانیهافیک یتو و امگرفته لقمه شانیبرا یول بدهم خوردشان

 را لقامه. بودند شده داریب سخت یلیخ دو هر صبح. امگذاشته

 درست بودم، کرده داریب باالخره نوازش و ناز جور هزار با

. بروم مدرسه به تا کردیم داریب مرا یروز او که طورهمان

 را صورتش و کرد بغل رمحمدیام هم را آلودخواب یایلع

 را روپوشش توانست که شد باز شیهاچشم یقدر به تا شست

. بستم من را شیهادکمه که بود خواب قدرآن هنوز یول بپوشد

 سر. گردندیبرم مدرسه به دوباره که خوشحالند دو هر حاال

 به گرسنه و بخورند یزیچ هابچه داشتم یسع که صبحانه

 :بود گفته و کرده نگاهم لبخند با رمحمدیام نروند، مدرسه

 افتاد هم ایلع زحمت. دکتر خانم دیافتاد زحمت به یحساب -

 . شما گردن

 . نکردم یکار. ستین یزحمت -

 : گفت خانمخان



 

 نشده داریب روز هی عمرش تو. تنبله قهیشف نیا بس از -

. بود اول کالس که پارسال یحت مدرسه، بفرسته شوبچه

 ظهر لنگ تا قهیشف. رنیم هاشونبچه با مدرسه دم تا مادرها

 . ستنهیآ جلو هم بعد خوابه،

 :گفت رمحمدیام

 صبح اول. برهیم خوابش رید هاشب. ستین خودش دست -

 . شه داریب تونهینم

 م،یگویم دلم یتو من و زندیم یغر لب ریز خانمخان

 داره رو تو! داره فیتشر هم شانسخوش یلیخ خانم سرکار»

 یمالماست رو مزخرفش رفتار یطیشرا هر تحت که

 «!یکنیم

 :دیگویم ررضایام

 نیا فردا من د؟یریگیم ادی رو هاابونیخ دیدار خانم، نیزر -

 ! ها خوابم موقع

 تونمینم من که دیرس فکرم به االن یول رمیگیم ادی دارم -

 منو. رفتمیم محمد با هاصبح قبالا . مدرسه برسونم رو دخترها

 بخوام اگه االن. کار سر رفتیم و مارستانیب رسوندیم

 سر رفته محمد خونه، برگردم و مدرسه برسونم رو دخترها

 . رسمیم رید مارستان؟یب برم دیبا یچطور من و کار

 . کار سر دیبر مدرسه دم از. خونه دیبرنگرد شما -

 دخترها، دنبال دیبر قراره کی ساعت ؟یچ شما نیماش بعد -

 . هست که هم خودتون یکارها



 

 ازتون نویماش مارستانیب دم آمیم شدم، داریب موقع هر من -

 . رمیگیم

 ست؟ین سختتون -

 :دیگویم خنده با

 نمیریش خواب غرق تازه صبح نماز از بعد یوقت نکهیا از -

! ترهراحت مدرسه، برسونم رو دخترها و بمونم داریب بخوام

 یعروس من! نشه خانواده کیکوچ یبچه بشه، خونه سگ آدم

 محمد یکارها جور دیبا حاال گردنم، فتهین تیمسئول که نکردم

 . بکشم رو همه و بابا و

 از یکی هم مرد نیا. کنمیم نگاهش محبت با و خندمیم

 و هاطنتیش تمام و است شده امیزندگ یداشتندوست یهاآدم

 عقب یکارها تمام یبرا تشیمسئول احساس و هازدن غر

 هنوز که شودینم باورم. است نیریش و جذاب خانواده یمانده

 در دارم و شناسمیم را هاآدم نیا که ستین هم ماه کی یحت

 افتاده تند دور یرو یطور یزندگ. کنمیم یزندگ زمان نیا

 یزندگ خانواده نیا نیب جانیهم عمرم اول از انگار که

 :میگویم. کردمیم

 همه. گهید داره هم ایمزا یکل خونه کیکوچ بچه عوضش -

 . آنیم راه لشیم به و کشنیم نازشو دارن، دوستش

 ختنیر کار یکل فقط شهیهم. میدیند رو نیا که ما! وهللا نه -

 ! دهینکش یکس هم نازمون و سرمون

 شما واسه اول آبا و خانمخان سفره سر. دمید که من یول -

 یلیخ هیبق به. مهیمال باهاتون یلیخ هم باباخان کشن،یم غذا



 

 اگه رضا» گهیم شما به یول دهیم دستور محکم و حیصر

 «!بکن رو کار فالن یتونست

 . خنددیم دل ته از

 یتالف داره حاال! دهیرس منو حساب یکاف حد به قبالا  باباخان -

 . کنهیم

 ییهاروپوش با دخترک یکل و شده شلوغ اطرافمان ابانیخ

 به رفتن حال در درشکه و نیماش با ای ادهیپ ایلع و لقامه هیشب

 :میگویم. است شده کم یلیخ حرکتمان سرعت. اندمدرسه

 م؟یشد کینزد -

 . ابونهیخ نیهم آخر مدرسه بله، -

 .شهیم رمید من م،یبر سرعت نیا با -
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 کهیدرحال. ستدیایم ابانیخ مخالف سمت در و زندیم دور

 :دیگویم شودیم ادهیپ

 دیبر شما. مدرسه دم تا میریم ادهیپ دخترها و من -

 . نییپا دیبپر هابچه. مارستانیب

 .زندیم غر و شودیم ادهیپ اخم با ایلع

 هی بعد میبر ادهیپ دیبا ما چرا. آدیم خوابم. امخسته من -

 بره؟ نیماش با تیرع

 :دیگویم اخم با ررضایام

  ه؟یک تیرع -



 

 ما با چرا دونمینم. تهیرع گهیم مامانم. گهید نیزر نیهم -

 . بره نیماش با دیبا االن و خورهیم غذا

 . بردیم باال یکم را شیصدا ررضایام

 یلیخ مامانت زدنه؟ حرف طرز چه نیا. دختر بکش خجالت -

 ...یب

 : میگویم خنده با و کنمیم قطع را حرفش

 البد. ستمین زادهخان که من. گفته راست خب. ستین مهم -

 ! گهید تمیرع

 . زندیم غر لب ریز

ا  هم محمد نیا -  نیع هم بچه فردا. داده رو زنش به واقعا

 . رهیگیم ادی رو رفتارها همون

 :دیگویم من به رو و ردیگیم را دخترها دست

 ازتون نویماش آمیم ظهر یحدودها من مارستان،یب دیبر شما -

 . رمیگیم

 را خودش امپنجره کنار لقامه و فرمان پشت کشمیم را خودم

 دور را شیهادست. بوسمیم را او و شومیم خم. کشدیم باال

 :دیگویم گوشم در آهسته و اندازدیم گردنم

 نیزم یهرچ بشم، که بزرگ. دینخور غصه جون، نیزر -

 . دیستین تیرع گهید هم شما وقتاون. شما به دمیم دارم

 را نیماش و بوسمیم را قشنگش صورت ترمحکم دوباره

 :میگویم لب ریز و دهمیم حرکت

 و دار تمام. یکرد رو کار نیا یروز هی تو نم،ینازن زیعز -

 . من به یداد رو ندارت



 

 فکر گرید قهیشف اریدرب حرص یهاحرف به کنمیم یسع

 دوستش چقدر که کنمیم فکر مارستانیب در کارم به و نکنم

 روز چند است قرار بودم گفته کلیما دکتر به که یروز. دارم

 من به بودم، کرده تشکر مدت آن بابت و برگردم خانه به بعد

 کمال با هم من و بود داده را استخدام و کار یادامه شنهادیپ

 و باطل و عاطل آدم کی نکهیا از هم. بودم کرده قبول لیم

 درآمد منبع و شغل داشتن از هم و بودم زاریب باشم نینشخانه

ا  هم را مارستانیب نیا در کار. خوشحال  و داشتم دوست واقعا

 نکهیا ترمهم همه از. بود یجذاب و متفاوت یتجربه میبرا

ا یتقر  هم من ستند،ین خانه در رمحمدیام و لقامه که را یساعات با

 .گردمیبرم هم هاآن با و رومیم

 راحت شدن استخدام چقدر زمان نیا در کنمیم فکر خودم با

 و محمد یمعرف و کارم دنید اساس بر راحت چه و است

 یمدرک من از یکس و پزشکم من اندرفتهیپذ اشخانواده

 انجام راحت دوره نیا در زیچهمه چقدر کالا . است نخواسته

 . دارم یآرام و استرس بدون یزندگ چه و شودیم

□ 

 را آسمان دارم و امنشسته وانیا یپله یرو. است شب آخر

 دارم. لرزمیم آن کی و شده سرد یکم هوا. کنمیم تماشا

 هیته گرم لباس تا چند خودم یبرا یزود به دیبا کنمیم فکر

 رمحمدیام. است سرد هم صبح اول روزها یبعض چون کنم

 همان تا و آمده گربه کی ینرم به. ندینشیم پله طرفآن

 :دیگویم. امنکرده حس را حضورش اصالا  لحظه



 

 ؟ییکجا -

 . دمینشن پاتو یصدا اصالا . دمیم گوش آهنگ دارم -

 دستش. است آمده خوشش و کرده گوش آهنگ من با هم قبالا 

 به رو دستش کف که یطور کند،یم دراز طرفم به را

 و آورمیم در گوشم از را رپادیا یهایگوش از یکی. باالست

 را شیهاچشم و گذاردیم گوشش یتو. دهمیم دستش به

 .چدیپیم گوشمان در زمانهم یقیموس یصدا. بنددیم

 دارمیب ای خوابم»

 من با یمن با تو

 هیهمسا و همراه

 «...رهنیپ از ترکینزد

 :دیگویم شود،یم تمام ترانه یوقت

 تو حاال تا. داشت یقیعم و گرم یصدا چقدر خواننده نیا -

 . بودم دهینشن ییصدا نیهمچ عمرم

 . صدا یآقا گنیم بهش. هیا ب اسمش -

ا . هیخوب لقب -  بعداا  باشه ادتی. داره یرینظیب یصدا واقعا

 . بذار برام ،یدار ازش گهید یترانه اگه

 . زنمیم لبخند

 . میدیم گوش هم با. دارم آهنگ ازش ادیز آره، -

 تو؟ یرینم. شده سرد هوا -

 قشنگه قدراون نجایا آسمون. رفتمیم داشتم کمکم گهید چرا، -

ا  شم،ینم ریس کردنش تماشا از که  یوقت شب آخر مخصوصا

 . خاموشه خونه یهاچراغ تمام



 

 انعکاس. اندازدیم آسمان به ینگاه و کندیم بلند را سرش

 کرده بارانستاره هم را او ییطال چشمان هاستاره ریتصو

 بودنش از یخوب حس و کنمیم تماشا را رخشمین دارم. است

 که است دلچسب قدرآن کیتارمهین یفضا آن در حالتش. دارم

 کشمیم انگشت. بگذرم لحظه نیا تیتثب هوس از توانمینم

 . طرفم به گرددیبرم فلش نور و شاتر یصدا با. نیدورب یرو

 بود؟ یچ -

 چند از بعد و کندیم نگاهش مبهوت. دهمیم نشانش را عکس

 :دیگویم لحظه

 هی توش یبود نگفته! کنهینم که کارها چه تو یگوش نیا -

 ! هست هم کامل یعکاسخونه

 ررضایام با مارستانیب در قبالا  که را یعکس و خندمیم

 :پرسدیم. دهمیم نشانش م،یاگرفته

 گرفته؟ یک -

 . ورترنیا ایب کم هی! نداره الزم هم عکاس نیا. خودم -

 ترعقب را یگوش. شودیم ترکینزد من به یکم پله یرو

. دهمیم نشانش و رمیگیم یسلف مناسب کادر کی با و برمیم

 :دیگویم

ا  نیا -  . ستمعجزه واقعا

 . دهمیم دستش به را یگوش

 یوقت. یباش جلو خودت که ریبگ وراون از تو هم یکی حاال -

 .بزن نویا مناسبه، کادر یدید
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 او سر پشت من بار نیا که یطور م،یچرخیم طرفآن به

. خندمیم و امدهیکش سرک اششانه کنار از عکس یتو. هستم

 چند. زندیم برق اشیعسل چشمان و دارد لب بر یلبخند او

 :پرسدیم بعد و میریگیم هم گرید یسلف تا

 کرد؟ چاپ شهینم رو نایا -

 فقط فعالا . ستین نجایا که داره الزم یدستگاه یول شهیم -

 . دشونید یگوش نیهم تو شهیم

 یرو قبل از که ییهاعکس دادن نشان به کنمیم شروع

 . دارم یگوش

. تهران دانشگاه تو بوده، میلیالتحصفارغ جشن روز نجایا -

 ایخدا! دارم برات یریغافلگ هی یراست. لقاستمه یخونه نیا

 یریپ عکس یدار دوست! بود دهینرس فکرم به زودتر چرا

  ؟ینیبب رو لقامه

 و زنمیم ورق را هاعکس. دهدیم تکان سر اقیاشت با

 . دهمیم نشان را لقامه و خودم از یریتصو

 . هاهیهمسا از یکی یعروس میرفتیم میداشت. ارسالهیپ نیا -

 . شودیم ترقیعم لبخندش

ا  من یکوچولو دختر -  موقر مسن خانم نیا به شده لیتبد واقعا

 . دهیپوش هم یقشنگ لباس چه ؟ییطال یموها با

 اما شومیم دلخور یکم بوده لقامه به حواسش فقط نکهیا از

 :دیگویم بالفاصله

 . هیعال شتیآرا و لباس! طورنیهم هم خودت -



 

 کرده اتو را میموها که اندازمیم عکس یتو خودم به ینگاه

 قشنگ یلیخ یمشک شب لباس کی و بودم ختهیر دورم و

 او. بود برهنه میهاشانه که داشتم تن به یقیقا قهی چسبان

 : دیگویم و دهدیم پس من به را یگوش

 . ماراله و باقر یعروس بعد هفته. افتاد ادمی شد خوب یراست -

 و یطوالن بحث وارد خواهمینم گرید. کشمیم یقیعم نفس

 توانمینم و سوزدیم دلم مارال یبرا هنوز یول شوم یتکرار

 نیچن با خواهرش شد یراض چطور وکیب که کنم درک

 نیا ریاخ عیوقا خاطر به. برود سقف کی ریز یموجود

 کینزد لیدل به البد یول افتاده عقب ماه کی حدود یعروس

. نکنند صبر گرید اندگرفته میتصم صفر و محرم بودن

 :دیگویم رمحمدیام

 سفارش د،یدار الزم یهرچ مادام، شیپ ببر رو لقامه فردا -

 . دیبد

 سفارش براش داره دوست که رو یلباس و برمیم رو لقامه -

 . دمیم

 ... هم خودت -

 و پوشمیم شب لباس کنم،یم شیآرا من یکنیم فکر نکنه -

 !باقر؟ یعروس آمیم افتمیم راه

 :دیگویم خونسرد

 دعوت مونهمه و یاخانواده نیا از یعضو تو نه؟ چرا -

 . یعروس میشد

 :میگویم حرص با



 

 عمرم آخر تا ستمین حاضر من چرا؟ یدونینم تو یعنی -

 . نمیبب رو باقر ختیر

 و قهیشف پدر یخونه شه،یم برگزار خونه تا دو تو یعروس -

 جز جهینت در جداست، مردونه و زنونه مجلس. شونهیهمسا

 رو باقر ستین قرار زنونه، تو ادیب داماد ممکنه که ییهاوقت

 . ینیبب

 بد حالم نگاهش تصور از. نمشیبب خوامینم هم قهیدق هی من -

 . شهیم

 :دیگویم انهیدلجو

 پدر و زنش جلو و تیجمع همه اون وسط باش مطمئن خانم، -

 . رهینم هرز چشمش مادرش و

 و پدر و زنش جلو که دمید قبالا  چون ستمین مطمئن اصالا  -

 یشب نیدوم همون. رفته هرز چشمش گهید آدم یکل و مادرش

 یحت که بود یحد در وقاحتش. قوانیل تو بودم، نجایا من که

 . باقر یعروس آمینم من. دیبود شده متوجه هم رضا و تو

 یول کنم مجبورت خوامینم. یاین که ستین یخوب کار -

 که هیرعادیغ و کنهیم توجه جلب چقدر نیبب کن فکر خودت

 . یاین هیبق همراه و خونه یبمون وتنهاتک تو

 ضیمر شب اون یکی کن فرض. ستین یرعادیغ هم چیه -

 که هیعیطب یلیخ. باشه داشته درددل ای باشه خورده سرما. بشه

 . یعروس ادین



 

 یحت یکینزد نیا به لیفام نجایا یول دونمینم رو تو زمان -

 از یکی تو رهیم و یعروس آدیم باشه، هم ضیمر اگه

 . کشهیم دراز خونه خلوت یهااتاق

 . دهمیم رونیب صدادار را نفسم

 و اتاق و سمبه سوراخ همه نیا هاخونه من زمان تو -

 بره شه پا یکس که ستین جا جهینت در. نداره یرونیب یاندرون

 برمیم رو لقامه فردا! خونه مونهیم ضیمر! بخوابه یعروس

 مساعد اصالا  حالم و ضمیمر یعروس شب من یول دیخر

 . اومدن واسه ستین

 . شومیم بلند

 . بخوابم رمیم. شد سردم من -

 . چشمانم به شودیم رهیخ و ستدیایم مقابلم و شودیم بلند

 و ریخ من که یدونیم یول ،یدار دوست جور هر -

 کردن تحمل ساعت دو یکی نظرم به. خوامیم رو صالحت

 تو چرا که ارزهینم سؤال جور هزار و توجه جلب به باقر

 . کن فکر موردش در هم باز. یستین

 . یکنیم اصرار یدار یخودیب. محمد آمینم من -

 . کندیم روشن را صورتش تمام لبخند

ا  ،یمرس -  باالخره که لطف از درجه نیا بود رمنتظرهیغ واقعا

 . یکرد صدا اسممو زادهخان مزخرف لقب اون یجا به

 صدا را کوچکش نام بار نیاول یبرا که شومیم متوجه تازه

 میکنیم خطاب مفرد را گریهمد هاستمدت هرچند. امزده



 

 ناگفته مرز و حد کی کداممان هر کوچک اسم انگار یول

 :میگویم. است شده حفظ انمانیم که بوده

 . زبونم به اومد اسمت اریاختیب. نبود یاراد د،یببخش -

  بشه؟ تکرار لطف نیا باشم نداشته دیام یعنی -

 . کشمیم هم در را میابروها

 هم خانم نیزر رضا، و بابات مثل یحت! ؟یچ خودت -

 خانم هی هم هیبق جلو دکتر، یزنیم صدا منو. بهم یگینم

 . مهمه شغلم فقط انگار! اولش یذاریم

 :دیگویم کند،یم ررضایام هیشب را او آن کی که یطنتیش با

 قبوله؟! محمد مقابل در نیزر. میکن معامله ایب -
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 . زنمیم لبخند

 . قبوله -

 . تو میبر بعد بکشم گاریس هی من نیبش پس -

 . نمینشیم پله یرو دوباره

 . بودم دهیند دستت گاریس حاال تا -

 فقط. کشمینم هم هابچه و ترهابزرگ جلو کشم،ینم شهیهم -

 . بکشم گاریس جلوشون ممکنه که تو و قهیشف و رضا مونهیم

 باز چمدان مثل درش که آوردیم در یافق یاجعبه بشیج از

 :پرسدیم. است کیبار یگارهایس شیتو و شودیم

  ؟یکشیم -

 . نه -



 

 از تو. یکشینم دمیفهمیم دیبا. بود خطا دنشیپرس البته -

 ،یزنینم هم شراب به لب مطمئنم. ییرضا نیع نظرها یلیخ

 . یخونیم مرتب که هم نماز

 مشروب و کشنیم گاریس دخترها دوره نیا تو مگه -

  خورن؟یم

 دلشون کار هر زنونه یهاجمع تو هاخانم یول نه که دخترها -

 خمره به یدم هم کشن،یم ونیقل و گاریس هم کنن،یم بخواد

 هایمهمون نیا تو که هست زن مطرب گروه یحت. زننیم

 هاخانم و رقصنیم و پوشنیم مردونه لباس هاشونیبعض

 یهایمهمون یسر هی هاسال نیا تو. کننیم سرگرم رو

 و رانیمد و اداراته طرف از شتریب که شده برقرار هم یونیاع

 اونجا و مختلطه که کننیم دعوت رو نایا و ارتش فرماندهان

 . هست زیچهمه ییاروپا سبک به

 : میگویم اریاختیب

 ! جالب چه -

 ها؟یمهمون نیا از یبر یدار دوست -

 یهالمیف تو رو شییاروپا نوع از ییهایمهمون نیهمچ هی من -

 والس. بوده جالب یلیخ نظرم به شهیهم. دمید ینوزدهم قرن

  رقصن؟یم هم

 . خنددیم پق

 . هست هم گرامافون با ای زنده یقیموس یگاه یول هنوز، نه -

 فراک کت هم ونیآقا پوشن،یم یپفپف بلند یهالباس هاخانم -

 ون؟یپاپ و



 

 پوشنیم یمعمول وشلوارکت معموالا  ونیآقا یول آره هاخانم -

 یهالباس با هم ارتش یاُمرا. زننیم ونیپاپ ای کراوات و

 . زننیم دارن، مدال یهرچ و آنیم خودشون وبرقپرزرق

 . کندیم روشن تیکبر با را گارشیس

 برگزار هایمهمون نیا از تا چند یسال معموالا  جنگ از قبل -

 که شهیم یعاد چقدر اوضاع دونمینم االن یول شدیم

  ؟یایب یدار دوست شد، اگه حاال. نه ای رنیبگ یمهمون دوباره

 یاهال کل با باقر یعروس مثل کنن،یم دعوت که رو تو -

 !ست؟خانواده

 ! بانو با فقط نه، -

 ! یببر منو که یندار جا پس خب -

 . زندیم گارشیس به یپک

 .رهیم زنونه یهایمهمون فقط. آدینم قهیشف -

 :میگویم تعجب با

 مثل اونم. باشه مؤمن قدرنیا آدینم بهش! بیعج چقدر -

 که هم حجاب اهل خونه،یم نماز ونیم در خط هی خودت

 یروسر باباهاشون و وکیب و رضا شیپ خونه تو دمید. ستین

  بگذره؟ یجالب یمهمون نیهمچ هی از دیبا چرا. کنهینم سرش

 یتو کندیم پرت را آن ته و زندیم گارشیس به یقیعم پک

 . کشدیم ازهیخم و شودیم بلند. باغچه

 رفتم من چرا؟ بگه بهش تونهیم یک. گهید ستقهیشف -

 . ریبخ شب. بخوابم

 .شیهاچشم یتو زنمیم زل و شومیم بلند



 

  ؟یچ ریبخ شب -

 . زندیم لبخند

 . نیزر ریبخ شب -

 . محمد یبخواب خوب! آدیم خوشم انتقالت سرعت از -

 کشم،یم را لقامه یرو دارم که طورهمان و رومیم اتاقم به

 را یشوندیپ و پسوند چیه بدون زبانش از اسمم دنیشن ینیریش

 هنوز. دارم یبیغر حس چقدر. کنمیم مزمزه بار نیاول یبرا

 اسمش احساس نیا اگر اما امشده عاشق که شودینم باورم

 !نبود چیه داشتم آرشام به نسبت یروز که یحس است، عشق
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 یعروس

 که یشگریآرا را لقامه یموها. مییآیم رونیب اتاق از لقامه با

 لباس او و کرده مرتب توانسته که ییجا تا بود، آمده خانه به

 تن بر بود، داده سفارش امشب یبرا که را ییبایز یصورت

 یتو یکیش وشلوارکت با که ررضایام. است خوشحال و دارد

 :پرسدیم. اندازدیم من به ینگاه است، هال

 ! ؟یعروس یایب یخوایم لباس نیهم با یمطمئن -

 چشه؟ مگه -

 :دیگویم خنده با

 !باشه باقر یعزا لباس آدیم بهش شتریب -

 لباس به یشباهت چیه لباسم. دیگویم درست. ردیگیم امخنده

 یبرا را لقامه که یروز. ندارد یعروس مجلس مناسب



 

 بودم مصمم هنوز بودم، برده مادام مزون به لباسش سفارش

 اصرار خواستمینم دلم ته یول نکنم شرکت جشن نیا در

 جادیا من در دیترد ینوع کمکم. رمیبگ دهیناد هم را رمحمدیام

 :دمیپرس مادام از و زدم ایدر به دل باالخره و بود شده

  شلوار؟ و بلوز یبرا دیدار مناسب و ساده یپارچه هی -

 :گفت نیتحس به ختهیآم یتعجب با

 تو هیمدت. شنومیم نویا که خوشحالم یلیخ زم،یعز! اوه -

 جیرا نجایا هنوز یول پوشنیم شلوار یگاه هم هاخانم اروپا

 یهاپارچه تعداد... البته. ندارم براش یدرخواست اصالا  و نشده

 . کرد دایپ یزیچ شهیم یول ستین ادیز هم لباس نیا مناسب

 یرو لبخند زود یلیخ و انداخت هاپارچه یهاتوپ به ینگاه

 . نشست لبش

 بلوز هم فصله مناسب هم که دارم رو فیظر یهامخمل نیا -

 نیا د؟یدار دوست یرنگ چه. آدیم در خوب یلیخ شلوارش و

ا  ه،یعال یعروس یبرا بژ رنگ  لهیمل با روش اگه مخصوصا

 . کنم کار براتون رنگهم

 انداختم ینگاه بود دستش ریز که ییبایز و براق یپارچه به

 . کند توجه جلب نیا از کمتر که گشتمیم یزیچ دنبال من یول

  نداره؟ یاگهید رنگ -

 .کرد اشاره پارچه یهاتوپ ییتاهشت هفت فیرد به

 . مادمازل مخمله همون از هانیا تمام -

ا  هامخمل درخشان یهارنگ  اشاره یول بود برده را دلم واقعا

 . یمشک رنگ به کردم



 

 . بهتره همه از نیا -

 . دیکش رونیب را توپ

 کار رنگهفت سنگ روش شهیم. هیخوب انتخاب هم نیا -

 . شهیم یعال و کرد

 . گذاشت مقابلم را یژورنال

 انتخاب. هست یمجلس شلوار و بلوز مدل یکل نیا یتو -

 . دیکن

 انتخاب ساده شلوار و کیتون کی و زدم ورق را ژورنال

 . کردم

 . خوبه نیا -

 صورتش یرو ینامحسوس اخم و انداخت مدل به ینگاه

 .نشست

  زم؟یعز ستین ساده کم هی یعروس یبرا -

 هر ای یدوزسنگ بدون باشه، ساده کامالا  خوامیم من نه، -

ا  هم هاماندازه. یاگهید نیتزئ  تو کیتون که دیریبگ یطور لطفا

 مدل از بلندتر هم یکم و ستهیوا گشاد و آزاد کامالا  تنم

 . مناسب یپارچه از خوام،یم هم یمشک شال هی. ژورنال

 و کردم انتخاب شالم یبرا هم را یژورژت یپارچه بعد یکم

 :دمیپرس

 سرد ادیز که ییروزها که خوامیم هم یزیچ هی یراست -

 و باشه یدیم قدش که یلباس د،یپوش لباس یرو بشه ست،ین

 .باشه داشته دکمه جلوش

 مانتوئه؟ منظورتون -



 

 ! ه؟یچ مانتو دیدونیم شما -

 :گفت خنده با

 معمول لغات نیا شهیم مگه اطم،یخ من زم،یعز بله -

 د،یدینپسند اگه و دارم آماده نمونه چند ندونم؟ رو ییاروپا

 . دوزمیم براتون

 مدلخوش یمشک کرپ یمانتو کی اشآماده یمانتوها نیب از

 موقع هاصبح و رفتیم سرما به رو هوا. کردم انتخاب هم

 :دمیپرس. شدیم سردم یکم کار سر رفتن

 شد؟ چقدر من حساب -

 مثل کنن،یم حساب خودشون گفتن خان محمد زم،یعز -

 .قبل یدفعه

 . کردم اخم

 شما از من بار هر ستین قرار یول دارن لطف شونیا نه، -

 . بشم شونیا یشرمنده کنم،یم دیخر

 . کنم حساب شما با ندادن اجازه مادمازل؟ کنم چه من خب -

 رو وقتتون خوامیم عذر. رمیگیم پس رو سفارشم من پس -

 . گرفتم

 :گفت و زد یلبخند بعد و انداخت مصممم صورت به ینگاه

. کنم حساب شما با بعد رمیبگ اجازه خان از دیبد اجازه الاقل -

 . رنجنیم من از دیکن باور

 . دادم پاسخ را لبخندش

 . برنجن شما از ذارمینم که باشه راحت التونیخ -



 

 و شد کردن حساب مشغول و برداشت را اشچرتکه دیترد با

 جمع یوقت. خواندیم میبرا یکییکی را شانیهامتیق و اقالم

 :گفتم کرد، حساب را

 . دینکرد حساب رو لقامه لباس -

 مطمئنم. کنم حساب خودشون با دیبد اجازه گهید رو یکی نیا-

 . شنیم ناراحت یلیخ

 . کردم یمیمال اخم

 . شنینم ناراحت شما از که دادم قول. مادام دیکن حساب -

 پرداخت و کرد اضافه جمع به هم را لقامه لباس باالخره

 :دمیپرس. کردم

 داره؟ الزم پروو -

 پروو بار هی ستین بد دخترمون مال یول نه که شما لباس -

 دش؟یاریب دیتونیم فرداپس. بشه

ا  بله -  . حتما

 دشیخر از هدفم که دارم تن به را ساده یمشک لباس آن حاال

 ررضایام حرف با تازه و بود اشیدگیپوش و یسادگ فقط

 ررضایام! است یعزادار لباس هیشب چقدر که امشده متوجه

 :دیگویم

! آوردیم سرش ییبال هی خانمه نیا دیدادیم موهاتونو الاقل -

 کنهیم ییکارها هی رو مامانم یحت و ایلع و قهیشف یموها االن

 . مونهیم باز دهنش آدم

 دورم  یشیآرا چیه بدون که اندازمیم صافم یموها به ینگاه

 . آورمیم در فمیک از را شالم. امختهیر



 

 . کنمیم سرم شال ست،ین الزم -

 . شودیم گرد شیهاچشم

 !عجب کارها؟ نیا و شما-
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 د،یآیم رونیب اتاق از کرده اصالح و مرتب که رمحمدیام

 :دیگویم اخم با. چدیپیم مشامم در کاجش ادکلن یبو

 خانما لباس به کاریچ تو رضا؟ یداد ریگ قدرنیا چرا -

  ؟یدار

 :دیگویم خنده با ررضایام

 امشب یاشتباه بوده ُمحرمشون لباس نیا نکنه گفتم آخه -

 ! دنیپوش

 :دیگویم آهسته و کندیم یاخندهتک رمحمدیام

 مارال و یلیفام یپا اگه. هیادیز هم نیهم باقر یعروس واسه -

 . نمیبب رو باقر ختیر خواستمینم عمرم آخر تا نبود، وسط

 :دیگویم رضا به و کندیم باز را اتاقش در یال خانمخان

 . اریب اطیح بند یرو از منو یهاجوراب اون برو -

 :دیگویم محمد رود،یم که رضا

 قدرنیا لباست یکرد یسع چرا و یدار یحس چه فهممیم -

 انتخاب گهید رنگ هی الاقل کاش یول باشه دهیپوش و ساده

 جلب جور هی هم بودنش یمشک و ساده همه نیا. یکردیم

 و رنگ هم بهیعج لباست مدل هم گرانید یبرا. کنهیم توجه

 . شیسادگ



 

 . اندازمیم باال شانه

 خواستمیم فقط ه،یچ گرانید نظر ستین مهم اصالا  من واسه -

 . کنم یمخف یعوض اون زیه چشم از ممکن حد تا خودمو

 :دیگویم یمهربان با

 اصرار یول سخته چقدر برات دونمیم. یآیم که یمرس -

 کمتر ،یکن رفتار تریعاد یهرچ. بود خودت خاطر به من

 . خودته نفع به و کنهیم جلب رو گرانید توجه

 پول من بود دهیفهم که افتمیم یروز آن ادی و کنمیم نگاهش

. بود شده ناراحت چقدر و امداده را لقامه و خودم یدهایخر

 و بودند کرده دیخر یگرید یجا از ایلع و قهیشف ظاهراا 

 از یزیچ اشانهیماه یهاحسابصورت یتو که رمحمدیام

 من که بود دهیشن و کرده وجوپرس بود، نکرده افتیدر مادام

 . امکرده حساب و کرده اصرار

 آمدیم دنبالم شد،یم تمام زود کارش که روزها از یلیخ

 کار هم یگاه یول آوردیم خانه به خودش با مرا و مارستانیب

 از اگر که بود نیا قرارمان. دیرسینم که داشت یجلسات ای

 روز آن. برگردم درشکه با نبود، او و آمدم رونیب مارستانیب

 دهیرس خانه به او از زودتر من و بود افتاده اتفاق نیهم هم

 جواب. بود نیسرسنگ من با آمد، کار سر از که عصر. بودم

 مطابق نکهیا از بعد و داد یاحوالپرس بدون و سرد را سالمم

 اتاقش به عیسر م،یدینوش یچا هم دور خانواده کنار معمول

 بود بیعج میبرا برخوردش. امدین رونیب شام موقع تا و رفت

 لمیتحو هم شام سر یوقت. یخستگ حساب به بودم گذاشته یول



 

 شدم مطمئن گرید نشد، کالمهم من با اصالا  و نگرفت

 . دارد وجود یایدلخور

 نیا. ماندم منتظرش و نشستم وانیا یهاپله یرو شب آخر

 چند شب هر که ناگفته قرار کی به بود شده لیتبد برنامه

 گپ و میکردیم گوش یآهنگ هم با م،ینشستیم آنجا یاقهیدق

 شدم بلند. امدین و شد سردم تا ماندم منتظرش. میزدیم یکوتاه

 اتاقش یبسته در به شدم رهیخ. برگشتم ساختمان داخل به و

 ینور تنها و بود دهیتاب رونیب ینور یکهیبار آن ریز از که

 خاموش هم خودم اتاق چراغ. شدیم دهید خانه یتو که بود

 که داشتم دیترد. بود دهیخواب شیپ وقت یلیخ لقامه چون بود

 بودم نشده اشیخصوص اتاق وارد روز آن تا. نه ای بزنم در

 هیبق نظر از دیشا آنجا به رفتن شب وقت نیا کردمیم حس و

ا  نباشد، یدرست کار  ینگاه دیترد با. قهیشف نظر از مخصوصا

 آنجا شهیهم ایلع و قهیشف که انداختم یخاموش اتاق به

 رمحمدیام چرا نفهمم امشب نیهم اگر کردم حس. دندیخوابیم

 گذاشتم کنار را دیترد. بردینم خوابم است، گرفته افهیق میبرا

 :گفتم آهسته و زدم در و

  تو؟ امیب تونمیم. منم -

 :داد جواب آهسته اتاق داخل از متعجبش یصدا

 . دییبفرما -

 بود یانفرهکی تختخواب اتاقش طرف کی. کردم باز را در

 یرو خانه اهل تمام چون دیرسیم نظر به بیعج یکم که

 گرید طرف. دندیخوابیم و کردندیم پهن رختخواب نیزم



 

 یراحت یکاناپه کنارش و کوچک ریزتحریم کی اتاق

 کی و چهارخانه یکرک شلوار با او که داشت قرار یادونفره

 جلو. داشت دست در یکتاب و بود نشسته آن یرو کویتر بلوز

 آن. کتابش یرو برگرداند را نگاهش. ستادمیا مقابلش و رفتم

 وانید کی. انداختم آن به ینگاه و دمیکش رونیب دستش از را

 شک. برد ماتم آن کی. یچرم جلد با بود یسنگ چاپ حافظ

 نود دهه تهران در من یخانه در کتاب نیا االن که نداشتم

 رمحمدیام که نداشتم شک و بود داده من به را آن لقامه! است

 من یخانه کتاب  . داد خواهد لقامه به را کتاب نیا یروز

 خودش یول زردتر و ترشکننده شیهابرگ و بود شده ترکهنه

 دو زمانهم دارد امکان چطور که آوردمینم در سر چیه. بود

 میبرا را شیمعنا بود وقت یلیخ کلمه نیا! زمان؟هم. باشد جا

ا . بود داده دست از  چطور ستیب دهه و نود دهه واقعا

 :گفت او باشند؟ زمانهم توانستندیم

 . خوندمشیم داشتم د؟یبد رو کتابم دیکنیم لطف -

. کردم رها را کتاب باال همان از و شیهاچشم یتو زدم زل

 . دیپر جا از و آمد در شیصدا او افتاد، نیزم یرو یوقت

 ! یکرد داغونش -

 . نشستم کاناپه یرو

 هر حقشه کنه،یم قهر یالک زدن حرف یجا به که یکس -

. خودمه کتاب نیا هرچند. ادیب لشیوسا و خودش سر ییبال

 . تهرانه تو من یخونه تو االن

 . نشست کنارم و بست و برداشت را کتاب



 

 باشه؟ نود دهه تو االن کتاب نیا ممکنه چطور -
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 .هست یول دونمینم -

 . داده من به و بوده باباخان مال نیا کتابه؟ نیهم یمطمئن -

 و سیخودنو با اولش صفحه چون خودشه ندارم شک گهید -

 به است متعلق کتاب نیا» نوشته، یقشنگ یلیخ خط

 . «الدولهاحتشام

 دیشا تا کرد باز را کتاب اول صفحه و شد گرد شیهاچشم

 :گفتم. ندیبب را نوشته آن بار نیهزارم یبرا

 همون با هم زدند خانهیم در مالئک که دمید دوش شعر کنار -

 عفاف و سر   حرم حافظان نسخ یبعض در» نوشته، خط

 عفاف و ستر نوشته تو کتاب تو آخه« .شده گفته ملکوت

 . ملکوت

 هم را نوشته نیا ظاهراا . شد ینعلبک قد شیهاچشم بار نیا

 .بود دهید بارها

 اعتقاد خرافات به. یجادوگر تو کنمیم فکر یگاه ن،یزر -

 به که یلیدل نیبهتر ،یزنیم که ییهاحرف واسه یول ندارم

 . نهیهم رسهیم ذهنم

  اومدم؟ نود دهه از من که یدار شک هنوز نکنه -

 . کرد اخم

  کنم؟ گوش حرفتو من که یدیم گوش منو حرف تو مگه -



 

 من واسه عصر از چرا. مطلب اصل سر میدیرس! آهان -

  ؟یگرفت افهیق

 . کرد نگاهم چشم گوشه از

 ؟یدونینم تو یعنی -

ا . ندارم بیغ علم -  بزنه حرف دیبا ناراحته، یکی یوقت منطقا

 . چرا بفهمه مقابل طرف تا

 کتاب یصفحه فالن تو یبدون که یدار بیغ علم قدراون -

 ! نوشته یچ من

ا  االن یول -  خودت دیبا. یناراحت من از چرا دونمینم واقعا

 . یبگ

 :گفت بعد و کرد مکث یکم

 لقامه و خودت دیخر پول یکرد اصرار مادام به یرفت چرا -

  ؟یبد رو

 .دهانم یرو گذاشتم را دستم

 بودم داده قول بهش. بگم بهت روز همون رفت ادمی! یوا -

 کرده دعوا رو خدا بنده مادام نکنه. یشینم ناراحت ازش که

 .بود نگران یلیخ ؟یباش

 اون سر رو تو اشتباه کار یتالف دیبا چرا. نکردم که معلومه -

 آوردم؟یم در

 . کردم اخم

. باشم اتخانواده و تو مهمون ابد تا ستین قرار! اشتباه؟ کار -

 مثل ندارم، یخرج چیه و کنمیم یزندگ تونخونه تو دارم

 خاطر به هم من و پدرته لطف تینها نیا خب. خونه هی دختر



 

ا  گهید یول بمونم نید نیا ریز دیبا لقامه کنار موندن  واقعا

 درآمد و کنمیم کار خودم. یبد تو لباسمو پول نداره یلیدل

 . دارم

 :گفت یدلخور با

ا  یعنی -  یهیهد بخوام یگاه که ستکننده ناراحت قدرنیا واقعا

  م؟یابهیغر هم با قدرنیا بدم؟ بهت یکیکوچ

 یخانواده ایدن نیا یتو االن. ستین طورنیا اصالا  محمد، نه -

 راستش بخوام اگه. دیهست من یزندگ یهاآدم نیترکینزد تو

ا  بگم، رو  مثل ،یدیم هیهد بهم که آدیم خوشم هم یلیخ اتفاقا

 یآیم که یموقع و یخریم برام روز هر که ییهالواشک

 که نذار فشار تحت منو و نکن تمیاذ یول! یآریم برام دنبالم،

ا  دم،یخر یهرچ موقع هر . یکن حساب تو پولشو دیبا حتما

 . رهیم نیب از استقاللم حس یطورنیا

 هر با من دوروبر یهازن. نیزر یهست یبیعج دختر یلیخ -

 و پدر از شونیزندگ یمردها دارن انتظار یالتیتحص و مقام

 تمام دورتر اقوام یگاه یحت و پسر و همسر و برادر

 باعث نباشه طورنیا اگه و رنیبگ عهده به رو مخارجشون

 کردم عمل امفهیوظ به فقط من واقع در. شهیم شونیدلخور

 . کرده ناراحتت و بوده برعکس تو مورد در نیا یول

 توش تو و من که هییهادوره تفاوت مال نیا دیشا محمد -

 بعداا  ممکنه و اومده شیپ موارد نیا از هم قبالا . میشد بزرگ

 .ادیب شیپ هم



 

 اضافه و کردم نگاهش چشم یگوشه از و کردم یکوچک اخم

 :کردم

 و رک و میزنیم حرف. ستین اخم و قهر راهش یول -

 چه موندوستانه یرابطه حفظ واسه میگیم هم به راحت

 . میدار هم از یانتظار

 قهر و اخم تو مقابل در که نهیا گرفتم ادی امشب که یزیچ -

 نفع به راحت یلیخ رو جهینت چون نداره هم یادهیفا چیه

 یول باشم دلخور تو از من بود قرار مثالا ! یدیم رییتغ خودت

 .  انگار شد برعکس

 . زدم لبخند

 با امشب که نجامیا نیهم واسه االن. ستمین دلخور تو از من -

 .نشه تموم هم از یدلخور

 کردمیم حس اما شد؛ روشن ایدن داد، پاسخ ترقیعم را لبخندم

. است نگرفته قرار خودش یسرجا یزیچ هنوز دلش ته

 : دمیپرس

 روزانه یهالواشک از شتریب هیهد هی بهم یداشت دوست تو -

  ؟یبد

 .آره خب -

 و سخت یکارها دنبال نکهیا یجا به دفعه نیا شهیم -

 خیتار گهید جور هی م،یبش یکس مرگ مانع و میباش خطرناک

 و لقامه به یبد رو کتاب نیا نکهیا یجا به م؟یکن عوض رو

 یلیخ من. خودم به بده االن نیهم از من، به بده لقامه بعدها

ا . دارم دوست کتابو نیا  دارم االن که خوشحالم واقعا



 

 از یکی انگار ده،یم آشنا و کینزد حس هی بهم. نمشیبیم

 . نجاستیا امخونه لیوسا

 . گرفت طرفم به را کتاب

 . نداره یقابل اصالا  -

 آن. دمیکش شیآشنا یچرم جلد یرو یدست و گرفتم را کتاب

 چقدر. کردم بغلش محکم و چسباندم امنهیس به و کردم بو را

 یبرا دلم چقدر دمیفهمیم تازه. داشتم الزم را آشنا حس نیا

 :گفتم. است شده تنگ خودم یایدن

 گرفتم؟ کتاب نیا با رو عمرم حافظ یهافال نیاول یدونیم -

 پسر نمیبب کردمیم تین روز هر بودم، نوجوون که یموقع

 خوشم گهید پسره اون از فرداش نه، ای شهیم عاشقم هیهمسا

 سر کیبوت تو که بود گرفته رو یکی اون چشمم و اومدینم

 نمیبب که حافظ وقت سر دمیدویم باز و کردیم کار ابونیخ

 .نه ای شهیم عاشقم هم یکی نیا
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 .کرد یمیمال اخم

  ؟یشد نفر چند عاشق عمرت در -

 عشق رو ینوجوون یشبهکی احساسات نیا یبخوا اگه -

 از حرف اگه اما. ستین دستم حسابش. یلیخ ،یکن حساب

 ...باشه یواقع عشق

 تجربه رو رینظیب احساس نیا دارم تازه» گفتم، دلم یتو

 «!نهیریش چقدر و... بار نیاول یبرا کنم،یم



 

 تمام یول نبود دروغ که ساختم یاجمله و دمیکش یقیعم نفس

 . نبود هم تیواقع

 . گفتم بهت که قبالا . نبودم هم نامزدم عاشق یحت من -

 یقراریب احساس یطور آن کی و کردم نگاهش و برگشتم

 روز آن تا که بود من در یحس. دمیترس خودم از که کردم

 که کردندیم غوغا یطور امزنانه غرائز. بودم نکرده تجربه

 در را خودم یشرط و دیق چیه بدون جاهمان خواستیم دلم

 .شدم بلند. کنم رها آغوشش

 . ریبخ شب. بخوابم رمیم من -

 :گفت. رفتم در طرف به

 . یگذاشت جا رو کتابت -

 :گفتم خنده با و برگشتم

 خوب ازش و باش مواظبش یول باشه امانت دستت -

 ! تو با دونمیم من بشه خراب. کن ینگهدار

 شتریب دلم. هم من یایدن و شد روشن صورتش باز و دیخند

ا یتقر. دیلرز  یتو را خودم و دمیدو رونیب اتاقش از با

 ضربان و بکشم قیعم نفس کردم یسع و انداختم رختخوابم

 . کنم کنترل را قلبم

 خبریب شهیهم مثل است، آمده رونیب قهیشف اتاق از که لقامه

 خاطرات مرور از مرا و کندیم پرت آغوشم یتو را خودش

 . کشدیم رونیب



 

 ایلع یموها کرد، درست موهامو که خانمه اون جون، نیزر -

 یپارچه از زده، یآب گل بهش. کرده درست قشنگ یلیخ رو

 .لباسش

 . کنمیم بغلش و شومیم خم

  بزنه؟ گل هم تو یموها به بگم یخوایم -

 :دیگویم یدلخور با

 .نداره لباسم رنگ یصورت گل گفت بهش، گفتم -

 وتوکتک هنوز که اطیح یرزها یرو شودیم دهیکش نگاهم

 یغنچه تا چند با بعد قهیدق چند و اطیح یتو دومیم. دارند گل

 اتاق به و رمیگیم را لقامه دست. گردمیبرم یصورت رز

 :میگویم شگریآرا به. رومیم قهیشف

 . لقامه سر به دیبزن رو هاگل نیا -

 . اندازدیم ینگاه هاگل به اخم با

 .شهیم دهیپالس. سرش رو مونهینم که نایا -

 بمونه، سرش رو ساعت دو یکی که نیهم. نداره بیع -

 . هیکاف

 . زندیم غر شفقه

 . نشده تموم من کار هنوز. شده رید -

 . نداره یکار لقامه یموها به نایا زدن -

 .شگریآرا به کنمیم رو

 . زنمیم براش خودم د،یبد هاتونسنجاق اون از تا چند اصالا  -

 نامأنوس ادیز خوشبختانه که را سنجاق تا چند خواسته خدا از

 دستم یتو دارند، یشباهت خودم زمان یهاستجاق به و ستندین



 

 و امکاشته لقامه یموها یتو را هاگل بعد یکم. گذاردیم

 و کندیم تماشا را خودش و دهمیم دستش به را نهیآ یوقت

 بغلش. میآیم وجد به شود،یم نشاط و ذوق از پر صورتش

 پشت از ررضایام که رومیم اشصدقه قربان دارم و امکرده

 :دیگویم سرم

. دیدار رو هابچه یحوصله یلیخ! ها دیشیم یخوب مامان -

ا یتقر هم ایلع شما، دختر شده کالا  که لقامه د،یاومد یوقت از  با

 . مامانش به رسهیم شام موقع از فقط شماست، مال

 . پاک و ساده ماهن، یلیخ هابچه -

 تا شش و پسر تا شش بده، بهتون بچه تا دوازده خدا انشاهللا -

 . دختر

 زندیم که کنم اعتراض خواهمیم و شودیم گرد میهاچشم

 کردهیم طنتیش و یشوخ داشته فهممیم تازه و خنده ریز

 زیچ هم یلیخ هانیا یایدن در کنمیم فکر خودم با بعد. است

 ذهن از دور هم قدرهاآن و داشتن بچه تا دوازده ستین یبیعج

 .رسدینم نظر به

 کنمیم فکر نیا به م؛یگردیبرم یعروس از میدار که شب آخر

. ماند زنانه مجلس در را یکوتاه زمان چقدر باقر امشب که

 هم زود یلیخ و نشست مارال کنار یکم و آمد بار کی فقط

 بود، آنجا که یمدت در. مردانه مجلس به برگشت و شد بلند

 پشت را خودم بودند، آن در داماد و عروس که یتاالر یتو

 و بودم کرده پنهان یشاد و رقص حال در یهامهمان ازدحام

 نگاه یحت او به هم من. بود فتادهین من به چشمش کالا  باقر



 

 دارم حاال. بودم خوشحال بابت نیا از هم یلیخ و بودم نکرده

 دست هم کوتاهش حضور نیا در احتماالا  که کنمیم فکر

 در ادیز که شده مانعش یشکل به و بوده کار در رمحمدیام

 طنتیش و یدوست راه از چطور، دانمینم. بماند زنانه مجلس

 اما... گرانید چشم از دور خودش خاص اخم و تذکر با ای

 .من یراحت خاطر به هم آن است، بوده او کار که ندارم شک

□ 

 به برگشت حال در و مارستانیب به است آمده دنبالم رمحمدیام

 :پرسمیم. میهست خانه

 ادمی درست ؟یدید رو محرم یعزادار مراسم حاال تا تو -

 . شده ممنوع یسال چه از ستین

. بود آزاد میسالگ پونزده چهارده تا کنم فکر. دمید آره، -

. کردنیم یعزادار هم هائتیه تو و افتادنیم راه هادسته

 شام محرم اول شب زدهیس تمام و بود ئتیه هم ما یخونه

 هی هاخونه یتو هنوز البته. شد ممنوع بعدش یول میدادیم

 شهینم خودمون یخونه تو گهید یول هست یاانهیمخف مراسم

 بد یلیخ بابا و من مقام خاطر به بره، لو اگه چون گرفت

 . شهیم

 مراسم همون قراره امسال یدار خبر االن یعنی خب -

 بشه؟ برگزار کجا یخصوص
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 امسال. ندارن کیکوچ یخونگ یهاهیتک به یکار ادیز آره، -

 نداشته یکار گهید ممکنه کالا  رفته، شاه رضا چون دمیشن که

 یهاهیتک همون یرو فعالا . ستین یقطع هنوز یول باشن

 . کرد حساب شهیم کیکوچ

 .خوبه -

 :پرسدیم و گرددیبرم طرفم به

  ؟یبر یخوایم مگه؟ چطور -

ا  -  . بدم دیبا سال هر. دارم نذر. بزنم یسر هی دیبا حتما

 ه؟یچ نذرت -

 . اصغریعل تین به رکاکائو،یش -

. اومدیم ریگ زور به هم جنگ از قبل کاکائو خوب، دختر -

 چند بارهاش جزو تاجر هی ممکنه که لوکسه یزهایچ اون از

 یک دوباره ستین معلوم و شهیم تموم بعد و ارهیب بشکه تا

 ریگ زور به رو شونروزانه نون مردم که االن. کرد دایپ بشه

 . کرد دایپ کاکائو بشه دونمیم دیبع یلیخ. آرنیم

 که نیا. خرما با میدیم یخال ریش نشد، دایپ اگه حاال خب -

 شه؟یم دایپ گهید

 . کرد جور شهیم احتماالا  هم خرما. درصد صد که ریش -

 نون واسه زیتبر دیآریم گندم دیدار هنوز شماها یراست -

 مردم؟

 . کندیم دییتأ سر با

 شروع اومدن، هایلعنت نیا که اول یهفته همون از آره، -

 خودمون که ییهاراههیب از. شده منظم یلیخ گهید االن. میکرد



 

 رو گندم شبونه ده،ینرس بهش هاروس دست هنوز و میبلد

 همون از آرد بعد روز و یمحل یهاابیآس به میرسونیم

 که اعتماد مورد یهایینونوا. زیتبر رسهیم یمخف یهاراه

 هنوز. مردم دست دنیم و پزنیم دن،ینم لو رو انیجر

 همه به هرحالبه یول صفه و شلوغ شهیهم و کمه مقدارش

 مزخرف نون لنگ و موننینم گرسنه مردم و رسهیم چندتا

 . ستشهیشخرده یحت و سنگ پر توش که ستنین یدولت

 . نشده عوض خیتار ینجایا که خوشحالم چقدر -

 بمونن؟ گرسنه مردم مینذاشت ما نوشته خیتار تو یعنی -

 . نوشته رو ماجرا یول ننوشته رو اسمتون -

 :دیگویم و زندیم یکوتاه لبخند

 ! جالب چه -

 جزو یروز هی ماها یهمه کردمینم فکر وقتچیه قبالا  -

 خوب یلیخ دارم نویا عقب، به برگشتم که االن. میشیم خیتار

 . کنمیم حس

 : پرسدیم و دهدیم تکان سر

  ه؟یچ واسه نذرت یراست -

 تو و داشت باز قلب یجراح قبل سال ده. لقامه یسالمت واسه -

 نذر و بودم نگرانش یلیخ. بود خطرناک مقدار هی سن اون

 رو نذر نیا عمرم آخر تا بگذره، دردسریب زیچهمه اگه کردم

 . بدم



 

 عادت بهش هنوز. هاحرف نیا زها،یچ نیا بهیعج چقدر -

 نذر براش قبل سال ده تو یول سالشه هفت االن لقامه. نکردم

 . ینذرت کردن ادا دنبال االن و یکرد

 تو هاستسال که یکتاب مثل به،یعج هم خودم واسه راستش -

 . یداد هیهد بهم شیپ وقت چند تو یول تهرانه تو من یخونه

 تکرار داره هاستسال انگار هم ییزهایچ هی حالنیدرع -

 یعزادار بودن ممنوع وجود با زمان نیا مردم. شهیم

 ممکنه کهیدرحال دارن، هم اعتقاد بهش کنن،یم نذر و کننیم

 زمان مردم. بخورن شراب یحت ای نخونن مرتب رو نمازشون

ا یدق انگار هم تو  و پوشوندن سر اهل تو. انیطورنیهم قا

 . محرمه مال نذرت یول یستین دنیکش آب جانماز

 از یبیترک هستن، نیهم هم من زمان مردم. نهیهم آره، -

 نیهم هانسل تمام معاصر خیتار طول در انگار. زیچهمه

 . میهست و میبود

  هاست؟یپهلو دست هنوز حکومت تو دوره تو ،یراست -

 اومده گهید حکومت هی و شده انقالب وهفتپنجاه سال نه، -

 بعداا  یتونیم. کنمیم فیتعر برات فرصت سر حاال. کار سر

 ! یسیبنو ندهیآ خیتار کتاب هی

 یدار تیگوش تو که رو ییهاکتاب اون نشده فرصت هنوز -

ا . بخونم  ادداشتی جاهاش یبعض از و بخونمشون دیبا حتما

 . بردارم

 :میگویم خنده با



 

 اون. اتاقت یهاکتاب با میگوش تو یهاکتاب. میکنیم معامله -

 یبعض. یداشت اتاقت یتاقچه رو هم گهید کتاب یکل دمید شب

 خواب هم لقامه و خونه دمیرسیم تو از زودتر که روزها

 . بکشم توشون یسرک هی اومدینم بدم بود،

 . خواستینم گرفتن اجازه گهید نکهیا ؟یدینکش چرا خب -

 . اتاقت تو امیب یستین یوقت نبود مؤدبانه -

 و رضا تا خدمه و تیرع از نفر هزار ستمین من یوقت -

 هی تو فقط. اتاقم تو آدیم داره کار هرکس خالصه و مامانم

  ؟یبود اضافه نفر

 کردن،یم یباز اتاقت تو داشتن ایلع و لقامه روز اون آخه -

 . دمیترس. یکرد دعواشون

 :دیگویم خنده با و کندیم نگاهم چشم یگوشه از

 دخترها به که تشر هی از هم اون ؟یترسیم هم یزیچ از تو -

 دونستمینم! گه؟ید اتاق هی برن کنن جمع بساطشونو که زدم

 ! دارم جذبه قدرنیا

 را، قشنگش لبخند کنم،یم نگاهش سکوت در و گردمیبرم

 زم،یعز» م،یگویم خودم با و را؛ درخشانش ییطال یهاچشم

 کاش. یهست ایدن آدم نیزتریعز هم یدار جذبه هم من یبرا

. یباش امیزندگ مرد شدیم و نبود راه سر بزرگ مانع نیا

 « .بودم دهینرس تو یایدن به رید قدرنیا کاش

 فکر خاطر به و شودیم فعال بالفاصله درونم سرزنشگر

 خمیتوب شدت به باشد، من مرد یروز او نکهیا به کردن

 مرد کی داشتن به کردن فکر یحت. دیگویم راست. کندیم



 

 یگناه من اتیاخالق یقرمزها خط یمحدوده در متأهل

 کرده نییتع خودم یبرا که یمرز و حد از. است ینابخشودن

 .امگذاشته فراتر پا اریاختیب بودم،
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 سرد شب کی

 تمام یتو رسد،یم راه از هوا یواقع یسرما که یموقع

 تاالرها یتو و گذارندیم یکوچک یهایکرس خانه یهااتاق

 شده اضافه یدیجد کار خدمه یبرا. تربزرگ ییهایکرس

 شسته اطیح یتو را زغال  خروار چند زییپا لیاوا. است

. بسوزد دود بدون و شود جدا هاآن یناخالص و خاک تا بودند

 هر. بودند برده انبار به و کرده خشک آفتاب ریز را هازغال

 زغال از اطیح یتو را هایکرس ریز یهامنقل بار چند روز

 آن یهیاول یشعله تا کنندیم صبر. کنندیم روشن و پر

 و شده فروزان و قرمز که را هازغال بعد و کند فروکش

 هایکرس ریز و آورندیم هااتاق به دارد، یخاص یگرما

 . گذارندیم

 یول است بخشلذت میبرا یکرس ریز نشستن روز طول در

 کرده تالش شب چند. بخوابم یکرس ریز است سختم یلیخ

 میپا شب مبادا که بود ناراحت ذهنم دائم. بودم نتوانسته و بودم

 فتدیب منقل داخل لحافم یگوشه ای کند ریگ یکرس وسط منقل به

 و دمیپریم خواب از ینگران با دائم. فتدیب راه یسوزآتش و

 منقل از یکاف حد به که کردمیم کنترل را لقامه و خودم لحاف



 

 رونیب هاشب و گذشتم یکرس ریخ از باالخره. باشد دور

 خودم سرما از و شدمیم مچاله صبح تا و دمیخوابیم یکرس

 آرامش کالا . کردمیم مدفون نیسنگ لحاف تا چند ریز را

 . شدمیم بلند خسته و کالفه هاصبح و بود ختهیر هم به خوابم

 و من شب آخر یناگفته قرار شد،یم سردتر هوا هرچه

 که قدرنیهم. شدیم ترکوتاه هم وانیا یهاپله یرو رمحمدیام

 متیغن بود، مانده برقرار قهیدق چند حد در سرما سوز نیا در

 اطیح از سرمازده هم گردن شال و پالتو با من هرچند. بود

 ریز کنم،یم مطالعه و هستم داریب یوقت تا و گردمیبرم

 . لرزمیم صبح تا یکرس از رونیب بعد مانم،یم یکرس

 تاالر یتو که است یزمیه یبخار کی رمحمدیام اتاق یتو

 خواب یهااتاق یهیبق در یول دارد وجود ترشبزرگ مدل هم

 خانه به او از زودتر من که ییروزها. هست یکرس فقط

 روم،یم اتاقش به شیهاکتاب با رفتن ور یبرا و رسمیم

 و کنندیم روشن میبرا را یبخار و زنمیم صدا را خدمه

 مانمیم کنارش برم،یم لذت آن دلچسب یگرما از کهیدرحال

 به اتاقش از آمدنش از بعد بالفاصله شهیهم. رمحمدیام آمدن تا

 ملحق ما به و کندیم عوض لباس هم او و رومیم تاالر

 . شودیم

 ورق را دمنه و لهیکل کتاب و امدهیکش دراز اشکاناپه یرو

 کنم،یم حس را کمبودش که ییزهایچ از یکی کمکم. زنمیم

 االن نیهم خواهدیم دلم یگاه. است خودم زمان یهاکتاب

 ده خودم یبرا و بزنم بزرگ یکتابفروش کی یتو یگشت بروم



 

 نیهم با مجبورم هرحالبه. بخرم دیجد کتاب جلد ستیب

 یبخار بخشلذت یگرما دانمینم. بسازم موجود یهاکتاب

 چند مزمن یخستگ که کتاب نبودن جذاب ای شودیم باعث

 . بردیم خوابم جاهمان و کندیم غلبه من بر ریاخ وقت

 را چشمم اتاق روشن چراغ کنم،یم باز چشم که یموقع

 از رمحمدیام و شده شب و امدهیخواب یلیخ فهممیم و زندیم

 یتو االن البد که میگویم خودم به. است برگشته کار سر

 و نمینشیم کاناپه یرو و شومیم بلند. است هیبق کنار تاالر

 که رمحمدیام نرم و سبک یروتخت شومیم متوجه تازه

. است شده دهیکش میرو است، یفیظر یکاموا با یبافقالب

 به باالخره یوقت و زنمیم پلک بار چند و مالمیم را میهاچشم

 و نشسته تختش یرو هم خودش که نمیبیم کنم،یم عادت نور

 . شومیم بلند زدهخجالت. سدینویم یزیچ دفتر کی یتو دارد

  ؟یاومد یک. سالم -

 :دیگویم کند بلند کارش یرو از را سرش نکهیا بدون

 . یدیخواب یلیخ. شبهمهین حدود -

 .زنمیم کنار صورتم یتو از را امآشفته یموها

  دم؟یخواب نجایا ساعت هشت هفت من یعنی! شب؟نصفه -

 اومد نظرم به خونه، دمیرس هفت ساعت حدود من. آره -

 صدات نذاشتم هم شام واسه. نکردم دارتیب ،یاخسته یلیخ

. بمونه گرم که یبخار یرو گذاشتن دنیکش رو غذات. کنن

 . بخوابم لقامه شیپ تو اتاق رفتمیم داشتم کمکم گهید من



 

 و باشم دهیخواب همه نیا که کندینم درک هنوز ذهنم و جمیگ

 دفعهکی یجیگ همه آن وسط یول دیایب خوابم هم هنوز تازه

 نیا یشوهرها و زن چرا که دیآیم شیپ سؤال نیا ذهنم یتو

 اتاق کی یتو ایلع با قهیشف خوابند؟ینم هم کنار دوره

 و رمحمدیام. اتاق کی یتو هم آبا و خانمخان و دندیخوابیم

. داشتند یاجداگانه اتاق خودشان یبرا کدام هر که هم باباخان

 زن یحت که است طورنیا رسوم یوقت که رسدیم ذهنم به بعد

 کار چقدر االن خوابند،ینم اتاق کی یتو هم کنار شوهر و

 راحت رمحمدیام اتاق یتو من که شودیم محسوب یزشت

 :میگویم و پردیم سرم از خواب. امدهیخواب خودم یبرا

 . ریبخ شب. شدم مزاحم دیببخش -

 . کندیم نگاهم و داردیبرم کارش یرو از را سرش

 و آب و ماست و قاشق برات ینیس اون یتو. بخور غذاتو -

 . گرمه یبخار رو هم غذات. گذاشتن زهایچنیا

 . ستمین گرسنه ،یمرس -

. کندیم نگاهم چشم یگوشه از و بردیم باال را شیابرو کی

 :پرسدیم

  ؟ینشد که ضیمر -

 . امخسته فقط. خوبم نه، -

 که میداشت هم گوشواره آش. بخور غذاتو نیبش حاال خب -

 .یدار دوست یلیخ
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 یهاظرف به. کنمینم تعارف گرید و شودیم کیتحر میاشتها

 اند،گذاشته غذا جور چند میبرا یبخار یرو که یکوچک

 شهیهم که پارچه تکه کی با را آش ظرف. اندازمیم ینگاه

 و گذارمیم ینیس یتو و دارمیبرم شود،یم دایپ یبخار کنار

 . خورمیم قاشق کی. نمینشیم

 ؟یسینویم یچ -

 . میبد صاحباش به دیبا که یپول و هاگندم کتابحساب -

 یصندل کی یرو مقابلم و دیآیم جلو و بنددیم را دفترش

 :پرسدیم. ندینشیم یلهستان

 ساعت همه نیا ؟یاخسته فقط و خوبه حالت یمطمئن تو -

 . بهیعج کم هی دنیخواب

 . راحت التیخ خوبم، -

ت ؟یاخسته قدرنیا چرا حاال خب -  مارستانیب تو کار 

  نه؟یسنگ

 فهممینم اصالا . برمیم لذت ازش ست،شهیهم مثل کارم نه، -

 شده، سرد هوا یوقت از من. گذرهیم یچطور کارم ساعت

 ماهه دو یکی مال یخستگ نیا. بخوابم راحت تونمینم هاشب

 . انداخته منو یطورنیا امشب و شده جمع که

 . زندیم یگنگ لبخند

 دیبا ای یکن درمانش یتونیم دکتر؟ هیچ خوابت مشکل -

 ! دکتر؟ متیببر

 ریز تونمینم من. سرماست مال مشکل ندارم، خواب مشکل -

 یسوزشیآت نکنه که رمیگیم استرس اشهمه. بخوابم یکرس



 

 بار صد سرما از صبح تا. خوابمیم یکرس رونیب. کنم درست

 . شمیم داریب

 . کندیم نگاهم اخم با

 الیخ نکنه ؟یبگ نویا تا یبد عذاب خودت به ماه دو دیبا -

  ؟یبد شکنجه خودتو یجورنیهم زمستون آخر تا یداشت

 زحمت دارم یکاف حد به نجایا من. بگم نشد روم خب... آخه -

 . بهتون دمیم

 گره هم به یطور شیابروها و شودیم ترظیغل اخمش

 :دیگویم یتند لحن با. ترسمیم که خورندیم

 خی آب. زهییپا هنوز. یآریم دووم یک تا نمیبب برو پس خب -

 بخواب یکرس رونیب اتاق همون برو. ومدهین برف و نزده

 . یریبگ هیالرذات کشهیم طول روز چند نمیبب

 ! ؟یکنیم دعوام یدار ای یمن نگران تو االن -

 همه نیا که یکرد یزشت کار یلیخ. کنمیم دعوات دارم -

. یدار الزم یبخار که ینگفت کلمه کی و یدیکش عذاب مدت

 سقف تا هم انبار افتاده، استفاده بدون یبخار تا ده نیرزمیز تو

 . زمهیه پر

 اتخونواده هم چقدر هر که نهیا تیواقع خب... آخه -

 گهید. ستمین خونواده نیا جزو. مهمونم من یول مهربونن

 . بخوام هم سازمان بر اضافه یزیچ که هییپررو یلیخ

 لبش یرو ینامحسوس لبخند و شودیم باز یکم اخمش

 :دیگویم یخاص طنتیش با. ندینشیم



 

ا  دیبا یعنی آهان، -  گهید تا یبش خانواده عضو رسما

 ! ؟ینکشون انجماد به خودتو کار و ینکن یرودرواس

 :میگویم و شومیم هول

 ... من. نبود نیا منظورم! زهیچ یعنی! نه -

 :دیگویم و شودیم ترقیعم لبخندش

. یریبگ پسش شهینم یمالماست با و یزد حرفتو گه،ید نه -

ا   باهات موردش در بودم فکر تو بود روز چند هم خودم اتفاقا

 . بزنم حرف

 :دهدیم ادامه و شودیم بلند

 یبخار هی برات گمیم فردا. بخواب جانیهم امشب تو -

 ست،ین یمشکل برات اگه. نداره یبخار لوله اتاقت فقط بذارن

. باشه داشته یبخار لوله یجا که کن انتخاب رو گهید اتاق هی

 ،یبش جاجابه یخواینم و یدار دوست رو اتاق همون اگه

 بدن اونجا از رو یبخار یلوله و ببرن رو شهیش گمیم

 .رونیب

 : میگویم. رودیم در طرف به

 گهید امشب یول نداره یفرق برام باشه یاتاق هر ،یمرس -

 . بخوابم اتاق همون تو تونمیم. دمینم زحمت

 :دیگویم خنده با

 رو یرودرواس و تعارف یبش خانواده عضو یگفت گه،ید نه -

 فردا! بدون خانواده عضو خودتو االن نیهم از. کنار یذاریم

 .ریبخ شب. میزنیم حرف درموردش



 

 امدهینفهم درست. گذاردیم جا به مبهوت مرا و رودیم رونیب

 یول بود چه شدن خانواده عضو یرو دیتأک نیا از منظورش

 یگواه ییزهایچ دلم طنتشیش از پر حالت از حالنیدرع

 فکرم که کنمیم باور نه و خواهمیم نه که ییزهایچ دهد،یم

 که یزیچ داد،یم یخواستگار یبو شیهاحرف. باشد درست

 به نشدن وارد است، من یزندگ یممنوعه مرز نیترمحکم

 . متأهل مرد کی یزندگ

 که یگرم یدوست وجود با. کنمیم اشتباه که میگویم خودم به

 تشیحما بارها هم است، شده جادیا او و من نیب مدت نیا یط

 را آبا و مادرش گاهیوبگاه یغرغرها مقابل در قهیشف از

ا  خودم مقابل در هم و امدهید  یدوست کی جز یحس چیه واقعا

 از دور به کامالا  اما محکم یتیحما است، نبوده یتیفراجنس

ا . یجسمان دگاهید  و یمردانگ لیدل به فقط تیحما نیا مطمئنا

 یروزها که است ییهاکمک کنارش در و او خاص تیشخص

 نیا جز یزیچ و امکرده اشخانواده و خودش حفظ یبرا اول

 . ستین

 خودم با و بندمیم را چشمانم و دهمیم هیتک کاناپه یپشت به

 یاعالقه نیچن او طرف از است محال هرچند کنمیم فکر

 و باشد؛ من از یخواستگار فکر در او و باشد داشته وجود

 هم فکرش یحت اما رم،یبپذ را یزیچ نیچن من که است محال

 به اگر یحت دارد دوستم بدانم نکهیا! است لذتبخش و نیریش

 یرییتغ او و من یزندگ در زیچ چیه و نرسد یاجهینت چیه

ا  نکند،  .باستیز میبرا واقعا
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 را میغذا نصف شومیم متوجه تازه و کنمیم باز چشم

 سرد غذا که امشده الیخ و ایرؤ در غرق یطور و امنخورده

 و گذارمیم زیم یرو را ینیس. ندارم اشتها گرید. است شده

 دنیخواب نظرم به. بخوابم کاناپه همان یرو رمیگیم میتصم

 میحر به یااندازه از شیب ورود او تختخواب یرو

 و کنمیم خاموش را چراغ. شودیم محسوب اشیخصوص

 شیجا سر بود، سرم ریز هم عصر که را کاناپه یرو کوسن

 طرف به و پرمیم جا از دفعهکی بعد. کنمیم مرتب

 صورتم به و دارمیبرم را بالشش دوم،یم تختخوابش

 آن اقیاشت با و مشامم یتو چدیپیم کاج ادکلن یبو. چسبانمیم

 و برمیم فرو بالش یتو شتریب را صورتم. کشمیم نفس را

 را بالش. دهمیم فرو میهاژهینا یهاسلول نیآخر تا را او یبو

 را آن بعد. کشمیم آن یتو قیعم نفس چند و کنمیم بغل

. کاناپه یرو گردمیبرم و گذارمیم تختخواب یرو مرتب

 به هم که یخواب بخوابم، کنمیم یسع و بندمیم را چشمانم

 موقعم،یب یطوالن خواب لیدل به هم و الیخ و فکر خاطر

 . دیآیم سراغم به رید یلیخ

 یصدا. پرمیم خواب از. دهدیم تکان را امشانه یدست

 :دیگویم آهسته یامردانه

 . دیببخش! آقا -



 

 بدهم صیتشخ توانمینم که جمیگ یطور اما شناسمیم را صدا

 به زنمیم زل. نمینشیم کاناپه یرو و شومیم بلند. ستیک

 :دیگویم. است ستادهیا مقابلم که یاهیس یهیسا

 . امشرمنده د،یببخش د؟یدیخواب نجایا شما. خانم بده مرگم خدا -

 :میگویم. است رجب. شناسمیم را صدا بار نیا

 . دهیخواب لقامه شیپ آقا. نداره یبیع -

 که است افتاده یاتفاق کنمیم حس. رودیم رونیب اتاق از زود

 و شومیم بلند نگران. است آمده رمحمدیام سراغ شبانه رجب

 سرد اتاق یفضا و شده تمام یبخار زغال انگار. لرزمیم

 و دارمیبرم کاناپه یرو از را رمحمدیام یروتخت. است شده

 باز خودم اتاق در. رومیم رونیب اتاق از و چمیپیم دورم

 که شنومیم را رمحمدیام یصدا رسم،یم که در کنار. است

 :دیگویم رجب به آهسته

 برسونه خودشو زود بگو صفدر، سراغ برو االن نیهم -

 . فتنین راه هایگار یهیبق بگه و ابیآس

 رجب و او یهاهیسا. است شده بلند و ستین رختخواب یتو

 :دیگویم رجب. نمیبیم را

 . آقا چشم -

 یتو که کشمیم کنار را خودم د،یآیم در طرف به یوقت

 :پرسمیم و شومیم اتاق وارد بعد. نخورد من به یکیتار

  شده؟ یچ -

  کرد؟ دارتیب رجب -

  شده؟ خبر چه. آره -



 

 ز،یتبر آوردهیم آرد که رو ییهایگار از یکی هاروس -

 . گرفتن

 . دنینم پس گهید البد ره؟یم دست از آردش یعنی -

 . کشدیم یصدادار نفس

 نظارت بدون آرد و گندم کردن معامله. ستین آرد مشکل -

 محسوب قاچاق جنس یگار اون االن و ممنوعه هاروس

 فردا. بفروشن اونا به رو گندمشون دارن حق فقط همه. شهیم

 . کننیم اعدام رو یچیگار برادر تا دو صبح

 :پرسمیم مبهوت

 اعدام بفروشه گندم هاروس یاجازه بدون هرکس یعنی -

  قانونه؟ االن نیا شه؟یم

 و ممنوعه هاروس جز یکس به گندم فروش گهیم قانون -

 و یدادگستر به کنن یمعرف رو متخلف فرد دیبا هاروس

 به اونا یول بشه مجازات که کنن تیشکا ازش و ما یشهربان

 تونهیم یک. اعدام و کننیم ییصحرا محاکمه خودشون مدل

  چرا؟ بگه

 :دیگویم. میبگو چه دانمینم و اممانده مات

 براشون بتونم بلکه برم زودتر کنم عوض لباس رون،یب برو -

 . بکنم یکار

 :پرسمیم ینگران با

  اد؟ین شیپ یمشکل خودت واسه -

 . آدینم -

 مگه؟ نبوده تو مال گندم -



 

 . دوننینم که هاروس یول بوده، -

 بزنن؟ یحرف نفر دو اون اگه -

 . انیمطمئن یهاآدم. زننینم -

 !جون؟ یپا تا -

 متیمال با و ستدیایم. رسدیم مقابلم درست و دیآیم جلوتر

 :دیگویم

 در اونجا رمیم دارم استاندار معاون عنوان به فقط االن من -

 بلکه بزنم حرف شهروندهامون از تا دو یشکنقانون مورد

 گندم صاحب به یربط چیه ظاهراا . رمیبگ رو ونهیم بتونم

 . بخواب برو. ندارم

 و او اتاق به برگردم توانمینم اما رومیم رونیب اتاق از

 و اتاقش به رومیم. زندیم شور یبیعج جور دلم. بخوابم

 به گردمیبرم و دارمیبرم را شیهادستکش و شال و پالتو

. دیآیم رونیب اتاقم از دهیپوش لباس موقع همان درست. هال

 . دهمیم دستش به را شیهالباس

 عادت آن به چشمم گرید که هال رمقیب نور ریز و ردیگیم

 . زندیم یرنگکم لبخند است، کرده

 از یاسم تا دو اون. ستمین خطر در من. نیزر نباش نگران -

 بتونم کن دعا یبلد هرجور کن، دعا فقط. برنینم من

 هم یکی اون داره، ساله دو یبچه هی شونیکی. بدم نجاتشون

 گندم قاچاق مورد در هاروس. شهیعروس صفر ماه از بعد

 . ندارن رحم اصالا 



 

 و اندازدیم گردنش دور را شال و کشدیم تنش به را پالتو

 آوردیم تو را سرش و شودیم باز در دوباره. رودیم رونیب

 :دیگویم آهسته و

 یزیچ یکس به ومدمین اگه یول گردمیبرم صبح تا احتماالا  -

 . شنیم نگران. نگو

 یصدا تا ستمیایم هال وسط جاهمان من و رودیم دوباره

. شنومیم را آن شدن دور بعد و نشیماش شدن روشن

 یهاابانیخ یرو که دیآیم یاسب سم یصدا هم بندشپشت

 یتیمأمور دنبال که است رجب البد. شودیم دور سنگفرش

 .بود فرستاده را او رمحمدیام که رفته
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 خوابم. کنمیم مرتب را لقامه لحاف و خودم اتاق یتو رومیم

. گذارمیم بالشم یرو را سرم. نگرانم شدت به و دهیپر کامالا 

 را سرم و هیگر ریز زنمیم. کندیم اموانهید کاج ادکلن یبو

 . نشنود یکس را میصدا که لحاف ریز برمیم

□ 

 نگرانم و آشفته. بردینم خوابم گرید کنم،یم کار هر صبح تا

 بلند دمد،یم که دهیسپ. زندیم شور دلم یبیعج جور و

 سجده به سر و خوانمیم نماز و رمیگیم وضو. شومیم

 سه هر یسالمت یبرا دل ته از کنم،یم دعا و گذارمیم

 . برادر دو آن هم و محمد هم کنم،یم دعا نفرشان



 

 را شانیهالباس و کنمیم داریب را دخترها که یمدت تمام در

 شانه را شانیموها و رمیگیم لقمه شانیبرا و کنمیم مرتب

 نگذاشته جا را یزیچ که کنمیم کنترل را فشانیک و کنمیم

 یول برسد راه از رمحمدیام و شود باز در منتظرم باشند،

 . شودینم او از یخبر

 که رمیگیم را رجب سراغ خدمه از یکی از رفتن از قبل

 خانه به هنوز هم او انگار. است دهیند را او صبح از دیگویم

 . است برنگشته

 نیتراشتباه کنمیم حس بعد و رسانمیم مدرسه به را دخترها

 و نییپا ندازمیب را سرم روز هر مثل که است نیا ایدن کار

 زندیم ادیفر قدرت تمام با ییصدا ذهنم یتو. کارم سر بروم

 من یول دارد ازین کمک به و است خطر در رمحمدیام که

 کجا االن است ممکن او که ندارم یانشانه نیترکوچک یحت

 االن او دانمینم یول باباخان شیپ بروم رمیگیم میتصم. باشد

 دست االن ارتش ستاد یقبل ساختمان. کندیم کار کجا

 منتقل گرید ییجا به را یخود یافسرها و هاستروس

 فعالا . خانه طرف به گردمیبرم و کنمینم دیترد گرید. اندکرده

 . ندارم یدسترس یکس به ررضایام جز

 شیصدا و زنمیم ترمحکم بعد و زنمیم را اتاقش در بعد یکم

 آلودشخواب یصدا زدن در بار هشت از بعد باالخره. کنمیم

 :پرسدیم اتاق داخل از

 شده؟ خراب نیماش -



 

. است رختخواب یتو بسته یهاچشم با. کنمیم باز را در یال

 نامناسب من با مالقات یبرا لباسش که شودیم راحت المیخ

 :میگویم سرش یباال درست. تو رومیم و ستین

 . یبد گوش من حرف به یش داریب دیبا یول سالمه نیماش -

 کردن باز یبرا یحت نکهیا. کندیم باز را شیهاچشم از یکی

 خواب به ممکن حد تا که کندیم ییجوصرفه هم شیهاچشم

 خنده به مرا پراسترس تیموقع نیا در یحت بماند، ترکینزد

 :میگویم. اندازدیم

  کرد؟ داشونیپ شهیم کجا. دارم کار باباخان با من -

 . کار سر -

  کجاست؟ جاش خب -

 . شودیم باز هم دومش پلک

  د؟یدار کارشیچ -

 . باشه خطر در محمد ممکنه -

 و پردیم جا از و شودیم اریهش نگاهش هیثان از یکسر در

 و کشدیم صورتش به یدست. ندینشیم رختخواب یتو

 :پرسدیم

  شده؟ یچ -

 قبل. میگویم شیبرا خالصه و عیسر یلیخ را شبید یماجرا

 و شودیم بلند د،یایب رونیب دهانم از جمله نیآخر فعل نکهیا از

 یچشمان و شسته صورت با بعد یکم و اطیح طرف به دودیم

 :دیگویم. گرددیبرم ست،ین آلودخواب اصالا  گرید که



 

 نیماش من امروز؟ کار سر دیبر درشکه با دیتونیم شما -

 . کارها به رسمیم زودتر باشم داشته

 . آمیم باهاتون. کار سر رمینم من -

 کنه،ینم دوا رو یدرد چیه اومدنتون. خانم نیزر دیبر -

 و دییایب نباشه صالح که برم ییجاها بخوام هست هم ممکن

 . ننیبب رو شما

 شیبرا وجودم است ممکن که دارم قبول را حرفش

 بروم که است آن از ترتابیب دلم یول باشد ریوپاگدست

 که رومیم کلنجار خودم با. شوم کار مشغول و مارستانیب

 را یچیگار برادر دو آن و رمحمدیام به کمک و باشم یمنطق

 :میگویم. بدانم تیاولو در

 ...شد یخبر اگه -

 میمستق االن. خانم نیزر دینباش نگران. دمیم خبر بهتون -

 چند تا مطمئنم و میهست دنبالشون هم بعد و بابا شیپ رمیم

 صبح ستین دیبع محمد از تازه. میکنیم داشونیپ گهید ساعت

 قبل. کار سر باشه رفته خونه، ادیب نکهیا بدون و باشه برگشته

 . یاستاندار بزنم سر دیبا کار هر از

 دستش به را نشیماش چییسو. کندیم آرامم یکم آخرش یجمله

 . دهمیم

 . هستم خبرتون منتظر -

ا  چشم، -  . حتما

 از هم من و بپوشد لباس البد که اتاقش یتو رودیم عیسر

 . کارم سر برسم یکمتر ریتأخ با که رومیم رونیب خانه



 

 به زدن زنگ کنم،یم که یکار نیاول مارستانیب یتو

 که ندیگویم و رمیگیم را محمد سراغ یوقت. است یاستاندار

 یطور شودیم شتریب اضطرابم است، امدهین کار سر امروز

 ماریب از دارم. شودیم شروع هم دستانم نامحسوس لرزش که

 قدرآن ذهنم یول پرسمیم سؤال اشیماریب عالئم مورد در

. پرسمیم دوباره و فهممینم را او پاسخ که است مغشوش

 و کندیم سرفه که فهممیم دنیپرس بار چند از بعد باالخره

 او از بعد خوشبختانه. دهمیم دستش به و سمینویم نسخه

 را ذهنم که دارم وقت قهیدق چند الاقل و ستین یماریب

 . بدهم استراحت

 با. خوردیم در به یاضربه که گذارمیم زیم یرو را سرم

 و دیآیم جلو. است داروخانه نیسیتکن. کنمیم بلند سر یجیگ

 :دیگویم احترام و ادب با

 شما شیپ االن که نیهم... ماریب نیا دکتر، خانم دیببخش -

. ستبچه مال دیکرد زیتجو براش که ییدارو دوز. بوده

 .درسته بشم مطمئن خواستم
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 را آن. دیگویم درست. کنمیم نگاه و رمیگیم را نسخه

 از و شومیم بلند بعد. کنمیم تشکر او از و کنمیم اصالح

 اتاقم یتو را مارهایب که یاراهبه به. رومیم رونیب اتاق

 :میگویم فرستد،یم



 

 کنم دایپ یخال اتاق هی بخش تو رمیم. ستین خوب حالم من -

 هی واسه دیبفرست اومد، ضیمر اگه. کنم استراحت قهیدق چند و

 صدام داشتم، یتلفن تماس رونیب از اگه یراست. گهید دکتر

ا  دیکن  . حتما

 خودم با و امدهیکش دراز که است ساعت کی حدود دیشا

. بردینم خوابم یول بخوابم قهیدق چند که رومیم کلنجار

 دیآیم ذهنم به رمحمدیام مورد در ایدن یفکرها نیتروحشتناک

 لیدل به هاروس نکهیا تصور از. شومیم وانهید دارم و

 تنم کنند، اعدامش راحت یلیخ گندم یرقانونیغ یمعامله

 دنید با. دیآیم تو کلیما دکتر و شودیم باز اتاق در. لرزدیم

 زیخمین. دیآیم سرم یباال و زندیم لبخند بازم یهاچشم

 . دهدیم فشار را امشانه متیمال با. شومیم

 . دیباش راحت. دکتر دیبخواب -

 بالش یرو را سرم و کنمینم تعارف که رمقمیب قدرآن

 :پرسدیم. گذارمیم

  هست؟ یخاص مشکل د؟یماریب -

 ...فقط ستمین ضیمر... نه -

 رو خونتون فشار الزمه دیکنیم فکر د؟یدار انهیماه مشکل -

 رم؟یبگ

 . دارم استرس... فقط. ندارم یجسم مشکل دکتر، نه -

 :پرسدیم متیمال با

  م؟یکن صحبت موردش در دیدار دوست -



 

 یجد خطر در رمحمدیام االن نکهیا مورد در دارم دوست

ا  یول بزنم ادیفر و کنم صحبت ایدن تمام با است  دانمینم واقعا

 از مرد نیا به. کرد خواهد دوا را یدرد چه او به مشکل گفتن

 در را رمحمدیام سفارش بار کی یول دارم اعتماد دل ته

 پا ریز م،ینگو یزیچ خانه یاهال به امدین اگر نکهیا مورد

. بدهم گسترش را کار نیا یدامنه خواهمینم گرید و امگذاشته

 :دیگویم ند،یبیم را سکوتم یوقت

   د؟یکن استراحت خونه دیبر دیخواهیم -

 . شهیم خوب حالم کنمیم فکر. ممنون دکتر، نه -

 الاقل نجایا نکهیا یکی ل،یدل دو به امکرده رد را شنهادشیپ

 طرف از یتماس به دارم یدیام و هست دسترس در تلفن

 اتاق دنید و خانه در بودن طاقت نکهیا دوم و ررضایام

 او با که را خانه از ییجاها و مختلفش لیوسا و رمحمدیام

 یبرا مارستانیب در ماندن کنمیم حس. ندارم ام،کرده صحبت

 :دیگویم و زندیم لبخند دکتر. است بهتر حالم

 ملحق ما به ناهار ساعت دیکن یسع. دیراحت هرطور باشه، -

 حالتون یبرا دیبرسون بدنتون به قند یکم کنمیم فکر. دیبش

 .باشه دیمف

. رودیم رونیب اتاق از او و دهمیم پاسخ را لبخندش تالش با

 بلند ظهر باالخره و شومینم موفق که بخوابم کنمیم یسع باز

 یلیمیب با. رومیم پرسنل یغذاخور سالن طرف به و شومیم

 بخش به برگردم رمیگیم میتصم و خورمیم را میغذا از یکم



 

 فاصله وحشتناک استرس نیا از بلکه کنم کار گرم را سرم و

 . دیآیم دنبالم عجله با یکی که امدهینرس بخش به هنوز. رمیبگ

 . دیدار تلفن دکتر، خانم -

 پشت ررضایام. دومیم یپرستار ستگاهیا طرف به سرعت به

 :پرسمیم. است خط

 د؟یکرد داشیپ خبر؟ چه -

 . ستین ازش یخبر چیه. نه -

 :دیگویم عجله با ررضایام. رومیم وا

 یبرا رو خبر نیا و اومد یک شبید بپرسم زدم زنگ من -

 دنبالش کجا که بده بهمون یسرنخ هی دیشا. آورد محمد

 .میبگرد

 محمد و گفت محمد به نویا رجب دمید من. دونمینم -

 یهیبق که بگه صفدر اسم هی یکی به بره که فرستادش

 .فعالا  فتنین راه آرد یهایگار

 و آورده خبرو گهید یکی پس بوده، خونه شب سر رجب -

 ازش خبرو و کرده باز قاصد اون یبرا رو در فقط رجب

 . گفته محمد به و دهیشن

 . بودم خواب. دمینفهم گهید نویا دونم،ینم -

 و بودم دهیخواب رمحمدیام اتاق یکاناپه یرو که افتدیم ادمی

 ادکلن یبو یخاطره. بودم کرده بغل را بالشش خواب از قبل

 کی یال مرا کنمیم حس و شودیم تکرار ذهنم در کاجش

 ررضایام. دهندیم فشار و اندگذاشته یآهن بزرگ یمنگنه

 :دیگویم



 

 برادر تا دو اون از یکی ظهر یشلوغ سر ش،یپ ساعت مین -

 اون ستین معلوم هنوز یول زدن دار دونیم تو رو یچیگار

 که کننیم انکار کالا  هاروس. کجان محمد و برادرش یکی

 . باشن کرده رشونیدستگ ای باشن دهید رو تا دو اون

 زیم لب به را دستم. چرخدیم سرم دور ایدن کنمیم حس

 بهیغر خودم یبرا که ییصدا با و رمیگیم یپرستار ستگاهیا

 ترطرفآن لومترهایک از انگار که است دور قدرآن و است

 :پرسمیم شود،یم دهیشن

  کدومشون؟ -

 کهیکوچ گفتنیم یول نبودم؛ اونجا خودم ستم،ین مطمئن -

 . بوده

 هی شونیکی». شودیم تکرار ذهنم در رمحمدیام یصدا

. شهیعروس صفر ماه از بعد هم یکی اون داره، ساله دو یبچه

 « .ندارن رحم اصالا  گندم قاچاق مورد در هاروس

 یبرا یفرصت چیه که آوردیم هجوم یناگهان یطور بغض

 :پرسمیم زانیراشک. افتمیم هقهق به و دهدینم ممانعت

  باشه؟ شیعروس گهید وقت چند بود قرار که همون -

 . دهدیم رونیب باصدا را نفسش

 کینزد شیعروس دونمیم یول ستمین مطمئن. کنم فکر آره -

 .دونهیم محمد رو هاتیرع یکارها نیا اتیجزئ. بود
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 ییصدا ذهنم یتو. رساندیم اشک انفجار به مرا محمد اسم

 کشتنش؟ نکنه دونست؟یم ای... دونهیم محمد» پرسد،یم

 «کجاست؟ محمد! ایخدا ست؟زنده االن اصالا  بکشنش؟ نکنه

 را ررضایام یصدا چون امگفته بلند را آخر یکلمه سه انگار

 . شنومیم

 . دینباش نگران. خانم نیزر میکنیم داشیپ -

 شک هم خودش انگار. ستین محکم صبح مثل لحنش اما -

 رفع به نسبت باورش یچیگار آن اعدام کنمیم حس. دارد

 بلند میصدا اریاختیب. است کرده سست را مشکل نیا یقطع

 . زنمیم هق. امشده غافل اطرافم از و شده

 ؟یگفت بهش دونه؟یم باباخان رضا؟ باشه ممکنه کجا -

 و طرف هی از من ست،ین کار سر دمیفهم که صبح از. گفتم -

 جا هر به میزنیم سر دنبالش میدار گهید طرف هی از باباخان

 ستاد یفرمانده شیپ رفت باباخان االن. باشنش برده ممکنه که

 من کنه، دایپ بهش یدسترس یبرا یکانال هی بتونه بلکه ارتش

 اون که بگم بهش رو انیجر و استاندار سراغ برم فرستاد هم

 که راه تو یول کنه بیتعق رو موضوع طرفاون از هم

 الزم دیشا کردم فکر دم،یشن رو یچیگار اون اعدام انیجر

 فیتوق و برادر تا دو اون یریدستگ خبر که یمنبع از باشه

 . میکن دنبال رو کار آورده، رو آرد یگار

 کلمه کی ولو میبگو یزیچ دیبا بدهم، را جوابش خواهمیم

 ترسست لحظه هر بدنم. دیآینم رونیب میگلو از ییصدا یول

 دهد،یم اجازه مشیس که ییجا تا را تلفن یگوش. شودیم



 

 ررضایام. یپرستار ستگاهیا یصندل یرو نمینشیم و کشمیم

 :دیگویم

  د؟یشنویم صدامو خانم؟ نیزر الو، -

 ایدن و شودیم دورتر لحظه هر انگار شیصدا یول شنومیم

 مرده محمد که زندیم داد گوشم یتو یحس. تراهیس آن هر

 از یگوش. لرزدیم میپا ریز نیزم و چرخدیم ایدن. است

 و امکرده باز را دهانم. ندارد وجود ییهوا. شودیم رها دستم

 سرم. زنمیم لهله تنفس یبرا افتاده، خاک یرو که یماه مثل

 به. کند تحمل را وزنش بتواند گردنم که است آن از ترنیسنگ

 کرم یهانولئومیل با نیزم. شومیم ترکج و کج طرف کی

 .فهممینم زیچچیه گرید. دیآیم استقبالم به چهارخانه رنگ
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 اضطراب یروزها

 و است محو اول که است مقابلم یاچهره کنم،یم باز که چشم

 چشمان دنید با که است کلیما دکتر. شودیم واضح کمکم بعد

 :پرسدیم. زندیم لبخند بازم

  دکتر؟ دیخوب -

 یتو. اندازمیم اطراف به ینگاه. دهمیم تکان سر آهسته

 امیتلفن یگفتگو ادی بعد. امدهیخواب مارستانیب یهااتاق از یکی

. دلم یرو شودیم انبار ایدن غم دوباره و افتمیم ررضایام با

. کنمینم اعتنا یول رودیم جیگ سرم. شومیم زیخمین

 :پرسمیم



 

 حرف یتلفن هااحتشام از یکی با داشتم من... از یخبر -

 ... ررضایام زدم،یم

 و برداشته رو یگوش پرستار شد، بد حالتون یوقت بله، -

 نکهیا محض به گفتن. خورده هم به حالتون که گفته بهشون

 . زننیم سر بهتون بتونن،

. کشمیم دراز اجباراا  و شودیم دیشد امجهیسرگ دوباره

 که است نیا شیمعنا و بزند سر من به نتوانسته ررضایام

 دکتر. رودیم باال قلبم ضربان. هستند رمحمدیام دنبال هنوز

 طورهمان و بنددیم میبازو به را یاوهیج فشارسنج بالشتک

 :پرسدیم کند،یم باد را آن که

 اد،یب بر من از یکار اگه ؟یزیرخیام دکتر افتاده یاتفاق -

 . کنم کمک شمیم خوشحال

 کنم کنترل را قلبم ضربان کنمیم یسع و کشمیم یقیعم نفس

 :دیگویم و کندیم یخال را بالشتک باد. میگوینم یزیچ یول

 . نهییپا فشارتون هنوز -

 چنده؟ ساعت -

 . چهار کینزد -

 :میگویم یشرمندگ با

 مارستان؟یب دیموند من خاطر به شما -

 :دیگویم یبخشآرامش و مطمئن لحن با و زندیم لبخند

 مونیاورژانس مارانیب خاطر به مونهمه روزها از یلیخ -

 خودمون پرسنل از ماریب اون اگه حاال نه؟ مگه م،یمونیم

ا  گهید که باشه  . شده خوب حالش میبش مطمئن دیبا قطعا



 

 . شومیم زیخمین دوباره

 . خونه برم دیبا. لطفتون از ممنونم. دکتر خوبه حالم من -

 :دیگویم و کاودیم نگاهش با را صورتم دقت با

 یول ندارم؛ یحرف من د،یترراحت اونجا دیکنیم فکر اگه -

 . دیبمون پا سر دیبتون که دیبخور یزیچ دیبا الاقل

 . خواباندیم تخت یرو مرا متیمال با و ردیگیم را امشانه

 . ارنیب یزیچ براتون بگم تا دینش بلند -

 کی با هاراهبه از یکی بعد یکم و رودیم رونیب اتاق از

 به است، ینیریش تا دو و شربت وانیل کی درونش که ینیس

 بعد. گذاردیم بالش پشتم و نمیبنش کندیم کمکم. دیآیم اتاق

 خوردن از و ندارم ییاشتها چیه. گذاردیم میپا یرو را ینیس

 دکتر د،یاین باال خونم فشار اگر دانمیم یول زارمیب یزیچ هر

 کار هم خانه به رفتن با هرچند. بروم دهدینم اجازه کلیما

 دیشا و باشم خانه در که قدر نیهم یول بکنم توانمینم یمثبت

 دنیکش دراز از بهتر رم،یبگ رمحمدیام از یخبر بتوانم زودتر

 توانم،یم که یسرعت حداکثر با. است تختخواب نیا یرو

 از یزیچ نکهیا بدون دهمیم فرو را هاینیریش و شربت

 و است شده بهتر حالم کنمیم حس بعد یکم. بفهمم شانمزه

. گرددیبرم اتاق به دوباره دکتر. رودینم جیگ سرم گرید

 :پرسدیم

  د؟یبهتر -

 . بله -

 . ردیگیم را خونم فشار دوباره



 

 هم هنوز اگه. شده کینزد نرمال خون فشار به خوبه، -

 . رسونمیم رو شما من خونه، دیبر که دیدار اصرار

 . ردیگیم را دستم عیسر. زنمیم کنار را مالفه و کنمیم تشکر

 نرمال کامالا  تتونیوضع هنوز بگم دینبا که شما به دکتر، -

 بار هی ظهر. یناگهان نه دیش بلند اطیاحت با و آروم. ستین

 . بشه تکرار دوباره ستین خوب چیه. نیزم به خورده سرتون

 ریت سرم چپ سمت یرو یانقطه چرا که فهممیم تازه

 را یکوچک یبرجستگ و کشمیم دست نقطه آن یرو. کشدیم

 :دیگویم خنده با. کنمیم حس دستم ریز

 . آرهینم یشانسخوش آدم بار هر یول نشده، یزیچ -

. دارم تن به را کارم روپوش هنوز که شومیم متوجه

 :میگویم

 . دینباش نگران. دکتر خوبه حالم. آمیم و پوشمیم لباس االن -

 . دهدیم تکان سر دییتأ به

 ستین بد یول خونه دیبر ذاشتمینم نبود، راحت المیخ اگه -

 . دیکن اطیاحت یکم

 :میگویم. کندیم ادهیپ خانه در مقابل مرا بعد یساعت

. انداختمتون زحمت به یحساب امروز. دیکرد لطف یلیخ -

 . دیکن لیم ییچا هی تو دییبفرما

 خانواده نیا یاعضا. رسمیم خدمت یاگهید موقع ،یمرس -

. زنیتبر در من دوستان نیتریمیقد از. ستندین بهیغر من با

 پنج چهار خان یپسرها کنمیم فکر ران،یا اومدم که یسال

 . میدار یادوستانه ارتباط خان با هاسال همون از. بودن ساله



 

 . زنمیم لبخند

 . تو دیاریب فیتشر که کنم تعارف ستین الزم گهید پس خب -

 . بهتر یروز انشاهللا ،یمرس -

 مثل یکلمات که است بلد یترک خوب قدرنیا نکهیا هم هنوز

. اندازدیم خنده به مرا بردیم کار به هم را ماشاهللا و انشاهللا

 میصدا روم،یم در طرف به یوقت و میکنیم یخداحافظ

 . گردمیبرم. کندیم

 شما از یتیحما نوع هر احتشام یخانواده دونمیم دکتر، -

 دوست کی عنوان به هم من یرو هرحالبه... یول کننیم

 هر اگه. دیباش داشته منو آدرس نباشه بد دیشا. دیکن حساب

 ممکنه دیکرد حس که اومد شیپ یمشکل روزشبانه از یزمان

 چه خونه، دییایب یرودرواس بدون و راحت بکنم، یکمک بتونم

 .زهایچ یهیبق... ای یپزشک امور با ارتباط در
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 بعد یکم و گرددیم یزیچ دنبال نشیماش داشبورد یتو

 یوقت. دهدیم دستم به و سدینویم یکاغذ یرو را آدرسش

 یکوچک یدلگرم میبرا. کنمیم آدرس به ینگاه رود،یم

 نیا یهازن و ستندین خانه مردها االن که دانمیم. است

 نبودشان و بود یضرور موارد در که منفعلند قدرآن خانواده

 و است محبت و مهر یایدن فقط که آبا. ندارد یریتأث چندان

. کند حل یمهربان با تواندیم را ایدن مشکالت تمام کندیم حس

 نه اما است رتریمد و تریجد یکم محبت نیع در خانمخان



 

 امروز تا که هم قهیشف. کرد حساب شیرو بشود که قدرآن

 نیا در! باشم داشته او با یعاد یگفتگو کی امنتوانسته یحت

 . است یدلگرم میبرا کلیما دکتر تیحما اعالم طیشرا

 یول گرددیم هانیماش دنبال چشمم شوم،یم که اطیح وارد

 و کشمیم یصدادار نفس. ستندین دارم، انتظار که طورهمان

 و دیآیم استقبالم به دواندوان لقامه. رومیم ساختمان داخل به

 از و کنمیم بغلش محکم. کندیم رها آغوشم در را خودش

 رمحمدیام که افتدیم ادمی تازه. رمیگیم یدلگرم وجودش

 قرار پس. کندیم آرامم یکم فکر نیا و کرده بزرگ را لقامه

 و مزاحم یفکر بالفاصله اما. فتدیب او یبرا یاتفاق االن ستین

 وقتچیه ریپ یلقامه نکهیا اول. زندیم شترین جانم به یموذ

 ینکته و است بوده رمحمدیام کنار یسالگ چند تا بود نگفته

ا یع خیتار ندارد یلیدل که بود گفته او نکهیا ترمهم  همان به نا

 خیتار میدار قدرت ما. شود تکرار است، بوده قبالا  که یشکل

 من که طورنیهم م،یببر شیپ گرید یشکل به و میکن عوض را

 از را احتشام خان جان بار دو و بودم کرده را کار نیا قبالا 

 بودم، داده نجات بودند، نوشته شیبرا خیتار در که ییهامرگ

 البد پس. خانواده یاعضا یهیبق مورد در طورنیهم

ا  که ندارد یلیدل و دارد صحت هم برعکسش  رمحمدیام حتما

 زنده بود، آمده شیپ لقامه یزندگ در قبالا  که یزیچ همان طبق

 . کند یزندگ و بماند

 موضوع نیا به گرید کنمیم یسع و رودیم جیگ سرم باز

 دنبال ررضایام و خان که دهمیم نیتسک را خودم. نکنم فکر



 

 سر. کنندینم رها را کار نرسند، جهینت به تا و هستند او

 هنوز که رمیگیم را رجب سراغ و خدمه یهااتاق به زنمیم

 هم او از. است دهیند را او صبح از یکس و برنگشته خانه به

 . گردمیبرم خانه داخل به و شومیم دیناام

. کنمیم گرم لقامه و ایلع مشق و درس به را سرم شام موقع تا

 تا زدهیس اگر و دارد مداد وچهارستیب یعل یمسئله شانیبرا

 مدادها از تا شش حسن دوباره بعد و بدهد حسن به را هاآن از

 حیتوض را دارند مداد چند کدام هر بدهد پس یعل به را

 کمکشان یواشکی هم خودم و میگویم کتهید هاآن به و دهمیم

 سال اول از. شوند ستیب و سندیننو اشتباه را یزیچ که کنمیم

 به نسبت هانیا یهادرس متن چقدر که فکرم نیا در یلیتحص

 . رندیبگ ادی دیبا را یمشکل یهالغت چه و است سخت ما

 یحالت با. رمیگیم را مردها سراغ خانمخان از شام سر

 :دیگویم آرامش در و خبریب

 . برنگشتن کدومچیه صبح از -

 :دیگویم آبا

 . روزها نیا دارن کار چقدر هاطفلک. براشون رمیبم -

 چیه بدون یسنگ کوه کی از ترتفاوتیب شهیهم مثل قهیشف

 غذا ساله دو یبچه کی یاندازه به خودش یبرا ینظر اظهار

 و خوردینم هم را آن نصف تازه و شودیم مشغول و کشدیم

 ییاشتها چیه هم خودم امشب هرچند. ماندیم بشقابش یتو

 زور به خون فشار افت و جهیسرگ تکرار ترس از یول ندارم

. اندبوده چه فهممینم درست که دهمیم قورت را ییزهایچ



 

 تنها نه نکهیا به خورم،یم غبطه هازن نیا به بار نیاول یبرا

 مردان که ندارند هم خبر یحت بلکه ندارند، یتیمسئول چیه

 را هاآن یخطرات چه و هستند یطیشرا چه در شانیزندگ

 و باشد کارش دنبال به دیبا مرد که فکر نیا با. کندیم دیتهد

 یزندگ به آرامش تینها در برگردد، زود و رید است ممکن

 . مشغولند

 لقامه کنار روند،یم خودشان یهااتاق به همه که شام از بعد

 میبرا خودش که را ییهاقصه از یکی شیبرا و کشمیم دراز

 و امدهیشن او از بارها که یاقصه. میگویم بود، کرده فیتعر

 هم دارد دوستش او هم. امگفته او یبرا بارها مدت نیا یط

 که مهربان یهاگرگ یقصه. بردمیم لذت دنشیشن از من

 . ستندین ترسناک و ندارند هاآدم با یکار

 ساعت به زنمیم زل یکیتار یتو برد،یم خوابش لقامه یوقت

 چیه چرا! ایخدا. شودیم شروع وحشتناکم انتظار و یگوش

 به آورده هجوم وحشتناک افکار باز ست؟ین هاآن از یخبر

 هیگر که جنگمیم خودم با دارم و گرفته را میگلو بغض. ذهنم

 دنیخواب یبرا یتالش. شود بد حالم باز ترسمیم چون نکنم

 نرسد، رمحمدیام از یخبر یوقت تا مطمئنم چون کنمینم

 . برد نخواهد خوابم

 کردن نگاه جز امنکرده یکار چیه من و گذردیم مهین از شب

 یقیموس یحوصله یحت. بار کی هیثان یس هر ساعت به

 آن و وانیا یهاپله ادی به مرا چون ندارم هم را کردن گوش

. شودیم بدتر حالم و اندازدیم دونفره یهادادنگوش یقیموس



 

. رومیم اطیح به و پوشمیم پالتو. آورمینم طاقت باالخره

 د،یایب یکی و شود باز کنمیم آرزو و در به دوزمیم چشم

 .باشد داشته یخوب خبر که یکس
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 را سرما و منقلبم من یول است سرد هوا. گذردیم یساعت

 بهتر پرسمیم خودم از و رومیم راه دارم تندتند. کنمینم حس

 میبرا میبگو االن نیهم ای بخورم حرص و بمانم نجایا است

 کمک او از و کلیما دکتر یخانه بروم و رندیبگ درشکه

 ررضایام و خان از یکار حاال تا صبح از ظاهراا . بخواهم

 خواهد بر یکمک مورد نیا در کلیما دکتر از ایآ یول امدهیبرن

 . فمیبالتکل و کندینم کار درست مغزم. ستمین مطمئن آمد؟

 ترکیتار لحظه هر که درونم یایدن از مرا نیماش یصدا

 پر. است شده باز یرونیب اطیح در. کشدیم رونیب شود،یم

 سه هر برسم، آنجا به نکهیا از قبل. دومیم و آورمیم در

 اطیح یهاهیسا ریز. شوندیم یاندرون اطیح وارد نفرشان

 که ندارد را یخوش از حجم نیا تحمل قلبم. شومیم خکوبیم

 گذارمیم قلبم یرو را دستم. نمیبیم زنده و سالم را رمحمدیام

 یصدا رسند،یم امیقدم چند به یوقت. کنمیم شیتماشا فقط و

 خان. دنیشن قابل ییهاحرف به شودیم لیتبد شانزمزمه

 رمحمدیام نشود، بلند اشیعصب یصدا دارد یسع کهیدرحال

 . کندیم سرزنش را



 

ا  تو -  هی جون متیق به تو یانگارسهل ؟یکشینم خجالت واقعا

 یغلط چه هست معلوم ؟یچ یعنی نیا یفهمیم. شده تموم آدم

  ؟یشد هواسربه قدرنیا که یکنیم یدار

 سمت به گرددیبرم ستد،یایم خان. دهدینم یجواب رمحمدیام

. ماندیم ساکت هم باز او. زندیم یلیس صورتش به و او

. مات و است روروبه به رهیخ نگاهش یحرکت چیه بدون

 یحت که اشیعسل یهاچشم روشن شهیهم یهاچراغ آن انگار

 شده خاموش امشب د،یدرخشیم هم اطیح رنگکم نور ریز

 :دیگویم خان. است

 غلط ،یریبگ عهده به کارو نیا تیمسئول یتونستینم اگه -

 . یکرد قبول یکرد

 :دیگویم ررضایام

 . میزنیم حرف موردش در بعداا . تو میبر فعالا  باباخان -

 :دیگویم تیعصبان با خان

 شونساله ستیب پسر امروز که خانواده اون دیفهمیم شماها -

 چه االن شد، اعدام من پسر یالیخیب و یانگارسهل خاطر به

 محاله ،ینشد پدر که یروز تا. یفهمینم که تو دارن؟ یحال

 برادر نیا اما زه،یعز چقدر آدم یجگرگوشه یبفهم

 رو شدن پدر طعم یناسالمت. دیفهمیم دیبا تتیمسئولیب

 . ستین شیحال یول بفهمه که بود نیا انتظارم. دهیچش

 و ستادهیا یحرف چیه گفتن بدون مدت نیا تمام در رمحمدیام

 ررضایام. اطیح کیتار یفضا به است رهیخ نگاهش

 :دیگویم



 

 موردش در فردا دیبد اجازه یول باباخان دیگیم درست شما -

 . میبزن حرف

 طرف به افتدیم راه و دهدیم رونیب یصدادار نفس خان

 رمحمدیام یبازو یرو را دستش ررضایام. ساختمان

 :دیگویم آهسته و گذاردیم

 . میبر. رینگ یجد -

 کنمیم صبر یکم. روندیم ساختمان طرف به و افتندیم راه

 ساختمان طرف به بعد و نندیبینم مرا شومیم مطمئن تا

 که بوده آن از تریخانوادگ بحثشان کنمیم حس. رومیم

 . باشم دهیشن را آن هم من باشد ندیخوشا

 هم هااتاق تمام. ستین آنجا کسچیه شوم،یم که هال وارد

 با داشتم دوست! انددهیخواب یسرعت چه با. هستند خاموش

 مهم گرید حاال یول بکنم یاحوالپرس کی الاقل رمحمدیام

 و است خانه در سالم و حیصح او که است نیا مهم. ستین

 . است دهیرس آخر به من کابوس

 اتاق در یال. خزمیم رختخواب به و رومیم اتاقم داخل به

 زیخمین. اندازدیم داخل به ینگاه یکس و شودیم باز

 :دیگویم آهسته ررضایام. شومیم

 خواستمیم. دیخواب کردم فکر. تو اومدم نزده در دیببخش -

 .خونه دیبرگشت مارستانیب از و شده بهتر حالتون بشم مطمئن

 . خوبم ،یمرس -

 .نمتونیبیم صبح. دیبخواب -



 

 بعد یکم. کشمیم دراز دوباره من و رودیم رونیب عیسر

 اتاقم به که شنومیم را رمحمدیام اتاق در شدن باز یصدا

 چراغ. است خودش. کنمیم نگاه در یال از. است کینزد

 اطیح طرف به و آمده رونیب او و است شده روشن اتاقش

 وارد یوقت. برگردد ییشودست از تا کنمیم صبر. رودیم

 :میگویم آهسته. رومیم رونیب اتاق از شود،یم خانه

 . سالم -

 :پرسمیم. دهدیم جواب لب ریز

 ؟یخوب -

 دایپ یبد حس. رودیم اتاقش طرف به و دهدیم تکان سر فقط

 نکهیا خاطر به دیشا است، ناراحت من از انگار. کنمیم

 دنبالش را پدرش و ررضایام شبشید سفارش برخالف

 در دلش از را نیا دارم دوست. ردیگیم دلم. بودم فرستاده

 راحت را امشب یماندهیباق یهاساعت الاقل و اورمیب

 راهش به و دهدینم جواب. کنمیم شیصدا آهسته. بخوابم

 باز را اتاق در یوقت و رومیم سرش پشت. دهدیم ادامه

 تنش آن کی. گذارمیم اششانه یرو را دستم کند،یم

 در یول کشدیم رونیب دستم ریز از را اششانه و لرزدیم

. امکرده لمس را متورم خط کی دستم ریز هیثان کی همان

 به دوزمیم چشم مبهوت و شومیم اتاق وارد سرش پشت

 ریز از که مار کی مثل گردنش، یرو خط همان یادامه

ا  و سرخ متورم، باشد، دهیخز رونیب لباسش یقهی  مسلما

 ینفس. اندزده شالقش که کندیم باور یسخت به ذهنم. دردناک



 

 دهمیم رونیب صدا با ام،کرده حبس نهیس در اریاختیب که را

 . رومیم جلو و

  آوردن؟ سرت ییبال چه -

 :دیگویم کند نگاه من به نکهیا بدون

 .بخواب برو. یچیه -

 

 4قسمت-30فصل

 تنش دوباره و گردنش متورم رد یرو کشمیم دست اریاختیب

 .کشدیم عقب را خودش و لرزدیم

ا  برو. ستین میزیچ من -  . لطفا

 :میگویم ملتمس

 یتونینم درد نیا با. کردن کاریچ باهات نمیبب بذار -

 . یبخواب

 :دیگویم آهسته ییصدا با یول یعصب

   ؟یبخواب یبر و یوردار سرم از دست شهیم -

 . کنم کمکت بذار محمد -

 :دیگویم حرص با

 و رونیب یبر اتاق نیا از که نهیا دارم الزم که یکمک االن -

  ؟یفهمیم. باشم تنها یبذار

 را چراغ کنم،ینم یحرکت و امستادهیا جاهمان ندیبیم یوقت

 پشت و رودیم لحاف ریز تختخوابش یرو و کندیم خاموش

 وضوح به و نمیبیم او از یکیتار یهیسا. خوابدیم من به

 یول است دردآلود و ستین یعاد حرکاتش دهمیم صیتشخ



 

 و خلوت دلش و دارد یتربزرگ درد االن که کنمیم درک

 به را در یال یول رومیم رونیب اتاق از. خواهدیم ییتنها

 طول در بتوانم که گذارمیم باز کیبار شکاف کی یاندازه

 . شود متوجه نکهیا بدون بزنم سر او به شب

 بعد یکم که قصد نیا با کشمیم دراز روم،یم اتاقم به یوقت

 و قبل شب یخستگ یول ندازمیب ینگاه محمد به و شوم بلند

 خوابم و دهندیم هم دستبهدست امروز فشار افت و هاهیگر

 رونیب و شومیم بلند. پرمیم خواب از بعد یساعت. بردیم

 و دهیچرخ شیجا سر. کنمیم نگاه اتاقش در یال از و رومیم

 نور ریز و است باز شیهاچشم. است دهیخواب در به رو

 که نمیبیم یخوب به کرده، عادت آن به چشمم که اتاق رنگکم

 گرفته قدرآن حالتش. اتاق یفضا وسط یانقطه به زده زل

 به را غم از یحجم چه دهمیم صیتشخ یخوب به که است

 . دارد دوش

 خوابم لمیم برخالف باز و گردمیبرم اتاقم به یناراحت با

 کشم،یم سرک اتاقش به و شومیم داریب که بار نیا. بردیم

 احساس یکم. است برده خوابش و دهیخواب شکم یرو او

 وجود با که کرده غلبه او بر یخستگ مطمئنم. کنمیم آرامش

. است رفته خواب به باالخره یجسم و یروح درد همه آن

 قبول را ممیمستق کمک ستین حاضر که حاال رمیگیم میتصم

 مسکن یتعداد و رومیم اتاقم به. کنم کمکش دور راه از کند،

 سم،ینویم یکاغذ یرو. دارمیبرم کیوتیبیآنت و یقو

 زخم اگه. ساعت شش هر لزوم صورت در مسکن قرص»



 

 سر و نشه قطع. یکی ساعت هشت هر کپسول ،یدار باز

 «.بشه خورده ساعت

 بغل زیم یرو را هانیا و رومیم اتاقش داخل به نیپاورچ

 . میآیم رونیب و گذارمیم تختش

 صحبت او با بتوانم هم رودررو و نمیبب را او صبح دوارمیام

. ستین اتاقش در شوم،یم داریب نماز یبرا یوقت یول کنم

 دوباره. ستین هم نشیماش. کشمیم یرونیب اطیح یتو یسرک

 با سمینودست ینسخه. اتاقش یتو رومیم و گردمیبرم

 یهاقرص یول هستند زیم یرو کیوتیبیآنت یهاکپسول

 الاقل که کنمیم آرامش احساس یکم. است برداشته را مسکن

 برنداشتن ستمین مطمئن هرچند کشد،یم درد کمتر االن

 ای ندارد باز زخم که بگذارم نیا حساب به را هاکیوتیبیآنت

 . است شبید یلجباز همان یادامه

 او از و ندازمیب ریگ را ررضایام نماز از بعد دارم الیخ

 سرعت به یطور. رسمینم موقع به یول بپرسم را سؤاالتم

 در کنمیم فکر یگاه که بردیم خوابش و خواندیم نماز

 حاال و ستین مهم هم ادیز هرحالبه! است خوانده نماز خواب

 میهاسؤال دنیپرس یبرا است، زنده و سالم محمد دانمیم که

 . کنم صبر شب تا توانمیم

. نمیبیم را خان و ررضایام که کنمیم تعجب صبحانه سر

 خان و باشد خواب االن ررضایام معمول مطابق داشتم انتظار

 را ررضایام. باشد رفته رونیب خانه از همه از زودتر هم

 و کندیم اشاره آبا و مادرش به نگاه با. کنمیم نگاه یسؤال



 

 خواهدینم یول شده نگاهم پرسشگر حالت متوجه که فهممیم

 بلند او بعد یکم و کنمیم صبر. بزند یحرف هاآن یجلو

 :دیگویم خان به و شودیم

 . کنم روشن رو نیماش رمیم من -

 :دیگویم من به رو

 . میرسونیم راه سر رو دخترها و شما خانم، نیزر -

 زودتر که کنمیم سفارش لقامه و ایلع به و دهمیم تکان سر

 و شومیم بلند بعد و ندیایب رونیب و کنند تمام را شانصبحانه

 روشن را نشیماش ررضایام. رومیم یرونیب اطیح به عیسر

 :پرسمیم و نمینشیم عقب یصندل یرو. است کرده

  د؟یکرد داشیپ کجا آوردن؟ محمد سر ییبال چه روزید -

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس

. بوده تله هی یچدرشکه برادر تا دو اون یریدستگ ظاهراا  -

. شدن هم موفق که اونجا بکشونن رو محمد که بوده نیا هدف

 رجب به و آورده رو نفر دو اون یریدستگ خبر که یکس

 در اومده شبنصفه. شناختدشینم رجب. بوده بهیغر داده،

 دهید که شدهیم رد جاده تو از گفته و خواسته رو رجب و زده

 هااون دونستهیم چون و گرفتن رو آدماش و یگار اون

 ستاد به دهیرس محمد تا. بده خبر اومده هستن، ما یهاتیرع

 هایچیگار گفتن بهش و کردن رشیدستگ درجا ها،روس

 هر کار هم نیا و بوده اون مال گندم که کردن اعتراف

 و زیتبر آرنیم گندم و آرد دارن ماهه چند و بوده شبشون

 . هایینونوا به رسوننیم



 

 .زننینم یحرف تا دو اون بود مطمئن محمد -
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 دو اون به. بوده دروغ هاروس حرف نیا. نزدن و درسته؛ -

 خودش و کردن ریدستگ رو محمد بودن گفته هم برادر تا

 که یشانس تنها. فروشهیم قاچاق گندم داره که کرده اعتراف

 و داشتن هم به نفر سه هر که بوده یاعتماد م،یآورد وسط نیا

 وگرنه نگرفتن گردن رو یزیچ و نکردن باور نویا کدومچیه

 .  نبود زنده محمد االن

. کشمیم نیه زدهوحشت و گذارمیم دهانم یرو را دستم

 :دیگویم و کشدیم یآه ررضایام

 عوض حرفشون دنید که بعد. زدن شالق شونوسه هر -

 تا دو نیا و زدن دار دونیم تو رو ترکیکوچ برادر شه،ینم

 و دونهیم به رو که هاروس ستاد یپنجره پشت داشتن نگه رو

 . ننیبب اونو زدن دار کردن مجبورشون

 نیا تصور یحت. دیآیم رونیب دهانم از دارد قلبم کنمیم حس

 :دهدیم ادامه او. کندیم بد را حالم هم صحنه

 گفتنیم بهمون و میگشتیم محمد دنبال ما که یمدت تمام تو -

 خبر نکهیا از بعد باالخره. بوده ستاد تو ندارن، ازش یخبر

. گرفت سفت یلیخ رو هیقض بابا د،یرس چارهیب پسر اون اعدام

 ریگیپ گهید یجا تا چند و ارتش ستاد فرمانده و استاندار از

 بودن نتونسته لحظه اون تا که هم هاروس و شدن ماجرا

 انگار بکشن، رونیب هایچیگار و محمد زبون ریز از یزیچ



 

 دردسرش به بدن، کش شتریب رو ماجرا بخوان اگه دنید

 شب آخر. ستین یقانون کارشون هرحالبه چون ارزهینم

 ما و یشهربان به دادن ارجاع رو تربزرگ یچیگار و محمد

 .  رونیب مشونیاریب ضمانت با میتونست

 :پرسمیم ینگران با

  نشده؟ بسته پرونده هنوز یعنی ضمانت؟ با -

 یمشکل گهید یول شهیم یبررس و هیعدل رهیم پرونده نه، -

 که شده مطرح یخونگ گندم مصرف موضوع االن. ستین

 یخونه مصرف یبرا و رهیبگ مجوز تونهیم هرکس و آزاده

 پنج یسال تا کاشته، خودش که یگندم محصول از خودش

 فقط. خودش یخونه ببره و هاروس به نده لیتحو رو خروار

 نه؛یهم فقط محمد جرم االن که رهیبگ مجوز کار نیا یبرا دیبا

 مهیجر هی نیا. مجوز بدون یخونگ مصرف یبرا گندم حمل

 . آدینم شیپ یمشکل گهید. داره

 :پرسمیم و کشمیم یراحت نفس

  رفته؟ کجا محمد االن -

 برادر تا دو اون که ییروستا رهیم زود صبح بود گفته -

 پسر اون ودفنکفن مراسم مقدمات که بودن اونجا مال یچیگار

 لیتحو رو جنازه میریم میدار هم باباخان و من. کنه آماده رو

 و میبد رو خودش یروستا به فرستادنش بیترت و میریبگ

 . اونجا میبر هم خودمون

 :پرسمیم ینگران با



 

 براش یکار نداد اجازه... شبید بود؟ خوب حالش محمد -

 . نبود خوب شیجسم وضع نظرم به. بکنم

 هرحالبه یول آوردن سرش ییبال چه نمیبب هم من نذاشت -

 داریب همه از قبل زود صبح تونسته که پاست سر و زنده االن

 . بره و بشه

 :کندیم اضافه و زندیم لبخند

 پا از هایراحت نیا به محمد. خانم نیزر دینباش نگران -

 . باشه خودش مراقب بلده. افتهینم

 هی حرف با! باشه خودش مراقب بود بلد چقدر روزید دمید -

 یپا با شده بلند خطرناکه حد نیا تا که یکار واسه بهیغر

 فکر هنوز تو بعد. هاروس یتله تو رفته میمستق خودش

 ! باشه خودش مواظب بلده داداشت یکنیم

 خوب یلیخ هاروس. نداره بودنش بلد به یربط نیا خب -

 از یکی محمد داشتن خبر قبل از انگار. بودن دهیکش نقشه

 . نداشته حرف شوننقشه و آرده و گندم قاچاق سران

 زیوخجست طرفش کی دخترها از کی هر کهیدرحال باباخان

 به سه هر و شودیم خارج یاندرون اطیح در از کنند،یم

 دخترها به شوند،یم سوار یوقت. ندیآیم نیماش طرف

 :میگویم

 یول رمیگیم یمرخص وقت آخر. دنبالتون آمیم من امروز -

 . دییاین رونیب و مدرسه اطیح تو دیبمون کردم، رید اگه

 زیآمنیتحس یحالت. کندیم نگاهم لبخند با و گرددیبرم باباخان

 :دیگویم. است نگاهش در



 

 بهم دختر هی خدا کنمیم حس دیاومد یوقت از خانم، نیزر -

 روش شهیم شهیهم و داره تیقابل مرد هی یاندازه به که داده

 . کرد حساب

 نیا یمردها دیتمج و فیتعر نیبهتر که امکرده عادت گرید

 مثل گرید و بدانند مرد کی مثل را یزن که است نیا دوره

 را لبخندش! خورمینم حرص حرف نیا از اول یروزها

 :میگویم و دهمیم پاسخ

 ونتونیمد شهیهم من و دیکنیم یپدر دیدار حقم در شما -

 زحمت بهتون یلیخ من و دیداد پناه بهم تونخونه تو. هستم

 .دادم

 که آمده خوشش کنمیم حس و شودیم ترقیعم لبخندش

 :دیگویم. امکرده دییتأ را یفرزند و پدر یرابطه

 ست،ین شما گردن به ینید چیه تنها نه. دینزن رو حرف نیا -

 قیال رو ما یخونه و دیکرد لطف که ماست افتخار باعث

 .شمونیپ دیموند و دیدونست

ا . ببوسم را مهربانش صورت خواهدیم دلم  حس من در واقعا

 منظم و مقتدر ینظام کی نکهیا با و کندیم داریب را پدر کی

 که است یجار یخاص محبت شهیهم اشخانواده نیب است،

. دانمیم او خاص یمهربان لیدل به را آن از یاعمده بخش من

 دلم و زد یلیس محمد صورت به شبید که افتدیم ادمی

 را یسخت و پرتنش روز چقدر که کنمیم درک. لرزدیم

 از بعد محبوبم مرد نکهیا تصور از یول است بوده گذرانده

 دلم بخورد یلیس هم پدرش از شالق نیسهمگ یهاضربه تحمل



 

 زودتر دارم دوست و دلتنگم شیبرا چقدر. آوردیم درد به را

 . نمیبب را او و برسد راه از شب

□ 
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 یول گرددیبرم خانه به باباخان که است شده کیتار تازه هوا

 باالخره و کنمیم صبر یکم. ستندین همراهش برادرها

 یکرس ریز تاالر یتو که رومیم سراغش و شومیم طاقتیب

 :دیگویم و زندیم لبخند دنمید با. است نشسته

 .دیافتاد زحمت به دخترها آوردن واسه امروز -

 .کشمیم میپا یرو یکم را لحاف و نمینشیم یکرس کنار

 . نبود یزحمت -

 ارن؟یب بگم دیخوریم یچا -

 . خوردم ممنون، -

 :پرسمیم. زندیم ورق است، یکرس یرو که را یاروزنامه

 کجان؟ هیبق -

 پسرها یول برگشتم من بعد م،یبود هم با نیتدف مراسم آخر تا -

 . گردنیبرم خودشون. گهید یآباد هی رفتن. داشتن کار

 :پرسمیم. زندیم شور دلم باز

 نا؟یا و گندم انیجر همون... یبرا -

 قالب با و نشسته یکرس طرفآن که اندازدیم آبا به ینگاه

 یکم ست،ین ما به حواسش او ندیبیم یوقت. بافدیم یزیچ

 : دیگویم و آوردیم نییپا را شیصدا



 

 رو کار نیا دارن ماهه چند پسرها. دخترم دینباش نگران -

 متوجه یخطر که گرفتن نظر در رو زیچهمه و کننیم

 دوستان از یاعده با که رفتن هم االن. نشه هیبق و خودشون

 نظر در و شتریب یکارمحکم مورد در کنن صحبت کینزد

 . ترمطمئن یهاروش گرفتن

 کنم چشیپسؤال شودینم میرو گرید و کشمیم یقیعم نفس

ا  یول  دهیشن را جوان آن اعدام خبر که روزید از. نگرانم واقعا

 هاروس یناگهان و انهیوحش یکارها از وحشت حس بودم،

 . کندینم میرها

 داریب کنم، مقاومت خواب مقابل در توانمیم که یساعت تا شب

 چیه و شود راحت المیخ و برگردند هاآن بلکه مانمیم

 . بردیم خوابم یک فهممینم

 که رومیم صبحانه سر دیام نیا با شوم،یم داریب که صبح

 به شبید انگار. ستین او از یخبر یول نمیبب را رمحمدیام

 لباس بودم، کرده دارشیب قبل یکم که لقامه. اندبرنگشته خانه

. ستین ایلع از یخبر یول نشسته سفره سر آماده و دهیپوش

 زود که کنمیم سفارش و فرستمیم سراغش به را یکلفَت

 اگر که افتدیم ادمی تازه بعد. برساند سفره سر و کند اشآماده

 از. ستین کار در هم ینیماش احتماالا  باشند، برنگشته پسرها

 :پرسمیم باباخان

  کنه؟ صدا درشکه هی ما یبرا رجب دیبگ شهیم -

 . روز هر مثل. خانم نیزر هست رضا نیماش -

 :پرسمیم تعجب با



 

  برگشتن؟ -

 . بله -

 در خانه در االن هاآن که است خوب چقدر. شودیم آرام دلم

 خواب االن رضا که ستین بیعج میبرا. هستند امان و امن

 هنوز که باشد خسته دیبا یلیخ محمد زنمیم حدس یول باشد

 به. نباشد خوب اشیجسم تیوضع هم دیشا ای نشده داریب

 به توانمینم و بردارم را فمیک که رومیم اتاقم طرف

 و کنمیم باز را محمد اتاق در آرام و کنم غلبه امیکنجکاو

 نامرتب تختخوابش یول ستین اتاق یتو. کشمیم شیتو یسرک

 و دست رفته و شده داریب تازه کنمیم فکر دارم. است

 :دیگویم و دیآیم یتیرع که دیبشو را صورتش

 اتاقتون دیدار دوست بپرسم ازتون گفتن خان محمد خانم، -

 . میکن جاجابه رو لتونیوسا امروز که باشه کجا

 کجان؟ خودشون -

 کردن داریب منو. دهیسپ طلوع از قبل رفتن، زود یلیخ صبح -

 . کردن سفارش نویا و

 آن با هم آن است؟ رفته یک و آمده یک. کشمیم یقیعم نفس

 جانم به ینگران باز. خطر احتمال و نامساعد یجسم وضع

 :میگویم. افتدیم

 هر. باشه خونه طرف نیهم فقط باشه اتاق کدوم نداره یفرق -

 . هیخال که یاتاق

 دلم به رمحمدیام محبت نیریش حس تازه و رودیم تیرع

 که بوده ادشی یخستگ همه نیا و روز و حال نیا با. ندینشیم



 

 عوضش زودتر کرده سفارش و است ناراحت و سرد اتاقم

 روزید از که دلم یگوشه. بگذارند یبخار میبرا که کنند

 که باشد ریدلگ من از محمد که داشت وجود یدوم ینگران

. شودیم روشن بودم، گفته رضا به را رفتنش موضوع

 اتاقش یتو. گرددیبرم خانه به یک و رفته کجا دانمینم

 تختش بغل زیم یرو هنوز که روزمید ادداشتی یرو. رومیم

 کیوتیبیآنت و یباش داشته باز زخم اگه»: سمینویم است،

 «.کنه عفونت ممکنه ،ینکن مصرف

 روز چند. کنمیم صدا را دخترها عجله با و میآیم رونیب بعد

 دکتر که است درست. امرفته کار سر نامرتب یلیخ است

 که حاال یول دارد پرسنلش مورد در را لطف تینها کلیما

 .باشم منظم دوباره کنم یسع دیبا است، شده بهتر اوضاع

 لیوسا تمام و اندکرده جاجابه را اتاقم گردم،یبرم که عصر

 یکم یاتاق یتو حاال. اندبرده یگرید اتاق به را لقامه و من

 و است روشن آن یزمیه یبخار که میهست یقبل از تربزرگ

 . دارد یدلچسب حرارت

 در محمد از شتریب یول دارد بتیغ مدام روزها نیا هم رضا

 . شودیم دهید خانه

 سرک محمد اتاق به و شومیم بلند بار چند صبح تا شب آن

 باز شوم،یم داریب که صبح. ستین او از یخبر یول کشمیم

 در و شبح کی به شده لیتبد انگار. است نامرتب تختخوابش

 در و زندیم خانه به یسر روزشبانه از ینامعلوم ساعت

 ادداشتمی ریز. شودیم بیغ دوباره ساعت دو یکی عرض



 

 اون که هیکبود و ورم یکم فقط ندارم، باز زخم»: است نوشته

 «.دکتر نباش نگران. بهبوده به رو هم
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 از او و بود نکرده اشتباه حسم پس! دکتر؟ به امشده لیتبد باز

 منتظر که است روزشبانه سه. ردیگیم لجم. است دلخور من

 تنزل تازه ام،نشده موفق تنها نه و اممانده دنشید لحظه کی

 هر دیکن لطف»: سمینویم ادداشتی ریز! امکرده دایپ هم درجه

. دیکن داریب منو خونه، دیآورد فیتشر روزشبانه از یساعت

 «!زادهخان کنم صحبت باهاتون الزمه

 ای کندیم دارمیب دانمینم. گذردیم سخت یالتهاب در بعد روز

 از که امدهیخواب بد را ریاخ شب چند و امخسته قدرآن یول نه

 چشم. دهدیم تکان آرام را لحافم یکس. بردیم خوابم شب سر

 چشمان. پرمیم جا از. است سرم یباال یاهیسا. کنمیم باز

 ندیبیم یوقت. درخشندیم اتاق میمال نور یتو اشییطال

 نمیبیم پنجره از. شومیم بلند. رودیم رونیب اتاق از دارم،یب

 را گوشمسه ییکاموا شال. است شده رنگیریش افق خط که

 روشن اتاقش چراغ. رومیم دنبالش و اندازمیم دوشم یرو

 یمیمال لبخند. دنبالش به هم من و اتاق یتو رودیم. است

 نگاهش دقت با و دهمیم را جوابش. کندیم سالم و زندیم

 و برگشته صورتش یشاداب اما رسدیم نظر به خسته. کنمیم

 یرو متورم قرمز مار آن. است شده درخشان دوباره نگاهش

 اطرافش که بنفش به لیما و پهن یخط به شده لیتبد گردنش



 

 هم خودش. نمیبنش که کندیم اشاره. زندیم یزرد به یکم

 :پرسمیم و نمینشیم. ندینشیم اشکاناپه یرو

 ؟یاومد االن تو -

. رمیم دارم االن. دمیخواب و اومدم قبل ساعت سه دو نه، -

 . دمید تازه رو ادداشتتی

  ؟یناراحت من از... زیچ هر از قبل -

  ناراحتم؟ یکرد فکر چرا. نه -

 . دکتر یبود نوشته اسمم یجا به ادداشتتی تو آخه -

 . کندیم یاخندهتک

 من! زاده؟خان ینوشت و یکرد یتالف یفور نیهم واسه -

 یپزشک یهاهیتوص یداشت که نوشتم نیا یبرا رو دکتر

 . یکردیم

 طاقت دلم یول یرفت کجا نگم یکس به یبود کرده سفارش -

 .  بابات دنبال فرستادمش و گفتم رضا به. اوردین

 گفتم که بره شیپ یطوراون انیجر نداشتم انتظار اصالا  من -

 مقامات از یکی عنوان به رمیم کردمیم فکر. نگو یکس به

 هاروس چنگ از رو برادر تا دو اون و شمیم واسطه شهر

 رو یخطر چیه احتمال خودم یبرا اصالا . رونیب کشمیم

. یکرد عمل عاقالنه ممکن حد نیآخر تا تو یول دادم؛ینم

 اون اگه. رو دوم یچیگار اون جون و ؛یداد نجات جونمو

 میبود دهیخواب االن جفتمون نبودن، کارمون دنبال مهم آدم همه

 . چارهیب جوون اون کنار خاک ریز

 . دهدیم رونیب یصدادار آه شکل به را نفسش



 

 که داشتن خبر و منه مال آرد دونستنیم قبل از. بود نقشه -

 . شده تکرار بارها و ستین شبهی کار

 که نهیا کرده ریدرگ ذهنمو که یزیچ... یول گفت بهم رضا -

 داده بهشون رو گزارش نیا که یکس. داشتن خبر کجا از

 ... هنوز ممکنه

 و کنم قطع را حرفم شومیم مجبور و رودیم باال قلبم ضربان

 :میگویم بعد. بکشم یقیعم نفس

 روستاها تو مطمئنم باشه؟ کار تو باقر دست یکنینم فکر تو -

 دیدار بفهمه که داره لیفام و آشنا قدراون شماها دوروبر و

 . دیکنیم کاریچ

. ستین احتمال تنها اما اده؛یز یلیخ احتمالش ممکنه، -

 پول یبرا بشن حاضر ممکنه که هستن هاآدم یلیخ ما دوروبر

 میتونینم ما. برسونن خبر هاروس به و کنن یفروشآدم

 اصالا  نیبنابرا اوناست، از یکی فقط باقر و میبشناس شونوهمه

. میکن محکم خودمونو کار دیبا ما. بوده یک کار که ستین مهم

 امتحان قبالا  که روش هی کردمیم فکر که بود نیا من اشتباه

 تازه. کنهیم دایپ ادامه طورهمون شهیهم داده، جواب و شده

 دایپ ادامه هامدت انهیمخف کار هی قراره یوقت که دمیفهم نویا

 یروز هی باالخره وگرنه بشه عوض مدام کار روش دیبا کنه،

 . رهیم لو یکس هی قیطر از ییجا هی

 . دهدیم فشار را قلبم دلشوره باز



 

 نیا هرحالبه ،یکن دایپ دیجد یهاراه هم چقدر هر محمد، -

 ممکنه چقدر هاروس که یدید خودت چشم به. خطرناکه کار

 . باشن یوحش و رحمیب

 مارستانیب تو هم خودت مطمئنم. نیزر انگرسنه مردم -

 رهیم داره هم هایضیمر تعداد روز هر که ینیبیم یدار

 یسفره فکر به فقط من شهیم چطور طیشرا نیا تو. باالتر

 بدم وخاکه،آب نیا مال که رو یگندم و باشم خودم یخونه

 کرده،یم نیتأم رو زیتبر نون گندم نیا سال هر دشمن؟ دست

 و گذرهیم یگرسنگ از کار وگرنه بکنه دیبا هم امسال

 یول هست نون ما یهاتالش تمام با االن. یقحط به رسهیم

 رو گهیهمد مردم م،یکن رها رو کار نیا ما اگه. کمه

 یلویس آرد. شهر کامل یلیتعط به کشهیم کار. خورنیم

ا  یول دارن هیسهم شهرها و هست یدولت  خوردن قابل واقعا

 گندم نیا هاروس دونمینم. نداره آرد به یشباهت چیه. ستین

 و آوردن کجا از رو سنگ از پر و زده کپک و مونده سال ده

 ما مرغوب گندم خوانیم جاش به و رانیا دولت به فروختن

 که درسته.  رمینم ییزورگو نیا بار ریز من یول رنیبگ رو

 بهشون میبد رو امسال گندم محصول از مقدار هی میشد مجبور

 مشیبرسون نکهیا دنبال ما و هستن اشهیبق دنبال اونا یول

 . خودمون مردم دست

 :میگویم التماس با

 .هست زیتبر اطراف زادهخان و خان همه نیا تو؟ چرا -
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 بزرگش پسر عنوان به من و ستمنطقه خان نیتربزرگ بابا -

 خودمو یبدبخت روز تو و بخوام رو خوش روز فقط شهینم

 دیبا خوبه، بودن زادهخان اراتیاخت و ایمزا اگه. کنار بکشم

 . کنم قبول هم هاشتیمسئول

 انتظار اندازه از شیب خودت از. یآدم هی. ینفر هی تو -

 اقالا  بود تو یجا هرکس آوردن، سرت که ییبال نیا با. یدار

 خواب یحت جاش به تو یول رختخواب تو افتادیم روز سه

 . هاشب نیا ینداشت هم یعاد

 روشن را صورتش تمام که لبخندها همان از زند،یم لبخند

 :دیگویم. هم را من دل و کندیم

 و مقاومم کالا  یخوابکم مقابل در. قدرنیا نباش نگرانم -

 برام که ییهاقرص با اول روز همون از هم هامیکبود

. ستمین یراض خودم از یول نداره؛ یادیز درد یبود گذاشته

. دادم باد به رو نفر هی جون و کردم اشتباه. کردم یکوتاه من

 اسب با یکی. داشت قراولشیپ و نگهبان هایگار اومدن ریمس

 بعد و کردیم کنترل دائم رو ریمس و رفتیم جلوتر

 اطراف اون هاروس که دادیم خبر یچیگار به گشتیبرم

 بود، فتادهین یاتفاق هامدت چون. رفتیم جلو یگار و ستنین

 هاشب یبعض و بودن شده شل بودن، کار نیا تو که ییهاآدم

 حذف رو قراولشیپ بود، ضیمر ای داشت کار شونیکی که

 تمیریمد. زدمیم سر شتریب دیبا من. اومدنیم و کردنیم

 کنن فکر شونهمه که کردمیم رفتار یجور دیبا. بود اشتباه



 

 از یکی که نداره جا و برسم سر من ممکنه لحظه هر

 . ندن انجام دادم، دستور بهشون که رو ییزهایچ

 :گفت و زد لبخند باز. کرد نگاهم و کرد مکث

 هم خودم. بود پرت حواسم. گفتیم راست باباخان -

 . کنمیم یغلط چه دارم دمیفهمینم

 چون بدهم نشان یواکنش چه دانمینم و شومیم هول آن کی

 من و بود زده اطیح یتو شب آن را هاحرف نیا باباخان

 او که میبگو چه دانمینم هنوز. بودم نداده نشان را خودم

 :دیگویم

 نگران و منتظر که شدم متوجه... دمتید اطیح تو شب اون -

 . یبد نشون خودتو و جلو یایب ینخواست بعد و یبود

 ...خواستمینم. بود یرعمدیغ. دیببخش... من -

 در شدم آماده خودم تا یاوردین روم به یزیچ که یمرس -

 بهم باباخان یدید تو که ستمین ناراحت. بزنم حرف موردش

 رو یلیس اون دیبا. یکینزد بهم رضا یاندازه به تو. زد یلیس

 روم روز اون تا ،یدونیم. بشه جمع حواسم تا خوردمیم

 نگه هاشویلیس بابا. بودم بچه یوقت یحت بود، نکرده بلند دست

ا  که یروزها واسه دارهیم  خرجشون یالک. الزمه واقعا

 . کنهینم

 . اتاق یفضا به زندیم زل و کندیم مکث

 کمکم یخواستیم و یبود خوردنم شالق نگران تو شب اون -

 قدراون یلیس هی همون از من درد یول بکشم درد کمتر یکن

 . دمیفهمینم پشتم ورم و یکبود از یزیچ که بود ادیز



 

 نشیتسک و کنم بغلش دارم دوست. رودیم غش شیبرا دلم

. بمانم میجا سر کنمیم وادار را خودم زور به یول بدهم

 :دیگویم

 وچهارستیب یوآمدهارفت نیا. نباش نگرانم گهید االن یول -

 به گردهیبرم زیچهمه و شهیم لیتعد گهید وقت چند ساعته

 یاندازه به عمرم تو وقتچیه من ن،یزر... فقط. یعاد روال

 زودتر روزها یلیخ ممکنه. نبودم خونه گذشته ماه چند نیا

 . نشو نگرانم. امیب رترید و برم

 که امیکار نگران ستم،ین رفتنت زود و رید نگران من -

 . یکنیم یدار

 جاجابه آرد و گندم مجوز بدون گهید. نباش هم اون نگران -

 . میکنینم

 !؟یچطور -

 :دیگویم خنده با

 قانع حرف کلمه دو با نیزر داره امکان کردم فکر من چرا -

 رو یزیچ هی زیر یوقت تا تو! کنه؟ رها رو موضوع و بشه

 . یبش قانع محاله ،ینفهم

 . بشم قانع تا بگو خب -

 اصلش با که کنهیم درست یجعل مجوز کردم دایپ رو یکی -

 روستاها یانبارها از گندم یکل روز چند نیهم تو. زنهینم مو

 حمل از رو یگار. نخورده تکون ازآبآب و زیتبر تو اومده

 یهایگون دوتا دوتا قاطر ای االغ با میدار فعالا  و میکرد حذف

 در داره، مجوز که یکس ظاهر با درست م،یآریم رو گندم



 

 رهیذخ اعتماد قابل یهاآدم یخونگ یانبارها تو. روز طول

 و ابیآس میفرستیم رو گندم شهر تو جانیهم بعد و میکنیم

 رد روس یسربازها چشم جلو از روز هر. یینونوا میبریم

 . میکنیم رو خودمون کار و میشیم

  ؟یریم کجا هاشب... تو پس -

 کدوم از فردا که یهماهنگ واسه روستاها به زنمیم سر -

 گندم حمل یمجوزها و بفرستن گندم انبار کدوم و روستا

 . براشون برمیم رو یخونگ

 ؟یاستاندار تو خودت کار سر یریم هم هاصبح -

 یاتفاق چه دونهیم هم استاندار. گرفتم یمرخص هفته نیا -

. کار سر برم دیبا بعد یهفته از یول. کنهیم یهمکار و افتاده

 روش من الزمه فقط و روال رو افتاده کار موقع اون تا

 . باشم داشته نظارت

 برطرف منو ینگران ،یگفت که ییزهایچ نیا از کدومچیه -

ا  تو. کنهینم  . محمد یکنیم یخطرناک کار یدار واقعا

 :دیگویم متیمال با

 کار نیا که میکن نیتضم میتونینم ن،یزر هست شهیهم خطر -

 کنمیم رو تالشم تمام من باش مطمئن یول نداره یخطر چیه

 هی. میفتین ریگ کارن، نیا ریدرگ که ییهاآدم یهیبق و خودم که

 .هست زیچهمه به حواسم گهید یول کردم یکوتاه بار
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 ستمین حاضر و وجودم تمام با دارم دوستش. کنمیم نگاهش

 که فهممیم خوب. کنمیم درکش یول برود شیپا به خار کی

 زنمیم لبخند. کند تالش است، مهم شیبرا که یزیچ یبرا دیبا

 :میگویم کنم عوض را جو نکهیا یبرا و

 خونه دیاریب فیتشر دیکرد وقت اگه هم یگاه ستین بد حاال -

 ساعت دو یکی و دیبخور یزیچ یشام هی خونه یاهال با و

 ! ها دیبزن گپ

 :دیگویم و شودیم بلند

ا  و شهیم ترخلوت سرم ،یبد فرصت کم هی -  رو کار نیا حتما

ا . کنمیم  یصحبت و مینیبش فرصت سر دیبا که تو با مخصوصا

 . شده رمید. برم دیبا گهید االن. میبکن

 اتاق از هم با پوشد،یم که طورهمان و داردیبرم را شیپالتو

 :دیگویم هال یتو. میرویم رونیب

 . خداحافظ -

 . همرات به خدا -

 یمورد چه در پرسمیم خودم از و رمیبگ وضو رومیم

 کرده یادآوری را آن هم باز که کند صحبت من با خواهدیم

 .است
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 چله شب

 قدرآن هوا و نشسته نیزم یرو یزییپا برف نیاول قبل یهفته

 در نیزم یرو نیسنگ برف یایبقا هنوز که است سرد



 

 مانده یباق رسد،ینم آن به دیخورش نور هم روزها که ییجاها

 . است

 شده کمتر شبانه وآمدرفت منع ساعات و شده باز شهر ینمایس

 به و یعاد شهر اوضاع که است نیا بر تالش ظاهراا . است

. ستین طورنیا اصل در یول شود داده نشان جنگ از دور

 حاتیتفر ودماغدل یکس و مارندیب و خسته و گرسنهمهین مردم

 یابتدا از که است شده باعث هم هوا یسرما. ندارد را معمول

 خانه از رونیب کمتر مردم و شود ساکت و خلوت شهر شب

 . باشند

 خانه ادیز دو هر. امدهید کم یلیخ را محمد مدت نیا یط

 از است، شده عیشا شهر در هایماریب انواع. میانبوده

 شتریب روزها از یلیخ و استفراغ؛ و اسهال تا یسرماخوردگ

 معموالا  هم محمد. امبوده مارستانیب در امیکار فتیش مدت از

 رودیم رونیب خانه از زود یلیخ صبح و دیآیم خانه به رید

 یکوتاه صحبت و کیعل و سالم هم با فقط روزها شتریب و

 از بازگشت موقع رسدینم یروز چیه گرید. میاکرده

. گردمیبرم خانه به خودم روز هر و دیایب دنبالم مارستانیب

 یگفتگوها و گپ آن یبرا دلم و دلتنگم اندازه از شیب شیبرا

 به وانیا یهاپله یرو یهادادن گوش یقیموس و یطوالن

 . است شده تنگ شدت

 یماریب تیزیو سرگرم هنوز من و است شده کیتار هوا

 ینوجوان. بود آمده مارستانیب به درددل با قبل یکم که هستم

 :پرسمیم نگرانش مادر از. دارد اسهال و درددل که است



 

  خورده؟ یچ -

 . شد شروع دردشدل بعدش. میخورد اشکنه ناهار -

  ؟یچ نون -

 شلوغ یینونوا صف امروز. بود لویس نون. میخورد بله، -

 . دینرس بهمون یحساب و درست نون. بود

 دوستانش و محمد تالش وجود با که کنمیم فکر تأسف با

 و نامرغوب نان و دارد وجود نان مشکل شهر در هنوز

 نوجوان. کندیم مارشانیب که رسدیم مردم دست به یتیفیکیب

 نییپا خونش فشار و ستین خوب حالش. کنمیم نهیمعا را

 زیتجو را الزم یداروها و دهمیم یبستر دستور. است

 تا میآیم رونیب اتاق از ست،ین یگرید ماریب چون بعد. کنمیم

 یانتها از یاراهبه. شوم رفتن یآماده و میبشو را میهادست

 . کندیم میصدا راهرو

 . دنبالتون اومدن دکتر، خانم -

 :پرسمیم تعجب با

  دنبالم؟ اومده یک -

 تموم یک کارتون بپرسم ازتون گفتن. بودن احتشام یآقا -

 . شهیم

 گرم دلم محمد؛ ای رضا است، کدامشان دانمینم هنوز نکهیا با

 :میگویم. شودیم

 . رمیم کنمیم عوض لباس االن. شده تموم کارم -

 حد از شتریب یشوق با من و برساند را اممیپ که رودیم راهبه

 و رومیم رونیب که مارستانیب در از. پوشمیم لباس معمول



 

 باز که را نیماش در. کنمیم پرواز نم،یبیم را محمد نیماش

 . کندیم نگاهم لبخند با شوم،یم سوار و کنمیم

 . دکتر خانم ینباش خسته -

. نداشتم رو دنتید انتظار اصالا . طورنیهم هم تو. یمرس -

 . خونه یبرگشت زود امشب

 :دیگویم و آوردیم در حرکت به را نیماش

 هم دور همه امشب الاقل امیب زودتر گفتم. ستچله شب -

 با دو هر دخترها. شهینم کامل مونیدورهم هرچند. میباش

 . برگشتن مدرسه از تب

 :پرسمیم ینگران با

 دارن؟ هم یاگهید عالئم تب جز -

 قبل ساعت هی. کننیم عطسه و سرفه مدام. خوردن سرما -

 اول. رختخواب تو بودن افتاده دو هر دم،یرس من که

 خانم امیب بهتره دمید بعد مارستان،یب ارمشونیب خواستمیم

 . خونه ارمیب رو دکترمون

 یروز شونهمه که هم مدرسه تو. شده ادیز یلیخ یماریب -

 همه بشه، ضیمر شونیکی. انگهیهمد دست بغل ساعت چند

 . میدار محصل ماریب یکل روز هر. رنیگیم ازش

 دلم. کنمیم تماشا را رخشمین و طرفش به گردمیبرم

 نیا چقدر. کنم نگاهش و نمیبنش فقط هاساعت خواهدیم

 آن کی و اندازدیم من به ینگاهمین. امداشته کم را او روزها

 :دیگویم. صورتم یرو شودیم قفل درخشانش چشمان

  ؟یهست خودت مواظب ماریب همه نیا وسط ؟یخوب خودت -



 

 یدار تو که هیکار مثل هم نیا یول مواظبم بشه که ییجا تا -

 اون با خطرش هرچند. هست شهیهم خطر احتمال. یکنیم

. ستین سهیمقا قابل ،ییروروبه باهاش تو که یزیچ

 دارو و استراحت روز چند با تشینها اسهال و یسرماخوردگ

 . نگرانم تو واسه شهیهم من یول شهیم خوب

 راهروبه کارها. میهست خودمون مواظب هم ما. نباش نگران -

 آوردن واسه یمشکل چیه گهید. رهیم شیپ داره منظم و شده

 قدراون میتونست شهر یجاها از یبعض تو. میندار آرد و گندم

ا یتقر گهید مردم که میکن کار منظم  رو یدولت مزخرف نون با

 البته. میبد پوشش رو شهر کل مینتونست هنوز یول خرن،ینم

 میکن نیتأم رو شهر نون کل سال هر مثل میتونینم هم آخرش

 قدرت ما. بردن هایلعنت نیا رو گندممون از مقدار هی چون

 و میبزن گولشون میتونیم فقط م،یندار رو باهاشون دنیجنگ

 . اونا به میداد لیتحو رو گندممون کل که میکن وانمود

 گندم که اومدن یموقع هاروس امسال ؟یچ بعد سال -

 کشت فصل اول از احتماالا . بود انبارها تو و بود شده برداشت

 گندم برداشت به و رنیگیم نظر در رو هانیزم تمام بعد سال

 . زد گولشون یراحت نیا به شهینم گهید. کننیم نظارت هم

 .کشدیم یقیعم نفس
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 موقع اون تا. میکنیم آدیم بر دستمون از که رو یکار فعالا  -

 زدنشون گول واسه یدیجد یهاراه و میکن فکر که میدار وقت

 . میکن دایپ

 نظر به خسته. کنمیم نگاه یشتریب دقت با صورتش به

 است یزندگ شور از پر صورتش. ستین دیناام یول رسدیم

 وجودش در. دارم دوستش چقدر. مطمئن و دواریام نگاهش و

 کنمیم حس هستم، کنارش در یوقت که هست یخاص قدرت

 دلم در یخاص شور. بدهد آزارم تواندینم ییروین چیه

 ولو باشم، کنارش در توانمیم که خوشبختم چقدر. لولدیم

 در یحت که است قدرتمند قدرآن بودنش حس. قبل از کمتر

 . یزندگ و نشاط از کندیم سرشار مرا و هست هم ابشیغ

 دو هر. دخترها سراغ رومیم سرهکی م،یرسیم که خانه به

 هیبق با. داغند داغ. اندخوابانده یکرس ریز تاالر یتو را

 از را لحاف یکار هر از قبل و کنمیم یکوتاه یاحوالپرس

 شوند داریب که کنمیم صدا را دخترها. زنمیم کنار هاآن یرو

 زیخمین دنمید با و شودیم داریب لقامه. بدهم دارو بهشان و

 گرفته ییصدا با. کندیم دراز طرفم به را شیهادست. شودیم

 :دیگویم دارخش و

 . جون نیزر -

 تا صبح از که من میگویم خودم با. نکنم بغلش دیآینم دلم

 را زمیعز دخترک دل حاال چرا هستم، ماریب تا صد کنار شب

 شده سیخ عرق از که را شیموها. کنمیم بغلش بشکنم؟



 

 ته که کودک یخارج نوفنیاستام قرص تا دو. کنمیم نوازش

 . گذارمیم دهانش یتو بود، مانده بالاستفاده امروز تا فمیک

 . ستخوشمزه. بده قورت و بجو قشنگ دلم، جون -

 از یکی. جودیم دارند، یفرنگتوت طعم که را هاقرص

 یکرس یرو از است، آورده خدمتکار که را آب یهاوانیل

 . دهمیم دستش به و دارمیبرم

 . بخور آخرش تا. زمیعز بخور آب -

 را آب. است شده خشک شیهالب چون هست هم تشنه انگار

 کوچک یهادست و کندیم سرفه. لرزدیم و خوردیم

 . رمیگیم را دستش. شوندیم دراز لحاف طرف به ناتوانش

 دارو کن صبر کم هی. جون لقامه لحاف ریز یبر دینبا االن -

 یدارو کن صبر. کشمیم روتو بعد ن،ییپا ادیب تبت کنه اثر

 باز دهنتو قهیدق هی. خودمون اتاق میریم بعد بدم، هم رو ایلع

 .آآآآآ بگو. نمیبب گلوتو کن

 یعفونت که اندازمیم شیگلو به ینگاه و کندیم باز را دهانش

 .  شودیم راحت المیخ و نمیبینم

 تا را لحاف باز شومیم متوجه و چرخمیم ایلع طرف به

 ییطال یموها و زنمیم کنار را آن. انددهیکش باال گردنش

 . کنمیم نوازش را عرقش سیخ

 . گلم بخور داروتو پاشو. زمیعز پاشو جون، ایلع -

 یکوتاه یناله و خوردیم وول شیجا سر فقط شود،ینم داریب

 :دیگویم خانمخان. کندیم

 . شهیم خوب زود کنه عرق. دیبکش روشو خام نیزر -



 

 . میکن خنکش دیبا االن. باال رهیم تبش بدتر نه، -

 :دیگویم آبا

 خوب تا بمونن گرم دیبا. خوردن سرما تا دو نیا دخترم، -

 . بشن

 :میگویم لبخند با

 اگه. نداره شونیسرماخوردگ یرو یریتأث چیه گرما آبا، -

 عمر آخر تا ممکنه انبچه چون کنن، تشنج و باال بره تبشون

 . بمونه براشون

 را ایلع یرو دوباره نشسته، یکرس ریز ایلع کنار که قهیشف

 :دیگویم اخم با و کشدیم

 بلد هم ینبود تو. مینیبیم سرماخورده آدم ستین بار نیاول -

 .میباش مواظبش میبود

 دارو دیکن دارشیب فقط. دیبکش رو روش خانم، قهیشف باشه -

 . باالست یلیخ تبش. بخوابه بعد بخوره

 االن. دادم نیترنجب و رخشتیش بهش تازه. نکرده الزم -

 . شهیم خنک

 نفس. است ستادهیا سرمان یباال که اندازمیم محمد به ینگاه

 یرو کشدیم دست ندینشیم ایلع کنار و کشدیم یقیعم

 متیمال با و او گلگون یهاگونه و سیخ ییطال یموها

 :دیگویم

 . بابا شو داریب جان، ایلع -



 

 ریز را دستش محمد و کندیم ناله و خوردیم یتکان باز ایلع

 تکانش آرام. نشاندیم و کندیم بلندش و بردیم او پشت

 . دهدیم

 یچ نیبب کن گوش قهیدق هی. دخترم کن باز چشماتو ا،یلع -

 . بخواب بعد گمیم

 . کندیم باز را چشمانش زور به ایلع

 . خوامیم آب -

 .گذارمیم دهانش یتو قرص تا دو یفور

 .  ستخوشمزه. زمیعز بخور رو نایا اول -

 تمام در. کشدیم سر را آب بعد و جودیم را هاقرص حالیب

 کنمینم اعتنا یول کندیم نگاهم چپچپ دارد قهیشف مدت نیا

 را دهانش کنمیم قیتشو را ایلع. کنمینم هم نگاهش یحت و

 به ندارد، یعفونت که نمیبیم هم را او یگلو یوقت و کند باز

 :  میگویم محمد

 و شلوغه و گرم االن نجایا. من اتاق میببر دوشونو هر -

 صبح تا خودم بهتره هم شب آخر از. ستین استراحت مناسب

 . باشه بهشون حواسم

 کنمیم بغل است، برده خوابش یکرس کنار دوباره که را لقامه

. کند بغل است، حالیب یلیخ که را ایلع خواهدیم هم محمد و

 :دیگویم و زندیم کنار را او دست قهیشف

 شب خوبه، جاش جانیهم که االن. شیببر ییجا ستین الزم -

 . خوابهیم خودم اتاق هم

 :میگویم



 

 هر مراقب من. باشه من شیپ امشب دیبد اجازه خانم، قهیشف -

 . هستم دوشون

 :دیگویم و رودیم غرهچشم من به

 روزها که نیهم. یبسوزون دل من دختر واسه نکرده الزم -

 شیپ دخترم دارم دوست. بسه خودت به یداد عادت رو ایلع

 . باشه خودم

 :دیگویم رضا
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 بلند هاصبح چرا پس ؟یگیم نویا دل ته از ییخدا قهیشف -

 نیزر کارهاشو تموم مدرسه؟ بره یکن حاضر رو ایلع یشینم

 . کنهیم خانم

 :دیگویم حرص با

 نیا مدرسه؟ رفتینم ایلع مگه نبود، خانم نیزر که پارسال -

 واسه همه حاال. کارها نیهم واسه هست خونه تو تیرع همه

 . کننیم صادر دستور و شدن اوستا من

 و کندیم بلندش خشونت با باا یتقر و ردیگیم را ایلع دست بعد

 رونیب تاالر از کند،یم ینامفهوم غرغر لب ریز کهیدرحال

 :دیگویم باباخان. رودیم

 مقصر کنه،یم رفتار یطورنیا هیبق با زنت نکهیا محمد، -

 . ییتو اولش

 :دیگویم کند، نگاه خان به نکهیا بدون. کنمیم محمد به ینگاه

 . باباخان دیببخش خودتون یبزرگ به شما -



 

 از مقابل طرف یوقت هم اون خوبه، بار دو و بار هی بخشش -

 قرار اگه یول کرده، اشتباه دونهیم و شده مونیپش خودش کار

 کرده، اشتباه نفهمه و کنه تکرار رو اشتباه هی دائم یکی باشه

ا  من. مونهینم دنیبخش واسه ییجا گهید  تو ندارم دوست واقعا

 خودت. کنهیم یاحترامیب یگرید به یکس نمیبب خونه نیا

 . محمد کن تموم رو رفتار نیا یبلد هرجور

 :دیگویم و کشدیم یقیعم نفس محمد

 .  چشم -

 و رمقیب شدت به که را لقامه و داردیبرم طرفم به یقدم بعد

 طرف به و ردیگیم آغوشم از رسد،یم نظر به آلودخواب

 را لقامه رختخواب عیسر و رومیم دنبالش. رودیم من اتاق

 :دیگویم و گذاردیم تشک یرو را لقامه. کنمیم باز

 . دخترم یشیم خوب صبح تا. بابا بخواب -

 دستش. کشمیم شیرو یسبک یمالفه و نمینشیم لقامه کنار

 زمزمه را کودکانه یشعر گوشش یتو و کنمیم نوازش را

 تمام که محمد. بردیم خوابش که کشدینم طول ادیز. کنمیم

 :پرسدیم کندیم تماشا را ما و ستادهیا مدت

  د؟یبخواب یبخار بدون یخوایم امشب ست؟ین سرد اتاق -

 زمیه یجا به بگو. بشه گرم هم ادیز دینبا یول سرده کم هی -

 . یبخار تو زنیبر زغال مقدار هی اده،یز یلیخ حرارتش که

 . نخوردن هم شام دخترها کنم فکر. باشه -

 . بهتره زیچهمه از براشون خواب فعالا . ستین مهم -



 

. است شده خنک کامالا  که کشمیم لقامه یشانیپ یرو یدست

 بلند و کشمیم شیرو کمر تا را لحافش. است کرده ریتأث دارو

 :میگویم. شومیم

ا . بزن ایلع به سر هی -  تبش. یکرس ریز بخوابوننش نذار لطفا

 . باال رهیم دوباره

 یجلو. میرویم رونیب اتاق از هم با و دهدیم تکان یسر

 ینگاه و کندیم باز را در یال آهسته و ستدیایم قهیشف اتاق

 :دیگویم. اندازدیم داخل به

 . بنداز ایلع به ینگاه هی ایب. ستین نجایا قهیشف -

 توان و بردیم حساب قهیشف از قدرتمند مرد نیا کنمیم حس

 هم. ندارد را او یرمنطقیغ یهاخواسته مقابل در یستادگیا

. شومیم اتاق وارد. سوزدیم محمد یبرا دلم هم ردیگیم لجم

 از شیهاگونه بچه و خوابانده یکرس ریز را ایلع قه،یشف باز

 از را شیپاها و زنمیم کنار را لحاف. است سرخ حرارت

 یطور یکرس کنار را او. کشمیم رونیب یکرس ریز

 یزیچ شیرو و نباشد حرارت معرض در که خوابانمیم

 را یسبک لحاف. شودیم خنک هم او بدن بعد یکم. کشمینم

 :میگویم محمد به. شومیم بلند و کشمیم شیرو مهین

 یبخار بدون یهااتاق نیا. فهممینم رو یلجباز نیا یمعن -

 یلیخ یکرس رون  یب. ستین مناسب اصالا  بچه وضع نیا یبرا

 هی دخترش کنهیم فکر خانمت. جهنمه هم یکرس ریز سرده،

  برم؟یم سرشو بخوابه، من شیپ شب



 

 دخترشو یدار تو کنهیم فکر. هیچ نگران گفت که خودش -

 . خودت به یدیم عادت

ا یتقر. کرده عادت من به هم االن نیهم ایلع -  یاندازه به با

  ه؟یچ رادشیا نیا. گذرونهیم وقت من با لقامه

 . شودیم طنتیش از پر اشیعسل نگاه و زندیم لبخند

 . داره بعدش واسه ییهاینگران قهیشف البد -

 :میگویم حرص با و شومیم منظورش متوجه

ا  نشناخته، رو تو سال همه نیا قهیشف اگه - . متأسفم براش واقعا

 واضح یلیخ کنه، نگاه رو شما ارتباط هم دور از هرکس

 در ،یبد تکون رو ایدن یتونیم که یمقتدر مرد تو که نهیبیم

 یپا یوقت یحت ،یندار یچیه با یمخالفت چیه خانمت مقابل

 . وسطه اتبچه یسالمت

 را حسادتم وضوح به و بوده سبک یلیخ حرفم کنمیم حس

 :کنمیم اضافه زود. امداده نشان

 دیبا شوهر و زن ارتباط. نهیهم هم درستش البته -

 امشب که بود نیا منظورم. دیهست شما که باشه یطورنیهم

 الاقل. دکترم مثالا . بود بهتر د،یخوابیم من شیپ ایلع دیذاشتیم

 .آرمیم در سر ساده یسرماخوردگ هی از

 و ستادهیا اتاق کیتارمهین یفضا در فقط د،یگوینم زیچچیه

 نگاه و رفته باال شیابرو کی. کندیم نگاه لبخند با مرا

 او یسو به مرا یقدرتمند کشش. درخشدیم اشییطال

 در دنیخز لیم. ترسمیم خودم از باز ترسم،یم. خواندیم

 آنجا لحظه کی اگر کنمیم حس که است یقو قدرآن آغوشش



 

 کردنش یمخف در یسع مدت نیا در که را آنچه تمام بمانم،

 :میگویم. دهمیم باد بر ام،داشته

 .میبرس مونچله شب به میبر -
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. دیآیم سرم پشت هم او و رومیم رونیب اتاق از مکث بدون

 یراحت نفس هستند، آنجا همه که میشویم تاالر وارد یوقت

 از و نمینشیم کنارش یکرس ریز باباخان تعارف با. کشمیم

 را آرشام که سال پنج یط امزنانه غرائز چرا پرسمیم خودم

 گذراندم،یم وقت او با هامدت و شناختمیم نامزدم عنوان به

 شهیهم دستش گرفتن یحت که یحد در اند،نبوده داریب هرگز

 من که بودم رفتهیپذ هاسال آن طول در. بود او اصرار به فقط

 جادیا من در یالتیتما نیچن وقتچیه احتماالا  و سردم یزن

 آلودعطش یحرارت یمنتها در را خودم حاال اما شد نخواهد

 و ترسمیم یسرگشتگ و یقراریب نیا از که یطور نم،یبیم

 یحس است، عشق تیخاص نیا دیشا. کنمیم فرار محمد از

 آبا. جسم و روح کامل شدن یکی به دارد لیتما که یقو

 :دیگویم

 تا ،یبرگشت کار سر از خسته. دخترم بخور جان، نیزر -

 . یشد یدارضیمر مشغول هم خونه یدیرس

 و است یکرس یرو مقابلم که ظرف چند به افتدیم نگاهم

 دان انار وه،یم نوع چند. اندگذاشته میبرا را هاآن یک امدهینفهم

. کنجد و شاهدانه و گندم و گردو و کشمش و ینخودچ شده،



 

 کدوتنبل و لبو مثل هست یکرس یرو هم گرید یزهایچ یلیخ

 به. ینیریش مدل چند و قرمز یهندوانه ظرف کی شده، پخته

 :میگویم و زنمیم لبخند آبا مهربان صورت

 . نکنه درد دستتون. خورمیم چشم، -

 به افتدیم چشمم بعد و گذارمیم دهانم یتو کشمش تا چند

 ظیغ با و است نشسته محمد کنار یکرس طرفآن که قهیشف

 نیاول یبرا و صورتش به زنمیم زل. کندیم نگاهم یخاص

 حس. گردانمیبرنم چشم اشیوحش نگاه نیا مقابل در بار

 دلم و امشده واردش ناخواهخواه که است یامبارزه کنمیم

 از باالخره که شومیم اشرهیخ قدرآن. میایب کوتاه خواهدینم

 : دیگویم باباخان. گرداندیبرم من از را نگاهش و رودیم رو

 . اریب سازتو پاشو. ینخوند برامون وقته یلیخ رضا -

 یکم یول تارسه هیشب یساز با بعد یکم و شودیم بلند رضا

 به یسفر در قبالا  و شناسمیم را ساز. گرددیبرم تربزرگ

 ساز. امدهید را آن یمراسم در امخانواده با جانیآذربا

.  جانیآذربا فولکلور انیسراترانه و نوازندگان است، قالریعاش

 و نوازدیم بایز قدرآن را یاترانه و ندینشیم یکرس کنار

 پسر نیا کردمینم فکر وقتچیه. میآیم وجد به که خواندیم

 شیبرا. باشد داشته یهنر ذوق همه نیا طنتیش از پر و شوخ

 :میگویم و زنمیم دست

ا . صدا هم ینوازندگ هم بود، یعال -  رو نیا انتظار واقعا

 . بود العادهفوق یریغافلگ هی. نداشتم

 :دیگویم و زندیم لبخند



 

 . خانم نیزر نبود یعال هم قدرهانیا گهید نه -

 هم گهید یکی. بود العادهفوق تعارف بدون و اغراقیب نه، -

 . برامون دیبخون

 :دیگویم و ردیگیم رمحمدیام طرف به را ساز

 . محمده نوبت گهید -

 :دیگویم و زندیم لبخند محمد

 . رضا بخون خودت. نگرفتم دستم ساز ساله چند -

 . خونمینم شتریب یکی من که یدونیم -

 یطور و چسباندیم خودش به و ردیگیم را ساز رمحمدیام

 . کنمیم بغض که خواندیم دل ته از

 

 .ستین شیب یاافسانه یهست نباشد، عشق اگر! اممعشوقه»

 .است گانهیب تیانسان با باشد، محروم عشق از که یکس

 .هستند اتیح جوهر محبت و عشق فقط 

 . است غمخانه نکند، درک را عشق که یدل 

 .هستم وطنم و ملت عشق ریاس من

 .است وانهید نورزد، عشق خود وطن و ملت به که یکس

 .بایز شمع همچون رد،یبگ ییروشنا دائم وطن بگذار

 پروانه کند،یم ریس که آن را شمع ییروشنا اطراف! دل یا

 .است

 .ینیبیم را رعنا انیبارویز ینگریم هرجا به! نینازن یا

  ست؟یچ پس ست،ین بهشت خاک نیا اگر 



 

 عالم انگار دارد، وجود ییهانعمت چه وطنمان در! نیبب

 .است یگرید

 .است یدلبر بسان غنچه هر و ینینازن بسان گل هر

 .دید ینخواه یانتیخ من از! اممعشوقه م،«واحد» من

 برخوردار یمردانگ صفت از قلبم مانند زین عشقم شاعرم،

 «*.است
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 از و کنم باز دهان توانمینم یحت که امشده منقلب قدرآن

 مهار را بغضم که بعد یکم. کنم فیتعر نواختنش و خواندن

 :پرسمیم کنم،یم

 نواختنش قبالا . رفته ادمی یول بودم دهیشن ه؟یچ ساز نیا اسم -

 . دیکرد غوغا برادر تا دو شما یول بودم دهید هم

 امدهید صورتش یرو کمتر که یخجالت یلبخند با محمد

 :دیگویم

 تا نُه که نهیا تارسه با فرقش. هست قوپوز اسمش ساز نیا -

 ذارنیم رو تارسه که نهیا هم اشگهید فرق هی. داره میس

 یبرا. نواخت و قلب یرو گذاشت دیبا رو نیا یول شکم یرو

 تو. آدیم بر نوازنده قلب از انگار صداش گنیم نیهم

 میقد زمان. بوده یاحترام مورد ساز جانیآذربا یهاافسانه

 اگه. کردنیم رد ساز نیا ریز از رو هارزمنده جنگ موقع

 و یآشت عنوان به اومده،یم شیپ یاختالف فهیطا و لیا تو

 . کردنیم شکشیپ رو خودشون ساز یدوست اعالم



 

 :دیگویم خانمخان

 هاافسانه نیا مثل میبخوا که رو یروز اون نکنه بینص خدا -

 یمادر چیه بینص خدا. جنگ واسه میبفرست رو هامونجوون

 . نکنه

 برادر دو هر به. خورمیم غبطه اشیخبریب به دلم یتو باز

 هستند گفتگو و گپ مشغول شاد و اندنشسته یکرس کنار که

 ای شانیکی نابرابر نبرد نیا در نکهیا تصور از و کنمیم نگاه

 هر. زندیم چنگ قلبم به یزیچ نباشند، دوشان هر دیشا یحت

. متفاوت احساس نوع دو با یول هستند زیعز یلیخ میبرا دو

 کاش که کنمیم فکر خودم با و کشمیم یقیعم نفس

 االن و بودم محض یخبریب در هم من کاش. دانستمینم

 لذت ساز یصدا از و خوردمیم وهیم و چرهشب داشتم راحت

 مرد دو نیا که یخطر به امشب الاقل کنمیم یسع. بردمیم

 :میگویم. نکنم فکر کندیم دیتهد را زیعز

 .یمرس. بود یعال یلیخ دوتون هر نواختن و صدا -

 :دیگویم خودش خاص طنتیش با رضا

 !نه؟ بود، بهتر کم هی من مال یول -

 ! بله د،یشیم خوشحال یطورنیا اگه -

 :دیگویم خنده با محمد

 تو رو ساز نیا ماها. رضا یبزن من از بهتر هم دیبا -

 کنار گذاشتم بعد زدم سال سه دو من م،یگرفت ادی ینوجوون

 . یداد ادامه االن تا تو یول

 :دیگویم آبا به خانمخان



 

 . دیکن فیتعر قصه برامون -

 و کندیم روشن را آبا صورت یلبخند یآن در شهیهم مثل

 :دیگویم

 افتادن شدن ضیمر. هاطفلک ستنین دخترهام امشب فیح -

 . زامیعز

 :میگویم

 . آبا میدار دوست قصه هم ما چله شب -

 . کردن فیتعر به کندیم شروع و شودیم ترپررنگ آبا لبخند

 ملک کشیکوچ پسر اسم. داشت پسر تا سه بود، پادشاه هی -

 ... **بود  محمد

 او از بارها را داستان نیا. شودیم تنگ ریپ یلقامه یبرا دلم

 یکس چه اشیاصل منشأ دمیفهمیم تازه حاال و بودم دهیشن

 و عاقل محمدملک که دیگویم آخر تا را داستان. است بوده

 خاطر به برادرانش و است انسان و جنگاور و زرنگ

 یول بکشند را او خواهندیم دارد، دوست که یدختر تصاحب

 و رسدیم دلخواهش دختر به و کشدیم را هاآن محمد ملک

 رضا به محمد شود،یم تمام که داستان. شودیم پادشاه

 :دیگویم

 ؟ینداختیم راه یقشقرق چه داستان نیا سر میبود بچه ادتهی -

 دیبا بوده یخوب آدم قدرنیا پادشاه کیکوچ پسر چون یگفتیم

 ! محمد ملک نه باشه رضا ملک اسمش

 :دیگویم خودش خاص طنتیش با رضا



 

 قصه یول بودم بهتر تو از شهیهم من. گهید گفتمیم راست -

 . بودن ساخته تو اسم با رو

 :میگویم خنده با

 . تا سه نه دیبرادر تا دو که شما -

 :دیگویم و کشدیم یصدادار نفس محمد

 بعد یهفته. بود هم میرح پارسال نیهم تا. میبود تا سه -

 . سالشونه

  م؟یباش داشته یمراسم قراره. شاد روحشون -

 : دیگویم باباخان

 نیا با یول میباش داشته یمفصل مراسم که بود نیا معمولش -

 رو کار طرف هی از شبانه وآمدرفت تیمحدود جنگ اوضاع

 حالش تازه لقامه گهیم محمد گهید طرف از کرده، سخت

 ممکنه و رونیب اومده پدرومادرش مرگ حس از و شده خوب

 ماه چند که یناخوش حال اون به برگرده مراسم نیا با دوباره

 و میکن ریخ کار هی صرف رو مراسم خرج میدید بهتر. داشت

 یهامهمون با یمختصر مراسم و خاکشون سر میبر خودمون

 یبرا یکس که میریگیم ناهار هم شب یجا به. میریبگ کم

 .فتهین دردسر به وآمدرفت

 :دیگویم رضا

 . قوانیل میبر میبتون و نبنده رو راه سرما و برف اگه -

 :دیگویم تأسف با خانمخان

ا؟ هیچ یزندگ... یه   - . میبود هم دور چله شب پارسال واقعا

 .میبخون فاتحه براشون کرد؟یم فکرشو یک



 

 عوض یبرا و خوانمیم فاتحه لقامه پدرومادر یبرا لب ریز

 :پرسمیم شده، حاکم جمع بر که یغمناک جو کردن

  د؟یریبگ حافظ فال چله شب دیندار رسم شما یراست -

 :دیگویم رضا

 یریفالگ به افتاده! داره؟ یبقال کوچه سر که حافظ مش نیا -

  خدا؟ بنده یرمال و

 یمدت که شده یشوخ و طانیش موجود همان هم باز امشب

 :میگویم و خندمیم. شودیم دهید کمتر است

. بوده قبل سال ششصد مال. تریمیقد حافظ هی بابا، نه -

 !هیرازیش ستین هم یمشهد

 و شودیم خم نشسته من بر عمود که یکرس ضلع آن از

 :دیگویم گوشم کینزد آهسته

 قبل سال ششصد برو گهید زمان هی یبر یخواست دفعهنیا -

 . رهیبگ فال برات بگو

 . گفته شعرهاشو اون. بلدم خودم -

 :دیگویم باباخان
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 فیتعر قبالا  هابچه یول میندار رو رسم نیا ما خانم نیزر -

 رو رسم نیا تهران تو ییدانشجو دوران تو که بودن کرده

 .داره حافظ وانید هی محمد د،یدار دوست اگه هم االن. دنید

 :دیگویم محمد



 

 امانته من شیپ االن هرچند. خودشون به دادم هیهد رو کتاب -

 . هنوز

 . من به کندیم رو بعد

  ارمش؟یب دیخواهیم -

 . شومیم بلند

 . بزنم دخترها به هم سر هی که ارمیب برم خودم -

 داشته نگه صورتش یرو مدت نیا تمام در که یاخم با قهیشف

 :دیگویم است

 . نداره الزم زدن سر. ینکن داریب رو ایلع -

 ایلع و لقامه به. رومیم رونیب تاالر از و دهمینم را جوابش

 راحت و است یعیطب دو هر حرارت درجه. زنمیم سر

 و دارمیبرم محمد اتاق از را محبوبم حافظ وانید. انددهیخواب

 لبخند با که نمینشیم باباخان کنار دوباره. گردمیبرم تاالر به

 :میگویم. کندیم استقبال را آمدنم

 تین. آبا شماست نوبت اول. کنمیم شروع ترهابزرگ از -

 . دیکن باز رو کتاب و دیکن

 . نوشته یچ توش فهممینم. دخترم ستمین بلد یفارس که من -

 . کنمیم ترجمه براتون من -

 :دیگویم و زندیم لبخند

 . میکنیم گوش هم ما د،یریبگ فال هاجوون شما -

 کتاب. کنندیم رد را گرفتن فال شنهادیپ هم خانمخان و باباخان

 . دهمیم محمد دست به را

 . شما به دیرس نوبت -



 

 :دیگویم و ردیگیم دستم از را آن

 . ها داشت هم یرسوم و آداب هی انگار -

 همه از ابتین به من که میبخون فاتحه حافظ یبرا دیبا -

 . خوندم

 . خواندیم و کندیم باز را کتاب و کشدیم یقیعم نفس

 زهوشیت یکاردان پنهان گفت من با دوش»

 فروش یم سر کرد دینشا پنهان شما وز

 طبع یرو کز کارها خود بر ریگ آسان گفت

 «کوشسخت مردمان بر جهان ردیگیم سخت

 :دیگویم و خنددیم

 یوعده. ستین خوب من با حافظ یونهیم امشب انگار -

 . داد نایا و یریسختگ

 :میگویم

 داد در گهم وان» گه،یم بعدش تیب. دیشد دیناام زود یلیخ -

 زنانبربط و آمد رقص در زهره فلک، بر فروغش کز یجام

 «.نوش گفتیم

 !شو؟همه دیحفظ -

 .مونده ادمی خودم ادیز که رو شعرها یبعض یول نه شوهمه -

 :دیگویم خنده با ررضایام

 و جام از صحبت. محمد شناخته رو تو خوب چه حافظ نیبب -

ا یدق. کرد زهایچ نیا و نوش  . دونهیم توقهیسل قا

 :پرسدیم آبا

  بود؟ نوشته یچ -



 

. کندیم ترجمه شیبرا روان یترک به را شعر تیب سه محمد

 :دیگویم خنده با آبا

 نماز و شد عاقل کمکم. بود تو مثل هاشیجوون هم بابات -

 . شد مرتب خوندنش

 کتاب محمد. دیگوینم یزیچ و زندیم یرنگکم لبخند باباخان

 . دهدیم رضا دست به را

 ای زنهیم خواب عالم در صبح نماز از حرف تو واسه نیبب -

 !نه

 یصفحه به ینگاه و کندیم باز و ردیگیم را کتاب ررضایام

 :دیگویم و اندازدیم شده باز

 وقت دوش. برهیم ماتت نوشته یچ بگم بهت اگه محمد -

 اتمیح آب شب ظلمت آن واندر دادند، نجاتم غصه از سحر

 . دادند

 :دیگویم خنده با محمد

 تازه سحر وقت روز هر چون شهینم تو حال شامل نیا -

 خوابت که یبخون نماز یش پا یچطور که رهیگیم اتغصه

 !رختخواب تو یبزن رجهیش یبتون دوباره و نپره

 همه را ررضایام عادت نیا چون میخندیم همه بار نیا

 یطور گذرد،ینم صبحش نماز از که حالنیدرع. دانندیم

 خوابش نکهیا از قبل که خواندیم نماز و ردیگیم وضو عیسر

 یاذره هنوز که یکس تنها! باشد رختخواب یتو دوباره بپرد،

 ررضایام. است قهیشف است، نشده باز شیابروها یگره از

 . دهدیم دستم به را کتاب



 

 . خودتونه نوبت حاال -

 محمد تیامن و یسالمت یبرا کنمیم تین و رمیگیم را کتاب

 حفظشان خواهمیم خدا از. پرآشوب یبحبحه نیا در رضا و

 مثل تیب نیاول. شوم آرام که کند باز را یشعر میبرا و کند

 . است امینگران آتش یرو یآب

 میگفت صال را مستان که ییجویم چه ما از صالح»

 «میگفت دعا را سالمت مستت نرگس دور به

 رضا. بندمیم را کتاب و خوانمیم را تیب کی نیهم

 :پرسدیم

  شد؟ یچ اشهیبق -

 . داد رو تمین جواب تشیب هی نیهم -

 . قهیشف طرف به رمیگیم را کتاب

 . شماست نوبت -

 که دهدیم تکان طرفم به را دستش یجور و ندیچیم ور لب

 و شومیم بلند. بپراند را مزاحم مگس کی خواهدیم انگار

 :میگویم

 هم دور هامدت از بعد که خوشحالم. بود یخوب یلیخ شب -

 . بخوابم و بزنم سر دخترها به برم توناجازه با من. میبود

 :دیگویم آبا

 . یش داریب دیبا زود صبح. دخترم برو -

 و رساندیم من به را خودش که رومیم قهیشف اتاق طرف به

 . ستدیایم اتاق در یجلو

 . نداره تو طبابت به یازین ایلع گفتم بهت -



 

 :میگویم و کشمیم یقیعم نفس

 . باال باشه نرفته تبش بشم مطمئن خوامیم فقط من -

 . نمیبیم خودم. ستین الزم -

 کنارش از. ندارم را اشبچگانه یلجباز یحوصله و امخسته

 :زندیم داد. خورمیم او به و شومیم رد

 چه تو. وردار ما سر از دست ؟یخوایم یچ من اتاق تو -

  سرمون؟ یشد نازل آسمون از که یبود ییبال

 دست اشیشانیپ به. ایلع سر یباال رومیم و کنمینم اعتنا

 شیپاها یرو مهین که را یلحاف. است شده گرم یکم. کشمیم

 سرم پشت از را محمد یصدا. زنمیم کنار بودم، دهیکش

 :پرسدیم قهیشف از که شنومیم

 خبره؟ چه -
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 . کن رونیب من اتاق از رو دختره نیا -

 :میگویم محمد به و شومیم بلند

 مطمئنم لحاف ریز دشیبچپون اگه. داره تب کم هی باز ایلع -

 من شیپ امشب بهتره کنمیم فکر هم هنوز. باالتر رهیم تبش

 . دیدونیم خودتون حاال. بخوابه

 کنترل را لقامه تب دارم که ینیح در و رومیم رونیب اتاق از

 و محمد صحبت یصدا است، یعیطب خوشبختانه که کنمیم

 یصدا. ندیگویم چه شومینم متوجه یول شنومیم را قهیشف



 

 هاحرف وسط یگاه و است یعصب قهیشف و آرام محمد

 :دیگویم حرص با که شنومیم

 . نکرده الزم ر،ینخ -

 از قبل و رومیم رونیب. شنومیم را اتاق در یصدا باالخره

 :پرسمیم آهسته. رسمیم او به شود، اتاقش وارد محمد نکهیا

  من؟ شیپ شیاریب نذاشت -

 . نه -

 یلیخ ممکنه هابچه تب. بخواب اونا شیپ امشب خودت اقالا  -

 که قهیشف. باشه داشته یبد عواقب سن نیا تو و باال بره عیسر

 کشهیم هم لحاف تا دو ،یکرس ریز خوابونهیم رو ایلع االن

 . باش ششیپ امشب خودت الاقل. روش

 چطوره؟ لقامه. ایلع به زنمیم سر. نباش نگران -

 من... یول خوابه؛ و هیعیطب حرارتش درجه خدا شکر فعالا  -

 . امیلع نگران

 :میگویم حرص با. دیگوینم یزیچ و کشدیم یقیعم نفس

 نون واسه تیمسئول احساس همه اون از سوزن سر هی کاش -

 واسه یحاضر. یداشت دخترت یسالمت یبرا رو مردم

 یستین حاضر یول یبد جون زیتبر به آرد یگون هی رسوندن

 من شیپ دیبا ایلع امشب یبگ و یستیوا محکم زنت جلو یبر

ا . بخوابه  . بگم بهت یچ دونمینم واقعا

 در و اتاقم به گردمیبرم تیعصبان با. مانمینم جواب منتظر

 و امخسته و است ادیز کارم قدرآن روزها نیا. بندمیم را

 که است شده اضافه آن به هم محمد یبرا مداوم ینگران



 

 و امرفته تند کنمیم حس. است ختهیر هم به اعصابم تیوضع

 یخستگ یول امشده جدا محمد از وضع نیا با که ناراحتم

 .بردیم خوابم و دهدینم کردن فکر مجال

 

 متن. «واحد» به معروف آقا یعل معروف شاعر اشعار از -*

 :شعر یترک

 رید افسانه بوتون قیوارل اولماسا، عشق م،یلیسئوگ

 رید گــانهیب غــایانسـانل اوالن، محــروم ن ــدهیعشق

 یجـوهــر نیــاتیح ریمحببتــد ــزیالنی ـر،ید یسئـوگ

 رید غمخــانه ماسا،یدو نیذوق عشق یک کونـول ریب

 ـوردومــــونی اوز ن،یمیخـالق اوز ــم،ییعشق ــریاس من

 ــرید وانـهید ـوردونــوی اوز ،ینیخالق اوز ـنی سئــومــه

 تک شمع ریب ل گوزه ن،یقالنسیشیا مییدا وطن یقو

 رید پروانه نائده ریس نیاسییض نیشمع اول! کونلوم

 ـانــای هـر ـرسـانیبـاخ ــر،یگـوزللــرد رعنـــــا! ــنینـازن

 ـر؟ید نـه ـایآ ــل،یدگ جنت ریب ینــدیا تورپــاق بو بس

 کیی ده عالـم ریب باشقــا وار، لــر نه گور ـزدهیم اولکـه

 ــرید جـانـانـه ــریب غنچـه هر! ــنینـازن ـریب چکیچ هـر

 سن گورمه انتیخ نمنده م،یلیسئوگ من، م«دیواح»

 ــرید مـردانــه یمیک ـمیقلب اوز ده میعشق م،ــرهیشاع

 

 با جانیآذربا یهاافسانه کتاب در فولکلور داستان نیا -**   

 .است آمده یبهرنگ صمد یآورجمع
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 تازه ییهاحرف

 لقامه یشانیپ به یدست و پرمیم خواب از. امدهیخواب نگران

 شده سردتر اتاق. است دهیخواب راحت و ندارد تب. کشمیم

 آرامش با. کشمیم شیرو شتریب یکم را لحاف و است

 که شده گرم چشمم تازه. گردمیبرم رختخوابم به یشتریب

 از محمد. کنمیم باز چشم. خوردیم اتاق در به یاضربه

 .زندیم میصدا آهسته در پشت

  ن؟یزر -

 . شومیم زیخمین

 . تو ایب -

 :پرسمیم. دیآیم جلو و شودیم وارد

  شده؟ یچ -

 . داغه یلیخ. ستین خوب حالش ایلع -

 :میگویم حرص با

 . نییپا ارهیب تبشو رخشتیش و نیترنجب با مامانش بگو برو -

 :دیگویم و کشدیم یصدادار نفس

 باشه، ؟یاریب در ایلع سر رو قهیشف رفتار یتالف یخوایم -

 . مارستانیب برمشیم

 را یماریب چیه که امخورده یپزشک سوگند. کشمیم خجالت

 و دارم دوست را ایلع نیا از ریغ و نکنم رها خودش حال به

 آدم نیزتریعز است، محمد دختر او نکهیا ترمهم همه از



 

 امآشفته یموها. شومیم بلند و زنمیم کنار را لحاف. امیزندگ

 :میگویم و زنمیم کنار صورتم یتو از را

 .شهیم خوب حالش. نباش نگران -

 :دیگویم. اتاق در طرف به افتمیم راه

 . بشه داریب قهیشف خوامینم. نجایا آرمشیم -

 . ردیگیم لجم باز

 گهید یکی نیا. نشه داریب خانمت شاهزاده باش مواظب آره، -

 هم به دینبا خوابشون آنتوانت یمار ملکه. گذشته زادهخان از

 . بخوره

 :دیگویم حرص با و طرفم به گرددیبرم

 غر سرت ادین که نهیا خاطر به فقط شه داریب خوامینم اگه -

 پر جاشو تو خدا رو تو. یبرس ایلع به آرامش با یبتون و بزنه

 . هاتزدن غر نیا با نکن

 و کنمیم روشن را یوارید چراغ. رودیم رونیب اتاق از

 یسع و مالمیم را میهاچشم. شودیم پر یمیمال نور با اتاق

 بغل در را ایلع که محمد بعد یکم. کنم عادت نور به کنمیم

 :میگویم. شودیم اتاق وارد گرفته،

 . من رختخواب تو بخوابونش -

 صورت به چشمم یوقت و گذاردیم رختخواب یتو را ایلع

 به یدست. کنمیم وحشت افتد،یم خشکش یهالب و سرخ

 به یول ندارم تب یدرجه. است سوزان. کشمیم اشیشانیپ

. شومیم نگران. باشد چهل حدود دیبا تبش که دانمیم تجربه

 :میگویم



 

 لگن هی. کنهیم تشنج االن د؟یآورد بچه نیا سر ییبال چه -

 . باش زود. اریب آب

 کردن کم به کنمیم شروع اول. رودیم رونیب اتاق از

 یکلفت وریپول و کنمیم بلندش رختخواب یتو. ایلع یهالباس

 ریز. آورمیم در و کنمیم رد سرش از اندکرده تنش که را

 و آورمیم در هم را آن. دارد تن به کویتر بلوز کی هم آن

 یرکاب رپوشیز کی با را او. هم را مشیضخ یکرک شلوار

 توانمیم. اندازمیم ساعت به ینگاه. خوابانمیم دوباره

 آب از و کنمیم دایپ دستمال کی. بدهم دارو او به دوباره

 به را دستمال. زمیریم شیرو است، اتاق یگوشه که یاکوزه

 . کنمیم شیصدا و کشمیم صورتش

 . زمیعز شو داریب ا،یلع جون، ایلع -

 سیخ دستمال و کنمیم شیصدا دوباره. کندیم ناله و لرزدیم

 و کندیم باز چشم رمقیب. کشمیم شیهادست یرو را

 . هیگر ریز زندیم

  کجاست؟ مامانم -

 .کنمیم نوازش را سرش

 آروم. شتیپ آدیم بابات االن. زمیعز نکن هیگر. دهیخواب -

 . زمیعز باش

 بلندش. کندیم ناله دارد هنوز اما داردیبرم هیگر از دست

 یتو قرص تا دو باز و نشانمیم رختخواب یتو و کنمیم

 . زندیم نق. گذارمیم دهانش

 . تشنمه. خوامینم -



 

. خوب دختر بخور قرصتو. زمیعز آرمیم آب برات االن -

 بجو کم هی ن،یآفر. بود خوشمزه چقدر یخورد عصر یدید

 . نییپا رهیم زود

 زمیریم آب کوزه از شیبرا و جودیم را هاقرص یلیمیب با

 اتاق وارد آب تشت با محمد. نوشدیم آخر تا ولع با که

 رودیم ایلع سر یباال. گذاردیم نیزم یرو را آن و شودیم

 . کندیم نوازش را او یموها و

  بابا؟ یخوب -

 . زندیم نق خوابمهین ایلع

 . سردمه -

 را دستم. است نشده خنک اصالا . کشمیم دست بدنش یرو

 از را یمس یکتر. است سرد یلیخ. کنمیم فرو تشت آب یتو

 آبش تا زمیریم تشت یتو یمقدار و دارمیبرم یبخار یرو

 :پرسمیم. شودیم ولرم

  خونه؟ تو دیدار الکل -

 درد به. میدار شراب یول نه مارستانیب یهاالکل اون از -

  خوره؟یم

 هی یکرس یرو تاالر تو معموالا . اریب نمک کم هی. نکنم فکر -

 . هست نمکدون

 را ایلع داغ یپاها و کشمیم جلو را تشت من و رودیم او

 . شودیم بلند شیصدا. گذارمیم شیتو

 . سردمه. کردم خی یوا یوا -

 . نییپا آدیم تبت االن اریب طاقت کم هی. جون ایلع یدار تب -



 

 و گرددیبرم نمکدان با محمد که زندیم نق دارد طورهمان

 . کندیم بغلش و ندینشیم ایلع کنار

 . یخوابیم راحت یشیم خنک االن. جان ایلع باش آروم -

. شومیم هیپاشو مشغول باز و زمیریم آب یتو نمک یکم

ا یتقر یفکریب با را دخترک نکهیا از امیعصبان . اندپخته با

 :میگویم
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ا  -  درس قهیشف رمیگ حاال. دیهست یاقتیلیب مادر و پدر واقعا

 در داره کرده فکر و کنهیم نگاه یچهمه به انهیعام و نخونده

 ؟یچ تو. دارهیم نگهش گرم که کنهیم یخوب اشبچه حق

 نیع یول باش مراقبش و بمون اتاق اون امشب گفتم بهت

 یستگیشا همه نیا با حاال. افتاد روز نیا به بچه تا نبود التیخ

 هم رو چارهیب یلقامه د،یدار خودتون یبچه واسه که

 . دیگرفت دست شویسرپرست

 لقامه اریاخت که من ن؟یزر یزنیم غر قدرنیا امشب چرا - 

 یک   کردم؟ دخالت کارش کدوم تو. تو دست دادم دربست رو

  زدم؟ یحرف من و یگرفت یمیتصم براش

 رمیبگ دستشو تونمیم فردا یعنی! من؟ دست یداد ارشویاخت -

 خودم؟ زمان ببرمش و

 :دیگویم حرص با و صورتم یتو زندیم زل و گرددیبرم

ا  تو. ببرش -  به یگردیبرم توئه، مال لقامه یبدون اگه واقعا

  خودت؟ زمان



 

 داندیم و است خوانده را دلم ته تا یعنی. زدیریم نییپا قلبم

 به اصالا  و اممانده نجایا او خود خاطر به لقامه از شتریب که

 راز کی من یبرا که است یزیچ نیا کنم؟ینم فکر رفتن

 محمد ندارم دوست اصالا  و شودیم محسوب یدرون بزرگ

 دوباره ایلع. بفهمد یزیچ خودش به نسب امعالقه از یروز

 یوقت. رودیم اشصدقه قربان محمد و لرزدیم و زندیم نق

 :دیگویم یمیمال لحن با من به رو شود،یم آرام ایلع

 از. نیزر یکشیم زحمت یدار چقدر دخترها واسه دونمیم -

 کالا  تو که دمیفهم هم نیا. ممنونتم شهیهم و نمونده دور چشمم

 نجایا االن کنمیم فکر نیهم واسه ،یاخونواده دختر

 که یدار یاخانواده دوباره چون یخودت زمان از ترخوشحال

 نجایا که نهیا حسم. یدار دوستشون هم تو و دارن دوستت

 به یخوب یلیخ عضو. یهست که خوشحالم و یشد موندگار

 . شده اضافه امخونواده

 منظورش پس. کنمیم آرامش احساس و کشمیم یراحت نفس

 من عشق از یزیچ و نبود خودش با ارتباط در قبل یجمله از

 :میگویم. است دهینفهم خودش به نسبت

 شما نیب نجایا. دارم دوست توخونواده من. یدیفهم درست -

 . دارم یخوب حس

 نییپا یکم بدنش حرارت تا میکنیم هیپاشو را ایلع یساعت مین

 که طورآن هیپاشو و دارو یجهینت اما بردیم خوابش و دیآیم

 :میگویم محمد به. دارد تب هنوز و نبوده امداشته انتظار

 . بخواب برو تو -



 

 . داره تب هنوز ایلع -

 بهش تونمینم گهید ساعت چهار تا. هست بهش حواسم من  -

 . نباش نگران. باال بره تبش ذارمینم یول بدم دارو

 . زحمت تو یافتاد -

 دیاریب دوشونو هر گفتم شب سر از که خودم. ستین یزحمت -

 . نکن تعارف برو،. من شیپ

 . کار سر یبر دیبا صبح هم خودت -

 رترید و یدار کار شتریب مونهمه از معموالا  تو خب -

 خسته فوقش. شهیم تموم سه ساعت کارم من. یگردیبرم

 .بخواب برو. زنمیم چرت هی خونه آمیم باشم،

 روشن را ایدن که زندیم را قشنگش یلبخندها آن از یکی

 :دیگویم و کندیم

! باشه داشته مهربون دکتر خانم هی خونه تو آدم خوبه چقدر -

 . ریبخ شب

 و من یهاتشک. وتابتب در یدل با مانمیم من و رودیم

 یرو دخترها از کدام هر االن که است دهیچسب هم به لقامه

 را میهاچشم و کشمیم دراز نشانیب. انددهیخواب هاآن از یکی

 .بردیم خوابم بالفاصله. بندمیم

 دست دخترها یشانیپ یرو و پرمیم خواب از ینگران با

 رفته باالتر تبش باز ایلع یول است راهروبه لقامه. کشمیم

 و گذشته ساعت کی فقط. اندازمیم ساعت به ینگاه. است

 تشت سراغ و شومیم بلند. بدهم دارو او به توانمینم هنوز

 ایلع یپاها و آورمیم را آن. است مناسب هنوز آبش. رومیم



 

 داریب. زمیریم شیزانوها یرو را آب و گذارمیم آب یتو را

 . زندیم نق و شودیم

 . ییشودست برم خوامیم -

 . کنمیم بلندش و اندازمیم زدهخی اطیح به ینگاه پنجره از

 . بکن لگن نیا تو جانیهم. زمیعز سرده رونیب -

 . شودیم بلندتر زدنش نق یصدا

 . ندارم دوست نجایا. خوامینم -

 اصرار هم باز ای رونیب ببرمش و کنم تنش لباس که مرددم

. شودیم باز یکم اتاق در که بکند را کارش لگن یتو کنم

 :پرسدیم محمد

  تو؟ امیب تونمیم  -

 . ایب -

 . کندیم بغل را ایلع و شودیم وارد زود

  بابا؟ شده یچ -

 . کنم شیج تشت تو ندارم دوست. دارم ییشودست -

 یبرا خوردن هوا و رفتن رونیب دیشا کنمیم فکر خودم با

 :میگویم. نباشد بد تبش

 . رونیب میریم االن باشه، خب -

 .ردیگیم را دستش محمد و کنمیم تنش را شلوارش و وریپل

 . برمشیم من -

 داریب و هادنیخواب نیا از. زنمینم یحرف خواسته خدا از

 لقامه کنار که رمقمیب و خسته قدرآن هم سر پشت یهاشدن



 

 و کنم استفاده مهلت قهیدق چند نیهم از که کشمیم دراز

 . بردیم خوابم باز. ببندم را چشمانم

 ایلع دارد محمد. شومیم زیخمین و شومیم داریب آب یصدا با

 :پرسمیم. کندیم هیپاشو را

  ؟یکرد خاموش چراغو چرا -

 . نکنم دارتیب گفتم. روشنه یکاف حد به اتاق یتو مهتابه، -

 یول شده ترخنک یکم. رومیم ایلع کنار و شومیم بلند -

 :پرسمیم و کشمیم ازهیخم. دارد تب هنوز

 دم؟یخواب یلیخ چنده؟ ساعت -

 . یدیخواب یساعت مین کنم فکر. نه -

 اتاق کنار از را کوزه و تشت آب یتو کنمیم دست

 . دارمیبرم

 .ارمیب سرد آب رمیم. شده گرم آب -

 

 3قسمت-32فصل

 و رودیم رونیب و ردیگیم دستم از را کوزه و شودیم بلند

 . شومیم هیپاشو مشغول من بار نیا

. دهمیم دارو او به و کنمیم داریب را ایلع که است دهیدم دهیسپ

 مشغول محمد کهیدرحال که امخسته و جیگ قدرآن بار نیا

 خودم به. کشمیم دراز لقامه کنار دوباره است، هیپاشو

 و شومیم بلند بعد بندم،یم را میهاچشم قهیدق چند فقط میگویم

 . شومیم داریب محمد یصدا با. خوانمیم نماز

  ؟یشیم داریب نیزر -



 

 جا از. است کرده پر را جاهمه آفتاب. کنمیم باز را میهاچشم

 . پرمیم

 چنده؟ ساعت -

 . زندیم لبخند

 . نکرده صدامون هم کسچیه م،یموند خواب دومون هر -

 تب بدون دو هر. ایلع بعد و لقامه یشانیپ یرو کشمیم دست

 :میگویم. انددهیخواب راحت

 . باشم دخترها مواظب من بود قرار مثالا  -

 هم من ن،ییپا اومد ایلع تب برد، خوابت نکهیا از بعد کم هی -

 . برد خوابم که باشم تبش مواظب ششیپ بودم دهیکش دراز مثالا 

 نرن بهتره که هم امروز. خوبن فعالا  دو هر شکر رو خدا -

 . شده رمید. شم حاضر زودتر برم من. مدرسه

 :دیگویم و شودیم بلند

 نباشه مجبور که نبر رو رضا نیماش امروز. رسونمتیم -

 و یتنبل نوع هر از بشر نیا! بشه زدهذوق و دنبالش ادیب ظهر

 . کنهیم استقبال شدت به باشه، امکانش که کمتر کار

 طرف به محمد. میرویم رونیب اتاق از م،یخندیم کهیدرحال

 را صورتم که اطیح سمت به من و رودیم خودش اتاق

 مثل یاافهیق با و کرده باز را اتاقش در یال قهیشف. بشورم

 :میگویم. کندیم نگاهم زهرمار برج

 . دهیخواب راحت. خدا شکر خوبه حالش. منه اتاق تو ایلع -

 شیکارها و او به ندارم وقت. بنددیم را در و دهدینم جواب

 طرف به بعد یکم و رومیم ییشودست به عیسر. کنم فکر



 

 محمد اتاق در پشت. بپوشم لباس زود که گردمیبرم اتاقم

 با و شودیم شل میهاقدم اریاختیب و شنومیم را قهیشف یصدا

 یتو را قهیشف وقتچیه امروز تا. ستمیایم در از فاصله یکم

 :دیگویم. بودم دهیند اتاق نیا

 نیا اتاق یبر شب ایلع یبهونه به که ؟یخواستیم نویهم -

  ؟یبخواب دختره

 جواب بماند آهسته کرده تالش انگار که محمد یعصب یصدا

 :دهدیم

 بار هزار ایلع خاطر به صبح تا نیزر. قهیشف بکش خجالت -

 . کرده اشهیپاشو و نشسته اومده، و رفته شده، داریب

 هرهر با صبح که یداشت کاریچ اونجا تو. باشه کرده خب -

  رون؟یب دیاومد ییدوتا کرکر و

 . است شده تریعصب یول رودینم باالتر محمد یصدا

ا  اگه یکنیم فکر -  میقا و ترسمیم تو از باشه، یخبر واقعا

 نجایا یایب یدار حق یکن فکر شده باعث یچ اصالا  کنم؟یم

 تمام کن فرض ؟یکن بازخواست منو یطورنیا و یستیوا

 اون تو حیتفر واسه شبید من و درسته یگفت که یاتیچرند

 یربط تو به یکنیم فکر ؟یکن کاریچ یخوایم. بودم اتاق

  داره؟

 جواب منتظر محمد انگار. شودیم برقرار سکوت هیثان چند

 :دیگویم است شده ترمیمال که ییصدا با بعد. است قهیشف

 باشه آخر و اول بار. چسبهینم دختر اون به هاوصله نیا -

 یبزن حرف یطورنیا موردش در یداد اجازه خودت به که



 

ا . یکن فکر یحت ای . کن درست خونه اهل با رو رفتارت ضمنا

 باباخان گهید دفعه نیا. یآورد در رو همه یصدا چندمه بار

 نکن یکار. بکن تویزندگ و نییپا بنداز سرتو. هیشاک هم

 ... که

 آن از یکی االن نکهیا احتمال با من و کندیم قطع را حرفش

 داخل به و شومیم دور در از عیسر ند،یایب رونیب اتاق از دو

 از هم ام،دهیشن که ییهاحرف از مبهوتم. رومیم اتاقم

 از هم و است کرده محمد و من مورد در قهیشف که یتصور

 محمد مشترک یزندگ یپردهپشت از که یکوتاه یصحنه

 قهیشف مورد در او یشگیهم یمدارا و مالحظه با و امدهیشن

 ینوع به که کنم انکار توانمینم. بود متفاوت آسمان تا نیزم

 و داد را قهیشف جواب زیتندوت قدرنیا که است شده خنک دلم

 است بیعج یلیخ میبرا حالنیدرع یول کرد تیحما من از

 دارم، سراغ او از که یمتانت و تیشخص آن با محمد که

 او به بود یارابطه هم اگر که گفت قهیشف به راحت قدرنیا

 !نداشت یربط

 که کنمیم فکر خودم با پوشم،یم لباس عیسر که طورهمن

 من. باشد اشیزندگ و همسر نگران دارد حق قهیشف هرحالبه

 نیا یزندگ به پا ناخواسته که امبهیغر کی فقط وسط نیا

 یزن هر کنمیم حس گذرد،یم شتریب هرچه. امگذاشته خانواده

 اتاق در صبح تا همسرش آمدینم خوشش بود، قهیشف یجا

 در کودک دو یماریب یپا نکهیا ولو بماند، بهیغر دختر کی

 از کنمیم یشرمندگ احساس. یپزشک یهامراقبت و باشد نیب



 

 هرچند بود، برده خوابمان دو هر محمد و من که ییهاساعت

 د،یگویم درونم جانببهحق. بودند دهیخواب نمانیب دخترها

 به ذره هی تونستیم بود، ناراحت قدرنیا قهیشف اگه حاال»

 بمونه داریب خودش محمد یجا به و بده زحمت خودش

ا  که محمد و تو. باشه دخترش مواظب  دیکرد ییخطا نه واقعا

 فقط هدفتون. گذشته ذهنتون از یآلودگناه فکر یحت نه

. نکن سرزنش خودتو یالک قدرنیا. بوده ایلع تب به یدگیرس

 «.هست و بوده مزخرف نیهم قهیشف اخالق
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 عذاب نیا تمام که کنمیم فکر خودم با و شومیم آرام یکم

 دارم محمد به نسبت که است یاحساس لیدل به فقط وجدان

 سرزنش یبرا ییجا نه و داده رخ ییخطا نه واقع در وگرنه

 . هست

 هم محمد. رومیم رونیب اتاق از و اندازمیم ساعت به ینگاه

 :میگویم. دیآیم رونیب اتاقش از موقع همان

 . صبحونه واسه ندارم وقت. شده رمید یلیخ من -

 . میبر خب -

 .مامانت به بدم رو دارو نیا کن صبر -

 حیتوض خانمخان یبرا عجله با و تاالر طرف به دومیم

 هر به ساعت چهار هر کردند، تب دخترها اگر که دهمیم

 دوباره. آب وانیل کی دند،یجو یوقت و بدهد قرص تا دو کدام

 طرف به میدار هم کنار یوقت و رسمیم محمد به هال یتو



 

 باز را اتاقش در یال قهیشف که نمیبیم باز م،یرویم اطیح

 در و شودیم فعال درونم سرزنشگر. کندیم نگاهمان و کرده

 درونم جانببهحق. کنمیم محکوم و محاکمه را خودم آن کی

 مگه. ناراحته که درک به» د،یگویم دفاع نیآخر عنوان به

 «زد؟ یچرت یهاحرف چه موردت در یدیند

 ستین بلد. هیعام و سوادکم خب» دهد،یم جواب سرزنشگر

 محمد هرحالبه. بده نشون شویناراحت یاگهید جور

 ناراحته که یزن چشم جلو یطورنیا یندار حق تو. شوهرشه

 «.یبر یفتیب راه شوهرش با کرده، شک و

 :میگویم. ستمیایم

 . رمیم رضا نیماش با من -

 :پرسدیم تعجب با و گرددیبرم محمد

  چرا؟ -

 . میبگو ندارم هم دوست و امنگفته دروغ او به امروز تا

 . ترمراحت یطورنیا -

 :پرسدیم و کاودیم قیدق را صورتم نگاه با

  شده؟ یزیچ -

 یطورنیا گفتم. محمد یکنیم جواب سؤال چقدر! اَه -

 رمونید دومون هر یوقت یول شنهادتیپ از یمرس. ترمراحت

 . خداحافظ. یبش من رسوندن عالف تو نداره یلیدل شده،

 شهیهم که را رضا نیماش چییسو و تاالر طرف به گردمیبرم

 رمحمدیام گردم،یبرم یوقت. دارمیبرم است، تاقچه یرو

 که یشناخت با. نمیبینم را او هم اطیح یتو. ستین هال یتو



 

 سرعت نیا با که شده ناراحت برخوردم از مطمئنم دارم او از

 . ردیگیم دلم. است رفته

□ 

 کشنبه،ی شنبه، جمعه، پنجشنبه،. شمرمیم دارم ذهنم یتو

 به! روز هشت... پنجشنبه چهارشنبه، شنبه،سه دوشنبه،

 را محمد صبح روز آن از. رسدیم نظرم به قرن کی یاندازه

 صبحانه و شام موقع که رودیم و دیآیم یجور باز. امدهیند

 دارد یتعمد که کنمیم حس بیعج بار نیا و ستین خانه در

 هم یادداشتی هم یبرا بار نیا. رفتن و آمدن گونهنیا در

 تمام یاندازه به شیبرا و ندارم او از یخبر چیه. میانگذاشته

 شیبرا یامیپ نه که جنگمیم خودم با دارم یول دلتنگم ایدن

 بکشم سرک اتاقش به نه و بمانم منتظرش هاشب نه بگذارم،

 . نه ای بوده خانه در شبید بفهمم که

 باز چشم نکهیا محض به صبح و نمیبب را او است قرار امروز

 امروز. دیآیدرم وجد به یخاص جور دینو نیا با دلم کنم،یم

 قرار. امگرفته یمرخص. لقاستمه پدرومادر فوت سالگرد

 بعد و خاک سر قوانیل میبرو داد، اجازه هوا اگر صبح است

. میکن ییرایپذ یکم یعده از ناهار یبرا خانه در و میبرگرد

 را نیا دینو است، دهیتاب اتاق داخل به پنجره از که یآفتاب

 درخشان و زرد آفتاب. است فراهم رفتن امکان که دهدیم

 و گرم تصور حد از شیب یزمستان روز کی یبرا و است

 . باستیز



 

 امگفته و امزده حرف مراسم نیا مورد در لقامه یبرا شبید

 یایدن از باتریز یلیخ که اندرفته ییجا به پدرومادرش که

 بود نیا حسم. رفت میخواه آنجا به هم ما روز کی و ماست

ا  آمد، کنار آن با راحت و دیفهم را میهاحرف که  مخصوصا

 خودش و بود دستم یرو سرش کهیدرحال من به پشت یوقت

 . برد خوابش بود، کرده مچاله شکمم یتو را

 که کنمیم رفتار یطور و کنمیم دارشیب نوازش و ناز با

 بعد یکم. میباش داشته شیپ در یخوب روز است قرار انگار

 که یقدم هر با و میرویم تاالر طرف به دهیپوش لباس دو هر

 مغزم در مدام ییصدا. رودیم باالتر قلبم ضربان دارم،یبرم

 تاالر وارد. نمیبیم را محمد االن که کندیم تکرار وجد با

 جمع میهاچشم در بدنم یهاسلول تمام کنمیم حس و میشویم

. کنمیم سالم جمع به. کنم تماشا شتریب و بهتر را او که اندشده

 روز آن برخورد از گرید روز هشت از بعد کنمیم آرزو

 یوقت. برود شیپ کدورت بدون زیچهمه و نباشد ناراحت

 کف یتو را ایدن کنمیم حس دهد،یم لبخند با را سالمم جواب

 وجود نمانیب یکدورت. ستین ناراحت من از. اندگذاشته دستم

. ستین نیا از تربزرگ ایدن در یایخوشبخت چیه. ندارد

 . کندیم میصدا خانمخان

 . سفره سر نیبش ایب دخترم؟ یستادیوا چرا جان نیزر -

 پر دلم. کندیم اشاره محمد و خودش نیماب یخال یجا به

 لقامه اما نمینشیم مکث بدون و کنارش نشستن یبرا کشدیم

 از لقامه و من یبرا آبا. نشانمیم محمد و خودم نیب هم را



 

 محمد. زدیریم یچا سفره کنار دنیجوش حال در سماور

 :دیگویم و کشدیم لقامه سر یرو یدست

 . دمتیند ستهفته هی بابا؟ یخوب -

 :دیگویم رضا

 هاشب! ؟یبود زیتبر اصالا . یشد دیناپد کالا  ستهفته هی -

  خونه؟ یاومدیم

 یخواب تو. بودم خونه ساعت چهار سه اقالا  شب هر آره، -

 . منو ینیبینم

 . من به رو گرددیبرم بعد

  چطوره؟ اوضاع د؟یخوب شما -

 .شهیهم مثل خوب، -
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 :دیگویم باباخان

 ظهر زشته. ها شهیم رید نشدن؟ داریب اتبچه و زن محمد -

 . میباش برنگشته هنوز ما و باشن دهیرس هامهمون

 و گرددیبرم بعد یکم. رودیم رونیب و شودیم بلند محمد

 :دیگویم

 . آنیم االن. باباخان بودن داریب -

 هر هفته نیا طول در. ندیآیم سفره سر ایلع و قهیشف بعد یکم

 نه و میازده هم با یحرف نه یول امدهید شام سر را قهیشف شب

 فقط و است شده ترساکت قبل از. میاکرده هم به ینگاه یحت

 سابق به نسبت کنمیم حس و زندیم حرف لزوم مواقع در



 

 زیآمنیتوه و زشت زدنش حرف که کندیم تیرعا شتریب

 شده باعث و بوده مؤثر محمد روز آن کوتاه تشر انگار. نباشد

 بعد قهیدق چند. کند عوض ظاهر در الاقل را رفتارش است

 محمد اطیح یتو. میشو قوانیل یراه که میشویم بلند یهمگ

 :پرسدیم من از

  ؟یآیم من نیماش با -

 . آمیم رضا با نه، -

 . خوردیم گره هم در شیابروها

 شده؟ یزیچ ن؟یزر یکنیم فرار من از چرا -

 که بوده فکر نیا به مدت نیا تمام در هم او که فهممیم تازه

 رییتغ یناگهان طورآن روز آن که دارم یرنجش او از من

 . زنمیم لبخند. نرفتم او با و دادم دهیعق

 چون ترهابزرگ واسه ذارمیم یخال دارم رو تو نیماش -

 اون یطور رضا نیماش قوانیل یجاده تو مطمئنم. ترهراحت

 . رنیگیم کمردرد که ندازهیم نییپا باال رو خدا بندگان

 . زندیم لبخند هم او

 . هیمنطق نظر نیا از -

 . زندیم صدا روند،یم راه ما از جلوتر که را لقامه و ایلع

 . عموتون نیماش تو دیبر دخترها، -

 بعد یکم. میافتیم راه هم سر پشت نیماش دو هر بعد یکم

 :دیگویم رضا

 هم وکیب یخانواده االن. دینش ناراحت گمیم یزیچ هی -

ا یطب. خاک سر قوانیل آنیم دارن  . همراهشونه هم باقر عتا



 

 بودم؟ نکرده فکر موضوع نیا به قبالا  چرا پرسمیم خودم از

 اشخانواده که است یعیطب یلیخ و بوده وکیب خواهر ترالن

 دامادشان هم باقر متأسفانه که کنند شرکت مراسمش در امروز

 :دهدیم ادامه رضا. است

 یهاآدم فقط چون. خونه دعوتن ناهار هم قهیشف یخانواده -

 هی مثل ست،ین جدا هم مردونه زنونه دعوتن، کینزد یلیخ

 .هیمعمول یمهمون

 و کندیم رد جاده چیپ از را نیماش. رودیم هم یتو میهااخم

 عقب یصندل یرو که اندازدیم دخترها به ینگاه نهیآ یتو

 :دیگویم. ستین ما به حواسشان و هستند یباز گرم

 باقر دنید به یاعالقه هم ماها خود ماجرا اون از بعد -

 تا دو مثل م،یگرفت قرار مختلف یجبهه تا دو تو کامالا . میندار

 گندم هاروس چشم ریز از که میکنیم خالف میدار ما. دشمن

 ره؛یگیم پول و کنهیم کار براشون داره باقر م،یکن رد آرد و

. میکن حفظ رو ظاهر دیبا که بود نیا نظرش باباخان یول

 باهامون دوجانبه االن باقر. ترهیعیطب و بهتر یلیخ یطورنیا

 هی از. میکن تحملش ییهاوقت هی میمجبور که داره ییهانسبت

 که وکهیب یخانواده داماد وراون از ست،قهیشف برادر طرف

 . هستن ما کینزد و یمیقد دوستان از

 نیا رو تمیحساس من دارم، قبول... یول هیمنطق حرفت -

 باقر کنم یسع و کنم کار خودم رو الزمه دیشا. ادهیز موضوع

 ییجاها هی مجبورم باالخره انگار چون رمیبگ دیند ذهنم تو رو



 

 عمرم آخر تا تونمینم. کنم تحملش و بشم روروبه باهاش

 ... فقط. نمشینب وقتچیه و برم در ازش

 . طرفم به گرددیبرم

 ؟یچ فقط -

 یلیخ کردم، مجسم ذهنم تو که االن یول بود آسون گفتنش -

 ای بخورم غذا باقر یروروبه نمیبش امیب یچطور من. سخته

 اصالا  کارها نیا و بود شلوغ یعروس کنم؟ یاحوالپرس باهاش

 اگه امروز یول م،ینشد روروبه هم با باقر و من نبود، الزم

 حرف باقر با بخوام باشه، یمهمون هی مثل یگفت که یجوراون

 . شنیم متوجه همه. آدیم چشم تو یلیخ نزنم

 رو مردک نیا احواالت قبالا  محمد. دینباش نگران خانم نیزر -

 هی. دیبش تیاذ که کنه یرفتار کنهینم جرئت. دهیپرس یحساب

 حواسمون هم باباخان یحت و محمد و من ه،یجمع یمهمون

 . راحت التونیخ. هست بهتون

 خونه یلعنت شب اون دونن؟یم رو انیجر... هم باباخان -

 . نبودن

 به شما مورد در رو زیچهمه محمد. دونهیم هم بابا بله، -

 مثل رو شما هم بابا. دیباش داشته رو تشیحما که گفته باباخان

 . ذارهینم کم یزیچ براتون. داره دوست خودش دختر

 چقدر. کنمیم آرامش احساس و شودیم کمتر یلیخ امینگران

 خانواده، نیا محبت و تیحما همه نیا از دارم یخوب حس

 دوستشان و دارند دوستت که ییهاآدم توسط شدن احاطه حس



 

 نگه زمان نیا در مرا بود گفته محمد که یزیچ همان ،یدار

 :پرسمیم. است داشته

 عقب خواهرش سال تا رو مارال یعروس چطور یراست -

 .بودم نکرده فکر نیا به اصالا  حاال تا ننداختن؟

 بود قرار اول. کنن یعروس زودتر داشت اصرار باقر -

 تصادف ترالن و میرح که بعد. باشه امسال دیع شونیعروس

 سه دو که بود زود یلیخ خب خدا، رحمت به رفتن و کردن

 شوکه هنوز خونواده تا دو. رنیبگ یعروس بخوان بعدش ماه

 ،یگفت که طورنیهم که نهیا معمولش. بود اولشون دیع. میبود

 باالخره و کرد اصرار رفت باقر یول سال از بعد بندازن

 اون که باشه تابستون آخر کرد قبول و اومد کوتاه وکیب یبابا

ا یتقر جنگ خاطر به هم  .مهر اواخر شد و افتاد عقب ماه هی با
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 :کندیم اضافه و زندیم لبخند

 هستن یبافرهنگ یلیخ و فکرروشن یهاآدم وکیب یخانواده -

 کنن حس اگه البته ندارن، اصرار رسوم یاجرا یرو ادیز و

 . ادیب شیپ یمشکل شده باعث یرسم

 :میگویم اخم با

ا  -  دادن دخترشونو چرا یاخانواده نیهمچ کنمینم درک واقعا

 . باقر مثل یعوض هی به

 :دیگویم و خنددیم غشغش

 !   باشه نیریش یبز دهن به دیبا علف -



 

 زودتر وکیب یخانواده. میهست گورستان یتو بعد یساعت

 کینزد هاآن به که یموقع. هستند گورها کنار و انددهیرس

 راه طرفم دو محمد و رضا که شومیم متوجه م،یشویم

 به م،یستیایم و میرسیم هیبق کینزد که هم یوقت و روندیم

 مثل درست. است گرفته امخنده. مانندیم طرفم دو شکل همان

 شده قفل یجور دو هر نگاه و کنندیم رفتار گاردیباد تا دو

 سر او از ییخطا نیترکوچک منتظرند انگار که باقر یرو

 و برمیم لذت تشانیحما حس از. کنند لهش جاهمان و بزند

 . اندستادهیا کنارم محکم قدرنیا که است نیدلنش یلیخ میبرا

 میمستق باقر با باشد ازین نکهیا بدون کنمیم یاحوالپرس جمع با

 کنمیم حس و میگویم تیتسل وکیب یخانواده به. بزنم حرف

 برعکس یول دهندیم را پاسخم مؤدبانه. است سرد رفتارشان

 یول است بیعج میبرا. رندیگینم لمیتحو ادیز قبل دفعات

 دنید با لقامه که است نیا به حواسم تمام. ستین مهم چندان

 است یعاد حالش. دهدیم نشان یواکنش چه پدرومادرش قبر

 نیماش طرف به میدار یوقت. کنمیم شکر را خدا دلم یتو و

 :پرسدیم و ردیگیم را دستم م،یگردیبرم

 شیپ دیبر هایزود نیا به دیخواهینم که شما جون نیزر -

  بابام؟ مامان

 :میگویم و کنمیم حلقه فشیظر یهاشانه دور را دستم

 شیپ سال ستیصدوب دارم الیخ انشاهللا من. برم قربونت نه -

 . باشم تو

 :دیگویم خنده با و گرددیبرم رود،یم راه ما یجلو که رضا



 

 و عصا با یسالگ وپنجصدوچهل سن در کنمیم مجسم دارم -

 دیکرد سنجاق گلوتون ریز که دیسف چارقد هی با دهیخم پشت

 !دیشیم پیتخوش چقدر

 هاتجهینت نوه. سالته وششصدوچهل موقع اون هم خودت -

 . گرفتن رو دورت

 محمد. جهینت نوه به برسه چه نگرفتم هم زن هنوز که من -

 داشته نوه گهید سال ستیب پونزده ستین دیبع ده،یجنب زود

 . باشه

 :میگویم خنده با

 ! یموند عقب یلیخ بجنب، -

 زند،یم لبخند و کندیم نگاه صورتم یتو دقت با و گرددیبرم

 زیچ نگاهش یتو. رودیم نیماش طرف به حرف بدون بعد

 یبرا که یزیچ برد،یم فرو فکر به مرا که است یخاص

 نگاهش و رفتار وقتچیه. است دهیرس ذهنم به بار نیاول

 هم یتیجنس ای زیه نگاه ست،ین و نبوده عاشقانه من به نسبت

 وجود نگاهش یتو یخاص حس االن اما ام،دهیند او از هرگز

 دارد، فرق شهیهم با اما ستین هانیا از کدامچیه که دارد

 . گرید یدگاهید از تفکر و یابیارز ینوع

 وقت یلیخ من که رسدیم ذهنم به تازه م،یافتیم راه یوقت

 و اسم به را او م،یستین ترهابزرگ یجلو که یموقع است

 زندیم صدا خانم نیزر مرا هنوز او اما کنمیم خطاب مفرد

 و کنمیم نگاهش رخمین از. زیآماحترام و جمع افعال با و

 چقدر برادر دو نیا که کنمیم فکر نیا به بار نیهزارم یبرا



 

 دارم دوست را دو هر چقدر و هستند هم هیشب ظاهر نظر از

 .متفاوت نوع دو از یاعالقه یول

 برخالف که شومیم متوجه م،یرسیم خانه به یوقت

 نیا رضا، ینیبشیپ و خانواده چند نیا قبل دفعات یهایمهمان

 تاالر دو به خدمه و اندکرده جدا هم از را انیآقا و هاخانم بار

 زودتر که است محمد کار مطمئنم. کنندیم تمانیهدا مختلف

 باز مطمئنم. بودم دهید اطیح یتو را نشیماش و دهیرس ما از

 از. است داده را کار نیا بیترت من یراحت یمالحظه به هم

 زنانه تاالر وارد تیرضا با و ممنونم تینهایب کارش نیا

 . شومیم

 هیگر دارد هنوز بود، آمده در اشکش خاک سر که وکیب مادر

 وسط. دهندیم اشیدلدار و آوردندیم شربت شیبرا و کندیم

 پارسال ترالن که امدهیفهم امروز تازه اشمادرانه یهاهیمو

 برادر ای خواهر و بوده باردار وحشتناک تصادف آن موقع

 کند، دایپ جهان نیا دنید یبرا یفرصت نکهیا بدون لقامه

 بغل یتو لقامه. است رفته ایدن از پدرومادرش همراه

 هیگر و ناله همه نیا که نگرانم و است نشسته مادربزرگش

 او شودینم میرو حالنیدرع یول زدیبر هم به را اشهیروح

 آهسته و نمینشیم مارال کنار. ببرم رونیب اتاق از و رمیبگ را

 :میگویم

 گهید یول شاد خواهرت روح. یکردیم آروم مامانتو کاش -

 خودشون. کنن هیگر براش یطورنیا که داره یادهیفا چه

 .شنیم تیاذ



 

 مادرش کنار و شودیم بلند یول دارد بغض هم خودش

 او ختنیر اشک باالخره و دهدیم اشیدلدار آرام و رودیم

 کنار را لقامه و کنمیم استفاده فرصت از. شودیم تمام هم

 که کنمیم فیتعر یجالب یزهایچ شیبرا و نشانمیم خودم

 . دیایب رونیب ریدلگ یفضا آن از زود

 هاقرآن که بعد و خوانندیم نیاسی رفتگان روح آمرزش یبرا

 یسفره دارند. افتدیم راه به زدن گپ بساط کنند،یم جمع را

 او از لبخند با. ندینشیم کنارم مارال که نندیچیم را ناهار

 :پرسمیم و کنمیم استقبال

  جون؟ مارال خوبه مشترک یزندگ -

 . خوبه خدا شکر -

 :دیگویم و زندیم یلبخند

 

 7قسمت-32فصل

 پسر وکیب خانم، نیزر. میبش لیفام دینداد افتخار که شما -

ا  گم،یم برادرمه چون دیکن فکر نکهیا نه. هیخوب یلیخ  واقعا

 . دیکردیم صحبت باهاش بار هی... اقالا  کاش. خوبه

 را خودم زود اما مانمیم مبهوت آن کی و خورمیم جا

 یدخترها مثل و زنمیم یلبخند زور به و کنمیم وجورجمع

ا . گذارمیم مسکوت را موضوع یخجالت  چه دانمینم واقعا

 طورنیا مارال حرف از. ندارم خبر زیچچیه از چون میبگو

 یخواستگار من از وکیب یخانواده که امکرده برداشت

 من به یزیچ یکس نکهیا بدون یخواستگار نیا و اندکرده



 

 حس و است خورده بر من به یکم. است شده رد باشد، گفته

 :پرسدیم مارال. امشده گرفته دهیناد یلیخ کنمیم

  د؟یشد مشغول مارستانیب تو -

 تو کار زم؟یعز یچ شما. کار سر رمیم ماهه چند بله، -

  د؟یکرد شروع رو مدرسه

 :دیگویم و کندیم یمیمال اخم

 . نرم بعد سال دیشا... یول بله -

 :پرسمیم تعجب با

  چرا؟ -

 .کشدیم یقیعم نفس

 . برسم میزندگ خونه به بمونم باشه بهتر دیشا -

 که کنمیم حس وضوح به و است رفته هم در شتریب صورتش

 باقر اجبار احتماالا  و ستین خودش یخواسته و میتصم نیا

 دستم از هم یکار یول کنمیم تأسف احساس شیبرا. است

 :میگویم. دیآیبرنم

 تیفعال یتونیم که ییجا تا جان مارال یول فهمم،یم -

 یبخوا فقط نکهیا واسه یفیح تو. کنار نذار رو تیاجتماع

ا . یکن یدارخونه ا  هازادهخان شما که مخصوصا  هم یکار واقعا

 به دست عمالا  و هستن حشم و خدم همه نیا. دیندار خونه تو

 . دیزنینم دیوسفاهیس

 . خنددیم

 تیرع رزنیپ هی. ستین نجایا مثل باقر پدر یخونه البته -

 نداره، رو یکس چون و کردهیم خدمت میقد از که هست



 

 بر رزنیپ اون از که هست کار یکل یول ششونیپ مونده هنوز

ا . دیگیم درست شما اما آد؛ینم  ول رو یمعلم بهتره واقعا

 . دارم دوست رو مدرسه. نکنم

 و بردیم انیپا به صدادار و پرحسرت نفس کی با را حرفش

 کنار در دختر نیا بودند کرده فکر همه چرا. ردیگیم دلم

 شود؟یم خوشبخت باقر مثل یمرد

 انجام حلوا و وهیم و یچا با ییرایپذ دوباره ناهار از بعد

 یخداحافظ و شوندیم بلند هامهمان کمکم بعد و شودیم

 یخداحافظ همه با جاهمان و ستمیایم تاالر در یجلو. کنندیم

 در روم،ینم ساختمان در یجلو تا بدرقه یبرا گرید و کنمیم

 . نمیبینم را باقر گرید جهینت

 با و امنشسته. رومیم اتاقم به روند،یم هامهمان یهمه یوقت

 کنمیم یباز بار نیهزارم یبرا را نیآفال یباز کی امیگوش

 شده تنگ یحساب نمیآنال یهایباز دیجد یهاورژن یبرا دلم و

 محمد. خوردیم اتاق در به یاضربه بعد یکم. است

 :پرسدیم

  تو؟ امیب تونمیم -

 . ایب -

 :پرسدیم و کندیم باز یکم را در

 ؟یخونیم کتاب ؟یکنیم کاریچ -

 . کنمیم یباز نه، -

 .اندازدیم یگوش یصفحه به ینگاه و دیآیم جلو



 

 خودش از دیجد یمعجزه هی روز هر جادوت یجعبه نیا -

 !دهیم نشون

 یادآوری فقط شده کننده خسته برام یلیخ گهید هایباز نیا -

 . بودم اونجا که هییروزها اون

 شده؟ تنگ خودت زمان واسه دلت -

 دوست رو نجایا. موندم که ستمین مونیپش یول شده که تنگ -

 . دارم

 یول بخونم رو تیگوش تو یهاکتاب من بود قرار یراست -

 هایتازگ که هم تو. رفت ادمی کالا  که اومد شیپ کار قدرنیا

 قفل که یستین باشم، هم خونه. یمارستانیب قبل از شتریب یلیخ

 . یکن باز برام رو تیگوش

 .  رمیگیم طرفش به را یگوش

 . نجایا بذار رو انگشتت -

 یوقت. امکرده اشاره که گذاردیم یانقطه یرو را انگشتش

 :میگویم و زنمیم را نهیگز چند شود،یم ثبت انگشتش اثر

 کمد تو هم جاش. شهیم باز هم تو انگشت اثر با قفلش حاال -

 به ایب نبودم، من و یبود خونه وقت هر. هامهیدستفیک ریز

 . برس اتمطالعه

 :دیگویم خنده با

 ! شدم؟ آلمان یهاجاسوس جزو هم من یراحت نیهم به -

 . یکن جمع حواستو یخواستیم! هست که نهیهم -

 هم در را میهااخم و افتمیم مارال یهاحرف ادی دفعهکی

 :میگویم و کشمیم



 

 خبر که کنه رحم بهت خدا فقط. دارم کار تو با من یراست -

 . یباش نداشته

 :دیگویم و کندیم نگاهم چشم یگوشه از

 سرم قراره ییبال چه ،یکرد که یتخم و اخم نیا با دونمینم -

 بودم اومده نیهم واسه دارم، کار تو با هم من یول بشه نازل

 از یکی برم دیبا من. یکرد پرت حواسمو تیگوش با یول

 رو فردا گندم حمل یمجوزها و بزنم سر اطراف یروستاها

ا یتقر. برسونم  میبر یآیم. امیب و برم کشهیم طول ساعت دو با

  م؟یکن صحبت راه تو

. مدت همه نیا از بعد ساعته دو گپ کی یبرا کشدیم پر دلم

 خواهدیم چه که ستین مهم اصالا . رودیم غنج دلم فکرش از

 قدرآن. بدهم دست از را فرصت نیا است محال. دیبگو

 و ستدیبا در یال قهیشف اگر یحت امروز که دلتنگم شیبرا

 محمد با من کند، دنبالمان جارو با یحت ای کند نگاهمان نیغمگ

 است، شده بمینص که زمان ساعت دو نیا از و رفت خواهم

 به دارم حق هم من. باشد که است قهیشف شوهر. گذرمینم

 وقت او با ساعت دو روز هشت از بعد دوست کی عنوان

 . شومیم بلند. بگذرانم

 . شمیم حاضر االن -

 . زندیم لبخند

 .منتظرتم نیماش تو -
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 یخواستگار

 دو هر م،یافتیم راه و بردیم رونیب اطیح از را نیماش یوقت

 من و سرد عصر خلوت یهاابانیخ به زده زل او. میساکت

 هشت یهایدلتنگ دارم یسع و کنمیم تماشا را رخشمین دارم

 :پرسمیم. کنم محو را امروزه

 حملش وراون ورنیا یبریم دائم که یجعل یمجوزها نیا -

ا  ست؟ین خطرناک  دیبا یکس هر یخونه گندم مجوز منطقا

 نن،یبب مجوز تا ستیب ده تو دست هوی اگه. باشه خودش دست

  کنن؟ینم شک

 یلیخ یجا هی. داره جاساز نیماش تو. نهیبب یکس ستین قرار -

 یول شهیم جا کاغذ برگ چهل یس توش راحت که کوچولو

 . آدینم چشم به عمراا  نیماش یعاد یبازرس تو

 :پرسمیم نگران

 یکی دفعه اون مثل کن فرض ؟یچ یرعادیغ یبازرس تو -

 . بگردن قیدق یلیخ نتویماش بخوان و باشه داده لوت

 وقتچیه. هست شهیهم خطر ن،یزر گفتم بهت هم قبالا  -

 ممکن حد تا شهیم یول رسوند صفر به رو احتمالش شهینم

 ازمون که هیکار تنها نیا. زد گول رو دشمن و کرد اطیاحت

 . آدیبرم

 شک خودش روستاها به تو وآمدرفت همه نیا اصالا  -

  ست؟ین زیبرانگ



 

 مراقب و زنمیم سر امالکمون به دارم من. هیعاد نه، -

 وآمدهارفت نیا هم جنگ از قبل. مثالا  هستم خودمون یکارها

 . بوده

 . دیکارینم یزیچ که زمستون تو االن -

ا . هست که یدامپرور -  و باردارن گوسفندها اکثر االن اتفاقا

 ستین قرار. نباش نگران قدرنیا. دارن الزم یشتریب مراقبت

 . فتهیب یبد اتفاق

 :کندیم اضافه و اندازدیم من به ینگاهمین

 که رو یفرصت فهیح. میبزن رو ترواجب یهاحرف اول ایب -

 و هاینگران صرف م،یآورد ریگ مدت همه نیا از بعد

 .میکن مشکالت

 .  باشه -

 :دیگویم و زندیم لبخند

 داشته خبر من اگه یگفت که یموضوع اون سر میبر اول -

 سرم ییبال قراره اگه دمیم حیترج. کنه رحم بهم دیبا خدا باشم

 . بهتر یهاحرف سر میبر بعد باشه، اول یکن نازل

 :میگویم و کنمیم نگاهش اخم با

  کردن؟ یخواستگار من از وکیب یخانواده یداشت خبر تو -

 ؟یدیشن مارال از -

 . آره -

 :دیگویم خنده با

 هم کنار ساعت دو کردهلیتحص خانم تا دو یحت نداره امکان -

 !نشه ردوبدل اخبار یکل و باشن



 

 و استیس مورد در فقط هم کنار کردهلیتحص ونیآقا که نه -

 بوده؟ یچ یخواستگار انیجر حاال! زننیم حرف اجتماع

 اجازه و بود کرده صحبت مامانم با وکیب مادر شیپ هفته دو -

 انیب ترالن و میرح سالگرد از بعد که بود خواسته

 . شد تموم موضوع و کرد رد باباخان بعد. تو یخواستگار

 .طرفش به چرخمیم شده گرد یهاچشم با

 ! ؟ینگفت من به یچیه و یداشت خبر تو -

  ه؟یچ مشکل االن. خب آره -

 من از کسچیه چرا نکهیا یکی. هست مشکل تا دو االن -

 نکهیا دوم. هیچ یخواستگار نیا مورد در نظرم که دینپرس

 من به یچیه چرا تیمیصم یادعا همه نیا با تو شخص

 . ینگفت

 و است مبهوت یکم هم که یاافهیق با و طرفم به گرددیبرم

 :پرسدیم اخمو یحد تا هم

  بشه؟ انجام یخواستگار نیا یداشت دوست تو -

. شدم خالص شرش از که خوشحالم هم یلیخ. اصالا  نه، -

ا   واسه آوردن ییچا و یسنت مراسم هی یحوصله واقعا

 . نداشتم رو دادن یمنف جواب بعد و خواستگار

ا یدق ؟یناراحت یچ از االن پس -  که افتاده یاتفاق همون قا

 . یخواستیم خودت

 شنهادیپ نیا انگارانگارنه. شدم گرفته دیند چون ناراحتم -

 آدم منو قدراون یحت کسچیه. بوده من به مربوط یخواستگار

 . بپرسه نظرمو و بگه بهم که نکرده حساب



 

 عنوان به رو گهیهمد باباخان و تو وقته یلیخ کردمیم فکر -

 . دیکرد قبول دختر و پدر

  داره؟ یربط چه یول آره، خب -

 دهیند مصلحت و گرفته میتصم برات پدر عنوان به باباخان -

 . تیخواستگار ادیب وکیب

 که رهیگیم میتصم ییتنها خودش پدر دوره نیا تو یعنی -

  کنه؟ ازدواج یک با دخترش

 :دیگویم خنده با

 هم رو خونواده بزرگ پسر نظر هاوقت یگاه نه، -

 کتکم یخوایم اگه حاال. بود نیهم هم من نظر. پرسنیم

 !بدتره خودش از استرسش. بشه تموم که بزن زودتر ،یبزن

 :میگویم و زنمیم شیبازو به فمیک با

 در آخر تا اول از هم تو یعنی. یهست یدیپل موجود یلیخ -

 سر هی یول یداد هم نظر موردش در تازه و یبود انیجر

  ؟یبگ من به دیبا ینکرد فکر سوزن

 !داره؟ ادامه هنوز ای شد تموم خوردنم کتک االن -

 نمیبب دیبا! ستعادالنه محاکمه! اتتیدفاع به داره یبستگ -

 . نه ای بوده درست کارت کنه قانع منو که یدار یلیدال

 به را دستش دو و کندیم رها را نیماش فرمان لحظه کی

 :دیگویم و بردیم باال دعا حالت

 بدون رو یکس. شترهیب هاروس از انصافت که شکر رو خدا -

 . یکنینم اعدام محاکمه



 

 و چدیپیم گرید یابانیخ به و چسبدیم را فرمان دوباره

 :دیگویم

 میتصم خودشون دخترهاشون یبرا پدرها اکثر دوره نیا تو -

 در باباخان حاال. پسرهاشون واسه مواقع یلیخ یحت رن،یگیم

 الاقل و کرده عمل یفکرروشن با یلیخ ماها یهمه مورد

 نظرمونو و دادن نشون بهمون بار هی رو همسرهامون

 همون اگه رو خواهرهام یقبل یخواستگارها یول دن؛یپرس

 گهید و کردیم رد خودش نبودن، مناسب باباخان نظر به اول

 مورد در. دیپرسینم رو خواهرهام نظر هاشده رد مورد در

 و ریخ فقط هدفش باش مطمئن. کرده رو کار نیهم هم تو

 .بوده تو یزندگ صالح
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 و یدوست یسابقه سال همه نیا با شماها که جالبه برام -

 نامناسب قدراون رو پسرشون خونواده نیا با معاشرت

 . دینداد یخواستگار یاجازه بهش یحت که دیدونست

 و کندیم نگاهم یخاص لبخند با و طرفم به گرددیبرم

 :دیگویم

ا  اگه ن،یزر -  شهیم ،یکن ازدواج وکیب با یدار دوست واقعا

 تکرار رو شونیخواستگار دوباره اشخونواده که داد یبیترت

 ازدواج نیا و هستم خودم حرف یرو هنوز من هرچند. کنن

 . دونمینم تو صالح به رو



 

 شنهادیپ و است نشسته کنارم راحت قدرنیا که ردیگیم لجم

 نکهیا با. بفرستد امیخوستگار به را یگرید مرد که کندیم

 محال و کنم عوض او یزندگ در را یزیچ هرگز ندارم الیخ

 ته یول هستم عاشقش واروانهید چقدر که بفهمد بگذارم است

 عاشقانه حس من به نسبت یکم الاقل هم او دارم دوست دلم

 را حس نیهم هالحظه یبعض ماه چند نیا یط که باشد داشته

 زبان به راحت یلیخ که حرفش نیا با یول بودم کرده هم

. رودیم هوا به و شودیم دود تصوراتم نیا تمام است، آورده

 انسان و خوب مرد کی فقط محمد که کنم باور دیبا انگار

 کنمیم یسع. کندیم تمیحما برادر کی مثل دارد که است

 .کنم مهار اند،آمده سراغم به آن کی در که را ییهاحس

 جوابم هم شدیم انجام یخواستگار نیا اگه گفتم که من نه، -

 حساب به آدم منو یکس که حس اون هنوز اما بود یمنف

 . کنهیم تمیاذ اورده،ین

ا  ه،یخوب پسر یلیخ وکیب. نیزر واضحه یلیخ هیقض -  واقعا

 ستین برادر هی از کمتر و عالمه یمردها نیبهتر از یکی

ا . ماها واسه  یلیخ هم اشخانواده. نداره یبیع چیه انصافا

 داره، وجود که یمشکل وسط نیا فقط ان،دهیفهم و خوب

 قدرنیا باقر با که یکن ازدواج یمرد با یتونینم تو. باقره

 ؟یتونیم. داره یکینزد نسبت

 نیا تا یواضح موضوع نیچن که خنگم یلیخ کنمیم حس

 . بود دهینرس فکرم به لحظه

 . تونمینم که معلومه. خب نه -



 

