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ر�ن �و��ری �ون ا��م

�ر��� �ول: �و���ده 

���ره ا��: �ر�م 

�� ���ت ��ول ��ب�� ا��

2





tlg
:@

NOVELSLAND

���ر� �ش 

&�%$ ھ�و�ت "ر �ون آ��م

ز���ن رو��$ &رن ھ�  �ش

ا�وا�� �"ب �$ ��ور از  �رش  ر��د

اروز ��ز *$ �("�ر �د�دی �راون اوده؟ -

�و��ری در (��� �$ �.-����ن آ�-� را �$ ا��ق ا��وا�و�+  �د��ه �ون آ��م 
� �رد�د �$ �درش ��ر �د ���ھ� راھ�

 درش

د �$ �(ن ��٩ ا��/$ او ��-� -�� �وا��ت �$ و2وح � � ��ل دا�ت ا
�درش �� ���� و ���رت ���� را ھراه دارد

و *را ���د �و رو ��دار ���د؟ -

از �و��ری  ر��د ا�.�ر �$ او � �وا��ت د���� �رای ��رھ�ی  درش 
����د

د&�"� و&%� �$ او .. درش ا�ن �%د از ظ-ر آ�-� را ا(�2ر �رده �ود 
�دا�� �ر5�$ و �واب آ�ود در (��� �$ ���س ھ��ش را .�واب �ود  ��

ر�ب � �رد �$ �درش �واب داد

�دا�م �در -�

ن د�.$ از د�ت ر5��رھ�ی اون ���$ �ده ام �6 روزی � ر�$ �$  -
اون د�.$ ��ش از ا�دازه �$ ن ��5ر ��ره و اون روز &ط%�  ���ن 

.�واھد �د

�و��ری &�� دزد�� ���ده �ود �$ �درش �� 9و�ش را�8 �$ ر5��ر �د و 
ر5��ر ھوس ��زا�$  درش �(�ت � �رد و از د�ت ر5��رھ�ی ��و�ت 

�د �ود  $���درش �$ �ر� ا9�راف �رد .��ر او 

ن ��م �9"م را ز�ر  �ھ�ی �رادرت ر���م ا� او �� ن ����ر از �6  -
%�و&$ �� ارزش ر5��ر �� ��د در �ور�� �$ ن �وی دو��و وارث 

.��ج و ��ت �ودم
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�ت��درش  �: �5ودور �%� � �رد �$ �درش را آرام ��د ا

ن &�� � دو���م �$ ز�ن ���� �و��ھ� رو �� اون �واھم دا�ت &�ل  -
از ا��/$ &��ش ��� از 2ر��ن  �����$ (�= �%��م از ا��/$ آ�� اون 

ا�� &��� داره 

ا� اروز *�-�ی آ�� ��� �درش  ر از ��� �طر��ک �ود

ن ���&�م ����ر از ا�ن *�زھ��ت -

�� ھر &د� �$ �ر � دا�ت �زی �$ روی ���$ ھ��ش ا�دا��$ �ود �$ 
��و و 9"ب � ر5ت و دا�ش روی ز�ن ���ده � �د �ظره و 

�دا�� ز��� �$ �و��ری ��9ق آن �ود 

���&ت ����ر از ا��-� رو داری .. و �و ��ھزاده ن -

�درش او را ��ھزاده �ط�ب � �رد ا� �و��ری در وا&8 �6 ��ھزاده 
در ا�ن &�رو..��ود در وا&8 �$ 

�/� از �دھ� �*$ ���روع او .. او ��-� �*$ ���روع ا��وا�و�+ �ود

آ�-�  �$ ھ�ی �ر �+ را �$ �ت �و��ت ��و��  �د��ه �$ د���ل دو 
�.-��ن ��= ر5��د د�وارھ�ی راھرو �� ط�  و��ده �ده �ود و ��رون از 

&�%$ طو���5 9ظ�م �$ د�وارھ� � �و��د

�%ل ھ�ی راھرو را رو�ن �رده �ود�د ا� ھ�+ *�ز �� �وا��ت ا�ن 
ھ��$ ��ره و @م ا5زای &�%$ را از ��ن ��رد 

�و��ری �$ �ود  �*�د او ����ر ���ق �ود �$ ھم ا��ون در ا��ق �رم �ود 
.در (��� �$ �A �د�دش روی زا�وھ��ش *رت � زد ���د

و&�� �$ ��رون در ا��ق  �د��ه ر��د�د و �.-��ن ھ� �روع �$ ��ز �ردن 
در ا��ق �رد�د ا�وا�ت د��ش را روی وھ��ش �$ �$ ز����� *�ده �ده 

�رای او��ن ��ر �و��ری 5/ر �رد �$ .�ود ���د و *��$ اش را ��= داد 
�درش ���د 5ر��$ ھ��� از ز�ن ھ�ی دور ا�ت 

دا�ل ا��ق روی د�وار 9"��  �(ره ای �را�ری از �-ر��ی ���ه �$ 
رو�ش �� ���ل ھ��� از ھ�رھ�ی ��ر�6 ��� ��ری �ده �ود &رار �ر5�$ 
�ود و ا�دک �وری  �$ �$ دا�ل ا��ق � ����د را �دود �رده و ���ی 

و(������ را �$ ��د��  �د��ه � داد 
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�$ ا��/$ �ون آ��م ���د &د �$ *�ز ����ری ���ز دا�ت �$ او را    
���$ ھ�ی  -�ش از . (��ت �د�ش ���د ��ط�ن ھ� �ود.�ر���ک ��وه دھد 

9رض ��د�� ��رون � زد و �ت ھ�ی �زر�ش را روی د��$ 
��د�� �ذا��$ �ود.

ا��وا�و�+ از  �ت �ز @ذا�وری �زر�ش �دا زد 

.اوه ا�وا�� دا��و�وو � را �را5راز �رد�ن �$ د9وت ون رو  ذ�ر5��ن -

�$ �ظر � ر�د �$ ھر �ب *���ش &رز�ر از �ب  �ش � �د �رق  
�وم &رزی �$ از ز�ر وھ�ی ��� ر�.ش �$ روی  ����� اش ا5��ده 

.�ود وا&%� �ر���ک ��وه � �رد

�6 ��ن �د�$ �$ اطراف ا�وا�� را 5را �ر5�$ �ود�د �� �د�واھ� و ���$ 
ای ��9ب �$ �درش ��ره �د�د و در "��ل �درش �ب ھ��ش را 9"ب 

��ص �ود �$ �درش ا�ن .داد �� ��ش ھ��ش را �$ آ�-� ���ن دھد  ���
� �رد �� ا�ن � ���� ���د�$ ھ� را ز�ر  �ی �ودش � ���د و ا

و2وع را  �-�ن ��د.

9وی �و��ری، �5ودور در �ت *پ  �د��ه ����$ �ود و �$ �ظر 
����ت زده � ر��د

 �و��ری �.�ه �درش را د���ل �رد �$ �$ �ت را�ت  �د��ه ��ره �ده 
�در او �ود ��%� $/�ظرف ھ�ی @ذا در . /��� �$ 5"ط �%�ق �$ 

�را�ر �ز  �ش �ده �ود 

� �ورد �� �د�ش ����ر  ���و= �6 �ون آ��م �وان @ذاھ�ی ز%
���د �/� د�.ر از �*$ ھ�ی ���روع ا��وا�و�+ �$ . �ون ��زی ��د

&�%$ آده �ود �� �� آ�-� ز�د�� ��د؟

ن � �وا�م �� او ..&�ب �و��ری از �و�(��� درون ���$ اش �-�د 
�$ �9وان �*$ ..دو�ت �وم � �وا�م �6 ھراه �رای �ودم  �دا ��م 

�درش ھ$ *�ز �رای او �ود. ���روع  �د��ه او ھ�+ دو��� �دا�ت.

ا�وا��  ��G داد

�وری ھ$ ���د �وی ��ت  -�ا=ن د�ر و&�$ �وی �6 ھ*�ن ز�ن 
�واب ھ��ون ���ن 

 ��$ �ظر � ر��د �$ �5ودور ��ش � ��د �� �$ ا�وا�� ھ�دار �دھد ا
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�درش �و�-� �$ او �دا�ت 

� �وای ا��وا�و�+؟ - �*

�%د از �و��دن از ��� �$  ر از �ون �ود ا��وا�و�+ آ���ن ھ��ش را 
روی ��-��ش ���د

� �وا��م %�و&$ Hرورم و  �ر ���روع ��9زش رو ����م -

 �د��ه �$ �و��ری ��ره �د 

��� ا���� -

�رو  �رم -

�و��ری  ��G داد

�رم �در - ��رای (�5ظت از �

���د ھ��$ او ھر ��ری � �رد �� از �درش (�5ظت ��د -م ��ود 
. �$ *"در 2%�ف �$ �ظر � ر�د

در *-ره �درش �.را�� �رای ���� او و @رور �� �/د�.ر در ھم 
آ���$ �ود�د 

-  $�����د � دا���م �$ �و��ری دا����� ھر�ز  �ت دان �درش &��م �
(�� در �را�ر �6 ھ*�ن ��ط�ن *�م &رزی

و&�� �و��ری در "��ل ��د��  �د��ه ا����د ا��وا�و�+ از روی ا�ز��ر 
�رش را �/�ن داد 

 س �و ھ�وز �� �و�� ط� ا=رض ���؟ -

�و��ری (��ت *-ره اش را �و��رد �ر5ت و �واب داد 

�$ ھ�وز �رورم  -

-م ��ود �$ *"در ��ت ��ش � �رد �� ط� ا=رض �ردن را ��د 
�ت �$ �رای ��ل � ��.�رد او ھر�ز و5ق ���د ا�وا�� ھ��$ �$ او 
ھ� ط� ا=رض �ردن ا��%دادی �ود �$ �� �ذر ز�ن �$ و�ود � آد 

. �ا� و&�� �$ آ�-� از رزھ�ی �و�ش دور �ودن ا�ن ��ر را �/ل �ر 
�ت ا�ن ھم �/� از ����$ ھ�ی د�.ری . �رد� ��درش ھ��$ �$ او 

ا�ت �$ �و��ری �$ �ط �و�� �درش ر5�$ ا�ت �$ �/� از �ون آ��م 
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ھ�ی �ور

ا��وا�و�+ در (��� �$ �/� از ��زوھ�ی �(�ف �و��ری را ��5ر � داد 
و2%�ت ����� او را �رر�� �رد 

�$ ا��طور . ���� �(�ف و �م ��ن -

�و��ری �$ طور ��9زا�$ ای د�ش � �وا�ت �$ ھر *$ �ر�%�ر �زرگ 
�ود او � �وا�ت ھ���د  در ��.�و�ش &وی ���$ و �زرگ ���د �� 

��وا�د �$ در��� از �درش (��ت ��د �$ ا��/$ ��ھزاده ا�وا�� �$ (��ت 
�س د�.ری ���ز دا��$ ���د 

ن ���د  ���ن  �����طر �دا �و ���� �(���  �ر و ��9ث �ر�د
ھ�ن روزی �$ �$ د��� �ودی �ردن �(��ت رو ��/و�دم 

�و��ری �$ �6 ھ*�ن ��$ ھ��� �9دت دا�ت او روزا�$ �6 ھ*�ن 
(ر5-��� را ز��د � ���د 

ا�وا�� �و�/� از �ون را �ردا�ت و �$ ���$  �ت �ر ...�� ���H ���د 
ا��وا�و�+  ر��پ �رد و ��9ث �د �وھ� از ���$ و ���$  �ت �ر او 

5رو ر�زد و ا�%$ ھ�ی 2%�ف از �ور �$ درون ����د

�د�$ ھ� �� �دای ھ�س ���دی درون ا��ق 5راری �دن �/� از ا�%$ 
�ذ�ت �$ �/� از �د�$ ھ�ی  �ھ�ی �ور��د از ���ر آر�J ا��وا�و�+ 

روز ��  �ر*$ ای �/�ف را  و���د 

•$� �ر ن �9�� و ��

ا�وا�� در (��� �$ آ�� *���ش �$ ���ھ� � زد �� ��م 5ر��د زد 
 �ر ن

�$ �ز ا�ن ("�"ت �$ اون ���ن �و را در �ل �ور�ش داره  -
�و������$  ذھن ��زش رو از ���واده �در�ش �$ ارث �رده اون 

�/� از ����$ ھ�ی �ر���$ دا�� ھ�..  ر از ز�ر��$

-��ش از . ا��وا�و�+ ھم ��ز ��ش ھ�ی ��زش را ���ن داد�*
�را��د �د�وا�.� �$ &رز 

�و ��م ن را �را�.���� زن•
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�و ھم ھ*��ن ��م را �را�.����•

ا�وا�� ھر�ز در "��ل او �م �� آورد ھر و&8 ا��وا�و�+ �$ او 
 �2ر�$ � زد او دو �را�ر �� �دت ����ر 2ر�$ اش را �ر

�ردا�د

 8��� �ا�وا�� &�� �رای �و��ری �%ر�ف �رده �ود �$ دا�� ھ� ��
&وا��ن ھ���د �� �طق و د��ل (/وت � ���د 

�وب � �د)ا(��= ا�وا��ی ��ور �6 ا����Lء 

او ا��وا�و�+ را �(ر�6 .. ��.�ن ھ���د طو���5 ��رج از &�%$
� �رد �� �و�$ اش را �$ �ود ��ب ��د و ھر و&8 �$ او �� 

�ور�� �-� �$ ��رون ��ره � �د ا�وا�� �� ز��ن ��زش �$ او 
� �رد  $���$ �ود �$  درش در آرزوی . (��6 ��ر �$ �و��ری 

��� �$ ��9ث �ود &�ب .��5�ن 9روس �ون آ��� �ود ا�ت 
�/$ وا&%� او �واھد �د و .. رده او �$ � ش ���5�د $� ���

 �رش �����ن وا&%� ا��وا�و�+ 

ا�وا�� �6 ��ر د�.ر . �/$ وا&%� �$ وارث او را (ل � ��د
د��ش را روی ���وا�ش ���د �$ و2وح دا�ت �%� � �رد �� 

ش را �(ت ���رل در آورد��

�و (��  �ر �ودت رو ھم ��ره � ��� ا��وا�و�+ •

اون  �ر ھر�ز �� وارث . �ر؟ ن او�و �$ �9وان  �رم ������م •
وا&%� ن &��ل &��س ���ت 

� �-�ت �ر�ر �واھد •�ط�Mم �$ �و��ری از �"�$ ردھ� در �
�د اون �6 دا����$

��.و را �� (��ت ��را(�� 9�"� �ظ�ره �رد��$ ��د . �و��ری ا�ن 
ھ�داری ا5��د �$ 9و�ش �5ودور �$ �درش داده �ود

(�� ا��وا�و�+ ھم � �و�$ �$ &درت و ھوش �و (��دت ��$ ا�وا�� •
�و ���د �ر ����م 5رود ���ری &�ل از ا��/$ �9"ش �رای �و �$ ..

�ر ��د�ل ��$��

�و��ری �دا��ت �$ ھ�دار 9و�ش �$ ("�"ت  �و��$ 
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���ت �*را �$ �.�ه روی *-ره ا��وا�و�+ ���د د�وا�$ ھ� 

-�و %�"دی �$ &���$ ات از �ل ن ���� �-�ره •

در آن و&8 ���-�ن ز�� از دا�ل ا��ق ��و�� ا��وا�و�+ ��و 
��و �وران �$ دا�ل ���ن وارد �د �6 زن ���5

65 �و��ری �$ ھد�.ر &�ل �ده �ود و ا�وا��  �ت د��ش را روی 
دھ��ش ��5ر داد

آن زن ���د �6 �/$ ���س  و��ده �ود و  �ر*$ ���س ھ��ش �$ 
�ران &���  �ر*$ ���س ھ�ی ا�وا�� �ود آ�� او ��� �ود �$ در 

ت را�ت  �د��ه ا�ب @ذا �ورده �ود؟�

�6 ا���ن؟•

�وک ا�وا�� �$ �ر9ت �$ ��م ��د�ل �د 

�و �رات �ردی �/� از آن (�وان ھ�ی ��&ل ���ری رو �$ دا�ل •
�زد�6 ��-� �*$ ن؟.. �و�$ ن ���ری

او �$ �ر9ت (ر�ت �رد و �و��ری را  �ت دان �ودش &��م �رد 

ا�ر*$ �ون آ��م ھ�ی �زرگ �ر ���را �ود�د ا� �و��ری ھ�وز در 
"��ل ���ری 2%�ف �ود 

ا�ن ا���ن ا�ش او��� ا�ت %�و&$ �د�دم•

و�$ &���$ اون •�%�و&$ ات ����ر Lل �6 (�وان د�ت آوز  
� ��ن او�-� در ��ن  ���وی �و�$ ھ�ی رو����� ��Lف ز�د

(�وا��ت �و�.� �ون � �وا�ن

ا��وا�و�+ �� د�ت �رای زن ا��ره �رد و او �� (���� �م رو���$ �$ 
�ش آد�

آه ا� اون زه �راب و �9ل �ده •

و �$ �ت �رادرش *ر��د 

.$ �$ �5ودور؟•

�5ودور �.�ه ���ھ/�را�$ ای �$ ا�وا�� ا�دا�ت
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ا��وا�و�+ در (��� �$ (�وان د�ت آوزش را �$ دا�ل ��زوی �ود 
�ت �� ���د 

�و ���د او�و  زه ��� ا�وا��•

و ��زوی �(�ف و ر�A  ر�ده زن �را را �$ او ���ن داد

*�م ھ�ی ا�وا�� ���د �د�د

�دم ����و دا�ل �$ • Nر���ش ؟�از  و� ��"���ر5�ن �ون 
(�ون 5رو ��م �� در دا�ل �دن �6 ا���ن آ�� ���د �رات &�*� 

*�زی ���رم؟

از روی (��ت *-ره ��ن ��ص �ود �$ دار�د �$ �/د�.ر ھ�داری 
د آ�-� دار�د در ورد *$ .. � دھ�د-�ا� �و��ری �� �وا��ت د&�"� �

*�زی �(�ت � ���د

��=�ره ا�وا�� �(�ت �رد

• ���و�ا��وا�و�+ �و � دو�� �$ ا�ن ��ر ������ در  � داره 
...�رای �/� Lل �و 

9ل �و��دن �ون ...&���$ ن �$ �ون ا(�رام �.ذارن • $�

���طر ا��/$ د&�"� ا�ن ..  س �و �$ د�وا�.� ھم ا(�رام �.ذاری•
 $��*�ز�$ �$ ����ت 

�ر5ت + د�ت زن را �وراخ  �در (��� �$ ھ�دار ا�وا�� را ��د�ده 
�رد و ��9ث �د او ���$ ای �/�د 

�و وا&%� �ز�ر ���ده ای•

�ور �ظره )ا�وا�� �%� �رد ��وی د�د �و��ری را �.�رد ا� او 
 �رو �$ رو�ش �ده �ود و از =�$ =ی دان �درش �.�ه دزدا�$ ای 

ا�دا�ت *را �درش �$ او ���ن داده �ود �$ ھر�ز ��"�م از �ون 
��� ��و�د ؟

ا��وا�و�+ و&�� �و��دن را ��م �رد د�ت زن را رھ� �رد و �و�$ 
� �ر روی ��-��ش �ذا�ت و �� ا��/�ر ��9ث �د �$ �%ره ای از /)

��م از ا�وا�� ��رون ����د 
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� �و�� �$ ا�دازه ���5 �ز�ر ���ده • ��"��ا�ن �$ از �و�ش 
 �ھ�ت ا� ا�ن �$ از �د��ون ھم ا����ده �/�� ؟ �و ھ�+ �ر

�داری؟

�$ �دارم•

زن �را ��ده ر�ز ر�زی �رد و د��$ ای از وھ�ی ا���وا�-� اش 
را دور ا�.����ش (�"$ �رد 

ل �ردن ا�ن ر5��ر وا&%� �رم آوره ن ����ر از ا�ن *��ن •)�
�("�ری رو ��  ذ�رم 

و د&�"� � �وای *�/�ر در ا�ن ورد �/��؟•

ن ا�ن /�ن و(����$ رو �رک � ��م �� (�= (�وان د�ت اوز •
�ردم ��د�دت را �/ش �� ن �$ دو��� �ر

�-د�دھ�ی  و����ت رو ��م �ن ا�وا�� �و از �9&��ش �و�(�ل •
�و�� و&�� �$ ��دو�� *طور راه �و�$ ات رو  �دا � ����

���

ا�وا�� �رای �و��ری �وN�2 داده �ود �$ *را /�ن  �د��ھ� دا��� 
��ده ���دو��� ا�رار آ�ز در $ ای @��ظ 5رو .. ھ*ون رازی 

ا�ر ��� آن �رز�ن را �رک ��د ھر�ز �� �وا�د راه ���$ ..ر5�$ 
را �ر�ردد و ��طرا�ش از راه ���$ �$ ��� 5راوش �واھد �د

ا�وا�� در او��ن �.�ه &��ش را �$ ا��وا�و�+ ����$ �ود و �� او �$ ���$ 
اش در ھ�و��� آده �ود و ���واده و آ��ده و  �د��ھ� �$ (ق ط��%� او 

�ود را  �ت �ر �ذا��$ �ود 

ن (��  �داش �واھم �رد (�� ا�ر ا�ن &$�2 ن رو �$ ���ن •
�ردو�م �رز��� .�ده  �ن �و��ری رو �$ ���� �$ �%�ق داره �ر

دن او�-� رو رھ�ری � ���د ��راھ�ی  �� $�

دن؟•�

ا��وا�و�+ ���د ��د�د و د�.ر �د�$ ھ� ھم از او  �روی �ردن

اون ھ�و=ھ� (�� از ن ھم ��.د��رن•
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ای رد ا(ق �و ھ�+ �ظری �داری �$ داری در ورد *$ *�زی •
� رو درک ��� ��  ���(�ت � ��� �و �� �و�� ��وه (/و

ا�ن �$ ن ھزاران ��ر �%� �ردم  �رات �وN�2 �دم

�-م �وN�2 �دی؟•

�ت �زرگ و &در��دش را (/م روی �ز �و���د

%�"دی �$ • $��@رور �و �رت رو �ر ��د �واھد داد ا�وا�� �و ھ
از ن �-�ر و �ر�ری 

���طر ا��/$ ھ��م •

� �د�$ ھ� �$ �/��ره ���ت �د�د �� $��� آن �

(ر5ت را  س �.�ر و �ر�$ �%د از @روب آ5��ب ن �و و آن  �ر •
(روم زاده ات رو �وی �رف � ا�دازم 

�و��ری (/م آب دھ��ش را &ورت داد و �$ آ��� �$ در دا�ل 
�و��$ دا�ل ا��&ش �ود 5/ر �رد �$  �ز�� �$ روی �زش �ود و �$ 
ا���ب ��زی ھ��ش �$ روی &��� �رم درون ا��&ش  ���ده �ده �ودن 

 �����ت ��ر ���د ا� ا�ن ��-� ز�د/ن ا�ت �$ ز�د�� در ھ�و��� 
�ود �$ او در ��م 9رش � ����ت 

%ذرت �واھ� �ن �در ..او در �/وت �$ �درش ا���س �رد 

در 9وض ا�وا�� ���$ ھ��ش را �$ 9"ب داد

ا����ب �ن ا��وا�و�+ اون ا���ن �و ��دو �� ن •

���طر ���ش �$ ن ا���س �ن و از %�و&$ �د�دم %ذرت •
�واھ� �ن 

ن  ر��س دا�� ھ��م... �واھش ��م؟ ھر�ز•

و ن ھم �6  �د��ه ھ��م•

�5ودور زز$ �رد 

از ا�وا�� �.ذر �رادر  ا�ن &�2$ داره ��ت آور و ���$ ���ده  •
 $��
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اون ���د ���.�ه وا&%� �ودش رو �دو�$ •

و رو �$ ا�وا�� د��ور داد 

از او��� در�وا�ت ���ش �ن •

 �ھ�.�� �$ زن �را �.�ه �5�(��$ ای �$ �درش ا�دا�ت �و��ری 
دا��ت �$ �ودش و �درش ��ر��ن ����$ اس 

�ه �%د  6�...

�$ ا(��س ���رت آ�ش �زن  �ر �ذار Lل �6 �وره آھ�.ری •
��وزه 

�در• $��

�و��ری از ��ن د�دان ھ�ی �-م �5رده �واب داد و در (��� �$ از 
��ن �ر5-��� �$ �� زا�وا�ش ��= آده �ود �$ ���� �9ور � �رد 

��ش ��رون �� اد�

ا�ن ��-� *�ز�$ �$ �رو �رم �.$ �داره •

از ز��� �$ ا��وا�و�+ �$ ا�-� د��ور داده �ود �$ ھ�و��� را �رک ��ن 
�ن ا�وا�� �� �ر&� از ��م � در���د �*

در آن �ب �و��ری ��ر �و*/� در ��س ���دن ا�وا�� ���ده �ود و 
���د �ر �ده ا�د او  �د�ده �ود �$ (د&$ *���ش از روی �%�ب �

� دا��ت �$ �6 ا����ه ا���م داده 

Hرور �ر از ا�ن �ود �$ �$ آن ا9�راف ��د �� ا��/$ �ر �%ظ�م   �ا
�$ �6 ا���ن 5رود آورد 

 (�� �رای ن 

�م �د�$ ھ� آن �ب در &�ر �8 �ده �ود�د �� ا��/$ �و��ری و �
�درش ��-� �� ����-��� �$ ����ن �ود ��رون 5ر���ده �ده �ود�د را  

��� ���د� ��

�ر�د � �آ�-� � ����ت ���� &�ل از ا�ن �� ..�� ا�ن ھدف �$ در �ر
(�= از ��ن � ر5��د ا�ر�$ �5ودور "داری �/$ در د���ن �و��ری 

&رار �داده �ود 
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���د در  ����A �و��ری او را �� دم در ھراھ� �رده �ود �� *�
(��� �$ روی  ��$ ھ��ش ��= و  ���ن �  ر�د و �� و(�ت �%� 

دا�ت �$ او را د���ل ��د و در ��ل ����وری �و��ری ���� �رد �$ 
ا��وا�و�+ از  �ت �A را �ر5ت و �ردن او را �/��د و ��م رده 

���ور را ��وی  �ھ�ی �و��ری ا�دا�ت 

��$ �ود �� �ون آ��م ھ� و �د�/�رھ�  �د��ه �و در ��ن ��ده �

اروز 5"ط �/� از (�وا��ت د�ت آوز � �واھد رد •

�ت ��درش �$ او ��ن �و��ری  ر از ا�6 �ده �ود ا�*

�ر�$ �/ن �و��ری در 9وض ا(��س ���رت ���ت �$ اون رو •
ا5زا�ش �ده ھر�ز ����ت ا�ب را 5راوش �/ن 

و �$ �ت ا��وا�و�+ 5ر��د زد 

�و �و�$ ��� �$ *$ ��ر ا����ھ� ا���م دادی ا� اون ز�ن •
و&�� �$ �$ دا�� �ر�م ��ری � ��م �$ ... د�.$ ���� د�ره

 � $� ���رو(ت در 9ذاب ���$ و ���� �د �را�ر �د�ر از �ر
�$ �رت ��رم..رو �$ د��ش دادی �� �/�$ 

�ر��$ �ود  �(�=  �ھ�ی �و��ری ��� �� (س و �/ش ��

�در ؟• $�/�*"در د�.$ طول 

در�ت ��دو�م ن 5"ط �دو�م �$ د���ل ���� �$ �و�م در ن •
ا���د �/�$ �رم

��$ �ود  درش ��ه �ر��$ �$ آن �رز�ن �ھ��طور �$ او �$ �و��ری 
(/وت � �رد  �رز���  ر از ��N و و5ور 

 در دل �6 �وھ���ن  �-�ن �ده در ��ن دو �� ��A �$ �-م ���$ •
در دل آن �رز��� ����ر  -��ور�ر  از ھ�و��� و�ود داره .�ده ا�د 

ور�ن ��ه ھر �و &�%$ ای ����ر ���/وه �ر و �زرگ �ر  �$ 
��N ��م ھ�ی ردش را �� �ون  ر � �رد�د 

�و��ری � �وا��ت �6 ھم *�ن ���� را ��ور ��د

� ��ش ھ�ون  �رم دارم ا(��س � ��م �$ �زد�/ش •��%د از �
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ھ���م 

�ذ���د او ��را(ت  �آن �ب اول و&�� �$ آ�-� از ��ن ��.ل �و��ن 
�ب ����دان را �$ ��N �ر���د و �� (��ت .. �ود �$ �و��ری ��وا�د 

�دا�$ ای �%� �رده �ود �$ ��رھ� و ��رھ� �$ درون داو��� ط� ��
��ت  �ا=رض ��د ا� ھر ��ر �$ �"ط$ اول ��ز 

�و��ری ز�ده ��ده �ود و �درش �ودش را ���ودی ���$ �رده �ود 

(�= او د�.ر آن &در 2%�ف �ده �ود �$ �� �وا��ت ط� ا=رض 
�ر � �رد�د رو���ھ��� � �������د �رای ھ�ن آ�-� �$ رو���ھ�ی 

(�� ���د ���$ ��وا��د �رای �ور روز روی �ر��ن �"

� رو��� ھ�  ر از ا���ن ھ�ی ��Lف و  �ت �ود�آ�-� . �د�����$ �
 $� 8ھواره �$ ز�����$ ا�وا�� ��ره � �د�د و � س �� (رص و ط

���س ھ�ی �ران &��ش �.�ه � �رد�د در ا��دا �� (���� از �.��� و 
� س �� (���� از �6 

���طر *�-�ی آ�� .. �و��ری ھم �$ ا�دازه ���5 ��ب �و�$ � �رد
��� اش و وھ�ی ��و�د ��� �$ از ز�ر ��ھش ��رون زده �ود 

 �و در 9وض ا�وا�� وھ� و �دن ھ�ی ��Lف ا���ن ھ� را �وار 
رد و ��ر�ش از ا���ن ھ� روز �$ روز ا5زا�ش  �دا � �رد و �

�ر ��� ا���ن ھ� ���9ث � �د �$ �و��ری �$ ��8 از �درش از �
�ود 

او �و��ری را &��م � �رد �� �$ �/�ر .. ھر �ب &�ل از ��ر�/�
و&8 ھ� او �� �و�$ ھ��� �رخ از �و�(��� و �ر&� از  . �رود �2%�

 �روزی در *���ش ��ز �.�ت و �راش �و*/� از + د�ت او 
��9ث � �د �� ��وان �و��ری ���  ر �ود 

و&ت ھ�ی د�.ر او �رش رو و �9وس �ود و ا��وا�و�+ را  ���طر 
�� .. �����ش ��ر�ن � �رد و �$ (�ل زار �ودش ھم $�2 � زد
�دای ...ط�وع �ور��د ھ��طور �$ �و��ری �$ �واب 5رو � ر5ت 

�ت � ��در را ���د �$ 

� از  و�ت •Mورم �$ دا��ن در��ن *-�ر ���ن � �وا�م و  =�)
...آ�-� �ون ��و�م 
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�-�ن �درش راه ر5�ن را �و&ف �رد و �رش را �$ اطراف �ردا�د ��

آ�� او�� دارن د����ون � ��ن �در؟•

ا���ن ھ�ی رو���ی آ�ر ��وت آ�ز �$ �ظر � ر��د�د و  �$ 
�%"�ب آ�-� ا5��ده �ود�د (�� در ��ن ��.ل

• �5/ر �� ��م ا��طور ���$ �رف رد �ی �رو �$ �ر9ت 
 و�و�$ 

و � س ادا$ داد 

ا=ن ز�ن درس �ر5��ت ر��ده •

�� ھر ��� �$ ��5رت � �رد�د او �$ �و��ری ���ن � داد �$ 
*طور در ��ن ا���ن ھ� ز�ده ���د 

5"ط و&%� �$ داری از �دت �ر��.� از ��ن �ری از او�-� •
�ون ��وش و ھر�ز �� �و��دن �و��ون ھ�+ �دوم از او�-� رو  

ھر�ز �ودت رو  ر از ا(����ت   و���� �/ن و ن ھم ..�/ش 
ا(����ت �ودم رو ��ر�ن � ��م 

�ر5ت ���د ا��/$ %�"د  �و ھواره او از �و��ری �رای آ��ده &ول 
�ود �$ زودی �واھد رد 

و و&�� �$ �زرگ �دی */�ری ا���م �دی  ر�س ن ؟•

ن ا��"�م ا�ن �� و���5 رو �$ در (ق � �ده �.�رم و ا��وا�و�+ •
رو ���ود � ��م و ��ت  �د��ھ� اش رو �.�رم 

 ��؟•

&�ل از ا��/$ اون 9رو�ش رو  �دا ��$ •

*را؟•

�و��ری �� (�� از وظ��$ �����  ��G داد

 و&�� �$ 9رو�ش اون رو دو��ره ز�ده ��$ اون &درت �د •
�را�ری �.�ره و ���ن اون ��ت �ر ��$ و از اون زن دارای 

 $���ون آ��م ھ�ی ھورت ھر�ز از �*$ (روم زاده ...وارث 
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و&�� �$ وارث وا&%� اون ھ�وز ز�ده ..ا��وا�و�+  �روی �� ��ن 
اس 

� ھورت �� و�5داری از �و •�طMن ���� �$ � ��و ���د ��
�$ �و �رای ������� ��و5ق ���$ ھ�+ �س ) $� �روی � ��ن ا

� &در�ت . �$ �و ا(�رام ��.ذاره� س ��ر �ن �� و&%� �$ �
ل ��$ ��

�رای ا��/$ اون رو �/�ت �دم ���د *�-�م &رز ��$؟•

�درش ا����د و �رش را �J �رد 

�و از ا�ن و2وع *� �دو��؟•

و&�� �$ �6 �ون آ��م ط%$ اش را �/�د او ����ر &در��د �ر 
��ود ا� �ون �$ *�-��ش وارد � �ود 

و�� ���طر ا��/$ اون ���� �ر�8 �و��ده و �� 9ق رو(ش �ون •
ر5�$ ا��/�ر ��9ث &درت ��$ ا� ��ون �ون رو ھم در  � داره 

ا��وا�و�+ �/� از �ون آ��م ھ�ی �/�ت �ورده �ود .

� ا5�2$ �رد -�و �طور 

و ا�ن &�2$ �رای او ���� درد��ک �ر  و �/��$ آور�ر �واھد •
�ود 

*را؟•

او �.�ه ارز���� ���ده ای �$ �و��ری ا�دا�ت ���د ا��/$ در �ظر دارد 
*�زی �$ او �.و�د 

�$ ا�ن *�زھ� 5/ر �/ن •

و �(ن �دا�ش را �رم �ر �رد 

ھر�ز در (��� �$ � �و�� ��� را �/ش او�و&8 د�.$ ��ور •
����� در ورد�ون �.ران ���� 

... س ن *طور ���د•

و �� �ر�د�� &رز �د
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 س ن *طور ���د او�"در &وی ���م �$ ا��وا�و�+ رو ���� ��م •
؟

ا�وا�و�+ د��ش را �$ �ت  �رش دراز �رد و ا�.���ن �G زده اش 
را روی �و�$ ھ�ی او �ذا�ت و �ور�ش را �$ �ت ��= آورد 

�م *�زھ���  �$ از  درت ���دی رو 5راوش �ن و&�� �$ •�
ردھ�ی ���را �� ���دن ا�ت از و(�ت �$  ���زر��ر ��� �

در�ور�� �$ ز�-��ون �� ���دن ا�ت &��-��ون ..زا�و در��ن 
 $���$ � ش وادار 

وا&%� �در؟•

�و ��� �/ل �ر5�� و و&�� �$ �زرگ ��� �6 دو��ن �.�ت •
 ���و�ا�.�ز �واھ� �د �ون آ��� �$ ھ$ ازش � �ر�ن 

 $��و&�� �$ &��ت �$ � ش ��

�$ آ��ن ا�ری �.�ه �رد و �رف روی �ور�ش را  و���د 

و 9رو�ت؟•

ا�وا�� �/��ر د�.ر �$ *��ن  �رش �.�ه �رد 

�/$ ای �$ (�� .... اون �� �ظ�ر و @�ر &��ل &��س �واھد �ود•
ن ھم �-ش �%ظ�م � ��م  

 ��و��ری �$ �درش ��ره �د �$ ����د آ�� دارد �و�� � ��د �� �$ ا
� (ر5-�ی �درش از روی �دا&ت �ود ��

 ��و��ری ا�دوار �ود �$ ا�ن زن را ھر *$ �ر�%�ر  �دا ��د او 
دا��ت �$ و&�� ��� �زرگ  �ود &��ش از � ش ��ز � ا���د و ر�$ 
ھ��ش د�.ر &�در �$ ��س ���دن ��واھ�د �ود و او ھم �$ �/� از �ون 

ا� ا(��س . آ��م ھ��� �$ ���د رده ای �(رک ھ���د �  �و�دد 
� �رد �$ �$ ھ�+ ز�� ���ز �دارد

��$ �ود ��/��ر 9و�ش در (���/$  �$ �و�� ز�ر *��$ او � زد 

در�ت ز��� �$ ا(��س �دن �رم �6 زن را 5راوش ��� •
 ��9رو�ت &�ب �و را �$ � ش وا �واھد دا�ت و �و را �$ ز�د
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�ر�واھد �ردا�د 

 ����و��ری اھ��� �$ آ@وش ز���$ ��داد ا� 5/ر ا��/$ &��ش �6 ز
از � ش �����د او را � �ر���د او از ا�وا��  ر��د 

ن او�و   �دا ��م ؟• �� $�/�*"در طول 

�درش �$ دور د��-� ��ره �د و �� �(�� ��9ب  ��G داد 

/�$ &رن ھ� طول �/�$ ��رون از دا��و ز��ن �ون .... ��دو�م•
ن وا&%� ��دو�م �$ �و ھ�ر �وب و  �آ��م ���ب و ��درن ا

 $� �� ���و�5داری �رای اون 

� س  ر��د 

و و&�� �$ �و ��ت  �د��ھ� ھورد رو ���(ب �ردی *$ ��ری •
ا���م �واھ� داد؟

• ���  در �و �(د ��م و دا��و و ھود را �� �/د�.ر  ھم  ��ن 
��م �� ھردو �$ �6 ���واده � �و�د�د

او �رش را از روی ر��2ت �/�ن داد 

�ر�� ��-� ���$ �$ �و � �و�� �-ش ا9��د ��� �$ �واھرھ�م و •
�رادرھ�م �� اون �"�$ ھ�ی وذ���$ �ون ��-� و ��-�  درم و ا���$ 

� �و�� �$ 9رو�ت ھم ا9��د ��� ا� در ورد �"�$ *�؟

ن از او�-� ا����ده � ��م � س او�-� رو دور � ر�زم و •
اھ��� �رای ھ�+ �دوم &�Mل ���م

�درش ا�.��-��ش را ز�ر *��$ او �ره زد 

��$  �ر ��ھوش ن •

آ�-� *�د ��ل �%د را �$ ھ�ن ��وه  �ود�د و ھ��طور �$ �ر� را 
� &وا9د و ر�وم دا��و ھ� را �$ او ��ر5��د �درش � ���د�ده 

آوزش � داد آ��ن طوری �ود �$ �-د�د � �رد ھر �(ظ$ ا/�ن 
دارد �رف ����ری ���رد و �$ زودی ھوا ��� ��ر�6 � �د 

�و��ری از �ر� �$ �ود � �رز�د د�دان ھ� و ��ش ھ�ی �*$ ���$ اش 
�$ �/د�.ر � �ورد�د 
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�ت ��درش �� �دای ھ�س ���دی 

ا���ن ھ� دارن �%"��ون � ��ن... ���ت �و•

و � س ھوا را �رر�� �رد 

�دای ن ن دارم �وی او�-�رو ���وم •

� �وان؟• �* �او�-� از 

�درش زز$ �رد

� رو �/�ر ��ن• $�

� �و��م &��م ���م؟• ���

� ھوار �ود�د �$ �� ��ل ھ� در �رق و @رب �� ���آ�-� در �رز
�وھ���ن ... ھ�+ �ر ��ھ� و�ود �دا�ت و ا�ن �$ ��8 ا���ن ھ� �ود

در �ت ��وب.....��ل ھ� از ا�-� دور �ود 

�� (��ت ���دا�$ ای �$ اطرا5ش ��ره �د 

ن %�"دم او��� � �و��م دروازه .� ���د �$ اون �وه ھ� �ر��م •
ای رو �$ �$ دا��و � ر�$ رو  �دا ���م 

و �$ او ا��ره ای �$ �ت ��و وارد آورد 

(�= �دو•

ا� ..�� �ر9�� ھر *$ ��م �ر �$ � �وا��ت ....و �و��ری دو�د 
�رف ���� �د�د �ود و �� را�-��ش � آد و �ر9ت او را در دو�دن 

�ر5ت  �

� ھر�ز و5ق ����م �در•

�درش ��زوی او را �ر5ت و ��ش �رد �$ ط� ا=رض ��د �دن 
� �وا����د �$ طور ��ل �� د�د � �(و �د ا �ھ����ن �$ طور �

�و�د در (��� �$ د�دان ھ��ش را �$ �/د�.ر � �5رد �%� �رد 
و5ق ��ود  ��/��ر د�.ر ��ش ��د ا

او را رھ� �رد و در (��� �$ �$ اطراف � *ر��د و د���ل راه 
5راری �ود ���-�ن �ر���ش ا����د و �$ د&ت �وش � رد *�-��ش 
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از روی ھ���ن ���د �ده �ود�د 

 در•

�(را  �*�د  ���دای 5ر��د �درش در �

ن ا���� ھ��م  ا�وا��ی �و ا�����ت •

ا� ھ�+  ���� و�ود �دا�ت 

��ز ھم 5ر��د زد 

 در •

ا���ن ھ� در �5��$ دور �� �دا و ھ��ھو 5ر��د � زد�د

•� � 

�درش روی  �ھ��ش *رخ �ورده و �$ ز�ن ا5��د (��ت *-ره اش 
�م �ده �ود ... 

ط�Mم �$ اون و �"�$ رو ا(��س �ردم • ���

�راھ��� �� &درت ز��د ا���� ...�وری ھم آ�-� را ا(��س �رده �ود ��
�ود�د ا� *را  ر��س �ود را ���ت ��داد�د ؟

ھ��طور �$ �درش روی زا�وا�ش ا5��د ا�6 ھ��� �$ ر�A &رز 
روی �و�$ ھ��ش ��ری �د 

� ���� �زد�6 �ود�م•

ا�وا�� �-و �روع �رد �$ ��دن ز�ن 

از  ��$ ھ��ش ا����ده � �رد �� =�$ ھ�ی �رف را ���ر �ز�د و 
�ودا�� در ز�ن (�ر ��د 

(�� �� ا��/$  و�ت د����ش �رک �ورد و ا�.����ش �روع �$ 
�و�ر�زی �رد�د ا� او �$ ��رش ادا$ داد

�و��ری و&�� �$ �زرگ �دی و .....ن *"در �("�ر و ��ر �دم •
ن رو ا��طوری �$ ��د ���ور ...ن رو �$ ��د آوردی 

 ��� ھر  ��$ ای �$ در �رف 5رو � ر5ت �ودال �زرگ و �زر��ر 
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�د 

ھر�ز ا��و 5راوش �/ن...�و  �ر �6  �د��ھ� و �وه �6  �د��ه •

و&�� �$  و�ت د����ش �روع �$ ��ده �دن �ردن �و��ری �%� �رد 
 $�درش �6 ��د ا� او د�ت �و��ری را  س زد �$ �ظر �� $� ��

���ره �و��ری را دا�ل *��$ �و*/� �$ ��ده �ود ...د�وا�$ � ر��د 
�ذا�ت 

��� ا���� &��م �و •

ن ���د ا�ن �ودال رو �زر��ر ��م �در ا���� �25ی ���5 �رای •
دو��ون ���ت 

�$ ا�دازه ���5 �زرگ ھ�ت ن ط�Mم �$ �و در ا��ت ھ��� •
�م ���م را � ��م �� ان �و�� �

-�ی �و��ری ���د �د�د آ�� �درش ���ل دا�ت �$ �� آ�-� ��رزه �*
��د؟

�$ ��-��� ط� ا=رض �ن �در •

ا�ر *$ � دا��ت �درش �رای ��-��� ط� ا=رض �ردن ھم ����ر 
2%�ف ا�ت 

� &ول ھ��� �$ �$ ن دادی رو �/��ر د�.$ ...ھر�ز •�� =�)
��ز�و �ن 

ن ....�در •....

�درش ��ش ھ��ش را �$ روی او در آورد *���ش ���ه �دن و 
5ر��د زد 

&�م ��ور •

��رم و ��ت  �د��ھ�ش رو ��رف • �ز�د�� ا��وا�و�+ را ازش 
� ��م 

و �و �$ �� ا9��د �واھ� �رد؟•

ھ�+ �س �$ �ز  درت و �/$ �ودم •
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ا�6 ھ�ی ����ری �روع �$ */�دن �ردن 

�ر�� و دا��و اروز �را ... �$ 5"ط �/$ ات �$ ��-��� �و��ری•
رھ� �ردن

*را؟•

�� ھق ھ"� از �ر�$ �واب داد 

ن ا�ن ا���ن ھ� را �� ا���� ����ده ام او �ر��N داد �$ &�رو •
و�$ �� ا��/$ �ون � رو ���ت �ده � �&�� �� �د��ھ� 9ز�زش در �

او�-� از ن �6 .ن ���د ���طر ������ ام و 9دم ذ��و�م ����$ ��م 
و�$ �رای �"�$ �واھ�د ���ت �

و(�ت ��م و�ود �و��ری را 5را �ر5ت

  س ن *طوری �و رو  �دا ��م؟ ن */�ر ���د �/�م �در؟•

(ض ا��/$ ا���ن ھ� �رن ���واده ن �$ �راغ �و ��ن و ا�ر • $�
دن �و ��م ���ت رو � ��� �� �ون ���م �$ در ��ری و ��م ���

(رف ھ��� �$ �-ت زدم رو ���د ���ر

و آ����ش را ��= زد و + د��ش را �$ �ت �و��ری آورد

��وش �و��ری •

(�=؟•

او �رش را �� ���� �/�ن داد 

�و �� �و�� �ون ����ری از د�ت �دی �در •

از ن  �روی �ن •

و + د�ت �ودش را ��ز �ر5ت 

�رت را �$ 9"ب �م �ن و ��-��ت را ��ز �ن •

��� ا��/�ر را ا���م داد و �درش د��ش را �$ �ت دھ�ن او  �� ��
��=ی دھ��ش �ون �درش ����ر @�� و ارز��د �ود و �$ ... �رد

�ر9ت ��9ث �د �� ��م �د�ش �رم �ود و �ر� از ��ن �رود
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�و��ری �� ز��� �$ ز�م در (�ل �وب �دن �ود از �درش �و��د 

(�= �$ �و�� �$ (ر5-�م �وش �ن ن او�-� رو از �و دور �واھم •
�رد ��9ث ��م �$ ھوا��ون  رت ��$ او�-� �و �.�رن

• $�

�و��ری 5ر��د زد 

�و��ری �وش �ن و&�� �$ او�-� �و �ر5�ن ا�ن ا(��س �$ از ن •
(�5ظت ���  ��م �د�ت رو 5را�.�ره  �و ���د �-ش �� �و�$ 

���� و ھ�ن �� ��&� �ون و ا(���ت رو ��د�ده �.�ر و �$ د=�ل 
9"��� و �رد �وش 5را�ده �ر ��ف ن �$ ��و���م در ورد 

ا��وا�و�+ ا�ن ��رو ا���م �دم ھو�طور �$ ��وا���م ھزاران ��ر 
ا(�����م رو ���رل ��م ا�ن رو �-م &ول �ده 

�و از ن ��وای �$ &��م ��م؟ و در "��ل اون ��و&�ت از �و •
(�5ظت �/�م؟

ا�6 ھ�ی �ر�د�� در *�م ھ�ی او �"ش ����د

��$ ا�ن د&�"� ھون *�ز�$ �$ ن � �وام  �رم Hز �و ��ھوش •
�ر��$ ن ھر�ز ��� رو �$ ��ھو�� �و �د�دم ازش ا����ده �ن و 

ا����ھ�ت ن رو �/رار �/ن

�درش *��$ اش را (/م �ر5ت

�و �6 &ول د�.$ ھ�ت �$ ���د �$ ن �دی �$ �ور &�م ��ور �$ •
ھر �ز ا�ن �"ط$ رو �رک ��واھ� �رد �� ز��� �$ ا���ن ھ� 

� از ا���� دور �ده ����د ��

�$ �ور &�م ��ورد؟ ا�ن &�� �ود �$ او ھر�ز �� �وا��ت ��/�د 
او � �وا�ت �$ �$ آ�وب د�ت �ز�د و . (�� ا�ر �$ � �وا�ت

 ��درش را &��8 ��د �$ ����د ا�ن ��ر را �/�د آ�ر او *طور 
�وا��ت از �درش د�5ع �/�د؟

�ت ��درش *��$ اش را ��= آورد و 

�-ت ا���س � ��م �$ ا�ن ��ر را �/�� ... �و��ری ن  -
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�6 ��ھزاده Hرور دا�� �$ ��� Lل ن ا���س � ��$ ؟ ��-��ش 
از روی �%�ب ��ز �د�د و ���ت از = �$ =ی آ�-� ��رون آد�د 

ن �$ �ور &�م � �ورم  -

���� �ب  -

�درش �و�$ �ردی �ر  �����ش �ذا�ت 

د�.$ ھ*�ن &�� ��وری ...ن ازت � �وام �$ ھر�زه ھر�ز  -
�رای ھ�+ �س د�.ر 

و ��9 ا�ر@م ا9�راض ھ�ی او �روع �رد �$  و���دن �دن او �� 
.�رف

��د�ل �$  �د��ھ� ��و �$ �راش �$ د��� اودی  -

�در �واھش � ��م *طور � �و�� ا�ن ��ر رو ا���م �دی؟ -

- ��ن ھر ��ری � ��م �$ ...&�ب �� ... ���طر ا��/$ �و 5رز�د 
از �و (�5ظت ��م 

�.�ه آ�-� �� ھم ��&� �رد 

�و��ری ��م *�زھ��� �$ در و�ود ن ارز��د �ودن �� �$ د���  -
اودن �و �روع �دن 

�و��ری �� �وا��ت &�ول ��د �$ ا�ن آ�ر�ن ��ر��ت �$ �درش را 
� ���د �� �وا��ت �$ �درش �.و�د �$ *"در او را دو�ت دارد 

�درش زز$ �رد

ن � دو�م  -

و � س او را �$ طور ��ل در �رف  و���د 

در (��� �$ �ون �درش �دن او را �رم � �رد در ��ن �رف  �-�ن 
 ��د و �رس از د�ت دادن �درش ��م و�ودش را 5را �ر5ت ا

��ش �� �وا��ت *�زی را ����د �*

آ�� �درش  �$ �ت ا���ن ھ� �$ راه ا5��ده ا�ت؟ در ا�ن ز�ن �دای 
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&دم ھ�ی �درش را از �5��$ دور ���د � �وا��ت �رزش �دھ� &دم 
� ����ت دو ��ن  =�را �$ �ر روی �رف � �و��دن را ���ود ا(�

�ت ھ��ش را در �/د�.ر �ره ... ا���ن او را ا(�ط$ �رده ����د 
�رد و �� ا�ن ا(��س �$ ���د از �درش (�5ظت ��د ��.�د

 $L� درش داده �ود و�ا� �و��ری 2%�ف �ود ���طر &و�� �$ �$ 
�%2�ش 

�درش را ���د ا�6 از  Q�� دای �-م �وردن ز���ر و� و&�� �$ 
-��ش �راز�ر �د �*

ردھ� $��L��� دای�

او در ھ�و��� �زرگ �ده �ود ���� �$ �(ت  �د��ھ� ��ط��� 
ا��وا�و�+ &رار دا�ت �و��ری �$ �و�� � دا��ت �$ آ�-� دارن *$ 

��ری �� �درش � ���د 

ھ��طور �$ � ��.�د �� &طرات �ون ارز��دی �$ �درش �$ او 
ھد�$ داده �ود را ��= ���ورد �$ �ودش &ول داد �$ �$ �6 �ون ا��م 

��ط��� ��د�ل � �ود د�.ر ا���ن ھ� را �� �ر(د رگ �واھد 
�و��د و &درت آ�-� را �واھد دزد�د 

/ن ا�ت او ��ون �ون �.�رد ا�  د�.ر ھر�ز در ��م ز�د��ش 
��د �...ا��طور ���د و ��9ز �

. *�زی (دود ��9ت ھ� �%د ��=�ره �دای �ر�$ �درش ��وش �د 
دو��ره *�-��ش را ��ز �رد او ا(��س �رد �$ ردی از دود را 

����د و � س �وی �و��ن �6 �دن 

و � س �� ��م &وا �روع �$ ��Q زدن �رد 

ھ��طور �$ �درش � �و�ت �$ ز��ن دا�� آ�-� 5ر��د � زد 

ھر�ز 5راوش �/ن ��ھزاده ن ا��"�م ن رو �.�ر  -

(ر5-�ی د�.ر ھم زده �د ا� او �� �وا��ت آ�-� را ����ص دھد 
�-وم �� ��داھ��� ��

��Q ھ��� از روی �/��$ و درد 

�� ھر 5ر��د �درش �و��ری ا�6 � ر��ت و &�م ھ��� را �$ �$ 
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�درش داده �ود ��رھ� و ��رھ� �/رار � �رد و �6 &�م د�.ر ��ز 
�$ آ�-� ا5زود 

... ز�ده ...  �د��ه دا�� را �/ش  -

�"ب �$ د�ن د�ر�ن : �و��ری ��������ن دا��و

ن �6  ��رز ھ��م ؟  -

�$ �دت ��د�د و ���-�ن �دی �د

������وم را ا����ب �ن  -

�ف �$ ا�� : ا��زا�ت��ص در  �رھ� ..��و روا������ ...
��د�ده �ر5�ن &وا��ن ... %/وس و

��وت ��ن ن و �و ا��/$ ا9�ل ن �رای ن �9&��� در  � ��واھد  -�
$�� �دا�ت و ا�ن در�ت *�ز�$ �$ ن رو �$ �6 �دا ��د�ل 

�/� از �دا��ن �ون .�ون :��-� رژ�م @ذا�� ..�رو�� دروو �ر روح 
 ���-�آ��م و �دای رگ ��

ا���و�ل و�ر�����

 �J ��ل &�ل 

�$ ا��طور  س �و ���ل دا��� �$ ن رو �/�� ھ�ن؟ -

�رو�� درو�ر روح ا�ن رو از رد �رو(� �$ در ��ن �ور آ�ش او 
را �%"�ب � �رد  ر��د 

�دا�م �دوم �/� �د�ره ا�ن ("�"ت �$ �و 5/ر �ردی �$ ن �6  -�
....��ط��م 

و ��طوری را �$ از �دت �ون د�ده �� �د را در ��ن د����ش 
از ا�ن �$ *��ن ���د �ده رد �� �رس ھر (ر�ت او را . *ر���د

د���ل � �رد ����ر �ذت � �رد 

�� ا��/$ 5/ر �ردی � �و�� ن رو از �دن �ز���م �دا ���؟ -

*�زی �$ ا�م رگ �� �وا�د �رو�� را از �د�ش �دا ��د و او را از 
ردی  J�  ن���و�� �$ �و�ط �6 ���ش �6 ��ر از ���ن ��رد 
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�$ �$ ا�ن &�ت دور ا5��ده آده �ود �� 9ل �ن ��ری را ا���م دھد 

�� ھر &د� �$ �$ ��و �ر� دا�ت رد روی د�ت و  ��ش � �ز�د 
و 9"ب � ر5ت د��ش روی �6 ��زوی �/��$ �$ روی ز�ن 

ا5��ده �ود ��ر �رد و ��9ث �د �$ �$ طور و&ت روی ز�ن ����د و 
�و�ت �� ارز�� را �$ &�� د�ت را��ش �ود را �$ طور �(ظ$  $/�

ای رھ� ��د 

&ر�-�  �ش و&�� �$ او ھ�وز ھم �6 ...از روی �ر��دی آھ� ���د 
ا�-$ رگ �ود �$ را(�� � �وا��ت �$ روی ز�ن ����د و ��ش 
ھ��ش را در �ردن �6 ا���ن 5رو ��د و �� و&%� �$ ��-�  و��$ 

/�د و � س �� �و�(���  ���د �و�ش را  � و���� از او ��&� 
رو(ش را � ��%�د (�ل او � ����ت ���طر ��ر��� �$ روی او 

�دن �6 ا���ن ��5  ذ�ر را �/�  س از د�.ری .. �ذا��$ �ده �ود
����ر ��د و ھر ��ر رگ او را ��ز ��ر�$ ��د

�6 د��ر �وزده ���$ و �$ .. ا��زا�ت  ��رز... و آ�ر�ن �ز��ن او؟
ھ�ن ا�دازه �$ 5"�ر �ود ز��� و دو�ت دا���� ��ز �ود

و&�� ���ش �دن �/$ �/$ �ده �/� از ھ/�رھ��ش را د�د از روی 
���د �ده �$ ��ی د�.ری �.�ه  ����رس �ر�$ ای �ر داد و �� *�
�رد ���-�ن �رو�� �$ �دت �ودش را روی او ا�دا�ت و �� &$ ای 

�ردن او 5رود آورد و ھ��طور  $� �/)�$ در د�ت دا�ت 2ر�$ 
�$ �رای 2ر�$ د�.ری &$ را از �رد�ش ��رون � آورد �ون او 

� س �/� د�.ر و �/� د�.ر و در ... ��م �ف ز�ن را  و���د
�-��ت آ�ر�ن 2ر�$ 

ھ��طور �$ �$ 5/ر 5رو � ر5ت ��زو�ش را روی �ورت �ون 
آ�ودش ���د ��5 ذ�رھ� 5/ر � �رد�د �$ و�ودا�� ��ص و وا= 

ھ���د ا� و&�� �$ �ر��ن از �رد���ن �دا � �د د�.ر �رات *��ن 
ا5/�ری را �دا��ن

و&�� �$ ��رش �� آ�ر�ن راھب ��م �د �$ �ت آ�ر�ن ��ز��ده 
�� �رده .. �در ا��زا�ت.. �ر��ت �او �ودش را در �و�$ ا��ق 

�ود و ھ��طور �$ ���*$ ���ر �و��$ را �ر� دا�ت ز�ر �ب د���9 
� �رد  $را زز
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-  �ن روح د��رت را ��� ���ود �ردم زن اون د�.$ ھر�ز �ر �
�رده 

�ت او ���� �وب � دا��ت �$ �$ زودی ا��زا�ت را ��رو�� دروغ 
ه �ودش را  �دا �واھد �رد و دو��ره �دن �ودش را ���(ب � ��د 

��رد  �و ���رل �د�ش را  �$ د�ت 

� ا���ن ھ��� �$ �رو�� �دن آ�-� را ���(ب �رده �ود �از ��ن �
ا��زا�ت از ھ$ ز����ر �ود از ھ$ �وان �ر و &وی �ر �ود �رو�� �$ 

.ر او..���� � �وا��ت ���رل �دن او را �$ د�ت �.�رد ��-�  .. ��
� �وا��د �� ا��/$ �$ طر�"� �د�ش 2%�ف � �د 

�رو�� آھ� ���د ا��زا�ت ���د ا5���ر ��د �$ �د�ش را ... �6 ا����Lء
�رو�� ���(ب �رده ا�ن ��� �$ ��-� �ون و �و�ت ا�ت ���$ 

روح �دا�� او �ده 

�رو�� �$ �د�� �$ دزد�ده �ود �.�ه �رد در 9وض او � ����ت �� 
ا��زا�ت �رای ���رل ا�ن �دن ���.د و ھ�وز ھم دا�ت �� او � ��.�د 

*ون �%د از &ر�-� ����و در ��ن �دن  �رردھ� �� زن ..-م ��ود 
ھ�ی ز�ت او ��=�ره �دن ا�ده آل �ودش را در &��ب ا��زا�ت  �دا 

او از ھ$ ..�رده �ود در آ�ر �رو�� � ����ت اورا �/�ت دھد 
/�ر�ر و ��ھوش �ر �ود و &در�ش از ھ$ ����ر �ود و در 2ن او 

�6 ھم  ��ن ��ز دا�ت 

�و��ری د�ن د�ر�ن

�ت و �د��م �ود ھزاران ��ل 9ر دا�ت �او �6 �ون آ��م ��ط�ن 
و  �ر �6  �د��ه �ود �6 ��ل &�ل  ��.و��  او را �$ �ت �رو�� 
ھدا�ت �رده �ود ا�ر *$ آ�-� ��-� �6 �ب در ��.ل ھ�ی �زد�6 �$ 
ا���� را �� ھم �ذرا�ده �ودن ا� او &ول داده �ود �$ �رو�� را از ا�ن 

�ر�ن رھ� � ��د �

/ن ا�ت �$ ��وا�د �رو�� را �$ �دن ا�-$ ای �ودش �ر�ردا�د او 
� �وا�د �$ طر�"� روح ا��زا�ت را ��� ���ود ��د و � س �د�ش  �ا

را �$ �6 ���را ��د�ل ��د 

�رو�� � دا��ت �$ �و��ری �$ طور �� و&�$ ای �$ د���ل �/�ر 
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�وا�� �رای ���ت او�ت 

*ون �$ او 9روس آن �ون آ��م �ود 

 از ��=ی �ر �در ا��زا�ت �$ ��رون از  ��ره �.�ه �رد و �ظره 
�ر�5 ��رون را ���  ���� ��5ت آ�� او ا�دوار �ود �$ �6 ھ*�ن 

���د ا�ن ��ردا�د؟... &�ل �9 ��و��ری را �$ �وی او �ر

*"در د�.ر ���د �رای او ��ر ��م �دون ھ�+ اط��9؟

��$ �ود �$ �&�� �$ او 

... ا�ر � ����ت �6 �ون آ��م رو �� �%داد د���ش ����� ا�-$ -
 س ن رو �ر���ک 5رض �ن *را �$ در �%داد د��-� �� ر&��م 

���د ��=�ره د�ن ھ��ش �ر او &��ب آده ����د 

او �� �وا�د ����ر از ا�ن ا���� ���د ���واده  ��رز �روع �رده 
�ود�د �$ ا��زا�ت را در ��-� �� ز���ر �$ ��ت ���د�د و �� ا�ن ��ر 
�ر5��د ��-� *�زی �$ او �را�ش ز�ده  ���وی �رو�� را از ���ن 

�ود 

� س �$ طرف �درش �ر��ت 

�ل �$ و �%د ار ا��/$ ن �و رو ���م و  - $����$ د��رت �رای ھ
 و��ت رو از �د�ت �دا �ردم �روع � ��م �$ �/$ �/$ �ردن 

�ردم  � �رت و ���د �6 ���ری در ��م ���واده ات 

� س &$ را ��=ی �رش �رد و �6 &دم �$ ��و �ردا�ت 

�ر���$ ؟.... ���-�ن �"ط$ ھ�ی ���ه ��و ی د�دش را �ر5�ن

��ت �ھر ...�� �دت �6 &ط�ر ��ری ... �$ �$ ا��زا�ت دا�ت ��ز 
��ت &در�ش ���د �6 ز�� �ود �$ در ز�ر آب �.$  ���ر �$ ��ز 

 � �����دا��$ �ده و دارد @رق � �ود و �� ا�ن ��ر �رو�� را 9
�رد 

ا�ن 9و�2 �و*و�و � �وا�د ���رل �د�ش را �د�ت آورد ا� ھر ��ر 
در �6 ���وس �د�د ��دار � �ود 

...از ���و�ت �ذت ��ر ا��زا�ت  -
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�-�ن  �ھ��ش ��ت �د و  ��ش &��� را �س �رد��.

� ش &�ب و � ش &�ب و � ش &�ب

او . ا��زا�ت  ��رز �� �دای د�وا�$ ���ده ای در �وش ھ��ش ��دار �د
روی ز�ن ���$ ���واده اش دراز ���ده و *���ش را (/م ���$ 

�د�ش @رق در *�زی �رم و *���ده �ود. �ود

و ھ�+ �دا�� در اطرا5ش ���ده �� �د ��-� �دای اطرا5ش �دای 
*وب ھ�ی دا�ل �و��$ �ود و ��س ھ�ی �م 9ق او و �.� �$ در 

��رون زوزه � ���د او ھ�+ ��طره ای از ا��/$ *.و�$ �$ ا���� 
ر��ده �ود �دا�ت �� دا��ت �$ *$ دت در ا@� 5رو ر5�$ 

ھ��طور �$ *�م ھ��ش را ��ز � �رد  ر��د 

�ن ��ر �رد؟•�

���د ���ش ھ� و5ق �ده �ود�د؟

�واھش � ��م �دای ن �ط�� ا��زه �ده �$ �ن ��ری �واب داده 
��-� ا�د ن ... ���$ 

���ره *�م ھ��ش �$ �ور �م ا��ق �9دت �رد �رش را ���د �رد و �$ 
��ن �� �رت و */$ ھ��ش ��� @رق در �ون . �د�ش �.�ه �رد

�ود�د 

آب دھ��ش را &ورت داد �$ �ل ن

 $����ره �ورده �ود�د ن �$ ا�-�  $اوه �دا ا�.����ش دور �6 &
�ودم �$ ز���رھ�ی ن را ��ز �/�ن �� و&%� �$ 9و�م و 

 �ر9وھ��م �$ ا���� �ر�ن 

 �ا� ر�ون و د�.ر ا�29ی �����ش �� �ود���� 5/ر �رده �ود�د �$ 
�وا��د از  س او �رآ��د 

�6 ���*$ �و��$ ؟... (ر�ت ھ��� �و�$ او را �$ �ود ��ب �رد

در د��-�ی �درش (/م &�ل �ده �ود 

��ر�ن•

���� �$ &�� �ر او &رار .. در�ت و&%� �$ ���*$ �� �دت �$ ز�ن
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5رود آد ا�� �ود را �$ ���  رت �رد و ��9ث �د �ون ... دا�ت
�$ اطراف  �ش �ود 

�و ...�و و�ود �ز�ر ���ده •�

�ن در(��� �$ و���$ اھ�� را �$ ��=ی �رش ���د � �رد ا�ن را �
5ر��د زد 

� �و��  �رھ�م رو ازم �.�ری •� ��و د��رم را �ر5�� ا

5"ط ��ر �ن •

ا�� روی  �ھ��ش ���د �د و &$ را روی ز�ن  ر��ب �رد 

ا�ن �م •

و د��-��ش را ��=ی �رش ���د �رد 

�ن ���*$ را  ���ن ���ورد وھ��ش ��ز �ده �ود و اطراف �رد�ش �
ر���$ �ده �ود�د ر��ش روی �و�$ ھ��ش  �ش �ده �ود و &�ت 

ھ��� از رژ��ش روی *��$ اش ���ده �ده �ود 

ا�ن در�ت ھون *�ز�$ �$ &�ل از ا��/$ �روع ��� و ھرو &�ل •
��� &�ل از ا��/$ ھ$ ���ش ھ� ��9م ��� �� اون ز�ون ��طو��ت 

رو �/�� 

�/�م؟•

ا�� �$ اطراف *ر��د و از د�دن �(�$ و(����ک رو �$ رو�ش 
�-وت ��د  ���

 �J �دن &ط%$ &ط%$ �ده روی �ف ز�ن دراز ���ده �ود�د

ا�ن ردھ� ���طر ��$ ای �$ �درش �رای آ�-� �و��$ �ود �$ ا���� 
�زار�� از طرز (رف زدن ا�� و  ��م ھ��� �$ �� �ون .آده �ود�د 

و و&�� �$ او �$ �ود � آد .روی د�وارھ�ی ���$ ��ن  �دا � �رد 
�$ ��د �� آورد �$ آن ھ� را �و��$ ���د 

�� &�� ا�� �� ز��ن �ور���� �و��$ �ود������م ن ��و�د : 

(�= �ر ا��و�م ��� �دا از �"�$ �د�ش در �و�$ ای ا5��ده �ود 
-��ش ���طر رگ ���$ ای �ده �ود�د و ز���ش از ��ن �ب .�*
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ھ�ی ��ز ��ده اش ��رون آده �ود ��دش �6 د�ت �دا�ت او �$ 
�و�$ �د �$ ���د ز�ر �ز @ذا�وری ا5��ده ���د ��زوی  �-�طور 

ھ�+ �دام از  �J ا�.�ت را �دا�ت ..د�.ری �$ ���ر ��دان �ود 

�ر � J�  ا�� �� د�ت دھ��ش را  و���د و �%� �رد �$ ��= ���ورد ا�ن
&�م �ورده �ود�د �$ ا�ن ��ط�ن را از �د�ش ��رون �واھ�د  �رد 

در 9وض ن ھ$ آ�-� را ���� �ردم ...

ن ا���م �ده؟... ا�ن ا��/�ر  �و�ط •

Lل ا��/$ �و ��ر �داری ��ط�ن •

�درش ��م  آھ�� را �/��ر د�.ر �$ �ت او  ر��ب �رد 

��زی ھ�ت رو �� �6 ��ر د�.$ ا���م �ده •

ا�� �� *�A  و�ت روی ���$ اش را �راش داد از ا��/$ در ا�ن �دن 
�ر �ود��� �رد �ز�ر �ود از �د�ش  ���ر �ود.. ز�د���ر .. ��

�ود 

�دای آژ�ری در دو��-� ���ده � �د و �� ا��/�ر ��9ث �د �.� 
�$ در ��رون زوزه � ��د ���د�ر  �رس ��د 

�ن �و �$ اون ����ر �� ����ت رو �دا •�اوه �دای  ن 
�/ردی؟

� �ردن ا�-�  ��ا�� و ���واده اش ��ل ھ� �ود �$ در �وھ���ن ز�د
�$ &��ون ا9��د �دا��ن 

�درش ���*$ را �$ روی ز�ن ا�دا�ت  $��� ا�ن �

• ��ت �$ �و د�.$ ا����ر ���و وا&%� ا��� ا� اون ��ط�ن �$ ن 
�ت �$ �و د�.$  �ش � �ر ��و�� ���رل �دن را �د�ت �.�ری �-م 

�ردی  ��

�%��� �دا�ت �$ �درش �$ او (�$ �رده �ود 

ا�ن �م •

ا�� ھ��طور �$ �$ �ت  ��ره � ر5ت ا�ن را از روی ���$ اش 
�ت � رده را ���ر ���د �� �$ �ظره ��رون ��ره �ود ..
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�ور آ�� *راغ  ھ�ی ���ن  ��س د�ده � ..در  ���ن �وھ���ن �ر�5 
�د �$ در ��ده �وران زده �$ �ت ��= � آد در (��� �$ �و�ط 

���ن د�.ری از  �ت  ا�/ورت � �د 

� زدم ا�� • Aت �$ او�-� ز����� �� ����ت ��وی اون ..ن 
�ر5�م  � رو �ر5�م ٩١١و �$ (ض ا��/$ ��ره ..��ط�ن رو 

�دای ��Q رو ���د ..��� �و�� رو �ردا��$ �ود 

*/�ر � �و�م �/�م؟... (�= ���د */�ر �/�م؟•

� داد ..  ��ل١٩ Nر���ود �$ �$ ز�دان �روی ا�� � ��ن ���� �
�م �ر5�$ �ود �$ ا�ر را�م �ن ��ری �واب .�$ ��رد �او &�� �

�دھد �ود��� �واھد �رد 

*را �$  �J راھب او��ن &ر�����ن ا�ن ��ط�ن ��ود�د 

از و&�� �$ �6 ��ل  �ش ��ط�ن �دن ا�� را ����ر �رده �ود (دا&ل 
و&�� ..دورد د�.ر را ھم �$ &�ل ر���ده �ود در آن روزھ�ی ���ت 

�دن �6 رد را در ��ت �واب ���ر . �$ از �واب ��دار �ده �ود
�ودش د�ده �ود  و�ت �د�ش ��� �رد و �ر�د�� روی ��و�ش ���د 

����دی �$ روی ا�� �ود

ھ�+ �دام از ا�29ی ���واده و �5��ش �� دا����د �$ *$ ��ری ���د 
آ�� �6 ��ر �$ ا�� (�$ �رده �ود ؟ *را ا�� �رای *�د . ا���م دھ�د

روز @��ش زده �ود؟ روی د��-��ش �ون �ود؟ 

 �ر9و�ش ���زه رد را  �ت ا���ر د5ن �رده �ود ا�-� �$ �ود��ن 
���د �$ ا(��= ا��/�ر �زای ا9�ل آن  رد ���د � �

�6 �/رده �ودن �$ �6 ��ط�ن �دن او .. ���واده ا�� �� ھ�ن اوا�ر
و&�� �$ ��ط�ن &ط%�ت �دن *�د �� از ردھ�ی .را ����ر �رده 

�ر�ت ذ@�ل ��A را در ��ن ا���ب و ا�L�L$ ا�� &رار داده �ود و �$ 
��$ و ��ر�و�� � �رد ��$ طر�"� �$ .���واده اش �وھ�ن و ���زا 

���واده اش ��ور �دا��ن �$ د��ری Lل ا�� ��وا�د از ا�ن *�زھ� 
�.و�د

�%د از آن �درش و 9و اور�ن �روع �رده �ودن ��-� ا�� را �� 
ز���ر �$ ���ش ���د�د ا�ر *$ ا�� از ا��/�ر ا�� �و�ش �� آد 
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ا� آن را �(ل � �رد 

&ر���.�ھ� را �$ �� ا���وان �دن ا���ن ھ� در�ت �ده ...�رد�.رھ� 
 $�ود�د در ��.ل  �دا �رده �ود�د و �درش ز�ر �وش 9و�ش زز

�رده �ود

5/ر � ��� ا�ن ��ر ا�� �وده ���$ ؟•

� �رد دا�ت �ر�ده � �د .. ن �$ ��او .��ط��� �$ درون او ز�د
�ر5ت  �و �$ را(�� ...����ر و ����ر ���رل �دن ا�� را �د�ت 

د�ر �� زود ن ��� از د�ت �رم 

ھ��طور �$ �ورھ�ی آ�� �$ ���$ ا�-� �زد�6 �ر � �د ا�� �$ طور 
���س ھ��ش را . ����9 ا(��س � �رد �$ ���د �ودش را ��ز ��د

�ز ��د و � س �$  �ش ����ر �رود �رای او �وN�2 �دھد �$ ا�ن �
�س ا����ه �وده � 6�

...ھر*$ �$ ����د ا�ن &�ل ھ� ��ر او ��وده �� ���د او ���د 5رار ��د 

�ر���د او ھر�ز �ا� او دا��ت �$  ��س ھ� �A ھ� را �$ د���ل او 
� �وا�د �$ � $ �%دی �ر�د �$ در �رف�..

و ا��/�ر �� �وا��ت �/ل ا��/$ ��ط��� درون او ز�د�� �رد را 
(ل ��د 

�ر��ت و �$  �ت �ر �.�ه ..ا�� �دای �� � را  �ت �رش ���د 
�درش روی زا�وھ��ش ا5��ده �ود و در (��� �$ *-ره اش از . �رد

�ت � ��دت ر��ش در ھم 5رو ر5�$ �ود 

�ت �$ ن رو � ��$ �%دش Lل �6 ���ری ��م •�اون �-م 
���واده ام رو از ��ن � �ره و �%دش �راغ ��ش �و*و�و � ره 

او �رادرش را ���م �رد �$ 9رو�6 ... ���وا �رادر 9ز�ز ا��
�ر�� �ود را در �Hل �ر5�$ و �پ ھ�ی � �ش از �دت ��ده �$ 

�/� از 9وھ��ش در ���$  ���ن � $ دور از .. �ور�� �را��ده �ده
ا�� از او را&�ت � �رد 

�� 5/ر �د$ ر��دن �$ او ا�6 ھ�ی ا�� �� (��� رھ� �دن 
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ن *�/�ر ���د �/�م؟... ن•

ا�6 ھ�ی �درش ھم �راز�ر �دن

ا�ر آن رد �دا و ���ش ھ� ��وا����د اون ��ط�ن رو از �دن �و •
ھ�+ �س د�.ری ھم �� �و��ت ا�� ���د �و ���د ... ��رون ���رن 

�$ ����ر ا��زه �دی �$ �و رو د��.�ر ��$ 

�و ازم � �وای �$ �رم ز�دان؟ -•

� ھ$ ��ری �$ از د��ون �ر�ود رو ا���م داد�م •

�درش روی  �ھ��ش ا����د و �� ���وا�� �6 &دم �$ ��و�ر �ردا�ت 

���د ز�دا�� ھ�ی او�-� �� روا����س ھ�ی او�� ��و�ن ��وی ا�ن •
��ط�ن را از ���ن �.�رن 

رگ؟...ز�دان؟  ��...

ش را �.�رد ��ا�� اب دھ��ش را &ورت داد � دا��ت و&�� �$ �
ش ��ز �ردا�د ��ا�ر �درش ��وج .ھ�+ *�ز �� �وا�د او را از �

او ا�دازه �وھ����� �$ اطرا��5ن را . ا�� ده �را�ر او �د�ر �ود. �ود
��د  ��م ھ��ش ا��وار و (/م �5را �ر5�$ �ود در �

آز�ر �طر ���ن  ��س �$ �و�ش ر��د و از  ��ره د�د �$ دو ���ن 
 ��س ��وی در آ�-� �و&ف �رد�د 

ا�� ا�6 ھ��ش را  �ک �رد

ن �رات ��ری �-�ر از ز�دان ر5�ن ا���م �دم •..

ا�$ او �� �ون روی .�� ا�ن ��ر � �و�م ��ط�ن درو�م را ھم �/�م 
...���س ھ��ش و ا��($ در د��-��ش ��رون � ر5ت 

�درش �� ����ت �رش را �/�ن داد 

ا��زا�ت آ� ��رز ھر�ز (�� �-ش 5/ر ھم �/ن •

ا��زا�ت  ��$ ھ��ش را در ���$ اش 5رو �رد 

� �و�$ ا�29ی ���واده ن رو • $�� �ا�$ ا�ن و�ود 5/ر 
�/�$  س %�و$ �$ ھ�وز ن رو ������$ 
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ا� ا��($  درش در �د . ا�ر*$ ا��($ �ودش را از د�ت داده �ود
د �$ ���� ا�ت-��� �ده �ود و ����ر �� �وا��ت ��..

���د �6 ا�دی و�ود دا��$ . �و ا�ن ��ر را ا���م ��دی ا��•
�6 در�ن �د�د .. ���$

�م 9رم را در ا�ن �وھ���ن .. �و از ن � �وای•� $� ��
(�= �ودم رو �وی �6 ��ول .. -��ور دو�دم و *رخ زدم 

�و*�6 ز�دا�� ��م؟ 

او �رای �درش �وN�2 �داد �$ ا(��= در آ�ر �$ رگ �واھد 
ر��د 

��ر ا�� ����$ �ود ... ���� �ردن  �J راھب؟

�درش *��$ اش را ��= �ر5ت

ن �-ت ا��زه ��دم ا�ن ��رو ا���م �دی•

� ھر دو � دو����م �$ &�2$ �$ ا���� � ��$ ا�ن ��ط�ن داره •
 $�� ��م �ودم رو �ر5�م .�م �م �و �ن �

�درش ����ر  ر�د  Aش . و �� آن (رف ر���� دا��ت �$ او �
9�� �واھد �رد  �را (�

ن ا�ن ��ط�ن رو �/�م• $�ن .. و 5"ط �$ ا�ن &�2$ 5/ر �ن �$ ا
�$ �-�ت �واھم ر5ت و � �و�م  �ش  در ���م 

د��-��ش .. او ا�دوار �ود �$ &�2$ آ�طور �$ � �وا�ت  �ش �رود
را ��ز �رد و �درش �� �ر�$ �ود را در آ@وش او ا�دا�ت 

طوری ر5��ر �/ن �$ Lل ا�ن ���$ �� دو���� ا�ن &�2$  �ش •
Lل ا��/$ �ه ھ��ت �$ �� دو���� ��=�ره .. �واھد آد

 $��ا��طوری 

�دت ا�6 ھ�ی �درش ����ر �د 

� �وای د�9 ��و��؟... اوه �دای ن 9ز�زم ن 5"ط•

ا�� روی  �ھ��ش ���د �د و  ����� �درش را �و��د 
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و�ده ا�$ ��ط�ن دو��ره �ر��ت *� ؟•� ���د�.$ ز

�ره �رده �)�  ��س ھ� ��� دور ��دور ���$ ��ن را �و (�= �
�ود�د و ����ر از ���م آ� ��رز � �وا�ت �$ در را �رای آ�-� ��ز 

��د 

او �-�ر � دا��ت �$ �دون ا��زه وارد ���$ ای در �وھ���ن ��ود

�� آھ� از روی ���.� ا�� �رش را �$ �ت ا��ق �واب �درش 
ا�ن ردان . *ر���د و �ود را ��ور �رد �$ ���زه ھ� �.�ھ� ���دازد

*�د �*$ ���طر ا�ن ��ط�ن �دون  در �ده .. &ط%� ���واده ھ��� دا���د
�ود�د؟

�$ ا�ن ��طر �$ ن ا("��$ �$ ا�ن ا�د و آرزو *���ده �ودم؟

ا�� از در ا��ق �واب �ودش �ذ�ت و از د�دن ��ی ز���رھ��� �$ 
���د �رھ��� �-م  �*�ده در ا��-�ی ��ت روی �/د�.ر ا5��ده �ودن �$ 

�ود  �*�د 

و �� ����$ ای (�رت ��ر �$  ر*م دا��.�ه آر�/� �$ روی د�وارش 
��ره �د .. &�ل از ا��/$ ��م ا�ن ا���&�ت ����د *����ده �ود..

�رای ا��/$ ��وا�د از  س . او *"در در ورد ���J ھ���ن زده �ود
��رج دا��/ده و �وا�.�ه �ر ����د  ھر روز �%د از ظ-ر �%د از 

 �در�$ در �Hزه 9و�ش ��ر � �رد و  و�-��ش را  س ا�داز 
�رد 

 �او �ر ��م ��س ھ��ش (�2ر � �د و ھ�+ در�� را �� �
�ت �$ �دای ن ��=�ره ن � �وا�م� �� ...ا�دا�ت و �� �ود 

�ن ���د رو���� .�وا�م از  س ا�ن ��ر �ر ����م و وارد دا��.�ه �وم ا
آ��ن �رای او �$ �ظر � ر��د 

و در /�ن ھ��� ��9ب و ...� س او �روع �رد �$ �م �ردن ز�ن 
و �%د از آن او را (�� &�ل از ا��/$ ا�(���ت .. �� آ��� &دم � زد

�رم �روع �و�د  از دا��/ده �$ ���$ 5ر���د�د

و&�� �$ ا��ق �واب  ��� ر��د �$ ا�%/�س �ودش در آ��$ ��ره �د 
�ر��  ��ش از �ون ��س �ده �ود و وھ�ی ���د و &-وه ای ر�.ش 

در �ون @رق �ده �ودن و *��ن �����ر�ش ���د �وھ���ن  ��رز 
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��ت �ود 

در�ت ���د  درش . او *-ره ��د&��$ 9و�ش را ���طر آورد
�ت� ��رت رو ��= �.�ر و ��"�م �$ ��و &دم : ا(��= �$ او 

ھ�+ ��� ���ت �$ ��واھد ا��/�ر .�ردار و �ر��ب ��رھ��و �ده ا�� 
رو �$ ��ی �و ا���م �ده 

&�ل از ا��/$ ��رد ھر�ز ��ر . او �$ �دت  درش را ����ش � �رد
�-��ت ���ش را � �رد �� از ا�� و . از �$ �Hل �ر��دا�ت
�درش (�5ظت ��د 

9و ا5ز ����  �ش از ا�ن �$ ���$ ا�-� آده و .ا��($ ��� ���� �ود 
� ا��($ ھ� را �8 �رده �ود و ھ�+ ��و�$ ای را ��وی د�ت ��

��&� �ذا��$ �ود 

��.��� ا��($ در د����ش �$ او آراش ��طر � داد ���� زود �$ 
� ا���&�ت �رای ھ��$  ���ن داده �واھد �د��� ا�ن 5/ر ا(��س . �
����9 از آراش �را�ر �دن او را 5را �ر5ت 

�درش �$ �دت �$ ��ش دو�د 

�واھش � ��م 9ز�زم �� �و�� �$ ��ی �ود��� ز�دان رو •
ا�(�ن ���؟

�� �6 ... �$ ھر (�ل ��رم ����$ اس �� �6 �زر�ق ���ده �%دا-•
��و�$ ھ�ن (�=

�$ ز�دان &��ل ذا�ره ���ت (�= �و ���د �$ ��ش  �$ ���وادون -•
5/ر ���

ا�� �� ز(ت ����دی زد 

�ن �$ ��ش �.و �$ اون رو ھم دو�ت دارم و&�� •�دو�ت دارم 
� ھ�ت � $�رم رو(م از اون ��= را&ب ھ� $�

�ت �ا�� �$ ا��ق 9"�� ا��ره �رد و 

�ن؟ •�و�� (ر5و ���دی  ��و �ری ا��ق 9"�� و ھون �� 
 �&���� و&�� �$ ��ور ��دی از او��� ��رون ��� -م ���ت *$ ا�

��$ �-م &ول �ده ��
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��=�ره �درش �رش را �$ �9ت �Lت �/�ن داد

&�ل از ا��/$ ��وا�د ا9���ش را از د�ت �دھد �� ا��($ ای در د�ت 
 �� �ت در *ر��د �"ر��� د��ش را �رای ��ش دراز �رده �ود ا� $�

�ت�ا(ق �و د�.$ �ردت ���$ �$ ��وای �$ اون �ت ���ز : �ودش 
دا��$ ���� 

ن 5"ط �وزده ���$ ...ا�� *�د ��س 9�ق ���د ....�� �$ ��ره 
���� �وو�م ....

١

*�ره د�.$ ای �دارم 

و�$  ����� زود د�.$ *�زی از ن ��&� �

٢

� و ��ش رو رده ����� � ����ور �ن و&�� �$ از �واب ��دار �
و *���ون �� روح و ���$ ای �$ �"ف ذل زده ���$ 

�� ���H ���د در را ��ز �رد و ا��($ اش را ��= �ر5ت ..... ھر�ز

����ر 5ر��د زد 

���6 ���د •

و � س ��را�� از ��و�$ �$ ��ش  ر��ب �د 

ردی ���د &د و �رزگ �L$ از ����� آ��د ظ�ھر �د و ��ن او و 
وران &رار �ر5ت �

ھ��طور �$ ��و�$ ھ� �$  �ت �د�ش ا��Lت � �رد�د �� �%ره ای 
.�ن ا�� را �$ ز�ن زد و ا��($ را از د��ش �ر5ت  ��

��و�$ �$ او ا���ت �رد. ا�� �� ����وری �$ ��= ��ره �د J�  دا&ل) ..
ا� �.�ه ��ط��� اش ھر�ز از �.�ه ا�� �دا ��د 

�$ ��را�دازی ادا$ �د�د•

اون از ��� اود ؟•

*$ ��ره؟ ا�ن د�.$ *$ �و5�� �ود؟•
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 و�ت رد ���د رری �� �"ص از ز�ر ���س �/� �$  و��ده 
وھ��ش . �ود ����ن �ود و �ت ���دش روی �د�ش ���ده �ده �ود

� ...��و�د ��� �ود و *-ره ای زاو�$ دار دا�ت و آن *�م ھ� ��
*�زه د�.ری �ود�د 

�6 ��ط�ن د�.$ •

��ت ا� او ��  �ا�� �ور�ورا�$ در ��ن �ر5-� �$ د���ل ا��($ اش 
�ر5�ن + د��ش ا�� را �و&ف �رد 

و&�� ا�� از روی درد ���$ ای �ر داد رد د��ش را (/م �ر روی 
ز�ن ��5ر داد 

�رات �ردی ز�د�� زن ن رو �$ �طر ��دازی؟•

�دا�ش 9�ق و �-�$ دار �ود و �ن �دا�ش  ر از �("�ر و اھ��ت ...
�دای  �رس �ردن �A ھ� �و&ف �د 

*�؟ در��ره *� داری �(�ت � ���؟•

و ��م ا�ن ��رھ� 5"ط ���طر *�د�� ..��ش �/وھ�دت ا��زا�ت •
&�ل؟

از روی ا�ز��ر و ���ر �$ او �.�ھ� ا�دا�ت ���د ا�ن �ود �$ �� 
�و�د دور �و ��.�ھش �$ او 

����ر د��ور داد 

د��-��و �ذار ���� �$ ��و�م او�-� رو ����م •

در 9وض ��ط�ن و ��و�د �ردن ا�� را �ر5ت و او را �$ �ود 
�زد�6 �ر �رد و �� د�ت د�.رش ا��($ اش را �$ طر�5 د�.ر 

 ر��ب �رد 

�دای ھ�س ���دی . و&�� �$ ��و�$ د�.ری  �ت او را �وراخ �رد
از �ودش در آورد و از روی ���$ �$  �ت �ر �.�ھ� ا�دا�ت و 

��ش ھ��ش را ����ن �رد 

�$ �(ظ$ •

 �ت �ر آ�-� 9�ر�ن و �%�2 از  �ر9وھ��ش �� ا��($ ای در 
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د�ت از �وھ���ن ��= � آد�د و از �وک د�دن ��ط�ن &دم ھ����ن 
��د�ر �د 

��5 ذ�ر ھ� •

ن �و��ری �"ب �$ د�ن . �$ د&ت �$ (ر5-�م �وش �ده ا��زا�ت•
�م ھ�و .. د�ر��$ ھ��م و �و �$ ن �%�ق داری��%د از ا��/$ �
�م �ر5�م �$ �$ �و ا��زه .. �ر5�م و �ز��$ ھ�و �رر�� �ردم��

.�دم �رای ا�ن �ر��س �$ ز�دان �ری 

ا����ه �ر5�� ن �و رو ������م •

�وی ز�دان از �ر د�ن ھ�ی ن در ا�ن �واھ� �ود ا�ن �$ ا�ن •
ن � �و�م �� ���ل را(ت �$ �("�"��م ادا$ �دم  $� $��%دو ..

�� ھ�ن (دودا ....��ل د�.$ �$ د����ت ��م 

ا� ا�$ �%� ��� �$ �$ �ودت آ��ب �ر�و�� �$ در ����$ �$ زن •
����ر ازاون *�زی �$ ��ور ��� �و رو ...ن آ��ب �ر�و�� 

� ؟-��� ��م (�= (ر5م رو  $����

ن �ل �و ����م ... زن �و؟•

��رم • �اون و�ود �/وھ�د و ....ن ھر�ز ��� Lل �و رو �
...�� ارزش در درون �و ھر*�د �$ 

�و�$ ���م *$ *�زی درون �$؟•

ز�ر �ب زز$ �رد 

ن ��=�ره ��(ب اون ��م •

ا�� �$ �ود  �*�د 

د���و از ن �.ش ��ط�ن •

�$ ا�� ��ره �د 

� �و�� �و ���وی �� و&%� �$ �رات �ر�.ردم • $��رو�� ا
و&�� �$ ��م ���م را و ��م ����وھ�م �$ ����$ �ر�ن . ��واب

��م �را@ت
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�رو��؟ آ�� ��ط�ن درو�ش ا�م دا�ت؟ 

�ت د�.ری �� ز��ن ��ر�� و �م ��م �$ ز��ن اورد و � س دو��ره ��
@�ب �د 

 ��س ھ� ��  �ھ��� �رزان �$ ا�� �زد�6 �د�د �/� از آ�-� �$ ارا� و 
�دا �$ ا�� د����د زد در (��� �$ د�.ری �� ا��($ اطراف را  ��

��ری � �رد  $����

���ت زده �$ �ظر � ر��د�د��ری از .. 9�ر�ن و  �ر 9وھ��ش 
د�ت ا�-� �ر�� آد د�.ر ���� د�ر �ده �ود 

ذھن �ر��ش ��=�ره ا�ن و2وع را 5-�د �$ او ���د ز�ده ���د

��ط�ن *�م &رز ��وی ردن او را �ر5�$ �ود و ا�� ���طر ا��/�ر 
د�ش � �وا�ت او را �/�د 

ز�دان ز��ن و�ر�����

ز�ن (�ل

�.-��ن  ر��د

آ�� (/وم (ر�5 �رای آ�ر�ن ��ر داره؟•

• $�

ا�� روی ��د�� اش �$ (/م د��-� و  �ھ��ش را �$ آن ���$ �ود�د 
و ا�/�رودھ�ی �رق را �$ ���$ اش *����ده �ود�د �$ �ود  �*�د 

ن آ�ده ام • $� 

 $��9 �/ن ا�ت �$ از 5/ر ردن �رس و ھراس دا��$ ���د ا
�"ر��� ��م �"�$ ا(�����ش را  و���ده �ود و �$ ا�-� @��$ �رده �ود 

�/��ر د�.$ ���س ردن از د��ش �ر5�$ �ده �ود 

و ا(��س � �رد �$ ��ط�ن درو�ش دارد ��دار � �ود 

� آدم ھ�ی �از ا�ن 5/ر ھراس دا�ت �$ �رو�� �ر��زد و  �
�ور � ... اطرا5ش را �/�د در ذھ�ش ��م *�زھ��� را �$ دا�ت�

..و ���ب ھ�ی دا��.�ه .. د5�ر*$ ھ�.. �رق ��ش:�رد 

ا�� د�-� �ود �$ �ر�و�ت �ودش را  ذ�ر5�$ �ود و �رای رگ ���$ 
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از روزی �$ او را �$ ز�دان آورده �ود�د �رای ���واده ھ�ی . �ود
&ر������ش ��$ 9ذر�واھ� �و��$ �ود و ��ظر �ود �%د از ر�ش �$ 

د�ت آ�-� �ر�د 

�ط�� ��9$ ���د &ر��ن•

��ھدا�� �$ .. �� ا�ن (رف زز$ ی از ا��ق ���ری �$ �وش ر��د
� �رد�د �� دا����د �$ در ورد  ���از  �ت ���$ ا��ق او را �

ر5��رش *$ 5/ری �/��د 

او �وان �ود و ��ن ��$ ھ��ش از ���ت ز��ده ا����ده �� �رد و 
در ��م ا�ن ���-� ر5��ری �$ ���ن از ��و�ت �دھد از �ود �روز 

�داده �ود 

�ور �ر ��رو�� از *�زی �$ ا�� ��ور � �رد ����ر ��ط��� �ر و 
�ود 

ن آ�ده ام •

�Mول ا9دام او �ود �$ ا�� ا�� �رد و �� ا�ن ��ر ��9ث  $� ����-.�
�د �$ دو �.-��ن د�.ری �$ ���رش �ود�د �$ او ا�م ���د ��=�ره �$ 

 $رور ز�ن ا�-� از ا�� �و���ن آده �ود و ��ش او �رای ادا
�(��ن � �رد�د ... �(��ل را �� ا��/$ آ��ده ای در ا��ظ�رش ��ود 

���طر ھ$ *�ز از�ون ��/رم •

�دا �$ ھراھت ا��  ��رز •

�.-��ن �$ �ت ا��ق ���رل ر5ت و دو �.-��ن د�.ر ھم او را �$ 
 از ا�-� �$ طور �و��ھ� د��ش را �ت ��رون �در&$ �رد�د �/�

روی ���$ ا�� �ذا�ت و د�.ری �$ �9وان �دا(�5ظ� �رش را �رای 
د �$ ا�-� از ر5�ن او ��را(ت .. او �/��� داد-�ا�� � �وا��ت �

ھ���د 

�25ی ا��ق را .. در  �ت �ر ا�-� ���$ �د و �دای ���$ �دن &�ل
 ر �رد

او �$  �ت �ر آ�-� ��ره ��د و �$ ا�ن &�2$ 5/ر � �رد �$ ھ�+ 
�س ا�ن ا��ق را ز�ده �رک �� ��د 
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��-�م

��ور ��م ��رم ..ن �� �وا��م ...���� �ر��دم 

��م ��9ت &�ل �6 د��ر ��� ��آ��� (�ول ����ن را �$ �ر�A ھ�ی 
 ظ-ر �ده ������ ١٢در�ت ��9ت .د�ت او و�ل �رده �ود 

وم ���ده را ا5�2$ �واھد �رد�و �(ظ��� �%د .. ر�ب از �$ �ده 
...ا�ن ���وس �رای ھ��$ از ��ن �واھد ر5ت

���د ا�ن &�2$ رو ��م ��م �"ر��� ا���ش دادم

او �6 دا�ت �$ ھر�ز ��� ���د او �� �6 ھ*�ن اراده و 9زم 
�را�ط ز�دان 5"ط .. &وی �$ د���ل  ���ن دادن �$ ز�د�� �ودش ���د

م �ر �رده �ود �او را �رای ر��دن �$ ھد5ش 

...و&��$ او�و �/�ت �دم ..و&��$ �ر�ده ��م 

در  �J ��ل ا��ر �رو�� 5"ط دو��ر �وا���$ �ود ��دار �ود و ھر 
دو��ر در او��ن �ه ز�دا�� �دن او �ود و ����$ ھر دو��ر ���$ �دن 

دو �� از ز�دا�� ھ� �ود 

 س از �وا�� طو=�� (�= ان ��ط�ن &�د دا�ت �$ ��دار �ود 

در��$ &راره ��ری 9و�2 •

در ا�ن �(ظ$ ��-� دو *�ز � �وا��ت ز�د�� او را ���ت دھد

�-��� از ر�Mس �-ور�� ���زد *�م &رز �رو�� .... ��� ��...

او �$ ���� �رش را �J �رد �� �$ ��9ت  �ت �رش �.�ھ� ���دازد 
�$ د&�"$ &�ل از ظ-ر ..

و&%� �$ �م �م رگ از طر�ق �و�$ ھ��� �$ �$ رگ ١٨٠ �� $���L 
�ل �ود�د وارد �د�ش �ود�ھ��ش 

م �ود ا��/�ر را �$ ا��م �ر���د�ا� ا�ن �$ آن %�� ..  ا�ر *$ ا�� 
او آرزو دا�ت �$ � �وا��ت از ... ��ود از ا�ن ا���ق  ���ن ����د

درک روا������ �$ �$ ���� �را�ش ��ش �رده �ود ا����ده ��د 
و �� زن ھ��� �$ &��ل �����د .. ا�ن �$ ��=�ره �H� 6ل دا��$ ���د..

...دو�ت �ود 

.. او از ا�ن  ���ن �ود �$ ھر�ز ���واده ای از �ودش ��واھد دا�ت
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���د او ����د ا�"در را&ب � �ود �$ ���د �درش و �در�زر�ش �$ 
�در �و�وان ��د�ل ��ود  6�

���د ا�� � ����ت �� �/� از ان  �رھ�ی ���&� �$ �� آ�-� ...�%�ت 
�ذا�ت ازدواج � �رد  �&رار 

ا� آن ���طر �ون  ��رزی �ود �$ در ر�-��ش �ر��ن دا�ت 

 –�.�ه د�.ری �$ ��9ت ا�دا�ت دو د&�"$ د�.ر �� 


	 ����� از  ���
	�	 و  �
��� ھ�ی ا��ق ����ش و رو

	 و  ���#ق � �م !��� �ن  	$ �%&��ا+�#اب ( او د!) دھ	 د

( -�ش �� ر!,	  �./ز��4( ھ�ی ��03 ����012ن ا��ق 

 #�5,�د +#�ن �.70 �6	 �# و  )�8ا�� از 
	ت �#س !# :�&9& 7 
...١٩٠ ١٧٠ ��١۵٠ زد 

�B&از ............ ��ر C��D ی	6��� E,ای ھ	F � �: �D د!��2ه ای
�Dر ا��Hد 

 I��D �B&و ا��ق در ��ر (
ھ,J6K L#ه ای در ا��ق ا�	ام و:�د �	ا
�د  )�Hو ر#H

�� داره �,�N( ؟•�Nا� )O

 	5� �
ژ�#ا��ر #ق ا+�#اری رو


	ه  )�8 (Q� ) 7&�K ( د!) وD ���� از �#س در ����� �ا�� 
�.R در ا��ق دراز 5D,	ه �د � �B&در ��ر 	د��

 7SH �1آ� )6	 ھ� �%D �� C#د �K و 	د!�60 Iا�� در ���� D( در �%�
�� داد

,#ون O( �0#ه؟•


	ت BH#ی ... ���( .6	ی از درد ,#ون ا��ق ( -�ش ر!,	 )ا�� ا�� 
��ر �� D#د را رد D#د � (
F	ای �$	ادی ز&�دی .D( در !#ش دا


,.,U در ,#ون �#س او را 
$.( ور �# �� D#د .. )H#&�د �#دی 
 (N- �� )D 	,!ش �� ر�-

•V6,0آ�) اون D	وم :61 � رV��� � � .. (H او�� 
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 	6. �0,1� W,: ای	F د ..و ��-�1ن#D �� د د&2#ی ا�� �س#�

–��اھV6D �� 7 �( اه �	ای �� �� &( ����اده •

 	, 1H ت را�D#� �&�1ن ا�� �.) � �م ا-��

#ای ��Jت او ........ ����ری د
 � د&#&�...........او آ�	ه �د 
�د  )�5-#...

��ل داده �د  )D ر��...در!) ھ ��

����ری در ���� D( -#دن &�B از ��012ن ھ� را در �,�ن �5) ��د 
 (N- Y� #&5#د زN,�

•���O�D اون ھ#زه

در ط� �6O �16	 �ZS( آ&6	ه 

 #,� )
#وع  �B&ط�ر د&�ا�( واری در ��ر )ھ �Bر د&2# ��012ن 
	ن ����ری را !�راخ D#د�	 ا�� او . ا�	ازی D#د )!�K ( ھ� � �م��.-

( �	رت ���:( ا��1 �د 

��ی �د C��D �&ط# ا�Qا�� .... او د&#وز ���� ��
,	ه �د و 
...ذھ76

� H#&�دی ��د را ( ! ) :.� K#��ب D#د �� � 6O_ -.�ی ��012ن را 
	رد 

 )6D �� ز� �� ( ! )..:�6ن داره راھ�5 

��,��� �5D )D( ...او ��� ھ ,� ��� ھV د�Oرش �د #�� �$	اد ز&�د 
�س ھ�ی او را !���( �د�	 �D )D اد ز&�د ��ط#ا��	د و �$�...

 )�.......�D 4D# � ( در د!) داریD ری�D روی ... ( ! )#و 
...ز�) رو ��Jت 	ه .... ا��

 )O V
�...ا-# �,.� د&# آ�	ه 

 (
�	م #دا �.: ( ! ) U&را��� در ....در �,�ن راھ#و ��ر )او 
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��ر&�B �� ��ا�8) 6,0	 ا�� ا&� ��Bن K# از ا��ق ھ�ی UO�D و �� 
در �� �د 


��	ه �د  � � .... �6$)�K ز�,� را )D ل ز&�د آ���,�ک�.S� #ط�Q
ا��ق ... وارد راھ#و د&2#ی 
	.. ��ا�8) �ی او را �a,Q5 دھ	

#�5,��ت C� ر ... ھ�ی�Zو ا��ق ھ�ی ا��...

#ا&7 � ��	ه �د ���( . د&2# و )D د�او ( ا�,4ا) ھ5	ار داده 
� ا&� ��ل آن د��# ا� R ��د را . :N) رو�� اش آ!,�0 �#!��	

و � ا&� �Dر ��ا�	 ( ���4د او آ!,Y .داوط.D Y#ده �د �� ا�	ام 
�د 
	��!#�د و ھ,H L#م �J	&	 �Z# در .  )�H#2� ای ��د# �.,Dو L,او ھ

��F�3 را B� #K#ده �د 

$	 از ھ4اران !�ل ز�	-� ... 	
 �� YJ$�� رت	� )ا�� ..����ری 
..ر��Hر ان د��# او را �� !# �	 �#گ 
�D )D#ده �د 

����ری � � دا�D (8( او ( ط�ر �#!�D�6 ���� از 
�ر و ھ,�Jن 
...و &� ( را��� و !�د-� U& c%H د��# د&�ا�( ا!) ..ز�	-,8) 

) �� D#د D( ���6	 ��ری در 1K.�ی ����ری �d (
( ھ# ��ل او دا
����ری در � �م ��ر ( ا&� ��ط# ��15ر �د D( از ھ ( ...ا!) 

و . eK���6H&#ان در ���$,) ھ�ی د
�ار و در ��626 	ھ� : � �� D#د
 	�	60��ن K, �ن ,
 �ا-#O( او (  !,I ..ا��1 را ��0Jر �� D#د �� 

� اوری و ( د�) از  : �!#�Z, � از 	ھ� D( در د�H#ھ�ی ��8
� ا&� ��ل ��0Jر 
	ه �د �� .آ�D (ZH�S� �1#ده �د ا�Q�Hر �� D#د 

�Qط# ا�,4ا) دو �� از آ��1 را �8زا�	 


�( ھ�&� را D( ز&# د&� او �د ��0Jر D#ده �د �� در #H از �B& او
� �م �	ت �E0 ا�,4ا) از او �6D (ZH�S	 و �#ا�Y � �م �Dرھ�ی او 

I0� )%,�
	 و �6O �16	 د� .. U D او )&U ��:�د �6D#ل 66D	ه �,#و 
 L,ر و ھ�� L,ازد �� ھ	��,D#ده �� � �م #ق !��� �ن را از �Dر 

 	6D ر�D 	�6 ���ا�,دور

�د �6D#ل 66D	ه �,#و � �م ...و #���( ��Jت ا�#وز ����ری ا&��26( 
در ���� D( و��f&# راه ��د را از ... #ق !��� �ن را از �Dر ,��	ازد


R را ��Jت دھ	  ).D #و د�� 	6D ز��,�ن ����012ن 

 	6
���� �%5( او D#ده #�دو �� از ��012ن ھ� ���6	 ا&B6( ��د را 
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�د�	 و � O#اغ ھ�&�5ن ( 5O �ن �#�4 او  )�H#- ی راه او را�.:
( او �,#ه �د�	  YJ$� ت و�B! در )D ز���� 	د����ر ا�	ا��( 

 	6D �6, 7,K ا�$ .�5ن را EB� �� (
����ری ( ا�	ازه �H�D ز��ن دا

!( .. ��012ن �V,Z ا�hJ( ! ) را!) اول از ھ ( 
.,U ��اھ	 D#د

�د !��ن H%#ا�7 را از 	�7 :	ا D#ده ام  ):��� )B6&از ا I0� U,.


... )D ���� اب !�ال او را �� داد در�: �� �� �و �N# ! ) را!) 
$	ی ��اھ	 �د  #N� دا�8) او ��

• V,6,0���,V اون ھ� رو  �� )D �&�: ارeد!��ت رو 

����ری � .( D#د 
.,U اول 
.,U دوم 
.,U !�م

	ن 	ون !��ن H%#ات ��012ن 4رگ :H ........... )h#&�دی از درد
 	,�.i �,روی ز�...

� &U د!) ا!��Qان ��012ن اول را K#ت داد و � &U د!) د&#2 
-.�ی ��012ن $	ی را 5H#د

D	وم راه ( ا��ق ا�	ام �� ر!(؟•

 	6D (0SF 	ا�������ری �5H � Dر د!�7 را D #� D#د �� �#د 

در!) �� ... !Ef دو�� از �O... در!) ھ �ن :� ....در!) •
 �N�–ا�# #و ھ ���J!) ا�� �

	ن � :�ن ��012ن روی ز�,� ا��Hد ����ری در راھ#و �د  )D ���و

�0
	 او ( ...او BH# ا�,4ا) را از !#ش ,#ون D#ده �د � )O #ھ
	ن ... BH# و ذھ� ا�,4ا) �Dری �	ا
) و ( او اھ ,�� � � داد  �16�

...او را �� ��ا!) 

�Qط# �� ( د�,� آ�	ه �د  �16� )D ز��... )
�Bه و �65( �و O( زن 
�د  ����...

آ&� !#و&� ا�	ام او را ا��8س D#ده �د؟

���� ھ�&7 را در jD د!�H 7#و D#د �� ���$� D( ��ن از آن :�ری 
	
 ..�D 4D# � .... �D 4D# �...

	6D دش دور�� E0� ذھ76 را از �� 	�16 د�,.� .. ����ری �� :26,�
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�Qط# آن #ای ا�	ام �#و!V د&# آ�	م  )D

,#ون  )!( �� ��012ن ھ� �$	ادی از اH#اد k.8� #,i و ���Z� #,i را 
از ا��ق ا!�Bرت �� D#د�	 

�8D اون ,#ون ھ8)؟•

����ری ��3ر D#د D( -.�ی آ��1 را 	رد و F	ای :,W ھ� و ���( ھ�ی 
)� (N- دش�� )
�د ا��  #K �lH آ��1 در ...�D 4D# � ... �&ا )O #-ا


� ... �Dر �eت 7Q ا!)�.ا�� ��0&	 ��د��اه 

 	6D از ز��ن :.�-,#ی )B6&ای ا#

و در ... در &ZS� U( در :.�ی آ��1... ����ری از �,�ن آ��1 ��0ر D#د
$	 5K) !# آ��1  )ZS�

( ا��ق � �
� ر!,	 ( درون ا��ق ط� ا�رض D#د  )D ���در!) ...و
در ���� D( ..در ھ �ن �ZS( دو �#د :�ان ( درون ا��ق ھ�Jم #د�	 

 	6�
!#�_ ھ�&� در د!) دا

#ای او�,� �ر در ط� ا&� n6K !�ل ��2ه ����ری # روی  Ef!
�د در ...ا�,4ا) ا��Hد  )�H#- ش�iرا در آ (آ�#&� �ری D( او ا�,4ا

�,�ن #ف ھ� دراز 5D,	ه �د 

��� او �,�ن �IN ھ� و ز�J,#ھ� در ���� D( ��0س ��ر��J ر�_ 
# �� دا
) روی �Q) دراز 5D,	ه �د  �Dو#O

�D 7�� 5Oر�Dرا�( �,�ن ��ر&�B را �� ...و دو�ره و�5) زده �د 
(5- ..(
��16 ا��8س ... ا�� او ھ,L ا��8س د��8زی #ای او �	ا
#N6�...

)
�Qط# آرزوی ��دش ... � �م ا&� �Dرھ� �Qط# ا� �ل �Q8#ه ��د
�د  )�Hو ر#H 7�!دو د )�د D( ا�ن دو !�زن ...

	
( !�زن ھ� :�ری  I3�� _6.
( زودی ��&$� از ...

 	,D#� 	70 ��اھ.��ن �.Y ا�� ( �	ی �� رD (H( ا��8س D#د #+
آ&� او �,.� د&# D#ده �د؟....

� H#&�د .6	ی ( درون ا��ق ط� ا�رض D#د دو �#د را �6Dری زد و 
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 	���D �6رشD د&�ار )!# ھ# دوی آ��1 را 

�D او��J!)؟•

 �� (
ز���� D( او د!��ن �#زا�7 را روی �زوان ظ#&j او -eا
 	
 	6. (...!�زن ھ� را از ر-�1&7 :	ا 6D	 F	ای -#&( ا�,4ا

• V6,0�� داره �,�N(؟ � � ���O V,4ی رو �Nا� )O..

��16 آب � U......... ��ده 
, ,�&� در �Dر ��0د............!��,� 


�د �q �� )B6&ای ا#� &�B از ���� ھ�&7 !#م را �Kره D#د و .. 
 (Q&7 ر��� را روی ز&��

ھ ( �O ا�6( 

...ا�� ا-# 6O	 ��d,( د&#�# �� ر!,	

 (N- د#D �� ا	را از او : (ھ ����ر D( ا��B#ودھ�ی روی 	ن ا�,4ا

��ی ا&� �	ت ا��8ن ���O�Dی 	ی �دی •

	,5D 7&درون ر&( ھ� )( �6	ی  )D 	,6
!F .. Ef	ای �78N را 
H#&�د زد 

( ��ل ��دم رھ� �D ..ھ ,� ��� � ���D 7 �#وم زاده • �6�

�� و روی دو  ( ! ) VBS� د و او را#D IN�د!�7 را دور �L او 
 	,5D 7&�K

�I0 از ا&B6( او را ( درون ا�6,) ���( اش 0#د ( او ��ل داد 

•(�� ��وان �Dرھ�ت رو EK ��اھ� داد ...... ��� ا�,4ا

	
او �� .. و��� D( ��-�1ن ز�,� دو�ره ز&# �Kی ا�,4ا) � �&�ن 
 )�H#- ان ھ,�� او را )D (8ای ����ری ..دا�	F (8ا��� �� (ا�,4ا
	ھ	  a,Q5� �&�: #را در ھ

 (H#- #
	 D( د&2# ...و��� D( ھ�ا � �م 	ن او را در ):��� (ا�,4ا
او ا�,4ا) را �,�ن &U ا��ق �5, � .. ( ط#&%�...در ز�	ان �,8) 

ا&� ���( � �رت 4ر-� �د . �D I%�6� I.J#ده �د

در!) ���$� D �� #BH )D#د �$�دل ��دش را ( د!) آورده 
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	�7 از ز�,� :	ا �� 
�د  )D د#D ا��8س

•�D E�D E .. اه ..


( ای K#��ب �� D#د H#&�د زد �- )����ری ھ ��4ن D( او را 

• #&eK �6H دم�1) ھ5	ار داده  ��

 	
� F	ای -#&( �J,�0 روی �I0 آن ط#ف ا��ق # ز�,� K#��ب 

(H#- ا#H او را )J,-#! ن داد �� ...����� از�B� ش را#! )Bاز آ� 	$
 �S��ن ��رد ,

�د روی �Kھ�&7 ا&��8د  k+ش وا	ی ...د&�.:

(Hو :.� �� ر Y%� )
	 و !Ef دو�ره ظ�ھ# ... روی او  �� 	&	K��
 	
 ��...

او 4ر-�# از ا�r( ا�� �Qط# �� آورد �د و ��� �U.1 �# از ز��ن 
( �Z# �� ر!,	 I0�V1 -#ه ��رده �د و رگ ...  VBS� 7&5) ھ��


	ه �د  )�8:#!N,	ی .. ر-( ھ�ی �#�4 ��ن...ھ�ی روی  -#د�7 

��	ه �د �K 5 ��7 راO

�د و ��ھ�ی .��	 ش  )�H#- #�B( ھ�ی ��ن � �م �Fرت او را در

	ه �د  E,� د .از ��ن�-.��( � �م K,#اھ� او را !�راخ D#ده 

	
��� ا��Hده �N6,� ا�O (
آ&� او وا�$� از ا��ق ا�6,�� در . ا��Bن �	ا
�#ار �د ا�	ام 
�د...ز�	ان  )D �&�: ...د ؟� )�Q&#- ... �$�آ&� او وا

��ن... ��Jت K,	ا D#ده �د؟,
؟...��!c ا&� 

• V6D �� 06,( ات� )D دم���ل داده  (1 ��

 	���D 7&�6رD ن��! )&�B از د!��1ی 4ر-7 را 

�B( ھ�&� از !��ن روی ز�,� ا��Hد�	 ( �Z# �� ر!,	 D( � �م 
!��� �ن ( �#زه در آ�	ه  

�# ا�	ا��� •� )�� از �� ��D ����#H#دی و ��دت رو 


�د و -�
( ای �6Kه 0#د  V&��ا�� در ��ض .ا�� �� �&8) از او 
ا�� D �� #BH#د .. ا��8س �� D#د �5 � در درو�7 ( :�ش آ�	ه

	
���#ه آزاد ��اھ	   )D .... 	8) ��اھB
D(  �ا�I !#و&� را 
ا�� ا&� ..#ا&7 آ��ده �د ..دو د�,%( د&2# �� �#گ F�H.( دا
) ...  داد
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��ن &�0Bر د&#2 ���� او 
	ه �د ,


..n6K !�ل � �م در ���) ���,	ی 

( آن !��D �� #BH �1#د ���:( 
	 D( دارد :,W �� ز�	  )D ر��ھ ��

از :�ن �� �O �� ��ای؟ �O؟•

(H#- #Z� در �B&ا�� را در �4د	5 7 -.O )
�- ��Hرا آن را .. 
 (H#- ی !#ش����K,	 و 

O#ا �e, � �16� �6اری؟•

-.	ان ( !,6( اش #��رد D#د ... و -.	ان را ( ط#ف او K#��ب D#د
�وری .. و �8 ) ھ�ی 
�8B( اش ( روی ���� ا��Hد�� � )D ر��ھ ��

راه ��د را �,�ن �5) او .. ( او �,#ه 
	ه �د 
$ 	ا�� !26,� آھ�6
)%,�#!	 ... K,	ا D#د دو د 7H	ھ )��16 دو د�,%( �$��6 ���	ه �د �� او 

 .. (H#- ی !#ش��
$ 	ا�� را 


) ... اوe- ف او�N
 V8: ا�� از �,�ن	$ 
��د را ���#D �s#د و 

	,5D V5� ( .. :,/� از روی ���03,) و
$ 	ا�� د&2#ی در ھ�ا 
&U&..��� U ور�( .. K#واز در آ�	

او ��16 از ,� ا&� ا:�8م :� ���� �� داد 

	
� �$�#&	ه و ���,	 �د ��) ا&� ...ا&� ا��Nق � � ��ا�(8 وا EN�
 	�4 Y,!ن آ��,
..	6D زات�J� او را ��

١٨٢٠ �.3H L,ن ھ	ون د&	#�H... روز  L,ون ھ	&� د&	ن ... 
#ادر 7BO�D او را ..	ون دو!) &� ����اده ... 
H�B( زدن -I ھ�

( &�د � � آورد .. )در ���� D( :�ش 	ون ��lر او در ز�	-,7 

	ه �د  I&	0� د#� U&.. (D#� ن از��,
ز�	-� ا�� �Qط# ا&� دو 


	ه �د  U5� ا&��8ده و

 U& )D د#D � � ا��8ن ا!) ... د&2# ا��8س

 V�8,� ا��8ن U& ��.. ره� 
 در و&#:,�6م ٢ !.�ل ��٨٧٩٣ ز�	ا�� 
.�� از ��دم ��:�د&) �	ارم ..	ن �� �,4�ن !#و&� ا!) ..

�Qط# او .....
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.. ��2ھ7 ( روی 
 5,#ی D( روی د&�ار در �$#ض � �&7 �د ا��Hد

 	,5D فCi د و ان را از#D ب��#K )S.!ط#ف ا )��دش را 


 5,# د&	 و در آن  )�	 ا�$�Bس 1O#ه و 5O �ن ��دش را در �,�ن 
 	6Dر�BO 	&� )D (8دا� �� )ZS�

 ( ! )�د  )�H#- VBS� 7���!5,# را در �,�ن دو د 
 )D ���� در
	,�#O او ......

��ن-,
�� ��ام دل و روده ات را ,#ون #&4م 

��ن ا
�م  ��10&7 را ( �%Y داد �� ا�� ��ا�	 �,7 ھ�ی �#!7D�6 را 
 	6,0...(Hر )او ���5 ( ! )!Ef دو ا�7�52 را 

-�,.... EK زود �ش 


 5,# را ... 5O �ن ا�� -�5د 
	�	 و ( ! ) :.� �#D (D#د
	6D و#H او Y.��د �� آن را ��8%, � درون  )�H#- ط�ری

او 
 5,#را ( ! ) ��دش #-#دا�	....در �ZS( آ�# 

 	,5D د�&#H ن��,


- )�

��دش را در .....!Ef ��-�1ن او �,�ن ا�� و ��ک 
 5,# ا&��8ده �د 
�د  )�H#- ن ا��	 I�%�

( ا!��Qان #��رد D#د )D �&�: �� (Hو ر#H او # D 5,# �,�ن 


 7�	 Iا�� �EN� EN زد و ا��8س D#د D( ��ھ,r( ھ�ی او در �%�
	��
 �� w0%6� ..د#D �� ه او را ا��8س	رو��� V5� .. 4ی�#�


��	ه �د �K ی آ��1 را	,f! C��D 7�� 5O .. ( ! )�,7 ھ�&7 را 
ا�� ,#ون آورد 

- ���O�D �0رزه �� ط.�0 ھ#زه� )� ..ا&� دو�,� �ر&( D( �� �#ا 
ا&� �Dرت آرزوی �#گ داری

ا�� را ( آن ! ) ا��ق K#��ب D#د ... � ا
�ره �L د!�7

( ط�ر �,#ا�� ( 5K) روی ز�,� دراز 5D,	ه �د  )D ���� ا�� در
 �,&�K ) )D 	د�#D �� 	&	1� آ�,4ی U&#�8,ط�ر ھ ) 7&�1B
و ا
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	�4/.
 5,# را از �,�ن 	ن ��دش ,#ون ..  )D 	,6
F	ای او را 
�� آورد 

��ن -#&( ��Qاھ	 D#د,
ھ#-4 در �%�I آن ... او ھ#-4 در �%�I ا&� 

�د � � V,.8� 4د ھ#زه او���

	ھ	 روزھ�&� را D( در ز�	ان  (��J
( ��دش ا��8س  )B6&ای ا#
( د&�ار �#ک ��رده �,#ه 
	ه �د ( &�د آورد  �16�. U� )D ���� در

...�U آ:#ھ� را �,5 #د و �U� U �#ک ھ�ی روی د&�ار را

��ت 66D	ه ایC� L,ون ھ	� ... � �م روزھ�ی او 	ون ھ,L ھ 	�� و 
(
e- ان	آ:#ھ�ی د&�ار ز� )�,#ه 
	ن 

در���� D( د�	ان ھ�&7 را روی &B	5N,� #2&#د ( i 7&�.1K.�,	 و 

�د 	6.��ھ�&7 �ز 
	ه �د و روی �Fر�7 را .. �Cش D#د �� 


��	ه �د �K.. �6ر زدD 7ر��F د!�( ای از ��ھ�&7 را از روی


�م در ���� D( روی او O 0#ه زده �د د!��ر داد����

روی ز�,�  �ن

و ھ�6ز ھB� V( ھ�ی ��ن روی ... &U �,�ان... او &U د&� �د
�د؟.. �Fر�7 � �&�ن �د )�5D �6ه را- � #N� 	6O ا�#وز

-�+�� V61: )#و 

!Ef روی j� 7&�15ND ا�	ا�) 

 	��5D دش�� I����ری �زوھ�ی او را H#- (5� )) و او را �%�
..(H#- ه	ش را ��د&	&	: Vره !$� ... درد ز��ا&� د��# ا� R دو

 	5B
	ه �د..D#ده �د ��دش را  RH�� �0&#%�...