 گفتم و دیپرس هم من از. بود نیهم نظرش هم باباخان -

 بهت نکهیا. یکنینم قبول هم تو مطمئنم و درسته فکرش

 و نشه ریدرگ ذهنت که بود نیا واسه فقط هم نگفتم یزیچ

 باقر از یحرف یحت دفعه هر مدت نیا تو چون ،ینش تیاذ

 بهتره کردم حس که یشد یعصب و منقلب قدراون اومده، شیپ

 . ینشنو رو یخواستگار نیا انیجر کالا 

 :پرسدیم لبخند با و اندازدیم من به ینگاهمین

  ؟یبزن کتکم یخوایم هنوز ای شد واقع قبول مورد اتیدفاع -

 :میگویم و دهمیم را لبخندش جواب

 فقط. ممنونم هم یلیخ تتیحما و محبت از تازه. شدم قانع -

ا  منه، به مربوط که رو یزیچ هر بعد به نیا از کن لطف  حتما

ا . بگو بهم  جا هوی و بشنوم یاگهید کس از ندارم دوست واقعا

 . بگم دیبا یچ ندونم و بخورم

 :دیگویم یمهربان با

ا  ،یدار دوست یطورنیا اگه. چشم -  . حتما

 . یبخور کتک ستین قرار گهید. یشد دهیبخش تو حاال خب -

 رو اتیدفاع نکهیا از قبل چون من نفع به چیه کی پس -

 ! یزد یکی ،یبشنو

 :میگویم و برمیم جلو را دستم

 .  بزن یکی عوضش هم تو ،یناراحت یلیخ اگه -

 . کنم بلند دست تو رو بکنم غلط من -

 :دهدیم ادامه و خنددیم باز



 

 من مخالفت چون بود حقم ینوع به یزد که یکی اون البته -

 باقر، با کشینزد نسبت مشکل از ریغ وکیب یخواستگار با

 . نداره خبر ازش هنوز باباخان که داشت هم نهفته طنتیش هی

 :میگویم و کنمیم اخم

  ؟یدار سر در من واسه یدیپل اهداف چه باز -

ا  ست،ین دیپل هم ادیز -  روشش فقط خوبه، هم یلیخ اتفاقا

 . رمعمولهیغ

 . یگیم یدار یچ فهممینم اصالا  -

 رد اندازدست کی کنار از را نیماش و چرخاندیم را فرمان

 . کندیم

  ه؟یچ رضا مورد در نظرت -

 . کنمیم نگاهش چشم یگوشه از

 میداشت که ییهاحرف به توجه با یول بود یکل یلیخ سؤالت -

 یخواستگار من از خوادیم رضا که نهیا منظورت م،یزدیم

  کنه؟

 بخواد رضا که بمونه منتظر باشه داشته الیخ یکس اگه -

 !کنه صبر امتیق روز تا دیبا احتماالا  بده، انجام رو یکار

. یگیم یچ بفهمم بزن حرف یجور هی. محمد یکرد جمیگ -

 یلیخ رو یکار هر رضا چون که نهیا حرفت از برداشتم االن

 !رضا یخواستگار برم دیبا من ده،یم طول

 :دیگویم و خنددیم دل ته از



 

 در تو ای انیطورنیا تو زمان یدخترها یهمه دونمینم -

 صراحت و ییگورک هی. یبود فردمنحصربه هم خودت زمان

 . دمیند یزن چیه تو حاال تا من که یدار خاص

 !بد؟ ای خوبه نیا حاال -

ا  -  سرم به وگرنه یهست یخوب یلیخ دختر من نظر از مسلما

 تو زه،یعز چقدر برام یدونیم که رضا کنم یکار افتادینم

 .  نده دست از رو

 که کندیم یادآوری و زندیم شترین دلم به یموذ حس آن باز

 دنبال میبرا که ندارد یاعاشقانه حس چیه من به نسبت محمد

 نشان و کنم یمخف را حسم کنمیم یسع باز. گرددیم شوهر

 :میگویم طنتیش با. دهدیم آزارم چقدر شیهاحرف که ندهم

 یکار هی بخواد رضا شدم، متوجه من که طورنیا حاال خب -

 از برم دیبا من البد پس. کشهیم طول امتیق روز تا بکنه،

 ! آره؟! رضا یخواستگار امیب که رمیبگ اجازه باباخان

 :دیگویم خندد،یم که طورهمان
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 از بره دیبا مامانت ،یبر شیپ معمول رسم با یبخوا اگه -

 یهیاول یهاحرف شهیهم! رهیبگ یخواستگار یاجازه مامانم

 زنونه مراسم هی تو. شهیم زده هاخانم قیطر از یخواستگار

 و یخوب به مرحله نیا اگه بعد نن،یبیم رو عروس رنیم

 . شنیم ماجرا وارد ونیآقا رفت، شیپ یخوش



 

. یخواستگار برن پسرها قراره که هیوقت مال رسوم نیا خب -

 از رفتیم دیبا بابام البد ،یخواستگار برم من قراره که االن

 مراسم هی تو بعد گرفت،یم یخواستگار یاجازه باباخان

 اگه بعد کردن،یم برانداز خوب رو رضا مردونه

 ! کردنیم ماجرا وارد رو هاخانم دن،یپسندیم

 آن و افتمیم خنده به هم خودم که خنددیم دل ته از یطور

 ادامه را طنتیش. رودیم رونیب دلم از قبل قهیدق چند بد حس

 :دهمیم

 رو یروش چه دیبا پدرمادریب یدخترها واسه دونمینم فقط -

 یک حاال باباست،خان جفتمون یبابا که فعالا . گرفت شیپ در

 من واسه رو رضا و بزنه حرف یک با میبفرست دیبا رو

 !کنه؟ یخواستگار

 تو هرجور هم بعدش زنم،یم حرف تو با دارم من که فعالا  -

 نظرت گذشته یشوخ از حاال. برمیم شیپ رو کار یبخوا

  ه؟یچ

 . کنمیم نگاهش یمیمال اخم با

 یحرف خودش رضا ای یبافت قصه ینشست خودت واسه محمد -

  زده؟

 . نزده هم زده هم -

 ! ؟یکرد دایپ یخاص یعالقه معما طرح به امشب -

 . کندیم یاخندهتک

 رو منظورم بهتر که بگم بهت رو ماجرا مقدمات بذار -

 و من واسه باباخان یوقت که نشده سؤال برات حاال تا. یبفهم



 

 رو رضا چرا گرفته، زن یسالگ هجده سن تو میرح

 درس تهران ادیب سال چهار کرده ول الیخیب یطورنیهم

  بخونه؟

 چیه من زمان تو چون. نشده سؤال برام نه، راستش خب -

. ستین گرفتن زن فکر به هم شماها االن وسالسن تو یپسر

 عجله که عده هی ممکنه. محاالته جزو گهید که ساله هجده

 رنیبگ ازدواج به میتصم یسالگ هفتوششستیب سن تو دارن

 یلیخ یعنی ه،یعاشق و عشق موضوع اکثرشون هم هااون که

 رهیبگ میتصم خودش سن نیا تو پسر هی ممکنه ندرت به

 رضا که نبود بیعج اصالا  برام نیهم واسه. کنه ازدواج

 ساله هفت دختر هی و یمتأهل تو که بود بیعج شتریب. مجرده

 دانشگاه به ورود موقع یکرد فیتعر برام نکهیا تا ،یدار هم

 . تهران دینر تنها که گرفتن زن براتون

 باباخان اخالق مورد در االن که ییزهایچ نیا با خب -

 شد، قبول تهران دانشگاه هم رضا که بعد سال ،یدونیم

 ادیب زنش با کنن شیراه و رنیبگ زن براش گرفتن میتصم

 هرچقدر. دینپسند دادن، نشون بهش رو یدختر هر. ما شیپ

 گفتن، بهش هاشونخانواده و دخترها اون یایمزا مورد در هم

 رضا و شد شروع یلیتحص سال باالخره. نشد عوض نظرش

 هی از میرح و من چون البته. تهران فرستادن زن بدون رو

 ناراحت ادیز بابا الیخ م،یبود افتاده جا و میبود اونجا قبل سال

 . هست رضا سر باال تربزرگ هی کردیم حس مثالا . نبود



 

ا  یول هست طونیش. ستین شر اصالا  که رضا چارهیب -  واقعا

. خدا بنده نداشته الزم تربزرگ. شرارته از دور و آروم یلیخ

 نماز از بعد خواب شیزندگ حیتفر نیتربزرگ کنم فکر

 ! صبحه

 :دیگویم خنده با

 تو! نبود ریزسربه و مظلوم یکنیم فکر تو که هم قدرهااون -

 نگاه رو االنش. نسوزونده شیآت کم ییدانشجو سال چند اون

 ممکنه چون بگم تو به رو نایا دینبا هرچند. شده عاقل که نکن

 . بذاره یمنف ریتأث نظرت یرو

 نیا به هم یربط و هیمنف من نظر بگم بهت اول نیهم بذار -

 یگذشته. یبگ بهم قراره یچ رضا مورد در االن تو که نداره

 رضا با من بود قرار اگه و مربوطه خودش به یکس هر

 شییدانشجو دوران تو نبود مهم برام یسوزن سر کنم، یعروس

 یول بوده، ارتباط در دختر و زن تا چند با و کرده کاریچ

 حاال خب. کنمینم هم فکر رضا با ازدواج مورد در که فعالا 

 .جالبه برام. کن فیتعر داستانو

 . کندیم نگاهم یمیمال اخم با و گرددیبرم

. گفتمیم داشتم. بشنوم حرفام آخر جوابتو دارم دوست -

 که رنیبگ زن براش بعد سال تابستون بود قرار نکهیا خالصه

 بابا بعدش سال تابستون. تهران میبرگشت و نرفت بار ریز باز

 گرفته میتصم کنه،ینم قبول رو یدختر چیه رضا بود دهید که

 کرده سفارش مادرم به. شده انجام کار مقابل در بذاردش بود

. باشه نداشته یبیع چیه که کنه دایپ یدختر هی بگرده بود



 

ا   هم بود خوشگل هم. بود خوب یلیخ دختره هم انصافا

 بود هم اخالقخوش هنرمند، ب،ینج پلمه،ید هم دارخانواده

 بودن داده انجام رو یخواستگار مقدمات. گفتنیم که طورنیا

 ما که بودن گذاشته هم ینسب قرار و قول و بودن زده حرف و

. خوامینم گفت دهیند د،یشن نویا که رضا و زیتبر میبرگشت

. بزنه حرف باهاش و نهیبب رو دختره نشد حاضر یحت یعنی

 زن من واسه یکس ذارمینم من اد،یب نیزم آسمون گفتیم

 دیبر گمیم پسندم،یم موقعش به خودم. کنه انتخاب

 . یخواستگار

 :میگویم خنده با

 !باشه یانقالب قدرنیا آدینم رضا به! گرم دمش -
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ا  تابستون سال اون. آشوب بگو نه، انقالب -  زهرمارمون واقعا

 از کسچیه که کوپال و الی اون با باباخان کن فکر. شد

 بره شد مجبور زنه،ینم حرف حرفش رو کیکوچ و بزرگ

 و شدن ناراحت یکل هااون و کنه یعذرخواه دختره یبابا از

 هی دختره واسه مادرم آخرش که اومد شیپ یدلخور

 ختم هیقض و دادن شوهرش و فرستاد خوب یلیخ خواستگار

 دو. نزد حرف رضا با سال چهار باباخان یول شد؛ ریخ به

 تهران تو که دادیم خرجشو بابا که بود مونده درسش از سال

 اون تو. بزنه حرف باهاش نبود حاضر یول بخونه درس

 بار نیچند ماها کرد، یعذرخواه بار صد خودش سال چهار



 

 و شد تموم رضا درس. ومدین کوتاه باباخان یول م،یشد واسطه

 سال دو باالخره. بود قهر باهاش بابام هم باز ز،یتبر برگشت

 کنم،ینم حاللت رو رمیش دیتهد و یزار و هیگر با آبا شیپ

 . کنه یآشت رضا با کرد شیراض

 :میگویم و کنمیم کج را گردنم

 دییتأ مورد که رو خواستگار تا چند من اگه االن یعنی -

 دیبا من رهیگیم میتصم خودش هوی بعد کنم، رد هستن باباخان

 . رسهیم نظر به خطرناک یلیخ! کنم؟ یعروس یک با

 :دیگویم خنده با

ا  بکشه اونجا به کار نذار و نکن رد - نت که مخصوصا  هم س 

. آدیم خواستگار برات روز هر نکن فکر. باال رهیم داره

 گهید یول یخوندیم درس پارسال تا و یدکتر خانم درسته

 . خوبه ازدواج هی واسه هافرصت نیآخر نیا

 . کشمیم هم در را صورتم

 رمیگ شوهر اگه حاال! یشوهریب از ُمردم من گهید یوا -

 د؟یمتشکر خودتون از چقدر مردها شما آخه! کنم؟ کاریچ ادین

 گهید نکنه ازدواج یزن اگه انگار یزنیم حرف یجور هی

 . سرش شده نازل عالم بتیمص نیبدتر

 . کندیم نگاهم لبخند با و گرددیبرم

 بحث هم با مارال ازدواج سر که روز اون از دکتر، خانم -

 ،یبمون مجرد هم عمرت آخر تا اگه یکی تو دمیفهم م،یکرد

 گفتم، بهت هم روز همون یول ،یستیوا خودت یپا رو یبلد



 

 کردهلیتحص مستقل زن هی یحت که ستین یطور جامعه االن

 . ذارنینم راحتش مردم. کنه یزندگ تنها بتونه

 چقدر نکهیا. داره دگاهشید و آدم خود به یبستگ اشهمه نایا -

 . کننیم یفکر چه موردت در گرانید که یبد تیاهم

 که نمیبیم را روستا کی غروب رنگکم نور ریز دور از

. است شده زودهنگام خواب یآماده کوه یدامنه در انگار

 که افتدیم جوان دو به چشمم و کشدیم کنار را نیماش محمد

 :دیگویم. هستند جاده کنار اسب یرو

 .کشهینم طول ادیز ؟یمونیم منتظر نیماش تو قهیدق چند -

 . باشه -

 . وراون بکش پاتو لحظه هی -

 ییرپایز و شودیم خم. کنمیم جاجابه را میپاها تعجب با

 دو نیماش کف یرو یگوشتچیپ با و زندیم کنار را من طرف

 از. کشدیم رونیب را یکوچک یجعبه و کندیم باز را چیپ تا

 دوباره را جعبه بعد و آوردیم رونیب را کاغذ یتعداد آن یتو

. اندازدیم شیرو را ییرپایز و بنددیم و گذاردیم شیجا سر

. رودیم جوان دو آن طرف به کاغذها با و شودیم ادهیپ بعد

 هم با قهیدق چند و دهدیم هاآن به را کاغذها که کنمیم نگاهش

 و زنندیم تاخت شهیب انیم از مرد دو آن بعد. کنندیم صحبت

 سوار و گرددیبرم نیماش طرف به محمد و شوندیم دور

 حرکت برگشت ریمس یتو یوقت. زندیم دور. شودیم

 :دیگویم م،یکنیم



 

 چیه گهید کرده، یآشت رضا با باباخان که یسال دو نیا تو -

 به کرده واگذار رو هیقض کالا . نزده ازدواجش از یحرف

 سر و بود ومدهین شیپ اناتیجر اون اگه باش مطمئن. خودش

 یطوالن قهر اون و دعوا به کارشون بار هی بابا انتخاب

 نزده مورد نیا در یحرف االن تا بابا بود محال بود، دهینکش

. قائله احترام برات و داره دوستت چقدر دونمیم چون باشه

 در هم رضا. بده دست از رو تو رضا بذاره نداشت امکان

 هم وقت هر و بود الیخیب کامالا  قبل ماه چند تا ازدواج مورد

 برگزار خنده و یشوخ با م،یزدیم یحرف بهش مامانم ای من

 . کردیم

 کنه؟ یخواستگار من از گرفته میتصم رضا حاال -

 زنه،یم حرف ادیز تو مورد در. دونهینم هم خودش -

 یهمه مثل یول ؛یکرد اشغال رو ییجا هی ذهنش تو مشخصه

 مطمئنم نویا. رهیبگ میتصم تونهینم. مردده و دودل کارهاش

 شیپ وقت چند تا. داره هم عالقه بهت و قائله احترام برات که

 گفتم بهش یوقت یول باشه هم عاشقت دیشا یحت کردمیم فکر

 برخوردش ت،یخواستگار انیب خوانیم وکیب یخانواده

 یمنطق یلیخ. شد هول نه خورد جا نه. ستین عاشق داد نشون

 یکینزد نسبت باقر با یتونینم تو نظرش به گفت عاقالنه و

 بشه رد یخواستگار نیا که بود موافق هم اون و یکن دایپ

 . نداشت عاشقانه التهاب گم،یم صادقانه یول

 هنوز که رو مردد دودل مرد هی یگرفت میتصم تو بعد -

ا  و کنه کاریچ خوادیم نگرفته میتصم خودش  من عاشق ضمنا



 

 زمان نیا تو دونهینم یحت که سردرگم دختر هی با ست،ین

 یعروس هی و هم به یبچسبون نه، ای عمرش آخر تا موندگاره

 ! یبنداز راه

 .کندیم یاخندهتک
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 عاشقت. شناسمیم خودش از بهتر رو رضا من ن،یزر -

 برات نکهیا عالقه از ترمهم داره، عالقه بهت یول ستین

 کالا . دونهیم قدرتو یزندگ تو بعدها و قائله احترام و ارزش

 خودت. ستخانواده اهل مسئوله، و مهربون ه،یخوب پسر یلیخ

. شناختم خوب مدت نیا هم رو تو. یدار رو هااخالق نیا هم

. دیهیشب هم به نظرها یلیخ از تا دو شما گفتم، بهت هم قبالا 

 ممکنه که داشتم شک اگه. دارم دوست دوتونو هر من

. بدم رو شنهادیپ نیا بود محال د،ینیبب بیآس وسط نیا تونیکی

 رضا دیترد و یدودل اون. دیشیم خوشبخت هم با رضا و تو

 شتریب ست،ین انتخابش به نسبت دارم، ازش که یشناخت با هم

 یجواب چه بزنه، حرفشو اگه ستین مطمئن که نهیا خاطر به

 برات ازدواجش مورد در که یاسابقه اون با. شنوهیم تو از

 خوادیم رو تو بگه که نهیسنگ یلیخ براش کنمیم فکر گفتم،

 باهات ادیب خودش که داره نویا یرو نه. نه یبگ تو بعد و

 رو هیبق نشده مطمئن تو از تا خوادیم دلش نه بزنه، حرف

 هم من. میهست یمیصم هم با قدرنیا که منو یحت کنه، واسطه



 

 مثبته، نظرت تو اگه. زنمیم حرف تو با دارم اول نیهم واسه

 . من به بسپر شوهیبق

 شیپ سوءتفاهم که بگم بهت یچطور دونمینم من محمد، -

 حرفاتو اول یگفت تو یول هیمنف جوابم گفتم بهت هم اولش. ادین

 فکر همونه، جوابم گمیم بهت دوباره که االن دوارمیام. بشنوم

 از من مدت نیا تو. خوبه چقدر رضا که ندارم قبول ینکن

ا  یول دمیند یزیچ یمهربون و یخوب جز تو یخانواده  واقعا

 . کنم ازدواج رضا با خوامینم

 صورتم به ینگاه روز نور نیآخر ریز و گرددیبرم

 .اندازدیم

 داشتم انتظار. یریبگ میتصم عیسر قدرنیا کردمینم فکر -

 . یکن فکر موردش در که یبخوا فرصت

ا  خب -  رو اخالقم یگفت خودت. کنم فکر ستین الزم واقعا

 رضا من. زنمیم راحت حرفمو. هستم یرک آدم که یدیفهم

 مثل برام. همسر عنوان به نه یول دارم، دوست یلیخ رو

 اخالقخوش و مهربون یحام هی نداشتم، وقتچیه که هیبرادر

 از و دیخند هاشیطونیش از و کرد حساب روش شهیم که

 نسبت من احساس نداره امکان. برد لذت باهاش زدن گپ

 صد. باشم داشته دوستش یاگهید جور بتونم و کنه رییتغ بهش

 داداش هی نه،یهم من واسه رضا کنم، فکر هم گهید سال

 . نه ای یفهمیم رو حرفم دونمینم. خوب

 . دهدیم تکان سر دییتأ به و کشدیم یصدادار نفس



 

 یحس بهشون که هستن ما یزندگ تو هاآدم یبعض. فهممیم -

 مورد در رو نیا من. داشت شهینم یبرادر و خواهر جز

 یداشت که االن. بود خواهر هی نیع برام. کردم تجربه ترالن

ا یدق ،یزدیم حرف  تو داشتم ترالن به نسبت که یاحساس قا

ا  که یزن. شد زنده ذهنم  یول داشتم دوستش دل ته از واقعا

 . خواهرش به برادر هی احساس مثل درست

 . کنه رحمت دوشونو هر خدا. شاد روحش -

 یکیتار در کامالا  که یاجاده انیم و میکنیم سکوت دو هر

 روشن نیماش یجلو یهاچراغ نور با فقط و است رفته فرو

 کی که یمبهم یهاهیسا و یکیتار به میدوزیم چشم شود،یم

 محمد بعد قهیدق چند. شوندیم محو و ندیآیم چشم به آن

 :دیگویم

 یزیچ ؟یزد بهم دلتو حرف راحت که باشم مطمئن ن،یزر -

  مورد؟ نیا در نمونده ناگفته

ا  من. باش مطمئن -  یعروس رضا با تونمینم و خوامینم واقعا

 . کنم

 :دهمیم ادامه و کنمیم یمکث

 ینذار که نهیا یبکن یتونیم االن که یکار نیبهتر تو -

 کنه فکر من مورد در بخواد نیا از شتریب دودل مردد یرضا

ا یاح و  بزنه یحرف و بشه یقطع مشیتصم باالخره یروز هی انا

 نداره، یاعاشقانه احساس یگفت. بشنوه یمنف جواب میمستق که

 که کن استفاده یدار روش که ینفوذ از. نهیهم هم من حس

 ستین نیا از بدتر یزیچ من یبرا. نره سمت اون به محبتش



 

 طرف از که رضا یخواستگار به بشم مجبور یزمان هی که

 . بدم یمنف جواب شده، مطرح خودش

 . کندیم نگاهم لبخند با و گرددیبرم

 تا رضا گفتم، بهت که اولش. مهربون دختر نباش نگران -

 قرن هی ره،یبگ میتصم یمهم نیا به یکار هی واسه بخواد

 هم خودم مدت نیا ،یبخوا رو راستش. کشهیم طول

 که االن. سرش تو ذاشتمیم رو فکر نیا داشتم میرمستقیغ

 نیا از کالا  که ستین سخت ه،یچ تو نظر دمیفهم و میزد حرف

 . رونیب ارمشیب فکر

ا  محمد؟ باشه راحت المیخ -  تیاذ رضا ندارم دوست واقعا

 . بشه

 و من به یسپرد که ییزهایچ یهیبق مثل. باشه راحت التیخ -

 مورد نیا تو رفت، شیپ یدار دوست که یطوراون زیچهمه

 رو رضا و تو که ادیب شیپ یزیچ ذارمینم که نکن شک هم

 . کنه تیاذ

 . یهست که یمرس -

 لبخندها آن از یکی و گرداندیبرم طرفم به کامل را سرش

 تا دو مثل شیهاچشم. کندیم روشن را ایدن که دهدیم لمیتحو

 غنج شیبرا دلم. درخشندیم یکیتار یتو روشن ییطال چراغ

 یتو. دهدیم فشار را قلبم یتلخ حس حالنیدرع یول زندیم

 سر یحت من به نسبت محمد که شودیم تکرار مدام ذهنم

 و نشسته کنارم راحت یلیخ و ندارد عاشقانه احساس یسوزن

 کنمیم یسع. است کرده یخواستگار یگرید مرد یبرا مرا



 

 دونهیم و متأهله خودش یوقت خب». بدهم یدلدار را خودم

 باشه، عاشقت که فرض به کنه، ازدواج تو با تونهینم که

 «بکنه؟ تونستیم کاریچ
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 خودم به. کندینم قانعم اصالا  و است یسست یلیخ یدلدار

 دوست که رو یکس تونهینم وقتچیه عاشق هی» م،یگویم

 بدونه نکهیا ولو گه،ید یکی به کنه میتقد خودش دست با داره،

 «.برسه بهش نداره امکان وقتچیه

 خودم حال به دارم و امرفته فرو خودم یتو. است گرفته دلم

 کامالا  محمد احساس به نسبت مدت همه نیا که سوزانمیم دل

 از هم او که شدمیم مطمئن هاوقت یلیخ و بودم اشتباه در

 تمام که شده معلوم حاال یول دارد دوستم گرید ینوع

 اگر یحت عالقه نیا هرچند. است بوده اشتباه میهابرداشت

 یاجهینت به نبود قرار هرگز قهیشف وجود لیدل به بود، دوطرفه

 که بود یبزرگ نعمت کرد،یم گرم را دلم که نیهم یول برسد

 :پرسدیم محمد. ستین گرید حاال

  ن؟یزر یشد ساکت قدرنیا چرا -

 با که نیماش کنپاکبرف به افتدیم نگاهم و میآیم خودم به

 را یتند و درشت برف تا رودیم چپ و راست به تند یحرکت

. بزند کنار شهیش یرو از است، کرده دنیبار به شروع که

 . میآیم رونیب گرفته حال آن از دفعه کی

 . قشنگه چقدر! یبرف چه ،یوا -



 

 یهاستون یتو برف یهادانه بارش به شودیم رهیخ نگاهم

 نیا عاشق عمرم تمام در. نیماش یهاچراغ نور یمخروط

 :میگویم. بودم صحنه

 . هیقشنگ برف یلیخ م؟یش ادهیپ قهیدق چند یداریم نگه جا هی -

 کینزد یاصل یجاده به هم که جلوتر میبر کم هی کن صبر -

 برف، تو میکنینم ریگ هوی که باشه راحت المیخ و میباش شده

 . یدار دوست کنم فکر که ییجا هی ببرمت هم

 به. کندیم توقف و کشدیم کنار را نیماش بعد ربع کی حدود

 . کندیم اشاره سرمان یباال ییجا

  ؟ینیبیم رو اونجا -

 ادیز یبرف شب. کاومیم را یکیتار و برف عمق چشمانم با

 کی یهیسا فقط نم،یبینم هم یادیز زیچ یول ستین کیتار

 :دیگویم. است دمید مقابل کوه

 و کردم کشفشون قبالا  که ییجاها از منه، یغارها از یکی -

 همون هیشب موندم؛یم توش داشتم، ییتنها یهوا که ییهاوقت

 یول بردمت، هاروس دست از فرار موقع دفعه اون که یغار

 از باالتر متر پونزده ده. ستین ادیز ارتفاعش یکی نیا

 . میبخور ییچا هی توش میبر ،یدار دوست اگه. ستجاده

 :میگویم زدهذوق

 زاتیتجه هم یکی نیا تو. دارم دوست یلیخ آره، یوا -

 ! ؟یدار

 . دارم ییزهایچ هی غارهام یهمه تو -



 

 اسم به هم رو منطقه یغارها! ؟یدار غار تا چند مگه -

 ! زاده؟خان یکرد ثبت خودت

 :دیگویم یزیآمطنتیش حالت با و صورتم یتو زندیم زل

. انیبخور درد به و خوب یجاها غارها. دکتر شهیم الزم -

  مناسبه؟ کفشات

 بشه راحت کنم فکر. پامه یسبک و راحت یهاچکمه. آره -

 . کرد ینوردکوه متر پونزده ده باهاش

 نمیبب غارم به بزنم سر من نیماش تو نیبش قهیدق هی پس -

 . باشه نداشته مهمون

 را کلفت چوب کی عقب صندوق از و شودیم ادهیپ

 که یبرف انیم و رودیم باال کوه از برق مثل و داردیبرم

 احساس یکم. شودیم دیناپد چشمم یجلو از بارد،یم امانیب

 بودم نگذاشته کاش که میگویم خودم با و کنمیم ینگران

 طول ادیز. باشد یخطرناک وانیح غار یتو نکند. برود

 باز را نیماش در و دیآیم نییپا کوه از باز که کشدینم

 دهید هوا در نفسش بخار و انداخته گل شیهاگونه. کندیم

 :دیگویم. شودیم

 سراغ ومدنین یزمستون یهامهمون. میبر ایب. امانه و امن -

 . غارم

 و دیآیم سرم پشت. رومیم باال کوه بیش از و شومیم ادهیپ

. بگذارم کجا را میپا که کندیم ییراهنما باشد، الزم هرجا

 یلیخ اول م،یشویم که وارد. نمیبیم را غار یدهانه بعد یکم

. کندیم عادت یکیتار به چشمم زود اما دیآیم نظر به کیتار



 

 مرا قبل یدفعه که است یغار آن از ترکوچک یلیخ غار نیا

 متر پنج چهار مساحت با حفره کی واقع در. بود برده آنجا به

 آن داخل تابستان در که است ادمی خوب. است کوه دل یتو

 از ترگرم غار یتو هم االن و بود خنک یحساب غار یکی

 هست خشک علف و چوب کپه کی غار یگوشه. است رونیب

 و داردیبرم را کلفت چنداننه یهاچوب از تا چند محمد که

 یکم هاآن ریز. ندیچیم هم یرو متقاطع شکل به و شکندیم

 آتش یفور هاعلف. زندیم تیکبر و گذاردیم خشک علف

 به شروع یخاص تقتق یصدا با هاچوب بعد و رندیگیم

 آتش یگرما و میمال نور با زود یلیخ غار و کنندیم سوختن

 یرو را میهادست و زنمیم چمباتمه آتش کنار. شودیم پر

 سنگتخته یرو را خشک علف کپه کی محمد. رمیگیم آتش

ا یتقر و صاف  رونیب نیزم از غار وسط که یشکلیمکعب با

 :دیگویم و زدیریم زده،

 .ندارم راندازیز. کمه زاتمیتجه نجایا. هیراحت سنگ ن،یبش -
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 محمد. آتش کنار کنمیم دراز را میپاها و نمینشیم سنگ یرو

 رونیب و داردیبرم یاگوشه از را کوچک یکتر کی

 است، برف از پر که یکتر با بعد لحظه چند. رودیم

 هر و ندینشیم کنارم. گذاردیم آتش یرو را آن و گرددیبرم

 و دیسف یهادانه رونیب آن. غار یدهانه به میزنیم زل دو

 ما آتش از که یمیمال نور ریز و بارندیم تند برف درشت



 

 یول میساکت دو هر. شوندیم دهید یمسافت تا رود،یم رونیب

 ماجرا عمق به یوقت ماه چند از بعد هنوز. دارم یخوب حس

 دل در االن من که است سخت میبرا باورش کنم،یم فکر

 دیشا که یغار درون م،یایب ایدن به نکهیا از قبل هاسال خ،یتار

 یمرد کنار گذرد،یم کوه دل در جادشیا از سال ونیلیم چند

 دو فقط االن یول شده متولد من از قبل سال هشتاد که امنشسته

 تمام از را مرد نیا من و است تربزرگ من از سال

 جانیهم حاضرم و دارم دوست شتریب نیزم یرو یهاانسان

 و یبرف شب نیا ییبایز به بزنم زل و نمیبنش ابد تا کنارش

 قدرآن هانیا تمام. خواهمینم ایدن نیا از یگرید زیچچیه

 . کند درکش تواندیم یسخت به ذهنم که است بیعج

 یکتر یتو خشک یچا یکم محمد و دیآیم جوش آب

 که گذاردیم آتش از فاصله یکم با را یکتر و زدیریم

 هم کیکمربار استکان تا دو بعد یکم. بکشد دم یول نجوشد

. زدیریم یچا و آوردیم رونیب غار یمخف یهاکنج از

 :دیگویم

  ؟یخوریم تلخ ییچا. میندار قند -

ا یتقر یشدهله  یهیقراب کی و میپالتو بیج یتو کنمیم دست  با

 . آورمیم رونیب را خرد

 زد صدام کلیما دکتر خونه، امیب نکهیا از قبل روزید -

. نداشتم لیم. کرد تعارف رو نیا و میکن صحبت دفترش

 ادمی بعد خورم،یم بعداا  گفتم و برداشتم هم من. کرد اصرار

 .  شده وداغوندرب یلیخ پالتوم بیج تو. رفت



 

 و داردیبرم دستم کف از را شده خشک یهیقراب از تکه کی

 . گذاردیم دهانش یتو

  داشت؟ باهات یخاص کار دکتر -

. شب فتیش پرسنل کمبود مورد در کرد صحبت دوباره -

 . باشم مارستانیب شب هی یاهفته بعد ماه از کردم قبول

ا  -  خودتو یدار یلیخ ؟یکن کار نیسنگ قدرنیا الزمه واقعا

 . یکنیم خسته

 هر براش دیبا و توئه وطن فقط نجایا یکنیم فکر چرا -

 شتریب داره یه کارم ساعت اگه من نه؟ من یول یبکن یکار

 جور هزار و خوردن شالق و اعدام خطر الاقل شه،یم

. شمیم خسته که نهیا تشینها. کنهینم دمیتهد گهید دردسر

 شهر تو که یماریب همه نیا با االن نظرت به ؟یچ خودت

 یبخار کنار خونه تو امیب دیبا دکتر عنوان به من هست،

  نشم؟ خسته باشم مواظب و بکشم دراز پاهامو

 نگاهم خودش خاص لبخند همان با فقط دیگوینم یزیچ

 و محبت و نیتحس از یمخلوط آن در که ینگاه کند،یم

 سکوت به قهیدق چند. زنمینم یحرف هم من. هست ینگران

 :پرسدیم. گذردیم

  ؟یکنیم نگاه هاییچا به دقت با قدرنیا چرا -

 اون تو یول یدار استکان تا دو نجایا چرا کنمیم فکر دارم -

 . یداشت دونه هی غار یکی

 یغارها به پاش تو از ریغ یزن چیه حاال تا. نره کج فکرت -

 .دهینرس من



 

 به که بود یطورنیهم سؤال هی فقط. نبود نیا اصالا  منظورم -

 من به مورد نیا در دیبا یکرد فکر چرا یول د؛یرس ذهنم

  ؟یبد حیتوض

 بهش یگیم زنت به یوقت هم اون» کنم،یم اضافه دلم یتو

 «!یکنیم کاریچ تو که نداره یربط

 : دیگویم مکث با و ندینشیم لبش یرو یتلخند

 از که یگفت شیپ ساعت هی چون دادم یخودیب حیتوض آره، -

 .مربوطه خودش به یکس هر یگذشته تو نظر

 در. بود یاحتمال خواستگاران مورد در حرفم اون تازه -

 یربط من به اصالا  گهید یعنی ستین هم نیا یحت که تو مورد

 چه ممکنه یک با غار کدوم تو عمرت در تو که نداره

 !یباش کرده ییهاطنتیش

 در یال که صبح روز آن و افتمیم قهیشف ادی بعد و خندمیم

 آمدن موقع خوشبختانه. کردیم نگاه را ما و بود ستادهیا اتاق

 رید نیا از شتریب است بهتر کنمیم حس یول بود دهیند را ما

 نیزم از را هااستکان از یکی. نشود جلب توجهش که مینکن

 :میگویم و دارمیبرم

 خانمت م،یبرگرد رید باز االن. میبر بخور توییچا زود -

 .  میبود هم شیپ ساعت همه نیا که شهیم ناراحت

 تازه. کندیم نگاهم موشکافانه و کندیم کیبار را شیهاچشم

 گرید یول بندمیم را دهانم زود و امداده آب را بند که فهممیم

 : پرسدیم. است شده رید

  ؟یدیشن رو هامونحرف صبح روز اون -



 

 :میگویم یشرمندگ با

 . شدم رد اتاقت جلو از گشتم،یبرم اطیح از داشتم. دیببخش -

. نوشدیم یکم و داردیبرم را یچا استکان. دیگوینم یزیچ

 کی. خاموش چشمانش یهاچراغ و است گرفته اشافهیق

 :میگویم و دهمیم دستش به شده له یهیقراب گرید یتکه

 کرده فکر یطوراون موردم در قهیشف که شدم ناراحت من -

 شوهرش آدینم خوشش یزن چیه. دمیم حق بهش اما بود

. بچه یضیمر خاطر به یحت بمونه گهید دختر هی اتاق تو شب

 من وجود ندارم دوست قائلم، برات که یاحترام خاطر به

 وگرنه نبود حواسم هم االن. بشه خانمت و تو اختالف باعث

 زودتر نگذشته، شب از ادیز و نشده رید یلیخ تا بود بهتر

 یلیخ غارت تو یزغال ییچا نیا هرچند. خونه میدیرسیم

 . دیچسب

 .شودیم روشن چشمانش یهاچراغ باز و زندیم لبخند
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 گهید یکی. هست ییچا یکتر تو هنوز. جان نوش -

 قهیشف. نداره یفرق ادیز زود و رید قهیدق سه دو ؟یخوریم

 !زنهیم هرحالبه بزنه، غر باشه داشته الیخ اگه

 هر یبرا و دارمیبرم را یکتر. دهمیم پاسخ را لبخندش

 و یقبل یچا از ترپررنگ یکی نیا. زمیریم یچا دومان

 : پرسدیم. است تلخ کامالا 

  ؟یندار هیقراب گهید -



 

 و آورمیم رونیب آرد حد در ینیریش خرده یمقدار بمیج ته از

 :میگویم. است آورده جلو که زمیریم دستش کف

 ! بهش باشه دهیچسب پالتوم آستر یپرزها ممکنه -

 :دیگویم و زدیریم دهانش یتو را هاینیریش خرده

 ! نمکشه هم اون -

 دستم کف تکانمیم و آورمیم رونیب را بمیج آستر و خندمیم

 دهانم یتو ام،کرده استخراج که را یکوچک یلیخ ذرات و

 آتش یشعله شدن کم با که یغار یتو تلخ یچا نیا. گذارمیم

ا یتقر  عمرم در که است یزیچ نیترنیریش است، شده کیتار با

 . امخورده

 برف متریسانت شش پنج م،یرویم رونیب غار از که یموقع

 به کندیم شروع او. است پوشانده را نیزم و نیماش یرو

 کی و کندیم گل طنتمیش من و شهیش یرو یهابرف ختنیر

 به گرددیبرم. زنمیم او به پشت از و سازمیم یبرف گلوله

 :دیگویم خنده با و طرفم

 ! هینامرد سر پشت از -

 !شهینم سرم یمردونگ. هامآلمان جاسوس من باشه ادتی -

 و نمینشیم عیسر که کندیم پرت طرفم به گلوله کی برق مثل

 بلند دوم یگلوله با نیح همان در و شودیم رد سرم یرو از

 :میگویم. شیبازو به زنمیم و شومیم

 . شو میتسل. یشینم من فیحر یباز برف تو -

 . بشم میتسل دشمن مقابل در باشم مرده مگه! هرگز -



 

 و شومیم ریغافلگ که کندیم پرت طرفم به را برف گلوله

 ردیگیم لجم. میپالتو یرو شودیم پخش و شکمم به خوردیم

 و ندینشینم کاریب هم او و برف یتو برمیم دست باز و

 دستکش بدون یهادست م،یشویم نیماش سوار یوقت باالخره

 کندیم روشن را نیماش. است شده حسیب و سرخ دومان هر

 :دیگویم و

 . شده گرم نیماش یبخار م،یبرس یاصل جاده سر تا -

 یهادست و میپالتو یقهی یتو کنمیم فرو را گردنم. لرزمیم

 . کندیم نگاهم ینگران با. بغلم ریز گذارمیم را کرختم

ا  -  . دختر ینش ضیمر سردته؟ قدرنیا واقعا

 که افتاده جانم به لرز یطور. بدهم را جوابش توانمینم

 در را شیپالتو و کندیم ترمز. خوردیم هم به دارد میهادندان

 :دیگویم. آوردیم

 . جلو برو کم هی -

 :میگویم زور به

 . یشیم منجمد خودت -

 و کمرها و کوه نیا به ماها. ستین سردم قدرهااون -

 . نکن تعارف. میدار عادت سرماهاش

 اندازدیم پشتم را پالتو. کنمیم جدا یصندل از را خودم یکم

 قوز پالتو یتو خواسته خدا از. چدیپیم دورم پتو کی مثل و

 دهان یجلو کشمیم شال مثل را شیهانیآست از یکی و کنمیم

 نوازش را مشامم کاج ادکلن یبو. شوم گرم شتریب که امینیب و

 و آرامش یمعنا میبرا است ماه چند که ییبو دهد،یم



 

 غرقم که حال نیهم در اما کشد؛یم ریتصو به را یخوشبخت

 که کندیم تکرار ذهنم در دائم یموذ ییصدا حس، نیا در

 امروز و ندارد من به نسبت یاعاشقانه احساس چیه محمد

 .است کرده یخواستگار یگرید مرد یبرا مرا راحت یلیخ
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 شبانه اتیعمل

. سوزجان ییسرما اوج در هوا و است ماه بهمن اواسط

 یمجال هم یآفتاب یروزها یحت که هم سر پشت یهابرف

 به کیبار یهاکوچه طرف دو نکرده، دایپ شدن آب یبرا

 در یجلو فقط و است شده تلنبار هم یرو آدم کی قد ارتفاع

 وسط و اندکرده باز زدن خی از قبل و موقع به را هاخانه

 شده پارو ادهیپ وآمدرفت یبرا روگربه راه کی هم هاکوچه

 وسط و است بهتر یحد تا ترپهن یهاکوچه وضع. است

 وجود کیبار یراه درشکه و نیماش وآمدرفت یبرا کوچه

ا یتقر روسواره یاصل یهاابانیخ در و دارد  برف از یخال با

 . دارد وجود برف روهاادهیپ یتو فقط و است

 شتریب روز هر و گرفته بر در را شهر هایماریب انواع

 شروع هفته در شب کی از اول امشبانه یهافتیش. شودیم

 شتریب. شب سه و شب دو به دیرس خودم خواست به بعد و شد

 مارستانیب یتو دارم، رمق که یحد نیآخر تا هم روزها

 دارند میهاپلک که گردمیبرم خانه به یموقع فقط و مانمیم

 . افتندیم هم یرو خودخودبه



 

ا  یگاه که امدهید کم قدرآن را خانه یاهال مدت نیا در  دلم واقعا

 شتریب! قهیشف جز به البته شود،یم تنگ شانهمه یبرا

 یوقت و ستمین خانه در ساعت سر را ییغذا یهاوعده

 خورمیم لقمه چند خودم اتاق یتو یخستگ شدت از رسم،یم

 هیبق کنار شهیهم هم را هاصبحانه گرید یحت. بردیم خوابم و

 کار رمق صبح اگر هستم، مارستانیب که ییهاشب. ستمین

 را امروزانه کار و گردمیبرنم خانه به که باشم داشته کردن

 برگردم، خانه به کند مجبورم یخستگ اگر و دهمیم ادامه

 من دنیرس از قبل هم هیبق و اندرفته مدرسه به دخترها

 لقامه صبحانه سر توانمیم ییروزها فقط. اندخورده صبحانه

 که هستم باخبر. باشم دهیخواب خانه در قبلش شب که نمیبب را

 را دخترها او باشد، خانه در رضا اگر من بتیغ یروزها در

 و ستندین مواقع شتریب هم محمد و او یول رساندیم مدرسه به

 نیچن در اجباراا . است شده شتریب قبل از بتشانیغ یهاساعت

 نیترمطمئن که آوردیم و بردیم را دخترها رجب یمواقع

 دیبا سرما نیا در که است نیا مشکل یول است خانه خدمتکار

 امانیب یسرما سوز نگران شهیهم و کنند وآمدرفت درشکه با

 . هستم دخترها یماریب و زمستان

 من از را کردن فکر فرصت که کار ازدحام نیا انیم در

 شود،یم محسوب نعمت کی میبرا نظر نیا از و است گرفته

 و امدهید کوتاه کیعل و سالم کی حد در بار چند فقط را محمد

 جمع در یحت ای میکن یصحبت هم با که امدهین شیپ یمجال چیه

 که دارم خبر. میباش حاضر هم با غذا از یاوعده در خانواده



 

 او و شده ترسخت روستاها به وآمدرفت سرما و برف لیدل به

 و کنند صرف هاجاده در را یشتریب وقت مجبورند رضا و

 شیبرا. ردیگیم را وقتشان شتریب هم گندم حمل یرو نظارت

 و دونفره خلوت ساعت کی یبرا است زده لک دلم و دلتنگم

 اشییطال چشمان و جذاب یلبخندها آن با مدام که ییوگوگفت

 مانهمه هنوز بحران نیا در که امیراض اما شود؛ روشن

 خودمان یکارها به که میدار را نیا توان و امان در و میسالم

 . میباش مشغول

 مارستانیب ییسرپا یمارهایب معجزآسا یشکل به عصر امروز

 هم شب فتیش یبرنامه در من و شدند تمام شهیهم از زودتر

 به نیا و است روشن هوا هنوز رسم،یم خانه به یوقت. ستمین

 از قبل که یبار نیآخر ستین ادمی. است بیعج میبرا شدت

 . بود یک بودم، برگشته خانه به هوا یکیتار

 لهیطو یتو از هایگرگ شوم،یم اطیح وارد یوقت شهیهم مثل

 نیا به امدهینرس یحت که است روز چند. کنندیم میصدا

 هاآن امروز کنمیم حس و بزنم یسر یداشتندوست واناتیح

 و شومیم لهیطو وارد. دارند یسهم برگشتنم زود از هم

 و رودیم باال امکله و سر از. دیآیم استقبالم به نر یگرگ

. است دهیکش دراز یاگوشه ماده یگرگ. کنمیم نوازشش

 به دوزدیم را مهربانش یهاچشم و کندیم بلند را سرش

 یرو یدست و نمینشیم کنارش. شودینم بلند یول صورتم

 کنمیم حس یول مالدیم دستم به را خودش. کشمیم سرش



 

. زنمیم صدا را رجب و رومیم رونیب. ستین خوب حالش

 . کندیم سالم و دیآیم رونیب اتاقش از زود

 هم قبالا . انگار ستین خوب حالش ماده سگ نیا. رجب سالم -

 حاله؟یب یطورنیا یک از بود؟ یطورنیهم

 خواستمیم شبید. خانم خورهینم غذا خوب روزه چند -

 . آورد باال کم هی صبح. دینبود که بگم بهتون

 و کنمیم نوازش را ماده یگرگ دوباره و لهیطو به گردمیبرم

 :پرسمیم

  ؟یشد ضیمر دل؟ زیعز شده اتچه تو -

 یرو کشمیم دست. آوردیم در خودش از یفیخف یصدا

 یناراحت از یاثر بلکه کنمیم لمس را شکمش و بدنش

 متوقف شکمش یرو دستم دفعهکی که کنم دایپ گوارش

 . کنمیم نگاهش لبخند با. شودیم تمام امینگران و ماندیم

 ! خوب چه خوشگله؟ یشیم مامان یدار -

 رجب سراغ دوباره بعد و مانمیم هایگرگ کنار قهیدق چند

 هایگرگ یغذا به حواسش شتریب کنمیم سفارش و رومیم

 بگذارد یترمتنوع و تریمقو یغذاها ماده یگرگ یبرا و باشد

 را میهادست. بخورد بتواند د،یکش که کدام هر به لشیم که

 استقبالم به دواندوان لقامه. رومیم خانه داخل و میشویم

 . کندیم پرتاب آغوشم در را خودش شهیهم مثل و دیآیم

 .دیاومد زود چقدر امروز جونم نیزر -
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 دهمیم فشار خودم به را او. دارد ادامه همچنان بارانشبوسه

 را او یوقت. میافتیم خنده به دو هر که بوسمشیم قدرآن و

 و شومیم خم. است ستادهیا کنارمان هم ایلع گذارم،یم نیزم

 . بوسمیم هم را او

   ؟یچطور. خوشگله دختر سالم -

 :دهدیم جواب سرد و کوتاه

 . ندارم دوستت. خوبم -

 چرا؟ -

 :دیگویم اخم با

 . شهیم سردم. مدرسه یببر نیماش با رو ما یآینم هاصبح -

 . نمینشیم دوزانو مقابلش

 باشم اونجا دیبا من. ضنیمر که هستن آدم یکل مارستانیب تو -

 . کنم خوب رو حالشون که

 . اندازدیم باال شانه

 . شنیم خوب خودشون. تنیرع اونا -

 درد شن،یم ضیمر یوقت. آدمن ما یاندازه به هم هاتیرع -

 که روزها از یلیخ تازه. خدا شکر دیسالم لقامه و تو. دارن

 . برهیم نیماش با رو شماها رضا عمو

 .  ستین روزها یبعض هم عمو -

 سردت ،یبپوش لباس شتریب ذره هی ستین عمو که ییروزها -

 . درشکه تو شهینم

 :میگویم. است نشده باز شیهااخم هنوز

 . دارم جفتتون واسه خوب خبر هی ،ینکن اخم اگه -



 

 لقامه با. رودیم ادشی یقبل موضوع یفور هابچه تمام مثل

 در یدلچسب سماجت با و روندیم باال امسروکله از کنجکاوانه

 یمعما و کنمیم معطلشان یکم. پرسندیم خوب خبر مورد

 شوند،یم مشتاق یحساب یوقت و کنمیم طرح زدن حدس

 :میگویم

 دو یکی تا. داره یگرگ بچه تا چند شکمش تو ماده یگرگ -

 . دستن کف هی قد کدوم هر. آنیم ایدن به گهید ماه

 با و ندیآیم وجد به دو هر زنم،یم حدس که طورهمان

 :پرسدیم ایلع. پرندیم نییپا و باال شادمانه یهاغیج

 آره؟یم ایدن به بچه تا چند -

 هم یگاه تا،سه ای دوتا. شترهیب یکی از شهیهم یول دونمینم -

 . تا پنج چهار

 . خودم خود   مال باشه؟ من مال شیکی شهیم -

 . زنمیم لبخند

 . لقامه مال هم نصفش تو، مال نصفشون شه؟ینم چرا -

 :پرسدیم لقامه

  جون؟ نیزر هیچ هاشبچه اسم -

 کوچولوان یوقت. هیگرگ شونهمه اسم هانیا. گهید یگرگ -

 یگرگ شدن بزرگ که هم بعد ،یگرگبچه میگیم بهشون

 . شنیم

  ندارن؟ جدا اسم هی کدوم هر چرا -

 . انیب شونهمه زدن صدا بار هی با نکهیا واسه -



 

ا یع که افتمیم ییوگوگفت ادی  نیب قبل هاسال شکل نیهم به نا

. بود برعکس ما یجا زمان آن یول بود شده انجام لقامه و من

 جواب او و دمیپرسیم من. بود ریپ لقامه و بودم ساله هفت من

 که زمان دوار یهاچرخ از یکی به میادهیرس هم باز. دادیم

 توانمینم. کنمیم یجیگ احساس و شومیم گم آن در هم هنوز

 شده انجام چگونه بار نیاول وگوگفت نیا که بدهم صیتشخ

 . برعکس ای تربزرگ لقامه و امبوده ساله هفت من است،

 هاتوله تولد یمژده هیبق به که تاالر طرف به دوندیم دخترها

 لباس که رومیم اتاقم به من و بدهند را ندهیآ ماه دو یکی یط

 یهمه. شومیم ملحق هیبق به تاالر یتو بعد یکم و کنم عوض

. کنمیم سالم. نوشندیم یچا و هستند آنجا باباخان و هاخانم

 :دیگویم لبخند با باباخان

 رو شما اصالا  روزها نیا. ینباش خسته. دخترم سالم -

 . مینیبینم

 یلیخ مارستانیب به مراجعه. ادهیز کارم. باباخان یمرس -

 . شده ادیز

 . کندیم اشاره یکرس ریز خودش کنار به آبا

 . شو گرم ایب. سرده یلیخ رونیب. جون نیزر نیبش ایب -

 دلچسب یگرما ریز کنارش لیم با و زنمیم کنار را لحاف

 دستور و زندیم صدا را کلفَت خانمخان. برمیم پناه یکرس

 :میگویم. دهدیم من یبرا یچا

ا . نکنه درد دستتون -  . دارم الزم ییچا یلیخ اتفاقا

 . نمینازن دختر جونت نوش -



 

 برانداز مرا حالتیب یاافهیق با مدت نیا تمام در که قهیشف

 نیا دنیشن با است، نداده را سالمم جواب یحت و کردهیم

 من از را شیرو و ندیچیورم لب خانمخان محبت ابراز

 تمام که امکرده عادت. دهمینم نشان یواکنش. گرداندیبرم

 زبان و اشاره و مایا به و بگذارم پاسخ بدون را شیرفتارها

 و هیکنا و شین یگاه و گرانید حضور در صورتش و بدن

 ست،ین اطرافمان یکس که یمواقع در لبش ریز یهامتلک

 پاک ذهنم از را برخوردها نیا زود یلیخ و ندهم یجواب چیه

 .  کنم

 و روندیم مدام دخترها. میهست هم دور آنجا شام موقع تا

 رسد،یم ذهنشان به که را یسؤاالت هاتوله مورد در و ندیآیم

 در التهابشان و جانیه نیا اگر کنمیم فکر دارم. پرسندیم

 چقدر باشد، داشته ادامه هاتوله تولد تا ماندهیباق مدت تمام

 دارد یاشراف یخانه نیا در یحت که شانیبچگ یایدن یبرا

 . است خوب رد،یگیم قرار جنگ یهایتلخ ریتأث تحت

 رمیگیم میتصم و است گرفته خوابم کنمیم حس شام از بعد

 را لقامه و شومیم بلند. بخوابم لقامه با زمانهم امشب هم من

 از و میپوشیم پالتو. میگویم ریبخشب هیبق به و کنمیم صدا

 و زده مسواک بعد یکم و میشویم رد زدهخی اطیح

. میشویم وارد دلچسبم و گرم اتاق به و میارفته ییشودست

 :دیگویم و لحافش ریز چپدیم لقامه

  جون؟ نیزر دیگیم قصه برام امشب -



 

 قدرآن ای امنبوده خانه ای. امنگفته قصه شیبرا است وقت یلیخ

 یول است برده خوابم او از زودتر که امبوده رمقیب و خسته

 .برمیم لذت آن از هم خودم و دارم را کار نیا توان امشب
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 هم خودم و بردیم خوابش یفور لقامه قصه شدن تمام از بعد

 یهاسوراخ به امدوخته چشم و دهیکش دراز آلودخواب یحالت با

 یشعله از یکوچک یهابخش آنجا از که یبخار در یرو

 . شنومیم را رجب یصدا هال یتو از. شودیم دهید درونش

  د؟یخوریم تاالر تو ای اتاقتون ارمیب رو شامتون آقا، -

 :دهدیم جواب محمد

 . برم دیبا. رجب خورمینم شام -

 دارید نیا است محال که دلتنگم شیبرا قدرآن. پرمیم جا از

 از و کنمینم مکث یاهیثان یحت بدهم؛ دست از را رمنتظرهیغ

 چراغش و است بازمهین اتاقش در. رومیم رونیب اتاق

 دارد و است من به پشتش. کشمیم سرک در یال از. روشن

 .گرددیم یزیچ دنبال تخت ریز

 . محمد -

 . زندیم لبخند دنمید با و گرددیبرم

 . تو ایب -

. شودیم کندوکاو مشغول و بردیم تخت ریز را سرش دوباره

 به میپا هستم، شیتماشا محو که طورهمان و رومیم جلوتر

 را تخت لب و شومیم پرت جلو به. کندیم ریگ یزیچ



 

 تخت ریز از را سرش. شومیم خوردنم نیزم مانع و رمیگیم

 . آوردیم رونیب

  ؟یسالم شد؟ یچ -

 . آره -

 خورده شئ آن به که را میپا انگشت و نمینشیم تخت یرو

 و شود آرام زودتر ذقشذق که رمیگیم دستم یتو بود،

 به چشمم. است بوده کرده ریگ یچ به میپا نمیبب که گردمیبرم

 دهیخواب نیزم یرو درازدرازبه که افتدیم اتاق وسط یتفنگ

 تخت ریز از هم را یگرید تفنگ محمد موقع نیهم. است

 :پرسمیم تعجب با. گذاردیم یقبل کنار و آوردیم رونیب

  شده؟ یچ -

 و کشدیم نیزم یرو را اتاقش یچوب کمد دارد که طورهمان

 :دیگویم دهد،یم فاصله وارید از

 درست رو یجعل یمجوزها برامون که رو یکس اون -

 تو االن. بوده ششیپ دیجد مجوز تا یس ستیب. گرفتن کرد،یم

 . کننیم اعدامش صبح فردا. هیزندان هاروس ستاد

 رونیب کمد پشت از هم را گرید ینوع از اسلحه تا دو

 هااسلحه به ینگاه مبهوت. گذاردیم هیبق کنار و آوردیم

 . اندازمیم

  ها؟روس با مسلحانه جنگ ؟یکن کاریچ یخوایم -

 پشتش از و کشدیم کنار را تاقچه یرو یهاکتاب از یتعداد

 شیتو زنمیم حدس که آوردیم رونیب را یکوچک یجعبه

 :دیگویم و گذاردیم هااسلحه کنار را جعبه. باشد فشنگ



 

 هرحالبه یول نکشه گرم یاسلحه به کار که نهیا مونیسع -

 . باشه همراهمون الزمه

 و کندیم تپش به شروع شدت با دفعهکی قلبم کنمیم حس

 بندبند با را دلشوره. شودیم پخش بدنم تمام در یگرم خون

 دارد بار نیا که کنمیم نگاهش. کنمیم لمس میهااستخوان

 . کنمیم شیصدا. گرددیم یزیچ دنبال یبخار پشت

  محمد؟ -

 و آوردیم رونیب یبخار پشت از را سرش گرید یاجعبه با

 گذاردیم اتاق وسط زهایچ یهیبق کنار هم را آن. شودیم بلند

 . ستدیایم مقابلم. دیآیم جلو و

 میریم برنامه و نقشه با م،ینفر دوازده. نیزر نباش نگران -

 . جلو

 وجودم به قدرآن ینگران. ستمیایم مقابلش و شومیم بلند

 که است بار نیآخر نیا برود، اگر کنمیم حس که زده چنگ

 :میگویم. نمیبیم را او

 هی نجات واسه یبنداز خطر به رو نفر دوازده یخوایم -

  ست؟عاقالنه نظرت به نفر؟

 . چشمانم به دوزدیم را مصممش درخشان نگاه

 یحال چه هاروس زندان تو شب اون که ادیب ادتی اگه -

 دختر اون نذارم که ستعاقالنه چقدر یکنیم درک ،یداشت

 . باشه هاروس چنگ تو امشب

 :پرسمیم مبهوت



 

 هی کرد،یم درست رو مجوزها مدت نیا که یکس دختر؟ -

  دختره؟

 . دهدیم رونیب را نفسش تأسف با

 که یخطاط و نقاش هنرمند، یساله هجده دختر هی آره، -

ا یع رو مجوزها یرو هاروس یامضا و مهر تونهیم  بکشه نا

 و نکردن شک کارهاش از یکی به یحت مدت همه نیا و

 پورمصور استاد دختر. فتادهین ریگ مجوزها اون با کسچیه

 پدرش از االن و دهید آموزش یبچگ از پدرش شیپ که نقاش

 . تونهینم پدرش که آدیم بر ازش ییکارها و جلو زده

 :دهدیم ادامه و کندیم یمکث

 پدرش به من بکنه، رو کار نیا شد قرار که اول روز همون -

 هم االن. هستم پشتش آخر تا افتاد، یاتفاق هر اگه که دادم قول

 هایعوض اون چنگ تو امشب ژهیمن بذارم و باشم زنده محاله

 . باشه

 حاال. دیآیم جلوتر قدم کی و اندازدیم صورتم به ینگاه

 . زندیم یتلخند. است مقابلم درست

 و من که مهمه نیا تو یبرا. یدار یحس چه فهممیم ن،یزر -

 حس نیهم درست هم مادر و پدر اون یول یکن حفظ رو رضا

 دادم، پدرش به که یقول از ریغ. دارن دخترشون به نسبت رو

 چند که مؤثرمون افراد از یکی بذارم و نمیبش راحت تونمینم

 دست از یراحت نیا به کرده، کار برامون دل و جون با ماه

ا  بره،  خودت. ستین مرگش فقط مسئله و دختره که مخصوصا



 

 هر که کننیم یکار. آرنیم سرش ییبال چه امشب یدونیم

 . کنه مرگ یآرزو قهیدق

 .دهدیم رونیب تأسف از پر و صدا با را نفسش باز

 

 ۴قسمت-۳۴ فصل

 اقالا  م،یبد نجاتش میتونینم اگه که فرستاده غامیپ برام باباش -

 زنده مینذار و مشیبکش زندان تو شبونه و میکن دایپ یراه هی

 یدرد چه پدر اون یبفهم یتونیم. باشه هاروس چنگ تو

 نمیبش امشب من اگه ن،یزر فرستاده؟ یغامیپ نیهمچ که دهیکش

 یرتیغیب نیا خاطر به تو خود نکنم، یکار چیه و خونه تو

 هی که صورتم تو یندازیم تف فردا مطمئنم ؟یبخشیم منو

 وطنمهم دختر سر گذاشتم و نشستم و نداشتم یمردونگ جو

 . ادیب ییبال نیهمچ

 حس با که یخاص یمهربان با و زندیم یرنگکم لبخند

 :دیگویم است متفاوت یلیخ قبلش لحظه چند یسلحشور

 سالم و حیصح مونهمه که انشاهللا. خانم نباش نگران -

 . میگردیبرم

 تمام. شومیم وانهید دارم یخطر نیچن دل در رفتنش فکر از

 برادر دو آن بود رفته که یشب آن ینگران و اضطراب

 ذهنم یتو بود، برنگشته بعد شب تا و بدهد نجات را یچیگار

 که کنمیم لمس را ییهاساعت آن دارم دوباره. شودیم زنده

 خبریب و بودم دهیشن را ترکوچک یچیگار برادر اعدام خبر

. بکنم دیبا چه دانستمینم و دمیچرخیم خودم دور محمد از



 

 قلبم رم،یبگ قرار تیموقع آن در دوباره اگر کنمیم حس

ا  و ندارد را فشار همه آن طاقت  او. کنمیم سکته حتما

 نیزم یرو از را هااسلحه که شودیم خم و گرددیبرم

 و شودیم بلند. رمیگیم را شیبازو پشت از. بردارد

 :میگویم. طرفم به گرددیبرم

 . آمیم هم من -

 :پرسدیم مبهوت

 ؟یآیم کجا! ؟یآیم هم تو -

 نجات واسه کنم کمک آمیم. یریم یدار تو که ییجاهمون -

 . وطنمهم دختر

 دشنه با یتونیم ؟یبلد یراندازیت آد؟یم بر ازت یکار چه -

  ؟یبکش آدم

 از بکشن، دشنه با خواستنیم که رو یکس بلدم یول نه، -

 . بدم نجات مرگ

 هاروس جون نجات. بره فرو ماها تن تو دشنه ستین قرار -

 . ستین مربوط ما که هم

ا یدق نبرد وسط یکن نیتضم یتونیم -  رهیم فرو یک یدشنه قا

 من محمد، بشه؟ برعکس کار محاله یمطمئن ؟یکی اون تن تو

 یلیخ احتمالش. خطر دل تو دیریم دیدار شماها. ستمین بچه

 اگه من. تاتوندوازده هر یحت ای تونیکی د،یبش یزخم ادهیز

 . ادیب بر ازم کارها یلیخ ممکنه باشم، اونجا

 :دیگویم کالفه



 

 کنم آرومت کردم یسع. اونجا برمینم رو تو من ن،یزر -

 تیحال هم ادیز و یشینم قانع راحت تو بود رفته ادمی یول

 هست خطرها نیا تمام آره،. بگم بهت تررک بذار. شهیم

 دست با من محاله. شدنه ریدستگ هم خطرات از یکی یول

 نیا معرض در درصدکی یحت و اونجا ببرم رو تو خودم

 چنگال تو ژهیمن دست بغل گهید ساعت چند که بذارم خطر

 .یباش هاروس

 محکم و چشمانش یتو زنمیم زل برم،یم باال را گردنم

 :میگویم

 باشه یمتیق هر به من. اونجا یرینم من بدون امشب تو -

 ییتنها خودمو تونمینم رفتنت از بعد نکن فکر. آمیم امشب

 رو ریمس خطرات ،یببر خودت با منو اگه اقالا . اونجا برسونم

 .  امیب تنها شمینم مجبور و یکنیم کم برام

 :دیگویم حرص با

 بهت دینبا اصالا  کنم فکر که نکن یکار. دختر باش عاقل -

 و یکنیم سماجت نجایا یستادیوا که االن. شده یچ گفتمیم

 ژهیمن واسه ممکنه اشلحظه هر ،یندازیم عقب منو رفتن

 بهش یتونیم که یکمک نیشتریب االن. کابوس به بشه لیتبد

 قول عاقل دختر هی مثل و برم زودتر یبذار که نهیا ،یبکن

 به برم نکن مجبورم. یکنینم یکار چیه رفتنم از بعد یبد

 . ینکن یوونگید تو باشه حواسش صبح تا که بسپرم باباخان

 کوتاه باباخان جلو نکن فکر. حاال تا یدیند منو یوونگید تو -

 فقط کارهات نیا با. رهیبگ جلومو تونهیم یکس ای آمیم



 

 و یکنیم ماجرا نیا ریدرگ رو گهید عده هی یخودیب

 . افتهیم راه یالک یسروصدا

 با بعد بنددیم را چشمانش لحظه چند و کشدیم یقیعم نفس

 :دیگویم متیمال

 قرار که نفر دوازده ما از یکی. نیزر نکن تمیاذ خدا رو تو -

 تو امشب که باشه ینیماش تا چهار از یکی یراننده بود

 پاش و نیزم خورده خی رو قبل ساعت هی باشن، دیبا موننقشه

 که کنم خبرش و گهید نفر هی سراغ برم دیبا االن من. شکسته

. شنیم جمع هابچه از یکی یخونه تو هیبق. بشه ملحق بهمون

 و ادین شیپ یاشتباه که میکن مرور هم با رو نقشه اونجا قراره

ا .  میفتیب راه  . ستین تو و من کردن جروبحث وقت واقعا

 یکی دنبال یبر ستین الزم ،یببر منو اگه. بلدم یرانندگ من -

 جلو قدم هی. کنه یرانندگ براتون ادیب که یکن خبرش و گهید

 .  یافتیم

 نفس بار نیچندم یبرا و دهدیم فشار هم یرو را شیهالب

 . دهدیم رونیب یصدادار

 پاتو مدت تمام تو که یدیم قول بهم یول. برمتیم باشه، -

 سر ماها اگه افتاد، هم یاتفاق هر. رونیب یذارینم نیماش از

 چیه بدون ن،یماش و تو به میدینرس گمیم بهت که یساعت

 . خونه یگردیبرم و یافتیم راه یدیترد

 . باشه -

 . بده قول -

 . دمیم قول -



 

 اگه یحت ،یشکنینم رو قول نیا یطیشرا چیه تحت ن،یزر -

 . کردن کهیتکهیت رو رضا و من چشمت جلو

 :میگویم و دهمیم قورت را بغضم

 . باشه -

 :دیگویم حرص با

 سرت ییبال امشب اگه یول یبرد شیپ حرفتو! لجباز سرتق -

 . یدار من شیپ یاساس هیتنب هی اد،یب

 .ینگران از است پر درونشان که شیهاچشم یتو زنمیم زل

 ۵قسمت-۳۴فصل

 وگرنه یبرگرد سالم و زنده کن یسع. طورنیهم هم تو -

 . کنمیم رو پوستت خودم

 بپوش، لباس برو. بشه تو زبون فیحر ممکنه خدا خود فقط -

 . راحت کفش با سبک و گرم ره،یت لباس

 . افتمیم راه اتاق در طرف به

 کفش و شب لباس من داشت امکان وگرنه یگفت شد خوب -

 یراض خودتون از قدرنیا مردها شما چرا! بپوشم بلندپاشنه

 کجا ستین شیحال یحت خانم هی یکنیم فکر یعنی آخه؟ دیهست

  بپوشه؟ یلباس چه دیبا

 . گذاردیم اشیشانیپ یرو را دستش کف

 یگاه یحت ته،یحال یلیخ یکی تو که دارم قبول دربست من -

 ،یبفهم و یبدون دارم دوست که یزیچ اون از شتریب یلیخ

 گهید نفر ده اونجا و اتمیعمل نیا رهبر من امشب یول! تهیحال

ا . دنیم گوش بگم، بهشون یهرچ که هستن  االن از لطفا



 

 نیاول عنوان به. ینکن بحث باهام هیبق جلو الاقل که کن نیتمر

 بهم اگه. رونیب رمیم خونه از گهید قهیدق پنج من حرکت،

 .   ینکن گله بعداا  یدینرس

 . دهمیم ینظام سالم و ستمیایم خبردار

 ! قربان اطاعت -

ا  هنوز هرچند. شوم حاضر موقع به که دومیم بعد  واقعا

 خودش با مرا امکرده اشیراض باالخره که االن یول نگرانم

 و نمیبنش خانه یتو که است نیا از بهتر یلیخ حالم ببرد،

 . بمانم یبد خبر منتظر استرس با هاساعت

 و پالتو با پوشمیم گرم یمشک شلوار و بلوز کی برق مثل

. کنمیم پا به را راحتم و محکم یهاچکمه و یمشک شال

. هستند امکوله یتو هنوز دارم، که یمختصر یپزشک لیوسا

 رونیب در از موعد از زودتر قهیدق کی و دارمیبرم را آن

 . رومیم

 ییجا وسطش و ستین کیبار ادیز خوشبختانه که کوچه یتو

 با دارد، وجود هابرف انیم درشکه و نیماش عبور یبرا

 کوچه کف به که یازدهخی یهابرف یرو از را نیماش اطیاحت

 و کشمش ،ینخودچ مشت کی بمیج از. کندیم رد اند،دهیچسب

 :میگویم و آورمیم در گردو

 . ریبگ نویا -

 دستش و اندازدیم امکرده دراز طرفش به که دستم به ینگاه

 از یکم. زمیریم مشتش یتو را هایخوردن. آوردیم جلو را

 :دیگویم خنده با و گذاردیم دهانش یتو را هاآن



 

 الزمه، وقت هر! ؟یدار رهیذخ انبار پالتوت نیا بیج تو -

 قند که دفعه اون! یکنیم استخراج توش از یزیچ هی هوی

 ...هم االن ،یکرد ظاهر هیقراب مینداشت

 . یبود نخورده شام. بمیج تو ختمیر االن نیهم رو هانیا -

 . نبوده من شام و ناهار فکر به قدرنیا هم مامانم عمرم تو -

 از که بودم نیا نگران نبودم، شامت و ناهار فکر به هم من -

 طفلک یژهیمن و یبجنگ هاروس با یباش نداشته رمق یگشنگ

 ! تو اون بمونه

 . کندیم نگاهم و گرددیبرم

 ! بدجنس -

 دلم چقدر. درخشندیم چشمانش و است لبش یرو لبخند هنوز

 :دیگویم. بود شده تنگ صورتش حالت نیا یبرا

 کوچه از یکل یبدبخت. شده شروع وآمدرفت منع ساعت -

 یاهال ما واسه نیا. مدفونه برف ریز هم شهر یهاکوچهپس

 بلد هاروس که میبود بلد رو ییرهایمس که بود تیمز هی شهر

 یاصل یرهایمس از رو راه شتریب میمجبور االن یول نبودن

 . مینخور بر هاروس یهایگشت به که میکن دعا و میبر

  م؟یبکن دیبا کاریچ میخورد بر اگه -

 نکنن هوس و ادیب خوششون مونافهیق از میکن دعا دیبا -

 هم یگاه دن،یم ریگ یگاه. کنن جواب سؤال و ستاد ببرنمون

 ساعت دو یکی تینها در ستادشون ببرن هم اگر. دیبر گنیم

 نگه یطوالن شبانه، عبور خاطر به رو یکس. کننیم ول بعد

 جعبه دو و اسلحه تا چهار که نهیا مشکل تنها االن. دارنینم



 

 احتمال به داره، نگهمون ساعت نیا گشت. نهیماش تو فشنگ

 . گردنیم نویماش یتو ادیز یلیخ

 :پرسمیم ینگران با

  شون؟یگذاشت کجا -

 بشه، جا اسلحه توش که یجاساز. تو و خودم یصندل ریز -

 . ندارم

 . اندازدیم صورتم به ینگاهمین

 حامله زن ژست اون. دیرسیم فکرم به زودتر خونه تو دیبا -

 البته. میندار زاتیتجه براش گهید االن یول بود یخوب فکر

 یهاگشت نصف سرما نیا تو. ستین کننده نگران هم یلیخ

 تا باشه، جمع حواسشون پست سر نکهیا یجا به هاروس

 . زننیم چرت دارن گوشه هی و خوردن عرق خرخره

ا  یعنی -  با وگرنه م؟یفتین هاروس ریگ میکن دعا دیبا فقط واقعا

 ستادشون؟ برنمونیم صاف اسلحه تا چهار

 بستهچشم یطورنیهم یکرد فکر. نه که یراحت نیا به -

 مثل که هیصندل ریز دشنه هی ها؟روس دامن تو آمیم صاف

 و پُر هم هااسلحه از یکی آدم، هی قلب ته تا رهیم فرو غیت

 سروصدا اتیعمل از قبل که نهیا حمیترج یول که؛یشل یآماده

 توجهشون که مینذار جا به پا رد خودمون از و میننداز راه

 کشتن. کنن شتریب هاشونومراقبت امشب نیهم و بشه جلب

 . نشه دایپ یاگهید راه اگه حله، راه نیآخر هایگشت

 شیپ یریدرگ که کنمیم دعا دلم یتو و دارم استرس شدت به

 هاابانیخ از یکی وسط و میکنیم رد را ابانیخ تا چند. دیاین



 

 یاکوچه یتو چدیپیم هست، هاروس یبازرس پست جلوتر که

ا   کهیدرحال. میشو رد هاآن مقابل از مینشو مجبور که پهن نسبتا

 هاکیالست ریز زده خی یهابرف شدن خرد خرچخرچ یصدا

 بمانیتعق یکس نمیبیم یوقت و عقب گردمیبرم است، شده بلند

 .کشمیم یراحت نفس است، نکرده
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 و ستین برف وسطش که رسدیم یابانیخ به کوچه بعد یکم

 کی هیشب و است چیدرپچیپ ابانیخ. شودیم شتریب سرعتمان

 گوش به یکنواختی یصدا دور از. پهن یول باغکوچه

 و کرده کیبار را شیهاچشم. کنمیم محمد به ینگاه. رسدیم

 صدا. است دهیشن را صدا هم او. دهدیم گوش دقت با

 :دیگویم. شودیم ترکینزد

 . هاستروس موتورسوار گشت ادیز یلیخ احتمال به -

 که است شده جدا ابانیخ از یخلوت یکوچه جلوتر یکم

. هست مانندباغ یهااطیح با ییالیو بزرگ یهاخانه دوطرفش

 برف خاطر به. رودیم جلو یکم و کوچه یتو چدیپیم محمد

 موتور یصدا. است شده کم سرعتمان کوچه کف خی و

 عقب به گردمیبرم. شودیم متوقف بعد و شودیم ترکینزد

 محمد. نمیبب یادیز زیچ گذاردینم بخارگرفته یشهیش یول

 . اندازدیم بغل نهیآ به ینگاه

 تو دیچیپ! یلعنت. کننیم نگاهمون دارن. ستادنیوا کوچه سر -

 . کوچه



 

 حال در را چیپ تا دو یکی و کندیم شتریب را سرعتش یکم

 یکم کوچه که ییجا بعد و کندیم رد هاخی یرو خوردن سر

 کشدیم کنار را نیماش ست،ین برف وارید کنار و شده ترپهن

 :پرسمیم. کندیم خاموش را نیماش. کندیم توقف و

 ؟یستادیوا چرا -

 فرار میتونینم. شترهیب یلیخ ما از سرعتشون موتور با -

 . میکن

 و شودیم خم محمد. شودیم ترکینزد موتور یصدا دوباره

ا  و کیبار یدشنه اشیصندل ریز از  رونیب را یکوتاه نسبتا

 یصدا. گذاردیم یصندل دو نیب یفرورفتگ یتو و آوردیم

 ردیگیم را میهاشانه دفعهکی. است شده کینزد یلیخ موتور

. کنمیم نگاهش مبهوت. کشدیم خودش طرف به مرا و

 :دیگویم

 و سرخوش حالت هی. بزن لبخند. گردنم دور بنداز هاتودست -

 . بده اتافهیق به ایدن از فارغ

 مانع کنمیم یسع و اندازمیم گردنش دور را میهادست

 موتور یصدا. زنمیم یخی لبخند زور به. شوم لرزششان

. شودیم متوقف گوشمان بغل و شودیم ترکینزد و کینزد

 محمد. تپدیم قهیدق در بار هزار دارد قلبم کنمیم حس

 :دیگویم گوشم کنار درست و آوردیم کینزد را صورتش

 و ببند چشماتو. فتهیب یبد اتفاق ستین قرار. نیزر باش آروم -

 یربط بهمون اصالا  که میالیخیب آدم تا دو تو و من کن فکر

 . میخودمون یخوش و حیتفر دنبال ما. جنگه نداره



 

 و افتدیم نیماش یتو یاقوه چراغ نور لحظه نیهم در درست

. بندمیم را میهاچشم نور، شدت حالنیدرع و وحشت از من

 کنمیم حس. کشدیم خودش طرف به شتریب مرا محمد

 فاصله کیبار یمرز یاندازه به فقط صورتم با صورتش

 یگاه ششیرته یزبر و کنمیم حس را پوستش یگرما. دارد

 و ردیگیم شدت آن هر قلبم ضربان. شودیم دهیکش پوستم به

 دیشا. هستم یروس زبان به خشن فرمان کی منتظر لحظه هر

 که است هاساعت من نظر به یول نگذشته شتریب هیثان چند

 یصدا. است صورتمان یتو یلعنت یقوهچراغ آن نور

 قوه چراغ نور. شنومیم نیماش رونیب از را مرد دو یقهقهه

 شود،یم بلند موتور یصدا. شودیم برداشته صورتم یرو از

 شود، محو کل به نکهیا از قبل یکم. دورتر و شودیم دور

 یرو شومیم ول حالیب من و کندیم رها را میهاشانه محمد

 او که کنمیم نگاهش و کنمیم باز را چشمانم. یصندل یپشت

 . کشدیم قیعم و تند یهانفس و داده هیتک یصندل به هم

 دیرس فکرم به آن هی تو که بود یراه تنها نیا. نیزر دیببخش -

 نکهیا بدون کنن، گم رو گورشون و بشن ما الیخیب هااون که

 .  میبش ریدرگ بشه الزم

 . است دارخش میصدا زنم،یم حرف یوقت و شده خشک میگلو

 یلیخ رومون، بودن انداخته رو قوه چراغ که لحظه اون -

 . تمومه کارمون کردم فکر. دمیترس

 .کندیم یاخندهتک. کندیم حرکت و کندیم روشن را نیماش



 

 نیماش تو شبونه بحران، نیا وسط که یالیخیب یهاآدم با -

 .  ندارن یکار باشن، بوسه و ماچ مشغول

 ظاهر فقط و است نبوده کار در یابوسه و ماچ چیه اصل در

 از میهالپ یول میبود داده شینما شکل نیا به را هیقض

 میهادست و بندمیم را میهاچشم اریاختیب. ردیگیم گر خجالت

 :دیگویم. گذارمیم صورتم یرو را

 . بخور آب ایب. یدیکش خجالت قدرنیا که نشده یزیچ حاال -

 به که را نشیماش یتو آب کوچک یکوزه و کنمیم باز چشم

 یگوشه از یآلوداخم لبخند با. رمیگیم کرده، دراز طرفم

 . کندیم نگاهم چشم

 اصرار باشه ادتی. کن نگاهش یجنگ کیتاکت هی چشم به -

 اتفاق هر ممکنه ،ییکارها نیهمچ تو شدن یقاط واسه

 . باشه داشته دنبالش یارمنتظرهیغ

 :پرسمیم و نوشمیم یاجرعه

. ستین اروپا که نجایا نبود؟ بیعج یجنگ کیتاکت... نیا -

 کنار و گوشه شب هر باشن داشته عادت هاروس نکنم فکر

 .ننیبب بوسه و ماچ حال در یهازوج شهر
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 مثل چشم از دور و خلوت یجاها. هست یول ستین ادیز -

 در انهیمخف و عاشقانه یازهایرازون. بشه دهید ممکنه نجایا

 به نسبت هم هانیا. بود خواهد و هست و بوده خیتار طول

 هی که دهیبع نظرشون به یلیخ. کننینم خطر احساس عشاق



 

 میقا اسلحه نشونیماش یصندل ریز ایدن از فارغ مرد و زن

 شبانه اتیعمل یهماهنگ یجلسه به رفتن حال در و باشن کرده

ا . باشن  در میشد غرق یطور ما کردن فکر که مخصوصا

 قوه چراغ نور و موتور یصدا با یحت که کمونیرمانت یایدن

 . سرمونن باال هااون میدینفهم اصالا  و میومدین خودمون به هم

 . بود یبزرگ سکیر یول -

 . رفتن و کردن ولمون دردسریب و داد جواب که فعالا  -

 . نوشمیم آب یکم هم باز

 . گذشت ریخ به که شکر رو خدا -

 در بالفاصله. ستدیایم یبزرگ باغ یجلو و دهدیم تکان سر

 نیماش دنید با و کشدیم سرک یرمردیپ و شودیم باز باغ

 باغ یتو را نیماش محمد. کندیم باز کامل را در محمد،

 رضا نیماش که هست هم گرید نیماش چند باغ یتو. بردیم

 گرددیبرم محمد م،یکنیم توقف یوقت. شناسمیم هاآن نیب را

 . طرفم به

 وگرنه یاومد باهام و یکرد اصرار که شکر رو خدا و -

 شدمیم مجبور و بگردن نویماش بخوان جاهمون داشت امکان

 ...ای کشتمیم رو هااون من ای. بشم ریدرگ باهاشون

 :کندیم اضافه و زندیم لبخند

 . شد دایپ یبهتر راه خدا شکر که -

 : دیگویم. دزدمیم او از را نگاهم و شودیم داغ میهاگونه باز



 

 باش مطمئن. خوامیم معذرت هم باز کردم ناراحتت اگه -

 یاگهید تین چیه. بود هاروس دست از فرار یبرا راه هی فقط

 . نبود پشتش

 . نشدم ناراحت. دونمیم -

 هیبق کنمیم فکر. میبرس کارمون به میبر زودتر شو ادهیپ -

 . دنیرس

 باز مانیبرا را در که یرمردیپ به رو م،یشویم ادهیپ یوقت

 :دیگویم است، ستادهیا نیماش کنار االن و بود کرده

 فشنگ جعبه دو و اسلحه تا چهار جلو یهایصندل ریز -

 .باال ارشونیب. هست

 

 1قسمت-35فصل

 ژهیمن

 بزرگ یزمیه یبخار تا دو با که میشویم یبزرگ تاالر وارد

 در حالتابه که ییهاخانه شتریب برخالف. است شده گرم کامالا 

 یهافرش با تاالر کف. دارد ییاروپا مبلمان ام،دهید دوره نیا

 آن طرف کی مبل دست کی و شده دهیپوش بزرگ و سینف

 یبزرگ یغذاخور زیم گرید طرف در و است شده دهیچ

 را هیبق وکیب و رضا جز که اندنشسته دورش نفر ده که هست

. میکنیم کیعل و سالم و شوندیم بلند دنمانید با. شناسمینم

 محمد به یسؤال بعد و اندازدیم من به ینگاه تعجب با رضا

 به رو و زندیم یمحو لبخند جوابش در محمد. کندیم نگاه

 :دیگویم هیبق



 

 یجا به هستن، امشب اتیعمل یهاراننده از یکی خانم نیزر -

 .  شکسته پاش که صفدر

 یصندل تا دو یرو ما و آوردینم دوام ادیز هیبق متعجب نگاه

 سرد یول مؤدبانه من با وکیب. مینینشیم زیم پشت یخال

 حس. کندینم نگاه صورتم به اصالا  و کندیم یاحوالپرس

 یاجازه یحت که یخواستگار آن بابت هنوز کنمیم

 به توجه با البد. است دلخور بود، نشده داده اشیبرگزار

 یسوزن سر یحت خانواده دو یدوست و ارتباط یطوالن یسابقه

 آن و شده انجام باباخان طرف از کار نیا که کندینم فکر

 کندیم فکر و است نداشته خبر هیقض از هم روحم من زمان

 هاجوان از یکی به رو محمد. است بوده خودم میتصم

 :پرسدیم

 شد؟ مشخص ژهیمن سلول محل -

 . داده خبر و کرده داشیپ نیخبرچ. آره -

ا  کاغذ بعد  نظر به و است زیم یرو که را یبزرگ نسبتا

 است، شده رسم دست با که باشد ساختمان کی ینقشه رسدیم

 . کندیم اشاره یقرمز ضربدر به آن یرو. کشدیم جلو

 که ستگهیهمد کنار سلول تا سه راهرو نیا تو. نجاستیا -

 . دارنیم نگه یوسط سلول تو رو ژهیمن

 یرمردیپ همان. شودیم رهیخ نقشه به متفکر لحظه چند محمد

 و من یجلو و دیآیم ینیس کی با م،یبود دهید اطیح یتو که

 از را یمداد محمد. گذاردیم قندان و یچا یهااستکان محمد

 کندیم استفاده نشانگر عنوان به آن از و داردیبرم زیم یرو



 

 در دارد که ییزهایچ از کدام هر به کردن اشاره یبرا

 . کندیم صحبت موردشان

ا یتقر سلول تیموقع -  درها از کدوم چیه به و وسطه با

 ضلع هی تو کدوم هر که میدار در تا چهار. ستین ترکینزد

 یجلو که میدونیم. مجزاست ابونیخ کی به رو و ساختمون

 ساختمون ضلع هر تو و هست نگهبان هی درها از کدوم هر

 شروع موقع. دهیم پاس و زنهیم قدم داره مدام نگهبان هی هم

 هم چقدر هر چون میریبگ دیند میتونینم رو کدومچیه کار

 ای صدا نیترکوچک با م،یبش عمل وارد سروصدایب میبخوا

 تا هشت هر که نهیا راه تنها. سمتمون به آنیم یانشونه

 پا از لحظه هی تو زمانهم رو ساختمون رونیب نگهبان

 تا چهار از ریغ چون هست هم یشدن کار نیا. میاریدرب

 . میهست یاتیعمل یروین نفر هشت مون،راننده

 .زیم پشت یمردها از یکی به کندیم رو

 گرم رفتن موقع تا که کنه روشن رو هانیماش برهان بگو -

  دارن؟ نیبنز شونهمه. بشن

 .زندیم لبخند جوان

 هم یفرستاد قبل یهفته که بنز اون و داره نیبنز تاشسه -

 . لییگازو

 . دهدیم را لبخندش پاسخ محمد

 . ستین ینیبنز اون نبود ادمی -

. گرددیبرم زود و رودیم رونیب تاالر از و شودیم بلند مرد

 مرد یوقت. نوشدیم قند بدون را شیچا محمد فاصله نیا در



 

 یرو از را دیسف کاغذ کی محمد شود،یم ملحق ما به دوباره

 دور مصمم یمردها یرو لحظه چند نگاهش. داردیبرم زیم

 یرو را ییزهایچ زدن، حرف با زمانهم بعد و چرخدیم زیم

 . کندیم ادداشتی کاغذ

 ،یریم ناصر و وارتان با تو رضا،. هاگروه یبندمیتقس -

 ضلع شما. گروهه یفرمانده رضا و کنهیم یرانندگ ناصر

 . دیبر سلریکرا با. دیدیم پوشش رو یشمال

 را اسمش محمد یوقت که اندازمیم وارتان صورت به ینگاه

 از که شومیم مطمئن. بود داده تکان یسر بود، برده

. شناسدینم مذهب و نید وطن عشق. است یمذهب یهاتیاقل

 : دیگویم را یبندگروه یهیبق دارد محمد

 وکیب. یآب دوج با رن،یم هم با منوچهر و وکیب و رینص -

. شماست با یجنوب ضلع. راننده رینص و گروهه یفرمانده

 پوشش تحت رو یشرق ضلع بنز با حسن و نیمع و زیپرو

 و یعل و من. حسن راننده و زیپرو گروه یفرمانده. رنیگیم

 خودم. یغرب ضلع واسه میریم قرمز دوج با هم نیزر

 نیا مورد در ینظر یکس. راننده نیزر و گروهم یفرمانده

  نداره؟ یبندمیتقس

 یقیعم نفس یول دیبگو یزیچ خواهدیم رضا کنمیم حس

 :پرسمیم. ماندیم ساکت و کشدیم

 م؟یرینم خودمون یهانیماش با -

 لو راحت و هستن شدهشناخته یلیخ شهر تو چون نه، -

 یداریخر تهران از ونشوننامیب نیماش تا چهار نیا. میریم



 

 یبرا شده ینگهدار باغ نیا یتو جانیهم مدت تمام و شده

 از میتونیم راحت بشه، ییشناسا ینیماش اگه. موارد نیهم

 .ما به بده ربطش تونهینم یکس و میبش خالص شرش

 ناصر نامش دانمیم حاال که یجوان به حرف نیا گفتن نیح

 نقشه یرو بعد. زندیم لبخند ال،یو نیا صاحب احتماالا  و است

 . زندیم عالمت ساختمان داخل در را نقطه چهار

 اومدن، در پا از یوقت و دارن دیکل درها یجلو یهانگهبان -

 هر. میشیم وارد و میکنیم باز رو درها خودشون دیکل با

 .جلو آدیم میمستق مقابلشه که ییراهرو یتو گروه
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 .زندیم عالمت را نقطه چهار نقشه یرو

 ینگهبان نقطه چهار نیا تو ساختمون یتو که میدار خبر -

 رونیب از چون ستنین اریهش یلیخ یول هست شبانه یداخل

 کارشون به حواسشون هاوقت یلیخ. کننیم تیامن احساس

 اریهش دیبا ما هرحالبه یول زننیم چرت دارن و ستین

 سر و دارنیب شونهمه امشب نکهیا بر میبذار رو بنا و میباش

 یلیخ و استتار حفظ با راهروها یتو پس. هستن پستشون

 با ها،نگهبان به میدیرس یوقت و میریم جلو محتاط و آروم

 از هم رو نگهبان تا چهار نیا سروصدا حداقل با روش همون

 نیا از یکی شیپ هاسلول یدهایکل. میداریبرم راهمون سر

 و بشن یبازرس دیبا نفرشون چهار هر جهینت در نگهبانه چهار

 یتو حرکت موقع که یمهم ینکته. میکن دایپ رو دیکلدسته



 

ا  ساختمون  اون یتو که نهیا باشه، بهش حواسمون دیبا حتما

 ده،یرس اجلشون امشب که ینفر دوازده نیا از ریغ ساختمون

 هاشونخوابگاه یتو ممکنه که هستن هم گهید سرباز هاده

 تو شونسروکله یاگهید کار ای ییشودست یبرا مثالا  و باشن

 نفر دوازده اون کشتن با دینکن فکر پس. بشه دایپ راهروها

 و مراقب کامالا  دیبا یالحظه هر تو. امنه جاهمه و تمومه کار

  ست؟ین یابهام نقشه ینجایا تا. میباش اریهش

 :دهدیم ادامه محمد د،یگوینم یزیچ یکس یوقت

 سر یمانع نکهیا بدون ساختمون تو گروه چهار هر حاال -

 از تا دو. میهست ژهیمن سلول طرف چهار باشه، راهمون

 که میکنیم مراقبت کوتاه یراهرو نیا طرف دو هاگروه

ا یاح  گروه دو و نرسه راه از یاگهید نگهبان نیب نیا در انا

 کننیم دایپ رو دیکلدسته که یگروه یکی. شنیم راهرو وارد

 با رو ژهیمن اتیعمل از بعد قراره که وکیب گروه دوم و

ا یاح اگه. ببرن خودشون  دایپ رو دیکلدسته وکیب گروه انا

 تا میکنیم محافظت راهرو از اطراف از گروه سه هر کردن،

 یهرچ راهرو یتو. کنن تموم رو کارشون وکیب گروه

 اگه. شهیم انجام ترراحت و ترعیسر اتیعمل باشه، ترخلوت

ا یاح  دیبا منوچهر و وکیب بود، ژهیمن سلول یتو یکس انا

 فرصت طرف نکهیا از قبل و بشن وارد زمانهم و رانهیغافلگ

 .بکنن کلکشو اد،یب در صداش کنه



 

 دانمیم حاال و باشد ما گروه سوم نفر است قرار که یجوان

 رنگش کنمیم حس. کشدیم یقیعم نفس است، یعل نامش

 : دیگویم. است دهیپر

 رو ژهیمن قراره که باشم یگروه تو بهتره کنمیم فکر... من -

 . رونیب ببرن شهر از

 مشکل با اتیعمل از ییهرجا اگه. ستین بهتر اصالا  نه، -

 نیاول تو بره، لو موعد از زودتر ژهیمن فرار و میبش روروبه

 تو که ستین صالح اصالا . کننیم شک بهت که یهست یکس

 شتریب دوتون هر چون دیباش هم کنار ژهیمن و تو تیموقع اون

 هم یکی اون بشناسن، که رو کدومتون هر. دیافتیم خطر به

 وکیب رو ژهیمن که نهیا کار نیبهتر. شهیم ییشناسا بالفاصله

 تو رو الزم امکانات و یدسترس که رونیب ببره شهر از

 هم تو و امن یجا به برسوندش تونهیم و داره روستاها

 که خونه یبرس و یبش دور اتیعمل یمنطقه از زودتر هرچه

ا یاح اگه  و یباش رختخواب تو سراغت، اومدن هاروس انا

 . یکن اتهام رفع خودت از یبتون

 ادامه کند،یم نگاه را یعل که طورهمان و زندیم لبخند بعد

 :دهدیم

 هاآب که گهید هفته سه دو باش مطمئن مرد، نباش نگران -

 . میدیم لتیتحو سالم و حیصح رو نامزدت افتاد، ابیآس از

 :پرسدیم وکیب از یعل

  دش؟یبریم روستا کدوم -

 :دیگویم محمد بدهد، جواب وکیب نکهیا از قبل



 

 وکیب فقط االن. دونمینم هم خودم یعنی. بهتره یندون -

 به من و داره یابرنامه چه ژهیمن یبرا که دونهیم

 امشب ممکنه کدوممون هر. دارم اعتماد کامالا  شیزیربرنامه

 م،ینباش شکنجه ریز یوقت تا کدوممونچیه. میبش هاروس ریاس

 راحت التیخ فقط. میآریم طاقت چقدر میباش مطمئن میتونینم

 مثل که برادرهاش دست یسپریم یدار رو ژهیمن که باشه

 . هستن مراقبش چشمشون تخم

 و حس. کشدیم یقیعم نفس فقط و دیگوینم یزیچ گرید یعل

 باخبر ژهیمن با نسبتش از که حاال و کنمیم درک را حالش

 که است دردناک و تلخ یلیخ. سوزدیم شیبرا دلم ام،شده

 در و باشد یمیوخ تیموقع نیچن در اتیزندگ فرد نیزتریعز

 :دیگویم محمد. یباش او یبرا ینگران وحشتناک فشار

 رون،یب میآورد سلول یتو از رو ژهیمن نکهیا از بعد -

 گروه با رضا گروه. شهیم انجام طرف دو از فقط فرارمون

 از هم زیپرو و وکیب گروه. رونیب میریم یغرب در از من

 که یشکل اون به برنامه اگه که نهیا علتش. یجنوب در

 یهاابونیخ رمونیمس تو نرفت، شیپ سروصدایب دلخواهمونه

ا  و میباش داشته فرار یبرا یترراحت ریمس و بازتر  ضمنا

 تو میبتون و میباش هم به کینزد یشتریب افراد خروج موقع

 گروه یهاراننده پس. میکن کمک هم به یاحتمال یهایریدرگ

 کنن،یم ادهیپ رو ما که ییجاهمون وکیب گروه و من

 کردن ادهیپ از بعد حسن و ناصر یول مونن،یم منتظرمون

 با رو ستاد ساختمون دور چهارمکی گروهشون، یاعضا



 

 منتظر یجنوب و یغرب یدرها کینزد و آنیم نیماش

 .ستنقطه چهار نیا هانیماش استقرار محل. موننیم
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 عالمت را نقطه چهار ساختمان اطراف نقشه یرو مداد با

 کدام در که دیگویم راننده چهار ما از کدام هر به و زندیم

 اضافه تینها در. میبمان هیبق منتظر دیبا نقاط نیا از کی

 :کندیم

 یعنی میریم سمت هی از هانیماش از کدوم هر فرار موقع -

 کمتر نیا. رنینم هم سر پشت ینیماش تا دو چیه

ا یاح اگه و زهیبرانگشک  کار دشمن یبرا بشه، انجام یبیتعق انا

 طرف کی فرار یبرا که ینیماش تا دو پس. شهیم ترسخت

 هی به رو کدوم هر اول همون از شن،یم مستقر ساختمون

 رینص شرق، به رو ناصر غرب، به رو نیزر. هستن طرف

 از اتیعمل انجام مدت. شمال به رو حسن و جنوب به رو

 که یموقع تا میشیم ادهیپ هانیماش از ستاد یجلو که یالحظه

 یاهیثان هر. باشه قهیدق سه حداکثر دیبا م،یشیم سوار دوباره

 جادیا و شدنمون دهید احتمال بکشه، طول نیا از شتریب که

 باال رو اتیعمل شکست یحت و شتریب خطر و شتریب یریدرگ

. میکنیم میتنظ هم با رو هامونساعت االن نیهم. برهیم

 . ستقهیدق زدهیس و ازدهی من ساعت

 محمد. شوندیم شانیهاساعت کردن میتنظ مشغول همه

 :دیگویم



 

 دوازده ساعت و راهه قهیدق ده حدود ستاد تا نجایا از -

 م،یفتیب راه نجایا از میونازدهی ما اگه. شنیم عوض هانگهبان

 و انخسته هانگهبان که میرسیم یفعل فتیش ساعت نیآخر تو

 تونهمه. نفعمونه به نیا. دارن رو یاریهش زانیم نیکمتر

  د؟یدار دشنه

 :میگویم. دهندیم مثبت جواب زیم پشت مردان

 . ندارم من -

 . کندیم نگاهم لبخند با

. بدم بهت نیماش تو از بنداز ادمی رفتن از قبل اطیح تو -

 . بشن یریدرگ وارد هاراننده دهیبع هرچند

 یعسل زیم یرو از. رودیم هامبل طرف به و شودیم بلند

 نیماش یتو از برهان که را یااسلحه تا چهار هامبل نیب

 را هااسلحه. گرددیبرم و داردیبرم هافشنگ با است، آورده

 . گذاردیم زیم یرو

 اتیعمل یاجرا مونبرنامه دادم، حیتوض که طورهمون -

 هر نشده، ینیبشیپ احتماالت یبرا یول سروصداست بدون

 دوم نفر دست اسلحه نیا. برهیم خودش با اسلحه هی گروه

 نیبهتر ما نیب که باشن یکسان کردم یسع که هاستگروه

 و دیدار نگه آماده و دیکن پر رو هااسلحه. بلدن رو یراندازیت

 یوقت تا که باشه ادتونی یول د؛یبردار هم یاضاف فشنگ

 رو کارمون یراندازیت یصدا. میکنینم کیشل م،ینشد مجبور

 در رو گهید سرباز هاده ممکنه و کنهیم ترسخت یلیخ

 . بده قرار مقابلمون



 

 یعل دست به و داردیبرم زیم یرو از را هااسلحه از یکی

 . دهدیم

 . کردم پرش قبالا  -

 نفر سه. گذاردیم شیپا یرو و ردیگیم را اسلحه یعل

 محمد. شوندیم هاسالح کردن پر مشغول گرید تفنگدار

 :دیگویم

 به قهیدق ستیب ساعت قراره ما. باشه ادتونی رو مهم نکته هی -

 دوازده به ربع کی حداکثر و میکن شروع رو کارمون دوازده

 زمان دوازده ساعت که باشه ذهنتون تو. میباش رفته اونجا از

 بودن عقب و جلو امکان به توجه با و هاستنگهبان ضیتعو

 یهانگهبان از یبعض ممکنه دوازده به قهیدق ده از ها،ساعت

 مینتون موقع به اگه پس بشه، دایپ شونسروکله یبعد فتیش

 با که ادهیز احتمالش یلیخ م،یکن فرار و میکن تموم رو کارمون

 . بشه ترسخت کارمون و میبش روروبه دیجد یهانگهبان

 . کندیم باز و داردیبرم زیم یرو از را یاشده لوله کاغذ

 که یمختلف یهاابونیخ از رو ستاد به نجایا از رفتن ریمس -

 توشون و رسهیم ساختمون اضالع از یکی به کدوم هر

 هست، گشت و یبازرس پست با برخورد احتمال نیکمتر

 . میکنیم مرور هم با نقشه رو گهید بار هی یول م؛یبلد مونهمه

. است شده دهیکش دست با که اندازمیم زیتبر ینقشه به ینگاه

 حیتوض را ریمس هاگروه از کی هر یبرا نقشه یرو محمد

 :کندیم اضافه بعد و دهدیم



 

 میرسیم دردسریب رهایمس نیا از مونهمه ادیز احتمال به -

ا یاح اگه یول ستاد به  خواستن و دیبرخورد گشت به راه تو انا

 معطل اصالا  اسلحه وجود به توجه با بگردن، رو نیماش یتو

ا یترج د،یبد فرصت بهشون نکهیا بدون. دینکن  اگه و دشنه با حا

 .  دیبد ادامه راهتون به و دیکن ساکتشون اسلحه با شد الزم

 نفر سه آن که ینیح در و دیآیم یچا ینیس کی با برهان

. گذاردیم یچا همه یبرا هستند، هااسلحه کردن پر مشغول

 بود شده سرد و مانده زیم یرو و بودم نخورده را یقبل یچا

 داده حیتوض محمد که یاتیعمل وحشتناک تجسم از االن یول

 بدون و دارمیبرم را استکان. است شده خشک میگلو بود،

 به شروع اطیبااحت و آرام بمانم، شدنش سرد منتظر نکهیا

 نییپا هم خونم فشار ترس از کنمیم حس بعد. کنمیم دنینوش

 یتو و دارمیبرم قندان یتو از بزرگ قند تا دو و است آمده

 حالم کنمیم حس کنم،یم تمام را یچا یوقت. گذارمیم دهانم

 هم حس نیا دیشا. بروم ییشودست به دیبا یول است شده بهتر

 رونیب تاالر از و شومیم بلند. است اضطراب شدت از

 را ییشودست سراغ است، تاالر رونیب که برهان از. رومیم

 نشان اطیح در را ییجا دارم انتظار نکهیا برخالف. رمیگیم

 . کندیم اشاره ساختمان یتو یدر به بدهد،

 . خانم اونجاست -

 در که است یتوالت نیترلوکس که شومیم ییشودست وارد

 را رضا یصدا در پشت از بعد یکم. امدهید دوره نیا

 :پرسدیم. شنومیم
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 که ینگرفت نظر در شهیهم مثل رو یبندگروه دفعه نیا چرا -

  م؟یباش گروه هی یتو تو و من

 :دهدیم جواب محمد

 نتونه که نگرانم ه؟یعصب و منقلب چقدر یعل ینیبینم -

 و بکنه یاحساس یکارها وسط اون و بره شیپ نقشه مطابق

 حواسم که بمونه خودم کنار بهتره. هم به زهیبر رو زیچهمه

 . باشه بهش

 هی یجا به االن کرد؟ینم شرکت اتیعمل نیا تو نبود بهتر -

 . شهیم ریوپاگدست بدتر برامون روین

 نجات واسه دل و جون با هرحالبه. ستین هم طورهانیا -

ا  جنگه،یم ژهیمن  هم بعد. ترپرحرارت مونهمه از مسلما

 نامزدت میبر ما که خونه کنج بمون تو میبگ مرد هی به شهینم

 تا دیشا که میکنیم رشیتحق یطور کار نیا با. میبد نجات رو

 . کنه بلند سر زنش یجلو نتونه عمر آخر

 :پرسدیم قبل از ترآهسته یکم رضا یصدا

 براش یخطر چه یدونیم ؟یآورد یچ واسه رو نیزر -

 هست؟

 به هم ما هرحالبه و ادیب کرد اصرار خودش. دونمیم -

 اومد، شیپ صفدر واسه که یمشکل با. میدار ازین وجودش

ا   نیگزیجا رو گهید یراننده هی میبخوا که نبود یفرصت واقعا



 

 برن دونفره هاگروه از یکی که بودم افتاده فکر به من. میکن

 . کنهیم حل رو مشکل نیزر شنهادیپ دمید بعد که

 :کندیم اضافه و کندیم یاخندهتک

 . بهتره دوروبرمون ونیآقا از یلیخ از فرمونش دست -

 :دیگویم خنده با رضا

 ... یول دارم قبول که نویا -

 . شودیم نگران و یجد شیصدا

 . ادیب شیپ یمشکل خودش واسه نگرانم -

 هم خودش نیزر. هست بهش حواسمون. نباش نگران -

 وپادستیب. رونیب بکشه آب از رو مشیگل بلده و زرنگه

 . ستین

 :پرسمیم و میآیم رونیب و کنمیم باز را ییشودست در

 ! د؟یگفتیم دیداشت یچ نیزر مورد در -

 :دیگویم رضا

 شد ثابت االن یول یستین وپادستیب گفتیم داشت محمد -

 انتظار اصالا  آدم که یدر هی تو از جادوگرها مثل یبلد یحت

 . یبش ظاهر نداره،

 به گرددیبرم و کندیم ساعتش به ینگاه محمد و خندمیم

 . تاالر طرف

 از فاصله هیثان یس با نیماش هر. دیبش هانیماش سوار هابچه -

ا . رونیب بره باغ از یقبل نیماش . باشه ادتونی نکته هی ضمنا

 هر به اگه یول بشن ادهیپ هانیماش از ستین قرار هاراننده



 

 نیماش یرو از رو چییسو د،یشد ادهیپ که اومد شیپ لیدل

 . کنن استفاده نیماش از بتونن افراد یهیبق که دیبرندار

 پوشد،یم را شیپالتو دارد کهیدرحال و هال یتو گرددیبرم

 :دیگویم من به آهسته

 قول که طورهمون تو. شهینم تو حال شامل آخر بند نیا -

 تا ما اگه و نییپا یآینم نیماش از یطیشرا چیه تحت یداد

 و یافتیم راه م،یبرنگشت اتیعمل شروع از بعد قهیدق پنج

 .نیزر نره ادتی نویا. خونه یریم

 :میگویم اخم با

 و دیگردیبرم موقع به شماها. یدیم یمنف یانرژ چقدر! اَه -

 . میریم هم با

 . زندیم لبخند

 . گرفتم نظر در رو احتماالت فقط بله، که اون -

 : میگویم م،یرسیم اطیح یتو یوقت

 . یبد دشنه هی بهم بندازم ادتی بود قرار -

 کی با بعد لحظه چند و کندیم باز را خودش نیماش در

 .دهدیم دستم به را آن. گرددیبرم زیت یول کوچک یچاقو

 دشنه از ترراحت یلیخ برات باهاش کردن کار کنمیم فکر -

 . شهینم الزمت ادیز یلیخ احتمال به هرچند. باشه

 :دیگویم نیماش کنار. میرویم دوج طرف به و رمیگیم را آن

 اد،یب دستت نیماش قلق هم که فرمون پشت نیبش جانیهم از -

. فرمون پشت ینیبش و یش جاجابه نباشه الزم گهید اونجا هم

 .هیراحت و دستخوش نیماش



 

 یهیبق. کشمیم جلو یکم را یصندل و نمینشیم فرمان پشت

 نیآخر ما و اندشده پارک ما از جلوتر باغ یتو هانیماش

 دارد محمد که طورهمان. میرویم رونیب که میهست ینیماش

 دعا دلم یتو بروم، طرف کدام از که کندیم امییراهنما

 کن کمک ا،یخدا». بگذرد یخوش و ریخ به زیچهمه کنمیم

 «.کن کمکمون خودت. میبرگرد نفر زدهیس و میبر نفر دوازده

 سرعتم محمد دستور به م،یشویم کینزد که ستاد ساختمان به

 متر پنجاه حدود. رومیم جلو خاموش چراغ با و کنمیم کم را

 دو بودن عقب و جلو با که یوارید پشت ساختمان به مانده

. دهدیم توقف دستور دارد، وجود ابانیخ به نسبت ساختمان

 پشت شیهاقسمت شتریب و است کامل یکیتار یتو نیماش

 به ینگاه. دیآینم یکس چشم به احتماالا  و دارد قرار وارید

 دو و اندازمیم ابانیخ طرفآن در ستاد بزرگ ساختمان

 اطراف میمال ییروشنا در را ساختمان طرف نیا نگهبان

 :دیگویم یعل به و گرددیبرم محمد. نمیبیم ساختمان

. یگشت سراغ برو هم تو در، یجلو نگهبان سراغ رمیم من -

 پشتش یگشت که یفرصت تو ابونیخ طرف نیهم از نجایا از

 تا میریم وارید کنار از ره،یم جهت خالف داره و ماست به

 تا میکنیم صبر جاهمون بعد. درخت تا چند اون یهاهیسا ریز

 اونجا کینزد یوقت. وارید ته تا بره و برگرده دوباره یگشت

 پشت از و سراغش یریم و یشیم رد ابونیخ از تو د،یرس

 به رسمیم و جلوتر دومیم هم من ،یکنیم تموم کارشو سر



 

 با و من به یرسیم تو بشه، تموم کارم تا. در یجلو نگهبان

 . تو میریم هم

 :دیگویم من به رو و اندازدیم ساعتش به ینگاه
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 موقع هر. دوازدهه به قهیدق ستیب درست االن نیزر -

 جلو ایب و کن حرکت عیسر ،یدید رو در اون از ما برگشتن

 حداکثر تو. یکن سوارمون یبتون و هم به میبرس زودتر که

 اگه. یمونیم ما منتظر دوازده به ربع کی تا یعنی قهیدق پنج

 جفتمون که بذار نیا بر رو فرض م،یبرنگشت موقع اون تا

. خونه برگرد و فتیب راه. نکن معطل گهید. میستین زنده گهید

 توش گشت بودن احتمال گفتم بهت که ییرهایمس نیهم از

 .  برو کمه یلیخ

 . کنمیم شیصدا التهاب با. کندیم باز را در

 !محمد -

 . طرفم به گرددیبرم

 . باش خودت مواظب -

 به دارد انگار که است آرام قدرآن صورتش. زندیم لبخند

 :دیگویم مصمم اما مهربان. رودیم شبانه یمهمان کی

 . نمتیبیم. نیزر طورنیهم هم تو -

 و شاگرد یصندل یرو خزمیم فرمان پشت از روند،یم یوقت

 نکهیا با. سرد و کیتار ابانیخ به شومیم رهیخ اطیبااحت

 دلگرمم نیا و نمشانیبب توانمینم دانم،یم را حرکتشان ریمس



 

 را یعل بعد یکم. دید نخواهند را هاآن هم هاروس که کندیم

 یگشت به و شودیم رد ابانیخ از صدایب و تند که نمیبیم

. اوست به پشت وارید یانتها کینزد درست که رسدیم روس

 خاموش یوقت و خوردیم چشمم به هوا یتو فلز برق آن کی

 االن تا یعل. است افتاده نیزم یرو یارهیت جسم شود،یم

 به دودیم وارید کنار از و است داده انجام درست را کارش

 شده رد ابانیخ از یک محمد که بودم نشده متوجه. در طرف

 کینزد نگهبان به جلو از چون. است در یجلو االن یول بود

 هم با و نداشته کردنش ریغافلگ یبرا یفرصت است، شده

 وضوح به توانمینم. است یکوتاه یریدرگ. اندشده زیگالو

 یرو یمبهم یهیسا باز بعد و وارهیسا حرکت چند فقط نمیبب

 از. هستند بسته در یجلو یعمود یهیسا دو و افتاده نیزم

 که شومیم متوجه ندارد، وجود یایریدرگ گرید که ییآنجا

 و محمد هیسا دو نیا و آمده در پا از هم در یجلو نگهبان

 یکهیبار و شودیم باز در یال بعد لحظه چند. هستند یعل

 مثلث کی شکل به و افتدیم ابانیخ کف یرو یرنگکم نور

 بسته در و شودیم جمع سرعت به دوباره و شودیم پهن

 . ساختمان یتو اندرفته هاآن. شودیم

 با. است گذشته هیثان چهل نجایا تا. اندازمیم ساعتم به ینگاه

 لحظات نیا کنمیم دعا و بسته در آن به دوزمیم چشم التهاب

 کنم،یم نگاه ساعتم به دوباره یوقت. بگذرد زود و خطریب

 دارم که شومیم متوجه کمکم. است گذشته گرید یهیثان ستیب

 یتو. کنمیم نگاه ساعت به هیثان پنج هر بعد و هیثان ده هر



 

 که یمیقد یمچ ساعت تاککیت یصدا خلوت ابانیخ سکوت

 ذهنم و چدیپیم گوشم یتو یطور بودم، دهیخر شیپ وقت چند

 . شومیم وانهید دارم کنمیم حس که دهدیم آزار را

. رودیم باال قلبم ضربان گذرد،یم قهیدق سه از زمان یوقت

 چیه االن تا. کنم مشیتنظ و بکشم قیعم یهانفس کنمیم یسع

 یدواریام تینها نیا و است نشده بلند ساختمان نیا از ییصدا

 و رفته شیپ برنامه مطابق زیچهمه دهدیم نشان و است

 اتیعقالن پابند چندان ملتهبم دل یول است امدهین شیپ یمشکل

 کنارم یصندل نیا یرو سالم و حیصح محمد یوقت تا و ستین

 . شد نخواهد راحت المیخ نباشد،

 التهابم. اندبرنگشته هاآن هنوز و گذردیم هم چهارم یقهیدق

 ام،داده محمد به که یقول وجود با مطمئنم. شودیم شتریب مدام

 کنمیم دعا دلم یتو فقط. بروم نجایا از او بدون است محال

 مدام. برسانم آخر به را میدعاها که ندارم تمرکز یحت یول

 شدت از و دیآیم چشمم یجلو وحشتناک یهاصحنه

 چون کنمینم نگاه ساعت به گرید. امشده داغ اضطراب

 در آن به امشده رهیخ فقط. است گذشته قهیدق پنج از مطمئنم

 . ندیایب رونیب هاآن و شود باز کنمیم دعا ملتهب و بسته

 ادیز صدا. شکندیم را شب سکوت یریت کیشل یصدا

. است ساختمان داخل از مطمئنم. است خفه و ستین کینزد

 روشن را نیماش و خزمیم فرمان پشت. زدیریم نییپا قلبم

 یهاقسمت شتریب که وارید پشت پناهگاه از را آن. کنمیم

 رونیب است، پوشانده ساختمان یاهال چشم از را نیماش



 

 ابانیخ طرف آن به را نیماش و رومیم جلو آهسته و آورمیم

 از یکی سر. دارد قرار آن در ساختمان که کنمیم تیهدا

 توقف درخت چند کیتار یهیسا پناه در ساختمان اضالع

 جلب شیصدا که کنمیم خاموش را نیماش دوباره و کنمیم

 .نکند توجه
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 یهاهیسا فقط. دوندیم رونیب نفر چند و شودیم باز در

 نیب محمد بدهم صیتشخ توانمینم و نمیبیم هاآن از یاهیس

. ردیگیم شکل یریدرگ بالفاصله روادهیپ یتو. نه ای هاستآن

 یتو زهیسرن و خنجر و دشنه برق و زندیگالو هم با یاعده

 که کنمیم فکر خودم با. خوردیم چشمم به گاهبهگاه یکیتار

 را خودشان بتوانند و کند یکمک هاآن به شدنم ترکینزد دیشا

 کینزد. شوند خالص مهاجمان شر از و برسانند نیماش به

 رشانیز که دارد وجود هیپرسا درخت چند باز یریدرگ محل

 با و کنمیم روشن را نیماش. است شده جادیا کیتار ییفضا

 فاصله متر ستیب حدود هاآن با هنوز. رومیم جلوتر اطیاحت

 بعد بود قرار که گردمیم دوممان نیماش دنبال چشم با. دارم

 فرار یبرا و بچرخد ساختمان دور گروه کردن ادهیپ از

 مهین وارید پشت جلوتر یکم. برساند سمت نیا به را خودش

 موقع نیهم در. نمیبیم را نیماش یخال نیزم کی یختهیفرور

 به و شودیم ادهیپ نیماش از است، ناصر احتماالا  که یاهیسا



 

 یلیخ. دارد دست در یادشنه. دودیم یریدرگ محل طرف

 .بدهم صشیتشخ توانمینم گرید و شودیم گم جمع نیب زود

 وسط یهاهیسا نیب از و شودیم بلند یراندازیت یصدا هم باز

 چه بدهم صیتشخ توانمینم. افتدیم نیزم به یکی روادهیپ

 از دارد قلبم کنمیم حس. دشمن ای دوست است، بوده یکس

 دایپ تهوع حالت اضطراب شدت از. زندیم رونیب حلقم

 یصدا بار چند باز. جوشدیم میگلو یتو یترش عیما. امکرده

 و کنمیم نگاه شتریب دقت با بار نیا و شنومیم را یراندازیت

 نیب میهاچشم. نمیبیم اسلحه مردها از یبعض دست یتو

 و گردندیم محمد دنبال به قوا تمام با ریدرگ مردان یهاهیسا

 یول ستین واضح میبرا صورتش هنوز. نمیبیم را او باالخره

 ریدرگ او با که یمرد. است خودش مطمئنم حرکاتش سبک از

 به گرددیبرم سرعت به محمد. افتدیم نیزم یرو است،

 با کلنجار مشغول که رودیم یگرید کس کمک به و عقب

 و اندبوده زیگالو یریدرگ یابتدا از نفر دو نیا. است یگرید

 نیح در  ظاهراا . نمیبینم یادشنه کدامشانچیه دست در

 به پشت از محمد. اندداده دست از را شانیهااسلحه یریدرگ

 نیزم یرو مرد بعد هیثان کی. کندیم حمله مردها از یکی

 طرف به گردندیبرم دوم یخود مرد و محمد. افتدیم

 یراندازیت یصدا باز. روندیم گرانید کمک به و یریدرگ

 خالص مهاجمش شر از را او محمد که یمرد. شودیم بلند

 تازه. چسبدیم را چپش یبازو و شودیم خم یکم بود، کرده

 شیبازو ظاهراا . رضاست که شومیم متوجه حرکاتش نوع از



 

 گشاد ییهاچشم با و کشمیم نیه وحشت از. است خورده ریت

 و چسبدیم را او سالم یبازو محمد. او به شومیم رهیخ شده

 نشانیب زدهشتاب و تند کلمه چند ظاهراا . کندیم صافش

 نیماش و اطراف به چرخاندیم چشم محمد. شودیم ردوبدل

 طرف به دودیم رضا و کندیم اشاره آن به. ندیبیم را

 .شودیم یریدرگ وارد دوباره محمد. نیماش
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 رضا به زودتر که رومیم جلوتر و کنمیم روشن را نیماش

 که یدرختان پشت کنمیم حس شوم،یم متوقف یوقت. برسم

 و گردمیبرم. کندیم حرکت یاهیسا هستند، نیماش کینزد

 دارد دست به تفنگ که نمیبیم را روس سرباز امیقدم چند در

 است من به پشتش. است کرده نیکم درختان از یکی پشت و

 دهیند را نیماش اصالا  که شده یریدرگ محو یطور انگار و

 دارد و گرفته نشانه را یریدرگ یصحنه دقت با. است

 هدف به باشد مطمئن که کندیم میتنظ را اشیریگنشانه

 رسمیم صاف. کنمیم دنبال را تفنگش یلوله ریمس. خوردیم

 زیگالو یکی با روادهیپ یرو هیبق با فاصله یکم با که محمد به

 لگد و مشت با و ندارند دست در یادشنه کدامچیه انگار. است

 یهاسالح یریدرگ یط البد. رسندیم هم حساب به دارند

 سرباز انگار. زدیریم نییپا قلبم. اندداده دست از را سردشان

 و بماند ثابت محمد آن کی که است یفرصت منتظر روس

 محمد حرکات با مدام و است ماشه یرو انگشتش. کند کیشل



 

 شماره به نفسم ترس از. کندیم جاجابه را اشاسلحه یلوله

 ستین کمینزد یکس. اندازمیم اطراف به ینگاه. است افتاده

 ریت یبازو با داشت که رضا دانمینم. روس سرباز نیا جز

 زده بشیغ کجا فاصله نیا در د،یدویم نیماش سمت به خورده

. است شده یریدرگ وارد وضع همان با دوباره دیشا. است

 دست در آماده دارم، همراه که را ییچاقو. کنمینم دیترد گرید

. رومیم نییپا و کنمیم باز را نیماش در آهسته و رمیگیم

 نفسم. کنمیم حرکت سرباز طرف به پشت از پنجه نوک یرو

 حاال. نشود متوجهم تنفسم یصدا از که کنمیم حبس را

 یاضربه سر پشت از خواهمیم. هستم سرش پشت درست

 را پشتش چپ سمت و برمیم باال را چاقو. بزنم او به یکار

 نیا توانمینم. اورمیب نییپا را دستم توانمینم. رمیگیم نشانه

 هم او کنمیم حس. بکشم باشد، دشمن سرباز کی ولو را مرد

 ینگران با االن و دارند دوستش که یکسان و دارد یاخانواده

 محمد از را خطر که قدرنیهم کنمیم حس. هستند منتظرش

 را چاقو و دهمیم رییتغ را دستم جهت. است یکاف کنم، دور

 دستش از تفنگ. زندیم رونیب خون. کوبمیم راستش کتف به

 به ینگران با. کندیم کیشل حال همان در و شودیم رها

 تکاپو در هنوز همه ظاهراا . دوزمیم چشم یریدرگ یصحنه

 چرخدیم طرفم به سرباز. است نخورده یکس به ریت و هستند

 شیپا ریز از را اشاسلحه که شودیم خم دنم،ید محض به و

. کنمیم دور دسترس از را آن و زنمیم لگد تفنگ به. بردارد

 انگار. افتدیم ابانیخ یجو یتو و چرخدیم نیزم یرو تفنگ



 

 مکث بدون چون است نبوده یکار اصالا  سرباز به امضربه

 از و چاندیپیم و ردیگیم را دستم. طرفم به کندیم حمله

 نیزم یرو از را آن بالفاصله. کنمیم رها را چاقو درد شدت

 دور دسترسش از موقع به. سمتم به آوردیم هجوم و قاپدیم

 عرض یتو و چرخمیم بعد و رومیم عقب قدم کی. شومیم

 تندتر. شنومیم سرم پشت را شیهاقدم یصدا. دومیم روادهیپ

 چپ سمت به. کنم چه دیبا دانمینم اصالا  و هدفمیب. دومیم

 شومیم کینزد یاصل یریدرگ محل به و دهمیم ریمس رییتغ

 تکه کی یرو میپا. شوم خالص شرش از یشلوغ آن در بلکه

 پرت جلو به و خوردیم زیل روادهیپ یرو سرگردان خی

 با سرباز. چرخمیم سرعت به. خورمیم نیزم و شومیم

 فرصت نکهیا از قبل. است ستادهیا سرم یباال خودم یچاقو

 نییپا شدت با بعد و بردیم باال را چاقو باشم، داشته یواکنش

. است رفته نشانه را امنهیس یقفسه چپ سمت. آوردیم

 نیا که ندارم شک. رمیمیم بعد هیثان کی از کمتر مطمئنم

 رونیب را نفسم. رفت خواهد فرو قلبم یتو شدت با چاقو

 تا وحشت از میهاچشم. است نفسم نیآخر احتماالا . دهمیم

 خشمناک صورت به امزده زل و شده گشاد ممکن حد نیآخر

 دهیچسب را چاقو که یدست است، دست آن پشت که یرحمیب و

 .دیآیم ترنییپا چاقو. است
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 یرو یکس. رندیگیم قرار چاقو و من نیب پا جفت کی ناگهان

 را سرباز حرکت یجلو موقع به نکهیا یبرا و زده جست هوا

 که یدست مقصد به پاها. است برداشته را زیخ نیا رد،یبگ

 از سرباز و خورندیم آن به. حرکتند در است، گرفته را چاقو

 استفاده فرصت از. افتدیم نیزم یرو و شودیم دور من

. کنمیم دور را خودم یکم و غلتمیم نیزم یرو و کنمیم

 بودند، داده نجات یحتم مرگ از مرا که ییپاها یرو نگاهم

 که محمد صورت به رسدیم و دیآیم باال و خوردیم سر

 شود،یم بلند بالفاصله سرباز. است افتاده نیزم یرو مقابلم

 حمله و قاپدیم است، افتاده نیزم یرو کنارش که را چاقو

 سمت به شدت همان با و بردیم باال را چاقو. محمد به کندیم

 و من یجا آن کی در انگار. آوردیم نییپا او ینهیس یقفسه

 کنمیم یسع و زنمیم غیج وحشت از. است شده عوض محمد

 فقط دیشا. ستین یمجال چیه یول بکنم یکار دیبا. شوم بلند

 آن شود، کشته چشمم یجلو محمد تا مانده یباق هیثان از یکسر

 اطرافم یاهویه تمام انگار آن کی. من نجات خاطر به هم

 و است افتاده کار از امییشنوا حس انگار. شودیم خاموش

 با که نمیبیم را یدست فقط نم،یبیم فقط. شنومینم یزیچ گرید

 در. آوردیم نییپا محمد قلب طرف به را ییچاقو شتاب

 خودش کندیم یسع و غلتدیم نیزم یرو محمد لحظه نیآخر

 چاقو. ستین یکاف فرصت. کند دور یحتم یضربه از را

 ران یتو دسته تا اشنهیس یقفسه یجا به یول دیآیم فرود

. کشدیم نییپا سمت به را چاقو سرباز. رودیم فرو راستش



 

. شودیم متوقف شیجا سر و خوردیم یتکان محمد بدن

 سرباز. زندیم فواره خون. کشدیم رونیب را چاقو سرباز

. ردیگیم قرار محمد سر یباال دوباره و دیآیم جلو یقدم

 نییپا محمد قلب سمت به و بردیم باال را چاقو دوباره

. دهمیم هلش و پرمیم جا از. میآیم خودم به. آوردیم

 لگد. افتدینم و کندیم حفظ را تعادلش یول خوردیم یسکندر

 شومیم پرت عقب به قدم چند که کوبدیم شکمم یتو یمحکم

 که محمد سمت به بردیم هجوم دوباره. خورمیم نیزم و

 به را چاقو بار نیسوم یبرا. است افتاده نیزم یرو هنوز

 به دارم درد از. بردیم باال او قلب یتو کردن فرو قصد

 ریت اممعده. توانمینم اما شوم بلند کنمیم یسع. چمیپیم خودم

 سرباز یچاقو به شده دوخته چشمانم. آورمیم باال و کشدیم

 خون و افتاده نیزم یرو که دفاعیب محمد به لحظه هر که

 است، ریسراز نیزم یرو اشیزخم یپا از یجو مثل

 ندارم طاقت. دیآیم ترنییپا و نییپا چاقو. شودیم ترکینزد

 کینزد یفاصله از یریت یصدا. بندمیم را چشمانم. نمیبب

 یباال هنوز سرباز. کنمیم باز چشم اریاختیب و دهدیم تکانم

 انگار یول دارد دست در را چاقو هنوز. است محمد سر

 حالت همان در آن کی. است شده خشک شیجا سر دفعهکی

 شیهادست. غلتدیم نیزم یرو دفعهکی بعد و ماندیم دهیخم

 باز یچشمان با و شوندیم باز بیصل کی شکل به طرفش دو

 چشم. سرمان یباال یابر آسمان به است زده زل حالتیب و



 

 یلوله هنوز که نمیبیم را یعل ترعقب قدم چند و چرخانمیم

 . است رفته نشانه سرباز سمت به تفنگش

 بلند و برمیم ادی از را شکمم درد. کشمیم یراحت نفس

 و کشدیم نفس نیسنگ و تند. محمد سر یباال دومیم. شومیم

 گنگ و جیگ قدرآن. است ریسراز شدت با شیپا از خون هنوز

 . کنمیم شیصدا فقط کنم چه دیبا فهممینم که امزدهوحشت و

  ؟یشنویم صدامو محمد ؟یخوب محمد... محمد -

 و شودیم خم کنارم رضا. زندیم پلک بار کی فقط جوابم در

 یسع و ردیگیم دست کی با را محمد یبازو زدهشتاب و تند

 او و دودیم جلو یعل. تواندینم. کند بلندش نیزم از کندیم

. َکنندیم نیزم از را محمد و کندیم کمک گرید طرف از هم

 سخت مرد دو یبرا قدرنیا کار نیا چرا که اممانده مبهوت

 دفعهکی که کنندیم بلندش زحمت و زور با دارند و است

 یعل چپ دست انگشتان نوک از که یخون به افتدیم چشمم

 ادمی بعد. است یزخم که شومیم متوجه تازه. چکدیم دارد

 که دومیم جلو. بود خورده ریت هم رضا یبازو که افتدیم

 :دیگویم رضا. کنم کمک

 کدوممون چیه ماها. جلوتر اریب نویماش بدو. مشیآریم ما -

 . میکن یرانندگ میتونینم

 انقباض به کنمیم یسع و دومیم نیماش طرف به توانم تمام با

 سرباز آن لگد اثر بر که شکمم عضالت وحشتناک درد و

 نفر کی که نمیبیم دنیدو نیح در. نکنم فکر است، شده جادیا

 خرابه نیزم آن یتو دوم نیماش طرف به دارد هم گرید



 

 یکیتار آن یتو. است کرده کول را یگرید مرد. دودیم

 شده یزخم یکس چه گروه یکی آن از دهمینم صیتشخ خوب

 کی. ستیک است، کرده کول را او و مانده سالم که یفرد و

 چند. اندازمیم یریدرگ یصحنه به ینگاه و گردمیبرم آن

 پا سر یسرباز چیه و اندافتاده نیزم یرو روس سرباز

 .دومیم تندتر و کشمیم یراحت نفس. ستین
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 جلو و کنمیم روشن را آن برق مثل و رسمیم نیماش به

 کنار یعل و رضا و محمد لحظه نیهم در درست. برمیم

 انگار. دوندیم دنبالشان دارند هم نفر چند و رسندیم ابانیخ

. اندآمده رونیب ساختمان از تازه که هستند ینفستازه سربازان

 اندازندیم عقب یصندل یرو شتاب با را محمد ،یعل و رضا

 در هم یعل. چپاندیم نیماش یتو او کنار را خودش رضا و

 نیماش یدرها هنوز. پردیم نیماش یتو و کندیم باز را جلو

 . کنمیم حرکت که اندنشده بسته

 خرابه نیزم آن از هم گروهمان گرید نیماش که نمیبیم

 هیثان چند. کندیم حرکت ما جهت خالف در و دیآیم رونیب

 که ییسربازها. اندازمیم سرم پشت به ینگاه نهیآ از بعد

 که دوندیم یارتش پیج کی طرف به بودند، روادهیپ یتو

 سرعت به و شوندیم سوار و است شده پارک ابانیخ کنار

 و گذارمیم گاز یرو را میپا. کنندیم حرکت سرمان پشت

 از و بروم تندتر باز ابانیخ نیا در ممکن حد تا کنمیم یسع



 

 پربرف یهاابانیخ به اگر که دانمیم. فتمیب جلو هاروس

 ینگران با. داشت خواهد یبهتر تیوضع هاآن نیماش م،یبرس

 نمیبیم را هاروس نیماش چراغ و اندازمیم نهیآ یتو ینگاه

 با همچنان یول است مانده عقب ما از یکم هرچند که

. است حرکت حال در سرمان پشت دور چنداننه یافاصله

 نشده تمام هنوز وحشتناک شب نیا التهاب که کنم باور دیبا

 . میدار شیپ در را یدراز راه صبح یدهیسپ تا و است

 نیا که بقبوالنم خودم به کنمیم یسع و کشمیم یقیعم نفس

 به دوباره زیچهمه و شد خواهد تمام باالخره یلعنت شب

 .رسدیم آرامش
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 فرار

ا  و میریگیم فاصله هاروس نیماش از یکم یوقت  ینگران موقتا

 :دیگویم یعل به رو رضا شود،یم کمتر بابت نیا از

 . ستین بلد رو شهر یجاهمه. بره کجا از کن شییراهنما -

 که میرفتیم جنت ابونیخ از دیبا ما م؟یبر قراره ور کدوم -

 االن یول هامونخونه سمت میبرگرد و میبزن دور رو ریمس

 . ابونهیخ همون بستنش، که ییجاها نیاول از یکی مطمئنم

 نیا از ممکن حد تا که نهیا مهم م،یریم کجا ستین مهم فعالا  -

 که یکن تشیهدا ییجاها از کن یسع فقط. میبش دور هایعوض

 ریآفتابگ و پهن هاابونیخ هم نباشه هاروس یبازرس پست هم

 . نباشه خی و برف وسطش که باشه



 

 :پرسمیم رضا از

  چطوره؟ حالش محمد -

 :دهدیم جواب محمد

 . نباش نگران. خوبم من -

 آرام را دلم اما است دردآلود و فیضع لرزان، شیصدا

 یرو را محمد سر و نشسته یصندل یانتها که رضا. کندیم

 :دیگویم است، گذاشته پاش

 یرو و نیماش کف. داره یزیخونر طورنیهم زخمش -

 . بکنم دیبا کاریچ بگو. شده خون پر یصندل

 منحرف یکم نیماش. اندازمیم عقب به ینگاه ینگران با

 درست ریمس به را آن و چسبدیم را فرمان یعل و شودیم

 به دستم. رمیگیم محکم را فرمان و گردمیبرم. کندیم تیهدا

 یعل آلودخون انگشتان به ینگاه. شودیم آغشته یلزج عیما

 مرد سه با من. چدیپیم دلم در ینگران دوباره و اندازمیم

 شناسمینم درست که رومیم شیپ یریمس در یزخم

! کنندیم بمانیتعق روس سربازان از پر پیج کی کهیدرحال

 :میگویم. شودیم روشن ذهنم در اوضاع وخامت تازه

 گاز تا چند. ستین یکاف یول دارم فمیک تو باند و گاز تا چند -

 فشار و اریب در رو ورتیپول بعد زخمش، یرو بذار اریب در

 بذار و بردار پات یرو از رو محمد سر. گازها یرو بده

 ریز ،یتونیم اگه. برسه خون مغزش به که یصندل یرو

 . بمونه باالتر بدنش از که بذار یزیچ هی زخم محل



 

 یدردآلود یناله بعد و کنمیم حس را ییتقال سرم پشت

 :پرسمیم. رضاست یصدا. شودیم خفه زود که شنومیم

  ؟یچطور خودت -

 دم،یم تکون دستمو یوقت یول نداره یزیخونر زخمم -

 .  رهیگیم درد یبدجور

. است متیغن طیشرا نیا در ندارد، یزیخونر که نیهم

ا  گلوله احتماالا   محل در خون و گرفته را یزیخونر یجلو موقتا

 بلند سرم پشت از یراندازیت یصدا. است بسته دلمه گلوله

 :دیگویم رضا. دزدمیم را سرم آن کی اریاختیب و شودیم

 حروم هاشونوفشنگ دارن. میستین ررسشونیت تو نترس، -

 بهمون نذار. بگاز طورنیهم و نکن کم سرعتتو. کننیم

 .بشن کینزد

 فشار شتریب دوباره بود، شده شل گاز یرو یکم که را میپا

 مراقبم و اندازمیم عقب به ینگاهمین اطیاحت با بعد. دهمیم

 نیزم یرو یصندل تا دو نیب رضا. بماند رشیمس یتو نیماش

 یپا ریز و آورده در را شیپالتو. راهنیپ کی با است، نشسته

 را ورشیپول و باشد باالتر بدنش از تا گذاشته محمد مجروح

 هاآن با را زخم که گذاردیم ییگازها یرو لحظه همان

 یرو که یخون حجم دنید از. دهدیم فشار و است پوشانده

 از محمد. خورمیم جا است، ختهیر نیماش کف و یصندل

. زندیم داد درد از و شودیم طاقتیب رضا دست فشار

 دهم،یم فشار گاز پدال یرو ته تا را میپا دارم که طورهمان

 :پرسمیم



 

 چقدره؟ زخمش یاندازه -

ا یتقر. بزرگه -  از باالتر سانت ده تا رونش یباالها از با

 . شده پاره زانوش

 دارد احتمال یزیخونر شدت نیا با زخم نیا. کنمیم وحشت

 از یراندازیت یصدا دوباره. باشد دهیدر را رانش شاهرگ

 عقب به ینگاه. دهدیم تکانم آن کی و دیآیم سر پشت

 و میدار فاصله هاروس با اندازه همان به هنوز. اندازمیم

 : میگویم. شودیم راحت المیخ

 کینزد هم به دست با یتونیم که ییجا تا رو زخم سر دو -

. ادیب دردش که ستین مهم. بده فشار روش رو لباست و کن

 . ادیب بند شیزیخونر که نهیا مهم فعالا 

 درد به دلم یطور و شودیم بلند محمد یناله یصدا دوباره

 اریاختیب. است خودم بدن درون درد آن تمام انگار که دیآیم

 یعل از. شوم مسلط خودم به کنمیم یسع. است شده تند تنفسم

 :پرسمیم

 شده؟ یزخم کجاتون ؟یچ شما -

 . اندازدیم دستش چکانخون انگشتان به ینگاه

 . خورده دشنه پشت از چپم کتف -

 تحمل را یدرد چه بزنم حدس توانمیم. دیآیم در لرزه به دلم

 در و نگذاشته نیزم را تفنگش درد نیا وجود با و کندیم

 داده نجات را محمد جان موقعشبه کیشل با قیدقا نیآخر

 اگر دانمینم هرچند است، شیزانوها یرو تفنگ هنوز. است



 

 داشت خواهد را آن از استفاده توان هم باز د،یایب شیپ یمشکل

 :میگویم. نه ای

 یول رهیگیم درد دونمیم. یصندل به دیبد هیتک رو پشتتون

 لباستون که یطور یصندل به دیبچسبون رو زخم دیکن یسع

 دلمه روش زودتر خون کنهیم کمک. ارهیب فشار زخم یرو

 . بشه

 به یاعتراض یول دارد ادامه همچنان محمد دردآلود یهاناله

 رضا از. کندینم زخمش یرو رضا لباس دادن فشار

 :پرسمیم

  شد؟ بهتر اوضاع -

 . شده یخون ورمیپول تمام. ادیز نه -

 کم رو دستت فشار. ندار برش اصالا  و زخم یرو بذارش -

 . دار نگهش جاهمون و زخم به بچسبونش محکم یول کن

 یعل. شودیم کمتر محمد یهاناله یصدا بعد لحظه چند

 :دیگویم

 .راست سمت میبر دیبا اونجا از. چهارراهه هی جلوتر -
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 که اندازمیم سرمان پشت هاروس نیماش یهاچراغ به ینگاه

 کم را سرعتم نکهیا بدون. است شده ترکینزد یکم نظرم به

 منتظرم آن هر که چمیپیم راست به وحشتناک یطور کنم،

 و رودیم در دستم از نیماش کنترل آن کی. شود چپ نیماش

 باالخره تا چرخانمیم چپ و راست به هم سر پشت را فرمان



 

 یناله و آه یصدا. میریگیم قرار درست ریمس یتو دوباره

 دارم کنمیم حس. است شده بلند سرم پشت از رضا و محمد

 است وحشتناک خواب کی هانیا تمام مطمئنم. نمیبیم کابوس

 کنار راحتم رختخواب یتو نمیبیم و شومیم داریب من و

 نه و هست هاروس از یخبر نه ام،دهیخواب خانه یتو یبخار

 فرد نیترسالم که من و هستند نیماش یتو یزخم مرد سه

 لگد از آن یداخل یاعضا یحت و شکمم عضالت تمام جمعم،

 . کندیم درد روس سرباز آن یانهیوحش

 هیشب یزیچ هم دوره نیا یهانیماش یتو که افتدیم ادمی تازه

 نصب جلو یهایصندل طرف دو که بودم دهید یمنیا کمربند

 یول شودیم بسته شکم یرو مایهواپ کمربند مثل و شده

 امشب دیشا کنمیم حس. کردینم استفاده هاآن از یکس معموالا 

 از یکی. است چیه از بهتر هرحالبه و باشد الزم وجودش

 سمت کمربند دنبال و دارمیبرم فرمان یرو از را میهادست

 :میگویم یعل به. کنمیم دایپ را یکی آن بعد و گردمیم راست

  د؟یدار نگه رو فرمون لحظه چند دیتونیم -

 فرمان دوباره. بندمیم را کمربندم عیسر و چسبدیم را فرمان

 :میگویم او به و رمیگیم یدودست را

 شیپ یچ امشب ستین معلوم. دیببند رو کمربندتون هم شما -

 . ادیب

 هم هاروس نیماش بعد یکم. بنددیم را کمربندش هم او

 مثل را شیهاچراغ دوباره و شودیم ابانیخ نیا وارد دنبالمان

 انگار. نمیبیم سرم پشت یوحش یوانیح منحوس یهاچشم



 

 ترعقب یکم چون کنند کم سرعت اندشده مجبور دنیچیپ یبرا

 :پرسمیم رضا از. هستند قبل از

  چطوره؟ محمد اوضاع -

 ریز از. نشده قطع هنوز یول شده کمتر کم هی یزیخونر -

 . چکهیم قطرهقطره داره پاش

 فواره، یجا به که است متیغن هم نیهم اوضاع نیا در

 . بزند رونیب خون محمد زیعز بدن از قطرهقطره

. برندار زخم رو از رو ورتیپول اصالا . بده ادامه طورنیهم -

 . دار نگهش جاهمون میمال فشار نیهم با

 مجروح هم خودش که افتدیم ادمی تازه و کشدیم یتند نفس

 را خدا دلم یتو. است نشسته یناراحت یجا هم چقدر و است

 تونهینم کسچیه تو از ریغ. کن کمک ایخدا». کنمیم صدا

 « .بده نجاتمون مخمصه نیا از

 که شومیم متوجه و اندازمیم یعل دست انگشتان به ینگاه

 به. گرید مثبت اتفاق کی هم نیا. ستین شانیرو یاتازه خون

 یول است درد از پر صورتش و داده هیتک یصندل یپشت

 هیبق ادی تازه. است شده کمتر ای آمده بند یزیخونر انگار

 : پرسمیم و افتمیم

 د؟یکرد آزاد رو ژهیمن شدن؟ یچ هیبق -

 :دیگویم یعل

 ریغافلگ موقع همون یول میآورد در سلول از رو ژهیمن -

 ساکتش موقع به مینتونست و بود دهید رو ما سرباز هی. میشد

 ریدرگ. رونیب ختنیر شونیکل هوی و کرد سروصدا. میکن



 

 م،یکنیم گرم سرشونو ما تا که گفت وکیب به محمد. میشد

 وسط از خودشونو تا سه اون. بره و برداره رو ژهیمن

 فرار در یکی اون از ژهیمن با و رونیب دنیکش یریدرگ

 . کردن

 شده حل مشکالت یهمه انگار که است یآرامش شیصدا یتو

 هم هاروس و ستندین یزخم هیبق و خودش انگار است،

 درکش خوب یلیخ. کنندینم بمانیتعق ترعقب متر ستیدو

. است ترمهم ایدن تمام از شیبرا عشقش بودن امان در. کنمیم

 دهیناد توانمینم که دارد وجود یتأسف شیصدا ته حالنیدرع

 :پرسمیم ینگران با. رمیبگ

  بود؟ خوب حالش ژهیمن -

 :دهدیم جواب مکث با

 راه تونستینم که بود رمقیب قدراون. بودن زده شالقش -

 خواستنیم آشغال یهاروس. بردنش دوش یرو هابچه. بره

 . گرفتهیم ازش رو مجوزها یک بدونن

 و درد اوج در دخترک نکهیا تصور از. زدیریم نییپا دلم

 وجودم تمام به ینگران باشد، برده محمد از ینام شکنجه

 یتو افتخار و نیتحس کهیدرحال یعل. اندازدیم چنگ

 :کندیم اضافه است، مشهود شیصدا

 چند همون تو. بود نگفته بهشون یچیه. بود نزده حرف -

 زنیبر هاروس نکهیا از قبل میداشت که یفرصت لحظه

 وقت هنوز خدا شکر. گفت بهم رو نویا حالش اون با سرمون،

 . بدتر یهاشکنجه سراغ برن بودن نکرده



 

 آن که کنمیم آرامش احساس یکم و شومیم منظورش متوجه

 سرش یگرید یبال و است خورده شالق فقط دختر

 :دیگویم تأسف با رضا. انداوردهین

 . مرد نیمع -

 یکی شودینم باورم. دیآیم بند زبانم هیثان چند. شومیم شوکه

 در گرید االن بودند، نشسته زیم آن دور امشب که یمردان از

 :پرسمیم مبهوت. ستین ایدن نیا

  ؟یچطور! مرد؟ -

 گروه خروج راه که ستادیوا ییسربازها از تا دو یجلو -

 ریت با رو سربازها از یکی. بودن بسته رو ژهیمن و وکیب

 در دستش از رو تفنگ و سرش ختنیر نفر چند بعد کشت،

 ریت با پشت از که دیجنگیم باهاشون داشت دشنه با. آوردن

 . مرد درجا. سرش تو خورد ریت. زدنش

 :پرسمیم بغض با

 د؟یبود کجا شماها -
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 تا دو یکی هاروس. میبود ریدرگ اطراف همون مونهمه -

 ازشون چقدر هر. ستمورچه یلونه مثل تو اون. نبودن

 سه که شب اون. گرفتنیم جاشونو دیجد یسر هی م،یکشتیم

 هاروس م،یاریب در هاروس چنگ از رو تو میتونست ینفر

 خطر و حمله منتظر نبودن، منسجم ادیز و بودن دهیرس تازه

 راحت و داشت روین کم یلیخ زندان اون. نبودن هم



 

 حواسشون یحساب االن. تو به میدیرس و میکرد رشونیغافلگ

 نداشتم دیام اصالا  من. گهید بود مرکزشون که هم نجایا. هست

 گروه فقط. رونیب میایب تو اون از زنده میبتون کدوممونچیه که

 و رونیب برن اونجا از یسطح یهازخم با تونستن وکیب

 . بدن یفرار رو ژهیمن

 :پرسدیم تعجب با یعل

  د؟یبود هاروس زندان تو هم شما -

 :میگویم کوتاه و دهمیم رونیب صدادار را نفسم

 . بله -

 شدت به و افتدیم یاندازدست یتو باال سرعت آن با نیماش

 بلند محمد و رضا یناله و آه یصدا باز. خوردیم تکان

 ینگران با. کشدیم هم در را صورتش هم یعل و شودیم

 :پرسمیم

  رضا؟ دیخوب -

 احتماالا  اندازدست تو یبنداز دوباره اگه یول مینمرد هنوز -

 . نفسمونه نیآخر گهید

 لحن هم تیموقع نیا در یحت. دیآیم لبم یرو لبخند

 :دیگویم یعل. است برقرار طنزآلودش

 . پهلوش تو بود خورده ریت. شد یزخم هم وارتان -

 :پرسمیم ینگران با

  بود؟ میوخ یلیخ حالش -



 

. دکتر برسوندش که بردش ناصر یول داشت درد یلیخ -

 دست دیبر جلوتر متر صد. دنیم نجاتش. دکتره ناصر یعمو

 . چپ

 یهاناله یصدا باز یول چمیپیم یشتریب اطیاحت با بار نیا

 اگر فمیک یتو که افتدیم ادمی تازه. است شده بلندتر محمد

 مقابل در هرچند. دارم مسکن قرص باشم، نداشته هم زیچچیه

 داشت نخواهد یچندان ریتأث احتماالا  وحشتناک یهازخم نیا

 رضا به. دهد کاهش را مردان نیا یدردها از یکم دیشا یول

 :میگویم

 تا دو کدومتون هر. قرصه یسر هی توش. کن باز موکوله -

  ن؟یماش نیا تو هست آب. دیبخور قرمز یهاکپسول اون از

 . آوردیم رونیب را یاکوزه شیپا ریز از یعل

 . رهینم ادشی اتیجزئ از یچیه بسپرن، ناصر به رو یکار -

 کوزه خوردنش از بعد او و دهدیم یعل به کپسول تا دو رضا

 :میگویم. دهدیم رضا به را

 از هاقرص فقط که یحد در بده، کم یلیخ آب محمد به -

 .گلوش تو نپره که کن بلند کم هی سرشو. نییپا بره گلوش

 و شده وخمچیپرپ هاابانیخ. ستین صاف قبل مثل گرید ریمس

 سرعتمان. کندیم تمیهدا گرید یابانیخ به یابانیخ از مدام یعل

 نیماش یهاچراغ به ینگران با یگاه و است شده کمتر

 شده ترکینزد ما به که کنمیم نگاه سرمان پشت هاروس

 به حواسم تمام و کنم صحبت هیبق با ندارم وقت گرید. است

 دیبا جاها یبعض ترکیبار یهاابانیخ در چون است یرانندگ



 

 زیل باعث غفلت لحظه کی و میشو رد خی و برف یرو از

 :دیگویم رضا. شودیم نیماش خوردن

 بند کنم،یم کار هر گهید. شده شتریب محمد یزیخونر باز -

 . آدینم

 :میگویم ینگران با

 زخمه؟ یرو هنوز ورتیپول -

 از داره یول داشتم نگهش محکم و جاستهمون هنوز آره، -

 . نییپا زهیریم خون اشلبه

 ... ای طناب مثل یزیچ هی هست؟ بر و دور اون بند هی -

 . ستین نجایا هاهیما نیا تو یچیه نه، -

 . افتمیم امکوله یتو فشارسنج ادی

. وصله بهش شلنگ تا دو که هست اهیس زیچ هی کوله تو -

 زخم از که ییجا رونش یباال بَکن، رو هاشلنگ اون از یکی

ا یتقر و کن رد پاش دور از باشه، باالتر . بزن گره محکم با

 رو رگ ریمس شتریب که باشه قدراون دیبا دنشیکش مقدار

 به شلنگ اگه. پاش طرف ادیب بتونه یکم خون فقط و یببند

 . هم به بزن گره و کن جدا رو دو هر رسه،ینم رونش دور

 :دیگویم بعد یکم و شودیم کوله یتو کندوکاو مشغول

  بکشم؟ دیبا چقدر نویا بفهمم دیبا کجا از من -

. اندازمیم محمد رنگیب صورت به ینگاه و گردمیبرم

. کنمیم وحشت که دیآیم نظرم به میوخ قدرآن تشیوضع

 ترمهم برابر هاونیلیم ماندنش زنده یول است یسخت انتخاب



 

ا یاح نکهیا از است . بدهد دست از را شیپاها از یکی انا

 :میگویم

 . باشه شل  کم هی فقط کن یسع. ببندش و بکش محکم -

 بلند محمد و خودش یناله زمانهم و کندیم تقال دوباره رضا

 :دیگویم رضا بعد یکم. شودیم

 .زدمش گره یبدبخت با باالخره -
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. اوردیب بند را یزیخونر کار نیا که کنمیم دعا دلم یتو

 و شودینم دور چشمم یجلو از محمد دیسف صورت ریتصو

 یعل تیهدا با. است داده دست از را یادیز خون که دانمیم

 نیا که است ییهاابانیخ از ترپهن که چمیپیم یابانیخ یتو

 که کنمیم شتریب را سرعتم باز و میبود شده رد هاآن از اواخر

 ییهاحرکت دور یافاصله در میجلو. رمیبگ فاصله هاروس از

 آن به هم ینور م،یشویم کینزد که یکم. نمیبیم را

 مقابلمان دارند که نمیبیم یخوب به و شودیم اضافه هاحرکت

 ما ریمس از میسیب با مطمئنم. سازندیم یبازرس پست کی

 سماجت با همچنان که ینیماش افراد احتماالا  و اندشده مطلع

 رفت میخواه ریمس کدام از که اندزده حدس کند،یم بمانیتعق

 که را بشکه چند که نمیبیم را سرباز چند. اندداده خبر و

 ابانیخ وسط سرعت به رسد،یم نظر به یخال و سبک

 وسط درست. نندیچیم هم از متر کی یفاصله با و کشندیم

 و اندستادهیا هابشکه یجلو روس سرباز تا سه ابانیخ



 

 از میپا اریاختیب. اندرفته نشانه ما به رو را شانیهااسلحه

 کشدیم باال را خودش یکم رضا. شودیم برداشته گاز یرو

 :دیگویم و اندازدیم عقب به ینگاه و

 شنیم کینزد بهمون پشت از االن ؟یکرد کم سرعتتو چرا -

 . کننیم یراندازیت و

 وسط بشکه تا چند با مسلح سرباز تا سه. بستن رو جلو -

 . ابوننیخ

 نیا جز یراه. دلشون تو برو صاف و گاز رو بذار پاتو -

 . میندار

 :میگویم دیترد با

  ؟یفهمیم. ابوننیخ وسط آدم تا سه -

 :زندیم داد

. نفرو چهار ما ای یکن انتخاب رو تا سه اون جون دیبا ای -

 چهارتامون هر صبح فردا رنمون،یبگ. خودته با انتخاب

 . درخت به میزونیآو

 یتو یریت کیشل یصدا رم،یبگ میتصم بتوانم نکهیا از قبل

. زدیآمیم هم در عقب یشهیش شدن خرد وحشتناک یصدا

 یرو کنمیم حس و شودیم پخش نیماش یتو شهیش ذرات

 و کرده سوزش به شروع سرم یرو نقطه چند. زدیریم سرم

 ریسراز امیشانیپ یرو خون از یاکهیبار بعد لحظه چند

 میپا یکم. شودیم بلند سرم پشت از رضا آخ یصدا. شودیم

 :زنمیم داد ینگران با و دهمیم فشار گاز یرو را

 د؟یخوب تا دو شما -



 

 رفته فرو شیکی! یلعنت. ستشهیش ُخرده پر کلمونیه تمام -

 . گردنم تو

 .دیگویم یبلند آخ دوباره بعد

 وقت هنوز ،یبجنب اگه. بود نرفته فرو ادیز. آوردم درش -

 . میبمون زنده میدار

 اطراف دارد اطیبااحت که نمیبیم و اندازمیم عقب به ینگاه

 یشکل به انگار. کندیم پاک شهیش خرده از را محمد صورت

 یرو یول ختهینر محمد صورت یرو هاشهیش معجزآسا

 نگاه یعل به و گردمیبرم. است شهیش یهاتکه از پر شیپالتو

 با شده، دهیکش هم در درد از که یاچهره با دارد که کنمیم

 تکه. آوردیم جلو را دستش بعد و رودیم ور گردنش پشت

 از یکی که است دستش یتو یشکل یمثلث کوچک یشهیش

 ته تا را میپا و کنمینم دیترد گرید. است یخون شیهاگوشه

 پیج. اندازمیم نهیآ به ینگاه. دهمیم فشار گاز یرو

 :میگویم. است سرمان پشت درست هاروس

 .نییپا اریب سرتو یعل. دینیبش محکم -

 به میمستق را نیماش سرعت همان با من و شودیم خم او

 بلند عقب و جلو از یراندازیت یصدا. برمیم سربازها طرف

 از یبعض دهدیم نشان که یدونگ و دنگ یصدا و شودیم

 به فرمان دفعهکی. است کرده برخورد نیماش یبدنه به رهایت

 شومیم مجبور که یطور شود،یم دهیکش راست سمت

 تا ندازمیب فرمان یرو را وزنم و بچسبم را آن محکم یدودست



 

 داد رضا. دارم نگه میمستق ریمس یتو را نیماش بتوانم

 :زندیم

. برو یطورنیهم یول زدن رو عقب یهاکیالست از یکی -

 . میمرد مونهمه یسیوا

 :میگویم

 میبخور که االن. محمد صورت رو بنداز یاپارچه زیچ هی -

 .خنجره هی خودش هاشهیش اون از کدوم هر ها،بشکه به
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 یکار دارد که دانمیم و کنمیم حس ییهاتکان امیصندل پشت

. نمیبب و برگردم که ندارم وقت یول کندیم امگفته که را

 کینزد یلیخ یوقت. سربازها سمت به رومیم میمستق

 را ناباورشان یهاافهیق نیماش یهاچراغ نور یتو م،یشویم

 نیچن به دست یکس شودینم باورشان انگار. نمیبیم

 دو یکی و دارندیبرم یراندازیت از دست. بزند یایوانگید

 اطراف به نفرشان دو بعد. شوندیم رهیخ ما به مبهوت هیثان

 سوم نفر. کنندیم دور نیماش ریمس از را خودشان و پرندیم

 راه یجلو از که زندیم یجست بعد و کندیم دیترد آن کی

 شیزانوها به نیماش سپر. است شده رید یول برود کنار

 یشهیش یتو سر با و شودیم بلند هوا یرو او و خوردیم

 یول خوردیم ترک تمامش و شکندیم شهیش. دیآیم فرود جلو

 و شوندیم مات سرباز یهاچشم بالفاصله. زدیرینم

 از. من به است زده زل باز یهاچشم با حرکتیب طورهمان



 

 شده ریسراز صورتش یرو خون کهیبار کی اشقهیشق یرو

 به. میخوریم هابشکه از یکی به هیثان از یکسر در. است

 نگهم میجا سر کمربند یول شومیم دهیکش جلو سمت به شدت

 یصدا با و شودیم بلند شیجا از شتاب با بشکه. داردیم

 نهیآ به وحشت با. دیآیم فرود نیماش سقف یرو یوحشتناک

 ما نیماش سقف یرو از دوباره بشکه نمیبیم و کنمیم نگاه

 هاروس پیج یجلو یشهیش یتو میمستق و شودیم بلند

 با آن کی در پیج. ماست از ترعقب یکم که رودیم

 وارید یتو و شودیم منحرف راست سمت به تند یاهیزاو

 . رودیم بسته یمغازه کی

 متوجه و چرخاندیم چپ سمت به یکم را فرمان یعل دست

 ریمس از و بودم شده نهیآ غرق معمول حد از شتریب شومیم

 دهیچسب جلو یشهیش یرو انگار سرباز جسد. میاشده منحرف

 دمید یجلو و زده زل من به باز یهاچشم با طورهمان باشد،

 :زنمیم داد. است گرفته را

 . نمیبینم یچیه من -

 شهیش یتو و داردیبرم رضا کنار از را آب یکوزه یعل

 خورده ترک یهاشهیش دست کی عبور یاندازه به و زندیم

 یقهی و کندیم رد سوراخ آن یتو از را دستش. زاندیریم را

 جدا شهیش از سرباز جسد. کشدیم و ردیگیم را سرباز لباس

 پرت یکنار به و خوردیم قل کاپوت یرو و شودیم

 :پرسمیم و کشمیم یراحت نفس. شودیم

  د؟یخوب محمد و تو رضا، -



 

 :دیگویم زناننفس

. دیبر شهیش رو تنم یجا هزار رفتن نییپا و باال نیا تو -

 یمهم زیچ کدومچیه یول داره دیجد یدگیبر تا چند هم محمد

 .نییپا فتهیب نذارم و دارم نگهش یصندل یرو تونستم. ستین

 انگار. ستین هاروس پیج از یخبر. اندازمیم نهیآ به ینگاه

 :میگویم. میاشده خالص شرشان از

 . بندازم هاتونزخم به ینگاه هی میستیوا جا هی -

 میسیب باز ممکنه. خطرناکه یلیخ منطقه نیا هنوز. برو نه، -

 . میبش دور نجایا از دیبا. بشن سبز راهمون سر و بزنن

 فرمان دنیکش به هم پنچر کیالست نگیر وتولوقتلق یصدا

 :پرسمیم. است شده اضافه

  ره؟یم راه چقدر پنچر نیماش نیا -

 . کنه دورمون خطر از که رهیم قدراون -

 تمیهدا باالخره و چمیپیم بار چند و کندیم ییراهنما باز یعل

 :دیگویم. خلوت یمنطقه کی در یاشهیب یتو کندیم

 . میستیوا میبتون کنم فکر گهید نجایا -

 یموقع احساس شود،یم متوقف نیماش و کنمیم ترمز یوقت

 فرق نیا با ام،شده ادهیپ یشهرباز ییهوا ترن از که دارم را

 همراه به را مرگ یواقع خطر هاجانیه تمام بار نیا که

 را نیماش. است نیآدرنال از پر وجودم تمام. است داشته

 با. دارم تهوع حالت و رودیم جیگ سرم. کنمیم خاموش

 را امبافته یموها یال و سرم یرو یهاشهیشخرده اطیاحت

 یتو که را زیر یشهیش خرده تا چند ناخنم نوک با و تکانمیم



 

 در هاآن از یکی. کشمیم رونیب است، رفته فرو سرم پوست

 فرو عمق در شتریب سماجت با یخاص سوزش با و دیآینم

 یپشت به حالیب. کنمیم شیرها درد شدت از و رودیم

 :دیگویم رضا. دهمیم هیتک یصندل

 . رهیم هوش از داره. ستین خوب حالش محمد -

 حالت آن از و کند اریهش مرا نیا مثل توانستینم یحرف چیه

. شومیم ادهیپ و پرمیم جا از. اوردیب رونیب سرگشته و جیگ

ا یتقر نیماش یشکسته یهاشهیش نکهیا با  یگرما از یاثر با

 هجوم بالفاصله سوزجان یسرما بود، نگذاشته یباق یبخار

 سرما حالنیدرع اما لرزمیم آن کی و طرفم به آوردیم

 صورت به ینگاه. کنمیم باز را عقب در. کندیم ارترمیهش

. کنمیم شیصدا. است شده رنگیمهتاب که اندازمیم محمد

 یخوب به اشچهره یول است بسته شیهاچشم. دهدینم جواب

 ینگاه. است هوشبه هنوز فهممیم و کندیم منعکس را درد

 است یکیتار یتو یصندل طرف آن. اندازمیم شیپا زخم به

 :پرسمیم رضا از. نمیبینم یادیز زیچ و

   ه؟یوضع چه تو پاش یزیخونر -

 . آدینم خون گهید. اومده بند -

 یلیخ. کشمیم محمد صورت به یدست و کشمیم یراحت نفس

 باالخره و گردمیم نبض دنبال دستش مچ یرو. است سرد

. کنمیم لمس انگشتم ریز را یفیضع و کند یلیخ ضربان

 یمرحله دانمیم و نمیبیم وضوح به را خون فشار افت عالئم



 

 که نمانده یباق یادیز مدت کنمیم حس. بود خواهد شوک بعد

 :پرسمیم یعل از. برود کما یتو

  هست؟ آب هنوز کوزه اون یتو -

 .میندار آب. شکست کوزه -
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 با و کنمیم پرت رضا طرف به و آورمیم در را میپالتو

 :میگویم شتاب

 که ییجا تا کن یسع. روش بکش خودت یپالتو با نویا

 . یدار نگهش گرم و یبپوشون بدنشو یتونیم

 نیزم یرو برف که ترطرفآن متر چند یسو به دومیم -

 و مالمیم هم به دستم یتو و دارمیبرم برف یمشت. است

 حرارتش درجه و شود آب یکم دستم حرارت با کنمیم یسع

 دستم درون یبرفابه و نیماش طرف به گردمیبرم. دیایب باال

 بعد و لرزدیم آن کی. مالمیم محمد صورت به آرام را

 و صورتم یرو شودیم قفل نگاهش. کندیم باز را چشمانش

 . کندیم میصدا نجواگونه

 . نیزر -

 . جونم -

 ؟یسالم تو -

 . نباش من نگران. خوبم خوب   من آره، -

 افتاده روز نیا به جانم نجات یبرا. است گرفته یبدجور دلم

 .است من یسالمت نگران هم تیوضع نیا در یحت و است



 

 یسع. یبخواب دینبا تو. اریب طاقت. محمد شهیم خوب حالت -

 . یبمون داریب کن

 .کشدیم یدردآلود و قیعم نفس

 . مهتشنه -

 . کشمیم خشکش یهالب یرو را سمیخ دست

 . بشه شروع دوباره پات یزیخونر ممکنه. یبخور آب دینبا -

 یزیچ گرید و کشدیم مرطوبش یهالب یرو را زبانش

 .دیگوینم

 :پرسمیم یعل از

 که هست بزرگ یکهیت کوزه یشکسته یهاکهیت اون تو -

  خت؟یر آب کم هی توش بشه

 که مانندکاسه سفال یاقطعه با دستش و گرددیم را شیپا ریز

ا یتقر و بوده کوزه ته مال . دیآیم باال است، مانده سالم با

 :میگویم

 یرو بذارش و باال بزن رو کاپوت. کن برف پر توشو -

 . بشه آب که موتور

 :میگویم رضا به و شودیم ادهیپ یعل

 جات؟ سر نمیبش طرف اون از من که یش ادهیپ یتونیم -

 که یموقع. شودیم ادهیپ و کندیم باز را در حرف بدون

 سرما از بروم، طرفش آن به که زنمیم دور را نیماش

 اعتنا لرزش نیا به که داغم یطور درون از یول لرزمیم

 :دیگویم رضا. کنمینم

 . ستشهیش ُخرده پر نیماش کف. باش مواظب -



 

 فقط شهیش شکستن موقع. کنمیم وحشت و افتدیم او به چشمم

 تنش یمیضخ لباس و است داشته تن به شلوار و راهنیپ کی

. ردیبگ را هاشهیش ُخرده ضرب یجلو بتواند که نبوده

 شده دهیبر تکهتکه ینامنظم دراز ینوارها شکل به شیهالباس

 خون هاتکه از یبعض یهالبه یرو. است زانیآو تنش از و

 :میگویم. لرزدیم سرما از دارد. است شده خشک

 گرم کم هی موتور، رو دینیبش دیبر یعل و تو اگه کنم فکر -

 . دیشیم

 نیماش کف یهاشهیشخرده کهیدرحال و شومیم خم اطیبااحت

 یصندل دو نیب یفاصله یتو کند،یم چرقچرق کفشم ریز

 ینگاه و زنمیم کنار محمد یپا یرو از را پالتوها. خزمیم

 آشوب دلم. اندازمیم شیپا یرو وحشتناک و بزرگ زخم به

 انواع قبل سال چند از و پزشکم که من یبرا نیا و شودیم

 بیعج ام،کرده کار آن یرو و امدهید را یزیخونر و زخم

 یقدرتمند احساس لیدل به فقط آشوبهدل نیا احتماالا . است

 وجودم درون یزیچ ییگو. دارم محمد به نسبت که است

 . است کسم نیزتریعز بدن یرو زخم نیا که کندیم یادآوری

 کل اما است بسته دلمه خون آن یرو و ندارد یزیخونر زخم

ا یتقر شیپا  رانش یباال رضا که را یشلنگ. است شده دیسف با

. کنم بازش ندارم جرئت. کشمیم یکم است، زده گره

 بزرگ زخم نیا از خون دوباره شدنش باز محض به ترسمیم

 به خون گرید یمدت اگر کنمیم حس حالنیدرع. بزند رونیب

 نیا اگر و شودیم آغاز آن یهاسلول مرگ نرسد، عضو نیا



 

 ایدر به دل. کنند قطع را شیپا دیبا دیترد بدون فتد،یب اتفاق

 بعد لحظه چند. کنمیم شل را گره یکم اطیاحت با و زنمیم

 به اصالا  بند کردن باز. چکدیم زخم نییپا از خون قطره کی

 به یرسانخون و شده شل یکم که نیهم یول ستین صالح

 . است خوب شده، شروع شیپا

 و پوشانمیم پالتوها با ممکن حد تا را محمد یرو دوباره

 . دهمیم تکانش آرام. دهدینم جواب. زنمیم شیصدا

 . یبخواب دینبا. بده جواب خدا رو تو محمد، -

 رونیب یدردآلود و تند نفس و شوندیم باز شیهاپلک آن کی

 :دیگویم زمزمه حد در ییصدا با. دهدیم

 . آب -

 یعل و رضا که نیماش یزده باال کاپوت طرف به رومیم

 یکوزه طرف به که یموقع. اندنشسته درونش اتیمحتو یرو

. کنمیم حس را موتور یگرما کنم،یم دراز دست شکسته

 ولرم آب انگشت بند کی یاندازه به شیتو حاال که را کوزه

 چشمانش باز. رومیم محمد سر یباال و دارمیبرم است،

 آب قطرات و برمیم فرو آب یتو را انگشتم. است شده بسته

 را زبانش. کندیم باز چشم. زمیریم صورتش یرو را

. سدیلیم دهانش اطراف از را آب قطره چند و آوردیم رونیب

 پدر گور. زمیریم دهانش یتو و کنمیم پر آب از را مشتم

 تماشا و ستمیبا نجایا ندارم طاقت. شیهاهیتوص و یپزشک علم

 رنج هم یتشنگ از عذاب و درد همه نیا با دلم زیعز که کنم

 دانمیم و است جرعه کی حد در فقط آب نیا هرچند. ببرد



 

 و دهدیم فرو را آب. کرد خواهد تر را شیگلو و دهان فقط

 و دیآیم لبش یرو آن کی لبخند هیشب یزیچ. کندیم نگاهم

 را دستم. گرددیبرم دردمند حالت همان به صورتش دوباره

 :میگویم. کشمیم شیهاگونه یرو و کنمیم سیخ

 یحت تو. یتونیم تو یول سخته دونمیم. محمد بمون داریب -

 . یباش مسلط خودت به یتونیم هم طیشرا نیا یتو

 :میگویم و کاپوت طرف به گردمیبرم
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 لهیوس یسر هی و مارستانیب برم دیبا من. خونه میبر دیبا -

 از یکار چیه امکانات بدون سرما و یکیتار تو نجایا. ارمیب

 . ستین خوب حالتون تونسه هر. آدیبرنم دستم

 مطمئن هم لیوسا با و خونه تو یحت» کنم،یم اضافه دلم یتو

 مورد در یاتجربه نه جراحم نه. ادیب بر دستم از یکار ستمین

 «.کن کمک خودت ایخدا. دارم رگ میترم

 :دیگویم رضا

 مطمئنم. میشهر مقابل سمت تو درست. خونه میبر میتونینم -

 دیبا که ییهاابونیخ تموم م،یانداخت راه که یآشوب اون از بعد

 . روسه سرباز پر م،یبش رد ازش

 تو اش؟خونه میبر بشه که یشناسینم رو یکس اطراف نیا -

  ؟یعل یچ

 به یسر یعل بعد و روندیم فرو فکر به لحظه چند دو هر

 :دیگویم رضا و دهدیم تکان «نه» عالمت



 

 اطراف نیا یاعتماد قابل لیفام ای کینزد دوست چیه نه، -

 . کمه یلیخ اطراف نیا خونه. میشهر یهیحاش تو. میندار

  نه؟ م،یمارستانیب کینزد االن -

 . آره -

 مارستانیب به نفر سه نیا بردن مطمئنم. کنمیم فکر لحظه چند

 هاروس لیتحو را هاآن خودمان دست با که است نیا یمعن به

 شک. کنندیم وآمدرفت مارستانیب به مدام هاروس. میاداده

 نظر ریز شتریب را مارستانیب یطیشرا نیچن در که ندارم

ا  و رندیگیم  با و اندشده مستقر مارستانیب در شانیروهاین حتما

 به. کنندیم رشانیدستگ فوراا  تیوضع نیا با مجروح سه دنید

 را الزم لیوسا مارستانیب از و بروم خودم که کنمیم فکر نیا

 سوز نیا در مطمئنم. ستین یشدن نظرم به هم نیا یول اورمیب

 است، ترنییپا درجه ده یمنف از دما ندارم شک که سرما

 به تا میبگذار سرد نیزم یرو را محمد ساعت مین ستیکاف

 یمناسب تیوضع چندان هم یعل و رضا تازه و برود فرو کما

 به رفتنم نداشت، وجود هم مشکل نیا اگر تازه. ندارند

 یبرا را خطر زنگ خودش آشفته سرووضع نیا با مارستانیب

. کنمیم یدرماندگ احساس. آورد خواهد در صدا به هاروس

 نجایا صبح تا دیبا احتماالا  و ستین میپا یجلو یراه چیه

 صدا را خدا دلم یتو. نمیبب یکییکی را کندنشان جان و نمیبنش

 کار از مغزم گهید من. بکن یکار هی خودت ا،یخدا». کنمیم

 «.کن کمکمون. رسهینم ذهنم به یچیه. افتاده



 

. است بسته را چشمانش باز که محمد سر یباال گردمیبرم

 یرو آب قطره چند انگشتم نوک با و زنمیم شیصدا دوباره

 المیخ یکم کند،یم باز چشم یوقت و زمیریم خشکش یهالب

. هستم یدیناام اوج در کنمیم حس حالنیباا شود،یم راحت

 ینقطه تنها که کرده باز دهان کیتار یاورطه مقابلم انگار

 من به سکوت در که است محمد یهاچشم بودن باز روشنش

 دفعهکی بعد. زندیم موج درونشان درد و اندشده دوخته

 کلیما دکتر که شب آن. زندیم جرقه ذهنم یتو یزیچ

 و انداخته کاغذ به گذرا ینگاه بود، نوشته میبرا را آدرسش

 به. ندارد فاصله مارستانیب با ادیز منزلش که بودم شده متوجه

 دراز موتور یرو که رضا از و دومیم نیماش کاپوت طرف

 :پرسمیم است، کرده جمع بچه کی مثل را خودش و دهیکش

  ؟یبلد رو کلیما دکتر یخونه -

 . آره -

 هاست؟یکینزد نیا -

 .شودیم زیخمین

 . داره فاصله نجایا با قهیدق پنج دیشا نیماش با آره، -

 صورتش در را دیترد. ندینشیم شیجا سر و شودیم بلند

 :میگویم. نمیبیم

 و بودن هاروس ریاس یچیگار تا دو اون و محمد که یشب -

 بهم آدرسشو و خونه رسوند منو شد، بد مارستانیب تو حالم من

 ای یپزشک کار واسه کردم حس موقع هر اگه گفت. داد

 موقع اون. اشخونه برم آد،یبرم ازش یکمک یرپزشکیغ



 

 یلیخ که هیآدم دکتر کالا  یول افتاده یاتفاق چه دونستینم

 و دهیم پناهمون امشب مطمئنم. زنهیم حرف کم و فهمهیم

 سال ستیب از شتریب و هست هم جراح تازه. کنهیم کمکمون

 . شهیحال شتریب یلیخ تجربهیب من از. داره طبابت یسابقه

 . دهدیم تکان سر دییتأ به

 تو شدن یمخف انیجر سر. هست هم خانواده یمیقد دوست -

 با. کنهینم یکوتاه کمک از و اعتماده قابل که داده نشون هم

 . موافقم فکرت

 در رضا. دیآیم نییپا هم یعل و پردیم نییپا موتور یرو از

 :دیگویم یعل به و بنددیم را کاپوت

 محمد یباش مراقب و عقب یصندل تا دو نیب ینیبش یتونیم -

 . بره کجا از بگم نیزر به که جلو نمیبش خوامیم من فته؟ین

 در سالمش دست با مدت نیا تمام در که را یتفنگ یعل

 . دهدیم رضا دست به است، داشته نگه آغوشش

. هست فشنگ تا دو توش هنوز. باشه هم اطراف به حواست -

 . افتاده بمیج از یریدرگ وسط یاضاف یهافشنگ

 بدون کوتاه ریمس نیا کنمیم دعا و نمینشیم فرمان پشت

 خدا از. مینشو روروبه هاروس با و شود یط یریدرگ

 از هنوز. شود تمام یخوش و ریخ به زیچهمه خواهمیم

 .است مانده یلیخ وحشتناک شب نیا یطوالن یهاساعت
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 یطوالن و سرد شب کی



 

 سرما از کهیدرحال است، نشسته کنارم یصندل یرو که رضا

 :دیگویم خورند،یم هم به شیهادندان

 سمت چیبپ رون،یب یرفت که شهیب از. برو خاموش چراغ با -

 . راست

ا یتقر که یچرخ با  دارد انگار و نمانده یباق شیرو یکیالست با

 کنمیم دعا. میافتیم راه کند،یم حرکت نگیر یرو

 نظرم به چون باشند یخاک نجایا مثل یهمگ ریمس یهاابانیخ

 خواهد ادیز یلیخ سنگفرش یرو چرخ ودلونگدلنگ یصدا

 . کند جلب را هاروس توجه است ممکن و شد

 میشویم یترکیبار ابانیخ وارد رضا ییراهنما با بعد یکم

 شیپ یکمتر سرعت با ابانیخ کف خی و برف لیدل به و

 اول هاخانه و شودیم یمسکون کمکم منطقه. میرویم

 که کشدینم یطول. شوندیم ظاهر شتریب بعد و وتوکتک

 کنمیم حس کهیدرحال و چمیبپ یاکوچه یتو دیگویم رضا

 پنچرش کیالست با نیماش نیا فرمان داشتن نگه صاف گرید

 . کندیم اشاره یاخانه به رضا است، خارج توانم حد از

 . جاستنیهم -

 خانه زنگ. پرمیم نییپا و کنمیم پارک یجنوب یخانه یجلو

 پاپابه میجا سر و لرزمیم سرما از کهیدرحال و زنمیم را

 رضا. کند باز را در نیا زودتر نفر کی کنمیم آرزو کنم،یم

 از یامردانه یصدا بعد یکم. دیآیم کنارم و شودیم ادهیپ هم

 :پرسدیم در پشت

  ه؟یک -



 

 :میگویم

 . دارم کار دکتر با -

 یال را خودش که یسالانیم مرد سر. شودیم باز در یال

 دنمید با. دیآیم رونیب در از است، دهیچیپ نیپوست کی

 به زندیم زل مبهوت لحظه چند و شودیم گرد شیهاچشم

 که یموقع و امآشفته چقدر که افتدیم ادمی تازه. صورتم

 یکهیبار خت،یر سرم یرو و شکست نیماش عقب یشهیش

 امیشانیپ به یدست. بود شده ریسراز امیشانیپ یرو یخون

 :دیگویم مرد. کشمیم

 دیبرسون خودتونو زودتر. امشب فتهیش. ستین خونه دکتر -

 . مارستانیب

 یرو یبدبخت پشت یبدبخت است قرار امشب کنمیم حس

 نگاهش تعجب و افتدیم رضا به مرد نگاه. ببارد سرمان

 :دیگویم ادب با یول شودیم دتریشد

 . خان رضا سالم -

 . رمضون سالم -

 شده؟ یزیچ -

  خوابه؟ خانم... یعنی نه، -

 . باشن خواب کنمیم فکر بله، -

 یالهجه با یازنانه یصدا و شودیم روشن یچراغ خانه یتو

 :پرسدیم خاص

  رمضون؟ هیک -

 . گرددیبرم و کندیم باز شتریب را در مرد



 

 . دارن کار دکتر با. خانم هستن کیکوچ احتشام یآقا -

 شیپ در به یمنته یراهرو یتو که نمیبیم را یسالانیم زن

 که دارد تن به میضخ یپارچه از یبلند خواب لباس. دیآیم

 دوشش یرو یبافقالب شال کی و شده یگلدوز نشییپا

 وتوکتک که اشییطال مجعد و بلند یموها. است انداخته

 ختهیر شیهاشانه یرو درخشند،یم یانقره یتارها وسطشان

 هیشب. سرد یاچهره و دیسف پوست و دارد یآب یچشمان. است

 یزیچ آن کی. ستین هم هایرانیا هیشب ست،ین هاییکایآمر

. شودیم پاره دلم بند! است روس او. زندیم جرقه ذهنم یتو

 پرصدا ینفس اریاختیب. میاآمده دشمن دام یتو خودمان یپا با

 شده آشکار هم صورتم یتو ینگران آثار انگار. دهمیم رونیب

 :دیگویم گوشم کنار آهسته رضا چون

 به االن. شده بزرگ رانیا تو یسالگ هفت از. نترس -

 . هیرانیا تو و من یاندازه

 نیا هاستسال رضا که بدهم قلب قوت خودم به کنمیم یسع

 ضمن. کنم اعتماد قضاوتش به دیبا و شناسدیم را خانواده

 دکتر خود و است کلیما دکتر همسر زن نیا هرحالبه نکهیا

 که هاروس چشم از که کرده کمک من به ییکایآمر تیمل با

 همسرش البد پس. شوم یمخف هستند، کشورش مانیپهم االن

 و رسدیم در یجلو زن. است اعتماد قابل اندازه همان به هم

. کندیم یاحوالپرس ترگرم رضا با بعد. دهدیم پاسخ مرا سالم

 :پرسدیم و اندازدیم دومان هر سرووضع به ینگاه

  اومده؟ شیپ یمشکل -



 

 :دیگویم یروهیحاش بدون و مختصر رضا

 که هستن نیماش تو هم گهید نفر دو و بازومه تو ریت هی -

 . خانم نیکاتر میدار اجیاحت کمکتون به. مجروحن

 . رمضان به کندیم رو مکث بدون نیکاتر

 اتاق تو. تو دیاریب رو نفر دو اون و کن صدا رو ظفر بدو -

 هی ها،تخت رو بخوابون دوتاشونو. کن شونیبستر مطب بغل

 . بنداز نیزم رو هم رختخواب

 :دیگویم رضا و من به نیکاتر و رودیم شتاب با رمضان

 . تو دییبفرما -

 نیکاتر. کندیم سالم و دیآیم جلو و شودیم ادهیپ یعل

 :پرسدیم و دهدیم را پاسخش

  بره؟ راه تونهیم هم آخر نفر اون -

 :میگویم

 احتمال. داره یبزرگ و قیعم زخم و خورده دشنه پاش. نه -

 . باشه دهید بیآس رونش شاهرگ دمیم

 . کندیم نگاهم یرنگکم لبخند با

  هستد؟ یزیرخیام دکتر شما -

 :دیگویم. دهمیم مثبت پاسخ تعجب با

 . کرده فیتعر ادیز تتونیمسئول احساس از دکتر -

 البد که یجوان مرد و رمضان م،یبگو یزیچ نکهیا از قبل

. روندیم نیماش طرف به شتاب با و گردندیبرم است، ظفر

 : میگویم و دومیم دنبالشان



 

 ریز و هاشونه ریز از کدوم هر آروم. دینکن بلندش هوی -

 .دشیاریب و دیریبگ زانوهاش
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 دهیخشک خون از شیجاها یلیخ که را رضا و خودم یپالتوها

 یهاشهیش ُخرده و دارمیبرم محمد یرو از است، شده سفت

 که یروش به را محمد مرد دو یوقت و تکانمیم را هاآن یرو

 مردها. کشمیم شیرو را هاآن دوباره کنند،یم بلند بودم گفته

 رضا به رو نیکاتر. روندیم یاتاق یتو و شوندیم خانه وارد

 :دیگویم

 . دکتر دنبال رمیم االن من. دیبد رو نتونیماش چییسو -

 :کندیم اضافه و اندازدیم من به ینگاه بعد

 . هستن مراقبتون یزیرخیام دکتر برگردم، تا -

 :پرسمیم

 یچطور هاروس گشت و یبازرس پست همه نیا وسط -

  د؟یبرگرد و دیبر دیخواهیم

 . زندیم یمحو لبخند

 مال وآمدرفت منع نیقوان اون. روسم من زم،یعز -

 دکتر که هم برگشتن موقع. ندارن یکار من با. هاستیرانیا

 تو ذارمیم رو نتونیماش. داره شبانه وآمدرفت کارت

 دیبر دیتونیم بعداا . گردمیبرم دکتر نیماش با و مارستانیب

 .دیدار برش

 :دیگویم و کندیم نیماش به یااشاره رضا



 

 یرانندگ باهاش دیبتون که اونه از ترافتضاح نیماش اوضاع -

 .دیکن

 اریاختیب و اندازدیم نیماش به ینگاه و کشدیم سرک زن

 رضا. گذاردیم دهانش یرو را دستش و کشدیم یفیخف نیه

 :دیگویم

 و من تا دیباش دوستم و داداشم مراقب شما اگه خانم، نیکاتر -

 تو دیبا ما. دیکرد یبزرگ لطف دکتر، دنبال میبر نیزر

 و میبش خالص نیماش نیا شر از مارستانیب کینزد یهاشهیب

 هیجنوب شما یخونه چون میکن رهاش اطراف همون ییجا هی

 هی مثل صبح فردا در، یجلو بمونه اگه. نداره رونیماش در و

 . نجایا کشونهیم رو روس سرباز تا صد عالمت

 یرو سرد لبخند همان باز و دهدیم تکان سر دییتأ به نیکاتر

 .ندینشیم لبش

 . شماست با حق یول... هستن من یهاهموطن هاروس -

 .کندیم من به رو رضا

 .  میبر -

 طیشرا نیا در را محمد که نگرانم. کنمیم نگاهش دیترد با

 دستم از یادیز کار هرچند. بسپرم نیکاتر به و بگذارم تنها

. است ترراحت المیخ باشم، کنارش که نیهم یول دیآیبرنم

 :دیگویم رضا

 چند یول هستن یاباسابقه پرستار خانم نیکاتر. نباش نگران -

 . کنن کاریچ دیبا دوننیم. کننینم کار ساله

 :میگویم نیکاتر به و شودیم ترراحت المیخ یکم



 

 شیپ قهیدق چهل حدود کنمیم فکر. داره*  کتیتورن محمد -

 یزیخونر یکم و کردم شلش بار هی فاصله نیا تو. شده بسته

ا  یول کنم بازش دمیند صالح. داد  نگرانم. دیکن شلش کم هی لطفا

 . داده دست از خون یلیخ. نشه یرسانخون پاش به

 یسرد نیا شومیم متوجه دارم تازه که سرد لبخند همان با

 و گرم یلحن یول است صورتش بیترک از یجزئ یظاهر

 :دیگویم مهربان

. دیبرگرد و دیبر سالمت به دوارمیام. دکتر دینباش نگران -

 ...فقط

 .کندیم برانداز را رضا و من یسرتاپا نگاهش

 توجه یحت بهتره. ستین مارستانیب به رفتن مناسب ظاهرتون

 و دیبشور رو صورتتون و دست دییایب. دینکن جلب رو نگهبان

 . دیکن زیتم رو خودتون کم هی

 خودم به ینگاه. امآشفته و یخاک چقدر که افتدیم ادمی دوباره

 :دیگویم نیکاتر به رضا. دهمیم حق نیکاتر به و اندازمیم

 کیالست ظفر دیبگ شهیم م،یبش معطل کم هی قراره که حاال -

 یکی رش؟یز بندازه رو زاپاس و کنه عوض رو نیماش عقب

 شتریب نکنم فکر. میرفت راه باهاش یکل. پنچره هاکیالست از

 .ارهیب دووم نیا از

 و کندیم صدا را ظفر و دهدیم تکان سر دییتأ به نیکاتر

 ییراهنما با که بعد یکم. دهدیم را کیالست ضیتعو دستور

 نمیبیم ستم،یایم نهیآ مقابل و شومیم ییشودست وارد نیکاتر

 اطراف آشفته و زده رونیب امبافته سیگ نیب از میموها که



 

 یدگیبر محل از که خون کهیبار کی و است پرواز در سرم

 خشک جاهمان بود، شده یجار امیشانیپ یرو شهیش ُخرده

 تا را میموها و میشویم را صورتم و دست عیسر. است شده

 و کشمیم سیخ دست میهالباس یرو. کنمیم مرتب ممکن حد

 هال وارد که یموقع. کنمیم پاکشان خاک از یقبول قابل حد تا

 یسع و رودیم کلنجار کمربند کی با دارد رضا شوم،یم

 شیبرا زیسا چند که را یشلوار بستنش ترمحکم با دارد

 تن به که هم یراهنیپ. دارد نگه کمرش دور است، بزرگ

 نیکاتر که شومیم متوجه. زندیم زار تنش به یحساب دارد،

 و آلودخون یهالباس آن شر از و داده او به دکتر یهالباس از

 :میگویم. است شده خالص رشتهرشته

 و بندازم بازوت زخم به ینگاه هی رفتن از قبل کاش -

 .کنم شیضدعفون

 :دیگویم هم در یهااخم با رضا

 یضدعفون بازومو هم. دنیکش رو زحمتش خانم نیکاتر -

ا یدق االن. رو شهیش یدگیبر زخم تا هزار اون تمام هم کردن  قا

 .سوزهیم داره استخونم مغز تا

 وجود از یجزئ طنزآلود لحن. دیآیم لبم یرو لبخند اریاختیب

 درد مورد در که را یحرف هم طیشرا نیا در یحت و رضاست

. رسدیم نظر به دارخنده که دیگویم یطور است، سوزش و

 داده من به که ییپالتو. دهدیم دستمان به پالتو تا دو نیکاتر

 زیسا چند شیهالباس یهیبق مثل رضا یپالتو یول است اندازه



 

 شال م،یپوشیم یوقت. دکتر درشت اندام مناسب و تربزرگ

 . اندازدیم سرم یرو و داردیبرم هم را دوشش یرو

 .دکتر ستآشفته یلیخ هنوز موهاتون -
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 محمد که یاتاق طرف به دومیم. کنمیم تشکر یگرم لبخند با

. رومیم محمد سر یباال و اندکرده یبستر آن در را یعل و

 است آشکار اشچهره در درد آثار یول است بسته شیهاچشم

 آرام و کنمیم شیصدا. ستین هوشیب دهدیم نشان و

 . کندیم باز چشم. کنمیم نوازش را صورتش

  محمد؟ یخوب -

 فقط که رنگکم قدرآن زند،یم ینامحسوس لبخند پاسخ یجا به

 را دستش. بدهند صشیتشخ توانندیم دوارمیام چشمان

 :میگویم و رمیگیم

 تا مراقبته نیکاتر. دکتر دنبال میریم میدار رضا و من -

 . یبمون داریب کن یسع. میبرگرد

 شده رهیخ. دهدیم یکوتاه فشار را دستم رمقشیب انگشتان با

 روشن نگاه از زور به. داردیبرنم من از چشم و صورتم به

 . رومیم رونیب اتاق از و کنمیم دل مهربانش

 که اندازمیم رضا به ینگاه کنم،یم روشن را نیماش یوقت

 کف از دارد، فشنگ تا دو هنوز که را یتفنگ و نشسته کنارم

 و کشمیم آه. است گذاشته شیزانوها یرو و برداشته نیماش

 . نشود دایپ آن از استفاده به یازین کنمیم دعا



 

 دنیکش الاقل بار نیا که کنمیم شکر را خدا و میافتیم راه

 یصدا آن از یاثر و است شده تمام طرف کی به فرمان

 رضا. رسدینم گوش به هم نیزم با نگیر برخورد وحشتناک

 :دیگویم

 میمجبور. ابونیخ اون تو چیبپ و کن خاموش رو هاتچراغ -

 ستین یطوالن ریمس. میبر یاصل یهاابونیخ از رو راه شتریب

 مطمئنم. میبخور هاروس یهایگشت به داره احتمال یلیخ یول

 . شهر یهاابونیخ تو ختنیر االن

 ابانیخ یتو... دعا و کنمیم دعا دلم یتو باز و کشمیم آه

 ابانیخ. است آن یانتها در مارستانیب دانمیم که میافتیم یپهن

 مناسب یسرعت و راحت الیخ با را یریمس و است خلوت

 دور از مارستانیب به مانده متر پانصد حدود. میکنیم یط

 یتو یبازرس پست کی. اندبسته را ابانیخ وسط که نمیبیم

 :پرسمیم. است ریمس

  م؟یبر ازش میبتون که ستین یاگهید راه -

 . کنار بکش. نه -

 چند رضا. میستیایم است، ابانیخ طرف کی که یاشهیب کنار

 :دیگویم بعد و کندیم فکر لحظه

 ول جانیهم رو نیماش. باشن دهید رو ما هنوز نکنم فکر -

 ازمون یزیچ اگه. میریم ادهیپ رو راه یهیبق و میکنیم

 فرستادن غامیپ برات و یمارستانیب دکتر تو میگیم دن،یپرس

 تنها که اومدم باهات هم من. دارن الزمت مارستانیب تو که

 . ینباش



 

 شیپالتو ریز را تفنگ. میشویم ادهیپ و دهمیم تکان سر

 م،یشویم دور نیماش از که یکم. میافتیم راه و کندیم یمخف

 با و افتدیم راه به یبازرس پست طرف از خودرو کی

 با. است یروس پیج کی. دیآیم طرفمان به سرعت

 :پرسمیم اضطراب

 م؟یکن فرار نیماش طرف میبرگرد -

 شهیب داخل خودش همراه که یدرحال و ردیگیم را دستم

 :دیگویم کشد،یم

 شینما گهید. دنیرس بهمون ،یبزن دور یبخوا تا نه، -

 اون از که دنمونید چون میکن ادهیپ شهینم هم دکتر احضار

 یریدرگ تو معلومه قشنگ نیماش ظاهر از. میشد ادهیپ نیماش

 . کنن گممون شهیب تو کنه خدا. بدو فقط. بوده امشب

 یمتر صد برسد، شهیب کنار پیج تا و میدویم شهیب یتو

 طول در جنگل کف انگار. میادهیدو برگ بدون درختان وسط

 یرو برف جاها شتریب چون است نبوده ریآفتابگ چندان روز

. رودیم فرو برف یتو مانیهاچکمه مچ تا و است نیزم

. دهدیم صدا و شکندیم قرچقرچ پاهامان ریز زده خی برف

 کامل ماه و روندیم کنار ماه یرو از لحظه نیهم در ابرها

 تمام امشب. کندیم ترروشن را جنگل و درخشدیم هاآن وسط

 . اندگرفته نشانه را ما ایدن یهایبدشانس

 سرم پشت به ینگاه و گردمیبرم م،یدویم که طورهمان

 قبل که است نیا م،یدار نیب نیا در که یشانس تنها. اندازمیم

 وسط مانیپا رد و اندشده رد شهیب از هم یگرید کسان ما از



 

 که ییجا دور آن. دیآینم چشم به چندان گرید یردپا نیچند

 الاقل شود،یم دهید روشن ینقطه چند شود،یم شروع شهیب

 با که نمیبیم را اهیس کلیه شش پنج نقاط آن پشت. نقطه سه

 افتاده جلو من از قدم چند که رضا. دوندیم طرفمان به شتاب

 :پرسدیم زناننفس است،

 ؟یموند جا چرا -

 . طرفمون دونیم دارن. شهیب تو اومدن سرباز تا شش پنج -

 دو هر. رسدیم گوش به یراندازیت یصدا سرمان پشت از

 کشدیم و ردیگیم را دستم رضا بعد و میشویم خم اریاختیب

 ترانبوه و هستند ترکینزد هم به درختان که شهیب از یسمت به

 روشن یلیخ برگ بدون یهادرخت ریز یول رسدیم نظر به

 اول ریمس بر عمود میدار. رسدیم نظر به حفاظ بدون و

 دور از. کند گمراهشان ریمس رییتغ نیا دوارمیام و میدویم

 یدستور یحالت که شنومیم را یروس زبان به یادیفر یصدا

 هاقوه چراغ نور. اندازمیم ینگاه و گردمیبرم آن کی. دارد

 دور چشمشان یجلو از یوقت انگار. اندشده دور هم از

 هر که است گرفته میتصم سربازان یفرمانده م،یاشده

 نفسم کهیدرحال. بگردند ما دنبال را یاجداگانه ریمس کدامشان

 :میگویم د،یآیم باال زور به

 دامونیپ راحت. دهیم لومون برف تو دنمونیدو یصدا -

 . کننیم

 خودش دنبال مرا و دودیم طورهمان و دهدینم جواب

. است افتاده نیزم یرو یریپ درخت جلوتر یکم. کشدیم



 

 مرا رضا. دارد کوچک یهاشاخه یکل یول ستین تناور یلیخ

 :دیگویم و کشاندیم درخت پشت
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 . نیزم رو بکش دراز -

 شکم به نیزم یرو هم او. اندازمیم هابرف یرو را خودم

 حالش نگران و زندیم نفسنفس سخت یلیخ. خوابدیم

 :پرسمیم. شومیم

 رضا؟ یخوب -

 و شودیم بهتر تنفسش بعد یکم. دهدیم مثبت جواب سر با

 یافق بود، چسبانده خودش به محکم مدت نیا تمام که را تفنگ

 مقابلمان یخال یفضا به رو و گذاردیم درخت یتنه یرو

 راکامالا  چپش دست که شومیم متوجه. رودیم نشانه

 گلوله زخم که است نیا حدسم. است داشته نگه حرکتیب

 به درخت یتنه از واقع در و کندیم تشیاذ دارد قبل از شتریب

 را سرم. است کرده استفاده مجروحش دست نیگزیجا عنوان

 همچنان که نمیبیم را هاقوه چراغ ینورها و کنمیم بلند یکم

. ستندین کینزد ما به ادیز کدام چیه. اندپراکنده شهیب انیم

 :پرسمیم آهسته

 تا کنم فکر ابون؟یخ طرف میبرگرد میبزن دور وراون از -

 به میبرسون خودمونو میبتون گردن،یم دنبالمون دارن نجایا

 . نیماش



 

 دیبع. نیماش کنار گذاشتن رو یکی احتماالا . ستین عاقالنه -

 کالا  رو نیماش گهید. شهیب تو باشن اومده شونهمه دونمیم

 . کن فراموش

 فکر نیا به دارم. شومیم نگران باز و است دردآلود شیصدا

 برف یرو درخت نیا پشت میتوانیم یک تا ما که کنمیم

 کل یوقت تا هاآن که ندارم شک. میبمان منتظر و میبکش دراز

 دارد نیزم یرو کمکم. روندینم آنجا از نگردند، را شهیب

 و سر به شتریب را نیکاتر شال. لرزمیم و شودیم سردم

 :پرسمیم رضا از و چمیپیم گردنم

  ست؟ین سردت -

 . کنمیم حال دارم یکرس ریز نشستم. اصالا  نه -

 یمقدار درونش و ستین زیطنزآم لحنش که است بار نیاول

 سؤال چقدر کنمیم حس. دارد وجود هم تیعصبان و حرص

 . امدهیپرس یخودیب

 حد تا را سرم. رسدیم گوشم به برف یرو یحرکت یصدا

 دست که نمیبیم. شودیم ترکینزد صدا. آورمیم نییپا ممکن

. لغزدیم ماشه یرو و کندیم حرکت تفنگ یرو رضا سالم

 ممکن حد تا را خودش نیزم یرو درخت یهاشاخه نیب

 روروبه از آن کی و شده کیبار چشمانش و کرده یمخف

. بزنم یحرف ای بکنم یحرکت ندارم جرئت. داردیبرنم چشم

 کینزد ما به دارد روس سرباز کی که دانمیم خوب یلیخ

 شودیم ترکینزد برف یرو شیهاقدم یصدا آن هر. شودیم

 رضا انگشت به چشم ریز از. رودیم باالتر قلبم ضربان و



 

 به را آن یکم و کندیم یحرکت ماشه یرو که کنمیم نگاه

 است شده منقبض اممعده اضطراب از. کشدیم خودش طرف

. شوندیم کینزد هم باز هاقدم یصدا. دارم تهوع حالت و

 شود،یم بلند که کیشل یصدا. کشدیم را ماشه رضا

 که نمیبیم را روس سرباز و آورمیم باال را سرم اریاختیب

 نخورده او به ریت انگار. اندازدیم نیزم یرو را خودش

 شیجا سر سرباز و شودیم بلند دوم کیشل یصدا. است

 داد و شودیم بلند رضا. شودیم حرکتیب و خوردیم یتکان

 :زندیم

 . نجایا زنیریم شونهمه االن. نیزر بدو -

 تکرار جمله نیا فقط ذهنم یتو. دومیم دنبالش و شومیم بلند

. میندار فشنگ گرید. بود تفنگ یتو ریت تا دو فقط. شودیم

 با را آن دارد و نکرده رها را تفنگ هنوز رضا هرچند

 یکوتاه نگاه که یگاه و میدویم توان تمام با. آوردیم خودش

 همان به قوه چراغ سه نور که نمیبیم اندازم،یم عقب به

 یکم. شوندیم کینزد بود، شده کشته روس سرباز که یحوال

 قطر که کشدیم تناور چنار درخت کی پشت مرا رضا جلوتر

 و میستیایم هم کنار دو هر. است متر کی از شتریب اشتنه

 : دیگویم بعد لحظه چند. میزنیم نفسنفس

. میندار که هم فشنگ. بدوم یطوراون تونمینم گهید مطمئنم -

 نیب از. طرفشون گردمیبرم من. میبکن میتونیم کار هی فقط

 و کنم گرم رو سرشون که دومیم یجور هادرخت

 سمت برو و کن فرار جهت خالف تو. دنبالم کشونمشونیم



 

 ابونیخ بر عمود که ابونیخ هی به یرسیم وراون از. راست

 در شهیب یتو از تو که نهیبب یکس نکنم فکر اونجا. مارستانهیب

 با. مارستانیب طرف برگرد ادهیپ و بتکون هاتولباس. یاومد

 . دکتر سراغ برو و شو رد یبازرس پست جلو از نفساعتمادبه

 . چسبمیم را نشیآست زدهوحشت

 .کشنتیم ؟یشد وونهید -

 نشیآست و کشدیم یقیعم و مصمم نفس فقط دیگوینم یزیچ

 .رمشیگیم ترمحکم. کند شیرها دستم انیم از تا کشدیم را

 هم بعد. رنتیگیم ای زننتیم ریت با ای که کشهینم قهیدق دو -

 . کننیم دایپ منو سوت سه در

  ؟یدار یبهتر ینقشه -

 برم نجایا از تنها من که نکن هم فکرش یول هنوز نه -

 . کدوممونچیه ای میریم دومون هر ای. رونیب

 نجایا دومون هر تو و من اگه. نیزر باش عاقل کم هی -

 نهیا صالح. رنیمیم دکتر یخونه تو هم گهید نفر دو م،یریبم

 .دکتر دنبال بره بتونه مونیکی که

 :میگویم حرص با

 ؟یکن یباز یهند لمیف من واسه یکرد هوس بحبحه نیا تو -

 تا دو اون واسه برم من که یکن یقربون خودتو ،یکن یفداکار

 نکهیا یجا به. هایبازلوس نیا از بردار دست ببرم؟ دکتر

 مینیبب میکن فکر بذار ،یبکن هاحرف نیا صرف مونویانرژ

 .کرد دیبا کاریچ
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 شهیب نیا تیموقع کنمیم یسع و اندازمیم اطرافم به ینگاه

 مارستانیب به وآمدرفت موقع بارها قبالا . کنم مجسم ذهنم در را

 تا طرف کی از که دانمیم. بودم دهید را بزرگ یشهیب نیا

 به دانمینم هاطرف یهیبق از یول دارد ادامه مارستانیب وارید

 کشدیم رونیب فکر از مرا برف یرو پا یصدا. رسدیم کجا

 با دو هر. دهدیم فشار هشدار عالمت به را دستم رضا و

 یحرکت چیه میکنیم یسع و میاداده هیتک درخت به اضطراب

 و کینزد صدا. میبکش نفس صدایب و آهسته یحت و مینکن

 را او هنوز که دستم از را دستش رضا. شودیم ترکینزد

 ترمحکم را تفنگ و کشدیم رونیب است، دهیچسب محکم

 صورتش دنیکش هم در با را مجروحش دست یحت. چسبدیم

 چون دارد سر در یالیخ چه دانمینم. گذاردیم تفنگ یرو

 نیهم در درست. ستین اسلحه یتو یفشنگ گرید دانمیم

 و سکوت در جاهمه آن کی. رودیم ابر پشت ماه لحظه

 شودیم متوقف برف یتو هاقدم یصدا. رودیم فرو یکیتار

 سرباز نگرانم که است بلند قدرآن قلبم ضربان یصدا اما

 یول برف یرو یحرکت یصدا دوباره. بشنود را آن روس

 از. است کینزد یلیخ صدا. رسدیم گوش به قبل از کندتر

 هم باز... ترکینزد شود،یم کینزد راست سمت

 رضا کنار یاهیس کلیه لحظه نیهم در درست... ترکینزد

 و ندیبیم را رضا. رودیم راه نیپاورچ که شودیم ظاهر

. است زانیآو کمربندش از که یادشنه طرف به بردیم دست



 

 تفنگ یلوله. کندیم عمل ترعیسر او از و پردیم جا از رضا

 طرف به محکم را تفنگ قنداق و است گرفته دست دو با را

 به قنداق و دهدیم یجاخال سرباز. آوردیم نییپا سرباز سر

 و خوردیم یسکندر. کندیم برخورد اششانه به سرش یجا

 دست از تفنگ. افتدینم یول شودیم کج طرف کی به آن کی

 سر پشت و خوردیم یچرخ هوا در شود،یم رها رضا

 طرف به گرددیبرم عیسر سرباز. افتدیم نیزم یرو سرباز

 چپش یبازو راستش دست با و شده تابیب درد از که رضا

 حمله و کشدیم رونیب را اشدشنه. است دهیچسب محکم را

 و شومیم خم. است دهیند مرا هنوز انگار. او طرف به کندیم

 توانم تمام با سر پشت از و قاپمیم نیزم یرو از را تفنگ

 زدن از دست یول افتدیم بالفاصله. سرباز سر یتو کوبمیم

 بار چند دانمینم... بار سه بار، دو بار، کی دارم،یبرنم

 :دیگویم رضا که امدهیکوب

 . شد خطریب شهیهم واسه. گهید بسه -

 یرو تابدیم اشیانقره نور و دیآیم رونیب ابر پشت از ماه

 از یذرات فقط باال به یشانیپ از که یمتالش صورت کی

 قهیدق چند تا که یخاکستر ریخم کی یتو که است استخوان

 باورم. شودیم تند تنفسم. اندشده پخش است، بوده مغز قبل

 طورنیا را انسان کی و امکرده را کار نیا من که شودینم

 :دیگویم رضا. امکشته رحمانهیب

 . دنبالش انیب شونهیبق داره احتمال. میبر دیبا -



 

 ملتهب صورت به و دارمیبرم نیزم یرو از برف مشت کی

. رمیبگ فاصله وحشتناک و تلخ حس آن از تا مالمیم داغم و

 شهیب تیموقع از که یانقشه طرف به گردانمیبرم را ذهنم باز

 جرقه ذهنم در یزیچ و کنمیم تمرکز آن کی. دارم ذهنم در

 . زندیم

 نه؟ ه،یسیانگل ا ل حرف شکل شهیب نیا رضا -

 ابونیخ یمواز که یابونیخ تو چون باشه کنم فکر -

 . شترهیب شهیب عرض مارستانه،یب

. هاستراهبه خوابگاه مارستانیب ته. میکن کاریچ دیبا دمیفهم -

 باز که داره مستقل در هی هم داره، راه مارستانیب یتو از هم

 تو رفتنیم در اون از یگاه هاراهبه. شهیب نیا تو شهیم

 . میکرد دایپ نجات در، اون به میبرس اگه. زدنیم قدم شهیب

 . بدو پس -

 یول دورند ما از که اندازمیم هاقوه چراغ ینورها به ینگاه

 . هستند شتریب تا سه از رسدیم نظر به

 . آوردن یشتریب یروهاین هاروس انگار. رو اونجا -

 .امکرده اشاره که اندازدیم یسمت به ینگاه -

 یلیخ یول میندار فاصله ادیز مارستانیب پشت تا. نکن معطل -

 .میستین کینزد هم

 درختان یالالبه از خودش دنبال مرا و ردیگیم را دستم باز

 توانمینم اصالا  و امکرده گم را تیموقع یکل به. کشدیم

 رضا یابیجهت به یول میرویم طرف کدام به بدهم صیتشخ

. دومیم قوا تمام با و دارم اعتماد منطقه یرو شناختش و



 

 اندازمیم هاقوهچراغ ینورها به ینگاهمین و گردمیبرم یگاه

 دارند. ستندین متمرکز جا کی در و اندشده پخش گرید حاال که

 نفس به یطور. دهندیم پوشش را شهیب مختلف یهاقسمت

 میهاهیر به یژنیاکس چیه گرید کنمیم حس که امافتاده زدن

. دهمیم رونیب را نفسم هیثان کی یفاصله با چون رسدینم

 شیهاپنجره از یبعض که را مارستانیب ساختمان اهیس یهیسا

 ماه. شومیم دلگرم یکم و نمیبیم دور از است، روشن

 .شودیم کیتار جاهمه و رودیم ابر پشت دوباره
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 دارم یسع فقط و شودیم دهیکش رضا دنبال طورهمان دستم

 نیزم و نکند ریگ یزیچ به میپا که باشم مراقب کم نور آن در

 نیزم یرو بالفاصله و ستدیایم رضا دفعهکی. نخورم

 نیآخر در. کشدیم خودش دنبال هم مرا و زندیم رجهیش

 را دستم کنمیم فرصت بخورم، نیزم نکهیا از قبل لحظه

. بروم فرو برف یتو صورت با که شوم نیا مانع و کنم حائل

 یرو را سالمش دست بعد و کندیم درد از یاخفه یناله رضا

 نجوا. دهدیم فشار نیزم سمت به مرا و گذاردیم پشتم

 :کندیم

 . نخور تکون. نیزم به بچسبون خودتو -

 راستمان سمت از باشم، داشته یواکنش فرصت نکهیا از قبل

 چرخدیم قوهچراغ نور. شودیم کینزد که نمیبیم را ینور

 یول بچرخانم را سرم ندارم جرئت. شودیم ترکینزد و



 

 نیح در سرباز انگار. شودیم جاجابه مدام نور که نمیبیم

 و دهدیم حرکت مختلف جهات به را قوهچراغ دارد حرکت

 ژنیاکس به میهاهیر دیشد ازین با کنمیم یسع. دیآیم شیپ

 را توجهش تندم یهانفس یصدا تا کنم آرام را تنفسم و بجنگم

 نیآخر تا و میاچسبانده نیزم به را خودمان دو هر. نکند جلب

 کینزد ما به و لغزدیم برف یرو نور. میحرکتیب ممکن حد

 انگار که کوبدیم شدت با یطور قلبم. شودیم ترکینزد و

 لحظه چند کنمیم حس. زنندیم طبل امنهیس یقفسه در دارند

 باورم. میشو دهید و فتدیب مانیرو نور که است نمانده شتریب

 و یریدستگ ای بتیمص و دردسر همه نیا انیپا که شودینم

 ترکینزد هم باز نور. دشنه و گلوله با مرگ ای باشد شکنجه

 هابرف یرو که ینوران مثلث آن اضالع از یکی. دیآیم

 در را نفسم. است صورتم یمتریسانت چند در درست افتاده،

 نه باشد یآن مرگم الاقل کنمیم آرزو و کنمیم حبس نهیس

 دور ما از و کندیم حرکت نور مثلث. یطوالن و دردناک

 گرید یسمت به و دهدیم جهت رییتغ کامالا  بعد. شودیم

 ستیب در و است شده دورتر ما از هم باز بعد یکم. تابدیم

 طورهمان که نمیبیم را سرباز کلیه یاهیس مقابلمان یقدم

 یمختلف یهاجهت به را اشقوه چراغ نور و رودیم شیپ

 بودم، کرده حبس نهیس در اریاختیب که را ینفس. تاباندیم

 :دیگویم آهسته رضا بعد لحظه چند. دهمیم رونیب



 

 رو ریمس نیهم احتماالا  و شهیب ته رسهیم گهید قهیدق کی -

 سالم جون مارستان،یب به میبرس اگه فاصله نیا تو. گردهیبرم

 . میبرد در به

 که پرسمیم خودم از و کنمیم مارستانیب ساختمان به ینگاه

. نه ای بدوم را فاصله نیا قهیدق دو عرض در دارم رمق ایآ

 از ممکن حد تا سروصدایب و آهسته اول و میشویم بلند

 . میدویم توان تمام با باز بعد و میریگیم فاصله سرباز

 به دومان هر دوباره م،یرسیم هاراهبه خوابگاه در به یوقت

 دهید قوهچراغ نور نیچند اطرافمان. میاافتاده زدن نفس

 زنگ یرو را دستم. ستندین کینزد ادیز کدامچیه که شودیم

 پشت دوباره. افتمیم سرفه به زدن نفس شدت از و گذارمیم

 خوابخوش یهاراهبه نیا به دلم یتو و زنمیم زنگ هم سر

 پشت از یکی باالخره. ستین الشانیخ نیع که فرستمیم لعنت

 :پرسدیم در

  ه؟یک -

 . بودم مهمون شتونیپ مدت هی نم،یزر من. خواهر دیکن باز -

 یرو که راهرو رنگکم نور یتو. شودیم باز در یال

 . شناسمیم را او است، دهیتاب زن صورت

 . دیبد پناه رو ما. میدار اجیاحت کمکتون به ا،یمار خواهر -

 ...یول تو دییایب دیتونیم شما -

 . اندازدیم رضا به ینگاه

 . دیدونیم که خودتون. ممنوعه خوابگاه به یمرد هر ورود -

 . روسه سرباز پر دوروبر نیا. رنشیگیم د،یند راهش اگه -



 

 . امشرمنده. خواهر ندارم اجازه... من -

 و مات که را رضا دست و زنمیم کنار در یجلو از را او

. کشمیم ساختمان داخل به و رمیگیم است، مانده مبهوت

 :دیگویم

 . ستین درست. نیزر نکن -

 خواهر به رو و بندمیم سرمان پشت را در. کنمینم اعتنا

 بسته نقش صورتش یتو تعجب و خشم از یبیترک که ایمار

 :میگویم است،

 به رو خوابگاهتون قانون که شهینم خوشحال حیمس مطمئنم -

 شما. میمونیم منتظر نجایا ما. دیکن حفظ آدم هی جون متیق

 دیبپرس ازشون و دیکن صدا رو مقدس مادر دیبر دیکن لطف

 خطره، در دومون هر جون که مرد کی و من دنیم اجازه

. نه ای مارستانیب تو میبر و میبش رد خوابگاهتون یراهرو از

 .  رونیب میریم در نیهم از دومون هر ندادن، اجازه اگه

 یاراهبه راهرو یانتها از د،یبگو یزیچ ایمار نکهیا از قبل

 مادر نمیبیم شود،یم ترکینزد یکم یوقت که دیآیم جلو

 . دومیم طرفش به. است مقدس

 تو آوردم رو مرد هی اجازه بدون من که دیببخش مادر، -

 د،یند پناهش اگه. خطره در دومون هر جون. خوابگاه

 . رهیمیم

 دست در را یخال تفنگ هنوز که اندازدیم رضا به ینگاه

 د،یایب وجود به سردش صورت در یرییتغ نکهیا بدون و دارد

 :دیگویم ایمار به رو



 

 بفرستش و مارستانیب اطیح تو ببر رو آقا اون یجانب در از -

 . زمیه انبار تو

. اندازدیم من به ینگاه دیترد با رضا و کشمیم یراحت نفس

 که یدر از دو آن یوقت. برود ایمار همراه که کنمیم اشاره

 مقدس مادر روند،یم اطیح یتو است، جلوتر قدم چند

 :پرسدیم

 د؟یشد یزخم -

 .نمیبب رو کلیما دکتر دیبا. نه -
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 تموم کارشون تازه دکتر. اومدم بخش یتو از االن نیهم من -

 .خودشون اتاق رفتن. بود شده

 :پرسمیم دیترد با

 هست؟ روس سرباز... مارستانیب تو -

. دو بخش تو شدن یبستر و شدن یجراح نفر چند. بله -

 از هستن، بخش اون یجاهمه هم مسلحشون یهادوست

 طرف نیا یول ها؛اتاق و راهروها تا یپرستار ستگاهیا

 . دمیند رو یکس مارستانیب

 را خوابگاه دانمیم که رومیم یدر طرف به و کنمینم معطل

 هوا یتو «یمرس» کی. کندیم جدا مارستانیب یراهرو از

 یهابرگ و هابرف دنیدو حال در طورهمان و پرانمیم

 . تکانمیم اند،دهیچسب لباسم به که را یمرطوب رنگ یاقهوه



 

 کشمیم یقیعم نفس شوم،یم مارستانیب یراهرو وارد یوقت

 خلوت کامالا  راهرو خدا شکر. بروم راه یعاد کنمیم یسع و

 که هم بار کی انگار. نمیبینم را کسچیه ریمس در و است

 در پشت. است شده بمینص شانس وحشتناک شب نیا در شده،

 دیگویم یوقت. زنمیم در به یاضربه و ستمیایم دکتر اتاق

 سالم و شومیم وارد. اندداده من به را ایدن انگار ،«دییبفرما»

 نگران بعد و متعجب اشچهره اول دنمید با دکتر. کنمیم

 :پرسدیم. شودیم

 دکتر؟ دیبود ما یخونه -

  د؟یدیفهم کجا از. بله -

 . تنتونه نیکاتر یپالتو -

 . شودیم بلند زشیم پشت از

 افتاده؟ یاتفاق -

 هم رضا. هستن شما یخونه تو مجروح دوستش و محمد -

 خوابگاه در از ما. مارستانهیب زمیه انبار تو االن و مجروحه

 . تو میاومد هاراهبه

  ه؟یچ کدومشون هر مشکل -

 خورده دشنه پشت از کتفش یعل. خورده ریت بازوش رضا -

 ...محمد و

 و بنددیم نقش ذهنم یتو بودم، دهید بار نیآخر که اشافهیق

 شیتو درد که اشییطال چشمان ریتصو. کشدیم ریت قلبم

 رمقیب که انگشتانش صورتم، به بود شده رهیخ و زدیم موج

 . دادند فشار را دستم



 

 فقط رو یزیخونر. شده پاره چاقو با زانو کینزد تا رونش -

. داده دست از خون یلیخ یول ارمیب بند تونستم کتیتورن با

 در اومدم، یوقت. دمیم رو ران شاهرگ بیآس احتمال

 . بود کما و شوک یآستانه

 . دهدیم رونیب باصدا را نفسش

 روس یسربازها اون جون میداشت که یمدت تمام تو امشب -

 ماجرا نیا مقابل طرف که بودم نیا نگران م،یدادیم نجات رو

 . هستن یحال چه تو و کجان االن

 هم خودم یبرا که یطور یامقدمه چیه بدون و اریاختیب

. ستدیایم مقابلم و دیآیم جلو. هیگر ریز زنمیم است، بیعج

 صورتش به یشگیهم آرامش و یخونسرد همان دوباره

 . است برگشته

 . میرسیم بهشون موقع به. دکتر دینباش نگران -

 :میگویم هقهق با

 مجروح هم یکی مرد، امشب گهید مرد هی. ستین نیا فقط -

 حالش از یول دکتر به برسونن که بردنش که بود بدحال

 ... من و بودن؛ زده شالق مرگ حد تا رو دختر هی. خبرمیب

 تا شومیم ساکت آن کی که ردیگیم را میگلو یطور بغض

 . بدهم فرو را آن

 یکی اون زدم، نیماش با عمداا  رو یکی. کشتم نفرو دو من -

 . شد له مغزش و سرش تو زدم تفنگ قنداق با هم رو

 و شوم مسلط خودم به توانمینم که امافتاده هقهق به یطور

 جلب را یکس توجه و برود رونیب میصدا نگرانم کهیدرحال



 

 و دیآیم جلوتر. کنمیم هیگر بلند یصدا با طورنیهم کند،

 دهدیم اجازه و چسباندیم اشنهیس به را سرم. کندیم بغلم

 آن حس هامدت از بعد. کنم هیگر پهنش ینهیس یرو

 و بحران نیا وسط. بودم پدرم آغوش در که دارم را ییهاوقت

 ترآرام یوقت. کنمیم آرامش احساس یبیعج شکل به بتیمص

 دور خودش از یکم مرا و ردیگیم را میهاشانه شوم،یم

 . صورتم به شودیم رهیخ. کندیم

ا  فهمم،یم خوب یلیخ دکتر، فهممیم رو حالتون -  مخصوصا

 و دادن شفا کارمون و مونیزندگ روش که دکترها ما واسه

. دیستین شما مقصر یول تلخه؛ یلیخ حس نیا دنه،یبخش یزندگ

 انتخاب هی ماست، راه سر انتخاب هی یگاه. هیزشت زیچ جنگ

 و میبش رشیدرگ مینداشت یاعالقه چیه که یاجبار و تلخ

 شدن کشته ای بکش شو، کشته ای بکش شده، لیتحم بهمون

 یکار همون هاآدم اکثر. یدار دوستشون که نیبب رو یکسان

 خودتون. جنگه اجبار نیا. دیکرد شما که کننیم انتخاب رو

 رو نفر دو اون شما. یزیرخیام دکتر دیندون مقصر رو

 دادن، رو جنگ نیا شروع دستور که کشتن یکسان د،ینکشت

 هم با یایدشمن چیه روزید تا که رو ییهاآدم که یکسان

 . دادن قرار هم یرودررو نداشتن،

 . کندیم اشاره اتاقش یگوشه ییشودست به

 فهیح. دیبش مسلط خودتون به. دکتر دیبشور رو صورتتون -

 نفر چند جون که دیاومد نجایا تا که یایطوالن و سخت ریمس

 من. بمونه جهینتیب دنمونیرس رید خاطر به د،یبد نجات رو



 

ا  امشب  خوب یلیخ پرستار نیکاتر. دارم ازین کمکتون به حتما

ا  پزشک کی کمک یول هیاباتجربه و  بهتر یلیخ رو کار حتما

 .برهیم شیپ ترعیسر و

 نیا. امشده آرام چقدر. دهمیم تکان سر و کشمیم یقیعم نفس

 چند با انگار. یواقع انسان کی و است یذات پزشک کی مرد

 تازه نکهیا ضمن. است برداشته دوشم یرو از را یبار جمله

 به ازین و محمد جان ینگران و وحشت باز و امآمده خودم به

 دکتر. میشویم را صورتم عیسر. کنمیم درک را عجله

 .دهدیم دستم به را نشیماش چییسو

 

 8قسمت-37فصل

 تو دیبر هاراهبه خوابگاه در از. مارستانهیب اطیح تو نمیماش -

 ممکنه. دیبش رد ییجلو در از دینباش مجبور که اطیح

 نیماش. دیبزن دور رو ساختمون. باشن اونجا روس یسربازها

 رو خان رضا. بشه گرم که دیکن روشنش. اطهیح چپ سمت

 مقدار هی دیبا من. نیماش تو دینیبش و دیکن صدا انبار تو از هم

 تا. ندارم خونه تو و میدار الزم که ییزهایچ بردارم، لیوسا

 . نیماش دم آمیم گهید قهیدق پنج

 ماشن در نیسنگ و بزرگ یپزشک فیک کی با دکتر بعد یکم

 :میگویم. کنندیم یکوتاه یاحوالپرس رضا با و کندیم باز را

. دارن یبازرس پست هی روس یسربازها مارستانیب کینزد -

  د؟یکن رد هااون یجلو از رو ما دیخواهیم یچطور



 

 شما پس ده،یند رو اومدنتون یکس. دیمارستانیب دکتر که شما -

 کار ادیز حجم خاطر به و دیبود کار مشغول نجایا قبل از

 چون برسونم که برمیم رو شما من االن و دیموند امشب،

 . روقتهید

 و رضا صورت به شودیم رهیخ متفکر یحالت با لحظه چند

 :دیگویم بعد

 به یاگهید راه. عقب صندوق تو دیبر شما دیبا کنمیم فکر -

 . رسهینم فکرم

 :پرسمیم ینگران با

 هاروس اومده شیپ شبانه وآمدرفت موقع وقتچیه دکتر، -

  کنن؟ یبازرس نتونویماش صندوق

 رو عبورم کارت فقط شهیهم. ومدهین شیپ حاال تا نه، -

 همون هم امشب دوارمیام. بشم رد دنیم اجازه و ننیبیم

 . باشه برقرار روال

 نیماش عقب طرف به دکتر همراه و شودیم ادهیپ رضا

. اندازمیم اشخسته و دردمند صورت به ینگاه. روندیم

 شده ترمقاوم و تربزرگ یلیخ شهیهم از نظرم در امشب

 ادمی لحظات شتریب در که بوده صبور و قدرتمند قدرآن. است

 . است مجروح و خورده ریت او که رفته

 را چشمانم م،یافتیم راه و ندینشیم فرمان پشت دکتر یوقت

 یبازرس بدون بگذرد، ریخ به زیچهمه کنمیم دعا و بندمیم

... زمیعز محمد و میبرس خانه به دکتر نیماش عقب صندوق



 

 دعا وجودم تمام با و افتدیم تپش به دلم ادشی از باز! آه

 .بگذراند سر از را خطر نیا کنمیم

 را زخم یباال آن با که یزیچ.  بند انیشر: کتیتورن* 

 .شوند یزیخونر مانع تا بندندیم
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 فردا

. میرسیم یبازرس پست به مارستانیب از خروج از بعد یکم

 یسع یول امشده داغ ترس از و افتاده جانم به اضطراب باز

 سرباز با دکتر. بدهم نشان تفاوتیب و آرام را خودم کنمیم

. دهدیم نشان را کارتش و کندیم صحبت یروس کلمه چند

 دکتر باز و پرسدیم یزیچ و کندیم نگاه من به سرباز

 نیا به که است آرام قدرآن ظاهرش. دهدیم پاسخ مختصر

 پس را کارتش سرباز یوقت. خورمیم غبطه اشیروح قدرت

 انگارانگارنه که است یطور حالتش. زندیم لبخند دهد،یم

 شیدایپ اگر که است عقب صندوق یتو قاچاق مسافر کی

 یجلو از راهبند. رفت خواهد باد بر هم دکتر یهست کنند،

 باصدا را نفسم. میکنیم حرکت و شودیم برداشته نیماش

 :میگویم و دهمیم رونیب

 . گذشت ریخ به شکر رو خدا -

 ریمس یتو گرید کنمیم دعا و دهمیم هیتک یصندل یپشت به

 هم روس یهاگشت ریگ و باشند نساخته یدیجد یبازرس پست

 :پرسمیم د،یآیم جا حالم یکم یوقت. میفتین

  باشم؟ داشته شبانه عبور کارت تونمیم هم من -



 

 . باشن داشته توننیم هاپزشک یهمه بله، -

 . اندازدیم صورتم به ینگاهمین و گرددیبرم

 . دکتر بودم درخواست نیا منتظر زودتر یلیخ -

 وجود یزیچ نیهمچ نداشتم خبر اصالا  امشب تا راستش -

 . داره

 . زندیم لبخند

 رو شما که کردن رو تالششون احتشام برادران احتماالا  -

 از یلیخ یپزشک عبور کارت از استفاده وگرنه نکنن ریدرگ

 . کنهیم لیتسه رو کارهاشون

 محمد به داشتم خانه یتو که افتمیم قبل ساعت چند ادی

 و نیماش تو ینیشیم». ببرد خودش با مرا کردمیم اصرار

 یحت افتاد، یاتفاق هر بده قول. رونیب یذارینم پاتو مدت تمام

 نیماش از کردن، کهیتکهیت چشمت یجلو رو رضا و من اگه

 «.ینش ادهیپ

 تنها االن. کشدیم پر قاطعش مهربان نگاه آن یبرا دلم

 نمیبب سالم و حیصح را نفرشان سه هر که است نیا میآرزو

ا   در شتریب هم و است زتریعز میبرا هم که محمد مخصوصا

 :دیگویم دکتر. خطر معرض

 تا احتماالا  و فرستمیم رو عبورتون کارت درخواست فردا -

 . شهیم صادر گهید یهفته

 . ممنونم -

 دیستین بچه شما چون دیباش مراقب کنم هیتوص خوامینم -

. دیباش داشته ذهنتون تو شهیهم رو یزیچ هی... یول دکتر،



 

 یکی واکنششون سربازها یهمه. ستنین هم مثل هاآدم تمام

. ستین یکاف جاهمه از شدن رد یبرا عبور کارت فقط. ستین

 باشه؛ استرس از پر دلتون ته اگه یحت دیباش آروم دیبتون دیبا

ا   زبان. مؤثره یلیخ هم باهاشون زدن حرف یروس ضمنا

 طرف دشمن با که دهیم رو حس نیا مقابل طرف به یمادر

 . ستین

 :میگویم دل ته از

 از تون،یشگیهم یهامحبت از هاتون،هیتوص از ممنونم -

 از دارم، کنارتون کار از رونیب و کار موقع که یآرامش

ا  هنوز. دیکنیم منتقل بهم که ییهاتجربه  ذهنم تو یچیه واقعا

 فکر یول کنم کاریچ عبور کارت اون با ممکنه که ندارم

 . بخوره درد به یروز هی دیشا. باشمش داشته بهتره کردم

 . زندیم لبخند

 ییابتدا کتاب تا چند نیکاتر د،یریبگ ادی یروس دیخواست اگه -

 داشت دوست نیکاتر بودن، ساله شش پنج که پسرهام. داره

 گفت. رنیبگ ادی رو شونیمادر زبان نوشتن و خوندن

 ما گهید حاال. آوردن براش رو ییابتدا یهاکتاب اقوامش

 . بخوره شما درد به دیشا. میندار الزمشون

  د؟یدار پسر تا چند -

 . انساله هفده و شونزده که پسر تا دو -

 د؟یدار هم دختر -

 . میندار یول میباش داشته خواستیم دلمون -



 

 با قبل ساعت کی. شناسمشیم که چدیپیم یاکوچه یتو

 دکتر. میبود کرده ادهیپ نجایا را مانیزخم همراهان اضطراب

 امدهینفهم اصالا  که کرده پرت را حواسم یطور زدن حرف با

 فکر نیا به تازه. میاکرده یط چطور را ریمس قهیدق چند نیا

 وحشتناکش لحظات با شهیب یتو زیگر و بیتعق آن که امافتاده

 طبق رضا و من اگر چون است بوده خدا جانب از یاهیهد هم

 رد یبازرس پست از میشدیم موفق ادهیپ یحت یقبل یبرنامه

 هاده با مارستانیب ییجلو اطیح و یورود یتو باز م،یشو

. میفتیب ریگ داشت احتمال و میکردیم برخورد روس سرباز

 به را مجروحشان دوستان که هاآن از یکی بود یکاف

 امشب یریدرگ در را رضا صورت بودند، رسانده مارستانیب

 اشخانه مقابل دکتر بعد یکم. باشد سپرده خاطر به و دهید

 . کندیم توقف

 با کنمیم فکر. کنم کمک خان رضا به من تا تو دیبر شما -

 . شده منجمد عقب صندوق تو االن داشت، که یحال اون

. شودیم باز در بزنم، زنگ نکهیا از قبل و شومیم ادهیپ

 :دیگویم رمضان

 . تو دییبفرما -

 یعل و محمد که رومیم یاتاق یتو راستکی و شومیم وارد

 کنار یصندل کی یرو نیکاتر. بودند خوابانده آنجا را

. است کتفش زخم زدن هیبخ مشغول و نشسته یعل تختخواب

 و است بسته چشمانش. رومیم محمد سر یباال و کنمیم سالم

 شیپا یرو از را لحاف. نشسته عرق قطرات اشیشانیپ یرو



 

 و شسته شیپا زخم. اندازمیم آن به ینگاه و زنمیم کنار

 یول است شیرو فیخف پانسمان کی و شده یضدعفون

 :دیگویم نیکاتر. است بسته زخم یباال هنوز بندانیشر

 یزیخونر بار هر یول کردم شل رو کتیتورن قهیدق ده هر -

 . کرد بازش شهینم اصالا . داد

 جواب. کنمیم صدا را محمد و نمینشیم تخت یلبه یرو

 :پرسمیم ینگران با. دهدینم

 هوشه؟یب -
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 کمتر درد و گرفته مسکن یباال دوز هی. دونمیم دیبع نه، -

 . شهیم داریب دائم یول زنهیم کوتاه یهاچرت. شده

. ردیگینم آرام دلم نم،ینب را درخشانش نگاه تا کنمیم حس

 باال آرام شیهاپلک. اشیاقهوه یموها یرو کشمیم دست

 :پرسمیم. روندیم

  محمد؟ یخوب -

 . خوبم -

 ادامه یسخت به اما فیضع یلیخ و است دارخش شیصدا

 :دهدیم

 به رو کار تونستن گروهش و وکیب ؟یدار خبر هیبق از -

  برسونن؟ آخر

 . کنمیم پاک دستم کف با را اشیشانیپ عرق



 

 هم یبد خبر چون نباش نگران یول ندارم ازشون یخبر -

ا . دهینرس  . شدن موفق حتما

  کجاست؟ رضا -

 . تو آدیم االن. در یجلو -

  دستش؟ خوبه؟ حالش -

 . خوبه -

 ییصدا با. دیآیم نییپا و صورتم یرو خوردیم سر نگاهش

 :پرسدیم است، شده ترفیضع که

  ؟یسالم ن؟یزر یخوب خودت -

 . رمیگیم را دستش

 مارستانیب از رو دکتر. نباش یچیه نگران. محمد خوبم -

 . شهیم درست زیچهمه گهید. میآورد

 نگاهش. چشمانم به شودیم رهیخ و دهدیم فرو را دهانش آب

 نگاهش حالت. زدیریم آن از یمهربان... و است درد از پر

 چشم صورتش از خواهدینم دلم که کندیم خکوبمیم یطور

 و شومیم بلند و کنمیم دل رایگ نگاه آن از یسخت به. بردارم

 دهیخواب تخت یرو شکم به که یعل. رومیم نیکاتر کنار

 یصبور با دارد و کرده جمع را صورتش درد از است،

 هم را او حال. کندیم تحمل را کتفش زخم یهاهیبخ نیآخر

 :دیگویم نیکاتر. رمیگیم یکوتاه جواب و پرسمیم

 و پوست یپارگ فقط نظرم به. کردم یبررس رو زخم -

. بود نشده ریدرگ یعصب ای یاصل رگ چیه. بود عضالت

 . میافتیم جلو قدم هی برسم، بهش بتونم شما اومدن تا اگه گفتم



 

 . دینباش خسته. دیکرد لطف یلیخ -

 . طورنیهم هم شما -

 جمع پالتو یقهی یتو را گردنش و لرزدیم سرما از که رضا

. سرش پشت هم کلیما دکتر و شودیم اتاق وارد کرده،

 :پرسمیم

 رضا؟ خوبه حالت -

 قهیدق ده و بازوشه تو ریت هی ساعته چند که یکس یاندازه به -

 نیماش هی عقب صندوق تو صفر ریز درجه ده یسرما تو هم

 گهید زخمم که بود نیا سرما نیا حسن تنها! خوبم بوده،

 . نداره درد اصالا  و شده کرخت

 نگاه را او لبخند با. رودیم محمد سر یباال میمستق دکتر

 . کندیم

 کاش یول نمتونیبیم که خوشحالم شهیهم مثل خان، محمد -

 ...خاطر به نه دیبود مهمونم گهید مناسبت هی به

. داردیبرم زخم یرو از را پانسمان و زندیم کنار را لحاف

 دقت با را زخم دکتر. رودیم هم در درد از محمد صورت

 یناله یصدا و دهدیم فشار را نقطه چند و کندیم یبررس

 را پانسمان و کشدیم یقیعم نفس دکتر. شودیم بلند محمد

 نیکاتر از. شودیم بلند و گرداندیبرم زخم یرو دوباره

 :پرسدیم

  چنده؟ خونش فشار -

 . بوده شش یرو نُه قبل ساعت مین -



 

 اما است نییپا هرچند خونش فشار که شودیم راحت المیخ

 یتیوضع انتظار. ستین یخطرناک تیوضع در خوشبختانه

 داده، دست از که یخون مقدار احتماالا . داشتم را نیا از بدتر

 که رضا به دکتر. است آمده چشمم به که نبوده یااندازه آن به

 است، نشسته یلهستان یصندل کی یرو یزمیه یبخار یجلو

 :دیگویم

 . خان رضا دیاریب در رو لباستون -

. شودیم سرخ شیهاگونه یکم و اندازدیم من به ینگاه رضا

 :دیگویم آوردیم در را شیپالتو کهیدرحال و شودیم بلند

  دکتر؟ دیریبگ پس هاتونولباس االن نیهم دیخواهیم -

. شهیهم شدت به نه هرچند است، برگشته طنزش یهیروح باز

 . دهدیم تکان سر دییتأ به و خنددیم دکتر

 !تونهاندازه هم چقدر نمیبیم -

 اشباالتنه یرو آورد،یم در را دکتر گشاد راهنیپ رضا یوقت

 گرد میهاچشم و نمیبیم شهیش یدگیبر یجا ستیب از شتریب

 مطمئنم یول ندارد یزیخونر و ستین قیعم کدامچیه. شودیم

 یتو گلوله کی قیعم درد هاآن کنار در و دارد درد

ا ... شیبازو  فرض بچه حد از شیب را رضا امروز تا واقعا

 یواقع و مسئول مرد کی که کرده ثابت امشب. بودم کرده

 که را رضا یبازو یرو پانسمان دارد کهیدرحال دکتر. است

 . کندیم میصدا کند،یم باز بود بسته رفتنمان از قبل نیکاتر

 ریت نیا یجا به ینگاه هم با دییایب هم شما ،یزیرخیام دکتر -

 . میبنداز



 

. کنمیم نگاه رضا یبازو یرو زخم به و رومیم کنارش

 موقع نیکاتر ظاهراا . است بسته دلمه خون زخم یرو

 چون بَکند را دلمه نیا دهیند صالح پانسمان و یضدعفون

 یدرست کار نظرم به و شود شروع یزیخونر دادهیم احتمال

 :پرسدیم من از دکتر. است کرده

 خان محمد به یدگیرس کنمیم فکر من دکتر؟ هیچ نظرتون -

 . ترهیضرور

 . کنمیم رو فکر نیهم هم من -

 :پرسمیم رضا از

  ؟یکن تحمل هم باز یتونیم ای یدار درد یلیخ -

 . تونمیم -

 یادیز درد کنمیم حس. است رفته هم در درد از صورتش

 به یول است شده شروع دوباره شدنش گرم با که دارد

 امکوله از. است زده را حرف نیا محمد تیوضع یمالحظه

 که نیکاتر از و آورمیم در کپسول تا دو است، اتاق کنار که

 :پرسمیم است، کرده تمام را یعل کتف پانسمان کار

  ارم؟یب کجا از خوردن آب -

 . ارنیب گمیم االن -

 :دیگویم دکتر به رو برود، رونیب اتاق از نکهیا از قبل
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 زدن هیبخ من. شده هم یضدعفون و ستآماده یجراح اتاق -

 اون د،یرسیم یوقت که دادم انجام جانیهم رو ماریب نیا کتف

 . باشه آماده اتاق

 . میکن منتقل رو ماریب کن صدا رو ظفر و رمضون -

 رضا به. گرددیبرم خدمتکارشان دو همراه نیکاتر بعد یکم

 به ینگاه تعجب با دکتر. دهمیم مسکن دوباره یعل و

 :پرسدیم و اندازدیم هاژلوفن

  دکتر؟ هیچ هانیا -

 خواهمینم حالنیدرع و میبگو دروغ او به خواهدینم دلم

 . بگذارم معلق را سؤالش کنمیم یسع. میبگو را تیواقع

 . میبرس کارمون به میبر. گمیم براتون بعد -

 کندیم ییراهنما را ظفر و رمضان و دیگوینم یزیچ گرید

 عیسر نیکاتر. ببرند گرید اتاق به و کنند بلند را محمد که

 :دیگویم رضا به و کندیم عوض را تختخواب یرو یمالفه

 . نجایا دیبخواب -

 کشمیم شیرو را لحاف. کشدیم دراز تختخواب یرو رضا

 . کنمیم نگاهش لبخند با و

 لتیتحو سالم و حیصح رو محمد دمیم قول. نباش نگران -

 . میدیم

 دکتر بودن با. است دلم ته از حرف نیا ،ینگران نیع در

 یبهبود امکان به اعتمادم و دارم یخوب یلیخ حس کلیما

 . است شده شتریب محمد



 

 کی که شومیم یگرید اتاق وارد و رومیم رونیب اتاق از

 یبرا را آن دکتر ظاهراا  و است وجورجمع یجراح اتاق

 داده بیترت اشخانه در کوچک یهایجراح اورژانس موارد

 نجایا را نیسنگ و بزرگ یجراح کی دیبا ما حاال یول است

 اتاق از دکتر با. اندخوابانده تخت یرو را محمد. میبده انجام

 :پرسمیم. مییبشو را مانیهادست که میرویم رونیب

 دکتر؟ هیچ زخمش مورد در نظرتون -

 بدون. دهید بیآس ران شاهرگ. دکتر بود درست حدستون -

ا  و آورد بند رو یزیخونر شدینم کتیتورن  االن تا حتما

 هم کتیتورن به خوشبختانه. بود داده دست از رو جونش

. نشده شروع هنوز هابافت نکروز و شده یدگیرس خوب

 در. دهینرس بهش چاقو یغهیت و سالمه هاتاندون و استخوان

 و کنم امتحان خوامینم االن. ستمین مطمئن... اعصاب مورد

 پا یتحتان یهاقسمت تو و بده حرکت رو پاش تونهیم که نمیبب

 نکهیا از قبل که نهیا مهم فعالا . نه ای داره وجود کامل حس

 انجام رو یجراح بده، نشون رو اثراتش یرسانخون کمبود

 . میکن حفظ رو پاش میبتون و میبد

 که کنمیم نگاه یلیوسا به و میگردیبرم اتاق به بعد یکم

 کنمیم نگاه را هیبخ یهاسوزن. است دهیچ زیم یرو نیکاتر

 :پرسمیم دکتر از و

 نظر به درشت یلیخ کرد؟ میترم رو رگ شهیم هانیا با -

 . آنیم



 

 نیا قبالا . شده دیتول حاال تا که هستن ییهاسوزن نیزتریر -

 ده. سخته یلیخ که دارم قبول هرچند شده، و داشتم رو تجربه

 . زد بشه هیبخ کی باالخره تا شهیم پاره رگ جدار بار

 سوزن کی امکوله ته درست. کنمیم فکر دیترد با لحظه چند

 را کوله داخل لیوسا که یروز که دارم زیر یلیخ یهیبخ

 به توجه بدون بودم، کرده جمع زمان نیا به آمدن یبرا

 لیدل نیهم به هم االن تا و بودم انداخته کوله داخل اشاندازه

. خوردینم یعاد یهیبخ درد به چون است نشده استفاده

 هیبخ سوزن مدل نیا مطمئنم که است نیا خاطر به دمیترد

 کرد خواهد جلب را دکتر توجه ژلوفن کپسول از شتریب یلیخ

 نیا در. کنمیم غلبه دمیترد به که کشدینم طول ادیز اما

 رونیب اتاق از. ستین محمد یسالمت از ترمهم یزیچ لحظه

 سوزن است، مانده اتاق یکی آن یتو که امکوله از و رومیم

 یهیبق کنار را آن. گردمیبرم و آورمیم رونیب را هیبخ

 کردن خشک حال در که دکتر به و گذارمیم زیم یرو لیوسا

 :میگویم است، شیهادست

 من البته. باشه مناسب رگ زدن هیبخ یبرا نیا کنمیم فکر -

 نخش و زهیر یلیخ یول نداشتم رو کار نیا یتجربه حاال تا

 . هیجذب هم

 در تعجب بعد و کندیم نگاه دقت با و داردیبرم را سوزن

. گذاردیم لیوسا یهیبق کنار را سوزن. بنددیم نقش صورتش

 . کندیم نگاه صورتم به

 . هیعال دکتر، بله -



 

 .بدهم یحیتوض دیبا کنمیم حس

 . گمیم براتون موردش در بعداا ... من -

 . زندیم لبخند

 هی االن ما که نهیا مهم. دکتر دیبگ یزیچ که ندارم یاصرار -

 میبر. مینداشت قبل قهیدق دو تا که میدار ییاستثنا یهیبخ سوزن

 دیبپوش شویکی. هست زیتم روپوش تا چند اونجا. کارمون سر

ا   . لطفا

. میبزن ماسک و میکن دست دستکش که کندیم کمکمان نیکاتر

. است خوابمهین یحالت در دوباره که میرویم محمد سر یباال

 به کند،یم باز چشم محمد یوقت. زندیم شیصدا دکتر

 . زندیم لبخند صورتش

 یپا یجراح قراره یزیرخیام دکتر و من االن خان، محمد -

 رو دستمال نیا من. میکن هوشتونیب دیبا. میکن شروع رو شما

 چند. دیکشیم قیعم یهانفس شما تون،ینیب یرو ذارمیم

 تموم یجراح د،یبش داریب یوقت و برهیم خوابتون بعد هیثان

 . شده

 خوردیم سر نگاهش بعد و دهدیم تکان سر دییتأ به محمد

 را دستش خواهدیم دلم. چسبدیم جاهمان و صورتم یرو

 نیا پشت از. شودیم آلوده دستکشم چون توانمینم که رمیبگ

 توانمیم کلمات با فقط. بزنم لبخند او به توانمینم یحت ماسک

 :میگویم آهسته. کنم دلگرمش

 میریم یبرف روز هی دوباره. شهیم خوب حالت زود یلیخ -

ت همون یتو  . میخوریم ییچا و غار 



 

 :دیگویم رمقیب و دیآیم لبش یرو یرنگکم لبخند

 .شده له یهیقراب با -
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 :پرسدیم محمد از و زدیریم دستمال یرو را کلروفرم دکتر

 خان؟ محمد دیاآماده -

 . بله -

 . دیکن تنفس ینیب با فقط و دیببند رو دهنتون -

 و کشدیم نفس کی او. گذاردیم محمد ینیب یرو را دستمال

 و افتندیم هم یرو چشمانش دوم تنفس از بعد. دهدیم رونیب

 که اندازدیم جعبه کی یتو و داردیبرم را دستمال دکتر

 نیا که شومیم متوجه. بنددیم را درش بالفاصله نیکاتر

 هم را ما خود کلروفرم بخار مبادا که است نیا یبرا داتیتمه

 چقدر یپزشک امکانات االن کنمیم فکر دارم. کند هوشیب

 :دیگویم دکتر. است شده دردسرترکم و شتریب

 . دهید بیآس که یشاهرگ سراغ میریم اول -

 ریز و کندیم روشن سرمان یباال را یپرنور چراغ نیکاتر

. نمیبیم را جراحت ته تا قیدق بار نیاول یبرا نورش

 دهیبر اشوارهید سومکی حدود فقط نشده قطع رگ خوشبختانه

 و کندیم یضدعفون را قسمت آن یرو نیکاتر. است شده

 و زیر خون یهالخته تمام دقت با و خواهدیم پنس دکتر

 که است مراقب و کندیم جدا را یدگیبر محل اطراف درشت

 بعد و کندیم یضدعفون را موضع دوباره. نشوند رگ وارد



 

 رگ جدار به را هیبخ نیاول. داردیبرم را هیبخ سوزن

. را یبعد یهاهیبخ یشتریب یدلگرم با بعد و زندیم دهیدبیآس

 به ینگاه نیتحس با شود،یم تمام رگ یرو کارش یوقت

 نیکاتر به. گذاردیم کنار را آن و اندازدیم هیبخ سوزن

 :دیگویم

 . کم یلیخ کن، شل کم هی رو کتیتورن -

 هیبخ محل به میزنیم زل سه هر کتیتورن شدن شل از بعد

 کی زند،یم رونیب آن از خون قطره کی. رگ یخورده

 از دکتر. شودینم یخبر گرید بعد کوچک، یلیخ یقطره

 و سخت بخش. کندیم نگاهم خندان یچشمان با ماسک پشت

 :دیگویم دکتر. میاداده انجام تیموفق با را کار مهم

 یرو عضالت دمیم حیترج. دکتر میدیم ادامه نیطرف از -

 یشتریب فرصت که میزنیم هیبخ که باشه ییجا نیآخر رگ

 . دیکن شروع نییپا از شما. میباش داشته دنشید واسه

 یوقت. میکنیم زخم عمق از زدن هیبخ به شروع دو هر

 را رگ یرو عضالت یهیال نیاول میشویم مجبور باالخره

ا یتقر م،یبزن هیبخ  میترم یهاهیبخ که است شده راحت المانیخ با

 هم گرید بار دو فاصله نیا در. کنندیم عمل خوب دارند رگ

 . میاکرده شل را کتیتورن یجیتدر یلیخ

 گرید و میزنیم پوست یرو را هاهیبخ نیآخر که یموقع

 دکتر. است دهیدم دهیسپ نمانده، یباق میترم بدون زخم از ییجا

 .کندیم نگاهم ماسک پشت از

 . دکتر دینباش خسته -



 

 . طورنیهم هم شما -

 یجراح سر میبر و نیکاتر به میبسپر رو پانسمانش دییایب -

 . گذرونده رو یبد یلیخ شب خان رضا کنمیم فکر. یبعد

 م،یرویم اتاق در طرف به که یموقع و دهمیم تکان سر

 :پرسمیم

  دکتر؟ کنهینم دشیتهد یخطر گهید -

ا . دکتر دیدونیم رو زیچهمه خوب خودتون -  شما به قطعا

 چند تا. کنم لیتعد رو تیواقع یحت ای بگم دروغ تونمینم

 و میکنیم شل یجیتدر یلیخ رو کتیتورن گهید ساعت

. نامعلومه برامون زیچ دو فقط االن. میکنیم بازش باالخره

 و گفتم بهتون هم عمل از قبل که اعصاب عملکرد یکی

 ... یکی

 از اما است سخت یلیخ میبرا گفتنش. کندیم نگاهم یسؤال

 :پرسمیم زود اضطراب

 ؟یآمبول -

 پارهمهین شاهرگ کی و بوده باز ساعت چند زخم. بله -

 حرکت حال در هاشرگ تو یالخته چیه االن دوارمیام. داشته

 . نباشه مغز ای هیر قلب، طرف به

 را شیهالب ماسک پشت از. دهمیم رونیب صدادار را نفسم

 :دیگویم خودش خاص آرامش همان با یول نمیبینم

 وچهارستیب تا هرحالبه یول کمه احتمالش که دیدونیم -

 خطر میبگ میتونیم نانیاطم با موقع نیا فردا. هست ساعت



 

 و میکنیم دعا براش. دکتر دینباش نگران. شده رفع

 . میدیم انجام رو هامونمراقبت

 نشسته تختخواب یرو که میهست رضا سر یباال بعد یکم

 از. است برده خوابش تختخواب یکی آن یرو یعل. است

 :پرسمیم رضا

  ؟یشد بلند چرا -

 . کندیم اشاره شیبازو به

  خوبه؟ محمد. کنهیم درد یبدجور یلیخ یلعنت نیا -

 :دیگویم دکتر

 ساعت مین تا کنمیم فکر و شد انجام تیموفق با شیجراح -

 . شماست نوبت حاال. ادیب هوش به گهید

 :پرسمیم

  م؟یکنیم شیجراح جانیهم -

 . نشه جاجابه فعالا  خان محمد بهتره. بله -

 . رضا به کندیم رو

  د؟یچطور درد بدون خواب هی با -

 . خدامه از -

 :میگویم

 طرفاون بذار سرتو. بخواب و اریب در رو رهنتیپ پس -

 . باشه ما به رو بازوت که تخت

 انجام ام،گفته که را ییکارها تمام عیمط یبچه کی مثل

 . شودیم هوشیب کلروفرم با بعد یکم و دهدیم



 

 وسط درست یمناسب یجا گلوله. ستین یطوالن یجراح

 شده متوقف استخوان و یاصل یهارگ از دور به چهیماه

 هیبخ را زخم و میاآورده در را آن بعد ساعت مین. است

 یبررس را بدنش یرو یهایدگیبر یهیبق دقت با. میازده

 . ندارند هیبخ به ازین کدام چیه شومیم مطمئن تا کنمیم

 چشمم. اتاق به گردمیبرم و امشسته را میهادست بعد یکم

 جا از دفعهکی. است شدن روشن حال در که آسمان به افتدیم

 :میگویم دکتر به و پرمیم
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 سوءظن مورد ممکنه یعل که بودن نگران هابچه شبید -

 یول نه ای رفتن االن تا دونمینم. سراغش برن هاروس و باشه

 .خونه برسه زودتر شده، تموم عبور منع ساعت که االن خوبه

 جوان نیا من. دیکن استراحت و مهمان اتاق دیبر شما باشه، -

 . مارستانیب دییاین امروز. اشخونه به رسونمیم رو

 . ندارم دنیخواب یبرا یوقت یول جمیگ یخستگ شدت از

 هی. برم دیبا االن یول دکتر، هستم عصر فتیش امروز من -

 همون داره، یدگیرس به ازین مطمئنم که هست هم گهید ماریب

 دوارمیام فقط. بودن زده شالقش مرگ حد تا گفتم که یدختر

 .بپرسم جاشو بتونم که انیب هوش به زودتر محمد ای رضا

. است تابیب درد از و دیآیم هوش به محمد بعد ربع کی

 یحت کلیما دکتر بار نیا و کنمیم قیتزر او به مسکن کی

 چقدر. اندازدینم سرنگ و دارو و من به هم یکنجکاو نگاه



 

 احساس کنارش در و دارم دوست را مرد نیا اتیخصوص

 نکهیا از قبل رد،یگیم آرام یکم محمد یوقت. کنمیم آرامش

 :پرسمیم ببرد، خوابش

  بردن؟ کجا رو ژهیمن -

 ... وکیب. دونمینم -

  کنم؟ داشیپ دیبا یچطور من -

 :دیگویم جیگ و رمقیب

 . خونه باشه برگشته دیبا االن وکیب -

 حال در رضا که رومیم اتاق یکی آن به. بردیم خوابش بعد

 :میگویم دکتر به. است آمدن هوش به

 یتو شهیش ُخرده هی. دارم الزم کیکوچ کمک هی هم من -

 . سرمه پوست

 :دیگویم لبخند با

 . دکتر دیشد مجروح هم خودتون پس -

. نمیبنش یصندل کی یرو دیگویم و بردیم محمد اتاق به مرا

 :دیگویم و کندیم یبررس را شهیش ُخرده

 . میدار الزم آوردنش در یبرا کیکوچ یلیخ برش هی -

 . امآماده -

. دیآیم سرم یباال و داردیبرم پنس و یجراح غیت کی -

 نوک از را شهیشخرده دکتر بعد و کنمیم حس را یسوزش

 :پرسمیم. اندازدیم است، دستش کنار که یظرف یتو پنس

 داره؟ الزم هیبخ -

 . خوشبختانه نه -



 

 شیرو یکوچک پانسمان و کندیم یضدعفون را زخم یرو

 اشخسته صورت به ینگاه و شومیم بلند. چسباندیم

 :میگویم. اندازمیم

 و من داره امکان. ممنونم زیچهمه خاطر به دکتر، ممنونم -

 . ستین دور ادیز د؟یبرسون ییجا هی تا رو یعل

ا  -  و میخوریم. دهیم قهوه بهمون االن نیکاتر. دکتر حتما

 کنمیم فکر یول ستین کارم یرسم فتیش امروز من. میریم

ا   اون هم بشم، دهید اونجا بهتره هم. مارستانیب برم دیبا حتما

 بد شدن، یبستر و یجراح شبید که یمجروح یسربازها

 . کنم شوننهیمعا خودم ستین

 یتفاوت چیه بدون را جنگ نیا طرف دو هر. کنمیم نشیتحس

 کمک و یدگیرس به ازین که کندیم نگاه یمارانیب چشم به فقط

 صدا را یعل. گذاردیم هیما دل و جان از شانیبرا و دارند

 روشنمهین آسمان دنید با و کندیم باز را شیهاچشم. کنمیم

 . پردیم جا از

 . خونه برم زودتر دیبا من -

 . بخور قهوه ایب. رسونمتیم -

. اندازمیم زخمش به ینگاه و کنمیم باز را پانسمانش

 رضا و او به. دارد درد فقط رسدیم نظر به راهروبه زیچهمه

 یخانواده به آشپزخانه یتو بعد یکم. کنمیم قیتزر مسکن هم

 مشغول هم نوجوانشان پسر دو که میشویم ملحق دکتر

 عیسر نفر سه ما. بروند مدرسه به که هستند خوردن صبحانه

 و پراندیم سرم از کامالا  را خواب که میخوریم قهوه یفنجان



 

 م،ینینشیم دکتر نیماش یتو یوقت. میرویم رونیب بعد

 :پرسدیم

 م؟یبر کجا -

 :میگویم یعل به

 که اونجا میریم. نمونده ادمی درست ناصر باغ آدرس من -

 خونه نظرم به اونجا ،یراست. بردارم رو رضا نیماش من

 رو وارتان که رفت شبید هست؟ ناصر االن. بود الیو نبود،

 . عموش شیپ ببره

 . اونجاست شهیهم برهان یول دونمینم رو ناصر -

 :دیگویم دکتر

 . دیکن مییراهنما -

 بعد یکم و میشویم ادهیپ دکتر نیماش از باغ یجلو بعد یکم

 :میگویم یعل به. میرویم رونیب باغ از رضا نیماش با

 . رو تونخونه ریمس کن مییراهنما -

 هاروس االن تا اگه. کار سر برم دیبا االن من کنمیم فکر -

 خونه شبید من باشن دهینفهم و مونخونه در باشن نرفته

 بدتر. اشتباهه موندنم خونه گهید بعد به ساعت نیا از نبودم،

 .ندازدشونیم شک به

 ه؟یچ کارت -

 . مشغولم پدرم یفروش فرش تو -

 دیبا فقط یول کار سر یبر یتونیم. هیمنطق حرفت نظرم به -

 نیسنگ کار دینبا اصالا  یول ستین یمشکل هم یبر راه. ینیبش

 هاهیبخ ،یاریب فشار زخمت به. یبکش کار دستت از و یبکن



 

 جوش هاتهیبخ تا یباش مراقب یاهفته هی دیبا. شهیم پاره

 خوب ینکن فکر یول یندار درد مسکن خاطر به االن. بخوره

 .یشد

 . زندیم یرنگکم لبخند

 . مراقبم -

 با یوقت و کنمیم ادهیپ کارش محل یجلو را او بعد یکم

 هاروس شبید که شومیم مطمئن و کندیم صحبت پدرش

 پدر یخانه یراه و کشمیم یراحت نفس بودند، نرفته سراغش

 الزم و کندیم باز را در خودش خوشبختانه. شومیم وکیب

 نگاهم متعجب دنمید با. بدهم یحیتوض یکس به شودینم

 آهسته و اندازدیم طرفآن و طرفنیا به ینگاه. کندیم

 :دیگویم

 . نجایا دیاومدیم دینبا شما -

 و دوا به ازین کنمیم فکر. بوده بدحال شبید ژهیمن دمیشن -

 . داره درمون

 تونهیم محمد فقط. اونجا ببرم رو شما ندارم اجازه من -

 .بشه انجام کار نیا که بده دستور
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 االن و داشتن نیسنگ یجراح هی کدوم هر رضا و محمد -

 ژهیمن وضع به اگه که نگرانم من. انیبستر یامن یجا

 دختر اون و بره باد به تلفات و زحمت همه اون نشه، یدگیرس



 

 تا احتماالا  شما گفت من به خودش محمد. میبد دست از رو

 .کجاست ژهیمن دیبگ بهم که شتونیپ امیب و خونه نیدیرس االن

 :دیگویم و کندیم یفکر

 توجه کوچه تو نیماش که ابونیخ سر دیبر. برمتونیم باشه، -

 . آمیم گهید قهیدق پنج من. نکنه جلب رو یکس

 یمخف آنجا را ژهیمن که میهست ییروستا در بعد یساعت

 نجاتش خاطر به بلوا همه نیا که را یدختر باالخره و اندکرده

 که است یفیظر و زنقشیر دختر. نمیبیم بود، افتاده راه به

 سالم یجا کی بدنش یتو. است افتاده رختخواب یتو بدحال

 بدنش تمام و است کبود چشمش دو هر ریز. است نمانده یباق

 شروع هازخم عفونت و دارد تب. زخم از پر و کبود و متورم

 من اگر که ستمین مطمئن. کنمیم نشیتحس دل ته از. است شده

 و کنم تحمل را وحشتناک درد نیا توانستمیم بودم، او یجا به

 . نکنم باز لب

 از خجالت با زیچ هر از قبل م،یشویم اتاقش وارد یوقت

 :پرسدیم وکیب

  د؟یدار خبر یعل از -

 :میگویم

 و داشت کیکوچ زخم هی. خوبه حالش نباش، نگران -

 . کارش سر رفت. شد پانسمان

 :پرسدیم ینگران با

 سراغش؟ ومدنین... هاروس -



 

 یلیدل چیه ان،یب اگه هم امروز. بودن ومدهین که شبید نه، -

 . داشته دست شبید یماجرا تو کنه ثابت که ندارن

 آن انیم که دیآیم خشکش یهالب یرو یرنگکم لبحند

 :میگویم وکیب به. است زیانگرقت یلیخ کبود صورت

 کارم من اد،ین شیپ یخطر که دیباش مراقب رونیب شما اگه -

 . کنمیم شروع رو

 ژهیمن یهازخم. مییآیم رونیب روستا از که است ظهر کینزد

 کیوتیبیآنت و مسکن او به و امکرده پانسمان و یضدعفون را

 متوجهش یخطر گرید که است شده راحت المیخ و امداده

 جیگ سرم یخستگ شدت از م،یرسیم که نیماش کنار. ستین

 :میگویم وکیب به. رودیم

  د؟یکن یرانندگ شما شهیم -

ا  -  . حتما

 روستا از یوقت. ندینشیم فرمان پشت و ردیگیم را چییسو

 خواب به یطور و شوندیم بسته چشمانم م،یرویم رونیب

 داریب وکیب یصدا با. فهممینم زیچچیه گرید که رومیم

 . شومیم

  د؟یبر قراره کجا شما. زیتبر میدیرس خانم، نیزر -

 یاازهیخم. اندازمیم ساعتم به ینگاه و کنمیم باز چشم

 اما مارستانیب بروم دیبا االن که کنمیم فکر نیا به و کشمیم

. محمد شیپ بروم بتوانم دکتر یشفاه یمرخص به توجه با دیشا

 :میگویم. است دنشید تابیب دلم و نگرانم شیبرا

 . رضا و محمد شیپ رمیم و تونخونه رسونمیم رو شما -



 

 برم راحت تونمیم جانیهم از. شمینم شما مزاحم من -

 . خونه

 هنوز. کنمینم تعارف هم من و کشدیم ابانیخ کنار را نیماش

 به زودتر دهمیم حیترج که محمد نگران و امخسته قدرآن

 و سرد لحن همان با و شودیم ادهیپ وکیب. برسم دکتر یخانه

 :دیگویم است، کرده حفظ صبح از مدت تمام در که یرسم

 . دیاومد که ممنون. دیبود ژهیمن فکر به که دیکرد لطف -

 . بود امفهیوظ. کنمیم خواهش -

 حرکت و کشمیم فرمان پشت را خودم من و رودیم او

 حقش در کنمیم حس و سوزدیم وکیب یبرا دلم. کنمیم

 او به که شده رد یجور اشیخواستگار و شده یبد رفتار

 مشکل نیا یبرا هم یحلراه چیه اما است خورده بر یلیخ

 که بود گفته او به روراست و رک یکی کاش. ندارم ذهنم یتو

 باقر وجود اشیخواستگار کردن رد در تیقاطع نیا لیدل

 . است بوده

 باز میبرا را در نیکاتر. رسمیم دکتر یخانه به بعد یکم

 :پرسدیم متعجب دنمید با. کندیم

 د؟یینجایا چرا شما -

 . بزنم سر رضا و محمد به اومدم... من -

 پشت را در و رومیم تو یوقت و رودیم کنار در یجلو از

 :دیگویم بندد،یم سرم

 رو دوشون هر و برگشت مارستانیب از قبل کم هی دکتر -

 میفرستاد رمضون با رو خان رضا. دهیخواب االن. کرد نهیمعا



 

. خوابن هاوقت شتریب و خوبه حالشون هم خان محمد. خونه

. دنیخواب دوباره و خوردن وهیمآب یکم و شدن داریب بار کی

 هااحتشام از یکس یتیامن نظر از که کردن سفارش دکتر

 . نجایا نکنه وآمدرفت

 :میگویم خنده با

 . امیزیرخیام ستم،ین احتشام که من -

 . دیهست خونه اون دختر هرحالبه یول دکتر، دونمیم -

 . میداد زحمت بهتون همه نیا شبید از که خوامیم عذر -

 شما وآمدرفت با که مینگران فقط ما ست،ین زحمتش مشکل -

 . فتهیب خطر به خان محمد و خودمون تیامن

 . رمیم و نمیبیم رو محمد کوتاه یلیخ من. شماست با حق -

 و رومیم محمد اتاق طرف به. دهدیم تکان دییتأ به را سرش

 چرخدیم در طرف به سرش. است داریب محمد. شومیم وارد

 کشمیم پر. شودیم گرم دلم. درخشندیم چشمانش دنمید با و

 . رمیگیم را دستش و تخت لب نمینشیم. طرفش به

 ؟یدار درد محمد؟ یخوب -

 .خوبم. ادیز نه -
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 رمیگیم را خودم یجلو زور به. دهدیم فشار آرام را دستم

 یبو دهد،ینم کاج ادکلن یبو بار نیا. نبوسم را صورتش که

 هر از یول دهدیم دهیپوس برگ و عرق و خاک و خون

 یهاساعت آن از بعد نکهیا. دارم دوستش شتریب یالحظه



 

 از پر و درخشان دوباره چشمانش یطوالن و سخت

 خطر هنوز دانمیم. است نعمت نیتربزرگ میبرا ست،یزندگ

 گذرد،یم که یساعت هر یول است نرفته نیب از صددرصد

 فرصت هم باز محبوبم مرد که است گرم دلم. شودیم کمتر

 :پرسدیم. ببرد لذت یزندگ از و بماند زنده که دارد

 ؟یدار یخبر هیبق از -

 . آمیم اونجا از االن. بودم ژهیمن شیپ صبح -

 . شودیم کیبار شیهاچشم

 ؟یکرد داشیپ یچطور -

 .ششیپ برد منو. وکیب سراغ رفتم -

 . کندیم اخم

 . کجاست ژهیمن نفهمه کسچیه نگفتم، من تا بود قرار -

 هم من. وکیب سراغ برم یگفت خودت دم،یپرس ازت صبح -

 شیپ ببره منو یگفت خودت و یمجروح تو گفتم بهش رفتم

 . ژهیمن

 . زندیم یرنگکم لبخند

 یگرفت اعتراف ازم یهوشیبمهین عالم تو. ستین ادمی اصالا  -

 و تو داشت امکان کار نیا. زدمینم رو حرف نیا من وگرنه

 . رو دوتون هر بندازه، خطر تو رو ژهیمن

 . دهمیم پاسخ ترپررنگ و ترقیعم را لبخندش

ا  ژهیمن. ومدین شیپ هم یخطر و برگشتم و رفتم که فعالا  -  واقعا

 یحت شد،ینم کمک بهش اگه. داشت الزم یپزشک کمک

 . رهیبم بود ممکن



 

 . دهدیم فشار ترمحکم را دستم

 . نکنگوشحرف لجباز یهست که یمرس -

 رونیب محمد دست از را دستم و شودیم اتاق وارد نیکاتر

 :دیگویم من به رو. است آورده سوپ محمد یبرا. کشمیم

 یول دیباش ما همراه ناهار کنم دعوتتون دارم دوست یلیخ -

 یلیخ خان رضا نیماش. دیبر زودتر بهتره کنمیم فکر

 . کنه توجه جلب ممکنه در دم و مشخصه

 . شومیم بلند

 کنمیم فکر. هاتونزحمت از ممنونم هم باز. شماست با حق -

 سر و مارستانیب برسونم خودمو بهتره یتیامن لیدل همون به

 د،یبد اجازه اگه... فقط. رسمیم رید کم هی هرچند باشم، کارم

 ...احتمال از یریجلوگ یبرا بدم، ماساژ پاهاشو رفتن از قبل

 :دیگویم لبخند با و کندیم قطع را حرفم

. دکتر هست یآمبول از یریجلوگ یبرا ماساژ به حواسم من -

 . ماساژ قهیدق پنج ساعت کی هر. باشه راحت التونیخ

 :میگویم خنده با و محمد به کنمیم رو

 تا! ستین یابهونه گهید و یشد المالقاتممنوع ظاهراا  خب، -

 گهید خونه، یایب بدن اجازه و کنن مرخصت دکتر یوقت

 . خداحافظ. دنتید امیب تونمینم

 . نیزر باش خودت مواظب -

 و مسکن آمپول تا دو و دارمیبرم اتاق یگوشه از را امکوله

 نیکاتر دست به و آورمیم رونیب داخلش از سرنگ دو

 . دهمیم



 

 . دیبکش رو قشیتزر زحمت داشت، درد دوباره شب اگه -

 :میگویم طنتیش با. کندیم نگاهم اخم با محمد

 ! یکن التماس هاآمپول نیا واسه ممکنه شب. نکن اخم -

 . رومیم رونیب و دهمیم تکان دست شیبرا

 آشفته یموها و آلودخواب یافهیق با دکتر که میهست هال یتو

 . زندیم لبخند دنمید با. دیآیم رونیب یاتاق از

 ادیز وآمدرفت. دکتر نجایا دیاومد که دینکرد یخوب کار -

 . افتهیم خطر به مونهمه تیامن باشه،

 . دهمیم پاسخ را لبخندش

 . نشه تکرار دمیم قول. چشم -

 و افتاده ابیآس از هاآب که یموقع انشاهللا یول بشه تکرار -

 . دیاریب فیتشر مهمان عنوان به

 :میگویم. اندازدیم خنده به مرا گفتنش انشاهللا هم هنوز

 و گوتکات اون. بگم بهتون یزیچ هی خواستمیم دکتر -

 زها،یچ جورنیا و یقیتزر مسکن و سرنگ ها،کپسول

. شهیم استفاده بعد سال هشتاد یپزشک تو که هیلیوسا شونهمه

 . ندارم یدسترس بهشون گهید هم من البته

 مورد نیا در یحیتوض چیه شما از من ،یزیرخیام دکتر -

 . نخواستم

 . بگم بهتون داشتم دوست خودم من یول -

 وجود یبیعج زیچ هی االن تا اول روز از شما مورد در -

 چون ستین هم مهم برام یول هیچ بفهمم تونمینم که داشته

 از یبعض تونستم بار کی که خوشحالم. دهینم بهم یبد حس



 

 باهاش و نمیبب کینزد از رو بعد سال هشتاد یپزشک لیوسا

 . کنم کار

 درک همه نیا از و ببوسم را مهربانش صورت خواهدیم دلم

 را نیکاتر و دهمیم دست او با. کنم تشکر شعورش و

 تشکر زحماتشان تمام خاطر به دوباره. کنمیم بغل مانهیصم

 . رومیم رونیب و کنمیم

 و رومیم ادهیپ کوچه سر تا زمستان ظهر یآفتاب یهوا یتو

 و خسته. شومیم درشکه سوار مارستانیب مقصد به آنجا

 شکمم یرو نیپوت کی شکل به بزرگ یکبود کی ام،گرسنه

 کند،یم درد و کشدیم ریت شدت به شکمم عضالت و است

. شادم دل ته از یول سوزد،یم هنوز سرم یرو نقطه چند

 است تیپراهم قدرآن میبرا کوتاه یجمله نیا. است زنده محمد

 مشتاقم. کند مخدوش را آن یشاد تواندینم یمشکل چیه که

 و بگذرد هم صبح فردا تا ماندهیباق ساعات نیا زودتر هرچه

 دیتهد را زمیعز محمد مرگ خطر گرید که شوم مطمئن

 سالمت مورد در دادن نظر یبرا هنوز هرچند. کندینم

 .میکن صبر هم باز دیبا یحرکت و یحس اعصاب

 

 1قسمت-39فصل

 خانه

 نجایا از قبل هاسال کنمیم حس شوم،یم خانه وارد که شب

 ساعت وچهارستیب یحت هنوز کهیدرصورت بودم رفته رونیب

! است گذشته یطوالن وحشتناک شب نیا چقدر. است نشده هم



 

 روستا از بازگشت موقع که یکوتاه چرت جز. امخسته و جیگ

 که است ساعت وششیس حدود بودم، زده نیماش در

 . خواهدیم یطوالن و راحت خواب کی دلم و امدهینخواب

 شود،یم تمام لقامه یشگیهم بارانبوسه و گرم استقبال یوقت

 فکرم به تازه. میرویم تاالر به هم با و رمیگیم را دستش

 شبید عیوقا مورد در چقدر خانه یاهال که است دهیرس

 بزنم حدس شانیهاواکنش اساس بر رمیگیم میتصم و دانندیم

 . کنم برخورد دیبا چطور که

 از ترگرم استقبال کنم،یم سالم و میشویم که تاالر وارد

 : دیگویم شهیهم از ترمانهیصم باباخان. است شهیهم

 . دخترم ینباش خسته. جان نیزر سالم -

 . باباخان یمرس -

 دعوتم و کندیم باز جا میبرا خودش کنار بالفاصله خانمخان

 به پرسشگر ینگاه نم،ینشیم که طورهمان. نشستن به کندیم

 یجا به. است نشسته یکرس ریز مقابلم که اندازمیم رضا

 باال شانه و زندیم یمرموز لبخند ییراهنما ای جواب

 نشسته کمینزد یکرس گرید ضلع یتو که آبا اما اندازدیم

 به را خودش. دهدیم را امیذهن سؤال پاسخ بالفاصله است،

 خودم. بوسدیم را صورتم و کندیم بغلم و کندیم خم طرفم

. کنمیم حلقه دورش را میهادست و کشمیم طرفش به را

 : دیگویم

 انشاهللا. یریبگ خدا از رو هاتمحبت جواب انشاهللا دخترم -

 . مینیبش عزا به عمر هی ینذاشت که یبش دبختیسف



 

 :دیگویم و بردیم باال را شیهادست خانمخان

 زمیبر سرت رو یعروس نقل خودم انشاهللا. نیآم یاله -

 . دخترم

 :دیگویم باباخان که بدهم یجواب چه دانمینم خوب هنوز

 رو دوتاشون هر جون شما که کرده فیتعر برامون رضا -

 هی مثل که دمیشن. میباش عزادار االن ما ینذاشت و یداد نجات

 یکرد خودت ونیمد منو عمر هی. یدیجنگ ودلجون با مرد

 . دخترم

 . زنمیم لبخند

 بار چند بحبحه اون تو هم پسرهاتون. باباخان کردن اغراق -

 هر شجاعت ونیمد رو جونم هم من. دادن نجات منو جون

 . هستم دوشون

 انجام شونوفهیوظ محمد و رضا باشه، طورنیا اگه یحت -

 وطن به رو نشونید و دنیجنگیم و رفتنیم دیبا هااون. دادن

 تیامن تو یتونستیم. ینداشت یاجبار شما یول کردنیم ادا

 اما ینش هاصحنه اون از کدومچیه وارد و یبمون خونه

ا . ینیبش ینتونست  کنمیم افتخار. جان نیزر یَمرد کی واقعا

 . یهست امخانواده جزو که

 دیدونیم تونخونواده جزو منو که کنمیم افتخار هم من -

 محبت و لطف حقم در شهیهم تونخونواده و شما. باباخان

 یواقع یخونواده هی مثل برام که رهینم ادمی وقتچیه. دیداشت

 .دیهست



 

 یچشمان با محض سکوت در ورودم موقع از که قهیشف

 :دیگویم من، به است زده زل نیخشمگ

 و یکنیم کاریچ یدار تو دهینفهم یکس اگه نکن فکر -

 یدار تو. خوردم گول هم من ،یبزن گول رو همه یتونست

 به کسچیه ،یایب تو نکهیا از قبل. یدیم کشتن به رو محمد

 یخبر چیه. یبد نجاتش یبر تو باشه الزم که افتادینم خطر

 اومدن با زهایچ نیا. میکردیم مونویزندگ میداشت راحت. نبود

 . شده شروع تو

 نیهم واسه. نبود جنگ من اومدن از قبل خانم، قهیشف -

 . نکردم درست رو جنگ که من. نبود هم یخطر

 :دیگویم اخم با

 خودش کار به سرش محمد. نبود ای بود جنگ ندارم یکار -

 ای بود هانیزم سر ای هم عصرها اداره، رفتیم هاصبح. بود

. دیخوابیم خودش یخونه تو هم شب هر. هایدامدار تو

 اومدن با هااومدن رید و هارفتن زود و هالرزهدل نیا یهمه

 کشتن به رو برادر تا دو نیا تا هم آخرش. شده شروع تو

 . یداریورنم ما سر از دست ،یند

 موفق یول کنم مهار را خشمم که کشمیم یقیعم نفس

 و یروح فشار و یخستگ و امیعصب شدت به. شومینم

 هم دست بهدست همه گذشته ساعت وچهارستیب یجسم

ا  هرچند بمانم، ساکت نتوانم که اندداده  به دانمینم واقعا

 با باباخان. داد شودیم یجواب چه منطقیب حد نیا تا یموجود

 :دیگویم قهیشف به است، خورده گره هم در که ییابروها



 

 یداشت انتظار نکنه تشکرته؟ عوض. دختر بکش خجالت -

 چیه و خونه کنج ننیبش هازن مثل طیشرا نیا تو من یپسرها

  نکنن؟ یکار

 .  کشدیم هم در را اخمش هم قهیشف

 یک   و رنیم کجا مردها که نداشتم یکار وقتچیه من -

 نیا که دونمیم نویا فقط. ندارم هم االن. آنیم یک   و رنیم

 داره خودش شد، نازل کجا از هوی ستین معلوم که دختره

شهیم رو ما یمردها  کنهیم یباز ُرل هم بعد خطر، وسط ک 

 اومده. هاستآلمان جاسوس. داده نجاتشون کنن فکر همه که

 . زده گول هم رو شما. بپاشه هم از رو ما یخونواده که

 که کندیم باز دهان و خوردیم گره شتریب باباخان یابروها

 حرف مهلت او به و زدیریم رونیب آتشفشان کی مثل خشمم

 که کنم کنترل را خودم حد نیا تا توانمیم فقط. دهمینم زدن

 قهیشف به برود، باال امنگذاشته زور به که ییصدا با. نزنم داد

 :میگویم
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 بهش عقلت که ییزهایچ مورد در تو باشه الزم نکنم فکر -

 ثابت نیا از شتریب و ببند دهنتو الاقل پس. یبد نظر رسه،ینم

 یروز هی یگرفت میتصم اگه. ستین تیحال یچیه که نکن

 رو اتیچرند نیا که نفهمت داداش اون به برو ،یبزن حرف

 ارتباط تونهینم هم بُکشه خودشو بگو سرت، تو گذاشته

 من اد،ین ای ادیب خوشت. هم به بزنه رو خونواده نیا یاعضا



 

. آبا ینوه و خانمخان و باباخان دختر و امخونواده نیا عضو

 هم مونهمه. هستن برادرهام هم خونواده نیا یپسرها

 . دید نتواند آنکه هر شود کور تا. رهیم در هم واسه جونمون

 شدت از هیثان چند و است شده سرخ بناگوش تا قهیشف صورت

 ریز. باردیم آتش شیهاچشم از. دیبگو یزیچ تواندینم خشم

 :دیگویم لب

 ! میدیفهم هم برادر یمعن! هه -

 :دیگویم بغض با و باباخان به کندیم رو

 اجازه و دینیشیم نجایا شما گفت؟ یچ من به دیدیشن بابا،خان -

 یطورنیا عروستون به روتون یجلو بهیغر دختر هی دیدیم

  کنه؟ نیتوه

 :دیگویم اخمو و سرد باباخان

ا . یدیشن هم جوابش ،ینداشت نگه احترام -  که نبود هم بد اتفاقا

 نیا تو شهیهم. یبفهم رو یاحترامیب یمعن شده، هم بار هی

 یکس ،یکرد یرفتار هر. شده گذشت حقت در یلیخ خونه

 . ینیبب احترام تا یبذار احترام ریبگ ادی. نگفته بهت یزیچ

 :دیگویم آبا. هیگر ریز زندیم قهیشف

 صورتتو برو. نشده که یزیچ. دخترم نکن هیگر هم تو حاال -

 . بشه تموم د،یببوس رو گهیهمد یرو جان نیزر با ایب و بشور

 :دیگویم بغض با قهیشف

 رو تونهمه دختره نیا گمیم من آبا؟ بگم یک به رو دردم -

 و کنم یآبرودار خوامیم یهرچ. دیکنینم باور شما زده، گول



 

 هاشب محمد دیدار خبر کدومتون ذاره؟یم مگه نگم، یچیه

  دختره؟ نیا اتاق تو رهیم

 شده مبهوت هم هیبق یافهیق که نمیبیم و شودیم گرد میهاچشم

 دفاع محمد و خودم از شده هرطور دیبا کنمیم حس. است

 در و است بیغا االن که محمد خاطر به هم شتریب کنم؛

 سراغم به خشم دوباره. است گرفته قرار یاتهام نیچن معرض

 بلند اریاختیب و نمیبنش توانمینم که یطور بار نیا د،یآیم

 :میگویم حرص با و قهیشف صورت یتو زنمیم زل. شومیم

 یبچه تا دو بود، من اتاق تو صبح تا محمد که یشب اون -

 دهیخواب الیخیب هاشاهزاده مثل تو. بودن اتاق اون تو ضیمر

 صبح تا محمد و من که داشت تب یطور دخترت و یبود

 روز همون تو. نکنه تشنج که میکردیم اشهیپاشو میداشت

 من اتاق تو شب چرا که یکرد بازخواست رو محمد صبح

 خوب هم خودت مطمئنم. یدیشن رو جواب نیهم و بوده

 و ضیمر بچه تا دو که یتیوضع تو یاحمق چیه یدونیم

 ،یشناسینم منو اگه. ستین یاگهید زیچ فکر به تبدارن،

 نیا اهل یبدون که یشناسیم قدراون رو شوهرت مطمئنم

 و یبزن تهمت من به که نهیا فقط هدفت تو. ستین زهایچ

 هم محمد یآبرو ناحق به نکهیا متیق به ولو ،یکن خرابم

 . یببر

 :دیگویم خانمخان

 . زشته. نجاستیا بچه. دیکن تموم رو هاحرف نیا -



 

 یوا. لقامه و ایلع مبهوت و نگران یهاافهیق به افتدیم چشمم

 یبرا اصالا  که شد زده ییهاحرف که شد بد چقدر که

 یسع و کشمیم یقیعم نفس. نبود مناسب کوچکشان یهاگوش

 قهیشف. نمینشیم یکرس کنار دوباره. کنم آرام را خودم کنمیم

 . زندیم پوزخند

 مظلوم خودتو و یبباف هم به سمونیر آسمون یبلد خوب -

 چشم به بار صد من بوده؟ شب هی همون فقط مگه. یبد نشون

 ای رون،یب یاومد محمد اتاق از تو ای شبنصفه که دمید خودم

 . تو اتاق از اون

 خودم یجلو زور به. بزنم کتکش خواهدیم دلم و رمیگیم گر

 تنفسم تیعصبان شدت از. طرفش به نکنم حمله که رمیگیم را

 یبازو سالمش دست با و شودیم بلند رضا. است شده تند

ا یتقر و ردیگیم را قهیشف  اخم با. کندیم بلندش زور به با

 :دیگویم

 . اتاق نیا از رونیب برو -

 . کشدیم رونیب رضا دست از را شیبازو قهیشف

 باشه قرار اگه. امخونه نیا عروس من. منه یخونه نجایا -

 . ستدختره نیا رون،یب بره یکس

 :زندیم داد سرش باباخان

 . باال ومدهین روم اون تا رونیب برو. ببند دهنتو -

 . هیگر ریز زندیم باز قهیشف

 عروستونم؟ ساله نُه که دیکنینم باور منو حرف شما یعنی -

 د؟یریگیم رو دختره نیا طرف



 

 تو. چسبهینم بهش اتیچرند نیا. شناسمیم خودمو پسر من -

 از. یکنیم نیتوه امخانواده و من به یدار هاحرف نیا با

 . شو دور چشمم جلو

 و آشفته قدرآن. رودیم رونیب تاالر از کنانهیگر قهیشف

 زنمیم کنم، کنترل را خودم بتوانم نکهیا بدون که امیعصب

. کندیم امیعصب شتریب هم اریاختیب یهیگر نیا. هیگر ریز

 لجم خودم از و کنم هیگر یکس یجلو امنداشته دوست وقتچیه

 فیضع اشکم کنترل در قدرنیا شبید از چرا که گرفته

 زده کلیما دکتر یجلو یناگهان طورنیهم هم شبید. امشده

 هم باز اما کنم مهار را اشکم کنمیم یسع. هیگر ریز بودم

 :میگویم کنانهقهق و رمیبگ را خودم یجلو توانمینم

 دیکن باور. ستین محمد و من نیب یچیه. دروغه خدا به -

 . گمیم راست

 :دیگویم آبا
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. خودمون پسر هم یگل مثل تو هم. جان نیزر نکن هیگر -

 دهیشن. نداشت یمنظور. نگفت یزیچ که هم قهیشف حاال

. زد یناراحت یرو از یحرف هی. ناراحته شده یزخم شوهرش

 .رینگ دل به

 یرو هم سر پشت طورنیهم هااشک. نکنم هیگر توانمینم

 :دیگویم باباخان. دیآیم نییپا و چکدیم صورتم

 .محمد به نه میدار شک شما به نه ما جان نیزر -



 

 :دیگویم تأسف با و دهدیم رونیب یصدادار نفس خانمخان

 دهن در بست، شهیم رو دروازه در یول میندار شک ما -

 یوقت خودمونه از و عروسمونه که نیا. نه رو مردم

 . گنیم یچ مردم نیبب گه،یم یطورنیا

 . کشدیم هم در را اخمش باز باباخان

. بزنن یحرف من یخونه مورد در کننیم غلط مردم -

 یکس که ستین یزیچ چون گهینم و نگفته یزیچ کسچیه

 رو بهش هم محمد و ستین بلد زدن حرف قهیشف. بگه بخواد

 برگرده و بشه خوب حالش انشاهللا. دهیرس نجایا به تا داده

ا  گهید خونه،  نیا. کنه وجورجمع رو زنش که وقتشه واقعا

 . دمیشن ییزهایچ نیهمچ خونه نیا تو من که باره نیآخر

 . است میمال لحنش یول دارد اخم هنوز. من به کندیم رو

 امشب کن فراموش و بشور رو صورتت برو شو بلند هم تو -

 .یدیشن یچ

 . شومیم بلند

 . بخوابم رمیم توناجازه با. امخسته یلیخ من -

 :دیگویم آبا

 . بکشن رو شام گمیم االن. دخترم برو بعد بخور شام -

 هی مارستانیب تو. امخسته فقط ستمین گرسنه آبا، یمرس -

 . بخوابم برم د،یبد اجازه اگه. خوردم ییزهایچ

 . لقامه به کنمیم رو

 . زمیعز بخواب ایب زودتر و بزن مسواک ،یخورد شام -



 

 و ردیگیم شتریب دلم. است نیغمگ نگاهش. دهدیم تکان سر

 قدرآن. رومیم رونیب تاالر از کنم، نگاه یکس به نکهیا بدون

 خزمیم. ندارم هم زدن مسواک حال یحت که امکالفه و خسته

 به سرم نکهیا محض به. خورمیم آرامبخش کی و اتاقم یتو

 .بردیم خوابم رسد،یم بالش

. است نمانده آفتاب دنیدم به یزیچ شوم،یم داریب که صبح

 نماز و شومیم بلند عیسر. امشده داریب شهیهم از رترید

 و افتمیم شبید بحث ادی تازه پرد،یم خوابم یوقت و خوانمیم

. امدهیند را رضا گرفتن وضو موقع. جانم به زدیریم ینگران

 و خوانده نماز و شده داریب من از زودتر که دهمیم احتمال

 رومیم و آورمینم طاقت. است دهیخواب برق مثل دوباره

ا . اتاقش یجلو  او با بروم، کار سر نکهیا از قبل دیبا حتما

. مانمینم منتظر و زنمیم در به یکوتاه یضربه. کنم صحبت

 و رومیم سرش یباال. شودینم داریب زهایچ نیا با که دانمیم

 . کنمیم شیصدا

 . رضا -

 کنم،یم شیصدا بار نیدوم یبرا یوقت و خوردیم یتکان

 و اندازدیم ینگاه صورتم به تعجب با اول. کندیم باز چشم

 بالفاصله. پردیم جا از و اتاق یپنجره به افتدیم چشمش بعد

 : پرسدیم. چسبدیم را مجروحش یبازو و دیگویم «آخ»

  شده؟ قضا نمازم -

 . یدار وقت کم هی هنوز کنم فکر نه، -



 

 برود، رونیب اتاق از باعجله نکهیا از قبل و شودیم بلند

 :میگویم

 . نخوره آب پانسمانت یریگیم وضو باش مواظب -

 و صورت با بعد یکم. رودیم و دهدیم تکان یسر

. امکرده پهن شیبرا را اشسجاده. گرددیبرم سیخ یهادست

 نمینشیم تختش یرو. بنددیم قامت و ستدیایم شیرو عیسر

 :پرسدیم. شودیم تمام نمازش تا

 ؟یدار کار من با -

 . آره -

 مونده خواب که هم روز هی. مجروحم من یناسالمت بابا -

 داشت قبول خودش خدا. یکرد دارمیب نماز واسه یاومد بودم،

 ! نبوده یعمد و موندم خواب من که

 برگشته کامل دوباره طنتشیش یهیروح که خوشحالم چقدر

 :میگویم! است

 عوض رو پانسمانش و نمیبب رو زخمت رفتن از قبل دیبا هم -

. یبر ییجا ستین قرار که هم امروز. میبزن حرف هم کنم،

 ! بخواب شب تا رفتم، من یوقت

 . ندینشیم تختخواب طرف آن

  شده؟ یزیچ -

 دینبا رو باقر اسم. زدم یناجور حرف یلیخ... شبید من -

. فتهیب راه دعوا اون ذاشتمیم دینبا اصالا . وسط دمیکشیم

 مورد در بره فتهیب راه تیعصبان از امروز قهیشف ترسمیم

 . بگه باقر به ییزهایچ هی شبیپر انیجر



 

 دهن تو یزد شده، که هم بار هی یکرد یخوب کار یلیخ اوالا  -

ا  محمد. قهیشف  یچیه کنه،یم یرفتار هر. داده رو بهش واقعا

 دلش یچرت هر داره حق کرده فکر هم نیا گه،ینم بهش

ا . بگه خواست  در نه،یبب رو باقر ستین قرار فعالا  قهیشف دوما

 .نباش نگران. ببره تونهینم هم یخبر جهینت

 نه؟یبب رو باقر ستین قرار یمطمئن کجا از -

 بعد قبل ماه چند همون. نجایا بذاره پاشو نداره حق که باقر -

 که کرده شیحال قشنگ محمد تو یریدستگ انیجر از

 مثل باشه یجمع یمهمون نکهیا مگه نشه، داشیپ هاطرفنیا

 نیا نشده هم داشیپ که ینیبیم. ترالن و میرح سال مراسم

 میبریم صبح معموالا  رو قهیشف انات،یجر اون از بعد. مدت

 احتمالش هم باز حاال. نباشه خونه باقر که پدرش یخونه

 بره ستین قرار فعالا  یول نهیبب اونجا رو باقر موقع هی هست

 . باباش یخونه

 :میگویم. نگرانم هنوز. است نکرده قانعم شیهاحرف

 بره فعالا  ستین قرار قهیشف یگیم نانیاطم نیا با کجا از تو -

 پدرش؟ یخونه
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 که هم باباخان رختخوابم، تو که من برسوندش؟ قراره یک -

 م،ینگ بهش ماها از یکی تا که هم رجب دلخوره، ازش

 اونجا برن ندارن یابرنامه فعالا  که هم آبا و مامانم. بردشینم

 . ببرن خودشون با رو قهیشف که



 

 ؟یچ بره ییتنها خودش اگه -

 ماها از یکی با ای ره؟ینم ییجا تنها قهیشف ینشد متوجه تو -

 ستیل نیا تو از هم باقر البته که خودش یخونواده با ای رهیم

 . خورده خط

 ! چرا؟ -

 . بره ییجا تنها دهینم اجازه محمد -

 :پرسمیم مبهوت

 !چرا؟! ده؟ینم اجازه -

 . داره ارشویاخت زنشه،. داره دوست -

 ذهنم در و است بیعج یلیخ میبرا محمد از رفتار نیا باور

 اجتماع سطح به نسبت که خانواده نیا یتو هم آن گنجد،ینم

 عنوان به مرا که یمدت نیا در و اندکردهلیتحص و روشنفکر

 و مانع میبرا اندنکرده یسع وقتچیه اند،رفتهیپذ دخترشان

 یول اندکرده تمیحما و یهمراه شهیهم. کنند جادیا یتیمحدود

 و گرفتن اجازه به ازین و اسارت احساس وجهچیهبه من در

 قهیشف یبرا دلم آن کی. است نشده جادیا بودن محدود

 به و افتمیم مزخرفش یرفتارها ادی بالفاصله یول سوزدیم

 زنش مبادا که است نگران شهیهم البد. دهمیم حق محمد

 که ببرد را او یآبرو و بدهد بروز ینامناسب رفتار ییجا

 خاطر نانیاطم یبرا. است دهیکش حصار دورش قدرنیا

 :پرسمیم

 رو گهیهمد باقر و قهیشف که ستین یراه چیه یمطمئن تو -

  نن؟یبب



 

 باشه، هم اگر تازه. ستین یراه چیه باشه، راحت التیخ -

 ناگفته توافق جور هی. نیزر نداره یخطر ما واسه گهید باقر

 تو و ماها به اگه که دهیفهم تازه شعوریب اون. شده جادیا

 هم نیا. ندازهیم خطر به شویآبج یزندگ بزنه، یبیآس بخواد

 یکل دورمون االن و میننشست کاریب مدت نیا ماها که دونهیم

 و دستشون کف گرفتن رو جونشون همه که هستن آدم

 به که دونهیم باقر. بکنن یکار هر وطن واسه حاضرن

. دهیم پس انتقام یبدجور بزنه، یبیآس ماها به بتونه فرض

. نداره کارمون به یکار و جاش سر نشسته نیهم واسه

 از هم مارال و برسه هاروس از مواجبش که هیراض

 نداشته کارش به یکار ما یوقت تا. نشه خبردار هاشخباثت

 فکر اگه راحت، التیخ. نداره ما با یکار هم اون م،یباش

 در راحت قدرنیا باشه، نیا جز ممکنه درصد کی میکردیم

 درسته باباخان. میزدینم حرف خونه تو شبیپر انیجر مورد

 زیچهمه انیجر در یول ستین ما همراه یعمل یکارها تو

 اصالا  کرد،یم حس باقر طرف از یخطر اگه. هست

 . بفهمن رو انیجر هازن ذاشتینم

ا  ام،شده قانع یادیز حد تا  تیدرا و عقل به که مخصوصا

 :میگویم. دارم اعتماد یلیخ باباخان

 . شهیم رمید. کنم عوض رو پانسمانت زودتر ایب شو پا پس -

 !ام؟یب راه تو اتاق تا دیبا مجروح من   -



 

 داریب ادب یملکه اون تا بدو. نمیبب نکن لوس خودتو شو پا -

 وسط نیا هم گهید یآتو هی که من اتاق تو یاومد تو نهیبب نشده

 . ارهیب ریگ خودش واسه

 :دیگویم و شودیم بلند

 یشکر نیهمچ گهید بار هی بخواد کرده یادیز غلط قهیشف -

 نمیشینم ساکت من کنه، ادبش نخواد هم محمد دفعهنیا. بخوره

 . بکنه هایگهرپراکن نیا از بخواد که

 :میگویم خنده با

 اتاق از یکرد بلندش! ها یننشست ساکت نیهمچ هم شبید -

 . رونیب شیانداخت

 یول شمینم یعصبان حاالحاالها من که یدونیم. بود حقش -

 . شمیم یعصبان بدجور بشم،

 به میدار که یموقع. کنمیم یدلگرم احساس تشیحما از

 :میگویم م،یرویم اتاقم طرف

 . نگو محمد به یزیچ... شبید بحث مورد در -

  چرا؟ -

 . بشه حرفش قهیشف با ندارم دوست -

 کنار، گذاشت شستت شبید قهیشف ن؟یزر یهست یک گهید تو -

  ؟یکنیم یدلسوز براش یدار تو بعد

 هنوز خونه، ادیب. محمده خود خاطر به ست،ین قهیشف واسه -

 استراحت باشه، رختخواب تو مدت هی دیبا. ستین سالم آدم

 و شه یعصبان ندارم دوست طیشرا نیا تو. نره رونیب کنه،

 . بشه ُخرد اعصابش



 

 یصندل کی یرو ندینشیم رضا و میشویم اتاقم وارد

 دارد که طورهمان. است اتاق یصندل تنها که یلهستان

 :دیگویم آورد،یم در را راهنشیپ

ا  - . باشه داشته خبر انیجر نیا از محمد که الزمه یلیخ اتفاقا

 شتریب بعدها وگرنه رهیبگ رو هاحرف نیا یجلو بتونه دیبا

 انیجر نیا از باباخان باش مطمئن تازه. شهیم ُخرد اعصابش

ا . گذرهینم راحت  . گهیم محمد به حتما

 . سرش یباال رومیم پانسمان لیوسا با

 . بشنوه خودم از اول بهتره. بگم بهش خودم بذار پس -

 اگه یول گم؛ینم بهش یزیچ من اصالا  ندارم، یحرف من -

 مطمئنم! یبجنب باباخان از زودتر دیبا ،یبگ خودت یخوایم

 بهش نه،یبب رو محمد تا که هیعصبان قهیشف دست از قدراون

 . گهیم

 دخترها. تاالر به رومیم عیسر و کنمیم عوض را پانسمانش

 یول است شهیهم مثل و مهربان آبا برخورد. هستند آنجا آماده

 که کنمیم قانع را خودم. است سرد یکم خانمخان کنمیم حس

 راه دخترها با و میخوریم صبحانه زود و امکرده اشتباه

 و نمیبب را دکتر و برسم مارستانیب به زودتر مشتاقم. میافتیم

 . شوم باخبر محمد حال از

. نمیبیم راهرو یتو را دکتر شوم،یم که مارستانیب وارد

 :پرسمیم عیسر و کنمیم سالم

 ...محمد -
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 :دیگویم لبخند با و کندیم قطع را حرفم

 خودشو یعیطب روال داره و مرتبه زیچهمه. خوبه حالش -

 . کنهیم یط

 ؟یچ اعصاب -

 میکن صبر دیبا فعالا . نکردم نهیزم نیا در یتست چیه هنوز -

 . بشه میترم یحد تا زخم و بشه یعاد کامالا  شیعموم تیوضع

 بخوابه؟ تونست شبید -

 شب عمل از بعد شب نیاول دیدونیم که خودتون دکتر -

 مسکن یداروها. نبود بد هم یلیخ یول ستین یخوب چندان

 . گذشته یاصل خطر. دینباش نگران. میداشت یخوب

 لبم یرو لبخند نود دهه یهاآمپول به فشیخف یاشاره از

 . دیآیم

 . زیچهمه بابت ممنون هم باز -

 . دو بخش دیبر امروز شما. بوده فهیوظ کردم، یکار هر -

 :پرسمیم تعجب با

 ! دو؟ بخش -

 روز. میمارستانیب یهاپزشک تنها شما و من امروز. بله -

 هی. عمل اتاق برم دیبا من هم االن. داشت میخواه یشلوغ

 نهیمعا رو دو بخش مارانیب دمینرس. هست یاورژانس یجراح

 . کنم

 گرددیبرم بعد. شودیم دور من از قدم دو یکی و افتدیم راه

 :دیگویم و



 

 خاطر به ،یبهداشت مراقبت یبرا نه دکتر، دیبزن ماسک -

 اون گهید امروز البته. باشه دهیپوش صورتتون بهتره نکهیا

 فرستادم مارستانیب اطیح و ساختمون از رو مسلح یسربازها

 رفتن؛ شونهیبق و گذاشتن در جلو نگهبان نفر دو فقط. رونیب

 هم یبستر یسربازها بهتره. عقله شرط اطیاحت یول

 . ننینب رو صورتتون

 :میگویم یدلخور با

 . چشم -

 . کندیم نگاه را صورتم دقت با

 برامون ماریب. میپزشک ما که باشه ادتونی یزیرخیام دکتر -

 ما. هیچ نژادش و افکارش تش،یمل نداره یتیاهم ماره،یب فقط

 . میدیم انجام رو مونفهیوظ

 . زنمیم لبخند

 دیشا. دیکرد یادآوری که ممنونم. دکتر دیگیم درست شما -

ا   وقتچیه گهید که بکنم رو نیتمر نیا امروز من الزمه واقعا

 . نره ادمی

 ماسک و پوشمیم لباس هم من. رودیم و زندیم یقیعم لبخند

 سرباز نیاول سر یباال. شومیم دو بخش یراه و زنمیم

 یهاصحنه از است پر ذهنم هنوز روم،یم که مجروح

 همان چشم به را مرد نیا. دارم یبد حس و شب آن یریدرگ

 بود، رفته نشانه قلبم طرف به را چاقو که نمیبیم یسرباز

 ای کشاند، مرگ یپا تا را محمد رحمانهیب طورآن که همان

 به کند حمله که برد دشنه به دست شهیب یتو که یکی آن



 

 و بگذارم کنار را دگاهید نیا است سخت میبرا. رضا

 زور به. بجنگم خودم با دیبا و کنم یدگیرس او به طرفانهیب

 کنمیم مجبور را خودم و زنمیم کنار ذهنم از را هاصحنه آن

 . باشم امیعاد کار مشغول

 از کامالا  حس آن روم،یم رونیب بخش از که بعد ساعت کی

 جوان تعداد کی چشمم یجلو فقط کارم اواخر. است رفته نیب

 شده یجراح بودند، شده مجروح گلوله و دشنه با که بودند

 دارند ازین کمکم به که است نیا حسم تنها و داشتند درد بودند،

 مراقب و کنم زیتجو دارو شانیبرا و کنم شاننهیمعا دیبا و

 ریغ کلیما دکتر کنار. کنند یط خوب را یبهبود ریمس باشم

 . رمیگیم ادی هم را بودن انسان دارم یپزشک تجارب از

□ 

 روز هر مدت نیا. است محمد یجراح از بعد روز نیچهارم

 باخبر کلیما دکتر توسط او حال از و امبوده کار سر صبح

 یط را یبهبود و درمان یعیطب روال دارد که دانمیم. امشده

 انددهیند یبیآس و هستند فعال شیپا یحرکت اعصاب. کندیم

 هنوز یحس اعصاب اطرافش و خورده هیبخ محل یرو یول

. ندارد یعاد یالمسه قدرت پوست و کنندیم عمل فیضع

 و جراحت اثر بر و یموقت ای باشد ماندگار است ممکن نیا

 یمهم اتفاق یلیخ باشد، یدائم اگر یحت که دانمیم. هیبخ

 لیتبد توانستیم که وحشتناک جراحت آن مقابل در و ستین

 .دیآینم حساب به اصالا  شود، فاجعه کی به



 

 را کلیما دکتر اصالا  و است شلوغ سرم ظهر تا امروز

 زشیم سر غذا ینیس با یغذاخور سالن در ظهر. نمیبینم

 . نمینشیم

  دکتر؟ ستمین مزاحمتون -

 :دهدیم جواب لبخند با

 . دیباش راحت. اصالا  -

  چطوره؟ محمد -

 چیه. رفته سر اشحوصله یلیخ بدقلقمون ماریب یول خوبه -

 انویپ براش روزها نیکاتر. میکن سرگرمش میتونینم یجور

 هم من. دهیم ادی یروس بهش داره روزید از و زنهیم

 یول میزنیم گپ و نمیشیم کنارش امخونه که ییهاساعت

 رختخواب تو موندن با یاونهیم اصالا  که معلومه قشنگ

 کنهیم یقراریب نداره، رو قفس طاقت که پرنده هی مثل. نداره

 . پروازه مشتاق و

  رون؟یب ادیب رختخواب از دینداد اجاره هنوز -

 به و میباش محتاط بهتره نیسنگ یجراح اون با نظرم به نه، -

 بار به یمونیپش که مینکن یکار مارمونیب یقراریب خاطر

 امروز یول بوده رختخواب تو کالا  که روز چند نیا. ارهیب

 حداقل با هم باز البته حموم، بره کنه کمکش رمضون قراره

 . هاشهیبخ شدن سیخ بدون و حرکت

  خونه؟ ادیب تونهیم یک -

 یول میکن جاشجابه میبتون گهید روز چهار سه کنمیم فکر -

 رو مجروحش یپا دینبا ماه کی تا الاقل که گفتم هم خودش به



 

 از بره، راه ربغلیز چوب با دیبا مدت نیا تمام. بذاره نیزم

 بخوره، زیل خی و برف یرو مبادا که نره رونیب خونه

 .دیدونیم خودتون که ییهاتیمحدود خالصه و نکنه یرانندگ
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 شده تنگ تصورم حد از شیب شیبرا دلم. دهمیم تکان سر

 به محمد و بگذرد هم روز چند نیا مشتاقم دل ته از و است

 دیبا هم خانه یتو شب آن بحث به توجه با هرچند د،یایب خانه

 بمانم کنارش ادیز توانست نخواهم و باشم مراقب قبل از شتریب

 کی دارد که طورهمان دکتر. است ینعمت باشد، که نیهم یول

 :دیگویم کند،یم تکه بشقابش یتو را ینیزمبیس تکه

 مالقات که داشت اصرار یلیخ قرارمونیب یپرنده شبید -

 یکل اول. مالقاتش ادیب نفر کی امروز دادم اجازه. باشه داشته

 دید که بعد. خان رضا و شما باشن، نفر دو که زد چونه باهام

 . کنه انتخاب رو یکی شد مجبور نشدم، قانع

 :میگویم حسرت با

  دنش؟ید آدیم امروز رضا پس -

 . دیبود شما انتخابش. دییآیم شما دکتر، نه -

 قرار امروز که مژده نیا یشاد بعد و مانمیم مبهوت آن کی

 چند. امآمده وجد به. جانم به زدیریم نم،یبب را محمد است

 نیا از یلیخ موضوع که کنمیم درک را نیا تازه بعد لحظه

 کی فقط است داشته اجازه محمد. است آورتریشاد هاحرف



 

 انتخاب مرا اشخانواده یاعضا تمام نیب از و ندیبب را نفر

 :دیگویم دکتر. است کرده

 میبر فتمونیش انیپا در موقع به میبتون امروز کنمینم فکر -

 شما من شد، تموم کارمون موقع هر یول ه؛یشلوغ روز. خونه

. مارستانیب تو بمونه دیبذار رو خان رضا نیماش. برمیم رو

 . بهتره نشه، دهید ما یخونه اطراف اگه هم هنوز

 :میگویم ذوق با

 . چشم -

 که بدهم مثبت جواب یحرف هر به حاضرم لحظه نیا در

 .نمیبب را محمد بتوانم
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 دارید

. میشویم اشخانه وارد دکتر با که است پنج کینزد ساعت

 عادت اشافهیق یسرد به هنوز. دیآیم استقبالمان به نیکاتر

 یاحوالپرس. مطمئنم قلبش یگرم از گرید یول امنکرده

 . کندیم اشاره هااتاق از یکی به و میکنیم

 هم دور جاهمون رو یچا. هستن اونجا خان محمد. دییبفرما -

 . میخوریم

 از و کندیم باز را در دکتر. میرویم اتاق طرف به دکتر با

 تعارف بدون. شوم وارد من که ستدیایم عقب ادب یرو

 یحوصله که قرارمیب محمد دنید یبرا قدرآن. تو رومیم

. میکنیم سالم و دیآیم تو سرم پشت هم دکتر. ندارم تعارف



 

 که بالش چند به داده هیتک و نشسته تختخواب یرو محمد

 با. است شده دهیکش شیپاها یرو لحاف کی. اندگذاشته پشتش

 روشن را صورتش تمام که زندیم لبخندها آن از دنمید

. درخشانش چشمان به شومیم رهیخ و ستمیایم. کندیم

 جلو دکتر. زنمیم لبخند صورتم یپهنا به دارم اریاختیب

 . دهدیم دست محمد با و رودیم

  چطوره؟ مونحوصلهکم ماریب احوال امروز -

 . بهترم یلیخ امروز. دکتر خوبم -

 است زیتم شیموها. ستمیایم تختخواب کنار و رومیم جلوتر

 ادکلن کی یبو با که دهدیم صابون یبو هم فاصله نیا از و

 هنوز. است شده اصالح صورتش. است مخلوط کلیما دکتر

 :پرسدیم. است شده الغر یکم نظرم به و است دهیپررنگ

 ن؟یزر یچطور تو -

 . خوبم -

 ذهنم به گفتن یبرا یزیچ که هستم محوش یطور هنوز

 یمکیقا هامدت از بعد که هایرستانیدب بچه مثل. رسدینم

 با که یصندل تا چند به دکتر. امشده هول اند،دهید را عشقشان

 با کوچک زیم کی دور محمد تختخواب از یکم یفاصله

 . کندیم اشاره هستند، یبافقالب یزیروم

 . یزیرخیام دکتر دییبفرما -

 یرو. نمینشیم و کشدیم رونیب میبرا را هایصندل از یکی

 شومیم متوجه تازه و است دنیجوش حال در سماور کی زیم

 کی یتو. است کرده پر را اتاق دمتازه یچا عطر یبو که



 

 از پر دارهیپا بلور ظرف کی و ینعلبک و استکان چند ینیس

 . است زیم یرو یخانگ کوچک یهاتیسکویب

 یچا مانیبرا و دیآیم هم نیکاتر بعد لحظه چند و نمینشیم

 و بردیم محمد یبرا و گذاردیم ینیس یتو را یکی. زدیریم

 یچا هم دکتر و من یبرا بعد. کندیم تعارف تیسکویب او به

 زل حد از شیب یلیخ محمد و من کنمیم حس. گذاردیم

 تشکر نیکاتر از. رمیگیم او از را نگاهم و هم به میازده

 :پرسدیم محمد از دکتر. کنمیم

  د؟یشد خسته خان؟ محمد دیساکت قدرنیا امروز چرا -

 شر از زودتر مشتاقم برعکس دکتر، ستمین خسته نه، -

 . شده تنگ تیفعال واسه دلم. بشم خالص تختخواب

 :میگویم طنتیش با

 . یارین خودت سر بالها نیا از یباش تو تا -

 لبخند با چشم یگوشه از و کندیم کیبار را شیهاچشم

 حالت همان و است زیدآمیتهد نگاهش. کندیم نگاهم یخاص

 که دارد را او با امییآشنا اول یروزها یجذبه از پر و قاطع

 دلم حالنیدرع و زدیریم نییپا دلم آن کی لبخندش وجود با

 :دیگویم نیکاتر. کشدیم پر شیبرا شتریب

 . نشه سرد یچا. دییبفرما -

 معطر یچا از یکم و دارمیبرم را کیکمربار استکان

 دکتر. است مناسب کامالا  دنینوش یبرا شیدما. نوشمیم

 :دیگویم

 . هیعال. دیند دست از رو نیکاتر دستپخت یهاتیسکویب نیا -



 

 . زنمیم گاز و دارمیبرم یکی

ا  -  . خانم نیکاتر نکنه درد دستتون. هیعال واقعا

 . سمینویم براتون رو دستورش د،یدار دوست اگه -

 گهید. ندارم یآشپز با یاونهیم ادیز من یول دیدار لطف -

 باشم، شده قبله به رو یگرسنگ از اگه هم اون میآشپز هنر آخر

 . پلوئهیاستانبول فوقش ای املت هی

 :دیگویم محمد

 هی زشته. ریبگ رادیا هازادهخان بودن لوس از یه   حاال -

 اومد، خواستگار برات فردا. نباشه بلد یآشپز تو سن به دختر

 . رهیم ذارهیم که یستین بلد یآشپز میبگ بهش

 کم میزندگ تو هم من لوسن؟ هازادهخان فقط گفته یک اوالا  -

ا . نداشتم کنلوس و نازکش  شدم باباخان دختر االن من دوما

 . آمیم حساب به زادهخان هم من پس گه،ید

 :دیگویم دکتر

 یفهیوظ. ها بود خوب دستپختشون هم خان یدخترها -

 برن و کنن ازدواج نکهیا از قبل. بودن بلد یول نداشتن یآشپز

 . میخورد رو دستپختشون خان یخونه تو مراغه،

 د؟یگیم رو محمد یخواهرها -

 پسرش شونیکی. هستن ینینازن یهاخانم شونسه هر. بله -

 . اومدن ایدن به روز هی تو. منه کیکوچ پسر سنهم درست

 :پرسمیم محمد از تعجب با

 ازت سال چند مگه داره؟ ساله شونزده پسر خواهرت یعنی -

 تره؟بزرگ



 

 ودویس هم االن کرده، ازدواج یسالگ پونزده. سال پنج -

 . سالشه

 سن؟ اون تو نبوده بچه یلیخ نظرت به -

 کلشیس. مدرسه رفتیم قبلش سال تا. داشت دوست خودش -

 هی. مدرسه بره نداره دوست گهید گفت خودش گرفت، که رو

 شوهرشه، االن که رو یخواستگار نیا باباخان هم بعد سال

 . هیراض شیزندگ از هم االن. بود موافق هم خودش. دیپسند

 :کندیم اضافه خنده با

 اگه. بودم گفته بهت هم قبالا  دکتر، خانم یموند عقب یلیخ -

 ! یعقب یسال ده هی ،یکن اقدام هم امروز نیهم

 :میگویم اخم با

 عقبم عمرم آخر تا احتماالا . دادم روز همون جوابتو هم من -

 . خوشحالم یطورنیهم یول

 :دیگویم دکتر
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 شغل و التیتحص. یزیرخیام دکتر ستین یبعدتک یزندگ -

 . داره خودشو یجا هم ازدواج و عشق یول مهمه

 :میگویم و کشمیم آه اریاختیب

 . دارم قبول رو حرفتون بله، -

 . نیکاتر به کنمیم رو بحث کردن عوض یبرا

 یلیخ مونهمه صبح روز اون کجان؟ پسرهاتون یراست -

 . میبش آشنا هم با ادیز نشد. میداشت عجله



 

 شام شونیکی یخونه. داشتن قرار هاشوندوست با امروز -

 . بودن دعوت

. است محمد تختخواب یرو که کتاب تا چند به افتدیم نگاهم

 :پرسمیم

  ؟یخونیم یچ -

 . داردیبرم را هاکتاب از یکی

 لطف دارن خانم نیکاتر. یشورو ییابتدا اول یروس کتاب -

 . دنیم ادی رو زبانشون بهم کننیم

ا  -  کردن هیتوص دکتر شب اون. رمیبگ ادی قراره هم من اتفاقا

 . باشه دیمف تونهیم یفعل طیشرا یبرا که

 ماها که نیالت حروف با حروفش چون سخته گرفتنش ادی -

 نیالت حروف با شکلش حروف از یبعض. داره فرق م،یبلد

 . داره فرق تلفظش یول هیکی

 توانمینم االن که است دهیرس ذهنم به یزیچ. زنمیم لبخند

 : میگویم. میباش تنها که یوقت یبرا سپارمیم ذهنم به و میبگو

 .  اوترا هیدوبر -

 . زندیم دست میبرا نیکاتر

 . ستین صبح که االن یول یزیرخیام دکتر بود یعال -

 میشغل عنوان با که خونه تو یطورنیا. نیزر دیبگ بهم -

 . دهیم دست بهم بودن یرسم احساس یلیخ دیکنیم صدام

 . جان نیزر باشه -

 واسه! شهیم یچ یروس به ریبخ شب ستمین بلد راستش خب -

 ! ریبخ صبح گفتم نیهم



 

 ریبخ عصر دیبگ دیبا ساعت نیا. خوابه موقع مال ریبخ شب -

 جان؟ نیزر دیبلد یروس چقدر.  نید یدوبر شهیم که

 داشتم یکالسهم هی رستانیدب تو. کلمه چند حد در کم، یلیخ -

 رو کلمه چند نیا. خوند یروس اتیادب و زبان یرشته بعداا  که

 تیب هی مونده، ادمی که یزیچ نیتریطوالن. داده ادمی اون

 .تزیریاوب ا میچ هییا جد یبر تس،یژ تییبود پوست. شعره

 . زندیم لبخند

 . مونده ادتونی هم ییبایز شعر چه -

 :پرسدیم محمد

  شه؟یم یچ شیمعن -

 :دهدیم جواب دکتر

ا . رمیبم آنکه از شیپ کنم، یزندگ بگذار -  ییبایز ریتعب واقعا

 .  کردن یزندگ و بودن زنده تفاوت از داره

 دوم یچا از بعد و زدیریم یچا مانهمه یبرا دوباره نیکاتر

 . شودیم بلند دکتر

 سر خان محمد یحوصله و دیهست نجایا شما امشب که حاال -

 . میبرس گهید یکارها به توناجازه با ما ره،ینم

 را ما خواهدیم که دارم دوست را فهمش و درک نیا چقدر

 :پرسمیم. میکن صحبت راحت که بگذارد تنها

 باشم؟ مزاحمتون تونمیم یک تا من دکتر، -

 جلب و وآمدرفت نگران فقط من. دیستین مزاحم وجهچیهبه -

 هر تا د،یاومد خودم با و دینفر هی که االن. بودم یاحتمال توجه



 

 رو شما من. دیبمون دیتونیم د،یدار دوست که یساعت

 . رسونمیم

 تا را امیصندل. روندیم رونیب اتاق از و شوندیم بلند دو هر

. نمینشیم و کنمیم کینزد محمد تختخواب به ممکن حد

 :دیگویم

. نبود حواسش یکس و گذشت ریخ به که یکرد اشتباه هی -

. نداره وجود رانیا تو یروس اتیادب و زبان یرشته االن

 که بشه کنجکاو و بگه نویا بالفاصله نیکاتر بودم منتظر

 . خونده رو رشته نیا کجا دوستت

 و دکتر. اوردین خودش یرو به یول شد متوجه کنمیم فکر -

 من. کارمالحظه شدت به هم زنیت یلیخ هم هردوشون زنش

 و یپزشک لیوسا که کردم بهشون یااشاره هی قبل روز چند

 سال هشتاد مال آوردم، در امکوله از شب اون که ییداروها

 یکنجکاو اهل اصالا  که خودشون خاص اخالق اون با. بعده

 از راحت یلیخ و دنینپرس حرفم بر اضافه یچیه ستن،ین

 مال من که زدن حدس خودشون احتماالا  یول گذشتن؛ روش

 . ستمین دوره نیا

ا  دارم قبول. نیزر یکردینم رو کار نیا کاش -  دوستان واقعا

 حرف کم یتیامن طیشرا تو یول هستن یاعتماد قابل و خوب

 به یحت دینبا ست،ین الزم که رو یزیچ چیه. اصله هی زدن

 بدونم نخواستم هم خودم من که یدید. گفت اعتماد قابل افراد

 یزیچ دیبا فقط هرکس یمخف التیتشک تو. کجاست االن ژهیمن

 . الزمه که بدونه رو



 

 هیبخ سوزن هی تو یجراح واسه شب اون. بود الزم خب -

 شاهرگ. کردیم نیتضم رو کار مهم قسمت هی که داشتم

 مناسب اصالا  نظرم به االن یهاسوزن. بود دهید بیآس رونت

 هیبق و تو از نبودم حاضر هم مسکن یداروها. نبود مشیترم

 . دیبکش درد بذارم و کنم غیدر

 . صورتم به شودیم رهیخ جذابش یلبخندها آن از یکی با

 هی یریبگ ادی دیبا. دهیم آدم دست کار یمهربون جنگ تو -

 . یباش رحمیب و خشن ییجاها

 . کشمیم آه

 در فقط یول باشم رحمیب و خشن دیبا که گرفتم ادی شب اون -

 دستمه، دم که رو ییدارو ستمین حاضر وقتچیه. دشمن مقابل

 . یبکش درد تو بذارم و کنم میقا

 .درخشدیم ستاره دو مثل چشمانش

 خوب قدرنیا کاش کردم فکر خودم با بار هزار حاال تا -

 ...کاش. ینبود

 :پرسدیم و کندیم رها یقیعم نفس با را حرفش

  ؟یدار خبر هابچه یهیبق از -

 ساعت دو یکی و خونه زد سر وکیب شبید. آره شیوبکم -

 تو شب همون وارتان گفت بهم رضا بعداا . بود رضا شیپ

 هم ژهیمن. خوبه حالش و شده یجراح ناصر یعمو یخونه

 یبرا. نداره شیجراح با یمشکل و خوبه هم یعل. بهتره حالش

 . شهیم خوب داره هم کتفش زخم و کار سر رهیم ظاهر حفظ

 چطوره؟ رضا خود -
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 هم درمانش روند. خوبه اشهیروح. راههروبه هم رضا -

 مدام و یشد بدقلق یلیخ گفتیم دکتر که تو برعکس. مناسبه

 دو یکی دیبا که اومده کنار راحت رضا ،یزنیم غر یدار

 یکس توجه دستش حرکت تیمحدود که بمونه خانه تو هفته

! خوابهیم ممکن حد نیآخر تا لیم کمال با. نکنه جلب رو

 .میزنیم یکوتاه گپ یگاه

 . خنددیم

 مجبور اگه مطمئنم. بخوابه کنن ولش که نهیا عاشق رضا -

 . رونیب اومدینم رختخواب از کالا  نبود،

ا  شب اون یول -  حد از شجاعتش. دیجنگ مرد هی مثل واقعا

 هی تو سربازها مارستانیب راه یتو. بود شتریب یلیخ انتظارم

 خودشو جلوشون بره خواستیم رضا. کردن دنبالمون شهیب

 مارستانیب برسونم خودمو و کنم فرار بتونم من که بده نشون

 . ارمیب رو دکتر یعل و تو واسه که

ا  رضا. ستین ریپذتیمسئول و شجاع نگفتم -  اتیخصوص واقعا

 ! خوابالوئه فقط. بودم گفته بهت هم قبالا  داره، یخوب

 :پرسدیم. میخندیم دو هر

  سالمن؟ هابچه یهیبق -

 ... نیمع که یدونیم -

 . دهدیم رونیب صدادار را نفسش

 . خورد ریت چشمم یجلو شب اون. دونمیم -



 

. رهیگیم دلم افتهیم ادمی وقت هر. بود کننده ناراحت یلیخ -

 زیم اون دور شب اون که ییهاآدم اون از یکی شهینم باورم

 . ُمرده االن بودن،

 که ما تمام. بدون رو یزیچ هی نیزر یول بود؛ تلخ یلیخ -

 از هست، یاحتمال هرجور میدونستیم م،یبود اونجا شب اون

 قبول رو هانیا مونهمه. یریدستگ و شدن یزخم تا مرگ

 رو جونمون ژهیمن نجات واسه میبود حاضر و میبود کرده

 با و آگاهانه مرگش. دونستیم رو هانیا هم نیمع. میبد

 مطمئنم. دیجنگ شجاعت با مرد هی مثل. بود خودش انتخاب

 واسه اومده بر دستش از یکار هر که بود شاد مرگ موقع

 . کرده وطن

. کنهینم کم مردنش یتلخ از یزیچ هم باز یول درسته نیا -

 . انیب کنار زود داغش با بتونن اشخونواده دوارمیام

 :پرسدیم و دهدیم رونیب صدادار ینفس باز

  خبر؟ چه خونه از -

 . شد حرفم خانمت با خونه، رفتم که یریدرگ از بعد شب -

 . خوردیم گره هم به شیابروها

  چرا؟ -

 دفعه نیا. بود کرده فیتعر رو ماجرا کل خونه تو رضا -

 و گرفتن لمیتحو یکل دم،یرس که من. شده یچ داشتن خبر همه

 رو شماها خودم من گفت قهیشف هوی بعد. کردن فیتعر ازم

 آلمانم جاسوس و زدم گول رو همه و جنجال نیا وسط کشمیم

 ...گفت بعد. دادم جوابشو تند شدم یعصب منم. نایا و



 

 :پرسدیم. است سخت میبرا گفتنش. کنمیم مکث

  گفت؟ یچ -

 حرفو نیا یجور هی. میهم شیپ تو و من هاشب یلیخ گفت -

 گفت و کرد دعواش باباخان بعد. میدار یارابطه انگار که زد

 ازم همه. کرد رونشیب اتاق از هم رضا. داره نانیاطم تو به

 اون از. دارن نانیاطم دومون هر به گفتن و کردن ییدلجو

 سر کوتاه یلیخ فقط. خودشه اتاق تو هاوقت شتریب قهیشف شب

 . روز چند نیا دمشید شام

 :دیگویم و کشدیم پوف

 . یشد تیاذ چقدر فهممیم. دیببخش. نیزر امشرمنده من -

 یحت من. ستمین االن یول شدم ناراحت یلیخ شب اون -

 کرده سفارش هم رضا به. بگم بهت رو بحث نیا خواستمینم

ا  باباخان گفت یول نگه یزیچ بهت بودم . گهیم بهت حتما

 هی خاطر به من یناراحت االن محمد،. یبشنو خودم از خواستم

 گفت مامانت قه،یشف یهاحرف از بعد شب اون. ستگهید زیچ

 رو مردم حرف یول دارن نانیاطم دومون هر به درسته

 همون با باباخان البته. زهایچ نیا از و کرد جمع شهینم

 مورد در کننیم خودیب مردم که گفت خودش خاص اقتدار

 و سرد کم هی من با مامانت روز اون از. بزنن یحرف اشخونه

 مورد در یکس ممکنه که ناراحته دیشا کنمیم حس. نهیسرسنگ

 راستش یعنی. داره هم حق خب. بکنه یفکر نیهمچ پسرش

 یزن چیه. داره حق هم قهیشف دمید کردم، فکر خودم با که بعداا 

 و یمیصم قدرنیا بهیغر دختر هی با شوهرش آدینم خوشش



 

 و هیچ ارتباطمون میدونیم خودمون تو و من. باشه کینزد

 . بشه ناراحت داره حق. دونهینم که قهیشف یول هیچطور

 متفکر یحالت با و گذاردیم اشیشانیپ یرو را دستش کف

 :پرسدیم

 رو تهش ؟یبرس کجا به قراره ینیچمقدمه نیا از حاال خب، -

 . بگو

 من ستین یخوب کار که کردم فکر خودم با من راستش -

 شماها تیحما بدون اولش. شما یخونه تو بمونم ابد تا بخوام

. ندارم یمشکل االن یول ستمیوا خودم یپا رو تونستمینم

 تمام یطورنیا. کنم اجاره خونه هی خودم واسه تونمیم

 . شهیم حل مشکالت

 تند یلحن با. زدیریم نییپا دلم که کندیم نگاهم اخم با یطور

 :دیگویم است، نرفته باال شیصدا که یعصب و

 یزنیم یحرف نیهمچ باشه آخرت و اول بار. بکش خجالت -

 . یکنیم فکر بهش یحت ای

. ستمین تو یخونواده جزو من که تهیواقع هی نیا محمد؟ چرا -

 . برم دیبا یروز هی باالخره. که شهینم یابد هم مهمون

 :دیگویم حرص با

 جات ابد تا و یاخانواده اون جزو تو. کن تمومش گفتم -

 . جاستهمون

 شیرو را امچانه و زنمیم گره هم یتو را میهاانگشت

 . صورتش یتو زنمیم زل و گذارمیم



 

 یتونینم یقلدر و زور با که یدیفهم االن تا کنم فکر -

 دینبا من یکنیم فکر اگه. نکنم ای بکنم رو یکار یکن مجبورم

 . کن قانعم برم، تونخونه از

 :پرسدیم است، شده میمال که یلحن با و کشدیم یقیعم نفس
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 ؟یزیریم برام ییچا هی -

. ستین خوب برات اصالا  ییچا. یدار یخونکم االن تو. نه -

 تا صبح از تو و جوشه دائم نیکاتر سماور هم نجایا کنم فکر

 . ارمیب آب برات ته،تشنه اگه. یخوریم ییچا یدار شب

 . ترهمهربون یلیخ تو از کلیما دکتر. یهست یخشن دکتر -

 ده،یم اجازه کلیما دکتر اگه. ستمین من دکترت فعالا  خب -

 یهاآدم واسه من یول ؛یبخور ییچا تا صد یروز یتونیم

 . زمیرینم ییچا بداخالق

 :دیگویم و زندیم لبخند

 ! بشه تو محتاج آدم نکنه خدا -

 . زمیریم ،یستین بداخالق گهید که حاال -

 آن. گردمیبرم ینیس با و زمیریم یچا تا دو و شومیم بلند

 . گذارمیم تخت یرو را

 . کنم اجاره خونه خودم واسه دینبا من چرا بگو حاال خب -

 که گفتم بهت مارال بحث سر قبالا . چرا یدونیم خودت -

 و مستقل هم چقدر هر زن هی دهینم اجازه جامعه اوضاع

 . کنه یزندگ تنها باشه، خودکفا



 

 چه موردم در جامعه ستین مهم برام که گفتم بهت هم من -

 . کنهیم یفکر

ا  -  حرف کلمه چهار خاطر به وگرنه مهمه برات هم یلیخ اتفاقا

 از یگرفتینم میتصم مامانم اخم تا دو و قهیشف مزخرف

 . یبر ما یخونه

 :میگویم و دارمیبرم را استکانم

 اونجا من. ستقهیشف و مامانت با حق مورد نیا در آخه -

 . مهمونم

 بار هزار که ستخونه اون یاصل صاحب باباخان. یستین -

 حق من یاندازه به االن تو. دونهیم خودش دختر رو تو گفته

 . باباته یخونه. یکن یزندگ خونه اون تو یدار

 یول ستم،ین بابات محبت و لطف منکر. محمد نکن سفسطه -

 قهیشف و مامانت هرحالبه. میندار که یخون یرابطه هم با ما

 . باشن راحت دیبا و دارن حق خونه اون تو من از شتریب

 :دیگویم و خوردیم را شیچا از یکم

 دختر رو تو باباخان از کمتر. داره دوستت مامانم ن،یزر -

ا  که بودنش سرد نیا. دونهینم خودش  حرف ینگران از حتما

 هیجورنیهم کالا  هم قهیشف. شهیم تموم گهید روز دو مردمه،

 با دیبا وقت چند هر. یدید رفتارشو مدت نیا خودت. گهید

ا  خونه، برگردم. کنه دعوا یکی  یول زنمیم حرف باهاش حتما

ا یاح اگه  بسپر. نکن بحث باهاش اصالا  تو زد، یحرف هم باز انا

 . کنه تتیاذ ذارمینم که باشه راحت التیخ. من به



 

 هم به رو زنت و تو یونهیم خونه اون تو من بودن خب -

 تو که بود شده یشاک دوباره باباخان هم طرف اون از. زنهیم

 هم قبالا  که ییهاحرف همون و یکن درست زنتو یستین بلد

 از شتریب خودت. اعصابه جنگ دائم یطورنیا. بود گفته

 . یشیم تیاذ شهیهم

 . میهاچشم یتو زندیم زل

 شهر نیا تو رو تو که شمیم تیاذ نیا از فقط من ن،یزر -

 نگران صبح تا شب هر و خدا امون به کنم ول بخوام ناامن

 امثال و باقر نکنه بشن، مزاحمت اوباش و اراذل نکنه که باشم

 یانقشه برات ،یهست یحام بدون و تنها تو ننیبب یوقت اون

 . باشن داشته

 را باقر وجود. لرزدیم فقراتم ستون آن کی آخرش یجمله از

 و کندیم نگاهم لحظه چند محمد. بودم کرده فراموش یکل به

 :دهدیم ادامه

 یهاآدم نیترکینزد از یکی االن تو که کن قبول نویا -

 تو دیبا. باشم تفاوتیب بهت نسبت تونمینم. یهست من یزندگ

 یهیبق مورد در. کنم تتیحما بتونم که یبمون خونه اون

 گهیهمد زبون قهیشف و من. نباش نگران هم یگفت که ییزهایچ

 هم به مونونهیم که باشه راحت التیخ. میبلد خوب رو

 خودت واسه یبر که دور بنداز رو فکرها نیا. خورهینم

 . یکن اجاره خونه

 یرو از قهیشف که بودم شده هم نیا نگران شب اون -

 با. بره لو اتیعمل انیجر و بگه یزیچ باقر به بره تیعصبان



 

ا یتقر زدم، حرف رضا  یول ستین ینگران یجا که کرد قانعم با

 . نگرانم هم هنوز

 :دیگویم و گذاردیم ینیس یتو را یچا یخال استکان

 سرت تو رفتن فکر گهید و شده تموم یقبل موضوع بگو اول -

 . یبعد حرف سر میبر تا افتهینم

 اون یریدرگ خاطر به تونهینم باقر که بگو بهم اول نه، -

 کم یلیخ قهیشف چون گفتیم رضا. کنه درست یمشکل شب

 م،یدار باقر از هم گهید یآتوها و نهیبب رو باقر داره احتمال

 . نداره کارمون به یکار

 :دیگویم و کشدیم پوف

 یزیچ تو نگرفتم ادی هنوز یول بره ادتی سؤالت کردم یسع -

 نیا. نه هم گفته درست هم رضا که نهیا تیواقع. رهینم ادتی

 درست یدردسر برامون بتونه باقر کمه احتمالش که درسته

 یلقدهن هم رضا یول بکنه رو کار نیا بخواد اصالا  ای کنه

 حرف یکی با خواستهیم دلش احتماالا  و بوده زدهجانیه. کرده

 گذاشته رو ماجرا رفته صاف نبوده، خونه هم باباخان بزنه،

 من اگه. دهیرس هم قهیشف گوش به و آبا و مادرم دست کف

 هاخانم گوش به ذاشتمینم قبل یهادفعه مثل بودم، اونجا

 که نهیا لشیدل ندارم، اعتماد بهشون نکهیا خاطر به نه برسه،

 خالف که کنهیم یکار داره آدم یوقت گفتم، هم قبل قهیدق چند

 ازش یکمتر یهاآدم یهرچ داره، مجازات و شهیم محسوب

ا . باالتر رهیم کار تیامن بیضر باشن، داشته خبر  تو واقعا

 میمستق که یکسان جز ستین الزم هامونتیفعال از قسمت هر



 

 نیا. باشن داشته یزیچ از یخبر هیبق رن،یدرگ بخش اون تو

 . هیتیامن مهم اصل هی

 :پرسمیم ینگران با

 یسادگ ای تیعصبان یرو از قهیشف ممکنه... االن یعنی -

 بگه؟ باقر به یزیچ
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 یزیچ اون برعکس. کنهینم رو کار نیا قهیشف زم،یعز نه -

ا . ستین خنگ اصالا  قهیشف ،یکنیم فکر که  هم یلیخ اتفاقا

 و نهیبچ هم کنار رو عیوقا تونهیم خوب یلیخ. باهوشه

 ادیز و ستتجربهیب کمه، التشیتحص درسته. کنه یریگجهینت

 داره باقر یوقت که فهمهیم خوب نویا یول نبوده جامعه تو

 هاروس هیعل میدار ما بفهمه دینبا کنه،یم کار هاروس یبرا

 داشته یجینتا چه ممکنه حرفش نیا دونهیم. میکنیم کاریچ

 . کنه نابود خوادینم گهید که خودشو یزندگ. باشه

 زبون ریز از بخواد که زنهینم حدس خودش باقر خب -

  رون؟یب بکشه یزیچ قهیشف

 کار هاروس واسه داره باقر میدونیم ما که طورهمون -

 هر. میکنیم کار اونا هیعل میدار ما دونهیم هم اون کنه،یم

 که میگرفت دهیناد رو گهیهمد نانوشته توافق هی مثل طرف دو

 باقر منافع تمونه،یامن ما منافع. بمونه محفوظ م،یدار که یمنافع

 که نرسه هم مارال گوش به و نشه وهیب خواهرش که نهیا هم

 التیخ. ترسهیم هم دوستانمون انتقام از. هیپست موجود چقدر



 

 در سر ماها کار از که ستین نیا دنبال اصالا  باشه راحت

 هیعل دارن شهر تو هم گهید گروه یکل االن ما جز. ارهیب

 اصالا  ما که یکسان کنن،یم ییهاتیفعال هی هاروس

 یگاه یول کننیم کاریچ دارن میدونینم و مشونیشناسینم

 هااون دنبال که همون باقر. میشنویم رو کارهاشون خبر

 . هیکاف براش هاروس به شیوفادار اثبات واسه باشه،

ا یتقر هم رضا -  ،یگفت تو که االن یول گفت رو هانیهم با

 . شد راحت المیخ شتریب

 . زندیم یگرم لبخند

 بهم و کن راحت هم من الیخ شد، راحت التیخ که حاال -

 . کنار یگذاشت رو ما یخونه از رفتن فکر که بگو

 . رمینم ییجا فعالا  باشه، -

 . یرینم ییجا کالا . یاخونه اون دختر تو ن،یزر نه فعالا  -

 :میگویم اخم با

 ! ام؟یزندان -

 . کندیم نگاهم چشم یگوشه از

 یخواست یک ؟یزندان یگیم ،یدار که یآزاد همه نیا به تو -

 تیزندگ و خودت واسه یک زدم؟ یحرف من و یبر ییجا

 انجام لتیم مطابق که نکردم تتیحما من و یداشت یابرنامه

 بشه؟

 یول ،ینکرد درست برام هم یتیمحدود ،یکرد تمیحما -

 یزندگ ییجا دینبا وقتچیه کالا  من یگیم قاطع که یطورنیا



 

 برم، بخوام هرجا فردا البد. ترسونهیم منو اونجا، جز کنم

 . ارهیب و ببره منو یکی قهیشف مثل دیبا

 و ساده زن هی قهیشف. نکن سهیمقا قهیشف با خودتو نیزر -

 به بره، ییجا تنها ذارمینم نکهیا. ستتجربهیب و سوادکم

 هی مثل. کنه مراقبت خودش از تونهینم که نهیا خاطر

 لقامه و ایلع میباش مواظب الزمه که قدرهمون درست. ستبچه

 اد،یب شیپ براشون خطرات انواع ممکنه چون نرن ییجا تنها

 اون تو که ینیبیم یدار خودت. نهیهم هم قهیشف مورد در

 المونیخ چون کنه محدود رو تو نخواسته یکس وقتچیه خونه

 مثل که ییجاها هی یول ؛یباش خودت مواظب یبلد که راحته

 گمیم بهت گرفتن خونه و شدن مستقل یمسخره فکر نیهم

ا  نه،  سر هی هدفم باش مطمئن. خطرسازه برات دونمیم واقعا

 . ستین کردنت محدود هم سوزن

 . کردم قبول. باشه -

 ساعت دو و سرت به نزنه فکر نیا فردا دوباره بده قول -

 . کنم بحث باهات یکن مجبورم

 :میگویم اخم با

 بهش ممکنه که یریبگ ییهاقول ازم یدار یاصرار چه -

 یول برم شما یخونه از دینبا که شدم قانع االن من نکنم؟ عمل

 .نباشه شهیهم واسه ممکنه نیا

 :دیگویم اخم با و کندیم کیبار را شیهاچشم



 

 محض به باش مطمئن. رفته ادمی شبت اون یبدقول نکن فکر -

 خودش یجا سر هتیتنب شم، بلند رختخواب تو از نکهیا

 . یبمون قولت سر دیبا ،یداد قول بهم یوقت دمیم ادتی. هست

. دارمیم نگه صورتش یسانت ستیب و برمیم جلو را صورتم

 . شیهاچشم یتو زنمیم زل

 بال که یکس. بشه هیتنب اومد یکس سر ییبال اگه بود قرار -

 . من نه یبود تو اومد سرش

 چیه تحت بود قرار. بود تو یبدقول خاطر به فقط بال نیا -

 یروادهیپ اون یرو تو اگه. ینش ادهیپ نیماش از یطیشرا

 نگرفته نشونه رو چاقو سرت باال روس سرباز و ینبود یلعنت

 بال نیا که تله تو افتادمینم یطوراون من قلبت، طرف بود

 . ادیب سرم

 صاف رو تفنگ هی سرباز همون. یدیند رو قبلش یصحنه -

 شدم ادهیپ من. بود ماشه رو انگشتش. طرفت بود گرفته نشونه

 دشمن واسه دلم که بود نیا اشتباهم تنها. رمیبگ جلوشو که

 پشت از رو چاقو نتونستم داشتم، فرصتشو نکهیا با. سوخت

 لگد با و افتاد دستش از تفنگ. کتفش به زدم. قلبش تو بزنم

 از رو چاقو و برگشت راحت یلیخ بعد. طرف هی کردم پرتش

 قبلش یول یداد نجات جونمو تو. ماجرا یهیبق و گرفت دستم

 .بودم داده نجات رو تو جون من هم

 چشمت جلو رو رضا و من اگه یحت یبود داده قول بهم -

 . ینش ادهیپ کردن، کهیتکهیت



 

 تونمینم که رینگ ییهاقول ازم زور به گمیم نیهم واسه -

 تو که کنم تماشا و نمیبش من محاله باشه، ادتی. کنم عمل بهش

. برسم میزندگ به برم و بکشم راهمو راحت بعد و بکشن رو

 پس. همونه من واکنش باشم، یتیموقع نیهمچ تو اگه هم باز

 .رینگ ازم هاقول نیا از وقتچیه
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 نبوده، هم اول بار ،یداد نجات جونمو که هستم ونتیمد -

 خودم با ییکارها نیهمچ واسه رو تو وقتچیه گهید من یول

 اون مدت تمام تو شب اون. بکشم استرس همه نیا که برمینم

 دم،یدینم ازش یزیچ که بعدش زیگر و بیتعق و یریدرگ

 اگه که بودم نیا نگران فقط. بود رفته ادمی خودم حال

 دستم از یکار چیه من و هاروس دست یافتیم تو رنمون،یبگ

 . آدیبرنم

 :میگویم و رمیگیم را دستش اریاختیب

 به ینید. یداد نجاتت منو جون بار چند حاال تا هم تو محمد، -

 شب اون هم من که کن قبول یول ست؛ین کدوممونچیه گردن

. بودم نشسته زیم اون سر که بودم ینفر دوازده اون از یکی

 ممکنه که بودم کرده قبول رو خطر نیا هیبق مثل هم من

 جون با شماها مثل هم من. کنن رمیدستگ ای بشم یزخم رم،یبم

 بر دستمون از یکار هر هم یبرا مونهمه. بودم اونجا دل و

 ادمی یوقت هم هنوز. کشتم نفرو دو شب اون من. میکرد اومده

 با یبازرس پست اون تو که رو یکی. شهیم بد حالم افته،یم



 

 مارستانیب کینزد یشهیب تو هم رو یکی مرد، و زدم نیماش

. شد له مغزش که سرش تو زدم قدراون تفنگ قنداق با

 کرد رحم دینبا دشمن به که داد نشون بهم شب اون یتجربه

 کنار کشتن آدم با ذهنم هنوز یول کشنت؛یم ،ینکش اگه چون

. پرمیم خواب از عرق سیخ و نمیبیم کابوس هاشب. ومدهین

 حس خونم،یم نماز دارم که یموقع. دارم وجدان عذاب هنوز

 دو جون طرف هی از که هستم دورو و پست موجود هی کنمیم

 یعقل نظر از. کنمیم عبادت دارم وراون از گرفتم، رو آدم تا

 جون و بکشم رو سرباز تا دو اون بود الزم که کردم قبول

 نیا با وقتچیه روحم نکنم فکر یول بدم نجات رو خودمون

 باشم، طیشرا اون تو هم باز اگه حالنیباا. ادیب کنار هیقض

 مطمئنم. بکشم رو دشمن سرباز که کنمینم یدیترد چیه

 ازت که یایمهربون با. یدار رو هاحس نیا تمام هم خودت

 تمام عاشق که دمید وجودت تو که هیروح نیا با دارم، سراغ

 دیبا تو. یبکش آدم ستین راحت برات که ندارم شک ،ییهاآدم

 به یکنیم فکر چرا. گمیم یچ من یکن درک خوب یلیخ

  کنار؟ یبذار منو راحت قدرنیا یدار حق تمیجنس خاطر

 .دهدیم فشار آرام را دستم

 . نیزر نگرانتم فقط من -

 یلیخ خطر، دل تو دیبر شماها و توخونه بمونم اگه من -

 نگران من واسه تو فقط نکن فکر. گذرهیم سخت بهم شتریب

 . یشیم

 :دهمیم ادامه و زنمیم لبخند



 

 تو بمونم فعالا  دادم قول و امیخوب دختر قدرنیا من که حاال -

 که جا هر بذار. نکن تمیاذ و باش یخوب پسر هم تو تون،خونه

 . باشم همراهت خوام،یم

 که یکار از رو سرکش لجباز تو تونمینم که مطمئنم --

 . کنم منصرف ،یبکن یخوایم

  ه؟یکاف روز چند واسه زیتبر گندم یرهیذخ -

 . شودیم کیبار شیهاچشم باز و کندیم رها را دستم

  سرته؟ تو یچ -

ا  بکنم، یکار هر بخوام نکهیا از قبل -  چون گمیم بهت حتما

 ! آورد گندم دیبا کجا از ندارم خبر اصالا  تو ییراهنما بدون من

 اصالا  یبود بلد جاشو خودت اگه البد! یکنیم لطف یلیخ -

 . یگفتینم بهم

 وقتچیه که دمیم قول بهت دل ته از نویا. گفتمیم نه، -

 . کنمینم پنهون ازت رو یکار

 . ترهراحت المیخ اقالا  یطورنیا. شکر رو خدا -

 . داره رهیذخ گندم روز چند شهر بگو بهم حاال پس -

 . کشدیم یآه

. میاریب گندم میتونست خوب یلیخ ژهیمن کار با مدت نیا -

ا یتقر  واسه الاقل کنمیم فکر. پره یخونگ یانبارها تموم با

 راه هی دنبال دیبا موقع اون تا یول میدار گندم گهید روز ستیب

 . میبگرد دیجد

 هر. ستمین مطمئن هنوز یول میدار رو دیجد راه احتماالا  -

 . گمیم بهت بشم، مطمئن وقت



 

 .دیآیم لبش یرو لبخند

ا  تو. گهیم قشنگ یلیخ یجمله هی شهیهم باباخان -  باعث واقعا

 بگردم، رو ایدن اگه که یهست ییاستثنا دختر هی. یافتخار

 . کنمینم دایپ رو اتلنگه

 :دهدیم ادامه و ردیگیم را لبخندش یجا یرنگکم اخم

 دختر نیا که کنمیم رو تالشم تمام که بده حق بهم پس -

 استقبال تیفکر کمک از. دارم نگه دور خطر از رو رینظیب

 گندم آوردن تو یبخوا خودت که نزنه سرت به یول کنمیم

 . یکن شرکت

 . دهمیم جواب را لبخندش

 اگه من. یگیم قشنگ یلیخ رو یزیچ هی شهیهم هم خودت -

 . رهیبگ جلومو تونهینم یکس بکنم، رو یکار بخوام

 . یکنیم نگرانم یدار ن؟یزر سرته تو یچ -

 بهت نکهیا بدون دادم قول. نه ای بشه ستمین مطمئن هنوز -

 . کنمینم یکار بگم،

 نه، ای بشه یستین مطمئن هنوز که رو یزیچ همون خب -

 . ترهراحت المیخ یطورنیا. بگو بهم االن نیهم

 تمام. داده شبانه عبور کارت درخواست برام کلیما دکتر -

 راحت یلیخ کارت اون با. باشن داشته توننیم هاپزشک

 که ومدهین شیپ هم حاال تا. کرد وآمدرفت یساعت هر تو شهیم

 راحت یلیخ تونمیم من یطورنیا. بگردن رو دکتر نیماش

 .    زیتبر ارمیب گندم

 . کندیم اخم



 

 . نکن هم فکرش -

 .فتمیب خطر به دینبا من البد چرا؟ -
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ا . میفتیب خطر به دینبا ممکن حد تا کدوممونچیه نیزر -  واقعا

 تالشمون تمام اد،ین شیپ ژهیمن یریدستگ مثل یمشکل یوقت تا

 چون میرینگ قرار هاروس یرودررو میمستق که میکنیم رو

 نیا. کم امکانات با معدود یعده هی ما و ارتشن هی هااون

. ستین هم یعمل خطرناکه، یلیخ افتاده، فکرت به که یزیچ

 گندم خروار دو یسر هر یبتون ممکنه تینها در یسوار با

 و کنهیم نیسنگ رو نیماش صندوق هم اون تازه که یاریب

 نیسنگ زیچ هی دهیم نشون قشنگ رونیب از و نییپا برهیم

. باال رهیم یلیخ گشتن و کردن شک احتمال. نهیماش بار

 هی تو. شهینم حل گندم خروار دو یروز با هم شهر مشکل

 یرسم اعالم مثل. یکن وآمدرفت بار چند شهینم هم شب

 .هست کفشت به یگیر هی که مونهیم

 هی اگه که اومد نظرم به. نبود یسوار فکرم من خب -

 هی ماریب خوابوندن محل ریز شهیم م،یباش داشته آمبوالنس

 از و رهیبگ جا گندم تن کی حدود توش که کرد درست جاساز

 اطالعات ادیز هانیماش مورد در. ادین چشم به هم رونیب

 شترهیب یسوار از قدرتش پیج مثل آمبوالنس البد یول ندارم

. ادیب چشم به هم رونیب از که کنهینم خم کمر بار نیا ریز و

 شهیم. گردمیبرم پر و روستا رمیم یخال آمبوالنس با من



 

 ببرمش دیبا و بوده بدحال ماریب که کرد قانع رو سربازها

 . رنشیپذیم و کننیم عادت کار نیا به نظرم به. مارستانیب

 دو ما. کمه شهر یروزانه مصرف یبرا هم لویک هزار خب -

 . میدار الزم نیا برابر

 هی از که رو گندم تمام. برم ریمس دو تونمیم شب هر خب -

 دو و روستاها از تا دو برم شب هر تونمیم. دیآرینم روستا

 . ارمیب گندم بار تا

 :دیگویم قاطع

 .کنار بذار کالا  رو فکر نیا. نه -

  چرا؟ -

 راه دنبال گندم آوردن واسه دیبا. خطرناکه یلیخ -

 خطر معرض در بار دو شب هر تو دینبا. میبگرد یخطرترکم

 . یباش

 . کنمیم اخم

 یهیبق مگه ؟یکنیم جدا هیبق از منو یدار تو باز محمد -

 خطر در بودن، گندم آوردن کار تو مدت نیا که ییهاآدم

  نبودن؟

 تمامش و ادهیز خطرش یلیخ روش نیا یول ن،یزر بودن -

 یماریب توش و کنن باز رو آمبوالنس در اگه. توئه متوجه هم

 رورویز رو نیماش بعد. هیقطع تیریدستگ گهید که نباشه

 . کننیم دایپ رو گندم و کننیم

 یکی شب هر دیبا. باشه یخال ماریب قسمت ستین قرار خب -

 ،یدار سراغ روستاها تو که یاعتماد قابل یهاآدم از نفر دو



 

 بعد ز،یتبر انیب آمبوالنس با و بخوابن اونجا ماریب عنوان به

 مدام دیبا هم افراد نیا. روستاهاشون به برگردن روز طول در

 مثالا  که نکنه جلب رو سربازها توجه وقت هی که بشن عوض

 . دنید رو هاآدم نیا هم شبیپر

ا  تو دختر -  موضوع ؟یبکن یخوایم یکار چه یفهمینم واقعا

 خلوت یهاجاده تو شب هر تو نکهیا. ستنین هاروس فقط

 که موقع اون از. بزرگه خطر هی خودش ،یباش روستاها

 رو یقاچاقچ و دزد یکل و کردن باز رو هازندان در هاروس

 واسه شهر اطراف و نشدن ریدستگ شترشونیب رون،یب ختنیر

 باباخان که روز اون رو اشنمونه. چرخنیم خودشون

 هیکاف. انییهاآدم جورچه یدونیم خوب. یدید بود، مجروح

 توقف یش مجبور و ادیب شیپ یپنچر یحت ای نیماش یخراب هی

 . یکن

 تو شما یمردها از نفر دو یکی شب هر قراره رفت ادتی -

  باشن؟ آمبوالنس ماریب قسمت

 تعداد اگه نه کنن، ریتعم نیماش برات بلدن نه هاتیرع -

 ... تازه. آدیم بر یکار نفر دو یکی از باشه، ادیز دزدها

 :دهدیم ادامه و کشدیم هم در را شیهااخم

 قاچاق تو و کننیم کار برامون دارن که ییمردها به من -

 دونمیم و دارم اعتماد کار نیا واسه دارن، دست گندم

ا  یول قرصه دهنشون  رو دختر هی که ندارم یاعتماد چیه واقعا

 به یبد فکر که باشه راحت المیخ و دستشون بسپرم شبنصفه

 . زنهینم سرشون



 

 . دیبد ادی یراندازیت بهم. باشم مسلح تونمیم -

 :دیگویم حرص با

 قابل راندازیت هی یبتون که کشهیم طول چقدر یکنیم فکر -

 قابل حد به که یکن نیتمر روز هر دیبا سال کی اقالا  ؟یبش

 و بده ادی یراندازیت بهت قراره یک االن هم بعد. یبرس یقبول

 میریاس جفتمون که هم رضا و من! خونه؟ تو شهر وسط کجا؟

 که یبد قرار یطیشرا تو خودتو دیبا چرا اصالا  هم بعد. فعالا 

  ؟یبکش اسلحه یخود آدم یرو یش مجبور

 ینگاه. میگوینم یزیچ گرید و دیگویم درست کنمیم حس

 . اندازدیم دلخورم یافهیق به

 تو گندم روز ستیب واسه که فعالا . نکن اخم قدرنیا حاال -

 د،ینرس ذهنمون به یبهتر فکر موقع اون تا اگه. میدار شهر

 یلیخ. آمیم باهات خودم و میکنیم ادهیپ رو تو ینقشه بعدش

 بلد یرانندگ دکتر خانم که قبولوند هاروس به شهیم راحت

 . آمبوالنسم یراننده من و ستین

 یجراح نیا نقاهت یدوره ریدرگ ماه هی اقالا  تو محمد -

 پا راحت یلیخ یتونیم گهید روز ستیب نکن فکر. یهست

 تو از وضعش رضا. فرمون پشت ینیبش و یفتیب راه یش

 چند یشب بتونه گهید روز ستیب تا نکنم فکر باز یول بهتره

 کم تیفعال و محدود یجاها واسه دیشا. کنه یرانندگ ساعت

 آدم هی نکهیا مگه. نیسنگ کار نیا نه یول نکنه تشیاذ دستش

 . وکیب مثالا  ،یبفرست باهام رو گهید اعتماد قابل

 :دیگویم مکث بدون



 

 . نه -

 .کنمیم نگاهش چشم یگوشه از
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 باهاش رو ژهیمن چرا ست،ین اعتماد قابل وکیب اگه -

  ؟یفرستاد

ا  نظر نیا از اد،یز هم یلیخ اعتماده قابل وکیب -  تنها واقعا

 مرد یول دارم؛ اعتماد بهش رضا و خودم یاندازه به که هیکس

 تفنگ و دشنه شده، هایریدرگ وارد درسته. ستین دنیجنگ

 خاطر به فقط و یفعل تیوضع اجبار به نیا یول گرفته، دست

 تو نهیبش راحت طیشرا نیا تو تونهینم. پرستهوطن که نهیا

 یلیخ جنگ تو. هاستحرف نیا از ترآروم یلیخ ذاتش. خونه

 جنگ تو غفلت لحظه کی. کنه اشتباه ای ارهیب کم داره احتمال

 شب اون من هم نیهم واسه. ارهیب بار فاجعه ممکنه رودررو

 زود یلیخ وکیب که کردم یبندمیتقس یطور رو هاگروه

 و برداره رو ژهیمن م،یکن تیحما ازش میتونیم هیبق که یموقع

 پوشش رو دنیجنگ تو ضعفش بودنش، اعتماد قابل تیمز. بره

 بودم مطمئن. ژهیمن بردن واسه بود انتخاب نیبهتر و داد

 نگاه جز و بزنه سرش به ژهیمن مورد در یبد فکر محاله

 تو که ستین راحت المیخ یول فتهیب سرش به یزیچ برادرانه

 اهل و فرز مرد هی اد،یب شیپ یریدرگ اگه چون یبر وکیب با

 .  ستین همراهت دنیجنگ

 :دهدیم ادامه و کندیم یمکث



 

 یخوایم رو کارت تو. هست هم گهید مشکل هی تازه -

 صبح اگه ای ،یبر دیبا و یفتیش که ییهاشب ؟یکن کاریچ

  ؟یبمون داریب شب تمام یتونیم چطور کار، سر یبر یبخوا

 هی فوقش هم هاصبح آم،یم کنار دکتر با رو شب یهافتیش -

 . گهید امخسته کم

 :دیگویم و کندیم فکر لحظه چند

 شد، اگه یول میبکن رو کار نیا ستین قرار که فعالا  حاال -

 ،یکی یجا به ما هیکاف. کرد کم رو وآمدرفت ساعت شهیم

 دوتاشو روز تو. میباش داشته هم نیع آمبوالنس تا سه

 سر. میاریب گندم ازشون قراره که ییروستاها میفرستیم

 با یوقت. میکنیم یجاساز و میزنیم بار رو گندم فرصت

 و میکنیم عوض رو نیماش فقط م،یرسیم سوم آمبوالنس

 . شهینم تلف وقت یریبارگ یبرا یطورنیا. میگردیبرم

 . زنمیم لبخند

 عیسر که روشه نیبهتر نیا یدار قبول هم خودت انگار -

 ! یانقشه لیتکم دنبال

 قدرنیا که گردمیم یراه دنبال بتونم، که ییجا تا هم هنوز -

 فکر راه نیآخر عنوان به نقشه نیا به. نکنه ریدرگ رو تو

 . کنمیم

 . کنمیم اخم

 خونم و ندارم یفرق هیبق با من رهیم ادتی قهیدق ده هر -

 . ستین ترنیرنگ



 

 ستاره دو مثل لحظه نیا در که را اشییطال چشمان

 . چشمانم به کندیم قفل درخشند،یم

 دارم، دوست رو وطنم. یدار فرق هیبق با من واسه ن،یزر -

 براشون اد،یب بر دستم از یکار هر دارم، دوست رو مردمم

 زه،یعز برام قدرنیا که یکس که دارم هم حق نیا یول کنم؛یم

 هی که زمیبر هم به رو ایدن حاضرم باشه، الزم اگه. کنم حفظ

 . نره تو دست تو خار

 یطور و مهربانش نگاه به امخورده گره. ردیگیم گر صورتم

 توانمینم و گنگم و جیگ. میبگو یزیچ توانمینم که امشده هول

 ابراز حرف نیا که پرسمیم خودم از. کنم منظم را افکارم

 و خواهمیم وجودم تمام با هم که است یزیچ نیا بود؟ عشق

 . زانمیگر آن از هم

 رونیب هپروت آن از مرا و خوردیم اتاق در به یاضربه

 :دیگویم و داردیبرم صورتم از را نگاهش محمد. کشدیم

 یوقت مردها. باشه داشته خونه تو خواهر هی آدم خوبه چقدر -

. دارن دوست یلیخ رو خواهرانه محبت مجروحن، ای ماریب

 چطور دمینفهم اصالا . یبود کنارم ساعت چند نیا که یمرس

 . گذشت

 فرو آن کی در بودم، ساخته ذهنم در هیثان چند در که یقصر

! باشم خواهرش یجا خواهمینم من. شودیم نابود و زدیریم

 اشیهمراه یبرا نیا جز یسریم راهم سر مطمئنم هرچند

 رمضان و خوردیم در به یاضربه دوباره. ندارد وجود

 :پرسدیم



 

  تو؟ امیب تونمیم د،یببخش -

 :دیگویم محمد

 . رمضون تو ایب -

 . شودیم وارد رمضان

 . شام یبرا کنم مرتب رو زیم گفتن خانم -

 ساعت سه که مانمیم مبهوت و اندازمیم ساعت به ینگاه

 . شومیم بلند خجالت با. است گذشته عیسر چقدر

 . محمد باش خودت مواظب. برم دیبا من -

 :دیگویم و شودیم اتاق وارد دکتر

 . میبخور هم دور رو شام دیبد اجازه -

 . کنمیم زحمت رفع من -

 هی. کرده درست بُْرش برامون نیکاتر. ستین یقابلدار شام -

 . هیروس یخوشمزه سوپ جور

 اجازه گهید. دادم زحمتتون یلیخ امشب. هیشرمندگ باعث -

 .برم دیبد

 یزحمت چیه ما واسه شما حضور دکتر؟ دیکنیم تعارف چرا -

 شما شام از بعد. شهینم دایپ درشکه. روقتهید هم االن. ستین

 .رسونمیم رو

 . دیدار لطف یلیخ. ممنونم -

 غذا محمد یبرا. بروم زیم سر کندیم دعوتم نیکاتر بعد یکم

 سرد و ردیگیم را ینیس. برمیم شیبرا ینیس یتو و کشمیم

 :دیگویم یجد و

 . یمرس -



 

 در قبل یکم که احساس و جانیه و شور همه آن دانمینم

 حالتش و لحن از یول است رفته کجا دفعه کی بود، نگاهش

 :میگویم. ردیگیم لجم

 ! برادر جان نوش -

 در. دهدینم هم جواب و کندینم نگاهم اصالا  و کندیم اخم

ا یتقر شام مدت طول تمام  دکتر که یمواقع فقط و است ساکت با

 تمام که شام. دهدیم یکوتاه یهاپاسخ کند،یم خطابش میمستق

 :دیگویم شود،یم

 . خانم نیکاتر نکنه درد دستتون -

 . جان نوش -

 :میگویم نیکاتر و دکتر به رو و شومیم بلند
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 یلیخ شام. امشب دادم زحمت همه نیا که دیببخش -

 .بود یاخوشمزه

 :دیگویم دکتر

 خسته یلیخ رو مارمونیب کنمیم فکر یول نبود یزحمت -

 محمد بود زود براتون یایطوالن نیا به مالقات انگار. میکرد

 . خان

 . زندیم یرنگکم لبخند محمد

 .  دکتر ستمین خسته -

 :میگویم

 . محمد خداحافظ -



 

 :دیگویم کند، نگاهم نکهیا بدون باز

 . خداحافظ -

 رونیب اتاق از نکهیا از قبل و کنمیم یخداحافظ نیکاتر با

 :دیگویم محمد بروم،

 !دکتر -

 یوقت کلیما دکتر. میگردیبرم دو هر کلیما دکتر و من

. رودیم رونیب اتاق از است، من یرو محمد نگاه ندیبیم

 :دیگویم آهسته. رومیم تختش کنار و گردمیبرم

 . دکتر یدید منو نگو یکس به خونه تو -

 ! زادهخان چشم -

 . دکتر ممنونم -

 بعد یکم. رومیم رونیب اتاق از بدهم، جواب نکهیا بدون

 . میشویم نشیماش سوار کلیما دکتر همراه

 فکر نیا به رساند،یم خانه به مرا دارد که یمدت تمام در

. شد ریگکناره و سرد طورآن دفعهکی محمد چرا که کنمیم

 سر با قله کی اوج از که دارم را یکس حس. است گرفته دلم

 به مرا شیهاحرف و نگاه و رفتار با. است شده پرت نییپا به

 بعد و است عاشقم بودم کرده فکر یحت که بود برده ییجا

 از بعد. میابهیغر دو انگار که بود دهیکش کنار یطور دفعهکی

 گریهمد نکهیا به میادهیرس دوباره تیمیصم و یدوست همه آن

 برادر و خواهر از هرچند م،یبزن صدا دکتر و زادهخان را

 پر دلم از دارید نیا یشاد تمام. ستین خوب حالم! است بهتر

 .است دهیکش
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 نقاهت

 حال نم،یبیم را کلیما دکتر نکهیا محض به روز هر مثل

 . زندیم لبخند. پرسمیم را محمد

 . خونه فرستمشیم امروز -

 زیچهمه و خوبه حالش که نهیا شیمعن. یخوب خبر چه -

 . راههروبه

 نفرستادمش یول بود راهروبه زیچهمه هم قبل روز چند از -

 نیکاتر و من یرودرواس از یوقت ستمین مطمئن چون خونه

ا . کنه استراحت و رختخواب تو بمونه بشه، خالص  هنوز واقعا

 . ارهیب فشار پاش به دینبا

 ! سرش باال ستمیوام شمر مثل خودم. دکتر دینباش نگران -

 . دیستین خونه شهیهم که شما خب -

 :میگویم طنتیش با

 تو رو میشغل فیوظا دیبد تیمأمور بهم هفته دو دیخواهیم -

 ! بدم؟ انجام خونه

 :دیگویم تأسف با

 یلیخ که بده قدراون یماریب وعیش نظر از شهر اوضاع -

 آسمون از هم گهید دکتر تا سه دو کنمیم آرزو هاوقت

 حداکثر با میدار مونهمه که دینیبیم. مارستانیب تو افتادیم

 موج نیا فیحر میتونینم هم یلیخ و میکنیم کار توان

 . میبش یماریب



 

 . دکتر بود یشوخ فقط حرفم. دونمیم -

 . زندیم لبخند

 . یزیرخیام دکتر دیهست که خوشحالم -

 دیخواهیم خونه؟ دیببر رو محمد قراره عصر امروز حاال -

  کمک؟ امیب

 صالح به یتیامن نظر از کردم حس. برمشینم خودم نه، -

 یکی شد قرار زدم، حرف باهاش شبید. بشه دهید من با ستین

. ببردش خان محمد خود نیماش با و دنبالش ادیب دوستاش از

 . دوستش اون دنبال رهیم رمضون امروز

 او و اوردیب را محمد نیماش است قرار که یکس زنمیم حدس

 نیماش یجهنم شب آن از چون است ناصر ببرد، خانه به را

 خانه به یوقت امروز نکهیا فکر از. بود مانده ناصر یالیو در

 ذوقم بالفاصله هرچند م،یآیم وجد به نم،یبیم را محمد برسم

 نکهیا ترمهم و است سرد خانمخان برخورد هنوز. زندیم خی

 چیه. است جانم یتو دارید نیآخر در محمد رفتار یتلخ

 ای سرد د،ید خواهم یحال چه با را او بزنم حدس توانمینم

 . مهربان

 ساعت چند رسم،یم خانه به یوقت و است یطوالن یکار روز

 بوسمیم را لقامه و ایلع هال یتو. است گذشته هوا یکیتار از

 ایلع از. اندازمیم محمد اتاق یبسته در به ینگاه بعد و

 :پرسمیم

  اومده؟ بابات -

 . آره -



 

 زور به یول نمشیبب و کنم باز را در آن که کشدیم پر دلم

 تاالر به و کنمیم عوض لباس. رمیگیم را خودم یجلو

 یهفته برخالف خانمخان و کنمیم یاحوالپرس هیبق با. رومیم

 چه دانمینم. دهدیم را جوابم مهربان و گرم قبل مثل گذشته

 است داده هیرو رییتغ یناگهان طورنیا که است افتاده یاتفاق

 او احتماالا . نباشد محمد برگشتن با ارتباطیب زنمیم حدس یول

 مثل دوباره مادرش برخورد است شده باعث که زده یحرف

 آوردن دستور و کندیم صدا را یخدمتکار باباخان. شود قبل

 از و شومیم لقامه با زدن حرف مشغول. دهدیم را شام

. بروم سفره سر کندیم دعوتم آبا که یموقع تا غافلم اطراف

 :پرسمیم. ستین نجایا قهیشف که شومیم متوجه تازه

  کجان؟ خانم قهیشف -

 :دیگویم خانمخان

 . بود خودش اتاق تو -

  شام؟ آنینم -

 .محمد اتاق ببرن رو شامش گفتم -

 یلیخ تواندیم او نکهیا از. دهدیم فشار را قلبم یبد حس

 وجود تمام با ندارم، را حق نیا من و باشد محمد کنار راحت

 باور کنمیم یسع و کشمیم یقیعم نفس. کنمیم حسادت او به

 و است متأهل یمرد محمد که است تیواقع کی نیا که کنم

 روز از. داد نخواهد قتیحق نیا در یرییتغ چیه من احساس

 یبرا. میایب کنار آن با و رمشیبپذ دیبا و دانستمیم را نیا اول

 ماست یکم خودم بشقاب یتو و کشمیم غذا ایلع و لقامه



 

 و شودیم باز تاالر در که شود باز میاشتها بلکه زمیریم

 :دیگویم خانمخان. ندینشیم سفره کنار. تو دیآیم قهیشف

 که بده خبر بودم گفته بهش کنه؟ صدات ومدین طلعت مگه -

 . محمد اتاق بردن رو شامت

 . بخوابه خوادیم. خورهینم شام گفت یول محمد اتاق رفتم -

 :میگویم

 مواد بدنش به دیبا. داده دست از خون یلیخ. بخوره غذا دیبا -

 . کنه جبران بتونه تا برسه ییغذا

 :دیگویم قهیشف به آبا. کندینم هم نگاهم یحت قهیشف

 آدم. دندونه ریز اشتها. خوردیم ،یکردیم اصرار کم هی -

 . شهیم باز اشتهاش سفره، سر نهیبش

 . اندازدیم باال شانه قهیشف

 . گهید خورهیم بخوره، بخواد کنم؟ اصرار که ستبچه مگه -

 :دیگویم لب ریز خانمخان

 . ینکرد کارها نیا از وقتچیه هم اتبچه واسه تو وهللا -

 . من به کندیم رو آبا

. بخوابه بعد بخوره شامشو شه پا کن شیراض برو دخترم، -

 و رفته ازش خون که یگفت االن که یدکتر یزهایچ نیهم

 . نخوابه شام بدون بلکه بگو بهش نا،یا

 فرصت نیا یوقت. شومیم بلند مکث بدون و میگویم «چشم»

 از را آن است محال نم،یبب را محمد که است شده فراهم میبرا

 طرف آن هال به را تاالر که یدراز یراهرو از. بدهم دست

. است وتابتب در دلم. شومیم رد کند،یم وصل خانه



 

 و سرد شد، خواهم روروبه یبرخورد نوع چه با دانمینم

 دنشید یبرا باشد، که هرچه یول مهربان؛ و گرم ای یرسم

 و ستمیایم در یجلو. است بازمهین اتاقش در. زنمیم پرپر

 کنار. است باز اتاقش یپنجره. کشمیم اتاق یتو یسرک

 شیصدا. است من به پشتش. کشدیم گاریس و نشسته پنجره

 . کنمیم

 .محمد -
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 .زندیم یرنگکم لبخند. گرددیبرم

 ادتیع هم مارتیب یکی نیا از یایب افتاد ادتی عجب چه -

 ! یکن

 ... یول امیب خواستمیم -

 . دهدیم تکان سر

 . درسته -

 هنوز. است لذتبخش چقدر! کلمات حداقل با متقابل درک

 کندینم دعوتم شهیهم برخالف هم او و امستادهیا در یجلو

. است درک قابل میبرا خوب یلیخ هم نیا یول اتاق؛ یتو

 یکاناپه یجلو یعسل زیم یرو که اندازمیم شام به ینگاه

 :میگویم. است شده دهیچ اتاقش

ا . یبخور شام کنم تیراض امیب فرستاد منو آبا -  دیبا هم واقعا

 یجور هی دیبا ،یداد دست از که خون همه اون. یبخور

 . بشه جبران



 

 . زندیم گارشیس به یپک

 . نباش نگران. دکتر خورمیم -

 . یبخواب یخوایم و یندار لیم گفت قهیشف -

 شام بخوابم، نکهیا از قبل دمیم قول. ستین امگرسنه االن -

 . بخورم

  ؟یبخار رو بذارن رو غذا ارن،یب یفلز ظرف بگم -

 . بخورم که کشهینم طول ادیز نه، -

  ؟یخوب خودت -

 . خوبم -

  گه؟ید یندار درد -

ا یتقر یعنی نه، هاهیبخ محل و پوستم یرو - . نداره یحس چیه با

 یتو یول کنم؛یم حسش کم یلیخ کشم،یم دست روش یوقت

 . داره درد هنوز زخم

 . آرمیم مسکن برات -

 . داده بهم کلیما دکتر. دارم -

 . زنمیم لبخند

 . نداره کلیما دکتر که دارم فمیک تو ییزهایچ هی من -

 . دهدیم پاسخ را لبخندم

ا  گهید. ستین درد مشکلم. دکتر یمرس -  و دنیخواب از واقعا

 . برهینم خوابم هاشب. شدم خسته رختخواب تو موندن

 که یشرط به ،یبر راه ربغلیز چوب با داده اجازه که دکتر -

 راه اتاق تو کن یسع. یارین فشار بهش و ینذار نیزم پاتو

 . یبش خسته و یباش داشته تیفعال کم هی که یبر



 

 ساعت هجده یروز دیبا. شمینم خسته زهایچ نیا با من آخه -

ا   . بشم خسته که کنم کار واقعا

  ارم؟یب آرامبخش برات یخوایم -

 . نکردم مصرف حاال تا. دونمینم -

 ،یکن اراده لحظه هر! رضا به کنهیم لتیتبد که هیزیچ هی -

 . ببره خوابت تا یببند چشماتو هیکاف

 . کندیم یاخندهتک

 . دارم الزمش یلیخ االن. هیخوب زیچ -

 .  آرمیم برات شب آخر -

 از پر و درخشان چشمان آن دنبال و کنمیم نگاه صورتش به

 اما است لبش یرو لبخند. ستندین. گردمیم یشگیهم یزندگ

 :دیگویم. ستین شاد نگاهش

 . دکتر بخور رو شامت برو -

 . زیم به کنمیم اشاره

 . طورنیهم هم تو -

 یهاچوب و شودیم بلند یول دهدیم لمیتحو ینیریش اخم

 و دیآیم هاآن کمک با. داردیبرم وارید کنار از را ربغلیز

 . ندینشیم کاناپه یرو

 . بخور شام برو حاال شد؟ راحت التیخ -

 . رمیگیم طرفش به را امسبابه انگشت

 از یخبر ،یباش نخورده غذا. کنمیم چک آمیم شام از بعد -

 . ستین آرامبخش



 

 بده هم رو داروها. خورمیم باشه، راحت التیخ. دکتر این -

 . ارهیب برام لقامه

 او به و فهممیم را منظورش خوب یلیخ. کشمیم یقیعم نفس

 :میگویم. است دونفرمان هر نفع به نیا. دهمیم حق

 . باشه -

 :پرسدیم آبا. رومیم تاالر به و گردمیبرم

  خورد؟ -

 پاش درد مورد در داشتم. بخوره که زیم سر نشست بله، -

 . داشت الزم دارو. دمیپرسیم

 . لقامه به کنمیم رو

 براش بدم رو یعموغل یداروها شام از بعد باشه ادتی -

 . یببر

 شروع ییاشتهایب کمال با و کشمیم غذا یکم خودم یبرا

 یمزه دهانم یتو زیچهمه کنمیم حس. خوردن به کنمیم

 . دهدیم خاک

□ 

 او مدت نیا در. گذردیم خانه به محمد برگشتن از روز سه

. کوتاه یاحوالپرس کی حد در بار دو یکی ام،دهید کم یلیخ را

 نگاهم ادیز. است متفاوت قبل با یول ست،ین سرد برخوردش

 اتاقش یتو مرا و زندیم میصدا دکتر همچنان و کندینم

 و امدهیکش سرک اتاقش به هاشب بار نیچند. کندینم دعوت

 ینکته تنها نیا. خوابدیم راحت هاآرامبخش با که دارم خبر



 

 از یکی کسم نیزتریعز الاقل که است یفعل تیوضع خوب

 . است شده حل مشکالتش

 دنشید یبرا یابهانه گردم،یبرم مارستانیب از یوقت امروز

 شتریب روزها نیا که اتاقش در یجلو رومیم صاف. دارم

 را یحافظ وانید دارد و نشسته کاناپه یرو. است باز مواقع

 . زندیم ورق بود، داده هیهد من به که

 . سالم -

 . کندیم بلند را سرش

 . ینباش خسته. دکتر سالم -

 . یمرس -

. بروم است منتظر کنمیم حس. زندیم یرنگکم لبخند

 :میگویم

 . گرفتم رو امشبانه عبور کارت -

 . میبکن یکار باهاش ستین قرار -

 . کنمیم اخم

  چرا؟ -

 بدم؟ حیتوض دیبا -

 . هستم گروهت افراد از یکی من. یبد دیبا که معلومه -

 . ندینشیم شیابروها انیم یکوچک یگره

 . ببند رو در تو، ایب -

! است شده شکسته اتاقش در یجلو ستادنمیا طلسم باالخره! آه

 مقابل یلهستان یصندل یرو و بندمیم را در و شومیم وارد

 :دیگویم. نمینشیم اشکاناپه



 

 وآمدرفت دمید کردم فکر. ستین یعمل آمبوالنس طرح اون -

 تا چون کنهیم توجه جلب یلیخ روستاها به آمبوالنس مدام

 ریدرگ رو کلیما دکتر هم بعد. بوده یمورد ای نبوده حاال

 اگه. مارستانهیب مال آمبوالنس که نهیا بر فرض چون کنهیم

 ییرادهایا از ریغ. دردسر تو افتهیم یحساب دکتر م،یفتیب ریگ

 نیا گفتم، بهت شب اون و داشت ذهنم تو اول از طرح نیا که

 .میکن فراموش کالا  رو فکر نیا دیبا. هست هم مسائل
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 روز ستیب واسه یبود گفته شه؟یم یچ گندم فیتکل خب -

 .گذشته روزش ده که میدار رهیذخ

 مصرف از کمتر هنوز. آرنیم گندم شیوبکم دارن هابچه -

 فعالا . میداریورم رهیذخ یانبارها از هم مقدار هی یول شهره

 . میستین لنگ

  آرن؟یم یچطور -

 نقش لبش یرو یرنگکم لبخند حالنیدرع و کندیم اخم

 . بنددیم

 به رو زیچهمه دینبا یتیامن کار تو که بودم گفته بهت دکتر -

 .گفت همه

 :میگویم حرص با  و شومیم بلند

 . نگو یزیچ شم،یم محسوب «همه» من اگه باشه، -

 . کندیم میصدا. رومیم اتاق در طرف به

 . دکتر -



 

 امکرده باز را اتاق در. دهمیم ادامه راهم به و دهمینم جواب

 :دیگویم که

 . نکن قهر. یستین همه تو باشه، -

 :دیگویم. کنمیم نگاهش و گردمیبرم

 . نیبش ایب ببند، رو در -

 :دیگویم. نمینشیم و گردمیبرم

 هر. میآریم گندم میدار راههیب از شبونه قاطر و اسب با -

. آنیم تکبهتک و جداگانه قاطر و اسب تا پونزده ده شب

 . میاریب میتونیم خروار پنج چهار یروز

 د؟یکنیم کاریچ بشه، تموم یقبل رهیذخ یوقت -

 . دهدیم رونیب صدادار را نفسش

 میبفهم نکهیا از قبل. میندار گندم روستاها تو سال تمام یبرا -

 از مقدار هی هاروس اومده، سرمون ییبال چه و شده یچ

 شهر نون میتونیم خرداد تا تینها در ما. بردن رو محصول

 گندم ماه سه ور،یشهر تو دیجد گندم برداشت تا. میکن نیتأم رو

 االن نیهم از که ستین مهم هم ادیز جهینت در. داشت مینخواه

 بعد سال دونمینم یحت تازه. شهر به برسه گندم کمتر

 همون از رو گندم که میریبگ رو هاروس یجلو دیبا یچطور

 . یقحط واسه میکن آماده خودمونو دیبا. نبرن نیزم سر

 :پرسمیم زدهوحشت

  م؟یبکن میتونینم یکار چیه یعنی -

 عمل وارد خوانیم یچطور هاروس بعد سال مینیبب دیبا -

 دستمون از یکار هر. میکن کار اساس همون بر هم ما که بشن



 

 بهشون رو گندم از مقدار هی میبتون الاقل که میکنیم اد،یب بر

 . میند

 ستین خطرناک نظرت به مونده،یباق گندم نیهم مورد در -

  ارن؟یب گندم راههیب از نفر پونزده ده شب هر که

 . میندار یاگهید راه فعالا  یول خطرناکه -

 یسوار با عبورم کارت با من اگه ؟یچ یسوار نیماش با -

 گندم قاطر و اسب با مجبورن که ییهااون تعداد اقالا  برم؟

 . شهیم کمتر ارن،یب

 یهاراه هم االن. یبر یتونینم تنها گفتم، برات که قبالا  -

 و سخت یلیخ یسوار با وآمدرفت و خهی و برف پر ییروستا

 که یموقع م،یکن استفاده طرح نیا از بهار تو دیشا. خطرناکه

 تو میبد رو یسوار هی دیبا. میایب باهات میبتون رضا ای من

 نخوابه بار ریز صندوقش که کنن تیتقو رو هاشکمک تهران

 دایپ یبهتر راه که هیصورت در هم نیا البته. ادین نییپا و

 . میباش نکرده

 :کندیم اضافه و زندیم یمیمال لبخند باز

 آد،یم بر دستمون از که یحد تا زیچهمه. دکتر نباش نگران -

 . راههروبه

 ؟یدار کجا از رو خبرها نیا تو -

 یعاد وآمدرفت. زننیم سر بهم آنیم هابچه روزها -

 . ستین زیبرانگشک. شهیم یتلق ماریب از ادتیع و دوستانه

  ؟یکرد کاریچ کارت محل واسه یراست -



 

 و نیماش تصادف عنوان به داده یگواه هی بهم کلیما دکتر -

 . دارم یمرخص ماه هی. زهایچ نیا و پا بیآس

 دنت؟ید ومدنین همکارهات -

 نیماش تصادف هیقض دونهیم مطمئنم که استاندار. اومدن -

 بتونه، که ییجا تا و هیپرستوطن آدم هم خودش یول نبوده

 با و رختخوابم تو من دنید اومدن هم هیبق. کنهیم یهمکار

 . نبوده مشکوک یزیچ. رمیم راه ربغلیز چوب

 سرک اتاق یتو قهیشف. گردمیبرم. شودیم باز اتاق در

 پنجه صورتم به یزخم ببر ماده کی مثل نگاهش. کشدیم

. میهاچشم یتو شودیم رهیخ طلبانهمبارزه هیثان چند. کشدیم

 یچشم جدال نیا به خواهدیم دلم. باردیم نفرت نگاهش از

 او از را نگاهم و آورمیم فشار خودم به یول بدهم ادامه

ا یتقر را در. رمیگیم  محمد. رودیم رونیب و کوبدیم هم به با

 :دیگویم

 . شهیم آروم خودش. نده یجواب چیه شد، طوفان امشب اگه -

 صحبت باهاش قهیشف و من شب اون بحث مورد در تو -

  ؟یکرد

 باباخان منتظرم. دمینشن یزیچ هنوز ظاهراا  من. هنوز نه -

 که معلومه بگم، اگه االن. بزنم حرف قهیشف با بعد تا بگه بهم

 که شد راحت التیخ اگه حاال. ستین خوب نیا. یگفت بهم تو

 زهایچ یهیبق و من یمرخص و نداره یمشکل آوردن گندم

 . گهید برو راهه،روبه

 . شومیم بلند



 

 ؟یگفت یزیچ مامانت به من مورد در تو یراست -

 . نه -

 جانم و دخترم قبل مثل درست شده، خوب یلیخ برخوردش -

 .  رهیگیم لمیتحو و گهیم زمیعز و

 حس. داردیبرم صورتم از را نگاهش و زندیم یمحو لبخند

 و آورمینم طاقت. کندیم یمخف من از را یزیچ دارد کنمیم

 :پرسمیم

 ؟یبگ بهم یخواینم که یدونیم یزیچ تو -
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 کتاب و دهدیم رونیب صدادار را نفسش فقط جواب یجا به

 رونیب اتاق از. زندیم ورق و داردیبرم دستش کنار از را

 ادیز محمد با رابطه در میهایریدلگ روزها نیا چقدر. رومیم

 . است شده

□ 

 ریغافلگ صحبت حال در را محمد و من قهیشف که روزید از

 با امکرده یسع. امدهیند را محمد هم لحظه کی یحت بود، کرده

 شام یبرا یکوتاه یلیخ مدت فقط و نشوم روروبه هم قهیشف

 و امدهیکش دراز رختخوابم یتو شب آخر. امبوده تاالر یتو

. دلتنگم و کالفه. ببرد خوابم بلکه رومیم ور امیگوش با دارم

 ایدن کی یاندازه به مهربانش و شاد نگاه و لبخندها یبرا دلم

 شام از بعد هم خودم کاش کنمیم فکر خودم با. است شده تنگ

 یبرا گرید االن. بودم دهیخواب و خورده آرامبخش کی



 

 آلودخواب کار سر فردا بخورم، اگر و است رید خوردنش

 . بود خواهم

 یلیخ. زنمیم ورق و کنمیم باز را یخیتار یهاکتاب از یکی

 یفعل یروزها عیوقا به رسمیم. امنرفته سراغشان است وقت

. ستین شیپ در یمهم اتفاق چیه. خوانمیم یکنجکاو با و

 به میرسیم و گذردیم جنگ سال چهار صفحه چند یتو

 را رانیا هاروس یول روندیم رانیا از هایسیانگل. بسآتش

 هشدار هاآن به کایآمر تا مانندیم قدرآن. کنندینم ترک

. کندیم نییتع العجلضرب رانیا خاک ترک یبرا و دهدیم

 یفرقه اما کنندیم ترک را رانیا خاک اجباراا  هاروس

 زنجان تا را جانیآذربا کل هاآن تیحما با جانیآذربا دموکرات

 سال کی مدت به. کندیم مستقل حکومت اعالم و تصرف

 سال در سرانجام تا شودیم جدا کشورمان خاک از یبخش

 و راندیم رونیب رانیا از را فرقه  نیا رانیا ارتش 1325

 . ردیگیم پس را جانیآذربا

 از یبخش نکهیا. دانستمیم و بودم خوانده هم قبالا  را هانیا

 بعد یصفحه در. است لذتبخش میبرا شود،ینم جدا رانیا

 جانیآذربا که است شده نوشته یادوره مهم عیوقا از یبعض

 جلو و خوانمیم گذرا. است بوده دموکرات یفرقه دست در

 . پرمیم جا از و دیآیم بند نفسم دفعهکی و رومیم

 در جانیآذربا دموکرات حزب یاعضا 1324 سال در»

 و کردند حمله الدولهاحتشام سرهنگ یخانه به قوانیل یروستا

 را یسنگ عمارت و رساندند قتل به را پسرانش و سرهنگ



 

 خاک از فرقه نیا شدن رانده رونیب از پس. کردند تصرف

 توانستند دوباره الدولهاحتشام سرهنگ فرزندان ریسا ران،یا

 « .رندیبگ پس را شانیموروث امالک

 زل. است افتاده شماره به نفسم و امنشسته رختخوابم یتو

 را منحوس جمالت آن بار نیچندم یبرا و یگوش به امزده

 را شیصدا که است رفته باال یطور قلبم ضربان. خوانمیم

 دارم اتفاق نیا تصور از. فهممینم را خودم حال. شنومیم

 دهیند را کتاب از صفحه نیا امروز تا من چرا. شومیم وانهید

 کی الاقل ریپ یلقامه اصرار به ینوجوان از که مطمئنم بودم؟

 سرهنگ» زمان آن البد. امخوانده را هاکتاب نیا تمام بار

 نیا و اندبوده خیتار از یبخش فقط میبرا «پسرانش و احتشام

 حاال. بماند ذهنم در که است نداشته یتیاهم چندان جمله چند

 مثل درست حسم. هستند من یزندگ از یمهم بخش هاآدم نیا

 یاعضا است قرار که باشد داده خبر من به یکس که است نیا

 . رمیبگ آرام توانمینم. بکشند را امخانواده

. کنمیم باز را اتاق در. رومیم محمد اتاق به و شومیم بلند

 دهیتاب داخل به پنجره از ینور اندک که ستین آسمان در ماه

 و امبوده یکیتار در هم من یول است کیتار اتاق و باشد

 یرو محمد که نمیبیم. دارد عادت کم نور نیا به چشمم

. کنمیم شیصدا و رومیم سرش یباال. است خواب تختش

 خوابش و دهیخواب آرامبخش با. است یعیطب. شودینم داریب

 اتاقم به و شوم الیخیب که زنمیم بینه خودم به. است نیسنگ



 

 کار درست ذهنم که منقلبم قدرآن. توانمینم یول برگردم

 . دهمیم تکان را اششانه آرام. کندینم

 . محمد -

 :دیگویم رمقیب و شوندیم باز ینیسنگ با چشمانش

 . جونم -

  ؟یش داریب شهیم محمد -

 :پرسدیم و شودیم باز شتریب یکم چشمانش

  ن؟یزر شده یچ -

 یتو مدت، همه نیا از بعد زبانش از اسمم دنیشن یشاد

 :میگویم. شودیم گم دهد،یم فشار را قلبم که یوحشت

 . رو باباخان و رضا و تو بکشن، رو شماها قراره -

 . شودیم زیخمین. شودیم اریهش نگاهش

 بکشه؟ رو ما قراره یک -

 . دموکرات حزب یاعضا -

 . رودیم هم در شیابروها

 !ها؟ستیکمون -

 . آره -

 :دیگویم مبهوت

  ؟یشد خبردار کجا از تو -

 . رمیگیم طرفش به را یگوش

 . دمید تو نیا -

 :پرسدیم ینگران با

  امشب؟ سراغمون؟ انیب قراره یک   -



 

 . 24 سال. گهید سال چهار نه، -

. افتدیم بالش یرو سرش دوباره و کشدیم یقیعم نفس

 :دیگویم و خنددیم صدایب

ا یدق تو بعد -  خواب وسط از منو زور به یایب شبنصفه دیبا قا

 .میدار وقت سال چهار ؟یبگ بهم نویا و یکن داریب نیسنگ

 . شد بد حالم. دمشید االن نیهم من آخه. دیببخش -

 از و میکنیم یزیربرنامه موقع به. نیزر نباش نگران -

 . میریم در چنگشون

 سال کی زنجان تا رو جانیآذربا کل قراره اونا ؟یچطور -

 دست یچهمه. دنیم لیتشک حکومت. کنن جدا رانیا از

 .اوناست
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 نکهیا از قبل. میمونینم جانیآذربا تو زمان اون ما خب -

 . گهید استان هی میریم بکنن، رو کارها نیا بخوان

 و امستادهیا طورهمان. است نکرده بهتر را حالم شیهاحرف

 :دیگویم. کنمیم نگاهش

 یزهایچ از رفته؟ ادتی م،یکرد عوض رو خیتار هم قبالا  ما -

 بود قرار که حافظ وانید اون از. مهم مسائل تا گرفته کیکوچ

 بار دو تا توئه، مال االن یول لقامه به بدمش من یروز هی

 . میکنیم یفکر هی هم نیا واسه. باباخان جون نجات

 . تختش لب نمینشیم



 

ا  من محمد، -  دونمینم. ترسمیم خوندم که یزیچ نیا از واقعا

 . شهینم آروم دلم چرا

 . زندیم لبخند

 که نمیبش منتظر قوانیل تو ندارم الیخ اصالا  من باش مطمئن -

 . بکشنم انیب هاستیکمون

  ؟یچ رضا و باباخان -

 فرصت هی تو. دوننیم تو مورد در رو یچهمه که هااون -

 از موقع به مونهمه و کنمیم صحبت باهاشون مناسب

 . رونیب میریم خطر یمنطقه

 اتاق کم نور یتو اشییطال یهاچشم. کندیم نگاهم دارد

 بچه کی حس. امشده آرام. است لبش یرو لبخند. درخشندیم

 گوشش یتو ترهابزرگ ده،ید کابوس نکهیا از بعد که دارم را

 لحظه چند. اندگفته را سبز یهابرگ و برکه و فرشته داستان

 را ملتهبم درون و کرده آرامم که یزیچ شومیم متوجه بعد

 حفظ یبرا المیخ شدن راحت و شیهاحرف است، داده نیتسک

 دلم ته هم خودم که است یزیچ نیا. است نبوده جانشان

 و لبخند ونیمد آرامش نیا. است حل قابل که دانستمیم

 .شومیم بلند. بود کرده محروم آن از مرا که است نگاهش

 . ریبخ شب -

 یقصه هی توش از یکن رورویز رو یگوش اون ینر باز -

 ! رونیب یاریب ترسناک

 ؟یریگیم ادی یروس یدار هنوز تو یراست -



 

. سخته یلیخ نیکاتر کمک بدون یول کردم یسع بار چند -

 . ناآشناست یلیخ حروف چون فهممینم اصالا  رو هاتلفظ

 . رمیگیم طرفش به را آن و گذارمیم انگشت یگوش یرو

 ادی یروس یدار یگفت دکتر یخونه تو که روز همون نویا -

 من. رفت ادمی یول بگم بهت بعداا  که اومد ذهنم تو ،یریگیم

 زبان خاطر به من زمان اون. تلفظ با دارم یکشنرید هی

 زبان تا هشت هفت یول بودم کرده دانلودش یسیانگل

 نداشتم حال هم من و شد دانلود شونهمه که داشت شفرضیپ

 . هیروس شیکی. کنم پاک هاشویاضاف

 !دانلود؟ -

 منبع هی از اطالعات آوردن یعنی. منه یدوره مال کلمه هی -

 . نیبب رو یکشنرید حاال. یگوش یرو یاصل

 . یروس زبان یرو زنمیم و کنمیم باز را آن

 رو شیروس بعد ،یکن پیتا گهید زبون هی به یتونیم نجایا -

 به االن مثالا  ن،یبب. کنهیم ساپورت هم رو یفارس. دهیم بهت

 . ریبخ شب سمینویم یفارس

 نوشته یروس یالفبا با یزیچ ام،کرده پیتا که یاکلمه مقابل

 :دیگویم. شودیم

 یچطور نویا تو. خوندنشه یاصل مشکل االن خب -

 ب یصدا با رو حرف نیا یسیانگل و فرانسه تو ما ؟یخونیم

 . خوندنیم گهید زیچ هی اونا کنم فکر یول میخونیم

 نیا رو میزنیم. داره هم تلفظ که گفتم. باش داشته صبر -

 . دکمه



 

ری  یو یدوبر» د،یگویم یگوش کریاسپ یتو از یزن یصدا  چ 

 .» 

 تلفظ یدکمه یرو دوباره. یگوش به است شده رهیخ مبهوت

 :دیگویم شود،یم دهیشن لغت تلفظ نکهیا از بعد و زندیم

 .  یمونیم خواب صبح! چرییو یدوبر دکتر، خب -

 . دهمیم دستش به را یگوش

 من. کن تیتقو رو تیروس زبان و کن استفاده فرصت از -

 هم شارژرش فردا. داره شارژ یگوش. ندارم وقت فعالا  که

 . دمیم بهت

 . ممنونم. دکتر چشم -

 . کنمیم نگاهش چشم یگوشه از و کنمیم اخم

 نکن مجبورم. دکتر یگیم بهم م،ییتنها یوقت باشه آخرت بار -

 اسممو یداریب و خواب عالم تو که کنم دارتیب امیب شبنصفه

 . یکن صدا

. داردیبرم صورتم از را نگاهش و کشدیم یصدادار نفس

 یپرتأللو درخشش آن گرید و شده مات لحظه در چشمانش

 روم،یم رونیب اتاقش از یوقت. ستین درونش رنگ ییطال

 شادم لحظات عمر که رمیبگ ادی دیبا. است گرفته دلم دوباره

 و رسدیم راه از یطوفان که کشدینم طول ادیز و است کوتاه

 .کندیم خاموش را قلبم روشن یهاچراغ
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  اتفاق چند



 

ا  مارستانیب امروز  خانه به زودتر و است بوده خلوت نسبتا

 از بعد نبوده یازین که است ییروزها معدود از. امبرگشته

. کنم کمک بعد فتیش پزشکان به و بمانم یکار فتیش انیپا

ا یتقر خانه رسم،یم یوقت  یتو دارند دخترها. است خلوت با

 شومیم وارد. کنندیم یباز اطیح یتو زمستان رمقکم آفتاب

 یهااتاق یتو از. ستین آنجا یکس. زنمیم سر تاالر به و

 شانیهااتاق در همه دهدیم نشان که دیآیم ییصداها خانه

 و اندازمیم محمد اتاق در به ینگاه. هستند ییکارها مشغول

 رفته سر امحوصله. زنمیم کنار را او به زدن سر یوسوسه

 یهاهیبخ روزید. بزنم رضا به یسر رمیگیم میتصم. است

 را اشیعاد تیفعال تواندیم یزود به و امدهیکش را زخمش

 یزیچ دارد. است باز در. رومیم اتاقش یجلو. کند دنبال

 :میگویم. سدینویم

 . رضا سالم -

 بعد و دیگویم یسالم لب ریز و کندیم بلند را سرش آن کی

 وارید کنار و تو رومیم. شودیم نوشتن مشغول دوباره

 :پرسمیم و نمینشیم

  ؟یسینویم یچ -

 . هامموکل از یکی واسه حهیال هی -

 سراغت؟ آنیم هم خونه تو -

 که گهید روز چند تا برهیم و آرهیم رو کارها میمنش نه، -

 . کار سر برم بتونم

  هست؟ یچ یحهیال حاال -



 

 :دیگویم بداخالق و خشک

 . ستین یمهم زیچ -

 نییپا سرش یول کنمیم نگاهش و کنمیم کیبار را میهاچشم

 . کنمیم شیصدا. ستین من به حواسش و است

 ! رضا؟ -

 . بله -

  ؟یشد بداخالق قدرنیا چرا -

 . صورتم یتو زندیم زل و کندیم بلند را سرش

  ؟یدار یکار من با -

 . بزنم سر بهت اومدم فقط نه، -

 . دارم کار. یکرد لطف -

. رومیم رونیب اتاقش از و شومیم بلند و خوردیم بر بهم

 ذهنم به تازه روم،یم خودم اتاق طرف به دارم که یموقع

 طنتیش حالت آن از رضا است روز چند که رسدیم

 هم دور تاالر یتو که هاشب. است برداشته دست اشیشگیهم

 اصالا  ام،دهید را او که یمواقع و بوده حاضر کم یلیخ م،یبود

 یحالت روز چند نیا در کالا . است نگرفته گرم من با قبل مثل

 االن تازه من یول است داشته رفته فرو خود در و ساکت

 . امشده موضوع نیا متوجه

 حدس را رفتارش نیا لیدل توانمینم و رسدینم ییجا به فکرم

 فتادهین یاتفاق و امدهین شیپ رضا و من نیب یمشکل چیه. بزنم

. است ناراحت دستم از نکهیا به بدهم ربطش بتوانم که است



 

 و رندیبگ افهیق میبرا نوبت به خانه نیا یاهال است قرار انگار

 ! کندیم شروع یبعد نفر گردد،یبرم دوستانه رفتار به یکی تا

 یهاچوب یصدا بندم،یم که را در. خودم اتاق یتو رومیم

 دیترد در لحظه چند. شنومیم هال یتو از را محمد بغل ریز

 یتو الاقل رمیگیم میتصم بعد. نه ای کنم باز را در که مانمیم

 در آرام. است شده تنگ شیبرا دلم. کنم یاحوالپرس او با هال

. رودیم قهیشف اتاق طرف به دارد نمیبیم و کنمیم باز را

 فقط که بندمیم قدرآن را در و کشمیم عقب را خودم عیسر

 را خودم و دارم وجدان عذاب. بماند باز آن از یکیبار شکاف

 در پشت از و شوم الیخیب توانمینم یول کنمیم سرزنش

 حس بیترک و نمیبیم یخوب به را او آنجا از. میایب کنار

 در پشت. بگذرم کار نیا از گذاردینم حسادت و یکنجکاو

 از قهیشف. زندیم در به آهسته انگشت با و ستدیایم قهیشف اتاق

 :پرسدیم بلند اتاق یتو

  ه؟یک -

 :دیگویم آهسته و کندیم باز را در محمد

  ؟یزنیم داد چرا چته؟ -

 . شنومیم را قهیشف یصدا

  قدغنه؟ هم نیا. دارم دوست -

 :دیگویم بندد،یم را در کهیدرحال و اتاق یتو رودیم محمد

 . ناالنن دستت از همه که یکرد یکار باز دمیشن -

 شکل به فقط را قهیشف یصدا شود،یم بسته در یوقت

 بحث نیا بفهمم که رمیمیم دارم یول شنومیم مبهم یازمزمه



 

 اتاق در پشت رومیم نیپاورچ. برسد کجا به است قرار

 و است روز وسط هم االن است، زشت کارم دانمیم. قهیشف

 مرا و دیایب رونیب هااتاق از یکی از یکس است ممکن آن هر

 یول است، آورخجالت یلیخ نیا و ندیبب یفضول حال در

 اتاق در پشت که یموقع. کنم نظرصرف کار نیا از توانمینم

 :دیگویم دارد قهیشف رسم،یم

 تو. خودشونه ریتقص کنم،یم باهاشون یرفتار هر. حقشونه -

 حلوا سرتون رو دیگذاشت رو دختره اون نیهمچ اتخانواده و

 . نییپا افتاده تحفه نیا شده وا آسمون در انگار دیکنیم حلوا

 . است نرفته باال اما است یعصب محمد یصدا

 نیا. یبزن گول هاحرف نیا با یتونینم که منو قه،یشف -

 هم اومدنش از قبل. نداره نیزر بودن به یربط چیه تو رفتار

 یدار چرا دونمیم من هم. بداخالق و طلبکار ،یبود نیهم تو

 رو زشتت رفتار نکن یسع. خودت هم ،یکنیم رو کارها نیا

 بار نیا. یکن هیتوج رو خودت و نیزر بودن به یبچسبون

 چند که یدونیم خودت. ناراحته دستت از باباخان که چندمه

 همه حرمت خونه نیا تو داره دوست که گفته نویا من به بار

 . بشه حفظ

  من؟ جز بشه حفظ همه حرمت! هه -

 ده هیبق ،یکنیم یاحترامیب. خودشه دست کس هر احترام -

 . آدیم در صداشون باالخره کنن،یم تحمل بار

 خودت. کنن یاحترامیب من به هیبق یشد باعث که ییتو نیا -

 چند االن یول نگفتم یزیچ و کردم تحمل من. یدونیم خوب



 

 یدیچپ روزشبانه. یآریم در رو شورش یدار گهید ماهه

 .دختره نیا دل تنگ
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 :دیگویم قبل از تریعصب محمد

 حرف دختر اون مورد در یبخوا گهید بار هی. ببند دهنتو -

 . یدید خودت چشم از یدید یهرچ ،یبزن

 یادیز دهنمو وقته یلیخ. کنم باز دهنمو خوادیم دلم اصالا  -

 نشون و خط برام یدار و شده ادیز روت قدرنیا تو که بستم

 .دارم گفتن واسه زهایچ یلیخ بشه، باز دهنم اگه. یکشیم

 یکار هر. بکن باشه، من؟ کردن دیتهد به دهیرس کارت حاال -

 رو شیآت نیا اگه باشه ادتی یول بکن، آدیم بر دستت از

 یکس هر از قبل خودت. سوزمینم توش تنها من ،یکن روشن

 کن فکر سوزن سر هی درک، به خودت حاال. یریگیم گر

 .  آدیم ییبال چه ایلع سر

 کینزد در طرف به محمد بغل ریز یهاچوب یصدا

 و اتاقم یتو رومیم و شومیم دور در پشت از زود. شودیم

 در. نمشیبب که گذارمیم باز متریسانت کی را در یال باز

 که قهیشف به رو و گرددیبرم بعد و کندیم باز را قهیشف اتاق

 :دیگویم نمش،یبینم و است اتاق یتو

 و من نیب. بشه تیحال بلکه گمیم دوباره گفتم، بهت بار هی -

 قراره نه. باشه ستین هم قرار ست،ین یارابطه چیه نیزر

 بنداز سرتو. فتهیب قراره یخاص اتفاق نه بشه، عوض یزیچ



 

 یالک مسخره حسادت هی خاطر به. بکن تویزندگ و نییپا

 . یکنیم پا به شیآت یدار

 وقتاون رون،یب رفت خونه نیا از دختره نیا وقت هر -

 . یگیم راست فهممیم

. میمهمون هم خودمون تو و من. باباستخان یخونه نجایا -

 یک داره دوست که میریبگ میتصم صاحبخونه واسه میتونینم

 . داره نگه اشخونه تو رو

 مقابل. ردیگیم قرار دمید یمحدوده در و دیآیم جلو قهیشف

 .صورتش یتو زندیم زل و ستدیایم محمد

. یبکن یتونیم خونه نیا تو بخواد، دلت که یکار هر تو -

 رهیم خونه نیا از دختره نیا فردا نیهم ،یبخوا اگه مطمئنم

 یوپوککیج و یگیم راست اگه. زنهینم یحرف هم باباخان و

 . بره کن ردش خونه نیا از ،یندار دختره نیا با

 شه؟ینم سرت تیانسان تو. کنمینم رو کار نیا که معلومه -

 از دیبا چرا رو پناهیب دختر هی یناامن و جنگ تیوضع نیا تو

  اد؟ین جوش تو یالک حسادت گید که م؟یکن رونیب مونخونه

 چشمت چون یداشت نگه رو دختره نیا تو! هه! ت؟یانسان -

 . یبزن گول منو یتونینم. دنبالشه

 به انگار که ییصدا با. دهدیم رونیب یصدادار نفس محمد

 :دیگویم داشته، نگهش نییپا زور

 بدتر زنم،یم حرف باهات زادیآدم زبون با یهرچ انگار -

 دارم من که نداره یربط چیه تو به قه،یشف. یداریورم دور

 ... و برسه لب به جونم که نکن یکار. کنمیم کاریچ



 

 : کندیم اضافه و کشدیم یقیعم نفس و کندیم قطع را حرفش

 به یفتیب که کنم یکار و بزنم رو زیچهمه دیق نکن مجبورم -

 شرط برام یتونیم تو نه ترسمیم دهاتیتهد از نه من. التماس

 نشنوم گهید. کن درست رو رفتارت. یکن نییتع شروط و

 .  باشه یناراض ازت یکس

 با. ستدیایم محمد یچهرهبهچهره و دیآیم جلو قدم کی قهیشف

 صورت یتو است زده زل بارد،یم خشم آن از که ینگاه

 . محمد

 االن تا اگه. من نه ییتو کنه درست رفتارشو دیبا که یکس -

 همه نیا که خوابهیم بغلت مطمئنم حاال داشتم، شک ذره هی

 . یکنیم تیحما ازش

 تا گذارمیم دهانم یرو را دستم و رودیم باال محمد دست

 شده خارج میگلو از اریاختیب که را وحشت از یحاک یصدا

 باال که یضرب آن با دست آن اگر مطمئنم. کنم خفه است،

 از شتریب یزیچ د،یایب نییپا قهیشف صورت یرو است رفته

 تعجب از که یچشمان با قهیشف. بود خواهد یمعمول یلیس کی

 آن کی محمد دست و رودیم عقب قدم کی است، شده گرد

 یصدا. آوردیم نییپا آهسته را دستش بعد. ماندیم هوا یرو

 خم. رسدیم گوشم به دهد،یم رونیب پرحرص که ینفس

 قبل لحظه چند که را ربغلشیز یهاچوب از یکی و شودیم

.  داردیبرم نیزم از ببرد، باال را دستش تا بود کرده شیرها

 است، نرفته باال همچنان یول لرزدیم خشم از که ییصدا با

 :دیگویم



 

 در و یکن وا دهنتو گهید بار هی فقط اگه قسم ایلع جون به -

 وقتچیه که بندمیم دهنتو یطور ،یبگ چرند نیزر مورد

 .یکن بازش ینتون
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 سرخ خشم از صورتش. دیآیم رونیب اتاق از و گرددیبرم

 امروز تا که است تیعصبان از یحالت نگاهش در و شده

 هاروس مقابل در طیشرا نیبدتر در که یموقع یحت ام،دهیند

 از هم من بندد،یم را در و اتاقش یتو رودیم یوقت. میبود

 فرو فکر به و نمینشیم یاگوشه و شومیم دور اتاقم در

 و است شده یعاد میبرا گرید قهیشف فکر طرز. رومیم

 و کامل قدرآن من از محمد تیحما. دهدینم آزارم اتشیچرند

 تهمت مورد بد حس از یاماندهته یحت گرید که بود خوب

 کرده نگرانم که یزیچ. ستین وجودم در هم گرفتن قرار

 چه محمد از قهیشف. است کردن باز دهان به قهیشف دیتهد است،

 هاروس هیعل دارد او نکهیا جز بداند است ممکن یراز

 مرا یزیچ هر از شتریب نیا کند؟یم یرقانونیغ یکارها

 است نادان قدرنیا قهیشف یعنی پرسمیم خودم از. ترساندیم

 لو را شوهرش است حاضر یلجباز و حسادت خاطر به که

 نظر به دیبع یلیخ کند؟ نابود هم را خودش یزندگ و بدهد

ا  رسد،یم  که محمد روز آن یهاحرف به توجه با مخصوصا

 باهوش هم یلیخ برعکس و ستین خنگ اصالا  قهیشف بود گفته

 لو که بشود ساده ینکته نیا متوجه دیبا حساب نیا با. است



 

 را سرپناهشان ایلع و او و شودیم مرگش باعث محمد دادن

 کرده اشاره موضوع نیا به هم محمد خود. دهندیم دست از

 . بود

 که یزیچ است، نیب در یگرید راز دیشا که رسدیم ذهنم به

 دیشا. است محمد ضرر به آن یافشا و داندیم قهیشف فقط

 یهاتیفعال و هاروس یماجرا به یربط چیه قهیشف دیتهد

. ستین یمنطق نظرم به هم فکر نیا. است نداشته محمد یمخف

 کرده یط را واضح و سرراست ریمس کی محمد یزندگ

 یلیخ. است رفته کار سر و خوانده درس کرده، ازدواج. است

 بزرگ راز کی که باشد کرده یکار نیب نیا در که است دیبع

 با قهیشف فقط هم راز آن از که شود محسوب براندازخانمان و

 . کند دیتهد آن یافشا به را محمد و باشد خبر

 ده نیهم که دانمیم. هاروس یماجرا سر گردمیبرم دوباره

 شب آن یماجرا از بار نیاول یبرا قهیشف قبل روز دوازده

 و شده باخبر هاروس هیعل محمد و رضا یکارها و یجهنم

 هم محمد. است دانستهینم مورد نیا در یزیچ آن از قبل

 هازن بود بهتر که بود گفته بودم، گفته شیبرا را ماجرا یوقت

 یمهم موضوع هم چندان کردیم فکر هرچند دند،یفهمینم

  است؟ بوده اشتباه قدرنیا همسرش یرو شناختش یعنی. ستین

. امدین کوتاه قهیشف دیتهد مقابل در محمد گرید طرف از

 او به. نداد وا و ستادیا محکم و سفت یلیخ یول شد یعصب

 در هم ایلع و خودش کند، یلقدهن اگر که کرد یادآوری

ا  اگر اما هستند؛ بیآس و خطر معرض  داشته الیخ قهیشف واقعا



 

 یریتأث محمد یهاحرف نیا بدهد، لو را شب آن یماجرا باشد

  داشت؟ خواهد مشیتصم در

 نیا ریدرگ ذهنم شب تا. است افتاده جانم به خوره مثل ینگران

 که رسمیم جهینت نیا به شب اواخر باالخره و است موضوع

 ییجا به را او دارد احتمال که قهیشف تیحساس یاصل لیدل

 محمد و من گرم ارتباط بکند، یکار محمد هیعل که برساند

 یجد یلیخ یتیامن کار کی مثل را موضوع نیا دیبا. است

 خانه یتو ما که باشم داشته ذهن در شهیهم است الزم. رمیبگ

 هر دیبا جهینت در میکنیم یزندگ جاسوس کی خواهر با میدار

 و مینخور رودست دشمن از که باشد جمع حواسمان لحظه

 کنار را یاطیاحتیب که رمیگیم یجد میتصم. مینشو ریغافلگ

 یهاخلوت از دیبا. کنم کم محمد با را ارتباطم و بگذارم

 میتصم. نکند دشیتهد یخطر تا بگذرم ماندونفره دلچسب

 ابد تا یحت حاضرم که دارم دوستش قدرآن یول است یسخت

 . کنم دور او از را یخطر هر که نمشینب

□ 

 شلوغ مارستانیب. امدهیند اصالا  را محمد. است گذشته روز سه

 غرق را خودم یطور و کنمیم استفاده فرصت از من و است

ا یتقر که امکرده کار در  و هستم کار سر فتیش دو یروز با

 به سرم تا و ندارم نا یازخستگ که گردمیبرم خانه به یموقع

 و ترمراحت هم خودم یطورنیا. بردیم خوابم رسد،یم بالش

 . ستین محمد یبرا یدلتنگ و ینگران ریدرگ ذهنم مدام



 

 هم را عصر فتیش شتریب و امبوده کار سر صبح از امروز

 خلوت یکم سرمان فتیش اواخر. اممانده مارستانیب در

 زودتر امشب رمیگیم میتصم یخستگ شدت از من و شودیم

 . بروم خانه به

 شام امشب ستین بد. است هشت ساعت رسم،یم که یموقع

 تاالر به و کنمیم عوض لباس. بخورم خانه یاهال یهیبق با را

 مهربان و گرم همه. ستین آنجا قهیشف خدا شکر. رومیم

. است حرفکم و سرد همچنان رضا فقط کنندیم یاحوالپرس

 دوباره م،یزدیم صدا اسم با را گریهمد که هامدت از بعد

 یبرا دلم. زندیم حرف جمع افعال با و کندیم خطابم «شما»

 فکرم به آن کی. است شده تنگ شیهایشوخ و طنتیش

 شده دیتهد قهیشف طرف از شب آن بابت هم او نکند که رسدیم

 میتصم. ردیگیم کناره من از لیدلیب طورنیا که است

 حرف او با و کنم شیدایپ تنها مناسب یفرصت در رمیگیم

 شوم باخبر آن از زودتر دیبا دارد، وجود یخطر اگر. بزنم

 .بکنم یکار بتوانم بلکه
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 و شودیم باز تاالر در اندازند،یم سفره دارند که بعد یکم

 بخشیشاد و رمنتظرهیغ قدرآن ورودش. تو دیآیم محمد

 سالم جمع به. میبگو توانمینم زیچچیه لحظه چند که است

 :پرسدیم من از بعد و کندیم

  خانم؟ نیزر دیخوب شما -



 

 خوبه؟ پاتون د؟یچطور شما. خوبم خدا شکر ،یمرس -

 کوتاه و یرسم یول دارد لب بر لبخند و است گرم نگاهش

 :دهدیم جواب

 . خوبم ممنون، -

 :دیگویم خانمخان

 هاتیرع از یکی ینکرد صدا چرا مادر؟ یخواستیم یزیچ -

  اد؟یب

 شما شیپ امیب امشب گفتم. بود رفته سر اتاق تو امحوصله -

 . بخورم شام

 :دیگویم آبا

 زیم هی بابات واسه بگو کن صدا رو رجب برو جان، لقامه -

 . ارهیب یصندل و

 :دیگویم محمد

 . نمیشیم آبا، نه -

 :کندیم اضافه خنده با

 درخت از االن. بکنم کار همه هاچوب نیا با گرفتم ادی گهید -

 . باال برم بلدم هم

 کندیم کمکش و شودیم بلند رضا و رودیم سفره طرف به

 را مجروحش یپا و ندیبنش سفره یهاگوشه از یکی کنار که

 :پرسممیم. کند دراز سفره رونیب طرف به

 د؟یستین ناراحت سفره کنار یورهی یطوراون -

 . راحتم دکتر، خانم نه -



 

 سفره یتو را غذا سید نیآخر و شودیم تاالر وارد طلعت

 :دیگویم خانمخان به رو و گذاردیم

 . خانم ستآماده شام -

 مقابل درست و شومیم بلند یکرس ریز از هیبق از زودتر

 آمده شیپ که یفرصت نیا از خواهدیم دلم. نمینشیم محمد

. کندیم نگاهم لبخند با. نمشیبب شتریب و کنم استفاده است،

 ینگران از یحالت چشمانش ته اما است مهربان و گرم نگاهش

 طلعت به آبا. نمیبیم هم باشد کرده رشیدرگ که یفکر ای

 :دیگویم

 . دنیکش رو شام بگو. کن صدا هم خانم قهیشف -

 سر قهیشف باشد قرار اگر. امننشسته یدرست یجا کنمیم حس

 به که باشد نیا به حواسم دیبا شام مدت تمام در د،یایب سفره

 که لقامه به و شومیم بلند عیسر. نزنم لبخند و نکنم نگاه محمد

 :میگویم د،یآیم سفره طرف به دارد

 چند نیا. شده تنگ برات دلم خوشگلم؟ من شیپ یومدین چرا -

 . دمتیند اصالا  روز

 محمد که مینینشیم سفره سمت همان در و رمیگیم را دستش

ا یتقر است، نشسته سفره کنار یورکی او چون و هست  با

 ترطرفآن متر کی که امیراض هم نیهم به. ماست به پشتش

 سفره سر و شودیم وارد قهیشف. باشد نشسته من به پشت

 که است دهیپوش یرنگ یزرشک بلند ماهوت راهنیپ. دیآیم

. دارد ییبایز یهندس یهایدوزدست شیهانیآست سر و نییپا

 شهیهم از را شیبایز صورت که کرده یمختصر شیآرا



 

 یرو را رنگشخوش و پرپشت یموها و است کرده ترقشنگ

 م،یانشسته ما که ییجا بر عمود ضلع در. است ختهیر پشتش

 : پرسدیم او از و ندینشیم محمد به کینزد

  ؟یخوب -

 مدت تمام در. رسدیم ذهنم به لحظه همان در یبیعج ینکته

 و قهیشف نمیبیم که است بار نیاول ام،بوده نجایا که یماه شش

. بزنند یحرف هم با جمع در یحت ای بپرسند را هم حال محمد

 :دیگویم کند نگاهش نکهیا بدون محمد

 . خوبم -

 :دیگویم آبا که کشمیم غذا لقامه یبرا دارم

 . رو النگوهات نمیبب جان قهیشف -

. کندیم دراز آبا طرف به سفره یتو از را چپش دست قهیشف

 که هست براق کیبار یالنگو یادیز تعداد دستش مچ یتو

 زانیآو خودش به یادیز ورآالتیز شهیهم. بودم دهیند قبالا 

 و است ادیز تعدادشان که النگوها نیا مطمئنم یول کردیم

ا یتقر  پرتأللو ییطال برق نیا با پوشانده، را ساعدش وسط تا با

 :دیگویم آبا. هستند نو

 استفاده یشاد به انشاهللا. قشنگه یلیخ. دخترم باشه مبارکت -

 . یکن

 :پرسدیم محمد از باباخان

  رون؟یب یرفت پات وضع نیا با -

 . دیخر برده رو قهیشف رجب. نرفتم من نه، -

 :دیگویم قهیشف به خانمخان



 

 کمدت ؟یدیخر لباس و رخت همه نیا یرفت هوی چرا حاال -

 . ترکهیم داره

 . بودم شده خسته هاملباس از -

 یخال رو بازار یرفت. دست دو و دست هی دنیخر لباس -

 . خونه یآورد یکرد

 :دیگویم محمد به رو و ندیچیم ور لب قهیشف

   بدم؟ پس جواب نفر هزار به دیبا خرمیم لباس تا چهار -

 مادرش به فقط د،یگوینم یزیچ و کشدیم یقیعم نفس محمد

 یول رودیم غرهچشم او به خانمخان. کندیم نگاه لحظه چند

 :دیگویم خانمخان به رو آبا. دیگوینم یزیچ گرید هم او

 هی روز هر خوشه دلشون. گهید جوونن مادر، نداره بیع -

 . بپوشن رنگ

 :دیگویم خانمخان

 . داره اندازه و حد یزیچ هر -

. کندیم پچپچ او گوش در است، نشسته مادرش کنار که رضا

 ایلع. دیگوینم یزیچ گرید و کشدیم یقیعم نفس خانمخان

 :دیگویم

 . دهیخر خوشگل رهنیپ تا دو برام مامانم -

 :دیگویم آبا

 یهالباس لقامه با دیبر شام از بعد. دخترم باشه مبارک -

 . مینیبب دییایب د،یبپوش رو نوتون

 . دهیخر من واسه فقط. دهینخر لقامه واسه -



 

 کوچکش آرنج که کنمیم نگاه لقامه به تعجب با و گردمیبرم

 خوردن مشغول سکوت در و من یزانو یرو داده هیتک را

 دارم انتظار. کندیم نگاهم و کندیم بلند را سرش. است آش

 دهدیم لمیتحو یقیعم اما کوتاه لبخند. ستین یول باشد نیغمگ

 :دیگویم قهیشف به باباخان. شودیم خوردن مشغول دوباره و
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  ؟یدینخر یزیچ لقامه واسه چرا -

 :دیگویم او به آهسته محمد. دیگوینم یزیچ قهیشف

 . بودن تو با گفتن؟ یچ باباخان یدینشن -

 .نشد وقت. بودم شده خسته -

 و بوده دیمف یلیخ شیبرا دیخر انگار کنمیم فکر خودم با

 راست و رک داشتم انتظار! است شده بهتر یکل اخالقش

 یول است بهانه یخستگ مطمئنم هرچند. بدهد یزیتندوت جواب

. رسدیم نظر به میمال یلیخ اشیشگیهم اخالق نسبت به

 :دیگویم محمد به رو و کندیم اخم باباخان

 خودت خدا، رحمت به رفت میرح که پارسال آدیم ادمی -

 خسته اگه. یکن یپدر لقامه واسه یخوایم که یکرد اصرار

 ما که کنار بکش رو خودت. داره جا ما چشم رو لقامه ،یشد

 . میبدون رو فمونیتکل

 ایلع با یفرق برام لقامه عمرم آخر تا بابا؟خان هیحرف چه نیا -

 . نداره



 

. ینذار فرق هاتبچه نیب عمل در دیبا. نداره دهیفا حرف -

 خونه نیا تو رفت، ایدن از میرح که یروز تا نیبب کن فکر

 آدیم ادتی مورد هی شد؟ گذاشته یفرق میرح با رضا و تو نیب

 گرفته دیند رو میرح و میباش کرده رضا و تو واسه یکار که

 پسر تا سه میکردیم فکر شهیهم مادرت، هم من هم م؟یباش

ا  د،یباش طورنیهم دیبا هم قهیشف و تو. میدار  االن مخصوصا

 اون با که باشن داشته یازین کدوم هر ممکنه بعدها. انبچه که

 االن یول یبکن یمتفاوت یکارها براشون تو و داره فرق یکی

 رهنیپ تا دو خواهرش واسه دیبا چرا که فهمهینم نویا بچه هی

 . نخرن اون یبرا و بخرن

 .خانمخان طرف به گرددیبرم

 . بخر براش داره دوست یهرچ ببر، رو لقامه فردا -

 :دیگویم لقامه

 برام بخوام یهرچ جون نیزر. باباخان نشدم ناراحت من -

 . منه مامان هم جون نیزر است،یلع مامان خانم قهیشف. خرهیم

 خودم به را او و کنمیم حلقه فشیظر یهاشانه دور را دستم

 لیدل هر به یروز اگر. امدهیترس حسش نیا از یول چسبانمیم

 تحمل را یمادریب رنج دیبا دوباره بچه نیا شوم، دور او از

 :دیگویم لب ریز خانمخان. کند

 . بود راحت الشیخ آدم. بود جفتتون مامان جون نیزر کاش -

 به خانمخان. دیگویم یزیچ مادرش گوش در باز رضا

 :دیگویم آهسته و گرددیبرم طرفش



 

 به شه،یم سرت یلیخ اگه. یکن حتینص منو نکرده الزم تو -

 ...دختر نیا. باش خودت فکر

 یول شنومینم که شودیم یگنگ پچپچ به لیتبد اشجمله آخر

 اندازمیم او به ینگاه مبهوت. است گفته چه که زنمیم حدس

 بعد کندیم نگاهم هیثان کی. رضا یرو چرخدیم نگاهم بعد و

 من از را نگاهش و دهدیم فشار هم یرو را شیهالب

. امدهیفهم را رشیاخ یرفتارها لیدل کنمیم حس. گرداندیبرم

 :میگویم لقامه به بحث کردن عوض یبرا

 . دیخر میریم گردم،یبرم زود کار سر از فردا -

 با شهیهم. فهممینم را لشیدل و کندیم نگاهم چپچپ قهیشف

 از و باشد من با لقامه یکارها که کردیم استقبال لیم کمال

 لقامه ورودم شب نیاول همان از. شود برداشته دوشش یرو

 چیه قهیشف دیرسینم نظر به و بود دهیخواب من اتاق یتو

 طرفم به یکم محمد. باشد داشته نهیزم نیا در یاعتراض

 :دیگویم کند نگاه صورتم به نکهیا بدون و چرخدیم

 دونمیم. دکتر خانم داده زحمت یلیخ شما به شهیهم لقامه -

 مامانم فردا. ادهیز چقدر مارستانیب تو کارتون روزها نیا

 . میستین شما زحمت به یراض. دیخر برهیم رو لقامه

 یمتوال شوک نیدوم نیا. میبگو چه دانمینم و اممانده مبهوت

 و بود رضا به خانمخان حرف یاول. است سفره نیا سر

 است لقامه و من یرابطه مورد در محمد رفتار شوک نیدوم

 که رمیبگ جهینت آن از توانمیم امروز عیوقا به توجه با که

 که روز سه نیا یط ظاهراا . است شده بهتر قهیشف با ارتباطش



 

 البد و انددهیرس یدیجد مثبت نقاط به ام،نبوده خانه ادیز من

 چون باشد قبل از کمتر لقامه و من ارتباط که خواهدیم قهیشف

 احتماالا . داندیم محمد و خودش یرابطه یبرا یخطر را نیا

 نکهیا بود، گفته محمد به روز آن که است یزیچ همان دنبال

 :دیگویم لقامه. بروم خانه نیا از من

 . دیخر برم جون نیزر با دارم دوست من یعموغل -

 . کندیم نگاه لقامه به لبخند با و چرخدیم محمد

  ؟یبر خانمخان با یندار دوست -

 . باشه هم جون نیزر یول دارم دوست -

 اشبچگانه زبان نیا با که کنم بغلش محکم خواهدیم دلم

 یرو را حرفش یفور. است گذاشته مقابلم را حل راه نیبهتر

 :میگویم و زنمیم لبخند خانمخان به. قاپمیم هوا

 . دیخر میبر ینفر سه آم،یم زودتر بعدازظهر فردا -

 . دهدیم جواب را لبخندم یمهربان با

 هزار دیبا. دونمینم رو هابچه یقهیسل. دخترم خدامه از من -

 .بشن یراض تا میبگرد مغازه تا
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 رمیبگ را خودم یجلو توانمینم آورم،یم فشار خودم به هرچه

 م،یگویم دلم یتو. نکنم نگاه قهیشف به فاتحانه و برنگردم که

 و دمیرس رید من. بوده حقت هم اول از. تو مال محمد»

 واسه شوهرتو یخوایم که بکنم یاعتراض چیه تونمینم

. یریبگ ازم یتونینم گهید رو لقامه یول ؛یدار نگه خودت



 

 یچطور یستین بلد هم تو خدا شکر. خودمه خود   مال یکی نیا

 یچیه براش دیخر یریم طرف هی از. یدار نگهش

. بشه کینزد من به نذارن یدار انتظار وراون از ،یخرینم

 «!یخوند کور

 زل یزخم ببر حالت همان با و کندیم کیبار را شیهاچشم

 که است یخشم نگاهش یتو. صورتم یتو زندیم

 جدال نیا با نکند که رسدیم ذهنم به آن کی. ترساندمیم

 محمد دادن لو فکر به دوباره که کنمیم قشیتشو دارم خاموش

 و بزنم لبخند او به کنمیم مجبور را خودم زور به. فتدیب

 : پرسمیم دوستانه

 از. دیخریم یقشنگ یهالباس یلیخ شهیهم شما خانم قهیشف -

  د؟یکنیم دیخر کجا

 انگار که است یطور حالتش. زندیم پوزخند جواب یجا به

 :دیگویم خانمخان. است خوانده را دستم دیبگو خواهدیم

 رفته قهیشف با بار هزار. جان نیزر بلده جاهاشو رضا -

 . دهیم نشونمون م،یبریم خودمون با رو رضا فردا. دیخر

 :دیگویم و کندیم اخم رضا

. کردم باز تازه رو دفترم. دارم کار جور هزار خودم من -

 . دارم قرار نفر صد با روز هر

 :میگویم

 هی یطورنیهم من. دیبرس کارتون به شما. نداره یبیع -

 که ییزهایچ که میندار یمشکل وگرنه دمیپرس یزیچ

 . میکن دایپ م،یخوایم



 

 نگاهش یتو و دهدیم لمیتحو یکوتاه یلیخ لبخند آن کی

 جز مطمئنم که کوتاه قدرآن درخشد،یم شده گم طنتیش همان

 که میگویم خودم به. دارم دوستش چقدر. است دهیند یکس من

ا   یجا من اگر. است یادیز خانواده نیا یتو چقدر قهیشف واقعا

 نسبت خانواده نیا یاعضا یهیبق با و محمد؛ همسر بودم، او

 . میبود شادتر مانهمه چقدر داشتم،

□ 

. کنمیم فکر دارم و امدهیکش دراز رختخواب یتو شب آخر

 که یکم. بردینم خوابم و است امشب یهاحرف ریدرگ ذهنم

 توانمیم امشب الاقل کنمیم حس خورم،یم غلت میجا یتو

. کنم حل است، کرده ریدرگ را ذهنم که را ییفکرها از یکی

 هنوز رضا کنمیم دعا. شومیم بلند و گذارمیم کنار را دیترد

 ینور یکهیبار به ینگاه اتاقش در پشت. باشد داریب

 . زنمیم در و است معلوم در ریز از که اندازمیم

  ؟یداریب رضا -

 بدون و کندیم باز را در بعد لحظه چند یول دیآینم یجواب

 :پرسمیم لبخند با. کندیم نگاهم یسؤال حرف

 ! زدم خی تو؟ امیب یبذار و کنار یبر در یجلو از شهیم -

 یکرس کنار که را رختخوابش. شومیم وارد و رودیم کنار

 و نمینشیم وارید کنار. زندیم تا است، پهن اتاقش کوچک

 :میگویم. یپشت به دهمیم هیتک

 اومده انگلستان ریکب ریسف انگار یشد هول یجور هی -

 شده یچ. کردم داریب خواب از بار هزار رو تو که من! دنتید



 

 جمع رو رختخوابت که یشد داریرودرواس قدرنیا امشب

  ؟یکنیم

 :پرسدیم و دیآیم لبش یرو رنگکم یلبخند

  ؟یدار کارم -

 اتاق از سرما نیا تو داشتم قرض راه شبنصفه پس، نه -

 ! رونیب امیب گرمم

 . کشدیم شیپا یرو را لحاف و ندینشیم یکرس کنار

 سردته، اگه. نداره هال با یفرق ادیز هم ینشست که ییاونجا -

 . یکرس ریز نیبش ایب

 :دیگویم. نمینشیم یکرس مقابل ضلع کنار و شمیم بلند

 .  خدمتم در -

 . کنمیم نگاهش چشم یگوشه از

 رو زدن حرف یرسم مدل نیا و یبازلوس یحوصله -

 ست،گهید یکی سر تو که یفکر خاطر به نداره یلیدل. ندارم

 . بشه یمدل نیا تو و من یرابطه

 . کندیم نگاهم تعجب با

  ه؟یچ منظورت -

 گفت، مامانت که یاجمله اون از شام سر یول ستمین مطمئن -

 برات منو که خورهیم رو مخت داره... کردم حس

 .  یستین موافق تو و کنه یخواستگار

 . داردیبرم صورتم از را نگاهش و شودیم سرخ شیهاگونه



 

 دختر؟ جمعه حواست چقدر تو آخه... یعنی... زهیچ... خب -

 کجا از ییخدا ؟یرفت ماجرا ته تا تو گفت، کلمه کی مامانم

  ؟یدیفهم رو زهایچ نیا

 چرا دمیفهم تازه و نهیا انیجر زدم حدس یول نبودم مطمئن -

 .یریگیم افهیق برام یدار ستهفته هی

 :دیگویم یشرمندگ با

 یایمزا داره روز هر مامانم... یعنی... من. دیببخش... خب -

 که دارم قبول رو همه هم من. شمرهیم برام بار صد رو تو

 خالصه و اخالقخوش و خانم و کردهلیتحص و مؤدب تو

 جور تونمینم. یخواهر هی نیع من واسه یول ،یخوب یلیخ

 . کنم فکر موردت در گهید

 و من ازدواج مورد در که شب آن از بعد محمد کنمیم حس

 وقتچیه که کند یکار بودم گفته او به و بود زده حرف رضا

 تشیمسئول خوب یلیخ بدهم، رد جواب رضا به نشوم مجبور

 رضا احساس مورد در اول از هم دیشا! است داده انجام را

 مرا موقع همان از رضا و بود کرده اشتباه من به نسبت

 . است داشته دوست خواهرانه

 خواهر من. یداداش نیع من واسه هم تو بهتر؟ نیا از یچ -

 هم یلیخ که اومده رمیگ داداش هی حاال. نداشتم برادر و

  بود؟ یچ گرفتنت افهیق حاال. دارم دوستش

 .زندیم لبخند
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 هوی که یزنیم حرف یچهمه مورد در یجور هی شهیهم تو -

 راستش... من خب. شهیم حل خودخودبه سخت مسئله هی

 دیشا گفتم هم من. ستین برداردست یعنی. فهمهینم نویا مامانم

 . فتهیب سرش از بلکه کنم یدور تو از مدت هی باشه بهتر

 . کنمیم نگاهش اخم با

ا یاح -  که کردم یگناه چه وسط نیا بدبخت من ینکرد فکر انا

 کنم؟ تحمل رو تو تَخم و اخم دیبا

 . شودیم سرخ شیهاگونه باز

 دهیچسب مامانم که یطورنیا کردم فکر خودم با... من خب -

 یزیچ تو به ادیب هوی ممکنه کنه،ینم ولش و انیجر نیا به

 ...بهتره گفتم. بگه

ا یاح اگه که یبد نشون بداخالق خودتو بهتره یگفت -  مامانت انا

 ! بشه کم تو سر از شرش و کنم رد خودم گفت، یزیچ من به

 . خنددیم دل ته از

 حرف راحت چقدر. یهست یخاص دختر چقدر نیزر -

 رو هاآدم فکر یتونیم یجور هی کنمیم فکر یگاه. یزنیم

 دلت تو یزیچ یذارینم و یگیم راحت یلیخ هم بعد. یبخون

 . بمونه

ا  من. من مورد در الاقل ر،یبگ ادی هم تو -  دارم دوستت واقعا

 برام تو از شتریب داشتم، یواقع برادر هی اگه نکنم فکر. رضا

 هم به وغشغلیب یرابطه نیا نداره ارزش یچیه. بود زیعز

 . باهام بزن حرف اومد، شیپ یهرچ. بخوره



 

 به رو انیجر نیا من. نگفتم که دیببخش! کهیکوچ یآبج چشم -

 داره، که یوضع نیا تو نخواستم چون بگم نتونستم هم محمد

 رمیبگ میتصم بود سخت برام یلیخ ییتنها. بشه ریدرگ ذهنش

 . کنم کاریچ دیبا که

 یرفتارها و هاحرف یبعض و کنمیم کیبار را میهاچشم

 نیا محمد زنمیم حدس. کنندیم دایپ یمعن ذهنم یتو محمد

 :دیگویم رضا. مادرش از یول است دهیشن را انیجر

 شد شروع شب اون از بعد روز چند درست مامان فکر نیا -

 کسچیه... محمد و تو گفت و کرد پا به طوفان اومد قهیشف که

 همه. کنهینم باور رو قهیشف یهاوپرتچرت نیا خونه تو

. مردمه حرف نگران اشهمه مامانم یول شناسنش؛یم خوب

 مردم دهن تو و رونیب بره خونه از هاحرف نیا ترسهیم

 عروس هی هم که کرده دایپ حلراه خودش واسه. بچرخه

 تو موندنت مورد در نتونه یکس گهید هم اد،یب رشیگ نینازن

 . بزنه یحرف خونه نیا

 حرف جور هزار خودشون واسه مردم. داره حق هم مامانت -

 قدرنیا نه یول هست، یعنی. ستین مهم من واسه یول زننیم

 گهید نهیبب که گهید وقت چند هم مامانت. کنه ریدرگ ذهنمو که

 . شهیم تموم شینگران گه،ینم یزیچ قهیشف

 . کشدیم یقیعم نفس

 نیا تو. وسط بندازه رو باباخان بره فتهین سرش به کنه خدا -

 نزده من ازدواج مورد در یحرف چیه گهید باباخان سال چند



 

 یکرس به خودشو حرف و پوستش ریز بره بلده مامانم یول

 . بنشونه

. میکنیم یفکر هی براش موقع اون کرد، اگه. نکرده که حاال -

 ته از من. ماهن یلیخ دوشون هر بابات مامان ییخدا رضا

 . دارم دوستشون دل

 .زندیم لبخند

 ازت هم سرت پشت شهیهم. دارن دوستت یلیخ هم هااون -

 من ییخدا. میدار دوستت مونهمه یعنی. کننیم فیتعر

 هامیآبج با شهیهم. خوبه چقدر ترکیکوچ خواهر دونستمینم

 از منو و یاومد تو. داشتم یرودرواس و تعارف جور هزار

 یتغارته تو حاال. یداد نجات بودن خانواده کیکوچ یبچه

 . یهست

 . ترمکیکوچ ازت سال هی اشهمه بابا، کن جمع برو -

 همه شهیهم یول ترمکیکوچ محمد از سال هی هم من خب -

 . ترهبزرگ ازم یلیخ محمد کننیم فکر

 یوقت تا بشه، هم سالت چهل. داره بچه و زن محمد چون -

 بچه چشم به ،یریم راه راستراست یدار خودت واسه

 . کننیم نگاهت

 . کشدیم یقیعم نفس

 به که یزیچ نیاول زن، هی رو آدیم که خواهر اسم اصالا  -

 نیع نهیزم نیا در! داداششه واسه گرفتن زن رسه،یم فکرش

 . یخواهرهام یهیبق

 بده؟ مگه حاال -



 

 تو رو یدختر چیه چرا دونمینم... من یول ستین که بد -

 ستیب بار هی. کنم یعروس باهاش بخواد دلم که دمیند عمرم

 هم به دهیند اومدم. یخواستگار بودن رفته برام بود، که سالم

. بود قهر باهام سال چند و شد ناراحت یلیخ هم باباخان و زدم

ا یتقر همه. داشت هم حق دیشا خب  یعروس یطورنیهم با

 به هم بار دو یکی فوقش و ننیبیم رو یکی خانواده. کننیم

 با نکهیا فکر از من یول کنن؛یم عقد بعد و دنیم نشون پسر

 . شهیم بد حالم کنم، یزندگ بخوام نشناخته و دهیند آدم هی

 :میگویم طنتیش با

 دایپ خودت واسه رو یکی ینتونست ،یبود تهران سال چند -

 ! نباشه؟ نشناخته و دهیند که یکن

 ! رو اونا من ای نخواستن منو اونا ای. نشد دایپ یول گشتم -

 :میگویم یساختگ اخم با

 که کارها چه خونه ریزسربه نمازخون بچه! روشن چشمم -

 ! نکرده

 ! کوچه تو کننیم پرتم االن نیهم بفهمن بابام مامان -

 یریم خوب یبچه مثل فردا. ندم لوت رمیگیم السکوتحق -

 اتاقم تو برگشتم، کار سر از. یخریم سیر بسته هی برام

 . شهیم وا دهنم گهید نباشه،. باشه

 ملک و نیزم االن گفتم من! نهییپا نرخت خوبه! شیآخ -

 . ینزن حرف که یخوایم

 .میدیرس هم اونجاها به دیشا. میکنیم شروع سیر از حاال -
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 :میگویم. میخندیم دو هر

 یعروس بعد بلرزه دلت کن صبر. رضا یکنیم یدرست کار -

 . کن

 ؟یچ دینلرز طرف دل و دیلرز دلم اگه -

 ه،یبدبخت آخر گهید اون» م،یگویم دلم یتو و کشمیم آه

 ،یرسینم بهش وقتچیه یبدون اگه یحت یعاشق هرچند

 «.نهیریش

 . کنمیم نگاهش چشم یگوشه از

  ه؟یخبر. رضا یزنیم مشکوک -

 ؟یخبر چه بابا، نه -

 رمیگیم کار رو مخش رمیم خودم. خب بگو هست اگه -

 . بشه یراض

 . زندیم یرنگکم لبخند

 که ینوجوون یدوره تو بود یکی بار هی. ستین یخبر چیه -

. کارش یپ رفت و شد تموم. نشد یراض. داشتم دوستش یلیخ

 .یکن شیراض یبر که ینبود تو زمان اون شد فیح

 ته دارد، لب بر لبخند نکهیا با هاحرف نیا گفتن موقع

 دوست را دختر آن هنوز کنمیم حس. است نیغمگ چشمانش

 یکار بشود بلکه ستیک او بپرسم خواهمیم آن کی. دارد

 دوره نیا در رسدیم فکرم به بالفاصله اما کرد رضا یبرا

 وقت یلیخ هم دختر آن البد کنند،یم ازدواج زود دخترها که

 :میگویم. است کرده یعروس شیپ



 

 . رفت که بهتر همون هیرفتن که یاون. گهید الیخیب -

 .شدم الشیخیب وقته یلیخ که من -

 . شومیم بلند

 . کار سر برم دیبا صبح. بخوابم برم من -

 است، شده آرام یکم ذهنم کشم،یم دراز رختخوابم یتو یوقت

 هر محمد. است مانده یباق هنوز امیاصل یذهن مشکل هرچند

 دارد یحت شیهاحسادت با قهیشف و شودیم دورتر من از روز

 .ردیگیم من از را لقامه
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 توست و من انیم آنچه یکس فاش نشود

 خانه یتو هم نشیماش و آمده خانه به محمد که یروز از

 هم رضا چون روم،یم او نیماش با هاصبح است، افتاده کاریب

 ظهر ستین الزم گرید یطورنیا و رودیم کار سر دوباره

 مدرسه از را دخترها که ردیبگ من از را نیماش و دیایب

 به و رسانمیم مدرسه به را دخترها هم امروز. اوردیب

 که میگویم کلیما دکتر به وقت آخر. رومیم مارستانیب

 یراه. بمانم فتمیش از شتریب توانمینم و دارم یکار امروز

 برسم، تا که کنمیم فکر خودم با دارم راه یتو. شومیم خانه

 و است نوشته را شیهامشق و خورده را ناهارش هم لقامه

 . میبرو دیخر به راحت الیخ با میتوانیم

 تاالر به. ستین اتاق یتو لقامه رسم،یم خانه به یوقت

 :میگویم. است نشسته یکرس ریز تنها آبا. رومیم



 

 . آبا سالم -

 . ینباش خسته. دخترم سالم -

 . دیخر میبر خانمخان با بود قرار کجاست؟ لقامه -

 که کرد اصرار اومد قهیشف. دخترم رفتن شیپ ساعت هی -

. برن گفت محمد باالخره. کنه دیخر لقامه واسه ادیب خودش

 که رفتن باهاش ییتاچهار دفترش، رفتیم داشت که رضا

 .  بردن رو دخترها تا دو هر. بازار بذاردشون

 توانمینم که دارم یبد حس. هستم هم یعصبان و خورمیم جا

 یول میخوریم یچا هم با و نمینشیم آبا کنار. میایب کنار آن با

 دیبا و است شده عیضا من از یحق کنمیم حس. شومینم آرام

 انگشت با. رومیم محمد سراغ و شومیم بلند. برگردانم را آن

 :دیگویم. زنمیم اتاقش یبسته در به

 . دییبفرما -

 در یکس آبا و من جز االن داندیم احتماالا  نکهیا به توجه با

 در. آوردیم در را لجم شتریب دادنش جواب مدل ست،ین خانه

 یتو رومیم باشم، دعوتش منتظر نکهیا بدون و کنمیم باز را

 یهاکتاب از یکی و دفتر کی و نشسته کاناپه یرو. اتاق

 دلم. است دستش کنار امیگوش. است شیپا یرو یروس

. دارد غلبه حس نیا بر تمیعصبان یول رودیم غش شیبرا

 :پرسمیم و ستمیایم مقابلش

  ه؟یچ شیمعن کارها نیا -

 . کندیم نگاهم

 . سالم -



 

 . دمیپرس سؤال هی. ندارم باهات یکیعل و سالم -

 ه؟یچ شیمعن کارها کدوم -

 بدون امروز و بود گذاشته قرار من با مامانت شبید نکهیا -

 . کنن دیخر لقامه واسه رفتن من

  بدم؟ دیبا من رو هاخانم یکارها حیتوض -

ا یدق -  که یکرد شونیراه خودت چون یبد حیتوض دیبا تو قا

 لقامه اریاخت یگفت بهم قبل ماه چند آدیم ادمی. برن من بدون

 . یگینم نه رم،یبگ براش یمیتصم هر و من دست یسپرد رو

 شده؟ یزیچ مگه ؟یکنیم بزرگ رو موضوع قدرنیا چرا -

 سرت و یهست کار ریدرگ یلیخ روزها نیا تو دوننیم همه

 . یاخسته ،یایب کار سر از االن گفتم. شلوغه

 جلو. است شیپا یرو که یکتاب زدن ورق به کندیم شروع

 زیم یرو و بندمیم و رمیگیم دستش از را کتاب و رومیم

 که رخشمین به زنمیم زل. نمینشیم کاناپه طرفآن. گذارمیم

 :میگویم. زیم به است شده رهیخ

 باهات داره یکی یوقت زشته. یبود یمؤدب آدم آدیم ادمی -

 . زیم به یبش رهیخ زنه،یم حرف

. حالت بدون یصورت با کند،یم نگاهم و کندیم بلند را سرش

 :دیگویم

 . شده تموم حرفت کردم فکر. دادم هم جواب ،یکرد سؤال -

 . یکرد یمالماست ،ینداد جواب -

 . کشدیم یقیعم نفس



 

 واسه قهیشف و من داره انتظار باباخان ،یدید که خودت -

 یتکون هی هم قهیشف حاال. میباش یواقع مادر و پدر مثل لقامه

 دیبا چرا. کنه درست رو رفتارش کنهیم یسع داره و خورده

 م؟یند بهش رو فرصت نیا

 نیقوان خوامیم نه دارم، زنت و تو روابط به یکار نه من -

 شهیهم. بذارم پا ریز رو اتخونواده انتظارات و تونخونه

 هیبق از هم یاگله چیه و بذارم احترام همه به کردم یسع

 لقامه قراره اگه. نجامیا یچ واسه من یدونیم تو یول ندارم؛

 . بدونم رو خودم فیتکل ،یکن دور ازم رو

 نه. یکنیم بزرگ خودت واسه رو موضوع یدار که گفتم -

 که هیمهم اتفاق نیا نه کنه، دور تو از رو لقامه خوادیم یکس

 . دیخر رفته تو بدون لقامه بار هی

 به که رو یاریاخت یدار تو. هیمهم اتفاق یلیخ من نظر از -

 برام یحت ای یکن مشورت باهام نکهیا بدون ،یبود داده من

 حرفت رو یحساب چیه یعنی نیا. یریگیم ازم ،یبد حیتوض

 هی و بشه عوض نظرت ممکنه لحظه هر. کرد باز شهینم

 . یریبگ دیجد میتصم

 فشار محکم یطور و کندیم گره هم یتو را شیهادست

 :دیگویم. شوندیم دیسف انگشتانش که دهدیم

 لقامه که بود مهم قدرنیا برات اگه م؟ینکن بحث شهیم -

 . خوامیم معذرت من د،یخر بره تو با امروز

 باز فردا ستین قرار باشه؟ نداشته ادامه یدیم قول -

  کنه؟ دور لقامه از منو که ادیب شیپ ییزهایچ



 

 . کشدیم یبلند پوف

 از رو تو یکس ستین قرار درازمدت تو دمیم قول بهت من -

 رو دندون مدت هی کنمیم خواهش ازت یول کنه دور لقامه

 دمیم قول. یایب کنار خونه دیجد راتییتغ با و یبذار گریج

 . توئه مال لقامه. میبود که ییجاهمون سر میگردیبرم دوباره

 . شودیم کیبار میهاچشم

ا یدق یگفت که ییزهایچ نیا. دارهیمعن هاتحرف -   ؟یچ یعنی قا

 :دیگویم کالفه
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 طیشرا چه تو بفهم. نکن چمیپسؤال قدرنیا خدا رو تو -

 که ستین نیا من خواست که بدون نویا فقط. هستم یمزخرف

 یچهمه درازمدت تو. یبش دور لقامه از هم ساعت هی یحت تو

 دست سپرمیم دربست رو لقامه دوباره و کنمیم درست رو

 . تو

  بشه؟ جدا من از قراره مدت هی لقامه که نهیا حرفت یمعن -

. میکنیم یزندگ خونه هی تو میدار مونهمه نه، که جدا -

 . مدتهکوتاه و مصالح اساس بر فقط یچهمه باش مطمئن

ا یدق قراره -   بشه؟ یچ قا

 :دیگویم بعد و کندیم یمکث

 و اتاقش برگرده دوباره لقامه که خواسته قهیشف امروز -

 . کرد استقبال یلیخ هم مامانم. بخوابن هم شیپ هاشب

 ؟یکرد قبول هم تو -



 

 از. میریم شیپ باباخان یخواسته طبق میدار ه؟یچ رادشیا -

 . مصلحته اساس بر رم،یگیم یمیتصم هر که کن قبول من

 داد سرش. کنم کنترل را خودم توانمینم که امیعصبان قدرآن

 :زنمیم

. ستنین تو یشیاندمصلحت یهامهره هاآدم که ریبگ ادی نویا -

 نیهمچ ،یکن مشورت من با نکهیا بدون یکرد جایب یلیخ تو

 یول امهیقض نیا تو ریدرگ یهاآدم از یکی من. یداد یااجازه

 مطمئنم. یبپرس نظرمو که ینکرد حسابم آدم قدراون یحت

 . باشه من شیپ دهیم حیترج هم لقامه

 . کنهیم فکر یاحساس. ستبچه لقامه -

  آم؟ینم حساب به آدم ای امبچه ؟یچ من -

 . یدونینم رو زهایچ یلیخ تو -

 . بدونم تا بگو -

 ستین الزم که یبش ییزهایچ ریدرگ یخودیب خوامینم -

 هم به مدت نیا که یاعتماد خاطر به. کنه مشغول رو فکرت

 . نهیهم صالح االن که کن قبول ازم م،یکرد

 . رودیم باال میصدا دوباره

 االن یول بود اومده وجود به صداقت اساس بر اعتماد اون -

 یدار انتظار و اسرارنامه ال هزار تو یچوندیپ رو زیچهمه

 یکس نیزتریعز داره و دونمینم ازش یچیه که یزیچ به من

 . بگم بله راحت یلیخ کنه،یم دور ازم دارم ایدن نیا تو که رو

 جلوت کست نیزتریعز! دروغگو» کند،یم یادآوری ذهنم

 « .یزنیم داد سرش یدار تو و نشسته



 

. کنم دفاع حقم از و نشوم یاحساسات که زنمیم بینه خودم به

 :دیگویم

 یچهمه. ایب کنار مدت هی وضع نیا با کنمیم خواهش ازت -

 . شهیم درست دوباره

 گرفته دهیناد حس شود،یم ترقیعم لحظه هر بَدم احساس

 دهیفهم مهربان محمد یجا به انگار. شدن گذاشته کنار و شدن

 فقط که است نشسته مقابلم گرید آدم کی شناختم،یم شهیهم که

 حاضر و کندیم تکرار مختلف شکل هزار به را جمله کی

 است بهیغر رفتارش قدرآن. بدهد من به یحیتوض چیه ستین

 عقب است، آمده چشمانم پشت تا که را اشک. ردیگیم دلم که

 :میگویم و زنمیم

 یتونیم تو. بودم کرده اشتباه یلیخ موردت در کنمیم فکر -

 مدت همه نیا که متأسفم. یکن عوض رنگ راحت یلیخ

 .خداحافظ. بودم زده گول خودمو

 :دیگویم. شومیم بلند

 . یکن اجاره خونه خودت واسه یبر فتهین سرت به باز -

 چیه ستین حاضر که یکس واسه باشه الزم کنمینم فکر -

 کاریچ خوامیم که بگم بده، بهم یچیه مورد در یحیتوض

 اجاره خونه برم خوامینم ،یبدون یمشتاق یلیخ اگه یول کنم؛

 . خودم یایدن به برگردم خوامیم. کنم

 . شودیم گرد شیهاچشم

  دختر؟ یشد وونهید مگه -

ا  نه، -  . جاش سر اومده عقلم تازه اتفاقا



 

 اون به اتاق نیا از موقت ییجدا هی خاطر به ه؟یفکر چه نیا -

  ؟یبد دست از شهیهم واسه رو لقامه یخوایم اتاق

 . ترکدیم بغضم

 داده دست از شهیهم واسه شیپ وقت یلیخ رو لقامه من -

 شویبچگ و زمان نیا به امیب که بود اشتباه فکر نیا. بودم

 من مال لقامه یبچگ که دمیفهمیم اول از دیبا. باشم داشته

 . ستین

 :دیگویم انهیجومسالمت و نرم

 تمام کن باور. بده گوش حرفمو. نیزر نکن رو فکر نیا -

 لقامه باز ،یباش داشته دوست خودت اگه بعدها. موقته هانیا

 . تو اتاق آدیم

 غش شیبرا دلم آن کی در باز زبانش از اسمم دنیشن با نکهیا

 امهیگر یجلو امنتوانسته نکهیا از. کندیم امیعصب رود،یم

 یحت نکهیا بدتر همه از. شومیم یعصب شتریب هم رمیبگ را

. بدهد یحیتوض ستین حاضر هنوز هم طیشرا نیا در

 :میگویم و کنمیم پاک صورتم یرو از را میهااشک

 باور کنه،یم عوض رنگ که رو یآدم حرف نداره یلیدل -

 لقامه مورد در یحق چیه من یکنیم فکر تو که حاال. کنم

 گهید ،یکن جداش ازم یتونیم یکن اراده لحظه هر و ندارم

 . ندارم نجایا یکار

 یهاچوب نکهیا بدون. رمیگیم فاصله کاناپه از قدم کی

 یفشار از اشافهیق آن کی. شودیم بلند بردارد، را ربغلشیز

 :دیگویم. رودیم هم در است، آورده مجروحش یپا یرو که



 

 از دست عمرت در شده که هم بار هی. دختر نکن یوونگید -

 و یبدون رو زیچهمه االن نیهم که نخواه و بردار یلجباز

 . بدم حیتوض برات فرصت نیاول تو دمیم قول. یبش قانع

 . دمیفهم بدونم، بود الزم یهرچ. ندارم حتیتوض به یازین -

 . گمیم برات ،یبدون یخوایم یهرچ االن نیهم باشه، -

 نتویماش اتاجازه با. برم خوامیم. بدونم یزیچ خوامینم -

 .قوانیل تا برمیم

 . دمینم اجازه ،یریگیم اجازه من از یدار اگه -

 . اندازمیم باال شانه

 .قوانیل برسوندم که کنمیم دایپ گهید یلهیوس هی. ستین مهم -
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 مقابلم. داردیبرم طرفم به قدم دو و دیآیم رونیب زیم پشت از

 . چشمانم به شودیم رهیخ و ستدیایم

  ؟یشد یطورنیا امروز چرا شده؟ اتچه تو ن،یزر -

 از امروز، نه. یشد عوض که ییتو نیا نشده، میزیچ من -

 باهام یجور هی. یشد عوض خونه یبرگشت که یروز همون

 رو حس نیا اشهمه برخوردت. امبهیغر انگار یکنیم رفتار

 بود نیا تلنگر نیآخر گهید. امیاضاف نجایا من که دهیم بهم

 . یکن دور ازم رو لقامه یبخوا که

 اشک قطره دو باز و شودیم لرزان میصدا امجمله آخر

 درست چرا که خودم از امیعصبان. صورتم یرو چکدیم

 از مرد نیا از خواهمیم و دارم رفتن به میتصم که یموقع



 

 نشان ضعف مقابلش در دارم قدرنیا بکنم، دل یراض خود

 دلم ییجدا و یدور تصور از. رمیمیم شیبرا هنوز. دهمیم

ا . بزنم زار خواهدیم  شده امچه امروز دانمینم هم خودم واقعا

 بهانه لقامه. زمیگریم او از دارم و هستم اشوانهید. است

 دور او از ندارم طاقت که است نیا موضوع اصل. است

 دیام یحت. باشم کنارش بتوانم که ندارم هم یدیام چیه و بمانم

 در یزیچ رییتغ بدون و باشد داشته دوستم یروز که ندارم

 تا. باشد داشته یاعاشقانه حس فقط من به نسبت اش،یزندگ

 االن که بوده نیب در یمعمول محبت و احترام الاقل امروز

 را اشبهیغر و سرد رفتار نیا تحمل. ستین هم آن گرید

 یراه چیه. بروم دیبا. کنمیم یبیغر احساس یبدجور. ندارم

 نیا و بمانم شتریب هرچه. ستین مقابلم در نیا جز

 او از اگر دیشا. شومیم وانهید شتریب نم،یبب را شیبرخوردها

 . کنم فراموشش مرور به شوم، دور

 قرار یوقت. کنم هیگر راحت که امکرده رها را خودم گرید

. بدهم نشان محکم را خودم بخواهم که ستین مهم بروم، است

 یرو خوردیم انگشتم. دارمیبرم کاناپه یرو از را امیگوش

 دارم انتظار. شودیم روشن یگوش یصفحه. اشدکمه

 یرو میهاعکس یگالر. ستین یول باشد باز یروس یکشنرید

 کی قبل ماه چند که یادونفره یسلف همان است، باز صفحه

 جلو من که همان م،یبود گرفته اطیح یهاپله یرو یزییپا شب

 لب یرو. بود کرده نگاه نیدورب به سرم پشت از او و بودم

 . است لبخند هردومان



 

 و کنم رها را خاطرات نیا توانمیم چطور. افتمیم هقهق به

. طرفش به گردمیبرم است، دستم یگوش که طورهمان بروم؟

 سرم و کندیم بغلم. است مقابلم حاال و بود سرم پشت درست

 :دیگویم. چسباندیم اششانه به را

 رو تو من ممکنه که نکن فکر هم لحظه هی یحت ن،یزر -

 نیا از شتریب باش مطمئن. کنم تتیاذ بخوام ای رمیبگ دهیناد

 . یمهم برام هاحرف

 مغزم وارد میمستق انگار چد،یپیم مشامم در کاج ادکلن یبو

 نیا به خواستمیم چطور. کندیم پر را وجودم تمام و شودیم

ا  انگار بروم؟ و کنم ترکش یراحت  نیهم. بودم شده وانهید واقعا

 نیتربزرگ نمش،یبب بار کی روز چند هر بتوانم یحت که

 کنم، ترکش شهیهم یبرا خواستمیم نکهیا فکر از. است نعمت

 :دیگویم و کندیم نوازش را میموها. زنمیم هق باز

 اتاق دمینم اجازه چشم،. یبگ تو یهرچ. زمیعز نکن هیگر -

 . کنن عوض رو لقامه

 و درخشان چشمانش. کنمیم نگاهش و کنمیم بلند را سرم

 :میگویم. نیغمگ و نگران اما است مهربان

 یحرف ،یکن عوض رو لقامه اتاق الزمه یکنیم فکر اگه -

 ... یول ندارم

 . شودیم آلودبغض میصدا دوباره

 بهم رو حس نیا. یکنیم رفتار هابهیغر مثل من با تو -

 . امیادیز که یدیم



 

 بهیغر من واسه وقتچیه تو. نیزر باشه ادتی رو یزیچ هی -

 . نداره وجود من یایدن تو ترکینزد تو از. یشینم

 :دهدیم ادامه و کشدیم یقیعم نفس

 که یجراح نیا. ستمین یخوب طیشرا تو... فقط من -

 طرف از ده،یم عذابم داره طرف هی از و کرده نمینشخونه

 ادیز که کنم ییزهایچ ریدرگ رو ذهنت نخواستم... هم گهید

 خواستم. بود نیهم فقط. کنهیم تتیاذ دونمیم یول ستین مهم

 . بشه ترآروم خونه جو بلکه کنم مدارا قهیشف با

 را صورتش تمام که خاصش یلبخندها همان از زند،یم لبخند

 دورم از را شیهادست یحلقه. هم را من دل و کندیم روشن

 :دیگویم و کندیم باز

 ترراحت هردومون زدم،یم حرف باهات اگه. کردم اشتباه -

 .بگم برات ایب بشور، رو صورتت برو. میبود

 وجودم از تلخ یهاحس تمام آن کی در. امشده راحت و آرام

 صورتم که یدرحال زنمیم لبخند دل ته از. است شده دور

 که ربغلشیز یهاچوب به افتدیم چشمم. است سیخ هنوز

 : میگویم ینگران با. است کاناپه کنار

 فشار بهش دینبا ؟یبود ستادهیوا پات رو مدت همه نیا تو -

 . یآوردیم

 یهیبق گهید شه،یم لیتحم آدم به یتربزرگ درد یوقت -

 دمیتهد یدار روم جلو یستادیوا یاومد. رهیم ادی از دردها

 بهت دستم وقتچیه که ییجا یریم االن نیهم که یکنیم



 

 فشار پام به دینبا که بمونه ادمی یدار انتظار بعد رسه،ینم

  ارم؟یب

 به و دارمیبرم کاناپه طرفآن از را ربغلشیز یهاچوب

 . دهمیم دستش

 . شتیپ آمیم االن. نیبش برو -

 یوقت. میشویم ییشودست در را صورتم و اطیح یتو دومیم

. هستند اطیح یتو و اندبرگشته دیخر از هاخانم م،یآیم رونیب

 . طرفم به دودیم لقامه. کنمیم سالم

 . دمیخر خوشگل رهنیپ تا دو. جون نیزر سالم -

 .کنمیم بغلش
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 . نمیبب تنت تو یبپوش دیبا. زمیعز باشه مبارک -

 :دیگویم خانمخان

 کردم فکر یول میبر هم با بود قرار. جون نیزر ببخش -

 . میبرگرد یکیتار از قبل که میبر زود بهتره

 دیکرد لطف نداشتم، یدیخر که من. خانمخان نداره یبیع -

 . دیدیکش رو لقامه دیخر زحمت

 من که است بوده نگران کنمیم حس. کندیم نگاهم لبخند با

 یتو. کردم برخورد خوب که شده خوشحال و بشوم ناراحت

 هامدت از بعد و دیرفت که بده عمرتون خدا» م،یگویم دلم

 «.نمیبب رو محمد تونستم



 

 و بودند دهیکش حصار دورم دستانش که افتمیم لحظه آن ادی

 پر ادکلنش یبو با وجودم تمام و بود اششانه یرو صورتم

 نکهیا بدون ،یاجبار چیه بدون! بود کرده بغلم محمد. بود شده

 ترس از میهادست و باشد صورتمان یتو هاروس یقوهچراغ

 کاش یا! نبود یجنگ کیتاکت کی آغوشش بار نیا. بلرزند

. رندیگیم گر میهاگونه. را امیشانیپ الاقل بود، دهیبوس مرا

 آغوشش در قهیدق چند که است الیخ و خواب کی مثل میبرا

 ستین محمد با صحبت یبرا یمجال گرید که دانمیم. امبوده

 توجهش و محبت فقط وجودم تمام انگار. ستمین ناراحت یول

 ست؛ین مهم میبرا زیچچیه ایدن در گرید. بس و خواستیم را

 یبرا بود داده اجازه و آمده کوتاه چرا بدانم خواهمینم یحت

 نیا است، مهم که یزیچ تنها. کنند دور من از را لقامه یمدت

 خانمخان. ستین بهیغر و سرد من با گرید محمد که است

 :دیگویم

 . تو میبر ؟یستادیوا چرا جان نیزر -

 به افتدیم چشمم بعد. میگویم «چشم» و میآیم رونیب ایرؤ از

 انگار. کندیم نگاهم فاتحانه دارد که شومیم متوجه و قهیشف

. ببرد دیخر به من بدون را لقامه شده موفق که است خوشحال

 در یبزرگ لطف چه که ندارد خبر. زنمیم لبخند اریاختیب

 پاک نگاهش از یبرتر حالت آن بالفاصله! است کرده حقم

 دقت با لحظه چند و شوندیم کیبار شیهاچشم. شودیم

 طرف به تند یهاقدم با و گرداندیبرم رو بعد. کندیم نگاهم



 

 هیبق و کنمیم تند پا. کنمیم ینگران احساس. رودیم ساختمان

 . ندیآیم گاممهم

 باز در یجلو او. میرویم خانه داخل به قهیشف از بعد یکم

 بعد و کندیم برانداز را او لحظه چند. است ستادهیا محمد اتاق

 گوشسه ییکاموا شال به افتدیم چشمم. شودیم اتاق وارد

. بود امشانه یرو بودم، رفته محمد اتاق به یوقت که ینازک

 االن یول افتاده امشانه یرو از یک بودم نشده متوجه اصالا 

 است االن. زدیریم نییپا دلم. است نیزم یرو کاناپه یجلو

 خم رود،یم جلو قهیشف. شود پا بر گرید طوفان کی که

 انگار که یحالت با. داردیبرم انگشت دو با را آن و شودیم

 نگه دور خودش از را شال باشد، زده دست یفیکث زیچ به

 کاناپه یرو هنوز که ردیگیم محمد صورت مقابل و داردیم

 . است نشسته

  بوده؟ تو اتاق تو دختره نیا باز -

 .کندیم نگاهش محمد

   شده؟ یزیچ. بود نجایا نیزر آره، -

 . نیزم یرو کندیم پرت را شال حرص با قهیشف

 اومده دختره نیا باز داره یمعن چه ؟یکشینم خجالت تو -

  تو؟ اتاق

. همراهش هم دخترها و من و رودیم اتاق داخل به خانمخان

 خودش طرف به را او یکم و ردیگیم را قهیشف دست

 . کشدیم

 . ننداز راه سروصدا یالک. دخترم نشده یزیچ -



 

 . کشدیم رونیب حرص با را دستش قهیشف

. محمده شیپ راست و چپ دختره نیا نشده؟ یزیچ چطور -

 .  دینکرد باور یول گفتم هم شب اون

 بلند کاناپه یرو از و داردیبرم را ربغلشیز یهاچوب محمد

 و آرام یلحن با. ستدیایم قهیشف مقابل و دیآیم جلو. شودیم

 :دیگویم خونسرد

 نیا یاعضا از یکی نیزر که یبفهم نویا کن یسع -

. بزنه حرف هیبق و من با که هیعیطب یلیخ پس ست،خانواده

 انتظار. یکن درستش دیبا خودت که توئه ذهن تو مشکل

 ... هرچند. بکنن یکار هیبق تو غلط فکر خاطر به باش نداشته

 :دهدیم ادامه و کندیم قطع یپوزخند با را حرفش

 ش؟یبخر یبر یخوایم که یدید یزرگر تو یاگهید زیچ -

 هم قبالا . یبگرد بهونه دنبال ستین الزم که یدونیم خودت

 . خرمیم برات ،یبخوا یهرچ موقع هر که بودم گفته بهت

 مقابل در محمد بیعج یخونسرد نیا و امستادهیا مبهوت

 یفور خانمخان. کنمیم نگاه را قهیشف اعتراض و تیحساس

 از بعد. فرستدیم تاالر به آبا بودن تنها یبهانه به را هابچه

 :دیگویم قهیشف به متیمال با دوباره رفتنشان

 دعوا یالک وپوچچیه سر. جان قهیشف میبخور ییچا میبر ایب -

 . ننداز راه

 وقت هر گهیم راحت چقدر دینیبیم که خودتون! وپوچ؟چیه -

 . بشنوه گل و بگه گل نهیبش خوادیم دختره نیا با بخواد دلش

 :دیگویم آهسته خانمخان



 

 . گفته یزیچ هی یکرد شیعصبان. گهید َمرده. قهیشف نکن لج -

 :دیگویم محمد

 نیا عضو نیزر که بفهمه نویا دیبا قهیشف. ستمین یعصبان -

 خوشم. بزنم حرف باهاش بار هزار ممکنه. ستخونواده

 . بدم پس جواب روز هر آدینم

 خونسرد همچنان کهیدرحال و قهیشف به رو گرددیبرم بعد

 : دیگویم محکم است،

 سگ بوق تا صبح از شهیهم من که کن فرو اتکله تو نویا -

 عمراا  تو بکنم، یکار هر خواستمیم اگه. بودم رونیب

. کنمیم کاریچ من که نداره هم یربط بهت. یدیفهمینم

. حقمه. رمیبگ گهید زن تا سه قراره فردا نیهم کن فکر اصالا 

 .نید نه کرده منعم قانون نه
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 :دیگویم حرص با و شودیم سرخ خشم از قهیشف صورت

 ... بگم نذار. نکن وا منو دهن محمد، -

 از بودم گفته بهت. بگو االن نیهم ،یبگ یخوایم یهرچ -

 به که یدار ذهنت تو که ییزهایچ اون. آدینم خوشم دیتهد

 بعد بگو االن نیهم ،یبکش ریزنج به منو باهاش خودت الیخ

 . نیبب رو اشجهینت

 چند. محمد به زده زل و ستادهیا ساکت. دیگوینم یزیچ قهیشف

 : زندیم داد سرش محمد بعد لحظه



 

 االن ؟یکن وا دهنتو یخواستینم مگه ؟یشد الل چرا پس -

. هست چشمت، تو رفته و خار شده که هم نیزر هست، مامانم

 هم رضا و باباخان که شب میکن صبر یخوایم. بزن حرفتو

 .  بشنون همه هوی که بگو هستن

 اتاق از و گرددیبرم دفعهکی و کشدیم یقیعم نفس قهیشف

 برافروخته فقط ست،ین نیغمگ. کنمیم نگاهش. رودیم رونیب

 یقو یااراده با همراه خشم از یحالت صورتش در. است

. ترساندمیم که نمیبیم دنیکش آتش به و کردن خراب یبرا

 رسد،یم گوش به قهیشف اتاق در شدن بسته یصدا یوقت

 :پرسدیم محمد از خانمخان

  بگه؟ خواستیم یچ -

 باال شانه و زندیم لبخند محمد. دارد یامادرانه ینگران حالت

 . اندازدیم

. بود زنونه یوهوارهایها اون از. بگه که نداره یچیه -

 . رفت گذاشت و نگفت یچیه تهش که دیدید

 . کشدیم یقیعم نفس خانمخان

 داشت گله یلیخ امروز. رینگ سخت بهش قدرنیا هم تو حاال -

 با ارشیاخت زنته، درسته. باباش یخونه بره تنها یذارینم که

 . داره فرق باباش یخونه گهید یول توئه،

 :دیگویم مالطفت با محمد

 یاهفته جنگ از قبل. ندارم یحرف بره، بخواد هرجا که من -

 یحرف من مگه. داشتن زنونه یهادوره و یمهمون بار چند

 جوونه، زن. اردشیب و ببردش یکی گمیم فقط داشتم؟



 

 هی. نداره که هم یحساب و درست عقل هست، که هم خوشگل

 . افتهیم براش یاتفاق وقت

 نداشت یحرف وقتچیه بابات م،یبود که هم جوون ما وهللا -

 باباش یخونه یول یمونیم نگران فهممیم. بابام یخونه برم

 .بره خواد،یم موقع هر بذار گهید رو

 رهیگیم بهونه داره یالک قهیشف. نگفتم نه خواسته، موقع هر -

 من و بزنه سر مادرش و پدر به بره خواسته یک   وگرنه

 ابونیخ وسط بره نکهیا ای بهتره مشیبرسون مونیکی نذاشتم؟

  بشه؟ درشکه معطل

 . کشدیم یقیعم نفس خانمخان

 لرزهیم بدنش و تن آدم. باشه صفا و صلح خوامیم فقط من -

 . اعصاب جنگ و دعوا روز هر روز هر

 . باشه راحت التونیخ. نشه دعوامون گهید مراقبم چشم، -

 امستادهیا او از ترعقب یکم که من به و گرددیبرم خانمخان

 :دیگویم

 . میبخور ییچا تاالر ایب جان نیزر -

 جان نوش شما. خوردم ییچا آبا با من. نکنه درد دستتون -

 .دیکن

 . زندیم لبخند و کندیم نگاه صورتم به یمهربان با

 تیترب یدختر نیهمچ که کنه رحمت مادرتو و پدر خدا -

 همه اگه. کنهیم فیک رفتارت و زدنت حرف از آدم. کردن

 . مینداشت غصه بودن، تو مثل



 

 را قهیشف و من ذهنش یتو دارد. شومیم منظورش متوجه

 . زنمیم لبخند. کندیم سهیمقا

 . خودتونه از یخوب. دیدار لطف شما -

 و کندیم شیصدا محمد. رودیم اتاق در طرف به خانمخان

 :دیگویم

 لقامه. هیمنتف هم لقامه اتاق کردن عوض یهیقض اون یراست -

 . نیزر شیپ مونهیم

 و کنه یمادر لقامه واسه خواسته قهیشف بار هی مادر؟ چرا -

 .  بخوابه ششیپ هاشب گفته

. روزه دو کارهاش نیا. دیشناسیم رو قهیشف که خودتون -

 چه نداره هم رو ایلع یحوصله قهیشف. رهیم ادشی دوباره

 .شهیم تیاذ بچه. لقامه به برسه

 :دیگویم مکث با خانمخان

  ؟یچ بعدها. بخوابه جون نیزر شیپ تونهینم که ابد تا خب -

 .  میکنیم یفکر هی موقع اون حاال -

 قراره لقامه گمیم قهیشف به ،یستین یراض تو اگه باشه، -

 . بمونه جاهمون

 من به محمد شود،یم دور اتاق از یوقت و افتدیم راه دوباره

 یرنگکم لبخند. کنمیم نگاهش و امستادهیا که کندیم نگاه

 :دیگویم و زندیم

 مثل تونمینم که هم رو تو نه؟ بدم، حیتوض تو به دیبا االن - 

 . کنم قانعت و چونمیبپ مامانم



 

 داشته ربط قهیشف یدهایتهد که بودم نیا نگران فقط قبالا  من -

. یکرد هاروس هیعل که ییکارها و شب اون یماجرا به باشه

 . شد راحت المیخ نداره، یربط دمیفهم که االن

 :پرسدیم و شودیم کیبار شیهاچشم

  نداره؟ ربط یدیفهم کجا از -

 حرفشو خانواده یاعضا یهمه یجلو ادیب یگفت که نجایا از -

 دیتهد تو واسه تونستینم نیا بود، هاروس یهیقض اگه. بزنه

ا . باشه  . بشه گفته خانواده یاعضا یجلو دینبا که هیزیچ هی حتما

 :دیگویم و رودیم باال شیابروها

! رفت باد به که بود کردنت قانع واسه دمیام نیآخر نیا خب -

 ممکنه که بزنم گول رو باهوش موجود تو تونمینم گهید

 کنم راحت رو التیخ هم بعد و بگه باقر به یزیچ بخواد قهیشف

 حاال اما نه؛ینب رو باقر که میهست مراقبش و نباش نگران که

 دیتهد منو داره قهیشف یدونستیم کجا از قبالا  که نهیا سؤالم

  کنه؟یم

 :میگویم خنده با و شومیم سرخ یکم

 . گهید دمیشن -

 !؟یزدیم چوب منو اهیس زاغ یداشت -

 ! آره -

 :پرسدیم و خنددیم صدایب

 ه؟یچ انیجر بگم بهت دیبا االن خب -
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 لبش یرو از خنده. کندیم نگاهم لحظه چند. میگوینم یزیچ

 :پرسدیم و کشدیم یقیعم نفس. شودیم پاک

 ناراحت کنم، صحبت موردش در ندارم دوست بگم اگه -

 یکاف حد به امروز. ندارم رو تیناراحت یحوصله ؟یشیم

 . گمیم بهت ،یبدون دیبا یبگ اگه. خوردم حرص

 یخصوص میحر داره حق یهرکس. شمینم ناراحت نه، -

 . باشه داشته خودشو

 . کندیم نگاه صورتم به دقت با

 به فردا که نمونده دلت تو یچیه م؟یدوست هم با االن پس -

  سرم؟ یکن یخال هیگر و داد و غرغر طوفان شکل

 . مونده هنوز یزیچ هی چرا، -

 . کاناپه به کندیم اشاره

 ستین آسون برام ادیز ستادنیوا پا سر. بگو بهم م،ینیبش ایب -

 . هنوز

 االن بعد؟ میبذار یخوایم. نبود حواسم اصالا . دیببخش -

  نشه؟ ناراحت قهیشف دوباره

 :دیگویم افتد،یم راه کاناپه طرف به کهیدرحال

 تونمیم مدارا و مالحظه با کردم فکر که بود نیا اشتباهم -

 اون هم. شهیم بدتر داد نشون تجربه یول کنم آروم رو قهیشف

 خوامیم من یکرد فکر و یشد ناراحت تو هم شد، طلبکارتر

 . کنم تکرار رو تجربه نیا ستمین حاضر گهید. کنم تتیاذ

 :میگویم و نمینشیم کاناپه یرو



 

 تیحساس که کنم حفظ رو ظاهر داشتم الیخ هم خودم من -

 سرد باهام فقط ،ینگفت بهم یچیه تو یول بشه کم خانمت

 یکنیم دور ازم رو لقامه یدار کردم حس هوی شبید. یشد

 زده حرف باهام اگه. بود انیجر همون یادامه هم امروز و

 یمشکل و میببر شیپ رو کار نیا هماهنگ میتونستیم ،یبود

 . اومدینم شیپ هم

 قدراون شهیهم تو. نگفتم بهت کردم اشتباه ن،یزر دارم قبول -

 رو یچهمه داره انتظار ناخودآگاه آدم که یاباجنبه و باهوش

 هماهنگ باهات قبل از من که بود نیا درستش. یبفهم خودت

 که یاتجربه به یول میشد تیاذ هردومون درسته هم االن. کنم

 جواب قهیشف مورد در روش نیا. دیارزیم اومد، دست به

 بتونه و بشه روروبه تیواقع با واضح یلیخ دیبا. دهینم

 همه با ممکنه و یاخونواده نیا عضو تو که ادیب کنار باهاش

 از یزیچ خوامینم گهید. منم هم شیکی که یبزن حرف

 . کنم یمخف ازش رو ارتباطمون

 : پرسمیم خنده با

 میدلدار که یکنیم بغلم کنم، هیگر قهیشف جلو اگه فردا یعنی -

 ! ؟یبد

 .  خنددیم. شودیم سرخ یکم شیهاگونه

 اگه یول! دمینرس شجاعت از درجه نیا به هنوز گه،ید نه -

 سر ازم یکار هر ممکنه خودت، زمان یریم که یکن دمیتهد

 . بزنه

 . زندیم برق شیهاچشم یتو یخاص طنتیش



 

 !باش خودت مواظب -

 و کنمیم اخم یول امشده هول و است شده داغ صورتم

 :میگویم

 برگردم؟ ندارم حق وقتچیه ام؟یزندان مگه -

 ،یبرگرد خواست دلت موقع هر یدار حق ،یستین یزندان -

 آرامش با یروز هی اگه. تیعصبان و دعوا وسط نه یول

 . رمیگینم جلوتو ،یبر یگرفت میتصم

 آرامش تو و خوشحالم نجایا من که یدونیم خوب هم تو -

 ! برم رمیگینم میتصم

 نیهمچ تیعصبان تو آدم هیمنطق نظرت به! بهتر چه خب -

. ستین که یدونیم خودت کنه؟ اجراش و رهیبگ یمهم میتصم

 . رمیبگ جلوتو ،یبکن یکار نیهمچ یخوایم نمیبب اگه من پس

 . زنمیم لبخند

 . برم ینذاشت که یمرس -

 :میگویم. دهدیم پاسخ را لبخندم

 نظرم به. بزنم هم به رو تو یزندگ خوامینم من محمد -

 . بشه ناراحت قهیشف میکن یکار ما که ستین درست

 میکرد یسع ما. بزنم هم به مویزندگ خوامینم هم من -

 داد عکس یجهینت یول نشه ناراحت قهیشف که میکن یظاهرساز

 به منو یزندگ یدار الیخ تو نه یوقت. شد شتریب تشیحساس و

 تو و من یدوست از ستین قرار یوقت خودم، نه یبزن هم

 و کنه رییتغ یزیچ ستین قرار برسه، قهیشف یزندگ به یبیآس

 م؟یکن یکاریمخف دیبا چرا بده، دست از رو یزیچ قهیشف



 

 یظاهرساز متوجه. بودم گفته بهت هم قبالا  باهوشه، قهیشف

 واسه. شهیم حساس بدتر بشه، آروم نکهیا یجا به و شهیم

 رو یزیچ همون و میباش یعاد یلیخ بهتره کنمیم فکر نیهم

ا  که میبد نشون  . هست واقعا

 اگه ه،یچ دونمینم و داره ذهنش تو که یدیتهد... اون خب -

  بکنه؟ یکار تو هیعل افتهینم فکر به بشه، یعصبان

 رو ذهنت. کنهینم من هیعل یکار قهیشف. نباش نگران -

 . شناسمشیم تو از بهتر من. نکن انیجر نیا ریدرگ

 و من ارتباط مورد در قهیشف یهاحرف از هم مامانت آخه -

 . زنهیم رو مردم حرف شور دلش. ناراحته تو

 حرف مشکل نیا. شهیم آروم گهید وقت چند تا هم مامانم -

 یبرا تالش نظرم به. شهیم حل شهیهم یبرا یزود به مردم

 با همه چون ندازهیم شک به رو همه بدتر یظاهرساز

 به یازین چه ست،ین یخبر اگه کننیم فکر خودشون

 . هست یکاریمخف

 . کشمیم یقیعم نفس

 . یدونیم صالح خودت هرجور باشه، -

 . کندیم مهمان یگرم لبخند به مرا دوباره

 ؟یباش نگفته که نمونده دلت ته یزیچ گهید -

 ؟یدیند رو رضا امروز تو. هست هم گهید زیچ هی چرا، -

 شدم، داریب. برد خوابم صبح یعنی دم،یخواب رید شبید نه، -

  شده؟ یزیچ. نبود خونه رضا. بود گذشته ظهر از



 

 منو که خونهیم رضا گوش تو داره مامانت ینگفت بهم چرا -

  کنه؟ یخواستگار براش

 . شودیم قیدق صورتم یتو

 گفت؟ بهت رضا -

 . گفتم رضا به من نه، -

 . رودیم باال شیابروها

 ؟یدیفهم کجا از تو -
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 هی. زد رضا به سفره سر مامانت شبید که یحرف از -

 نیا تو رضا رفتار کنار گذاشتمش یوقت که بود بندمین یجمله

 .شد داریمعن هفته،

 هی هم یگاه مونه،یم مبهوت آدم که یباهوش قدراون یگاه -

ا . یفهمینم رو واضح یلیخ یزهایچ ! تو کار تو موندم واقعا

  گفت؟ یچ رضا خب

 داره دائم و بهش داده ریگ مامانت و درسته حدسم گفت -

 خواهر مثل منو اون یول خونهیم گوشش تو منو یایمزا

 ،یداشت خبر قبل از که تو چرا ینگفت حاال. دونهیم خودش

 . یبود نگفته بهم

 . میهاچشم یتو زندیم زل

 خبر من که یدیفهم کجا از گهید رو یکی نیا یبگ شهیم -

 داشتم؟



 

. یکنیم میقا ازم رو یزیچ هی یدار بود معلوم رفتارت از -

 و یباش کرده میقا ازم که هست یزیچ دمیپرس ازت هم بار هی

 رو ماجرا نیا یوقت یول هیچ دمینفهم موقع اون. ینداد جواب

  ؟ینگفت بهم چرا. باشه نیهم دیبا زدم حدس دم،یفهم

 که دمیشن مامانم از من. بود نگفته من به یچیه رضا چون -

 برام. بزنه حرف رضا با خوادیم و سرشه تو یفکر نیهمچ

 نیهم واسه نگفت، بهم یزیچ رضا بعدش که بود بیعج یلیخ

 که اومد بهتر نظرم به. لهیما هم خودش دیشا کردم فکر

 میتصم خودشون هیقض طرف دو بذارم و کنار بکشم خودمو

 .  کنن کاریچ خوانیم که رنیبگ

 . کنمیم نگاهش اخم با

 بودم خواسته ازت. هیچ نظرم بودم گفته بهت قبالا  که من -

 موقع هی که فتهین رضا سر به یفکر نیهمچ که یکن کمک

 به ارتباطمون و بدم یمنف جواب میمستق خودش به نشم مجبور

 . بخوره هم

 دمیکش رو رضا زبون ریز میرمستقیغ موقع همون من خب -

ا یتقر. کنه ازدواج تو با ستین سرش تو که دمیفهم و  مطمئن با

 راحت المیخ. داره دوست برادرانه رو تو هم اون بودم شده

 که دمیشن مامانم از یوقت یول آدینم شیپ یمشکل که بود شده

 یزیچ رضا یول بزنه حرف باهاش تو مورد در داره الیخ

 . بودم کرده اشتباه دیشا کردم فکر نگفت، بهم

 خونه مزخرف اوضاع و تیجسم طیشرا خاطر به رضا -

 تو خواستهینم. نشه ریدرگ ذهنت که بود نگفته بهت یزیچ



 

 یحت داشتم انتظار تو از یول بکنه؛ خودش مشکل ریدرگ رو

 قبل از باشه، مثبت نظرش رضا ممکنه یبود کرده فکر اگه

 هی گفتن، بهم اگه که یبد یآمادگ بهم یتونستیم اقالا . یبگ بهم

 ترمؤدبانه و ترقشنگ بتونم و باشم داشته ذهنم تو یزیچ

 . بدم یمنف جواب

 از یبخش انگار. شودیم شکفته صورتش یتو یزیچ

 کنمیم حس. شودیم پاک اشییطال چشمان از هاینگران

 مثل هنوز هم به نسبت رضا و من احساس که شده خوشحال

 :دیگویم. کندیم گرم را دلم نیا و است برادر و خواهر دو

 من. باشه شده عوض هم تو نظر دیشا کردم فکر... من خب -

 خبر. بودم خونواده یهاجمع تو کم یلیخ ستهفته دو که

 تو یهاحرف یرو از. کردهیم رفتار سرد تو با رضا نداشتم

 هر. دیشد قبل از ترگرم یلیخ هم با که بود نیا حسم رضا و

 شب اون کردم حس. دیکردیم فیتعر یلیخ هم از دوتون

 اگه گفتم خودم با. کرده ترکینزد هم به رو تا دو شما یجهنم

 . امکارهیچ وسط نیا من ان،یراض طرف دو هر

 . ندینشیم لبش یرو یرنگکم لبخند

ا  -  نیا دوارهیام یلیخ هم مامانم کردمیم حس که مخصوصا

 تا و کرده ییکارها چه بود نگفته بهم گهید. رهیبگ سر ازدواج

 واسه استقبالش نیا. بود خوشحال نظرم به یول رفته شیپ کجا

. بود ماجرا همون یادامه در هم لقامه و تو اتاق کردن جدا

 تو شیپ ابد تا لقامه شهینم که گفت هم االن یشد متوجه

 دیچیم رو نیا مقدمات داشت ذهنش تو کنمیم فکر بخوابه؟



 

 اول همون از بچه هی و باشن راحت ندهیآ داماد و عروس که

 . نباشه مزاحمشون

 جانم یتو که یقشنگ حس تمام. بکنم را اشکله خواهدیم دلم

 به و شودیم دود آن کی در دارد، دوستم محمد که بود نشسته

 :میگویم حرص با. رودیم هوا

. بشه عوض نظرم بار هی قهیدق پنج هر که ستمین تو مثل من -

 فردا و باشم داشته دوست برادرم مثل رو یکی امروز محاله

 . بشم زنش بخوام

 . چشمانم به شودیم رهیخ و بردیم باال را شیابروها

  شه؟یم عوض نظرم من گفته یک -

 وقتچیه آدم. یداد نشون رفتارهات و هاحرف با خودت -

 . ستین مشخص تو با فشیتکل

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس

 زهایچ یلیخ یول شهینم عوض نظرم وقتچیه من ن،یزر -

 یزندگ تو ییزهایچ هی. ستین ما اراتیاخت یمحدوده تو

 بر دستمون از هم یکارچیه و شهیم لیتحم بهمون. اجباره

 تونمینم االن من یوقت که هیخودخواه. میبد رشییتغ که آدینم

 داشته انتظار چوب، تا دو به بچسبم مجبورم و برم راه آزادانه

 . خونه تو ننیبش من خاطر به و نرن راه هم هیبق باشم

 فرو و شودیم آب است، آمده که یسرعت همان به خشمم

 .کنمیم نگاهش لبخند با. زدیریم
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 راه یکن مجبورش و یدار نگه زور به رو یکی یبخوا اگه -

 پات تو نکهیا درک با یکس یوقت یول. هیخودخواه آره، نره،

 کرد انتخاب خودش ،یبر راه ادیز یتونینم و دهید بیآس

 البد که یکن فکر یبخوا مدام نکهیا وقتاون بمونه، کنارت

. اشتباهه ،یکن باز راه پاش جلو دیبا تو و بره خوادیم دلش

 هم تو و بمونه کنارت داره دوست طیشرا نیهم با یکس یوقت

 لذت ازشون و بچسب محکم رو هالحظه ،یخوشحال بودنش از

 .ببر

 گهید وقت چند و موقته پام مشکل که االن مورد در حرفت -

 و شده قطع کالا  پات یبدون اگه یول درسته، شهیم حل

 یخودخواه ؟یچ یبر راه سالم آدم هی مثل یتونینم وقتچیه

  ؟یدار نگه خودت کنار رو گهید یکی که ستین

 از بهتر رو همه صالح و ریخ یکن فکر که نهیا یخودخواه -

 واسه ستنین بلد هیبق یکن تصور نکهیا ،یفهمیم خودشون

 دلشون و بهتره براشون یچ که رنیبگ میتصم خودشون

 کنار نشستن یکی یبرا دیشا. کنن یزندگ یچطور خوادیم

 گهید کس با آسمون تو پرواز از بهتر شده، قطع پاش که یکس

 . باشه

  باشه؟ یابد نیا اگه یحت -

 . باشه یابد اگه یحت -

 یول کنه پرواز تونستهیم که یکس اون ست؟ین اشتباه نیا -

 یحت که یکس کنار اتاق هی تو نشسته عمر هی و نکرده

 شه؟ینم مونیپش میتصم نیا از یروز هی بره، راه تونهینم



 

 انتخاب خودش و کنهیم کاریچ داره بدونه یکس اگه نه، -

 ست،ین اشتباه نیا. شهینم مونیپش وقتچیه باشه، کرده

 مالک. اشتباهه یباش کنارش یدار دوست که یکس از گذشتن

 یزندگ هی با همه. ستین کسانی هاآدم تو یزندگ از تیرضا

 خوشبخت زهایچ نیا و شدن داربچه و کار و ازدواج و یعاد

 فراهم زیچهمه که ستین نیا یخوشبخت من نظر از. شنینم

 یزندگ آدم یبرا که بدن هم دستبهدست زمان و نیزم و باشه

 حس هی یخوشبخت. کنن درست دئاله،یا که یطوراون رو

 یعنی یخوشبخت. نداره یرونیب طیشرا به یبستگ که هیدرون

 و باشه؛ آدم مال تونهیم و موجوده که ییزهایچ از بردن لذت

 باهاش میمجبور و میبد رییتغ میتونینم که ییزهایچ رفتنیپذ

 . میایب کنار

 از بعد. کندیم نگاهم لبخند با فقط دیگوینم یزیچ گرید

. زندیم برق روشن ستاره دو اشییطال چشمان ته هامدت

 دوست دارد، دوستم. شادم و است آرام دلم هامدت از بعد

 نیا طول در که کنمیم درک تازه! گرید ینوع از یداشتن

 شدن گرفته دهیناد و شدن گذاشته کنار حس و بوده نگران هفته

 شیبرا که نفر دو دادن دست از حس است، دادهیم آزارش

 تلخ حس نیا با صبورانه چقدر. ینوع به کی هر و زندیعز

 تحمل بودم نتوانسته هم روزشبانه کی یحت من. بود آمده کنار

 . بودم داده نشان واکنش و نباشم مهم شیبرا که کنم

 امیگوش دنبال چشم با کاناپه و زیم یرو و شومیم بلند

 :دیگویم. گردمیم



 

 . دفترمه ریز -

 ذهن یحرف چیه به ازین بدون که میادهیرس یانقطه به انگار

 و دارمیبرم را یگوش! است نیریش چقدر. میخوانیم را هم

 :پرسمیم

  ؟یکردیم تماشا عکس ای یگرفتیم ادی یروس یداشت -

 . کردم تماشا عکس یول رمیبگ ادی یروس خواستمیم -

  ؟یدید هاموعکس یهمه -

 . آره -

 مثبتش جواب از قبل که نشسته لبش یرو یزیآمطنتیش لبخند

ا  است، دهید را میهاعکس تمام که دهدیم نشان  مخصوصا

 و تاپینیم با خانه یتو خودم زمان در که ییهاعکس

 :پرسمیم اخم با! داشتم شلوارک

 بود قرار شه؟ینم سرت یخصوص میحر اسم به یزیچ تو -

 سرک نکهیا نه یکن استفاده میگوش یکشنرید و هاکتاب از

 . هامعکس تو یبکش

 در بهم هم یکس. ندارم یااجازه نیهمچ یبود نگفته تو -

 فکر من. نداده ادی یزیچ یگوش یخصوص میحر مورد

 آدم که هیوقت مثل ،یداد امانت بهم تویگوش یوقت کردمیم

 صفحات تمام داره اجازه طرف و دهیم قرض یکی به کتابشو

 . بخونه رو کتاب

 : دهدیم ادامه و کندیم کیبار را شیهاچشم یکم

ا  -  رهینم داره، اعتقاد یخصوص میحر به یلیخ که یکس ضمنا

 ! کنه گوش هاشونوحرف و ستهیوا گرانید اتاق در پشت



 