در �%�I د!) ھ�ی او �%D �� C#د 

eار #م-

ا�,4ا) �%#&�0 �#و!7 را از او دزد&	ه �د و دو�ر از د!��رھ�ی او 

 5,# زده �د ... !#D �r,K#ده �د �و ��� او را 

� ا&� ��ل ھ�6ز ا&� او �د D( از د!) ����ری ����03 �د؟

ھ ����ر D �� C%� )D#د �� از 6O_ او رھ� 
�د �5Hر د!) ھ�ی 
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	 �� ز���� D( ���( ای از درد از �,�ن  #�5,����ری روی �زوھ�&7 
� �#D) ا&��8د C��D و 	ون آ�#,�Y ھ�ی او 

 �D �6#لD ...��دت رو 	5,D �%, � EN� و -#�( �#و!) ...����ری
او ��ی �# از ا&�16 �د D( در �%�I ا&� ... رو از د!) ��اھ� داد

...د&��V5�.... �2 .. د��# �6D#ل ��دش را از د!) 	ھ	

!#و&� �,�ن 6O_ ھ�ی او �� ا&� �ZS( :��7 در ا��ن ....�زدم ... دم
�1	&	 از او دور �د...�د 


�د �� #� D 7 5� )D د#D ت ط���� ا��8س�ZS�  از 	$ . )
�5Hر د!���7 روی . د&�ا�D �2 � از او دور 
	ه �د... ط#&%�

	ن ��دش �2( .�زوھ�ی او را D #� D#د  U&ا�� اورا ھ�6ز �4د
�د )�
دا

�Dرت � �م 
	؟-

(N- د و#D ری ��2ه���� ) �
� O 1#هO �

-�6,0��ی ��اب 

آ&� ھ�6زم دارد �� را ( 5D �� 7��O	؟ ����ری �� دا�8) D( روی 

�&	 ا&� ا��8ن ھc� . V �#ز د&�ا��2 ا!) )D (8او �� دا� ���

)�
���6	 او روی �#ز د&�ا��2 �#ار دا

,	ار 
	ن �5 7  �
	 و ��-�1ن ( ... ا��  #� D 7&ھ� Vدرد ز�
 	
	ن ��دش آ-�ه  I� .ط�ر ��#���D از و:�د د��#ک در �%�

 	
( درون 5O �1ی -,#ا و ��eHش �,#ه  #BN�

( او د!) داد �%#&�0  )D �!�8د ... و ا��ھ,4,��6fم 66D	ه 

	ن �#وس آ&6	ه اش در �.� D( در �%�I او �� �#ز&	 ... �0&#%�
I ���.� را �D �� #5�6#د ��-#��ی 

�ن �.VZ6��� Y و 
	&	 او ���6	 F	ای &U ��ری در&�&� در #+
�د  5 ��7O I
	 �� � ��� ا�D ���!�8( در !#ا!# .�%� �� ���و 

	�N, C%� )	�7 :#&�ن دارد  .. �l0� �&�B از رگ ھ�ی -#د�7 

	&	 �� زد ..

ا�� او O,4ی ا��8س � � D#د ....درد؟ 
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	 �� 5O �ن -,#ا&7 در �Fرت  �� �����ھ�ی ��1ه ای اش 
,�5# � �&�ن 
�د 7N&#و . ظ V,Q+ ه ھ�یx� � )D �!5 ��� ط�O

.6	 ��B5 ا��ط( 
	ه �د 


�( ز&#��0 
	ه �دe- ل�! n6K �&7 ز���( �# و ... او در ط� ا�	
...:eاب �# 

 )D ر��#ای او�,� �ر !#و&� را د&	ه �د ( ..ھ �� )D �0 را
آن 
!#و&� ... ز��7 را روی &�B از �,7 ھ�&5D 7,	... ��ط# �� آورد

 I26: c!د ز&# ��ر ��ه در و�در ���� i C��D )D#ق در ��ن 
ا&��8ده �د 

اx,8Dن .. �.Y �#ده او از ��اب 6O	&� ھ4ار !��( اش ,	ار
	ه �د
و -#�� !#ا!# 	�7 را H#ا -#�H( .. � �م 
7 ھ�&7 را D #K#ده �د

( او ��اھD �� 7#د �� �4د �#و!7 #ود.. �د 7�	او در ط� .. 
�� ز���� D( .. � �م ا&� !���1 � � ��ا�8) از و:�د ھ,L ز�� �eت 0#د

. �#و!7 �.Y �#ده او را ( �7f وا دارد

��� . ھ# آ�D )r( ا�,4ا) در آن �ZS( از روی 1O#ه او ��ا�	ه �د

	 �� �78N را ( �6	ی ( درون 
7 ھ�&7 0#د ... )و -��( ھ�&7 

ر�_ �Fر�� در آ�	 

از �� �O �� ��اھ�؟ -

�,7 ھ�&7 از 
	ت ��ا!�� ...��2ه �,#ه ����ری روی -#د�7 ا��Hد 
�ن ا��Hده �د�	 #+ )آن ��K ( 8!) �#م او 

 V6D (8 � ام�� ��...V
�6�� ��ام �Dری V6D ... �� ��ام از ���) 
	�) از 
	ت ھ,�Jن ��...

�د........... او �(...... �( )�H#-ا#H 7 را�	ا�� � � . 
�1ت � �م 
#ا!�س آن �Dری ا��Jم دھ	  )D ( ����ری در � �م .��ا!)O#-ا

�د )�5D رھ�ی ظ�� ��( ز&�دی .. � #ش آدم ھ�ی ز&�دی را�D )O#-ا
6	 ��0د..ا��Jم داده �د �K ������ L,ھ )ا�� � � ��ا!) ( �.B( ... و 
 	6D (��,� اش.

. او ا�,4ا) را رھ� D#د و ( ! ) �%Y ھI داد و از ��د دور D#د

 	
� )�
( ھ� را دا#J� )��- �&و!7 ا#� �����ری c%H �� ��ا�8) 
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..

#��اھ	 ��ا!) ؟ - �D او

 (,� او و ا�,4ا V8: اک#�
�C0 !#و&� ( او ��+,k داده �د D( ا
ھ,D L	ام از آن زن ھ� � � ��ا�6�8	 ��ط#ات د&2#ی ...��2O( ا!) 

ا-#O( !#و&� �$�%	 �د D( ا�,4ا) �� ��ا�	 -�ھ� . را ( &�د آور�	
 	�4ھ ����ر D( !#و&� �� ��ا�8) $�l .او��ت �,) او را �	س 

 	6D ن او ا��8س	از �/,,#ات را در 

,�5# �� ��ا,	 دو�ره ( را��� �� ��ا�8)  )O #و&� ��دش ھ#!
ا�� � ا&� ��ل ( �wS ا&B6( د��#ک .�6D#ل 	ن را ( د!) 2,#د 

.. !$� �� D#د �� �6D#ل 	ن ��د را �ر د&2# در د!) 2,#د

ا��8س �eK�� I S&#ی از !#-,J( و ��ری د&	 ( !#و&� د!) �� داد 
ا��8س �� D#د O,4ی درون 	�7 در ��ل ��Bن ��ردن ا!) ..

�ر از او K#!,	ه �د  U& ری����

	ن  ���؟ - I��D �6#لD ا � � ���� در#O

 E,ای ھ	F � Y� #&د ز� U
!#و&� � 5O �ن ���8D#ی K )D# از ا
�د  )�N- ی	6���

-  )&��ا&� ا��8ن �,.� 

!�ژه ھ�س ھ�ی &U ..او C��D از ا&B6( �#و!7 ھV ���6	 ��درش 
	
ا��8ن 
	ه �د  �2 5,� 

71�3	 و �,) ھ�&� ... �6$)  )O �&و#! )D (8دا� �� (ا-# ا�,4ا
دارد آ&� �#وس او � � دا�D (8( ھV ا�6Dن &�رش در �6Dرش ا&��8ده؟ 

آ&� آن ا�1( � � ��ا�8) ��lر ����ری را ا��8س 6D	 ؟ 

( او د!��ر داد

- �,5

�د ھ ����ر !#�K ا&��8د  )�H#- �� ( ! )در ���� ��O )D( اش را 

�$	اد ا�	�D و:	 دا
�6	  D( ...ا�V ھ�ی ����ری در &B	&2# -#ه ��رد 
	6�
��F�3Q ز���� D( در .. :#ات ��H#���� از د!��ر او را دا
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�د  )�H#- ار#� V5� ز#�.

�د  n�#�
� �K&�ن  )%�زی ��8ب و ��Dب ..ز�	-� او ���6	 ��8

	ه د�,%� D( او را ( ھ	ف اF.� اش �4د&D �� #� U#د .. Y��3�

...و -#��H ا��%�م ..D#دن ��K (Qد
�ھ� 

,�6 ا!)  7,K I�� #,i )D د�) D#ده �d رھ��� ا&� ��ل ا&� زن 
�د . )�H#- دش�� ( ! )...���6	 ز���� D( او ��-�1ن �0( 
 5,# را 

-  )# �� -#دم و �� را  #,Jز� �ھ ,� ��� 5,� &� �� �,#م و 
6	م  �� (Q�

ا�,4ا) آب دھ��7 را ��رت داد ا�� ��Bن ��Qرد 

 (Hر 	اھ�� �,( زودی از  )D د#D j!�� ا&7 ا��8س#او �%#&�0 
..رام D#دن او ورزش !#-#م 66D	ه ای ( �Z# �� ر!	 ..

- Y� �.,�

I ��3ر �� #,i رت ھ�ی ��ورا&� و	� �� ا&� D( �$	اد ز&�دی ���,#ا 
ا�� &U ا��8ن �� ��ان  D( . در #ا# او !# �H V,.8#ود آورده �د�	

 �� 7��O )�#ن ھV !� �	ا
) دا
) او را  U& �1رمO U& ���
 	,5D

او دو�ره ( ا&� ��+�ع D #BH#د O )D%	ر ( را��� ... ����ان
 �د
 �6ن او �� ��ا�6	 ا�,4ا) را 65B	 O#ا ا�,4ا) � � ��ا�8) 

���) ا8H#ده و آرا�� در دا�I ز�	ان  ��	؟

 	�N,ا&� #���( ��Jت � � ��ا�8) در ز���� 	�# از ز��ن ��ل ا��Nق 

���#ه !��C� �1ش و 0F# او #ای -#��H ا��%�م و��K (Qد
�ھ� اش 
( ��,J( �� ر!,	  (
ا�� �� ز���� D( او در ا&� ھ�N( ھ�ی �K&��� ..دا

ھ�اس ��د را  � O,4 د&2#ی K#ت � � D#د 

�د D( .ھ	7H را در ذھ� �� K#ورا�	 ...او ��16  7H	ھ )و ��16 
...و ( ھ,O L,4ه د&2#ی D � � #BH#د . �	�) �� D#د

 	6D ف#S6� او را از �8,#ش )D ا:�زه � � داد (( ا�,4ا .

ا�� ( آرا�� ( ! ) او O#�,	 و � د&	ن ز�J,#ھ�&� در د!�7 در 
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!#:�ی ��د �,�BQب 


	ه �د H #BH#ار ( !#ش ���ر D#ده �د  	&	K�� او )D ������ ..و
�	م ھ�ی آھ�8( ( ! ) �I0 رH) و ( آرا�� روی آن �85) و در  �

...��6 ز��B� #,J...��6 ز��B� #,J :د�7 ( او ا�� �س �� D#د 

�زی �� D#د  #,Sز� �����ری � ا�52) ھ�&7 

از �� �� �#!� ا��8ن؟ -

ھ ,� ��� ...  او �	رت ��ورا&� دا
).. ا�D )�0( از او �� �#!,	
�د  )�5D را #N� �&	6O.. �.&د� ) �6ا&� ��:�د د&�ا�( روی ا�� ..و 

� #D 4D#ده �د 

ھ ,� ا�ن �� C��D از �� �#!,	م .. در!�( -


	ه �د #� y,.i او )J1� ... ����8ھ�D R�6ط� )�J1( اش ��3Qص 
 	
 �� #� y,.i د#D �� )0.i او )� ا��8!�ت ��د و ھ# ��

,�م  - # 78K از V��� �� )D V6D �� ا�� - �ن

و �� از ا&� ز�J,#ھ� و د!�60	 ھ� �� �#!�؟ -

 (
� �م ر��Hر و �#7��D ��5ن از د&�ا��2 دا

 	6D �� زی� ��  ���ن دارد ,
ا&� 

-  V!#� �� ن�#� ).... #,Jرو ز� �� )D ا�� ا�� �� �� � � ��ای
 �6D

����ری &U ا#و&7 را �� داد 

� � ��ام؟ -

,	ار 5(؟  - V5( ا-( !#و&� ھ,� �O... )B6&از ا �� D V6q( او ��8�
�� ا�� �� � � . د!) ھ� و �Kھ�ش �8( اس ��را�) و ����03 �,5(

 )ZS� �&ا )D �6... ��ایD ای ھ# دو��ن �#اب#ر����,U رو 

 	6D ت را از دھ��7 ��رج� .D �&ا (ا�8�� �� ��Q! )و��� D( .ا�� 
ا&� دو $	 از ا&� ھ ( :	ا&� �BOر ��اھ6	 .. !#و&� از ��اب #�,4د

...D#د؟
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 ��Q! I S� ا&� ھ ( ز��ن و (
e- از 	$ �6q ���ن ا
�م د�7 ..�
 	6D زی� R5� 7!و#� �( ھ# د�,.� D( ..�� ��اھ	  )B6&ط# ا�Q

�D#ه �د..او �C0 ا&� �Dر را �B#ده �د .. �د U& ا&� .. ا�� ھ�6ز
 )�
	ان ��6$ �د D( !#و&� و��� ��6D )D#ل 	ن او را در د!) دا

 )�
�5$�( د&2#ی �	ا� L,ھ...

 	
� )�
( �Z# �� ر!,	 !���1 ادا�( دا )D ���ZS� از 	$���#ه ..
����ری ز�J,#ھ� را ( ز�,� ا�	ا�) 

 	
ا�� ��2ھ7 را از ����ری #-#H) و ( اط#ا7H �,#ه 

ا&� ا��ق ده ھ� #ا# ID ���( ای D( او در آن 4رگ 
	ه �د 4ر-�# 
( �Z# �� ر!,	.�د  ( ,�K#ده ھ� .. �0. �ن دا�.7 � N,D,) و -#ان 

�دن D( او � � ��ا�8) �a,Q5 دھ	 D( ھV ا�6Dن  V,Q+ �6نrآ�
 Y
..روز ا!) &� 

�� �JDم؟ -

 (N- د و#D IN� 761K ری د!���7 را روی !,6( ھ�ی����

�,�&�رک -

ا�� ( ط�ر ا� %��( ای �B#ار D#د 

�,�&�رک  -

ا�� ھ ,5( د�7 �� ��ا!) ( ..ا�� ھ#-4 �C0 ��رج از آO��K,� ��0ده 
8,�ر Y&#i �� آ�	 .. �H�8#ت #ود 4,O ) �6ن ھDا Vا�� ھ

O#ا ��6 آوردی ا&�J6؟ -


	ه  - (ZH�S� وری ا& � و� I�� #,i ط�ر )�Oن D( ا&� ��Bن 
( اون وارد 5( و �( ازش H#ار 6D( .. ا!)  )��� �� �8D )�..

�1# ا!) ذھ76 را �ز e2ارد (H#- V, 3� او .. ا�� #D( �#س 
	6B� )0.i.

�� &( �	ت ا&�J6 �2( داری �,�5 �� ���$( ای D( �� رو�) رو از  -
 V6D ا	: (�	

- �O ....�6؟D �� (0SF �O ) �داری را:
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-  (
	ن �� در آ&6	ه ��16 ( !#و&� �$.R ��اھ	 دا

	ن ا�,4ا) را از او 	زد؟ #ای  )D (
آ&� او ا&� �	رت را دا
ھ ,5(؟ 

-  V5D �� دم رو�� �� )�N,F	ا�� ... �I0 از ا&B6( اون ا��Nق 

6,	ی؟ 

-  �5B#!��� و ��دت رو  )�	F دت�� )ا-( �� ( ھ# ط#&%� 
 V5D �� ادرت رو#�� ��در و 

	�7 از 
	ت �#س ( ط�ر ..ا�� � �#D) !#:�&7 ا&��8د 
ھ,U&#�8 آ�,4ی �� �#ز&	 

-  )D م	1) ��5ن  �� V5B�&	 &�B از او��1 رو ا�#وز  �� 	&�

 V�8ی ھ	ر :	%O V , 3� ام ..��ی�Q �� )D داری �H#� L,ھ

#ا
�ن #!��V؟

..اوه �	ای �� �( ... ا�� در ذھ76 دا
) -#&( �� D#د

ھ,UO�D.. L �#&� اھ ,�� ( او��1 � � دم ... ا&� �Dر رو ا��Jم 	ه -
...D	وم از اون ��+� ھ� ا�#وز ( د&	ن �� �,��	ن 

ا�� آ&� ����اده او %,( ... ا-#O( او ا&� �Dر را #ای آ��1 �6� D#ده �د
O,4ھ�&� D( او از آ��1 ��ا!�( �د را ھV ھ ,� -��( اط��) D#ده 

�د�	 ؟

 	
 	&	K�� 5 �ن اوO Iو دو�ره در!) 5K) ..����ری در!) در �%�
	
. !# او K	&	ار 

-  ���O�D ا��8ن �.j زن H#� C��D( ای و �� )& ��...

( اط#اف r#�	 ا�� �EN ھ�ی او را روی -#د�7  )B6&از ا I0�
ا��8س D#د 

- ...  )6D �� �5# �,5( د!�) رو رو, )ZS� #ھ )D (0.�ا�� +#�ن 

ا�� آن ز��ن ھ� ا���Zر دا
) D( ����ری #ای -#��H ا��%�م ( !#اغ 
 	&�,�Qرد D( ..����اده اش  V8�#ای ھ ,� از ��درش ��ا!�( �د �� 

 	6D �� I%�6� ی د&2#ی�: )��دش و � �م ا��lی ����اده را 
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�د D( آ��1 از د!�#س ����ری دور ھ6�8	 �q �ا�� آ&� .. ا�� �%#&�0 �
او �� ��ا�8) روی ز�	-� ����اده اش 
#ط 60	د؟

)�

�6#ا&� ����ری #�	ه �د 

او ھ �اره D �� #BH#د D( ا&� :6_ را در �%�I !#و&� #�	ه �� 

�د .. I�%� )D (!ا&� ا 	6B 	&� )D ری�D �16� د� 	%�$� )B6&ای ا#

 	6D �-ی ��دش ا&��8د�% ) I,�

....ا&� �,�ان.... ا�� ا&� �#د 

 	6,0����ری �� ��ا�8) ا��8س 
8B) را در درون او 

�$,) ��د را ��0ل D#ده �د �� #&eK�6H ه ا&� ��:�د#�����0ل ...
 )D#ده �د D( او � ��� �,#و و ��Nذ �زم را دارد �� او را ��0Jر 

 	6D ری�B ھ.. 	�� ,	ار 
	ن !#و&�  #Z�6� (8&���ل او ��16 �� 

- (71 ا:�زه 	ه �� ,	ار 
( ا�,4ا

- )6D � � �$! ن	
�� � � ���V او�� ��0Jر .. اون د&2( #ای ,	ار 
 V6D ر�D �&ا )

ا�� اون �C0 دا
) !$� �� D#د D( از ا�	ام H#ار 6D( ؟ -

 	5B�د و � ا&� ��ل � � ��ا�8) او را  #N6�� #ا&� او از ا&� د��	�
 .. )D د دردھ�&� را#D �� �$! د و#D ��Hراه ر )�ر د&#2 
#وع 

�د را ��د&	ه 2,#د  7�	
� از ز�V ھ�ی ��$	د روی ��.

�د؟ �D د�آ&� ... روزھ� �I0؟.. آ�#&� ز���� D( او وا�$� ��ا,	ه 
�د I0�...ز���� D( او ��16 #ای &U !��) ��ا,	ه �د ؟... ھ�N( ھ� 

��,�ن او ( �Fرت رو&�ھ� ( !#ا7i �� آ�	�	 #�او ...��ط#ات 
 	6D وع#
 #� �&#! )O#رش را ھ�D �� (
..�,�ز دا

	,!#K (ا�,4ا

-  )D ا �,�ز داری#O EK �6D ا	: V�	ا-( �� �� ���� روح ��6 از 
اون ��دش ,	ار 5(؟ و O#ا �� رو ( �	ت n6K !�ل ��ی ز�	ان �2( 

 ��V ؟ V��! �� دی#D داری
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�	��1&7 را آھD )�8#د و ( او ��2ھ� ا�	ا�)  (�#! 

-  V�
�� اون  ز��ن ا&� �	رت رو �	ا

ا�� ��� داری؟ -

ھ�6ز �(

Y&#H �1��! از 	$ .._�#,� ... )%.� )��5D و د!,8( ����ری ���#ه 
(H�& (!د ...  د��	ر� 6	..ان را  ازان ��د D#ده  V8.ط U& .. 4ی,O

D( ھ# آرزو&� را # آورده ��اھ	 D#د 

#ق او را ��رد ھ	ف  	&	
( او � .( D#ده �د � و���ژ  )D �5ار�
�د  )�H#� ون#, 7�	�	رت از  ��� � )D ار داده و �� ز����#�او ..

	�� و � ا&� �Dر ��� ... را ��0Jر D#ده �د�	 D( روی زا��ھ�&7 

	ه �د�	 D( ��ن از 5O ��7 :�ری 
�د و روی ز�,� �6Dر 

 	Brزا��ھ�&7 

و .. ز���� D( روی ز�,� i.�,	ه �د..او ھ#-F 4	ای 66D #D	ه �.%(  
�د )�H#- ار#� V,� #0ی رھ�K ی�.:- E,O نCB&م د�� )�زی #!-  

. را H#ا��ش � � D#د 

 	,!#K #2&ر د�د��# 

�� ا�ن ا&� �	رت رو داری؟ -

او .. ����ری �� دا��B� )D (8ن �.%( �JD!).. :�&� در EK ذھ76
	6D ا	,K �!#�!ت د��Cآن اط ) (8&� �� c%H..

-   V6D �� رو V
C� ھ ( :� �,#م و � �م ��. )O و )
� Y
 U& )O
 )5B( � # �� �K&�ن 	م ..��ھ�1 ط�ل  V��� )D ز���� ��.

 7��,��#�ز���� �H�D �� او ��ا�	 در ,� �,.,�ن ھ� ��ط#ه ای D( از 
#ای K,	ا D#دن �.%( :6D �:��8	.. دزد&	ه �د

#ای $�l از ��ن .. در!) ���6	 K	رش U& )D ��ط#ه دزد �د
���6	 ..آ
�م ھ� ا&� &U ھ	&( ( ��8ب �� آ�	 و #ای $�l د&#2 

..&N� U#&� .. او

 7&� � ) (6$�... )�I0 او را � ا&� �	رت  �1��! )D �&ای ا#
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...و!�!( ا�	ا��( �د 

�د.. ز���� D( او دو�ره � �&7 را K,	ا D#ده �د )�N- او ): H,�دور 

-  �,#ادرم رو از  �5 RH�� �� �
�6 �&#! �H�D ازه	ا� ) 	&� ��
0#ی 

�د  )�N- 9!�K ری در����

5O �1ی �� �#�4ه �2( �(؟ �� ���6	 ��ز&��( ای از ا��%�م روی !# -
ا��8ن ھ� H#ود آ�	م 

-  �
�6�	رت او��1 رو از
�ن 	زدی..&� �� ���� از ���,#اھ�  �� ...


� ����ری  R.S� �� )...

ا&�ا�� در ��رد ا&� ( �� ھ5	ار داده �د  -

( او زده �د  �N,$+ 	6Q0� دور�,H

( ا�	ازه �H�D ز��ن داری  - �� )D ده�ا�� �� ��درت ��3ر D#ده 
 �6D ��C! رو L&ا�� ا�ن .�� ا!��ا��...

�د �0,B
�	رت ��آرام و �� Y8D ای#$	 . ����ری  )او ..از آن ز��ن 
روح آ��1 8,�ر ..� ا&� ��ل . ���,#اھ� را ھ	ف ��د �#ار داده �د

آ��1 ��ط#ات 8,�ر ز&�د�#ی .  ,�5# از ا��8ن ھ� �H!	 و ��0ه 
	ه �د
 	6�
( ا��8ن ھ� دا (08�.

��ل داده �د #ای او �	رت 8,�ری  )D ا�# ...� �&7 ھ �ن ط�ر#H
( ار�/�ن آورده �د... از ��3ر . )ا�� در ��رد ��d,#ات �Q#ب ان 

�د  )�N2� 4ی,O او.

#ای ھ ,5( آن ��ط#ات او را ��0ه �� D#د�	 .....د&�ا��2 و :�6ن 
�	م �� زد. W,� U& )0� # (
..����ری دا

Vدور ��دش ھ�,H )O#-از �#-7 .. ا I0�U& )D ..ز��ن 8,�ر ز&�دی 
�د 7,K د .. !�ل�ا�� ( ..�%.7 را از د!) داده و د&�ا�( 
	ه 

 	6D د�J&د �,�ن د&�ا��2 و �%.7 �$�دل ا�و .ط#&%� ����ری ��ا��8( 
 	66D )او را د&�ا� 	6�
( ط#&%� ..در ,� ھ�Jم ��ط#ات D( !$� دا

� �م ا&� �Dرھ� �Qط# .راه ��د را ( ! ) د�,I و �6�K R,	ا �� D#د 
�د  7H	م دادن ھ�Jا� (,%H�� �...
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O( �	ت �د ..او ( ا�D ���8( روی �7.0 ��85( �د ��2ھ� ا�	ا�) 
D( او دا
) در BH# ��دش �	م �� زد ؟و در ��ط#ات ��&H 7#و 

�د؟ ���) 1O#ه د��#ک از �/.�ب ( - #اه �/,,# K,	ا D#ده �د  )�Hر
� 5O ��7 رد ا4اری H.4ی )D ر���#ار ..ھ �� )6,��
�6D )Dر 

دا
) را د��0ل �� D#د

�د !#!��Q د��#ک را �6D �,8S	 .. در ���$,�� د&#2 �B � ا�� .او
# !#ش H#&�د زد  ���

�� ا�� �� �#گ او��1 رو �� ��ای  -

( رو ( رو&7 دو�)  V,%�8� را ��2ھ7 را�H و د��#ک

 ���5,K #
#وع D#د ( دو�ره �	م زدن .. � ا� � .. EB� )و 
� � ��ا�8) �Qط# ,�ورد در ..  ا�$ I ��دش در �%�I او D #BH#د

#ای او�,� �ر !#و&� را د&	ه �د  )D �0
د&�ا�( ..	�7 �� ا&� �	 ..
 	
�..وار �08) ( او وا76D ��5ن داده 

ا�� ��� ا��8س ..  ( را��� #ای !��,�ن �� �دی از او دور ���	ه �د
!#و&� ( .. او�� �	&	ه 2,#..��ا!�� در � �م 	�i 7.,�ن �� D#د 

 )5,� 	6.
	...زودی  	6.او �#و!7 رو � E �� ... و و��� D( اون 
)6D ...)!� �� ... )6D �� وش�D ش رو	&	اب :e: ن	...و 

��5O ... �5,� #� Y,Jت ��� دارن ...وا  -

و ..� �م !��6Dن ��ر �� دا�6�8	 D( ����ری در �#ز ,� د&�ا��2 ا!) 
	6B5ا�� ھ,ED L � � دا�D (8( او �� O( .. ھ# �ZS( ا��Bن دارد �� 

.ا�	ازه ( :�6ن و د&�ا��2 �4د&U ا!) 

,�5# او��ت � � ��ا�a,Q5� (8 دھ	 D	ام &U از ��ط#ات ��ل 
 	,��,��7 و D	ام &U ��ل ��دش ا!) و��� D( �� ��ا#�( ط�ر ..

���6	 ا&� �د i... )D,# ارادی ( :�ھ�&� �Y,J ط� ا�رض �� D#د 
�د ..در ��اب راه �� رود  )�8B
 Vت ���03,) ز&�د در ھ	
و از 

 (N- ا��8ن )او 

-  )5�� �� ��ام !#و&� ھ ,� ��� ,	ار 

���� او��  - 	&�
�Jش او�� از 	ن �� ,#ون �5B؟  ���� � � ��
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�#�4 د&2(  V5O ����,
........در 	ن &U زن 

��ن �,8) -,
 U& اون ... V�8,� Vدرو-# روح ..�� ھ ) Y%.� �&و#!
&�B از �	ا&�ن �!���� ��ن آ
�م ..ا�1( �#گ و ��ن .. &U ا�1( ا!)

ھ� 

ا�,4ا) ھ ����ر D( روی �Kھ�ی �#زا�7 �� ا&��8د ز&# �Y ز��4( 
D#د

�� U& )D ��ن آ
�م �,��8 �2( �(؟... آ&� �� ھV ... ��ن آ
�م؟ -

����ری �,7 ھ�&7 را ( او ��5ن داد 

�� از آد��6D �� )&e/� �1؟ آ��1 رو -�ز �,2,#ی؟ ... ��  -

او � F#ا�) ا�Cم D#د 

- ���S
�� �

 	,
�� � � �8D ف از	ون ھ	��� او ..ا-# O( او د&#2 #�آ�#&� 
�#�n او �د 
ا�� �� آن �#د .. ��012ن ز�	ا��B&..7 از �1#ه ھ�ی 

#ده ا�	 �JD را E��! )%.� )D (8ا�	,� .. �� (
����ری ��16 �,�ز دا
	�Qا .. 	6,0...�� ��ط#ات E,O را در رو&�ھ�&7 

ا�,4ا) در ���� EN� EN� )D �� زد د!��1&7 را روی زا��ھ�&7 
 (
-eا

#ای ھ ,K )D )6#ده ھ� ا&6%	ر +V,Q ..ھ,L ��ر ��ر
,	ی �,8)  -
..&� �k,8 ��دت از �� ��اظ�D (0 .. &( ��ن آ
�م.. ا�	

از &�B از !�راخ ھ�&� D( !�زن ھ� ی ز�	ان در �زوی او ا&�Jد 
,#ون زدن D#د .. D#ده �د�	 )..��ن 
#وع 


	ه �د IN�.. -#!�26 !#ا!# 	�7 را -#H).. ��2ه ����ری روی آن 

� �6q آن ��16 د�,.� �د D( ..او ( ط�ر ���6وب ز� � 
	ه �د �
	 ط�ری �� ��ا!) �� ��ن او را �4ه 6D	 ...����ری آن �	ر ..

 	
 �� ���  )D د� E,N� ر	ن او آ�%�� )S&را )D I,ا&� د� ) )�
 	6�4ز��7 را .
�1ت � �م 	ن او را در #-,#د و �,7 ھ�&7 ,#ون 
روی &�B از �,7 ھ�&5D 7,	 و ��ن ��دش را �4ه D#د 
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 (N- ی	6��� )&#- ای	F � (ا�,4ا

&( ��2ه ( ��دت 6	از  -

 	
�6( ��دش ا:�زه �	اده �د �� از ��ن او  C0�� �6q .او ھ#-4 �
 	6D )&e/� از او )D (
�د D( او را �� !# .#ا&�H 7&	ه ای �	ا �B �

	6D )!�!#گ و� 	ا&� .. �	ا�� �.. I�� #,i �0&#%� و!�!( ��ن او
.�6D#ل �د 

,�ی و  ��6 -�ز 2,#ی - �� U&اری �4د	اون �,�5ت .... :#ات � �
#�4ی �,���5  ) 8J� �&ا ���ر O )D �6, �� (�,� او�� �� U&4د�

 V6D ی دھ6) ��رد��...

 	
&U د!�7 را دور ..در D �# از &��d U,( 5K) !# ا�,4ا) ظ�ھ# 
D # او �Cب D#ده �د و � د!) د&2#ش ��ھ�ی �#�7 را در �5) 

	,5D Y%� ( ! ).. در �%�5O I �ن ����ری. -#H) و !# او را 

 	
�ن �w0 -#دن او �6	�# #+..

65( ��
,	ن  از رگ &U ا��8ن �د و � ا&� ��ل �  )D د��ر  	6O
�د ؟ )�H#- ی ��دش را�.:

و . در �7f ��0ده ا�	..ھ,L -�ه �,7 ھ�ی او ���6	 ا�ن .. � ا&� ��ل
#ای !�راخ D#دن -#دن او �� ا&� �	 دراز �5	ه �د�	 ...

( �� د!) �4ن -

	ن ����ری +#( �� زد ) �K د!) و � VBS� و ���� ھ�&7 را .. او
در ز�V ھ�ی 	ن او H#و �� #د 

ا�� ����ری ھ �اره از �%Cی د
 e� 7��6ت �� #د 

 &�B از �,7 ھ�&7 را روی �K!) �#م -#د�5D 7,	 و � ا&� �Dر 

	 ز�V ظ#&�N روی -#د�7 ا&�Jد 
�د  ���و ��ن ( آرا�� از ..

..آن :�ری -#دد

	
F	ا&�H#- 7( �# و ��5 �# 

#�5 ��
V �,�د  -, �� �6D ھ�م ��0رزه�
) .ا-( �� #� D ا�� ��دت
�,�د 

�$	اد ز&�دی از زن ھ� از ا&� D( او از ����5ن �� ��
,	 �eت �� 
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 #�5,
	 D( آ��1 #ای او -#!6( �# 
��	 و  �� ���#د�	 و ا&�B6ر 
	608r
	ن �� ��د
�ن را .. ( او  �� Y.داوط I��D (&�+ر �آ��1 

	66D ���#�در �%�I او 

�$	اد ز&�دی از آ��1 .. ( �Z# �� ر!,	 ا��8ن ھ� #ای ا&�B6ر �$�8	�	
( آ�iش او آ�	ه �د�	  I��D (&�+ر �

( آ�iش او �� آ&	 ؟  I��D (&�+ر �ا&� ...آ&� ا�,4ا) ھV ���6	 آ��1 
,�5# آ�7 2,#د 7�	 )D 	
 ��� #BH . د#D V� و ..!#ش را

 	�	
 )�8�#ه ..��10&5#وی ز�V -#دن او � U& 7 روی��و��� D( ز
 	
	�7 وD IF#ده ..از ��ن 5D,	ه  )
�ک #ق  )D د����6	 ا&� 

	6
� .. 	&#K 7&�: ری از����

 R&م رگ ھ�ی او �4ر� � )���6	 ا&� �د D( :#&�ن ��ی از #ق را 
 	6
�...D#ده 

e&e�...

داری � �� �BOر �� �6D ؟ -


#وع ..او �رھ� و �رھ� روی ز�V را �,8,	  (	ن ا�,4ا )D �$�و ��
����ری .. ( �#ز&	ن D#د و د&�ارھ�ی د�H�� اش 
#وع ( ر&D ��Q#د

 	6B...�� ��ا!) از �eت 
#وع ( H#&�د زدن 


	 و C��D روی !,6( او �B,( داده  V� ن ����ری	 ( ! )د��#ک 
�د . #�5,�$� D( او د!�7 را دور D #ش �D #� VBS#د و او را ��

( ��دش 5H#د ا�,4ا) ���( ای از �eت !# داد .

).�6
	 �eت �� #د�	... ا�� .. ا��8ن ھ� از ا&B6( او ����5ن را 
..ا�,4ا) از 
	ت �,�ز ( �#زه ا��Hده �د 

اوه ��اھV6D �� 7 ...�(... �(..اوه  -

�� F	ا&D #,,/� 7#ده و  �EN ھ�&7 !#&� �# و �6	 �# در �� آ�	�	 

�ز D#د �� -#د�7 را -�ز  #�5,ا�� � ا&� ��ل ز���� D( او دھ��7 را 
او دو�ره 
#وع ( :26,	ن D#د .. 2,#د

ا�ن �(.. �( -

و ���:( 
	 D( ر�_ 1O#ه ..����ری دھ��7 را از -#دن او دور D#د 
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اش K#&	ه �# ( �Z# �� ر!	 

ا��  روی زا��ھ�&7 ( ز�,� ا��Hد 

...ا�ن �(  -

 	5,� 	6. (
!#و&� دا

در �%�I اون �6J_ د��#  -

و ا�,4ا) را روی �Kھ�&7 .6	 D#د 

در ���,5O U.K )B ��7 روی &B	&2# �� ا��Hد ز�D )�4#د 

- )� ..)� ... )�...

9 -�
7 ز�D )�4#د , ا�,4ا) را در �,�ن �زوا�H#- 7) و 

-  �� 7,K د#-#!#و&� 

$	 از ��ZSت ط���� ..	�	
�ز  5 ��7O ره�!Ef د!���7 را .. دو
 	�4#د �� ( -��( ����ری !,.�  ��

-  V!�f��ر :#ات D#دی ��6 ��ی ز�	ان ��16 eاری �� O.. ی��
 �+��... (5D Vی ��اب �� رو ��اھ�� )5
Y � �م  )B6&از ا I0�

( !V5� ��Q ��د را �6D#ل �� D#د ( !#و&�  )D ���� ری در����
 (N-

#ات �6_ 
	ه �د ..-I �� .. !#و&� - Vد� V6�

#د �� ( -��( ����ری  ��و��� !#و&� &�0Bر د&2# د!) ��د را 
 	�4
	 ���) 1O#ه او ( ط�ر �#-�0ری ��5 
	ه ..!,.�  ):���..

ا�� ا-( �Qای �#�D) رو دو�ره ..آون &�0Bر رو 5Q,	م ا�1(  -
 �6D ار#B�.. د�� �D �6qر �%�Q� ��Cاھ	 �.

	��م �د.. د!) !#و&� ( �K&,� ا��Hد I��� U& ری���� .. )D و �� ز����
�د  #&eK Y,!او آ Iاو در 	ن ا&� ا��8ن eK�6H&# -,# ا��Hده �د در �%�

$	 از �#گ ا&� ا��8ن )O #-ی ��د ادا�( .. ا�% )روح او ھ �6rن 
	ن ا&� د��# �د ..ا&� .. در!) ���6	 ھ ,D )5( ا&6��ر �ده.��اھ	 داد 

�د �� 	ن ا��8ن را ز�	ه .. D( او ان را  �� ��ا!) V 3� C��D �&و#!
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او ( ھ �Bری .. و #ای ا��Jم ا&� �Dر..و 	ور از ھ# آ!,�0 �2( دارد 
 (
.ا&� ��ن آ
�م �,�ز دا

..O%	ر آزار دھ6	ه 

.��6 رھ� �D ����ری  -

( �%Y .����ری ا&�B6ر را D#د .. و 	ون -D ��N. ( ای ��	�!#و&� 
����ری را #ا�	از D#د .. #دا
) و #ای او�,� �ر در ط� ا&� 6O	 !�ل

.

#ای ا&B6( در ا&� 	ن ���,#ا #ای ...ا��0( او �/,,#ات ا�	D �D#ده �د 
	�� ���Cl ١٩٠او �	ا�I ..ھ ,5( ز�	ا�� 
	ه �د  � (
�	 دا (��! 

��O( ای ��ی و �#دا�( � ��ھ�ی .��	 ..و 1O#ه ای 	ون �%a و �#دا�( 
 (5K#K.. 	د��...D( ھV ا�6Dن i#ق در ��ن 

 ��� ؟  - �� #Z�6� )B6&ون ا	�� آدم ��5D؟ 

#ای ا&B6( �� رو از ز�	ان ��Jت 	م  -..)...

���� آزاد 
	ه �د ,
���#ه !#و&� از آن ��( .

او ��2ھ� ( اط#ا7H ا�	ا�) و � ر+�&) ��&,	 D#د D( ھ ( O,4 در 
#�1&� ���$,) ��د �#ار دارد� ا!�0ب و اd�d,( و و!�&.� .  IS� �&ا

ا�� �B( ھ�&� از -.	ان �#د .. C��D -#ان �, ) و �E,N �0. �ن 
	ه �د
( اط#اف K#ت 
	ه �د�	 روی ز�,� د&	ه  )D  ای ),d�dه و ا!�0ب و ا	


 	
 ��..

 7��,��#�!#و&� �#:,k �� داد D( آ��J را ���6	 آرا��2ھ� از 	ن �#ده 
 	6D ر�Dد د�.D( در و د&�ار و J6K#ه آن � ا!��Qان آ��1 �4&,� 
	ه 

 	,!#K 	,!ش �� ر�- )� F	ا&� D( ر-( ھ�&� از درد در آن 

��JD �6 آوردی؟  -

( &�B از 6O	&� ���( ��ن  .. ( �,�&�رک -..

&6O �� �6$	&� ���( دار&V؟ -

�.$(.. �Dخ..�� 6O Y��F	&� � �رت  - ..C&و .. ED�� ر� �ن ھ�ی�Kو آ
 V,�8.ھ 	ل �� ��اھ�� �
� )�
$	 ھ# O,4ی D( � �&.7 رو دا )از ا&� 
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�د ..

	&�2( ..  ��ل ا��2ر D( او �,�ز�6	 ا&� �د �� ����ری ا&� O,4ھ� را 

	ن �د  U5� ردی از ��ن روی آن در ��ل )D 	
در ..�زو&7 �,#ه 

 	,!#K د#D �� _6� 5 ��7 راO )D ����

( ��  BH# ھ�B� V ..�� ��6 -�ز -#��H؟  - ��N- دروغ )و ��� 

 	
 w0%6� (,��03� ت	
&�B از ��ھ,r(  ھ�ی ��O( ����ری از 

..�,	و�� V��� � � �� )D دروغ V2 !#و&� -

 ��ن آ
�م ھ�ی ا
#اف زاده ای D( ذا�� ��ن آ
�م ( د�,� آ�	ه �د�	 � � 
 	6&�2ھ# ز��ن D( �� ��ا!�6	 D. ( درو�i را # . ��ا�6�8	 دروغ 

	66D ن :�ری���ن آ
�م ا��8س �� D#د D( � �م 	�7 در آ��5 .. ز
 	6D �� V,8%� V,� دو ).!�زان �#ار -#�H( و دارد -.�&7 را 

:#ات D#دی �K!) �� رو !�راخ �6D؟ -

ا�� #ای ا&B6( ..ا��Jم ا&� �Dر ( :#ات و 
��1) ز&�دی �,�ز �	اره  -
�� VB& c%H -#د�) رو �#اش دادم ..	و�� 

( د�&.� ا��8س �J,�0 . د!�7 را .6	 D#د و ( !�ی -#د�7 #د �6
 (
در 	�7 دا


�؟ -�� �� #N� U& (
,8) ھ4ار !�ل ��ط#ه .. آ&� �� ��8%, � از -�
 ��.. )��5D �� ا�� �� �� رو �� �#ز :�6ن )D.. �.,� 	&��� ا�� �� 


� D( ��ن اون رو دزد&	ی��65( ��ن �ده 

آ&� ر-( ھ�&� از �#�4ی روی �Fرت ����ری ��5ھ	ه D#د؟

-  	&�1) اطCع 	م #ای ا&B6( ��ط#ات �� ( ذھ� �� ھ�Jم ,�ره  	&�
 (
� و ا�� در ��رد ا�,4ا� V8: c.8� 8) ..�� در, V��� �� )D م	%�$�

 V6D I S� اون رو Ih� ���8ا� U& �1ر !�ل ��ط#هO و

6O	 !�ل �� رو ��ی اون ز�	ان رھ� D#دی ����ری؟ -

�V,� �16 دھ( -

O )O,4ی از �� �1 �# �د؟ -
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����ری 
��( ای �� ا�	ا�) و :�اب داد

-  �� V8.دن ط# �,K,	ا D#دن راه �.� #ای از 


�؟ در i,# ا&�  -��&	 اون رو K,	ا D#ده  ��� �� )D V6D �� #BH �� و
�&	 ز�	ا�� �� �دم  Vرت �� ھ�6ز ھ�F.

- )5.. �� �� رو آزاد D#دم #ای ا&B6( اون 	ن �� ��ا!) ا�	ام 

	!) ا��8ن ھ� 

-  j,� )O.. دم#D رو ا��8س 	&	1� U& ��.. U& ای#ا�� ا�	ام؟ 
ھ r,� �$	اد �Q8#ه ای از �#گ و �,# ؟

 	
 #� D 761K ھ�ی )��
�%	اری از �76 ھ�ی 

د�,%� D �� #BH �� )D )&4,O#دم  -

( اون راه �I �4د&U ھ5� V	V&؟ - ��� �� EK Y�

��,�ن د&2#ی #��	ا�I ا�ن D( او آزاد �د �ر د&2# �� ��ا�8) � آزادی 
 	��!# I�� )
�( او ��16 ( ا&� د�,I ..را ( دام 5B	 و e- در ز��ن ھ�ی

( او �	رت  7��,6روح د&2#ان را از 	��5ن :	ا �� D#د D( روح �#ا
	,5Qا�� ا�6Dن او ��16 از !# �k&#N روح د&2#ان را از 	��5ن �� . �� 

در&	 

$	 از !��E��! )%.� �� �J�8: �1 رو K,	ا D#دم  -

 	
5O �ن !#و&� از 
	ت �$YJ -�5د 

..����ری �ھ�ش... !��E؟ -

��ی از  V8.د؟ آن �.%( ط�( &U ھ r,� راه �.� D#BH#ده  )��2O او
 (
�	رت را درون ��د �2( �� دا

0#م و  - �,ا&� �.%( ( �� ا&� �	رت رو �,	ه D( روح ا�,4ا) رو از 
V6D I&	0� ا#,��� U& )	ن اون رو  . 	
( &U و�0�#&�f	I& ��اھ�  ��.

( ��ن  )B6&( ا� 	6&�,��ن آ
����� ھ6�8	 D( ��16 �� ��ا�6�8	 ( د�,� 

��	دد ا-# O( ��ن &U ��ن آ
�م �� ��ا�8) ا��8ن ھ�ی �#  I&	0� م�
آ

را ( ��ن آ
�م �0	6D I&	ا�� &eK�6H U&# ���� ���6	 ا�,4ا) ھ#-4 � � 
( در 0#د  V��! و :�ن 	6D I S� 6,� �/,,#ی راO U& (8ا���
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 (8,O ر�D �&ا I,د� )D (8دا� � � V!#و&� ھ 	ا ���6	� U& ���

�	رت ھ�ی  )O )%.� �&ا 	آ& Rs�H IB5� �&ا )ا�� �.%) �� ��ا�(8 
د&2#ی دا
) و !#و&� �� ��ا�8) ( و!,.( آن �D )Oرھ�ی د&2#ی ا��Jم 

؟...دھ	

	�4 	6Q0� 	د�7 �� ��اھ )D د#D ھ#-4 .. او �%#&�0 ا��8س )D 4ی,O
!Ef ر+�&�C��D 7 ����ش 
	 .ا��Jم �	اده �د 

- 70��F Ih� (!ه در	
 V- 7,K ن ھ�#�� D V6q( ا&� �.%( �

:�دو-#ی ( ��م �دورادا

Y��F آن �.%( &U :�دو-# ( ��م �دورا ا!) �B& C � )D از د
 �6ن 
 	
 �� (ZH�S� او c!�� )%.� ده و�!#!Q) !#و&� 

�V1 ��0د O �� )D( ا�	ازه !#و&� ���5ق و ��اھ�ن �#گ �دورا �د اH#اد 
او ھ#-4 � � ��ا�6�8	 او را 65B	 و !#ش را #ا&7 ھ	&( ,�ور�	 

�� �,	و�D V�8( �� :�ه ط.�0 ...�� اون �.%( رو از �7��012 دزد&	ی؟  -
�وره ��� �	ا&�ن ھV ��اظY ر��Hرھ�
�ن در  I�� #,i C��D �&ا�� ا

���� ان,
#ا# دورادو ھD ���8D �F�3Q� ��8( �	ا&�ن 

!#و&� � ��د D #BH#د D( �� ھ#-4 � � ��ا�V�8 در �%�I او K,#وز 
�م 
...

-  )D ر��� :�د-# و �Kدوھ�ش رو ( رو 
	م ا�� ھ �� I0��� !( روز 
,�6 ھ�6ز ا&�J6 رو ( روت ا&��8دم  ��

( در #ده �د ؟ V��! رو&�رو&� :�ن U& آ&� او از

-  #2� )6D زات�J� ه �� �� رو	ار �,#�اون �#و!) رو ھ	ف ��دش 

� ؟� )�5D اون رو �� )B6&ا

آ&� �� ���#ه از �J� �&�25,Kت K,	ا D#ده �دم؟

�( ھ�6ز -


� در آ&6	ه او !#اغ �� ��اھ	 آ�	  -� )�
ا-( �� او�� ز�	ه -eا

- ).
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 (N- ا&� رو ��� $� ����� �

-  V,دو�#-# V1�	رت �	ا&� �� رو  �� V,6D ده�N�!از ا&� �.%( ا 	&� ��
 �����ری و �,.� !#&

-  #N� U& (8��� �� )%.� )-ود&��1&� داره ا	S� U& Vھ ���! )%.� ���
� در�_ �دورادو ا&� د!��ر رو 71 �� داد ��  )6D I&	0� ا	� )رو 

 V,5,� �6#لD ا�,� ���,#اھ��� c!�� �� م	%�$�

	ه  - V1در ھ# ��رد �.%( رو 

�U& c!�� �� I0 ار�7 ز�	ا�� 
	م -#وھ� ( ��م - )�Nاردر -!( ھ- 

��H#- دن و �.%( رو ازم#D ا��	او��1 �� رو ز�

 	6B� ور�!#و&� �%#&�0 و!�!( 
	 D( �#ف او را 

O#ا او��1 �&	 �� رو ��رد ھ	ف ��د
�ن �#ار 	ن؟ -

-  Ef! �6D ا	,K رو VN$+ ن و �%�ط	�� �� رو ��رد آز��&7 �#ار 
�6D ام	�6 ودر آ�# ��6 ا�D �6#لD �6� �����$	اد ز&�دی از .. 

eK���6H&#ان ��!c ا&� -#وه �C0 ز�	ا�� 
	ه �د�	 

-  �� Ih� �8D ��8��� )D )
�8,�ر �,.( -# و �	ر� 6	  	&�ا&� ار�7 
رو ( دام 6	ازن 

2,#م - EK ره�. !Cح ھ�ی او�� �H#5,K( ان ا�� �� �� ���V �.%( رو دو

( �wS ا&B6( �� ��ی  )Hر V( !#اغ آ��1 ��اھH#دا
Y دو�ره 
) �#ی �#ار 2,#ی �d (,$���

-  �6B�&	 �دورادو رو ���د �6D ����ری �&	 ھ �D �,rری رو  ��

����ری 5O ��7 را �D _6#د 

-  V�H#- EK رو )%.� )B6&ا wS� )�� از ھ ,� .ھ ,� �3	 رو دارم 
 �D ض#H ا&� :�د-# رو �#ده ���

	,!#K د�در ���� D( !#و&� �,��7 را�) 
	ه 

,�ری؟  - (!	���� اون رو دو�ره  �� )5B,� ر ط�ل	%O

-  Y
 U& 	&�
. V2 R,�( ط�ر د V��� � � ه�� U& Vم ھ	&�
�� ��ن .
اون �,	و�( D( :�ی �.%( �JD!) و �� �� .ز�	ان �ن �V,.0 رو ��
,	م 
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 V6D 2,#ی,K ط#ات اون رو در ط� رو&�ھ�م�� V���. �,r ھ U& C0�
�Dری D#دم

- )5,� #�#,K رهe2,� )D ھ# روزی �ا&� 	ن 

	,�#O دور او )
#���( ��2ھ7 را از !# �� �Kی . ����ری  � ����� �
 	���#O او

.( �,.� �/,,# D#ده -

� ���) ���#ا�( ای د!��ر داد 

آ&6(  -

!#و&� ( ط#ف آ&6( رH) و ( ��3&# ��دش �,#ه 
	 از د&	ن ��0س 
 	
 w0%6� 7�	ھ�ی ز�	ان # �76 � �م ��ھ,r( ھ�ی 

�� ��اھ	 � Vآ&� :�ی ا&� ز�  	
( �#اش روی -#د�7 �,#ه  Ef!
���	؟

 a%� �
�د در ���)  I&	0� ا#,��� U& )( �wS ا&B6( ا&� 	ن 
��دش &9 زده 
	ه و ���) ��د را #ای ھ ,yN� )5 ��اھ	 D#د 

 	
����ری 5K) !# او ظ�ھ# 


) ا&�  -e- �در ط� دوران ���BS,) ��ی ز�	ان , �ر �5	ی �� ��16 
ھ ( ز��ن ز&#��0 
	ی 

 	�آ&� ا�,4ا) در ز�	ان وزن D VD#ده �د؟ !#و&� �� ��ا�8) � ا&� 
 	6D I S� ی را#i� �&ا�� � � ��ا�8) ا 	&�,���Dه �6Dر 

ا&� 	ن �,.� �i#ه  -

5O �ن او ز���� .O%	ر !#و&� د�7 #ای 1O#ه ��دش �6_ 
	ه �د 
#1�&� ر�_ �دن در ���� D( !,�ھ� 6��� 7�� 5O	 5O �ن D 4رگ و

( . &U ��ر �ر&U و 5D,	ه �د 7�!�K 4ی ��ن و�#� ) 7&�10�
�	 دا
) و ( ط�ر ��68K	ی ١٨٠او �%#&K . �0#&	-� ر�_ ��ه �د (��! 


�1ت ا�4,2 ( �Z# �� ر!,	  7�	

 	,5D j,S� و 	&	ن :	�I0 از ا&B6( ����ری .او د!) ��د را روی ا&� 
��ا�	 �.%( را K,	ا 6D	 ا&� 	ن O%	ر �� ��ا�8) وزن ا+�6D )H	 ؟
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	ه �د و��� !#و&� � د!) روی 	ن  #�5,�	ا�I ا��6Sھ�ی 	ن او 
 U.K ��!ت ��ا	
��د �� ,5D	 5O �ن ����ری � �ر 
	ه و �%#&�0 از 

ھ�&7 روی &B	&2# ا��Hد 

	,!#K 4,� �6S� �!#و&� ��-�1ن د!���7 را �K&,� ا�	ا�) 

�دم  - 70��F �6نD��  )D )&1#ه اO �&#��0&1#ه زO �&ا

�#دھ� دو!) دا
�� �� از د��#ا�� 1O )D#ه ظ#&j و آ!,eK Y&#ی 
	��
 Y��F �6 و �$��3,) او راD (&� � 	6�
در ��ض !#و&� . دا

 	,5D ون#,5O �1&�5ن را در آورده و .�.Y ھ�ی آ��1 را از 	��5ن 
��رده �د 

#�Cف ��اھ#ش ��,� D( �	ای ز�	-� و ��Q.F,4ی �د . U& �&و#!
�D#ه �د و �� آ�#&� �ZS( از D�K	ا��6 و �7�N د�Hع �� D#د ...

� F	ای -#�H( و ��5 :�اب داد

�$� ا&� 1O#ه -��$� :eاب �# 
	ی و � ... ),6�
1O#ه ز&�0 و دو!) دا
�I0 از ا&� ا��8ن ��ی 	ن ED )O د&2( ای �دی؟

در �,�&�رک ز�	-� �� .&K U#و�8Hر D( ده ھ�ی و!c � #ش �د -
#ای ھ ,� �	ت ز&�دی  V�H#- 4ھ�ی �,.� ز&�دی &�د,O د �� از اون#D

V�
$	 از اون &U ز��0 د�	ون ھ�ی nD و ��D( از . اون رو ز�	ه �2( دا
 V5&U !��� �ن ��دم رو K#ت D#دم �� ���V از 
# اون �Cص 

ا� � D#د

ا-#O( ا&� ا�	ام ( ھ �ن ا�	ازه D( ا���Zرش رو دا
�V آ�� ��0د و در دم  -
 (H#2� ن اون رو�:

��ر ا&� 	ن ھ� رو #ای ��دت ا���Qب �� �6D؟ -O ��

#ا!�س &c� U ���� &� ھ O �,r,4ی  - ���� �� c%H ب ھ��Qا&� ا��
�
���16 اون D �8D( �� رو �D �&#N#ده �� ���( ا&� 	ن ھ� رو #ام . 

 )6BV2 ا&B6( �� ھ# �Dری D( از د!�V . ا���Qب  V��� �� )D 4ی,O �16�
 	&�
) رو C� م� � Vو �� ھ V��  (#�,�د ا��Jم �,	م �� ��ی 	ن ا�,4ا

�6D U D �� ) �� �6B	ن $	ی )D �#و!( �� .  )D م	ل �,�� (1
)
� )��� .. )
� (ا-( �� .� � ���( ( ا&� ز&�0&� و �1# از 	ن ا�,4ا
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 �6D ا	,K c&ا#
�� � 6B( ��ی 	ن &U �#د &� ..���� �� رو در اون 

U& �& V زن �r( -,# ا��Hده  U&د��# ز&�0 و ..  !��(٨٠ U& ن	 )�

�$�3م 

����ری د!�7 را ( ! ) D # او دراز D#د و !#و&� را ( ط#ف ��د 
#-#دا�	 او 	�7 را �D w0%6#د ا�� ( ����ری ا:�زه داد �� �Dرش را 

ا��Jم دھ	 

-  V,+ن را	O%	ر �� ���� روح اون رو �%Y ..�� ھC��D V از ا&� 

�؟� )�
�2( داری؟ و �6D#ل ا&� 	ن رو دا

اون ا�Y5 دو�ره �6D#ل ا&� 	ن را در د!) ��اھ	 -#H) اون د��#  -
( ط�ر �J,�0 اراده ��ی داره ����ری �+�� . )O #ام ھ�� �� ��

 �6D د�زود�# رو�7 رو ��

- V6D Y��3� ره �.%( رو�( ھ# ... ( �wS ا&B6( دو ���� �� ��
 �!#ا�� #ای ��� �� اون رو ( ا�	ازه ای .آرزو&� D( دو!) داری 

�� �#!��D V( د&�Q� )2اد ,	ار 5( و �6D#ل 	ن رو 2,#ه 

�� Ih� �8D )& �6D �� #BH اون رو او�%	ر �#!��� D( ��ی H � D#و  -
#!��� &� او�%	ر  Y,!ن آ	( ا&�  ���� � � �� )D �����ر؟ وO ه ؟#

اون رو �eاب 	ی �� C��D ازت K,#وی 6D( ؟

-  V
�ا:�زه 	ه �� �2#ان ا&� ا��8ن +$,j و ر�) ا�4,2 

O%	ر �6	 و �,4 -

-  ��D �$! I0#د ��دش رو ���د D �� #BH )6D#د  �%&��ا�,4ا) ھ ,� د
0#ه �,ا�� � ا&� ��ل �� � � . ا&� �Dر �� ���( �#وس �� را از 
 V6D ),06� 7 اون رو,���#H�� #ط�Q V�8��� . )D ی	$ )$Hش د� �q ��

اون دو�ره #�,Q,4ه آ�#&� �رش ��اھ	 �د 

��ت D#ده �د�	 !#و&� ( او ا:�زه داده �د C� 2# را&	B& )D �0
او�,� 
�Qط# ا&� �,�زھ�ی  )O #-ا 	8,.��,�ن را از روی 1O#ه اش #��� ��ن 


	ه �د  #:46� C��D ا�� او�,�


	ت �%,# �� 
 #د )��5D و ��ن . !#و&� � �م ر��Hرھ�ی :�86 را 
(
� O �16� . )D ��D#� )� �q,4ھ�&� �دن D( او ( آ��1 �,�ز دا�

ط#ا�� 
	ه �د �� ( �8D د&2# ز�	-� 5Q0	 و &U ��:�د ز�	ه 
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 	6&#H�,

��� ا&� &�B دا
) -#دن او را � ا�7���52 ��ازش �� D#د و ��2ھ7 

�B در ا&� ��0د D( او �� ��ا!)  L,د ھ�
	ه  IN�روی ��10ی او 

 	!�0��2O( �� ��ا�8) &�0Bر د&2# او را د!) ( !# 6D	 ... !#و&� را 
؟ 

V�N- (1 ����ری �� ھ#-4 � ا&� 	ن �Dری  - I0� �1��! )D ر��ھ ��
)
� �� c.8� در C��D )D �$�� ا&� 	ن را ( . ا��Jم � ,	م �� ���اون ��

�� ��اھV داد 

��-�1ن ����ری �F C��Dف 
	 و ا&��8د و ( 5O �ن او ��2ه D#د 

V�N- (1 !#و&�  - �� )D ر���$� ..و ھ ���� �� V
� �� � V��� � � ��
 #�( &U ���,#ا �0	I& �5	ی در i,# ا&� �Fرت ھ ,5( ا&� � �� )D

V5B�	ر�V �� رو  � )D دن . و:�د داره#ا�� راه ھ�ی د&2#ی #ای �eت 
از .. #�Cف � �م ���$,) ھ�&� D( دا
�V.. از ھ 	&2( و:�د داره 

� ED د&2( ای ��0دم  ��
( �7f وادا �6� Y.� �� )D �$���

� V6q ھ# :� �,#ی � �م زن ھ� ��د
�ن رو :.�ی �Kت ( ز�,� ��  -�
ا�	ازن 

( ..ا�� �� از ا&� �Dر
�ن د&2( ��8( 
	م . .( ھ ,� ط�ره - )B6&از ا
�دن �� � ED د&2( ای �6D �� #BH ��8د&) �,5(؟

- CFا )�

-  )
�) ای �,V�8 و دو!( �	ارم O,4ی رو e- د از ��د#� CFا ��
 V5Q0 �8D .V6D (H�&در )D ر دارم�Zھ �اره ا�� .. �� )�� آزادی را 

ھ	&( دادم 

�ی ز�	ان  �,	م ..��ن آ
�م  - C��D ��.و �#س #%H ی� .. )&( ��2ه 
�� دو!) دارم ا��8س ... ( ا&� ��0س ھ�ی و��6�5ک... 1O#ه ام 6	از

 V�8ز&�0 ھ )D V6D.... V( ��0س ...دو!) دارم ا��8س e: )D V6Dا ��
�&	 ��ھ�م رو �5رم و او��1 رو آرا&7 . :�اھ#ات و آرا&7 �,�ز دارم..

V6D ..V6D 4, � C��D رو V�!�K م و#و �&	 � �م 

( �,�&�رک ��ش آو�	ی - EK
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او !#و&� را ( ! ) ��ر ��ر
,	 ھI داد و�� ��دش در !�&( ا&��8ده 
�د 

-  �6D �� اش	,K #1
ھ# O,4ی D( �,�ز داری ��ی ا&� 

�#ار 	ھ	 : $,) ز&�د ا&�  #,d�� (S� ( �� ��ا�8) او راD 4ی,O �16�
�د #1

	ن ...  �� )�5D ( د!) او )D

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


	ه �د�	 �1K ا��ریei 4,� روی ��$	اد ز&�دی . �I Q ھ�ی آ

	ه �د �Dه �Z, � از ��0س ھ�ی ��رک و  7QK ا��ق jD اھ#ات�:


��	ه �د�K ا��ق را jD ه	
� ��� 7ND ھ�ی -#ان �, ) و . ط#ا�� 
�دن )�H#- ا#H ار !#ا!# ���( را	Dر��

و در آ
U& )���4f آ
4f ��ھ# دا
) در 
�ن &ei )B.� Uا آ��ده �� 
D#د 

�د  )�H#- دوش U& ری���� )B6&از ا 	$... (H#- �6N.� س� � 	6O. �16�

	ه �د #1
. در ظ#ف 6O	 !��) ���( او K# از ط#ا��ن ��15ر 

��15ر�#&� آرا&25#ان و �/�زه داران ( 6K) ھ�وس او آ�	ه �د�	 �� 
e2ارن  7&� � )��Dھ�&�5ن را در �%�B.� I( او 

I0� (��! 	6O اد ز&�دی آرا&25# در� �م .. در ط�	$� ).,!�!#و&� 
ا���( 
	ه �د و دا
) �Dرھ�&� D( �	ا �� دا�8) O )O,4ی 

روی ��ھ� و �Fر�7 ا��Jم �� داد ...ھ6�8	

(H#- �� زی� )
	ه . و ��� F	ای �#و!7 -�
�1ی او را  ���او 
	�7 را آ��5 !�زان H#ا 2,#د  ��� � )D د�

,�5#&� .  دا�D I 	ش ظ�ھ# 
	 و در ��NQ دا�I آن را �ز D#د �Jدر آ�
�د )�H#- ار#� (
#ای او ارزش دا )D 4ی,O ... �8ب� #�Hد U&

 �,26!...

 )�
او از ا&� د�H# ا!��Nده � � D#د �� ��8ب درآ�	ھ� و d#و�7 را دا
	
�� د&2# ���,#ھ� .. در ��ض...  )D ���� ھ� ھ�ی	 (0d ای#او 

ا&� دO #�H,4ی �د D( � ��� ���,#اھ� را . دا
) از آن ا!��Nده �� D#د
�Qر�	 V8��د... ��0Jر �� D#د �� ( ��ر  I&�� او )D ھ# ز��ن �� ..
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ھ#�Dری D( �� ��اھ	 #ا&7 ا��Jم دھ6	 

����ری .. ���6	 ا��8ن ط ��� D( ھ �اره در ��ل 
 #دن طCھ�&7 �د
. ھV �� ��ا�8) �رھ� و �رھ� �$	اد 	ھ�Bری ھ� و 	ھ� ھ�&7 را 5 #د

 	5B V!آ!�د-� ��ط# ا�7���52 را روی ھ# ا �و 

و O,4ی را ا��8س D#د �B � )D ��0د .. ��-�1ن !#:�&7B5� 7 زد
 	
� )�
( !���1ی !�ل �I0.�%,%) دا R.$�� �8D ر�l� .. ب را��D او

 (8!Ef . دو�ره دا��B� Iن ا�e- 76ا
) و در را �VBS روی آن 
 	
روی ���B ���( اش در �8 ) !�&( دار و ��ر&U ظ�ھ# 


��	ه �د�K �&ھ�#ا�� او . ��ر
,	 در ��ل i#وب �د و روی آن را ا
 	,
� ا&� ��ل از 5O �ن ��8!7 در �%�I ��ر ��ر (8&� ��

 	6D (ZH�S�

آ&� �8D دا
) او را �$%,D �� Y#د؟

 � � )D ���� در 	6D �6, 7,K را 	&	1� U& (8ر �� ��ا���O او
��ا�8) �#ز �%,%) و ��ھV را از &B	a,Q5� #2& دھ	 ؟

�6#ا&� D#0F#د ...	
( اط#ا7H �,#ه  (�....و ( د

	
 	&	K�� _�# D ر�l� �&ا 	
 U&ھ�ا ��ر )B6&ا wS� )
�&	 او ..  �&
��16 ��3ر �� D#ده ؟

	
$	 !#و&� �,4 از .. � ����� K#&�5ن ( دا�I ا��ق �5, � وارد  �D	ا�
,#ون آ�	  7�� د&	ن او � ��� ���) ھ�ی K#&���5 اش از ,� رH) .ا��

( ا���Zر ا&��8ده �د  )D د و ز���� را�� ��� �Kل ھ�&� F )D#ف D#ده 
. ��
C��D ارز
7 را دا

 )�H#- ش�iن او را در آ	K,#اھ� .6	ی از !��� ��B5 � �م ا��6Sھ�ی 
#ش ..�د V  و (

IB � ,%� �� �4د&7H�� �B در :.�ی !,6( �#ار دا

�د  )�
6	ھ�ی ظ#&�N ��0س را روی 	ن ز&�0&7 �2( دا

 V6,0����ری ھ#-4 	ن او .... #ای او�,� �ر...�� ��ام � �م 	�7 رو 
را �Q) �	&	ه �د 

5O... �16� )D �ن او ( ھ# �#��D و ھ# �	�� D( او درون ��0س ز&�0 
ا��Jم �,	اد ...  ط#ا�� 
	ه �د �� 4���Hی ھ�ی ھ# �#دی را #ا�4,2د
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�,#ه 
	ه �د 

( �Z# ..�#ا��ن �� و!c ا��ق آ�	  	6. 	�.6	ش او را  )6
�K 7 ھ�یND
�ی 
���fی ��� �� داد ( ط�ر ..:.�ه �,	اد  )D 7D�6 � و ��ھ�ی

!D �� �6,26 #ش �� ر!,	 

�د  y,.i C��D ر�_ ..آرا&7 او #K ھ�ی �,#ه و V5O c�. رژ-��( ای �
D#م �Kدر او ( �	ی !26,� �د D( �%#&�0 � �ی .. C��D :�8را�(

#ده �د و !�&( ھ�&� از ��1ه  �,ا!��Qا��  و ظ#&1O j#ه را C��D از 
�د  )�H#- ا#H 5 ��7 راO و �%#ه ای دور �B5� ای . )��10&7 را  

ر�_ �#�4آ�5,� در آورده �د 

#:�8( و ��ش H#م ... وا�$� -,#ا و :eاب �د�	....��10ی او  C��D

( ��ن 
	ه ا�	  )�5iآ )D د��Dرت ���� ...و ���� ھ�ی .6	ش ���6	 ا&� 
�د !#و&� 

,#ا �د در ID آرا&75 ( ط�ر آ
�Bری :eاب و -

( � �م �	ا&�ن D( او د��# وا�$� ز&�0&� �د  V8�و �,.� زود ����ری ...
	��0B& 7ر د&2# وا76D ��5ن .... او را �Q8,# ��اھ	 D#د #BH �&ا �

	
 �: )7�D را روی �Kھ�&7 . داد و !#:�&7 ( ط�ر ��را��� :� 
 	��
�f( او را  (7 �08�	 76Dا�) �� وا	ا�

در!) 
�0 .. آ�#&� �ری D( ����ری � &U زن �د !� و !( !��( �د
و او در ھ �ن H#م و ���) .D( روز $	ش �.Y او C��D از �7f ا&��8د 

	��� (�d )5, ای ھ# . C��D ر�� �D�! آن !� او از � ��� زن ھ�ی ��
�5$�( :	&	 دا
) . �eت #ده �د � U& ھ# روز...

آ&� �� �&�0B& (8ر د&2# � ��� آن ���ت .. � د&	ن !#و&�.. ا�� ��� 
( 6D	؟#J� ره�ا
�,�ق و -#��ی !�زان دوران :�ا�� را دو

�دی �� D#د و �� )در �,�ن ���) :D 7��6( ھ# �ZS( او را �1	&	 
 7H	در!) روی ھ 	( � � ��ا�D 	, 1H �&و#! ):eب ,7 از ا�	ازه اش 

 	6D 4D# �

�	م زدن D#د و ( ��د &�دآوری �� D#د D( ��0&	 :.�ی  )دو�ره 
#وع 

�د  	&	K�� ا��8ن ھ�
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$	 از !��,�ن دراز او �%#&4D# � V��� � � ��.... �0م رو از د!) 	م 
�د  7H	ھ )( ر!,	ن  U&4د�... )D 	6D او �%#&�0 �� ��ا�8) ا��8س

 	6D �� #,Q8� ھ� ��د را�
!��K �1,7 ھ ( ر)D 7&�0i ... دارد ��K (Qد
#ده �د  �,#ای -��N دا
�6	 را !D ��C#ده و از  �H#�

r( �#وم زاده � ����� از  I�I0 از ا&�K )B6د
�ه K,# در �%� )O#-ا
......ز�,� داره ( �� ظ.6D �� V(.... :�6ن ( ��0رزه #�,4د

 )�......... �D 4D# � (H	روی ھ....)%.� آوردن (!	ان ....... روی 
�.%( �� ��ا�8) ( ����ری ا&� �	رت را 	ھ	 D( ا�,4ا) را ���د 6D	 و 

	6D I&	0� م�
و آ�#&� در:( از �ZH�S) و . !#و&� را ( &U ��ن آ
 (Q� ج و�� 	اون �� ��ا� � )D ی	,.D و 	6D )&	و!7 ھ#� )� �&) را 

....... ��د را ا!��ار �2( دارد

 IS� �� )6D U D ری���� ) )D رت رو داره	�و ھ 6r,� �.%( ا&� 
) 1N���#ه ���( !#:� رو K,	ا �K ..... )6Dد
�ھ� دا!� ھ� رو  ��...

 � #دو ..:N) رو�� ا	ی و �%,%� ����ری ...ا&� �.%( �%#&�0 #ا
از ���$� D( .. !���1!) در �K ان ا!) ..و ا��%��� �K.. )Dد
�ھ� 


	ن )�5D اون ا��8ن ھ� ).,!�...ارز
 6	ه ... ��درش 

 )
#وع D#د ( ��� ( دادن  (��8D ا���6&� و �!#و&� � ����� از 
او ( ھ# ��0!� ا
�ره �� D#د و د!��ر �� داد.. �#&	ھ�&7

او��رو eار&	 ��ی D 	 ��0!�1م  -

 7�ا���� D( در!) ( ا��ق ����ری 08O,	ه �د و ( آن ...در درون ا��
(
. ����ری #ای آن ا��ق D 	ی 8,�ر 4رگ ط#ا�� D#ده �د. راه دا

��ا�	 ا&� �VJ از �#&	 را  V4ر-� ھ( آن  ��ا�� 
U دا
) D( ��� ا��
در ��د :�ی دھ	 

 (N- د و#D �!ر#� ����� از � ا���6&� :�اھ#ات را 

ن ھ$ ا���رو � �رم  -

�ت �$ ز�د�� ز���و�� �وش اودی ��و��ری آھ� ���د و �� �ود 

� �.�ه ھ� �$ روی او ا5��ده �ود �� (ر�ت �� ا9����� �$ �� د����ش ��
� �ر�دھ�ی �رو�� را ����د �رد�و ا�ر �6 ھم *�ن *�زی . در آورد �

آن ا���ن ھ� (�� ("�ر �ر ھم �$ �ظر � ر��د�د �$ .. ا/�ن  ذ�ر �ود
83



tlg
:@

NOVELSLAND

��9ث � �د آزرد�� او �دت ���د 

و&�� �رو�� �$ ا��ق �ود �ر��ت �� وھ��ش را در�ت ��د �و��ری او را 
د���ل �رد 

�رو��  ر��د 

آ�� ن (ق �دارم �$ ھ�+ (ر�م ���� دا��$ ���م؟ -

- $�

�$ ھ�ن ا�دازه �$ �رو�� ..د�.ر �$ .. �$ ��د�� �واب �رو�� را داد
او .. (�ل ا�ن ��م ��� �$ �و��ری �%�ق دا�ت.. ��(ب آن �دن �ود

دو�ت دا�ت ھر �و�$ ���Hر و د�ر�و�� روی ا�ن ��م را �ظ�ره ��د

و �%د از ا�ن دو�ت دارم �و رو �وی ا�ن ����-��� �$ �رات �ر�دم  -
����م 

�و�ش زز$ ��د  G�� �� ت  ���ن �م �دو �$ �

و �وی ���س ز�رھ��� �$ �رات �ر�دم -

 $���و (��ت �.�ھش در آ��$ �$ روی �دن او ��Lت �د و �� (���� (ر�
� �رآد�� ھ�ی ��م او را �را�داز � �رد ��

آن ... ��-� �6 (ر�ت ا�.�ت او  روی آن ��دھ�ی ��زک ���5 �ود �� 
���س ��� �دن او را آزاد ��د 

�رو�� �� �ر� �واب داد 

ا���$ 9ز�زم -

او *��$ �رو�� را در د�ت �ر5ت و �ور�ش را �$ طرف �ود �ر�ردا�د 

�رو�� ن ا�ن *�زھ� رو �رای �و�(��� �و ��ر�دم  -

..او ھر�ز �دون *�م دا�ت و ا��ظ�ر �$ ��� ھد�$ �� داد 

در�ت ھو�طور �$ ..ن ا��-� رو �رای �ذت ھر دوون �ر�دم  -
ھردوون از ا�ن �دن �د�د ا����ده �واھ�م �رد 

�ت ���رو�� �ھرا�$ �دن �ود را &و�� داد و 

�د�� Lل ا�ن در�ت �ده �رای �ذت �ردن .$ �$ ؟ -
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در (��� �$ د�دان ھ��ش را روی �/د�.ر � �5رد �واب داد

از او����� �$ ھر�ز او�و �د�دم..ن 5"ط � �و�م (دس �ز�م  -

...�-ت &ول �دم...�$ زودی د�ن د�ر�ن  -

ا���5$ . �و��ری �6 دا�ت �$ آ�� ���د �$ (ر5-�ی او ا9��د ��د �� �$
. ھ��� �$ &�� در ورد او ���ده �ود ��� �� (ر5-��ش ���&ض �ود

��$ �ودن �$ او ��� �و��رد و در "��ل ردھ� ��6 و ��%�2 ھ� 
� �"ط$ "��ل �واھر دو &�و�ش =�� �$ ����ر �رم .�� ا(��س ا�ت ��

��ن �رو�� در ���س . و �وا���� �ود� ��%�2 ھ�ی د�.ر ھم 
.����9 �$ در ���$ اش �ر�ذار � �د ��ر�ت دا��$ 

 �(�ل او �� د�دن �رو�� در ا�ن آرا�ش و ����� �$ �$ �و��ری ا���س 
.روی �ز��$ دوم �رط � ��ت..�رد �� او را �ل �ود ��د � د�د 

�و��ری � دا��ت �$ �رو��ی �زرگ .-م ��ود ����ت او *.و�$ ���د 
Lل او ھ���ر �� �ود .. ھر�ز �� �و�(��� و ر��2ت �ودش ��� ��

� ز��$ ھ� را دارد .�ردی �$ از او ا��ظ�ر راش و اط�9ت در �.

����را�ن ���د . و او ھر�ز ھ�+ ز�� را �ر��ف ��ش ���(ب �� �رد
-�ر�ش ھ��ش ا����ده � �رد �� او را ا@وا ��د  ��.از �

در آن �(ظ$ �رو�� �$ آرا��.ر د��ور داد 

وھ�و �� �زد�/� *و�$ ام �و��ه �ن  -

�و��ری وا��ش داد 

ھ��طور ���د �.$ �ون دار.. آه.. آه -

�$ ..�و��ری در ��م 9رش وھ��� �$ ا�ن ز����� و دو�ت دا���� 
.�د�ده �ود ..  �*ش ھ�ی �/��� *�م �وازی در آ�-� ���د

� ا�ن وھ�ی ز��� را �و��ه ��د؟ �%د از �(�= �رو�� � �وا�ت �$ �
ا��/$ او ھزاران ��ر ��ور �رده �ود �$ ا�.����ش را =�$ =ی ا�ن 

آ���ر ز��� 5رو �رده ؟

� آن ��5�زی ھ��� �$ در ورد ا�ن وھ� و ا�ن �ورت ز��� ��%د از �
در ذھ�ش د�ده �ود؟
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�رو�� ��Q ���د

ن � �وام وھ�م �و��ه ���ن  - �ا

�� ا��ره ا�.��ش �$ آرا��.ر د��ور داد �� از ا��ق ��رون �رود و در را 
 �ت �رش ���دد

� دھم  - Nر���وھ� رو ���د ن ا�ن 

ا� ا��-� وھ�ی �ن -

او �� (���� از �وخ ط�%� �$ �رو�� ��ره �د 

�ل �م ھ�ت  - $Mو�ل �ا�ن �دن �$ ھون ا�دازه �$ 

�ر&� از ��ن *�م ھ�ی �رو�� �9ور �رد 

ا�ن �م �$ درش ���ن �دم  -

و ا�ن ن �ودم �$ اون رو از ز�دان آزاد �ردم و ا�ن ن �واھم �ود �$  -
ا�ر �$ ��طر ن .. ازش (�5ظت � ��م.. �$ ا�ن �دن @ذا �واھم داد
����$ ا�ن �دن �واھد رد 

 س ��� �$ ��(ب ا�ن �د�$ ن ھ��م 

�رو�� �� �دای ھ�س ���دی �واب داد 

..ا�-$ �و ... 5راوش �ردی �$ ن �6 ا�-$ ام -

ا� از ...�و��ری  �ش �ود 5/ر �رد و ھ��طور �6 �9وزه 9و�2 
�$ ا�-$ ھ� ا��&� �9وزه ���د �دا���د؟�...طرف د�.ر �

� �وا��ت او .. ا�ر*$  او ا��ظ�ری 5را�ر از ا�ن از �رو�� �دا�ت �ا
.را �ر ��ی �ود �����د 

 س �رای ا=ن ن .. Lل ا��/$ 5راوش �ردی ھ�+ &در�� �داری  -
ر5�ن روی ا9��ب ن رو ھ�ن (�= �وم �ن �رو�� .�دای �و ھ��م 

:و ادا$ داد. و �� �.�ھ� ��ره او را �ر���ش ��/وب �رد 

.. �واب ا�ن ������ ھ�ت رو �دم... ط�Mم و&�� �$ �وا�ت رو �دم -
�و�ت ��واھد آد 

�-�ن د�دش ��ر .�رو�� دھ��ش را ��ز �رد �� �$ �و��ری 5(�� �دھد �� �ا
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���/ور �ده اش را روی  ����� اش �ذا�ت ..�د  ��او د��-�ی �$ ��ز
.

� �وا�د ا(��س ��د �$ ا��زا�ت �$ �دت در �"��ت �� دو��ره ���رل  
���د ا��/$ آن د��ر دا�ت �� ��م �وان و . �دن را در د�ت �.�رد

.��رو�ش �ودش را در "��ل ��$ ھ�ی ��د�د�� � �و��د 

�رو�� �$ ..و ا�ن ھم �/� د�.ر از *�زھ��� �ود �$ �$ او ��دآور � �د 
...ا���$ 5%� ..&درت �و��ری ���ز�د ا�ت 

��م �ودت رو ���رل �ن �$ او *�زی رو �.و �$ دو�ت داره ���وه

�و��ری ن �/� از او��ن �دا��ن روی ا�ن ز�ن �ودم و �$ ا��/$  -
���ر�م رو روی او�2ع از د�ت دادم �9دت �دارم و (�= دت ز��دی 

ط�Mم ��� .�.ذره �$ اون &درت &د�� رو �دارم و �$ �� ��ر ا5��دم 
�$ &در��دی و �زر�� �و � �و�$ درک ��$ *$ ا(��س �د�$ �$ �� ا�ن 

ا�دازه �و*�6 و �("�ر���

(ر5-�ی او دا���د روی او ���Lر . 5ورا ا(��س �رد �و��ری ���Hر �رده
�ذا���د �

�ت �(�= �و��ری �� (�ت ا�.����ش را ز�ر *��$ او &رار داد و 

م ا�-$ --��ا� �وی ا�ن �6 و2وع ھر�ز �و��ه ���م .. ن 

ھر�ز �رم �� .. �$ �$ ا�ن %�� �ود...او �� �وا��ت دروغ �.و�د 
.�ود 

... س ھ$ ا��� رو رھ� � ��م �رای  -

ود��ش را ��ن وھ�ی  ر �ت و �وش (���ش ���د 

�ذت �و -

�ن �و��ری از �دت ���ز و �وا��ن ��ره �ر �د�د �*

و *$ ��ر د�.$ ای �رای �ذت ن ا���م �دی؟  -

.ھر�ز ھ�+ ��ری ا���م ��دم .. ھ�*�

�$ �درت �ود را .. آن �ب �$ �$ �و��ری ا��زه داده �ود �� او را ��و�د 
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���رل �رده �ود �� ا(��س ا�ز��رش را از د�دن آن روی �و��ری ���ن 
.�دھد

ا�ر آن �ب �و��ری ���طر ا��/$ �رای او��ن ��ر &��ش �� د�دن او �$ 
 $� $��� ش ا5��ده �ود د*�ر آن ھ$ ا(����ت �� �د و �د�ش ���5

�و�$ وا��ش او .. طور �د�دی �$ و�ود او وا��ش ���ن �� داد ��)
.�$ �ود � �د 

د 9رو�ش *.و�$ از �ظر ���� از او -��رو�� � دا��ت �$ ا�ر �
ھر�ز آ�"در ا�.�زه  �دا �� ��د �� �� د���ن �رو�� ..��زار ا�ت 

ا�ر ھ�ن (�= از او �"��2ھ�ی . و (�"$ را �رای او  �دا ��د.. ���.د
د�.ری �/�د *$؟ *.و�$ � �وا�د وا��ش �ود را ���ت �$ او � و���د ؟

در (��� �$ �%� � �رد از �دت ا�ز��ر �$ �ود � �*د �� �دا�� 
.ا@وا���ده �واب داد 

- ���� �ا� �رای ا=ن �ذار �وا��$ ات رو در ورد .. �$ زودی 
وھ�م ا���م �دم.

&�ل از آ�/$ �رو�� ������د و �$ �ت در �رای �دا زدن آرا��.رش 
�و�$ �د �$ *��ن �و��ری از �دت �6 و دود�� ��ر�6 .. �رود
آرا��.ر �روع �رد �$ &�*� �ردن *�د�ن ���ت از ���-�ی ���د . �د�د

�و��ری ��د�� را �زد�6 او �ذا�ت و ھر (ر�ت آرا��.ر را �$ .. او
���د ا�ن �ود �$ دارد از ھر ��ر وی او . د&ت ز�ر �ظر �ر5�$ �.ر5ت

(�5ظت � ��د .

�$ �ظر � ر��د د�دن ا�ن  رو�$ �رای او ھ���ن ا�.�ز و آراش دھ�ده 
ھ��طور �$ آرا��.ر ���$ اش را در وھ�ی  ر  �ت و �رم او ..ا�ت 

و �م ..  �6 ھ�ی �و��ری ��.�ن �ر و ��.�ن �ر � �د.. 5رو � �رد
�� ���� �$ د�.ر  ��$ ��د�� ...�م ���ودآ��ه �د�ش �$ �ت ��و �م �د 

.اش ����$ �ود 

�� او �رای *�زی ����ر از ��ج و ���ش �$ �رو�� ���ز�د �ود ��.

 *.و�$ � �وا��ت �رای �6 �ه او را د�ت �$ �ر ��د ؟ ���د �� 
����دن �و�$ او �$ �ت �س د�.ری؟ 

(�� او .. �دا �ردن �6 �ر�6 ���� �رای او ����د ��ر �/�� ���د 
��ز � �وا��ت ����د ��د �$ ا�ن �ون آ��م رو �$ رو�ش *"در در ���س 
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.ھ�ی �ران &�ت و ��5رش �وش ��پ ا�ت 

وھ�ی ��و�دش �$ &�� @رق در �ون �ودن (�= ��� ���$ و �$ طور 
او .. و (��ت ز����� �ر5�$ �ود.. �ظم و ز����� �$ 9"ب ���ده �ده �ود

6��9 آ5����  و��ده �ود �� &رزی *���ش را از د�د د�.ران  �-�ن ��د 
و ھ*��ن �ت ���دی �� ��وا�د وا��ش �5ز�/� �د�ش ���ت �$ او را از 

ھردو ا�ن ���Hرات ��9ث �ده �ود �$ *-ره او ..د�د �رو��  �-�ن ��د 
.ا� �ذاب �ر �ود .. ��ن �ر

 �ردھ� و ز��ن ا�ن ا��ق *��ن �� ���ل �$ او ��ره �ده �ودن �$ �رو�� 
.�وا��ت ا(��س ا����ق آ�-� ���ت �$ �و��ری را ا(��س ��د 

�رو�� �ودش �ر��ب ا�ن ��ر . �� ھ$ آ�-� ھ�واب �ود.. او ���د �� �/�
.را � داد 

و&�� �$ آرا��.ر ��رش �� وھ�ی او ��م �د �$ ���ری ر5ت و �رو�� 
�و�ر �ودش در آ��$ ��ره �د� $� . �ا�ر*$ از ����$ �-��� �و�ش �

��ور �ود �$ ا���ر �و��ری �ن دھد  �.آد ا

*-ره ...  �+ ھ�ی �رم و ���د وھ��ش �$ او *-ره ای �وان �ر داده �ود
�وم �ر%. �$ ��9ث �ده �ودن �/��ده �ر و 2%�ف �$ �ظر �ر�د..ای 

ا� ���د ا9�راف .. �رو�� دو�ت دا�ت &در�ش را �$ ھ.�ن ���ن دھد
� �رد ا�ن *-ره � �وا��ت ھر ردی را 5ر�ب دھد و ��9ث �ود �$ 

.آ�-� را(ت �ر در داش �ر5��ر آ��د 

� آرزوھ� و ��رو�� ��9ق ا�ن �ود �$ �$ &ر������ش و9ده دھد �� �
ا� در �-��ت *�زی �$ �$ آ�-� ..�وا��$ ھ�ی آ�-� را ا���ت � ��د 

از �$ ��د آوردن 5/ر ھ�ی . �د�ر�ن ���وس ھ����ن �ود.. �(و�ل � داد
ن 5/ر � ..."آن &را�����ن ا(ق �$ �دت �رور و �و�(�ل � �د 

"�ردم اون �و � �واد 

�ت ��و��ری �� �دا�� �ش دار 

ن ��� را�2م  -

�رو�� �$ او �واب داد 

 س ا�ن ا���ن � �و�$ ز�ده �و�$ -

آرا��.ر 5/ر � �رد �رو�� ��-� دارد �� او �و�� � ��د و ��ده 
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ا� �� د�دن *-ره �� روح و �دی او ��ده اش را 5رو �ورد . آرا� �رد
.و ���ت �د 

� س &�ل از ا��/$ �رو�� ��وا�د �6 %�و&$ �رای �و��ری  �دا ��د 
� آرا��.رھ� و طرا(�ن را از ���$ ��رون �رد �او %�"د ..�و��ری �

.�ود �$ � �وا�د �$ طر�"� د�.ر از 9رو�ش �ذت در��5ت ��د 

و&�� ��-� �د�د او 5ورا  �ش �رو�� ر5ت و د��ش را �$ �ت او دراز 
�رد

�� ا�ن ��ر �/ش �روع �$ �دا دادن �رد 

�و��ری د��ش را ا�دا�ت و  ر��د 

�� � �م روز ھ,ei Lا&� ��Qردی؟  –

&F U	ای د&#2

���6	 ا&� .. ( �Z# !#-#م 
	ه �� ر!,	..����ری �78N را ,#ون داد 
� د&	ن ھ# -��( ردی از ا���8,) در و:�د او 
N2) زده 
	ه )D د�و .. 

.ا&� #ا&Y��: 7 ا!) 

- �6D ),1� اei ات# )D رش دادم�N! ��.

eiای ا��8ن ھ� را �Qرم؟ -

#ا&7 ��1ع آور �د  Vش ھ#BH �16�

-   V6D �� رد.

- �6D �165د رو رد,K �&ا ���� � �.


#وع ( ��ردن D#دی �ھ�ت �� ��رم  - �� )B6&ا wS� ) Vھ ��

( ھ �ن ا�	ازه D( &U ا��8ن �� ��ا�8) ��ن �Qرد . Vم ھ�
&U ��ن آ
�� ��ا�8) از eiای ا��8ن ھ� �Qرد 

!#و&� �� �,	و�� D( ھ#-4 ا&� ا��Nق ��Qاھ	 ا��Hد  -

-  V
�6� ��اد ��رد �,�ز ..و��� �0B& V�8��� )Dر د&2( ��ن �اون ��
)5,� �,��� V�	#ای ��ن ��
,	ن �6_ .  Vط#ز د&�ا�( واری د� ) ��


	ه 
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� �و�� �و��دن �ون رو �(ل ���؟ -� =�)

او �رش را �/�ن داد و  ��G داد

�� ا(��س �ردن او��ن .�6 ��ر �� ا��زا�ت ا�ن ��ر رو ا�(�ن �ردم  -
�9ت (��ت �-وع 5ورا 9"ب ����� �ردم �� ا��زا�ت ���رل �دن رو �$ 

��9ق ا�ن 5/ر �ودم �$ و&�� ا��زا�ت ��دار ��$ �ودش ..د�ت �.�ره 
رو در (�ل ��= آوردن &طره ھ�ی �ون ����$ 

...*��ن �و�� ھ�ی �و*/� در ز�د�� او

�%د از ا��/$ ن او�و �$ �� 5ر���دم *�؟ �و ���د ا�ن �دن ا����� رو  -
�"و�ت ��� �� و&%� �$ ن ��و�م �و رو �$ �6 �ون آ��م ��د�ل ��م 

�رو�� (رف �و��ری را �$ �ودش �(و�ل داد 

�ذار ا��زا�ت @ذا ..در ا�ن �6 ورد ن �و��ه ���م و ����م �� �م  -
��وره و �دن �ودش رو �"و�ت ��$ 

�و دو�ت داری �$ اون ��2% و&8 ھ�  دو��ره �ر��زه؟ -

 س *�؟ در ا�ن �ورت �رو�� � ����ت ��ور � �ود �� @ذای 
ا����� ��ورد و �وا�.وی ���زھ�ی ��Lف �و��ری ���د 

� �و�� و&�� �$ ن ���ط �دن رو در ا����ر �دارم اون رو ا����  -
.. ز�دا�� �.$ داری؟ � �و�� ا�ن �دن رو از �ر =دورادا (�5ظت ���

ز��� �$ �رای  �دا �ردن (�"$ �ری؟ 

ا�روھ�ی �و��ری �$ �/د�.ر �ره �ورد�د و ذھن  �*�ده اش 5ورا �$ ��ر 
/ن ا�ت �$ �/� از  �دا��ن او��$ و &د�� ���د .. ا5��دا� ..�و��ری 

.ذھن ��ز او ھواره �رو�� را �(ت ���Lر &رار � داد 

ا�ن آ �ر��ن در �را�ر ھر (�$ �� 5راری ��� ا��$ و از �ظر ھر  -
�� ا�ت � �و�ودی در �ور ��

*طور؟ -

� ����م - �از �6 ��دوی 5رو�د ا����ده ..  ن �$ *�د�� روش &د�
�� اون رو از ...�ردم �� رز ��ر�M دور �� دور ا�ن آ �ر��ن �/�م 

�� ��م ��ظر ھ� 
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(�� =دورادا ��ز �� �وا��ت از آن � ر �9ور ��د 

�ب  س &��-� ���ن؟ -

او � ����ت ���-� �� �"��� ھ� و ����$ ھ���  ..���� در ا�ن آ �ر��ن 
���.�ه ا�ن ��ل ھ� .. *�زی ���د �6 �د.. را روی د�وارھ� ���ده ���د

.�$ ا�دازه رز ��ز �رد���ن �ری �ود 

�وی ا��&م  -

�� (دس زدن �وال �%دی او �واب داد 

-  $�� �(ض ا(���ط ..�ر��ب او�-� ھر روز ���Hر .. 6� $��$ ا
. ��.وی �ھر ��و�$ و�ود �و رو  �ش ���� ��$

�رو�� ا��زه داد �� ا�ن �(ث �رای (�ل ����م ��&� ���د 

�9��$ �ون آ��م -

م او �او ���طر ا(���ط ھ��� �$ �و��ری  ��$ �رده �ود و 5دا��ری 
طMن �ود �$ � �وا��ت �$ �/وه .. �رای (�5ظت از �رو�� ���

د�ر�ن �ود ��ز �ردد

ھر *� �$ ����د �و��ری �رای ھ��$ �$ او ���$ �ده �ود 

ا�ر *$ ��دن در ا�ن  و��$ �رای 2%�ف را �$ .. ��$ او طMن �ود
و&%� �$ د�.ر �$ او ���زی �دا�ت ���د..�دت رد � �رد  ��

 س �و � �و�� از  س ا��زا�ت �ر���ی و ���د ��ورش ��� �$ �/م  -
� ..*�ق �ر ��$؟ �و��ری ن ا�$ ��و�م در ا�ن ورد �-ت ا9��د ��م 

�و�م �� ���ل را(ت �� و&%� �$ راه (ل ���Hر ن �$ �6 �ون آ��م رو 
 �دا �ردی ��وا�م

او ���ز �$ ا��را(ت دا�ت �� در ز�ن =زم ��وا�د �$ ا��را�ت @��$ ��د 

�ت��و��ری �� �(�� د�ر ��ور 

��م �$ ���د �6 �ه طول  -��م ا�ن دت رو ��وا��؟ ن �-ت �
و ن ���د ��م ا�ن دت را �دون ھ�رم �.ذرو�م؟ ... �/�$

(�وان  �ت 

ن ���ز دارم �$ ..�6 �ه �رای ن Lل �6 *�م �ر ھم زد�$  -
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در 2ن �و ز��� . ا��را(ت ��م و �و ��م ا�ن دت را ��ر �ردی
*ون ���د �� و&�$ د���ل (�"$ ..�داری �$ �� �6 زن اون رو ��ف ��� 

�.ردی 

�رو�� � �وا��ت ����د �$ �و��ری �$ �دت در �"��ت �� ��م �ود را 
���رل ��د 

��و�$  -�و ذھ�م رو .. ���ز ھ�ی ن ا=ن ����ر &وی ا�د..�را�ط ا=ن 
ن �� �و�م �ر�زم رو از د�ت �دم و ���طر . �(ت ���Lر &رار داد�د

.ھ*�ن ���زی از ھد5م از �(رف ��م

�ت ��رو�� �$ دروغ 

 س ن �%� � ��م �$ 5ردا �ب دو��ره ���د ��م.. ���� �ب -

�و��ری + د�ت �رو�� را �ر5ت و د��ش را وادار �رد �� �دن �(ر�6 
�ده او را �س ��د 

ن �6 �ون آ��م �$ ��=�ره ���ش رو  �دا �رده ..�%� �/ن ا�-$  -
�و �� . ن �س د�.$ ای رو  �دا �واھم �رد �� ا�ن ���ز رو �رطرف ��$..

�م �� �ود�$ ..�/� د�.$ ��.

�رو�� د��ش را (/م �$ 9"ب ���د ��-��ش را ��ز �رد �� �$ او �.و�د 
� س �و�$ �د �$  �دا �ردن �6 .�/� د�.ر را �رای �ودش  �دا ��د 

%�و&$ � �وا��ت طول �/�د

و ا�ن ��ر ��9ث � �د �$ ھواس �و��ری از  �دا �ردن (�"$ �$ ��ی 
و ھم آ@و�� او �� �س د�.$  ای ��9ث � �د �رو�� ..د�.ر  رت �ود 

 �ز�ن ����ری را در ا�ن �دن ��&� ���د و ا�ن *�زی �ود �$ �رو�� �
.�وا��ت ا���م دھد �$ و&�� �$ =دورادو در �%"�ب او �ود 

*را ا��زا�ت ����د ا�ن �وی (�وا�� او .. ���-�ن ا�ده ای �$ ذھ�ش ر��د
را �(ل ��د ؟

�و � �و�� ���زھ�ی �ودت رو �� ا��زا�ت �رطرف ���  -

ا�ر *$ .. (دا&ل ا��زا�ت � �وا��ت ���.ز�ن �و�� �رای �رو�� ���د
.او دو�ت �دا�ت �$ ا�ن �دن ز��� �� �*$ �و��ری �راب �ود 

�و��ری �� �(�� �ز�ر ���ده و  ر از ��رت  ��G داد 
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���ز ھ�ی �ودم رو �� �6 ا���ن ���ن ��م ؟ �� اون ا���ن؟ -

ن �-ت ا��زه �دم �$ ط�ق �ل و �وا��$ ات از اون ا����ده ���  -
5"ط ا�ن رو �$ ��د ���ر �$ و&�� ن �وی ا�ن �دن ����م  ����د �د�ش رو ..

��� �ھ*��ن اون رو ��ز .. ���(ب ��� و و  و��ش رو ��ود �� ز�
.�.�ر 

در�وا�ت ھ�ی ز��دی از ن داری زن  -

ز�ن *���و�� 5را ر��ده �ود 

ن 5"ط � �وام �$ �ل �و ..ھ$ ا�ن *�زھ� و&�� ا�د  �د��ه ن  -
ن � �وام �$ در ���رت �$ ھورد 5ر��روا�� ..�$ ��م %�� .. ���م
�و �$ �6 �/$ ���ز داری �$ ھم ..�و رد &وی و ��رو�دی ھ��� .��م 

.��ن �و ���$ �و��ری

�ود را ��ور �رد �$ د����ش را روی ���$ او �/�د 

5"ط ��ور �ن �$ �رای ھ��$ �� �/د�.ر �$ �/�ر �ر�م و ��ت ھ�  -
... و �$  �روزی � ر��م.. رو ����ر � ���م

�رو�� � دا��ت �و��ری ز�ن ز��دی ا�ت �$ در آرزوی ���(ب 
*��ن *�زھ��� �$ �ر � �رد 

���ز �و��ری �رای (/وت �ردن �ر �رادرھ��ش �"ر��� �$ �6 9"ده 
� �� �"�$ �رو�� �ور در � ..رو(� �رای او ��د�ل �ده �ود �� $�

ا� �رای (�ل ..او �%دا د���ل اھداف �دا�و�$ �ودش �واھد ر5ت . آد
� ����ت �ودش را ��ور ��د �� �$ (/وت روی *�د�ن و�ودات 

...�� ارز�� �ودش را &��8 ��د 

ھ$ در ا����ر �ودش ..�$ ���(ب در آوردن �ب ..�و��دن از د�.ران 
..

ا���$ �$ (/وت و 5ر��روا�� روی �"�$ و�ودات ��-� �$ او ا����ص 
.و �و��ری ��-� � �وا��ت در ���.�ه ھ�ر و �ر�6 او ���د .. دا�ت

و .. �$ �9وان �/$ ات ن ��ج  �د��ھ� رو روی �رت � ذارم -
� ����م و&�� �$ ��م و�ودات �ب ��وی  �ت �$  �����ھ�ت �$ �

�رزه در ��ن
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ا����ق او �رای ا�ن .. ��ر د�.ر ا�روھ�ی �و��ری �$ �/د�.ر �ره �ورد
��ص �ود  ��ب ��

در�ت &�ل از ا��/$ �6 ا(��س ���� و (��ت �-وع د�.ر د�ت دھد 
زز$ �رد 

..�$ زودی  �د��ه ن  -

�رو�� ��$ ��ت ر5ت و �$ آرا� روی آن ���ت �و��ری �$ �دت �رش 
را �/�ن داد و د��ور داد

-A��� ون ...  ��ھ�ش. �ش ن �

�ت ��رو�� �� (���� آزار دھ�ده ��ش ھ��ش را از  �ھ��ش در آورد و 

-  $��5"ط از ..*�زی ���ت �$ ن ��و�م ا���م �دم ..ا�ن د��ر داره ���د 
.اون ا����ده �ن

- �.��� .. �� 5ردا�ب ���د ��� ا�-$.. �%��� �و ��دو�� داری *� 
��* �.ط%م ��م ن رو 

�رو��  �6 ھ��ش را روی �/د�.ر �ذا�ت و در ���ھ� @رق �د 

ا�� �� ��س ھ�ی ��دی از �واب ��دار �د 

ھر ��ر �$ �%� � �رد �ر��زد ���د ا�ن �ود �$ راھش را از ��ن 
.�و�ل ��A و ��ر�/� �� ��.�دن  �دا �رده 

�ودش ..(�= �رش را �� �ر9ت �$ ا�ن طرف و آن طرف � *ر���د 
را روی �6 ��ت �$ از �رم �ر�ن  �ر*$ ھ��� �$ او �$ 9رش د�ده �ود 

..درون ا��&� ��$ ��ر�6..  و��ده �ود  �دا �رد

��طرات آن �%د از ظ-ر ���د و�� �/��ده .. د�.ر �وی ز�دان ���ت
ت او ھ�وم آورد � $�.

��ش ھ��ش �$ �رای �ون �طN ... �ب ھ�ی داغ �و��ری در ��ن �رد�ش
و ز��ن او را �$ �$ آرا� روی &طره ھ�ی .. و�ت او را � �را��د�د

�و�� �$ از ز�ش ��رون آده �ود � ���د 

اوه �دای ن �ون آ��م .. او �ون ا��زا�ت را *��ده �ود.. �$ �ود �رز�د
.ھ� وا&%� و�ود دارن
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ا�ن �ظر�$ �$ د��ری در �6 �وھ���ن �و�ط �6 ��ط�ن ����ر �ده 
�ود و �روع �$ �(�ت �ردن �� ز��ن ھ�ی ��9ب و @ر�ب و دادن 

5(ش �$ ا�29ی ���واده اش و ���� �ردن ردھ�ی �وان � �رد  
ا� 5/ر ا��/$ �ون آ��م ھ� وا&%� و�ود دار�د ..ا�� ��9ب �� آد 

�م د���ی او را ز�ر و رو � �رد �.

 س د���� �دارد �$ ا��/$ �رو�� �6 �دا ا�ت ... و ا�ر ا�ن در�ت ���د
.ا9�"�دی �دا��$ ���د

ا�� د�ت ھ��ش را روی �ور�ش �ذا�ت و ���$ �رد 

اوه �دای ن  -

- ��� �ن اون �دا�� ����م �$ داری �-ش ا��ره 

�و��ری از ��ن �و�$ ��ر�6 ا��ق ��رون آد 

/�$ �$ �6 �دا ���م ... ا�ر*$ �رای �و-

�ن . ا�� ���-�ن ��ف روی ��ت ���ت و �$ اطرا5ش ��ره �د�*
&رز او در ��ر�/� ���د ��&وت � در���د�د 

�و -

از آ��� �$ د�.ر ھوا ��ر�6 �ده .���وس ا�� �$ �(�ت �ردن ادا$ داد 
�ود  رده ھ� از روی  ��ره ���ر ���ده �ده �ود و ��د ��/� از = �$ 

در دور د�ت ھ� ���ره .=ی درھ�ی 5را��وی �$ دا�ل ا��ق � آد 
د����$ داری آ��ن را رو�ن �رد 

�$ (���ش از د�ت ا�� در ر5�$ و ز�ن را �م �رده ....�6 روز د�.ر 
� ا(��س � �رد (�= د�.ر ھر روزی �$ ز�ده ���د ���د ا�ن .�ود ا

..ا�ت ز�د��ش را از �س د�.ری &رض �ر5�$ 

ھ�+ �و�$ �و�� روی آن . � س او �دن �ود را ورد وار�� &رار داد
د�ده �� �د ؟

او �"ر��� در  ����� (�ر��$ از ��س ���ن �ر روی ��ت ����$ �ود 
(�ل ���ن ھ�ی .. �� د����دھ� و �واھرا�� �$ �د�ش را �ز��ن �رده �ود..

ا�.���ش ���د و &رز �ود و ھ�+ ردی از �ون و  و�ت ا���ن ز�رش 
د�ده �� �د ؟
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�ذا�ت � س .. �رو�� ھ��$ او را �� �(�$ ھ�ی و(����ک ��-� 
��دھ�ی د�.ر ��� ھ���د؟

آ�� اون و&�� �$ ن �� ھوش �ودم ��� رو ��ت؟... آ�� �رو�� -

-  $�

ا�� ���ش را از �ر آ�ود�� ��رون داد 

�م �ر5��م ا��و �و��ھش .9روس ن ���� ���$ �ود  -�� �����را�ن 
���م

�ز �رده و ... از آ�ر�ن ��ری �$ ا�� او را  د�ده �ود � ��ودش را ��
���$ �ود و ���س ھ�ی �ر�دار و �ران &��� �$ �ن �رده �ود 

ا� ھ��$ 5ردا�� ھ�ت -

ور��ت ..ا�$ ھد5ت ا��$ �$ �و �د��ت ���  -�����ت را(ت ���$ �$ 
رو در�ت ا���م دادی

�ر5ت �$  �ا�� ھواره و&�� �$ دو��ره ���رل �دن �ود را �$ د�ت 
(�� ا�ر �ر و  ��ش . طور 5ر�وده ���ده ای ���$ و �ر��$ � �د

ا� ھ��$ ا(��س �دی �$ او د�ت � داد. @رق در �ون ��ود

�ب  س ن *� رو از د�ت دادم؟ -

�ت ��ف د��ش را �$  ����� اش �و��د و 

آ�ر�ن *�زی �$ ��د م ��د ا��$ �$ �و �$ �ون آ��� .. اوه آره -

��$ ھ��م  -

��وت �را�داز � �رد�ا� .. �و��ری دا�ت او را �� �.�ھ� ��زه و د�دی 
*را؟ 

 ا�� *.و�$ � �وا��ت ا��ق و �"ط$ 2%ف ھ�ی د��ش را ز�ر �ظر 
�.�رد در (��� �$ ��� از او&�ت را در �� �$ �ر � �رد ؟

�$ �ظر ��.�ن �� ...  �� �وا��ت در�ت رو(��ت او را (دس �ز�د 
.��-� در �� (ر��� و �/ون ط�ق �ود .. د�وا�$ �� ر��د

در�ت ���د �6 �/�ر*�
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آب دھ��ش را &ورت داد 

و&�� �$ ن �� ھوش �ودم ��زم �و�م رو �و��دی ؟  -

�� �(�� ����$ ا�ز �واب داد 

�$ طر�"� �و���م ��وی �ودو �.�رم -

آ�وده ����� او را ���ع �ر �رده �ود �رای ھ�ن �� �(�� ��د �واب داد 

ھر *"در �$ دو�ت دار�ن ����$ آ�ز (رف �ز��ن آ&� ا� &�ل از ا�ن �$  -
�وب ��دم ��د �$ Lل �6 9و�2 دا���ن �� ز�و��ون ..�� ھوش ��م 

�ردن �و � ����د�ن 

ھ$ اش ���$ و 5ر��د � �ردی و �ود�و ..و �و ھم ��9ق ا��/�ر �ودی  -
�$ �دن ن �����دی

�ت ("�"ت ..ا�� �� �ر.��� رو�ش را �ر�ردا�د � �*ون *�زی �$ او 
...�ذ�� �$ ا(��س �رد ��J ���ده �ود .. دا�ت

�و وا&%� *�زی از �"�$ �%د از ظ-ر ��دت ���د؟ -

ا�� �$ آرا� �رش را �/�ن داد 

ا�$ .. *"در د�و�$ ���ده اس �$ ���ر�� روی �دن �ودت �دا��$ ���� -
�ری  س *را �%� � ��� دو��ره ���د ���؟��از ا�ن ��ر ا��"در 

�ت�ا�� �� ا�.�ت روی ���$ اش ا��ره �رد و 

�ل ن - $�*ون �$ ا�ن �دن 

ن او�و Lل �/� از دارا�� ھ�ی �ودم �9ت .. ��� در ا����ھ� -
 ��� ��ذاری �ردم و ���� زود �و اون رو �$ �6 زن د�.$ وا�ذار ..

ا�� ���طر .. او ���ل دارد �� �$ زودی روح ا�� را از �د�ش ��رون آورد
آورد و&�� �$ او ��ن �"�$ ی ا�29ی ���واده اش را �-د�د �رده �ود 

�د. *.و�$ ا(��س �/�ت و ���وا�� � �رد-5 $� ����6 ... �� ز
..�$ او � �وا�د در آن �ر�ده ���د ..��زی د�.ر  ھ�ت 

آ�.�ه � �وا��ت .. ا�ر او � �وا��ت �$ �6 ���ن د��ر��  �دا ��د
طMن �ود �$ ���واده اش ��� در ا�ن ھ��ن .

ا�ر � �وا��ت �$ �6 ���ن د��ر��  �دا ��د آ�.�ه طMن � �د �$ 
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���واده اش �$ �و��  �-�ن �ده ا�د و د�.ر ا�ن �ون آ��م ھ�+ ��وذی 
ا�� � �وا��ت �� ا�ن ��ر �ودش را �/�د و �رو�� را . روی او �دا�ت

ھم �� �ود از ��ن ��رد 

ا�$ آ�ده ردن �ودی  س *را �$ اون ا��زه ��دی �$ �$ �د�ت (/م  -
. 5ر��� ��$؟ �و �$ را(�� � �و�� �وی ��م �5ز�/� �ودت ��وا��

اون و&8 ھ�+ ���زی ��ود �� .�دون ھ�+ �ر�� . �دون ھ�+ درد و ر���
ن رو(ت رو �� �/��$ �ردن از �د�ت ��رون �/�م و ���ود ��م 

ن آ�ده �ودم ��رم �� �� �ودم &���� رو �$ ا���ن ھ�ی ��.��ھ� رو  -
� ��ت از ��ن ��رم �$ ا��/$ �-ش آزادی ��ل �دم 

ا(��س � �رد �$ *�زی در . ا�� �� �� ھوا�� ا�ن (رف ھ� را � زد
ورد �د�ش در�ت ���ت .

ھر ��� �$ �� ن رو در رو �ده �Hوب .. �$ ��.�دن �� ن ادا$ �ده -
ا�ن ��-� �6 وا&%��$ .. �ده

ھ�ن؟  -

&ط%� *�زی در�ت ��ود 

�ت ��و��ری �� (���� از آزرد�� و ر��ش 

...�و &ط%� �واھ� ���ت ....�� ن "���$ �ردن  -

. ���طر ا��/$ ���د �و �� ��� Lل ن رو در رو ��دی.. اره �وب -
ن از ھ$ ����� �$ �� (�= ��ھ��ون "���$ �ردی �ر ��ت �رم .

2(6 از �$ د��ر ��دان - $�ن ھزاران ��ل 9ر �ردم. �6 � . ��
���ون ھ� ��ر رو در رو �دم .

�.� �ون .. ھزاران ��ل ؟  س ا(��= ���د �6 9��"$ ���� - ��%�
ا��م ھ� ���ران؟ 

.�-ت *�د �(ظ$ و&ت �دم �� Hز �%2�ت ا�ن ("�"ت رو درک ��$  -

�� ا�ن (�ل -م ���ت �$ *� .. ا�ن از �زر�واری ���ت ��9(2رت -
ا�ن ذات و .. ن � �و�م (�� از �$ ��ره ھم ����ز �ر ���م..��$ 

$�.ط��%�$ 
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*را ا(��س ����9 دا�ت؟.. �%�ت �-ش

�و��ری دھ��ش را ��ز �رد �� *�زی �.و�د ا� و�ط (ر5ش  ر�د 

ن ���د از د���و�� ا����ده ��م  -

�و��ری ���ش را �� ر���د�� ��رون داد و �$ �ت ھ�ل ا��ره �رد 

او����ت  -

6 ��ت .  �ھ�ی  د�/ور �ده اش درد � �رد�د.. ا�� از ��ت ���د �د�
��دل  ���$ ���د ���ر ��ت د�ده � �د .

در (��� �$ � ا����د �� . ���$ ���د؟ �رو�� ؟ ا�ن ���� ظ����$ اس
در ز�دان �$ او ..�$ ا�دازه ھ�ت �ه در ��ل .. �ھ�ی �رھ�$ �$ راه ا5��د 

��دل ھ�ی ��ت � داد�د .

ا��-�ی دا=�� ..و  ���$ ���د �رای او 9ذاب ...��ش �رای او ��.��$ �ود 
�ف آن از . دا�ل ا��ق ����ر و��8 �ود. د���و�� را  �دا �رد..���د 

��A ھ�ی رر ر@وب  و��ده و ا�واع و���ل ����و و �-دا��� 
(و�$ ھ�ی  ز��� و . ر@وب و در�$ �6 روی &��$ ھ� *�ده �ده �ود�د

آو�زان �ود و&�� ا�� *ر��د .. �رم در رد�ف ھ�ی �ظم روی ر�ت آو�ز
از د�دن ا�%/�س ��و�ر .. �� از آ��$ �ر���ری �ودش را �رر�� ��د

.�ود �� �ورد

�/� �$ �ر �ن دا�ت از ��س ر@وب �ر�ن  �ر*$ �ود  ����س ا�ر��
�"ر��� ..ا� �"$ ی ��ز و ھ��� �/ل او �� �زد�/� ��5ش ادا$ دا�ت ..

� �دن او از ��ن ���س ��رون زده �ود و *�ز �� از آن را از �.�ه ��
در ان دا��$ �ود 

 �ا�ن *��ن ���س  و��دن �6 و&%� ��9ث �ر�د�� و ����ت او 
و ا����ده .. ا� ���-� در ز�دان �ودن و %����ت  ز�/� د�ت �%�. �د

���-� �ود �$ از او ... از (�م ھ�ی 9و� ھر �و�$ ا(��س 9�ت را
�ر5�$ �ود .

وھ��ش �$ ��6 �د�د و ز����� آرا��$ �ده �ود�د و ���ن ھ��ش 
���/ور و  د�/ور �ده و =�$ ھ�ی 9ظ�م آرا�ش *-ره اش را  و���ده 

.�ود

 �H�� را و�� ��-��ش �$ ر�A &رز رو�ن و *�-��ش �� ���$ ھ�ی 
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ا(��س � �رد ��د�ل �$  �6 ���$ ��ف و  ������� .. آرا�ش �ده �ود
.از �ودش �ده

�را�� �$ ان �ون آ��م روی �رد�ش ا�دا��$ �ود �� آرا�ش �$ ..ھ*��ن 
او �دن و �ردن �ود را �رای  �دا �ردن ��ی .. د&ت  و��دا�ده �ده �ود

��$ . ا� *�زی  �دا �/رد.. ��ز ����ری ��و�د� س او ("�"ت را �$ ا�� 
.�ود 

آ�.و�$ �$ آن �ون آ��م ھر &طره �و�� را �$ از �رد�ش ��رون � زد 
ا�� �� �ود 5/ر �رده �ود �$ (�� و&�� �رو�� �ر��زد ... را � ����د

*را او ��وی �ودش ....او را ��ز �واھد �ر5ت و ��ر را ��م � ��د 
را �ر5�$ �ود ؟

�� ا�ن �$ .. آ�� �رو�� �$ ��ی آن ���ره �� �ود را �$ او داده �ود ؟
ردھ� را �$ &�ل �ر���د ��ا� ... �رو�� ھ��$ ��9ق ا�ن �ود �$ �

.ھر�ز از ھ�+ �دام آ�-� �ذت ��رده �ود 

�رو�� ��م �دن .. ا�� دان ���س را ��= زد و �"ر��� �� و(�ت ��Q ���د
او را وا�س ا�دا��$ �ود

ا�ن د�.$ *$ �و5��$؟ �� ا��/�رو �رده؟•

.*-ره اش &رز �د 

&ط%� �و��ری �� 9رو�ش ھم �واب ..او ��� ز��� و �ذاب �ده �ود 
.�ده �ود 

ا� ... روی ��A د���و�� ���ت و �%� �رد �ودش را�رر�� ��د
� د�ت ��ورده �ود�� .

 س ھ�+ را�ط$ ���� و ھ�+ �و��دن �و�� �ورت �.ر5�$ �ود؟ آ�� 
�ون آ��م ھ� �� �/د�.ر را�ط$ دا���د ؟ ز��� را �$ �و��ری �و�ش را 

��ش �زرگ �ده �ود...����ده �ود �$ ��د آورد �* .. �اوه او ��
���د �رو��ی روا�� او را از ا���م ا�ن ��ر �8 �رده ..�(ر�6 �ده �ود 

... ا�ر او وا&%� �6 ا�-$ ا�ت  س ا��/�ر را در ��ن �ود �� د�د... �ود
 س *را ا��"در �$ �ود ر��ده و �د�ش را وا�س زده �ود؟

ا�� د���ن �ود را ��ت و �$ �ت �ون آ��م *�د ھزار ���$ ای �$ 
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��ظرش ��ده �ود ر5ت 

ا��ق �واب ھم ا��ون ��� ��ر�6 �ود و ���$ ھ�ی ا���ب و و���ل 
. (��ت وھو� �$ آن داده 

�ورت �و��ری �و�$ ... و&�� �$ *���ش �$ ��ر�/� ��� �9دت �رد
او��ن .. او را �$ �ود ��ب �رد و ��9ث �د �/� از &دم ھ��ش ������د

��� �$  �و��ری را د�ده �ود آ�"در �ر��ده و و(�ت زده �ود �$ ��ز 
.�6 ��ط�ن *�م &رز *�زه د�.ری �� د�د

ا� (�=؟.. و اروز ظ-ر او �را � در �ون @رق �ده �ود

آن *-ره ردا�$ و زاو�$ دارش و ... �وش *-ره �ود... �دای 9ز�ز او 
وھ�ی ��و�د و  ر ��ش آ�"در �ذاب �ود �$ (�� *��ن ��9ب و 

در�ت ���$ .. @ر�ب &رز �� �وا��ت ���Lری روی ز����� او �.ذارد 
.�6 5ر��$ ��ر�ن �ده

(ض ا��/$ �وا��ت �.�ھش رااز روی *-ره �و��ری �ردارد �و�$  $�
�ز���ت د�.ر ا��ق �د 

ا�$ ا�ن ھ$ در ھم �رھم و ��وغ ��ود •

�ت و �� دھ��� ��ز �$ �%ت ا��ق و �"ف ���دش ��ره �ز�ر �ب ا�ن را 
� ا��ق از ���$ ھ��� �$ ر�A �ر� �ز��ن �ده و و���ل . �د��

ا��ق آ�"در �ران &�ت �$ �ظر � ر��د �$ ا��زا�ت � �ر��د �$ آ�-� 
.د�ت �ز�د 

.ا� ��ت �واب �زر�� و�ط ا��ق  �"ر��� روی ز�ن ����$ �ود 

�/�� �� �����ر ��ت �واب ھ� داری؟ •

/�$ �زد�6 �$ ز�ن •�ون آ��م ھ� دو�ت دارن �� ���� �$ 
��وا�ن 

� ط�"$ اول �����م • �ا

•$ن ھ*��ن دو�ت دارم �$ از ��ی  �ت ... ط�"$ ���ت و  ��
.ھ�وس �ذت ��رم

ا�� ھر�ز در ��م 9رش در ���$ ��ش از �$ ط�"$ ز�د�� �/رده 
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�و�$  �رک �زر�� �$ از  �ت ��ی ���/ن د�ده � �د �د..�ود .

���رال  �ر�$؟ ... اون •

�$ *�؟ •

ت ���/ن �ر�د و �$ �ورھ�ی ز���ی  �رک ��ره �و�د ���ش � $� $�ا
.(�� از ���و�ر ��و�ز�ون ز����ر �ود 

و&�� د��ش را �$ �ت �رده ھ�ی ���/ن زد ���د ا�ن �ود �$ �$ �6 
� �وا�ت �$ ز�ن ....د�وار ��ر�M د�ت زده  $� ���در�ت ز

��د �و��ری �رش را �ر5ت و او را �ر � ���د �رد ��.

ا� در�ت ھ����  �ت �رش ��د و در �و�ش زز$ �رد 

ا�ن ھون (�5ظ ا�رارآ�ز�$ �$ در��ره اش ��ھ�ت �(�ت �ردم •
��د�$؟

و + د����ش را �ر5ت و او را وادار �رد �� د�وار را �س ��د 

د����ش را �$ 9"ب ھل � ...ز��� �$ ا(��س �رد ا�رژی &وی 
.دھ��ش از �%�ب ��ز ��د .. دھد

.ر ا��/$ ن .. �و �� �و�� از ا�ن رز ��ز�M �9ور ���•
.��ھ�ت ���م

.ا� از ���ش �/�ن ��ورد.. و + د���ن او را رھ� �رد

از �$ ز�دان �$ ز�دان د�.$ •

در��$•

ا�ن را زز$ �رد و د��ش را دور �ر ا�� �ذا�ت 

� دا��ت *$ وا���� ���د ���ن دھد.. ا�� �ر���ش ��6 �د� ..
ا�ر ��� از ��رون �$ ا�-� �.�ه � �رد ���د دو زوج �وان ��ظر 

���د ... � ر��د�د �$ �$ آ��ن ز���ی ��و�ورک �.�ه � ���د $�
.�6 �ون آ��م و ز�دا�� اش 

ا(��س (2ور او  �ت �رش ���د ا�ن �ود �$ ��� روی  و��ش 
��=�ره �و��ری او را *ر���د �� �$ �ور�ش �.�ه  .. را ��ش � ز�د
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.��د

د او در ورد *$ *�زی 5/ر � ��د -�ا�� د�ش � �وا�ت �

*طور ا��"در �ر�8 (ر�ت � ���؟•

در (��� �$ �.�ھش روی �"$ ���س ا�� ��Lت ��ده �ود �واب داد 

� ا���ن ھ� ��د (ر�ت � ���د ..ن �ر�8 (ر�ت �� ��م •�.

و *طور�$ �$ �$ د5%$ �� د�د ��� و ��ز ھم �وی �$ ��ی د�.$ •
ظ�ھر ���؟

�ون آ��م ھ� ا��طوری ��ر � ��ن •

�$ ا�� ا�م �رد و د����ش را از روی �ر او ا�دا�ت 

دت ز��دی �.ذره �� ��� �$ ھ*�ن اط��9ت 2%�ف و �� در •
ورد �ون آ��م ھ� داره �(�ت �ردم .

در (��� �$ �$ طرف ا��ق �واب �ر�.�ت از روی ���$ اش �$ 
9"ب 5ر��د زد 

��� دا�ل •

��-� *�زی �$ ��9ث ... ا�� �و�$ �د �$ �ر���ش ��/وب �ده
��د او �� ��ره �ری از د��ورا�ش  �روی �/�د ا�ن �ود �$ ا�� 

.ا�� دو�ت �دا�ت ��� �$ او د��ور �دھد 

��(ب ��؟• $� ��� ��و وا&%� 5/ر 

�� (��ت *-ره ای ��6 �$ ا�� ��ره �د و �واب داد.

•$��

�رم ��ازش 

• � N�2و�ورد �را�ط ��و�� ام �-م �ب  س &�� �$ دا��� در 
ن �رده �وام �� و&%� �$  $� ���� �دادی در وا&8 دا��� �-م 

...�$ راه (��  �دا ��� �� �و �/��

�ر���ک �روع �رد �$ دور ا�� ... �� *-ره ای ���د �/�ر*��ن 
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.و �� ا��/�ر ��9ث � �د ا�� ���د �-�م از او ��ر�د ..*ر��دن 

•��%�م � $�

ا�� *��$ اش را �$ �ت ��= داد 

و اون و&ت د&�"� روح �و رو �$ ��� �واھ� 5ر���د؟•

�ر��ش ���؟ (�� ن ھم ��دو�م �$ روح ھ�  س از ا��/$ از •�
.ا�ن د��� �رن �$ ��� 5ر���ده �واھ�د �د

.و ھ*��ن �$ *ر��دن �$ دور ا�� ادا$ داد

��-� *�زی �$ �رام اھ�ت داره ا��$ �$ روح �و ���د از �د�ت دور •
.��$ و �د�ت رو �رک ��$ 

.ا���$ ا�$ &�ل از اون ز�ن ن �ودم رو �/��$ ���م •

• ��� �از �9"ت �$ ���واده .. ن از �"ط$ %2�ت..�و ا��/�رو �
.ات ا����ده � ��م �� ��و�� �$ �ودت �د$ �ز��

�� �6 زن �� د�5ع و �6 ..آ�� �و وا&%� �$ ھ*�ن ردی ھ��� •
�*$ �و*�6 رو �/��؟

�ت �$ ا�ن �ون آ��م �6 *��ن رد � �ا�ر *$ ��م @را�زش �$ او 
.ا� ��ز ھم او را �$ ��رزه ط���د ..��.د�� ا�ت 

در (��� �$ ���ه ا�� را �$ �.�ه �ود &�ل �رده �ود  ��G داد 

�دون �و*6 �ر�ن .. �رای ا�ن �$ �$ *�زی �$ � �وام �ر�م•
و ا�ر �$ ��رزه �ردن �� ن ..�رد�د و دود�� ا��/�رو � ��م 

.�� �و�(��� ا��/�رو �واھم �رد ... ادا$ �دی

�-�ر ا�ت ���د �6 (�وان ھم �� او ....او Lل �6 (�وان ا�ت
...ا�� ھ�+ �ر�� �$ اون ��ون �ده ....�ر�ورد �ود 

���طر او�� ��وی ...���طر ز�د�� او�-� �-م ا���س �ن ا��زا�ت •
... �م �9ز و =�$ �ن 

$ �� دا��ت از ��� �$ �را@ش آده  ��G داد � ��9��� ��

• ����ر �� س ن �$ ��ر ...اون و&8 �و از ا=�م ����ر از ن 
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...�-ت �$  ���-�د �دم ... �-�ر � ��م

�و��ری در (��� �$ �.�ت زده �$ �ظر � ر��د �/رار �رد 

 ���-�د؟ •

�ت �� س (��ت *-ره اش ��ت �د و 

�و ھ�+ &در�� .. ��-� ����� �$ &درت دارن � �و�ن  ���-�د �دن•
.�داری 

• ��� �ن &�� �/� دو ��ر ..ا�ن د&�"� ھون ����$ �$ �و ا����ه 
��وی �رو�� رو �ر5�م �� ���د ��$ و (�� و&�� �$ او ���رل �دن 

ن از ..رو در د�ت دا�ت *�د ��ری ���رل رو از د��ش �ر5�م 
�$ ��-� *�زی �$ 5/ر ...ا�ن �$ �%د �$ � �وا�م و �$ � �ورم 

� ��م ا��/$ *طوری �رو�� رو �وی ��م ز�دا�� �.$ دارم ...
...او د�.$ ھر�ز �� �و�$ �ر��زه و رو��� روز رو ����$ 

.ا�� ���ل � �رد �$ �� ا�ن (رف �و��ری ��.�ن �واھد �د 

.ا� در 9وض �$ �ظر � ر��د �و�$ اش ��ب �ده 

�$ �وب �ذت � �رم•�%ا���$ از ا�ن �$ ��ری ��م ... ن از �$ 
.���� ����ر �ذت �واھم �رد ...د���م �-م ا���س ��ن 

ا� �$ *�زی ����ر از اون ���ز ..�و �و ز�ده ا(���ج داری •
 س �ر��$ ات .�و �$ ھ/�ری ن ھم ���ز �واھ� دا�ت .. داری

�رای �%د از ا��/$ �و وادار �$ ا���س �ردی *�$ �� ��ھ�ت 
ھ/�ری ��م؟

�ر��$ ام ا��/$ �-ت ��م �دم •

ا�� *���ش را �$ روی او ��ر�6 �رد و  ��G داد 

ن �ر��$ �و��ری• ����(�� ھ�ن ا=ن � �و�م �6 ا�ب .. 
� *"در ��ده � �و��م �� ھم ����م؟... � ����...رو ��ورم 

106



tlg
:@

NOVELSLAND

�و��ری *��$ ا�� را (/م ��ن ا�.����ش ��5ر داد 

ا�$ ��وای �� ن ��زی ��� طMن و&�� .. واظب ��ش �و*و�و•
ن ھم ��وام وارد ��زی ��م ازش �و�ت ���د 

و �رش را �رای او �J �رد

در 9و2ش *� � �وای؟...و �رای ا�ن ھ/�ری•

.�$ �رو�� ا��زه �ده ��� رو �/�$•

 ��%د از *�د �(ظ$ �$ �$ �ظر � ر��د دارد (رف او را �رر�� 
��د  ��G داد 

و&%� �$ �و از ��ن �ری؟ &�و�$  و �و �دون ھ�+ �و�$ �وا�� • ��
��� �در @�ر ا���ورت �ر �*� ... د��ورات ن رو ا�را 

�6 ��ر د�.$ ...�%دی �و �را�ر ��$ ��  ���ن ز�د�� ���واده ات 
��وی �رو�� رو �.�ر �� ���د ��$ �� ا��/$ �%� �ن �ودت رو 

او�و&ت و&%� �ودت رو  �دا � ��� �$ داری �� .. �/��
��� �(ر5و ... د��-�ی �ودت �ردن او�� رو از �د��ون �دا 

�و�$ ��� ا��زا�ت؟

�و�$ ��م �� و&%� �$ ��ھ�ت ....��$ ن �و�$ ��م .. ن•
ھ/�ری � ��م ���واده ام و ھ$ ����� �$ ��ھ�ت ��ر � ��ن 

در ا�ن �واھ�د �ود 

�و��ری �6 ا�رو�ش را �رای او ��= �رد �و�� �� ا�ن ���رت او 
� ��د Nر��ا�� �/وک �ود �$ ا�ن ر5��ر ���رت آ�ز او .. دارد �

...�رای �و��ری  ��ز�� دارد 

 س ز��� �$ ا�ن ��ز�� و ھ���ن او��$ 5رو�ش ��د *$ ا���&� �رای 
او �واھد ا5��د؟

�م �ر5�م .. ن دا��م 5/ر � �ردم ���د د�وا�$ ����•�ا� ا=ن �
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� د�وا�$ ای �) $�.

� س �$ طرف ا��ق د�.ر �$ راه ا5��د

د����م ���•

�� �و�(��� .. �� ا�ن  �روزی �و*6 �د�دی �$ �$ د�ت آورده �ود
�� ھر &د� �$ �ر� دا�ت و �$ ھر ا��&� . �$ د���ل او �$ راه ا5��د

.. �$ وارد � �د �� �و�$ ای از و�%ت Lروت او رو �$ رو � �د

�-�ر�ن ..ز�د�� �و��� �$ او ھر�ز (�� ��ورش را ھم �� �رد 
و ر@وب �ر�ن ��س ا���ب و ا�L�L$ ا� (�� �6 9دد ���ن ھراه �� 

 �و�ر ھ�+ ��ی ا��ق ��ھده �� �د ��.

���ت �ھوای ا���� ��زه �ود �$ .. در "���$ �� ز�دان ���د �-�ت 
از آ����� �$ در ز�دان .���د ھوای ز�دان رطوب و �وی �م �دھد 

�م ھواس �و���� او ���طر �وی ادرار و �وی ��5دی �$ ھ$ �� را �
ھر *�زی را �$ ا���� �و � �رد �$ ... 5را �ر5�$ �ود �راب �ده �ود

.�ظرش ��زه و �رز�ده � ر��د

(�� روی �راس ا�ن آ �ر��ن �6 ا���ر &رار �ر5�$ �ود  

در وا&8 ا���� در "���$ �� ھر ��ی د�.ر ���د �6 �-�ت �ود

ا���� *�د�� ا��ق داره؟•

 �� ا��ق داره ١٢ا���� �$ ط�"$ اس �$ ����ر از •

� ���؟• ���و ��-� ز�د

� ��م• ��از اروز �$ �%د ن �� �رو�� و �6 ز�دا�� و&ت ز�د

� س 5/ری �$ �راغ ا�� آد 

� ���د (�� �� ھد�.$ ��م ��ور�م؟•
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� �وای �و ����� �$ ��م رو � �و�م؟•�

 6او ھر�ز �� د�دن �ون ��زک ��ر��� ��ود و در ��م 9ر �$ �
9و�ش �$ �/�ر �وزن ھ� ر5�$ �ود و � س ���ه ھ��� �$ �رو�� 

ر�/ب �ده �ود ��9ث �ده �ود  ا�� ��ت �ر �ود

ا�ر ا�ن را در �ظر �.�ر�م �$ آن ��ط�ن (�� از �ون د�.ران 
.. �و��ده �ود

ا� ا�� در ورد ا��/$ �و��ری ����د ��� را �/�د �� �� �وا�د از 
ا�� �ون ��و�د �� او ذا�ره �/رده �ود 

�.را�� ن از ا�����ت �$ �و � ..�ود �ون ��M$ ای ���ت •
�وای او�و از ��� �-�$ ���؟

و= .. از �$ ���6 آب دا�ل ��*�ل•%ا� �رای ا�ب �و ��-� ..
ن ��-� �$ ا�ن د��ل ا����م �� طMن ��م �/م ..@ذا � �وری 

..  �+ و �م ھ�ی �د�ت ����رو   ر ��ن..�و�ت �$ �د�ت ����$ 

...�رو�� 5/ر � ��$ �$ �و �د�ت ��ل ���ت و �$ ا�رادا�� داره

ا�� ��9ق 5رم ... ھ�+ �/�� �� �دن او و�ود �دا�ت....�%�ت �-ش 
.�دن �ودش �ود 

دل ... س ���د �� دو �� ���د �ر�د �$ د��ر *�ق �ر رو �دزد�د • $�
.آ�ده �$ &�� ط�ق ���"$ �� در�ت �ده ���$ 

در �6 *�م �$ ھم زدن �و��ری "��ل او ظ�ھر �د و �/� از 
د��-��ش روی ��زوی ا�� (�"$ �د 

•��ن ��(ب �و ....(ق ��م �$ ...�دن �و ...... �و �ل 
� �رای �ودت .... ھ��م-�ھر *$ �ر�8 �ر ا�ن و2وع را �

...�-�ره 

ا�� �%� �رد�ودش را از *�.�ل او ���ت دھد ا� ��5ر د����ش 
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���د �6  رس �ود 

....�و د�و�$ ای•

���د (�� �� �ر �درت �ر�ردم  ��ت؟ ���د ���د �$ �9وان �ز��ن •
�ز ��م او�و و�ط �ز �ذارم؟

ن ھ�وزم دارم ��ھ�ت ھ/�ری � ��م•

او �ر���ک �ر�ن و�ودی �ود �$ ا�� در ��م 9رش �� ان رو �$ 
� �رد ...رو �ده �ود  ���� ...ھ�+ �س در �وھ����� �$ او ز�د

.�� او &��ل "���$ ��ود ...(�� ��م د��� 

�����د �و��ری 9�ق �ر �د 

و �� ��(��$؟•

...�ودت رو ��ور �ن �$ اون ��$ �%��� رو �.�...... �.و ا��

..ھ��� ...-�و•

�و��ری او را رھ� �رد

د��ر �وب •

�ت ��و��ری �$ �ت ا��ق @ذا�وری ا��ره �رد و 

���ن•

�ر���ر �ز @ذا�وری  و��ده از ظروف �"ره �ود و آ�"در &��ق و 
*�.�ل و د�.ر ظروف �"ره ���ر ھر ��"�ب *�ده �ده �ود  �$ ��9ث 

���� د��رک � �د 

ا��زا�ت �.�ھ� �$ اطراف �رد و  ر��د

�� ا�ن @ذا رو  ��$؟•
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�و��ری �� �(�� �/�وا�ت  ��G داد 

.&�� �6 �رآ� ز اوده �ود •

از ..از ا�ن �$ ���� اش �� ا�ن ا�دازه دوام آورده در �%�ب �ود 
و&%� �$ ا��زا�ت ��دار �ده �ود د�وا�.� �$ �راغ �و��ری ���ده 

&�ل از ا��/$ او ��دار �ود �و��ری �$ ��= و  ���ن ر5�ن ���$ اش . �ود
.��ره �ده و  �6 ھ��ش ��.�ن �ر �ده �ود�د 

ن 5/ر � ...آ� ز *طور �و��ت از د�وار ��ر�M �9ور ��$ •
.�ردم �$ اون @�ر &��ل ��وذه 

.ھ�ت•

در وا&8 ا�ن (��ظ ��ر�M @�ر &��ل ��وذ ا�ت و از او در "��ل ��ل 
/ن ا�ت ھر ��ری �/��د �� ��وا��د او را 9ظ�� از ���راھ� �$ 

�� از ا�ن طر�ق ��وا��د از �و��ری ا��"�م ...�/��د �� ز�دا�� ���د 
(�5ظت �واھد �رد .... �.�ر�د.

ا���$ ا�ر ��وا��د ا�ن /�ن را  �دا ���د

در �ر���ر ز�د�� ..ا� �و��ری �� �وا��ت ھ�+ ر��/� ا���م دھد 
ا�دی و -طو=�� اش �$ او ا��Lت �ده �ود �$ ھر��ه *�زی �$ �9وان 

��=�ره �ر�و�ت ��ف آن را �$ او ..�و��ف � �ود  -ھر�ز
.ا��Lت �واھد �رد 

ا���$ ن � �و�م ��� �$ ا����ر �ودم �$ طور و&ت اون رو از ��ن •
��رم

و&�� ا��زا�ت �$ طرف ��=ی �ز ر5ت و ��د�� �ت را�ت را 
�ت .. ا����ب �رد��و��ری �� �(�� ��ن �$ او 
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.�و او��� ��واھ� ���ت ......اون �/� �$ •

�م آن ���-� او �� �وا��ت ���ر�� روی %�و&$ ھ�ی ا���ن �
ا��وا�و�+ دا��$ ���د ا� (�= در ���$ �ود او � �وا��ت �رای ا�ن 

ا���ن &وا��ن را �%��ن ��د 

���� �وب ���� �وب •

.ا�� �$ طرف �6 ��د�� د�.ر ر5ت و ���ت 

.ا���م �د &ر��ن •

د���ل ��ره اش را ��ز �رد ... ا�� �� �.�ه ��ره ای �$ �ت �و��ری
� س �6 &��ق �ردا�ت و �روع �$ .و روی زا�وھ��ش &رار داد 

و&�� �روع �$ @ذا �وردن . �ذا��ن @ذا �وی ��"�ب �ودش �رد
 ��رد و �/$ ھ�ی �و*/� از @ذاھ�ی ���ف �ر � دا�ت و �$ آرا

�و��ری �و�$ �د �$ ان ا�دازه �$ ا��ظ�ر دا�ت آداب @ذا ... � �و�د
.�وردن او و (����$ و ز�ت ���ت 

ا�� در�ت ھ�ن �(ظ$ را ا����ب �رد �� *�.��ش را �$ درون @ذا�� 
�9ف ���د 5رو ��د و �6 �/$ از آن را ��= ���ورد و � س ا��زه 

�ر�ز�د و � س  ر��د  -�� �دای �� �-دھد �� ا�-� دو��ره �وی ��"�ب 

ا�ن *�$؟•

ا� �رای ..ا�ن *�زی ���ت �$ ذھن رو����� �و ��و�$ در�ش ��$ •
.ا��/$ او�و ��وری =زم ���ت در�ش ���

ن د�.$ ��ر �دم •

او �$ �درت �$ @ذا�ش �ب زده �ود 

����ر ��ور•

 G��  ری��ن از *���� ھ�ی @ذا �رد �و�ر5�و&�� ا�� �روع �$ ��ز 
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داد

اون �%�ر�$ •

��-� *�زی �$ ن در ��ن ا�ن @ذاھ� �����ش •

از *�زھ�ی د�.$ ����ر ��ور•

ا�ر ھر �س د�.ر ی ���ی او -�%د از و&�$ ا�د�� �$ ��9ث � �د 
�روع �$ &رار دادن �رش ھ�ی ..  �رش را از د�ت �دھد -�ود

� س �� دود�� آن را .. �و*/� از دم �6 �ر*�A در دھ��ش �رد
.و دزد�� آن را روی د���ل ��ره اش �ف �رد ..�و�د 

اول ا�ن �$ او ... دو و2وع ��9ث �%�ب و �.��� �و��ری �د
و دوم ا��/$ د��ر ا(ق از زه �ر*�A ...ھر�ز �ر*�A ��ورده

(�� او ھم � �وا��ت زه �ذ�ذ ان را �$ ��د اورد ...�و�ش �� آد 
.

و�$ زودی ����ر از ..د&�"� ھ�ن &�2$ �رای ���ون ھم �/رار �د 
.روی د���ل ��ره اش �ود .. آ�*$ �$ @ذا �وی %ده اش ���د

ا�ن @ذا �$ �ظر �و�زه ��د �� =ا&ل ���د در �ظر �6 ا���ن •
� �و�$ �6 ا�ب رو ..ا��طوری ���$  $� ��� ���و�

داری ھ�وزم �و �$ ��رزه � ط���؟.. ��وره

�%د .. ن �وی �6 �ط"$ �وھ����� �$ د��� اودم و �زرگ �دم•
ھر�ز @ذاھ��� Lل ا��-� رو ��وردم ..از اون ھم �$ ز�دان ر5�م 

� �وای ن �ھ� ��ورم ���د .. @ذاھ�ی ��5�زی Lل ا��� ... $�ا
�ر5��  �.او�و از �Hزه �$ ���د 

.5"ط ھ�ن .. آھ�•

 س از �ون ھ� ��ور •

113



tlg
:@

NOVELSLAND

�روع �رد �$ ���دن �ره روی �6 �/$ ��ن

آ�� �رو�� وا&%� � �واد ن وزن ا5�2$ ��م؟•

�%د از ا��/$ �و��ری �رش را �$ �9ت �وا5ق �/�ن داد ادا$ داد

و �و ھم ��ھ�ش وا5"�؟•

و (�� .. �و��ری 5/ر � �رد �$ او ھم ا��ون ��� دو�ت دا����
�� �دا�ت.. @�ر &��ل "�وت ا�ت�� Nر��� ��و�ت ����ر ... ا

در .. از *�زی �$ دو�ت دا�ت... �$ ا�ن %�� �ود �$ او ����ر
و �رو�� ��� �ود �$ �� ا�د ���ن ا�ن �دن � �د .. ا����رش � �ود

.

ا�$ 9رو�م ا��و � �واد  س �م ��ھ�ش وا5"م •

���طر ا��/$ ا�$ ...ا� �-م �.و �$ �-ت ھ�دار �دادم ...���� �ب •
 $��ن ز��د �ون ��ورم ����م وا&%� *�ق �ر .

و �$ ��ز �$ ��ن زد 

�و�$ �دم •

آ�� �-�$ ات ارو ���$؟....�و ��زه (رف � ز�� •

�و��ری *���ش را *ر���د

رو��$ ای •

��� 9رو�ت؟ ��ھ�ش ازدواج �ردی؟....��ر �ن •��و 

��ش را ��رون داد� �.��و روی ��د�� ... �ون آ��م �� �� (و
.��=ی �ز ���ت 

�راھ� ازدواج @�ر 2رور�$ •�� �9-د و  ��ن ��ن � ...�رای 
����ر &وی �ر از ازدوا�$ 
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 س *�؟•

• $��� �$ ...�6 9روس �$ %��ی ��ت رو(� �6 �ون آ��
.�رو�� �ل �$... ��-� �رای او �$ د��� اده

ا�� �� ا�ن اط��9�� �$ در��5ت �رده �ود �%� � �رد �� ذھ�� ��ز 
��را ���ر آ�د  ��

*طور � دو�� �$ اون ��ت رو(� �وM$؟•

���د ا�ن �ود �$ .�و��ری �� آن (��ت ارز���� ���ده �رش را �J �رد 
�$ آ�� ارزش دارد �$ �واب او را �دھد .. �ش �ودش (��ب � ��د 

 $� ��.

اون �ون ن رو �$ �ر��ن ا�دا�ت •

او ادا$ داد ... �� �.�ه  ر��.ر ا��

• $�� � �����د �6 رده �(رک ز�د �H��� ھر �ون آ��م.. ��
 $�� �و ��9ث ��$ �� ..و&%� �$ ��ت رو(� �ودش رو  �دا 

و اون رو دو��ره �$ . دو��ره �ون در �د�ش �$ �ر��ن در ���د
�رو�� ��9ث �د &�ب ن دو��ره �$ � ش ����$ ..ز�د�� �ر�ردو�$ 

.و �ش ھ�م دو��ره ��س �/�ن 

و �� �دای �ر5�$ ای ادا$ داد 

...و �6 �ری *�زھ�ی د�.$ •

*طور � دو�� ا�ن ن ��ودم �$ &�ب �و رو �$ � ش ا�دا��م ؟•

�/� از �ھ�*$ ھ�ی 5/ش �� (���� 9��� �روع �$  ر�دن �رد 

ن رو ..�$ طور �و��ف �� ذ�ری .. *ون �$ �ر�و�ت �� ا�ن (د•
 $�� �ن &ط%� �ودم رو ��وی �ور��د ظ-ر � ..�("�ر �

Lل �و ��ت رو(� ن � �ود  ��� $�ا�دا��م ا
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Lل ن • �/�..

او �$ ا�دازه ���5 در طول .. ا�� �� �(�� آرام ا�ن ��$ را �/رار �رد
9رش �("�ر �ده �ود �� �رای اھ��ت ھ�ی �و*6 از ا�ن د�ت 

���د زره �6 ��.�و  و�ت ���ت �ود .. ��را(ت ��ود .

Lل �و ..���5.. �6 د��ر ��دان... ��$• ��و  ارزان &�

و � س ��ز�ر�ن *�&وی ��"��ش را �ردا�ت و �� �� �و�-� آن را = 
�$ =ی ا�.����ش *ر���د 

ن ��م 9رم رو �وی �Hزه 9وم ...ارزون &�ت و ��دان؟ •
.��ت ��ر �ردم

�و �$ د��ر ��دان و 9و�2 ھ��� �$ ��9ق ا��� . س �د�ر ھم �د •
..داوط����$ �وی �Hزه 9وت ��ر ��� 

.ھ�وزم از �$ ��ط�ن �-�رم •

در @�ر ا�ن �ورت ن �� �/� از اون ھ� ..�رو�� ��ط�ن ���ت •
.ھم �ون �� �دم 

 س ..و �و ھم �6 �ون آ��� ..اون �$ ا�-$ ا�ت ...اوه در��$ •
... �� ا�ن او��ف 5/ر � ��م �$ د�وھ� ھم و�ود دا��$ ���ن

�رگ ��ھ� *�؟ 

.� س *���ش ���د �د

...آ�� رد (�ره ای وا&%� و�ود داره؟ •

در �را�ر و�ر����� ���%��� در ورد و�ود �6 (�ره ��ط��� 
�%�2 ھ� اد�9 �رده .. �� *���� ار�ب و &رز .. ���ده �ده �ود

�ر5�$ او را د�ده ا�د  $�$ در ��.ل �$ ..�ود�د �$ در روزھ�ی 
.. رواز در � آ�د 
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�م *�زھ��� �$ �/��ری در ورد�ون رو�� د�دی ("�"ت دارن•� ..

و�ودا�� �$ 5/ر � �ردی �6 ا���5$ ان ��� �$ د���ی ... �
�م...�ودون �.�م �ور  �رد (�ره ای ... و �رای اط��9ت 

و�ود  �ت و �� ارز�$ 6�.

دھ�ن ا�� از �%�ب ��ز ��د 

*طور�$ �$ �����ن د���ی �� �$ د���ی ا���ن ھ� ���ن؟•

� �ودون رو �$ ا���ن ھ� ��ون �د�م ����$ �واھ�م �د • $�ا

 س �%�� *�زھ��� �$ �$ �ظر و�ودات ����� ��ن �وا�/� �وی •
����ون ھ� &دم � ز�ن؟

.. و �وی ��5م ھ� ظ�ھر � �ن..و (/وت ھ� را اداره � ��ن •

� �ور و �� د&�$ .. ��5�$ ا���ن ھ� را ��/�ل �دن�� �و �و�$ �
�رای ھ�ن � آزادا�$ روی ز�ن � .. در "���$ �� �����ن �ور..

و��م �$ ز�ن رو ...�رد�م  �Lل �دا����  �� در �را�ر �
...�(ت ���ط �ود�ون دارن 

�-�ن 5/ر و(������ ذھن ا�� را �$ �ود �Hول �رد ��

�م �$ �6 �ون آ��م ��د�ل ��م؟..ا�$ �و از �ون ن ��و�� •

......�.و �$......�.و �$ ..........�.و �$ 

�و��ری ���ش را ��رون داد

ا�$ 5"ط ا��"در �$ �.� ��ر ��ده ای �ود •

.اوه �دا�� ��/رم •

��ش از �ر و  �ی او ... �ون آ��م ا�� از آن (رف �و�ش ���د
� �رد �وک *�&و�� �$ در د�ت دا�ت را روی ��ت ...�راوش 

د�ت را��ش �ذا�ت و �� ز��� �$ &طره ھ�ی �ون �روع �$ */�دن 
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از ا�.��ش �رد *�&و را روی ا�.��ش ��5ر � داد 

�/وت ا��ق را 5را�ر5�$ �ود 

�و��ری•

او  ��G ا�� را �داد 

$/* $/*...

ا�ن �/وت ��آ��� �� ا9��ب او .. ا�� �� د���ل ��ره ��زی � �رد
��زی � �رد 

دوران (/و��ش در ز�دان ���د �/��$ ای  �و��$ �رای �و�-��ش 
در طول روز ز�دا���ن �$ ��$ ھ�ی ز�دان � �و��د�د و �.-��ن . �ود

ھ� �� �9ور از راھروی ز�دان �� �و��دن �$ ��$ ھ�ی ھر ��ول 
�و�� ا���د �/رد�د �����د ا�ن �ود �$ در �د آھ�� &را2$ ..ا�ود

.ای را �$ طور داوم از ��N �� �ب �$ �/د�.ر �/و�� 

و در �ب ���$ ھ��� از روی ز�ر و درد و ھ*��ن �ذت ��م ا��ق را 
�ر5ت  �&���ن �ر���� در ...��Q ھوا را در ھم � در�د ..5را 

��ول رو �$ روی او ��9ق ا�ن �ود�د �$ �� �ر و �دا و �ط و ���ن 
...���دن در ��ر�/� �رای او �ود را �ر�رم ���د

��=�ره �و��ری �روع �$ (رف زدن �رد 

ا���ن ھ�ی ز��دی �$ ن ا���س �ردن �� او�-� رو ���Hر �دم •
����ر آد-� (�2رن ھر *� �$ دارن �دن �� �$ �6 ����5 ذ�ر ...

ا�ن  رو�$ �$ %��ی �6 ھد�$ �ران &��$ .��د�ل ��ن 

ا�� �$ ھر ���� �$ �ز �را(ت �د�د �و��ری �.�ه � �رد 

ن ھر�ز ا��و �� �وام•

دو�ت �داری �$ ھر�ز ر�ض ��� و ھ��$ �وان �و��؟•

118



tlg
:@

NOVELSLAND

�/� از ا��%دادھ�ی ا�� ھد�� �ردن �� د�.ران و �ود را در ���.�ه 
�$ ا�ن &�2$ 5/ر � �رد ا�ر�$ ��ور ���� .. ا��ن &رار دادن �ود

ھزاران ��ل ز�د�� ��� *$ ا(���� دارد ؟در�ت Lل *�زی �$ 
..�و��ری ظ�ھرا در آن �را�ط �ود 

و &دردان ..او *.و�$ ارزش ھر روز در ز�د��ش را � دا��ت 
*�زھ�ی ز���ی ز�د��ش �ود در (��� �$ روزھ�ی ز�د��ش �� (د و 

رز و ا�دی �ودن؟ *.و�$ در ��م 9رش ھ���ن �� �.��� زد�� را 
��ر�$ ��د؟ 

�م اون *�زی �$ � �و�م 5/ر ��م ا��$ �$ �� �ر (د رگ •� $�
��ل و ���$ ��م

آ�� ا�� در�ت �و�$ �ده و *-ره او را ���$ ای �ر5�$ �ود؟

ن &�� �$ �6 �ون آ��م ��د�ل ��دم و ��د�ل �دن �$ • $��ب  س ا
 ��6 �ون آ��م ا��"در آ�ون ���ت  س �و و �رو�� *طوری 

�و��د �$ ھد�.$ �ر��د؟

اون (�"$ ا�ن &درت رو داره �� �رو�� رو ..ن د���ل �6 (�"$ ام •
�$ �6 �ون آ��م ��د�ل ��$

�$ �6 �ون آ��م ��د�ل ��$؟ در �دن ن؟ ا�$ اون �6 ا�-$ ا�ت  س 
*را Lل �6 زا�و �$ �دن ن *���ده ؟

در (��� �$ *�&و ... �و��ری ��-� �� آن (��ت *��ن ��9ب و @ر��ش
و �� ا�ن ��ر ��9ث � �د �$ �و�ش ..را در د�ت �ود � *ر���د 

.�$ ا�� ��ره �د...روی �ز @ذا�وری �ر�زد 

: ا�ر *$ او ا�� را �� �ر (د رگ � �ر���د ا� ��ز ھم ��5ر آورد 

دا�ل �دن �6 د��ر 5"�ر �� .. *را اون ���د دا�ل �دن ن ���$•
�دا�� داره؟... ارزش؟ *را ن ���د ��ور ��م �$ اون &درت
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�م .... �و درک �ن د��ر• �او �� �6 .... ھر�ز...ن دروغ �
.�دن ا���ن ��ر�ن �ده 

*$ ��� اون رو ��ر�ن �رده؟ و *را او�و �وی �دن ن �ذا��$؟ •

. ا�� � د�د �$ �و��ری &�د �واب دادن �$ �وال او را �دارد 

����را�ن ادا$ داد 

ن • ���ر�د ا ��$ �دن �و ازم �%���ن ��ھ� دار�د در آ�ر ا�ن 
�$ �و�� ..در 9وض ھ�*� ��رم ���د �%��� �$ ��9ق �6 ��و 

�$ �وب ���ت �%آ�� ا�ن �و .. س ���د 5-�ده ���� �$ ا�ن �6 
رو � ��$ �$ �-م �.� *را اون �دن �و ���ز داره؟ 

��ش �* Aر5ت و ر���ن �و��ری �.�ھ� دور د�ت �$ �ود �*
ا�� �و�$ �د �$ ذھن او در ��ی د�.ری &رار دارد و . ��ره �ر �د 

.دارد از او دور � �ود 

و&�� �$ دا�ت ا��ق را &دم � ... او ا�ن �.�ه را اروز �%د از ظ-ر
ا�ن 5/ر �$ ذھن ا�� �طور �رد .. زد در *���ش ����ص داده �ود

..�$ ا�ن �ون آ��م �� �وا�د ��-� �6 ��ط�ن ���د 

.د�ن د�ر�ن ���د �$ ��م %�� �6 د�وا�$ ���د 

�و��ری ��=�ره در (��� �$ �$ �دت �"� � �رد �� د�وا�.� را از 
ذھ�ش دور ��د و �ر�ز ��د �واب داد

�6 ا�-$ د�.$ او�و ��ر�ن �رده �� �دن �دا�� اش رو از د�ت �ده •
و ن ��دو�م �$ *را �و رو ا����ب �رده 

�دوم ا�-$؟•

ھر دو �واھر &در���ن .. �رو�� �6 �واھر دو &�و �$ ��م =�� دا�ت
�ر5��د � ���� از �و�ود آوردن ز�د�� و �.-���� از .. را از ز�د=

.�رو�� �� درو �ردن روح د�.ران و �راب �ردن ان... آن 
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و&�� �رو�� ط8 &درت �ر5ت و �$ طور @�ر&��ل ��وری �روع �$ 
و �� ا��/�ر ��9ث �ر ھم زدن �%�دل د��� �د .. ���ن ا���ن ھ� �رد

�� �� د�.ر �دا��ن ھم  ��ن �د و او را �$ ��ر�$ رگ در �دن ...=
.د�.ر ا���ن ھ� ��ر�ن �رد 

آ�� *�زی �د�ر از ا�ن ھم و�ود داره؟.....��ر�ن ��5 ذ�ری •

�و��ری �$ د�ت �ودش �.�ه �رد و �%�ب �د از ا��/$ *را �وک 
*�&و را در ا�.�ت �ود 5رو �رده

ا��زا�ت �� ��6 �ری ادا$ داد 

�و��ری *را اون ��ر�ن �د؟•

�و��ری ز�م �د�دش را ����د

• $�او �6 و&%�ت �رای &درت ����ر ...*ون �$ اون د&�"� Lل 
 $��� ���ره .. A�* $� رد�د اون رو�و �دون ..

�و�$ ���م؟•

•����دم .... �$ درک �$ �و�$ �� ���.اھ

�و��ری از ر5��ر �"�$ �$ �.و�$ ای وا�ود � �رد�د �و�� او ر5��رش 
او ..و (��ش را �$ ھم � زد ...��� د�وا�$ وار ا�ت ���$ �ده 

�$ آن �.�ه ��ز ا��زا�ت را �$ او ا�دا��$ �ود�د ���$ ..����ر ����� را 
.�ود

� �وا��ت �$ ا�ن ا���ن رو �$ رو�ش �د$ ای �ر���د� �ا�ن ..  ا
�و��ری .. او را �را�داز � �رد... د��ر را �$ �� *��ن �����ری

دت ز��دی �$ *��ن �����ری او ��ره �د و از ا��/$ 5-�د 
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.د�وا�.� دارد از او دور � �ود ��� �%�ب �رد 

/�$ �$ د��ری Lل ن �وی �$ ھ*�ن و&%�ت •... *طور 

��9ب @ر��� ��ر ����$؟

�و��ری �دون آ�/$ ار���ط *�� اش را �� او �$ ھم �ز�د �$ ��د�� 
اش �/�$ داد 

از او��ن ��ری �$ �و رو د�دم �$ طور داوم دارم اون �وال رو •
ھر *� ����$ او��ن ��ری �$ د�دت �� .. از �ودم �  ر�م

/�$  *�زی ����ر از �6 ا���ن ����� .. دو���م �$ �و�
$�/(�� ا/�ن ا�ن �$ ن �� �و در ار���ط ... دو���م *طور 

.���م  و�ود دا��$ ���$

�(�ت � �رد؟ ���د  $��H��� ری دا�ت �� او ا��طور��را �و* ��ا
�$ ا�ن د��ل �$ � دا��ت ا��زا�ت راز �و��ری را �� �ود �$ �ور 

�واھد �رد؟ و �$ زودی؟

�$ ھر د���� �$ �ود �$ �ظر � ر��د ��$ ھ� راه �ود��ن را از 
دھ�ن او �$ ��رون  �دا � ���د 

5"ط ��ور �ن �$ و&�� �رای او��ن ��ر د�دت �� *$ ا�دازه ���د •
&در��د �ر�ن �ون آ��م د��� .. �و��ری د�ن د�ر�ن..�دم 

�� �6 ��5  ذ�ر ��ت ... 5رز�د �6  �د��ه و �وه  �د��ه د�.ر...
ھم ...در �ظر ن ... �ده ���د ؟ ��5  ذ�ری �$ ھ�+ �ر�ری �داره

.از رو������ن ھم  ���ن ر��$ �رن .. �و�9ن �و

�$ ��ی ��م ���/�وی �ورت او را 5را �ر5ت 

ن اول �� �و رو �$ رو �دم؟ �و ن رو ���طر اون .... ��ر �ن•
داری �.� �$ �و �$ ��ھزاده ای ؟...  �دا �/ردی؟ ھ�

�و��ری �$ آرا� �/رار �رد
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.در ��ن ا���ن ھ� .. �ت �ر�ت  �ت �ر�ن ھ� ... رو�����... ��$•

� س �� �(ن �ر�(� ادا$ داد 

.و �$ طور ز��ده ای ��.�� ...�$ (دی ا5راط� 9"ب ا5��ده •

..از ا�ن �د�ر ھم �-م �"ب دادن آ&� •

در �واب ��= �ردن ا�رو�ش �� (���� ���/����� ���ش را ��رون داد 

و ھ�ن اوا�ر .. آ��Hل.. داھ���..ا رو����� ..�د... &�*�&*�•
..&��ل

.وا&%� ��ا�د �دم .. ھ�+ �س �$ ��ر�ر %دن ا��ره �/رد؟ •

(���� از @م و ��را(�� *��ن ��را�ش را 5را �ر5ت

از اون و&8 �� (�= ھ�+ ..  درم �وی �/� از ا����رات %دن رد•
.�دوم از ا�29ی ���واده ن ز�ر ز�ن ��ر �� ��ن

�ر ا�ن &�2$ �وده؟•" ��� �زرگ و �د ذ@�ل ��A ھم � �و (�

ط�Mم �$ � ��� ھ�ی �وب و �� ا���ف %دن ذ@�ل ��.� ھم •
 ��� وا�و �/� از اون ھ� ���ت.. و�ود دارن� ��رای � .. ا

.��ر در %دن د�.$ �وم �ده ا�ت

.و �رای ھ�ن �و �$ طور �ر����� 5"�ر و�دی•

�$ ھر (�ل (رف آ�رم ا��/$ . 5/ر � ��م ھ�ن طور ���$•
�("�ر و اھ��ت 5"ط و&%� درد���$ �$ از طرف ��� ���$ �$ ..

ن �راش ا(�رام &��Mم .

 س ھ�+ �س �-ت ��ون �داده �$ �$ �5و&ت ا(�رام �.ذاری؟•

�و 5/ر � ��� �$ از ن �-�ری *ون �6 ��ھزاده ای؟•
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آ�� �(ن �دای او د�ر��ورا�$ �$ �ظر � ر��د؟

دارم ..ن �$ زودی  �د��ه دو �� �رز�ن �ون آ��� �واھم �د •
.راه �ودم را ��ز � ��م �� ��ج و ���م رو �$ د�ت ���رم 

�و��ری ... *را ن دارم ا�ن *�زھ� رو �رای ا�ن د��ر ��ز�و � ��م؟
�ذا�ت  �� داد ا�ر ا�ن د��ر �$ او ا(�رام � ����و*6 �ر�ن اھ

.

ن 5/ر � ��م از �و �ر�رم *ون �$ طور .. و �رای د=�ل د�.$•
در ز��$ .. واN2 در &��س �� ن �و  �ت �ر �$ �ظر � ر��

���5$ �� ���د ��زم ... �ط �و��..*-ره ..Lروت ..ھوش و ذ��وت 
ادا$ �دم؟

ا�� د��ش را �� �� (���� �/�ن داد 

• �*طور �و  �دا �ردی؟ وا=(2رت ���� Lرو��د و ا�را�5 �
را�$ ���د *طور &دم ھ�ی ��ر���ن را در �رز���  �ت و 5"�

آر�/� �ذا���د؟

ا� ا�� . �و��ری دھ�ش را ��ز �رد �� �$ او �.و�د ��$ �ون �.�رد
�6 �/$ از �ھ� ���ون را در دھ�ن �ذا�ت و در وا&8 ان را 

.&ورت داد 

�6  ��.و  �ش ���� ..ر��دن 9روس ن  �ش ���� �ده �ود •
ا�  �ش ���� �/رده ..�رده �ود �$ ��� و �� � �و�م او�و ����م 

.�ود �$ اون *$ ���$

 6ھ�ن  ��.و�� �$ (�= دا�ت �$ او در ر��دن �$ ��ج و ���ش �
� �ر؟د �6 د�وا�$ �$ �و��ری او را  �ک �دا � زد ..

�و��ری �$ ��"�ب ا��زا�ت ��ره �د و ا��زا�ت �$ �/$ د�.ر از @ذای 
��"��ش را �ورد 
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ا� اون و&8 ..ن �و رو و&%� �$ *-�رده ���ت �ود  �دا �ردم •
....�و �ون رو در �دن ن �$ �ر��ن ��دا��� 

���د �$ ا�ن د��ل ���د �$ او ھ�وز �$ .. �و��ری آن ز�ن 5/ر � �رد
.�ن ��وغ �ر��ده ا�ت 

�ردم • ��م �ر5�م �$ ھر�ز �رات �ر ���م ..اون و&8 ���
�دم �$ �9وان �6 رده �(رک �� آ�ر 9رم .. �ر5�م �$ Nر���

.ز�د�� ��م �� ا��/$ �� �6 و�ود ��ده ای Lل �و  �و�د ��ورم 

•

-م ��ود �$ آن د��ر *"در از �ظر �5ز�/� �ذاب و دو�ت دا���� 
� آد  

 س *را ��زم �ر����؟•

� از روی ���/�وی •��

/ن �ود �$ ��ده �$ �ظر ����د وم ..آن د��ر �ا� �و��ری را 
.�رده �ود و او �$ ��ر د�.ر �رای د�د�ش ��ز ���$ �ود 

و&�� �$  ��زده ���ش �ود �و��ری �رای د�دن او ��ز���$ �ود و او را 
در (��� �$ �� �6  �ر د�.ر در (�ل ��� �ردن  �ود و �� ا����&�و 

در ..��ر د�.ر و&%� �$ او ھ�ده ���ش �ود . را�  �و��د د�ده �ود
�� آن  و�ت �دون ..آن ز�ن او ���  �ذاب و ��ره ���ده �ده �ود 

و آن *��ن �زرگ و ���ف و آن �����ر .. �"ص و آ5��ب د�ده اش
ا� ھ�وز 5"�ر �ر از آن �$ �ظر � آد �$ �و��ری را ..*-ره ��را 

.�(ت ���Lر &رار دھد 
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...�� �6 ��ل �%د

�وی �$ .د&�"� و&%� �$ ن &�م �وردم �رای ھ��$ �-ت  �ت ��م  -
��.ل در (��� �$ ��د �"�$ آد-� دور و ورت �ود ا����ده �ودی

(��ت *-ره ا��زا�ت ��.�ن �د 

اون �رو�� �ود ... ن �$  -

��$ �رو��  -

در ..در (��� �$ �رو  ��ش @رق �ون �ود �$ (��ت @روزآ�ز و ���ده 
.او 5ورا �ون �و��ری را �$ �ر��ن ا�دا��$ �ود .. ��ن ��.ل ا����ده �ود

(�= او دا�ت �$  �ت �ر ا��زا�ت �.�ه � �رد و ��طرات آن �ب را 
...�$ ��د � آورد 

در ��ن ��س ھ�ی �ر�ده  ر��ده �ود 

�و �� ھ���؟ -

� �وا��ت ا(��س .. او � دا��ت ھو���ری آن ا���ن از ��ن ر5�$ �ود
.��د �$ ا��زا�ت در آن ��م (2ور �دارد

� �س د�.ری ا����ده �ود ...  "��ل او��.

ن �رو�� ھ��م �ون آ��م -

(�� �-�$ (رف زدن او ��ز ���Hر �رده �ود 

�$ �وی �6 �دن ��5 ذ�ر �$ دام ا�دا��$ �ده..... ا�-$ �و -

�م �ون آ��م ھ� � دا���ن �$ �رو�� �و���$ �واھرش در �6 �دن �
ا���ن ��ر ا5��ده و طوری ��ر�ن �ده �� &درت �دا�� �ود را از د�ت 

.. او �/�  س از د�.ری �دن ا���ن ھ�ی ز��دی را ����ر � �رد. �دھد
.و �� ا��/�ر �$ طور داوم رگ �ود را ��ز ��ر�$ � �رد

و�ود او دا�ت ...ا�ر �و��ری �و*6 �ر�ن �/� در ورد ����ت و 
و&%� �$ �رو�� �روع �رده �ود �� ز��ن رو�� �� او �(�ت ..

�م �6 و ��$ ھ�ی او از ��ن ر5�$ �ود... �ردن� . �� ��-�$ اش ��
 ���$ رو�� �١٨رای �6 د��ر ��دان و ا(ق ... �"ص و روان �ود

ا/�� ذ�ر ��ود �$ �� او �$ ز��ن �در�ش �(�ت ��د 
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او � دا��ت �ر�و�ت .�و��ری ���&ت �6 ا�-$ را دا�ت .... و �$ �9وه
�ت ..�� �وا�د آ�"در ��ن ���د � $���$ او را �� ا��زا�ت  ��رز 5رو

.�رده ���د 

�رای د�-�ی طو=�� �ود �$ آرزو دا�ت �� �$ و ��رھ�ی ھورد 
ا� *طور � �وا��ت دا��ن �رو�� را از او در�Q .... (/وت ��د

�/$ او را؟....�دای ������� �ون ا��م ھ� را .. ��د

��ن  ر��ده �ود ��رو�� �� �دا�� 

آ�� ن �ون �و رو �$ �ر��ن ا�دا��م؟ •

ن �و��ری ام ��ت �و ..... ��$•.

9��� 5ر��د زده �ود  ����) ��

ن ھ�+ ���� �دارم و ���زی �$ آ&� ��=�ر �دارم •

•$���9ث ���

در (��� �$ .. �و��ری �� �دا�� روان و آرام �واب او را داده �ود
�ر5ت و �%� � �رد �$ وا��ش  �� ش &�ب �د�د �ود را ��د�ده 

� �رد ��وی �ودش را .... �دن �ودش ���ت �$ او M�5ق آ�د �%�
�� ��وا�د .....�.�رد �� ھر *$ �ر�8 �ر �رو�� را از آن �ود �/�د 

.�� ��ش ھ��ش را در �ردن او 5رو ��رد.... ��وی �ودش را �.�رد

&ط%� �6 راھ� رو  �دا � �ردم .. *ون �$ ا�$ �و �ل ن �ودی •
�� روح اون ا���ن رو �رای ھ��$ ���ود ��م و ا�ن �دن رو �$ �6 

.�دن ���را ��د�ل ��م

�و��ری؟•

-��ش را �$ روی او ��ر�6 �رد�*

�و �6 �ون آ��م ������� �� &درت �� �ظ�ری �$ �و���$ دو �� •
ن ھم در ورد �و ....�ط �و�� ��ط��� �$ د��� اودی  ��)

���دم 

و ���� زود  &�د دارم �� (/وت �ودم رو �$ د�ت �.�رم •
�رام در ���رم �$ ��ت ���و�م...�� $/��د دارم �و رو �%�وان &
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�-�ن �رو�� �6 &دم �$ ��و �ردا�ت ��

� �و�� ��ری ��� �$ ن �وی ا�ن �دن ���را ��م؟•

ھ�+ *�زی �� �و�$ . �$ و&8 اش ن (�� راھ�  �دا � ��م•
.��وی ن رو �.�ره

�� ا�ن (�ل ���&� �$ ھ�ن ا=ن �� ن ��ت ���؟ �� ا�ن  ��ن •
�و�� رو ��ل ���؟

 �ھر �ون آ��م ���د او��ن ��ر�$ ���� �ود را �� 9رو�ش ��ر�$ 
�%�2 ھ� �� ��ل �ردن  ��ن �و�� ا�ن ��ر را ا���م .... �رد

ا� �و��ری � دا��ت �$ �� �وا�د �� �رو�� ا�ن ��ر را ... �داد�د
�رای ھ�ن در *�د ����� �رو�� ظ�ھر �د و �� د�ت  �ت ...�/�د 

�ردن او را �ر5ت .

�دن ا����� .... &در�$... ��-� *�زی �$ از ���ز ن ا=ن &وی �ره•
�رای ھ�ن ن ���د �$ طر�ق د�.$ ...�و �(ل &درت ن رو �داره 

.ای ا�ن ��رو �وم �/�م 

 س ن �� �و�م �$ ا�ن �دن د�ت �ز�م �� و&%� �$ �و روح •
�رای (�= �و ���د ���زھ�ی ����� .. ا��زا�ت رو از ��ن ��ردی

....ات رو �$ طر�ق د�.$ ای 

�و��ری؟•

�دای ا��زا�ت ا5/�ر او را  �ره �رد 

�و��ری �.�ھ�  ر از ���ری ... �� ��د آوری او��ن د�دارش �� �رو��
آن �ب او و ا�-$ اش �� ��N در ورد .. �$ ا��زا�ت ا�دا�ت..��زه 

��رھ� و .. اھداف و �ر��$ ھ�ی آ��د��ن �� �/د�.ر �(�ت �رده �ود�د
.��رھ� و �و��ری 5-�ده �ود �$ *"در �رو�� ���ب او�ت

� ���$ ھ� ��ت او �ود ��/$ ای �$ (�� ا�وا�� ...�رو�� در �
�درش ��ز در �را�ر او �ر �م � �رد .

9رو�ش *.و�$ از او ا��ظ�ر دا�ت �$ از ا��زا��ت ا����ده ....�%�ت 
 ���د؟ ���د �رو�� دو���.� و ���وت ��ن دو د��ر را ا(��س �

��وت ا��زا�ت و �رو�� �رای �و��ری ��� واN2 �ود.. �رد� �.ا
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���د ا�ن �ود �$ �و��ری ��� �� �6 زن @ر��$ ���د 

و&�� �رو�� �6 ��ر �رای ھ��$ �را�ط �و��ری و �ودش را �-�ر 
&ط%� ا��"در �$ او ا�رار �� �رد �� از زن د�.ری ..درک ��د 

�و��ری ��ور �رد �$ ا�ر �را�ط او و �رو�� �� ...ا����ده ��رد 
..�/د�.ر 9وض � �د *$ ا(���� �$ او د�ت � داد

....&�ل

رد � �ا� ...ا�ر *$ او (�� ا��زا�ت را  در روران �و�وا�� �وار 
و&�� او��ن .. �� ا�ن (�ل دورادور ���ت �$ او ا(��س (��ت � �رد

د �و��ری ...��ر ا��زا�ت را د�ده �ود �$ آن  �رک �و�وان را � �وس
ا���$ آن  �ر دا�ل آب ا5��ده . ���ن آن  �ر را دا�ل �6  دره ا�دا�ت

�ود ا� �و��ری د���ل او ر5�$ و  �ر را ��ز ���د ����ش @رق �رده 
.... �ود

���د �رو�� �$ ا�ن د��ل ھ�+ ا(��س (��د�� �� ��$ �$ ھ�+ ا(���� 
�� از ذھ�ش �$ طور د�وا�$ واری ا�ن را �$ ......در �را�ر �و �داره �&
.او ھ�دار � داد 

ا���$ �$ ا�ن �و�$ �ود �و��ری �$ ا�ن �$ � �و��ت (ر��ت طرف 
 �"���ش را �$ �و�� (دس �ز�د �$ �ود � ����د آ�� وا&%� او ا(��س 

�رد �$ 5ردا�ب �رو�� �$ ��طر او �ر � ��زد؟ 

ا� آن ا�-$ ��� در .. ا�ر *$ �$ ���� �رای �و��ری &��ل &�ول �ود 
ا�ن ��� �� *�زی �$  �ش ���� ..�را�ر �ذا��ت �و��ری در ا�ن �ود 

��وت �ود�� �وا��ت دھن زن ھ� را (دس .. �ده �ود  ��� $* �ا
�ز�د ؟

�و��ری �� �ود �����ر ر5ت �$ ���د ����ر �رو�� را �وس ��د و ����ر 
�را�ش ���س و �واھر ��رد و در ����واب &درت �ود را �$ او ���ن 

دھد �� �رای *�زھ�ی د�.ری ھم �$ او ���ز دا��$ ���د 

دت ����ر ز��دی �ود �$ �� ��� .�$ ���� ���ش را ��رون داد 
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�را�ش �/ل �ود �� ��وا�د �ودش را �رای �رو�� . ھ�واب ��ده �ود
 �ش �ود �����دی زد و ��ور �رد ���د ���د روی ا��زا�ت .. �.$ دارد

�-�ن وج 9ظ�� از �-وت ���د �6 �ت �� �/ش .. �ر�ن ��م��
�و��ری .. �ر�ورد �رد و ��9ث �د �� �����د از روی ��-��ش  �ک �ود

�.�ھش را �$ روی ا��زا�ت *ر���د *��ن �����ری د&�"� �$ �دت 
(ر��ت او را ��وش � �رد�د 

.ا�ن ا�ده ھر �(ظ$ �-�ر و �-�ر �$ �ظر � ر��د

�رای ..�$ ا��/$ 9روس او ا�ن �دن را �� ا�ن ا���ن 5رو��$ �ر�6 �ود 
ا�ن ��-� د���� ا�ت ... ھ�ن ا�ن &�2$ روی ذھن ���ر او ���Lر �ذا��$ 

�$ �و��ری ���ت �$ ا��زا�ت ا(��س ا����ق � �رد

���$  درم ....ر ا��/$ ن ����ر از آ�*$ �$ ��ل ���م �� ����د ��م  
ھ��م ؟

ن �$ *�د �� ��ر دارم �$ ���د ا���م �دم •

�ت و ا��زا�ت را ��ن ا��ق �وا�ش ظ�ھر �رد ��ون آ��م ا�ن را 
ا��زا�ت روی  �ھ��� �رزان ا����د و �� �ود 5/ر � �رد آ�� ن ...

ھر�ز �$ �� رت �دن �9دت �واھم �رد؟

ون •� ����و&%� �$ �ر�ردم ھ ��

��ری؟• ���ر؟ داری ��ج و ��ت �و  س 

آ�� ھ��$ ا��"در �وال �  ر��؟•

آ�� ھ��$ ا��"در �م �وال �واب �دی؟•

.ا�ن ز��ن دراز�ش ��9ث �د �$ �و��ری �$ او ا�م ��د 

ا��"در �$ اد�9 داری .. ا�$ �رو��ت ... 5"ط �$ *�زی �$ ن �.و•
$- س *را او�و �وی ز�دان رھ� �ردی؟.. �رات 
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•���ن طMن �ودم �$ �و از �(�ظ �5ز�/� در او��� در ا

و از �ظر روا��؟ •

�دم •� ���ن 5"ط �$ ��ت اھ�ت �دم ..اھ.

و�� %رد  $�...

*را ن ���د در �را�ر �$ �ری از *�زھ� (�5ظت ��م؟•

���� ھ� و�ود دارن �$ � �وان از ....�"ب ن د�ن د�ر��$ •
..�رو�� ا��"�م �.�رن �� �� ا��/�ر�ون ن رو 9ذاب �دن 

...�وی �دن ن .... �$ اون آ��ب �ر�و�ن•

 و��ش �$ طور �%�ب ... �و��ری 65 ا��زا�ت را ��ن د����ش �ر5ت
..آوری �رم �ود

��م �و ا���� ��ت ا�$ د��ر•���-� ��� �$ ... ھ��طور �$ �-ت 
.���د ازش ��ر�� �م 

ا���� آ�ر�ن ���� ا�ت �$ ا��زا�ت ���د در آ��� .. �$ �$ ا�ن %�� �ود
� �ر��د �$ از .. ا�� � �وا��ت �6 &�ل را ��ز ��د.. � �ود �ا

��ر ��ر�M ��رون �رود) 6� ... ������د �رای ا�ن (��ر ���� &
و آ��� ��� ��وا��ت ���د؟....��دو�� و�ود دا��$ ���د 

���س ز�رھ�م و �"�$ ... در ورد ا���ب و و����م *�؟ �واک•
*�زھ�؟

ھر ����� �$ ���ز .. ھر *�زی �$ ���ز داری �وی ا��ق �وا�$•
...دا��$ ����

....و دری را �$ �ت راھرو ��ز �رد

و �دی �$ �زر�� ���$ &د�� اش رو �$ رو�ش ����ن �د 
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���س ...  ��م ا5/�ر از �رش  ر�د�د.. ز��� �$ ا�� وارد �د �د
ھ$ �� ... ا�واع ��ف و ��ش ھ�ی �رک دار...�ت .. ھ�ی �ب

.*�د�ن ��ن ��ش و ��وز &��$ ھ�ی �د را  ر �رده �ود�د. ر���$ �ود

���د �ده �ر ���ش *ر��د  ���-�* ��

ا��� ز��� �ر�ن ���س ھ��� ا�د �$ در ��م 9رم د�دم•

�و��ری ���$ اش را �$ در �د �/�$ داد 

�وه ھ�ی ��ل آر�/� ط�Mن ���س ھ�ی �ر�د .... ا���$ �$ ھ��ن•
.�داره 

ا� ...ا��زا�ت � دا��ت �$ دارد �$ طور 9د او را �("�ر � ��د 
�م �ر5ت طوری ر5��ر ��د �$ ا�.�ر او &�د �و�� و زاح ��

...دا�ت 

... او رو در رو �� ا�ن �ون آ��م ��.�ده �ود و �/�ت �ورده �ود

�-�ر ا�ت �$ �د ��.� اش را 9وض ��د 

�ت � � $���درش ھ

*�زھ��� �$ �� �9ل ��ر ��ری ���� ����ر از *�زھ��� ان �$ �� •
زھر ��ر ��ری و و&�� �$ ھ�+ �دوم او�� در د��ر�ت ����ن 

اون و&8 �راغ ��*$ �رو

$ و *�� �� N��ا�� (���� �� �ودش �����ر ر5ت �$ او اروز 
��و�$ �� �و��ری ��.�ده �ود و *�زی �$ د�ت ���ورده 

ت ا��-�ی �د �$ راه ا5��د و �6 �6 &��$ ھ� را ��ز � �رد و � $�
آن و&8 در ���$ اش ��-� ... �����ن درون آ�-� را وار�� � �رد

و *�د �� ���رت و ... دو �� ��وار ��ن  �ره...*�د د�ت ���س دا�ت 
� �وا��ت �و���رم ز�دان را � و�د ...� س در ز�دان  �-��.
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.ا�ن (�م از ���س و د �رای او �(ل �رد�� ��ود 

آ�� ھ$ ا��� رو �رای �رو�� �ر�دی؟•

 ��و��ری �$ �ظر آرام �ر و ر��/س �ر از ز��� �$ دا���د ��م 
.���د دا�ت �� ���ر ��ری �$ ا��زا�ت �.�ه � �رد . �وردن �ود

.��$ �ر�دم•

ا�� �%� �رد ��ور ��د �6 ا�-$ *.و�$ �� د�دن �6 ھ*�ن *�زی 
وا��ش ���ن داده ���د 

���د از �و�(��� د�و�$ �ده ���$  •

� ا�ن ���س ھ� و �واھرات رو دو�ت دا�ت •���$ اون �

�-�$ رو�� ز���ش (�= ����ر ����ن �ود

و �و ھ$ ا��� رو 5"ط �رای اون �ر�دی؟ �$ ھ�ن را(��؟•

....اون زن �$...... ا���$•

..���د ���طر ا�ن ���� ��9"ت �ده ���$•

��-� ��زوھ�ی �ھ�*$ ا�ش را روی ... �و��ری در �واب *�زی �.�ت
.���$ در �/د�.ر 5رو �رد 

ھ��طوره؟ آ�� اون وا&%� دو�ت داره؟•

��$ �ودم•�ن &�� �-ت  ...$�.اون 9رو�$ 

��$ �ود�.... ا�ر در ورد ا��/$  �� �وا��ت دروغ �.و�د ("�"ت را 

/ن ا�ت ا�ن �6 دروغ ���د؟ س ا�� � �وا��ت �$ ...  س �%�� 
طر�"� د�.ر از ز�ر ز��ن او �واب ھ��ش را ��رون �/�د 

�و ��9ق �رو����؟•
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و= •%�  ر�ن ن  $��"و&�� ا���ن ھ� از ن �وال ھ�ی ا(
و او�"در ....ز��ن ھ��ون رو از (�"و�ون ��رون � ��م 
.�.�ھ�ون � ��م �� از �دت �و�ر�زی ��رن

�$ ��ی ا��/$ ا�� از  ��G او و(�ت زده ��ود �$ ا�ن 5/ر � �رد 
آ�� او ... �$ �و��ری دارد از ز�ر �واب دادن �$ او ط�ره � رود

�وی ا�ن �-��� �$ ����$ �ود �و���ت ��ود؟ 

�م ���ش را �رد �� �(ن �دا�ش �9دی �$ �ظر �ر�د و � س �
 ر��د

�و�$ �$ در ورد ز�ون �-م ھ�دار دادی •

 ��وک ا�.���ن دو�ت دا���� اش ��9"��$ �/� از �ت ھ�ی *ر
&رز را �وازش � �ردن 

� �و�م ا�ن �/� رو  رو ��م؟•

و&�� �و��ری ���$ ھ��ش را �� �� ���و�� ��= ا�دا�ت ا��زا�ت دا�ل 
�ن �و��ری �� د�دن ا��زا�ت درون آن ���س ..�ت �ر �ورد �*

��.�ن �د

�و��ری ن (�� �� �و���م *�زی Lل ا�ن رو ��ور ��م •

دو��ره ���د �-ت ��دآوری ��م �$ ن 5"ط �-�ر�ن *�زھ� رو •
�ر�داری � ��م 

�$ ��ی ...او �6 ا�-$ را � �وا�ت ..... ���د ا��/$ �%�وان 9رو�ش
و�ود �دا�و�$ �$ ��ی �6 د��ر دھ��� ..�6 ا���ن �� ارزش؟  6�

ر...� �د �$ �� ا��/$ ���-� او را در ..د��ری �$ او آ�"در او را ("�ر 
�ظر �ر5�$ �ود و دور او را � د�د ا� ���طرا��/$  �ر�و�ت او را 

�را�ش در �ظر �ر5�$ 
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و ��م ا�ن دت �� دا��ت �$ �6 �ون آ��م او را �(ت �ظر دارد

�م ��ری ر��ده ا�ت�ت .. �$ �ظر � ر��د �$ �و��ری �$ �6 �� $�
�%د از ��رون ���دن ... �6 ������� ز��� در ا��-�ی د�وار (ر�ت �رد

*�د دراور �$ ��ی او�ش در ��ن در �ر��ت و ھ�+ �(��� �/رد

*� او����ت؟•

.�زرگ و در���ن ...  ر از �واھرات �ود...  ��وھ�ی �د

اوه �دای ن •

�س در ��و�ش ��ر �رد�

� �و�م ��س �/�م •�

در ��ر از ����L 6$ �و��ری ���ر او &رار دا�ت و ��زوی او را 
ا����ر �� آرام �ر..�ر5�$ �ود 

• ��و��ری ا(��س � ��م �ور ا�ن �واھرات دارن �و �ور 
.��ن

ا�� �� �وا��ت ��وی �ودش را �.�رد و �$ ا�ن &�2$ 5/ر �/�د �$ 
��-� �/� از ا�ن �واھرات � �وا��ت �ر�و�ت ���واده او را ���Hر 

5"ط 5روش �/� از ا�ن �واھرات � �وا��ت ��م �دھ� ھ�ی .دھد 
آ�-� را  ردا�ت ��د و ��ری �/�د �� � ��� ذ@�ل ��A د�ت از �ر 

...دارا�� ھ�ی آ�-� �ردارد 

�و ���ت �$ ا�ن *�زھ� ا��طوری وا��ش ��ون � دی �� ا��/$ •
�دو�� ھر�ز ھ�+ �دوم ا��-� �ل �و ���$ ؟

ا�� �� �(�� �دا5%� �واب داد

ن ھ�وزم �� د�دن او�� �و�(�ل ��م ..او�� ھ�وزم ز���ن •.

ا�� �%� �رد �$ د��ش را از ��ن د�ت �و��ری ��رون �/�د و 
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.9"ب �ر �رود ا� او ا�� را �$ طرف �ود �ر�ردا�د 

ا�� �$ *��ن �و��ری ��ره �د و �� �ود 5/ر � �رد �$ دا��ن 
�$ *�زھ��� از ا�ن &��ل �رای او ��رد *$ ...ردی ���د �و��ری 

ردی را دا��$ ���د �$  آ�"در ...ا(���� � �وا��ت دا��$ ���د  ��
.�� ���طرش (�2ر ���د ��� را �/�د... �د طور او را ��واھد

 Aد ر��ا�روھ�ی �و��ری �$ �/د�.ر �زد�6 �دن و ا�� 5-
وھ��ش ��ره �ر ا�ت  Aوھ�ی ..ا�روھ��ش *�د در�$ از ر�

ا�ر��� دور *-ره زاو�$ دارش را  و���ده �ود و �$ ز����� روی 
. و�ت �� �"ص و ر ری او � ���ت

�و��ری ا�.����ش ... �و�� �$ �� �وا��ت ��وی �ودش را �.�رد 
.را ��ن وھ�ی ا�� 5رو �رد

و= ا�� دو�ت دا�ت �� ��� ا��.و�$ او را �وازش ��د%و ���د .. 
ا� (�= �6 &��ل دا�ت ..�6 �*$ �ر�$ وھ��ش را �$ ��زی �.�رد 

�و��ری ا��زه داد �� ��رھ�ی وھ�ی او از = �$ ..او را �س � �رد 
=ی ا�.����ش �$  ���ن 5رو �ر�زد و �� �.�ھش (ر�ت وھ� را د���ل 

.�رد 

...و �وازش �ردن او ادا$ داد ... و �$ �وازش �ردن

 �$ طور ����9 �%�2 از ا2طراب ھ�ی ا�� �� د�د �دن 

�-�ن د��ش را ا�دا�ت��

.�و ��-� �واھ� �ود.�رای *�د دت �و رو �وی ا��&ت ��-� �ذارم •

ا�.�ر �$ ا�� �ر ا�ن . �و��ری روی ��$ آ�ر  ���5ری � �رد
��M$ �� او �(ث � �رد.

و � س �$ �ت دری �$ ��ن ا��ق و�ود دا�ت وآن را�$  ا��ق د�.ر 
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�..و�ل � �رد *ر��د ��...آ�� آ��� ا��ق او �ود؟*"در 

ا�ن ا��ق رو ... ھ�+ ����� و�ود �داره.. ھ�+ راه 5راری �داری•
.ز�دان دوم �ودت در �ظر �.�ر 

.ا�� �$ د���ل او �$ راه ا5��د

ن &راره *$ ��ر ��م؟ ...��ر �ن •

�رو �$ ���ت و �%� �ن �د�ت رو �9دت �دی �� در طول روز •
��وا�� 

�ه • 6� $�/ ����و 5ردا *� ؟ اون و&8 *$ ��ر ��م؟�و �-م 
ا��ظ�ر داری در ط� ا�ن ز�ن *$ ��ر ��م؟...د�.$ ز�ده �و�م 

�%� �ن وزن ا$5�2 ��� •

.و در را روی �ورت ا�� (/م ��ت 

ا�� �رای د�� �$ در ���$ ا��ق ��ره �د �ت ھ��ش را در �/د�.ر 
�ره داد و (/م 5ر��د زد

..�و �$ 9و�2 ھ�ت •

.و �%� �رد د��.�ره در را �/�د ا� در &�ل �ود

�.�ھش را �$ اطراف ا��ق ا�دا�ت ز�دان �د�دم؟ -م ��ود �$ *"در 
ا�� . �25ی ا��ق �زرگ و د���ز ا�ت او ��ز ھم �/�� ��ر ا5��ده �ود

�ر �ود��.از (دود �دن 

$��9 �$ �ت درھ�ی 5را��وی ���/ن �$ راه ا5��د و �� ��س ھ���  ��
9�ق ھوای آزاد �ب را �$ درون ر�$ ھ��ش ���د .

*�م ا�داز ��و�ورک ���� ��وی *�ش ��وده �ده �ود �� ��م 
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*"در �د د�ش � �وا�ت ��ا=ن آن ...*را@��� ھ� و ا�رژی ھ��ش 
ا�� ��ور �رد �$ در ��ن �-ر ��و�ورک ا�ت و ..  ���ن � �ود

��د �  �و �� ا���ن ھ��� ..دارد ��م /�ن ھ�ی �د�د و ز��� را 
ا� او ھر�ز *��ن 5ر��� ��واھد .. ���ب و -ر��ن �&�ت � ��د

*ون �$ (��رھ�ی ��دو�� دور و �ر ا�ن ���$ را در �ر ...��5ت 
�ر5�$ �ود و �6 ا�-$ و �6 زا�وی از �ود را�2 او را �$ �9وان 

ز�دا�� �ر5�$ �ود�د

�/� از *وب ����� ھ��ش را �ردا�ت  و ..ا�� �$ دا�ل ا��ق �ر��ت 
(/م �$ �ت ��رون  ر��ب �رد *وب ����� �� (��ری ��ر�� 

�روع �رد �$ ��ده ھ�ی .. �ر�ورد �رد و �$ دا�ل ا��ق �ر��ت
و&%� �$ از �دت دل درد �� �وا��ت �(ل ��د .. ھ���ر�/� ��.

در �ظر �ر5ت �$ (/م �ودش را �$ د�وار ��ر�M �/و�د و ��م 
ورد .. �د�ش را��ود ��د Aه وآ�� ر���� Aود 5/ر �رد �$ ر�� ��
(ض ا��/$ � �وا�ت �6 &دم �$  �ش ��رد .. �9&$ �رو���ت $�

�$ ��دش ا5��د �$ ����د �$ �ودش �د$ ای �ز�د و �ر �$ ��ن ���واده 
.اش در �طر ا�ت

�ودش را از ��ن آ��$ &دی ..�رای ھ�ن �$ دا�ل (�م �ر��ت 
�� ا�ن آرا�ش ��.�ن و ���س ھ�ی  ر ا�5ده ���د ا�ن �ود .. �را�داز �رد

�رای او��ن ��ر ا�� � ..�$ �رو�� دارد �$ او ��ره �.�ه � ��د 
� دھد *$ �/�� ���د  Nر���وا��ت ����د آن ا�-$ �.

آب داغ را ��ز �رد �� �ور�ش را ��ورد 

�رم �رو�� •��.����ر از �-�م ازت 
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آ�� &رار �ود �$ �"�$ روزھ�ی ��&� ��ده از 9رش را ا�ن �و�$ 
�.ذرا�د؟ ھر روز ���د د�وا�$ ھ� �$ آ��$ ��ره �ود و �$ �ودش 5(ش 

.�دھد ؟�%�ت �$ �رو�� �$ او را در *��ن و2%��� &رار داده �ود 

/�$ ا�ن ��A رو �رده ���� �رو�� ا� در آ�ر اون ��� �$ •
-م ���ت *$ طوری... ���زه رو ��ره �م ... ��$ راھ�  �دا 

.��م �� �و رو از ��ن ��رم 

��ز .... (�� ز��� �$ آن ���ت �����9$ از دھ��ش ��رون � آد
� زد  A�* ش��& $� ���.ھم ر�$ ھ��� از ���دی و  ��

�6 ا/�ن ..  &��� از او ھ�وز ھم �$ د���ل �6 ���س دو��ره �ود
*را او � ����ت �6 ھ*�ن 5دا��ری �/�د؟ ...�رای ز�د�� �ردن 

*را ���د او &ر���� �رو�� � �د؟

د�-� � �د �$ ا�� �ود را ����م �ر�و��ش �رده �ود   �...ا

�ت �د����ش را  ر از آب �رد و 

• $��ھ�+ �و&�� ... ���ن ز�د��ت  Lل �6 طو�5ن داره �-ت �زد�6 
�ور�ش را ��ت �� �ودش .. در ��ر ���ت $��و (/م �ر از ھ

�.�ه د�.ری �$ .... را از �ر �"���  ھ�ی ��.� �رو�� ��ص ��د 
ا�ر *$ و�ود آن ا�-$ را .... ن �ر���م: �� �ود 5/ر �رد. آ��$ �رد

 �در درو�ش ا(��س � �رد �$ ���د �6 �رط�ن روح او را 
�ورد 

ا�� �$ دا�ل �د ر5ت و ..  س از ��6 �ردن  و�ت (��س �ور�ش
 �ھ��ش را .. �6 د�ت ��وار ��ن ��ده و ���رت آ�� ر�A   و��د

ا��.و�$ ����ر ا(��س � �رد �$ ���$ ا�� �ده ا�ت ... �رھ�$ �ذا�ت
����را�ن �.�ه دزدا�$ د�.ری ... �� �وا��ت ��وی �ودش را �.�رد ...

ز��� را �$ �و��ری آن ھ� را �$ او ���ن داده ...�$ �واھرات ا�دا�ت 
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آ�� او ا��ظ�ر دا�ت �$ ا�� از �دت �و�(��� روی ...�ود �$ ��د آورد 
ز�ن ��H�د؟ 

*را او �واھرات را �$ ا�� ���ن داده �ود؟ آ�� �و��ری وا&%� ��9ق 
� �وا��ت *�زی در ورد ا�ن �$ آ�-� ��9ق �/د�.ر �  ��رو�� �ود؟ ا

�و��ری ��-� از &�ت و  ��ن �و�� ��ن آ�-� .. ھ���د �$ ��د آورد
�(�ت � �رد .

���د او � ... ا�� آرزو دا�ت �� � �وا��ت �و��ری را ����ر آ����ز ��د
�وا��ت از درک روا������ �$ �ر5�$ ا����ده �رده و او را �رر�� 

�$ ��د � ....و از ا�ن طر�ق �را�ط را �$ ��8 �ودش ���Hر دھد ..��د 
ا�� از در ... آورد �$ &�ل از ا��/$ او و �و��ری دا�ل �د ظ�ھر �و�د

���د �ر��ف در ��ن ا��ق ..ا��ق �ودش �$ �ت ���ن ��رون ر5�$ �ود 
..در ا��ق �ودش �$ �ت ���ن ��ز �ود .. او و �و��ری

در ا��ق �ود را ... ���د ز��� �$ �و��ری از ���$ ��رون � ر5ت 
� �وراخ ���$ ھ�ی ���$ را ورد �رر�� &رار ... ا�(�ن � �رد ��

ا� ا(��= او ..آ�� او �رات ��5ر��� از �و��ری را دا�ت؟ ...� داد 
.ھر�ز �و�$ �� �د �$ ا�� �$ ��رون از ا��ق �ودش �ز�ده ا�ت 

ا�� �$ �ت در ا��ق �و��ری ر5ت و  �ت در او ...�� ا�ن 5/ر در ذھن 
�$ د&ت �$ د���ل ���دن �دای او �$ ��رون �$  �ت در ا��ق .. زا�و زد 

�وش � رد .

�$ ھ�ی روی ��ت و 5(ش ھ�ی ز�ر ��� �$ )��دای �-م �وردن 
آ�� او �$ ��ت �واب ر5�$ �ود؟ آن ھم �%د از ا��/$ �$ ...�و�ش ر��د 

� �رای ا���م دادن دارد؟-��$ �ود ��رھ�ی �ا�� 

ردھ� ا��.و�$ �ود�د ������را�ن ا�� ز��د �%�ب .. از طر�5 د�.ر �
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..�/رد 

آ�� او �6 �دا�� ���$ �$ ���$ ���د؟... ��ر �ن

ھر�ز &رار ���ت �� ا�ن و2%�ت �وا�م ��ره 

� . ا�ر *$ �و��ری از �دت ���.� �$ 5ر�ود�� ر��ده �ود� �ا
� .. �وا��ت �� ا(��س ا����&� �$ ��م �د�ش را 5را�ر5�$ �ود ��وا�د�

�وا��ت وا��ش �د�ش �ودش ���ت �$ ا�� را ��د�ده �ر5�$ و �$ �واب 
5رو رود 

��ش .. و&�� �دای آن ا���ن را ���د �$  �ت در ا��&ش زا�و زده�*
�دای ��Q ھ� و  ر��ب �ردن ا���ب و و���ل ��م �ده . را ��A �رد

ا��زا�ت؟ او � �وا��ت از �رک ز�ر در �دای آرام ��س ... �ود
.���د�ش را ���ود

آ�� او دا�ت ���و�� �و��ری را � �رد؟ �و��ری ا���د ���و�� �ود و 
.از �6 �ری *�زھ�ی ����ر �ذت � �رد 

�%د از �6 9ر ���و�� �ردن �رای �د�ت آوردن اط��9ت در ورد 
�و��ری و�ودات ����ری را ���� �رده �ود �$ �� �/د�.ر .. د�.ران

و ھر ز�ن �و�$ � �د �$ زو�-� �$ �"ط$ ای � .. را�ط$ دار�د
.ر��د �$ *�زی �ز و�ود �/د�.ر �را���ن اھ��� �دارد

� �وا��ت ��وی ... �و��ری ��� �$ ��ری �$ � �رد وا&ف �ود� �ا
.�ودش را �.�رد 

�$ �"ط$ ای �واھد .. (�= او �.ران �ود �$ ا�ر زود�ر �$ �واب �رود
و ا��زا�ت را روی ��ت ..ر��د �$ د�.ر *�زی �را�ش اھ�ت �دا��$ 

و *��ن �ودش را در او @رق ��د �$ د�.ر ��واھد ... ر��ب ��د 
�$ ��� �ودش ��م � �ود و ��� او �روع ... �وا��ت ����ص دھد

� �ود.
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ن �ودم رو در (د �6 ا���ن  ���ن �� آرم  $�.

�� 5ردا �ب دو��ره .. �و��ری � �وا��ت در ا��ظ�ر �رو�� ����د
ا�ر *$ .. �رای �ودش &�م �ورد... او � �وا�د ��ر ��د. �ر��زد

� �رد �$ �رو�� &�د ���د �دن �دارد  $�وش او زز G�� ذھ�ش.

ا� *.و�$ � ����ت ��وا�د؟ �$ �دای ��6 ��6 ��9ت روی د�وار 
� �وا��ت درد �دن او .... �وش 5را داد � ��دا�ش آراش ��ش �ود ا
.را از ��ن ��رد

���د � ����ت �� �ودش &رص ھ�ی �واب آور � آرود و �ودش را 
��ور �$ �وا��دن � �رد ..

آ�� ھ�ن . �و��ری از �ر ���ش ���د �د و �رش را ��ن د��-��ش �ر5ت
 �د�روز �ود �$ او از ز�دان �ز�ره اردر 5رار �رده �ود؟ طوری 

���ت �$ ا�.�ر ھ��$ ھ� �ذ��$ ...

*�س ��� ز�� �ده �ود و �و��ری �$ ازای ..  ��9ت &�ل�٢۴�ر از 
او �رای آزاد �ردن �رو�� .�و�ش را �$ ��دن داده �ود ..آزادی �ودش 

..ھر ��ری � �رد 

از آ�ر�ن ��ری �$ �و��ری �6 �ون آ��م را �$ و�ود � آورد &رن ھ� 
آ�� *�س ھ�وز ز�ده �ود؟ .. ا� ��-� �ون او ���5 ��ود.. �ذ��$ �ود

طMن ��ود در .. ا�� �رد....د�ن ن و ھز�ن 5رز�د �و�� ن 
ز��� �$ �و��ری ز�دا�� � �ود .. ورد ا�ن &�2$ *$ ا(���� دا�ت
ا�ر *$ ��دن ز��� �$ ھ�وز ... *�س او را �$ �دت �/��$ � داد

����را�ن �$ ... �و�وان �ود �ودش �$ �دت ورد �/��$ &رار �ر5�$ �ود
ا� �و��ری ��-� در "��ل درد ... �و�� � دا��ت �$ *$ ا(���� دارد

...(�� ز��� �$  و�ت �د�ش �$ �����ر ��د�ل �ده �ود ... ��د�ده �ود

$� ����درت �$ طور و(����$ ای .. ھ�+ دردی �د�ر از ا�ن ��ود �$ ز
��رد  �و ز�ده ز�ده �وزا�ده �واھد �د دا�ل ..ورد ���وز &رار 
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ھ�+ ظ�� ��=�ر ..�ر5-�  �-�ن ���� و �$ �2$ ھ�ی او �وش 5را دھ� 
 �از *�زی �$ ا��وا�و�+ ���-�  �ش �$ �و��ری و �درش �رده �ود �

.ر��د 

-م ��ود *$ ا���&� ��ن �و��ری و *�س ... ��وی اون ��طره رو �.�ر
�ل �ده �ود�د..ا5��ده ���د ���ن آن دو .. آ�-� (�= د�.ر �$ �/د�.ر 

�$ �$ ا�ن %�� �ود �$ �و��ری � �وا��ت �$ .. �ون رد و �دل �ده �ود
� �وا��ت ��طرات او را ��وش ��د. دا�ل ذھن *�س ��وذ ��د.

او ��-� ���د �$ ا�دازه ���5 �$ *�س ..........  ���د ���زی ���ت �$ ��وا�م
.�زد�6 �ود 

/ن �ود �$ او را �� �ودش �$ وال .ھ�ر ��دن �6 وا�/ری �ود 
$ �� ا��-� اطراف او را 5را�ر5�$ و �ر&$ ھ� و ر9د ... ھ�ل $� ����

و�ر&-��� ��م آ��ن را  و���ده �ود و �دای ��Q و 5ر��د �وش �راش 
.وا�/ری ھ� ��م �25 را � در�د  �-�ن �رده ���د 

او �/� از ا�.�ت ��ر �ون آ��م ھ��� �ود �$ دا�ل وا�-�ل را د�ده و 
.ز�ده ��رون آده �ود 

. ھ�ن (�= � �وا��ت آ��� �رود و *�س را  �دا ��د 

د�.ران ھم � �وا����د .. ا�ر �و��ری *��ن �"�$ ای دا�ت... �� ا�ن (�ل
د ��م ���راھ� در �را�ر د��� �6 �/$ از �دن ..*��ن �"�$ ای �/�ن

��N �ر����� �$ �ب ھ� �$ دا�ل ���$ ... د�/��*�س را � �وا���د
 �آ�-� � �ز�د و آ�-� �� 9ز�زا���ن را �رای ��ر����� و(����ک 

.ر�ود 

........ا� اول ن او�و �د�ت ��رم 

�و�� ز��� �$ �و��ری ا�ن &درت را دا�ت ��$ �$ ��د�� او را ...
...�$ *�A ���ورد 
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 س �و �/� از �.-����ن ا5�2$ ای ؟-

�/� از ����� �$ �$ او �6 .�و��ری ا�ن را از ��دوس �ر��ن  ر��د 
رد �وان در (�ل &دم زدن ��وی .�رده �ود �� از ز�دان 5رار ��د 

9�رت وا�/ری ھ� �ود .

��دوس �$ �ت 9"ب *ر��د و �$ (ض د�دن �و��ری 5ورا *-ره اش 
� �ر��ف *�زی �$ ھ$ �� د�دن �و��ری ا���م � داد�د.آرام �د ��.

�ره .. 5/ر � ��م ھ��طوره آ&�ی �و��ری•�)� �(ت �$ �ور 
.ا�م

���رت و */$ .. ��ن ر�A  ر�ده.. �-�$ اش ر�وط اھ��� �.زاس �ود
و �$ طرز ��ره ای ا���ن وار �$ �ظر � .. ھ�ی ���و�� �$  � دا�ت

.ر��د 

ا�ر*$ ��دوس در د���ی �ور ��زه وارد �ود و ��-� �6 �ه  �ش 5-�ده 
ا�  �رک � .. �ود �$ د�.ر ا���ن ���ت و �$ �6 ���را ��د�ل �ده

.�وا��ت ا�ب ��رآد ���د 

�$ �و��ری ��ره �د و  ر��د 

*طوری �و���� از (��ر وا�-�ل �.ذری؟ و&�� ھ�+ �س د�.$ •
��و���$ ا�ن ��رو �/�$ ؟

�و��ری از �ر ���$ اش �$ ��م ���راھ��� �$ ��وی در ورودی 
��ظ ��دو�� ��8 ورود آ�-� �$ دا�ل . ا����ده �ودن �����د زد)

ا�ن ��دو در�ت ���$ ��دو�� �ود �$ او دور آ �ر��ن . وا�-�ل � �د
و �/��ن آن �رای �و��ری ... ا� ����ر 2%�ف �ر. �ود ���ده �ود

.��ر ��ده ای �ود 
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� آن ���راھ� � �وا��ن �$ از *�س ا��"�م �.�رن��ر . �� �ا
��� از آ�-� � دا��ت �$ ��دن ��-� �6 9رو�6 ��$ �ب ��زی 

.در د���ن ��در ا���  ا�ت

�ر5�$ �ود... وب A�* $� ری را��رازی  �-�ن ... ا����� �$ (�"$ �و
.را �� �ود (ل � �رد 

.*�س � دا��ت (�"$ ����ت 

�راھ�ی  �ت در ورودی �$ �$ �ون *�س �� ���و��ری �رای �
ا�ر*$ � دا��ت آ�-� (�� �� .���$ �ود�د �-�ر�ن آرزوھ� را دا�ت 

�� *$ ر�د �$ (��ر د�9�5 .. �وا��د از ��دوی در ورودی �9ور ���د
..وا�/ری ھ� 

 �اطراف &�%$ وا�/ری ھ� را ��N ھ� و ا�/�ت ھ��� �وف 5رو 
�ود را ����ن ... �$ ھر از ��ھ� در ��ن ��Q ھ�ی ز���$ ���د.. �رد

� �رد�د .

از .. �%د از ���ت و ��ز �ون آ��م ھ� �$ دا�ل 9�رت وا�/ری ھ�
�6 ط��م &د�� �رای (��ظت از در ورودی 9�رت ا����ده �رد�د 

.�� آن را ��وذ �� ذ�ر ���د

.آ�� �و��ری &��� از آن �"�$ ��ود؟ آه ��$ اون �ودم �ودم

��$ �ودم ��دوس•�ن &در�� دارم �$ �"�$ (�� �� �و�ن .. �-ت 
��-� از . در�ش ��ن ����را�ن �و ھم ��(ب ھ*�ن &در�� ھ���

.����� �$ �$ د&ت ا����ب �دن ���د ��و�� 

�دا&ت ا�ن (رف را زده �ود ا� ��دوس �$  �� �ا�ر *$ �و��ری ��
&رن ھ�  �ش �و��ری �� ��دو�ری �$ �$ او ���ن داده �ود . او ��د�د

او ھ�وز � . *.و�$ ��دوی وا�/ن را ���L ��د ھم  ��ن �ده �ود
ھ�وز � .. �وا��ت �$ ��د آورد �$ �ون او *$ زه ای � داد

145



tlg
:@

NOVELSLAND

.�وا��ت  ��ن ��9ب و @ر����ن  را �$ ��د آورد 

�ت ���دوس د��ش را ��و آورد و �$ او 

�$ ھر (�ل د�دن �� ��9ث �و�����$•

�و��ری �$ د�ت �وان آ�*��ن �.�ه �ردی �رد �$  �رک �� �����دی 
-م ��ود �$ او *"در ر5��ر . روی دھ��ش ��=�ره د��ش را ا�دا�ت 

��دوس ھ�وز در ورد او .. ��ن و �ردی ��  �رک دا��$ ���د
�ذا�ت  �.�-�ر�ن ھ� را 5/ر � �رد و �$ او ا(�رام 

�و��ری �%د از ز�دا�� �د�ش ��� .. در او��ن د�دار��ن �� �/د�.ر
����را�ن �� د�دن  �رک �$ او ا��ره داده .. ا(��س �ر��.� دا�ت

�ود �� �$ �زدش ����د او ��� �وان �ود و ��طرات ز��دی �دا�ت �� 
 �رک ��-� �$ ا�ن د��ل ز�ده ��ده �ود �$ ....ذھن او را آزار دھد 
� �ون آ��م �ود ��.

5/ر � ��م ا������ �� �$ �ر �$ *�س �ز�� ھ�ن؟ � �و�م از وا�/ری 
 $� �ھ� در�وا�ت �/�م �$ �-ت ا��زه �دن �� از (��ر ارواح رد ��� ا

ت ��� �و �دن�� $� ����ظر �� ر�$ �$ ز��د اھ

ن ھر�ز �رای دا��ن *�زی در�وا�ت �� ��م 5"ط �$ د��ش •
��ر ا���ح ھم ...�$ �$ *�زی رو �د�وری ��وام ...��رم ا) ��)

� �و�ن ��وم رو �.�رن  �.

��-� �زد�6 �$ *�س �ودن ...ا� او ���ز �دا�ت �$ دا�ل ���$ ���د 
.�را�ش ���5 �ود 

ا� �-�ر � .. �6 ا�رو�ش را �رای ا�ن (رف �و��ری ��= �رد
��م �و��ری در �ز�ره �"ر��� .. دا��ت �� (رف ھ�ی او را ��ور ��د
.�وا�6 را ����وی Hزی داده �ود
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*�س او����ت ا� �$ �درت �-و�$ •

از آ����� �$ �� ���ر��� �/$ �/$ �ده �ود...�%��� �دا�ت 

� &��ل  �ش ����$ ��دوس •��

دو���م �و ��د �دا � ��ن•

آ�� �$ را��� د�ن د�ر�ن دا�ت �� �6 ��ز�/ن 5و���ل �و�وان �$ ��م 
��د �(�ت � �رد؟ �6 ��$ �ون آ��م ��$ ا���ح �$ ا�م ��دوس �$ 

زاج �وش �ر � آد

...�$ ھر (�ل 

� �� ھم دو�ت �����م•

�ت��ت ��9ث �ده �ود �$ ��وی او �$ . �و��ری �� �6 ا�م ا�ن را ��
�ت ... ا�.�ر �$ دا�ت..�وزش درآ�د � �...دروغ 

/ن �ود *��ن *�زی ���د؟ ��دوس ��م *�زی �ود �$ *طور 
�6  �ر �وب و �� ادب �$ ��� �$ دو���ن و ..... �و��ری ��ود

�ر��ف ا�ن �$ او و ��دوس ....����� �$ دو�ت دا�ت و�5دار �ود 
ا���$ �و��ری ���� ����ر ... ھر دو �$ طور &��ل �و�-� �ذاب �ود�د

آ�-� �� �وا����د ����ر از ا�ن ���ف ....�$ ��� &��ل درک �ود ...
.�/د�.ر �$ �ظر آ��د 

.��د ��  ��ش �$ �/$ ��A �و*/� زد 

• $� $�����ا���$ ���د �-ت �.م �$ و�ن ھ�وزم از د��ت �$ �دت 9
ون رو �رو�س �ردیدھن ھ

و�ن �"ب �$ راد��ن �6 وا�/ر ��A ا5روز �ود �$ ھراه �و��ری و 
��دوس و (�� *�س و�ن ھم �/� از �ش ��ر ا�29ی �روھ� �ود�د 

�روھ� �$ *�دان . �$ �� �/د�.ر از آن �ز�ره �ر���$ �ود�د
در ازای &و�� ...�و��ری ��ن ھ$ آ�-� را ���ت داده �ود .. دو����$
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..�$ از *�س �ر5�$ �ود 

.اون ھم �$ د5�ر (��ب ن ا$5�2 ��$ .. ا�$ ��دن ز�ده �و�$

ھر �ش ��ی آ�-� د�-� و (�� ھ��$ ھ� در (�ل 5رار �ود�د و �� 
��رک دوش �$ دوش ��.�ده �ود�د �� ز��� �$ �و��ری ��  ����د�

.�/� از د���ن آ�-�  ��ن ���$ �ود 

�/را�$  ��G داد ��و��ری �� �(�� 

و ھ�وز ... ن �$ 5ر�ت ��� در د��رس د�دم و اون رو �ر5�م•
*�س رو ���طر ��م ���ھ��� �$ در &��ل ..ھم �� ا�ن (�ل و�ن 

اون ا���م داده �ود ����ده؟

�ذ��$ ��9ق ��د�ن  ��&�ل از ا��/$ *�س �$ ��د ���ورد �$ در ز�د
*�س ��م د��ورات و�ن رو ا�را �رده �ود و ��د�ن را �� ..�وده 

در�ت در *��ن او ذل زده و �م ... �ر (د رگ �/��$ داده �ود
-�6 را روی �دن او ر���$ �ود...

ا���$ �%دھ� او از �دت 9ذاب و�دان و ���ه د�و�$ �ده �ود 

�ت ���ت•�... ا���$ �$ ���... و�ن � دو��ت �$ د��� ��ط�ن 

ط�M$ �$ �و ھ���  �.ا

�ا(��= در ��م طول ز�د��ش ھزاران ���را .... وا�/�ری "دس �
�� ا�ن (�ل او �$ ��طر ا���م ا�ن ��رھ��ش ... را ���$ �ود

ا� از طر�5 د�.ر �و��ری *$؟  ....ورد�(��ن &رار �ر5�$ �ود
ورد ��رت ....

•$�� 6ا�$ ��و�� �و��و .. ا�دوارم �$ �و�ت ��و�$ �$ د��� �
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���ت �دی او�� ھم ���د �و رو ����ن .$ �$؟

• $�/�...�و او�"در ��ده ای �$ از �(�ظ �5ز�/� �و @.�ن 

� �و�ن  رو�$ ��د�ل �دن �$ �ون آ��م رو •� �-�%�وه ھ$ آد
.��ب ���ور�د و ز�ده ����د 

��دوس �� @.��� �رش را �/�ن داد 

ھ�+ �دوم او�� ..*�زھ�ی ز��دی در وردت ���دم آ&�ی �و��ری •
ا���$ ن ��م دت از �� د�5ع �ردم .. *�زھ�ی �و�� ��ودن

ا� �$ �ظر � ر�$ �$ ��� از ا�ن ���راھ� ��و�ر �دی از ...
� در ذھ��ون دارن�..

��دق ���م • �ن ���د اون در �د رو �$ ..ا�$ ��وام ��ھ�ت ��
 �ر�و�م و ���د �.م �$ ��و�ری �$ او�� از ن در ذھ��ون ٩٠

....دارن ��� در��$ 

/ن �$ ھ$ آ�-� ����ت �رده �و��ری �� �و�(��� �$ �د�ر�ن �/ل 
.�ود 

�� ا�ن �$  �ت �رم ھوای �و دا��� ا�ن ��و�ر رو از �ودت �$ •
�� �$ طور ... �� �ذا��� �$ �$ طرز ر&ت ��ری �م اط��9

...ا("��$ ای ��د ذھ��

�م �ذا�ت � $�و�$ او �$ �ت ���$ اش ..�م �م (ر5ش را ��
در آرزوی ا�ن �ود �$ ھر *$ �ر�%�ر �$ �ت .. �ر���$ �ود

.9رو�ش �ر�ردد

*را او ھم ا��ون ھ*�ن (س ...ا�ن 5/ر �و��ری را �و�$ �رد 
او �$ را(�� � �وا��ت از ... ���-� &�ل...ار���ط� &وی �� او دا�ت 

�ذرا�دن ��-�  �(ظ���... او �دا ���د =�) ��$ �دت ..دور از او .. ا
...�%�ت.. او را �(ت ���Lر &رار داده �ود
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��ن ا��/$ *��ت &رزه �$ ا�ن %���ت �$ داری د�و�$ •��-م 
���

ط�Mن &��A �ر از ا�ن او�و �رات �و��ف �ردن .$ �$؟•

 6و�ن �6 9و�2 ھرزه ز�ون دراز �ود �$ 5/ر � �رد ���� ���
ا�ت

��دوس د��ش را  �ت �رد�ش �ذا�ت و  ��G داد  

�.�ه �ن ن �و��ر�م ��ر�ھ� -اون د&�"� ا�ن د�� �رام �%ر�ف �رد •
/�$ از ��س �ت �$ �و ��و �و ��*و �� �$ *�زی Lل اون (�� �-م 

وا&%�ت داره؟..ھم د�و�$ �ر ��� 

�/� از د���ن ...�6  ��.وی وا�/ری �ود ... ��س �"ب �$ ��ودا�$
� �"�$ ھ�ی �ون آ��م را �� ����$ � ... د�ر�ن �و��ری��"ر��� �

.*�زی �$ از &درت د�.ران ��رج �ود .. �ذا�ت

.د�و�$ �ر از ��س؟ ا/�ن  ذ�ر ���ت •

�و��ری در �%�ب �ود �$ آ�� او ..او (�� از �و��ری ھم �د�ر �ود 
�رو�� را  �ش ���� �رده �ود �� �$؟ ��-� *�ر �وب در ورد ��س؟ او 
آ�"در د�وا�$ �ود �$ ا�Lرا 5رق ��ن وا&%�ت و �وھم را و ��و�رھ��� 

�$ از آ��ده � د�د و ز�ن (�ل را �� �وا��ت ����ص دھد 

ا� ا�ر �$ ��د آورد *$؟ *$ � �د ا�ر ��س ھ�ن (�= ھم دا�ت 
��د در � $/����ت �$  �� *�د؟ ���د ا�ن  $Mوط�ف او ���

"��ل  �د��ه ���ه -ره ھ�ی �طر�J (ر�ت �رده ���د....

��دوس زز$ �رد

�د�ر از اون *�ز�ن �$ �� ...*��ت داره ھر �(ظ$ 9وض � �ن •
....(�= د�دم 

&وی ... �و �� &رار � ��$...���طر ا��/$ 9رو�م رو ��-� �ذا��م 
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�ر�ن آدم �ش ھ� و �وف �ر�ن و�ودات �ور ھ.� در  � �/�ر او 
ا�ر *$ و�ودات ����ر &در��دی ز�د�� ��ن را د�ون ... �ودن

�داد�د �� �-�ر�ن . �و��ری �ود�د و �$ او �دھ/�ر �ود�د Nر��� �ا
�� ا��/$ �$ ��رھ��� �$ .. �ر��زان �ود را �رای �/�ر �ر او ��ر���د

.�و��ری آ�-� را ��ور �$ ا���ش � ��د �ن دھ�د 

ا� �����ش .. ا�ن �6 ���ر�$ �$ �رش ���� و&ت  �ش &�ر �ردم•
.5وق ا�%�ده ا�د 

و اون *� �ود آ&�ی �و��ری؟•

ا�ر *$ آ�-� ا��ون  � �وا����د 9روس �و��ری را ھدف �ود &رار 
�و��ری �$ �ود ��دآوری �$ �رو�� �� �وا�د ا=ن از �ظر .. دھ�د

..�/��/� ���$ �ود 

ن او�و �وی �دن �و����د ا��زا�ت � �وام ��� 5/ر �ردن �$ ...... ا
و �د�� �$ ....��-�ی �رآده و �ذاب ... *�-�ی �����ری �راق

� ��5�زی ھ�ی �و��ری را ����ر �رده �ود�م ..... ��او دو��ره 
.�د �$ ان �دن را �رای �رو�� (�5ظت ��د 

 

... �ا�ر �ون �وارا�ش را در �ظر �.�ری اون زه �راب و �9ل 
��ش ھ�ی �و��ری ... د&�"� ھ��طور �$  درش �و��ف �رده �ود... دھد

....(�� (�= ھم �� �$ ��دآوردن ��طره ��ز �د�د

�دن &ر��ن•� ��%�ظورت از �راب و �9ل *�$؟ (ر�5ت 

ن ���د �(�ت �ردم؟•

�و��ری �رش را �$ .. �رای ا�ن �$ ��طره را از ذھ�ش  �ک ��د
�ذا�ت .. �دت �/�ن داد N�� ظ��و  � �$ درون (

��دوس 5ر��د زد 
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واظب ��ش•

&�ل از ا��/$ �و��ری ��وا�د از ��ن (��ر آ�-� �$ ��ی د�.ری ط� 
�/� از آ�-� �ور�ش را *�A زد و ��9ث �د �ون ... ا=رض ��د

.از ا�روھ��ش ��رون �ر�زد 

(���ون �و�$ آ&�ی �و��ری؟•

�� �ود .... در (��� �$ در ��$ رز ��ون �$ �ر � �رد... درد
�9�� از د�و�.� از ..ھ�+ %2�� ��ون �ده : �/رار � �رد

.�ودت ��ون �ده 

ز���ش را  ��رون آورد و آن را .. ز��� �$ �ون روی ��-��ش ر��ت
�� از �ون ا��زا�ت �$ �� �ون �ودش �ر��ب . ����د��را�($ ����ر �

.و ا�ن او را آرام � �رد.�ده �ود را � �وا��ت ا(��س ��د 

��N ھ�ی دا�ل (��ر ر5ت و آد��ن را آرام �ر �رد�د و رھ�ر آ�-� 
. �� د&ت ���� �$ �و��ری ��ره �د 

�ت��و��ری �� د�دان ھ��� �$ ھم �5رده 

�/��ر د�.$ �$ ن د�ت ..��و�م �� د��-�ی ���� ���ودت ��م •
. و ط%م ��م را �واھ� *��د... �زن

��Q�� N ���دی ���د و �و��ری �����دی زد 

ز��� �$ ھ�وز ز��� �ودی �و رو � �����م •

�-�ن �ورت ��N &رز �د و �رای �(ظ$ ای �$ آن ��.�وی ��
.ز���ی &��� ���ھت  �دا �رد 

�/ر  ر��د ��و��ری �� �(�� 

و&�� �$ &��A �ودی ن ��ھ�ت را�ط$ دا��م؟•

.����$ د�.ری در �25 ط��ن ا�دا�ت�� Q�� .. ظ��) $� N�� س �
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.�ود �ر��ت

�و��ری �$ ���$ ھ��ش را ��= � ا�دا�ت و �$ �ت *�س � ر5ت 
 ��G داد 

5/ر � ��م ا��/�ر رو �ردم •

�را�$ ای او را �%"�ب � �رد ��دوس �$ �ورت 

� �واھ� �� د��� *�/�ر ���؟•

� �وام وارد ذھ�ش ��م و ا5/�ر�و ��و�م•

*طوری؟•

�� �$ او &درت و ��ر ...در (��� �$ �$ �ت آ��ن رو � �رد 
: ��G داد ... �دھد

ن �و�ش رو �و��دم و �%د از اون �ون �ودم رو �-ش ھد�$ •
�� ا�د ��ن �ودون �6  ل ����$ �ده ... دادم

• $� ������ س ا�ن ھون *�زھ� �$ �و در ورد  �و�دھ�ی ��
.ر��ن ھ�دار داده �ودی

•��.

��دوس �ودش را ��وی �و��ری &رار داد 

�� ھر ��ر .. *را ن ���د �-ت ا��زه �دم �$ ذھن د��� رو ��و��•
د�.$ ای؟

�و��ری ����د ��/� زد

*�/�ر � �و�� �/�� �$ ��وی �و �.�ری؟ (�= �رو ���ر •

و �"ر��� ا5�2$ �رد 
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�� ا��/$ ن �در و �در�زرگ 9ز�زت رو � ��م و �ر�ون •
رو �رات ھد�$ � آرم

ا� &�ل از ا��/$ ���ت از��و�ش ��رون ����د آ��� �وزان ��و�ش را 
5را �ر5ت 

� �وا��ت �6 دروغ ���د....  �$ �$ ا�ن %�� �ود $�*را . آن �
ن �� �و�م دو �� ا���ن �� ارزش رو �/�م؟ *را او � �وا��ت 

ذره ای و�5داری ���ت �$ ��دوس دا��$ ���د؟ 

*ون �$ �6 *�زی در ورد ا�ن  �ر ھ�ت �$ �و �(ت ���Lر &رار 
...ا(��س &وی از و�5داری...�ده 

��دوس ���$ ھ��ش را �$ 9"ب داد

ن � �و�م ز�A رو �$ �دا درآرم•

و ن ھم � �و�م �ردن �و (�� &�ل :�و��ری  �ش �ودش 5/ر �رد 
ا� ���طر ھ/�ری ... از ا��/$ ��و�� دھن �و ��ز ��� ��/و�م

.&�����ن �و��ری � �و��ت از ا�ن �6 �ط�ی  �رک �.ذرد 

ن ���ل دارم �� از ��طرات *�س ا����ده ��م �� ��ی 5ر��ده وب •
��� �$ د��ور دزد�ده �دن � و اون آز��ش ھ�ی ...رو  �دا ��م 

��� �$ ھ�وزم � �و�$ ���واده �و ...و(����ک روی � رو داد 
.رو �-د�د ��$ 

و  �ش �ود 5/ر �رد ��� �$ ���د آ��ده �و  �ش �ودش 
......... �$ �/ل �6 (�"$........... داره

��ش ھ�ی رد �وان ��رون زدن و  ��G داد

�م � �وام �$ اون رو �/�ر ��م •

ن �$ �س د�.$ ای ���ز دارم �� از �6 د�ن • ��� �*را 5/ر 
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�و�� ا��"�م �.�رم؟

•

�$ . وا&%� ���زی ���ت؟ �و��ری �$ ��د د���ن �و�� &د�� اش ا5��د
�$ ��د آورد �$ دو�ت ... آن زن ا���ن در ھ�و���.. �9وان �Lل او���

���� &�ل  �ش از ا��/$ �و��ری ��وا�د د��-��ش ...دا�ت او را �/�د 
/�ده و .. را �$ �ردن او �ر���د ��و�ط ا��وا�و�+ �و�ش ��

.��6 �ده �ود 

�و��ری �$ ��د آورد �$ آن ا���ن *"در �درش را ورد ��م &رار داده 
�ود و �درش �� 5ر��دی �$ �و��ری ا���س �رده �ود

ا��"�م �و �.�ر   -

�� ��=�ره ..��-� (�= �ود �$ �و��ری در ��$ رز و5"�ت &رار دا�ت 
.��وا�د �ر�� را  �دا ��د 

ن ���ز دا��$ ����ن آ&�ی �و��ری• 6ن .. اھ�ت ��دم �$ �$ �
در 2ن � .. ھم �$ ھون ا�دازه � �وام �$ از اون ا��"�م �.�رم

در�ت ھو�طور .. �� ھم دو���م و دو��-� ھوای ھد�.رو دارن
ن و �و �وی اون �ز�ره ھوای ھو دا���م  $�.

ز��� �$ ھ�وز �و�ش داغ �ود و ا5/�رش دور و �ر ز�ده ��دن در 
�ذ�ت �/ن �ود �$ �و��ری �/� دو ��ر ��ن آن .. ان �ز�ره 

�دون آ�/$ *�زی در &���ش از او در�وا�ت .  �ر را ���ت داده ���د
ا� ا�ن ��-� �$ ا�ن ��طر �ود �$ �6 ھ��ش در �-��ت �$ �ود . ��د 

��ت  �.�و��ری �ر 

ن ھ*��ن �ون ��دوس رو /ررا �$ �طر ا�دا��م 

�و��ری �رای ا��/$ �(ث را ھ�ن �� ��م ��د  ��G داد 
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در ا�ن ورد �%دا �� ھد�.ر �(�ت � ���م•

��دوس از او ر��د 

�م � �و�م ��ھ�ت ���م؟•

.(�= دھن �و ���د ...........�$ •

(�= د&�"� از ا�ن ..ن روی &ول �� (��ب � ��م آ&�ی �و��ری •
9���ت ذھن �وا�� �ون *$ ا��ظ�ری دار�ن؟

ز�ر  ��ره *�س و �$ دور از (��ظ ا���ح �و��ری �واب داد 

/�$ �$ ��ی  �-�ن وب رو �دو�$•ن ��و�م �$ اون .. اون  $�ا
� او��� ظ�ھر ��م..��طرش د��ر��  �دا ��م �"��� �و�م  ...

Lل ا��/$ �ودم او��� �ودم.

و ��� �� ھم ... س ھر *$ زود�ر �$ ا�ن ��طره د��ر��  �دا �ن •
..�ر�م (���ش رو �ر��م 

&دم اول ا��/$ دھن �و ���دی •

��دوس �� �و�(��� و �9&$ �رش را �/�ن داد

*�م•

ھ��طور �$ �و��ری �%� � �رد �$ 2ر��ن &�ب *�س �وش 5را 
�$ ... ذھن �ود را آرام �رد و 2ر��ن &��ش را  ���ن آورد.. دھد

(ض ا��/$ 2ر��ن &�ب او را ���د 2ر��ن &�ب �ودش (س �رد ..

ا�ن ..ا�ھ�وز � �وا��ت ����د ... آرام  �6 ھ��ش را روی ھم آورد
...��ر از طر�ق *��ن *�س 

.��ر�/� (ض .... ��ر�/� �ود...... و *�زی �$ �و��ری  �دا �رد

آ�� او در ���ر رگ �$ �ر � . �$ ھ�+ ا5/�ری و �$ ھ�+ رو����
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�رد؟

�دا�� ا�ر او � �وا��ت ذھن �ودش را ���د ذھن او ا��.و�$ آرام 
�%� �رد �$ 9ق ����ری از .  س ارزش ردن دا�ت ... ����د

.ا� ھ�وز ھ$ �� ���ت �ود.. ا5/�رش ��وذ ��د

ا��طور �$ %�وم �ود �$ ا�ن زودی ھ� �� �وا��ت ا5/�ری از وب 
� �وا��ت ذھن *�س را �راب ��د.. �د�ت آورد� �.. و �و��ری ��

.�� ��وا�د از = �$ =ی آن �/� از ��طرات وب را �د�ت آورد 

��ش را ��رون داد � ��ھ�+ ..ذھن *�س را رھ� �رد و از �ر ر���د
.اط��9�� �$ د�ت ���ورده �ود 

� ����ت �$ آن (�"$ د�ت .���ن ھ��ش را �ف د��ش 5رو �رد  �او (�
��/�ت آن (�"$ در ا����ر او �ود ...  �دا � �رد..

��دوس  ر��د 

• $�� 6ور��ون ��وب رو  �دا �ردی ؟ *�زی �$ ��و�$ �$ 
 �دا �ردی؟ 

ور�ت �؟ ن *�زی �$ �$ ھد5م �6 ��$ رو ��و���م ����م•� ..

�ت �.�و ھر�ز در ا�ن را�ط$ �$ ��� *�زی ��واھ� 

*را ن ���د از �"�$ دو���م ا��و Lل �6 راز �.$ دارم؟ ���ل •
داری �$ او�� �د$ �ز��؟

�و��ری ز�ن ���5 �دا�ت �� آن را �رف �د$ زدن �$ آ�-� �/�د 

.�$ ھ�وز ....�$ •
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�%د از *�د �(ظ$ دو د�� ��دوس  ر��د

ن ا�ن رازو �وی ���$ �ودم �.$ � دارم ا� ���د �دو�م �� • $���
*طور �-ت د��ر��  �دا ��م؟ ��ره ����ت *�$؟

�و��ری �$ او ��ره �د

�ره ���ن؟ *را ھ*�ن *�زی � �وای؟•�

��دوس *���ش را *ر���د 

و ن ���ل دارم در را�ط$ ... *ون �$ � دو���م.... �/��ره د�.$•
و ���ل دارم در "��ل د=دور ھوا�و ... �� وب �-ت �6 ��م

�.ن �$ اون داره ���طرت ��د ...دا��$ ���م  $..ھ

آ�ر�ن ��ری �$ �و��ری *-ره ��.�ن و د�وا�$ . ��$ ھ�ن طور �ود
او 5ر��د � زد .. او را د�ده �ود

•$"�)

... از ز��� �$ �� د��ور او �و��ری را در ز�دان آن �ز�ره �ر5�$ �ود�د

.��دو�رھ�ی ا5رادش دو��دوش او �$ �و��ری �����د � ز��د

...ا� �و��ری �ور را�ز �زر�� �رای ھ$ آ�-� دا�ت 

�و��ری؟ ا�و؟•

*�$؟•

��م �$ � �وام ھ�ر�و ����م•�

�ھ�*$ ھ�ی �دن �و��ری �"�ض �د و �$ آرا� �رش را �$ طرف 
 �رک *ر���د 

ھ�رم؟•
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�.ن �$ �و 9رو�ت رو  �دا �ردی • $ھ

�ظورت از او�� ��/�$ ؟•

ا(��س �رد ��ش ھ��ش در ز���ش 5رو .. ��ش ھ�ی �و��ری ���د �د�د
و�� او �� د����ش ��زی �رده �ود ���واده ھ�ی آ�-� را ... � رو�د

و وا��ش ��.�ن آ�-� ���ت �$ �-د�د ���واده ��ن .. �-د�د �رده �ود
در (��� �$ �ودش ��� �رد و (���.ر ....را ��ره �رده �ود 

.���ری ا����ده �ود 

...ا� د�.ر ا�ن *��ن ��ود

�$ ھر �(ظ$ ر���ر �ر .. ��دوس �دون ا��/$ �$ (�ل و ھوای �و��ری
�و�-� دا��$ ���د ادا$ داد.. � �د

���� از �*$ ھ�ی ا���� دارن در ورد ���وم �و �(�ت � ��ن  -

&�ل از ا��/$ ��دوس ��وا�د  �6 �-م �ز�د د���ن �و��ری دور �ردن 
...و آن را ��5ر � داد ..  �رک �ود

�ظورت *�$؟ �� ا�ن (ر5-� رو زده؟ -

*را او �ود را �و��رد ���ن �داده �ود؟ *را ا�ن ا(��س ....ا(ق 
د�وا�$ وارش ���ت �$ �رو�� را �روز داده �ود ؟

*"در در �ذ��$ ن Hرور �ودم �$ ھر�ز در "��ل ��� �"ط$ 
*ون �رای �س د�.$ ای او�"در ارزش &�Mل ..2%ف ��ون ��دادم 

��دم �

��دوس از ��ن د�دان ھ�ی �-م �5رده اش  ��G داد 

�.ن �$ ھ�رت ���� ��ارز�$... ��دو�م �ظور�ون *�$ - �.. ا

.ھ*��ن �دو�م �$ �� ا�ن (ر5و زده 
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..��ارزش؟ 

��� �رای �ر اون &�ت �ذا��$؟  س &ط%�  �ی &ط%��$ &�ل  -
ا�$ &�ل ن د�ت 9روس ر���ر ن �$ ... �ودش رو ا�2 �رده 

.. او�-� �ر�$

.�و��ری  �ر را روی ز�ن ھل داد و او را رھ� �رد

��ن ��س ھ�ی ��دی �$ � ���د  �رک �واب داد 

�و *�د ��ری در ... اون و&8 � دو���م �$ �و �6 ���وم داری -
�رای ھ�ن �ود �$ ھر��ری ا���م ... وردش �(�ت �رده �ودی 

� دادی �� از اون �ز�ره ���ت  �دا ���

دو��ره �(�ش ��د �د و روی  �ھ��ش ا����د و �رد و ��ک  �راھ�ش 
���ده �ود ..را �/��د �� �&��.ا�.�ر �$ ھ�+ ا�

� رو 5رو���  - $�دو���م �$ �و ..�$ ھ�ن ��طر �ود �$ �و ھ
�ن �د ����� ..او�"دری �$ ر��  ���/س و ��را 

- $�5��

 �ھ$ ا�ن ����� �$ �و��ری را ���طر ��.د�� اش �رز�ش 
آ�� � �وا���د �$ د��ر �%2�� �$ ھر�ز �$ آ�-� آ���� .. �رد�د

�ر���ده �ود �د$ �ز��د؟

� ����ت ھر *$ زود �ر او را �$ �6 ���را ��د�ل ��م ... ��رو�� 
�� ��وا�د در ... ����ت ا�ن &درت را دا��$ ���د �� از �ودش د�5ع ��د

وا&8 2روری ط� ا=رض ��د .
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*ون �$ ..&ط%� �6 �ون آ��م ���ت ...  س اون *�$؟... �ب -
و�ده� �&�� ���$ �$ ھ�+ زن �ون آ������د اون �6 ... ر��ن �-م 

�� �6 ��دو�ر ؟.. ��ط�ن ���$

� �و�م 5/ر ��م *را ��دوس ا��"در  �$ ...... �� �و�م 5/ر ��م �
و2وع �9&�ده؟

آ�� او�-� �و رو ا���� ����ن �$ از ن اط��9ت �/�� ��رون؟ -

�$ ا���$ �$ �$ -

ا� ... ا�ر*$ �و��ری �رو�� را  �ت (��ظ &در��د  �-�ن �رده �ود
�-�ن �رس ..��ز ھم �� �وا��ت در ورد ا�ن &�2$ ر��6 �/�د ��

�م و�ودش را 5را �ر5ت �.