 . خواست دلم. داشتم دوست -

 :دیگویم خنده با

 یبهتر یزهایچ تو به نسبت من البته! طورنیهم هم من -

 و یدیشن چرند حرف تا چند و یستادیوا گوش تو. اومد رمیگ

 .کردم تماشا قشنگ عکس یکل من یول ،یخورد حرص

 .شیبازو به زنمیم آرام و دارمیبرم نیزم یرو از را شالم

 !بدجنس -

. یبود گرفته اهیگ و گل از که بود ییهاعکس اون منظورم -

 . بهشون شد جلب توجهم امرشته خاطر به

 خودم و خنده ریز زندیم باز. کنمیم نگاهش چشم گوشه از

 :دیگویم. افتمیم خنده به هم

 اسم به خوندمیم شعر کتاب هی تیگوش تو داشتم امروز -

 ابتهاج هوشنگ اسم به یشاعر اسم حاال تا من. «مشق اهیس»

 . بود یعال شعرهاش. بودم دهینشن رو

 هنوز احتماالا . باشه نوجوون دیبا االن. معاصره شاعر -

 تو. داشته یدراز عمر. ست«هیسا» به متخلص. نشده شاعر

 من. گفتیم قشنگ یشعرها و بود زنده هنوز من زمان

 . دارم دوست یلیخ کارهاشو

 آن بعد. رودیم ور آن با یکم و ردیگیم دستم از را یگوش

 . ردیگیم طرفم به را

 .بشنومش تو یصدا با دارم دوست. بخون برام رو شعر نیا -
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 اشصفحه یرو که یشعر به و رمیگیم او از را یگوش

. امشده حفظ که امخوانده را آن قدرآن قبالا . کنمیم نگاه است،

 و آرام صورت به کنمیم نگاه و گذارمیم زیم یرو را یگوش

 .خوانمیم و مهربانش

 توست و من انیم آنچه یکس فاش   نشود»

 توست و من رساننامه نظر اشارات تا

 میگویم سخن خاموش لب با کن گوش

 توست و من زبان که ینگاه به گو پاسخم

 دیند عشق ره مرد کس و شد یروزگار

 توست و من نگران یجهان چشم ایحال

 دینرس کس ما دل راز خلوت در گرچه

 توست و من نهان عشق یزمزمه جاهمه

 ارنه باش، خزان و باش جان و دل بهار گو

 توست و من خزان که بهاران و باغ بسا یا

 بهشت یتمنا و فردوس یقصه همه نیا

 توست و من جهان ز یالیخ و ییوگوگفت

 عقل یباچهید به ننگارند گو ما نقش

 توست و من نشان است، عشق ینامه کجا هر

 مهر و مه فروغ ماست یزآتشکده ه،یسا

 «توست و من جان به که روشن آتش نیاز وه

 نیا دنیبر تاب کدامچیه و روشنش نگاه به خورده گره چشمانم

 یول نشده گفته یحیصر و واضح حرف چیه. میندار را رشته

 زده هامیا و اشاره با هاحرف یلیخ امروز یوگوهاگفت نیب



 

 تا نیزم قبل یساعت با را ارتباطمان که ییهاحرف شده،

 کند، رییتغ یزیچ ستین قرار. است کرده متفاوت آسمان

 که یحس یول رد،یبگ شکل یدیجد یبنا و شود رانیو یزیچ

 قبل یکم. ستیکاف امیشاد یبرا است، شده یجار وجودم در

 نیا در غرقم حاال و برد لذت هالحظه از دیبا بودم گفته او به

 ماندگار چقدر شاد قیدقا نیا ستمین مطمئن هرچند لحظات،

 زود یلیخ شهیهم که است داده نشان تجربه. بود خواهد

 معدود نیا کوتاه عمر از دوامش و رسدیم راه از یطوفان

 .است شتریب یلیخ درخشان و یآفتاب لحظات
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 سفر

 شده کم یزمستان برف و سرما سوز از یکم اسفند اول هفته

 کامالا  درختان یهاشاخه. ستین بهار از یاثر هنوز یول است

 هایجو کنار یانورسته یسبزه نه. رنگند یخاکستر و خشک

 . بدهد را بهار دینو که یمهاجر یچلچله نه و هست

 به نسبت را محمد. است بوده آرام روز چند نیا در خانه جو

 دو هر هنوز روز آن یهاحرف وجود با. امدهید ترآزادانه قبل

 دیمق را خودمان هم ادیز گرید یول میکنیم اطیاحت یحد تا

 زمان روز هر. نشود باخبر تمانیمیصم از یکس که میکنینم

 گذشته یعاد ییوگوگفت به که میابوده هم کنار را یکوتاه

 دوجانبه یعالقه به یقلب نانیاطم و اعتماد انگار یول است

 . ستمین آشفته و قراریب قبل مثل گرید و است کرده آرامم



 

 با یبد برخورد چیه مدت نیا در. است شده بهتر قهیشف رفتار

 را سالمم جواب گذشته برخالف یحت و نداشته محمد ای من

 رانگریو و یوحش یزیچ نگاهش در هنوز هرچند دهد،یم

 که امدهیرس باور نیا به یول ترساندیم مرا که دارد وجود

 و مالحظه و است بوده درست او مورد در محمد شناخت

 . کندیم بدتر را او مدارا

 وقت چند یخستگ. است نُه ساعت شوم،یم داریب که صبح

 نماز یبرا نه که بخوابم نیسنگ یطور است شده باعث ریاخ

 بلند. امدهیفهم یزیچ لقامه شدن حاضر از نه امشده داریب صبح

 را صورتم و دست. رومیم رونیب اتاق از و شومیم

 میبرا میگویم طلعت به و زنمیم آشپزخانه به یسر. میشویم

 یکرس کنار تنها رضا شوم،یم که تاالر وارد. اوردیب صبحانه

 :پرسمیم و کنمیم سالم. است نشسته

  کجان؟ هیبق -

 . قهیشف پدر یخونه رفتن هاخانم -

 :پرسمیم ینگران با

 مونن؟یم ادیز -

 میبر گفت مامانم صبح. خونه گردنیبرم ناهار واسه نه، -

 دوست بود گفته بهش قبالا  قهیشف کنم فکر. میبزن سر بهشون

 رجب. نداشتم رو حالش یول برن من با خواستنیم. بره داره

 . بردشون

 داره؟یب نگفت؟ یزیچ محمد -



 

 نیا نباش، نگران. داد اجازه خودش و بود شده داریب آره، -

 . ستین خونه باقر ساعت

 :پرسدیم رضا. نمینشیم یکرس کنار و کشمیم یراحت نفس

  ؟یدار یبیع چه تو. سؤال هی -

 :میگویم تعجب و خنده با

. دارم بیع جور هزار هاآدم یهیبق مثل هم من خب! ب؟یع -

 ! ؟یافتاد من یرادهایا و بیع ادی شده یچ

 آدیم درس کالس نیع روز هر مامانم یوقت دیرس فکرم به -

 تا دو یکی ستین بد بشمره، برام رو تو یایمزا که سراغم

 ! کنم فیرد براش باشم داشته نیآست تو هم بیع

 :میگویم طنتیش با و خنده ریز زنمیم

 ! بدجنس! ؟یکن فیرد بیع من واسه یافتاد فکر به حاال -

 از رو فکر نیا ممکنه گفتم. ستین یبدجنس از تو، جون نه -

 . بندازه سرش

 ! د؟ینرس نظرت به یبیع چیه خودت حاال -

 گفت هم، تو دیکش هاشواخم. یچاق تو گفتم بهش شبید -

 اندامش هم یلیخ ؟یذاریم بیع مردم دختر رو یالک چرا»

 یادیز که یزن. باشه داشته گوشت پرده هی دیبا زن. خوبه

 حامله گهید بعد آرهیم بچه دونه هی قهیشف مثل باشه، الغر

 «.شهینم

 :میگویم یساختگ اخم با

 ریگ بیع من واسه هم تو. کنه دفاع من از بود مامانت خوبه -

  آخه؟ چاقه کجام. ها یآورد



 

 هی دیبا باالخره. نگفتم که یالک. گهید یچاق کم هی خب -

 . نداد جواب هم نیا هرچند. گهید آوردمیم ریگ یابهونه

 . آورمیم در زبان شیبرا

 . شد خنک دلم -

 یسفره یکرس یرو شود،یم وارد صبحانه ینیس با طلعت

. گذاردیم آن یرو را ینیس و کندیم پهن میبرا یکوچک

 :پرسدیم

  خانم؟ دیندار الزم گهید زیچ -

. است دهیچ ینیس یتو که اندازمیم یمفصل صبحانه به ینگاه

 به و دارمیبرم را خامه و مربا و کره کوچک یهاظرف

 . دهمیم دستش

 . خورمیم ییچا و ریپن نون فقط من. نشه آب ببر رو هانیا -

 :پرسدیم رضا رود،یم او یوقت

 ! بپسندن؟ یبعد یخواستگارها یبش الغر یگرفت میتصم -

 خوردم،یم ریپن نون فقط هاصبح شهیهم من ر،ینخ -

ا   . قوانیل ریپن مخصوصا

 از رضا قول نقل آخر بخش به ذهنم یتو و رمیگیم لقمه دارم

 جادیا ذهنم در سؤال نیا بار نیاول یبرا. کنمیم فکر مادرش

 کی فقط مشترک یزندگ سال نُه یط محمد چرا که است شده

 :پرسمیم. رسدیم نظر به بیعج دوره نیا یبرا. دارد فرزند

 نشده؟ داربچه گهید ایلع از بعد که داره یمشکل قهیشف حاال -



 

 باشه، داشته هم اگر. ندارم خبر زهایچ نیا از من وهللا -

 البد یول ست؛زنونه یهاحرف. که ب دن گزارش من به آنینم

 . گهید زد رو حرف اون مامانم که داره مشکل

 :دیگویم. رمیگیم طرفش به ام،گرفته که را یالقمه

 . خوردم صبحونه وقته یلیخ من. جان نوش -

 :دیگویم. زنمیم گاز را لقمه

 . بگو رو هاتبیع یهیبق خب -

 :میگویم و کنمیم یفکر

 نه. ستمین هنرمند اصالا  من. دارم بزرگ بیع هی آهان، -

 شعر تونمیم نه. ستمین بلد هم نوشتن ،یقیموس نه بلدم ینقاش

 یهنر چیه کالا . سمیبنو یحساب و درست یانشا هی نه بگم،

 . ندارم

 تا هزار بگم، مامانم به نویا االن. ستین بیع که نیا خب -

 یول ستنین بلد یقیموس و ینقاش که زنهیم مثال برام زن

 . یزندگ از انیراض یلیخ شوهرهاشون

. ندارم بلدن، هاخانم معموالا  که هم ییهنرها یهیبق من خب -

 .بده جواب دیبا گهید نیا. یدارخونه نه بلدم یآشپز نه
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 که هستن آدم یکل شهیهم چون دهینم جواب ما یخونه تو -

 دیسف و اهیس به دست هم قهیشف و مامانم. بکنن رو کارها نیا

 . زننینم

 :میگویم یدیناام با



 

 دونه هی. ستمین بلد هم زهایچ نیا و یاطیخ و یبافتن من -

 هاشب آبا و مامانت. بدوزم ستمین بلد فته،یب هم لباسم یدکمه

 البد. بافنیم زهایچ نیا و گردنشال و جوراب یکرس بغل

 . باشه بلد رو کارها جورنیا دیبا زن

 . بافنیم یسرگرم واسه شتریب آبا و مامانم. ستین واجب نه، -

 بوده رسم دوره نیا تو بودم دهیشن آدیم ادمی ؟یمطمئن -

 ییزهایچ هی نامزدشون واسه کنن،یم نامزد یوقت دخترها

 . بافنیم

 داماد به یالک بافهیم مامانشون معموالا . کهیسمبول رسم هی -

 . هنرمندن یلیخ بدن نشون بدبخت

 . کنم یظاهرساز و ببافه که ندارم هم مامان من خب -

 از جوراب جفت هی خاطر به مامانم یکرد فکر. بابا الیخیب -

 خونه،یم گوشم تو نوبت سه یروز که تو یایمزا همه اون

 . گهید بیع هی سر برو شه؟یم منصرف

 . کنمیم فکر یکم

 . کنهیم فیتعر رفتارم از یلیخ شهیهم مامانت -

 . کندیم جمع را لبش یگوشه

 بیع دنبال. دهیم هم من لیتحو نویا مدام. دونمیم بله، -

 ! حسن نه بگرد

 . خندمیم

 چشمه دو یکی یخوایم ؟یچ بشه عوض رفتارم اگه خب -

 ! بدم؟ بروز یتیتربیب و یبداخالق



 

 و میبنداز همه چشم از رو تو کالا  که میخواینم بابا، نه -

 که میهست ییزهایچ هی دنبال! دوم یقهیشف به میکن لتیتبد

 به تو که کنه قانع رو مامانم فقط نباشه، بیع هم یلیخ نیهمچ

 . یخورینم من درد

 نیبهتر یچاق همون. رسهینم فکرم به یزیچ گهید من وهللا -

 ونیقل ین نیع زنم دارم دوست بگو روش، کن دیکل. زهیچ

 لویک چند عیسر و کنم خفه رو خودم هم من یخوایم! باشه

 ! چاقم باشه نداشته ردخور گهید که باال برم

 . خنددیم

 ! یبرس شکمت به شتریب کم هی که یگشتینم بهونه دنبال نگو -

ا  -  اضافه نیا سخته یکل بعداا . کنمیم یفداکار برات دارم اتفاقا

ا  کنم کم رو وزن  نه هست استخر نه نجایا که مخصوصا

 . ورزشگاه

 . شودیم گرد شیهاچشم

 ! زورخونه؟ رنیم هم هازن تو زمان تو -

 کنم فکر. هست گهید ورزش تا هزار ه؟یچ زورخونه بابا نه -

 هم دتریجد یزهایچ. یبشناس رو نایا و بالیوال و فوتبال

 . هست

 . زندیم لبخند

 یلیالتحصفارغ از بعد یول بود دانشگاه بالیوال میت تو محمد -

 نایا و بالیوال. ستین جیرا هم یلیخ یعنی. نداد ادامه گهید

 همون مردها ورزش. هاستنوجوون و هابچه مال شتریب

 . ستزورخونه



 

 ! یبود دانشگاه یخوابالوها میت تو البد که هم تو -

 . بود کالس سر دنیخواب دانشگاه لذت تمام اصالا ! یگفت آخ -

 : میگویم طنتیش با و مالمیم ینان تکه یرو ریپن یکم

 چرت کالس سر هم دیبا کنه،یم یدارزندهشب که یکس -

 . بزنه

 به بزنگاه سر! ها بکنه یاعتراف هی تو شیپ آدم خوبه حاال -

 . یکشیم آدم رخ

 . یبخر سیر برام بود قرار. دهینرس السکوتمحق هنوز -

 تو یراست. خرمیم برات امروز. خدا به رفت ادمی. چشم -

  ؟یاخونه امروز چرا

 از دیبا میونکی ساعت. فتمیش هم سر پشت شب و عصر -

 رو صبحم امروز. گردمیبرم صبح فردا رون،یب برم خونه

 . کنم استراحت مثالا  که گذاشتن یخال

 ؟یدینخواب شتریب چرا خب -

 گهید. دمیخواب ساعت دوازده. برد خوابم زود یلیخ شبید -

 . اومدینم خوابم

 . یلیتعط فردا البد عوضش -

 هم سر پشت شب و عصر فتیش تا دو یوقت. باشم دیبا -

 یلیخ مارستانیب یول باشم لیتعط روز دو بعدش دیبا دارم،

ا یتقر خودش کلیما دکتر. شلوغه  اون با. مارستانهیب سرههی با

 وضع نیا تو ستین خوب کرده، بهمون شهیهم که یکمک همه

. گمینم نه بذاره، برام یابرنامه مدل هر. بذارم لنگ رو کارم

 . صبح هم فرداپس برم، دیبا عصر فتیش فردا



 

 دیبا عمر هی. یکرد انتخاب یسخت شغل یلیخ ییخدا -

 . یباش داشته سروکار مارستانیب و ضیمر با روزشبانه

 . ستمین مونیپش. دارم دوست رو شغلم من -

 :دهمیم ادامه و کنمیم یفکر

 مامانت به. ها باشه خوب بیع هی تونهیم هم نیا یراست -

 یک   ستین معلوم که باشه یطور شغلش زنم آدینم خوشم بگو

 . باشه کار سر دیبا شبنصفه و شب و ستخونه

 . زندیم یرنگکم لبخند و کندیم یفکر

 . بده جواب دیشا. داره کردن امتحان ارزش -

 بیع یسر هی میگردیم فرصت سر بعداا  نداد، جواب حاال -

 . میکنیم دایپ بهتر

 . شودیم بلند و خنددیم

 ایب شد، تموم اتصبحونه. محمد شیپ رمیم سر هی من -

 . اونجا

 . آمیم گهید قهیدق پنج. بودم فکر نیهم تو هم خودم -

 رضا رفتن از بعد یکم و خورمیم یهولک را املقمه نیآخر

 کاناپه یرو رضا با. است باز محمد اتاق در. شومیم بلند

 پاسخ یگرم لبخند با. کنمیم سالم در یجلو. اندنشسته

 در از رجب و وکیب که بشوم اتاق وارد خواهمیم. دهدیم

 رجب. دهندیم پاسخ و کنمیم سالم. شوندیم هال وارد اطیح

 :دیگویم و دیآیم محمد اتاق سمت به جلوتر

 . اومدن وکیب آقا -



 

 اتاق وارد و دیآیم جلو است، مانده عقب یکم عمداا  که وکیب

 . شودیم محمد

 ها؟بچه دیچطور. سالم -
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 دارد محمد. کندیم یروبوس او با و شودیم بلند رضا -

 به را دستش وکیب که داردیبرم را ربغلشیز یهاچوب

 :دیگویم دهند،یم دست یوقت و کندیم دراز او طرف

 . نشو بلند -

 من به رو محمد. ندینشیم کاناپه مقابل یلهستان یصندل یرو

 :دیگویم امستادهیا اتاق در دم هنوز که

 . نیزر تو ایب -

 :دیگویم وکیب که امننشسته هنوز. رومیم جلو یکم

... مورد در م،یبکن ییهاصحبت یسر هی خواستمیم -

 . کارمون

 من یجلو خواهدینم که است نیا منظورش. شومیم متوقف

 :میگویم محمد به رو. بزند حرف

 . زنمیم سر بهت آمیم بعداا  من -

 . کندیم اشاره یصندل یکی آن به

 . نیبش. نرو نه، -

 :دیگویم وکیب به رو

 . خودمونه از نیزر. باش راحت -

 . زندیم یرنگکم لبخند وکیب



 

 نظر از که بود خودت حرف شهیهم یول دونمیم که رو نیا -

 . باشن باخبر زیچهمه از دوستانمون یهمه ستین الزم یتیامن

 . کنمیم نظرصرف قانونمون از بار هی نیا حاال -

 لیدل نیا به فقط حرفش که دانمیم. رودیم غش شیبرا دلم

 یبرا که را یاساعته چند فرصت نیا خواهدینم که است

. نمینشیم و رومیم جلو. بدهد دست از است، آمده شیپ دنمید

 :پرسدیم وکیب از محمد

  شده؟ یخبر -

 . آدیم داره ینازل -

 :دیگویم خنده با محمد

 بودم گفته! ها نبود یخانوادگ اخبار مورد در من حرف -

 . نفهمن هیبق ست،ین الزم تا رو یتیامن یکارها

 بگم، مورد نیا در خوامیم که ییزهایچ یهیبق. دونمیم -

 . ستین یخانوادگ گهید

 :پرسدیم رضا

 شده؟ تموم درسش -

 تو شیکارآموز یدوره یول شده تموم هاشکالس نه، -

 فرانسه تو جنگ اوضاع انگار. مونده سالش کی مارستانیب

 میدیشنیم ختهیگرجسته رو اخبار ما. نجاستیا از بدتر یلیخ

 که بود نیا تصورمون و کرده اشغال رو فرانسه آلمان که

 تو روس سرباز عده هی که خودمونه االن مثل تیوضع

 و کننیم غارت رو مونآذوقه دارن و مستقرن شهرمون

ا  نجایا از فرانسه وضع یول هست، شبانه عبور تیمحدود  واقعا



 

 ما که بود نگفته مورد نیا در یزیچ وقتچیه ینازل. بدتره

 اونجا که دهیرس دستم به ازش نامه هی روزید یول مینش نگران

ا  مردم. کنهیم دادیب یقحط  موقتش کار ینازل. انگرسنه واقعا

 از فروشگاه شدن بسته خاطر به بود، فروشگاه هی تو که رو

 گهید که هم یبانک یحواله. بمونه تونهینم گهید و داده دست

 پول براش میتونینم هم رانیا از یعنی فرستاد، شهینم

 نتونسته زحمت همه نیا از بعد که ناراحته یلیخ. میبفرست

 بهش یقدر به گهید یول رهیبگ مدرکشو و کنه تموم درسشو

 هزار با. برگرده گرفته میتصم که دهیکش دردسر و اومده فشار

 رو فرانسه شمال یمنطقه از خروج یاجازه تونسته مکافات

 که یمارس بندر فرانسه جنوب به رسونده رو خودش و رهیبگ

 که یبار یکشت هی واسه تونسته اونجا. ستین اشغال تحت

 یکشت چیه. بخره تیبل استانبول، رهیم گهید یهفته

 تو روز ده تا هفته کی یکشت. کنهینم کار یایمسافربر

 . رانیا برگرونم رو ینازل که استانبول برم دیبا من. راهه

 : گفت محمد

 یلیخ یول ستین جنگ ریدرگ هیترک ر؟یمس اون از چرا -

 . انهیجر در یمحل یهاجنگ و هاخالف انواع. ناامنه

. کرده وجوپرس یلیخ. ستین یاگهید راه جنگ خاطر به -

 یبار یکشت با اومدنش واسه هرچند. نهیهم اومدنش راه تنها

 یکم تعداد فقط یکشت تو نکهیا نظر از هم نگرانم، یلیخ هم

 کارگر عده هی دست بغل روز ده دیبا ینازل و هست مسافر

 یول ا؛یدر تو فصل نیا یهاطوفان نظر از هم باشه، یکشت



 

 رو خودم بتونم که ستین یراه چیه. آدینم بر دستم از یکار

 تونمیم که یکار تنها. میایب هم با و فرانسه جنوب به برسونم

 ینیزم ریمس تو و استانبول برم الاقل که نهیهم بکنم،

 . باشم همراهش

 . دهدیم تکان یسر محمد

 ریمس. باشه همراهت یکی الزمه نظرم به. وکیب نرو تنها -

 یتونیم فقط که هم نیماش و هیطوالن استانبول تا مرز ینیزم

 نیبنز هیترک تو دم،یشن که طورنیا چون یببر مرز تا

 داشته همراه هی. ادیب شیپ یچ ستین معلوم. بده یلیخ وضعش

 . خوبه یلیخ یباش

 هابچه از یکی با احتماالا . بودم فکرش تو هم خودم آره، -

 . ادیب باهام کنمیم صحبت

 . رمیاس فعالا  یول اومدمیم باهات تونستمیم اگه من -

 را هاینعلبک و استکان و شودیم وارد یچا ینیس با رجب

 وسط هم را نقل از پر قندان کی. ندیچیم زیم یرو مقابلمان

 :دیگویم محمد به رو وکیب. رودیم و گذاردیم زیم

 به برسه زودتر  تذکره الزمه. خوامیم گهید کمک هی تو از -

 ماه هی ممکنه بکشه، طول معمول روال به بخواد اگه. دستم

 صادر تذکره و تهران بره نجایا از درخواست بکشه طول

 برسم ینازل یکشت از قبل دیبا من. شهیم رید یلیخ. بشه

 . استانبول

 :پرسمیم

 ه؟یچ تذکره -



 

 :دیگویم محمد

 . مرز از عبور یبرا ییشناسا یبرگه هی -

 . وکیب به کندیم رو

 یکی امروز نیهم. استاندار شیپ ببر سمینویم نامه هی االن -

 و ببره رو درخواست یدست و بشه تهران یراه میفرستیم رو

 احتماالا . برگردونه و بدن انجام کارهاشو عیسر که کنه رییگیپ

 یک بود معلوم کاش فقط دستت، رسهیم روزه پنج چهار

 . شدیم انجام هم با هردوتون کار. ادیب باهات قراره

 .رودیم فرو فکر به وکیب
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 خودش باشم مطمئن که ببرم رو یک. هیسخت انتخاب راستش -

 خوبن، دوستان یهمه نداره؟ بد چشم خواهرم به راه تو

 جون از و کننیم تالش کارمون واسه دارن صادقانه

 و تو اگه. سخته کردن اعتماد. جوونن باالخره یول ان،گذشته

 راحت المیخ د،یایب دیتونستیم و دینبود تیوضع نیا تو رضا

 . بود

 :پرسدیم رضا از محمد

 ؟یبر وکیب با یتونیم تو -

 .  رمیم باشه، -

 :دیگویم وکیب

 سر یبرگرد یتونست تازه دونمیم. رضا شهیم زحمت -

 . کارت



 

 :دیگویم ییروخوش با رضا

 دفتر یکارها شتریب مدت نیا همکارها از یکی. نداره یبیع -

 و میبر تا گرفت کمک ازش شهیم هم باز. کردیم رو من

 . میبرگرد

 :پرسدیم محمد

 وک؟یب شهیم یچ خودت کار یراست -

 به هامدوست از یکی شد قرار. زدم حرف مدرسه ریمد با -

 . کالس سر بره من یجا

 :دیگویم من به رو محمد

  ؟یبد بهم سیخودنو و کاغذ برگ هی شهیم -

 و کاغذ شیهاکتاب کنار تاقچه یرو از و شومیم بلند

 همه. یردستیز عنوان به هم کتاب کی و دارمیبرم سیخودنو

 نوشتن به شروع و کندیم تشکر لبخند با. دهمیم دستش به را

 لذت آن از و قشنگش و فیظر خط به امدوخته چشم. کندیم

 :دیگویم وکیب. برمیم

 ژهیمن. آدیم شیپ من رفتن با که یامسئله سر میبر حاال خب -

 عوض جاشو بار شش هفته دو نیا تو من م؟یکن کاریچ رو

 هاروس ما رفتن از بعد درست روستاها از یکی تو. کردم

 شهینم اصالا . گشتن دنبالش خونهبهخونه رو روستا و ختنیر

ا . داشت نگهش جا هی و کرد اعتماد  روز سه دو هر دیبا حتما

 . بشه عوض جاش

 :پرسمیم

 نداره؟ یمشکل خوبه؟ حالش -



 

 گهیم هم خودش و رفته نیب از که صورتش یکبود. خوبه -

 بهش هاروس دست دوباره مینذار دیبا االن فقط. خوبه حالش

 . برسه

 چند. است رفته فرو فکر به و کرده رها را نامه نوشتن محمد

 : دیگویم بعد لحظه

 کس دست بسپرم رو کردنش جاجابه ستین راحت المیخ -

 . ببرمش خودم دیبا. گهید

 :میگویم

 صالحه نه ،یکن یرانندگ یتونیم نه االن. یتونینم تو -

 زیل. هست نیزم رو خی و برف هنوز چون یبر رونیب

 . آدیم بار به گهید دردسر هی ،یبخور

 چند و ستیب موقع اون تا. هست وکیب گهید هفته هی تا فعالا  -

 . گذشته یجراح از روز

 . ماه هی گفته کلیما دکتر -

 :دیگویم متیمال با

 . رمیگیم اجازه دکتر از من د،یبد تیرضا شما دکتر خانم -

 :میگویم اخم با

 بده؟ اجازه که یرودرواس تو یبنداز رو دکتر یخوایم -

 . گهید گفته که دونهیم یزیچ هی البد ماه، هی گفته یوقت

 شم، بلند جام از زودتر هفته هی نکنم فکر. بهترم یلیخ من -

 . ادیب بار به فاجعه

 . شیهاچشم یتو زنمیم زل

 . یبر یتونینم تو. نه -



 

 المیخ که بسپرم یک دست رو جوون دختر هی من ن،یزر -

 و وکنیب و رضا که دارم اعتماد قابل آدم تا دو باشه؟ راحت

 .رنیم دارن دو هر

 . نامزدشه ؟یفرستینم رو یعل چرا -

ا یدق -  اسم به رو ژهیمن ما االن. نامزدشه نکهیا خاطر به قا

 یهاآدم شیپ بردشیم وکیب. روستاها تو میفرستینم خودش

 و دستشون سپرهیم یجعل اسم هی با و میدار که یاعتماد قابل

 با اگه. گهید یجا بردشیم و دنبالش رهیم هم بعد روز چند

 باشن، ماجرا نیا دنبال ممکنه که ییهااون بشه، دهید یعل

 همون دختر نیا ممکنه که شهیم جلب توجهشون یفور

 .  باشه یفرار یژهیمن

 . ببرمش دیبا کجاها بگو فقط تو. کنمیم جاشجابه من -

 :دیگویم رضا

 یهاجاده تو دختر تا دو فصل نیا تو که داره تیامن نه -

 کجا از یدونیم و یبلد رو هاراه نه د،یباش روستاها خلوت

 کوه و جاده هنوز وآمدرفتکم یرهایمس تو شهر رونیب. یبر

. دیشیم گم ،ینباش مسلط منطقه به قشنگ اگه. برفه ریز

. شهیم چپ یحت ای کنهیم ریگ و رونیب رهیم جاده از نیماش

 . نیزر ستین تو کار

 وکیب آقا با رو گهید یکی. بره تونهینم محمد هرحالبه -

 . کن جاجابه رو ژهیمن بمون تو. دیبفرست

 :دیگویم محمد



 

 محکم و یقو آدم هی بره قراره وکیب که هم یریمس خب -

 موقع ستین دیبع چیه هم اونجا. داره الزم رو رضا مثل

 یهاآدم به بخورن بر همراهشونه، ینازل که برگشتن

 رضا. کنن زیت دندون جوون دختر هی واسه که وجدانیب

 . گهید کس تا ترهراحت یلیخ المونیخ باشه، وکیب همراه

 :کندیم اضافه و زندیم لبخند

 سه دو هر. کنم جاجابه رو ژهیمن برم من دییبفرما اجازه -

 کی دستور از قبل شهیم بارش دو فقط. باره کی روز

 . کلیما دکتر یماهه

 تو ینیشیم تو. کنمیم یرانندگ و آمیم باهات من پس -

 . برم کجا که یکنیم ییراهنما و نیماش

 :دیگویم و کندیم یمکث

 . باشه -

 نامه یهیبق نوشتن سرگرم دوباره و زندیم یرنگکم لبخند

 تا کندیم صبر لحظه چند شود،یم تمام کارش یوقت. شودیم

 وکیب دست به و کندیم تا را آن بعد و شود خشک جوهر

 . دهدیم

 دیبا که یاطالعات مونهیم فقط. شد معلوم نیا فیتکل خب، -

 درست. ماجرا از شدم پرت کالا  من. یبد بهم گندم مورد در

 . هیچطور برنامه و دیآورد روستاها کدوم از ندارم خبر

 به و آوردیم در کتش بغل بیج از کاغذ برگ چند وکیب

 .دهدیم محمد
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. برات نوشتم نجایا رو همه م،یکرد هفته دو نیا تو یکار هر -

 رو کار. هیچ یآریم در سر خودت فقط که نوشتم رمز به

 مشخصه ستمین که هم یمدت نیا یبرنامه. ناصر دست سپردم

 آدیم هم خودش ده،یم سروسامون رو کار ناصر. نوشتم و

 رو ژهیمن همون. نباش گندم نگران تو. دهیم گزارش بهت

 . کاره نیترمهم ،یباش مراقبش یبتون

  بدونم؟ باشه الزم که هست هم یاگهید زیچ. نکنه درد دستت -

 . شد حل تو لطف به که بود مورد دو نیهم. گهید نه -

  همراهته؟ شناسنامه -

 و ببرم رو تو ینامه زودتر که یاستاندار رمیم االن. آره -

 . کنم فیرد رو کار امروز نیهم

 . کندیم رضا به رو محمد

 شناسنت،یم. برو وکیب با و بردار توشناسنامه شو پا هم تو -

 . کننینم معطلتون استاندار اتاق در پشت

 رونیب اتاق از و شودیم بلند دهد،یم تکان یسر رضا

 وکیب به و گرددیبرم دهیپوش لباس بعد یکم. رودیم

 :دیگویم

 . میبر -

 :پرسدیم محمد و شودیم بلند وکیب

  ؟یبر کجا قراره دونهیم یکس تونخونه تو -

 به رو ماجرا. مدرسه آدرس به آدیم ینازل یهانامه. نه -

 . شنیم نگران خونه تو. نگفتم کسچیه



 

 نرسه هم باقر گوش به ،ینگران از ریغ. یکرد یدرست کار -

 نداره هاروس به یربط که مونگهید یهابرنامه یحت ماها که

 . بهتره یلیخ ه،یچ

 :پرسدیم رضا

 . بگم همونو هم من خونه؟ تو یبگ یچ قراره -

 هی برم که شدم انتخاب مدرسه طرف از بگم خوامیم من -

 هماهنگ هم ریمد با. تهران تو خدمت ضمن آموزش دوره

 فقط. بگه رو نیهم دن،ید رو گهیهمد وقت هی اگه که کردم

 برگردم، ینازل با یوقت البته. رمیم دارم کجا دونهیم بابام

 . بفهمن ستین مهم گهید موقع اون یول فهمنیم خانواده

 زیچ هی دیبا من. خورهینم من درد به تو یبهونه نیا خب -

 . بسازم گهید

 :دیگویم محمد

ا  -  تو دوره، واسه تهران رهیم داره وکیب. ستین هم بد اتفاقا

 . یباش تهران مدت هی یبر باهاش یکرد هوس هم

 :میگویم

  ره؟یم یحیتفر مسافرت یکس جنگ طیشرا نیا تو -

 :دیگویم خنده با محمد

 نیا به خونه تو همه. داره فرق رضا یول رهینم یکس -

 هی بره پاشه فتهیب سرش به هوی که دارن عادت هاشیبازخل

 نیهم واسه اصالا . بشه یراه و ببنده رو دفترش در و ییجا

 ییجا هی باباخان وگرنه یدولت کار سر نرفته که اخالقشه

 . بود کرده بند رو دستش



 

 : دیگویم رضا

 یهاخانم. میگیم رو تیواقع باباخان به فقط هم ما پس باشه، -

 . تهران اومدم تو با من کننیم فکر خونه

 :دیگویم خنده با و اندازدیم من به ینگاه وکیب

 . خانم نیزر از ریغ خونه یهاخانم -

 :دیگویم محمد

 .  خودش واسه َمرده پا هی. ستین خونه یهاخانم جزو نیزر -

 . ندارن کم یزیچ یمردونگ از. دارم قبول -

 دوره نیا یمردها که امکرده عادت. زنمیم یرنگکم لبخند

 هرچند باشد، من به یمردانگ دادن نسبت فشانیتعر نیبهتر

 زد،یم را حرف نیا موردم در یکس خودم زمان در اگر

 . شدیم بشینص یزیتندوت جواب

 :دیگویم محمد هاآن رفتن از بعد

 در اون یاصرارها خاطر به رضا کنهیم فکر مامانم االن -

 برگشتنش از بعد داره احتمال. کنهیم فرار داره تو مورد

 . بگذره ماجرا ریخ از گهید

 . زنمیم لبخند

 یرادیا و بیع هی که میدیکشیم نقشه رضا با میداشت صبح -

. خوادینم رو من بگه بهونه اون به که میکن دایپ من واسه

 یمزخرف شغل نیهمچ هی زنش نداره دوست بگه شد قرار

 . باشه کار سر شبنصفه و شب و باشه داشته

 . کندیم یاخندهتک



 

 وقتچیه که میکرد تجربه رو زهایچ یلیخ تو اومدن با -

 که یدختر و خواستگار که نهیهم شیکی. کردمینم رو فکرش

 رو که بکشن نقشه ننیبش هم با کنن، یخواستگار ازش قراره

 ناراحت تو! کنن منصرف رو هیبق که بذارن یبیع چه دختره

  ره؟یبگ رادیا ازت یکس یشینم

 قبلش تازه بشم؟ ناراحت چرا ست،ین گرفتن رادیا هدف یوقت -

 درد به میدید م،یکرد یبررس و لیتحل هم رو گهید رادیا یکل

 مامانت یول چاقم من گفته مامانت به رضا روزید! خورنینم

 . نکرده قبول

 و میپا نوک تا دیآیم نییپا و خوردیم سر صورتم از نگاهش

 :دیگویم و زندیم زل چشمانم به. دیآیم باال دوباره بعد

 . یخوب یلیخ که من نظر به. گفته درست مامانم -

 که هست یخاص طنتیش نگاهش یتو. ردیگیم آتش میهاگونه

 چند آن تاب  یب. ندازمیب آغوشش در را خودم کندیم قمیتشو

. بودند دهیکش حصار دورم دستانش اتاق نیهم یتو که امقهیدق

 بگذارم، اششانه یرو را سرم و نمیبنش کنارش خواهدیم دلم

 یزیچ نیا که زنمیم بینه خودم به. من یایدن یجا نیترامن

 بودم، برده دل بودم، بسته دل. باشد جور اصولم با که ستین

 را یزیچ ستین قرار یول نبود، یاریاخت کدام چیه هانیا

 شوم یاطهیح وارد ستین قرار بخواهم، خودم حدود از شتریب

 :پرسدیم. شومیم بلند. ستین من به متعلق که

  ؟یریم کجا -



 

 هی برم. صبح فردا تا کار سر برم دیبا گهید ساعت سه دو -

 . بزنم چرت

 . شمیپ بمون. نرو -

 .شمیم کالفه کار سر شب. آدیم خوابم -
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 از زم،یگریم او از. زمیگریم و کنمیم دل خندانش نگاه از

. خواهمینم و کندیم طلب وجودم تمام که آنچه از خودم،

 یسوزن سر که آنم از قرارتریب من و ستین خانه در کسچیه

 که ستین توان نیا من در. باشم داشته نانیاطم خودم به

 در را خودم و کنم مقاومت نیا از شتریب و باشم کنارش

 . نکنم رها آغوشش

 و کنمیم عوض را لباسم که داغم یطور. شومیم اتاقم وارد

 نیدورتر در بالش کی. پوشمیم یتابستان خنک لباس کی

 چشمان و کشمیم دراز گذارم،یم یبخار به اتاق ینقطه

 درخشان یعسل چشم جفت کی ذهنم در. بندمیم را ملتهبم

 او با متر ده از کمتر. کندیم روشن را ایدن که یلبخند و است

. دلتنگم شیبرا کهکشان کی طول یاندازه به و دارم فاصله

 .چکدیم بالش یرو چشمم یگوشه از اشک قطره کی
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 گرید یسفر



 

 نوع چیه امکان. است گذشته رضا و وکیب رفتن از هفته کی

 هستند کجا میدانینم. میخبریب هاآن از کامالا  و ستین یارتباط

. نه ای است رفته شیپ مشکل بدون و خطریب سفرشان و

 دعا جز دیآینم بر دستمان از هم یکار و مینگران شانیبرا

 . کردن

 در را ژهیمن و میارفته محمد با بار دو مدت نیا یط

 جاجابه شناسد،یم را یمطمئن افراد محمد که ییروستاها

 یزمستان آفتاب ریز هابرف هم که میرویم روز. میاکرده

 یازین. نکند توجه جلب ادیز وآمدمانرفت هم و نباشند منجمد

 نیا در. میبرو را ریمس نیا شبانه و میکن خطر که ستین هم

. کنند یسرکش امالکشان به زیتبر مردم که است یعاد فصل

 گرفته رونق یدامپرور کار و هاستبره آمدن ایدن به فصل

 آماده هم بهاره کشت یبرا را خود دارند کمکم مردم. است

 و ندینشیم کنارم محمد و کنمیم یرانندگ من. کنندیم

 یهاجاده یتو و بروم ریمس کدام از که کندیم ییراهنما

 با. نشوم منحرف راه از و باشد جاده ریمس به حواسم پربرف

 طول ساعت چند کی هر که هایهمراه نیا از لیم کمال

 میدار گفتن یبرا حرف قدرآن شهیهم. کنمیم استقبال کشد،یم

 . است گذشته چطور زمان فهممینم اصالا  که

 یدختر. امشده آشنا شتریب ژهیمن با ،یهمراه بار دو نیا در

ا  و آرام  خاطر به مدام و زندیم حرف کم. است یخجالت نسبتا

. کندیم تشکر است، داده ما به مدت نیا در که ییهازحمت

 است، شده پاک وحشتناک یهایکبود آن از صورتش که حاال



 

ا  که امشده متوجه. دیآیم چشم به هم اشمعصومانه ییبایز  ذاتا

 مجبورش وطن عشق و جنگ فقط ست،ین قهرمان و دالور

 مقابل در و شود یپرخطر کار نیچن وارد که است کرده

 فشیظر بدن یوقت یحت که حد نیا تا کند، مقاومت شیهایسخت

 و نکند باز لب بود، شده روروبه وحشتناک درد از حجم آن با

 خطر به را هاآن و ببرد هیبق از ینام نشود حاضر جان یپا تا

 ریمس وارد هم خودم. قائلم یخاص احترام شیبرا. ندازدیب

. دارم او با متفاوت یتیشخص من یول امشده راه نیا خطرناک

 مواقع یلیخ. است تمیشخص از یبخش یباکیب و ییماجراجو

 که هست یزیچ وجودم عمق در یول امدهیترس وجود تمام با

 مسلط خودم بر که است کرده کمکم قیدقا نیترسخت در یحت

 ستیب یدهه یمعمول دختر کی ژهیمن. بروم شیپ و بمانم

 جنس و است زن نکهیا رشیپذ و هاترس تمام با است،

 زده کنار را هانیا تمام بوده، الزم یوقت وجود نیا با ف،یضع

 . است ستادهیا دالور کی یسرسخت به و

 و میابرده یدیجد یروستا به را ژهیمن که است یبار نیدوم

 که است سپرده اعتماد مورد یاخانواده دست به را او محمد

 :میگویم برگشت راه در. باشد مهمانشان روز چند

 چه هاشچشم تو یکرد دقت. ناراحتم یلیخ ژهیمن یبرا -

. شده تنگ یعل و اشخانواده واسه دلش مطمئنم هست؟ یغم

ا  نداره که هم یسن. گذرونده رو یبد یلیخ یروزها  تو. واقعا

 توننینم رو خودشون اتاق ساله هجده یدخترها من زمان



 

 نیهمچ هی با بخوان نکهیا به برسه چه دارن نگه مرتب

 . بشن روروبه ییدردسرها

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس محمد

 من. شده درست براش یبد وضع یلیخ. دارم قبول آره، -

 . دونمیم هانیا یهمه مسئول رو خودم

 تا ،یکن درست دردسر براش که نبوده نیا قصدت که تو -

 یدار و یکرد براش اومده، بر دستت از یکار هر هم االن

 که ابد تا ؟یکن کاریچ یخوایم درازمدت واسه یول ؛یکنیم

 سه دو هر و باشه داشته رو سرگردون یزندگ نیا تونهینم

 لوش یکی االن که بلرزه تنش دائم و باشه روستا هی تو روز

 . سراغش آنیم هاروس و دهیم

 هوا بودم منتظر. بدم ادامه رو برنامه نیا ندارم الیخ نه، -

 . ترراهروبه هاجاده وضع و بشه بهتر

 براش؟ میکن کاریچ قراره بعد -

 میمستق که یکسان ستین قرار. نره ادتی تیامن اول اصل -

 . باشن داشته خبر ازش هستن، هاتیفعال ریدرگ

 به و خوردیم سر نیماش که کنمیم ترمز یطور برف یرو

 :زندیم داد. شودیم دهیکش طرف کی

 دختر؟ یکنیم کار یچ -

 کم ترمز یرو را میپا فشار و چرخانمیم برعکس را فرمان

 متوقف جلوتر یکم و گرددیبرم جاده خط به نیماش. کنمیم

 . کنمیم نگاهش اخم با. طرفش به گردمیبرم. شودیم



 

 تکرارش وقتچیه گهید و یریگیم پس حرفتو االن نیهم ای -

 . ندارم باهات یکار گهید و خونه رسونمتیم ای ،یکنینم

 . ها یبلد کردن دیتهد خوب هم تو -

 هم عمل بهش کنم، دیتهد اگه که نهیا قهیشف با من فرق -

 . کنمیم

 . کندیم کیبار را شیهاچشم

ا  نگم، بهت االن اگه یعنی -   ؟یندار من با یکار گهید واقعا

 . یکن امتحان یتونیم -

 . زندیم لبخند

 دارم نکنه. کجاست جام واقعاا  نمیبب کنم امتحان آدینم بدم -

  رم؟یم یاشتباه

 آگاهم زود که یمرس. منم ره،یم اشتباه داره که یکس نه، -

 . یکرد

 :دیگویم. افتمیم راه و کنمیم عوض را دنده -

 گفتم بهت شیپ وقت چند. هنوز دمینفهم تو با رو فمیتکل من -

 راحت یلیخ بگم، یزیچ قهیشف دیتهد مورد در ندارم دوست

 داشته یخصوص میحر داره حق یکس هر یگفت و یکرد قبول

 یگیم و یندازیم راه قشقرق یالک زیچ هی سر االن. باشه

 .کنار یذاریم منو کالا  نگم، اگه
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 من به ینخوا که بود حقت. بود تو یخصوص میحر اون -

 نیا. رمیدرگ توش من که هیکار از صحبت االن یول ؛یبگ

 . تیخصوص میحر نه حقته نه گهید

 :دیگویم محکم و یجد

 هیبق و تو که رمیبگ میتصم دارم حق و اتمیعمل نیا رهبر من -

 . نه ای دیباش داشته خبر یزیچ از

 . اندازمیم باال شانه

 گله بعداا  یول بمون حرفت رو. رهبر یآقا خودته با لیم -

 . بودم نگفته بهت که ینکن

. کنمیم نگاهش چشم ریز از بعد لحظه چند. دیگوینم یزیچ

 سر چرا. ردیگیم دلم. روروبه به زده زل متفکر و ساکت

ا  بودم؟ انداخته راه دعوا یتیاهمیب نیا به یزیچ  حاضرم واقعا

 و نگاه و زدن حرف و بمانم دور او از موضوع نیا خاطر به

 یادآوری درونم لجباز رم؟یبگ خودم از را مهربانش لبخند

 و دیایب کوتاه زهایچ نیا خاطر به نشد حاضر هم او که کندیم

 که بود نزده هم یمهربان و نرم حرف یحت کند؛ مدارا من با

 .کند آرامم

 و راه مورد در سرد و کوتاه یجمله چند فقط او راه، طول در

 رهایمس آن بدهم، یجواب نکهیا بدون هم من و است گفته جاده

 اطیح یتو را نیماش م،یرسیم خانه به یوقت. امرفته را

 لهیطو از نیماش یصدا با رجب. میشویم ادهیپ و برمیم

 :دیگویم و دیآیم رونیب



 

 نظرم به. ستین خوب حالش انگار سگتون ماده. سالم -

 . مانشهیزا کینزد

 به دومیم و اندازمیم نیماش یتو و آورمیم در را میپالتو

 بدون و داردیبرم را ربغلشیز یهاچوب محمد. لهیطو طرف

 لهیطو وارد. رودیم یاندرون اطیح طرف به یحرف چیه

 معلوم و دهیکش دراز نیزم یرو پهلو به ماده یگرگ. شومیم

 است، آمده در یجلو استقبالم به که نر یگرگ. دارد درد است

 یرو و زنمیم چمباتمه کنارش. دیآیم جفتش کنار همراهم

 دوزدیم را نشیغمگ مهربان یهاچشم. کشمیم دست سرش

 نوازشش. مالدیم دستم کف به را اشپوزه و صورتم به

 :میگویم و کنمیم

 گهید ساعت چند. گهید نمونده ادیز ؟یدار درد من خوشگل -

 و یشیم خالص مانیزا درد و یحاملگ یدردسرها شر از

 . هستن دورت کوچولو یگرگ تا چند

 نر یگرگ. است شده منقبض شکمش. کندیم یکوتاه یناله

. کنم چه دیبا دانمینم خوب من و سدیلیم را او صورت

 دامپزشک نظر ریز و کینیکل یتو شیهامانیزا تمام حالتابه

 ییهاتفاوت انسان مانیزا با دهمیم احتمال. است شده انجام

 هرحالبه که دهمیم یدلگرم خودم به یول باشد داشته

 در که دارند عادت هم واناتیح و است یکی مانیزا سمیمکان

 :میگویم رجب به. کنند مانیزا یکس کمک بدون عتیطب

 ؟یاریب رو میپشتکوله اتاقم تو از یبکش زحمت شهیم -

 . نهیزم رو اتاق یگوشه



 

 . خانم چشم -

 در. است شده آرام سگماده درد برگردد، تا و رودیم رونیب

 یخاص زیچ چیه. فمیک لیوسا یتو امبرده را ذهنم فاصله نیا

 خبر اصالا  واقع در. بکند یکمک یگرگ مانیزا به که ندارم

 که یکار تنها. دارم ازین یزیچ چه و بکنم دیبا چه که ندارم

 رجب به. است طیمح کردن لیاستر د،یآیم بر دستم از

 نشیزم یرو و زندیم جارو را لهیطو از یاگوشه میگویم

 منتقل آنجا به را ماده یگرگ. زمیریم یضدعفون محلول

 نظر به. کنمیم اشنهیمعا و کنمیم دست به دستکش. میکنیم

 و کوچک سر. است نمانده مانیزا تا یادیز مدت که رسدیم

 . کنم لمس توانمیم را ینرم

. کنمیم کمکش توله نیاول خروج یبرا یبعد انقباض و درد با

 کف جفتش یسهیک یتو سیخ کوچک یتوله کی بعد یکم

 کنمیم کمکش. سدیبل را او دارد یسع ماده یگرگ. است دستم

 را نوزادش و ببُرد دندان با را ناف بند و کند پاره را سهیک

 :میگویم رجب به و کنمیم نگاهش لبخند با. بزند سیل

 . بنداز زیتم پارچه هی کف ش. اریب برام یریحص سبد هی -

 یکم را شیرو و گذارمیم سبد درون را توله بعد یکم

 دنیسیل به کندیم شروع نر یگرگ. نخورد سرما که پوشانمیم

 تعجب یکم. هستند سبد یتو توله تا پنج بعد ساعت مین. سرش

 سابقه میهاسگ یبرا مانیزا کی در توله تعداد نیا. امکرده

. میداشت مانیزا کی در توله چهار حداکثر قبالا . است نداشته



 

 شده یخال رسدیم نظر به. کشمیم دست سگماده شکم یرو

 :میگویم یخوشحال با. است

 رو هاتیفسقل االن. یشد راحت. خوشگل مامان شد تموم -

 . بخورن ریش شتیپ آرمیم

 چند. کندینم یحرکت و افتاده نیزم یرو حالیب طورهمان

. شودیم شروع شکمش انقباض و درد حالت دوباره بعد لحظه

. کنمیم نهیمعا ترقیدق. کشمیم دست شکمش یرو تعجب با

 لمس دستم ریز شکمش یتو را کوچک یبرجستگ کی

 :میگویم. کنمیم

 .یعال چه! هست هم گهید یکی ،یوا -
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 تولدش یبرا و شود ظاهر یکوچک بدن که مانمیم منتظر

 درد منتظر. شودیم تمام درد. شودینم یخبر. کنم کمک

 طرف به را نوزاد شکم یرو از کنمیم یسع. مانمیم یبعد

 از بخش نیا. برمینم شیپ از یکار. کنم تیهدا تولد محل

 قهیدق چند. است متفاوت کامالا  انسان مانیزا با ظاهراا  ماجرا

 منقطع و سخت. است برده نا از را ماده یگرگ درد و گذشته

 حس. شومیم نگران. باالست قلبش ضربان. کشدیم نفس

 از یکار چیه و شودیم تلف چشمم یجلو دارد وانیح کنمیم

 چون کرده خطر احساس هم نر یگرگ انگار. دیآینم بر دستم

 را او و ستادهیا جفتش سر یباال و کرده رها را هاتوله

 تنفس. آوردیم در شیگلو از یفیضع یصداها و سدیلیم



 

 زدن نفسنفس به گرید. شودیم ترسخت و ترفیضع وانیح

 :میگویم بلند اریاختیب. است افتاده

 . بره دست از نذار. بده نجاتش ایخدا. کن کمک خودت ایخدا -

 :دیگویم و زندیم چمباتمه کنارم محمد

  دکتر؟ خانم کنم کمک دیدیم اجازه -

 لهیطو وارد یک بودم دهینفهم اصالا . کنمیم نگاهش مبهوت

 :دیگویم. است شده

  هست؟ اجازه. بودم گله یهاسگ مانیزا سر ادیز قبالا  من -

 :دیگویم. دهمیم تکان سر فقط که امآشفته قدرآن

 . کن عوض من با رو جات -

 :میگویم. ندینشیم وانیح یپا ریز او و شومیم بلند

 ...دستکش -

 .شهینم شونیطور زهایچ نیا با واناتیح. نباش نگران -

 یرو را دستم من و کندیم فرو وانیح بدن یتو را دستش

 وپادست درد از ماده یگرگ. نزنم غیج که گذارمیم دهانم

 از یکار چیه. چکدیم صورتم یرو اشک قطره چند. زندیم

 وانیح گرید یقهیدق چند تا کنمیم حس. دیآینم بر دستم

 اشتباه دارد محمد نظرم به. مرد خواهد چشمم یجلو چارهیب

 ناله به سگ. بدهد جواب است محال روش نیا. کندیم یمهلک

 :میگویم و پرمیم جلو. هقهق به من و افتدیم

 . کرد براش یکار شهینم گهید. کن ولش خدا رو تو -

 شکم یتو را دستش دارد مصمم یاافهیق با و دهدینم جواب

 :زنمیم داد. دهدیم حرکت وانیح



 

 .رهیبم راحت بذار اقالا  کن، ولش -

 پارس طرفش به و ردیگیم گارد محمد یبرا نر یگرگ

 یبیآس جفتش به دارد او کرده فکر من حالت از انگار. کندیم

 طورهمان و رمیگیم را اشقالده. است آمده دفاع به و زندیم

 را دستش محمد. کشمیم عقب را او کنم،یم هقهق دارم که

 کی. کشدیم رونیب است، آلودخون ساعدش وسط تا که

 کف یتو هیبق از ترکوچک یااندازه با یخون سرتاپا یتوله

 ُمرده کنمیم فکر اول. گذاردیم سبد یتو را آن. است دستش

 یرو از را خون و زندیم سشیل نر سگ یوقت یول است

 یمختصر حرکت کوچک وانیح کند،یم پاک صورتش

 یرو را دستم. است شده ترآرام ماده یگرگ تنفس. کندیم

 زیچهمه یطور بعد قهیدق چند. زندیم ترآرام. گذارمیم قلبش

 کوچولو یگرگ. است نبوده یمشکل چیه انگار که شده یعیطب

 مادرش پستان دنبال و چرخاندیم اطراف به را سرش دارد

 است، نوازشش مشغول که را دستم هم ماده یگرگ و گرددیم

 از بار نیا ه،یگر ریز زنمیم دوباره و کنمیم بغلش. سدیلیم

 دایپ نجات دو هر فرزند و مادر که شودینم باورم. یخوشحال

 :دیگویم سرم یباال از محمد. اندکرده

 . شد تموم یچهمه. ستین یخطر گهید. نیزر نکن هیگر -

 یخاص مالطفت با. کنمیم نگاهش و کنمیم بلند را سرم

 :دیگویم



 

 و میبشور رو بالمون و دست میبر پاشو. خانم نکن هیگر -

 جمع از و باشن هم دور مزاحم بدون خونواده نیا میبذار

 ! ببرن لذت شونیخانوادگ

 کی یرو را هاتوله. شومیم بلند و افتمیم خنده به هیگر وسط

 که گذارمیم مادرشان کنار است، آورده رجب که نمد تکه

 یبرا کنمیم سفارش رجب به. کنند شروع را خوردن ریش

 بعد یکم. میرویم اطیح به محمد با و اوردیب غذا مادر و پدر

 در او و ییشودست در من م،یاشسته را هاماندست دو هر

 :میگویم. ستدیایم مقابلم. حمام

 دست از داشت چارهیب وونیح. یدیرس موقع به که یمرس -

 . رفتیم

 وپاتدست تو و بده حالش انگار سگ که گفت اومد رجب -

 . یکن کاریچ دیبا یدونینم و یکرد گم رو

ا  -  که بود یکار نیا بودم، نکرده فکر که یزیچ تنها به واقعا

 . یکرد تو

 از تا دو یکی یگاه اده،یز هاشونبچه تعداد یوقت هاسگ -

 از ترکوتاه و نداره رشد واسه یکاف یجا نافشون بند هاتوله

. برسه تولد محل تا که ستین یااندازه به طولش. معموله حد

 از قبل توله و شهیم پاره ریمس تو ناف بند ای مانیزا موقع

 به هم با رو توله و مادر و شهینم پاره ای شه،یم خفه تولد

 پاره رو ناف بند دست با که نهیهم راهش تنها. دهیم کشتن

 . رونیب یبکش رو توله و یکن

 . بود نخورده هم گوشم حاالبه تا. یبیعج زیچ چه -



 

 که هامدوست از نفر دو یکی از من. ستین یعلم روش هی -

 بودن؛ دهینشن یزیچ نیهمچ هم هااون. دمیپرس دامپزشکن،

 بشه، الزم اگه و دوننیم رو نیا دارهاگله روستاها تو یول

 هم خودم البته. کننیم رو کار نیا گله یهاسگ مانیزا موقع

 سگ از اشجثه چون بده جواب انلویش سگ واسه داشتم شک

 گفتم ره،یمیم داره وونیح دمید یوقت یول ترهکیکوچ گله

 . داره کردن امتحان ارزش

 اگه. یدیرس دوشون هر داد به و یبود که شکر رو خدا -

 .کردمیم دق غصه از مردن،یم
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 .کندیم نگاهم لبخند با

  ؟یستین یعصبان دستم از گهید -

. است شده پاک دلم از کل به راه یتو مزخرف بحث آن حس

 . زنمیم لبخند

 . ستمین که معلومه نه، -

 . شودیم ترگرم لبخندش

 برعکس که یکنیم لجبازم. نکن دمیتهد وقتچیه ن،یزر -

 . کنم عمل

 :میگویم خنده با

 انگشت روش دینبا که توئه حساس ینقطه نیا یعنی -

 ! گذاشت؟



 

 رو شهیهم مثل. بزن رو حرفت. کن یدور ازش. آره -

 وارد دیتهد راه از یول کن اصرار براش و بمون اتخواسته

 . نشو

 . باشه -

 است، گفته میبرا خودش مورد در که یحالت نیا کنمیم حس

 احتماالا  و است قهیشف و او نیب که یراز به گرددیبرم

 :دیگویم. است داده آزارش هامدت قهیشف یدهایتهد

 یکار من با تو یروز هی ممکنه. بدون هم رو گهید زیچ هی -

. باشم بهیغر هی دیشا بشم، تموم برات من دیشا. یباش نداشته

. بشن عوض زمان طول در ممکنه هاآدم که دارم قبول نویا

 دل ته از بدونم یزمان هی اگه. کنه رییتغ نظرشون ممکنه

 نه شمیم مانعت نه ،یندار من با یکار گهید یگیم یدار

 یحت. یشینم تموم وقتچیه من واسه تو یول کنم،یم تتیاذ

 . یهست ابد تا ،ینباش اگه

 تصور یحت که دارم دوستش قدرآن. کشدیم پر شیبرا دلم

 تمام با دارم. است محال نباشد، دلم در عشق نیا یروز نکهیا

 ایدن در نیا جز یزیچ و کنمیم تماشا را او وجودم

 ربغلشیز یهاچوب که شومیم متوجه دفعهکی. خواهمینم

 :میگویم ینگران با. ستندین همراهش

 . پات رو یستادیوا محمد -

 گهید هم پام. شهیم تموم فرداپس بودنم یزندان ماه کی -

ا   روش شمیم تیاذ نه دارم درد نه. نداره یخاص مشکل واقعا

 . قبله از ترفیضع کم هی فقط. ستمیوا



 

 کار ازش مدت هی که نهیا مال. شهیم درست مرور به نیا -

 . بود الزم که یدینکش

 . یکن دعوام نیا خاطر به یخواینم گهید که شکر رو خدا -

 . ستمین بداخالق هم قدرهانیا گهید -

 صورتش است، من یایدن دیخورش که ییلبخندها آن از یکی

 :دیگویم. کندیم روشن را

 . یلجباز کم هی فقط. یستین که معلومه -

 :دیگویم. کنمیم نگاهش اخم با

 ینیدلنش و خاص قدرنیا هاتخصلت نیا مجموع خاطر به -

 . نیزر

 :دیگویم زنم،یم لبخند دوباره یوقت

 یشوخ هی فقط زدم، تیامن مورد در نیماش تو که یحرف -

 و شکستم رو قانونم تو مورد در که یدونیم خودت. بود

ا یتقر  ازش تو که ستین هاروس هیعل ما یکارها از یزیچ با

ا  ،یباش نداشته خبر  ازین کمکت به که مورد نیا تو مخصوصا

ا  و دارم  سرتسربه داشتم. یبدون رو زیچهمه الزمه حتما

 . اومد شیپ مزخرف بحث اون و یگرفت یجد تو. ذاشتمیم

 بعد م،یبد نشونشون رو هاتوله میببر رو دخترها میبر ایب پس -

 .  میبزن حرف اتبرنامه مورد در مینیبش

 شدت به که دخترها به را هاتوله لهیطو در یجلو از بعد یکم

 اول یروزها که میاکرده سفارش و میاداده نشان اند،زدهجانیه

 یول بشوند کینزد هاتوله به دینبا و حساسند یکم هایگرگ



 

 با دهندیم اجازه مادرشان و پدر شدند، تربزرگ یکم یوقت

 . کنند یباز هاآن

 :دیگویم. مینینشیم کاناپه یرو و میرویم محمد اتاق به

 بودم فرستاده غامیپ براش. کردم صحبت ژهیمن پدر با روزید -

 بمونه تونهینم گهید ژهیمن گفتم بهشون. دنمید اومدن یعل با و

 نگران دیبا ابد تا وگرنه بره اطراف نیا از مجبوره. زیتبر

 تو قراره فردا. ندازنیم رشیگ هاروس روز هی که میباش

 و مراسم چیه بدون کنن، عقدش یعل واسه روستا همون

 از یعل بعد. جفتشون مادر و پدر حضور با فقط ،یتیجمع

 میبریم رو ژهیمن هم بعد روز سه دو. تهران رهیم جاهمون

 یعل و تهرانن ساکن که میدیم عموش یخانواده لیتحو تهران

 آدیم کنه، راهروبه رو کارش و رهیبگ خونه تونست یوقت هم

 . شونیزندگ سر رنیم و بردشیم اونجا از

 :پرسمیم زدهجانیه

 رو گهیهمد ماه هی از بعد ژهیمن و یعل فردا یعنی! جان یا -

  نن؟یبیم

 . یزندگ عمر هی یبرا کوتاه دارید هی آره، -

  کنه؟ کاریچ قراره تهران تو یعل بعد -

 هی هم. ادیب بر خودش پس از تونهیم. هیزرنگ یبچه -

 یفروشفرش یمغازه تو یبچگ از هم ماهره، یلیخ فرشباف

 تهران بره قراره. بلده رو کار وخمچم و کرده کار پدرش

 هم پدرش. بهتره اوضاع نیا تو یکار چه نهیبب کنه یبررس



 

 هیسرما یبرا تونهیم و رسهیم دهنش به دستش خدا شکر

 . کنه کمکش

 . شد راحت المیخ. بودم ژهیمن نگران یلیخ. شکر رو خدا -

 . کندیم نگاهم

 . دارم اجیاحت کمکت به تهران به ژهیمن رسوندن واسه -

 . ندارم یحرف اد،یب بر دستم از یکار هر -

 هاجاده. تهران میبر لقامه و ژهیمن و تو و من که نهیا برنامه -

 و ژهیمن نبود صالح نیهم یبرا ه،یبازرس پست و گشت پر

 ژهیمن و تو که میبر ظاهر نیا با قراره هم ما. برن هم با یعل

 و تو مادر. دخترمونه هم لقامه. توام شوهر هم من د،یخواهر

 خوابوندنش و دکتر تهران بردنش و بوده ضیمر ژهیمن

 تهران میبذار رو ژهیمن که میریم میدار ما حاال مارستان،یب

 یشناسنامه مونهمه واسه ژهیمن. باشه مادرت مراقب که

 توش رو هانسبت نیا و یجعل یهااسم با کنهیم درست یجعل

 . رهیگیم نظر در

 . کنمیم فکر لحظه چند

 داره؟ ینقش چه برنامه نیا تو لقامه اومدن -
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 که کنهینم شک کسچیه. کنهیم لیتکم رو خانواده ظاهر -

 لقامه بودن. باشه یرقانونیغ کار هی دنبال بچه با یکس

 . کنهیم نیتأم رو تمونیامن هشتاددرصد

 . ندازهیم خطر به صددرصد رو لقامه خود تیامن یول -



 

 . فتهیب خطر به تشیامن که فتهیب یاتفاق ستین قرار -

 اد،یب شیپ یمشکل باشه داشته احتمال هم درصدکی اگه یحت -

 . باشه اونجا لقامه خوامینم

ا . ستین زیعز کم هم من واسه لقامه که یدونیم ن،یزر -  واقعا

. مشیببر گفتمینم هست، خطر احتمال کردمیم فکر اگه

 . صدهزاره در کی سفر نیا تو خطر امکان

 . میببر دینبا رو لقامه. ادهیز بچه هی واسه هم همون -

 :میگویم اخم با که دیبگو یزیچ کندیم باز دهان

 . نه گمیم من باشه؟ من با لقامه اریاخت نبود قرار مگه -

. کندیم نگاهم لحظه چند و کشدیم هم در را شیهااخم هم او

 :دیگویم بعد

 کارت نیا با یول م؛یبرینم رو لقامه. لجباز دختر باشه -

 . نییپا یآریم یکل رو خودمون تیامن

 . فتهیب خطر به بچه هی که نهیا از بهتر. نداره یبیع -

 . یبگ تو یهرچ -

 یمرخص رو روز اون که بگو م؟یبر قراره یک حاال خب -

 . بگم دکتر به قبل از و رمیبگ

 میبر روزه هی میتونیم نجایا از یکنیم فکر تو! روز؟ اون -

  م؟یبرگرد و تهران

 . کشمیم یقیعم نفس

 تهران از. کردمیم حساب خودم زمان امکانات با داشتم من -

 حاال. اومد شهیم ساعته شش توقف بدون بزرگراهه، زیتبر تا

 هفت نا،یا و نیبنز و غذا واسه یستیوا هم راه تو کن فرض



 

 شب آخر تهران، بره فتهیب راه زود صبح آدم اگه یعنی. ساعت

 . برگرده تونهیم

 گردنه یکل. هیخاک جاهاش یلیخ که هیمعمول یجاده هی االن -

 جوابسؤال و دارنیم نگهمون جا هزار هم راه تو. داره

 بخوان هاشونیبعض ممکنه یحت نن؛یبیم مدارک و کننیم

 نیا الاقل جنگ از قبل. کنن عالفمون یکل و بگردن نویماش

 در لومتریک یس کن حساب رو متوسط سرعت. نبود زهایچ

 م،یبر توقف حداقل با و میفتیب راه صبح اگه ما یعنی. ساعت

. میبر میندار اجازه که هم شبونه. زنجان میرسیم تازه عصر

 عصر و میفتیب راه صبح فردا م،یبخواب زنجان شب میمجبور

 باز هم برگشتن موقع م،یتهران هم شب هی. تهران میبرس

 طول وبرگشتمونرفت کامل روز چهار یعنی. طورنیهم

 . میبخواب دیبا که هم شب سه و کشهیم

 دونهیم هم چون کنهیم قبول. کنمیم صحبت دکتر با باشه، -

 رو کارش وقتچیه هم خوام،یم یمرخص من که هیخبر البد

 بگم فقط. زنمینم غر هایکاراضافه سر و ذارمینم لنگ

  خوام؟یم یمرخص یک واسه

 . کندیم یفکر

 . میافتیم راه و میشیم مطمئن یعل دنیرس از. خوبه شنبهسه -

 کار؟ سر یبر دیبا یک ؟یچ خودت یمرخص یراست -

 آخر تا و کنمیم هماهنگ استاندار با. رمینم یول دوشنبه، -

 . کنمیم دیتمد مویمرخص هفته



 

 ستین صالح نظرم به م؟یبگ یچ قراره خونه تو... فقط -

 با هم اون ،یکار نیهمچ دنبال میریم میدار ما بفهمه یکس

 . هم

 تیواقع باباخان فقط شهیهم مثل دیبا. ستین صالح درسته، -

 . بودم نکرده فکر اشبهونه مورد در من یول بدونه رو

 :دیگویم بعد یکم. میرویم فرو فکر به دو هر

 میکن وانمود که نهیا رسه،یم فکرم به که یزیچ تنها -

 روز چند قراره بگم تونمیم من. نداره هم به یربط بتمونیغ

 یلیخ نیا. بهاره یکارها یرو نظارت واسه قوانیل بمونم

 شیپ هاوقت یلیخ و ادهیز کار اسفند تو سال هر. هیعاد

 موندمیم و گرفتمیم یمرخص روز چند من که اومدیم

 کالا  روز چند و ادهیز کارت میبگ دیبا... هم تو. قوانیل

 . خونه یایب یرسینم و مارستانیب یمونیم

 هی تو درست ست؟ین مشکوک تا دو نیا بودن زمانهم بعد -

 با هوی بعد. مارستانیب مونمیم هم من قوان،یل یریم تو روز

 . خونه میگردیبرم هم

 این سفر از قبل شب تو. نباشه زمانهم میکنیم یکار هی خب -

 از صبح. هاراهبه خوابگاه بمون و کن صحبت دکتر با. خونه

 راه و ژهیمن دنبال میریم هم با و کنمیم سوارت مارستانیب

 هم برگشتن موقع. یستین تو یول امخونه شب اون من. میافتیم

 دوستان از یکی شیپ رمیم شب اون من یول خونه یآیم تو

. خونه آمیم عصر و کار سر رمیم جاهمون از بعد روز و



 

 هم با و میرفت هم با ما کنهینم فکر کسچیه یطورنیا

 . میبرگشت

 . زنمیم لبخند

 میببر رو لقامه میتونستینم کالا  برنامه نیا با فقط. خوبه -

 که بود یمنطق نه. آدیم داره کجا که مینداشت یلیدل چیه چون

 یطورنیهم میبگ شدیم نه مارستان،یب مونهیم من با میبگ

 . باشه قوانیل تو شیپ قراره یالک

 .  بود برنامهیب من فکر. درسته -

 و زنجان تو یزیچ ،یهتل م؟یبمون کجا شب سه اون قراره -

  هست؟ تهران

 البد و شده کم هامسافرت جنگ خاطر به. دهیبع یلیخ -

 لیتعط هامسافرخونه و هاهتل اکثر نجایا مثل هم اونجاها

 یاسام اون یحت ستین صالح یتیامن نظر از هم بعد. کردن

. آشنا و دوست یخونه میبر دیبا. بشه ثبت ییجا مونیجعل

 هم زنجان تو م،یاژهیمن یعمو مهمون شب کی اون که تهران

 میبتون که دارن آشنا ای لیفام هابچه از کی کدوم نمیبب گردمیم

 . میبمون ششیپ شب دو

 م؟یریم خودت نیماش با. شهیم حل که هم نیا پس -
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 گهید رون،یب میبر که منطقه از البته. گهید نیماش هی با نه، -

 یوقت تا یول کمه یلیخ بشناسه منو نیماش یکس نکهیا احتمال



 

 گهیم اطیاحت ،یجعل مدارک با هم اون میهست یحوال نیهم

 . بهتره نباشه پامون ریز من نیماش

 دراز زیم ریز را شیپا و شودیم جاجابه یکم کاناپه یرو

 :پرسمیم. کندیم

  گرفته؟ درد پات -

 . ندینشیم لبش یرو یمیمال لبخند

 ! یهست یقیدق دکتر -

 . کنمیم نگاهش اخم با

. کنار یبذار دفعه هی رو ربغلتیز یهاچوب که بود زود -

 ؟یخوایم مسکن

 کم هی خواستم. ستین یمهم زیچ. نداره درد ادیز نه، -

 . نیهم باشم، ترراحت

 : پرسمیم ینگران با

  ؟یدار یآمادگ ینیسنگ سفر نیهمچ واسه یمطمئن -

 . بهتره بشه، راحت ژهیمن از المیخ زودتر یهرچ. آره -

 یتونیم تو و کنمیم یرانندگ من ره،یبگ درد پات اگه البته -

 . یکن دراز رو پات عقب یصندل یبر

 یحت که ینیبیم. هیرعادیغ یلیخ تو کردن یرانندگ جاده تو -

 تو یول کننیم نگاهت گردنیبرم همه و بهیعج هم شهر تو

ا  گهید جاده . باشه فرمون پشت زن هی که بهیعج یادیز واقعا

ا  م،یکن توجه جلب هایبازرس تو ستین صالح  که مخصوصا

 جامون قبلش که هست یبازرس کجاها میندار هم یخبر چیه

 . میکن عوض رو



 

 :کندیم اضافه و زندیم لبخند

 بدون خدا دیام به. خوبه حالم من. دکتر خانم نباش نگران -

 . میگردیبرم و میریم مشکل

 زیچهمه ظاهراا . نگرانم دلم ته یول دهمیم تکان سر دییتأ به

 دهدیم آزارم ذهنم ته مبهم یزیچ یول رسدیم نظر به یمنطق

 کنمیم دعا. کنم کشفش درست توانمینم و ستیچ دانمینم که

 یسالمت به میبتوان و بگذرد مشکل بدون نظر هر از سفر نیا

 .میبرگرد خانه به و میبرسان مقصد به را ژهیمن
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 تهران

 در یجلو که است مانده صبح شش ساعت به قهیدق چند

. است منتظرم بهیغر ینیماش با محمد. رومیم مارستانیب

 :میگویم و شومیم سوار

 . یاومد زود -

 . طورنیهم هم تو -

 از بهتر برسم، زود قهیدق چند. دارم دوست رو یقولخوش -

 . بکنم خودم عالف رو یکی که نهیا

 . زندیم لبخند

 تو که اومدم زودتر دونم،یم رو اخالقت نیا چون هم من -

 ؟یخورد صبحونه. ینمون رونیب سرما

 . نه -

 . شو مشغول تهگرسنه اگه. هست ییزهایچ هی پات ریز -



 

 ؟یخورد تو -

 . نه -

 نکنم فکر. میخوریم هم با بعد م،یبردار رو ژهیمن میبر پس -

 . بخوره صبحونه برسه هم اون

 خم. چدیپیم یگرید ابانیخ یتو و دهدیم تکان سر دییتأ به

 درون که را یکوچک یدشنه اشیصندل ریز از و شودیم

 . دهدیم دستم به و آوردیم رونیب است، غالف

 ازش شهینم الزم ادیز احتمال به. لباست تو بذار رو نیا -

 . نداره ضرر داشتنش هرحالبه یول یکن استفاده

 :پرسمیم. گذارمیم امچکمه یتو و رمیگیم را آن

 باشه؟ خودت شیپ ستین بهتر -

 . هست میصندل ریز گهید یکی -

 ؟یچ بگردنمون اگه -

ا یتقر که کنن یبدن یبازرس رو تو نکهیا احتمال -  اگه. صفره با

 هاراه. ستین یبیعج زیچ دشنه هی داشتن بگردن، هم نیماش

 اکثر. شده ادیز ریگگردنه و راهزن. ستین امن چندان

 . دارن خودشون با دفاع واسه ییزهایچ هی مسافرها

 هادشنه نیا از نشود یازین کنمیم دعا و دهمیم تکان سر

 :پرسمیم بعد یکم. میکن استفاده

  برگردن؟ دیبا یک نایارضا نظرت به -

 برگشتشون و رفت اد،ین شیپ یخاص مشکل اگه کنمیم فکر -

 . بکشه طول هفته دو حداقل



 

 گهید روز پنج چهار دیبا یعنی. رفتن روزه ده االن -

ا یتقر برگردن،  . ما با زمانهم با

 باشن مجبور ییجاها هی راه تو ممکنه. هینیبشیپ نیبهتر نیا -

 رترید که ادیب شیپ یاگهید مشکالت ای بمونن لهیوس منتظر

 راهه، روز هی حدود زیتبر تا بشن، رد که مرز از. برسن

ا یتقر یعنی  نیماش چون رو کهیت اون. تهران زیتبر راه نصف با

 . آنیم راحت گهید دارن،

 . کشمیم یقیعم نفس

 . نگرانم براشون. برگردن دردسریب کنه خدا -

. ستین کننده نگران ادیز یول هست سخت سفرشون طیشرا -

 نایا و راهزن و دزد یسر هی فقط ست،ین جنگ که هیترک

 از و کننیم سفر روز و هست حواسشون هم هااون که هست

 که هم خودمون خاک تو بشن، رد که مرز از. امن یهاراه

 لیتحم بهمون هاروس ماهه شش که هیعاد طیشرا همون

 بر یمشکل به خدا دیام به. میاومد کنار باهاش و کردن

 . خورنینم

 :دهدیم ادامه و کندیم یمکث

 کردم یدرست کار ستمین مطمئن. امگهید زیچ هی نگران من -

 . فرستادم وکیب با رو رضا که

  نظر؟ چه از -

 اصالا . داشت دوست رو ینازل یسالگ هفده شونزده از رضا -

 یهرک و نرفت ازدواج بار ریز که بود عالقه همون خاطر به

 . گذاشت روش بیع هی دادن، شنهادیپ بهش رو



 

 دو شدیم جالب ؟ینازل یخواستگار دینرفت چرا خب! یآخ -

 ترالن و میرح. کردنیم یعروس برادر تا دو با خواهر تا

 . ینازل و رضا امرز،یخداب

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس

 و شد قبول دانشگاه رضا که یسال همون. نبود یراض ینازل -

 ینازل با رضا داد، سر رو کردنش یعروس یزمزمه باباخان

 ینازل با ترالن و میرح و من بعد. نکرد قبول. زد حرف

 تهران ادیب ترالن مثل تونهیم هم اون میگفت. میزد حرف

 نییپا حرفش از. بشه دانشگاه وارد و بده ادامه رو درسش

 . ومدین

 :میگویم اخم با

 یچ واسه. یگل نیا به پسر بود؟ اشچه طفلک رضا مگه -

  کرد؟ ردش

 :دیگویم خنده با

  ؟یکرد ردش یچ واسه خودت -

 اول همون از دیشا نبود، اگه. بود ریگ گهید یجا دلم من -

 . شدینم خواهرانه قدرنیا رضا به نسبت حسم

 او به نسبت امعالقه از حیصر طورنیا که است بار نیاول

 میبود گفته هم به لفافه در که روز آن از بعد. زنمیم حرف

 رفتن رونیب سر من که روز همان م،یدار دوست را گریکدی

 و کرده بغلم محمد و افتادم هیگر به و بوم ناراحت هیبق با لقامه

 از هم به یمیمستق کالم بدون بعد و بود داده امیدلدار

ا  و میبود گفته مانعالقه  که میبود کرده انیب را نیا ضمنا



 

 م،یکن جادیا موجود تیوضع در یرییتغ میندار الیخ کدامچیه

 م،یبساز نو ییبنا و میبزن هم به را او یزندگ میندار الیخ

 ابتهاج هوشنگ یبایز شعر بود خواسته من از که روز همان

 یول بود نشده عشق نیا از یصحبت گرید بخوانم، شیبرا را

 شده ترمانهیصم و ترراحت قدرآن ارتباطمان مدت نیا در

 راحت را حرفم. ندارم ییابا احساسم میمستق گفتن از که است

 ستین قرار عالقه نیا که ندارم شک چون امآورده زبان به

 :پرسدیم. باشد رانگریو

 با که دادم شنهادیپ بهت شیپ ماه چند که موقع همون از یعنی -

  ؟یداشت دوستم هم یکن یعروس رضا

 . اون از قبل یلیخ از -

 . خنددیم دوباره

 . بودم خورده گول کامالا  هامدت. یهست یماهر یشهیهنرپ -

 که یبود داشته نگه هوا در پا منو یجور هی ؟یچ خودت -

ا  . باشه خاص من به نسبت اتعالقه کردمینم هم فکرش واقعا

 ،یکردیم یخواستگار رضا واسه منو یداشت که روز اون

 . بکنم توکله خواستیم دلم

 .دهدیم رونیب یمانندآه نفس
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 ییروزها نیاول همون از. نیزر دمیجنگیم خودم با داشتم -

 یزندگ روش. نبود درست نیا یول داشتم دوستت دمت،ید که

 یطورنیا نبود درست نظرم به هم تو یزندگ. نبود نیا من



 

 رو تو که بود نیا د،یرس ذهنم به که یزیچ نیبهتر. باشه

 هم کنه،یم خوشبختت بودم مطمئن هم. رضا دست بسپرم

 محاله گهید روت، ادیب برادرم زن اسم یوقت که نداشتم شک

 یشیم من واسه تو بودم مطمئن. کنم نگاهت یاگهید چشم به

 . ترالن مثل

 :دهدیم ادامه و کندیم مکث هیثان چند

. شدیم فاجعه میزندگ ،یکردیم قبول اگه. بودم کرده اشتباه -

 چقدر کردم حس تازه و یکرد رد تو که دمیفهم یموقع رو نیا

 کی نیهم. یکن قبول نکهیا از دمیترسیم چقدر بودم، نگران

 عوض نظرتون رضا و تو کردمیم فکر باز که هم قبل ماه

 رو بود شده خراب ایدن ن،یکن یعروس نیبخوا ممکنه و شده

 و بشه عوض محاله تو به نسبت حسم بودم دهیفهم تازه. سرم

 یاگهید جور رو رضا زن عمر هی که بود فاجعه نظرم به

 فکر از. شدمیم وونهید داشتم تصورش از. باشم داشته دوست

 و یباش داداشم زن تو و کنم یزندگ خونه اون تو بخوام نکهیا

 یزیچ که بود بد حالم قدراون باشه، یاگهید زیچ من ذهن تو

 . دمیفهمینم میجسم حال و پام درد از

 :میگویم و کنمیم نگاهش گردم،یبرم

. یجنگینم ،یخوایم که یزیچ یبرا چرا دمینفهم وقتچیه -

 که یبش یاتفاق مانع یکنینم یسع چرا ،یزنینم حرف چرا

 یهاآدم ان،یطورنیا هاآدم از یلیخ البته. کنهیم تتیاذ

 قبول راهشونه، یجلو که یریتقد به دنیم تن که فیضع

 تو یول کرد، عوضش شهینم و نهیهم یزندگ که کننیم



 

 که یدار رو نیا توان که یقدرتمند مرد هی. یستین یطورنیا

 قدرت هی تو. یبجنگ سرنوشت با و یبد رییتغ رو اطرافت

 رو طیشرا یتونیم که یدار ییاستثنا نفساعتمادبه و یروح

 همه نیا با ماهه شش که یکس. یبساز خودت لیم مطابق

 تو که یکس بمونن، گرسنه زیتبر مردم نذاشته هنوز تیمحدود

 نظر از چه ،یکیزیف و رودررو چه هاروس با جنگ

 اون و بزنه هم به رو دشمن یهاخواسته تونسته یزیربرنامه

 یخواسته مورد در دیبا چرا کنه، یعمل خوادیم که رو یزیچ

 اد؟یب کوتاه حد نیا تا خودش

 . زندیم یتلخ لبخند

 من که نبود یزیچ. بود اشتباه نیا. نیزر گفتم هامحرف اول -

 زهایچ نیا که نبودم یآدم وقتچیه. خواستمیم یزندگ از

 حق دوره نیا یمردها از یلیخ. باشم دنبالش و کنه میراض

 رونیب مردونه حاتیتفر جور هزار که دوننیم خودشون

 تو. بکنن خواد،یم دلشون یکار هر و باشن داشته خونه

 زیچ ادیز سوم و دوم ازدواج زادهخان و خان یاجتماع یطبقه

 هست، هم مردم یعامه تو یحت ست،ین یایرعادیغ و بیعج

. پسندنینم کردهلیتحص و روشنفکر یهاآدم گهید االن هرچند

. نبود من یزندگ یبرنامه تو یعشق نیهمچ هی هرحالبه

 هزار قهیشف با اگه یحت که هست و بوده نیا فکرم شهیهم

 با. بمونم وفادار دیبا منه، زن یوقت تا باشم، داشته مشکل جور

 اصالا  بجنگم؟ امخواسته واسه تونستمیم یچطور طیشرا نیا

 رم،یمیم برات عاشقتم، من گفتمیم گفتم؟یم بهت یچ دیبا



 

 محض یخودخواه باشم؟ داشته خودمو یزندگ خوامیم یول

 رییتغ میزندگ تو رو یزیچ خوامینم که یطیشرا تو که بود

 یتونیم که ییزهایچ یهمه از تو باشم داشته انتظار بدم،

 دوستت من نکهیا خاطر به فقط یبمون و یبگذر یباش داشته

 مرز به یباش یاگهید مرد همسر نکهیا تصور از و دارم

ا  اگه گفتمیم خودم به. رسمیم جنون  دینبا دارم، دوستت واقعا

 و کنار بکشم رو خودم دیبا. کنم لیتحم تو به رو خودم مشکل

 تیزندگ تو و یباش خوشبخت یبتون که کنم باز راه برات

ا  ،یباش نداشته کسر و کم یزیچ  تو احساس از که مخصوصا

 روز اون تا که یکرد رفتار خانمانه قدراون. نبودم مطمئن هم

 دوستم یگفت بهم لفافه تو خودت خاص شهامت با باالخره که

ا  کنم، اعتراف یکرد وادارم و یدار  احساست نوع از واقعا

 برات بودم مطمئن ،یدار دوستم دونستمیم. نبودم مطمئن

 دوست نوع چه باشم مطمئن تونستمینم اصالا  یول مهمم؛

 . یداشتن

 شودیم رهیخ مقابلش به سکوت در لحظه چند و کندیم یمکث

 . دهدیم ادامه و

ا  دم،یجنگ. ننشستم کنار هم مورد نیا تو من ن،یزر -  واقعا

. میداشت هاروس با حاال تا که ییهاجنگ اون تمام از ترسخت

 زخم شتریب گلوله و خنجر و خون یهاساعت اون تمام از

 به درون از داشتم دم،یجنگیم خودم با داشتم چون خوردم،

. بشم رها غلط احساس نیا از بتونم بلکه زدمیم خنجر خودم

 به نسبت حسم کردم، تالش یهرچ. خوردم شکست. نتونستم



 

 من که توئه یفداکار خاطر به فقط هم االن. شد تریقو تو

. بزنم حرف احساسم مورد در راحت و نمیبش کنارت تونستم

. کنمینم یبد تو حق در کار نیا با که ستمین مطمئن هم هنوز

 کنار رو تو یطورنیا که نباشه یخودخواه ستمین مطمئن

 و خاص یفداکار هی ،یکرد تو که یکار. داشتم نگه خودم

 یهیحاش تو یتوقع چیه بدون کنهینم قبول یزن چیه. هییاستثنا

 خاص یخانم با یدار تو که یکار بمونه؛ مرد هی یزندگ

 .  یدینکش رخم به بار هی یحت و یکنیم خودت

 است، خودرو یصندل دو نیب چپم سمت که را دستش

 .رمیگیم
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 فقط من. کنمیم یفداکار تو حق در دارم من نکن فکر محمد -

 فکر وقتچیه. دارم دوست خودم که کنمیم رو یکار دارم

 خط برام نیا. داره بچه و زن که ببندم دل یمرد به کردمینم

 قبول تو از زودتر یلیخ من. بود ممنوعه میحر. بود قرمز

 نیا که داشتم یجد میتصم یول شدم عاشق ناخواسته که کردم

 رو اوضاع نتونستم. نشد. بمونه یباق خودم واسه راز هی

 دوستت که ینفهم تو و ببرم شیپ خواستمیم که یطوراون

 بود محال. ستمین گرانید یزندگ زدن هم به آدم من یول دارم؛

. کنم ظلم یاگهید زن حق در بخوام که کنه وادارم احساس نیا

 یاگهید کس یخونه یرانهیو رو مویزندگ من نداره امکان

 حجم نیا با من که رممکنهیغ هم اندازه همون به یول بسازم؛



 

 یحت. کنم یزندگ یاگهید مرد با بتونم تو به نسبت عالقه از

 موندن تو کنار یطورنیهم. شهیم بد حالم هم تصورش از

 یاگهید مرد کنار تو ادی با عمر هی نکهیا به دمیم حیترج رو

 . باشم

 نگاهم لبخند با و گرددیبرم. دهدیم فشار آرام را دستم

 در. کندیم روشن را ایدن که کامل یلبخندها همان از کند،یم

 نگاه را درخشانش چشمان سکوت در و امیخوشبخت اوج

 را دلم حرف او یول غرقم؛ نگاه آن ناب محبت در و کنمیم

 و جلو طرف به گرداندیبرم را نگاهش. آوردیم زبان به

 :  دیگویم

 کردمیم فکر قبالا . یبدشانس هم آوردم شانس هم میزندگ تو -

ا یتقر هامیبدشانس و هاشانس مقدار  تو اومدن با یول برابره، با

 چیه هایبدشانس گهید که شد نیسنگ یطور شانس یکفه

 وجود ترخوشبخت من از یمرد ایدن تو ن،یزر. ندارن یتیاهم

 . نداره

 کندیم توقف یبازرس پست یلهیم پشت کند،یم رها را دستم

 به اسلحه بند که روس سرباز به. کشدیم نییپا را شهیش و

 با د،یپایم را نیماش داخل سوءظن با و است زانیآو گردنش

 سرباز صورت خی. دیگویم کلمه چند یروس به یمیصم یلحن

 را بندراه یلهیم و دیگویم ییزهایچ. شودیم آب بالفاصله

 :میگویم م،یشویم رد یوقت. میبرو دهدیم اجازه و داردیبرم

 ! ماه هی تو یکرد شرفتیپ چقدر -



 

 زیچ هم هنوز یول کرد کمک یلیخ تیگوش یکشنرید اون -

 کیعل و سالم کلمه ستیدو حدود تونستم فقط. ستمین بلد یادیز

 سربازه دمینفهم اصالا  االن. رمیبگ ادی رو هیاول یهاحرف و

 خی دوستانه لحن هی با کلمه چند همون معموالا  یول گفت یچ

 کردن معطل و نیماش گشتن ریخ از و کنهیم وا رو طرف

 یخوب یلیخ ییراهنما شهیهم مثل کلیما دکتر. گذرنیم آدم

 . کرد بهمون

 . یگفتیم ینازل و رضا مورد در یداشت یراست -

 :دیگویم خنده با

 .رفت ادمونی تا دو اون وسط، اومد یترقشنگ یهاحرف -

 سالشه؟ چند ینازل -

 رضا و ترالن م،یبود سنهم که میرح و من. کنم حساب بذار -

 هم ینازل تر،کیکوچ ما از سال هی و بودن سنهم هم وکیب و

 دیبا االن یعنی. بود ترکیکوچ ترالن از سال هی باز

 . توئه سنهم. باشه سالش وپنجستیب

  دوقلوان؟ بودن؟ سنهم وکیب و ترالن -

 . آره -

 قُل دادن دست از. باشه شده تیاذ یلیخ دیبا وکیب خدا بنده -

 یهیبق خب. برادرهاست خواهر یهیبق از ترسخت آدم

 . بگو رو رضا ناکام عشق یماجرا

 از دور بار چند ینازل و رضا فقط نبود، کار در ییماجرا -

 یسع تا سه ما هم بعد. بودن کرده صحبت ترهابزرگ چشم

 قبول که مناسبه براش رضا که میکن قانع رو ینازل میکرد



 

 حرفش. کردینم شیراض یعاد یزندگ. بود بلندپرواز. نکرد

 نداره الیخ فعالا  اون یول نداره یبیع چیه رضا که بود نیا

 بتونه راحت که باشه داشته یآزاد خواستیم. کنه ازدواج

 سال اون رضا. کنه شرفتیپ و رهیبگ میتصم شیزندگ واسه

 نظر بلکه کرد صبر هم بعد سال تا و نرفت ازدواج بار ریز

 یپزشک کنکور ینازل بعد سال. نشد که بشه عوض ینازل

 هی. فرانسه بره نکهیا دنبال افتاد و نشد قبول تهران دانشگاه

 و بودن گرفته یخصوص معلم براش. بود رانیا هم گهید سال

 کرده مکاتبه هم دانشگاه تا سه دو با. گرفتیم ادی زبان داشت

 باباش و اومد رششیپذ بعد سال. بدن جواب بود منتظر و بود

 و گرفتن خوابگاه براش و کردن نامشثبت. سیپار بردش

 . برگشتن

 . زنمیم لبخند

 و داشته دوست رو یکی ینوجوون تو بود گفته بهم قبالا  رضا -

 هشت رضا یعنی. بوده ینازل دونستمینم یول نخواسته طرف

  نکرده؟ ازدواج ینازل خاطر به ساله

 رضا نظرم به. نبود کیرمانت هم قدرهانیا هیقض گه،ید نه -

 شیآت کم ییدانشجو یدوره تو. بود برده ادی از رو ماجرا

 مؤدب و مؤمن یبچه شده االن نکن نگاه! تهران تو نسوزونده

 ! شهینم قضا صبحش نماز و خونه

 :میگویم خنده با

 السکوتحق بهم سیر جعبه هی قراره! بود گفته بهم هم نیا -

 !نداده هنوز که ندم لوش که بده



 

 . زندیم لبخند

 ده هی دیارزیم. یخواست یخرجکم السکوتحق یلیخ -

 زهایچ جورنیا رو باباخان چون یبخوا ازش دانگشش

 اعتماد بهمون که آورده بار یجور هی رو ماها. نداره یشوخ

 م،یکرد بفهمه اگه یول میکنینم خطا مطمئنه و داره

 . الستیواو

 ! شده عوض نظرم بگم رضا به برم دیبا م،یبرگشت پس -

 .خنددیم
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 اصالا  بره، وکیب با گفتم بهش که روز اون. گفتمیم داشتم -

 یطوراون رضا یوقت یول نبود ذهنم تو عشق اون یماجرا

 هنوز دلش ته دیشا. کردم اشتباه دیشا کردم حس کرد، استقبال

 پا دوباره حس اون سفر نیا تو که نگرانم. هست یاعالقه هی

 . رهیبگ

 :پرسمیم تعجب با

 ینازل یگفت کنه؟ رد ینازل باز یترسیم ؟ینگران چرا حاال -

 کرده رد فقط دونستهیم یخوب پسر یلیخ رو رضا زمان اون

 فرق وضع االن خب. آرزوهاش دنبال بره خواستهیم چون

 مجبور درسته. دهیرس خواسته،یم که ییاونجا به ینازل. کرده

 ادهیز احتمالش یول کنه رها رو لشیتحص جنگ خاطر به شده

 بره بذاره بعداا  که کنه شرط رضا با مثالا  دیشا. کنه قبول

 . کنه تموم رو درسش



 

 امکانش االن دارم، قبول. ستمین ینازل جواب نگران من -

 رهیبگ شکل یعشق که نهیا از من ینگران. کنه قبول که ادهیز

 شنینم یراض اشخونواده االن. بشن تیاذ طرف دو هر و

 . رضا به ب دن رو ینازل

 : پرسمیم مبهوت

 قبول که هم قبالا . دیخوب یلیخ هم با که خونواده تا دو! چرا؟ -

 . کنه یعروس میرح با ترالن کردن

. میداد کشتن به رو دخترشون ما. همونه لشیدل هی خب -

 دنیکش رخمون به نویا بار چند مادرش و پدر اول یروزها

 و دره تو افتاده و کنه کنترل رو نیماش نتونسته میرح که

 . رفته دست از دخترشون

 زنش سر ییبال عمداا  خواستهینم که خدا بنده اون خب! وا -

 . رفته ایدن از اتفاق اون تو هم خودش. ارهیب

 روابط دوباره و نزدن رو حرف نیا گهید بعدها خب، آره -

 و یناراحت حساب به میگذاشت ما. شد برقرار خانواده تا دو

ا  بوده، تازه هنوز که دلشون داغ و اتفاق اون شوک  مخصوصا

 گهید زدن، رو تو از وکیب یخواستگار حرف که بعدها

 یول دونن،ینم مقصر رو ما ماجرا اون تو میشد مطمئن

. رضاست واسه گهید مشکل هی االن هم یخواستگار همون

 یحت و کرده رد اول همون رو وکیب یخواستگار باباخان

 میبخواه ما  اگه االن. بشه زده یحرف و انیب نداده اجازه

 احتمال به م،یبزن ینازل از رضا یخواستگار مورد در یحرف

 . کننیم رو کار نیهم ادیز



 

   هستن؟ یتوزنهیک یهاآدم قدرنیا یعنی! عجب -

 رد رو یپسر یخواستگار. رسمه هی. ستین نهیک صحبت -

 . دنینم دختر خونواده اون به بعدها اشخونواده کنن،

 :میگویم خنده با

 جفتمون واسه رضا! م؟یاکارهیچ وسط نیا تو و من پس -

 و ترفند انواع م،یزیریم هم به رو زمان و نیزم. زهیعز

 ! برسن هم به عشاق تا میبریم کار به رو استیس

 هی بعد. نه ای هست یخبر اصالا  مینیبب و برگردن بذار حاال -

 . میکنیم یفکر

 شدن رد مورد در داشت حق وکیب کنمیم فکر من -

 با ه،یخوب پسر یلیخ کالا . بشنوه یحیتوض هی شیخواستگار

 همون دیبا. دیدار اعتماد هم به. دیخوب یلیخ که هم گهیهمد

 .  باقره موضوع یگفتیم بهش خودت اول

 . زندیم یزیآمطنتیش لبخند

 اگه کردم فکر خودم با من! بود وسط یشخص منافع خب -

. بزنه حرف تو با خودش که کنه اصرار دیشا بگم، بهش

 قیطر از خودش که حاال گفتم. بشه یطورنیا نداشتم دوست

 جوابش هم قیطر همون از بذارم بهتره جلو، اومده خونواده

 ! بشنوه رو

 ! بدجنس -

 :میگویم. شودیم ترقیعم لبخندش -

 با نمیبش که ستین یراحت کار ادیز هم خودم واسه البته -

 و شد الزم اگه یول بزنم حرف یخواستگار مورد در وکیب



 

 خودم حاضرم شه،یم حل یطورنیا رضا مشکل یکرد حس

 دیبا بعد م،یکرد قانع رو وکیب یوقت. بدم حیتوض وکیب واسه

 بدن اجازه کنه یراض رو اشخونواده که خودش دست میبسپر

 . کنن یعروس ینازل و رضا

 عاشقانه اوضاع میدید و برگشتن اگه. مهربون دختر باشه -

 . میکنیم رو کار نیهم رفته، شیپ

 نیا. میکنیم سوار را ژهیمن و میشویم روستا وارد بعد یکم

 سفر مناسب یشهر یلباس و ندارد تن به یمحل لباس بار

 او بار نیاول یبرا. دارد همراه به یکوچک ساک. است دهیپوش

 :پرسدیم محمد. نمیبیم هیروحخوش و شاد را

  خانم؟ ژهیمن که دینذاشت جا رو هاشناسنامه -

 .همراهمه نه، -

 هاآن. ردیگیم طرفم به و آوردیم در را هاشناسنامه فشیک از

 نظر به نقصیب و یعال کارش. کنمیم نگاه و رمیگیم را

 محمد. خوردینم چشم به آن در یرادیا چیه و رسدیم

 : پرسدیم

  ه؟یچ هاموناسم -

 ژهیمن اسم ،یحسنخان فاطمه من اسم ،یاهر محمد شما اسم -

 . یحسنخان زهرا هم

 :پرسمیم ژهیمن از و گردمیبرم

 ؟ینکرد عوض رو محمد کیکوچ اسم -

 خودم با. ستین یآسون کار شیریگیپ. ادهیز محمد اسم نه، -

 . کمتره اسمشون زدن صدا اشتباه احتمال یطورنیا کردم فکر



 

 :دیگویم محمد

 صدا تونیجعل یهااسم به رو تا دو شما االن نیهم از -

 مرور رو داستان گهید بار هی. بمونه ادمونی که میزنیم

 بردتش پدرتون. بوده ضیمر مادرتون تا دو شما. میکنیم

 کردن شیبستر و شده بدتر حالش بعد و دکتر برن که تهران

 . مارستانیب

 :پرسمیم -

  مارستان؟یب کدوم -

 . نایس مارستانیب! خانم فاطمه بود یخوب سؤال -

 . امام ابونیخ -

 . کندیم نگاهم چشم یگوشه از -

 ابونیخ خانم؟ فاطمه دیشد بزرگ تهران تو یجور چه شما -

 . سپه

 مانده سال چهل حدود هنوز. ردیگیم امخنده خودم یجیگ از

 :دیگویم محمد. کند دایپ نام رییتغ ابانیخ نیا تا است
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 .اطرافه همون هم خانم زهرا یعمو یخونه -

. است آمده ژهیمن لب یرو لبخند که نمیبیم و گردمیبرم

 :پرسمیم

  ؟یشد خالص وضع اون از یخوشحال -

 . رودیم هم در صورتش آن کی



 

 تا من. شهیم تنگ هم امخونواده واسه دلم یول خوشحالم -

 . زیتبر برگردم تونمینم عمر آخر

 قرار که هم هاروس. ننتیبیم تهران آنیم اتخونواده خب -

 دیتونست دیشا بعد شه،یم تموم جنگ. بمونن نجایا ابد تا ستین

 .   دیکن یزندگ زیتبر دیبرگرد دوباره

 به کنمیم شروع شود، دور حال و حس آن از آنکه یبرا

 صحبت ینقاش یدرباره یکم و هنرش مورد در زدن حرف

 محمد و میرسیم یاصل یجاده به بعد یساعت. میکنیم

 :پرسدیم

  ست؟ین تونگرسنه شماها -

 :میگویم

 .گرسنمه من چرا، -

 صبحونه حرکت حال در و میبزن رو ییچا دیق د،یموافق اگه -

 . زنجان مینرس غروب تا ترسمیم. میبخور

 . ندارم یمشکل من -

 یحت که یشگیهم خجالت همان با. ژهیمن طرف به گردمیبرم

 :دیگویم است، یباق هنوز ریاخ یروزها تیمیصم از بعد

 . ندارم یحرف هم من -

 :دیگویم من به خطاب محمد

 برامون رجب دونمینم. هست ییزهایچ هی بقچه تو ریز اون -

 . دیبد هم من به. گذاشته یچ

 کشمش و گردو و ریپن و نان. کنمیم باز و دارمیبرم را بقچه

 و رمیگیم کوچک یهالقمه محمد یبرا. زهاستیچ لیقب نیا و



 

 دستمال کی یرو ژهیمن یبرا هم یمقدار و دهمیم دستش به

 مشغول هم خودم. دهمیم عقب به هست، بقچه یتو که زیتم

 . شومیم

 رد مشکل بدون یول هست ادیز یبازرس پست ریمس در

 نیماش یتو دقت با یگاه و نندیبیم را هاشناسنامه. میشویم

 . دهندیم عبور یاجازه بار هر یول کنندیم نگاه را

 که کوچک یخانهقهوه کی یجلو جاده یتو محمد کی ساعت

 در را شیهادست. کندیم توقف است، یکاهگل اتاق کی فقط

شدیم و بردیم باال و کندیم قالب هم  :پرسمیم. ک 

 د؟یشد خسته -

  م؟یبخور ناهار نجایا میبر. بله -

 . میبر -

 . بندازم بهش ینگاه هی من دینیبش قهیدق هی -

. گرددیبرم بعد یکم. رودیم خانهقهوه یتو و شودیم ادهیپ

 :دیگویم و کندیم باز را نیماش در

 . زهیتروتم یول داره نون و ماست و مروین فقط -

 . دارم دوست مروین من. خوبه -

 :دیگویم او. کندیم نگاه ژهیمن به

 . نداره یفرق برام باشه، یهرچ -

 . زندیم لبخند محمد

 با که باشه سفرهم اخالقخوش خانم تا دو با آدم خوبه چقدر -

 ! موافقن یچهمه



 

 سر. میرویم توقف بدون و میافتیم راه دوباره ناهار از بعد

 نیماش چند معموالا . کنندیم معطلمان ادیز یبازرس یهاپست

 . شود نوبتمان تا میکن صبر میمجبور و منتظرند صف یتو

 شهر وارد. میرسیم زنجان به که رودیم یکیتار به رو هوا

 :دیگویم محمد م،یشویم که

. شیدید قبالا  فاطمه،. زیپرو ییدا یخونه میبر شب قراره -

 ... که شب همون

 . ادمهی -

 قراره و دوستشم من که داده خبر و زده تلگراف شییدا به -

 خونواده نیا دخترها، باشه حواستون فقط. میباش مهمونشون

 ماها کننیم فکر. دوننینم ما سفر یاصل لیدل از یچیه

 و نوشته مونیجعل یهاشناسنامه تو که میهست یکسان همون

 . تهران میریم میدار تا دو شما مادر یماریب یبرا

 طول ادیز و پرسدیم آدرس یمرد از محمد شهر یتو

 چهارنفره یخانواده کی. میرسیم مقصد به که کشدینم

 یخانه. ساله دو و چهار پسر دو با نهیسک و حسن هستند،

 و شام تدارک. کنندیم یگرم استقبال ما از یول دارند یکوچک

 شروع ما یهادنیکش ازهیخم شام از بعد. انددهید ییرایپذ

 به کنندیم دعوتمان زود راه یخستگ یمالحظه به و شوندیم

 و اندکرده پهن رختخواب یاتاق یتو ژهیمن و من یبرا. خواب

 در هم حسن و محمد. ندیآیم ما شیپ هم شیپسرها و نهیسک

 بار سه دو ترکوچک پسر شب. خوابندیم خانه گرید اتاق

 آرام را او زود کندیم یسع مادرش نکهیا با و شودیم داریب



 

 دهیخواب نیسنگ ژهیمن یول شومیم داریب بار هر هم من کند،

 . شودینم متوجه و است

 م،یهست نیقزو کینزد یوقت. میافتیم راه دوباره زود صبح

 :دیگویم محمد

 هم تهران تا. میطرف دشمن مدل دو با بعد به نجایا از -

 . هاسیانگل هم هستن هاروس

 چطوره؟ اخالقشون هایکی نیا -

 . هانروس یلنگه یموجودات هی البد یول ندارم یادیز خبر -

 را کشورمان اشغالگران از گروه یکی نیا م،یبرس تهران به تا

 با یفرق چندان. مینیبیم یبازرس یهاپست در بار نیچند هم

 مشکوک، یهانگاه همان و هایمعطل همان. ندارند هاروس

 . میشویم رد دردسر بدون یول

 جلو یشتریب سرعت با و است بهتر جاده وضع تهران کینزد

. میشویم تهران وارد که است شده کیتار تازه هوا. میرویم

 در که مدت همه نیا از بعد. بلعمیم را اطراف چشم با دارم

 کی مثل میبرا قبل سال هشتاد تهران دنید ام،بوده زمان نیا

 محسوب یمیقد االن که یمیقد یهاخانه و هاابانیخ. است لمیف

 یهیبق و دیع دیخر یتکاپو در حاال از که یمردم شوند،ینم

 از تعدادشان که یمیقد یهانیماش و هادرشکه هستند، کارها

 .است شتریب یلیخ زیتبر
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. میرسیم ژهیمن یعمو یخانه به که کشدینم طول ادیز

 دارید یبایز یصحنه و آنجاست هم یعل. است گرم استقبال

 باشند ترگرم کشندیم خجالت گرانید یجلو که یشوهر و زن

 معلوم شود،ینم کنده هم صورت از که شانیهانگاه از یول

 . گذردیم چه دلشان در که است

 دو پسرک آن یهاهیگر خاطر به شبید من. میترخسته امشب

 و اندنشسته هم دور هیبق یول امدهینخواب خوب اصالا  ساله

 تیهو گرید روز دو از بعد نجایا. هستند زدن گپ مشغول

 نیا از هدف دانندیم و شناسندیم را محمد چون میندار یجعل

 یعل شب اواخر باالخره. است بوده ژهیمن آوردن سفر

. دنیخواب به کنندیم دعوتمان و رودیم و کندیم یخداحافظ

 و جیگ قدرآن. میخوابیم شیدخترعمو اتاق در ژهیمن و من

 اتاق کدام به خواب یبرا را محمد فهممینم که امخسته

 . اندبرده

 یخداحافظ موقع. اندکرده آماده صبحانه مانیبرا زود صبح

 :دیگویم و کندیم بغلم مانهیصم و گرم ژهیمن

 . دادم زحمت بهتون یلیخ مدت نیا -

 . بوسمیم را اشگونه

 هی دوارمیام. یبش خوشبخت انشاهللا. زمیعز نبود یزحمت -

 . نمتیبب دوباره یروز

 تهران دارم. میافتیم راه و میکنیم یخداحافظ هم هیبق با

 زیچهمه. بلعمیم چشم با روز ییروشنا در را ستیب یدهه

 زیتبر از شتریب که شانیالباس و مردم است، یدنید میبرا



 

 شود،یم دهید ادیز هم یسنت یهالباس هنوز یول شده ییاروپا

 و ستین بلندتر طبقه سه از شیهاساختمان که مسطح شهر

 در هم کنار هانیماش و هادرشکه آن در که خلوت یهاابانیخ

 :میگویم م،یشویم یاصل ابانیخ وارد یوقت. حرکتند

 نکهیا واسه رمیمیم دارم. نمیبب رو تهران خوامیم من محمد -

 نمیبب و کنم تماشا هست، هم من زمان تو که رو ییجا تا چند

 . کرده ییهافرق چه و بوده یشکل چه اولش

 میبرسون رو خودمون عصر تا دیبا. نیزر بشه رید ترسمیم -

 مناسب فرصت هی تو دمیم قول م،یبر زودتر بذار. زنجان

 نشون بهت رو زمان نیا تهران یجاهمه میایب دغدغه بدون

 . بدم

 ستین معلوم. مینیبب رو جا تا دو یکی فقط. محمد خدا رو تو -

 . تهران میبرگرد میبتون یک

 . کندیم نگاهم لبخند با

ا  ،یبکن رو یکار هی یبخوا تو دونمیم که من -  انجام دیبا حتما

 تو مرمر کاخ. میریم رو کینزد یجا تا دو یکی باشه،. بشه

 زود دیبا. میندار وقت ادیز باشه حواست فقط. ابونهیخ نیهم

 . میبر و یبنداز بهش ینگاه هی

 . امیراض مش،ینیبب هم رونیب همون از -

 :دیگویم خنده با

 استقبال ئتیه برامون در دم گفته شاه االن! خدا رو تو نه -

 ییچا باهاشون میبر کنن دعوتمون احترام با که گذاشتن

 ! میبخور



 

 هنوز شاه االن نبود ادمی من خب. محمد یبدجنس چقدر! ا ه -

 هم توش. بود موزه من زمان. کنهیم یزندگ اونجا و هست

 . ینیبب شدیم

 بود؟ شاه یک تو زمان -

 . بود یجمهور. مینداشت شاه -

 . بردیم باال نیتحس با را شیابروها

 یبود گفته بار هی. شده یجمهور رانیا. هیعال. یشرفتیپ چه -

 . یکن فیتعر برام بود قرار. شده انقالب 57 سال

 . کشمیم یقیعم نفس

 . مفصله. گمیم برات فرصت سر -

 از گذارندینم و هست نگهبان که ییجا م،یرسیم کاخ کینزد

 کاخ گنبد به دوزمیم چشم فاصله همان از. میبرو جلوتر آن

 حسرت با. رسدیم نظر به من زمان از باتریز چقدر که

 :میگویم

 داشیپ و بگردن راه تو دمیترس. ارمیب مویگوش نشد فیح -

 . رمیبگ عکس تا چند خواستیم دلم. بشه شر و کنن

 درش تیجمع همه نیا وسط شدینم هم یبود آورده اگه -

 . هیچ نیا که کردنیم شک درجا. یریبگ عکس و یاریب

 :دیگویم بعد قهیدق چند

 هم رو یمل باغ در سر میبر ،یشد ریس یکی نیا از اگه -

 . نیبب

 دست اند،داده شکالت یوعده او به که بچه کی مثل ذوق با

 . زنمیم



 

 . میبر! هیعال یوا -

 یول امدهید بارها قبالا  که میهست یدر سر مقابل بعد قهیدق چند

 یهاچرخ یصدا و نبوده زیتم قدرنیا اطرافش یهوا وقتچیه

 ابانیخ در هااسب یشانیپ یزنگوله یصدا با همراه هادرشکه

 . است دهیچیپینم

 آبادحسن دانیم در بعد یکم. کندیم امزدهذوق هم باز محمد

. هستم تماشا غرق و اطرافش یگنبدها به امزده زل. میهست

 یمیقد لمیف کی در حضور حس هنوز. هستند زیتم و نو چقدر

 یواقع همه هانیا که کنم باور توانمیم یسخت به و است من با

 :پرسدیم محمد م،یافتیم راه یوقت. است

 م؟یبر هست اجازه -

 یهاابونیخ نیا با نکنم فکر م؟یبر شهیم هم گهید جا هی -

. نمیبب رو تهران دانشگاه مشتاقم یلیخ. بکشه طول ادیز خلوت

 اولش خوندم، درس توش سال هفت که ییجا نمیبب خوادیم دلم

 . بوده یشکل چه

 . زندیم لبخند

 . نمیبب رو دانشگاهمون سال پنج از بعد آدینم بدم هم خودم -

 ست،ین شهر هیشب ادیز که ییجا در یدر مقابل بعد یکم

 . ستدیایم

 . دکتر خانم دانشگاهت هم نیا -

 یمعمول در کی به که ییهانرده به زنمیم زل و شومیم ادهیپ

 دانشگاه داخل به سرسبز ریمس کی آن پشت و اندشده ختم



 

 کمکم. هستند آشنا میبرا هاساختمان دورتر یکم. رودیم

 :میگویم ذوق با. بدهم صیتشخ را هادانشکده توانمیم

  کو؟ سردرش یول. خودشه! یوا -

 :دیگویم است ستادهیا کنارم که محمد

 .بود یشکل نیهم اول از. نداشت سردر -
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 چهل یدهه تو بودم خونده انگار آره،. ساختن بعداا  البد پس -

 نشونت خونه تو بنداز ادمی. دارم عکس جلوش. شده ساخته

 . همه یرو یمدلنیا دوتا دوتا که دسته تا چهار شکل. بدم

 . دهمیم نشان را تهران دانشگاه سردر شکل دستم با

 . تهرانه دانشگاه دمینفهم یول دمید رو عکست کنم فکر -

 عکسش یزمان هی چون ،یتومن پنجاه گفتنیم سردر اون به -

 پنجاه میبچگ زمان. بود شده چاپ یتومن پنجاه اسکناس رو

 . بود شده ابیکم یلیخ گهید شدم، که بزرگ. دمید یتومن

 جاها یلیخ. هیدرشت اسکناس. ستین جیرا یلیخ هم االن -

ا  گهید که یتومن صد. کرد ُخردش شهینم  . کمه واقعا

 :میگویم خنده با

 باهاش که بود ارزشیب قدراون. بود برعکس من زمان نه، -

 بنداز ادمی یراست. شدینم چاپ نیهم واسه دادن،ینم یچیه

 باشه جالب دیبا. بدم نشونت بعداا  هم فمیک تو یهااسکناس

 . میدیخریم یبستن هی میدادیم تومن هزارپنج ما. برات

 . شودیم گرد شیهاچشم



 

 . یبخر دانگشش ده هی یتونیم تومن هزارپنج با االن -

 :میگویم خنده با

 ارزش چقدر من فیک تو یهاپول نداره خبر یکس فیح -

 . شناسدشونینم تیرسم به کسچیه! داره

 کی احتیس و ریس نیا کل. میافتیم راه و میشویم سوار

 کنمیم حساب ذهنم یتو دارم و است دهینکش طول هم ساعت

 م،ینیبب را جا همه نیا خودم زمان کیتراف با بود قرار اگر که

 شمال یهاکوه به چشمم. بردیم زمان روز نصف الاقل

 و یخال یادیز و درخشدیم زیتم یهوا در که است تهران

 که است سخت میبرا باورش هنوز. رسدیم نظر به خلوت

 .امشده بزرگ و متولد آن در که یشهر است، من تهران نجایا
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 راه یهیبق

 کمتر یبازرس یهاپست در و است ترخلوت برگشت ریمس

 یظاهرساز به یازین و میهست تنها که بار نیا. میشویم معطل

 یشوخ و زدن گپ مشغول راحت ست،ین ژهیمن حضور در

 دونفره خلوت نیا چقدر. گذردیم زودتر یلیخ ریمس و میهست

 . دارم دوست است، شده بمانینص که را

 محمد. میرسیم زنجان به که است شهر یرو آفتاب هنوز

 :دیگویم

 زحمت بهشون شب دو که خدا بندگان نیا واسه میبر ایب -

 . میبخر ینیریش م،یداد



 

. میرویم آنجا به و ردیگیم را شهر یقناد نیبهتر سراغ

 دلم. زندینم دل به یچنگ ادیز و است نوع چند فقط هاینیریش

 یهانشانه و است شده یخال مردم یانبارها کمکم. ردیگیم

 همان از یاجعبه. شودیم آشکار دارد یقحط شروع

 یخانه وارد دوباره بعد یکم و میخریم موجود یهاینیریش

 . میشویم مهربانمان زبانیم

 جاده در روز سه. هستم شیپ شب دو از ترخسته بار نیا

 نکشم ازهیخم کنمیم یسع. است شده کمتر توانم و میابوده

 و شوندیم متوجه زبانانیم باالخره. شومیم بدتر مدام یول

 شودیم بلند محمد. هارختخواب آوردن به کنندیم شروع

 محمد به حسن بعد یکم و گذارندینم اصرار با که کند کمک

 :دیگویم

 نهیسک. اتاق اون تو میانداخت رو خانم و شما یجا. دییبفرما -

 رو خانم و شده داریب بار چند شب اصغر قبل یدفعه گفتیم

 دیام به دیخوابیم راحت گهید امشب. شرمنده. کرده زابراه

 . خدا

 نمیبیم و اندازمیم محمد به ینگاه چشم ریز از. خورمیم جا

 :دیگویم زود یول کندیم نگاه من به دارد هم او که

 . دیدیکش زحمت. آقا حسن نکنه درد دستتون -

 :میگویم و کنمیم تشکر نهیسک از و شومیم بلند

 هم شیپ داشتم دوست. نبود یمشکل. نشدم تیاذ شب اون من -

 . میدیخوابیم

 :دیگویم یمهربان با



 

 راحت. دیشد داریب کرد، هیگر اصغر دفعه هر دمید جانم، نه -

 . دیباش

 ...کاش. بودم راحت دیکن باور -

. نکنم اصرار ادیز که کندیم اشاره چشم با محمد که نمیبیم

 که وارد. میرویم اتاق طرف به محمد با و کنمیم تشکر

 :دیگویم آهسته و بنددیم را در م،یشویم

 مگه. شنیم مشکوک دختر؟ یکردیم اصرار قدرنیا چرا -

 اتاق هی تو هم با هم قبالا  خوبه اومدم؟ خیتار ماقبل از من

 یهاجاده بردمت بار هزار. یترسیم قدرنیا و میدیخواب

. زدهینم پر پرنده که ییجاها و غار و شهر رونیب خلوت

  شدم؟ ترسناک یلیخ نظرت به هانیا جلو امشب حاال

 در یکس هر از شتریب او به. دیگویم درست. ردیگیم امخنده

 اعتماد خودم به که است نیا تیواقع یول دارم اعتماد ایدن

 تمام قدرت با که یاجاذبه و است خودم از من ترس. ندارم

 اتاق و زندیم را برق دیکل محمد. خواندیم او یسو به مرا

 یادونفره اصطالحبه تشک به افتدیم چشمم. شودیم روشن

 اتاق طرف کی که متریسانت ستیصدوب یبیتقر عرض با

 تا دو. است شده تا دونفره لحاف کی آن نییپا و شده پهن

 محمد. رختخواب به امزده زل مبهوت. است تشک یباال بالش

 :دیگویم خنده با

 . بودم نکرده گهید رو یکی نیا فکر -

 و خنددیم صدایب طورهمان. کنمیم نگاهش و گردمیبرم

 :دیگویم



 

 . شده یدنید اتافهیق -

 طرفآن و داردیبرم را هابالش از یکی و رودیم جلو بعد

 کنار از را شیپالتو. گذاردیم یزمیه یبخار کنار اتاق

 بالش کنار و داردیبرم است، اتاق یگوشه که لمانیوسا

 :دیگویم. گذاردیم

  شد؟ راحت التیخ -

 اطیح به رو که یدر طرف به. ماندینم من جواب منتظر

 :دیگویم و رودیم است،

 . کن عوض رو لباست ،ییشودست رمیم -

 تن به که اندازمیم ینرم و راحت شلوار و بلوز به ینگاه

 . دارم

 .خوابمیم نیهم با. راحته لباسم -

 دراز نیزم یرو یبخار کنار و گرددیبرم بعد قهیدق چند

 که من به رو. کشدیم خودش یرو را شیپالتو و کشدیم

 :دیگویم امستادهیا اتاق وسط هنوز

 ؟یبخواب یندار الیخ -

 ؟یراحت اونجا تو -

 :پرسدیم لبخند با و بردیم باال را شیابرو کی

 ! ؟یدار یاگهید شنهادیپ نباشم، راحت -

 را میرو! امدهیپرس یخودیب سؤال چه. ردیگیم گر میهاگونه

 :دیگویم. رومیم رختخواب طرف به و گردانمیبرم

ا  کن خاموش هم چراغ -  . لطفا



 

 بالش یرو را سرش که اندازمیم او به ینگاه و گردمیبرم

. است پوشانده را شیزانوها تا گردن از فقط پالتو و گذاشته

 رفتن راه موقع بودم کرده حس م،یبود دهیرس یوقت امروز

 یسخت با یکم را اششده یجراح یپا و ستین راحت ادیز

 :پرسمیم. داردیبرم

  گرفته؟ درد پات -

 . کم هی -

  ؟یخوایم ُمسکن -

 . آره -

 :پرسدیم. کنمیم باز را درش و رومیم فمیک طرف به

  ؟یگردیم یچ دنبال -

 . گهید ُمسکن -

 . زندیم برق شیهاچشم. صورتم به زندیم زل

 . نیبش شمیپ ایب قهیدق هی. یخودت ُمسکن -

 . کنمیم نگاهش اخم با

 . کنم لوس رو تو ندارم وقت. امخسته من! لوس -

 :دیگویم خنده با

 ! کنم لوس رو تو امیب من یخوایم -

 کنار از را میپالتو. ندینب را لبخندم که گردانمیبرم را میرو

 یرو را آن. رومیم طرفش به و دارمیبرم لمانیوسا یهیبق

 . کشمیم شیپاها

 . یدار نگه گرم پاهاتو ستین بد -

 . اندازدیم من یپالتو به ینگاه و کندیم بلند را سرش



 

 اون ن،ییپا بکش خودمو مال. کن عوض رو پالتوها یجا -

 .باال اریب رو یکی
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 میپالتو یقهی. دهمیم انجام است، گفته که را یکار تعجب با

 تازه. کشدیم یقیعم نفس و آوردیم باال اشینیب ریز تا را

 و خودم حس ادی. شومیم پالتوها ییجاجابه از هدفش متوجه

 چراغ. ردیگیم آتش صورتم دوباره و افتمیم کاج ادکلن یبو

. رومیم لحاف ریز اتاق طرفآن عیسر و کنمیم خاموش را

. ستین کیتار ادیز اتاق و است آسمان یتو یامهین ماه

 خورده گره نگاهمان. من به اندرهیخ که نمیبیم را چشمانش

 زنم،ینم هم پلک اما است خسته مغزم و جسم. هم به است

 :پرسدیم بعد یکم. کنمیم تماشا را او دارم فقط

  ؟یخوابینم چرا -

  ؟یخوابینم چرا خودت -

 کنه،یم نگاهم داره یکی یوقت. یبخواب تو اول منتظرم -

 . برهینم خوابم

 و هوش تمام یول بخوابم کنمیم یسع و بندمیم را میهاچشم

 باالخره. است داریب هنوز ای دهیخواب او که است نیا به حواسم

 نگاهم دارد هنوز. کنمیم باز را میهاپلک و آورمینم طاقت

 . زندیم لبخند. کندیم

  بخوابم؟ زودتر من که یبزن گولم یخواستیم -



 

 کنار و دیآیم جلو. شودیم بلند و زندیم کنار را پالتوها

 صورتم یرو که را میموها از دسته کی. ندینشیم تشک

 در. بردیم گوشم پشت و داردیبرم متیمال با افتاده،

 خوب یلیخ. امدهیند حالتابه که هست ییتمنا چشمانش

 و شده تند میهالب در خون انیجر. بخوانم را حسش توانمیم

 خشک میگلو. است کرده ورم میهالب کنمیم حس. امشده داغ

 چپم ینهیس ریز. آوردیم نییپا را سرش یکم او. است شده

 یهاسلول تکتک. کوبدیم وارید و در به را خودش دارد قلبم

 یبرا صداستیب یادیفر وجودم در. کنندیم طلب را او بدنم

 و کشمیم یقیعم نفس. بوسه کی یبرا الاقل شدن، یکی

 :میگویم

 . محمد بخواب برو -

 نگاه با مرا و نشسته جاهمان. رودینم یول «باشه» دیگویم

 لحاف ریز از که را دستم. خودش به زده گره اشییطال

 . ردیگیم است، رونیب

 . انجماده حد در دستت دختر؟ یکرد خی قدرنیا چرا -

. سوزمیم دارم من. رسدیم یمعنیب نظرم به حرفش! سرد؟

 که است یحد نیباالتر در بدنم حرارت درجه کنمیم حس

 انگشتان نوک که شومیم متوجه تازه هرچند. امکرده تجربه

. ممکن حد نیآخر تا قرارم،یب. است سرد سرد   میپا و دست

. سراندیم لحاف ریز را آن و کندیم یکوتاه نوازش را دستم

 در که را ینفس. شودیم بلند و داردیبرم صورتم از چشم

 به نکهیا از قبل. دهمیم رونیب بودم، کرده حبس نهیس



 

 چشمانم. خوابمیم او به پشت و چرخمیم برسد، اتاق طرفآن

 را قلبم ضربان قیعم یهانفس با کنمیم یسع و بندمیم را

 غلبه التهابم بر یخستگ که کشدینم طول ادیز. کنم یعاد

 . رومیم خواب به و کندیم

 هوا هنوز. امدهیخواب چقدر دانمینم شوم،یم داریب یوقت

 میپالتو. ستین شیجا سر محمد. شومیم بلند. است کیتار

 و پوشمیم را میپالتو. ستین او یپالتو یول است نیزم یرو

 به داده هیتک و زده چمباتمه وارید کنار. رومیم اطیح به

 آهسته و رومیم کشینزد. کشدیم گاریس دارد و وارید

 :پرسمیم

  ؟یدینخواب چرا -

  ؟یدینخواب چرا خودت -

 . ییشودست برم شدم داریب. بودم خواب من -

 . طورنیهم هم من -

 :میگویم یاخفه یخنده با

 به دنیم هیتک روادهیپ کنار که یشد معتادها نیا شکل -

 ! کشنیم گاریس وارید

 ییشودست به. دیگوینم یزیچ و زندیم یرنگکم لبخند

 به ینگاه. جاستهمان هنوز گردم،یبرم یوقت و رومیم

. است نشده کوچک اصالا  انگار که اندازمیم گارشیس

 :پرسمیم

  ؟یکرد روشن گهید یکی -

 . آره -



 

 ایب شو پا. رهیگیم درد هم پات. یشیم ضیمر. سرده نجایا -

 . اتاق تو

 . بخواب برو تو. آمیم بشه، تموم گارمیس االن. چشم -

 خوابم که دهینرس بالش به سرم هنوز و رومیم اتاق به

 هم باز. است دهیدم دهیسپ شوم،یم داریب یوقت بار نیا. بردیم

 رومیم. ستین هم من یپالتو بار نیا. ستین اتاق یتو محمد

. گردمیبرم لرزم،یم کهیدرحال. رمیگیم وضو و اطیح یتو

 ندارد شعله گرید که یبخار به چسبانمیم را خودم قهیدق چند

 . است گرم هنوز یول

 ادمی. کجاست محمد که کنمیم فکر نیا به و خوانمیم نماز

. بود گذاشته نیزم یرو بالشش کنار را چییسو شبید که است

. اندازمیم اطرافش و ریز به ینگاه و دارمیبرم را بالش

 ممکن کجا شبانه. شومیم نگران یکم. ستین چییسو از یاثر

  باشد؟ رفته است

 در خانه. اندازمیم رونیب به ینگاه و کنمیم باز را اتاق در

 در طرف به آهسته. خوابند همه هنوز ظاهراا  و است سکوت

. کشمیم کوچه یتو یسرک. کنمیم باز را آن و رومیم کوچه

 آهسته. بود شده پارک شبید که است ییجاهمان نیماش

 نگاه را نیماش یتو. رومیم رونیب و پوشمیم را میهاکفش

 پالتو دو هر. است دهیخواب عقب یصندل یرو محمد. کنمیم

 بند با. است من یپالتو ریز مهین تا صورتش و است شیرو

 با. کندیم باز چشم بالفاصله. زنمیم شهیش به آهسته انگشت



 

 من سمت که را یدر قفل. شودیم بلند و زندیم لبخند دنمید

 :پرسمیم و میگشایم را در. کندیم باز است،

 ؟یدیخواب نجایا چرا -

 . کندیم یاکمانکشه

 . نبرد خوابم. بود گرم اتاق -

 :دیگویم. رودیم یروشن به رو که اندازدیم آسمان به ینگاه
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 نیماش تو من دهینفهم صاحبخونه تا. یکرد دارمیب موقع به -

 . تو میبر بودم، دهیخواب

 شده سردم. اندازدیم دوشم یرو را میپالتو و شودیم ادهیپ

 داخل به شانهبهشانه و چمیپیم خودم به را پالتو لیم با. است

 :دیگویم میرویم که اتاق یتو. میگردیبرم خانه

 . میفتیب راه زودتر میکن جمع -

 . کنمیم نگاه صورتش به

 یتونیم. یدینخواب شبید انگار. خوابالوئه یلیخ اتافهیق -

  ؟یکن یرانندگ

 . زمیعز نباش نگران. راهمروبه بخوابم، ساعت سه دو من -

. رودیم اطیح به او و لیوسا کردن جمع به کنمیم شروع

 یزیتم یهاپارچه از یکی گردد،یبرم سیخ صورت با یوقت

 را آن. دهمیم دستش به بود، هایخوراک یبقچه یال که را

 را مختصرمان لیوسا. کندیم خشک را صورتش و ردیگیم



 

 هر حسن و نهیسک. میرویم رونیب اتاق در از و میداریبرم

 :دیگویم نهیسک. هستند هال یتو دو

 د؟یدیخواب خوب. سالم -

 :دهدیم جواب لبخند با محمد

 . نکنه درد دستتون بله، -

 . شهیم آماده یچا االن. کردم روشن رو سماور -

 . میکنیم کم رو زحمت توناجازه با ما -

 :دیگویم حسن

 .شهینم که صبحونهیب -

 . میدار راه یلیخ زیتبر تا. بهتره م،یبر زودتر. دیدار لطف -

 به ریپن و نان یابقچه نهیسک باالخره و کنندیم تعارف یکم

 از. میبرو که دهندیم تیرضا و دهدیم دستمان

 جاده به یوقت. میافتیم راه و میکنیم تشکر شانینوازمهمان

 :پرسمیم م،یرسیم

  رم؟یبگ لقمه برات یخوایم -

 خونه تو همش که ماه هی نیا. ستین امگرسنه هنوز نه، -

 . کنهیم تمیاذ شلوارهام کمر. شدم چاق دم،یخواب و خوردم

 برنج و نون ندارم یحرف! ؟یگرفت میرژ امروز از حاال -

 سه دو ،یداد دست از که یخون همه اون یول یبخور کمتر

 که ریبگ میرژ خونه تو بذار. بشه جبران کشهیم طول ماه

 . یبرسون رو الزم یزهایچ و گوشت بدنت به یبتون

 . کندیم نگاهم لبخند با و گرددیبرم

 . دییبفرما شما یهرچ. دکتر خانم چشم -



 

 گرداند،یبرم جاده به رو یوقت و دهمیم را لبخندش پاسخ

 یمهربان چشمان و مصمم یچهره کنم،یم تماشا را رخشمین

 من یایدن بخش نیباتریز و نشسته جذاب صورت آن در که را

 را اشاراده و یروح قدرت گذرد،یم که روز هر. است

 خواستنش. بودم داده وا عمالا  من شبید. کنمیم نیتحس شتریب

 هر خواستیم اگر که بود دهیکش بند به را وجودم قدرآن

 که کردمیم حس خوب. نبود مخالفت توان من در بکند، یکار

 مسلط خودش بر بود توانسته یول دارد را حس نیهم هم او

 فکر نیا به! بود دهینبوس مرا یحت. بود دهیکش پس پا و شود

 هر االن نبود، خاصش قدرت و ییتوانا نیا اگر که کنمیم

 دوستش. میزدیم پا و دست یمانیپش از یگرداب چه در دومان

 دایپ یاتازه لیدل احساس نیا روز هر و وجودم؛ تمام با دارم،

 . ردیبگ شدت تا کندیم

 سرک ذهنم ته از یموذ احساس کی خوب حس همه نیا انیم

 ببوسد، مرا دارم دوست چقدر که کندیم یادآوری و کشدیم

 عذاب و دغدغه بدون شب کی که است شده آرزو کی میبرا

 آغوشش در صبح تا و بگذارم اشنهیس یرو را سرم وجدان

 فقط ست،ین مطرح شهوت گرید هاخواسته نیا در. بخوابم

 از بخش نیا. محرومم هم نیا از اما خواستن؛ و است عشق

 یگرید میحر چون کنم خفه وجودم در دیبا هم را خواستنش

 . ندارم را آن به ورود حق و است

 یک تا که پرسمیم خودم از و کشمیم یقیعم نفس حسرت با

 از بمانم، دور آغوشش از و اورمیب تاب توانست خواهم



 

. بودنش کینزد تیامن از دستانش، انیم شدن محصور

. امنداشته دوست حد نیا تا را یکس عمرم در هرگز دانم؛ینم

 از. برد خواهد کجا به مرا احساس نیا که ندارم یاتجربه چیه

. نشود آلوده گناه به عشق نیا که کند کمکم خواهمیم خدا

 :پرسدیم

  ؟یشد ساکت قدرنیا چرا -

 :پرسمیم و میآیم رونیب افکارم از

  ؟یرفت سفر قهیشف با حاال تا -

 . زندیم یرنگکم لبخند

 با شد، تموم که هاامتحان مونیعروس از بعد سال بار هی -

 و میبود اونجا هفته هی. مشهد میرفت ییچهارتا ترالن و میرح

 گفت قهیشف. بود سال همون تابستون آخر هم دوم بار. میبرگشت

 به تهران، میگشتیبرم میداشت یوقت. نهیبب رو ایدر داره دوست

 بعد آستارا میرفت اونجا از. لیاردب میرفت یعاد ریمس یجا

 تیبل اونجا از بعد اونجا، میموند روز سه دو. یبندرپهلو

 تمام. نداشتم نیماش هنوز زمان اون. تهران میبرگشت و میگرفت

 یبنزها با هم جاها یبعض. بود بوسینیم و اتوبوس با ریمس

 . بردنیم مسافر ییرهایمس تو که یسوار

 . آمد و رفت بوده سخت چقدر -

 .کشدیم یقیعم نفس

 . گذشتیم خوش یول بود سخت -

 افتاده جانم به اشجمله از که را یحسادت حس کنمیم یسع

 . کنم مهار است،



 

 . بگو هم اشهیبق -

 . بود بار دو همون. نداره هیبق -

 ؟ینرفت یسفر چیه گذشته سال هشت تو یعنی -

 تا ایلع. ییتنها. نایا و تیمأمور و درس و کار واسه رفتم، -

 هم اون بوده، مراغه ده،ید زیتبر از ریغ که یشهر تنها حاال

 به سفر. خواهرهام یخونه میرفت یجمعدسته که ییهاوقت

 .آدینم حساب

  د؟ینرفت سفر ینفر سه حاال تا یعنی -

 . نه -

 چرا؟ -
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 ذهنم. دیگوینم یزیچ و دهدیم رونیب صدادار را نفسش باز

 همان است، قهیشف و او نیب که یراز طرف به شودیم دهیکش

 دیتهد را محمد که بود قهیشف دست در ییآتو که یموضوع

 تشیاذ ندارم دوست یول بدانم را راز نیا که کنجکاوم. کند

 حرف مورد نیا در ندارد دوست که کنمیم حس کامالا . کنم

 نیا به احتماالا  که رسدیم ییجا به صحبتمان موقع هر و بزند

 . طرفم به گرددیبرم. کندیم سکوت است، مربوط موضوع

  ؟یکنیم نگاهم یطورنیا چرا -

 . کنمینم نگاهت یجور -

 ندادم؟ جواب یشد ناراحت -



 

 که رو یزیچ ستین الزم. گفتم بهت هم دفعه اون. نشدم نه، -

 موردش در یندار دوست و خودته یخصوص میحر مال

 . یبگ بهم ،یبزن حرف

 . کندیم نگاهم لبخند با و گرددیبرم دوباره

 که اخالقته نیهم خاطر به. نیزر هییاستثنا شعورت و درک -

 . کنمیم آرامش احساس کنارت قدرنیا

 با کند،یم جاده به رو دوباره یوقت و دهمیم پاسخ را لبخندش

ا  که کنمیم فکر خودم  در خودم با و بدانم دارم دوست واقعا

 نگذارم فشار تحت موضوع نیا خاطر به را او که زمیست

 .  دانمیم او حق را نیا چون

□ 

 شروع ساعته مین یریتأخ و یپنچر کی با را بعدازظهر

 یهاپست تعداد م،یشویم ترکینزد زیتبر به هرچه. میاکرده

 بار نیسوم یبرا. ترقیدق هایبازرس و شودیم شتریب یبازرس

 حرکت یاجازه یوقت. گردندیم و دارندیم نگه را نیماش

 :پرسمیم دهند،یم

  دن؟یم ریگ قدرنیا چرا -

 که یکی دادن خبر بهشون مثالا  شده، یخبر هی احتماالا  -

 . زیتبر سمت رهیم داره دنبالشن،

 :پرسمیم ینگران با

 باشن؟ خودمون دنبال ممکنه یعنی -



 

. تهران میبرد رو ژهیمن ما دهینفهم کسچیه. دهیبع یلیخ -

 دنبال. ندارن یحسنخان فاطمه و یاهر محمد با یمشکل احتماالا 

 . میشیم عالف وسط نیا ما فقط. انگهید یکی

 از. باشد درست حدسش کنمیم دعا و کشمیم یقیعم نفس

 شیپ کند یلیخ. هستم هم ریتأخ همه نیا نگران گرید طرف

. مینرس شهر به هوا یکیتار از قبل ترسمیم و میرویم

 از بعد ریگگردنه و راهزن انواع هاجاده یتو که دانمیم

 محمد. مسافران کردن لخت به کنندیم شروع غروب

 حرکت حال در نیماش یوقت تا که دیگویم و دهدیم امیدلدار

 . دیرس نخواهد ما به دستشان هاآن است،

 زیتبر با لومتریک ده حدود هوا یکیتار از بعد ساعت دو

 احتماالا . میرسیم یبازرس پست کی به باز. میدار فاصله

 پست. میهست شهیب کی کنار. است شهر از قبل پست نیآخر

 دستور. ستین عبور انتظار در ینیماش ما جز و است خلوت

 یدشنه یسرباز. گردندیم را نیماش. میشو ادهیپ دهندیم

 آن به ینگاه و آوردیم رونیب یصندل ریز از را محمد

 اشاره محمد به و گذاردیم کمربندش یتو را آن. اندازدیم

 سقف یرو را شیهادست و ستدیبا نیماش به رو که کندیم

 به دیآیم بعد. کندیم یبدن یبازرس را او. بگذارد نیماش

 که کندیم اشاره. امستادهیا نیماش طرفآن که من طرف

 امزده زل مبهوت. بگذارم نیماش یرو را میهادست و بچرخم

 مرا بخواهند که بود امدهین شیپ یپست چیه در حالبهتا. او به

 کنم،ینم یحرکت ندیبیم یوقت سرباز. کنند یبدن یبازرس



 

 نیماش طرف به خشونت با مرا و ردیگیم را امشانه

 به رو و کشمیم رونیب دستش ریز از را خودم. چرخاندیم

 و است انینما صورتم در خشم که مطمئنم. ستمیایم او

 به و زندیم داد سرم. بدهم نشان یعاد را حالتم توانمینم

 طرف به و ردیگیم را دستم بعد. دیگویم ییزهایچ یروس

 و کشمیم رونیب دستش از را دستم اریاختیب. کشدیم خودش

 را اشاسلحه و شودیم سرخ خشم از صورتش. دهمیم هلش

 سرباز و من نیب را خودش محمد. ردیگیم طرفم به

 سرباز دست که نمیبیم و کشمیم سرک او پشت از. اندازدیم

 : زنمیم غیج. لغزدیم ماشه یرو

 ! نه -

 کی در. بکشم رونیب محمد سر پشت از را خودم کنمیم تقال

 را آن تا شومیم خم یکم و افتمیم امچکمه یتو یدشنه ادی آن

 . ردیگیم را دستم عیسر محمد. بکشم رونیب

 باهاشون میتونینم. ادهیز تعدادشون. باش آروم. نیزر نه -

 . میبجنگ

 مقابلمان سرباز دوازده ده. چرخدیم اطراف به نگاهم

 با ما یجزئ یریدرگ متوجه یهمگ انگار. اندستادهیا

 را شیهادست محمد. اندآمده طرفمان به و اندشده همقطارشان

 یروس به یاکلمه دوستانه و آرام یلحن با و بردیم باال

 کی و آوردیم نییپا را اشاسلحه یلوله نوک سرباز. دیگویم

 از تا کشدیم را او و ردیگیم را محمد یشانه. دیآیم جلو قدم

 تکان و ستدیایم شیجا سر محکم محمد. کند دورش من یجلو



 

 چیه و داشته نگه باال را شیهادست هنوز اما خوردینم

 یروس به کلمه سه دو باز. کندینم یایتهاجم حرکت

 با محمد. دهدیم جواب ییزهایچ خشونت با سرباز. دیگویم

 :پرسمیم آرام. آوردیم زبان بر و سازدیم یاجمله زحمت

  گه؟یم یچ -

 مدارا باهاشون میمجبور. نباش نگران و بمون آروم فقط تو -

 که سرباز همه نیا جلو میتونینم دشنه هی با نجایا. میکن

 . میببر شیپ از یکار دارن، اسلحه تاشونسه

 :کنمیم نجوا

. کنن جدا هم از رو تو و من خوانیم هانیا. ترسمیم من -

 .سرشونه تو ییفکرها هی مطمئنم

 :دیگویم متیمال با
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 داره نیماش هی. برسه تو به دستشون محاله ام،زنده من تا -

 .بگذرن رمونیخ از دیشا. شهیم کینزد

 سرباز. شنومیم دور از را نیماش کی موتور یصدا تازه

. دهدیم یروس به یدستور و آوردیم باال را اسلحه دوباره

 از دیگویم محمد به که شومیم متوجه دستش یاشاره از

 پاسخ آرام باز و خوردینم تکان محمد. برود کنار من یجلو

 . دهدیم یکوتاه

 ما به ترحم و یکنجکاو با نانشیسرنش. رسدیم راه از نیماش

 و نندیبیم را هاآن مدارک زود سربازها. کنندیم نگاه



 

 نگاه نیماش عقب یهاچراغ به یدیناام با. کنندیم شانیراه

 و دیآیم جلو سرباز. است شدن دور حال در که کنمیم

 فرز محمد. کشدیم خشونت با و ردیگیم را محمد یبازو

 رونیب دستش از را سرباز یاسلحه و کندیم دراز دست

. خوردیم نیماش یبدنه به و شودیم کیشل یریت. کشدیم

 به را اسلحه. کندیم دور خودش از لگد با را سرباز محمد

 یول مسلحند هاآن از نفر دو که ردیگیم یسربازان جمع طرف

 به اندزده زل مبهوت همه. ستندین کیشل یآماده کدامچیه

 :دیگویم او. محمد

 به حواست. باش آماده. نیزر اریب در رو دشنه حاال -

 .مینش ریغافلگ باشه دوروبر

. آورمیم در غالفش از و کشمیم رونیب امچکمه از را دشنه

 اطرافش و جاده مهتاب نور ریز. اندازمیم اطراف به ینگاه

 ینیماش ای انسان و است یخال شود،یم دهید که ییجا تا

 اشاره سربازها یهاتفنگ به محمد. ندارد وجود اطرافمان

 خم دارند، اسلحه که یسرباز دو. نیزم به بعد و کندیم

. گذارندیم نیزم یرو شانیپا یجلو را هااسلحه و شوندیم

 سرشان یرو را هادست که کندیم اشاره دست با محمد

 عقب متر چند و کنندیم اطاعت همه. بروند عقب و بگذارند

 تکان سربازها. کندیم اشاره شهیب به محمد. روندیم

 یپا یجلو محمد. کنندیم نگاه را ما و اندستادهیا. خورندینم

 یهمگ دفعه کی. کندیم کیشل و ردیگیم نشانه را سربازها



 

 یکم و کنندیم شهیب طرف به دنیدو به شروع و گردندیبرم

 . شوندیم دیناپد چشم از درختان یالالبه یکیتار در بعد

 نیزم یرو از را گرید تفنگ دو و رودیم جلو محمد

 گرد شیهاچشم دفعه کی بعد و چرخدیم طرفم به. داردیبرم

 : زندیم داد و شودیم

 ! سرت پشت -

 حاال و بود سرم پشت که نمیبیم را یسرباز و چرخمیم

 یکیتار در اشدشنه و برده باال را دستش. است مقابلم

 یحت و امشده خکوبیم وحشت از. زنمیم غیج. درخشدیم

 شودیم سست دستم. دارم دست در دشنه هم من که رفته ادمی

 یحرکت چیه. افتدیم نیزم به و لغزدیم آن انیم از دشنه و

 یقفسه طرف به که سرباز دست به امزده زل فقط کنمینم

 صورت. چدیپیم گوشم در کیشل یصدا. دیآیم نییپا امنهیس

 عیما آن و خون کاسه کی به شودیم لیتبد آن کی در سرباز

 و سوراخ یشانیپ با سرباز. پاشدیم صورتم یتو ظیغل سرخ

 یرو مقابلم است، نداده را بستنشان مهلت مرگ که یچشمان

 :زندیم داد و کندیم باز را نیماش در محمد. افتدیم نیزم

 . باش زود -

 نیماش عقب یصندل یرو را اسلحه سه که کنمیم نگاهش

 طرفم به کنم،ینم یحرکت من ندیبیم یوقت و اندازدیم

 نیزم یرو از را امدشنه و ردیگیم را میبازو دود،یم

 که راننده در از. کشدیم نیماش طرف به مرا. قاپدیم

 :زندیم داد و دهدیم هلم نیماش داخل به است، ترکینزد



 

 . وراون برو -

 و کشانمیم یکنار یصندل یرو را حسمیب اندام زحمت به

. کندیم حرکت نیماش در بستن از قبل و شودیم سوار محمد

. میرویم شیپ سرعت نیآخر با و است گذاشته گاز یرو پا

 :زندیم داد سرم و اندازدیم عقب به ینگاه نهیآ از

 اونجا ماست مثل دیبا بود؟ دستت تو یچ واسه دشنه اون -

 متر سه نبود؟ دوروبرت به حواست ذره هی و یستادیوام

 بگو رو من ؟یباش خودت مواظب یتونینم بشم، دور ازت

 .یباش اطراف مراقب سپردم تو به بود راحت المیخ مثالا  که

 بستن، دلمه به است کرده شروع که را سرباز خون دست با

 :کشدیم هوار بلندتر. کنمیم پاک صورتم یرو از

 شرکت کار همه تو یایب یخوایم و شهیم ادعات همه نیا -

 هی نیع دشمن مقر وسط بعد ،یبجنگ دشمن هیعل مثالا  و یکن

 . عرضهیب. کنن رتیغافلگ پشت از که یستادیوا الیخیب بچه

 یزیچ توانمینم که است بد حالم قدرآن. هیگر ریز زنمیم

 :کشدیم ادیفر. میبگو

. کنه هیگر هم دیبا تو مثل یتیمسئولیب آدم. کن هیگر آره، -

 حال به دیبا باشه، خودش مواظب هیثان پنج ستین بلد که یکس

 . بزنه زار خودش

 بعد. افتمیم هقهق به و کنمیم پنهان دستانم یال را صورتم

 ترس از آن هر و میبود گذرانده که یوحشتناک لحظات آن از

 و شود سرباز همه آن فیحر تواندینم محمد که بودم دهیلرز

 روس سربازان دست ریاس من و کشندیم را او یزود به



 

 او و زنمیم هق. ندارم را او یتند همه نیا طاقت شد، خواهم

 نیماش سرعت کنمیم حس بعد یکم. دیگوینم یزیچ گرید هم

 یفرع یجاده کی یتو. کنمیم باز را میهاچشم. است شده کم

 :پرسمیم. میچیپیم

  م؟یریم کجا -

 :دیگویم تیعصبان با
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 و کردن یچراغون برامون شهر یورود تو االن یکرد فکر -

 مطمئنم م؟یبر یطورنیهم و نییپا میبنداز سرمونو میتونیم

. دادن رو نمونیماش و خودمون مشخصات. زدن میسیب االن

 . منتظرمونن شهر به میبرس نکهیا از قبل

 خاموش را نیماش یهاچراغ اندازدست پر یخاک یجاده یتو

 نمیبیم. ریمس به است زده زل و کرده کم را سرعت. کندیم

 م،یرویم جلو که یکم. کندیم نگاه عقب به نهیآ از مدام که

 نفس محمد. میچیپیم کوه کی پشت و خوردیم چیپ جاده

 مدت نیا تمام در کنمیم حس تازه و دهدیم رونیب یصدادار

 . است داشته استرس چقدر

 کی. است مرتفع جاده. میرویم جلو را وخمچیپرپ یجاده

 شیپ که یکم. دره گرمانید طرف و است کوه طرفمان

 :پرسمیم. داردیم نگه را نیماش محمد م،یرویم

  ؟یستادیوا چرا -



 

 یکم. کندیم نگاه را اطراف و شودیم ادهیپ. دهدینم جواب

 از. کندیم منحرف دره طرف به را نیماش بعد و رودیم جلو

 یتو که را یادیفر تا گذارمیم دهانم یرو را دستم وحشت

 راه کی یتو میدار که نمیبیم بعد. کنم خفه است، امحنجره

 نیماش عرض به درست راه. میرویم نییپا طرف به رومال

 خشک دهانم ترس شدت از. دارد یتند یلیخ بیش و است

 را او امروز تا. میبگو یزیچ ندارم جرئت یول است شده

 تا کنم سکوت دهمیم حیترج. بودم دهیند یعصبان قدرنیا

 . نمیبب یبداخالق نکهیا

 به افتدیم چشمم و میرسیم دره عمق به جلوتر یکم

 را نیماش. درخشدیم مهتاب نور ریز دره کف که یارودخانه

 کیتار و انبوه ییجا در و کشدیم برگیب درختان یالالبه

 یاثر که خشک یلحن با و طرفم به گرددیبرم. کندیم متوقف

 :دیگویم ندارد، وجود آن در هم یشگیهم یمهربان از

 . زود فقط. بشور رو صورتت و دست شو ادهیپ -

 و دست. دیآیم رودخانه لب تا همراهم او و شومیم ادهیپ

 و است سرد یحساب رودخانه آب. میشویم را صورتم

 محمد. شودیم دور من از هم یکرخت حالت آن یول لرزمیم

 :پرسدیم

  ؟یدار یاضاف لباس -

 ...پالتو یول دارم گهید شلوار بلوز هی -

 :دیگویم. ستین تنم پالتو. اندازمیم خودم به ینگاه



 

. باشه نیماش تو دیبا. نبود تنت پالتو م،یشد ادهیپ که اونجا -

 به یلیخ هنوز. ینکن معطل. بجنب. کن عوض رو لباست برو

 . میکینزد خطر

 او به ینگاه. شومیم سوار و رومیم نیماش طرف به

 مراقب و ستادهیا نیماش به پشت دست به اسلحه که اندازمیم

 زیتم لباس و آورمیم در را امیخون یهالباس. است اطراف

 :پرسدیم کنمیم باز که را نیماش در. پوشمیم

 ؟یدیپوش -

 . آره -

 یتو را امدشنه. کندیم باز را نیماش عقب در و گرددیبرم

 عقب یصندل یرو که را یااسلحه دو هر. گذاردیم کمربندش

 شیهاشانه از یکی یرو را کدام هر بند. داردیبرم است،

. کندیم زانیآو اششانه از جلو به رو هم را یکی و اندازدیم

 :دیگویم

. بردار هست، نیماش تو یخوراک یهرچ. بپوش رو پالتوت -

 . ینذار جا رو یجعل مدارک

 و فمیک یصندل ریز از. پوشمیم را میپالتو و شومیم ادهیپ

 است، مانده یباق آن از یکم که را صبحانه ریپن و نان یبقچه

 . دارمیبرم

 یطور. است نشسته جانم به تلخش رفتار غم هم و نگرانم هم

 آن با. بزنم زار و نمیبنش جاهمان دارم دوست که گرفته دلم

 و خطرات تمام انیم. است نشده یخال دلم هنوز هیگر همه

 که است نیا دارد، تیاهم میبرا که یزیچ نیشتریب دردسرها



 

 به نسبت محبتش یاذره نکهیا تصور یحت. باشد داشته دوستم

 را قلبم بدهد، ادامه را تند رفتار نیا بخواهد ای باشد شده کم من

 .دهدیم فشار یآهن یرهیگ کی مثل

 

 1قسمت-48فصل

  خانه به بازگشت

 و رودیم جلو رود کنار که محمد به امزده زل و امستادهیا

 سرش پشت شودیم متوجه یوقت. کندیم برانداز را رودخانه

 :زندیم داد و گرددیبرم ستم،ین

 . فتیب راه ؟یکنیم تماشا منو اونجا یستادیوا چرا -

 باالتر یکم. دهدیم ادامه راهش به و گرددیبرم مکث بدون

 به یسنگ اطراف از. ستدیایم. است کمتر رود عرض

 یتو جلوتر یکم و داردیبرم متوسط یهندوانه کی یاندازه

 : دیگویم یدستور یلحن با. اندازدیم رود

 . سنگ اون یرو بپر -

 جلوتر یکم و داردیبرم یگرید سنگ و گرددیبرم. پرمیم

 :دیگویم. کندیم پرت یقبل سنگ از

 . یکی اون رو بپر حاال -

 پردیم و دیآیم سوم سنگ با و گرددیبرم پرم،یم یوقت

 یفاصله وسط کندیم پرت را سنگ آنجا از. اول سنگ یرو

 . رود طرفآن ساحل تا ماندهیباق

 . بپر -



 

 با. کنمیم حفظ را تعادلم زور به و خورمیم یسکندر. پرمیم

 :دیگویم یتند لحن

 صبح تا ،یبش سیخ. بده انجام درست رو کار هی خدا رو تو -

. یزنیم خی. صفر ریز رهیم هاشب هنوز. یمونینم زنده

 . ساحل تو بپر

 که ییهاپرش با را ریمس همان دارد او که ینیح در و پرمیم

 :پرسمیم کند،یم یط است، ساده یلیخ شیبرا انگار

  خونه؟ میرسینم امشب مگه -

 :دیگویم حرص با

ا  چرا، -  از و میبزن دور کمر و کوه تو از رو شهر دیبا! حتما

 تو انین و میاریب شانس اگه تازه. میبش وارد شهر طرف اون

 . میبر راه دیبا صبح تا دنبالمون، ریمس نیا

 دنبالش. رودیم شیپ شهیب یتو تند ییهاقدم با و افتدیم راه

 طرفآن بیش از رفتن باال به کندیم شروع. دومیم

 یول است نیزم یرو برف جاها یبعض هنوز. رودخانه

 یرو رفتن راه که است یسیخمهین و چسبناک گل ریمس شتریب

 زدن نفس به تند بیش یتو راه اواسط. است سخت یلیخ آن

 :دیگویم و گرددیبرم. افتمیم عقب. افتمیم

 . میندار وقت. بجنب -

 دارم انتظار. بدهم جواب توانمینم که زنمیم نفسنفس یطور

 تا. رفتن باال به کندیم شروع و گرددیبرم یول کند کمکم

 کوه یباال یوقت. آورمیم فشار خودم به توانم حد نیآخر

. کشمیم یقیعم نفس و ستمیایم. امشده عرق سیخ م،یرسیم



 

 نییپا به کوه سمت آن بیش از و دهدینم استراحت مهلت

 رفتن راه یبیسراش یتو. دومیم دنبالش. شودیم ریسراز

 سگ پارس یصدا که است آمده جا نفسم تازه. است ترآسان

 میباش کینزد روستا کی به نکهیا تصور از. رسدیم گوشم به

 آن کی محمد. میآیم وجد به م،یبمان آنجا امشب میبتوان دیشا و

 :دیگویم. دهدیم گوش و ستدیایم

 . دنبالمون اومدن سگ با. بود درست حدسم! هایلعنت -

 دارن؟ هم سگ مگه -

. کننیم استفاده بیتعق واسه گفتنیم هابچه. آوردن هایتازگ -

 معطل رو هاسگ کم هی. میشد رد رودخونه از نیهم یبرا

 آرنیم رو هاسگ و فهمنیم سربازها بعدش یول کنهیم

 . تمومه کارمون بهمون، برسن. بجنب. رودخونه طرفنیا

 نشده مهربان هنوز یول ستین یعصبان و خشک گرید لحنش

 نییپا سرعت حداکثر با. است متیغن میبرا هم نیهم. است

 آب محصول که که یبزرگ و کوچک آب یهاانیجر. میرویم

 که شومیم متوجه. است یجار کوه از هاست،برف شدن

 هاآن تمام یرو از که کندیم انتخاب یطور را ریمس محمد

 یبرا ییایبو قطع چیمارپ کی دارد الیخ ظاهراا . میشو رد

 . کند جشانیگ یحساب و کند درست هاسگ

 چشم به یقبل از ترکوچک یرود م،یرسیم دره ته به یوقت

 و پردیم آن یرو از سنگ بدون محمد بار نیا. خوردیم

 به کنمیم دعا. کشدیم هم در را صورتش آن کی که نمیبیم

 از. باشد دهینرس یبیآس ست،ین سالم یلیخ هم هنوز که شیپا



 

 عیسر هم من و اندازدیم آن وسط سنگ کی رود طرف آن

 گوش به هاسگ پارس یصدا مدت تمام در. شومیم رد

 . رسدیم

 کوه یمهین تا. میکنیم گرید یکوه از رفتن باال به شروع باز

 درخت بدون قسمت وارد یوقت و میهست درختان پناه در

 دفعه کی. اندازدیم عقب به ینگاه و گرددیبرم او م،یشویم

. کشدیم نییپا طرف به خودش با مرا و ردیگیم را دستم

 :دیگویم م،یدویم درختان انیم یکم یوقت

 جیگ انگار هاسگ. انرودخونه طرفاون بیش تو هاروس -

 . چرخنیم خودشون دور دارن. شدن

 :میگویم وحشت با

  ؟یچ کنن دایپ رو ردمون اگه -

 . کندیم فکر لحظه چند

 . بدو. میندار یاگهید راه. میبر رودخونه تو از دیبا -

 دره عمق طرف به یکج ریمس از مرا و ردیگیم را دستم

 :دیگویم میرسیم که رود لب. کشدیم

 . باال بزن رو شلوارت و اریب در رو جورابت و کفش -

 و افتمیم صورتم و دست شستن موقع آب یسرما ادی

 نظرم به هاسگ پارس یصدا یول لرزمیم اریاختیب

 است، گفته که را یکار عیسر. سرماست از تروحشتناک

 دو هر محمد و میزنیم گره هم به را هاچکمه یبندها. کنمیم

 دستم از هم را بقچه و فمیک. اندازدیم گردنش دور را

 و کلفت چوب دو با و زندیم یچرخ رود کنار. ردیگیم



 

 را دستم باز. دهدیم دستم به را یکی و گرددیبرم محکم

 . ردیگیم

. ینخور نیزم یباش مراقب یلیخ دیبا. زهیل رودخونه کف -

 .ریبگ کمک چوب از
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 انیجر. بردیم آن وسط خودش با مرا و شودیم رود وارد

 اول یلحظه همان. رسدیم میزانو ریز تا خروشان آب

 آزادمان دست با و میاگرفته محکم را گریهمد دست. لرزمیم

 :دیگویم. میفتین که میریبگ کمک چوب از میدار یسع

 . یکنیم عادت سرماش به م،یبر راه کم هی -

 هم به دارد میهادندان سرما شدت از. میگوینم یزیچ

 یطیشرا نیچن در شودیم که یسرعت حداکثر با. خوردیم

 کم سرما شدت از تنها نه نظرم به. میرویم جلو رفت، راه

 میپاها بعد یکم. لرزمیم شتریب لحظه هر برعکس است، نشده

 یول کنمینم حسشان ادیز و است یکرخت به رو سرما از

 حسن تنها. است شده منتقل بدنم کل به آب سوزجان یسرما

 درختان پناه در همواره که است نیا وحشتناک ریمس نیا

ا  م،یشوینم دهید باال از و میهست  م،یهست آب یتو یوقت تا ضمنا

 . رندیبگ بو یرو از را ردمان توانندینم هاسگ

 انتظار آن هر و رسدیم گوش به هامدت تا هاسگ یصدا

 طرفمان به و شود آشکار رود ساحل در هاآن از یکی دارم

 آن و بوده درست محمد ینیبشیپ انگار یول کند حمله



 

 م،یبود شده رد شانیرو از که یبزرگ و کوچک یهاآبراهه

 از هاسگ یصدا کنمیم حس بعد یکم. است کرده جشانیگ

 :دیگویم محمد. است شده منتقل راست سمت به چپمان سمت

 رو هاسگ. میهست رودخونه طرفاون ما کردن فکر. هیعال -

 آخر تا که بومون رد دنبال رنیم دارن و کردن رد آب از

 تموم ما یبو که هم اونجا احتماالا . باال میبود رفته هادرخت

 . باال برنیم طورنیهم رو هاسگ سربازها شه،یم

 دور هاسگ یصدا بعد یکم. است درست اشینیبشیپ

 رود یتو هم باز ما. شودیم محو باالخره و دورتر و شودیم

 :پرسمیم لرزان. میرویم شیپ

  م؟یبر راه خچالی نیا وسط دیبا یک تا -

 المونیخ م،یبش دورتر مقدار هی. برگردن سربازها ممکنه -

 . ترهراحت

 حس را میپاها سرما شدت از کمکم. میرویم شیپ هم باز

 به میپا جلوتر یکم. دارمیبرم قدم زهیغر یرو از. کنمینم

 دست از دستم. شومیم پرت جلو به و کندیم ریگ یسنگ

 لحظه چند. افتمیم رود یتو کلیه تمام با و شودیم جدا محمد

 ستادنیا توان که لرزمیم یطور کند،یم بلندم محمد که بعد

 سرم هم باز دارم انتظار. امکرده هیتک دستانش به فقط و ندارم

 بر یکار چیه یعهده از و امعرضهیب که دیبگو و بزند داد

 :پرسدیم ینگران با یول میآینم

  نشد؟ تیطور ؟یخوب -



 

 بدم حال یوقت. بدهم جواب توانمینم که لرزانم و جیگ قدرآن

 کی یرو و رود ساحل طرف به کشاندیم مرا ند،یبیم را

 و آوردیم در را شیپالتو. نشاندیم خشک کوچک یصخره

 :دیگویم

 . بپوش رو نیا و اریب در رو سیخ یهالباس نیا زود -

 من از قدم چند و کندیم زانیآو کنارم یاشاخه به را پالتو

 مشغول و ندینشیم یسنگ یرو من به پشت و شودیم دور

 هم بعد و رود کنار خشک یهاعلف با شیپاها کردن خشک

 زور به لرزان دستان با. شودیم جورابش و چکمه دنیپوش

 را محمد یپالتو و کشمیم رونیب تنم از را سیخ یهالباس

 :پرسدیم. پوشمیم

  ؟یدیپوش -

 . آره -

 با را میپاها. دیآیم طرفم به علف یمقدار با و گرددیبرم

 میهاجوراب. کندیم میپا را میهاچکمه و کندیم خشک هاآن

 سمیخ یهالباس محمد. است شده سیخ و بوده پالتو بیج یتو

 بعد چالند،یم ممکن حد تا و کندیم جمع نیزم یرو از را

 گره چوبش سر به و بنددیم بقچه کی شکل به را هاآن

 :دیگویم. گذاردیم اششانه یرو و زندیم

 . میبر -

ا . رومیم راه سرش پشت تلوتلوخوران و شومیم بلند  واقعا

 از مغزم انگار سرما شدت از. ستین خوب حالم و است سردم

 یوقت. کوه یباال سمت به کندیم کج راه او. است افتاده کار



 

 کندیم کمک و ردیگیم را دستم ام،افتاده زدن نفس به ندیبیم

 کوه سمت آن از بعد و میرویم سرعت به. کنم هیتک او به

. ستمیایم ریمس اواسط. میرویم باال دوباره و مییآیم نییپا

 :دیگویم

 . یکنیم خی ،یستیوا. نیزر ایب راه -

 . هیگر ریز زنمیم

. شمیم منجمد دارم. بزنم خی نداره امکان شتریب نیا از گهید -

ا   . برم راه تونمینم واقعا

 با. اندازدیم سرمان یباال یستاره پر آسمان به ینگاه

 :دیگویم متیمال

 یاچاره. نیزر میبر راه دیبا صبح تا ما. شبهمهین هنوز -

 . میندار

 . کنمیم هقهق و نمینشیم صخره کی یرو

ا  من. برو تو -  . برم راه صبح تا بتونم محاله واقعا

 . زندیم چندک مقابلم

 خدا رو تو. باشن اطراف نیا هاروس هنوز ممکنه ن،یزر -

 . شو بلند

 :زنمیم داد

 عرضهیب هی. برو. کن فرض ُمرده رو من. تونمینم. آمینم -

 . شهینم یچیه بشه، کم ایدن از

 . ردیگیم را دستم. نمیبیم را لبخندش ماه نور ریز

 امن، یجا هی میبرس یکن صبر یاوردین طاقت! لجباز دختر -

  ؟یاریب در سرم رو هاحرف اون یتالف بعد



 

 :میگویم هیگر با

ا . دمیبر من ه؟یچ یلجباز -   ؟یفهمیم. تونمینم گهید واقعا

 شو، پا تو. میمونیم جا هی شب. میرینم راه صبح تا باشه، -

 . خوب یجا هی ببرمت زود دمیم قول

 :دیگویم کنمینم یحرکت ندیبیم یوقت
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 کردن غلط به منو یخوایم اگه. نیزر شو بلند خدا رو تو -

 و یعصب. زدم داد سرت کردم اشتباه من. باشه ،یبنداز

 از و بودن ستادهیوا جلومون مسلح هاروس یوقت. بودم نگران

 وونهید داشتم دارن، یالیخ تو واسه بود معلوم هاشوننگاه

 یاسترس چه قهیدق چند اون تو من یبفهم یتونینم. شدمیم

ا  م،یشد خالص شرشون از یوقت. دمیکش . نبود خوب حالم واقعا

 . دیببخش. تو سر شد یخال یول بود اوضاع خاطر به تمیعصبان

 عیسر. خورمیم یلیپیلیپ و رودیم جیگ سرم. شومیم بلند

 سنگتخته همان یرو مرا دوباره و چسبدیم را میبازو

 دستم به و ردیگیم لقمه میبرا و کندیم باز را بقچه. نشاندیم

 و رمیگیم را لقمه. امگرسنه چقدر کنمیم حس تازه. دهدیم

 و ردیگیم یکوچک یلقمه هم خودش یبرا. زنمیم گاز

 :پرسدیم. خوردیم

  ؟یشد بهتر -

 . کم هی -

ا . میبر پاشو -  . کنن دامونیپ که نگرانم واقعا



 

 شدت به هنوز یول رودینم جیگ سرم گرید. شومیم بلند

 :میگویم. است سردم

ا  من -  راه صبح تا تونمینم مطمئنم. شمیم منجمد دارم واقعا

 . برم

 :پرسدیم یاکننده دلگرم لحن با

  ادته؟ی یبود توش شب هی قبل ماه شش که یغار اون -

 . آره -

 میرسیم ،یاریب طاقت ذره هی. راهه ساعت هی نجایا تا -

 توش. شهینم دهید رونیب از هم اشدهانه بزرگه، اونجا. بهش

 . کرد روشن شیآت شهیم

 دستم. افتمیم راه و رمیگیم تازه یجان آتش یگرما تصور از

 میهاچشم. رومیم دنبالش به رمقیب من و ردیگیم را

 قدم که کنمیم نیا صرف را میقوا تمام و است بستهمهین

 دور چنداننه یافاصله از یازوزه یصدا دفعه کی. بردارم

 کنارمان که یاصخره طرف به مرا محمد. رسدیم گوش به

 و ستدیایم مقابلم. چسباندیم صخره به و دهدیم هل است،

 گرگ سه بعد هیثان چند. کشدیم رونیب کمربندش از را خنجر

 مقابلمان دهد،یم نشان را زشانیت یهادندان که باز دهان با

 زل زند،یم برق یکیتار یتو که سرخ چشمان با و اندستادهیا

 شیصدا که شده تند یطور قلبم ضربان ترس از. ما به اندزده

 :دیگویم آهسته. شنومیم را

. آمیم بر پسشون از. ستنین یبزرگ یگله خدا شکر. نترس -

 . نخور تکون



 

 کنار از. ندارم خوردن تکان توان اصالا  من که ندارد خبر

 نیا و ما به اندزده زل که هاگرگ به امشده رهیخ او یشانه

 :پرسمیم آهسته. لرزمیم ترس از بار

 شون؟یزنینم تفنگ با چرا -

 بکشونه رو هاروس صداش ممکنه. کنم یراندازیت خوامینم -

 . ورنیا

 هاگرگ با درچشمچشم آنجا که است مدت چه دانمینم

 و هوش تمام محمد. ساعت چند ای هیثان چند م،یاستادهیا

 نظر ریز را حرکتشان نیترکوچک و هاستآن به حواسش

ا یدق دارند هم هاآن انگار. دارد  باالخره. کنندیم را کار نیهم قا

 زیخ ما سمت به و کندیم یحرکت گرگ نیتربزرگ

 درست و پردیم او سمت به هم محمد آن کی در. داردیبرم

 ریز را خنجر و ندینشیم هواست، یرو گرگ که یالحظه

 و دردیم را گرگ شکم طول خنجر. بردیم گرگ شکم

 رنگش یصورت یهاروده. افتدیم محمد یپا مقابل وانیح

 از بخار سرد، یهوا مجاورت در و شودیم پخش نیزم یرو

 زیخ محمد سمت به دوم گرگ بالفاصله. شودیم بلند هاآن

 را چوب محمد. است افتاده محمد دست از خنجر. داردیبرم

 گرگ. کوبدیم وانیح سر یتو محکم و ردیگیم دست دو با

 جیگ یکم انگار. شودیم بلند دوباره یول افتدیم نیزم یرو

 از سوم گرگ نمیبیم که کندیم بلند را چوب محمد. است

 دادن هشدار یبرا یفرصت. دودیم طرفش به راست سمت

. است دهیدم وجودم در یخاص توان وحشت احساس. ستین



 

 یتو را آن و پرمیم جلو و قاپمیم نیزم یرو از را خنجر

 گرگ یول زندیم رونیب خون. کنمیم فرو گرگ یپهلو

 یهادندان با سرخش دهان. طرفم به کندیم حمله و گرددیبرم

 خودم و زنمیم غیج. چپم دست سمت به است رفته نشانه زیت

 گرگ یپهلو یتو و آمده در دستم از خنجر. کشمیم عقب را

 نقش را گرگ محمد چوب محکم یضربه کی. است مانده

 که نمیبیم و گردمیبرم. افتدیم کنارم وانیح و کندیم نیزم

 او. است شده کشته محمد چوب دوم یضربه با هم دوم گرگ

 نگاهم لبخند با و کشدیم رونیب وانیح یپهلو از را خنجر

 . کندیم

 هی مثل هم یگاه ،یشیم جنگجو هی شجاعت به یگاه -

 . بود یعال کارت! لوس و نقونق دختربچه

 یتو تند یحرکت با را خنجر و رودیم اول گرگ طرف به

 یتکان وانیح. بردیم فرو اشنهیس یقفسه چپ سمت

 :پرسمیم. شودیم مات شیهاچشم بعد و خوردیم

 شه بلند ن،یزم رو شده پخش یروده و دل اون با یدیترس -

  اد؟یب دنبالمون

 خالصش زودتر خواستم. دیکشیم عذاب داشت. بود زنده -

 . کنم

ل به را خنجر  کمربندش یتو دوباره و مالدیم نیزم یرو گ 

 .ردیگیم را دستم. گذاردیم

 واسه رو گهید یهاگرگ خون یبو ممکنه. میبر بدو -

 . نجایا بکشه یسورچرون



 

 نجایا. کشدیم باال کوه از خودش دنبال مرا سرعت حداکثر با

 شده سرد شدت به هوا و است برف کسرهی مانیپا ریز گرید

 در نیآدرنال و میشویم دور نیخون یصحنه آن از یوقت. است

 یکم. رودیم جیگ سرم و لرزمیم باز کند،یم فروکش بدنم

 :میگویم رمقیب باالتر

 . ستین خوب حالم من محمد -

 .کندیم اشاره سرمان یباال کوه یرو یانقطه به
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 . میرسیم گهید قهیدق چند. نمونده یزیچ گهید -

 یلیپیلیپ انگار. شودیم دتریشد امجهیسرگ و دارمیبرم یقدم

 :پرسدیم ینگران با و چسبدیم مرا یدودست چون خورمیم

  ن؟یزر شد یچ -

 نگه پا سر را خودم کنمیم یسع و شیبازو به زنمیم چنگ

. خوردیم زیل میپا ریز از نیزم. رودیم یاهیس چشمانم. دارم

. است شده عوض نیزم و آسمان یجا آن کی در کنمیم حس

 . شودیم بسته میهاچشم. شناورم هوا در انگار

□ 

 لحظه چند. اندازمیم ینگاه اطراف به و کنمیم باز چشم

 میرو که را یزیچ. هستم غار داخل بفهمم تا کشدیم طول

 که است راندازیز کی شومیم متوجه بعداا  و است شده دهیکش

. نمینشیم و شومیم بلند. زنمیم کنار دهد،یم خاک یبو

 کنارم و ستین میپا میهاچکمه. است تنم محمد یپالتو هنوز



 

 از یمین. ستین سردم و است راندازیز ریز میپاها یول است

 که است ینرم یزهایچ آن ریز و است رمیز راندازیز

 علف یمقدار توانمیم راندازیز کنار از. کندیم خشخش

. است شده ختهیر نیزم و راندازیز نیب که نمیبب را خشک

 نجایا به و کرده بغل مرا محمد بودم، رفته حال از یوقت انگار

 آسمان آن از توانمیم که غار یدهانه و من نیب. است آورده

 روشن آتش کپه چند نم،یبب را درخشان یهاستاره و کیتار

 کدام هر در و است هم کنار فیرد کی شکل به هاکپه. است

 از کوتاه یوارید واقع در. سوختن حال در بزرگ یکنده چند

 میهالباس. است شده درست غار یدهانه و من نیب آتش

 شالم، م،یپالتو. است شده پهن هاصخره یرو آتش کینزد

 چشمم یوقت! رمیز یهالباس... و میهاجوراب شلوارم، و بلوز

 که یموقع. شودیم داغ خجالت از صورتم افتد،یم هاآن به

 دنیپوش از قبل بودم شده مجبور بودم، افتاده رودخانه یتو

 و بودند شده سیخ کامالا  چون اورمیب درشان محمد یپالتو

 حالم یقدر به موقع آن. انداختیم لرز به را جانم شانیسرما

 کردن جمع موقع محمد که بودم نکرده یتوجه چیه که بود بد

 احساس دنشید با االن و است برداشته هم را هاآن میهالباس

 و چالنده را میرهایزلباس او نکهیا فکر. کنمیم یشرمندگ

 . است آورخجالت یلیخ میبرا است، کرده پهن آتش کنار

. گردمیم محمد دنبال چشم با و چرخانمیم اطراف به را سرم

 رفته است ممکن کجا. شومیم نگران. ستین او از یاثر

 بود، سرم ریز که فمیک کنار نمیبیم تازه و شومیم بلند باشد؟



 

 را آن. شود دهید که است شده گذاشته یجور کاغذ کی

 با محمد پشتش. است یجعل یهاشناسنامه از یکی. دارمیبرم

. نرو رونیب غار از. گردمیبرم صبح»: است نوشته زغال

 به. نشن کینزد غار به واناتیح که دار نگه روشن رو آتش

. گذاشتم اسلحه هی برات. هست غار یتو چوب یکاف حد

 خودت مواظب. یبکش رو ماشه هیکاف فقط. هیراندازیت یآماده

 «.زمیعز باش

 آرامم خطش دنید. چسبانمیم امنهیس به و بوسمیم را کاغذ

 یااشاره چیه مردها خاص یفکریب با هرچند است، کرده

 صبح اول صبح، از منظورش و رودیم کجا که است نکرده

 یجنبه از دیشا که رسدیم فکرم به! ظهر کینزد ای است

ا یاح اگر که بدهد یادیز اطالعات است نخواسته یتیامن  انا

 . نشود رشیدستگ یزیچ شد، غار وارد فاصله نیا در یکس

 ممکن که بزنم حدس توانمینم چیه. شومیم نگران دوباره

 پا به را میهاچکمه و شومیم بلند. باشد رفته کجا شبانه است

 رونیب به ینگاه. رومیم غار دهانه طرف به و کنمیم

 رونیب. است دهیدم دهیسپ و شده روشن افق خط. اندازمیم

 و گردمیبرم. خوردینم چشم به یاجنبنده چیه و است ساکت

 شده خشک هیبق میپالتو از ریغ. کنمیم لمس را میهالباس

 را خودم یهالباس و آورمیم در را محمد یپالتو. است

 کی است ادمی که رومیم غار یانتها طرف به. پوشمیم

 تابستان اواخر از ترپرآب چشمه. بود آنجا  کوچک یچشمه

 را قبله جهت کنمیم یسع. گردمیبرم و رمیگیم وضو. است



 

 ذهنم در نجایا تیموقع از زیچچیه. توانمینم. بدهم صیتشخ

 نماز است، آن به شتریب حدسم که یجهت به رو. ستین

 جیگ سرم باز دارم،یبرم آخر یسجده از سر یوقت. خوانمیم

 که افتدیم ادمی بعد و شومیم بهتر تا نمینشیم یکم. رودیم

 طرف به. بود یچا و قند و کوچک یکتر کی غار نیا یتو

 در جستجو یکم با و رومیم غار یورود کینزد یهاصخره

 دهانم یتو قند تا دو. کنمیم دایپ را هاآن آتش کم نور

 یکتر. شودیم بهتر امجهیسرگ بعد یکم. مکمیم و گذارمیم

 که هاآتش از یکی به چوب یکم. کنمیم پر چشمه از را

 آتش کنار را یکتر و کنمیم اضافه است، شده کم اششعله

 راندازیز یرو یوقت. گذارمیم گداخته یهازغال یرو

. کنمیم بازش. افتدیم ریپن و نان یبقچه به چشمم نم،ینشیم

 و نان. امگرسنه. است آن یتو هنوز ریپن یکم و نان تکه کی

 و دارم نگه محمد یبرا را نصفش که کنمیم نصف را ریپن

 یچا خوردن تصور از. مانمیم یکتر آب آمدن جوش منتظر

 .است افتاده آب دهانم ریپن و نان و نیریش

 

 5قسمت-48فصل

 ادمی تازه. زندیم شور محمد یبرا دلم شتریب گذرد،یم هرچه

 کنار قبل قهیدق چند که سرما سوز نیا در او که است افتاده

 تن به هم پالتو یحت بود، انداخته لرز به مرا غار یدهانه

 محمد باز نکهیا فکر از و امافتاده شبید یهاگرگ ادی. ندارد

 نتواند و باشد شتریب تعدادشان و کند برخورد گرگ یاگله با



 

. کندیم بد را حالم هم فکرش یحت... کند دفاع خودش از

 بر دستم از هم یکار چیه کند،یم اموانهید دارد اضطراب

 نیا بکنم، توانمیم طیشرا نیا در که یکار نیبهتر. دیآینم

 الاقل. بمانم غار یتو و بدهم گوش را حرفش که است

 . کنمینم درست یدیجد دردسر شیبرا یطورنیا

 و زمیریم است آمده جوش که یکتر داخل خشک یچا یکم

 آسمان. بکشد دم تا گذارمیم دورتر یافاصله با آتش کنار

 شتریب دم هر محمد یبرا امینگران و است شده روشن

 . امبرده ادی از را صبحانه خوردن یحت شود؛یم

 زیت میهاگوش و رسدیم گوشم به ییصدا غار رونیب از

 اسب یپا یصدا نظرم به. شودیم ترکینزد صدا. شودیم

 را اسلحه زدهوحشت. است شده خفه برف یتو که است

 در یاصخره پشت. دومیم غار یانتها طرف به و دارمیبرم

 که کنمیم فکر نیا به دارم و شومیم یمخف کیتار یانقطه

 بالفاصله آتش و لیوسا به توجه با شود، غار وارد یکس اگر

 و گرددیم را غار البد و است غار در یکس شودیم متوجه

 نشانه و امدهیچسب محکم یدودست را اسلحه. کندیم دایپ مرا

 فمیضع مهارت با ستمین مطمئن. غار یدهانه طرف به امرفته

 نیا فعالا  هرحالبه یول بزنم هدف به بتوانم یراندازیت در

 هم اشتباه کیشل کی دیشا و است قوتم ینقطه تنها اسلحه

 ترکینزد و کینزد اسب یپا یصدا. بدهد یفرار را مهاجم

 صدا. است اسب کی از شتریب که شومیم متوجه و شودیم

 یرو یاهیسا. دهدیم هاآن توقف از نشان و شودیم قطع



 

 شدت از. است مرد کی یهیسا افتد،یم غار یدهانه

 قدرآن را اسلحه. دیآیم رونیب دهانم از دارد قلبم اضطراب

 و شده تند تنفسم. اندشده دیسف میهاانگشت که امدهیچسب محکم

 محمد. بکشم نفس صدایب که آورمیم فشار خودم به دارم

 . زندیم میصدا

 . وقت هی ینترس. منم ن،یزر -

 جانم به کبارهی که یآرامش از و دهمیم رونیب صدا با را نفسم

 پشت یاصخره وارید به. شودیم سست بدنم است، ختهیر

 را شیصدا دوباره. بندمیم را چشمانم و دهمیم هیتک سرم

 . شنومیم

 . بده جواب ؟یشنویم ن،یزر -

. غار یدهانه طرف به دومیم و میآیم رونیب گاهمیمخف از

 . کنمیم شیصدا بلند

 ! محمد -

 ینقطه آن در. شودیم ظاهر غار یدهانه یتو بعد هیثان کی

 یوقت و نمیبیم را اندامش از یاهیس بیپره فقط اول روشن

. زندیم لبخند من به مهربانش صورت م،یشویم ترکینزد

 یلوله یول است دستم در هنوز که اندازدیم اسلحه به ینگاه

 . شودیم ترقیعم لبخندش. امگرفته نییپا به رو را آن

  ترسوندمت؟ -

 ته. شد پاره دلم بند دم،یشن که رو اسب یپا یصدا. آره یوا -

 . بودم گرفته سنگر غار

 . خنده ریز زندیم



 

 صدات و ستادمیوا رونیب که زدم رو حدس نیهم هم من -

 تو دمید و کردم نگاه غار رونیب یهاصخره یگوشه از. کردم

 شانس از و یزنیم ریت هی تو، امیب هوی گفتم. یستین رختخواب

 . بهم خورهیم مزخرفت یراندازیت نیا با بد

 طرف کی به انگار. رودیم یاهیس چشمانم بعد و خندمیم

 طرف به مرا و ردیگیم را میبازو عیسر چون امشده کج

 را چشمانم و کشمیم دراز. نشاندیم و بردیم راندازیز

 :پرسدیم ینگران با. بندمیم

  ن؟یزر بده حالت هنوز -

 :میگویم رمقیب و کنمیم باز را میهاپلک یال زور به

 . زیبر ییچا برام -

 غار یتو که را یوانیل. افتدیم یکتر به نگاهش و گرددیبرم

 ام،آورده صخره پشت از لیوسا یهیبق همراه و بوده

. افتدیم هم یرو میهاپلک دوباره. شودیم بلند و داردیبرم

. شودیم دور شیهاقدم بعد و شنومیم را یچا ختنیر یصدا

 بعد یکم. رودیم رونیب غار از که نمیبیم و کنمیم باز پلک

 :میگویم. ندینشیم کنارم. گرددیبرم تفنگ دو و بقچه کی با

 . ییچا تو زیبر قند ادیز -

 کیبار چوب تکه کی با و زدیریم یچا یتو قند مشت کی

 . کشدیم خودش طرف به و ردیگیم را دستم. زندیم هم

 . شو بلند -



 

 کنارم از را ریپن و نان یبقچه. نمینشیم و شومیم بلند

 آورده خودش با که را یابقچه. گذارمیم نمانیب و دارمیبرم

 :دیگویم و گذاردیم آن یرو است،

 . فرستاده*  کوکه یشلیا برامون رانیج -

  عسگر؟ مهتر شیپ یبود رفته -

 : دیگویم کند،یم باز را بقچه که طورهمان

 مونه؟یم ادتی ،یباش دهیشن هم بار هی رو یکس اسم تو -

 ادهیپ رو راه یهیبق یتونینم هم امروز تو کردم حس شبید

 . آوردم اسب تا دو رفتم. زیتبر تا یایب

 نکهیا تصور از. بودم برده ادی از کل به را هااسب وجود

 ذوق کنم، یروادهیپ مناسبم چنداننه حال با ستین قرار

 . کنمیم نگاهش لبخند با. کنمیم

 یسرما تو هم اون ،یرفت ادهیپ رو راه همه نیا یچطور -

 چهار سه دهشون تا یبود گفته ادمهی پالتو؟ بدون و شب

 . راهه ساعت

 یکاسه کی یتو ورنگ،آب خوش کوچک یهانان یرو

 .دهدیم دستم به و ردیگیم لقمه میبرا. است کره یکم کوچک
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 سه از کمتر من. ساعت چهار سه بودم گفته تو قدم واسه -

 . نشد سردم. رفتم راه تند. رمیم ساعت

 ها،روس. زد سرم به بد فکر جور هزار. بودم نگرانت -

 ...گرگ



 

 روشن را صورتش تمام که دهدیم لمیتحو لبخندها آن از یکی

 . هم را ایدن و کندیم

 که راحته المیخ یول فتادین یاتفاق و برگشتم و رفتم که حاال -

 . زیتبر تا یایب ادهیپ رو راه همه نیا ستین قرار تو

 داریب من خاطر به را شب تمام. امآمده وجد به اشیمهربان از

 آن از محبت یول است خسته چشمانش. است رفته راه و مانده

 :دیگویم. باردیم

 . یاگرسنه نظرم به. بخور -

 :میگویم. نوشمیم نیریش یچا آن با و زنمیم گاز را لقمه

 . هیعال. هیاکره و نون عجب ،یوا -

 داشت رانیج اونجا، دمیرس من. ستتازه یتازه نونش -

 و دارن بره گوسفندها شتریب االن. ستتازه هم کره. پختیم

 . هست یگوسفند ریش

 :میگویم. زندیم گاز و ردیگیم لقمه هم خودش یبرا

 . بخورم ییچا ییتنها چسبهینم بهم یطورنیا -

 .میندار شتریب وانیل هی غار نیا تو که ادتهی مطمئنم -

 . رمیگیم طرفش به را وانیل

 ورش نیا از من. بخور طرفش اون از آد،ینم بدت اگه -

 . خوردم

 .ردیگیم را وانیل

 درست برام تو که هییچا نیاول. داره خوردن ییچا نیا -

 . یکرد



 

 هم تنبلم هم یدارخونه تو من! هست هم شیآخر احتماالا  -

 .استعدادیب

 ستین قرار گهید و بوده بار هی نیهم فقط که حاال پس -

 . داره خوردن شتریب بشه، تکرار

 من که خوردیم ییجاهمان از درست و چرخاندیم را وانیل

 :دیگویم خنده با. بودم خورده آن از

 دکتر خانم از یول کنمیم ادیز یربهداشتیغ یکارها من -

 ! دهیبع

 . خورمیم آن با یچا قلپ کی و زنمیم املقمه به یگرید گاز

 هم چوب کهیت هی با رو ییچا دمید. ستمین یوسواس اصالا  من -

 درخت از رو وهیم. خوردمیم دینبا بودم، یوسواس اگه. یزد

 نامزد. خورمیم و کنمیم پاک لباسم با رو خاکش و نمیچیم

 . زدیم غر زهایچ نیا سر شهیهم سابقم

 :دیگویم و چشمانم به دوزدیم را اشییطال نگاه

ا  نامزدت اون -  دست از رو تو که بوده یاقتیلیب مرد واقعا

 رو داشتنت نگه یعرضه که خوشحالم یلیخ یول داده؛

 من حق در بوده، یهرچ. ینبود نجایا االن تو وگرنه نداشته،

 . ونشمیمد عمر آخر تا. کرده یبزرگ خدمت

 :دیگویم که نگاهش در امشده غرق

 و صبر هم چقدر هر استاندار. کار سر برم دیبا امروز من -

 . میبر بخور زود. آدیم در صداش گهید باشه، ادیز مداراش

 . پرمیم جا از

 . نبودم کار ادی اصالا  من! یوا -



 

 راهروبه هنوز نظرم به. یبر یبتون امروز نکنم فکر -

 . یستین

 دکتر یدرباره ،یگفت استاندار مورد در که یزیچ اون -

 روز چند کار یشلوغ بحران وسط. کنهیم صدق هم کلیما

 یشاک گهید نَرم، هم امروز. نزده یحرف و گرفتم یمرخص

 . شهیم

 . است شده پهن آفتاب که اندازمیم غار رونیب به ینگاه

 . نَرم که نهیا از بهتر یول رسمیم رید هرچند -

 کرده لیوسا کردن جمع به شروع که ینیح در و شودیم بلند

 :دیگویم است،

 .  میکن خاموش رو شیآت اریب آب یکتر با -

 پشت دوباره را لیوسا گردم،یبرم آب پر یکتر با یوقت

 هاآن کنار هم را هاتفنگ. است گذاشته غار کینزد یصخره

. سوزاندیم آتش یتو را یجعل یهاشناسنامه. کندیم یمخف

 و ردیگیم را یکتر اند،سوخته شودیم مطمئن نکهیا از بعد

 پر را یکتر هم گرید بار دو یکی. زدیریم آتش یرو را آبش

 که غار از. شودیم خاموش آتش یهاکپه تمام تا میکنیم

. سرحال و بایز اسب دو به افتدیم چشمم م،یرویم رونیب

 :دیگویم

 .ترهرام. شو یکی اون سوار تو -

 :پرسدیم. کشمیم باال را خودم و گذارمیم رکاب یتو را میپا

 ؟یکرد یسوار برف تو حاال تا -

 . نه -



 

 تیهدا رو اسب نکن یسع نه،یزم یرو برف که قسمت نیا -

 دایپ رو راهش خودش اسب بذار و ریبگ شل رو افسار. یکن

 بتونه که یسرعت با و کنهیم دایپ رو ریمس نیبهتر. بره و کنه

 . نییپا رهیم کنه، کنترل رو خودش

 . باشه -

 یط را او ریمس هم من اسب و افتدیم راه من از جلوتر

 :پرسدیم. کندیم

 ره؟ینم جیگ سرت گهید -

 . شدم راهروبه. نه -

 تاخت هم کنار م،یافتیم رومال یجاده یتو که کوه نییپا

 :پرسمیم. میزنیم

 خوب که هم شبیپر ،یبود داریب صبح تا شبید تو -

  کار؟ سر یبر یخوایم یچطور. یدینخواب

 . خوبه یلیخ طاقتم. ندازهینم پا از زود منو یخوابیب -

  راهه؟ چقدر شهر تا -

 . ساعت هی از کمتر -

 ده ساعت کنم فکر م،یکن عوض لباس و خونه میبر تا. خوبه -

 . کار سر میرسیم

 . میبرس هم با ستین قرار. خونه آمینم من -

 . اندازمیم او به ینگاه

 یبر گل و خاک غرق هم اون اسپرت پیت نیا با یخوایم -

  استاندار؟ معاون جناب کار سر



 

 امشب من. رمیگیم لباس ازش هابچه از یکی شیپ رمیم - 

ا  خوبه نن،یبب خونه تو رو تو االن. خونه آمینم هم  با. اتفاقا

 . خونه میرسیم فاصله ساعت وششیس

 :دیگویم میرسیم که شهر کینزد

 قوانیل ما د،یپرس یزیچ شهر یورود یبازرس پست اگه -

. یدامدار و یکشاورز یکارها به زدن سر واسه. میبود

 اسب با میدار و میموند شب شده، خراب نمونیماش شبید

 . میگردیبرم

 .یبزن حرف دیبا خودت. ستمین بلد یروس که من. باشه -
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 هرحالبه. هست هم یرانیا هاپست از یبعض تو یگاه -

 به رو زیچ همه نیا ستمین بلد هم من البته. باشه یکی حرفمون

 ! بگم یروس

 :دیگویم جلوتر یکم. میشویم شهر وارد دردسر بدون

 یرفت. میبش جدا دیبا چهارراه سر. خونه نرو اسب با تو -

 . کار سر برو بردار رو من نیماش خونه،

 درشکه میبرا. میشویم ادهیپ و میستیایم چهارراه سر -

 دکی را اسبم کهیدرحال شوم،یم سوار یوقت و ردیگیم

 تا کنمیم نگاهش پشت از. رودیم گرید یریمس از کشد،یم

 و درشکه مکتین یپشت به دهمیم هیتک. شودیم دور چشم از

 ریرجیج و اسب یزنگوله یصدا به گوشم کهیدرحال

 فکر نیا به است، سنگفرش ابانیخ یرو درشکه یهاچرخ



 

 دایپ شدت حس نیا روز هر و دارم دوستش چقدر که کنمیم

 هزار. ترسمیم هم و لذتم غرق هم احساس نیا از. کندیم

 در را ارتباطمان مینتوان نکهیا است، ذهنم یتو ینگران جور

 برمال راز نیا یروز نکهیا م،یدار نگه میخواهیم که یحد

 یروز نکهیا ترترسناک همه از بفهمند، گرانید و شود

 .ندازدیب فاصله نمانیب و کند جدا او از مرا سرنوشت

 

 و است رمالیش هیشب که جانیآذربا یمحل نان: کوکه یشلیا*

 .گذارندیم لیزنجب یدارا یبیترک آن داخل
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    دارهایسپ

 کار سر شب ده ساعت تا دیبا و دارم هم سر پشت فتیش دو

ا  که حالمیب و جیگ قدرآن بعدازظهر یول بمانم  توانمینم واقعا

 که امرفته پرسنل استراحت اتاق به پنج ساعت حدود. کنم کار

. بردارد سرم از دست یلعنت خواب نیا بلکه بنوشم قهوه کی

 به. ندینشیم مقابلم قهوه فنجان کی با و دیآیم هم کلیما دکتر

 . شومیم زیخمین احترامش

  پسرهاتون؟ آقا خوبن؟ خانم نیکاتر -

 . خوبن همه بله، -

 شما. دیند جواب د،یندار دوست اگه. دارم سؤال هی دکتر -

  د؟یستین مارستانهیب یروروبه که پزشکان یهاخونه ساکن چرا

 . کشدیم یقیعم نفس



 

 تیاذ یلیخ نیکاتر یول میبود اونجا لیاوا. نیکاتر خاطر به -

 یلیخ من یهاوطنهم از یبعض رفتار. شدیم

 و دوننیم دشمن رو هاروس قبل هاسال از. ستنژادپرستانه

. بود تنها نیکاتر اونجا. باشه یک نداره براشون هم یفرق

 که بخرم شهر تو خونه هی دادم حیترج. بودن کرده طردش

 . باشن داشته یانسان رفتار امخانواده با هاهیهمسا الاقل

 :پرسمیم مبهوت

 وجود هم کردهلیتحص قشر تو یحت ییرفتارها نیهمچ یعنی -

 . هستن شما یهمکارها پزشکن، همه اونجا داره؟

ا  التیتحص -  یمردم نیب االن ما. دکتر آرهینم شعور الزاما

 آرامش ندارن، هم نوشتن و خوندن سواد یحت هاشونیلیخ که

 . میدار یشتریب

 :دیگویم. کنمیم دییتأ را حرفش سرم حرکت با

 .یزیرخیام دکتر دیستین راهروبه امروز انگار -

 . زنمیم یرنگکم لبخند

 . دکتر خوبم -

 :دیگویم خنده با بعد و کندیم برانداز دقت با را امافهیق

 سال چند و ستیب که رو دکتر هی دیخواهیم یراحت نیهم به -

 !د؟یبزن گول داره، کار سابقه

 . شودیم ترقیعم لبخندم

 . خوابمکم خرده هی راستش -

 . ستین شلوغ سرمون ادیز امروز خونه؟ دیرینم چرا -



 

 صبح ریتأخ و یمرخص روز چند از بعد نشد روم تشیواقع -

 .برم زود خوامیم بگم

 . کندیم نگاهم دوستانه یاخم با

 احساس مهم من یبرا. آدیم شیپ مونهمه یبرا مشکالت -

 پزشک هی. نمیبیم کمال و تمام شما در که پرسنله تیمسئول

 هی تا خورهیم دردم به شتریب کار، سر ادیب فردا که سرحال

 ! داشته نگه باز رو هاشپلک زور به که خسته دکتر

 چقدر. یسادگ نیهم به فرستد،یم خانه به مرا اصرار با

 که مطمئنم. هستم خاصش درک و اخالق و مرد نیا ونیمد

 که میابوده هاروس هیعل بر ییکارها ریدرگ هم باز ما داندیم

 . امدهیرس کار سر ریتأخ با و خسته قدرنیا روز چهار از بعد

 یچا دارند تاالر یتو همه رسم،یم خانه به که یموقع

. است محسوس بیعج محمد و رضا یخال یجا. نوشندیم

 برگشته هم رضا م،یگردیبرم تهران از ما تا داشتم انتظار

 را سراغش بودم، دهیرس خانه به نکهیا محض به صبح و باشد

 کمکم ست،ین او از یخبر چیه هنوز نکهیا از. بودم گرفته

 یکرس کنار و کنمیم یاحوالپرس همه با. شومیم نگران دارم

 :دیگویم خانمخان. نمینشیم

 . جون نیزر شده سخت کارت روزها نیا چقدر -

 ادیز یبستر ماریب هم. ادهیز یضیمر. میریدرگ یلیخ بله، -

 وقت مارستانیب تو روزها شتریب. ییسرپا یمراجعه هم میدار

 . بخورم ییچا هی کنمینم



 

 کنه؟یم تتیاذ قدرنیا که یکار سر یبر هیاصرار چه حاال -

 یهیسا خدا. یندار حقوق نیا به که یازین ،ییما دختر تو

 کم برامون یزیچ خدا شکر. نکنه کم مونهمه سر از رو خان

 . کن استراحت ماها مثل و خونه بمون. کار سر نرو. ذارهینم

 بزنم حدس توانمیم خوب. ندینشیم لبم یرو یرنگکم لبخند

 از قبل رضا. کندیم دنبال را یمنظور چه هاحرف نیا

 باشد داشته یشغل زنش ندارد دوست که بود گفته او به سفرش

 البد. باشد داشته نامعلوم و یطوالن یکار ساعات همه نیا که

 است نیا حلراه نیبهتر بود کرده فکر خودش با هم خانمخان

 یابهانه رضا کرید تا کند خالص کار نیا شر از مرا که

 زودتر نفرشان سه هر کنمیم دعا دلم یتو! باشد نداشته

 جادیا یاعالقه هم ینازل و رضا نیب سفر نیا در و برگردند

 نیا یشگیهم شدن تمام یبرا راه نیبهتر نیا. باشد شده

 هرچند! است دکتر هم ینازل که افتدیم ادمی! هاستحرف

 شغل نیهم یروز هرحالبه یول نشده تمام درسش هنوز

 بعدها که آورده یابهانه طفلک رضا. داشت خواهد را نیسنگ

 جواب تازه دیبا کند، جلب را ینازل تیرضا بتواند اگر

 شده عوض یزود نیا به نظرش چرا که بدهد را مادرش

 . کشدیم رونیب فکرها نیا از مرا آبا. است

. سخته یلیخ زن واسه رونیب کار. جان نیزر گهیم راست -

 انشاهللا، یدار رخورهیش یبچه هست، مانیزا و یحاملگ فردا

 عذاب رو خودت حاال از چرا. ینر یمجبور گهید زمان اون

  ؟یدیم



 

 . کنمیم نگاهش لبخند با

 امحوصله خونه بمونم. آبا ستین خبرها نیا از فعالا  که حاال -

 . رهیم سر

 :دیگویم باباخان

 شهر اوضاع هم االن. مرده پا هی خودش یبرا جان نیزر -

 دشمن یوقت انشاهللا. هست ازین خدمتش و کار به که هیطور

 که رهیگیم میتصم خودش بعد رون،یب رفت خاکمون از

 . نه ای کار سر بره داره دوست

 . باباخان دیدار لطف -

 :دیگویم محبت با

 رو تو یمردونگ و رتیغ نیا اگه. دخترم یمن افتخار باعث -

 .نبود ما خاک تو دشمن االن داشتن، شهر نیا یمردها نصف
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 زده زل. قهیشف به افتدیم نگاهم بعد و کنمیم تشکر هم باز

 یجومبارزه و یوحش حالت آن نگاهش یول صورتم به است

 یحسرت صورتش در بار نیاول یبرا. ندارد را یشگیهم

 شیبرا دلم که کندیم نگاه من به یطور. نمیبیم را قیعم

 از خانواده یهافیتعر از هم باز کنمیم فکر اول. سوزدیم

 یحسادت اشچهره در یول کندیم حسادت و شده ناراحت من

 بار نیاول یبرا دیشا. است حسرت همان فقط ندارد، وجود

 یرفتار چرا و نخوانده درس چرا که خوردیم حسرت دارد



 

 نیا از مرا سؤالش با. باشد خانواده نیتحس مورد که نداشته

 . آوردیم رونیب فکر

  گرده؟یبرم یک محمد -

 او. بودم کرده اشتباه حسرتش یزهیانگ مورد در. خورمیم جا

 هم با محمد و من روز چند نیا که است زده حدس یخوب به

 را او محمد و من آمدن و رفتن زمان رییتغ انگار. میابوده

 میبود رفته یکار چه یبرا بداند ستمین مطمئن. است نزده گول

 یول میاگذرانده سر از را یوحشتناک و سخت لحظات چه و

. امبوده همسرش با من که خوردیم را نیا حسرت هرحالبه

ا  است، دردناک بیعج صورتش حالت  یبرا که مخصوصا

 تن و برداشته مبارزه از دست که رسدیم نظر به بار نیاول

. باشد اشیزندگ در بهیغر یدختر کند تحمل دیبا که است داده

 :میگویم

 گردهیبرم بشه تموم کارش البد. ندارم محمد از یخبر من -

 . گهید

 :دیگویم قهیشف به رو باباخان

 و قوانیل رفته کارها به یسرکش یبرا که بودم گفته بهت -

 . آدینم روز چند

 که شودیم جادیا سؤال نیا ذهنم در و دیگوینم یزیچ قهیشف

 روز چند است قرار که نداده هم خبر او به یحت محمد یعنی

 رفتار و هااختالف متوجه هاستمدت نکهیا با د؟یاین خانه به

 و مهربان محمد که است بیعج میبرا ام،شده سردشان

 با دارد الیخ هرحالبه که دانمیم و شناسمیم که یمسئول



 

 روز چند که باشد نگفته او به بدهد، ادامه را اشیزندگ قهیشف

 خودم با بعد. باشد دهیشن باباخان از را نیا قهیشف و ستین

 قهیشف به مورد نیا در نتوانسته روز آن دیشا که میگویم

 به که دارد گرید یلیدال ای است بوده خواب قهیشف دیشا د،یبگو

 آزارم دارم، که یتلخ حس حالنیباا. است نگفته یزیچ او

 در حسرت جادیا حس ،یگرید میحر به ورود حس دهد،یم

 . امگذرانده شوهرش همراه که یساعات خاطر به زن کی دل

 گرید شوم،یم داریب یطوالن خواب کی از بعد که صبح

 عذاب. است من با هنوز شبید تلخ حس آن یول ستمین خسته

 یزندگ یخصوص میحر از فمیتعر کنمیم حس. دارم وجدان

 ،یجسمان یرابطه نداشتن در بود شده خالصه که گرانید

 چه دیبا دانمینم هنوز. شود اصالح دیبا و است بوده اشتباه

 با زدن حرف از محمد، دارید از توانمینم که ندارم شک. کنم

 در دیبا مطمئنم یول بگذرم رشینظیب و ناب محبت از و او

 . شود جادیا یراتییتغ رابطه نیا

ا یتقر که میدار یشلوغ یکار روز . گذردیم چطور فهممینم با

 مشغول همچنان یول شودیم تمام امیکار فتیش دو ساعت

 :میگویم. نمیبیم را کلیما دکتر. هستم کار

. دیشد دچار من روزید وضع به شما امروز انگار دکتر -

 . دیرسیم نظر به خسته

 . زندیم لبخند

 عصر روزید استوارت دکتر. امخسته ،یزیرخیام دکتر بله -

 خونه تو گرفته گچ یپا با االن. شکست پاش و نیزم خورد



 

. ستمیوا خودم رو شبش فتیش شدم مجبور شبید. هیبستر

 با نکردم فرصت هنوز. بود خودم فتیش که هم صبح امروز

 استوارت دکتر یهافتیش یهیبق نمیبب و بزنم حرف همکارها

 . میکن میتقس دیبا یچطور رو شونیمرخص مدت تو

 :میگویم و کنمیم یفکر

 . آمیم رو هاشونفتیش تمام من -

 . ستهفته پنج. یزیرخیام دکتر دیتونینم -

 :میگویم خنده با

ا یتقر مونهمه هم االن دکتر -  یهافتیش برابر دو میدار با

 . آدینم شیپ یمشکل. میکنیم کار مونیعاد

ا  -  اول روز چند که نیهم. کنمیم استقبال شنهادتونیپ از موقتا

 محض به. هیعال د،یکن پر رو استوارت دکتر یهافتیش دیبتون

 همکارها با رو روزها یهیبق بشه، خلوت سرم یکم نکهیا

 االن. امشبه استوارت دکتر یبعد فتیش... فقط. کنمیم میتقس

 . دیکن استراحت یکم دیبتون که خونه دیبر زودتر

 در روز چند دوباره که ستین بد. رسدیم ذهنم به یفکر

 چند آن که فتدیب قهیشف سر از دیشا یطورنیا. بمانم مارستانیب

 خانه در هاشب محمد چون میابوده هم با محمد و من روز

 :میگویم. است

 فتیش که ییهاساعت نیا. خونه رمینم فعالا  د،یبد اجازه اگه -

 آمد و رفت زمان یطورنیا. مونمیم خوابگاه تو ستم،ین

 دیبفرست رو یکی هست، امکانش اگه فقط. شهیم ییجوصرفه

 .خونه آمینم روز چند من بده خبر ما یخونه



 

 شما. بده خبر فرستمیم رو خدمات پرسنل از یکی باشه، -

 یروز چند قراره دوباره که گفتم من دیبگ مقدس مادر به دیبر

 .  دیباش مهمونشون

 تمام امیجار یکارها که بعد یکم و دهمیم تکان سر

 . رومیم هاراهبه خوابگاه طرف به شود،یم

□ 

 توانم حد نیآخر تا روز هر. امنرفته خانه به است روز سه

 استراحت مجال خوابگاه در را یساعت چند فقط و امکرده کار

 یهیبق فردا از که بود داده خبر کلیما دکتر. امداشته

 کرده میتقس همکاران تمام نیب را استوارت دکتر یهافتیش

 .برگردم خودم یعاد کار ساعت به توانمیم من و است
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 به رمیگیم میتصم شود،یم تمام که کارم ساعت. امخسته

 شب و عصر فتیش. بخوابم یحساب امروز و بروم خوابگاه

 .دیآیم طرفم به نگهبان روم،یم رونیب که بخش از. ندارم

 .هستن در یجلو احتشام یاقا دکتر، خانم -

 آمده بار کی فقط فاصله نیا در. کشدیم پر محمد یبرا دلم -

 یقدر به هم موقع آن که بود گرفته من از را نشیماش و بود

 خدمات پرسنل از یکی بودم داده را چییسو که بود شلوغ سرم

 لباس و آورمیم در را روپوشم عیسر. بود برده شیبرا

 چشمم مارستانیب رونیب. رومیم در طرف به و پوشمیم



 

 به. شودیم ادهیپ و ندیبیم مرا هم او. نشیماش به افتدیم

 . رومیم طرفش

 . سالم -

 . زندیم لبخند

 ! کار؟ همه نیا با دیچطور شما. دکتر خانم سالم -

 . محمد امخسته -

 شب فردا بندازم ادتی اومدم من. ینباش خسته -

 . خونه ایب رو فردا الاقل. هیسورچهارشنبه

 . خونه آمیم عصر. کارمصبح فردا -

 . چشمانم به دوزدیم را مهربانش نگاه

  ؟یومدین روز چند نیا چرا. بود شده تنگ برات دلم -

 . کشمیم یقیعم نفس

 دلم... بودم خونه که شب اون. محمد نداشتم یخوب حس -

 و من یرابطه تو یزیچ هی کنمیم فکر. سوخت قهیشف یبرا

 . اشتباهه تو

 با را صورتم و کشدیم هم در متفکر یحالت با را شیابروها

 . کاودیم دقت

 یآیم. ادهیز یلیخ کار روزها نیا. قوانیل رمیم دارم من -

  م؟یکن صحبت راه تو میبر

 در که یمحبت و درخشانش چشمان مقابل در توانمیم مگر

 نیا مشتاق وجودم تمام کنم؟ مقاومت است، یجار هاآن

 . است یصحبتهم

 . شده تنگ هم قوانیل واسه دلم. آره -



 

. شده سبز رودخونه کنار. شهیم قشنگ داره عتیطب کمکم -

 . میبر نیبش. اومده در ییصحرا یهاگل جاها یبعض

 :پرسمیم م،یافتیم راه یوقت

 برگشته؟ رضا -

 . هنوز نه -

 . شمیم نگران دارم نشده؟ رید یادیز -

 روز چند تا اگه. دنیرسیم دیبا االن تا گهید هم من نظر به -

 شده ثبت ورودشون نمیبب مرز رمیم نشه، ازشون یخبر گهید

 . نه ای

 . باشه خطر بدون سفرشون و انیب زودتر کنه خدا -

 :دیگویم. دهدیم تکان یسر

 شیپ یمشکل خونه تو شده؟ یزیچ. بگو خودت مورد در -

  اومده؟

 یک تو دیپرس ازم قهیشف شب اون یول ومدهین شیپ یمشکل -

 میکرد که یتالش وجود با که بود نیا حسم. خونه یگردیبرم

 هم با ما زده حدس نباشه، زمانهم برگشتنمون و رفتن که

 . میبود

 مهم یول باهوشه؛ قهیشف بودم گفته بهت هم قبالا . ستین دیبع -

 . ستین هم

 قهیشف سؤال کرد، تیاذ رو من که یزیچ. مهمه محمد، چرا -

 دلم. کردیم نگاهم حسرت با داشت. بود صورتش حالت. نبود

ا . سوخت براش  ،یکن حفظ رو تیزندگ تو نکهیا فقط واقعا

 . ستین من مال ،یکنیم من به یدار که یمحبت نیا ه؟یکاف



 

 ندادم رو قهیشف سهم از یزیچ. خودته خود   مال محبت نیا -

 . تو به

 ستین درست که نهیا حسم یول محمد یگیم یچ فهممیم -

 به. میدار دوست رو گهیهمد ما بفهمه واضح قدرنیا قهیشف

 .  میکن رفتار تریعاد قهیشف یجلو دیبا نظرم

 . کندیم نگاهم لبخند با و گرددیبرم

 هیگر با اتاقم تو یآینم کنم، رفتار یعاد باهات اگه یمطمئن -

  ن؟یزر میبکن رو کار نیا میتونیم اصالا  ؟یبزن داد سرم

ا  محمد، دونمینم -  یول ندارم سراغ یراه چیه. دونمینم واقعا

 وگرنه بکشه پاک قهیشف صورت از حسرت اون دیبا مطمئنم

 . ذارهینم راحت رو من وجدان عذاب

 . کشدیم یقیعم نفس

 چه رفته ادتی ح؟یتفر واسه میبود رفته ما مگه نیزر -

 درک رو وجدانت عذاب نیا من اومد؟ سرمون ییبالها

 رو تو یجا سفر اون تو تونستیم قهیشف نظرت به. کنمینم

  کنه؟ پر

 یول میدیکش عذاب هم یلیخ. حیتفر میبود نرفته درسته، -

 بهمون هم خطر و دردسر همه اون وسط یحت که نهیا تیواقع

 . گذشت خوش

 . ندینشیم لبش یرو یقیعم لبخند

 حس یطیشرا هر تو هم کنار نکهیا خاطر به نظرت به -

 رو خودمون دیبا گذره،یم خوش بهمون و میدار یخوب

  م؟یکن سرزنش



 

 که قبالا . بگم بهت یچطور رو حسم دونمینم من محمد -

 رو من هاشچشم و بود یوحش ببر مثل قهیشف حالت

 احساس هی صورتش تو که بود االن از بهتر حالم ترسوند،یم

 بجنگم، قهیشف با نخواستم وقتچیه من. هست شکست رشیپذ

 نیا طاقت هم االن دونستم،ینم بشیرق رو خودم وقتچیه

 اومدم من کنهیم فکر نکهیا. ندارم رو صورتش حسرت حالت

 . کنهیم تمیاذ آوردم، در چنگش از رو شوهرش

 شوهر من. یاوردین در چنگش از رو شوهرش که تو خب -

 . امقهیشف

 از. قوانیل یبمون روز چند قراره یبود نگفته بهش یول -

 .بود دهیشن باباخان

 آم،یم یک و برم کجا قراره نکهیا و کارم مورد در وقتچیه -

 من احساس و تو بودن به یربط نیا. گفتمینم بهش یزیچ

 . نداره تو به نسبت

 . کنمیم نگاه رخشمین به و گردمیبرم

  ؟یدار دوست رو قهیشف محمد، -

 کنمیم حس و مانمیم منتظر لحظه چند. دهدینم جواب

 ندارد دوست او که ممنوعه ینقطه همان به میادهیرس دوباره

. دهمیم رونیب یصدادار نفس. کند صحبت موردش در

 :دیگویم

 باعث تو باش مطمئن. نیزر نکن قهیشف ریدرگ رو ذهنت -

 که ییزهایچ نیا یهمه. ینشد ما یزندگ تو یمشکل چیه



 

 نکن فکر وقتچیه. داشته وجود هم تو اومدن از قبل ،ینیبیم

 .بده دست از رو یزیچ قهیشف یشد باعث تو
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 دستم. شودیم دهید روستا و کندیم رد جاده چیپ از را نیماش

 .کندیم نگاهم یمهربان با و گرددیبرم و ردیگیم را

 محروم خودت دنید از رو من زهایچ نیا خاطر به گهید -

 . بود شده تنگ برات دلم یلیخ ،ینبود که روز چند نیا. نکن

 پاش دکترها از یکی. نبود نیا خاطر به فقط ومدنمین -

 کلیما دکتر تا موندم رو هاشفتیش روز چند نیا. شکسته

 .کنه میتقس مونهمه نیب رو هاشفتیش یهیبق کرد فرصت

 هاشب یبعض الاقل بعد به نیا از که شکر رو خدا پس -

 . کوره و سوت یلیخ تو بدون خونه. نمتیبب تونمیم و یاخونه

ا  -  . ستین هم رضا که مخصوصا

. میمانیم ساکت دو هر روستا به دنیرس تا و دهدیم تکان سر

 . کمیشر آن در و کنمیم درک خوب یلیخ را اشینگران

. آغل تا رومیم همراهش و میشویم ادهیپ نیماش از بعد یکم

 وجد به هابچه مثل دنشانید از و دارند بره گوسفندها شتریب

 . میآیم

 . نازن و ملوس چقدر هانیا! محمد یوا -

 و ردیگیم را رنگ اهیس کوچک یلیخ یبره کی و خنددیم

 . دهدیم بغلم به

 .اومده ایدن به روزید نیا -



 

 . کنمیم نوازشش و چسبانمیم خودم به را بره

 یوا. نیبب رو شیفرفر یهاپشم. کوچولوئه چقدر خدا یا -

 . شمیپ بخوابونمش شب خونه ببرمش خوادیم دلم. یملوس

 :دیگویم خنده با

 در سر هنوز! نجایا آوردم رو لقامه و ایلع کنمیم حس -

 به کنهیم حمله دشنه با که یهست یشجاع زن اون تو اوردمین

 بغل بره از که ییکوچولو دختر هی ای گرسنه یوحش گرگ هی

 ! آدیم خوشش کردن

 ! دوتاش هر -

 :دیگویم گوشم کنار آهسته

 تو زیچهمه. یدار یجذاب تیشخص قدرنیا نیهم واسه -

 . کنهیم بروز باشه، الزم هرجا و هست وجودت

 به و شودیم تمام آغل در محمد کار تا کنمیم یباز بره با

 طرف به میافتیم راه ادهیپ بعد. کندیم یسرکش کارها

. هستند کار مشغول هاآن یرو یاعده که یکشاورز یهانیزم

 :پرسمیم

 نبرن، رو گندممون هاروس نکهیا واسه قراره امسال یراست -

  م؟یکن کاریچ

 . مینکار گندم قراره -

 :دیگویم. کنمیم نگاهش مبهوت

 و گندم دیبا ما بسته، هیروس با رانیا که یمزخرف قرارداد تو -

 زده گهید محصوالت از یحرف یول هااون به میبفروش رو جو

 ازین یاندازه به فقط امسال میگرفت میتصم هم ما. نشده



 

 و چاودار رو هانیزم یهیبق. میبکار گندم هامونخونواده

 جورنیا و ینیزمبیس و حبوبات و ذرت و دوسر یجو

 و زننیم سر مدام االن نیهم از هاروس. میکاریم زهایچ

 محصول یوقت یول شهیم کشت داره کجا که دارن نظر ریز

 ما که ییزهایچ به نسبت ییادعا توننینم بشه، برداشت

 . باشن داشته م،یکاریم

  شه؟یم یچ مردم نون فیتکل بعد سال پس -

 بهتر م،یباش داشته مردم کردن ریس واسه یاگهید یزهایچ -

 یچیه کالا  و میبد هاروس لیتحو و میبکار گندم که نهیا از

 . میباش نداشته

 . کشمیم یقیعم نفس

 یقحط از بهتر ییغذا مواد داشتن هرحالبه. درسته هم نیا -

 . مطلقه

. ستین یاخانه گرید که ییجا م،یرسیم روستا یهیحاش به

 کی. کنمیم نگاه را دوروبرم و ستمیایم پرآب نهر کی کنار

 :میگویم زدهجانیه دفعه

 . منه یخونه نجایا محمد -

 خنده با. کندیم نگاهم متعجب و شده جمع یهاچشم با

 :میگویم

 به دهیرس یزمان هی نیزم نیا. بعدم سال هشتاد یخونه -

 هی براش نجایا شوهرش کرده، ازدواج نکهیا از بعد. لقامه

 . منه مال االن که ساخته الیو



 

! نمیبینم ییالیو نجایا االن که من بعد؟ سال هشتاد ای! االن؟ -

 !  کنه شوهر مونده یلیخ. سالشه هفت تازه که هم لقامه

 . خندمیم

 رو گذشته و ندهیآ و حال زمان هنوز ماه شش از بعد من -

 . گفتم یچ من یدیفهم تو که نهیا مهم. کنمیم یقاط

  ه؟یشکل چه خونه اون حاال -

 من ینود دهه یخانه از یانشانه چیه که یبکر نیزم یتو

 ذهنم یتو و رومیم جلو یکم آب، نهر همان جز ستین آن در

 تا سه به چشمم ترطرفآن یکم. گردمیم هانشانه دنبال

 . افتدیم ساله سه دو یگردو درخت

 اطیح وسط گردو تا سه اون. جاستهمون کنم فکر -

 کینزد شه،یم رد خونه چپ سمت از نهر نیا. ستخونه

 اطیح وارد که داره آبراه هی باال از. خونه یغرب وارید

 نهر کنار. رونیب رهیم اطیح یرونیماش در کنار از و شهیم

 که روئهنیماش راه فیرد اون بغل. دارهیسپ درخت فیرد هی

 یجلو تا اطیح در یفاصله. ساختمون یجلو تا رهیم

ا یتقر ساختمون  نیهم حدوداا  هم اطیح عرض. متره پنجاه با

 ساختمون هی ده،ینچسب اطیح یوارهاید به ساختمون. قدره

 با متر ستیب حدوداا  هم ساختمون پشت. قرمزه آجر یدوطبقه

 حدود اطیح طول کنم فکر یعنی. داره فاصله یعقب وارید

 رونیماش راه همون جز اطیح شتریب. باشه متر هفتادوپنج

 .گل و وهیم درخت پر هم توش ست،باغچه

 . کندیم نگاهم لبخند با



 

 . مهندس خانم یکرد فیتوص خوب یلیخ -

 . دکترم که من -

 بفهمم تونستم قشنگ. یگفت یمهندس شم هی با االن یول -

 . هیشکل چه تو یخونه

 و بسازدش معتمد یآقا یروز هی دیشا. نداره وجود که فعالا  -

 . نمشیبب بتونم

 !معتمد؟ یآقا -

 . کرده فوت که بوده سالم سه من. لقامه همسر -

 : دیگویم خنده با

 رو خونه احتشام یآقا. یبمون معتمد یآقا منتظر ستین قرار -

 .سازهیم برات
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 ؟یبساز خونه هی من واسه نجایا یخوایم تو -

 مشخصه. یدار دوست رو خونه اون تو نسازم؟ چرا -

 همون به درست مش،یسازیم خودمون. یدار رو حسرتش

 یرو رو ساختمونش ینقشه دیبا بعداا  فقط. یگفت که یشکل

 . یبکش برام کاغذ

 :دیگویم ذوق با و افتدیم راه ده طرف به دفعه کی

. کنن شروع و ارنیب االن نیهم رو دارهایسپ بگم میبر ایب -

 .کاشتنه درخت واسه یخوب فصل

 :پرسمیم و دومیم دنبالش



 

 ییهانیهم نود دهه تو خونه اطیح یدارهایسپ ممکنه یعنی -

  کنه؟یم عمر چقدر داریسپ م؟یبکار قراره امروز که باشه

 ادهیز احتمالش. سال صد از شتریب. یلیخ باشه، آب کنار اگه -

 تو که باشه ییهاهمون م،یبکار قراره امروز که ییدارهایسپ

 .  یدید خودت زمان در

 یدومتر فواصل با نهر کنار دارند کارگر چند بعد یساعت

 دارد محمد. کنندیم داریسپ یهانهال کاشتن یبرا ییهاگودال

 بودم، گفته که ییهااندازه همان با و کندیم متر را نیزم

 شیبرا را متر سر هم من. زندیم عالمت را نیزم یهاگوشه

 نهالستان از کارگرها که داریسپ نهال نیچند. دارمیم نگه

. شدن کاشته منتظر و هستند نیزم یرو نهر کینزد اند،آورده

 . کنمیم اشاره اطیح یفرض در به گودال نیترکینزد به

 بلندتره هم تره،بزرگ شونهمه از که دارهیسپ نیاول نجایا -

 .قطورتر اشتنه هم

 خودش با و کندیم انتخاب را یکی و رودیم هانهال طرف به

 . آوردیم

 . خاتونم میبکار هم با رو داریسپ نیاول نیا ایب -

. کنمیم نگاهش لبخند با. است ندیخوشا میبرا لقب نیا چقدر

 . گذاردیم گودال یتو را نهال

  ؟یدار نگهش یتونیم -

 از را یلیب. دارمیم نگه ثابت شیجا سر و رمیگیم را نهال

 گودال داخل از که را ییهاخاک و داردیبرم نیزم یرو

 را نهال اطراف. گرداندیبرم آن یتو بود، شده ختهیر رونیب



 

 کندیم پر نهر آب از را لیب بار چند. کندیم محکم پا فشار با

 که دهدیم لمیتحو ییلبخندها آن از یکی. زدیریم نهال یپا و

 . کندیم روشن را ایدن

 هشتاد قراره که یهمون زم،یعز اتخونه درخت نیاول نیا -

 . باشه نشونیتربزرگ گهید سال

 . نیزم وسط طرف به افتدیم راه

 . میکن مشخص هم ساختمون حدود میبر ایب -

 :میگویم رسمیم کنارش یوقت و دومیم دنبالش

 . کن ولش رو ساختمون محمد -

  ؟یدار دوستش تو یوقت کنم ولش چرا -

ا  -  من. باشه رفته غش براش دلم که ستین یطورنیا واقعا

 با که داشتم دوست یخاطرات خاطر به شتریب رو خونه اون

 خاطراتش گهید دارم، رو لقامه خود که االن. میداشت لقامه

 . ستین مهم ادیز

 . کندیم نگاهم یمیمال اخم با

  ؟یکنیم تعارف باهام یدار -

 یدار که یکرد زدهذوق منو یلیخ. گمیم دل ته از نه، -

 دیشا یعنی. یکنیم یبازساز برام رو خونه اون اطیح

 نیاول یبرا یدار تو واقع در. باشه یاشتباه یکلمه یبازساز

 یول ؛یسازیم من ذهن ینقشه یرو از رو اطیح نیا بار

 یهمگ قوان،یل میایب وقت هر خوره؟یم دردم چه به االن خونه

 یوارهاید م،یکن درست رو اطیح ایب. یسنگ عمارت تو میریم



 

 شوهرش و لقامه بذار رو ساختمونش یول م،یبکش رو دورش

 . بسازن

 یآقا اون یهیسا االن نیهم از. دمینم شوهر دخترهامو من -

 . زنمیم ریت با رو معمتد

 :میگویم خنده با

 یلیخ هنوز. نده دست بهت بودن پدرزن احساس حاال از -

 . کرده یعروس بوده سالش هجده لقامه. مونده

 شوهرش یسالگ هجده تو محاله. دانشگاه بره قراره لقامه -

 . بدم

 و تهران بردشیم. هیحساب آدم شوهرش. رهیم هم دانشگاه -

 شیزندگ از لقامه. شهیم ریدب هم بعد دانشگاه، رهیم لقامه

 .بوده یراض یلیخ

 . دمینم شوهر دور راه رو دخترم من. بدتر گهید خب -

 . کنمیم نگاهش لبخند با و صورتش یتو زنمیم زل

 دوست اگه باشه، عاشق اگه ؟یچ بخواد خودش دخترت اگه -

 هم باز بگذرونه، مرد اون کنار رو شیزندگ یهیبق باشه داشته

  نه؟ یگیم

 . شودیم پاک صورتش یرو از لبخند

  داشته؟ دوست رو مرد اون لقامه -

. بود داشته نگه رو اشعاشقانه یهانامه عمر آخر تا. آره -

 یکی تو هانامه هم هنوز. خوندیم برام رو هاشیبعض یگاه

 به دیبخش فوتش از قبل که لقاستمه تهران یخونه یکمدها از



 

 و شده شروع شونعالقه بوده، رستانیدب لقامه یوقت از. من

 . کردن یعروس گرفته، پلمید لقامه یوقت

 شدن؟ آشنا یچطور -

 یفرق ادیز. بودم دهینپرس ازش وقتچیه رو نیا. دونمینم -

  ؟یبش مانعش یخوایم. نداره هم

 . کشدیم یقیعم نفس

 . نه -

 . چشمانم به زندیم زل

 جوابم د،یپرسیم ازم رو سؤال نیا پارسال یکی اگه دیشا -

 جزو که رو بهیغر پسر هی کردمیم یسع احتماالا . نبود نیا

 ازدواج براش و کنم دور دخترم از ست،ین دوستان و کانینزد

! نه... هیچ عشق دونمیم که االن یول نم؛یبب تدارک یبهتر

 رو یکس که کنم لیتحم دخترم به رو یدرد نیهمچ خوامینم

 .نرسه بهش و باشه داشته دوست
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 هم من به بالفاصله که است نشسته یغم روشنش نگاه یتو

 که امدهید محکم و صبور را او قدرآن شهیهم. کندیم تیسرا

 چه و است یسخت طیشرا چه در کنمیم فراموش هاوقت یلیخ

 در مشترکش یزندگ مشکالت. کندیم تحمل را ینیسنگ بار

 حق گرفتن یبرا که یامبارزه و جامعه یفعل طیشرا کنار

 یعشق هانیا تمام کنار در و دهدیم ادامه دشمن از مردم

ا . برسد ییجا به ستین قرار وقتچیه که ممنوعه  تحمل واقعا



 

 نیغمگ ندارم طاقت. دیآینم بر یکس هر از نیسنگ بار نیا

 :میگویم. نمشیبب

 میهم کنار که االن نیهم از م،یببر لذت امروز از ایب محمد -

 . یکنیم رو قشنگ کار نیا برام یدار و

 . زندیم لبخند

 . باشه -

 . بگم بهت هم رو هادرخت یهیبق یجا ایب پس -

 :پرسدیم. میرویم گردو درخت تا سه طرف به هم با

  ه؟یک ایلع شوهر یراست -

 لقامه از بعد سال کی ایلع دونمیم فقط دونمینم رو اسمش -

 . لیاردب رفته و کرده یعروس

 . کشدیم یقیعم نفس

 لیاردب الاقل خوبه حاال. شنیم دور ازم دوشون هر پس -

 . کهینزد

 رو نیا دفعه هر چرا. کرد عوض شهیم رو خیتار محمد -

. گرانید و تو و من سازن،یم رو خیتار هاآدم ره؟یم ادتی

 اتفاق بار هی که یشکل همون به شهیهم خیتار ستین قرار

 میداشت خیتار تو تجربه هی اگه ستین قرار. بشه تکرار افتاده،

 نیا. میبر رو اشتباه راه همون بارها بوده، خطا رشیمس که

 انسان عده هی جون میتونست ما یوقت. میکرد امتحان هم با رو

 نجات بوده افتاده اتفاق براشون خیتار تو که یمرگ از رو

 مقابلش در که دخترهات یزندگ محل مثل ییزهایچ گهید م،یبد

 شوهرش و لقامه ریتقد دفعه اون دیشا. ستین یسخت کار اصالا 



 

 یول م،یکن دایپ رو گهیهمد لقامه و من که تهران کشونده رو

. کنه دامیپ که تهران بره لقامه ستین الزم. نجامیا من دفعه نیا

 شیپ زیتبر میدار نگه هم شوهرش و ایلع میتونست دیشا

 . خودمون

 . زندیم لبخند

 رو خیتار میتونیم آره،. خوب یزهایچ یادآوری از یمرس -

ا  م،یکن عوضش هم دیبا. میکن عوض  اون تو که مخصوصا

 گهید سال چهار قراره باباخان و رضا و من نوشته کتابت

 . میبش کشته

 . دهمیم جواب را لبخندش

 دست که میباش جانیآذربا رونیب زمان اون قراره ما -

 . نرسه بهمون هادموکرات

 گردوها کنار بعد لحظه چند. دهدیم تکان زیدآمییتأ را سرش

 :میگویم. میرسیم

 وهیم درخت جورهمه توش که بزرگه یباغچه هی نجایا -

 . یگالب ب،یس زردآلو، هلو، هست،

 نیا یول م،یکاریم رو همه کن، مشخص رو جاهاش -

. یدید بعد سال هشتاد که ستین ییهااون گهید هادرخت

 بعدها ،یدید تو که ییهااون احتماالا . نهیا از کمتر عمرشون

 . شده کاشته

 . اندازمیم باال شانه

 نجایا یاتفاق چه قراره بعد سال هشتاد ستین مهم برام گهید -

 . میباش زنده موقع اون تا تو و من نکنم فکر. فتهیب



 

 و یبمون من شیپ شهیهم یگرفت میتصم که نهیا حرفت یمعن -

  خودت؟ زمان به یبرنگرد وقتچیه

 . کنمیم نگاهش

  برم؟ تونمیم یکنیم فکر -

 ینگران نیتربزرگ شهیهم نیا. یتونینم که شکر رو خدا -

 یریبگ میتصم و یبش خسته نجایا از یروز هی که بوده من

 . یبرگرد

 وراون. شمیم خسته نجایا از نه بکنم دل تونمیم تو از نه -

 وادارم و بشم تابیب براش که ندارم رو یکس ای یزیچ هم

 نکهیا مگه هستم، جانیهم من. برگردم و بشم جدا تو از کنه

 . رفتن به کنه مجبورم یزیچ

 دوزدیم را قاطعش نگاه کم یافاصله از و دیآیم جلو قدم کی

 . چشمانم به

 خبریب ،یبر یگرفت میتصم روز هی اگه بده قول بهم نیزر -

 اگه شد، دعوامون هم با اگه یحت افتاد، که هم یاتفاق هر. ینر

 . برو بعد بگو بهم م،یبود قهر

 . باشه -

 .گرفتم ازت یزورک که نبود ییهاقول اون از نیا که انشاهللا -

 . خندمیم

 آدینم دلم وقتچیه باش مطمئن. بود دل ته از. نبود نه، -

 . برم و نگم بهت

 . کشدیم یقیعم نفس



 

 نیترباارزش اغراق بدون تو. نیزر ینر وقتچیه دوارمیام -

 . دارم من که یهست یزیچ

 به میبر ایب. غصه و غم خط تو نرو دوباره. محمد رمینم -

 . برس کارهات یهیبق

 را وهیم یهانهال کاشتن دستور و زندیم صدا را کارگر

 شخم دارند که ییهانیزم طرف به میافتیم راه بعد و دهدیم

 هیته دیجد یروش با را مردم یغذا بعد سال یبرا تا خورندیم

 . کنند

. آرامم و شاد روز چند از بعد م،یگردیبرم خانه به که شب

 دهه در من یسورچهارشنبه نیاول فردا. دارم یخوب حس

 . است ستیب

 نگاه آن دوباره. است هال یتو قهیشف م،یشویم که خانه وارد

 را محمد و من. است نشسته شیهاچشم یتو یوحش ببر

 :دیگویم من به رو بعد و کندیم برانداز

ل لباس نیا با یکس. یبود قوانیل -  مارستانیب از یگ 

 . گردهیبرنم

 از است پر. دیگویم راست. اندازمیم ینگاه شلوارم نییپا به

 یهانیزم یتو رفتن راه موقع البد که دهیخشک گل قطعات

 چه اممانده. است دهیپاش لباسم به داریسپ نهال کاشتن و روستا

 :دیگویم محمد که میبگو

  ؟یدار هم یاگهید حرف. میبود قوانیل آره، -

 :دیگویم ضیغ با و محمد صورت یتو زندیم زل



 

 نیا یجهینت یروز هی. بکن خوادیم دلت یغلط هر فعالا  -

 . دمیم نشونت رو کارهات

 من به رو قهیشف. افتدیم راه اتاقش طرف به تفاوتیب محمد

 :دیگویم
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 تو از قبل. یموندگار ابد تا و یهست یاول نکن فکر هم تو -

 واسه تو امثال و تو. کارشون دنبال رفتن و بودن هایلیخ هم

 موندگاره، که یاون. یرفتن و نیهست یسرگرم هی فقط محمد

 گهید ،یکرد وا جلوش رو هاتلنگ اگه نکن فکر. منم

 . خرهیم رو نازت یطورنیا ابد تا و شده عاشقت

. گرددیبرم هیثان کی در است، رفته که را یقدم چند محمد

. است شده سرخ تیعصبان از صورتش. ستدیایم قهیشف مقابل

 دارد یسع کهیدرحال و قهیشف صورت یتو زندیم زل

 : دیگویم ضیغ با نشود بلند شیصدا

 به یول نگفتم؛ بهت یچیه ،یزد من مورد در یمفت زر هر -

 در و یکن وا رو دهنت گهید بار هی اگه قسم خدا یخداوند

 رو دهنت یطور ،یبگ یاتیچرند نیهمچ هی نیزر مورد

 نیا یبدون که گمیم دارم. نشه وا وقتچیه گهید که بندمیم

 ،یندار نگه رو نیزر احترام. ستین برداریشوخ کارهات

 . باشه جمع حواست. یدید خودت چشم از یدید یهرچ

 یکم را او کنمیم یسع و رمیگیم را شیبازو و رومیم جلو

 قهیشف درچشمچشم جاهمان و زندیم پس را دستم. بکشم عقب



 

 به است زده زل پروایب طورهمان هم قهیشف. ستدیایم

 نیا از اصالا  انگار. یوحش نگاه همان با محمد، صورت

 به که زندیم یپوزخند بعد لحظه چند. است دهینترس دهایتهد

. است ترسناک باشد، زیتمسخرآم نکهیا از شتریب نظرم

. طرفم به گرددیبرم محمد. رودیم اتاقش یتو و گرددیبرم

 . است نیزم به چشمش و کندینم نگاه صورتم به

 نیهمچ یشد مجبور که امشرمنده من. نیزر دیببخش -

 . یبشنو ییهاحرف

 . نشدم ناراحت من. ستین مهم -

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس

 ستین اول بار. شنومیم ییزهایچ نیهمچ ستین اول بار من -

. زمیریم هم به یطورنیا م،ینکرد ییخطا چیه که یزن یجلو

ا  گهید. بده صبر بهم خدا کن دعا. نیزر کن دعا برام  واقعا

 . دمیبر. ندارم تحمل

. رودیم اتاقش طرف به و گرددیبرم. ماندینم جوابم منتظر

 شود،یم دیناپد اتاق یکیتار یتو تا کنمیم نگاهش پشت از

 و یعصب. است گرفته دلم. افتمیم راه اتاقم یسو به بعد

 یهاحرف بودم، زده محمد به که یحرف برخالف. نمیغمگ

. دارم یبد یلیخ احساس. است ختهیر هم به مرا یحساب قهیشف

 میبرا نیا و شده رفتار فاحشه زن کی مثل من با کنمیم حس

 یبرا قهیشف یهاحرف از حالنیدرع. است نیسنگ یلیخ

 دایپ راه دلم یتو محمد مورد در دیترد از یانقطه بار نیاول

 زیچچیه و دارم دوست وجود تمام با را او هنوز. است کرده



 

 ذهنم ته یول است نشده کم دارم او به نسبت که یعشق از

 در خودم شناخت به نسبت یدیترد است، شده جادیا یسؤال

 هم به مرا یزیچ هر از شتریب شک نیا خود. محمد مورد

 در حقم در شهیهم که یمرد به نسبت توانمینم. است ختهیر

 باشم داشته یشک است، کرده رفتار شرافت و اخالق یمنتها

 .رودینم رونیب ذهنم از هم کیتار یلکه نیا یول
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 یسورچهارشنبه

 سر و کنمیم سالم یجمع. نمیبیم را محمد صبحانه سر صبح

. زدیریم یچا دخترها و من یبرا آبا. نمینشیم سفره

 :میگویم

 . آبا نکنه درد دستتون -

 :پرسدیم و کندیم نگاهم لبخند با محمد

  ن؟یزر یخوب -

 .خوبم. یمرس -

 . زندیم نق ایلع. دخترها یبرا گرفتن لقمه به کنمیم شروع

 . خوامیم ریسرش. ندارم دوست کره من -

 :دیگویم آبا

 . دخترم شده تموم ریسرش -

 . خورمینم صبحونه من پس -



 

 لقامه بودم، بچه یوقت که برمیم کار به را ییترفندها از یکی

 تکه کی. بخورم صبحانه که بردیم کار به خودم مورد در

 :میگویم. مالمیم کره شیرو و گذارمیم ایلع یجلو نان

 . کشمیم ینقاش برات مربا با االن ن،یبب -

 یکیبار خط که دهمیم حرکت یطور نان یرو را مربا قاشق

 :میگویم و زدیبر نان یرو مربا از

 . تنش هم نیا سرش، نیا. دختره هی نیا ن،یبب -

 نان یرو و کنمیم جدا مربا ظرف داخل از آلبالو تا دو

 . گذارمیم

 . چشماش هم نیا -

 :پرسدیم. شودیم جلب توجهش

 نداره؟ دهن چرا -

 ریتصو یهاچشم ریز کیبار یمنحن خط کی قاشق نوک با

 . کشمیم ییمربا

 . شیبخور تو منتظره حاال. دهنش هم نیا -

 :دیگویم لقامه. زندیم گاز و داردیبرم را نان ایلع

  د؟یکنیم درست هم من واسه جون نیزر -

 ریپن با. وقتچیه یخورینم مربا کره که تو برم، قربونت -

  بکشم؟ خط یچطور

 نوک با. است نشده یراض کنمیم حس اما دیگوینم یزیچ

 یزیچ نان یرو زور به و کنمیم له را ریپن تکه کی کارد

 . کشمیم آن با آدم کی شکل هیشب

 . زمیعز تو یلقمه دختر هم نیا ا،یب -



 

 نیطرف در گردو چهارمکی یتکه تا دو دستم کنار از محمد

 . گذاردیم یریپن دختر سر

 . موهاش هم نیا -

ا  . است شده دختر کی مجعد و کوتاه یموها هیشب هم واقعا

 :دیگویم ایلع. داردیبرم را اشلقمه لقامه

  نداشت؟ مو من مال چرا -

 مو که کنمیم درست هم یکی برات بعد بخور، رو نیا -

 .باشه داشته

 :دیگویم ایلع به خانمخان

 .  شهیم رید اتمدرسه. بخور زود دخترم -

 نفس. گذاردیم سفره یتو را اشلقمه و زندیم نق دوباره ایلع

 یبرا. بکشم را نازش ندارم حوصله گرید. کشمیم یقیعم

 سرد که را میچا و خورمیم و رمیگیم یکوچک یلقمه خودم

 گوشم کنار آهسته محمد. کشمیم سر قند بدون است، شده

 :دیگویم

  امروز؟ یستین راهروبه چرا -

 . ستین میزیچ. خوبم -

 که یاریب در یباز جور هزار یداشت حوصله روز هر -

 . ینخورد یزیچ هم خودت امروز. بخورن صبحونه دخترها

 زده حدس درست. زنمیم یرنگکم لبخند فقط جوابش در

 ریدرگ ذهنم هاساعت شبید. امحوصلهیب و کسل. است

 .  امدهیخواب رید یلیخ و است بوده قهیشف یهاحرف



 

 چییسو که رومیم تاقچه طرف به و شومیم بلند بعد یکم

 :دیگویم محمد. بردارم را رضا نیماش

 . رسونمتونیم من -

 رمیم و رسونمیم رو دخترها من. هست که نیماش -

 . گردمیبرم راحت هم بعدازظهر. گهید مارستانیب

 . دنبالت آمیم هم بعدازظهر رسونمتون،یم من -

 مارستانیب فتمیش از بعد ممکنه. ستین معلوم اومدنم ساعت -

 . بمونم شتریب شم مجبور و باشه شلوغ

 هر. یبرگرد یخوایم یک نمیبب مارستانیب زنمیم تلفن -

 . دنبالت آمیم ،یخواست موقع

 «خداحافظ» خانمخان و آبا به رو و اندازمیم باال شانه

 محمد و دخترها بعد یکم. رومیم رونیب تاالر از و میگویم

 :پرسمیم محمد از. رسندیم کنارم اطیح یتو

 رضا نیماش امروز یکرد اصرار که داشت یخاص لیدل -

  نبرم؟ رو

 . گمیم رو لشیدل دنبالت، اومدم یوقت -

 . طرفش به چرخمیم. شومیم نگران یکم

  ؟یدار یخبر رضا از محمد؟ شده یزیچ -

. دارم حرف باهات فقط فتادهین یاتفاق چیه نشو، نگران. نه -

 صحبت ریمس تو و دنبالت امیب بتونم که ینبر نیماش خواستم

 . میکن

 ... میرسوند رو دخترها یوقت... االن خب -

 :دیگویم یخاص محبت با



 

 تا مدرسه از. کار سر میبر دیبا هردومون. خانم شهینم االن -

 صحبت بعدازظهر بده اجازه. ستین هم راه قهیدق ده مارستانیب

 . میکن

 نشیماش سوار یهمگ بعد یکم و میگوینم یزیچ گرید

ا یتقر ریمس. میشویم  همچنان ذهنم. گذردیم سکوت در با

 یزیچ یمعمول یجمله چند جز هم محمد و است مغشوش

 . دیگوینم

 در. دارد کار من با تلفن که دهندیم خبر یکار فتیش اواخر

 شده پرت صبح موضوع از حواسم کل به کار ساعات طول

 او با. دیایب دنبالم محمد است قرار که افتدیم ادمی تازه و بود

 به توانمیم و ستین شلوغ سرم که میگویم و کنمیم صحبت

 نشیماش سوار مارستانیب یجلو بعد ساعت مین. برگردم خانه

 :پرسمیم م،یکنیم حرکت یوقت. شومیم

  ؟یداشت کارمیچ -

 بهم کنمیم حس کرده؟ ریدرگ رو ذهنت قهیشف یهاحرف -

 . یکرد شک

 صبحانه سر کوتاه برخورد کی با نداشتم انتظار. خورمیم جا

 فکرم به اصالا . گذردیم چه دلم در که باشد شده متوجه

 حاال یول کنم صحبت خودش با مورد نیا در که بود دهینرس

 حرف که بهتر چه است، کرده مطرح را موضوع خودش که

 . بزنم را دلم



 

 به... یول شک گذاشت رو اسمش شهینم. آره... راستش -

 یطوراون که باشه نداشته یلیدل چیه قهیشف که بهیعج نظرم

 . بزنه تهمت بهت

 نیهمچ بده نشون که یدید یرفتار من از مگه مدت نیا تو -

 ام؟یآدم
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ا  نه، -  من حق در شهیهم. ستین رفتارت به یرادیا چیه واقعا

. یدار دوست منو تو یول ؛یکرد برخورد شرافت یمنتها با

 یطورنیا همه مورد در ،یدار من با که یرفتار نیا دیشا

 . نباشه

 . کندیم نگاهم لبخند با و گرددیبرم

 . زهیچ نیبهتر دارم، دوستت یدونیم هنوز که نیهم -

 یفضا به شودیم رهیخ لحظه چند و کشدیم یقیعم نفس

 . مقابلش

 من که داشته رو فکرها نیا شهیهم هم تو اومدن از قبل -

ا یتقر. دارم یاانهیمخف روابط  که نبوده دوروبرمون یزن با

 شک تو و من روابط به که االن. من به باشدش نچسبونده

 مزخرف یفکرها قبالا  یول داره وجود یعشق الاقل داره،

 بهشون یایتیجنس حس چیه که بود ییهازن مورد در قهیشف

 یگرم روابط ترالن با چون کردیم فکر یزمان هی. نداشتم

 یلیخ ترالن و من ارتباط خب. دارم چشم بهش دارم،

 یشوخ م،یزدیم حرف هم با رضا و تو مثل بود، مانهیصم



 