�$ ......ھر�ز دو��ره اون رو �� د�5ع ��-� �ذار ...... �ر�رد  ��ش
�ت �ت ��دوس �ر��ت و �

5راوش �ن �$ ھر�ز �و ������  �ر  -

� س �� د�د �د 

ا��زا�ت را در (��� �$ ... ز��� �$ �و��ری �$ آ �ر���ش �ر��ت
.��رن از ا��&ش ����$ �ود  �دا �رد 
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...دو��ره از د��ورات او �ر �*� �رده �ود 

ا�ر *$ ..... او ��م آن آرا�ش ھ� را از روی �ور�ش ���$ �ود
�ت� �ا� �$ ... �و��ری ���طر  ����د ا�ن &�2$ �$ �ودش ���زا 

او ھ*��ن ���س ھ��ش را ... �ظرش ا�ن �و�$ *-ره او د����ن �ر �ود
 �9وض �رده و ��وار ���� �ذب �$ ز�����  �ھ��ش را �$ ���ش 

*�زی �$ (�� �د�ر�ن (��ت ��م او را آرام .... �ذا�ت  و��ده �ود
� �رد..

�$؟ ..  �ش �ود 5/ر �رد دا��� �و�$ را ��ف � �ردی �و*و�و 
�ور �رد ذھن �و*6 ا���ن در �"� �ود �� (�ط ..� $� ���ز

�م �ر5ت  �ود را در ���$ ھ�  �-�ن ...�د�دش را �رر�� ��د ��
.��د �� �-�ر ��وا�د 9/س ا�%ل ھ�ی او را ز�ر �ظر �.�رد

ز��� �$ �رای او��ن ��ر وارد ا��ق �واب ��ر�6 �د و *راغ ھ� �$ 
�ورت ا�و���6 رو�ن �د�د دور �ودش  �*�د و  ر��د 

�� او����ت؟ -

� س از ا��ق &دم ��رون �ذا�ت و *راغ ھ� ��وش �دن 

اوه -

�($ .. در ا��ق ���ن د�$ ���رل ��و�ز�ون رو ��5ر داد� $� ���ز
��ت ����ور از درون �د ��رون آد *���ش �$ �دت ���د �د  

و ا�.�ه  �ت در �دای 

-  ����اوه 

�$ �و��ری 5/ر � �رد �ظورش ��$ �9�� ���د 
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در آ� ز���$ �.�ه دزد�� درون ��*�ل ا�دا�ت و �� د�دن �طری ھ�ی 
�ون �و��ری *-ره در ھم ���د 

و � س �$ �ر9ت آن را . ...�/� از �طری ھ� را �ردا�ت و �و��د
�م آ�-� .. �����ت ھ� را �/� �/� ��ز �رد.. �ر ���ش �ذا�ت� �ا

�ذ�ت.. ���� �ود�د �.. �%د از دت ز��� �$ از ����و�ش 

�روع �رد �$ �وا�دن �%ر 

از ���ون .. �&�ت �� �رج

و  ر�دن �$ ..در ("�"ت ����ر ��وش او ��ل ��5ر دادن د�$ ھ� 
.9"ب از �دت �رس �ود 

طوری ر5��ر � �رد �$ ا�.�ر در �رز��� ��آ��� &رار �ر5�$ 
..�$ ھ�ن ا�دازه ��J و �/وک ... �ود

ا� در راھروی ا��� �رش را �$ ��= �ر5ت و �و��ر �ر������ را 
�رش را �$ اطراف �م � ...�رای دت طو=�� ز�ر �ظر �ر5ت 

 ��رد و از ھ$ �-ت ھ� طرا(� �و��ر را ورد �رر�� &رار 
..داد

�و��ری � �وا��ت ا�%/�س �ور �و��ر را درون *�م ھ�ی 
���د در ورد ...��ھوش دا�ت ... او *���� ..�����ری اش ����د 

او *�زھ��� ����ر از آ�*$ او �$ �ودش ا��زه � داد �� ����د و�ود 
دا�ت؟
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از ا�ن زاو�$ � .. �و��ری �$ (��ت ظر�ف ��م رخ او ��ره �د
�وا��ت ����د �$ �ب ھ��ش �$ طور ��(�و�� در و�ط ��  ر�ر و 

س �ردن او � ... او ����ر ظر�ف و �/��ده �ود. �رآده �ر �ود�د�
و ھ���ر �دن �� او .... ����ت ���د د�ت زدن �$  ��$ ا�ر��� ���د

.او � ����ت &وی �ر ��ود ... �$ �ظر ا/�ن �� ذ�ر � ر��د

... �� 5/ر ��ور �ودش در (��ت د�وا�.� و ���دی (ض �$ �� او 

ا�ر �� ا�ن (��ت و �را�ط �5ز�/� .. د��ش را روی �ور�ش ���د
� ر���د $... �/��ده اش �و��ری �� او � �ود &ط%� �$ او �د

.ا���وان ھ�ی او را � �/��د 

.... ا�� د����ش را ز�ر آ���ر وھ��ش �رد و  �ت �رد�ش را �ر5ت

آ�� ا(��س .. � س (واس  ر���$ وھ��ش را  �ت �و�-��ش را�د
� ��د؟  ����رده �ود �$ �و��ری دارد اورا �

ا� �$ �ظر � . �%�2 از ا���ن ھ� دارای �و�9 از (س ��م �ود�د
.ر��د �%داد ���� �� از آ�-� �$ ا�ن ا(��س �ود ا9��د � �رد�د

 

 $�� �� �و�� ......�6 �ون آ��م داره Lل �6  ط%$ �-ت �.�ه 
..ا(���ش ��� ا��زا�ت ؟

.او *���ش را ��A �رد و �$ اطرا5ش �.�ھ� ا�دا�ت 

....؟... � �و�� (2ور �و ا(��س ��� 
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� �دی �ر5�$ ���د ���� ...�%د از �(ظ��� �$ �$ �ظر � ر��د �
(ض ر��دن �$ ا��ق ...&دم ھ��� ھد5�د �$ ا��ق �واب �ر��ت  $�

.� س روی زا�وھ��ش ا5��د ...�$ �ت �ز ���ر د�وار ر5ت 

او دا�ت *$ ��ر � �رد؟ در (��� �$ �.�ه ��ره اش روی ���ن او 
�  �ش �ودش 5/ر � �رد ... �ود-��� ز��� �$ ....�$ طور 

در *�د ����� �ری او ... �دای  �ره �دن ��@ذ د�واری را ���د
.ظ�ھر �د �� ��وا�د ��رھ�ی او را از �زد�6 ز�ر �ظر �.�رد 

��ت  �ا� �دون ���ن؟ *را؟ .او دا�ت �راغ  ر�ز ���ن 

ھ�+ �و�$ آ�Lری از ���ن و �ط ���ن در .. ا� ����وی او ��-وده �ود
.آ �ر��ن ���ده �ود 

� ����ت �$ ھ�ن  =�ز��� �$ �و�ن ا��ق �واب را ��ت ا(�
*را �$ ز�ن ���ت و وھ��ش را از .. ����$ �و��ری ر��ده ���د
.روی *���ش ���ر زد 

(روم زاده-

و �$ �دت �ر�$ ...(�= او � ����ت �رش را ��ن د����ش را�.�رد
� �رد... ��د ���ا� .. در (��� �$ �و��ری �� �و��ردی او را �

ت آ �ز���$ ...2ر�$ ای �$ �/� از  �ھ��ش زد و 5ورا ���د �د � $�
و �$ �ت ... ر5ت و �/� از *�&وھ�ی آ� ز���$ را �$ د�ت �ر5ت
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.آن را از روی د�وار ���ر زد .. ���.�ه ��و�ز�ون ر5ت 

� س در (��� �$ ا�زار �د�دش را �$ د�ت �ر5�$ �ود روی دو زا�و 
.���ت 

ز��� �$ �/$ ھ�ی ��م و ��و�ز�ون  �ت او �$ ھوا  ر��ب � �د�د 
*�د ...�6 د�$ �و*6 . �و��ری �/� از ا�روھ��ش را ��= �ر5ت 

�� از  و��$ ��و�ز�ون ... �� ��م�&....

.. دو��ره �$ *�د &د� او ر5ت �� �.�ه د&�ق �ری �$ (ر���ش ���دازد 

 �او را در (��� �$ روی �/ش دراز ���ده �ود و �� �%�$ ور 
.ر5ت  �دا �رد 

�ت ��ر5ت  �ا�� در (��� �$ ��ش را ��ز 

��J ����ت؟... زود... زود ��ش - $د�

آ�� او ���ل دا�ت �� از طر�ق ���ل ھ�ی ��و�ز�ون �رای ���  ��م 
ا� ا�� ..�و��ری �$ �درت �ور را�ز � �د ..�$ ...��ر��د ؟

� داد  $.ھ��طور �$ �ور را�ز �ردن او ادا

�ر �ر از آن ا�ت �$ �و��ری در ... ا��زا�ت ��Lت �رده �ود �$  $��)
ا� ا�ن (�م از �ور را�ز �رای او �� .. ا��دا از او ��ور � �رد 

.�و����د ��ود 
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�م �ر5ت �� او را �و&ف ��د�ز�ر �ب ... در�ت ز��� �$ �و��ری �
زز$ �رد 

.�%�ت �-ت و�ورو=... �$ �$ -

ا�� ���ت  و در (��� �$ زا�وھ��ش را روی ���$ اش ���ده �ود �$ 
.د�وار  �ت �رش �/�$ داد

 

�-�ن �$ ھ�ن �ر9�� �$ �� ���ش �روع �$ ��س �دن �ردن ا�*
��ش را (/م �$ ز�ن ..@.��� اش آده �ود 5ورا از ��ن ر5ت 

(دا&ل �%� ...� س �روع �رد و ھ$ *�ز را �ر���ش �ذا�ت .. �و��د
� �رد &ط%��� �$ ��رج �رده را دو��ره �ر���ش �.ذارد .

.... �.�ه &�ط8 د�.ری �$ *-ره اش ��ز��ت و �$ ا��ق �ودش �ر��ت
(�= د�.ر *$ � �واھد �/�د؟ 

��� �$ د=��� �$ ���� � �و�م ��ر ��م ����م �"�$ �%د�ش *�$

.او �روع �رد �$ ��ره �دن �$ &�ل در ��رک ��ن ا��ق ھ����ن 

....ا/�ن �داره ... �$

ا� ا�� ھ�وز �دای �و��ری �$ وارد . ا�ر*$ �زد�6 �$ @روب �ود
و �$ �دت � �وا�ت درون ا��ق او ... ا��&ش ��ود را ����ده �ود

�/� از ��ده �ر�ن &�ل ..&�ل روی در ..د��$ در را ا�(�ن �رد ... ���د
.��ز �رد�ش �� �وا��ت آ�"در �/ل ���د . ھ� �ود

��ت *$ ؟  �ا� ا�ر او ��ز 
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�-�ن �$ ��د آورد *.و�$ آن روز در (��� �$ *���ش از �دت ��
��د�د ا�� را �$ ھوا  ر��ب �رد و �$  �&رزی ���د �%�$ ھ�ی آ�ش 

آن �ر ا��ق ا�دا�ت 

/ن ا�ت در ا��&ش �6 ���ن �.$ �م �ر5ت �$ او �ا��  �ش �ودش �
دارد 

�و�$ .. �رای �ردا��ن و���ل ورد ���زش �$ �ت د���و�� 5رار �رد
�%� �رد آن را ��ف ��د .. �/� از �����ت ھ� و*��� ز���$  �دا �رد

و ھم .. در�$ �$ �ت دا�ل �م �رد ٩٠و � س و �/� از آ�-� را ..
*��ن �/� از ����ق �رھ��ش را در آورد �� ا�زار ورد �ظرش را 

.در�ت ��د 

ا�زار د�ت ��زش را وارد &�ل �رد و �� .و&�� �$ د��.�ره در ر��د 
� س �� ... د�ت د�.ر ����ق �ر را �$ آرا� درون &�ل *ر���د

.د�دا�$ ھ� را �/� �/� �ر ���ش ا�دا�ت .. �ر�ز

6���

�/�ت 9ز�زم -

$ در را ��ز �رد و ا�زارھ��ش را درون ��ب ��وار ���ش &رار داد ��
ا� ...  ا��ق �و��ری از �ظر ا�دازه و ���ز  ���د ا��ق �ودش �ود...

��س �$ . ر�A ھ�ی درون ا��ق او &وی �ر و ردا�$ �ر �ود�د� ���& ��
�"��� ھ��� �$ ... و ��@ذ د�واری ھ�ی ��ره...�ف ا��ق را  و���ده �ود 

�$ �ظر ����ر &د�� و ����6 � .. د�وارھ�ی ا��ق را  و���ده �ود
���د ا�ن �ود �$ از ز�ن ھ�ی &د�م �$ �� ��ده ... ر��د.

�$ ھ�ی روی ���ش ��ر�ب و ����$ �ود )�آن طرف ا��ق �6 �ز ..
ا��ق را .. &د�� �ود �$  �ز�� �$ �%دی و  �*�ده  رو�ش &رار دا�ت

*�د�ن  �زل د�.ر  روی �ز &رار دا���د �$ �$ �ظر ... �ز��ن �رده �ود
.ا� *�د  �زل د�.ر �$ �ظر ����م �ود�د. ��ل �ده � ر��د�د

 

... ا�� �/� از  �زل ھ� �$ ��ل (�"$ ھ�ی آھ�� و ��م �ود را �ردا�ت
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�$ ا�� ا(��س ...(ل �ردن ا�ن  �زل ھ� آ�"در  �*�ده �$ �ظر � ر��د 
���ر آ�-� ���ب ��زی &رار دا�ت �$ رو�ش .� �رد ذھ�ش J�5 �ده 

 �زل ھ�ی -�د�� �ظ�م �وه �G :�و��$ �ده �ود 

آ�� �و��ری �ودش �%�2 از ا�ن  �زل ھ� را ����$ �ود؟

�را�ر ..ھ��طور �$ ��و�ر � ر5ت �$ �ت *پ �ز �.�ھ� ا�دا�ت 
�$ او (�� ... ��$ ھ��� �$ �� ز��ن ھ� و (رو�5.. ا��ق را در آن &�ت
. و��ده �ده �ود ... �و��$ �ده �ود�د...�� �وا��ت ��وا�د

�$ طور .. ا�� (�م را ورد �رر�� &رار داد...�� �رس از �ر��ت اون 
ل .. �%�ب �را�.�زی ���د (�م �6 رد �ر�ل �$ �ظر � ر��د��

ا(��= او ���د آن ... �واک و *�زھ�ی د�.ر... و���ل ا��ح �ورت
.��ش ھ��ش را ���د �.$ دارد

ا(��= �ون آ��م ھ� .�����ت ھ� ���� از ھر �و�$ &رص و  دارو�� �ود 
د*�ر ر��2 ���د�د 

دا�ل �دش  ر از ���س ھ�ی �ران &�ت  ��  �ر*$ ھ� و طرا(� ھ�ی 
�� .. ��وار و �وت ھ�ی �ران &�ت �ر5�$..���رت .. از �ت..���ظ�ر 

�/� �ود�د. �ود..���س ھ�ی را(�� Aآ�-� �$ ر� ��� �. ا

ا�� �$ د�وار �/�$ داد �� �/� .. ا(��= �ون آ��م ��9ق ا����ل و د �ود
را�($ ردا�$ و ��6 ��.�� �� �$ ��$ در�ت ..از �ت ھ�ی او را ��و�د 

..ھ��$ �-�ر را �$ درون ر�$ ھ��ش ���د 

و&�� 5-�د �$ .. را�($ اش در�ت ���د *-ره اش ھ���و��زم ���ده �ود
�$ �ود �/��� داد و � س �ودش را از ..  �6 ھ��ش ��.�ن � �و�د

.�ت دور �رد 

6��9 آ5���� و �ر��دھ��ش ..�"�$ دراورھ� �$ ��/��ون ��9ت 
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�زد�6 ا��-�ی �د ا�� �%داد ز��دی ���ر د�د �$ �� . ا����ص دا�ت
�5��$ ھ�ی �ظم و �$ روش ���� ���ر ھم *�ده �ده �ود�د.

 

���د ا��/$ .. در وا&8 �6 �دا�ت �$ �5��$ ھر �دام د&�"� �6 ا��+ �ود
�ون آ��م �� �ود �ط ��� �ردا��$ و �5��$ آ�-� را د&�"� ا�دازه ��ری 

.�رده �ود 

�� آن �ودش را .. ا�ن ا��($ ھ� ���د ���ری �$ او آن �%د از ظ-ر
ا��-� ��� ا��($ ھ��� ر���ر �$ �ظر . ��ود�د.. �"ر��� ز�� �رده �ود

�$ او �6 ��.�و�ت ... د&�"� �$ ا�� ��دآورد � �د�د.... � ر��د�د
رد �طر��ک ... 6�..

......���/�وی ا�� رو �$ ���ن �ده......ن ا���� *$ ��ر � ��م؟ 

 و �%د از ��م ����وھ� او *�ز ��ارز�� �د�ت ���ورده �ود �� در �"�$ 
.5رارش �$ او �6 ��د 

� �"�$ ھ��ش �/� �/� �� �/�ت وا�$ �د�د�از �ر . �%د از ا��/$ �
��� ���د� ��ا�ر *$ ... ����واب �د�دش را ��ور �رد.. 5ر�ود

/ن ا�ت ��دار �ود ھ��$ ا�ن �رس و�ود دا�ت �$ �رو�� ھر �(ظ$ 
او �ب ..ا� ھ�+ *�زی �� �وا��ت ا�� را از ���ش دور �.$ دارد ..

..&�ل ��وا���$ �ود �وب ا��را(ت ��د 

��طرات ان ...ا�رای ا9دام ... ا�� د��ل �� �وا�� ھ��ش را �$ ��د آورد
�$ �دت �%� �رد �$ روی آ�-� ..روز ��N �$ ذھ�ش ھ�وم آورد 

�ذا�ت..�ر وش �.ذارد  �... ھر ز�ن �$  �6 ھ��ش را روی ھم 
+ د�ت و  �ھ��ش را �$ ��د�� $� ��و�ری از  ��$ ھ��� *ر� ...

�ر�A ھ��� �$ ... ��وی *�ش  د�دار � �د...  (/م  ���$ �ود�د
�دای ��Q ھ� ... و ��6 ��6 ��9ت... دا�ل رگ ھ��ش 5رو � ر5ت
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...

ر�ز ......... �$ آ��ده 5/ر �ن�ھر�ز روی ��Mل @.�ن 
.............��و

ا�� (�� ....�$ طر�"� &�ل از آ�/$ �و��ری ��وا�د آن (�"$ را �د�ت آورد 
(ض .... راھ�  �دا �واھد �رد �� �� ���واده اش ار���ط �ر&رار ��د $�

��ش از �-ت آ�/$ آ�-� ��� �� د�د �ده ا�د و �و��ری �� �وا�د ا��/$ ��
او ��=�ره ��ری را �$ � ����ت .... �$ ا�-� د��ر��  �دا ��د آ�وده �د

..ا���م �واھد داد ...ا���م �ود 

.��رھ�ی �ود�و �ر و ��ون �ده ا�� 

او �$ ھر (�ل از ��ن ... د�.ر اLری از او �� �رو�� ��&� ��واھد ��د
.ا� *�د روز �%د از ز��� �$ &رار �ود ا9دام �ود ... �واھد ر5ت

ل �ر��ت �� �$ ا��ق �ودش دا�ل �ود�� ��آ�� ... �� ا(��س 5ر�ود
ھ�+ روزی در ز�د��ش �� �$ ا�ن ا�دازه 5ر�وده ���ده �وده؟

ا���� داری *$ @�ط� � ���؟ -

��ش ...�$ (ض ا��/$ د��رک *ر��د �� رو در روی �و��ری �ود �*
وھ�ی واج ��ره روی �/� از ���$ ھ��ش ر��ت... ���د �د..

ن ���وز .....�و &�ل ا��ق ن رو �ردا���؟  - ���$ (ر�م ��و
�ردی؟ 
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.�ن از ا��/$ او �$ ...از �دت ��م �� �وا��ت در�ت 5/ر ��د ��
.�ن از 9/س ا�%ل �ودش در ...... ا��ق �و��ری ���وز �رده �ود��

....�را�ر او 

ز��� �$ ا�ن ا���ن �ت او را �و �رده �ود و  �6 ھ��ش ��.�ن �ده 
�$ ا�ن ��طر �$ �ر�ی ... �$ ���� �وا���$ �ود ��س �/�د...... �ود�د

.��دی در �را�ر �د�ش  �*�ده �ود 

�و��ری در *�د ا��*� �ورت او ظ�ھر �د و د��ش را دور �ردن او 
(/م �رد .. �ا�� از �دت �رس دھ��ش ��6 �ده �ود و �و��ری 

.�وا��ت 2ر��ن &��ش را �$ �$ ��دی و ���ظم � زد را ���ود

� ز�م  -� $��م �$ ن �$ ا�ن �دن �د�ا� �و ھ�وز ھم از ...&�� �-ت 
�دت �رس ا��طور وا��ش ��ون �دی؟

�دا�� ��$ ���ده �واب داد  ��

داری ��ره ام � ���؟ -

�و��ری 5ر��د زد 

2ر��ن &�ب �%��� �و آروم �ن  -

....... �� �$ او آراش دھد......... @ر�زه اش �� ا��/$ از او (�5ظت ��د
�"ر��� ا(��س ���زش �رای ����$ �ردن او را �(ت ��ط$ &رار داده 

..�$ او را ����ر ��.�ن � �رد ... �ود

�و��ری �$ �و�� � دا��ت �$ ���د او را �$ ا��ق �وا�ش �ر�ردا�د و 
ا� ھر ... �� ��وا�د رو��ی &ر������ش را �/�ر ��د... �%� ��د ��وا�د

 $���L... د� �.د�وا�.� ����ر �$ ذھ�ش �زد�6 �ر 
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���د . آ�� �و �$ �ر�و�� ؟..... Lل �$ �ر�و 9/س ا�%ل ��ون �دی -
��ت �دی �$ &�� �$ �و ���ت دادم ا5�2$ ��م؟ ��ر�و�ری را �$ ��م 

�رو ��ر �ون آ��م  -

�$ او ا��زه داد �� *�د &دم 9"ب ..... و �� �ت �$ ��زوی �و��ری �و��د
.�ر �رود 

9/س ا�%ل ...&�� �$ درون �د�م دارو �زر�ق �ده .... ن �ر�و ����م -
.�د�م �$ دارو رو �� �رس ا����ه �.�ر 

�ر�ش .. در (��� �$ �ت ھ��ش ���ر �د�ش �$ ھد�.ر �5رده � �د�د
.5رو�ش � �رد 

�$ ...و �و (ق �داری ��زی (ر�م ��و�� رو ��وی ن ا�را ���  -
.�دن ن رو �و�$ �ودش &رار داده...و&�� �$ اون و�.رد �� �����ت 

�-�ن د�دش واN2 �ر �د.... وا��ش �و��ری �$ ��م او �-�ر�ود�� ....
او �$ (�ل  ھوای 9روس ... ���%$ ھ� ("�"ت دا���د..... �دای ن

�ل �ود�� داد..  G��  �-/$ .... و �$ �دت �$ آ��و ا��زا�ت �6 
���د �6  و��$ �رای 9روس او .... �و*6 از �رو�� �ود.

��ن د�دان ھ�ی �-م �5رده �ده د��ور داد 

�ودت رو آروم �ن ا��زا�ت  -
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� �وا��ت ھر دوی آ�-� را ... او روش ھ�ی �-�ری را � ����ت $�
5"ط �6 ��ز �و*6 =زم �ود �� ا�ن ا���ن را وادار ��د ... آرام �ر ��د

.�� ��ش ھ�ی �د�ش را از ��ن ��رد

آ�� ا�ن ("�"ت دا�ت .... ���-�ن ���%�ت د�.ری �$ ذھ�ش ھ�وم آورد�د
�$ ھر�ز در .. �$ او � �وا��ت �� 9رو�ش �ذ�� را �ر�6 �ود

9رش �� �وا��ت ��ور ��د؟

�رو�� ارزش ا�ن ھ$ �ود ............��ظر 9روس وا&%� ات �ون 
....داری رو داره 

ا��زا�ت �$ *�-��ش ��ره �د 

ن دارم آروم ��م �ب؟.... �$ ن �.�ه �ن �و��ری -

*را �وی ا��ق ��؟.. س �$ �وا�م �واب �ده  -

در وردت ���/�و �ودم -

���/�و �ودی �� ��و�� �"�$ ھ�ی �و �راب ���؟ و *$ *�زی در  -
ورد ن 5-�دی �$ &�� ��دو����؟

*�د �� *�ز �و*�6 -

*�؟  -

*ون ھ�+ �ر ��� �دا�ت �$ ا�� ... ا��ظ�ر ھوا�ش را &�"�6 � داد
�و��ری  �ت �زش ���ت و �� �� ..... � �واھد *$ *�زی �.و�د

(و��.� د��� �رای او �/�ن داد 

�%ر�ف �ن  -

�ت�ا�� ��س 9�"� ���د و � س 

-  ��� �ا��/$ �و د*�ر �� �وا�� ھ��� و (دا&ل �$ دو ز��ن �(�ت 
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ر�ز ��� �� ... و � �و����ا� �$ ا�دازه ���5 �� �و�� ا5/�رت رو 
ا(��س ��/�ت �د�دی روی دارا�� ھ�ت ... ��و�� *�ز طو=�� ��و���

� �وای ..�$ ن رو �$ ا�ن 5/ر وا �داره ....داری  $� ���$ �و ز�د
و � �وای ز�د��ت رو �$ �دت ....رو ��رج از ا�ن د�وارھ� �داری 

و ا=ن ھم ...و&�� �$ �*$ �ودی ھ�+ دو��� �دا��� ....���Hر �دی 
ا� ا�ن رو ھون ... �و �6 �ود����$ ای... �را�ط �رات ���Hر �/رده

��ر او�� �$ د�دت � دو���م 

���  �ش �ودش ا9�راف . �و��ری �رش را �$ طرJ� �5 �رد �� ��
ا�ر *$ ا��زه ��داد �(ن �دا�ش ا�ن ...�رد �$ �(ت ���Lر &رار �ر5�$ 

.("�"ت را آ�/�ر ��د 

اول از ھ$ ا�ن �$ ن �ود ����$ ����م -

و&�� ا�� دھ��ش را ��ز �رد �� �� او �(ث ��د 

ادا$ داد

و ....ن �$ ھ�ت ز�ون �(�ت � ��م و � �و��م ......�$ �9وه  -
�$ ..ا��/$ د*�ر �� �وا��م �� �.از (��ت آ���$ ����وا�م ��

�دای ��6 ��6 ... و ا��/$ �و �رای ا��/$ �ودت رو آروم ��� -
�ری ����9ت رو 

Q��� ا���ن

و از ��� 5-�ده �$ ن ھ�+ دو��� �دارم؟

� س �و��ری ... ا�� د&�"� �$ �"ط$ (��س ز�د�� �و��ری ا��ره �رده �ود
و&%� �$ ورد ... او �/��ر �6 ر�5"� دا�ت... �$..ا�� �رد  ��

.����ت &رار �ر5ت 
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و .. اون  �زل ھ� �$ �دت ��ت و  �*�ده ا�د... از  �زل ھ� 5-�دم -
ز��� �$ �6 �*$ .. (دس � ز�م . ����ر &د�� �$ �ظر � ر��د

.�ودی در��ر (ل او�� �ودی 

او در .... *"در @�ر &��ل  �ش ����: دو��ره �و��ری  �ش �ود 5/ر �رد
.�و��ری را �ر�رم � �رد .... وا&8 دا�ت

ھ�ن (�= �$ ...ن 5"ط .د�.$ &ول �دم ا�ن ا���ق ����$ ..���ن �و��ری  -
�ردم �.ا��ق �ودم �ر 

���ن  -

�$ .. �%د از *�د �(ظ$ دو د��.. و �$ ��د�� ���ر �ز �ودش ا��ره �رد
��ف ��$ ��د�� ���ت  �ت ��د�� آد و ��  ��� ���

آروم ��ش ا���ن  -

در (��� �$ �� دو�م &راره ��ھ�م *�/�ر ���؟...*طور � �و�م  -

�.�ھش �$ �ت ���ر �ورت او ا5��د

س .. �و��ری د��ش را ��= �رد و �را�� را �$ 5راوش �رده �ود�
��N �%��� ...�رد 

���ل دارم ا�ن �ب و روز رو �$ طوری �وش ��م  -

ا�ر *$ ا��زا�ت از �دت ���.� در (�ل ��-وش �دن �ود ا� �ود را 
ھ��$ ھ�ی ��ره ز�ر *���ش �$ و�ود . ��"�م و ��ت و ��ت �ر5�$ �ود

آده �ودن 

*طور ��د �ر5�� �$ &�ل ھ� رو ��ز ���؟ -
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آ�ر ھ��$ ھ�  درم �$ �9وان �%�ر��ر در و  ��ره ��ر � �رد  -

�I0 از ا&B6( ��ی �$	ن  ,#ه؟ ا&� ھ ( �Dر �� D#ده و �� ھ�6ز داری  –
��ی H%# د!) و �K �� ز��؟

#ق �� زدن ..��O( اش را �� داد  5 ��7O

#ای �/#وز �دن داره ... 8,�ر �/#ور � D I,د� )B6&ا �.

از ز&# و رو D#دن ���( �� �eت #دی؟ -

O( �	ت دا
�� ��6 ز&# ���H#- �� #Z؟  -

O �6D �� #BH( �	ت؟ -

آ&� ھ,L و�) !�ا�� رو رک و �V,%�8 :�اب �,	ی؟ -

	6D ف#S6� ا�ت را�! )�	م .. ����ری ��دت D#ده �د D( :�اب دادن 

	ه �د �� در ��r,K	ن :�اب !�ال  ��� ��N- ا��&� او در دروغ��

	6D ا	,K ا&� روش او را . د&2#ان ��1رت (
ا��0( ھ# �8D :#ات �	ا
.ز&# !�ال 0#د

( ا�	ازه �� 	 ھ��8 - �0&#%� Vو ��؟ �� ھ

-  )
�#ر!� e� V6Dت #دم ..�,.� ��ب  �� )��� �B
از ا&� D( &�ا
�Oن ا&� F#H) رو دا
�O �� V,4ھ�&� رو D V6,0( ھ#-4 �C0 �	&	ه ..

�دم ... V6,ا��0( $	 از ...ا�� �� ا�Y5 در ��رد اون ��!�# ��اب �� 
V6D ن در ��رد اون :�اھ#ات رو � �م	رو&� د& )D �&ا.

 (H#- 76 را -�ز,&�K Y� و.

 (��دش را ��$D YJ#ده ..����ری � ��5ن دادن آن :�اھ#ات ( ا�,4ا
�د .. 	6,0� ا&� ا��8س )D �� ��ا!EB� ( ا�$ I او را ... �16� 	&�
 �&

	 در :�اب ھ	ا&�&7 �د.. ( د��0ل ھ# �EB ا�$ .� )O ب�� )O.

� ا��8س ر��Hر D#ده �د ... !#و&� در ا&� ز�,6( C��D
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-  #BH �� �6؟,وا�$� �6D �� #BH اون  D )&4,O( در ��ردش رو&� �� 

�( رو e- (��! �1رO 8) و,��ت و��6�5ک �N�5# ا�, �� )D V6D ��

��اھ� د&	

# !#ش  )D �dم ��اد� � 	
�����ری D � � #BH#د او C��D ��ا��8( 
 	6D د را درک�#ای H#ار..آ�	ه  �6,O )���#&� .. ذھC��D 76 �5/�ل 

�د  �5Dد��.

؟ � �م O,4ھ�&� D( �� ا�ن ...ا&� �D ),l( د&�BS� #2م 
	ه را ef&#د 
( ذھ�5H 76ر ��اھ	 آورد ...�D I S#ده �د .

 	
��Q ھ� -#&�0ن -,#ش ��اھ	 	���#ه � ��� 

(( ��اھ	 .. D( در�ره �#گ ��د �� ,6	.. آ&� او رو&�ھ�ی ا�,4ا#J� را
�د  )�
( ا�	ازه �H�D از ��ن او #دا C0�D#د؟ او 

- V6D #BH در ��رد ا�#وز ز&�د )D م	دم ا:�زه � ,�� )

( ذھ6) د!��ر 	ی ھ �ن  - �O #ھ )D ),ھ ,� را�� ) �6D �� #BH
رو ا��Jم 	ه ؟

ا�� 
��( اش را �� ا�	ا�) 

&( O,4ی �Ih اون  -

 	
 V� �.: )����ری !# :�&7 

�ور  - �$�( ط�ر i,# وا�$� �/#وری و وا �� )D م	1 ,H Y5ا� �� Y�
داری D( روی ا��8!�ت و ��اطN) �6D#ل داری و ذھ� �,4ی داری

-  V�8,� �% ا� �& j,$+ آدم ��

- �6D 4,4ھ� رو آ���,O )D داری (!6,� دوr از ... و ھ )D V6D �� YJ$�
ا&� آ���,D 4#د�) J,�� )O( ای -#��H؟
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( درون -�و 6F	و�7 ط� ا�رض D#د و دID #�H اش را آورد 

او ھ#-4 ( ھ,L ا����8 &� ھ,L ��:�د د&2#ی د�H#��8ب ھ�&7 را ��5ن 
و ��� ����ری �BJ6D C��Dو ..ا�� ا�� ( زودی ��اھ	 �#د ...�	اده �د 

( د�H#ش 	ا�	  ��د �� �Z# او را را:.

&�0Bر د&2# روی 6F	�� اش �85) و د�H# را �ز D#د 

,� ا&�J6 &( ��2ھ� ( د�H# ��8ب �� 6	از -

	
 	6..!�6D Efر ����ری �85) ... ا�� � دود�� 

( ا&� 
IB �	&	ه �دم  - ��8� #�Hد  C0�.�� ھ#-4 

	
 �� I,B5� �16 از دو !��ن� #�H�1 ... ا&� دH	رھ� و ھ�Bھ	

و �� ��ی D.0( ات ��ی آO��K,� د�H# ��8ب ھ�ی ز&�دی د&	ی؟  -

- )D )6&زن ا�! �� �,O��Kای آ# )D �&ھ� U: 4ه در ��رد��... O,4ه 

#�Cف :�ھ�ی د&2( ...�5, � � &	�ھ#-4 

����ری &U ا#و&7 را �� داد 

D( از !�6D,� ��ر ..ا&� &U د�H# ��8ب در ��رد 	ھ� ھ�ی ���,(  -
� آوری 
	ه  :.

�$	اد
�ن �,.� ز&�ده -

( ھ	6D U D 7H	 .. ����ری !#ش را ��Bن داد )D 4ی,O #ھ


��I ھ4اران !�ل   - #�Hا&� د ... )��D �8ب و�

,�6 د&2#ان ا!��Nده D#ده �د 7,K ای#ھ ,5( ... او از ��ا��&� ��د 
 ���� �&#�1
	 �� در  �� �q ��..	
���ا�	 ا&� ... در �B� �&#�1ن  ��

	ھ� ھ� را از ��:�دات �	ر� 6	 2,#د.

EB,� #-د.. ا�����ری ھ�K Vد
�ه H#ا!) درو�� �د .. �.B( دور ا�	&�5 
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.

����ری آ�#&� د&	ارش � K,�25 را ( ....�.N! )B,	 در �%��K Iد
�ه !,�ه 
�د ..در آن ز�	ان در :4&#ه .. &�د آورد )�N- او ):����ری 

.و رو&�رو&� $	& �ن...�� د&	ار د&2(  -

 )D د�( ����ری :�اب داده  �25,K ا��

.رو&�رو&� د&2( ای و:�د �	اره ��ن آ
�م -

�د؟ )O رش�Z6�

	ه O )D( :�ری �Dر �� 6D(؟ - k,+�� ام#

�#ار 2,#ه - �D�6�5ا در ��626ی و�#,��� U& )-71 .. ا�� K,�165د 
 V6D 7B D )D م	,�..( ,� U& I!�0J� Efرش �� ... ا�� c%H در �%�

 Y!�6� ه در ز��ن	��ل  )D V6D.. م�Jام ا��Qھ# �Dری D( �� ازش 
��ن �� ���( ... 	ه,
 � ��8&( :�را&� �Ih : .( �$#وف �#ارداد 

-  )D ھ ,� ��ط#ه ) EK Y�... دادم ).��$� U& �165د,K (1 )D ز����
� 6	 �� ر!,	یC� #Z� )

ھ ,6��ره -

����ری دو�ره ���:( 
	 D( دو�ره D (0SF#دن � او 8,�ر آ!�ن ا!) 
���6	 ا&D )B6. �ت ��د ( ��د از دھ��7 ,#ون 5D,	ه �� 
	ن ���6	 

�د �� ا&� O,4ھ� را #ا&7 �ز-�  aQ
ا&B6( او � �م � #ش �Z�6# ا&� 
 	6D

�&��8 در ا���Zر &S� U#م راز �� �دم D �8D( ����( رازھ���  ��
,�5# �#دھ�ی ���,#ا ا&� �Dر رو �� D#دن )D )6D j&#$� ای د&2#ان#

ا�� �� ( د&2#ان U D ھ�6D �� V؟ -

�0
V؟ -� (NF ن��,
 �6D �� #BH )D Vرھ� ھ	آ�% �� 	&�
 EK
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�6	ه D �6,2 i#د 

- V5D �� �&3( ھ� Q� �,r ھ ),�5# او��ت ا&� �D V6( او��1 رو  .. )
,�5# او��ت �4&4ا��5ن رو ��ی ��# �� ا�	ازم و ..��6ان ��hل  ��

�51ن K,�165د U D �� دم Y!�6� (,$�.��ی ��


� آره؟... EK ھ ( اون �I8 ھ� -� �0,J� ک�
�&	 ��ی 

�ھ�ش �# از آن O,4ی �د D( او در اوا&I د&	ار
�ن ( او �08)  (ا�,4ا
داده �د 

- C��D

 	
�� آورد و ( 1O#ه ا�,4ا) �,#ه  #�Hش را از درون د#! Ef!
�( اش �,#ه 
	ه و دارد �&( ھ� و ..C� رد�� �
�%� ) )B6&ا 	6���

 	6D �� �!ر#:4&,�ت آن را

......�(.....!#ش را ( !�B� ��Qن داد 

او �� �&8) ا&� ا��8س ا
�,�ق و 
��N2 را ��16 ... ا-# !#و&� ا�ن
 	
� )�
#ای او دا..

�� �$ �� از او��O �1 در��ا!) �� �6D؟ -

�� �$ �� د��0ل : � D#دن 	ھ� ھ�م � ,#م  -

	ھ�Bر ھ�ی او D �� #BH#د�	 D( ����ری ( د��0ل او�,� r( آ��1  #�5,
�د.. !) �+�� R ا� )����D U& او )D 7 .. ا��2ر,K ی#BH )O �1آ�

 �� )O �%� R� U,O�D )r� آن ھ (  (8&���د �� D#د�	؟ ����ری �� 
4رگ �� D#د؟  )�� U& د؟ آ��1 را در#D

�Qام او�,� �#V�D رو #ای ��H#- EK ��ج و �V�Q ا��Jم  - )D ���ا�� و
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� اس D( ا&� 	ھ� ھ� ( دردم �� ��ره ..	م �.اون ��

� د�,� ( �#زه در ��اھ	 آ�	 �و اون ��

( دو �� از  )D ���� در (Hر ��
( �Y ھ�ی ����ری � �,6Q5	ی �-
	ھ�Bرا�7 ��2ه D#د  �&#�	&	: ...U,� ).,0� ��6�.. دو �� از ا��lی !.

�&#B� .. گ � �ھ�#- I&�0�..�	ای در&�ھ�..� #وس ..&�B از ��ی �#&� 

2,#ی؟ - EK ��Q� ج و�� )B6&ای ا#ھ ( ا&� �Cش ھ� 

.( ھ# �Dری #ای اون ا��Jم �,	م -

�د :26,	ه �د در ����  #N6�� ت از او	
 ) )D ی#Bوا� )��
 ) )��
او 
و ..�D �16� )Dری D( د�7 �� ��ا!) ا��Jم 	ھ	 ا��%�م -#��H از او �د 

��ن از �j.�Q� I&�0 ھK V, �ن 
	ه �د ,
� ھ4اران .

D �8D( د�,%� .. و ��� � &�K Uد
�ه ��ن آ
�م K,��	 و�Hداری ��رده �د
.روی ��ج و �Q) ����ری ��85( �د 

ا-# �. #و �Kد
�ھ,) ا&6%	ر #ات �1 ( O EK#ا او�� از د!) دادی؟ -


��B� )D V,4م �Kد
�ھ� ��ن آ
�م ھ� رو  -� )�
� � ���V ازت ا���Zر دا
 �6D درک

ا�� !#ش را #ای او D nD#د 

ھ,D L	وم از 	ھ�Bرات �� ��� ز&# ����5ن �4دن؟ -

- )6�8B
 I��#,i ر�� ) 	6-�!

- (65B �6D � � �$! او�� )B6&از ا V0J$�� EK

-  )... و ��� دارن �,�ن !#اغ ��...�B#را ..او�� ا&�B6رو �� �6D ...اوه 

( ا&� D �6D �� #BH( �� رو -#و-�ن 2,#ن ... �6D ک�K ن رو�
	ھ� 
�Qط# -�6ه .. )D ��8���8 ھD اد ز&�د	�6م و ا��0( �$ 
�� رو 	ن د!) د

�1# از �� �8D )O 2,#ن و.. ھ�&� D( �� ا�ن D#دن �� ��ان ازم ا��%�م 
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�Qان )D ..�6D �. � ا��%���5ن رو ���� ��.

(H#2� ا�� ��2ھ7 را از او .. )D 	,!ر �� #Z� )در �%,%) ا&6��ر 
 	6D �� �!ر#��&� او را  (�دارد � د

Y%� (1 د
 � د&#&� رو دادن؟  - )D ).,ھ ,� د� )

( ا&� د�,D I( ھ# 6O	 و�) &�0Bر �U& Ih ... �� �	ودی - �,6r و ھ
 V5D �� دم�� �, �ری وا-,#دار ظ�ھ# �,V5 و �$	اد ز&�دی رو 

#ای !#م :�&4ه -eا
��؟ - �$�وا

)�
� در&�&� ... ز���� D( ����ری  1N	 �8D )O ا&� :�&4ه را -eا�آن ��
 	
.از ��ن :�ری ��اھ	 

/�$ �$ ھدف در�$ �6 -.. در ��ن و�ودات �ور ���$.. 9روس ن 

�$ ... و (�= ھزاران ��ر ���طر ���زه ای �$ �%��ن �ده �واھ�د ��.�د
او�� از ھر ��دو و ھر &در�� .. �دت %�"دم �$ �و �$ ن �%�ق داری
 س ا�ر �و���� �$ ھر د���� از .ا����ده � ��ن �� ردت رو �.�رن 

��ر ��دو�� �9ور ��� ا��و �دون �$ 5ورا دزد�ده �واھ� �د و )
�د�ر�ن ��=ھ� �و�ط د���ن ن �رت �واھد آد 

ا�� �6 ا�رو�ش را ��= �رد 

/�$ �$ *�زی �$ �ظرت �و او�"در �د  -� �و�م ��ور ��م *"در �
ا� ا�ر  ���-�د او�� رگ ���$ . �$ او�و و(����ک �و��ف ���.. ���د

.5راوش �/ن �$ ن �واھ���م 

/�$ �$ �و رو  -/�$ ز�د�� �و �.�رن و �%�2 ھ� �%�2 از او�-� 
�%�2 از اون و�ودات و(����ک �رای ا��"�م �ر5�ن .. ز�ده �.$ دارن

���ر�� �و رو ازت �.�رن .. از ن �� �و�(��� ��م �%� � ��ن ��
د���ن �ون آ��م �رای ا��/$ ازت �Hذ�$ ��ن �و رو ز�ده � ذارن و ..

و ��ط�ن ھ� �و رو �$ ..ده ھ� ��ل �و رو @ذای �ود�ون � ��ن 
� �ر��زان ار�ش ��ط�ن �-ت ���وز ��ن �(ر�ون � 5ر��ن �� �
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..5"ط �$ ا�ن د��ل �$ ��و�ن �و �("�ر ��ن ..

ا�� آب دھ��ش را &ورت داد 

�$ د5%$ �ر�و��� �$ ن �رات در �ظر �ر5�م او�"درھ� ھم �ز�ر  -
���ده �$ �ظر �� ر�$ .$ �$؟

ا�� �$ �ت ��د�� اش �ر��ت و �"�ض �ر از &�ل روی ��د�� 
���ت 

ھو�طور �$ �و ... �ر�و�ت ن.. �رای ا��/$ و2وع رو ���ف ��م -
��ن �6 �� �� روز د�.$ �و : ا��طوری ر&م �واھد �ورد...ا��ظ�ر داری

و ���واده ..روح �و رو � 5ر��� او��� �$ روح ھ� �-ش �%�ق دارن 
ن ھر�ز �و���$ �و �د$ ��واھ�د د�د ..

�"ر��� -

ورد �9&$ اش را �$ د��رک �(و�ل داده  $���او �/� از �واب ھ�ی دو
���د او 5/ر ��د د��ل �6 �و��ری ���طر �%داد روزھ�ی ��&� .. �ود

در �ور�� �$ �ظور او �9&�ت رو(ش �واھد ..��ده از 9رش ا�ت 
.�ود 

�%داد روزھ�ی ��&� ��ده از 9ر$ �� �"�$ &ول و .. �ظورت از �"ر��� -
&رارت؟

....��دو�ر �و*و�و 

در وا&8 �وا�� �$ ���د � ر�� ا��/$ *را �%داد روزھ��� �$ �رات ��&�  -
و�ده ���Hره؟

*را �%داد روزھ�ی ��&� ��ده از 9ر ن ���Hره؟..�و��ری  -

��م �$ ن �$ �6 (�"$ ��ص ���ز دارم �� �رو�� را �$ �6  -�&�� �-ت 
ھ�ن (�"$ روح �و رو از �د�ت �دا �واھد �رد و .. �ون آ��م ��د�ل ��م

/�$ �رای ن ھ��$ ھ� طول �/�$ �� ��و�م ��ی اون (�"$ رو  �دا ��م .
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و�� ا�$ &راره د���ل ..ر �$ ا��/$ ا9�را�2 دا��$ ���م ...�$ ا��طو -
 س *را �%� دا��� ا�ب ��وا��؟ آ�� ا�ن ھون ھدف ..*�زی �.ردی 

وا=ت ���ت �$ ھر *$ زود�ر �$ 9رو�ت د�ت  �دا ���؟ *را ا=ن 
�ردی؟ �اون ��رون د���ل (�"$ �

او طوری (رف � ز�د �$ ا�.�ر �و��ری �6 و�ود ���ل ا�ت 

او ��م ���-�ی �ذ��$ ....ھ�+ و�ودی از او ��ت �وش �ر ���ت 
روح ا�ن ... �دا �ردن (�"$ ... 9رش را دام روی ھد5ش ��ر �رده

���ن ...��د�ل �رو�� �$ �6 �ون آ��م ... ا���ن 9و�2 را ���ود �ردن
و �وزا�دن اون ...  �دا �ردن �ر��... 5�N ��ج و ��ت... =دورادو

..����ر �رز�ن دا�� ... �طور ز�ده

از ھ�+ �ر�ر� ا����ده �/رده .. او ھر�ز از ز�د�� اش �ذت ��رده �ود
��-� �رای �دت �$ ھد5ش �ود ..��م ��رھ��� �$ او ا���م � داد .. �ود

(�� 5/ر �ردن �$ آن ھ$ ��ت �و�� او را ���$ � �رد 

ت 9"ب ��د�� اش �/�$ داد و دو��ره ا�ن ا(��س �را@ش آد �$ � $�
ا��زا�ت �$ طور و�/���5$ ای او را ز�ر �ظر دارد 

(�= �رای ن �وا��دن و ��ر �ردن (/م �6 �ظور رو داره -

�ظور�و �و�$ ���م؟ -

� �و�م ��طرات ..و&�� �$ ��"�م از رگ �6 ��ر �ون � �و�م -
&ر����م رو �دزدم و&�� �$ � �وا�م � �و�م ��م اون رو ��ر�$ ��م 

� �و�م �6 �6 ا(����ت Lل ا(��س �ر��� �$ �$ ا���وان ھ�ش ..
و&%� �$ �� ..��وذ �رده  ��) �� $�� ��� دردی �$ از ز�-�ش 

رو ��� درک ��م و ��ر�$ .. د��-�ی �ودم ���ش *$ ا(���� داره
(�= .. ا��را از ردی �$ ���.�ه اون (�"$ رو �دو�$ �ون �و��دم.. ��م

ا� ا���م .. ��-� ��ری �$ ���د �/�م ا��/$ ��-� اون ��طره رو  �دا ��م
���ش ��ت �ره �از ��ن ھزاران ��طره ���د �9ور ��م �� ...داد�ش از 
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.�$ اون ��طره ��ص �ر�م

ا��زا�ت د��ش را روی �راش روی �ر�ش ���د 

� �و�� ��طرات ن رو ھم �����؟ -

ا���$ �� �و�م ��ر ��م �� رو��ھ�ی وش �ر�ھ��� �$ ...ھ��طوره  -
.روی ز�ن �وھ���ن � @��ن ����م 

�دون ھ�+ �/� � �وا�ت �واب �و��ده ای ... ا�� ��-��ش را ��ز �رد
..ا� دو��ره دھ��ش را ��ت..�$ او �دھد 

*طور � دو�� �$ اون ��طرات �ل �ود�ن �� �ل �/� از &ر����  -
ھ��ن؟

ن ھ�+ �وا�� �$ �ز ��طرات &ر������م �� ���م  -

ن روی ��ت 9"�ت ..  س �%��� ���ت �$ ا���وری د�و�$ �دی - �ا
���Lر دارم ؟

�و 5"ط  و��$ �و ���� �رای ... �رو�� روی ��ت 9"ل ن ���Lر داره -
.اون ھ���

رگ ن �را�ر ���$.. س ا�$ اون (�"$ - �� ... � س ھر و&8 �$ �و 
ن �$ ردن �زد�6 �ر �دم؟ $� $��%�وا�� �$ ا�ن 

-  $�� �.���زه ����ر از ا�ن و2وع رو واN2 ��م؟ ا

��=�ره ا��زا�ت رو�ش را از روی �و��ری �ر�ر5ت و �$ �و�$ ا��ق 
�$ آھ��.� ز�ر �ب زز$ �رد ... ��ره �د 

&��ش �-م ھ�دار �دی �$ ز�ن ر�م ��$؟ -

�$ ھون ا�دازه �$ �و &�ل ار ا��/$ ��وای �6 �وزن رو �/�ر ...�$  -
.��� �-ت ھ�دار �د�م
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ا� او�� �6 (�و�ن -

و �و *�زی ����ر از �6 (�و��؟ �و *$ ��ر �واھ� �رد ا�$ &��ش  -
�-ت ھ�دار �دم؟

� �وام �رای ���واده ام ��$ ��و��م -

*"در ا(������؟ ا� �وی ... اه آ�ر�ن ����ن ا�� 9ز�ز �$ ���واده اش -
.ا�ن د��� ھ�+ ���� �رای ا(����ت و�ود �داره 

.. ا� در وا&8 &�� �ر&$ ��زی از ا(����ت �$ &�ب �و��ری وارد �ده �ود

ز��� �$ 5/ر � �رد *�س �واھد رد و �� �ود آرزوی �و��ری �رای 
�ذا��ن �ط �و�� از �ون آ��م ھ� را از ��ن �واھد �رد  �� $�

آ�� &رار ���ت ن از �ودم ھ�+ ردی ��&� �ذارم؟ -

�و��ري �ون آ��م ھ��X را �� �ون �ود �$ و�ود X .. &رن ھ�  �ش
رد�د....آورد X����را�ن او �9&$ اش را ... ھ.X آ�-� &�ل از �و��ري 

.�$ �$ و�ود آوردن �ون آ��م از د�ت داد

ا��زا�ت  ر��د

�دون آ�/$ در &���ش ..آ�� �� �$ (�= ��ري رو �راي ��X ا���م دادي 
ا��ظ�ر *�زي دا��$ ���X؟

�وي �دان ��A �$ �6 �ر��ز در (�ل ... آه ��$ &رن ھ�  �ش...5/ر ��م 
X �ر�و�م ..رگ �ر�وردم �H�  و .. ازم �وا�ت �$ �$ زن و �*$ اش

��م �$ �ودت اون  ��Hم رو �-ش �ده�او�و �$ �$ .. ن در �واب �-ش 
ھ�رش �� .. و&�X �$  �ش ھ�رش �ر��ت..�ون آ��م ��د�ل �ردم 

.. �و�(��X در (��X �$ ا�6 از *��ش ��ري �ود �$ �Hل او ���5ت

اون ھ�رش رو (/م �Hل �رد و �وي ھوا *ر�و�د او�"در ا(����ت 
�$ اون ھ�وم آورده �ود �$ �و�$ ��د ز�ش ���د �$ دا�$ ا�.ور �وي 

.��Hش �ر��ده 
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�-وت ��ده �ود  �ا��زا�ت ��

�و .. �ون آ��م ھ� و ا���ن ھ� �X �و�ن �� ھد�.$ را�ط$ دا��$ ���ن
ن ���ر�م رو از د�ت �دم و �-ت د�ت �ز�م ... ���X �/��ده اي $�... ا

�و ھم Lل زن اون از ��ن �واھX ر5ت 

ا��زا�ت ��� ���ت �ود 

*را ن ���د آ�"در ���/�و ���م �$ او دارد در ا�ن �(ظ$ �$ *$ *�زي 
5/ر X ��د؟ �$ (�X (�2ر ���م �را�ش آدم �/�م؟

ن از ���ن �ذت X �رم ... ا(��= �$ ا�ن ��طر  $�

�� �"�ي واX)2 �راي 9وض �ردن و2وع 

آ�� ھ��$ ����X �$ ھدف �ذاري �ردي �$ دات X ا5�ن؟

.��$ ..  در�د وا&٩۶8

ا�X ��-��ش را ��و داد

*"در ��ل ���ده 

��X ؟ � X*

ھ�+ ��ف و �و�X از �ر�ده �دن .. او�طوري ھ�+ �.��X در ��ر ���ت
 X�� X.ا(��س �

ز�د�X��� X از �و��$ 

$ا���$ 5/ر X ��م.. �$ �راي ھ

��د�X اش �/�$ داد و  �ھ��ش را ز�رش �8 �رد $� X�ا.

X �ردم  X%� �%د �ودم &ط�ن �$ ا�دازه �و Lرو� $��وي ز�د�X .. ا� ا
.�-م �وش �.ذره 
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�دي �$  ول .. ا�$ �و �$ (د ر&ت ا�.�زي 5"�ر ��ودي-5 Xاون و&8 
��ره � X��)و��.

Lل ردي (رف X ز�X �$ ھ��$ ���-�ش  ر  ول �وده 

 Xا�$ �$ ��ي ن �ودي *X ��ر X �ردي؟ *طوري �$ �ودت �وش 
�ذرو�دي ؟ 

ن ����ر  و�-�و �راي ���واده ام �رج X �ردم و �%دش �$ ��5رت 
X ر5�م 

���د ا��/$ دارد �$ ��م �"�طX �$ د�ش X ..� س �$ �"ف ��ره �د 
�واھد �رود 5/ر X ��د 

�ر..X ر5�م �$ د�دن د�وار *�ن  $L�L و .. �$ د�دن در��.. ھرم ھ�ي
.�راي او��ن ��ر ��(ل رو X د�دم 

ھر�ز .. او ھر�ز در ��م 9رش ��رون از ان �ط"$ �وھ����X ��وده
�و��ري �$ ���X .. ھر�ز در �6 ��(ل ��وده..ا&���وس را �د�ده 

او ھ�+ �ظري �دا�ت �$ ھواي در�� *$ .. �وا��ت ا�ن را ��ور ��د
وج ھ�ي در�� �$  �ھ��ت .. �و�X �واھد داد X�&دا��ت �$ و X�

ا�ر X �وا��ت ا�ن ... *$ ا(���X �واھد دا�ت.. �ر�ورد X ��ن
��ر���ت را دا��$ ���د *$ وا���X از �ود ���ن X داد؟

ا(��= �$ آن *�زي �$ �و��ري ازش ا��ظ�ر دا�ت 
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و ھ�+ ���واده اي �دارم ... ن ��م د��� رو د�دم ا��زا�ت

 س ا=ن �راي �وش �ذرو�X و ���ن و&ت ����ت رو X �و�X؟ 

در (��X �$ ���ن ھ��ش را �$ آراX روي ��$ ���ب X ���د  ر��د

آ�ر�ن ��X �$ �$ ���ت �دھ/�رات ا5�2$ �ده ��$؟

اون ���$ �$ ...ا�$ ��و�$ ز�ده �و�$ ..�$  ا���ن �$ ا�م د�/�ن *�س 
X دو�$ ��ي (�"$ ����ت .

�و �-ش �د$ زدي؟... ا�$ ز�ده �و�$

آ�� �%X دا�ت ���زه اش را  �-�ن ��د؟

�6 ��ط�ن د�روز �� ���ر دل و روده اش رو ��رون ... ن �$
ن �و�و �-ش دادم �� او�و �$ �6 ���را ��د�ل ��م ... ر��ت �.ا

�$ �زرگ ���ت؟ از او����X �$ ا���ن ھ� �-ت ا���س �%آ�� ا�ن �6 
X�� د�ل��را �ت ..5/ر X ��م .. X ��ن �$ او�� رو �$ ���& X���

.�و�ت ��ور �رد�X ���ت 

�ذا�ت  X�د��و � س �رش را روي د��$ 

�ل ���م ا�ر *$ �وري ر5��ر �ردم �$ ��$ �دت X �وا��م �$ �-ش 
Lل ا�ن �ود از �ر ���ود�X ا�ن ��رو �راش ا���م �دم .

ا��زا�ت �� �دای ���$ ای از �واب ��دار �د �دای ���$ �6 رد 

��ش را ��ز �رد و �ود را در (��� �$ روی ���� $ در ا��ق �ون �*
آ��م دراز ���ده �ود ��5ت �� �واب آ�ود�� د��ش را دراز �رد و 

�زد�/�ر�ن *راغ �واب را رو�ن �رد �$ ا�دازه ای �$ ��وا�د �و��ری را 
����د ا��ق رو�ن �د 

�ود�و��ری روی ���ش �وا��ده

ا�� ���د �د و 9رض ا��ق را �$ �ت او ط� �رد �� �ودش �%�ب �ود 
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ا�� (�= �$ �$ �و�� �وا��ده و ا��را(ت �رده �ود و روا�ش د�.ر ..
ز�� ��ود � �وا�د �و��ری را �$ ھ�ن ا�دازه &�ل �ذاب  �دا ��د ؟

���ر ��ت �وا�ش ا�� از �ر ����م ���ش را ��رون داد 

*طور � �وان �� ا�ن ا�دازه از �ظر ا��&� و روا�� آ��ب د�ده ���د 
ا� در ظ�ھر �� ا�ن ا�دازه *�.�ر؟

در (��� �$ ��-� ��وار ���� �$ �$ �و��  �ھ��ش را در �ر �ر5�$ �ود 
 و��ده �ود روی �/م دراز ���ده �ود �6 طرف �رش روی ��زوھ��ش 

وھ�ی �ورش آ���$ و  ر���ن و آن *�-�ی �� ��وذ  �-�ن . &رار دا�ت
�$ �ظر � ر��د 

�� آن د�غ ا�را�5 و .. *-ره اش �$ طور ��را�� �� �9ب و �"ص �ود
(�� �$ ر��� �$ روی �ط 65 .. آن �و�$ ھ�ی  -ن ا���وا�� اش

ش &رار دا�ت/)�رای �س ��-��ش .. ا�� را �$ �ود �ذب � �رد.. 
� �وا�ت طMن ��ود �$ آ�� �$ .. ا�.����ش �$ ور ور ا5��ده �ود

ا�� وا&%� &�� �$ �ب .. ھ�ن ا�دازه �$ ���ن � دھ�د (/م ھ���د �� �$
ھ�ی ردان �و�-� �دا�ت ا� �ب ھ�ی او ����ر �/�� و �ذاب �ود 

(�= �$ ز�م ھ��ش ھ.� ا����م  �دا �رده �ود�د  و�ت �رش در ���ی 
...�وازش ا�� �ود آن ���$ ھ�ی �ر�زی

آ�� . دو��ره در �واب ���$ ای �رد و ا�روا�ش �$ �/د�.ر �ره �ورد
دا�ت �واب � د�د؟ 

� &ر������ش �$ �$ ا�دازه ھزاران ��ل �ود را �ا�ر او وا&%� ��طرات �
*.و�$ � �وا��ت د�وا�$ ��ود؟.. �واب � د�د

� �وا��ت �$ ا�ن زودی �واب آن (�"$ را ����د� ��M���د دا�ت .. ط
��طرات ا�� را � د�د؟

ا�� ھر�ز &�� ��ری ا���م �داده �ود �$ ا�ر �و��ری �واب آ�-� را ����د 
د �$ ا�� �� . �$ ��طر آن �ر.�ن �ود-�ا� د�ش �� �وا�ت �و��ری �
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د ���$ ��ن �� *$ ... *$ ا�دازه ���واده اش را دو�ت دا�ت-��� ا��/$ �
.ا�دازه 5ر�وده �$ �ظر � ر�د 

آ�ر�ن ��ری �$ ا�� �� �درش �(�ت �رده �ود زز$ ھ��� در ورد 
��$ �ود.. �ر���ن ردان  ��رز �$ %دن ���ده �ود� �� ..

.$ از روی ���زه ن رد ��ن ا�� -

��ن ا�ن ��$ �$ د��ری �$ &رار �ود �� *�د و&ت �و � س �$ ��طر 
...د�.ر ا9دام �ود �ر�ده �ده �ود

ا���وان .. دھ�ن ا�� ��6 �د.. و&�� �و��ری �$  ��ش @�ت �ورد
�� ...�ر&وه اش ���د ��.��$ ھ�ی رری (/م �$ �ظر � ر��د 

��ف و �/$ �/$  �وھ�ی ��زک ...�ر���$ ھ��� ���29 و �/
وی .. ���د ط� روی ���$ اش را 5را �ر5�$ �ود.. ط��� �و �

�د ... ط��� �$ �ورت ��زک در ا�داد ��5ش و  ���ن �ر���د �ط� 
.�ود 

ا(����ت ���$ اش ��و�ر رو �$ رو�ش را � �و��د و �"ر��� ا(��س 
�دای 9ز�ز ا�ن �ون آ��م .. ���رش از او را �(ت �%�ع &رار � داد

..ز��� �ود ... ���� 

�و�� . �$ طور �� �ظ�ری �29$ ای و �� �"ص �$ �ظر � ر��د�
��ش  ���$ �ود�* $� �� �وا�م ��م روز �-ش �.�ه ��م . ھ�.�

�$ او �6 &��ل �ود �$ � �وا�ت �$ زودی ا�� را �/�د و ھ�ن طور 
او �"ر��� �Mول ���-�ی ز�دا�� �دن ا�� �ود 

�-�ر �ود �$ ا�� ھ�+ �و�$ ا(���� ���ت �$ او �دا��$ ���د در وا&8 
�رای *�د �(ظ$ ا�ن و2وع را در �ظر �ر5ت �$  رده ھ� را ���ر 

ا� ��وی ا�ن ... �/�د و ا��زه دھد �� �ور �ور��د �$ درون ا��ق ����د
�م را �ر5ت �او ���� �ر�8 �ود و � �وا��ت �$ را(�� �$ ��ی ..�

.د�.ری ط� ا=رض ��د 
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در �ظر دا�ت �� دوش �.�رد و .در 9وض ا�� �ودش را ���ر ���د 
���س � و�د و �ودش را �رای �&�ت �%دی 9ذاب آورش �� او آ�ده ��د 

.

در ھ��ل ��ن ا��ق ھ����ن را از طرف �ودش .. و&�� دا�ل ا��&ش ر��د
Lل ا��/$ (�= ا�ن در � �وا�د ��وی او را �$ دا�ل �دن ...&�ل �رد 

��-��ش از .. � س  رده ھ�ی �ت ���/ن را ���د...در ا�ن ا��ق �.�رد 
.�/د�.ر ��ز �د 

*$ ���$ ���د �� �$ �� �وا��ت ��ور ��د �� ا�ن ا�دازه ... �%د از ظ-ر؟
��N ��دار � �د ۶در ز�دان او ھر روز ��9ت .�وا��ده ا�ت  .

ت (�م �$ راه ا5��د و درون (�م ا�واع و���ل �-دا��� �رک � $�
و ھ�+ �.-���� �$ *�ش .. و آب داغ..دار و �ران &�ت را  �دا �رد 

...ا(��س �و�� در او �ر � ا�.��ت ...�$ او ���د 

(ض ا��/$ آب داغ روی �د�ش ��ری �د از �ر ر��2ت آھ� ���د  $�
���و�� �وش �و �$ آرا� �د�ش را � ��ت  ��

دت .��� زود (��ت د����ش ���Hر �رد و �$ (��ت �وازش در آد �
�ذ�ت �$ � �وا��ت ا�ن طور �ودش را �س ��د  �ز�ن ز��دی 

��ھده �ر... �$ طور ��� �رھ�$.. ��� ����"ر��� ... �دون *�
�و�ر �دن و�و�$ ...5راوش �رده �ود �$ �د�ش *$ ا(���� دارد �

�� �ودش �/رار � �رد �$ . ���ده �و��ری را از ذھ�ش دور �.$ دا�ت
.�د�ش را � ����د ..��-� دارد دو��ره از �ر 

و&�� �/� از ���$ ھ��ش را �ر5ت ���� �رزان از ��ن �ب ھ��ش 
�رای آن ...�%�ت ا� د�ش �رای �وازش ��A �ده �ود ... ��رون آد

�داھ�ی ردا�$ �$ و&�� ��� را �وازش � ��� در طرف "��ل ا���د 
� �رد 

ا�� &�� در ز�د�� اش از ردھ� �ذت � �رد و �6 =س �زن (ر5$ ای 
او ���$ ���ن ھ�ی ز��دی را �$ ���ر ا�دا��$ �ود و �"ر��� �رای . �ود
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.�ودش �-ر�� �$ ھم زده �ود 

��� �$ (ر5-�ی �� اد�� � ز�$ .. ھ�ن ���ره آ�ون... او ا��$
�� ز��� �$ ��وار ... �����د � ز�$ و �� ھ$  �رھ� =س � ز�$...

... ���� �$ ���$ ز� ش ���$ �و�$

� آن =س ..او �$ ��ی د�.ری 5ر���ده �ده �ود .. ا� � س�و از �
(روم �ده �ود .. �س �ردن ھ�... زدن ھ� ��د�دن ھ�.

در ز�دان د�ش �رای ا(��س د�ت ھ�ی ��ن �6 رد روی ���$ ھ��ش 
�و�ش . ��A �ده �ود G�� وا�د ���$ ھ�ی از �ر ��*�ر�$ آ�-� را در�� ��

..���ود 

ھ$ راھو ��رم &�م � �ورم .... �-م ا��زه �ده دا��$ ���ت ا��  -

�رش را روی ��زو�ش �$ �$ د�وار رری (�م &رار دا�ت �/�$ داد 
و د�ت آزادش �$ �ت �/م و  ���ن �ر (ر�ت �رد (�= �$ در &�ت 
��ن  �ھ��ش ��� ا��ح �ده �ود (ر�ت &طره ھ�ی آب روی  و�ت 

....�راش �/� از ���ن ھ�ی ا�.����ش..�د�ش ا(��س د�.ری دا�ت 

�ب .. ��� و�و�$ �ده �ود �$ ��ری ����ر از �����ن �د�ش ا���م دھد
�"ر��� � �ر��د �$ .ھ��ش را ��ز �ر5ت و �.�ھ� �$ اطراف ا�دا�ت 

آن و&8 او .. �و��ری �$ دا�ل (�م ط� ا=رض ��د و *ش را �.�رد
� �رد؟ $*

ا�� &درت . �ر5�$ �ود.. د�روز..ز��� �$ او ا�� را "��ل �دن �ودش 
�ھ�*$ ھ��ش را ا(��س �رده �ود و از ��ن ���س ھ��ش ا(��س �رده 

..�ود �$ او ��� �(ر�6 �ده 

.�� �$ ��د آوردن آن  ��طره دردی ��ن  �ھ��ش ا(��س �رد 

آب روی  ��ش ا� ری � �د و ��9ث ا���د �رز�� در �د�ش آن �ون 
آ��م  �ت �ر�ش را �وراخ �رده �ود و &طره ای از �و�ش را �و��ده 
.�ود و �� ا(��س زه �ون ا�� در دھ��ش ���$ ای از �ذت �ر داده �ود 
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���د ا�ن �ود �$ .�-وا�� � ر��د ...��� �$ د=��� ��و�ر آن ���� 
. آ�"در ا�� را � �واھد �$ (�� ���د �6 &�ت از �د�ش را ��ورد

�س �رزا�� �$ ��رون داد �

� ا5��د ؟ آ�� آن �ون آ��م ���$ ا��  �&��ا�ر �رو�� ��دار �� �د *$ ا�
�ر5ت؟  �$ ��د � آورد *.و�$ در ���$ ھ��ش  �را در د����ش 

�ر5ت .. ا(��س درد � �رد �...ا(��= ا�� ��وی او را �

� داد  $و  ���ن �ر؟ ا�� ��ور ... آ�� او �و�$ ھ��ش را �$  ���ن �ر ادا
�رد آن �ب ھ�ی ز��� و �وش (��ت دور �/� از ���$ ھ��ش ���$ �ود 

...و ا�روھ�ی �و�(���ش از �ر �ذت �$ �/د�.ر �زد�6 �و�د 

�ر �ود و �� ا�ن ... �$��*$ ���� �رش آده �ود او از آن �ون آ��م 
(�ل دا�ت در ورد او ��5�زی � ��5ت؟ �$ �/��ره د����ش را  ���ن 

� �رد �� ��س ���دن .ا�دا�ت آب را ��ت و �$ د�وار �/�$ داد  �%�
.آرام ���رل ���زھ��ش را �$ د�ت �.�رد 

�ور ���ده ای �ذاب �$ )در ��5م ھ� ھ��$ �ون آ��م ھ� �$ طور 
ط��M او ���Lرات &وی روی ا�� دا�ت. ��و�ر ���ده � �د�د ...

..ا(��= ���طر آن �وا���� ھ�ی �5وق ط��%�ش �ود 

�$ ا�� �%د از آن ���-�ی طو=�� ز�دان ..�� ���د ��-� �وN�2 ا�ن �ود 
.و �$ آ���� وا��ش ���ن � داد ...�د�ش (��س �ر �ده..

�%د از ا��/$ �د�ش را ��6 �رد �$ �ت �د �$ راه ا5��د و دو��ره �� 
� �وا��ت ��9ت ھ� را در .د�دن آن ھ$ ���س �رک دھ�ش ��ز ��د 

��ن ا�ن �د �$ ا����ب ���س �.ذرا�د او ھر�ز د ز���$ را در ��$ ھ� 
د���ل �� �رد ز�را � دا��ت آ�"در  ول �دارد �$ ��وا�د �رای �ودش 

� �وا��ت ا����ل ���� �ودش را . ����� آن د�� د�ت و  � ��د�
.���زد 

�  ول و و&ت ���5-��رای ��پ د ... در ("�"ت ز���� را �$ �$ طور 
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رد � �.روز زدن را دا���د �ط�ر ���ده 

�$ ��د آورد �$ ...ھ�وز ھم او ز�ن ���5 �رای د روز �ودن را �دا�ت 
5ورا �6 ��ت ��وار .. (دا&ل �6 �ه د�.ر از 9رش ��&� ��ده

ا�ن ���س ھ� �دون ��ش ا("��$ �$ .. ا�ر��� �ژ و ژا�ت آ�� �ردا�ت
 س �6 ��ت ��ش  ���$ �و��ه �����و�� ر�A ھم .. �ظر � ر��د�د

.�ردا�ت 

$ د�.ر در ..آ�� �ون آ��م د�.ر از �واب �ر�وا��$ �ود؟ ��/آ�� �6 
...�� �6 �زاع د�.ر ؟..ا��ظ�ر��ن �ود؟ 

ا�� در �%�ب �ود �$ آ�� ا�ن ا(��س ��9ب و @ر�ب در �/ش �$ 
��طر �ر��.� ا�ت �� �$ ��طر ا9��ب؟

 5ورا آ���ر وھ��ش را ��5ت و �"�$ آن را ھ��طور رھ� �رد �� �$ طور 
�%د از �� آرا�ش ���$ �م ر�.� از .ط��%� ��6 �ود و 5رم �.�رد 

.�رق �ب �$ ��-��ش زد 

و � س �/� ..5ر��دی ر9د آ�� از ا��ق �واب �و��ری �$ �وش ر��د 
...و ���د �ر .. و ���د �ر.. و �/� د�.ر.. د�.ر

.� س ھ$ �� ���ت �د

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

 

و&�� �و��ری از �واب ��دار �د �ودش را در ��ن �رف ھ�ی ا�����$ 
�ه .. ا�ر *$ ھ�وز در ��و�ورک روز �ود.  �دا �رد Aور زرد ر�� �ا

.روی �د�ش � ����د 

ا���� د�.ر .. ��ز ھم در �واب �$ ��ی د�.ری ط� ا=رض �رده �ود
 ��دام �-�م دره ای �ود؟ آ�� ھر و&8 �$ � �وا��د ���د ا�ن �� �رش 

آد؟
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���طر ا��/$ ..(�ط اطرا5ش را ����ت .. �.�ھش را �$ اطراف *ر���د
��ت �(�= ... ���� �$ د�.ر... ا���� ز��� �ود �$ ا@�ب �$ آ��� �ر 

��(�ش �ود .

�درش در آ��� رده �ود  ��& $� ���......ز

� �وا��ت رگ ا�وا�� و ��� �$ �$ د���ل آن آده �ود را  N2در وا"*
او ... در�ت ���د ا�ن �ب....در �ب ��ل �و ... �$ ��طر ���ورد

.....��=�ره �وا���$ �ود از =�$ �ر�5 اش ��رون ����د

ز��� �$ �روع �رده �ود راه �ودش را �� *�A زدن �$ �ر5-� �$ 
ا���ن ھ� ز�ن طو=�� ... �ور��د @روب �رده �ود... ��رون ��ز �ردن

ا� �و��ری ��ور �ود در آن @م و ا�دوه ��ن 5ر�� .. �ود �$ ر5�$ �ود�د
��ظر @روب �ور��د �����د .

... ��=�ره از =�$ ھ�ی ��رو�� �رف راھش را �$  ��رون  �دا �رده �ود

دام  �ت �ر ھم آرزو � ... �$ �ر9ت �$ د���ل �درش دو�ده �ود 
� س ھ$ آ�*$ �$ از �����رھ�ی ا�وا��ی .. آرزو � �رد...�رد 

Hرور ��&� ��ده �ود را روی �ر5-�ی ���د  �دا �رد ..

د��ش را �$ �ت ��&� ��ده او دراز ... �� 5ر��دی ��$ �ده در ��و
� د�ت .. �رد�ا� ��دی وز�د و �����ر ھ�ی ��&� ��ده از آن را در �

.. و��ده از �رف  �ش �رد 

�در ....�$ .....�$  -..........

و (�� �$ د���ل ذره ای از �����ر .�$ طور د�وا�$ واری �ر�$ � �رد 
��ت �� �س ��د �.�$ �دت ���ق ��&� ��ده �درش �ود . او 

ا� �$ ���ش ���-�ن در آن �(ظ$ &درت ط� ا=ر�2 اش 5%�ل �د و 
د����ش روی ��&� ��ده �����ر ���ده �د 

�وک . ا�ن او��ن ��ری �ود �$ &درت ��$  رت �ردن را  �دا �رده �ود
آن �وا���� � �وا��ت ��ن .... ��9�-� &�ل. ��م �د�ش را 5را �ر5�$ �ود
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.ا�وا�� را ���ت دھد 

ن .. .روی  �ھ��ش �$ ز�ن ا5��د و  ر از ���ر �د�د از �ودش �ود
�درم �دم  ��آ�"در ا�6 ھ��ش از �ور�ش ��ری ...��9ث �ر�د

.�د�د �� (2ور ��� را ا(��س �رد 

�م اطراف آن  و��ده در $ ...... دا���....

/ن ا�ت ���واده او �$ د���ل �و��ری �����د ��$ �ود �$ ��درش �$ او 
� ا���ن ھ� ر5�$ ����د و &ط%� ا�-� ا�ن ��ر را �� $� ���ا� ��-� ز

�رده �ود�د

...... زز$ �رد�د....آ�-� ���د ��د 

.........�و��ری -

روی  �ھ��ش ا����د و �رش را �$ اطراف *ر���د و دور �ودش 
.*ر��د 

�ود�ون رو ��ون �د�ن  -

ا(��س ���ری �$ در &��ل �ودش ا(��س � �رد را �$ �ت د�.ری 
�دای �درش را در ذھ�ش ���د ...�ر�ردا�د ..

��-� �$ د=�ل �ط"� و �رد �/�$ �ن  -

ھ��طور �$ �ور��د �درش را � �وزا�د ��م ... ا� او �� �وا��ت
.�و��ری را ���ود � �رد .... و ��رت در درون

�و��ری 5ر��د زد 

د��ب ��� �ودی؟ �ر�� ����ت؟ �ذار *-ره ھ��ون .... �ر�وی ��Lف -
..رو ����م 

...�و��ری -

�و��ری �$ �ت ��و ط� ا=رض �رد و �� ��ش ھ�ی ��رون زده ��ن 
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��� ��ز �و�$ �د ... �� �وا��ت ا�-� را ����د... $  د�دار �د�* ��
... �$ آ�-� �ود $ ھ���د و �و��ری در ��ن آن $ �ود

��و�� �ش دار 5ر��د ���د  ��

ن ��رزه �ن ....�و ا��زه دادی �$ اون ��وزه  - ��...

� اطرا5ش �دای زز$ ھ�ی �/��$ آ�-� را � ���د �:از �

�ون ھورت ... ا�ن �*$ �$ دا�ل $ ط� ا=رض �رد ... ��ر�ن اون -
....��م ... ��ود داره ... 

 

ن �ون ھورت را دارم - $�� ... ��ون �ر�ری �$ � �وام ��ھ�ش �
.رو و�ران ��م 

.ھ.� �$ ���ری ر5�ن و آن $ �� د�د �د 

در ��-��� ... �ب 5را ر��د و ھ$ �� در �/وت ط�ق 5رو ر5ت
ط�ق...

��ت و �$ .. �%د از &رن ھ� ��و��ری ��رھ� و ��رھ� �$ ا�ن /�ن ��ز 
��ت �...�$ د���ل �ر��... (��ت ���دا�$ �$ د���ل �درش 

�رف  �ھ�ی . ا� او ھر�ز در �واب �� ا�ن �5��$ ط� ا=رض �/رده �ود
 �د � �رد و �ر� ��= ��$ �رھ�$ اش را در �ر ���رھ�$ اش را 

�ر5ت .

�و��ری ھ�وز ھم � �وا��ت �وی �و��ن �و�ت �دن ا�وا�� در آن �%د 
د ���ده را �$ ��د آورد ��.از ظ-ر 

او را &ر���� �رده ...  �د��ه دا��...�ر�� ... آن ھم �$ ��طر  درش
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.�ود 

 در �زر�� �$ ھر�ز �و��ری ��وا���$ �ود در ا�ن 9ر ��  ����ش  �دا 
.��د 

�و��ری �� �وا��ت 9ق دردی �$ �درش ... ز��� �$ �وان �ود
او �� �وع ھ�ی ...و از آن ز�ن �$ �%د .. ا(��س � �رد را درک ��د

�� از �/��$ رو �$ رو �ده �ود ���ا(��س �رده �ود �$  و�ت ...
.�ودش در آ5��ب � �وزد 

� �وا��ت ��� درک ��د �$ �ر�� ا�وا�� را ��ور �$ *$ ��ری  =�)
ھ�وز ھم � �و�م �����رھ�ی �و�ت �و در "��ل �ر ... �رده �ود

ا�.����م ا(��س ��م 

....

�$ .. �� �$ ��د آوردن آن ��طره ��م �د�دی و�ود �و��ری را  ر �رد
آ�� �� ����ت ا�ن درد ��ھش  �دا �رده ���د؟... ��ز�� ھ�ن �ب

د�ش � �وا�ت آ�"در �ون د����ش را ... ا(��س د�وا�.� � �رد
.�$ ��ران �ون �ر �ر و �ور�ش � ��د ..�ر�زد 

ن رو در رو �و �ر��  - ��..

�دای ���دی 5ر��د زد  ��

.(روم زاده �ر�و.. �و -

�� ���د ��-� .. �رای �(ظ��� 5/ر �رد �$ (2ور��ن را ا(��س �رده
�6 ��طره ��&� ��ده از رو��ھ��ش �ود؟

ن رو در رو �و - ��..

ھ�+ �س *��ش او را �واب �داد ...ا� ھ�+ �س �� او �&�ت �/رد 

ن ���.�د ... �دا ھ$ �ون رو �%�ت ��$ - ��...
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�ذ��م  Q�� $�� ن ازو �$ طور ..ا(��= ا=ن ���د �(ظ$ ای ���$ �$ 
.��ز��ت �� ذ�ری د�و�$ �دم 

&�ل . ���ق �ون �ود.5ر��د و�ران ���ده د�.ری از ���$ اش �ر���ت 
...�/��ن ا���وان د����ش....�9م

و&�� �$ ��ش ھ��ش را در �و�ت د����ش 5رو � ... آن ا(���� �$
�رد آ�-� را در �/د�.ر � در�د 

 $H�� ده و &ر���� اش ز�ر��ش ا�����و&�� �$ �� ���ر ��=ی ��د د�
��ر �.�ه ��ره او را �واب � دھد �

�و�$ �د دارد ��A ��ن ھو���ری و د�وا�.� را � ��زد  $� ���ز
آن �راب &رز �ون او را ..  و�ت �ن 9رو�ش را ��ور �رد..

9�ق در رگ �رد�ش ..���-�ت رو در اون 5رو �/ن ......

...�دون (�5ظ... 9رو�ش ��-� �ود.. ���-�ن *��ن �و��ری ���د �د�د

���ز دا�ت از او (��ت ... در ��ر از ����L 6$ �$ آ �ر��ن ��ز��ت
� �وا�ت �ور�ش را در ��ن وھ�ی او ...�$ او ���ز دا�ت ..��د 

� �وا��ت �$ ... و 9طر �ت ���ده اش را ا����م ��د...5رو ��رد 
.رو��� آن را ��ور ��د 

ا��زا�ت را در (��� �$ روی ���/ن ا��ق ز�ر �ور �ور��د ا����ده �ود 
. �دا �رد 

...5"ط �رو�� .. اون �$... اون �$ -

�� د�دان ھ��� �$ ھم �5رده 5ر��د زد 

ا��زه �ده �رو�� ���د ��$  -
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ا�� *ر��د 

-  �����ت ... اوه �دای ن...�و �ر�*...

.�-ش ا��زه �ده ���د ��$ -

. ا� اون �%� �� ��$ �$ ���د ��$ -

�و��ری �رش را �$ 9"ب  ر��ب �رد و 5ر��د ���دی �ر ���د 

�و��ری؟ -

�دای &ورت دادن آب دھ�ن ا�ن ا���ن را ���د �$ از �ر �رس �$ او 
ا� �� ا�ن (�ل �$ �ت او � آد و �زد�6 و �زد�6 ... �.�ه � �رد

.د در (��� �$ د����ش را ��و�ش �ر5�$ �ود ..�ر � ش

*$ ا���&� ا5��ده؟ آ�� ا��� �رف ان روی ��وارت؟  -

در ذھ�ش او را ا@وا � ... �و��ری *���ش را �$ روی او ��A �رد 
�رد �$ ��و�ر ����د 

� س �/� ..�$ &دم �$ �ت ���$ ھ� �ردا�ت .... ���  �ش ن ا��...��$ 
� �وام اون د��-� روی ن ���ن ...د����ش � �رز�د ... د�.$... ���

...و �د�م رو �س �ن 

/�$ �6 �ب د�.$ ز�ده �و�م ... �و �س �نن  $�..

آ�-�  ر ... *��ن �ون آ��م �ر���ک �ر از آ�*$ �ود �$ ا�� ����ون د�ده 
&رزی *�م ھ� (�� ���دی را ھم �(ت ���Lر ... از ��م و درد �ود�د

و ��9ث � �د �$ او (�� �ر���ک �ر �$ �ظر �ر�د ..&رار داده �ود 

. ا� �� ا�ن (�ل آ�-� دا���د او را ��دو � �رد�د

.. ���$ �رھ�$ اش ��= و  ���ن � �د..�ر اLر ��س ���دن 9�"ش 

در ھر ذره از ... د����ش ���ر �د�ش �$ (��ت �ت �ده &رار �ر5�$ �ود
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��ش ھ��ش ���د ���ری .. ��� ��و�ت �-��$ �ود...�ھ�*$ ھ�ی �د�ش 
..��ز ��رون زده �ود 

.. ا�� �ودش را در (��� ��5ت �$ �$ �ت او � رود... و �� ا�ن (�ل

���ز دا�ت �� آن .. د�ش � �وا�ت وھ�ی ز����ش را از �رف  �ک ��د
. و�ت �� �9ب و �"�ش را �س ��د 

*�زی ا���ق ا5��د �$ ا��زا�ت �� ..ز��� �$ �$ �و��ری در ا��ق  �و�ت 
د -��و��ری �ودش را �$ ا�� �زد�6 و �زد�6 �ر  ...�وا��ت آن را �

�ر و &دم ھ��� �رم ...� �رد �H� ����) ��..

�-�ن ا�ن 5/ر �$ ذھن ا�� �طور �رد �$ �� �وا�ت ��دش را ��
ا� �$ �ودش د��ور داد �$ از �� ...�دن ا�� �$ �رزه در آد ...��ر���د 

.��-د 

/ن �ود  او را ھ���ن ... ���طر ا��/$ ا(��س � �رد ا�ن (ر�ت 
.زده ��د 

�$ زودی آ�"در �$ �/د�.ر �زد�6 �ود�د �$ ا�� � ����ت �رش را �$ 
��-��ش از د�دن (�م ز��د ... 9"ب �ر�ردا�د �� �.�ه او را �&�ت ��د

.از �/د�.ر ��ز �د .. �$ در *�-�ی او �ود.. �وا��ن

ا� او �$ *$ *�زی ���ز دا�ت؟ *$ *�زی � �وا�ت؟ 

*را ا�� ا�ن ا(��س را دا�ت �$ ا�ر �$ زودی  و�ت ر�A  ر�ده اش 
/ن ا�ت ��رد؟را �س �/�د 

ا��زا�ت -

�دا�ش �ش دار و (��ت *-ره اش �ون آ�ز �ود 

.. ���د ا�� � �وا��ت او را �س ��د و ���/�وی �و�ش را�رآورده ��د
..و �و��ری (�� ��وا�د ا�ن ا���ق را �$ ��د آورد 

� �و�م ��ت ��م؟... � �و�م -
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�ت ��دن �و��ری �رز�د و � س �� �دای ھ�س ���دی 

�و �س �ن... ��$ -..

ا�� د��$ ای از وھ�ی ... ���د ا��/$ دا�ت آب را ا�(�ن � �رد
ز��� �$ .. �و��ری �$ روی �ور�ش ا5��ده �ود را �$ طر�5 ���ر زد

ا�� �� �رو�� �ف ... و ��و�ر آد...�و��ری �$ او �زد�6 �ر �د 
او ... در "��ل  و�ت ����دا�ش... د��ش را در روی ���$ اش �ذا�ت

...�$ �دام �رز�ن ����دان؟..�$ ��� ط� ا=رض �رده �ود؟ 

و �دن �و��ری �"�ض �د .. �ھ�*$ ھ��ش ز�ر د�ت ا�� �$  رش ا5��د�د
�ت.��دا�� ��دار و �/��$  ��.

�و �و��� .. ا��زا�ت -...

...ا� او د��ور داد... ا��زا�ت � �وا�ت �$ د����ش را ���دازد

����ر -

- �� ...$���...

ا�� �$ آرا� و �� (����  ر ���د �وک ا�.�����ش را روی ���$ او ���د 
و � س .. �� �$ �ر ���$ ھ�ی &در��دش ر��د... و آ�"در آن را ادا$ داد

ت �وک ���$ ھ��ش �ر��ت � $�.

�ت ... ا�� �� �وا��ت ا�ن رد را درک ��د�ا�ن �ون آ��م ��ط�ن 
.�ن دا�ت@ ����و��ری ھ�وز د����ش را روی �دن ا�� ... �$ *�

آ�� �$ ا�ن ��طر �$ � �ر��د؟... �.ذا��$ �ود

ن ���ر�و از د�ت �دم  - $�و �%� �رد �� ا�ن ��$ �$ ا�� ھ�دار ... ا
دھد 

� �وا�د ھم ... ا� ا�� ا(��س � �رد �$ دارد �$ او آراش � دھد $�
�ورت �5ز�/� ھم �$ �ورت ذھ�� روی �و��ری ���Lر �.ذارد  $�.

ط��M (��ت ��ون و د�وا�.� او �روع �$ آرام �دن �رده �ود ... 6� 
... ھ��ش ��.�ن �د

�ور ... ا�� ��ز �$ ھ�ن ا�دازه �(ت ���Lر &رار �ر5�$ �ود) �او ��
 ��ھ�*$ ھ�ی ��ت و رر��� �ود �$ ز�ر ا�.���ن د����ش (ر�ت 

..و �$ ا�.����ش ا���س � �رد�د �$ آ�-� را ��وش ��د ... �رد
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ز��� �$ ا�� ���ن ھ��ش را ��ن وھ�ی ط��� ر�A ���$ اش 5رو 
.�و��ری *���ش را ��ت ...�رد 

ا�ن �و�$؟ -

ا� ا�� �رای (دودا ��م ... �دا�ش �$ طرز ����ت آوری �ش دار �ود
*طور � �وا��ت ... &رن �$ در ا��ظ�ر �س �ردن �س د�.ری �ود

ردی ���د او را ��د�ده �.�رد ؟

وھ�ی �ور ز��� و �د�� �ھ�*$ ای  $آن ھم �� ا�ن ھ

���د ا��/$ ���-�ن �و��ری ��دار �ده ���د �.�ھ�  ر از ���ر �$ ا�� 
� س �$ �ت .ا�دا�ت و �� 5(�� ز�ر ��� د���ن ا�� را  س زد 

آ� ز���$ �$ راه ا5��د 

از آ����� �$ �و��ری �$ ���� د�.ر ��$  ورت �/رده �ود ا�� �$ ا�ن 
����$ ر��د �$ �و��ری د�ش � �وا�ت ا�� اور ا �%"�ب ��د 

... ا�� �� �� ��� و �� �-ت �$ �ھ�*$ ھ�ی �ر���$  ��ش ��ره �د
طوری �$ آن �ھ�*$ ھ� �� �رش و � س �$ آن ���ن *�.�رش ا�داد 

� ��5��د...

�و��ری طوری راه � ر5ت �$ ا�� ...(�� راه ر5��ش ��ز �/�� �ود 
�ور � �رد �6  �د��ه &در��د آ�.و�$ راه � رود�

�و��ری در ��*�ل را ��ز �رد و ھ��طور �$ �طری .....در آ� ز���$ 
(�� آن �طری �ون ��ن ...�و�� در �]ورد �$ در آ� ز���$ �/�$ داد 

د���ن �زرگ و &در��د او ز��� �$ �ظر � ر��د 

در  وش �طری را ��ز �رد و .... در (��� �$ روی ��د�� � ���ت 
... ا�� در �-ت و (�رت �$ او ��ره �د ... (�و��ت آن را �ر ���د 

�و�$ �د �$ �و��ری دارد از �و�$ *���ش �$ او �.�ه � ��د .. �
. دا��ت �$ �و�$ ��س ھ�ی ��د او �ده و �و�$ ھ��ش &رز �د

(�= �$ ا�� او را �س �رده �ود (�� ����ر از &�ل �$ او �ذب �ده �ود 
���د ا�ن �ود �$ ��ن (���� رو�ن از �ذا��ت �رای او �"وط آزاد ..

�رده �ود 
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... ���د �$ ا�ن ��طر �ود �$ �و��ری �� آن ھ$ ���س ھ�ی �ران &�ت
�ر %ذب ���ده �$ �ظر � ر��د ؟ و ا�ن ��رون ..��ش ��دارش �

(ر�ت ����ر �ر�ل و ردا�$ ....آوردن �طری از ��*�ل و �و��دن آن 
.ای �ود �$ ا�� �� �وا��ت ��وی وا��ش �دن �ودش �$ او را �.�رد 

(�� ز��� �$ ر�$ ای از �ون از �و�$ �/� از ��-��ش �$  ���ن ��ری 
�د 

*طوری ا�ن ... �ون آ��م �ون �� �وا��ت �$ ��ی د�.ری �.�ه ��د
�و�ر رو �$ رو � �و�$ ا��"در �و ھ���ن زده ��$؟�

د��ش را روی دھ��ش ���د و � س .. ز��� �$ �و��د�ش را ��م �رد
روی *��$ اش 

�.ران ���ش ... ��ر د�ت �و د�ت ��� �ردی؟... ��ر �.�ه �ردی؟ -
�$ ا�ن �$ ھ$ �وع دل ز�� �-م �ذب ��ن و ��وان ��ھ�م را�ط$ ...

.دا��$ ���ن آ����� دارم 

ا� ��وی آن را . ا�� ا(��س �رد �$ از �دت �ر�د�� &رز � �ود
�$ دا�ت �$ �ر9ت ���$ ... ز�د�� ا�� ��ر�G ا�"���2 دا�ت..�ر5ت 
و او �� �وا��ت (�� �6 د&�"$ را �$ ��طر ا(��س ...� �د 
.�$ ��طر ھر *�زی �$ ���د ھدر دھد ... ����ت

و �� �وا��ت �ودش را �$ ا�ن ��طر �$ �$ �ون آ��م &��ل و د�وا�$ ای 
. ا�� آرزو�� �ز ���ن او را �دا�ت �ذب �ده ا�ت �رز�ش ��د... �$

ا�� �� (��ت ��/ری �رش را �$ �6 طرف �م �رد 

�ب (دا&ل �و ��ی ��رو��ت �ذا�$  -

و �� �و�$ �$ (��ت �ورت �و��ری ادا$ داد 

�م ��د��ت ھ�+ �س �-�ت �دا��$  -� ��اوه �����ل در ط� ��م ز�د
�-ت �.$ از درون وا&%� و�ود ز��� ھ��� ؟

آ�-� �$ از �و��ری 2%�ف �ر �ود�د �9دت �دا���د �$ �$ ا�ن را(�� �$ 
...ا���$ �$ ا�ن د��ر د�ش � �وا�ت ��رد ... �و��ری ���رت ���د

�و �� �و�� �و �(ر�6 ��� �� �/�ت  -
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و ا5�2$ �رد 

و ن �$ طر�ق ھ�ی ... ا� ��م را �را�.�ز... ا���$ ا�ن �%د از ظ-ر -
.د�.$ ای �و رو ����$ � ��م 

و (�ل و روزش �ر5�$ �ود ...��م �و��ری ��� آ�ده �ر �/��5 
ا� �� ا�ن (�ل او��ن ��طره ... ا�ر *$ �رای ��9ت ھ� �وا��ده �ود...

��طره ھ�ی �ودش �ود�د و ا�ن ... ھ��� �$ د�ده �ود و ��ر�$ �رده �ود
.��/$ &رن ھ� �ود �$ ا���ق �����ده �ود .... ا���ق ���-� 

و �$ ا�ن %�� �ود �$ او ھ�وز ھم اط��9ت �د�دی در ورد /�ن 
ا�$ ��وا�د �$ ��طرات د�/��*�س ... ا(���� آن (�"$ �$ د�ت ���ورده 

� ����ت از اول ��م د��� را �رای  �دا �ردن آن (�"$ ... د�ت  �دا ��د 
.ز�ر  � �.ذارد 

ز��� �$ �$ او��ن ���(ت 9و�ش �وش �رده �ود و �ون ا���ن ھ�ی 
� از رگ ھ�ی آ�-� *��ده �ود �"��ر��6 ا(���� آن ��ر ....ز�ده را 

...د�وا�.� .... را ��ز  ذ�ر5�$ �ود 

ا� در آن ز�ن �ودش را �"�9د �رده �ود �$ ذھ�ش آن &در &وی ا�ت 
���د �$ رور . �$ ��وا�د �$ ا�ن را(�� ھ� �(ت ���Lر *�زی &رار �.�رد

�ت �ر�...و ���ودآ��ھش 5ر�وده �ر �ده �ود ... ز�ن او د�و 

 ھر�ز �� �وا��ت ط� ا=رض �ردن در �واب و ا�ن ھ$ ��و�ت را 
ا��/$ �$ ��طر 2ر��ن &�ب ��=�ش �دای ���دن &دم ھ�ی . ��ور ��د
..�$ از  �ت �$ او �زد�6 � �د�د را ���ود ...د����ش 

ھر�ز ا��ظ�ر ا��/$ �وا���� ھ�ی ا��را�ژ�6 �ود را از د�ت �دھد 
در �ذ��$ او �$ آ���� � �وا��ت ده ھ� (ر�ت *�د�ن ا���ن ...�دا�ت

���د -ره ھ�ی �طر�J �$ �$ ...را �� ھم و ھز�ن  �ش ���� ��د 
... آ���� در د���ن او �ود

و�� را �$ را(�� (ل ��د%او �$ ... (�= (�� �� �وا��ت �6  �زل 
� �وا��د �� �وا��ت آ�"در  $� ����درت � �وا��ت ��وا�د و ز

ا5/�رش را ��5�ر ��د �� �$ اط��9�� �$ � �وا�ت د�ت ���د 

و *�زی ��9ب �ر؟ او ا�� ��طره ھ�ی ا��زا�ت را ��ر�$ �/رده 
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 س *را ... ا��زا�ت آ�ر�ن ��� �ود �$ �و��ری از او �و��ده �ود... �ود
� �وا��ت ��طرات او را ����د ؟�

ز�م .. ��-� ��5ده �و�� �$ ا��را(�ش دا�ت ا�ن �ود �$ ��9ث �ده �ود 
او � �وا��ت �$ آ���� .. در ا�ن �ن.. ھ��ش �$ �ر9ت ا����م  �دا ��د

ا� ����ن ار��� �$ ان �زر�� او را .. ھ��$ ھ� �دون �و��دن � ری ��د
�ر��$ رھ� �رده �ود .

او �$ ... "دار ����ری از �ون ��6 دا�ل ���$ را در ��و�ش 5رو داد 
*ون ��-� د�ش � ...را(�� � �وا��ت ��وی ا�ن ا���ن �ون ��و�د 

.�وا�ت �� ذھن او ��زی ��د 

�ت ...ا�ا�� ا9�را�2 روی ��(��$ �وردن �$ او �/رد � �-��

*�زی ا����  �دا �/ردم �$ ��و�م ��ورم  -

�.ران ���ش ن �$ (�ون د�ت آوز �د�دم @ذا �دم  -

(�ون د�ت آوز؟  -

و *���ش در���د 

�رم -��... ھر�ز 5/ر �� �ردم ��و�م از ��� �$ ا�ن ا�دازه �$ از �و 
�ر دا��$ ���م��.

� ��م �$ (دود ���ر�ون رو دو��ره  - 6ن ھ��$ �$ د�.ران �
.ا�ن �/� از ا��%دادھ�ی �$ ... ����ن

�ت ��/ر روی �را�ط ��J ���ده �د�دش � ��

�ری ... ���د ���ت �رده ���م -��ردی �ذب ��� �$ از او  $� $�

-  $�... $���ن 5-�دم �$ *$ ا���&� داره 

�-م �.و اون ...5ر���$ �دم ... ن �ر��ف ا��/$ دو�ت دا��$ ���م -
ذھن �و*�6 ا����� �و *$ *�زی 5-�ده 

ا�� *���ش را روی او ��A �رد 

&�ل از ا��/$ �$ ز�دان �رم �$ ... ن ھ��$ از ردھ� �و�م �وده -
ا�دازه ���5 دو�ت  �ر دا��م و ھر ھ��$ �� او�� �ر &رار � ر5�م 

ا�ر *$ او �ودش را �%�ت � ... (��دت در �دن �و��ری ز���$ ���د
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..ا��زا�ت �ل او ��ود... ا�ر � دا��ت د��ل ا�ن (��دت *��ت...�رد 

 ����د ا�ن �$ دارد �/� از دو�ت  �رھ�ی &د�� اش را �$ ��طر 
آورد از �ر ���$ �و��ری �$ ا5ق ��زه �د 

�ر د��$ ای از وھ��ش را روی �ب �ر���$  ����� اش � ����* ��
� ���د 

�� �� ھوا�� زز$ �رد .... آن �ب ھ� ...آن وھ� 

د�م �رای اون &رارھ� ��A �ده  -

و � س ر�A &رزی روی �و�$ ھ��ش  �ش �د 

.... &رارھ�ی �ذاب و  -

در�ت ز��� �$ �و��ری د�ش � �وا�ت *�زی را �� �ت �ورد ��د 
ا�� �$ او ��ره �د 

�ذ��$ ن �ر �8 5"ط  - $��� J�  رد رو د�دم ٩در .. $���L 6� 5"ط
�-ش 5/ر �ن اون و&8 �و�$ ��� �$ *طور (�� �و ھم �$ �ظرم 

�وب � ر�� 

�ت ��و��ری �� �(ن ا�م آ�و�� 

ن؟ �%�� � �وای �.� �-رت و ا5���ر ن ھ�+ ر�ط� �$ اون  - ��)
&�2$ �داره؟

� س �� د�ت �$ �ودش ا��ره �رد و �دن �دون �"�ش را ����$ �ر5ت 
..

ھ�.�م ���Q �دن ... �و��ری در�ت ھ�ن �ور �$ &و�ش را داده �ود�د
�دن �6  �د��ه &در��د ... (��ت �د�� 5وق ا�%�ده ای �$ �ود �ر5�$ �ود

...

*"در طول � ��$ �$ ��و�م &ول �ودم رو �.$ ...ا� �$ ��طر �دا 

209



tlg
:@

NOVELSLAND

دارم؟

�و��ری 5"ط �$ ا�ن ��طر �$ ن از �(�ظ ���� �وی (��ت ��*�ره ای  -
.�و رو �$ *�م ن �6 ھ�و �� ��$ ...&رار دارم 

از �(�ظ ���� �وی (��ت ��*�ره؟ در (���� در��ده؟ ���-�ن ذھن 
 ��و��ری ��طره آ�ر�ن ��ری �$ ا�� را �� آن  �ر�$ ���&��$ آو را 

ھ��طور �$ ��-��ش را روی �ب ھ�ی آن .�$ ��د آورد ...�و��د د�ده �ود
ا�.����ش در �ر���$ ھ�ی اون 5رو ... �رک �$ (ر�ت در � آورد 

(��ت روی *-ره آن  �رک وا&%� (���� د�د�� از �.��� و .. ر5�$ �ود
آن ھم در (��� �$ �-وت او ... و � س *���ش ���$ �د... �%�ب �ود

...را از  � در آورده �ود 

ا��زا�ت در �را�ر �دن آن  �ر ... &رزی ��وی *��ن �و��ری را �ر5ت
���د ا�ن �ود �$ �� �وا�د �$ ا�دازه ���5 �$ ...�ودش را (ر�ت � داد 

...او �زد�6 �ود 

�ون ...�و��ری ���$ درون د��ش را (/م �$ �ف آ� ز���$ �و���د 
... ھ$ �� را 5را �ر5ت و (�� &طره ھ��� از آن روی د�وار  ���ده �د

��زوھ��ش را (/م �ر5ت و او را از ... ���-�ن ��وی ا�� ظ�ھر �د
.روی ��د�� �ردا�ت 

....2ر��ن &�ب ا�� ��= ر5ت و *���ش از �دت �رس ��ز �ده �ود 

د����ش ... ز��� �$ دھ�ن �ون آ��م روی �ردن ا�� &رار �ر5ت
..���ودآ��ه روی ���$ او آد 

�/�ت *�$؟ -

�ت ��و��ری در "��ل  و�ت او �� د�دان ھ��� �5رده 

و ھر�ز �و���$ �س د�.$ ای �س ... (�= ا�ن �دن �$ ن �%�ق داره -
.�$ �رو�� ا��زه �ده ��دار ��$ ....�%�ت �-ت .... ��واھد �د

��-�ی �و��ری از �/د�.ر �دا �د و ز���ش ��رون آد 

ن �� �و�م... اوه ن - ... $�� �اون (�� �%� ھم �
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� �واد دو��ره از �ون ن ��و�$؟ 

 و�ت �دن �و��ری از &�ل �رم �ر �ود و ھر �(ظ$ ز�ر ا�.���ن ا�� 
�ر�ر و �ر�ر � �د 

�/��ر د�.ر ز���ش را �� (���� �رورا�$ ��رون اورد و �ردن ا�� را 
... و ��9ث �د �رزه ای از ��ون 5"رات او �9ور ��د..����د 

�دا�� �ن ���د د��ور داد  ��

�ودت رو (و �ن و ا��زه �ده �رو�� ...�و �$ �س ن ���ز داری  -
و&�� �$ دو��ره ...ن ا�ن �دن رو �$ اوج �ذت � ر�و�م ...���د ��$ 

 �����دار �دی د�.$ از ا�ن درد رھ� 

�ت �ا�� �� (���� �ر�$ ���د 

ن ��دو�م *طوری �ودو (و ��م -

(�= �و��ری دا�ت �� (��ت ...�-�$ اش @��ظ �ر و @��ظ �ر � �د 
�ر5ت...و(����$ ای �ردن او را � �و��د  �ا� ... ا� او را ��ز �

ھ�وز �ر��.� ط�&ت 5ر�� از ھر (ر�ت او �-ود �ود 

� �و�م در�ت 5/ر ��م ...و&�� ا�ن ��رو � ��� ... اوه �دا�� -�

آ�� ا�� آ�ر آن ��$ ���$ �رده �ود؟ 

�ر5ت ...ا(��= ���د ا��/�ر را �رده ���د  $��*ون �$ او �� از ا�� �5
ا�� دا�ت . �� وا���ش را �-�ر ����د..و �$ �ت  ���ن �$ او ��ره �د 

�س ��س � زد و *���ش روی �ب ھ�ی �/�� �و��ری ��ره ��ده �
...آن �ب ھ� . �ود

�و��ری د�$ ھ�ی ��وار ا�� را �/� �/� ��ز �رد 

�ری -��...�و از ن 

ا�� از �ر �رس و ھ���ن و ا��ظ�ر آب دھ��ش را &ورت داد 

ا� ��زم �-م ا��زه �دی ھر ��ری د�م � �واد ��ھ�ت �/�م -

� �رد آن  �%� �ز�پ ��وار ا�� را  ���ن ���د و ھ��طور �$ �$ آرا
�ت � �را  ���ن �/�د �� ز��ن رو�� ����� �$ ا�� 

�رم....ن  -��ا� ..����ر از ھر *�زه د�.$ ای �وی د��� ..... ن از �و 
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ا(��= داری از �6 �ری &درت .. اون ��-�ی �و (س ���� �و�� �ده
 ��� ��و ���رل ��� ...ھ�ی �ون آ��� روی ن ا����ده  ��...

*�زی ���د ا�ن ا����ق (�وا�� �$ ا�� ���ت �$ او دارد را �و��N ��د 
ز��� �$ �و��ری ا�.����ش را روی  �ر*$ �وری ���س ز�ر او ���د ...

ا�� �ب  ����ش را ��ز �ر5ت و �"� � �رد ... و ���$ ای از �ذت �ر داد
��ش را ��ز �.$ دارد آ�� ا�.���ن او ��ز ھم  ���ن �ر �واھد ر5ت �* ��

و �و�$ ا����ق ا�� �$ او �واھد �د ؟

... آ��ده اش را...  *"در ����ر را � �وا�د ���رل ��د؟ ز�د�� ا�� را
� �رد..ا����&ش را؟  Jدا�ت از ��ون آ�� ر� =�آن ھم �� . ا�� ا(�

.�و�$ �$ ��م ا���&��� �$ �را�ش ا5��ده �ود 

�م ا���&��� �$ �و��ری ��9ث �ده �ود �رای ا�� ����د�....

�ر �د ... ا�� دو��ره از �ر.... �� ا�ن 5/ر���$ ���� �رش را .از او 
.� س *��ن �و��ری را �&�ت �رد ...�/�ن داد 

�-ت ا��زه ��دم ھر ��ری ��وای �/�� •

+ د�ت �و��ری را �ر5ت  ... �د��� �$ دا�ت  ���ن و  ���ن �ر 
...و آن را از ���س ز�رش دور �رد ... ر5ت

..ھر�ز ��واھم �وا�ت ...*ون �$ ن �و رو �� �وام •

�ھ�*$ 65 �و��ری �روع �$  رش �رد 

ا�� �� دا��ت �$ آ�� �و��ری ����ر دو�ت دارد او را ��و�د �� او را 
�/�د 

�و��ری *ر��د و ��ش را (/م �$ �/� از د�وارھ�ی آ� ز���$ 
�و���د و �� ا�ن ��ر ��9ث �د &ط%�ت �+ �ری و ���� �$ ھوا  ر��ب 

�ود 

ا��"در ازت �دم ��د و �و ... (�= Lل ا��/$ ن �و رو � �وام•
رم �$ �� �و�م �(�ش ��م ��و �� ا�ن و�ود ��ز ...رو �وار 

..ھم �� �و�م �/�ت 

...ا���$ ھ�وز•
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�و��ری *���ش را �$ روی او �ر�ردا�د 

...��/$ �$ زودی ... �$ ھ�وز•

�-�ن �� د�د �د و *�د ���L$ �%د ��ز ھم در (��� �$ ��� ���س ��
.  و��ده �ود ��ز��ت

���$  -��ورش ز�ر  �ر*$ ر@وب ����� �$  و��ده �ود ��= و  ���ن 
ا(��= ����ش ���د از ��س ���ر �� *�زی �ران &�ت .� ر5ت 

���د  و��� دوم �دن او را در �ر �ر5�$ ... ھر *�زی �$ �ود.���د 
�وص او طرا(� �ده �ود و �ر .�ود �  =���وار �/� اش ا(�

ر��دش �6 ���ر &رار دا�ت �

�$ طور ھو��را�$ ای �ذاب �ود 

• Nر��&راره �ر�م �

آ�� ا�ن 5ر��� �رای 5رار �ود ؟

���؟•

�&�ت �6 ��(ره • $�

در �و�$ ای از ��(ل ...�و��ری ا��زا�ت را در ���$ ای ��(�� 
.آر��ن ��$  ورت �رد 

ز�$ ...او �6 �&�ت اورژا��� ��  ��.وی ���� اش دا�ت 
� �رد .. د�وا�$ ای �$ �$ ھ�گ �-ور �ود ��.و در ز�رز�ن ز�د

ا��زا�ت زز$ �رد 

/�$ ھر ان �و ��رون از آ �ر��ن •��� �$ د���ت �� �����م؟ 
.... �دا ��ن 

.ا��ت ا���� �� �ل ن �/���$ .... �$ ا����•

�و��ری *�ره د�.ری �ز ... ��$.. ا��زا�ت ا���� ���ش ان �ود
�/ری �� ھ�گ �دا�تز�را ذھ�ش ����ر و ����ر آ���$ �ر � ... ھ

.�د 
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...�$ طور �طر����

�م �ر5�$ �ود از ا��زا�ت ا����ده ��د��$ 9رو�ش ...�(ظ��� &�ل او �
�رای د�� (�� �$ �ظرش ����ر �� �ظ�ر � آد ..����ت ��د

او�و ��ورش ��م �� &�ل از ا��/$ �$ اوج �ذت �ودش �ر�$ ا�م �و 
...5ر��د �ز�$ و �ر� و �ر� �د�ش رو اطراف �ودم (س ��م 

�ذ��$ از ا�ن �$ او ا�ب ��ظر �ر����ن ... �ر�ز �ن...�$ �$ 
ا�ر ���ر�ش ...� �وا��ت �$ را(�� ا��زا�ت را �/�د ...�رو�� �ود 

....ان ھم ز��� �$ �� او را�ط$ دا�ت ... را از د�ت � داد

 ره ھ�ی ���� اش ���د �ر �د و �ت ھ��ش را (/م �$ �/د�.ر 
اروز ....��ون �ون �� ���زھ�ی ���� � ��.�د ... ��5ر � داد

��N �زد�6 �ود او را �وراخ ��د 

ر�ز �ر ��د�... ھ�گ � �وا��ت �$ او �6 ��د �� ا5/�رش را 
�� ھر .. � �وا��ت �$ او�6 ��د �� از ��ن ��طرا�ش �-�ر �.ذرد

.*$ زود�ر ��وا�د از �ر ا��زا�ت ��ص �ود 

ا�ن  ��.و ��-� ��� �ود �$ �و��ری � �وا��ت در اھدا5ش �$ او 
ی را  ��.و�� �رده �ود و �$ او او ظ-ور 9روس �و��ر.. ا9��د ��د

��$ �ود �$ *.و�$ او را  �دا ��د��$ ��9ث آن .. و ھ*��ن او �ود.. 
(�5ظت از �دن ا��زا�ت در ط� دت ز�دا�� �ود�ش �ود $. ھ

...�رای ���-� ھ�گ از رازھ�ی �و��ری (�5ظت � �رد 

(�5ظت �ده �ود �. ا�ن ���$ در �را�ر  ا�%$ ھ�ی �ور��د ��
... ��.و ��ظر د�دار �و��ری �وده 

�ذرا�د  �ھ��طور �$ ا��زا�ت آ� ز���$ و ا��ق  ذ�را�� را از �ظر 
�و��ری �%� � �رد �$ ا�ن /�ن را از *�م او ����د 

��ل ���ش ھ� و �9ف ھ�ی ����9 و @ر��� �$ از �"ف آو�زان �ود  
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و =�$ (�وا��ت �$ در /�ن ھ�ی ���ف �$ �ورت &���� �ده 
&رار دا�ت 

%�ون ھ�گ روی ا��ق ��ز درن در (�ل �و��دن �ود در (��� �$ 
روی ��د�� ھ�ی آ� ز���$ ��5س ھ��� از %�ون ھ�ی ���ف 

&رار دا�ت 

ا�/�ت ھ�ی ��ط�ن ھ� و ھم *��ن ��خ ھ� و د�دان ھ�ی ��ش روی 
� �رد در طرف د�.ر ���$ *�د �ری  �����$ ھ�ی ���$ �ود�&

د�وارھ� را �ز��ن � �رد در (��� �$ �ور�-�ی ��ز��ن ... �ر د�و
.�� �رس و و(�ت �G ���$ �ود 

�و��ری 5ر��د زد 

..ھ�گ•

 ��.و در وا&8 زن �وا�� �ود �$ �رای ���-� �$ �/ل  �رز�� �� 
ا��را �$ �/ل وا&%� �ودش �%�� ... &درت و �� ���وت در آده �ود

.د��ر �وا�� �� وھ�ی �/� �ر���$ �ود

��م وا&%� او وا�ری �ود ا� �و��ری از ��م ھ�گ ����ر �و�ش � آد 
ز��� ...او دو�ت دا�ت �ذ��$  ��.و را دام ��وی *�ش ���ورد 

...�$ �6 �9وزه  �ر �وده

�$ او را از آن �را�ط ...�و��ری ��� �ود ... ��-� �$ ا�ن د��ل �$
....�6 ا�م د�.$ �وی د5�ر (���م... ���ت داده �ود

ھ�گ از �/� از ا��ق ھ�ی  ��� ��رون آد 

�و��ری �� �و�م �.م �$ ا�ن �رام �6 �ور را�زه -

و د���ن  ر از �و�ش را روی  ����دی �$ از &�ل �� �/$ ھ�ی �ون  ر 
�ده �ود  �ک �رد 

�6 دان �و��ه . ا�ر *$ ز�ر آن  ����د ���س درن و �د�دی  و��ده �ود
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$ و �6 ���رت /*

او �6 ��دو�ر ��ز �ود و ���ص ..�9وه �ر ا��%دادش در  ��.و�� 
او در �م ھ� و داروھ�ی ��دو�� �ود 

ا��زا�ت �� د�دن د���ن �و�� زن ��دو�ر رو �$ رو�ش دھ��ش ��ز ��د 
���د ا��/$ �رای (��ت از او .. و �� �$ �و��ری �زد�6 �ر �د

�د دا�ت روح او را ھر *$ .. در�وا�ت ���د& $� ��ون آ��
...�ر�%�ر ���ود ��د 

�و�د    ��و��ری ���د �$ ز�ر �ب �� �ودش 

...�� ا5/�ر ��ز... �� ا5/�ر ��ز �-ش �.�ه �ن  -

و ا�ن در (��� �ود �$ �/� از ا�.����ش را دا�ل �ر��د �و��ری &�ل 
.�رده �ود 

(�= د�.$ �$ �ون آ��م *���دی؟ -

�رس ا��زا�ت آ�"در ا����� و آ�"در @�ر ا�را�5 �ود و �6 ����$ د�.ر 
ت و �رات او ���ت �$ �رو���-� Nاز  ���ن �ودن �ط

�رای ا���م دادن ��ر �را5��دا�$؟ .... ��ل  �ش ۵��ش ا��زا�ت 
�و��ری ....ھ�ن *�د د&�"$  �ش ؟ ... �و�ت او �$ �و��ری در ���$ ھ� ..

�م �ر5ت �$ آ�-� ھ.� ���� از 2%ف �ود�د�....�� �ود �

-  $�وی ا�ن �(ظ$ �و�$ �دم �$ �و ��ر از ��� �$ رو �$ رو
��ط��� ھ��� 

�و��ری ��ده د�رده ای �رد 

� �و���� ����ر از ا�ن ا����ه �رده ����  -�

ا��زا�ت زز$ �رد 

آ�� ��-� �$ ... آ�� اون ��(ره اس؟ ���$ �6 ��(ره �$ �ظر �� ر�$ -
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 $���� *�؟..��(ره ��د�ل 

�ت ...ھ�گ در �واب ��دا�� ا�� آھ� ���د �...�� �(�� اھ��ت آور 

�و �� �ودت ا���ن آوردی؟  -

-  $�د���م از &�ل � دو�ن �$ (�= اون در ا����ر 

ظرف ھ�ن *�د ��9ت؟  -

.د�.ر ���ز ��ود *�ز ����ری ا5�2$ ��د 

����د ھر *�د ��9ت �/��ر ���د  �-��� �و رو آ�د�ت ���م  -

�و��ری �$ �9ت وا5"ت �رش را �/�ن داد 

�و�-�ی ���ده اش �/�ن �ورد�د... ��دو�ر دور ا��زا�ت *ر��د ...

اون (�� از ��ورات ن ھم ز��� �ره  -

�و از 9روس ن *�زی ��ر از ا�ن ا��ظ�ر دا���؟  -

(��ت ����ت زده ا��زا�ت 5ورا از ��ن ر5ت 

�و�رھ�؟ -�

و از �و��ری دور �د �� �$ ھ�گ ��ره �ود 

�و *طور  �دا ��$؟ - �����و ��� ھ��� �$ �$ ا�ن 9و�2 

او را ... او �.� در (�ل  �رس �ردن ا�ت...ھ�گ ھ��طور �$ �و�� 
.��د�ده �ر5ت 

�%د از ا��/$ او�و �$ �$ �ون آ��م ��د�ل ...�د�ت �رای �و��د Lل �9��$  -
..�ردی

�ت �ا�ن را �$ �و��ری 

ذھن �و��ری آ�"در در��ر 9ل �و��د Lل �ود �$ �� �وا��ت ����J �دش 
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.را در �ظر �.�رد

اون ھم ز��� �$ از ا�ن �دن ��رون ...ا�ن �*$ *$ �/�� �واھد �د 
����د ؟

 Aری ر������ ����و��ری *�د�ن �*$ �را�/�ر �� وھ�ی ��و�د و *�
را ��ور �رد 

ن *�د�ن وارث �واھم دا�ت -

�رس و و(�ت *-ره ا�� را  و���د 

� �د�ت �$ د�ت �س د�.ری �واھد -�*"در ��9ب و @ر�ب �ود �$ �
ا5��د و �رای �س د�.ری �*$ �$ د��� �واھد آورد 

ا��زا�ت �ت ھ��ش را �$ �/د�.ر ��5ر داد 

ھرزه (�ل �-م ز�ت �زرگ .. اون ھم �$ د�ت �و و...�*$ ھ�ی ن  -
��ن؟

�ز�د ط��M ا���وان ..ا�ر او �و��ری را ھ��طور �$ د�ش � �واھد 
د�ت �ودش �واھد �/�ت 

د��رک ...ز��� �$ ھ�گ �$ �9وان آز��ش د���ن ا��زا�ت را ��5ر داد 
. �$ اطراف �ر��د و �/� از آن ��-� را �$ �ت ��دو�ر روا�$ ���ت

ا� �و��ری ��ن آ�-� ظ�ھر �د و �ت ا�� را �� �ف د�ت �ودش �ر5ت 

. و�ت �دن اون ��$ ... ھر�ز...ھر�ز �$ ا�ن ��(ره د�ت �زن  -

ز��� �$ د��ر �و*/� �ود ... �6 زن ��... ھ�گ �6 ������/�ن �ود
رور ز�ن "دارھ�ی �� �م �$ او �ورا�ده �ده �ود ��  و�ت �د�ش  $�

او ھ*��ن در�-��� در .��� �$ ا�زاری -�6 و ���ده ��د�ل �ود 
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ورد �5(�.ری ��د �ر5�$ �ود . �ا�ر ا��-� را ���ر �/د�.ر �.ذاری 
� �$ او *$ ا�زار ���ده ا��ت -5

�ت��و��ری �$ ا��زا�ت 

و &�ل از ا��/$ ھر ا�ده �ود��� �$ ذھ�ت �ر�$ �دون �$ &�ل از ا��/$  -
$�� ��ری اون �و رو در�ن � . ���� �ا� *��ن ز�ر و �/��$ ای 

�$ ھر�ز ��ورش رو ھم �� �ردی 

ا��زا�ت د��ش را از ��ن د�ت �و��ری ��رون ���د و *��$ اش را ��= 
داد 

�ت �ھ�گ 

اون �6 ا���ن �و*و�وی و(��$ .$ �$؟  -

�ده  --�ا��زا�ت ھ�وز �"ش �ودش رو در ا�ن �"�$ �زرگ �

 ���ت آ� ز���$ وارد �رد ..و �$ د��رک ��5ر � $�.

و �$ ھ�+ *�زه د�.$ ای ھم د�ت �زن .. دھن �و ���د.. ����ن روی �ز -
..

ا��زا�ت در (��� �$ ھ�وز ھم آ�ده ��A �ود �� دود�� روی �/� از 
�زھ�ی آ� ز���$ ���ت 

ھ�گ  ر��د

*� ��9ث �ده اروز �$ ا���� ���ی؟  -

�رای �6 داروی ��دو�� اودم ���د ذھ�و ���� ��م �� �-�ر ��و�م �$  -
��طرات د��ر��  �دا ��م 

 $��ھد5م �$ ن ���� �زد�/$ �%د از اون � �و�م ھر *�زی رو �$ ھ
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� �وا��م دا��$ ���م 

م �$ -�او�م �$ ... ن ���د �ر�ز دا��$ ���م... اون و&8 � �و�م �
..روی *�زی �$ �ز ھ��$ ا@وا�ر ا��زا�ت 

ھ�گ �.�ه &-وه ای ر�.ش را �$ او ا�دا�ت 

دو�ت داری ا�ن ��M$ رو ��وی اون �وN�2 �دی؟ -

�و��ری ���$ ای ��= ا�دا�ت 

�ره -�..ا� ���د �� اون و&8 �$ *�زی ��وره .. اون �$ زودی 

�ت �ھ�گ �$ ا�� 

�رو �$ ا��ق  ��� و د���ل �زی �� �"ش و �.�ر در�ت و روی اون  -
او�و ��ز �ن و ھر *�زی دو�ت داری ��وری رو �$ اون د��ور . �.رد

دی �$ روش 9/س �9/�وت ���ه ھ�ت رو ��ز �/ن ... �ده� �.ا

�ت �و&�� ا��زا�ت ��-� *���ش را ��A �رد �و��ری 

��$ �ده رو ا���م �ده -��و ���د از د��ورات اون ... *�زی �$ �-ت 
.در�ت Lل د��ورات ن ...  �روی ���

ا��زا�ت �� ��رون دادن ���ش از �ر 9�����ت ���د �د و �$ ا��ق  ��� 
ر5ت �و��ری �دای ��ز �دن *�زی را ���د و � س �دای �و�(��� 

�ت � �ا�� �$ 

...*$ ��(��$... وای �دا -

�ت ... و � س *�د ���L$ �%د� ���ز ھ�ن �دای رو����� را ���د �$ 

�و از ا���� ��رون  -�

�و��ری از روی ���$ اش د��ور داد 

�$ *�ز "وی ��ور -
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�ت ��%د از و&�$ ای از روی ����ت ا�� 

.��ره ا5را ...  �/�6... ��و�ری  -

و � س �� �و�(��� 5ر��د زد 

.....�وھو -

�9�� �ود 

 �ت ....�(ظ��� �%د �� ��"���  ر از @ذا و &��ق و *�.��� �"راه ای 
(�= �$ دو��ره آرا�ش را �$ ... �زد�6 �ر�ن �ز @ذا �وری ���ت

ا� �و��ری ..د�ت آورده �ود �� �و�$ �$ (�ط اطرا5ش ر5��ر � �رد 
� �وا��ت �.�ه (���.ر ...� �وا��ت ����د �$ *ر�$ 9وض �ده 

.درون *���ش را ����د 

 $�� �...�� ا�ن (�ل �� �و�م  �ش ���� ��م �$ �%دش *�/�ر 

 $ا�� �$ طور آز���� از ��(��$ اش ��ز �و*/� �ر5ت و � س زز
�رد 

اون �9��$.. اوه �دای ن -

او �"ر��� �� رو�� ا@وا�را�$ ... و �/� د�.ر... و � س �6 &�$ د�.ر
�و��ری در �%�ب �ود �$ آ�� درون ����واب ھم ھ�ن .. @ذا � �ورد

آ�� ���د �"$ ھ�ی @ذا زه  و�ت .. ر5��ر را از �ود ���ن � دھد
ھ��طور �$ �و��ری ا��/�ر را ...�و��ری را ھم ا��طور �� �ذت � *��د؟

...�� او � �رد ؟

�ت� �و او د�ش � �وا�ت �$ �ر�ز ... ھ�گ دا�ت �$ او *�زی 
دام �دای *�.�ل ا��زا�ت روی آن ��"�ب را � ���د و ...��د  �ا

�داھ�ی �و*/� �$ از �ر �ذت از �ودش در � آورد .. $� ���ز
�و��ری �و�$ ...ا��زا�ت �/$ ای از  �/�6 را در �ر�ت ا5را � @����د 

�ور (ر��ت او �ده ) �..�د �$ ��
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�ت ��و��ری از ��ن د�دان ھ�ی �-م �5رده �$ او 

داری از آذو&$ ات �ذت � �ری؟ -

� �و�� �.� �$ از ا�ن ...  س آره...@ذاھ�ی ز�دان زه  � � دادن  -
.�/� �و�م ��د 

و � س �� �(ن از �ود را�2 ادا$ داد 

دارم از ا�ن �ذت � �رم �$ � �و�م ��ری ا���م �دم �$ ... �$ �9وه -
...�و �� �و�� 

�و��ری ���-�ن ���ر ��د�� او ظ�ھر�د 

� �و�م؟ -�..

ا�� �/� از ا�روھ��ش را ��= داد و � س �6 ...�� (���� از *��ش 
*�.�ل  ر از  �/�6 را �$ �ت او �ر5ت 

� �وای �$ ��ز �ز��؟  -

�دو�� *"در � �وام  -�..

...اوه ا� �و �6 زا�و��...�ظورم از  �/�/$  -

و � س ا�� �$ �و��ری �رد 

�-�ن �و��ری وا�ب د�د �$ آن &��5$ را از روی *-ره ا���ن  �ک ��
ا�ر *$ � دا��ت ھ�گ دارد �� �.�ه ��ره �$ او �.�ه � ��د .... ��د
� داد + ا��زا�ت را �ر5ت و *�.�ل را درون دھ��ش ..� ���ا� او اھ

5رو �رد 

���-� �ود ... ا����ھ$... 5ورا �6 �6 ��ول ھ�ی �د�ش 5ر��د � ���د
ا� ��=�ره ..�$ *�زی را ��و�ده �ود و ز��د در ا��/�ر ��ره ��ود 

.�وا��ت @ذا را &ورت �دھد 
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ا��زا�ت از روی �%�ب �����د ��$ ��ره ای �$ او زد 

...ا���� .... �ر�ت روی ��-��$ -

� س ا�.�ت ���ش را ����د و د��ش را ��و آورد �� &طره ��� را 
از روی ��-�ی او  �ک ��د 

�ر5ت ��  + د�ت او را �رای �و��دن  �ھ��طور �$ �و��ری در �ظر 
�و اطراف ...*�د &طره �ون �.�رد �� زه �د @ذا را �� �ود  �ک ��د 

..آ�-� �� ا�/�ر����$ و (����� از ��ش ��.�ن �د 

ھ�گ ��و�ش را ��ف �رد 

�و��ری؟.... (�"$ -

�و��ری �� �� ��� ���د �د 

ھ�وز �وی  �ش �و�� ھ�ت او�و �د�دی؟ -

��دو�ر �رای او �� ��ز �رد ��  �ت �ز �����د و *�زی ���$ �6 ��ل 
. ر�ده را �$ �و�$ ای از ا��ق ا�دا�ت 

اون ھم �و���$ . اون �$ �و��  �-ون �ده. ���س ن ����ر از �و ��ود -
ھر و&8 �%� � ��م �� (��و  �دا ��م ��روھ�م ..��دو�� ����ر &وی 
.2%�ف �ر � �ن 

�%�� ا��/$ ... ھ�وزم � �و�م �.�ه اون ا���ن رو روی �ودم (س ��م
�و��ری ا�.����ش  را ��ن ... ��و���م �$ �و�� �.�ھو از اون �ردارم

وھ��ش ���د ..

� �و�� در ورد �ر�ز �$ ن �6 ���؟ -

- =��/ل د�.$ ھم دار�م ... ا(� 6� �=دورادو ...ا

*�د ھ��$  �ش او را در ..��دو�ری �$ �$ ��ط�ن ھ� (/وت � �رد 
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او ... (��� �$ در �6 &�ر آ�زو�� ا��را(ت � �رد  �دا �رده �ود
&ر�-� �ود �$ �� ھ�ن (�ل در (��� �$ ا�.��ر ��س ... �"ر��� رده �ود
.در آن /�ن ��ده �ود ... در ا�.��ش �ود

ا�ر *$ ��دو�� از (�5ظت دور او �ود و �/� از ��دوھ� ا�ن �ود �$ 
ا� �� ا�ن . ا�ر ��� �$ آن (�"$ د�ت �ز�د او از �واب ��دار �واھد �د

.�و��ری ا�.�ت او را �/��$ و (�"$ را دزد�ده �ود ..(�ل 

ا�.�ت او را �� ا��ره د��ش �$ ��ک ��د�ل �رده و .. وا(��= �%د از آن
.روی ز�ن ا�دا��$ �ود 

... ���د ��ارزش �ر�ن �����$ �$ �$ �د�ش و�ل �وده را ازش دزد�دم

...او�و ��دار �ردم و ��9ث �دم �$  ��.و�� �$ ("�"ت � �و�ده؟

� �و���م ا�.��ش رو ��/�م ...

ھ�گ ادا$ داد 

�/$ ��ط�ن ھ� ..او�و ا(��س �ردم .. ن ��و�ر =دورادو رو د�دم -
� ��د �� �و رو ����$ ��$ و ھ�+ *�ز �� �و�$ � Qاز ھ�+ *�زی در�

��8 اون ��$ 

� �د �$ ��ش از ھر ��دو�ر د�.$ روی  $����/$ �$ ��دو�ری  6�
و &�� دو=دور ��وا�د ��ل �-�ود  �دا ��د ... &در�-��ش ���رل دا�ت

و�ودات ��ط��� را �(ت ���ط �ودش در���ورد.. ��از .. � �وا�د �
�$ �و��ری را �...

*را �$ � �وا��ت �� ... ا� �و��ری در ورد &درت او �.را�� �دا�ت
�� ا�ن (�ل در�ت ز��� �$ �زد�6 ...(�"$ �$ آ���� او را �/�ت دھد 
�و���$ د�/��*�س �$ ا��رت �ر5�$ ...�ود (�"$ را در ا�.��ش 5رو ��د 

�ده �ود 

�ت��و��ری 

(ض ا��/$ (�"$ رو  �دا �ردم �ودم �ر��ب ا�ن &�2$ رو � دم  - $�
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ھ�ن �6 ھ��$  �ش ن �و���م او�و �$ �6 ... �%5 �$ "دار ز�ن دار�م
�وص  ری ھ�  ر��ب ��م �. ر�.�ه 

�راھ��� �$ �� ... و&�� �$ د�.ر �-�م �$  � �ده �ود�� ��و&�� �$ �
� زا��� ھ�ی دو=دور آزاد �ط��م ز�دا�� �ده �ود�د آزاد �د�د و �

... در �/ل �6 �روه (�$ �رده �ود�د... ھ.� �$ �و��ری... �د�د

��A ... و �"ر��� � �د �.و��...و او ھ.� آ�-� را �/�ت داده �ود 
آن ھم �� �و�$ �$ ا��/$ �و��ری ��زه از ز�دان .. *�دان ارز��دی ��ود

و �(ت .... �� �ر (د رگ �ر��$ �.$ دا��$ �ده �ود... آزاد �ده �ود
د و �� (د ����ر ز��دی ...�/��$ ھ�ی ���� 9ظ�� &رار �ر5�$ �و

آن ز�ن .... و ھ*��ن &درت ط� ا=رض �ردن �دا�ت... 2%�ف �ود
...او �.�ه ��ره  ر از ��ر�ش را �$ دو=دور ا�دا��$ �ود 

ھ�گ دا�ت �� �6 ��5س �$ از آن دود ���د � �د ور � ر5ت 

�رده  - ���دو�ر داره د����ت 

���� &در��و �8 و �ور �رده .$ �$؟  -

�و��ری �$ د���ل دو=دور �$  ر�.�ھ� ...  �%د از ا9زام از و�د�.�س
ا� در آ�ر�ن ... ��9ث �ده �ود �$ او ��ن  ر�.�ه �"وط ��د..  ر�ده �ود

�(ظ�ت  �ی �و��ری را �ر5�$ �ود و ��9ث �ده �ود �$ �و��ری ��ن دره 
�$ ھر ��� در و&%�ت ... %�ق ���د و او ھم ��-� ��ری را �رده �ود

��  �ی */$  و�ش (/م *��ن �$ �ورت او ....او ا���م � داد 
و �/� از *�م ھ��ش از ...�و���ده �ود �$ ا�/�ت �رش �رک �ردا��$

.(د&$ ��رون زده �ود 

در �-��ت ��دو�ر درون دره ای �$ 9ق �دھ�  � �"وط �رده �ود 

��$ دو=دور داره از �د$ ھ��� �$ �و �-ش زدی �$ �ر9ت �-�ود  -
$�� ��و��ری ا�$ د5%$ &�ل �و �$ زور از 9-ده �/�ت داد�ش ..  �دا 

 $�� �؟ 5"ط ط� *�د ھ��$ د�.$ ...�راودی (�= اون داره ��/ر��� 
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 ����رل اون روی ��م و�ودات ��ط��� �$ طور ط�ق ا5زا�ش  �دا 
.. (�� ���د �� *�د روز د�.$.. ��$

در آن �ورت ��دو�ر � �وا��ت �$ �و��ری د��ور دھد �$ در ��ن 
�$ ا�ن &$�2 � �وا��ت . ط� ا=رض ��د... �(را�� در ��$ روز 

.(�� �و��ری را ھم �/�د 

ا��زا�ت �� �ر5$ ای �����دش را  �ت ��ش  �-�ن �رد 

�ت ��و��ری 

*را ا��"در �و�(���؟  -

-  $�� �� دو�م ا�ن ....�$ �ظر ن �$ �$ د��ر داره (���� اد�ت �
ا� �راش ��م �وش ����� ھ�ی د��� رو آرزو دارم ... دو=دو �� ھ�ت

.

�و��ری ��ش را ... ھ�گ ���ش را  ر �دا درون ���$ اش (�س �رد
(/م روی �ز ا���ل ���رش �و��د و �� ا�ن ��ر ��9ث �د �ز �$ 

ھزاران �/$ ��د�ل �ود 

ا�ن د��ر .. ھ��طور �$ �و��ری و ھ�گ در ��ن �%�ب �.�ه � �رد�د
ا���ن �� آ�ود�� ��طر ذره ھ�ی �ز را از ��"�ب و وھ��ش �دا �رد 

و دو��ره �وردن @ذا�ش را از �ر �ر5ت 

ا�.�ر ... و&�� �$ ا�ن ���راھ� ��وی ا�� طوری �(�ت � �رد�د
�وص �ودش �و���وی �و*6 در ��د �  A� 6� و�� او�د ..

... *�د�ن وا&%�ت �رای او رو�ن �د

�و��ری در  �دا �ردن (�"$ �$ � �وا��ت ا��زا�ت را �/�د د*�ر : ١
�/ل �ده �ود 

� �رد : ٢ Jر�ز ر�او از 9دم �
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ا�� ����ت �� ���� �$ � �وا��ت �ر�ز او را �-م �ر�زد : ٣

�$ ..و �� ھر ���� �$ � �رد ر��6 ردن را �$ ��ن � �ر�د : ۴
��M$ ای ��ود  ��.�رد �ود -در ھر دو �ورت �رد ...ا

 ��و9$ �و��ری �-�ت ا�� را �$ *��ش �� ا�ن (�ل (�= (��ت *-ره 
د�.ر �د در �د رده .. � دا��ت ا�ر ا����ر او را �(ر�6 ��د. ���د

.�$ (��ب � آد 

ا�� �/��ر "��$ ای در ورد ز�ن ھ�ی ��A و �د��� �$ ا��رس �$ 
�$ ��د � آورد �$ �6 ا�5ر ..روح و روان وارد � آورد �وا�ده �ود 

�ت � �ار�ش �$ �ر��زھ��ش *��ن 

� ..اون روزی �$ �رای ا�ن ���L Aت ��م �رد�ن �� د�.$ رد�ن  -�
 س *را (�= ��م ���9��ون رو �$ ��ر ..از &�ل رده �$ (��ب ����ن 

� ا�داز�د؟ �

 س *را �و��ری ..ن روزی �$ �رو�� �د�م را �$ ����ر در آورد ردم 
را ھم �� �ودم  ���ن �/�م و او�و د�و�$ �/�م؟  

�ون آ��م در (��� �$ �دا�ش �� ��م آ���$ �ده �ود @ر�د 

ن &�ل از ا��/$ �� دو=دور رو �$ رو ��م ھ��$ ھ� �ود �$ ز�ر �/��$  -
ھ�ی ��ت �ودم و ھ�+ �و�� ��و��ده �ودم 

�$ ��ی او ����ت زده .. �$ ���د ا�ن �ود .. ا�� طوری �$  او �.�ه �رد
ا�ت 

ھر *� �$ ���$ اون �6 ..ا� او ��ز ھم �رات ط%$ آ�و�� ��وده  -
�$ �وری �$ �ودت ..(�= *$ ��واد ار�ش �8 ��$ �� �$ .. د��ر �وده

� �رزی Lل ا��/$ اون ���� (ر�ف &در�$ و �و در �را�ر اون Lل �6 
.. �$ ھ��� 

ا�� از �و�$ *�ش ��ھده �رد 65 ھ�گ آو�زان ��ده  
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*��ن ��-��ش را �$ �/د�.ر .. ����L 6$ �%د �و��ری رو �$ روی او �ود
��5ر � داد �$ �ون از د����ش � */�د 

اون ��(ره ھزاران �.-��ن &وی دا�ت �$ ن از &�ل او�-� رو �/�ت  -
داده �ودم 

���د �$ ا�دازه �6 ..��دو�م ا�ن �.-��ن ھ��� �$ �.� �� �ودن  -
ا� �و �$ �وری (رف � ز�� ... ���دم ... �ر�وش �� آزار �ودن

... ا�.�ر �$ ��ر ���� ��&� ا���م دادی

ھ�گ  � در���� �رد 

(�� �رای ...�.-��ن ھ�ی او �ز �طر��ک �ر�ن �و�$ زا�� ھ��ت  -
�ر9��ون ���� ز��ده و  ��$ .. �6 ���را ھم �طر��ک �$ (��ب ��د

در �ذ��$ �/� از او�-� ���5 ... ھ� و ��ش ھ��ون �$ ا�دازه ���ر ���ده
*$ �ر�$ �$ �دھ� ��ر .. �ود �� �6 &���$ ��ل از ���راھ� رو ���ود ��$

..از او�-� 

�ت �Mز �ا�� �� �(�� 

�و ���� از �و��ری �و�ت ��د و او�و د�ت ��= �.�ری .$ �$؟ -

�-ود �ود �$ طرف  �(�= ھ�گ �� *-ره ای �$ ��ون از روی آن ��
ا�� �$ راه ا5��د 

�ت ��و��ری �� �(�� ��ور �/رد�� از = �$ =ی د�دان ھ�ی �-م �5رده 

- ������...�و وا&%� 

�و��ری .. ا� ا�$ ��وا��م �دی ���م..5"ط دارم �ر �$ �ر�ون �ذارم  -
�و ���د &�ل از ا��/$ (�"$ رو �د�ت ���ری دو=دور رو ���ود ��� 

�ت �ھ�گ 

��-��و �رات -ر و وم � ��م .. ا�$ دھن �و ���دی -
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ا��زا�ت ���$ ای ��= ا�دا�ت 

5/ر � ��م �$ ���(ت ھ�ی ن ���ز �داری  -

-  ��� $��ت �$ ���و��ری �-ت 

ا� �و��ری د����ش را ��= �ر5ت 

ھر از ��ھ� (�وون �و�.� �د�دم از �ودش ("$ ھ��� ��ون �ده  -

�ت �و � س رو �$ ا��زا�ت 

ادا$ �ده  -

�ت �ا�� �� �.�ه ��ره �$ *��ن �و��ری 

و�ودات ��ط��� رو ���رل ��$  س �-�ره  - $��ا�$ دو=دور ��و�$ �
�م �$ ..&�ل از ا��/$ �$ اون &درت د�ت  �دا ��$ او�و ���ود ���  ��)

�و�� آ��ھم �$ ��A �ردن در �را�ر ��� �$ روی �دن �و ���رل داره 
.�� ��5ده اس 

ن (�"$ ای �$ � �وام رو  �دا ��م - $�اون و&8 � �و�م �� اون .. ا
.�/��ش �دم 

�ه ھم طول �/�$ �� او�و  �دا  - 6� ��) $�/ $� �����ودت �-م 
��� ؟

ا� ھ�وزم ا�ن ا(��ل و�ود داره .. 5/ر �� ��م او�"در طول �/�$ -

�و ���د .. و دو=دور �� اون و&8 �$ &درت ���ش د�ت  �دا �رده -
 ��� $�/ن �ود�$ (ھ��$ ز��� �$ د��ت در 2%�ف �ر�ن (���$ 

��Hرھ� رو در �ظر ...ا� �� ا�ن (�ل ..�6 ����$ ��ری �ط"�  - ���
/�ن ا(���� (�"$ ���Hر ��$ ..�.ر5��  $�/ا�$ �$ زودی �$ اون ..

/�$ �رای ھ��$ اون رو از د�ت �دم ..د��ر��  �دا �/�م ..
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و اون و&8 ���� �د ��$؟•

در�ت ز��� �$ ا�� 5/ر � �رد د�.ر ��ش از ا�دازه �$ �و��ری 
�ت ���5ر آورده و �$ ھد5ش ر��ده �و��ری 

�(�ت ��م• ��� �وام �� ھ�گ ��و

د&�"� � �وای ��� �رم �و��ری؟•

�و��ری �� �(�� روز  ��G داد

�رو �ودت ���ن...دو�ت داری در�� رو �����؟ در�ت ��رو�$ •

ھ���ن و�ود ا�� را 5را �ر5ت 

وا&%�؟•

��وی آ����/�م •

ا�� 5ورا روی دو  � �-�د و �$ �ت در ��و�� ���5ت 

�و��ری زز$ �رد

•J�  ...ر�-* ... $�....

ھ�گ  ر��د 

داری در ورد *� �(�ت � ���؟•

...ا����$ &راره �� �ر �/و�$ �$ •

آه •

�و��ری �����دی زد 

��ظ... •)...

و= �/�رھ��و �/��$ ��دی �و��ری•%�و 
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و= ا�ن ��رو ..��$ ا��/�رو � ��م •%و �$ �9وه ط%$ ھ�ی ن 
...�روع �� ��ن

• $�و 5وری ..�$ �ظرت ذھ�ش ر�2$؟ ذھن ا���ن ھ� ���� �%2
..د�و�$ � �ن 

� �واد �$ ن ���و�6 .. اون د�ش � �واد �و �(ر�6 ��$•
.و �/�ش ...�ز�$ �� د�و�$ ��م و �-ش (�$ ��م 

�$ ھ�ن زود�� داره از �زر��ر�ن �"ط$ %2�ت ا����ده � ��$؟ •
 س اون �$ طرز ����ورا�$ ای ��ھو�$ .$ �$؟

ھ�گ �ر����ل ھ�ی ��زی �$ ��5س روی ا��ق ا5�2$ �رد و �رای 
دت �و��ھ� ���ری روی ��5س  د�دار �د 

ط��M �$ اون 9رو�ت ���ت؟•

واظب ��ش ھ�گ •

(�� از ا��/$ او ا�ن ..�و��ری در ورد (رف زد�ش �$ او ھ�دار داد 
�$ ا��زا�ت 9روس �و��ری ���د ... ا(��ل را در �ظر �ر5�$ �ود

� �د  �����9

/�$ ��ر5ر�ی &���ت ������ت رو ��د�ده �.�ره •ن .. �ا
ا��/�رو �� ��م 

ن ھر�ز  �ش ���� �/ردم �$ ��ت �و �رو���ت •

�� ا�ن ��رو �ردی •����/$ �زرگ و ���ع �$ .... �$ دل ھ�ی 
� �ون آ��م ھ� ��9"ش ھ��ن ���� �$  �د��ھ� �و رو ... �

 $�� �او�م ھم از آ �=*� ھ�؟ ا�ن .. ا��  ��رز...�رات �2�ن 
9ر2$ رو �داره �9ق �ون آ��م ھ�ی ھورت رو �$ د�ت ���ره 

و ھ*��ن ..د��ری ا�راف زاده ��ود ..ا��زا�ت از �ون ��ط��� ��ود 
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�� ... (�� �/� از  �ت �ر�ن �ژادھ�ی �ون آ��م..�ون آ��م ھم ��ود 
...از ا5راد �ور�س ��ود 

�رو�� �6 ا�-$ �ود 

آ�� ھ�گ ھ�وز ھم �"�9د ��ده .. ��-��ش را �$ روی �/د�.ر ��5ر داد
��ود؟ *طور � �وا��ت ����د؟ ا���$ �$ 9روس �و��ری � ����ت 

و �وری ���ل دا�ت �� 9رو�ش ����$  �د��ھ� را .. �6 ا�-$ ���د
و �در آن  ����$  �د��ھ� ... ����س ��د �$ �� ا�د دوام دا��$ ���د

� �وا��ت �6 ا���ن رو����� ا(ق ���د �

�و��ری  ر��د 

او��ن ��ری �$ ا��زا�ت رو  �دا �ردم ��دت ��د؟ ��دت ��د •
��م �6 ا����ه ���� �زرگ و�ود �*طوری  ��ت �ر���م و �-ت 

داره ؟ �� د�دن اون وا&%� �ز�ر �دم و  ��.و�� �و رو رد 
�-وم ..�� و&�� �$ �رو�� رو د�دم .. �ردمو اون و&8 ھ$ *�ز 

و (�� �$ �و�� .. در�ت Lل �6 ���� و ظ-ور �ود..  �دا �رد
��دت ��د �$ �� و&%� �$ �رو�� رو �د�ده �ودم �و�م �$ �وش 

��وده �ود 

� �و�م �/��ره د�.$ ط��م رو �$ *ر�ش در ���رم و از ا�ن  •
طMن ���م  $�2&

� �و�� اون ط��م رو �$ *ر�ش در ���ری و طMن ��� �� •
����م آ�ون آ��$ �� �$ و در�ت �$ �6 د��ل ا("��$ &درت �ودت 

او�م و&�� �$ �$ ��م ... رو روی ا�ن *�زه  �ش  � ا5��ده ھدر �دی
&در�ت ا(���ج داری �� �$ ن در  �دا �ردن (�"$ �6 ��� ؟ در 
�/$ وا�/ری  �����ن ھ$ ا�ن *�زھ� �و &رار �ود �$ /�ن ا(�

ھ� رو  �دا ��� و ھ�+ ��5ده ای �داد 

و&�� دھ��ش را ��ز �رد �� (ر�5 �ز�د �و��ری ��ن (ر5ش  ر�د 
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اون ا���ن آ��Hل رو ز�ر  �ھ�ش �$ � ... ا�-$ رگ و �ون•
(�� 5/ر *�زی @�ر از ا�ن ��ره �$ ..��رھ� و ��رھ� ... ��$

.�ظر � ر�$

� س �.�ھش را �� �.�ه ��دو�ر ھ��ن �رد 

ن اون رو رھ� ..ن ھر�ز و ھر�ز �رو�� رو &را���� �� ��م •
و اون و&8 ... �/��ر د�.$ ا�ن و2وع رو  �ش �/ش..�� ��م 

ن ��وت رو از و�ط � �رم 5-�دی؟

ھ�گ زز$ �رد 

�دم•-5

(دا&ل ا�ن زن � دا��ت �$ �� در �را�ر �و��ری �م ���ورد و  ��ش 
ا� ��=�ر از آن .. ا���$ �$ ا��/$ ھ�گ زن �ر�و�� ���د.. را  س �/�د

��(ره در ا����ب د����ش ��� ... *�زه د�.ری و�ود دا�ت..
��ره �ود 

� �وام از (�"$ ا����ده ��م �� او�و ... (�= در ورد دو=دور•�
�/�ت �دم 

ا�ر *$ ا����ده ... �و��ری ���ل دا�ت �$ از (�"$ �$ ��ر ا����ده ��د
از (�"$ ��س ����ر آ��ن �ود ا� �/� از �طر��ک �ر�ن ("$ ھ�ی 
ط��م در �ور �$ ��ر � آد و �"ر��� � �وا��ت ھر آرزو�� را 

ا� ھر *"در �$ ����ر از (�"$ ا����ده � �رد ... �رآورده ��د
����ر آرزوھ� را @�ط �%��ر � �رد ...

��(ب (�"$ �ود�د دا���ن  $� ��در �ذ��$ او در ورد دو ��
آرزوی �/� از ردھ� ا�ن �ود �$ ط�ی ز��دی �$ .. ھ��� ���ده �ود

�و $ ھ�ی ز��دی از ط�  �ت در ���$ او ظ�ھر �ده .. د�ت آورد
ا� در ر(�$ *-�ردھم ... �ود و �6 رد د�.ر ھ�ن آرزو را

و از آ��ن ط� ��ر�ده �ود و ��م ... آرزوھ��ش از (�"$ �وا��$ �ود
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.. ���واده رد را ر�ز �ودش د5ن �رده �ود

و (�"$ ا��زه �� داد ھ�+ آرزو�� را �ر9/س ��� 

ا�ن ر��6 ... �و��ری ا�ر از (�"$ �رای ���ودی دو=دور ا����ده ��د
او �� � ... را �$ ��ن � �ر�د آرزوھ�ی �%د�ش �د ����ر �ود

�� (�"$ �رای ھ��$ از ... ����ت ھ�ن (�= �� او رو �$ رو �ود
د��ش ��رج � �د 

�و��ری ...  �ط"� �ر�ن راه (ل ا�ن �ود �$ �$ د���ل ��دو�ر �.ردد
�ت �

او�و �رام  �دا �ن و ن ��ھ�ش رو �$ رو � �م •

ھ�گ �رش را �$ ����$ �وا5ق �/�ن داد 

�� ���� �$ �وا���� ھ�م �-م ا��زه �دن د�ده ���� � ��م •

و در ورد �/ل �ر�زم *�؟ •

�� ���د ���� ... 9رو�ت � �و�$ �$ ھ�ن ا�دازه ط��م ھ�ی ن•
ذھ�ت رو آروم ��$ ... ����ر

�رم �� (�"$ رو  �دا ��م • A�� $� $� =�) ن ���د *�/�ر ��م ؟
�رو�� رو �� �ودم ��رم؟

� �رد $�وش او زز G�� رو�� �$ ھر (�ل �ر .... ذھ�ش� $�
���زد �...

آ�� .. (�� ���د ا��/�ر را �/�د... ا�ب او �ر�واھد �وا�ت... �$
ا��/�ر �رای آراش ذھن او ���5 �ود؟

او ھ�وز ھم � �وا��ت از (�ول ��دو�� .. در @�ر ا�ن �ورت
ا����ده ��د 

ن �� �و�م او�و در %رض �طر و�ودات �ور &رار �دم• ...
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د���ن ن او�و ���ود �واھ�د �رد 

��ھ�ش (رف ... س �� ���� �$ � �و�� �ر�رد و  ��ش ��ش •
�ش �ن ...�زن �...

5"ط �$ *�زی وا�م ���ر �� ازش ... ا�ن راه (ل را�2 ���ده ���ت•
ا����ده ��م 

ن �$ �����ر ....�6 �9ج و�ود داره • � �� در�ت و ۵ا
و= ا���� %ا(���ج دارم �� او�و در�ت ��م و ا�ن در�ت ھ�ی و 

���د آ��$ ���� ��م �� ��و�م (ل ا(���� او�� رو ...  �دا �� �ن
 �دا ��م 

 س ا��/�رو �/ن •

آن را ��ز ...ھ�گ  �ر*$ ���ھ� �$ دور �رش ���$ �ود را ���د 
*�د�ن دا�$ �� �/ل ھ� و ..�رد و روی ا ن آ� ز���$ �ذا�ت 
آ�-� را �� ��رو ���د � �رد و ... ���زھ�ی ���ف روی آن &رار داد

� *ر���د � س �$ ���� �$ ا�-� &رار �ر5�$ �ود�د �.�ه � �رد ...

�ت �ر�ز �ده �ود و ��=�ره �

� ��ن• ��آ�-� از .. در ��.ل ��دوا �6 �روه از �رگ ��ھ� ز�د
اون در�ت ھ�ی و ا����ده � ��ن �� ��ھ�ش ز�م �رده ھ�ی 

�$ �%د از را�ط$ ���� ��ن �� او�-� �روح �دن رو ...ا�����
در�ن ��ن 

*طور (ل اون ��$ رو  �دا ��م؟•

ردد �ود و � س دو��ره دا�$ ھ� را *ر���د  �ھ�گ �

���� (دود �6 روز ��5رت از %�د �ورا�ت •

/ن ھ� �ود �ورا ا�-$ ��
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او��� رو � ����م •

�� @روب �ور��د �ش ��9ت ��ده و �و��ری � �وا��ت ��ل �$ 
��ل ط� ا=رض ��د و در ھ�ن ��ن دام در ھر ��9ت �ر�ردد و 

از ���� �رو�� طMن �ود 

� �وام �$ ا�Lث داروی ��دو�� را �� ... �$ را�ت �رم او���•
�ردم آ�ده ���  �ز��� �$ �ر 

� ��ن• ��� �و�� از �/� از ... ده ھ� ��ت �ر���$ او��� ز�د�
 $��اون �دھ/�رھ�ت ��وای �$ ���ت �رن؟ 5"ط �6 رد د�و�$ �$ 

 $�� � $��رگ ��ھ� �$ طور ��"�م (

�ظورت *�$؟ ��= �رد :�و��ری �6 ا�رو�ش را�� %�� ا��/$ 

.........���ر در�� 

د��-� و �و�$ اش �$ د�وار .... ا�� دا�ت �$ آن ��ره �.�ه � �رد
ر�M *���ده �ود ��

آ�"در �$ آن �زد�6 �ود �$ � �وا��ت �وی �6 در�� را ا����م 
� �وا��ت .... � �وا��ت �دای وج ھ� را ���ود.... ��د� �ا

*�زی را �س ��د 

�� �و��ری ... (��ر ��-� �� ا�وان ���$ ھ�گ  �ش � ر5ت�� $�
�ر ا�� ھ�وز درد � �رد ..از ا�ن و2وع ��ر دا�ت 

��وت ��ظره رو �$ روی او ����ر �� �وھ���ن ورد �9&$ اش 
*�م ا�داز ا���� ��ز و �$ طور �و�$ آوری ��  ���ن �$ �ظر ... �ود

� ر��د 

د����ش را ...و&�� �و��ری ���ر او ظ�ھر �د �د�ش �"�ض �د 
�$ ا��طور �� ا����ق .... ا�دا�ت و از ا��/$ �و��ری + او را �ر5�$

از �ودش 9����� �ود ... �$ ا&���وس �.�ه � ��د
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و�� ��ذاری �$ �ن ... �و �-م ا��زه �دی �$ ا��"در �زد�6 ���م•
ھ� و آب رو �س ��م ؟

در�ت Lل &�2$ �واھرا�$ •

(���� از ��ر�N از ����ش � ��ر�د 

ھ��طور �$ �.�ش ��� �رات ��$�5 •

�ت � �ا�� �$ آرا

�رم •������ر از �-�م ازت 

ا��طوری �ودت رو د�داری �ده �$ *�د روز د�.$ .... �دو�م•
%�ون �د�د ھ�گ .. ����ر ��ور ����� �� ن �ر و ��$ �ز�� ��

ن ا�ب در ورد /�ن (�"$ �واب � ���م و �� 5ردا د�.$ 
�ری �..

�ر�ردم و �/�رت ��م .. ���ل دارم �$•

*�د ��9ت د�.$ �ر � . (�= ���د �رم..  س ���د �وی �ف وا���•
�� ���د ھم ھ�+ و&ت .. �ردم

�دو�م ���د وا�$ *� د�9 ��م •

ا�� .. �%د از ا��/$ �و��ری �� زز$ �ردن 5(�� ز�ر �ب �� د�د �د
��وت 5رار را در ذھ�ش رور �رد�ا� او .. �ر��ت و �"�$ ھ�ی 

آ�"در در ورد ا�ن د��� ی ��زه اط�ع �دا�ت �� ��وا�د �را�ط ��و�� 
اش را �$ ��طره ���دازد 

ا�� آ�"در  �ت آن (��ر ��د �� �ور��د �� د�د �د و  �ور روز در 
.. آ�و�� از ر�.-�ی ���ش و ��ر��� �ر 5راز ا&���وس �� د�د �د

��9ث � �ود �$ �6 د��ر د�ش ��واھد �$ .. �ظره ھ��� ا�ن *��ن
...ا�ن زودی ��رد
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و روی �/� از ��د�� ھ�ی .. �� &��� ��.�ن دا�ل �ر��ت 
آ� ز���$ ھ�گ ���ت 

��دو�ر دا�ت روی %�و�� �$ �$ �ظر 5ر�وده ���ده � ر��د ��ر 
(�"$ .. دا�$ ھ�ی 9رق روی �ب ��=�� او �/ل �ر5�$ �ود.. � �رد

(�� �وک �وش .. وھ��ش روی �ورت &رز �ده اش ر���$ �ود
�م ا�ن �����ر ھ�گ د��ر ز����� . ھ�ی �ر���$ اش &رز �ود� �� �ا

.و �����ر *-ره ظر�ف ..�� آن *��ن &-وه ای روح دار.. �ود

دو �� از ���راھ��� �$ ا�� آ�-� را د�ده �ود �$ طرز ��رق ا�%�ده ای 
ز��� �ود�د ���-�ن ا�ن �وال در ذھن ا��  �ش آد �$ ��دو�ر رو �$ 

رو�ش *.و�$ �"�ش را ��ب �رده �ود؟

*�زی �$ ���د ��م رغ ھ�ی ��ت آ�� ر�A �ود را ...ھ�گ 
ز��� �$ رو وش او ���ر ..� س آ�-� را �� ھ�ون �و��د ..�ردا�ت 

ا�ن ��(ره �6 و���ل روی ... ا�� �ر ���ش ��/ش زد.. ر5ت
ر��دش دا�ت �

�م �ر5ت �� *رب ز���� �و�$ ھ�گ را �$ �ود ��ب ��د �ا�� �
���د � �وا��ت او را �"�9د ��د �� �$ ا�� ا��زه دھد دت �� از ..

ا�� �ر��ت �$ طرف ا��ق .. �� ا�ن 5/ر در ذھن.. ����ش ا����ده ��د
 ��� و �$ �ت ���$ ای �$ راوی آن 9/س در���ن و ھ6 �ده 

�ود و د��ور داد 

• G� �� $و���� ��دو 

�رای ��� Lل ا�� �$ ��9ق ..دو �� ���$ �و���$ �� �G ظ�ھر �د 
���ت.. @ذا �ود ����د ���� 9ظ�م  $���ا�ن 

ا�� �� �ود �و��د�� ھ� را �$ دا�ل ا��ق �رد و �/� از آ�-� را ��وی 
��(ره �ذا�ت 
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�$ *�م ن Lل �6 ��(ره ���ی •

ا�دوارم ���دت �/رده ���م •

 س ا�م وا&%�ت *�$؟ •

�/وت 

�.�ه ا�� روی ���ب &د�� �$ ���ر د��$ ھ�ون &رار �ر5�$ �ود ا5��د 

ا�ن �6 ���ب ��دوه؟ •

ا�� ���ب را �ردا�ت و ا�.����ش را روی ��د ���ب ���د 

ھر�ز �$ ھ*�ن *رم �ر� رو �س �/رده �ودم •

از  و�ت �6 ا���ن در�ت �ده •

ا�� �� �رزه �د�د ���ب را  ���ن ا�دا�ت .

�و وا&%� � �و�� آ��ده رو �����؟ •

• $��

� �و�م  ��ره رو ��ز ��م ؟ •

•$�

�وک �و�-�ت ��زه•

• $�� �و �و ھم *��ت �وب ��ر 

ا��  ���-�د داد 

*را ��ذاری �$ ��ری ��م؟ ..� �و�م او�-� رو �رات �/و�م •

و �$ ... ��$ ��...5/ر � ��م �و��ری �-ت د��ور داد �$ ����� •
�-ت  ���-�د � ��م �$ از د��ورا�ش  �روی .. *�زی د�ت �ز��
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��� ا��زا�ت 

آن ر5��ر ا�5ده ای ��(ره ا�� را 9����� �رد 

ن �$ �*$ ����م •

در �را�ر � �و Lل �$ �*$ ای •

�%د �و�� �و �دزدم ... *� ��$ ا��"در �ز�ت �$ �� ھوش ���•
؟

��(ره *���ش را *ر���د 

� �و�� ا�(�ن ��� 9ز�زم •

���ل دارم ھ�ن ��رو �/�م •

�.� �$ �-ت ھ�دار �دادم ھ�گ •

ن روش &�ل ...(�� ا�$ ��و�� �$ طر�"� ا�ن رو از ن �دزدی •
�ذا��م  ����ا

�ت ... �%�ت�ا�� ��  ��ش را  س ���د و �� �(�� د��و���$ �ر 

ا���$ ا�$ د�ت ��واد ... � �و�� �-م �.� ا��•

� �وام •� $�

روی د��$ ای .. ھ�گ �6 د��ش را �$ �� ر�A آ��  و��ده �ده �ود
از وھ�ی �راق &-وه ا�ش ���د 

�� ��ری ��� �$ .. 5%� ھ$ ا��-� ���طر ا��$ �$ �� ن دو�ت ���•
ن 5"ط �$ �و��ری .. ���ودی ���ت رو (روم �ده..�-ت �6 ��م 
�دت � ��م 

و �رو��؟ اھ�ت ��دی &��ل روا�� &راره ول ��$ �وی ا�ن د��� ؟•
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 س �م ھ��و � �وام .. ا�$ ا�ن *�ز�$ �$ �و��ری � �واد•

ا��"در از اون � �ر��؟ •

و د�ون اون ھ��م • ��ا�ر از �و��ری ...  �9وه �ر اون.ن ز�د
�"ب �$ د�ن د�ر�ن ��ر��  س �$ آدم د�و�$ ای 

� دو�� �� ھم را�ط$ ای دار�ن؟ •�

�$ �$ �دت �-ش و�5داره ..اون �$ 9روس داره ... ا���$ �$ �$•

� ����ن •��(دا&ل 5/ر �� ��م ...ا� �رو�� و �و��ری �� ھم 
...�$ اون دو�� 

ن در ا�ن ورد �� �و �(ث �� ��م •...

�-�ن �و��ری در ا��ق ظ�ھر �د و ��9ث �د ا�� از �ر ��ی �ود ��
�ت و ��واری ��6 و .. آ�ر�ن ��ری �$ ا�� او را د�ده �ود... � رد

�ر�دار �$   �ن دا�ت ... ���L� ل و��س ��س � زد و � =�) �ا
روی �6 �و�$ اش *���ده و �/� از  �ھ�ش ��� در ��ک 5رو 

ر5�$ �ود 

�رو�� �%� �رده �$ ���د ��$؟•

ا�� �� ��ر��� �واب داد 

� �و�م �-ش  ��Hم �و �ر�و�م؟... اون ا=ن ا���� ���ت•

�و �$ ن &ول دادی �$ ا��زه �دی �� �رو�� ���د ��$ •

�رو�� (�� �%�م �� ��$ �$ ا�ن ��رو �/�$ •

ا�ن ھ$ �ور و ا����ق وا�$ *�$ �ون آ��م؟ اون ���-��ت �$ از 
�رو�� دور �وده و ا��طور �� �����و �� �رده و (�= *� �ده ���د 

� �$ ا�ن زودی او�و ����$؟ �)
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���؟ •� �*

و ھم ��و��و�دم •�-�� ��)

�و��ری ��ش را (/م �$ د�وار �و���د  و � س �� د�د �د 

ھ�گ �� د�دن �وراخ روی د�وار آھ� ���د و � س �$ ��رش �ر��ت 

اون ھ��$ ا��"در 9�����$ ؟(�� ز��� �$ د��ب �� �و��ری •
$ ����� �ر��� دا��م او �$ طر�"� دام 9����� �ود و ��/

��ش رو �$ *�زی � �و���د 

•��� �ا�$ ... �و وا&%� �$ آدم ا("� �$ اون رو ا��"در �(ر�6 
�ری�اون ���ر�ش رو از د�ت �ده �و �د�ور 

%�� �د�ور در 5رھ�H� Aت ���راھ� را  �دا �ن .... ��دا�ت �$ �ود 

*/�ر ���د �/�م �$ �و رو را�2 ��م �$ �-م �6 ��� ؟ ��-� •
 $���*�زی �$ � �وام �$ ��س ��

�$ �ود ...ھ�+ ��ری از د��ت �ر���د •� =�)

دو د&�"$ �%د 

وم داری؟ •)

� �وای 5رار ���؟ •

...در وا&8 .. ���ل دارم �رم د���و��•

ھ�گ د��ش را �$ �ت راھرو�� (ر�ت داد 

��ز ... ھ�+ ��ی �و�$... ھ�+ *�زی رو.... ھ�+  ��ره ای رو•
.�/ن 

• $���
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ا�� و&�� دا�ل (�م �د در را  �ت �رش ��ت و �روع �$ &دم 
زدن �رد 

(�= ���د *$ ��ر ��م؟•

� �رد  $ز�ر �ب زز

؟...*/�ر ��م ..... */�ر ��م•

�ت ��دای آرا� زز$ وار 

ن ��� • ��

ا�ن �دا از آ��$ �%��� � آد 

ا�� �ودش را (/م �$ در *����د 

�� ھ���؟ •

رو�ن 5/ر ��ش ..... �� 5/ر ��ز �-ش  5/ر �ن

ا����م �$ �و رو ���ت �دم ... �وار �ظ�م•

�  �دا �د... ���ر ��و�ر ��ره ا�� در آ��$�"�����د ... د�ت ز�� 
..ا�ن �ود �$ ا�ن د�ت از دا�ل آ��$ ��رون آده ا�ت 

ا� � س �$ ��د آورد ..&��ش �روع �$ � �دن �رد ... �واره �ظ�م
د���ن �و��ری � �وا����د او را در  (ر�راھ� و �5(�$ ���$ ھ� 

.ز�دا�� و �/��$ ���د

ت آ� ز���$ ... ا�� 5ورا *ر��د و (/م در را ��ز �رد� ��"��
دو�د 

�$ *�زی �$ � �واد ن ...�$ *�زی �وی آ��$ اس ... ھ�گ•
��ھ�ش �رم 

 $ھ�گ �ر�-��� �$ در د�ت دا�ت و � �وا�ت آ�-� را دا�ل &���
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���دازد را روی ز�ن ا�دا�ت 

آ��$؟ •

��رد �زرگ آ� ز���$ ای را از روی �G د�وار �ردا�ت 

� آ��$ ھ�ی ....�ری ��ون �"ب �$ ��ظر •�اون ا(��= ���د �
د��� رو �$ د���ل �و ���$ ���د 

�ری ��ون ��$؟ •

..�$ ���د زدور �د��م ...اون ر�Mس ���$ ��دو�رھ��ت •

ھ�گ در (��� �$ ا��($ را �$ د�ت دا�ت �$ �ت (�م �$ راه ا5��د 

�� �ودش .. ا�� در (��� �$ (��ط��$ �$ د���ل ھ�گ �$ راه � ا5��د
5/ر �رد �$ ا�ن &�2$ �$ �و��  ���ن ����د 

*$ �د���؟ ا(��= داری �ر �$ �رم �ذاری•

: ر�A *�م ھ�.... او��ن �ون آ���ن...د�� ��5ل ؟ &�%$ در دا���

$�������...

�و�$ ھ�ی �ون آ��� را �وا�د ��� ���ون . � س ا�� ��د&ت و�ژ
$� ����$ طور ط��%� �ون آ��م �$ د��� � آد�د ا�ر دروغ  آ��

���د ر�ض � �د�د� �.

�%دا آ����ز � ��م�/��6 �وا�-�ی ا�(را�5 �و��ری رو .
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�� �وا����د از ا�-� � �وا����د در �را�ر د��� ط� ا=رض ���د ا�
.. ز���رھ�. �$ ��ی د�.ری ط� ا=رض ���د �ری �/�ری ��$ ھ�ی

.���(ت را از *�A (ر��� &و��ر

در اوا�ر ���ت ���.� �� اوا�ل �� ���.� �رای  �ون آ���ن رد
 �����د�د و �$ رد��ن �(رک ��د�ل � �د�د�� ز �ھ��$ ��و�دان 

دو��ره &�ب او را �$  �$ ھر رد ��وا�د 9رو�ش را  �دا ��د و 9رو�ش
در رگ ھ��ش �$ �ر��ن ����دازد ط ش و�ون را .

.�$ ا�ن �%�� ھزاران ���$ �$ �و��ری �دون را�ط$ ���� �وده

ھزاران ��ل

ر�ز �ن ا���

�%د از �وا�دن ھر ��$ در ورد �ون آ���ن ا�� �("�"��ش را �$ �ت 
�6 ��(ره  آ�� �و��ری �.��$ �ود �$ ھA. ��(ره ھ�  �ش �رد

آ�-� .در ز��$ ھ�ر�م ھ� -�رت دا���د ��(ره ھ�ی دو ��.ر�م ا�ت؟
و �� ا�ن (�ل .�ود را �$ ��م دراگ �و��� دا���د �رز�ن �ری

Aن و  ھ�و=ً �� �ون آ��%� �رد؟ ا�-�  ��در ��ل ��رو���� ز�د
 س *را . ��ط��� �� @�ر ��ط��� در ��A �ود�د �و�$ ھ��� از ���ط�ن

Aرد؟ ھ/�دا�ت �رای �و��ری ��ر 

�(�ت را� ری ھ�  ورق زد و در ورد � س ا�� 
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�� �وا�دن .�(�ت ���د�وا�د�ر ���د �$ � �وا����د و�ودا��@و�-�
طرز �رس &ورت  دا����-�ی و(����ک از زا�� ھ� آب دھ��ش را از

�و��ری  ھ��طور �$  �ش � ر5ت ا(��س ا(�رام ����ری ���ت �$..داد
.�$ �$ ��-��� �%داد ���� ز��دی از آ�-� را ���$ �ود � �رد

���د وا�/ری .. د��.�ه ھ�ی &درت ز��دی و�ود دا�ت در د���ی �ور
��دوھ�ی �ود را �$ ����ر�ن  زدوری �$��/� ھ� و ��دو�ران..ھ�

آن ��دو�ر دو��ره � �وا��ت ر�د  ط��Mً د�ت.&�ت � 5رو���د
��ت �ون آ��م ھ�.��د���و�$ ی ��-�   ���را �� &درت ا(�� ���د��

�(�ت  ھ*��ن در ورد ���� �$ ��م =دوراداھA و �و��ری.��ود�د
����را�ن .��ط�ن ھ� �$ (��ب � آد ��دو�ری �$ �/$. �رده �ود�د

�و�$ ای �$ � �وا��ت �$ ھر *�زی  ..ا�� ��د از &�ت ��ط�ن ھ�
�ذ�تو �رگ ��ھ�.. ���Hر �/ل دھد .

ا�Lر ��دو�ران ا�ن &درت را دا���د �� �"�$ �و�$ ھ�ی ���را را �� 
ا�ر �6 ��دو�ر در ز��$ ��ص از &در�ش از .&در���ن ���رل ���د

� داد�د $/�د�.ران &وی �ر �ود �$ او �"ب 

وا&%� � �وا��ت ��ط�ن ھ� را ���رل ��د  س دورادا .

ا�� �� �وا��ت ��وی �ودش را �.�رد �� �$ د���ل و�ودات ���25 و 
آ��� �د روح  و�ودی �$ ��م ا����ن��.��.�ن �.ردد ا� در ازا�ش ��

د �� ��.-�ی��۵٠٠ �دا�� �$ ھر ����و�� را  ��ل �6 ��ر �$ و�ود �
�$ د���ی ���را ھ� �(�ل ��د و ھ*��ن � �وا��ت ��ت ھ�ی 

را ���ر �/د�.ر ���وردرو(� .
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���ت�رای د���ی ���راھ� ���د �6 ���ر�.ر �%�تا����ن � .. ��
.�/� از آ�-� ھ�ن (�= در ��ر �ودش &رار دا�ت

�$ رو�ن �ر �دن �ردا�� �رش را �� �رس ��=  و&�� آ��ن �روع
�($ اول.�ر5ت�د و او ھ�وز *�د �����ب  �ور��د �$ زودی ��رون 

.را ھم ��وا�ده �ود

�$ ��رون ���ده �د ���-�ن ���ب در ��ن د���ن اش (/م ���$ و

� ا���� *� دار�م؟_

�و��ری د&�"�ً "��ل او ا����ده �ود در (��� �$ ��م �د�ش  و��ده از �ون 
ھ��طور �$ ���ب را (/م ��ن . و ھ*��ن  و�ت �ود....و ��ی ��ز

د����ش � �5رد *���ش �� �ر&� ��9ب � در���د

�%�ت

ز���/$ �و��ری در ��ن ���$ �� د�د �د ا��  ر  �ت �ر او (ر�ت 
�و��ری دا�ت ���ب را ��وی *�م ھA �/�ن �داد.�رد

_*را اون ا�ن ���ب رو داره؟
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�ت�ا�� 5ورا 

_ 5"ط ... ن اون ���ب رو �وی &��$ ���ب د�دم و او �و دزد�دش
م��وا��م �$ *�زا�� در ورد ا�ن د���ی ��زه-��

�ت��دا�� �$ از �دت ��م � @ر�د  ��

و�� �$ �ودت رو �� ا�ن *�زھ� اذ�ت ��� �_�و ا��"در �وی ا�ن د��� �

Aا�دا�ت ھ �در (��� �$ �$ آرا� *�د ���ه دا�ل &وط� روی ا��ق 
�ت�

/�$ *�زی رو از اون (روم ��� �و��ری_ھو�طور �$ ..@�ر 
�وب �-م �.و ����م �ر�-�ی و رو .. �ودت �دو�� اون ا���ن /�ر�$

 �دا �ردی؟

���د ا�ن �ود �.�ه ا�� را...�و��ری �رش را �/�ن داد.. 6�6 � $�
ت ا�� *ر��.(ر��ت او را ز�ر �ظر دا�ت ا(��س � �رد� $�

_*�$؟
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ا���وان و @2روف.... �را�ر �د�ت  و��ده �ده از _

�و��ری �$ �ودش �.�ھ� ا�دا�ت

_�$ *�؟

�ت�Mز �ده �ا�� �� (���� 

ر5�� �ن ��زی �و��ری؟ آ�� �� �ون آ��م ھ� ی �و*6 د�.$ ��زی _
ھ�ی ��Lف ا���م دادی؟

ھ�وز �%� �/رده ��دار ��$؟ ��رو��. دھ�ت رو ���د _

Lل �6 �رس �$ �$ �واب ز����� .. �$ طور 9�"� �وا��ده...�$_
.. �$ �$ ا�ن %��... (�� �6 �رزه ھم ا(��س �� ��م.....5رو ر5�$

$��اون (�= (�=ھ� ��دار �

�� ا�ن (رف ��م و 9�����ت در *�م ھ�ی �و��ری �$ &���ن در 
�ر5ت و در (��� �$ ھ�وز ���ب .آد A�* $� م ��زوھ�ی ا�� را/)

ھر دو���ن را �$ آ �ر��ن �ود در ��و�ورک و دا�ل ..رادر د�ت دا�ت
ا��ق �وا�ش �� ورت �رد
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ز��� �$ �و��ری او را رھ� �رد ا�� �.�ھ� �$ ا���ن ھ��ش ا�دا�ت و 
�ت���(���� از ��را(�� 

روی ����م �� �ذا���.. *�د �� از  و�ت ھ��� �$ �-ت *���دن رو _

ا�� د���ل .. در (���/$ �و��ری 9رض ا��ق را ��= و  ���ن � ر5ت
.. ��@ذی �ردا�ت ��  و�ت ھ�ی ��Lف را از روی ����ش  �ک ��د

ا�ر*$ �$ �دت و�و�$ �ده �ود �� 5رار ��د و5ورا ز�ر دوش آب &رار 
ا� اول � ����ت �%� ��د �� ���ب را از او  س �.�رد..�.�رد

ن ھ�وز �و�دن اون ���ب رو ��م �/ردم_

�و��ری طوری �� ا�م �$ ���ب �.�ه �رد Lل ا��/$ �$ ��د �� آورد *را 
���ب را در د�ت �ر5�$

در وا&8 و&�� �6 ا���5$ در ورد ..... ���د �زاری ��و�ش �و��ری_
�"ر���ً Lل ا��/$ .زا�� ھ� �و�دم ����ر �(ت ���Lر &در�ت &رار �ر5�م

 ا���ز �ر5�$ ����٣٠

(��ت *-ره اش ���د ا�ن �ود ... �و��ری �.�ھش را �$ �ت او *ر���د
�و�� �  ر�د �و �� ھ���؟ � س �� ا�� روی  ����� �$ �ت 

���ب را دا�ل آن �ذا�ت ودر آن را &�ل �رد....��و��دوق (ر�ت �رد
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�ت�ز��� �$ �و��ری �ر��ت ا�� 

��و�� ا��"در 9����� ���� او�م 5"ط �$ ��طر ا��/$ از روی �$ ���ب -�
�($ �و�دم��� ا��/$ ر5�� �� �"�$ �ون آ��م ھ� ...&د�� ��ک �ر5�$ *�د 

��ک ��زی �ردی

_او�� �رگ �� �ود�د

_ ��و�م ��.� را��ش ھ�وز در ورد �رگ ��ھ� *�زی ��و�دم  س�
 A�� م �ودت ا�ن�Mط ��$  �ش رو دا��� رو �$ �و�� درک ��م ا

�دو�� �رو وا&%$ 9ظ�

�ً د�وا�$ �$ �ظر � .... �و��ری در�ت ��وی �ورت او  د�دار �د��
��وی ا�� را �ر5ت و �$ ا�دازه ���5 �$ آن ��5ر وارد ... ر��د A�* ��

��د �$ ���د او را �دی �.�رد-��رد �� �$ او �

ا� ا�� �� �� ����� �$ او ��ره �د

_�� ���د �� ا��"در ��را(�� *و�/$ ھ�وز ��رو�� ��دار ��ده

�� �و�$ �$ ر5��ر &��� ��ن ا�� و �و��ری و آن ا����ق و �ر� ��ن آن 
ا�� � �وا��ت (دس �ز�د �$ �و��ری د�ش � �واھد �ودش را �� ...دو

ط��Mً او �� ...ا� �%د ا�ن ا�ده را رد �رد.. ��رو�� �Hول ��د
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�وا��ت �� *�د ��9ت �%د ھم ھ�وز �$ 5/ر آن ا(����ت و ا����ق ���د 
و از طرف د�.ر او �"ر���ً ��م دھ$ �دون ا��/$ (�� �6 ��ر ��ت رو(� 

اش را ����د �ر �رده �ود

_ و=ً  �و��ری *را ا��"در طMن �ودی �$ ��رو��%�ً ��دار ��$؟�)
�و��ً ا�$ ��� ا�ن دورو�ر ����$ �� ��و�$ او�و � $�/�ا�ن ��رو �

�/�$ �� ا��/$ ��و�$ رو(ش رو ����ر ��$

و �ت �ون ...�و��ری �� زز$ �ردن 5و(�� ز�ر �ب ا�� را رھ� �رد
��رون آوردرا از �نا�ودش

��وای در ورد *�زھ�ی �ر���ک �� اون ا�-$ �(�ت ���؟ ��وا�د _
��ھد�.$ �"�$ &�ل ��� را �/��د �� �$ اھداف ��ط��� د�.$ ا�ون 

؟...�ر��د

�ت د�.ر �ر ز���ش .. ا�� ر5�$ ر5�$ �(�ت �رد�ش را �و&ف �رد��
�� ���� روی �زی در آن �زد�/� ���ت... ��ری �� �د�د

ز�را (�= � �وا��ت �$ و2وح ا����ق �و��ری و وا��ش �دن او 
�����د... ���د ��وی آن را �.�رد �دون آ�/$ ان �ت...را

 س �و ھم �$ ا(��س ھ��� داری �ون آ��م
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و&�� �وا��ت ��وی �ودش را �.�رد �� �� دھ��� ��ز �$ ���ز او ��ره 
65 �و��ری �"�ض �ود و ا�روھ�ی ��و�ش ..�.�ھش را ��= آورد... ��ود

�ون آ��م .روی *�-�ی &رز �ر��$ �$ �/د�.ر �ره �ورده �ود�د
ا� ��رو�� (�= (�=ھ� .....وا&%� ���ز دا�ت �� �� 9رو�ش �Hول �ود

� ا�ن 9�����ت ھ� و در�وا�ت ھ� �رای ��دار .. در د��رس ��ود�آ�� �
�دن �رو�� ��-� �$ ��طر �-وت �ود؟و �$ �"�$ &�ل �� ھ�+ �"�$ ��ط��� 

�ص �ودد�.ری؟�وب��در آن ��ل .. ا�ن *�زی �ود �$ ا�� در آن 
و ...ھ��� �$ ��  �رھ� =س �زد �$ ا�دازه ���5 ��ر�$ ��ب �رده �ود

در (��� �$ �زرگ � �د ��-� ���5 �ود �� �و�-��ش را ��ز �.ذارد و آن 
و&8 �$ ا�دازه ���5 در ا�ن ورد اط��9ت �$ د�ت � اورد.... $�

ا�ن  � د�.ر =زم ���ت ��.او در آ �=*�� �� �زرگ �ده �ود ��طر �دا
� زن ھ�ی ���واده اش�� ��ش �ود ... �/�$ را �ذ�ر �و�م �$ ���

را �رده �ود�د �� طMن �و�د �$ ا�� � �وا�د ��س ���ف را �$ �و�� 
� ��رھ�ی (���� ...���رل ��د��$ ا�ن د��ل �$ در �ذ��$ ھ$ *�ز و �

ردھ� ���.� دا�ت $�

�ت� ��$ ��د � آورد �در�زر�ش �$ او 

ردھ� Lل د�A ���ری ھ���د �$ �� ز@�ل ��A ��ر � ���د ا�� .. $�ا
���د ھر ....روزی ردی رو  �دا �ردی �$ دو�ت دا��� او�و �.$ داری

روز �/ش رو ��ر ��� و ��ری ��� �$ ھر �(ظ$ در ا����ق �و 
در .. ذره ذره اون ا����ق رو ��راب �ن... � س �$ طور �ظم...��وزه

ا�ن �ورت ھر�ز را�ط$ ����ون �وب  �ش ��ره

��رو�� ھم � �وا��ت از �در�زرگ  ��رز در�-��� ��د (�� ...�-�م
�.�رد
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.... �و��ری را ���� �رد �$ �� (����  ر���.را�$ &دم �زد... ا��

ودردی را ��ور � �رد �$ (�= رو��ری � ����ت در آن &�ت �$ 
ز�را دام ز���ش را روی ... و ھ*��ن در دھ��ش....��وص �(ل ��د

��ش ھ��ش � ���د

�$ ...او ���-�ی ��زی داره و �� ا�ن (�ل ھ�وز  و�ت ن �وراخ ��ده
طور ��ص �(ر�6 �ده ا� ھ�وز �دن ن د�ت ��ورده ��&� و�ده

ان ھرزه ا(ق �$ د�روز آ�-$ و&ت �رف ا�ن �رده �ود �� ...��رو��
دش را  ر از ���س و �واھرات ��د و &�ت ھ�ی ��و�� �د�ش را �

ا��زه داده �ود �� ��ت او ... �� ���ن ھ��ش را ���/ور ��د....و�س ��د
در ا�ن و2%�ت &رار �.�رد؟

ز�� �$ د&�"�ً ..... و � س او را در ھم ����� زن د�.ری رھ� �رده �ود
���$ �$ او �$ �ظر � ر��د؟

�� ا�ن ا�دازه ���$ رھ�  ا�ر ��رو�� آ�"در ا(ق �ود �� �و��ری را
 س ���د : ���� �� (���� از �و��  �ش �ودش 5/ر �رد-� �رد

..... ��راب���د �/ش ر ��ر ��م و �/� از اون ا����ق رو ھم...ن

و او�و �$ �ت �ودم �/�و�م

�-�ن ��/ش زد��
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ا�ن ��ر را � �رد؟آ�� ا�� ��وا��ت دل �و��ری را �$ ... *$ ��د ا�ر
د�ت آورد؟آ�� � �وا��ت آ�"در او را ا@وا ��د �� ���� �$ ا�� را �$ 

��رو�� �ر��N دھد؟

*�م ھ�ی ا�� ���د �ر �د�د ا�ر راھ� و�ود � دا�ت �$ � �د از 
آ�� .... س ���د �ر9/�ش ھم ا/�ن  ذ�ر �ود... �ر روح ا�� ��ص �د

ا�� � �وا��ت �و��ری را �"�9د ��د �� روح ��رو�� را از �د�ش ��رج 
��د؟

ز�د��م رو  س �.�رم... ��و�م �6 ��ر د�.$ �د�م رو  س �.�رم

�ون آ��م دام &دم �زد و ����L 6$ &�ل از ا��/$ �$ ا��-�ی ا��ق �ر�د 
(ر��ت �و��ری ���د ا5/�ر ا�� ��J ..طرف د�.ر ا��ق ظ�ھر � �د

ا�� �و�$ �د ���د ...�رای او��ن ��ر در ط� ا�ن ھ$ ��ل... ���ده �ود
�رم.... ن� ����د ن ����د (�

� �وا�د *�-��ش را .. � �وا��د �و��ری ��... ا�� ا�ر ��ور ��د
و ا��/$ ا�� �� �ر (د ن از .... ���دد و وا�ود ��د �$ او ��ط�ن ���ت

�ر ���ت����$ او � �وا��ت ا�ن ��ر را �/�د.....او 

�ت.�او�"درھ� ھم  و&�� �رد�ت رو ��س �زد: �دا�� در  س ذھ�ش 
ا�ن *�زھ� ��ودی ا�� �و 5/ر ا(��س ���ر و
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دو�د ا� �ودش را ��ور �رد  �� ��دآوری آن ��طره �ر� �$ و�ودش
آ�� ا�� � �وا��ت �$ �و��ری ا��زه دھد .�� وا��ش �د�ش را ��د�ده �.�رد

 ��� �د�ش را دا��$ ���د؟و ا�ن ر��6 را �$ ��ن ��رد �� از �ظر ��
آ��ب ����د؟

او*$ ا����ب د�.ری دا�ت؟ا�ر ��-� �6 (�"$ � �وا��ت ��ری ��د 
 س د�ر �� زود �و��ری آن را �$ .. �و��ری از �ر ا�� ��ص �ود ��

د�ت � آورد

و آن و&8 ��رو��  �روز ��د

ھر�ز

��ری ��م �� ��و�$ در �را�ر ن ....���ل دارم �و��ری رو ا@��ل ��م
ا� ا�� � دا��ت �$ ا�ن ��ری د�وار ا�ت و �� ا@وا .... "�وت ��$

� �وا�د  �روز �ود� ��ردن �و��ری ��-� از �(�ظ ��

��وا��م؟ ا�ر ن �6 ���رای �* ��������� �ودم اون و&8 از ز�د

و ھ���ن.... �ور را�ز.... ا�رژی
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��ری ��د �� او در ...ا�� � �وا��ت �و��ری را �و�$ ا�.��ش �*ر���د
ورد (ر�ت �%دی ا�� �(��ر و ا�.�ت �$ دھ�ن ���د و ��وا�د (ر�ت 

او � �وا��ت ذھن ا�ن �ون آ��م را ھم �$ .....�%دی او را  �ش ���� ��د
را(�� �ر�ده �ود

و ..... �� �.د ��رو�� را �$ &%ر �-�م ��ر���د.. و �%د آ�-� � �وا����د
ا�� � �وا��ت ��(ب �واھرات او �ود

ن ��ور ����م ��رم ...$... �6 ��ر د�.$ آ��دم �وی د�ت ھ�ی �ود

�ت ��.� اش دارد ا����ده ا�� � �وا��ت-از ھر *�زی �$ در ا���ر 
� درس ھ��� �$ در طول ز�د�� اش ��د �ر5�$ �ود.��د�از ... از �

�  �د و ���(ت ھ��� �$�� ��ر�$ ھ��� �$ ��از  ���ده �ود و �
 �روزی ھ��ش �$ د�ت آورده �ود

�$ در �6 �وھ���ن (دود �زرگ ... ا�� � دا��ت �$ اط��9ت او
���ت �$ ��ر�$ ھ�ی ا�ن �ون آ��م �$ ��م د��� را د�ده و دت ...�ده

�ر�و�ت ن �$ ا�ن .......ھ��ت �$ روی ز�ن ز�د�� �رده ��*�ز ا�ت
���.� داره �� �6 �ون آ��م رو �"�9د ��م �$ ن رو ����ر از �6 

ا�-$ ��واد

... در درو�ش ��م �د�دی @���ن � �رد... �و��ری دام &دم � زد

و �"ر��� �ب دا�ت �$  ���ن �ر��د...@روب آده و ر5�$ �ود

�$ او ..�$ ا�ن %�� را � ر���د... و ��رو�� ھ�وز ھم �وا��ده �ود
(�� �%د از آ�/$ �و��ری �$ او �وN�2 ...ا����&� �$ د�دن �و��ری �دارد
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��وا�د ��وی ���زھ�ی �د�ش را ����ر از ا�ن �.�رد.. داده �ود�... =�)
د�.ر ا(��س ���ز در �د�ش �$ درد ��د�ل �ده �ود

ان ��ط�ن ھرزه

ا�ن روز رو  �ش ���� �رده .... &��ً ا�ن رو در ورد اون (دس � زدم
آ�� ��رو�� � �وا�ت �6 �ه د�.ر ��دار �ود ؟آن ھم در .... �ودم

ز��� �$ او �$ ��-��� ��م ا�ن دت را ���طر ھر دو���ن � ��.�د؟
 س ��� �ود آن ا(��س و�5داری آن ا(��س ا�(�د ��ن ھر دوی آ�-�؟

� ..ذھن در(�ل ر�J ���دن �$ ���� � �وا��ت او�2ع را ���رل ��د
�$ ��ی ا��/$ آن .. ������ د�روز ��رو �� را ��ور � �رد �� او ��وا�د

���س ھ�ی ا("��$ را �را�ش ��رد

�� ا�ن ��ر ��9ث از ��ن ...�� 5ر��دی ���د ��ش را (/م �$ د�وار �و���د
ر5�ن *�د �� از ا���ب و و���ل 9��"$ درون ا��ق �د

ھر�ز در ��م 9رش ز�� �$ �$ او ��ل ��ود را ���وا�ت

ا��زا�ت زز$ �رد

���د �$ *�زی �-ت �.م..... �و��ری _

258



tlg
:@

NOVELSLAND

_زود�ر �.و

*�ز ����ت آور�$ ���ل �دارم او�و ���د 5ر��د �ز�م �� �و او�و اون �ر _
ا��ق ���وی

ا�� �� ����� وھ��ش را ��=ی �رش �8 �رد و آن را �$ (��ت ����$ 
ای روی �رش (/م �رد

�� و �رم ��زی � �رد �و�� � دا��ت آ�-� �طوری �� آن �ره ھ�ی 
*$ ���Lری روی �و��ری دار�د

�ور � �رد دارد �رد�ش را ... �.�ھش روی �ردن ا�� ��Lت �ده �ود�
�رای او �رھ�$ � ��د

�رد�ش را �$ �ت �و��ری �ر5�$ و او را د9وت �/�د

�د�ش ��ت �ر از &�ل �د و �ر�ی �وزا�� �را�ر و�ودش را 5را 
�ر5ت

_�-م �.و
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ا�� ا�.����ش را �$ طرف او �م �رد

-ر�و�� � ��� ا���� �����؟_

�و��ری ز���ش را روی �/� از ��ش ھ��ش ���د � س در�ت ��وی ا�� 
ظ�ھر �د

_*�$؟

ز��� �$ ...و روی �وک ا�.���ن  �ھ��ش ���د �د... ا�� �ر � ا����د
�م ... �و��ری �"ر���ً ...د��-�ی ظر�ف اش را روی ���$ �و��ری �ذا�ت�

�د�ش �$ �رزه درآد

G�� ��رد ا� $�و�ش زز

Lل �$ *وب ��6 ھ���......�و��ری ��و�م �.م از �س �(ر�6 �دی
_

�رزه ای د�.ر از �د�ش �ذ�ت...@�ر &��ل  �ش ����

ن �و�$ ��دم؟_ ��� �5"ط ��وا��م �-ت �.م �"�$ ھم ... 5/ر 
��و�ن �و�$ ��ن

260



tlg
:@

NOVELSLAND

_�-ش �.�ه �ن ا��زا�ت

��ل �رد �� او ��� ا�.����ش *��$ ی او را �ر5ت و �رش را �$  ���ن 
را ��ور ��د �$ آن �.�ه ��د

5/ر �ردی او�"در ا(ق ھ��م �$ 5/ر ��م د�.ران ���و�ن �و�$ ا�ن _
��ن؟

ا�� ��ز ھم �رش را �م .. (�� �%د از آ�/$ �و��ری *��$ او را رھ� �رد
�رده و �$ آن &�ت او ��ره ��ده �ود

��و�م �.�ه &��.ش رو : �ر �و��ری ھم �م �د و  �ش �ودش 5/ر �رد
روی �د�م ا(��س ��م

�و��ری ��ور �رد ا�� روی زا�وھ��ش "��ل او زا�و زده و �� (���� 
...� س.....د9وت ���ده �ب ھ�ی ز����ش را �رای او ��ز � ��د

ا�� زز$ �رد

_���د ��وای �%دش �ر�ردی ا����
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_�%د *�؟

_�%د از ا��/$ ر5�� و �ر��ب ا��و دادی

_5/ر � ��� ���د �ودم �ر��ب ا��و �رای �ودم �دم؟

��-� �6 �وازش �و*6 ���5 �ود �� �و��ری �� ��و�ت �$ �ت ا�� 
�� �-�ر ا�ت ..... �ر�ردد و �$ او ا���س ��د �� �ب را �� او �.ذرا�د

... ��� �$ ھ�+ ا����&� �داره �� �و ����$... 9رو�م...��رو���.و��م ��

�و��ری � �وا��ت از ا�ن ا���ن �وء ا����ده �رده و ... س �%�ت �$ او
و ا�ر (س و (��ش را دا�ت و د�ش ... ا����&� �د�ش را 5رو �����د

�رای ا�ن ا���ن � �و�ت � �وا��ت ��ری ��د �� �دن �و*6 او ھم 
آ�"در �$ ا�ن �دن �ذت � داد �� ...���زھ�ی ����� اش را ���ن ��د

ز��� �$ آن ا�-$ دو��ره �ر � �وا�ت � �وا��ت آن را ا(��س ��د 
و -�رت ھ�ی �و��ری را �(��ن ��د

_�و &راره �ر��ب ا�ن &�2$ رو �رای ن �دی د��ر

��-� �� ...ا��زا�ت ھ�+ ا(���� از �رس ��  ����� از �ود �روز �داد
*�م ھ�ی �����ری ��ھوش او را ورا�داز �رد

�ت��و��ری 
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��وای �� ھ�م ���.�؟�_

�م *�زی �$ ازت � �وام ا��$ �$ اول ��م ا�ن �و�-� رو ��وری� $�
_

�ت��و��ری 

_ ���ل داری ��ری ��� �� �ورو ����ر از��رو��  �"�$ ات *�$؟ �/�$
��وام؟

ا��زا�ت �6 ا�رو�ش را ��= داد

_ ت �و رو� J$ �طر����ر��ت روی ) $ا�ن ...  �ش ���� �ردمن ھ
��-� (ر���$ �$ از �ت �و ��زه

���د ا�ن د&�"� *�ز�$ �$ در �ر دارم_

 س �-ت �$ ���س �دم �� �-م ��ون �دی *"در د�ت ��واد �و ا@وا _
و&�� از (�م �ر���م اون ���س �واب ���ن &رز رو � وش و ...���

روی زا�وھ�ت ��ظر ن �ون

ز��� �$ �و��ری دا�ت �$ �ت (�م �� ورت � �رد �دای ا�� را 
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� �رد $���د �$  �ش �ود زز

را�2 ���.... ن ��م ���م رو � ��م �� طMن ��م �و

(��ت �وک ..ا�� �%� �رد �� ز��� �$ �و��ری دا�ل (�م �� د�د �د
�ودش را �روز �دھد

/ن از ا�� �وء آ�� آن �ون آ��م ���ل دا�ت �� �ر�ری �ر�ن (��ت 
ا����ده ��د؟

اول ا��/$ ا�� ھر�ز �� رد ... از ���� �-�ت ا����ھ$... ا����ھ$؟
او ��م ر5��رھ��ش را �$ �$ ر(�$ ... د�.ری ا�ن ��ر را �/رده �ود

رز ��دی �رده �ود

او ھواره در(��� �$ ��م ���س ھ��ش را  و��ده �ود �� د�.ران 
ز�را ھ�+ (��$ �د�� در ��ر ��ود و ھ�+ آ���$ ��زاری ... � زد =س

/ن �رای او....ھم در ��ر ��ودا�ده آل �ر�ن (��ت 

دوم ا��/$ او ���ز دا�ت رو��ری ا��"در ���ت �$ او ا���  �دا ��د �� او را 
�$ �6 9ده �ر��N دھد

و �� ا�ن *�زی �$ آن �ون آ��م در �ر دا�ت ھ�+ ��ری از د��ش �ر 
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� آد �� �دن و ذھن او را ا@وا ��د�

ا�� �� �ود 5/ر �رده �ود �$ �و��ری از �ور را�زوو ا����ق ووو ھ���ن 
�-�ر�ن (���� �$ ...�و�ش � آ�د وو���-�ن ا�ن ا�ده �$ ذھن ا�� آد �$ 

/ن ا�ت او را �ور را�ز ��دا�ن ا�ت �$ از د��ورات او ... 
��5ر��� ��د

ر�زش روی ا�ن �ود �$ ���زھ�ی �دن �ودش را ���ن ��د� �-��

. �� *�زی Lل آن..ھر�ز �%� �� �رد �$ د���ی  �ری را ���Hر دھد 

��-� از روی ���س �ود �$ �ر�6 او ��ز را�2 ��د

(�= �$ �� �و��ری �ود ا(��س ���ز �را�ر و�ودش را 5را �ر5�$ �ود 
 �و��-� ���5 �ود روی  �ھ�ی او ����د و �ودش را (ر�ت دھد و ر��

در آ�ر ھ$ *�ز �$ �و�� و �و��  �ش �واھد ر5ت... را  �دا ��د 

�ت�=��ری از ��ن د�دان ھ�ی �$ ھم �5رده 

��و�م �ر�ی �د�ت رو ا(��س ��م � �وام ���س ھ�ت رو در ���ری_

و آن و&8 ا�ن و&%�ت ��ل و �9�� را از د�ت �دھد؟ ا�� ا�.��ش را 
روی ��-�ی او �ذا�ت و ����دی ا@وا�را���$ �$ او زد
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5"ط �-م ا��زه �ده �� ��ری �$ ���ز ھ�ت رو ا���م �دم_

=��ری د��ش را روی ��وی او �ذا�ت و او را �$ 9"ب ھل داد

_د�وو�$ ای؟

 �6 ھ��ش ��.�ن ...ھ�+ �ر�� در *�م ھ�ی ا��زا�ت �د�د ...دو��ره 
�ود�د *�م ھ�ی �����ری اش ��م و رو�ن

_��� �Lل ا��/$ �%� داری او�و ... داری �� 9�����ت ن ��زی 
��دار ���

... ا�ن *�زی ���ت �$ ن ا=ن دارم �%� � ��م در �و ��دار ��م_

�Hول ��رھ�ی د�.$ ای ھ��م

.. �� دو د�ت وھ�ی ا�ر��� اش را ��= �رد و ��=ی �رش �.�ه دا�ت

د�.ر �� �وا��ت �$ ...9طر وھ��ش �25ی اطراف �و��ری را  ر �رد
در��� 5/ر ��د

� ����ت �$ او در�� �دھد.....او از *�زی 9����� �ود ... �$ 
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....(�= و&��$_   د&�"$ ات �وم �د۵

و ���ت را 5راوش �رد

ز�را ا�� �روع �$ (ر�ت �رد

�$ ...�.�ھش روی او ��Lت ��د ..�دای �زرگ �و��ری �$ ��و �م �د
�ودش را ��ن ��زوھ� و روی  ��ن ��$ ی او �/�ن �داد

ا�� ���$ ای �رد و ��9ث �د �� �و��ری .. �%د از *�د (ر�ت د�.ر
�.�ھش را ��= آورد

�و�$ ���Hر در ط%$ اش �د ..@را�ز �ون آ��� اش �%�$ ور �د�د
�ون �$ .. ا�� ��س ��س �زد و رد6 *�م ھ��ش �زر��ر �ده �ود...

�و�$ ھ��ش دو�ده �ود و �$ �ت �ردن و  ���ن �ر ادا$ دا�ت

او &�� ��ت ھ��� را د�ده �ود �$ ز��� �$ در ا(����ت �م � �د�د 
�"ط$ ای �$ ھ�+ ....�$ �"ط$ � ر��د�د �$ ھ�+ راه �ر���� از آن ��ود 

ا��زا�ت ھم ا��ون �$ آن . *�ز �� �وا��ت آ�-� را از �/د�.ر �دا ��د
�"ط$ ر��ده �ود

�رای او��ن ��ر �و��ری �� �ود 5/ر �رد �$ او ��ز دو�ت دارد �ودش 
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�$ آن �"ط$ �ر�د و آن (��ت را ��ر�$ ��د

_ ھ�وز ھم دو�ت داری ن ...�.�ه � ���  ��$ ھ�م*=��ری داری �$ س
رو ��ز �.�ری؟

د��-��ش را  ���ن آورد و ا��زه داد �� وھ��ش روی ���$ ھ��ش 5رو 
� س �رز�د... �ر�زد و ���$ ھ�ی =��ری را (/م �$ *�د �ر5ت

ن 5"ط از ز���م ا����ده � ��م...�ر�$ �و*و�و.. �$ ��و �م �و _

_ا�ن *�ز�$ �$ �و ��واھ�؟

$��_

ا�� �$ 9"ب �م �د

ا� ...ا�ر*$ ا�ن ��ره �ری او ���د �ون ��زه او را ���ق �ر �/رد 
� �وا��ت 9�����ت اش را  �-�ن ��د�

_دو�ت داری او�-� رو �رات �/م
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_��$ �رای ا�ن ��ر �د�م درد �ر5�$

 س از د��ورات ن  �روی �ن ا��زا�ت_

در (��� �$ *�م ھ��ش ���$ �ود و �رش �$ �ت 9"ب ا5��ده �ود 
زز$ �رد

$�_

او � ����ت از �و��ری ...�و��ری ار��ب �ود و ا�� �$ او �%�ق دا�ت 
در�ت ز��� �$ د��ش را ��و �رد �� �/� از ���$ ھ�ی او .  �روی ��د

�(ر�6 �ده .... را �.�رد و �$ �ت �ب ھ��ش �/�د را�($ او را �$
�ود �$ ��م ���د

در�ت ���د واد �دری �$ � دا��ت ھر�ز �� �وا�د �$ ا�دازه ���5 
از آن دا��$ ���د

_�و �رای ن �(ر�6 �دی

را دور �ردن او (�"$ �رد و �ودش را (/م �ر �$ او  ا�� د����ش
��5ر داد
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_�%�ب � ��م �$ �� (�= از روی ��وارم �و�$ ��دی

د�ش ..@را�ز (�وا�� او ��دار �و�د ..��-� ��ور ا�ن ��9ث ��د
او را ��ور ��د �� �ودش را ���ً ����م .. ��وا�ت �$ او (/وت ��د

�ور � �رد ز�ش را ز�ر �ودش ..�و�ش را ��و��د ..او ��د �
/ن ��ز �ود و او ��/وب � ��د و  �ھ��ش را ��ور � ��د �� (د 

.....�� دھ��ش را روی &�ت ھ�ی ز���$ اش... را &�ول ��د

�و 9����� �/ن ا��زا�ت ���رل ن داره از د��م �ره_

دھ��ش 5رو �رد  ا�� �/� از د��-�ی او را �ر5ت و ا�.��ش را ��ن
� س آن را ��ن �ب ھ��ش /�د و  ���ن ��$ �و��ری �$ آن (ر�ت ..

�واب داد

�و��ری �$ .� س آن ا�.�ت را "��ل �وک �/� از ���$ ھ��ش �ذا�ت 
آرا� �روع �$ *ر���دن ا�.�ت �رد

��و�م ا(��س ��م �$ ���$ ھ�ت �$ ط ش ا5��دن_

ھر*$ ..�� �$ او �زد�/�ر �ود ... �� ���$ ای ا��  �ھ��ش را �� ز�ر �رد
.. =��ری ����ر ا�.��ش را روی ���$ ھ�ی او دا�ره وار (ر�ت �داد

ا�� (/م �ر �ودش را �$ او ��5ر �داد
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��رھ�ی ...�$ زودی ار�2 �واھد �د...ا�ر ھ�ن (�= ��وی او را �.�رد
� �وا��ت ..ا(��س ���� �و�� دارد ... ��Lف �� �6 ا���ن؟ ا� �دا���

رد و ز�راو (ر�ت �/�د��وی �ودش را �.�

ا�� از روی �ذت ���$ ای �رد و د���ت را (/م روی ���$ ھ��ش 
ز��� �$ �وک ���$ او را �ف د�ت �ودش ا(��س �رد .. *����د

�"ر���ً 9"�ش را از د�ت داد

_ا��زا�ت �و*و�و ی ���ق

�ر �ودش را �$ او � �و���د/)و 

_ا�ن *�ز�$ �$ دو�ت داری؟

در�ت ھون ��... ��$ _

_داری ار�2 ���؟

 س � ����ت او ھم �زد�6 ���د... ا�ر �و��ری �زد�6 �ود

_���� �زد�/$
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... و آن �ب  ����� �$ �و��ری دو�ت دا�ت ��ز �.�رد را �$ د�دان �ر5ت

� س �.�ھش روی �ب ھ�ی �و��ری ��ره ��د

او�"در ....ن ھ��طوری ھم ��و�م �� �و ار�2 ��م...�ون آ��م _
��وای ا�ن ��رو .....ا�$ 5"ط �ب ھ�ت رو ��و�م .��ت �$ ��Q �/�م

�/�م؟

_ $� $.��و�م �ده *$ ��ره د�.$ ای ...��9ق �(�ت ھ�ی �� اد���$ ای 
�� ز�و�ت ��و�� ا���م �دی

�س در ��وی ا�� ��ر �رد و ھ��طور �$ وج د�.ری از �ذت �دن �
�ر5ت �ا�� �ب ھ��ش را "��ل �ب ھ�ی او ���د.. �و��ری را 5را

ز��� �$ ز���ش را ��ن دھ�ن �و��ری �� .. �ب ھ��ش �رم و ����ده �ود
و ... ��رھ�...داد او ��ز  ���ش را داد و �� ز���ش �� او ��زی � �رد 

��رھ�

��زوھ�ی .. �$ �ظر � ر��د �$ ��� در آ@وش �و��ری ذوب �ده
ظر�ف اش را دور �ردن او ا�دا�ت و طوری �$ او *���ده ا�.�ر ھر�ز 

���د ا��/$ �� �وا��ت �$ ا�دازه ���5 �$ او ...او را رھ� ��واھد �رد 
�زد�6 �ود
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*�م ھ�ی ... . ز��� �$ �� (ر���� ��ر�ن �روع �$ /�دن ز���ش �رد
=��ری  �ت �رش ا5��د�د

_ا��زا�ت

آ�� آن ..*طور ��د ا�ن (ر�ت �� ا�ن ا�دازه �رای او �و����د ���د ؟
دا���ن ھ� درورد 9روس �6 �ون آ��م ("�"ت دا�ت؟ �$ او �ذ�� 

�ذ�� �� ا��-�؟.. ؟.��=�ر از ھ$ *�ز �� 9رو�ش ا(��س �واھد �رد

ن دارم اون رو �� 9رو�م ا����ه ....�$ زن او... او �6 ا���ن �ود.. �$
�ت ��ش ھ��ش... �.�رم� ���رون  (�� ز��� �$ ا�ن را �$ �ود 

آد�د �� �ون او را ��و��د

�و��ری "��ل �ب او ���$ �رد

� �وام ��زت �.�رم_

ا� ا�� �ودش را  س �/��د آ�� �$ ����$ وا5"ت �رش را �/�ن داد؟

���د .. �/� از ��ش ھ��ش را در �ب  ���ن او 5رو �رد... اھ�ت ��دم
ا�ن �$ دارد �6 آ�و را ��ز �.�رد
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�ون روی ز���ش ��ری �د و ��9ث �د �� �د�ش از �� � رد

_اه ه ه ه ه

���د ��� �$ �دن او را در �ر ...�ون او را  ر �رد ...را�($ ی ا�� 
�.�رد

&طره &طره �ون ... و �-وت ��م 9"�ش را  ر �رد...د�.ر د�وا�$ �د 
او ز���ش را ��س �/رد ھز�ن �$ ا�� �ودش را روی  ���ن ��$ او 

��5ر �داد

ھ�+ *�ز �� �وا��ت ا(���� �$ ا�ن �و�� دا��$ ���د

/�د..�و��ری � ����د�د�ش � �وا�ت او را از ...د�دش ��ر �د ....
د�ش � �وا�ت او را (/م �$ �ود ��5ر دھد..آن �ودش �/�د 

�/��ده ا�ت او ����.... ���� ز��ده

���� ��5 ذ�ر

�� ��وا�د وا��ش او را در ...�$ طر�"� �وا��ت �ودش را 9"ب �/�د 
�ز�ر �واھد �د �ظر �.�رد � دا��ت �$ ا�� �$ ��طر �ون
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�� �$ �ودش ��دآوری ��د �$ ا�ن ... ا�ز��ر را ����د د�ش � �وا�ت آن
د��ر ا���ن ھر�ز �� �وا�د ��وه ز�د�� �ردن او را درک ��د

ا� *�م ھ�ی �����ری اش �� (رارت روی ... �6 ھ��ش ��.�ن �ود 
���د ا��/$ �� دا��ت ا�ن �ون از ��-�ی .. ��-�ی او ��Lت ��ده �ود

د��-��ش ��و آد و ا�.�ت ھ��ش را ��ن وھ�ی ...�ودش ��ری �ده 
(/م �ر او را �ر5ت و �$ �ت �ودش ���د ... �و��ری 5رو �رد

�6 ��ر د�.ر او را �و��د و ز��ن �و��ش را ����د...

�و*و�وی �/��...�%�ت

 A�*� ر5ت و ����ش را��و��ری �� د��-��� �رزان  �ت �ر او را 
او را (/م �ر �$ �ت �ودش ���د ���$ ھ�ی او را �$ ���$ .... �ر5ت

ھ��طور �$ ا�� �ودش را روی او ��= و  ���ن � �رد ..�ودش *����د 
�وک ���$ ھ��ش  و�ت او را �وازش � �رد..

ا(��س ��/�ری ....اھ�ت ��دم...��ری �ن ھ��طوری ار�2 ��م_
و �ر ان از �دت ���ز �زر��ر �ده ...ا��ش از �ون  ر �ود..� �رد

5"ط �و&ف ��و..�ود

�ت���ن �و�$ ھ� �� �دا�� �ش دار 
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�����و�م �وش رو (س ��م �$ �زد�/�.. داری ار�2  _

� دا��ت ا�ر ھ�ن (�= ��ن  �ھ�ی او را �� د�ت �.�رد �ف د�ت 
د�ش ...د�ش ��وا�ت ا�.��ش را در او 5رو ��د.ھ��ش ��س �واھد �د

� �وا�ت �� ز��ن ان �-د را از روی &�ت ھ�ی ز���$ او ����د

ا�� (/م �ر وھ�ی او را �ر5ت و �ر�8 �ر و �ر�%�ر �ودش را �$ او 
��5ر � داد

.....و ��5ر ��ن  �ھ��ش روی ا�ت او..�ون او در دھ��ش ....

5"ط �و&ف ��و... ھر ��ری داری � ���اه ه ه ه ه _

در �دن اش  ��5ر �ذت... در (��� �$ ز��ن ھ����ن در��ر �/د�.ر �ود�د
در (�ل ا5زا�ش �ود

�رش را 9"ب �رد و �$ �ت �"ف 5ر��د ���د

��زو��...�%�ت _

��-� *�زی �$ � ...�رای �(ظ$ ای �-��� ذھ�ش ��� ���� �ود 
�دای 2ر��ن &�ب ا�� �ود... �وا��ت ���ود 
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�و�د �� س �دای ��ن �ودش را ���د �$ 

��ری �ردی ار�2 ��م.....زن _

�$ ز��ن رو�� ز�ر �ب 5(ش از �دت ��5ر ار�2 �دن ��رز�د و
�� ھر �رزش �� اراده 5ر��د � ���د ���د�ر و ���د�ر.�داد

او ��9ث �ده ...... (ر��ت ا��زا�ت د�وا�$ وار �ر و �ر�8 �ر � �د�د 
�ت...�و��ری ��س �ود �ود ��  ���ن ��$�ن رو د���ل �ن :در ذھ�ش 

ن @رق �و....ا��زاو�� ��

5ر��د ���دا��

......دارم...دارم ..اه �دا��...�و��ری ..._

و در �ذت @رق �د... *�م ھ��ش ���$ �د

و�-�ی �ذت �دن او را در � �ورد�د�د

*�م ..ا� ھ*��ن �د�ش ا5زا�ش  �دا � �رد و �"ر���ً او را � �ر���د 
ھ��طور �$ �دن اش �� ��*�ری �/�ن ��ورد زز$ .. ھ��ش ��ز �د
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�رد

- وم ���$... �و��ری؟...�و� _

�ت ��.��$ .. *�م ھ�ی ��9ب و @ر�ب او �ر روی ا�� &�ل �ده �ود�د��
� �رد $%�� ��ن را درک �� �رد ا� از .. ای در �و�ش زز $�

آ�-� �ر��.� و در�ده �و�� � ��ر�د

�-�ودت رو �وی او�-� @رق �ن.. اون *�

�� ���$ ای روی او ا5��د و �ور�ش را ��ن ..��=�ره �د�ش آرام �ر5ت 
�ردن �و��ری  �-�ن �رد

$ن د�.$ ��رم �و

ھر�ز در 9رش *�زی ���د ا�ن ��ر�$ �/رده �ود

�و��ری د��-��ش را دور او �ر5ت و او را (/م ���ر �ود ���د و �$ 
ا�� �� دا��ت د�ت ھ��ش را ��� �.ذارد ����را�ن آ�-� ..�ود ��5ر داد 

را روی ���$ و ��=ی &�ب � �ده او��ری �ذا�ت

�$ ��طر ا�ن �وده �$ از �ظر ا(���� �(ت ... �� �ودش �/رار �رد
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ا�ن ��-� د���� ا�ت �$ ..��5ر �وده و از �ظر ���� (روم ��ده �وده
ا�ن *��ن �� رھ��� ��م ردی �$ &رار �ود او را �/�د را 5ر��د زده �ود

��ز �ر5�$ �ود... �ون آ��� �$ او را �رای �و��دن �ون 

. �%د از *�د ���L$ دو د�� �و��ری *��$ اش را روی وھ�ی او �ذا�ت

و�� %در�ت ز��� �$ 5/ر �رد دار�د ���د دو ��9ق و %�وق 
ر5��ر � ���د �و��ری (/م او را �ر5ت و د��ش را ��ن ��وارش �رد

_ا��زا�ت �و*و�وی ���ق ���ن �� ن *� �ردی

ھ�وز . �دون ھ�+ 5/ری ا�.�ت ھ��ش را دور 29و �دن او (/م �رد
�ت �ود� ��$ ..ز��� �$ ���طر وا��ش ��س د�ت اش  ر�د . ھم �

ا�ن او��ن ��ر �ود �$ *��ن *�زی را ��ر�$ � �رد.. �ر� ���$ �رد

ھر�ز �9&$ ای �دا�ت �$ .. آن را ��و�د..د�ش � �وا�ت آن را ����د 
ا� (�= �ب ��=�ش را ����د و .. دا��$ ���د *��ن را�ط$ ای ��  �ری

�ور � �رد� .....

ا�$ �� ا�ن ا�دازه 9��ره ام رو �.ر5�$ �ودی ��ورت � �ردم _
�زش ����

� ر��د  �����ا� � س �ر ش را�م �رده و �ب ھ��ش را ..�$ �ظر 9
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روی �وش او ���د

_�� ز�و�ت

در (��� �$ �� �ود 5/ر � .. �� ���دن �دای �ش دار او �$ �ود �رز�د
و وا��ش �ودش *$ � �وا�د ���د �و��ری ... �رد آ�� او وا&%� �دی ا�ت

�ت�

�ورو ��را(ت �/رد؟ �و�$ ی �و��ن _

�و���م را�2ت ��م .$ �$؟..�وی �(ظ$ ��ر �رده �ودم  _

�� د�ت او را ��5ر داد و ��9ث �د او ���$ ��د

_��9ث �دم �$ �ت �"ف 5ر��د �ز��؟

(/م + د�ت او را ��5ر داد. ���-�ن ��م �دن �و��ری �"�ض �د

�م ���ت ��-وده �ود�_

او را �$ طر�5  ر��ب �رد
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��ش ر&ت ا�.�ز�ت �$ ��و�� �9&$ ن رو �$ د�ت ���ری �/�ت _
�و ���و�� �� ��رو�� �ود�و "���$ ���..�ورد 

و �دون ھ�+ (رف د�.ری �� د�د �د

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

در�ت Lل  درم.........@���دن �وی �Hل �6 ا���ن

�$ دا�ل ا��ق �واب ��$  ورت ...در (��� �$ از �ودش �ز�ر �ده �ود
� �وا�ت �6 دوش د�.ر �.�رد ..���س ھ��ش را در آورد ..�رد 

د�ت ھ��ش را �$ د�وار ��5ر .. ھ��طور �$ آب روی او � ر��ت..
� �رد �و��ردی اش را (�ظ ��د..داد  �%�

آ�"در .. در ان ��ر و دار د�ش � �وا�ت ��م ��روی ا��زا�ت را �.�رد
د�وا�$ وار در او @رق �ده �ود �$ �$ ز��ن �دری اش �(�ت �رده �ود
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ھر�ز ���د �� اورد *��ن .. ھر�ز آ�طور ���ر�ش را از د�ت �داده �ود
���د ا��/$ او �6  �زل ا�ت �$ &ط%�ت ان .�ذ�� را ��ر�$ �رده ���د 

را از �/د�.ر �دا �رد�د و � س �$ آرا� &ط%$ &ط%$ آن را ���ر 
�/د�.ر *�ده ����د

و �و��ری (�� �$ در��� �� او را�ط$ �ر&رار �/رده �ود

وھ�ی ...ھر�ز �� �وا��ت �.�ه درون *�-�ی ا��زا�ت را  $� ���ز
او را �$ *�د �ر5�$ �ود و او را �$ �ت �ود ���ده �ود �� ����ر او را 

5راوش ��د... ��و�د

ھر�ز 5راوش �� ��م �$ Lل �6 �و�وان از د�دن 9رو�م ا��طور 
ھ���ن زده �دم

ا��/$ &�ل از ان �� ��رو�� �وده ��9ث �ده ...او 9رو�ش ��ود ... �$....�$
ا��زا�ت ��-� در ز�ن ���ب در /�ن ..�ود �� روی او ���Lر �.ذارد 

���ب �ود

او ��� �ود �$ .. ا�ر ��رو�� �$ �ودش ز(ت � داد و ��دار � �د
ا�ن ��رو�� � �ود .. (�= �و��ری را �� ا�ن ا�دازه در ���$ 5رو � �رد

�$ ��9ث � �د از �ذت �$ �ود ��رزد

ا���$ �$ ا�ن �و�$ �ود
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�م ا���&��� �$ �� آن ا���ن ا5��ده �ود را ... �� ا�ن (�ل ھ�وز ھم دا�ت�
��-� �(ظ��� �%د .. و �و�$ �د دو��ره �د�ش ���ق �ده..رور � �رد 

از آن ا���ق؟

ا/�ن �دا�ت. �$  ���ن ��$ �ودش ا�م �رد

ا��ظ�ر دا�ت �� �� ��ر�.� او .. او &�د ا��زا�ت را ��ره �رده �ود
در ..(دا&ل ا��ظ�ر دا�ت ا��زا�ت ��-� ادای �ذت را درآورد .. ��ر�N ��د

�دون ا��/$ از .. 9وض او �ودش را ���ً در �و��ری @رق �رده �ود
��9ث �ده �ود �� �و��ری ار�2 �ود..د�ت �� �ب ھ��ش ا����ده ��د 

�$ ��9ث � �د او را ��ت ��ور ��د ..�� ان ا����ق...�� �وار او �دن
�ب ...&�ت ھ�ی او را �وار ��ود �$ ��ور ��د دارد �"�$ ی..

ران ھ�و...ھ�و .....

��$ �ود &�� دو�ت  �ر دا��$�.ر &�� �� *�د ��ر �ر�ن . ا��زا�ت 
دا��$ �$ � �وا��ت آن �و�$ (ر�ت ��د؟

@رق در او �وده ا�د ھ�+  *�د ��ر در�ت ���د او �وده ا�د؟در (���/$
�و��ری *�ره د�.ری �ز ا�ن �$ �ود را �$ او �� �ر�د �دا���د؟��ش ھ�ی

از �ر 9�����ت ��رون زد�د ...�� 5/ر ردھ�ی د�.ری �� او

�� .(دا&ل ھ�*/دام از دو�ت  �ر ھ�ی او ���ر�� اش را �.ر5�$ �ود�د 
در ھر &رار . �ودش در �%�ب �ود �$ *را �$ آ�-� ا�ن ا��زه را �داده �ود
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�و��ری آ��� ��ود .. ��9"��$ ای �$ �� دو�ت  �رھ��ش دا�ت
و ��ص �ود �$ او از @ر�زه ���� اش �ذت � .. �در���� ��د��

�رده

Lل ن

�/�رت ا��زا�ت ��-� �$ ن �%�ق داره.... �����دی زد

�و��ری ھر�ز او را ���د آن ��واھد  ����ت ... ��ش ��دش �� د�د �د
او ��-� � �وا��ت ��رو�� را از آن �ود ��د..

د�.$ ھر�ز ا(����ت آ���ن ���م ����$ ا��زا�ت رو ��ر�$ ��واھم 
�رد؟ھر�ز ��واھد دا��ت �� او �ودن *$ ا(���� �واھد دا�ت؟

 س ھ�+ ���و�� �� د�.ر دو�ت  �ر ھ�ی او �دارد

���� ھ�ی د�وار . ��ش �$ �/��ره ��رون آد و �� د�وار �ر�ورد �رد
روی ز�ن ا5��د�د

. �$ ا��زا�ت ����ون �� آن ھ� �وده را �/�د... د�ش � �وا�ت ھر ��� 

�$ ا�ن  �ون  آ��م ھ�ی ھورد..د�ش � �وا�ت ھ$ آ�-� را ���ود ��د
9ل � �رد�د ���-�ھ��طور .. �-رت دا���د �$ �ر ا��س ا�ده ھ�ی ��

�$ ذھ�ش دا�ت روی ���ن �و=ن � داد و �$ ���ت اھداف اش �/� 
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�دای ا��زا�ت را ���د �$ �$ (�م وارد ��ود.. د�.ر ا5�2$ �د

�ر� �دا��زا�ت *$ ��ر �واھد .. �6 ��ر د�.ر ���/�وی �$ او (/
�رد؟

 �����ش را روی آن �ذا�ت... *ر��د و د��ش را "��ل ���$ �/�$ داد 

_�رای �"�$ اش اودی �ر�$ �و*و�و؟

.. ا�ر*$ ھر ا(���� دا�ت ��ز ان.. ا�ن ���ت را �� �� ����� ادا �رد

.. ���$ ھ��ش را 9"ب داد .. ا��زا�ت در (���/$ ھ�وز ھم �رھ�$ �ود

�و��ری د��-��ش را �ت �رد ز�را �6 ��ر د�.ر �د�ش �$ او وا��ش 
���ن داد

آن .*�م ھ��ش (��ت د�9�5 دا���د .. ا��زا�ت ��  روا �$ �ظر � ر��د
�$ ��9ث ��د �6 ���.�ه .��ل ھ�ی ز��� را روی �6 ���$ ا�دا��$ �ود 
در (�م �و��ری �رای �ودش �$ د�ت آورد

ا����م �� �$ *�زی رو �-ت ��دآوری ��م_

ا� �(ن �دا�ش . �ذت �را�ر �دن �و��ری را در �ر�ر5ت.. *�؟..*�
��ل �$ �ظر � ر��د
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م�-م ��دآوری ���؟.... ھ _

*را �دا�ش �ش دار �$ �وش � ر��د؟

�$ ��طر 5ر��دھ��� �$ �$ �ت �"ف � ���دم...اه

ا��زا�ت ��وار �و��ری را از روی ز�ن �ردا�ت

_ ��� �و&�� �$ داری (ر��ت ������$ ی ن رو  �ش ��رو�� ��ره 
ا��و �$ اون ���ن �ده و طMن �و �$ �-ش ��دآوری � ��� *طور ...

��9ث �دم Lل �6  �ر �*$ ���رل �ودت رو از د�ت �دی و �ود�و 
�راب ���

ا�� ��وار او را �$ دا��� (�م  رت �رد

_���د د�ت ��واد ا��� رو ��ز ���

روی  ���$  � ھ��ش *ر��د و از ا��ق ��رون ر5ت

Lل �6  �ر �*$؟�ودو �راب ��م؟.. �و��ری �$  �ت �ر او ��ره �د
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���وا�ده �ب ھ��ش �$ �����دی ��وده �د

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

ا�� �%د از آ�/$ دوش �ر5ت و  و��ده �ر�ن ���س �وا�� �$ � �وا��ت 
ت ��ت �واب ...�6 ���س �واب ���ن ���د ر�A ... را  �دا �رد � $�

ر5ت

�$ ھ� �ز�د)�و ��ت �رم �� او �و��د �و�� �رد .. ز��� �$ ز�ر 
آھ� ���د

ھر�ز �� دا��ت ��ت �واب � �وا�د *��ن ا(��س �و�� دا��$ 
ا���� دراز ���ده در (��� �$ ���س �واب ���ن �$ �ن دارد و در .. ���د

ر@و��ر�ن  �ر*$ ھ��� �$ �$ 9رش د�ده ا��را(ت � ��د و روی ا�ن 
���$ ز��� � �وا�د

�$ ... �� �6 ز�دا���ن *�م &رز..او در �6 &�س ط��� ز�دا�� �ده 
�(رک ا�ت��دی از ��5�ز�-�ی ����

*�زی �$ ...ز�دا����� �$ ا�ب *�زی را در و�ود او ��دار �رده �ود 
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ا�� � �ر��د ھر�ز ��وا�د �� �س د�.ری ��ر�$ ��د

�� �ود 5/ر � �رد &رار ا�ت  در�ت ھ��طور �$ دا�ت �� �ر�رو��
ز�د�� ��د �$ ��د آور �$ .. *.و�$ �دون �ذ�� �$ �� �و��ری ��ر�$ �رده 

&رار ���ت ا�� ز�ده ���د

� �رد وا&%�ت را �$ ��د �ود ���ورد �%�

در�ت �(ظ$ ای �$ ..ذھن �Hو�ش آ�وده �ر �د .. ��=�ره آرام �د
.. (�� از �ر���$ �� او �ر�ورد �رد.. دا�ت �$ �واب 5رو � ر5ت

-��ش را ��ز �رد دا�ل ا��ق �و��ری ا����ده �ود�* $� ���دو��ره .. ز
�و ��$  ورت �رد؟

�و �ر�رم �ن_

��= ��$ اش �رھ�$ . �%د از ا��/$ ا�ن د��ور را داد  �ت �زش ���ت
وھ�ی �م دارش �� ������� روی  ����� اش .�ود و ��ش �$  � �دا�ت 

���� �ذاب.....�� �-��ت ز���. ا5��ده �ود

ا�� *�م ھ��ش را ���د

اون ���� از وظ��ف ��ر�م ��ود....�ر�رت ��م _
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%�"دم وظ��ف ��ری �و ا��$ �$ ھر ��ری �$ �-ت د��ور �دم رو _
�� �رای ��ری �$ ��وای ���س  و��دی . ا���م �دی ���$ �9وه �و 

�$ ��ری �$ داری و 9روس ن �%د از ا��/$ ��ھم �و�.ذرا�� �رد�م 
�و�ر�رم �واھد �رد

�ون ادا درارم ؟ �و��ری ن �$ ... ؟.��وای �رات �ر&�م_�Lل �6 
�دت ���م

ن �(�ت �ن... ���ن. ھ�+ اھ�ت �%��� ��دم_ ��

ا� . ا�� *�د �(ظ$ ردد �ود �$ دو��ره �$ آن �ل را(�� �ر�ردد
��=�ره �� آھ� روی آن ���ت

او�م �� �و�$ �$ .. �.�ت آوره.. 5-�دم *�د �� �وال در ورد �و دارم_
$Mو�ورد ��و�م ���/�و�م رو ���رل ��م...�$ ا��/$ در � �ا

� �وای *� �دو��؟_

_*را ھ�وز ھم �6 ���ره ای؟

ا��/$ � �ر��د از �6 .د�ش �� �وا�ت د��ل ا��� را �$ او �.و�د
� �ر��د ��ور �ود آرزوھ�ی طو=�� .. �ر د��ر����� ��ردار �ود 

ا��/$ ��ر��د ��واھد ��ور �ود &�د �Hل ورد .اش را رھ� ��د 

289



tlg
:@

NOVELSLAND

و در آ�ر ز��� �$ آ�ده .. &�د دا��ن ھ�ری و�5دار...�ظرش را �ز�د 
..�*$ ھ�ی �ودش را دا��$ ���د... �ود

�ت�����را�ن �$ ��ی آ�-� 

�و���$ .. 5/ر � ��م ��م ز�ن ھ��� �$ �� ��رو�� �$ ���ن � ر5��_
در �را�ر �ذا��ت �و "�وت ��$

ن ھر�ز �� او �$ ���م �� ر5�م_

اون �ودش �$ ��-��� � ر5ت و ردم رو �$ &�ل �9م � ر�و�د؟ _
*را؟

�و��ری ���$ ھ��ش را ��= ا�دا�ت

�ر5ت_ �(�= 5/ر � ��م .. &�� ��روی (����ش رو از ا�ن 9ل 
�راش �$ �6 �9دت ��د�ل �ده

_9"��� �$ �ظر ��ر�$

ا� .. در �ظر �.�ر د�.$ ���زی �داری �$ @ذا ��وری �� ز�ده �و��_
��$ ؟ �رای .. ھ�وز ھم ��و�� @ذا ��وری� A�� د�ت �رای ط%م @ذا
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9ل @ذا �وردن؟

ا�� ��9ق @ذا �وردن �ود..(ق �� او �ود 

ھ�+ �.-���� در ز�دان �%� �/رد �/�رت ... �$ �وال ن  ��G �دادی_
رو ازت �.�ره؟

_����ر او�-� ادم ھ�ی �� �را5�� �ود�د

(��ت *-ره اش ��ره �ر �د و ��ش ھ��ش ��رون زد

�و رو �س �/رد؟....... ا� �$ ھ$ او�-�؟ ھ�*/دوم از او�-� _

�و��ری دو��ره دا�ت 9"����ش را از د�ت � داد و ز��� �$ *�م 
ز�A ھ�دار در ذھن ا�� �$ �دا درآد... ھ��ش ���� �$ �ظر ر��د�د

_2ر��ن &�ب �%����و  ���ن ���ر

�ت�ا�� �� (���� �ر�$ ���د 

��و�م 2ر��ن &�ب �%���م رو  ���ن ���رم ا�$ �و �رم داد �/��_
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_ $�ن �� ..ز�د�� �و در د���ن  $� ����� ا�ن (�ل در ھر 5ر
��� � �ا(�را

_�و ا(�رام ن رو �د�ت ���وردی

اون و&8 �و �رای ... ا(���ش ھ�ت ھ�ن ا�ب �واب (�"$ رو ����م_
ھ��$ ���ود �واھ� �د

ا�� ��زو ھ��ش را روی ���$ اش �$ �/د�.ر �ره داد

���ل .. ��9ق ا�ن ھ��� �$ اون ���ر رو روی ��وی ن �.-داری_
داری ��ری ��� �$ ن ھم Lل �ودت د�وو�$ ��م؟ ��وای ��ری ��� 

&�ل از ا��/$ ��ورت �5ز�/� ��رم ن رو از �ظر ذھ�� ���ود ���؟

�� �(�� �دی  ر��د

_*��ن ا/��� و�ود داره؟

(دا&ل *�د در�$ 9������ش آرام �ر �ده �ود

292



tlg
:@

NOVELSLAND

_5/ر � ��� *"در ����ر � �و�م �(ل ��م؟

_�و ھر *�زی �$ ن �-ت �.م ھون رو �(ل �واھ� �رد

_و ��ورم از اون �و�م ��د؟

-��ش را *ر���د�*

_�و ھ$ رو ا��طوری �/��$ �دی؟

$ �� (ر�ت �د ��از �دا�ش د�وا�.� � ��ر�د...�دن �و��ری ���د 

��� �_�و %�� �/��$ رو درک �

آ�� �و ��-� د�.ران رو �/��$ دادی �� �ودت ھم ورد �/��$ _
�ر5��؟&رار

_ھر دو

�.......ا�� آرزو �/رد �� ا�ن ا�دازه در ورد او ���/�و ��ود ا
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_*طور ورد �/��$ &رار �ر5��؟

_ اون رو ھزار �را�ر �ن و ..�د�ر�ن 9ذا�� �$ ��و�� رو ��ور �ن 
و اون ��-� �/� ...�%د ھر ���L$ اون رو �$ دت ���د ��ل ��ور �ن 

�وده �$ ن �/��$ �دم از *�د�ن ��ری

_�ش &رن؟

���د ا��طور ���د...... (�� دارد ا@راق � ��د

_�$ ھ�ن د���$ �$ د�وو�$ ھ���؟

ھ*��ن �$ ��طر ��طرات...��ف د���ش ا��$  _

_��طرات �و �د�دی؟

_ ھ�+ ��طرا�� از �رد و ��ک ز@�ل ...�� ���� �$ �$ ��طر ��رم 
$/*��$ از  �� ھ�+ را�($ ��زی.. ��A �� �"ف ھ��� �$ از�ون آب 

�و�ت �وک ارزون در (�ل  �ت ��د رو �$ ��د ���رم

ا� *$ .. �و��ری ��9ث ��د ز�د�� اش ����ر ذ�ت ��ر �$ �ظر �ر�د
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*�زھ��� �$ (�2ر ��ود �دھد �� ھ�ن (�= آ��� ���د

_����ر از او�/$ �روت ���ری ن رو ���� �ردی

�����ت دارا�� ھ�ی �و .. � ����ت در ورد �و *�زا�� ��د �.ر5�م_
� ����ت در ورد ���واده �رم آورت ���و�� .. رو ��وش � �ردم

� �ردم

ا�� ���ش را (�س �رد

_�و �وی �و�$ ی ن �ودی

�/ردی...ن �6 �و�$ دارم  ���و �وی �6 ���$ درب و دا@ون ز�د _

ھ�+ ..ا�ن ���$ درب و دا@ون �راش  ول  ردا�ت �ده و �ر�داری �ده _
�س ���و�$ �رو ��ور ��$ از او��� �ر�م

�$ �ز ز��� �$ ���$ روی آن &رار دا�ت

���ده ھ�ی %دن ز@��� �$ ��رو�� آ�-� را ���$ �ود �$ ��طر د=��� �
آن �وھ���ن �� 9"ش  ر از .. اطراف �وھ���ن  ��رز  ر�$ �زد�د

 ��� ز@�ل ��A �$ ���واده آ�-� ��5ر � آورد �$ ..ز@�ل ��A �ود �
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ز��� �$ ا�ن  ���5ری ���Lری �دا�ت آ�-� �$ �راغ وام .آ��� را ��رو��د 
���/� ���$ ر5�$ �ود�د

���واده  ول �رای &�ط ھ�ی وام �8 آوری  و �"�$ا�ر*$ راس و ا5ر�م
��-� �(ث ز�ن طرح �ود �$ ��  ردا�ت وام �$ آ�-� ��5ر .. � �رد�د

آورده و ����م �و�د

�و��ری زز$ �رد

ن ���و�م درک ��م *را �_�و ���� Hرور ھ��� ا

�ودت ... ���� �%� �رد �.ذارد �واب از ��ن �ب ھ��ش ��رون ����د
�%� �ن اط��9ت �د�ت ���ری...رو آروم �ن 

*طور ������ داره�-م �.و ��رو�� _

_ �$ د�.ر �/$ ھ� ��وش �ر  �/$ ای...��رس ... Hرور... �رور
�%ظ�م 5رود ��رن

ا�� �6 ا�رو�ش را ��= داد

�ده �و و&�ت رو �� زن ز����� Lل _� ����6 زن �رور �$ اھ
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�رف ���؟ھ�گ

ن و ��(ره �� ھم را�ط$ ای �دار�م_

_ ��وای دا��$ ���� $� �Lوار $رو �-ت  ��رو�� &�ول �/�$ اون ھ
�ده؟

�ت��� �(ن �ردی 

_��رو�� ھر*"در �$ ن � �وام �-م وارث �ده

�واب ا�(را�5؟

� دو ��ر �� �واھ�د ��ھزاده ھ�ی �و����م �و*و�و در�ت ���د؟�_

ن ���و�م اون رو از آن �ودم ��م �� ز��� �$ در �6 �دن ���را _
�ز�م ��دت .. ����$ $در @�ر ا�ن �ورت �� &در�م �$ اون �د
... �پ...��د؟

 س د��ل ا�ن ����ر ا��$
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�� *�ز ����ری و�ود دا�ت ؟�� ا�ن (�ل ��رو�� ھ�وز ھم � �وا��ت �$ 
ا�-$ را�ط$ ���� را  ���د... طر�"� د�.ر �ون آ��م را را�2 ��د

دو�ت �دا�ت؟

_را��ش �رام ���$ اون ھ$ &درت رو ��ور ��م

*-�ر *�ز ھ�ت �$ ��9ث ��$ �6 �ون آ��م از �"�$ ھ�و��9ش _
�ون ا�را�5 دا����ن در ..�6 &�ب � �ده ..��ون �ون ..&در��د�ر ���$ 

ن �ون آ��� ھ��م �$ �$ ��طر ��ون �ود *�م ھ�م ...رگ ھ�ش 
ن ھزاران..&��م �� $  �� �و�$ ا�را�5 دا���ن.. &رز �ده  $� $���

ز�ده ھ��م و �� �ذ�ت ھر روز ��  ����� از ز�د�� &در�م ����ر �ده

_ � س ا�� �$ �ت ��= ... �ون آ���ن �ده او ز�دا�� ھ��6... �9��$ 
�.�ه �رد

_�و �6 دا���ن وا&%� ھ���؟

_ �و دا��� �����ت رو �%د از در�$ ط��%$ �/ردی ...اوه در��$
ن �و��ری دا���ن ...وارث ��ج و ��ت..�ود  �در ن ا�وا�� دا���ن..

وارث ("�"� ��ت.. ھ��م

_ا� ھ$ 5/ر �/�ن او�-� و�ود �دارد
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�را ھ� ��و�ن �$ �دی ا���ن ھ� ����د..ا���$ �$ آ�-� و�ود دار�د _�� ..