. بشه تموم هانیا تمام شد باعث قهیشف. میدیخندیم و میکردیم

 هم باز اما م؛یباش سرد و خشک یلیخ هم با میشد مجبور

 که میکنیم یکاریمخف میدار کردیم فکر. نشد یراض قهیشف

 هی مزخرفش فکر نیا سر. میبپوشون رو هامونیگندکار

 شهیهم که یاعتماد وجود با میرح یحت که انداخت راه یبساط

 به یزیچ وقتچیه. بود کرده شک مدت هی م،یداشت هم به

 بعد. پادیم رو ترالن و من کردمیم حس یول اوردین زبون

 دفعه هر. مارال طرف رفت قهیشف ذهن و شد تموم ماجرا اون

 مفصل یدعوا هی بعدش م،یبود جمع هم دور خونواده تا دو

 مارال با هم کلمه کی من اگه یحت که بود شده یطور. میداشت

 الیخ به نکهیا یبرا. داشت یابهونه هی باز زدم،ینم حرف

 رو مارال کرد اصرار اومد بشه، راحت مارال شر از خودش

 خودش یخونواده اگه دونستیم. میکن یخواستگار باقر واسه

 هم من. شهیم رد درجا بزنن، مارال یخواستگار از حرف

 جلو پا برسم، آرامش به بلکه بشه راحت الشیخ نکهیا واسه

 حرف رو گهید. جلو انداختم رو باباخان. کردن رد. گذاشتم

 . کردن عقد باقر و مارال و نزدن یحرف باباخان

 . کشدیم یقیعم آه

 فکر وقتچیه. بود یمعقول آدم نظرم به باقر زمان اون -

 سرزنش رو خودم چقدر کار نیا خاطر به بعدها کردمینم

 . کنم

 :دهدیم ادامه و اندازدیم من به ینگاه و گرددیبرم



 

 که داره رو توهم نیا قهیشف کالا . نبودن ترالن و مارال فقط -

 هی با ما هیکاف. هیخبر البد باشه، من دوروبر یزن هر

 و بشه شتریب یعاد حد از وآمدمونرفت کم هی یاخونواده

 قهیشف ذهن تو یفور. باشن داشته یجوون زن یحت ای دختر

 خانم هی یاستاندار تو. هم به میشیم چسبونده زن اون و من

 بود قرار بار هی. هست خودمون یهاسنهم حدوداا  مهندس

 رجب وقت آخر بودم گفته و دیخر ببرم رو ایلع و قهیشف

 اومدن، که یموقع. میبر جاهمون از که کارم سر اردشونیب

 اومده. بود من اتاق تو هست، هم متأهل که بدبخت زن اون

 کرده پهن نقشه هی. میبزن حرف یعمران طرح هی مورد در بود

 برام رو قسمتش هی داشت بود شده خم و من زیم رو بود

 غرهچشم بهش یجور هی لحظه همون قهیشف. دادیم حیتوض

 زد غر قدراون هم بعد گرفته؛ رو دوتا ما مچ انگار که رفت

 خانم اون وقت هر سال چند از بعد هنوز که میبر زودتر که

 از یکی دختر قبل سال چند. کشمیم خجالت نم،یبیم رو

 یبرا اروپا بره بود قرار تهرانه، ساکن که باباخان دوستان

 تا موندن هفته سه دو ما یخونه اومدن پدرش با. لیتحص

 من بار چند مدت اون تو. شد درست یکنسولگر تو کارهاش

 راه رو کارشون زودتر کنم سفارش که ادارات بردمشون

 چند. من یمعشوقه شد قهیشف ذهن تو هم دختر اون. بندازن

 باالخره تا کرد یبدرفتار مهمون با و کرد تمیاذ هفته

 . رفتن و شد تموم کارهاشون



 

. است رفته فرو فکر به انگار که دارد یحالت و کندیم مکث

 :دیگویم بعد لحظه چند

 تو ینیبیم االن که زهاستیچ نیا یهزارباره تکرار خاطر به

 کسچیه و کنهینم ُخرد هم تره هاشحرف واسه یکس خونه

 رو ذهنت. نداره تو و من وآمدرفت مورد در یتیحساس هم

 . ستین یشدندرست. نکن قهیشف یهاحرف ریدرگ

 تو نداره یربط اون به یگیم بهش راحت یلیخ یوقت محمد -

 زن تا سه یریم خواست دلت وقت هر ای یکنیم کاریچ

 . بزنه توهم و بشه نگران داره حق ،یریگیم هم گهید

 . زندیم یزهرخند

 پرمینم هرز باشه دهیفهم دیبا هاسال نیا تو. منه زن ساله نُه -

 هر کرده ثابت بهم تجربه. رمیبگ یاگهید زن ندارم هم الیخ و

 هم خودمون انیجر سر. شهیم بدتر کنم، مدارا قهیشف با وقت

 میند نشون و میکن رفتار یعاد میکرد یسع یوقت که یدید

 قهیشف. انداخت راه بلوا شتریب گرمه، چقدر ارتباطمون

 . هست که نهیهم که رفتمیپذ رو نیا هم من ست،ین یشدندرست

 تو اخالق مدت نیا تو چطور. باهوشه قهیشف یگیم همشه -

  ده؟ینفهم رو

 ییزهایچ تمام دونهیم خوب یلیخ خودش مطمئنم. دهیفهم -

 .هیاگهید زیچ هدفش. چرنده گهیم که

 و بندازه راه دعوا وپوچچیه سر آدیم خوشش ه؟یچ هدفش -

 کنه؟ داغون رو خودش اعصاب

 . دهدیم رونیب صدادار را نفسش



 

 . یدونینم رو ییزهایچ هی تو -

 ؟یبگ بهم یخواینم هم هنوز -
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 بهت ،یبدون دیبا که یبگ موقع هر گفتم، بهت هم قبالا  -

 قهیشف شبید یهاحرف که کنم قانعت نتونم اگه هم االن. گمیم

 تو نکهیا چون بگم بهت رو زیچهمه مجبورم بود، چرت کالا 

 اگه یول بدتره؛ یزیچ هر از برام ،یباش نداشته اعتماد بهم

 . بزنم حرف موردش در ندارم دوست نه، نباشم، مجبور

 را نیماش جلوتر یکم و چیدرپچیپ باغکوچه کی یتو چدیپیم

 . طرفم به گرددیبرم. داردیم نگه و کشدیم کنار

. نداشتم رابطه قهیشف جز یزن چیه با عمرم تو من ن،یزر -

 قسم. تو کنار کنم،یم تجربه دارم که باره نیاول هم رو عشق

 وقتچیه که بودم گفته بهت قبالا . تهیواقع نیع نیا که خورمیم

 با هامدت یحت من. نداشته ییجا انتیخ میزندگ یبرنامه تو

 خارج یزیچ که کنم قبول خواستمینم چون دمیجنگ تو عشق

 . ادیب شیپ گرفتم، نظر در میزندگ واسه که یروش از

  ست؟ین انتیخ تو و من یعاطف ارتباط نیهم نظرت به محمد -

 . کشدیم یقیعم نفس

 چند نیهم واسه انته،یخ. بزنم گول رو خودم تونمینم. هست -

. نتونستم یول بشم رها احساس نیا از که دمیجنگ خودم با ماه

 شدم گهید زن هی عاشق که کنمیم انتیخ قهیشف به دارم من

 بودم نگرفته میتصم من. ستین من اریاخت تحت نیا یول



 

 اومد خودش بود، نگرفته اجازه من از عشق نیا. بشم عاشق

 نداره وجود یراه چیه. باشم داشته دوستت که کرد مجبورم و

 از تونمینم. خودمه با رفتارم اریاخت یول نباشم، تو عاشق که

 بگذرم بودن کنارت و کردنت یهمراه از باهات، زدن حرف

 انتهیخ هم نیهم درسته،. کنم حفظ رو حرمتت تونمیم یول

 . اومدم کنار باهاش من یول

  ؟یندار وجدان عذاب -

 گهید االن یول داشتم، وجدان عذاب چرا، لیاوا... راستش -

 وقته یلیخ یول بوده میزندگ اشتباه نیتربزرگ ازدواجم. ندارم

 نه. باشه همراهم عمر تمام قراره اشتباه نیا که کردم قبول

 رونیب مردونه حاتیتفر اهل نه بدم، رییتغ رو یزیچ خوامیم

 هاسال نیا تو که یدیفهم االن تا خودت کنم فکر. امخونه از

 ول ییتنها دشت و کوه تو که بوده نیا حمیتفر نیتربزرگ

 دوست رو تو. کنم کشف دیجد یغارها خودم واسه و بچرخم

 همسرم تو اگه مطمئنم. ایدن یهاآدم تمام از شتریب دارم،

 رفتمیپذ هم نیا یول نداشتم؛ کم میزندگ تو یچیه گهید ،یبود

 ،یکنارم تو که نیهم. ادیب شیپ یزیچ نیهمچ شهینم که

 . هیخوشبخت یمنتها خودش

 :دهدیم ادامه و کندیم نگاهم لبخند با

 از قبل تو اگه که کردم یالبافیخ خودم واسه نشستم بارها -

 رو تو اگه. شدیم یچ نجا،یا یبود اومده من یسالگ هجده

 یبود زنم تو االن اگه بودم، مجرد هنوز که بودم دهید یموقع

 ... دخترهام مامان و



 

 :میگویم خنده با

 هی من. شدینم یچیه بودم، اومده زمان اون اگه احتماالا  -

 دکتر نه بودم، ازدواج فکر به نه که بودم ساله شونزده دختر

 که داشت وجود لقامه نه بکنم، یکس به یکمک بتونم که بودم

 باشه یابهونه و هم به بزنه وندیپ دارید نیاول در رو تو و من

 زمان اون هم خودت یحت. شما یخونه تو بمونم من که

 به نگاه هی دیشا. داشته فرق االن با یزندگ به نسبت دگاهتید

 میرفتیم و اومدینم خوشمون گهیهمد از و مینداختیم هم

 . کارمون دنبال

 رو تو میزندگ یهرجا من اگه مطمئنم یول دونمینم رو تو -

 که هست یزیچ هی وجودت تو. شدمیم عاشقت دم،یدیم

 کنم؛ فرار ازش بتونم نداره امکان که کنهیم جذب منو یطور

 تو انگار. التتیتحص نه داره اتافهیق به یربط نه که یزیچ

 نتیتحس و باشم داشته دوستت من نکهیا واسه یشد دهیآفر

 . کنم

 گفته میبرا قبل لحظه چند که التشیتخ درون رومیم ذهنم یتو

 و جذاب چقدر یول بود محال نظرم به هم هنوز هرچند. بود

 ازدواج او با یسالگ شانزده سن در اگر یحت. بود لذتبخش

 در یمعمول یاخانه در بودم دارخانه زن کی االن و کردمیم

 بود، ینیریش یایرؤ هم باز بابا،خان یارباب یخانه نه و زیتبر

 یایدن به گردمیبرم و کشمیم یقیعم نفس. محال یایرؤ کی

 و هاتیمحدود که ذهن نیریش التیتخ از رونیب ییجا ،یواقع

 نگاه. است حاکم آن بر یواقع یزندگ یدهاینبا و دیبا



 

 چقدر. احساس و شور از پر من، به است رهیخ اشییطال

. دارد وجود نگاه نیا هم لیتخ به ازین بدون که است خوب

 : پرسدیم کنم،یم نگاهش ندیبیم یوقت

  ن؟یزر یشد قانع -

. است بوده بچگانه چقدر اول از َشکم کنمیم حس. امشده آرام

 یلیخ بود کرده اثبات بارها که قهیشف یهاحرف خاطر به من

 یایاخالق دوبندیق چیه و بزند را یحرف هر است ممکن راحت

 ادی از را محمد رینظیب اتیخصوص ندارد، شیهاحرف یبرا

 شرافت حفظ خاطر به بود حاضر که یمرد. بودم برده

 به تن بود محال بگذارد، هیما جان از وطنشهم دختران

 پا ریز را زنان همان تیثیح خودش و بدهد بندوباریب یزندگ

 : میگویم. بگذارد

 .شدم قانع. آره -

 دلم. باشه مونده دلت ته کیتار ینقطه هی یحت ندارم دوست -

 هیسا من به اعتمادت رو که باشه ذهنت ته یچیه خوادینم

 . بگو بهم هست، هنوز اگه. بندازه

 .رمیگیم را راستش دست چپم دست با

 . کردم قبول رو حرفت. محمد ستین -

 دل؟ ته از -

 .دل ته از -
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 کندیم روشن را صورتش تمام که زندیم لبخندها آن از یکی

 را نیماش. است شده تابناک و ییطال ایدن. هم را من دل و

 رها را دستم هنوز کهیدرحال م،یافتیم راه و کندیم روشن

 در را وجودم نرم الیس کی مثل یخوش احساس. است نکرده

ا . است گرفته بر  و من نیب که است یارتباط چه نیا واقعا

ا  یکالم چیه بدون او اوست؟  یعاد صحبت قهیدق چند با صرفا

 کی با بعد و گذردیم چه دلم در بود دهیفهم صبحانه سر

 در من. بود شده حل راحت یلیخ زیچهمه صادقانه یوگوگفت

 چطور. نبودم ریرپذیتأث و یاحساسات. نبودم عیمط و رام عمرم

  دم؟یرسیم آرامش به و رفتمشیپذیم دل ته از راحت قدرنیا

 :دیگویم میشویم یاصل ابانیخ وارد یوقت

 یرسیم. دیع دیخر برن ایلع و قهیشف و مادرم قراره فردا -

  بره؟ هیبق با بفرستمش ای یببر خودت رو لقامه

 دیع به یلیخ. هیسورچهارشنبه امروز. یگیم راست! د؟یع -

 حواسم اصالا  که کاره ریدرگ ذهنم قدراون من. میشد کینزد

 . نبود

 مارستانیب که لیتحو سال سر انشاهلل. دهیع گهید روز پنج -

 ؟یستین

 تو خودش خاص یکارمالحظه با کلیما دکتر. خدا شکر نه -

. ذارهینم فتیش یرانیا پرسنل یبرا یرانیا مراسم نیا

 هایرانیا ما فقط هم خودشون یمذهب و یمل مراسم تو برعکس

 امشب هم. برسن کارهاشون به که آزادن هااون و میکار سر

 . بدرزدهیس هم دیجد سال اول یهفته هم لم،یتعط



 

 رو خودش شتریب روز هر کلیما دکتر یایمزا. خوب چه -

 . دهیم نشون

 . دهمیم تکان سر

ا  -  که ییهاانسان اون از. هیادهیفهم و یداشتندوست مرد واقعا

 آرامش غرق ایدن کل بود، ایدن تو هشیشب تا صدهزار اگه

 . شدیم

 :میگویم خنده با. کندیم نگاهم چشم یگوشه از

 کدومچیه. ینفر صدهزار اون از یکی هم تو. نشه تیحسود -

 ستنین من عشق ایدن خوب یفرض انسان صدهزار اون از

 . یهست تو یول

 . دهدیم فشار آرام دارد، دست در هنوز که را دستم

 که یمرس. بشنوم رو نیا دوباره امروز داشتم الزم چقدر -

 . یگفت

 را وجودش خواهدیم دلم. دهمیم فشار ترمحکم را دستش

 :دیگویم. کنم حس شتریب

 . کنم کاریچ لقامه دیخر واسه ینگفت -

 برمشیم روز هی هم خودم تونستم، اگه بعداا . بره بفرستش -

 ستمین مطمئن. بخره لباس تا دو خورهینم بر ییجا به. دیخر

. شلوغه یلیخ مارستانیب تو سرم دیع تا. ببرمش برسم

 . بمونه لباس بدون بچه نرسم، ترسمیم

 . باشه -

 یسورچهارشنبه مراسم م؟یکن کاریچ قراره امشب یراست -

 ه؟یچطور االن



 

 م،یخونیم رو شعر نیا. میپریم روش از میزنیم شیآت بته -

. چهارشنبه کنهیم باز نهیآ مثل منو بخت! چهارشنبه بپربپر»

 بسوزه بشه، خاکستر آتش تو فتهیب زه،یبر هاممرض و درد

 قضابال برو، هاممرض و درد. بشه باز من بخت بکشه، زبانه

 هم شعر نیا خوندن معتقدن هایمیقد«* . برو هامیخستگ و

 . کنهیم باز رو هاجوون بخت هم آره،یم یشانسخوش

 . هیخال رضا یجا چقدر -

 بخونه رو شعر نیا کردمیم مجبورش سال هر. یلیخ آره، -

 فتادهین براشون یاتفاق کنه خدا. میذاشتیم سرشسربه یکل و

 . نیزر نگرانم. باشه

 اورمشیب رونیب حال آن از نکهیا یبرا یول نگرانم هم خودم

 :میگویم

 شوهیبق. رسنیم فردا امروز و سالمن و حیصح مطمئنم -

 . بگو

 :دیگویم خنده با

 نیا و یبپر شیآت رو از کننیم مجبور هم خودت امشب -

 . یبخون رو شعر

 کنه شروع دوباره برگرده، رضا منتظره مامانت مطمئنم -

 . زدن رو مخش

 چونه باهاش سال صد تا مادرم بعد برگردن، سالم کنه خدا -

 . بزنه

 . رو مراسم یهیبق ینگفت -



 

 و پاشنیم گالب ای آب رهگذرها رو بومپشت رنیم عده هی -

 میقد ستن،یوام فالگوش کنه،یم دور رو یبد و شر معتقدن

 رو شهر تو هاخونه گهید االن یول بوده هم یاندازشال رسم

 رسم. هواکش عنوان به ای دود واسه نداره سوراخ بومپشت

 . هست سوراخش هنوز که مونده روستاها تو فقط یاندازشال

  بوده؟ یچطور -

 و آشنا بومپشت یرو رفتنیم غروب از بعد هاجوون -

 تو مردم و نییپا نداختنیم اونجا از رو شالشون ل،یفام

 گره و ذاشتنیم زهایچ نیا و پول و وهیم و لیآج شالشون

 . باال دنیکشیم رو شال هاجوون بعد زدن،یم

 . یزنقاشق هیشب -

 . بودم دهید رو یزنقاشق ییدانشجو یدوره من آره، -

ا یتقر من زمان. دمیشن فقط من البته -  . بود افتاده ور با

 دارن، نامزد که ییهاجوون. داره هم یفرق هی یاندازشال -

. ندازنیم شال نامزدشون یخونه بومپشت رو رنیم

 و بدن صیتشخ رو ندهیآ داماد شال دیبا عروس یخونواده

 ایهدا کنن، اشتباه اگه. شالش تو بذارن هم رو خاصش یایهدا

 . شهیم یاگهید کس قسمت

 . بوده زیانگجانیه! جالب چه -

 . زندیم لبخند

 هرکس. خواندیم شباهنگ و بود غروب». داره هم شعر هی

 یبرا کرده نامزد دختر. کردیم زانیآو یسوراخ از را شالش



 

 و یاندازشال مراسم باستیز چه که آه. بافتیم جوراب داماد

 **«. بستن را اشیدیع داماد شال به

 عامه فرهنگ از یهرچ شعرها، نیا یهمه دیبا روز هی -

 . دارم دوست یلیخ. سمیبنو رو همه یبگ برام یدونیم

 باز رجب را درش که بردیم یرونیب اطیح یتو را نیماش

 :دیگویم و است کرده
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 یپسرها و دختر یبرا که سیبنو ذهنت تو فعالا  هم نیا پس -

 زهایچ جورنیا و پارچه و لیآج ینیس هم نامزدکرده

  ؟یخورد ناهار تو. فرستنیم

 . مهیونسه ساعت. محمد یخوریم غذا نامنظم یلیخ تو. آره -

 ناهار بهمون. ستین یونیاع شما مارستانیب مثل ما یاداره -

 ینیبش شمیپ یآیم. ببرم غذا خونه از ندارم حوصله. دنینم

 .گرسنمه بخورم؟ ناهار

 :میگویم شومیم ادهیپ کهیدرحال

 هی برم. اومدم ،یبشور رو هاتدست و یکن عوض لباس تا -

 که وارد هایتازگ هم هایفسقل اون. بزنم هایگرگ به سر

 .استقبال آنیم دواندوان شم،یم

 یجا. باباخان یحت اند،خانه همه. میهست تاالر یتو بعد یکم

 که ینیح در. ردیگیم دلم و دیآیم چشم به یلیخ رضا یخال

 با زدن گپ مشغول خورد،یم را رهنگامشید ناهار محمد

 است، نشسته یکرس طرفآن که قهیشف به و شومیم خانه اهل



 

 است، نشسته کنارم که لقامه بعد یکم. کنمینم هم نگاه یحت

 :دیگویم

 . میدار امتحان فردا ؟یگیم امال بهم جون نیزر -

 . اریب رو دفترت برو برم؟ قربونت گمینم چرا -

 . است نشسته قهیشف کنار که ایلع به کنمیم رو

 . جون ایلع اریب رو دفترت برو هم تو -

 :دیگویم محمد. دهدیم تکان یمنف عالمت به را سرش

 دیسیبنو امال هی اریب رو دفترت برو شو پا. بابا نکن یتنبل -

 . دیبش ستیب هردوتون فردا که

 . آرمیم ،یبگ امال تو اگه -

 :دیگویم خانمخان

 نیزر مگه شهیهم. ستخسته بابات. جون ایلع رینگ بهونه -

 . شهیهم مثل هم امروز د؟یرسینم مشقتون و درس به جون

 ! نچ -

 . کنمیم نگاهش لبخند با

 دیشیم ستیب کدومتون لقامه و تو نمیبب خوامیم. گهید شو پا -

 . بدم زهیجا

 :دیگویم آبا. بردیم باال یمنف عالمت به را سرش باز

 رو یمثقال چهار زبون ،یمنمین سر اون دادن تکون یجا به -

 . دخترم زشته. بده تکون

 . نزنم حرف نیزر با گفته مامانم -

 . کندیم نگاه قهیشف به اخم با باباخان

 . نده ادی بچه به رو خودت خوب اخالق -



 

 است کرده باز را اخمش یگره کهیدرحال و ایلع به کندیم رو

 :دیگویم

 هم با دیبا همه خونه تو اوالا . هاحرف نیا زشته دخترم -

ا  بزنن، حرف  یطورنیهم که ستین تو سنهم جان نیزر دوما

 . جان نیزر ای خانم نیزر یبگ دیبا. یزنیم صدا رو اسمش

 آن کی محمد که امنشده ناراحت میبگو که کنمیم باز دهان

 اشاره گردم،یبرم طرفش به یوقت و دهدیم فشار را دستم

 پرسمیم خودم از و شومیم ساکت. مینگو یزیچ که کندیم

ا   هر به قهیشف امداده اجازه صبورانه قدرنیا شهیهم چرا واقعا

 شهیهم و کند نیتوه من به دخترش قیطر از یحت یشکل

 لشیدل کنمیم حس. بودم شده کهیدرحال امنشده ناراحت امگفته

 عذاب محمد با مشترکم یعالقه به نسبت دلم ته که است نیا

 هستم، قهیشف همسر عاشق من. دارد وجود یشگیهم یوجدان

 به یبیآس عالقه نیا ستین قرار هرچند. دوطرفه یعشق

 و میایب کوتاه مقابلش در کندیم وادارم یول بزند قهیشف یزندگ

 وجدان عذاب نیا با بود گفته محمد. باشم باگذشت و صبور

 محمد. میایب کنار بودم نتوانسته من انگار یول است آمده کنار

 :دیگویم است نشسته شیجا سر ساکت طورهمان که ایلع به

 . نگم گهید. اریب رو دفترت برو شو بلند -

 است، نییپا سرم کهیدرحال. رودیم و شودیم بلند ایلع

 سرم. کنمیم حس خودم یرو را قهیشف یوحش نگاه ینیسنگ

 که یگاهیجا نیهم به ندارم، دنیجنگ الیخ. کنمینم بلند را

 که ندارم هم شک یول ستم؛ین یشتریب زیچ دنبال و قانعم دارم



 

 رشینظیب و ناب محبت. بگذرم محمد عشق از است محال

 هم وجدان عذاب یحت که است کرده ریدرگ مرا یطور

 . کند جدا او از مرا توانست نخواهد

 کمکشان میرمستقیغ شهیهم مثل و میگویم کتهید دخترها به

 کی کدامشان هر به بعد و شوند ستیب دو هر که کنمیم

 از هم ایلع فاصله نیا در. دهمیم زهیجا یالیر پنج اسکناس

 هوا. زندیم حرف من با قبل مثل دوباره و آمده رونیب الکش

 :دیگویم باباخان شود،یم کیتار که

 . اطیح میبر -

 بته کپه هفت هاتیرع. میرویم اطیح به و میشویم بلند همه

 شیرو از خانه یاهال یهمه و زنندیم آتش و آورندیم

 که من نوبت. ندارد را کار نیا توان که آبا جز پرندیم

 :دیگویم خانمخان شود،یم

 . جان نیزر بخون هم شعرش -

 میبرا نیماش یتو محمد که یشعر آورمیم فشار ذهنم به

 . خوانمیم را اولش تیب. دیایب ادمی بود، خوانده

 یچ اشهیبق. کن باز نهیآ مثل رو بختم چهارشنبه، بپربپر -

  بود؟

 من و خوانندیم را شعر یهیبق باباخان و آبا و خانمخان

 کنار یوقت. پرمیم هابته یهیبق یرو از و کنمیم شانیهمراه

 . بوسدیم را صورتم خانمخان گردم،یبرم هیبق

 متیبفرست کنه، بتینص خوب بخت هی خدا ندهیآ سال انشاهللا -

 . بشه راحت المونیخ و بخت یخونه



 

 ذهنش همچنان! ستیچ منظورش که امشده متوجه خوب

 صدایب دارد که محمد با. رضاست و من ازدواج ریدرگ

 یبرا دعا دارد خانمخان. میکنیم ردوبدل ینگاه خندد،یم

 بحث کردن عوض یبرا. دهدیم ادامه مرا بخت شیگشا

 :میگویم

 . ستمیوا فالگوش برم خوامیم من -

 :دیگویم محمد

 .ستین امن رونیب. امیب باهات کن صبر -
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 سوخته یهابته یجا به را یدیجد یهابته دارند هاتیرع

 راه یرونیب اطیح طرف به هم کنار محمد و من که گذارندیم

 باز را کوچه در رجب   م،یشویم که آنجا وارد. میافتیم

 ریزسربه و دهیخم مرد کی شود،یم وارد یکس. است کرده

 دو فقط که یطور ده،یچیپ صورتش و سر دور یشال که

 من و شودیم رهیخ او به مبهوت رجب. است رونیب چشمش

 جلوتر. دارد یکار چه و ستیک مرد نیا که فکرم نیا در هم

 یفانوس المپ نور ریز. زندیم کنار را شالش مرد و میرویم

 و است رهیت بنفش چشمش دو هر دور که نمیبیم در کنار

 یکبود کی یعنی نیا زند،یم یزرد به یکم آن اطراف

 اشچانه و چپ یگونه نییپا و راستش یگونه یرو. چندروزه

 چند. است روشن و رهیت بنفش یهارنگ انواع از یفیط هم

 یمحسوس شکل به. رضاست. بشناسمش تا کشدیم طول هیثان



 

 داشته ریتأخ او شناخت در هم محمد انگار. است شده الغر

 طرفش به بعد و میشویم متوقف دو هر زمانهم چون است

 به شومیم رهیخ بهت با و رمیگیم را دستش. میدویم

 . صورتش

  ؟یخوب! رضا -

 نگاه کداممانچیه صورت به نکهیا بدون ،یحرف چیه بدون

 :پرسدیم محمد. دهدیم تکان سر فقط کند،

  اومده؟ سرت ییبال چه -

 :دیگویم لب ریز رضا

 . هاروس -

 د؟یشد ریدرگ -

 .دهدیم رونیب یادردمندانه نفس رضا

 در هم صداش اتاقم؟ تو برم ده،یند منو یکس تا دیبذار شهیم -

 .اومدم من که دیارین

 وکیب. بگو بهم رو یزیچ هی اول. ننتیبیم. اطنیح تو همه -

  خوبه؟ حالشون... ینازل و

 . دهدیم رونیب صدادار را نفسش رضا

 . خوبه حالم من که یااندازه همون به -

 کجان؟ االن -

 .خونه رسوندمشون -

 :پرسمیم

 ؟یکردیم یرانندگ تو د؟یبود نرفته وکیب نیماش با مگه -

  نداره؟ الزم کمک وکیب... که نهیا شیمعن



 

 همه. هستن اشخونواده باشه، داشته هم الزم اگه. دونمینم -

 تو؟ دشونیببر دیتونیم اطن؟یح تو چرا

 :دیگویم محمد

 از گهید ساعت دو یکی تا نکنم فکر. هیسورچهارشنبه -

 به یبرس که فرض به تازه. تو برن و بکنن دل یبازشیآت

 که هاخانم نفهمه؟ یکس و یبمون تو اون یتونیم چقدر اتاقت،

 ... نتتیبب یطورنیا اگه ،یتهران تو کردنیم فکر

 :دهدیم ادامه و کندیم یفکر

 بهتر سرووضعت تا بمون اونجا. ناصر یالیو ببرمت ایب -

 . نیماش تو نیبش. بشه

 :میگویم

 . بردارم لیوسا مقدار هی برم من کن صبر قهیدق هی -

 :دیگویم کالفه رضا

 نه،ینب منو یکس روز چند الیو برم فقط. ستین میچیه من -

 . شهیم خوب حالم

 . گذاردیم او یشانه یرو را دستش محمد

 یول یهست یعصب و خسته فهممیم. رضا نخور حرص -

 . کنه کمکت ادیب نیزر بذار

 از صورتش و کشدیم محمد دست ریز از را اششانه رضا

 وضع که است نیا از یمشخص ینشانه. رودیم هم در درد

 را رضا دست محمد. ندارد صورتش از یکمدست هم بدنش

 :دیگویم من به رو و بردیم نیماش طرف به و ردیگیم

 .نیزر اریب رو لتیوسا برو -



 

 

 لیآچ میبخت نیتک نایآ چرشنبه، لیمات لیآت: شعر یترک متن* 

 کول توشوپ اودا توکولسون، اوغروم میآغر. چرشنبه

 میغیرلیآغ. نیلسیآچ میبخت میمن ن،یلسیساچ اَلو نیانسی. اولسون

ت، اوغورلوغوم  . گت ورقونلوقومی باالم، قادا گ 

 

 هركس اوخوردي، قوشي گئجه آخشامیدي: شعر یترک متن** 

 جورابین بي قیز اداخلي. سوخوردي باجادان بیر شالین

 شالینا بي سالالماغ، شال قایدادي گوزل نه اي توخوردي،

 .باغالماق بایراملیغین
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 ینازل

 خانه یاهال که اطیح از یگرید ضلع از یاندرون اطیح یتو

 لیوسا و دارو با بعد یکم و رومیم خانه داخل ستند،ین آنجا

 در محمد. گردمیبرم دارم، خانه در که یمختصر پانسمان

 راه و شومیم سوار. است برده رونیب را نیماش فاصله نیا

. میهست ناصر یالیو یهااتاق از یکی یتو بعد یکم. میافتیم

 است، برده داخل را ما و کرده باز مانیبرا را در که برهان

 ییراهنما آنجا به را ما و کندیم روشن را یاتاق یبخار

 از کند،یم نگاه رضا به مبهوت هنوز کهیدرحال. کندیم

 :پرسدیم محمد

 آقا؟ دیندار الزم یزیچ -



 

 . میینجایا روز چند ما بده خبر ناصر به برو -

 . آقا چشم -

 :پرسمیم

  برهان؟ آقا دیدار دهیجوش آب -

 دوباره االن. خانم کردم خاموش قبل ساعت مین رو سماور -

 . کنمیم روشنش

. دارمیبرم خودم. دارم الزم سرد یدهیجوش آب همون نه، -

 . یمرس

 :میگویم رضا به رود،یم برهان یوقت

 . آوردن سرت ییبال چه نمیبب اریب در رو لباست -

 نیا. ندارم الزم یزیچ گفتم بهت خونه تو. نیزر خوبم من -

 . قبله روز چهار سه مال هایکبود

  ؟یدار هم باز زخم. بندازم بهش ینگاه هی نداره ضرر حاال -

 :دیگویم محمد. کشدیم یقیعم نفس یکالفگ با رضا

 . میباش تنها رضا و من بذار قهیدق هی نیزر -

 محمد بعد قهیدق چند. بندمیم را در و رومیم رونیب اتاق از

 یصندل کی یرو رضا. رومیم اتاق داخل و کندیم میصدا

 :دیگویم محمد. است دهیچیپ خودش به یامالفه و نشسته

 داره، دشنه زخم تا دو هاست،یکبود نیهم از بدنش تمام -

 نخ هیشب یزیچ هی با. پشتش رو هم یکی بازوشه، رو یکی

 یول ستنین یقیعم یهازخم نظرم به. خورده هیبخ آبا سوزن

 . یبنداز بهش ینگاه هی ستین بد

 :میگویم رضا به و کنمیم اشاره اتاق یگوشه تختخواب به



 

 . بکش دراز اونجا شو پا -

 :دیگویم محمد. رودیم غرهچشم محمد به

 . دکتره نیزر. نداره خجالت -

 :میگویم محمد به

 بعد تخت، رو بکشه دراز کن کمکش. ارمیب آب رمیم من -

 . باشه رونیب بذار رو هازخم فقط. بکش مالفه روش

 هازخم به ینگاه و رومیم رضا سر یباال گردم،یبرم یوقت

 و قوری یهاهیبخ بود، گفته محمد که طورهمان. اندازمیم

 یول است هازخم یرو نامناسب و کلفت ینخ با یناهماهنگ

 هم یعفونت خوشبختانه و است یعیطب زخم خوردن جوش

 پانسمان و یضدعفون و میشویم را زخم دو هر. ندارد

 :پرسمیم. کنمیم

  بوده؟ باز هازخم نیا یرو -

 است، افتاده تختخواب کنار که دیسف یپارچه تکه چند به محمد

 . کندیم اشاره

 . بودنش بسته هانیا با -

 :پرسمیم رضا از

 . بدم دارو بهت خوامیم ؟یخورد یزیچ -

 . نخوردم یزیچ ظهر از -

 :دیگویم من به رو محمد

 کنار نیهم. یکنیم دایپ یچ برهان یآشپزخونه تو نیبب -

 یمقدار با بعد یکم و رومیم رونیب. اتاقشه بغل ساختمون

 ینیس کی یتو آب وانیل کی و گردو و ریپن و نان



 

 دراز تخت یرو پهلو به و دهیپوش لباس رضا. گردمیبرم

 رضا کنار و ردیگیم دستم از را ینیس محمد. است دهیکش

 را او لبخند با. کندیم بلندش و ردیگیم را دستش. ندینشیم

 :دیگویم و کندیم نگاه

 . کوچولوم داداش بخور لقمه هی -

 و دلتنگ شیبرا قیعم چقدر فهممیم تازه. کندیم بغلش بعد

 محمد. شودیم بلند رضا آخ یصدا. است بوده نگران

 :دیگویم خنده با و کندیم شل او بدن دور را شیهادست

 کبود یحت ،یینجایا که خوبه یلیخ یول یشد قراضه یحساب -

 . وداغوندرب و

 لقمه شیبرا کندیم شروع محمد. زندینم هم لبخند یحت رضا

 و آورمیم در مسکن قرص تا دو فمیک یتو از من و گرفتن

 . گذارمیم ینیس کنار

 . بخور رو هانیا غذا از بعد -

 در یشگیهم نشاط آن از یاثر چیه. دهدیم تکان یسر رضا

 که ییرضا یول دارد درد و است خسته دانمیم. ستین او

 حالتش. کردیم یشوخ هم رخوردهیت دست با یحت شناختم،یم

 :پرسدیم محمد. است بیعج میبرا

  اومده؟ سرشون ییبال چه وکیب و ینازل -

 هم وکیب یپهلو. داغونن و کبود یطورنیهم هردوشون -

 دو میشد مجبور. نبود خوب اصالا  حالش. بود خورده دشنه

 . میافتاد راه صبح و شد بهتر کم هی تا میبمون ماکو تو روز

 . دیافتاد هاروس ریگ د،یشد رد مرز از که نیهمچ پس -



 

 . میبود ماکو یلومتریک پنج. مرز از بعد لومتریک ده آره، -

  بود؟ یچ سر یریدرگ -

 . کشدیم یقیعم نفس رضا

  داره؟ الزم یخاص لیدل هاروس یبازیعوض مگه -

 :پرسمیم

  داره؟ دکتر ماکو -

 ارتش یبازنشسته اریبه هی میآورد شانس. نداره یچیه نه، -

 زیتبر تا وگرنه زد هیبخ رو وکیب زخم و میآورد ریگ رو

 نجات رو جونش وکلفتکت یهاهیبخ نیهم. آوردینم دووم

 . داد

 :میگویم محمد به رو

 هی میبر یخوایم ندارن؟ الزم کمک تا دو اون نظرت به -

ا  م؟یبزن بهشون سر  به گفت، رضا که پهلو زخم اون مخصوصا

 . خوبه وضعش میبش مطمئن ستین بد نظرم

 . شونخونه میریم رضا، شیپ برگرده برهان. باشه -

 :دیگویم رضا

 . اونجا دینر -

  چرا؟ -

 اگه. نهیبب رو زخمش نیزر که ستین راحت وکیب مطمئنم -

 .آرهیم دکتر رهیم باباش باشن، داشته الزم کمک
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. مینگو یزیچ که کندیم اشاره چشم با. کنمیم محمد به ینگاه

 که دهمیم رضا به هم آرامبخش کی گردد،یبرم برهان یوقت

 و گذارمیم تختش کنار را ُمسکن قرص ورق و بخوابد راحت

 یکی ساعت شش هر تواندیم داشت، درد اگر که میگویم

 . بخورد

 خوابش تا مینینشیم یکم هال یتو و میرویم رونیب اتاق از

 و بماند رضا شیپ که کندیم سفارش برهان به محمد. بردیم

 محمد م،یشویم نیماش سوار که یموقع. میکنیم یخداحافظ

 :دیگویم

 مردم ه،یسورچهارشنبه. میبزن سر ینازل و وکیب به میبر -

 . کنن دایپ دکتر نتونن راحت ممکنه. مهمونن هاشونیلیخ

 . موافقم باشه، -

 مانیبرا را در پدرش. میرسیم وکیب پدر یخانه به بعد یکم

 :دیگویم محمد و میکنیم یاحوالپرس. کندیم باز

 نیزر دارن، یمشکل خانم ینازل و وکیب اگه که میاومد ما -

 . کنه کمک

 خواستمیم االن. داره درد وکیب. جان محمد دیکرد لطف -

 . دکتر دنبال برم

 یخواستگار یماجرا آن از بعد. کندیم نگاه لبخند با مرا

 نشان خوش یرو و کندیم نگاه صورتم به که است بار نیاول

 یاحوالپرس هم وکیب مادر با و میشویم وارد. دهدیم

 :میگویم. است نگران صورتش. میکنیم

 . شهیم حل باشه، یمشکل هر. دینباش نگران -



 

 . دهیشد هم دردش. خانم نیزر داره تب وکیب -

 عالئم د،یگویم که ییزهایچ. کنمیم ینگران احساس هم خودم

 امینگران کنم،یم نهیمعا را وکیب زخم یوقت. است عفونت

 و ستین خوب اصالا  حالش کنمیم حس. شودیم دتریشد

 نیب از کیوتیبیآنت با که ستین یزیچ زخم واضح عفونت

 :میگویم است نشسته کنارم که محمد به. برود

 . مارستانیب مشیببر دیبا من نظر به -

 :دیگویم گوشم کنار آهسته

 نکنه. بوده یچ سر هاروس با شونیریدرگ میدونینم هنوز -

  ها؟روس دست مشیبد صاف و مشیببر

 که هم گلوله زخم تازه. نبوده که زیتبر تو بوده، یهرچ -

 به گذاشت شهیم راحت رو دشنه یجا و یکبود نیا. نداره

 . یمعمول یدعوا حساب

 به و دارد ییباال تب که وکیب از بعد و کندیم فکر لحظه چند

 :پرسدیم است، حالیب شدت

  اد؟یب شیپ یمشکل ممکنه نظرت به مارستان،یب متیببر اگه -

 :دیگویم کلمه کی وکیب

 . نه -

 :میگویم محمد به و شومیم بلند

 . ینازل به زنمیم سر من بپوشه، لباس یکنیم کمکش تو تا -

 آهسته. کندیم باز را یاتاق در و دیآیم همراهم مادرش

 :دیگویم

 .  دنتید اومدن دکتر خانم ؟یداریب جان ینازل -



 

 رونیب که من به رو او یول بدهد جواب که شنومینم ییصدا

 :دیگویم امستادهیا در

 . خانم نیزر دییبفرما -

 هیشب بایز یصورت با دیسف یدختر اتاق ته. شومیم اتاق وارد

 به است زده زل و دهیکش دراز پهلو به رختخواب یتو مارال

 ستین یکبود ای زخم از یاثر صورتش یرو. مقابلش یفضا

 شودیم زیخمین ند،یبیم که مرا. شودیم راحت المیخ یکم و

 :میگویم و رومیم جلو. کشدیم هم در را صورتش درد از و

 . دیباش راحت. دیبخواب. خانم ینازل سالم -

 را سالمم جواب لب ریز و کشدیم دراز دوباره تعارف بدون

 . نمینشیم کنارش. دهدیم

 الزم یکمک اگه نمیبب اومدم. میهمکار. هستم نیزر من -

 ... دیدار

 :دیگویم مادرش

 کتک از... یلعنت یهایاجنب. کبوده تنش یول نداره زخم -

 . نگذشتن هم دختر هی زدن

 :پرسمیم ینازل از

 د؟یدار درد -

 . نه -

  بدم؟ مسکن بهتون دیخواهیم -

 . ندارم الزم یزیچ. یمرس نه، -



 

 که یدرد کردن یمخف یبرا اصرارش و خشکش لحن از

. کنمیم تعجب بودم، کرده حس وضوح به شدنش زیخمین موقع

 . دهمیم مادرش دست به مسکن قرص تا چند و شومیم بلند

 . دیبد بهشون هانیا از داشتن، درد اگه -

 از یکی و محمد. میرویم رونیب اتاق از و کندیم تشکر

 به رود،یم راه زور به که را وکیب دارند خانه یهاتیرع

 عقب یصندل یرو را وکیب یوقت. برندیم در طرف

 . ردیگیم طرفم به را چییسو محمد خوابانند،یم

 . بکش رو یرانندگ زحمت -

. کنم یرانندگ من است گرفته میتصم چرا شومیم متوجه

 من یجا است خواسته. نندیبنش جلو دیبا وکیب پدر و خودش

 . باشد ترراحت

 کلیما دکتر که خوشحالم م،یکنیم یبستر را وکیب یوقت

 یتو همراهش و پوشمیم روپوش. است مارستانیب در خودش

 :دیگویم و کندیم نهیمعا دقت با را زخم. رومیم اتاق

. یزیرخیام دکتر مارستانیب نشیآورد دیکرد یدرست کار -

 یاورژانس دیبا االن نیهم. شده نکروز زخم اطراف بافت

 . بشه یجراح

 . دکتر بود نیهم هم من صیتشخ -

 . کندیم نگاهم لبخند با

 هم باسابقه یهمکارها از هاوقت شتریب هاتونصیتشخ -

 . بهتره



 

 ادی خودتون از ماه شش نیا تو بلدم، که ییزهایچ شتریب -

 . گرفتم

ا  نه، -  عمل اتاق گمیم. دیهست یزهوشیت و مستعد پزشک ذاتا

 . کنن آماده رو

  کنم؟ کمکتون بشم آماده دیخواهیم -

 چند و هستن سیوید دکتر. هیاساده یجراح. ستین یازین نه، -

 و خونه دیبر شما. خلوته که هم سرمون. میدار هم پرستار تا

 که باشه راحت التونیخ. دیبرس تونیسورچهارشنبه به

 . دمیم لتونیتحو سالم و حیصح صبح رو مارتونیب

 .ممنونم. دکتر راحته نظر هر از المیخ د،یهست شما یوقت -
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 پدر و محمد به را دکتر میتصم و رومیم رونیب اتاق از

 با پدرش برند،یم عمل اتاق به را وکیب یوقت. میگویم وکیب

. میبمان گذاردینم و فرستدیم خانه به را محمد و من اصرار

 :دیگویم محمد م،ینینشیم نیماش یتو که یموقع

ا یدق دکتر -   گفت؟ یچ قا

 . گفتم بهتون که ییزهایچ همون -

 . یبگ رو زیچهمه ینخواست وکیب پدر شیپ دیشا کردم فکر -

 یجراح گفت کلیما دکتر. نکردم یمخف رو یزیچ نه، -

 . ستین هم یطوالن و نداره یخطر

 گوش رو رضا حرف میکرد یخوب کار چقدر. شکر رو خدا -

  بود؟ چطور ینازل. میزد سر بهشون و مینداد



 

 کتکش و کبوده بدنش گفت مامانش یول بود سالم صورتش -

 درد بود معلوم قشنگ یول نداره درد گفتیم خودش. زدن

 از مطمئنم حوصله،یب و سرد. بود یجور هی... حالتش. داره

 . نبود یخستگ

 .  اندازدیم من به ینگاه مین

 هر از شتریب دم،ید وکیب و رضا تو من که یزیچ ن،یزر -

 در بودن، ناراحت یلیخ هردوشون نظرم به. بود غم یزیچ

 هر از بعد ماها. باشه مرده زانشیعز از یکی که یآدم حد

 تو م،یداشت وحشتناک یهازخم اگه یحت هاروس با یریدرگ

 جون چنگشون از میتونست که میبود خوشحال هم باز درد اوج

 و شکست یمعن تیوضع نیا تو غصه و غم. میببر در به سالم

 .  دهیم یناکام

 و سرد گفتم من. بود طورنیهم هم ینازل حالت درسته، -

 برام که هم یزیچ هی. بود افسرده شتریب یول حوصلهیب

. بود وکیب و رضا یهازخم وحشتناک یهاهیبخ اون به،یعج

 تونستیم دیبا هم یاطیخ سوزن و نخ با یحت. دکتره ینازل

 یکبود تا چند دهیبع نظرم به. بزنه هااون از بهتر ییهاهیبخ

 طیشرا تو یحت که بندازدتش یطور خوردنه، کتک مال که

 و بکنه وکیب و رضا واسه یکار چیه باشه نتونسته یبحران

 . بازنشسته اریبه هی شیپ برن باشن شده مجبور هااون

 . نکرده تموم رو درسش خب -

 تو کار هم اون که مونده درسش از سال کی بود گفته وکیب -

 مثل آموزش روال اگه. بوده انترن ینازل یعنی مارستانه،یب



 

 یاساده یکارها سوم ای دوم سال همون دیبا باشه، من یدوره

 کرده نیتمر هم سال سه دو و باشه گرفته ادی رو هیبخ مثل

 که بوده بدحال قدراون هم ینازل خود کنمیم فکر من. باشه

 . بکنه وکیب و رضا واسه یکار چیه نتونسته

 . ستین یعاد نظرم به هم نیا. یگیم درست آره، -

 :پرسمیم متفکر

 باشه؟ افتاده ممکنه یاتفاق چه یعنی -

  شدن؟ ریدرگ هاروس با یچ سر نگفت ینازل -

 دلش انگار. زد حرف زور به کلمه چهار کالا  نه، -

 . برم زودتر من خواستیم

 با یعاد یریدرگ هی نیا که شمیم مطمئن دارم گهید -

 . نبوده هاروس

  هم؟ با یحت ای شده؟ دعواشون یاگهید کس با یعنی -

. گفتنیم که بودن شده ریدرگ ریگگردنه و دزد با اگه. دهیبع -

ا یتقر هم وکیب و رضا. کنن یمخف نداشت یلیدل  تو محاله با

 باشن افتاده و باشه شده حرفشون شدت نیا به یسفر نیهمچ

 . هم جون به

 ...پس -

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس

 دوارمیام فقط. کنمیم فکر من که نباشه یزیچ اون کنه خدا -

 . باشه غلط حدسم

  ؟یزنیم یحدس چه تو -



 

 بعد. کندیم دندان با را لبش پوست و کندیم مکث هیثان چند

 : دیگویم

 تا سه نیا ییجا هی یعوض یهاآشغال اون کنمیم فکر من  -

 ...رو ینازل و انداختن ریگ رو

 شیبرا هم گفتنش یحت انگار. کندیم رها کارهمهین را حرفش

 :میگویم مبهوت. است سخت

 خاطر به پس! ایخدا یوا. وحشتناکه هم فکرش یحت... یعنی -

 یوا. بده حالشون و ننیغمگ قدرنیا شونهرسه که نهیهم

 . شمیم وونهید تصورش از دارم محمد،

 فشار هیثان چند و گذارمیم صورتم یرو را دستم دو هر

 و بودم هاروس زندان یتو که امافتاده یلحظات آن ادی. دهمیم

 روز چند نیهم ادی کرد،یم باز را لباسم یهادکمه داشت باقر

 و من به بود زده زل زشیه چشمان با روس سرباز که قبل

 حالتیب و نیغمگ چشمان ادی کند، امیبدن یبازرس خواستیم

 ایدن یاهیس تمام انگار و بود شده دوخته نقطه کی به که ینازل

 :دیگویم محمد. دیدیم مقابلش را

 خونه از ماهه شش. دشونهیجد هنر هم نیا انگار -

 هاشونفرمانده کنمیم فکر. شدن یوحش دورن، شونیزندگ

 و رنیگینم سخت بهشون ادیز مورد نیا در گهید هم

 م،یگشتیبرم تهران از که هم روز همون. گذاشتن آزادشون

 که بودم دهیند روز اون تا. بود بیعج یلیخ برام رفتارشون

 و راحت یلیخ هم بعدش. کنن یبدن یبازرس رو یزن بخوان

 به چشمشون. جلومون بودن ستادهیوا یجمعدسته ینگران بدون



 

 یلیخ بودن مطمئن انگار. بود یوحش و زیه حالتشون. بود تو

. بکنن خوان،یم یکار هر و ببرن رو تو توننیم راحت

 هی هوس و دنید دور رو فرمانده چشم کردم فکر اونجا

 مورد در حدسم اگه االن یول زده سرشون به انهیمخف طنتیش

 هی ره؛یگهمه انیجر هی نیا مشخصه باشه، درست ینازل

 بتونن و نباشن فشار تحت که دادن بهشون انهیوحش یآزاد

 . کنن خدمت راحت

 اضافه و دهدیم رونیب صدا با را نفسش باز و کندیم یمکث

 :کندیم
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 ریدستگ که میبود ییهازن نگران فقط شیپ وقت چند تا -

 تو داشت امکان بودن، هاکثافت نیا ریاس و شدنیم

 رو یزن مثالا  ای ارن،یب سرشون ییبال زندان یواریچهارد

 االن یول ببرنش؛ و ارنیب ریگ تنها خلوت یجا هی روقتید

 و زن و دارنیم نگه رو مردم نیماش راه وسط راحت یلیخ

 و گوسفند دارن نکهیا مثل درست برن؛یم رو مردم دختر

 . برنیم رو ملت گندم و اسب

. کنم مهارشان توانمینم و است ختهیر صورتم یرو میهااشک

 :دیگویم محمد. زمیریم اشک صدایب دارم

 ختیتار یهاکتاب تو یگفت بهم لیاوا اون ادمهی ن،یزر -

 یکار رانیا ملت به و نبودن یبد یهاآدم ادیز هاروس نوشته



 

. بوده امان در دستشون از مردم ناموس نوشته یگفت. نداشتن

  ادته؟ی

 :میگویم بغض با

 چه با و سنینویم هایک رو خیتار یهاکتاب ستین معلوم -

 که نهیهم یبرا هست، تناقض قدرنیا توش نیهم واسه. یهدف

 شده دروغ به لیتبد راست شده، فیتحر توش عیوقا همه نیا

 . راست به لیتبد دروغ و

 . افتمیم هقهق به

. گرفته وحشتم یرحمیب همه نیا از. محمد ترسمیم من -

 . ستین امن جاچیه گهید کنمیم حس

 . ردیگیم را دستم

 من محاله باش مطمئن. نترس یچیه از ،یکنارم یوقت تا -

 راستش... یول. کنه نگاه چپ تو به بتونه یکس و باشم زنده

 ترسم،یم آمدت و رفت از هم خودم بعد به نیا از ،یبخوا رو

ا   فتیش که ییروزها. هوا شدن کیتار از بعد مخصوصا

. خلوته یلیخ شهر شب ده ساعت. برنگرد تنها ،یهست عصر

ا   . دنبالت امیب بگو بهم حتما

 کارمصبح من روزها یلیخ. ستین عصر یهافتیش فقط -

 رو روزها نیا. مارستانمیب تو هوا شدن کیتار از بعد تا یول

 شهیم ادیز ضیمر هوی روز همون. کرد معلوم قبل از شهینم

 . دارن الزم کمک بعد فتیش یدکترها و



 

 دم آمیم من خونه، یومدین غروب تا اگه بعد به نیا از -

 طول هم یساعت هر تا. یایب تا مونمیم منتظرت مارستانیب

 . اونجام من. ستین مهم بکشه،

. بزنم لبخند توانمینم. کنمیم نگاهش یقدردان با و گردمیبرم

 بد حالم یقدر به ، آمده ینازل سر احتماالا  که ییبال تصور از

 دوباره بتوانم تا دیکش خواهد طول هامدت مطمئنم که است

 . بخندم

 . داردیم نگه خانه در یجلو را نیماش محمد بعد یکم

 . رضا شیپ گردمیبرم من. زمیعز تو برو -

 ما بگم اصالا  بگم؟ یچ ،یرفت کجا تو دنیپرس خونه تو اگه -

 کوچه سر تا میبر بود قرار زد؟ بمونیغ کجا وقت همه نیا

 . میستیوا فالگوش

 هاروس با هم یریدرگ هی و برگشتن هابچه بگو باباخان به -

 در که یحدس جز یبگ بهش یتونیم رو یچهمه. داشتن

 ... هاخانم به اما م؛یزد ینازل مورد

 . کندیم فکر لحظه چند

 یحساب و درست یبهونه هی دیبا. رونیب میاومد هم نیماش با -

 سر باال یبر که دنبالت اومد یکی که میبود در دم بگو. میبساز

 کردم اتادهیپ در دم و برگردوندم و بردم رو تو من. ضیمر

 . رفتم و

  ؟یرفت کجا تو خب -



 

 میتصم شبونه هوی چرا یندار خبر تو. قوانیل رفتم بگو -

 صبح. ستین بیعج براشون من یکارها جورنیا. برم گرفتم

 . دخترها و تو دنبال آمیم

 . باشه -

 لب از لبخند کنمیم حس. لبخندیب کند،یم نگاهم. شومیم ادهیپ

 همان هنوز چشمانش اما است دهیکش پر هامدت تا هم او

 هم را غم یرگیت هرچند است، مهر از پر و روشن دیخورش

 و گردمیبرم بعد و کنمیم نگاهش لحظه چند. نمیبیم درونش

 یصدا. بندمیم را در و تو رومیم تا ستدیایم. زنمیم در

 محو بعد و دور شب سکوت در که شنومیم را نشیماش

 . است شده تنگ شیبرا دلم یزود نیهم به. شودیم

□ 

 نیا از بعد که ندارم شک. رودینم رونیب ذهنم از ینازل فکر

 دکتر یفرصت در. دارد کمک به ازین وحشتناک یروح شوک

 :پرسمیم و کنمیم دایپ را کلیما

 هست؟ خوب روانپزشک زیتبر تو االن دکتر -

. نجایا میندار روانپزشک کالا  چ،یه که خوب روانپزشک -

 .  فتادهین جا رانیا تو هنوز یروانپزشک

 :پرسدیم. کشمیم یقیعم نفس

  اومده؟ شیپ یمشکل -

 هی شده، تجاوز بهش زنمیم حدس... که هست یدختر هی -

 یلیخ. داره کمک به ازین مطمئنم. انهیوحش یگروه تجاوز

 . رسهیم نظر به افسرده



 

 . کشدیم یقیعم آه

 یول زیتبر اومده اروپا یلکردهیتحص روانپزشک هی دمیشن -

 ای داره تیواقع ستمین مطمئن یحت ندارم، ازش یآدرس و اسم

 . گمیم بهتون کنم،یم وجوپرس. ستعهیشا

 مدام ینازل دیناام و دهیپررنگ یافهیق. شومیم دواریام یکم

 . است چشمم یجلو

□ 

 مرخص مارستانیب از را وکیب روزید. است دیع از قبل روز

 خوردن جوش حال در زخمش و شده قطع تبش. اندکرده

 است قرار هرچند رود،یم راه راحت و ندارد درد. است

 با که باشد استراحتمهین حال در و نکند دیشد تیفعال یمدت

 .است یمناسب فرصت ینوروز التیتعط به توجه
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 به محمد با است، آمده شیپ یفرصت موقع هر روز چند نیا در

 و بوده رضا شیپ هم را هاشب تمام محمد. میارفته رضا دنید

 کار سر را مدت نیا از شب سه هم من نکهیا به توجه با

 مطمئنم. است شده شتریب قهیشف یوحش یهانگاه و اخم ام،بوده

 در کارها به زدن سر یبهانه به محمد یهابتیغ کندیم فکر

 با او و من که است یمعن نیا به من شب یهافتیش و قوانیل

 صورت یهایکبود. ستین مهم میبرا گرید هرچند م،یهست هم

ا یتقر رضا  یول دیآینم چشم به گرید و است رفته نیب از با

 است نیغمگ و ساکت همچنان. است نکرده یرییتغ اشهیروح



 

 حرف وسط یگاه. زندینم حرف ادیز م،یهست کنارش یوقت و

 یانقطه به و دیآیم رونیب مکان و زمان از دفعه کی زدن

 مورد در یصحبت چیه مدت نیا در محمد و من. شودیم رهیخ

 حال و حس نیا یول میادهینپرس یزیچ و میانکرده یریدرگ آن

 را یریدرگ لیدل مورد در شبمان آن وحشتناک حدس رضا

 و برگردد خانه به رضا است قرار امروز. کندیم دییتأ

 فاصله تلخ حس آن از جیتدر به خانواده جمع در دوارمیام

 شوک نیا با میانتوانسته هم محمد و من هنوز هرچند رد،یبگ

 کنمیم فکر خودم با. میبرگرد یعاد حال به و مییایب کنار

ا  م،یدار را حال نیا حدس کی یمبنا بر فقط ما یوقت  مسلما

 ما از بدتر یلیخ اند،بوده ماجرا بطن در که نفر سه آن حال

ا  بود، خواهد  فکر نیا به وقت هر! آه... ینازل مخصوصا

 تحمل را یاشکنجه چه الغر یدرویسف دختر آن که کنمیم

 .  دهدیم فشار را قلبم یزیچ است، کرده

 و استراحت و یلیتعط فکر از و لمیتعط روز هشت امروز از

 خوابم یول بخوابم دارم الیخ نماز از بعد. امآمده وجد به دیع

 دست از را محمد با خوردن صبحانه دیآینم دلم. بردینم

 لقامه معصوم صورت به ینگاه و شومیم بلند. بدهم

 . است فرشته کی مثل خواب در که اندازمیم

 هم باباخان امروز. کنمیم سالم و شومیم تاالر وارد بعد یکم

. دارم دوست را مرد نیا چقدر. است صبحانه یسفره سر

 مثل درست دارم، دوست را خانواده نیا یاعضا تمام چقدر

 که شومیم بلند صبحانه از بعد. باشند امیواقع یخانواده نکهیا



 

 خواب قهیشف یوقت چقدر. کنم بدرقه نشیماش دم تا را محمد

 محمد م،یرسیم که اطیح یتو! دارم آرامش احساس است،

 :پرسدیم

  د؟یخر یبر یخواینم امروز -

ا  چرا، -  میریم شه، داریب لقامه. دارم رو الیخ نیهم اتفاقا

 . دیخر

 یول راهه،روبه االن و کردم روشن شبید رو رضا نیماش -

 شهر مرکز امروز. دیترراحت د،یبر درشکه با اگه نظرم به

 با. شهیم دوشت بار بدتر ،یباش داشته نیماش. شلوغه یلیخ

 ادهیپ دیتونیم ،یشلوغ به دیخورد بر هرجا د،یباش درشکه

 .دیبر رو ریمس یهیبق و دیبش

 . میریم درشکه با باشه، -

  ؟یبر یخوایم طرف کدوم -

 . بازار -

 :پرسدیم تعجب با

ا  -   ؟یکن دیخر بازار از یخوایم واقعا

  چشه؟ مگه آره، -

 . یبپسند رو بازار یهالباس نکنم فکر -

 بازار دارم دوست. کردنه تماشا و گذار و گشت هدفم شتریب -

 دیشا یول کنم؛ سهیمقا نود دهه مال با و نمیبب رو زیتبر االن

. دارم یکاف حد به یمجلس و یمهمون لباس. کردم هم دیخر

 . بخرم و ارمیب ریگ اونجا راحت یهالباس یسر هی ممکنه

 . زندیم لبخند



 

 د؟یببر هم من گذاره، و گشت هدف که حاال شهیم -

  کار؟ سر یرینم مگه -

 ادهیپ هم با. ستین یراه بازار تا اونجا، دییایب شما. رمیم -

 . میریم

 ادی درست رو زمان نیا زیتبر هنوز نجام،یا ماهه هفت -

 . نگرفتم

 و کار ریدرگ قدراون ،یدیرس که یروز از نکهیا یبرا -

. ینیبب رو زیتبر ببرمت نشده فرصت وقتچیه که یبود جنگ

 . کنمیم جبران م،یشد خالص هاروس نیا شر از یوقت انشاهللا

 زیتبر سال هی که هم بعدش هستن، گهید سال سه هاروس -

 . میستین

 دایپ امروز مثل ییهافرصت هی هم هاوسط نیا حاال خب -

 کردن دایپ ،ینیبب رو کجا یدار دوست بگو بهم فقط تو. شهیم

 .من با بردنت و آزاد وقت

 شهیهم. است دلچسب میبرا اشیشگیهم یهامحبت نیا چقدر

 که یکار هر او وجود با که است داده من به را حس نیا

ا  باشم، داشته دوست که یزیچ هر و بخواهم  خواهد انجام حتما

 : میگویم و کنمیم نگاهش لبخند با. شد

 ونهمستیب نیهم روزش. شهیم یمل نفت گهید سال نُه -

 یبر یروز نیهمچ ستین الزم گهید. هیرسم لیتعط و اسفنده

 .کار سر



 

 ادتی ندهیآ از هم یخوب یزهایچ یگاه که شکر رو خدا -

 کم خوزستان از هم هایسیانگل شر یعنی. یگیم بهم و آدیم

 . شهیم

 رونیب اطیح از را نیماش که کنمیم نگاه را او و ستمیایم

 تماشا را او دارم. ستین یمناسب لغت کردن نگاه. بردیم

 من یایدن بخش نیتریدنید محمد. وجودم تمام با کنم،یم

 .است
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 یهاکوچه از میدار محمد و لقامه و من ازدهی ساعت حدود

 کی از بازار. میرویم بازار طرف به کیبار چیدرپچیپ

 مسقف هاکوچه از یبعض کمکم. شودینم شروع خاص ینقطه

 بعد و شودیم شروع هاخانه نیب تکتک هامغازه و شودیم

 درون. ستین یاخانه گرید که ییجا به میرسیم دفعه کی

 انیم م،یهست سقفمان بدون شهر وسط در دارسقف یشهر

 از قبل یدهایخر نیآخر دارند عجله با که یتیجمع ازدحام

 یفروشفرش یمغازه کی یجلو. دهندیم انجام را نو سال

 :دیگویم محمد. کنمیم تماشا را هافرش و ستمیایم

 سراغ خوب یلیخ یبافنده ،یدار دنیخر فرش الیخ اگه -

 بپسند، رو نقشه فقط تو. بهتره هانیا تمام از کارش که دارم

 . شهیم آماده گهید ماه سه. بافنیم دمیم



 

 فرش. کنم تماشا دارم دوست فقط. ندارم الزم فرش نه، -

 تمام ینقشه االن. داره یخاص تیجذاب هی برام شهیهم زیتبر

 . کردم تماشاشون بس از ذهنمه تو تونخونه یهافرش

. خانه اهل یبرا دیع یهیهد انتخاب به کنمیم شروع بعد یکم

 :دیگویم شودیم باخبر قصدم از یوقت محمد

 تو. دنیم ترهابزرگ رو یدیع. یترکیکوچ همه از تو -

 . یبد یدیع ایلع و لقامه به دیبا فقط

 . ترهکیکوچ ازم هم قهیشف -

 . یریگیم یدیع فقط هیبق از پس. ترهکیکوچ سال هی آره، -

 یبابا مامان واسه قبالا . بدم یدیع همه به دارم دوست من -

 . دمیخریم یدیع هم لقامه و خودم

 :دیگویم لقامه

 . ترمکیکوچ ازتون که من جون نیزر -

 . کنمیم نگاه را ماهش صورت لبخند با

 برات یدار دوست یچ. یترکیکوچ ازم. دلم زیعز آره -

  بخرم؟ یدیع

 :دیگویم یدیترد چیه بدون

 . یرنگ مداد -

 . کنمیم نگاه محمد به

 م؟یبخر دیبا کجا از -

 یزهایچ جورنیا جنگ شروع از. بشه دایپ دونمیم دیبع -

 یبرا سال اول همون فقط امسال. شده کم یلیخ یواردات

 حاال یول بازار، تو نبوده بعدش. میدیخر یمدادرنگ دخترها



 

 فکر. میزنیم سر باشه، هست احتمالش که ییجاها میریم

 هاتگشت. یبخر یزیچ هم هیبق یبرا یبتون بازار تو نکنم

 . کن دیخر بازار رونیب ببرمتون بزن، رو

 یتو. میادهید را بازار یبایز و جیمه یهاقسمت شتریب ظهر

 بازار از بعد و میخوریم کوفته ناهار یبرا کوچک دکان کی

 بود، زده حدس محمد که طورهمان. میرویم رونیب

 تیرضا یمدادشمع به لقامه باالخره و میکنینم دایپ یمدادرنگ

 ساعت چند. خرمیم را همان نیع هم ایلع یبرا که دهدیم

 حدس که میادهیخر ییبلوزها قهیشف و آبا و خانمخان یبرا بعد

 از. راهنیپ هم رضا و باباخان یبرا د،یایب خوششان زنمیم

 :پرسمیم محمد

 نداشته خبر قبل از که بود نیا اصلش بخرم؟ یچ تو واسه -

 ! گهید رفت لو لقامه و تو مال یول یباش

 . زندیم لبخند

 دوستش ،یبد کادو بهم یزیهرچ تو. یدار دوست یهرچ -

 . دارم

 یکی ونیآقا یهیبق با که بخرم رهنیپ هم تو واسه یخوایم -

  بشه؟ ظاهر حفظ و باشه

 .هیخوب فکر آره، -
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. میداریبرم یاسرمه راهنیپ کی شیبرا خودش انتخاب با

 درخشش به کنمیم حس و رمیگیم اشنهیس مقابل را راهنیپ

 . دیآیم چقدر چشمانش رنگ ییطال

 فکر بدون هامدت از بعد. دارم یخوب حس برگشت ریمس در

 از یدردسر و ینگران بدون ،یماریب و فتیش و کار به کردن

 لقامه به ینگاه. امگذرانده را یخوب روز هاروس طرف

 کردن تماشا مشغول نیماش عقب یصندل یرو که اندازمیم

 :پرسمیم محمد از آهسته و است رونیب

 رضا؟ دنبال یبر قراره یک -

 از االن مثالا . بشه حفظ ماجرا ظاهر که ادیب خودش قراره -

 . باشه دهیرس ما از قبل دیشا. برگشته تهران

 رونیب. کندیم باز را در یلنگه کی رجب و میرسیم خانه به

 :دیگویم رسد،یم که امپنجره کنار و دیآیم

 پاکت هی. بود اومده مارستانیب از یکی قبل ساعت مین خانم، -

 . بهتون بدم که بود آورده

. دهدیم دستم به و آوردیم رونیب بشیج از را دربسته یپاکت

 خط. کنمیم باز را درش و اندازمیم آن به ینگاه تعجب با

 . شناسمیم را کلیما دکتر

 یزیرخیام دکتر سالم

 کنمیم فکر که میکرد رشیپذ رو یماریب قبل قهیدق چند ما

. دیبود کرده صحبت من با موردش در که باشه یدختر همون

 یجراح نجایا که وکیب یآقا همون آوردنش، برادرش و پدر

 مطمئن هنوز. کنه یخودکش اکیتر با کرده یسع ظاهراا . شد



 

 دیشا گفتم. آدیم بر دستمون از یکار چه براش که ستمین

 . دیباش کنارش دیباش داشته دوست

 که اندازمیم محمد به ینگاه و کنمیم بلند را سرم بهت با

. دهمیم دستش به را کاغذ. من به است شده رهیخ پرسشگر

 اشچهره در یسردرگم و رتیح بعد لحظه چند و خواندیم

 :پرسدیم. شودیم آشکار

  ؟یبود زده حرف موردش در دکتر با -

 دهیپرس و بودم گفته رو مشکل فقط بودم اوردهین ازش یاسم -

 مال اتشیحدس یهیبق. نه ای کرد دایپ روانپزشک شهیم بودم

 یپراکنده قطعات خوب یلیخ ذهنش که دکتره سرشار هوش

 نشه، الزم تا یول کنهیم درک و هم کنار نهیچیم رو زیچهمه

 . زنهینم یحرف

 رجب از. دهدیم رونیب تأسف یرو از یصدادار نفس محمد

 :پرسدیم

  برگشته؟ رضا -

 . اومدن ظهر بله، -

 بگو بهش نفهمه، یکس که یجور آروم. کن صداش برو -

 . رونیب ادیب بپوشه لباس یفور

 .لقامه به کندیم رو بعد

 یکس اگه. تو برو و بردار رو نیزر یدهایخر هم تو بابا -

 .دنبالش میرفت ما که بود اومده شیپ یکار بگو د،یپرس یزیچ
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  دیع

 :پرسدیم و شودیم سوار. دیآیم رونیب در از رضا

  شده؟ یچ -

 :دیگویم و آوردیم در حرکت به را نیماش محمد

 . مارستانهیب تو... ینازل -

 که یاچهره با و شودیم خم جلو به یصندل دو وسط از رضا

 :پرسدیم زند،یم موج آن در ینگران یآن در

 کرده؟ یخودکش -

 .خورده اکیتر. آره -

. بنددیم را شیهاچشم و دهدیم هیتک یصندل یپشت به رضا

 . رمیگیم را دستش و کنمیم دراز را دستم یصندل دو نیب از

 . بکنن براش توننیم کارها یلیخ... رضا -

. امیصندل یپشت به زندیم زل و کندیم باز را شیهاچشم

 سر چشمش یگوشه از اشک قطره کی. لرزدیم شیهالب

 کردنش پنهان در یسع نکهیا بدون. اشگونه یرو خوردیم

 :دیگویم آلودبغض ییصدا با باشد، داشته

 خواستیم. بکشه رو خودش خواستیم هم روز همون -

 گفت بهم پل کنار. رودخونه تو بندازه پل یرو از رو خودش

 بره خوادیم کردم فکر. دارم نگه رو نیماش قهیدق هی

 تو بره داشتم انتظار. پل وسط دیدو و شد ادهیپ. ییشودست

 دمیفهم هوی. پل رو رهیم داره چرا که کردم تعجب اول. شهیب

 و دمیرس بهش باال، بره پل ینرده از تا. کنه کاریچ خوادیم

 وونیح هی مثل. زدیم غیج خورد،یم بهش که دستم. گرفتمش



 

ا . گرفتیم گاز و نداختیم لگد یزخم  بهش زورم واقعا

. نیماش تو نشوندمش و گردوندم برش یبدبخت با. دیرسینم

 خودش که کرد باز رو در م،یگرفت سرعت و میافتاد راه یوقت

 صبر کردم التماسش. رمشیبگ تونستم باز. رونیب بندازه رو

 اون و رهیبم وکیب اگه گفتم بهش. ادیب هوش به وکیب تا کنه

 یطورنیا. کننیم سکته مادرش و پدر بکشه، رو خودش هم

 . نکرد تقال مردن واسه گهید و کردم آرومش ذره هی

 :نالدیم و زدیریم اشک درد با

 بشه مطمئن تا کرد صبر. کرد رو خودش کار باالخره پس -

 . بکشه رو خودش بعد مونهیم زنده و رسته خطر از وکیب

 فشار آرام را رضا دست. است شده سیخ هم خودم صورت

 . دهمیم

 . رضا دنیم نجاتش -

 غصه نیا انگار. کندیم هقهق یپوشپرده و خجالت بدون

 دهاینبا و دیبا گرید که است گذاشته فشار تحت را او یطور

 . ستین مهم شیبرا

 و میرفت بهیغر کشور تو رو راه لومتریک صدیس و هزار -

 سفر نگران رفتن ریمس مدت تمام. فتادین یاتفاق چیه م،یبرگشت

. گذشت یسالمت به هم اون یول م،یبود یبار یکشت با ینازل

 نفس هی م،یشد خودمون کشور وارد و میشد رد مرز از یوقت

 فکر هم ذره هی. میزیتبر شب تا میکردیم فکر. میدیکش راحت

 ... خودمون یخونه تو خودمون، خاک تو میکردینم

 .دهدیم رونیب صدادار را نفسش و کندیم یمکث



 

 میبرسون سالم و حیصح رو ینازل که میبود اونجا مثالا  ما -

 مثل یول فته؛ین خطر به که میباش همراهش میبود رفته. خونه

 تو. میبکن مینتونست یغلط چیه فیضع آدم تا دو بزدل، تا دو

 به بستنمون و زدن کتکمون گرفتن، رو هاموندشنه قهیدق چند

 هی تو دنیکش رو ینازل. بودن نفر زدهیس دوازده. درخت

 تو هاشغیج یصدا هنوز. بود یکینزد اون که یچوب اتاقک

 پاک ذهنم از هاشضجه یصدا عمرم آخر تا مطمئنم. گوشمه

. بود شده یقاط انهیوحش یهاقهقهه با التماسش یصدا. شهینم

 حواسش اصالا  یول رفتیم خون طورنیهم پهلوش از وکیب

 و دیکشیم هوار. زدیم نعره. نبود خودش روز و حال به

 وپاشدست به که ییهاطناب شر از رو خودش خواستیم

 به خوش. رفت هوش از باالخره. کنه خالص بودن، بسته

 ینازل یهاغیج یصدا ادیز و رفت هوش از زود که حالش

 تنش داشتن انگار که ییادهایفر به شد لیتبد بعد که دینشن رو

 گهید بعد و التماس و ناله به افتاد بعد. کردنیم یچیق رو

 وونهید داشتم. ُمرده کردمیم فکر. شدینم بلند ییصدا ازش

 و بودم شده سیخ استخونم مغز تا. بود گرفته بارون. شدمیم

 پاره بلکه درخت به دمیکشیم رو دستم طناب داشتم مدت تمام

 . بشه

 :زندیم داد و رودیم باال شیصدا

 یباق میمردونگ از یچیه. ومدین بر دستم از یغلط چیه -

 صدا رو خدا. زدم زار. کردم هیگر فقط بچه هی مثل. نموند

. بود هاروس طرف بود، هم اگر. نبود اونجا هم خدا. کردم



 

 ریز اونجا سنگ کهیت هی مثل ناتوان، موجود هی مثل من

 از یکی نتونستم یحت. بکنم نتونستم یکار چیه و موندم بارون

 .  رمیبم مرد هی مثل هم خودم و بکشم رو هاآشغال اون

 زار دل ته از و گذاردیم یصندل یپشت یرو را سرش

 هقهق به هم من که کندیم هیگر درد با یطور. زندیم

 اشک شیپاپابه و کنمیم یمخف دستانم یال را صورتم. افتمیم

 یصدا یول کندیم یرانندگ سکوت در محمد. زمیریم

 رضا بعد یکم. شنومیم را تأسفش از پر و قیعم یهانفس

 :دیگویم بغض با و کندیم بلند را سرش
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 بودم رفته که یمن منم، ست،ین ینازل ره،یبم دیبا که یاون -

 رو خودم نتونستم هم درخت هی یاندازه به یول باشم مواظبش

 که یموقع. منم مقصرش اد،یب سرش ییبال اگه. بدم تکون

 تو خورد دشنه اول همون وکیب گرفتن، رو دورمون هاروس

. لگد و مشت ریز بودنش گرفته. نیزم افتاد و پهلوش

. بودم پام رو. بود نشده میچیه من یول. شه بلند تونستینم

 دیبا. بجنگم تونستمیم دیبا. بود نخورده بهم یایکار زخم چیه

 به دستشون بودم، زنده یوقت تا دینبا. اومدمیم بر پسشون از

. کنن رمیغافلگ پشت از گذاشتم بچه هی مثل. دیرسیم ینازل

 من. سرم ختنیر ینفر شش پنج. آوردن در دستم از رو دشنه

 جاهمون کاش. بکنم نتونستم یغلط چیه عرضهیب آدم هی مثل

 . دمیدینم رو روزها نیا و بودم مرده



 

 . کنمیم بغلش و شومیم خم یصندل دو وسط از

 اومده بر دستت از یکار هر تو. رضا نزن رو هاحرف نیا -

 وکیب و تو. یباش داشته یادیز توقع دینبا خودت از. یکرد

 هااون که هیعیطب. دیدیجنگ مردونه نفر زدهیس دوازده یجلو

 . شدن برنده

 یکم یوقت. کندیم هیگر باز و گذاردیم امشانه یرو را سرش

 :دیگویم و کندیم بلند را سرش شود،یم ترآرام

 من ریتقص هم میگرفت قرار تیموقع اون تو ما نکهیا اصالا  -

 ده. میبود شده رد مرز از نُه ساعت حدود صبح ما. بود

ا یتقر. میاومد لومتریک  نیماش. ماکو تا بود مونده لومتریک پنج با

 ماکو میبر ادهیپ مونیکی» گفت موقع همون وکیب. شد خراب

 ماکو تو» گفتم من« .کنه درستش ادیب میکن دایپ رو یکی

 تا« .میکنیم درستش خودمون شه،ینم دایپ رکاریتعم احتماالا 

 درست میشد مطمئن یوقت. میرفت ور نیماش با سه ساعت

ا . ماکو رفتم ادهیپ من شه،ینم  که کردم دایپ رو یکی اتفاقا

 شیپ میبرگشت موتورش با. داشت موتور. بود نیهم کارش

 رکاریتعم. شد کیتار هوا کنه، درست رو نیماش تا. نیماش

 لومتریک هی. میافتاد راه هم ما. رفت و شد موتورش سوار

 پشت من. گرفتن رو جلومون هایعوض اون جاده وسط جلوتر

 که هیمعمول یبازرس یهاپست نیا از کردم فکر. بودم فرمون

 و کردن مونادهیپ و ستادمیوا یوقت. هست هاجاده تو شهیهم

 قبل اگه. هیچ انیجر دمیفهم تازه طرف، هی دنیکش رو ینازل

 دینبا اصالا  بودم، انداخته کار رو مغزم ذره هی ستادنیوا از



 

 نجات رو ژهیمن میبود رفته که شب اون مثل دیبا. ستادمیوام

 نفله رو تاشون چند زدمیم و گاز رو ذاشتمیم رو پام م،یبد

 . میرفتیم در و کردمیم

 به مدت نیا تمام در کنمیم حس. هیگر ریز زندیم دوباره

 را ظاهرش و بماند یقو و محکم که بوده آورده فشار خودش

 هم به را او یطور ینازل یخودکش خبر امشب یول کند حفظ

 مارستانیب یجلو را نیماش محمد. است شده منفجر که ختهیر

 به یصندل دو یال از را رضا و گرددیبرم دارد،یم نگه

 و ردیگیم آغوش در را سرش. کشدیم خودش طرف

 :دیگویم

 چه فهممیم. نکن سرزنش رو خودت قدرنیا من، داداش -

 هر تو. افتاده که هیاتفاق یول فهمم؛یم خوب یلیخ ،یدار یحال

 در یادیز یروزها. شده یول نشه که یکرد ،یتونست یکار

 هنوز. میبجنگ هاآشغال نیا یجلو هم با قراره که شهیپ

 . میدار کار یلیخ باهاشون

 :دیگویم زدیریم اشک که طورهمان رضا

 تا دیکش طول ساعت هی رفتن، هایعوض اون نکهیا از بعد -

 کرده ول اونجا یطورهمون رو ما. کنم باز هامودست تونستم

 یزخم تن با نبود مهم براشون اصالا . بودن رفته و بودن

 که یشانس تنها. بود هوشیب وکیب. میریبم و اونجا میبمون

 اومده بند خودخودبه زخمش یزیخونر که بود نیا م،یآورد

 گهید خدا شکر یول یچ ای بود سرما از دونمینم. بود

 حالم هم خودم. بود ُمرده جاهمون وگرنه نداشت یزیخونر



 

 به رنگ. نیماش تو بردمش یبدبخت هزار با. نبود خوب

. پتو یال دمشیچیپ. بود شده خی نیع تنش. نبود صورتش

 یکار تنها نیا. بشه گرم شیبخار که کردم روشن رو نیماش

 در ینازل نمیبب که برگشتم بعد. بکنم براش تونستمیم که بود

 نگران. نداد جواب. کردم صداش. زدم در بار چند. حاله چه

 . یچوب اتاقک اون تو رفتم. شدم

 .افتدیم هقهق به دوباره رضا
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 یجور. سقف به بود زده زل و بود افتاده اتاقک وسط -

 روح هاشچشم. ُمرده کردم فکر اول که بود حرکتیب

 کردم،یم صداش یهرچ. کشهیم نفس داره دمید بعد. نداشت

 یرو. بود کبود تنش تمام. خوردینم تکون. دادینم جواب

 رفتم یوقت. بود کیکوچ یکبود تا دو یکی هم صورتش

 اصالا  لحظه اون تا انگار. دید رو من تازه انگار طرفش،

 ازم خواستیم و زدیم غیج فقط. اونجام من بود دهینفهم

 گفتمیم و کردمیم صداش یهرچ. کنه فرار و رهیبگ فاصله

 و زدیم لگد و مشت بهم. دیفهمینم اصالا  انگار رضام، من

 از رفتم. اتاق تو بود پخش پارهپاره هاشلباس. دیکشیم غیج

 زور به. کردم تنش یبدبخت با. آوردم لباس براش نیماش تو

 یتکون هی هوی. زدم آب صورتش به و نیماش تو بردمش

 و ایدن نیا تو بود برگشته تازه انگار. هیگر ریز زد و خورد

 با. نبود یعاد حالش هم هنوز. مییکجا و امیک من بود دهیفهم



 

 مجروحه و هوشیب دیفهم یوقت. گرفت رو وکیب سراغ ترس

 کرد هیگر فقط هم باز دکتر، دوا به مشیبرسون زودتر دیبا و

 هم راه تو. میفتیب راه گذاشت و نشست آروم گهید یول

 دست که کردم شیراض زور به. بکشه رو خودش خواستیم

 موقع به رو وکیب ذارهینم کارهاش نیا با گفتم بهش. برداره

 بشنون باباش مامان اگه گفتم. رهیبم ممکنه و ییجا هی میبرسون

 دهیرس یوقت کردمیم فکر. کننیم سکته ُمردن، هردوشون

 فکرها اون از دست گهید ه،یامن یجا شونخونه تو و زیتبر

 بشه مطمئن تا مونده منتظر کردمینم فکر هم ذره هی. برداشته

 . بکشه رو خودش بعد مونهیم زنده وکیب

 و رمیگیم را اشکم شدن ریسراز دوباره یجلو زور به

 :میگویم

. شهیم خوب حالش. نکن هیگر یطورنیا خدا رو تو رضا -

 .  مطمئنم من. دنیم نجاتش

 تیمسموم که دانمیم. ندارم حرفم به ینانیاطم چیه هم خودم

 بتوانند که ستین ینیتضم چیه و است خطرناک اکیتر با

 به دادن دیام یبرا که است یحرف تنها نیا یول بدهند نجاتش

 :دیگویم رضا. رسدیم ذهنم به رضا

. ندارن گفتن. گرفتم رو دکتر سراغ ماکو، میدیرس یوقت -

 هی که دادن رو ارتش یبازنشسته اریبه هی یخونه آدرس

 سرم م،یدیرس که اشخونه در جلو. شدیم سرش ییزهایچ

. بده رشیخ خدا. بودم شده بند پام رو زور به. رفتیم جیگ

 رو وکیب و من یهازخم. خوابوندن و تو بردن رو مونهرسه



 

 انگار که داشتم درد قدراون. بود هوشیب هنوز وکیب. زد هیبخ

. برد خوابم یول دنیم فشار و یآهن یرهیگ هی یال گذاشتنم

 شده عصر شدم، که داریب. رفتم حال از هم دیشا دونم،ینم

 هوش به کنارم هم وکیب. بودم دهیخواب رو روز تمام. بود

 هراسان. ستین ینازل دمید. کردیم ناله درد از و بود اومده

 سرم دور داشت ایدن. رونیب رفتم اتاق از و دمیپر جام از

 به اد،یب ینازل سر ییبال باز نکهیا هول از یول دیچرخیم

 ازش. بود جوون دختر هی هال تو. داشتم نگه رو خودم زور

 که اتاق یکی اون خوابوندنش گفت. گرفتم رو ینازل سراغ

 کم هی. خوابه ینازل دمید و کرد باز رو اتاق در. باشه راحت

. بده رشونیخ خدا. رفتم حال از دوباره بعد. شد راحت المیخ

 حالم. داشتن نگهمون اونجا روز دو. بودن یخوب یخونواده

. داشت درد مدام. نبود خوب وکیب یول بود شده بهتر یلیخ

 ز،یتبر برسونمش اگه گفت بهم اریبه خود سوم روز باالخره

 . بهتره

 از بعد انگار. چکدیم صورتش یرو اشک قطره چند دوباره

 :دیگویم. است نشده سبک هنوز هیگر همه نیا

 هنوز ینازل کردمینم فکر هم ذره هی. کردمینم هم فکرش -

 که بودم وکیب نگران فقط راه تو. بکشه رو خودش بخواد

 ساکت راه تمام ینازل. داشت هم تب و بود شده بدتر دردش

 حرف کلمه کی. روشروبه به بود زده زل و بود نشسته

ا  یول داشت، هم حق ناراحته، یلیخ دمیفهمیم. زدینم  واقعا

 که االن کردمینم فکر. شهیم خوب حالش کمکم کردمیم فکر



 

 به کاش. بخوره اکیتر گذشته، یجهنم شب اون از هفته هی

 که بودم کرده خبرشون کاش بودم، گفته اشخونواده

. کنه یخودکش باهاش بتونه که نذارن یزیچ دوروبرش

 ازم یکار چیه من. درسته یکار چه بفهمم تونمینم وقتچیه

 . آدینم بر

 هقهق به و گذاردیم یصندل یپشت یرو را سرش باز

 رونیب صدادار را نفسش بار نیهزارم یبرا محمد. افتدیم

 آرام یکم رضا تا میمانیم منتظر سکوت در دو هر. دهدیم

 یتابلو به ینگاه و دهدیم قورت را بغضش. ردیگیم

 که است شده متوجه تازه انگار. اندازدیم مارستانیب

 :دیگویم. میادهیرس

. اوردمین طاقت. نگم کسچیه به بودم داده قول وکیب به -

 . ستمیوا حرفم سر نتونستم هم یکی نیا تو یحت

 :دیگویم و گذاردیم او یشانه یرو را دستش محمد

 تونهرسه روز و حال. میبود زده حدس اول شب همون ما -

 هاروس با یعاد یریدرگ هی بود معلوم قشنگ که بود یجور

 . نبوده

 :میگویم

ا  -  یداشت الزم. رضا یزد حرف ما با یکرد یخوب کار اتفاقا

 که میرازدار محمد و من یمطمئن تو. یگفتیم دیبا. یبگ که

 به هاحرف نیا که باشه راحت التیخ. یکرد درددل برامون

 . رسهینم کسچیه گوش



 

 دست به و آورمیم در دیسف یاپارچه دستمال کی بمیج از

 .  دهمیم رضا

 . میبر کن پاک رو صورتت -

 :دیگویم محمد

 .میآیم بعد نیماش تو مینیشیم کم هی ما ن،یزر برو تو -
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 خودش به که بدهد یفرصت رضا به خواهدیم کنمیم حس

 در یصدا روم،یم که قدم چند. شومیم ادهیپ. شود مسلط

 آهسته و رسدیم مقابلم محمد. گردمیبرم و شنومیم را نیماش

 : دیگویم

 بدن، نجاتش بودن نتونسته... نکردهیخدا وقت هی اگه نیزر -

 . تو ادیب رضا نذارم که بده خبر ایب

 :میگویم غصه با

 . باشه -

 .گذاردیم امشانه یرو را دستش. لرزدیم میهالب

 خبرخوش که انشاهللا. زمیعز برو. نکن هیگر گهید تو -

 . یگردیبرم

 . رومیم مارستانیب طرف به و دهمیم قورت را بغضم

 را پدرش و وکیب دور از شوم،یم که مارستانیب اطیح وارد

 اند،دهیچسب هم به. اندنشسته هاپله یرو هم کنار که نمیبیم

 داشته یاوری غصه از حجم نیا مقابل در دارند ازین انگار

 شتریب دلم. متفکر و مغموم و رندیزسربه دو هر. باشند



 

 و کنمیم کج راه. شوم روروبه هاآن با ندارم طاقت. ردیگیم

 شوم،یم که بخش وارد. تو رومیم یجانب یدرها از یکی از

 گرفته صورتش. دیآیم رونیب هااتاق از یکی از کلیما دکتر

. ندارد یخوب خبر کنمیم حس. رودیم باال قلبم ضربان. است

 به امشده خکوبیم جاهمان. بروم جلو که رودینم شیپ میپا

 . ستدیایم مقابلم و دیآیم طرفم به. نیزم

 . یزیرخیام دکتر سالم -

 : دیگویم. دهمیم را سالمش جواب لب ریز رمقیب

 دیناام یول بدم خودیب دیام بهتون خوامینم. ستزنده هنوز -

 نکهیا از بعد خودش گفت،یم پدرش که طورنیا. ستمین هم

 زود. خواسته تیحالل ازش. گفته مادرش به خورده، اکیتر

 یوقت. دهیام ینقطه نیتربزرگ نیا. مارستانیب رسوندنش

 و میداد وشوشست رو اشمعده. بود هوشبه هنوز آوردنش،

 مقدار به داره یبستگ زیچهمه یول گرفته رو الزم یداروها

 . شده جذب مارستانیب به دنیرس از قبل و خورده که یسم

 :کندیم اضافه و زندیم یرنگکم لبخند

 خوب خودتون. بگم شما به ستین الزم رو هانیا البته -

 . دیدونیم

 :دیگویم. دهمیم تکان سر غصه با

... ای قهیعم خواب تو اکیتر اثر خاطر به ستمین مطمئن -

 چند برادرش و پدر دادم اجازه. کما تو باشه نرفته دوارمیام

 . ششیپ دیبر د،یدار دوست اگه. دنشید اومدن قهیدق



 

 االن... رضا ندش؟یبب ادیب هم گهید نفر هی دیدیم اجازه دکتر -

 .رونهیب

 یرو را شیهاچشم آن کی و دهدیم رونیب صدادار را نفسش

 ارتباط متوجه که کنمیم حس خوب یلیخ. دهدیم فشار هم

 تأسف احساس قبل از شتریب و است شده ینازل و رضا یعاطف

 :دیگویم. کندیم

 الزم ممکنه دیکنیم فکر که رو یهرکس و... دشیاریب بله، -

 صالح اگه که بگم پدرش به نتونستم من. ندشیبب امشب باشه

 .ندشیبب ادیب هم مادرش دونن،یم

 . کنمیم نگاهش وحشت با. دیآیم بند نفسم

 ... که نهیا منظورتون... یعنی -

 .گذاردیم امشانه یرو را دستش

 بهتون. میکرد دیام قطع ازش که نبود نیا منظورم دکتر، نه -

 تشیوضع هنوز یول دوارم،یام من و رسوندنش زود که گفتم

 قلبش ضربان و خون فشار و ستین منظم تنفسش. نشده ثابت

 اره،یب دووم صبح تا اگه. دوارمیام هنوز من حالنیباا. نهییپا

 . کرده رد رو خطر گفت شهیم

. کنمیم دعا ینازل یبرا دل ته از و دهمیم قورت را بغضم

ا   دختر نیا که ندارم نیا جز ییآرزو لحظه نیا در واقعا

 رونیب یاصل در از. نمیبب سرحال و سالم یروز را دهیرنجد

 بلند. کنمیم سالم پدرش و وکیب به هاپله یرو و رومیم

 موقع. دهندیم را پاسخم نیغمگ یهاصورت با و شوندیم



 

 که کنندیم گمان هاآن و بودم دهیپوش روپوش بخش به ورود

 :پرسدیم وکیب. است امیکار فتیش

  چطوره؟ حالش -

 . بزنم لبخند کنمیم یسع

 تا میدواریام. نشیرسوند موقع به چون دوارهیام گفت دکتر -

 . بشه بهتر حالش صبح

 چیه یدیناام یالقا بدون که ببرم کار به یکلمات امکرده یسع

 :کنمیم اضافه. باشم نداده ینازل مورد در هم یایقطع قول

 یول خوابه البته. ندشیبب ادیب هم مادرتون دادن اجازه -

 اگه نباشه بد دیشا. ستین تودلشدل االن خدا بنده اون مطمئنم

 فکر. نهیبب رو خانم ینازل خودش چشم با مارستانیب دشیاریب

 . بشه ترراحت الشیخ کنمیم

 که ینازل مرگ خطر یادآوری بدون امکرده یسع هم باز

 به را مادرش که کنم قشیتشو است، نرفته نیب از هنوز

 .دهدیم تکان یسر وکیب. اوردیب مارستانیب

 . دنبالش رمیم االن. لطفتون از ممنون -

 را محمد نیماش کنمیم دعا و افتدیم راه اطیح در طرف به

. ندیبینم. ندینب است، شده پارک در از ترطرفآن یکم که

 اطراف به یتوجه که است رفته فرو خودش در یطور انگار

 وکیب پدر به رود،یم و شودیم نشیماش سوار یوقت. ندارد

 :میگویم

 . دینیبش مکتین یرو تو دییبفرما د؟ینشست نجایا چرا -



 

 برمیم انتظار سالن به را او. افتدیم راه همراهم حرف بدون

 و رضا به که رومیم و کنمیم یعذرخواه ند،ینشیم یوقت و

 یمالحظه به هم بار نیا. است زنده ینازل که بدهم خبر محمد

 .میگویم لفافه در طورهمان را موضوع رضا حضور
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 و بسته یهاچشم با. میشویم ینازل اتاق وارد سه هر بعد یکم

 کنارش. است دهیکش دراز تخت یرو دهیپررنگ یصورت

 دست که کندیم دراز دست رضا. میکنیم نگاهش و میستیایم

 شودیم رهیخ او به. کشدیم عقب را دستش یول ردیبگ را او

 نفس. چکدیم صورتش یرو صدایب اشک قطره دو باز و

 گرید. کنمیم درک را حسش خوب یلیخ. کشمیم یقیعم

 در نخواسته مطمئنم. دارد دوست را دختر نیا که ندارم یشک

 میحر به دستش کردن لمس با یحت است، هوشیب او که یحالت

 . شود وارد او

 :میگویم محمد به. میرویم رونیب اتاق از بعد قهیدق چند

 براشون و فتمیش من کردن فکر. انتظاره اتاق تو پدرش -

 شتریب. نهیبب نجایا رو شما نباشه خوب دیشا یول نبود بیعج

 بدونه یکس نداره دوست مطمئنم. کنهیم یسرشکستگ احساس

 ششیپ نجایا من. خونه دیبر شما. کرده یخودکش دخترش

 . مونمیم

 :دیگویم رضا



 

 خوب حالش بشم مطمئن تا مونمیم نجایا. خونه آمینم من -

 . شده

 وکیب االن. کنهینم حل رو یمشکل موندنت. رضا برو -

 . ننتیبب نجایا ستین خوب. ارهیب رو مادرش رفت

 :دیگویم محکم و قاطع

 . ننینب رو من که کنم میقا رو خودم بلدم. آمینم -

 :دیگویم محمد

 نیماش اقالا  که برگرد و خونه برسون رو ما میبر ایب پس -

 ،یبزن سر یگاه و یبمون نیماش تو رونیب. یباش داشته

 . بهتره

 . من به کندیم رو

 همه. لهیتحو سال شبنصفه. نیزر خونه میبر ایب هم تو -

 توجه جلب یلیخ ،ینباش خونه. یلیتعط هفته هی تو دوننیم

 . کنهیم

 آنجا دهمیم حیترج و زندیم شور دلم. کنمیم نگاهش نیغمگ

 :دیگویم متیمال با. باشم باخبر ینازل حال از مدام و بمانم

 میگردیبرم دوباره دن،یخواب همه که لیتحو سال از بعد -

 . مارستانیب

 . باشه -

 سکوت همه خانه تا ریمس طول در. میافتیم راه سه هر

 بزرگ قدرآن فاجعه. ستین گفتن یبرا یحرف چیه. میاکرده

 کنم،یم دعا دلم یتو فقط. گنجدینم کلمات قالب در که است

 همه نیا که وطنم یبرا وک،یب و رضا یبرا ،ینازل یبرا



 

 محمد و من م،یرسیم که در یجلو. کند تحمل دیبا را درد

 :دیگویم رضا به محمد. میشویم ادهیپ

 . خونه برسون رو خودت لیتحو سال واسه -

 . باشم راحت بذار. محمد ندارم رو حالش -

. آسونه هم ما واسه نکن فکر رضا، یدار یحال چه فهممیم -

 که یدید یول ه،یبزرگ درد یلیخ سخته، یلیخ دارم قبول

 هاشونخونه تو همه االن. مارستانیب بمونه هم نیزر نذاشتم

. کنهیم توجه جلب. هیرعادیغ نبودنت. هاشوننخونواده شیپ

 خونه که یندار یابهونه چیه. یبود کجا پرسنیم ازت

 . ینباش

 . کشدیم یقیعم نفس رضا

 . باشم خونه سال لیتحو واسه کنمیم یسع باشه، -

. دیشد جمع هم دور هاتدوست با گمیم دن،یپرس اگه فعالا  -

ا   . برسون رو خودت حتما

 :پرسدیم خانمخان. جمعند همه م،یشویم که تاالر وارد

 هم دور رو دیع شب شام که میبود منتظرتون د؟یبود کجا -

 . میبخور

 :دیگویم محمد

. نیزر دنبال بودن فرستاده مارستانیب از م،یدیرس که در دم -

 رفتم هم االن کارها، یسر هی دنبال رفتم بعد رسوندمش،

 . آوردمش

 :دیگویم آبا

 . رهیم کجا نگفت هم اصالا . ومدهین هنوز هم رضا -



 

 . زندیم یزورک یلبخند محمد

 امشب بود گفته من به. آبا که دشیشناسیم گه،ید رضاست -

 . جاهمون رفته البد. دارن قرار هاشدوست با

 یوقت. کاودیم را محمد صورت قیدق ینگاه با باباخان

. کشدیم یقیعم نفس محمد کند،یم برخورد هم به نگاهشان

 پلک بار کی محمد. شودیم نگران یکم باباخان یچهره

 نگاهش و دهدیم رونیب یصدادار نفس هم باباخان. زندیم

 کالم بدون بلدند خوب پسر و پدر انگار. گرداندیبرم او از را

 . بزنند حرف هم با

 باال سروکولم از و اندنشسته طرفم دو دخترها شام سر

ا . کنندیم طنتیش و روندیم  یباز هاآن با ندارم حوصله واقعا

 مدام یول کنم ظاهر حفظ کنمیم یسع. بزنم حرف و کنم

 چشمم یجلو بسته چشمان با ینازل یدهیپررنگ صورت

 تا کنمیم یباز میغذا با و خورمیم قاشق چند زور به. است

 . نشوند متوجه هیبق

. کندیم نیسهفت یسفره دنیچ به شروع طلعت شام از بعد

 را هیبق یایهدا امنکرده وقت اصالا  که افتدیم ادمی تازه

 اشحوصله نه و دارم کار نیا یبرا یکاغذ نه. کنم یبندبسته

 نظرم به زهایچ نیا و هیهد و دیع چقدر طیشرا نیا در. را

 طورهمان را ایهدا رمیگیم میتصم. دیآیم مسخره و یسطح

 :دیگویم خانمخان. بدهم یبندبسته بدون

 طلعت. نیبچ خودت رو نیسهفت بکش زحمت جان نیزر -

 دستش دم که یظرف هر تو زهیریم رو یچهمه. نداره قهیسل



 

 بودن، خونه دخترها که میقد. سفره تو نهیچیم و باشه

 . بود ترقشنگ یلیخ هاموننیسهفت

 :دیگویم آبا

 هم اون داده، بهمون دختر هی خدا هم امسال که شکر یاله -

 .خانم پارچه هی. یدختر چه
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 یبوفه در. شومیم بلند و زنمیم یزورک یلبخند دو هر به

. اندازمیم درونش به ینگاه و کنمیم باز را تاالر یگوشه

 به است، دارکنگره شیهالبه که نقره یخورلیآج یسر کی

 که را ییزهایچ و آورمیم رونیب را هاآن. خوردیم چشمم

 یتو زمیریم است، آورده یمختلف ظروف یتو طلعت

 را بایز یمیقد یترمه کی و رومیم اتاقم به. نقره یهاظرف

 و دارمیبرم اند،انداخته تاقچه یرو و است شده تا ال چند که

 یدیسف یسفره یرو را ترمه. گردمیبرم تاالر به. تکانمیم

 آن یرو را ظروف. بود کرده پهن طلعت که اندازمیم

 در را سرکه. گذارمیم بیس نقره بزرگ ظرف یتو. نمیچیم

 هیبق کنار و زمیریم رنگیقیعق کوچک بلور ظرف کی

 یهاظرف شانیبرا که هست هم ینیریش جور چند. گذارمیم

 و سبزه یهاظرف. آورمیم رونیب بوفه داخل از یقشنگ بلور

 یهیبق انیم اند،کاشته یسبز شیرو که را یکوچک یهاکوزه

 ینقره قاب ینهیآ نم،یچیم را زیچهمه یوقت. گذارمیم زهایچ

 با است، تاالر یتاقچه یتو که را ییبایز و فیظر



 

 خانمخان. گذارمیم سفره کنار و آورمیم نییپا شیهاشمعدان

 :دیگویم و کندیم نگاه را سفره نیتحس با

 چند از بعد. جان نیزر نکنه درد دستت. شد قشنگ عجب -

 . شد خوشگل نمونیسهفت سال

 . خانمخان دیدار لطف -

 . شودیم قیدق صورتم به

 مارستانیب نیا. یشد خسته دخترم؟ یستین سرحال چرا تو -

ا  گهید . بزن یچرت هی برو. کشهیم کار ازت داره یادیز واقعا

 . کنمیم صدات سال لیتحو از قبل

ا . شومیم بلند خواسته خدا از  مطمئنم. ستین خوب حالم واقعا

 راهرو از. جنگمیم بغضم با دارم مدام یول برد نخواهد خوابم

 سر پشت از محمد رسم،یم که خانه طرفآن به. شومیم رد

 . کندیم میصدا

 .نیزر -

 :دیگویم. کنمیم نگاهش و گردمیبرم

 . گذرهیم ریخ به که انشاهللا. خدا به توکل. نباش نگران -

 . صورتم یرو چکدیم میهااشک

 دکتر. بزنم حرف دوارانهیام یلیخ کردم یسع رضا شیپ من -

. مونهیم زنده میستین مطمئن. ستین معلوم یچیه صبح تا گفت

 خون فشار و تنفس وضع یول دواره،یام رسوندنش، زود گفت

. زنهیم شور دلم. محمد نگرانم. نشده تیتثب قلبش ضربان و

 ... ادیب سرش ییبال اگه



 

 بغلم و دیآیم جلو. افتمیم هقهق به و شودیم دیشد امهیگر

. زنمیم زار و گذارمیم اششانه یرو را سرم. کندیم

 :نالمیم

 و وکیب ،یطورنیا ینازل. خونه شونهرسه واسه دلم محمد -

 نمونه، زنده ینازل اگه. ستنین زنده اصالا  انگار که هم رضا

 رو بتیمص نیا تونهیم یچطور آد؟یم رضا سر ییبال چه

 اومده سرش بال نیا داره دوستش که یدختر کنه؟ فراموش

 ... و

 و چسباندیم اششانه به را سرم. افتمیم هقهق به دوباره

 . کندیم نوازش را میموها

 که ییروزها ن،یزر میگذرونیم میدار رو یسخت یروزها -

 تو. کنه دایپ نجات ینازل کنمیم دعا فقط. میدیدینم هم خوابش

ا  مزخرف اتفاقات بحران نیا  یبرا دختر نیا مرگ تحمل واقعا

 . ادین شیپ کنه خدا. سخته یلیخ مونهمه

 ییطال چشمان با. کنمیم نگاهش و کنمیم بلند را سرم

 صورتم یرو از را هااشک دست با. کندیم نگاهم پرمهرش

 :دیگویم و کندیم پاک

 موندن زنده خبر صبح فردا که انشاهللا. زمیعز نکن هیگر -

 رو که یبار از یکم هم وکیب و رضا و میشنویم رو ینازل

 . شنیم رها دوششونه،

 یکم نگاهم کنم،یم نیفنیف که طورهمان و دهمیم تکان سر

 محمد سر پشت ترطرفآن متر چند. چرخدیم اطراف به

 جا. کندیم نگاه را ما و ستادهیا که نمیبیم را باباخان



 

 دور هنوز که محمد دستان حصار از را خودم. خورمیم

 باباخان به یشرمندگ با. کشمیم رونیب است، حلقه میهاشانه

 وجود شهوت یاذره آغوش نیا در هرچند. کنمیم نگاه

 بغل در را من باباخان که است آورخجالت میبرا یول نداشت

. ندیبیم را پدرش و گرددیبرم هم محمد. است دهید محمد

 :پرسدیم رسد،یم که مقابلمان و دیآیم جلو باباخان

ا  -  اون که دینگ درسته؟ دم،یشن که ییزهایچ نیا واقعا

 وطنمهم دختر کردن جرئت وطن خاک تو کثافت یهایعوض

 ... رو

. چرخدیم من یرو محمد از و محمد یرو من از نگاهش

 با و شودیم مشت شیهادست م،یساکت دو هر ندیبیم یوقت

 :دیگویم ظیغ

 کشورم ارتش تو دارم کردمیم فکر عمر هی که من بر یوا -

 به که ما بر یوا. باشن داشته تیامن مردم که کنمیم خدمت

 رو وطنمون یهازن تیثیح غم مینیبش دیبا که میدیرس ییجا

 اگه. شده لگدمال یطورنیا که مونیمردونگ بر یوا. میبخور

 و باشه سرم ینظام کاله که نهیا از بهتر کنم، سرم لچک

 . نمیبب رو یروز نیهمچ

 درد و غم توانمیم. چکدیم صورتم یرو میهااشک دوباره

 کرده تالش وطنش خاطر به هاسال. کنم حس را مرد نیا

. است شده لیتحم او به یبزرگ یتلخ چه امروز و است

 :پرسدیم

  بکشه؟ رو خودش خواستهیم دخترک -



 

 :میگویم بغض با

 . بله -

  مارستانه؟یب االن -

 . بله -

 :دیگویم محمد به رو. کشدیم یقیعم نفس
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 مردم نون رسوندن میکردیم فکر مدت نیا که میکرد اشتباه -

 نیا ممکن شکل هر به اول روز از دیبا ما. کارمونه نیترمهم

 و میذاشتیم نیکم براشون دیبا. میکشتیم رو هاکثافت

 رو سرمون. میکردیم محو نیزم یرو از رو شوندونهدونه

 و زن شده، محکم پاشون یجا که حاال و نون به کردن گرم

 حال به طورنیهم اگه. نداره تیامن دستشون از مردم دختر

 که دارنیبرم دور یقدر به فردا م،یکن رهاشون خودشون

. برنیم دختر و زن و زننیم هم رو مردم یخونه در رنیم

 که زیبر برنامه نیبش فردا نیهم از. محمد باش فکر به

 . میبکش رو هایلعنت نیا م،یتونیم هرجور

 . کشدیم یقیعم نفس محمد

. زهیتبر تو روس لشکر هی. باباخان ستنین که یشدن تموم -

 شروع نکهیا محض به م؟یبکش میتونیم رو نفرشون چند مگه

 مگه. آرنیم در دفاعیب مردم سر رو شیتالف کشتار، به میکن

 سازدست بمب هی بودن رفته عده هی قبل ماه سه رفته ادتونی

 دو کردن، فرار هااون هاشون؟هنگ از یکی تو بودن انداخته



 

 زهرچشم واسه هاروس فرداش ُمردن، روس سرباز تا

 گرفتن یشانس شهر یتو و مزرعه سر از رو نفر ده گرفتن،

 . نداره یمثبت یجهینت چیه کور کشتار. زدن دار دونیم وسط و

 مثل شیهاچشم. دهدیم رونیب ظیغ با را نفسش باباخان

 به و افتدیم راه یحرف چیه بدون. است شده خون یکاسه

 :میگویم بندد،یم را در یوقت. رودیم اتاقش طرف

 . میداد لو رو رضا راز -

 رو یکس تررخواهیخ و ترکینزد باباخان از. نداره یبیع -

 که یدید. خودش خاطر به بفهمه خواستمینم فقط من. میندار

 . شد یحال چه

 :میگویم. دهمیم تکان سر

 کارها نیا محمد. دید تو بغل تو رو من دمیکش خجالت یلیخ -

 . نکن رو

 خوادیم دلم. شمیم قراریب نمت،یبیم ناراحت یوقت نیزر -

 من واسه. زمیعز نکن هیگر قدرنیا. کنم آرومت شده هرجور

 . ستین تو سیخ یهاچشم از بدتر ایدن تو یچیه

 . زندیم یرنگکم لبخند

 دادن یدلدار یبرا فقط آغوش اون که شد متوجه هم باباخان -

 جز یفکر اگه باش مطمئن. نبود پشتش یاگهید زیچ و بود

 ! کردیم نصف رو جفتمون جانیهم بود، کرده نیا

 . ستین یعاد زیچ هی هم یدلدار واسه کردن بغل نیهم خب -



 

 نگاه بهش یبد دید با باباخان که حاال. درکه قابل یول ستین -

 رضا خودت مگه ؟یریگیم سخت یدار چرا گهید تو نکرده،

 ؟ینکرد بغل یدلدار یبرا رو

 تازه. کنمینم که هیبق شیپ. کردم تو یجلو فقط هم اون -

 بغل. هست هم گهیهمد به نسبت تو و من احساس موضوع

 نیع درست برام چون دهینم گناه احساس بهم رضا کردن

 هم چقدر هر. هست یاگهید حس تو و من نیب یول برادره

 به من وجدان عذاب نباشه، یدلگرم و محبت جز آغوشت

 .  رهینم ادمی از قرمزهام خط از گذشتن خاطر

 حواسم شتریب کنمیم یسع هم من نکن، هیگر تو. خانم باشه -

 و یعصب تو از کمتر هم خودم ،یدار یحال چه فهممیم. باشه

 شتریب تو یهااشک یول بوده، فاجعه هی نیا. ستمین ناراحت

 . کنهیم اموونهید

 دراز یکیتار یتو. رومیم اتاقم به و زنمیم یتلخ لبخند

... فکر و فکر و کنمیم فکر و بندمیم را چشمانم و کشمیم

 آرامبخش کی خواهدیم دلم. شومیم وانهید دارم کنمیم حس

 سال یبرا اگر که دانمیم یول بخوابم هاساعت و بخورم

. شوندیم ناراحت هیبق نباشم، نیسهفت یسفره سر لیتحو

 کار یلیخ من دنیخواب و اندمانده داریب هم دخترها یحت امشب

 . است یزشت

. رومیم اطیح به و شومیم بلند سال لیتحو از قبل یکم

 که شب اهیس آسمان به دوزمیم چشم. میشویم را صورتم

 کنمیم دعا ینازل یسالمت یبرا باز. اندنشسته شیرو هاستاره



 

 هایدیع. پوشمیم یمرتب و زیتم لباس اتاقم در. تو رومیم و

 . رومیم تاالر به و گذارمیم زیتم یبقچه کی یتو را

. است نیغمگ صورتش و نشسته یاگوشه. است آمده رضا

 در یرییتغ هنوز انگار. اندازدیم باال شانه. کنمیم نگاهش

 است، زنده هنوز که نیهم الاقل. است نشده جادیا ینازل وضع

 . دارد یدواریام یجا

 با. است برده خوابشان نو یهاراهنیپ با تاالر یگوشه دخترها

 را صورتشان که برمشانیم و کنمیم دارشانیب نوازش و ناز

 توپ یصدا. میانشسته نیسهفت دور همه بعد یکم. ندیبشو

 مییگویم کیتبر هم به همه. دهدیم دیجد سال شروع از خبر

 قبل ساعت چند یغصه و یتلخ باباخان. میکنیم یروبوس و

 یسکه مانهمه به خلقخوش. است کرده پاک ظاهرش از را

 بعد. دهدیم سکه تا پنج آبا و خانمخان به و دهدیم یدیع طال

 آبا، اول کنند،یم دادن یدیع به شروع تربزرگ از بیترت به

 ترهاکوچک ما به را نو یهااسکناس محمد بعد و خانمخان بعد

 نتوانسته یحت کهیدرحال یحوصلگیب با هم رضا. دهندیم

 یدیع دخترها و قهیشف و من به بزند، لبخند زور به است

 همه یدیع و کنمیم باز را بقچه. است من نوبت حاال. دهدیم

 :میگویم. دهمیم را

 . بود کیتبر قصد به فقط. ستین پسندتون مطابق اگه ببخشد -

 :دیگویم آبا

 اد،یب مهمون یوقت امروز نیهم من. دخترم قشنگه یلیخ -

 . پوشمشیم



 

 :دیگویم خانمخان

 . دخترم نکنه درد دستت. جان نیزر خوبه اتقهیسل -

 :دیگویم باباخان

 بود جابه. بودم نگرفته یدیع مادرم جز یکس از بود هاسال -

 .ممنون. جان نیزر
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 نگاهم لبخند با محمد و دیگویم یمرس کی حوصلهیب رضا

 و اندآورده را شانیهاینقاش دفتر موقع همان دخترها. کندیم

 تا بلوز به ینگاه قهیشف. کشندیم ینقاش شوق و ذوق با دارند

 هم دست آن به یحت و امگذاشته مقابلش که اندازدیم یاشده

 قهیشف آورد،یم یچا مانیبرا طلعت که بعد یکم. زندینم

 . دهدیم دستش به را بلوز

 . پوشمینم هالباس نیا از من. باشه تو مال نیا -

 یوقت. کندیم تشکر و ردیگیم را بلوز زدهذوق طلعت

 :دیگویم خانمخان رود،یم

 بخواد اگه یحت رو کادو آدم. قهیشف یکرد یزشت کار چه -

 . آورده که یکس چشم یجلو نه بعداا  ذارهیم ببخشه،

 هابچه با ینقاش مشغول را خودم من و دهدینم جواب قهیشف

ا . کنمیم  یتیاهم میبرا که یزیچ تنها طیشرا نیا در واقعا

 تا شوندیم بلند همه بعد یکم. است قهیشف یکارها ندارد،

 تاالر از هم محمد. باشند سرحال صبح یبرا و بزنند یچرت



 

 یخال تاالر یوقت. ظاهر حفظ یبرا البد رود،یم رونیب

 :پرسمیم م،یمانیم رضا و من و شودیم

  بود؟ چطور ینازل -

 بهتره یکم حالش گفت. دمیپرس دکتر از امیب نکهیا از قبل -

 . هوشهیب هنوز یول

 . شومیم بلند. کنمیم آرامش احساس یکم

 . کن صدا رو محمد برو تو. ششیپ میبر پوشمیم لباس -

□ 

. میانشسته نیماش یتو مارستانیب کینزد است ساعت چند

 یحت و اندنشسته انتظار سالن یتو مادرش و پدر و وکیب

 دهندینم اجازه گرید. اندنرفته خانه به هم سال لیتحو یبرا

 پنج هر رضا و برود ینازل مالقات به یکس شب ساعت نیا

 بار نیا. رمیبگ خبر حالش از که فرستدیم مرا بار کی قهیدق

 :میگویم خواهد،یم را نیهم هم باز که

 فشار که گفتم. نکرده یفرق ادیز شیپ قهیدق پنج با مطمئنم -

 یعنی نیا. باال آدیم داره یجیتدر یلیخ قلبش ضربان و خون

 .شهیم بهتر داره حالش

 :میگویم. کندیم نگاهم یدلخور با

 االن. نخور حرص قدرنیا. بشم گلم داداش قربون یاله -

 خوب حالش مطمئنم. بهتره یلیخ وضعش شب سر به نسبت

 . شهیم

 . کشدیم یقیعم نفس

 . کنه خدا -



 

 :میگویم. است شده دیسف که اندازمیم افق خط به ینگاه

 . میبخون نماز مارستانیب تو میبر ایب -

 .نییپا اندازدیم را سرش

 . نخوندم نماز شب اون از من -

 خدا با که اومده شیپ هم من یبرا. یدار یحس چه فهممیم -

 دوباره امروز از حاال. نخوندم نماز مدت هی و کردم قهر

 . داره یخوب حس. کن شروع

  داره؟ نمازخونه مارستانیب -

 . داره سایکل نه، -

 . زندیم یلبخندمچهین

 ؟یخونیم یمسلمون نماز سایکل تو یستیوام یریم تو -

  گن؟ینم یزیچ

ا  بگن؟ یزیچ چرا نه، -  من دید که بار نیاول شیکش اتفاقا

 یهاراه گفت. اومد خوشش هم یلیخ خونم،یم نماز اونجا

 . حقه بر هم همه و ادهیز خدا به دنیرس

 تو ادیب خواستیم یحیمس هی اگه. انیخوب یهاآدم هم باز -

 یمسلمون اسم به متعصب مردم بخونه، ایلوهاله مسجد

 . کشتنشیم

. دیآیم نییپا نیماش از هم محمد م،یشویم ادهیپ یوقت

 :پرسمیم

  ؟یبخون نماز یخوایم هم تو -

 حاال! بودم یحرب کافر روزید تا انگار یپرسیم نیهمچ -

 قضا صبحم نماز و گرفتارم روقتید تا هاوقت شتریب درسته



 

 نماز رهیم ادمی که دارم کار قدراون روزها یبعض ای شهیم

 رو نمازم آمیم خب نجا،یا نشستم کاریب که االن یول بخونم

 . گهید خونمیم

ا  -  . یدار هم کار خدا با امروز که مخصوصا

 یچ واسه امروز نبود حواسش خدا دیشا. نده لو تو حاال -

 ! شدم یخوب یبنده قدرنیا

 اطیح به و دارمیبرم را امسجاده مارستانیب در کمدم از

 یجلو. میرویم سایکل طرف به و میریگیم وضو. گردمیبرم

 :پرسدیم و ستدیایم رضا سایکل در

 مقدسشون خواهر اون دن؟یم راه رو مردها نجایا یمطمئن -

 . بندازه راه هوار و داد ادین

 برده پناه هاراهبه خوابگاه به که کندیم اشاره یشب آن به

 :میگویم. میبود

 هم آنیم هازن هم نجایا. خوابگاهه مال فقط قانون اون نه، -

 . مردها

 :دیگویم رضا. میشویم وارد

 نماز دیبا یچ رو. نداره فرش. هیصندل همش که نجایا -

  م؟یبخون

 . بخون تو اول ایب. میخونیم ینوبت من یسجاده رو -

 بزن سر هی برو م،یخونیم ما تا بعد بخون، خودت اول نه، -

 . ینازل به

 هم باز و رومیم سجده به بعد و خوانمیم را نمازم عیسر

. رومیم بخش طرف به. خواهمیم خدا از را ینازل یسالمت



 

. است سرش یباال پرستار و است باز ینازل اتاق در

 :پرسمیم

 ...حالش -

 زل حالیب و نیغمگ. ینازل باز یهاچشم به افتدیم نگاهم

 حد نیآخر تا و است روحیب نگاهش. روروبه به است زده

 نعمت نیتربزرگ است، داریب که نیهم یول افسرده، ممکن

 :پرسمیم. سرش یباال رومیم. است

  جان؟ ینازل یبهتر -

 :دیگویم پرستار. دهدینم جواب

 گفتن دکتر که داره تهوع حالت. کردن اشنهیمعا دکتر االن -

 هم یکم و ستمعده یوشوشست خاطر به شیبخش و هیعیطب

 . خوبه شیاتیح عالئم یول ت؛یمسموم میعال یادامه

 کلیما دکتر اتاق به نانیاطم یبرا. ندینشیم لبم یرو لبخند

 . زندیم لبخند شوم،یم وارد که در از. رومیم

 یسم مقابل در تونست بدنش. یزیرخیام دکتر گذشته خطر -

 . کنه مقاومت بود، شده جذب معده یوشوشست از قبل که

 .دهمیم پاسخ دل ته از را لبخندش
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 . دهیآفر رو شما که خوبه یلیخ خدا. دکتر یمرس -

 به را خوب خبر اول و رومیم رونیب اتاق از. کنمینم معطل

 و یشاد یهااشک شتریب تا مانمینم. دهمیم ینازل یخانواده

 پرواز. بشنوم و نمیبب را خدا درگاه به شانیهاکردن شکر



 

 محمد و رضا به رسمیم سایکل یجلو. اطیح طرف به کنمیم

 :میگویم. اندآمده رونیب تازه که

 شیاتیح عالئم گفت دکتر. دمشید. اومده هوش به ینازل -

 . مونهیم زنده. گذشته خطر. خوبه

 از انگار که دهدیم رونیب صدا با یطور را نفسش رضا

 دهینکش نفس بود، دهیشن را ینازل یخودکش خبر که روزید

 از پر نگاهش هنوز. است شده شکفته یکم صورتش. است

 شده پاک اشچهره از ینازل یاحتمال مرگ درد یول است غم

 :پرسدیم. است

  مش؟ینیبب ذارنیم -

 یول تو ببرمت و کنم یراض رو کلیما دکتر شهیم احتماالا  -

 دونمیم دیبع نه؟یبب رو تو داره دوست االن ینازل یمطمئن

 . شینیبب تو طیشرا نیا تو بخواد دلش

 :دیگویم تأسف با

 . یگیم راست -

 :دیگویم محمد

 نجایا. شد راحت المونیخ خدا شکر. خونه میبرگرد ایب رضا -

 بهتره هم خونه تو. ننمونیبب وکیب یخونواده ستین خوب

 . چاک به میزد باز شبید ما نفهمه یکس

 . گذاردیم اششانه یرو دست محمد. دهدینم جواب رضا

 و میبردار رو نیزر دهایبازد و دید وسط دمیم قول -

 و رهیبگ خبر ازش بره بتونه که مارستانیب میبزن سر یواشکی

 . بگه بهمون



 

. میافتیم راه ابانیخ طرف به و دهدیم تکان یسر رضا

 کم گذشته، نفر سه آن بر که یافاجعه شوک از یزیچ هنوز

 آوریشاد یقدر به است، زنده ینازل که تیواقع نیا یول نشده

ا  الاقل که است  رنگ کنارش در دردها و مشکالت یهیبق موقتا

 اشییطال نور و زده سر هاکوه پشت از دیخورش. است باخته

 شده پر یبادام درخت روادهیپ یتو. است دهیپاش شهر یرو را

 سخت زمستان کی که کندیم یادآوری و دیسف یهاشکوفه از

 .است آمده بهار و دهیرس انیپا به یطوالن و
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 بهار یمهین تا

 با. کندیم باز مانیبرا را در رجب م،یرسیم که خانه به

. دهندیم یدیع او به دو هر و کنندیم یروبوس رضا و محمد

 محمد. جمعند تاالر در همه م،یشویم خانه وارد یوقت

 :دیگویم

 کننیم فکر احتماالا . میستین خونه ما باشن دهیفهم نکنم فکر -

 . هیبق شیپ میبر دیکن عوض لباس زود. میخواب

 م،یآیم رونیب یوقت. کنمیم عوض لباس و رومیم اتاقم به

 طرفش به. کندیم میصدا و کندیم باز را اتاقش در محمد

 :پرسمیم. ردیگیم طرفم به را یکوچک یجعبه. رومیم

 منه؟ مال -

 .  کوچولو یدیع هی. آره -

 . رمیگیم او از را جعبه و زنمیم لبخند



 

 . یبود داده بهم که یدیع -

 . خودته مخصوص نیا. بود یهمگان یدیع اون -

 است، آن یتو که را یفیظر دستبند. کنمیم باز را جعبه در

 :پرسمیم و دارمیبرم

  لقا؟مه واسه یدار نگه رو نیا یخواستینم تو -

 یول لقا؛مه یبرا داشتم نگه رو اون. ستین ترالن دستبند نیا -

 . ساختن برات روش از دادم. یدار دوستش تو کردم حس

 در را مهرش قبل روز از شتریب روز هر شیکارها نیا چقدر

 هر به که است نیا به حواسش تمام انگار. کندیم محکم دلم

 به ریپ یلقامه قبالا  آنکه با دستبند. کند خوشحالم ممکن شکل

 چیه مادام، به بودم فروخته ورودم اول روز و بود داده من

ا یدق و ندارد یتفاوت  :میگویم. است شده ساخته همان نیع قا

 تونمینم که فیح. دارم دوستش یلیخ محمد، یمرس -

 و شناسنیم رو ترالن دستبند همه البد چون دستم بندازمش

 . نشده دایپ دره، تو افتاده نشونیماش که یموقع دوننیم

 . دهدیم تکان سر

 و بود یمیقد ترالن دستبند چون ینکن دستت بهتره آره، -

 . شیباش داشته خواستم فقط. بشه دایپ بازار تو که نبود یزیچ

 . کنمیم نگاه مهربانش ییطال یهاچشم به

 . دارم دوستت یلیخ -

 دایپ یاکلمه براش بشه که دارم دوستت اون از شتریب من -

 . خاتونم کرد



 

. است آمده آنجا به ما از قبل رضا. میرویم تاالر به هم با

 یهامهمان بعد یساعت از و میخوریم صبحانه هم دور

 از بعد یکی دوستان و اقوام. کنندیم آمدن به شروع ینوروز

 کیتبر و خورندیم وهیم و ینیریش و یچا و ندیآیم یگرید

 . ندیگویم دیع

 به یااشاره رضا. شودیم یخال تاالر باالخره ظهر کینزد

 بلند چطور دانمینم یول شومیم منظورش متوجه. کندیم من

 بلند محمد. اورمیب رفتن رونیب یبرا یابهانه چه و شوم

 :دیگویم رضا به رو و شودیم

 . مارستانهیب تو که میبزن دوستت اون به سر هی میبر شو بلند -

 . من به کندیم رو بعد

 بدن؟ راهمون که یکن یبازیپارت یایب هم تو شهیم نیزر -

 . ستین مالقات ساعت

 آبا. شومیم بلند و میگویم نیآفر خالقش ذهن به دلم یتو

 :پرسدیم

  رضا؟ مارستانهیب چرا دوستت -

 . گرفتن گچ رو پاش ن،یزم خورده شبید -

 سر بهش دیبر مادر، آره. شده ریاس چه یدیع شب طفلک -

 . داره ثواب د،یبزن

 :دیگویم خانمخان

 رو ناهار دییایب یجور هی. آنیم خواهرهات. دیبرگرد زود -

 . میبخور هم دور

 .میرویم رونیب سه هر و دیگویم «چشم» رضا



 

 هم کلیما دکتر. است خواب ینازل شوم،یم بخش وارد یوقت

. شومیم نگران یکم. است رفته خانه به و شده تمام فتشیش

 ینازل تخت نییپا از را ماریب تیوضع گزارش یبرگه

 زیچهمه. شودیم راحت المیخ و خوانمیم و دارمیبرم

 ظاهراا . است رفته نیب از هم تهوع حالت و است راهروبه

 به را او که مانده یباق بدنش در اکیتر آرامبخش اثر هنوز

 . است برده فرو خواب

 اجازه است، بخش مسئول فتیش نیا در که استوارت دکتر از

 رونیب. آورمیم ینازل سر یباال را رضا بعد یکم و رمیگیم

 ینازل هرچند. باشد تنها او با دارد، دوست اگر که رومیم

 یهاهیواگو بخواهد رضا دیشا کنمیم فکر یول است خواب

 . باشد داشته او با یاطرفهکی

 بعد ساعت مین. میهست زدن حرف مشغول محمد با نیماش یتو

 غم آن هنوز یول است شده ترآرام صورتش. گرددیبرم رضا

 . زندیم موج چشمانش درون نهان

 در که شاد یهابچه از است پر اطیح م،یرسیم خانه به یوقت

 ایلع و لقامه. هستند یباز مشغول یبهار میمال و زیتم یهوا

 حرف و اندنشسته هاپله یرو نوجوان چند. هستند هاآن نیب هم

 از. دوندیم طرفمان به یهمگ نند،یبیم که را ما. زنندیم

 و کنندیم یروبوس و روندیم باال محمد و رضا سروکول

 :دیگویم و دودیم طرفم به لقامه. رندیگیم یدیع

. اومد مهمون یکل هم باز د،یرفت که شما جون نیزر -

 . اومدن باقر آقا با هم مارال خاله اومدن، باباخان یهادوست



 

 و آمده فاصله نیا در هاآن که کنمیم آرامش احساس چقدر

 طاقت نه و داشتم را باقر یافهیق دنید یحوصله نه. اندرفته

 از حاال تا البد که را مارال نیاندوهگ یهاچشم دنید

 که کنمیم فکر دارم. است شده باخبر ینازل تلخ یماجراها

 خواهرش سر هاروس که ییبال از بعد تواندیم چطور مارال

 . باشد هاروس خدمت در همسرش که کند تحمل اند،آورده

 و یگوشیباز مشغول رضا و محمد دوروبر طورنیهم هابچه

 :دیگویم و کندیم اشاره من به محمد. هستند زدن حرف

 . رفت ادتونی نیزر خاله -

 گوشم به یاپراکنده یهاسالم و کنندیم نگاه من به همه

 .دیآیم جلو یقشنگ یساله ازدهی ده دخترک. رسدیم
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 دتونیع. میدار هم گهید یخاله هی امسال بود گفته مامانم -

 . مبارک

 . کنمیم بغلش

  ه؟یچ اسمت. زمیعز مبارک هم تو دیع -

 . حهیمل -

 . کنمیم باز را فمیک

 . هابچه دیریبگ یدیع هم نیزر خاله از دییایب -

 و زنندیم حلقه دورم اهویه و یشاد با ترهاکوچک -

 را نخورده تا ینو یهااسکناس خجالت با ترهابزرگ

 :میگویم. کنندیم تشکر و رندیگیم



 

 . رمیبگ ادی دیبگ هم هاتوناسم -

 نگاهشان جیگ. شانیهااسم گفتن به کنندیم شروع هم با

 :دیگویم خنده با محمد. کنمیم

 . مونهیم ادتی بهتر یطورنیا. کنم یبندمیتقس برات بذار -

 گروه دو کند،یم میتقس گروه سه به را هابچه مدرسه مثل

 یمعرف اسم به را اول گروه. نفره سه گروه کی و نفره چهار

 :دیگویم و کندیم

 . رهین ان،بزرگه خواهر یهابچه هانیا -

 . کندیم یمعرف را یبعد نفر چهار بعد

 . لهیجم ان،یوسط خواهر مال هم هانیا -

 . بردیم اسم هم را گرید یبچه سه

 . سودابه که،یکوچ خواهر مال هم تا سه نیا -

 . چسباندیم من به را خودش لقامه

 . جونم نیزر دختر هم من -

ا یتقر یپسرک  است، نمانده ادمی اسمش که خودش سنهم با

 :دیگویم

 . یهست میرح ییدا دختر که تو -

 :دیگویم و کندیم بغل را لقامه محمد

 . دمشینم هم کسچیه به خودمه، دختر -

 . گذاردیم نیزم را او و بوسدیم را اشگونه

 . دیکن یباز دیبر -

. کنندیم زیوخجست به شروع شوق و شور و اهویه با همه

 . میرویم ساختمان طرف به هم رضا و محمد و من



 

 گم امدهیند خواهر تا سه گرم استقبال انیم تاالر یتو بعد یکم

 انگار که رندیگیم لمیتحو گرم و کنندیم بغلم یطور. شومیم

 خواهر و امبوده خانواده نیا از یعضو تولد بدو از

 پرشور، کیتبر و یبوسدهید نیا از بعد. هستم شانیواقع

 دیع احترام با. کندیم یمعرف هم را شیشوهرخواهرها محمد

 ییایهدا میبرا خواهر سه هر. مییگویم کیتبر هم به را

 . کنمیم تشکر و رمیگیم. اندآورده

 . نکنه درد دستتون د؟یدیکش زحمت چرا -

 :دیگویم رهین

. میدید رو باباخان بار چند مدت نیا تو یول مینبود نجایا -

. دیکرد یمهربون همه به و دیدیکش زحمت چقدر شما میدونیم

 هی مادرمون و پدر م،یدور راه ما اگه که راحته المونیخ یلیخ

 . رسهیم بهشون و کهینزد که دارن گهید دختر

 :دیگویم خانمخان

 باشه، کمینزد دیبا. دمینم شوهر دور راه گهید رو یکی نیا -

 . خونه نیهم تو دیشا اصالا . کینزد یلیخ

 نگاهم. اندازمیم محمد به ینگاه ینگران با و خورمیم جا

 را مادرش نهان منظور هم او که شومیم متوجه و کندیم

 موضوع دوباره مادرش رضا، برگشتن با انگار. است گرفته

 که حد نیا در هم آن است، گرفته یجد را او و من ازدواج

 را دستش لهیجم. کندیم مطرح میرمستقیغ هم جمع در یحت

 . اندازدیم رضا گردن دور



 

 داشته یعروس هی خونه نیا تو امسال تن پنج حق به انشاهللا -

 از م،یدیکش زمستون نیا تو که یعذاب همه نیا زهر که میباش

 . بره دلمون

 قشنگ ،یعروس تا دو نه و «یعروس کی» به اشاشاره

 باخبر مادرشان تین و قصد از هم خواهرها که دهدیم نشان

 مقابل در را رضا که کنندیم ینیچنهیزم دارند کمکم و اندشده

 حس. ندازندیب یستیرودربا یتو و بدهند قرار شده انجام کار

 نیا از زودتر خواهدیم دلش و است شده کالفه رضا کنمیم

. کنمیم نگاه طلبانهیاری محمد به بار نیا. شود خالص بحث

 :دیگویم فوراا 

 . گرسنمه من د؟یبد ناهار بهمون دیخواهینم -

 :دیگویم باباخان

 . خانم ارنیب رو ناهار بگو. طورنیهم هم من -

 :میگویم و کنمیم استفاده فرصت از عیسر

 . بندازه رو سفره گمیم طلعت به االن -

 یوقت. رسانمیم را غامیپ طلعت به و رومیم رونیب تاالر از

 و کندیم نگاهم. نمیبیم را قهیشف هال یتو گردم،یبرم

 :دیگویم

 قبولش که چشه مگه. انیراض که هم همه هست، که رضا -

 . بردار محمد سر از دست محمد؟ به یدیچسب و یندار

 آنجا البد یول بودم نشده متوجهش اصالا  تاالر یشلوغ یتو

 :میگویم. است دهیشن را زیچهمه و بوده



 

 برادرم مثل دوشون هر. محمد نه دارم رضا به یکار نه -

 . کنار بذار رو التیتخ نیا و وردار من سر از دست. هستن

 موقع. است کرده منقلبم. رومیم اتاقم یتو و شومیم رد عیسر

 را یاخورده شکست و مظلوم حالت همان باز حرف آن گفتن

 دراز. زدیریم هم به مرا اشیوحش نگاه از شتریب که داشت

 فکر زیچچیه به کنمیم یسع. بندمیم را چشمانم و کشمیم

 قوانیل یخانه یتو رومیم. کنمیم دور آنجا از را ذهنم. نکنم

 مادرم و پدر با شیباصفا وانیا یتو که قبل سال چند به لقا،مه

 و اهویه تمام با خانه نیا. میخوردیم غذا ریپ یلقامه و

 شبید یخستگ. شودیم دورتر و دور من از شیسروصدا

 یوقت. بردیم خوابم و کندیم خاموش زود یلیخ را ذهنم

 یبرا که کندیم دارمیب صورتم نوازش با لقامه کوچک دستان

 شده پاک دلم از قهیشف کوتاه دارید زهر. سرحالم بروم، ناهار

 .شومیم ملحق شاد جمع آن به و شومیم بلند. است

□ 
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 به نیفرورد چهارم روز و مانندیم شمانیپ روز سه خواهرها

 ازدهی اسم امنتوانسته هنوز کهیدرحال گردند،یبرم مراغه

 یروزها. کنمیم یقاط یگاه و رمیبگ ادی خوب را شانبچه

 با م،یارفته دیبازد و دید به یجمعدسته. میاگذرانده را یخوب

 داریب روقتید تا هم دور هاشب و میازده حرف هامهمان

 یتجربه وقتچیه و فرزندمتک که من یبرا. میامانده



 

 یلیخ هاجمع نیا ام،نداشته را تیپرجمع و شلوغ یخانواده

 رفتن موقع. برمیم لذت آن از وجود تمام با و است جذاب

 . شوم جدا هاآن از ندارم دوست و است گرفته دلم دخترها

 یدنیددیع یبرا مادرش و پدر و وکیب چهارم روز بعدازظهر

 وقت هر و میازده سر ینازل به روز هر مدت نیا در. ندیآیم

 کرده یسع. ندیبب را او که امبرده را رضا است، بوده خواب

 رمیبگ صحبت به را او و کنم برقرار ارتباط ینازل با بودم

 پاسخ بود، مجبور یوقت فقط داد،ینم نشان یلیتما چیه یول

 مارستانیب از روزید که دارم خبر. دادیم یکوتاه و سرد

 . کندیم گله وکیب مادر از خانمخان. است شده مرخص

 . متونیدیدیم اول روز شهیهم. شده نیسنگ تونهیسا امسال -

 یوقت. برگشته ینازل. میبود گرفتار یلیخ امسال شرمنده، -

 . میبود شیضیمر ریدرگ مدت نیا. بود ضیمر د،یرس

 یسرماخوردگ مثل یعاد یماریب کی تصور به خانمخان

 :دیگویم

  شده؟ تموم درسش دخترمون. روشن چشمتون. یسالمت به -

. داده یسخت دخترم به یلیخ جنگ. مونده سالش هی نه، -

 . کنه تموم بره جنگ از بعد و برگرده فعالا  گرفت میتصم

  شده؟ بهتر االن خب -

ا  وگرنه ستین راهروبه هنوز یول بهتره خدا شکر -  حتما

 . دیرسیم خدمت

 :دیگویم یمهربان با خانمخان

 . مینیبیم رو گهیهمد باشه، یسالمت انشاهللا. ارهیبس وقت -



 

 یکس که یشلوغ انیم یفرصت در. شوندیم صحبت گرم همه

 : میگویم آهسته و نمینشیم وکیب کنار ست،ین من به حواسش

 مراقبش یلیخ دیبا. داره یافسردگ ینازل نظرم به وکیب آقا -

 هی بتونه که دینذار یزیچ هم دوروبرش دش،ینذار تنها. دیباش

 ... دوباره وقت

 . دهدیم تکان سر آرام. است غم از پر نگاهش هنوز

 . ششهیپ مارال هم االن. میمراقب. خانم نیزر ممنون -

 حدس انگار. کندیم نگاهم دارد محمد کنم،یم بلند که را سرم

 تکان یسر تأسف با چون امگفته چه وکیب به که است زده

 رضا. دهدیم فشار هم یرو ظیغ با را شیهالب و دهدیم

 اول یروزها غم تمام دوباره. است نشسته کنارش ریزسربه

 نیا حضور در انگار. صورتش یتو است ختهیر برگشتنش

 در را خودش و است برگشته گناه احساس آن تمام باز خانواده

 . داندیم مقصر کمال و تمام تلخ اتفاق آن

□ 

 و مینگذار تنها را رضا میدار یسع التیتعط طول تمام در

 یعاد حال به را او یشوخ و زدن گپ با و میباش کنارش

 بهتر حالش کنمیم حس ساعت دو یکی یبرا یگاه. میبرگردان

 . گرددیبرم افسرده و ساکت الک همان به دوباره یول است

 حالش م،یبود رفته وکیب پدر یخانه به دیبازد یبرا که یروز

 یتو یکوتاه مدت ینازل. دیرسیم نظر به بدتر شهیهم از

 کی یاندازه به گفت، دیع کیتبر و کرد سالم سرد و آمد اتاق

 گفت و کرد یعذرخواه بعد و نشست کنارمان خوردن یچا



 

 رضا مدت آن تمام در. رفت رونیب و ستین خوب حالش که

 که بودم متوجه و کند نگاه را او که نکرد بلند را سرش یحت

 . نداختین رضا به ینگاهمین یحت هم او

 یتو. بروم کار سر دیبا فردا و است من یلیتعط روز نیآخر

 را کدام هر مدت نیا که را لقامه یمهمان یهالباس دارم اتاق

 لباس و کرده پخش اتاق وسط طورهمان و دهیپوش ساعت چند

 از محمد. زنندیم در. کنمیم مرتب است، برداشته یگرید

 :پرسدیم در پشت

  ن؟یزر تو امیب تونمیم -

 . ایب آره، -

 . کندیم باز را در

ت م؟یکن صحبت اتاقم یآیم -  . دارم کار 

 . بکنم هم کارهام من که میبزن حرف جانیهم تو ایب -

 متفکر و گرفته صورتش. ندینشیم وارید کنار و شودیم وارد

 :پرسمیم. است

  شده؟ یچ -

 اگه بگم رضا به گفت. اتاقش کرد صدام باباخان امروز -

 . یخواستگار میبر خواد،یم رو ینازل

 یحس نیهمچ رضا دهیفهم کجا از. جمعه حواسش چقدر -

  داره؟

 اون. شناسدمونیم خوب. کرده بزرگ رو ماها باالخره -

 رضا یعالقه مورد در تو د،یشن رو هامونحرف که هم شب

  ه؟یچ تو نظر حاال. یزد حرف ینازل به



 

 دوست رو ینازل رضا مطمئنم. بگم یچ دونمینم راستش -

 کردن مطرح وقت اصالا  االن کنمیم فکر یول داره

. کشنیم خجالت هم از انگار دوشون هر. ستین یخواستگار

 گهیهمد به هم نگاه هی یحت ،یدنیددیع میبود رفته که روز اون

 اصالا . میدار خبر رضا احساس از فقط ما هم بعد. نکردن

 یصحبت ای بوده یچ انیجر اون از قبل ینازل نظر میدونینم

 . نه ای بودن کرده هم با مورد نیا در

 :میگویم. دهدیم رونیب یصدادار نفس

  ؟یناراحت قدرنیا چرا تو حاال -

 گردنم، گذاشته باباخان که یتیمسئول از ستم،ین ناراحت -

 گفتم برات قبالا  که یاناتیجر همون خاطر به باباخان. ترسمیم

 ساله چند قهر اون از بعد بود، اومده شیپ قبل سال چند و

. نزده هم حرفش و نداشته رضا ازدواج به یکار چیه گهید

. گردنم گذاشته رو کار نیا تیمسئول نیهم یبرا هم االن

 .سخته برام یلیخ رضا با کردنش مطرح
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 قدرنیا یچ از تو فهممینم یول زوده هم من نظر به -

 همه نیا با. دیدوست هم با یبرادر جز رضا و تو. ینگران

 . نه گهیم فوقش. باشه یسخت کار گفتنش نکنم فکر تیمیصم

 :دیگویم بعد و رودیم فرو فکر به لحظه چند

 نگرانم من. گمیم یچ من یبفهم که یباش مرد دیبا نیزر -

. ندازهیم پا از رو مرد هی چقدر یدرد نیهمچ دونمیم چون



 

 باباخان. باشه نداشته رو دنشیشن تحمل یحت رضا ترسمیم

 و عزت یول شبه کی فقط یدختر هر یباکرگ بگم بهش گفت

 یباق عمر هی برگردونه، خونواده اون به تونهیم که ییآبرو

 . مونهیم

ا . زده یقشنگ حرف چه -  . کنمیم نشیتحس واقعا

 رو نیا عمر هی بتونه رضا نکهیا یول آسونه گفتنش ن،یزر -

 . ستین یآسون نیا به نکنه، فکر بهش و کنه پاک ذهنش از

 . نداشته یریتقص چیه ماجرا اون تو ینازل -

ا یدق مشکل خب -  یبندوباریب سر از اگه وگرنه نهیهم قا

 کردن فکر یجا اصالا  گهید که بود کرده آبرویب رو خودش

 خط ذهنش از رو اسمش تونستیم راحت یلیخ رضا. نداشت

ا  ینازل که نهیهم درد. شدیم تموم موضوع و بزنه  واقعا

 انیجر نیا با بتونه رضا ستمین مطمئن یول بوده ریتقصیب

 . ادیب کنار

 از دسته کی دارم که طورهمان و نمینشیم مقابلش

 :پرسمیم کنم،یم تا را لقامه یهاراهنیپ

 کم بهم اتعالقه از یزیچ بود، افتاده من واسه اتفاق نیا اگه -

  شد؟یم

 . چشمانم به زندیم گره را گرمش نگاه

 تو. ستین یعاد زیچ هی دارم، تو به من که یعشق ن،یزر -

 زشیچهمه و ثروتش و هاشآدم با ایدن یهمه از من یبرا

ا . یزتریعز  سوزن سر هی بود، اومده تو سر بال نیا اگه مسلما

 ینازل به رضا عشق یول شد؛ینم کم برام ارزشت از هم



 

. بود شده تموم و بود اومده شیپ قبل هاسال که بوده یزیچ

 یول بوده شده دیتجد دوباره سفر نیا تو که نهیا ما حدس االن

 نیهمچ ینازل یبرا بتونه که باشه درجه نیا تا ستمین مطمئن

 تو فتهیب کنم، مطرح باهاش ترسمیم. بکنه یایفداکار

ا  نزنه، رو دلش حرف و یرودرواس  رو خودش که مخصوصا

 نتونسته کنهیم فکر و دونهیم مقصر انیجر اون تو

 محافظت خطر از رو ینازل و بده انجام درست رو اشفهیوظ

 با و کنه قبول داره، که یگناه احساس خاطر به نگرانم. کنه

 چشمش یجلو هاصحنه اون هاسال بعد کنه، یعروس ینازل

 . شهیم جهنم جفتشون یزندگ یطورنیا. نره ادشی از و باشه

 . کشمیم یقیعم نفس

 کن، صحبت باباخان با. زوده نظرم به گفتم نیهم یبرا -

 دایپ رو خودشون تا دو نیا که بده زمان مدت هی بگو بهش

 . کنن

 . زنمیم لبخند

 رضا با خودم بگذره، مدت هی. من به بسپر هم اشهیبق -

 دلش حرف. کنهینم یرودرواس من با مطمئنم. زنمیم حرف

 . زنهیم رو

 . دهدیم پاسخ را لبخندم

 بهم رو نیا باباخان که یموقع از. یهست که خوبه چقدر -

 آب مثل رو مشکل تو. بود دوشم رو یبار هی انگار بود، گفته

 . یکرد حل خوردن

 . کشمیم یقیعم نفس



 

 یحت کدومشونچیه هنوز. ستین خوردن آب مثل هم ادیز -

 فکر ازدواج به بخوان که برسه چه یعاد یزندگ به برنگشتن

 . محمد مونههمه یپا جلو یسخت راه. کنن

 جرقه ذهنم در یزیچ و کنمیم نگاهش. دهدیم تکان سر

 . زندیم

□ 

 زیم سر و رمیگیم را میغذا ینیس یکار روز نیاول ظهر

 زشیم سر نشستن یبرا گرید. نمینشیم کلیما دکتر مقابل

 و زندیم لبخند. کندیم استقبال مطمئنم چون رمیگینم اجازه

 :پرسدیم

  گذشت؟ خوش التیتعط -

 پرسنل کمبود و مدت نیا یهازحمت با شما. بود خوب بله، -

  د؟یگذروند چطور

 میریم روز پنج گهید وقت چند هم ما. دکتر دینباش نگران -

 تمام دیدار فرصت شما و پاک دیع التیتعط یبرا یمرخص

 ! دیکن جبران رو هازحمت نیا

 . خندمیم

 . بگذره خوش شیشاپیپ -

 :دیگویم و کندیم نصف بشقابش یتو را ینیزمبیس تکه کی

  درسته؟. دیدار یکار من با شما کنمیم فکر -

 . برمیم لذت اشیزهوشیت از شهیهم مثل

... مورد در بکنم، یصحبت هی باهاتون خواستمیم بله، -

 . ینازل



 

  بود؟ خورده اکیتر دیع از قبل شب که یدختر همون -

 . بله -

 کنه؟یم تشیاذ یخودکش اون عوارض هنوز داره؟ یمشکل -

 . ادیز هم یلیخ ست،افسرده یول نه خوردن اکیتر عوارض -

 . کشدیم یقیعم نفس

 افسرده دمیم حق بهش. گذرونده رو یسخت یلیخ اتفاق -

 . باشه

 و ستین دوروبرمون روانپزشک که حاال کردم فکر من -

 راه از میبتون دیشا م،یبکن یتخصص کار براش میتونینم

 فرانسه تو. بوده یپزشک یدانشجو ینازل. میکن کمکش یاگهید

 جنگ خاطر به شده مجبور که بوده انترن. خونده درس

 دکتر،... اگه کردم فکر من. برگرده و کنه ول رو درسش

 بتونه که باشه یزیچ تنها کار دیشا د؟یکن استخدامش دیتونیم

 یوقت مونهمه د،یدونیم خودتون. بده نجاتش یافسردگ نیا از

 دیمف احساس. رهیم ادمونی هامونغصه و غم تمام م،یکار سر

 ییهاآدم یماریب و درد جز یزیچ به هاساعت. میکنیم بودن

 ینازل اگه دیشا. میکنینم فکر رن،یبگ کمک ما از اومدن که

 . بذاره سر پشت رو بحران نیا بتونه کار، سر ادیب

 :دیگویم دیترد با
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 اگه که میدار روین کمبود قدراون راستش. بگم یچ دونمینم -

 هوا رو نشده، تموم درسش که هست انترن هی دیبود گفته بهم



 

 بتونه دیکنیم فکر دختر نیا یافسردگ با یول دمشیقاپیم

ا   کار نیا کشش باشه؟ داشته رو نیسنگ کار نیا طاقت واقعا

  داره؟ رو

 شما با اول خواستم. نگفتم یزیچ خودش به هنوز من -

 وقت هی و بود موافق اگه که بگم خودش به بعد کنم صحبت

 ممکنه درسته،. باشم نداده دیام بهش یالک د،یکرد مخالفت شما

 یبرنامه طاقت دیشا کنه، پر رو هاشفتیش تمام نتونه لشیاوا

 کمکم مطمئنم یول باشه، نداشته رو یداریبشب و ما نامنظم

 . شهیم درست

 افسرده افراد دیدونیم خودتون. هست هم گهید مشکل هی -

 رو یکار شهینم تن،یمسئولیب ست،ین جمع حواسشون معموالا 

 نیا. گهید کار هی سر رفت راحت الیخ با و دستشون سپرد

 ئتیه بتونم من که ادیب بر کارها یعهده از بتونه دیبا خانم

 من فقط رندهیگ میتصم. کنم استخدامش به یراض رو رهیمد

 . دارم انتخاب یبرا یرأ کی و کنمیم شنهادیپ فقط من. ستمین

. دیکن حساب روش کارآموز هی عنوان به شما دکتر -

 د،یریبگ نظر در معمول حد از کمتر لیاوا رو هاشفتیش

 رو هاشفتیش. باشه راحت و ادین فشار بهش که یجور

 و باشه بهش حواسم خودم دمیم قول. من با زمانهم دیبنداز

 یول شناسمشینم ادیز من. فتهیب راه تا باشم کارش مراقب

 درس و کنه یزندگ سیپار تو تنها سال شش تونسته یوقت

 اون. بوده یمستقل دختر هم باهوشه هم مطمئنم بخونه،

 حالش تونهیم کار نظرم به یول انداختدش پا از تلخ یماجرا



 

 دارم دوست. بوده یپزشک عاشق که دمیشن چون کنه خوب رو

 شما. برگرده بهش زودتر یزندگ و دیام حس که رهیبگ حقوق

 که یجور د،یبد بهش و دیکن کم من یافتیدر از رو حقوقش

 خاطر به رو پول نیا داره کنه فکر و نشه متوجه خودش

 . رهیگیم مارستانیب از کارش

 . کندیم نگاهم لبخند با

 که خوشحالم. خوب انسان کی و دکتر؛ دیهست یبیعج دختر -

 . شدم آشنا باهاتون

 نیبهتر از یکی خودتون شما. کلیما دکتر دیدار لطف -

 . دیهست روزگار یهاانسان

  ه؟یچ شونیلیفام. میکن صحبت هم با ادیب خانم نیا دیبگ -

  ه؟یک   تونیبعد فتیش. ایآذرن -

 . عصرکارم فردا -

 صحبت باهاش رمیم صبح فردا. عصرکارم هم من. هیعال -

 . آرمشیم خودم با بعد کنم،یم

□ 

 که سمینویم نسخه امروز ییسرپا ماریب نیآخر یبرا دارم

 . کندیم باز را اتاقم در ینازل

ت -   ؟ینیبب رو ضیمر نیا یایب شهیم شد، تموم که کار 

  شده؟ یزیچ -

 . داره ایماالر عالئم من نظر به -

 :پرسمیم شده گرد یهاچشم با

 . آمیم االن. میداشت کم رو یکی نیهم فقط! ا؟یماالر -



 

 فکر به رود،یم یوقت و دهمیم دستش به را ماریب ینسخه

 مارستانیب در ینازل که است ماه کی از شتریب. رومیم فرو

 و رفتم شانخانه به که افتمیم یروز ادی. است شده مشغول

 یدیترد چیه بدون. کردم مطرح را مارستانیب در کار شنهادیپ

 همراهم که کنم قانعش نتوانستم یجورچیه روز آن و کرد رد

 که کردم اصرار و آمدم و رفتم روز هر کردم، سماجت. دیایب

 تمام دادم قول. میدار ازین او به و دارد کم روین مارستانیب

 یشیآزما شد یراض باالخره تا اورمیب و ببرم را او هافتیش

 و دهدینم یقول چیه که گفتیم مدام. کند شروع را کارش

 هر. نشد یول شود عوض مشیتصم بعد روز چند است ممکن

 انتظار آنچه از زودتر یلیخ و شد وابسته کار به شتریب روز

 هم کارش. آمد رونیب خموده و ساکت حس آن از داشتم،

. کمتر من مراقبت و کنترل به ازین و شد بهتر روزروزبه

 مانیرسم یهافتیش تمام و کرده عمل قولش به کلیما دکتر

 ینازل برگردم، خانه به فتیش انیپا در بتوانم اگر. است هم با

 بمانم، فتمیش از بعد مجبورم که ییروزها یول رسانمیم را

 به که فرستدیم را خدمات پرسنل از یکی کلیما دکتر

 در هرچند. دیآیم دنبالش وکیب و بدهند خبر ینازل یخانواده

 مارستانیب در من با را روزها یلیخ هم خودش ریاخ یهفته

 به هم با کار شدت موج کردن فروکش از بعد و است مانده

ا  و جامعه از شدت به هنوز. میارفته خانه  مردها مخصوصا

 یگاه هنوز. ترسدیم ابانیخ به رفتن تنها از و است زانیگر

 انگار که رودیم فرو خودش در یطور آن کی کار وسط



 

 نه ندیبیم یزیچ نه نقطه، کی به شودیم رهیخ. ستین نجایا

 معموالا  و دیایب خودش به تا بدهم تکانش دیبا. شنودیم یزیچ

 نیا کنمیم یسع که پردیم جا از یطور دستم تماس با هم

 اول یروزها از کمتر یلیخ شیهاحالت نیا یول نکنم، را کار

 یول میانزده یحرف هم با مورد نیا در وقتچیه. است شده

 یسع. دهدیم آزارش فاجعه آن شوک هنوز که است واضح

 و میاشده تریمیصم هم با مدت نیا در. نگذارمش تنها کنمیم

 ته هم هنوز یول کندیم برخورد ترراحت من با کنمیم حس

 یلیخ و زدینم حرف ادیز هنوز دارد، وجود یغم چشمانش

 قدم نظرم به و امیراض هم نیهم به. زندیم لبخند ندرت به

 . است بوده یبزرگ

 مرد. بود گفته ینازل که رومیم یماریب سراغ و شومیم بلند

 ینازل به رو. پرسمیم یسؤاالت و کنمیم نهیمعا. است یجوان

 :میگویم

ا  یول یگفت که هیزیچ همون فکرم هم من -  تا. بهیعج واقعا

 . مینداشت یمورد نیهمچ حاال

 :پرسمیم ماریب از
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 ز؟یتبر دیاومد تازه -

 .نبودم سال چند. بله -

  د؟یبود کجا -



 

 مدت هی. کردمیم کار اسکله تو. بودم بندرعباس. جنوب -

 دم،یرس تا. بکنم یاستراحت برگردم گفتم. بودم خسته یلیخ

 . افتادم

 :دیگویم. اندازمیم ینازل به ینگاه

 یپشه رشد احتمال هوا و آب اون تو. درسته حدسمون پس -

 . ادهیز آنوفل

  براش؟ یکنیم زیتجو یچ دارو -

 .  نیکلروک -

. نبوده موردش حاال تا چون نه ای میدار دونمینم یول درسته -

 . بپرس داروخانه بزن سر هی

 است، گشاد شیبرا که دیسف روپوش یتو پشت از و رودیم

 بچه کی حد در خورد،یم غذا کم یلیخ هنوز. کنمیم نگاهش

 چند مدت نیا در. من اصرار به هم را همان هاوقت شتریب و

 دیایب دنبالمان امخواسته رضا از نیماش نداشتن یبهانه به بار

 و یرسم هم با برخوردشان. شوند روروبه هم با دو آن که

 را ینازل که یریمس طول تمام در. است سرد یول مؤدبانه

 است؛ نشده ردوبدل دو آن نیب یحرف کلمه چند جز م،یارسانده

 . کنم صحبت رضا با که است دهیرس وقتش کنمیم حس یول

□ 

 سرم پشت از که کند باز را در رجب منتظرم خانه یجلو

 یوقت و اندازمیم نهیآ به ینگاه. شنومیم نیماش یصدا

 را گریهمد مدت نیا در. کنمیم ذوق نم،یبیم را محمد نیماش

 به کارش ساعت از بعد روزها شتریب او. میادهید کم یلیخ



 

 هاشب یبعض یحت ای گرددیبرم روقتید و رودیم قوانیل

 هم خودم. رودیم کار سر جاهمان از صبح و گرددیبرنم

 یسرما کردن فروکش از بعد بالفاصله. امبوده مشغول یلیخ

 ه،یر عفونت و یسرماخوردگ انواع شدن کمتر و زمستان

 گرفته فرا را شهر حصبه و وبا مثل ییهایماریب از یموج

 معدود از امروز. میریدرگ شدت به روزها شتریب و است

 به صبح فتیش از بعد بالفاصله امتوانسته که است ییروزها

 از و نمیبب خانه در را محمد نداشتم انتظار چیه. برگردم خانه

. کندیم باز را در رجب. خوشحال هم متعجبم هم آمدنش

 در از ادهیپ محمد. شومیم ادهیپ و برمیم اطیح یتو را نیماش

 و ستادهیا در کنار هنوز رجب. دیآیم طرفم به و شودیم وارد

 محمد. اطیح یتو اوردیب را نشیماش محمد که است منتظر

 با. است انداخته فاصله رجب و ما نیب نیماش. ستدیایم مقابلم

. ستین ازین یحرف چیه. سکوت در م،یخوریم گره هم به نگاه

 چشمانش تابان دیخورش از یوقت. زندیچهمه یایگو هاچشم

 :پرسمیم شوم،یم رابیس

  خونه؟ یاومد زود امروز شده یچ -

 خوب وقته چند یدونیم. بود شده تنگ یلیخ برات دلم -

 فقط که ییهاساعت هی خواد،یم دونفره خلوت هی دلم دمت؟یند

 بعد یتونیم نمیبب که مارستانیب دم رفتم. میباش دوتا خودمون

 اومدم. یرفت گفتن. نه ای میبزن یدور هی میبر یایب فتتیش از

 . بدزدمت که

 . کنمیم نگاهش لبخند با



 

 . رونیب میبزن بخور، ناهار میبر. شدنم دهیدزد یآماده -

 از المیخ که میبزن سر هی قوانیل میبر ایب. ستین امگرسنه -

 ریگ خوردن واسه ییزهایچ هی جاهمون بعد بشه، راحت کارها

 گذشته، بهار نصف از شتریب. عتیطب دل به میزنیم و میآریم

 . شینینب آدیم فمیح که قشنگه قدراون عتیطب

 . بشورم رو هامدست برم بذار پس -

 . کندیم نگاهش و آوردیم باال. ردیگیم را دستم

 ذاتته جزو یزگیپاک. شهینم فیکث وقتچیه تو یهادست -

 . نیزر

 است زده رونیب انگشتانش نیب از که انگشتانم نوک به یجور

 دستم یول ببوسد را هاآن خواهدیم کنمیم حس که کندیم نگاه

 . کشدیم یقیعم نفس و کندیم رها را

 . جانم میبر -

 رضا چییسو. میرویم در طرف به و میزنیم دور را نیماش

 . دهمیم رجب دست به را

 . تاالر یتاقچه رو دیبذار رو نیا دیبکش زحمت رجب آقا -

 . ردیگیم را چییسو

 . خانم چشم -

 که راه. میشویم محمد نیماش سوار و میرویم رونیب در از

 :پرسدیم م،یافتیم

  راهه؟روبه ینازل چطوره؟ کار اوضاع -

ا یتقر. بهتره یلیخ کار یهاساعت تو -  یمعمول آدم هی مثل با

 رو فاصله کامالا  مردها به نسبت هم هنوز یول کنه،یم رفتار



 

 و زنهیم حرف کم مونه،ینم تنها یمرد چیه با کنه،یم حفظ

 رو یخوب ریمس داره نظرم به کل در یول خوره؛یم غذا کم

 . رهیم

 قراره تو و مارستانیب آدیم ینازل یوقت از یکرد دقت -

 ره؟یبگ ازت رو نشیماش آدینم ظهرها گهید رضا ش،یبرسون

 . توئه دست شهیهم نشیماش کالا 

 . دهمیم تکان سر

 زبون به نکهیا بدون. یگفت که ینیا به بود حواسم آره، -

 و ببرم راحت رو ینازل بتونم که کنهیم یهمکار داره اره،یب

 به. کنم صحبت رضا با گرفتم میتصم امروز محمد،. ارمیب

ا یتقر مدت نیا تو رضا نظرم  هرچند. کرده دایپ رو خودش با

ا  هم اون نشده، قبلش مثل هنوز  هاشطنتیش و حرفهکم نسبتا

. شده راهروبه یلیخ و کارش سر رهیم داره یول رفته لیتحل

 خوامیم. هیچ ینازل مورد در نظرش مینیبب نباشه بد دیشا

 . بزنم حرف باهاش امشب

 . کشدیم یقیعم نفس

 وکیب. شونسه هر واقع در ناراحتم، یلیخ دوشون هر یبرا -

 که نمیبب یروز هی دوارمیام. دهیند بیآس کم ماجرا نیا تو هم

 و درد همه نیا وسط دارن و یعاد حال به برگشتن شونهمه

 . برنیم لذت شونیزندگ از بتیمص

ا  -  .نهیهم هم من یآرزو واقعا
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 یدار ینازل حقوق عنوان به تو که یمبلغ شد قرار یراست -

 چقدر. بدم من ره،یگیم مارستانیب از کنهیم فکر و یدیم

 شده؟

 . کنمیم اخم

 رد هم من ،یکرد شنهادیپ تو م؟یگذاشت یقرار نیهمچ یک -

 . کردم

 . طرفم به گرددیبرم

 گوش جروبحث بدون منو حرف شده، که هم بار هی! لجباز -

 . بده

 بوده، خودم شنهادیپ و فکر نیا. محمد کنمینم یلجباز -

ا  من. بدم انجامش خودم دارم دوست  پول به یاجیاحت چیه واقعا

 دارم که یماه نه هشت نیا تو. ندارم یخرج چیه. ندارم

 خرج حقوقم از یچیه وپرتخرت و لباس جز کار، سر رمیم

ا . نشده  هی بذار خوره؟یم دردم چه به پول همه نیا واقعا

 . دارم دوست که بشه یکار صرف مقدارش

 . کندیم نگاهم لبخند با

 انجام ییکارها هی برات دارم دوست هم من یکنینم فکر -

 . یدینم بهم رو فرصت نیا وقتچیه تو بدم؟

 . رمیگیم را دستش

 شهیهم دونمیم نکهیا ،یهست که نیهم من یبرا محمد -

 یزیچ هر از کنم، حساب روت تونمیم و دارم رو تتیحما

ا . ترهقشنگ  که یخوب حس یاندازه به یایماد کار چیه واقعا

 . نداره ارزش برام ،یدیم بهم



 

 . دهدیم فشار آرام را دستم

 رو اتلنگه بگردم، رو ایدن مطمئنم. یهست یرینظیب نینازن -

 بدون و غیدریب و شناسهیم رو عشق که یدختر. کنمینم دایپ

 . شهینم یمرد هر بینص که هینعمت کنه،یم نثار توقع

 خودش یروزها نیباتریز در عتیطب. میرویم رونیب شهر از

 و سبزه عطر و رنگارنگ یوحش یهاگل در میغرق. است

 حس در میورغوطه بهشت،یارد زیانگدل یهوا و طراوت

 . شدن داشته دوست و داشتن دوست یبایز

 دهه یخانه نیزم به میزنیم سر م،یرسیم قوانیل به یوقت

 یهادرخت. است شده دهیکش وارید آن دور. امینود

 سه آن کنار. دارند برگ همه و اندشده تربزرگ دارمانیسپ

 فیلط یهابرگ از پر و شاداب وهیم یهانهال گردو درخت

 :میگویم. اندستادهیا

ا یتقر گهید. محمد شده قشنگ چقدر نجایا -  اون اطیح حس با

 . دهیم بهم رو خونه

 . میسازیم هم ساختمونش ،یکن اراده وقت هر -

 . کنمیم نگاهش لبخند با

 هم یکار هی بذار. رهیم نیب از مونهیم. ندارم الزمش فعالا  -

 لقامه به رو اشعالقه بتونه که بمونه یباق لقامه شوهر یبرا

 . بده نشون

 یکیتار به رو هوا تا کشدیم طول قوانیل در محمد یکارها

 حضورش لذت از و رومیم جاهمه همراهش. رودیم

 :دیگویم شود،یم تمام کارها یوقت. سرمستم



 

 ییزهایچ هی هم با غارهام از یکی تو ببرمت خواستمیم -

 یسنگ عمارت میبر ایب. گرسنمه من. شد رید یول میبخور

 و ماست و نون نباشه، هم یچیه. شهیم دایپ یچ مینیبب

 .هست مرغتخم

 غذا وضع نیا. ینخورد هم ناهار که تو. گرسنمه هم من -

 خدا رو تو. آرهیم اتمعده سر ییبال هی باالخره خوردنت

 .بخور غذا منظم

 . باشم خودم مواظب شتریب دمیم قول. دکتر خانم چشم -

 . یکنینم عمل و یدیم قول شهیهم -

 :دیگویم خنده با

 یطورنیهم آدم که هیزورک یهاقول اون از هم نیا خب -

 یتالف بکنم، هم هایبدقول نیا از تا هزار من یول! باشه گهیم

 تو و میبد نجات رو ژهیمن میرفت که آرهینم در رو شب اون

 . ینش ادهیپ نیماش از یبود داده قول

 ینازل و دنیرسیم راه از عده هی هم جاده تو شب اون کاش -

 . دادنیم نجات هایوحش اون چنگ از رو

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس

. نیزر باشن برنده شهیهم هاقهرمان ممکنه هاداستان تو فقط -

 خوب یهاآدم شهیهم. ستین یروزیپ شهیهم یواقع یزندگ تو

 از و درد و مرگ هست، یناکام هست، شکست. ستنین برنده

. داره وجود هم کنار نیریش و تلخ یروزها. هست دادن دست

 میتونیم یول. استیدن روند. میبد رییتغ رو نیا میتونینم ما

. میندار رو زهایچ یلیخ دادن رییتغ توان که میکن قبول رو نیا



 

 نیا کنار در یول م؛یایب کنار باهاشون و مشونیریبپذ میتونیم

 لذت م،یدار که ییزهایچ از هم طیشرا نیترسخت تو رشیپذ

 ما از و خاکمونه تو دشمن که تلخ یروزها نیا تو. میببر

 میمجبور و رسهینم بهش زورمون هاوقت یلیخ و قدرتمندتره

 عشق هاش،یقشنگ با هست عتیطب هنوز م،یکن خم سر جلوش

 برام ییتنها به خودت که یکنارم تو. هست یمهربون هست،

 رو سخت زمستون هی نکهیا. بشه قشنگ امیدن که یهست یکاف

 میتونست نکهیا نموندن، گرسنه شهرمون مردم و میگذروند

 یمرد کنار داره االن و میبد نجات دشمن چنگ از رو ژهیمن

  بهمون ذرهذره کدوم هر هانیا کنه،یم یزندگ داره دوستش که

 . میبمون پا سر و میبگذر هاشکست از میبتون که دهیم قدرت

 نوجوون دیبا االن. یسپهر سهراب اسم به هست یشاعر هی -

 ادی رو من هاتحرف. باشه شده شاعر هنوز نکنم فکر. باشه

 . دارم دوستش یلیخ که انداخت شعرهاش از یکی

 رو قشنگ یشعرها که نمیا عاشق. بخونش برام یحفظ اگه -

 .بشنوم تو فیلط یصدا با
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 تنم اندازه چه و امروز؛ سبزم چه من». ادمهی شییجاها هی -

 ظهر کوه؟ پس از رسد سر ،یاندوه نکند است، اریهش

 ییهاهیسا ست،یتابستان چه که دانندیم هاهیسا است، تابستان

 یباز یجا! احساس کودکان. پاک و روشن یاگوشه لک،یب

 هست، بیس هست، یمهربان ست،ین یخال یزندگ. نجاستیا



 

 من دل در. کرد دیبا یزندگ هست، قیشقا تا. هست مانیا

 و صبح؛ دم خواب مثل نور، یشهیب کی مثل ست،یزیچ

 سر تا بروم دشت، ته تا بدوم خواهد،یم دلم که تابمیب چنان

 «.خواندیم مرا که ستییآوا دورها. کوه

 یتابستان نیریش عسل یگرم به که چشمانش با و است ستادهیا

 زرد گل کی مانیپا ریز از و شودیم خم. کندیم نگاهم است،

 میموها یال امیشانیپ کنار و ندیچیم را قاصدک رنگ

 . گذاردیم

. گفته کلمات نیترقشنگ با رو یزندگ تیواقع. نهیهم -

 به گردنیبرم هم وکیب و ینازل و رضا یروز هی مطمئنم

 یول بکشه، طول چقدر ستمین مطمئن ،یک   دونمینم. یزندگ

 خوب رو شونسه هر. افتهیم اتفاق نیا که ندارم شک

 یافاجعه نیهمچ یحت که ستنین یفیضع یهاآدم. شناسمیم

 . بندازدشون پا از شهیهم یبرا بتونه

 ده،ید ماجرا اون از رو بیآس نیبدتر که ینازل شرفتیپ -

 شتریب یلیخ دمیام. دارم یخوب حس هم من. بوده خوب یلیخ

 . شده

 شب یکیتار در. میافتیم راه شانهبهشانه و ردیگیم را دستم

 سنگالخ و یخاک کیبار چیدرپچیپ یهاباغکوچه از هم کنار

 یباال. میگذریم یاطلس و اسی عطر از شده پر که روستا

 و درخشان یطور را ستاره یهاپولک اهیس آسمان سرمان

 چشم اشییبایز از توانینم که است گذاشته شینما به انبوه

 یک   که ندارد یتیاهم. میرویم کجا به ستین مهم. برداشت



 

 داریناپا قیدقا نیهم است، لحظات نیهم مقصد. دیرس میخواه

 درست یزندگ. لذتم غرق. ستین شانیبقا به ینیتضم چیه که

 لمسش وجود تمام با و است کرده احاطه مرا جاست،نیهم

 .کنمیم
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 خوب یروزها

 . زنمیم رضا اتاق در به ضربه چند انگشت بند با

  تو؟ امیب تونمیم. رضا منم -

 . نیزر ایب -

 یبهار شب مطبوع مینس و است باز پنجره. شومیم وارد

. نمینشیم یپشت کنار. است آورده در رقص به را اتاق یپرده

 شتریب مثل. کنم شروع کجا از و بزنم را حرفم چطور دانمینم

 را حرفم مقدمه بدون هستم، یوضع نیچن در که مواقع

 . زنمیم

  ؟یدار دوست رو ینازل رضا، -

 . شودیم نگران یکم نگاهش

  شده؟ یزیچ -

 . شود راحت الشیخ که زنمیم لبخند

 . میزنیم حرف میدار فقط نه، -

 :میگویم. دهدینم جواب و کشدیم یقیعم نفس

 .یدار دوستش که نهیا من حس -

 : دیگویم بداخالق



 

 یشد پا یکنجکاو محض فقط ؟یچ که. دارم دوستش خب -

  ؟یبپرس رو نیا یاومد

 یبدون که یشناخت رو من یکاف یاندازه به حاال تا کنم فکر -

 . پرسمینم زهایچ نیا از یباززنکخاله واسه

 یعروس باهاش چرا دارم، دوستش اگه یبپرس یاومد -

 . کنمینم

 . کنمیم یاخندهتک

 !باهوش پسر نیآفر -

 یفضا به شودیم رهیخ لحظه چند و کشدیم یقیعم نفس

 . مقابلش

. داشتم دوست رو یکی قبل سال یلیخ بودم گفته بهت قبالا  -

 براش نیا. بشه دکتر خواستیم. نکرد قبول. بود ینازل اون

 عالقه اون کمکم هم من. فرانسه رفت. بود ترمهم ازدواج از

 شش از بعد یوقت یول رفته ادمی کردمیم فکر یعنی. رفت ادمی

 شد، ادهیپ که یکشت از. بوده دلم ته شهیهم دمیفهم دمش،ید سال

. ترقشنگ و ترخانم و بود شده تربزرگ. شد یجور هی دلم

 یلیخ نکهیا ترمهم همه از. تیباشخص و مؤدب یبانو هی مثل

. دادیم نشون خوش یرو بهم. گرفتیم لمیتحو قبل از شتریب

 میاومدیم استانبول از شهر به شهر میداشت که هفته هی اون تو

 چقدر م،یبزن هم با که میدار حرف چقدر دمیفهم مرز، طرف

 مورد در چقدر م،یدار دوست دومون هر که هست ییزهایچ

 که بود ییزهایچ هانیا. میکنیم فکر هم هیشب یزندگ و ایدن

. بودم نکرده فکر موردش در اصالا  بود، سالم هجده هفده یوقت



 

 دختر نظرم به نکهیا و بودم شده اشافهیق عاشق زمان اون

 برام یلیخ. شدم خودش عاشق سفر اون تو یول بود یخوب

 حرف باهاش و باشم کنارش همش داشتم دوست. بود نیدلنش

 راه شتریب ما دیفهمیم قشنگ. بود شده متوجه هم وکیب. بزنم

 نیا از که بود نیا حسم. میزنیم حرف هم با میدار رو

 ران،یا به میبرس نکهیا از قبل روز. ومدهین بدش تیمیصم

 کنار رو عمرم یهیبق خوادیم دلم که بودم شده مطمئن گهید

 امیب اگه» دمیپرس ازش یفرصت هی تو. بگذرونم ینازل

 گفت و دیخند یول شد سرخ «؟یکنیم قبولم ت،یخواستگار

. بگم هم وکیب به خوامیم» گفتم بهش« .باشه یچ قسمت تا»

 خواهرش دنبال چشمم سفر نیا تو کنه فکر بعدها ندارم دوست

 هم من نظر به بگو،» گفت« .داشتم ذهنم تو یبد تین و بوده

 ز،یتبر میبرس یوقت که گفتم وکیب به شب آخر« .هیخوب کار

 تا» گفت و دیخند هم اون. کنم یخواستگار ینازل از خوامیم

 هم وکیب که بود درست حدسم. «هیچ ترهابزرگ نظر مینیبب

 رو مثبت جواب میرمستقیغ دوشون هر واقع در. مثبته نظرش

 ترهابزرگ دیبا که کارها یهیبق بودم مطمئن. بودن داده

 . رهیم شیپ خوب بکنن،

. دهدیم فشار هم یرو را چشمانش لحظه چند و کندیم مکث

 :میگویم. است رفته هم در دوباره صورتش

 همون ینازل رضا؟ شده عوض یزیچ االن نظرت به -

 . افتاده براش تلخ اتفاق هی فقط دختره،

 :دیگویم تأسف با



 

 کم ینازل ارزش از یچیه. نشده عوض یزیچ من نظر به -

 . کنهینم قبول گهید اون یول نشده،

  ؟یمطمئن قدرنیا کجا از -

 هم هنوز گفتم وکیب به قبل هفته دو. زدم حرف باهاش -

 خبر بهم و کنه صحبت باهاش شد قرار. خوامیم رو ینازل

 یحت و کرده رد محکم یلیخ ینازل که گفت بعدش روز. بده

 کردم اصرار. بزنه حرف ادیز مورد نیا در وکیب نذاشته

 کرد صحبت باهاش وکیب روز چند. بزنم حرف باهاش خودم

 رو نیا وکیب یوقت. بزنه حرف من با شد یراض باالخره تا

 اصرار از ینازل انگار یول شدم خوشحال یلیخ گفت، بهم

 رد جواب بهم بار هی بود گرفته میتصم و بود شده ذله وکیب

م از که بده  خونه باباش مامان که روز هی. بشه خالص شر 

 ییماجرا که اولش. شونخونه برد رو من وکیب نبودن،

 که یاتاق تو یحت بمونه، تنها من با نبود حاضر ینازل. میداشت

 تیرضا باالخره. بود نشسته هال تو هم وکیب و بود باز درش

 بهم اخم با و رک یلیخ اونجا. میبزن حرف اطیح تو میبر داد

 یرو از اصالا  من که گفتم بهش. ستین یکس ترحم دنبال گفت

 یچیه ارزشش از گفتم دارم، دوستش گفتم جلو، ومدمین ترحم

 دیکش رو راهش و کرد برخورد سرد یلیخ یول نشده، کم برام

 . خونه تو رفت و

 . کشمیم یقیعم نفس

 .یبد فرصت بهش مدت هی الزمه دیشا -
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 دوباره وکیب کردم اصرار. نیزر زدم حرف باهاش هم باز -

 یلیخ خلوت تو هم وکیب. نمشیبب که کنه فراهم یفرصت هی

 نیا. بزنه حرف باهام کرد قبول دوباره. بود زده حرف باهاش

 یهمه از چون نکنم فکر بهش گهید بهتره گفت بهم دفعه

 بهش یمرد چیه نداره دوست کالا  گفت. شده زاریب مردها

 دست نکهیا فکر از گفتیم. وکیب و باباش یحت بشه، کینزد

 یبرا رو ازدواج فکر. شهیم بد حالش بخوره، بهش مرد هی

 و بمونه مجرد عمرش آخر تا خوادیم و کنار گذاشته شهیهم

 . کنه کار خودش یبرا

 یخوایم فقط بگو. یندار ازش یتوقع چیه بگو بهش رضا، -

 قول بهش. یکن یهمراه و یبزن حرف باهاش و یباش کنارش

 . خورهینم دستش به هم دستت وقتچیه بده

 خجالت سر از یاخنده با و شودیم سرخ یکم شیهاگونه

 :دیگویم

! باشم غمبریپ پسر قدرنیا عمرم آخر تا بتونم ستمین مطمئن -

 کار وسط ترسمیم یول مهمه یلیخ برام شیهمراه و بودنش

 ،یباش داشته دوست رو یکی کن فکر. کنم تشیاذ و بزنم جا

 بهش خواهر چشم به یبخوا عمر هی بعد ،یباش هم محرم بهش

  ه؟یشدن نظرت به. یکن نگاه

 . زنمیم لبخند

 حلهراه هی نیا رضا،. بکشه طول عمر آخر تا ستین قرار -

 جلب رو اعتمادش یبتون و یبش کینزد بهش نکهیا یبرا



 

ا  یبد نشونش یبتون دیبا. یکن  قدراون و یدار دوستش واقعا

 از یحاضر یحت نخواد، خودش تا که یذاریم احترام بهش

 تمام بشه ثابت بهش عمالا  دیبا. یبگذر هم خودت یعیطب حق

 وارد اجازهیب که ستنین یکثافت یهایوحش اون مردها

 نکهیا یبرا. کردن رفتار باهاش وونیح مثل و شدن مشیحر

 زنت ینازل که الزمه ،یاریب دست به رو کارها نیا فرصت

 نیا کنه، اعتماد محبتت به یوقت که ندارم شک من. باشه

 هی بکشه، طول ممکنه چقدر دونمینم. شهیم حل هم مشکل

 ینازل. ستین یابد مطمئنم یول شتر،یب یحت ای سال، هی ماه،

 همسرش نظر هر از دهیم اجازه بهت خودش یروز هی

 . یباش

 االن نیهم ندارم الیخ. دیگوینم یزیچ و رودیم فرو فکر به

 میتصم آزادانه که باشد داشته فرصت دیبا. رمیبگ جواب او از

 :میگویم. ردیبگ

 هم رو گهید زیچ هی ،یریبگ میتصم نکهیا از قبل رضا، -

 ،یدار دوست رو ینازل تو درسته. کن حل خودت یبرا

 باهاش یدار دوست هنوز و نشده کم برات ارزشش درسته

 اون که کن فکر موردش در هم نیا یول ؛یکن ازدواج

 شه،ینم پاک ذهنت از وقتچیه مطمئنم که رو هاصحنه

 ته دربسته صندوق هی تو یبفرست و یکن مهارشون یتونیم

 فردا که یباش مسلط خودت به قدراون یتونیم. نه ای ذهنت

ا یاح  سرش؟ تو ینکوب رو نیا یشوهر و زن یدعوا موقع انا

 با ماجرا اون از قبل ینازل که یکن باور دل ته از یتونیم



 

 ماجرا اون یبتون دیبا واقع در نداره؟ یفرق چیه امروز ینازل

 راه تو مثالا  یکن فکر. یکن نگاه نیماش تصادف هی چشم به رو

 عوارض مدت هی و شکسته دستش ینازل و دیکرد تصادف

 یزیچ و شهیم خوب بعدها یول داره رو شکسته دست اون

 سرزنشش نیا خاطر به یبخوا یروز هی تو که ستین هم

 . یکن

 بذارم، جلو پا نکهیا از قبل. کردم فکرهامو نیا مورد در -

ا . نبود آسون. گرفتم رو ممیتصم  کلنجار خودم با ماه هی واقعا

 انیجر دفعه صد. کردم جواب سؤال رو خودم بار هزار. رفتم

 نیا با خودم، با باالخره. کردم مرور خودم با اول از رو

 یخواستگار مورد در وکیب با که یروز. اومدم کنار انیجر

 به وقتچیه که بودم شده مطمئن گهید زدم، حرف ینازل از

 . کنمینم سرزنش رو ینازل گهید عده هی یگریوحش خاطر

 . زنمیم لبخند

 زنت مدت هی یدار طاقت ینیبب یکن فکر دیبا فقط حاال پس -

 دونمیم. نه ای کنه اعتماد بهت تا یکن نگاه خواهر چشم به رو

 دیبا فقط. کنمینم بهت یاهیتوص چیه مورد نیا در. سخته

 . یریبگ میتصم خودت

 . شودیم سرخ یکم باز و خنددیم

 یآبج با عمرم تو یدونیم. کهیکوچ یآبج کنمیم فکر چشم، -

 محمد با دیشا یحت بودم؟ نزده حرف راحت قدرنیا هابزرگ

 هی ن،یزر یهست یخاص جور هی تو. قمهیرف نیبهتر که



 

 یسفره راحت یلیخ کنهیم قیتشو رو آدم که یدار یتیخاص

 . وسط زهیبر رو یچهمه و کنه باز جلوت رو دلش

 یآرزو دل ته از. رضا دارم دوستت یلیخ که یدونیم -

 که یزیچ به کنم کمکت خوامیم. دارم رو تیخوشبخت

ا  ینیبب و یکن نگاه رو دلت ته کن یسع. یبرس یخوایم  واقعا

 و یبگذر ینازل ریخ از یگرفت میتصم اگه. یخوایم یچ

 درک رو طشیشرا یخواست اگه یول چ،یه که یکن فراموشش

 . هستم اد،یب بر دستم از یکار هر ،یکن یعروس باهاش و یکن

 . یهست که یمرس. گمیم بهت. نیزر کنمیم فکر -

 . شومیم بلند

 یجور هی اتخونواده. دیهست تونهمه که یمرس هم من -

 تو داشتم قبل ماه چند نیهم تا رهیم ادمی یگاه که کردن قبولم

 رو شماها اصالا  و کردمیم یزندگ نجایا از دور گهید زمان هی

 و جیگ یلیخ. کارم سر صبح باز. بخوابم برم من. شناختمینم

. برده راه قوانیل تو منو ساعت شش پنج محمد امروز. امخسته

ا . گذشت خوش هم یلیخ البته  جاچیه ورنیا به دیع از واقعا

 . بودم نرفته

 . یبخواب خوب -

 .گلم داداش طورنیهم هم تو -
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 میتصم دانمینم. دارم یخوب حس روم،یم که رختخواب یتو

 و کنند ازدواج چه مطمئنم یول شد خواهد چه ینازل و رضا



 

 شوم اتفاق آن از گرفتن فاصله حال در دو هر نکنند، چه

 . هستند

□ 

 :پرسدیم و اندازدیم بشقابم به ینگاه محمد شام یسفره سر

 . قاشقه دو همش ؟یدیکش غذا کم قدرنیا چرا -

 . یسحر واسه دارمیم نگه جا دارم -

  رمضونه؟ ماه فردا -

 :دیگویم آبا

  پسر؟ کجاست حواست! خواب ساعت -

 :دیگویم رضا

 ماها جلو راستراست خوادیم فردا از. آبا گهید خورهروزه -

 . بندازه آب رو دهنمون و بخوره غذا و بره راه

 :دهدیم جواب محمد

 هی صبح بخورم؟ یزیچ تو جلو که امخونه اصالا  من آخه -

 روزها شتریب که هم اونجا از کار، سر رمیم خورمیم لقمه

 . گردمیبرم شب و قوانیل رمیم

 :میگویم

 چه. ریبگ روزه خب. یخورینم ناهار روزها شتریب که تو -

  داره؟ یفرق

 چهار و سه ساعت از. ندارم رو یتشنگ طاقت. آبه فرقش -

 اهایاح فقط. شمیم هالک یتشنگ از. آفتابم ریز هامزرعه تو

 . رمیگیم رو

 : دیگویم خانمخان



 

 آفتابن، ریز مزرعه تو صبح از که ییهاتیرع اون بعد -

 شن؟ینم هالک

 . اندازدیم باال شانه محمد

 . خوانیم خودشون. رنیبگ روزه نکردم مجبورشون که من -

 :دیگویم باباخان

 ! دهینرس یشرع بلوغ سن به هنوز! رو بچه دیکن ولش -

 . کندیم نگاه پدرش به خنده با محمد

 ! بابا؟خان میداشت -

 که یدونیم نابالغ رو خودت هنوز البد بگم؟ یچ وهللا -

 دونهیم هم خدا. نداره بیع. گهید یکنینم فیتکل احساس

 ! ستین گردنش به یفیتکل بچه

 . کندیم نگاه من به محمد

 نامرتبت و نیسنگ کار ساعت نیا با حاال دکتر خانم -

  ؟یریبگ روزه یخوایم یچطور

ا  - . رهیم ادمی یگرسنگ و شهیم گرم سرم باشم، کار سر اتفاقا

 نذاشته صبح فتیش برام ماه نیا. کردم صحبت کلیما دکتر با

 . شبه ای عصر هامفتیش تمام. بخوابم سحر از بعد بتونم که

  ؟یخوریم یسحر یچطور ،یکار سر که ییهاشب -

 ناهار یندار حال که ستمین تنبل تو مثل من. برمیم خونه از -

 اقالا . یکشیم یگشنگ غروب تا روز هر و کار سر یببر

 گفتن، که باباخان. قوانیل برو بعد بخور ناهار خونه ایب ظهرها

 ! ستین واجب هابچه به روزه

 . کندیم نگاهم خنده با



 

 باشه. دیکن تمیاذ ماه هی که شماها دست دادن ییآتو هی باباخان -

 . رمیگیم روزه هم من امسال بابا،

 یلیخ. خوشگل یدخترها تا دو جز میهم دور همه سحر پس -

 یبعض که فیح. رمضونم ماه یسحرها عاشق. چسبهیم

 . بخورم یسحر ییتنها دیبا و ستمین هاشب

 :دیگویم آبا

 . رهیگیم درد اشمعده گهیم. رهیگینم روزه هم قهیشف -

 دهینشن وقتچیه مدت نیا در. کنمیم نگاه قهیشف به تعجب با

 بهار اول یروزها. باشد داشته دردمعده از یاگله که بودم

 میبرا و خوردیم بادام چاقاله و سبز گوجه چقدر که بودم دهید

 در یزیپره چیه دارد، معده مشکل که یکس است بیعج

 بهانه درد معده کنمیم حس. باشد نداشته زهایچ لیقب نیا مورد

 قهیشف چرا که ستین مهم میبرا و ندارد یربط من به یول است

 :پرسدیم اخم با و اندازدیم من به ینگاه. ردیگینم روزه

  من؟ به یزد زل یچ واسه -

 . دیببخش -

 به رضا. گرداندیبرم من از را شیرو و رودیم یاغرهچشم

 :دیگویم محمد

 که حاال. نکردم کمکت قوانیل یکارها تو اصالا  امسال من -

 رو رمضون ماه هی باالخره یگرفت میتصم تو و شکسته طلسم

 هی. میکنیم میتقس رو کارها ونیم در روز کی ،یریبگ روزه

 من هم روز هی کارها، سر قوانیل برو بعدازظهر تو روز



 

 رمیم بعدازظهر و کنمیم یسرکش کارها به رمیم صبح

 . دفترم

 . کندیم نگاهش لبخند با محمد

 ساعت تا. برم روز هر که کردم عادت من. داداش خوادینم -

 تا بعدازظهر. نشستم خنک یجا یاستاندار تو هم سه و دو

 یبر صبح یبخوا تو. شده افطار بشه، امتشنه بخواد و برسم

 . یبکش یتشنگ عصر تا دیبا مزرعه، سر

 دارد یسع همچنان محمد و کندیم اصرار هم باز رضا

. کند نگاهم کنمیم دعا و محمد به امزده زل. کند منصرفش

 نامحسوس یلیخ. افتدیم من به چشمش آن کی باالخره

 متفکر اشافهیق هیثان کی فقط. برمیم باال آن کی را میابروها

 :دیگویم رضا به بعد شود،یم

 هر مثل. خدامه از من ،یکن کمکم یدار دوست اگه باشه، -

 . تو با کارها نصف سال

 یگفتگوها نیا است لذتبخش چقدر. زنمیم لبخند اریاختیب

 رضا لیتما ابراز نیا که بود نیا حسم. محمد با کالمم بدون

 یدوباره گرفتن عهده بر و یعاد یزندگ به بازگشت یبرا

 و است خوب شیبرا است، دادهیم انجام شهیهم که ییکارها

 کی با راحت چقدر محمد و ارزدیم او یخستگ و یتشنگ به

 .بود دهیفهم را نیا کوچک یاشاره کی و نگاه
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 سحر یبرا که میرویم رختخواب به زود همه شام از بعد

 و ینازل یماجرا ریدرگ شب هر مثل ذهنم. مینمان خواب

 هم گرید بار کی را ینازل رضا هفته چند نیا در. رضاست

 یتوقع چیه که گفته او به. است کرده صحبت او با و دهید

 باز یول خواهدیم را اشیهمراه فقط و ندارد او از ییزناشو

 با یمیمستق صحبت توانمینم. است نکرده قبول ینازل هم

 هاروس تلخ یماجرا از من داندینم او چون باشم داشته ینازل

 نیا حل یبرا یراه دنبال دارم ذهنم در مدام یول مطلعم

 مورد نیا در یفرصت هر در محمد با و گردمیم مشکل

 زمان مرور به را ماجرا باشد الزم دیشا. میکنیم صحبت

 یادیز اعتماد روش نیا به یول شود حل خودبخود تا میبسپار

 .ندارم

 طورهمان و خوابم جیگ. شومیم داریب توپ یصدا با

 طبل و مناجات یصدا تا مانمیم رختخواب یتو آلودخواب

 را تجربه نیا. شودیم بلند کوچه یتو از هاخوانیسحر

 کیموز یصدا از شدن داریب با چقدر. امنداشته حالتابه

 . است ترنیدلنش شده، نییتع یخاص ساعت یرو که یگوش

 ملحق هیبق به تاالر یتو و میشویم را صورتم و شومیم بلند

 دهیچیپ اتاق در یسبزقرمه و دمتازه برنج عطر یبو. شومیم

 هنوز که محمد به. کشمیم غذا خودم یبرا و نمینشیم. است

 بارد،یم اشافهیق از یآلودگخواب و است یخال بشقابش

 :میگویم

  ؟یخورینم چرا -



 

 !  بخورم یسبزقرمه شم پا شبنصفه سه ساعت تونمینم -

 اول روز واسه دیشا ؟یبخور صبحونه امروز یخوایم -

 . باشه ترراحت

. رومیم آشپزخانه به و شومیم بلند. دهدیم تکان سر دییتأ به

 با بعد یکم و کند درست مروین شیبرا میگویم طلعت به

 خانمخان. گردمیبرم مروین و عسل و کره و ریپن و نان ینیس

 . کندیم نگاهم لبخند با

 یسحر یدینرس جان؟ نیزر یدیکش زحمت خودت چرا -

 . آوردیم کردیم درست طلعت یگفتیم. یبخور

. خوردیم یسحر داشت آشپزخونه تو هم خودش آخه -

 . هست وقت هنوز. آوردم من کرد، درست

 . شودیم ترقیعم لبخندش

 کم یخوشبخت از یزیچ بکنه، یمرد هر بینص رو تو خدا -

 . نداره

 قبول یبرا رضا به اصرارش مدام ماه چند نیا تمام در

 نیا از ییهاحرف هم یگاه و است بوده برقرار من با ازدواج

 آورمینم خودم یرو به. دیگویم جمع در و لفافه در را لیقب

 . گذارمیم محمد یجلو را ینیس و

 . اذان تا نمونده ادیز. بخور تندتند گهید -

 فکر با یول ندارم اشتها ادیز. شومیم مشغول هم خودم

 . خورمیم فردا یگرسنگ

 تا دو مقدمات کشم،یم دراز رختخوابم یتو که نماز از بعد

 امگفته رضا به نکهیا یکی. امداده انجام را ذهنم یبرنامه



 

 خودش را ینازل و من رمضان ماه طول در که بدهد یبیترت

 با که قبوالند ینازل به شودیم راحت یلیخ. اوردیب و ببرد

 الزم را نشیماش قوانیل به رضا وآمدرفت یبرنامه به توجه

 با. باشد من اریاخت در نیماش شهیهم قبل مثل شودینم و دارد

 استفاده رمضان ماه فرصت از که امکرده صحبت هم باباخان

. کند دعوت افطار یبرا را ینازل یخانواده بار چند و کند

ا   یلیخ و داد خواهند را هادعوت نیا پاسخ هم هاآن مسلما

 هم دور بار هشت هفت میبتوان ماه نیا در که است خوب

 رضا یخواستگار رفتنیپذ از قبل ینازل که ندارم شک. میباش

 در و جمع در یمدت را او که باشد داشته را امکان نیا دیبا

 به دیشا هم و نکند یناامن احساس هم که ندیبب گرانید کنار

 . کند اعتماد رضا به و کند درک را محبتش جیتدر

□ 

 یهاوهیم و است شده گرم هوا. است ماه ریت آخر یروزها

 به را هاییبایز از یگرید یجلوه عتیطب. انددهیرس یتابستان

 یروزها نیبهتر از یکی شادم، من و است گذاشته شینما

 یخواهرها. رضاست و ینازل یعروس امروز. است عمرم

 و شلوغ خانه دوباره و اندآمده روزید شانیهاخانواده و محمد

 .است شده خنده و نشاط از پر

 بود شده یراض ینازل باالخره بود، فطر دیع که قبل هفته چند

 یکی. داشت رضا با ازدواج یبرا شرط دو. بدهد مثبت جواب

 نداشته رابطه توقع او از و بماند قولش سر شهیهم رضا نکهیا

 به که بدهد اجازه شد، تمام جنگ وقت هر نکهیا دوم و باشد



 

 را شرط دو هر رضا. کند تمام را درسش و برگردد فرانسه

 اطالع و خانواده دو یمیقد یدوست به توجه با. بود کرده قبول

 زود یلیخ را زیچهمه اوضاع، از باباخان و ینازل یخانواده

 گرفته فاکتور هم را مراسم از یلیخ و بودند داده سروسامان

 و من جز یکس البته. شود برگزار زودتر یعروس تا بودند

 در رضا قول و ازدواج نیا یبرا ینازل یاصل شرط از محمد

 .نداشت یخبر مورد نیا

 ظهر از که کانینزد از یاعده یهازن. رومیم هال یتو

 یتو. نندیچیم را داماد و عروس اتاق دارند اند،شده دعوت

 یهیزیجه درشت و زیر لیوسا قبل یساعت. رومیم اتاق

 هازن. اندآورده هاکشطبق سر یرو رسوم طبق را ینازل

 دقت و قهیسل یمنتها با و کنندیم باز را لیوسا دارند

 یهیرو که را زیتم و دیسف یهارختخواب. نندیچیم

 یهابالش و کنندیم پهن است، قرمز مخمل از شیهالحاف

 لذت با دارم. گذارندیم هاآن یباال را شده یگلدوز ینو

 من به اتاق در یجلو از محمد که کنمیم تماشا را زیچهمه

 :دیگویم آهسته روم،یم که رونیب. کندیم اشاره

  ؟یکنیم کاریچ تو اون -

 .تماشا -
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 متأهل یهازن رو حجله لیوسا. حجله تو رنینم دخترها -

 . ننیچیم بختهکی خوشبخت



 

 یول ندارم زهایچ نیا و بختهکی یخراف دیعقا نیا به یکار -

  تو؟ اون رنینم دخترها چرا

 . اونجا برن کشنیم خجالت دخترها. رسمه -

 : میگویم خنده با

 امشب که کننیم فکر نیا به دارن مدت تمام دخترها البد -

 و رختخواب کردن تماشا وگرنه فتهیب یاتفاق چه اونجا قراره

 ! نداره خجالت که مالفه

 . خنددیم صدایب و کندیم نگاهم

 نکردم عادت هنوز مدت همه نیا از بعد هنوز. تو دست از -

 . یگیم رو حرف نیع صاف که راستت و رک اخالق نیا به

 . اندازمیم باال شانه

 چیه ستین قرار اونجا امشب میدار خبر که تو و من تازه -

 ! نداره خجالت اصالا  گهید پس فته،یب یاتفاق

 و تأثر از یحالت و شودیم جمع صورتش یرو از لبخند

 . ردیگیم را آن یجا ینگران

 گذرا ینازل حالت نیا و باشه درست تینیبشیپ دوارمیام -

ا . باشه  . باشم طالقشون شاهد گهید سال چند ندارم دوست واقعا

 . کشمیم یقیعم نفس

 و حس یول کردم دواریام رو رضا که کردم سکیر دونمیم -

 حس از رو ینازل مدت هی از بعد رضا محبت گهیم امتجربه

 و زن یهیبق مثل شونیزندگ و کنهیم دور انیجر اون تلخ

 . شهیم شوهرها

 . بشه که دوارمیام -



 

 اتاق هی تو شوهرها و زن شما یخونه تو. سؤال هی یراست -

. مامانت و باباخان هم جداست، قهیشف و تو اتاق هم. خوابنینم

 هی نیا بودم خونده ییجا هی ه؟یکی ینازل و رضا اتاق چرا

 هایطفلک تا دو نیا حال شامل چرا یول بوده یاشراف رسم

 دارن؟ یمشکل نیهمچ که نشده

 جدا یهااتاق شوهر و زن که هیاشراف رسم هی نیا آره، -

 واسه یکس هر داره، ادیز اتاق که بزرگ یهاخونه تو. دارن

ا یاح ای هابچه جز به داره اتاق هی خودش  دوست که رهایپ انا

 هی تو یعروس شب داماد و عروس یول بخوابن؛ تنها ندارن

 اتاق رهیم رضا فردا از. هینازل اتاق نجایا. خوابنیم اتاق

 . خودش

 :میگویم طنتیش با

 حاال تا اشراف شما نسل یچطور برنامه نیا با دونمینم -

 استفاده یافشانگرده روش از شدن داربچه واسه. نشده منقرض

 !د؟یکنیم

 را اشخنده انفجار یجلو تا گذاردیم دهانش یجلو را دستش

 یوقت. شودیم اشک پر شیهاچشم خنده شدت از و ردیبگ

 :دیگویم کندیم فروکش اشخنده

 یهاساعت تو که نگرفته رو شوهرها و زن جلو یکس -

 . بپرسن رو گهیهمد احوال خلوت

 :میگویم طنتمیش یادامه در و کنمیم گرد را میهاچشم



 

ا  -  خبر من! بشه؟ داربچه ممکنه هم یاحوالپرس با آدم واقعا

 نفر صد با روز هر من. یکرد آگاهم شد خوب. نداشتم

 ! آوردم شانس یلیخ حاال تا کنم فکر. کنمیم یاحوالپرس

 :دیگویم قبل از ترآهسته و چشمانم به زندیم زل

 هی آدم همه نیا وسط جانیهم یکنیم اموسوسه یدار بیعج -

 . بدم نشونت رو یاحوالپرس از کیکوچ بخش

 . کنمیم نگاهش چشم یگوشه از

 رو خودش داره حجله اتاق کینزد ستادنیوا اثرات کنم فکر -

 نوع از دنیکش خجالت درد به هم تو نکنه. دهیم نشون

 !؟یشد دچار اتاق اون تو رنینم که ییدخترها

 :دیگویم و ردیگیم را اشخنده انفجار یجلو زور به باز

 جلو یننداخت زدن قهقهه به منو نجایا تا اطیح تو میبر ایب -

 . نفر صد

 نارون درخت کی یهیسا ریز. میافتیم راه اطیح طرف به

 پر که را یشمعدان یهاگلدان دارند هاتیرع. میستیایم یمیقد

 که نندیچیم یریمس طرف دو است، رنگارنگ یهاگل از

 یاصل یتاالرها سمت به اطیح در از را هامهمان است قرار

 تاالر دو در جدا مردانه و زنانه است قرار مراسم. کند تیهدا

 اطیح وسط حوض. شود برگزار هستند، خانه طرف دو در که

 است شده تازه و زالل آب از پر دوباره و زیتم و یخال روزید

 چند. درخشدیم دیخورش نور ریز رنگشیآب یهایکاش و

 را هاوهیم حوض کنار ریش ریز دارند گرید یخدمه

 یبزرگ گید کنار اطیح یگوشه مرد آشپز کی. ندیشویم



 

 ناهار یغذا و دارد قرار چوب از پر اجاق یرو که ستادهیا

 کینزد و آوردندیم زمیه انبار از دارند تیرع چند. است

 که است شام یغذا تدارکات هم نیا البد که گذارندیم اجاق

 :میگویم.  کنند شروع را پختش ناهار از بعد دیبا

 یلیخ یعروس مراسم جنگ از قبل یگفت روز اون -

 نیا دارم دوست یلیخ ؟یکنیم فیتعر برام. داشته وفنگدنگ

 .بشنوم رو زهایچ
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 ،یخواستگار یاجازه گرفتن از بعد که بود یطورنیا قبالا  -

 رو عروس و رفتنیم روز هی داماد یخونواده یهازن اول

 یخواستگار یاصل روز شد،یم انجام هیاول پسند اگه. دنیدیم

 مجلس نیا تو عروس. رفتنیم داماد خود و مردها با

 برونبعله بعد. رفتیم و آوردیم ییچا فقط نه،یبش اومدینم

 دعوت رو لیفام یترهابزرگ از نفر هشتاد هفتاد که بود

 عروس و زدنیم حرف مراسم و هیمهر مورد در کردن،یم

 و پارچه و انگشتر عروس یبرا. کردنیم نامزد رو داماد و

 روز هی که بود عقدکنون بعد. بردنیم هم زهایچ جورنیا

 فقط مردها از. بود زنونه مجلس و شدیم برگزار عصرونه

 اتاق هی تو هم اون بودن، داماد و عروس یخانواده یاعضا

 عقد از بعد فقط دادنینم راه عقد اتاق تو رو داماد یحت. گهید

 نیب رسم نیا گهید االن یول نهیبب رو عروس ادیب ذاشتنیم

 عروس کنار ادیب دنیم راه رو داماد. ستین روشنفکرها



 

 عروس یهیزیجه. بود جهازبرون روز هی عقد از بعد. نهیبش

 و بزن و کردنیم دعوت رو یاعده باز و آوردنیم رو

 حنابندون. بود حنابندون یعروس از قبل شب. بود یبرقص

 تو. هستن هم ترهابزرگ البته. هاستجوون مال شتریب

 بعد و گرفتنیم جشن جداگانه داماد و عروس یخونه

 حنا رو دستش و عروس یخونه بردنیم حنا داماد یخانواده

 مثل بود رسم میقد. بود یعروس که هم بعد. ذاشتنیم

 و عروس پدر یخونه تو جداگانه هم رو یعروس حنابندون

 عروس رفتنیم داماد یخانواده عصر و گرفتنیم داماد پدر

ا یتقر هم جنگ از قبل سال چند رسم نیا یول آوردنیم رو  با

 از بعد روز. گرفتنیم جا کی رو یعروس و بود افتاده ور

 هیهد و اومدنیم هالیفام که بود یپاتخت که هم یعروس

 رفتنیم داماد و عروس. سالم مادرزن هم بعدش آوردن،یم

 که دادیم هیهد مادرزنش به داماد. عروس پدر یخونه

 . کرده تیترب براش یگل دختر نیهمچ

  شده؟ داماد بینص یگل دختر نبوده معلوم قبلش روز تا یعنی -

 شده مطمئن داماد نکهیا به شهیم مربوط شتریب رسم نیا -

 نیهمچ که کنهیم تشکر مادرش از داره و بوده باکره زنش

 . داده لیتحو یدختر

 :میگویم اخم با

ا . یمزخرف و چرت رسم چه -  زهاستیچ نیهم خاطر به واقعا

 گهید آد،یم ینازل مثل یدختر سر ییبال هی یوقت که

 رو اشیمزا یهمه و تیشخص و یاجتماع شأن و التیتحص



 

 از داشته، که رو یزیچ نیترمهم کنهیم فکر و برهیم ادی از

 . داده دست

 . کشدیم یقیعم نفس

 یلیخ هم جامعه یروشنفکرها تو یحت هیقض نیا متأسفانه -

 به حاالحاالها دونمیم دیبع که شده نهینهاد یطور. پررنگه

 شعار همه. بشه شناخته زن یواقع ارزش که میبرس ییجا

 دارن انتظار رسه،یم خودشون نوبت یوقت یول دنیم

 . باشه نکرده لمس هم رو یاگهید مرد دست زنشون

 . برمیم باال را میابروها

  روشنفکر؟ یچ خودت -

 . کندیم یاخندهتک

 . دمیم شعار فقط که روشنفکرهام همون از یکی هم من -

 فکرت طرز اگه. یکنیم ینفسشکسته یدار. ها نکنم فکر -

 ینازل با رضا که یکردینم یهمکار قدرنیا بود، نیا

 . کنه یعروس

 . کشدیم یقیعم نفس

 نکهیا با االن من نظر به. بود شده یقربان ریتقصیب ینازل -

 هی با یفرق چیه کردن، تجاوز بهش مرد تا زدهیس دوازده

 با من یول. نشده کم شیپاک از یچیه. نداره باکره دختر

 . نشدم ییاروپا هنوز. امیب کنار تونمینم یبندوباریب

  کنن؟یم کاریچ سالم مادرزن یبرا االن یراست -

. ینازل مادر یبرا ببره رضا که دهیخر گردنبند هی مادرم -

 . خبره چه پرده پشت بفهمه تو و من جز یکس ستین قرار



 

 . دهمیم تکان سر

 خالصه رو یعروس یمرحله هشت هفت اون شما پس -

 انجام روز هی تو برونبله و دوم و اول یخواستگار. دیکرد

 . امروزه که هم یعروس و عقد و جهازبرون شد،

 دیمف و مختصر هایعروس تمام جنگ خاطر به. گهید آره -

 منع هم شده، سخت مردم از یلیخ یبرا شیمال فشار هم. شده

 . بشه تموم زودتر مراسم شده باعث شبانه وآمدرفت

 . ستکنندهخسته یلیخ مراسم همه نیا نظرم به. بهتر چه -

 . دهدیم تکان سر

 یلیخ دلمون. گذشتیم هم خوش بهمون یول میشدیم خسته -

ا  مینداشت بتیمص و درد همه نیا. نیزر بود خوش  . واقعا

 :دیگویم. کشمیم یقیعم نفس

 و قهیشف و مامانم شگر؟یآرا شیپ ینرفت چرا تو یراست -

 و جمعن یپنجدر اتاق تو ینازل با دخترها یحت و خواهرهام

 زود صبح که هم مادرش و مارال. اونجان هم شگریآرا تا سه

 . اومدن

. برم نخواستم یول کرد اصرار هم یلیخ گفت، بهم مامانت -

 یهامدل به رو موهام ندارم دوست. خوبم یطورنیهم

 صاف یطورنیهم آدیم خوشم. کنن درست بیغربیعج

 دوره نیا تو نه اهلشم، نه که هم صورت شیآرا. دورم زمیبر

 یلباس برم دیبا فقط. کنن شیآرا رو صورتشون دخترها رسمه

 . کنم تنم دم،یخر عقد مراسم یبرا که رو

  نمش؟یبب هم من که یبپوش یبر االن شهیم -



 

 یمردها کردمیم فکر دن؟ینم راه رو شماها عقد واسه -

 .باشن داماد و عروس کینزد

 اتاق تو کننیم صدا رو ما. هستن هازن فقط عقد اتاق تو -

 اتاق از هازن که هم بعد. میبشنو رو مراسم یصدا که یکنار

 . میبر و میبد هیهد میایب دنیم اجازه رفتن، عقد

 .ینیبب رو لباسم تو که ونیآقا اتاق به زنمیم سر هی من خب -
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 ست؟ین که باز لباست -

 شیپ نود دهه تو آخه؟ بپوشم باز لباس من یدید یک حاال تا -

 یول بپوشم باز لباس یمهمون و یعروس واسه که اومدیم

 دامن و کت هی لباسم. زنونه مجلس تو یحت ندارم، دوست االن

 خوامیم که هم یلباس. دهیسف تاپ هی با زانوم نییپا تا یآب

 . ستساده قرمز یماکس رهنیپ هی بپوشم، یعروس واسه

 . زندیم لبخند

 . برو و بپرس ازم یزیچ هی یالک. یایب یتونیم پس باشه، -

 . کنمیم نگاهش اخم با

 یربط تو به یبدون ستین بد یول یداد اجازه یکرد لطف -

 دارم دوست و نه ای بازه لباسم و بپوشم خوامیم یچ نداره

 هم ینیم یدکولته رهنیپ هی اگه. بگردم یچطور یک یجلو

 .  اومدمیم مردونه، تو امیب خواستیم دلم و بود تنم

 لبخند. صورتم به شودیم رهیخ و بردیم باال را شیابرو کی

 . است لبش یگوشه یکج



 

ا  -   ؟یبکن یکار نیهمچ یدار حق یکنیم فکر واقعا

ا . آره -  . خودمه دست دنمیپوش لباس اریاخت واقعا

  نداره؟ یربط چیه هم من به -

. نداشت بهت یربط ،یبود هم شوهرم اگه یحت. نداره نه، -

 .آزادم آدم هی من

 . کندیم نگاهم یدلخور با لحظه چند

 ازت رو تیآزاد یسوزن سر نخواستم وقتچیه هم من -

 یبدون که یشناخت رو من قدراون کردمیم فکر یول رمیبگ

 نظر در رو خودت نفع زیچ هر از قبل گم،یم یزیچ یوقت

 . گرفتم

 . نهینب منو مهتاب آفتاب که نهیا در نفعم البد -

 :دیگویم حرص با

 رو خودت خواستم ازت یک زدم؟ یحرف نیهمچ یک آخه -

 روز هر ؟یپوشیم یچ که کردم دخالت اصالا  و یبپوشون

 حاال تا. کار سر یریم ینخ کوتاه نیآست رهنیپ هی با یدار

  زدم؟ یحرف من یک

 . یزنیم یدار االن یول -

  شه؟یم عوض هوی آدم هی تیشخص نظرت به -

 . نه معموالا  -

 یداشتیورم یلجباز از دست شده، که هم بار هی نبود بد پس -

 و یبد لمیتحو زیت و تند جواب هی یفور نکهیا یجا به و

 نیا از و یستین برده و یآزاد که یکن اعالم یبخوا



 

ا  که ییهاحرف  کلمه کی نداره، موضوع به یربط واقعا

 . دمیپرس لباست یدگیپوش مورد در چرا یدیپرسیم

  ؟یدیپرس چرا خب -

 تو ادیب و فتهیب راه ما دنبال ییپررو با هم باقر ممکنه چون -

. دوطرفه هم اون ست،خونواده از یعضو مثالا . مردونه اتاق

 خودش ستین دیبع. ینازل شوهرخواهر هم منه، برادرزن هم

 رو تو و باشه باز لباست اگه دونمیم. بهمون بچسبونه رو

 . دمیپرس نیهم خاطر به فقط. یشیم ناراحت نه،یبب

 کج را گردنم. شودیم یخال بادم انگار دفعهکی و رومیم وا

 و حرص آن تمام. زندیم لبخند. کنمیم نگاهش و کنمیم

 و گرم نگاهش دوباره و شده پاک صورتش از تیعصبان

 :دیگویم. است مهربان

 ژست همون. نداره بیع. نکن نگاهم مظلوم یطوراون حاال -

 . آدیم بهت شتریب تیشگیهم زیتندوت

 . کنمیم لوس را خودم

 . یکرد دعوام آخه -

  ارم؟یب در دلت از کنم بوست یخوایم -

 :دیگویم. ردیگیم گر صورتم

 یکنیم قمیتشو شتریب ندازهیم گل هاتلپ یطورنیا یوقت -

ا   آدم تا صد دوروبرمون االن که فیح! ارمیب در دلت از حتما

 . هست

 . کنمیم اخم یول امآمده وجد به هم فکرش از یحت

 ... میبود یخلوت یجا اگه یعنی. روشن چشمم -



 

 دیجد یدعوا هی دوباره خدا رو تو. کردم یشوخ بابا نه -

 . بگذره خوش بهمون رضا یعروس بذار و نکن شروع

 . رسدیم ذهنم به یزیچ دفعه کی و زنمیم لبخند

 کل به. نمیبچ رو عقد سفره من بود گفته مامانت! محمد یوا -

 . رفتم من. بود رفته ادمی

 چند و است شده اطیح وارد تازه که اندازدیم یمرد به ینگاه

 :دیگویم. دارد دست در فیک تا

 سرشون هیبق تا م،یبپوش لباس میبر اول ایب. اومد عکاس -

 جانیهم رو لباست من یطورنیا. میبنداز عکس تا چند گرمه،

 باقر دنید که مردونه تو یایب ستین الزم گهید و نمیبیم

 . کنه تیعصب

 کنم فکر. ندارم یهنر یقهیسل ادیز من. بشه رید ترسمیم -

 . بکشه طول یلیخ عقد سفره دنیچ

 ارن،یب ییبال هی موشون تار هر سر هاخانم تا. شهینم رید -

 با تو و من که ادین شیپ یفرصت گهید ممکنه. یکنیم تمومش

 . میریبگ عکس هم

 . زنمیم لبخند

 . میدار یدونفر عکس یکل میگوش تو -

 . میباش داشته هم کاغذ رو دارم دوست من -

 . پوشمیم االن باشه، -

 لباس و آماده بعد یکم. میرویم ساختمان طرف به دو هر

 وشلوارکت یتو که کنمیم نگاهش. میهست اطیح یتو دهیپوش

 روزش مد یپاکت پاچه شلوار و گشاد کت با رنگش یخاکستر



 

 نیا چقدر و است شده جذاب چقدر آن با متناسب ونیپاپ و

 یجلو هم کنار. دیآیم اشیعسل گرم یهاچشم رنگ به لباس

. میستیایم یدیشو دیسف و یصورت یهاگل از پر باغچه کی

 :دیگویم گوشم کنار آهسته

 نیا یهاخانم یهمه از مطمئنم. آدیم بهت یلیخ لباست -

 . یترخوشگل مجلس

 :دیگویم عکاس. کنمیم نگاهش لبخند با و گردمیبرم

 .دیستیوا حرکتیب. هیعال یطورنیهم -
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 یلیخ عکاس کار. هم به میاشده رهیخ لب بر لبخند دو هر

 یول کشدیم طول دارم عادت آن به که یزمان از شتریب

 سر که است یقو قدرآن محمد خندان صورت و نگاه یجاذبه

 در عکس تا چهار سه. کنمینم یخستگ احساس یسوزن

 عقد یسفره دنیچ سراغ و میریگیم مختلف یهاژست

 هنر تمام و اندآورده دیسف رز گل یکل اطیح از امگفته. رومیم

 عقد سفره ینازل و رضا یبرا که رمیگیم کار به را امنداشته

 . نمیبچ یقشنگ

 زدن کف و هلهله یصدا که است شده آماده موقع به زیچهمه

 هیبق کنار و رومیم اطیح به. رسدیم گوش به اطیح از

 یپنجدر اتاق از که کنمیم نگاه را ینازل و رضا و ستمیایم

 متوجه اصالا . شوندیم خانه وارد هم کنار و ندیآیم رونیب

 را عروسش و دیایب که اندکرده صدا رضارا یک بودم نشده



 

. است شده جذاب یلیخ دیسف لباس یتو ینازل الغر اندام. ببرد

 یهاشکوفه از پر یدیسف تور و است میمال صورتش شیآرا

 یغم نگاهش ته هنوز یول زندیم لبخند. دارد سر به یاپارچه

. ردیگیم دلم آن کی و ماندینم دور چشمم از که دارد وجود

 یطرحدار قرمز کراوات و دهیپوش یمشک شلوار و کت رضا

 از. دارم دوستش چقدر. رودیم غنج شیبرا دلم. است زده

 پر چشمانم یشاد از و امکرده بغض یداماد لباس در دنشید

 کرده تیرعا را یامن یفاصله ینازل با. است شده اشک از

 و شور انیم در. دارند فاصله هم با متر کی حداقل. است

 به هم ما و شوندیم ساختمان وارد نیحاضر یاهویه

 . دنبالشان

 راه از هم عاقد و ندیآیم هامهمان یهیبق ناهار از بعد

 سفره سر و میبریم عقد اتاق به را داماد و عروس. رسدیم

 پرسدیم عروس از بله گرفتن یبرا بار هفت عاقد. نندینشیم

 باالخره. گذاردیم ینازل دست یتو سکه تا چند خانمخان و

 دست و کشندیم کل همه و دیگویم را بله عروس هفتم بار

 گردن و دست. کنندیم ایهدا دادن به شروع همه. زنندیم

. دستبند و النگو انواع و نیسنگ یگردنبندها از شده پر ینازل

 دست با را ایهدا نیا دارند هازن یوقت که هستم متوجه

 خورد،یم او به دستشان و کنندیم زانیآو او به خودشان

 باالخره. کند تحمل که جنگدیم خودش با و دارد اکراه چقدر

 همه از آخر. شودیم تمام ینازل یبرا آورشکنجه بخش نیا

 . دهمیم دستش به جعبه با را امهیهد و رومیم جلو



 

 . دیباش خوشبخت -

 نیپالت فیظر گردنبند به ینگاه و کندیم باز را جعبه در

 وجود با. است شده کار انیبرل یهانینگ آن یرو که اندازدیم

 دیخر یبرا یوقت یول است متیقگران و نیسنگ ظرافتش

 با مطمئنم. دمیخر را آن و گرفت را چشمم بودم، رفته هیهد

 ام،شناخته شتریب مدت نیا در که ینازل ییاروپا یقهیسل

 نگاه گردنبند به نیتحس با. است درست حدسم. است سازگار

 :دیگویم مانهیصم و زندیم لبخند من به. کندیم

 .   دارم دوستش یلیخ. نیزر یمرس -

 جشن و رسندیم راه از هم تربهیغر یهامهمان بعد یساعت

 و یشاد به همه و شودیم شروع مردانه و زنانه تاالر دو در

 چگونه هاساعت نیا فهممینم که شادم قدرآن. مشغولند رقص

 . شودیم تمام و گذردیم

 مانند،یم هایخود فقط و روندیم هامهمان شام از بعد

 ینازل پدر. میجمع زنانه تاالر در یهمگ. خانواده دو یاعضا

 و گذاردیم هم یتو و ردیگیم را ینازل و رضا دست

 :دیگویم

 . دیباش خوشبخت -

 نیا. ردیگیم دلم. درخشدیم چشمانش در اشک برق آن کی

 رضا. اندگذاشته سر پشت را یسخت یروزها چقدر خانواده

 یول گرفته شل یلیخ را ینازل دست و انداخته نییپا را سرش

. است دهیپر رنگش و شده منقبض ینازل دست کنمیم حس

 زودتر دیبا کنمیم حس. شومیم نگران. است شده تند تنفسش



 

 اتفاق است ممکن وگرنه بدهم نجات تماس نیا از را ینازل

 محمد به ینگاه. بکنم توانمیم یکار چه دانمینم. فتدیب یبد

ا یتقر که اندازمیم  آن کی. است ستادهیا رضا کنار مقابلم با

 یهادست به. نگرانم چرا که است نشده متوجه. کندیم نگاهم

 و کندیم دنبال را نگاهم ریمس. کنمیم نگاه ینازل و رضا

 بغل را او و اندازدیم رضا گردن دور را دستش بالفاصله

 . کشدیم خودش طرف به یکم و کندیم

 . داداش یباش خوشبخت -

 آغوش در را محمد و کندیم رها را ینازل دست عیسر رضا

 به را دستش و دهدیم رونیب یصدادار نفس ینازل. کشدیم

. باشد شده آلوده یزیچ به انگار که یطور مالد،یم دامنش

 و باشد موقت هاحالت نیا کنمیم دعا. کشمیم آه اریاختیب

 . برود نیب از یروز

 گرفته یاافهیق با ینازل. شودیم گرم بوسه و ماچ بازار

 کالفه که متوجهم. کندیم تحمل را هاخانم یهابوسه و ستادهیا

 یول ندارد هم را هازن توسط شدن لمس طاقت یحت و است

 . دیآینم بر دستم از یکار گرید

 بدون. رومیم جلو همه از آخر و کنمیم صبر هم بار نیا

 کینزد کوچک و عیسر یبوسه کی کنم، بغل را ینازل نکهیا

 اغراقیب. کنمیم نگاه رضا به بعد و کنمیم رها صورتش

 بغلش شیخواهرها که بود شده امیحسود قبل قهیدق چند

 را اشگونه. کنمیم بغلش و زنمیم ایدر به دل. کردندیم

 :میگویم و بوسمیم محکم



 

 یشاد با هم کنار عمر هی انشاهللا. یداداش یباش خوشبخت -

 . دیکن یزندگ

 :دیگویم و شودیم سرخ شیهاگونه یکم

 

 9قسمت-54فصل

 شوهر هم رو تو روزها نیهم انشاهللا. کهیکوچ یآبج یمرس -

 ! میبش خالص شرت از و میبد

 ینازل. دهدیم رونیب تأسف یرو از یصدادار نفس خانمخان

 :میگویم طنتیش با. کندیم نگاهم لبخند با دارد

 شتونیر خیب جانیهم ابد تا من. رضا نباش دواریام ادیز -

 . دمیچسب

 دلم یتو. میکنیم بدرقه اتاقشان تا را داماد و عروس بعد یکم

 رضا با اتاق کی در دیبا نکهیا از ینازل امشب کنمیم آرزو

 . باشد نداشته یبد احساس هم، از جدا ولو بخوابد،

 اتاقم به دارم و امگرفته وضو. شومیم داریب نماز یبرا صبح

 به ینگاه آهسته. شودیم باز رضا اتاق در که گردمیبرم

 هال یتو من جز یکس ندیبیم یوقت و اندازدیم دوروبر

 :پرسمیم آهسته و خنده با. دیآیم رونیب ست،ین

 ! اتاق؟ از یشد اخراج شبید -

 . زندیم یاخجوالنه لبخند

 آخر. بردینم خوابش یول نگفت یزیچ. بود ناراحت ینازل -

 . خودم اتاق رفتم بودن، خواب همه که شب



 

 جلب رو اعتمادش شتریب یهرچ. رضا یکرد یخوب کار -

 یعاد حالش زودتر ست،ین کار در یاجبار و زور که یکن

 محبت از شتریب یچیه. بدون رو یزیچ هی. شهیم

 یمرد که بدونه زن نکهیا. کنهینم جذب رو زن دوشرطیقیب

 شتریب بگذره، شیجسم ازین از حاضره و خوادشیم

 مرد اون به کمال و تمام رو خودش که کنهیم صشیحر

 . کنه کینزد

 یمشکل. بودم دهیمال تنم به رو هانیا تمام هیپ. ادهیز صبرم -

 . ستین

 گفتیم محمد! خوابالو یبخواب ظهر تا ینر نماز از بعد -

 صبحونه دوماد و عروس واسه یعروس از بعد صبح رسمه

 ! چاک به زده دوماد ننیبب انین. اتاقشون تو آرنیم

 . خنددیم

 تو برم ستین خوب که االن. نبود ادمی اصالا  ،یگیم راست -

 صبح. شه نارحت ممکنه بشه، داریب ینازل وقت هی. اتاق

 شلوغ خونه هنوز که یموقع هی ؟یکن دارمیب موقع به یآیم

 . باشه نشده

 . کنمیم صدات. باشه -

 با و کنمیم نگاهش و ستمیایم. افتدیم راه اطیح طرف به

 رضا به زنانه احساس مورد در که یحرف کنمیم فکر خودم

ا یع زدم،  با محمد. کندیم صدق محمد و خودم ارتباط در نا

 محبت و عشق یمنتها با توأم شهیهم که خاصش یخوددار

 تمام وجود با که بود کرده وابسته خودش به مرا یطور بود،



 

 یوجدان عذاب وجود با دارم، اعتقاد آن به که ییدهاینبا و دیبا

 یلیتما دلم ته که کنم انکار توانمینم دارم، او با ارتباط در که

 .شوم یکی او با نظر هر از که دارد وجود دیشد
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 داغ مرداد

 یتابستان اقامت یبرا ینازل و رضا یعروس از بعد روز چند

 مهاجرت نیا سال هر ندیگویم خانه یاهال. میاآمده قوانیل به

 خاطر به امسال یول است شدهیم انجام تابستان اول از

 . است افتاده عقب ماه کی یعروس یکارها

 ینازل با روابطم. است گذر حال در شهیهم از شادتر یزندگ

 که است شده اضافه خانواده به خوب عضو کی و شده ترگرم

 را یصعود ریمس کی ینازل یهیروح. میدار حرف یکل هم با

 یعالقه و عشق به. کندیم یط قبل از شتریب یلیخ یشتاب با

 لبش بر خنده قبل از شتریب و است کرده اعتماد رضا غیدریب

 احساس و است راحت خانواده کنار در نظرم به. نمیبیم

 در و است زانیگر یجسم تماس هر از هنوز. کندیم آرامش

 تنها از هنوز رد،یبگ را دستش رضا که امدهیند یحت مدت نیا

 و رفتن فرو خود در حس آن گرید یول ترسد؛یم رفتن رونیب

 . است شده دور او از ییاشتهاکم و یحرفکم

 شیبرا ماه نیا از و است یراض ینازل کار از کلیما دکتر

 کمتر هنوز که اندگرفته نظر در مارستانیب طرف از یحقوق

 پردازمیم را آن یکسر همچنان من و است معمول حقوق از



 

 مثل. کند حفظ را بودن دیمف و کردن کار خوب حس ینازل تا

 کنندیم هماهنگ محمد و رضا و است هم با مانیهافتیش قبل

 تنها را خلوت یجاده که اورندیب و ببرند را ینازل و من که

 . باشد نیتأم تمانیامن و مینکن آمد و رفت

 یتو محمد با عصر از. است جمعه روز کی غروب

 یبایز عتیطب و میادهیچرخ روستا اطراف و هامزرعه

. میرسیم خانه به خوش یحال با. میاکرده تماشا را یتابستان

 درختان ریز ینازل و رضا. دیآیم استقبالمان به ساز یصدا

 شور با و چسبانده اشنهیس به را قوپوز رضا. اندنشسته اطیح

 . خواندیم را قالریآش از یاعاشقانه یترانه و نوازدیم تمام

 مرد کدام معشوق شده، نقش بایز تیابروها خدا طرف از»

 خته،یر گردنت بر اتیشمیابر یسویگ بود؟ یخواه یخوشبخت

 از تازه اتگونه بافت؟ خواهد را سویگ آن یخوشبخت مرد کدام

 کرده، ینورافشان گردنت بر بلورت غبغب آمده، رونیب غنچه

ا  خامه، لبانت است، نیریش چه زبانت  کندو آنجا زنبور حتما

 «* .ساخته

 و حس در دو هر و شده رهیخ او به وارخلسه یلبخند با ینازل

 م،یبده نشان را خودمان نکهیا بدون. هستند خاص یحال

 یصحنه نیا و میستیایم اطیح کیتار یهاهیسا در یاگوشه

 :میگویم آهسته. میشنویم و میکنیم تماشا را بایز

ا  رضا یصدا -  . داره یخاص یگرم هی. قشنگه واقعا

 . زندیم لبخند



 

 شور االن یول خوندیم و زدیم ساز قشنگ یلیخ شهیهم -

 . داده هنرش به هم یخاص حس هی یعاشق

 . چشمانم به دوزدیم را گرمش نگاه

 نظرم به. هیآدم هر یزندگ اتفاق نیبهتر یعاشق ن،یزر -

 . دهینفهم یچیه شیزندگ از بمونه، محروم ازش هرکس

 هی هست، هم یتلخ هی ینیریش نیا ته یول نه،یریش عشق -

 زه،یعز قدرنیا که یکس دادن دست از یبرا یدائم ینگران

 هی م،یخوریم رو حسرتش و خارجه ما اریاخت از که یزهایچ

 .دنینرس یبرا نهان درد

 گرم را وجودم که درخشدیم یاشعله انگار چشمانش در

 یصدا در را احساسش تمام. آوردیم در لرزه به و کندیم

 :خواندیم و زدیریم گرمش

 تا دوست ز نکنم بر دل ندهم، آسان دست ز را تو درد من -

 به درد کان دارم، یدرد ادگاری به دوست از ندهم، جان

 .** ندهم درمان صدهزار

 شتریب! دارم دوستش چقدر. امشده خودیب خودم از نگاهش محو

 لحظات نیا که است زیعز میبرا قدرآن. کائنات و ایدن تمام از

 با دنشینرس حسرت وجود با و نهانش یتلخ تمام با را

 . کنمینم عوض زیچچیه

 و ساز یصدا گریکدی حضور از زیلبر و میمانیم جاهمان

 کی انیجر مثل هالحظه. میکنیم گوش را رضا نیدلنش آواز

 . میورغوطه انشانیم ما و گذرند در نیدلنش یترنم با رود



 

 ملحق دو آن به و شودیم تمام رضا نواختن بعد یکم

 نور ریز دلگشا اطیح آن در یساعت یچهارنفر. میشویم

 . میشویم وگوگفت مشغول و مینینشیم هم دور مهتاب

 اتاقم به شام از بعد. میبرو شام یبرا که کنندیم مانیصدا

 طول در که شومیم یلیوسا کردن مرتب مشغول و رومیم

 بعد یکم. امنگذاشته شانیجا سر و امکرده استفاده هفته

 :دیگویم در پشت از رضا. خوردیم اتاق در به یاضربه

  ؟یینجایا نیزر -

 . تو ایب -

 :دیگویم و کندیم باز را در

ت باباخان -  . داره کار 

 . شومیم بلند

  داره؟ کارمیچ -

 .اتاقش یبر گفت. دونمینم -
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 یکارها انیم در درست قبل ماه کی. کنمیم اخم اریاختیب

 را یخواستگار مراسم کی بودم شده مجبور رضا یعروس

 همکار که ارتش یرتبهیعال افسران از یکی. کنم تحمل

 و بود کرده یخواستگار پسرش یبرا مرا بود، باباخان

 که کرد اصرار و دانستیم یمناسب فرد را او هم باباخان

ا   اشخانواده و پسر آن بار کی و شود انجام یخواستگار حتما

 امیمنف جواب با یخواستگار از بعد که است درست. نمیبب را



 

 یول امدهینپسند را پسر آن که بود رفتهیپذ و آمده کنار راحت

 دارد سنم که بودند خوانده گوشم یتو روز چند آبا و خانمخان

 و بگذارم کنار را ییجوبهانه و یریسختگ دیبا و رودیم باال

 که بودم گذرانده را یمزخرف یروزها. کنم یعروس زودتر

 که بود سخت یلیخ میبرا. بود کیشر من با هاآن در هم محمد

 به مرا یگرید مرد است، محمد عشق از پر دلم کهیدرحال

 با باشم مجبور هم بعد و کند برانداز اشیاحتمال همسر عنوان

 مرد آن با که اورمیب لیدل و کنم صحبت موردش در گرانید

 روزها آن. کنم ازدواج او با ندارم دوست و ندارم یتناسب چیه

 در. است ناراحت و منقلب هم محمد که بودم متوجه خوب

 من رسوم طبق خوشبختانه که یخواستگار مراسم مدت تمام

 بودم، حاضر آن در یچا ینیس کی آوردن یاندازه به فقط

 نگاه را خواستگار تند ینگاه با و بود نشسته اخم با محمد

 کردمیم تماشا را او اتاق دو نیب یپرده پشت از من و کردیم

 فکرم به که یزیچ نیاول هم االن. دیکشیم پر شیبرا دلم و

 است راه در یگرید خواستگار باز البد که است نیا رسد،یم

 گرید بار کی را بعدش حینصا و مزخرف مراسم نیا دیبا و

 :دیگویم خنده با رضا. کنم تحمل

 ادیب خواستگار برات قراره البد هم؟ تو رفت هاتاخم چرا -

 . گهید

 . کنمیم یکجدهن او به

 ازدواج الیخ من یباش دهیفهم دیبا گهید که تو! هم؟ تو -

 . ندارم



 

 خودت واسه تو که نهیشیم ساکت ابد تا باباخان نکن فکر -

 تا که یبود زیعز یلیخ هم دفعه اون. یبچرخ راحت خونه تو

 م،یبود ماها از کدوم هر اگه. کرد قبول یفور نه، یگفت

 برو حاال! میبزن حرف حرفش رو که کندیم رو پوستمون

 و یدیپسند دیشا. گذاشته سر ریز برات رو یک دفعه نیا مینیبب

 ! میشد خالص شرت از

 هال وسط و دومیم دنبالش. کندیم فرار دستم یجلو از عیسر

 با. زنمیم پشتش به محکم چنداننه مشت کی و رسمیم او به

 :دیگویم یساختگ یناله و آه

 نجات ستمگر ظالم نیا دست از منو ادیب یکی! ُمردم! آخ -

 ! مارستانیب دیببر منو. شکست هامدنده یوا یا! بده

 دستت بغل دکتر تا دو خدا شکر. مارستانیب یبر ستین الزم -

 دیبا من جهینت در زنه،ینم دست بهت که شیکی. هست

 تونهینم گرفتاره، نیزر بگو باباخان به برو. کنم درمانت

 ! ادیب

 . ستدیایم صاف یفور

 چه باباخان نیبب برو بدو. سالمم و حیصح. ستین میچیه من -

 ! دهید برات یخواب

 بزن رو خودت. خب بکن یکمک هی داداش؟ گنیم هم تو به -

 . رمیبگ کمک محمد از برم ،یکنینم. ضعف و غش به

 یریشگیپ جهت باباخان کنم فکر. بود باباخان اتاق تو محمد -

 اخم با رو خواستگار دفعه اون مثل بگه بهش کرده صداش

 . بره در که نکنه نگاه



 

 :میگویم خنده با و گذارمیم قلبم یرو را دستم

 دفعه اون چون خدا، شکر ستین یخواستگار هیقض البد پس -

 نگفته یکس به هم قبلش و گفت ییتنها خودم به اولش باباخان

 ضعف و غش ستین الزم گهید. شد راحت المیخ! شیآخ. بود

 ! یکن

 از و است باز اتاق در. افتمیم راه باباخان اتاق طرف به

 صحبت نیا مورد در محمد و باباخان که شنومیم اتاق رونیب

 و کنند استفاده امسال تابستان خوب یهوا از که کنندیم

 از قبل بتوانند که کنند برداشت زودتر یکم را محصول

 داشته کشت هم گرید یدوره کی یزییپا یسرما دنیرس

 یمحصوالت م،یدار شیپ در که یسخت زمستان یبرا و باشند

 الیخ با. کنند برداشت و بکارند نند،ینشیم بار به زود که را

 :پرسمیم خوش یرو با و شومیم اتاق وارد راحت

  بابا؟خان دیداشت کار من با -

 . دخترم نیبش و ببند رو در. جان نیزر بله -

 نگاهم لبخند با باباخان. نمینشیم محمد کنار و بندمیم را در

 . کندیم

 . کنم یخواستگار محمد یبرا رو تو خوامیم جان، نیزر -

 لبم یرو از لبخند. ماندیم باز دهانم که خورمیم جا یطور

 فکر. امشده رهیخ او به مبهوت یچشمان با و است شده محو

 منظورش دیشا که رسدیم ذهنم به بعد و امدهیشن اشتباه کنمیم

 کس آورم،یم فشار ذهنم به هرچه یول است یگرید محمد

 قدرنیا که شناسمینم انیاطراف در نام نیا به را یگرید



 

 و کوچک نام به را او باباخان که باشد یمیصم و کینزد

 :پرسمیم نفسیب. کند شنهادیپ یمعرف بدون

 ... خودمون محمد... یعنی... منظورتون -

 . پسرم ،ینشست کنارش که محمد نیهم بله، -

 ...داره بچه و زن... که محمد... یول -

 . کشدیم یقیعم نفس

 یکن یعروس یمرد با که نهیا تو اقتیل دونمیم جان نیزر -

 تونهیم محمد مطمئنم من یول باشه نکرده ازدواج قبالا  که

 که رو تو ترهراحت یلیخ المیخ. کنه نیتضم رو تو یخوشبخت

 . محمد دست بسپرم دارم، دوستت خودم دختر مثل

 :پرسمیم گنگ و جیگ

 ؟یچ قهیشف... پس -
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 ده نیا تو. بود اشتباه من انتخاب. نبود محمد شأن در قهیشف -

 خانواده نیا عروس که نبوده یحد در داده نشون اخالقش سال

 تو یول م،یکن تحملش میمجبور شده، که هیکار حاال. باشه

 شهینم محسوب یکس اصالا  تو مقابل در قهیشف باش مطمئن

ا  بشه، تینگران باعث بخواد که  گهید ایلع از بعد که مخصوصا

 پسر باشه، داشته پسر دیبا محمد. بشه باردار نخواسته خدا

 در که باشه داشته یپسر دیبا. خانواده نیا وارث و منه بزرگ

 یوقت انشاهللا. داره نگه زنده رو خاندان نیا اسم بتونه ندهیآ



 

 شهیم زیناچ قدراون قهیشف حضور گهید اد،یب ایدن به تو پسر

 . ستین انگار اصالا  که

 محمد کنمیم فکر. شودیم خشم به لیتبد آن کی در بهتم تمام

 و کرده صحبت او با قبالا  باباخان و بوده انیجر در قبل از

 کی چرا که امیعصبان نیا از شتریب. است دهیپرس را نظرش

 که طرفش به گردمیبرم خشم با. است نگفته من به کلمه

 مبهوتش یافهیق به چشمم یوقت یول کنم نثارش یتند حرف

 که است بار نیاول من مثل هم او که شومیم متوجه افتد،یم

 یخال باباخان سر را خشمم تمام. شنودیم را هاحرف نیا

 : میگویم یتند لحن با. کنمیم

 اشتباه گوسفندهاتون و گاو با منو شما انگار یول دیببخش -

 شما واسه که نهیا به فقط زن ارزش دیکنیم فکر اگه. دیگرفت

ا  اره،یب ایدن به نر وارث هی پسرتون و . متأسفم براتون واقعا

 قدرنیا رو خودش که دیکن دایپ رو گهید دختر هی دیبگرد دیبر

 و بشه پسرتون دوم زن ادیب بشه حاضر که نهیبب نییپا سطح

 به دلش و باال بره شما جلو قربش و ارج بلکه بزاد پسر براش

 شده و کرده در به دونیم از رو هووش که باشه خوش نیا

 هم خودم واسه. ستمین دیکنیم فکر شما که یاون من. یسوگل

 قدرنیا یالک و بودمتون نشناخته مدت همه نیا که متأسفم

 از یکی هم شما انگار. بودم قائل احترام و ارزش براتون

 کردن درست حرمسرا که دیاجامعه خودخواه یمردها همون

ا . دیدونینم عار و بیع رو گرفتن سوم و دوم زن و  واقعا

 . داشتم بهتون پدر هی مثل که یمحبت همه اون از فیح



 

 دارم انتظار. رومیم رونیب اتاق از و شومیم بلند مکث بدون

 او از یخبر یول دیایب رونیب و شود بلند بالفاصله هم محمد

 نم،ینشیم یاگوشه. بندمیم را در و رومیم اتاقم به. شودینم

 یرو را ملتهبم صورت و کنمیم جمع شکمم یتو را میزانوها

 دارم کنمیم حس. امیعصب اندازه از شیب. گذارمیم میهادست

 یرو از مرا یهاحرف باباخان دیشا. شومیم وانهید

 که یزیچ واقع در یول باشد کرده یتلق غرور ای یروشنفکر

 یمرد یخواستگار من که است نیا خته،یر هم به مرا شتریب

 . دارم دوستش شتریب جانم از که امکرده رد را

 به لحظه نیا در چقدر. کندیم سیخ را صورتم میهااشک

 دوباره و بدهد امیدلدار و دیایب که منتظرم. دارم ازین محمد

 و دارد دوست شتریب آدم و عالم از مرا که دیبگو گوشم یتو

 با خودش که بدهد وعده. کندیم تمیحما یطیشرا هر تحت

 منصرف اشتباه فکر نیا از را او و کندیم صحبت باباخان

 . کندیم

 شتریب دلم. شودینم محمد از یخبر و شودیم تمام میهااشک

 دراز کنارش. بخوابد خواهدیم و دیآیم لقامه. ردیگیم

 آشکار میصدا در بغضم دارم یسع کهیدرحال و کشمیم

 تابیب رود،یم خواب به یوقت. میگویم قصه شیبرا نباشد،

 صحبت محمد با دیبا. رومیم رونیب اتاق از و شومیم بلند

 دهید در ریز از ینور. کنمیم یمکث اتاقش در پشت. کنم

 باشد گذاشته ییجا را ینفت چراغ است ممکن یعنی. شودینم

 به انگشت با آهسته. است دیبع نظرم به نشود؟ دهید نورش که



 

 را در یال آرام. دیآینم یجواب. کنمیم شیصدا و زنمیم در

 مراقبم و زنمیم خانه در یچرخ. ستین اتاق یتو. کنمیم باز

 آنجا یکس. کشمیم تاالر به یسرک. نشوم روروبه باباخان با

 مشغول و اندنشسته ینازل با. رومیم رضا اتاق به. ستین

 :پرسمیم. صحبتند

  ؟یدیند رو محمد -

  نبود؟ اتاقش تو. نه -

 . نه -

 . دمشیند -

 در. ستین هم آنجا محمد. زنمیم یچرخ و رومیم اطیح به

 هم نشیماش. اندازمیم رونیب به ینگاه و کنمیم باز را اطیح

 هم آن است، رفته کجا شب وقت نیا که شومیم نگران. ستین

 روستا آب میتقس بر نظارت یبرا هاشب یبعض. نیماش با

 دیشا که دهمیم یدلگرم خودم به. ادهیپ یول رفتیم رونیب

 برخواهد هرحالبه. بزند یدور رفته و بوده یعصب هم او

 اتاقم به. ببرد زیتبر به را ینازل و من دیبا صبح چون گشت

 و بزنم کنار را ینگران و یناراحت کنمیم یسع و گردمیبرم

 نیآخر تا و بنددیم را چشمانم رید یلیخ که یخواب بخوابم،

 یول بشنوم را محمد اتاق در یصدا که زنگم به گوش لحظه

 . بردیم خوابم سرانجام و شودینم یخبر

 . شومیدارمیب ینازل یصدا با

 . میموند خواب. شو بلند نیزر -



 

 از تندش نور و است شده پهن آفتاب. کنمیم باز را میهاچشم

 . پرمیم جا از. زندیم را چشمم پنجره

 . نشدم داریب هم نماز واسه. برد خوابم رید یلیخ شبید من -

 . زندیم لبخند

 از ساعت و میبود شده صحبت گرم. طورنیهم هم ما -

 .شم حاضر رفتم من. بود رفته در دستمون
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 به و پوشمیم لباس سرعت به هم من و رودیم رونیب اتاق از

 خوردن صبحانه فرصت و است شده رید یلیخ. رومیم تاالر

 یبرا و کنمیم یاحوالپرس خانمخان و آبا با عیسر. میندار

 متوجه تازه. میبخور راه یتو که رمیگیم لقمه ینازل و خودم

 :پرسمیم. ستین سفره سر محمد که شومیم

  کجاست؟ محمد -

 :دیگویم آبا

 . مونده خواب کنم فکر. بخوره صبحونه ومدهین -

 خواب. زنمیم در به انگشت بند با و دومیم اتاقش طرف به

 جواب یوقت. شودیم داریب ییصدا هر با و است سبک محمد

 اتاق داخل به ینگاه و کنمیم باز را در یال دهد،ینم

 به شبید. است نخورده دست تختخوابش. ستین. اندازمیم

. رومیم ینازل اتاق طرف به یبد حس با. است برنگشته خانه

. دیآیم رونیب و کندیم باز را در که امدهیرس در پشت

 :میگویم



 