5/ر � ��ن ا�$ ��و�ن *�زی رو �����د ���د و�ود �دا��$ ���$

_�و �$ ��ج و ��ت دا����ن وھورد �9&$ �د ھ���

�ت�ز��� �$ �و��ری �رش را �$ طر�5 �م �رد ا�� 

ا5رادت ���د در آرزوی ا�ن ���ن �$ ...ا�ر �و �� ا�ن ا�دازه &وی ھ���_
�و  �د��ه �ون ���

�دا�� از ��ر��2�� در آورد

���ل دارم �6  �د��ھ� رو ط�8 �ودم ��م و  �د��ھ� د�.$ رو _
����ر ��م

_�%دش *�؟

ا�روھ��ش �$ �ورت �6 �ره در آد�د

�ظورت *�$؟_
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���د د���� �رای ... �%د از ا��/$  �د��ھ� ھ� رو �$ ����ر درآوردی_
ا���م ا�ن ��رھ� ���$

�و��ودی ��ل_

_ ��M*"در ا�ن ا(��س ادا$  �دا �واھد �رد؟ �د ��ل؟ ھزار ��ل ؟ط
���د �6 ھدف �-��� دا��$ ����

�-�ن ����ر ��.�ن �ود... �و��ری ���د �د و ا����د��

ن �6 ���ت ھدف دارم_

� س �$ آن ��وه ای �$ .. �$ ز��ن رو�� *�زی ز�ر �ب زز$ �رد
ا���ن ھ�ی د�وا�$ �ر��ن را �/�ن �دھ�د �و�� ��� �� *�زی را د�ده 

ا�د �رش را �$ طر�5 ���د �رد

ا��  ر��د

_ا�ن د��� ھ� ھدف �-��� �و ھ���د ؟���� �وب  س *� ھ�ت؟

�زد �.�ه ��ره اش  ���ن آد ھ��طور �$ &دم
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_ھ�ت ھدف �و*6

_�-م �.و

�ت�Lل ا��/$ دا�ت از روی �6 ���ت � �وا�د 

��رو�� رو ��د�ل .. �ر��ب روح ا�زا�ت رو�ده..(�"$ رو  �دا �ن_
دا�� رو ����ر ..�ر�� رو  �دا �ن و �/ش.ھورد رو ����ر �ن..�ن
�ن

زد و �ر�� �� �ود؟*"در آ�ون ا�ن (ر5و....�ر��ب روح ن رو �ده 

�رم از ا��/$ ا�ن رو �-ت �.م ا� اون ��رھ� _���ون ا��م 
ھ�*/دو�ون ھدف �-��� �����د

�و��ری *ر��د �� �$ او �.�ه ��د

ش ��رون�/�_ز�و�ت رو �.$ دار ��5 ذ�ر �و*و�و �� ن از (�"وت 

ا�� ���ت ....ھ��طور �$ �و��ری ��$ &دم �زد ��$ ��$  ورت �/رد 
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�د

�ت��(ظ�ت طو=�� �%د �� 9�����ت 

_دا��� از *$ �و5�� �(�ت � �ردی؟

�$  رو�$ ر��ن �$ اون...�6 ھدف �-��� ���د �6 ����$ ���$  _

_���د ن از �ود  ر�$ �ذت � �رم

�ت�ا�� 

اون ��ر ھ� ھ�وز ھم  رو�$ (�وب � �ن..  س ھدف �-���ت �ذ�$ _

ن 5"ط �رای او ��ر ... �"د�ر ن ا��$ �$ �6 ا��"�م �و�� رو �.�رم_
ھزاران ���$ �$ ھد5م ��-� ھو�$..� ��م 

�ت�ا�� �� �دای �و*6 

_ھ�وز ھم �6  رو�$
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�و��ری �%ره ���د

_آ آ آ آ آ ه ه ه ه ه ه ه ه

(/م ��ش را �$ د�وار �و���د

�%���ت رو ���د دھن _

�ت�و�� �ر�ن �ن �دا�� �$ � �وا��ت �"��د ��د % ��

�6 ...�6 ز�د�� ��د ... ����ر اد� ھد�5ون �6 ���واده �و�(�ل_
$���Hل �وب و �ذت �ردن از ز�د

�$ �ظر � ر�� 5ورا �$ ا�ن و2وع �9&$ �د �ده.. �و��ری آرام �د

_و �و از �و�(��� *� �دو��؟

ن ����ر ز�د��م او�و ��ر�$ �ردم و �%د از ا�ن �د���� ھ�ی ا��ر _
����ر &در اون رو �دو�م
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*طور ��و�� �وی اون ���$ درب و دا@ون �و�(�ل �وده _
او�"در دارا�� ھ�ی ..و&�� ��ور ���� �رای @ذا ��/�ر �ری ...����

� دا��$ ����؟�

وا&%�ً در ا�ن ...�و��ری او را �("�ر �� �رد ...��9 *�د ��ر  �6 زد 
ورد ���/�و �ود

�� او�-��� �$ دو���ون دارم �ذرو�دم رو �را� ...�(ظ��� رو�$ _
*�زی �$ ا���م ...و �$ �ر9ت از �(ظ�ت �د �9ور � ��م ... �دارم

ھ�+ و&ت روی �ذ��$ ��ر �� ��م... �ده د�.$ ا���م �ده

_ا�ن ���� ��ده �را���$ ا�ت

���ت *�ز  �*�ده ای _

ا�ن ���� ���$ �ود_

�و ��و�� �$ �ودت ��د �دی �$ ...و ھ�وز ھم ��$ ازش درس �ر5ت _
-�رت ھ�ی ����ت وا&%� �9�� ھ���د ... �و�(�ل ���� �����... �*

�م ا�ن ��ش ھ� رو در  �دا �ردن �و�(��� �$ ��ر ���دی؟� $���$ ا

_اون و&8 �� �و���م ا�ن ھ$ ��ل �ون ���م �$ در ��رم
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_���د �� �-�م �ردن او&�ت �وش �� ��رو�� �و����  �داش ���

_او�و از ا�ن و2وع ��رون �زار

از ا���م دادن *$ ..اون �$ �ورا�� �6 ا�زار &��ل ا����ده ا�ت _
��رھ��� �و�ش ��د؟

�و��ری *�م ھ��ش را ��ر�6 �رد

ھ��طور �$ �و &�� ا�ن ��ر رو ..��رو�� از �/�ر �ردن �و�ش ��د _
ا���م � دادی

$�� �_اون Lل ن �/�ر �

��ش را �$ د�وار �/و�د (�� 5/رش ھم ��9ث � �د د�ش ��واھد

�و د�دی �$ �وزن ھ�ی ��$ ��ن رو �را�ر �وھ���ن رھ� ��م _ =�) ��
ن ..�� � و�ن؟ اون ھم �دون ھ�+ د���� ؟ھ�+ ���ھ�� ��ن � ���ت 

� ��م� �ھر�ز ا�راف �� ��م و ا��طوری �$ ز�د�� �� ا(�را
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آ�� �$ روز�$ در � رت  �دا �ردم؟... ا�ن �رات و2وع (����$؟ _

"���$ ی ��ن ن و او ��9ث ��$ د�م ��واد ��= ���رم _.. $��� ��� ا
ھم �����م

-��$ �و _

ا�� (ر5ش را &ط8 �رد

�ودم �دو�م �$ در ھر ز��$ ای از اون  ���ن .. ���ت رو (روم �/ن_
و @�ره..و @�ره ...�رم و @�ره 

� س ادا$ داد.�و��ری �6 ا�رو�ش را ��= داد 

��� ��9ق ون رو �� ھم �"��م ���م_�ن و��رو�� ���ر ھم ... ا�ن �$ 
و �$ آ�-� آوزش .. از �*$ ھ�ون (��ظت � ���م.. (/وت � ���م

� د�م

�*$ ھ�ی ن

��و�م ��ور ��م �6 �دای رگ ��واد *� �$ �*$ ھ�ش اوزش �ده�
_
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���� ���5$... �و ھ�+ ا���ف �ظری �� ����ت ��� _

_ $���ن ��وام �"�ب ��م ا�ن 5"ط �6 � $�در @�ر ا���ورت 5"ط ....ا
ا� وا&%� در ورد -�ر�-�ی �دری ��رو�� ....�6 اظ-�ر 9"�ده ا�ت

د�.$ =زم �$ ذ�ر ���ت -�ر�-�ی  دری �و رو �ذ�ر ..���/�و ھ��م 
��م

�/ر �$ �ظر � ر�د (��ت *-ره اش...�و��ری ا�� �رد �

_ھر�ز 5/ر �/ردی  در �ودن *$ (�� �واھد دا�ت؟

ر��6 ���� �زر�� .. ا�$ ��� ��واد �$ �*$ ھ�ی ��رو�� �د$ �ز�$_
ط��Mً ھ�+ ... ھ�+ �س *��ن �را�� ��واھد دا�ت..رو �$ ��ن �ر�ده 

�دوم از �ون آ��م ھ�ی د�ن ن ا�ن ��ر رو ��واھ�د �رد

ھ��طور �$ ���� از ... �$ �ت �راس ر5ت و �$ ��رون ��ره �د
��ن وھ��ش �ذ�ت ���$ ھ��ش �"�ض �د�د

�ت��دای ��9ب و @ر���  ��

$ ا���د �ده_
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ا�� �� �(ث �ردن �� او �$ ���� �� ر��د

_ �را  ا�ن...�ر�رم �ردن �و د�.$ ��م �ده �ون آ��م ؟ن ���$ ام ��
ی ("�ر ���ز داره ا��را(ت ��$

�و��ری �$ طرف او �ر��ت

_�و ا�ب ا���� ��وا��

�ت��� د�دن *-ره ����ورا�$ ا�� 

ا��/$ اول ��وا��م ا��ق ھ�ون ...در ورد �-د�د �و �و�� �/ردم _
�دا ��$ �$ ا�ن د��ل ��ود �$ �$ �و (ر�م ��و�� �دم ��/$ �$ ��طر 

���$ *��ن و&%�ت .... ا�ن �ود �$ د�م �� �وا�ت �-ت �.�ه ��م���
�و�� ����م ��د

_���� �وب

ا�� ���$ �د �6 ���ش و  �و از ا��ق �ودش آورد � س �$ ��ی او�ش 
�ر��ت
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�ت��و��ری 

�زد�6 ن ��و......و&�� �وا�م ن رو �س �/ن _

�-�ن ا�� 5ر��د ھ�ی ...ز��� �$ ھ*��ن �$ ا�� ��ره �.�ه �رد ��
�$ �و��ری �وا��ده �ود و از ا��&ش ���ده �ود را .. و(������ �$ ��ر &�ل

�$ ��د آورد

� ا5�$ �&��-م ���ت *$ ا�_

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

ا�ن .. (�= ��� ھ��م؟ �و��ری �6 ��ر د�.ر در ��ن �رف ھ� ��دار �د
ا�%$ ھ�ی �ور�د روی  و�ت ���$ اش ���د .. ��ر در طول روز

��ز���$ *ر�  و��ش را آزار � داد�$

�.�ھ� .. در (��� �$ �� د�ت ��=ی *�م ھ��ش ���$ ��ن ا���د �رده �ود
.... اوه. &��ش �روع �$ � دن ��ن �وش ھ��ش �رد..�$ اطراف ا�دا�ت 

...�دا�� �$
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� اطرا5ش  ر از در�ت ھ��� �ود .. در ��ن �6 ��.ل ا5��ده �ود��
آ5��ب از ��ن ���$ ھ� ��رون � زد. �$ از آ�-� �ون � */�د

��.�� �و���� �$ .. �6 ��ر د�.ر �$ /��� در �ذ��$ اش ��ز���$ �ود
اطراف &�%$ ھ�و��� را  و���ده �ود

ن ���ن اون د�وارھ� �زرگ �دم و �%دا ��ن ا�ن ��.ل ط%م �/��$ رو 
*��دم

 ���5ر داوم ��ک روی او ���د ا�ن �ود �$ ز�ن دارد از او �Hذ�$ 
��د و او را ���د �6 @ذا ھ2م � ��د

رده �ود د�.ر �$ ا���� ��ز �.��$ �ود  Aر�����از ز��� �$  �د��ه د�
�ون  آ��م ھ�ی ...(�= ز��� �$ ھ�+  �د��ھ� در &�%$ و�ود �دا�ت..

و�5دار ��ج و ��ت را �.-داری � �رد�د و ��ظر �6 وارث �� دو 
و را�م رو(��� ....او ���د �6 ا�را�5 &��و�� ���د :��و��ت �ود�د 

���.� را �$ �� آورده ���د

و  ھدا�ت � �د�دآ�-� �$ و���$ ی �6 رھ�ر �$ ��م ��ور ال ����ت
� (ر�ف ھ� را رد �رده �ود�د��

ور �$ (ض د�دن �و��ری او را �واھد ��ت��
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*را �$ ا�ن /�ن �� و�5 �ر���م؟*را ���ودآ��ه روی ا�ن ��طره ی 
ر�ز �رده �ود؟� $��/�

6 ���ر وا&%� ؟ �6 ��طره �����؟.. �و��د �5ز �رد �ردن اش را�

و ...�6 ��ط�ن ���دار ..�رش را *ر���د �� دو 5ر���ده روز را ����د 
ا/��ش �ود �$ آ�-� د��ور داده ����د �� او را ز�دا�� ���د ..�6 �رو�و 

�� ��وا��د از او ��ز�و�� ���د

�� ...��ط�ن � �وا�د ��$  ورت ��د و �ر9ت �رور�و ا���5$ ای �ود 
آ�-� �ر �����ن ا����ده �ود�د.... ا�ن (�ل

 س او�-� ��دو�ن ن �� ھ��م

�ت ��ط�ن�

*$ ��� �رات �رده �$ ا�ن ز�ن ھ�ی "دس �� ا��زه وارد ��$_

��و�م �� �ر9�� ط� ا=رض ��م �$ ...�و��ری ���-��ش را ���ن داد 
ا�م رو .. �ت �ر ��ط�ن (�2ر ��م . (�� آ�-� ھم ��وا��د د����م ���د

� ��م $&�ل از ا��/$ �رش رو از �رد�ش �دا .. �وی �و�ش زز
�� .. �رو�و 5رار �واھد �رد. از �رس �$ �ودش �واھد �رز�د... ��م

ن ���ر ��ط�ن رو در ���رم و او�و �$ ��ون  $� ���ز
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و�ود 5رو ��م 5"رات

زز$ �رد �و��ری ���ر �وش ��ط�ن

_د�ن د�ر�ن

در (��� �$ رگ و �ون از .� س ���$ ھ��ش را �ر5ت و *ر���د
�وا��ت ان را از �د�ش �دا ��د... �رش ��رون �زد

و *�دان �را�� =زم �دا�ت

��و�� �$ �دن �� ��ن 5ر���ده �.�ه �رد� �� ��

در 9وض �� ...از �دت �رس �$ �ودش ��رز�د .... ن ا����ه �ردم
���دن ��م �و��ری �ودش را ��س �رد

در ��ن در���ن �روع �رده �.-��ن دوم از ھ�ن (�= 5رار �ودش را
�و��ری ���ر ��ط�ن را �ردا�ت و آن را �$ طرف �رو�و  ....�ود

��ر �$  �ت او �ر�ورد �رد و او را �$ ز�ن ا�دا�ت..  ر��ب �رد�

�و��ری �$ .ا5/�رش از ھ�ن (�= ھم �$ *�زھ�ی د�.ری ���ده �ده �ود 
 ��ش را روی دش �$ در (��$ ����دن �ود .. ���ر او ط� ا=رض �رد

�ذا�ت و ���ر را از  �ت او ��رون آورد
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.. �و��ری �� �ود 5/ر �رد.. �� �6 (ر�ت ���ر را از �دن او �دا �رد

ذھن آ��ب د�ده اش �%� دارد �� 5ر���دن او �$ ا���� *�زی �$ او 
م ��رما� ھ�وز ھم ا/�ن دا�ت &�ل از ا��/$.. �.و�د-�او�و �

ط� ا=رض �رده �ود .. او ��"�م �$ �ت د����ش �دون ھ�+ ��(�
اول .... 5"ط ا�ر ��ط�ن.. و در�ت ز�ر �ور �ور�د ��دار �ده �ود

او ا��ون رده �ود... ���ر را � *ر���د

(دا&ل �و��ری �/��$ ای �$ در ا���� ��ر�$ �رده �ود را دو��ره رور 
و �ر�$ ا(��ل ان و�ود دا�ت �$ در ��ر�/� ط�ق �"وط ��د.. �/رد

ن ��وا��م د�وو�$ ��م

ن (�� �6 ��طره .. ��طرات �رای ھ��$ او را �/�ر � �رد�د �ا
�%د از *�د�ن ��9ت �واب ھ�+ راه ��زه ای ..��زه از (�"$ �$ ذھ�م ���د 

�$ د�ت ���ورده �ود

�و��ری �%� �رد �و�$ ..(�= �$ د�.ر ھر دو ر&��ش (ذف �ده �ود�د 
��ل �ده ا�د���ود �$ در�ت ھ� �$ �ت =�$ ھ� 

در�ت ھ�ی ا�ن ��.ل ھ� �$ �ور �ور�د �� ��ران ���ز �دار�د �� ز�ده 
���د� ..�آ�-� از ... ���د ھر *�ز د�.ری در ا�ن �رز�ن �ون آ��
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�ون �Hذ�$ � ���د

�%� �رد �دای ���$ �6 در�ت �ر اLر �� و�8 �وردن �ون �� �دای 
���ده �دن و ��رون آدن ا�29 �دن را ���ود

ا�ر*$ ھ�وز ھم ز�ن دا�ت �� .. �� �رزه �$ آ �ر���ش ط� ا=رض �رد
ا� در��ر در �ظر �ر5�ن ر��6 ..�� ��وا�د �واب (�"$ را ����د..��وا�د 

آ�� � ����ت ��وی ط� ا=رض �ردن را �.�رد؟ ا�� ...ھ�ی ا(���� �ود
� ����ت ھر د$%5 �$ � �وا�د �ود را �� ز���ر �$ ��ت ���دد؟

.. ا��زا�ت �� آراش در �واب �ود.. ھ�.�� �$ �$ ا��ق ��$ رو�ن ر��د

����ر دور�ر از ان (�ط ��و�ت ��ری ..�$ �ظر �رم و �رم � ر��د 
�$ ھم ا��ون �� آن رو�$ رو �ده �ود

/ش �روع �$ ��وط �دن �� ... ھ��طور �$ �$ او ��ره �د��
ھر �دام  ر از �/��$ ... ���دازه ���ون ھ� �ب از آ�-�..��طرات �رد

... A��..=ی زا�و ھ�م�� ��وش ھ�م........ �� �رف �و �دای ��Q در 

� ����ت ھواره ا��.و�$ ���د... ��$ ا��زا�ت ���� از د���ی او دور �ود

��ر ی �$ از آن �ون � ... �.�ه ��ره اش را از او �ر �ر5ت� $�
*/�د و �$ ��د �دا�ت �$ آن را �$ د�ت �ر5�$ ا�م �رد
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�� (ر��� �ھرا�$ �ون و ���ر را �$ ... دارم 9"�م رو از د�ت �دم
آن طرف  ر��ب �رد

��  ر���ن (وا�� ا��($ را �$ ���ری ا�دا�ت و � س  �ت �ز ���ت 
......�رش را ��ن د�ت ھ��ش �ر5ت..

.. ���ھ� ط�ق ��ظر �ود...د�وا�.� �$ او �زد�6 و �زد�6 �ر � �د 

ا��"در �$ ...&راره *$ ��ر ��م ؟ �رای او��ن ��ر ط� &رن ھ� �� دا��ت 
اھدا5ش �زد�6 ���د و ���رل از د��ر�ش ��رج �ود؟

ھر�ز

آن را روی  �*ده �ر�ن  �زل ��ر�6 �رد .. �.�ه ��ره اش را ��= آورد
ذھن روی ذھن؟...

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

ا��ق ���-�ن �رد �د

�� �ود در 5/ر �ود آ��  ��ره را ��ز �ذا��$؟...ا�� ��دار �د 

315



tlg
:@

NOVELSLAND

����د ا��/$ از ��ری ا�رار آ�ز ...�ر� از طرف �و��ری � آرد  ا
�رف ھ�وز ھم روی ��وارش ����$ �ود و  در (��� �$..�ر���$ �ود 

��ری �و��ن در ��ن د�ت ھ��ش &رار دا�ت�

�س ���د�ش 9�ق و ...�$ �ورت ��$ ��ز �ذا�ت ا��  �6 ھ��ش را�
ھ�ن طور �$ �و��ری �� (��ت *-ره ای @�ر &��ل �وا�دن �$ . �ظم �ود

��=�ره �و��ری  �ت �ز ..او را ز�ر �ظر �ر5ت ..او �.�ه � �رد 
���ت

���د ا��/$ ...� س �$ �/� از آن  �زل ھ� �.�ه *��ش �ر ا�.�زی ا�دا�ت 
� �واھد ھرطور �ده  �زل را �/�ت دھد �� در(�ل �%� �ردن �رای 

�رد �/�ت آن�

� �رد �$ �$ �ظر � ر��د دارد  ��ر5ت � ��د ���.. ا�� او را �

� ��وک ھ� را ���� &رار � داد��ن آن را ���Hر � داد �� .. �����
�وش از آن ���زد $� 6�

�� .. ا�.�ت ھ�ی ���ده و ر�A  ر�ده اش روی  �زل ��ر � �رد�د
� �رد  ���او ھ��$ ... آ�-� ���د و �راز�ده �ود�د...����.� آ�-� را �

�ور � �رد ا�.�ت ھ�ی �6 �راح ا��.و�$ �واھد �ود�

��/$ �رای ���ودی .. �� ا�ن (�ل �و��ری از د�ت ھ��ش �$ �رای ���ت
ا����ده � �رد

��ش از او .. ز��� �$ آن ا�.�ت ھ� ���-�ن از ��ر��ن د�ت ���د�د
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� �د 8�%����ر �دن  ���د �ب د���. ��$ ھر �(ظ$ در �رف 
از *�-��ش �%�$ ی &رز ��رون �زد..&رار دا�ت 

آ�"در (/م �$ &ط%�ت ..�� 5ر��د  �زل را �$ آن طرف ا��ق  ر��ب �رد 
آن روی د�وار و ز�ن 5رو ر5��د

�� او �/� ... ا�� ���ش را (�س �رد .. او وا&%� &وی �ود... �دا����
از &وی �ر�ن ھ� �ود

ز��� �$ ا�� �� �.��� �$ او ...ا�ن ا�-دام �رای �و����م ���5 ��ود 
پ را �$ طر�5 ...�و��ری ا���ب و ا�L�L$ را و�ران �رد ..��ره �د =

د��ش را (/م روی �ز �و��د و ��م  �زل ھ� را �$ ... ر��ب �رد 
ز�ن ا�دا�ت

آ�� ..ا�روھ��ش �$ �/د�.ر �ره �ورده �ود ... � س �� (ر�ت ا����د
� �رد ؟ واN2 �ود �$ �� �وا�د د�دن  �زل ھ�ی  ���ا(��س  ��

در .9ز�زش را �$ ا�ن �و�$ ���ظم �$ اطراف  �ش �ده ا�د �(ل ��د 
 ��س ھ�ی ���ظم �/��د و *�م ھ��ش در ��ر�/� � $� ���)

در���د�د روی زا�وھ��ش ا5��د

���د ���د (وا�ش را �$ ��ی د�.ری  رت ..���د ���د �$ او �6 ��د 
��د
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و2وع *�$ �و��ری؟_

روی ز�ن �(ق �ود... �را�ش را �8 �رد �� �$ او

� �-�ت ورد ��و��ری �� (واس  ر�� در (��� �$ �6 &ط%$ را از �
�ت��رر�� &رار � داد 

Lل �6 ��زی �*$ ���$......&�� ���� آ�ون �ود  _

ا�� رو �$ روی او زا�و زد

�ون آ��م.. ����ش..ا�/�ل �داره _

زز$ ...ھ��طور �$ �%� �/رد &ط%�ت ���$  �زل را �8 ��د 
�ت � �� &ط%$ ھ� را روی ..� �رد و ���ت آراش ��ش �� س �

�ز �ذا�ت

��ص �ود �$ ..�و��ری �رش را ���د �رد �� ���ً �� او رو�$ رو �ود 
(�� �� . آ��ب  ذ�ر � ر��د.....او �$ �ظر.. *�م ھ��ش �ر�ز �دارد

ا�ر*$ %�وم �ود ھ�ن *�د د&�"$  �ش �$ �6 ز�د��  ���ن ..ان ��ش ھ�
داده
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در�ت ھ� �ون ... � ھر�ز�زد�6 ��.ل �و��ن ز�د�� ��واھ�م �رد_
�ر�$ � ���د ... $/*�ھر�ز د�.$ �زد�/$ او�-� �� ..از آ�-� �ون 

��م

�-�$ اش &وی �ر از ... ���ت اش (ر5-�ی ��-وده �6 رد د�وا�$ �ود
ھر ز�ن د�.ری �$ �وش � ر��د

�ت� �ا�ر *$ د�ش ��وا�ت � ر�د آن (رف �%�� *$ ا

�وی ��.ل �ودی؟..... ا���$ �$ �$ �و *را _

در�ت ��وی د����م ..و&�� �وا��ده �ودم �$ او��� ط� ا�%رض �ردم _
*"در د�.$ �ر�و�ت �$ ن ا��زه �واھد داد از �6 *��ن و&%��� ...

��ن ���م �$ در ��رم؟ *�د ��ره د�.$ ���ری رو  س �رد�م ا(��س 
&�ل از ا��/$ �رای ھ��$ اون ���ر ��رم رو ���زه؟...� ��م 

��و�� از ط� 9رض �ردن ��و��ری �/��؟�_

_  $���رم  ا� از.....�� ز���ر ��دو�ت �دارم ���� ...ز���ر �دن 
��ر ����م

�م ھ��طور_
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_و&�� �$ �*$ �ودم �وی �6 �ور��ر �ردم

�.�ه ��ره اش �$  �ت �ر او ��Lت ��د

�5ز روی  و��م ا(��س درد و ..�� �و���م از او��� ط� ا�%رض ��م _
او�-�  ���ن اودن �� ��ش ھ� و �ر ن رو �8 ���د.. ��.��� دا�ت

_��؟

�ت�در (��� �$ �(�$ ی �س د�.ری را �"��د � �رد �� ���ر 

���ن *طوری ���س .. �$ *طوری ��ر ا5��ده..�$ �*$  �د��ه �.�ه �ن _
���د �ر��$ ���$.. ھ�ی ژ�ده �$ �ن داره

�س 9�"� ���د�

ا� �� *$  �����؟... اون روز از �و�م *�م  و�� �د _

�دون ھ�+ ھ�داری  �زل را �$ ���ری �ذا�ت و ا�� را ��ن ��زوھ�ی 
"��ل د�وار .و ھر دو���ن را روی ��ت ط� ا=رض �رد ...�ود ���د 
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���ت و ا�� را ��ن �Hل �ودش �ذا�ت

�م اون در�ت ھ� رو &ط8 �واھم �رد...و&�� &�%$ رو ����ر �ردم � _

م�� آ�ر�ن دو��ون رو؟..ا _

� او را ��/�ن داد (رف �$ �ظر � ر��د آن�

�دو���م �و ھم وا5"ت � ���.. آره �و�.�$ _

�6 د��$ از وھ��ش را از روی  ����� او ���ر زد

. ا��ق ��ر�6 �ر �د...ھ��طور �$ ��رون ا��ن �روع �$ ��ر�دن �رد 

$ را �$ .�$ �ظر � ر��د آ�-� را از د��� �دا �رده ��/آ�� او (�� ا�ن 
��طر �واھد آورد؟ ���د او � ����ت از �و��ری اط��9ت �$ د�ت 

آورد

*را ��م ھدف ھ�ت رو روی ...�و��ری در ورد ا��"�م �و��ن �.و _
اون �ذا���؟

�$ �ظر � ر��د �$ *�زی ��ره �ده �$ ا�� �� .. �.�ھش را ��= آورد
�وا��ت آن را ����د
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در (��� �$ .. او �$ ��طر ن رد. ا��"�م رگ �درم رو �.�رم_
�ر�� ��و��ت اون رو ���ت �ده.. ��ور ��ود

_و �ر�� ��$؟

��� �$ ا��زه داد �� او �$ و���$ دو��ن رد ورد ���وز .  درش_
&رار �.�ره و � س �� �ر(د رگ �وزا�ده ��$

ا�� �%� � �رد ��وی �ودش را �.�رد �� �� دھ��� ��ز �$ او �.�ه �/�د

�و�د  ��و��ری �� �(�� �$ �$ �ظر � ر��د از دورد�ت ھ� ��ن 
زز$ �رد

.. دا�� ھ� او�رو &ر���� �ردن.ھ�*/س ����د اون *�زھ� رو ���وه _

ن ��ور�ون . ز��� �ر����د �$ او *�زی ����ر از �����ر ��ود �ا
� ��م �"��ش رو  س �دن

�درش ���وز �ده و � س �$ &�ل ر��ده  $� $� ����و��ری آن ... آ�� ز
اطراف �وده؟ *را  در ا�وا�� ھ�+ ��ری �رای ���ت د��رش ا���م �داد 

�� �وه اش را ���ت دھد؟..؟
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-م ���ت .. �ذ��$ �و��ری �$ �و ر�وط ���$.... اھ�ت �داره ا��
*"در @م ا�.�ز

_و (�"$ *طور وارد ��زی ��$؟

ا�� � دا��ت �و��ری ���ل دارد از آن ا����ده ��د �� ��رو�� را �$ �6 
ا� ا�ن و2وع ......و از �ر ن ��ص ��$ .....�ون آ��م ��د�ل ��د 

*$ ر�ط� �$ ا��"�م �و��ن او دارد؟ ����د ����و �رای ھ�رش �$ ���ت 
د�.ری �%�ق دا��$ ���$؟

_(�"$ *$ ��ر �/�$؟

�ت��و�$  �%�و��ری �"ر���ً 

_ ا�ن �6 .. �رای د��..�"ر���ً ھر *�ز�$ �$ ھر��� آرزوش رو داره 
��-� . ای ا����ده از آن آ�و�$  �� ا�ن (�ل �طور 5ر���ده. ط��م &در��ده 

ا� �$ ���� ....���5$ او�و �وی ا�.��ت �*ر�و�� و آرزو ���

_�%�� *�؟

وھ�ی ا�� را �وازش �رد.او �واب �داد  �-��
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د -��د �$ د�.ر �� �وا�د در ورد ا�ن و2وع از او *�زی �-5
����را�ن  ر��د

�دو�م �$ زودی او�و  �دا �واھ� �رد_

د�دان ھ��� ���د و �ظم را �$ ... �و��ری �$ او �.�ه �رد و �����د زد 
��ش �ذا�ت �. �در ا�ن �ور �م ��ش ھ��ش ز��د �ر���ک �$ �ظر �

وا&%� ��ره ���ده �ود... �و��ری دا����و.ر��د�د 

�/$ ی ن �واھ� �د $��_��$ ھ��طوره و �%د �و �رای ھ

�رای ھ��$ �و��ری...��$  _

�$ ��ی آ�/$ .. �رد �و��ری �/� از ا�.�ت ھ��ش را ز�ر *��$ ی او �م
آن را (/م �$ *�A �.�رد

_�و ��وای �� ن ����

��9ث � �د �� ... ا�ن -ر���� @�ر��ظره ھراه �� آ��ب  ذ�ری اش
&�ب ا�� �$ درد آ�د
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�ت��و��ری 

6 9ر ��ظرت �ودم�_

 ر از ا����ق  *-ره اش.. ا�.�ت ھ��ش را روی �و�$ ھ�ی او ���د
�-��� �$ �را@ش آد �� �ر�$ ��د �ود و ا�� ا�ن �ل��

&رن ھ� ��ور �/ردم *طور �$ �ظر ...��دو���م *$ �/�� ھ��� _
و &رن ھ� �ور�-�ی ���ف رو �رای  �دا �رد�ت ����و ... � ر��
�/ردم

_از &��5م را�2 ھ���؟

�6 ����د �ذاب د�.ر ��9ث �د �� &��ش �5رده �ود

��و�م ��9ت ھ� �$ ��رو�� ��ره ��م_

�رش را �$ �ت او �م �رد . ا�� �� �ود 5/ر �رد ا�ن �6 �%ر�ف ا�ت
�و��ری ز��� �$ ����د � ز�د �وان �ر �$ �ظر � ر��د..

�دی *�د ���ت �ود؟ و&�� �$ �6 ���را ��د�ل _
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آ�ر�ن ��ری �$ �� ... ز��� �$ &��م از � ش ا����د �� و �$ ���$ �ودم
�6 زن �ودم

ھزاران ��ل را �دون ھراھ� �6 زن ..ھ��طور �$ 5/ر � �رد 
� ری �رده

_�و وا&%� ��ط��� ھ��� �و��ری؟

�دون ھ�+ دو د�� 5ورا  ��G داد

$��_

_آ�� وا&%� &�د داری �$ ن �د$ �ر�و��؟

�ت�در (���/$ �� ا�.�ت �و�$ ھ��ش را �وازش � �رد 

�رای �و ن *�زی �ز رگ ����م. ��$ ز��� �$ (�"$ رو  �دا ��م _

�واھد �ود؟ درد��ک... و&�� رو(م رو از �د�م �دا ��� _
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/ن (�"$ �رات درد �$ ھراه ���ره �دو�م.... � _

�$ طور �-م �� آ���.�  ر��د

ن ��ون �واھ� داد؟ $� �_ھ�+ ر(

_ �%د از ا��/$ . �-م ا���س �رد ر(م؟  درم �6 ز��� �$ ��طرش
�ر�و از ��ش �دا �ردم او�و ��وی �A ھ� ا�دا��م

��وت �ر از آن ����دی ...����د ی �رورا�$ �$ او �(و�ل داد �����ر 
���ت.. �ذاب *�د د&�"$  �ش ��$ دارد  ا�ن �/� ����ر ���$ ا�ن 

را ���ن � دھد ��ش ھ��ش

�ر �ود��_او از �A ھ� 

�ودت رو ����؟ در-�و پ _

�دن �و��ری �"�ض �د

�و ز�ر ��ک د5ن ��$ ���د او �� ����ت �$ دت ���د ��ل _
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د5ن ��$؟-د _

&�ل از آ�/$ ��رم.... �و �$ &�رم 5ر���د _

د��ب �و�$ �د �$ او و �و��ری راھ��ن از �/د�.ر .اوه �دای 9ز�ز
� د���ی �و��ری �دا�ت.. �دا�ت�.. ا� ا=ن �و�$ �د �$ راه او از �

و ����ر...�/��$ ..د���ی  ر از ���ر 

�%��� �داره �$ او ��رو�� رو � �واد

د��ش را ��و ��رد ��  ھ�وز ھم �� ا�ن (�ل �ودش را در (��� ��5ت �$
او را �وازش ��د 65

�م���_�$ ��طر دردھ��� �$ ���دی 

او را ��ز �ر5ت �و��ری �رش را *ر��ن و �وک ا�.�ت

_اوو

Lل �6 (�وان ھ�ر
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ز��� �$ �ون ��رون آد + د�ت او را �ر5ت و آن را �$ دھ��ش 
��ت ھ��طور �$ �روع �$  �ب ھ��ش را دور ا�.��ش.. �زد�6 �رد

/�دن �رد  �6 ھ��ش ��.�ن �د و � س *�م ھ��ش را ��� ��ت

� �دن �ھ�*$ ای اش�اطراف ا�� آرام �د �

��� ...�و��ری وا��ش ���ن داد �دون او �$ �ذت ��ص...اوه..و�
ز��� �$ ز���ش را روی .. �ردن �ب ھ��ش ��9ث �ر�ر5�ن او � �د

ا�.�ت او ���د ا(��س �رد �د�ش �(ر�6 �ده

/د؟ ��  &�ت ھ� ی د�.ری �د�ش را *را &�� �$ او ا��زه �داده �ود�
آن �ب ھ�ی �ر��$ �دن او را  ر��ش ���د؟

م �ود...���-�ن �و��ری او را رھ� �رد �(��ت *-ره اش 

_�-ت ���ز دارم

�� �ود در 5/ر �ود (�= *$ ��ر �واھد ...ا�� آب دھ��ش را &ورت داد 
�رد؟

_�و��ری؟
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��وای ��ت ��م؟_

$�واھد ر���د؟ ا�ر  آ�� ا�� ا�ن را � �وا�ت؟ آ�� �و��ری �$ او �د
��-� ھ��طور �$ آن  �زل ھ� را �وازش � �رد �دن ا�� را �� ان 

-ر���� �س �/رد.....

&�ل از آ�/$ از �ر 9�����ت  �زل را �$ د�وار �/و�د

آ�� ��-� �%د .. ا�� ���ل دا�ت او را ا@��ل ��د �� از ��رو�� �5��$ �.�رد
از �6 �/�ت �����ل �"ش اش � �د؟

ا�� ��ش را (�س ��د  ���$ اش را �$ د�ت �ر5ت و ��9ث �د �و��ری
در��ن آ@وش او ��ت و �ر�ت �د و �د�ش

_�وا�و �ده

... �و*6 �� ��ز ھ�ی... �و��ری �رش را �$ طرف �ردن او �م �رد 

�� ��ش ھ��ش او را د�ت � ا�دا�ت

_ وا�ود �ردن �$ ا��/$ �وا�ت �رام ... آره �� �$ ا��زا�ت &�ل از ا��/$
$ رو-وم ��م �
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...................................................................

$�و��ری �واب �� د�د..... �� د�د �د 

�دن �رم او را �وازش .... ھ�ی او روی �دن ا��زا�ت &رار دا�ت  د�ت
� �رد

*طور در ا�ن و&%�ت &رار �ر5�$ �ود؟ �� �وا��ت �$ ��د آورد *را؟ 
�$ ��طر آورد �$�و��ری �� �وا��ت ......

آ�� ا�� دا�ت از او �وال و �واب �/رد؟ھ��طور �$ ... ��ر �ن
ذھ�ش وا2(�ر � �د �و�$ �د و�ود ��5 ذ�ر &�د دا��$ از او �وء 

ا����ده ��د

دا��� �رای �$ د�ت آوردن اط��9ت از ن �وء ا����ده � �ردی؟_

ا�� آب دھ��ش را &ورت داد

_�و ھرزه ی �و*و�و

� �وا��ت.... �و��ری د�ش ��وا�ت او را ����$ ��د � �.... ا

*"در د�.ر طول �/�د �� (�"$ را �$ د�ت آورد و ���ره از  ...�%�ت

331



tlg
:@

NOVELSLAND

�ر او ��ص �ود؟

�و��ری �ر���ت و او را �� . ا(��س (روم ��زی درون او را  ر �رد
��9ث �د ا�� ��Q �/�د.. ��و�ت روی ��ت �واب  ر��ب �رد

د�.ر ... �� ا�ن (�ل ز��� �$ ا�� �%� �رد ���س اش را در�ت ��د
و �و��ری �دن او را د�ده �ود...���س �واب ��= ر5�$.. �� د�ر �ده �ود

او ھ�*� ز�ر ����ش � و��ده؟

دو��ره ا�� ...در �6 �(ظ$ �و��ری �$ طرف ����واب ط� ا=رض �رد 
روی ��ت �واب ا�دا�ت را

 �ھ�ت رو ��ز �ن. &�ول � ��م �رام �ور را�ز آ�ده �ردی؟ ���$ او�و
_

$�_

ا�� ���س �وا�ش را �� ���� �$ � �وا��ت  ���ن آورد

�و��ری د��-��ش را (/م روی زا�وھ�ی او &رار داد و آ�-� را از 
�/د�.ر ��ز �رد و ��9ث �د ���س �واب ��=�ر �رود
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ا� �و��ری �$ را(�� �ر او ... �� او � ��.�د ا�� �� *-ره ای &رز
@��$ �رد و �ودش را روی او �ذا�ت

ا�ن د$%5 �$ ��6 ن ا���ش ..د5%$ &�ل ��ب �ل �و ��رھ�  ��ر5ت _
�د�م

ز��� �$ �رای او��ن ��ر &�ت ز���$ او را د�د ���ت را �م �رد

�دای ���� از �$ ��و�ش ��رون آد و د��-��ش �$ �ت �دن او 
(ر�ت �رد

...... ا� �6 �.�ه �$ �دن او...�و��ری د�ش ���وا�ت او را ��واھد 

�$ ��� ���رل �دن  ��9ث ��د �-وت �$ ��م ���دن 9طر ��ش و
�دن ا�� �$ او ���ز  ز��� �$ ا(��س � �رد....اش را از او �.�رد

�$ طور @ر�زی � �وا�ت ���ز ھ�ی او را �رطرف ��د.. دارد

���$ و(����$ ای �ر داد... �� او��ن ��س د�ت او �� �دن ا��

_�زار �رم

ا�� �� د�ت (/م او را ھل داد
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�� ���زه اش را از �و��ری دور ��د؟

_��� �و�� *�زی �$ �ل �$ رو از ن در�Q ���..ا��زا�ت..�ل �

ز��� �$ ���ن ھ�ی ا�� در ��زوھ�ی او 5رو ر5ت �� ��.د�� ��د�د

_ ن ��(ب �دن �و ...��-م زن  �و....Lل ���ن ھ�ی �6 �*$ �ر�$ 
و �رای �"�$ 9رم از اون �ذت � �رم...ھ��م 

ا�� دا�ت از �دت �رس ��رز�د و �� *�-��� ���� �$  �ت �ر 
�و��ری ��ره �ده �ود

ا��طوری ���$...�%�ت �$ او

�ر �ود و دو�ت دا�ت او را ��ر���د ���و��ً ....��$ �و��ری از او �
�$ ��طر ا��/$ ھ�+ ��$....ز��� �$ او را ورد  ر�ش &رار داده �ود 

�� ا�د و 9��� �ود ...�ر��� �د�د از /�ن (�"$ �$ د�ت ���ورده �ود 
و دو�ت دا�ت ھ$ ا��-� را �ر او ���� ��د

�� �%� و ��ش �(ن �دا�ش را آرام �رد
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_اروم ��ش �ر�$ �و*و�و

�ودش را ��ور �رد �� �.و�د

� ر�و�م� $_ا�ب �-ت �د

م  س ا�ن �6 دروغ ��ود؟.... ھ

ھ�وز ھم ا2طراب از او ��8�% � �رد

ن ا9��د �داری؟_ $�

وھ��ش �$ ز����� روی ���ش ر���$ �ود... �رش را �/�ن داد

ن 5"ط � �وام �/م ��ھ�ت ��زی ��م_

.....دو��ر... �6 ��ر... و �رای ا��Lت (ر5ش �دن او را �وازش �رد

�$ �$ ����  �ر*$ را (/م �ر5�$ �ود�د �روع �$  ا�.�ت ھ�ی د��ش
و او ���ً آرام �د...�6 �وازش د�.ر .. ر��/س �دن �رد�د
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�دن ���� (���� داری.. ھ��$ زن _

ا�� �� ا2طراب آب دھ��ش را &ورت داد و *-ره او را �رر�� �رد

د�ت ھ�ت رو ��=ی �رت ��ر و ھو��� �.-�ون دار

_*را؟

_*ون �$ ا=ن ��ر رو �$ روش ن ا���م � د�م

 �راھن او را ... ز��� �$ ا�� �� دو د�� از د��ورا�ش  �روی �رد
�ر5ت و �� �6 ا��ره  �ره �رد

_�دای �زرگ

_�و��ری *��ت

�ت���ن ��س ھ�ی ��ن 
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_���ز دا��م �و رو ا��طوری ����م

 و�ت ���9 ر�A... ا�ن �دن ز���

� *�زھ�ی �و�� �$ در ��و��ری ھواره 5/ر � �رد�$ ���&ت �
��ا� ز��� �$ ا�� را ا��.و�$ � د�د ...�$ د�ت ��ورد را دارد ز�د

ا(��س � �رد �$ وا&%� ���س آورده

ز��� �$ ا�� دو��ره �روع �$ �رز�دن �رد ���ر او دراز ���د و �6 
د��ش را دور �ر او ا�دا�ت و �$ آرا� او را �وازش �رد

�"��ت ا�� �� ��س 9�

_�و �و د�وو�$ � ��� �ون آ��م

_ا���$ �$ ا�ن ��رو � ��م ا��زا�ت

�  �رھ��� �$ ا�� &�� �� آ�-� �ود��$ �ظر .... در "���$ �� �و��ری �
�م �%ور و �� ��ر�$ � ر��د�د

�ت��و��ری �ب ھ��ش را ���ر �و�ش آورد و *�زی 
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���؟-*�� �* _

(رف ھ�ی �� اد���$ �-ت زدم_

_�و��ری

�ت��و��ری �� �-�$ ی 9�ق و �ش داری 

�-م ��ون �ده *� دو�ت داری 9ز�ز ن ��ش و _

�ت اش �� اد���$ �ود�د و..9�ق... �-�$ ی او��

و ا�� از او  �روی �رد

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

�� �ود 5/ر � �رد... �و��ری ���ر ا�� دراز ���ده �ود

���د از اون دور ��م...���� ز��ده 
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در (��� �$ �6 د�ت و ... �� ا�ن (�ل ھ�وز ھم ���رش دراز ���ده �ود
 ��ش روی او &رار دا�ت و او را �$ �ود �زد�6 �ر � �رد

آ�-� �� ھم �ور �ود�د.. � س ا�� �رد

Lل دو &ط%$  �زل

�و�ش  .. �دن ا�� ��� ر��/س �ود G�� ری را��س �و�ھ�ن طور �$ �
 و��ش ورور � �د...ا(��س � �رد 

ھر دوی آ�-� در (���/$  �%� � �رد�د �����ن را �$ (���� �9دی 
�و��ری (�� �ب ھ��ش را .. ���ر �/د�.ر دراز ���ده �ود�د... �ر�ردا��د

روی �"�"$ او ���د

ا�� در (��� �$ ا�.��ش را روی �/ش   ���د �� ����دی �و�زه 
�ت�

�دم *$ ��ر ���؟ ���ن ��9ث -

(رف �ودش را �$ او  س �داد
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... در�ت �(ظ$ ای �$ ا�� 5/ر � �رد را�ط$ اش �� او  ��ر5ت �رده

�ور�ش �$ ��/� از ��م و @2ب .. �و��ری �ودش را 9"ب ���د
��د�ل �ده �ود

- و ��ری � ��م .... �6 ��ر د�.$ او�طوری از ن ��ز�وا�ت �ن
���ا���س �رای رگ �-م

�ت�&�ل از آن �$ �� د�د �ود از ��ن د�دان ھ�ی �-م �5رده 

����� $���"-و �� و�ود ھ$ ا��-� �و ھ�وز ھم �� ��رو�� &��ل 

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

-��ش �$ ا�ن طرف و آن طرف .ا�� �� (���� ��J دراز ���ده �ود�*
��ورش �� �د ھم ا��ون *$ ا���&� . ا��ق  �  دو�د و �ر�ز �دا�ت 

ا�   �وا��ت �واھد آ�را در �د�ش ا(��س ��د. ا5��ده �ود 

 �&��  و��ده �دن �د�ش از 9رق �$ ��طر را�ط$ �� �و��ری را �ذاب 
� �رد...د�د  ���L� ا��ون ا(��س �ا

�ور�ش  ا�� �� �/� از ��زوھ��ش..ا(��س � �رد از او ا����ده �ده 
�ب  ����ش � �رز�د او �$ ��-� آ�"در �وب ��وده �$ �و��ری . را  و���د 

��/$ �و��ری �6 ��ر د�.ر ا�� را �$ ��طر ا�ن �$ �%� . را ا@وا ��د 
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��رو�� دور ��د ورد ���ر &رار داده �ود �رده �ود او را از

���� درد���$

. �$ (�� در ز�دان .. او ھر�ز �$ �ودش ا��زه �داده �ود �� �ر�$ ��د 

� دا��ت �$ آ��   �وا�د ��وی ا�6 ھ��ش را �.�رد �� �$� =�) �ا

او ��ز ھم �6 ��ر د�.ر �� ��� �$ او را �-د�د � �رد �و�.ذرا�� 
��� �$ ���ن .. �� ��� �$ ���واده اش را �-د�د � �رد .. �رده �ود 

�را�ش �6 *�ز �9دی �ود

�رم��9�"� ازش  $� ���

�روع �$ �ر�$ �ردن&�ل از آن �$ �2Hش ��ر�د و

ا�-$ در  �%��م �$.... ��رو��.  در �/ش �رد  �*�� ا(��س��د
ا�ر او وا&%� از ھ$ ی . ورد ا�ن و2%�ت *$ 5/ری �واھد �رد 

�ر �ود��...ر5��رھ�ی ���� 

�رم �����د �-�م (�� ا�ر ھم �$��

�� ��رو��  ا�� �دو�� "�وت ا��زه �داد... �رای او��ن ��ر در 9رش 
���رل �د�ش را �$ د�ت �.�رد
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�� ا�ن ... �$ ��طر اون روزھ��� �$ ��ورم �ردی �� �ون ��= ���ر�م
ا(��س و ا�ن و2%�ت �-ت �وش �.ذره ا�-$

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

ھرزه �و*و�و...اوه

���� ....... �� و(�ت �$ �ودش ��ره �د.. ��رو�� روی ��ت ���ت 
��روری �وده �زد�6 �$

9رق �و��ری روی �د�ش ... �$ ھ�ن د��ل �ود �$ ��ور �ودم ��دار ��م 
���د ا�ن �ود �$ ا��د  و��ش را �وراخ � ��د

� �د ��ا�ن (ر��� �ود �$ ��ر �$ ز�د

آ�"در  و��ش را �� .. �$ (�م ھ�وم �رد و �$ �ر9ت �د�ش را ��ت
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�ً ر�A  و��ش �ور�� �د �ر*$ ����د�� ��

ا�ر �واھرش او را در ا�ن و2%�ت � د�د *.و�$ �$ او � ��د�د

ا�ر ز��� �$ �و��ری از ��رو�� � �وا�ت �� ��دار �ود و او �$ 
ا�ن *�زی �ود �$ ا��ظ�رش را ... (ر5ش �وش � �رد و ��دار � �د

� ���د؟ ا�ن ��ت و �واری؟ � دا��ت �$ آن و&8 �� �وا�د 
�� ��د�ا�ز��رش را 

�ز �ده� ً��ودش را در آ��$ �رر�� ... ز��� �$ را�2 �د د�.ر ��
و آ�� زه �ون در .. ��ودی روی  ��زو و ران ھ��ش د�ده � �د. �رد 

�وراخ �رده  دھ��ش ا(��س � �رد؟ �و��ری ز��ن او را �� ��ش ھ��ش
�ود

�ت�(�وان 

ا�ن طور �$ ��ص  ا�. ا�.�زه ا��دا�� ��رو�� ا�ن �ود �$ 9"ب �/�د 
ا�ر او در آ �ر��ن ���د .. �ود �و��ری ��زه �رو�س در��5ت �رده �ود

...ا�ن �-�ر�ن 5ر�ت �رای ��رو�� �ود �� �� او رو�$ رو �ود

د�ش �رای روزھ��� �$ �د$ ھ� او را ..ھ��طور �$ دا�ت آ�ده ��د 
 ��م � �رد�د و ���س ��ش � �رد�د و او را @رق در �واھرات )

(�= او � ����ت ��م ا�ن ��رھ� را �ودش ا���م دھد... �رد�د ��A �د
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�%د از آرا�ش �$ �ت �د ����-��ش ر5ت �� از ��ن �%داد ����ر ���س 
و  �6 ��پ..دان �و��ه �/� ..ھ�ی �رک دار �/� را ا����ب ��د 

ر��د �5زی ا����ب �رد�

ت ا��ق �و��ری ...در (��� �$ از ����$ ��ر ���ً را�2 �ده �ود � $�
�و��ری را در (���/$  �ت �زش ����$ �ود و �$ �6 ...(ر�ت �رد

آ�� دا�ت .. 9�"� در 5/ر �ود.�رد   �دا.. ��ره �ده �ود  �زل در د��ش
در ورد ا���&� �$ *�د د&�"$  �ش �� ا��زا�ت ا5��ده �ود 5/ر � �رد؟

آ�� �/� از آن �(ظ$ ھ�ی ..��م ا��ق ���د �رو�$ �$ �ظر � ر��د 
د�وا�.� �$ در ورد آ�-� �(�ت �رده �ود را ��ر�$ �رده؟ا�ن ����$ 

���د �$ ھ�ن د��ل �وده �$ از ا���ن ا����ده �رده �� ... �و�� ���ت
5رو�ش ��د ��وت درو�ش را

ا� &�ل از آ�/$ .... وز��دی �(و�ل او داد... �و��ری �رش را ���د �رد
(��ت *-ره اش ���Hر �رد...��رو�� (ر�5 �ز�د 

��رو�� �طف �رده و �رای ن ��دار �ده.. اه -

-*را �و �� اون ا���ن ا����ه �.ر5��؟

آ�-� �6 �دن را �$ ا��راک �ر5�$ .. ��رو�� و آن ا���ن دو&�و ��ود�د
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�ود�د

�ر5ت  ر��د ��و��ری در (��� �$  ر�ش اورا ��د�ده 

-�� ��دار �دی؟

در�ت ز��� �$ 9طر و را�($ �دن �و �را�ر �دن ن رو  و�و�ده -
از اون �ذت ��رم ا��زا�ت �ذا�ت ��... �ود

$ ای �و��ری�� $���رداد ��ده �

- د��ب ��ظرت و�دم ا� �و از ... ���&ت ����ر از ا�ن رو �دا���
 �و��ن �$ ن �ودداری �ردی

-و ا�ن *�زی �ود �$ �رام در �ظر دا���؟

ن �� ھر���  اون ��ر رو ... ���.� �$ ا�ن داره �$ *"در �وب ����-
� ��م�

�درک
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- س ا��زا�ت ���د (���� �� ا��%داد ���$

-�$ طور �%�ب آوری ھ��طوره

���د از ا��/$ ا��زا�ت ا�ن *��ن �وب �$ �و��ری �ذت داده ���د ا(��س 
�$ �9وه .. �دای رگ و �ون ..ا� او ��رو�� �ود...آ��ب  ذ�ری ��د 

�$ او ���$ �ده �ود �� ��د �ر�و�ت �و��ری

ھ��طور �$ ���وا��ت ��وی ...�و��ری �� �وا��ت او را �رک ��د 
�ور��د را از @روب �ردن �.�رد

��وت ر5��ر � �ردم-��$ ھر (�ل �  ����ت .. ���د ن ���د �� 9رو�م 
ا�ن �و � �ودی �$ ن رو �$ �ذت �ر�و�د

.. او ھر�ز ا�ن ��ر را ��واھد �رد.. ��رو�� ���ن ھ��ش را �رر�� �رد

���ون ��ل �ود �$ او �ودش را ����م ھ�+ ردی �/رده �ود٢٠ 

ردی Lل �و��ری �  �وا�د �$ ا�ن 5/ر ��د �$ ��رو�� را ����م  �-��
�.�ھش را �$ �ت او ��= آورد. �ود ��د 

د�ن د�ر�ن ھر�ز *��ن 5/ری ... �%د از ��ودا�$ �دن �د�ش�-�ر ا�ت
در @�ر ا�ن �ورت �� �و�(��� �$ آ�ر�ن ... را �$ ذھ�ش �طور �دھد
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5/ر �/ردم �و ��واد: 5/ر او � ��دد

و �$ ��طر �رک  �و��ری ا��ظ�ر دا�ت ا��زا�ت �$ دا�ل ا��&ش ����د
�ردن او و (رف درد اوری �$ �$ او زده �ود او را �رز�ش ��د

(�� *�م ا��ظ�ر ا�ن ا���ق �ودم؟ آ�� ن

در 9وض �6 ��ر د�.ر ��رو�� �� او رو�$ رو �ده �ود

ط�ق &رار �ود را ���ن �داده �ود  �و��ری از ��رو�� �$ ��طر ا��/$
�$ ... ا� ����ر از آن از د�ت ا��زا�ت 9����� �ود... ��.�ن �ود 

�$ طور ��ور�/رد�� �ذاب ا�ت.... *را �� ا�ن ا�دازه

��و ��رون  �$ از �$ آن ���$ ھ��� ...آ�.و�$ �$ ��ش ھ��ش را �����د
� داد....

�و��ری را �$ �دت �(ر�6 � �رد .... ا����ق او ا(����ت ��د و
طوری �$ �$ ��د �� آورد ھ�+ *�زی در ��م 9رش ا�ن *��ن در 

�و��ری  و �$ �ظر �� ر��د �� دا��ن را�($. �ظرش �ذاب �وده ���د 
��/$ �$ �ظر � ر��د ھ���ن زده ا�ت ... روی �د�ش ��ز�ر �ده ���د 

��$ �ود�ر �$ �ر او �ذا��$ �ود و�او را ا@��ل �رده �ود و 
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��9ث �دم *$ ��ر ������ن -

�$ اون 5/ر �/ن 9رو�ت ��وت ا����ده

��� �$ �$ ��طر او ��دار ��ده �ود

-�.و *را ھو�طور �$ &ول دادی ��دار ��دی؟

-ا��زا�ت �$ ن ا��زه �� داد ��دار ��م

 س و�5داری ��� �ود؟ �دا&ت؟. �و*و�وی ز��� درو@.وی

- $��ا�ر*$ در .... �$ طور ���.�را�$ ای... ا�$ ا��طور�$  س ����$ 
�%��م *طور و&�� �واب �ود �و���$ ��وی �و رو �.�ره

از  �دای رگ.  س ���د از او �ر��ده ���د... ا�ر ��رو�� ��دار ��ده 
 ذ�ر ���ت ن ��ر�$؟ ا/�ن رو�$ رو�� ��

-�$ (�"$ �زد�6 �ر �دی؟
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�%� �رد و2وع را 9وض ��د و �و��ری �$ او ا�ن ا��زه را داد 
�م �ر5ت (�= د���ل ا�ن �(ث را �.�رد و...�M�5ق آ�د �ر ��م �ود �

��$ �ود �رای 9رو�ش �6 رد �وب و وا&%� �واھد �ود�ا�وا�� �$ او 

�و��ری از اول . -م ���ت *را ��رو�� او را از ("ش (روم �رده �ود
�� او �روع �/رد

�� او

- /�$ د5%$ �%د �$ ��وا�م ��طرات ھد5م. �زد�/�ر ��دم .. �$ �در  ا
و ا�$ ا��طور ����$ ���ل دارم 9روس وا�/ری . ورد (�"$ رو ����م 

�$ ا��رت �.�رم �� ��ورش ��م ھ/�ری ��$ او�و

ا�ر د�/�ن *�س ز�ده ���د �و��ری ا�ب �واھد 5-�د

-  �$ دو���ون ����� ھ�+ اھر� &وی �ر ازھو�طور �$ �دو��
دار�م ���ت

(ض آ�/$ دھ��ش را ��ز  ا���$ ا/�ن دارد �و��ری 9روس *�س را $�
�  �وا�د ..�"ب �$ �����ک ر��ن.. �/��د..و �$ او �وھ�ن ��د ... ��د 

��ر و �(ل �6 &د�س را ھم ����د
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و در ورد دورادا؟... �"�$ ی �و��$ -

�رده و �� ا����- �(�� �زد�/� �و ھم .. ��(ره ی ن �$ د���ل اون 
��ده

�*�زی �.�ت �و�$ آ�ود�� ��طر او �د ا

��و�� �ب رو �� ن �.ذرو�� �����ن.. (�= �$ ا���� ��  -

و �$ �6 ��د�� ا��ره �رد

د ����ش ط� ا=رض .. ز��� �$ ��رو�� از د��ور او  �روی �رد� $�
در�ت ..�رد �� �ودش را � و���د و را�ب ادب را �$ �� آورد 

ھ��طور �$ �6 رد �وب ا�ن ��ر را �واھد �رد

�ت���رو�� �� �دای ���د 

-*طور �دو���� ا�ن �م و د��ر ا���ن ���ت؟

او � دا��ت ز�را .. د��-�ی �و��ری روی �6 د�$ ���س ��Lت ��د�د
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ز����ر �ود........... ا��زا�ت

دو زن ...د�.ر �ودش را ��ره �� �رد و ("�"ت را ا�/�ر �� �رد 
ا�-$ �ورت �ودش را �� =�$ ھ�ی ..���� �� �/د�.ر ���وت دا���د 

@��ض آرا�ش �  و���د و آن �6 و 6 ھ�ی دو�ت دا���� روی 
�$ آن .. و �� (���� ��6 و &دم �ر �دا�ت....���� اش را  �-�ن � �رد

�$ �د�ش را �$ ز����� �/�ن �داد... راه ر5�ن ا@وا ���ده ا��زا�ت

*�م ھ�ی ا��زا�ت رو�ن �ر �ود�د و ھر از ��ھ� ����د �زد

��وت راه � ر5ت...�$ �$���وت �$ �ظر � ر��د و �ز�را .. ��رو�� 
�$ ر5��ری ... و ���د�6 ا�-� Hرور ر5��ر � �رد...او �6 ا�-� �ود

و�� %Lل ا��زا�ت..���د �6 د��ر 

ز��� �$ �ر��ت  ��G داد

ن 9رو�� �ودم رو �����م ��Mط-

��رو�� ��  ��� ��ف و (���� ��6 ��$ �ز ...روی ��د�� ���ت 
(�� ا��زا�ت ھم ا�ن ��ر ...�� ���� �$ � �وا��ت دور از او..����$ �ود 

-م ���ت...و او از �و��ری ��ر��د ..  را �/رده �ود
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ن (رف �زن ��رو��- ��

در ورد *�؟-

�ذرد- �ھر *�زی �$ در ذھ�ت 

او از �ظر ... �� &�ل �ر او �� ا���ن ا���� ����$ و �(�ت � �رد
�(�ت �ردن و ھوش �� �و��ری ��ت �ود

�رای د�� �(�ت �رد���ن ��9ث �ده �ود �� ذھن �و��ری از د�.ر 
آ�� � �وا��ت *��ن *�زی را از ��رو�� ا��ظ�ر .. �/�ت دور �ود

دا��$ ���د؟

ن �د�/�ر � �وام..���� �وب -

Aو�م �$ ��� �ز ھ��ا9��د ��م � -

او�و �د�/�ر ن �/ن.. س اون رو �$ ن �ده  -

- �د�/�ر  �%�2 از ���را ھ�.. �6 دارم ھون طور �$ ��وای ��$
ن .. �$ �9وه...ا�5وس �$ ھA �/� از او�-��ت.. ھ�ی �و�� �� �ن

ا��%داد اون �$ �9وان �$ ��(ره ���ز دارم �$
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�و ��ا�د �رد �و��ری �"�-ا�ن و2وع 9

ا�ن و2%�ت و&��$ � ا=ن از�ود�ذ��.� � ���م �� �%داً �$  �داش -
�ر��م

�ود�/وت �واب �(�ت ھ��ش

-و *�ز د�.$ ای در ذھ�ت و�ود �دارد؟

ا�ن ��$ ��ن �ر از آ�*$ �$ ��وا�ت از دھ��ش ��رون آد

-ا5/�ر ن �� (�"$  ر �ده

�ر� �د�/وت طو=�� د�.ری (/

�و��ری ز��د اھل ...�$ �9وان ردی �$ ����ر 9رش در ��-��� �وده 
�(�ت �ردن ��ود

��رو��؟��طره ورد �9&$ ات *�$ -

353



tlg
:@

NOVELSLAND

�� �ود 5/ر �رد Lل ھر �وال د�.ری � �وان �وال �و�� ���د

-*را ���د *��ن �وا�� � ر��؟

-5"ط ا5���ر �ده و �واب �و �ده

���ن ھ��ش ��ره �د �$

- ��� از ��ن �ون آ��م ھ�ی� Nر��د�ت ��رم رو ا����ب  �/��ر �رای �
.. و ز�د�� �*$ ھ�ی آ�-� را �-د�د �ردم..�6 رد و 9رو�ش ..�ردم 

 س ...ا���$  در و �در ھر ��ری � ���د �� �*$ ھ��ون رو ���ت �دن
ن ��ری �ردم ��  در �$ �ور &�م ��وره �$ ھ�رش رو ز�ده ز�ده و 

�/$ �/$ ��وره

��رو�� آھ� ���د

- �%د از اون �%� �رد ....و ا��/�رو از ا�.�ت  �ش �روع ��$
�� (دا&ل .. �� او�رو دور �ز�$ .از ز�ر &�ش در�ره  ھر��ری �/�$ ��

�... درد و ر�J ھ�رش رو ��ر ��$�& ��$ �ورده �ود او�و  ا
ھ�رش از آن �ر�وردار �ود  و �$ ��طر ��رو�� �$...��ور � �رد

ن ��ر�ن �دم ... ا�ن ��ر دھ$ ھ� �$ طول � ا����د $� ���اون ..ز
رد ھ�وز ھم در��ر �وردن ھ�رش �ود
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�را ھ� �$ آ�-� ���$ �ده �ود�د .. @�ر &��ل �/��ن �$ �وران &�م ھ�ی��
از �$ ز���ر ���ده �دن �و�ط �/� ازان &�م ھ� و ھر �دام از آ�-�

��ر��د�د

��رو�� ���$ ای ��= ا�دا�ت

- او�-� &ول دادم ز��� �$ دار�د ا�ن ��رو �/�ن ن از �*$ ھ��ون  �$
ا� �� �و�� �$ ��د ��رم �$ �� �ر�8 �ر�ن (��ت ... �.-داری � ��م 

/ن �ون او�-� رو�� &طره آ�ر �و��دم 

ھر�و�$ آرا�� �$ از &�ل �$ د�ت ... ���$ ھ�ی �و��ری �"�ض �د�د
��رو�� *.و�$ � �وا��ت �در �و�� ���د؟... آورده �ود �� د�د �د

�و �$ �*$ ھ� آ��ب ر�و�دی؟ از ا�ن �$ �%د ا��/�رو ��واھ� �رد-

���ل داری دو��ره �$ ن د��ور �دی �و��ری؟ ا��و ��-م �$ ن �6 ا�$ -
د�ت ��ران ن .. ن ھ�+ ا(���� ���ت �$ �ن و ��ل �دارم... ھ��م 

����� �ود�د �$ از او�-� �$ �9وان ا���ب ��زی ا����ده � �ردم ... ��-�
�ن ھ�+ اھ��� �داره.....  �ر... �وان ... 

ا�$ �و �*$ ھ� رو ورد ھدف &رار �دی د�ن ھ�ی �وھم �*$ ھ�ت رو -
ھدف &رار � دن
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��رو�� *�د ��ر  �6 زد

�دارم ھ�+ �*$ این -

�� ھم �واھ�م دا�ت... ا� �واھ� دا�ت -

�%�ت �$ ا��زا�ت ���طر ����ن ��م �6 در ذھن او

� ��م 5ر���ردار ���م- �%� $Mو�ا�ن آرزوی  $�ا�ن *�ز�$ �$ �و  ---ا
��وای .$ �$؟

/�$ از ز�� �و�م ���د �$ د��ورات ن روا �وش �/�$ و �%دش ن 
ھر ��ری �/�$ �$ �ز د��ورا�� �$ �$ او دادم

ان ا5/�ر را �$ ���ری زد

د��ور داد

-�6 *�ز ��ده دار �.و ��رو��

*�؟-
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-آ�� (س �وخ ط�%�ت �و�$؟ ز�ون ��زی در �و�� �ردن داری؟

�و در "��ل .. ھو�طور �$ ا��زا�ت ھر �(ظ$ ��Lت � �رد �$ ا��طور�$
Lل �6  ر ��6(س �وخ  ط�%� ��.�ن او ......

و .. �و��ری ن د�.ران رو �$ ا��رت �.�رم �� اون ��رو �رام �/�ن -
ن رو �ر�رم ��ن

(/م 5ر� �د �6 ��ر د�.ر �/وت در ا��ق

�$ .. ��� را �$ �� ��رو�� در ��.ل � ری �رده �ود ���$ ��د آورد ان
�$ �و�� ھم �(�ت �ده �ود �ن �� ��-� �$ ��طر �$ �ر��ن  *.و�$ �� او

درآدن �ون در رگ ھ��ش ھ���ن زده �ده �ود؟

�رای ��9ت ھ� �� ھم د�.$ �(�ت ..�ب اول �$ �و رو  �دا �ردم -
*را ا=ن �(�ت �ردن Lل ���دن �6 د�دون ��ت �ده؟... �رد�م

ا(��س � ��م داری �رای �"�� �$ &�� او�و .... ن ��J �دم �و��ری-
��� � $�)��*�زی �$ و رای ھررا��� �ری ....�ر�ده �دم �� ن 

$�آ�� ا���ن �$ ھر طر�"� ��ن � ����ز��ری ا���د �رده؟. �%�ق �$ 
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ا���ن ا�ن ��ر را ...��$ ...�و��ری (���� *-ره اش را ط��%� �ر5ت 
او ھر�ز �$ �%د از ��رف �ردن ��ت و ��ج 5/ر �/رده �ود ..�رده �ود 

�� ا��/$ �6 د��ر ا���ن او را �$ *��ش ���ده �ود

��ور �ود �$ ا�ن 5/ر ��د �$ ا�د�ت �� ز�� �$ رو�$ روی او  =�)
����$ *.و�$ �واھد �ود

... در ا��دا �� ��ت ھ�ی �ود �/ل دا���د����ر ���راھ�...�$ �$ 

��و�� �ود�د ��و��ً ا�ر از �ژاد و آ��ن ��و��ری ھ�+ ���و�� �� ...
(دا&ل در ا�ن �6 ز��$..آ�-� �دا�ت 

�$ د�ت او ��ز � ����ت &�ب 9رو�ش را ...���د �"�$ ردھ� در �ور
ا�ر �ودش ....�و��ری � �وا�د ����ر �ذاب و د��ر�ب ���د .. آورد

��رو��  � �وا��ت ��ری ��د ��.. ا����ب � �رد �$ ا��.و�$ ر5��ر ��د
���ت �$ او وا��ش ���ن دھد

��وای �(�ت ���� $�- س ا�ب ���د *$ ��ر ���م ��م؟... ا

�ون ��.��ھ�ن رو �ر�ز�م... �/��م..�/�ر ���م -

ا�ر از �ون ...�و��ری �� �وا��ت ا�ن ���ز ��رو�� �$ ���ن را درک ��د
�Hذ�$ �� �رد  س ��5ده اش *$ �ود؟ او � �وا��ت ���ن د����ش را 

�� ���ن �$ ��طر �/�ت �����.. در ��د
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�و��ری &ول داده �ود ا��زه �دھد . ا� ��رو�� �دون ھ�+ د���� � ��ت
او ھ�+ ا���ن �� ���ھ� را �/�د

- �و ��-� ا���� ز�ر ط��م ��(ره ن  �-�ن . ھ�+ �/�ری در ��ر ���ت 
�$ �و ��واھد ر��د و د�ت د���ن ن. ھ��� 

�ت ("�"ت دا�ت �ط�  ا�ر*$ � �وا��ت �� او ��$. *�زی �$ �$ او 
�� �.�ه دارد�ا=رض ��د و او را از �.�ه ھ� 

اون اط��9ت رو  �ش �ودم �.$ �دارم.. �رای (�=

���$ ��رو�� �رای �رت ���زه �%��ن �ده���-

- و ن ��م د���ن .. �رو �ر�ردون&درت �دا��... ���زه �رای �رم
او�-� رو �� ���ری ��5د � ��م و طوری .. �و رو �/$  �ره � ��م

�دم �$ �رای ���ش �$  �ت ����ن $��/�

�ب ھ�ی �و��ری �$ �ت ��= ���ده �د

����ذت ��رم و&�� ا��طوری  -
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- (ض .. ن �رای �و �6 �/$ &در��د ��م �$ ھ$ از ن ��ر��د $�
 �دا ��� ا��/$ (�"$ رو �راون

�9&$ او را ��د�ده ��رو�� �$ �ورت �و��ری ��ره �د �� �وا��ت
�.�رد

�ت���رو�� 

�$ �ظر �ر�$ �� ا���ب ��زی �د�دت ... �� اون و&8 از ا��زا�ت �ذت ��ر
�وب �ور �دی

�وب �ور �دم؟

�ظورش ز��� �ود �$ �� او �9ق ��زی � �رد و ا��زا�ت �ودش را 
در او @رق �رده �ود؟

*ون ھر ...*�ز �و��$ �$ (�ود �����... ��$ 5/ر � ��م ھ��طور ���$
-دوی � �$ �و�� �� ھم ����9 � ���م

(دا&ل وا�ود �ن ا�ن �/م اذ��ت �/�$.... ��را(�� ��ون �ده زن
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�ت�در 9وض ��رو�� �$ طور د�ر ��ورا�$ ای 

� دو��؟ �%�� ��ور ��ودی �ودت رو �$ زور �-ش �(�ل ���؟-�

�$  �و��ری در (��� �$ �� آزرده ��طر �ده �ود از =��ی د�دان ھ�ی
�ت�ھم �5رده 

��و��ت د����و از ن دور  اون.. �$ ن �.�ه �ن ��رو�� ���� $�
-�.$ داره

- �(�� ز���  اون �دون ھ�+ "�و�� �� �و ���ر اود؟... ا
�دو��ت �ل �س د�.$ ای ھ��� ؟ �$

و&�� �$ �و ن را �$ �ت �س .... �س د�.$ ای ھ��م *طور �ل
-د�.$ ای راھ���� �ردی؟

�$ �ظر � ر��د ��رو�� �$ ھ�+ �9وان  ��ن �ون آ��� �$ ��ن ��ت 
���د �و��ری ��-� �6 راه �$... ا(��س �� �رد ھ� �ود را
در ��ت �واب... �را5رو��ن ان ا(��س و�ود دا�ت �رای ....

��و�$ ن روا@��ل ��$ و �� ا�ن ��ر ��9ث - $�/��$ �9وه ا��زا�ت 5/ر 
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��$ از �و دور ��م

(رف �� ا�دازه ن رو �$ ��ده ��دازها�ن -

�دو�م *را� $/�- س *را ����دی؟.. ا��طوره ؟ 

���د�� �&��......ھ�+ ا�

�و ����د ز����� داری... �و��ه ��� -

�ت ��رو�� ���ا�م 

- �� ����ت �رات  آ�� اون.. �ظورت ا��$ �$ ا��زا�ت ����دی ز����� داره
 Nر���ن ����د �ز�$ �و��ری ؟ (�ورش �دی؟ ���د �و وا&%� او�و �$ 

�دی؟

/�$ ا��زا�ت �ل ن ���$؟ و&�� ا�ش رو �$ �ت آ�ون 5ر��د 
در��� دا�ت....... �زدم (س

آن را  س زد �ر�%� �$ آن 5/ر آ�"در �ز�ر ���ده �ود
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�-ت �د$ �ز�م ا�-$ �$ طور �طر���� �زد�/$ -

ط��M �و��ری �زرگ ا�ن طور ا("��$ �$ ��� دل ����ده-

آ�� ا�ن ا��زا�ت �ود �$ ��9ث �ده �ود *��ن وا���� از �ود ���ن دھد؟ 
را دا�ت؟ �� ��-� �$ ��طر ا��/$ �دن 9رو�ش...

م-�و&��$ �

- م-����ل دارم ���.ز��ش رو ا�(�ن ��م... د����.�؟ �رای ا��/$ �

و�$؟..�$ درک�5/ر � ��� ا�ن �وھ�ن ھ�ی ����$ آ�ز ��دم � -

-���  ��م و ن ھ$ ا��-� رو �رات ���5 � ��م

- 5/ر �/ردم .... ���9$... ����م ��و�م اون �.�ه درون *�م ھ�ت رو
د�.$ ا�ب �$ ا�ن *�زا ���ز ��واھ� دا�ت

- ا�ن �6 .... ���  ��م... ھزاران ��ر د�.$ اون ��رو �/رار ��م ��و�م
در�وا�ت ���ت
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ا�ر*$ *�-��ش ��ر�6 �ده �ودم ا� ���د �د و �$ طرف او &دم 
�و��ری او را �$ آ@وش ���د ا� ��رو�� �"�ض و .. �ردا�ت

��د ��ت �&��

-آروم ��ش ��رو��

ا��زا�ت دراز ���ده �ود در (���/$ د�ت و  ��ش  ز��� �$ او ���ر
�$ �و�� �� ھم �ور �ود�د..... روی �دن �رم او �ود

���د ا�ن �ود �$ دو &ط%$ ی =�) ����ور  �زل را �$ زور ���ر  ا
ا�ن �$ ��طر ذھن آ���$ ی او�ت.... �$ �$.....�/د�.ر &رار داده ای

- دو�ت �داری �و ��و��؟ �� �س د���ی �و . �.�رم ن �-ت آ�ون
�؟-��

�ر�و�� $... �$ �و�� آ��ه ���ت ا��زا�ت از &درت �و..�و �ن �د

ن �دو�م �-ا

- ��ر٢.... �و���م �ودم رو ���رل ��م �� �-ش آ���� �ر�و�م

-�و از او دو��ر ا����ده �ردی؟ و ھ�*و&ت ��ھ�ت ���.�د؟
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دو��ره �(ن �دا�ش  د�ر ��ورا�$ �$ �وش � ر�د

-ا��زه �ده �-ت ��ون �دم *را �� ر��2ت �$ ا�ن ��ر �ن داد

- ن ���� �$ او آ���� �ر�و�دی ا���ود و ... ا=ن �د�م درد �/�$ �و 
ھ�+ ز�م �� ا(��س دردی در �دن ..�-م �.و �و��ری ... در�و دا@و�م

داری؟

-ا���$ �$ �$

�ن او��رو �را�ر �د�م دارم ا -

ت ����ری .... س ��ھ�ت -ر��ن ر5��ر � ��م ��ن �� 9رو�م �� 
-�ر�ورد �واھم �رد

�� دو د�ت دو طر$5 �ورت او را �ر5ت و ���ر �و�ش زز$ �رد

5"ط ...و �$ �ون �ودت &�م ��ورم .... 5"ط آروم ��ش ��رو��
�ذات �دم �-ت -

���د ... ��م �د�ش �"�ض �ود...  ��رو�� *�م ھ��ش را (/م ��ت
ر�د �رده ���د ا��/$ ���-�ن ��.�� از �G درون �د�ش
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و .... �و��ری �$ ��و �م �د و �ب ھ��ش را روی �ب ھ�ی او �ذا�ت
�ب ھ�ی او را �وازش  �� ز��ن...�6 ��ر د�.ر ا�ن ��ر را �/رار �رد

��رو��  ��G او را داد... �و�$ را 9�ق �ر �رد... �/رد ..............

د&�"�ً ھ�ن �و�$ �$  �ش ���� �رده �ود

�و��ری 9"ب ����� �رد

-�رد �دی

�ب ھ��ش �$ �ط ��ر�/� ��د�ل �ده ... *�-��ش (/م ���$ �ده �ود�د
دا�ت .........�و��ری + �ودش را در (��� �ر5ت �$... و �د�ر ا��/$

ا��زا�ت ا�ت �� ��وا�د ���ق ��&� ���د ��ور � �رد ا�ن

- ��د�ت ���واد ��ت ��م �و ا

��رو�� *�م ھ��ش را ��ز �رد

- ��و�م آروم ���م  ھر�ز از �رس ا��/$ �-م ا��ب � ر�و���
�دون ھ�+ ... �و��ری ��ور �ن �� �د�� ���5 �$ �دان ��رزه �ری...

�$ �ظرت ... ��ور �ن �دون د�5ع ����... ھ�+ �ر9��...&در�� 
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�� ا�ن �را�ط �� �ر و ��$ �$ �دان  ھر*"در ھم �$ ���ق ��رزه ����
��رزه ھ�وم ��ری؟

�ودت رو �"�9د �ن �و��ری �و ���و�� �$ د�.ران ........(ق �� او �ود 
��و�� �$ �ودت دروغ �.� �دروغ �.�م ا

��رو�� �� ا�رار ادا$ داد

$�/�ا� (�= �-ت .. ز��� �$ �$ �6 �ون آ��م ��د�ل ��م �را�ط 5رق 
از رد ز�د��م � �وام �� اون ز�ن .. ا9��د � ��م �� ن دارا ���

�و درک ��$

........ز��� �$ �$ �6 �ون آ��م ��د�ل �د...��$ 

�� �وا��ت &�ول ��د 9رو�ش از �ظر ���� �رد  ھ�وز ھم ا�
��رو�� آ5ر�ده �ده �� او را ��واھد... �$....���د

��5  ذ�ر �و *�زی �ز درد ا(��س ��/�$؟ �و ���د ���زھ���  آ�� �دن
-دا��$ ����

- �م اون ���ز ھ�رو �رآورده �ردی �و ا��را�$ �ظر � ر�$...�$ �
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داده �ود ھدر او آن �ذت را روی ا��زا�ت ....�%�ت

���$ اش زد و ��/� روی �$ طور %ذب��رو��

�و �$ زودی (�"$ رو  �دا �واھ� �رد و ن از ھ$ �(�ظ �ل �و �واھم 
از ا���ن ا����ده �ن...�رای (�= ...�د  -

-�.ران ����� �$ ����$ او ��م؟

��رو��  ....ا�ن �وال را  ر��د ��ز ھم �� ا��/$ �واب را �دا��ت
6 ��ر د�.ر را �$ او �ر��N دھد... �� �وا��ت درک ��د �$ ���� ....

@رور و �ود���� او ��9ث ��د �$ *��ن *�زی �6 �/�د

ا�ن ا(��س را از �ود دور ��د �$ در ا���� در�� �رای  و �� �وا��ت
�$ ���د از ان ��د �.�رد.... او�ت

- ���دی....�$ ا Nر���ن ���د از ��م ... �و��ری ا�$ �و اون رو �$ 
از ��م .... *�م  و�� ��� آرزوھ�ت �رای ��ج و ��ت ھورد

ھزاران ���$ �$ داری �را�ون ��ش � ��� و �"�$  *�زھ��� �$
�و ���� ��ھوش ھ��� 5/ر � ��م ��و�� ����� ... �$ �9وه..���دی 

�$ �$ ا���ن ��واد Lل �6 9رو�6 ��$ �ب ��زی �و رو ��زی �ده 
� 5رو��. � $��ھر�ز ..�و ھر�ز �ودون رو �$ �6 ا���ن 5رو

��/��ودون رو و�L"$ ای �رای �6 ا���ن �� ارزش �
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$"�Lدرش...و�در �ذ��$ و�L"$ ای �رای �6 ا���ن �ود�داو و 

"......از او�و�� ط�ب ���ش �ن"

د�.ر ھر�ز *��ن ا���&� ��واھد ا5��د

��رو�� ادا$ داد

- ا�$ او�و ا����ب ��� او�-� ���واده �و ... �و ���واده ا��زا�ت رو د�دی
�ً اون د�ش ��واد... ��ن�) $�� �� �ش او�� ز�د

��رزد �و��ری ��وی �ودش را �ر5ت �� �$ �ود

�و ...�$ در �ردم در اون ���$ �ون ���م ن �$ ���� از ز�د�� �ردن
-*$ طور ��و�� او��� �ودت رو و&ف �دی؟

Nر���ری ��رد �و��  داد �

�ت���رو�� ���-�ن 

��(ره ات ��ر ن و  �ش.. ن �6 ا�ده دارم �ون آ��م -
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*را؟-

�و��ری ھ�وز ھم �$ ��طر ا��/$ �� آن ا���ن �9ق ��زی �رده �ود �ود 
را �رز�ش   �رد

ازم  ر��دی دو�ت دارم ا�ب *$ ��ر ��م؟ � �وام در ورد آ��ده از 
�$ �وال � ر�م اون -

Aد و او را �$ ���$ ھ��� �"�ط� ا=رض �رد �و��ری ��س 9

Aض ا��/$ در ���$ ھ)�ت ��(ره.... ظ�ھر �د�د �$ �

ا�ن �و��..اه -

 ر��د از ��ن د�دان ھ�ی �$ ھم �5رده ��رو��

�(�ت ��م؟ $-*طور 5-�دی ا�ن ن ھ��م؟ (�� &�ل از ا��/$ �6 ��

Aرد ھ� $زز
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���$ ���$ ارا�ش..�$ ��طر آرا�ش -

�ت ��رو�� ����(ن د� ذ�ری 

- (ض ا��/$ د�.$ .. �و ھ�ن (�= رگ �ودت رو 2��ت �ردی $�
�و��ری �رت رو �رای ن ھد�$ ��ره و  �دا��$ ���� �راون ��5ده ای

ن از اون �$ �9وان  �$ �ش ا����ده � ��م

�$ ر�A ��ز ��.�� ��د�ل �داز �دت 9�����ت ��(ره *�-�ی

��� �وی آ��ده ن ���ت ا�-$ .........�-ا�ن *�زی �$ 

�و��ری �� 9�����ت ��ن (ر5ش  ر�د

Aھ $�ا�ن 9روس  -

�$ ��طر ا�ن ���ت ��وت آ�ز ��J �ده �ود

�/م �-ش ا(�رام �.ذارد...... ا��زا�ت ���ت -

-���� �وب
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ا� ھ�وز ھم *�-��ش از 9�����ت �رق �زد�د

�ت���رو�� 

�6 �وال در  ن...�و �$ �و��ری �6 �ردی �� آ��ده اش رو ����$
ورد �ودم دارم  س �واب �ده-

��  ��.و�� ��م��-در روز ��-� ��و�م �%داد 

�� �.�ه �-د�د آ�ز �و��ری ادا$ داد

-ا� �%� ام رو � ��م

ن در ���ر �و��ری ���م  $�او�و �$  آ�� ھورد....از ا���وا�-� � رس ا
-�9وان  �د��ه �واھد  ذ�ر5ت؟

-�$ ا�ن آ�و�� ���ت

- و ان ھ� ��م �ر�ز �ون رو 5"ط روی ..اون ��$ دا����$..*را ھ�ت
��$  ھدف ا��� �و��ری ا��$ �$  �د��ه ھورد.. اھداف �ون �زارن
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� �وام �دو�م آ�� ن ���د ر��دن �$ ��ج و ��ت ھورد ھ��م؟....

Aا�ن ��رو ا���م �ده ھ-

�/ �ر*$  -ن �رد و .. را ��رون آورد ���$ اش�� �����(ره ��
� س آ�-� را �$ د&ت ط��%$ �رد... ا���وان ھ� را روی آن ا�دا�ت

�ت��و��ری 

�وب؟-

�ت����د ا��/$ ���ت �$ زور از دھ��ش  ��رون ���ده � �ود 

ھورد �و رو �$ �9وان  �د��ه &�ول �/�$ ا�$ ��رو�� در ���رت ���$ و -
$و ار��ش �$ �و �و��د  ��ور ال ����ت... اون �6 �ون آ��

و�5داری ��ورن

�م �.�رم آ�� ���د  ��ور ��وی�ن زا�و �واھد زد در (���/$ ن �
*�م ھ��ش ��ر �د�د...... �رش رو از ��ش �دا �/�م �� �$

�ت���رو�� 

ھو�طور �$ &ول دادم ن اون ��ج  �د��ھ� رو روی ... ��ر� �و��ری-
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�و �6  �د��ه �واھ� �د در�ت ھو�طور �$ ا�وا��ی ..�ر �و �.ذارم
و �%داز ا��/$ ھورد رو در ا����ر �ودت ....Hرور � �وا�ت

�ر5�� ...��� $�ھ$ ...از ار��ش ا����ده �واھ� �رد �� �$ دا���ن ھ� (
��ه ن... ھ$ ی � 5"ط ��ظر �و ھ���م.ی ا��-� ���� �زد�6 ھ���د

5ر��روا�� ...��ج و ��ت. ���$ اش از �دت �وا��ن �$ درد اد...��ه
$ ��د �ود از �درش ....&درت..�ردن�� 6� Jوو����او در &�%$ ا��

ا���$ ا�$ &��ش ��A�� $� A اون &�%$ رو ���� ...�واھد ���ت
�/ردم

��رو�� �روع �رد

��ی �ر�م �ر�د و ���رش �د�م ��ی ھ�ی ����ری �$ .... (�= �و��ری-
ون ���رن؟���� ���د ا��س �ر�$ .. �/$ ات در (�رت ��&و�$...ا �ر�

................ و��ده از زرد... و ���د ھم �6 �ردن ��د رو�...*�م

......................
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5�ل ���ت و �$

�و ول �رد......�و��ری 5"ط -

�ت� Aوار �$ ھ $�دا�ش �$ ھ�ن ا�دازه ا(����ت ...ا�ن را ا�� زز
درو�� اش � �رد ��J و �ردر�م ��ظر �ر��د

رھ� �رده و �$ طور  او ا�� را در ���$ ھA... �رای ھ�ت �ب �ذ��$
... ھ$ �� را ����و � �رد ���.� �� ذ�ری �$ د���ل  �دا �ردن (�"$

م �ود �� �رای ھ��$ ��رو�� را �$ ��ی ا�� ���.ز�ن ��د�����ر 

Aده و او را از ���$ ھ��رده  ا� ا�ن @روب �ور��د �$ د���ل ا�� ���
و (�= � �وا��ت درک ��د ا�ن   �%د از ظ-ر از ا�ت9��٣ت ...�ود 

�$ آ�ر�ن �*$ در -د �ودک ���� *$ (�� دارد

*$ �ردا��� �/�م؟ &راره از ا�ن -

در (���/$ �$ �25ی ���� زل زده �ود �و��د�� د��ش را �/�ن �داد

در (��� �$ �ز رو .... او و ھA روی ���/ن ���$ ��(ره ����$ �ود�د
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��$ و ����� �ود.... �$ روی آ�-�  ر از @ذا ھ�ی آ�ده

&رار داده �ود و ��=�ره ا�� او را �$ ��طر ا��/$ �و��ری را �ر راھش
ھ�+ ر�ط� �$ ا�ن �دا�ت �$ ��رو�� �دن  ھA... ھر *$ ����د... ����د

ا�� را ����ر �رده

�ذار �� و&�� ...اون 5"ط د�ر �رده ..ھ�+ �ردا��� ازش �/ن ا��زا�ت
�$ �ودون �وش �.ذرو��م �ر�.رده -

(���� ...از آ����� �$ � دا��ت ��رو�� از �دن �ر�زه �و�ش �� آ�د 
در (���/$ �را�ر �د�ش  و��ده از رو@ن ...(�م آ5��ب �ر5�$ �ود 

��ر��ل �ود ��م روز را ا���� ز�ر �ور آ5��ب دراز ���ده �ود ا�ر *$ 
ا� �$ ��طر ا�ن ��ل ھ�ی ... ھواره �$ را(�� �ر�زه � �د

�ً ر�A  ر�ده �ده �ود ز�دان��

9و�2 ��9ب @ر�ب...�و��ن رو ا(��س �ن...د�.$ �$

�م �ر5ت ....��رو�� ��وا�ت ا�� وزن ا5�2$ ��د  و از آ����� �$��
ھم ا��ون رژ�م =@ری ���� �ر5�$ �ود...=@ر�ر �ود 

�ت�ا�� 

- از اون و&8 ... ز��� �$ آ�ر�ن ��ر ��رو�� ��دار �د �6 ا���&� ا5��ده
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ر5��رش 9وض �ده �� (�= �و��ری �� ن

ھ.� �$ �/��ره ا .... ���د ا�ن �ود ��م  ��ر5ت ھ��� �$ �� او �رده 
 د�د �ده ا�د

....... �و��ری �وری �$ او ��ره �د... ز��� �$ ا�� ��دار �ده �ود

ا�.�ر �$ از ا�� �ز�ر .... ا�.�ر ا�� ��ر ا����ھ� در (ق او ا���م داده
ا�ت

روی د�ت  ���د....���د ��رو�� ا��Lت �رده و�ود ا@��ل ���ده ای ا�ت
..... ا���$.... ا�ر*$ ن ھ�وز ھم ���ره ھ��م.... ��ش ھ�ی ا�� زده ��م

�و��ری �وN�2 داده �ود *را آ�-� �� �وا��د �� ھم را�ط$ دا��$ ����د

ز��د در ا�ن ورد ��رم  ا�ر *$...��Hت �/ردم  �� ��ود ا�$  و��م
-�وب ���ت

ھA ھم �$ ا�دازه ی ا�� �$ دا��ن �6 دو�ت آ��� ��ود

او و ا�� روی �ل  ھر �ب �$ (ض ا��/$ ��ر ��(ره ��م � �د
و �(�ت � �رد�د �و��د�د �و��د�� �....  �����د

و�� ا=ن ن ��د�ل  �ذرا�دن او&�ت ��/�ر�م% ���� �6 ��(ره �$ ز�د
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�ده

�/�ر �ردن و ا���&�ت د�وا�$ ... آ�-� در ورد %�ون ھ�ی �(ر آ�ز
�ردی ھA ...وار �ور ���� �/د�.ر �(�ت �  و ھ*��ن ز�د

�رد�د

Aوم �د ���-�  �ش ھ�%�$ �رای �6  ...��9ق �6 ��ط�ن �ده
�و9$ �وده�$ �9ق ��(ره �و*6  ��.�وی &وی......��(ره �9ق 

�و��ً از آ��� �$ او ���� �وان �وده و ... �6 �رده و ظر��ش�
Aھ ���"��6 دا��$ �$ او آ�"در &وی ���د �$ ��وا�د در �را�ر  و�ت  

�م �ر5��د دھ$ ھ� �%د ز�ر در�ت ��ب .....�� او "�وت ��د�آ�-� �
ا���$ ا�ر ھ�وز ھم ��(ره ھ�ن (س ....ط��� �/د�.ر را �&�ت ���د

و ھ*��ن ا�ر ��.�و ��وا�د �6  �دزھر ... را ���ت �$ او دا��$ ���د
�رای او  �دا ��د

Aر...ط��م �ده �ود  �$ ��طر ا��/$ ھ�ر &رار ر��د  &رن ھ� د�ر� $�
�  (�� ا���وا�-��ش ھم...و (�= �� �وا��ت ��.�و را  �دا ��د ... �

�وا����د �$ او �.و��د ��� �� د�د �ده

�$ *�م ھ�ی &-وه ای ز����ش...ھر ز�ن �$ از او �(�ت � �رد 
�$ ر�A ��ز ��.�� ��د�ل � �د�د��طر ا(����ت  .....

ا��  ر��د

رده؟......ھ� 5/ر �� ��� �و��ری -
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 �از ا�ن �$ �"ر��� �رای ���� ز�دا����ش ا(��س �.را�� 
�-وت ��ده �ود و �$ �ودش �%�ت � 5ر���د�رد

............ز�دان ��ن و ��د ا��ده

-�ر�.رده ا��زا�ت

���ددر ورد ا�ن ��ر *$ ا(���� دا��$ ���م؟ ون

Aتھ��ھ��طور �$ ��9�ش را *6 � �رد 

�دم--5 �رده �ود ن  $�ا

ا���$ �$ طور ..... ��(ره دا�ت روی �6 %�ون ��دو�� ��ر � �رد
����او ا�دوار �ود �� ��وا�د �� ا����ده از آن ط��م (�5ظ�� �/� ... آز

را از ��ن  ...�6 وا�/ری �$ ��م ر��ن راد���ت...از د�ن ھ�ی �و��ری
ز��� �$ �و��ری از ط��م (�5ظ�� ر��ن �� ��ر �د �� �دای ...��رد 

��$ �ود�ھ�س ���دی از =��ی د�دان ھ�ی �-م �5رده 

اون ھرزه...... ��/س -
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Aا5�2$ �ردھ

/�$ د*�ر (واس  ر�� �دهو �$ طور و&ت راھش رو �م �رده  
$���-

�و��ری از �(�ظ ذھ�� .... ا�� � �وا��ت آن را ��ور ��د
�6 روز �%د از @روب �ور��د �$ �$ د���ل ..�د�ر �ده �ود و2%��ش

او آده �ود در (��� �$  و��ده از �ون �ود ز�ر �ب در ورد د����ش 
�/رد $:زز

�رای �و ��ی ا�� ���ت... دارن �و �%"�ب � ��ن -

دو �ب  �ش در (���/$ روی ���� $ در ا��ق �و��ری ��دار �ده �ود 
.... �وازش � ��د زا�و زده و وھ��ش را د�د �$ او ��و�ش....

:زز$ �رده �ود

�ت �� ��دارم� $����و�م .............ھر روز ��ت �ر و ��ت �ر �
ا��طور ز�د�� ��م.... ����ر از ا�ن -

�ت� ��و��... ��ھ� او&�ت ���ً �� ز��ن رو�� �� او ��ن   ً���
ا�� �$ ھ�ن ز��ن  ���ش را �دھد ا��ظ�ر دارد
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:�ز ا��/$ ��ھ� �  ر��د.... ا�� ھر�ز د�.ر از او �وال � ر��ده �ود

ا�ب &راره ��رم؟-

: � داد....در (���/$ (وا�ش ��ی د�.ری �ود  G��  ��واس  ر) ��

-�$ ھ�وز

��-� �$ ��ی .... ا� @روب �ور��د �ب �ذ��$  ��G او را �داده �ود
.........د�.ری ��ره �د

ا�� �6 �و��د�� د�.ر ��ز �رد

- �/�$ ��دار ��$؟ �� ����ت ��و�� �-م �.� *را ��رو�� (�� �%��
���$؟*را ���ق ���ت �� او�و ����$ ؟ا�ر ن �6  ا=ن �.ران �و��ری

��ط�ن �ودم و �و��ری �را �ی �و در �واھرات و ���س ھ�ی ز��� @رق 
دام �ودو �-ش آو�زون �/ردم... �/رد

-ا�ن ��رو � �ردی؟

ھA �$ د&ت �ورت او را ط��%$ �رد
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�%د از ��م ��ھ��� �$ �رت اورد؟ (�� -

$���/رار �د �دای �("�ر آ�ز �ون آ��م در �رش ���د ھ

"����� $���""�و �� ��رو�� &��ل 

ا�� 5/ر �/رد در �را�ر �وھ�ن و �("�ر ا�ن ا�ت ا� ��� �$ د=��� 
اھ��ت او د�ش را �$ درد � آورد

" از .. �و �$ و2وح از ھ$ �-�ت ھ� از ن  �ت �ر و  ���ن �ر ھ���
�ون...ز�����..... Lروت..... �(�ظ ھوش ..."

آن ... ا�� آھ� ���د... ان �����دش... آن (��ت �("�ر در �دا�ش
��ش ("�"ت (ض��

�$ طور �دی �$ @رورش �ط$ وارد �ده �ود
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.... طرف د�.ر ����ت او از.... ا� از طر�5 آن �(ظ$ ھ�ی �ذرا

�ذاب و د��ر�ب �$ آن �و��ری.. �$ ھر از ��ھ� �ود را ����ن � ��زد
�� �-�$ اش  �ون آ��� �$. �� �و�$ ھ��ش �ون او را �$ آ�ش �/���د

آن طرز �(�ت ... ��9ث ��د ا�.�ت ھ�ی  ��ش �$ �/د�.ر �8 �و�د
�ردن &د�� اش

"....9ز�ز ن ��ش"

ا��  ر��د

-�� �ودت در �%�� �$ ا�� ��9"ش ��م �� �$؟

�رد ��ور ��د دو�ت دا��$ �دن �و�ط �و��ری *$ (��  �%�
ا� �-�ر � دا��ت را�8 �$ *�زھ��� �$ ھر�ز �$ آ�-� ��واھد ...دارد

ر��د رو�� ���5 �/�د

%�زه ��ر و �و��ری ا(����ت ����ری ���ت �$ ن دا��$ ���$ - $�ا
��-� �6 ا(ق ��9ق ز�دا���ن �ودش .....ن ھر�ز ��9ق او ���م....

$��

�$ �.�ه ��ره ھA زل زد
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ر�وط �$ رگ �� ..... ��-� �9&$ ن ���ت �$ او...ن ا(ق ����م  �-��
$�� ��-ز�د

�ر9$ طو=�� از �و��د�� اش را �ر ���د

ھ�+ ����� و�ود داره �$ ن 9روس او ........... 5"ط (ض ���/�وی
-���م؟

�ت ���ت اش را �$ د&تھA در(��� �$�ا����ب � �رد 

(�= �$ دارم �$ ...����ر ��درھ���د ��ت ھ�ی ��5  ذ�ر �رای �����ن �ور
ورد  ��ت ھ��� 5/ر � ��م �$ ا����ن ���ر ھم اورد ��م 6� ��)

در ھر �ورت �و��ری ����ر از ھر��� �$ .. از آ�-� ھم ا���ن ��ودن
�ره� ��ره و او�-� رو ��ر�������م از ا����-� 

_*را؟

�.م و  ���-�د ��/�م ازش � ر���_

_ ا��%داد  از اون *را �ودت... ا� ا/�ن داره ن �ل او ���م
ا����ده �� ��� و طMن ����؟ ��(رھ.�ت
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_�ودت �دو�� در روز �$ �%داد (دودی �دو�م ا�ن ��ر رو ا���م �دم

*.و�$ ��ر �/�د و او  ��G  ا�� از او  ر��ده �ود �وا�دن ا���وان ھ�
ا�ر �$ �%داد ز��د ا���م  داده �ود ���د ا�/ن �ردن از �6 ���ب ا�ت

�ود ����$ ��ر و �-م � �ود

ا�� ا�رار �رد

_ ن �ل او ���م *�؟ ا�$ �و وا&%�ً  $��8 �و��ری ��ر � ���  ا� $�
$-�*$ ���Lری روی او  ��-� 9رو�ش رو ���$ 5/ر � ��� و&�� �

9����� ��$؟ ��� ��ذاره؟ 5/ر 

Aده �د �.�ه ��ره ھ��� ��$ ��ی ��%�و

ن �$ &�2وت �و��ری ا9��د دارم_

_�-م �.و *را �� ا�ن ا�دازه �$ او د�ون ھ���؟

_���� �وب

385



tlg
:@

NOVELSLAND

A6 �و��د�� د�.ر ��ز �رد ھ�

_ اون ..��ر � �ردم  ��(ره و �واھرش &رن ھ�  �ش ن �رای �6
از �/� از  �ش ���� ھ�ی ن �و�ش ��ود ����را�ن ن رو �$ �/ل �6 

و �� ز��� او ز�ده ا�ت ����ت �رای او ��ر ��م و .... �رز��ر�ن �رد
����را�ن ن ... �� *$ ا�دازه ��ر د�واری �ود �� �و�$ �$ ا��/$ ���ن او

و�دم��ود�"ب او رگ �� ذ�ر.�� آ�ر 9رم �$ ھون �6 ز�دا�� 

(/م �د�د در�ت ز��� �$ ا�� 5/ر  دور �طری ا�.�ت ھ��ش
د��ش را ��ر �رد �/رد آن را � �/�د ��5ر

_ ن ھ�وز ھم در ز�ر ز�ن �دار �6 &�%$  ���طر �و��ری ��ود ا�ر
����ش.ز�دا�� �ودم� �6 9-د و  ��ن رو ... ����ت �رد او �$ ��م ھ

رو آزاد ��$�/�ت �� ��و�$ &��ل ��(ره

_�و��ری ��م ا�ن ��رھ� رو �$ ��طر �و ا���م داد؟

���� �رد ھA ��ده ی

_ آزادی ن ��-� �6 ار .. دا�ت ا�رار آ�ز د�.$ ای �$ د=�ل
�&��ا� �$ ھر (�ل �و ��ور �رد �� �راش &�م ��ورم �$ ...�ود  ا�

�$ ��9ث ��$ ا�م ن �وی د5�ر*$ (��ب �ره.... ز�ر د�ن او ھ��م
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ر ا��ق ��ز ���د �د �دای �وق���

_ا=ن �ر�.ردم �%� �ن ز��د ز�ر آ5��ب �ودت رو ��وزو��

ز��� �$ ا�� ��-� �د �6 ��ر د�.ر ��$ ی راھ��ی ��5ر�� را 
�(��ش را�"��$ در ورد ��ر �$ �ورا... ورق زد  �ردا�ت و  6�-

��رھ���  آن را �� �وا�د در 9وض �$ ��م �ورا ��ز �رد ا� در وا&8
�$ ھر�ز 5ر�ت ا���م دادن ��ن را  �دا ��واھد �رد 5/ر �رد

���$ دار �دن �رای ... ��ر �ردن �$ دور د���... د�دن دو��ره ���واده
دا��ن �6 ���$ �رای �ودش روی �وھ���ن ....�*$ دار �دن.... �ودش
��رھ�ی *و�� ���د �$ دور ان....  ��رز).......

�م &�بھر�ز ان ردی را�د�وا�$ وار او را دو�ت دا��$  �$ از 
او ھواره �زد �ودش 5/ر �/رد �� *$ ردی ... ���د  �دا ��واھد �رد
ھواره �� �ز��Mت در ورد او �������5 � �رد...ازدواج �واھد �رد 

�ود در ��م وارد �"ط$ "��ل �و��ری h, 

��9ث ��د �� �6 د��ر د�ش ��واھد روی رز ���د ا�ن 5/ر ھ���
رگ و ز�د�� �"� ��د

ا�� د�.ر از ا�ن ��ر ���$ �ده �ود (دا&ل ز��� �$ &رار .. �"� �ردن
�  �وا��ت روزھ�ی ��&���ده از 9رش را ���رد و  �ود ا9دام �ود
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�و�$ ��@ذ ��$ در د�ت ھ��ش ... د&�"�ً �دا�د *$ ز��� آزاد ا�ت
*��$ �د

��ظر �ون و ���ن *$ ���� �رت "او �����ت در ا�ن �-�م  (�=
��ر ا5��ده �ود" ��د

� ��د Q�� وا�ت��.... د�ش ��وا�ت �و��ری را ��$ ��د... د�ش 

6 ��ر �و�(�ل �ود؟� ��آ�� �  �وا��ت از  ���ن دادن �$ ز�د

�� ��ز ھم �� او ... *"در د�ش ��وا�ت �6 ���س د�.ر دا��$ ���د
�و��ً (�= �$... ��ز ھم �� او �ل �ل ��د-�(�ت ��د���د �ر5�$ �ود  

��رھ� و ��رھ� ����ن او را ....*.و�$ �(�ت ھ�ی او را رز����� ��د
آ����ز �رده �ود و (�= د�.ر �� ا9��د �$ ��س ��ل �  �وا��ت �.و�د 

*$ ز��� دارد او را �$ 9د �$ ��ر د�.ری ھدا�ت � ��د �� *$ 
ز��� دارد �واب ا�(را�5   دھد

و او از ر�A آ�� ...�و�ت ��د؟ از ر�A آ��: از او � ر�دا�ر ا��
�و�ش ����د ا� ��واھد ����د ��د ا�ن �و�$  ��G �واھد داد

�$ از ر�A آ�� �و��ون ��د؟ ���$ ردھ��� �$ �ظر � ر�م ن _

��ن����د �رای ا��/$ از دروغ  ���: ��و��ری ��د ���ش را �� ��

�� �$ طور �(رف ���ده ای .�روع � ��د -�� �رط ���دم  -���د 
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�ت�(رف ظ����$ ای �واھد 

�وص �و��ری " ا�� ا�م آن را ��ذا��$ �ود"اد���ت 

ا�ر �و*/�ر�ن ����� �رای ز�ده ��دن : ورد �� او وا5ق �ود١ا�� در 
آن �6 (ر�ت �را�ش ��&� ��ده �ود ��-� دا�ت

�ردن او ا@��ل

�� از او د�ش ��وا�ت �6 ��ر د�.ر آن را ا�(�ن ��د ���د ا�ر �&
���وا�د �/��5 ��ن او .... �ل �ودش �/�د ��ری ��د �$ او ا�� را ��

��رو�� ا���د ��د و

�� ���د ا�� ��-� � ����ت �$ روش او 9ل ��د و ھر*$ ��واھد در 
�$ " ��دی"���(�� از �/� از �5��-�ی دورش .... ا����رش �.ذارد؟

را �$ ��د آورد�$ �5(�$ �وھ���ن �-ور �ود

��وای �6 ا�ده رو �$ ذھن �6 رد ��"ل ��� ���د از طر�ق ا�ن " $�ا
�� او �(�ت ��� �و�� �$ �وی ��وارش &��م �رده "

��دار �رده �ود ط��M �و��ری *�زی را در درون ا��
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(�رت �س د�ت ھ�ی او .. ا����ق او � �و�ت ��م ھ��$ در �ب
رو��ی ��رھ��� �$ �� ...روی �د�ش را دا�ت ھ�.�� �$ ا��  � �وا��د 

�/د�.ر ا���م داده �ود�د را �د�د

� ����ت ھ�ن �� و در ھ�ن �(ظ$ 5/ر او را از ...��س 9�"� ���د
ھ�+ ����� �رای �$ د�ت آوردن او �$ ھر (�ل...��رون ��د  �رش
�دا�ت

او از ھم ا��ون .. ھ�+ راه د�.ری �را�ش ��ز ��ود...�$ �$ ا�ن %�� �ود
در�ت ���د �ر��زان �ط "دم.�$ (��ب ���ورد ���د �ودش را رده

�و�� از آ����� . ����ر 5ر����ده �ود ��5ر رو(� ا@��ل �ردن او�
�/رد ازاو دوری�$ روزھ� �ود

م �ود�.....��Lت و  ��ر��.... ا�� 

 س *را ��و�ر روی ��$ �$ ��طر ا�6 ھ�ی *�-��ش ��ر و �-م 
�$ �ظر � ر��د؟

.............................................
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�رم��� �واش.....ازش 

دت �6 ھ��$ �و��ری �5��$ ی �ودش را �� ا��زا�ت (�ظ �رده  $�
��ور �ود�د �� �/د�.ر  رھ� � �رد او را  �ش ھA.�ود $� ���و ز

�ر5ت �����د او را ��د�ده 

ھ�+ و&ت �$ ا�دازه ی (�= �$ او ���ز �دا��م

�$ �دون �6 �و��ری .. �ود �%"�ب د�/�ن *�س در (�ل ��م روز
��ن ���م �$ در �رده �ود

ا�ر*$ ... ��م ا�ن دت �6 ���را �وده ن -�$ �ظر � ر�د ��د
�ودش از ا�ن و2وع اط�ع �دا��$

��رھ� و ��رھ� �و��ری �%� �رده �ود �$ او �زد�6 �ود �� وارد ذھ�ش 
�ت او ر��ن... �ود� ��و�9 ط��م اطراف �ودش دارد �$ ��9ث ... ا

دور �ردن �و��ری � �ود
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دور ��ده �ود (�� �6 �(ظ$ ھم از ���ر *�سان 9و�2

�%د از �ذرا�دن دو روز ��ل ���و�� �ردن و ز�ر �ظر �ر5�ن ھر 
ل.... آن زوج (ر�ت�� $�  �� آ�-� ���(�$ ھ�ی ��و�� و 

در ا����ق ... ���$ و ا���$ .�و��ری �$ آ �ر��ن �ودش �ر��ت.... �د
9رو�ش...زن �ودش

 ً�د��ر ا���ن د�ت  از آ�ر�ن ��ری �$ ��رو�� ��دار �ده �ود او ��
�رای ان ا�$ �ر�ده  ���ده �ود و ز��� �$ ھ$ *�ز �$ �ز �ه را

�$ �و��ری &ول داد دو ھ��$ �%د ��دار �ود... �ود

ا� �� اون و&8 *$ ��ر ��م؟

�ذا�ت ھم  �دا�� از �دن 9رو�ش ھم �روی ��ت 9"�ش ���Lر 
� �وا��د... روی �ودش $� ����$ د5%�ت ����ری ط� ا=رض ... ز

و (�� ز��� �$ �$ ... ����ر د*�ر ��م و 9�����ت � �د...�/رد
�/�ر � ر5ت �ر�ز (وا�ش را از د�ت �داد

در��ره *�زھ��� �$ 5/ر ...در ورد /�ن (�"$  �$ ��ی رو�� د�دن
�د�د �واب �رده 5راو���ن �/رد د�-��ت ...�&��... ��طرات ا�

...��طرات ا���&� �ودش
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$�� �..�وزاد و ط��� �$ د��ش را �$ طرف ن دراز 

ز��� �$ ��ردار �ود و ھ*��ن �$ �$ ھ�رش  ...وا�/ری �$ ��م ھ�ن
��ره �ده �ود *�-��ش  ر از @م و ا�دوه �ود

�   ر��د ��/س �$

" ��� ر5�$؟ ��ر ور �/����� ات '

�و��ری دو��ره آن (2ور ا�رار آ�ز را ا(��س � ... و ����ر
&�� دو��ر5/ر � �رد (2ور آ�-� را ��رون .. دا�� ھ�....�رد

ا� ھ�*/دام از آ�-� �� او رو �$ رو ��د�د..آ �ر���ش ا(��س �رده

(2ور آ�-� را ��ور �/رده؟ ��-� ��... آ�� او را �%"�ب � �رد�د؟

���� ��رھ� ھ�ت �$ ..... ���� (ر�ت ھ� ��&� و�ده �$ ���د ا���م �دم
�� ا�ن (�ل  �� �وا��ت ا��زا�ت را از ... ���د روی آن ھ� �ر�ز ��م

� �وا��ت ���ز و ا����&� �$ �رای او در ...  ا5/�رش دور �.$ دارد�
ا(��س �/رد را �(ت ���رل درآورد �د�ش

Aدا��ت &�ل از آ�/$ او را از ���$ ھ ����ورد ���د �� از ا�ن ��5ر  
8 �ده �ود را ��ھش دھد  روز در �د�ش�٧$ �$ دت �
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�  ����ت از او �$ �9وان �6 ..ذھن �طور �رد  ���-�ن �"�$ ای �$
را  (�� ا�ر ��-� �$ ا�ن د��ل ���د �� د�وا�.� اش...و���$ ا����ده ��د 

9"ب ����دازد و 9"ل ���ش را دو��ره �$ د�ت آورد

�$ آ �ر��ن ھA ط� ا=رض  �� ا�ن 5/ر در ذھن �$ �ر9ت آ�ده �د و
�رد

آ�� ....... ��(ره از ��=ی �6 د�A در (�ل �وش �$ ��= �.�ھ� ا�دا�ت
داره �� �رز�ش و ا��"�د �$ ن �.�ه �/�$؟

_ا��زا�ت ��رو�$

ا���ن ��5  ذ�ر را در (��� �$ �6 ��$ ی راھ��ی �ردش �  �وا�د و 
دا�ت  �دا �رد  ر از �G و �و��د�� ���رش �6 �طل

�$ &ط%$  �ر*$ آ����و�� ر�A �� ��د ...�6 ��/��� �و*6 �$ �ن دا�ت
�ل � �د�د���زک �$ �/د�.ر 

�6 ...رو@ن ��ر��ل ... �� رو@ن در���ن �ده �ود  و�ت �ر�زه اش
...�وی -�J و �(ر�6 ���ده �رای او

وا��ش ���ن داد �را�ر �د�ش...�$ �/د�.ر �5رده �د  5/ش (/م
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از ن ا��"��ل �واھد �رد ��دو���م *��ن �ظره ای ن (��

.. از آ����� �$ د�ش ��وا�ت �� ����� آ�وده او را در ا�ن (��ت ����د

�6 6��9 آ5���� �$ *�م زد و دو��ره �ر��ت...�$ آ �ر��ن �ر��ت 

�ت �� �$ ��رون� Aرای  ��ده روی �رود... �%د از ا��/$ �$ ھ� .... ��
��د�� �$ �و�$ ای ��ر�6 ط� ا=رض �رد و �$ آرا� ��ش  6�

��رون آورد را

در (���/$ (و �ظره رو�رو�ش �ده .... �$ ���� ���ت.... در آ���
�ور �ور��د در�ت ��وی *�م ھ�ی او  و�ت ا��زا�ت را ر�.�ن ..�ود

� ����د�/رد �9رش .. و �$ آن �ر $� �او ھر�ز *��ن  و�ت �ر
�د�ده �ود

د�دا�-�ی �/�وا�ت و ���د او� ... در "��ل  و�ت �ر�زه �د�دش
ر�$ ھ��� از &رزی  �$ *�م .. وھ�ی او در��ن آن ��ل.در���د�د
اھل آ �=*�� .. در ���� در ��ره ��$ �و�� �ود..� �ورد

� ����ت �����ن ا�/����دی دا��$ ���د...�ود =�ا(�

د�ش ... �ر*$ ی &رز �$ �دت او را و�و�$ �رده �ود�د  ان �$ �/$
�Lث ھ�ی &رز  ��وا�ت  و�ت �دن ا��زا�ت را ز�ر ھر �دام از ان

��ز �.�رد
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��-� �6 .. ا��زا�ت آن �ر�$ از ��$ �$ در (�ل �وا�د�ش �ود را �� زد
�($ در ��$ ی راھ��ی ��ر و�ود �د��ل �رای ����$ دار �ردن �6 

ز��� �$ در رو��ی ��ر �$ آن �ط"$ در آ��ده ����.... دارد

�ری �$ او ھر�ز ��واھد ر5ت�

� س �$ ��د آور .. �$ وا��ش �ودش ���ت �$ ا�ن و2وع ا�م �رد
� �$ از &�ل �ر5�$ ا(��س  ����� ��واھد ��ھر�ز �$ ��طر �

�م �ر5�$ �دهو �"ر��� ��م دھ$ ا�ت...�رد���-� .. �$ &ر���� �ردن او �
�� آن ... *�زی �$ �و��ری ��وا�ت ا�ن �ود �$ از �دن دو�ت دا���� او

ز�ن ا����ده ��د

_��پ ات رو در���ر �ر�$ �و*و�و

ا��زا�ت ���ش را�$ ��دی (�س �رد

�و اون طوری �دا �زن 9و�2_

�$ �و  ��ه .... ن �$ �و @ذا �دم....ا� �و (�وان ���.� ن ھ���_
(�= ��ری .. و �وھم �و �ر�رم � ���.. و �واز�ت � ��م... �دم

��م رو ا���م �ده��$ �-ت 
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�دو���م &راره ��م ا�ن روز رو ا���� �.ذرو�م ��رو ��د��م رو _ $�ا
����م

�$ اروز �� ا�ن ا�دازه ����ک ھ���؟ د���$  س �$ ا�ن _

در��$ �و��ری ھ�+ د��ل د�.$ ای �دارم �$ �$ ��طرش 9����� ���م_

���د د�ت �رام ��A �ده ���$ ...اه _

�� �و د�ت �رام ��A �ده �$ �$ ا�دازه ای �$�� _

آ5���� اش را �ردا�ت در (��� �$ *�م ھ��ش را �  ا�� 6��9
*ر���د �$  ���ن ��$ او ��ره �د

�$ د��ور دادم �-ت _

�دا�� ... روی �ب  ���ن اش ���د �/� از ��دھ�ی ���س اش را او ��
ا@وا ���ده  ر��د
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_د�ت ��واد �و ��ت �����؟

و آن ����د �ور ���ده را �(و�ل او داد

�م �د�ش �$ ��طر (س  �ش ���� .. �و��ری را�ت �ر ���ش ���ت�
�د �"�ض

_�$ ��رو�� �.و �-ت ��ون �ده

�/� ..د��ش را دراز �رد و �6 �و��د�� �ردا�ت ..آن ����د �� د�د �د 
: و �و��ری �� �ود 5/ر �رد.. ز�ر د�$ آن �ذا�ت از ا�.�ت ھ��ش را

د�ر�� �ود.......... ا� �$ طرز ����9....ا�� (ر�ت ������ ���ت

.$ �$؟.. (�� �%� ھم �� ��� �� ��س ر5��ر ��� �و _

_�وچ

و �� �ر و �دا آن را �ر ���د

_وا&%� د�ت ���واد اروز ا�ن ��را رو �/�� ا��زا�ت

398



tlg
:@

NOVELSLAND

_ ��ورم ��دو��... ا... $�� س .. 5ر��م داره �$ �ر9ت �وم 
و&�� �دارم �$ او �و 9"ب ��دازم

�و��ری �$ ���وا�ت دروغ �.و�د و آ�ش �ر5�ن ��و�ش را ��ر�$ ��د �� 
او وا5"ت �رد

�$ �و و او�و در ���ر..... (�= در ورد ����ت.... ��$ ھ��طوره� _

ا��زا�ت ��د�د و �و��د�� اش را �ر ���د

_�رو �$ �-�م �ون آ��م

_د�.$ ���وای �و ا@��ل ��� و از 9رو�م دورم ���؟

�م �ر5�م ھ�+ *�ز ارزش ا��و �داره �$ �� �و ��وا�م�$�� _

و اون د��ل د�.$ ات *�؟ ا��/$ 5"ط ���طر ���زھ�ت ��وا��� �� �6 _
رد ����؟ �� (�ت �6 رد رو ��ر�$ ���؟

ا� او�"در �وب ��ود........ ��ر�$ �و�� �ود �و��ری _
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�$ ا�دازه ���5 �و�ت اود ا� �و �$ _

ز�را *��ن *�زی �$ . �ذت � �رد در وا&8 دا�ت از ا�ن �ر و �(ث
�درت �رای او ا���ق ��5��د

_ ..... اه....*و�/$  �د��ه �زرگ  ��/��؟ وا&%� ��وای اون �(ث رو

Lل �6  �ر �*$ در 9رض  � ���L$ �ود�ون رو �راب �رد�ن�٢

-�ی �و��ری ��ر�6 �د�د�*

��$؟ 5"ط �$ ا�ن د��ل _�ا�ن ا���&� ���ت �$ �رای ��م %�و&$ ھ�ی �و 
Hز..�$ ن Lل اون ھ� 5"�ر 6�� ..$��د��ل ���$ �$  ����م... و 9وا

����ت رو در ���ر...... (�=......در �را�ر ا�ن ا�5ون �و "�وم ���م

ز��� �$ ا�ن ��ر را ا���م �داد �� 9�����ت 5ر��د ���د

� ��� *ون 5/ر � ��� ھر�ز ����$ _ ����و داری از ن ��5ر
��واھ� �د

_ �و �$ �وال ن ... ��زی ���م؟"ا�ن �$ اون د " *طوره �$ ��زی �$ ا�م
و ن ھم �/� �/� ا�ن ��دھ� رو �/�م... �واب �دی
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و �/� از ��دھ�ی ����ش را ا�د�� �$ طرف را�ت ���د

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

5٣٠�ل 

/ن �ود �و��ری ��ش ... ا��زا�ت دو��ره �6 ��زی در آ���ن دا�ت $�
از آ�/$ د�ش ��واھد  �ش �ود ا9�راف ��د از آن �و�ش ����د

_ادا$ �ده

-��� �ودی؟

_ ���د د�/�ن..د�/�ن *��ن و ر���ن..�%"�ب �/ردم د�ن ھ�م رو
ر��دن �$ (�"$ �ت

5"ط �$ ا�دازه ای �$ �ط �ر�زه .. ��  �ر*$ را �$ �ت را�ت ����د
ا�ن (ر�ت �$ �ظر او ����ر �ذاب .... �%�ت........ �د�ش را ���ن دھد

ا�ر او را �س ��د  و�ت �د�ش ����ر داغ �ود �رط � ��ت..�ود
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_5/ر �/ردم 5"ط ���زه رو��ھ�ی او�و �وی �واب �����

�� (واس  ر��  ��G داد

_ � �� ھم �ون �$ ... 5راری ھ���د �$ �ظر �ر�$ رو��ھ� از ن �ا
�رای ھ�ن ا�$ �$ ا�دازه ی ���5 �$ او �زد�6 ��م .. ا��راک �ذا���م

��و�م ذھ�ش رو ��و�م

 �ر*$ را �$ طرف را�ت ����د �� د�.ر

��/س ��$؟ اون روز �-ش 5(ش دادی_

ن ����$ ھ��ت ز�د

_ ش ...او �6 وا�/ری  ��.و �ت�����... ��� �$ �"ر���ً ��م 9ر 

دو�ت داره ��ھ��� �$ �$ او ر�وط ���$ �رک �/�$

��د �� ا�-���� �دا�و�$� $/�

_��ھ�ش را�ط$ دا���؟
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�واب � داد؟*طور ���د �$ ان �وال

���� *�زھ� �ود�م...... � �رای ھد�.ر _

�ه �%د .. او��ن ��ری �$ او را �&�ت �رده �ود را �$ ��د آورد 6� �-��
از رگ �درش

�ود و ��.�ن ��.�ن دا�ت از �وھ� رد � �د و  �روح...او �ر��$
�6 �ور آھ�� روی او ا5��ده �ود �$ .. �دون آ�/$ �دا�د �$ ��� �رود

��8 ط� ا=رض �ردن او � �د

_ و��ده �.�ه �ن اون ��ھزاده *طور ���س ھ�ی ژ�ده

در (��� �$ �"�$ دو�ت ... �6 وا�/ری و �/� ا�ن را 5ر��د زد
ھ��ش از  �ت ��ره ��رون آد�د

_�$ �ظر �ر��$ ��د

�� آ�-� رو �$ �� �دای ھ�س ���دی..��ش ھ��ش را �رای آ�-� ����ن �رد
ز��� �$ دا���د روی ا�ن �$ *$ ��� اول �ر او را از �د�ش .. رو �د

�6 وا�/ری د�.ر از ��ن آ�-� &دم ....�دا ��د �� �/د�.ر �(ث � �رد�د
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�$ ��و �ذا�ت

در �ظر �و��ری �$ او... �� وھ�ی �/� و *�-�ی ط��� �� �ظ�ر
طور @�ر&��ل در�� ز��� و دو�ت دا���� �$ �ظر � ر��د

و�ود ����$... اون....از �ون ا�ن �6 ��ر �.ذر �واھر _

_*طور .$ ��5/س؟

�ت�ا�ن ��رو ���5/س 

��و�م ����م_� ... �در ("�"ت ��-� راھ� �$ ��و�م �.م او در �ر�و�ت 
�ر �$ طر�"� �$ ھم �٢� ....د���ت داره �� �وا�دن آ��ده �وM$ ھ�ن� 

ر�وط ���ن

�و�$ (رف �ز�� �% $��_��ز ھم Lل ھ

ھ�ن �� 9�����ت ���رش را @�ف �رد

_ در ار���ط ا�$ ھر�ز �� ��� Lل اون.... اون �$ ا�.ل ر&ت ا�.�زه
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از @م و ا�دوه �واھم رد ���م

و ھ��طور �$ ھ.� آ�-� �وار ا�ب .... ا� آ�-� از ��ن او �ذ���د
وا�/ری ط��� �$ دور از *�م د�.ران �رای ...���د��ن �  �د�د  ھ�ی

او *�د �/$ ط� �$ ز�ن ا�دا�ت

ھر دوی آ�-� ....�&�ت �رد �"ر���ً �6 &رن �ذ�ت �� دو��ره �� ��/س
ورد  �و�ط ��ط�ن ھ�ی ��.� &�%$ اش ��وا���د ��(ره ای �$

�$ &رار �ر5�$ �ود را ��ر ���داز�د)

ز�را �"�� (���� در ....��/س &�د دا�ت ��ن ��(ره را ���ت دھد 
� �رد ���� دا���� ا���5$ ... �و��ری ��وا�ت �ون او را ��و�د. آ��ده ا�

ای او را از آن �ودش �/�د

�م �ر5��د �� �/د�.ر ھ/�ری ���د�آ�-� �$ ��ط�ن ھ� .. ھر دوی آ�-� �
و (��ر ��دوی �$ �$ دور  �/�ت دھ�دا��زه �داد�د ار�ش ��(ره را
�$ دا�ل &�%$  � س �و��ری و ��/س...&�%$ ���ده �ده �ود را ��/��د

�ز�ده و ��(ره را �رای �ود �$ دام �واھ�د ا�دا�ت

 �-�ن �ده و �ر�ورد دو ار�ش  را ����  ھ��طور �$ او و ��/س
وا�/ری  � �رد�د �و��ری در (�ل (ل �ردن �6  �زل �$ ورا�� ھ�ی

�ت وا5ق �ود ... از ا�ن �$... �وش 5را � داد� ��� ھر*�زی �$ او 
�%�ب �د
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�*$ دار ��ده ... وا�/ری ��(ره را �$ ��طر ا��/$ ھر�ز ازدواج �/رده
و دو��� �دارد �(��ن � �رد

_ ھ�+ اھر� �رای �(ت  ��ط�ن ھ�ی ��.�.ھ�+ �"ط$ %2�� �داره
��5ر &رار دادن او �دار�د

�$ .. �و��ری �/�ر ھ��ش را �ر ا��س آن �"ط$ 2%ف ھ� ا���م � داد
�$ ....�6 ا����ب... او �ودش ھم ھ�+ دو��� �دا�ت..�$ ھ�ن د��ل �ود

�ود �6�

��/س �� ا�.��� ا���وا�� �/� �/� �ر��زان را ����$ �.ر5ت و 
�وN�2 داد

ا(ق �6 ��خ...ا(ق �زر��ر...ا(ق _

�و��ری �$ ����$ وا5"ت @رو�و�دی �رد

�ت� ���/س ھر از ��ھ� 

�.�ه �ن ا�ن �/� رو.. اوه _

در �(�$ ��رد  �ش ���� � �رد و ���� �و�5 را
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����ر در ورد ا��/$ ���را ...�$ زودی �روع �$ �(�ت �ردن �رد�د 
�(�ت ھ�ی آ�-� ...ھ� �� *$ ا�دازه �  �وا��د ا(ق ����د  $� ����� ز

��Mل ��و�� ���ده �د $�

-ا�ر*$ او د�ن ط��%�ش �ود-�$ �(ت ���Lر او &رار �ر5�$ �ود �و��ری

 ر��د

_�و ھ�+ ���� �داری زن؟

�$ ��� �$ د=��� ...�رای د�� �� �6 �دا �$ ��م �و�� ��زد �ودم _
و (�= �6 د��ر �رد رد ��ز �� ... ��ص �$ �و��  �ش �ر5ت

ر(م ھ��م

ز��� �$ (��ت *-ره �و ���� �و��ری را د�د �وN�2 داد

��م ���� ��(�ل و ��زه ��"� ��$٢١در &رن �_ *�زی �$ 

آ��ده ن رو �-م �.و... ا�$ �و �6  ��.و ھ��� _

_

�%داد �� و�ود .. ن ھ�وز ھم *�زی در ورد �و �����م... ���و�م
دار�د �$  ��.و�� ن رو �(ت ���Lر &رار �دن و *�زی از �ود ��ون 
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�دن

در ��9�-�ی &�ل از @روب �ور��د

ون ا� ..از ��ر �ردن ���$ �دم_� ������5/س ا�$ �و د�ت ��واد ھ
ن ����ر از ا�ن ����ر �� ��م

�ر5�$ �د�د ���-�ن *�م ھ�ی ��/س $�-م و 

��ر دا��$ ��ش �و��ری �و ���د ��وری رو ��د �.�ری_

�و��ری ��م &د ا����د از ا��/$ او�رت �رده و او را ورد �رز�ش 
&رار داده �ود 9����� �د

_ $�/�روزی �$ ن از �6 زن د�وا�$ �$ از �ودش ر9د و �رق �و��د 
ن �واھد �ود ��د��ور �.�رم روز آ�ر ز�د

ظ����$ آ�ده ط� ا=رض �د �� ��ده ای

د از �و�$ ی *�م ..در�ت ز��� �$ �روع �$ �� د�د �دن �ر
��رش ... ��ط��� را��=ی ���� �$ در آن  ��ه �ر5�$ �ود�د د�د...� $�

�ت... را ��= �ر5�$ و آ�ده �ده�وا�/ری رو �$ �ر�و��ش : �� �ود 
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اون �6 د��$.. .او ھ�+ %�� �رای ن �داره... ...وا�ذار �ن

���د  .رق �ود���د آن ز�ن ��ر ���$ و ��. �� ا�ن (�ل ردد �د
�$ ھر د���� �$ �ود ���ر او  .��ری �-�ری �رای ا���م دادن �دا�ت

و در�ت در ھ�ن �(ظ$ ... �ر��ت �� ��ط�ن را ���� ��د
&�%$ 5رو ر��ت (��ر ..