 . ستین خونه محمد -

 صورتم هنوز من برسوندمون؟ یکن صدا رو رضا یریم -

 . نشستم رو

 کهیدرحال بعد یکم. رومیم رضا سراغ و دهمیم تکان یسر

 ذهنم. میهست زیتبر راه در کشد،یم ازهیخم دارد هنوز رضا

 چرا و رفته کجا محمد نکهیا و است شبید یماجرا ریدرگ

 امروز که دارد ادی به مطمئنم. است برنگشته خانه به شبید

 که است بیعج یلیخ نظرم به و میدار فتیش ینازل و من

 :پرسمیم رضا از. امشده نگران یکم. است برنگشته الیخیب

  ومده؟ین شبید محمد چرا یدونینم تو -

 دو شما شم پا صبح بشم مجبور بدبخت من نکهیا واسه البد -

 ! برسونم رو تا

  باشه؟ رفته ممکنه کجا. شمیم نگران دارم یجد نه -

  ز؟یتبر یخونه جز داره رو کجا -

 نکهیا با و زیتبر بره شه پا کرده هوس شبنصفه هوی بعد -

  ومده؟ین هم شب م،یفتیش امروز ما دونستهیم

 . کندیم فکر لحظه چند

  شده؟ حرفشون نکنه داشت؟ کارتونیچ باباخان شبید -

 آمده رونیب اتاق از نکهیا از بعد شبید. کشمیم یقیعم نفس

. بود نخورده گوشم به اتاق آن از جروبحث از یانشانه بودم،

 خانه از شبانه که بوده آشفته ماجرا همان از محمد مطمئنم

 یمسخره شنهادیپ بفهمم توانمینم اصالا  یول است زده رونیب

 یکس واقع در. است کرده کالفه حد نیا تا را او چرا باباخان



 

 ناملموس ینیتوه مورد که بودم من شد،یم ناراحت دیبا که

 همسر که بود نیریش هم فکرش یحت هرچند. بودم گرفته قرار

 نکهیا از یول کنمینم یکار نیچن بودم مطمئن! باشم محمد

 یمناسب زوج هم یبرا محمد و من بود کرده حس باباخان

 . آمدیم خوشم م،یهست

 و یطوالن ساعات و میهست فتیش عصر و صبح روز آن

. کنم فکر خانه مسائل مورد در که دهدینم مجال کار شلوغ

 رضا. مییآیم رونیب مارستانیب از خسته شب هشت ساعت

 :پرسمیم م،یافتیم راه یوقت. است منتظرمان یقبل قرار طبق

  ؟یندار خبر محمد از -

 ز،یتبر اومدم صبح و شد یاجبار قیتوف که امروز من نه، -

 و یادار یکارها یسر هی دنبال رفتم. قوانیل برنگشتم گهید

 قرار تا چند هم بعدازظهر. خوردم مروین دفترم تو هم ناهار

 دفتر تو یچرت هی. شد تموم کارم قبل ساعت دو یکی و داشتم

 . دنبالتون اومدم و زدم

 پست. است شده کیتار هوا م،یرسیم که جاده اول به

 از شتریب شهر از خروج یبرا. ردیگیم را جلومان یبازرس

 یسرباز. دهندیم خرج به وسواس شهر داخل یآمدها و رفت

 شدن ادهیپ از قبل رضا که نمیبیم و میشو ادهیپ دهدیم دستور

 بیج یتو آرام و داردیبرم را اشدشنه یصندل ریز از

 که کشدیم آن یرو را کتش و سراندیم شلوارش

 مرور و عبور کارت و رومیم جلو. نشود دهید اشیبرجستگ

 آن اگر کارت نیا. دهمیم سرباز دست به را پزشکان یشبانه



 

 در که مدت نیا در بود، نخورده درد به گندم حمل یبرا زمان

 استفاده اند،گرفته را مانیجلو هاشب بار چند و میابوده قوانیل

 و رضا به بعد و اندازدیم کارت به ینگاه سرباز. است شده

 اشاره رضا به. کندیم نگاهم یسؤال و کندیم اشاره ینازل

 تا دهمیم تکان نیماش فرمان مدل به را میهادست و کنمیم

 بعد. رساندیم را ما دارد و است راننده رضا که شود متوجه

 متوجه. کشمیم بیصل امنهیس یرو و کنمیم اشاره ینازل به

 را یپرستار کاله شکل دست با سرم یرو. شودینم منظورم

 قانع بار نیا. است من اریدست ینازل میبگو که سازمیم

 . میبرو که کندیم اشاره دست با و دهدیم تکان یسر. شودیم

 به ینگاه. میکشیم یراحت نفس یهمگ م،یافتیم راه یوقت

 شکالت کی فمیک یتو از و اندازمیم ینازل یدهیپر رنگ

 . دهمیم دستش به و آورمیم در سیر

 . بود یعاد یبازرس هی. زمیعز ستین یزیچ -

 هادست انیم را صورتش و گذاردیم دامنش یرو را شکالت

 کنارش که ینازل به ینگاه ینگران با رضا. کندیم پنهان

 : پرسدیم و اندازدیم است نشسته

  ؟ینازل یخوب -

 از و شومیم خم. کشدیم نفس تند فقط دهدینم جواب ینازل

 کاغذ. دارمیبرم دامنش یتو از را شکالت یصندل دو نیب

 یرو از را ینازل دست اطیاحت با و کنمیم باز را دورش

 . زنمیم کنار صورتش

 .نییپا افتاده فشارت کنم فکر. بخور رو نیا -
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 و ردیگیم را شکالت بعد و دهدیم رونیب یقیعم نفس باز

 را شیهاچشم و دهدیم هیتک یصندل یپشت به. زندیم گاز

 خواهد طول چقدر دانمینم. کنمیم نگاهش تأثر با. بنددیم

 هر و شود پاک ذهنش از اتفاق آن ینگران و وحشت که دیکش

 و نپرد رنگش م،یاستادهیا هاروس یبازرس پست پشت که بار

 من به ینگاه نهیآ در رضا. نبارد صورتش از هراس

 :دیگویم و اندازدیم

 یفتیش تا دو شما واسه یکن صحبت کلیما دکتر با شهینم -

 صبحه، فتتونیش که ییهاوقت بشه؟ تموم ساعت نیا که نذاره

 که نشده کیتار هوا هنوز د،یستیوا اضافه هم هرچقدر

 فتیش شب و عصر که هم ییروزها. قوانیل میگردیبرم

 فردا و آرمتونیم دو و کی ساعت. ستین یمشکل باز د،یدار

 که هییهافتیش نیا مال فقط مشکل. گردونمیم برتون هم صبح

 . شهیم تموم شب هشت ساعت

 . دهمیم تکان سر

 یخال عصر فتیش برامون بعد ماه از کنمیم صحبت باهاش -

 احتماالا  شناسم،یم ازش که یاخالق با. نذاره عصر و صبح ای

. سخته یلیخ برنامه رییتغ گهید ماه نیا یول کنه؛یم یهمکار

 عصر فتیش تا چند مینیبب کنمیم نگاه رو مونبرنامه امشب

 هم نشد اگه م،یکنیم عوض همکارها با که میتونست اگه. میدار

 . زیتبر یخونه میبر رو هاشب اون



 

 سکشیر به. زیتبر میموندیم دیبا هم امشب. هیخوب فکر -

 .  میبش روروبه هایعوض نیا با که ارزهینم

 قبل همه انگار. ستین تاالر یتو یکس م،یرسیم که خانه به

 شام عیسر. اندرفته شانیهااتاق به و خورده شام ما دنیرس از

 نمیبیم را باباخان وانیا یتو. بخوابم که رومیم و میخوریم

 من به هم ینگاهمین یحت. دهدینم جواب. کنمیم سالم و

 از. ردیگیم دلم. رودیم و شودیم رد کنارم از و اندازدینم

 توانمینم چیه. بپرسد را حالم امدهین یحت که دلخورم هم محمد

 من از طورنیا محمد چرا باباخان شنهادیپ از بعد کنم درک

 در که لقامه کنار یکم و رومیم اتاقم به. است شده زانیگر

 نوازشش و کنمیم بغلش. کشمیم دراز است، ناز خواب

 که است یکس تنها او یریدلگ و بحران طیشرا نیا در. کنمیم

 . است مانده میبرا

 دلم هم. نمیبب را محمد بلکه رومیم تاالر به بعد روز صبح

 چرا بفهمم خواهدیم دلم شدت به هم و شده تنگ یلیخ شیبرا

 :پرسمیم خانمخان از. ستین تاالر یتو. کندیم فرار من از

  کجاست؟ محمد -

 ومدهین و زیتبر مونده هم شبید انگار. مادر دونمینم -

 .ادیب نتونسته و شده روقتید و داشته کار البد. قوانیل

 اتاقم به صبحانه از بعد. امکالفه و یعصب. ردیگیم دلم شتریب

 هست جوابیب سؤال هزار ذهنم در. کشمیم دراز و رومیم

 . دهدیم عذابم شتریب کنم،یم فکر هرچه که



 

 گرم را خودم سر و کنمیم یباز لقامه با یکم ناهار از بعد

 موقع آن تا دانمینم و میکار سر امشب ینازل و من. کنمیم

 و دیآیم رضا بعد یساعت. بگذرانم دیبا چطور را هاساعت

 :دیگویم

 یاومدن اگه. ومدهین و زده بشیغ که هم امروز محمد نیا -

 نفر چند با. دفتر برم دیبا االن من. دیرسیم حاال تا دیبا بود،

 ،ینازل یبابا یخونه بذارم ببرم رو ینازل و تو ایب. دارم قرار

 .  کار سر برمتونیم جاهمون از آمیم هم عصر

 از خودمون هم دنبالمون یایب ینتون م،یباش شهر تو. باشه -

 . کار سر میریم درشکه با جاهمون

 ندارم طاقت گرید کنمیم حس م،یرسیم شهر به که یموقع

 و دغدغه تمام هم باز و بمانم خبریب محمد از طورنیا

 به. کنم تحمل را روز دو نیا جوابیب سؤاالت و ینگران

 : میگویم رضا

 برم درشکه با بتونم که کن ادهیپ ییجا هی ریمس تو منو -

 . دارم کار محمد با. خونه

 . یشیم سرگردون یریم. نباشه خونه ممکنه -

 . ینازل یبابا یخونه رمیم نبود، اگه خب -

 نبود، اگه بهتر، چه که بود اگه. خونه دم برمتیم راه سر -

 .میریم هم با

 اطیح در و شودیم ادهیپ رضا م،یرسیم که خانه در پشت

 . کندیم باز را در یتیرع. زندیم را یرونیب

 . آقا سالم -



 

 : پرسدیم و اندازدیم اطیح داخل به ینگاه رضا

 ست؟خونه محمد. سالم -

 .آقا بله -

 . گرددیبرم نیماش طرف به رضا 

 .اطهیح تو هم نشیماش. هست -

 . شومیم ادهیپ نیماش از

 . نمتونیبیم عصر. ینازل خداحافظ. رضا یمرس -

 که اندازمیم محمد نیماش به ینگاه و شومیم اطیح وارد

 خاطرات نیماش نیا در چقدر. است شده پارک اطیح یتو

 . میارفته هم با که ییجاها چه. میدار مشترک

 و شومیم ساختمان وارد. افتمیم راه یاندرون اطیح طرف به

. است باز اتاقش در. رومیم محمد اتاق سمت به راستکی

 دراز تختخواب یرو که کنمیم نگاهش و ستمیایم در انیم

 متفکر یحالت اشچهره. سقف به است شده رهیخ و دهیکش

 در یوجد و شور حس و زدیریم نییپا دلم دنشید با. دارد

 با و پردیم جا از دفعهکی. کنمیم سالم. شودیم داریب وجودم

 :دیگویم سرد. کندیم نگاهم تعجب

 . سالم -

. نمینشیم تختخواب یرو کنارش و اتاق یتو رومیم

 :پرسدیم

  ؟یینجایا چرا تو -

 یومدین شبیپر از چرا. یینجایا چرا که بده جواب تو اول -

  خونه؟



 

 . زندیم پوزخند

 . ترمراحت نجایا -

  چرا؟ -

 :دیگویم حرص با

  چرا؟ یدونینم تو -

ا  نه -  رون،یب رفتم اتاقش از من نکهیا از بعد باباخان. واقعا

 ؟یشد ناراحت که گفته بهت یزیچ
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 و یشست رو باباخان یطوراون تو نکهیا از بعد. رینخ -

 ششیپ قهیدق چند من. نزد حرف هم کلمه کی کنار، یگذاشت

 . رونیب اومدم اتاق از بعد نشستم،

 نجایا یگیم و خونه یومدین که شده یچ پس خب -

  ؟یترراحت

 :زندیم داد سرم و رودیم در کوره از دفعهکی

ا  تو یعنی -  جلو ؟ینفهم به یزد رو خودت ای یفهمینم واقعا

 یدار انتظار بعد ،یکرد نیتوه یطوراون بابام به من چشم

 و خونه اون تو امیب فتمیب راه قبل مثل و نباشه المیخ نیع من

  بخندم؟ و بگم باهات

 . باال رودیم میصدا. آورمیم جوش

 بودم من شد، نیتوه بهش که یکس کردنته؟ ییدلجو عوض -

 لهیوس هی و گوسفند و گاو حد در گذاشتنش که یکس. بابات نه

 که ارهیب ایدن به پسر تو خاندان واسه که کردن حسابش



 

 یمالحظه یلیخ من تازه. بودم من بمونه، برقرار نسلشون

 صدام که کردم کنترل رو خودم و کردم رو باباخان یبزرگ

 اجازه خودش به و بود بابات یجا گهید یهرک اگه. باال نرفت

 یجور باش مطمئن بده، لمیتحو یفیاراج نیهمچ هی بود داده

 . نکنه کارها نیا از داره، عمر تا که کردمیم ادبش

 . باردیم خشم نگاهش از. میهاچشم یتو زندیم زل

 و برو. بده لشیتحو شوهیبق برو ،یگفت کم یکنیم فکر اگه -

 فکر تو. ستایوا ،یکرد که یکار یپا و نیبب هم اشجهینت

 که رضا گذره؟یم راحت یرفتار نیهمچ از باباخان یکرد

 نکرده هم یایاحترامیب چیه بهش تازه و بود خودش پسر

 کنه یعروس یدختر با بود نخواسته نکهیا خاطر به فقط بود،

 تو. بود قهر باهاش سال چند بودن، گرفته نظر در براش که

 . یدار خود یجا گهید که

 :میگویم حرص با

 هم نگاهم یحت و نداد رو سالمم جواب که دمید شبید بله، -

 کنهیم فکر که خودخواه آدم هی که داشتم رو انتظارش. نکرد

 نیهمچ ره،یبگ میتصم هاشبچه ازدواج واسه داره حق

 با عمر هی. ندارم و نداشتم یتوقع بابات از. بده نشون یرفتار

 سن نیا تو و داره یحق نیهمچ که کرده یزندگ تیذهن نیا

 اگه. دلخورم اندازه از شیب تو از یول ست؛ین یشدن عوض

 به فقط ستم،یوا بابات یرو تو یطوراون شدم مجبور من

 کلمه کی و ینشست ساکت ماست مثل که بود تو یبزدل خاطر



 

 یگفتیم دیبا تو زدم، من که ییهاحرف اون. ینزد حرف

 . بگم شدم مجبور من ،ینزد کیج یوقت یول

 ینکرد فکر سوزن سر هی بزنم؟ یحرف من یداد مهلت تو -

 بعداا  که ذهنمه تو دیشا و موندم ساکت لحظه اون من چرا که

 شنهادیپ نیا ریخ از کنم یراض رو باباخان خوش زبون با

 که یداشت یاعتماد چیه نه ،یکرد فکر ذره هی نه تو بگذره؟

 یخواستیم فقط. کنم تموم دعوا بدون رو موضوع تونمیم من

 نوک یهرچ و یکرد باز رو دهنت. یکن یخال رو تتیعصبان

 در رو اون و من. باباخان سر یکرد یخال اومد، زبونت

ا  قهیدق دو عرض  دلت نکهیا واسه فقط یدیکش لجن به رسما

 . بشه خنک

 . نزدم یحرف هم کلمه کی تو به که من چرا؟ گهید رو تو -

 رفته ادتی انگار جداست؟ من از پدر اون یکرد فکر مگه -

 یهاآدم نیزتریعز از یکی منه، یهارگ تو خونش بابامه،

 ندارم اجازه خودم به عمرم تو بزرگشم، پسر که من. مهیزندگ

 . کنم یادبیب بهش تو روز اون رفتار دهم کی

 . کشمیم یقیعم نفس

 دیبا تو. زدم حرف بد و شدم یعصب من کن فرض حاال -

 نیا وسط منو ؟یند نشون رو خودت و یبش میقا نجایا یایب

  کارت؟ دنبال یبر و یبذار تنها بحران

 . آدینم بر دستم از یکار گهید که یزد گند یطور -

 :میگویم تیعصبان با



 

 که یفیضع و ترسو قدراون یول آدیم بر ازت کارها یلیخ -

 یایب یداد حیترج و یبش روروبه مشکل با یندار جرئت

 کنم؛ حل رو مشکل خودم که یگذاشت تنها منو. یبش میقا نجایا

 نه، ای کنم حلش بتونم که ستین مهم برات اصالا  هم دیشا ای

 مجبور و یباش دور گود وسط از تو که مهمه برات نیا فقط

 . یبد پس جواب یکس به ینش

 . دهدیم رونیب صدادار را نفسش

 نیا خودت. یگیم تو یهرچ و بزدلم و ترسو من آره، -

 . یکن حلش دیبا هم خودت ،یکرد درست رو مشکل

 یتو زنمیم زل و برمیم صورتش مقابل را صورتم

 : میگویم ظیغ با. شیهاچشم

 رفته ادتی. بود یچ قرارمون اول از رفته ادتی انگار تو -

 نیا. نخوره بهش یبیآس و بمونه برقرار تو یزندگ بود قرار

 خودش واسه بابات حاال. من فقط نه بود، هم خودت خواست

. زنهیم تو یزندگ به رو بیآس نیبدتر که ختهیر یابرنامه

 خفه نطفه تو رو فکر نیا که یباش ممنون من از نکهیا عوض

 . یهست هم طلبکار کردم،

 :دیگویم و کندیم نگاه صورتم یتو طورهمان

 برام تو هم دردسر نیا. ادمهی خوب هم یلیخ نرفته، ادمی -

 تو هم یمشکل هر من که یدونیم خودت. یکرد درست

 یزندگ تو که یبود تو. بودم اومده کنار باهاش داشتم، میزندگ

 رو میزندگ که داشتم که رو ییهابرنامه تمام و شد داتیپ من

 . هم به یختیر بمونه، آروم روال هی



 

 را چشمانم آن کی. بدهم فرو را خشمم تا کشمیم یقیعم نفس

 یگوشه از دارند که شوم ییهااشک ختنیر مانع تا بندمیم

 در ستمین حاضر یطیشرا چیه تحت. کشندیم سرک چشمم

 بلند. بدهم نشان فیضع را خودم و زمیبر اشک مرد نیا مقابل

 :میگویم و چشمانش یتو زنمیم زل. شومیم
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 دل خوردم، رو تو گول مدت نیا که متأسفم خودم یبرا فقط -

. بود هوا باد که حرف مشت هی و یدروغ عشق هی به بستم

 اون از قبل ساعت هی که یهست یهمون تو پست، یدروغگو

. یکردیم زمزمه عاشقانه شعر من گوش تو یداشت انیجر

 در به راه از رو تو اومدم من ز،یچهمه مقصر شدم من حاال

 یرذل موجود یلیخ. هم به ختمیر رو آرومت یزندگ و کردم

 . محمد یهست

 اطیح تا. گذرمیم اطیح از. رومیم رونیب در از و گردمیبرم

 کند، ییدلجو و دیایب دنبالم منتظرم دلم ته هنوز هم یرونیب

 کوچه وارد یوقت. کندیم تمیحما و دارد دوستم که دیبگو

 د،یایب ندارد الیخ که شومیم مطمئن بندم،یم را در و شومیم

 نیهم به است، شده تمام زیچهمه. کند ییدلجو خواهدینم

 اوج به مرا یماه چند که بوده یسراب فقط محمد عشق. یسادگ

 به کبارهی آسمان یابرها یباال از بعد و رسانده یخوشبخت

 . است کرده پرتابم نییپا



 

 امیزندگ ریمس مثل که را ییهاکوچه. هیگر ریز زنمیم

 به توجه بدون و رومیم هدفیب ناشناسند، و چیدرپچیپ

 زیچچیه گرید. زمیریم اشک کنند،یم نگاهم که ینیعابر

 یمردم نگاه که نمیغمگ و ریدلگ قدرآن. ستین مهم میبرا

 دادن دست از باور. شودیم محسوب چیه برابرش در ناشناس

 و یباز کی فقط عالقه و عشق آن تمام نکهیا رشیپذ محمد،

 که گذاشته فشار تحت مرا یطور است، بوده الیخ و خواب

 خودم بتوانم دوباره است محال مطمئنم. امشده له کنمیم حس

 و رفتارم از خودم، از. ستمیبا میپا یرو و کنم وجورجمع را

 نفسماعتمادبه تمام که امیعصب و ناراحت قدرآن امیسادگ از

 محمد به چرا که مانمیپش اندازه از شیب. امداده دست از را

 به شهیهم بودم بسته عهد خودم با که را یعشق و کردم اعتماد

 چرا. امکرده اعتراف او به بماند، دلم در راز کی عنوان

 به امروز که امداده نشان ریحق و خوار یطور را خودم

 من با ارزشیب موجود کی مثل طورنیا بدهد اجازه خودش

 که یروز یحت که دمیناام یزندگ از یقدر به کند؟ رفتار

 ریپ یلقامه که یروز و بودم داده دست از را پدرومادرم

 قلبم درون را یدرد نیچن بود، رفته کنارم از شهیهم یبرا

 یابد آرامش کی در و رمیبم خواهدیم دلم. بودم نکرده لمس

 .امخسته رنگ هزار یایدن نیا از. شوم ورغوطه تینهایب و

 

 نیمیک ل،گؤز نیقاشالر قدرتدن بیلیچک: شعر یترک متن* 

 ن،یساچالر پکیا گردنه تؤکولوب ور؟بخته ،یاری اوالجاقسان



 

 بیخیچ دنغنچه جهزهته ور؟بخته یساچالر او هؤروپدو میک

 رید نیریش نه ن،یبوخاغ بلور گردنه بیسال شفق ن،یاناغی

 .وربخته یآر نیقی یبدیچک شان ن،یدوداغ ماقیقا ن،یلید

 

 یمولو از شعر** 

 1قسمت-56فصل

 ییتنها یروزها

 مرکز در. اندازمیم اطرافم به ینگاه م،یآیم خودم به یوقت

. رضاست دفتر کینزد دانمیم که آشنا یابانیخ و هستم شهر

 دو یکی هنوز که دهدیم نشان آسمان در آفتاب تیوضع

 را نیا یحوصله و کشش. است مانده کارم شروع تا ساعت

 تظاهر و نمیبنش جمع در و بروم ینازل پدر یخانه به که ندارم

 راه رضا دفتر طرف به. است خوب یلیخ حالم که کنم

 چه خواهمیم دانمینم و امنکرده دایپ را خودم هنوز. افتمیم

 تا خودم زمان به بازگشت از است، ذهنم در ریمس هزار. کنم

 در و سردرگمم و جیگ یول باباخان یخانواده از شدن جدا

 کار سر فعالا  رمیگیم میتصم. گرفتارم محض یمیتصمیب

 باال هاپله از بعد یکم. کنم فکر مورد نیا در فردا و بروم

 دنمید با و کندیم باز را در اشیمنش. زنمیم زنگ و رومیم

 :پرسمیم و دهمیم جواب. کندیم سالم

 هست؟ رضا -

 . رفت االن نیهم موکلشون. خانم بله -



 

 دقت با. دیآیم رونیب اتاقش از رضا شوم،یم که دفتر وارد

 :دیگویم و کندیم برانداز را صورتم

 . نیزر اتاق تو ایب -

. مارستانیب رمیم جانیهم از خودم بگم بهت اومدم من نه، -

 . دینمون منتظرم

 . نجایا ایب گمیم بهت -

 :پرسدیم و بنددیم را در. اتاقش یتو رومیم

  ن؟یزر شده یچ -

 . یچیه -

  شده؟ حرفتون محمد با -

 .نه -

  ؟یکرد هیگر چرا پس -

 . کندیم نگاهم اخم با. دهمینم جواب

 حاال بعد د،یدونیم منو یزندگ وپوککیج تمام محمد و تو -

 ییبال چه خلم داداش نیا یبگ بهم یخواینم و شدم بهیغر من

  آورده؟ در رو اشکت که آورده سرت

 محمدم عاشق نکهیا م؟یبگو توانمیم چه. کشمیم یقیعم نفس

 و داده سر محبت و عشق یزمزمه گوشم در ماه چند هم او و

 مقصر مرا و است گذاشته میتنها مشکل نیاول بروز با حاال

 زندیم لبخند. کندیم نگاهم لحظه چند رضا داند؟یم زیچهمه

 :دیگویم و

 رو هیگر و غصه همه نیا ارزش باشه، شده هم یهرچ حاال -

 دعواشون ممکنه ادیز کن،ینزد یلیخ هم به که ییهاآدم. نداره



 

. هم یسروکله تو مینزد کم عمرمون تو هم محمد و من. بشه

 آدیم شه،یم مونیپش سگ مثل گهید روز دو باش مطمئن

 !یکشمنت

 خودش خاص یقلبخوش با رضا. دیآیم لبم یرو یتلخ لبخند

 میاکرده یمعمول جروبحث کی فقط محمد و من کندیم فکر

 یطور قلبم ندارد خبر. رودیم ادمانی از بعد روز چند که

 رونیب دلم از درد نیا یراحت نیا به است محال که شکسته

 همه آن از یاذره و دارم دوستش وجودم تمام با هنوز. برود

 که رمیدلگ او از قدرآن یول است نشده کم عالقه و عشق

 وجود قبل تیوضع به بازگشت یبرا یراه چیه مطمئنم

 :میگویم. ندارد

 . بهتره باشه، کار گرم سرم. رضا مارستانیب رمیم -

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس

 یبابا یخونه میدیرس ما. بود یمزخرف روز چه امروز -

 همه. بکنم یسالم و بخورم ییچا هی که تو رفتم من و ینازل

 . باباش یخونه اومده کرده قهر مارال. بود داغون اعصابشون

  داره؟ مشکل باقر با چرا؟ -

 یوقت از یول کنهینم یبد رفتار چیه خونه تو باقر گهیم -

 یزندگ یمرد با نداره دوست گهید ده،یشن رو ینازل انیجر

 نیا سر همش مدت نیا. کنهیم کار هاروس واسه داره که کنه

 باقر. گهید کار هی سر بره دیبا باقر گهیم مارال. داشتن دعوا

 . بگذره انتیخ منافع از ستین حاضر هم

 . کشمیم یقیعم نفس



 

 محمد به موقع همون من. بود اشتباه ازدواج نیا هم اول از -

 کنن،یم تیفعال هاروس هیعل دارن که خونواده هی دختر. گفتم

 ن،یا از ریغ تازه. کنه یزندگ جاسوس هی با تونهینم

 . داره فرق آسمون تا نیزم هم باقر و مارال تیشخص

 نیا تو ن،یزر. بودن یعصب و نگران یلیخ هم مادرش پدر -

 هی مارال. هیسخت زیچ یلیخ ساله نوزده زن هی شدن وهیب دوره

 . بکشه عذاب دیبا عمر

 نظر به. بود گفته برام محمد بار هی رو هاقصه نیا یهمه -

 ازش توننیم داره، مارال که یروشنفکر یخونواده با من

 کن قشونیتشو. نرسونه بیآس بهش جامعه که کنن تیحما

 میتصم شیزندگ واسه خودش بدن اجازه و نذارنش فشار تحت

 . رهیبگ

 :میگویم حوصلهیب. دهدیم تکان سر تأسف با

 . امکالفه. رضا رمیم من -

 . شده تموم کارم. رسونمتیم -

 . شومیم ادهیپ نیماش از مارستانیب یجلو بعد یکم

 . رضا یمرس -

 . کندیم نگاهم لبخند با

 . نمتیبیم صبح فردا. کهیکوچ یآبج نکردم یکار -

 متوجه رفتارش از. دیآیم مارستانیب به هم ینازل بعد یساعت

 شروع و اوست یزندگ وضع و مارال نگران که شومیم

 د،یآیم شیپ یفرصت موقع هر کارها انیم. درددل به کندیم

 یناراحت از رضا که فهممیم حالنیدرع. دهمیم اشیدلدار



 

 خوشم اشیکارمالحظه از. است نگفته ینازل به یزیچ من

ا . دیآیم  که ندارم شک. است زیعز میبرا مرد نیا چقدر واقعا

 دوستش توانستمینم رضا از شتریب داشتم، یتن یبرادر اگر

 .باشم داشته
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 یلیخ حالم یول امخسته م،ییآیم رونیب مارستانیب از که صبح

 نیا هنوز. امگرفته را ممیتصم و امکرده فکر. است بهتر

 از. شوم جدا هاآن از خواهدینم دلم و دارم دوست را خانواده

 میبرا محمد نفر کی فقط خانواده نیا یداشتندوست یاعضا

. بدهم دست از هم را هیبق که ندارد یلیدل یول است شده بهیغر

. بدهم رییتغ را شده جادیا بد اوضاع و کنم یکار دیبا پس

 قدرنیا چرا. است برگشته امیشگیهم نفساعتمادبه دوباره

 من بودم؟ کرده تصور محمد به وابسته و فیضع را خودم

 نیا از یعضو دوباره او کمک بدون که دارم را نیا توان

 ادی یوقت و رودیم غنج شیبرا دلم هنوز هرچند. باشم خانواده

 به درون از وجودم افتم،یم روشنش لبخند و مهربان نگاه

 که رمیبگ ادی دیبا. ستین مهم هم نیا یول دیآیم در لرزه

 یول ندارم او با یکار گرید و است بهیغر کی میبرا محمد

 . هستند یشگیهم یهامهربان همان خانواده یهیبق

 فتیش امروز. خوابمیم کی ساعت تا م،یرسیم که قوانیل به

 هم دور و رومیم تاالر به. خوشحالم بابت نیا از و میندار

 متوجه آبا و خانمخان خوب برخورد از. میخوریم ناهار



 

 از اشیناراحت و شب آن مورد در یزیچ باباخان که شومیم

 . شودیم آرامشم باعث شتریب نیا و است نگفته یکس به من

 یجلو مبادا که رومیم رونیب تاالر از باباخان دنیرس از قبل

 صبر. شوند متوجه هیبق و ندهد را سالمم جواب باز جمع

 به. رودیم اتاقش به و خوردیم یچا تاالر در تا کنمیم

. کنمیم سالم و کنمیم نگاهش باز در از. رومیم اتاق طرف

 :پرسمیم. دهدینم جواب هم باز

  تو؟ امیب دیدیم اجازه -

. ریدلگ و اخمو کند،یم نگاهم بار نیا یول دیگوینم یزیچ

 . زنمیم لبخند

  بابا؟خان هست اجازه. کنم یعذرخواه اومدم -

 نمینشیم مقابلش. اتاق یتو رومیم و مانمینم جوابش منتظر

 :میگویم و

 حقم در شهیهم شما. امشرمنده روزم اون رفتار خاطر به من -

 . دیببخش. زدمیم حرف یطوراون باهاتون دینبا. دیکرد یپدر

 . زندیم لبخند بعد کند،یم نگاه صورتم به لحظه چند

 . باشن یعروس فکر به هاخانم گمیم -

 .اورمیب درش اشتباه از کنمیم یسع و شومیم هول

 حرف بد شما با من. نبود نیا منظورم یعنی... من... نه -

 شنهادتونیپ به جوابم یول بود، نیا خاطر به میعذرخواه. زدم

 . کنم یعروس محمد با خوامینم من. ستین مثبت

 مالطفت با یول ندینشیم شیابروها یرو یرنگکم اخم

 :دیگویم



 

 صالحت و ریخ من جان؟ دختر یکنیم یلجباز یدار چرا -

 . خوامیم رو

 محمد. تونمینم من... یول باباخان ندارم یشک چیه نیا تو -

 . برادره هی مثل برام

 :میگویم. دیگوینم یزیچ و کندیم نگاهم چشم یگوشه از

 شما حرف خوامیم من دینکن فکر کنمیم خواهش باباخان -

 یهامحبت وقتچیه. کنم یلجباز باهاتون ای بندازم نیزم رو

ا  یول رهینم ادمی شما . کنم یعروس محمد با ندارم دوست واقعا

 و ریخ و محبت یرو از شما حرف که دونمیم هم نیا

 کار نیا ندارم دوست که بگم بهتون دیبد اجازه یول صالحه

 . بکنم رو

 میواقع دختر مثل یدونیم خودت کنمیم فکر جان نیزر -

 خانم درسته. خوامیم رو تیخوشبخت و دارم عالقه بهت

 بره دیبا باالخره یدختر هر یول ،یدار یمناسب شغل ،یدکتر

. نکردم شنهادیپ رو محمد یطورنیهم من. شیزندگ سر

 . زدم رو حرف نیا حساب یرو از و کردم فکر باش مطمئن

 . بدهم نفساعتمادبه خودم به تا کشمیم یقیعم نفس

 من دیکن باور یول ندارم یشک شما تین حسن تو باباخان -

 که ندارم یکسر و کم چیه. راحتم یلیخ شما یخونه تو نجایا

. دیدینپرس رو محمد نظر اصالا  شما تازه. کنم ازدواج بخوام

 . ستین کار نیا به یراض هم محمد مطمئنم

 یرو محمد مطمئنم. من با محمد بده، رو بله جواب شما -

 . زنهینم حرف من حرف



 

 کنم وادار را محمد و موافقم میبگو شومیم وسوسه آن کی

 یول خواهدینم مرا که دیبگو و ستدیبا پدرش مقابل خودش

 یول امدهیرنج ممکن حد نیآخر تا دستش از. شومیم منصرف

 کنم درست یمشکل شیبرا خواهدینم دلم. دارم دوستش هنوز

 دور اندازمیم دست. زمیبر هم به را فرزند و پدر رابطه و

 .بوسمیم را صورتش و باباخان گردن

 نیبدتر تو شما. دیبگذر فکر نیا از و دیکن یبزرگ باباخان -

 و شما پناه در هم باز دیبد اجازه. دیداد پناهم عمرم یروزها

 . باشم تونخونواده

 نیهم پناه در عمر آخر تا یبش محمد زن اگه جان دختر -

 . یبش جدا ما از یستین مجبور و یمونیم خونواده

 :میگویم. امزده گند بدجور کنمیم حس

 بعد به نیا از. چشم گفتم د،یکرد شما یامر هر حاال تا من -

 ازتون رو بار کی نیهم فقط. بود خواهد طورنیهم هم

 . دیکن نظرصرف و دیبگذر کنمیم خواهش

 . چشمانم به دوزدیم را مقتدرش نگاه

 هر و زدم یحرف هر بعد به نیا از که یدیم قول پس -

 . یگینم نه گرفتم، برات یمیتصم

 که ردیگیم قول من از دارد. شومیم منظورش متوجه خوب

 هرچه و مشیتصم به بدهم تن یبعد یخواستگارها مورد در

 :میگویم. ندارم رشیپذ جز یاچاره. کنم قبول گفت،

 . دمیم قول بله -

 . زنمیم لبخند. دیگوینم یزیچ یول کشدیم یقیعم نفس



 

  د؟یستین ناراحت من از گهید پس -

 :دیگویم سؤالم جواب یجا به

 .ارنیب یچا هی من یبرا بگو برو -
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 .چشم -

 به را باباخان سفارش و رومیم رونیب اتاق از و شومیم بلند

 نگفته حیصر هم تینها در باباخان نکهیا با. میگویم طلعت

 یادیز حد تا است، کرده نظرصرف فکر آن از که بود

 یهیسا ریز و پلکمیم اطیح یتو یکم. کنمیم آرامش احساس

 و رسدیم گوشم به نیماش یصدا بعد یکم. گردمیم درختان

 هستم، که یاگوشه همان در. شودیم متوقف اطیح در پشت

 محمد نکهیا فکر از. در به دوزمیم چشم و مانمیم حرکتیب

 به در یکوبه یصدا. امآمده وجد به نمش،یبب بتوانم و باشد

 حدسم. کندیم باز را در هاتیرع از یکی و رسدیم گوش

 . است بوده درست

 به یتوجه و است گرفته صورتش. شودیم وارد محمد

 از و رودیم ساختمان طرف به راستکی. ندارد اطراف

 بدانم که کنجکاوم. شودیم باباخان اتاق وارد و گذردیم وانیا

 یهاپله از آرام. دارد یکار چه پدرش با و آمده چه یبرا

 یکی پشت باباخان اتاق یبسته در کینزد و رومیم باال وانیا

 . شنومیم را باباخان یصدا. ستمیایم وانیا یهاستون از

  روز؟ چند نیا یبود کجا -



 

 . زیتبر -

 :دیگویم محمد بعد و است سکوت لحظه چند

 یعروس نیزر با خوامینم بگم بهتون اومدم من باباخان -

 . کنم

  داره؟ یبیع چه نیزر ه؟یچ لتیدل -

 رو قهیشف. دارم دوست مویزندگ من یول نداره یبیع چیه -

 . دارم دوست

 . رسدیم گوشم به ترواضح و رودیم باال یکم باباخان یصدا

 یکرد وابسته خودت به رو مردم دختر یکرد جایب یلیخ تو -

 نیا. یدار دوست رو تیزندگ و زن که افتاده ادتی االن بعد

 . یکردیم قبالا  دیبا رو فکرها

 یقول بهش بشه؟ وابسته بهم مردم دختر که کردم کاریچ من -

  کنم؟یم یعروس باهاش گفتم دادم؟

 هر ماهه ازدهی. بشه آورده زبون به زیچهمه ستین الزم -

 هرجور. یکنیم یکار هر براش و یدختر نیا کنار روز

 نیا با زن دل یفهمینم تو یعنی. یکنیم تشیحما الزمه

  ره؟یم کجا تا کارها

 تو که بود پناهیب دختر هی کردم؟ تیحما ازش کردم بد -

 یاعضا از یکی عنوان به هم من. بود شده رفتهیپذ خونواده

  نه؟یا از ریغ مگه. کردمیم تیحما ازش دیبا خونواده نیا

 . شودیم تریعصب باباخان یصدا

 سن نصف تو. پسر نکردم دیسف ابیآس تو رو موها نیا من -

 وقته یلیخ من ؟یبزن گولم یخوایم مثالا  و یدار رو من



 

 نیزر که قبل ماه همون. خبره چه جفتتون دل تو دونمیم

 کرد، رد ییجوبهانه با نداشت یبیع چیه که رو یخواستگار

 مجلس تو که هم تو. رهیگ گهید یجا دلش شدم مطمئن

 پسر یجور و یبود نشسته زهرمار برج مثل یخواستگار

 یخواستگار اومده انگار یکردیم نگاه رو یرحمت سرهنگ

 نیزر یبگ و یایب زبون به خودت بودم منتظر. تیعقد زن

 خواستم. استیح و شرم از گفتم. ینگفت که یخوایم رو

ت  رو یدختر که مرگته چه فهممینم حاال. کنم راحت رو کار 

 طفلک اون گوش تو و یکنیم رد یدار ،یخوایم قدرنیا که

. نه گهیم و کفش هی تو کرده رو پاش تا دو که یخوند یچ هم

 حاال و یداد دیام دختر نیا به تو. توئه ریتقص هانیا تمام

 . رشیز یزنیم یدار

 خواهرم مثل رو نیزر من. باباخان دیکنیم اشتباه شما -

 . دونمیم

 :میگویم لب ریز و دهمیم فشار هم رو را میهالب

 ! فطرتپست یدروغگو -

 کردن یراض یبرا هم خودم قبل یکم که افتدیم ادمی بعد

 :دیگویم باباخان! بودم گفته را دروغ نیهم باباخان

 به نیا از نیزر طوره،نیا که حاال. یگیم راست تو باشه، -

 قبول یوقت. نمردم هنوز من. نداره تو تیحما به یازین بعد

 بار هی اگه. ستادمیوا پاش هم آخرش تا باشه، دخترم کردم

 زن دست. تو با دونمیم من نمت،یبب دختر نیا دوروبر گهید



 

 و یآیم مهمون مثل. برو خونه نیا از و ریبگ رو اتبچه و

 . یباش داشته دختر نیا با یکار چیه یندار حق یول یریم

 :دیگویم مکث با محمد

 من. بمونن شما شیپ هابچه فعالا  دیبذار. رمیم چشم، -

 که کنمیم یفکر هی زییپا تا. قوانیل آمینم و زیتبر مونمیم

 . برم من د،یندار یامر اگه. مینباش شما مزاحم

 :دیگویم سرد باباخان

 . سالمت به -

 یقطور ستون به شتریب را خودم من و شودیم باز اتاق در

 وانیا یهاپله از محمد. چسبانمیم ام،ستادهیا پناهش در که

 اطیح در از. کنمیم تماشا را او سر پشت از و رودیم نییپا

. شنومیم را نشیماش شدن روشن یصدا و رودیم رونیب

 آن با هم من قلب. شودیم دورتر و دور نیماش یصدا

 . است گرفته ایدن یهاغم تمام یاندازه به دلم. رودیم

□ 

 را محمد که روز ده است، گذشته ماجرا آن از روز ده

 حقم در را کار نیبدتر که ندارم شک و رمیدلگ او از. امدهیند

 نیا شر از توانمینم کنم،یم تالش هرچه یول است کرده

 نیا و دلتنگم؛ شیبرا دارم، دوستش. شوم خالص مزاحم عشق

 خوابمیم هیگر با شب هر. دهدیم آزارم یزیچ هر از شتریب

 نسبت قدرنیا که را یمرد چرا که فرستمیم لعنت خودم به و

 رفته و دهیکش را راهش راحت یلیخ که است تفاوتیب من به

 .دارم دوست هنوز است،



 

 

 4قسمت-56فصل

 با اول روز از. دهمیم حق هم یکم او به گرید طرف از

 هم به را اشیزندگ ندارد الیخ که بود گفته من به صداقت

 به بود مجبور که بود گرفته قرار یطیشرا در حاال. زدیبر

 روز آن از بعد نکهیا ضمن. بدهد تن باباخان شروط و شرط

 من و میبود زده حرف هم با بار نیآخر یبرا زیتبر در که

 بزند، را دلش حرف باباخان مقابل ندارد جرئت که بودم گفته

 بار نیا ینیسنگ بود نخواسته. بود زده را حرفش و بود آمده

 تمام واقع در آمدنش با. بگذارد من دوش یرو ییتنها به را

 باباخان چون بود شده برداشته من دوش یرو از بار نیا

 من با روز آن از و بود دانسته کمال و تمام مقصر را محمد

 یبرا محمد واقع در. داشت قبل مثل مهربان و یعاد یرفتار

 کارش نیا یول بود، رفته و کرده تیحما من از هم بار نیآخر

. کردینم جبران را دارید نیآخر تند رفتار از من یریدلگ

 پرشور یروزها آن از بعد. بود شکسته را دلم یبدجور

 که کردیم اقتضا زمانه جبر اگر یحت ازین و راز و یعاشق

 و باتریز ییجدا نیا دیبا م،یشو جدا هم از او و من

 یحق نیچن من یبرا محمد انگار یول شدیم انجام ترمهربانانه

 من به نسبت اشعالقه مورد در که بودم مطمئن. نبود قائل

 که اوردیب طاقت نداشت امکان وگرنه است کرده اغراق

 .برود اشیزندگ دنبال و کند فمیخف و خوار گونهنیا



 

 است کرده یسع و آمده سراغم بار چند مدت نیا در رضا

 فرار زدن حرف بار ریز از. دارم محمد با یمشکل چه بفهمد

 اصرار خودش خاص یکارمالحظه با هم او و کنمیم

 ینازل و من که ییهاشب مدت نیا در هم بار چند. کندینم

 قوانیل به مارستانیب به ما رساندن از بعد م،یابوده فتیش

ا  که دانمیم. است مانده زیتبر یخانه در و برنگشته  محمد حتما

 یول است کرده صحبت هم او با مورد نیا در و دهید را

 اختالف که نشده رشیدستگ یزیچ هم محمد یسو از مطمئنم

 نیا در رضا گرید آخر یروزها. است یزیچ چه سر ما

 شتریب ینازل با کندیم یسع فقط است دهینپرس یزیچ مورد

 .  بمانم تنها نگذارند و کنند سرگرمم و باشند همراهم

 یوقت. اتاقش به کندیم صدا مرا باباخان غروب کینزد

 :دیگویم نمینشیم

 یبرا قبل ماه که یرحمت سرهنگ یخانواده جان نیزر -

 بهشون کردن خواهش دوباره بودن، اومده یخواستگار

 .  انیب قراره جمعه عصر و کردم قبول من. میبد یفرصت

 :پرسمیم مبهوت

 . بودم گفته رو نظرم دفعه اون که من بابا؟خان دیکرد قبول -

 . کندیم یمیمال اخم

 خودت به بار نیا. شهیم عوض زمان طول در نظرش آدم -

 ه،یخوب جوان. یکن نگاه رو هللافتح یاگهید دید با بده فرصت

 داشته یفرصت که دمیم یبیترت. موفق و لکردهیتحص مرد هی

 . دیکن صحبت یدونفر هم با و دیباش



 

 ...من یول باشن یخوب مرد دیشا شونیا باباخان -

 . کندیم قطع را حرفم

 که باشه بار نیآخر یداد قول من به شیپ روز ده آدیم ادمی -

 یبزن یخواینم که تو درسته؟ ،یزنیم حرف حرفم یرو

  قولت؟ ریز

 نیا به است ممکن کردمینم فکر اصالا  روز آن. رومیم وا

 یبدجور انگار یول کنم عمل قول آن به شوم مجبور یزود

 صحبت آن در که دهمیم دیام خودم به. امافتاده مخمصه در

لُخل که کنم رفتار یجور بتوانم دیشا یدونفر  سبکسر ای وچ 

 یول شود منصرف ازدواج از جوان آن خود و برسم نظر به

 عنوان به من هرحالبه. رسدینم نظرم به یخوب فکر هم نیا

 را او یآبرو بدم رفتار و امشده مطرح باباخان یدخترخوانده

 . اندازدیم خطر به

 بیعج ذهنم مدت نیا در و نمانده شتریب روز دو جمعه تا

 راحت و حیصر یلیخ رمیگیم میتصم باالخره. است ریدرگ

 شیپ چه ندهیآ در که نخورم حرص حاال از و کنم رفتار

 . آمد خواهد

 به شتریب مرا بحران نیا در که شنومیم یخبر عصر پنجشنبه

 شده متوجه چون برگشته، باقر یخانه به مارال. زدیریم هم

 که است وحشتناک نظرم به قدرآن خبر نیا. است باردار که

 در هم باز. بزنم داد خواهدیم دلم افتد،یم ادمی بار هر

 تا شودیم یقربان عمر کی یزن جامعه فرهنگ کشاکش

 . نماند دور او از و ندهد دست از را فرزندش



 

 احترام با. ندیآیم یرحمت سرهنگ یخانواده عصر جمعه

 هللافتح با و کندیم صدا مرا باباخان بعد و شوندیم ییرایپذ

 لیوسا و یصندل دو و زیم قبل از که فرستدیم اطیح یتو

. گذردیم سکوت به یکم. مینینشیم. است شده دهیچ ییرایپذ

 :پرسدیم او

  د؟یشد دانشگاه وارد یسال چه شما -

 یزمان سؤاالت جورنیا مقابل در امگرفته ادی است وقت یلیخ

 :میگویم. نکنم محاسبات به شروع ذهنم یتو و نشوم هول

 . گرفتم پلمید که یسال همون بود، سالم هجده -

 نیا هدفم چون دانشگاه رفتم پلمید از بعد سال کی من. هیعال -

ا  که بود  وارد خواستمینم. بخونم ساختمان و راه یمهندس حتما

 .بشم یاگهید یرشته

 . زنمیم یخی لبخند

 . دیباش موفق -

 یسال چه مادرتون و پدر. دارم سؤال هی خانم، نیزر دیببخش -

  رفتن؟ ایدن از

 . قبل سال دو -

 سرهنگ جناب که شد چطور بعد. کنه رحمتشون خدا -

 گفته پدرم به که طورنیا گرفتن؟ عهده به رو شما یسرپرست

 . دیندار یلیفام نسبت بودن،

 :میگویم مؤدبانه و زنمیم لبخند. امشده کالفه سؤاالتش از

 .هستن یمسئول و مهربون اریبس مرد باباخان چون -
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 رو ینود دهه دختر هی یخوایم تو» م،یگویم دلم یتو

 «!یخوند کور ؟یبکش حرف ازش خودت الیخ به و یچونیبپ

 سؤال بدهم مهلت نکهیا بدون. زندیم سرم به یباز هوس

 :میگویم بپرسد، یدیجد

 ه؟یچ مشترک یزندگ از هاتوندئالیا شما -

 که باشه یکی دیبا. کنه ازدواج دیبا یآدم هر باالخره خب -

 .داره نگه راهروبه رو آدم یزندگ خونه

 . دهمیم لشیتحو یحیمل لبخند

 هی دنبال همسر یجا به شما بهتره دگاهید نیا با کنم فکر -

 . دیبگرد خدمتکار

 :دیگویم مکث با و خوردیم جا یکم

. زنه فیوظا از یکی خونه یکارها به یدگیرس خب، نه -

 . هست هم گهید یزهایچ یلیخ

 جزو اصالا  خونه یکارها به یدگیرس که دیبدون ستین بد -

 نیاول. رمیبگ ادی دارم عالقه نه بلدم نه. ستین من فیوظا

 آشپز هی و خدمتکار تا دو الاقل دیبا خونه تو که نهیا شرطم

ا یترج و دیباش داشته  و دیخر یبرا نوکر ای باغبون هی حا

 . کارها جورنیا و باغچه یکارها به یدگیرس

 از. میدار گماشته تا دو یکی خونه تو شهیهم ما بله، خب -

 لیقب نیا که هست ارشیاخت در سرباز شهیهم پدرم کار محل

 . بکنن رو کارها

  کنن؟یم هم یآشپز سربازها -



 

 رو یآشپز یاصل کار یول کننیم کمک مادرم به البته نه، -

 . دنیم انجام خودشون مادرم

 منظورم ستم،ین بلد خونه کار گفتم یوقت که دیشد متوجه -

  بود؟ هم یآشپز

 . خنددیم

 . گهید دیکنیم یشوخ دیدار -

ا  نه -  . کنم درست مروین بلدم فقط من. گمیم یجد یلیخ اتفاقا

ا  یعنی -   د؟ینکرد یآشپز وقتچیه واقعا

. کردم کار هم بعدش و خوندم درس رو عمرم شتریب من -

 نیا تو. مهیزندگ تیاولو نیاول کارم که بگم هم نیا یراست

 از شتریب مجبورم روزها یلیخ. ادهیز یماریب یجنگ اوضاع

 هم کارم که دیهست انیجر در. مارستانیب تو بمونم کارم فتیش

 ای بذارن صبح فتیش برام ممکنه. نداره یمشخص ساعت

 کنه، میتنظ برام مارستانیب ریمد یابرنامه هر. شب ای عصر

 . امیب کنار باهاش دیبا

 . دهدیم تکان سر

تون طیشرا نیا در. البته بله، -  . هیبزرگ خدمت کار 

  د؟یدار نیماش شما -

 راننده و نیماش م،یبر میبخوا هرجا. میندار بهش یازین نه، -

 . برنمونیم و آنیم. هست پدرم اریاخت در

 رو یرانندگ. باشه خودم اریاخت تحت نیماش دارم دوست من -

 . برمیم لذت ازش و دارم دوست

 :پرسدیم تعجب با



 

  د؟یکنیم یرانندگ خودتون -

  داره؟ یمشکل. بله -

 با چشم،. ستین یمشکل هم نیماش دنیخر. نداره که البته نه، -

 . میکنیم هیته دونستن، صالح اگه و کنمیم صحبت پدرم

 هر و کنمیم سهیمقا محمد با را او اریاختیب ذهنم یتو دارم

 قدرت عدم و بودن ننهبچه همه نیا از گذرد،یم که لحظه

 دارد وجود تفاوت چقدر. ردیگیم لجم شتریب اشیریگمیتصم

 و یمردانگ تمام هرچند. ارتش ارشد افسر دو فرزندان نیب

 رفته هوا به و شده دود آخر در هم محمد تیمسئول احساس

 تکتک با را او من که است نیا فقط مشکل دیشا. بود

 به قدرنیا مرد نیا نیهم یبرا دارم دوست بدنم یهاسلول

 که یایباز یادامه در. رسدیم مسخره و یسطح نظرم

 :پرسمیم ام،کرده شروع

  د؟یدار خونه تو برادر و خواهر تا چند شما -

. ترمبزرگ همه از من که میخواهر سه و برادر شش ما -

 . انخونه تو هیبق یول کرده ازدواج خواهرهام از یکی

 الیخ اگه. کنم یزندگ آدم همه نیا با یاخونه تو تونمینم من -

 . دیکن فراهم یمستقل یخونه دیبا د،یدار رو من با ازدواج

 محض به ستین درست. امخونواده بزرگ پسر من... آخه -

 . برم پدرم یخونه از بخوام یعروس

 :میگویم خونسرد

 یزندگ خونه اون تو بتونه که دیکن دایپ یهمسر. دینر خب -

 یزندگ توش قراره که یاخونه نرفته، ادمی تا یراست آهان. کنه



 

 طورنیهم بشه، نامم به سندش یعنی باشه خودم مال دیبا م،یکن

 یعالقه طال به که بگم هم نیا ستین بد. دیخریم که ینیماش

 انتخاب ییزهایچ یعروس دیخر یبرا احتماالا . دارم یخاص

 . برسه شتریب یحت ای لویک مین حدود به وزنش ممکنه که کنمیم

 :دیگویم بعد و کندیم نگاه من به باز دهان با آن کی

 نیتأم نظرتون امکان حد تا که کنمیم صحبت پدرم با بله، -

 . بشه

 خدمتکار سه ای دو الاقل م،یکن یزندگ مستقل ما قراره چون -

 خوشم گماشته و سرباز از. الزمه خودمون یخونه یبرا

 کی و باشن زن خونه خدمتکار تا دو دمیم حیترج. آدینم

 . باغبون

 :دیگویم عیمط

ا  هم نیا. چشم باشه، -  . گمیم پدرم به حتما

 . شومیم بلند

 . شدم خوشحال تونییآشنا از -

 لبم یرو یاروزمندانهیپ لبخند اریاختیب. شودیم بلند هم او

 را او بمیغر و بیعج شروط و شرط با که مطمئنم. ندینشیم

 شک. باشم زده باباخان یآبرو به یبیآس نکهیا بدون امپرانده

 از بالفاصله د،یبگو اشخانواده به مرا طیشرا یوقت که ندارم

 بعد روز سه تعجب کمال با اما شوندیم منصرف وصلت نیا

 هللافتح خواهر و مادر که دهدیم خبر یخوشحال با خانمخان

 و بردیم ماتم. اندخواسته برونبله وقت و آمده قوانیل به صبح

 :دیگویم وتابآب با خانمخان. زندیم خشکم
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 با کم هی مادرش. جون نیزر شده عاشقت پسره کنم فکر -

 گذاشتن ییهاشرط هی دخترخانمتون وهللا» گفت هیکنا و شین

 آدم یبچه دل یوقت یول میبش منصرف میدادیم حیترج ما که

. ادیب کوتاه و کنه گذشت مجبوره گهید خونه، هی تو مونده

 رو ما قدرنیا دیکن یراض رو دخترخانم هم شما که انشاهللا

  جون؟ نیزر یبود خواسته یچ ازش مگه« .نذارن فشار تحت

 طیشرا همه آن با که فرستمیم لعنت مرد نیا به دارم دلم یتو

 یدلخور با. است شده عاشقم کند، فرار نکهیا یجا به مسخره

 :میگویم

 خدمتکار و نیماش و مستقل یخونه گفتم. نبود یخاص زیچ -

 . خوامیم

 مفت شهینم که رو خوشگل دکتر خانم هی. زمیعز حقته خب -

 هم پسره. جون نیزر یبش دبختیسف انشاهللا. ببرن مسلم و

 . دیاومدیم هم به. ییخدا بود خوب یلیخ

. باباخان اتاق یتو رومیم راستکی و کشمیم یقیعم نفس

 را حالم و دهدیم جواب یمهربان با. نمینشیم و کنمیم سالم

 :میگویم. پرسدیم

 یرحمت سرهنگ یخونواده گفتن بهم خانمخان االن بابا،خان -

 که بگم بهتون د،ینذاشت قرار تا گفتم. خواستن برونبله وقت

 . کنم یعروس آقا نیا با خوامینم من

 . کندیم اخم



 

 داره؟ یبیع چشه؟ -

 . تهیشخصیب -

 . داره ایح و حجب -

 باباش از بره دیبا زیچهمه واسه. ستننهبچه و تیمسئولیب -

 . رهیبگ اجازه

 . ذارهیم احترام ترشبزرگ به. داره ادب -

 یبچه هی مثل. ستین معلوم شیزندگ و خودش با فشیتکل -

 ازدواج دیبا کنن،یم ازدواج همه چون کنهیم فکر ساله هجده

 نداشت ازدواجش یزهیانگ مورد در یحرف چیه نیا جز. کنه

 . بگه که

 . کننیم ازدواج همه. تهیواقع خب -

 زیچ چیه. شمینم خوشبخت مرد نیا کنار من باباخان -

 . ستین ما نیب یمشترک

 . شودیم ترظیغل اخمش

 هم م،یشناسیم رو اشخونواده هم. جان نیزر هیخوب پسر -

 از بعد مطمئنم من. داره یموجه ظاهر و آبرومند شغل خودش

 . یبندیم دل تیزندگ به و یکنیم دایپ عالقه بهش یمدت

 ستمین بچه من. شهینم د،یکنیم فکر که یطورنیا دیکن باور -

ا یدق. باباخان  دئالیا مرد نیا. خوامیم یچ میزندگ از دونمیم قا

 . ستین من

 :دیگویم تیقاطع با و صورتم یتو زندیم زل



 

 حرفت سر هم دیبا ،یداد قول. نکن تلخ رو اوقاتم گهید -

 جز که هم من. یارین نه گفتم، من یهرچ شد قرار. یستیوا

 . خوامینم یزیچ تو یخوشبخت

 یظیغل اخم که بدهم ادامه را بحث که کنمیم باز را دهانم

 :دیگویم و کندیم

 یهفته. شهینم عوض من حرف. کن تمومش. دختر بسه -

 و عقد انشاهللا هم بعد و ذارمیم رو برونبله قرار بعد

 . یعروس

 رضا هال یتو. میآیم رونیب اتاق از و کشمیم یقیعم نفس

 و رفت زحمت تمام است، نبوده محمد که مدت نیا. نمیبیم را

 طبق و میهست کار سر هم امشب. است بوده رضا با آمدمان

 به رضا که میبرو ینازل پدر یخانه به زودتر دیبا معمول

 :دیگویم. برسد کارش

 . میبر شو حاضر -

 . باشه -

 :پرسدیم راه یتو

 . همه تو هاتاخم ن؟یزر چته باز -

 . شودیم باز درددلم سر اریاختیب

 چیه. کنم یعروس پسره نیا با من داره اصرار بابات -

 . آدینم کوتاه یجور

  بَده؟ مگه خب -

 که وپادستیب اسگل هی. ستین من یزندگ مرد آدم نیا رضا -

 باهاش یمشترک وجه نه بزنم حرف کلمه دو باهاش تونمیم نه



 

 برخوردش و رفتار از نه دارم دوست رو تشیشخص نه. دارم

 .آدیم خوشم

 . یدونیم هم خودت. نیزر آدینم کوتاه بابا -

 :میگویم حرص با

 یول دارم دوست رو تونهمه یلیخ. آمینم کوتاه هم من -

 برم، خونه نیا از باشه قرار اگه. بشم پسره نیا زن محاله

 . برم تنها دمیم حیترج

  ؟یبر تنها یچ یعنی -

 . کنمیم اجاره خونه خودم واسه رمیم -

 :دیگویم ینازل

 تنها جامعه نیا تو یتونیم مگه. نیزر نکن هم فکرش -

 . آدیم شیپ برات مشکل جور هزار ؟یکن یزندگ

 من واسه خوادیم یک نمیبب کنمیم یزندگ و رمیم من -

 شروع نفر هی دیبا رو یزیچ هر باالخره. کنه درست مشکل

 . کنه

 :دیگویم رضا

 هی هم جنگ از قبل یعاد طیشرا تو یحت. دختر باش عاقل -

 پر شهر که االن به برسه چه کنه یزندگ تنها تونستینم دختر

 . روسه

 ننیبب یوقت و هستن هامسگ. رمینم زور بار ریز من. باشه -

 آدم هر یخرخره بلدن بهتر آدم نفر ده از افتادم، خطر تو من

 . کنن پاره رو یایعوض

  آد؟یم بر دستشون از یکار هم تفنگ و ریت یجلو هاتسگ -



 

ا  یکرد فکر جنگه؟ دونیم مگه -  هاروس شهر وسط واقعا

 شهر رونیب ممکنه خونه؟ هی تو برن اسلحه با کننیم جرئت

 که نره ادتی یول بزنه سرشون به یالیخ خلوت یجاها ای

 ترسنیم هم خودشون و هیرقانونیغ کارهاشون نیا هنوز

 من ز،یتبر میدیرس. بکنن یکار نیهمچ بخوان یعلن قدرنیا

 . بگردم خونه دنبال بتونم که امالک بنگاه هی دم بذار رو

 . کشدیم یقیعم نفس

 بشه که یهست اون از ترشقکله تو. بگم بهت یچ دونمینم -

 بره تونهینم زن هی یحت بگم بهت اگه االن. کرد بحث باهات

  ؟یکنیم باور بگرده، خونه دنبال و امالک بنگاه تو

 . اندازمیم باال شانه

 . کننیم عادت. ستین مهم -

 . دارم کار یلیخ امروز. امیب باهات بتونم که فردا بذار اقالا  -

 ای یکن فردا امروز یخوایم و یچونیپیم منو یدار رضا -

ا   ؟یدار کمک الیخ واقعا
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 :دیگویم متیمال با

ا  -  مناسب یخونه هی یبتون اقالا  که امیب باهات خوامیم واقعا

 هی اشطبقه هی تو و باشه دوطبقه مثالا  که ییجا هی ،یکن دایپ

. ترهراحت الشیخ آدم باز یطورنیا. کنن یزندگ خونواده

 . کن صبر رو امروز

 . زنمیم لبخند و کنمیم نگاهش نهیآ یتو از



 

ا . باشه -  کنار هم سگ تا هشت با بتونه خونهصاحب دیبا ضمنا

 . ادیب

 دخترها از کدوم هر به رفته ادتی. تا چهار نه، که تا هشت -

  ؟یداد توله دو

 .منن مال چهارتاشون فقط االن. یگیم راست -

 نه، ای میکنیم دایپ برات یمناسب یجا مینیبب میریم فردا -

 پا به امتیق ،یدار یالیخ نیهمچ بفهمه یوقت باباخان هرچند

 . کردم کمکت که کنهیم هم من پوست. کنهیم

 :میگویم خنده با

 بذار و کنار بکش رو خودت تو. بفهمه میذارینم نترس، -

 . کردم رو کارها تمام ییتنها خودم کنه فکر

. دیگوینم یزیچ گرید و دهدیم رونیب یصدادار نفس رضا

 چرا و اممانده نجایا چرا پرسمیم خودم از ذهنم یتو

 جدا شهیهم یبرا که محمد از. خودم زمان به گردمیبرنم

 از مجبورم وضع نیا با است، کرده فراموشم مطمئنم و امشده

 ممکن فقط و شوم دور هم خانواده نیا یاعضا تمام و لقامه

 نیا از توانمینم چرا. بزنند سر من به ینازل و رضا است

 تعلق آن به که ییجا به برگردم و بکنم دل پرآشوب زمان

 مورد نیا در تریجد دیبا فردا تا که میگویم خودم به دارم؟

ا  دیشا. کنم فکر  نیا تمام از که باشد دهیرس آن زمان واقعا

 .خودم زمان به برگردم و زمیبگر مشکالت
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 دیلرز دوباره که یدل

ا  شب  دو یکی فقط. میگذرانیم مارستانیب در را یخلوت نسبتا

 و ستندین یحاد موارد که میدار یاورژانس یمراجعه مورد

 یکارها که دوازده ساعت از بعد. رندیگینم را وقتمان ادیز

 :پرسمیم ینازل از م،یاکرده تمام را یبستر مارانیب یعاد

  بخوابم؟ من ای یخوابیم تو اول -

 . بخوابم من ،یستین خسته اگه -

 . باشه -

 رود،یم استراحت اتاق طرف به کهیدرحال و شودیم بلند

 :دیگویم

 . متهیغن هم خواب ساعت سه نیهم -

 ریاس یبد یمیتصمیب در. رومیم فرو فکر به رود،یم یوقت

 برگردم خودم زمان به که کندیم حکم منطق و عقل. امشده

 را محمد هنوز. بکنم را کار نیا خواهدینم دلم اصالا  یول

 گاهشیوبگاه یدارهاید امکان نیهم خواهمینم و دارم دوست

 یتیمیصم و یدوست گرید مطمئنم هرچند بدهم، دست از را

 یازهاین و راز و عشق به برسد چه بود، نخواهد نمانیب

 یوقت. است سخت یلیخ میبرا هم لقامه از ییجدا. عاشقانه

 در دوباره و برگردم امینود دهه یخانه به که کنمیم تصور

 هاشب و باشم وتنهاتک هایگرگ با دوطبقه بزرگ یخانه آن

 کار سر قوانیل درمانگاه در روزها و بگذرانم کسالت با را

 و رضا و کلیما دکتر یآشنا یهاچهره هرگز گرید و بروم

 از. ردیگیم دلم نم،ینب را هیبق و باباخان طورنیهم و ینازل



 

 به بازگشت امکان مورد در یفرضشیپ چیه نکهیا بدتر همه

 یخاکستر گرگ هم بار نیا ستمین مطمئن و ندارم خودم زمان

 با که کنمیم فکر نیا به یوقت. برساند درست زمان به مرا

 را یکس نه که میایب فرود گرید یزمان در گرگ پرش

 . لرزدیم تنم دارم، یپول نه و شناسمیم

 رودیم در دستم از زمان که امشده غرق افکار نیا در قدرآن

 ینازل که رومیم و شومیم متوجه تازه چهار ساعت حدود و

 دارم دوست. امگرفته را ممیتصم. بزنم یچرت و کنم داریب را

 از شتریب دوره نیا به امیدلبستگ. بمانم زمان نیهم در

 اما ام؛کرده یزندگ خودم زمان در که است یسال وپنجستیب

 مستقل و ندهم یاجبار ازدواج به تن که هستم مصمم هنوز

 مشکالت و میایب بر خودم یعهده از توانمیم که مطمئنم. شوم

 . کنم حل را

 سوار مارستانیب از را ینازل و من رضا که بعد روز صبح

 :میگویم کند،یم

 . امالک بنگاه سراغ میبر رضا -

 هامغازه یهیبق از معموالا . باشن کرده باز هنوز کنمینم فکر -

 شنهادیپ که ییهاخونه صاحبان که کار سر آنیم رترید

 تو قوانیل میبر. باشه دیبازد امکان و باشن شده داریب کنن،یم

 . زیتبر مییآیم بعدازظهر د،یکن استراحت ینازل و

 قوانیل به. دیآینم بدم شنهادشیپ از و امخسته هم خودم

. رومیم رختخواب به بعد و میخوریم صبحانه و میرسیم



 

. است دو ساعت حدود شوم،یم داریب یوقت و خوابمیم نیسنگ

 :دیگویم خانمخان. رومیم تاالر به و شومیم بلند

 . ارهیب رو ناهارت طلعت گمیم االن دخترم؟ یشد داریب -

 یلیخ. گمیم بهش خودم. خانمخان دینکش زحمت شما -

  د؟ینکرد صدام ظهر چرا. دمیخواب

 :دیگویم آبا

 نیسنگ یلیخ گفت برگشت کنه، صدات اومد ینازل -

 . کنه دارتیب بود ومدهین دلش. یدیخواب

 . زنمیم لبخند

 . دمینفهم یچیه. بودم خسته یلیخ. گفته راست -

. دیآیم تاالر به هم ینازل کنم،یم خوردن غذا به شروع یوقت

 :میگویم بعد م،یزنیم گپ هم با یکم

 . زیتبر میبر بود قرار کجاست؟ رضا -

 . برد خوابش ناهار از بعد. خوابه -

  دفترش؟ بره خوادینم مگه -

 بعد خوابهیم ساعت دو یکی ست،خسته گفت یول چرا -

 . میریم

 :پرسدیم خانمخان

  د؟یکار سر هم امشب باز -

 و من رضا قراره. میدار هانیا و دیخر کم هی. خانمخان نه -

 . میبرس دهامونیخر به که ببره رو نیزر

 و شود داریب زودتر رضا کنمیم دعا و کشمیم یقیعم نفس

 . میکن دایپ یمناسب یخانه میبتوان امروز نیهم



 

 با و ردیگیم لمیتحو. دیآیم کار سر از هم باباخان بعد یکم

ا . ردیگیم دلم. زندیم حرف یمهربان  دلم و دارم دوستش واقعا

 بفهمد یوقت که کنمیم فکر نیا به. کنم ناراحتش خواهدینم

 فرار خاطر به و ندازمیب نیزم را حرفش خواهمیم هم باز من

 البد. شودیم یحال چه بروم، خانه نیا از هللافتح با ازدواج از

 گرید و آوردیم حساب به ناسپاس و سرکش دختر کی مرا

 احتمال به یحت د،ید نخواهم او از را یمهربان نیا وقتچیه

 کالفه فکرها نیا از. ندیبب مرا خواهدینم عمرش آخر تا ادیز

 به که رمیبپذ دیبا. ستین میپا یجلو نیا جز یراه چیه. امشده

 و داد خواهم دست از را خانواده نیا یمهربان و تیحما یزود

 اجازه دارد احتمال یحت مانند؛یم میبرا ینازل و رضا فقط

 رضا که دهمیم یدلگرم خودم به. نمیبب را لقامه ندهند

 را گریهمد که اوردیب را لقامه یگاه و بدهد یبیترت تواندیم

 مینکن یزندگ هم با گرید که است سخت هم نیا هرچند. مینیبب

 نیهم یول نباشد گوشم کنار آرامش یهانفس یصدا هاشب و

 . امیراض نم،یبب را او یگاه بتوانم که

 :دیگویم و شودیم بلند هم ینازل. رودیم اتاقش به باباخان

 .بخوابم نتونستم ادیز صبح. بکشم دراز کم هی برم هم من -
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 از. شود داریب رضا تا بزنم یگشت اطیح یتو رمیگیم میتصم

 وجود با یحت و است یگرم روز. رومیم رونیب خانه

 گردمیبرم بعد یکم. است داغ اطیح درختان ریدلپذ یهاهیسا



 

 به و کرده حفظ را خنکش یهیسا صبح از که وانیا یتو

 اطیح از و وزدیم آن در هم یمیمال مینس ارتفاع خاطر

 تأسف با و رومیم راه وانیا یتو دور چند. است ترخنک

 و امخانه نیا در که است ییروزها نیآخر نیا که کنمیم فکر

 . بگذرانم دلباز وانیا نیا در را داغ بعدازظهر کی توانمیم

 روستا در. کندیم ارمیهش شود،یم کینزد که ینیماش یصدا

 قلبم ضربان. باشد محمد زنمیم حدس و است کم یلیخ نیماش

 گوش نیماش یصدا به و مانمیم منتظر التهاب با. باال رودیم

 اطیح در پشت یوقت. شودیم ترکینزد و کینزد که دهمیم

 هول. است خودش که ندارم شک گرید شود،یم متوقف

 یهااتاق از یکی یتو بروم رمیگیم میتصم آن کی. شومیم

 یول کنم تماشا را او پرده پشت از و وانیا به رو یخال

 او با و ستمیبا جاهمان دیبا کنمیم حس. شومیم منصرف

 او به و صورتش یتو بزنم زل تفاوتیب. شوم روروبه

 . ندازدیب پا از مرا است نتوانسته رشیتحق که بفهمانم

 تا کشمیم قیعم نفس چند. دیآیم در صدا به در یکوبه

 باز که یدر به کنمیم یسع و کنم کنترل را قلبم ضربان

 یظاهر با. نکنم نگاه اط،یح یتو دیآیم که محمد و شودیم

 ییغوغا درونم یول اطیح درختان به امدوخته چشم الیخیب

 طول تند یهاقدم با که نمیبیم را او حرکت یرچشمیز. است

 به منتظرم. دیآیم باال وانیا یهاپله از و کندیم یط را اطیح

. دیآیم من سمت به یول برود باباخان اتاق ای ساختمان داخل

. شنومیم را شیصدا که است رفته باال یطور قلبم ضربان



 

 و کنم حفظ را ظاهر کنمیم یسع. ستدیایم مقابلم و دیآیم جلو

 نه. است سنگ یسرد به صورتش. کنمیم نگاهش تفاوتیب

 یهابرگ یهیسا. یمهربان از یاثر نه هست آن در یلبخند

 یتأللو لحظه نیا در و افتاده چشمانش یتو اطیح درختان

 بعد و کندیم نگاهم طورهمان لحظه چند. دارد یرنگ سبز

 :دیگویم مقدمهیب کیعل و سالم بدون

 جدا لقامه از و یبمون خونه نیا تو یبتون که کنمیم عقدت -

 و نکنم درست دردسر خودم واسه کار نیا با دوارمیام. ینش

ا  یکن فکر ینخوا وقتچیه  . یمن زن واقعا

 . زنمیم پوزخند

 . زادهخان ستمین زحمتتون به یراض یول دیدار لطف یلیخ -

 عاشق نکن فکر وگرنه تهیانسان خاطر به فقط شنهادیپ نیا -

 درست یشر نیهمچ خودم واسه دارم که ابروتم و چشم

 . کنمیم

 صفر ینمره با و داده پس رو امتحانش بار هی تتیانسان -

 اعتماد تو مثل یمرد به ممکنه یکنیم فکر چرا. یشد رفوزه

 نه بشه؟ ثبت شوهرم عنوان به اسمش بشم حاضر و کنم

 یکار برام ندارم هم انتظار. یاعالقه نه دارم بهت یاعتماد

 بدون یزندگ به راحت الیخ با دیببر فیتشر شما. یبکن

 .دیبرس دردسرتون

 :دیگویم ظیغ با و دهدیم فشار هم یرو را شیهالب



 

 نیا دختر عنوان به هرحالبه تو اسم که نهیا االن من دردسر -

 یخونواده یآبرو ،یبکن یغلط هر فردا. شده شناخته خونه

 . افتهیم خطر به من

 . فتهیب خطر به یکس یآبرو که کنم یکار ستین قرار -

 واسه یبر یتونیم یکرد فکر و سرت به زده که نیهم -

 شروع یعنی ،یکن یزندگ تنها و یریبگ خونه خودت

 . ییآبرویب

 یخونه یرفت شبید! لقدهن یرضا یا» م،یگویم دلم یتو

 شد معلوم پس محمد؟ دست کف یگذاشت رو یچهمه و زیتبر

 ینبرد زودتر رو من و خواب به یزد رو خودت امروز چرا

 که بوده کرده سفارش بهت یاافسانه یناج نیا البد! زیتبر

 درست رو کارها اشمسخره حلراه با و آدیم امروز

 «!کنهیم

 :میگویم یخونسرد با

 بمونن، تنها تا و دارن الزم بپ ا هازن یهمه تو نظر از دیشا -

 . ستین مهم برام نظرت یول یکثافتکار دنبال رنیم

 . دهدیم رونیب حرص با را نفسش

ا  تو یعنی -  شهر نیا تو کردنت یزندگ تنها ستین تیحال واقعا

 یوقت هاگرگ یفهمینم باشه؟ داشته ممکنه یخطر چه بلبشو

  کنن؟یم زیت دندون برات ست،ین سرت باال یمرد بفهمن

 . اندازمیم باال شانه

 بار نیاول. باشم خودم مواظب بلدم. ستین مهم برام. بکنن -

 . کنم یزندگ تنها قراره که ستین



 

 نگذاشته کهیدرحال. جوشدیم تیعصبان چشمانش یتو

 :دیگویم بارد،یم آن از خشم که یلحن با برود، باال شیصدا

ا  تو -  به دیبا ؟ینفهم به یزد رو خودت ای یفهمینم واقعا

 تو زن هی یبفهم و یوردار یلجباز از دست تا یفتیب یبدبخت

 رو ییروزها دیبا کنه؟ یزندگ تنها تونهینم جامعه نیا

 هم هنوز و گذروند ینازل یدید نهیع به خودت که یبگذرون

 تیحال تا ادیب سرت عمالا  دیبا یعنی نشده؟ خالص عواقبش از

 .دمیم نشونت االن. باشه آره؟ بشه؟
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 کنار که یخال یاتاق یتو کشدیم مرا و ردیگیم را دستم مچ

. مانمیم مات آن کی که خورمیم جا یطور. میاستادهیا درش

. کنم رها را خودم تا کشمیم را دستم و میآیم خودم به بعد

 خونسرد. است شده قفل مچم دور یآهن یرهیگ کی مثل دستش

 که شومیم مطمئن یوقت و کنمیم تالش خوب تا کندیم نگاهم

 بالفاصله یول کندیم رها را دستم شوم، دور او از توانمینم

 خودش به مرا و شودیم حلقه بدنم دور دستش دو هر

 قفل اما کنمیم تقال رومندشین دستان حصار یال. چسباندیم

 خودش به مرا و شودیم ترتنگ لحظه هر هاشدست

 ساکت. زنمیم مشت بار چند اشنهیس به. کندیم ترکینزد

 حرص با و افتمیم تقال از تا کندیم میتماشا و ستدیایم

 :میگویم

 .کن ولم -



 

 وپورتتهارت تمام ؟یکن کاریچ یخوایم نکنم ولت اگه -

 بود؟ نیهم

 رونیب دستانش انیم از را خودم تا زنمیم وپادست هم باز

 و ستادهیا شیجا سر آرام و خونسرد. توانمینم یول بکشم

 درست شیگلو. شودیم ترتنگ آن هر دستانش حصار

 تند. رودیم نییپا و باال نفس هر با و است چشمانم یروروبه

 زدن نفس به شتریب ام،کرده که یتالش از من اما کشدیم نفس

. صورتش به شومیم رهیخ و دارمیبرم تقال از دست. امافتاده

 دوباره ست،ین درختان سبز یهیسا که اتاق یتو چشمانش

 در لرزه به را دلم که دارد ییآشنا ییطال برق و است یعسل

 غیدر من از وقت همه نیا که مهربان نگاه همان. آوردیم

 خواهش آن در اما نشسته چشمانش یتو دوباره بود، کرده

 یرو یمبهم لبخند. بودم دهیند نیا از شیپ که هست ییناآشنا

 گوش یالله بازدمش. آوردیم نییپا را سرش. است لبش

 باالتر تنور ُهرم. است داغ تنور دم مثل. سوزاندیم را راستم

 از ترنییپا به چسبدیم گوشم کنار درست شیهالب و دیآیم

 امگونه یرو ششیرته یزبر. انددهییرو سرم یموها که ییجا

 جلو و کندیم حرکت امگونه یرو شیهالب. شودیم دهیکش

 سست. بوسدیم یطوالن و پرعطش و داغ را میهالب. رودیم

 را میهاچشم. اممانده آغوشش انیم یحرکت چیه بدون و امشده

 مثل درست است، گرفته را دنید یجا المسه اما امبسته

 در غرقم و کنمیم لمس فقط نم،یبینم یزیچ کورم،. کورها



 

 کرده پر را وجودم یخاص رخوت و سوزدیم تنم. حس نیا

 ... دامدامدام د،یآیم طبل یصدا. است خشک میگلو. است

 به هم آن زند؟یم طبل دارد یک روستا وسط روز وقت نیا

 محمد و من نیب ییجا از صدا انگار. یکینزد و یبلند نیا

! دو هر ای او قلب هم دیشا! است خودم قلب یصدا. دیآیم

 نکهیا نیع در و است کرده پر را مشامم کاج ادکلن یبو

 یبو نیا در ورمغوطه. آوردیم در لرزه به را وجودم داغم،

 از یحصار دورم که کرده اماحاطه یطور انگار و آشنا

 .  است کرده جدا ایدن از مرا و دهیکش فیلط یاحهیرا

 شودیم دور من از صورتش و شودیم جدا من از شیهالب

 نگاهم دارد. کنمیم باز چشم. هستم بازوانش انیم هنوز یول

 بدنم یهاسلول تکتک به را عشق که ملتهب ینگاه کند،یم

 طاقت که افتدیم وتابتب به یطور دلم. کندیم قیتزر

 به را امیشانیپ. کنم نگاه پرشور چشمان نیا به آورمینم

 یخال و پر نفس هر با که چسبانمیم شیگلو وسط یگود

 هر طبل یصدا. است شده یته یفکر هر از ذهنم. شودیم

 کی دنبال به وجودم تمام. تشنه و داغم. شودیم بلندتر لحظه

 . گرددیم خنک آب وانیل

 را تعادلم آن کی که یناگهان یطور کند،یم میرها دفعهکی

 به مبهوت. رودیم رونیب اتاق از شتاب با. دهمیم دست از

 لحظه چند. است زده خشکم میجا سر. شومیم رهیخ رفتنش

 یتو و رومیم در طرف به ارادهیب یکوک آدم کی مثل بعد



 

 داده هیتک در از ترطرفآن متر چند. کشمیم سرک وانیا

 . کشدیم قیعم یهانفس و بسته را چشمانش و وارید به است

 ینگاه سمتم به نکهیا بدون و کندیم باز چشم بعد لحظه چند

 رونیب. رودیم باباخان اتاق طرف به تند یهاقدم با ندازد،یب

 که کنمیم نگاهش مبهوت و ستمیایم فاصله یکم با و رومیم

 هیزاو نیا از. است ستادهیا اتاق وسط و است من به پشتش

 اتاق یباال محبوبش یجا سر البد یول نمیبینم را باباخان

. دهدیم جواب سرد باباخان و کندیم سالم محمد. است نشسته

 :دیگویم محمد

 . دیبد شوهر زور به رو نیزر ذارمینم بگم بهتون اومدم -

 رو نیزر صالح و ریخ تو از بهتر من. نداره یربط تو به -

 .فهممیم

 . نداره دوست رو مرد اون نیزر -

 . نداره یربط تو به. دادم رو جوابت بار هی -

 . کشدیم یقیعم نفس محمد

 نه کردم، یاحترامیب بهتون نه عمرم تو حاال تا بابا،خان -

 دلم که کنم یکار دینکن مجبورم. کنه ناراحتتون که زدم یحرف

 زن دیبا نیزر که دیکن زور دیبخواه اگه. ستین یراض بهش

 . برمشیم خونه نیا از و دارمیم برش بشه، مردک اون

 :دیگویم آرامش با باباخان

. یزد پس یول کردم باز راه جلوت قبل هفته چند نیهم -

 ببرش، یخوایم هرجا و ریبگ رو دستش بعد کن، عقدش

 . یقانون و حالل



 

 شما دختر. برمشیم یرقانونیغ و حروم یطورنیهم من -

 . دیباش داشته ییادعا روش دیبتون که ستین

 . شودیم یعصب و تند باباخان یصدا

 من که هم یدختر اون. یکن یکار نیهمچ یکنیم غلط تو -

 .ادیب یطورنیهم تو با افتهینم راه شناسم،یم
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 که کنه اجاره خونه زیتبر تو بره خوادیم که دیبدون ستین بد -

 فرار د،یکن لیتحم بهش دیخواهیم که یزور ازدواج نیا از

 . کنه

 :پرسدیم مکث با باباخان

  ؟یدیفهم کجا از تو -

 . گفت بهم رضا -

 :دیگویم حرص با باباخان

  کنه؟ یزندگ تنها تونهینم که فهمهینم دختر نیا یعنی -

 براش یاگهید راه شما یول فهمهیم خوب هم یلیخ مطمئنم -

 . دینذاشت

 آرام و میمال که یلحن با محمد بعد و است سکوت لحظه چند

 :دیگویم است، شده

 که ستین دوره نیا دختر نیزر که دیکن قبول رو نیا باباخان -

. چشم بگه هم اون ه،یخوب همسر برات یفالن دیبگ بهش شما

. بوده بعد سال هشتاد شیزندگ زمان رفته ادتونی انگار

 بار هزار حاال تا. هیمستقل و جسور دختر دیدونیم خودتون



 

 نیهمچ دیدار انتظار چطور. َمرده پا هی خودش یبرا دیگفت

 بشه یمرد زن بره عالقه بدون شما حرف خاطر به یدختر

 اون با گفته رضا به نداره؟ یتیجذاب براش سوزن سر هی که

 تشیشخص از نه. بزنه که نداره حرف کلمه دو یحت مرد

 زور به دیدار یاصرار چه. رفتارش از نه اومده خوشش

  نداره؟ دوستش که یمرد به دشیبچسبون

 :دیگویم تیعصبان با باباخان

 ،یکرد ییهوا رو مردم دختر. توئه ریتقص تمامش هانیا -

 . بده دل یمرد چیه به تونهینم گهید

 بکشم رو پام من دیگفت شما. منه ریتقص میکن فرض اصالا  -

 االن. دیکنیم تیحما ازش باشه، الزم هرجا خودتون و کنار

 خونه نیا از خوادیم که دیکنیم یکار دیدار تیحما یجا به

. کنار دمیکش رو خودم شما حرف اعتبار به من بابا،خان. بره

 بعدازظهر روز هر که دیدونیم. فتهین نیزم حرفتون که رفتم

 یحت مدت نیا تو یول کارها سر رمیم شهیهم مثل و قوانمیل

 بعداا  و باشم نذاشته خونه نیا تو پا که نمیبب رو دخترهام ومدمین

ا  یول نباشه؛ توش یحرف  دیبخواه کردمینم فکر واقعا

 کنمینم ول رو نیزر من دیباش مطمئن. دیکن تشیاذ یطورنیا

 اگه. کنه بدبخت رو خودش بره ،یزورک یعروس ترس از که

 هم مراقبش برمش،یم خودم بره، خونه نیا از باشه قرار

. بمونه جانیهم دیبد اجازه که نهیا حمیترج هنوز البته. هستم

 هیبق و شما کنار و داره دوست رو خونواده نیا جمع مطمئنم

 بهتره خودتون واسه هم اجتماع شأن نظر از. ترهراحت



 

 خودتون شیپ آخر تا د،یکرد قبولش خونواده تو که یدختر

 . باشه

 شود،یم دارادامه باباخان سکوت یوقت. کندیم مکث محمد

 : دیگویم

 که کنمینم آمد و رفت نجایا من باشه، راحت التونیخ -

 هی که نهیا از بهتر برم، خونه نیا از من. دیباش نداشته ینگران

 دییایب ازدواج نیا فکر از و دیکن یبزرگ. بره تنها دختر

 داره دوست که رهیبگ میتصم خودش نیزر دیبذار. رونیب

 . بگذرونه یچطور رو شیزندگ

 شنومینم که کندیم آهسته ییصدا با ینامفهوم غرغر باباخان

 باباخان دست. شودیم خم و رودیم جلو محمد. دیگویم چه

 احترام با. بوسدیم را آن و است محمد دست در که نمیبیم را

 : دیگویم

 من. دیببخش خودتون یبزرگ به. امشرمنده شد، یجسارت اگه -

 . کارها سر رمیم توناجازه با

 مرا جاهمان از و گرددیبرم محمد. دیگوینم یزیچ باباخان

 من از را نگاهش زود. امستادهیا وانیا وسط که ندیبیم

 ای کند نگاهم نکهیا بدون و دیآیم رونیب اتاق از. گرداندیبرم

 و سرد قدرآن صورتش. گذردیم کنارم از د،یبگو یکالم

 نیآتش یبوسه آن طعم هنوز. زندیم بهتم که است شده یسنگ

 نگاه آن دانمینم. تنم یتو آغوشش یگرم و است لبانم یرو

 مقابل در محکمش تیحما و قبلش قهیدق چند مهربان و پرشور

 رفتن و احساسیب یچهره نیا ای کنم باور را باباخان



 

 و میآیم در بهت از که کشدینم طول ادیز. را تفاوتشیب

 فقط االن محمد که ستین یشک. ندینشیم لبم یرو لبخند

 لیتحو مرا باباخان مقابل در و کند ظاهر حفظ بود خواسته

 دهید نگاهش در اتاق آن یتو که یعشق و یمهربان آن. ردینگ

. نبود آن در یایظاهرساز و دروغ چیه. بود یواقع بودم،

 باالخره. است خارج باورم حد از گرید نیا! بود دهیبوس مرا

 و کرده بغل یواقع عاشق کی مثل مرا مدت همه نیا از بعد

 انشیگر خواهر دارد که مهربان یبرادر مثل نه بود، دهیبوس

 نیا در یشک چیه گرید. دارد دوستم محمد. دهدیم یدلدار را

 ناراحتم شیهاحرف و زیتبر یخانه برخورد از هنوز. ندارم

 از است، نبوده دروغ من به نسبت عشقش نکهیا از یول

 که امآمده وجد به یطور... بوسه آن از و امروزش تیحما

 . کنمیم پرواز هاآسمان در دارم انگار

 من ازدواج فکر باالخره که بود نداده محمد به یجواب باباخان

 تیحما یول نه، ای گذاردیم کنار را یرحمت سرهنگ پسر با

 مهم میبرا زیچچیه گرید که است کرده آرامم قدرآن محمد

 چه و بمانم خانه نیا در بتوانم و دیایب کوتاه باباخان چه. ستین

 نکهیا کنم، یزندگ گرید یاخانه در و بروم شوم مجبور

 یکاف میبرا داشت، خواهم را محمد تیحما و یهمراه دانمیم

 . است

 هال یتو و است شده داریب رضا خانه، یتو رومیم یوقت

 :دیگویم. کنمیم نگاهش اخم با. نمشیبیم



 

 گهید. خب دمیخواب ساعت هی ؟یگرفت افهیق برام قدرنیا چرا -

 . زیتبر برمتیم االن. که نداره تَخم و اخم همه نیا

 . نکرده الزم -

 :دیگویم و خنددیم

 

 5قسمت-57فصل

 گهید وسط، بذاره پا گلم داداش یوقت زدمیم حدس هم من -

 ! زیتبر ببرمت شهینم الزم

 دست کف یگذاشت رو زیچهمه یرفت. رضا یبدجنس یلیخ -

 . ینگفت من به هم کلمه کی محمد،

 :دیگویم طنتیش با

 اصرار و ینداختیم راه هوار و داد که گفتمیم بهت اگه -

 گهید. میبگرد خونه دنبال میبر دیبا صبح همون که یکردیم

 ! شناسمیم خوب رو یکی تو

 !گهید یبدجنس -

 با آدیم امروز گفت شبید محمد بود؟ بد اشجهینت مگه حاال -

 که شده مرادت وفق بر اوضاع البد. زنهیم حرف باباخان

 . گهید یبگرد خونه دنبال یبر یخواینم

 قبول باباخان ندارم خبر یول زد حرف باباخان با اومد محمد -

 بشه الزم دوباره فردا ممکنه. ستین معلوم هنوز. نه ای کرد

 . بگردم خونه دنبال برم



 

 رو باباخان خواب رگ محمد. نباش نگران. شهیم درست -

 یراض که زده حرف باهاش یجور هی مطمئنم. بلده خوب

 . ارین خودت یرو به تو حاال. شده

 تمام خودم که آورمینم خودم یرو به و زنمیم لبخند

 آن ریتأث و جهینت نکهیا از شتریب و امدهیشن را محمد یهاحرف

 یتو قند محمد کامل تیحما از باشد، مهم میبرا باباخان یرو

 :پرسدیم رضا. است شده آب دلم

 نه؟ ای دیکرد یآشت محمد با حاال -

 . مینبود قهر -

 . دیبود دلخور هم از یول -

  دلخوره؟ من از گفت محمد -

 دمیپرس ازش مدت نیا تو یهرچ خودت مثل هم اون. رینخ -

 عوض رو حرف ای موند ساکت ای اومده، شیپ یچ نتونیب که

 تو که روز اون که دیباریم جفتتون وجنات از یول کرد

 د،یدلخور هم از و شده حرفتون من، دفتر یاومد وداغوندرب

 سرهنگ پسر با تو داره اصرار باباخان گفتم بهش تا یول

 یبر یخوایم و یستین یراض تو و یکن یعروس یرحمت

 یجور هی. بوده شده دعواتون رفت ادشی کالا  ،یریبگ خونه

 خودش امروز گفت هم بعد. دهید جن انگار دیپر جاش از

 . زنهیم حرف باباخان با آدیم

 :دهدیم ادامه و زندیم لبخند

 یزیچ تا دو شما یدعوا بودم مطمئن هم اول از که من -

 نیا که شکر رو خدا. کنه دایپ کش و باشه یجد که ستین



 

 که داشت رو دهیفا نیا نخورد، هم یدرد چیه به اگه پسره

 . دیستین دلخور هم از محمد و تو گهید

. کنمیم نگاه مهربانش صورت به و کشمیم یقیعم نفس

 زیچ کی محمد و من جروبحث کندیم فکر قلبخوش یرضا

 خودم واقع در یول میابرده ادی از هم دنید با که بوده یمعمول

 در هنوز. ستیچ محمد و من ارتباط نوع االن دانمینم هم

 و امآمده من بود گفته که را روزش آن حرف امنتوانسته ذهنم

 حالنیدرع. ببرم ادی از ام،ختهیر هم به را آرامش یزندگ

ا . دارم دوستش که کنم انکار توانمینم اصالا   دانمینم واقعا

 رفتار ای کنم باور را امروزش پرمهر و گرم یبوسه و آغوش

 م،یانزده کدورت رفع یبرا یحرف تنها نه. را روز آن

 یحت و ستین نمانیب یاعالقه چیه که میاگفته هم به برعکس

 و میازده طعنه هم به! میانکرده هم کیعل و سالم کی

 نگاه و کرده بغلم بعد اما میاکرده هم بار درشت یهاحرف

 در. است بوده تلخش یهاحرف برخالف درست مهربانش

 هستم؛ ایدن یجا نیترامن در که امداشته را حس نیا آغوشش

 بدون ،یحیتوض چیه بدون و کرده میرها دفعهکی بعد یول

ا . بود رفته کند، یخداحافظ من با یحت نکهیا  و جیگ واقعا

 .  تناقض در غرق و سردرگمم

 شود،یم داریب بعدازظهرش چرت از هم ینازل که بعد یساعت

 روستا در یگشت و میبرو رونیب که کندیم شنهادیپ رضا

 باباخان به محمد که یالحظه از. کنمیم قبول اقیاشت با. میبزن

 رسد،یم کارها به و دیآیم قوانیل به بعدازظهرها که بود گفته



 

 و است شده راحت و ساده چقدر دنشید که بودم فکر نیا در

 خودم. مینیبب را او روستا در گشت کی با هم امروز دوارمیام

ر   چه کنمینم درک هم  او از هنوز که است نیا در یس 

 کدورت نیا که نشده ردوبدل ما نیب هم یحرف چیه و دلخورم

 . کشدیم پر شیبرا دلم یول ببرد نیب از را

 راه و میداریبرم هم را شانیهاتوله و هایگرگ و دخترها

 از یشاد با و گذردیم خنده و وگوگفت به ریمس تمام. میافتیم

 و فکر تمام یول میگذریم بایز یهاباغکوچه و سرسبز مزارع

. ستین او از یاثر. مینیبب را محمد کاش که است نیا ذکرم

 مطمئن گرید م،یگردیبرم خانه طرف به میدار که یموقع

 . است برگشته زیتبر به زودتر امروز که امشده

 منتظرم م،یشویم جمع تاالر یتو شام یبرا یوقت شب

 رفتارش. دواریام هم نگرانم هم. نمیبب را باباخان برخورد

 یروزها به نسبت یخاص رییتغ چیه و است یعاد یلیخ

 ازدواج مورد در باالخره بفهمم توانمینم اصالا . ندارد گرید

 کار نیا به اصرار همچنان ای شده عوض نظرش هللافتح با من

 نگاه من به و شودیم بلند باباخان شام از بعد یساعت. دارد

 :دیگویم و کندیم

 .میکن صحبت من اتاق ایب -
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 از. است نکرده صدا اصالا  را اسمم امشب. افتدیم شور دلم

 نوع کی نیا البد و کرده محروم مرا شیهاگفتن جان نیزر



 

. رومیم همراهش و شومیم بلند. است میمال قهر و اعتراض

 و ندینشیم اشیشگیهم یجا سر. میهست اتاقش در بعد یکم

. نمینشیم کشینزد است، آن بر عمود که یوارید کنار هم من

 یول دارد یدلخور از یرنگ نگاهش. کندیم نگاهم لحظه چند

 :میگویم! است خوب یلیخ هم نیهم. ستین یعصبان

 .باباخان خدمتم در -

 . کندیم یرنگکم اخم

 . یکن اجاره خونه خودت واسه یبر که افتاده سرت به دمیشن -

 ... راستش خب... من -

 . شودیم ترپررنگ اخمش

 تنها. نره ادتی وقتچیه رو نیا. یاخونه نیا دختر تو -

 . شوهرته یخونه ،یبر یدار اجازه نجایا از که یاخونه

 اصرار و است خودش حرف سر هنوز انگار. رومیم وا

 :دهدیم ادامه. کنم ازدواج یرحمت سرهنگ پسر با من دارد

 باهاش آد،یم بدت مرد نیا از قدرنیا یوقت ندارم اصرار -

 افتاده سرت به شنومیم که باشه آخر بار یول ،یکن یعروس

 . یکن یزندگ تنها خودت یبرا یبر

 فکر اصالا . خوشحال هم است کرده مبهوتم هم اشجمله

. شود منصرف اشیجد میتصم از یسادگ نیا به کردمینم

 . دیآیم لبم یرو لبخند اریاختیب

 یعروس آقا اون با من دیداد اجازه که یمرس. باباخان چشم -

 . نکنم

 . میهاچشم به زندیم زل کند، باز را اخمش نکهیا بدون



 

 واسه. ینبود من یاجازه منتظر که تو. زینر زبون یالک -

 رو من. یکن اجراش یخواستیم و یبود گرفته میتصم خودت

 یبگ بهم کلمه کی که یبود نکرده حساب آدم قدراون یحت

 . یدار یالیخ نیهمچ

 . کنمیم کج را گردنم

 اول. نداشتم جسارت قصد اصالا  من. باباخان دیببخش -

 ای ارمیب ریگ مناسب و امن یخونه هی تونمیم نمیبب خواستمیم

ا  بعدش. نه  . گفتمیم بهتون حتما

 . کندیم نگاهم چشم یگوشه از

 منو و نکردن یخودسر تو یاندازه به هامبچه از کدومچیه -

 . نکردن تیاذ

ا  من -  . امشرمنده. کنم تتونیاذ خواستمینم واقعا

 خودت واسه و یکنیم فکرها نیا از که باشه آخر بار -

 . یبر خونه نیا از که یزیریم برنامه

 . چشم -

 :پرسدیم ترمیمال یلحن با و شودیم باز یکم اخمش

 ادیب دیبا یک ؟یهست یمرد جورچه دنبال تو اصالا  -

  ش؟یبپسند که تیخواستگار

 «!محمد» م،یگویم دلم یتو

 او. امکرده رد را محمد یخواستگار من. یمحال یآرزو چه

 یحت بشوم، دوم زن من ندارد امکان و است متأهل مرد کی

 :میگویم. رمیبم عشق نیا از اگر



 

 دیبد اجازه اگه. کنم ازدواج ندارم الیخ اصالا  من باباخان -

 رو لطف نیتربزرگ بمونم، شما یخونه تو جانیهم شهیهم

 .دیکرد حقم در
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 هم خانم و من. مونهینم جوون شهیهم آدم جان نیزر -

 . میستین شهیهم

 . باشه ما سر رو تونهیسا شهیهم که انشاهللا. جونتون از دور -

. خوابهیم یکس هر یخونه در که هیشتر نداره، تعارف -

 سنت هم تو بعد خودشون، یزندگ سر رنیم هم پسرها فردا

 نه. رهیبگ رو دستت که یکس بدون تنها یمونیم و باال رفته

 هست یجوان یانرژ نیا شهیهم نکن فکر. یابچه نه یشوهر

 . یباش اتندهیآ فکر به دیبا. یندار یکس به یازین و

 . کنمیم فکر بهش یسالگ یس از بعد انشاهللا خب -

 مجبور. یندار رو خوب یخواستگارها نیا گهید زمان اون -

 . ستین شأنت در که یبکن یازدواج یشیم

 و یدلسوز یرو از شما یهاحرف تمام دونمیم من باباخان -

 یعروس ندارم دوست اصالا  االن من دیکن باور یول محبته

 و شما کنار خونه نیهم تو فعالا  دیبد اجازه و دیکن یبزرگ. کنم

 . بمونم خونواده یهیبق

 . کشدیم یقیعم نفس

. کنمینم رد نم،یبب مناسب رو یخواستگار اگه من هرحالبه -

 . شد عوض نظرت دیشا. یبزن حرف باهاشون و ینیبب دیبا



 

 . کشمیم یراحت نفس

 . چشم -

 یبرا یقرار یرحمت سرهنگ با هنوز من یآورد شانس -

 پس رو حرفم بود محال گهید وگرنه بودم نذاشته برونبله

 . رمیبگ

 . زنمیم لبخند

 . دیبود نذاشته قرار هنوز که شکر رو خدا -

  بود؟ اومده بدت هللافتح از قدرنیا یعنی -

 . نییپا اندازمیم را سرم

 . بله -

 . دهدیم تکان یسر تأسف با

 رو مرد نیا چرا که یبش مونیپش که نرسه یروز دوارمیام -

 . یکرد رد

 مونیپش هم رمیبم اگه من دیباش مطمئن. باباخان رسهینم -

 . نشدم آقا اون زن چرا که شمینم

 سخت بهت تونمینم و یهست هم امانت. نیزر یشقکله یلیخ -

 فرستادمتیم بود یمتیق هر به ،یبود خودم دختر اگه. رمیبگ

 مرد کی یدیفهمیم یمدت از بعد مطمئنم چون هللافتح یخونه

 روح خوامینم چون اومدم کوتاه. هینعمت چه دارخانواده و سالم

 الاقل خوبه باز حاال. کنم آزرده رو مرحومت پدرومادر

 برسه من گوش به باالخره که یگیم رضا به رو هاتحرف

 . نده دستت کار هاتیشقکله که رمیبگ رو جلوت بتونم و



 

 رونیب صدادار را نفسش. دهمیم لشیتحو یامحجوبانه لبخند

 :دیگویم و دهدیم

 یطوراون. یبود پسر یاخالق اتیخصوص نیا با کاش -

 قدرنیا که کردم افتخار بهت شهیهم. بود ترراحت المیخ یلیخ

 از یلیخ که آدیم بر ازت ییکارها و یهست یقو و شجاع

 که بودم نکرده فکر نجاشیا به یول بکنن توننینم مردها

 . ستهیوا هم خودم یرو تو ممکنه یروز هی یدختر نیهمچ

 دیکن باور. دینباش ناراحت من دست از خدا رو تو باباخان -

 . دارم دوستتون یلیخ من

 . زندیم یرنگکم لبخند باالخره

 فقط شده، کم یزیچ دارم بهت که یاعالقه از نگفتم هم من -

. یرنجوند منو و یکرد یبد یکارها چقدر که یبدون خواستم

 دیبا صبح البد که بخواب برو شو بلند. شد تموم زیچهمه حاال

 .امخسته هم من. کار سر یبر

 از بعد. رومیم اتاقم به و میگویم ریبخ شب و شومیم بلند

 کشمیم دراز رختخواب یتو. آرامم و شاد پرتنش یدوره کی

 نگاه آن با محمد یبایز چشمان ریتصو. بندمیم را میهاچشم و

 یتو دیآیم صورتم یمتریسانت ده یفاصله در پرشور ییطال

. لرزدیم دلم. است من با هنوز گرمش یهالب حس. ذهنم

 .کندیم طلب را آغوشش یگرم وجودم تمام
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 مارال



 

 گذشته آمد، قوانیل یخانه به محمد که یروز آن از هفته کی

 تیرعا خاطر به دانمیم. امدهیند را او مدت نیا در. است

 حالنیدرع و دلتنگم شیبرا یول دیآینم خانه به باباخان حرف

 قله اوج به مرا و دیآیم دفعهکی چرا فهممینم. دلخورم او از

 اصالا  انگار که رودیم یجور و کندیم میرها بعد و بردیم

ا  اگر میگویم خودم به. ندارم وجود  باشد، داشته دوستم واقعا

 و باشد تابیب هم او دلتنگم، شیبرا من که اندازه نیهم به دیبا

 چرا پرسمیم خودم از. دیایب دنمید به و کند دایپ یراه باالخره

 مثل ند،یبب مرا قهیدق چند که امدهین مارستانیب به یروز چیه

 . آمدیم دنمید به آنجا وقتیب و وقت که قبالا 

 و بگردم روستا یتو عصرها که امافتاده فکر به بار چند

 یهاحرف زهر هنوز. دهدینم اجازه غرورم یول کنم شیدایپ

 جانم یتو قوانیل در روز همان یحت و زیتبر یخانه در تلخش

 . کنم سبک را خودم خواهدینم دلم گرید و است

 رضا معمول طبق و میهست شب و عصر فتیش ینازل و من

 مارستانیب عصر حدود. است رسانده مارستانیب به را ما

 سه فتیش نیا در. میندار ادیز کننده مراجعه و شده خلوت

 از بعد که من و است ما با هم کلیما دکتر. میهست دکتر

 فرصت از ام،دهید را کلیما دکتر کمتر ینازل کار به شروع

 کنارمان هم ینازل. میشویم زدن گپ مشغول و کنمیم استفاده

 شرکت وگوگفت در یگاه و نشسته کلیما دکتر اتاق در

 روزش و حال یول ستین راحت ادیز مردها با هنوز. کندیم

ا  بود، آمده رانیا به تازه که قبل ماه پنج به نسبت  متفاوت واقعا



 

 نیا مثالا  است شده قائل هم ییهاتفاوت مردها نیب حاال. است

 تا و است گرانید از کمتر یلیخ کلیما دکتر مقابل در حالتش

 و شودیم باز اتاق در بعد یکم. است راحت او با یادیز حد

 :دیگویم پرستار

 . میدار یاورژانس ماریب -

 :پرسدیم کلیما دکتر. میشویم بلند سه هر

  ه؟یچ مشکلش -

 و افتاده پله از گهیم شوهرش. سقط به دیتهد ظاهراا  -

 . کرده یزیخونر

 :دیگویم و ندینشیم دکتر

 . دکترهاست خانم کار پس -

 پزشک که ترندراحت یموارد نیچن در مردم. دیگویم درست

 نهیمعا اتاق طرف به ینازل با. کند درمانشان و نهیمعا زن

 کنار که افتدیم باقر به چشمم اول. میشویم وارد و میرویم

 بعد هنوز. شومیم متوقف اریاختیب و است ستادهیا ماریب تخت

 یحت و است من ضعف نقطه باقر سال کی به کینزد از

 و است بهتر من از نهیزم نیا در ینازل. دهدیم عذابم دنشید

 چون کند،یم کار هاروس یبرا باقر داندیم که یوجود با

 بعد. است ترراحت یکم ده،ید پدرش یخانه در را او بارها

 جواب لب ریز. کنمیم سالم و افتدیم باقر مادر به نگاهم

 رد کنارم از. دیآیم در بهت از من از زودتر ینازل. دهدیم

 :پرسدیم ینگران با و رودیم جلو و شودیم

  مارال؟ اومده سرت ییبال چه -



 

 باورم. شودیم برداشته مادرش و باقر یرو از نگاهم تازه

 دراز ماریب تخت یرو که یکبود و فینح موجود شودینم

 و شودینم دهید بلندش قد آن از یاثر چیه. باشد مارال ده،یکش

 صورت یجا به. است شده مچاله یاپارچه یسهیک کی مثل

 کبود و کردهورم چشم کی بود، ذهنم در که ییبایز و دیسف

 شده باز اریش کی مثل آن یال زور به که است چشمم یجلو

 فقط. است کرده گم را شیپا و دست و شده هول ینازل. است

 :میگویم باقر به اخم با. پرسدیم را مارال حال ینگران با

 . هیکاف باشن، نجایا مادرتون. دیستیوا رونیب -

 نفس. خوردینم تکان شیجا از و کندیم اخم جواب یجا به

 دهیناد را اتاق در حضورش کنمیم یسع و کشمیم یقیعم

 چشم از ترواجب فعالا . رومیم مارال سر یباال عیسر. رمیبگ

 :پرسمیم. است نیجن وضع به یدگیرس کبودش

  ؟یدار درد شکم یهیناح تو جان مارال -

 . دارم یزیخونر. ادیز نه -

  ماهته؟ چند یدونیم ؟یشد قاعده یک بار نیآخر -

ا یتقر... کنم فکر -  . چهارمه ماه یآخرها با

 با امگرفته ادی باالخره که را نیجن قلب یصدا یمیقد یگوش

 چشمم. زنمیم کنار را مارال لباس و دارمیبرم کنم، کار آن

 که مطمئنم گرید. افتدیم شیپهلو و شکم یرو یکبود چند به

 ادیز احتمال به و نشده جادیا پله از افتادن اثر بر عوارض نیا

 به هم آن است، کرده بلند دست مارال یرو وصفتید باقر

 را گوشم و گذارمیم شکمش یرو را یگوش. انهیوحش یشکل



 

 یضربان یول کنمیم امتحان را نقطه چند. چسبانمیم آن به

 او یموها و ستادهیا مارال سر یباال که ینازل به. شنومینم

 :میگویم کند،یم نوازش را

ا  هم شما دکتر خانم -  . دیکن چک لطفا

 هم او بعد یکم و ردیگیم دستم از را یگوش و دیآیم جلو

 متوجه نگاهش از. کندیم نگاه من به و کندیم بلند را سرش

 حالنیباا است، دهینشن را نیجن قلب ضربان هم او که شومیم

 :میگویم ینازل به. ستمین مطمئن هنوز

  ؟یکن صدا رو کلیما دکتر شهیم -

 :دیگویم باقر

  هست؟ مرد دکتر به یازین چه -

 باقر. رودیم رونیب اتاق از حرفش به توجه بدون ینازل

 :دیگویم

 هم مونخونه بغل که مرد دکتر شیپ ببرمش خواستمیم اگه -

 .بود مطب
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 نفس باقر و دیگویم یزیچ گوشش در آهسته مادرش

 را مارال شکم. دیگوینم یزیچ و دهدیم رونیب یصدادار

 پر کنمیم حس یول است متورم هنوز رحم. کنمیم نهیمعا

 مارال از. است شده سقط نیجن که است نیا حدسم. ستین

 :پرسمیم

  حده؟ چه در تیزیخونر -



 

 . اومد لخته یکل ،ییدستشو رفتم خونه تو. ادهیز -

 سر یباال دکتر. شوندیم اتاق وارد ینازل و کلیما دکتر

 را نیجن قلب یصدا کندیم یسع یگوش با و دیآیم مارال

 که شومیم مطمئن کند،یم امتحان بار نیچند یوقت. بشنود

 دهدیم فشار آرام را ینازل شکم ریز. ستین کار در یضربان

 :دیگویم یتند لحن با باقر. کندیم نهیمعا و

  ه؟یچ واسه کارها نیا -

 به بعد. دهدیم ادامه را کارش همچنان و دهدینم جواب دکتر

 :دیگویم من

 . میکن شروع رو معالجه تا کنن شونیبستر دیبگ -

 لب ریز دارد باقر که شنومیم و رومیم اتاق در طرف به

 :پرسدیم دکتر از بعد. کندیم ینامفهوم غرغر

   سالمه؟ بچه -

 . خدمتتون گمیم یبررس از بعد بشه، یبستر دیبد اجازه -

 و خدمات پرسنل دو و راهبه کی با بعد یکم و رومیم رونیب

 یرو را مارال. میشویم اتاق وارد چرخدار تختخواب

 م،یرویم رونیب اتاق از که یموقع. گذارندیم تختخواب

 : دیگویم مادرش و باقر به راهبه

ا . ممنوعه بخش به ماریب همراه ورود -  انتظار اتاق تو لطفا

 . دیبمون

 باقر. شوندیم خکوبیم دو هر که است یطور قاطعش حالت

 :دیگویم

 . شد یچ بده خبر ایب زود ینازل -



 

 را مارال آهسته و رودیم راه تختخواب کنار دارد که ینازل

 دکتر و من. دهدیم جواب نه و گرددیبرم نه دهد،یم یدلدار

 :پرسمیم آهسته. میشویم بخش وارد هاآن از بعد کلیما

 یزیچ نه دمیشن یقلب یصدا نه من ست؟زنده نیجن دکتر -

 . کردم لمس

 ینیجن هنوز دونمیم دیبع یلیخ. شده سقط ادیز احتمال به -

 . باشه کار در

 به االن مارال دیشا کنمیم فکر خودم با و کشمیم یقیعم نفس

 در یول شود ناراحت یلیخ فرزندش دادن دست از خاطر

 . داد خواهد دستش به را اشیآزاد دیکل اتفاق نیا اصل

 با و شودیم شروع یانقباضات م،یکنیم یبستر را مارال یوقت

 شروع بعد. است شده سقط نیجن که میشویم مطمئن جفت دفع

 . شیهایکبود و مارال خود تیوضع به یدگیرس به میکنیم

 گرید ماریب چند دهندیم خبر که است شده تمام کارمان تازه

 ینازل به آهسته کلیما دکتر. اندنهیمعا منتظر و کرده مراجعه

 :دیگویم

 نیجن که دیبگ همراهانش و خودش به د،یدونیم صالح اگه -

 واگذار رو یریگمیتصم شماست، خواهر چون. شده سقط

 رو ذارمیم رو کار یبنا معموالا  من. خودتون به کردم

 . صداقت

. رودیم مارال سر یباال ینازل و رودیم رونیب اتاق از دکتر

 :پرسدیم و کشدیم او سر یرو یدست

  زده؟ کتکت کهیمرت -



 

. زندیم رونیب مارال یهاچشم یگوشه از اشک قطره دو

 :دیگویم. کندیم جمع دردمند یحالت با را کبودش چشم

 انبارش تو که هاروس به بده لو رو هیهمسا بره خواستیم -

 رو زهایچ نیا داشت. داره گندم یخونگ مجاز حد از شتریب

 خوب یگیهمسا عالم تو گفتم بهش. دمید من که نوشتیم

 تعداد گفتم. افتهیم هم چشم تو چشممون فردا. ستین

 رو گندم اشبچه تا ده یگرسنگ ترس از اده،یز شونخانواده

 بود، نگرفته رو جلوش مادرش اگه. شد دعوامون. داشته نگه

 . بودم ُمرده پاش و دست ریز

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس ینازل

 . مارال شده سقط بچه -

 :میگویم و رمیگیم را دستش. افتدیم هقهق به مارال

. یدار یحس چه فهممیم. مارال دیشد راحت دوتون هر -

. شدیم بدبخت یپدر نیهمچ با بچه اون یول سخته دارم قبول

 . یکن خالص مرد نیا شر از رو خودت یتونیم اقالا  حاال

 :دیگویم بغض با

 یخونه بودم رفته و بودم کرده قهر که دفعه اون. ذارهینم -

 فکر گفت و گردنم رو گذاشت چاقو برگشتم، یوقت پدرم،

 از حرف گهید بار هی اگه گفت. کنم رونیب سرم از رو طالق

 . رمینم رونیب خونه اون از زنده بزنم، طالق

 . کنمیم نوازش را دستش

 تیحما ازت هستن، وکیب و بابات. ستین هم هایطورنیا -

 فکر یچیه به فعالا  حاال. بوده دیتهد فقط هاحرف نیا. کننیم



 

 که ییداروها از یکی. یبخواب کن یسع و باش آروم. نکن

 خوابت ،یببند رو هاتچشم اگه. بود آرامبخش ،یخورد

 . برهیم

 ریز سالمش چشم. بردینم خوابش یول بنددیم را شیهاچشم

 ذهنش یشانیپر افکار است مشخص و دارد یتند حرکت پلک

 :دیگویم ینازل. دهندیم آزار را

  بدم؟ خبر بهشون برم من یهست ششیپ -

 . زمیعز آره -

 یتو از را باقر ینعره یصدا بعد قهیدق چند. رودیم ینازل

 . شنومیم بخش یراهرو

 تو ذارمینم. خونه ببرم رو زنم االن نیهم خوامیم من -

 . دیکشت رو امبچه که بمونه یمارستانیب

 حرف او با دارد که شنومیم را ینازل یدهیترس و آرام یصدا

 باز را سالمش چشم مارال. دیگویم چه شنومینم یول زندیم

 :دیگویم وحشت با و کندیم

 . خونه اون تو برم خوامینم. ببره منو دینذار خدا رو تو -

 خودت تیرضا بدون رو تو کسچیه. زمیعز نباش نگران -

 . برهینم ییجا

 داد و ستادهیا راهرو وسط باقر. رومیم رونیب اتاق از

 ملتمسانه و ستادهیا مقابلش فشینح اندام آن با ینازل. زندیم

 :دیگویم
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 . برده خوابش تازه مارال. دیننداز راه سروصدا خدا رو تو -

 :کشدیم هوار باقر

 هم خودمون یخونه. بخوابه جهنم نیا تو نکرده الزم -

 . هست رختخواب

 :میگویم محکم و باقر یهاچشم یتو زنمیم زل

 . مارستانهیب نجایا آقا؟ خبرتونه چه -

 .دشیدیم کشتن به بمونه، نجایا هم زنم البد. دیکشت موبچه -

 :دیگویم ینازل

 . بود شده سقط نجایا دشیاریب نکهیا از قبل بچه -

 که دیآورد سرش ییبال هی شماها مطمئنم. ستمین خر من -

 مارال االن نیهم من. مونخونه برنگرده بچه خاطر به مارال

 .برمیم شدهخراب نیا از رو

 . کنمیم اشاره بخش در به دست با

 دیبا یک ماریب میدیم صیتشخ ما. رونیب دیببر فیتشر -

 . شما نه بشه مرخص

 زل. است خشم از پر همچنان یول دیآیم نییپا یکم شیصدا

 .صورتم یتو زندیم

 . ببرمش خوامیم. دارم رو ارشیاخت. زنمه -

 . ماست ماریب مارال فعالا . ستین شما دست نجایا اریاخت -

 :کشدیم نعره

 قحبه کهیزن. نزن یادیز زر من واسه شو خفه گهید یکی تو -

 تو مطمئنم. آرمیم جا رو حالت بعداا . دکتر شده من واسه

 .یکشت موبچه تهیعفر



 

 من بود دهید که رودیم یاتاق طرف به و شودیم رد کنارم از

. آنجاست مارال که زده حدس البد و امآمده رونیب آن از

 با کلیما دکتر برسم، او به نکهیا از قبل و دومیم دنبالش

 صورت به. ستدیایم باقر مقابل و شودیم رد کنارم از عجله

 : دیگویم اشیشگیهم آرام لحن همان با و کندیم نگاه او

ا  آقا -  استراحت دارن مارانیب. رونیب دیببر فیتشر لطفا

 . کننیم

 . خونه ببرم رو زنم خوامیم -

 . شنینم مرخص امروز شونیا -

 :دیگویم حرص با باقر

 یک رمیگیم میتصم من. نزن یادیز حرف من واسه مردک -

 یچ که نجایا بمونه گهید د،یکشت موبچه یوقت. ببرمش دیبا

 . ارمیب پاسبون برم نکن یکار بشه؟

 :دیگویم آرامش با دکتر

 خاک جزو و کاستیآمر سفارت به متعلق مارستانیب نیا -

 قدرت چیه نجایا شما پاسبون. شهیم محسوب کایآمر کشور

 از بشم مجبور که دینکن یکار. دیببر فیتشر. نداره یاییاجرا

 ست،ین شما شأن در که یجور کنم درخواست ینگهبان پرسنل

 . رونیب کنن تتونیهدا

 :دیگویم حرص با باقر

 که گهید ساعت هی. نترسون کایآمر خاک از منو کهیمرت -

 شهیم تیحال مارستانت،یب تو ختمیر رو روس سرباز تا صد

 . داره کره چقدر ماست من هی



 

 به روس یسربازها. آقا متحده یشورو با االن ما کشور -

 سروصدا بدون نفعتونه به. کننینم یتعد کایآمر خاک میحر

 . دیببر فیتشر

 که ینگاه با و دهدیم فشار هم یرو را شیهالب ظیغ با باقر

 بعد لحظه چند. دکتر به شودیم رهیخ بارد،یم آتش آن از

 کشمیم یراحت نفس. رودیم رونیب بخش در از و گرددیبرم

 :میگویم و

 . دیدیرس موقع به یلیخ. دکتر ممنون -

  ه؟یعصب قدرنیا شهیهم آقا نیا -

ا  نه، -  یول دارهیم نگه خوب یلیخ رو ظاهرش شهیهم اتفاقا

 . هاستروس جاسوس. بودم دهید رو کثافتش درون هم قبالا  من

 :پرسمیم. دهدیم تکان یسر تأسف با

ا  دکتر -  بخوان و ارهیب روس سرباز بره داره امکان واقعا

  ببرن؟ نجایا از زور به رو مارال

 هر. شنینم ما میحر وارد اجازهیب روس یسربازها نه، -

 از یرسم ینامه به ازین بکنن، مارستانیب تو بخوان یحرکت

 یکار نیهمچ روس ژنرال هی واسه دیشا. داره شونیفرمانده

. باشه راحت التونیخ. پاُخرده جاسوس هی واسه نه یول بکنن

 .نهیتأم تشیامن مارستانه،یب تو یوقت تا ماریب

 صورتش به رنگ که ینازل با. رودیم رونیب بخش از دکتر 

 از وحشت و لرزدیم دارد. مارال اتاق یتو میرویم ست،ین

 باقر و اندازمیم اطیح به ینگاه پنجره از. باردیم صورتش



 

 را مارال دست. روندیم دارند که نمیبیم را مادرش و

 . رمیگیم

 . رفتن. زمیعز نباش نگران -

 در دهمیم اجازه و کنمیم بغلش. هیگر ریز زندیم دوباره

 قرص کی شود،یم آرام یوقت. کند یخال را خودش آغوشم

 به تا میمانیم کنارش ینازل با و دهمیم او به گرید آرامبخش

 :میگویم ینازل به. رودیم خواب

 کلیما دکتر نکهیا با. یبد خبر اتخونواده به دیبا نظرم به -

 ستین بد کنمیم فکر من داشت، نانیاطم مارستانیب تیامن از

 . باشن مارستانیب تو شب و باشن انیجر در پدرت و وکیب

 . شودیم نگران صورتش

  ؟ییتنها بدم؟ خبر بهشون برم یچطور -

 :میگویم. رودینم ییجا تنها هنوز ینازل که بود رفته ادمی

  برم؟ من یخوایم -

 . اندازدیم رونیب به ینگاه پنجره از

 . خطرناکه. نیزر شده کیتار هوا -

 . بکنه تونهیم یکمک چه مینیبب کنم صحبت دکتر با بذار پس -

 ینازل پدر یخانه به را خدمات پرسنل از یکی دکتر بعد یکم

 و وکیب که کشدینم طول ادیز و بدهد خبر که فرستدیم

 هم اندیعصبان هم دو هر. ندیآیم مارستانیب به پدرش

 خواب کهیدرحال و مارال اتاق یتو برمشانیم. ناراحت

 :دیگویم لب ریز وکیب. نندیبیم را او قهیدق چند است،

 . ذارمینم زنده رو نامرد نیا من. کشمشیم -



 

 :میگویم پدرش و وکیب به م،یرویم رونیب اتاق از یوقت
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 باقر یخونه برگرده مارال دیبد اجازه دینبا گهید که مطمئنم -

 باقر دونمیم دیبع یول نهیهم هم خودش خواست کنمیم حس و

. بده طالقش بشه یراض و شما یخونه بمونه مارال بذاره

 گهید بار هی اگه که کرده دشیتهد چاقو با گفتیم مارال

 . کشدشیم بزنه، طالق از حرف

 :دیگویم وکیب

. درک به فرستمشیم بکشه، مارال به دستش نکهیا از قبل -

 . کنه بلند دست یطورنیا خواهرم رو یکس که نمردم هنوز

 :دیگویم پدرش

 یروز چند دیبتون شما اگه. خانم نیزر محبتتون از ممنونم -

 باقر که میکنیم یفکر هی د،یدار نگه مارستانیب تو رو مارال

 . نرسه مارال به دستش گهید

 خوب حالش اگه یحت. ستین داشتنش نگه نظر از یمشکل -

 خوابگاه تو مدت هی میتونیم نباشه، جا بخش تو و بشه

 بمونه تونهینم که ابد تا. بعدشه مسئله. میدار نگهش هاراهبه

 . مارستانیب تو

 . کشدیم یقیعم نفس

 که نیهم. خونه اون تو برگرده مارال بذارم محاله گهید من -

 د،یدار نگهش و دیکن جور مهلت برامون روز چند دیبتون شما



 

 وقت هی که میمراقب مارستانیب تو ما امشب. کمکه نیتربزرگ

 . ارهین شیپ یمشکل نامرد اون

 . دهمیم تکان سر

 واقع در. خدا شکر نداره یحاد مشکل مارال. دینباش نگران -

 به فقط ما. کرد مرخصش شدیم نبود، شیزندگ مشکل اگه

 . نرسه بهش باقر دست که میداشت نگهش نیا خاطر

 رونیب و دهندیم تکان سر تأسف و افسوس با دو هر

 و نندینشیم اطیح یهاپله یرو که نمیبیم پنجره از. روندیم

 .شوندیم صحبت مشغول

 و من دنبال دیآیم رضا که صبح و گذردیم آرامش با شب

 خسته که را وکیب پدر اصرار با شنود،یم را ماجرا و ینازل

 در خودش که دیگویم و فرستدیم خانه به رسد،یم نظر به

 :دیگویم ینازل. ماندیم مارستانیب

 تنهاست، نهیبب بشه داریب. مارال شیپ مونمیم هم من -

 . ترسهیم

 :دیگویم رضا

 . بزن یچرت به زیتبر یخونه برو هم تو نیزر -

 . قوانیل رمیم من. بده رو نتیماش. خوامینم -

 . کندیم برانداز را صورتم دقت با

. ستین خونه االن. کار سر رفته ؟یدلخور محمد از هنوز -

. دیشبکار دوباره که هم امشب. قوانیل رهیم که هم بعدازظهر

 فرستهیم رو خانمش خونه، برسه ینازل یبابا که االن

 آرمیم هم رو ینازل بعدش. بمونه مارال شیپ که مارستانیب



 

. مارستانیب آرمتونیم دنبالتون آمیم عصر. بخوابه کم هی که

 . قوانیل یبر ستین صالح تنها

 یجلو بعد یکم. کنمیم قبول و رسدیم نظر به درست حرفش

 ادهیپ که خانه یجلو. شومیم درشکه سوار مارستانیب

 با. کندیم باز را در هاتیرع از یکی و زنمیم در شوم،یم

 اریاختیب است، رفته کار سر محمد که بود گفته رضا نکهیا

 رومیم تو. ستین که گرددیم نشیماش دنبال چشمم اطیح یتو

 . بردیم خوابم بالفاصله و کشمیم دراز خودم اتاق در و

 که مبهوتم هم خودم. است سه ساعت شوم،یم داریب یوقت

 را محمد و رومیم رونیب اتاق از. امدهیخواب همه نیا چطور

 را دنشید انتظار اصالا . دیآیم رونیب اتاقش از که نمیبیم

 فقط هم او و کنمیم نگاهش. رودیم باال قلبم ضربان. نداشتم

 لبخندیب و سرد. میکنینم سالم کدامچیه. کندیم نگاهم

 :پرسدیم

  ؟یینجایا چرا تو -

 :میگویم یدلخور با

 نجایا خواسته دلم. بابامه یخونه بدم؟ پس جواب تو به دیبا -

 . باشم

 :دیگویم یخونسرد با

 . قوانیل رمیم دارم من. ستین یمشکل. باش -

 و سالم کالا  انگار. یخداحافظ بدون افتد،یم راه در طرف به

 باز ینازل اتاق در. است شده حذف ارتباطمان از یخداحافظ



 

 را پاسخش محمد. کندیم سالم و دیآیم رونیب او و شودیم

 :پرسدیم و ستدیایم بعد و دهدیم

 رضا. شمیم نگران دارم د؟یینجایا امروز شماها شده یچ -

  کجاست؟

 :دیگویم ینازل

 کتک رو مارال یلعنت باقر اون. بود یبد شب یلیخ شبید -

 اشبچه. مارستانیب ارنشیب شدن مجبور که یجور بود، زده

 خواستیم و بود انداخته راه دادیب و داد باقر بعد. شد سقط

 که کرد دیتهد. کرد رونشیب کلیما دکتر که ببره رو مارال

 شیپ یمشکل گفت کلیما دکتر. آرهیم روس سرباز رهیم

 شبید از وکیب و بابام یول نهیتأم مارستانیب تیامن و آدینم

 و دیرس که رضا هم صبح. باشن مراقب که مارستانیب اومدن

 شیپ موند خودش و خونه فرستاد رو بابام د،یشن رو انیجر

 و خونه آورد منو رضا و مارال شیپ اومد مامانم بعد. وکیب

 خواب موقع اون از هم من. مارستانیب برگشت دوباره خودش

 .شدم داریب االن. بودم

 :دیگویم و من به کندیم رو محمد

 به رو هانیا ینداشت الیخ تو بودم، دهیند رو ینازل اگه یعنی -

  اد؟یب بر ازم یکمک هی دیشا ینکرد فکر ؟یبگ من

 از. دهمیم حق او به حالنیدرع و خورمیم جا لحنش از

 باقر و مارال موضوع دیبا یول بودم شده یعصب برخوردش

 و ینازل به کندیم رو. دهمینم یجواب. گفتمیم او به را

 :پرسدیم



 

 مارستان؟یب بمونه قراره روز چند مارال -

 از و کنه دایپ یراه هی بتونه بابام تا میدار نگهش قراره فعالا  -

 اسم اگه که کرده دشیتهد چون داره نگهش دور باقر دست

 . کشدشیم اره،یب رو طالق

 .دهدیم رونیب یصدادار نفس محمد
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 برنامه. کنمیم جمع رو اعتماد قابل دوستان رمیم االن من -

 راحت المونیخ که مارستانیب تو میمونیم ینوبت و میذاریم

 هم سر پشت روز چند که آرنینم طاقت پدرت و وکیب. باشه

 از بعد یبرا. افتنیم پا از. باشن مارستانیب تو بخوان

 شر از رو مارال یچطور که میکنیم یفکر هی هم مارستانیب

 . میبد نجات طونیش اون

 دلم رفتارش از. رودیم رونیب در از کند، نگاهم نکهیا بدون

ا . است گرفته  را برخورد نیا من با چرا بفهمم توانمینم واقعا

 حرف یبرا ییجا که بود کرده رفتار یطور خودش. دارد

 کرده ریتحق مرا ینازل یجلو هم بعد و بود نگذاشته یباق زدن

 . بود

 خوابم دوباره و خورمیم غذا یکم ینازل همراه یلیمیب با

 به رفتن یبرا که کندیم دارمیب ینازل که یوقت تا بردیم

 . میشو آماده مارستانیب

□ 



 

 خبر یول امدهیند را محمد مدت نیا در. است گذشته روز سه

 یهاساعت تمام در دوستانشان و وکیب رضا، محمد، که دارم

 اتاق و اطیح یتو ای مارستانیب اطراف ینوبت روز شبانه

 یبرا که یمشکل هر با مقابله یبرا آماده و اندبوده انتظار

 دکتر حرف که میاشده مطمئن یهمگ کمکم. دیایب شیپ مارال

 طیمح در روس سربازان دخالت عدم مورد در کلیما

 کرده یالک دیتهد مورد نیا در باقر و بوده درست مارستانیب

 دوستان و باقر خود از المانیخ هنوز حالنیباا یول است بوده

 مارستانیب نگهبان مدت نیا در. است نشده راحت اشیاحتمال

 در یحت اشخانواده و باقر ورود مانع کلیما دکتر دستور به

 یجلو باقر گرید بار کی هم باز. است شده مالقات ساعات

 خواسته را زنش دیتهد و داد با و کرده پا به غوغا مارستانیب

 . برود آنجا از شده مجبور هانگهبان برخورد از بعد که

 و افسرده یول رودیم یبهبود به رو مارال یجسم وضع

 او به بارها ینازل و من نکهیا وجود با. است نگران و نیغمگ

 مزخرف یزندگ نیا شر از یزود به که میاداده یدلگرم

 هر که اندگفته هم وکیب و مادرش و پدر و شد خواهد خالص

 ذهنش از اتفاق آن وحشت کنند،یم تشیحما باشد الزم جور

 . است نرفته رونیب

ا  صبح فتیش کی از بعد امروز  با روز چند از بعد خلوت نسبتا

. ناراحتم و یعصب یول ستمین خسته. میابرگشته قوانیل به رضا

 به محمد و من ارتباط چرا که است ذهنم در سؤال نیا مدام

. دهدیم آزارم فیبالتکل وضع نیا و است آمده در شکل نیا



 

 میتصم. آورمینم در سر متناقضش برخورد و رفتار نوع از

 نجایا اگر و بزنم روستا در یگشت بعدازظهر امروز رمیگیم

 حالش که باشد ییروزها آن از دوارمیام. کنم دایپ را او باشد،

 . کند پاک دلم از را برخورد نیآخر یتلخ و است خوب

. رمیگیم را سراغش تیرع کی از روستا در و افتمیم راه

 روستا یباال سمت به که دهید را او قبل یکم که دیگویم

 و شودیم تمام هاخانه تا کنمیم دنبال را ریمس. است رفتهیم

 نودم دهه یخانه اطیح در به چشمم. نه ای بدهم ادامه که مرددم

 و باشد آنجا محمد زنمیم حدس. است باز آن یال که افتدیم

 حدس درست. کشمیم سرک در یال از. رومیم طرفش به

 و نشسته من به پشت گردو درختان یهیسا ریز. بودم زده

 کنارش که یموقع. رومیم طرفش به آرام. کشدیم گاریس

 با و اندازدیم من به ینگاه. کنمیم سالم دفعهکی رسم،یم

 نگاهش و ستمیایم مقابلش. دهدیم را سالمم جواب یبدخلق

 :پرسدیم. کنمیم

  نجا؟یا یاومد چرا -

 . امیب خواست دلم. مهخونه -

 :پرسدیم و اندازدیم اطراف به ینگاه

 ؟ینیبیم یاخونه نجایا تو -

 . اتشیجزئ تمام با نم،یبیم من یول ینینب دیشا تو -

 :پرسمیم. دیگوینم یزیچ یول زندیم پک گارشیس به

 سؤالت نیاول ،ینیبیم منو وقت هر هایتازگ که شده یچ -

 ؟یهست تو که ییجا امیب شده ممنوع داا یجد! اومدم؟ چرا که نهیا



 

  چرا؟ یدونینم تو یعنی -

 . دونمینم نه -

ا  -  ؟یبشنو یدار دوست واقعا

 نداشتم دوست اگه ؟یدیم جواب بیغر بیعج قدرنیا چرا -

 .دمیپرسینم که بشنوم

 :دیگویم راحت و میهاچشم یتو زندیم زل

 . کنمینم بغلت ،یباش دستم دم اگه ستمین مطمئن چون -

 است کرده پاک را هایتلخ تمام جوابش. ردیگیم گر میهاگونه

 زدنم لبخند مانع زور به. آورمینم خودم یرو به یول

 :میگویم و کنمیم اخم. شومیم

  ؟یهست یبازهوس آدم قدرنیا یعنی -

 . ندینشیم لبش یرو یمحو لبخند

 اصالا  و یکرد مقاومت چقدر بازهوس آدم نیا مقابل در دمید -

 تو کردم،یم یکار هر اگه اتاق اون تو روز اون! ینشد شل

 . یگفتینم نه

 شودیم پاک قبل لحظه چند خوب حس آن تمام. خورمیم جا

 شکل نیبدتر به. ردیگیم شدن ریتحق تلخ حس را شیجا و

 یجواب دنبال ذهنم یتو دارم. است کرده فمیخف و خوار ممکن

 و اندازدیم نیزم یرو را گارشیسته که گردمیم شکندندان

 :دیگویم. شودیم بلند

. تو و من یاراده از شتریب یلیخ ن،یزر قدرتمندن غرائز -

 فقط دومون هر یبرا بعداا  که افتهیم یاتفاق ،یباش دوروبرم



 

 شأنت هم تو دارم، رو خودم یزندگ که من. آرهیم یمونیپش

 . نهیا از باالتر یلیخ

 یترواضح لبخند بار نیا و بردیم باال را شیابرو کی

 :دیگویم. زندیم

 هر ،یستیوا نجایا اگه که دمیم هشدار بهت دارم هم االن -

 !خودته با تشیمسئول فتهیب یاتفاق
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 کشدیم پر شیبرا دلم و چشمانم به زده گره را اشییطال نگاه

 کرده رمیتحق چطور قبل قهیدق دو که امنبرده ادی از هنوز یول

 که بود زده حرف یطور و داده یارادگیب نسبت من به. بود

 دلم. امیعصبان. ببوسد مرا بودم کرده وادارش من انگار

 از کلمات انگار یول بدهم را جوابش محکم یلیخ خواهدیم

 عقب قدم کی من و دیآیم جلو قدم کی. انددهیکش پر ذهنم

 بدهم قرار یتیموقع در را خودم ستمین حاضر گرید. رومیم

 اطیح در از و گردمیبرم. بشنوم را هاحرف نیا باز بعدها که

 . دومیم رونیب

 با یول نکنم توجه جلب که دومینم گرید رسم،یم که کوچه به

 و یعصب قدرآن. دارمیبرم قدم توانم،یم که یسرعت حداکثر

 خودم دست از. فهممینم اطرافم از زیچچیه که امکالفه

 بشنوم، را هاحرف نیا که کردم یرفتار چرا که امیعصبان

ا   دارد، را خودش یزندگ نکهیا یرو محمد دیتأک مخصوصا

 را غرورم حرف نیا با. است ختهیر هم به مرا همه از شتریب



 

 با دارم الیخ من انگار که کرده وانمود یجور و شکسته

 یزیچ هر از نیا و زمیبر هم به را او یزندگ یگرعشوه

 . دهدیم آزارم شتریب

 جسم مال درد. چه یعنی درد که دانمیم خوب یلیخ گرید

 درد ست،ین شالق ضربات ای بدن یتو گلوله درد ست،ین

 آخر تا دیبا و ندارد یدرمان که یدرد است، دل شکستن یواقع

 و است مرگ درمانش تنها که یدرد ،یبساز آن با عمر

 همه از. یبزن یحرف یکس با موردش در شودینم وقتچیه

 کنند لیتحم آدم به توانندیم یکسان فقط را درد نیا نکهیا بدتر

 که یکسان رود،یم در شانیبرا جانت و یدار دوستشان که

 به و یاکرده باز شانیبرا خودت دست با را قلبت یچهیدر

 . یاداده راهشان متیحر

 که را ییهاساعت و باشم تنها اتاقم یتو کنمیم یسع شب تا

 شب. کنمیم ظاهر حفظ یسخت به باشم، گرانید کنار مجبورم

 دل کی لقامه دنیخواب از بعد و رومیم رختخواب به زود

. امگرفته را ممیتصم شوم،یم آرام یوقت. کنمیم هیگر ریس

 چیه گرید. برگردم خودم زمان به دیبا. ستین نجایا من یجا

 . ندارم یشک

 که است یبار نیآخر نکهیا فکر از شوم،یم داریب که صبح

 که است یروز نیآخر خوانم،یم صبح نماز خانه نیا در

 و رومیم هاییکایآمر مارستانیب در کارم سر و شومیم آماده

 نم،یبیم را خانواده نیا یاعضا و لقامه که است یبار نیآخر

 دارم یقیعم یدلبستگ هانیا تمام به چقدر. افتمیم هیگر به باز



 

 و ییبایز تمام با را عشق که یکس محمد، به همه از شتریب و

 یکس هر از بدتر بعد و داده نشان من به کمال و تمام عظمتش

 ممیتصم یول نمیغمگ دلم عمق از. است کرده امله امیزندگ در

 غروب امروز نیهم که مطمئنم. است نشده عوض رفتن یبرا

 . رفت خواهم

 به ظهر تا. رساندیم مارستانیب به را ینازل و من رضا

 رفتن یبرا ممیتصم. کنمیم فکر هم باز و رسمیم میکارها

. کندینم مشغول را ذهنم موضوع نیا گرید و است یقطع

 دیبا رفتن از قبل که است نیا کرده، ریدرگ مرا که یسؤال

 اگر که بودم داده قول او به. نه ای میبگو محمد به را ممیتصم

ا  برگردم، خودم زمان به گرفتم میتصم یروز  او به حتما

ا  و دهمیم دل ته از را قول نیا که بودم گفته. میبگو  به حتما

 یحت افتاد، یاتفاق هر که بود کرده دیتأک. کرد خواهم عمل آن

ا  م،یبود قهر هم با اگر  بودم داده وعده من و میبگو او به حتما

 قولم یاخالق یجنبه از نظرصرف. کرد خواهم را کار نیا که

 تمام وجود با که کنم انکار توانمینم است، مهم میبرا که

 که خواهمیم ام،دهیرنج شدت به او از نکهیا با ها،یریدلگ

 . است بهانه نیبهتر قول نیا و نمشیبب بار نیآخر یبرا

 میگویم ینازل به. رمیگیم یمرخص ساعت کی ناهار از بعد

 به هم با که گردمیبرم مارستانیب به و دارم یمختصر دیخر

 یکم و شومیم درشکه سوار مارستانیب رونیب. میبرو قوانیل

 و اندازمیم ساختمان به ینگاه. هستم یاستاندار یجلو بعد

 نیا در چرا دانمینم. کنم ثبت ذهنم در را شکلش کنمیم یسع



 

 در مطمئنم که هستم یخاطرات ثبت فکر به هنوز روز نیآخر

 . برمیم لذت یخودآزار نیا از انگار. داد خواهد آزارم ندهیآ

 که یمنش اتاق وارد. رومیم دوم یطبقه به و شومیم وارد

. کندیم کیعل و سالم احترام با شناسد،یم مرا که او شوم،یم

 :پرسمیم و دهمیم را پاسخش

  هستن؟ احتشام یآقا -

 . اتاقشونن تو. خانم بله -

 تنهان؟ -

 . بله -

 نفساعتمادبه خودم به تا کشمیم یقیعم نفس اتاقش در پشت

 یکار چیه و است نشسته زشیم پشت. شومیم وارد و بدهم

 دل. دارد متفکر یاافهیق و روروبه به شده رهیخ. کندینم

 باال قلبم ضربان و افتدیم تپش به دنشید با هم باز امیلعنت

 یحالت با ند،یبیم که مرا. کشدیم پر شیبرا وجودم. رودیم

 از نه ست،ین کار در یسالم هم باز. کندیم نگاهم پرسشگر

 یتو زنمیم زل و رومیم زشیم مقابل. او نه و من طرف

 . صورتش

 . رمیم دارم امروز من بگم بهت اومدم -

 . بردیم باال را شیابرو کی

  کجا؟ -

 .خودم زمان به دارم، تعلق بهش که ییجا -

 . کندیم جمع یکم را شیهاچشم

 ؟یبر یخوایم چرا -
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 اگه که بودم داده قول بهت یروز هی. نداره یربط تو به -

 اومدم؛ نیا خاطر به فقط االن. بگم بهت قبلش برم، خواستم

 .بدم حیتوض برات نمیبینم یلیدل یول

 نه ست،ین یحس چیه نگاهش یتو. کندیم نگاهم لحظه چند

 :پرسدیم. خشم نه محبت، نه ،یناراحت

  ؟یبر یخوایم یک -

 . غروب امروز -

 . اندازدیم اتاقش یوارید ساعت به ینگاه

  ؟یبگ من به رو نیا فقط که یاومد قوانیل از االن -

 گرفتم یمرخص ساعت هی. مارستانهیب تو کارم ساعت االن -

 رضا سه ساعت و مارستانیب گردمیبرم. بگم بهت رو نیا که

 . دنبالمون آدیم

 . زندیم یرنگکم لبخند

 قبرستون تو یبتون غروب که قوانیل یرسیم موقع به پس -

 . یباش

 . آره -

 :دیگویم خونسرد

 . شیپ ریخ -

 رفتن ور به کندیم شروع و داردیبرم صورتم از را نگاهش

 من با راحت چقدر. است زشیم یرو که ییکاغذها با

 نه و کرده ماندنم یبرا یاصرار نه است؛ کرده یخداحافظ



 

 وقت یلیخ از انگار. شودیم دهید رفتارش در یایناراحت چیه

 عمداا  رفتارش با خودش دیشا یحت و بروم که بوده منتظر شیپ

 . ردیگیم دلم. است کرده تیهدا سمت نیا به مرا

 سوار یوقت. رومیم رونیب اتاقش از یخداحافظ بدون

 تنها گرداند،یبرم مارستانیب به مرا که شومیم یادرشکه

 خودم دست از. است تیعصبان دارم، وجود تمام با که یحس

 در یحت چرا. نمیبب را صحنه نیا تا آمدم چرا که امیعصبان

 رفتارش کند؟ کوچکم قدرنیا بودم داده اجازه لحظات نیآخر

 خالص مزاحم موجود کی شر از دارد انگار که بود یطور

 باز که بودم داده او به را مجال نیا یفکریب با من و شودیم

 . کند رمیتحق هم

 ندهیآ در. باشد بهتر یلیخ میبرا نیا دیشا که میگویم خودم به

 امروز ریتصو باشم، شده دور محمد از شهیهم یبرا یوقت

 به دوباره و کنم فراموشش ترراحت یلیخ شد خواهد باعث

 . ببندم دل امینود دهه یزندگ

 بار نیآخر یبرا تا شومیم رضا نیماش سوار که یموقع

 برخورد که ندارم شک گرید م،یبرو را قوانیل یآشنا ریمس

 و عاشقانه یخداحافظ کی از بهتر یلیخ محمد امروز

 و فیبالتکل یزندگ نیا از امروز نیهم من. بود پرسوزوگداز

 به که گردمیبرم ییجا به و شومیم جدا شهیهم یبرا پادرهوا

 .دارم تعلق آن
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 تعادلیب یروزها

 چند کوتاه وقت شتریب کنمیم یسع م،یرسیم که خانه به

 میبگو او به که ندارم را نیا دل. بگذرانم لقامه با را امساعته

 دارغصه یلیخ مطمئنم. بروم نجایا از شهیهم یبرا خواهمیم

 بماند سخت کار نیا که میگویم خودم به. شد خواهد نیغمگ و

 را شیهایسخت و بکشد را زحمتش خودش و محمد یبرا

 از بعد که است حقش کرده، حقم در که یرفتار با. کند تحمل

 . بکشد عذاب یکم رفتنم

 را لقامه بارها و کنمیم یباز ایلع و لقامه با ساعت دو یکی

 یروز نیآخر نکهیا تصور از بار هر. بوسمیم و کنمیم بغل

 لقامه که بروم ییجا به دیبا بعد و دارم کنارم را او که است

 شتریب دلم و کنمیم بغض است، رفته ایدن از و شده ریپ

 یگرید زمان در نکند که رسدیم ذهنم به باز بعد. ردیگیم

 کار و پول نه و شناسمیم را یکس نه که ییجا م،یایب فرود

 از. شوم روروبه ییهاآدم جورچه با ستین معلوم و دارم

 که ندارم شک. بکنم را کار نیا دیبا یول لرزدیم تنم وحشت

. بدهم ادامه یزندگ نیا به و بمانم نجایا بتوانم است محال

 زمان به بتوانم و کند کمکم خدا کنمیم دعا. باداباد هرچه

 . نشوم سرگردان خیتار در و برگردم خودم

 یهیبق که رومیم تاالر به کار سر از باباخان برگشتن از بعد

 چشم تکشانتک یچهره به. نمیبب رفتن از قبل هم را هامهربان

 کنارشان که را یخوب یروزها خاطرات و دوزمیم

ا . کنمیم مرور ذهنم در ام،گذرانده  دلم و دارم دوستشان واقعا



 

 مرا که تو! محمد تو به لعنت. بکنم دل هاآن از خواهدینم

 که یداد آزارم یطور بعد و یکرد خودت عشق ریاس

 یبرا و شوم جدا دارم، دوستش که یایزندگ از مجبورم

 . بروم شهیهم

 همان پوشم،یم لباس و شومیم بلند هفت ساعت حدود

 را امیپشتکوله. بودم آمده هاآن با نود دهه از که را ییهالباس

 یرو از و است محمد یهیهد که را یدستبند و دارمیبرم

. اندازمیم دستم به بار نیاول یبرا شده، ساخته مارال دستبند

 مثل دارم انتظار و شومیم وارد. رومیم لهیطو طرف به

 و دیایب استقبالم به هایگرگ یشادمانه پارس یصدا شهیهم

 ادمی تازه. کنمیم تعجب شوم،یم مواجه سکوت با یوقت

 هاسگ پارس یصدا شدم، خانه وارد یوقت امروز که افتدیم

 ابراز میبرا لهیطو وارید پشت از شهیهم که بودم دهینشن را

 که بود ریدرگ یقدر به ذهنم موقع آن یول کردندیم احساسات

 از یبخش طرف به ینگران با. بودم نکرده یتوجه اصالا 

 شده جدا هاسگ یبرا یاتخته یوارید با که رومیم لهیطو

 کدامشانچیه. است یخال یچوب اتاق. کنمیم باز را در. است

 پنج نیا در که شانیهاتوله نه و ماده و نر یگرگ نه ستند،ین

ا یتقر و اندشده بزرگ یحساب ماه شش  و پدر کلیه به با

 بعد کنمیم نگاه یخال یفضا به مبهوت. هستند مادرشان

. کنمیم صدا را رجب و شومیم اطیح وارد و دومیم رونیب

 . کندیم سالم و دیآیم رونیب اتاقش از

  کجان؟ هاسگ. رجب سالم -



 

 رو همه و اومدن خان محمد د،ییایب نکهیا از قبل خانم، -

 . بردن

 :پرسمیم تعجب با

  بردشون؟ کجا -

 . خانم دونمینم -

 یکم دلم. گردمیبرم خانه طرف به و کشمیم یقیعم نفس

 تفاوتیب رفتنم به نسبت هم قدرهاآن محمد پس. است شده گرم

 بود کرده یخداحافظ من با راحت یلیخ ظاهراا . است نبوده

 خودش با را رفتنم یلهیوس و آمده نجایا به یفور بعداا  یول

 دستش از حالنیدرع د،یآیم لبم یرو یلبخند! بود برده

 دیبگو و کند صحبت من با آدم مثل نکهیا یجا به. امیعصبان

 من با یزندان کی مثل بروم، نجایا از ندارد دوست که

 نوع نیا. بمانم نجایا که بود کرده مجبورم. بود کرده برخورد

 و است تناقض در شدت به طلبماستقالل یهیروح با رفتار

 . شودیم پنهان اشیتلخ ریز محمد پنهان محبت

 از رفتن یبرا گرید امروز هرحالبه که میگویم خودم به

 از دلم ته. کنم صبر مجبورم و دیآینم بر دستم از یکار نجایا

 با بودن یبرا گرید یمهلت. ستمین ناراحت چندان فرصت نیا

ا  و خانواده نیا  لذت آن از که امآورده دست به لقامه مخصوصا

 . برمیم

 هم سر پشت شب و عصر ینازل و من فتیش باز بعد روز

 بعد روز صبح. نمیبب را محمد و بروم که ستین یمجال و است

 میتصم قبل از م،ییآیم رونیب مارستانیب از که فتمانیش از



 

 به و دارم کار محمد با که میبگو رضا به بودم گرفته

 یول بپرسم هاسگ مورد در و نمیبب را او و بروم یاستاندار

 فرصت صبح تا کداممانچیه که میاداشته یشلوغ یلیخ شب

ا . میبگذار هم یرو پلک میانکرده  راه که طورهمان واقعا

 رمیگیم میتصم. افتندیم هم یرو دارند میهاپلک روم،یم

 فردا. شوم هاسگ ریگیپ فردا و شوم الیخیب هم را امروز

 محل در را محمد که دارم یکاف فرصت و است صبح فتمیش

 .  کنم دایپ کارش

 :پرسمیم رضا از م،ینینشیم که نیماش یتو

 یبابا د؟یکن کاریچ باقر یماجرا یبرا شد قرار باالخره -

  گرفته؟ یمیتصم چه مارال

ا  -  یراه دنبال یول باقر یخونه فرستنینم رو مارال مطمئنا

 . رنیبگ رو طالقش بتونن که هستن

 . کن دایپ یقانون راه هی. یلیوک تو یناسالمت -

 .کشدیم یقیعم نفس
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 حق. کرد استفاده ازش بشه که نداره وجود یقانون چیه عمالا  -

 بتونه تا بدوه هاسال دیبا زن نخواد، دلش اگه و َمرده با طالق

 رشیگیپ که هست یبازیشامورت یسر هی یول ره؛یبگ طالق

 ضرب مورد در رمیبگ یگواه هی کلیما دکتر از قراره. هستم

 میتنظ مورد نیا در تیشکا هی و نیجن سقط به منجر شتم و

 باهاش شهینم و رسهینم ییجا به ییتنها نیا البته. کنمیم



 

 یطوالن که مدت هی میبتون ممکنه فقط گرفت، رو مارال طالق

 فعالا . بشه ادب ذره هی که زندان میبفرست رو باقر ست،ین هم

 یحساب خدا شکر که ماراله یهیمهر مونحربه نیترمهم

 زیچ که ستورشکسته خان هی باقر یبابا. گرفتن نیسنگ

 کهیت چند االن. داده باد به رو همه و نمونده اموالش از یادیز

ا یتقر که داره مختصر یدامدار هی و یکشاورز نیزم  با

ا . ماراله یهیمهر دوسومش  تونهیم بخواد، موقع هر قانونا

 باقر یخانواده دست از اموال نیا اگه و رهیبگ رو اشهیمهر

 مقابل در باقر دونمیم دیبع. افتنیم یبدبخت به گهید اد،یب در

 طالق رو مارال و بمونه حرفش سر هم باز یدیتهد نیهمچ

 ببخشه رو مهرش مارال که شهیم یراض ادیز احتمال به. نده

 . رهیبگ طالق و

 :دیگویم ینازل

 خوب حالش مارال که گهید روز سه دو که نمیا نگران من -

 یهاقیرف و دوست اون با باقر م،یکرد مرخصش و شد

 . ببردش زور به ادین اوباشش

 :میگویم

 تو که هاراهبه خوابگاه تو میداریم نگهش ای. نباش نگران -

 نیا مثل ای سراغش، ادیب نتونه باقر و بمونه مارستانیب طیمح

. هست بابات یخونه به حواسشون محمد و رضا دوستان مدت

 از هم مردها کنارش، در و خونه تو ماها م،یمراقبش هرحالبه

 . رونیب



 

 دارم که شومیم متوجه تازه شود،یم تمام امجمله یوقت

 و باشم نجایا من است قرار انگار که کنمیم صحبت یطور

 کندن دل نیا است سخت چقدر. کنم شرکت کارها نیا تمام در

 که یزیچ دارم، را خانواده کی دختر حس نجایا من. دنیبر و

 مصمم هنوز حالنیباا. بودم شده محروم آن از خودم زمان در

 بدنم، یهاسلول تکتک در هنوز محمد عشق. بروم که هستم

 و ریاخ بد رفتار کنار در و دارد خانه قلبم و روح در

ا  شیرهایتحق  شک. کندیم ُخردم شتریب لحظه هر دارد واقعا

 . کشدیم جنون به کارم و شومیم له بمانم، اگر که ندارم

 داریب سه ساعت حدود و خوابمیم م،یرسیم خانه به یوقت

 را محمد امروز نیهم بتوانم دیشا که رسدیم ذهنم به. شومیم

 رونیب. رمیبگ پس او از را میهاسگ و کنم دایپ قوانیل در

 را سراغش نفر چند از و زنمیم روستا در یگشت و رومیم

 اشینگهبان فتیش امروز البد. است دهیند را او یکس. رمیگیم

 و یعصب. است امدهین قوانیل به و بوده مارستانیب اطراف در

 . گردمیبرم خانه به دیناام

 محمد امروز که مطمئنم گرید م،یرویم کار سر که صبح فردا

 و رمیگیم یساعت یمرخص فرصت نیاول در. دید خواهم را

 یمنش اتاق وارد. هستم یاستاندار ساختمان در بعد یکم

 باز را محمد اتاق در. بهتر چه. ستین زشیم پشت. شومیم

 که را یکاغذ یبرگه ند،یبیم که مرا. رومیم تو و کنمیم

 لبخند آن نه اما زندیم لبخند. گذاردیم زیم یرو است، دستش



 

 اقتدار ینوع لبخندش در. کندیم طلب وجودم که یمهربان

 :دیگویم. دهدیم آزارم که هست

 . بودم منتظرت نیا از زودتر -

 :پرسمیم حرفش به اعتنایب

  کجان؟ هایگرگ -

 . امنه جاشون -

 . کجان دمیپرس -

 . چشمانم به شودیم رهیخ

 . یبر ذارمینم تیعصبان حال تو بودم گفته بهت قبالا  -

 . برم که گرفتم میتصم و کردم فکر. ستمین یعصبان من -

 . زندیم پوزخند

 ! یستین یعصبان اصالا  معلومه قشنگ اتافهیق از -

 یزندان منو یندار حق تو. باشم یعصبان که فرض به اصالا  -

 . برم خوامیم امروز نیهم من. یکن

 حال تو نذاشتم که یکرد تشکر ازم دفعه اون ادمهی -

 . یبر تیعصبان

 تریعصب بمونم، شتریب یهرچ االن. داره فرق دفعهنیا -

 . شمیم

 تو یتونیم بعداا  ،یبد فرصت خودت به اگه که مطمئنم من -

 . یریبگ میتصم تیعصبان بدون و یعاد حالت

 :میگویم حرص با و رسمیم زشیم به تا رومیم جلو

 برم؟ خوامیم یک   من که مربوطه تو به یکنیم فکر چرا -

  ؟یمن یکارهیچ تو مگه



 

ا  -   ؟یدونینم واقعا

. یندار من با ینسبت چیه تو. دونمیم خوب هم یلیخ چرا، -

 . یندار بهم نسبت هم یحق چیه

 ... حق یول درسته؛ نیا ندارم، که نسبت -

 باال یکم شیابروها و دیآیم لبش یرو ینامحسوس لبخند

 :دیگویم و چشمانم به زندیم گره را اشییطال نگاه. روندیم

 تیزندگ تو که هستم یمرد تنها من بندازم ادتی ستین بد -

 . ببوسه رو تو کرده دایپ اجازه

 از. کلمات همان با کند،یم رمیتحق روش همان به دارد هم باز

 کنترل را خودم زور به و شومیم وانهید دارم تیعصبان

 . نرود باال میصدا که کنمیم

 تکرار وقتچیه گهید که بود ینادون سر از اتفاق هی اون -

 من و یدیم پس من به رو هایگرگ امروز نیهم تو. شهینم

 . رمیم نجایا از غروب

 موقع هر. یبش آروم که یموقع تا کنمینم رو کار نیا من -

 بهت رو هایگرگ ،یبر یخوایم که یگفت و ینبود یعصبان

 . دمیم پس

 و زندیم یترقیعم لبخند و شودیم رهیخ صورتم به دوباره

 :دهدیم ادامه
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 بشه، تکرار «ینادون» اون یندار دوست اگه هم االن -

ت سر برو برگرد زودتر  . کار 



 

 خواهدیم دلم. فهممینم را خودم حال که امشده یعصب قدرآن

 خودم تا کشمیم یقیعم نفس. بزنم کتکش و بکشم ادیفر سرش

 سر را حرصم. شودینم بهتر حالم یول کنم آرام یکم را

 که را ینامرتب کاغذ دسته. کنمیم یخال زشیم یرو لیوسا

 که ییصدا با و هوا یتو کنمیم پرت و قاپمیم است، مقابلش

 :غرمیم برود، باال امنگذاشته هنوز

 که یبفهم ستین بد کردن، تیاذ رو یگذاشت رو بنا که حاال -

 داشته دوست نکنم فکر. توئه کار محل نجایا. بلدم هم من

 . شده یچ که بشن کنجکاو همکارهات و بشه بلند صدام یباش

 درست هاآن از یکی و شوندیم پخش اتاق کف یرو کاغذها

 یعکس یرو شودیم قفل میهاچشم. افتدیم زیم یرو مقابلم

 همان از یکی. نمشیبب من که است افتاده آنجا درست انگار که

 م،یبود گرفته رضا یعروس روز که است یدونفر یهاعکس

 بر لبخند دو هر و میبود شده رهیخ هم صورت یتو که همان

 همان از گرید عکس کی و چرخانمیم چشم. میداشت لب

 هاعکس. نمیبیم نیزم یرو ترطرفآن یکم را مجموعه

 محض به نیهم یبرا البد و بوده زشیم یرو لیوسا جزو

 داشت، دست در که را یکاغذ بودم، شده اتاق وارد نکهیا

 و ندینشیم ییتنها در چرا فهممینم. بود گذاشته هاآن یرو

 هستم، مقابلش خودم یوقت یول کندیم تماشا مرا یهاعکس

 ییجدا به میتصم کرده وادارم که است بد قدرآن رفتارش

 . رمیبگ یشگیهم



 

 یتو و داردیبرم زیم یرو از را عکس و کندیم دراز دست

 مقابلم و زندیم دور را زیم و شودیم بلند بعد. گذاردیم کشو

 :دیگویم میمال و نرم و ردیگیم را میهاشانه. ستدیایم

ت سر برو. نیزر نکن رو کارها نیا -  فرصت خودت به. کار 

 زیچهمه مورد در میبتون آرامش با بذار. من به و... بده

 . میریبگ میتصم

 . رمیبگ میتصم تو با یزیچ مورد در ستین قرار من -

 میتصم نیبهتر یبتون ییتنها که بده فرصت خودت به باشه، -

 . یریبگ رو

 ترطرفآن یکم که را یعکس و شودیم خم. دهمینم جواب

. کندیم نگاهش لحظه چند. داردیبرم است، افتاده نیزم یرو

 . کندیم نگاه صورتم به دوباره بعد

 به هستم، نیزم یرو آدم نیترارزشیب برات االن اگه یحت -

 بار هی نیهم م،یگذروند هم کنار که یخوب یروزها اون خاطر

 . کن گوش رو حرفم

 یفاصله نیا از نگاهش. امشده مردد ممیتصم در دوباره

 است آورده در جنبش به را دلم باز مهربانش لحن و کینزد

 . کنمیم اخم. میایب کوتاه خواهمینم یول

 خودم به یکاف فرصت تو نظر از تا بگذره دیبا چقدر ؟یک   تا -

 که یجهنم نیا از و رمیبگ پس رو هامسگ بتونم و باشم داده

  برم؟ ،یکرد درست برام

 و ینباش یعصبان که موقع هر تا. نداره یمشخص زمان -

 . یریبگ میتصم فکر با یبتون



 

 :میگویم حرص با -

 تا یدار حق یکنیم فکر. یگرفت اشتباه اتبرده با منو تو -

 محتاج من. یبد میباز هابهانه انواع به خواست، دلت موقع هر

 با که کنم کاریچ بلدم. یکن نییتع زمان برام تو که ستمین نیا

 . برو زودتر یبگ و یاریب رو هایگرگ خودت دست

 . خوردیم گره هم به شیابروها

 دمیتهد بار هی االن. نکن دیتهد منو بودم گفته بهت قبالا  ادمهی -

 از من و یندازیم راه سروصدا کارم محل تو که یکرد

 . نکن تکرارش گهید. بود دوم بار نیا. گذشتم روش

 :دیگویم و ماندیم چشمانم یرو لحظه چند نشیخشمگ نگاه

 یبرا باشه، دیتهد من واسه نکهیا از شتریب حرفت نیا -

 یبخوا نجایا اگه افتهیم یاتفاق چه یکنیم فکر. دهیتهد خودت

 که نهیا حدش نیآخر محال فرض ؟یبنداز راه یزیآبرور

 یاجیاحت شغل نیا به من که یدونیم. کنن اخراجم خوانیم

 الزم اگه. باشه مهم برام که گذرهینم راه نیا از میزندگ. ندارم

 . گذرمیم ازش راحت بشه،

 :کندیم اضافه و کندیم نگاهم چشم یگوشه از

 وسط ببرمت و رمیبگ رو دستت االن نیهم نکن یکار -

 داد سرم یدار دوست چقدر هر بگم بهت یاستاندار یراهرو

 راحت التیخ که بگو الزمه، یکنیم فکر که یهرچ و بزن

 واسه یخوب یحربه کارم محل تو یزیآبرور دیتهد بشه

 یازین چیه که رو شغل هی من فوقش. ستین من ترسوندن



 

 تاوان دیبا تو مطمئنم یول دمیم دست از ندارم بهش

 . یکن دایپ نجات عواقبش از تا یبد یترسخت

 :دیگویم و خنده ریز زندیم. عقب رومیم قدم کی ینگران با

 آمیم خودم ده،یرس وقتش کنم حس موقع هر. نیزر برو -

 . میکنیم صحبت

 :میگویم حرص با

 گردمیم باش مطمئن. ندارم تو با یصحبت چیه گهید من -

 از که یشیم خبردار یوقت دفعه نیا و کنمیم دایپ رو هامسگ

 . رفتم نجایا

 . یکن داشونیپ یتونینم. نده زحمت خودت به یخودیب -

 در سفر که معلوم کجا از اصالا . کنمیم دایپ گهید یهاراه -

 هاسگ تمام دیشا باشه؟ امکانش خودم یهاسگ با فقط زمان

 . ستگله سگ پر روستا تو. باشن داشته رو تیخاص نیا

 :دیگویم آرامش با

 . یکن امتحان یتونیم. ستین بد یسرگرم یبرا -

 :پرسمیم اخم با

 . شهینم گهید یهاسگ با یمطمئن انگار تو -

 . مطمئنم -

 کجا؟ از -
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 تو از چراگاه از برگشتن موقع هاگله غروب روز هر -

 که اومده شیپ بارها حاال تا مطمئنم. شنیم رد قبرستون



 

 اگه. باشن ترالن و میرح قبر یرو هاشونسگ با هاچوپون

 .  بودن شده دیناپد چوپون یکل حاال تا بود، یشدن

 یزیچ و کشمیم یقیعم نفس. رسدیم نظر به یمنطق حرفش

 :دیگویم یمهربان با. میگوینم

. برس تیزندگ به راحت الیخ با برو. خانم نکن یلجباز -

 قدرت و کنم تیزندان ابد تا خوامینم من باش مطمئن

 یروز هی اگه گفتم، بهت هم قبالا . رمیبگ ازت رو یریگمیتصم

 به خودت، زمان به یبرگرد یگرفت میتصم تیعصبان بدون

 بده فرصت خودت به. نباش عجول. رمیگینم رو جلوت زور

 . نیزر

 برام یراه دارم؟ نیا جز هم یاچاره مگه» م،یگویم دلم یتو

 «؟یگذاشت یباق

 دوگانه حس آن باز. رومیم رونیب اتاقش از حرف بدون

 محبت محمد حالت و نگاه از. دهدیم آزارم و برگشته

 خودم به. بود داده آزارم شیکارها و هاحرف با یول دیباریم

 دلم ته. کنم صبر مجبورم و ندارم یگرید راه فعالا  که میگویم

 نسبت که یبد حس تمام! ستمین یناراض اجبار نیا از هم ادیز

 مانیدونفر یهاعکس که صحنه آن در داشتم، محمد رفتار به

 .است شده محو بودم، دهید کارش زیم یرو را

□ 

 از که صبح. میهست شب فتیش دوباره ینازل و من بعد روز

 مارستانیب یجلو رضا نیماش م،ییآیم رونیب مارستانیب



 

 تعجب با و اندازمیم ابانیخ طرف دو به ینگاه. ستین

 :میگویم

 . انگار دهینرس رضا -

 :دیگویم ینازل

 . مونده خواب دیشا -

 رضا از یخبر یوقت و میمانیم منتظر قهیدق دو یکی

 :دیگویم ینازل شود،ینم

 . ادیب تا مارستانیب تو میبرگرد ایب -

 مارستانیب یاصل در مالقات ساعت از ریغ ییهاساعت در

 ما که کرد آمد و رفت ینگهبان اتاق داخل از دیبا و است بسته

 در طرف به. میبود آمده رونیب در همان از قبل قهیدق چند هم

 شهیش پشت از. است قفل. دهمیم فشار را رهیدستگ و میرویم

 با نم،یبینم را نگهبان یوقت و اندازمیم اتاقک داخل به ینگاه

 :میگویم خنده

 راحت الشیخ و شدن جاجابه که هافتیش پرسنل کنم فکر -

 ! ییشودست رفته بدو بدو شده،

 ابانیخ کنار دوباره که برگردم خواهمیم. خنددیم ینازل

 در خشونت با میموها دفعهکی که میبمان رضا منتظر و میبرو

 فشار امگونه به تپانچه کی یلوله و شودیم گرفتار یچنگال

 نیه است، شده گرد وحشت از شیهاچشم که ینازل. آوردیم

 پشت از شناسمش،یم خوب یلیخ که ییصدا. کشدیم یکوتاه

 :دیگویم سرم



 

 جانیهم اد،یب در صداتون. دیریبگ خونخفه دوتون هر -

 سوار دییآیم دیافتیم راه آدم یبچه مثل. زمیریم رو خونتون

 . دیشیم نیماش

 که ینازل. شودیم خیس تنم یموها ترس از. است باقر یصدا

 دهانش یرو را دستش شده، خکوبیم شیجا سر ترس از

 لعنت بدمان شانس به و زندینم پر پرنده ابانیخ در. گذاردیم

 همراهانشان با ماریب نفر ده موقع نیا روز هر. فرستمیم

 و کنمیم کج زور به را میهاچشم. بودند مارستانیب در یجلو

 که ینیماش به چشم با. اندازمیم باقر هیکر صورت به ینگاه

 :دیگویم و کندیم اشاره شده پارک ترطرفآن قدم چند

 . ینازل برو جلو -

. کاودیم را ابانیخ دشیناام چشمان با و داردیبرم قدم ینازل

 . زندیم پوزخند باقر

 رو ابونیخ روسم یرفقا. نباش تیعوض شوهر اون منتظر -

 داشیپ نجایا کسچیه م،ینش رد ما تا. بستن طرف دو هر از

 . نکن معطل اهللای. شهینم

 کهیدرحال باقر. رودیم نیماش طرف به و افتدیم راه ینازل

 :دهدیم دستور ینازل به کشد،یم خودش همراه میموها با مرا

 . جلو یصندل رو نیبش -

. ندینشیم راننده کنار یصندل یرو و کندیم اطاعت ینازل

 :دیگویم تمسخر با و کشدیم راننده در طرف به مرا باقر

 . دکتر خانم فرمون پشت نیبش -



 

. نمینشیم و کندیم رها را میموها باقر. کنمیم باز را در

 عقب در است، داشته نگه من به رو را اسلحه که طورهمان

 نجات به یدیام چیه گرید. شودیم سوار و کندیم باز را

 که میبشو یمرد فیحر میتوانینم یخال دست با مطمئنم. ندارم

 بود قرار که ینفرات آن پس پرسمیم خودم از. دارد اسلحه

 جادیا یمشکل مارال یبرا باقر تا باشند مارستانیب مراقب

 دراز طرفم به امشانه یرو از نیماش چییسو. هستند کجا نکند،

 :دیگویم باشد، خوانده را فکرم که انگار باقر و شودیم

 قرار مثالا  که یآشغال تا دو اون. نباش یکس کمک منتظر -

 بسته وپادست ساعته چند باشن، مراقب مارستانیب یجلو بود

 به یفکر. فتیب راه و کن روشن رو نیماش. افتادن انبار هی تو

 رو مغزت درجا ،یکن خطا پا از دست یبخوا بزنه، سرت

 . نیماش کف ختمیر

 در حرکت به و کنمیم روشن را نیماش و رمیگیم را چییسو

 یحرکت چیه بدون که اندازمیم ینازل به ینگاهمین. آورمیم

. است شده دیسف گچ مثل رنگش ترس از و نشسته کنارم

 هاروس دست ریاس که کندیم فکر یلحظات به دارد مطمئنم

 فرو بد حال آن به را او دوباره ماجرا نیا کنمیم دعا و بود

 نییپا را اشاسلحه که اندازمیم باقر به ینگاه نهیآ یتو. نبرد

 :پرسمیم. است گذاشته میپهلو یرو و آورده

  ه؟یچ کار نیا از هدفت ؟یبریم یدار کجا رو ما -

 .زندیم پوزخند
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 چه دفعه اون رفته ادتی انگار. هایتازگ یشد بلبل یلیخ -

 نصفه کارم دفعه نیا باش مطمئن. آوردم سرت ییبال

ا  رو یکی تو خون. مونهینم  موبچه تقاص که زمیریم حتما

 . شیکشت که رمیبگ

 بر کنمیم یسع یول است افتاده لرزش به میهادست ترس از

 :میگویم. شوم مسلط خودم

 . بره ینازل بذار. ستین یحرف ،یدار کار من با خب -

. خواهرزنمه باالخره. نهیبب یتیاذ و آزار ستین قرار ینازل -

 پس رو ینازل دادن، پس رو مارال وقت هر دارم،یم نگهش

 یادیز زر قدرنیا من واسه ستین الزم هم گهید. رنیگیم

 . بکن رو تیرانندگ و باش ساکت. یبزن

 جلوتر متر صد حدود. میرویم جلوتر یکم و کنمیم سکوت

 که نیماش فیرد کی و نمیبیم را هاروس یبازرس پست

 عبور یاجازه سواره ای ادهیپ از یکس به و اندستادهیا پشتش

 دوستان که بود گفته راست را یکی نیا انگار. شودینم داده

 درست. بدزدد را ما بتواند تا اندبسته شیبرا را ابانیخ روسش

ا یمستق اندنکرده جرئت که است  یخانوادگ یریدرگ نیا در ما

 دستور باقر. اندکرده کمکش هرحالبه یول کنند یدخالت

 :دهدیم

 . ستایوا ابونیخ کنار بکش -

 و جنگ یماندن ادی به شب آن در که میهست یاشهیب همان کنار

 شده پناهنده هاراهبه خوابگاه به داخلش از هاروس با زیگر



 

 طرف دو هر. ابانیخ مخالف جهت در بار نیا یول م،یبود

 سمت در خوابگاه و مارستانیب یول است درختزار ابانیخ

 ردیگیم را میموها عقب از باقر. ما از دور و هستند ما مقابل

 به. گذاردیم گردنم یرو را اسلحه و چدیپیم دستش دور و

 :دیگویم ینازل

 . روادهیپ تو برو و شو ادهیپ سروصدایب -

 به بعد یول کند آزاد را ینازل گرفته میتصم کنمیم فکر اول

 بعد. بروم نییپا ینازل در همان از که کندیم اشاره هم من

 و اندازدیم دستم دور را دستش و شودیم ادهیپ هم خودش

 میپهلو به است، کرده یمخف کتش ریز که را اسلحه

 :دهدیم دستور. چسباندیم

 . شهیب تو دیبر -

. دارم نگه دور او از را خودم کنمیم یسع وجود تمام با

 تمسخر با و اندازدیم کمرم دور را دستش. شودیم متوجه

 :دیگویم

 کن یسع. کنار نکش ازم رو خودت یطورنیا زمیعز -

 . یباش کینزد بهم یلیخ قراره که یکن عادت

 یبازرس پست پشت که اندازمیم ییهانیماش فیرد به ینگاه

 باشد شده متوجه یکس دانمیم دیبع و است ادیز فاصله. هستند

. میریاس مرد نیا چنگال در ما و است کار در یااسلحه که

. گذارمیم قدم شهیب داخل به همراهش و کشمیم یقیعم نفس

 راه لرزند،یم وضوح به که ییپاها با ما یجلو ینازل

 صف از نیماش کی که نمیبیم لحظه نیآخر در. رودیم



 

 درست است، یآب نیماش زند،یم دور و شودیم جدا هانیماش

 صیتشخ را نیماش نوع فاصله نیا از. محمد نیماش رنگ به

. باشد محمد دیشا که شومیم دواریام آن کی یول دهمینم

. بودم داده خودم به یخودیب دیام چه کنمیم حس بالفاصله

 فاصله نجایا با یلیخ که باشد کارش محل در دیبا االن محمد

 قرمز نیماش اگر. ستین او ریمس در اصالا  مارستانیب و دارد

 وجود یدواریام یبرا ییجا دم،یدیم را رضا مشخص و

 هر به رفتن و زدن دور یجا به بود، محمد اگر تازه. داشت

 .برساند ما به را خودش کردیم یسع ممکن شکل

 شهیب وسط به یوقت و کندیم رد شهیب عرض از را ما باقر

 دواریام آن کی دنشید با. دیآیم طرفمان به یمرد م،یرسیم

 یبرا یول دیایب کمکمان به و باشد عابر کی دیشا که شومیم

 همراه ما با. شومیم دیناام دوباره و دهدیم تکان دست باقر

 م،یشویم کینزد شهیب طرفآن ابانیخ به یوقت و شودیم

 کینزد تا را ما آن با باقر که افتدیم ینیماش همان به چشمم

 در اندتوانستهینم هاروس ظاهراا . بود برده یبازرس پست

 باقر خاطر به را ابانیخ یادیز مدت صبح یهیاول ساعات

 مجبور که آورده شهیب داخل را ما باقر نیهم یبرا. ببندند

 پست پشت که یادیز تیجمع و هانیماش نیب از مینشو

 برداشته را نیماش همدستش و میشو رد بودند منتظر یبازرس

 یکم را نیماش سمت نیا از و زده دور را شهیب ابانیخ از و

 . است آورده شهیب داخل به



 

 و طناب نیماش داخل از مرد م،یرسیم که نیماش کنار

 ینازل و من دهان و پا و دست. آوردیم رونیب پارچه یمقدار

 لحن با. کندیم باز را عقب صندوق در و بنددیم را

 :دیگویم یآورچندش

 . هاخوشگل دیش سوار -

 را خودش و ندینشیم عقب صندوق لب یرو ترسان ینازل

 مانیپا و دست شدن بسته از بعد که باقر. اندازدیم آن یتو

 کمرم دور را دستش است، گذاشته بشیج یتو را اسلحه

 :دیگویم یهیکر لبخند با و اندازدیم

 . زمیعز کنم کمکت بذار -

 چون و رمیبگ فاصله او از تا کنمیم یتند حرکت اریاختیب

 زندیم لگد محکم میپهلو به. خورمیم نیزم است، بسته میپاها

 :دیگویم و

 کنمیم ادبت یجور ،یبکش کنار ازم رو خودت گهید بار هی -

 .نره ادتی یدار عمر تا که
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 بلند او کمک بدون کنمیم یسع و چمیپیم خودم به درد از

 به و شودیم خم سرم یباال. نزند دست من به دوباره که شوم

 صورتش یتو یلگد دفعه کی که کندیم دراز دست طرفم

 نگاه محمد به مبهوت. شودیم پرت عقب به و خوردیم

 و اندازدیم باقر یرو را خودش و پردیم میرو از که کنمیم

 شده ریدرگ دوم مرد با هم رضا. دهدینم شدن بلند مهلت او به



 

. کنندیم ییرایپذ هم از لگد و مشت با دارند و است

 از را راستش دست دارد یسع باقر که نمیبیم زدهوحشت

. اوردیب رونیب بشیج از را اسلحه و کند خالص یریدرگ

 بار چند از بعد باالخره و کشمیم نیزم یرو را صورتم

 داد. بزنم کنار دهانم یرو از را پارچه شومیم موفق تالش

 :زنمیم

 . داره اسلحه بشیج تو. باش مواظب محمد -

 او دست بیج یرو از محمد که است بشیج یتو باقر دست

 هنوز یول رندیدرگ و غلتندیم هم یرو. زندیم چنگ را

 هم محمد. اسلحه یرو احتماالا  و است بشیج یتو باقر دست

 طول تمام در و دهیچسب را او دست محکم بیج یرو از

 به اسلحه از استفاده یبرا یفرصت که نکرده شیرها یریدرگ

 . اوردیب دست

 یبدجور و است او یرو فشیحر و افتاده نیزم یرو رضا

 دهدیم هل را او رضا آن کی در. زندیم مشت رضا به دارد

 پرت عقب به ندارد، را حرکت ان انتظار انگار که مرد و

 نیزم یرو جیگ. خوردیم درخت کی به سرش و شودیم

 نیزم یرو را او. دهدینم مهلت او به رضا و افتدیم

 عقب را مرد یهادست. ندینشیم شیرو پشت از و چرخاندیم

 را مرد یهادست و کندیم باز را کمربندش عیسر و کشدیم

 نیزم به را او سر رضا و کندیم تقال مرد. بنددیم آن با

 . شودیم حرکتیب مرد. کوبدیم



 

 نیزم یرو دو هر. چرخدیم محمد و باقر یرو نگاهم دوباره

 دست محکم چپش دست با. است باقر یرو محمد. هستند

 مشت صورتش به راست دست با و دهیچسب را او راست

 دست ریز از یناگهان یحرکت با را راستش دست باقر. زندیم

 از تپانچه را دستش بعد هیثان کی و کندیم خالص محمد

 پاره دلم بند. ردیگیم محمد به رو را آن و دیآیم رونیب بشیج

 را یکلفت چوب رضا. است شده تند تنفسم وحشت از. شودیم

 دو آن به را خودش زیخ کی با و قاپدیم نیزم یرو از

 کیشل یریت. کوبدیم باقر دست یرو محکم و رساندیم

. افتدیم نیزم یرو هم اسلحه و خوردیم نیزم به و شودیم

 باقر یحت دارند،یبرم زیخ اسلحه برداشتن یبرا نفر سه هر

 بعد هیثان کی. است شده دهیکش هم در صورتش درد از که

. است گرفته باقر سمت به را آن و است محمد دست در اسلحه

 :غردیم

 . آشغال سرت پشت بذار رو هاتدست -

 محمد. بردیم سرش پشت را شیهادست وحشت با باقر

 :دیگویم

 . ببند رو کثافت نیا یهادست اریب ریگ یزیچ هی رضا -

 مرد یپهلو به یلگد راه نیب و رودیم نیماش طرف به رضا

 در و کندیم ناله مرد. است افتاده حرکت به که زندیم دوم

 یتو از و کندیم بغل را ینازل رضا. شودیم جمع خودش

 نیزم یرو را او آرام و آوردیم رونیب عقب صندوق

 :دیگویم یمهربان با. نشاندیم



 

 . شد تموم زیچهمه. نترس. زمیعز نشده یزیچ -

 دور طناب بعد و داردیبرم او دهان یرو از را پارچه اول

. کندیم تنفس تند وحشت از ینازل. کندیم باز را شیهادست

 . چسبدیم را رضا یبازو

 . نرو -

 :دیگویم و اندازدیم او یهاشانه دور را دستش رضا

 االن م،یببند رو یعوض اون یهادست کن صبر قهیدق هی -

 . شتیپ آمیم

. کشدیم عقب را او یهادست و دودیم باقر طرف به عیسر

 . کندیم ناله درد از باقر

 . شکسته دستم -

 شکر رو خدا ،یازنده که نیهم. یریبم بود حقت. جهنم به -

 . کن

 :میگویم

 . رضا ببند محکم راحت الیخ با. نشکسته دستش -

. گرددیبرم ینازل کنار و بنددیم را باقر یهادست رضا

 اشیدلدار و کندیم صحبت او با آرام دارد که طورهمان

 محمد طرف به و کندیم باز را شیپاها دور طناب دهد،یم

. است ستادهیا باقر مقابل دست به اسلحه هنوز که اندازدیم

 :دیگویم تمسخر با و بنددیم هم را باقر یپاها محمد

 ما. دیآورد طناب و اسلحه برامون دیکرد یخوب کار چه -

 !نبود همراهمون یزیچ. میبود اومده یآمادگ بدون



 

. کندیم بلندم آرام و ردیگیم را میبازو د،یآیم طرفم به بعد

 :دیگویم بهت با و کشدیم دست راستم یگونه یرو

 ...صورتت -

 که نیزم به دمیکش رو صورتم. خراشه هی. ستین یزیچ -

 . کنار بزنم دهنم یرو از رو پارچه

 :پرسدیم و کندیم باز را میپا و دست طناب

 ن؟یزر یخوب -

 . نشده میزیچ. خوبم -

 اریاختیب که چدیپیم میپهلو در یطور درد بعد و شومیم بلند

 را میهاشانه عیسر محمد. شودیم بلند امناله و شومیم خم

 و زندیم چمباتمه مقابلم. نشاندیم نیزم یرو مرا و ردیگیم

 : پرسدیم. کندیم نگاهم ینگران با

  مارستان؟یب ببرمت کنه؟یم درد کجات -

 :میگویم دهیبردهیبر درد انیم

 .ستعضله یگرفتگ. نشده میزیچ نه، -
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 یکم و کشمیم قیعم نفس چند تا ماندیم میرو نگرانش نگاه

 عضالت گرید که کنمیم دایپ را یتیوضع و شومیم جاجابه

 و شودیم بلند کنارم از محمد. ستندین فشار تحت امدهیدبیآس

 باقر. زندیم لگد محکم شیپهلو به و رودیم باقر طرف به

 را اشقهی محمد. چدیپیم خودش به درد از و زندیم نعره

 . صورتش یتو زندیم زل و کندیم بلندش و چسبدیم



 

 ینکن بلند دست زن رو بمونه ادتی که یخورد رو نیا -

 یپهلو تو یزد که بود یلگد عوض فقط نیا هرچند. کثافت

 یتالف که پدرش و وکیب دست بدمت االن نیهم حقته. نیزر

 بزننت یطور و ارنیب در سرت یزد مارال به که رو یکتک

. امیدلرحم آدم من یول کنن چالت باغچه تو هم بعد یریبم که

 . برسه رو حسابت قانون که هینظم دست دمتیم فقط

 را او و کندیم بلندش نیزم یرو از و ردیگیم را باقر یقهی

 صندوق یتو دهدیم هلش و بردیم نیماش دم تا کشانکشان

 را او و بنددیم طناب با هم را مرد یکی آن یپاها بعد. عقب

 را عقب صندوق در و کندیم پرت باقر کنار و آوردیم هم

 . بنددیم

 صورتش. رضا به داده هیتک و شده بلند ینازل فاصله نیا در

 رضا از. شومیم نگران شیبرا و است شده دتریسف هم قبل از

 :پرسمیم

 . میبد بهش دیبا نیریش ای شور زیچ هی ؟یدار یخوردن -

 :دیگویم محمد

 . آرمیم االن -

 دیناپد چشمم از درختان انیم و دودیم ابانیخ طرف به

 که ییجا تا و گرددیبرم نشیماش با بعد یکم. شودیم

 مشت کی و شودیم ادهیپ. دیآیم جلو دند،یم اجازه هادرخت

 . دیآیم کنارم باز و زدیریم رضا مشت یتو بوداده بادام

  ن؟یزر یش بلند یتونیم -

 . آره -



 

 درد میپهلو دوباره یول کند کمکم که ردیگیم را میبازو

 :دیگویم و ندینشیم کنارم. ردیگیم

 . شو بلند و امشونه رو بذار رو دستت -

 که را یدرد کنمیم یسع و گذارمیم اششانه یرو را دستم

 بلند باالخره و کنم تحمل است، آورده هجوم میپهلو به باز

 اریاختیب. کندیم حلقه میهاشانه دور را دستش محمد. شومیم

 کمکم. کنمیم تیامن احساس کنارش چقدر. دهمیم هیتک او به

 خم کنارم. نمیبنش یصندل یرو و بروم نیماش کنار که کندیم

. محبت از پر و نگران ینگاه کند،یم نگاهم و شودیم

 :میگویم

 و هیکوفتگ. ستین یمهم زیچ پهلو درد نیا. محمد خوبم من -

 . شهیم خوب گهید روز چند. داره یکبود احتماالا 

 :دیگویم وارزمزمه. بوسدیم را امیشانیپ و شودیم خم

 شماها فطرتپست اون بودم دهینفهم اگه... بودمت دهیند اگه -

 ...دهیدزد رو

 در را صورتش و دهدیم فشار هم یرو را شیهاچشم آن کی

 است، میپا ریز که را یکوچک یسهیک بعد. کشدیم هم

 . گذاردیم میزانو یرو و داردیبرم

 . دهیپر رنگت. بخور بادوم تا چند هم خودت -

 یقهی. اندازمیم اشیخاک لباس و دهیژول یموها به ینگاه

 :میگویم. ندارد دکمه و شده پاره راهنشیپ

 . بخورم یزیچ تونمینم. خوبم -



 

 یصندل یرو ینازل و اندآمده ینازل با هم رضا فاصله نیا در

 رضا طرف به را چشییسو محمد. است نشسته عقب

 . اندازدیم

 نیا هم من. هینظم ایب بعد مارستانیب برسون رو دخترها -

 .  آرمیم خودشون نیماش با رو هاآشغال

  م؟یبگ یچ اونجا میبر تو و من. دخترهان یاصل یشاک -

 پرته حواست کالا  انگار! لیوک ریبگ نامهوکالت هی ازشون -

 کارها تمام. بشن هیعدل و هینظم ریدرگ دخترها خوامینم. ها

 . بده انجام خودت رو

 :میگویم

 . ستین بد حالمون مارستان؟یب میبر چرا -

 وجرحضرب یگواه بتونه کلیما دکتر که دیبر الزمه هم -

 ...هم سه،یبنو رو

 در لرزه به را دلم اشییطال نگاه باز و کندیم یمکث

 :دهدیم ادامه. آوردیم

 المیخ کنه، اتنهیمعا دکتر یبر. پهلوتم درد نگران -

 . ترهراحت

 جلو را باقر دوست نیماش محمد. ندینشیم فرمان پشت رضا

 ابانیخ به یوقت. رودیم رونیب شهیب از و کندیم عقب

 و عقب گردمیبرم. میرویم طرف کی از کدام هر م،یرسیم

 :پرسمیم است، شده بهتر صورتش رنگ یکم که ینازل از

  ؟ینازل یخوب -

 . دهدیم تکان سر



 

 المیخ یوقت. است دهیچیپ میپهلو در درد دوباره حرکت نیا با

 سرم و چرخمیم جلو به رو دوباره شود،یم راحت ینازل از

 از. بندمیم را چشمانم و دهمیم هیتک یصندل یپشت به را

 ینازل. لرزدیم تنم است، گذشته سرمان از که یخطر تصور

 :دیگویم

 فتمونیش شدن تموم از زودتر ربع هی اقالا  شهیهم تو رضا، -

 قبلش یلیخ از ؟یدیرس رید امروز شد یچ. یبود در جلو

 بودن؟ بسته رو ابونیخ

 پنچر هانیماش دو هر اط،یح تو میاومد محمد با که صبح نه، -

 رو محمد نیماش کیالست. نداشت زاپاس من نیماش. بودن

 محمد بعد م،یبردار رو شما میایب اول شد قرار و میکرد عوض

 و بود شده رید گهید یول قوانیل ببرم رو شماها و برسونم رو

 افتاده، اتفاق نیا که االن. هاروس یبازرس پست پشت میموند

 تو هم اون روز هی تو نیماش دو هر یپنچر کنمیم فکر دارم

ا . بوده یعمد اطیح  . خونه به زده سر یکی شبید حتما

 ده؟یدزد رو ما باقر دیدیفهم کجا از شما -
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 نگهمون یبازرس پست پشت که میبود ییهانیماش جزو ما -

. شهیب تو رفتن مرد هی و زن تا دو گفت محمد هوی. بودن داشته

 از یکی گفتیم یول بود دهیند فاصله اون از رو هاتونافهیق

 لحظه نیآخر تا و بوده نیزر هیشب رفتنش راه مدل هازن

 مرد اون یقواره و قد. کردهیم نگاه رو ابونیخ و گشتهیبرم



 

 یکی اون لباس دمیپرس ازش. بوده باقر هیشب نظرش به هم

 بوده، تنش یصورت بلند رهنیپ هی گفت یوقت. بوده یچ خانم

 نیهم با روزید که یبود تو هم یکی اون شدم مطمئن گهید

 مینداشت فاصله ادیز اونجا تا ما. مارستانیب بودمت آورده لباس

 ای ابونیخ تو ادیب سواره ای ادهیپ یکس ذاشتنینم هاروس یول

 میاومد ینییپا ابونیخ از و بزنم دور عیسر گفت محمد. شهیب

 میاومد طرفاون از و است شهیب طرفاون که یابونیخ تو

 . دنبالتون

 . کشدیم یقیعم نفس ینازل

... دیبود دهیند رو ما شما اگه. میآورد یشانس چه که یوا -

 . مردمیم ترس از داشتم

 . زندیم لبخند او به نهیآ یتو رضا

 . یریبم نکنه خدا. بشم دنتیترس اون قربون من یاله -

 :میگویم و پرمیم جا از دفعهکی

 بودن، مراقب مارستانیب دوروبر که ینفر دو اون گفت باقر -

 به دیبا بودن؟ هایک یدونیم تو رضا. انبارن هی تو بستهدست

 . دیبرس دادشون

. نمیبنش صاف کندیم مجبورم و چدیپیم میپهلو در درد باز

 فشار هم یرو را میهادندان و گذارمیم میپهلو یرو را دستم

 :پرسدیم ینگران با رضا. نکنم ناله تا دهمیم

  ن؟یزر یخوب -

 :میگویم زور به میهادندان یال از

 . شهیم آروم دردم بخورم، ُمسکن هی مارستانیب میبرس. آره -



 

 . کشدیم یقیعم نفس

 اون میبفهم که هینظم برم و مارستانیب بذارمتون زودتر دیبا -

 شبید ستین ادمی. میبد نجاتشون میبر و بردن کجا رو نفر دو

 .باشن اونجا بوده قرار هایک

 :دیگویم ینازل

 تو میدید و رونیب میاومد یوقت ما. هست هم گهید زیچ هی -

 رو در نگهبان یول مارستانیب تو میبرگرد میخواستیم ،یستین

 فکر ما. رونیب بود رفته ینگهبان اتاق از و بود کرده قفل

 اون تو کنمیم فکر دارم االن یول ییشودست رفته میکرد

 ومدهین همکارها از عده هی داشت احتمال یلیخ هنوز ساعت

 ستین دیبع. نظرم به هیرعادیغ نگهبان کار. رونیب باشن

 میرفت ما تا که باشه داده پول بهش باقر ممکنه. باشنش دهیخر

 . بره قهیدق چند و کنه قفل رو در رون،یب

 . اندازدیم ینازل به ینگاه نهیآ یتو از رضا

ا  رو نیا باشه ادتی -  . میبگ کلیما دکتر به حتما

 و دهیژول محمد مثل هم او. اندازمیم صورتش به ینگاه

 قرمز بزرگ یکوفتگ کی راستش یگونه نییپا و است یخاک

 دهمیم احتمال و است رهیت قرمز رنگش فعالا  که دارد وجود

 با محمد و رضا که شودینم باورم هنوز. شود کبود یزود به

 نیا. اندشده روزیپ اسلحه کی و مرد دو مقابل در یخال دست

ا  بار  . است بوده همراهمان خدا لطف و شانس واقعا

□ 



 

 بیآس خوشبختانه. است گذشته وحشتناک روز آن از هفته دو

 یگرفتگ و یکوفتگ فقط بودم، زده حدس که طورهمان میپهلو

ا یتقر االن تا که بزرگ یکبود کی با همراه بود عضالت  از با

 یلیخ و بود دهیند یجسم بیآس که هم ینازل. است رفته نیب

 یعاد حال به و دیایب کنار اتفاق آن با توانست هم خوب

 . برگردد

 تیشکا یرو و بود کرده هیته یپسندمحکمه یحهیال رضا

 کرده نفوذ اعمال هم باباخان. بود گذاشته باقر از مارال یقبل

 باقر فعالا  و دارند نگه زندان در دادگاه موعد تا را او که بود

 من،. است بازداشت در ییرباآدم و شتم و ضرب لیدل به

 اطراف که نفر دو آن و رضا محمد، مارال، ،ینازل

 او از همه بودند، شده ریغافلگ و بودند مراقب مارستانیب

 و محکوم هم دادگاه در ادیز احتمال به. میاکرده تیشکا

 برود، خانه به که داده یفرصت مارال به نیا و شودیم یزندان

 شانیاحتمال تیاذ و آزار و باقر دوستان ترس از چند هر

 مارال پدر یخانه مراقب مدام وکیب دوستان یهیبق و محمد

 . دارند نظر ریز را آنجا و هستند

 نگران چون بود گذشته یسخت اضطراب با اول یروزها

 بخواهند میدیترسیم. میبود هاروس یسازپرونده و دخالت

 یول بدهند نشان هاروس به خدماتش جهت در را باقر یکارها

 بود شده راحت المانیخ نشد، یخبر و گذشت روز چند یوقت

 یکار پاُخرده جاسوس کی یبرا ندارند الیخ هاروس که

 یوقت تا. نداشت ارزش شانیبرا حد نیا تا باقر ظاهراا . بکنند



 

 دادندیم پول او به خدماتش یازا در داشتند، ازین او به و بود

 زحمت به او یخانوادگ مشکالت یبرا را خودشان یول

 . اندازندینم

 که داده پول نگهبان به که بود کرده اعتراف ییبازجو در باقر

 اشنقشه بود گفته. کند ترک را اتاقکش و قفل را در قهیدق چند

 داخل به که کند یراض رشوه با را نگهبان که است بوده نیا

 که نگهبان یول ببرد را مارال و بدهد راهش مارستانیب

ا  کار نیا با دانستهیم  داشته نقش او که شودیم معلوم حتما

 عوض را نقشه باقر تینها در و شودینم یراض است،

 با نگهبان. ببرد را ینازل و من ردیگیم میتصم و کندیم

 قهیدق خاطرچند به تواندینم یکس بعدها بود کرده فکر خودش

 بازخواستش ارستانیب در بستن و کارش محل در حضور عدم

 آنجا یضرور یکارها یبرا یگاه که بود یعاد نیا چون کند

 .کند ترک را
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 مارال طالق مشکل هنوز ماست، نفع به اوضاع فعالا  نکهیا با

ا . دارد وجود  مارال شود، زندان به محکوم باقر اگر یحت قانونا

 طالق بتوانند تا کنند یدوندگ سال چند دیبا الاقل اشخانواده و

 شتریب باقر مجازات از مارال، یآزاد فعالا . رندیبگ را او

 او به و کرده صحبت باقر پدر با مارال پدر. دارد تیاهم

 اشهیمهر از او مارال، طالق مقابل در که است داده وعده

 تیرضا باقر از تمانیشکا مورد در ما یهمه و گذردیم



 

 یول است کرده مخالفت شنهادیپ نیا با باقر فعالا . داد میخواه

 باقر باالخره که است دواریام ماست، یهمه لیوک که رضا

 یزندگ نیا دیق از مارال یآزاد سند شود حاضر و دیایب کوتاه

 . کند امضا را مزخرف

 باباخان تا بودند آمده قوانیل به باقر مادر و پدر قبل روز چند

 به مارال و بشود آزاد باقر بلکه کنند وساطت به یراض را

 دلم. ملتمس لحنشان و بود شرمنده حالتشان. برگردد خانه

 با باقر و بودند مادر و پدر هرحالبه. بود سوخته شانیبرا

 حاضر و داشتند دوستش. بود شانجگرگوشه شیهارذالت تمام

 نجاتش خطر از تا بزنند آتش و آب به را خودشان بودند

 گفت و داد یمنف جواب احترام و ادب کمال در باباخان. بدهند

 یباق وساطت یبرا ییجا است، کرده باقر که ییکارها با

 دادن طالق با که کنند قیتشو را باقر است بهتر و نمانده

 مجازات از و ردیبگ تیرضا بتواند الاقل مارال دردسریب

 . شود خالص

 در غذا موقع فقط. است رفته فرو خود در و ساکت قهیشف

 یول زند؛ینم حرف ممکن حد تا و شودیم دهید خانواده جمع

 یوحش حالت همان چشمانش در افتد،یم او به نگاهم بار هر

 محمد نکهیا با. لرزاندیم را پشتم که نمیبیم را پروایب و

 ست،ین یارتباط چیه ما نیب و دیآینم خانه به هاستمدت

 از بار هر و کندیم نگاهم طورنیا چه یبرا گرید دانمینم

 . لرزدیم تنم نگاهش



 

 باقر و دیآیم در آب از درست رضا ینیبشیپ تینها در

 ان،یشاک تیرضا و هیمهر بخشش مقابل در که شودیم یراض

 خرج به یطلبفرصت هم نجایا یول بدهد؛ طالق را مارال

 رأس صد و یکشاورز مرغوب نیزم یمقدار و دهدیم

 یراض و خوشحال همه. ردیگیم مارال پدر از هم گوسفند

 یخانواده دوش یرو از ینیسنگ بار میکنیم حس و میهست

 یجلسه کی در و شودیم آزاد باقر. است شده برداشته مارال

 قول باباخان و مارال پدر خودش، پدر حضور در مردانه

 گرید یهاخانم و مارال یبرا یمزاحمت وقتچیه که دهدیم

 شیهامزاحمت و باقر یپرونده ظاهراا . نکند جادیا خانواده دو

 چون مینگران یهمگ هنوز چند هر شودیم بسته شهیهم یبرا

 .ستین دیپل موجود نیا قول به یاعتبار چیه

 عذابم همه از شیب که یزیچ ماجراها نیا تمام انیم در

 را ینازل و من باقر که روز آن از بعد که است نیا دهد،یم

 نزده سر من به بار کی یحت. امدهیند را محمد بود، دهیدزد

. کنم درکش توانمینم. نه ای است خوب حالم ندیبب که است

 با دلش و جان از دنیجنگ و نگران و مهربان نگاه آن دانمینم

 و شدن دیناپد نیا ای کنم قبول را ما نجات یبرا مسلح یمرد

 .را رفتنش الیخیب
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 هاناگفته



 

 هم. ندارم محمد از یخبر چیه و گذردیم یروز چند هم باز

 یک تا دانمینم. ناراحتم و یعصبان دستش از هم دلتنگم شیبرا

 ریاس کی مثل مرا و بدهد ادامه را یباز نیا خواهدیم

 اوج به مرا م،ینیبیم را گریهمد بار هر. دارد نگه فیبالتکل

 از ناگهان بعد و رساندیم قیعم عشق احساس و یخوشبخت

 شودیم بیغ نکهیا بدتر همه از. کندیم پرتم نییپا به قله اوج

 یزیچ که من کنمیم فکر خودم با. ستین او از یخبر چیه و

 کی ما ارتباط. نداشتم او از یادیز انتظار و خواستمینم او از

. برسد ییجا به نبود هم قرار که بود دوطرفه یممنوعه عشق

 یبیآس محمد یزندگ به دینبا عشق نیا که میداشت توافق دو هر

 میبود نتوانسته هرچند. بماند یمخف ابد تا دیبا و کند وارد

 باباخان الاقل و میکن پنهانش گرانید از میخواستیم که طورآن

 محمد به حیصر و من به میرمستقیغ را نیا و بود شده متوجه

 یگرید درخواست محمد از من هرحالبه یول بود؛ گفته

 اگر یحت که بود نیا انتظارم. محبت و مهر همان جز نداشتم

 بدهد، ادامه را ارتباط آن خواهدینم اشیزندگ مصالح بر بنا

 من به را نیا و کند صحبت من با راحت و حیصر خودش

 او از که کند وادارم و کند رمیتحق رفتارش با نکهیا نه دیبگو

 راه که امیعصبان دستش از هنوز سو کی از. رمیبگ کناره

 نیا در خودم که نداده اجازه و بسته را خودم زمان به بازگشتم

 که خوشحالم دلم ته گرید طرف از و رمیبگ میتصم مورد

 موقع هر. دارد دوستم هنوز کنمیم حس و بروم نگذاشته



 

 نیا و شودیم دهیکش سو نیا به ذهنم اریاختیب هستم، کاریب

 .دهدیم عذابم افکار

 یزندگ از شهیهم یبرا محمد که رسمیم جهینت نیا به کمکم

 پرعاطفه یروزها آن وقتچیه گرید و است رفته رونیب من

 یهیبق و من که یاخانه در یحت گرید او. شد نخواهد تکرار

 باباخان به چون کرد نخواهد یزندگ م،یهست خانواده یاعضا

 آن از اشبچه و زن با و بکند یفکر زییپا از که بود داده قول

 و است بسته هم خودم زمان به مرا رفتن راه  . برود خانه

 و شادم خانواده نیا کنار حالنیدرع. بمانم جانیهم مجبورم

 امیزندگ در محمد کنم فراموش که باشد نیا کار نیبهتر دیشا

. دارم دوستش جانم و دل تمام با هنوز من و داشته وجود

 دل امیزندگ یهاییبایز یهیبق به دیبا. ندارم نیا جز یراه

 . ببرم ادی از را محمد و ببندم

 امیزندگ مورد در ممیتصم نیآخر از شتریب روز چند هنوز

. دیآیم سراغم مارستانیب نگهبان ظهر کینزد. است نگذشته

 به خطاکار نگهبان آن اخراج از بعد که است یدیجد نگهبان

 . است شده اضافه پرسنل

تون در یجلو احتشام یآقا دکتر، خانم -  . دارن کار 

 احتماالا  او چون ستین رضا احتشام، یآقا نیا که ندارم شک

 دیبع یلیخ هم باباخان. گفتیم ینازل به داشت، یکار هر

 فقط پس باشد، داشته یکار من با مارستانیب یجلو که است

 همه از شتریب که همان محمد، ماند،یم یباق احتشام یآقا کی

 یعروسک ندارم الیخ یول دلتنگم؛ شیبرا و دارم دوستش



 

 دوباره و بدوم طرفش به او یاشاره کی با که باشم ارادهیب

 :میگویم. زدیبر هم در را آرامم یزندگ که بدهم مجال

 دیبگ بهشون. بشن نهیمعا منتظرن ماریب چقدر که دینیبیم -

 . شلوغه سرم

 . چشم -

 یکم که شومیم غرق کارم در یطور من و رودیم نگهبان

 مارستانیب دو ساعت تا. کنمیم فراموش کل به را محمد بعد

 یبستر را حاد یحصبه و وبا مورد چند و است ماریب از پر

 اتاقم به ینازل شوند،یم تمام ییسرپا مارانیب یوقت. میکنیم

 . کندیم کمانکشه یخستگ با. دیآیم

  ناهار؟ میبر. یخستگ از ُمردم -

 یزیچ آدینم دلم که امآلوده قدراون کنمیم حس. آمینم نه، -

 عوض رو هاملباس اقالا  بتونم که کنمیم صبر خونه تا. بخورم

 . بخورم غذا بعد کنم

 و در از باز ممکنه االن. خونه میبر میبتون یک ستین معلوم -

 فتیش یدکترها به میبمون میش مجبور و بباره ضیمر وارید

 . یریمیم یگشنگ از. میکن کمک هم بعد

 رونیب اتاق از تا. شومیم بلند و دیگویم درست کنمیم حس

 :دیگویم من به رو و دیآیم نگهبان م،یرویم

 سرتون تا موننیم منتظرتون گفتن احتشام یآقا دکتر، خانم -

 دوباره رفت ادمی و شد شلوغ سرم موقع اون من. بشه خلوت

 در یجلو که کردن یادآوری باز اومدن االن. بگم بهتون امیب

 . هستن



 

 :پرسدیم تعجب با ینازل

  رضاست؟ -

 . دارن کار یزیرخیام دکتر خانم با. هستن خان محمد نه، -

 شلوغ سرم میبگو توانمینم گرید و افتمیم یرودرواس یتو

 :میگویم. است

 . آمیم االن -

 و اندازدیم میاخمو یافهیق به ینگاه ینازل و رودیم نگهبان

 :دیگویم

 شکرآبه تونونهیم محمد با یچ سر مدت همه نیا دونمینم -

 و گرم هم با قبل مثل شدیم کاش. ناراحته یلیخ رضا یول

 . دیباش یمیصم

ا » م،یگویم دلم یتو و زنمیم یتلخ لبخند  شدیم کاش واقعا

 «.برگرده روزها اون محاله گهید یول

 خارج اطیح از یوقت. رومیم رونیب و میشویم را میهادست

 با. است ستادهیا در کنار درست که نمیبیم را محمد شوم،یم

. امشده نگران یکم هم اممانده مبهوت هم. کندیم سالم دنمید

 سرد! است بیعج چقدر! است؟ کرده سالم من به محمد

 :دیگویم. دهمیم جواب

 . کنم صحبت باهات خوامیم -

 .دییبفرما -
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 . گهید یجا هی میبر. نه نجایا -



 

 :میگویم یجد و خشک

 ناهار نکردم وقت هنوز. شلوغه چقدر سرم که ینیبیم -

 . بخورم

 رفتن و اومدن ضیمر یکل و بود ادیز یلیخ آمد و رفت دمید -

 . شده خلوت که نمیبیم دارم هم االن یول

 :میگویم و صورتش یتو زنمیم زل

 کارهاش اریاخت کرده اعتراف خودش که یمرد با دیبا چرا -

 امیب کنه، خطا پا از دست بخواد ممکنه لحظه هر و نداره رو

  ؟ییجا

 :دیگویم و زندیم لبخند

 پا از دست بخواد زور به ممکنه نگفته وقتچیه مرد اون -

 . نه یبگ کلمه کی د،یلغز پاش اگه هیکاف. کنه خطا

 :میگویم حوصلهیب

 هفده شونزده یهابچه مال هایبازلوس نیا کنم فکر -

 شهیت و میبد اره میبخواه که گذشته تو و من سن از. ستساله

 دوباره تا که بگو زودتر کن لطف ،یدار یکار اگه. میریبگ

 . بخورم یزیچ هی برم بتونم سرمون، ختهینر ضیمر تا هزار

 . کندیم نگاهم یجد

 و گذشته یبازلوس از تو و من سن که موافقم یلیخ نیا با -

 هم االن. میبزن حرف هم با بزرگ آدم تا دو مثل میبتون دیبا

 روپوشت برو کن لطف شه،یم اگه. دنبالت اومدم نیهم واسه

 و ریبگ یمرخص هم فتتیش یهیبق بپوش، لباس و اریب در رو

 . میکن صحبت هم با میبر ساعت دو یکی ایب



 

 غذا هم هابزرگ آدم ادمه،ی که ییجا تا. گرسنمه که گفتم -

 . خورنیم

 . میخوریم هم با میریم. نخوردم ناهار هم من خب -

 با که یداد ریگ یاومد مدت همه نیا از بعد چرا فهممینم -

 کروبیم انواع با صبح از. امخسته فم،یکث من. یدار کار من

 دلم. داشتم سروکار گهید مرض تا صد و وبا و حصبه

 کنن گرم آب ظرف هی برام بگم و قوانیل برسم زودتر خوادیم

 .بشورم رو خودم ییشودست تو و

 رو حموم برات هاتیرع خونه، میبر ایب که نهیا شنهادمیپ -

 قوانیل ییشودست تو کردن حموم از بهتر یلیخ. کننیم گرم

 . آبه قابلمه هی با

 خانه راحت حمام تصور از. است زیانگوسوسه شنهادشیپ

 از بعد تازه که حاال ستمین حاضر یول کنمیم دایپ یخوب حس

 کی یفدا را آن است، دهیرس ینسب یتعادل به درونم هامدت

 :میگویم. کنم حمام

 یهمگ دیشا دنبالمون، اومد رضا یوقت. ستین یبد شنهادیپ -

 . میکرد حموم و زیتبر یخونه میاومد

 . کندیم نگاهم یدلخور با

 همه نیا صحبت ساعت دو یکی درخواست یعنی نیزر -

 داره؟ الزم جروبحث

  م؟یبزن حرف قراره یچ مورد در اصالا  -

 . میبزن داد هم سر قراره -



 

ا  من -  نیهمچ صرف بخوام که ندارم یادیز اعصاب واقعا

 داشت امکان درصدکی االن تا اگه! بکنم یزیانگدل دعوت

 . شدم منصرف کامالا  گهید ام،یب

 . چشمانم به شودیم رهیخ و دیآیم جلو قدم کی

 خب ؟یدلخور من از ن؟یزر یکنیم یلجباز قدرنیا چرا -

 هایناراحت نیا کردن حل واسه. دلخورم تو از هم من. دونمیم

  ؟یدار سراغ زدن حرف جز یراه

 به. لرزاندیم را دلم هم هنوز. آورمینم را نگاهش طاقت

 :میگویم و کنمیم نگاه سرش پشت درختان

ا . گذشتم هایدلخور کردن حل ریخ از من -  برام گهید واقعا

 .شده تموم بوده، تو و من نیب یهرچ. ستین مهم

  ؟یمطمئن -

 . آره -

ا  اگه ؟یکنینم نگام چرا پس -  برات قدرنیا موضوع واقعا

. بزن رو حرف نیا و هامچشم تو کن نگاه شده، تیاهمیب

 . کنمینم یاصرار چیه من گهید بعدش

 زل. کنمیم نگاه صورتش یتو اقتدار با و کنمیم بلند را سرم

 که میبگو دوباره خواهمیم و اشییطال یهاچشم یتو زنمیم

 نمانیب که یمسائل کردن حل و کنم صحبت او با خواهمینم

 مغزم از زبانم. توانمینم یول ست؛ین مهم میبرا آمده، شیپ

. اندکرده پرواز ذهنم از کلمات تمام انگار. ردیگینم فرمان

 مانده یباق یعسل چشم جفت کی فقط است، شده محو ایدن تمام

. نمیبب را یگرید زیچ گذاردینم و چشمانم به خورده گره که



 

 زل و میاستادهیا طورهمان که کشدیم طول چقدر دانمینم

 : دیگویم و زندیم لبخند باالخره. هم به میازده

. نیزر یکن رها نشده حل رو یزیچ که ستین نیا تو روش -

 نیا ته امروز اگه یحت. یبزن گول رو خودت نکن یسع

 ،ینیبب رو من یافهیق ینخوا گهید که اونجا به برسه هاحرف

 . یبش راحت تا یبرس بهش دیبا

 ند،یبیم را سکوتم یوقت و ماندیم جواب منتظر لحظه چند

 :دیگویم

 دنبالش، اومد که رضا بگو ینازل به. ایب و بپوش لباس برو -

 . قوانیل برمتیم من. نمونن منتظرت

 وجود با. شناسدیم مرا خوب چقدر. کشمیم یقیعم نفس

 شهیهم ذهنم ته بودم، دهیرس آن به ظاهر در که یآرامش

 تمام گونهنیا محمد و من ارتباط چرا که داشت وجود یاگره

 عمر تمام یبرا بتوانم تا کنم حلش دیبا که است یزیچ نیا. شد

 مارستانیب داخل به و دهمیم تکان یسر. شوم راحت

 . بپوشم لباس که گردمیبرم

ا یتقر دو هر خانه ریمس در  جمله چند فقط و میهست ساکت با

 به محمد م،یشویم اطیح وارد یوقت. شودیم ردوبدل نمانیب

 :دیگویم است، کرده باز را در که یتیرع

 . کن گرم رو حموم -

 .آقا چشم -

  م؟یدار یچ ناهار -



 

 آماده یزیچ. خونه دییآیم ناهار دیبود نگفته آقا، امشرمنده -

 . کنمیم درست غذا االن. نکردم

 :میگویم

 . میبخور مروین. گرسنمه من -

 :دیگویم محمد

 هی رونیب میبر ایب. شمینم ریس هم مروین با گرسنمه، هم من -

 .میبخور یزیچ
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. فیکث و گشنه هم امخسته هم. ندارم رفتن رونیب حال -

 . میبخور یزیچ هی خونه تو جانیهم

 :دیگویم تیرع

 یلیخ هم اطیح یهایسبز و هست خوب ماست آقا، جسارته -

 نون و یسبز و ماست براتون دیدیم اجازه اگه. ستوتازهتر

 . بشه حاضر غذا تا ارمیب

 :میگویم

 . اریب. خوبه یلیخ -

 :دیگویم محمد

 . کن درست هم مروین پس -

 و سفت یمحل ماست و میانشسته تاالر یتو بعد یکم

 محمد. میخوریم مروین و یسبز و تازه نان با را یاخوشمزه

 یالقمه یال دارم، دوست داندیم که را بنفش حانیر پر چند

 :دیگویم و رمیگیم دارم که گذاردیم



 

 میقا هم از رو درونمون میکرد یسع دومون هر مدت نیا تو -

 . میباش خودمون خود   امروز ایب. میکن

 . کنمیم اخم

 . خودمم خود   شهیهم من -

 درونت یکرد یسع ماه دو یکی نیا تو هم تو. نیزر یستین -

 ادیز صادقه، و شفاف ذاتت چون چند هر ،یکن یمخف ازم رو

 دومون هر دیبا برسه، که هرجا به تهش امروز. ینبود موفق

 و غرور حفظ و یکاریمخف با. میبزن رو دلمون حرف راحت

 تیاذ رو گهیهمد دوباره فقط م،یرسینم ییجا به زهایچ نیا

 و قبل از بدتر بشه، حل یزیچ نکهیا بدون و میکنیم

 . میشیم جدا ترختهیرهمبه

 دیشا. دیگویم درست نظرم به. دهمیم رونیب یصدادار نفس

 و ریتحق از ترس بدون امروز که باشد نیهم کار نیبهتر

 . میبزن را دلمان حرف قضاوت

 . باشه -

 . بگو تو اول -

  بگم؟ یچ -

  خودت؟ زمان به یبرگرد یخوایم چرا -

 گهید االن البته. دلخورم ازت. یگفت مارستانیب دم که خودت -

 قول هم باباخان به ،یستین خونه که تو. برگردم خوامینم

 . راحتم هیبق با اونجا من. یبش جدا خونواده از زییپا تا یداد

 . ردیگیم یدلخور رنگ نگاهش

  ؟یراحت نباشم من -



 

 . آره -

 ؟یندار دوستم گهید که یناراحت دستم از قدراون یعنی -

  نباشم؟ یدیم حیترج

 بخواد که یاعالقه نه؟ ای دارم دوستت که داره یتیاهم چه -

 حیترج آره، خوره؟یم درد چه به ،یبد آزارم دائم بشه باعث

 رفتارت با دمت،ید بار هر وقت چند نیا چون ینباش دمیم

 . یکرد رمیتحق

 . بردیم باال را شیابرو کی

  بوده؟ برعکس ای کردم ریتحق رو تو من -

  آد؟یم حساب به زیرآمیتحق که کردم کاریچ من -

 صدا رو جفتمون باباخان که شد شروع یروز همون از -

. کنه یخواستگار من واسه رو تو خوادیم که گفت و کرد

  ؟یکرد یبرخورد چه رفته ادتی

 و شدم یعصب. بود بد باباخان با برخوردم دارم قبول -

 یعذرخواه ازش رفتم هم بعدش روز. کردم رفتار ادبانهیب

 دفعه اون. کرد قبول شیشگیهم یمهربون با هم بابات و کردم

 تموم ماجرا گهید االن یول کردم نیتوه بابات به که یگفت هم

 شاه انیجر ؟یدینبخش هنوز تو یول دهیبخش باباخان نکنه. شده

 ! شده؟ بخشهینم خانیقلشاه بخشهیم

 ینیس یتو و کشدیم رونیب ازچهیپ کی هایسبز یال از

 شناسدیم مرا خوب قدرنیا که گرفته امخنده. گذاردیم مقابلم

 جروبحث وسط و داندیم را امعالقه مورد یهایسبز یحت که

 :دیگویم. کند دایپ میبرا که هست حواسش هم



 

 طرف از من. ستین باباخان با رفتارت من مشکل ن،یزر نه -

 که یزیتندوت جواب اون رفته ادتی انگار تو. دلخورم خودم

 . بود من یبرا باباخان یخواستگار به ،یداد

 بود قرار مگه یول کرد؛ یخواستگار تو یبرا منو آره خب -

 قرار که بود نیا حرفمون اول روز از بدم؟ مثبت جواب

 تو و من یعالقه نبود قرار بخوره، هم به تو یزندگ ستین

 . بزنه تیزندگ به یبیآس

 به روزت اون رفتار که یحس یول بود نیهم قرارمون آره، -

 ستین یزیچ اون من به اتعالقه و عشق که بود نیا داد، من

 هی که بود نیا انتظارم. یبود داده نشون و یبود گفته بهم که

 و قاطع یطوراون باشه سختت کم هی بشه، شل پات ذره

 رو تو انگار که یکرد رفتار یجور تو. یبد رد جواب محکم

 . یزاریب ازش که کردن یخواستگار یمرد واسه

 . کنمیم اخم

 دادم، من که یجواب. محمد یگیم یچ تو فهممینم من -

 و میبود زده حرف موردش در قبالا . بود هردومون یخواسته

 باباخان یروز هی نداشتم انتظار اصالا  من. میداشت توافق روش

 خوردم، جا. کنه یخواستگار متأهلش پسر واسه منو بخواد

 . شده نیتوه بهم کردم حس شدم، یعصب

 . زندیم لبخند

 به باباخان کردمینم فکر هم من. خوردم جا تو مثل هم من -

 هوی و باشه خونده رو دومون هر دل ته تا خودش قول

 دوست تو مثل هم من بزنه، رو حرف اون و کنه صدامون



 

 شد، زده حرفش یوقت یول بخوره، هم به میزندگ نداشتم

. شد آب دلم تو قند. شده نیتوه بهم نکردم فکر نشدم، یعصب

 تازه. بودم زده گول رو خودم مدت همه نیا کردم حس تازه

 یبرا. کنم یعروس باهات که بوده نیا میقلب یخواسته دمیفهم

 حس. یکرد رمیتحق کردم حس و رنجوند منو رفتارت نیهم

ا  اگه کردم  محکم یطوراون یتونستینم ،یداشت دوستم واقعا

 . یبد رد جواب

 ابراز هاستمدت! شودیم آب هم من دل یتو قند بار نیا

 آن به چقدر فهممیم تازه و بودم دهینشن را حشیصر یعالقه

 :میگویم. داشتم ازین
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 شده، نیتوه بهم نکهیا احساس و زیتندوت جواب اون محمد -

 من. ینبود هامحرف اون هدف تو شخص نبود، تو مورد در

 بهم شده یخواستگار متأهل مرد هی واسه که یدختر عنوان به

 ده،ید ارزشکم یلیخ رو من باباخان کردم حس. خورد بر

 بره حاضره که نییپا سطح زن هی حد در ده،ید پست یلیخ

. باشه خوش نیا به دلش و بشه مرد هی یحرمسرا یسوگل

. دارم دوستت چقدر که نبود مطرح نیا اصالا  من واسه اونجا

 . بود گرفته قرار هدف دارم اعتقاد بهش که یاصول

 که لبخندها همان از ند،ینشیم صورتش یرو یکامل لبخند

. هم را من دل و هم؛ را ایدن و کندیم روشن را اشچهره تمام

 :پرسدیم



 

  ؟یدار دوستم یعنی -

 کاریچ نجایا االن نداشتم دوستت اگه. دارم که معلومه -

  کردم؟یم

 :دهمیم ادامه و کنمیم یرنگکم اخم

 بد باهام یلیخ ماجرا اون از بعد تو. دلخورم ازت هنوز یول -

 و یبزن حرف باهام یایب نکهیا یجا به. یکرد رفتار

 هم سرت پشت و یرفت یگذاشت ،یکن برطرف رو سوءتفاهم

 برخورد باهام یجور هی دمت،ید بار هر هم بعد. ینکرد نگاه

 لیتحم بهت رو خودم دارم و امیاضاف موجود هی انگار یکرد

 . کنمیم

 هم دور از د،یکشیم پر برات دلم. کردم اشتباه دارم قبول -

 یول دم،یپرسیم موردت در رضا از دائم بود، بهت حواسم

 اومدم ییهاوقت فقط. بزنم حرف باهات امیب ذاشتینم غرورم

ا  کردم حس که جلو  دیبا امروز صحبت نیا. باشم الزمه واقعا

 یکرد فکر که ییهاموقع اون هرچند. شدیم موقع همون

ا  کنم، رتیتحق خوامیم  وقتچیه من. نبوده نیا قصدم واقعا

. دمینم آزار رو تو باشم، یعصبان دستت از یلیخ اگه یحت

 سرم تو ادیب کردنت تیاذ فکر محاله که یزیعز برام قدراون

 .  کنم اجراش بخوام نکهیا به برسه چه

 . زنمیم لبخند

 نیا از میبد قول هم به. نهیهم مهم. میدار دوست رو گهیهمد -

 حفظ و گرفتن افهیق یجا به اومد، شیپ یمشکل اگه هم بعد به

 گهید کنم فکر. میکن حل رو مشکل و میبزن حرف هم با غرور



 

 شم پا من. میبزن حرف موردش در باشه الزم که نمونده یزیچ

 . حموم برم

 :دیگویم و نشاندیم مرا و ردیگیم را دستم. شومیم زیخمین

. ینخورد شتریب لقمه دو که هم غذا. نشده گرم هنوز حموم -

 قبول که رو قول نیا بود؟ نیهم گرسنته، یگفتیم قدراون

ا  که میشد تیاذ قدراون هردومون مدت نیا. دارم  دیبا واقعا

 شه،یم حل صحبت با یمشکل هر که بمونه ادمونی شهیهم

 . میبزن حرف موردش در دیبا که مونده زهایچ یلیخ هنوز یول

 .بگو الزمه، یکنیم فکر که یهرچ. باشه -

 : دیگویم و دهدیم دستم به و ردیگیم لقمه

 حرف باباخان که روز اون تا که گفتم االن ن،یزر -

 در بودم نداده اجازه خودم به د،یکش شیپ رو یخواستگار

 هیزیچ درست نیا دمیفهم موقع همون یول کنم فکر موردش

 ذهنم که کرد باز راه برام باباخان حرف انگار. خوامیم که

 که نهیا تیواقع. نزنم گول رو خودم و کنم آزاد اسارت از رو

 . یباش زنم تو که نهیا من یآرزو نیتربزرگ

 :پرسمیم اخم با و کنمیم نگاهش چشم یگوشه از

 منو یگفتیم یبود اومده وتشرتوپ با روز اون نیهم واسه -

 یول بمونم لقامه شیپ بتونم نکهیا خاطر به فقط یکنیم عقد

 ! زنتم؟ کنم فکر وقتچیه دینبا

 . خنددیم



 

 که یگرفت رو حالم یجور و ذوقم تو یزد درجا که هم تو -

 نیا به شهینم رو تو بود رفته ادمی! شد خفه نطفه در امنقشه

 . زد گول یراحت

 . دیآیم لبم یرو یتلخند

 تیواقع صداقت، رو میگذاشت رو کار یبنا که حاال محمد -

 شه،ینم یوقت یول خوامیم دلم تمام با رو نیا هم من که نهیا

 که ییزهایچ نیهم از ایب م؟یکن فکر موردش در یخودیب چرا

 با کدوممونچیه تو و من. میببر لذت ارمونهیاخت در و میدار

 نیهم عالقه، و عشق نیهم هرچند. میایب کنار میتونینم انتیخ

 تا یول ستقهیشف به انتیخ من نظر به هم زیآممحبت ارتباط

 از شتریب میبتون محاله. شده خارج ارمونیاخت از گهید نجاشیا

 .ستین سازگار کدوممونچیه ذات با. میبر جلو نیا

 دوم زن محاله تو که دونمیم خوب رو نیا ن،یزر دونمیم -

 هم ذهنم از یفکر نیهمچ شیپ وقت چند تا هم خودم. یبش من

. کنم فیتعر رو یمیقد داستان هی برات بذار... یول گذشتینم

 و یشنویم من از رو نیا یدار که یهست یکس نیاول تو

 .بود یخواه هم شیآخر احتماالا 

 چند یشاداب تمام. ردیگیم من از چشم و کشدیم یقیعم نفس

 :دیگویم. است دهیکش پر صورتش از قبل لحظه
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 نیآخر میرح و من رماهیت یهاوسط. بودم دانشگاه آخر ترم -

 چهار ترالن و رضا. شد تموم درسمون و میداد رو امتحانمون



 

 هم میرح و من بود قرار. بود امتحانشون نیآخر بعد روز

 نامه هی امتحانات اول. خونه میبرگرد هم با همه و میبمون

 دلم. میگردیبرم یروز چه بودم گفته و خونه بودم فرستاده

 دهیند وراون به دیع از. بود شده تنگ یلیخ ایلع و قهیشف واسه

. تهران بمونم رو روز چند اون نداشتم طاقت گهید. بودمشون

 رفتم قبلش شب. زیتبر رمیم امتحان از بعد من گفتم هابچه به

 فرداپس یبرا شدم مجبور. نبود تیبل فرداش واسه یول گاراژ

 سوار و گاراژ رفتم صبح شش ساعت. رمیبگ تیبل صبحش

 مدام که نبود هاروس یبازرس پست چون زمان اون. شدم

 ساعت ستیب حدود زیتبر تهران راه دارن، نگه رو هانیماش

 شیپ هانیا و یپنچر ای نیماش یخراب راه تو اگه البته بود،

 سه و دو ساعت من و گذشت مشکلیب هم سفر اون. اومدینم

 ساعت اون یول قواننیل همه دونستمیم. زیتبر دمیرس صبح

 رمیم گفتم. قوانیل برم باهاش که شدینم دایپ یالهیوس چیه

 رمیم شمیم پا صبح و خوابمیم ساعت چند زیتبر یخونه

 . قوانیل

 انیم یانقطه به شودیم رهیخ لحظه چند و کندیم مکث

 .اتاق یفضا

 وارید از ست،ین خونه یکس که فکر نیا با و خونه دمیرس -

 اتاقم تو برم خواستمیم. ساختمون تو رفتم و اطیح تو دمیپر

 کردم فکر اول. خورد گوشم به ییصدا هی قهیشف اتاق از که

 که شدم مطمئن و دادم گوش و ستادمیوا جام سر. کنمیم اشتباه

 کردم فکر. بود آروم پچپچ هیشب ییصدا هی. جاستاون یکی



 

 باز رو اتاق در آروم و کردم دایپ کلفت چوب هی. اومده دزد

 . کردم

 حدس. مبهوتم. کشدیم یقیعم نفس و شودیم ساکت باز

. است سخت میبرا باورش و دهید را یاصحنه چه که زنمیم

 دستش یرو را دستم. است شده سرخ صورتش و تند تنفسش

 :میگویم و گذارمیم

 . یشیم تیاذ یدار چقدر دونمیم. محمد نگو -

 :دیگویم و کندیم پوف را نفسش

 به و بستم رو دهنم ساله شش که سخته قدراون گفتنش -

 . بگم تو به دیبا گهید االن یول نگفتم کسچیه

 ادامه بعد و دهدیم فشار هم یرو را شیهاچشم آن کی

 :دهدیم

 هم غرق یطور. نبود روشون یچیه. بودن هم بغل تو لخت -

 یکس بودن دهینفهم سرشون، باال دمیرس یوقت تا که بودن

 خواب دارم کردمیم فکر. شدینم باورم. اتاق تو اومده

 بعد. نهیبیم اشتباه هامچشم یخستگ از کردمیم الیخ. نمیبیم

 شدم مطمئن. اومدم خودم به من. دیپر جا از و دید منو َمرده

 یچیه. بودم شده وونهید. دمیند هم اشتباه ستم،ین خواب

 به افتادم بود، دستم که یچوب همون با ادمهی فقط دمیفهمینم

 دنبال مالم یجا به یول امخونه تو بود اومده که یدزد جون

 بعد. نیزم افتاد و صورتش و سر تو زدم تا چند. بود زنم

 به بود زده زل مات طورهمون که قهیشف طرف بردم هجوم

 که بود بد حالم قدراون یول زدم بهش لگد و یلیس تا چند. من



 

 شد حلقه هامدست. شمینم راحت کارها نیا با کردمیم حس

 نیا دیبا کردمیم حس. کنم اشخفه خواستمیم. گردنش دور

 تالش. زدیم وپادست. کنم پاک نیزم رو از رو ننگ یلکه

 ولش یول بکشه نفس و بده نجات دستم از رو خودش کردیم

 هم اشهیگر یصدا. کرد هیگر و شد داریب ایلع هوی. کردمینم

 رو قهیشف یگلو داشتم طورهمون. اوردین در حال اون از منو

 و دیچسب رو رهنمیپ پشت از کوچولو دست هی تا دادمیم فشار

 و داد تکونم کارش نیا« .نزن رو یمامان» گفت، هیگر با ایلع

 ول رو قهیشف. اتاق اون تو ا،یدن نیا تو برگشتم انگار هوی

. گرفت منو برق انگار هوی. کردم بغل رو ایلع برگشتم. کردم

ا  نیا یعنی گفتم خودم به آن هی  بار قهیشف نکنه منه؟ دختر واقعا

 دارم ساله دو و کرده انتیخ بهم هم قبالا  نکنه نبوده؟ اولش

  کنم؟یم بغل خودم دختر یجا به رو گهید مرد هی یبچه

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس و کندیم مکث باز

 هیگر بغلم تو داشت ایلع و کردن سرفه به بود افتاده قهیشف -

. خوردیم هم به داشت حالم قهیشف لخت بدن دنید از. کردیم

 و هیحال چه در َمرده نمیبب که برگشتم و کنارش گذاشتم رو ایلع

 گرم سرم که موقع همون. ستین دمید. آوردم سرش ییبال چه

 دمیدو. بود رفته در و بود برداشته رو هاشلباس بود، قهیشف

 یاثر چیه. بود مونده باز که رفتم کوچه در تا و اطیح تو

 یبرا َمرده، کردن فرار خاطر به نه شد، بدتر حالم. نبود ازش

 گل از و داشتمیم نگهش چشمم تخم رو که یزن نکهیا

 بود دهیخواب یمرد بغل تو بود رفته گفتم،ینم بهش ترنازک



 

 رو قهیشف من ممکنه که نبود مهم براش سوزن سر هی یحت که

 فرار فرصت نیاول تو. بود خودش نجات فکر به فقط. بکشم

 . بود کرده

 قهیدق چند نیهم در اشچهره انگار. کندیم نگاه صورتم به

 لحظات آن در بفهمم توانمیم خوب. است شده شکسته و ریپ

 به را درد نیا نیسنگ بار هاسال و کرده تحمل را یدرد چه

 نزده حرف موردش در یکس با یحت و دهیکش دوش به ییتنها

 :دیگویم. است
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 تحملش بوده، کار در یمحبت و مهر دونستمیم اگه ن،یزر -

 که دادیم عذابم یلیخ درد نیا یول بود ترراحت یلیخ برام

 دهید احمق آدم هی منو زنم. نبود وسط یایعاطف یرابطه چیه

 و گرفت یسوار ازش و زد گولش شهیم راحت یلیخ که بود

 به بود فروخته خوردن آب یراحت به منو. کرد انتیخ بهش

 . نبود مهم براش قهیشف یزندگ و مرگ یحت که یمرد

 یبرا که کنم دایپ توانمینم یاکلمه چیه من و کندیم مکث باز

 چند از بعد یحت که است بزرگ قدرآن فاجعه. میبگو نشیتسک

 از هم یکار چیه و است کرده ُخرد چشمم مقابل را او سال

 نوازش آرام و رمیگیم دوباره را دستش. دیآینم بر دستم

 :دیگویم. کنمیم

 هوا یوقت. رفتم راه هاوونهید مثل صبح تا و اطیح تو رفتم -

 از و خونه تو برگشتم. بودم اومده خودم به کم هی شد، روشن



 

 حاضر کردمیم فکر. بوده یک کهیمرت اون دمیپرس قهیشف

 آورد زبون به رو اسمش راحت یلیخ یول بده رو جوابم نباشه

 اونجا. بود کارخونه هی کارگر طرف. گفت رو کارش محل و

 هم قهیشف. نبوده کار در هم طرفهکی عشق هی یحت دمیفهم

 و داره نگه بسته رو دهنش مرد اون نجات واسه نبود حاضر

 کار محل سراغ رفتم و رونیب زدم خونه از. بوده یک نَگه

 انگار. دمشیند وقتچیه گهید. کار سر بود ومدهین. طرف

 دایپ شونوخونه آدرس. رونیب بود زده زیتبر از شبونه همون

 ازش مادرش و پدر نه. درشون جلو رفتم بار چند و کردم

 نیهم به من زن. شد داشیپ کارش محل تو نه داشتن یخبر

 به بود فروخته داشتم، بهش که رو یمحبت و مهر تمام یراحت

 تیاهم هم سگ هی قد بهش که یمرد بغل تو دنیخواب بار چند

 بار هی فقط قبلش و بود یسنت ازدواجمون درسته. دادینم

. داشتم دوستش ازدواج از بعد یول میبود دهید رو گهیهمد

 یزیچ و باشه راحت که بود نیا تالشم تمام یول نبودم عاشقش

 کنم درست براش یطور رو یزندگ خواستمیم. نکنه تشیاذ

 هی فقط قهیشف که بودم گفته بهت قبالا . باشه لشیم مطابق که

 بهونه شد، حامله یوقت. من شیپ تهران موند ماه چند و سال

. برسه بهش ستین یکس تهران و ستین خوب حالش که گرفت

 هم ایلع تولد از بعد. باباخان یخونه موند و زیتبر برگشت

 یداربچه واسه باشه یکی دیبا گفتیم. تهران برنگشت

 هم بودن مخالف خودش مادر پدر هم زمان همون. کنه کمکش

 زن که کردن حتشینص و زدن غر یکل همه. مادرم و باباخان



 

 هم ترالن االن گفتن بهش. کنه یزندگ شوهرش شیپ دیبا

 از یول رهیم هم دانشگاه تازه داره، رو وضع نیهم درست

 رو شیزندگ داره و تهران مونده و رهیگینم هابهونه نیا

 بار ریز. زیتبر بمونه بدم اجازه دینبا گفتن من به یحت. کنهیم

 خوامینم. باشه راحت و آزاد زنم دارم دوست گفتم. نرفتم

ا  که ارمیب فشار بهش  نیا گفتم. باشه من دست بغل دیبا حتما

 تا یول زیتبر گردمیبرم و گذرهیم خوندنم درس سال چند

ا . بکشه عذاب قهیشف ستین الزم زمان اون  یحت واقعا

 بهم محبت همه نیا یجا به کردمینم فکر هم درصدکی

 بوده اومده قوانیل از قبلش روز چند دمیفهم بعداا . کنه انتیخ

 بود گفته من یخونواده به. پدرش یخونه بوده رفته و زیتبر

 بود مونده روز هی یول پدرش یخونه بمونه روز چند خوادیم

 بود رفته و قوانیل گردهیبرم بود گفته هااون به بعد اونجا،

 . نبود توش یکس و بود یخال که زیتبر تو خودمون یخونه

 . دیآیم تو یتیرع و خوردیم در به کوتاه یضربه چند

 . آقا شده گرم حموم -

 .  بگم بهت که یموقع تا دار نگهش گرم -

 . چشم -

 :پرسمیم رود،یم رونیب تیرع یوقت

  کرده؟ رو کار نیا چرا یدیپرس ازش وقتچیه -

 . دهدیم تکان سر دییتأ به

 پسر هی گفت. بوده زاریب من از اول از گفت راحت یلیخ -

. قوانیل اطراف یآباد هی خان پسر داشته، دوست رو گهید



 

 ما بده، جواب پدرش نکهیا از قبل. شیخواستگار بودن اومده

 یمال اوضاع. یخواستگار میبود رفته خبریب و ندونسته هم

 هم اون بده، یترنیسنگ یهیمهر تونستیم بود، بهتر باباخان

 بود گرفته میتصم و نبود خوب شیمال اوضاع قهیشف یبابا. نقد

. بود کرده رد رو خواستگار یکی اون و بده مثبت جواب ما به

. کنه یعروس یک با داره دوست بود دهینپرس قهیشف از کسچیه

 نذاشتم که دهیدیم نیا مقصر منو قهیشف سال چهار اون تمام تو

 چیه کردم،یم بهش یمحبت هر نیهم واسه برسه عشقش به

 یریتقص چیه هم من که نهیا مسئله یول. نداشته براش یارزش

. باشم شده برنده توش من که نبود کار در یرقابت. نداشتم

 و داره دوست رو گهید یکی قهیشف که نداشت خبر هم روحم

. هم به ختهیر رو یچهمه باباخان موقعیب یخواستگار

 یعروس باهاش دارم که یدختر بود نگفته بهم کسچیه

 . زارهیب من از و ستگهید مرد هی عاشق کنم،یم

  برسه؟ عشقش به بره که ینداد طالقش موقع همون چرا -

 . زندیم پوزخند

 از بعد بالفاصله. نبوده عاشق قهیشف یاندازه به هم مرد اون -

 تا دو اومد، شیپ ماجرا اون یوقت. بود گرفته زن ما، یعروس

 بود، مونده مجرد اگه یحت یکنیم فکر هم بعد. داشت بچه

 تو یدینفهم خوب هنوز کنه؟ یعروس زنوهیب هی با اومدیم

 . ارزشه مالک یخودیب یزهایچ چه دوره نیا اجتماع

 شد؟ یچ... بعدش خب -
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 که شدم مطمئن مدت اون تو. زیتبر موندم هفته هی من -

 افتاد،یم بهش چشمم دفعه هر. کنم تحمل رو قهیشف تونمینم

 بهونه. شدیم بد حالم و چشمم جلو اومدیم هاصحنه اون

 فالن که بافتم سمونیر آسمون و دارم کار تهران که آوردم

 روز دو یکی هابچه. تهران برگشتم و کرده دایپ مشکل امتحانم

 خوب بود، کالسمهم که میرح. زیتبر بودن اومده بود

 دانشگاه تو یکار چیه و گمیم دروغ دارم که دونستیم

 یعاد یدعوا هی شده، دعوامون قهیشف با بود کرده فکر. ندارم

 بفهمه کرد یسع و کنار دیکش منو بار دو یکی. یشوهر و زن

 دید یوقت یول بده جوش رو ونهیم بتونه بلکه هیچ انیجر

 رو تابستون تمام. نگفت یزیچ گهید هم اون گم،ینم یزیچ

 و رضا درس. تهران برگشتن هابچه زییپا. تهران موندم تنها

 اون بود قرار هم میرح و شدیم تموم گهید سال هی ترالن

 به. موندم هم من. نباشه تنها ترالن که تهران بمونه رو مدت

 هیبق با بعد سال و زیتبر برگردم تنها ندارم دوست گفتم همه

 و رضا شب هر. خوردن عرق بود شده کارم مدت اون. آمیم

. خونه بردنیم و کردنیم جمعم یفروشعرق هی تو از میرح

 روم به یول شده یزیچ هی بودن دهیفهم شونسه هر

 هم فکر بهش یحت گهید. بود ُمرده برام قهیشف. آوردنینم

 بود، ذهنم تو که یسؤال تنها نبودم، مست موقع هر. کردمینم

 اموونهید داشت فکر نیا. نه ای منه دختر ایلع که بود نیا

 من شیپ تهران قهیشف که یاُخرده و سال کی اون. کردیم



 

 ترالن م،یبود دانشگاه صبح از میرح و من روزها یلیخ بود،

 و کی از. شبانه یمدرسه رفتیم. بود رستانیدب آخر سال هم

 فکر خودم با. بود تنها قهیشف روزها شتریب بعدازظهر یدو

 هر موقع همون از دیشا داره، من از که ینفرت نیا با کردمیم

 سال کی فکر نیا. شده هم باردار و کرده خواسته دلش یغلط

 . خوردیم رو روحم داشت و جونم به بود افتاده خوره مثل

 آب یکم غذاست، ینیس کنار که یسفال پارچ از محمد

 :دهدیم ادامه و نوشدیم و زدیریم

 میبرگشت اجباراا  و شد تموم هم ترالن و رضا درس باالخره -

 رو ممیتصم و بودم اومده خودم به گهید موقع اون. زیتبر

 جونم. بود یپدر حس داشتم، ایلع به که یحس. بودم گرفته

 و کنار بذارم رو فکرها نیا گرفتم میتصم. رفتیم در براش

ا  ایلع که کنم اعتماد احساسم به  نیا گفتم خودم به. دخترمه واقعا

 تو خونم بودم شده مطمئن. باشه اشتباه نداره امکان احساس

 قهیشف مورد در. دارم دوستش قدرنیا که ستبچه نیا یهارگ

 شدیم نه بدم طالقش تونستمیم نه. بودم کرده رو فکرهام هم

 هم کارها نیا یهردو. بزنم یحرف یکس با انتشیخ مورد در

 دلم. دادیم باد به رو ایلع یندهیآ هم بردیم رو خودم یآبرو

 تو بتونه بعدها که بشه بزرگ یاخانواده تو ایلع خواستیم

 درست مرد هی با و برسه ییجا به و کنه بلند رو سرش جامعه

 . کنه یعروس یحساب و

 :دیگویم و کندیم نگاه صورتم به



 

 یول هیجورچه طالق یماجرا تو یدوره تو دونمینم نیزر -

 زن دادن طالق. دنینم طالق زن اشراف و انیاع االن

 زن نیا که یبزن جار ابونیخ و کوچه تو که نهیا مثل درست

 سر ممکنه. ستین یطورنیا مردم یعامه نیب. کرده انتیخ

 زن هم زهایچ جورنیا و یبداخالق ای یتنبل مثل ییزهایچ هی

 طالق رو انتکاریخ زن فقط زادهخان و خان یول بدن طالق

 بداخالق و تنبل زن یول رنیبگ سوم و دوم زن ممکنه. دنیم

 بزنم رو یننگ نیهمچ خواستمینم من. دارنیم نگه هم رو

ا  ام؛خانواده و خودم یشونیپ رو  بودم مطمئن. ایلع مخصوصا

 طالق رو زنش باباخان پسر که مونهیم مردم ذهن تو هاسال

 بعدها و شهیم گفته قهیشف انتیخ مورد در هاداستان و داده

 چون ایلع سراغ آدینم ازدواج یبرا یایحساب آدم چیه گهید

 و رهیم خودش به هم دخترش انتکار،یخ زن معتقدن مردم

 سراغ رفتم پر توپ با و زیتبر برگشتم. خونشه تو انتیخ

 یخونه برگرده دیبا و دمیم طالقش گفتم بهش محکم. قهیشف

 کرده غلط گفت و کرد یزار و هیگر. التماس به افتاد. باباش

 . کنهینم خطا پا از دست گهید و

 :میگویم. سوزدیم قهیشف یبرا دلم اریاختیب

 فکر تازه انیجر اون از بعد دیشا. داره دوستت دیشا محمد -

 . کردهیم اشتباه تو مورد در دهیفهم و کرده

 .زندیم پوزخند
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 و باهوش زن هی قهیشف. نیزر ینشناخت رو قهیشف هنوز -

 نکن فکر. باالست یلیخ یشگیهنرپ قدرت با طلبمنفعت

 تو دونستیم قهیشف. بود من خاطر به تمناهاش و خواهش

 نخواهد داره، نجایا که رو یرفاه دهمکی باباش یخونه

 اونجا برگرده زنوهیب عنوان با اگه نکهیا ضمن. داشت

ا   باشه، هم انتیخ ثیحد و حرف سرش پشت که مخصوصا

 هم فرصت نیاول در و بخوره تکون ذارنینم باقر و باباش

 رو خونه اون در که یناکس و هرکس به دنیم شوهرش

 آدینم یحساب آدم طیشرا اون تو بود مطمئن. بزنه

 اون سال هفتاد یباال یرمردهایپ ممکنه فقط ش،یخواستگار

 بچه تا چند با داده طالق زن یمردها ای تیرع یطبقه از هم

 و کردیم التماس که بود زهایچ نیا خاطر به. سراغش انیب

 یسوزن سر یحت نکن فکر وگرنه ندم طالقش که خواستیم

 اون از هدفم هم من البته. داشت یمحبت و مهر من به نسبت

 رو شروطم و شرط کنم مجبورش خواستمیم. بود نیهم دیتهد

 آخر تا که دمینم طالقش شرط نیا به گفتم بهش. کنه قبول

 یاعضا از یکی بدون  . بره ییجا تنها نداره حق عمرش

 در از رو پاش نداره حق رجب ای خودش ای من یخانواده

 وقتش و کنه یمادر ایلع واسه بمونه دیبا. بذاره رونیب خونه

 توقع ازم که کردم شرط باهاش. دخترش یبرا بذاره رو

 و دادم طالقش کنه فکر دیبا. باشم شوهر براش باشه نداشته

 حق و رمیگیم زن که گفتم بهش هم نیا. طرفش برم محاله

 باز چون نداشتم یالیخ نیهمچ البته که نداره، یاعتراض چیه



 

 من یخانواده تو ست،ین مرسوم فکرروشن یهاآدم نیب هم نیا

 چیه خودم واسه. رهیبگ زن تا دو زمانهم یمرد نداشته سابقه

 به رو نیا فقط. باشم داشته زن تا دو بخوام که نداشت یهیتوج

 شوهرش گهید من که فتهیب جا براش قشنگ که گفتم قهیشف

. استیلع مادر عنوان به فقط خونه نیا تو شیزندگ و ستمین

 موقع هر نکهیا داشت، شرط هی هم اون فقط کرد قبول رو همه

. کردم قبول رو شرطش هم من. بخرم براش خواست، یهرچ

 . قرارداد هی به شد لیتبد مشترکمون یزندگ

 انتیخ تو به قهیشف. فهممینم وسط نیا رو یزیچ هی محمد -

 بمونه، اتخونه تو ایلع مادر عنوان به یکرد قبول تو کرده،

 باشه، ممنون و نییپا بندازه رو سرش نکهیا یجا به قهیشف بعد

  بدونه؟ یکس دینبا که یراز یافشا به کنهیم دیتهد رو تو

 . زندیم یرنگکم لبخند

 اون یماجرا به. زمیعز گمیم بهت رو یچهمه امروز -

 بگم بذار. شده خشک دهنم. میرسیم هم قهیشف یدهایتهد

 . ارنیب ییچا برامون

 مقابلم و گرددیبرم بعد یکم و رودیم رونیب و شودیم بلند

 . کندیم نگاهم لبخند با. ندینشیم

 گفتم، بهت که االن یول بود سخت یلیخ برام گفتنش نیزر -

 تونستمینم تو جز مطمئنم. شدم راحت یلیخ. شدم آروم یلیخ

 از نیسنگ بار هی کنمیم حس. بگم کسچیه به رو هاحرف نیا

 . دارم رو تو که خوبه چقدر. شده برداشته دوشم یرو



 

 فشار آرام و ردیگیم را دستم. دهمیم جواب را لبخندش

 .دهدیم
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 قهیشف. بود خوب اوضاع سال هی تا قرار، و قول اون از بعد -

ا  و دیرسیم بهش بود، ایلع به شتریب حواسش  داشت واقعا

. نداشت یتیاذ و آزار هم من واسه. کردیم یمادر براش

 حرف هم با بود الزم موقع هر فقط مینداشت هم کار به یکار

ا یتقر ایلع. میزدیم  فکر به مادرم که بود شده سالش چهار با

 ببردش که کرد شروع. شهینم حامله گهید قهیشف چرا که افتاد

. بود شده نیهم کارش کالا  مدت هی. ماما و دکتر انواع شیپ

 دکتر از حاال هست، یینازا واسه یدرمان هی دیشنیم هرجا

 رو قهیشف دست یفور ،یاهیداروگ و عطار تا لکردهیتحص

 رفته هم سیدعانو شیپ یحت. اونجا بردشیم و گرفتیم

 اوالا . بود دهیفهم رو زیچ تا دو قهیشف مدت نیا تو. بودن

 مورد در یکس به نه دمیم طالقش نه من که بود شده متوجه

 نیا که بود شده شیحال تازه چون زنمیم یحرف انتشیخ

 ایلع یندهیآ و یزندگ یرو و برهیم هم خودم یآبرو زهایچ

 سرنوشت رو خال هی ستمین حاضر من دونستیم. ذارهیم اثر

 به کردم دشیتهد اومدم که یروز اون بود دهیفهم. فتهیب ایلع

 بده قول کنم مجبورش که زدم یدستهی بهش واقع در طالق،

 چند شیپ بودن رفته که هم بعد. برسه ایلع به و نره ییجا تنها

 هی و بودن دهیپرس ازش رابطه مقدار و نوع مورد در دکتر، تا



 

 تنها نه بود کرده حس قهیشف و بودن کرده ییهاهیتوص یسر

 هم حربه هی تازه کرده، قبول منو یهاشرط و شده میتسل یالک

 جور هزار دیبا من خاطر به که زدن نق به کرد شروع. داره

 کننیم نگاه بهش نازا زن هی چشم به همه و بکشه دردسر

ا  هم بعد. ندارم رابطه باهاش که منه ریتقص کهیدرحال  علنا

 هرجا سابق مثل که بذارم باز رو دستش دیبا که کرد دمیتهد

 طرفش ساله چند من که گهیم همه به وگرنه بره خوادیم

 بلکه دادم بهش ییهایآزاد یسر هی. نزدم دست بهش و نرفتم

 به باشه، خوش و زنونه یهادوره بره گذاشتم. بشه یراض

 شیراض نیا. اردشیب و ببردش یکی قبل مثل که یشرط

 خواستیم و بود راه به دشیتهد و غرغر هم باز. کردینم

 دلش هرجا ییتنها خودش قبل مثل که باشه داشته اریاخت

 یبداخالق به کرد شروع آم،ینم کوتاه دید یوقت. بره خواست،

 یمزخرف اخالق نیا. خونواده یاعضا یهیبق و من با کردن

 و مؤدب زن هی قهیشف. هیساختگ تمامش ،ینیبیم قهیشف از که

 هی مثل درست االن. داشت همه با یخوب روابط که بود نیمت

 منو خوادیم کارها نیا با. کنهیم یباز لمیف داره شهیهنرپ

 بشنوم حرف هیبق از باشم مجبور مدام که کنه ُخرد هیبق یجلو

 حرف نیا و کرد رو کار اون چرا و هیطورنیا زنت چرا که

 آورده در ییهازن سر حاال تا که یهایباز اون تمام. زد رو

 بگه همه به که شهبرنامه نیا یادامه بودن، من دوروبر که

 دیتهد که دارم چشم هازن تمام به و هستم یبازهوس مرد من

 با مثالا . بشه ترمحکم ندارم، باهاش یارابطه نکهیا یافشا



 

 بده، نشون باززن و زیه آدم هی منو اگه کرده فکر خودش

 سرم من بگه تونهیم راحت یلیخ بشه، الزم موقع هر بعدها

. رفتمینم خودم زن سراغ نیهم یبرا بوده گرم گهید یجاها

 تونهمه جلو که یدید ازش حاال تا که ییهایباز اون تمام

 من که نهیهم فقط کنه،یم باز رو دهنش که گفته بار هزار

 به دیبا من بعد بگه، رو نیا اگه دونهیم. ندارم رابطه باهاش

 مطمئنه چون و چرا؛ که بدم پس جواب مادرم و باباخان

 هم به حالم و کرده انتیخ بهم قهیشف که نهیا لشیدل گمینم

 بهیغر مرد هی بغل تو که فتهیب یبدن اون به چشمم خورهیم

 و کنه یینمامظلوم تونهیم بعدش و دردسر تو افتمیم دم،ید

 . رهیبگ ازیامت

 نیزم یرو را آن و شودیم وارد یچا ینیس با تیرع

 :پرسمیم رفتنش از بعد. گذاردیم مقابلمان

 خواست یهرچ که نهیا شرطش تنها بود نگفته اول از مگه -

  ؟یبخر براش

 نشده وقتچیه سال شش نیا تو. کنمیم که رو کار نیا -

 طال صندوقچه هی یاندازه به االن. نه بگم و بخواد یزیچ

 لیاوا مثل خوادیم. هیآزاد دنبالشه، قهیشف که یزیچ. داره

 نیا. بره خواست دلش هرجا تنها که باشه آزاد ازدواجمون

 یاعتماد چیه چون رمینم بارش ریز عمراا  من که هیزیچ

 و نندازه راه گهید یزیآبرور هی دوباره فردا که ندارم بهش

 و بفهمن دشمن و دوست از هم گرانید خودم جز بار نیا



 

 جمع مردم دهن تو از رو حرفش نتونم گهید که بشه یجور

 .  کنم

 . درسته حرفت. دمیم حق بهت -

 لبخند با گذارد،یم مقابلم ینعلبک یتو را یچا استکان کی

 :دیگویم و کندیم نگاهم

 . یندون تو که ستین یزیچ چیه من یزندگ تو گهید االن -

 . یکرد اعتماد بهم که یمرس -

 قفل چشمانم به محبتش تمام با را درخشانش ییطال نگاه

 :پرسدیم و کندیم

 من نیب یدونیم که االن گفتم، بهت که ییزهایچ نیا با حاال -

 حساب به من زن قهیشف ساله شش عمالا  و گذشته یچ قهیشف و

 ؟یکن یعروس باهام یحاضر آد،ینم

 یحت شدن دوم زن. توئه زن قهیشف هرحالبه. محمد تونمینم -

 داشتم، اعتقاد بهش عمر تمام که یاصول با هم طیشرا نیا با

 . آدینم در جور

 :دهمیم ادامه و کنمیم یاخندهتک
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 دائم. بودم زنان حقوق فعال ییدانشجو یدوره تو یزمان هی -

 دانشگاه تو. میدادیم هیاطالع و مینداختیم راه نیکمپ میداشت

 نیهم شیکی که میکردیم برگزار تجمع ضدزن نیقوان هیعل

 آخر سال که بودم بونیتر پشت قدراون. بود یچندهمسر

. یانضباط تهیکم به دیکش کارم. کنن اخراجم بود کینزد



 

 ماه هشت هفت و رفتن ایدن از مادرم و پدر سال همون

. افتاد عقب میعمل یواحدها. دانشگاه و مارستانیب برم نتونستم

 و سوخت برام دلشون یانضباط تهیکم یاعضا انگار بعد

 با دن،ید رو امافسرده روز و حال یوقت هم دیشا. اومدن کوتاه

 اون دنبال ندارم رمق و نا گهید من کردن فکر خودشون

 برام االن. شد وجورجمع تعهد هی با مشکلم. باشم هابرنامه

 یافکار اون تمام ریز بزنم هوی که ستین قبول قابل یجورچیه

 .  بشم دوم زن خودم و داشتم جامعه شدن بهتر واسه که

 . کشدیم یقیعم نفس

 زهایچ نیا اگه یحت که بودم کرده رو فکرش. زدمیم حدس -

 زن هی با منو اسم یحت یشینم یراض هم باز ،یبدون رو

 ازت اولش نمت،یبب اومدمینم که مدت نیا. یکن میتقس گهید

 خلوت خودم با که بود نیا خاطر به بعدش یول بودم دلخور

 باهات دارم و نشستم کنارت نجایا که االن. امیب کنار و کنم

 رو ممیتصم و کردم فکر زیچهمه مورد در زنم،یم حرف

 یراض تو که حاال. بگذرم تو از تونمینم مطمئنم. گرفتم

 . دمیم طالق رو قهیشف ،یشینم

 یخوشبخت و ندهیآ شه؟یم یچ یداشت که ییفکرها اون پس -

 جاهمه نکهیا آد،یم دست به مادرشون خوب اسم با که دخترها

 که کرده انتیخ قهیشف البد که مردم دهن تو چهیبپ حرف

  ست؟ین مهم برات گهید زهایچ نیا ،یداد طالقش

 یاگوشه هی قهیشف یکن قبول تو دمیم حیترج هم هنوز. مهمه -

 نیا که بکنه شویزندگ و بمونه خودش واسه خونه اون از



 

ا  اد،ین شیپ مشکالت  یزیچ اون ،یباش تو یوقت که مخصوصا

 همه به رهیم که کنهیم دیتهد باهاش منو داره ساله چند که

 اثریب دشیتهد عمالا . شهیم یمنتف ندارم، رابطه باهاش گهیم

 ارتباط که ستین مهم یکس یبرا گهید و یهست تو چون شهیم

 که یراه تنها ،یکنینم قبول یوقت یول ه؛یچطور قهیشف و من

 پشت بخوان مردم که ستین مهم. بدم طالقش که نهیا دارم

 . ترهمهم زیچهمه از تو داشتن. بزنن حرف سرم

 شون؟ندهیآ ؟یچ دخترها یزندگ -

  کنم؟ یزندگ ندارم حق خودم تو نظر به -

 ...یول یدار که حق -

 : دیگویم تأسف با

 یفدا رو خودم دیبا بودم کرده فکر که کردمیم اشتباه -

 واسه بشن، بزرگ تو کنار اگه دخترها مطمئنم. کنم دخترها

 مثل یزن شیپ که نهیا از بهتر یلیخ شونندهیآ و یخوشبخت

 . بشن بزرگ قهیشف

 که موقع همون اگه. ستین درست قهیشف دادن طالق محمد -

 نیا یول بود؛ حقت ،یدادیم طالقش بود کرده انتیخ بهت

 . یدینم طالقش که یگذاشت قرار باهاش. ینکرد رو کار

 :دیگویم و نوشدیم شیچا از جرعه کی

 نبود قرار. بود دوطرفه زیچ هی گذاشتم، باهاش که یقرار -

 که کنه دایپ یراه کنه یسع و کنه دمیتهد بده، آزارم دائم قهیشف

 باشه هم آزاد بخواد یول کنه استفاده امکانات از من یخونه تو

 قرارداد که یکس واقع در. بکنه خواست، دلش یغلط هر که



 

 که دارم رو حق نیا هم من پس. ستقهیشف گذاشته، پا ریز رو

 . بدم طالقش

 طالقش زمان اون اگه دیشا. محمد ستین درست نظرم به -

 به سرش و داشت بچه و بود کرده ازدواج حاال تا ،یدادیم

 من خاطر به یدار فقط تو االن یول بود گرم دومش یزندگ

 و آزار نیا که یدونیم هم خودت. یکنیم رو کار نیا

 . یکردیم تحمل تو و بوده قبل سال چند از قهیشف یهاتیاذ

 . ندینشیم لبش یرو لبخند باز

 واسه یحق چیه من تو اومدن از قبل. نیزر مسلمه که نیا -

 رو قهیشف که فرض به کردمیم فکر خودم با. نبودم قائل خودم

 حاال که کنم یعروس گهید خان دختر هی با دیبا باز بدم، طالق

 ادیز میزندگ یول باشه قهیشف از وفادارتر و ترمؤدب دیشا

 تمام با که یکس وسطه، تو یپا االن اما کرد؛ نخواهد یفرق

 قدراون تو نفع به ترازو یکفه که معلومه. دارم دوستش جونم

 . کنم تحمل رو قهیشف طالق عواقب تمام حاضرم که نهیسنگ

ا  یکنیم فکر چرا -  ؟یبد رو طالق نیا نیسنگ تاوان دیبا حتما

 یکل م،یراحت هم کنار م،یدار دوست رو گهیهمد تو و من

 اصالا  م،یاگهیهمد شیپ یوقت. میدار گفتن واسه حرف

 و زن داره یتیاهم چه. گذرهیم یچطور زمان میفهمینم

 یکس و میدار رو هانیا تمام ما هرحالبه نه؟ ای میباش شوهر

 . رهیبگ ازمون تونهینم هم

 :دیگویم و زندیم لبخند. شودیم سرخ یکم شیهاگونه



 

 ن،یزر! دکتر؟ خانم نهیهم فقط وشوهر زن ارتباط یمطمئن -

 ! شنینم داربچه یافشانگرده راه از هازادهخان و هاخان

. کنم نگاه مشتاقش چشمان به توانمینم. ردیگیم آتش میهاگونه

 است، شده سرد که را میچا باشم، کرده یکار نکهیا یبرا

 :دیگویم. نوشمیم نفسکی و دارمیبرم
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 هم، به یختیر منو یذهن محاسبات تمام و یاومد تو ن،یزر -

 نکهیا بدون تو. یبدون و یبخوا خودت نکهیا بدون هم اون

 دلم یجور ،یکن استفاده زنونه یترفندها از و یکن یدلبر برام

 اماراده به شهیهم. شد بسته تو وجود به نفسم که یبرد رو

 سن تو تونستم که من کردمیم فکر. داشتم اعتماد یلیخ

 رو خودم مرد کی زیغرا قدرت اوج در یسالگ ودوستیب

 چشمم نه زدم دست میقانون زن به نه سال شش و کنم کنترل

 بمونم یطورنیا تونمیم شهیهم رفته، هرز یاگهید زن دنبال

 کامل رو تو. ندارم خودم به یاعتماد چیه تو مقابل در یول

 یابچه دارم دوست. ببوسمت کنم، بغلت خوادیم دلم خوام،یم

. هیکس هر حق زهایچ نیا. یباش تو مادرش که باشم داشته

 یزندگ به یتعهد چیه که یزن خاطر به دیبا تو و من چرا

 محروم هانیا تمام از رو خودمون عمر هی نداشته، مشترکش

 یطور قوانیل یسنگ عمارت اتاق تو روز اون ن،یزر م؟یکن

 اعتقاد بهش عمر هی که ییدهاینبا و دیبا تمام که خواستمتیم

 بشم، یکی باهات خواستیم دلم. کنار بود رفته دارم، و داشتم



 

 باعث که یزیچ تنها. نباشه نمونیب یمرز چیه داشتم دوست

 بود نیا شد، ختم بوسه هی به فقط ماجرا و بکشم کنار بتونم شد

 ،یستین زنم که یموقع تو حرمت شکستن من نظر از که

 وجودم تمام با دلم، تمام با من ن،یزر. استیدن یخطا نیبدتر

. کنهیم طلب رو شدن یکی شدت نیا با عشق نیا. عاشقتم

 یدختر تو. گمیم یچ من یفهمیم خوب هم خودت مطمئنم

 و یستیوا آروم یطوراون یمرد هر آغوش تو که یستین

 کرد، دفاع بدون و رام رو تو که یزیچ. ببوسدت یبد اجازه

 از اریاخت یروز هی نکهیا از قبل بذار. بود عشق نیهم

 شوهر و زن بشه، آلوده گناه با عشق نیا و بره در دستمون

 . میبش

 . کنمیم نگاهش

 به نسبت هاحرف نیا تمام با... یول یگیم یچ فهممیم -

 یبد طالقش االن اگه مطمئنم. دارم وجدان عذاب قهیشف طالق

 هردومون وجود تو بد حس نیا عمر هی م،یکن یعروس و

 .  دهیم عذابمون و مونهیم

 . کشدیم یقیعم نفس

 یراه تنها من. بده شنهادییپ حلراه تو ن؟یزر میکن چه پس -

 . ستقهیشف طالق رسه،یم ذهنم به که

 . کنمیم فکر لحظه چند

. ستین یانسان ،یبد طالق رو قهیشف یبخوا اجبار به نکهیا -

 یگیم تو. بزن حرف باهاش. بشه یراض خودش نکهیا مگه

 یمال مشکالت و کم امکانات نگران چون فقط زارهیب ازت



 

 یهرچ بگو بهش. رهیبگ طالق خوادینم پدرشه، یخونه

  چقدره؟ اشهیمهر. بره که یذاریم ارشیاخت در خواد،یم

 تا صد با زیتبر تو خونه هی و نیزم هکتار چند مهرش -

 نقداا  یعروس موقع قبل سال ده که بوده گاو تا ستیب و گوسفند

 نیب از شترشیب االن تا که بوده پدرش اریاخت در و گرفته

 یبخش ساکنن، توش االن اشخانواده که یاخونه همون. رفته

 به پدرش رو هادام و هانیزم یول بوده قهیشف یهیمهر از

 . کرده دود و وافور سر گذاشته و فروخته جیتدر

 یراض ،یبد بهش یمال امکانات هم باز االن اگه خب -

  ره؟یبگ طالق شهینم

 آبرو و رسم و اسم مشکل اون یول. بشه دیشا دونم،ینم -

 .نشه یراض ییآبرویب ترس از دیشا. برقراره همچنان

 بره بگو. خواسته طالق خودش بگه جاهمه بگو بهش اصالا  -

 واسه. یکنیم تشیاذ ،یبداخالق یلیخ تو بگه اشخونواده به

 .رهیبگ طالق خوادیم نیهم

 . کندیم یاخندهتک

 ! باشم؟ یبد آدم قدرنیا من کنهیم باور یکس نظرت به -

 جلو و جامعه تو که یزیچ اون هاآدم از یلیخ نکنن؟ چرا -

 گول هاسال خودت تو. ستنین شونخونه تو هستن، مردم

 یبرا ه،یخوب آدم یکردیم فکر و یبود خورده رو باقر ظاهر

. یکرد یخواستگار براش رو مارال و یگذاشت جلو پا نیهم

  کنه؟ بلند دست مارال یرو یروز هی یکردیم فکر وقتچیه

 . کشدیم یقیعم نفس



 

ا  نه، -  هم کردن یعروس که پارسال یحت کردم،ینم فکر واقعا

 هر و بکنه خونه رونیب یایکثافتکار هر باقر بودم مطمئن

 یبدرفتار مارال با بفروشه، هاروس به رو خودش هم چقدر

 . کنهینم

 جامعه تو. یهست یآدم نیهمچ هی هم تو کن فرض خب -

 یلیخ زنت مقابل در خونه تو یول یآیم نظر به خوب یلیخ

 ده از بعد و شده ذله هم قهیشف. یزنیم کتکش اصالا . یبداخالق

 . خواسته طالق سال

ا  یعنی -  آورده، سرم بال همه نیا که یزن طالق واسه دیبا حتما

 ! بره؟ خودم یآبرو

 و شهیم جمع هادهن تو از گهید روز دو مردم حرف محمد -

 به مرد هی بودن بداخالق نکنم فکر. رهیم ادشونی همه

 عنوان به تو از قهیشف نکهیا. باشه آبروبر زن انتیخ یاندازه

 که مردساالر یجامعه نیا تو ره،یبگ طالق بداخالق مرد هی

 یبد طالقش تو که نهیا از تریعاد یلیخ َمرده، با حق شهیهم

 قهیشف یشونیپ رو بخوره انتیخ ننگ ،یگفت که طورهمون و

ا . فتهیب خطر به هم تو یآبرو و  مردم که بعدها مخصوصا

 شیپ داره یمشکل چیه بدون که ننیبب رو تو و من یزندگ

 زود یلیخ تو یبداخالق مورد در هاثیحد و حرف ره،یم

 فکر کسچیه هم. داره دهیفا تا دو یطورنیا. رهیم ادشونی

 عاتیشا و یداد طالقش تو که کرده ییخطا قهیشف کنهینم

 تو و من و رهیم تیرضا با قهیشف هم آد،ینم شیپ کالا  انتیخ

 .میکنیم شروع رو مونیزندگ وجدان عذاب بدون
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 لبخند کند،یم نگاه صورتم به بعد کند،یم فکر لحظه چند

 :دیگویم و زندیم

 طالقه، به قهیشف تیرضا راهش تو مثبت جواب اگه. باشه -

 فکر مردم مدت هی نکهیا تو، داشتن مقابل در. ندارم یحرف

 ینیسنگ یبها زدم، کتک رو زنم که امیعوض مرد هی من کنن

 یجا حاضرم کنم، یعروس تو با بتونم نکهیا واسه من. ستین

 باباخان با آمیم هفته نیهم تو. کنم عوض رو آسمون و نیزم

 یهرچ که کنمیم یراض هم رو قهیشف بعد. کنمیم صحبت

 سرش پشت که خوادیم طالق خودش بگه و رهیبگ خوادیم

 ز،یتبر میبرگشت و شد تموم که محصول برداشت. نباشه یحرف

 .میکنیم یعروس

 همون ؟یکن یراض یخوایم یچطور رو باباخان یراست -

 بود یجور صحبتش کرد، یخواستگار تو واسه منو که روز

 . یبد طالق رو قهیشف نداره دوست بود معلوم که

 و میدار اختالف چقدر قهیشف و من دونهیم باباخان -

. نهیبیم چشم به رو نیا داره هاستسال. سرده روابطمون

 ست،قهیشف طالق تو مثبت جواب شرط بگم بهش اگه احتماالا 

ا . داره دوستت کم نکن فکر. شهیم یراض  به هرکس واقعا

 برخورد تند باهاش و بود زده داد سرش یطوراون تو یجا

 هی با تو یول ارهیب رو اسمش گهید بود محال بود، کرده

 یوقت باباخان ادیز احتمال به. یکرد شیراض یعذرخواه



 

.  کنهیم قبول ،یبش من زن یحاضر قهیشف باطالق تو بشنوه

 . کرده انتیخ بهم قهیشف که گمیم بهش رو تیواقع نشد، اگه

 ؟یبگ که ستین سختت -

. شده ترراحت یلیخ برام گفتنش زدم، حرف تو با که االن -

ا  باباخان  یلیخ دوست هی برام شهیهم بودن پدر از ریغ واقعا

 هم هنوز. مهربون و رخواهیخ و عاقل آدم هی بوده، خوب

 . گمیم بهش بشه، الزم اگه یول نفهمه کسچیه دمیم حیترج

 طالق بگه و بده نشون یبَد آدم رو تو قهیشف نکهیا مورد در -

 تو دوننیم اتخانواده کنه؟یم قبول باباخان ؟یچ خوادیم

 . ینزد کتکش و ینکرد تیاذ رو قهیشف

 .زندیم یکوتاه لبخند

 یوقت مطمئنم. کنهیم استقبال یمردونگ از شهیهم باباخان -

 یبرا من که آدیم کنار راحت یلیخ بگم، بهش رو موضوع

 یشونیپ رو نخوره انتیخ ننگ یول امیب نظر به یبد آدم یمدت

 نیا نگران رو خودت. رهیبگ طالق آبرو با بتونه و قهیشف

 یجا حاضرم تو داشتن یبرا گفتم یوقت. نیزر نکن زهایچ

. چهیه مقابلش در هانیا گهید کنم، عوض رو آسمون و نیزم

 رو کار باش مطمئن. من به بسپر رو زیچهمه تو زمیعز

 . یباش یراض تو که برمیم شیپ یجور

 :میگویم و گردنش دور اندازمیم را میهادست

 .  یمهربون و خوب قدرنیا که یمرس -



 

 لبش یرو لبخند. چشمانم به زندیم گره را درخشانش نگاه

 دور را شیهادست. است اقیاشت از پر صورتش و آمده

 :دیگویم و کندیم حلقه میهاشانه

 منقلب یکاف حد به ،یکنارم یوقت. دختر رو کارها نیا نکن -

 رو که یاریاخت ذره هی نیهم که نکن اموونهید یطور. هستم

 زنم و بگذره هم مدت نیا بذار. بره دست از دارم، خودم

 یتالف که ببوسمت و کنم بغلت قدراون دمیم قول بعد ،یبش

 .ادیب در سال کی نیا

 دور از را میهادست یحلقه متیمال با و بوسدیم را امیشانیپ

 :میگویم. کندیم باز گردنش

 ...محمد -

 . جونم -

 باهام و یشیم دور ازم یوقت. نذار تنهام وقتچیه گهید -

 . دارم رو ایدن حس نیبدتر ،یسرد

 که نهیا به وابسته میزندگ. نیزر بشم دور تو از تونمینم من -

 . یباش دوروبرم ییجا هی تو

. میزنیم لبخند دو هر و شودیم قفل هم در نگاهمان باز

 :دیگویم

 ییروشنا تو. قوانیل برسونمت بکن، رو حمومت برو شو پا -

 .شترهیب تشیامن م،یبر هوا

 :میگویم و شومیم بلند

 . شده تنگ براشون دلم. قوانیل اریب هم رو هایگرگ یراست -



 

 چیه به وقتچیه برقراره؟ که قولت یول آرم؛یم چشم، -

 . خودت زمان به یگردیبرنم ،یبگ بهم نکهیا بدون یلیدل

 گهید محاله یدینفهم هنوز یول هست خودش یجا سر قولم -

 .  کنارتم شهیهم باش مطمئن برم؟ نجایا از و کنم ولت بتونم

 مناظر انیم از و امنشسته کنارش نیماش یتو بعد یساعت

 یسو به وخمچیپرپ یجاده آن در عتیطب پربار تابستان یبایز

 عمر کی ریمس است قرار نکهیا فکر از. میرویم قوانیل

 در گرم، و سرد پهن، و کیبار ییهاجاده از را یزندگ

 هایزشت انیم در تند، یهایریسراز و بُرنفس یهاییسرباال

 که امآمده وجد به یطور م،یکن یط هم کنار ایدن یهاییبایز و

 باورم هنوز. اندگذاشته دستانم یتو را ایدن کنمیم حس

 روآن به رونیا از زیچهمه ساعت چند عرض در که شودینم

 هایدلخور تمام و ستمین دور محمد از تنها نه گرید. است شده

 یزندگ. میشو جدا هم از ستین قرار هرگز است، رفته نیب از

 چیه. است بهشت میبرا او کنار شیهابینش و فراز تمام با

 .ندارم نیا در یشک
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 انگشتر

 رم،یبگ وضو که رومیم و شومیم داریب خواب از که صبح

 با. زندیم عق دارد باغچه کنار. است اطیح یتو ینازل

 . رومیم سمتش به ینگران

  شده؟ یچ ؟ینازل یخوب -



 

 را صورتش و دست و زنمیم تلمبه شیبرا. رودیم تلمبه کنار

 است حصبه و وبا رسد،یم ذهنم به که یزیچ نیاول. دیشویم

. میاداشته سروکار یادیز یمبتال مارانیب با روزها نیا که

 :پرسمیم

  اسهال؟ ؟یدار هم چهیپدل -

 . آرمیم باال دومه بار نیا. دارم تهوع فقط. نه -

 لبخند. ندارد تب ظاهراا . گذارمیم دست اشیشانیپ یرو

 :پرسمیم زدهذوق و زنمیم

  ؟یاحامله -

 ذوقم و کشمیم یقیعم نفس. دهدیم یمنف جواب تیقاطع با

 ینازل که دهینرس دل کام به رضا هنوز انگار. رودیم پس

 لبخند! ستین یباردار از مشکلش که است مطمئن قدرنیا

 :دیگویم و زندیم یرنگکم

 من شبید. بودنه شکمو عوارض از کنم فکر. نباش نگران -

 بزرگ سبد هی. میزدیم حرف میداشت سه ساعت تا رضا و

 . اونه مال کنم فکر. میخورد رو ترشمهین انگور

 :میگویم خنده با

! زدن عق حال در بشه داشیپ هم رضا االن کنم فکر پس -

 خوبه حاال! اشهیبق دفع واسه میباش هم اسهال منتظر دیبا البد

 . یکن استراحت یتونیم. میلیتعط امروز

 . ندارم نا اصالا . میندار فتیش شکر رو خدا آره، -

 باال دوباره و دیگویم «آخ» و گذاردیم شکمش یرو دست

 با. دیآیم طرفمان به و شودیم خارج خانه از رضا. آوردیم



 

 عق مشغول همچنان که اندازدیم ینازل به ینگاه ینگران

 :پرسدیم من از و است زدن

  شده؟ اشچه -

 تو. دیخورد کالمهین انگور بزرگ سبد هی شبید گهیم -

 نشده؟ تیزیچ

 .زندیم لبخند

! بودن خورده هم یگالب و ریانج سبد هی قبلش خانم سرکار -

 ! دیرسینم یخرابکار همه نیا به زورش یخال انگور

 یمهربان با و ردیگیم شده، تمام زدنش عق که را ینازل دست

 :دیگویم

 گهید. یزدیم عق فقط تهش. یشد خالص گهید کنم فکر -

 . نمونده اتمعده تو یزیچ

 زندیم تلمبه شیبرا رضا. دهدیم تکان سر یحالیب با ینازل

 کنارش رضا. دیشویم را صورتش و دست ینازل باز و

 :پرسدیم و کندیم نگاهش ینگران با و دیآیم

  دلم؟ زیعز یخوب االن -

 . انگار بهترم آره، -

 ینازل و اندازدیم او الغر یهاشانه دور را دستش رضا

 نه،» م،یگویم دلم یتو. گذاردیم رضا یشانه یرو را سرش

 به بچسبه بود محال ینازل قبالا ! کردن ییهاشرفتیپ هی انگار

 به کنه خدا! متهیغن هم نیهم خب. هاخانم به یحت ،یکس

 « !مینیبب رو ارشیو یصبحگاه یهازدن عق یزود

 :پرسدیم من از رضا



 

  بدم؟ بهش یچ -

 آمیم خونمیم نماز. بکشه دراز اتاق ببرش. یچیه فعالا  -

 . ششیپ

 و دهیکش دراز رختخواب یتو. رومیم ینازل اتاق به بعد یکم

 که او به زده زل یطور رضا. رضاست دست در دستش

 اشاره من به. ندیبینم را ینازل جز یزیچ ایدن در انگار

. رومیم رونیب اتاق از و است برده خوابش او که کندیم

 :پرسدیم. بنددیم آهسته را در و دیآیم هم رضا بعد یکم

 . نگرانم یلیخ نگرفته؟ دیجد یهامرض نیا از یمطمئن -

 چون شبهید خوردن یپاتیقاط همون مال ادیز احتمال به -

 خوابش که حاال. خدا شکر نداره رو حصبه و وبا عالئم یهیبق

 شده خوب حالش شد، داریب یوقت دیشا. بخوابه بذار برده،

 . باشه

 . دهدیم تکان سر

 . رمیبگ وضو برم من پس -

 بود، بد حالش و شد داریب ینازل اگه. بخوابم رمیم هم من -

ا   . کن صدام حتما

 . زندیم لبخند

 . یهست تو خوبه چه. کوچولو یآبج باشه -

 نکهیا از قبل. کشمیم دراز رختخواب یتو و رومیم اتاقم به

 یزمان در دیشا که رسدیم فکرم به اریاختیب ببرد، خوابم

 و شودیم آب دلم یتو قند. باشم باردار هم خودم دور چنداننه

 یخوب حس چقدر. ردیگیم را وجودم یخاص رخوت احساس



 

 چه محمد با که افتاده ادمی موقع هر گذشته روز دو در. دارم

 نیترنیریش م،یاختهیر ییهابرنامه چه و میازده ییهاحرف

 شربت وانیل کی حس چد،یپیم وجودم یتو ایدن یهاحس

 یوقت یکرس یگرما حس تابستان، داغ ظهر در خنک یمویآبل

 دوست حس ،یاآمده خی و برف انیم از ساعت چند از بعد

 . ممکن حد نیآخر تا شدن داشته دوست و داشتن

 ینازل و من روز دو هر. امدهید را محمد روزیپر و روزید

 ما و آمده دنبالمان محمد فتیش از بعد و میابوده صبح فتیش

 ام،بوده کنارش که یلحظات تمام در. است آورده قوانیل به را

 نمانیب یاعاشقانه حرف چیه ینازل حضور خاطر به نکهیا با

 قرار امروز. امداشته را ایدن حس نیبهتر است، نشده ردوبدل

 نیاول نکهیا فکر از. کند صحبت باباخان با و دیایب محمد است

 شد، خواهد برداشته امروز مانیشگیهم بودن هم با یبرا قدم

 . رومیم خواب به و ردیگیم را وجودم آرامش احساس

 نیسنگ هم یلیخ که خوابم دوم قسمت از بعد ده ساعت حدود

 و ینازل و رضا. رومیم تاالر به و شومیم داریب است، بوده

 :دیگویم آبا. هستند آنجا آبا

 داریب االن هم تا دو نیا. هاجوون شما خواب به ماشاهللا -

 . شدن

 :میگویم خنده با

. میداریب شب چند یاهفته. میمظلوم یلیخ که ینازل و من آبا -

 دیبگ رو رضا نیا. میاریب در شویتالف دیبا میلیتعط که روز هی

 . خوابه شب تا صبح از که



 

 :دیگویم یادوستانه اخم با رضا
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 فقط کارم که ماه دو یکی محمد با خانم سرکار قهر برکت به -

 تابستون از یچیه امسال. دوتا شما آوردن و رسوندن بود شده

. آردتونیم روزه دو و دیکرد یآشت شکر رو خدا باز. دمینفهم

 یشخص یراننده بودم شده. بودم افتاده یزندگ و کار از

 . هاخانم

 :دیگویم طنتیش با ینازل

  بخوابه؟ قدرنیا مرد داره یمعن چه. حقته -

 :پرسمیم ینازل از

  خدا؟ شکر یخوب انگار -

 همون مال. بود خوب حالم گهید شدم داریب. الحمدهلل آره -

 .بود شبید یهاوهیم

 یرو هنوز ما خاطر به که نمینشیم صبحانه یسفره کنار

 ینفر چهار م،یخوریم صبحانه میدار کهیدرحال. است نیزم

 . میکنیم یشوخ و میزنیم حرف

 ایلع و لقامه با دارم اتاق یتو. دیآیم چهار ساعت حدود محمد

 :دیگویم خنده با و کندیم باز را در یال. کنمیم یباز

  چطورن؟ دخترهام تا سه -

 . کنمیم نگاهش لبخند با

  ؟یچطور. سالم -

  ؟یچطور تو. خاتونم خوبم -



 

 .خوبم یلیخ. خوبم هم من -

 :پرسدیم ایلع

  ؟یچ یعنی خاتون -

 :دهدیم جواب محمد

 و خان همسر و ملکه ف،یشر و بزرگوار خانم هی یعنی -

 .   زهایچ جورنیا

 :پرسدیم تعجب با ایلع

  ست؟ملکه جون نیزر -

 :دیگویم خنده با محمد

 !  بشه قراره -

 :پرسدیم و کندیم بغلم محکم لقامه

 شیپ دیبریم هم من د،یشد شاه زن یوقت جون نیزر -

  خودتون؟

 .بوسمیم را صورتش

 . زمیعز آره -

 لبخند با توأم یاخم با و کندیم نگاهش چشم یازگوشه محمد

 :دیگویم

 یا ؟یبر نیزر با و یکن ول منو یحاضر تو یعنی -

 . معرفتیب

 :دیگویم خجالت با لقامه

 اگه جون نیزر یول یعموغل دارم دوست یلیخ هم رو شما -

. شهیم تنگ براش یلیخ دلم. تهران بره دیبا بشه، شاه زن



 

 بعد ریوز بکنه رو شما شد، ملکه جون نیزر یوقت شهینم

  تهران؟ میبر مونهمه

 :میگویم

. برم ییجا ستین قرار من. جون لقامه کرد یشوخ یعموغل -

 . امیب تا دیکن یباز دیبر

 اتاق از محمد و من و شوندیم یباز مشغول دوباره هابچه

 :میگویم. میرویم رونیب

 که هم هانیا ؟یکنیم فیتعر قصه هابچه واسه یکاریب -

 . پرسنیم سؤال تا هزار باهوش،

 :دیگویم خنده با

 ! یبش هیفوز یهوو بود کینزد -

 . شمینم یکس یهوو وقتچیه من -

 . باباخان شیپ برم من! انمیجر در کامالا  بله، بله -

 . زنهیم شور دلم محمد -

 . ردیگیم را میهاشانه

 به یبسپر رو زیچهمه شد قرار. نمینازن نباش یچیه نگران -

 که برمیم شیپ یطور رو کارها که باشه راحت التیخ و من

 . یخوایم تو

 دیخورش یگرم به اشیعسل چشمان. کنمیم نگاهش لبخند با

 ینیریش در مرا لحظه چند. شودیم داغ وجودم و است

 و کنمیم نگاهش سر پشت از. رودیم و کندیم غرق نگاهش

 . چدیپیم وجودم بندبند در یخوشبخت احساس



 

 وتابتب در من و کشدیم طول باباخان اتاق از محمد برگشتن

 با باباخان نکند که امشده نگران یکم. مانمیم اضطراب و

 اطیح به دخترها و شده خنک هوا. نکند موافقت ما یهابرنامه

 یهاکتاب از یکی با را سرم. اندشده یباز مشغول و رفته

 ذهنم و فهممینم آن از یادیز زیچ یول امکرده گرم امیگوش

 میصدا اتاقم بازمهین در یال از. گرددیبرم محمد. است ریدرگ

 . کنمیم بلند را سرم یفور. کندیم

 . تو ایب -

. کشمیم یراحت نفس و است خندان چشمانش. شودیم وارد

 :پرسمیم

  شد؟ یچ -

 . ندینشیم کنارم

 . کرد قبول باباخان. شد حل زیچهمه -

 . زنمیم لبخند

  ؟یگفت بهش یچ -

 باهام بدم، طالق رو قهیشف اگه و کردم صحبت تو با گفتم -

 قهیشف ستین یانسان گفتیم. نه گفت اول. یکنیم یعروس

 . داره هم یزیآبرور و بدم طالق رو

 ؟یگفت بهش رو قهیشف انتیخ انیجر -

 اگه که کار آخر واسه بودم داشته نگه رو اون. نگفتم نه، -

 ندارم قهیشف به یلیتما چیه گفتم. بگم نداد جهینت گهید یترفندها

 خوامیم نیهم یبرا نداشتم، رابطه باهاش ساله شش و

 انگار. نکرد تعجب. باشم داشته رو تو بتونم که بدم طالقش



 

 زن یرابطه قهیشف و من نیب که بود زده ییهاحدس هی خودش

 یراض رو قهیشف خوامیم گفتم بهش هم بعد. ستین یشوهر و

 تشیاذ و بداخالقم من چون خوادیم طالق خودش بگه که کنم

 ثیحد و حرف و نکنه موردش در یبد فکر یکس که کنمیم

 و کنم شیراض هانیا و ملک و پول با و هازبون سر فتهین

 و میکرد صحبت مورد نیا در مقدار هی. بره بفرستمش

 . کرد قبول باالخره

 . هیمنطق قدرنیا که برم خودم یباباخان قربون یاله -

 :دیگویم خنده با

 مطمئنم! ها شهیم باگذشت قدرنیا وسطه تو یپا یوقت البته -

 زدم،یم قهیشف طالق از حرف من و نبود وسط تو حرف اگه

 یگاه! شهیم میحسود بهت داره کمکم. بده تیرضا بود محال

 .  داره دوست شتریب من از رو تو باباخان کنمیم فکر

 . آورمیم در شیبرا را زبانم

 حواست. داره دوست شتریب تو از منو معلومه. بسوزه دلت -

 جونم باباخان شیپ رمیم یفور ،یکن تمیاذ اگه که باشه جمع

 .برسه رو حسابت که کنمیم تیشکا
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 برابر صد خودت. یریبگ کمک باباخان از ستین الزم -

 گل از تو به داره جرئت یک! یبرس رو حسابم یبلد باباخان

 هی که رو یزیچ هر یبزن یبلد قشنگ نیهمچ! بگه؟ ترنازک

 هرکس که یکن نصف وسط از نباشه لتیم مطابق سوزن سر



 

 بخواد یحت کنه هوس گهید محاله تجربه بار دو یکی از بعد

 ! تیاذ به برسه چه بزنه، حرف تو به کلمه کی

 شهیهم دیبا! یطرف یابرقدرت چه با باشه حواست خالصه -

 . یباش یخوب پسر

 . زندیم گره چشمانم به را درخشانش نگاه

 باشم، بد هم یهرک واسه باش مطمئن. خاتون امیخوب پسر -

 . ینیبینم صداقت و یمهربون جز یزیچ من از عمرم آخر تا

  بشم؟ خاتون قراره یک حاال -

 تو بودن خاتون. یبود هم اول از ،یهست هم االن نیهم -

 شاه ای خان زن ستین الزم بزرگه قدراون روحت. ذاتته جزو

ا  خودت تو. یایب حساب به خاتون که یبش  . یاملکه ذاتا

 . بوسدیم و ردیگیم را دستم

 . نیزر دارم دوستت -

 . هم من -

 بود، باباخان با صحبت که کار ترسخت بخش شکر رو خدا -

 . قهیشف با صحبت مونده فقط حاال. شد تموم

 بخشش نیا کردمیم فکر من تره؟آسون یکی نیا نظرت به -

 . باشه ترسخت

 قهیشف مطمئنم. یکنیم فکر که هیزیچ اون از ترآسون یلیخ -

 و خوادیم طالق خودش بگه نکهیا و اموال و مال مقابل در

 رو شرش و رهیبگ طالق شهیم یراض یفور ام،یبد آدم من

 که کنهیم قبول لذت کمال با ندارم شک. کنه کم من یزندگ از



 

 سال ده که کنه یینمامظلوم و بزنه حرف سرم پشت بره بتونه

 . کرده تحمل رو یعوض مرد هی

  بشه؟ جدا ایلع از شهیم یراض. یزیچ هی یراست -

 شب ؟یدید ازش یامادرانه محبت و مهر حاال تا تو -

 تبدارش یبچه یمادر کدوم رفته؟ ادتی لقامه و ایلع یضیمر

 تشنج مرز به بچه تا خوابهیم رهیگیم راحت کنهیم ول رو

 خودش به ببوسه، و کنه بغل رو ایلع یدید حاال تا برسه؟

 نیع مطمئنم کنه؟ یباز باهاش بگه، قصه براش بچسبوندش،

 هم خداش از دیشا یحت بشه، جدا ایلع از که ستین هم الشیخ

 یگاه که بشه باز سرش از هم تیمسئول ذره هی نیهم که باشه

 قرار البته. بخواد ازش یزیچ و باشه داشته یکار باهاش ایلع

 هر که گمیم هم خودش به. ننیبب رو گهیهمد نذارم ستین هم

 بره، اگه مطمئنم یول نهیبب رو ایلع ادیب تونهیم خواست، وقت

 عاطفه اسم به یزیچ کالا  زن نیا. کنهینم نگاه هم سرش پشت

 . ستین وجودش تو

 ایلع با قهیشف رفتار و دیگویم درست. کشمیم یقیعم نفس

ا   هرحالبه. سوزدیم ایلع یبرا دلم یول ستین مادرانه واقعا

 الاقل کنمیم دعا دلم یتو. دارد دوست را مادرش و است بچه

 او به یکم و نکند قطع کامل ایلع با را ارتباطش طالق از بعد

 :پرسمیم. کند محبت

  ؟یکن صحبت قهیشف با قراره یک   حاال -



 

 خوب بهتره گفتیم. کنم صبر روز سه دو گفت باباخان -

 بعد م،یبسنج رو موضوع مختلف جوانب و میکن فکر

 . میبش کاربهدست

 :پرسمیم ینگران با

  بشه؟ عوض نظرش باباخان ممکنه یعنی -

 گفت فقط. بدم طالق رو قهیشف که بود یقطع موافقتش نه، -

 جون نباش نگران. میکن مطرح باهاش یچطور که میکن فکر

 میتصم عاقالنه خوادیم فقط باباخان. آدینم شیپ یمشکل. دلم

 . میبر شیپ و میریبگ

 . ستمین نگران. باباخان و تو دست سپردم. باشه -

 . شودیم بلند و زندیم لبخند

 به و بزنم یآباد تو دور هی نشده، کیتار هوا تا برم من -

 . بزنم سر کارها

 .شمیپ بمون ؟ینر امروز شهینم -

 . میبر هم با شو پا ،یدار رو حالش اگه -

 . پرمیم جا از

 امیب خوبه. نشستم و دمیخواب یلیخ امروز. یخوب فکر چه -

ا  م،یبزن یدور هی رونیب  . تو با مخصوصا

 ببرمت ایب. اومدن ایدن به روزید. داره توله چوپون سگ -

 . کوچولو دختر کن تماشاشون

 کوچولو یلیخ سگتوله واسه دلم. بگردم یاله! جانم یوا -

 . زده لک



 

 زادیآدم با کمتر خودت یهایگرگ از گله یهاسگ البته -

 یکس ذارهینم یمتر شش از االن مادرشون. داشتن ارتباط

 .دشونید شهیم دور از یول بره ترکینزد

 . آمیم پوشمیم لباس االن. متهیغن هم همون -

 قدم میدار یآباد یهاباغکوچه در هم کنار بعد یکم

 و علف یبو و یعصرگاه دلچسب و خنک یهوا. میداریبرم

 دلم یتو. زمیلبر عشق از و است دهیچیپ مشامم در تابستان

. یداد بهم رو یزندگ نیا که یمهربون یلیخ ایخدا» م،یگویم

ا  هاآدم نیا تمام با رو نجایا من  و پدر درسته. دارم دوست واقعا

 جبران ممکن شکل نیبهتر به یول یگرفت ازم زود رو مادرم

 «.جونم خدا یمرس. یکرد

□ 

 قبل. کند صحبت قهیشف با تا آمده خانه به دوباره محمد امروز

 باباخان شنهادیپ که گفته میبرا برود، قهیشف اتاق به نکهیا از

 که را اشهیمهر ندیبگو او به که بوده نیا قهیشف ییجدا یبرا

 . کنندیم پرداخت دوباره بود، گرفته نقداا  یعروس موقع

 بعد ربع کی و کشدینم طول ادیز محمد بازگشت باز نیا

 :پرسمیم. دیآیم

 . شد تموم زود چقدر -

 .گهید بود معامله هی م؟یداشت گفتن واسه یحرف مگه -

  گفت؟ یچ خب -



 

 یرکیز با و کرد گوش رو هامحرف راحت و خونسرد یلیخ -

 وقت هفته هی. کنه فکر موردش در دیبا گفت کاسب هی

 . خواسته

 نشد؟ ناراحت اصالا  یعنی -
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 یینمامظلوم به زد بدم، طالقش خوامیم گفتم بهش که اولش -

 از و میبود گذاشته قرار هم با ما گفت و شد ریسراز اشکش و

 دمیم رو اشهیمهر نیع دوباره گفتم بهش تا یول زها؛یچ نیا

 من چون خوادیم طالق خودش بگه همه به بره حاضرم و

 موضع اون از و شد خشک اشکش یفور کنم،یم تشیاذ

 کنهیم فکر گفت راحت یلیخ هم بعد. رونیب اومد تیمظلوم

 . دهیم جواب و

 کنه؟ قبول یکنیم فکر یعنی -

 چه که کنه فکر خوادیم فقط کنهیم قبول مطمئنم -

 نهیبب ندازهیم چرتکه داره احتماالا . رهیبگ تونهیم ییازهایامت

 . باال ببره رو رقم تونهیم چقدر

 :میگویم مبهوت

 . سخته برام کردنش باور هم هنوز محمد -

 . زندیم لبخند

 که یکنیم نگاه یمعمول آدم هی مالک با رو قهیشف یدار تو -

 یعواطف و احساسات هی باالخره یکی با یزندگ سال ده از بعد

 ذهنت. نباشه یآسون نیا به کندن دل و باشه داشته وجود دیبا



 

 فکر از االن که زارهیب من از حد نیا تا قهیشف که نکرده قبول

 دست به اموال و مال هم یکل و بشه جدا ازم تونهیم نکهیا

 دلش تو بکشه، گند به هم رو من یآبرو و اسم و ارهیب

 . هیعروس

ا . سوخت برات دلم -  نیهمچ با یچطور سال همه نیا واقعا

  ؟یکرد یزندگ یزن

 یزندگ بابام یخونه تو قهیشف فقط نکردم، که یزندگ -

 . کردهیم

 . یشد تیاذ یکل مطمئنم هم باز -

 . دوزدیم صورتم به را مهربانش نگاه

 همون احتماالا  نبود، قهیشف اگه. داشت هم حسن هی عوضش -

. نداشتم رو تو االن و بودم کرده یعروس دوباره قبل سال شش

 گل ارزهیم سال شش نیا تو قهیشف یدردسرها تمام به نیا

 . اسمی

 یاسام و هالقب انواع با روز هر چقدر. کشمیم یقیعم نفس

 مرا و روشن را وجودم کند،یم نثارم که یقشنگ و نیریش

 :دیگویم. کندیم وابسته خودش به شتریب

 گهید. گهیم رو ماجرا هم آبا و مادرم به باباخان امشب -

 . باشن انیجر در خونه اهل وقتشه

  آد؟ینم حساب به خونه یاهال جزو بدبخت یرضا -

 . زندیم لبخند



 

 با تو و من که یروز همون. شده خبردار همه از قبل رضا -

 گفته رضا به م،یگذاشت رو قرارهامون و قول و میزد حرف هم

 . گفته هم ینازل به احتماالا . بودم

  م؟یکن یعروس تو و من قراره دوننیم یعنی -

 . آره -

 یرو به هم ذره هی! انیرکاهیزآب یهاوروجک چه -

 . بودن اوردهین خودشون

 . زندیم لبخند

 حرف از دخترها رسمه. یبکش خجالت تو نخواستن خب -

 به رهینم برادرشوهر. کننیم فرار زهایچ نیا و یعروس

 ! دیکن یعروس قراره شماها دارم خبر من بگه خانواده عروس

 :میگویم خنده با

! هست هم خودم داداش رضا چون داره فرق یکی نیا خب -

 ! داماد هم عروسه برادر هم نفر هی که هیمورد تنها کنم فکر

 هم هستن من لیفام هم خونه اهل یهمه. ستین رضا فقط -

 االن! طورنیهم هم آبا ینوه ،یهست که بابام مامان دختر. تو

 ینازل یجار که نهیا شه،یم اضافه بهت که ینسبت تنها

 . یشیم

 : دیگویم بعد میخندیم دو هر

 ذارهینم هنوز یول میکن ناز رو هاشتوله ذارهیم گله سگ -

  ؟یایب باهام یدار دوست. میکن بغلشون

 . شومیم بلند



 

 جاهمه شهیهم ستم،یوا پاهام رو بتونم یوقت تا باش مطمئن -

 . امیب باهات دارم دوست

 حوصله یکار هر واسه که اخالقتم نیهم عاشق هم من -

 . هست وجودت تو یانرژ انیپایب منبع هی انگار. یدار

 ! اخالقم؟ نیهم عاشق فقط -

 . کندیم نگاهم لبخند با

 خوب خودت دخترک؟ یکنیم لوس برام رو خودت -

. بَرهیم رو دلم کارهات یهمه زتم،یچهمه عاشق یدونیم

شهیم منو وجودت یسرتاپا  . طرفت ک 

 :میگویم طنتیش با

 !طرفم بکشونم رو تو تونمیم که خوب چه -

 . شودیم ترقیعم لبخندش

 بغلت یکنیم طاقتمیب چون نکن رو کار نیا االن یول -

 یقانون خاتون یشیم تو. نیزر مونده ماه هی از کمتر. کنمیم

 سبک به هم من کن، یطونیش خواست دلت چقدر هر بعد من؛

 . کنمیم لوست خودم

 سرخ مطمئنم و گرفته آتش که اندازدیم میهاگونه به ینگاه

 :دیگویم. است شده

 به یکشونیم رو حرف که هستم هم اخالقت نیا عاشق -

 ! یکشیم خجالت خودت بعد نجایا

 :کندیم اضافه و خنددیم غشغش

 . منتظرتم اطیح تو -



 

 رفتن راه در و میاکرده نوازش را گله سگ یهاتوله بعد یکم

 :دیگویم. میهست مزارع سمت به

 بزرگ یحساب دارهاتیسپ. میبزن سر هی اطتیح به میبر ایب -

 . شدن

 :میگویم م،یشویم که اطیح وارد

 ،یگیم راست. کرده فرق نجایا چقدر ماه هی نیا تو -

 یهیبق. دادن دیجد برگ و شاخ یکل هم دنیکش قد هم دارهایسپ

 رو نجایا یهاعلف که خوبه چقدر. طورنیهم هم هادرخت

 . قشنگه و انبوه یلیخ یطورنیا. ینکند

 و دست و زندیم چندک دارهایسپ ریز یدائم آب نهر کنار

 :پرسدیم. دیشویم را صورتش

 دوست بسازم؟ برات رو خونه نیا یخواینم هم هنوز -

  م؟یباش داشته قوانیل تو خونه هی خودمون واسه یندار

. دارم دوست یلیخ توخونواده من محمد. خوامینم نه، -

ا  کنارشون  خوادینم دلم وقتچیه. گذرهیم خوش بهم واقعا

 . بشم جدا ازشون

 خودمون یخونه نه، که جدا ماه؟ چند واسه هاتابستون یحت -

 .ششونیپ میریم دائم باالخره م،یباش که هم
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 عمارت میریم صبح از م،یباش داشته هم خونه اگه مطمئنم -

 خونه هی خواب ساعت چند واسه هیکار چه. شب آخر تا یسنگ

 ! بکشه لقامه شوهر رو زحمت نیا بذار! یبساز



 

 . خنددیم

 عمرم تو که ییهازن تمام با. نیزر یهست یجالب دختر یلیخ -

 . یدار فرق دم،ید

 یآدم هر. دارن فرق هم با هاآدم تمام. دارم فرق که معلومه -

 . ستنین هم مثل ینفر دو چیه. فردهمنحصربه

 زانو تا که ییهاعلف انیم دنیدو به کنمیم شروع دفعهکی

. دومیم و امکرده باز طرف دو به را دستانم. رسندیم

 :دیگویم

 . ندو هاعلف تو نیزر -

 :پرسمیم دوم،یم که طورهمان

  بشن؟ له یترسیم چرا؟ -

 . باشه مار هاعلف ریز ممکنه -

 نگاه را دوروبرم ینگران با و شومیم خکوبیم میجا سر

 :دیگویم خنده با و دیآیم طرفم به. کنمیم

 ! ؟یترسیم هم یزیچ هی از تو باالخره پس -

 اثر بر مرگ لیدل به میعروس آدینم خوشم اصالا . خب آره -

 هاعلف نیا ریز ینگفت زودتر چرا! بخوره هم به یدگیمارگز

  هست؟ مار

 یمعمول سرعت با اگه. ندارن آدم با هم یکار هستن، شهیهم -

 میقا رو خودشون و کنار رنیم راهت سر از ،یبر راه

 اگه. کنن فرار موقع به نتونن ممکنه ،یبدو یوقت یول کننیم

 . زننیم روشون، یبذار پا

 . گذارمیم قلبم یرو را دستم



 

 تونمیم االن یعنی! نشدم جوونمرگ شکر رو خدا! شیآخ -

  برم؟ راه

 فکر باشه، علف پات ریز موقع هر بعد به نیا از البد -

 . توشه مار یکنیم

 :زنمیم داد و کنمیم نگاه شیپا ریز به

 ! مار -

 . کندیم نگاهم چشم یگوشه از و کندیم جمع را شیهاچشم

 که رو من یخوایم ینود دهه یشهر دختر وجبمین تو -

 بزرگ دوروبرش یکمرها و کوه تو و امیآباد نیا یبچه

 ! مثالا؟ یبترسون شدم؛

 :میگویم اخم با

 . باهات قهرم -

 :دیگویم کشد،یم را بچه کی ناز دارد که یکس مثل

 . بترسم بعد یدفعه دمیم قول. یخودم خوشگل. نکن قهر -

 .یبَکن گردو برام که کنمیم یآشت یشرط به -

. سخته کردنش پوست یول ستین یحرف کندنش! شکمو -

 بَکنن، برات کنمیم سفارش االن. شهیم اهیس هاموندست

 . خونه ارنیب کنن پوست

 . خوامیم رو خودم یهادرخت یگردو -

 . هامزرعه سر میبر ایب حاال. بَکنن جانیهم از گمیم چشم، -

 :پرسدیم. میافتیم راه

  ؟یدار فتیش فردا -

 . میشبکار. آره -



 

  د؟یآیم رضا با ظهر پس -

 بعد دفتر رهیم رضا ،ینازل یبابا یخونه میریم. گهید آره -

 . کار سر برهیم رو ما آدیم عصر

 . رونیب میبر دنبالت آمیم کار سر از من خب -

  م؟یبر قراره کجا. باشه -

 . میبخر ییزهایچ یسر هی میبر -

  م؟یبخر یچ -

 با میبد سفارش رو اتهیزیجه یهافرش میبر گفته باباخان -

 بعد احتماالا  البته. بشه حاضر زودتر که ببافن خودت یقهیسل

 . دستمون رسهیم یعروس از

 :پرسمیم مبهوت

 ! من؟ یهیزیجه! ؟یچ -

ا  باشه؟ نداشته هیزیجه عروس شهیم مگه. گهید آره -  حتما

 . دهیم هیزیجه بهش باباش

 ! بده؟ هیزیجه بهم خوادیم و منه یبابا باباخان االن -

 :دیگویم خنده با

 هم اتهیمهر مطمئنم. توئه یبابا من یبابا از شتریب که گفتم -

 ! َکنهیم منو پوست که رهیگیم نیسنگ قدراون

 . خندمیم

 نظرم به یول بکنه رو پوستت کنهیم خوب که رو اون -

 اتاقم. کنمیم یزندگ شما یخونه تو دارم من. دارهخنده یلیخ

 میبر دیبا چرا. دارم دوستش یلیخ که داره خوشگل فرش هی

 ! ؟یکی اون رو میبنداز م؟یبخر فرش دوباره



 

 به یهرچ. بذاره کم یزیچ تو واسه خوادینم باباخان. رسمه -

 . بده هم تو به خوادیم داده، خواهرهام یهیبق

  هست؟ هم یاگهید زیچ فرش از ریغ -

 دنبال میریم فقط االن یول میبخر دیبا که هست زهایچ یلیخ -

 هی و رختخواب مثل م،یبد سفارش دیبا قبل از که ییزهایچ

 . سازدست ظروف یسر

 به بابات یخونه تو محمد؟ هیچ واسه کارها نیا! ایخدا -

 . هست رختخواب لشکر هی دنیخواب یاندازه

 :دیگویم طنتیش با

 برن کشنیم خجالت دخترها که رو حجله اتاق اون رسمه -

 ! ننیچیم نو رختخواب با توش،

. ردیگیم گر وجودم تمام شود،ینم داغ میهاگونه فقط بار نیا

 .کنیم نگاهم اششانه یباال از

 دخترها یگفتینم تو مگه دکتر؟ خانم یدیکش خجالت چرا -

 شب اون که کننیم فکر نیا به همش و منحرفه فکرشون

 خجالت نیهم واسه فته،یب یاتفاق چه اتاق اون تو قراره

 که یکرد فکرها نیهم از االن هم خودت نکنه کشن؟یم

 ! ؟یشد سرخ بناگوش تا یطورنیا

 !محمد یبَد یلیخ -

 : دیگویم خنده با

 یگفت رضا یعروس روز خودت. نگفتم یبد زیچ که من -

 فکر حاال چرا. نداره خجالت مالفه و رختخواب کردن تماشا

 داره؟ خجالت موردش در زدن حرف یکنیم



 

 . ردیگیم را دستم

 گل هاتلپ یوقت. برم خودم یخجالت عروس قربون -

 شمیم وسوسه یه که یشیم یخواستن قدراون ندازهیم

 دیبا خالصه حاال. نمیبب رو ملوست یافهیق نیا و بدم خجالتت

 برات میبر هم بعد. میبد انجام رو باباخان یهاسفارش میبر

 . میبخر طال

 یدونیم یحت که یبلد خوب منو یهااخالق قدرنیا که تو -

 طال یدینفهم هنوز دارم، دوست بنفش حونیر و ازچهیپ

 دستبند همون داشتم، عمرم در که ییطال تنها ندارم؟ دوست

 یداد رو نشیع که هم اون. بود داده بهم لقامه که بود ترالن

 .ساختن برام
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. برهیم منو سر باباخان وگرنه یبخر دیبا ،ینکن هم استفاده -

 بدون رو اشدرودنه زیعز یتغارته دختر حاضره یکرد فکر

 ! بده؟ شوهر طال

 .شهینم رید گهید نکهیا. میخریم فرصت سر بعداا  حاال -

 نامزد تو مثالا  االن. بخرم انگشتر هی برات میبر اقالا  پس -

 طیشرا خاطر به. آوردمیم برات نشون انگشتر هی دیبا. یمن

 یرسم شهینم نشده، انجام قهیشف طالق تا فعالا  تو و من خاص

 یعروس یبرنامه بفهمه اگه چون کرد رو کارها نیا یعلن و

 دارم دوست یول باال، برهیم رو نرخش شه،یپ در تو و من

 . میبخر رو انگشترت



 

 . زنمیم لبخند

 . باشه -

 در را محمد ینامزد انگشتر که دارم یخوب حس هم خودم

 او به شتریب مرا ینوع به که یزیچ هر. باشم داشته انگشتم

 :میگویم. است دلچسب و نیریش میبرا کند، وصل

 کن، صحبت باباخان با خودت هم هیمهر مورد در یراست -

 به نیتوه نظرم به. ندارم هیمهر به یاعتقاد چیه من بگو

 نداره یلیدل چیه. برابره یرابطه هی ازدواج. زنه تیشخص

 . بشه زنش تا رهیبگ اموال و مال مرد از زن

 در دختر ستین رسم اوالا  گهیم بگم، باباخان به رو نیا -

ا . کنهیم صحبت پدرش فقط بزنه، حرف اشهیمهر مورد  دوما

 میتی دختر یکرد فکر! دوستمال طلبفرصت گهیم هم من به

 از عمراا  ات؟خونه شیببر هیمهر بدون یخوایم یآورد ریگ

 برات بخواد، دلش یکار هر باباخان. نیزر نکن فکرها نیا

. بده انجام لشیم مطابق رو رسوم بذار و کنار نیبش. کنهیم

 تو مال منه، مال که یزیهرچ چون نداره یفرق چیه هم کار ته

  بشه؟ نامت به سندش داره یفرق چه حاال. هست هم

 . کشمیم یقیعم نفس

 هر جون فقط بکنم؟ تونمیم کارشیچ گه،ید بابامه. باشه -

. بگذره گوسفند و گاو ریخ از کن شیراض ،یدار دوست یک

ا  گهید یکی نیا  !   آبروبره واقعا

  بوده؟ یچ هیمهر تو زمان -



 

. ندارم دوست. خوامینم من یول بود طال یسکه معموالا  -

 . خرنیم منو دارن انگار ده،یم بهم یبد حس یلیخ

 :دیگویم خنده با

 رو بداخالقش پسر بابام کن فکر. نکن نگاه بهش دید نیا از -

 یش یراض که دهیم سر داره یزیچ هی بعد بهت، انداخته

 ! بشه خالص شرش از و شیببر

. است نیدلنش میبرا شانهمه محبت چقدر. ردیگیم امخنده

 کرده احاطه را میایدن تمام یخوشبخت. دارم دوستشان چقدر

 . است

□ 

 فیظر فرش کی ینقشه. میهست بازار در است ساعت سه دو

 و یبهگل یهاهیحاش و رنگیریش ینهیزم با یشمیابرگل

 که است داده را بافتش سفارش محمد و امکرده انتخاب یعناب

 امشده موفق اصرار با. شود حاضر گرید ماه سه است قرار

 سفارش ریخ از و است یکاف یکی نیهم که کنم اشیراض

 ساده ممکن حد نیآخر تا هم را رختخوابم. بگذرد یدوم دادن

 هامالفه و است یبهگل مخمل لحافم یهیرو. امکرده انتخاب

 . ساده دیسف همه

. مینیبیم را مغازه چند. میهست هاطالفروش یراسته در حاال

 و رندیگیم لشیتحو و شناسندیم را محمد دارهامغازه

. ستین پسندم مطابق اصالا  که کنندیم شنهادیپ را ییانگشترها

 :میگویم م،ییآیم رونیب که پنجم یمغازه از



 

 کدوم هر. ندارم دوست رو طالها جورنیا اصالا  من محمد -

 ! داره نینگ گرم صد روش و هینعلبک قد انگشترها نیا از

  ؟یدار دوست یچطور تو خب -

 بخوابه. نباشه مرتفع هم ادیز. نباشه بزرگ. ساده زیچ هی -

 . انگشتم رو

 . کندیم فکر یکم

 خودش رو کارهاش شتریب. آلبرت ویمس شیپ ببرمت دیبا -

 هم اگر. داره فرق هیبق با طالهاش شهیهم و سازهیم

 . بازاره رونیب اشمغازه. بسازه برات میگیم ،یدینپسند

 . اندازمیم ساعت به ینگاه

 . باشم مارستانیب دیبا گهید ساعت هی من ست؟ین که دور -

 . راهه قهیدق ده ادهیپ بازار سر تا. زمیعز کهینزد -

 نیتحس با دارم و میهست آلبرت ویمس یمغازه در بعد یکم

ا . کنمیم تماشا را سازشدست یطالها  متفاوت شیکارها واقعا

 مقابلمان که ییانگشترها انیم از. پسندم مطابق و است

 کی آن یرو که را نیپالت یساده یحلقه کی گذاشته،

 کامالا . کنمیم انگشتم یتو و دارمیبرم دارد، انیبرل نینگتک

 یزیچ همان درست و دارم دوستش کنمیم حس. است اندازه

 محمد از و برمیم جلو را دستم. بودم دنبالش که است

 :پرسمیم

  قشنگه؟ -

 :دیگویم آهسته



 

 انگشترت یخوایم یمطمئن یول قشنگه زیچهمه تو دست تو -

 زیچ عروس واسه معموالا  باشه؟ فیظر و کیکوچ قدرنیا

 . خرنیم یترنیسنگ

 سبک و فیظر زیچ هی بتونم من که میاومد راه همه نیا -

ا  باشه واجب نکنم فکر! بخرم  و بزرگ ینامزد انگشتر حتما

 . بود قشنگ و کیکوچ یلیخ هم ینازل مال. باشه نیسنگ

 . زندیم لبخند

 . ستین یحرف ،یدار دوست رو نیا تو اگه. زمیعز باشه -

 . دارم دوستش یلیخ. یمرس -

 صدا کند،یم مرتب را نشیتریو دارد که را مغازه صاحب

 . زندیم

 . میبریم رو نیا ما و،یمس -

 :دیگویم خاصش یلهجه با. زندیم لبخند و دیآیم جلو مرد

 .باشه مبارک. احتشام یآقا هیقشنگ انتخاب -
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 وزن و متیق مورد در دارند ویمس و محمد که ینیح در

 سیسرو کی یرو شده خیم میهاچشم کنند،یم صحبت انگشتر

ا  نظرم به که فیظر یلیخ  دیسف یطال. است ییاستثنا واقعا

 دو گردنبندش. زندیم یطوس به و ستین براق یول است

 درونش و شده دهیکش هم کنار که است کیبار ریزنج

 کی وسطش. دارد طال رنگ همان از یکوچک یهایگو

 یمیاسل یهاطرح به درونش که است زانیآو کوچک یرهیدا



 

 را ینامنظم و بایز شکل و شده داده برش یخاص وخمچیپرپ

 خاص یشکل با کوتاه ریزنج رشته پنج یگرد آن از و ساخته

 نامنظم یشکل به رهایزنج و یگرد نیا یرو. است زانیآو

 هم سیسرو یهاگوشواره. است شده کار انیبرل نینگ یتعداد

 همان دستبندش و است ترکوچک اما زهایآو و رهیدا همان

 نظر به رینظیب ساخت نوع نظر از. متوسط یاندازه با رهیدا

 لذت شیتماشا از. دهدیم من به یخاص حس و رسدیم

 محمد بعد لحظه چند. بردارم آن از چشم توانمینم و برمیم

 :دیگویم

  د؟یاریب دیکنیم لطف رو سیسرو اون ویمس -

. کندیم اشاره سیسرو همان به دارد نمیبیم و گردمیبرم

 یوقت. است کرده جلب را توجهم که بوده حواسش احتماالا 

 محمد گذارد،یم شخانیپ یرو مقابلم را سیسرو ویمس

 :دیگویم و گذاردیم دستم مچ یرو و داردیبرم را دستبندش

 . دار برش. آدیم دستت به یلیخ -

 به. امشده وسوسه. اندازمیم خاصش طرح و رنگ به ینگاه

 و ندارد یشباهت بودم، دهید عمرم در که ییطالها از کدامچیه

 :میگویم. دارد یخاص اصالت

 یزیچ ستمین راحت ادیز. کنم استفاده ازش ستمین مطمئن آخه -

 . کنم زونیآو خودم به

 هم استفاده ستین مهم. دار برش اومده، خوشت ازش یوقت -

 . هیقشنگ یطال. کن تماشاش و باش داشته. ینکرد

 . زنمیم لبخند



 

 . باشه -

 . ویمس به کندیم رو

 . میبریم هم نیا -

 . زندیم لبخند من به ویمس

 یهیکارت مال سیسرو نیا. خاصه و تک تونقهیسل خانم، -

 . دهیرس دستم به یاتفاق جنگ قبل که هیزیچ نیآخر. ستفرانسه

 :دهدیم ادامه محمد به رو

 ...البته. باالست مقدار هی متشیق مارکش خاطر به -

 . کندیم قطع را حرفش محمد

ا . ویمس ستین مهم متشیق -  . جعبه تو دیبذار لطفا

 :پرسمیم

  چقدره؟ متشیق -

 . خانم تومن هشتاد و صدیس -

 ستیب دهه یهامتیق به هاستمدت. شودیم گرد میهاچشم

. است شتریب من حقوق سال کی از پول نیا و امکرده عادت

 :دیگویم ویمس

 قشنگ سیسرو هی دیتونیم هم پول نیا پنجمکی با شما البته -

 و مارکش خاطر به فقط نیا که کردم عرض. دیبخر

 از هیکارت شرکت. باالست متشیق بودنش فردمنحصربه

. شهینم تکرار گهید و سازهیم تا پونزده ده حداکثر کارهاش

 یبرا بود دهیخر فرانسه از من یهایمشتر از یکی رو نیا

 دوست زرد یطال. دینپسند خانمش یول بود آورده و خانمش

 نیا و دنیخر زرد یطال سیسرو هی خانم یبرا اومدن. داشت



 

 یمتیق همون به داره. بفروشم براشون که گذاشتن امانت رو

 . دهیخر فرانسه خود تو که دهیم

 . شدم منصرف من. ممنونم -

 :پرسدیم آهسته محمد

  چرا؟ -

 بعداا  و بدم طال پول همه نیا خوامینم. باالست یلیخ متشیق -

 . نکنم استفاده هم

 :دیگویم ویمس به و دهدیم لمیتحو یرنگکم اخم

ا  -  . جعبه تو دیبذار رو انگشتر و سیسرو لطفا

 یبرا و گذاردیم یکوچک یمخمل یجعبه در را انگشتر ویمس

 کی که آوردیم رونیب را هیکارت شرکت خود یجعبه سیسرو

 ینامه پاکت کی هیشب و است قرمز فیظر یچرم فیک

 را هیکارت معروف آرم شیرو که سخت یتودوز با بزرگ

 مقابلم را دو هر. دیآیم آن یرو شکلشیمثلث در و دارد

 . گذاردیم

 . خانم باشه مبارکتون -

 . ممنونم -

 :دیگویم محمد

ا  دفترم دیبفرست رو حسابصورت -  . لطفا

 . نداره هم یقابل. چشم -

 . خداحافظ. ویمس دیدار لطف -

 :میگویم م،ییآیم رونیب یوقت

  ؟یدیخر برام یگرون یطال قدرنیا چرا محمد -



 

. یدار دوستش تو که نهیا مهم. خاتونم ستین مهم متشیق -

ا   یخاص اصالت و ظرافت هی. بود قشنگ یلیخ هم واقعا

 . داشت

 :کندیم اضافه و کندیم نگاهم لبخند با و گرددیبرم

 . خودت مثل -

 فه؟یظر کجام یتپل من -

 هم قبالا . قشنگه یلیخ هم کلتیه یول روحته مال ظرافت -

 و افهیق. نیزر یقشنگ یلیخ من نظر به بودم، گفته بهت

 . دارم دوست که هیزیچ همون درست اندامت

 . زنمیم لبخند

 یلیخ رو انگشترم هم. محمد زیچهمه خاطر به یمرس -

ا . دیچسب دلم به یلیخ سیسرو نیا هم دارم، دوست  واقعا

 . بخرم طال سیسرو عمرم تو کردمینم فکر وقتچیه

 . کنمیم نگاهش و گردمیبرم بعد و کنمیم مکث

. دارم دوست رو خودت شتریب هانیا یهمه از یول -

 اخالقت نیا نابت، یهایمهربون ،یکنیم بهم که ییهامحبت

 یطور محمد باشه، لمیم مطابق زیچهمه که یمراقب شهیهم که

 نداشته دوستت یروز هی محاله که یکرد جا دلم تو رو خودت

 . باشم

. کندیم روشن را ایدن تمام که زندیم لبخندها آن از یکی

 بندبند که درخشدیم اشییطال نگاه در یطور یمهربان

 :دیگویم. کندیم لمس را وجودم



 

 اتفاق نیبهتر بودنت. نیزر دارمت که خوشحالم یلیخ -

 . منه یزندگ

 :دیگویم م،یشویم نیماش سوار یوقت

 . قوانیل آرمیم برات فردا. من شیپ بذار رو دهاتیخر -

 .ترهامن جاش باشه تو شیپ. بهتره یلیخ نیا آره، -

 .دهد یم تکان سر
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 انگار دارم؟ ینسبت چه تو با من کرد فکر ویمس نیا االن -

 .شناختتیم خوب یلیخ

 براش. یشد باباخان دختر تو دوننیم زیتبر تمام گهید االن -

 کنه،یم یزندگ مونخونه تو که رو یدختر من نبود بیعج

. انیخوب یهاآدم یلیخ اکثرشون هایارمن نیا. دیخر ارمیب

 هم به چشم. نیزر نباش یزیچ نگران. ستنین حراف و فضول

 . شهیم تموم دردسرها و هایبازموشکمیقا نیا تمام ،یبزن

  قوان؟یل یمونینم هاشب هنوز چرا تو یراست -

 اریاختیب م،یباش هم کنار. بهتره نباشم خونه هم مدت نیا -

 قهیشف و میکن اطیاحت مدت نیا یهرچ. میخندیم و میگیم

 . بهتره نشه، جلب توجهش

 مارستانیب وارد و شومیم جدا او از سرخوش و شاد بعد یکم

 شتریب محمد به امیوابستگ گذرد،یم که روز هر. شومیم

 بعد ماه کی از کمتر که شودینم باورم هنوز. شودیم

 . شد خواهم همسرش



 

□ 

 حرف من با خانمخان و آبا مدت نیا در. است گذشته روز سه

 شانیهامحبت یول اندنزده محمد با ازدواجم مورد در یمیمستق

 نیا از که دهندیم نشان میرمستقیغ و است شده ترپررنگ

 یخوب به دارد زیچهمه. شادم شهیهم از شتریب. خوشحالند خبر

 نیا از یعضو شهیهم یبرا من یزود به و رودیم شیپ

 .شد خواهم یداشتندوست و زیعز یخانواده

 با م،یبرو زیتبر به رضا همراه که میاشده آماده یوقت صبح

. است اطیح در یجلو و شده آماده هم قهیشف که نمیبیم تعجب

 :پرسمیم رضا از

  ز؟یتبر ادیب خوادیم هم نیا -

 . باباش یخونه بره خوادیم. آره -

 ! شده زیسحرخ چه -

 :دیگویم خنده با

 ستین ینیماش گهید بعدش اد،ین ما با االن اگه دونهیم چون -

 . ببردش که

 جالب و باشد یعاد قهیشف با رفتارم کنمیم یسع راه طول در

 که است یسال کی مدت تمام از تریعاد هم او که نجاستیا

 نگاهش در نه و زندیم یدارطعنه حرف نه. شناسمشیم

ا  چشمانش. هست یادهنده آزاد حالت  نه است، یمعمول واقعا

 و مظلوم حالت آن نه و هست آن در یوحش و درنده نگاه آن

 بهتر را او محمد انگار کنمیم فکر خودم با. خورده شکست



 

 طیشرا با که است یراض هم خودش و شناختیم من از

 . ردیبگ طالق محمد یشنهادیپ

 رودیم رضا و میشویم ادهیپ مارستانیب یجلو ینازل و من

 طرف از المیخ که ریمس طول برعکس. برساند را قهیشف که

 دانمینم که یزیچ. دارم یبد حس حاال بود، شده راحت قهیشف

 یخانه به قهیشف رفتن به مربوط نیا و کرده نگرانم ست،یچ

 و رمیگیم را اپراتور یشماره مارستانیب از. است پدرش

 وصل یوقت. کنم صحبت یاستاندار با خواهمیم که میگویم

 یشاداب با شنود،یم را میصدا و محمد اتاق به شومیم

 :دیگویم

 قشنگ یصدا صبح اول خوبه چقدر. محمد جون   ریبخ صبح -

 . بشنوم رو تو

  ؟یخوب -

 خوب و بشنوم رو صدات شهیم مگه. خوبم که معلومه -

  نباشم؟

. پدرش یخونه رفت و اومد ما با قهیشف صبح محمد، -

 . نگرانم چرا دونمینم

 کنه مشورت رفته. هیعیطب یلیخ کارش. زمیعز نباش نگران -

 بگه بره اگه نهیبب خوادیم احتماالا . بسنجه رو اوضاع و

 . هیچ اشخانواده موضع ره،یبگ طالق خوادیم

  ه؟یچ موضعشون خب -

 خوب اصالا  شونیمال اوضاع. باال ببرن رو نرخ که نهیا -

 . ستین



 

  زنه؟یم شور دلم قدرنیا من چرا پس -

 :دیگویم خنده با

 قشنگت یصدا و یبزن زنگ من به یکن هوس نکهیا یبرا -

 . نهیهم لشیدل تنها! بشنوم رو

 :دیگویم. خندمیم

 نگران. قهیشف دنبال میریم بعد دنبالتون، آمیم سه ساعت -

 . زمیعز نباش یچیه

 ته. امنشده آرام یول کنمیم یخداحافظ و ستمین نگران میگویم

 دیبا که کندیم یادآوری من به مدام یزیچ. دارم یبد حس دلم

 .باشم بد اتفاق کی منتظر

 

 1قسمت-62فصل

 ییجدا

 :دیگویم ینازل م،یشویم که محمد نیماش سوار

 . رمیمیم یخستگ از دارم. بود یمزخرف شلوغ روز چه -

 :میگویم

ا  آره، -  آخر خوبه حاال. دیباریم وارید و در از ضیمر واقعا

 چند دیبا باز وگرنه میایب موقع به میتونست و شدن کم وقت

 . میموندیم ساعت

 :دیگویم محمد

 قهوه جا هی ببرمتون دیخواهیم. دکترها خانم دینباش خسته -

  بره؟ در تونیخستگ میبخور

  کجا؟ -



 

 سر تا اشقهوه یبو. داره خونهقهوه که هست یارمن هی -

 یاقهوه نیهمچ کجا از جنگ وسط دونمینم. آدیم ابونیخ

 . آرهیم ریگ

 به ینگاه و گردمیبرم. است امدهین بدم محمد شنهادیپ از

 کنمیم حس و است خسته یلیخ اشافهیق. اندازمیم ینازل

 :میگویم. ندارد را برنامه نیا یحوصله

 روز هی. خونه میبر زودتر بهتره. میاخسته یلیخ امروز -

 . میکن امتحان رو ویمس یقهوه میبر گهید

 . خونه میبر و میبردار رو قهیشف میبر پس باشه، -

 و شودیم ادهیپ محمد. میهست قهیشف پدر یخانه یجلو بعد یکم

 در یوقت یول کند باز را در تشانیرع منتظرم. زندیم زنگ

 نداشتم انتظار. خورمیم جا. است در پشت باقر شود،یم باز

 سرخ صورتش محمد دنید با. باشد خانه در ساعت نیا

 باال را دستش. آوردیم هجوم او طرف به دفعهکی و شودیم

 را دستش مچ هوا یتو محمد. بزند یلیس محمد به که بردیم

 کشمیم نیه اریاختیب. آوردیم نییپا زور با را آن و ردیگیم

 :میگویم زدهوحشت و

 کتک یحساب رو گهیهمد. ینازل شهیم دعواشون االن -

 . زننیم

 :دیگویم است، زده زل دو آن به نگران یچشمان با که ینازل

 محمد چرا دونمینم. قهیشف دنبال میبود اومده رضا با کاش -

 ازش خونه نیا در دم االن هاصحبت اون با نکرده فکر

 . کننینم استقبال



 

 چشم آن کی توانمینم و باقر و محمد به امزده زل طورهمان

 و باقر صورت یتو شده رهیخ که محمد. بردارم دو آن از

 : دیگویم است نکرده رها را او دست مچ هنوز

 . دار نگه رو خودت حد -

 :زندیم داد باقر

 یدینکش خجالت بعد یکرد بلند دست من خواهر رو کهیمرت -

 یرو که رو یدست اون من خونه؟ نیا در دم یاومد یشد پا

 . شکنمیم بشه، بلند خواهرم

. کشدیم سرک یزن و شودیم باز ییروروبه یخانه یپنجره

 و کند استفاده تیموقع نیا از دارد قصد باقر که مطمئنم گرید

 :میگویم ینگران با. ببرد را محمد یآبرو یحساب

 . نجایا کشونهیم رو شهر نصف االن ؟ینازل میکن کاریچ -

 از مارال زدن کتک سر که رو ییهاراهیبدوب انتقام داره -

 .کنهیم یخال محمد سر د،یشن وکیب و بابام

 هم را آن عیسر محمد که کندیم مشت را چپش دست باقر

 آرامش با. چسباندیم هم به را باقر دست دو هر و ردیگیم

 :دیگویم

 ،یخوایم یچ یدونیم تو هم. کنار بذار رو هایبازبچه نیا -

 معامله نیا. میبرس مونخواسته به قراره هم هردومون. من هم

 . بُرده سرش دو

 :کشدیم هوار باقر

 به سر خوامیم. خوامیم یچ من یدونینم عمراا  تو کهیمرت -

 . یکرد تیاذ رو خواهرم همه نیا که نباشه تنت



 

 یهادست عیسر محمد که بزند لگد محمد به کندیم یسع بعد

 رودیم عقب متر چند باقر. دهدیم هلش و کندیم رها را او

 طرف به و شودیم رد کنارش از محمد. خوردیم نیزم و

 در انیم از هنوز و است ساختمان در پشت. رودیم ساختمان

 به و شودیم بلند باقر. زندیم صدا را قهیشف. نمشیبیم باز

 قهیشف پدر و شودیم باز ساختمان در. دودیم محمد طرف

 باقر. دهدینم جواب او یول کندیم سالم محمد. دیآیم رونیب

 :زندیم داد باز و ردیگیم را او یقهی و رسدیم محمد به

 . اطیح نیا وسط زمیریم رو تو خون امروز نیهم من -

 اگر که کنمیم باز را نیماش در. امافتاده زدن نفس به ترس از

. ستین دیبع یکار چیه باقر از. بروم محمد کمک به شد، الزم

 عقب را او و ردیگیم را پسرش دست و دیآیم جلو باقر پدر

 . کشدیم

 . نداره ختنیر سگ خون. نکن درست شر. پسر کنار ایب -

 و رودینم عقب یول کندیم رها را محمد یقهی باقر

 رو پدرش. رودیم غرهچشم او به و ستادهیا مقابلش طورهمان

 :دیگویم محمد به

. باشه تو مثل یایعوض زن دخترم ذارمینم گهید عمراا  -

 . رمیگیم رو طالقش

 :دیگویم خونسرد محمد

 میبر که آمیم من د،یبگ که یروز هر. شماست با حق -

 . محضر

 . زندیم پوزخند رمردیپ



 

 زنت فعالا . داره یرسوم و رسم یکار هر! ؟یراحت نیهم به -

 خودش که یاریب در دبه ینتون بعداا  که خونه ببر بردار رو

 صحبت ادیب شب هی باباتخان بگو. رفته و کرده ول رو خونه

 . میکن

 . چشم -

 صدا خانه باز در یال از و ماندینم منتظر گرید رمردیپ

 :کندیم

 .دنبالت اومدن ا،یب قه،یشف -
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 ساختمان از عیسر باشد، منتظر در پشت که انگار قهیشف

 به. دیگویم «خداحافظ» باقر و پدرش به رو و دیآیم رونیب

 اطیح در طرف به و گذردیم مقابلش از. کندینم اعتنا محمد

 مثل که دیگویم یخدانگهدار باقر پدر به هم محمد. دیآیم

 رونیب خانه از قهیشف سر پشت و ماندیم جوابیب سالمش

 محمد و ندینشیم ینازل کنار عقب یصندل یرو قهیشف. دیآیم

 به ینگاه یرچشمیز و بندمیم را نیماش در. فرمان پشت هم

 راحت المیخ یکم و زندیم یمحو لبخند. اندازمیم محمد

. است دهید یعاد را زیچهمه و ستین ناراحت او که شودیم

 نگاهش دوباره جلوتر یکم. میکنیم حرکت سکوت در

 چشمک و گرددیبرم طرفم به نامحسوس یلیخ. کنمیم

 یلیخ گرید بار نیا. دهدیم لمیتحو یلبخند دوباره و زندیم

 را یبرخورد نیچن انتظار که امشده مطمئن. شومیم آرام



 

 جلب یبرا. سوزدیم شیبرا دلم. ستین ناراحت و داشته

 حرف و یبداخالق به شدن متهم به است داده تن من تیرضا

 . قهیشف یخانواده از دنیشن

. میرویم رونیب شهر از تا است کامل سکوت نیماش یتو

 :دیگویم قهیشف م،یشویم قوانیل یجاده وارد یوقت

 حامله ممکنه. قابله شیپ ببره منو فردا بگو مادرت به محمد، -

 . باشم

. شودیم حبس امنهیس در نفس که خورمیم جا یطور

 جاده وسط محمد. است مانده باز دهانم و شده گرد میهاچشم

 دست با و شومیم پرت جلو به که زندیم ترمز یرو یطور

 صورت یتو زندیم زل و گرددیبرم. رمیگیم را داشبورد

 :دیگویم و کندیم کیبار را شیهاچشم. قهیشف

 که االن نیهم. هست خونه تو دکتر تا دو. یندار الزم قابله -

 دونمیم... که ینبود اگه. نه ای یاحامله گنیم م،یبرس

 یهدف چه و هیچ یحرف نیهمچ دنیکش شیپ از منظورت

 . کنه صحبت پدرت با ادیب قراره باباخان که، یدیشن. یدار

 :دهدیم ادامه و زندیم پوزخند

 ! باالتر برهیم رو نرخ حامله زن زدن کتک البد -

 آن کی در محمد صورت. دهمیم رونیب صدادار را نفسم

 لحظه نیا تا که ندینشیم اشچهره در یخشم و کندیم رییتغ

 حس که است شده رهیخ قهیشف صورت به یطور. بودم دهیند

 :دیگویم. کند خفه را او جانیهم خواهدیم دلش کنمیم



 

ا  هم اگر -  کارتیچ یدونیم خودت... که یباش حامله واقعا

 رتیگ یفرصت نیهمچ دهیبع یلیخ نظرم به هرچند. کنمیم

 . طالقه نرخ همون هیقض مطمئنم. باشه اومده

 به ینگاهمین. برمیم باال را میابروها و کنمیم نگاه محمد به

 یقیعم نفس. کنمیم اشاره ینازل به چشم با. اندازدیم من

. آوردیم در حرکت به را نیماش و گرددیبرم و کشدیم

 با چون است نشده محمد منظور متوجه اصالا  ینازل انگار

 :پرسدیم قهیشف از یخونسرد

  ؟ینشد قاعده ماهه چند -

 . ماهه سه دو کنم فکر. ستین ادمی -

. شهیم معلوم شکم یرو از نهیمعا با باشه، ماهت سه اگه -

 . نه ای یباردار گمیم بهت خونه، میدیرس

 با و گرددیبرم. اندازمیم محمد به ینگاه چشم یگوشه از

 نگاه کی با و شناسدیم مرا خوب چقدر. کندیم نگاهم اخم

 رابطه به که است شده متوجه کامالا . فهمدیم را منظورم

 و هیگر ریز زندیم قهیشف. امشده مشکوک قهیشف و او نداشتن

 :دیگویم بغض با

 یزندگ نیا شر از زودتر بتونم و نباشم حامله کنه خدا -

 خدا. کنهیم تمیاذ همه نیا که مرد نیا دست از بشم، خالص

 . محمد کنه لعنتت

 قهیشف. دیگوینم یزیچ و دهدیم رونیب یصدادار نفس محمد

 :دیگویم



 

 به دیبا رم،یبگ ازت قراره که ییزهایچ تمام. باشم گفته بهت -

 من. دیکن بابام نام به دیندار حق گهید دفعهنیا. بشه خودم نام

 . ندارم قبول

 . زندیم پوزخند محمد

 هم یحاملگ بدون   رو نیا. شد معلوم تیحاملگ لیدل پس آهان -

 . یبگ یتونستیم

ا . اندازمیم قهیشف به ینگاه و گردمیبرم  سیخ صورتش واقعا

 رونیب چشمانش از هم سر پشت اشک قطرات و است

 که است یماهر یشهیهنرپ حد نیا تا که اممانده. زدیریم

ا  ای کند هیگر اریاخت به کند اراده موقع هر تواندیم  نگران واقعا

 محمد مطمئنم. ندارم شک زیچ کی در چون است، یباردار

 محمد یبرا خودم که بود یانقشه نیا. است نزده کتک را او

 . دارم یبد حس اما بودم؛ دهیکش

 :دیگویم ینازل و میرسیم خانه به

 . میکن نهیمعا رو قهیشف میبر ایب -

 . بکش رو زحمتش خودت. امخسته یلیخ من -

 :دیگویم اخم با و چشمانم یتو شودیم رهیخ محمد

 . یریم بعد یکنیم رو کار نیا ،یباش خسته هم چقدر هر -

 به ینازل با. میگوینم یزیچ یول ردیگیم حرصم لحنش از

 . کندیم نهیمعا را قهیشف شکم ینازل. میرویم قهیشف اتاق

 . کن نهیمعا هم تو. نمیبینم یزیچ که من -



 

 یحت الغرش اندام به توجه با. دهمیم فشار را شکمش نییپا

 چیه یول کنم لمسش بتوانم دیبا باشد، باردار هم ماهه دو اگر

 :میگویم. ستین رحم یبرجستگ از یاثر

 . نمیبینم یباردار از یاثر هم من نه، -

 . هیگر ریز زندیم باز قهیشف

 ...امبچه. شده سقط مطمئنم -
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. شودیم آشکار یکییکی دارد ویسنار مختلف یهابخش انگار

 بود، آمده چارهیب مارال سر که را ییبال نیع دارد قهیشف

 نیا که ندارم شک و کشدیم ریتصو به محمد چشم یجلو

 مورد در دارد ینازل. محمد دادن آزار یبرا است باقر ینقشه

 آنجا گرید. پرسدیم یسؤاالت قهیشف از زنان یهایماریب عالئم

 با. است هال یتو محمد. رومیم رونیب اتاق از و مانمینم

 : میگویم. کندیم نگاهم یدلخور

 . دمیند یباردار از یاثر من -

  ؟یکن شک من حرف به دیبا یراحت نیا به تو یعنی -

 از رو هیگر اون. کردیم یباز نقش یعال یلیخ طرف خب -

ا؟ آورد کجا  واقعا

. است دلخور نگاهش هنوز. ستدیایم مقابلم و دیآیم جلو

 :دیگویم



 

 نقش هم بهتر نیا از یلیخ که شد دایپ یکس فردا کن فرض -

 دروغ بهت من یکن باور راحت یلیخ دیبا تو یعنی. کرد یباز

  گفتم؟

 به. باشد ناراحت من از دارد حق. کشدیم پر شیبرا دلم

 و بدهد تن یکار هر به بود شده حاضر تمیرضا جلب خاطر

. کردمیم شک صداقتش و عشق به دینبا یسادگ نیا به من

 .زنمیم لبخند

  شه؟یم وا هاتاخم د،یببخش بگم اگه -

 که یکنینم شک وقتچیه گهید و یدار باورم یبگ اگه -

 . بهتره یلیخ بگم، دروغ بهت یلیدل هر به یروز هی ممکنه

 چرا دونمینم هم خودم. داشتم باورت هم اول از من محمد -

 .کردم یفکر نیهمچ هوی

 . کشدیم یقیعم نفس

 ابتکار هر انتظار. کنمینم تعجب اصالا  قهیشف یکارها از -

 یول برسه هدفش به آخر دم تا بتونه که داشتم ازش رو یدیجد

 . نیزر یکن شک بهم یراحت نیا به نداشتم انتظار تو از

 :میگویم طنتیش با

 دلخور قدرنیا و نزدم یحرف بهت هم کلمه کی خوبه حاال -

 و یبش من ذهن وارد یدار حق تو گفته یک اصالا . یشد

 سرت یخصوص میحر کنم؟یم یفکر چه دارم یبفهم

 ! شه؟ینم

 . زندیم لبخند



 

 شفاف قدرنیا که یباش نشده ساخته بلور از یخواستیم -

 تو که ستین من ریتقص گهید نیا. شه دهید درونت و یباش

 . یشدن خونده قابل قدرنیا

 همه. یدار تو که خوادیم هم یخاص استعداد البته -

 . توننینم

 فقط. گذرهیم یچ من زن مغز تو بفهمن همه ستین هم قرار -

 . دارم حق خودم

  ؟یستین دلخور ازم گهید حاال -

 به که دارم دوستت قدراون. بمونم دلخور تو از تونمینم من -

 . کنهیم غلبه یبد حس هر

 دلخور ازم یتونینم که خوشحالم چقدر. شکر رو خدا -

 ! ندارم رو قهرو آدم یحوصله اصالا . یبمون

 در زبان شیبرا و رمیگیم فاصله او از یکم کنانخنده

 و کندیم دمیتهد اشسبابه انگشت دادن تکان با. آورمیم

 :دیگویم

 ایب حاال. آرمیم در سرت رو هایطونیش نیا تمام یتالف بعداا  -

  موند؟ کجا ینازل. بره در تیخستگ میبخور ییچا میبر

 . اندازمیم باال شانه

 نیا به و دهیم انجام کمال و تمام رو یپزشک سوگند داره -

 داره، وجود که یایماریب تنها کنه قبول ستین حاضر یسادگ

 .دروغگوئه طرف که نهیا

 :دیگویم آهسته و میرویم تاالر طرف به



 

 مغزم آن هی ست،حامله گفت قهیشف یوقت یبخوا رو راستش -

 یهاتیرع از یکی با نکنه گفتم خودم به. دیکش سوت

 ... خونه نیهم تو خودمون،

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس

 نیآخر تا منو نکهیا یبرا ستین دیبع. بدم طالقش زودتر دیبا -

 باباخان با امشب. بره یراه نیهمچ دنبال بچزونه، ممکن حد

 رو مدارهامون قرار باباش با میبر فردا که کنمیم صحبت

 . میبذار

ا  اشخونواده -   ؟یزد کتک رو قهیشف تو کردن باور واقعا

 ذاشتنیم یراحت نیا به بودن، کرده باور اگه نظرت به -

 دنیکش نشون و خط تمام خونه؟ نیا تو برگرده دخترشون

 خوادیم هم باقر. رهیبگ شتریب بتونه که بود لمیف باباش

 .کنه یخال رو هاشیدلدق

 به دیبا یبد بهش قراره یهرچ که زد قهیشف که یحرف اون -

  ست؟ین یطورنیا معموالا  مگه بشه، خودش نام

 یزن اگه یول دنیم دختر پدر لیتحو رو هیمهر معموالا  -

 خوادیم قهیشف. ستین یمشکل هم باشه خودش نام به بخواد

 باقر و باباش از بعدها بتونه که باشه داشته یمال اراتیاخت

 نتونه یکس و بکنه خواست دلش کار هر و رهیبگ یآزاد

 واسه. نداره من به یربط گهید زهایچ نیا البته. بشه مانعش

 رونیب بره میزندگ از تیرضا با قهیشف که مهمه نیا فقط من

 . بشه انجام تو شرط که

 . رمیگیم را دستش. میادهیرس تاالر در پشت



 

  دارم؟ دوستت چقدر یدونیم -

 تو من که یاون از هم باز یول یدار دوستم یلیخ دونمیم -

 . کمتره دارم، دوست رو

 جمع انیم. میشویم تاالر وارد هم با و کنمیم رها را دستش

 مهر همه نیا در هاینگران تمام و مینوشیم یچا خانواده شاد

 . شودیم گم محبت و

□ 

 و اندرفته قهیشف پدر یخانه به محمد و باباخان شبید

 یخانواده توقع. اندگذاشته را قرارها و اندکرده را هاصحبت

 تیرضا کمتر یمقدار به باالخره که بوده ادیز یلیخ قهیشف

 قهیشف نام به امالک سند ندهیآ روز سه یط است قرار. اندداده

 طالق بعد و شوند پدرش لیتحو توافق مورد یهادام و شود

ا  قهیشف  . شود ثبت رسما

 روال یرو زیچهمه گرید کنمیم حس و امدهیرس آرامش به

 شهیهم یبرا قهیشف و گذردیم هم روز چند نیا و است افتاده

 آن از بعد یروزها فکر از. رودیم رونیب محمد یزندگ از

 و شاد کند،یم دایپ تیرسم محمد و من ینامزد که

 . امزدهجانیه

□ 
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 قوانیل به محمد با و میابوده صبح فتیش ینازل  و من بعد روز

 پارس یصدا م،یشویم ادهیپ که خانه در یجلو. میابرگشته

 :میگویم ینازل و محمد به. شودیم بلند هایگرگ یشادمانه

 بعداا  هم من. دیبر شما. نزدم سر هایطفلک نیا به روزه چند -

 . آمیم

 :دیگویم محمد

. رمیم و کنمیم عوض لباس. هامزرعه سر برم دیبا من -

  ؟یایب باهام یخوایم

 هم سر پشت روز چند. محمد امخسته یلیخ امروز -

 . میداشت نیسنگ و شلوغ یهافتیش

 .  زیتبر رمیم بعد زنمیم سر بهت آمیم عصر. زمیعز باشه -

. رومیم لهیطو طرف به من و خانه یتو روندیم دو آن

 و شودیم دهیکش عقب به میموها دفعهکی در به دهینرس

 آورچندش یصدا. ردیگیم قرار میگلو ریز یبزرگ یچاقو

 :دیگویم باقر

 کلمه چند اومدم فقط. ندارم یکار تو با. یعوض نترس -

 . میبزن حرف

 زیت یچاقو که طورهمان. است افتاده شماره به نفسم ترس از

 فشار پوستم به زشیت یلبه و است گردنم ریز براقش و

 ندارم یواکنش چیه جرئت. کشدیم لهیطو پشت مرا آورد،یم

 دنیبر در بکنم، یمقاومت نیترکوچک بخواهم اگر مطمئنم و

 مرا و کنندیم حرکت ارادهیب میپاها. کرد نخواهد دیترد میگلو

 :دیگویم میستیایم یوقت. خواهدیم او که برندیم ییجا به



 

 هی االن لقامه. گمیم یچ نیبب کن وا رو هاتگوش خوب -

 . منه یهادوست شیپ نجایا از دور ییجا

 و برمیم ادی از را میگلو ریز یچاقو ینگران و ترس شدت از

 :میگویم و کنمیم یحرکت اریاختیب

  ؟یآورد سرش ییبال چه ؟یدار کاریچ لقامه با -

 :دیگویم خشونت با و آوردیم فشار شتریب میگلو ریز به چاقو

 چاقو نیا. یدیم گوش فقط ،یزنینم یحرف تو. شو خفه -

 درک به و دهیبر رو اتخرخره بدم، تکونش هی. زهیت یلیخ

 . یشیم واصل

 شنوم،یم را تندم تنفس یصدا کهیدرحال و شومیم ساکت

 : دیگویم

 کدوم ستین مهم برام. یبر نجایا از یدار وقت شب تا -

 گهید و رونیب یبر جانیآذربا از دیبا یول یریم یجهنم

 نجایا هنوز صبح فردا اگه. نمتینب هاطرفنیا هم وقتچیه

 گفتم؟ یچ یدیفهم. ینیبیم دهیبر سر با رو لقامه جسد ،یبود

. میبگو یزیچ توانمینم و افتاده کار از زبانم ترس شدت از

 آن کی و زندیم باال یکم را نمیآست و کندیم رها را میموها

 بالفاصله. کشدیم چپم ساعد یرو و آوردیم نییپا را چاقو

  خارج دهانم از خواهدیم که را یادیفر تا چسبدیم را دهانم

 . گذاردیم میگلو ریز را چاقو دوباره و کند خفه شود،

 اتکهیتکهیت نجایا ستین قرار. بود خراش هی فقط نترس، -

 . کنم



 

 که افتاده سرخ خط کی شیرو که اندازمیم دستم به ینگاه

 از استفاده در انگار. سوزدیم شدت به یول ندارد یزیخونر

 ییجا تا درست و دارد مهارت یلیخ آن برش زانیم و چاقو

 : دیگویم تمسخر با. بخواهد دلش که بردیم

 حد به چاقوم یبش مطمئن نکهیا واسه بود امتحان هی فقط -

 ببُرم، رو لقامه سر بخوام و یبمون نجایا تو اگه. زهیت یکاف

 . شهیم خالص آن هی تو. کشهینم درد

 به یطور است، کرده فیتوص میبرا که یاصحنه تصور از

 دستش. هستم یخفگ حال در کنمیم حس که افتمیم زدن نفس

 :دیگویم و داردیبرم دهانم یرو از را

 تا چهار. هیعدل و هینظم دنبال زیتبر یبر یفتین راه خودیب -

 من که دنیم شهادت آنیم باشه، الزم هرجا که دارم شاهد

 از رو پام و بودم خونه هی تو باهاشون آبادبستان تو شبید از

 از. قوانیل نه بودم زیتبر نه من. رونیب نذاشتم خونه اون تو

 جون نجات واسه که یکار تنها. یرسینم ییجا به راه نیا

 شدم مطمئن یوقت. گفتم که همونه آد،یم بر دستت از لقامه

 تیحال. گردهیبرم سالم و حیصح لقامه ،یکرد گم رو گورت

  شد؟

 «بله» هیشب یزیچ زور به شیچاقو یدوباره شین ترس از

 :دیگویم. میگویم

 گهید کس ای محمد به بودم، نجایا من نکهیا از کلمه کی -

 و شده باز اتوامونده زبون اون بفهمم اگه. یزنینم یحرف



 

 یجنازه لحظه همون. کنمینم صبر فردا تا گهید ،یگفت یزیچ

  ؟یدیفهم. فرستمیم برات رو لقامه

 . بله... بَ  -

 با دارد انگار که یحالت با و دهدیم رونیب یصدادار نفس

 :دیگویم زندیم حرف خودش

 دوستش که یزن داره یدرد چه کنمیم یحال کهیمرت اون به -

 بد با دمیم نشونش. ارهین هم اسمت و بره بذاره هوی ،یدار

 . افتاده در یکس

 شتریب یکم را چاقو. گرددیبرم مکان نیا به دوباره انگار بعد

 :دیگویم و دهدیم فشار میگلو ریز به
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 کی یکس به نکهیا بدون تو ؟ییهرجا یکهیزن شد تیحال -

 گهید ،یریم نجایا از و یکنیم گم رو گورت ،یبگ کلمه

. لقاستمه جون نجات راه تنها نیا. یگردیبرنم هم وقتچیه

 که بعد و یش میقا یبر مدت هی که نزنه سرت به هم فکر نیا

. هست بهت حواسم. یبرگرد دوباره کردم، ول رو لقامه

 دوروبرتون آدم هم چقدر هر باش مطمئن. یرفت کجا فهممیم

 یکار. آسونه یلیخ برام تکتونتک کشتن و دنیدزد د،یکن جمع

 سر چشمت جلو رو کثافت محمد اون خود شم مجبور که نکن

 رو جسدت و بکنم باهات خواست دلم کار هر هم بعد ببرم

 نیا. ارنیب در عزا از یدل هی وجونورهاجک که ییجا بندازم

 خواهرم یزندگ از و یکن کم رو شرت که فرصته نیآخر



 

 جلو رو خانواده نیا یدونهبهدونه ،یبمون یبخوا. رونیب یبر

 االن. چنگمه تو فعالا  که لقاستمه هم شیاول. کشمیم چشمت

 بخواد، دلم اگه یبفهم و ینیبب چشمت به منو که نجامیا فقط

 تکون آب از هم آب و تونخونه در جلو درست امیب تونمیم

 امروز. بکنه تونهینم یغلط چیه هم محمدت اون. خورهینم

 آرمینم سرت ییبال و کشمتینم. کن گم نجایا از رو گورت

 ذهنش تو ابد تا و یبش خاطره هی محمد واسه خوامینم چون

. بچشه رو ییوفایب یمزه که یبر خودت خوامیم. یبمون

 یزد خبریب و شینخواست تو کنه فکر عمرش آخر تا خوامیم

 و یکن باز زبون ،یاریب در یباز یبخوا اگه یول چاک؛ به

 رو تونهمه یکنیم مجبورم ،یبمون نجایا ای یبزن حرف

 . خودته با انتخاب. لقاستمه شیاول که بکشم

 :دیگویم و کندیم یمکث

 امیب دفعه نیا. کننیم سروصدا یادیز هم هاتسگ نیا -

 . بَکنم رو هااون کلک دیبا اول نجاها،یا

 در و داردیبرم میگلو ریز از را چاقو حرف نیا گفتن از بعد

 ساخته شیرو خانه که یکوتاه یتپه از زدن هم بر چشم کی

 بعد. شودیم گم چشمم مقابل از و رودیم نییپا است، شده

 بوده کجا دانمینم که شنومیم را یاسب رفتن ورتمهی یصدا

 بدون من و شودیم دور صدا. نمیبینم را آن هم االن و است

 سر لهیطو وارید کنار باشم، داشته یحرکت چیه توان نکهیا

 به امزده زل مبهوت. نمینشیم نیزم یرو و خورمیم

 دهانم. کندیم میصدا که شنومیم را محمد یصدا که روروبه



 

 بعد و کندیم میصدا بار چند. بدهم جواب که شودینم باز

 محمد بعد یکم. شنومیم را لهیطو در شدن بسته و باز یصدا

. دودیم سمتم به دنمید با و شودیم دایپ وارید نبش سر از

 :پرسدیم ینگران با و زندیم چندک کنارم

 ن؟یزر شده یچ -

 و ردیگیم را دستم. ساعدم یرو قرمز خط به افتدیم نگاهش

ا یتقر  :زندیم داد با

 اومده؟ سرت ییبال چه -

 . کنمیم باز را دهانم زور به -

 . دهیدزد... رو لقامه... باقر -

 . شودیم گرد شیهاچشم

  بود؟ نجایا باقر -

 :پرسدیم. دهمیم تکان سر دییتأ به

  رفت؟ ور کدوم از رفت؟ یجهنم کدوم -

 . کنمیم اشاره رفتنش ریمس به دست با

 رو اسبش یپا یصدا فقط رفت کجا دمینفهم. رفت اسب با -

 .دمیشن

  ؟یسالم خودت -

 . آره -

 رونیب اسب بر سوار بعد یکم و دودیم لهیطو طرف به

 از. بودم داده نشانش که تازدیم یریمس همان به و دیآیم

 و دورتر و دور اسبش یپا یصدا. شودیم دور چشمم مقابل

 هنوز. توانمینم یول شوم بلند کنمیم یسع. شودیم محو بعد



 

 یاعضا که است گرفته را وجودم وحشت و رمقمیب قدرآن

 یپا یصدا که کشدینم طول ادیز. برندینم فرمان من از بدنم

 محمد بعد یکم. شودیم کینزد که شنومیم دوباره را اسب

 ردیگیم را میبازو ریز. پردیم نییپا اسب از. رسدیم مقابلم

 :پرسدیم و کندیم بلندم و

  ن؟یزر خوبه حالت تو -

 خانه طرف به خودش با مرا. دهمیم تکان سر دییتأ به

 یپاها که یسرعت حداکثر با هم من و رودیم راه تند. بردیم

 که اطیح در کینزد. رومیم همراهش دهد،یم اجازه لرزانم

 :میگویم میرسیم

 رو لقامه بوده، نجایا بگم یکس به اگه که کرد دمیتهد -

 . کشهیم

 :دیگویم حرص با

 که ارمیب سرش ییبال چنان. یعوض یکهیمرت کرد غلط -

ا  مینیبب میبر اول. کنه حظ خودش  یالک ای برده رو لقامه واقعا

 لقامه شدن گم مورد در یزیچ یکس خونه تو. زده حرف

 . نگفت

 یکی به محمد م،یشویم که اطیح وارد. شومیم دواریام یکم

 :دیگویم است اطیح یتو که هاتیرع از

 . کن باز رو نشیز و لهیطو ببر رو اسب اون -

 . من به کندیم رو بعد

 اومدم و لهیطو طرف کشوند منو هایگرگ پارس یصدا -

. هامزرعه سر برم که رونیب بودم اومده وگرنه دنبالت



 

 بهم یومدین یفور چرا. شدنینم ساکت هم لحظه هی هاوونیح

  م؟یبنداز رشیگ و دنبالش میبر زود که یبگ

 . بودم دهیترس یلیخ. اومدینم باال نفسم. بود بد یلیخ حالم -

 فشار خودش به مرا و اندازدیم میهاشانه دور را دستش

 . دهدیم

 نیهم هنوز مطمئنم. میندازیم رشیگ. زمیعز نباش نگران -

 . میرسیم رو حسابش و مشیریگیم. دوروبره

 . هیگر ریز زنمیم

  ؟یکن داشیپ یخوایم یچطور کمر و کوه همه نیا تو -

 . میندازیم رشیگ. آرمیم مأمور رمیم -

 . بوده آبادبستان تو شبید از که داره شاهد تا چهار گفت -

 :دیگویم حرص با

 تو کنه ادعا تونهینم گهید فته،یب ریگ اطراف نیهم یوقت -

 .بوده آبادبستان
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 پاک دست دل با را میهااشک. ستدیایم مقابلم و گرددیبرم

 :دیگویم و کندیم

 اول. من به بسپر رو یچهمه. محمد دل زیعز نکن هیگر -

 نشون یخود خواستهیم فقط ای برده رو لقامه اصالا  مینیبب بذار

 . بده

 نیا حسم. بدهم فرو را بغضم کنمیم یسع و دهمیم تکان سر

 نیا چنگ در االن زمیعز یلقامه و گفته راست باقر که است



 

 و شودیم باز خانه در. میرویم ساختمان طرف به. والستیه

 :پرسدیم محمد. دیآیم رونیب ایلع

  کجاست؟ لقامه -

 . دونمینم -

 :پرسمیم اضطراب با

  ش؟یدید یک بار نیآخر -

 یباز هایگرگ با لهیطو تو میبر گفت لقامه بعدش. ناهار سر -

 . خوابه وقت گفت مامانم یول میکن

 ؟یچ لقامه -

 . برد خوابم. برم من نذاشت مامانم. نه ای رفت لقامه دونمینم -

 نم،یبیم را نگرانش یچهره یوقت و اندازمیم محمد به ینگاه

 که بوده نقشه کی نیا کنمیم حس. شودیم شتریب اضطرابم

 قهیشف که دانمینم دیبع یحت و برود رونیب اطیح از تنها لقامه

 برود که باشد کرده قیتشو را او گرانید چشم از دور خودش

 تیتقو را سوءظنم شتریب که یزیچ. کند یباز هایگرگ با و

 چون برود رونیب ایلع نداده اجازه قهیشف که است نیا کند،یم

 ای بخوابد یخاص ساعت در ایلع که نبود مهم شیبرا وقتچیه

 کندیم تند را شیهاقدم محمد. نرود رونیب خانه از گرما موقع

 که تاالر وارد. دنبالش هم من و رودیم ساختمان طرف به و

 :پرسدیم آبا و مادرش از محمد م،یشویم

  کجاست؟ لقامه -

 :دیگویم آبا

 . شدم داریب تازه. زدم چرت هی من. مادر دونمینم -



 

 :پرسدیم ینگران با خانمخان

  شده؟ یزیچ مگه -

 خودمان اتاق طرف به و دومیم رونیب تاالر از مکث بدون

 لقامه که کوچک یدواریام نیا. شوم مطمئن که رومیم

. برود نیب از بعد لحظه چند هم باشد اتاق یتو سالم و حیصح

 لقامه یجستجو مشغول هم خانمخان و ینازل و محمد بعد یکم

 لقامه نام بارها و میگردیم را اطیح و خانه تمام یوقت. هستند

 کنمیم حس م،یکنینم دایپ او از یاثر و میزنیم صدا را

 مدت نیا در. دهدیم فشار را قلبم خشونت با یآهن یچنگال

 همه نیا ندیبب که امدهین رونیب هم اتاقش از یحت قهیشف

 نمیبب تا کنمیم نگاه محمد صورت به. ستیچ یبرا سروصدا

 بعد لحظه چند. است متفکر اشافهیق. دارد سر در یفکر چه

 :دیگویم

 شسته و دهیپوش که رو لقامه یهالباس از یکی بدو! هایگرگ -

 .  اریب نشده،

 با دارند تیرع دو و هستم محمد کنار لهیطو در بعد یکم

 و رومیم نر یگرگ کنار. کنندیم نیز را هااسب عجله

 صورتش یجلو بود، لقامه تن روزیپر که را یراهنیپ

 . رمیگیم

 . کن دایپ رو لقامه. کن داشیپ -

 لقامه لباس یتو را صورتشان هم با و دیآیم جلو هم جفتش

 رونیب لهیطو در از و کنندیم پارس بعد و برندیم فرو

 :دیگویم محمد. دوندیم



 

 . نیزر شو سوار -

 کنمیم دعا و است دوشش یرو که اندازمیم یتفنگ به ینگاه

ا . میباش نداشته رو شیپ ینیخون یریدرگ  همه نیا از واقعا

 آرام یزندگ کی دلم و امشده خسته خطر و اضطراب

 از هایگرگ دنبال و میشویم هااسب سوار عیسر. خواهدیم

 بلند یصدا با م،یتازیم که طورهمان. میزنیم رونیب لهیطو

 :میگویم

 گفتیم. برم نجایا از من که بود نیا اشخواسته باقر محمد، -

 ،یدار دوستش که یزن دادن دست از کنه یحال تو به خوادیم

 از ای بگم یزیچ بهت من اگه که کرد دیتهد. داره یامزه چه

 اگه االن. رو مونهیبق هم بعد کشهیم رو لقامه اول نَرم، نجایا

 خطر به رو جونش م،یکن دایپ رو لقامه و میبر یطورنیا ما

 . میندازیم

 میتصم برامون باقر میبمون منتظر و خونه تو مینیبش یگیم -

 نیا. شهیحال خشونت و زور زبون فقط کهیمرت نیا ره؟یبگ

 . ذارمشینم زنده برسه، بهش دستم دفعه

 بدون و عجله با هاسگ. تازمیم دنبالش و میگوینم یزیچ

 مزارع سمت به و شوندیم رد روستا انیم از یدیترد چیه

 بعد لحظه چند و است رفته فرو فکر به انگار محمد. روندیم

 :دیگویم

 راه ییجا به ریمس نیا برن؟یم دارن کجا رو ما هانیا -

  کرده؟ میقا دوروبر نیهم رو لقامه یعنی. نداره



 

 و است یخال ساعت نیا در که میرسیم آغل یجلو بعد یکم

 شدت با و ستندیایم هاسگ. اندرفته چراگاه به گوسفندان

 نییپا اسب یرو از و کشمیم افسار. کنندیم پارس یشتریب

 :پرسمیم. پرمیم

  آغله؟ تو لقامه یعنی -

 یچوب در یال از و رودیم جلو فقط دیگوینم یزیچ محمد

 :دیگویم. اندازدیم داخل به ینگاه

 . هیخال آغل -

 . رمیگیم نر یگرگ صورت مقابل را لقامه راهنیپ دوباره

 . کن داشیپ لقا،مه خوب؟ پسر یشد جیگ چرا -

 بعد. کندیم پارس آغل در طرف به و کشدیم بو را راهنیپ

 طرف به و ردیگیم دندان با را شلوارم یپاچه و گرددیبرم

 : دیگویم محمد و میکنیم ردوبدل محمد با ینگاه. کشدیم در

 هم رو هایگرگ. کنار برو در یجلو از. نیزر ستایوا کنار -

 .خودت شیپ دار نگه
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 یکاهگل وارید پشت و رمیگیم را یگرگ دو هر یقالده

 بردیم باال را یچوب در کلون صدایب و آهسته محمد. رومیم

 داخل طرف به را اسلحه و کندیم باز را در دفعهکی بعد و

 تو بعد و کاودیم را ایزوا تمام چشم با. رودیم نشانه آغل

 پشتشان تا رودیم آخورها طرف به دارد که دانمیم. رودیم



 

 آورده نییپا را اسلحه. دیآیم رونیب آغل از بعد یکم. ندیبب را

 . است

 . ستین نجایا کسچیه -

 در دستم از را هاقالده که ُکشندیم را خودشان دارند هایگرگ

 در طرف به را خودشان و کنندیم تقال کنانپارس. اورندیب

 و دوندیم آغل یتو برق مثل. کنمیم شانیرها. کشندیم آغل

 تکه کی. گردندیبرم بعد لحظه چند. روندیم جلو آن وسط تا

 میجلو را آن. است ماده یگرگ دهان یتو یصورت یپارچه

 پارچه محمد. دهندیم تکان دم یخوشحال با دو هر و گذاردیم

 لقامه راهنیپ به ینگاه و داردیبرم نیزم یرو از را

 . کشدیم یقیعم نفس. است دستم یتو که اندازدیم

 لقامه رهنیپ از کهیت نیا که نجایا آوردن رو ما راه همه نیا -

 . شد پاره نجایا روزیپر که کنن دایپ رو

 از تکه کی. است درست. اندازمیم لقامه راهنیپ به ینگاه

 دایپ هایگرگ که یاپارچه تکه همان است، شده پاره دامنش

 :پرسمیم. اندکرده

  نجا؟یا یبود آورده رو لقامه روزیپر -

 م،یدیرس که نجایا. مزرعه سر ادیب باهام خوادیم گفت. آره -

 قهیدق چند ستادمیوا. کردیم یزکاریتم داشت آغل کارگر

 نییپا باال آخورها از داشت هم لقامه. زدم حرف باهاش

 یدلخور با اومد بعد. کردیم یباز خودش واسه و رفتیم

 گفتم بهش. شده پاره و آخور یلبه به کرده ریگ رهنشیپ گفت



 

 کهیت هی نیا دنبال آوردن رو ما هایگرگ. میرفت و نداره بیع

 . پارچه

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس دوباره

 رو گهید یهاجهت دیبا کنمیم فکر. خونه طرف میبرگرد -

 کنن دایپ رو لقامه توننیم هاوونیح نیا مینیبب و میکن امتحان

 . نه ای

 :میگویم. میافتیم راه و میشویم هااسب سوار

 احتماالا . دیرس جهینت به بشه یطورنیا دونمیم دیبع محمد -

 ییبو ازش که بردن نیماش ای اسب با خونه در از رو لقامه

 از باد با حاال تا هم هوا تو ردش و نمونده یباق نیزم یرو

 د،یاومد ادهیپ روزیپر لقامه و تو که یریمس نیا االن. رفته نیب

 رو ما و کردن دایپ لقامه از هاسگ که بوده ییبو نیتریقو

 از ییبو قبل ساعت چند از نیزم یرو اگه. دنبالش آوردن

 رفتنیم هاسگ و بود تریقو روزیپر یبو نیا از بود، لقامه

 . همون دنبال

 یرو نگران و متفکر یاچهره با کنارم. دیگوینم یزیچ

 خانه طرف به اضطراب اوج در دو هر و نشسته اسبش

 و هااسب م،یشویم ادهیپ که اصطبل یجلو. میگردیبرم

 م،یشویم اطیح وارد یوقت و سپاردیم یتیرع به را هاسگ

 :دیگویم

 نیهم یبرا داره خبر داداشش ینقشه از تهیعفر نیا مطمئنم -

 االن که نبود نیا فکر به عمراا  وگرنه رونیب بره ایلع نذاشته

 . گرمه هوا ای استیلع خواب وقت



 

 فکر بدونه، که هم فرض به یول دیرس فکرم به نیهم هم من -

  داشته؟ خبر که رهیگیم گردن یکنیم

 :دیگویم ظیغ با

 . کنم باز رو زبونش بلدم -

 و دومیم عیسر. رودیم خانه طرف به مصمم ییهاقدم با

 :پرسمیم ینگران با. ستمیایم مقابلش

  محمد؟ یبکن یخوایم کاریچ -

 انگشتم یحت ستین الزم. ارمیب سرش ییبال خوامینم. نترس -

 حساب حرف، کلمه چهار با. بشه باز زبونش که بخوره بهش

 . آدیم دستش کار

 من به نکهیا با. رودیم ساختمان یتو و شودیم رد کنارم از

 اشافهیق اورد،یب قهیشف سر ییبال ندارد الیخ که داده نانیاطم

 اتاق طرف به میمستق. دومیم دنبالش که است یعصبان قدرآن

 پنجره پشت که قهیشف از و کندیم باز را در و رودیم قهیشف

 : پرسدیم کند،یم نگاه رونیب به و ستادهیا

  کجاست؟ لقامه  -

 :دیگویم یخونسرد با و کندیم نگاه او به و گرددیبرم قهیشف

  کجاست؟ باشم داشته خبر دیبا من مگه -

 درست ستد،یایم قهیشف مقابل و اتاق یتو رودیم محمد

 :غردیم. او رخبهرخ

 قهیدق ده. رو اشحوصله نه دارم رو هایبازبچه نیا وقت نه -

 داداش اون یبگ یایب آدم مثل خودت که دمیم وقت بهت

 و دمیم طالقت صبح فردا وگرنه برده کجا رو لقامه تیعوض



 

 کنمیم پرتت سگ مثل دستت، کف بذارم قرون هی نکهیا بدون  

 . کوچه تو

 با. کوبدیم هم به را در سرش پشت و دیآیم رونیب اتاق از

 :میگویم آهسته. میرویم تاالر طرف به هم

. برده رو لقامه باقر یدونیم که یگفتیم بهش دینبا محمد -

 اگه که بود کرده دیتهد. گفتم بهت من که یداد لو یطورنیا

 ...بگم بهت

 :دیگویم و کندیم قطع را حرفم

 رو قهیشف چون برسه گوشش به ستین قرار که فعالا  -

ا  م،یایب راه باهاش اگه نکن فکر هم بعد. نهیبینم  قولش به حتما

 من. دهیم لمونیتحو سالم و حیصح رو لقامه و کنهیم عمل

 که میکرد اشتباه اول از. شناسمیم تو از بهتر رو خونواده نیا

 هاشیدلدق فتهیب هوس به باقر که میداد مال یوعده بهشون

 دیبا. بندازه خطر به رو طفلک اون جون و کنه یخال رو

 و محضر بردمشیم صاف و گرفتمیم رو کهیزن نیا دست

 .نهیهم اشجهینت ،یکن مدارا هانیا با. دادمیم طالقش
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. آنجاست و آمده کار سر از باباخان م،یشویم که تاالر وارد

 شده گم لقامه که کندیم فیتعر شیبرا دارد بغض با خانمخان

 :پرسدیم و دهدیم جواب باباخان. میکنیم سالم دو هر. است

  کجاست؟ بچه که دیآورد ریگ یسرنخ -

 :دیگویم لب ریز و دهدیم تکان سر تأسف با آبا



 

 میتی یبچه هی به زورش که رو یاون کنه لعنت خدا یا -

 . بزندش گرم نیزم به خدا. دهیرس

 :دیگویم پدرش به رو محمد

 گفته بهش. کرده دیتهد چاقو با لهیطو یجلو رو نیزر باقر -

 . کشهیم رو لقامه وگرنه بره نجایا از دیبا

 :پرسدیم من از بعد کندیم نگاه محمد به مبهوت باباخان

ا یدق -   گفت؟ یچ قا

 هم کسچیه به و برم نجایا از خبریب امروز نیهم دیبا گفت -

 . نمیبیم رو لقامه یجنازه صبح فردا وگرنه نگم

 نفس باباخان. شودیم ریسراز اشکم صحنه نیا تصور از

 :دیگویم محمد به و دهدیم رونیب یصدادار

 دوباره و رنیبگ رو باقر. زیتبر میبر االن نیهم دیبا -

 شهیم آدم بدن، مالش و مشت ُخرده هی و زندون تو بچپوننش

 . گهیم رو بچه یجا و

 :میگویم زانیاشکر

 باهاشون آبادبستان تو شبید از که داره شاهد تا چهار گفت -

 کار میکن ثابت میتونینم. نرفته هم رونیب و بوده خونه هی تو

 . بوده باقر

 :دیگویم و کشدیم یدست اشیجوگندم یموها یرو باباخان

ا  اگه. شد سخت کار -  در باشه، داشته شاهد تا چهار واقعا

 . شیدید نجایا که کننینم باور رو تو حرف هااون مقابل

 :دیگویم محمد



 

 من ؟یچ مشیدید نجایا میبگ و میببر رو نفر چهار هم ما اگه -

 رجب. میبریم هم رو هاتیرع از یکی رضا، و شما و

 نیزر دست یرو باقر تازه. کنه یباز نقش بلده. ادیب تونهیم

 . انداخته خط چاقو با هم

 نشان باباخان به را باقر یچاقو رد و زنمیم باال را نمیآست

 به ینگاه و ردیگیم را دستم و دیآیم جلو خانمخان. دهمیم

 :دیگویم و اندازدیم یسطح زخم

 . بشن راحت دستش از ایدن هی که بده مرگ رو باقر نیا خدا -

 :دیگویم محمد و من به رو و کندیم یفکر باباخان

 میتونست دیشا. باباش یخونه در میبر اول. دیبش حاضر دیبر -

 نشد، اگه. بده پس رو بچه میکن شیراض مدارا و حرف با

 .هینظم میریم

 : دیگویم محمد

 تو البد بوده، آبادبستان مدت نیا کنه تظاهر بخواد اگه -

 . ستین باباش یخونه

 میبتون و باشه داشته خبر باباش ممکنه یول ستین خودش -

 . میکن شیراض

 :میگویم بغض با و شودیم ریسراز اشکم دوباره

 نقشه نیا اومد نظرم به. باشه داشته خبر باباش نکنم فکر -

 رو مارال شد مجبور نکهیا یتالف خوادیم. باقره خود مال

 که ستین ملک و پول صحبت. ارهیب در محمد سر بده، طالق

. بشه خنک دلش خوادیم باقر. دیکن یراض رو باباش دیبتون

 و محمد و بدزده رو ینازل و من خواستیم که روز اون



 

 مجبور باالخره و زندان افتاد بعد و نذاشتن و دنیرس سر رضا

 ما یخونواده رو تمامش مقصر البد طالق، به بده تیرضا شد

 . رهیبگ انتقام خوادیم. دونهیم

 دمونیعا یزیچ نشستن نجایا از. زیتبر میریم هرحالبه -

 . شهینم

. میافتیم راه اطیح طرف به و میرویم رونیب تاالر از سه هر

 :دیگویم محمد

 وقت قهیدق ده بهش. داره خبر باقر ینقشه از قهیشف مطمئنم -

 زودتر یطورنیا نظرم به. بگه رو زیچهمه ادیب که بودم داده

 . میرسیم جهینت به

 از ایلع غیج یصدا م،ییبگو یزیچ باباخان ای من نکهیا از قبل

 . چدیپیم گوشمان در اطیح یتو

 . نییپا ایب خدا رو تو مامان! مامان -

 باال، به زده زل و ستادهیا اطیح وسط ایلع. اطیح یتو میدویم

 ستادهیا بام یباال شکلیمثلث یشانیپ یرو قهیشف که ییجا

 کف نصف که ستادهیا یطور کیبار یلبه آن یرو. است

 ساختمان. فتدیب است ممکن یتکان هر با و است رونیب شیپاها

 که ییآنجا و شده ساخته مرتفع ینیزم یرو سمت نیا از

 مطمئنم. دارد یادیز یفاصله اطیح کف با است، ستادهیا قهیشف

 داد محمد. کنمیم وحشت. بردینم در به سالم جان فتد،یب اگر

 :زندیم

  که؟یزن باال اون یرفت یچ واسه -

 :کشدیم هوار قهیشف



 

 . بشم خالص تو شر از که ُکشمیم رو خودم -

 یخواست یغلط هر اونجا بابات، یخونه برمتیم فردا -

 . بکن

 همه بذار. کشمیم رو خودم خونه نیهم تو جانیهم من -

 . بکشم رو خودم شدم مجبور که یآورد روزم به یچ بفهمن

 پاره دلم بند آن کی و خوردیم یسکندر جلو طرف به قهیشف

 همان یرو و آوردیم دست به را تعادلش دوباره یول شودیم

 آهسته و دهدیم فشار را محمد یبازو باباخان. ماندیم لبه

 : دیگویم

 . نییپا مشیاریب زبون با بذار. نگو یزیچ -

 ایلع. کندیم تنفس تند و شده سرخ خشم از محمد صورت

 . هیگر ریز زندیم

 . نییپا ایب خدا رو تو. یافتیم االن. نییپا ایب مامان -

 :دیگویم و کندیم هیگر هم قهیشف

 باشه ادتی. برم دیبا من. دخترم ستین من یجا گهید نجایا -

 . انداخته روز نیا به رو من که باباته سر ریز هانیا تمام

 دورمان و اندآمده رونیب ینازل و خانمخان و هاتیرع تمام

 کندیم باز دهان و شودیم ترسرخ محمد صورت. اندستادهیا

 آهسته و گذارمیم دهانش یرو دست که دیبگو یزیچ

 :میگویم

 . محمد نگو یزیچ خدا رو تو -

 :دیگویم قهیشف به یمیمال لحن با و رودیم جلو یکم باباخان
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 قبول ،یگفت یهرچ که ما جان؟ قهیشف یخوایم یچ تو -

 یحرف. بگو ،یخوایم یاگهید زیچ اگه هم االن. میکرد

 . ستین

 :دیگویم بغض با قهیشف

 . خوادیم من از رو تاوانش اومده محمد شده، گم لقامه -

 . گهید دهیپرس کلمه کی. که نزده یحرف هم محمد حاال خب -

 یچیه و دهیم طالقم صبح فردا کجاست، لقامه نگم اگه گفت -

 . دهینم بهم

 . زندیم لبخند باباخان

 یزیچ هی بوده یعصبان محمد. شهینم یطورنیا دخترم، نه -

 . میهست حرفمون سر باش مطمئن. نییپا ایب. گفته

 یول بود زده حرف بابام با محمد هم شبیپر معلوم؟ کجا از -

  مونه؟یم حرفش سر االن بدونم کجا از. رشیز زد

 قول و زدم حرف بابات با من. یحساب طرف من با تو اصالا  -

 قراره که ییزهایچ اون تمام. هستم هم حرفم یپا دادم،

 . ریبگ من از ،یریبگ

 قراره یوقت که دیسیبنو کاغذ هی رو. بشم مطمئن که دیسیبنو -

 . باال ارهیب برام ایلع دیبد رو کاغذ. دیدیم یچ بهم د،یبد طالقم

 :دیگویم حرص با محمد

 زده سرت به یچ باز ستین معلوم. وسط نکش رو ایلع یپا -

 سواد که تو وگرنه باال اون یبکشون رو ایلع یخوایم که



 

 شب ،یبخون رو خط دو یبخوا تا. یندار یحساب و درست

 . شده

 ینردبان از او گذاردینم بدهد نشان که ردیگیم را ایلع دست

 دستش ایلع. برود باال است، شده داده هیتک بامپشت لب به که

 :زندیم داد و کشدیم رونیب محمد دست از را

 . نییپا ندازهیم رو خودش االن. مامانم شیپ برم بذار -

 :دیگویم آرام و زندیم زانو او مقابل محمد

 . بابا باش آروم. نییپا میآریم رو مامانت االن -

 طالق رو مامانم یخوایم. یهست یبد یبابا تو. خوامینم -

 . یبد

 . زنهیم سر بهت آدیم. ینیبیم رو مامانت هم باز تو -

 :دیگویم بغض با ایلع

 مامانم. بمونم تو شیپ خوامینم. بره مامانم ندارم دوست -

 . یزد کتکش گفت

 جا از و شودیم یارغوان آن کی در محمد صورت

 : میگویم آهسته و ستمیایم مقابلش. زدیخیبرم

 .کنهیم آرومش داره باباخان. محمد نگو یزیچ من جون -

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس

 جامعه تو آبروش که رمیبگ گردن رو هاحرف نیا بود قرار -

 از و بده دخترم لیتحو رو دروغ نیا بره نکهیا نه بشه حفظ

 . کنه زارشیب من



 

 رو یچهمه خودش شه،یم بزرگ ایلع. شهیم درست بعداا  -

 اردشیب باباخان بذار. نگو یزیچ االن خدا رو تو. فهمهیم

 . میکشیم یمونیپش عمر هی بندازه، رو خودش اگه. نییپا

 کاغذ کی باباخان. ستدیایم کنارم جاهمان و دیگوینم یزیچ

 با و آوردیم رونیب دارد تن به هنوز که فورمشیاون بیج از

 زن دست به را کاغذ. سدینویم ییزهایچ آن یرو سیخودنو

 به بعد. کندیم اشاره انینرد به و دهدیم هاتیرع از یکی

 . کندیم نگاه قهیشف

 . آرهیم برات رو کاغذ هیرق االن. نییپا ایب لبه اون یرو از -

 و دیآیم نییپا بام یباال یشانیپ کیبار یلبه یرو از قهیشف

 به را کاغذ و رسدیم او به هیرق تا ستدیایم بامپشت کف یرو

 به باال همان از. گذاردیم لباسش یتو را آن. دهدیم دستش

 :دیگویم باباخان

  نزنه؟ کتکم محمد نییپا امیب -

 را نفسش و دهدیم فشار هم یرو محکم را شیهاچشم محمد

 :دیگویم لب ریز. کندیم پوف

 کتکش راست و چپ من که شده باورش هم خودش انگار -

 . زدمیم

 :دیگویم باباخان

 ما اصالا . نییپا ایب. گهینم ترنازک گل از بهت یکس نه، -

 . میدار کار. ییجا میریم میدار

 :زندیم تشر هاتیرع به و گرددیبرم

 . تونیزندگ و کار دنبال دیبر -



 

 :دیگویم محمد و من به بعد

 . امیب تا نیماش تو دیبر هم شما -

 در کینزد. میافتیم راه اطیح در طرف به محمد و من

 باباخان و آمده نییپا نردبان از قهیشف که نمیبیم و گردمیبرم

. ببرند داخل به را او که کندیم اشاره خانمخان و ینازل به

 هیگر یصدا باز و اندازدیم قهیشف آغوش یتو را خودش ایلع

 و هاصحنه نیا دنید. شودیم بلند گفتنش «مامان مامان» و

 با. است ختهیر هم به را وجودم تمام لقامه یبرا ینگران

 . گردانمیبرم رو تأسف

 یاساله هشتهفت پسرک. میرویم رونیب در از محمد همراه

 شتریب را سرعتش دنمانید با. دودیم خانه طرف به دارد

 دارد، دست در که را یکاغذ رسد،یم که مقابلمان و کندیم

 :پرسمیم. ردیگیم طرفم به

  ه؟یچ نیا -

 گفت داد، رو نیا یکی رودخونه لب یآباد نییپا. دونمینم -

 . ریبگ یشاهده خانم نیزر دست برسون

 آن یتا. اندازمیم محمد به ینگاه دیترد با و رمیگیم را کاغذ

 : است شده نوشته شیرو. کنمیم باز را

 که یدار وقت هنوز. یکن گم رو گورت یندار الیخ انگار»

 منتظر صبح فردا ،ینرفت اگه. یکن کم رو شرت نشده، شب تا

 «.باش لقامه یجنازه

 من همراه که محمد. افتدیم نیزم یرو کاغذ و لرزدیم دستم

 با و داردیبرم نیزم یرو از را کاغذ است، خوانده را نوشته



 

 آب. است شده خشک ترس از میگلو. کندیم نگاهش دقت

 :پرسمیم محمد از و دهمیم فرو را دهانم

 باقره؟ خط -

 .  نه -

 :پرسدیم پسرک از

  بود؟ یک داد، رو کاغذ که یاون -

 . نبود خودمون یآباد مال. شناختمینم -

  بود؟ یشکل چه -

 . خنددیم ُخالنهُخل پسرک

 .مردها یهمه شکل. گهید بود مرد -

  داشت؟ لیسب -

 .نه -
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 دیشا یول دارد لیسب باقر. میکنیم ردوبدل ینگاه محمد و من

 از محمد. کند گم رد که باشد زده را آن ساعت چند نیهم در

 :پرسدیم پسرک

  بود؟ تنش یچ -

 . کندیم فکر لحظه چند پسرک

 . دیسف رهنیپ با اهیس شلوار هی -

 :پرسدیم من از محمد

  بود؟ نیهم باقر لباس -

 . بود تنش یاسرمه رهنیپ با یطوس شلوار. نه -



 

 دهدیم پسرک دست به و آوردیم در یاسکه بشیج از محمد

 و است یشاهده از شتریب که اندازدیم سکه به ینگاه او و

 :دیگویم محمد. شودیم دور دواندوان زدهذوق

 نظر ریز رو خونه. داره آدم دوروبر نیا. نبوده خودش -

 ساعت نیا تا تو اگه که داشته دستور قبل از طرف. دارن

 باقر یدهایتهد که بفرسته رو ادداشتی نیا ،یبود نرفته هنوز

 . کنه ترمحکم رو

 :دیگویم و دیآیم رونیب خانه از باباخان

 کار وونهید زن نیا و گذشت ریخ به شکر رو خدا -

 . میبر. نکرد یااحمقانه

 باباخان دست به بود، آورده پسرک که را یکاغذ محمد

 . دهدیم

 یآباد نییپا بهیغر هی. نیزر واسه آورد رو نیا بچه هی االن -

 . بود داده بهش

 .دهدیم رونیب یصدادار نفس و خواندیم را ادداشتی باباخان

ا  گهید. نداده دستمون کار مردک نیا تا میبر زودتر -  واقعا

 یتوافق هی به بلکه میکن صحبت پدرش با میبر عیسر شد واجب

 . میبد نجات طونیش نیا چنگ از رو لقامه میبتون و میبرس

 که موقع همان از که را یفکر و کنمیم نگاه شانیهردو به

 زبان به دهد،یم جوالن ذهنم یتو بود بامپشت یرو قهیشف

 . آورمیم

 . برم دیبا من کنمیم فکر -

 . خوردیم گره هم به محمد یابروها



 

  ؟یبر کجا -

ا . نجایا از دور ییجا هی -  یهاآدم شد معلوم که االن مخصوصا

 رفتم، ای هستم من فهمهیم و دارن نظر ریز رو خونه باقر

ا  گهید  . لقاستمه جون با یباز موندنم. برم دیبا حتما

 :دیگویم باباخان

 . ندازنیم رشیگ. میکنیم تیشکا زیتبر میریم -

 که یموقع ستین هم معلوم کنن؛ داشیپ بتونن ستین معلوم -

 اگه. باباخان هیبزرگ سکیر. باشه زنده لقامه کنن،یم داشیپ

 یدرد چیه گهید بزنن هم دارش بعداا  اره،یب لقامه سر ییبال

 . کنهینم دوا رو

 :دیگویم و کندیم یفکر محمد

 هاراهبه خوابگاه ای روستاها از یکی تو برمتیم االن. باشه -

 آمیم کرد، ول رو لقامه یلعنت اون یوقت. کنمیم تیمخف

 . دنبالت

 نظرت به داره، نظر ریز رو خونه باقر یوقت محمد -

 جانیآذربا از من که بود نیا شرطش ؟یبرد کجا منو فهمهینم

 . رونیب برم

 و میریگیم رو طرف. میفهمیم اد،یب دنبالمون یکس اگه -

 و باقر بگه شهیم مجبور. هینظم به میدیم لشیتحو درجا

 . کجان لقامه

 نیا انگار. کجان هااون ندونه هم خودش طرف اون ممکنه -

 دور کرده جمع آدم. جلو اومده شده حساب یلیخ باقر دفعه

 یطور رو نقشه نیا که کرده خرج یحساب احتماالا . خودش



 

 واسطه با هاشآدم از یسر هی ممکنه. فتهین ریگ که ببره شیپ

 واسه دارن ندونن و نشناسنش یحت و باشن ارتباط در باهاش

 فقط م،یبنداز ریگ رو هاشآدم از یکی ما اگه. کننیم کار یک

 کارها نیا تمام. میجنگیم باهاش میدار که میکنیم ارشیهش

 خطر به شتریب رو لقامه جون و برهیم نیب از رو وقت فقط

 . ندازهیم

 . کشدیم یقیعم نفس

 برمتیم جانیآذربا از داده، دستور که یطورهمون باشه، -

 هوا که ییجا تا امروز. بردار لهیوس کم هی برو عیسر. رونیب

 ،یکیتار به میخورد هرجا. زنجان سمت میریم باشه، روشن

 خبر تا میمونیم اونجا. زنجان میریم فردا و میمونیم شب

 . کرده ول رو لقامه که برسه

 یزیچ تو به دینبا من رفت؟ ادتی شروطش و شرط یهیبق -

 بود نیا حرفش. رفتمیم نجایا از انهیمخف خودم دیبا. گفتمیم

 اگه. رفتم و کردم ولت هوی و بودم وفایب من یکن فکر تو که

 . گفتم بهت من فهمهیم ،ینباش نجایا و یایب من با تو

 :دیگویم برافروخته

 مگه ؟یکن مسافرت اوضاع نیا تو یخوایم یچطور تنها -

 رتیگ هاروس ده،ینرس زیتبر به ه؟یچطور وضع یدونینم

 . ارنیب سرت ییبال هر ممکنه و ندازنیم

 . دونمیم -

 :دیگویم باباخان



 

 یراه باهات رو رضا اونجا. زیتبر متیبریم جان نیزر -

 . فتهیب ابیآس از هاآب تا زنجان دیبر مدت هی. میکنیم

 رو خونواده تمام سیابل اون مطمئنم. باباخان شهینم هم نیا -

 بعد. منه با فهمهیم ست،ین رضا نهیبب. داره نظر ریز

 ...ممکنه

 :دیگویم و کشدیم یقیعم نفس

 تکتک تونهینم گهید مطمئنم. فرستمیم باهات رو رجب -

 خانواده یاعضا مثل رجب. رهیبگ رنظریز رو هاتیرع

 . اعتمادهقابل

 :دیگویم محمد

 اگه یول میدار اعتماد چشممون تخم مثل رجب به درسته -

 مگه آد؟یم بر یکار چه رمردیپ هی از فتن،یب هاروس ریگ

 پس از نتونستن جوون مرد تا دو رفته؟ ادتونی ینازل انیجر

 . رجب به برسه چه انیب بر یوحش روس گله هی

 :میگویم

 تو د،یباش همراهم هم رضا و تو اگه یحت کنمیم فکر من -

 فیحر دینتون که ادیب شیپ یطیشرا ممکنه اوضاع نیا

ا  د،یبش هاروس  . باشه ادیز تعدادشون اگه مخصوصا

 :پرسدیم و کندیم نگاه باباخان به محمد

  بابا؟خان میکن کاریچ نظرتون به -

 یکم یوقت. دیگوینم یزیچ و رودیم فرو فکر به باباخان

 :میگویم دهدینم ارائه یدیجد حلراه یکس و گذردیم
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 دیباش نجایا شما یهمه و برم تنها که برم تونمیم جا هی فقط -

 تنها من که بشه راحت الشونیخ و ننتونیبب هاشآدم و باقر که

 . شده انجام باقر یمسخره شرط و رفتم

 :پرسدیم تعجب با محمد

 کجا؟ -

 . خودم زمان به -

 براق صورتم یتو و زندیم رونیب حدقه از شیهاچشم

 . شودیم

 . نزن هم حرفش خودت؟ زمان به یبرگرد! ؟یچ -

 از و کندیم باز سر بودم، کرده پنهانش االن تا که یبغض

 :میگویم. زدیریم رونیب چشمانم

 میمجبور ما زنم؟یم رو حرف نیا یخوش سر از دارم مگه -

. لقامه جون انداختن خطر به یعنی من موندن ؟یفهمیم محمد،

 بکنه یکار هر دادنمون آزار واسه حاضره کثافت اون مطمئنم

 رو لقامه داغ ندارم شک. گناهیب یبچه هی یگلو دنیبر یحت

 . برم دیبا من. میندار یراه چیه. ذارهیم دلمون به

 . بذارم محاله. خودت زمان به یبر که نکن هم فکرش -

 :دیگویم باباخان

 میکن دایپ یراه میتونیم مینیبب م،یکن فکر مینیبش تو میبر دییایب -

 . نه ای

. است آمده نییپا افق در که اندازمیم دیخورش به ینگاه

 :میگویم



 

 غروب موقع دیبا سفر نیا زمان. باباخان میندار یادیز وقت -

 تونمینم گهید بدم، دست از رو لحظه اون اگه احتماالا . باشه

 . برم

. افتمیم هقهق به باشم، داشته یکنترل خودم یرو نکهیا بدون

 :دیگویم محمد

 ذارمینم من. نیزر نکن خون رو دلم یطورنیا خدا رو تو -

 رو یلعنت باقر نیا سنگ ریز از امشب نیهم باشه شده. یبر

 . رمیگیم پس ازش رو لقامه و کنمیم دایپ

 :میگویم هیگر با

 یچطور ؟یبگرد یخوایم رو کجا. محمد یتونینم -

 ؟یکن دایپ ن،یزم تو رفته و شده آب که رو یآدم یخوایم

 ساعت چند تو یبتون که جاست ذره هی زیتبر اطراف مگه

 هم که میندار نیا از ریغ یراه چیه ؟یکن داشیپ و یبگرد

 اگه. برم مجبورم. میبد نجات رو لقامه هم فتمین خطر به خودم

 عذاب مونهمه عمر هی فته،یب لقامه واسه یاتفاق و بمونم

 . میبخشینم رو خودمون وقتچیه. میکشیم

 باباخان. اندازدیم باباخان به ینگاه و کشدیم یقیعم نفس

 چیه هم او که فهممیم خوب یلیخ. دزددیم او از را نگاهش

 محمد به که ندارد هم را نیا دل و ندارد سراغ نیا جز یراه

 :دیگویم من به رو محمد. دیبگو

. خودت زمان به یبرگرد یبتون که یستین مطمئن یحت تو -

 نیا. گهید زمان هی تو یبش پرت ممکنه که یبود گفته بهم قبالا 

. باشه ترخطرناک ممکنه هم هاروس با شدن روروبه از



 

 لقامه جون با رو تو جون من ؟یبر بذارم یدار انتظار چطور

ا  برام هردوتون. کنمینم معامله  قرار اگه یول دیزیعز واقعا

 . ییتو انتخابم کنم، انتخاب رو تونیکی باشه

 :میگویم و دهمیم فرو را بغضم

 یول کمه یلیخ گهید زمان هی تو بشم پرت من نکهیا احتمال -

ا  لقامه نجا،یا بمونم اگه  کن فکر یمنطق. شهیم کشته حتما

 لقامه و خودم جون رفتنم با. ستین کار در یامعامله. محمد

 بدتر که یزیچ... کار نیا با هرچند. کنهیم دایپ نجات دو هر

 . هییجدا... مردنه از

 را ایدن خبر نیبدتر انگار که افتمیم هیگر به یطور بار نیا

 مرگ از میبرا محمد از یشگیهم ییجدا تصور یحت. امدهیشن

 یریجلوگ یبرا یاریاخت چیه و زنمیم زار دارم. است بدتر

 :دیگویم باباخان. ندارم هیگر نیا از

 . هست فرصت غروب تا هنوز. هابچه تو دییایب -

 میهاشانه دور را دستش محمد. افتدیم راه اطیح در طرف به

 :دیگویم و اندازدیم

 . نکن هیگر یطورنیا خدا رو تو. نیزر نکن هیگر -

 لباسش یرو میهااشک و گذارمیم اششانه یرو را سرم

 و شومیم آرام یکم تا کندیم نوازش را میموها. زدیریم

 :دیگویم

 . تو میبر ایب -

 کی انگار که است گرفته یطور دلم هنوز هیگر همه آن با

 که چشمم. میرویم من اتاق به. اندگذاشته قلبم یرو غصه کوه



 

 از یکی. شودیم ریسراز اشکم دوباره افتد،یم لقامه لیوسا به

. کنمیم بو و چسبانمیم خودم به و دارمیبرم را شیهالباس

 :دیگویم محمد

 گهید روز چند. دلم زیعز نکن تیاذ رو خودت یطورنیا -

 و میرسیم رو باقر حساب مدت نیا تو باش مطمئن. برگرد

 . میریگیم پس رو لقامه

 و بشم نیماش سوار قراره انگار یزنیم حرف یجور محمد -

 زشیچهمه که بکنم یسفر قراره من رفته ادتی. انهیم برم

 رفتم، و تونستم اگه و برم بتونم ستین معلوم مجهوله؟ برامون

. برگردم دوباره بتونم ستین هم معلوم. خودم زمان به برسم

 کجا از نداره، وجود ترالن و میرح قبر که یزمان به برسم اگه

  کنم؟ سفر زمان تو دوباره دیبا

 و یریم تو. کمه زهایچ نیا احتمال یگفت خودت االن -

 نیا بار هی یوقت. درست یجا به خودت، زمان به یرسیم

 هم باز نجا،یا به یبرس خودت زمان از یتونست و افتاده اتفاق

 .هست امکانش

 دمیتهد. کنهیم شروع باز کهیمرت اون برگردم، اگه مطمئنم -

 هر هم آخرش کشه،یم چشمم جلو رو شماها تکتک که کرد

 ما ذارهینم باقر محمد،. آرهیم سرم خواست دلش ییبال

 . میکن یزندگ دغدغه بدون و راحت

 :دیگویم ظیغ با

 . بذارمش زنده محاله گهید دفعهنیا من. کشمشیم -

 ؟یبکش آدم یتونیم -
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 انسان هی که دیرسینم هم فکرم به یحت یزمان هی. نکشتم کم -

 زنده که بکشم شدم مجبور بارها سال هی نیا تو یول بکشم رو

. کشتم رو نفر چند که رفته در دستم از حسابش گهید. بمونم

 . یکشت و یشد مجبور هم تو خود یحت

 نکهیا با داره فرق مبارزه، وسط جنگ، دونیم تو کشتن اون -

 مزاحم که یبکش نیا خاطر به رو آدم هی یبزن یطورنیهم تو

 . یبکن رو کار نیا یبتون محاله. محمد یتونینم. تهیزندگ

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس

 پس یعوض اون از رو لقامه بتونم نکهیا محض به پس -

. میدار یگرگ سگ جفت سه. شتیپ مییآیم دخترها با رم،یبگ

 ایدن به توله همه نیا سگت نکهیا یفلسفه فهممیم دارم تازه

 . بوده یچ آورد،

 :میگویم بغض با و کنمیم نگاهش

. محمد یکن جدا مادرش از شهیهم یبرا رو ایلع یتونینم -

 . یبکن رو کار نیا دینبا

 . خوردیم گره هم در شیابروها

  کرده؟ کاریچ ایلع واسه عمرش تو قهیشف ن؟یزر مادر کدوم -

 فکر. داره دوستش ایلع یول باشه نکرده یکار چیه ممکنه -

 یهاییبدگو و یبچگ سر از فقط امروزش یهاحرف نکن

 تو بود، ستادهیوا بومپشت لب قهیشف که یموقع. بود قهیشف

 خوادینم دلش گفت یوقت. بود قیعم ینگران هی ایلع صورت



 

 حق تو. زدیم رو دلش حرف داشت بشه، جدا مادرش از

 وقتچیه گهید که ییجا یاریب یبردار رو بچه نیا یندار

 . نهیبب رو مادرش نتونه

 :دیگویم و چشمانم یتو شودیم رهیخ

 جز میباش همه فکر به دیبا ن؟یزر یچ تو و من پس -

 گهیهمد وقتچیه گهید و میبش جدا میتونیم تو و من خودمون؟

  م؟ینینب رو

 :میگویم و گذارمیم شیهاشانه یرو را میهادست

 یاجبارها از یکی. شده لیتحم ما به ییجدا نیا محمد -

 از یکار هر ما. ستین خودمون اریاخت تحت که هیزندگ

 دل که میبرس هم به یجور که میکرد اومدیم بر دستمون

 یحت. میباش نداده آزار رو یکس م،یباش نشکسته رو یکس

 میبتون و نباشه ینینفر سرمون پشت که میبد باج میشد حاضر

 دونمینم. نذاشتن. نشد. میکن شروع رو مونیزندگ یشاد با

 سرنوشت، اجبار خدا، خواست ر،یتقد بذارم رو اسمش

 تونمینم هم نیا. برم دیبا من االن هست، که یهرچ خالصه

. یایب دخترها با و یکن جدا مادرش از رو ایلع تو که کنم قبول

 رو یکس نجایا که ایب یموقع. این که ستین نیا حرفم

 خودت مال فقط که ایب یروز هی. یباش نذاشته انتظارچشم

 . یباش

 :پرسدیم مبهوت

  ؟یبگ یخوایم یچ تو ؟یچ یعنی نیا نیزر -



 

 شده ریپ هردومون که میبرس هم به یروز ممکنه محمد -

 دیشا. باشه سالمون هفتاد که برسه یموقع زمانش دیشا. میباش

 دادن آزار بدون یبتون که ادیب شیپ امکانش گهید سال ستیب

ا  دونم،ینم. شمیپ یایب گرانید  که ندارم یفرضشیپ چیه واقعا

 که مجردن دخترها یوقت تا مطمئنم. یایب یبتون ممکنه یک

 که میکن قبول دیبا هردومون. ستین کینزد پس ،یتونینم

 که یروز یول ؛یطوالن ییجدا هی واسه میشیم آماده میدار

 زیت دندون کسچیه. ستین دنبالت یچشم چیه گهید ،یآیم

 آخر به هم روز هی اگه یحت. ما یخوشبخت واسه نکرده

 بدون و آرامش با رو روز کی اون باشه، مونده عمرمون

 . میکنیم یزندگ هم کنار دغدغه

 :دیگویم تیقاطع با

 نیاول تو. ستمین فداکار هم قدرهانیا من. نزن هم حرفش -

 من. شتیپ آمیم و دارمیبرم رو دخترها بتونم، که یفرصت

 . ندارم رو یفداکار و صبر همه نیا طاقت

 که نهیا شرطش ،یباش داشته رو من که یایب یخوایم اگه -

 اگه. دارم اعتماد صداقتت به. ینذار انتظارچشم رو کسچیه

 قبول ست،ین دخترها و تو منتظر یکس که یگفت بهم و یاومد

 تونمینم. کنمینم استقبال ازت باشه، نیا جز اگه یول دارم؛

ا  من. محمد  . نشدم ساخته کردن جدا و شکستن دل یبرا واقعا

 ادامه بغض با و چکدیم صورتم یرو اشک قطره دو باز

 :دهمیم



 

. زنمیم بهت رو حرف نیا دارم که آسونه برام نکن فکر -

. داشتم عمرم تو که هیکابوس نیتروحشتناک تو از شدن جدا

 عاشقتم، دلم و جون تمام با چقدر یندون هنوز دیشا محمد

 باشم، کنارت شهیهم و بشم زنت زودتر که زنمیم پرپر چقدر

ا  یول  من که یکن جدا مادرش از رو بچه هی ستمین حاضر واقعا

 هم لقامه ست،ین ایلع فقط تازه. میباش هم شیپ میبتون تو و

 راحت تونهیم ترالن مادر یکنیم فکر. ترالنه ادگاری. هست

 خود ندش؟ینب عمر آخر تا و بشه جدا ازش هوی که ادیب کنار

 یایدن نیا از دفعهکی که شنیم خوشبخت نظرت به دخترها

 رو نیا ناآشناست؟ براشون زیچهمه که ییجا بشن پرت آشنا

 اومدم یوقت من. ترهراحت گذشته به ندهیآ از سفر که بدون

 یکل داشتم، اطالعات زمان نیا تو یزندگ مورد در یکل نجایا

 بعد هنوز حالنیباا ه،یعال هم قمیتطب قدرت بودم، کرده مطالعه

 یبعض واسه دلم هنوز. جمیگ زهایچ یبعض تو سال کی از

 دخترها تو کن فکر حاال. شهیم تنگ خودم یایدن یزهایچ

 توننینم. دوننینم موردش در یچیه که ییایدن تو یاریب رو

 مدرن لیوسا از هاشونحرف تمام که ییهابچه با مدرسه تو

 که درسته. موننیم تنها شن،یم طرد بشن، یقاط منه یایدن

 به یول باشن جامعه از یعضو توننیم بعدها رن،یگیم ادی

 خورنیم سخت یروح یضربه هی حساس سن نیا تو نظرم

 . نشه پاک وقتچیه اثرش ممکنه که

 .کنمیم نگاهش و کنمیم مکث
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 بگم بتونم که یاون از شتریب یلیخ. محمد دارم دوستت -

. نداشتم دوست قدرنیا رو کسچیه عمرم تو. دارم دوستت

 باشم؛ داشته یکس به یحس نیهمچ محاله عمرم آخر تا مطمئنم

 یباق رنجونده سرت پشت رو یکس که ایب یموقع هی یول

 . ینذار

 یحت ؟یمونیم منتظرم بکشه، طول چقدر هر شرطت نیا -

  م؟یباش شده ریپ یوقت تا ،یگفت که یطورهمون یحت ها؟سال

 ممکنه نظرت به یعنی نمونم؟ منتظرت تونمیم یکنیم فکر -

 محاله خودم؟ یزندگ دنبال برم دارم، بهت که یاعالقه نیا با

 تو منتظرتم، قوانیل نیهم تو. مونمیم منتظرت من. محمد

 یهادرخت و یبلد خوب رو جاش که یاخونه همون

 . میکاشت هم با رو دارشیسپ

 آمده نییپا یحساب آفتاب. اندازمیم رونیب به ینگاه پنجره از

 :میگویم. است

 . برم دیبا گهید -

 که است یغم نگاهش یتو. ستدیایم مقابلم و دیآیم جلو

 :دیگویم و شودیم رهیخ چشمانم به. بودم دهیند هرگز

 در. نمیبیم کابوس دارم کنمیم فکر. نیزر شهینم باورم -

 اون تمام اهامون،یرؤ آرزوهامون، تمام ساعت چند عرض

 دست از یراحت نیا به م،یبساز هم با بود قرار که یاندهیآ

 رفت؟

 :میگویم و زنمیم پس را بغضم زور به



 

 . افتاده عقب فقط محمد، نرفته دست از -

 :کنمیم اضافه و بزنم لبخند تا کنمیم را تالشم تمام

 . محمد مطمئنم. رسهیم روز اون. میهم مال تو و من -

 :پرسدیم و دهدیم فرو را دهانش آب

 زمان هی به یرفت اگه ؟یچ خودت یایدن به یدینرس اگه -

 یجا هی رفتم من یول خودت زمان به یدیرس تو اگه ای گه؟ید

 گه؟ید

 که میندار نیا جز یراه چیه االن یوقت یول ادیب شیپ دیشا -

 زیچهمه میکن فکر ایب. مینکن رو زهایچ نیا فکر ایب. برم من

 منتظرت و خودم زمان به رسمیم من و رهیم شیپ درست

 . یایب تا مونمیم

 است رهیخ طورهمان. دیگوینم یزیچ و کشدیم یقیعم نفس

. لمیوسا کردن جمع به کنمیم شروع و گردمیبرم. من به

. بندمیم مچم دور بود، داده یدیع من به که را یدستبند

 در اشجعبه از بود، دهیخر میبرا قبل روز چند که را یاحلقه

 :پرسدیم. کنمیم نگاهش و آورمیم

  کنم؟ دستت خودم یدیم اجازه -

 کنارم. دهمیم تکان سر دییتأ به و کنمیم نگاهش لبخند با

. برمیم جلو را چپم دست. ردیگیم دستم از را حلقه و دیآیم

 ردیگیم را دستم بعد. نشاندیم دستم دوم انگشت یتو را حلقه

 . بوسدیم و

 . دارم دوستت شتریب ایدن تمام از. نیزر دارم دوستت -



 

 در دارم میتصم. کنم یمخف را بغضم بتوانم تا کنمیم سکوت

 قرار که یخاطرات نیآخر و زمینر اشک ماندهیباق قیدقا نیا

 که حاال خواهمیم. نباشد غم و اشک بماند، ذهنمان در است

 هم از شاد یظاهر با الاقل است، غصه از پر هردومان دل

 یجعبه برانم، عقب را بغض شومیم موفق یوقت. میشو جدا

 . کنمیم دراز طرفش به را سمیسرو

 . اریب برام خودت ،یاومد وقت هر. برمینم رو نیا -

ا  -  بعد. باشه خودت شیپ دیبا و توئه مال چون شیببر دیبا حتما

 طال ،یشناسینم رو کسچیه که یزمان به یدیرس اگه... هم

 یپا رو و یکن دایپ رو خودت یبتون تا هیخوب یپشتوانه

 سکه تا چند. داشته ارزش طال هادوره تمام تو. یستیوا خودت

 . آرمیم االن. یببر دمیم که دارم خونه تو هم

 برام هانیهم گه،ید زمان هی به دمیرس اگه. محمد خوادینم -

 . هیکاف

 بذار. نیزر بده گوش منو حرف آخر روز نیا خدا رو تو -

 . باشه ترراحت المیخ

 :میگویم. رودیم در طرف به

 . دارم دوستش یلیخ. اریب برام هم حافظت وانید -

 از. است اندوه از پر که زندیم یرنگکم لبخند و گرددیبرم

 همان و کنمیم عوض لباس عیسر. رودیم رونیب اتاق

 یسهیک. گرددیبرم محمد. پوشمیم را امینود دهه یهالباس

 . دهدیم دستم به را یکوچک یاپارچه

 . توشه سکه تا چند و پنجاه یول دونمینم قیدق -



 

 باز را حافظ وانید. گذارمیم امکوله یتو و رمیگیم را سهیک

 وسط است، آورده همراهش که یسیخودنو با و کندیم

 :سدینویم اولش یصفحه

 نشان من به را عشق نیریش طعم که زمیعز نیزر به میتقد»

 «.آمد خواهم یروز. داد

 تا کنمیم صبر لحظه چند. کنمیم نگاه شیبایز و زیر خط به

 یتو و بندمیم را کتاب بعد و شودیم خشک سیخودنو جوهر

 جاهمان آمدنم موقع که را زیچ دو کوله ته از. گذارمیم کوله

 رونیب بودم، کرده کشفشان بعدها و بودم دهیند من و بوده

 آن با را میموها یگاه که یآب گردن دستمال کی کشم،یم

 شیرو که کوچک یبیج ادداشتی دفترچه کی و بستمیم

 به را هاآن. دارد یمداد کنارش و است قیشقا گل چند ریتصو

 . رمیگیم طرفش

 فکر اول. یباش داشته ازم یادگاری هی دارم دوست محمد -

 یموندگار زیچ ادیز دمید بعد بذارم، برات رو میگوش کردم

 گهید و شهیم خراب شیباتر گهید سال دو یکی چون ستین

 کردم فکر خودم با. باش داشته رو تا دو نیا. شهینم روشن

 دستبند زمان، نیا به آورد درست رو من که یزیچ دیشا

 یبرا هم تو باشه الزم ممکنه. بود دوره نیا مال که بود ترالن

 خودت با رو زمان اون از یزیچ هی من یدوره به اومدن

ا  اتیجزئ نیا مورد در ما. یباش داشته  .میدونینم یزیچ واقعا
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 یکییکی. کندیم نگاهشان لحظه چند و ردیگیم را دو هر

 رونیب اتاق از. گذاردیم بشیج یتو و بوسدیم را هاآن

 :پرسدیم. میرویم

  ؟یکن یخداحافظ هیبق با یخواینم -

 رمیم دارم کجا بگم بهشون دونمینم هم ندارم، رو دلش هم -

 نیا. دوننینم موضوع از یزیچ اساس و اصل از چون

 خودت که یجور هر بعداا  که تو واسه مونهیم هم زحمت

 بگو شونهمه به. رفتم کجا من یبگ بهشون ،یدونیم صالح

 از میبر فقط. شهیم تنگ براشون دلم و دارم دوستشون یلیخ

 . کنم یخداحافظ باباخان

 من به ینگاه م،یشویم وارد یوقت. میرویم باباخان اتاق به

 . شودیم بلند و اندازدیم

 . یشد یراه باالخره پس -

 نیآخر مطمئنم. نمیبیم وضوح به را ینگران چشمانش یتو

 در باز که گرفته دلم قدرآن و نمیبیم را مرد نیا که است بار

 گردنش دور را میهادست و رومیم جلو. هستم هیگر یآستانه

 :میگویم و بوسمیم را اشگونه. اندازمیم

 قبول خونواده تو خودتون دختر مثل منو که ممنونم ازتون -

ا  سال کی نیا و دیکرد  که یخاطرات. دیکرد یپدر حقم در واقعا

 دارم دوستتون. رهینم ادمی وقتچیه دارم، مدت نیا از

 . دیکن حاللم د،یدید یبد من از اگه. باباخان

 :پرسدیم مبهوت

  دختر؟ یریم شهیهم واسه یدار تو مگه -



 

 یخداحافظ هیبق از من قول از. دادم زحمتتون یلیخ. بله -

 . دیکن

 و موقته رفتن از حرف کردم فکر من. نیزر نمیبب کن صبر -

 . یبر شهیهم واسه دمینم اجازه. یگردیبرم دوباره تو

 ستین فرصت. اجباره هی ست،ین من یخواسته نیا باباخان -

 براتون بعداا . گفتم محمد به رو لمیدال. بدم حیتوض براتون که

 دلم یلیخ. شمیم جدا ازتون یطورنیا دارم که دیببخش. گهیم

 بود، خودم دست اگه دیباش مطمئن. شهیم تنگ براتون

 . برم نجایا از خواستینم دلم وقتچیه

 در اشکم است کینزد و کندیم نگاهم دارد آلودغم یبهت با

 به. میآیم رونیب اتاق از و «خداحافظ» میگویم عیسر. دیایب

 :میگویم است کنارم که محمد

 ازش من قول از. نمیبب رو رضا نشد که سوزهیم دلم یلیخ -

 شهیهم بگو. دارم دوستش یلیخ بگو بهش و کن یخداحافظ

 بگو هم کلیما دکتر به. بوده زیعز یواقع برادر هی مثل برام

 بگو. کنم یخداحافظ باهاش بتونم خودم داشتم دوست یلیخ

 هاشمحبت وقتچیه. داشتم عمرم تو که بوده یهمکار نیبهتر

 . رهینم ادمی

 تکان سر یناراحت با و دهدیم فشار هم یرو را شیهالب

 . دهدیم

. گردمیبرم و ستمیایم اطیح یتو م،یرویم رونیب که خانه از

 آن یهایکارزهیر تمام کنمیم یسع و خانه به شومیم رهیخ



 

 از یکی به. خاطرات ایدن کی با یاخانه کنم، ثبت ذهنم در را

 :میگویم و کنمیم اشاره وانیا به رو یهااتاق

  ؟یدیبوس منو اتاق اون تو ادتهی -

 و عشق از است یبیغر معجون که ینگاه کند،یم نگاهم

 . اندوه و جانیه

 ینشدنفراموش خاطرات از یکی بره؟ ادمی شهیم مگه -

 .مهیزندگ

 راه در خودم یماده و نر یهایگرگ جفت و محمد با بعد یکم

 الیخ به هاسگ و میاکرده سکوت دو هر. میهست قبرستان

 یخوشحال با م،یرویم یعصرگاه گردش کی به میدار نکهیا

 و میرح یگورها به یوقت. کنندیم زیوخجست دوروبرمان

 :میگویم. است رفته نییپا کامالا  آفتاب م،یرسیم ترالن

 گهید ادیز احتمال به. تو به سپرمیم رو لقامه محمد، -

. باش مراقبش. نمشیبب که نداره وجود من واسه یفرصت

 . داره دوست که بساز یطورهمون رو یزندگ براش

 میرح و ترالن امانت فقط االن لقامه. کنمیم رو تالشم تمام -

 هر باش مطمئن. توئه امانت و ادگاری برام شتریب ست،ین

 . کنمینم یکوتاه اد،یب بر ازم یکار

 نخواد و نمونه حرفش رو باقر هم من رفتن از بعد دیشا -

 والیه اون از ،یتونیم یطور هر. بده پس رو لقامه راحت

 . ریبگ پسش

 که یالهیوس هر با خونه، گردونمیم برش و کنمیم داشیپ -

 دمیم قول. بتونم که یاگهید راه هر از ای پول با ای حاال بشه،



 

 و میکنیم لقامه نجات واسه میدار که یایفداکار نیا ذارمینم

 .بمونه جهینتیب م،یخریم جون به رو تلخ ییجدا نیا

 دیبا. دیباش نجایا دینبا. نکن فراموش رو 1324 سال محمد -

 .رونیب دیبر جانیآذربا از

 . دهدیم تکان سر

 .هست حواسم -

 . زمیعز منتظرتم. باش خودت مواظب -

 . نمینازن طورنیهم هم تو -

 . برو حاال -

 . یبر تو تا مونمیم -

 به بده انتقال منو که بشه دایپ بزرگ گرگ هی قراره نجایا -

 اگه ای ادین ای ادیب تو بودن با ممکنه دونمینم. خودم زمان

 . بهتره یبر. بده نشون یرفتار چه اومد،

 نگاه در. چشمانم یتو شودیم رهیخ و کشدیم یقیعم نفس

 را ایدن که ستین درخشان آفتاب آن از یاثر گرید اشییطال

 و آمده باران انگار. است سیخ چشمانش ته. کردیم روشن

. است کرده خاموش را هاچشم آن ییروشنا و نور تمام

 گردنش دور را میهادست. شودیم سیخ باز هم من چشمان

 برخالف و کنمیم پنهان اشنهیس در را صورتم و اندازمیم

 هقهق به م،یشو جدا هم از هیگر بدون که داشتم که یمیتصم

 میموها. فشاردیم خودش به محکم مرا و کندیم بغلم. افتمیم

 :دیگویم گرفته و دارخش ییصدا با و کندیم نوازش را



 

 برام هم تصورش یحت تو بدون یزندگ. نرو. نیزر نرو -

 .جهنمه
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 از اشک قطره کی. کنمیم نگاهش و کنمیم بلند را سرم

 و کنمیم پاکش انگشت نوک با. چکدیم نییپا چشمش یگوشه

 :میگویم

. منتظرتم من. محمد میندار نیا جز یراه که یدونیم -

 . مینیبیم رو گهیهمد دوباره یروز هی مطمئنم

 را شیهادست. بوسدیم را امگونه و کندیم پاک را میهااشک

 قفل را نشیاندوهگ ییطال چشمان و گذاردیم میهاگونه یرو

. هم در خوردیم گره نگاهمان لحظه چند. چشمانم به کندیم

 و غم زمانهم که یچشمان نیا از کندن دل است سخت چقدر

 از و آورمیم فشار خودم به. زندیم موج آن در عشق

 یرو را سرم و کنمیم بغلش دوباره. دارمیبرم نگاه چشمانش

 از. سپارمیم گوش تندش ضربان به و گذارمیم قلبش

 .زنمیم لبخند زور به. شومیم جدا آغوشش

 . محمد دارید دیام به -

 . زندیم یرنگکم لبخند

 . تو دارید! دارید. نیزر نهیهم دارم میزندگ تو که یدیام تنها -

 نگاهش پشت از. رودیم نییپا تپه بیش از و گرددیبرم

 قدرآن. گرددیبرم طرفم به و ستدیایم. شودیم دور تا کنمیم

 چشم توانمینم یول نمیبینم را صورتش یاجزا که شده دور



 

 تکان دست هم او. دهمیم تکان دست شیبرا. بردارم او از

 نگاهش گرید. دهدیم ادامه راهش به و گرددیبرم و دهدیم

. ستمیایم قبرها سنگ به رو. ندارم یادیز فرصت. کنمینم

 :میگویم لب ریز و رمیگیم دست در را هایگرگ یقالده

 نشم پرت کن کمک. خودم زمان به برسم که کن کمک ایخدا -

 . ایخدا کن کمکم. ترسناک یجاها

 که بدهم قلب قوت خودم به کنمیم یسع و بندمیم را چشمانم

 را نود دهه قوانیل. رفت خواهد شیپ درست و خوب زیچهمه

. آشنا یهاآدم مدرسه، درمانگاه،. کنمیم مجسم ذهنم در

 باز چشم وحشت با و شنومیم را یکوتاه یزوزه یصدا

 رونیب بوته فیرد کی پشت از یخاکستر گرگ. کنمیم

 شودیم رهیخ سرخش چشمان با و ستدیایم جاهمان. پردیم

 کامالا  هایگرگ. شودیم خیس وحشت از تنم یموها. من به

 جلو یکم یخاکستر گرگ. نندیبینم را او که دانمیم و ساکتند

 قلبم ضربان کنمیم حس. کندیم نگاهم و ستدیایم باز. دیآیم

 به میاشده رهیخ طورهمان. است دهیرس قهیدق در بار هزار به

 زیخ طرفم به دفعه کی. میکنینم یحرکت کدامچیه و هم

 .داردیبرم
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 تلخ یروزها

 که اندازمیم یقبر سنگ به ینگاه و کنمیم باز را چشمانم

 یوقت و سدیلیم را صورتم دارد ماده یگرگ. امدهیخواب شیرو



 

 جفتش. آوردیم در یاآهسته یصدا ند،یبیم را بازم چشمان

 یجیگ با و نمینشیم و شومیم بلند. است ستادهیا کنارش هم

 و است ترالن قبر. خوانمیم را قبر سنگ یرو یهانوشته

. اندازمیم دوروبر به ینگاه مبهوت. میرح گور هم کنارش

 ادمی. است صبح یعنی نیا و است مشرق افق در دیخورش

 غروب بودم، خودم زمان به سفر منتظر جانیهم یوقت دیآیم

 و دیپر طرفم به یخاکستر گرگ. آورمیم فشار ذهنم به. بود

 آن از بعد. افتادم ترالن قبر سنگ یرو من. افتاد میرو

 خودم زمان به امنتوانسته یعنی. ندارم خاطر به را زیچچیه

 بلند بودم؟ افتاده جانیهم هوشیب صبح تا شب و برگردم

 و مدرسه. کنمیم یآباد به ترعیوس دید با ینگاه و شومیم

 پس نداشتند، وجود ستیب یدهه در هانیا. نمیبیم را درمانگاه

. است زمان آن از تربزرگ هم روستا. ستمین دوره آن در

 آن خیتار به ینگاه و آورمیم در بمیج از را امیگوش عیسر

 ادمی. آورمیم فشار ذهنم به. 1398 ماه ریت پنجم. اندازمیم

 لیاوا بروم، ستیب یدهه به تا آمدم نجایا به که یروز است

 که دارم خاطر به خوب اما چندم، ستین ادمی قیدق. بود ریت

 جمیگ. است شنبه امروز. رومیم یگوش میتقو یتو. بود جمعه

 من یعنی. کند لیتحل و هیتجز خوب را جهینت تواندینم ذهنم و

 از بعد و امکرده سفر ستیب یدهه به و امآمده نجایا به شبید

 ساعت زدهیس دوازده فقط ام،برگشته که هفته چند و سال کی

. اندازمیم یگوش ساعت به ینگاه یجیگ با است؟ گذشته

 نیا رم،یبگ توانمیم که یاجهینت تنها. است صبح میونهشت



 

 گورستان نیا یتو غروب روزید من. امدهید خواب که است

 . امدهید خواب را عیوقا نیا تمام و برده خوابم

 اند،شده دور من از یکم که را هایگرگ و کشمیم یقیعم نفس

 . کنمیم صدا

 . شده رید د،ییایب هابچه -

 رفتمیم دیبا هشت ساعت. افتمیم راه خانه طرف به

 لباس و بروم خانه به زودتر دیبا. است شده رمید. درمانگاه

 خودم به روم،یم راه که یکم. بروم کار سر و کنم عوض

 اتیجزئ با و یطوالن قدرنیا ایرؤ کی شودیم مگر میگویم

 آن حس که امدهید ییایرؤ که آمده شیپ میبرا هم قبالا  باشد؟

 احساس قهیدق چند شدن داریب از بعد و بوده یواقع کامالا 

 تمام. حد نیا تا نه گرید یول هستم خوابم درون کردمیم

 عاشق هم خواب در آدم مگر. کندیم طلب را محمد وجودم

 نیا پس است، بوده کابوس کی فقط هانیا تمام اگر شود؟یم

 آمده کجا از شدن جدا و دادن دست از و یدور غم از حجم

 آدم نیزتریعز از که است یواقع حد نیا تا که حس نیا است؟

 تواندیم چطور فشارد،یم لحظه هر را دلم و امشده جدا عمرم

 و هستم جیگ هنوز میگویم خودم به باشد؟ خواب کی فقط

 خانه به نکهیا محض به. دارد غلبه من بر خوابم احساسات

 . شودیم خوب حالم بزنم، آب صورتم به و برسم

 در را دمیکل امیپشتکوله کوچک بیج از خانه در پشت

 طرف به تند یهاقدم با. شومیم اطیح وارد و آورمیم

 . بروم کار سر و شوم حاضر که رومیم ساختمان



 

 نیزم یرو و آورمیم در را یخاک یهالباس اتاقم یتو

 صورتم. پوشمیم زیتم شلوار و بلوز کی عیسر و اندازمیم

 دستم. دارمیبرم را برس و رومیم نهیآ یجلو و میشویم را

 کیبار خط کی به افتدیم چشمم نهیآ یتو برم،یم باال که را

 امزده زل مبهوت. شودیم گرد میهاچشم. ساعدم یرو قرمز

 جادیا دستم یرو چاقو با باقر روزید که یسطح زخم آن به

 برساند، یبیآس آدم به یکس اگر خواب در مطمئنم. بود کرده

 که کشمیم سرخ خراش یرو یدست. ماندینم یباق اثرش

 نهیآ یتو را چپم دست یوقت. است شده خشک شیهالبه

 یتو خودش محمد که ینامزد یحلقه. زندیم خشکم نم،یبیم

. است چپم دست دوم انگشت یرو هنوز بود، کرده انگشتم

 خودم دیشا کنمیم فکر. ندارم اعتماد امحافظه و ذهن به هنوز

 همان و امدهید یگرید زیچ خواب در و امدهیخر را حلقه نیا

 به. کنمیم باز را درش. امکوله سر دومیم. است مانده ادمی به

 برده گورستان به خودم با که یپزشک لیوسا و داروها یجا

 شکلیپاکت یجعبه و است کتاب کی فقط کوله ته بودم،

 که بودم منگ و جیگ قدرآن ریمس طول در. هیکارت سیسرو

 در را حافظ وانید. است سبک چقدر کوله بودم نشده متوجه

 یبایز و زیر خط. کنمیم باز را اولش یصفحه و آورمیم

 . کشدیم آتش به را وجودم احساس پر ینوشته آن با محمد

 نشان من به را عشق نیریش طعم که زمیعز نیزر به میتقد»

 «.آمد خواهم یروز. داد



 

. کشدیم پر شیبرا وجودم و چسبانمیم امنهیس به را باز کتاب

 افتاده اتفاق عیوقا آن تمام و امدهیند خواب که مطمئنم گرید

 که حاال میگویم خودم به و دهمیم فرو را بغضم. است

 باشم یقو و محکم دیبا بدهم، تن تلخ ییجدا نیا به شدم مجبور

 .دیایب زمیعز محمد که یروز تا کنم یزندگ و
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 را اممقنعه و پوشمیم مانتو و بافمیم و کنمیم شانه را میموها

 خانه از و کنمیم سرم است، افتاده اتاق یصندل یرو که

 یانتها. گذرمیم اطیح یتو آب نهر کنار از. رومیم رونیب

 به افتدیم چشمم نهر کنار یآشنا یدارهایسپ فیرد

. میبود کاشته هم با محمد و من که همان دار،یسپ نیتربزرگ

. گذردیم چشمم یجلو از آن کی در روز آن خاطرات تمام

. بود ختهیر خاک شیپا محمد و بودم داشته نگه را نهال من

 به لیب با که نمیبیم ییطال درخشان چشمان آن با را اشچهره

 بغل را داریسپ. آورمینم طاقت گرید. بود داده آب درخت

 . هیگر ریز زنمیم و کنمیم

 بلند و میشویم نهر کنار را صورتم شوم،یم آرام یکم یوقت

 را سخت یروزها نیا توانمیم من میگویم خودم به. شومیم

 رونیب خانه از یوقت. هستند گذرا روزها نیا. بگذرانم

 کی اگر. میآیم وجد به که رسدیم ذهنم به یزیچ روم،یم

 ساعت دوازده حدود فقط نجایا ستیب یدهه در زمان سال

 اگر. است ساعت کی معادل ماه کی هر البد پس بود، گذشته



 

 خودش زمان در شود مجبور هم گرید سال ستیب یحت محمد

 نجایا د،یایب نزدم و برساند سروسامان به را دخترها تا بماند

 من یعنی روز، ده یعنی گذشت، خواهد ساعت وچهلستیدو

 ! دید خواهم را محمد گرید روز ده تا حداکثر

 و بپرم نییپا و باال خواهدیم دلم که امشده زدهجانیه یطور

 محمد که میبگو همه به و بکشم ادیفر دارم دوست. بزنم غیج

 است نیا امینگران تنها حاال. دید خواهم زود یلیخ را زمیعز

 است کرده رها را کوچک یلقامه ثیخب باقر رفتنم از بعد که

 رفته شیپ خوب هم ماجرا از بخش نیا که کنمیم دعا. نه ای

 آرامش در و شاد خانواده کنار االن نمینازن یلقامه و باشد

 .  باشد

 راهرو دنیکش یت مشغول سمانه شوم،یم که درمانگاه وارد

. دهدیم جواب لبخند با. کنمیم سالم سرحال و شاد. است

 :پرسمیم

  م؟یندار ضیمر -

 . ومدهین کسچیه صبح از. دکتر خانم ریخ -

 یکس نشده باعث رمیتأخ که کنمیم شکر را خدا دلم یتو

 ادی تازه. نمینشیم زیم پشت و رومیم اتاقم به و بماند منتظر

 و شومیم یگالر وارد. امافتاده امیگوش یتو یهاعکس

 را عکسش. کنمیم تماشا را محمد با ماندونفره یهایسلف

 :میگویم لب ریز و بوسمیم



 

 یحت گه؛ید روز ده تا حداکثر زم،یعز نمتیبیم زود یلیخ -

 به رو دخترها نکهیا محض به مطمئنم. زودتر دیشا

 . شمیپ یآیم ،یبرسون سروسامون

 یایدن در گرید روز ده تا اگر که رسدیم فکرم به دفعهکی

 من از سال دو یجا به او باشد، گذشته سال ستیب محمد

 نجایا به وقت یعنی بود، خواهد تربزرگ سال ودوستیب

 هم یسوزن سر. زنمیم لبخند. است ساله وهشتچهل د،یآیم

 در اگر یحت باشم؛ ترجوان او از چقدر که ستین مهم میبرا

 ساله وششستیب هنوز من و برسد نجایا به هم یسالگ هشتاد

 . باشد کنارم خواهمیم فقط. دارم قبولش باشم،

 یالهه آورورا. افتمیم باستان ونانی یهاافسانه از یکی ادی

 و شد حبشه شاه تونوسیت عاشق که بود باستان روم دمدهیسپ

 شیآرزو زئوس. ببخشد دانیجاو عمر او به خواست زئوس از

 یبرا بود بود کرده فراموش آورورا اما کرد برآورده را

 که شد ریپ قدرآن تونوسیت. بخواهد دیجاو یجوان تونوسیت

 و شد درمانده و عاجز و مچاله و اهیس یموجود به لیتبد

 نیا. کرد لیتبد رکیرجیج به را او یناچار سر از آورورا

 را محمد یحت من یول است مسخره نظرم به. خندمیم بلند بار

 که دارم دوستش قدرآن. خواهمیم هم رکیرجیج کی شکل به

 تیاهم که یزیچ تنها. سنش نه و است مهم میبرا اشافهیق نه

 . است بودنش دارد،

 یزن شود،یم وارد ماریب نیاول و خوردیم در به ضربه چند

 تا و شومیم کار سرگرم. دارد تهوع حالت و چهیپدل که



 

 کنمینم فرصت یحت که شودیم شلوغ سرم یطور عصر

 . بخورم است، فرستاده میبرا نهیسک ننه که را ییغذا

 یتو یکم. گردمیبرم خانه به خوب یاهیروح با اما امخسته

 بعد و دهمیم غذا هاآن به و کنمیم یباز هایگرگ با اطیح

 ظرف. بخورم را زمانمهم شام و ناهار تا شومیم خانه وارد

 کوفته. کنمیم باز ام،آورده درمانگاه از خودم با که را غذا

 با که است گردو و آلو آن یال. خوشمزه شهیهم مثل و است

 بهانه اطیح نیهم یتو که افتمیم روز آن ادی. خورمیم لذت

 به محمد و خواهمیم را جانیهم درختان یگردو که گرفتم

 گرید. آوردند خانه به میبرا و کرد سفارش هاتیرع از یکی

 یبرا چند هر. شادم. کندینم اندوه از پر را قلبم خاطرات نیا

 مقابل در یول است سخت هم انتظار روز ده یحت عاشقم دل

 چیه داشتم، را انتظارش که ییجدا و یدور یطوالن یهاسال

 . شودیم محسوب

□ 

 هر و امبوده محمد منتظر پنجم روز از. است گذشته روز ده

 و امشده نگران گرید روزید از. است شده شتریب التهابم روز

 آرام را خودم توانمینم یجور چیه که قرارمیب یطور امروز

 .کنم
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 یکم و رومیم خانه به م،یآیم رونیب درمانگاه از که عصر

 از که را ییهاعکس تمام بار نیهزارم یبرا. کشمیم دراز



 

 به لقامه که یمیقد یها عکس هم کنم،یم تماشا دارم، محمد

 گرفته یگوش با خودم که را ییهاعکس هم و بود داده من

 باباخان اطیح یهاپله یرو که را یدونفر یسلف آن. بودم

 و بود جلو محمد که یعکس همان. کنمیم باز م،یبود گرفته

 به لبخند با دو هر و بودم دهیکش سرک اششانه کنار از من

 دوستت ابد تا»: سمینویم شیرو. میبود کرده نگاه یگوش

 .  گذارمیم امیگوش گراندبک یرو را آن. «دارم

 غروب کینزد. بردینم خوابم یول بزنم یچرت کنمیم یسع

 مادرم و پدر یبرا. رومیم گورستان طرف به و شومیم بلند

 میرح و ترالن یگورها کنار و خوانمیم فاتحه لقامه و

 ساخته بیعج معجون التهاب و انتظار وجودم در. رومیم

 ظاهر یگرگ سگ جفت کی با محمد آن هر که منتظرم. است

 دنبالش هاسگ که باشد نجایا هم یخاکستر گرگ کی و شود

 روز نیا در گورستان. شودینم یخبر. کنند دور را او و کنند

 قدرآن. ستین آن در یوآمدرفت و است خلوت هفته وسط

 خانه سمت به بعد و شودیم کیتار هوا تا مانمیم منتظر

 یول کنم صبر ندارم طاقت گرید که ملتهبم قدرآن. گردمیبرم

. است صفر محمد با من یفاصله. ندارم هم یاچاره راه چیه

 در دارد دیشا. روستا نیهم جاست،نیهم در االن او احتماالا 

 کینزد ما نیب یول هستم، من که رودیم راه یباغکوچه نیهم

 یلهیوس چیه که یافاصله است، فاصله سال هشتاد به

 و زد تلفن شودیم نه. کندینم وصل هم به را آن یایارتباط

 یاندازه به. دارد وجود ینترنتیا ارتباط و دادن امیپ امکان نه



 

 بیعج فاصله همه نیا از دلم و میدار فاصله هم با ایدن دو

 . دلتنگم شیبرا یبدجور. است گرفته

 شود،ینم محمد از یخبر چیه یوقت و گذردیم هم بعد روز

ا  گرید  یایدن در دخترها که ندارم شک. امشده نگران واقعا

 و سد چیه گرید و باشند کرده ازدواج دیبا سن نیا تا میقد

 امدهین هنوز او اگر پس ندارد، وجود محمد آمدن یبرا یمانع

 تصور از. دهدیم آزارم هم آن به کردن فکر یحت... است

 دلم باشد، افتاده محمد یبرا یاتفاق هاسال نیا در نکهیا

 ام،شده 1324 سال عیوقا نگران. بزنم غیج خواهدیم

 که بود داده قول محمد. بود شده نوشته خیتار در که ییزهایچ

 بار کی که مرگ آن از و بود نخواهند جانیآذربا در زمان آن

 بد فکر جور هزار یول زندیگریم بود، افتاده اتفاق خیتار در

 به که یعیوقا و نشده ینیبشیپ اتفاقات دهد،یم آزار را ذهنم

 تصور از. بروند نجایا از موقع به هاآن که شده مانع یشکل

 روستا نیهم در رضا و باباخان همراه محبوبم مرد نکهیا

 دلم باشند، شده کشته دموکرات یفرقه یاعضا توسط

 از را رمقم و توان تمام که کنمیم هیگر قدرآن شب. لرزدیم

 یرو میهاپلک یک فهممینم یخستگ شدت از و دهمیم دست

 . افتدیم هم

 داریب خراب یحال و کردهپف ییهاچشم با بعد روز صبح

 در و است نکرده آرامم یاذره یحت شبید یهاهیگر. شومیم

 روقتید تا و است جمعه. هستم التهاب و ینگران اوج

. اندازمیم رونیب به ینگاه پنجره از و شومیم بلند. امدهیخواب



 

 گرید. است کار مشغول اطیح در لییکایم و شده پهن آفتاب

 گذشته در بفهمم یشکل به دیبا. رمیبگ یخبر دیبا که مطمئنم

 خیتار که دانمیم یخوب به چند هر. است افتاده یاتفاق چه

 که یکس زبان از دنشیشن یول باشد شده عوض است ممکن

 . کند آرامم یکم دیشا است، داشته حضور زمان آن در

 نیا از یکم تا نوشمیم نسکافه فنجان کی و پوشمیم لباس

 که لییکایم دنید. رومیم اطیح به. میایب در یجیگ حالت

 در که دارد لییکایم نام به یتیرع به یادیز شباهت اشچهره

 که ندارم شک و کردیم کار باباخان یبرا ستیب یدهه

 مرا و کندیم بدتر را حالم است، بوده او جد ای پدربزرگ

. کنمیم گله خدا از دلم یتو. بردیم زمان آن به شتریب

 و داشتم دوستش قدرنیا که ییایدن اون از منو چرا ا،یخدا»

 روزها، اون تمام واسه دلم ؟یکرد محروم بودم، راحت توش

 مجبور که یگذاشت پام جلو یراه چرا. شده تنگ هاآدم اون

 ندارم؟ رو کسچیه و تنهام قدرنیا که نجایا به برگردم شدم

 و ادیب محمد که کن یکار بوده، نیا سرنوشتم که حاال الاقل

ا . باشه کنارم  «.ندارم طاقت گهید واقعا

 و کندیم بلند را سرش. کنمیم سالم لییکایم به و رومیم جلو

 :میگویم. دهدیم را پاسخم

 . لییکایم ینباش خسته -

 . خانم دیباش سالمت -

 . ستمیایم مقابلش



 

 نجایا ستیب یدهه که هست یکس روستا تو. دارم سؤال هی -

  باشه؟ دهید کینزد از رو هااحتشام و باشه بوده

 . زندیم یرنگکم لبخند

 یگاه بودم، که بچه. بوده هااحتشام تیرع خودم پدربزرگ -

 با. بودن یخوب یهاآدم گفتیم. کردیم فیتعر ازشون

 تیرع دلسوز. داشتن فرق یلیخ هایآباد یهیبق یهاخان

 . نبودن گفتن زور و کردن ناحق و حق اهل. بودن

 :پرسمیم ذوق با

  ست؟زنده االن بابابزرگت -

 . شما به داد رو عمرش که بود سالم ده من خانم، نه -

 بودن؟ نجایا یک تا گفت؟یم یچ هااحتشام از ادتهی خب -

 ... پسرهاش احتشام، سرهنگ

 که بودم بچه هم خودم. خانم دونمینم رو زهایچ نیا -

 .زدیم حرف ازشون یگاه بابابزرگم
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 رونیب یصدادار نفس با است، کرده فروکش که را ذوقم

 . دهمیم

 دوره اون و باشه زنده االن که یشناسیم رو یکس ل،ییکایم -

  اد؟یب ادشی رو

 . کندیم فکر یکم

 . هست  قربان ُگجا -

 . کندیم یاخنده



 

 یول باشه؛ داشته رو سال نود دیبا االن. هیآباد آدم نیرتریپ -

 یچهمه خوبه، یگاه. نداره یحساب و درست حواس و هوش

 هاآدم. ستبچه کنهیم فکر. شهیم خل انگار هم یگاه ادشه،ی

. دکتر زیتبر بردنش گفتیم اشنوه پارسال. کنهیم یقاط رو

 شما البد. داره  مریآزال گفته دکتر. گرفتن عکس مغزش از

 . دکتر خانم هیچ مرضش دیدونیم

 م،یگویم دلم یتو. زنمیم لبخند و دهمیم تکان سر دییتأ به

 خاطرات مریآلزا به مبتال افراد که دونمیم هم نیا دونم،یم»

. شهیم پاک ذهنشون از رترید و ادشونهی بهتر رو تریمیقد

 تو یعنی باشه، سالش نود کینزد االن رمردیپ نیا اگه

 دیبع. بوده سالش پونزده ده حدود 1325 تا 1320 یهاسال

 آروم منو ُخرده هی بتونه و باشه ادشی ییزهایچ هی ستین

 «.کنه

 دور ادیز. افتمیم راه و پرسمیم را قربان ُگجا یخانه آدرس

 او ینوه با دارم و امستادهیا خانه در مقابل بعد یکم. ستین

 و مؤدب که است یاساله وچندیس مرد. کنمیم صحبت

 ادمی یول آشناست میبرا اشافهیق. دیآیم نظر به لکردهیتحص

 :میگویم. امدهید کجا را او ستین

 . هستم درمانگاه پزشک من -

 ادیز شما. شتونیپ آوردم رو خانمم بار هی. دکتر خانم بله -

 . مونهینم ادتونی و دیدار ماریب

 :دیگویم. زنمیم لبخند



 

 باشه، یامر. کنمیم کار جانیهم رستانیدب تو. رمیدب من -

 . درخدمتم

 یخانواده مورد در یمیقد خاطرات دنبال که شنودیم یوقت

 دعوتم ییروخوش با اند،کرده بزرگ را لقامه که هستم احتشام

 . شوم وارد که کندیم

 تکان سر. پرسمیم را احوالش و نمینشیم رمردیپ کنار

 :دیگویم اشنوه. دیگوینم یزیچ یول دهدیم

 . نهیسنگ گوشش. دیکن صحبت بلندتر کم هی -

 بار نیا و کنمیم تکرار را یاحوالپرس یبلندتر یصدا با

 . زندیم لبخند و شنودیم

  د؟یچطور شما. دکتر خانم خوبم خدا شکر -

 تا چون هستم روستا پزشک من داندیم که کنمیم تعجب یکم

. بشناسد مرا که است بیعج نظرم به و بودم دهیند را او حاال

 :پرسدیم

 هوی ننیبب که بودن نیا یپ   همه مدت؟ همه نیا دیبود کجا -

 یول آوردن ییبال سرتون هااحتشام گفتنیم عده هی. دیرفت کجا

 نیا اهل. بودن آدم یلیخ خانواده اون. شدینم باورم که من

 شما بودن گفته ده اهل به. ارنیب یکس سر ییبال که نبودن

 اوضاع اون تو شدینم باورش یکس یول تهران دیبرگشت

 اون گفتنیم هم عده هی. تهران بره بذاره هوی دختر هی جنگ

 سر کرد،یم کار هاروس واسه که عروسشون ناخلف برادر

. بکنه یکار نیهمچ اومدیم بر اون از. آورده ییبال شما

 خوانینم یول دوننیم هااحتشام گفتنیم. بود یشر آدم یلیخ



 

 و حیصح که خدا شکر حاال. بود لشونیفام باالخره. بدن لوش

 . دیبرگشت دوباره و دیسالم

 مرا بالفاصله نداشتم انتظار چیه. کنمیم نگاهش مبهوت

 از بعد. امشده بیغ دفعهکی من که باشد هم ادشی و بشناسد

 سر که است شده احتشام یخانواده نثار ییهاتهمت چه رفتنم

 باقر که بوده نیا حالتش نیبهتر گرید. اندکرده آب ریز مرا

 او از دارند یلیفام خاطر به هم هااحتشام و آورده سرم ییبال

 ینوه که میبگو چه اممانده. کنندینم باز لب و کنندیم تیحما

 :دیگویم آهسته قربان

. داره مریآلزا. دکتر خانم دیرینگ یجد رو هاشحرف ادیز -

 هوی که میشد وارد گهید ما. گرفته اشتباه گهید کس با رو شما

 یعوض هم با رو هاآدم و کنهیم یقاط االن با رو گذشته

 .رهیگیم

 یقاط اصالا  که فعالا » م،یگویم دلم یتو و دهمیم تکان سر

 نتونسته رو زمان طول فقط! شناخته منو خوب یلیخ و نکرده

 شیپ قبل وقت چند نیهم من کنهیم فکر. بده صیتشخ

 «.برگشتم دوباره هم االن زده، بمیغ مدت هی و بودم هااحتشام

 ینوه همسر انگار. آوردیم یچا مانیبرا و دیآیم تو یزن

 قربان از رود،یم او یوقت. کنمیم تشکر. است قربان

 :پرسمیم

 کجا شدن؟ یچ بودن؟ نجایا یک تا هااحتشام ادتونهی شما -

  رفتن؟



 

 و زیتبر رفتنیم هازمستون. بودن جانیهم شهیهم. بودن -

 دائم هم خان یپسرها. یسنگ عمارت اومدنیم تابستون

. نداشت زمستون و تابستون. دنیکشیم سر هادام به اومدنیم

 . موندنیم مالشون سر باال دیبا. خب بودن ده ارباب

  پسرهاش؟ بود؟ زنده یک تا خان شدن؟ یچ بعد خب -

 .ندیچیم ور لب هابچه مثل و کندیم بغض دفعهکی
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 آدم یکل. یآباد تو ختنیر شبونه. کشتن رو خان هادموکرات -

 اثاث تمام. کشتن رو خان و یسنگ عمارت تو رفتن. داشتن

 رحم هم وارید خیم به پدرهایب. کردن غارت رو عمارت

 کم رو شرشون صبح. بردن و کردن جارو. بودن نکرده

... یه  . کردن خاک رو خان یجنازه رفتن مردم و کردن

 شهیهم رو تیرع حق. نبود ظالم. بود یخوب خان... روزگار

 نبود حقش. نباشه یناراض یکس که دادیم هم شتریب

 یبرکت پر سال ادمهی. بود زییپا یآخرها. بکشنش یطوراون

 کرده جمع رو خرمن و میبود کرده درو که رو محصول. بود

 اون. رفت باد به اشهمه. بود شده پر لبش تا انبارها م،یبود

 هی. کردن غارت رو لوهایس تمام خورمردممال یهایوحش

 طرفدار بگن مثالا  که بودن کرده پخش مردم نیب رو کمش

 هاروس از. بردن رو شترشیب و آوردن ونیکام یول تنیرع

 .  بودن بدتر



 

. کنمیم نگاهش دارم باز دهان با و آمده بند نفسم ترس از

 جانیآذربا در احتشام یخانواده زمان آن نبود قرار مگر

 آن به هادمکرات توسط باباخان شدن کشته تصور از نباشند؟

 مرد آن. امکرده بغض و است آمده درد به دلم انهیوحش شکل

ا  و بود کرده یپدر میبرا  یقیعم نفس. دارم دوستش واقعا

 :پرسمیم زدهوحشت و شوم مسلط خودم به تا کشمیم

  شدن؟ یچ شونخانواده یهیبق ؟یچ پسرهاش -

 . دهدیم تکان سر افسوس با

 جوون زن. نبود ایدن به عمرش طفلک هم عروسشون اون -

 . دینکش ماه هی به. مرد و گرفت مرض

 :پرسمیم ینگران با

  عروسشون؟ کدوم -

 مثل که قشنگ خانم اون. یکی اون نه، بود دکتر که اون -

 یبینج زن طفلک هم چقدر. هیآبچشم همون. بود عروسک

. بود هم حامله انگار. ذاشتینم رونیب خونه از رو پاش. بود

. ارهیب ایدن به رو بچه نداد قد عمرش. بود شده بزرگ شکمش

 . برد هم با رو بچه و خودش مرض

 مانمیم مبهوت و خوردیم گره امنهیدرس یطور نفس بار نیا

 دارم و رمردیپ به امزده زل. ردیگیم درد امنهیس یقفسه که

 من رفتن از بعد قهیشف. کنم هضم را شیهاحرف کنمیم تالش

 یعنی نیا. است شده هم باردار و بوده محمد زن همچنان

 برده ادی از مرا محمد و بوده شده خوب هم با شانرابطه

 طرف از اما. است امدهین دنبالم نیهم خاطر به البد پس. است



 

 یدوره همان در قهیشف که دیگویم رمردیپ نیا گرید

 قلبم ینیسنگ غم. است رفته ایدن از و شده ماریب اشیباردار

 جنس کی یاندازه به محمد یبرا یعنی. زندیم چنگ را

 ادمی قهیشف مرگ از بعد یحت که امنداشته ارزش هم دو درجه

 قلبم یول کندیم درک را نیا ذهنم. دیایب سراغم و فتدیب

 :دیگویم رمردیپ ینوه. کند باور خواهدینم

 .دکتر خانم نشه سرد تونییچا -

 یاجرعه و دارمیبرم را یچا استکان و میآیم خودم به

 طعمش ای یگرم و یسرد از یزیچ نکهیا بدون نوشمیم

 یتو قند کی و داردیبرم را شیچا استکان هم رمردیپ. بفهمم

 قند. نوشدیم یاجرعه و گذاردیم لپش یگوشه و زندیم آن

 :دیگویم و کندیم جاجابه دهانش یتو را

 . هوا نیا بودن آورده در غده هی کمشیش تو از گفتنیم -

 کندیم باز هم از بستکتبال توپ کی یاندازه به را شیهادست

 از یکم و کشمیم یراحت نفس. بدهد نشان را غده یاندازه تا

 شکم در ابعاد نیا با یاغده اگر. شومیم رها تلخ افکار آن

 احتماالا . است نبوده باردار ادیز احتمال به پس بوده، قهیشف

 یحاملگ به ریتعب و دهید را او شکم یبزرگ روستا مردم

 بچگانه مورد نیا در چقدر که رسدیم ذهنم به تازه. اندکرده

 را قهیشف بزرگ انتیخ محمد نداشت امکان. بودم شده نگران

 از بعد هم اگر یحت پس کند، برقرار رابطه او با و ببرد ادی از

 بدهد، طالق را او که ندانسته صالح یلیدال به من رفتن

 .  باشد باردار قهیشف نداشته امکان هرحالبه



 

 را قند نیتربزرگ و جوردیم انگشت با را قندان یتو رمردیپ

 یچا یاجرعه باز. گذاردیم دهانش یتو و کندیم دایپ

 :دیگویم و نوشدیم

 . ومدین در زنده عمل ریز از. بودن کرده عملش زیتبر تو -

  بعدش؟ ای خان فوت از قبل بود؟ یک   زمانش -

 :دیگویم و کندیم یفکر

. بود قبلش همون هم دیشا. بود بعدش انگار نه،... بود قبلش -

 غیت وسط ادمهی. بعدش ای بوده قبلش ای. جان دختر دونمینم

 و نیزم. زانو یباال تا بود اومده برف. بود زمستون یسرما

 نتونستن. بود بسته روز ده زیتبر یجاده. بود بسته خی زمان

. بودن کرده خاکش زیتبر همون. قوانیل ارنیب رو جنازه

 دهیکش نفس نیزم. بود دیع کینزد. اسفند به بود افتاده چهلمش

 رو یآباد مردم تمام. گرفتن چهل براش قوانیل اومدن. بود

 . دادن ناهار

  کردن؟ خاکش زیتبر قبرستون کدوم -

 :دیگویم دیترد با و دهدیم رونیب یکم را لبش یگوشه

 ممکنه. نیالدنیز عمو هم دیشا ه،یامام قبرستون البد -

. نبود که گهید یجا. باشنش برده هم ستارخان حاج گورستان

 . کردن خاکش جاها نیهم از یکی

 را قهیشف گور کردن دایپ فکر و دهمیم رونیب یصدادار نفس

 :پرسمیم. رانمیم رونیب ذهنم از

 نجایا کشتن، رو خان که شب اون شدن؟ یچ خان یپسرها -

  بودن؟



 

 هم به یکم را شیابروها و نوشدیم را یچا یجرعه نیآخر

 :پرسدیم تعجب با. کندیم کینزد

  داشت؟ هم پسر خان مگه خان؟ یپسرها -

 :پرسمیم مبهوت
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 تو و شد ضیمر خان عروس دینگفت االن خودتون مگه -

 هم عروس که داشته پسر خب بود؟ بزرگ یغده هی شکمش

 . گهید داشته

 . کندیم فکر لحظه چند

 خدا. شد جوونمرگ. داشت پسر هی خان. درسته ها، -

 .  نبود ایدن به عمرش. بود یخوب جوون. کنه رحمتش

 :پرسمیم زدهوحشت. شودیم پاره دلم بند

  بود؟ یچ اسمش خان؟ پسر کدوم -

 پسر هی همون فقط یول ستین ادمی اسمش. اندازدیم باال شانه

 ایدن از جوون هم خان خود. نداشت گهید یبچه. داشت رو

 سر هم خان زن. مرد خان که بود کیکوچ یلیخ پسره. رفت

 . بود رفته زا

 کند،یم صحبت میرح پدر مورد در دارد که شومیم متوجه

 کرده یقاط هم با را برادر دو ذهنش انگار. باباخان برادر

 . زنمیم لبخند اریاختیب و کشمیم یراحت نفس. است



 

 من. بوده خان برادر د،یگیم شما که یاون قربان، ُگجا -

. کشتنش هادمکرات دیگفت که پرسمیم رو خان همون

  شدن؟ یچ پسرهاش

 :دیگویم قاطع و مصمم

 داده شوهر. داشت دختر تا سه فقط. نداشت پسر خان -

 . نبودن نجایا. مراغه به بودشون

 لقامه یمیقد یهاعکس دنبال و آورمیم در را امیگوش

 و قهیشف همراه محمد و من که را هاعکس از یکی. گردمیم

 عکس یرو را انگشتم. دهمیم نشانش م،یهست لقامه و ایلع

 ند،ینب مرا افتاد، عکس به اشنوه چشم اگر که امگذاشته خودم

 بوده هیشب من به که بوده یکس کندیم فکر مطمئنم چند هر

 کرده سفر زمان در من که کند تصور یحت است محال و است

 :میگویم. است خودم عکس نیا و بودم

 شونه،یکی نیا. داشته پسر تا دو خان. گمیم رو نیا د،ینیبب -

 . رمحمدیام

. شودیم رهیخ محمد عکس به کندویم جمع را شیهاچشم

 را یاستکانته ینکیع تاقچه یرو از و شودیم بلند اشنوه

 دور نیچ رمردیپ. گذاردیم رمردیپ چشم یرو و داردیبرم

 و شودیم رهیخ عکس به باز و کندیم باز را شیهاچشم

 :دیگویم

 خانم نیا یول. دمشیند حاال تا. شناسمینم رو مرد نیا -

 از جوون و گرفت مرض طفلک که بود خان عروس همون

 . بودن دخترهاش هم هااون. رفت ایدن



 

 اشافهیق دیشا دیکن فکر ذره هی. خانمه همون شوهر مرد نیا -

 . ادیب ادتونی

 . دهدیم تکان سر

 . نداشت پسر خان. شناسمشینم مطمئنم نه، -

 . کنمیم پوف را نفسم

  داشته؟ عروس یچطور نداشت، پسر خان اگه قربان، ُگجا -

 :دیگویم خنده با اشنوه

. شهینم بتونینص یزیچ د،یبپرس هم شب تا گهید االن -

 یحت گهید. داده ارائه اطالعات توانش حد نیآخر تا ذهنش

ا  داشته، عروس که یکس کنه درک تونهینم  هم پسر حتما

 . داشته

 کشته مورد در شیهاحرف. نگرانم. زنمیم یرنگکم لبخند

 ختهیر هم به را وجودم دمکرات یفرقه توسط باباخان شدن

 آن از رضا و محمد شوم مطمئن زودتر دارم دوست و است

 :دیگویم رمردیپ ینوه. اندبرده در به سالم جان حادثه

 هی دیخواهیم. نه ییروزها هی و خوبه ییروزها هی معموالا  -

 بتونه زمان اون دیشا دنبالتون؟ امیب بهتره، حالش که یروز

 . بده یشتریب اطالعات بهتون

 . شومیم بلند و دهمیم تکان سر اجبار به

 . دادم زحمتتون دیبخشیم. دیکرد لطف یلیخ -

 یاهال تمام به شهیهم خانم لقامه. دکتر خانم دیدار اریاخت -

ا . کنه رحمتشون خدا. داشتن لطف روستا  یخوب خانم واقعا

 مادرتون و پدر خدا. دیهست شونیا ینوه یجا هم شما. بودن



 

 بتونم که ادیب بر دستم از یکار اگه. کنه رحمت هم رو

 . خدمتم در کنم، کمکتون

 یط روستا یاهال شتریب که دارم عادت. کنمیم تشکر هم باز

 در مادرم و پدر و لقامه همراه را هاتابستان که ییهاسال

 داشته خبر ارتباطمان از و بشناسند مرا م؛یاگذرانده قوانیل

 . شناسمیم را یکم تعداد فقط من چند هر باشند،

 روم،یم رونیب خانه از یوقت. کندیم امبدرقه در دم تا

 :پرسمیم

  کجاست؟ خان قبر دیدونیم شما -

 فکر یول ستمین مطمئن. ستین ادمی خوب... یول دمشید -

 اسمش. باشه یمیقد قبرستون یشرق ضلع به کینزد کنمیم

 د،یبگرد رو قبرستون سمت اون. واضحه هنوز سنگ یرو

 . دیکنیم داشیپ

 . خداحافظ. ممنونم -

 طرف به افتمیم راه میمستق جاهمان واز رومیم رونیب

 و بروم باباخان قبر سر که دانمیم خودم فهیوظ هم. گورستان

 کنار که دارم اضطراب هم و بخونم فاتحه و کنم احترام یادا

 یحت. نمیبب رضا و محمد نام با هم گرید گور دو باباخان قبر

 .کندیم بد را حالم هم تصورش
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 است، کرده داغ را مغزم و آمده باال یحساب که آفتاب ریز

 طول ادیز. گردمیم را یمیقد یقبرها سنگ زانیرعرق



 

 سنگ که است معلوم. کنمیم دایپ را باباخان قبر که کشدینم

 شده نوشته نامش ریز چون اندگذاشته گور یرو بعداا  را قبر

 راه در دمکرات یفرقه یاعضا توسط 1324 ماه آذر در که

 دو یگورها عیسر اول. است شده کشته وطن تیتمام از دفاع

 گرفته را وجودم یطور اضطراب. کنمیم نگاه را طرف

 همه از گور پنج چهار تا. لرزمیم دارم گرما آن در که است

 نم،یبینم رضا و محمد از یاسم یوقت و کنمیم نگاه را طرف

 قبر سنگ کنار گردمیبرم دوباره. کشمیم یراحت نفس

 و گذارمیم سنگ یرو را دستم و زنمیم چندک. باباخان

 شودینم باورم و سنگ به امشده رهیخ. خوانمیم فاتحه شیبرا

 یخاکستر سنگ تکه نیا فقط مهربان و مقتدر مرد آن انیپا

 :میگویم لب ریز و شودیم اشک از پر میهاچشم. باشد

ا . شاد روحت -  دوم پدر برام. یبود یاییاستثنا انسان چه واقعا

ا  انگار که بودم راحت قدراون اتخونه تو. یبود  یخونه واقعا

. یبود داده هم هاتبچه به رو بزرگت روح نیا. بابامه

. بودن مهربون تینهایب اقتدار و جذبه نیع در شونهمه

 . باباخان یباش داشته رو گاهیجا نیبهتر بهشت تو دوارمیام

 پاک انگشت با است، دهیخز نییپا چشمم از که را یاشک قطره

 . شومیم بلند و کنمیم

 هم صبحانه من و است گذشته ظهر از. گردمیبرم خانه به

 میبرا نهیسک ننه. رومیم آشپزخانه به. امگرسنه و امنخورده

. است گذاشته زیم یرو و آورده خرما و کشمش با پلوعدس

 یلیخ نکهیا با. خورمیم غذا و نمینشیم. است گرم هنوز غذا



 

 یهیبق اگر. بخورم قاشق چند از شتریب توانمینم یول امگرسنه

 درست باباخان شدن کشته خبر مثل هم رمردیپ یهاحرف

 نظرم به بیعج یلیخ و است مرده هم قهیشف پس باشد،

 با چون باشد؛ امدهین نزدم او فوت از بعد محمد که رسدیم

ا  دخترها زمان نیا و ستیب دهه یزمان تفاوت به توجه  تا حتما

 از را دلم زیعز دینبا یمانع چیه گرید و اندکرده ازدواج االن

 هم نیا به فکرکردن یحت... نکهیا مگر باشد، داشته باز آمدن

 نتوانسته و باشد آمده محمد سر ییبال که است کشنده میبرا

 .برساند من به را خودش باشد

 کنم،یم تالش هرچه. کنمیم سر ینگران با را بعدازظهر

 گذشته به رمیگیم میتصم عصر باالخره. رمیبگ آرام توانمینم

 مطمئنم وگرنه است سالم و زنده محمد بفهمم دیبا. برگردم

 . شوم آرام توانست نخواهم

 در یمختصر. یپزشک لوازم از کنمیم پر را امکوله هم باز

 را الزم یزهایچ یهیبق و رومیم درمانگاه به و دارم خانه

 تا گذارمیم داروخانه زیم یرو را پولش و دارمیبرم

 سفر یهالباس همان. بردارد و ندیبب را آن صبح فردا مسئولش

 به یزیچ. شومیم یمیقد قبرستان یراه و پوشمیم را قبل

 یگورها کنار و رسمیم آنجا به که است نمانده آفتاب غروب

 . مانمیم منتظر ترالن و میرح

 و دارم دست در را هایگرگ یقالده. کندیم غروب دیخورش

 که یمحمد گل یهابوته به امشده رهیخ و امستادهیا قبرها کنار

 مرا و آمده رونیب هاآن پشت از یخاکستر گرگ قبل یدفعه



 

 اشزوزه یصدا منتظرم لحظه هر. بود داده انتقال زمان در

 . شود ظاهر مقابلم و بشنوم را

. ستین یخاکستر گرگ از یخبر چیه و شودیم کیتار هوا

 دیناام شود،یم ستاره از پر آسمان یوقت باالخره. دیآینم

 سمت به است، گرفته شدت امینگران کهیدرحال و شومیم

 . رومیم خانه

□ 
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ا  که تابمیب و نگران یطور من و گذشته هفته کی  حال واقعا

 حواسم که آورمیم فشار خودم به کار سر. فهممینم را خودم

 زیتجو یاشتباه یدارو ماریب یبرا وقت کی و کنم جمع را

 با خانه در را ساعات یهیبق یول اوردیب بار به فاجعه که نکنم

 هالباس همان با غروب روز هر مدت نیا در. گذارنمیم هیگر

 امدهین که اممانده یخاکستر گرگ منتظر و امرفته گورستان به

 فشار ذهنم به. کنم تیرعا را اتیجزئ تمام امکرده یسع. است

ا یدق دفعه آن که اورمیب خاطر به امکرده تالش و امآورده  چه قا

 در و امکرده هیته را هاآن نیع و داشتم همراهم ییزهایچ

 در انگشتم از را امحلقه مثل یاضاف لیوسا. امگذاشته امکوله

 همراهم را میطال سیسرو و یمیقد حافظ وانید و امآورده

 مرا تا امدهین یخاکستر گرگ و نداشته یادهیفا چیه اما امنبرده

 در یتیخاص که رسمیم جهینت نیا به باالخره. ببرد گذشته به

 گرگ قبل یدفعه که داشته وجود ترالن یواقع دستبند



 

 است کرده منتقل زمان در مرا و کرده احضار را یخاکستر

 تمام با مانم،یپش. برگردم گذشته به توانمینم آن داشتن بدون و

 را دوم دستبند که نخواستم محمد از چرا که مانمیپش وجود

 مانمیپش. بدهد من به را یاصل دستبند و دارد نگه لقامه یبرا

 شدم جدا یزندگ آن از و شدم میتسل زود قدرنیا چرا اصالا  که

 کردمیم گوش را محمد حرف دیبا. برگشتم خودم زمان به و

 ردم توانستینم باقر دیشا. کردمیم یمخف یمدت را خودم و

 به توانستمیم داد،یم پس را لقامه نکهیا از بعد و کند دایپ را

 شده ریپ هم کنار و بودم محمد همسر االن دیشا. برگردم خانه

 شدن دهیبر تصور بودم، دهیترس. میداشت یفرزندان و میبود

 که بود انداخته وحشت به مرا یطور ساله هشت یلقامه یگلو

 و بگذرم عشقمان از و محمد از خودم، از بودم شده حاضر

 که دانمیم و ستین برگشت یبرا یراه که حاال یول برگردم

 گذردیم زود چقدر حال زمان با سهیمقا در دوره آن در زمان

 دست از را محمد یدوباره دارید امکان روز هر من و

 . است بد یلیخ حالم دهم،یم

 هجده االن تا. شودیم دتریشد امینگران گذرد،یم که روز هر

 یعنی گذرد،یم زمان نیا به بازگشتم از روز

 معادل من زمان در ساعت هر اگر. ساعت ودویچهارصدوس

 از ماه ودویچهارصدوس یعنی باشد، دوره آن در ماه کی

 است، گذشته بودم، شده جدا محمد از گورستان در که یروز

 محمد پس است، شده یسپر محمد یبرا سال وششیس یعنی

 او که است محال نظرم به. باشد ساله وچهارشصت دیبا االن



 

 نیا از من... نکهیا مگر باشد، امدهین نزدم و باشد سالم و زنده

 بخواهم نکهیا از. دارم وحشت ممکن حد نیآخر تا «مگر»

 خودم به. زارمیب است، رفته ایدن از زمیعز محمد که رمیبپذ

 به نتوانسته یول است سالم و حیصح او که دهمیم یدلگرم

 خوشحال و زنده او که هستم یراض هم نیا به. دیایب زمان نیا

 . است کرده داغانم مرگش تصور. من از دور یول باشد

□ 

 یتو دارم صبحانه از بعد. است دهیرس راه از بعد یجمعه

 اوج در. کنمیم نگاه دارهایسپ به حسرت با و چرخمیم اطیح

 . شودیم سیخ چشمانم مدام و هستم یآشفتگ

. کشمیم آه باشد، یاورژانس ماریب نکهیا فکر از. زنندیم در

 دلم و ندارم را شغلم یحوصله عمرم در بار نیاول یبرا

 نیا به کند مجبور مرا که باشم نداشته یتیمسئول چیه خواهدیم

 آب نهر در را صورتم. بروم رونیب خانه از و برگردم ایدن

. رومیم در طرف به و کنمیم خشک نمیآست با و میشویم

 . زندیم لبخند دنمید با. است در پشت قربان ُگجا ینوه

 . دکتر خانم سالم -

 :دیگویم. بدهم جواب یاخالقخوش با کنمیم یسع زور به

 و دهیخواب خوب یلیخ شبید. خوبه حالش پدربزرگم امروز -

 دیشا گفتم. ستین جیگ و سرحاله شده، داریب که یموقع از

 . دیبپرس ازش رو هاتونسؤال یهیبق دییایب دیباش داشته دوست

 . آمیم پوشمیم لباس االن. دیکرد لطف یلیخ بله، -



 

 از. رومیم شانخانه سمت به دارم همراهش بعد قهیدق چند

 بتوانم که است شده فراهم امکان نیا که خوشحالم طرف کی

 گرید یسو از و رمیبگ او از یاطالعات محمد مورد در

 به که بشنوم را یزیچ مبادا که شده دتریشد التهابم و ینگران

 . ترسمیم آن از شدت

 از تریعاد رفتارش بار نیا. امنشسته رمردیپ کنار بعد یکم

 :پرسدیم و کندیم یاحوالپرس گرم من با. است قبل یدفعه

  خوبن؟ خانم لقامه -

 برندیم ادی از زود را دتریجد خاطرات هایمریآلزا که دانمیم

 ناراحت را رمردیپ لقامه مرگ یادآوری با که نمیبینم یلیدل و

 :میگویم. کنم

 . خوبن بله، -

 . خدمتشون دیبرسون سالم -

 .دیباش سالمت چشم، -

 از و اندگذاشته مقابلم ورود محض به که یچا استکان به

 .کندیم اشاره روستاست، در ییرایپذ یضرور لیوسا

 . دییبفرما -

 : پرسمیم. زنمیم لب داغ و دارمیبرم را یچا

 رو خان هادموکرات که دیکرد فیتعر برام دفعه اون ادتونهی -

  کشتن؟

 . ادمهی بله، -

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس

 . بود یخوب مرد. کنه رحمتش خدا -



 

 کاملشون اسم یعنی. محمد و رضا ادتونه؟ی خان یپسرها -

 صداشون یطورنیا یول بوده رمحمدیام و ررضایام

 .کردنیم

 . دهدیم تکان سر

 . بودن انسان پدرشون مثل دو هر. ادمهی -

 شدن؟ یچ هااون خب -
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 .کندیم فکر یکم

 اومدیم برادرش از کمتر. شد یچ ستین ادمی رو خان رضا -

 آخرش ستین ادمی. کنهیم کار زیتبر تو گفتنیم. کارها سر

 . شد یچ

 :پرسمیم یتابیب با

  ادتونه؟ی رو محمد -

 مزرعه سر اومدیم هاوقت شتریب. ادمهی شتریب رو اون آره، -

 . هادام و

  شد؟ یچ آخرش خب -

 به تأسف با را سرش و کندیم جاجابه دهانش یتو را قند

 . دهدیم تکان چپ و راست

 ... ُکشجوان روزگار... ناخلف روزگار... یه   -

 در بار هزار به قلبم ضربان کنمیم حس. شودیم پاره دلم بند

 با. شنومیم وضوح به را شیصدا و است دهیرس قهیدق

 :پرسمیم اضطراب



 

  اومد؟ سرش... ییبال چه... یچ -

 و زدیریم اشک بچه کی مثل. هیگر ریز زندیم دفعهکی

 :دیگویم

 نیا از یوا یا... جوانم یوا یا. کرد پاره گرگ رو محمد -

 ... روزگار

 با. است شده تند تنفسم و زندیم رونیب حدقه از میهاچشم

 : پرسمیم وحشت

  ؟یک   کجا؟ گرگ؟...  ُگ -

 صبح. بود کرده اشپارهکهیت گرگ... بود غروب دم -

 یوا... بد یزمونه یوا... یوا یا. کردن دایپ رو اشجنازه

 ...  ُکشجوان یزمونه

 زنجموره خودش با لب ریز و شودیم دتریشد اشهیگر

 در که را یدرد بلکه گذارمیم قلبم یرو را دستم. کندیم

 توانمیم که یزیچ تنها. کنم آرام است، دهیچیپ امنهیس یقفسه

 غروب دم زمیعز محمد که است نیا کنم، برداشت حرفش از

 سفر نامعلوم یلیدل به یول دیایب من شیپ تا بوده قبرستان یتو

 خودش زمان همان در یخاکستر گرگ و نشده انجام زمان در

 کشته و دهیدر را محمد اند،دهیدینم را گرگ هم شیهاسگ که

. کنمیم سکته االن کنمیم حس که است بد قدرآن حالم. است

 تاقچه یرو از که یدرحال و شودیم بلند رمردیپ ینوه

 :دیگویم دارد،یبرم یدستمال

 کرد، فیتعر براتون پدربزرگم که یداستان نیا دکتر، خانم -

 من. بوده محمد هم اون اسم. بوده بزرگم یعمو فوت یماجرا



 

 غروب روز هی. رفته ایدن از من تولد از قبل. بودمش دهیند

. کردن اشپاره و کردن حمله بهش هاگرگ یآباد کینزد

 و افتاده اتفاق تازه ماجرا نیا کنهیم فکر یگاه بابابزرگم

 رو محمد اسم االن. کنهیم هیگر اشرفته دست از پسر واسه

 . ذهنش تو اومده ماجرا اون د،یشن که

 یکم وحشتناک حال آن از و کنمیم پوف را نفسم اریاختیب

 و دهدیم پدربزرگش دست به را دستمال مرد. رمیگیم فاصله

 . کندیم پرت را او حواس عیسر یلیخ

 دنییزا دوقلو گوسفندها تمام که رو سال اون داستان آتا -

 . کن فیتعر دکتر خانم یبرا

. داردیبرم هیگر از دست یفور بچه کی مثل قربان ُگجا

 که کندیم فیتعر وتابآب با و کندیم نیف دستمال یتو محکم

 دوقلو گوسفندها تمام بهار سال کی است، بوده چوپان یوقت

 یعال وکارکشت و بوده برکت پر چقدر سال آن و انددهییزا

 یآخرها. اندآورده وهیم شهیهم از شتریب هادرخت و بوده

 دوباره ذهنم. دهمیم تکان سر یالک فقط شنومینم را داستانش

 شکل همان به هم من زیعز محمد مبادا که است شده ریدرگ

 کی و شده یقاط رمردیپ ذهن در ماجرا نیا که رفته ایدن از

 به و قرارمیب دوباره. است گرفته اشتباه پسرش با را او آن

 و شومیم بلند شود،یم تمام رمردیپ داستان نکهیا محض

 :دیگویم رمردیپ ینوه در دم. کنمیم یخداحافظ



 

 یاجهینت به و دیاومد نجایا تا و دیافتاد زحمت به که دیببخش -

 یقاط دوباره انگار یول بود خوب حالش صبح اول. دیدینرس

 .کرد

 . زنمیم یرنگکم لبخند زور به

. هیعیطب هاحالت نیا یمریآلزا ماریب واسه. ستین یمشکل -

 . دیکرد خبرم دیکرد لطف شما

 نیا ندارم طاقت گرید. شومیم گورستان یراه جاهمان از

 در محمد که بفهمم و بگردم دیبا. کنم تحمل را اضطراب همه

 یماجرا اگر که مطمئنم. نه ای است شده دفن گورستان نیا

 . اندکرده خاک جانیهم را او باشد، من محمد   به مربوط گرگ

 امکرده نگاه را گورها تکتک و امدهید قبالا  را باباخان قبر تا

 شروع بعد به آن از. امخوانده را هاسنگ یرو یاسام و

 و باد ریز هاسال یط هاسنگ از یبعض. گشتن به کنمیم

 زور به شیهانوشته که کرده دایپ شیفرسا یطور باران

 را اسم بتوانم تا کنم صرف وقت یکل دیبا و شودیم خوانده

 . بخوانم

 که تابستان تند آفتاب ریز تشنه و خسته من و گذردیم ظهر

. دهمیم ادامه گشتن به است، سوزان هم منطقه نیا در یحت

 دیبا و اندشده پنهان هاعلف ریز قبرها سنگ از یاریبس

 .نمیبب را هانوشته بتوانم تا بزنم کنار ای بَکنم را هاعلف
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 آرام یکم و امگشته را یمیقد گورستان تمام بعد ساعت چند

 چشم. ندارد وجود محمد یبرا یگور نجایا که امشده

 چنداننه یصخره کی گورستان یانتها در. چرخانمیم

 طرفشان به و نمیبیم گور چند هم آن کنار و است بزرگ

 هانیا که میگویم خودم به. ستندین شتریب تا شش پنج. رومیم

 یدوم و یاول. رومیم خانه به راحت الیخ با و نمیبیم هم را

 سوم قبر به. خوانمیم را بهیغر یاسام و کنمیم نگاه را

 شیهانوشته ینییپا بخش و خورده ترک دیشد یلیخ. رسمیم

ا یتقر که کرده دایپ شیفرسا یطور  آن از یزیچ و شده محو با

 آن کی. گور یباال به شودیم دهیکش نگاهم. شودینم خوانده

 نام. نمیبیم اشتباه دارم یتشنگ و یخستگ شدت از کنمیم فکر

. کندیم یکجدهان من به کامل وضوح با «احتشام رمحمدیام»

. است خواندن قابل کامالا  یول شده فرسوده یکم نوشته یهالبه

 تا مانده یباق سالم بخش نیهم فقط قبر سنگ نیا کل از انگار

 آمدن از ببُرم دیام دیبا بکنم، دل دیبا که بدهد نشان من به

 تمام شهیهم یبرا محمد که کنم باور دیبا. دارشید از محمد،

 از یزیگر که ییجا بازگشت، بدون یراه مرگ،. است شده

 . ستین آن

 دست. نمینشیم نیزم یرو قبر کنار. رودیم جیگ سرم

 باور بار نیا و کنمیم لمسشان. اسمش حروف یرو کشمیم

 :زنمیم داد دل ته از. میآیم رونیب شوک حالت آن از. کنمیم

 ! محمد -



 

 آن یرو را خودم. کنمیم بغل را قبر سنگ. افتمیم هیگر به

 است، شده داغ آفتاب ریز که سنگ به را امگونه و اندازمیم

 در که دارم یحال. کشمیم هوار. زنمیم زار. دهمیم فشار

 کی در را مادرم و پدر یوقت یحت بودم، نکرده تجربه عمرم

 حس که کشمیم نعره یطور. بودم داده دست از زمانهم روز

. کوبمیم قبر سنگ به را سرم. شودیم پاره امحنجره کنمیم

 از یداغ عیما. چدیپیم مغزم در درد که کوبمیم محکم قدرآن

 مقابل. زدیریم صورتم یرو و شودیم ریسراز سرم پوست

 سرخ ایدن. هم راستم چشم بعد شود،یم سرخ چپم چشم

. سرخند هاعلف. سرخند نیزم و آسمان و درختان. شودیم

 اهیس زیچهمه ناگهان بعد. است سرخ محمد نام و قبر سنگ

 .شودیم
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 یزندگ

 و کندیم درد شدت به سرم. جمیگ کنم،یم باز که چشم

 ییهاستاره میهاچشم یجلو. کشدیم ریت مغزم وسط یانقطه

 ،ییطال یهاستاره روند،یم و ندیآیم دائم زنند،یم چشمک

 :دیگویم را اسمم ییآشنا یصدا. محمد چشمان رنگ به

 هی خدا رو تو ؟یخوب. بشم فدات یاله جون، نیزر ن،یزر -

 . بگو یزیچ

 و سر در درد یطور. چرخانمیم صدا طرف به را سرم یکم

 گردش با را ریمس یهیبق و شومیم متوقف که چدیپیم گردنم



 

 ییطال زنچشمک یهاستاره پشت. کنمیم یط چشمانم

 نینسر خاله. آورمیم فشار ذهنم به. نمیبیم را ییآشنا یچهره

 به است زده زل نگران یچشمان با و ستادهیا سرم یباال. است

 کمتر زنچشمک یهاستاره. زنمیم پلک بار چند. من

 درخشان چشمان ادی به مرا. بروند ندارم دوست. شوندیم

 که آورمیم باال را رمقمیب دست اریاختیب. اندازندیم محمد

 :دیگویم و ردیگیم را دستم نینسر خاله. رمیبگ را هاستاره

 . یآریم در رو سرمت دختر؟ یکنیم کاریچ -

 چند از بعد. کنمیم نگاه دوروبرم به و آورمیم نییپا را دستم

 از. شناسمیم خوب یلیخ گرید را هامارستانیب طیمح سال

 مارستانیب در چرا و است آمده سرم ییبال چه پرسمیم خودم

 ،یمیقد گورستان د،یآیم ادمی زیچهمه دفعهکی بعد. هستم

 از اشک قطره دو. است مرده محمد... محمد اسم قبر، سنگ

 کی در افتم،یم هقهق به بعد و زدیریم رونیب میهاچشم

 . کندیم نوازش و ردیگیم را دستم خاله. زدن هم بر چشم

 . ادیب پرستار گمیم االن ؟یدار درد. برم قربونت یاله -

 دیبا دوروبر نیهم میبگو خواهمیم. رودیم اتاق در طرف به

 و دهانم کردن باز یول باشد پرستار احضار یبرا زنگ کی

 میبگو دارم دوست. است یسخت یلیخ کار زبانم دادن تکان

 امروز از من. شودینم آرام مسکن آمپول و دارو با من درد

 کی درد دادن، دست از درد داشت، خواهم درد عمرم آخر تا

 تا که ییهاداغ تمام از ترنیسنگ کردن، تحمل را گرید داغ

 . امدهید امروز



 

 از را سرم یلوله. سرنگ کی با د،یآیم پرستار بعد یکم

 رگم یتو را دارو و کندیم جدا است، دستم یتو که یسوزن

 به و دودیم میهارگ در ینیدلنش رخوت حس. کندیم یخال

 . رومیم خواب

□ 

 شب کی البته. است سوم روز و امبوده مارستانیب در شب دو

 به مرا که بودم دهینفهم خودم و امبوده هوشیب هم را

 مرا که است کرده فیتعر میبرا خاله. اندآورده مارستانیب

 یخون صورتم و سر. اندکرده دایپ روستا قبرستان یتو هوشیب

 و کرده ریگ یقبر سنگ به میپا بودند کرده فکر و است بوده

 پزشک چون و بودند رسانده درمانگاه به مرا. امخورده نیزم

 و زیتبر به بودند کرده اعزامم آمبوالنس با نبود، آنجا یگرید

 آمده همراهم ارمیبه همکار. بودم شده یبستر مارستانیب در

 دایپ کانمینزد از را یکس بودند نتوانسته یساعت چند و بود

 خود باالخره. بود قفل امیگوش چون بزنند زنگ او به و کنند

 همکارم و بود گرفته تماس امیگوش با یشانس نینسر خاله

 همسرش و خاله. بود کرده فیتعر را ماجرا و داده جواب

 من و بودند مارستانیب در صبح و بودند افتاده راه شبانه

 . بودم آمده هوش به بعد یساعت

 اشک اریاختیب بودم، داریب که ییهاساعت مدت نیا تمام در

 یاریاخت چیه که بود رهیت و اهیس یطور میایدن. بودم ختهیر

 بود، چشمم یجلو که یزیچ تنها. نداشتم میهااشک مهار یبرا

 آن یرو وضوح به محمد اسم که بود یمیقد قبر سنگ کی



 

 به آرامبخش قیتزر با تا کردمیم هیگر قدرآن. شدیم دهید

 از یروز و نو از روز شدم،یم داریب یوقت و رفتمیم خواب

 سرم یباال دائم که بدهم را خاله جواب داشتم حوصله نه. نو

 نه و است شده چه که دیپرسیم ینگران و یمهربان با و بود

 مطمئن. خواستیم مرگ دلم. خواستمیم یزیچ ایدن نیا از

 نیا از و برساند آرامش به مرا تواندیم که یزیچ تنها بودم

 . است مرگ بدهد، نجات درد

 گفته و بود کرده امنهیمعا و آمده سرم یباال دکتر قبل یساعت

 :بود گفته ینگران با نینسر خاله. هستم مرخص که بود

 . کنهیم هیگر اشهمه. داره درد یلیخ هنوز انگار دکتر -

 تنفسش و قلب ضربان. نمیبینم یحاد یجسم عوارض من -

 جوش داره که هم سرش یرو یهیبخ تا چند اون خوبه، که

 ازش هم مغز اسکن نانیاطم محض. نداره یمشکل و خورهیم

 . نشد دهید یمورد و میگرفت

 :بود کرده اضافه و آورده نییپا را شیصدا

 هی مثل حالتش من نظر به. روانپزشک شیپ دشیببر -

 . ستین یجسم درد مال هاهیگر نیا. هیروح دیشد یضربه

 نینسر خاله. میانشسته منوچهر عمو نیماش یتو بعد یساعت

 منوچهر عمو و کندیم نوازش را دستم و گرددیبرم دائم

 فرو خود در و ساکت حالت نیا از مرا یشوخ با دارد یسع

 یول کنمینم هیگر روز سه از بعد باالخره. اوردیب رونیب رفته

 به متصل یایدر فقط انگار نشده، کم ایدن یاهیس از یزیچ



 

 چپ سمت به یبعد چهارراه سر. است شده خشک چشمانم

 :میگویم. میچیپیم

 .بود راست سمت قوانیل یجاده. عمو دیرفت اشتباه رو راه -

 :دیگویم خاله

 . تهران میریم. زمیعز میرینم قوانیل -

 .کارم سر برم دیبا من چرا؟! تهران؟ -
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 ازدهی که نوشته یاستعالج یمرخص هفته دو برات دکتر -

 و حال یآیم تهران؟ یاین رو مدت نیا چرا. مونده روزش

 .شهیم عوض هوات

. شد نخواهد عوض وقتچیه میهوا و حال که میگویم خودم با

 حال. است اهیس شهیهم نباشد، ان در زمیعز محمد که ییایدن

 را خودم یخانه ییتنها و خلوت دلم. ندارم را تهران به رفتن

ا  خواهد،یم  مارستانیب دکتر یهیتوص با دانمیم که مخصوصا

ا  زیتبر  روانشناس آن شیپ مرا باز و ردیگیم وقت خاله حتما

 آن. ندارم یادهیفا مخالفت دانمیم یول برد، خواهد یپروتزلب

 گرید. است دهیکش پر وجودم از یشگیهم فعال یهیروح

 رد،یبگ قرار راهم سر هرچه. بجنگم شیبرا که ندارم یزیچ

 . آمد خواهم کنار آن با

 را شعر نیا درذهنم و امنشسته سکوت در ریمس طول تمام در

 .ردیگیم دلم شتریب لحظه هر و کنمیم مرور

 ستین که یباران ریز در خودم االتیخ در»



 

 ستین که یابانیخ از خانه، به تو با رسمیم

 یکنیم در یخستگ م،یروروبه ینینشیم

 ستین که یفنجان یتو ت،یبرا زمیریم یچا

 است؟ بهتر حالت كه پرسيمي و یخندمي باز

 ستین که یدانیم گرچه ،یلیخ که  خندمیم باز

 کنندیم گل هاواژه ت،یبرا خوانمیم شعر

 ستین که یگلدان یتو گذارمیم میمر و اسی

 یکم ایآ شودمي چشمت، به دوزمیم چشم

 ست؟ین که یدستان نیب یریبگ را میهادست

 نرو میگویم بغض با شود،یم رفتن وقت

 ستین که یوانیا یرو زمیریم اشک تیپا پشت

 شودیم نبودت از زیلبر خانه و یرویم

 ستین که یمهمان ادی با شومیم تنها باز

 است من روز هر کار نیا تو بعد

 *  «ستین که یآسان کار ،ینباش که نیا باور

 روز سه از بعد. میکنیم توقف زنجان در یرستوران در ظهر

. بخورم غذا شومیم مجبور خاله اصرار با که است بار نیاول

. بودم نخورده وهیمآب جرعه چند جز یزیچ روز چند نیا در

 نییپا خشکم یگلو از زور به را غذا قاشق چند فقط هم امروز

 . بفهمم طعمش از یزیچ نکهیا بدون فرستمیم

 یبار نیآخر که کنمیم فکر نیا به م،یافتیم راه دوباره یوقت

 یاتوبان. بود یخاک شیهاقسمت شتریب گذشتم، جاده نیا از که

 عرض در را ساعته شش راه میبود شده مجبور. نبود کار در



 

 یبرا. بود نشسته کنارم محمد یول م،یکن یط کامل روز دو

 یتو شب و بود دهیجنگ مردانه هاروس چنگال از من نجات

 رسانده یامن غار به بود یمتیق هر به مرا سوزجان یسرما آن

 اسب و رفته ادهیپ خودش و بود کرده روشن آتش میبرا و

 زیتبر به ادهیپ بعد روز نباشم مجبور من که بود آورده

 کنمیم یسع. زدیریم رونیب چشمانم از هااشک باز. برگردم

 تا مطمئنم. نفهمند هوشنگ عمو و خاله که کنم هیگر صدایب

 . بود خواهم داغدار محمد یبرا ابد

□ 

 هر به گرید و شده ترآرام ظاهرم. میتهران در است روز سه

 کم دلم داغ از یزیچ چند هر شود،ینم ریسراز اشکم یابهانه

 شیپ رفتن از امشده موفق. امشده ترمسلط خودم به فقط نشده

 بهتر را امیظاهر حال که نینسر خاله و کنم فرار روانکاوم

 . است داده تیرضا ند،یبیم

 یرو دم،یخوابیم آن در بودم نجایا وقت هر که یاتاق یتو

 از یقسمت فقط که پنجره به امزده زل و امنشسته تختخواب

 که ستین مهم میبرا. زنندیم زنگ. شودیم دهید آن از آسمان

 را واحد در یصدا. خورمینم تکان میجا از و است یکس چه

 کیعل و سالم یاعده با دارند عمو و خاله بعد و شنومیم هم

 از نشوم مجبور کنمیم دعا. آشناست شانیصدا که کنندیم

 رمیگیم میتصم. کنم یاحوالپرس یکس با و بروم رونیب اتاق

 و خوردیم در به ضربه چند که بزنم خواب به را خودم

 هنوز. شودیم اتاق وارد آرشام و شودیم باز در بالفاصله



 

 همسرش و خاله با دارند که شنومیم را مادرش و پدر یصدا

 نگاه آرشام به مبهوت. کنندیم ردوبدل را معمول تعارفات

 مجبورم اصرار با خاله چرا که فهممیم دارم تازه. کنمیم

 آرشام. بپوشم یزیتم شلوار و بلوز و بروم حمام به بود کرده

 نگران نگاهش. کندیم نگاهم لحظه چند و ستدیایم در یجلو

 یرو و دیآیم جلو. است دهیکش هم در را شیابروها و است

 :دیگویم. ندینشیم تخت

 آب. یشد نصف ن؟یزر یآورد خودت سر ییبال چه تو -

 . انگار یشد

. کشمیم عقب را خودم که ردیبگ را دستم کندیم دراز دست

 . زندیم لبخند

  ؟یدلخور دستم از هنوز -

 :پرسمیم تعجب با

  ؟یچ واسه دلخور؟ -

 هم دست از... میدید رو گهیهمد که بار نیآخر تو و من -

 ماه هی هنوز من یول نبود؛ یندیخوشا بحث. میشد ناراحت

 زنگ بهت که بودم فرصت دنبال. شد تنگ برات دلم نشده،

 رو مزخرف روز اون... و میکن صحبت که شتیپ امیب و بزنم

 که دور میبنداز و میکن پاک مونساله چند خوب یرابطه از

 روز چند و یتهران تو گفت و زد زنگ نتینازن یخاله روزید

 ... و یبود مارستانیب

 . کندیم نگاهم لبخند با لحظه چند دوباره



 