در ��ل ھ�ی �%د �روع �$ �%"�ب و �(ت �ظر �ر5�ن د�ن ط��%� �ود 
(دا&ل �$ ا�دازه ای ...�م �م ��د �ر5��د �$ �$ �/د�.ر ا9��د ���د .�رد

ا� �و��ری ھر�ز ...  �ت �/د�.ر را دا��$ ����د �$ در ز�ن �/�ر
����ت او ھر از ��ھ� آ�-� را در  و.....��ر �ردن را ��د �.ر5ت

�ر د�وا�.� ��/س......����9 &رار � داد و&%�ت ھ�ی� Jدر�� $�
� �د

�م �م �� �� ��� . ھ�وزھم آ�-� �� �/د�.ر �"�ط ��رک ز��دی دا���د
�$ ��د � آورد �6 ...�و��ری  د�د آد  ���ت �$ او (س ا(�را� در

��ر �$ او ا9�راف �رده �ود

...........��/س �و ��-� ��� ھ��� �$ _

_�و��ری؟

�$ �ر9ت �رش را ��= �رد
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_*�؟

ا��زا�ت دا�ت �$ او ا�م � �رد

_�و و ��/س؟

�و��ری �ود را �/�ن � داد �� از ���=ت ��رون ����د

_ ��و�� در �ور �%�ق دار�م�او ... راوس و وراس. � �$ ار�ش ھ�ی 
��رم ار�ش وراس رو ��� ..رھ�ری �/�$ و ن طرف  راس رو 

�م �$ اھدا5م �6 ��$... ھ�*/دام����.� داره �دوم �

.$ �$؟_ ��/�*را او�و �/���؟ ا�ن ��ر�$ �$ �� د���ت 

�6 �وال ��ت

��-� ��(ره ا�$ �$ از �ظر دا�ش و �ن �� ن �را�ری �  ��$ ��/س _

در د�وا�.� و ��زاری
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�ذ��$ ی � �$ ھم  �و�د �ورده_

د�ر�ون �واھد �د ھ*��ن ز�د�� اش �دون او

ز�ن ھ�ی &�ل �$ ا�ن ����$ ر��دم �$ ھر ز�ن ��وام ��و�م او�و _
�/�م ا� ھر�ز �� �و�م او�و دو��ره ز�ده ��م

_�$ ا��طور

&طره ھ��� از آن روی ���$ ... ا��زا�ت �6 �و��د�� د�.ر �ردا�ت
ان .. ھ��طور �$ �� �.�ه ��ره...�د  �$ �ت  ���ن روا�$...*/�د اش

ر�ز �د�را د���ل � �رد ذھ�ش از �ذ��$ �$ ز�ن (�ل 

_5/ر � ��م �$ �وا�ت  ��G دادم

ت ��= وش او �J �رد� $� ��%و �6 ا�رو�ش را �� 

ا��زا�ت در (���/$ اھ� �  ���د  �ر*$ را �� 9"ب �ر �رد

_و&�� ازم دوری �$ ن 5/ر � ���؟
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�6 &ر���� �����$ .. �$ ا�ن 5/ر � ��م �$ *"در زود �واھ� رد_
�رای ��رو��

را ��رون ��ورد  ر��دھ��طور �$ ����ش

_*"در د�.$ ز�ن �رام ��&� و�ده؟

$��_ا(��= �6 ھ

�6 �ر9$ ی د�.ر از ... ا�� �.�ھش را �$ طرف د�.ر *ر���د
6 �� د�.ر و ... �و��د�� اش �و��د و  �ر*$ ����ش را 9"ب �ر �رد�

�$ طور ��ل �رھ�$ � �د ���$ او....آن و&ت

(�ت آ�ز ���ت �$ ن دا��$ ����؟ ا5/�ر...آ�� �ده �� (�= _

/ن ا�ت ....او در �ذ��$ �$ ���ود �ردن روح ا��زا�ت 5/ر �رده �ودو 
ا(��س �رده ���د زز$ *�زی را

ن ���$ ردھ��� ھ��م �$ ا5/�ر (�ت آ�ز دار�د د��ر؟ داری (رف _
ھ�ی ��ره � ز��

�ت ز��� �$ *�م ھ�ی ا��زا�ت ا�د�� ���د �د�د �� 9�����ت�
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_*�$؟

_ھ�*�

� رداز�ما�$ د�.$ �وا�� �داری �� �$ ا�ل ط�ب _

م���د �ظرم رو ���Hر دادم..... ھ-- _

ان �طری ��ر�ن �و��د�� را روی �د�ش ���د

س ���؟... دو�ت �داری ������ �� _

�م ھ�ت روز �ذ��$ رو �� ا�ن 5/ر � ری �ردم �$ ای ��ش ��و���م �
�ت ��م و (�= ���ل دارم او�و 9�� ��م�

&�ل از ا��/$ ��وا�د وا��ش ���ن دھد ز�ر �ور �ور��د ���ر او ط� 
ا=رض �رد و &�ل از آ�/$ ��وزد او را �$ آ@وش ���د و در آ �ر���ش 

ظ�ھر �د�د

� �وا��ت �وی �ور��د را از روی وھ�ی او ا����م ��د  .. �
�ط-��� �$ .. �وا��ت �6 و 6 ھ�ی �د�دی را روی د�غ او � ���د 
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 و��ش داغ �ود.... �$ ��طر �ر�زه �دن روی �د�ش ا���د �ده �ود

_و�م �ن

و �� دو د�ت (/م روی ���$ او ��5ر داد

_ د�.$ از �د�م و�ده  (�= د�.$ ازم *� ��وای؟ ���د �6 ا��+
ھ��$؟...اره؟..��ودش �/ردی�$

_ �$  .�رده �ورو ���ع �رت ا�ن *�د روزی �$ از ن دور �ودی
ن دو��ره �$ زا�و در ��رت... .ا���$ ا("��$ ا�ت �ا

ا��زا�ت �� د�ت و  � و *�A زدن در "��ل او "�وت �/رد

�رم��_ازت 

�ت� ���� $�

_ا�ن ا(��س دو طر5$ ا�ت

�روع �$  ��و�ش........ ���ت از دھ�ش �$ (ض ��رون آدن
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�%�ت...�و��ن �رد

�ر �ود��ا���$ �$ از او 

�6 ا���ن ا(ق و ��دان �$ (�� ���ت �$ �طری ... او �6 ا���ن �ود
�و��ری .. �$ از ���ب �و��ری او را �-د�د � �رد �� اط�ع �ود

د��-��ش را دور �ردن او (/م �رد

در�ت ��وی *�م ھ�ت ز�د�� رو از ... �$ را(�� � �و�م ��ت ��م_
�د�ت ��رون �/�م

ا��زا�ت �� *�-��� ��م آ�ود و ��د �و 5ر��د ���د

و (رف زدن دروردش رو �وم �ن .....ا�ن ��رو �/ن _

�ت��ون آ��م 

_ د�ت از ��ش �ردن  س....���و�� �و �(ر�6 ��� �� �/�ت
ا�$ &رار �ود �� د���ی �ودم �و رو �/�م �� (�= ا�ن ��رو ....�ردار

ا���م داده �ودم

او را د�د �$ �� ...�رای �(ظ$ ای �ذرا ا�� 5/ر �رد 
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���د ا��/$ ��زه 5-�ده ا�ن (رف ("�"ت دارد...�/�د ا�م

� �وا��ت دروغ �.و�د ھ�؟ ز��� �$ ��5ر د��-��ش را دور �ردن او �
�ر �رد ا�� �� �/�دری �$ 9"ب ��و ��و �ورد�

_ ... �رت 5ر��د ��/�م �$ ا�ن د��ل �$ ��وام ��ورت ��م �و �/��

�Lً �/� از ھوش .... �رت 5ر��د �/�م *ون �$ از د��ت ���$ �دم
ھ�ی ���H$ ی �ور و د���ی ���راھ� ھ���؟ا� �$ ا��/$ ��رو�� رو �$ ن 

�"*�زی �$ در�ت ....�$ ���و�� �ر��N �دی *���دی؟ *را ا��"در ا(
رو �$ رو�$ رو �����؟

_ ا���ن ��5 ذ�ر�$ �$ �� �-�$ @��ظ رو����� �رم  رو �$ روم؟ �ظورت
$� �"و ھ�ری �داره؟ ���د اون ھ�+ ��25ت5ر��د �/�$؟ ا���ن ا(

&در ��ھوش ھ��م �� �ودم رو در (د و�ودی Lل �و  ���ن ���رم

ن �6 درک دا��.�ھ� دارم... ن ا(ق ����م _

�/� از ا�روھ�ی ��و�دش را ��= �رد

ط�Mم آ�رش �و��$ H. S _ ھوش �$ *�زی ����ر از .. در ھر ورد
�-ر �ودت  �و ھر�ز ��رون از. درک دا��.�ھ� ���.� داره

ھر�ز �� رد� �ز ردم �ودت وا�$ ��دی ��ودی
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_ از و&%� �$ �6 �و�وان �ودم �$ .. �$ ��طر ا��/$ ھ�وز ���� �وو�م
����ر  �دن ن رو ھ�+ ��دو�� ا�$ اون ھرزه ات.ز�دان ر5�م

��و�� ھر دو رو ��ھم دا��$ .�� �رد *$ ��رھ��� �$ �� �ردم�
و&�� �$ �ودت �وی ... ���و�� ��دا�� ن رو ��ره ��� ...����

د�ت دا��� �/ل  ��ری اون

�دو�م *$ ��رھ� �$ �� �ردی؟ �رط ���دم �وی �6 ���$ ی _�
�/ردی ��در (���/$ �6 �9�$ �*$ �وس و ��Lف از .... �رو�$ ز�د

� �ردی....  ����دت آو�زون �ود�د ���و ��م روز ��و�ز�ون �

�وص �و��ری ا����ده �رد�ھ�ن (�= از اد���ت 

_ ��و �ودت ھم 5/ر �� ��� ا�ن ��ری ���$ �$ ن ا���م 
��� ا9�"�دی �داری...دادم�ا�� �$ *�زی �$ 

ا� او �$ �ر9ت �ودش را �8 و .. دو��ره �ون آ��م را @��5.�ر �رد
�ت��ور �رد و �� �(�� �/�وا�ت 

���س ھ�ت رو در���ر د�.$ داره ���$ ���ده ��$ ا��زا�ت ��$ �و و _

�� ���د ھم �$ ھون .. ��رو�� رو ��ور �ن ا�ن ��رو �رات �/�$_
�رم���ور ����... ا�دازه �$ ن ازت �در �ظرش 
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و �$ او ا�ط�ر داد ��ش از ا�دازه  ��ش ... �ھ�*$ ھ�ی 5/ش �"�ض �د�د
ش دراز�ر �رده���...را از 

ن از &�ل رده �$ (��ب ��م.... اھ�ت ��دم_

_ ��ھد ��م ن  از ��م د�وو�$ � ��� *ون وا&%�... از 9د �و
��9ت �/�م..��ودی

(/م او را ���د و �$ ���$ اش *����د

_��� �ر�م �$ �$ ��ر �و��ه

��� د����ت �و  �دا � ���د�_�ودت 

؟............��ط�ن ھ� ���دا��/$ �5(�$

_ ��� �$ ..دو��ره �-ت ��د اوری �/�م..ن ھر دوون رو  و�ش �دم
وا&%� ���د ازش ��ر�� ن ھ��م

�و��ری ��� .. در ��ر از �6 ��س ���دن در �6 @�ر ظ�ھر �د�د
��ف &رار ... آ�-� را ��"ل �/رده �ود� $آ�-� در و�%2�� �-م و ��

دا���د
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�� ا�ن (�ل ھ�وز ھم   �وا��ت �وی �� �ر5�$ ی ز�ن و �وی ��5د را 
�  �وا��ت �دای وزوز .س ھ� را ���ود ..ا����م ��د .. $� ���ز

��د ھ� را د�د....*�م ھ��ش �$ �ور �م درون @�ر�9دت �رد�د

�دا �ده  �د�-�ی ردھ�ی �وا�� �$ �� �� ر(� �ر��ن از �دن
از ا�-� ده ھ� و دھ� �ن....�ود

$ ھ�ی ���� �ده... ا�29ی �دن �دا �ده.. ���$ ھ�ی �ون�� ....

�ً  و��ده �ده از �/$ ھ�ی �ون �ود�د�وارھ�ی @�ر �

(�و��ت %ده اش را ��= ��ورد ً�... ا�ر �ر�ت �%2��ری دا�ت (�

���$ ای $�)� ��ل  �ش در ���$ �ودش ��ود۵...�� ا�ر ��ھد *��ن 

�ت�ز��� �$ دو��ره �وا��ت �$ �دا�ش ا9��د ��د 

_�و ا�ن ��رو ا���م دادی؟

_ ن &�در �$ ا���م *$ ��رھ��� ھ��م؟ ���� ,اه �����ا��زا�ت (�= 
�ردن �6 ��$ در =�$ ی �ود��ن �رام ��ری ���ً ���$ ���ده �ود 

 د�دار ��د  در ن ھر�ز 2ر��ن &��م ��= �ر5ت ھر�ز �-وت �ون...
ز��� �$ دا��م �ر �6 ��ر رو از �د�ش �دا �  �ردم �"ر���ً �� �دای 

�دای �+ �+ �ردن .. آ�ر�ن *�زی �$ اون ���د...���د ���زه ���دم 
� د���� ...�$ ��%�$ �$ از ��م ن ��ر�� ...�� اد���$ ن �ود-�� $�

داره �$ ��-� ���دن ا�م ن در &�ب ����� �$ ن رو �����ن �ر�� 
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$�/�9�ق �ر � 

م �$ �و �ر���ک_-��.... و �(رف ھ���... ر�ض... �$ �و�� 

م �$ د�ن د�ر�ن و ��رو�� درو�ر روح ط�"� ��ت ����� �رای -��
دو &ط%$ ی �دا �ده  �زل �$ �$ (ق �$ ھم د�.$ ... ھد�.$ ھ���د

ر��دن

��5ر د��-��ش  .دو��ره ����ش ا9��ب �و��ری را در ھم � ر��ت
�داد (�=ت *-ره اش &ول درد... روی ��زو ھ�ی او ����ر �د

_ز�د�� �و ا�ن �/��$؟

�و��ری �����دی زد

_����ر ��-� �رای ھزاران ��ل

(�وان ���.� ... ا��زا�ت...  س �رات ا(��س ���ف � ��م در��$_
د�ش �$ (��ت ��وزه... د��ر دھ��� �$ او �و �("�ر � ���... �و

�$ *-ره اش ��ره �د

_ �وص روی 5/ت ,اوه-اه����ن *� دار�م دو��ره اون �ھ�*$ 
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�/ل *�$؟ ...Lل ا��/$ داره �-م �.$ درد�ر �و راھ$ ...�"�ض �د
ن ��-�  =���و�� �(�ش ���؟ ا(�� $.�و&�� ��� وا&%�ت رو �-ت 

$������ ھ��م �$ در ط� *�د &رن ا��ر ھم *��ن (ر�5 �-ت 

آ�� در آن *��ی &رز �رز�دن و �و�و زدن د�د؟

�ت��و��ری �� 5/� �"�ض 

و *طور ا/�ن داره �$ �و �رای ن ا(��س د��وزی ���؟ -("�"ت  _

در  ر�.�ه رگ �ذرو�دم   در�د 9رم رو٢٠ ���$ ����ر از ٢۴ن 
 ��و �� ا�ن (�ل در ز�د�� �و��ه د�م �و�(��� ����ری ���ت �$ ز�د

��  ���ن �و دا��م

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

5٣١�ل 
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*طور �رات �/�$, اون ا��زا�ت �%���

Lل ھ��$ داری در ورد *�زھ��� �(�ت �/�� �$ ذھ�ت (�� _
��و�$ درک ��$�

ن؟ �رط ���دم �و (�� ��دو�� �و�(�ل �%�� *�_

� ....... ا� "ا���$ �$ � دو�م  "�و��ری د�ش ��وا�ت 5ر��د �/�د �
دا��ت

ا� . ��ور دا�ت ز��� �$ �*$ �ود �و�(��� را �� �درش � ����ت
�$ �%د از ... �� �وا��ت �$ رو��� آن ��ل ھ�ی او��$ را �$ ��طر ���ورد

�$ �%د از ا��/$ ز�د�� اش 5دای ... ھزاران ���� �$ آده و ر5�$ �ود
ا��"�م �ر5�ن �ده �ود

ز�را از آن ز�ن �$ ...و �� �وا��ت آ�*$ �$ ا(��س �رده را ا(�� ��د
*�زی �زد�6 �$ آن را ��ر�$ �/رده �ود... �%د

��وه ز�د�� آ�-� را ط��%$ �  .او ا@�ب ���و�� د�.ران را� �رد
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�دای ���د  دو �واھر ��دو�ر �$ �$ �وک ھ�ی.�رد �� ��% ��
�رگ ��ھ� �� �/د�.ر  ��زی ھ�ی �ر��... ���د�د�د را ���� �رده �ود

�$ �%د از آن *��ن �$ ��ده ا5��د�د �$ ��ور � �د�د ... را د�ده �ود
ا� �و��ری .... آ�-� ��دی را ��ر�$ �رده ا�د... -�و ھ�ی �ود را �.�ر�د 

$�

��وت ا�ت و ھ�وز �� �وا��ت �$ طور (�م �او �دا��ت �� �"�$ 
�ش را ��ر�$ ����.و��د �و�(�ل ���ت ز�را �رای ����ص آن ���د 

�رده ���د

�دو�� *�$؟ ,�وب _

.... �و��ودی.... �و�(���... ر��2ت ��طر .���و�م دروغ �.م

�ر��دی آن *�زھ� �رای او @�ر&��ل 5-م �ود�د

�/� از د=��� �$ �� ا�ن ا�دازه �$ ���� �رای اھدا5ش � ��.�د ا�ن 
ا�ت �$ ��ور دارد �� �$ �("ق ر���دن ��م &�م ھ��ش ��=�ره �$ 

ز��� �$ ��=�ره ��/ش و  �/�رش �$ ...ر��2ت ��طر � ر�د 
 ���ن ر�د

ا�� �� �دا ���ش را در ���$ (�س �رد

*طور ن ��دو�م؟ ن �وی ���$ ی 5"�را�$ ام ����م و ... �و ��دو��_
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*�زی رو ��ر�$ �ردم �$ ذھن �و (�� ���و�$ درک ��$

/�$ ��و�م �/�ت_��و�م �-ت �د$ �ز�م.....  �اون ا���وا�-�ی ...ا
ظر��ت رو ��/�م

_ �و�$ ��-� ��� �$ � �و �$ �-ت �و�(��� رو ��ون �ده ...��$ ��و��
�د$ �واھ� زد

�-�ن ا��زا�ت �� دو د�ت (/م �رش را �ر5ت��

(�=؟......... �دا�� اوه _

��رو�� دارد �ر � ��زد؟

ا��و �� ن �وم �/��... ا��زا�ت �رات �داری 9"ب �/�� _

ا��زا�ت �$ ��= �$ �ت او �.�ه �رد و *�-��ش را ��A �رد

ا�$ .... &رار �ود.....5"ط دارم �$ &راری �$ �� ھم �ذا���م 9ل � ��م_
��روا �� &�د دا�ت ��دار ��$  س ن ���د از �ر راھش ���ر�رم 

در��$؟
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�-ت ا��زه ��دم از ا�ن 5رار ���... ,�و ھرزه ی �و*و�و _

�دای ���د 5ر��دش در @�ر ط��ن ا�داز �د

.. و ا��6 در "��ل *��ن ��....وای-وای...��� �$ ر5��م..اوه..اه_

� ا�د $�)�����م *"در درو�ر روح ��و�$ .....��رو�� �$ روی 
�و�(��ت ��$

و � س ��-وش �د

در�ت ز��� �$ �زد�6 �ود ... �و��ری (/م او را �طرف �ود ���د
�ت�روی ز�ن ����د او را �ر5ت ��رو�� 

ن ��� ھ��م؟ �ون و ��و�ت ا(��س �ردم_

.��� �ر داد �و��ری �%ره ی��

� س از 9د 9"ب ����� (رف آ�ر را زد... ا��زا�ت او را ��ره �رد
&�م ��ورم �$ ��ش � ��م... �%�ت �$ او ...�رد
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_�و��ری �/�ت *�$؟

ا� �و��ری ... روی  �ی �ودش �����د �%� �رد.. � س ا�م �رد
�ر5�$ �ود A�* $� م او را/)

_ و��م.. *را ن ا��طور ���س  و��دم؟اوه

���رل �ودت رو �$ د�ت �.�ر &�ل از ا��/$ �ر اLر 9�����ت 
....��زدم...دم .....��زدم.... دم.....ا���وا�-�ی ��رو�� رو �رد ��� ..

و�ود آزار دھ�ده ا�$ ��Lت �رده �$.... اون ا���ن _

و ��J ���ده او ھر �(ظ$ �و��ری را @��5.�ر � ��د

_�و ���و�� از  س �6 د��ر ا���ن �ر���ی؟

و �$ اطراف @�ر �.�ھ� ا�دا�ت

���ر �وM$؟,�$ �.�ه �$ ا�ن ���� ���/وه ��داز... ا _

��رو�� �$ ��-� &�ول � �رد او *$ . ا��زا�ت �� د�دن آن �ز�ر �ده �ود
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��/$ �� آن �$ و�د � اد.... *�زی ا�ت

_ �ً ��/$  ھ�+ ز�د�� د�.$ ای �رای �ر5�ن ��&� �و�ده؟ ھ$ ا��-���
�و��ری �ود�واه....��/$ �دن

��  � �6 ��زوی �دا �ده را �$ طر�5  ر��ب �رد

_*را ا��زا�ت رو �$ ا���� آوردی؟ آ�� ر�ط� �$ (�"$ داره؟

و5"�ت ھ��� ر��دم_ $� $��در اون ز

_ ھ�+ (�"$ ای �داری �$ �-م �دی و ھ�+ �و�� ��&� �و�ده ��  س �و
ا�ر*$ ���-� ��$ �$ ��� رو �/��م... ن او�و �.�رم

درد �$ �ر ���� �ده �6 �ر���$ 2ر�$ زد و � س از ��  �
�ور�ش را �8 �رد

_آ�� ھ��$ �� ا�ن ا�دازه �ود�واه ھ���؟

�� �� (وا��  ��G داد
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$��_

او ��-� �رای د�� (دود ..آ�-� �� �وا����د ����ر از ا�ن ا���� ����د
در �6 *�م �ر ھم زدن ...��د � �وا��ت دو ��ر را ��$ ط� ا=رض

ھر دو���ن را �$ آ �ر���ش در ��و�ورک ��"ل و � س او را رھ� �رد

_ �$ �و�$ در ("�"ت �و ��ر.. �و ��ر  �ش ا����-�ی ز�ده �و��ری
ازت در�وا�ت  ...�$ �درش &ول دادم �$ �/�ش.. &د�� ا��زا�ت

ن ��دازی A�* $� دارم او�و

*��ن *�زی ا���ق ��واھد .. ھر*"در د�ت ��واد در�وا�ت دا��$ ��ش_
ا5��د

رو����� ا(��س &دردا�� �  �رد �$  ھر *$ ����د ���ت �$ زن
�دون آن زن �و��ری ھ�+ �د�� �رای ... ا��زا�ت را �$ د��� آورده

�دا�ت 9رو�ش

و�م�_ا�$ &راره ا��طوری �� ھ�م �ر�ورد ��$ �

�روع �$ *ر��دن روی  �ھ� �ش �رد
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� �وا�ت 9"ب ����� ��د؟ �$ درک �$ ا�ن ��ر را �  ��د =�)

9دا 9"ب ����� ���_ $�ن ا�ن �دن رو ����$ �ذاری � ��م �� آب .. ا
6 *�ت رو ھم در��رم...�وش �ور�و � �وزو�م�

��رو�� �$ �ر9ت �ر ���ش �� (ر�ت ا����د

��وای؟ �*_

�� در (�ل و ھوای �طر���� &رار دا�ت���و��ری 

_�و &راره �$ *�د �� �وال �رای ن �واب �دی

�ت���رو�� �� �(�� آزرده 

وا&%�ً �و��ری *� ��9ث ا�ن ھ$ ��ر و ����ل �ده؟ ��� �$ ���د _
�م $��� �����ا��زه دادی ا��زا�ت �دن ن رو �ر�زه ��$ او�م ... 9

ا��طوری؟

�و��ری از �6 د�وار �$ د�وار د�.ر ��$  ورت   �رد
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ن �$ اط��9ت ���ز دارم_

�L$؟_

���-�  �ش در ورد (/وت �ردن در ���ر �/د�.ر �(�ت �رد�م �و _
ھ�وز ھم ا��و ��وای؟

��ر�م �و ��� ���� �$ �$ �6 ا5��ده... ا���$ _

�(�ت �رد�م ا� در ورد ...ا��"�م .. &درت...� در ورد ��ج و ��ت _
�ودون *�؟

�ظورت *�$؟_

_ �و&�� ��زات ن از د����م �$  ���ن ر��د و ��ج  �د��ھ� �ر �ر 
���ت �%دش *�؟

_ ��و��م در ���ر ھم �$ د��� ... �%دش 5�و(�ت ����ری ا���م �د�م
&درت  (/وت ���م و در �9ن (�ل �$ د���ل راھ� �رای ��ز�ردا�دن

�رد�م �ن ھم د����� دارم �$ د���ل ا��"�م �ر5�ن از .... �دا�� ن 
ن ھ���د �� ا��و 5راوش �ردی؟
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��_�واھرت =

_و ����� د�.$

�$ �9وان �Lل =دورادا

�و ��ری �ردی �/$ ی ��ط�ن ھ� &�م ��وره �$ �$ �د�ر�ن �/ل _
/ن ازت ا��"�م �.�رها�ن �%�� او د�ن ن ھم ھ�ت-

�$ �$ او �.و�د *$ ����ت ھ��� در (ق ��دو�ر ا���م ..��رو�� دودل �ود
�م �ر5ت ا�ن ��ر را ا���م دھد..داده �� �$�� ����ز ��ود �و��ری .. ا

د *را ��رو�� �رای &رن ھ� &��ل ھ�ی ز�ر د��ش را �$ �راغ دورادا -��
�ر���د�

د-�آن  �ش ���� �$ �$ .. ���زی ��ود او در ورد  ��.و�� *�زی �
و���$ ی �6 ��(ره �ون آ��م &رن ھ�  �ش ا���م �ر5�$ �ود

�/�$ �و��ری...�دیا�$ �و او�و �/�ت ���و�م ا��و ا(��س .. �و
_��م

_ از (ل ا�ن آ �ر��ن  ھ�*/س در �ور..���و�$ �ورو  �دا ��$دورادا
و��  �-�ن ��&� �واھ� ... ��ر �داره� Aن ھ�ا�$ ا���� �� �وی آ �ر�

5/ر � ��� �$ .. در @�ر ا�ن �ورت ن �د�-� رو  و�ش � دم..��د
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دورادو ا��زه �دم ��ت �و �دزده و ھراه �� اون �ل آ��ده  ن رو از 
��ن ��ره؟

� دا��ت ..��رو�� آرام �ر5ت ا�ر*$ او �$ ھ�*/س ا9��د �دا�ت  �ا
و �/� از &و��ر�ن .....�و��ری �/� از ر���ر�ر�ن ��.�و��ن �ور ا�ت 

�ون آ����� �$ ����ون �$ د��� آده

�و��ری ��ن ا�روھ��ش را ��5ر داد

ون ���ر ھد�.ر رو *طور _��و �%د از ا��/$ دورادا از ��ن ر5ت ز�د
� ����؟

و�ده رو از ��ن � �ر�م و �$ &و��ر�ن _ �&�� $� ���� ھم ھر د�
ا�(�دی �$ �ل د��� �� �$ (�ل �$ �ودش د�ده ��د�ل ���م

�ت�و��ری �$ �$ طور ا5زا��ده ای�ا(��س �� ����$ ��دن � �رد 

�م ��رھ�ون ��م �د و �ور��د @روب �رد_� $� ���اون .... و ز
و&8 *�؟

��رو�� وھ��ش را �$ 9"ب ر�ب �رد
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م-���_

�دو�� �و�(��� *�$؟_

�و�(��� �%�� ���� �ردن ا��/$ �ور ز�د�� از *�-�ی �6 رد _
�%�� �$ د�ت ...�%�� د�ن ھ�ت رو �$ �ور 5ر���دن.... ��رون �ره

��آوردن &درت ���رل روی رگ و ز�د

ھر �دوم .... ��ور ��/�م دارم ا�ن (رف رو � ز�م ا�... �$ ��رو��_
���  رو�$ ا���م ��ره �$ ����$ �-����از اون *�ز ھ��� �$ 

���� �رد ��ده ی

_�و ھم ����ر از ن از �و�(��� اط��9 �داری

_ �$ �.�ه �$ �ودت ... �و ����$ ی ھ�وا�$ ی �و*و�وی ا����ت �دی
و�$ �$ داری 9�"�...��دا�... در ا����ق اون ��وزی ز Lل ا�ن 

�"ر���ً Lل ا��/$ اون 9رو��$

ا�ر*$ ..�$ �$ ا(��ل ����ر &وی ھم ا��زا�ت 9روس وا&%� او �ود
��رو�� ز��� 5/ر � �رد ا�ن �ود او �وده �$ �ون �و��ری را در 

ا� د�.ر *��ن ����� �� �رد.... �د�ش �$ �ر��ن درآورده
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ا�ن �$ *��ن ردی ���د �و��ری ا(������ �� ا�ن ا�دازه &وی ���ت �$ 
و�ودی  ر از ��رت و ���$ ���د او دا��$ ���د؟ ا(��= ���د  �ی *�ز 

&و��ری در ��ن ���د

(�� 5/ر .�� ا�ن (�ل او ھر�ز ��ور ��واھد �رد �$ ا��زا�ت �ل او�ت
آزار دھ�ده و �ز�ر �رای ردی �� ر��$ و ��ن �و��ری *��ن *�زی ھم

���ده ا�ت

ا�$ �و��ری ����ون ("�"ت را �د�ده  س ا�ن �$ ا�ن ��طر ا�ت �$ 
��وا��$ ("�"ت را ����د

 ��6 و �رد�د ا9��د �$ ��س �و��ری را � �ورد آن را 5ر���ش 
دھد

�$ ا�ن �6 ا�ر -(�� ا�ر �ودش را &��8 � �رد �$ ا��زا�ت �ل او�ت
�و��ری ...در ا�ن ورد ����$ ��ود...��ری از د�ت او-���� �زرگ �ود

او �$ طور �دا ��د�� �$ ...از &�ل �ر�و�ت �ودش را �%��ن �رده �ود
��ور �ود �$ ��-�روح ا��زا�ت را از �د�ش ��رج -�"د�ر ���$ �ده �ود

��/$ ..ھ�طور �$ د��ر 5/ر �/رد.... ��د ......

� �وا��ت او ���د� $�

��Mط
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�ر �ود �$ ھر�ز �$ �ودش ا��زه �داده �ود ا�ن ا(��ل ��آ�"در از ا���ن 
/ن ا�ت ا��زا�ت 9روس او ���درا در �ظر �.�رد �$ 

Lل ا��/$ (�= دارم �-ش 5/ر � ��م

ا��زا�ت .. در او��ن �ر�ورد و د�دار��ن.... ا�ن ا(��ل و�ود دا��$ �$
��وا���$ �ود �ون او .. �$ ��طر ا��/$ ھ�وز �$ �ن &��و�� �ر��ده �ود

�"�$ ز�-� در د�.ر �و�$ ھ� �� &�ل از ا��/$ �$ .را �$ �ر��ن درآورد
�و�� ر�د �/��د  �� �وا�د �ون ��� را �$ �ردش درآور�د

ز��� �$ او  . ���.� ا��زا�ت &�ب او را ��دار �/رده �ود١٧ در �ن
 ���$ �ود �6 �.�ه �$ ��رو�� &�ب و �دن او را �$ ز�د�� ��ز�ردا�ده ١٨
�ود

آ�� ا�ن �$ ��طر ر��دن ��رو�� در �دن او �ود �� �$ ��طر �ن ا��زا�ت؟

�6 ا���ن  �ت �ود �$ در �6 ���$ او... �دای ن..�$... �$.. �$
� �رد �� و��ده ز�د

ا���ن  �ت و 5"�ری �$ �� ا����ق ��ش ھ�ی اورا ��س �زد و ز���ش را 
/�د �
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�ر ا��س ..از ��ن ��م ��ت ھ��� �$ ا����ن �� �/د�.ر �ور � �رد
(�� �6 ....��دی و �ر�ت ��ن ��ت ھ� ... ��م دا���ن ھ�ی @م و ا�دوه

ورد از آ�-� ھم ��ل �6 ا���ن �� �د

*را ن ���د ��-� ��� ���م �$ �� ا�ن ا�دازه �د ����$؟ (�� ��ت ��5 ذ�ر 
�و�$ ای &درت ھ�ی �ورا�� دا��$ر���ن ھم ��ص �د �$ $�

��رو�� ��و آد

_ ��ور �ن ���وادت *$ وا���� ���ت �$ ا��زا�ت  ��رز ��ون �
آ�� ا�وا�� او�و ����د �/رد؟.... داد�د

� �د  �������-�  �ر او �6 (�وان ...ا�وا�� �$ �دت ر��ور و 9
ا����ب ��� �ود؟ 5رو��$ را �$ �6 ا�-$ �ر��N داد؟ �طق ا�ن

�تا�����وو�+� ��$ او � ��د�د و ��  وز��د 

_ �ر دا���ن ھ� از �ون آ��م ھ�ی ھورد �-�ر ���ت

ا(��= از �و��ری �  ر��د آ�� ا��زا�ت زه �راب و �9ل � دھد؟
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�دادم G��  ن��$.... و 

�ت���رو�� �$ را(�� 

�ودت �دو�� �$ ا��زا�ت ���و�$ 9روس �و ���$ �ذ��$ از ا�ن ("�"ت _
ن �6 ا�-$ ھ��م و �$ ھ�ن د��ل �6 �ر�6 �� �9ب و �"ص  $�

��و�$ ... ا��و در �ظر �.�ر...�رای  �د��ھ� Lل �و� �ھ�+ �ون آ��
ورد آزار و �-د�د و ... 9رو�ش رو آ�طور �$ �و �� ا��زا�ت �ردی

ار�9ب &رار �ده

آ�� �� ����ت @ر�زه اش ��8 ��ود �� �$ ا��زا�ت ... (ق �� ��رو�� �ود
آ���� �ر���د؟

... در 9وض او ا�ن ا���ن ��5 ذ�ر را در ��$  ر�.�ه رگ &رار داده �ود

دام رگ ... در ھر 5ر��� �$ �$ د�ت � آورد او را �("�ر � �رد
&ر�ب ا�و&و9ش را �$ او ��دآور � �د و �� ا�ن ��ر �$ او د�-ره وارد 

� �رد

�وب �$ در���� �$ ھر�ز �س ...از �ظر ذھ�� او را �/��$ � داد 
�/�� �.�ه �ن � ��واھر ھ��� �$ ھر�ز �رای �و ���ن ...�

در ا����ق ردی ��ش �$ ھر�ز �$ �و ا(���� ��واھد ... ���ن رو
و �ذ�� را ��ر�$ �ن �$ ھر�ز د�.$ ��ر�$ ��واھ� �رد... دا�ت

... ا��زا�ت ���ت... زھر و ا(��س �وزش در ��وی �و��ری  د�دار �د
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� �و�$ اون ���$�

9رو�ش را ا��.و�$ �/��$ �داد و 9روس او (�� 9و�ش �Mودور ھم
�6 د�ن �و�� �ود

��$ �ود�ا�وا�� �$ �و��ری 

_�و �رای 9رو�ت �6 رد وا&%� و  �د��ھ� �وب �واھ� �ود

ز�د�� د��رک را �$ �6 ... ا� او �رای ا��زا�ت ھ�*/دام از آ�-� ��وده
�-�م ز�ده ��د�ل �رده �ود

.....او �$...او �$ ....

ز��� �$ ��آرا� �$ ذھ�ش ھ�وم � آورد و ....و ھ�وز ھم �� ا�ن (�ل 
او��ن 5/رش ا�ن �ود ... �6 و �رد�دش �$ در�$ ای �رد ���ده � ر��د

�$ ا��زا�ت را �س ��د

��/$ �$ ��طر ا��/$ � �وا��ت ...�$ �$ ا�ن د��ل �$ او 9رو�ش �ود 
�/��ش را ....�ذت را �$ �و��ری ھد�$ دھد  ��و ��ری ��د �� �

5راوش ��د
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�ت��� ��و�ت 

��دار ��$ ��ورش �ن _

��رو�� *�د ��ر  �6 زد

_داری �و د�ت �$ �ر � ���؟

$��_

�و ا@��ل ���؟ ��� �_*را (�� �%� �

ھر�ز ��واھ� دا�ت ... �و ھ�+ ا(��س و ��� ���ت �$ ن �داری_
��و�م �رای ا����� �$ ا�ن ا(����ت رو ���ت �$ ن داره ��ر ��م...

_از ��� �دو�� را�ط$ دا��ن �� ن ���ت �$ ا��زا�ت �-�ر ��واھد �ود؟

*ون ا/�ن �داره را�ط$ دا��ن �� ��� د�.$ ای �-�ر از را�ط$ دا��ن _
�� او ���$

A�� د���("�"ت ... ��$ ھ��� �$ �� �دای ���د از دھ��ش ��رج �د�د 
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را �ر �ر او 5رود آورد�د

آ�� (�2رم &�د *��ن �ذ�� رو �ز�م؟ *$ ا����ب د�.ری دارم؟

��رو�� �� آزرد��  ر��د

�Lً *$ �ر�ری ھ��� داره؟ �-م �.و ا��زا�ت *$ ��ر �/�$ �$ ا��طور _
آ�� �$ �9وان �وش آد �و�� آ@و�ش رو �$ روت ... �ورو ��"رار �رده

��ز �/�$؟ آ�� و&�� او�و � �و�� �وی دھ�ت ���$ �/�$؟

�م و�ودش را در �ر �ر5ت� ��از ز�� �$ رو�$ .... آزرد
ا����ده �ود �ز�ر �درو�ش

_آ�� �� (س �وا��ن �وی *�-�ش �-ت �.�ه �/�$؟

�ت��و��ری از ��ن د�دان ھ�ی �-م �5رده 

�ره�_طوری �-م �.�ه �/�$ ا�.�ر ا�$ ��ھ�ش ����م 

�� و&�� �$ ��ھم ...ن اون (��ت *-ره رو �وی آ��$ �ر�ن � ��م _
را�ط$ دا���م از �ودم ��ون �دم
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�و��ری د��ش را ��ن وھ��ش 5رو �رد

_ �و ھر�ز ���ل �داری �� ن را�ط$ ... د�ت از ا�ن (��$ ��زی �ردار
���%��� �$ در ورد ���ره �ودن �و و�ود داره ("�"ت ...دا��$ ����

دارن �و ھر�ز �وازش �6 رد رو ��ر�$ �/ردی

�ودو  �دا �/رده �ودم 5"ط �$ ا�ن د��ل �$ ��ت _

�ت��و��ری �� �دا�� ھ*ون �G �رد 

Lل ن دروغ _ ��رات �-�ره ��ھوش �ر از او�� ���$ �$ �$ �ون آ��
وا5ق �����؟... .�.� ا�-$

�(ظ��� طو=�� � ری �د�د

$Mو�ق �� ) $��_

6���.�ھ�  ر از ���$ ��د�ل �ددل �.را�� �$ �$ �ورت زده �ود �$

_ �/�ر�ر از او�� �ودی �$ &�ول ��� �6 زن از  �و... �و��ری اوه
ن از *��ن ���ز ھ�ی  �ش  � ا5��ده ای ... �(�ظ ���� �و رو ���واد �ا
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�� ���ز ھ��م

داری �$ رو��� �$ ����ت �ودت ا&رار � ���؟ �و ھر�ز ���ل _
�ر�6 ��� �دا��� �� ن ����وا�م رو

�ت��$ ا�ن زودی... ����ت �رد... �$ ن دروغ 

_ ��وت �$ د��� . �و �6 ا�-$ �$ �9وان 9روس �ودت داری�ن 
��وت ����$ �دم.. .اودم�آ�� را�ط$ ی ���� �� ا�ن ا�دازه �رای �و ... 

$؟ � دار�م در ورد ����ر  �د��ھ� ھ� �� ھم �(�ت � ���م-آ�� ... 
�وا��دن �� ن �� ا�ن (د �(را��$؟ ��H$ ھ� �رای *��ن ورد ھ��� ا�د

ھر�ب �� �6 ... �و��ری � �وا��ت �رای �ود �6 (ر�را �ر � ��د
�رای �رطرف �ردن *��ن ���زھ��� �$ �6 9روس ... ��ر دم ��ز ���د

���زی �دا�ت

_ او�-� ��م ���ق و ا���ف � .���ل �دارم �� ھ�+ زن د�.$ ای ���م
��رن

�ر ��رد�ر�ن ردی ھ��� �$ �$ 9رم د�دم)�_�و 

��رو�� *�-��ش را ��ر�6 �رد
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و2وع او�$...و2وع را�ط$ ���� ���ت _

��رو�� دھ��ش را ��ز �رد....ز��� �$ �و��ری (ر�5 �زد

_����وب ا�ن ("�"ت رو �$ اط�ع �ودت ...�و داری ��9ق ا����$ 
�$ زودی روح ھ�ن ا���ن رو ���ود �واھ� �رد: �ر�ون

_5/ر � ��� د�ت ن ز�ر ��A �وM$؟

_��$ ھ��طوره

_ �����ن ھورد رو وادار �$ اط�9ت از  ن ��و�م از (�"$ ا����ده ��م ��
�ودم �/�م

��وای �$ او�-� .. &در�ش �رط�$.. (�"$ ی (��$ �ر�$_ $� ����� ز
در @�ر ا�ن �ورت ... (/وت ��� ���د �و در ���رت دا��$ ����

$��و&%��ت دام �$ *��ش ���ده 

�و��ری �/� از �را�ط ��ج و ��ت ھورد .�� �وا��ت �/ر ا�ن ��ود
���د  در�ت ھ��طور �$ ھA  �ش ���� �رده �ود 9رو�ش. را �دا�ت
��ج و ��ت ھورد �ود ر��دن �$
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_ *طور ... �و �� ا�د �� 5��$ وا�$ �واھ� �د... �و��ری �دون ن
دام �� 5��$ در��ر ھ���؟ $� �����و�� دا�� رو ����ر ��� ز

_ �و �/$ ی ن �واھ� ...  س ���د �و و ا��زا�ت رو �� ھم �.$ دا��م
%�و&$  �-�ن �$ ...� �واھد �ود  �د و او�م راز �و*و�و ی ��Lف 6�

$��5"ط �وی ��ت �واب ن ظ�ھر 

$���9

���&ت ... ھ��طور �$ او ���&ت دا��ن �6 ا�-$ �$ �9وان �/$ را دا�ت
%�و&$ �وان �$ ���زھ�ی او را ��/�ن دھد را ��ز دارد 6�

�و از ن ��وای �$ ا�ن �دن رو �� �س د�.ری �ر�6 ��م �و��ری؟ _
*��ن *�زی ھر�ز ا���ق ��واھد ا5��د

ن �.م �$ ا���ق �و5�$ �_ا

�ت� �����رو�� �� �دا�� 

آ�� �"�$ �(�ت ھ� در او��ن �ب د�دارون رو �$ ��طر ��ری؟ ن _
����ر وا&8 �$ ��د ��رم
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5/ر � �رد �و��ری ھم ����ر وا&8 �$ آن .....

در آن �ب در�ت ��وی �ورت او ظ�ھر �ده �ود �� د��� �رزان  �ت 
�ت��ردن او را �ر5�$ �ود و 

_ ظر�ف  �دن ��5 ذ�ر �و.&وی �ره &در�$ ��-� *�زی �$ ا=ن از ���زن
�ر از ا��$ �$ او�و �ل �ودم �/�م ا� ���د ا�ن رو �وم ��م

��رو��  ��G داده �ود

"_ �� ز��� �$ ا��زا�ت رو ���ود ...  س ن ا�ن �دن رو وا�ذار �� ��م
(�= �و ��و�� ���زھ�ی �5ز�/�ت رو طور د�.$ ای ...و �و ��ل ���

ا� &��ش ���د &�م ��وری &ول ھ��� �$ دادی رو ا���ت ... �رآورده ���
��� �&�م ��ور و ا�ن 9-د و  ��ن رو �� ن ا�دی �ن �$ �ور...  "

��$ �ود��%�ب �ده � س �� �و�(���  ��$ �ظر � ر��د ��رو�� �

_���� �9��$  �د��ه ن

و اون &�-� �و رو ��ور �/�ن (�"$ رو ... �و &�م �وردی �و��ری_
و ھ*��ن �و از �ر  - �دا ��� و ا�ن �دن رو ��ودا�.� ����� 
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ا��زا�ت ��ص ���

د ����ش ����ر �ط�ر و �� ..آن �ب �و��ری در�ت (دس زده �و
ا� �$ �$ آن د���� �$ او 5/ر � �رد... اھ�ت �ود�د

�و از ا�ن  ��ن رھ� �ن_

��ل �دن��ب ھ�ی ��رو�� �"ر���ً �$ ����دی 

ن �$ �ور &�م ��ورم �$ ھر�ز �و رو از ا�ن  ��ن رھ� ��واھم �رد_

��رو�� دا�ت از ا�ن ��را �ذت ��رد

��م رو �$ ��د ..ا�ن &�م ھ� ����ر �(��.ر ھ���د_������د؟*�زی �$ �-ت 
��ری؟ �ر�و�ت �و -ر و وم �ده �و��ری

راھش واN2 و رو�ن �ود... ا�ن را �دا��ت... ��$ ا��.و�$ �ود

_ �� ز��� �$ �$ 9-دت  ����د ���� و ...اط���ن دا��$ ��ش �ون آ��م 
�$ د�ت  �$ زودی ھر آ�*$ �$ ��وا��� رو... ��رت رو ���Hر �دی

ھر آ�*$ �$ ا�وا�� �رای �و ��وا�ت...�واھ� آورد 

446



tlg
:@

NOVELSLAND

/ن ا�ت �و��ری �روع �رده ���د ��وا��ن *�زھ��� ����ر �$.... ا

5را ��و�م؟ (�= �و��ری ��واھ� %�و&$ ی و&�ت رو _

�ت�در (��� �$ *�م ھ��ش را ��A �رده �ود �� 9�����ت 

_ او�و در (��� �$ (�م �رده و ���س ا�ر��� &رز �$ �ن ..��$ ��م
و از اون آرا�ش ...اوه.... �رده و در ��ت �واب دراز ���ده 5را ��ون

ھ�ی ز��ده �ود داری �ن

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

5٣٢�ل 

ا�� �� �رز�� ��دار �د و �$ �دن �ودش �.�ه �رد

�و��ری ���ر او در ��ت �واب دراز ���ده �ود و ا�.�ت ھ��ش را 
�وازش �و�$ روی �/م او �  ���د
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ا�� ���س �وا�� �ذاب �$ �ن دا�ت و �و��ری �رھ�$ �ود

ت دو�ت دارم �وی ���س &رز���� _

�دا�ش ��دار �ود و ��9ث ��د ����ر ��رزد

��ظرت �ودم_

*$ ��ر داری � ���؟... *� _

�م �ر5�م 5ر��� �-ت �دم �� �رای ������ &��ت ��و�� ��ران _��
�� �ر...���

��رو�� �� ا����ر �ودش 9"ب ����� �رد؟.. ������م _

......اون �%�� ا��/$

_ �و ا��طوری �$ ����واب �و ھد�$ داده؟ �� ا��/$ �و اوه �دا�� اون
ھ�ن (�= ��ر�و �� اون �وم �ردی؟

� �ده ����د��ا� از ��� � ..ا��  ا(��س �� �رد آن دو �� ھم 
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�وا��ت طMن �ود؟

_ اھ��� �داره ...*$ ا�ن *$ اون

_ �وص آد�ی ... (ق �� �وM$ در ھر دو �ورت ��ر �(ر��5$ ا�$�
ر��2ن �و و ��رو�� ھردو�ون ر�$2 �$

 ��� د�ت �$ ���$ او ��5ر وارد آورد و (/م او را �$ 9"ب ھل داد ا
و5ق ��د (�� �6 ا��+ ھم او را 9"ب �را�د

_از ن دور �و

�رد �$ را(�� دو د�ت او را �ر5ت و آ�-� را ��=ی �رش

�ت�ز��� �$ �$ �ر� او را �وازش �رد ا�� �� (��ت �ر�$ ���د 

ن د�ت �زن ���وات $�_

�م �د �� او را ��و�د ا� ا�� �رش را �ر�ردا�د �و��ری (/م *��$ 
ا� ا�� (/م �ب ...... �ر5ت �� از (ر�ت او ��و��ری ��د او را ی

ھ��ش را "��ل �ب ھ�ی او ��ت
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�و��ری �$ ��دی �رش را 9"ب ���د

_ ���ا�ن ��را *�$؟ ھ�ن طوری ��ش �$ د5%$ ھ�ی  �ش �� ن �ودی ز
�رام اب ��دی �$

�� ھ����L� و�ود�و�$ ��م *$  �-اون &�ل از ا�ن �ود �$ ��

_ �رگ �� رو از �ن �ون �دا �ردم؟ �����ل  �$ ��طر ا��/$ �ر *���
ا��زا�ت ا��طور ���ت �$ �L اطراف  ر�$ �ز�م و آدم �و�و�$ ھ� رو 

�/�م

ا5��د ا��  ���ن65

�$ ھ�+ .. �$ &��ل...�6 ھ�و=ی  �ت...و�ود 5وق ا�%�ده ای ھ��� _
از ��رون ز��� و د�.$ *�زی �رای 9ر2$ �ردن ... دو��� �داره

5"ط ھر *$ �ر�%�ر (�"$ رو  �دا �ن و �و از ا�ن .... �دا��... �داری
�ت ���ت �ده�

ا�ن �6 در�وا�ت ���ت... ھون طور �و �$ &�� �ودی _

_�رو �$ درک �ون آ��م
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_�$ زودی

_و�م �ن

ز��� �$ او را رھ� �/رد ا�� ��Q ���د

م ��������ن_و�م �ن و�م �ن و�

�و��ری 5ر��د ���د

�$ �و... �دا��ن ��ر�/�� _

ا� او را رھ� �رد

ا�� �$ �ر9ت از ��ت  ���ن  ر�د

_ او��ن ��ری �$ �� ھد�.$ *را ���د ���ت �$ ��رو�� �� و�5 ���� ؟
��ر دوم ... �ود�م �$ ا�ن د��ل �ود �$ اون �$ و&8 �ر &رار (�2ر ��د

*را 5"ط ��ظر 9رو�ت .ا� ا�ن د$%5 9د�$... ھ�ن طوری ا���ق ا5��د
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و��؟ اون ��� �$ ��وا�ش ن ����م ��-  $� ����ھزاران ��ر �-م 
&�م ��ورم �-ش ا��زه �دم دو��ره .ن *طور از ��رو��  �ت �رم

��دار �$

��ر5ت د��ور داد �در (���/$ او را ��د�ده 

_ ھ�ن (�=.....�$ ��ت �ر�رد

آ�� اون 9"ب ����� �رد *ون �ورو ���وا�ت؟_

�و��ری ��ده آرا� �رد

_�دوم ز�� �و ���واد؟

دو��ره از اد���ت �و��ری ا����ده �رد؟

... ازم  ر��دی *را ھ�وز ���ره ھ��م؟�$ ��طر رد ھ��� Lل �و-ن_

ن .. رد ھ�ی ا(ق و �ود�واه... ����� �$ 5"ط د�ت �.�ر دارن
�ورو ���وام

5"ط �.�ه �ردن �$ ن ��9ث ��$ �(ر�6 ....ا���$ �$ ��وای ا��زا�ت _
���
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_�.�ه �ردن �$ �و ��دم ��دازه �$ ���د �� *$ ردی ���م

_و اون *$ �وع رد�$؟ ا�/�� 5"�ر و ر&ت ا�.�ز؟

_ ��و�م �$ رو��� روز ���ش ��م....�$ ن ھر�ز او�و �د�دم �... ا

��$ و �$ ��طر ��ر �ردن در ھوای �و&�� ���ده اطراف *�ش �ط 
�$ ��طر ��ر �را5��دا�$ د�ت ھ�ش ... آزاد  و�ت �د�ش �ر�زه �ت

آ� زی �/��م و ���ر ... ن و او �� ھد�.$ �$ �/�ر �ر�م... ��$ ���$ 
��ور�م  ��اون �� ن ازدواج � ��$ و ...ھم @ذای ���واد�� �زر

��9ق ���وادم ھم ھ�ت

�ت�در (���/$ �(ن �دا�ش �رم �ر �ده �ود 

�6  �ر و د��ر ز��� ھد�$ �ده اون �$ ن _

-�ی �و��ری ��ر�6 �دن�*

_ $� $�/��$ �ز ن رو ��واھ�  �و ھر�ز رد د�.$ ای.... ا�ن ��رو �
طوری ر5��ر �/ن ا�.�ر *�ز  و....(�= �ر�رد �$ ��ت ...����ت 
 $��� &��ً �$ ھم د�.$ �ذت داد�م و ��م *�زی �$ ازت � �وام ....�زر

$���*�د �(ظ$ �ذت ��
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ن از اون د��$ از ز�-� ����م �$ �$ �6 رد ا��زه �دم ��ھ�م Lل �6 _
�%دش ھر و&%� �$ �وا�ت ھوس ھ��و �� ن ار�2 ا��Hل ر5��ر ��$

�و ھ�+ ��ری ا���م �دادی �� ���&ت �ودن �� �و دا��$ ����....��$

ا� �وھر ��دق �ر�زه و �����ت داره؟ ھر*"در د�ت ��واد در ورد _
ن �واھم �ود  ��/� Q�� $��اون 5/ر �ن ا� ��� �$ ا�ب ��9ث 

و اون و&8 �-م  ...�6 ��ز 5"ط... ��و�م ��ری ��م ا��و ��وای
�ت ��م� ��� �ا���س 

� �وای از ��6 ھ�ی �ون آ��� ا����ده ���؟ ���و�� �ور د�.$ _
�-ش �ر��؟ای

_ س ازم ��وای �رای �$ د�ت آورد�ش ��ش ��م؟

�دا�ش ��دار �د

_ �رای �$ د�ت آوردن *�زی �$ � �وام ا@���ت ...� ��م ا��زا�ت
�/�م
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-��ش �� آن �رق در�ده و @�رت �ر �$ *�-�ی او دو��$ �د و ا�� �*
�ده  �رای ھدف ھو�-�ی  در��ده ایدو��ره ا(��س �/رد ط%$ ی
��� �6 �ون آ��م �� ر(م��

��� �$ د=��� ا�ن 5/ر ��9ث ��د �� ر��م ��س ھ��ش �ر�8 �ر �ود 
���د ا��/$ او را �$ �ود �ذب ... ا(��س � �رد  و��ش &رز �ده

�/�د...

و ز�ر ...در �6 �(ظ$ ���ر ��ت ا����ده �ود و در �(ظ$ د�.ر روی آن
��5ر (/م د�ت ھ�ی او دراز ���ده �ود

�و��ری ا�ر��م ... &�ل از آ�/$ (�� �$ 5/ر د�5ع �ردن از �ود ���5�د
&رز را از روی ���$ ھ�ی �� روی �رش  ���ن ���د

9�����.. ��م از درون او را �وزا�د ����$ طرف او روا�$ �رد  
ا� �� آن �ر9ت �ورا�� �$ را(�� ھر دو د�ت او را �� �6 د�ت ...

�ر5ت

_ �ز�� و �و �ر�رم �/�� اه-اه $(�= ر��/س 5"ط �$ �ودت �د
�و

455



tlg
:@

NOVELSLAND

او (�� ����ر �"�ض �د

_ و �ون دا@ت �� اون  و�ت داغ   ..��زو��ی ��ر��م

ھر دو د�ت ا�� را ��=ی �رش (/م �رد

�ذار �����م ���و�م ��ری ��م �ب ���_

��ن ا�.�ت ��ت و  �/� از ���$ ھ�ی او را �� د�ت آزادش �وک
ا��ره *ر���د

�و�ت اود؟_

_$�

�ت �$ ���� از ��ن �ب ھ��ش ��رون � آد�د��

ا�ن *�؟... درو@.و _

و �$ �راغ طرف د�.ر ر5ت
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�و�ش زز$ �رد G��

�-م �.و �و ��وای 9ز�ز ن ��ش و _

-ھر�ز ا�ن ��رو ��/�م

ا��زا�ت ���-�ی او را روی  و��ش ا(��س ...�رش را  ���ن آورد
� �رد و �$ ���� � �وا��ت *�م ھ��ش را ��ز �.$ دارد

در .. �و��ری ھر�ز &��ً از �ب ھ��ش روی �دن او ا����ده �/رده �ود
ا� ا��زا�ت �$ او ا�ن ا��زه را ... او��ن �ب �  �وا�ت ا�ن ��رو �/�م

ر�زش روی  در ط� دو�ن ��ری �$ �� �/د�.ر �ود�د... �داده �ود�
�ل و ا����&ش واN2 �ود... (�= *�زھ�ی د�.ری �ود

_ دارن �-م ا���س � ��ن �*��ون �$ ���$ ھ�ی �و�.�ت �.�ه �ن

�وک ز���ش ��رون آد واو را �وازش �رد و �� ا��/�ر ��9ث �د �� ا�� 
�$ ���� ��وی ���$ اش را �.�رد

���$ ای ���د �$ ���� � �وا��ت ��ور ��د آن �دا از ��وی ا�� �دای
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�ودش ��رون آده

ان را �و��د..... �ب ھ�ی �و��ری �$ �����دی ��ز �د�د و � س

ز��� �$ �رش را ��= آورد �� �� آن �.�ه &رز �رورا�$ وا��ش اورا 
�س ��س �زد و �$ ���� ��وی �ودش را  ا�� دا�ت....�.�ه ��د�

�.ر5ت �� �د�ش را �$ �ت او ��= ���ورد

ازش �و�ت اود...اه _

�ر5ت �ت  ا�.�ت ھ��ش ھ��طور �$ او را � �و��د و ��ز � $�
در "��ل ..�وازش �ردروی ��ف او را... ���ن �دن او (ر�ت � �رد�د

 و�ت �د�ش �� �دا�� �ش دار زز$ �رد

_و و&�� �$ ا�����و �س �/�م �و�ت ��د .$ �$ ؟

 ���ن �ر ر5ت د��ش

$�_

��وای ادا$ �دم؟�_
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و ���ً ھ$ *�ز را �و&ف �رد

_�و��ری

�و ��وای�$ 5"ط...�-م �.و �$ ن ���ز داری... �-م ا���س �ن _

�/�ن داد ا�� �رش را

��و�م ا(��س ��م داری ��رزی_..���*را ... �$ داری �(ر�6 
ا��"در ����زی؟

 �����ز؟ �$ �ظر � ر�د ا�ن ��-� *�ز��ت �$ ز��� �$ ���ر او�ت �
*را �$ ھم ا��ون ��م *�زی �$ � �وا�ت ا�ن �ود �$ ...�وا�د ���د 

�و��ری �� د��-� و ��-��ش �� او �9ق ��زی ��د

_ �دو�م �$ ھون ...دام �$ ا�ن 5/ر �/ردم ....  روز ��زو���٧رای 
�وھم �$ ن ���ز داری... ا�دازه ی ن

آ��ب  ذ�ری �-��$ در ����ش �"ر���ً ��ر ا�� را ��م �رد
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ا� � س دو��ره �$ �و��ری  ر���.ر �ر��ت

_ و �و ھ�ن ا=�ش ... ن ھ�ت روز ا����ق �رای �و دارم...�%�ت �-ت
ھم از �ود ���ود �دی

از �ر �ر5ت دو��ره (ر�ت د��-��ش را

_$�� ��ت ا���س �/�� ا� �د�ت داره ازم �واھش �� �� $�/

�ت %��  �دا �رد�د  �6 ھ��$؟ در ذھن @��ر �ر5�$ اش... ��ر �ن��
�$ را�ط$ ی  �%�� ��رو�� وا&%� ا�ب �� او ��وده؟��� واN2 ا�ت

���� �رای �و��ری ����ر �(را�� و �دی ا�ت و ��رو�� در ا�ن ��ره 
� ��د� �ا&دا

و ��رو�� ھر�ز اھل ا�ن ��ر ����د  ���د ا��زا�ت در�ت (دس زده
ا�-$ رگ در ��ت �واب �6 ا�-$ ����د؟ ���د

_�و��ری �-م �.و �$ ن �� ��رو�� &��ل "���$ ����م

(ر�ت ا�.��-��ش آرام �ر5ت
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_*�؟

�ً ا��و �-م _�"�� $����م ھ��$ �%د از ا��/$ ��رت �وم ����دی *� 
�.� �رای ھ�ن 5"ط � �وام ھ�ن اول ��ر او�و از �ر راه 

�%دش ��و�م "�و ���و�� �� ��رو�� &��ل &��س ����" �-م �.و...�ردارم
���ل �و �واھم �ود ر��/س ��م و او�وو&8 �

_ا=ن �رم ��و@$

�6 �وازش د�.ر

ر�ز �ن ا���

و �%دش ھر ��ری ��وای � ��م .5"ط اون ھ�ت ��$ رو �-م �.و _

��� �_�$ ھر (�ل �$ زودی ھر ��ری ازت ��وام 

�و��ری دا�ت �م �م ���ت .... �� �وا��ت آن ���ت را �ر ز��ن آورد
�$ او ا(������  �دا � �رد

را آورده �ود �ون آ��م �$ �ظر � ر��د  ز��� �$ ��م رد د�.ری
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&�� از او در ورد ا5/�ر -ر�����$ در &��ل �ودش ... (�ودی �/�د
 ر��ده �ود و او از �واب دادن �$ آن �وال ھم ط�ره ر5�$ �ود

ھ�وز ھم �� ��-� (ر��� �$ �رای ن ��&� ��ده -�$ �$ ا�ن %�� �ود ��زی
 ��ر�� ا�ت -�ود

ا@��ل �ردن

... ���د � ����ت د&�"� *�زی �$ �ون آ��م � �واھد را �$ او �دھد

���ز دا�ت �� �� او در ورد و2و�9  �وب ا�� �طور ��ا�دا�$ ای
�(�ت ��د

� �وام از ��رو�� آزاد ��م... ن � �وام ز�د�� ��م

_ �� او &��ل "���$ ���م �و��ری 5/ر � ��م از �ظر �و

_ھر*� دو�ت داری 5/ر �ن

در (���/$ د��ش را از �دن او �ر�دا�ت 9"ب ���د 9����� �$ �ظر 
� ر��د ا� آن را ا�/�ر �/رد

ن ھ�وز ھم �� او �� ���س دارم
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.$ �$؟.. ���وادت.. اون �$ ا�دازه ای �$ ن ��وات _

وج �د�دی از 9�����ت در *-ره او  د�دار ... �د�د د��-��ش �ت
�د

��$ �ودم؟�_�-ت در ورد ا��/$ واظب (رف زد�ت ���� *� 

ا� ... ��رو�� او را ���واھد  � ��رد د�ش ���وا�ت ا���ن �$ ا��/$
��د �ا���$ ھ�+ *�ز از �.�ه ا��زا�ت دور �

از �دت �وا��ن او� �رز�د  �د�ش...ا9���ش �$ ھم ر���$ �ود 
�وازش �ردن آن  و�ت �ط�ف و �رم ھ�+ �/� �$ ا�ن و2%��ش �/رده 

��-� ��9ث �ده �ود درد �وا��ن او ����ر �ود.... �ود ....

 $� ���ا�� �$  -�و *ر��د و �ورت او را ��ن دو د�ت �ود �ر5ت ز
�ت �و��ری ��=�ره *ر��د �� �$ او �.�ه ��د�ا�� 

ھ�+ �س ... ��رو�� ���و�$ �$ ا�دازه ای �$ ن �ورو � �وام ��وادت_
��و�$�

��$ �ود�����ر ���$ (ر�5 �ود �$ او �$ ��رو�� 
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�ت�ا��زا�ت �� �دا�� ��س �ر�ده 

�$ درد اوده �ود ��م ا�ن دت �د�م از �دت �وا���ت _

���د رھ� �ر .�دا�� *"در �و��ری ��9ق ���دن آن (رف �ود
@رورش �ود

�-م �.و *"در در ا����&م �ودی... دو��ره �.و _

_�-ت ��ون �دم

�و��ری �$ ز��� �$ �م �د و �ب ھ��ش را روی �ب ھ�ی او �ذا�ت
� �رد �� ���رل �ود را �$ د�ت �.�رد و �$ آرا�  �دت �%�

ت او را ��و�د و��

ا�ن *�ز�$ �$ ...��زو��, اره.. ا�� �رای او اب �د.. در�ت ���د �ذ��$
از طر5ت ���ز دارم

ا� *را ا=ن ا�ن را �$ او � داد؟ �ود را 9"ب ���د
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_*� ��9ث ا�ن ���Hر ���-��� �د؟

_اھ�ت �دی؟

و=؟�9ن ����م ���ت%ا� ا=ن �/و�م..  _

5/ر �/ردم ��زه �� ��رو�� را�ط$ دا��� و ��وا��� در �6 �ب �� -
���� �(�ودی  �$ ا�دازه ی �-�م....9����� �ودم و �%�ت ھر دوی 

�/ردم

ز�را ا(��س (��دت ���ت �$ ... و *$ �$ و&8.... (�ودی؟ ��=�ره
رد ����� ا��زا�ت ھ�وز ھم ���د �وره از درون �و��ری را ��ورد ...

� �وا��ت درک ��د *را�

او را �وازش  �و��د �ر�ی ��س ھ��ش ا��زا�ت ���د �د و �وش او را
� داد � س �ب ھ��ش را  ���ن �ر �رد و آ�-� را روی ا���وان �ر&وه 

�6 �و�$ ی د�.ر �$ د���ل آن روی ���$ اش ���ت����د اش

رد �� &وه ��ور ��= ���ل �/رد او � �واھد راھش را �$  ���ن  6�
�ً آ�ده �ود... �$  �ت دراز ���د. ادا$ دھد��

_�ون آ��م 9ز�ر و ��*�ره ن
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��9ث �د �د�ش �$ .... �وک �/� از ���$ ھ��ش را �وازش �ردز��ن ��
�رزه درا�د

��وا��� ا�ن �ود �$ �6 ���س &رز � و�م و �� _ $���م *�زی �$ ھ�
�ب ھ�م ��ھ�ت �9ق ��زی ��م

...��� �$ د=��� �د�ش �"�ض �د

آ�� ��=�ره &راره �$ *�زی �$ � �وام �ر�م؟_

$�_

و ����ش را ��� از �ن درآورد

_5"ط ��-�م ��رت ��د

ھ�ن ھم ��رو را ��دازه 5/ر �/�م -

��ل �د��ب ھ�ی ا�� �$ ��= 

_���$ �م �و��ری
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-ھ���؟

�/وک �ود �ن �دا�ش

(�� �وا�ت رو ھم �د�دم_

 س ا�ن *�ز�$ �$ ا��زا�ت �وا��و ����$؟

@�ر��ظره ا�ت...... ر5��رت-

د��رک ����خ

ز��� �$ ��رش ��م �د �$ ا��زا�ت د��ور داد

_ �ھ��و ��ز �ن

ا��زا�ت �� �/�ت  ر��د

� �وای ��ھ�م ��� را�ط$ دا��$ ����؟ ا�� ا�ن ���ز ه ا�$ �$ در _
وردش �(�ت �/ردی؟
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$�� ��_�$ �دن ��5  ذ�ر �و ���و�$ در "��ل &درت ن ا����د

ا�� �� او �را�ر ��ود...از ھ$ �ظر  ���ن �ر از �و��ری �ود 

� �وام از ا�.���م ا����ده ��م_

�*.. �.���و��...�و��ری درد ���$...؟ داری *� � _

�و��ری � �وا�ت �$ ..درد��ک �ود؟ �$ او ا��ب �ر���د؟�وب ا�ت 
او ���ت �$ ا��زا�ت (��س �ده �ود �را�ش �$ �6 ...او ا��ب �ر���د 

(�� ����ر از ا��"�م و ھد5ش �$ او ...�ور 9"ده رو(� ��د�ل �ده �ود
5/ر �/رد

��و�م...$����ر�� �و �ل  _

ا�.�ت ھ��ش �J �ود�د...و �� ��ر(� �$ طرف او اد 

ا�� 5ر��د ���د

��_.�$ �ط
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ا� �و��ری د�ت ازادش را دور �ردن او (/م �رد و او را �ر ���ش 
ا��زا�ت �رش را �$ طرف د�.ری �ر5ت و(/م *�م ..��Lت �.$ دا�ت
ھ��ش را ��ت

ن زن �/��ده و �ط��م ر و�رای ��م ...ا��زا�ت �� �وا��ت �ل او ���د
او ھر�ز ....ا���$ �$ ا��زا�ت ��ت او ��ود...دھ$ در ��$ رگ &رار �دادم

�ر5ت ����ر�� 9رو�ش را �� (ر��ت ��ن ا�.�ت ھ��ش از او �
.......

&�م �� �وردم �$ روح او�و ���ود ��م

�$ طر�"� 9������ش ��ھش ��5ت...در(��� �$ دو��ره ط%ن �ده �ود 
...

ا�ن درد ارز�ش روداره -��رس _

�ودش را در(��� ��5ت �$ وھ�ی او را �وازش �/رد
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ھ�وزم درد �/�$؟_

ز��� �$ �� *�م ھ�ی  ر از ا�6 �$ او �.�ه �رد و �رش را �$ �9ت 
*�زی درون ���$ اش �-م  �*�د...وا5"ت �/�ن داد ..

���� ا9��د ...*.و�$ ��� ��وا��ت �$ او ا��ب �ر���د؟ ���� ز����ت
�ره

 س �رات �-�رش �/�م....ا���ن -ر�ون ن _

5"ط �$ �(ظ$ �-م 5ر�ت �ده..ف _

��زو��, ����ش  _

"��ل او روی ز�ن زا�و زد...ا�.�ت ھ��ش را از �دن او دور �رد

��م �-ت ���زه �دم�_�-ت 

و �و�$ ھ��ش را �$ طرف  ���ن ...�رش را  ��ن اورد و ��ف اورا �و��د
ادا$ داد
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............................................

5٣۴�ل 

����ر ا���ری �ر ا� ا����ر..ا�� ���د �ون آ��م دو��ره � ��دد

��  �6 ھ��� ��.�ن �$ او �.�ه �رد �$ دا�ت ا�� را �وازش �/رد

�ت��و��ری �� �دای @رش ���دی 

���ق.. اه ���� _

ا�� �$ رھ��� ����ر �زد�6 �ود ا� �و��ری او را در ��$ ان �.$ دا��$ 
�ود ان ا����ق &وی و �ر����� �$ &�� �� او ا(��س �رده �ود دو��ره ��ز 

��ت ا� ����ر �د�د�ر
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ا/�ن �دا�ت...�$....(ر��� در ���$ اش ا(��س �رد .....و � س

� س �6 ��ر د�.ر ا���ق ا5��د

/�$ �-ت ر(م ��م... ازم در�وا�ت �ن �-ت ا��زه �دم رھ� ���و  -

$�....$� _

�ر5ت �دو��ر در �6 روز؟...��رو�� دا�ت ���رل �دن را �$ د�ت 

�و��ری �رش را ���د �رد

_�$؟

ا�� روی آر�J ���د �د

ن ا��و � ... �و��ری... داره �%� �/�$ ���رل �دن رو �د�ت �.�ره_
� �وام ا�ن ��ر�$ رو ... �واھش � ��م....��ورم �/ن �رم.. �وام

ا(��س ��م

و��.. �و از د��ورات ن  �روی �/�� ��زو���ن  �� _
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�� (���� �رزان �رش را �/�ن داد

ن �%� �/�م-م _

ن �.�ه �ن $�_

�.�ه &رز ھ� �و��زم .. �$ ا��زا�ت *�م دو�ت�و��ری �� �.�ه ��ره اش
���ده اش او را (�ور �ودش � �رد

���د �.�ه �ردن �$ ز@��� �را5رو��$ �ود

$Mو�و�د.. ا�ن �ذت 5"ط �رای و در ا�ن ��ر�$ �و �� ن �واھ�  _

��رو�� ھ�ن (�= ھم ���� *�زھ� را از ا�� دزد�ده �ود  �� �وا��ت �$ 
�م �وان �� او "���$ �رد....او ا��زه دھد ا�ن را ھم از ا�� �.�رد � ��

در �را�رش "�وت �/رد..... و �� او ��رزه � �رد..... ��ظر ��د
.....

و ��=�ره �-د�د ر85 �د
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_5/ر � ��م او�و 9"ب �.$ دا��م

_�و�$

"��ل ران ھ�ی او  �و��ری �ور�ش را �� (���� �وازش �و�$
او را �(��ن �/رد ���د ا��/$ �$ رو�� (�وان �و�$ دا�ت....���د

ا�� آب دھ��ش را &ورت داد

�دی؟ �� اون �و�$ ھ�ت؟ $_(�= ادا

در (���/$ �����دی روی �ب ھ��ش �"ش ���$ �ود �6 ��ر د�.ر �رش 
را  ���ن آورد و �$ ����ش او  ردا�ت

.......................................
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�و��ری �$  �ھ��ش ا9��د �دا�ت �$ او را �ر  � �.$ دارد ����را�ن �%د 
���رش ... روی ��ت ط� ا=رض �رد از ا��/$ �و�$ آ�ر را �$ او زد

���د دراز ���د و او را �$ �ت �ود

�/�$ در (��� �$ �� ا(��س  8ا��زا�ت �ودش رو ���ر  -�وی ن �
$�/�ن او�و ...روی ن ��دازه و ��زو و  ��و ر��2ت ��طر اه 

�%دش ا�و �وی ��زو ھ�ی ن � ...����ر �$ �ودم � *��و�م 
���ب ا@وش �$...�وا�$ ���

�� د�ت �ور�ش را  و���د.. ���-�ن �$ �ر�$ ا5��دا��زا�ت

_*� �ده؟

و(�ت زده د�ت ھ��ش را از روی �ورت ���ر زد

_ھ�وز �د�ت درد �/�$؟

$�����_

�� �د���� �ر�$ � �رد
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ن 5"ط � �وام �رم �$ ا��&م-ن _

9رو�م �و .�$ @رورش 2ر�$  �ت 2ر�$ وارد � �د �%د از ا�ب
%�و&$ ام .���واد �� $� ����� @م و ا�دوه ... �9ق ��زی � ��م و ز

$�/��روع �$ �ر�$ 

ا� ا�ن د�.ر ��ره ... � دا��ت �$ ���� و&ت ا�ت �ر�ن �دا��$
�ود

_ س �$ ��طره *$ �-�� داری ا��طوری �ر�$ � ���؟

_ �م و�ود ���ل داری . �/�� ا�ن ��رو-�و وا&%� ���ل داری ا�ن� ��
���ود ��� روح �و

_*را (�= ا�ن و2وع رو &�ول �/��؟

_ ن �ود-ا�ن ���وا��� �$ �9وان ھد�$  .ا�ن ���زه ی د�.ر
*/رم �رای ا���ی �"�ت .�دا(�5ظ� *��ن �ذ�� رو �$ ن �دی

ا��زا�ت؟ ا� د�.$ ��زی �و$؟

�ر5ت A�* $� ری  ����� �ود را��ق �� او �ود و  .�و) =�ز�را ا(�

476



tlg
:@

NOVELSLAND

� �وا��ت ��ری �$ ���ل دا�ت �� او �/�د را �  ���*�د �(ظ$ �ذت ��
��ران ��د

ھ�+ *�ز ���وا��ت

ا�6 از �و�$ ھ��ش ��ری �د

_� �ط��Mً ا�ن *�زی ���ت �$ ھ$ �� ھم ��ر�$ ���د.... ا ��و ... ا
���د ���ت �$ ن ا(������ دا��$ ����

�ت��دا�� �/�وا�ت  ��

_ ن از �"�$ ا����ده ...اھ��� �داره ... *$ دا��$ ���م �� �دا��$ ���م
ا�ن ��ر�$ �$ ھ��$ ا���م �دم... � ��م و �%د او�� رو دور � �دازم

_�� (�= ��� رو دور ا�دا��� �$ �%دش  ��ون �ده ����؟

ھر�ز_
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���ن  �� �_ا

د��ش را روی *�م ھ��ش �ذا�ت

_ &راره و&�� �$ د�.$ ���� د�ر ... ��و�م �ورو �و�(�ل ��م �و��ری
*� دا��� �ده �و�$ ���

ا�وا�� *��ن ��$ ای را �ر �ر  آ��... ا�روھ��ش �$ �/د�.ر �ره �ورد�د
 درش 5ر��د �/��ده �ود؟

ھ��طور ... �و��ری (��ط��$ �ر ا��زا�ت را روی ���$ �ودش *����د
�$ او را ��ن ��زوھ��ش در آ@وش �ر5�$ �ود �� د�ت د�.ر  �ت او را 

ا� ا��زا�ت �$ او ا�ن ا��زه را ... ��9ب �ود.... �وازش � �رد
�5رد (�� �ود را او (/م �ر �$ او...داد

*را دارم �-ت ا��زه �دم ..� �وای �و�/��...�و �و دزد�دی_
اروم ���؟

*ون ط%ن �دم ��ز ن �س د�.$ :�و��ری �$ ��=ی �رش ��ره �د
ای رو �دا��$ ���� ��  ��ش �ری
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�ر �و�$_�� �و (�� ����د ا��طور ���$. و  �*�ده ا�ت....ھ$ *�ز ��ن 

...���ش..... ��ش _

ھر�ز ��� را ا��.و�$ ... او را ��ن ��زوھ��ش �$ آرا� �/�ن � داد
و در ا�ن ��ر ���� �ود... ���� �داده �ود

�رم-���� م ازت-ن از�� _

آن *��ن �ر�$ � �رد �$ �د�ش در "��ل او �$ �رزه در آده �ود ا�6 
ھ��ش ���$ ی او را ��س � �رد�د

�دو�م_

_ -از�ون م �.�؟ �$ �*$ ھ�م در ورد ن-�$. ر5�م-و&�� �$ ر

را&�ت � ���؟

_ا=ن 5"ط آروم �و ا��زا�ت

_ 5"ط �و �$ (�ل �ودم رھ� �� ���ن؟ ن 5"ط -5"ط *را �و و ��رو��
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��وا��م ز�د�� ��م

�� دل و روده ی �و��ری را �$ ھم �ر��ت؟.... *را ا�ن (ر5-� دا�ت
�� ا��/$ ا��زا�ت  ��رز 9رو�ش �ود.... و�دا�ش ��دار �ده �ود

ز�را ھر �دام از آ�-� �$ ا�ن ... ھر دو ���ر�و �رای او و�را�.ر �ود�د
ن ھ��م...ا��زا�ت ��� ���ت �$ � ����ت از ��ن �رود: %�� �ود

رگ �ودش ا�ت..��-� راه ��رون آدن از &�� �$ �ورده

�ل ن ���ت... اون �ل ن ���ت........... ....

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

5٣۵�ل 
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ار�J �و��ری ا��زا�ت را از �واب ��دار �رد

در (���/$ ��ن ... *�د ��ر  �6 زد از ا��/$ �ود را در ��ت �واب
��-� ��وار ��ن ��ره .. ��زو ھ�ی او &رار �ر5�$ �ود � د�د �%�ب �د

�$ �ن دا�ت و ا��زا�ت را (/م �$ ���$ �ود *����ده �ود

*طور در *��ن و&%��� &رار �ر5�$ �ود�د؟ �$ �ز آ�/$ آ�"در �ر�$ �رد 
�� �وا�ش �رد و �و��ری دام او را �وازش � �رد *�ز د�.ری �$ 

��طر �دا�ت

آ�"در ھق ھق �ر�$ �رده �ود �� �وا�ش �رد

ا�ر*$ ھواره �$ ا��/$ ھر�ز �ر�$ �/رده �$ �ود �����د د��ب �$ ا�دازه 
�6 ا&���وس �ر�$ �رد

ا� *طور � �وا�د �ر�$ �/�د؟ د��ب ���د ��$ �ر�ن ا(��س �ذت و درد 
و @م و ا�دوه را �و�ط �6 رد ��ر�$ �رده �ود

�ر5��ر ���وس �ده �ود ����آ�� دا�ت �واب ... (�= ھ�ن رد 
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اش را �د�د؟ ��طرات و(����ک �ذ��$

و در آ��ده -�%د از ��م ��رھ��� �$ �رای �د$ زدن �$ او ا���م داده �ود
او در د�ش  د�دار �د ا(��س د��وزی ���ت �$-�واھد �رد

�ود را از ��ن ��زی ھ�ی او ��رون ���د روی زا�و ���ت �� �$ 
�ورت او �.�ه ��د زز$ �رد

_�و��ری؟

��و�ش درد �/رد

 �9رق �را�ر  و�ت �دن او را  و���ده �ودو �$ ز��ن رو�� 5ر��د 
���د ا�.�ت ھ��ش طوری �$ �/د�.ر �  �*�د�د �و�� در دردی 

���/�ه &رار دارد

*$ ��ر ��م؟ آ�� ���د ��ش ��م؟

ا�ر*$ ��رھ� و ��رھ� 5ر��د � ���د ا� �$ طور �ر���ک �� (ر�ت �ود 
Lل ا��/$  �� �وا��ت (ر�ت ��د

._�و��ری ��دار �و
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�%ره ���د

$�..... _

ھ�وز ھم *�-��ش ���$ �ود

$--����..... _

را �$ (ر�ت درآورد و ا��زا�ت را روی ز�ن  ر��ب �6 ��زو�ش
در ذھ�ش �دن �ود را *6 �رد و از ا��/$ ھ�+ ا���وا�� ...�رد

دو��ره روی  � ا����د... ��/��$ �ود �%�ب �د

�$ ھر (�ل اون ���&ت د��وزی �و ... ���و�م ھ�+ ��ری �راش ا���م �دم
�داره

� �رد �$ طرف ا��ق �ودش �$  $���" $���در (���/$ �� ا(��س �ر
راه ا5��د ���س �واب �$ �ن �رد ز��� �$ روی ��ت �واب �ودش 

ھ��طور �$ �دای 5ر��د ... ���ت زا�وھ��ش را روی ���$ �8 �رد
ھ�ی او ���د �ر ��د �ود را �-واره وار �/�ن � داد

ھر�ز �دای ��� را �� ا�ن ا�دازه در درد و ر�J ����ده .. �/�ن.. �/�ن
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ز��� �$ روح ن رو از �د�م �دا ��$ �م ا��طوری 5ر��د ...�ود 
�/�م؟د�ش �رام � �وزه؟

��$ �ود ھ�+ ا(��س د��وزی �$ او ���ن ��واھد داد�..او &�� �$ ا�� 

�و��ری �� �%ره ای ���د 5ر��د ���د

_��زو��؟

ورود �دای او  ا�� *�-��ش را ��ت ���د ا�ن �$ � �وا�ت ��وی
��رو�� را؟ *ون  او را �دا زده �ود؟ *را او و �$...را �$ ذھ�ش �.�رد

او را ��د�ده �.�ر ا��...�$...�$ �$ ن ا(���ج داره

_��زو��اااا؟

�ده � ر��د...... �دا�ش �$ �ظر�

زز$ �رد

_�%�ت
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���د �د �� �$ ا��ق او �ر�ردد

ا��زه ��دم (�� �6 (�وان ھم ا��طوری ز�ر �/�$

&طره ھ�ی .. �$ (ض ا��/$ *�ش �$ او ا5��د �ر ���ش ��/وب �د
ا�6 �ود�د؟... آ�-�... �دای ن... �ون از *�م ھ��ش ��ری �ود

�ر�$  *$ ر�J و 9ذا�� *��ن �ون آ��م ��.دل و �� �9ط�$ ای را $�
و �ود را در (���  �دا �رد ا�دا��$ �ود؟ *�-�ی ا�� ��ز �دار �د�د

�$ �6 ��ر د�.ر از ��ت �واب ��= ���د و ���ر او ر5ت

�د$ ���ن �ون آ��م_

از روی  ����� ���ر زد وھ�ی �ور او را

ا(��س   *$ ���� �ر �و��ری آده �ود؟ *$ ���� �ر ا�� آده �ود؟
�د *را-5 �� �رد ���ز دارد �� درد و ر�J او را از ��ن ��رد �
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�ت��و��ری �� �دای �وھ�ن زده 

��زو��؟_

�$ �ظر � ر��د �� آرام �ر �ده

ا�� *-ره ی �$ �دت ز���ی او را �وازش �رد

ن ا����م_

����ر ��ش �د�ش آرام �ر5ت

/ن ا�ت 5/ر ��د �$ �دون ا�� ھ�+ �/�� �را�ش  �ش �ون آ��م 
او � ... ا� ا�� ز��د در ورد  �ش ���� او طMن ��ود... �� آ�د

�وا��ت �� ھر ا�دازه �$ د�ش ��واھد ا�� را �$ ��د ���ر �.�رد 
��ً رو�ن �ود �$ �$ او ���ز داردا��

ھ��طور �$ �$ �وازش ... و 5-�دن آن ("�"ت او را �(ت ���Lر &رار داد
�داد دو��ره ��ور �رد ا�ن �$ �و�ط �و��ری در ورد  $دادن او ادا

�9ق و (�ت &رار �.�رد *$ (�� �واھد دا�ت؟

/ن ا�ت ا�ر او د�ت از �"�$ ���دن �رای از ��ن �ردنا�� �ردارد 
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و�و�$ �ود �� �$ آن  � ��رد

�-�ر ا�ت در ورد *�زھ��� �$ ...ا�� �$ ���� �رش را �/�ن داد 
ھر�ز ا���ق ��واھد ا5��د رو�����5 �/�د

�و��ری دا�ت �م �م �� د�د ��د..... � س �$ د��ش ا�م �رد

�$..�$..اوه _

��$ �ود ا�ر در �واب ط� ا=رض ��د ���$ �واھد �د� ً��&

_��دار �و

 � $�دای و�و�$ �ری در درون ا�� �$ � �وا�ت ز�ده ���د زز
ت د�.ری از او.... �رد �زار �ره د��ر�& ��� �$ ا��ً از آن ... ا�&

������ �دا�ت او را ��ور �رد �$ ���$ ی �و��ری را �.�رد و �/�ن 
دھد

ھ�+ وا���� ���ن �داد

_�و��ری �رو
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ا�� � دا��ت �$ ���د او را رھ� ��د و �ود را ���ت دھد

او را (/م �ر �/�ن داد

�م ... �� ا�ن (�ل �$ ��ی آن �$ �و��ری را �$ �ت �ود �ر�ردا�د�
وارد �ود  ��ری �$ ا���م داد ا�ن �ود �$ ھراه �� او �$ ����� آ��د

�دای 9ز�ز ���وس او در ورد *$ �ود؟: آ�ر�ن 5/ر او

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

9"���ت �ودت رو (�ظ �ن

�و��ری در (��� �$ ز�ن �� وزن �ود �$ او ��5ر وارد � �رد و او را 
از ز��� �$  درش ...�$ �ت  ���ن � ����د ا�ن را �$ �ود د��ور داد 
او را ز�ده ز�ده ا���� د5ن �رده �ود *"در �ذ��$؟

از ز��� �$ او ا���� در ��.ل �و��ن د5ن �ده �ود *�د &رن �ذ��$؟
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��زات او �$ ��طر ��ش �رای ���ن ا�����وو�+

*ون �$ ن ����ت �د �$ و���$ ��-� دو��� ... ���� �$ �/�ت �ورد
�$ در ��م 9رش � ����ت

� �وا��ت از ��ن آن ھ� ... ز���رھ� او را ا���� �$ ز�ن ���$ �ود�د�
و 2%�ف �ر از اون ھ��م �� (�"$ آ�-� را ��/�م... ط� ا=رض �/�د

ھ*��ن &�در ��ود �$ و���$ �ور �ور��د �� �6 �ردن زدن �ر�8 ��رد

�$ زودی ... � �وا��ت �.و�د �6 ر��$ د�.ر  و�ت او را �س �رد
���� زود �$ �دن او وارد �واھد �د .... �روع �$  ��وش �ردن � ��د

�رددو �$ د���ل ھر &طره �ون و �و�ت ��زه از �د�$ ���$ ی او �

�م �دن او را �$ ��د ���ده �ود�د و �رم ھ� �� ا�د از او  ر��$ در�ت ھ��
�Hذ�$ � �رد�د

(/م �$ ��د ... د�ش ��وا�ت از �دت ��ا�دی و ا�دوه 5ر��د �/�د �ا
���ده �ده �ود و �� �وا��ت ھ�+ �دام از &�ت ھ�ی �د�ش را (ر�ت 

�� ھر &��� �$ از �ب ... (ر�ت دھد(�� �� �وا��ت 5/ش را.... دھد
ھ��ش ��&� ��ده �ود را ��ز ��د
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دت � �ود �$  درش او را ا��.و�$ ����$ �رده �ود؟ $*

�/� از وا�د��ش او را د5ن �رد �� ز�د�� او را ���ت دھد و د�.ری او 
-را د5ن �رد �� �/��$ اش �دھد

آ�� از ��= ����� ا(��س �رد؟

��وی  ��ھ� او&�ت ا�����5وو�+...  �وا��ت �/�ن �وردن را ا(��س ��د
����ر ... ا���ن را ��=ی �ر او روی ��ک &رار �داد �ر�ده �6

طوری �$ ...�زد�6 �$ او و ��ک را �� �ون ��زه �دار � �رد 
� �وا��ت �وی آن را ا(��س ��د ا� ھر�ز د��ش �$ آن �ر�د

�م �م دا�ت 9"���ت �ود را از د�ت �داد .... ھواره دور از د��رس
در ط� ��9ت ھ�ی ��  ���ن �طN ز�ن ھواره دور از د��رس او 

-�ود

ز�ن ��=ی �ر او را �در�د؟ آ�� ا�ن �دای ���*$ �ود �$

*�د ��ر �ود �$ *��ن ���ر�و�� ... �� زد ھ�*/س ز�ن را ��ل...�$
را ��ور �رده �ود؟
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�رای او ز�ن را �/�د؟ آ�ر *$ ��� آ�"در �$ او اھ�ت  آ�ر *$ ���
�داد؟ دو����ش ؟���واده اش؟ �و��ری ھ�+ �6 از آ�-� را �دا�ت �� 

رو���ن (��ب ��د

ھر ���L$ ا�ن ز�ر و 9ذاب �$ او ��دآوری � �رد �$ ھ�+ �س در �ل 
د��� �و*/�ر�ن اھ��� �$ ا��/$ او در *$ 9ذا�� �ود �� داد

ا�� ... �� ا�ن (�ل ا(��س �رد �� از ��5ر ز�ن روی او �ردا��$ �ده
� �وا��ت ���طر ��5ر ز���رھ�ی دور �رد�ش ���د؟

ر��$ ھ�ی در���ن �� ��و�ت ... �$ �ت ��= ���ده �د.... ���د ��ری
�� �ود &�ت ھ��� از �و�ت �دن او .... از �دن او ��رون ���ده �د�د

را ��د�د

... ���� رو�ن... آ�� ��=�ره �$ �طN ز�ن ر��ده �ود؟ ���� رو��$
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دت ��ر�/� (�� ���ھ� �ب ھم *�-�ی او را آزار  $�%د از آن ھ
�%� �رد �� آ�*$ �$ از ��زو�ش ��&� ��ده �ود *�-��ش را .... � داد
� و���د

�و��ری.. اه _

�5ودور؟9وم؟

د����ت �.��م_

ا�ر �و�� در �دن ..�رای ���ت ن اود 9وم..... ���ت  �دا �ردم
ن .. �و��ری ��&� ��ده �ود ����ون ا�6 از *�م ھ��ش ��ری � �د

ن و�5دار ���$.... ��=�ره ��� رو اون ��رون دا��م $� $� ���

_�ش &رن ���م

�د ��ل��..$دت در ز�ن �وده؟ ھر�ز ��ور �� �ردم آ�� آن ھ
...

�$ �6 �رط... �ورو از ز���رھ� آزاد � ��م... �رادرزاده..اه (�= _
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�رط؟ �و��ری د�ش ��وا�ت �� �دای �وش �راش 5ر��د �ز�د

ھر ��ری ��واھ� ا���م �دم.. ھر *�زی

او � �وا��ت �� �ود ��ط�ن ....ا� �ب ھ� و ز���ش �ورده �ده �ود�د
�$ ��د�%� �وا��ت �د�ر از �را�ط ��و�� اش ���د... ھم �

در @�ر ا�ن �ورت دو��ره �رت �.ردو�م �ر��ت و ھر�ز �ر _
��واھم ��ت

����ت... *طور ��و�� *��ن *�زی رو �$ ن �.�؟..9و ...

_ ا� �و ...�رادرم در ط� ا�ن &رن ھ� �� �و �وب ر5��ر �/رد �و��ری 
6 ... �� ����ت �� ز��� �$ &و��ر ��دی �� او رو�رو ��دی�-ت �

�-ت ��ون �واھم داد *طور .. � ��م �� از ا�ن و2%�ت �-�ود  �دا ���
� *�زی �$ در ازاش ازت ...آ�"در &وی ��� �� او�و �/�ت �دی ��

ن وارث &��و�� ا����5وو�+ .... و�5داری �و و �ر او�$� �وام
*ون او ھ�+ 5رز�د &��و�� ... ھورد �و &�ول �واھد �رد... ھ��م
�رم ��ج و ��ت �$ �و �ر�$�داره� $�و راھ�  �دا �واھم �رد �$ ا

Lل  �و از &��م.... �و آزاد �رد �� ��و�$ �رادرش رو �/�ر �/�$
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و�ودی �-�� آزاد �رد

دھ�ن از ��ن  آن را در...�5ودور �$ �و��ری �ون داد �� ا����م  �دا ��د 
ر5�$ اش ر��ت ��-� �$ ا�دازه ای �$ �6 ��ر د�.ر &�در �$ �(�ت 

�ردن �ود

�رم؟� $� ���_&�م و�5داری �$ ن ��وری؟ �د��ه آ��ده ات؟ �� ز

���$ ... ا�ر*$ �و��ری د�ش � �وا�ت از �دت ��م �%ره �/�د
9و�ش �.و�د �د�ر�ن ��ری �$ از او �ر� آ�د را ا���م دھد .. �ا

� �وا��ت�

ن &�م ��ورم-ن _

��ورد �ون و.. ��س ��س �زد =�� ���L� ک و��

�$ �ور-ب _

ھر�ز ....5راوش ��واھم �رد 9و ن ھر�ز ا�ن ����ت رو

�$ �رو�9 دو��ره...  س �$ ز�د�� دو��ره �وش آدی �و��ری _
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�و��ری از �ر���$ �5ودور ��� �$ ز��� او ... در ��ن �ور �ور ���ده
�$ �وا�/� از ��ن ��.ل او را �.�ه � .... را دو�ت � �وا�د د�د

...�رد

ھ��طور �$ ��&� ��ده رو�� را از�رش ��رون � �رد �$ اطرا5ش 
در ��ن ��.ل �و��ن روی زا�وھ��ش ا5��ده و �$ طرف ...*�م �ردا�د

رطو�ت از *�م ھ��ش ��ری �د...آ��ن �ب 5ر��د ���د

�$ او  ��ر�/� �� ا�دازه... ادا$ �دم ���و�م �$ ا��طوری ز�د�� �ردن
���ره از ��$ ی د�وا�.� �"وط �ردم...*�م دو��$ �ود 

��وی در�ت @ول  �/ری �$  رورش داده �ود زا�و زد �� و(�ت �$ 
 و�ت ��ده �ده در�ت و �ون ھ��� �$ از آن ��ری �ود ��ره �د

�ون ن

��ر�$ �ز� �دد�ش ��وا�ت در ��ر�/� �%��� ط�ق

��ده د�وا�$ واری ... 9"���ت ��-� �� �ود درد و ر�J �$ ھراه دا�ت
�ر داد
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..... ����ش آ�وده �د از ا��/$ ا(��س � �رد دارد �"وط � ��د

.... ���ن �ر....  ���ن

�و��ری-ل _

آ�� دا�ت ... ���د �$ ا��زا�ت �� �دا�� 2%�ف او را �دا �ز�د
��طرات او را � د�د؟

�$ �ر9ت روی  �ھ��ش �-�د...�وی �رس او را ا(��س �رد

ا�ن وا&%� ���ت..... ا���� ���$اون �� �و�$...�$ ....�$ ...�$ ...

�ط��-ل_

دا�ت �ر�$ �/رد

� �وا��ت *�زی �$ *�م ھ��ش � ���د را ��ور ��د... *ر��د� �... ا

ا��زا�ت ��ن �وده �رف روی د��-� و زا�وھ��ش ا5��ده �ود و �$ �ت او 
��ز�د

ا�دوه  (�=ت *-ره اش.. �ب ھ��ش ر�A  ر�ده �ود�د.. ا��زا�ت ا�����ت
زده
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���� �رده-خ _

د�وا�.� � ����ت �%5 ��ظر ���د

5ر��د ���د

_��زو��

�ودش را آ�ده �رد �� ���ر او ط� ا=رض ��د

�ر ... �� د�دن ���ری روی �ردن او... ���ر او ظ�ھر �د�د د����ش
��ر ��ور ال ����ت.. ���ش ��/وب �د�

و  �رو�وس ھ�... �روه ��ط�ن ھ�ی ��وراطراف ان ھ� (�"$ زده �ود�د
��ط�ن ھ�

م ھ���د �� او�و از ن �.�رن...�� او�و از ن �.�رن �ھ-�ون 

497



tlg
:@

NOVELSLAND

�ت�ور ��

�و��ری 5/ر � ��م *�زی دارم �$ �ل �وM$اه _

ادا$ دا���د ر�ش ھ�ی ���دش �� روی ���$ اش

_ "�وت ��� �.... ا�ر �$ ��ی د�.$ ای ط� ا=رض ��� �� در �را�ر 

ھر�ز دو��ره او�و ��واھ� د�د

��ط�ن ھ� ... �%داد ����ری از  �روان ��ور ا9�راف �و��ری (�"$ زد�د
Jه او را  �� آر���ر ھ�ی �و���$ �ر و  �ت او 2ر�$ �زد�د و �� �

او ���وا��ت ھ�+ ��ری �رای (�5ظت از �ودش ا���م ... ز�� �رد�د
دھد  �� �وا��ت �$ ا�� �ر�د

اطراف  �ھ�ی ن؟ �ون ن؟  �ون..��و�ر ��وی *�م ھ��ش ��ر �د
�م � ��ون ���ه از &�ب ���ھو دا�ت ھو���ری اش را از د�ت �داد ا

�%� �ود را �رد �� �.�ه ��ره اش را روی ا��زا�ت (�ظ ��د

د��$ ای از وھ�ی او را ...��ور ا��زا�ت را روی زا�وھ��ش ھول داد
*ر���د دور �ت �و�ت آ�ودش

��  �.�ه و(�ت زده اش..... ���و�م �-ش �ر�م.......�ر�$ ھ�ی ارام او
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�.�ه �و��ری �ر�ورد �رد

درو�ش ... ����ت... رو��� �� 2ر�$ ای �ر�ت �$ او �ر�ورد �رد
�ر�ن �رد و ھر ذره از رگ ھ�ی او را... ��.ر ا�دا�ت�

....9رو�ش....او �ود... ا�ن

� *� دا��� �$ &راره و&��...."ا��زا�ت �ود... اون ...�دای 9ز�ز-��
" د�.$ ���� د�ر �ده

�ر5��ر �و�ط ر���ر�ر�ن و�ود �ور.....آ�� ���� د�ر �ده �ود؟ ز�ش
ن از او�� �د�رم...... ن ھم طرف او�-� �ودم..... �ده �ود

�ت��ور��� ر��2ت ��طر 

@2ب �داو�د �ور �� �6 ا���ن ��ت �ده؟ ..�9ب *�ز ����_
ز�ده �.$ دا��ن او�� ... ���و���� �Mو���� از ا�ن �زر��ر دا��$ ����

��ر ���� ����$

�ت �و��ری از ��ن دھ���  ر از �ون��� ز(ت 

�$ اون �د$ �زن و او�و&ت ن ��� @�ر &��ل ��ور �ر �ر ���$ 
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�/�م �ز ���ود ......���ت 5رود ��رم ات و� ���رای *�ز د�.$ ای ز�د
���وادت و ���ت... �ردن �و

*�د��ر در ا�ن و&%�ت ا� در طر�5 �ر9/س &رار دا��$؟ *�د ��ر 
��رش را روی ��وی �6 زن &رار داده �ود و �$ �"�ی د�وا�$ وار �

�رای ... �$ @ر�زه ی (�وا�� ���زش �رای (�5ظت از او...ردش
ر��د�ش �$ او  وز��د زده �ود؟

�/ردم $��%ن �� او�-�  �ا

� �رد... ا��زا�ت د��-��ش را روی �وش ھ��ش &رار داد $: زز

وا&%� ���ت.... وا&%� ���ت

��وای ��ور؟ ا�%�م؟ �*_

�ر*$  ���-�د و�و�$ ���ده ا�$ ا� ���ل دارم ا�ن د��ر رو �.$ دارم_ا ..

 ��و ھر �ب �$ ن و ا5راد ام از را�-�ی او �ون � �و��م �$ ��
�$ ���ل (روزاده ای... د�ن د�ر�ن ��م ھ� ون رو��= � �ر�م

5ر��روا�� �$ � رو دا�ت
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_د�ت �%���ت �-ش �� �وره

ز��ن &ور��@$ ���دش را روی ... �6 �رو�و �$ �ت ا��زا�ت �م �د
�� آن (ر�ت .... دور  �ھ�ی او (�"$ �رد �و�$ او ���د و دش را

�ب ھ��ش از �/د�.ر ��ز �د و .....*��ی �����ری ا��زا�ت �-� �د�د
-��ش �$ ھ�+ ... ���ره �د�ش آو�زان �د ��زوھ��ش �� (���� �ل�*

��ره �ده �ود... *�ز

��زو��ااا... �$ _

و(�ت درون او را  ر �رد

ور �� ز���ش �دا�� در آورد��

_ و= �رای او�-� ... ذھ�ش داره �/��$ ��$... اوه 9ز�زم%ا�ن ا���ق 
و در  ھر�ز ��واھد 5-�د *� رو از د�ت داده.. (�ف ....�و5�$

و ا��زه �دم در���ن ���ل دارم دو��ره �وی ز�ن د�5ت ��م... ورد �و
�/م د�.$ از �و�ت ��و�ن 5/ر � ��م د��ون �رات ��A �ده

�� ا��/$ 9رق �را�ر  و�ت او را  و���ده �ود �$ �ود �رز�د�و��ری
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�/ری  ر��د��ور �� �(���

د5%$ &�ل *$ دت د5ن �ده �ودی؟ �� ���د �دو�� د5�ر (��ب ا$���5 _
در ازای د5�ر (��ب �و��ری د��ره ...ا�ت رو �$ ن �دی

ھزاران ���� �$ �رف �8 �ردن �دھ� �ردم در ازای ���ت او؟ �%د 
از آن ھ$ ��ل �/��$ و 9ذاب؟

د5�ر �ل �ودت 5"ط �زار �$ ��ر د�.$ او�و : &��� از او 5ر��د � ���د
دا��$ ���م

�ت  �  �وا�د ..... �و��ری �ود....... &��� از او ھ�وز ھم� ��$ �ود 
� ...� س ا��زا�ت را در آ��ده  �دا ��د ...از ا���� ط� ا=رض ��د 

�وا�د او را از د����ش  س �.�رد

ن او�و ا=ن � �وام ,ا� �$ ��طر �دا
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ت رو���-م �.و � _

$ ای @��ظ ���-�ا5رادش ... (ر5ش را &ط8 �رد ��ور.....��  �دا�ش ��
د��ور داد.. �$ �ظر ��آرام � ر��د�د

(وط$ اطراف رو �رر��..... -

��ر ز���� �زرگ �L$ ��  و��� ر�A ...*-�ر رد ظ�ھر �د�د �
ھر �دام از آ�-� ���رھ����ن را ��= �رده و آ�ده �ود�د...  ر�ده

آ�-� از ... �و��ری  �� �وا��ت *�زی �$ � ���د را ��ور ��د
دا���ن ھ�....  د�دار �د�د @��ر ...

�رای (�$ �ود را �$ �ت آ�-�  ر��ب  ز��� �$ ��ط�ن ھ� و �رو�وھ�
���� �6 �$ �6 آ�-� �� �و��ردی �روع �$ دا���ن ھ�... �رد�د

�دون ھ�+ ا(���� � ��.�د�د ... �د ��.� آ�-� �� �ظ�ر �ود...�رد�د 
و د&�� ���ده.... �� �د...��-�  ....

و آن ھ� دا���د راھ��ن را �$ �ت ا��زا�ت ��ز �/رد�د

�زرگ �L$ �ر�ن دا���ن 5ر�ن داد
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_ او�و �$ &�%$ �ر�ردو��د.. �.�ر�د ا���ن رو

او  ھ�*/دام �� �وا����د &�ل از آ�/$ ��ور �$ �و��ری و �$ دا���ن ھ�
&�ل از ا��/$ از ن دورش .... را از آ��� ط� ا=رض ��د �$ او �ر��د

$��

ھ��طور �$ �و��ری در "��ل ����� �$ او را �ر5�$ �ود�د �"� 
�ر5ت � �رد A�* $� وھ�ی ا��زا�ت را... �ون آ��م �6 ��ر د�.ر 

ا��زا�ت ھ�+ وا���� از �ود ���ن ...... ���د �رد او را روی  �ھ��ش
�داد

ور�� $� ����%� �رد ط� ا=رض ��د ھ�+ ا���&�  �� ا�ن (�ل ز
ھ�*/دام از ��ط�ن ھ� �� ... �و��ری �.�ھ� �$ اطراف ا�دا�ت... �����د

$ و @��ر دا���ن ھ� ط�  $����ون آ��م ھ�ی ھورد �� �وا����د از 
ا=رض ���د

�زد�6 ا��زا�ت....... �$ ��ور �زد�6 �د رھ�ر دا�� ھ�

او را در &�%$ �ود ��ن $  �-�ن � �رد�د  ا�ر ��.�و��ن دا��
/ن �ود ھر�ز او را  �دا �/�د....�و��ری 

�م ... و(�ت دو��ره �را�ر و�ودش را در *�.�ل �ود �ر5ت� ��
&در�� �$ در �د�ش ��&� ��ده �ود در "��ل ��ط�ن ھ��� �$ او را �$ 
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�ر5�$ �ود�د ��.�د و ��=�ره �ود را آزاد �رد A�*

و ..دا���ن ھ� ... ��-� ��ور.... �روع �$ ���ن �/� �/� د����ش �رد
دو �.-��ن د�.ر ��&� ��ده �ود�د

�/رد در "��ل �و��ری ��رزه ��د ا��زا�ت را رھ� ��ور �%� $�
*�م ھ��ش ھ�وز ... او دو��ره ��ن �رف روی دو زا�و ا5��د...... �رد

ھم ���� �ود�د

ا�ر ھر�ز �وب ��ود *$؟��م ���د ��ز���$ �ر �د�ش 5رود آد

_�و ھر�ز ا����ه ر���ری ا���م �� دادی ��ور

��ون �ون �ر �د�ش ���ط  �دا �رد

_(�= *�ره د�.$ ای �ز رگ �داری

�� *�A �$ او زد ... در �6 *�م �رھم زدن "��ل �ورت او ظ�ھر �د
و او را از ا��زا�ت دور �رد

... در (��� �$ �ر اLر آن 2ر�$ ا���وان ھ�ی �د�ش �/��$ �ده �ود

را از او �ر5ت �و��ری ���رش...��ور از �دت درد �%ره �رداد
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�دا��ت در *�.�ل رگ ...�ون آ��م �$ ��= �$ �ت �و��ری �.�ه �رد 
را  ز��� �$ �و��ری �ب ھ��ش را 9"ب �رد و ��ش ھ��ش...ا5��ده 

9"ب 9"ب ر5ت ��ور �� �رس.... ����ن �رد

��وا��� 9روس ن رو �$ �6 �رده �و�� ��د�ل ���؟_

@�ر &��ل ������� �ده ..... د�وا�.� � ��ر�د...... از �دای �و��ری
�ود

_زن �و؟

��$ طرف ...د�وا�$ وار او را در �ر �ر5ت ا��زا�ت ن؟ ��
را �$ %ده او �و���د و دل و روده  ��ش.....(�$ ور �د ��ور

ز��� �$ در���� از �ون او روی �رف  ���ده .... را ��رون ���د اش
�و��ری از �دت �و�(��� 5ر��د �رداد... �د

از ��ن $ �$ ��= ...از �د�ش �دا �رد  ز��� �$ ��=�ره �ر ��ور را
�.�ھ� ا�دا�ت

� د�ن ھ� �$ �ز دا���ن ھ�ی �و��رد �ر ز�ن ا5��ده �ود�د�آ�-� .... �
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روز... دور �و��ری و ا��زا�ت (�"$ زد�د �پ �ود�.�ھ��ن ��ز ا

د�-� �$ ...��ون �ون �6 ��ر د�.ر �ر او ���$ ا5/�د  $� �ا��"�
�و��ری �.�ھش را روی ...�"��2ی �رآورده �دن � �رد... د����ش �ود

�ب ... �و�� �$ ھ�وز ھم از �ردن ��ور ��رون � ر��ت &�ل �رد
ھ��ش را ����د

�دن ھ��� �$ �� ��ن روی �/د�.ر ا5��ده �ود�د او را �$ ھ���ن 
در (���/$ ���$ � �رد *�A ھ��ش ����ر در �ردن ��ور .... � آورد

5رو � ر5ت

�� �و��ردی او را �.�ه  دا�� ھ�... آ�� ا�ر د�وا�.� او را �/�ر �/رد
��� @�ر &��ل ���رل... � �رد�د؟ ��ون �ون ...-

�دای 2ر��ن &�ب ا��زا�ت؟

���د �6 ��5وس در����..... ���د اواج در��.... ����ر آراش ��ش ....