 از البته. دادم خرج به یخودخواه. نیزر بود من ریتقص -

 قوانیل یبر و یبش جدا ازم خواستینم دلم. بود داشتن دوست

 صبر. ندارم یحرف من. توئه حق نیا دمید کردم فکر بعداا  یول

 .میکنیم یعروس بعد بشه تموم طرحت میکنیم
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 هیتجز قدرت ذهنم یول فهمم،یم. دیگویم چه فهممینم اصالا 

 او که یبار نیآخر از نظرم به. ندارد را شیهاحرف لیتحل و

 یآشنا کی میبرا آرشام. است گذشته سال هزار بودم، دهید را

 را او یاتفاق که یمیقد یهیهمسا کی حد در یزیچ است، دور

 هم کنار از و یکنیم یکیعل و سالم و یادهید ابانیخ یتو

 و بوده نامزدم سال پنج چهار مرد نیا نکهیا تصور. دیگذریم

 م،یبرو سقف کی ریز و کنم ازدواج او با یروز بوده قرار

 طورهمان. ندارم او به نسبت یحس چیه. است محال میبرا

 کش یحوصله. است جواب منتظر و شده رهیخ من به منتظر

 و شوم خالص زودتر خواهدیم دلم. ندارم را موضوع دادن

 :میگویم. زمیبگر خودم خلوت به

 اصالا  تو با من مشکل. آرشام گمیم رک که دیببخش -

 هم درد به تو و من. نبود قوانیل تو طرحم گذروندن

 یزندگ به نسبت هامونخواسته و هاموندئالیا. میخورینم

 . داره فرق آسمون تا نیزم

 . زندیم لبخند بار نیسوم یبرا



 

 که یگشتینم نیا دنبال و ینبود ینازناز وقتچیه ادمهی -

 کار نیا یدار الیخ دفعه نیا انگار یول بکشه رو نازت یکس

 نیا تو. نیزر دارم دوستت من. امآماده من باشه،. یبکن رو

 تو یمدل هر قبوله،. بگذرم ازت تونمینم دمید کردم فکر مدت

 . میکنیم یزندگ یخواست

 یبخوا تو که نداره یادهیفا چیه نیا... یعنی... خوامینم من -

 . گردمینم برده دنبال من. یکن یزندگ من مدل به

 :دیگویم متیمال با یول کندیم یمختصر اخم

  بود؟ نشده تنگ برام دلت تو یعنی -

 . کردمینم هم فکر بهت اصالا  من. نه... راستش -

 . شودیم ترپررنگ اخمش

 یراحت نیهم به رو ساله چند خاطرات اون تمام یعنی -

  ؟یکرد فراموش

 « !ساله؟ چند خاطرات» پرسم،یم خودم از

 و رستوران و کافه به رفتن جز آرشام با داشتم یخاطرات چه

 خطر و هاروس با زیگر و جنگ خاطرات مقابل در نما؟یس

 به خاطره اصالا . بود چیه یسرمازدگ و خوردن ریت و مرگ

 :میگویم. آمدینم حساب

 ه،یکی مونیزندگ روش نه. یستین من یزندگ مرد تو آرشام -

. گمیم دل ته از و یجد رو نیا. دارم بهت یاعالقه... نه

 که دیببخش. ندارم رو هایبازبچه جورنیا و کردن ناز الیخ

. دییایب نجایا تا و دیفتیب زحمت به اتخانواده با یشد مجبور



 

 وگرنه ختهیر یابرنامه نیهمچ بود نگفته من به اصالا  خاله

 . گفتمیم بهت تلفن پشت رو هانیا

 :دیگویم. شودیم دهید بهت نگاهش در و نشسته طورهمان

 ییتنها مدت نیا گفت اتخاله. نیزر کنم کمکت خوامیم من -

 ازین من به تو. هم به ختهیر اتهیروح و کرده تتیاذ یلیخ

 ...یبتون که کنم تیهمراه خوامیم من. یدار

ا   یخودخواه همان هنوز. ندارم را شیهاحرف یحوصله واقعا

 به گرانید کندیم حس نکهیا زند،یم موج درونش یشگیهم

 مشکالت بودنش با فقط حضورش، با تواندیم و دارند ازین او

 . کنمیم قطع را حرفش. کند حل مرا

ا  میزندگ از هم مدت نیا. ندارم یازین کمک به من -  لذت واقعا

 اگه. کنم میتقس یکس با رو مییتنها ستمین حاضر اصالا . بردم

 استراحت خوامیم. امخسته. شمیم ممنون ،یبر یکن لطف

 . کنم

 بلند شیجا از. دهدیم فشار هم یرو حرص با را شیهالب

 سرش پشت که یدر به. رودیم رونیب اتاق از و شودیم

 از بعد کنمیم فکر خودم با و کنمیم نگاه است، شده بسته

 چون کند باز ییجا دلم در بتواند یمرد چیه است محال محمد

 یگرید یبرا ییجا و محمد عشق از است پر قلبم حجم تمام

 . است نمانده یباق

 دوباره. کنمیم کشف هم را یگرید زیچ بعد و کشمیم دراز

 یبرا حاضرم. است برگشته یشگیهم نیزر یهیروح آن

 بدون و رک بودم توانسته دوباره. بجنگم خواهم،یم که یزیچ



 

 از فرصت نیاول در و بزنم آرشام به را حرفم یپوشپرده

 را مالفه. کنمیم آرامش احساس یکم. شوم خالص شرش

 آرامبخش و دارو بدون هفته کی از بعد و کشمیم خودم یرو

 . رومیم خواب به

□ 

 :پرسدیم نینسر خاله

  ام؟یب باهات یخوایم -

 انگار که دینکن رفتار باهام یجور هی خدا رو تو. خاله نه -

 تا برم و بشم اسنپ سوار نجایا از بلدم دیکن باور. معلولم

 . برگردم و مونخونه

 لقامه و بابات مامان ادی باز اونجا یبر ترسمیم آخه -

 . بشه بد حالت و یفتیب امرزیخداب

 ساعت دو یکی دارم دوست. شهینم بد حالم راحت، التونیخ -

 .گردمیبرم زود. باشم تنها مونخونه تو

. امنشسته هال یراحت مبل یرو خودمان یخانه در بعد یساعت

 را یکارگر بار کی هفته دو هر نینسر خاله. است زیتم خانه

 یایفیکث چیه غبار و گرد یمختصر جز و فرستدیم نجایا به

 دارم و امکرده درست نسکافه خودم یبرا. ستین خانه در

 به را خانه نیا یروز خواستیم دلم چقدر. نوشمیم آرامآرام

 لقامه یزندگ محل اشطبقه کی که یاخانه بدهم، نشان محمد

 . بود

 کتابخانه طرف به و شومیم بلند شود،یم تمام که امنسکافه

 رمیگیم میتصم. است شده تنگ میهاکتاب یبرا دلم. رومیم



 

 سر دیبا. بخوانم یکاریب مواقع و ببرم خودم با کتاب چند

 را خاطرات دیتجد و الیخ و فکر همه نیا و کنم گرم را خودم

 توانست نخواهم وقتچیه که مطمئنم. برانم رونیب ذهنم از

 کنم فراموش را دادنش دست از و یدور درد و محمد عشق

 .کنم یزندگ و میایب کنار تیواقع نیا با دیبا یول
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 شودیم قفل نگاهم. چرخانمیم چشم و ستمیایم کتابخانه یجلو

. کنمیم نگاه آن به مبهوت. یسنگ چاپ حافظ وانید یرو

 بغل زیم یرو قوانمیل یخانه در االن کتاب نیا که مطمئنم

 رونیب را کتاب دیترد با کند؟یم چه نجایا پس. است تختم

 کارگر انگار. کنمیم فوت را آن یرو گردوخاک و آورمیم

 را کتاب. است نکرده توجه اتیجزئ به ادیز نظافت موقع خاله

 قوانیل در که یکتاب از نیا فقط است، خودش. کنمیم باز

 شده نازک کاغذش. ترشکننده شیهابرگ و است ترکهنه دارم،

 و شده ُخرد شیهالبه از یکوچک یهاتکه جاها یبعض و

 از یاثر چیه. کنمیم باز را کتاب اول یصفحه. است ختهیر

 است همان دارد، وجود که یزیچ تنها. ستین محمد ینوشته

 نیا بود نوشته که بودم دهید بارها و بود باباخان خط به که

 . اوست به متعلق کتاب

 کنم درک توانمینم اصالا . کتاب به امزده زل مبهوت و جیگ

 االن نکهیا یکی باشد، شده تا دو کتاب کی است ممکن چطور

 و بود داده من به ریپ یلقامه قبل سال چند و دارم دست در



 

 با و گرفته محمد از ستیب یدهه در قبل ماه چند آنکه یدوم

 . بودم آورده خودم

 و رومیم مبل طرف به دارم، دست در را کتاب که طورهمان

 نیا که ندارم شک. رومیم فرو فکر به و نمینشیم آن یرو

 نیع حافظ وانید تا دو باباخان است محال. است کتاب همان

 هم مثل درست هم اشعارش یسینوهیحاش یحت که داشته هم

 تفاوت کی فقط هاآن نیب و شده تا دو کتاب االن یول باشد،

 یحت و سال هشتاد قدمت به یزمان و است ترکهنه یکی. هست

 مثل و نوتر است، قوانیل در که یدوم و گذرانده را شتریب

 اولش یصفحه یرو و رسدیم نظر به ساله ده کتاب کی

 نیا که ندارم شک. است کرده میتقد من به را آن محمد

 از ذهنم اند؟شده دوتا االن چطور یول هستند یکی هاکتاب

 دیبا. دارمیبرم کردن فکر از دست و است عاجز درکش

 قانون چیه در که بوده یزیچ زمان در سفر نیا کل که رمیبپذ

 جزو هم کتاب نیا شدن دوتا و گنجدینم یمنطق یقاعده و

 وقتچیه و امدهینفهم سفر نیا با ارتباط در که است یاسرار

 بودم نتوانسته من چرا که سؤال همان مثل د،یفهم نخواهم هم

 .  برگردم گذشته به و کنم سفر زمان در دوباره

□ 

 . بوسدیم را امگونه خاله

 دوازده ده نیا. جون نیزر یداشت یمرخص شتریب کاش -

 . میاومد در ییتنها از هم ما ،یبود شمونیپ که روز

 .دادم زحمت یلیخ هوشنگ عمو و شما به. خاله یمرس -



 

 :دیگویم خنده با هوشنگ عمو

 میکردیم کولت دیبا روز هر. یداد زحمت یلیخ! آره آره، -

 هازحمت نیا از باشه آخرت بار. میرفتیم راه لومتریک ده

 . یدیم

 یهمراه یبرا هم من و خندندیم غشغش خاله و خودش

 فکر یگاه و امدهینخند بلند مدت نیا در هنوز. زنمیم یلبخند

 گرید و شده محو وجودم از شهیهم یبرا دنیخند کنمیم

 از فرودگاه یبلندگو. بخندم دل ته از توانست نخواهم هرگز

 دعوت بار نیآخر یبرا زیتبر مقصد به پروازم نیمسافر

 :دیگویم گوشم کنار آهسته خاله. کندیم

 یطوراون ینکرد یخوب کار گفتم، بهت هم قبالا  جون نیزر -

 اتاقت از یوقت روز اون خدا بنده. یکرد برخورد آرشام با

 یطورنیا خودت با چرا. بود شده سرخ رنگش رون،یب اومد

 سال چند نیا تو ه،یخوب پسر آرشام من؟ دختر یکنیم

 یک. یکن ازدواج دیبا باالخره که هم تو. داده پس رو امتحانش

 و افهیق نظر از داره؟ کم یچ ییخدا آرشام؟ از بهتر

ا  که اخالق و التیتحص  هم ثروت و مال که،ی درجه انصافا

 دیبتون که داره قدراون یول ستنین اردریلیم درسته حاال

نت فرداپس. دیکن شروع رو تونیزندگ  ییتنها و باال رهیم س 

 . یشیم مونیپش بعد کنه،یم تتیاذ

 . کندیم نگاهم اخم با. زنمیم یخی لبخند فقط جوابش در

 . بده خبر بزن زنگ قوان،یل یدیرس -

 . چشم -



 

 با خدا بندگان. اریب در دلش از بزن آرشام به هم زنگ هی -

 در اتاق از یحت تو. کنونیآشت بودن اومده ینیریش و گل

 . یبکن مادرش و پدر به سالم هی یومدین

 زشت کارم دارم قبول. دهمینم جواب و کشمیم یقیعم نفس

ا  که بود یطور حالم و حس یول بوده  یحوصله و کشش واقعا

 که میگویم خودم به. نداشتم را شتریب یهاحرف و تعارفات

 مثل نباشم، تیباشخص و مؤدب یگاه هم من ندارد یبیع چیه

 اتیاخالق به اندازه از شیب امیزندگ تمام در. هاآدم یهیبق

 بودم گذشته خودم حق از یحت هاوقت یلیخ و بودم کرده توجه

 داده تیرضا راحت یلیخ اگر. نگذارم پا ریز را اخالق که

 باقر بدهد، طالق مقدمهیب را انتکاریخ یقهیشف محمد بودم

 من و بدزدد را لقامه و زدیبر نقشه که کردینم دایپ فرصت

 ... هم بعد و برگردم خودم زمان به شوم مجبور

 کرده حمله چشمانم به که را یاشک و افتمیم محمد گور ادی

 و بوسمیم و کنمیم بغل را خاله. زنمیم پس زور به است،

 . کنمیم یخداحافظ و تشکر دوباره هردوشان از

 ییجا طرف به و امنشسته ینیماش یتو بعد ساعت دو یکی

. گذراند خواهم آنجا را امیزندگ یهیبق مطمئنم که رومیم

 قبر به الاقل خواهمیم. شوم دور قوانیل از ندارم دوست گرید

 قرار او جسم که را ییجا نیآخر بتوانم و باشم کینزد محمد

 . نمیبب خواستم موقع هر گرفته،

□ 
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 آفتاب یتو ظهر سر فقط قوانیل در که تابستان داغ یروزها

 چند از بعد. است دهیرس راه از زییپا و گذشته شود،یم حس

 سر پشت را یآفتاب و گرم یروز یباران و خنک روز

 دهیرس راه از ریدلپذ و ملس ییهوا با یشب حاال و میاگذاشته

 وانید دو هر و امنشسته هال یمخمل یکاناپه یرو. است

 را دو هر یهایسینوهیحاش دارم. است مقابلم حافظ

 و خط و هستند هم نیع. کنمیم سهیمقا هم با ورقبهورق

 چطور که است نیا ریدرگ ذهنم هنوز. زندینم مو نگارششان

 سفر یماجرا در که امرفتهیپذ نکهیا با و شده دوتا کتاب نیا

 کند، کشفشان نتوانسته علم که دارد وجود یاسرار زمان در

 . بردارم دست آن به کردن فکر از توانمینم هم هنوز

 امیگوش ساعت به ینگاه. دیآیم در صدا به اطیح در زنگ

 امخانه زنگ یکس شب ازدهی ساعت که ندارم شک. اندازمیم

 به ییمانتو. باشد داشته یاورژانس ماریب نکهیا مگر زندینم را

 سرم یرو یشال ببندم، را شیهادکمه نکهیا بدون و کشمیم تنم

 اطیح طول اند،افتاده راه دنبالم هایگرگ کهیدرحال. اندازمیم

 ماه. گذرمیم آشنا تناور و بلند یدارهایسپ و نهر کنار از را

 اطیح به یزیانگوهم ییروشنا و درخشدیم سرم یباال کامل

! است ستادهیا در پشت محمد. کنمیم باز را در. است داده

 و کرده عوض را لشیسب مدل فقط است خودش که ندارم شک

 چند تعجب از و شودیم گرد میهاچشم. است قبل از ترپهن

 . آورمیم زبان به را اسمش زدهبهت. ماندیم باز دهانم لحظه



 

 !  محمد -

 را صورتش تمام که کامل یلبخندها همان از زند،یم لبخند

 و ناآشنا اشییطال نگاه یول هم؛ را ایدن و کندیم روشن

 :دیگویم. است بهیغر

 درصد وپنجستییب! د؟یگفت احتماالت قانون حساب رو -

 هر از یعنی. یبیترک ای یخال محمده، اسمشون رانیا یمردها

 .محمدم من. دیگفت درست! محمده شونیکی مرد تا چهار

 مرد نیا. دهمیم رونیب بود، شده حبس امنهیس در که را ینفس

 نیا یفور که است متفاوت او با قدرآن شیصدا. ستین محمد

 آشنا صورت آن از توانمینم هنوز کهیدرحال. فهممیم را

 :میگویم بردارم، چشم

  د؟یدار ماریب... شما. گرفتم اشتباه یاگهید کس با. دیببخش -

  د؟یهست یزیرخیام دکتر خانم شما. اومدم درست پس -

  د؟یمسافر. دیستین روستا اهل. بله -

 نییپا الیو هی قبل یهفته. میساکن نجایا گهید االن. ادیز نه -

 . نداره اسم ابونشیخ. میدیخر یشرق یتپه

 . دهمیم تکان سر

  ه؟یچ مشکلش مارتونیب. دیگیم رو کجا دونمیم -

. کشهیم نفس سخت و کنهیم سرفه دائم. داره یتنگنفس -

 لطف شما اگه گفتم اده،یز سنش چون یول ستین دیشد ادیز

 اونجا. درمونگاه دم رفتم. باشه بهتر دیشا دش،ینیبب و دیکن

 لطف شما یول ستین یروزشبانه درمونگاه گفتن یاهال

 زحمت اگه. دینیبیم ماریب هم یرکاریغ یهاساعت و دیکنیم



 

 دیبا که شهیم معلوم فمیتکل د،یکن اشنهیمعا و دیبکش

 . نه ای زیتبر ببرم رو مادربزرگم

 :پرسمیم اریاختیب

  ه؟یچ مادربزرگتون اسم -

 . احتشام ایلع -

 احساس پس! است محمد یجهینت مرد نیا. زدیریم نییپا دلم

ا  او و بوده درست ایلع مورد در محمد یپدرانه  فرزند واقعا

 سؤال پوشاندن یبرا. قهیشف انتیخ حاصل نه است محمد

 :پرسمیم عیسر ربطمیب

  داشتن؟ نفس یتنگ یسابقه -

 . باره نیاول. نه -

  د؟یدار نیماش. نمشونیبیم آمیم االن -

 اشاره شده، پارک ترطرفآن یکم ابانیخ یتو که نشیماش به

 شکر را خدا دلم یتو. است رنگیانقره سمند کی. کندیم

 .ندارم یرانندگ یحوصله. کنمیم

 به. دارمیبرم را امیپزشک فیک و گردمیبرم را اطیح طول

 داخل به همراهم که هایگرگ به و پوشمیم کفش ییدمپا یجا

 :میگویم اندبرگشته خانه

 . برگردم تا دیباش یخوب یهابچه -

 م،یکنیم حرکت یوقت. نمینشیم نیماش یتو کنارش بعد یکم

 در خاطره ایدن کی. کنمیم نگاه رخشمین به و گردمیبرم

 بود هامدت که بایز احساسات ایدن کی شود،یم داریب وجودم

 حس مرد نیا کنار ماه چند از بعد. بود دهیکش پر وجودم از



 

 خاطر به فقط حس نیا که ندارم یشک چیه و دارم یخوب

 شیهارگ در هم محمد خون ست؛ین محمد با مرد نیا شباهت

 شده زنده دوباره مرد نیا وجود در محمد انگار. است یجار

 . است کنارم و

. میشویم ادهیپ نوساز کوچک یالیو کی یجلو بعد یکم

 خودم با. زندیم زنگ یول کند باز دیکل با را در دارم انتظار

 تواندیم که ستین بدحال ادیز ایلع خدا شکر پس کنمیم فکر

 خورمیم جا یطور بعد لحظه چند. کند باز را در و شود بلند

 است، کرده باز را در قهیشف. ماندیم باز دهانم بهت از باز که

 صورت در که اشیآب چشمان به امزده زل مبهوت! ایلع نه

 در کشیبار اندام. من به است زده زل و درخشدیم شیبایز

. است شده گرفته قاب تنگ یشرتیت و چسبان نیج شلوار کی

 گرید نیا. نمیبیم خواب دارم میگویم خودم به. کندیم سالم

 خوابم خانه هال یکاناپه یرو االن من. باشد تیواقع تواندینم

 چشمانم یرو اریاختیب. استیرؤ کی فقط هانیا تمام و برده

 ستین یباورکردن میبرا هنوز یول هستند باز. کشمیم دست

. نمیبیم تیواقع عالم و یداریب در دارم را زهایچ نیا که

 :دیگویم محمد

 .دکتر خانم تو دییبفرما -
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 خودم از را بهت حالت آن کنمیم یسع و کشمیم یقیعم نفس

. دهمیم ستاده،یا مقابلم که را یاقهیشف سالم جواب. کنم دور



 

 از کدام هر و است محمد خواهر البد میگویم خودم به

 افتیدر کمال و تمام را اجدادشان از یکی یهاژن ایلع یهانوه

 مادرش هیشب یلیخ هم ایلع خود که افتدیم ادمی بعد. اندکرده

 ترکینزد هم نسل کی سوم یقهیشف به هاژن انتقال پس بود

 م،یشویم رد الیو کوچک اطیح از کهیدرحال. است بوده

 . کندیم اشاره سوم یقهیشف به دست با محمد

 . دایآ خانمم، -

 است ممکن چطور. امشده جیگ. دهمیم تکان یسر دایآ یبرا

 محمد باشد؟ مادربزرگش مادر هیشب قدرنیا او همسر

 . دهدیم را امیذهن سؤال پاسخ بالفاصله

 . هست هم دخترعموم البته -

 هم با شیهانوه و دارد پسر تا دو ایلع. شودیم حل معما

 دانستن و کلمه نیا از. خورمیم جا! ازدواج؟. اندکرده ازدواج

 متوجه رتیح با. ستمین خوشحال اصالا  دایآ و محمد نسبت

 محمد نیا که یالحظه از کوتاه زمان نیهم در که شومیم

 نسبت م،یبرس نجایا به تا بودم دهید امخانه در یجلو را دیجد

 هم در دایآ دنید با که بودم کرده دایپ یتیمالک حس او به

 کنم درک توانمینم چیه. مبهوتم خودم حس از. است شکسته

 او است بار نیاول یبرا که یزن به نسبت است ممکن چطور

 از یحت من. باشم داشته یبد احساس قدرنیا نم،یبیم را

 مقابلش در شهیهم. نبودم متنفر وقتچیه هم یواقع یقهیشف

 مشیحر وارد کردمیم حس و داشتم وجدان عذاب احساس

 دهیشن را محمد به انتشیخ یماجرا نکهیا از بعد یحت. امشده



 

 خواستیم دلم و بود ترحم او به نسبت حسم تنها هم باز بودم،

 االن یول برود رونیب محمد یزندگ از یانسان یشکل به

 محمد دست و بَکنم را دایآ یکله لحظه نیهم در دارم دوست

 ساختمان وارد که یموقع. ببرم خودم با را او و رمیبگ را

 شده متفاوت حد نیا تا احساساتم چرا فهممیم تازه م،یشویم

 لمس کینزد از را دادن دست از درد هنوز زمان آن. است

 عاشقش وجود تمام با که یکس مرگ دمیفهمینم و بودم نکرده

 ذهنم لیدل نیهم به حاال. باشد وحشتناک تواندیم چقدر ،یهست

 نظر از است، محمد یجهینت که یمرد به انداخته چنگ

. است محمد هم نامش یحت و است هیشب او به اریبس یظاهر

 شود، ظاهر مقابلم در یبیرق بالفاصله امنداشته انتظار انگار

 تمام با زمان آن که یجنگ! است قهیشف نیع که یکس هم آن

 . است آمده سراغم به تازه االن بودم، کرده فرار آن از وجودم

 ییروشنا در بار نیاول یبرا م،یشویم که الیو هال وارد

 حس مهتاب نور ریز اول که قدرآن. اندازمیم محمد به ینگاه

 دارند هم با ییهاتفاوت و ستین من محمد   نیع بودم، کرده

ا  یول  . کندیم اشاره هااتاق از یکی به دایآ. هندیشب هم به واقعا

 . اتاقن اون تو مادربزرگم -

. کنندیم صحبت لهجه با یول روان و سیسل را یترک دو هر

 :پرسمیم

  د؟یستین ترک شما -

 بزرگ تهران یول روستاست نیهم مال تمونیاصل م،یترک -

 . میشد



 

 یلقامه یول شدم بزرگ تهران هم من» کنم،یم فکر خودم با

 قشنگ که بود زده حرف یترک باهام قدراون یبچگ از نینازن

ا . شاد روحش. کنم صحبت تونمیم لهجه بدون  از شهیهم واقعا

 «.گذاشت هیما شتریب برام یواقع مادربزرگ هی

 دهیکش دراز تختخواب یرو که هستم ایلع سر یباال بعد یکم

 یول خورده چروک دشیسف پوست. باستیز هنوز. است

 ییبایز همان صورتش قالب و است درخشان اشیآب چشمان

 :میگویم محمد به. است کرده حفظ را

 بلندش دیکن کمک. دشیبخوابون ستین خوب نفس یتنگ یبرا -

 . میکن

 زیخمین را او و ردیگیم را ایلع الغر یهاشانه من کمک بدون

 یصدا. گذاردیم ایلع پشت بالش تا سه دو یفور دایآ و کندیم

 با. شمرمیم را ضربانش تعداد و کنمیم گوش را ایلع قلب

 هم تب. است یعیطب قلبش ضربان هنوز سختش تنفس وجود

 ایلع به و آورمیم رونیب یاسپر کی فمیک از. ندارد که

 :میگویم

ا  دیکن باز رو دهنتون -  . لطفا

. کنمیم صبر لحظه چند و زنمیم دهانش یتو بار دو

 با و کشدیم یقیعم نفس بالفاصله دارم، انتظار که طورهمان

 شده یعاد تنفسش تیوضع بعد یکم. دهدیم رونیب صدا

 . است ستادهیا کنارم که دهمیم دایآ دست به را یاسپر. است

 از یکل اده،یز طوفان و باد فصل نیا. هیآلرژ من نظر به -

. هوا تو شده پخش و دهیرس تازه هاگشون و دونه هم هااهیگ



 

. وهواآب نیا به دیندار عادت و نجایا دیاومد تازه که هم شما

 شد، یتنفس یحمله دچار دوباره اگه. هست یآلرژ احتمال

 استفاده یاسپر نیا از سیپ تا دو ساعت چهار هر دیتونیم

 . دیکن

 . آورمیم در فمیک درون یداروها انیم از هم قرص ورق کی

 مشکل دیدید اگه. دیبد بهش تا دو یروز روز سه تا هم نیا -

 . دیبد ادامه رو داروها ستین یازین شده، حل

 :پرسدیم محمد

  ز؟یتبر ببرمش ستین یازین پس -

 . شده یعاد تنفسش وضع که دینیبیم. ستین که من نظر به -

 :دیگویم محمد به رو من، به است شده رهیخ اخم با که ایلع

 صد سرم؟ باال یاریب شدینم دایپ گهید دکتر نیزر از ریغ -

 .آدینم خوشش دختره نیا از مامانم گفتم بهت دفعه
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. است بیعجا شب امشب انگار. او به شومیم رهیخ مبهوت

 و بشناسد مرا سال همه نیا از بعد ایلع نداشتم انتظار چیه

 تمام رفتنم از بعد یحت قهیشف انگار. باشد ادشی زیچهمه

 یرو دایآ. است داده انتقال دخترش به را من از نفرتش

 یلیخ روشن یموها تمام مثل که ایلع یبرف دیسف یموها

 :دیگویم و کشدیم دست است، شده دیسف رنگخوش

 . خوبن هاآدم یهمه. آدیم خوشم همه از من زم،یعز نه -



 

! دا؟یآ ای بود قهیشف مادرش از ایلع منظور. امشده جیگ هم باز

 :دیگویم آهسته محمد. آورمینم در سر

 اشتباه یاگهید کس با رو شما. دکتر خانم دینش ناراحت -

 . گرفته

 . زنمیم یرنگکم لبخند

 . نهیزر من اسم آخه -

 . دهدیم پاسخ ترقیعم را لبخندم

 گفتن محمد مثل که ستین هم احتماالت حساب گهید یکی نیا -

 لیدخ توش شانس فقط. هیابیکم اسم نیزر! ادیب در درست شما

 . بوده

 :پرسمیم. میرویم رونیب اتاق از

  داره؟ مریآلزا مادربزرگتون -

 زهایچ شتریب هنوز. شده شروع تازه. یجزئ و فیخف یلیخ -

 بره نجایا از ییتنها خودش بلده االن ادشه،ی و دونهیم رو

. شده ثابت و یدائم براش زیچ هی ریاخ ماه چند تو فقط تهران،

 مریآلزا که قبالا . دونهیم خودش مادر و پدر رو دایآ و من

. میمادرش و پدر هیشب یلیخ دوتا ما که گفتیم شهیهم نداشت،

ا  که کرده باور ذهنش گرفته، مریآلزا که حاال  ما واقعا

 .  مییهااون

 :دیگویم دایآ

 نیا نمیبب داشتم دوست یلیخ. میندار ازشون یعکس چیه -

 چه ده،یرس محمد و من به قدرت نیا با هاشونژن که یاجداد



 

ا  نمیبب دارم دوست. بودن یشکل  لیتخ ای مییهااون هیشب ما واقعا

 .استیلعمامان

 . زنمیم لبخند

ا  بله، -  . دیهیشب واقعا

 :پرسدیم تعجب با

 د؟یدونیم کجا از شما -

. نه ای دیدیشن مادربزرگتون زبون از رو لقامه اسم دونمینم -

 واقع در. شدن بزرگ خونه هی تو یول بودن عمونوه هم با

 . اومدنیم حساب به خواهرخونده

 :دیگویم محمد

 گفته. برامون زده حرف ادیز لقامه مورد در ایلعمامان بله، -

 یبابا و بودن رفته ایدن از بوده بچه یوقت مادرش و پدر

 . کرده بزرگش ایلعمامان

 :دیگویم دایآ

 . ارمیب ییچا دینیبش دییبفرما د؟یستادیوا پا سر چرا -

 نیع اتافهیق اگه که شکر رو خدا» م،یگویم دلم یتو

 از بهتر ذره هی ادبت بزرگته،مامان مامان و بزرگمامان

 «!تهیحال یاجتماع آداب از ییزهایچ هی انگار! اوناست

 :میگویم

 . دمینم زحمتتون. روقتهید -

. میخوابیم رید هاشب ما. هیخوشحال باعث. ستین یزحمت -

 خوشحال. میشناسینم رو یکس ادیز و میاومد تازه هم نجایا

 اومده ادیز هم قبالا  البته. میباش داشته دیجد دوستان میشیم



 

 نجایا ساکن میگرفت میتصم گهید که االن یول قوانیل میبود

 . مینمون تنها که خوبه م،یبش

 یبرا. نمینشیم هال یهامبل از یکی یرو و زنمیم لبخند

 کنم، صحبت نفر دو نیا با که است جالب یلیخ هم خودم

 دوستشان که دهندیم وندیپ ییهاآدم و گذشته به مرا که یکسان

 محمد به رو من و رودیم آشپزخانه طرف به دایآ. دارم

 :میگویم

ا یتقر... من خب - . نداشت بچه لقامه. بودم لقامه ینوه یجا با

 یکینزد یلیخ ارتباط هم با و بود شاگردش رستانیدب تو مامانم

 یزندگ دوطبقه یخونه هی تو هم با بعدها. بودن کرده دایپ

 لقامه یبچگ زمان مال که دارم عکس یسر هی من. میکردیم

. هستن هاعکس اون تو هم مادرشون و پدر. بزرگتونهمامان و

ا   . دیهیشب بهشون خانم دایآ و شما واقعا

 شدت به که زندیم روشنش و قشنگ یلبخندها آن از یکی باز

 من محمد   به شباهتش زند،یم لبخند یوقت. آشناست میبرا

 :دیگویم. کنم بغلش خواهدیم دلم که شودیم ادیز قدرآن

 . نمیبب رو هاعکس اون دارم دوست یلیخ -

 من. آرمیم و زمیریم براتون رو همه د،یبد بهم فلش هی اگه -

 . لپتاپم رو ختمیر و گرفتم عکس شونهمه از

 تونمینم یول دارمشون هم میگوش رو البته» م،یگویم دلم یتو

 یبابا عکس ینیبب که کنم باز برات رو یگوش قفل االن

 «!مهیگوش گراندبک بزرگتمامان

 :دیگویم



 

 . یعال هم یلیخ -

 را فلش کی هاست،مبل یجلو یعسل زیم یرو که یتاپلپ از

 :میگویم. دهدیم دستم به و کندیم جدا

 کم عکس که میقد. دیندار رو هاعکس نیا شما که بهیعج -

 . دادنیم همه به و کردنیم چاپ نسخه چند معموالا  بوده،

 سال کی یول داشته رو هاعکس نیا هم امیلعمامان احتماالا  -

 برن رانیا از عیسر یلیخ شدن مجبور ازدواجش از بعد

 خودشون با رو یضرور لیوسا فقط موقع اون البد. رونیب

 . نبوده عکس آلبوم بردن یبرا ییجا گهید و بردن

 برن؟ رانیا از شدن مجبور چرا -

 جزو لیاردب تو و بوده مصدق طرفداران از پدربزرگم -

 سال مرداد 28 یکودتا یوقت. بوده دوره اون یاسیس نیفعال

 شبونه. بشه ریدستگ قراره که دادن خبر بهش افتاده، اتفاق 32

 رانیا از تونستن بتیمص هزار با و کردن فرار لیاردب از

 به اونجا از و هیترک به رسوندن رو خودشون و بشن خارج

. اومدن ایدن به اونجا عموم و پدرم. بودن آلمان سال ده. آلمان

 یکس که دنیفهم و افتاده ابیآس از هاآب کمکم سال ده از بعد

 و زدن ایدر به دل باالخره و ستین مصدق طرفداران ریگیپ

 .رانیا برگشتن
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 رانیا خیتار تو که بوده یکسان از پدربزرگتون پس. جالبه -

  ه؟یچ شما یلیفام. داشتن نقش



 

 . یفیشر -

 کی. ردیگیم مقابلم را آن و گرددیبرم یچا ینیس با دایآ

 محمد یبرا. کنمیم تشکر و دارمیبرم را دیسف ینیچ فنجان

. ندینشیم کنارش و گذاردیم یچا است، نشسته مقابلم که هم

 :پرسمیم

 در مادرشون و پدر با آلمان از برگشتن از بعد... خانم ایلع -

  نداشتن؟ ازشون یعکس هم بعدش یعنی نبودن؟ ارتباط

 سالش زدهیس ایلعمامان یوقت. بوده کرده فوت که مادرش -

 و بوده غده هی شکمش تو گفتیم. رفته ایدن از مادرش بوده،

 . نمونده زنده یول کردن عملش

 از بخش نیا پس کنمیم فکر خودم با و کشمیم یقیعم نفس

 شده معلوم هم زمانش حاال و بوده درست قربان ُگجا خاطرات

. اندبوده ساله زدهیس لقامه و ایلع که بوده 1326 سال. است

 یاعضا توسط شدن کشته از توانسته 1324 سال محمد پس

 :میگویم. ببرد در به سالم جان دموکرات یفرقه

 . بوده سرطان البد. کنه رحمتشون خدا -

 یلیخ درمانش امکان زمان اون و بوده نیهم احتماالا  بله، -

 . بوده االن از کمتر

 :پرسمیم اضطراب به ختهیآم یاقیاشت با

  ؟یچ پدرشون -

 :دیگویم و نوشدیم شیچا از یاجرعه دایآ

 گهید ران،یا برگشته یوقت. کرده گم رو پدرش ایلعمامان -

 از و زیتبر به زده سر. کنه دایپ ازش یخبر چیه نتونسته



 

 قوانیل اومده گرفته، سراغ شیبچگ زمان یخونه یهاهیهمسا

 پدرش از یخبر کسچیه یول بوده، نجایا خان پدربزرگش که

 . ننیبب رو گهیهمد نتونستن وقتچیه گهید. نداشته

 یول است شده دفن قوانیل در محمد. رومیم فرو فکر به

 دیشا البته د؟یبگو ایلع به را نیا که دانستهینم کسچیه چطور

 آن. بوده شده پاک هاآدم خاطر از موضوع سال ده از بعد

 دیشا. االن از کمتر مردم عمر و بوده شتریب یماریب زمان

 باخبر محمد مرگ یماجرا از که یکسان سال ده آن یط

 شده سپرده یفراموش به موضوع و بودند رفته ایدن از بودند،

 :پرسمیم. بود

 یهیبق ای بوده؛ رضا اسمش نداشتن؟ خبر هم عموشون از -

  شون؟خانواده

. کرده گم رو خانواده کل ساله ده بتیغ اون از بعد کالا  نه، -

 گهیهمد هاآدم که بوده جیرا یلیخ زهایچ نیا زمان اون انگار

 .  شهینم گم یکس گهید نترنتیا و لیموبا با االن. کنن گم رو

 به کهیدرحال و دیآیم رونیب اتاق از ایلع. دهمیم تکان سر

 . کندیم نگاهم اخم با رود،یم ییشودست طرف

 خوب. اتخونه برو شو پا. شبهنصفه. یینجایا هنوز که تو -

 . مردم یخونه باشه ولو قدرنیا دختر ستین

 و کنندیم نگاهم لبخند با دایآ و محمد. کشمیم خجالت یکم

 :دیگویم محمد رود،یم ییشودست یتو ایلع یوقت

ا  یول شده بدخلق کم هی هایتازگ. دیرینگ دل به -  یلیخ قلبا

 . مهربونه



 

 درست تازه. داره هم رو زهایچ نیا یریپ. نداره یاشکال -

 از ممنون. کنمیم زحمت رفع توناجازه با. روقتهید. گفتن

 . تونییرایپذ

 . شودیم بلند محمد

 . رسونمتونیم -

 سراغ نیا یبرا اومدن موقع. ستین یراه امخونه تا ،یمرس -

 آدینم بدم وگرنه ماریب به میبرس زودتر که گرفتم رو نیماش

 . بزنم یقدم هی یعال یهوا نیا تو شب آخر

. بشه مزاحمتون یکس ممکنه. خلوته روستا یول -

 . ترهراحت المیخ برسونمتون،

 میبرا شدت به که دارد یخاص یمهربان کلماتش و لحن

 یبرا و ردیگیم دلم حالنیدرع لرزاند،یم را دلم و آشناست

 ته. شومیم دلتنگ ریاخ یروزها تمام از شتریب خودم محمد  

 یکم مرد نیا با دیآینم بدم. زندیم وول یاممنوعه حس دلم

 :میگویم. بمانم تنها

 . شمیم خوشحال ست،ین زحمتتون اگه -

 . داردیبرم زیم یرو از را چشییسو

  م؟یشد بدهکار شما به چقدر ما یراست -

  ؟یچ بابت! بدهکار؟ -

 . گهید دارو و تیزیو -

 تیزیو و نمیبب ضیمر درمانگاه رونیب ندارم اجازه من -

. ندارم آزاد کردن تیزیو و مطب یاجازه هنوز یعنی. رمیبگ

 یمارهایب سر باال رمیم یادار وقت از خارج نکهیا



 

 من جز که روستاست ازین و تیانسان خاطر به فقط یاورژانس

 . ندارن یاگهید پزشک

 رو اشنهیهز دیبا و دیدیکش یزحمت. حقتونه هرحالبه -

 . دیریبگ

 بگم االن من که نهیا مثل. خورهیم بر بهم. دینزن هم حرفش -

 . دیریبگ رو تونییچا پول

 . خنددیم

 . دیکن حساب رو دارو پول الاقل پس -

 یداروها یسر هی شهیهم من. دونمینم رو متشیق راستش -

 شما. فمهیک یتو و رمیگیم درمانگاه یداروخانه از یضرور

 به و دیبپرس داروخانه نیسیتکن از و درمانگاه دیایب فردا

. نداره هم یقابل و شهینم یرقم البته. دیکن پرداخت خودشون

 هامونمادربزرگ. میاومد در لیفام ییجورها هی باالخره

 . بودن عموزاده

 :دیگویم دایآ

 کردمیم فکر من. میکرد دایپ نجایا رو شما که خوشحالم -

 دوست هی اول یهفته نیهم انگار یول بمونم تنها یلیخ نجایا

 .اومده در آب از هم لیفام تازه که کردم دایپ خوب
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 وجود با. دارم یبد حس دلم ته یول زنمیم لبخند جوابش در

 که یزن است، قهیشف همان من ذهن در تشیشخص و ادب

. میبرس هم به محمد و من بودند نگذاشته اشخانواده و خودش



 

 به دنمینرس م،یهایناکام تمام انتقام خواهدیم دلم کنمیم حس

 دهیکش محمد مرگ دنیفهم با که را یرنج و درد و محمد

 چرا که است بیعج هم خودم یبرا. رمیبگ دایآ از بودم،

 عذاب یاذره یحت و امشده منطقیب و ثیخب قدرنیا دفعهکی

 چرا» م،یگویم دلم یتو. ندارم حسم نیا به نسبت وجدان

 کردم حماقت بار هی کنم؟ گذشت و بکشم درد دیبا من شهیهم

 از بعد که شده دایپ یمرد راهم سر که حاال. محاله گهید یول

 دست از محاله کنم،یم یخوشحال احساس کنارش هامدت

 «.بدمش

 مینینشیم نیماش یتو وقت. مییآیم رونیب در از محمد با

 :پرسمیم

 یزندگ قوانیل دییایب دیگرفت میتصم شما که شده یچ یراست -

  د؟یکن

 کار خودمون یرشته تو که بود ذهنمون تو قبل سال چند از -

 اول از. میدار یکشاورز ارشد هردومون دایآ و من. میکن

 تو م،یکرد ازدواج و شد تموم درسمون یوقت میداشت میتصم

 قیتحق م،یکرد یعروس که پارسال. میکن کار رشته نیهم

 ما یهیسرما با شهینم اصالا  تهران اطراف میدید و میکرد

 میتصم. یکشاورز به برسه چه د،یخر کیکوچ نیزم هی یحت

 راه واسه میهست مناسب نیزم هی دنبال االن. نجایا میایب میگرفت

 تمام تو بشه آب حداقل با که مداربسته یگلخونه انداختن

 . کرد برداشت محصول هافصل

 . کنمیم نگاهش و گردمیبرم



 

 ست؟ین ظاهر نظر از فقط جدتون به شباهتتون دیدونیم -

 . بوده یکشاورز مهندس هم شونیا

 .زندیم لبخند

 حرف برامون یلیخ گذشته مورد در ایلعمامان. بودم دهیشن -

 . زده

 یچ االن آد،ینم حساب به یفضول اگه. پرسمیم که دیببخش -

  کنه؟یم یزندگ شما با شونیا که شده

 یزندگ دوطبقه یخونه هی تو عموم یخانواده با تهران تو ما -

 هم دور همه. بود خونه تا دو هر تو هم ایلعمامان. میکردیم

 خونه همون تو ینوجوون از هم دایآ و من عشق. میبود خوش

 دوست ایلعمامان قوان،یل میایب ما شد قرار یوقت. شد شروع

 کنهیم فکر یوقت از. میکرد استقبال هم ما. ادیب ما با داشت

. بشه جدا ازمون نداره دوست اصالا  م،یمادرش و پدر دایآ و من

 باباش مامان کنار دیبا که دونهیم نوجوون هی رو خودش

 . باشه

 ،یکرد ازدواج هم عاشقانه پس» کنم،یم فکر خودم با

 تو. ستین مهم یول شد؛ ترسخت کارم. من محمد   برعکس

 «.بدم دست از محاله گهید رو یکی

 :دیگویم و کندیم متوقف امخانه مقابل را نیماش

 هم کنم حساب رو دارو پول هم که درمونگاه آمیم فردا من -

 . دکتر خانم دیکرد لطف یلیخ. رمیبگ ازتون رو فلشم

 . کنمیم نگاهش لبخند با

 . منتظرتونم -



 

 تو و کنمیم باز را در تا ماندیم منتظر او و شومیم ادهیپ

 که مراقبت و تیحما گر،ید یآشنا اخالق کی هم باز. رومیم

 به دارهایسپ امتداد در که طورهمان. شود مزاحمم یکس مبادا

 که دهمیم گوش نشیماش یصدا به روم،یم ساختمان طرف

 .شادم سرانجام هامدت از بعد شادم،. شودیم دور
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 دیجد محمد یافهیق و رومیم رختخواب به خوب یاهیروح با

 ترپیتخوش یامروز لباس با چقدر. کنمیم مجسم ذهنم در را

 که خوشحالم چقدر. دیآیم او به زیچهمه چقدر. بود شده

 نعمت روشن یهاچشم و لبخند آن دنید. است کنارم دوباره

 . است یبزرگ

 محمد   مرد نیا. زنمیم گول را خودم دارم. هیگر ریز زنمیم

 به حاال که بودم نشده محمدم یافهیق عاشق من. ستین من

 داشته دوستش عاشقانه بتوانم او به مرد نیا شباهت خاطر

 زشیچهمه از بودم، خودم محمد   عاشق چون برعکس باشم،

 و رضا که افتدیم ادمی. آمدیم خوشم هم اشافهیق منجمله

ا  بودند، هم هیشب یلیخ هم محمد  نیا تفاوتشان تنها. هیشب واقعا

 رضا از سانت چند و داشت یطانیق لیسب کی محمد که بود

 او به نسبت احساسم. نبودم رضا عاشق من یول بود؛ ترکوتاه

 کرده فکر چرا. باشم عاشقش بتوانم بود محال. بود خواهرانه

 دیجد محمد نیا عاشق توانمیم شباهت صرف به االن بودم

 بکشم؟ رونیب دستش از را همسرش و بجنگم دایآ با و باشم



 

 قهیشف با هم ستیب یدهه در یحت من تازه و ستین قهیشف دایآ

 من یعشق بیرق دایآ بودم کرده فکر چرا. نداشتم یدشمن

 لحظات آن احساسات ام،شده دور کنارشان از که االن است؟

 دیجد محمد هم شان،یهردو. است مسخره و بیعج یلیخ میبرا

 محمد با من اگر. هستند خودم محمد   یهاجهینت دایآ هم و

 ینوع به و بود محرم من به اشجهینت بودم، کرده ازدواج

 و زن نیا یهارگ در محمد خون. شدیم محسوب فرزندم

 در اگر. اندداشته نگه زنده را محمد یهاژن. است یجار مرد

 به فقط شده، جادیا دیجد محمد نیا به نسبت یاجاذبه من

 مرا که بوده یکسان با یکینزد حس و یظاهر شباهت صرف

 نیا جز یزیچ. اندازندیم رفته دست از زیعز آن ادی به

 انهیآش اهل ستم،ین رانگریو من بود، اگر یحت و باشد تواندینم

 دانمینم هم خودم. ستمین یگرید یخانه یرانهیو یرو ساختن

 دیعقا با کل به که مزخرف افکار همه نیا ساعت مین آن در

 .بود کرده دایپ راه ذهنم به چطور است، مخالف عمرم کی

 یبرا دلم. زنمیم زار و کنمیم یمخف بالش یتو را صورتم

 شک گرید حاال. است شده تنگ ممکن حد نیآخر تا محمدم

 میبرا را او یخال یجا تواندینم وقتچیه اشجهینت که ندارم

 محمد   به نسبت که کند داریب من در را یاحساسات و کند پر

 به و شودیم تمام رمقم که زمیریم اشک قدرآن. داشتم خودم

 .رومیم خواب

 

 یریام تایب: شاعر -*
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 دایآ و محمد

. هستم یبعد ماریب منتظر و امنشسته درمانگاه در اتاقم یتو

 . زندیم لبخند. تو دیآیم محمد و شودیم باز در

 . سالم -

 . دهمیم پاسخ را لبخندش

  چطورن؟ خانم دایآ د؟یهست خوب. سالم -

 . فلش یبرا شدم مزاحمتون. خوبه شما لطف به ممنون، -

 بودم شده داریب کردهپف چشمان با و خسته و جیگ قدرآن صبح

 . امداده را هاعکس قول بود رفته ادمی کل به که

 االن د،یدار الزمش اگه. ارمیب رو فلشتون رفت ادمی شرمنده -

 . بدم بهتون میبر

 . رمیگیم ازتون بعداا . ستین یاعجله نه، -

  نداشتن؟ یمشکل گهید بهترن؟ خانم ایلع  -

 داریب که صبح. بود درست صتونیتشخ انگار. خدا شکر نه -

 . بود خوب خوب   حالش شد،

  د؟یستادیوا پا سر چرا. دینیبش دییبفرما. شکر رو خدا -

 از و کنمیم نگاهش. ندینشیم اتاق یهایصندل از یکی یرو

ا  پرسمیم خودم  توانمیم بودم کرده فکر چرا شبید واقعا

 به نسبت که را یقیعم احساسات تمام و باشم مرد نیا عاشق

 خاطر به دیشا کنم؟ افتیباز او وجود در دارم، خودم محمد  

 قیعال یحت و ظاهر نظر از که بود یمرد دنید یهیاول شوک



 

 نکهیا دنیفهم و است امرفته دست از محمد   هیشب اریبس

 االن. بود زده دامن حال و حس نیا به هم است محمد یجهینت

 احساس او به نسبت یسوزن سر یحت کنم،یم نگاهش دارم که

. ستین زیعز میبرا هم رضا یاندازه به یحت ندارم، عاشقانه

ا   با نسبتش و شباهت خاطر به که است دیجد یآشنا کی صرفا

 یراحت احساس او با دیجد فرد کی از شتریب یحد تا محمد

 :پرسمیم. کنمیم

  کجان؟ خانم ایلع همسر... پدربزرگتون یراست -

 . پنجاه یدهه تو رفته، ایدن از ساله یلیخ -

ا یتقر پس -  .کنه رحمتشون خدا. بودن جوون با

. کرده سکته که بوده سالش دو یکی و پنجاه امرزیخداب بله، -

 . بودن دانشجو هردو عموم و بابام

  بوده؟ یچ شغلشون -

 طورنیا. بوده هینشر هی ریسردب برن، رانیا از نکهیا از قبل -

 سال چند چون داده دستش کار هم هینشر همون دم،یشن که

 از یطرفدار و کردنیم چاپ یانتقاد زیت و تند مطالب

 شغل هی داده حیترج برگشتن، آلمان از یوقت. مصدق

 ریالتحرلوازم و کتاب یمغازه هی. کنه انتخاب سروصدایب

 . داشته

  بودن؟ شاغل ؟یچ خانم ایلع -

 هم بعدش سال و کرده ازدواج بوده سالش هجده ایلعمامان -

 آلمان تو. کرده یعروس گرفته، پلمید تا. رفتن رانیا از که

 برگشتن، یوقت. خونده یآلمان اتیادب و زبان و دانشگاه رفته



 

 یول کردهیم سیتدر یآلمان زبان و داشته یخصوص شاگرد

 یسر هی. بودن یسیانگل طالب مردم شتریب. بوده کم خواهانش

 یسرگرم و یدلخوش محض شتریب شغلش یول داشته شاگرد

 رو مغازه همون رفته، ایدن از همسرش یوقت. درآمد نه بوده

 عموم و بابا که یموقع تا داشته نگه پا سر و چرخونده

 . نکرده کار گهید بعد و شده تموم درسشون

 دادن دست از. دهیکش یسخت یلیخ یزندگ تو خدا بنده پس -

 تیمسئول و یجوون تو همسرش بعد و یبچگ تو مادرش

 . یزندگ

 . دهدیم تکان سر

ا  یول ستزنونه اتشیخصوص تمام و هیفیظر زن -  انصافا

 . ادیب بر زیچهمه پس از تونسته خوب بوده، الزم یوقت

 که بود یادختربچه نیباتریز که افتمیم ساله هشت یایلع ادی

 :پرسدیم محمد. بایز و نو یهالباس عاشق و امدهید عمرم در

  د؟یکنیم یزندگ تنها نجایا شما -

 . بودن دنبالم اطیح تو اول شب. هامسگ تا دو با نه، -

 :دیگویم خنده با

 منظورم یول بودن؛ قشنگ هم چقدر. دمید که رو هااون بله، -

 . ستخانواده

 از قبل مین و سال کی مادرم و پدر. ندارم رو یکس. تنهام -

 قبل ماه شش هم لقامه. ندارم هم برادر و خواهر رفتن، ایدن

 . کرد فوت



 

 هم سر پشت رو زیعز تا چند دفعههی پس. کنه رحمتشون خدا

 . دیداد دست از

 یرو که اندازدیم دستم به ینگاه. میگویم «بله» تأسف با

 است، دستم یتو شهیهم که امحلقه یرو چشمانش و است زیم

 : پرسدیم. شودیم قفل

  د؟یمتأهل -

 ... دینیبیم که یاحلقه نیا. نه -

 امدهیخر را آن و آمده خوشم ظاهرش از فقط میبگو خواهمیم

 از یبخش خواهدیم دلم دفعهکی یول لیقب نیا از یدروغ ای

 :دهمیم ادامه را امجمله. میبگو نفر کی به را تیواقع

 خوادینم دلم. دارم دوستش هنوز من یول کرده فوت نامزدم -

 . ارمیب در دستم از رو اشحلقه

 . زندیم یرنگکم لبخند

 خودم حد از دارم اگه دیببخش... یول خوبه یلیخ یوفادار -

 خودتون چون یول شماست یشخص میحر نیا. شمیم خارج

 آدم مال تعهد. بگم رو نظرم دمیم اجازه خودم به د،یگفت

. نداره یمعن رفته، ایدن از که یکس به موندن متعهد. ستزنده

 یزندگ دیبا هازنده یول رنیمیم عده هی شهیهم. نهیا ایدن روال

 . کنن

 نکرده ازدواج کس هر مگه. کنمیم یزندگ دارم هم من خب -

  کنه؟ینم یزندگ باشه،

 . کردم جسارت اگه شرمنده. نبود نیا منظورم -

 . نکردم حرفتون از یبد برداشت من -



 

 .زندیم لبخند دوباره
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 کنمیم درک شدم، عاشق هم خودم. دیگیم یچ فهممیم -

 االن. سخته چقدر ازش کندن دل و هیقیعم احساس چقدر

 یروز هی اگه کنمیم فکر یول دمیم شعار شما واسه نشستم

 تونمینم یراحت نیا به بدم، دست از رو دایآ نکردهیخدا

 آدم یکل من تازه. برسم میعاد یزندگ به و کنم فراموشش

 شما. دارم دوستشون و دارن دوستم که یکسان دارم، دوروبرم

 باز. دیداد دست از رو زانتونیعز تمام و دیشد تنها یلیخ هوی

 یزندگ و کار دیدار و دییپا سر االن که هیعال تونهیروح هم

 . دیکنیم

 مرا رفتارش گذرد،یم شتریب هرچه. کنمیم نگاهش لبخند با

 از که امافتاده یروز آن ادی. اندازدیم رضا ادی به شتریب

 در ییروزها تمام خاطرات زد، حرف میبرا ینازل به عشقش

 زدیم من به را ییهاحرف راحت و ساده یلیخ که است ذهنم

 نزده یحرف چیه هنوز محمد هرچند. گفتینم گرانید به که

 و راحتش و ساده صحبت طرز یول دیایب حساب به راز که

 انداخته رضا ادی به مرا دارد، احساسات به نسبت که یدرک

 : پرسمیم. است

  د؟یدار برادر و خواهر تا چند -

 هی هم دایآ عمرانه، یدانشجو االن که دارم خواهر هی من -

 گرفت هیبورس و خوند برق یمهندس رانیا تو که داره برادر



 

 دکترا داره و کرده تموم رو ارشدش اونجا االن. آلمان رفت

 . خونهیم

 پسر هی و دختر هی کدوم هر عموتون و بابا پس. جالب چه -

 . دارن

 . بله -

 . شودیم بلند محمد. تو دیآیم اتاقم باز در از یمرد

 . گرفتم رو وقتتون که دیببخش -

 :میگویم صادقانه

 . بود یجالب یهاصحبت. شدم خوشحال نه، -

 :دیگویم خنده با

 براتون هم موننامهشجره یهیبق. ما یخونه دییایب شام امشب -

 . گمیم

 . کشمیم خجالت یکم

 . کردم سؤال ادیز که دیببخش -

 و تعارف اهل دایآ و من. دکتر خانم دییایب. نبود نیا منظورم -

 که رو ییغذا همون. شما هم مییتنها ما هم. میستین فاتیتشر

 . میخوریم هم دور م،یبخور خودمون قراره

 . بروم دارم دوست هم خودم. کنمینم تعارف گرید

 . شمیم مزاحمتون باشه، -

 . زندیم لبخند

 مشتاقم یلیخ. دیاریب هم رو هاعکس و فلش یراست. میمنتظر -

 . نمیبب رو دایآ و خودم هیشب اجداد اون

 . آرمیم چشم، -



 

 مشغول من و رودیم رونیب در از و کندیم یخداحافظ

 را اتاق خشکش یهاسرفه یصدا که شومیم ماریب ینهیمعا

 . است کرده پر

□ 

 همه. کنمیم تماشا را یمیقد یهاعکس و امنشسته خانه یتو

 یعکس آن که کنمیم فکر دارم و امختهیر محمد فلش یرو را

 نیترواضح. نه ای کنم اضافه هستم آن در هم خودم که را

 یهاعکس یرو از. دارم محمد از که است یمیقد عکس

 به هاآن یول دارمشان و امگرفته عکس هم رضا یعروس

 به ندارم دوست و هستند عاشقانه و یخصوص یادیز نظرم

 یرو را عکس کی فقط رضا یعروس از. بدهم نشان یکس

 آبا فقط. هستند خانواده کل با داماد و عروس که امختهیر فلش

 نیا از چقدر و ندارم یعکس چیه او از. ستین عکس آن در

 دارم محمد از گرید یمیقد عکس کی. خورمیم حسرت بابت

 امختهیر فلش یرو را آن و است لقامه و ایلع و قهیشف با که

 یاندازه به و افتاده تار یکم عکس آن در محمد صورت یول

 روشن و واضح هستم، خانواده جمع در هم من که یعکس

 فقط و ببُرم را ریتصو که رسدیم ذهنم به آن کی. ستین

 ممیتصم بالفاصله یول ببرم شیهاجهینت یبرا را محمد عکس

 ظهر از که را یفکر و کشمیم یقیعم نفس. شودیم عوض

 نیا به دارم دوست من. کشمیم جلو زند،یم وول ذهنم یتو

 را هاآدم نیا و امکرده سفر زمان در که میبگو شوهر و زن

 نیا در کسچیه با خودم زمان در حاال تا. امدهید کینزد از



 

 به را نیا دارم ازین چقدر کنمیم حس و امنزده حرف مورد

 از. زمیعز محمد یهاجهینت از بهتر یکس چه و م؛یبگو یکی

 خواهند یواکنش چه حرف نیا دنیشن از بعد که پرسمیم خودم

 باور را حرفم اصالا  ام؟شده وانهید من کنندیم فکر ایآ. داشت

 یبرخورد چه که دارد یتیاهم چه میگویم خودم به کنند؟یم

 من لحظه نیا در که است نیا مهم بکنند؟ موضوع نیا با

. بکنم را کار نیا دیبا و میبگو یکی به را نیا دارم دوست

 یرو هم را یسلف عکس تا سه شود،یم یقطع ممیتصم یوقت

 اطیح یهاپله یرو محمد و من که تا دو زم،یریم محمد فلش

 . میاگرفته مارستانیب یتو رضا و من هم یکی و میهست

 حاضر که شومیم بلند و گذارمیم فمیک یتو را فلش یوقت

 گرفتن از بعد شهیهم که دارم یخاص آرامش احساس شوم،

 چند نیا در. کنمیم حس خودم در یانقالب و قاطع میتصم کی

 دلم ته محمد دادن دست از خاطر به که یغم وجود با ماه

 به امبرگشته مرور به شد، نخواهد پاک هرگز مطمئنم و هست

 . خوشحالم بابت نیا از و خودم یشگیهم تیشخص

□ 

 :میگویم دایآ به خورم،یم که را هیالو یلقمه نیآخر

 . نکنه درد دستتون. بود خوشمزه یلیخ -

 . بود ساده شام هی گهید دیببخش. جان نوش -

 بلد یآشپز کالا . کنم درست ستمین بلد هم نیهم من. بود یعال -

 . ستمین

 :دیگویم ایلع



 

 رهینم یمرد چیه. گهید ومدهین رتیگ شوهر که نهیهم -

 . کنه درست غذا هی ستین بلد که یدختر سراغ

 :دیگویم اخم با ایلع. میخندیم دایآ و محمد و من
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 یزندگ زن واسه کردن یدکتر. گفتم یجد. که نداره خنده -

 ادی یآشپز بهت کم هی مامانم شیپ ایب کار سر از اقالا . شهینم

 . بده

 :میگویم. خوردیم را اشخنده و کندیم نگاه من به دایآ

 . رمیبگ ادی امیب دمیم قول. چشم -

ا  آره، -  آش هی مامانم. گمیم خودت خاطر به من. ایب حتما

 وا بختت بلکه ریبگ ادی ایب. کنهیم حظ آدم پزهیم ییهادوغ

 . شد

ا  گهید رو یکی نیا! دوغ آش بهبه -  . رمیبگ ادی امیب دیبا حتما

 :دیگویم دایآ

 زنمیم زنگ کنم، درست که بعد یدفعه د؟یدار دوست -

 . هنوز میندار رو گهیهمد یشماره ما یراست. دییایب

 من از محمد. میکنیم رهیذخ را گریهمد یشماره دایآ و من

 :پرسدیم

 آشپزخونه که نجایا د؟یخوریم یچ د؟یستین بلد یآشپز یجد -

 . ستین هم بررونیب یغذا و



 

 یهرچ. گذاشتم قرار باهاش. فرستهیم غذا برام باغبونم زن -

 هی ماهانه. آرهیم هم من یبرا کنه،یم درست خودشون واسه

 . رهیگیم یمبلغ

 :دیگویم دایآ

 آدم نباشه، یکس. سخته کردن درست غذا نفر هی واسه خب -

 . نداره دماغ و دل

 . نهیهم هم شیکی. سخته زهاشیچ یسر هی ییتنها. درسته -

 :دیگویم دایآ

 ریپ یدار. نکن رد اومد، خواستگار. جون دختر کن شوهر -

 . یشیم

 :دیگویم خنده با دایآ و خندمیم

 یپا بنشونه رو شما امشب نیهم گرفته میتصم ایلعمامان -

 ! عقد سفره

 :دیگویم محمد

 دییایب. است ترخوش عکس سخن م،یبگذر هرچه از -

 که ونیزیتلو تو ندازمیم. میکن تماشا رو اجدادمون یهاعکس

 . نهیبب راحت هم ایلعمامان

 :پرسمیم

  زنن؟ینم نکیع -

 :دیگویم تیعصبان با ایلع

 مال نکیع. سالمه پونزده تازه. نشدم ریپ هنوز که من -

 . رهاستیپ

 :دیگویم دایآ



 

 گهید م،یباباش مامان ما و نوجوونه کنهیم فکر یوقت از -

 چشمش از متر هی رو مجله و کتاب. بزنه نکیع ستین حاضر

. خونهیم زور به و کنهیم جمع رو هاشچشم و رهیگیم دور

 میباش مواظب دائم دیبا خونه تو و زنهینم هم دور نکیع

 که باشه نشده جمع وقت هی فرش لب و نباشه نیزم رو یزیچ

 . نیزم بخوره و نهینب چشمش

 یهیبق با برخوردش نوجوونه، کنهیم فکر که حاال -

  ه؟یبق و پدرهاتون ه؟یچطور تونخانواده

. پسرهاشن دونهیم و شناسدشونیم. راحت و یعاد یلیخ -

 شصت پسر که نداره هم یمشکل چیه. شناسهیم رو همه کالا 

 . باشه نوجوون خودش یول باشه داشته ساله

 . زنمیم لبخند

ا  مریآلزا -  انواع به مختلف یمارهایب تو. هیبیعج یماریب واقعا

 . کنهیم بروز هاشکل

 :دیگویم است، کرده وصل ونیزیتلو به را فلش که محمد

 و میهست محمد و دایآ ما که ادشهی قشنگ هم روزها یبعض -

 یهمگ خب. میباباش مامان همون روزها شتریب یول میهاشنوه

 کردن جمع. میکن شروع رو یبردارپرده که هامبل رو دیایب

 . شدم تابیب گهید من. بعد واسه دیبذار رو زیم

 گفتن که دارم دیترد یکم م،ینینشیم ونیزیتلو مقابل یوقت

 کار گرید یول نه ای است یدرست کار خانواده نیا به تیواقع

 هاعکس توانمینم. ستین دیترد یبرا ییجا و گذشته کار از

 صفحه یرو عکس نیاول. ندهم نشانشان و رمیبگ پس را



 

 و قهیشف و محمد که است یعکس همان. دیآیم ونیزیتلو

 :میگویم. هستند دخترها

 هم رو آقا و خانم اون هستن، کوچولوها دختر لقامه و ایلع -

 . گهید دیبشناس شباهت از دیبا که

 :دیگویم محمد

 . تاره کم هی عکس البته. منه هیشب انگار آره، -

 :میگویم خنده با

 ! دیاون هیشب شما البته -

 : دیگویم. دهدیم تکان سر

ا  تو دایآ نیبب -  آهان، بود؟ یچ اسمش. یمامانش نیع واقعا

 . قهیشف

 :دیگویم دایآ

ا  آره، -  جمع بوده بزرگوارم جد نیا وجود تو ژن یهرچ واقعا

. جانم. ایلعمامان دیبود خوشگل و یخوردن چقدر! یاله. کردم

ا . خوردمتونیم دیبود یقدراون االن کاش  .دیبود ملوس واقعا

 :دیگویم ایلع

 تَخم و اخم همش. یزدینم بهم هاحرف نیا از هاوقت اون -

 یصدقه قربون یه   نیزر نیا. ینداشت حوصله و یکردیم

 . شدیم میحسود من رفت،یم لقامه

 :میگویم

 سر ادتونهی. جون ایلع رفتمیم هم شما یصدقه قربون -

 و دمیکشیم شکل نون رو مربا با براتون چقدر صبحونه



 

 کالا  مدرسه؟ دینر نخورده صبحونه که ذاشتمیم سرتونسربه

 . دمیخریم رو هردوتون ناز ادیز

 ایلع یماریب با مدارا نوع کی هاحرف نیا نکهیا یهوا به دایآ

 زندیم را کنترل یدکمه محمد. زندیم چشمک من به است،

 رهیخ عکس به لحظه چند. دیآیم صفحه یرو یبعد عکس و

 :دیگویم. بردیم جلو را سرش و شودیم

 قدرنیا که هیک خانم نیا! هاستشباهت شب امشب انگار -

 شما دیگفت البته بوده؟ لقامه مادر نکنه دکتر؟ خانم شماست هیشب

 نوه و مادربزرگ مثل روابطتون فقط د،ینداشت ینسبت لقامه با

 . بوده

 :دیگویم ایلع

 . گهید نهیزر نیهم. خودشه نیا -

 :پرسدیم من از دایآ

  ه؟یک خانم نیا دیدونیم شما -

 و ترواضح یقبل از که عکس نیا تو اول. دونمیم بله، -

 میبرس بعد تا دینیبب رو اجدادتون و خودتون شباهت تره،روشن

 . هیک خانم نیا نکهیا به

 :دیگویم محمد

ا  عکس نیا تو آره، -  تو بزرگوارم جد. میهیشب معلومه واقعا

ا یتقر عکس نیا  داره حق ایلعمامان. بوده هم من االن سنهم با

  ه؟یک خانمه نیا حاال خب! ییخدا رهیبگ اشتباه

 .کشمیم یقیعم نفس
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 .منم اون -

 . کندیم یاخندهتک دایآ

 . بود یجالب یشوخ -

ا . نبود یشوخ -  کی و کردم سفر زمان تو من. خودمم واقعا

 شونخونه تو. دمید کینزد از رو اجدادتون. بودم اونجا سال

 . تهیواقع داره، من از ایلع که یخاطرات نیا. کردم یزندگ

 مؤدبانه و کنندیم ردوبدل یخاص نگاه هم با شوهر و زن

 :میگویم. کنندیم سکوت

! شده خل خدا بنده نیا دیگیم دلتون تو دیدار االن دونمیم -

 . دیکنیم باور شتریب. دینیبب رو هاعکس یهیبق یول

 :دیگویم محمد

 وجود رممکنیغ من نظر به یول ذهنه از دور یلیخ درسته -

ا  هم دیشا. نداره  . دیباش کرده سفر واقعا

 را خانواده یاعضا تکتک. رضاست یعروس یبعد عکس

 :پرسمیم ایلع از. کنمیم یمعرف

  ادتونه؟ی رو رضاتون عمو -

 رو ما هاصبح ،یایب تو نکهیا از قبل. ادمهی که معلومه -

 خروس برامون مدرسه دم از روزها شتریب. مدرسه بردیم

 . دیخریم یقند

 . عکس یتو عروس نیهم ادتونه؟ی هم زنش -

 :پرسدیم. شودیم رهیخ عکس به و کندیم جمع را شیهاچشم

  نکرد؟ دعوت رو ما چرا کرد؟ یعروس یک   -



 

 . دهمیم نشان را خودش عکس ونیزیتلو یرو و شومیم بلند

 هم من رهنیپ. دیبود دهیپوش قرمز رهنیپ هی. دییشما نیا -

 پوشم،یم قرمز من یوقت» دیگفت بهم اخم با دیاومد. بود قرمز

 « .یبپوش یندار حق تو

 :دیگویم ایلع. کنندیم ردوبدل ینگاه باز محمد و دایآ

 با. بود دکتر هم اون. ادمهی هم زنش آره،. اومد ادمی آهان، -

  شدن؟ یچ هااون یراست. دیاومدیم و مارستانیب دیرفتیم هم

 . کنمیم پوف را نفسم

 . جون ایلع بپرسم شما از رو نیا خواستمیم من -

 تکان چپ و راست به را سرش و کندیم جمع را شیابروها

 . دهدیم

 . شدن یچ ستین ادمی اصالا  -

  نداشتن؟ بچه -

 ،یرعلیام حه،یمل. بچه عالم هی داشتن، بچه یلیخ چرا، بچه؟ -

 . ستین ادمی هیبق اسم. بودن یکل

 عموتون رضا. بودن هاتونعمه یهابچه هانیا جون ایلع -

 . بود ینازل زنش. بود

 :دیگویم محمد

 . یبعد عکس میبر -

 و من یهایسلف از یکی به اندزده زل دایآ و او بعد لحظه چند

 :پرسدیم تعجب با محمد بعد یکم. محمد

  زمان؟ اون بوده یرنگ عکس -

 :دیگویم دایآ



 

 . هیسلف هیشب -

 . گرفتم خودم یگوش با رو نیا من. هیسلف درسته، -

 نگاه را عکس دقت با دایآ. من به اندشده رهیخ مبهوت دو هر

 :دیگویم و کندیم

 قشنگ چقدر هاشپنجره اون. خودمونه یخونه وونیا نجایا -

 از ،یرنگ یهاشهیش اون تو افتادیم آفتاب که روزها. بود

 رمیبگ رو دستم داشتم دوست من. بود خوشگل یلیخ اتاق یتو

 از یکی نیا. بشه عوض دستم رنگ و یرنگ ینورها ریز

 . بود لقامه و من یهایباز

 :پرسدیم من از دایآ

ا  شما -   ؟یچطور د؟یکرد سفر زمان تو واقعا

 لقامه. نبود یبیعج راه. کنمیم فیتعر براتون فرصت سر -

 خواستم. برگشتم بعد سال کی و رفتم بار هی. بود داده ادی بهم

 . نشد گهید یول برم دوباره

 رضا و من یسلف یرو. آوردیم هم را یبعد یهاعکس محمد

 :پرسدیم

  رضا؟ است؟یلعمامان یعمو همون نیا -

 . خودشه بله، -

 :دیگویم دایآ به رو

 . ها هستم هم نیا هیشب انگار -

 . دهدیم تکان سر دایآ

 . یهیشب آره، -

 :میگویم



 

 و نداشت لیسب رضا فقط بودن هم هیشب یلیخ برادر تا دو -

 . دیبلندتر هردوشون از شما نظرم به. بود بلندتر سانت چند

 :دیگویم خنده با دایآ

 چه مینیبب بذار یباتلر رت یهالیسب نیا از بار هی محمد، -

 . ادیب بهت کنم فکر! یشیم یشکل

 ! شمیم بزرگوار جد نیع یطوراون گهید -

 :دیگویم دایآ م،یرسیم عکس نیآخر به یوقت

 یلیخ من واسه. دیآورد برامون رو هاعکس نیا که یمرس -

 . بود جالب

 قوانیل قبرستون نیهم تو رو دایآ بابابزرگ و بابا قبر من -

 ادیز من. میریم هم با روز هی د،یداشت دوست اگه. کردم دایپ

 . شدن دفن جاهمون هم مادرم و پدر. اونجا رمیم

 . دیکن خبرمون د،یبر دیخواست دفعه نیا باشه،. شاد روحشون -

 . اندازمیم شام زیم به ینگاه و شومیم بلند

. بخوابم زودتر برم توناجازه با. نکردم کمک که دیببخش -

 . کار سر برم دیبا فردا

 یکار که یدستشیپ تا چهار کردن جمع. دیباش راحت -

 . ستین

 :میگویم. داردیبرم زیم یرو از را چشییسو محمد

 . یمرس. ندم زحمت شما به شب آخر که آوردم نیماش -

 . گشتمیبرم و رسوندمتونیم قهیدق دو. نبود یزحمت -

 . ممنون زیچهمه از. هست نیماش که فعالا . یمرس -



 

 مبل یرو نشسته طورهمان که اندازدیم ایلع به ینگاه

 . است برده خوابش

 با که یآرامش خاطر به و ها؛عکس خاطر به یمرس هم من -

 .  دیداد ایلعمامان به خاطرات دیتجد و هاحرف

 نیب دوباره هامدت از بعد. گردمیبرم خانه به یخوب حال با

 در میهاحرف با. اندرفتهیپذ مرا هاآن و امبوده خانواده کی

. اندکرده برخورد یعاد و راحت یلیخ زمان در سفر مورد

 من که است نیا مهم یول باشند کرده باورم ستمین مطمئن

 مرا هاآن و کنم صحبت مورد نیا در یکسان با امتوانسته

 . اندنکرده تصور وانهید

□ 
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 و است گرفته فرا را جاهمه یروسیو. است شده ادیز یماریب

 یعالئم نیترکوچک بروز محض به و کرده نگران را مردم

 در روسیو آن از یمورد هنوز خدا شکر. ندیآیم درمانگاه به

 مدام و کنم اطیاحت کار سر مجبورم یول است نشده دهید قوانیل

 چند روز هر. دستم به دستکش و است صورتم یرو ماسک

 یگاه و مانمیم درمانگاه در معمول زمان از شتریب ساعت

 . داشتم همکار کی کاش کنمیم آرزو

 صبح از که یبرف م،یآیم رونیب درمانگاه از که بعدازظهر

 نیزم یرو متریسانت ستیب بود، کرده دنیبار به شروع

 یبایز مناظر به. است کرده دیسف دوباره را جاهمه و نشسته



 

 را میهاچکمه ریز برف قژقز یصدا و امدوخته چشم یزمستان

 و یماریب نیا یمالحظه به است وقت چند. کنمیم گوش

 را محمد و دایآ هست، وآمدرفت عدم مورد در که یدستورات

 آورمیم در را امیگوش. است شده تنگ شانیبرا دلم و امدهیند

 :دهدیم جواب دایآ. رمیگیم شماره و

  جون؟ نیزر یچطور! به -

  برف؟ نیا با یچطور تو. خوبم -

 بودم، دهید رو نجایا زمستون اگه من. بابا سرما از شدم ذله -

 فقط شهیهم. میکن یزندگ نجایا میایب شدمینم یراض عمراا 

 حاال کردمیم فکر و بودم دهید رو خرمش و سبز تابستون

 گهید. قدرنیا نه یول گه،ید آدیم برف ذره هی هم زمستون

  بود؟ اومدن برف وقت چه. اسفنده پونزدهم

 نیا با کنمیم حال دارم یول زمستونمه نیاول هم من وهللا -

 . برف

 گرم رو جا فسقل نیا مینتونست هنوز ما. گرمه تو یخونه -

 سرما بار سه دو زییپا اول همون از ایلعمامان که یدید. میکن

 . تهران مشیبفرست میشد مجبور تا خورد

 مامان سراغ بس از خورده رو هیبق مخ االن. طفلک آره  -

 ! گرفته رو باباش

 :میگویم بعد و میخندیم دو هر

 شب بذار، بار رو دوغت آش شو پا بگم بودم زده زنگ -

 بهش هم نیا حاال. من یخونه نیایب نیوردار رو اتقابلمه



 

 من شیپ دیبمون شب د،یاریب هم خواب لباس که کنمیم اضافه

 . دینلرز صبح تا که

 تو ادیب آدم! ستنهیقرنط که جهنم به. یخوب شنهادیپ چه! آخ -

 تو که نهیا از بهتر بخوره، هم دوغ آش تو نرم و گرم یخونه

 .بلرزه خونه

 به یگرگ یهاتوله شبید. دارم برات هم زیسورپرا هی تازه -

 . تان چهار. اومدن ایدن

 ادی باز است، شادمانه داد و غیج مشغول دایآ که ینیح در

 مرور ذهنم در بار هزار شبید از که افتمیم یخاطرات

 ایدن به ستیب یدهه در یگرگ یهاتوله که پارسال. امکرده

 از محمد و من. بود خورده بر مشکل به مانیزا و بودند آمده

 با را توله نیآخر و کمکم بود آمده یول میبود قهر و دلخور هم

 کرده یآشت بعد و بود آورده ایدن به نبودم، بلد من که یروش

 کنارم قبل ماه نُه نیهم تا که یجوان مرد شودینم باورم. میبود

 ایدن از قبل هاسال دارم، دوستش وجود تمام با هنوز و بود

 آن یرو و رومیم خاکش سر بار چند یاهفته من و رفته

 یتو دیجد محمد. گذارمیم گل خورده ترک یمیقد قبر سنگ

 با که کرده درست لونینا با کوچک یگلخانه کی میبرا وانیا

 آن یتو که داده ادمی و شودیم گرم کوچک یبرق تریه کی

 که امداشته میمر و نرگس زمستان طول تمام در. بکارم گل

 دست هم وقتچیه و کندیم پر را خانه کل هاشب عطرشان

 شیبرا گل شاخه چند شهیهم و امنرفته محمد قبر سر یخال

 . امبرده



 

 است وقت یلیخ. زنمیم عقب را بغضم و کشمیم یقیعم نفس

 و میایب کنار محمد یدائم یدور درد با که امکرده عادت

. ماند خواهد یباق دلم در شهیهم یبرا گره نیا که امرفتهیپذ

 مرگش یول باشم نداشته دوستش که برسد یروز است محال

 . بودند رفته کنارم از که یزانیعز تمام مثل ام،رفتهیپذ هم را

□ 

 و محمد یخانه از دارم. است اسفند وهشتمستیب روز عصر

 :میگویم. میآیم رونیب دایآ

 . زیچهمه و ییرایپذ از یمرس -

 :دیگویم دایآ

 . ینمون خواب. دنبالت میآیم صبح چهار ما -

 . بودم زیسحرخ عمرم تو شهیهم. مونمینم خواب من نترس -

 :دیگویم محمد

 . باشم گفته. میریم و متیذاریم جا ،یبمون خواب خالصه -

. رسهیم بهت دستم و نجایا یگردیبرم که باالخره باشه، -

 ! تو با دونمیم من بعد

 راه یتو. افتمیم راه خانه طرف به من و میخندیم سه هر

 بهتر امهیروح چقدر هاآن آمدن با که کنمیم فکر نیا به دارم

 یخانه در را هاشب شتریب. است شده عوض امیزندگ و شده

 گرفته شکل نمانیب یخوب تیمیصم. میهست هم با هاآن ای من

 . میبریم لذت آن از سه هر که

 و انددهیپرس من از زمان در سفر مورد در مدت نیا در

 آن مورد در را زیچهمه گرید. امگفته شانیبرا را اتیجزئ



 

 دوازده فقط حال زمان در که یاهفته چند و سال کی سفر

 و من نیب که یعشق جز به دانندیم بود دهیکش طول ساعت

 به نیا و اندکرده باور را میهاحرف. بود گرفته شکل جدشان

 نیا گفتن با کردمینم فکر قبالا  که است داده یآرامش من

 .اورمیب دست به گرانید به خاطرات
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 الیخ. میبرو تهران به دیع التیتعط روز پنج یبرا است قرار

 نیا در مایهواپ به شدن سوار از یول بروم مایهواپ با داشتم

 نیماش با بودم گرفته میتصم و بودم نگران یروسیو اوضاع

 شنهادیپ محمد و دایآ. بود سخت هم کار نیا که بروم خودم

 و میباش هم با راه طول در و میبرو هاآن نیماش با بودند کرده

 . بودم کرده قبول لیم کمال با هم من

 بزرگ یکم که را شانیهاتوله و هایگرگ رسم،یم که خانه به

. کنمیم یخداحافظ هاآن با و کنمیم نوازش و ناز اند،شده

 راحت المیخ و اوردیب غذا شانیبرا و دیایب لییکایم است قرار

 یبرا دلم یول ندارم دوست را روستا نیا از ییجدا. است

 . است شده تنگ هم منوچهر عمو و نینسر خاله

 هر. دید خواهم هم را محمد و دایآ یخانواده التیتعط نیا در

 جذاب میبرا بزند، وندیپ گذشته به مرا یشکل به که یزیچ

 گذشته از ییزهایچ چه ایلع یپسرها بدانم دارم دوست. است

 نخواهد عوض را یزیچ هاحرف نیا که دانمیم. دانندیم

 سنگ و است رفته دست از شهیهم یبرا زمیعز محمد. کرد



 

 رضا سرنوشت بدانم دارم دوست یول ستین انکار قابل قبرش

 . بدانم شتریب خانواده نیا مورد در و شد چه ینازل و

□ 

 با. دلچسب و یعال اریبس هوا و است بهشتیارد اواسط

 یرو دایآ اسم دنید با. شومیم داریب یگوش زنگ یصدا

 :میگویم و کشمیم دست یگوش

 تازه ساعت بخوابم؟ بدبخت من یذارینم هم جمعه روز هی -

 .مهیونهفت

  دختر؟ کو سالمت -

 . سالم خب. بابا خوابم جیگ -

 گرفته بهونه یکل. آدیم داره امشب ایلعمامان بگم زدم زنگ -

 هشت ساعت گفت زد زنگ بابام. خواسته رو باباش مامان و

 و میباش فرودگاه نُه دیبا ما. گرفتن مایهواپ تیبل براش شب

 . خونه مشیاریب

 گهید ساعت سه دو رو خبر نیا شدینم! شب؟ نُه تا کو حاال -

  ؟یبد بهم

 و رونیب میبزن خونه از امروز خوبه میگفت محمد و من! تنبل -

 تا. مراغه طرف میریم میدار. میبزن یگشت هی هوا نیا تو

 رو ایلعمامان و زیتبر میریم بعد م،یدوروبر اون عصر

  ؟یآیم. قوانیل میگردیبرم و میداریورم

 . نمینشیم رختخواب یتو و مالمیم را میهاچشم

 . آره بپره، خوابم و بخورم صبحونه یبد مهلت اگه -



 

 ییچا. میبخور هم با نجایا ایب شو پا. هنوز مینخورد هم ما -

 . حاضره

 . یرانندگ نه دارم یروادهیپ حال نه. خوابم جیگ -

 . باش در جلو گهید قهیدق سه. دنبالت ادیب محمد گمیم -

 . پرمیم جا از

 بشورم، رو روم و دست برم تا من! بابا الیخیب! قه؟یدق سه -

 .یشدیم پادگان ریمد دیبا تو. گذشته قهیدق سه

 :دیگویم خنده با

 . گشنمه بجنب،. قهیدق پنج ارفاق با حاال -

 راه ییدستشو طرف به و زنمیم لبخند. کندیم قطع را تماس

 سوار. هستم در یجلو وهیم سبد کی با بعد قهیدق پنج. افتمیم

 :پرسدیم محمد شوم،یم که نیماش

 رو تو کن نگاش. شهینم وا هاتچشم خوابالو؟ یچطور -

 ! خدا

 داریب صبح چهار تا ستجمعه امروز نکهیا یهوا به شبید -

 .کردمیم یباز هایگرگ یهاتوله با داشتم. بودم

 یدیم یک   رو ما یهاتوله بخورن؟ ریش قراره یک   تا -

 بهمون؟

 هاتونمهمون. گرفتشون ریش از شهیم گهید روزها نیهم -

 . آنیم

 . زندیم لبخند

 . کنهیم ذوق یلیخ دایآ -



 

 شده قرار بودند، آمده ایدن به هاتوله که اول یروزها همان از

 یبرا هنوز یول بدهم محمد و دایآ به را هاآن از جفت کی بود

 . امنکرده دایپ یدیجد صاحب دوم جفت

 :میگویم. میشویم مراغه وارد بعد ساعت سه دو

 دنبالشون دیخواهینم. ها داشته هم عمه تا چند نجایا ایلع -

  د؟یبگرد

 :دیگویم محمد

 یدار یحال چه. کشته منو گذشته به تو یعالقه و عشق نیا -

 واسه زمان در سفرت از بعد یبفهم و یاریب ریگ رو یکی که

 نیا بودن، اجدادمون که ماها افتاده؟ یاتفاق چه خانواده اون

 . شده یچ سرنوشتشون میبفهم که ستین مهم برامون همه

 . کشمیم یمانندآه نفس

 دوست. انبهیغر عده هی شماها واسه یول دمشونید من خب -

 . شدن یچ ینازل و رضا بدونم داشتم

 :دیگویم دایآ

 اصالا  و دونستنینم موردشون در یچیه که هم باباهامون -

 ناکام و یکرد شونییبازجو یکل دیع. بودن دهیند رو هااون

 افتنی و یخیتار اطالعات کسب ریخ از امروز حاال! یموند

 . حیتفر میبر ایب و بگذر اقوام

 داره هم یمیقد قبرستون هی نجایا دمیشن. ستین یحرف باشه، -

 بوده یکسان از. شده دفن توش یریفق سرهنگ اسم به یکی که

 کرده مقاومت هاروس مقابل در هفته چند دوم جنگ موقع که

 . قبرش سر میبر دیایب. شده کشته تا بشن مراغه وارد نذاشته و



 

 :ندیگویم هم با دو هر

 ! اَه -

 :کندیم اضافه محمد

 نوع هر از حاال! قبرستون ق،یعال سیبنو نستاگرامتیا تو -

 . باشه که

 . بابا هیگردشگر یجاذبه خب -

 قبرستون یریم هفته یروزها نصف. ستعالقه تو مال -

 اونجا بابات مامان که ستین نیا خاطر به فقط مطمئنم. قوانیل

ا . شدن دفن  !یدار یخاص یعالقه قبر به ذاتا

 :دیگویم دایآ

 . مینیبب میبر. جالبه نظرم به سرهنگه نیا قبر یول -

 .دیشد برنده کی به دو هاخانم شما باشه، -
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 که میهست یگورستان در و میاکرده وجوپرس بعد یکم

 یگورها نیب از ادهیپ میدار. است شده دفن یریفق سرهنگ

 م،یرسیم که یریفق سرهنگ گور کنار. میشویم رد یمیقد

 یریفق سرهنگ دیجد ادبودی سنگ کنار. شودیم گرد میهاچشم

 نوشته آن یرو که دارد وجود یمیقد سنگ با کهنه قبر کی

 «الدولهاحتشام سرهنگ آرامگاه»: است شده

ا یتقر آن یریز خط  خواندن قابل هنوز یکلمات یول شده محو با

 و کشور تیتمام از دفاع راه در شهادت مورد در که است

 . است دشمن با مقابله



 

 قرار. آن به شومیم رهیخ و زنمیم چندک گور کنار مبهوت

 دهیکش نقشه محمد و من یول شود کشته نجایا باباخان بود

 در باباخان قبر. میبود آورده رونیب مراغه از را او و میبود

 کشته دموکرات یفرقه توسط 1324 سال در و بود قوانیل

  داشت؟ ییمعنا چه قبر نیا پس. بود شده

 که است نیا رم،یبگ توانمیم که یاجهینت تنها. اممانده مات

 زمان در آن اثرات م،یکنیم جادیا یرییتغ خیتار در ما یوقت

 نیهم یخیتار یهاکتاب تناقض لیدل دیشا. ماندیم یباق حال

 از یبخش کدام هر اند،نوشته را خیتار که یکسان دیشا. باشد

 اساس بر و فتدیب اتفاق بوده قرار که یتیروا به را خیتار

 بارها زمان یعنی پرسمیم خودم از. اندکرده انیب شواهد

 عیوقا است ممکن تکرارها نیا از کدام هر در و شده تکرار

 توانمینم. است سخت میبرا تصورش باشد؟ داده رخ یدیجد

 در خودم نکهیا با کنم، درک را زمان یتکرار یهاچرخه نیا

 نبود معلوم نکهیا مثل درست. امداشته حضور هاآن از یبخش

 به یوقت من ای داده من به را هایگرگ از جفت نیاول لقامه

 برده خودم با را هایگرگ نیاول بودم، کرده سفر ستیب یدهه

 به لقامه نود یدهه در بار کی که یحافظ وانید مثل ای بودم،

 و بودم گرفته محمد از ستیب یدهه در بار کی و بود داده من

 حس بارها. بودند امکتابخانه یتو هم کنار کتاب دو هر االن

 ناقص اریبس تشیماه و زمان به نسبت ما درک که امکرده

 چیه و میاکرده لمس یخط شکل به فقط را زمان ما. است

 . میندار آن ابعاد یهیبق از یاطالع



 

 بزرگ اریبس شکلیمکعب ساختمان کی مثل زمان احتماالا 

 کیتار شب کی در ما و است رنگ اهیس آن ابعاد که است

 از تا دو نیب کیبار یخط. میکنیم نگاه آن به کم ینور ریز

 را همان فقط ما و است رنگ دیسف مکعب نیا اضالع

 و میندار ابعادش یهیبق از یتصور چیه نیبنابرا م،ینیبیم

 یخط همان فقط است، موجود که آنچه تمام میکنیم تصور

 ممکن که رسدینم هم ذهنمان به یحت. مینیبیم ما که است

 ادیز ییهایدگیچیپ با بزرگ ساختمان کی پرده پس در است

 افکار نیا از مرا و زندیم میصدا محمد. باشد داشته وجود

 . کشدیم رونیب

 دالور سرهنگ نیا قبر یخواستینم مگه. نیزر گهید ایب -

 . میبر کن تماشاش ایب ؟ینیبب رو

 و خوانمیم فاتحه شیبرا و رومیم یریفق سرهنگ قبر کنار

 تماشا را مراغه یدنید یجاها یهیبق تا میافتیم راه بعد یکم

 . میکن

 یصندل یرو ایلع م،یگردیبرم قوانیل طرف به میدار که شب

 یپرحرف کسرهی دارد یخوشحال با و نشسته محمد کنار جلو

 را جوابش ذوق و یمهربان با هم محمد و دایآ و کندیم

 نیا از یبخش هم مریآلزا انگار کنمیم فکر خودم با. دهندیم

 عوض هاآدم یجا آن در که است زمان یتکرار یچرخه

 و شوندیم بچه رهایپ شوند،یم کوچک ترهابزرگ. شودیم

 هنوز ذهنم. رندیگیم را مادرشان و پدر یجا هاجوان

 .کند هضم را باباخان یبرا گور دو وجود نتوانسته
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 گورستان

 و گذشته دلچسبش و زیتم یهوا با بهار یبایز یروزها

 قوانیل در که است سال کی. است دهیرس راه از تابستان

 نیا در چند هر است، دهیرس راه از تابستان یگرما. هستم

 شتریب شودیم و ستین داغ چندان هم تابستان بایز یروستا

 . گذراند کولر به ازین بدون و آرامش با را روزها

 از یکی به را یگرگ یهاتوله دوم جفت قبل روز چند

 هم هاآن که است شده راحت المیخ و امداده زیتبر در همکاران

 . اندکرده دایپ یمطمئن یخانه

 را هاگلخانه تعداد. اندشده کارشان ریدرگ سخت محمد و دایآ

 محصوالتشان و دارند یشتریب کارگران و اندداده شیافزا

 فروش به زیتبر در و کرده دایپ را خودش یهایمشتر

ا  هستند، موفق کارشان در نکهیا. رسدیم  خوشحالم واقعا

 ماندگار قوانیل در که دهدیم را دینو نیا من به چون کندیم

 دوستان نیا توانمیم عمرم یروزها هیبق یبرا من و هستند

 . باشم داشته کمینزد را خوب

 باالخره بودنشان و میهست هم کنار شب چند یاهفته همچنان

 به کنم شروع که است کرده قیتشو مرا بار نیاول یبرا

ا  چون آوردیم نهیسک ننه را میغذا هنوز. یآشپز  حوصله واقعا

 است قرار که ییهاشب یول کنم یآشپز تنها خودم یبرا ندارم

 و نترنتیا کمک با ند،یایب امخانه به ایلع و دایآ و محمد



 

 و شودیم افتضاح یگاه. کنمیم درست غذا دایآ یهاییراهنما

 دور را غذا ایلع یهاسرزنش و محمد و دایآ یهایشوخ با

 و افتاده راه دستم کمکم یول میخوریم مروین و میزیریم

 . کنمیم آشغال سطل یراه را یکمتر یغذاها

 یوقت انگار. است شده مأنوس اول روز از شتریب من با ایلع

 ذهنش از قهیشف خاطرات ند،یبیم را دایآ و من خوب روابط

 و است خوب من با مادرش که است کرده باور و شده دور

 حضورش. باشد داشته دوستم دیبا هم او پس م،یهست دوست

 سفر از که است یازنده آدم تنها. دهدیم من به یخاص حس

 یکل میبرا دنشید بار هر. دارد وجود هنوز و مانده یباق زمانم

 مرا هم و برمیم لذت هاآن از هم که کندیم زنده را خاطرات

 و اندازدیم محمد دادن دست از یابد افسوس و حسرت ادی به

 . ردیگیم دلم

 دارم. ندیایب امخانه به اشخانواده و محمد است قرار هم امشب

 ادی هایشام کردن سرخ موقع. کنمیم درست یشام شانیبرا

 شیپ ییروستا در مرا خودم محمد   که افتمیم یروز آن

. بودند آمده دنمید به لقامه با بعد و بود کرده یمخف یفاطماباج

 یشعله و بودم کرده درست یشام یزمیه اجاق یرو من

ا یتقر هایشام و بود ادیز اجاق  یرو میهااشک. بودند سوخته با

 یابد دادن دست از درد و داغ نیا دانمینم. چکندیم صورتم

 رها آن از هرگز کنمیم حس. بماند دلم در است قرار یک تا

 و باشم داشته دوست را محمد ابد تا که محکومم و شد نخواهم

 . بخورم غصه اشیدور از



 

 ریدرگ هنوز محمد که دیگویم دایآ و ندیآیم عصر دایآ و ایلع

 خوردن و زدن گپ مشغول. آمد خواهد رترید و بوده کار

. دیآیم شب نُه ساعت حدود هم محمد و میشویم وهیم و یچا

 است ساعت مین از کمتر و میهست سال یروزها نیبلندتر در

 لیوسا سرقت مورد چند داا یجد. است شده کیتار هوا که

 از را هانیماش اطیاحت یبرا ما و شده دهید روستا در خودرو

 باز شیبرا را در یلنگه دو هر. میگذارینم رونیب شب اول

. کندیم پارک من نیماش پشت و آوردیم تو را نیماش. کنمیم

 . زندیم لبخند و شودیم ادهیپ

  ن؟یزر یچطور. سالم -

 . ینباش خسته ؟یچطور تو. خوبم -

  م؟یدار یچ شام. هستم هم گشنه. مرگ حد در امخسته -

 . یشام -

 :دیگویم بندد،یم را آن و رودیم در طرف به کهیدرحال

 ! یدار زهیجا! احسنت ؟یشد کدبانو حد نیا در یعنی! اوه اوه -

 به م،یخندیم و میکنیم یشوخ میدار که طورهمان و خندمیم

 .  میرویم ساختمان طرف

 تمام لمیف یوقت و میشویم لمیف یتماشا مشغول شام از بعد

 خوابش کاناپه یرو ایلع و گذشته دوازده از ساعت شود،یم

 :دیگویم محمد. است برده

 کاش خونه؟ ببره و کنه داریب رو ایلعمامان خوادیم یک حاال -

ا   . نیماش تو برد و کرد بغلش شدیم اقالا . بود بچه واقعا

 :میگویم



 

 درمونگاه، برم نکهیا از قبل صبح. من شیپ بمونه دیبذار -

 . رسونمشیم

. شده بدتر هایتازگ. رهیگیم بهونه شهیم داریب شبنصفه -

 دو که یدید. بشه جدا دایآ و من از ستین حاضر اصالا  گهید

 نشد حاضر بودن، اومده نایامامانم که هم قبل هفته سه

 . تهران بره باهاشون

 . گهید خوابه ساعت چند. دیبمون شب هم شما خب -

 :دیگویم دایآ. کندیم نگاه دایآ به فیتکل کسب یبرا محمد

 دست از رو زمستون نصف ما. حاضرم لیم کمال با که من -

 تابستونش شب هی ستین بد حاال. نجایا میبود شده پناهنده سرما

 . میکن امتحان هم

 :میگویم

 توش شما که بابام مامان اتاق باشه، راحت التیخ -

 هازمستون. ستخونه نیا یجا نیوهواترآبخوش د،یخوابیم

 . خنک هاتابستون و گرم

 . خواب لباس نه میدار مسواک نه... فقط. میمونیم باشه، -

 :میگویم خنده با

 هی یشینم مجبور فردا نزدن مسواک شب هی با بابا، نترس -

 بهتون هم لباس. یبد سفارش کامل یمصنوع دندون یسر

 . دمیم

 :پرسدیم طنتیش با محمد

 ! البد یبد توردار یصورت رهنیپ هی یخوایم هم من به -

 .خندمیم



 

ا  -  !ادیب بهت کنم فکر. ستین بد اتفاقا
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 !بپوشم یزیچ نیهمچ باشم حاضر عمراا  -

 قامتش و قد. اتاقه همون کمد تو هنوز بابام یهالباس از یکل -

 . یبپوش شهیم دایپ یزیچ هی. خوردیم تو به هم

 بخواد؟ رو هاشلباس سراغم ادین شبنصفه روحش -

 . کنم بوسش امیب کن صدام اومد، اگه -

 آن و گردمیبرم کوتاه خواب راهنیپ کی با و رومیم اتاقم به

 محمد به و کشمیم ایلع یرو ینازک یپتو. دهمیم دایآ به را

 :میگویم

 شلوارک و ژامهیپ پر دراور یکشوها تو باال اتاق همون تو -

. ستشده شسته و زیتم هم همه. زهاستیچ نیا و شرتیت و

 . بردار ،یدار دوست یهرچ خودت

 دو بعدش و ایلعمامان کردن داریب از رو ما که یمرس. باشه -

 دارم. یداد نجات خوابوندنش دوباره واسه زحمت ساعت سه

 . رمیمیم یخستگ از

. است خواب کاناپه یرو هنوز ایلع شوم،یم داریب که صبح

 جاهمه دمتازه یچا یبو و هستند آشپزخانه یتو دایآ و محمد

 ایلع به ینگاه محمد. میخوریم صبحانه هم دور. است دهیچیپ

 . اندازدیم

 . شهیم رمونید. کنم دارشیب برم -

 :دیگویم دایآ



 

 خوابه،یم یحساب که ییهاشب. بخوابه بذار. نکن تشیاذ -

. مونمیم من د،یبر نیزر و تو. خوبه یلیخ حالش بعدش روز

 . تو شیپ آمیم و خونه برمشیم شد، داریب وقت هر

 رونیب بشیج از را چییسو. دهدیم تکان سر دییتأ به محمد

 :پرسدیم من از. دهدیم ایلع به و آوردیم

  گلخونه؟ یبرسون منو یتونیم -

 راه دینبا و راهته سر هم. برو و درمونگاه برسون منو تو -

 دیبا ساعت دو منه، نیماش پشت تو نیماش هم ،یبر یاضاف

 . آدیم من نیماش با دایآ. میکن جاجابه نیماش

 :میگویم دایآ به

 . دره یجلو یدیجاکل رو چییسو -

 . درمانگاه جلو آرمیم برات بعداا  رو نیماش پس باشه، -

 ! کن درست شام. رمیگیم آمیم خودم شب. ارین -

 :دیگویم خنده با

 نیا برم، تو نیماش با من که شنهاداتیپ نیا تمام از هدف -

 رید من! ما؟ یخونه یکن دعوت شام رو خودت که بود

 ! شهیم دایپ املت یول خونه رسمیم

 . شد رمید. دارم قبول هم همون باشه، -

 از را نکشیع و گذاردیم سرش یرو را دارشلبه کاله محمد

 از جلوتر اطیح یتو. زندیم چشم به و داردیبرم زیم یرو

 فرمان پشت فاصله نیا در. کنمیم باز را در و دومیم او

 :دیگویم و کندیم میصدا جاهمان از. است نشسته

 . افتاد فتیک از یزیچ هی ن،یزر -



 

 کنده لحظه همان که را فمیک یدکمه و کنمیم نگاه را دوروبرم

 رونیب را نیماش محمد. دارمیبرم است، افتاده و شده

 . میافتیم راه و نمینشیم کنارش. آوردیم

□ 

. زنمیم را محمد یخانه زنگ که است شده کیتار هوا

 :دیگویم خنده با. کندیم باز را در خودش

 تو از من امشب! خانم سرکار دیآورد فیتشر عجب چه -

 . دمیرس زودتر

 . رمیگیم طرفش به است، دستم در که را یاقابلمه

 . آوردنش بود سخت چقدر ادهیپ. ُمردم که ریبگ رو نیا -

  ؟یآورد یچ. دنبالت اومدمیم یگفتیم -

 رو از. کنم درست افتاد سرم به هوی بعدازظهر. دوغ آش -

 . پختم ینترنتیا دستور

  ؟یسخت نیا به یغذا چرا حاال -

 .کنه ذوق و بشه خوشحال نفر هی نکهیا واسه -

 غذا نیا بار هر و است دوغ آش عاشق که است ایلع منظورم

 را منظورم هم محمد. کندیم ذوق هابچه مثل م،یدار را

 :دیگویم خنده با و فهمدیم

 املت شام کردیم فکر چون کنهیم ماچت امشب نفر هی اون -

 ! میدار

 . تو میرویم و افتمیم خنده به هم من

 :دیگویم محمد بعد و میزنیم گپ یساعت دو یکی شام از بعد

  م؟ینیبب لمیف -



 

 :میگویم

 . دوازدهه کینزد ساعت. برم گهید من -

 :دیگویم دایآ

 . مینیبب هم با رو لمیف نیا نیبش. ستجمعه که فردا. گهید نرو -

 ساعت حدود. میشویم لمیف یتماشا مشغول و کنمیم قبول

 اطیح در یجلو تا محمد. رومیم رونیب خانه از میدوون

 رونیب که را نیماش. کندیم باز میبرا را در و دیآیم همراهم

 :دیگویم و زندیم لبخند برم،یم

 .باش خودت مواظب -

 . زیچهمه واسه یمرس -

 یتو رومیم صاف رسم،یم خانه به یوقت و افتمیم راه

 . بردیم خوابم بالفاصله و تختخواب

 یلیخ صدا نظرم به. پرمیم خواب از ییصدا دنیشن با

 یهیسا لحظه همان و شومیم زیخمین. است بوده کینزد

 هایتازگ. زدیریم نییپا دلم. رودیم رونیب اتاق در از یاهیس

. ستین امن قبل مثل و شده دهید یدزد از یموارد روستا یتو

 که تابستان یهاشب نیا و ندارد نرده من یخانه یهاپنجره

 دمیام تنها. است راحت یلیخ خانه به ورود است، باز هاپنجره

 دهندینم اجازه کسچیه به و هستند هایگرگ که بود نیا به

 و اندنداده نشان یواکنش چیه هم هاآن انگار یول شود وارد

 وقت چند که افتمیم یکلفت چوب ادی. است بیعج یلیخ نیا

 را آن عیسر. بودم گذاشته تختم ریز و گرفته لییکایم از شیپ

 به. است باز اطیح به رو در. رومیم هال یتو و دارمیبرم



 

 انبوه درختان یال که نمیبیم را هیسا. دومیم وانیا طرف

 است محال. شومیم هایگرگ نگران آن کی. شودیم گم اطیح

 و اطیح یتو شبمهین یکس بدهند اجازه و باشند سالم و زنده

 خودش هاآن از یکی بالفاصله. دیاین در شانیصدا و دیایب خانه

 و نر جفت. کنمیم نگاهش و گردمیبرم. مالدیم میپا به را

 داد اطیح به رو و کشمیم یراحت نفس. هستند کنارم ماده

 :زنمیم
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 من. کردنیم پارس برات هامسگ وگرنه یروح تو مطمئنم -

ا  نکن دارمیب گهید یول ترسمینم روح از  . لطفا

 :کنمیم زمزمه خودم با لب ریز

 دیبا چرا روح از یول دمیترسیم ازت دیشا یبود آدم اگه -

 االن داشتم، دوستشون دل ته از که ییهااون تمام بترسم؟

 . روحن

 و است دهیپر خوابم. کشمیم دراز و اتاق یتو گردمیبرم

ا . شومیم یبافالیخ مشغول  هاروح که بود خوب چقدر واقعا

 االن شدیم کاش. بزنند یسر ایدن نیا به یگاه توانستندیم

 ساعت چند و تو آمدندیم در از محمد و لقامه مادرم، و پدر

 دوستشان یلیخ که یکسان تمام. ردیگیم دلم. میبود هم کنار

 دارم و امآمده کنار تلخ تیواقع نیا با من. اندمرده ام،داشته

 کنمیم حس یگاه یول ببرم لذت امیزندگ از کنمیم یسع

 عشق که کنم انکار توانمینم یجورچیه. امزده گول را خودم



 

 از را او هرگز و دهدیم جوالن وجودم تمام در هنوز محمد

 . برد نخواهم ادی

 صبحانه. شومیم داریب ظهر کینزد و بردیم خوابم باالخره

 نهیسک ننه ظهر. بخورم ناهار موقع به بتوانم که خورمینم

 با و دارم دوست یلیخ که آوردیم یخانگ یراشکیپ میبرا

 یندیخوشا یکاریب با را بعدازظهر. خورمیم اشتها

 خاله به زنم،یم یچرخ هاکتاب صفحات یال. گذرانمیم

 اطیح یتو و کنمیم صحبت او با و زنمیم زنگ نینسر

 و نمیچیم شاخه یرو از را دهیرس یزردآلوها و چرخمیم

 . خورمیم نَشسته

 است غروب کینزد. ردیگیم دلم دوباره شود،یم که عصر

 دسته کی باغچه از. بروم گورستان به رمیگیم میتصم یول

 یکسان یگورها تکتک سر. افتمیم راه و نمیچیم رز

 و میرح لقا،مه مادرم، و پدر اند،بوده زیعز میبرا که رومیم

 و گذارمیم یگل شاخه کدام هر گور یرو. باباخان ترالن،

. محمد گور طرف به افتمیم راه همه از آخر. خوانمیم فاتحه

 قبر سنگ یرو است، مانده یباق دستم در که را یسرخ گل

 رهیخ و نمینشیم جاهمان و خوانمیم فاتحه و گذارمیم

 . قبرش سنگ به شومیم

 کنانپارس و پرندیم جا از هستند، کنارم که هایگرگ دفعهکی

 نگاهشان ینگران با و شومیم بلند. دوندیم یسمت به هم دنبال

 من از دور که دوندیم یمرد سمت به توان تمام با. کنمیم

 به. هستند همراهش انلویش سگ تا دو و ستادهیا گورها وسط



 

 دارند، را سگ دو آن با دعوا الیخ میهاسگ نکهیا الیخ

 چند. دومیم دنبالشان کنند،ینم اعتنا یوقت و کنمیم شانیصدا

 تعجب. دوندیم گرگ کی دنبال دارند که نمیبیم بعد لحظه

 در گرگ تابستان وسط. شومیم نگران هم یکم و کنمیم

 و کندیم فرار گرگ روستا؟ به یکینزد نیا به یافاصله

 چشمم از یاتپه پشت و کنندیم بشیتعق سروصدا با هاسگ

 ستادهیا من به پشت که رومیم مرد طرف به. شوندیم دیناپد

. بودند رفته میهاسگ و گرگ که است یسمت به سرش و است

 قبل یکم که افتدیم ییهاگل به چشمم رسم،یم که کشینزد

 کنار مرد که شومیم متوجه و بودم گذاشته قبرها سنگ یرو

 رسم،یم که سرش پشت. است ستادهیا ترالن و میرح یگورها

 خشکم. خورمیم جا نم،یبیم که را صورتش. گرددیبرم

 و ستادهیا مقابلم که یمرد به امشده رهیخ باز دهان با. زندیم

 یول شناسم،یم که یمحمد دو هر به است، محمد هیشب اریبس

 سال کی نیا در! یفیشر محمد نه احتشام محمد به شتریب

 چشمم به اول نظر در که را محمد دو یظاهر یهاتفاوت

 چه هم با ظاهرشان که دانمیم و امکرده کشف بود، امدهین

 هر است، خودم محمد   هیشب شتریب مرد نیا. دارد ییهافرق

 یهاچشم همان. ستیچ دانمینم که دارد یتفاوت هم او با چند

 لیسب همان و تابدار یکم یموها همان درخشان، یعسل

 زل. بدهم صشیتشخ توانمینم که هست یتفاوت یول ،یطانیق

 . یجد و لبخندیب کند،یم نگاهم و من به است زده



 

 کی است، یسازصحنه کی نیا که رسدیم ذهنم به آن کی

 تا یمرد که دارد یلیدل چه وگرنه من؛ کردن تیاذ یبرا یباز

 درست گرگ کی و سگ جفت کی با محمد به هیشب حد نیا

 یکس چه اما شود؟ ظاهر مقابلم هستم، نجایا من که یموقع

 محمد و دایآ جز باشد؟ داشته را کردنم تیاذ الیخ است ممکن

 و داندینم یزیچ زمان در من سفر مورد در یزیچ کسچیه

 یدرباره هم هاآن تازه. ستندین یکار نیهمچ اهل هاآن مطمئنم

 کردن ظاهر با بخواهند که دانندینم یزیچ محمد و من عشق

 . بدهند آزارم او هیشب یمرد

 یتفاوت نیا زنمیم حدس و کنمیم نگاه مرد صورت به دوباره

 را مرد نیا احتماالا . باشد میگر خاطر به د،یآیم چشمم به که

. است لیدل نیهم به فقط رییتغ نیا و اندکرده میگر محمد هیشب

 :میگویم و کنمیم نگاهش اخم با

 هر یول یکن تیاذ منو یخوایم چرا و یهست یک دونمینم -

 . یستین محمد تو. یبزن گولم ینتونست ،یهست یک

 . زندیم پوزخند

 که دارم یکاف لیدل یول نه، ای یکن باور ستین مهم برام -

 . خودمم

 . یگیم یطورنیا که یندار یلیدل چیه مطمئنم -

 :دیگویم و چشمانم یتو زندیم زل
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 یرو. کن گوش پس ،یبشنو یدار دوست که حاال باشه، -

 اشهیبخ نیماش تو روز هی تو که هست زخم هی چپم یبازو

 هی راستم ران. شده رنگکم چند هر هست، جاش هنوز. یزد

 کینزد تا رانم یباال از که داشته مفصل و بزرگ یجراح

. شهیم دهید واضح کامالا  جاش یکی نیا. خورده هیبخ زانوم

 قیدق هاهیبخ و زخم شکل مطمئنم و یبود یجراح اون سر تو

 .  ادتهی

 زهایچ نیا ییجا هی از ممکنه. شهینم لیدل کدومچیه هانیا -

 .یباش دهیفهم رو

 و شده چروک که را یآب گردن دستمال کی شلوارش بیج از

 رونیب است، قیشقا گل عکس شیرو که ادداشتی دفترچه کی

 . ردیگیم مقابلم و کشدیم

 ،یداد بهم خودت یروز هی. یشناسیم مطمئنم رو هانیا -

 . بود 1321 سال وریشهر

 که ادداشتی دفترچه و گردن دستمال به امزده زل مبهوت

 یکس هست امکانش. است ختهیر جلدش لب رنگ و شده کهنه

. یکهنگ نیا به نه یول بخرد و کند دایپ را هشیشب بتواند

 کند دایپ را هشیشب تواندینم یکس مطمئنم که را گردن دستمال

 که ندارم شک. بود مانده قبل هاسال از و بود لقامه مال چون

 به لحظه چند مرد. شودینم دایپ بازار در االن یاپارچه نیچن

 تپه طرفآن که یسنگ عمارت به بعد و کندیم نگاه صورتم

 لبش یرو یرنگکم لبخند. کندیم اشاره شود،یم دهید

 . ندینشیم



 

 . دمیبوس رو تو من عمارت اون یهااتاق از یکی تو روز هی -

 باور یسوزن سر یحت هنوز یول خورمیم جا بیعج بار نیا

 :میگویم. است محمد او که امنکرده

 . ُمرده محمد. یباش محمد تو نداره امکان -

 . زندیم پوزخند

 نه؟ ام،یب یکردینم فکر. ستادمیوا جلوت و امزنده که فعالا  -

 داد. مالندیم میپا به را خودشان دارند و اندبرگشته میهاسگ

 :زنمیم

 االن و یمحمد تو اگه. یکنیم یسازصحنه برام یدار -

 نکردن؟ بیتعق رو گرگ هاتسگ چطور پس نجا،یا یدیرس

 دورش و ننیبیم رو گرگ هاسگ زمان، در انتقال از بعد

 از. بودن آشنا گرگ اون با هاسگ نیا معلومه قشنگ. کننیم

 . بود یاهل گرگ هی اون. شناختنیم رو گهیهمد قبل

 :دیگویم تمسخر با

. باشه رفته لیتحل قدرنیا هوشت کردمینم فکر دکتر خانم -

 نه کنن،یم بشیتعق و ننیبیم رو گرگ سفر از بعد هاسگ

 رو گرگ هامسگ نیهم یبرا رفتم،یم داشتم من. قبلش

 نبودن، سفر نیا ریدرگ چون تو یهاسگ یول دن؛یدینم

 . دادن شیفرار و دنشید

 . زنمیم پوزخند من بار نیا

 چون یستین محمد تو که لهیدل نیبهتر ،یزد که یحرف نیهم -

 باهام و نهیبب منو نکهیا بدون و باشه نجایا محمد نداره امکان

 . بره بخواد بزنه، حرف



 

 :دیگویم. ردیگیم شکل یقیعم یآزردگ چشمانش یتو

 وسط بذاره رو پاش نداره دوست که یستین یکس تنها تو -

 . گرانید یرابطه

 اخم. دیگویم چه آورمینم در سر چیه. کنمیم نگاهش مبهوت

 . کندیم

. یندار خبر یچیه از انگار که رینگ خودت به یاافهیق هی -

 صبر سال هی ینتون یحت که یباش وفایب قدرنیا کردمینم فکر

 . یکرد دشیروسف. قهیشف به رحمت صد. یکن

 :دهدیم ادامه و اندازدیم چپم دست به ینگاه

. انگشتته تو من ینامزد یحلقه یحت هنوز که نهیا جالب -

 نیا اقالا  که ینداشت وجدان عذاب سوزن سر هی یحت یعنی

 ،یاریب در انگشتت از کردم، دستت خودم که رو یلعنت

 در انتیخ. یتعهدیب اوج یعنی. شیبفروش دور، شیبنداز

 . وقاحت یمنتها

 به مرا یطور شیهاحرف یول دیگویم چه فهممینم هنوز

 به محکم و کنمیم بلند را دستم اریاختیب که است آورده خشم

 . زندیم پوزخند باز. زنمیم یلیس صورتش

 ندارم عادت من یول من، نه بود تو حق یلیس نیا هرچند -

 تو. وفادارترن خودت از هاتسگ. کنم بلند دست زن رو

 پارس براش هاسگ ممکنه که یکس تنها یکرد فکر شبید

 یحت که شدم انداخته دور ذهنت از قدراون. روحه هی نکنن،

. شناسنشیم هاسگ که باشه یکس ممکنه دینرس فکرت به

 منو یگیم و صورتم تو یزد زل ییپررو کمال با که هم االن



 

 رو خودت یتونیم کارها نیا با اگه. ستین مهم. یشناسینم

 . باش راحت ،یکن تبرئه ذهنت تو

 :پرسمیم مبهوت

  ؟یبود اومده یچ واسه ؟یبود من یخونه تو شبید تو -

 چیه بمونه ادمی که کنم نگاهت خوب رفتن از قبل بودم اومده -

 تو قشنگ اتافهیق خواستمیم. شناسهینم رو یوفادار یزن

 یزن واسه خواست دلم دوباره یروز هی اگه که بمونه ذهنم

 راه نیا ته بندازم ادشی و جلوش بذارم رو تو ریتصو بلرزه،

 . رسهیم کجا به

 :میگویم حرص با

 یدیم لمیتحو یدار که هیچ اتیچرند نیا فهممینم که من -

 من که یمحمد. یستین محمد تو که ندارم شک گهید یول

 ،یهست یهرک. زدینم تهمت آدم به راحت قدرنیا شناختم،یم

 . کن گم رو گورت

. ترسمیم. کندیم پر را انمانیم یفاصله و دیآیم جلو قدم کی

ا یتقر هوا  به. ستین کسچیه گورستان در و است شده کیتار با

 ییبال تواندینم او و هستند هاسگ که دهمیم نانیاطم خودم

 :زنمیم داد سرش. اوردیب سرم

 حرف و یستیوا نجایا هم صبح تا ؟یخوایم جونم از یچ -

 .یباش محمد تو کنمینم باور ،یبزن
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 سر کارم، دنبال رفتمیم داشتم. خوامینم یچیه تو از من -

 یول دادن؛ یفرار رو گرگم. نذاشتن هاتسگ. خودم یزندگ

 الاقل ستین بد م،یشد روروبه هم با و شد یطورنیا که حاال

 و بشه کوتاه زبونت ،یکرد حقم در که یفیکث کار خاطر به

 که یکنیم انکار کل به یدار که یطورنیا. یبکش خجالت

 .  هییپررو یلیخ گهید خودمم، من

 اوردهین فیک. قاپدیم را امیگوش و کندیم دراز را دستش

 :زنمیم داد. بود دستم امیگوش و بودم

 ...یگرگ -

 :دیگویم عیسر و رودیم عقب قدم کی

 وارد رو هاسگ. بدزدمش خوامینم. دمیم پسش نترس، -

 هم جون به افتنیم. دارم من هم سگ تا دو چون نکن ماجرا

 . شنیم یزخم شونهمه و

 تا و گرفته گارد عیسر که کشمیم نر یگرگ سر یرو را دستم

 را او و رمیگیم را اشقالده. است رفته جلو محمد یپا کنار

 هم هنوز که مرد نیا نمیبب که مانمیم منتظر و کشمیم عقب

 یگوش به ینگاه. دارد یقصد چه باشد، محمد دارم شک

 یگوش یرو را انگشتش بعد. من به ینگاه و اندازدیم

 شده باز قفلش. شودیم روشن را یگوش یصفحه. گذاردیم

 :دیگویم! است

 الیخیب چقدر دهیم نشون دستته تو که یاحلقه مثل هم نیا -

 از رو انگشتم اثر یحت هنوز. کنار یگذاشت منو زیآمنیتوه و

 .  گهید یکی با یرفت یول یبرنداشت تیگوش قفل یرو



 

 :میگویم حرص با

 رو هاقصه نیا ؟یگیم وپرتچرت خودت واسه یدار چرا -

 مرد؟ کدوم ؟یآورد کجا از

 دایپ اجازه یمرد یوقت بدونم که شناسمتیم یکاف حد به -

 یمونیم میدوون ساعت تا هم تو و اتخونه بمونه شب کنهیم

 هی از که ستمین یآدم من. وسطه یاعاشقانه ارتباط اش،خونه

 . بکشم عشق منت وفایب زن

 و من و آمده روزیپر او احتماالا . دیگویم چه که فهممیم تازه

 یموقع درست شبیپر احتماالا . است دهید هم با را محمد

 نداشته خبر که او و بوده آمده محمد که دهیرس امخانه کینزد

 محمد و من کرده گمان هستند، خانه یتو قبل از دایآ و ایلع

 یخانه به من یوقت باز هم شبید. میابوده تنها خانه در شب

 در محمد خروجم هنگام هم و ورود موقع هم بودم، رفته محمد

 با من که شده مطمئن و دهید را هانیا تمام او. بود کرده باز را

 . دارم یارتباط محمد

 نشده کم تمیعصبان از یاذره یحت ام،دهیفهم را ماجرا نکهیا با

 حق او کنمیم حس. امآورده جوش قبل از شتریب یحت و است

 خانه به مرد کی و من خروج و ورود دنید صرف به نداشت

. ببرد سؤال ریز را عشقم و کند قضاوتم خودش یبرا طورنیا

 خواستن و من به کلمه کی گفتن بدون نکهیا بدتر همه از

 امیعصبان قدرآن. برود شهیهم یبرا و کند رها مرا یحیتوض

 رمیگیم را خودم یجلو زور به و است شده داغ صورتم که

 :دیگویم. نزنم یلیس او به دوباره که



 

 گرگ دیشا یول شد رید چند هر. برو و بردار رو هاتسگ -

 . برم امشب نیهم بتونم و برگرده دوباره یخاکستر

 :میگویم حرص با

 که خوشحالم یلیخ یول کن؛ گم رو گورت زودتر. برو آره، -

 کرده یعوض مرد هی عالف رو خودم یالک دمیفهم و دمتید

 قضاوت دهیم اجازه خودش به و داره انتیخ توهم که بودم

 تو کردمیم فکر یوقت یحت که بگو رو من. بزنه تهمت و کنه

 همه اون اقتیل تو. دادم عذاب رو خودم تموم سال هی ،یُمرد

 هی و دمتید که شکر رو خدا. ینداشت رو احساس و عشق

 که باشه یبار نیآخر دوارمیام دل ته از. نشدم تیاذ عمر

 . نمتیبیم

 :کنمیم اضافه و زنمیم پوزخند

 بار نیآخر ستین بد دمت،ید قبرستون نیهم یتو بار نیاول -

 دیبا بشه، شروع قبرستون تو که یارابطه. باشه جانیهم هم

 !بشه ختم قبرستون به هم

 دوباره بعد. دارمیبرم قدم کی و رمیگیم را هایگرگ یقالده

 پرت طرفش به و آورمیم در دستم از را امحلقه و گردمیبرم

 نور ریز و افتدیم ترالن قبر سنگ یرو حلقه. کنمیم

 :میگویم. زندیم برق مهتاب رنگکم

 داشته نگه دستم تو یخودیب مدت نیا که یاحلقه هم نیا -

 چون هم سیسرو اون. بشه راحت التیخ که دار برش. بودم

 و فروشمیم خودت، به بدم پس تونمینم و نمتیبینم گهید



 

 باشم مطمئن گهید که خودت تین به کنمیم ریخ کار صرف

 . نمونده جا میزندگ تو نحست وجود از یچیه

 نییپا. رومیم نییپا تپه از تند ییهاقدم با و گردمیبرم دوباره

 درست هم گرید بار کی. کنمیم نگاه را باال و گردمیبرم تپه

 به من که یروز همان قبل، سال کی م،یابوده تیموقع نیا در

 میرح و ترالن قبر کنار من روز آن. بودم برگشته خودم زمان

 در درست و بود رفته نییپا بیش نیهم از او و بودم ستادهیا

 من و بود کرده نگاه مرا و بود برگشته و ستادهیا نقطه نیهم

 ماه. ستین آنجا او امروز یول بودم؛ داده تکان دست شیبرا

 او اگر. نمیبیم را گورستان درختان وضوح به و آمده باال

 که مطمئنم. دمیدیم را هاسگ و او بیپره دیبا بود، آنجا

 هستم، آن در من که است نیهم ریمس تنها. است رفته. ستین

 زمان به او. است داشته وجود رفتنش یبرا راه کی فقط پس

 . است برگشته خودش

 یول امدهید را محمد من که شودینم باورم. هیگر ریز زنمیم

 جدا شهیهم یبرا یراحت نیا به هم بعد و میاکرده دعوا هم با

 . میاشده

□ 
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 امختهیر اشک را ریمس تمام. رسمیم خانه به خراب یحال با

 را خانه ریمس زهیغر یرو از. کنمیم چه دمیفهمینم اصالا  و

 وجود تمام با و اندازمیم تختخواب یرو را خودم. امآمده



 

 گله خدا از. زنمیم ادیفر و کشمیم هوار. زمیریم اشک

 . کنمیم

 کرده یگناه چه من مگه ؟یکنیم یطورنیا باهام چرا آخه -

 نیب از دیبا چرا ؟یگذاشت راهم سر یسرنوشت نیهمچ که بودم

 که بشم یکی نیا عاشق بودن، دوروبرم که یمرد همه نیا

 م،یبرس هم به مینتونست داشت بچه و زن نکهیا خاطر به اول

 جونم تمام با که یکس از شدم مجبور لقامه جون ترس از بعد

 به و شد ظاهر جلوم قبرش سنگ بعد بشم، جدا داشتم دوستش

 بودم، اومده کنار درد نیا با تازه که هم االن افتادم، مرگ حال

 جدا هم از دعوا با و بزنه تهمت بهم یول بشه ظاهر جلوم دیبا

 . میبش

 :کشمیم ادیفر دل ته از

 دیبا قدرنیا که خواستمیم یچ ازت من مگه چرا؟ خدا؟ چرا -

  بکشم؟ عذاب خاطرش به

 وخمشچیپ هر پشت که یزندگ نیا از. رمیبم خواهدیم دلم

 است، دهید تدارک رمنتظرهیغ و دیجد عذاب کی میبرا

. بودم کرده عادت اشیابد نبودن و محمد مرگ به. زارمیب

. دید نخواهم را او ابد تا گرید من و مرده او که بودم رفتهیپذ

 بودم کرده قبولش اما بود یشگیهم داغ کی میبرا نیا هرچند

 و شود ظاهر میجلو دفعهکی او نکهیا. بودم آمده کنار آن با و

 به هم قدرآن و بزند ییوفایب تهمت من به تمام یرحمیب با

 ترکم راحت یلیخ که باشد داشته نانیاطم خودش یهاحرف

 امروز تا. اوست مرگ از بدتر یاضربه میبرا برود، و کند



 

 و ریتقد و میاداشته دوست را گریهمد هردو که داشتم باور

 که دانمیم گرید حاال یول است کرده مانیجدا هم از سرنوشت

 عاشقش وجودم بندبند با هنوز من کهیدرحال ندارد، دوستم او

 نیا و بود رانده خودش از توهم کی صرف به مرا او. هستم

 . دهدیم عذابم شتریب یدرد هر از

 مثل که افکار نیا از فرار یبرا که بدحالم یطور شب آخر

 یقو آرامبخش کی است، گذاشته فشار تحت مرا منگنه

 . رومیم خواب به بعد یکم و خورمیم

 یطور. پرمیم خواب از یگوش دارباشیب زنگ یصدا با

 یگوش دنبال و کنمیم باز را میهاپلک زور به که منگم و جیگ

 خواهدینم دلم. بخوابم دوباره و کنم خاموشش که گردمیم

ا . بروم کار سر امروز  دم یگوش. ندارم را شدن بلند توان واقعا

 فشار خودم به. کوبدیم مخم یرو انگار زنگش و ستین دستم

. دیآیم هال یتو از زنگ یصدا. شومیم بلند و آورمیم

 زیم یرو از را یگوش و رومیم رونیب اتاق از تلوتلوخوران

 یکم قدم چند نیهم در. کنمیم خاموش و دارمیبرم هال

 یماریب و روسیو دوباره که کنمیم فکر نیا به. امشده اریهش

 و است غلغله درمانگاه یتو بعد ساعت کی و گرفته شدت

 هرحالبه چون بروم دیبا. هستند من منتظر ماریب یکل

 و زنندیم زنگ درمانگاه همکاران اول. بخوابم گذارندینم

 . خانه در دم ندیآیم کنم، خاموش را یگوش اگر یحت

 از پر چشمانم باز. کشدیم ریت قلبم و افتمیم شبید عیوقا ادی

 را مشتم و ییشودست یتو رومیم کسالت با. شودیم اشک



 

 افتدیم چشمم نهیآ یتو. زنمیم صورتم به و کنمیم آب از پر

 چشمان با کنمیم فکر. کنمیم نگاه آن به مبهوت و دستم به

 دستم به و کنمیم خشک را صورتم. نمیبیم اشتباه دارم سیخ

 منگ و جیگ لحظه چند. است انگشتم یتو امحلقه. کنمیم نگاه

 قلبم به یطور یشاد از یمیعظ حجم بعد و کنمیم نگاه آن به

 شودینم باورم. رودیم باال قلبم ضربان که آوردیم هجوم

 فقط تلخ عیوقا آن تمام. بودم دهید خواب من. دارد تیواقع یول

 هم با و امدهیند را محمد شبید من. است بوده کابوس کی

 نکرده ترکم و نزده ییوفایب تهمت من به او. میانکرده دعوا

 . نبود دستم در امحلقه وگرنه است،

 یقیعم نفس. آوردینم دوام شتریب لحظه کی یشاد نیا

 زیچچیه. است مرده محمد پس کنمیم فکر خودم با و کشمیم

ا . دید نخواهم را او ابد تا من. نکرده یفرق روزید با  واقعا

 در و باشد زنده محمد نکهیا است، ترتلخ کی کدام دانمینم

 نکهیا ای باشد نداشته دوستم و کند یزندگ من از دور ییجا

 . باشد مرده

 مسلم که یزیچ. بردارم دست فکرها نیا از کنمیم یسع

 رخ تیواقع در و توهم ای بوده کابوس ای شبید اتفاقات است،

 ارتریهش یوقت و خورمیم ظیغل ینسکافه کی. است نداده

 .رومیم کار سر شوم،یم

. کندیم ترمز کنارم ینیماش رسم،یم که درمانگاه یجلو

 . زنمیم لبخند محمد و دایآ دنید با و گردمیبرم

  ها؟بچه دیچطور. سالم -



 

 :دیگویم دایآ

 امروز. نپرس و نگو که شلوغه سرمون قدراون فقط میخوب -

 . گلخونه تو میدار کار وحشتناک که

 . بگم تونمیم رو نیهم فقط. دینباش خسته شیشاپیپ -

 :دیگویم محمد

 دیبا من بدم؟ بهت یزحمت هی شهیم مت،یدید که حاال یراست -

 ظهر تا ستمین مطمئن. زیتبر برم و گلخونه بذارم رو دایآ

 ناهار و خونه بره که نداره نیماش ظهر دایآ احتماالا . برگردم

 شیبرسون دایآ دنبال یبر ظهر یتونیم تو. بده رو ایلعمامان

  خونه؟

 همه نیا که هیکار چه افتاده، خونه تو کاریب من نیماش یوقت -

  م؟یبچرخون سرمون دور رو لقمه

 .دهمیم دستش به و آورمیم در فمیک از را خانه دیکل
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 . دیوردار منو نیماش خونه، دیبرگرد -

 . زندیم لبخند دایآ

 یک   رو نتیماش. آرمیم برات رو دیکل. نیزر یمرس -

 نیا یعنی. کار سر از میبرگرد رید امشب ممکنه ما ؟یخوایم

 . میدار سفارش یکل. شلوغه یلیخ سرمون روز هر هفته

 نیماش فعالا  یخوایم اصالا . برم ییجا که ندارم یابرنامه -

 دیفتین دردسر به زیتبر بره خواست محمد اگه که باشه دستتون



 

 موقع هر. یبد رو ایلعمامان ناهار یبر یچطور تو ظهر که

 . رمیگیم رو نیماش زنمیم زنگ داشتم، کار

 :دیگویم محمد

 در سخت شده، تموم هازحمت گهید االن یکرد فکر اگه -

 ایلعمامان به سر هی یبر هم بعدازظهر یتونیم. یاشتباه

 . زنهیم غر یکل م،یآیم رید یلیخ ما که ییروزها ؟یبزن

 رون،یب امیب درمانگاه از نکهیا محض به. رمیم باشه، -

 . تونخونه رمیم صاف

 دیکل و دیآیم دایآ بعد یکم و روندیم و کنندیم تشکر دو هر

 . گرداندیبرم را امخانه

 ینفر چند وتوکتک. ستین یشلوغ روز تصورم برخالف

 رونیب درمانگاه از موقع به بعدازظهر. روندیم و ندیآیم

 کی. رومیم دایآ و محمد یخانه به جاهمان از و میآیم

 خانه به بعد و میزنیم حرف هم با و نمینشیم ایلع شیپ یساعت

 . رومیم

 و زنمیم یچرت. امخسته کنمیم حس رسم،یم که خانه به

 از آزاردهنده و مزخرف احساسات تمام. شومیم داریب سرحال

 که یشگیهم تلخ حس همان هنوز. است رفته رونیب ذهنم

 ام،داده دست از را او شهیهم یبرا و ُمرده زمیعز محمد

 شده پاک ذهنم از کابوس آن عذاب گرید یول است همراهم

 . است

 یبرا کنمیم حس که است مانده غروب تا یساعت دو هنوز

 حس نیا روزها یلیخ. ستین یبیعج زیچ. دلتنگم یلیخ محمد



 

 کی اطیح از و شومیم حاضر. رومیم خاکش سر و دارم را

 . افتمیم راه گورستان طرف به و نمیچیم سرخ رز شاخه

 سنگ یرو را رز گل. رومیم محمد خاک سر میمستق امروز

 محمد بعد لحظه چند. خوانمیم فاتحه شیبرا و گذارمیم قبرش

! کابوس هم باز. زندیم چمباتمه مقابلم قبر سنگ طرفآن

 نکند. شومیم نگران. هستند باز. کشمیم دست چشمانم یرو

 که یگرید یماریب ای یزوفرنیاسک دارم؟ یروح یماریب

 :دیگویم. شودیم توهم باعث

 لقب قاجار زمان که یکس نیاول ن،یزر پدربزرگمه قبر نیا -

 و باباخان به شد منتقل بعدها لقب اون. گرفت رو الدولهاحتشام

 کنن، انتخاب یلیفام همه شد قرار که شاه رضا زمان

 اسم مرحومش پدر ادی به باباخان. احتشام شد هم مونیلیفام

 . رمحمدیام گذاشته منو

 یرو کشدیم دست. کنمیم نگاهش دارم مبهوت طورهمان

 :دیگویم و است احتشام یکلمه یادامه در که سنگ یهاترک

 نیا تو. بود «الدولهاحتشام» هنوز نیا خودم، زمان تو -

 خورده ترک هم سنگ و کرده محوش بارون و باد سال هشتاد

 . شهینم دهید گهید اشهیبق و

 اسم کلمات چون دیگویم درست انگار. کنمیم نگاه سنگ به

. ستین وسط و است سنگ راست سمت «احتشام رمحمدیام»

 : میگویم اخم با

  ؟ینرفت چرا پس ؟یبر یخواستینم مگه ؟یچ که خب -

 . زندیم لبخند



 

 سؤال تا چند هر بعدش تا بده جواب منو سؤال هی اول تو -

 که یکن یعروس یمرد با یحاضر تو. بدم جواب ،یداشت

  داره؟ جهینت

 است؟ دهیفهم را نیا کجا از. شودیم جمع میابروها اریاختیب

 در دارم که شومیم یعصبان خودم از دارد؟ یتیاهم چه اصالا 

 فکر خودم ذهن یساخته و یالیخ موجود کی یهاحرف مورد

ا » پرسم،یم خودم از. کنمیم  به ینگاه «توهمه؟ نیا واقعا

 است توهم که است مسلم بله،. اندازمیم انگشتم یتو حلقه

 من یآرزوها یتجل نیا. نبود من انگشت یتو حلقه نیا وگرنه

. کند یخواستگار من از دوباره و دیایب یروز محمد که است

 انگشتم یتو که یاحلقه به بعد و کنمیم نگاه او به دوباره

 : پرسدیم. او به باز و است

 تو یکرد پرت رو نیا شبید یوقت یکنیم فکر یدار -

 شبید من انگشتته؟ تو دوباره یچطور ،یرفت و قبرستون

 . آوردمش برات

 . شودیم ترظیغل اخمم

 با بشه؟ یچ که من؟ یخونه تو یاومد اجازهیب شبید باز -

 سرش از دست که یدار کاریچ انتکاریخ یوفایب زن هی

 ؟یداریورنم

 . شودیم ترقیعم لبخندش

 یصفحه رو ذارهینم منو عکس انتکاریخ یوفایب زن -

 هم اون ،«دارم دوستت ابد تا» سهیبنو روش و شیگوش



 

 سنگ یرو قبلش قهیدق چند و ُمردم من کنهیم فکر کهیدرحال

 . باشه گذاشته گل قبرم

 او و بودم کرده نگاه تپه نییپا از یوقت شبید که فهممیم تازه

. است بوده آمده پدربزرگش گور سمت به بودم، دهیند را

 بعد است، ُمرده محمد بودم گفته میهاحرف وسط یوقت احتماالا 

 از هایگرگ و من که یریمس از و کرده فکر آن به رفتنم از

 یاشتباه چه من که بوده زده حدس م،یبود آمده سمت آن

 عکس یرو زیر ینوشته دعوا یبحبحه آن در تازه. امکرده

 کندیم نگاهم لحظه چند! بود دهید نگاه کی با هم را امیگوش

 :دیگویم و

 یبزرگ اشتباه نیهمچ دینبا تو مورد در من. نیزر دیببخش -

 امشرمنده. کنم شک اتعالقه و عشق به نداشتم حق. کردمیم

 ییهاحرف کردم، که ییفکرها خاطر به ز،یچهمه خاطر به

 . رنجوندمت نکهیا خاطر به... زدم بهت روزید که

 حرص با و زنمیم پس آورده، هجوم چشمانم به که را یبغض

 :میگویم
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 درست زیچهمه یدار انتظار امشرمنده و دیببخش با ن؟یهم -

 اون با یفهمیم ؟یکرد کاریچ من با روزید یدونیم بشه؟

  ؟یآورد روزم به یچ هاتحرف

 یخوایم. بشه درست زیچهمه که کنمیم یبگ تو یکار هر -

  بشه؟ خنک دلت تا یکن مجازاتم و یبزن یلیس بهم هم باز



 

 شیجلو توانمینم که آوردیم هجوم هم با یطور اشک و خشم

 : کشمیم داد سرش و هیگر ریز زنمیم. رمیبگ را

 که یروز از دم؟یکش یچ سال هی نیا تو من یفهمیم تو -

 یچ یدونیم ،یشد تموم شهیهم واسه و یُمرد تو کردم فکر

 رو یتلخ یروزها چه که یدار یدرک اصالا  اومد؟ روزم به

 رو قبر سنگ نیا که بار نیاول یکن درک یتونیم گذروندم؟

 هوش به زیتبر مارستانیب تو و رفتم هوش از جانیهم دم،ید

  اومدم؟

 شده خشدار بغض از که ییصدا با و کنمیم هیگر یهایها

 : زنمیم داد سرش دارم طورهمان است،

 وقتچیه که بودم رفتهیپذ. بودم کرده قبول رو مردنت من -

 فکرش یحت که داشتم دوستت یطور هنوز یول یگردیبرنم

 مرده عشق هی به من. یاگهید مرد طرف برم کردمینم هم

 عشق نیا سوزن سر هی یحت یلعنت تو یول بودم مونده وفادار

 من بار دو و یدیرس راه از تا نیهم واسه ،یبود دهینفهم رو

 واسه و هم به مونیچسبوند ذهنت تو ،یدید هم با رو محمد و

 کی نکهیا بدون یگرفت میتصم هم بعد ،یساخت قصه خودت

 واسه و یبرگرد نمت،یبب یبذار نکهیا بدون ،یبگ من به کلمه

 بهم که یبود نشده قائل برام رو حق نیا یحت تو. یبر شهیهم

 فکر هر دمت،ید یاتفاق هم یوقت. بدم حیتوض یبد فرصت

 . سرم رو یکرد آوار هوی بود، سرت تو یمزخرف

 :دیگویم آرام



 

 حق بهت یباش داشته ازم یاگله هر ن،یزر یدار حق -

 نکن فکر یول کنم؛ هیتوج رو اشتباهم خوامینم اصالا . دمیم

 کی تو یبرا که یزمان نیا. بوده آسون من واسه مدت نیا

 یخبریب تو سال ده. گذشته سال ده من واسه بوده، سال

 که رو یکسان شتریب که یتلخ یروزها تو، از محض

 منو که یزیچ تنها. دادم دست از یکییکی داشتم، دوستشون

 . بود تو به دنیرس دیام بود، داشته نگه پا سر

 :پرسمیم مبهوت

  سال؟ ده -

 1331 سال تابستون اواخر اومدم، که روزیپر. سال ده آره، -

 . بود

 :پرسدیم و زندیم یرنگکم لبخند

  نشده؟ عوض امافهیق ست؟ین معلوم یعنی -

 شیهاقهیشق یرو دیسف یمو تار چند. کنمیم نگاهش دقت با

 حس روزید از که یتفاوت آن و بودم دهیند االن تا که هست

 که است یخاص یپختگ دارد، من محمد   با مرد نیا کردمیم

 ظاهرش در یرییتغ نیا جز. است شده اضافه اشچهره به

 :میگویم. است جذاب موقع همان مثل و نشده جادیا

 فقط نجایا دمیرس یوقت من. فهممینم رو یزیچ هی... یول -

 تو ماه کی هر کردم حساب. بود گذشته ساعت زدهیس دوازده

 خودم با. گذشته دوره نیا تو ساعت کی معادل زمان اون

 ده نجایا ،یایب هم بعد سال ستیب تو اگه یحت بودم کرده فکر

 ... یومدین یوقت. بکشه طول دیبا روز



 

 ادامه بغض با و چکدیم صورتم یرو میهااشک دوباره

 : دهمیم

 باورم. کردم دایپ رو قبر سنگ نیا و کردم وجوپرس گشتم، -

 گذشته تو زمان تو هاسال من حساب به چون توئه قبر که شد

 سال کی که االن تا. یباش شده ریپ دیبا تو کردمیم فکر. بود

 . باشه گذشته قرن کی تو زمان تو دیبا گذشته، اومدنم از

 . کندیم نگاهم لبخند با

 فکر تو خوب، دختر. یبود ترباهوش هامیقد دکتر خانم -

 معادل زمان اون تو ماه کی شهیهم باشه قرار اگه ینکرد

 1320 سال روز چهل از بعد باشه، زمان نیا تو ساعت کی

 تو محاسبات با البد بشن؟ یکی هم با و دوره نیا به برسه دیبا

 ! باشه بعد سال صدیس ستیدو تو دیبا ستیب یدهه االن

 نیا به من چطور. دیگویم درست. کنمیم نگاهش یجیگ با

 کنم درک توانمینم هم هنوز بودم؟ نکرده فکر موضوع

 بود دهیکش طول ساعت دوازده من یساله کی سفر چطور

 گذرانده را سال ده او یول گذشته سال کی من یبرا االن یول

 :دیگویم. است

 تو زمان گذشت سرعت که ستین یطورنیا کنمیم فکر من -

 هادوره یهمه. کرد سهیمقا هم با بشه رو هادوره از کدومچیه

 فرود محل یول شنیم یسپر دارن خودشون خاص سرعت با

 و میخواهیم که داره یزیچ به یبستگ گه،ید زمان هی تو ما

 شیپ فکرت گذشته، به یاومد یوقت تو. میکنیم فکر بهش

 دهید یمیقد یهاعکس تو که یزیچ بود، لقامه یسالگ هفت



 

 هم من. زمان همون تو یاومد فرود نیهم واسه ،یبود

 کردم،یم فکر تو مورد در داشتم نجا،یا اومدم که روزیپر

 نظرم به. یشد یشکل چه االن کنم مجسم ذهنم تو کردم یسع

 و شده بلندتر موهات یول نکرده یفرق و همونه صورتت اومد

 من یذهن تصور فقط نیا. یشد هم الغرتر ده،یرس کمرت تا

 درست دمت،ید یوقت یول شد دایپ کجا از دونمینم و بود

 . یبود یشکل همون

 یوقت که دارم خاطر به خوب. دیگویم درست کنمیم حس

 کرده مجسم ذهنم در را روستا گشتم،یبرم زمان نیا به داشتم

. بودم کرده ترکش که یروز همان شکل به درست بودم،

 ساعت زدهیس دوازده با فقط زمان همان در نیهم یبرا

 :دیگویم محمد. بودم آمده فرود اختالف
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 دنبال هاسگ. نمتیبب که بودم تابیب دم،یرس راه از یوقت -

 نکهیا محض به و دادن شیفرار و کردن یخاکستر گرگ

 بود، شده عوض روستا. اتخونه طرف افتادم راه برگشتن،

 دایپ رو اتخونه راحت هرحالبه یول بود شده بزرگ یلیخ

 نیا جز یزیچ که افتاد اتفاق یجور عیوقا ن،یزر. کردم

 تو یزندگ تو یاگهید مرد که کرد برداشت ازش شدینم

. اومد محمد که بودم اتخونه یروروبه درست من. هست

 زده رو در زنگ من بود، دهیرس رترید لحظه چند اگه دیشا

 بهمون روز چند نیا تو که ییهایتلخ از کدومچیه و بودم



 

 و کوچه طرف اون ستادمیوا من. اومدینم شیپ شد، لیتحم

 با و شاد یلیخ و یکرد باز رو در یاومد تو. جلو ومدمین

 و شام مورد در دیداشت یوقت. یکرد استقبال ازش لبخند

 هی که بود یجور رفتارتون د،یزدیم حرف هانیا و یخستگ

 داشتم. همسرته مرد اون و یکرد ازدواج تو کردم فکر لحظه

 پشت صبح تا. بشم مطمئن تا ستادمیوا اونجا. شدمیم وونهید

 در به بودم زده زل و بودم نشسته کوچه طرفاون یهابوته

 حاال و میبود کاشته هم با که ییدارهایسپ اون به ات،خونه

 مرد اون اومدن از یخبر دمید یوقت. آسمون به بودن دهیرس

 گهید د،یرفت خرم و خوش و رونیب دیاومد هم با صبح و نشد

 دلم. بود بد یلیخ حالم یساعت چند. شوهرته شدم مطمئن

 بگم بهت آد،یم در دهنم از یهرچ و درمانگاه امیب خواستیم

 تیخوشبخت نبودم حاضر که داشتم دوستت قدراون هنوز یول

 یزندگ نیا تو من دنید ممکنه کردمیم حس. رمیبگ ازت رو

 لذت ازش یدار و یکرد درست خودت واسه که یدیجد

 تیخوشبخت مانع نبودم حاضر. کنه درست یمشکل ،یبریم

 بشه غروب که موندم منتظر. کنم تتیاذ یشکل چیه به و بشم

 بمونم که نداشتم یازهیانگ چیه گهید. خودم زمان به برگردم و

 قضاوت زود گرفتم میتصم و اومدم خودم به کم هی بعد. نجایا

 دمیفهم و کردم وجوپرس میرمستقیغ و یآباد تو رفتم. نکنم

 ساله هی تو که دمیفهم هم نیا. مجرده یزیرخیام دکتر خانم

 متوجه یکس ،یبود ستیب یدهه تو که یمدت اون و یینجایا

. گذشته یکوتاه زمان نجایا مدت اون زدم حدس. نشده بتتیغ



 

. شدم بود، گذشته تو و من یبرا که هم یزمان اختالف متوجه

 از مرد اون دیشا گفتم خودم به. شد راحت المیخ کم هی

 یکل. یزیچ نیهمچ ای دنتید اومده تهران از مثالا  و هاتهلیفام

 ،یکار سر تو تا گرفتم میتصم. بودم داده یدواریام خودم به

 زیتم لباس کردم، حموم و آبگرم رفتم. برسم خودم به کم هی

 تو یوقت. موندم منتظر و اتخونه دم برگشتم دوباره. دمیپوش

 اون که بود شده راحت المیخ یحساب گهید خونه یبرگشت تنها

. دمیچرخ اتخونه دوروبر شب تا. بوده لتیفام هی فقط مرد

 تو که نمتیبب و بدم نشون رو خودم امیب خواستمیم گهید

 خونه هی دم یرفت دمید و اومدم دنبالت. یرفت و رونیب یاومد

 . کرد باز برات رو در مرد همون. یزد در و

 :دهدیم ادامه و زندیم یمحو لبخند

ا یتقر و بود شب بار دو هر. بودم دهیند درست شوافهیق من -  با

 کاله رون،یب دیبود اومده خونه از که هم صبح بود، کیتار

 رو اشافهیق اگه دیشا. بود زده رهیت نکیع و بود سرش دارلبه

 کج قدرنیا فکرم و داره ینسبت باهام زدمیم حدس دم،یدیم

 یکی یرفت تو کردمیم فکر هم دیشا دونم،ینم یول رفت،ینم

 اندام مدل از هرحالبه. باشه من هیشب یلیخ که یکرد دایپ رو

 تو کرد، باز که رو در. هیشبید مرد همون نیا دمیفهم پشیت و

. بشه خوشحال که یکرد درست دوغ آش نفر هی واسه یگفت

 ماچت که شهیم خوشحال یقدر به نفر هی اون گفت هم اون

 چه هاحرف نیا از ،یبود من یجا خودت ن،یزر! کنهیم

 کردمینم فکر هم سوزن سر هی یحت من ؟یکردیم یبرداشت



 

 تو و باشه داشته دوست دوغ آش قراره خونه اون تو که یکس

 شوهرش قبل ماه دو که منه یساله هجده یایلع کنه، ماچ رو

 آش عاشق هاشیبچگ مثل هنوز که شده رزنیپ هی االن و دادم

 ذوق و شوق همه اون با رو آش تو بودم کرده فکر. دوغه

 به قراره که هم یکس و یکرد درست مرد همون واسه

. دیکشیم ریت داشت مغزم. خودشه ببوسه، رو تو خاطرش

 یاعاشقانه یرابطه مرد اون با تو بودم شده مطمئن گهید

 و موندم جاهمون باز. شدمیم خفه داشتم حسادت از. یدار

 اون تو ممکنه االن نکهیا فکر از و خونه اون در به زدم زل

 ... فتهیب یاتفاق چه خونه

 شیبرا هم گفتنش یحت انگار. کندیم رها کارهمهین را حرفش

 :دهدیم ادامه و کشدیم یقیعم نفس. است سخت

 باز. رونیب یاومد خونه اون از شب میدوون ساعت تو -

 دیبا که بودم شده مطمئن گهید. کرد اتبدرقه مرد همون

 هاتچراغ و خونه یرفت یوقت. خودم زمان به برگردم

. نمتیبب که تو اومدم و دمیپر وارید رو از شد، خاموش

 حد نیآخر تا. کنم تماشات خوب ،یخواب یوقت خواستمیم

 دوستت هنوز یول بودم دهیرنج و بودم یعصبان ازت ممکن

. بود نشده کم داشتم، بهت که یعشق از هم ذره هی. داشتم

 ،یستین متوجه تو که یموقع برم، نکهیا از قبل خواستمیم

. داد صدا و یزیچ هی به کرد ریگ پام. اتاقت تو اومدم. نمتیبب

 . کردم فرار من و یدیپر خواب از تو

 .کنمیم نگاهش اخم با
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 رنجوندن بار چند و یطوالن قهر هی از بعد یروز هی ادمهی -

 صحبت با افتاد، یاتفاق هر که میبود داده قول هم به گه،یهمد

 رو زهایچ نیا و قهر و غرور میبود گذاشته قرار. میکن حلش

 حرف هامونیدلخور مورد در و کنار میبذار شهیهم واسه

 . میبزن

 بود نیا من حس. نبود قهر و غرور هیقض گهید نجایا نیزر -

 به اومدمیم دیبا یچطور من. یهست یاگهید مرد مال تو که

 دهیخند هم تو و ببوسدت خوادیم بود گفته گهید مرد هی که تو

 زیچهمه میبود داده قول یروز هی نکهیا نجام؟یا من بگم ،یبود

 هم با دلمون که بود یموقع مال م،یکن حل زدن حرف با رو

 دهیشن که ییهاحرف اون با من. میبود دلخور هم از فقط بود

ا  بود، شده فیرد جلوم هم سر پشت که یاتفاقات و بودم  واقعا

 اشتباه دارم قبول هرچند. دادم دست از رو تو کردمیم فکر

 .بود اشتباه نیتربزرگ تو عشق به کردن شک. کردم

 . زندیم لبخند و کندیم نگاهم

 نبوده یروز سال ده نیا تو. رمیمیم برات هنوز من ن،یزر -

 مدت اون که ییهابتیمص تمام تو. نکنم ادتی بار هزار که

 هی که بود نیا کرد،یم گرم رو دلم که یزیچ تنها اومد، سرم

 خواستینم خدا معتقدم هم االن. باشم کنارت و امیب یروز

 م،یبمون دور هم از عمر هی تو و من که بشه باعث من اشتباه

 گرگ. قبرستون فرستاد لحظه اون درست رو تو نیهم یبرا



 

 از انگار هاتسگ هوی که بود ستادهیوا جلوم یخاکستر

 هی و بودم رفته من وگرنه دادن شیفرار و شدن نازل آسمون

 هی به کدوم هر و میموندیم هم حسرت در هردومون عمر

 . میدیکشیم عذاب شکل

 :هدیم ادامه و اندازدیم قبر سنگ به ینگاه

 و یباش نجایا تو که نبوده بیعج هم ادیز انگار چند هر -

 ادیز ظاهراا . یبذار گل من ادی به بابابزرگم قبر سنگ یرو

 . نجایا یآیم

 طرفم به و داردیبرم قبر سنگ یرو از را سرخ گل

 . ردیگیم

 جبرانش بده فرصت بهم. نیزر ببخش رو روزمید اشتباه -

 . خاتونم کنم

 و رخوتناک یهاختنیر نییپا آن از زد،یریم نییپا دلم

 یبرا دلم. بودم نکرده اشتجربه بود هامدت که یدلچسب

 و تلخ یدوره کی از بعد یوقت. زندیم غنج گفتنش «خاتونم»

 مقابلم حاال بودم، دهیرس هم مرگش باور به یحت که یطوالن

 چرا کشم،یم پر شیبرا هم من و دارد دوستم و است نشسته

 اشتباه دارد قبول هم خودش که روزید یقهیدق چند آن از دینبا

 بوده لحظه نیهم محالم یآرزوها یمنتها بگذرم؟ است، کرده

 دستش از را گل. است شده لیتبد تیواقع به ایرؤ از که

 :میگویم و رمیگیم

 نکهیا. یبگ بهم رو یزیچ هی ،یآیم که یروز بود قرار -

 . ینذاشت یباق انتظارچشم رو یکس سرت پشت



 

 :دیگویم محکم و قاطع و کندیم نگاه چشمانم یتو

 منتظر رو کسچیه نه رنجوندم؛ رو یکس نه باش مطمئن -

 یسخت شرط. امیب که دیکش طول سال ده نیهم یبرا. گذاشتم

 . نیزر یبود گذاشته برام

 :دیگویم. کنمیم نگاهش لبخند با

 من. بشه راحت المیخ که بگم هم رو گهید زیچ هی بذار -

 ستیب یدهه تو یزمان هی. اومدم ایدن به تو از قبل سال هشتاد

. ترمبزرگ ازت سال ازدهی االن. بودم تربزرگ ازت سال دو

 امجهینت. ترهبزرگ ازم سال پنجاه و مادربزرگته سنهم دخترم

 یعروس یمرد با یحاضر تو. ترهکیکوچ ازم سال ده فقط

  داره؟ بیعج یزهایچ قدرنیا که یکن

 بغض با. امگونه یرو خوردیم سر اشک قطره کی باز

 :میگویم

 کی تو واسه من ساعت کی هر کردمیم فکر که زمان اون -

 یرسیم من به یوقت دیشا که بودم کرده فکر گذره،یم ماه

 مهم برام. سال هشتاد یحت ای سال شصت ای باشه سالت پنجاه

 . یباش خواستمیم فقط. نبود

 قطره آن و کندیم دراز طرفم به قبر سنگ یرو از را دستش

 :دیگویم. کندیم پاک صورتم یرو از را اشک

 شتم،یپ االن من. محمد دل زیعز نکن هیگر گهید خدا رو تو -

 تمام دمیم قول. بندازه ییجدا نمونیب ستین قرار یچیه گهید

 برات یطور ،یگذروند که رو یتلخ یروزها و هایسخت نیا

 . یفتین هم ادشونی یحت گهید که کنم جبران



 

 که دهدیم لمیتحو لبخندها آن از یکی پاسخم در. زنمیم لبخند

. هم مرا دل و هم؛ را ایدن و کندیم روشن را صورتش تمام

 او که امنکرده باور را یخوشبخت نیا هنوز. لرزدیم دلم

 :میگویم. است کنارم

ا  شبید -  و شدم پا که صبح. گذروندم رو یوحشتناک شب واقعا

 رو هاصحنه اون تمام کردم فکر انگشتمه، تو امحلقه دمید

 .بودم دهید خواب
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 پنجره پشت. بود بد حالت چقدر که دمید و بودم اونجا شبید -

 قبرستون تو یوقت. کردمیم نگاهت و بودم ستادهیوا بالکن تو

 جاهمون. شد بد حالم دم،ید تیگوش یرو رو عکس اون

 یول بگم بهت خواستمیم لحظه همون. کردم اشتباه دمیفهم

 اومدم. بشم مطمئن و کنم صبر گرفتم میتصم. نتونستم

 از و یزدیم داد و یکردیم هیگر یطوراون یوقت. اتخونه

 امیب خواستیم دلم. شدمیم وونهید داشتم ،یکردیم گله خدا

 اشتباه بگم و کنم یعذرخواه بدم، تیدلدار و کنم بغلت و جلو

 پس منو و یکنینم قبولم لحظه اون تو کردم حس یول کردم،

. برد خوابت تا کردم صبر. خورهیم گره بدتر کار و یزنیم

 نیسنگ یلیخ. کردم تماشات ستادمیوا و اتاقت تو اومدم بعد

 تو حلقه نیا هم شب هی یحت اوردمین طاقت. یبود دهیخواب

 .کردم دستت رو حلقه و ایدر به زدم رو دل. نباشه انگشتت



 

 همش نکهیا فکر دمش،ید که صبح. یکرد یخوب کار چقدر -

 نیا. یرفت تو کردمیم فکر شبید. کرد آرومم بوده، خواب

 کم هی بوده، خواب کردم فکر یوقت. کردیم اموونهید داشت

  ان؟یک دایآ و محمد یدیفهم کجا از حاال. شدم راحت

 یبرس خواستمیم. بودم دنبالت خونه در دم از صبح -

 درمانگاه در جلو. بزنم حرف باهات امیب بعد درمانگاه

 تو کینزد از رو محمد یافهیق بود بار نیاول. دمشونید

 هم رو دایآ. دمیدیم زهایچ نیا و کاله و نکیع بدون ییروشنا

 و من به شباهتشون از اولش. دمیدیم بود بار نیاول کالا  که

 تا دو نیا دمیفهم د،یزد ایلع از حرف که بعد. خوردم جا قهیشف

 االن و شده ریپ دخترم دمیفهم. هستن من یهاجهینت جوون

 خونه هاجوون تا گرفتم میتصم بعد. مادربزرگه خودش واسه

. زدم در و محمد یخونه دم رفتم. نمیبب رو ایلع برم ستن،ین

 نیا قصدم. اومدم اشتباه بگم و بپرسم یالک زیچ هی داشتم الیخ

 کرد، باز رو در یوقت یول برم، و نمیبب رو ایلع فقط که بود

 مات. تو برد منو و کرد صدام بابا مانهیصم و راحت یلیخ

 یلیخ برام یول شناخته منو که بود اومده خوشم. بودم مونده

 که دمید هال تو عکس قاب یسر هی بعد. بود بیعج

 ایلع از. گهید عده هی و بود توش هم دایآ و محمد یهاعکس

 و پسرهاش. کرد یمعرف رو همه. انیک هانیا دمیپرس

 گفت هم محمد عکس مامانمه، گفت رو دایآ هاش،عروس

 و هوش دخترکم دمیفهم اونجا تازه. یبابام گه،ید یخودت

 دایپ بابا مامان خودش واسه و ستین جاش سر ادیز حواسش



 

 قدرنیا که گرفته اشتباه محمد یکی اون با منو هم االن کرده،

 .راحته باهام

 :دیگویم و دهدیم رونیب یصدادار نفس

 نیا تو که بودم خوشحال هم. داشتم دوگانه حس هی نیزر -

 هم زانمیعز از گهید یکی تو از ریغ و هست ایلع هم دوره

 دخترک همون رزنیپ نیا که بود سخت باورش هم کنارمه،

 ستاره مثل عروس لباس تو شیپ ماه دو که منه شاداب

 . دیدرخشیم

 ست،یب یدهه بودم اومده یوقت من. یگیم یچ دونمیم -

 شدینم باورم. داشتم لقامه به نسبت رو حس نیا اول یروزها

. دخترمه یجا االن بوده، مادربزرگم یجا عمر هی که یزن

 . یبریم لذت بودنش از فقط بعدها و یکنیم عادت بهش یول

 یلیخ. کنم عادت بهش دیبا که هست زهایچ یلیخ کنم فکر -

 زمان از تردهیچیپ یلیخ تو یایدن. رمیبگ ادی دیبا رو زهایچ

 . منه

 . کنمیم نگاهش لبخند با

 من هم االن رم،یبگ ادی رو تو یایدن یکرد کمکم یروز هی -

 طول ادیز مطمئنم دارم، سراغ ازت که یهوش با. کنارتم

 توش یبتون و یبشناس و یریبگ ادی رو ایدن نیا کشهینم

 . یکن یزندگ راحت

 یعروس دیبا یچطور تو و من که نهیا سؤال نیترمهم حاال -

 تهران امیب دیبا ه؟یچطور تو یدوره تو یعروس مراسم م؟یکن



 

 کنم فکر کنم؟ یخواستگار اتشوهرخاله و خاله از رو تو

 . باشن هااون ،یدار که یلیفام نیترکینزد

 . شومیم بلند

 پاهامون میزد چندک ساعته هی. میبزن حرف خونه میبر ایب -

 ... تازه شه،یم کیتار داره هم هوا گرفته، درد

 : دهمیم ادامه و خنده ریز زنمیم

 قبر سنگ هی طرف دو که میهست یزوج تنها ما کنم فکر -

 . میذاریم ازدواج قرار میدار و مینشست ساله یاوُخردهصد

 :دیگویم. شودیم بلند و کندیم یاخندهتک

 از کردم، میتقد بهت یخواستگار یبرا که هم رو یگل تازه -

 ! برداشتم قبر سنگ یرو

 طرف به هم کنار و ردیگیم را دستم. میخندیم هردو باز

 :میگویم. میافتیم راه تپه نییپا

. ستین یخواستگار مراسم م،یدار که یمشکل نیترمهم االن -

 ستین حاضر یمحضر چیه تو یشناسنامه با که نهیا مشکل

 . کنه عقدمون

 :پرسدیم خنده با

 ! ره؟یبگ زن نداره حق باشه، سالش صدوچند یکی اگه یعنی -

 آدم هی مثل دیبا هم اشافهیق که نهیا یاصل مشکل. داره حق -

 االن تو. ساله وچندیس مرد هی نه باشه ساله صدوچند

 دویکیویس و مونده ترجوون هم اتچهره سالته، وهشتیس

 تو میبر 1293 تولد خیتار یشناسنامه با. یآیم نظر به ساله

 . جوکه کننیم فکر ،یمحضر هر



 

 داره؟ حل راه م؟یبکن دیبا کاریچ خب -
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ا  که حل راه آره، -  کار احوال ثبت تو امشوهرخاله. داره حتما

 یکی قبل سال چند ادمهی. بلده خوب رو زهایچ نیا راه. کنهیم

 عمو. رودخونه تو بود افتاده کالا  مدارکش خاله یآشناها از

 بود هم مورد هی. رهیبگ یالمثن تونست و کرد کمکش منوچهر

 تو بعد. نداشت شناسنامه اصالا  باباش هامدوست از یکی که

 گذرنامه بهش مکه، بره خواستیم یسالگ هفتاد شصت سن

 اول تونست و منوچهر عمو به کردم شیمعرف. دادنینم

 . گذرنامه هم بعد رهیبگ شناسنامه

  ست؟تذکره همون گذرنامه -

 جه،یرا هم شیسیانگل اسم ای گذرنامه گنیم بهش االن. آره -

 . پاسپورت

 رم؟یبگ شناسنامه دیبا یچطور من حاال خب -

 دایپ یراه هی. بگم منوچهر عمو به دیبا. دونمینم درست -

 االن نجایا که خوانیم یمحل استشهاد یگاه دونمیم. کنهیم

 منو مردم چون کنم جمع استشهاد برات تونمیم راحت یلیخ

 از یگواه هم یگاه. گنینم نه بهم. دارن دوستم و شناسنیم

 سیرئ یبچه. حله قابل هم اون که خوانیم محل پاسگاه

 یوقت. رودخونه تو بود افتاده. دادم نجات مرگ از رو پاسگاه

 یول قلب ضربان نه داشت تنفس نه درمانگاه، رسوندنش

 ونمیمد یلیخ رو خودش شهیهم باباش. کنم اشیاح تونستم



 

 دوره نیا تو. کنهیم کمک بشه، الزم اگه مطمئنم. دونهیم

 یول شهیم مطمئنم. کارسازه هاوقت یلیخ هم یپارت و پول

 . بکشه طول سال هی ممکنه. داره یدوندگ

 :دیگویم یدلخور با

  ؟یبش زنم تو که کنم صبر هم گهید سال هی دیبا یعنی -

 بهت االن نیهم که کنم دایپ یراه تونستمیم اگه محمد -

 . کردمینم صبر هم قهیدق هی باش مطمئن بدن، شناسنامه

 . زندیم لبخند

 هی نیا تو الاقل. میکنیم صبر هم گهید سال هی. نداره بیع -

 که مزخرفه سال ده اون از بهتر. مینیبیم رو گهیهمد سال

 . نداشتم ازت یخبر چیه

 ستمیایم دفعهکی. شودیم بلند مسجد یبلندگو از اذان یصدا

 . طرفش به گردمیبرم و

 . بشم زنت االن نیهم که هست یراه هی محمد -

 :میگویم. کندیم نگاهم تعجب با

 جماعت، نماز از بعد. اونجاست االن نمازشیپ. مسجد میبر -

 سر میریم و خونهیم تیمحرم یغهیص هی برامون

 .مونیزندگ

 . کندیم اخم

 . نه -

  چرا؟ -

 . نییپا آرمینم یاغهیص زن هی حد در رو تو شأن من -



 

 عقد محضر میریم شد، درست اتشناسنامه وقت هر خب -

ا  من. میکنیم یرسم  هم لحظه هی یحت گهید ندارم دوست واقعا

 فرق توئه، ذهن تو که یزیچ اون با غهیص نیا. بشم جدا ازت

 میبتون راحت که نهیا خاطر به. ستین یبازهوس هدفش. داره

 . میبکن رو کارهامون دغدغهیب و میکن یزندگ هم با

 . تیخواستگار امیب دیبا قبلش الاقل -

 به هنوز. یکرد یخواستگار باباخان از منو بار هی قبالا  تو -

 . هیباق خودش قوت

  شن؟ینم ناراحت شوهرش و اتخاله -

 من. ستنین رسوم بند در ادیز. انیفکرروشن یهاآدم. نه -

 . دمیم خبر و زنمیم زنگ بهشون فردا

 رم،یبگ یعروس قشنگم گل تو واسه دیبا ؟یچ یعروس خب -

 . نمتیبب عروس لباس تو

 :میگویم خنده با

 . کن تماشام تو پوشمیم عروس لباس روز هی بعداا  -

 که یدار ارزش هانیا از شتریب یلیخ من واسه تو نیزر -

 یچیه ندارم دوست. کنم یعروس باهات یطورنیا بخوام

 . بذارم کم برات

 تنها م،یدیکش که یعذاب و یدور همه نیا از بعد االن محمد -

 یحت م،ینمون جدا هم از گهید که نهیا داره، ارزش که یزیچ

 داره ارزش یعروس مجلس نه من واسه کن باور. ساعت کی

 خوامیم فقط من. دارم رو عروس لباس دنیپوش حسرت نه

 . شمینم جدا ازت باشم مطمئن و باشم کنارت



 

 فرق. کندیم بغلم دفعهکی بعد کند،یم نگاهم و گرددیبرم

 .بوسدیم را سرم

 شتریب برام هاتارزش برداشتم، باهات که یقدم هر تو -

 و بزرگ روح هی با یهست ییاستثنا دختر هی تو. شده روشن

 . شهینم دایپ رشینظ ایدن تو که یعشق

 از است پر دوروبرمان که آلودوهم کیتار یفضا آن یتو

 و روشن یهاچشم یتو زنمیم زل ،یمیقد یقبرهاسنگ

 . قشنگش

 نرفته، نمازشیپ و نشده تموم نماز تا ایب. گهیم اقامه داره -

 . مسجد به میبرس

 سالم را دوم نماز دارند م،یرسیم مسجد در یجلو یوقت

 :پرسدیم و ستدیایم مقابلم محمد. دهندیم

 صبر همه نیا تو و من درسته؟ کار نیا یمطمئن نیزر -

 به درست راه از که میدیکش یسخت ایدن کل از شتریب م،یکرد

ا  من. میبرس هم  اد،یب شیپ یمشکل تو واسه ندارم دوست واقعا

 . بگه یزیچ سرت پشت بتونه یکس فردا

 و رفته ایدن از پدرم که آزادم و مجرد دختر هی من محمد -

 که یمجرد مرد هی  هم تو ندارم، یکس یاجازه به یازین

 قانون چیه و هیراض بهش خدا که یکار. کرده فوت همسرت

 یک که ستین مهم اشهیبق ذاره،ینم پا ریز هم رو یانسان

 التیخ مه،خاله منظورت اگه. بگه یچ سرمون پشت بخواد

 . ستنین زهایچ نیا اهل شوهرش و خوش راحت،

 . کندیم نگاهم لبخند با



 

 تو که خدامه از من درسته، کار نیا یمطمئن تو اگه باشه، -

 . یبش زنم زودتر

 ما و ندیآیم رونیب مسجد از دارند اند،خوانده نماز که یمردم

 یکی و ستادهیا اطیح یتو نمازشیپ. میشویم مسجد اطیح وارد

. میستیایم فاصله با هم ما. زنندیم حرف او با دارند نفر دو

 ما به روند،یم گرانید و شودیم تمام نمازشیپ حرف یوقت

 .کندیم نگاه
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  د؟یداشت کار من با. دکتر خانم سالم -

 ... ما. بله. آقاحاج سالم -

 :دیگویم و رودیم جلو قدم کی محمد

 . هستم احتشام من. سالم -

 یول ستمنطقه نیهم مال تونیلیفام. احتشام جناب سالم -

 . بودم نکرده ارتتونیز حاال تا. دیستین یآباد اهل انگار

 نجایا یمدت یول میینجایا مال اجدادم و خودم. جامنیهم اهل -

 . نبودم

 د؟یداشت یکار من با. دیبرگشت خوش -

 . میبش محرم میخواهیم دکتر خانم و من -

 سر و زنمیم لبخند. کندیم نگاه من به تعجب با نمازشیپ

 یزیچ یول است متعجب اشچهره هنوز. دهمیم تکان

 :دیگویم محمد. دیگوینم



 

 مدت نیا من قراره چون و میکن یعروس ندهیآ سال قراره ما -

 . میباش محرم میداد حیترج قوان،یل بمونم

 . زندیم لبخند نمازشیپ باالخره

 که هم دکتر خانم. باشه مبارک انشاهللا. یسالمت به خب -

 تو دییبفرما. ندارن یمنع و رفتن خدا رحمت به پدرشون

 . شبستان

 :پرسدیم من از. میانشسته مقابلش شبستان یانتها بعد یکم

  د؟یکرد یتوافق چه هیمهر واسه -

 . خوامینم هیمهر. یچیه -

ا . شهینم که یچیه -  . باشه یزیچ هی دیبا حتما

 . دهمیم نشان دارم، دست در هنوز که را یگل شاخه

 . گرفتم هم اون که سرخ گل شاخه کی دیسیبنو -

 یسکه کی سمینویم خداوند یگانگی تین به د،یبد اجازه اگه -

 . طال

 :دیگویم محمد

 .  طال یسکه هزار دیسیبنو آقاحاج -

 خودش یرو به. کنمیم نگاهش چپچپ و کنمیم اخم

 دلم و ندارم بحث یحوصله. زندیم لبخند و آوردینم

 :پرسدیم نمازشیپ. شود انجام زودتر کار نیا خواهدیم

  باشه؟ سال کی تیمحرم مدت -

 . بله -

 محمد زن من بعد قهیدق چند و پرسدیم را کاملمان یهااسم

 یتو نمازشیپ یامضا و مهر با سینودست کاغذ کی و امشده



 

 شده نوشته هیمهر و تیمحرم مدت آن یرو که است فمیک

 . است

 و ردیگیم را دستم محمد م،ییآیم رونیب که مسجد از

 :دیگویم

 . یشد من زن باالخره تو شهینم باورم -

 . دهمیم فشار را دستش

 سر که رونیب بودم اومده خونه از. شهینم باورم هم خودم -

 گردمیبرم گل همون با دارم و زنتم االن یول بذارم گل قبرت

 . خونه

 :میگویم. کندیم نگاهم لبخند با و گرددیبرم

 از من یدونیم خوبه ؟یگفت هوی بود یچ سکه تا هزار نیا -

 عقد سر. بود یموقت زیچ هی نیا حاال. آدینم خوشم زهایچ نیا

 که باشم گفته حاال از. سنیبنو زهایچ نیا از ذارمینم دائممون

 .مینکن جروبحث گهید موقع اون

 :دیگویم یخونسرد با

 . باشه -

. چرخدیم دارهایسپ یرو چشمش م،یشویم که اطیح وارد

 :میگویم

 رو هانیا که کردم یروز اون ادی بار هزار حاال تا هم من -

 . میکاشت

. کندیم بغلم بالفاصله. اندازمیم گردنش دور را میهادست

. چسباندیم خودش به مرا و کشندیم حصار دورم شیبازوها

 و شور و زندیم برق اشییطال چشمان اطیح میمال نور یتو



 

 درون را مانیعروس جشن انگار که است آن در یوجد

 به زده گره مرا نگاهش با باز. اندکرده یچراغان چشمانش

 ،یوجدان عذاب چیهیب ،یادغدغه چیه بدون بار نیا و خودش

 و است عشق وجودم تمام. یترس و ینگران هر از دور به

 یبو. پرمهر و درخشان نگاه آن در امشده غرق. آرامش

 در رقص به را روحم و دهیچیپ مشامم در کاج ادکلن یآشنا

 دوباره و بوسدیم را میهالب کوتاه و شودیم خم. است آورده

 . کندیم نگاهم. بردیم باال را صورتش

 . یمن وجود و یزندگ تو. نیزر دارم دوستت -

 . محمد دارم دوستت هم من -

 خانه طرف به و ردیگیم را دستم. میشویم جدا هم از

 :پرسمیم. میرویم

  ؟یآورد هم ادکلنت -

 . دهدیم تکان سر

   ارمش؟ین بود ممکن چطور نم،یبب رو تو اومدمیم یوقت -

 دستش در دستم. کاج خنک یبو در غرقم و محبتش از مستم

 و نور از شودیم پر خانه. میشویم خانه وارد و است

 دلم. میکن روشن را هاچراغ نکهیا از قبل یحت ،ییروشنا

 محمد همسر من میبگو ایدن تمام به و بکشم ادیفر خواهدیم

 .هستم
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 هایگفتن عشق، شب،



 

 محمد. ندیآیم استقبالمان به هایگرگ م،یشویم که خانه وارد

 غذا هایگرگ ظرف یتو. کشدیم سرشان یرو یدست

 :پرسمیم محمد از و زمیریم

  شدن؟ یچ هاتسگ یراست -

 هی به سپردمشون روستا اول نجا،یا امیب نکهیا از قبل شبید -

 برم تا داره نگهشون روز دو یکی شد قرار. دارباغ

 . رمشونیبگ

 . کنمیم اشاره هال یهامبل به

 . نیبش -

 که را یبزرگ چنداننه یچرم فیک و ندینشیم مبل یرو

 کنارش بوده، اششانه یرو دمشید بار هر امروز و روزید

. دیآیم نظر به ترنیسنگ ظاهرش و اندازه از فیک. گذاردیم

 کنار و آوردیم رونیب لباس تکه دو یکی کند،یم باز را درش

 باز را درش و آوردیم در را یاسهیک فیک ته از. گذاردیم

. سهیک داخل یطال یهاسکه به امزده زل مبهوت. کندیم

 زیم یرو و داردیبرم و شماردیم را هاآن از یکم تعداد

 مقابلم را آن. بنددیم و کشدیم را سهیک در بند بعد و زدیریم

 . گذاردیم

 . خاتونم تو یهیمهر نیا -

 قهیدق دو نیهم ره؟یبگ هیمهر تو از خواست یک! ام؟هیمهر -

 . آدینم خوشم گفتم شیپ

 . بدم بهت آدیم خوشم من یول -

 ست؟سکه تا هزار نیا االن -



 

 پونزده کنم فکر. یفهمیم وزنش از ،یکن بلندش. آره -

 . باشه لویک شونزده

 :دیگویم. است نیسنگ یلیخ. کنمیم بلند یکم را سهیک

 وزن یکل یول کمه حجمش. باالست طال مخصوص وزن -

 . داره

 ... من محمد یول -

 :دیگویم متیمال با

 به مرد یهیهد هیمهر. نیزر گهید نکن بحث خدا رو تو -

 .نکن رد رو دستم. زنه

 . کنمیم نگاهش لبخند با

 من که یروز همون ،یبود داده قبالا  رو تاشوسهپنجاه -

 . خودم زمان به برگشتم

 . شهینم حساب هیمهر جزو. بود گهید یهیهد هی اون -

 با زدیریم نگاهش از محبت که یدرحال و زندیم لبخند

 :دیگویم متیمال

 رو هیهد نیا یکنیم خوشحال منو. محمد دل جون کن قبول -

 نیهم در من توان یول نهیا از شتریب یلیخ تو اقتیل. یریبگ

 و فروختم بود، مونده برام یهرچ ام،یب نکهیا از قبل. حده

 مال هزارتاش که سکه تا هزاروصد شد. سکه به کردم لیتبد

 . توئه

 که هیموقع مال. رهیگینم یکس رو هیمهر دوره نیا تو آخه -

 . دارن دعوا ای رنیبگ طالق خوانیم شوهر و زن

 :دیگویم خنده با



 

 یاشکال. بدم یشاد با و یخوش روز تو دارم دوست من -

 ! میکن دعوا االن نیهم میتونیم ،یندار دوست اگه داره؟

 :میگویم و خندمیم هم من

  خبره؟ چه بگم بهت ای بذارم کاله رو سرت -

 . اندازدیم باال شانه

 ! کوستین رسد، دوست از هرچه. خودته با اریاخت -

 داده بهم قبالا  که هیاسکه تا وسهپنجاه همون از هاتسکه اگه -

 ارزشش دومه، یپهلو لیاوا و شاه رضا یدوره مال که یبود

 که یسال نسبت به. ستدوره نیا یطال یسکه از شتریب یلیخ

 دیجد یطال یسکه هی برابر سه دو یحت ممکنه شده، ضرب

 یهیمهر برابر چند ارزشش سکه تا هزار نیا االن. بخرن

 . منه

 منظورم سن،یبنو سکه تا هزار رو اتهیمهر گفتم یوقت من -

 . بود هاسکه نیهم

 بهار یسکه تا هزار نوشته اشبرگه تو نمازشیپ یول -

 رو هاتسکه از تا چهارصد صدیس دیبا فوقش تو یعنی. یآزاد

 . یبد امهیمهر بابت

 که ارین نه گهید. بدم رو تا هزار نیهم دارم دوست من -

 . شمیم دلخور

 یانسان نیزتریعز یوقت. میگوینم یزیچ گرید و زنمیم لبخند

 نیا دیبا چرا شود،یم خوشحال هیهد نیا دادن با شناسم،یم که

 مشترک یزندگ در هاسکه نیا هرحالبه رم؟یبگ او از را حس



 

 خته،یر زیم یرو که ییهاسکه به. شد خواهد خرج او و من

 :دیگویم و کندیم اشاره

 . امن یجا هی بذار برام هم رو تا صد نیا -

. زمیریم سهیک یتو و کنمیم جمع زیم یرو از را هاسکه

 :میگویم

 . باشه جدا هم از اموالمون و مال آدینم خوشم -

 . کندیم نگاهم لبخند با

 تو تونهینم یکس بود رفته ادمی بودم، دور ازت که مدت نیا -

 حاضر هم باالخره! یبکن یکار لتیم خالف کنه مجبور رو

 . یریبگ ازم رو اتهیمهر ینشد

 . دهمیم را لبخندش پاسخ

 . هردومونه مال م،یدار یهرچ. زمیعز ترهنیریش یطورنیا -

 قفل را درش. گذارمیم کمد داخل را سهیک و رومیم اتاقم به

 : میگویم گردم،یبرم یوقت و کنمیم

 بغل زیم رو که کهیکوچ ینیچ گلدون هی تو شهیهم کمد دیکل -

 . میکن دایپ ترامن یجا هی براشون دیبا بعداا . تخته

 :پرسمیم. دهدیم تکان سر

  ؟یخوریم ییچا -

 . گرسنمه. نه -

 . آورده یچ برامون نهیسک ننه نمیبب بذار -

 زیم یرو که را یظرف در. دیآیم آشپزخانه به دنبالم

 . دارمیبرم است، آشپزخانه

 . اوماج آش -



 

 . دارم دوست. خوبه -

 ینگران با و کنمیم نگاهش. رسدیم ذهنم به یزیچ دفعهکی

 :پرسمیم

 کجا هاشب ؟یخورد یزیچ اصالا  تو روز سه نیا تو -

  ؟یدیخوابیم

 هابوته پشت اتخونه در یروروبه صبح تا که اول شب -

 از باالخره محمد نمیبب که در به بودم زده زل و بودم نشسته

 جلو میدوون ساعت تا هم دوم شب. نه ای رهیم تو یخونه

 اطراف همون هم من ،یرفت تو که بعد. بودم محمد یخونه

 که خواب. دمیخواب ساعت چند هاعلف رو و باغ هی تو رفتم

 که بود ریدرگ قدراون ذهنم چون کردم غش یخستگ از نه،

 .بردینم خوابم نبودم، خسته اگه
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 با صبح من یوقت ینکرد فکر خودت با شب اون تو یراست -

 یخونه بودم اومده ادهیپ هم بعد و بودم رفته محمد نیماش

 یچطور نمیماش ست،ین خونه اون تو یاگهید کس اگه محمد،

  اونجا؟ اومده

 . زندیم لبخند

 خانم یگرفت یپرتحواس عشق جانیه از که یستین تو فقط -

 یزهایچ هی که بودم جیگ قدراون تو مثل هم من. دکتر

 . دیرسینم ذهنم به یواضح

 . کشمیم آه



 

 دور چشممون از واضح یلیخ یزهایچ هی دومون هر آره، -

 قبر سنگ اون یرو تو اسم دنید با من نکهیا شیکی. مونده

 اونجا اگه یحت که یصورت در ،یُمرد تو بودم شده مطمئن

 رو خیتار بارها که میدونستیم ما نبود، هم پدربزرگت قبر

 اسم به قبر سنگ هی من. میبرد دست توش و میکرد عوض

 بیعج برام یلیخ موقع اون. بودم دهید هم مراغه تو باباخان

 تو شیکی و باشه داشته قبر تا دو باباخان ممکنه چطور که بود

 خیتار تو ما که باشه یرییتغ مال دیبا زدم حدس. باشه قوانیل

 دمیفهم. بشه کشته مراغه تو باباخان میبود نذاشته و میبود داده

 باز یول بمونه یباق ندهیآ تو ازش یاثرات ممکنه رهاییتغ نیا

 قبر سنگ اون و یباش زنده تو دیشا که دینرس فکرم به هم

 . بوده نشده عوض خیتار که باشه یادوره مال

 موج هاآن در یمهربان و درخشانند چشمانش. کندیم نگاهم

 :دیگویم. زندیم

 مسلط خودت به یتونست که یبود محکم و یقو یلیخ هم باز -

 نظرم به االن یول کردم افتخار بهت شهیهم. نیزر یبش

 قبر سنگ اگه َمردم، که من. یهست خیتار طول زن نیتریقو

 . کردمیم سکته جاهمون مطمئنم دم،یدیم رو تو

 :دیگویم و کندیم نوازش را میموها. کندیم بغلم

 قول. نیزر میکنیم جبران هم کنار رو سخت یروزها نیا -

 فکر هانیا کدومچیه به گهید که کنم خوشبختت یطور دمیم

 .ینکن هم



 

 کمرش دور را میهادست و گذارمیم اشنهیس یرو را سرم

 . کنمیم حلقه

 حد نیآخر ییتنها به خودش ،یباش کنارم که نیهم من واسه -

 . باشم خوشبخت که ندارم الزم نیا از شتریب یزیچ. هیخوشبخت

 طرف دو یرو را شیهادست کند،یم بلند متیمال با را سرم

 . چشمانم به شودیم رهیخ و گذاردیم صورتم

 . هست هم من حال و حس درست اتجمله نیا دخترک، -

 :میگویم م،یشویم جدا هم آغوش از یوقت و بوسدیم مرا باز

 یچیه روزه سه تو کنمیم فکر. محمد بخور یزیچ هی نیبش -

 . ینخورد

 . ندینشیم

ا  که بود بد حالم قدراون هرچند نموندم، گرسنه نه، -  واقعا

 . نداشتم یگرسنگ احساس

 . ینداشت پول ؟یخورد یچ -

 خودم با رو هااون ؟یبود داده بهم اسکناس تا چند ادتهی -

 هی پول دیبا که موندم مبهوت و دمیخر نون بار دو. بودم آورده

 با هم آبگرم پول. بخرم نون تا دو و بدم رو ششدانگ ده

. نجایا اومدم قبرستون از هم شبید. دادم هااسکناس همون

 زیعز تو که خوردم غصه و کردم نگاهت وونیا تو از اول

 آروم که بکنم تونمینم یکار چیه من و یناراحت قدرنیا دلم

 ریپن و نون کم هی. خونه تو اومدم برد، خوابت که بعد ،یبش

 ،یدیخواب نیسنگ دمید یوقت و سرت باال اومدم. خوردم

. برداشتم تختت بغل از رو تیگوش. کردم دستت رو اتحلقه



 

 رو هاتعکس داشتم و هال یکاناپه رو بودم دهیکش دراز

 داریب تیگوش زنگ با صبح. برد خوابم که کردمیم تماشا

 اتاقت از تو نکهیا از قبل و اطیح طرف دمیدو عیسر. شدم

 . وونیا به دمیرس رون،یب یایب

 :میگویم خنده با

 داریب صبح کن فکر ؟یبود خونه نیا تو هم شبید تو یعنی -

 ! یدیخواب کاناپه رو دمیدیم و شدمیم

  ؟یشدیم ناراحت -

 ناراحت تنها نه یول بودم یعصبان یلیخ دستت از. نه -

 به یبرگشت تو بودم کرده فکر چون کردمیم ذوق شدم،ینم

 . خودت زمان

 مقابلش قاشق کی با است، گرم هنوز که را آش یکاسه

 :دیگویم. گذارمیم

 . چسبهینم ییتنها -

 او به را امیصندل و دارمیبرم یجاظرف از گرید قاشق کی

 :دیگویم میشویم که خوردن مشغول. کنمیم ترکینزد

 مدت نیا م؟یخورد ییچا وانیل هی تو غار تو روز اون ادتهی -

  ن؟یزر یزد سر من یغارها به

 :میگویم حسرت با

 جاشون سر هنوز البد غارها بود؟ دهینرس فکرم به چرا! نه -

 مرور رو خاطرات اونجاها برم بود فتادهین ادمی چرا. هستن

  کنم؟

 . اندازدیم میهاشانه دور را دستش



 

 غصه یجا به من دل زیعز تو که میریم هم با حاال -

 . یکن مرور رو خاطرات اون یشاد با خوردن،

 . اندازدیم کوچک یکاسه به ینگاه شود،یم تمام که آش

 . بود قاشق دو کالا . نشدم ریس که من -

 . ستمین نفر هی گهید من نداشته خبر که نهیسک ننه خب -

  ه؟یک نهیسک ننه -

 همون ینوه احتماالا  لییکایم نیا. لییکایم باغبونمه، زن -

 خانمش. ههیشب بهش یلیخ چون بود شما تیرع که لهییکایم

 . رهیگیم یزیچ هی انهیماه و آرهیم غذا برام روز هر

 :دیگویم و کندیم نگاه کاسه به باز

 ستین بیعج اصالا  آره،یم غذا برات قدرنیهم شهیهم اگه -

 . نیزر یستین یتپل گهید. یشد الغر که

 .دهمیم رونیب یصدادار نفس
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 چیه کالا  که لشیاوا. محمد شدم تیاذ یلیخ سال هی نیا تو -

 که خوردمیم غذا فهیوظ هی عنوان به فقط نداشتم، ییاشتها

 دایآ و محمد که بعد. بودم شده الغرتر هم نیا از. بمونم زنده

 ترچاق تازه قبل ماه شش از االن. شد بهتر امهیروح اومدن،

 راه دستم ادیز هنوز یول کنمیم یآشپز هم خودم یگاه. شدم

 . فتادهین

 . گرسنمه هنوز من م؟یبخور یچ االن خب -

 . کنهینم یآشپز که عروس. مهیعروس شب امشب -



 

 :دیگویم خنده با

 ریپن نون دیبا انگار. کنه یآشپز ستین بلد که هم داماد -

 . میبخور

 نون شیعروس شب آدم فهیح. میبخور شام زیتبر میبر شو پا -

 . بخوره ریپن

 . نه -

  تنبل؟ چرا -

 . زندیم یرنگکم لبخند

 مفهوم یخستگ اسم به یزیچ ،یکنارم یوقت. ستین یتنبل از -

 . نداره

  نه؟ یگیم چرا پس -

 بتونم و باشه باز هامغازه که میبر یموقع هی دیبا. ندارم پول -

 . بفروشم سکه

 . دارم پول که من خب -

 . باشه برعکس دیبا. یبد منو خرج تو ستین قرار -

 . کنمیم نگاهش اخم با

 جا تونخونه تو منو تو، زمان به دمیرس که یروز از من -

 زیچهمه از راحت خونه اون دختر مثل روز نیآخر تا و دیداد

 لباس مادام شیپ یبرد منو که دوم روز ادتهی. کردم استفاده

 رو دستبندم من. رهینگ پول ازم یبود کرده سفارش بخرم؟

 نگهش برات یبود گفته بهش قبل از تو یول بهش فروختم

 . یدیخر ازش و داره



 

 که منه یفهیوظ االن هم زمان اون هم. داشت فرق اون -

 تو رو مونیعروس شام پول ندارم دوست. بدم رو تو خرج

 . یبد

 . کشمیم یقیعم نفس

 باشه راحت التیخ که من به بفروش رو هاتسکه از یکی -

 ! مردساالر کتاتورید لجباز یدیم منو خرج یدار تو

 . کندیم نگاهم خنده با

 و دیخر هینس من خونه؟ تو یدار پول سکه هی یاندازه به -

 !کنمینم فروش

 . دهمیم دستش به و آورمیم در فمیک از بانک کارت کی -

 نیا با دهایخر تمام. دارهینم نگه پول خونه تو یکس االن -

 یتونینم و یندار شناسنامه فعالا  که تو. شهیم انجام هاکارت

 . بعد تا کن استفاده ازش باشه دستت کارت نیا. یریبگ کارت

 . اندازدیم کارت به ینگاه

  کنن؟یم دیخر یچطور نیا با -

. ستین سخت. یفهمیم خودت ،یبد رو شام پول که امشب -

 . میبر

 . اندازدیم خودش به ینگاه

  ست؟ین بیغربیعج هاملباس -

 . بوسمیم را اشگونه

 یچ من عشق که ستین مربوط هم یکس به تازه. ادیز نه -

 . دهیپوش



 

 رو خودم آبگرم تو که روزیپر از. هستم هم فیکث آخه -

 . نشستم علف رو و بته پشت هم کردم عرق یکل هم شستم،

  ؟یریبگ دوش عیسر یخوایم -

  گرمه؟ حمومت -

 زمان وفنگدنگ اون گهید. گرمه شهیهم هاخونه آب االن -

 . نداره رو تو

 . کشدیم اشچندروزه شیرته به یدست

  ؟یبد بهم یدار هم غیت -

 . ایب زود فقط. آره -

 . شهیم اطاعت. بانو چشم -

 و است سیخ محمد یموها هنوز کهیدرحال بعد بعد ساعت مین

 که را شالم و مانتو ستاده،یا کنارم کرده اصالح صورت با

 رونیب و پوشمیم بودم، انداخته مبل یرو خانه به ورود موقع

 و اندازدیم اطیح به ینگاه م،یرسیم که وانیا یتو. میرویم

 :دیگویم

 . نبود ادمونی. ستین خودت دست که نتیماش -

 از محمد و دایآ گهید کنم فکر یول نبود، ادمی هم من آره، -

 . ازشون میریبگ میبر ایب. برگشتن کار سر

 یخانه در دم که کشدینم طول ادیز و مییآیم رونیب خانه از

 : پرسدیم محمد. میهست محمد و دایآ

  ام؟یک من یبگ بهشون یخوایم -

 . گهید یشوهرم -



 

 شب بعد یبود مجرد صبح امروز یچطور گنینم بعد -

 جیگ! اَه! محمد به شباهت همه نیا با هم اون ؟یدار شوهر

  محمد؟ بذارن منو یجهینت اسم دیبا گفته یک. بابا شدم

 :میگویم خنده با

 . هیخال محمد اون. میکن صدا رمحمدیام رو تو میتونیم -

 یجهینت. زدنیم صدا محمد عمرم اول روز از منو. رینخ -

 یخوایم یجد حاال. کنه عوض رو اسمش تونهیم یگرام

 باشه هیتوج قابل ممکنه شوهرتم یبگ نکهیا ام؟یک من یبگ

 . باشه یاتفاق تونهینم شباهت یول

 رو زیچهمه. دوننیم زمان در من سفر مورد در هااون -

 هم نیا حاال. بودم جدشون عاشق نکهیا جز بودم گفته بهشون

 و میریبگ رو نیماش فعالا . گفت بهشون شهیم فرصت سر

 . میاگشنه هم بندن،یم هارستوران و شهیم رید داره هم. میبر

 با. کندیم باز را در محمد بعد یکم و زنمیم را در زنگ

 من محمد   به ینگاه بعد. کندیم سالم و زندیم لبخند دنمید

 مبهوت اشافهیق و کندیم جمع را شیهاچشم یکم. اندازدیم

 باال همان از آمده وانیا یرو لحظه نیهم که دایآ. شودیم

 :دیگویم

 . نیزر سالم -

  ؟یچطور. سالم -

 . دیآیم نییپا هاپله از

 چرا. یبزن سر بهمون یاومد یکرد یخوب کار چه. خوبم -

  در؟ جلو یستادیوا



 

 .رمیبگ رو نیماش اومدم. برم خوامیم -

 آن کی. افتدیم من محمد   به چشمش و رسدیم در کنار

 نگاه همسرش به گرددیبرم بعد و کندیم نگاه او به مبهوت

 و افتمیم خنده به واکنشش از. من محمد   به دوباره و کندیم

 : میگویم

 . محمد همسرمه، شونیا -

 :میگویم و کنمیم اشاره دایآ و دوم محمد به دست با

 .دایآ و محمد -

 

 4قسمت-67فصل

 دراز دوم محمد طرف به را دستش و زندیم لبخند من محمد  

 محمد دست است، متعجب اشافهیق هنوز کهیدرحال او. کندیم

 تکان سر محمد یبرا مؤدبانه هم دایآ و دهدیم فشار را

 یحت کدامچیه که مبهوتند یطور هنوز دو هر یول دهدیم

 :میگویم. ندیبگو کیتبر من به ستین ادشانی

 اومدم االن. کنمیم فیتعر براتون رو زیچهمه آمیم بعداا  -

 . زیتبر میریم میدار ما. رمیبگ رو نیماش

 :دیگویم دوم محمد

 . آرمیم رو چییسو االن -

 : پرسدیم دایآ رود،یم باال هاپله از یوقت

  هستن؟ همسرت شونیا یگفت -

 یعروس امشب نیهم ما. ایلع پدر و همسرم. زمیعز آره -

 قیحقا و دیکن فکر یحساب محمد با دیبر دیتونیم حاال. میکرد



 

 فیتعر براتون بعداا  موند، مجهول هرجاش! دیکن کشف رو

 ! میکنیم

 . اندازدیم چپم دست به ینگاه

 دوستش هنوز یول ُمرده یگفتیم که نامزدت زمان؟ در سفر -

  ؟یدار

ا یدق -  . قا

 خنده با. است جیگ اشافهیق هنوز. کندیم نگاه محمد به باز

 :میگویم

! ستین نامحرم. یکن بوسش یتونیم ،یدار دوست اگه -

 ! جدته

 :دیگویم و شودیم سرخ یکم. خنددیم هم او

 یروبوس! میدیم انتقال روسیو بهش دهینرس راه از هنوز -

 ! یماریب یدوره از بعد واسه باشه

 نیزم به نگاهش و ستادهیا کنارم که کنمیم نگاه محمد به

 سرخ یکم شیهاگونه و آمده لبش یرو یمحو لبخند. است

 دستم به را چییسو و دیآیم نییپا هاپله از دوم محمد. است شده

 نگاه ما به دو هر و کندیم باز را اطیح در یلنگه. دهدیم

 رونیب اطیح از را نیماش. میشویم نیماش سوار که کنندیم

 :میگویم و برمیم

 . نمتونیبیم بعد. هابچه خداحافظ -

 هاپدال و دنده به ینگاه محمد م،یشویم که جاده وارد

 . اندازدیم



 

 دوره همون هیشب دیبا هم دوره نیا یهانیماش با یرانندگ -

 . باشه

 . دهمیم تکان سر

 یلیخ تونستم زمان اون من نیهم واسه. ههیشب یلیخ آره، -

 ممکنه سیپل چون یتونینم االن تو یول کنم؛ یرانندگ راحت

. خوابونهیم رو نیماش ،یباش نداشته و بخواد نامهیگواه ازت

 تو البته. میکن جور رو اتشناسنامه اول تا یکن صبر دیبا

 یبر یتونینم نیماش با یول ستین یمشکل اطرافش و قوانیل

 . زیتبر

 . ستشناسنامه گرفتن به وابسته زیچهمه انگار -

 دوم محمد و تو که یشباهت نیا با. کرد شهیم یکار هی البته -

 و رهیبگ یالمثن ینامهیگواه هی میبگ بهش بعداا  شهیم د؛یدار

 کنهینم کار کشیالکترون بخش گهید یاول. تو به بده رو یاول

 که کنن نگاه رو ظاهرش فقط و دستگاه به نکشن یوقت تا یول

 سر بعداا . ندازهیم راه رو کار طوره،نیهم هم هاوقت شتریب

 دستگاهش و کیالکترون ینامهیگواه گمیم برات فرصت

 .هیچ

 :دیگویم خنده با

 قانون زدن دور و یبازیشامورت هم دوره نیا تو انگار -

 . جهیرا هنوز

 ! ادیز هم یلیخ -

  بود؟ یچ یماریب نیا انیجر یراست -



 

 خطرناک روسیو هی. یانداخت ادمی شد خوب یراست آهان -

 ،ینکن یروبوس ،یند دست یکس با یباش مراقب دیبا. اومده

 یآیم رونیب از. ینش ترکینزد متر سه دو از یکس به

 یزیچ ،یزد هرجا به که یدست با ،یبشور رو هاتدست

 با نبود حواسمون هم االن. یباش مواظب دیبا خالصه. ینخور

 رو هاتدست غذا از قبل باشه ادتی. یداد دست محمد

 فقط که من. سخته یول دهیمف یبزن هم ماسک گنیم. یبشور

 .زنمیم کار سر

 ستین الزم هم من البد نزنه، ماسک دکتر خانم یوقت گهید -

 . بزنم

 . کنمیم نگاهش و گردمیبرم

 هاسال نیا تو که یماریب جور خداد به نداره عادت بدنت تو -

! خوابالوتره یلیخ ماها از بدنت یمنیا ستمیس احتماالا . اومده

 . یباش خودت مواظب دیبا

 . تو جز نبوسم رو کسچیه دمیم قول. دکتر خانم هستم -

 :میگویم طنتیش با

 یکل با روز هر چون کاره نیپرخطرتر دکتر دنیبوس -

 ! باشه ناقل ممکنه و داره سروکار ضیمر

 یول رمیبم حاضرم. دارم قبول دل و جون با رو خطرش -

 بوست ندارم حق ،یزنم تو سال ده از بعد که االن نگن بهم

 ! کنم

 به را او راست دست با و رمیگیم چپ دست با را فرمان

 به یکم نیماش. بوسمیم را اشگونه و کشمیم خودم طرف



 

 د،یآیم روروبه از که ینیماش و شودیم منحرف چپ سمت

 :دیگویم خنده با. کنمیم صاف را فرمان عیسر. زندیم بوق

 نیا به نه گهید یول رمیبم تو بوس واسه حاضرم گفتم حاال -

 ! بکنه رو خودش کار روسیو بده مهلت! تیفور

 . کشمیم آه اریاختیب

 به سال هی نیا تو. نزن رو مردن حرف وقتچیه گهید محمد -

 . دمیکش درد یکاف حد

 در ریمس طول تمام در و کندیم نوازش و ردیگیم را دستم

 : پرسدیم م،یرسیم زیتبر به یوقت. داردیم نگه دستش

  م؟یبر کجا -

 ییزهایچ از یکی. بازه یفضا رستوران پر یگلائل دوروبر -

 یعده با که نهیا گن،یم روسیو نیا از یریشگیپ واسه که هم

 شتریب رونیب و هیعال که هم هوا. مینباش سقف هی ریز یادیز

 . چسبهیم

 !کجاست؟ یگلائل -

 میتونیم هم یگلائل خود. شده عوض اسمش. هیگلشاه همون -

 طبقهکی یخشت ساختمون اون یجا به چهل یدهه تو. میبر

 که ساختن قشنگ یدوطبقه ساختمون هی بوده، تو زمان که

 یهارستوران میبر. بهتره میکن اطیاحت. شلوغه یول رستورانه

 .اطرافش

 :دیگویم و کندیم نگاه شلوغ یهاابانیخ به
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 شهر تو اومدم،یم تنها اگه. شهینم باورم زه؟یتبر نجایا -

 . شدمیم گم خودم

 بزنم سر دیبا روز چند یاهفته. خواندهیسف برم دیبا فردا من -

 اومدم، کار سر از. نمیبب ضیمر اونجا بهداشت مرکز تو

 و لباس با میخریم یگوش هی برات زیتبر مییآیم

 از یچطور دمیم ادی بهت. یدار الزم که ییهاوپرتخرت

 . ینش گم که یریبگ کمک یگوش

 . زندیم لبخند

 . فروختم رو خواندهیسف شیپ ماه دو من -

 خودم. کنمیم درکت! شیپ سال هفتاد یبگ دیبا االن واقع در -

 تا دیکش طول یلیخ ست،یب یدهه بودم اومده که یموقع هم

 وجود تیرع و خان گهید االن. نکنم یقاط رو هازمان گهید

 . ادیز هم یلیخ هست، هنوز یطبقات اختالف یول نداره

 نداده ادمی قبالا  که داره هم یاگهید یهاتیقابل تیگوش نیا -

  ؟یبود

 بود ییکارها دهمکی ،یدید ازش اونجا تو که یزیچ اون -

 کار امکاناتش یهیبق اونجا چون کرد یگوش با شهیم که

 . دمیم ادتی رو همه. کردینم

 که یکن یزندگ یمرد هی با رهینم سر اتحوصله نیزر -

  ؟یبد ادشی رو زیچهمه دیبا و اومده کوه پشت از انگار

 . کنمیم نگاهش لبخند با و گردمیبرم



 

 که گذروندم نیا حسرت در رو ییروزها چه من یبدون اگه -

 ماه دو یکی بخوام نکهیا یفهمیم باشم، کنارت ساعت هی فقط

 . چهیه مقابلش در بدم، حیتوض برات رو زهایچ یسر هی

 و گرم و ردیگیم است، یصندل دو نیب که را دستم باز

 :دیگویم نوازشگر

 حس نیا تمام سال ده. فهممیم خوب نم،ینازن دونمیم -

 . بوده همراهم

 دلگشا و سرسبز باغ کی در زیم کی پشت بعد یکم

 را پوستمان یتابستان شب خنک و دلچسب یهوا. میانشسته

 مینس. است دهیچیپ مشام در هایاطلس عطر. دهدیم نوازش

 یآب کوچک حوض کی وسط که را یافواره زیر قطرات

 به. دارم یخوب حس و پاشدیم صورتم به است، زیم کنار

 را شب یحت که کنمیم نگاه محبوبم مرد یآفتاب و روشن نگاه

 آن از حد نیآخر تا که یمحبت و مهر با است، کرده روشن هم

 گذاشته زیم یرو مقابلمان گارسن که را منو. کندیم تراوش

 . دهدیم دستم به است،

  زم؟یعز یخوریم یچ -

 . اندازمیم منو به ینگاه

 . هلو دلستر و ریموس ماست با یسلطان چلوکباب -

  ه؟یچ دلستر -

 . الکل بدون یول آبجو هیشب یدنینوش جور هی -



 

 را ییغذاها همان و کندیم صدا دست یاشاره با را گارسن

 یوقت. دهدیم سفارش هم خودش یبرا ام،کرده انتخاب من که

 :میگویم رود،یم گارسن

 رو نیا همه از اول شدن؟ یچ هیبق. بگو برام خانواده از -

 اون از یچطور رو زمیعز یلقامه رفتنم از بعد که بگو

 . دیگرفت پس رذل مردک

 . کشدیم یقیعم نفس

 میقا. بده پس رو بچه نبود حاضر هفته هی تا رفتنت از بعد -

 میگشت رو زمان و نیزم ما. نبود ازش یاثر چیه و بود شده

 یجاده سر باقر انگار. رو لقامه نه میکرد دایپ رو باقر نه یول

 رفته تو که بودن دهیند هااون چون و بوده گذاشته آدم زیتبر

 م،یکرد تیشکا. یشد یمخف یحوال همون کردیم فکر ،یباش

 پدرش با. نکردن داشونیپ یول گشت دنبالشون هم هینظم

 انکار. یرفت هاکوه ریمس از تو میگفت بهش و میزد حرف

 داد غامیپ بعد روز دو یکی یول داره یخبر باقر از که کردیم

 گرفتن ملک و پول یکل آخرش نکهیا خالصه. مذاکره میبر که

 روز شلوغ ساعت وسط صبح روز هی. دادن پس رو لقامه و

. بودن کرده ولش و یاستاندار جلو بودنش آورده نیماش با

 منو و تو اومد طفلک و ساختمونم اون تو من بودن گفته بهش

. بوده کار تو باقر دست کنم ثابت مینتونست وقتچیه. کرد دایپ

 دهیند هم کسچیه. بود دهیند رو کدومشونچیه صورت لقامه

 از که یخوب کار تنها. یاستاندار جلو آورده رو لقامه یک بود

. بودن نکرده تیاذ رو بچه که بود نیا بود، اومده بر باقر



 

 طفلک. بودن داشته نگهش یزیتم یجا و بودن داده غذا بهش

 . بود شده ماها دلتنگ و بود دهیترس فقط

  ؟یچ هیبق به ؟یگفت یچ بهش من مورد در بعد -

 باقر دیتهد خاطر به تو میگفت که ینازل و آبا و مادرم به -

 کمکم و یبرگرد قراره بعداا  کردنیم فکر لیاوا. تهران یرفت

 یترسیم چون یایب یتونینم گهید میبگ بهشون میشد مجبور

 اصرار مدت هی مادرم. ارهیب ییبال لقامه سر دوباره باقر

 کردم قانعش مکافات با که ارمتیب و تهران امیب من کردیم

 به. دونستنیم رو ماجرا اصل رضا و باباخان فقط. شهینم

 اون شدن دهیدزد به مربوط رفتنت مینگفت اصالا  لقامه خود

 طفلک. هانیا و دانشگاه و کار واسه یرفتیم دیبا میگفت. بوده

 اون کمکم بعد. گرفتیم رو اتبهونه و کردیم ادتی هامدت

 یعروس نکهیا از قبل امسال. یستین گهید تو که کرد قبول هم

 و یبود اومده ندهیآ از تو که گفتم رو تیواقع بهش کنه،

 . نهیبیم رو تو شیزندگ تو یروز هی گفتم. جاهمون یبرگشت

 دهیخز رونیب چشمم یگوشه از سماجت با که را یاشک قطره

 هیگر با را قشنگ شب نیا ندارم الیخ. کنمیم پاک است،

 :پرسدیم محمد. کنم خراب

 ؟یبود دهیفهم کجا از. قهیشف فوت به یکرد اشاره عصر -
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 قهیشف گفت. دمیشن ییزهایچ هی یآباد تو رمردیپ هی از -

 که قبالا  گفت بهم محمد هم بعداا . رفته ایدن از و شده ضیمر



 

 کرده فیتعر براشون بوده، جاش سر حواسش و هوش ایلع

 شکمش تو غده هی بوده، سالش زدهیس یوقت مادرش که بوده

 . ُمرده یول کردن عملش و اومده در

 . دهدیم تکان سر

 رو یکس که امیب یموقع یکرد شرط باهام و یرفت تو یوقت -

 خودم با. ندادم طالق رو قهیشف گهید باشم، نذاشته انتظارچشم

 رو ایلع چرا کنم، یعروس تو با تونمینم که حاال کردم فکر

ا  کنم؟ دور مادرش از  دیتأک نیا یرو هم خودت که مخصوصا

 از بدم، طالق رو قهیشف من اگه کردم فکر هم بعد. یبود کرده

 قهیشف. بگرده زن دنبال برام کنهیم شروع مادرم فرداش

 . افتادینم مادرم سر به فکر نیا که بود نیا حسنش

 از یکی. گذاردیم زیم یرو را دلستر و ماست گارسن

 بعد و کندیم نگاهم دقت با محمد. کنمیم باز را دلسترها

 نگاهش لبخند با. کندیم باز و داردیبرم را دوم یقوط

 . کنمیم

 . یریبگ ادی دیجد زیچ هی لحظه هر دیبا دوره نیا تو -

 گرفتن ادی. کنم جاجابه هم رو هاکوه حاضرم باشم، تو شیپ -

 . نداره یکار که دیجد یزهایچ

 . بگو رو داستان یهیبق -

 داده بهم که یهشدار اون حساب رو شد، تموم که جنگ -

 که یطورهمون درست. تهران میرفت و میکرد جمع ،یبود

 و دموکرات یفرقه دست افتاد زنجان تا جانیآذربا ،یبود گفته

 افسوس و میدیشنیم رو خبرها. کردن یخودمختار اعالم



 

 هاشب. بود آشفته شتریب مونهمه از باباخان. میخوردیم

 رهیم گفت بعد ماه چند. گرفتینم آروم و نداشت خواب

 بهمون میدیفهم بعدها. بزنه سر هاشدوست از یکی به شمال

 یخونه. بره میذارینم دونستهیم چون زیتبر برگشته و نگفته

. قوانیل رهیم باباخان و بودن کرده مصادره رو زمونیتبر

 هی پرستوطن و رتمندیغ یمردها نیب تونهیم کردهیم فکر

 جانیآذربا از و بجنگن هادموکرات با و کنه جمع رو عده

. بودن نداده مهلتش. بوده زده حرف عده هی با. کنن رونشونیب

 . بودنش کشته و قوانیل یخونه تو بودن ختهیر شب هی

 . دهدیم رونیب یصدادار نفس محمد

 نیدوم تو رفتن از بعد. نیزر بود نیسنگ برام یلیخ مرگش -

 . داشتم دوستش یلیخ. داد عذابم یلیخ که بود یشوک

 پدر هی از کمتر. بود زیعز یلیخ هم من یبرا. شاد روحش -

 . نبود یواقع

 :پرسمیم و خورمیم ماست قاشق کی

 موردشون در نتونستم یچیه من شدن؟ یچ ینازل و رضا -

 دلگرمم که یزیچ تنها. بودم رضا نگران یلیخ. بفهمم

 رضا اسم به یقبر یمیقد گورستان تو که بود نیا کرد،یم

 . نبود

 . زندیم لبخند

 تا سه تیمسئول که ادیب رضا سر ییبال بذارم نداشت امکان -

 چند هم باز تو دنید واسه بشم مجبور و من گردن فتهیب پسرش

 . کنم صبر سال



 

 :میگویم زدهذوق

 ... یعنی داره؟ پسر تا سه رضا -

 :دیگویم طنتیش با

 هنوز من یول دیرس وصال به باالخره رضا یعنی آره، -

 ! دمینرس

 :دیگویم. دزدمیم او از را نگاهم و ردیگیم گر میهاگونه

 ایدن به دوقلو پسر دوتا ینازل ،یرفت تو نکهیا از بعد سال دو -

 مرگ از قبل باباخان. گهید پسر هی باز هم بعدش سال آورد،

 شد راحت الشیخ و دید رو وتختشتاجیب حکومت یعهدهایول

 . مونهینم صاحبیب امالکش و ملک یبعد یهانسل تو که

 فرو فکر به لحظه چند و دهدیم رونیب یصدادار نفس باز

 . رودیم

. اوردین دووم شتریب ماه هی آبا د،یرس که باباخان فوت خبر

 شب هی. گرفتینم آروم م،یکردیم کار هر. بود تابیب یلیخ

 . میکرد دفنش تهران همون. نشد داریب گهید صبح و دیخواب

 . بود یمهربون زن چقدر. کنه رحمتش خدا -

 . دهدیم تکان سر

. دارم خوب خاطرات فقط ازش. داشتم دوستش یلیخ هم من -

 کرد رونیب رو هادموکرات ارتش 1325 سال. گفتمیم داشتم

 و خونه سر میبرگشت ما. شد آزاد جانیآذربا دوباره و

 پس بودن، کرده مصادره که رو امالکمون و مونیزندگ

 که فرانسه رفتن اشبچه و زن و رضا سال همون. میگرفت



 

 میتصم بعد یول برگردن بود قرار. کنه تموم رو درسش ینازل

 . برنگشتن گهید. فرانسه بمونن گرفتن

 :دیگویم و نوشدیم دلسترش از یاجرعه

 یخوب حس ره،یم نییپا گلو از یوقت گازش. ستخوشمزه -

 . داره

 .هست هم من یعالقه مورد یدنینوش آره، -

 ییهوا خط هی االن. سیپار رفتم نجا،یا امیب نکهیا از قبل -

 و یداخل بزرگ یشهرها به که زیرویا نیرانیا اسم به هست

 تا دو یماه هم رفرانسیا. داره پرواز یخارج تختیپا تا چند

 ده مثل اروپا به رفتن گهید. داره سیپار و تهران نیب پرواز

 هم مایهواپ اگه یحت چند هر. ستین یطوالن و سخت قبل سال

ا  نبود،  رو رضا رفتمیم تو، شیپ امیب نکهیا از قبل حتما

 تنگ یلیخ براش دلم. بودمش دهیند بود سال شش. دمیدیم

 هم االن. بدم دست از رو فرصت نیآخر نیا نتونستم. بود شده

 . رهیگیم دلم نمش،یبینم وقتچیه گهید افتهیم ادمی وقت هر

 لبخند با. رمیگیم را دستش زیم یرو و کنمیم دراز را دستم

 . کندیم نگاهم

 . نیزر یکنیم پر برام رو همه یجا تو -

 :دهدیم ادامه و دهدیم فشار آرام را دستم
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. ساله پنج و ساله سه دارن، هم دختر تا دو ینازل و رضا -

 دختر ؟یدیم من به رو کوچولو هی قول. بودن یخواستن یلیخ



 

ا  یول ستین مهم پسرش ای  داشته بچه هی دارم دوست واقعا

 . میباش

 :میگویم خنده با

 . میکرد یعروس امشب نیهم ؟یهول مگه -

  م؟یبد سفارشش امشب نیهم داره یبیع چه -

 امشده داغ. ردیگیم گر وجودم تمام م،یهاگونه فقط نه بار نیا

 سال کی در که ییازهاین. است رفته باال قلبم ضربان و

 همه کبارهی نبود، هاآن از یاثر و بود مرده وجودم در گذشته

 یکامل یاشتها هامدت از بعد و امگرسنه. است شده داریب

 چند محمد. کندیم غوغا وجودم در هم گرید زیغرا و دارم؛

 :دیگویم و کندیم میتماشا گرمش نگاه با لحظه

 گفت هم شد، خوشحال هم. تو شیپ آمیم دارم گفتم رضا به -

 اگه گفت. رسوند سالم یلیخ بهت. شهیم تنگ برام دلش

 . ادتهی به شهیهم و داره دوستت یلیخ بگم برسم، بهت تونستم

. دارم موردش در رو حس نیهم شهیهم هم من. جونم یا -

ا  برام  . بود زیعز یتن برادر هی مثل واقعا

 برنج یال را کره. ندیچیم زیم یرو را غذاها گارسن

 و خوردیم را کبابش از یاتکه محمد. زنمیم هم و گذارمیم

 :دیگویم

 . ستخوشمزه خوبه، -

 امیب باشه الزم موقع هر من. خوبه غذاش شهیهم نجایا آره، -

 . خورمیم غذا نجایا ز،یتبر



 

 و دهدیم قورت و جودیم گذاشته، دهانش یتو که را ییغذا

 :دیگویم بعد

. شد ضیمر قهیشف ،ینازل و رضا رفتن از بعد سال کی -

 که کردم شک بهش اول که بود شده بزرگ یطور شکمش

 و نگفتم بهش یزیچ شد خوب. ستحامله و کاشته گل باز

 براش دلم ضه،یمر دمیفهم که بعد. دکتر بردمش تا کردم صبر

 گفته بهم عمل از قبل. کرد عملش کلیما دکتر خود. سوخت

 عمل ریز از. ادهیز خطر احتمال و هیخطرناک یجراح بود

 . ومدین رونیب زنده

 :دیگویم. شودیم دهید چشمانش یتو گذرا یاندوه آن کی

. دمیبخش بود، کرده حقم در یبد یهرچ. نیزر کردم حاللش -

 یلیخ. بکشه عذاب کوتاهه، ایدن از دستش یوقت نداشتم دوست

 . بود سالش یس تازه مرد، یوقت. شد مجازات سخت

 مهربونت دل اون قربون من یاله. محمد یکرد یخوب کار -

 . فتهیب یسخت به دشمنت ینیبب یندار طاقت یحت که بشم

 . زندیم یرنگکم لبخند

 ییبال هر و فتهیب یبدبخت به باقر نمیبب داشتم دوست یول -

. داشت بچه تا چهار و گرفت زن دوباره. ومدین که ادیب سرش

 با که یامالک و ملک درآمد با داشت هاروس رفتن از بعد

 و کردیم یزندگ راحت بود، گرفته ما از یبازحقه و زور

 تو کرده رو مردم خون سال چند که نبود هم الشیخ نیع

 و سرخ و چاق داشتم، خبر ازش که یروز نیآخر تا. شهیش

 .بود ومدهین سرش ییبال چیه و بود دیسف



 

 کارهاش یسزا یروز هی هم اون باش مطمئن. سرت یفدا -

  شدن؟ یچ وکیب و مارال. نهیبیم رو

 داشتن بچه تا دو و بود کرده یعروس معلم خانم هی با وکیب -

 شیپ سال چهار سه مادرش و پدر. آروم و خوب یزندگ هی و

 یخونه سال دو یکی مارال. ماه چند یفاصله به رفتن، ایدن از

 رفتم که من. رضا و ینازل شیپ سیپار رفت بعد بود، وکیب

. خوندیم یپرستار داشت. بود شده دانشگاه وارد س،یپار

 و شده یمیصم هم پسرش یهایکالسهم از یکی با گفت رضا

 رو گهیهمد بود کرده حس. کافه و نمایس و پارک رنیم هم با

ا  کنن، یعروس هست احتمالش و دارن دوست  تو که مخصوصا

 . دهینم بهش یتیاهم یکس و ستین یمشکل بودن وهیب اروپا

 یعذاب همه اون یتالف و بشه خوشبخت هم مارال کنه خدا -

 همش ؟یخورینم غذا چرا تو. ادیب در داد، بهش باقر که

 . یکنیم فیتعر برام یدار

 نیا من. مهربونم نباش نگران. خورمیم وسطش دارم کمکم -

 . نموندم گشنه روز سه

 ترالن مادر و پدر و رفت ایدن از قهیشف که موقع همون چرا -

  ؟یومدین دخترها با رفتن، ایدن از هم

. نداشت رو یکس من جز. نیزر بود زنده هنوز مادرم -

 بره مادرم کردنیم اصرار هم یلیخ بودن، خواهرهام

 گفتیم زبون به. نبود یراض دلش یول کنه یزندگ ششونیپ

 بره سختشه دونستمیم یول مونده لقامه و ایلع خاطر به

ا  که هم تو. کنه یزندگ داماد یخونه  جورههمه شرطت با واقعا



 

 قبولم یموقع فقط یبود گفته. یبود بسته رو پام و دست

 بعد سال دو. باشم نذاشته انتظارچشم رو کسچیه که یکنیم

 یلیخ و کرد سکته آبا مثل هم اون. رفت ایدن از هم مادرم

 . دینکش عذاب. ُمرد راحت

 . ندینشیم لبش یرو یتلخ لبخند و کندیم مکث

 اصرار یلیخ بود، رفته ایدن از قهیشف که سال دو اون تو -

 تو یروز هی قراره گفتم بهش باالخره. کنم ازدواج که کردیم

. داشت دوستت. شد خوشحال. کنم یعروس باهات و نمیبب رو

 اگه که کردیم اصرار دائم رفت، ایدن از که یروز همون تا

 . ارمتیب و دنبالت امیب ،ییکجا دونمیم و دارم یخبر ازت

 :دیگویم و کندیم پوف را نفسش
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 چون امیب نتونستم هم موقع اون یول رفت هم مادرم باالخره -

 لقامه یزندگ تو ،یبود داده رو اشمژده قبالا  که یمعتمد یآقا

 زیتبر ساکن معتمد. داشتن دوست رو گهیهمد. بود شده دایپ

 اشخانواده شیپ اومدیم هاتابستون. بود دانشجو تهران. نبود

 واسه دلشون و بود دهید رو لقامه روزها همون از یکی تو و

 سالش پونزده تازه لقامه. یخواستگار اومدن. بود رفته هم

 گفتم. بدم شوهرش سن اون تو بخوام که بود زود یلیخ. بود

 دمیم اجازه شه، قبول دانشگاه لقامه اگه که دادم وعده یول نه

 با و کنم جداش عشقش از اومدینم دلم گهید. کنه یعروس

 هم گهید سال سه شدم مجبور. زمان نیا به ارمشیب خودم



 

 تهران لقامه و گرفتن پلمید دخترها امسال باالخره. کنم صبر

 هی هم اون یول بود نشده قبول ایلع. شد قبول دانشگاه

 ایلع. دیارزیم تنش به سرش که داشت خوب خواستگار

 دوتا هر. خواستیم رو پسره و بود یراض هم خودش

 . شوهر یخونه فرستادم هفته دو یفاصله به رو دخترها

 اون از بعد سال کی ایلع بود گفته بهم ریپ یلقامه قبالا  -

 . کرده یعروس

 :دیگویم خنده با

 یعروس ذارمینم نشن، قبول دانشگاه تا بودم کرده شرط -

 اول که کنه یعروس بعد سال ایلع بوده قرار دیشا. کنن

 گهید. کردم عوض رو خیتار من یول بشه قبول دانشگاه

ا  که بودم شده تابیب برات یطور. نیزر نداشتم طاقت  واقعا

 . کنم یزندگ تو بدون هم گهید سال هی تونستمینم

 سال. دانشگاه رفته باالخره هم ایلع چون نباش نگران حاال -

 اتیادب و زبان ایلع. بودن اونجا سال ده و آلمان رفتن بعدش

 زبان و داشته یخصوص شاگرد هم هاسال و خونده یآلمان

 . دادهیم درس

 عذاب کم هی براش که بود یزیچ تنها نیا. شکر رو خدا -

 از که رو یامالک تمام دخترها یعروس از بعد. داشتم وجدان

 کردم،یم شوناداره من زمان اون تا و بود مونده باباخان

 هر که خودشون دست دادم رو خواهرهام سهم. کردم میتقس

. فروختم هم خودم و رضا سهم بکنن، باهاش خوانیم یکار

 سکه رو خودم مال و بردم براش سفر اون تو رو رضا پول



 

 یخونه نیزم. داره رو خودش ارزش یزمان هر تو که دمیخر

 دادم هیهد کرد، یعروس لقامه یوقت که بود خودم مال هم تو

 توش ،یداشت دوستش تو که یاخونه اون بعدها که بهش

 . بشه ساخته

 :کندیم اضافه و زندیم لبخند

 یول ساخته لقامه واسه یقشنگ یخونه امرزیخداب معتمد -

 من کنمیم حس االن. بودمش ساخته خودم یبود گذاشته کاش

 یاومدیم تو دیبا. باشه برعکس دیبا یول تو یخونه تو اومدم

 . من یخونه تو

 :میگویم یمیمال اخم با

 چیه که هیکلنگ ساختمون هی خونه اون داره؟ یفرق چه حاال -

 در. بوده خودت مال که داره ارزش نشیزم. نداره یارزش

 یول کنمیم یزندگ تو یخونه تو دارم ساله یلیخ من واقع

 ! یاومد تازه خودت

 . خنددیم

 گهید که یکن قانع یجور رو آدم که یدار تخصص شهیهم -

 . بزنه یحرف چیه نتونه

 :پرسمیم و زنمیم لبخند

  شد؟ یچ کلیما دکتر -

 باز مطب یول بود شده بازنشسته. بودن زیتبر تو هنوز -

 بزرگ پسرهاش. دیدیم ضیمر خودش واسه و بود کرده

. کردن یعروس یرانیا یدخترها با و دانشگاه رفتن شدن،



 

 کردیم آرزو و کردیم ادی ازت شهیهم. دنشید رفتمیم یگاه

 . یباش سالمت و شاد ،یهست هرجا

 م،یخوریم را زیچهمه م،یهست صحبت گرم که طورهمان

 یتو. اندآورده مانیبرا که را یاخوشمزه و تازه یهانان یحت

 . دهمیم نشانش و کنمیم سرچ را پوز دستگاه عکس امیگوش

 اون. هست هادستگاه نیا از یکی م،یدیرس که صندوق کنار -

 نیا یال دستگاه، ینجایا بکش دادم، بهت که رو یکارت

 کنه، وارد رو حسابمون مبلغ صندوقدار کن صبر بعد. شکاف

 . خودته تولد سال. بزن رو رمزش دیکل صفحه نیا رو بعد

 :پرسدیم تعجب با

  ؟1293 -

 . آره -

  اومده؟ کجا از رمز نیا -

 بخواد یرمز هر خودش کارت واسه تونهیم کس هر -

 تمام رمز. کردم انتخاب رو تو تولد سال من. کنه انتخاب

 یکس به دینبا رو کارتت رمز باشه حواست. نهیهم هامکارت

 . کنن برداشت حسابت از بتونن ممکنه چون بگه

 . کندیم نگاهم لبخند با و گرددیبرم

 و خاص یلیخ منه؟ تولد سال کارتت رمز نبودم، یوقت یحت -

 ست،دونه هی فقط تو مثل یزن. یلیخ ن،یزر یهست ییاستثنا

 .نمیزم یرو مرد نیترشانسخوش که شده من بینص هم اون

 :دیگویم م،یشویم نیماش سوار که یموقع



 

 دانشگاهم مدرک. کاره ذهنمه، تو که یزیچ نیترمهم االن -

 . خورهینم درد به امشناسنامه مثل البد که هم

 االن. خوردینم درد به بود، هم دوره نیهم مال اگه مدرکت -

 . کرد دایپ کار شهینم باهاش و دارن یدانشگاه مدرک هی همه

 . باشم گهید کار هی دنبال دیبا پس -

 :میگویم و آورمیم در حرکت به را نیماش

. تهران میبر ای میکن یزندگ نجایا یدار دوست دونمینم -

 واسه یخوب یهیسرما هم هاتسکه م،یدار خونه هم تهران

 گهید ماه هشت هفت من طرح. کارهاست از یلیخ شروع

 و ببندم قرارداد تونمیم ادیز احتمال به بعدش. شهیم تموم

. تهرانه از بهتر کردن یزندگ نجایا من واسه. میبمون جانیهم

 کار شروع امکان تو واسه هم طرف هی از یول دارم؛ آرامش

 .نجاستیا از شتریب تهران تو
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 واسه رو نجایا هم من یول نمیبب رو تهران دارم دوست -

. گذشته جانیآذربا تو عمرم تمام. دارم دوست شتریب یزندگ

 تونمیم. هیدامدار و یکشاورز بلدم، خوب یلیخ که هم یکار

 . کنم شروع جانیهم دوباره

 دو هر هم دایآ و محمد. شده عوض یکشاورز روش االن -

 . دارن سانسیل فوق و انیکشاورز مهندس

 :دیگویم خنده با

 ! گهید منه خود زیعز یجهینت نیا بگو دفعه هی -



 

. شهینم تو خود کسچیه یول ههیشب بهت یلیخ آره، -

 رشته نیا تو هم هاسال و یخوند یکشاورز تو چون هرحالبه

 ادی رو دیجد علم یتونیم زود یلیخ نظرم به ،یکرد کار

 . یریبگ

 . بخونم و رمیبگ رو محمد یهاکتاب دیبا -

 دارن خونه تو یکشاورز مورد در یکاغذ کتاب یسر هی -

 مثل خوند، یگوش تو شهیم رو هاکتاب شتریب االن یول

 دایآ و محمد االن. یبود دهید قبالا  و داشتم من که ییهاهمون

 کم شونهیسرما. گرفته یحساب هم کارشون و دارن گلخونه هی

 یحت دیشا. داشتن کارشون گسترش واسه فکر یکل وگرنه بود

 . انیخوب یهاآدم. دیبش کیشر هم با دیبتون

 . زندیم لبخند

 راستش فقط! باشن یخوب یهاآدم هم دیبا من یهاجهینت -

 . کنهیم تمیاذ کم هی قهیشف به دایآ شباهت

 فقط دمید بعد یول داشتم رو حس نیهم اول روز هم من -

 االن. نداره یشباهت چیه اخالقش. ستقهیشف هیشب اشافهیق

 هم ایلع تازه. راحتم باهاش یلیخ و منه دوست تنها نجایا

 . بود قهیشف نیع اشافهیق

 نیا داشتم، عادت ایلع افهیق به اول از چون یول خب؛ آره -

 . نداشتم بهش رو حس

 . کنمیم نگاهش

 االن. بود نکرده اشتباه ایلع مورد در اتپدرانه حس محمد -

 . توئه دختر ایلع دهیم نشون کامالا  دوم محمد وجود



 

 . دهدیم تکان سر

 گهید بعد. داشتم شک اول سال همون فقط مورد نیا در من -

 .  دخترمه ایلع بودم مطمئن دل ته از

 عیسر. است گرفته خوابم شدت به. میهست خانه در بعد یساعت

 یاحلقه نیآست کوتاه ینخ راهنیپ کی و زنمیم مسواک

 دارد که محمد به م،یآیم رونیب که اتاق از. پوشمیم

 : میگویم کند،یم تماشا را امیگوش یهاعکس

 تو باال میبر بزن، مسواک. داشتم یاضاف مسواک هی شانست -

 . ستدونفره تختش. میبخواب بابام مامان اتاق

 تا سر فرق یرو نیتحس با نگاهش و کندیم بلند را سرش

 . شودیم بلند و زندیم لبخند. چرخدیم میپا نوک

 بابا دراور یکشو از. میهست باال یطبقه اتاق یتو بعد یکم

 را چراغ. دهمیم دستش به و کنمیم دایپ راحت لباس کی

 را پشتم و خزمیم مخمل نرم یروتخت ریز و کنمیم خاموش

 کند،یم عوض لباس یوقت کشمیم خجالت هنوز. کنمیم او به

 سمتش به. کشدیم دراز تختخواب یرو بعد یکم. کنم نگاهش

 و گذارمیم بالش امتداد در و رمیگیم را شیبازو. چرخمیم

. کندیم حلقه دورم را گرشید دست. شیبازو یرو را سرم

 رهیخ و زندیم برق اتاق روشنکیتار یتو اشییطال نگاه

 . کشمیم ازهیخم و کنمیم نگاهش لحظه چند. من به است شده

 .  کار سر برم دیبا فردا من. میبخواب -

 :دیگویم طنتیش با



 

 متر مین کالا  که لباس هی با و یزنم که االن یکنیم فکر -

 بذارم داره امکان ،یبغلم تو شده مصرف براش پارچه

 ! ؟یبخواب

 . کنمیم نگاهش اخم با

  بخوابم؟ ندارم حق یعنی -

 ... یول یدار که حق -

 . کندیم نگاهم لبخند با

 یگذاشت یشب نیهمچ هی انتظارچشم منو ساله ازدهی نیزر -

 جانیهم. بخواب. کنم صبر هم گهید شب هی دارم طاقت یول

 . صبح تا بخواب بغلم تو

 شتریب را خودم. زندیم پرپر شیبرا دارد دلم. کنمیم نگاهش

 :دیگویم. کنمیم جا آغوشش یتو

 . نکن یطونیش گهید کنم، صبر فردا تا بتونم یخوایم اگه -

 یمتریسانت ده در که درخشانش یهاچشم به زنمیم زل

 میهالب و شودیم ترتنگ بدنم دور شیهادست. است چشمانم

 کل. ردیگیم آتش وجودم تمام که بوسدیم سوزان یطور را

 میبرا خواب نام به یزیچ گرید و است حرارت و یانرژ بدنم

 م،یشویم محو م،یشویم حل هم وجود در. ندارد یمفهوم

 و مهر تمام با. شودیم یکی جسممان و روح. میشویم یکی

 که بردیم دیجد یلذت یایدن به مرا بوسه و نوازش با محبتش،

 . کندیم برابر صدها او به را امیوابستگ و وندیپ



 

 یتجربه کی از رخوتناک یحالت در هستم، آغوشش در باز

 هامدت از بعد. بردیم خوابم شیبازوها امن حصار انیم نو

 . فهممینم زیچچیه صبح تا که امدهیخواب راحت یطور

 هانیا تمام کنمیم فکر آن کی. ستین کنارم شوم،یم که داریب

 و است اتاق یصندل یرو شیهالباس یول امدهید خواب را

 دعا و کشمیم یراحت نفس. است نبوده خواب دهدیم نشان

 از زود دادنش دست از ترس نیا و یداریب کابوس نیا کنمیم

 را بودنش که نکنم الیخ یابهانه هر به و برود رونیب وجودم

 .امدهید خواب

 شده پهن آفتاب. اندازمیم پنجره به ینگاه و شومیم بلند

 شبید که افتدیم ادمی. امدهیخواب شهیهم از شتریب. است

 زده زنگ البد. امگذاشته جا نییپا یطبقه هال یتو را امیگوش

 .امدهینشن من یول
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. آنجاست. شومیم آشپزخانه وارد و رومیم نییپا هاپله از

 در دمتازه یچا یبو. است سیخ هنوز شیموها و گرفته دوش

 اطیح یدهیرس یهاوهیم از پر کوچک سبد کی و دهیچیپ خانه

 درست مروین دارد و ستادهیا گاز کنار. است زیم یرو

 . زندیم لبخند. گرددیبرم میپا یصدا با. کندیم

 تو ارمیب رو اتصبحونه خواستمیم جونم؟ نییپا یاومد چرا -

 . تختخواب

 :میگویم خنده با



 

 . ستمین لوس هم قدرهانیا -

 . کندیم بغلم

 االن من واسه یول دونم،یم ،ییایدن زن نیترمحکم تو -

 واسه رسمه. کنم لوست دارم دوست و یقشنگم عروس

 که حاال یول اتاقشون تو آرنیم رو صبحونه داماد عروس

 خودم داشتم دوست بکنه، کارها نیا از برامون ستین یکس

 . ارمیب برات

 از خواهدینم دلم. کنمیم حلقه کمرش دور را میهادست

. رودیم رونیب ذهنم از کار شدن رید فکر. شوم جدا آغوشش

 یرو را سرم. شودیم محو او جز یزیچ هر آغوشش در

 نیریش رخوت باز دهمیم اجازه و گذارمیم اشنهیس

 امدهیژول یموها دارد کهیدرحال. کند پر را وجودم حضورش

 :دیگویم گوشم دم کند،یم نوازش را

 . نیزر یمن یزندگ و جون. خاتونم دارم دوستت -

. کشدیم رونمانیب حال و حس آن از یسوختگ یبو

 ینگاه و رومیم کنارش. کندیم خاموش را گاز و گرددیبرم

 :میگویم خنده با. اندازمیم مروین به

 گاز یچطور یراست. شده برشته کم هی. خوردنه قابل هنوز -

  ؟یکرد روشن رو

. گشتمیم اشلهیفت دنبال داشتم. نظرم به بود ینفت چراغ هیشب -

 الزم هم تیکبر که جالبه. شد روشن رفتم، ور هاشچیپ نیا با

 . نداشت

 :میگویم اخم با. زندیم زنگ هال یتو امیگوش



 

 . کردم رید چرا بگن خوانیم. درمانگاهه از -

  کار؟ سر ینر امروز شهینم -

 . منتظرن االن هاضیمر -

 تو هم نیماش که،ینزد زیتبر تا هم نجایا روزه، که االن خب -

 خوان؟دهیسف یبر دیبا امروز ینگفت مگه تازه. ادهیز روستا

 بره داره حق هم دکتر باالخره داره؟ ضیمر تا چند اونجا مگه

 . یمرخص

 و نروم کار سر امروز دارم ازین چقدر هم خودم کنمیم حس

 مواقع در روز چند فقط سال کی نیا در. باشم ششیپ

 یکی خواهدیم دلم. امکرده استفاده میهایمرخص از یضرور

 دیخر و میبرو زیتبر به هم با نخورم، تکان کنارش از روز دو

 به. امدهینخر هم حلقه شیبرا هنوز. میبگذران خوش و میکن

 و است راننده. دهمیم جواب را یگوش و رومیم هال

 ببرد خواندهیسف به مرا دیبا قرار طبق امروز بداند خواهدیم

 مرکز به بعد. است خورده هم به برنامه که میگویم. نه ای

 امروز میگویم بهورز به و زنمیم زنگ خاندهیسف بهداشت

 خبر و رمیگیم تماس خودمان درمانگاه با هم بعد. میآینم

 آشپزخانه به یوقت. هستم یمرخص فردا و امروز که دهمیم

 . کندیم نگاهم لبخند با محمد گردم،یبرم

 ستین قرار که یداد وعده بهم رو نیریش روز دو که یمرس -

 . میبش جدا گهیهمد از هم لحظه هی

 اگه که سمیبنو یمرخص برگه درمانگاه برم سر هی دیبا فقط -

 . نشه دردسر اومد، بازرس



 

 . دهدیم تکان سر

 .قشنگم نیبش. میریم هم با صبحونه از بعد -

 یچا هردومان یبرا و گذاردیم زیم یرو را مروین ظرف

 هم خودش یبرا. دهدیم دستم به و ردیگیم لقمه. زدیریم

 :میگویم. ردیگیم لقمه

 . چسبهیم چقدر یدونفر خوردن صبحونه -

 ! االن باشه ینفرسه کنه خدا -

 . ستین نه، -

  ؟یمطمئن کجا از -

 االن. بشن باردار ممکنه روز چند فقط ماه هر تو هاخانم -

 . ستین وقتش

  ؟یکن یادآوری بهم رو وقتش شهیم -

 :میگویم خنده با

 .  باشه -

 کندیم روشن را صورتش تمام که زندیم لبخندها آن از یکی

 آن با وجودم تمام بلکه دلم، تنها نه بار نیا. هم را ایدن و

 فرصت نیاول در دارم دوست هم خودم. شودیم روشن

. دیآیم در لرزه به دلم تصورش از. باشد راه در فرزندمان

 نیترییایرؤ نیا! کامل یخانواده کی! محمد و من یبچه

 :میگویم. است یزندگ از من ریتصو

 مثل مونبچه ندارم دوست. نداشتم برادر خواهر من محمد، -

 . باشه تنها من



 

 تیرضا شیکی به تا کنم خواهش یکل دیبا کردمیم فکر من -

 از یچ! بزنم یدوم از حرف بودم نکرده جرئت راستش! یبد

  بهتر؟ نیا

 از خورم،یم و دهدیم دستم به را مروین یلقمه نیآخر یوقت

 :پرسدیم طنتیش با. میشویم بلند زیم سر

 سفارش رو تربزرگ فرزند که ستین وقتش امروز یمطمئن -

 !م؟یبد

 . کنمیم رها آغوشش در را خودم

 شد، معجزه دیشا. میکن امتحان میتونیم یول ستین وقتش -

 ! مونیزندگ یگهید یزهایچ یلیخ مثل

. بردیم دوم یطبقه یهاپله طرف به مرا و ردیگیم را دستم

 . کنمیم اشاره خودم اتاق به

 ! ترهکینزد نجایا -

 در و میشویم اتاق وارد بوسه و عشق در غرق و کنانخنده

 . میبندیم را

. میادهیکش دراز نفرهکی تخت یرو هم کنار هنوز بعد یساعت

 چپش دست انگشتان یال انیم در یکی راستم دست انگشتان

 :میگویم. است

 محمد؟ -

 . محمد جون -

 . نمیبب رو یالدیم پنجاه دهه سیپار دارم دوست من -

 .نمیبب رو یالدیم 2020 سیپار دارم دوست هم من -

 



 

 11قسمت-67فصل

 دوباره شه،یم تموم روسیو نیا. ینیبب یتونیم تو خب -

ا  هم موقع اون تا هست، سفر امکان  جور رو اتشناسنامه حتما

 به برگردم تونمینم گهید من یول م،یبر میتونیم و میکرد

 تالش یلیخ رفته، ایدن از قهیشف دمیشن نکهیا از بعد. گذشته

 بار اون که بودم دهیرس جهینت نیا به گهید. نشد یول کردم

 روزیپر یول اونجا آورده منو که بوده ترالن دستبند تیخاص

 بود اومده یخاکستر گرگ. یرفتیم یداشت هم دستبند بدون تو

 . ببردت که

ا  باشه، شده انجام بار هی که یزیچ هر نیزر -  تونهیم حتما

ا  یول یایب ینتونست دوم بار چرا دونمینم. بشه تکرار  هی حتما

 میتونیم م،یکن حل رو مشکل و میکن داشیپ اگه. داره یلیدل

ا  هست، گذشته به که یاچهیدر نیا کنمیم فکر. میبر  کنار حتما

 یزمان و مکان تو ما محاله پس شهیم باز ترالن و میرح قبر

 سال تا االن از ما واقع در. ستنین قبرها نیا که میایب فرود

 گذشته به میبرگرد میتونیم رفتن، ایدن از تا دو اون که 1319

ا  هم فرودمون محل و  حلراه دنبال اگه. قوانهیل تو حتما

 رو یالدیم پنجاه دهه سیپار تو که میبر میتونیم م،یبگرد

 .هاشونبچه و ینازل و رضا با ،ینیبب

 بار نیع اتیجزئ کردم یسع. کردم امتحان رو زیچهمه من -

 . نشد یول اومدم که باشه اول



 

 برگشت و رفت سفر هی فقط هایگرگ از جفت هر دیشا -

 و یبود اومده هاسگ نیهم با تو. باشن داشته توننیم

 . بده جهینت م،یکن امتحان هاشونبچه با اگه دیشا. یبرگشت

 . چرخمیم طرفش به زدهذوق

ا  یعنی -  بهم یلیخ گذشته فکر م؟یبر میبتون ممکنه واقعا

ا . چسبهیم  چقدر! یوا. باشم اونجا دارم دوست واقعا

 که یزمان هر به گذشته، به میبر میبتون بارها که زهیانگجانیه

 رو لقامه نم،یبب رو بابام مامان دوباره بتونم دیشا. میدار دوست

 که یزمان به میبرگرد میبتون دیشا. نمیبب مختلف یهاسن تو

 . بودن زنده هنوز مادرت و آبا و باباخان

 :دیگویم خنده با

 ستمین حاضر من. بود زنده هنوز هم قهیشف زمان اون -

 اصول دوباره ترسمیم. زمان اون به برگردم و کنم سکیر

 . یرینگ لمیتحو و کنه بروز رتینظیب یاخالق

 . کنه جدا تو از منو بتونه یزیچ نداره امکان گهید -

 . شودیم حلقه دورم شیهادست

 که ییزهایچ یهمه به تو که کنمیم یکار هر من نیزر -

 که کنمیم دایپ یراه هی باش مطمئن. یبرس یدار دوست

 و بابات مامان طورنیهم ،ینیبب رو پنجاه دهه سیپار یبتون

 .  رو لقامه

ا  که یزیچ تنها محمد -  وقتچیه گهید که نهیا مهمه برام واقعا

 . یبمون کنارم شهیهم بده قول. نشم جدا ازت



 

 میزندگ گهید االن چون بشم جدا تو از من محاله نیزر -

 . بنده تو نفس به نفسم. توئه وجود به وابسته

 تمام در و کلماتش شور در مهربانش، نگاه در شومیم غرق

 ندهیآ. است ساخته میبرا حضورش با که ییبایز یایدن آن

 است یکاف فقط بگذارد، مانیرو شیپ و رمانیمس در که هرچه

 یبرا هم با و میببر لذت قشیدقا تمام از تا میباش هم کنار

 ش،یبایز یهاجلوه تمام با یزندگ. میکن دایپ حلراه مشکالتش

 دوستم دارم، دوستش. ماست انتظار در شیهابینش و فراز با

 مقابل در مکان و زمان. میهمراه و همسر م،یهم با دارد؛

 حد نیآخر ییتنها به عشقش و حضورش. است چیه هانیا

 «پایان«.میاگذشته خیتار از هم با ما. است یخوشبخت
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