��خ ���$ ای  ��ن �L$ ی ظر�ف او را... ��=�ره د�دش واN2 �د
��/�ل �ده �ود د�د�$

"��ل او دو= �د و �$ �ت دا���ن ھ� ...�$ ز�ن ا�دا�ت�ر ��ور را
رو �رد
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-�ی رھ�ر آ�-� ���د ����دان �* Aر�... Aر(م و �و��رد �ود ر� ��
-�ی ن�* ���&

�ت �$ ز��ن دا������

_  �ر ���$ ���� �زد�6 �ود �رای ھ��$ او�و از د�ت �دی

او *�م ھ��ش را �$ �.�ه ���� ا��زا�ت ��ر�6 �رد

/�$ از د��ش �دی_ھ�وز ھم 

(�وا�� ا��زا�ت را از آ��� ��$  ورت �رد  �ر ���$؟ �و��ری �� �%ره ای

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

5٣۶�ل 
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NOVELSLAND رد�د� ��دای �و��ری و ھA را ���د �$ �� �/د�.ر �ر و �(ث 
�-وم �ود�دا���ن ��

ا� ا�� �� �وا��ت  ��G دھد

�-�ن �ود را در (��� �$ �$ �رز�ن ...ز��� �$ �� �و��ری �� د�د �د ��
.. � س در ��ن ��ر�/� ط�ق رھ� �د��5ت... ����دان ��"ل �ده �ود

ھ�ن ... �$ �ون از آ�-� � */�د... در ��ن در�ت ھ�ی �� �رگ
در ��.ل �و�� �$ �و��ری در ورد ش �(�ت ھ��� �رده �ود؟

دورد�ت ھ� �ر���ک �ر�ن &�%$ ای �$ � �وا��ت ��ور ��د را د�د

�ره �رد�د � س ��ط�ن ھ� ای ��خ دار و �رو�وس ھ��)... او را 

�/$ در ورد ا���س ھ�ی �ر �/ل ��وا�� �6 *�ز �ود و ا��/$ در ا�
دام آ�-� �ر5��ر �وی *�ز د�.ری

*�زھ��� �$ �� �وا����د ("�"ت ............... *�زھ��� �$ او د�ده �ود
دا��$ ����د
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در ورد �/��$ �و��ری ا��را��....و *�زھ��� �$ در ورد��ن ���د

��$ �ود �$ �$ دت �و ز��� �$ در ....... ��ل د5ن �ده۶٠٠&�� �$ او 
.....*�.�ل ���وس �ر5��ر �د �ر��ت �$

&�رش؟

ا��زا�ت ��-� � �وا�ت �� 9"ب ����� ��د �� �$ ��رو�� ا��زه دھد �� 
ا� ز��� �$ ا�-$ (�2ر �$ ... آن �(�$ و(����ک رو �$ رو �ود

ا��زا�ت در دام ا�ن �� (�� ا5��د..... ��د ��داری

�$ طور �-م 5ر��دھ��� از ...*�زھ�ی �� �%د از آن را �$ ��د � آورد 
و�%ره ھ�ی .............. دورد�ت و �دای �ر�ورد ���ر � ���د

�ر ا�ز �و��ری را�

� �وا��ت �(�ت ��د..و (�= ا�� �� �وا��ت از آن ��رون ����د � ...

� �وا��ت از � ��و��ری او را را�ت روی �6 ��د�� &رار داده �ود ا
آ��� �/�ن ��ورد
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Aو دور ���$ ھ�ی ھ�ت ا��  �*��د و �� �(�� �6  ����9زا�$ 

ا����-� ��و�ن ��/�ن... �ون آ��م در ورد ا�ن �-ت ھ�دار داده �ودم _

_ س ���ش �ده

آ�$ از ��� ���د �دو�م *طور �6 ا����و از �وک ��رون ���رم؟اون _
���و��/$

�دم� ����دی..... �و*/�ر�ن اھ ���و او�و � _

_*را �$ ھ��و��� �رد�ش؟ *$ ا��ظ�ر دا���؟ �وش ����� �$ �رده

 ������ او�و �ر5�$ ���م... ن �وی �واب ط� ا=رض �ردم _

�ر5�م Lل �6 ا(ق�$ ن �و رو

�و��ری �� �(�� 9����� در (��� �$ ھر ��$ را ���د�ر 5ر��د � ���د 
�ت�

_ Aت �داره ھ�(�= �6 9و�2 ا(ق �ود�و �وم �ن و او�و . اھ
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در��ش �ن

�دو���م �$ ذھ�ش اھ�ت �دی_� ... $-5/ر �/ردم 5"ط �د�ش �رات 
 س ��و�� ..در��$؟ ��رو�� �$ ��طر ا�ن �د$ ای �����$ �ون آ��م 

آروم �ر ���

�/�$ �و�� �ود ا�� *را �و��ری اھ�ت � داد؟

�ذار 5/ر ��م... ���ت �و _

�-وم زز$ �رد �� �(����

_ ���د �$ ��د ���رم �� �ود ...�$ ��د ��رم &�� �6 ��ر ا��طوری �ده �ود 
ا�ش *� �ود؟ �%�ت �-ش

 �ھر دوی آ�-� �روع �$ راه ر5�ن �رد�د و ھز�ن �� ھم �(�ت 
�رد�د

���د �راش و��/� ���رم �� ... از ن ��واد �6 ا���ن رو ��� �دم_
6 ھ�ی او��$؟� $�%�

�$ ��طر �دا �دوم 9و�2 ...د&�"�ً ھ�ن طوری �ده �ود... �$ رد �ود_
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�ود؟

�ت��و��ری 

_�$ ��د آوردم

و � س �� د�د �د

Aر��د ھ �@رق در �6 ���ب ط��م �ده �$ �ظر 

�ون آ��م �$ ��طر ا�ن د�وو�$ ��$ و ھ$ رو �/�$ ...ا��زا�ت _
$�/����د ��دار ���... ھو�طور �$ �ودش رو ����$ 

وا&%�ً ���د ا�ن ��رو �/�م؟ ا�� 5/ر �� �رد د�ش ��واھد در د����� ���د 
���� �$ �6  در  �رش را ز�ده ز�ده �رای &رن ھ� . �ور ز�د�� ��د
� ���د.���ک �� �رد ��ھ�و= ھ��� �� .. ���� �$ ھ�و=ھ� در آن ز�د

روی �و�$ ن �/�$ ���دار �$ او�و ز��ن ..............

�رای *$ ....�� ��دآوری آن ��طر �6 ��ر د�.ر ا5/�رش ���ت �د�د
دت �� دا��ت

�ت��-�ن ھA �� ��م ��

513



tlg
:@

NOVELSLAND

ا�ن �$ �وع �و��$؟..........ا�ن د�.$ ��$ �و��ری؟_

د�.ر ا���� �ود؟ �6 رد

�ت��دا�� 9�ق 

��و��ن �و ��د �ط�ب ���ن_ �� �ا�م ن ��دوس �ر��د�$ ���م ا

��$ ..�و��ری  �ر را در�ت در ��وی (��ت وال ھ�ل &� �ده �ود��$ او 
در�ت ��� �$ �/ت ���ز دارم �� ��زو�� رو: �ود

وا�/ری ��Q ���ده �ود

�زارش �ر ��ش �ون آ��م.... ���و�� او�و ��ری _

��$ �ود��$ در  ��G �و��ری 

_�رو �$ درک
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از ھA  ر��د��دوس

_ ز��د  ��و��ن �ط��ً �وN�2 �د�ن *$ ا���&� ا5��ده؟(ر5-�ی آ&�ی �و��ری
 و�و�ده؟ ���م �� �را �ش رواه... &��ل 5-م ���ت

�و��ری �رش را �/�ن .......... ز��� �$ ��(ره �$ �و��ری �.�ه �رد
�� ا�دازه ای...... داد �$  �رک ا9��د دا�ت

�ت� Aھ

_ و ��زه در و�ط �A�� 6 ... ��زه وارده ا�ن د��ر در د���ی �و
رو  ا� د��ر و�ودات و(������...�و��ری �ر�ده �د ... ���ر �وده

��ھد �وده

در *-ره ��دوس  د�دار �ددرک

�ر5�م ا�ن ��م *�زی �ود �$ ��9ث �د �م او�طوری ��م_

(�� ا�ر در آن ز�ن ا�ن را .�/� از اھ��� �ور �ودو ��دوس
���� ... او ���� 2%�ف �ود... ا��زا�ت �6 ا���ن �ود... ��دا��ت

....2%�ف
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ا�ر د�.ر ھر�ز �.�ه ��$ �ق و ��و���$ اش را ����د *$؟ د�.ر ھر�ز 
آن �ور و �وق آ��� او را ا(��س �/�د *$؟ ذھ�ش زز$ �رد �و �$ 

/�$ اون. �$ ھر (�ل &رار �ود �$ ز�د��ش ���$ �دی9روس ن  
� �و�$ �/$ ام ��$� ����$ ا

�ت �و��ری در (���/$ �"� � �رد �� �(ن��دا�ش را ���رل ��د 

_ س *� ��9ث �د از ا�ن (��ت ��رون ���ی ��دوس؟

_*�د ھ��$ ز�ن و را&�ت �6 وا�/ری و ��(ره -ر�ون

$��*�د ھ

Aری رو �$ ھ��ت �و��

��(ره ...ا�ن �$ �و �ر�.رده _

Aش ��ره �دھ���د ا��/$ از او در�وا�ت � �رد �� ... �$ ���ب ط��
راه (�� �$ او ���ن دھد
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�ت���دوس دو��ره 

_ � ����د ا=ن ا��زا�ت رو �Hل ...  ���-�د آ&�ی �و��ری 5"ط �$ اه� �ا
�$ ھ*�ن *�زی؟ ���د ��

(/م ����... ا�$ او�و �وی ��زوھ�م �.�رم �� ��ا�دی ��5رش �دم

Aت ھ���دای ��ا�دی ��

��ر �ن �����رھ�ی در�ت و روی ا����-� ھم ���Lر _
(�ول ��دو�� �$ �رای �و در�ت �ردم ذھن  ��و�م ��..�.ذاره
��ف و واN2 ��م او�وھم�

_ Aو�ود داره ...9"�ده �9�� �ود ھ ��/�ھ�+ �����ر ... 5"ط �6 
$� �در�ت وی �%���  �دا �

�ودم رو �$ ز(ت �دا��م �-ت ...�6 ��8 د�.$ ای ھم و�ود داره _
$�/�.م *ون �$ �د�ت آورد�ش ����ر @�ر 

_�-م �.و
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�ت��6 ��ر د�.ر 

_�وروس

�دای در��

&�م �و�� �دھ/�ره �-م �$ _

�� �ود طMن �ود �$ (��ً  -ا� آ�"در از ر��دن �و��ری � �ر��د 
�%دادی از �� ر(م  -�رای �ردن �*$ اش �$ آ��� �ر�واھد ��ت �$ 

�ر�ن ���را ھ� را اطراف آ��� �$ �9وان �.-��ن &رار داده �ود

Aول �ن �6 ��ر د�.$ �روع �$ در�ت �ردن اون ھ�) _

_ رو ازش  ا� *طور ��و�� از �.-��ن ھ� ش �9ور ��� و �دھ�ت
�.�ری؟

� ��م� =�_ا(�
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�وھ���ن �$ ��=ی در��ی طو���5 &رار دا�ت ط� ��$ ی �و��ری
ا �6 �دا �&�ت ��د.....ا=رض �رد

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

5٣٧�ل 

�و��ری ��� ر5ت؟ ا�� �� �ود در �%�ب �ود

(��ت  ای از...آ�� در �طر �ود؟ �� دا��ت *را ا�� اھ�ت � دھد
��و�� اش ھ�+ *�ز ��ن آ�-� ���Hر �/رده �ود .$ �$؟

س �$ �ر� �رش را �$ طرف �ودش ...آن رد �وان ��وی ا�� �م �د
ا ھ�وز ھم �� �وا��ت *�م ھ��ش را ...*ر���د �� �� او رودررو �ود

ر�ز �.$ دارد�
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_ دو���م �-م ا��زه �ده �� �� �� ....�و��ری ھ���ن س �� 9روس
��ت *"در ظ�ھر �ود�و....�&�ت ��م-��ن ��ون �ده

�6 (�وان د�ت آوز رو����� �$ ھر و&8 .... 9روس او ����من
ز��� �$ ��و�$ �و از ...د�ش ��واد ���ز ھ�ش رو �� ن �رطرف ��$ 

��ن ��ره

(دا&ل ��9�-�  �ش �$ ��ن ��زوھ�ی او �ر�$ � �رد ا�ن *�زی �ود �$ 
�$ آن ا9�"�د دا�ت

؟..........ا� �� �و�$ �$ وا��ش *�دی  �ش �و��ری

(�= د�.ر �� دا��ت

��و��  ر��د رد @ر��$ �� �-�$ ای

_��زو�� در��$؟

ط��M اھل ��وب ��$ �6 �-�$ ی �وھ����� ا
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�ت� Aھ

�ده ا�� �داش �ز�ن Nر���_

�دا ��م....��؟ ن ���و�م ��� �$ ز����� �� رو _ Aد �6  .ھ���
ا�م و�ط دا��$ ����ن؟

 �ا�� 5/ر �/رد رد �وان ز��� �$ آن ����ن را �ر ز��ن ��ری 
���ت ����د �$ �ب دا�ت

_�و��ری از ا��/$ �و *�زی @�ر از ا�ن �دا �ز��ن �و�ش ���د

_ا��زه �د�ن �ودم �.ران ا�ن &�2$ ���م

_���� �وب ا�م ن ���ر�$

ن �$؟ $� ��ت ا�ا��و �$ اون 

_و �و از �دوم �و�$ ھ��� ��دوس؟ �$ �ظر ���$ ا���ن ھ� � ر��

_ ن در وا&8 �6 دو ر�$ ی */رم �$ �ون آ��م ��$ ��N ھ��م ا��
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Aش را در ���$ (�س �رد���ری-ھ��*را؟... �

ز��د �� اون وا��ش رو�رو ��م آره _

ا�� ا(��س �رد آن ����د  �-�ن ھراه �� �وخ ط�%� در ..... دو��ره
�دا�ش را ���د

_ &در��د و ��در ھ��م و �$ ھ*�ن  و�/$ ن �$ طور�رورا�$ ای
*�زا��

�ت�� س رو �$ ا�� 

و ���ل دارم ... ن �/� از دو���ی آ&�ی �و��ری ھ��م.... �م ن ��د_
در دورا�� �$ �وی �وک &رار دار�ن �-�ون �6 ��م

ا�   ر از -ر���� �ود آ�� ا�ن  �ر وا&%� �ود؟ �دای 9�"ش
آ�� ا�ن ھ� ���5 ��ود �� ....دو�ت �و��ری و ��$ �ون آ��م ���د ا�ر

اورا ��ط��� ��وه دھد؟

&�ی �و��ری �$ ا�ن د��ل �$ �راغ ن اودن �$ ن �� *�د و&ت  �ش _
و ز��� �$ *�د �� از ... �� (دا&ل 5/ر �/ردم �$ ھ��م... ا���ن �ودم
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5رو  *��ن �و�� �$... و�ودا�� �$ �� اروز د�د�ن رو د�دم 
��و&�ت �ر�����-��ن ھ�؟... ر5�م

.......*�زھ��� �$ ن د�دم

�زرگ ردا�$ و &وی  �-��ش...د�ت ا�� را ��ن د�ت �ود �ر5ت��د
�د�ت ھ�ی ا�� � �د�د �ود�د و ��9ث �ر

_�����ز�$... اا �و ا=ن در ا� $� ازت (�5ظت ... ھ�*/س �-ت �د
� ���م

در ا�� د�ش ��وا�ت �6 ��ر د&�"� ا�ن *�زھ� ...اه..(�5ظت.. ا��ت
�$ در �6 �6 �(ظ�ت  �J ��ل �ذ��$...��-� (�=....را �$ او �.و�د

ا� �� ا�ن (�ل �$ �ظر � ر��د ھ�وز ھم �� �وا�د �.�ھش را روی 
ر�ز ��د�*$ �/�� �ت؟(�� �� �وا��ت ����د او.*�زی 

ادا$ داد��د

ن در ا�ن (��ت �ودم �6 وا�/ری ����ر -ر��ن �$ ��م _ $� ���ز
�و ز�ر  ر و  و �6 ��(ره ��ر�/� �$ �� ������ر��ن �"ب �$ راد���ت

��ل �ود�ون �ر5�ن
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ر��ن؟ ��� �$ �و��ری در �%"��ش �ود؟ اوه  �ر

�رم��ن از ا�ن د��� 

�(�ت � �رد�د و _ �و�� �� %ھر روز ���م ھ� در��ره *�زھ�ی 
�%د از د�� �$ ا�دازه ی ���5 ا(��س ا��ت �ردم �$ (�2ر �دم �رم 

رو ��= �.�رم

د��ش را �� �5رد

_ *ون ھ�+ . �(�ت �ردن.  س ا�ن ��ر�$ �$ ���ل دارم �� �و �/�م
در (�ل (�2ر از ... ��ی د�.$ ای ���ت �$ ا=ن د�م ��واد او��� ���م

اون -ر��ن �ر�ن و �-�ر�ن �در ... د�ت �در �و�ده ام  �-�ن �دم
$�� �و ھ�وز ھم �6 ا���ن ا�  -د��ر����� ام د����ت ا� ھ�وز 5/ر 

 �%د ٣ �� ٨ س ھر روز از ��9ت  ن د�.$ �وی در�$ ا���ن ھ� ����م
����ر او&�ت �� وا�/ری ..از ظ-ر ���د �6 ���� �ودو �م و �ور ��م 

5"ط دو�ت . ا� ھ�*/دام از او�-� 5و���ل ��زی �� ��ن. ھ� �  �/م
���ود ���طر ��Mل �و*6  دار�د ��زی ھ�ی را���$ ای ا���م �دن و

ھو �/�ن

���ب �ور ا�ت ا�ن ���� �-�ر از ...
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ھ� ا�$ از ا�ن (��ت ��رون ���ی دا����-��� در ورد آ&�ی �و��ری _
در��ره ا��/$ *طور ��رھ� و ��رھ� ز�د�� ... �رات �%ر�ف �واھم �رد

ن رو ���ت داد

Aو�ش ���د؟ آ�� ھ�%�� ���دن آن د�ت از �$ ھم زدن 

_�وب (�= ���د در ورد *� �(�ت ��م؟

�ت�ا�� ���د �$ ا�.�ت ھ��ش را �$ �/د�.ر �ز�د � س 

�دو�م اوه _

�$ او دا���ن ھ��� در��ره .�دا�ش ���د رھم آراش ��ش �ود 
��وت وا�/ری ھ� �$ *طور �� ���Hر ا(�������ن�از �ود �ور ھ�ی 

� ���د �%ر�ف �رد Aد *-�رم �و=ی ر�.�ر�����$ ...�و��د و آ��ن را 
�ت �$ *.و�$ �رای او  �$ ��م ��/س �6  ری �دا �و�$ او در��ره�

%�م �و����م د�ت و  � �رده �� �$ او ���ن دھد *.و�$ ط� ا=رض  6�
و .. �در.. �رای ا�� در ورد ا��/$ او...��د و �ون ���رش دھد

� ���د �%ر�ف  ���در�زر�ش در �6 9�رت در ��و اورل �Mن ز�د
�رد

�ت �$ ھر�ز ا��زه ��واھد داد ��� �$ او � �و در ��م دت �$ او 
�$ ا�� ھم ا��ون ���ش ان ... آ��ب �ر���د و از او (�5ظت � ��د
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ا�ت

�.�ه ا�� �روع �$ �ر�ز روی *-ره او  ھ��طور �$ ز�ن �.ذ�ت
�  �وا��ت �.و�د ���د &د ا�ت �� ھ�/�� ���29 و وھ�ی ��ره .�رد
�ذاب �ود... 

_داری �ر�.ردی ا��

و �����د  -�� روی �ور�ش �/ل �ر5ت

����ر .....وا&%� و ��د&��$ ....�پ ھ� آن *�ل.... آن ��ده.. اوه
آ@وش �رم ��

ا��زه ��دم *�زی �-ت آ��ب .. 5"ط ���5$ �/م د�.$ �ر�ردی  ��ون_
�ر�و�$

� �رد.. (ر�ت ��د...�(�ت ��د  ا�� �%� �رد �"� ...

در�ت Lل ز��� �$ ��رو�� رو ...=�$ =�$ ... ��و�م از  �ش �ر ���م
ا�� �روع �$ ��ز �ردن راه �ود �$ ��رون �رد...از ا���J ���ر �ز�م 
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�ر�رد  �ش �.. ھ��$ 9ز�زم_

 A���..A��� ...ق��س 9�

_��م؟

_�وش اودی

�ت� Aھ

�دا��... ��/رم اوه _

و �� زز$ ا5�2$ �رد

و��م�ون ز�ده  $_(�= د�.$ ھ

...............................
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5٣٨�ل 

�� *�د ���س ��رون ��ظرش  ھA...ز���/$ ا�� از (�م ��رون آد 
�ود

_ 5/ر �/�$ �و ���ز ...�ره  ��د &�ول �/رد �� ز��� �$ �و��ری �ر�.��$
را&�ت" داری �/� "$� ����ر�رده" �رادرش" ���$ �� ز

_ �ورو ز���/$ �6 ��رد �زرگ &���� د��ت  ���ً وا2($ ��د
�ر5�� �د�ده

Aر5ت ا�� ����-� را از ھ�

_ ��ر (�5ظ �-ش ا��زه �روج �ده و �دون (�= �$ ا��/$)  6�
ط� ا=رض  ا�����$ دا�ل �� ��رج�و��ری ���و�$ ھراه ھ�*/س �ز

�م �.�ره ��  �ره  ..��$����ل دا��م �� ز��� �$ �و��ری �ر�رده و �
او�و ھ���� �.$ دارم *$ ��ر ��$
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�و ��� �رد؟ اون /�ن و(����ک ��� �ود؟ �و��ری _

_�طور ���د�5 �ورو �$ ھورد  ����ت ھ�و��� ط� ا=رض �رد

_ �وش �/��$ د�د؟ او��� ����$ �$.. ���� �$ در وردش �و�دم

Aرف او را رد �رد و �$ �$ او د�داری دادھ) $�

_ *�زی در ا�ن ورد  ا�$ �$ ا�ن  �ر....... (�= در ورد �را�طت
$�� �6 ��$ از �ب ھ�ی �و �را�ر �� ..�.� �و��ری او�و � �-��

��و�� ازش ��وای �-ت �6 ��$ �� 5رار ���... �رای او�$ رگ�

را �$ �ن �رد ا�� ���س ھ��ش

_*�زی ��.م

_ ز�ر  دا��� ���ن ھراه ��د رو (�م �ری د�دت &�ل از ا��/$ �$
� �.�ه � �ردی�*

د�دت �$ دا��� �.�ه �/ردیاره �وب _

529



tlg
:@

NOVELSLAND

Aل �رد ھ�د�ت ھ��ش را روی ���$ &

�رای ھ��$ ازش در�وا�ت �/ردی �� از ����ش ا����ده ���؟_
�و��ری �.م؟ �$��ر��دی

_ ا� ھ*��ن �$ ��طر د��ل د�.$  ...��� در��$ ���وا��م د���و &ط8
ای ھم �ود

Aت �� د�دن (��ت *-ره ھ��

�و��ری ھ��م .$ �$؟ ن 9روس _

Aب ��د ھ�ر�-�ن �ر��ت �� (و�$ ھ� را ��

_*را دو��ره ا��و ازم � ر��؟

و&�� �$ �$ ن �.�ه .... �6 �(ظ$ در ھورد �$ �ظر � ر��د_
�-وت و�د.... �/رد

٢۴ د��ب ... ��9ت �ذ��$ �رای ا�� ���د *رخ و 6�5 ��زی �ردن �ود
 ���ن �ود را  ذ�ر5�$ �ود و اروز *�زی ���Hر �رد
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*طور � �وا��ت ��ور ��د �و��ری �%د از ا�ن ھ$ �.را�� در ورد او 
�%د از آن (�$ و(�ت ��وا�د او را از ��ن ��رد؟

_ �رای �$ د�ت او. ا��/$ 9رو�ش ���� �� �$ اھ�ت �داره ا��زا�ت
�$ ��رو�� در ���رش ���ز دارهآوردن ��ج  �د��ھ� ھورد

_*و�/$ 5رز�د ���رو$9

A/�ن داد ھ�دو د�� �رش را  ��

�رای *� از (�"$ ا����ده �� ��$ �� او�و �$ د�ت ���ره؟ �و��ری �-م _
�ت ا�ن (�"$ �"ر���ً ��و�$ ھر ��ری ا���م �ده�

_ &�ل از ا��/$ �روع ... ��-� �$ دت (دود ��و�� ازش ا����ده �/��
اون �دون ��رو�� در ...�$ �9وه... �$ �ر9/س �ردن آرزوھ�ت �/�$

�ورش وا�$ ��$ ���رش �� ا�د ��

م ��رو�� ھ�+ &در�� �داره-���

_ ��-� �6 وارث ��ط��� &�ول �/�$ �� ��� �$ �� �6 29و  ھورد
................��ط���
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_�� �6 �دای �ون آ��م &���

_ ا����ده ��$ �� دا���ن  �و��ری ���ل داره از ھورد د&�"�ً و از او��� �$
 ��ج و ��ت  �د��ھ�$٢����ر �/�$ ��رو�� �را�ر ��  رو

ا�� �را�ر �� ھ�*� ��ود

�و��ری � ����ت ا�� را ����ر ....... -م ���ت �$ ن 9رو�ش ���م
از آن ��ج و ��ت ھ� ��واھد

*�زی �.� �$ ��8 �"�$ ھ�ی �و��ری ��$ ��د ����د �$... دو��ره _

_ �.� �$ ��طر &�ل �وی ز�دون  ����د �$ اون �و ھم... ا� ھ�..�ر5�م
�ودم ���$؟

A/�ن داد و ھر دوی آ�-� �$ آ� ز���$ ھ�وا5"ت �رش را �9ت  $�
��ز����د

رد ������... از روی ��د�� "��ل آ� ز���$ ���د �د ��د 5ورا $*

را �$ �و�� ���ش � داد و  ���29 اش �$  �ھ�ی ��وار ��ن  �ره
 و��ده �ود... ���ده �ده 5را�ش ���رت �/� �$ روی ���$ ی
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��ز�/��ن �ط د�9�5 5و���ل آر�/��� دا�ت  �ر ک ھ�/�� ���د

_ آ&�ی �و��ری �ر�رده �� ز��� �$... �ر���$ ا�� ر�A �$ *-ره ات
دو��ره Lل ���ق �واھ� �د

Aون ��دو�� اشھ�%�ر��ت و ا�� روی ��د��  دو��ره �$ �راغ 
���ت ���ری او

�ت ��د�-�ی ھ���ن زده �* ��

�&�ت �ردی *طور �رادرم رو �رام �%ر�ف �ن _

�5د&� ��  ا�� � �وا��ت ����د ر�A *�م ھ��ش.. �� ا�ن ا�دازه �زد�6
ر�$ ھ�ی آ�� ا�ت

�-وم  ��G داد ا���$ طور �� 

Aم ھ� رو �$ ھم ر�و�د ا _

�� ���دن ��$ ی ھA ا�� �رد
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�ظورم ا��$ �$ ���ری از &درت  ��.و�� ا����ده �رد و ا�ن *�زا_

اون ��(ره ھ� _

Aت ھ����د ی زد و �$ �

$�� � 6� $�"� $� $��_ھ

_ز�و��و ��ز �.�ر ا��

�و وا&%� ���و�� �� �و��ری دو�ت ����؟....  س �و _

�� @رور  ��G داد � ر �رده �ود در (���/$ ���$ اش را

_ ط�Mم �$ ��-� دو���ون..ھ��م ���م �ھ��م ��

&��ش را �$ درد � آورد؟ �%د از د��ب او ����ر از  *را آن (رف
�ر �ود .$ �$؟��ھ��$ از �و��ری 

�� ا�ن (�ل *�زی د�.ر در و�ودش در ��ب و �وش ...��$ طMن �ود

534



tlg
:@

NOVELSLAND

ا�� �رMت �دا�ت ��� روی آن �.ذارد ز�را ا�ر ا�ن ��ر را .... �ود
� �رد  �ش �ودش ��Lت � �رد �$ �6 ا(ق ا�ت

�ل �و��ری... ن ا(ق ��� ����م $�ر از ھ�

/ن ا�ت او طرز �.�ه �ردن �$ ا�� را ���Hر داده ���دا� ا�6 .. 
ھ��� �$ د��ب �$ ��طر ا�ن �$ 5/ر �/رد &رار ا�ت ���ود 

د�.ر ���ز ���ت �$ ��ر ...ر���$ �ود ھ�وز ��6 ��ده �ود�د ...�ود
-اروز ا��ره ���م

��ر �ن �و ���وم �دا زدی؟ ن او�"در از �و �زر��ر ����م �$ _
�ر�$ ���ت ���ت ���$ �ظر

�ت �� �(�������ر وا&8 �را���$ 

ھ$ 5/ر �/�ن ����ر �ن دارم *ون ...  ���.� �دم١٧��زه وارد _
���� ���د &د و ھ�/�� ھ��م

Aتھ��

طMن ھ��� $��_
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�%د از آن �$ ��و�ش را ��ف �رد  ر��د

*طور �� �و��ری آ��� �دی؟ آ����� �� دو�� �� ھم ���� ��9ب �$ _
�ظر �ر�$

ن و ا��ون �و�ط �6 ار�ش ا����� �ر5��ر �د�م و ھر دو ون رو _
�وی �6 �ز�ره �.-داری �رد�د �� روی � آز��ش ا���م �دن و �/��$ 

��ن و ا�ن *�زا

�ت �ھ�*$ ای او راا�� در (��� �$ ��زوی�ا�د�� ��5ر �داد 

*را ا�ن ��رارو �� �و � ��ن؟ �دای ن وا&%� و(�����$وه_ا

_ و�ودات ��&ص ا���"$ �ر�-� ���  ���ل دارن.. ھ���مدر �ظر او��  
آ�ر�ن ��ر � رو از ��ن ��رن

*طور د��.�ر �دی؟_

_ � �وا��م �6 د��ری رو .. �ر�ن *�ز 9رم �ود وا&%� (��.�ری
 ���-� *�زی �$ در ذھ�م ا���د �.را�� ... �ردارم و ��ھم �ر�م ���
ا��/$ *طور �ر ��9ت �$ �و�$ �ر�ردم و ...� �رد ا�.ل ا�/�ت �ود

���د از د��ری �$ ��ھ�ش &رار دا��م �6 �و�$ �$ دزدم
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ا�� *�6 زد و ا�� ا(��س �رد ���د �ودش را ��د �ز�د �$

��-� *�زی �$ �%دش �دو�م ا��$ �$ �وی �6 ��ول در ���ر ھ$ اون 
اون و&8 �ود �$ �وی �وک 5رو ر5�م... و�ودات ��دار �دم

_���د و(����ک �وده ���$

_ �دو�� ... و ��ول...�وب ط��M �6  �6 ��6 �وش �ن �ود �
روز و �ب �وی �6 ��س ��ر �ردن �%�� *�

 ��ل �و �وی اون �و�$ �زرگ ا�دا�ت�۵�دو�م؟ دو��ت �$ دت 

5راوش �ن.....5راوش �ن 

_ ا� آ&�ی �و��ری؟... ���� ھم �د ��ود...ن 5"ط �6 ��ر �/��$ �دم 
�$  و�ت �د�ش از ��ن ر5ت و ��و����  او�"در او�و �وزو�دن او��

�� �ر (د رگ �$ او �ر��.� داد�د ا� او ... ا���وان ھ�ش رو �����
�� روان آدم ��زی �/رد.... 5"ط �-�ون ���د�د

ا�� � �وا��ت �$ آ���� او را ��ور ��د �$ د&�"�ً ھ�ن ��ر را � ��د
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و ... *�د ��ر...و&�� ھ$ ز�دا�� ھ� آزاد �د�د او �ون �و ���ت داد _
� 5/ر ... ��م ا�ن دت �� ��ا�دی �%� دا�ت از �ز�ره ��رج ��$

�دو���م اون �و��... �رد�م ��� رو داره �$ ��واد  ��ش �ر�رده�

�ت��� دا�ت *�د�� از ��طرا�ش را رور � �رد ��

%�و$ آ&�ی �و��ری د�وو��$_

�$ د�وو�$ ی ن

 ر��د

�وب ا�� *$ ��ر � ���؟_

ا� ا��راً �$ ا���ب ��زی �6  �وب &�� �$ �Hل  �ی *وب دار دا��م
�� درو�ر روح و ... �$ زودی &ر���� �واھم �د... �ون آ��م ��د�ل �دم

د�ن د�ر�ن ��و�ن �� ھم �*$ در�ت ��ن

_*$ ��ر � ��م؟

�� �(ن  ر (رارت .... از �ظر �ذرا�د �.�ه ھ�دار دھ�ده ھA را
�ت� �.����
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_ ���د ... �$ �و��د�� � �وای ��د؟ ن �$ �د�ور د�م �/� ��واد ھ�
.........�$ *�زی ��و�ت �دم

�$ ��9ت �%د

ا�� �$ ��دو&*$ ا��ره �رد

 ً��_5"ط ���د �-ش �.� �و��د�� �ط

�� ا���� دو �طری �و��د�� را ��م �رده �ود�د ��د �$ ا��  ا�� ھA و ��د
��$ �ود �$ ھر�ز زه �/�� را �*��ده ا�� ھم �$ ���� ��(��ن را �$ �

��طر � آورد

�ون.. *� س... �6..�$ �طری �و��د��  _

ز��� �$ ا�� �$ �ز ر��د 5-�د �$ ��د دارد �و=ی در را �� �6 ا�زار 
..  س او وا&%�ً �6 ��ز�/ن 5و���ل آر�/��� �ود....���� (/م � ��دد

Aش را در آورده ا�� و ھ�ر���د ��د و ��ن دا��س ��� �$ ���
ا� ��د �/�� �� آ5��ب �دا�ت ... ا�ر*$ ھ�+ ا�ری در آ��ن ��ود...�ود

 و�ت �ر�زه اش ا�ن را ا��Lت � �رد
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در (��� �$ ���$ اش را ��= � ا�دا�ت �وN�2 داد

_ ���$ 5/ر ��م �$ ��طر ��$ ��N ام

روی  �ت ���29 او را ....  ��$ ���دن �ر�$  �ت �رش ا�� ادای
Aد زددا��� �و��د�� اشدراورد  و ھ�����

��  ا�� �%د از آ�/$ �رای ھر�$ ��ر��ن �6 دور د�.ر �و��د�� ر��ت
روی  از  �ت ��د آراش �$ ��د�� �/�$ داد و &طره ھ�ی 9ر&� �$

�ھ�*$ ھ��ش  ���ن ا5��د�د را ���� �رد

آ�� ���ت �$ او ا(��س ��ذ�$ ���� دارم؟ �� 5"ط �ذا��ت 5وق ا�%�ده اش 
رو �(��ن �/�م؟

 $���-�ن �و�$ �د �$ او د&�"� از ھ�ن �وع ردھ��� ا�ت �$ ھ��
�ذاب و �� 5/ر... �وش &�ب...�ودش را �� آ�-� ��ور � �رد

 س *را �� ا�ن ا�دازه ��ا�دا�$ �$ �ون آ��م رگ اوری ���د �و��ری 
�ذب �ده �ود؟

�$ ��طر آ��ب ھ�ی رو(� روا�� و ��*�ره �� ����؟
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ذوب  �� �$ ��طر ذھن �.�ت آور و �س ا@وا ���ده د��-��ش؟ آن �.�ه
...........���ده

���د � ����ت ا�(�ن ��د �$ آ�� ��-� در ا����ق و آرزوی �و��ری ا�ت 
ھر ردی.....5"ط �$ �6 رد ���ز دارد  �� ...

���د � ����ت آن را روی ��د آز��ش ��د؟ �� �-��ت �و��د�� �$ 
���د ا�ن �-�ر�ن �"�$ ای ا�ت �$ ����ون ���ده� ��و��ده �ود �$ او 

�دای ���ر ا��ق ��ز ���د �د ھA روی  �ھ�ی ژ�$ ���د  $� ���ز
ا����د و �$ �"ف ا��ره �رد

%�ون_

� س راھش را �$ �ت آ� ز���$ �J �رد

�ت�ز��� �$ �� ��د ��-� �د 

ن �6 �ردی �� _ $� N������ر ����ر ازت � ��.زارم �$ اروز 
دو��ره �ر�ردم
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�6 �ر9$ د�.ر از �و��د�� �ر ���د �� �$ ا�دازه ���5 �رات و 
ت اش را  �دا ��د � س روی  �ھ��ش ا����د و �$ �ت او (ر�ت �-�

�رد

��_�و &-ر�ن 

در (��� �$ ھ�وز دا�ت روی ��رش �ر�ز � �رد �� �دا�� ���ده و 
�ت�آرام 

_در �د�م 9ز�زم

ا�� 5-�د �$ او ا����� اھل �.زاس ا�ت

���ده و ����ر �ذاب..�6 �.زا�� ���د  .......

�ت��دای �ش دار  ��

_ا��زه �دی �رای ��/ر و ��Hت ��م؟

�ف ...در (���/$ ا�روھ��ش �$ ھم �ره �ورده �ود�د �$ �ت او �ر��ت 
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د��ش را روی *��$ اش ���د

&�ل از آ�/$ ��وا�د (ر�5 �ز�د ا�� د�ت ھ��ش را دور �ردن او (�"$ 
ا�.�ت ھ��ش در وھ�ی واج  �ت �ردن او 5رو ر5��د... �رد

�ھ�*$ ���$ اش در "��ل او ���$ ...�دا�� �وی 5وق ا�%�ده ای � دھد 
 و�ت �دارش آ�"در داغ �ود �$ � �وا��ت از روی ...�� � �د 

 �راھن آن را ا(��س ��د

�� �� �$ �و�$ ��/ر *طوری؟_

روی ا�.�ت  �ھ��ش ا����د

9�"�ً &رز �د��د

_ وا&%� �رد ... �رد �����د�� زن آ&�ی �و��ری ھ���د �$ �%��.....اه
-�����د و در ورد ن

ا�� �ب ھ��ش را روی �ب ھ�ی او ��5ر داد و در (��� �$ ��د از �دت 
�وک �ر���ش �G زده �ود او را (/م �ر �Hل �رد

� داد�د 6(س ..ا� �ب ھ��ش (/م �ود�د و ا�د�� زه ��و و �
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(/م �ر او را �و��د و ��=�ره �ب ھ�ی ��د از �/د�.ر ... �و�� �ود
�دا �د�د

ا(��س و �وی 5وق ا�%�ده ای دا�ت... او زه

 س ا(��س ا����ق ��� �ود؟

� �وا�د *�زی را �$ �طور @ر�زی �دا��ت ����د ... �%�ت �-ش =�)
�دون �و��ری د�.$ ھر�ز *��ن ا����ق آ����� رو ھر�ز ��ر�$ ... ��د

��واھم �رد

� �وا�ت �$ �و�$  ���ن دھد ھA وارد �د $� ���در�ت ز

ا��زا�ت؟ ��وای ا�ن  �ر ��ره؟ ا�ن �%�� *�... �دا��ن ��ر�/� _

��د و ا�� �� د�� �*.� از �/د�.ر �دا �د�د و از ھA و �/د�.ر %ذرت 
�واھ� � �رد�د

��(ره ا�� را �$ �ت د���و�� ھدا�ت �رد

_�رو �ور��و ��ور ھ�ن (�=
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�$ ��د رو �رد

_���ن �و ��ر �%دی

دا�ل د���و�M ھA در را  �ت �ر ا��زا�ت ��ت

���د �وی او�و از روی �د�ت  �ک ���... �ودت رو ��ور_

���د .... ���� �وب... ا�� �� (رف ��وی �ور�ش را ��ت
�و��د�� ھ� ا����ه � �رد�د و ا�ن ا�ده *�دان ھم ���ب ��ود

_ �.�؟�$ �و��ری�

�$ دو ��ر �و�وان �ت و �-و�� رو ... ا�ن ا���ق ز�ر �ظر ن ا5��ده_
�$ ��طر �دا ... �و��ری ھر�ز ��واھد 5-�د....�� ھم د�.$ ��-� �ذا��م 
*را ا�ن ��رو �ردی؟

م *را *��ن ا(����ت &وی ���ت �$ ...... ن 5"ط_-�ن � ����ت �
��وا��م �دو�م 5"ط �$ ��طر ا��$ �$ دت ز��دی �� ...�و��ری دارم 

��� ��ودم و �� �$ ��طر او�$؟
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&��5$ �رز��.ر ھA �رم �ر �د

-م ���ت *"در ا("��$ �ود ���و�م �$ ��طر ���/�و�ت �رز��ت ��م_

�س 9�"� ���د�

ا� �و���� ... (�� ���و�م ��ور ��م *$ ا(���� ��و�� دا��$ ����_
�م ��ری &�ط%� �رر��؟�� $�

ا���$ از �(�ظ ����..... �رای ن 5"ط �و��ری و�ود داره _

ن ا(ق ��� ����م

���د او � �وا��ت آ��ده  �ا�� ا�م �رد *$ ��د ا�ر وا&%� �� �ون آ��
دا��$ ���د؟ �6 ���� و �$ �6 طر�"� � �وا��ت آن را  �دا ��د؟

�رای ���ت �ودش �%� �/رد �دن و ذھن او را ا@��ل ��د و �� (دودی 
ھم و5ق �ده �ود ا� در ا�ن ��ن &�ب او را از ��م ا�ن ��راھ� دور 

�.$ دا��$ �ود

�م �.�رد &�ب �ون آ��م را �$ د�ت آورد��� ��وا�د ... *$ ��د ا�ر �
�� او �رای �ود آ��ده ای ���زد؟

546



tlg
:@

NOVELSLAND

�ظورم �9ق وا&%�$... ���ل دارم ��ری ��م �و��ری ��9"م ��$

ھر *"در د�ت ��واد ط� ... ���ل دارم &�ب او �و �$ د�ت ���رم
��و��  �-�ن ���....ا=رض �ن �ون آ��م � �ا

Aر��دھ 

و ا�ر او ھ�ن (�= ھم �و رو &ر���� ��رو�� �/�$ �� ��و�$  �د��ھ� _
رو �$ د�ت ���ره *�؟ ��م ��ری �$ داری � ��� ا��$ �$ 5"ط ا�ن 

��� �&�2$ رو �رای ھر دو�ون دردآور �ر 

 �ا�� در ��م ا�ن دت از &�ب �ودش (�5ظت �واھد �رد و طMن 
�م اش را �.�رد ھ�+ �� $� ����ود �$ ��9ق �ون آ��م ��ود و ز

�س �� �وا�د ��وی او را �رای 9�� �ردن آن �.�رد

_ س ���د ��ری ��م �و ����ر از دو ��ت  �د��ھ� دو�ت دا��$ ���$

_و د&�"� *طور ��وای ا�ن ��رو �/��؟

ا�� �����د  -�� زد
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��رم _ ��م �(�= �زار �رم از اون ...و&�� �/��ی ����ری �وردم �
 �رک ��*�ره %ذرت �واھ� ��م

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

5٣٩�ل 

�زار �$ ھم �ر��م و ھ$ *� رو در�ت ....... �6 &�ب...... �6 �9ق
���م

ز��� �$ �و��ری �$ ���$ ھA �ر��ت �دای ��ده و وز�6 ا��ق را 
�6 �طری ��ز �د و ��وان ھ� �$ �/د�.ر �و��ده �د�د...  ر �رده �ود

Aر*$ د��ا� ��� در آ� ز���$ ��ود ... %�ون �"ر��� آ�ده �ده �ودا
آ�� ا��زا�ت ��رون �ود؟ آ�� �دون ا�ن %�ون ���ً (��ش �وب �ده �ود؟
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%�ون را ��ل : ����ر دور�ر از *�زی �$ ��ور � �رد Aا��/$ ھ
 ����د و ن ��� ���م �$ در ا�ن ��ن �"ش ا���� را ا�

-�ی �6 د�ده و �����ری ر�A ا��زا�ت ��ر د�.ر ...� ��د�*
ر�ز � �و�د و او در اLر &دردا�� ��زو ھ��ش را دورن (/م �

� ��د............

�و��ری ..�����ر در�ت ا�.ور در ��ن �ت ھ�ی �رزا�ش �5رده �د
ا��زا�ت ... �ود را ��ر�M �رد و �$ آرا� ���ر در ��ز ا�وان ا����د

در (���/$ �� �و�� و ��ده �و��د�� �ر � ���د�د  �دا ھA و ��د را
�رد

�ذرا�د آ�ود�� ��طر  �ھ��طور �$ �ظره را از ��وی *�م ھ��ش 
*�م ھ��ش رو�ن و ...ا��زا�ت ��� �$ ھوش �ود ...او را در �ر �ر5ت 

از آ����� �$ ��د �� *�م *را�� او را ... ���س ز��� و ��.� �$ �ن دا�ت
 �رک � �وا��ت ز�ده ���د... �را�داز �� �رد

 �ر �� او ���د �6 ����ن ر5��ر �رده �ود و ... ا��زا�ت در ا��ت �ود
د �$ ھA �د (��ر اطراف ���$ را ���Hر داده-�� �وا��ت � ... $ھ

*�ز ���ً �وب �ود

ا�ر*$ �� دا��ت *را  .... ��ر آ�-� 9����� �ود��٣ ا�ن (�ل از د�ت 
� ����ت ... دو�ت او... و.. زن او... ��-� � دا��ت �$ ��(ره او...�

در @��ب او �� �/د�.ر �.و ���د دا��$ ����د و �و��د�� ��و��د

���د �-�ط��Hن �ر��� .... *�-�ی �و��ری ��ر�6 �د�د �$ طور 
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� �وا��ت د&�"�ً �.و�د *را� ��$ �ظر � ر��د ا

�$ آ�-� �$ در ��ن �و��دن �(�ت � �رد�د �وش 5را داد 
�ت؟ او....دا�ت دا����-��� در ورد ��دوس...� �

_�و��ری ���ب �ر�ن رد�$ �$ �$ 9رت د�دی

�ت�ا��زا�ت �� ���ر 

6 و ����$ آره (ق �� �وM$ �و��ری �$ ا�دازه �رو�وس ھ���� _

_ و�ط 5رارون ھ$ د��� �$ �-�م ��د�ل �د و ھ$ �� ... �دی دارم �.م
�م *پ و را�ت و از ھ$ طرف ا����ر و �دای ��A�� ... $� Q �ود�

�$ ا�دازه ... �و��ری �6 د5%$ از ����� آ��د ظ�ھر �د ...�وش � ر��د
آ�ر�ن ��ری �$ او �و د�د�م دا�ت �� �6 �روه ...ھ��$ آرام و �و��رد 

� �رد  A�� ازش ...�زرگ �ون آ��م ��/� از ھم �روھ� ھ�ی 
�� اون �دای ... *طور �و���$ از اون ��A �ون ���م �در ��ره ر��د

�ت ��6 و �� رو(ش� $ن او�"در �و�م: 5"ط �$ ��

�رد�د �و��ری �6 ���$ اش را �$ ھ��طور �$ زن ھ� �روع �$ ��د�دن
ھ�وز ھم ��ر�M �ود..*-�ر*وب در �/�$ داد

آن را �$ ��طر ��ور ز�را در�ت �%د از .... ذھ�ش �$ آن وا&%$ �ر��ت
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آن ��دوس و�5داری اش را �$ او ��Lت �رده �ود

 ��روه آ�-� ���ل دا���د �� د�/�ن *�س �وار ھوا �� �ده و 5رار ���د ا
از آ�-� �وا��$  �� ا�ن (�ل ��دوس... ���ل �دا���د او را �� �ود ��ر�د

�� آ�-� �رود ا��زه دھ�د �و��ری ھم �ود ��

ا���$ �و��ری ا�ن  ���-�د را � ذ�ر5ت و � س �$ �روھ� از ��ط�ن ھ� 
د��ور داد �� �ر���� �دھ�د �$ ھوا �� �"وط ��د و د�/�ن *�س را �رای 

او ���ور�د

ا� �و��ری ھر�ز 5راوش �� �رد �$ ��دوس  �ت او را �ر5�$ �ود 
ا�ر*$  �ر ھ�+ *�زی از ا�ن &�2$ ��9دش �� �د

�درش رده  $� ����/� از او��ن �و�$ ھ�ی و�5داری وا&%� �$ از ز
......�ود ��ر�$ �رد

�ت�ا��زا�ت در (��� �$ ��وان �و��د�� اش را �/�ن �داد 

_����ر �.و

 �ش ���$ ھ�ی ���� *� س.. ��م اطراف ��د�� �$ رو�ش ����$ �ود
��ل �ود�و  � �ده �ود و ��9ث �د �� ��-�ی �و��ری �$ �ت ��= 
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����ر

�$ �ب � رو �$ �6 آز���.�ه و(����ک �رای ا���م آز��ش ھ� _
ا� �و��ری ��� �و��رد و . و���ل �/��$ ھ$ �� �ود... ��"ل �رد�د

ر5ت �وی ��ول و روی ����واب دراز  �دون ھ�+ وا���� 5"ط
�ت ز��� �$ �وا�م ھر �دوم �-�ون (�� 5/ر ...���د� � $�"� $�

�ظورم ...�زد�6 �دن �$ �و �/�$ �� دل و روده ش ��$ اش � ��م
آ�$ �� از ا��طور اد����� ا����ده �/�$؟... ا��$ �$

��ده ھ�ی ����ر

اون و&8 ن �ون د�/�ن *��و �و��ده �ودم و �%� دا��م ��طرات 
او�و �وی �واب ����م

�ت �$ _�و �$ د���ل اون از ��ن ا�ن ھ$ آدم �$ اون د�وا�$ �ر�ردان 
و�ر�$ دو��ره از دوران �و�وا�� �%���م د�داری "واظب �ودش ���$

��زه �/�م

ا��زا�ت از �دت ��ده روی ز�ن ا5��ده �ود و ��دوس �رش را 9"ب 
... داده و �$ �دت در (��� �$ �/م اش را (/م �ر5�$ �ود � ��د�د

Aدی �وده ھ� ً��$ آ�-� �(ق ��د او � دا��ت �$ �و��ری ��
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��ط��� ن دوران �وا�� اه .....

�� اط���ن ��طر ادا$ داد��دوس

���9$ و �$ طور د�وا�$ واری _

�ً ����ش &-ر����$ از �دا�ش � ��ر�د��

ا� ا��زا�ت �$ ھر ��$ ای �$ در ورد ن �.$ �� ا����ق �وش 
�6 ا(��س ر��2ت ��ش.... �ده

�ت�ا��زا�ت 

_ ل از... (�= ا��و � �و�م ��ور ��م�� $��و�د�.وس �دو�م �$ �6 
�$ ��-��� ���$ھ� رو

�� �� ����� و ا��ره د�ت آ�-� را �د�ده �ر5ت ��دوس

�%د از اون �6 ار�ش از اون ھ� رو ���ود �رد ... ا�ن اوا�ل ��A �ود_
� رو ���ت داد و درط� ��م ا�ن ا���&�ت �%� دا�ت  �ش  $و �ون ھ

�و �ر�رده
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: �و��ری �"ر���ً � �وا��ت ا5/�ر او را ���ود... ����د ا��زا�ت �� د�د �د

�$  �ش ن

اون �6 ���م داره�وی �ز�ره ن ��� �ودم �$ (دس زد _

ادا$ داد

و&�� از �ود ���ود ��د و ا5/�رش �$ ��ی د�.$ ای � ر5ت �� _
زز$ �رای ن �%ر�ف � �رد �$ 9روس �وا�ش �� �رس �وی 

�$ ا���$ ���د�ش �/م ��9ب @ر�ب �ود... *�-�ش �$ او �.�ه �رده .....

ن �ر���م_

ھ$ آ�-� از ��  ر�د�د و �ر��ن �$ .... �و��ری �(�ت او را &ط8 �رد
طرف او �ر��ت

��$ �$ ��طر �� آورد �$ آن *�زھ� را �$ ��دوس��وان؟ �رس؟ ... 
ط��Mً ��رو�� را �و��ف �� �رده

آ�� ھ��$ در 9ق و�ود � دا���م �$ ا��زا�ت �ل ن ا�ت؟
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����دش �ر��ت

�_�و��ری �و ���

�%د از ا�6 ھ�ی د��ب و �رس و و(�ت اروز ��N .... ھ*��ن �و
ا�ت و �د$ �د�ده �و�(�ل � �ود؟ ھ�وز ھم از د�دن او �$ ���م

_ا���$

�ت�رو �$ ��دوس 

����م �$ Lل �و�$ �ودت ا���� را(��_

 �رک �$  ���ن �$ �و��د�� اش ��ره �د

�رد�ن از ���م �ون _ �5/ر �ردم ا���� �و�م و �� و&%� �$ �� �ر 
(�5ظت ��م

_�و ا��زا��و دو��ره ا(�� �ردی؟
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_5"ط �/م �-ش �6 �ردم

�و��ری ا�د�� �رش را �رای او �/�ن داد

Aھ�ت (رف دارم ھ��_

روی  ���وان �ذا�ت دا�ل ا��ق ظ�ھر �د و �����ر ھ�ی ��ک را

Aد����ش ر5تھ $�

_او�� رو  �دا �رد�م

�.-��ن ھ� �$ ھ�ن ا�دازه �$ ا��ظ�رش را دا�ت �رور ..... �$ ����
�ود�د �$ طر�"� �وا��ت �$ (��ظ آ�-� ر��$ ��د و �� �روس �&�ت ��د

......

ھ�ن طور �$ �دا �����ر ھ� را �� آ�ود�� ��طر �$ �و��ری �داد در 
در وردش �(�ت  ��� �$ ��م �ور....ورد 9رو�ش از او  ر��د

�/رد�د

ش؟�����ن _
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�ت��و��ری ("�"ت را 

_اون ھ�+ �س ���ت

وا&%� 5/ر �/ردم �$ �راغ او��ن 5رز�دم ��ی_

�ھ� ھ�ی �%��� �و �دم (�= Lل ا��/$ $*� $� ���اھ _

��وا�د ��� (وا�$ او ��د از آ��� دور �ده �ود و &�ل از آ�/$ �روس

�م واد آ�ده ا�ت�_

ا�دا�ت و �����ر ھ� را دا�ل د�A در (�ل �و��دن

_�$ ا��/$ د�.$ �-�ون ���ز دا��$ ����م

آ�� ��(ره دا�ت *�زی را از او  �-�ن � �رد؟

*طور اون رو �ر�ردو�د؟ ��دوس _
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�ت �$ ازش (�5ظت �/�$ ..��ھ�ش �(�ت �رد _��ت آوره ..�-ش .�
.. �$ ا��زا�ت *طور �$ *�زی �$ ا�ن ��د�� *��ن وا���� ��ون داد

5/ر � ��م ا(��س ا��ت �ردن ا(��س ��زه و �.ر�5 �رای او�$

ا��و �$ (��ب ا2طراب ... �و��ری �(ن �9ب �و���$ او را ��د�ده �ر5ت
(�ل ا��زا�ت �وب ... اروز �ذا�ت و �%� �رد روی ����$ �ر�ز ��$

�6 ��ر د�.$ و�5داری �ود�و ��ون داده �ود �ود و ��دوس

....���د  �ر دور�$ ھم  ��ن �و�� �رای او ��د

���ره ..(�= �$ �.را�� �و��ری را�8 �$ ا��زا�ت ��ھش ��5�$ �ود 
� �وا��ت روی ��A اروز و ا��%���ت آن �ر�ز و آن را ورد 

�رر�� &رار دھد

وا&%�ً  �ر دا�� او �ود؟*$ �%داد د�.ر از دا�� ھ�  آ�� آن رد دا��
ا�29ی ���واده اش �$ (��ب � آد�د؟

���د دا�ت �$  �دا ...���د دا�ت �$  �دا �ردن آن &�رو �زد�6 �ر � �د 
�ردن �ر�� �زد�6 �ر � �د

ا�ر آ�-� ا��*��ن �� (��ت �-��� 9روس �و��ری را ھدف &رار داده 
�ود�د � ����ت �$  �دا �ردن �ر�� �زد�6 �ده ���د
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�%د از ... �6 د�ن د�.ر �$ � ����ت �� او ر&��ت ��د... �� ا�ن (�ل
�و��ری ھر�ز آ�-� را د�ت �م ��واھد ...����ی -�رت آ�-� �� ���ر 

�ر5ت

د���$ ھ�ی ..از �ر راه �ردا��$ �ده �ود  (�= �$ ��ور ال ����ت
-��ران .. ����م ������ �ون آ��م ھ� ��ر د�.ر ��= �واھد �رف =�ا(�

��� �$ ...�$ �ر ر��� �ر���و5ر ...&�د ��ج و ��ت را � ���د 
-�/� �� او ...�و�� ا��ل دا�ت  ����� �$ �و��ری ��وت و د�

��� �$ &�� در �را�ر ھورد �ورش �رده �ود... دا�ت

�م ا5راد ار�ش اش را از �و��دن �ون ��"�م از �دن ا� �ر���وف�
: را �"ض � �رد�$ �/� از ا�ول ا9�"�دی ھورد...�8 �رده �ود

�.���

ا�ر*$ �%�د ا�ت �$ ... �ر���وف �6 (ر�ف د�.ر و�ود دا�ت�$ �ز
ا&دا� �/�د

(ر��ت ز��دی ھ�ت �$ ���د ... *�زھ�ی ز��دی ھ�ت �$ ���د آ����ز ��$
......... �ش ���� ��$

�ت� Aھ
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_ �ر5�م �� دورادو رو 6ا� در (�ل ...  �دا ��م از ا���وان ھ� �
(�2ر ���� ازم دوره

�� �� (وا��  ��G داد

_���� �و�$

��-� (�= �ود �$ �و�$ �د (ر�ت ��ور را  �ش ���� �/رده �ود و آن 
�ون آ��م را �� آداب و �را�ط ر�وم �/��$ �ود

در د�5ع از ا��زا�ت =��ری �زر��ر�ن ا��($ �ود را دور ا�دا��$ و��-� 
�$ @ر�زه �وا��ده اش ا�/� �رده �ود

$�اون �ل 

�ت�ھA �$ 5/ر =��ری را �$ �و�� � �وا�د 

�دو�� �$ اون ا��زا��$ .$ �$؟ ���د ا�ر در ا�ن ��ره �(�ت ��م _ =�)
��وو �� ��ون 5"را�م  �ره �� ���؟

$ �� ھA ����ر �ود�واه و Hرور �ود و �$ �ر9ت ��/در ط� ان 
ا�ده ا��/$ 9رو�ش �6 ا���ن ���د را �$ �9وان �6 �ظر *ر�د رد �رده 
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�ود (�� �$ �ود ز(ت �داده �ود �$ �$ ھA �.و�د �� *$ ا�دازه �ودش 
را �� ��رو�� �ر5��ر �رده

ھA  ر��د

*طور � �وای ��ری ��� �� ا��زا�ت ��م ��ر ھ��� �$ ��ھ�ش �ردی _
ا�$ ا�� ... �$ �$ را(��..ھر�ز &�در ��واھد �ود ...رو 5راوش ��$
در ا�ن ��ره �$ ن ا9��د ��$... ا/�ن  ذ�ر ���$

_ ���د �"�$ .. ���و�م او�و �.$ دارم... اھ�ت �داره �$ اون 9رو�م ���$
ھ�م ھ��طور �دون ���Hر و د�ت ��ورده ��&� �و�$

ھA *�د ��ر  �6 زد

ا�ن .... ؟ �و��ری ا�$ ا�ن ��رو ا���م �دی.........�و �$ ���ل �داری_
$�/���ر �و رو ���ود 

_ا�$ �$ &�م ھ��� �$ �وردم 9ل �/�م ���ود �واھم �د

�درت ھر�ز *��ن *�زی �رای �و �� �وا�ت_

5/ر � ��� دارم را�8 �$ &�م ھ��� �$ �$ ا�وا�� �وردم (رف �ز�م؟_
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-���د ن �$ طور ا("��$ ای &�-�ی د�.$ ای

�� �دن �ر�زه و  �ھ�ی �رھ�$ و در آن ... ا��زا�ت �$ دا�ل آ� ز���$ اد
���س ز��� و �ذاب �$  -��ی �ورت ����د �زد

آ�"در �ذاب �ود �$ ذھ�ش �رای دت طو=�� ���� �د

_ *$  ھ� �و��ری ��د دا�ت را�8 �$ �و �راون �(�ت � �رد �$
��رھ�ی &-ر����$ ای ا���م دادی

 �ت او &دم �ردا�ت و ����ش را ھ�.�م راه ر5�ن �$ ز����� � $�
*ر���د �$ ��9ث �د ��ض �و��ری ��د �ر �ود

و ر5�� و ا�ن �����ر ھ�ی در�ت و رو �رای ن آوردی؟_

Aظ�م ��د و � س ھ��ز را ��در�ت آن �(ظ$ را ا����ب �رد �� ا��ق 
ت ���/ن �$ راه ا5��د و آ� ز ���$ را �رک �رد� $�

�م �.�رد �$ �$ ا��زا�ت د�ت �ز�د �� �$ �ودش را �&�ل از آ�/$ (�� �
در (���  �دا �رد �$ د�ت ھ��ش دور �ر ا��زا�ت (�"$ �ده ا�د

_�� ا�ن ا�دازه ط��M �$ ا��� رو �رای �و آوردم؟
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و او را ���د �رد و روی  ���وان �ذا�ت

�و 5"ط ���زداری �دن �و ���م �.$ داری �$ ذھن �و... اه ھ� _

�و��ری �ودش را ��ن زا�وھ�ی ا��زا�ت �� داد

�ت ھ��� �$ و�ود �دار�د رو �$ ن ���ت �دی�_���د ����د 

�وص �$ _����د �وھم ���د د�ت از �(�ت �ردن �$ ��6 اد���ت 
�و��ری �رداری

ا��زا�ت د��-��ش را �$ طرف ���$ او ��= آورد و �$ آرا� �وک 
ا�.����ش را روی ���$ او (ر�ت � داد

_داری را�8 �$ *� �(�ت � ���؟

��ن رو دور �ز��_��� *�زھ��� Lل ا�ن ... �وال �  ر�� �$ دروغ 
�.�

�-�$ ی �و��ری را �"��د �رد
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��$ در��$ �ون آ��م ��/ت رو ... (دس �ز�م �$ �و.. ��...���د �و_
�دم-5

ا��/$ *"در �ر�8 ا��زا�ت طرز �(�ت �ردن او را 5-�ده �ود �و��ری 
ا� (��ت *-ره اش را �� ا(��س �ر5ت... را �-وت � �رد

_اروز �.را�م �دی؟ = �$ =ی �و��د�� ھ��� �$ �ر � ���دی؟

ا�� آھ� ���د

_ �.را�ت  و ھ*��ن �$ د$%5 و2و9و 9وض � ��� و �$ ھر (�ل
��دم �Mو

�و *� �دا �ردی؟_

_ �ف ا�ت �ود�از د�ن د�ر�ن �-�ره..����ر �-ت ��د�Mو...

 ���وان را (/م �ر5��د ا�.�ت ھ�ی �و��ری در دو طرف �دن او

_$��ز�ده ��دن در �ور ... د�ن د�ر�ن ��-� �6 ا�م ���ت �6 ��
�$ ���9ت ز��دی ���ز داره و ن ا�ن �"ب رو �$ �����.� �$ د�ت 
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اوردم

�ف ا��و �� �����.� �$ د�ت آوردی�_�وب ھ�ن (�= ھم 

_*را (�=؟

�$ ��طر ا��/$ �و��د�� ز��دی �وردم و �و ھم ��ل و �و��د�� �$ _
�و داری... �ظر � ر�����رای ھ�ن ���&ت �$ ا�م 

�ف �دا �/رده �ود �در ��م ز�د�� اش ھ�*/س او را �� ا�م 
ھ*��ن آن &در اطراف او ا(��س را(�� �� �رد�د �$ �رات ا�ن ��ر ..

را دا��$ ����د

_ در �و  �دا �د؟ د��ب دا��� �9&$ و (�ت..... *طور �6 د5%$ ا�ن
9����� ����� �$ �$ ھ��و��� �ردت؟...�ر�$ � �ردی 

ا�� ا9�راف �رد

دا��� �م �م �� د�د � �دی �رای ھ�ن � �وا��م ... ن �ورو �ر5�م_
�/و�ت �دم �� ��دار ���

_د�وا �م �ودی؟
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��م �ر&$ ھ�ی �ذ�ش را �$ ��راج �رد

�� ا��/$ �-ت د��ور دادم �و �س �/�� *را از ن ��5ر��� �ردی؟_

_ و �دا �/ردی ....�و �دا زدی �ت �رھم ا�

 س &��� از او �دا���$ �$ ا��زا�ت �ل او�ت

��$ �ودی �$ ا�$ �وی �واب ط� ا=رض ��� ���$ _�و ھ*��ن �-م 
(�= (رف �و ... ��� �%د از د�دن و�ودا�� �$ در ا��ظ�رت �ودن

��ور � ��م

�ھ�*$ ھ�ی ���$ ھ��ش �"�ض �د�د

*� �$ ��د ��ری؟_

�$ ھر �ورت ن ا�ن &�2$ رو  �ت ... *�زھ�ی ���$ و �ر���$ ای_
�ر �ذا��م

_*طور ا/�ن داره  �ت �ر �ذا��$ ����؟
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�$ ��طر ا��/$ *�زی دارم �$ ��و�م ���&��$ *�م �$ راھش ���م_

�دی ادا$ داد �� �(��

و �ر5�م �Mو��� �وام �.-ت دارم.......� _

�ت�ا�ر*$ در درو�ش @و@��� �$  � �ده �ود ا� �� �و��ردی 

وا&%� ا��طور�$؟_

_(�� ا�$ 9و�2 �ر�ن ��� ���� �$ �$ 9رم د�دم

�� ���دن آن ��$ �$ او ا�م �رد

����خ $*�_

ن 9روس �وام .$ �$؟_

_(�� 5/ر �6 9روس ا���ن ھم ��ره ا�ت
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ا�ر*$ 9روس ورد �(ث زا�وھ�ی ن رو از �دت �وا��ن 2%�ف ��$

��� ��واب �و �دادی.... ��زم داری از اد���ت �و��ری ا����ده  _

��م �$ �و از ن  ���ن �ری؟_�*�د ��ر �-ت 

�$ ��ی آ�/$ ��را(ت �ود ����د زد

_���د �وھر �دات �ز�م �� دا�د �ون آ��م؟

� �وا�ت او را از روی  ���وان  ���ن �.ذارد  $� ���در�ت ز
�وش زز$ �رد... G�� ا�� �$ طرف ��و �م �د و

_ا�$ �و�و ��و�� �ت � ���؟

�5رده �د�د ��م �ھ�*$ ھ�ی �د�ش

_5"ط �6 راه �رای 5-�دن و�ود داره

 س �و �$ ��ت �واب ��ر و ��رای وا&%�ً �دی ��ھ�م �/ن و �وی �و�م _
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�� �زن�L� ر�5ی)

�و��ری �$ ���� ��وی ���$ ای �$ � �وا�ت از ��و�ش ��رون ����د 
را �ر5ت

ز��� �$ از آ� ز���$ ��رون ر5��د ��وی ���/ن ا����د �� �$ ��دوس 
�.و�د

_ Aردی &�ل از ھ��6 دروازه ی و&ت �رات ��ز �/�$ �� �$ �و�$ �ر
ا��/$ �ری ��ره ���ن �و �راش �� �ذار و ا���$ ��ی ا�ن �و�$ رو �$ 

�.�� ���

� ا&�ی �و��ری�)_

و �6 ��ر د�.ر  �رک از �.�ه �ردن �$ *�-��ش ا����ب �رد

.......................................
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5۴٠�ل 

�ت�(ض ا��/$ دا�ل ا��ق ظ�ھر �د�د �ون آ��م  $�

��و�$�_�$ *�زی در وردت 

�$ ��طر ا��/$ �$ *�زی در ورد �ودم 5-�دم

�دو�م �ظورت *�$�_

و ھ*��ن در ورد �و

���د ا��/$ ...�و��ری �روع �رد �$ آن راه ر5�ن دا�ره وار اطراف او 
(�وان در�دها�� �6 ط%$ ا�ت و او �6

�دم-5 ���و���م �$ ا�و�� دروغ �.م راز�و  $�_ا
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�ت�ا�� �رای ا��/$ و2وع را 9وض ��د 

را�8 �$ *� ...... و&�� &�� دا��� �وی �واب ط� ا=رض �/ردی_
�واب �د�دی؟

درد��ک را در � س ز��� �$ �ر&$ ھ��� از @م و ا�دوھ� 9�ق و
-��ش د�د ز��ن �ود را ��ز �ر5ت�*

(��ت *-ره اس در ھم �/��$ �د

*�زی �$ دو�ت ... �/� از ��طرات &د�� �ودم......... �6 ��طره_
�دارم در وردش �(�ت ��م

ا�� �$ را(�� � �وا��ت (دث �ز�د �$ او در ورد *$ *�زی رو�� 
د�ده

���$ ا�ت��_

��وای ا�رار ���؟�_

�.�_ز��� �$ �$ ا�دازه ���5 آ�ده �ودی �-م 
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�$ �ظر � ر��د ا�ن �واب وا&%�ً او را �و�(�ل �رده ���د د��ش را 
�ور�ش را در وھ�ی او 5رو ... ��و آورد و ا�� را �$ �ت �ود ���د

�رد و ��س 9�ق ���د

را�($ ای �$ �رای ��� Lل ن .. �6 و �/�� و... �وی �ور��د
@ر�ب ا� ھ���ن ا�.�زه

�س ���د� �"����د ا�ن �$ � �وا�ت 9طر او را �زوی از �دن ... 9
-�ودش ��د

�-�ن �د�ش از �دت ��ش از ��  ر�د و ا�� را 9"ب �ر5ت��

_ را�($ ��دوس رو ا����م � ��م اون ھم ز���  *را ھ�وز ھم دارم
�$ ���� ازش دور�م؟

_5/ر � ��م �$ ��طر ا��/$ ھد�.ر رو �Hل �رد�م

�و�$ ھ��ش �$ �دت &رز �د �آ�� 2ر��ن &��ش �ر9ت �ر5ت؟ا

*را ���د دروغ �.� .$ ا��/$. �-م دروغ �.�........ �و داری ......_
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�-�ن *�-��ش ���د �%�$ ھ�ی آ�ش &رز �د�د��

_�$ �و��ری ا��طور ���ت

�ت� �:�$ �ر

�-م �.و *طوره؟_

� س 5ر��د ���د

_��ری � ��� د�ت �$ ����ر �ز�م

ن او�و �و��دم-ن _

_ س �� د���ی �ودت ����ش

_ �و�$ �و  ��G �داد ��J �ده �ود و 5"ط ھون �� وا���ده �ود ��د
�%دش و(�ت زده �د

_ ���د ��=ی دروازه ورودی ...  س ن �و رو ����$ � ��م ھرزه
�رھ�$ آو�زو�ت ��م �رز�ن ��ط�ن ھ�

و ��9ث �د ��ف د�وار  �� 5ر��د د�وا�$ وار ��ش را �$ د�وار �و��د
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و � س رو �$ ...�6 �ت د�.ر ... ا��ق �$ �رزه درآد... �راب �ود
او �رد و 5ر��د ���د

_او�و �س �ردی؟

_ دام �-م �.� ن 9رو�ت ... �$ ھر (�ل *را اھ�ت �دی.... �$
�/ل �6 �و�$ �� 2رر �رای ز�� �$ &راره �$ ����م ��رو�� �ت

زودی �/��ش *�$؟

�-م �.و *را ا�ن ��رو �ردی؟ �$ ��طر *$ �و5�� او�و �و��دی؟_

د=��م �$ �ودم ر�وط$_

د�ت �و���ش را روی ��وی او &رار داد

_�-م �.و �� �ردن �و*و�وی �و�.��و ��/�م

ھ�+ *�ز در ورد �و��ری 9وض ��ده �ود ھ�+ *�ز

��و���_
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از *�A او ��رون آد

 س د�.$ ھ� ا��"در ا�ن رو �/رار �/ن �ون آ��م_

��و�م ���وادت رو �/�م_ ��-ت ا��زه �دم �/� دو �� رو ... �$ ا
ا����ب ��� �� ز�ده �و�ن

اوه �دا�� او�� �$

_.......�ط��ً ا�ن ��رو �/ن �و��ری

..ا� �و��ری او را �$ *�A ر5ت و �$ �وھ���ن ��$  ورت �رد

�و �ر�ردون �$ آ �ر��ن �� �-ت �.م...._

ز��� �$ د�د �ز �رو�$ *�زی از آن ���$ ��&� ���ده ���ت از 
دھ��ش ��رون ���د�د

و ھ�+ �دای ��و�ز�و�� از ھ�+ �دام از ... ھ�+ �دا��... ھ�+ *را@�
�ود��ن را .... ���واده  ��رز....&��-�ی �وھ���ن �$ �وش �� ر��د 

�م و �ور �رده �ود�د ً���
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�ت �و��ری�9�����ت  ��

_�دوم �وری ھ��ن؟

��$  ورت �ردو او را �$ دا�ل ���$ &د�� ��ن

��ت �او��ن ��ری �$ �%د از آن �ب ����ر �$ ���$ �ر

�ن ھ$ رو �� ��9$ از ا���� .... و���ل ھ$ ��  �ش و  � �ده �ود�د�
�/�ن....�رده � ��و %�وم �ود �$ د�-� ��$ �$ د�.$ ا���� ز�د

ا�� *-ره  �روز�دا�$ ای �$ �ود �ر5ت.... ��� ���� �ود

ھر دو ���ن را �$ ��رون از ... �و��ری �.�ھش را �$ �ت او *ر���د
���$ �رد �� �$ �وھ���ن ��ر�6 �.�ه ���د

_�-م �.و ��� ھ���د

_ر5�ن
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9�ق �$ ر�$ ھ��ش ����د ������$ ھ��ش را ...ھوای �وھ���ن را �� �
9"ب داد

_د�.$ ھ�+ و&ت د��ت �-�ون ��ر�$

(�= �$ دو��ره �$ �وھ���ن �ر���$ �ود ا(��س � �رد ��رو�ش ����ر 
ا�ن �وھ���ن �دھ� ��ل ��ر ��ت و ��رزه و ��/ش از د�ت  �ده

دادن �ون و �$ د�ت آوردن درد و ر�J را �$ �ود د�ده �ود

 �و ھم ا��ون ا�� ا(��س � �رد ز�د�� ا�ن �وھ���ن �$ �د�ش ��وذ 
در�ت Lل ا�ن �$ ���-� ��ظر �وده �� �� و�ودی ��ط��� ���د ....��د

�و��ری رخ �$ رخ �ود و �� او ��رزه ��د

�� �وک ا�.�ت �$ روی �ب ھ��ش 2ر�$ ھ�ی آرا� زد

م_��و�� �$ ن آ��ب ...... ���و�� او�� رو �/��.... ھ�
Lل ا��/$ ��رت ھ�ی ��ز�ده �رات ا5��ده �Mو..... �ر�و��

آ�ر�ن ��ری �$ آ�-� در�ت در ا�ن /�ن ��وی ا�ن ���$ روی ا�ن 
�وھ���ن �ود�د ا�� ��ن �ودش را�$ �طر ا�دا�ت �� ��رو�� را ���ود 

��د �� ��  روا�� �$ �ت ��را�� از ��و�$ دو�ده �ود

(�= �%د از ��م ��رھ��� �$ �و��ری �� او �رده �ود دا�ت �$ او ط%�$ 
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�زد

آ�� وا&%� 5/ر � �ردم د��ر �ر�و�� M$؟

�وب �.و ����م *� از ھ$ �د�ره �و��ری؟ا��/$ ن �6 ا���ن ��.�� _
و ا("م؟

و �� ا�.�ت �$ روی ���$ او � زد

_ رو د��ت زد؟�� ا�ن ("�"ت �$ �/� از او��

�ذ�ذ �ود.. اه....ا�ن ���رت و ��ره �ری در او

�و از د�ت ا�ن ھرزه 9����� ھ��� �$

�$ ... *�زی د�.ر �-وت و... ا(��س ��/�ت. و ا��رش �دی
� �وا��ت آن را �و��ف ��د در درو�ش �$ @���ن درآد�

و *$ ...ز��� را �$ ���-�  �ش آن  �ر را �و��ده �ود �$ ��د آورد � س
�$ آ���� � �وا��ت (��ت (�رت زده و �.��� را روی *-ره ��دوس 

���م ��د
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(��دت درو�ش را �$ آ�ش ���د

_ھA ھر�ز �-ت ا��زه �� داده �$ ��ھ��ون ��س �.�ری

$�_

� �و�$ ��دوس ھم �وده ���$�_

���واده او (�= د�-� � �د �$ از ا���� ر5�$ ا�د

_�-م �.و *طور �-�ون ا�ط�ر دادی

_�� *�؟

�� (���� ا��-زا آ�ز ��د�د

ن او��رو  �دا �واھم �رد_

او�-� طوری  �-�ن �دن �$ 5"ط اھ��� �وھ���ن � �و�ن ا�ن ��ر رو _
�و ... �و ا�ن ��زی و �����...�� ("�"ت رو �$  رو �و �و��ری... �/�ن
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ن ا�ن �"�$ رو  �J ��ل  �ش ..... �-��� ��زی �ردی و ن د�9�5
���دم

�و��ری ھر دو���ن را دو��ره �$ آ �ر��ن �ر�ردا�د

داری را�8 �$ *� �(�ت � ���؟_

�� *��$ ای ��= ا��زا�ت �%� �رد �� �"� از او �5��$ �.�رد �%د از *�د 
�(ظ$ �و��ری او را رھ� �رد

_ �/$ ات رو �/�م $�&ول دادی �%� .... روی ا�ن (��ب �ردم �$ ا
�و ����$ ���  ��� �����را�ن �درم رو ��ور �ردم &�م ��وره �$ ....

�ودش و ���واده رو از او��� ��ره

���� ��د؟�$ ��م �6 �وھ���ن را از  ��رز ھ�

���د ا�ن ا�ت �$ �6 =�$ ور*$ را ���ً از ور*$ ���� ���م ... �ا
�� ا�ن (�ل ا�ن ا���ق ا5��ده �ود

_ �$ �9وان د�ن د�ر�ن ��و�ر از �و (ر�ت ��$  �و ��وای �$ �"�ت
��$؟�$ ��9ث �رس در دل د�ن ھ�ت
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ز��� �$ دو��ره �� ا�.�ت �$ ���$ او �و��د �/ش از �دت �وا��ن 
 �+ �ورد

�زر��ر�ن ��ح ن ا��$ �$ ھ��$ در ��م 9رم �$ و���$ ی ����� _
Lل �و د�ت �م �ر5�$ � �م

و �� �.�ه ��ره اش �.�ه �و��ری را �$ �ود ��/وب �رد

ن اون ��� ام������$ ھر�ز اود�م رو � _

��رو�� ... �� آن �.�ه �����ری آ���.... ا��زا�ت @�ر &��ل  �ش ����
/ن ا�ت �$ �د��س و �رور ���د ا� ا��زا�ت /�ر و ا@��ل ���ده ....

�ود

در ھر 5ر��� �$ �$ د�ت � آورد او را دور � زد

*ون �$ @�ر&��ل  �ش ���� �ودن �وع د�.ری از د�ت �م �ر5�ن �ود؟

�ت @�ر &��ل  ������؟ او �و��ری را ��J و ��و ��و �وران رھ� �رده 
�ود
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_ ھ�+ �د$ ای از ���ب �و ا�ب �$ ���واده ن .... �و��ری س �$
رو�ن �د؟... ��ر�$ �$ ا�ب و �$ ھ�+ و&ت

و �ب ھ��ش از �/د�.ر .. ���ً رو�ن �د: �و��ری �� �ود 5/ر �رد
�ر5��د $��� دو�م *� �واھ� �د... (�= �دو�م �و *� ھ���.... �5

�ً �را�ش آ�/�ر �ده �ود �$ ���د *$ ��ر ��د�� ... �(�� او ھم 
ا(����ت �������$ .... �وا��ت ����ص دھد �$ �$ �ز ا(��س ���ز

*�زی 5را�ر از �ل و .. د�.ری �رای ا�ن د��ر ��5 ذ�ر دارد
در درو�ش �ودوا�ن �� و�ود آن ا�-$...�وا��ن

�و��ری ازت �$ �وال  ر��دم_

در (��� �$ 5/ری �م �ور �$ ذھن ش وارد � �د *�م ھ��ش را 
��ر�6 �رد

�دو���� ��ی ���وادت ا�$  س *را ط�ق �"�$ ی ن  ��ر5�� ؟_ $�ا
*را طوری وا�ود �/ردی �$ �.را��و��؟

�رات اورا �$ ���$ ای ��= ا�دا�ت و �.�ھ� ���د �/$ ھ� �$ او ا�دا�ت
از ���$ اش @ر�� از �ر �وا��ن...�$ ��ری ��د ... ��رزه � ط���د

��رون  ر�د
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�و��ری �م �د ��  -5%�ً -در (���/$ ا����ه �و*6 او 5راوش �ده �ود
او را ��و�د

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

5۴١�ل 

_از ن دور �و 9و�2

ا��زا�ت ��-وده او را �$ 9"ب ھل داد

د�.$ ھر�ز �� �و�ت �و ھ�ن (�= � �وا��� �$ ���واده ن _
آ��ب �ر�و��

_...............و �6 ��ر د�.$ �و از �وھ���ن ورد �9&م دور �ردی
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�ت��ون آ��م 

_ 5"ط ��وا��م �و رو ��رون  &رار ��ود �$ ��� آ��ب �ر�و�م
�/م 9"�ت �ر��ش ���د و �ط"� ر5��ر ��/$...��رم �� ��ر�و�ت  �و�$
���

او �� �وا��ت دروغ �.و�د

_ا� �$ �ظر �ر�$ �$ �ت ��رت ا5��2ح د�ت ن ا5��ده

�و��ری ا�.�ت ھ��ش را ��ن وھ��ش 5رو �رد

��/�_�و ھو�طور �$ ن  �ش ���� � ��م ر5��ر �

��/$ .....�و��ری از ا��/$ ا��زا�ت او را 5ر�ب داده �ود 9����� ��ود 
�(ت ���Lر &رار �ر5�$ �ود

�ذا�ت... و د�دن آن �.�ه در *�م ھ��ش ��� ..روی ا��زا�ت ���Lر 
��.ل و ... �و�$ �$ ھ�وم ا(������ �$ از �و��دن ھوای  �ک ���$ اش

ا(��س ا�دواری � �رد........... در او  د�د آده �ود �"ر���ز�ن
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ا� ���د �6 روزی ردی �$ رو�$ .... �و از �و�م دور �رداون
ا����ده �و �$ او��� �ر�ردو�$روم

�ت��و��ری �� �(�� ���$ 

_�-م �.و *را اون  �ر و �و��دی

_ م �%د از ا��/$ از ز�دان ازاد �دم-�ا�ن ا(��س ا����ق �رای ھر �� �
$Mو�رد�$ �� 5"ط �رای -

_و؟

/ن ...ا�� ... �دای 9ز�ز....�و��ری ���ش را (�س �رده �ود وا&%� 
�ود ھ�وزھم ا�دی �� او دا��$ ���د

�ورو ��وا��م...... ھ�+ ا(��س ا����&� در �را�ر او �دا��م *ون �$_

ن_

آ�ش ھ�ی @رور در 9ق *�-��ش �%�$ ور �د
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_ ... از �د�ش �دا ��م ���وا��م �ر ��دوس رو... �� �وام..... �و�$

�� ا��/$ �ورو �رھ�$ �ردر *-�رراه ��ط�ن ھ� آو�زان ��م

ا�ن �(ظ$ ...ا�ن د�.$ ���و��دی ���� �زر��$ ... اه �و��ری... وا&%�_
ا�$ �$ ن �-ش �.م و5"�ت و د���ورد �زرگ

�$ �و_�

�����دی زد

�.�ه �و��ری �$ �ت ��-�ی او ���ده �د

�$ �و�$ وا&%� ��وای؟ از طرف رد �ودت؟.... (�= _

�و��ری ھر�ز �� او .. �"ر���ً روی  �ھ��ش �/�دری �ورد... رد �ودم
ا� (�= �.�ھش �$ او  ر از ... ر5��ر �/رده �ود ���د 9رو�ش

(رارت و ا(��س ��/�ت �ود

� �وام.... � �وام �Mو $��ا� او�و �رای ����ر از �6 ھ _

� �وام ز�ده �و�م و ز�د�� ��م
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�و��ری �ورت او را �� د��-�ی ر�A  ر�ده اش &�ب �ر5ت

_���ل دارم �.-ت دارم ��زو��

�ظورت ا��$ �$_...

*�م ھ�ی ا��زا�ت �روع �$ در���دن �رد�د

_د�.$ ��ور ����م ��رم؟

�دام ھ�و= � �وا��ت و�ودی ���د او را �/�د؟

(�� �د�ر از ���ن.... ن ا�ن ����و دا��م

�ری �ن �و رو �رای ھ��$  �ش �ودم �.$ �دارم....�و ھر�ز � _

�/$ �و��ری ��ود.......... ز�را او &رار �ود

او ا��زا�ت را �$ �9وان ��ت رو(� �ود �$ �ر�و�ت �رای  در ھ�و���
ز�رک و ا� (�= دا�ت �$ �/$ ی... او در �ظر �ر5�$ �ود ����ص داد

587



tlg
:@

NOVELSLAND

�ری �$ �رای �ود ا����ب �رده �ود �.�ه � �رد $��)

ھر طوری �$ �ده راھ�  �دا �واھد �رد �� از &��6 ه �رای ا�-$ 
او � �وا��ت .... ھر *$ ����د او �و��ری �ود... �ورده �ود رھ��� ���د
و �رای ھر �/�� �6 راه (��  �دا ��د.... ھر  �ز�� را (ل ��د

_ا� ��رو�� *�؟

�ودم �ر��ب او�و �دم_

*طور؟_

ھ�وز ھم  �ی (�"$ و�ط$ .$ �$؟ �و ز�ده �واھ� ��د و ن �ر��ب _
�و ���د ��رو�� رو �دم ا� در ازاش ....

���$ ھ�ی ا�� را �ر5ت

�-ت د��ور �دم ��م *�زھ��� �$ &�� ��ن � ا���ق ا5��ده رو 5راوش _
���

�ظورت *�$؟_
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_ Aوش ���ھ�ت ���و�� طوری �$ ��ھ�ت ر5��ر �ردم رو 5را��-م 

_ Lل �-د�د �ردن �ودم و ����� �$ دو���ون دارم؟Lل �/��$  اوه
ھ�ی رو(� روا�� و ���ر ھ�ی ��  ���ن؟ Lل &رار دادن ن در ��$ ی 

رز رگ و ز�د��؟

�و��ری �$ او ا�م �رد

_ ��وای ز�ده �و��  س ���د ��م او�� رو 5راوش ��� $�در�ت ...ا
Lل وا���� �$ در �را�ر �د���� ھ�ی ز�د��ت در �ذ��$ دا��� ... $�

��� �$ &�� �6 ��ر د�.$ ھم ا�ن ��ر رو ا���م دادی�ن 

��$ ا��/�رو �ردم و دو��ره ھم �واھم �رد ��-� *�زی �$ ازت � �وام 
ا��$ �$ &�م ��وری ھر�ز �$ ���وادم آ���� �� ر�و�� *$ �$ و���$ 

��وای ... د�ت ھ�ی �ودت و *$ �$ و���$ د��وری از ���ب �و
�$ ���م؟�%

�و��ری زز$ �رد

ن ھم �را�ط �ودم رو ........ ھ��$  �ی &�م �وردن و�ط ��د_
ا$5�2 � ��م ط� ھ��$ ھ�ی �%د ھر�ز ا9�ل و �"�$ ھ�ی ن رو ز�ر 

�وال �� �ری و �-م ا9��د � ��� �� ��ری �$ �رای ھر دوون �-�ره 
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رو ا���م �دم

�ت�ا�� *�د �(ظ$ ردد ��د � س 

_&�و�$

 س ن �$ �ور &�م ��ورم �$ ھر�ز �$ و���$ ا9�ل �� د��ورات ن _
�$ ���واده �و آ���� �ر�$

و ن &�م ��ورم �$ �-ت ا9��د � ��م �� ��ری �$ �رای ھردوون _
�رای �$ ھ��$... �-�ره رو ا���م �دی

�و��ری �����دن �%��ن (دود�ت ز��� �و�ط ا��زا�ت *�م ھ��ش را 
��د�ده �ر5ت.... آن را.... ��ر�6 �رد ا� روی آن  ���5ری �/رد

��و�� �و �و�(�ل ��� ����_�و ھ*��ن �-م 

ا�.�ت ھ��ش را ز�ر *��$ ا��زا�ت �م �رد

_�وب ���د �-ت �.م ��رت در اوده
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ن �6 ���%$ در ورد ا��/$ ا(��= را�ط$ ی ���� ھر ردی رو _
$�/��$ رو �وش �دی �Mو؟���دم�و�(�ل �%��وای 

�و��ری او را (/م �Hل �رد

5/ر � ��� د�م ���واد �ورو �ل �ودم �/�م؟_

ا�� �رش را �$ طرف او ��= �ر5ت

_ا� 5/ر � ��� �-م آ��ب � ر�و��؟

و&�� �$ �6 رد ا���ن در را�ط$ ���� �$ �6 زن آ��ب �ر�و�$ _
� ا5�$؟ �&��*$ ا�

_5/ر � ��م ��9ث ��$ �� ��ده دار راه �ره

_ ن ��و�م �6 &ط�ر �%��� رو �$ را(�� ���د ��م ��زو��  ��� �5/ر 
/�$ �رت ���د؟ ���� $*

�رای او��ن ��ر در ز�د�� طو=�� اش �و��ری از &درت ��ش از ا�دازه 
�ر �ود��ا�ر*$ �-�ی ��.��� �رای �$ د�ت آوردن آن  ردا��$ ... اش 

ا� (�= &در�ش �د راھش &رار �ر5�$ �ود... �ود
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�و��ری ���د د�.ر �ون آ��م ھ� ��ود ...�ذ��$ از @را�ز �و����� اش
او از ھ�ن ... ا��دا ا���ن �وده و � س �$ �ون آ��م ��د�ل �ده ا�د.. �$

�6 �ون آ��م ا��ل �$ (�� �6 .....ا��دا طور د�.ری �$ د��� آده �ود
��ول ا����� در �د�ش ��ود �$ ��وا�د ��وی @را�ز در�ده او را �.�رد

ا� د�ت ... ��ور �ن ��وای �� �6  روا�$ د�ت �$ �ر���ن ���_
ا�ن د&�"�ً �و��ف �را�ط .... ���واد ��ل ھ�ش رو �$ ��ک ��د�ل ���

��ت

ا��زا�ت ا�.�ت ھ��ش را �� (���� ا@��ل �ر روی ���$ او (ر�ت داد

ا�$ �و ھ�+ ��ری �/�� و �ودت رو �$ د�ت  روا�$ �� �ری �� ھر _
��ری �$ د�ش ��واد ��ھ�ت �/�$ *�؟

ا��زا�ت �"�ض �د ��م �دن �و��ری اطراف

_ادا$ �ده

��$ �ر.... Lل ھون ��ری �$ &��ً �� ھم �رد�م�� �و�� ا�ن د$%5 �
_
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�م @را�ز در �د�ش ��دار �د�د ا� �رش را �/�ن داد�

*� ��9ث �ده 5/ر ��� ���ر�م ....���� و&�$ �$ �� ��� را�ط$ �دا��م _
رو از د�ت ��دم؟

�دو�م �$ ���ر��و از د�ت ��دی_

ش را �ر5�$ �ود و � �وا�ت���ً ا�ن ��ر را ا���م  ا�� ��)
ا�ر*$ �و��ری .... ا�� %�"د �ود �$ ��ت رو(� �و��ری ا�ت ..دھد

ا� ا�ن ("�"ت ��9ث ��د �$ ... آن را ����د �/رده �ود ھ�وز ھم ز����
ا�� ��ور ��د �و��ری ھر�ز �� �وا�د آ���� �$ او �ر���د

��وا�ت &رارداد��ن را (/م ��د �� او را  �$ �9وه در  س ذھ�ش
ر5��ر ..... 5"ط (واس &��ت رو دا��$ ��ش ا��.���ً از ��رو�� �دزدد

&�ل �و��ری ��رھ�ی ����9 �� &�ب ا�� �رده �ود (��دت ا�ز

_ و&ط%� آ�ر�ن ��ر ھم ��واھد �ود  ا�ن او��ن ��ر�رای �وM$ ا��زا�ت
��و�م ر��6 ا�ن رو � ذ�رم �$ آ��ب ����� �� از ن ��ر��...�

ا��زا�ت او را �وازش �رد و ��9ث �د ���$ ای از �$ ��و�ش ��رج �ود

�و ��ر�و�دی ��م *�زی �$ _ ��آ�ر�ن ��ری �$ �� ھم �ود�م ا
ا(��س �ردم �ذت �ود
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و ا���$ �/م درد

_آن ز�ن �$ �دت @را�ض �ودم رو ���رل � �ردم

�ظورت *�$؟_

د��ش را روی �ورت ���$ اش ���د

_ ا�ن 9ل �رای � ھش در ...روا�ط �ون آ��م ھ� Lل ا����-� ���ت 
ا�$ ��ھ�ت ���م ا�ن @را�ز  ...���(ب و �و�$... ورد ا(��س ��/�ت
ا� ز��� �$ �$ �6 �ون آ��م ��د�ل ��� .... �$ �دت &وی �ر ��ن

��ور ����م ��وی �ودم رو �.�رم

ن؟ �$ �6 �ون آ��م ��د�ل ��م؟_

ھواره 5/ر ....ا�� 5/ر �� �رد ا�ن ا���ق �رای او ����د ...وای �دا��
� �رد ا�ن ��رو���ت �$ ���د �$ �ون آ��م ��د�ل �ود �$ او

��م � �وام �رای ھ��$ �و را �رای �ودم �.$ دارم �دی _�و&�� �-ت 
�ودم
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ا��زا�ت ���طر �دت و �د�ت در ���ت او آب دھ��ش را &ورت 
ط��M ا�ن �(�L �رای �6 ... �%�� او � ����ت ��ش دار �ود؟......داد

روز د�.ر �ود

�ت�ا���ن �و*و�و �و ھ$ *�ز رو 9وض : �و��ری در ذھن �ودش 
*طور ��و�م ا��"در �ورو ��وام �$ (�� *�زی �$ ھ��م رو ... �ردی

����ر 9�ق در 9ق ا���وان ھ� و ... *ون ا(���� 9�ق... ا�/�ر ��م
��� ����ر &وی �$ ھ�+ (س ��/... &�ب اش ���ت �$ او ا(��س � �رد

�ط"� �� ����ت

ھ�*/س ھر�ز �$ ا�ن ا���ن در آ@وش او آ���� ��واھد ر���د (�� 
�و��ری �ود

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

5۴٢�ل 

ا�� ھر�ز ھ�+ ا(���� �� ا�ن (د �زد�6 و �/� �دن �� ��� �دا�ت 
�ت �$ ��=�ره ��9ق *$ ��� � �ود و (�= .�ھواره �� �ود 

�د �$ در  س ذھ�ش ھواره در ا����ق ا�ن �ون آ��م �وده -�� ... $�
و ا(��س ��/�ت �$ �� *��ن �%�$ ای در *�م ...ردی �� ا�ن &درت 
ھ��ش �$ او �.�ه ��د

از &��ت (�5ظت �ن ا��
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ا� *طور � �وا��ت در �را�ر *�-� و �.�ه ھ�ی �و��ری از &��ش 
(�5ظت ��د

�ت��و��ری �$ او 

���_�$ �.�ه �$ �ودت ��داز ا��زا�ت Lل ا��/$ داری ��9"م 

�و��ری ���د ا� ��� �$ د=��� د�ش �� �وا�ت ا�ن  ا�� � �ر��د (ق ��
("�"ت را �$ او ا9�راف ��د

/�$ ا��طور ���$طMن ���ش  �ا _

�و داری ��9"م ���....... ا���$ �$ ط�Mم _

از &��ت (�5ظت �ن

ن ھر�ز *��ن *�زی �.��م-ن _

ن �م د�.$_ �اه ا
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��� �داره �وا�م ��ره..... �و��ری ھ��$ ا��"در *و�$ درازی  _

�و��ری �� �دای ���د ��د�د

_�رای ا��/$ وا&%� �ل ن ��� ���د �و رو ��ز �.�رم

_���$ ا�ن ��رو �/ن

��ز وا&%� روی �رد�ت ا�ن ��M$ �د�$ 6� _

�دون �و*/�ر�ن دود�� ا��زا�ت �رش را �$ طر�5 �ر5ت و �رد�ش را 
�$ او ���ن داد و آن  و�ت ط��� و �رم را �$ �و��ری �%�رف �رد

د�ش ��وا�ت او را ... ��م �دن �و��ری از �دت �وا��ن او درد �/رد
��ز �.�رد و آن  و�ت ط��� را �وراخ ��د

� ��م �-ت آ��ب �ر�و�م �%�_

��ش ھ��ش را ��=ی ...���د ���� �ر�8 و ��ز ا�ن ��ر رو ا���م �دم 
ت����5ر داد  و�ت او �ر5ت و �وک آ�-� را روی �رد�ش �� 
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���د ا��/$ ... ����ر 9�ق.... � س آ�-� را در �ردن ا��زا�ت 5رو �رد
ا��زا�ت او را �$ �دن �ودش � ���د

ل و �9����

اره......اوه �دا _

�و��ری �$ از �دت ھ�وم ا�ن ھ$ ا(����ت �"ر���ً ��J و �A �ده �ود 
�ر��.� �ون او را /�د د�ش ��وا�ت ���ً ا��زا�ت را �ل  ��

��"�م �$ ....�ون ا��زا�ت در �د�ش �$ �ردش درآد ... �ودش �/�د
ت &��ش ر5ت و آن را �$ �دت �$ 2ر��ن وادا�ت و ��9ث �د ��ن �

آ�-�  �و�دی �������� �/ل �.�رد

... از ا�ن �(ظ$ �$ �%د ��م &�ب ن �ل �وM$:�و��ری �� �ود 5/ر �رد

او�و از ن &�ول �ن.... &��و �-ت �دم.... ا��زا�ت او�و از ن �.�ر

�رای او��ن ��ر در ��م ... �� �وا��ت ����ر از ا�ن �ون او را ��و�د
.. ا(��س ا��/$ ھ$ *�ز در�ت ا�ت... 9رش ا(��س �%�ق � �رد

�$ طر�"� �وا��ت ا�ن &درت را  �دا ��د �� �ردن او را رھ� ��د

_ ���-ت د��ور �دم �$ از ا�ن �$ �%د �ل �� �$ .... ��زو�� �و �ل 
�س د�.$ ای
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و ز���ش را روی ��ی ��ش ھ��ش ���د

�ت��و��ری �و�$ اب �رم روی  ����� او �ذا�ت و �� *-ره ای �-م 

��رم ا��زا�ت_ ��م رو �رای ھردوون �ا�$ �-م .... ن �-�ر�ن �
ا9��د ��� �و رو �$ در��� ھدا�ت � ��م

آ�� � �وا��ت �ور�ورا�$ از ردی .... ا��زا�ت �$ *�-�ی او �.�ه �رد
���د او  �روی ��د؟ �ودش را ��ور �رد �� �رش را �$ �9ت �وا5ق 

�/�ن دھد

ھ*��ن ���د �6 ط��م (�5ظت روی  و�ت �د�ت ���و _
*�زھ�ی ���� ز��دی �وی د��� ھ�ت �$ � �وام ��رون از ا�ن  ...��$

*-�رد�واری �-ت ��ون �دم ا��زا�ت

�ت�ا�� �� ا����ق 

_*�؟

� �وام ��م د��� رو �-ت ��ون �دم د��ر ز���ی ن........._
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..........................

����ر  �و��ری او را... آ�ر �ب ا��زا�ت ���ر �و��ری دراز ���ده �ود
ا�.�ت ھ��ش را ز�ر *��$ ... �$ �ت �ود ���د و ���ً �$ �ود *����د

�$ �ظر � ر��د �رای او��ن ��ر ...او �ر5ت و �$ *�-��ش �.�ه �رد 
دارد وا&%�ً او را ����د

_*�م ھ�ت دارن � در���د

$_�$ ��طر ا�ن �$ ذھ�م ا=ن آرو

�ت�ا��زا�ت �ودش را ����ر �$ او *����د و 

_ا�ن �و �و�(�ل �/�$ �Mو

_�و اروز �و ���� �و�(�ل �ردی ا��زا�ت

�و�$ ای -ر�����$ روی وھ�ی او �ذا�ت

����ر از ھر *�زی �وی ا�ن د��� �و �و�(�ل �ردی _
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��ظرش �ودم �و��ر�$ $���$  ��$ ��� �$ ھ�%�%�� دارم �� ��ط�ن 
� ��م؟ ا�$ ا�ن ��ر ا�����ت  س ھر�ز ���وام ��ر در�ت رو ا���م 

�دم

ا(��س ا��ت و (��ظت ...ھ��طور �$ �واب *�م ھ�ی او را �ر�ود 
�د ر��ده و  � �رد"ا(��س � �رد �رای او��ن ��ر در 9رش �$ 

و�ودش �رای ��� -م ا�ت

_�و�(��م �و ا����ب �ردی

�م ھ��طور_

�ت�� س �� �دا�� زز$ وار و  ر از �9ق و (�ت 

_ا� ھر�ز �-م ����ت �/ن ��زو��

د�ش ��وا�ت از ا�ن .. ز��� �$ ا��زا�ت �وا��د �و��ری ��دار��د
�� ا(��س ���-�ی ا��زا�ت روی ... ا(��س آراش ��در �ذت ��رد

 و�ت ��ش و�� از آراش �$ �دن او وارد � �د و ��م ��ش ھ� و 
ا2طراب ھ� را از �6 �6 �ھ�*$ ھ��ش �� �ود � �رد و ا(���� 

�ذا�ت �آ�وده و �رم را �$ �� 
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ا��زا�ت ���س �ر�ن ... ن او�و �ل �ودم �ردم... ��ت رو(� ن
*�زی �ود �$ �و��ری �� ��ون دا��$

ھ��طور �$ ا�.�ت ھ��ش را در وھ�ی �راق و �رم او 5رو � �رد �$ 
طور �%�ب ���ده ای ���ً آرام و ا5/�رش �$ طور �و�$ ���ده ای در 

او (��ً �6 راھ�  �دا � �رد �� ��وا�د �ود را از ��د &�م ... �ظم �ود�د
ا�ن و&%�ت ��-� �6  �زل د�.ر �ود �$ ... ھ��� �$ �ورده �ود �رھ��د

� ����ت آن را (ل ��د

 �زل ھ� ھ��م و ن ا���د

�$ ...  &ط%$ ای �$ در ��ن ��/��ون  �زل ھ��ش�١٨.�ھش روی  �زل 
 (ر�ت (��ب ۶۵ا5��د.... �$ طور ط�&ت 5ر���� از �"�$ ��ت �ر �ود

�ده ���ز �ود �� ا�ن  �زل (ل �ود و �� ����ت �و*/�ر�ن (ر�ت 
ا����ھ� ا���م �.�رد

�$ آرا� �ر ا��زا�ت را روی ���ش �ذا�ت و  ����� اش را �و��د � س 
ت �زش ط� ا=رض �رد� $�

 (ر�ت ����ر ��ده ۶۵ا�د�� �%د در(���  �زل را در د�ت �ر5ت �$ �� 
و ��ده دار آن را (ل �رده �ود
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ن �ر���م... � س �و��ری �$ طور ��ط��� ��د�د ......

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

5۴٣�ل 

ا�ن 5/ر ز��� �$ .....ا/�ن �داره ھر�ز �$ ا�ن و2%�ت �9دت ��م 
و�-�ی در�� در ��(ل 5را��$ �$  �ھ�ی ا�� �ر�ورد � �رد از ذھ�ش 

��م و رطوب روی  و��ش �ر&��د... �9ور �رد ����

��(�ل و (�5ظ �$ دور  از آ�/$ ھA ���و��...  ھ��$ &�ل �%د٣در ط� 
�م  +  �ی ا�� ���و �رده �ود �و��ری �ب ھ�.�م ز�ر �ور �ه او را� $�

/��-�ی ز��� و �ور���� د��� �رده �ود

ل درد ���و ارزش د�دن د��� را دا�ت)�

�ظره ی ��ل و ���/وھ�$ �ون آ��م_
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_�"ر���ً �$ ا�دازه �و

�و��ری  �راھن و ��ش �$ �ن �دا�ت و ��-� ��وار ��ن �رک دار 
���م رطوب در��  و�ت �د�ش را �راق �رده �ود و ز�ر ... و��ده �ود 

�ور �ه *�م ھ��ش � در���د

ا�ر*$ �� ھر ��ری �$ دا���د �و��ری ��ھد �ور و �وق و �.�ه �-وت 
ا� ھر�ز از ا�ن *-ره ���$ �� �د و ھر ...ا�� �$ ��ظر اطرا5ش �ود

��د �د5%$ �.�ھش روی �ورت او &�ل 

�و�م �$ �و ا���� آوردی_

ا�د�� �رش را �/�ن داد

�%د از آ�/$ �و��ری &�ول �رده �ود �$ ا�� ��ت رو(� وا&%� 
ا��زا�ت در (��� از �واب ��دار �ده �ود �$ ا��ظ�ر دا�ت ھ$  او�ت

��وت ��ود و ا(��س ��دی 9�"� در &��ش دا�ت�در 9وض ... *�ز 
�و��ری ھر روز او را ���د &�ل در آ �ر��ن ھA رھ� � �رد ���د ا�ن 

���ده�� �&���$ ھ�+ ا�

�$ �ز �و�$ ھ�ی �رم و ���&��$ ای �$ &�ل از آ�/$ آ��� را �رک �وب
��ت و از او �  ر��د....��د �$ او �داد �� س ���� زود �ر 
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�ر5��؟ ا�$ ��و�� �$ را(�� ھر ���� �وی ا�ن د��� �ری ��� _

_�ورا�و

(�� &�ل از آ�/$ ���ت �$ طور ��ل از دھ��ش ��رون ����د �و��ری او 
��$ ھ�ی راھ��ی ... ھر و&8 در آ �ر��ن ھA �ود...را �$ آ��� �رد

 $����5رت � �وا�د و � س �و��ری او را �$ /�ن ھ��� �$ در 
�9ت �ذاری �رده �ود � �رد

�و��ری ��م ���9ب ...ا��طور �$ %�وم �ود �و��ری ھ$ ��ی د��� �وده 
�ر.. د�وار *�ن: د��� را �$ او ���ن داده �ود $L��L ل ..ھرم ھ�ی.��

و ���� ��ھ�ی د�.ر.. ��*��-�ی &طب ��ل...ھ�ی آ���

(�= ا��زا�ت �$ آب اطراف  �ھ��ش �.�ھ� ا�دا�ت

�و��ری *را آب داره �در��$؟... اه _

�5�ر���س�$ ��طر _

 �در ھر ��ر �و��ری *�زھ��� در��ره آن �ط"$ �$ ا��زا�ت آوزش 
و ا�� ا(��س  داد �$ �ظر � ر��د او در ورد ھ$ *�ز اط�ع دارد
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�رد �$ �و��ری از آوزش دادن ا�ن *�زھ� �$ او وا&%� �ذت � �رد

_5وس 5ور *�؟

�رای اوھ�� �رد و � س �وN�2 داد�و��ری �6 ��ر د�.ر ���ت را

��ن از �ود�ون �ور �و��د _ $��و�ودات ز�ده �و*/� �$ و&�� آ�
�/��د

_وا&%�؟

�ذوب آن �ده �ود �رای *�د �(ظ$ د�ت و  ��ش را  ً�ا��زا�ت �$ ��
در آب �/�ن � داد

�دو�� _...�����ا�ن آ�ر�ن ��ری ���ت �$ ا���� رو 

�$ �9وان ��� �$ ����ون دو ��ر �$ *و�$ دار (/وم �ده �ود �را�ش 
��ت �ود �$ � ذ�رد �%5ً ر�� در ا��ظ�رش ���ت

&�ل از ا��/$ �ر�م ��$ �/م ����ر �وی ��(ل &دم �ز��م ؟���د �/م  _
�دف �8 ���م؟
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�ف ا��ق �ودش را �� �دف �ز��ن �رده �ود�

_ ����ھر طور 

ھر �دام در ا5/�ر �ود �م �ده �ود�د.. در �/وت &دم زد�د

ز��� ..ا���$ ا�ن ھ��$ ھ�ی �ذ��$ ��ن آ�-� ھ$ *�ز ��ل و �وب ��ود
�$ ا�� .. �$ � �وا��د�د =��ری � ����ت �ود را �$ ��ت ز���ر ��د

�وN�2 داده �ود

د�.$ ��ری از ��رھ�ی @�ر ��ظره �رای 9رو�م در ��ر ���ت_

و ھ*��ن  و ھ�وز ھم ��M$ آن ��ط�ن 9و�2 �$ دردرون ا�� �وا��ده
���زی �$ ذ�ر ��ش داو� �$ ا�� ... ��M$  �دا �ردن (�"$ �$ ��ن �ود

���د ا�ن �ود �$ �و��ری دارد �� ��.� .. در �دن او ا(��س � �رد ��ود
در درون �ود ��رزه � ��د

�6 �ب �%د از آن �$ �9ق ��زی �رده �ود�د �و��ری زز$ �رد

آرزو � ��م ��ش ��و���م در ورد ا5/�ری �$ �وی �رم ھ��ن  _
��ھ�ت �(�ت ��م
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��-� ا�ن ("�"ت �$ � �وا�ت �$ ا�� ا9��د ��د �را�ش %��ی ز��دی 
دا�ت

��و���� �-م �6 ��� �� واN2 �ر ��Mل رو ����م _

�و��ری *�زی �$ او .. �� ا�ن (�ل -م ��ود ا�� *�د ��ر � ر�د
�ت.����د ��-� �رای ا�ن �� ���� �/رد �$ ھر*$ �ر�%�ر ا�� را �$ .�

آ�� ا�ن � �وا��ت ���� �$ روی *-ره ز����ش .�ون آ��م ��د�ل ��د
� د�د را �وN�2 دھد؟

�رای ��د�ل �دن �$ �ون آ��م *�دان ���ق ��ود

*طور � . ا�ده ��د�ل �دن �$ �و�$ د�.ری �را�ش و(����ک �ود
� *�زھ��� �$ �� ا�د ��ور �ود &�د��ن را �ز�د ��وا��ت �رای �

�و��د�� و ��و*$ ھ�ی .. �و�واری �/�د؟ رغ �و��ری ھ�ی �درش
..د�ت ��ز �درش

�ور �ور��د

از �و��ری  ر��د
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�� (�= آرزو �ردی �$ ای ��ش �6 روز رو ز�ر آ5��ب دراز  _
�/��دی؟

��و�$ د�م �رای *�زھ��� ��A ��$ �$ ھر�ز ��ر��ون �/ردم _�

ن ��و�م_ �ا

.....در اون ورد �6 ��ری � ���م _

� �د A�� ن دا�ت���ا�� د�ش �رای ����� �$ دو� $����ر از ھ

��$ �ود��و��ری �$ او 

(�= د�.$ ن ���واده �و .�و ھر�ز او�-� رو ��واھ� د�د ا��زا�ت _
(ض ا��/$ �و رو �ل �ودم �ردم ا�م ن رو �ر5��.ھ��م $� .

و�5داری �و ��-� �$ ن �%�ق داره

.. (�� ا�ر ��ور دا�ت � �وا��ت �$ �6 طر�"� آن �����$ را دور �ز�د

ھ�وز ھم �.را�� ھ�ی ����ری و�ود دا���د

ز�را آ�-� ...�%داً 5-�د �$ 9� ھ�+ �و����م و��L در �ور و�ود �دارد
�وص ز��ن �و����م �ود ����-� &�ل در اLر ا��� �$ ���ری �$ ��-� 
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رده �ود�د.

�و �$ �ون آ��م ��د�ل �ردی و اون ���ری رو �ر5�م *�؟ _ $�ا

���د در��ره ��A .ا�ن آ�ر�ن *�ز�$ �$ ���د را�8 �-ش �.ران ���� _
�/��$ ھ� و &��ل ھ� �.ران ���� �$ �6 ر��2..ھ�

آ�� د���ی �و ھ��$ ا��"در  ر از ��و��$؟_

_ �� ر(�$.... �ور د���ی

ا�� �رای ا��/$ ��وا�د در ا�ن د��� ��ن ���م �$ در ��رد ���د ��ن �ر و 
��$ �ود ����� �$ ����ر از ھ$ . (�� �� �9ط�$ �ر �ود��و��ری �$ او 

�-رت آ�-� .. ��ن ���م �$ در �رده ا�د ����� ھ���د �$ �د��م �ر �وده ا�د
�$ ��طر (ر��ت �����9$ �� &�ل ھ�ی �� ر(��$ ای �وده �$ ا���م داده 

ا�د

(�= از . در ز�دان �$ ���� ��ش �رده �ود �$ ا�����ت �ود را (�ظ ��د
او ا��ظ�ر � ر5ت �$ آن را دور ���دازد

آ�� �� ا�ن ا�دازه د�ش � �وا�ت �� �و��ری ���د؟ �$ (�2ر ���د ا(��س 
�ود را ���Hر دھد؟
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... ا� ��9"ش ��ود.. ا�ن ا/�ن و�ود دا�ت.. ا�ر ��9ق او � �ود

��-� �6 ا(ق � �وا��ت ��9ق او �ود... �$ ھ�+ �9وان.. ا��ً و ا�داً 
.....

ھر ز�ن �$ 5/ر � �رد در �طر ا�ن &رار دارد �$ ��9ق ...�$ �9وه
�5��$ �%د از ان �ر *�زی �ر و �(ث � �رد�د... او �ود��

ز��� �$ �و��ری ���ب �را�"در �دھ� ھ��ش را �$ د&ت .. *�د �ب  �ش
ا��زا�ت �روع �$ ���ن و ��ز ��ری �رده �ود... ط��%$ � �رد

�و��ری �-وت و(�ت زده  ر��ده �ود

�ز ��ری �ردی؟..... �و _�

�$ ھ�ی ��Lف ..�$ ��ر ���د ا�ن ��رو ا���م �داد _)�دو�ت �دارم روی 
��وا�م

�� و&�� �$ ��و��م �د�/�ر ا���دام ���م �$ ا��ق د�.$ و �/� د�.$  _
ا/�ن �داره 9روس ن ��ز ��ری ��$.. �ر�م

_ �و ���Hر �دی ��� �طوری �$ (رف .. �و ھش �%� 
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Lل ا��/$ ��وای �6 �6 ��ول ھ�ی ..طوری �$ ر5��ر � ��م..�ز�م
�� �و �$ ��طر ن ..و�ودم رو ���Hر �دی �� ����ب ��ن �و ���م

�ودت رو ���Hر �دی؟

_ �%�وه ا�ن وظ��$ �6 ..ا�ن �A ������� ("$ ھ�ی �د�د ��د ��.�ره
ز�$ �$ �ودش رو ����ب �� ���زھ�ی ردش ���Hر �ده

ا�� ز��ن �ودش را ��ز �ر5ت �� ��وی �ودش را �.�رد و 5ر��د 
آ�*��ن (/م ز���ش را ��ز �.�ر5ت �$ .. ��ھ� او&�ت ���ر او..�/�د

از آن �ون ��رون � آد

.. ھ*��ن �$ ��طر (س (��دت ��%"ول او �� �/د�.ر �دال � �رد�د

�6 �ب �و��ری او را �$ �ر�$ ای �$ ا�� در دوران �وا�� اش در آن 
آ��� � �رد �رد

*را �و آوردی ا���� �و��ری؟ _

�$ ز��� �$ ا���� رو دو�ت دا��� _

ا� �$ ��طر ا�ن (ر�ت (��ب �ده .. ��$ �6 ز��� ا�� ��9ق ا���� �ود
�و��ری ھر�و�$ �و�(��� اش از ��ن ر5ت
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ا��و از ��� �دو��؟ _

� ����ت �ون آ��م او را در �ب ا���� د�ده ���د

���و�� �و �/ردی؟ _

��وت ����..ن ���و�� ھ$ رو � ��م _�" *را ���د �و از �"�$ 

�و ھم �� ن �$ ���و�� ��ی..�زودی

� س �و�$ و2وع �د

 �ری �$ . �و ��� ھ��� �$ �$ داو�س آ��ب ر�و�د.. اوه �دای ن _
�و �رو �� ھد�.$ د�دی و �%دش او�و ا�دا��$ �وی �$ ... ��ھ�ش �ودم

�ت  �ھ�ش �/��$ �دن... ا�راه�

�و��ری در (��� �$ *�م ھ��ش را ��ر�6 � �رد زز$ �رد

_ از ا�ن �$ �%د د�.$ ���ت...ز�ده و�د؟

(�$ ...�$ �� 5/ر &�ل در �رش .. ا��زا�ت �$ ���� ��وی او را �ر5ت
&د�� او را ����و �/�د

���د ��= ر5�ن .. را�2 �ردن او �$ ����دن ��دوس ھم �$ ھ�ن ا�دازه
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.از ��ره د�وار �ود

5"ط ��واد و&%� �$ �وی آ �ر��ن ھA ھ���م �$ .. �����ل �و��ری _
��و�$ و&�� �و ا���� ����� ازم (�5ظت ��$..� �ر �ز�$

5راو�ش �ن _

_ $Mو�ر�ن دو�ت �اون �-

��/$ �$ ا�ن ..�زو� �$ �$ آن د��ل �$ �و��ری �$ ��دوس اھ�ت � داد
د��ل �$ آن  �ر ����ر از ھر �س د�.ر در �ور �$ �و��ری اھ�ت �داد

از ��� �دو�م او�و �� �و�$ ھ�ی ����ری �� ر��و��؟_

_ �$ �9وه ��و�� �$ اون . �$ ��طر ا��/$ �دو�� ن 5"ط ����$ �وام
� داد..ا9��د ��� G��  نھر رد د�.$ ای �ود �$ �و�$ 

�ت� ��ز��� �$ �� (ر�ت �ر ���ش ا����د ا�� �� در��د

 ���$ (��دت � ���١٨�و �$ �6  �ر  _
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_ ١٧ $����

�� ا�ن طور ��ور � ..��=�ره �وا���$ �ود �و��ری را را�2 ��د
�و��ری در (��� �$ ��ون از *-ره اش � ... در آ �ر��ن ھA..�رد

��ر�د  �رک را �و�$ ای ��ر ا�دا�ت

_ زن �$ ا��زا�ت دا���و

آب دھ��ش را &ورت داده �ود ��د

-ر��ن و �و�� ھ��ن آ&�ی �و��ری _ $و ط��M ا��ون ���و

�� ��ون 5"را�ت ط�&*$ ... اروز دھ�ت رو �رای �ودت �.$ دار  �ر _
$�/�...ی ��=ی ���ر�ت رو �ز��ن 

ز���/$ ا�� را (زون و دل �ر5�$ ...ا� �%د از د9وا ھ��ش �� �و��ری
�را�ش ..  �دا � �رد او را �� ھدا��ی �د�دی �و را�ز � �رد

�واھرا�� �$ �$ ا�� �ودش �%�ق .�واھرا�� از �را�ر د��� � اورد
ا���$ ��ور � �رد (�= د�.ر �"�$ ی �واھرات ھم �ل او ...دا�ت
ا� ا�ن �واھرات �د�د �را�ش ��ص �ود�د ز�را �و��ری آ�-� را .. ����د

�وص او ا����ب �رده �ود�

�ون آ��ش ("$ ھ�ی ز��دی .�� او را �� روا�ط ��9"��$ �و را�ز� �رد
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 �در آ���ن دا�ت و ھر &در �$ ����ر &درت اش را �(ت ���رل در 
�/� �/� ("$ ھ��ش را رو � �رد... ز��� �$ �� ا�� �ود...آورد

�� ا�ن (�ل ھر (ر�ت �د�د �.�ت ا�.�زی ��9ث � �د ا��زا�ت �$ ا�ن 
�6 .5/ر ��د �$ �و��ری �� *�د زن ز���ی ���را &�ل از او �ر�ن دا��$

�ت او ھر �ب �� �6 ��ر �د�د �وده� ری ھ�ی :��ر �$ ا��زا�ت 
�رگ �� ھ�..��ط�ن ھ�ی و�ث..در���� ..

...ا� ا���$ ھر�ز �� �6 ا���ن ��وده

د��-��ش *��ن ����ب �� د�ت ا�� .. ���-�ن �و��ری د�ت او را �ر5ت
�وص ا��زا�ت در�ت �ده�از ..�ود ���د ا��/$ د��/�� ا�ت �$ 

ز�ر ژه ھ��ش �$ او �.�ھ� ا�دا�ت و آھ� ���د

�$ ���ر او راه � رود �و��ری ���د �دا�� و �ور �ود

�$ �ظر � ر��د � �واھد *�زی �.و�د ا� � س دھ��ش .. ���-�ن ا����د
را ��ت و �$ راه ر5�ن ادا$ داد

د او ھم ا��ون دارد �$ *$ -�ا��زا�ت (�2ر �ود �/� را �/�د �� �
د�ش ���وا�ت ا�ن آراش ��ز�� �$ �� او  �دا .... *�زی 5/ر �/�د

د�ش ���وا�ت ا�ن دوران �ه �9ل را �راب .. �رده �ود را ��/�د
ا� در او��ن 5ر�ت � ����ت �دا�د *طور &رار ا�ت آن ا�-$ .... ��د
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را از ��ن ��ر�د

ا��زا�ت ... ��� �$ &�م ھ�ی ��ن را �� �/د�.ر را رد و �دل �رده �ود�د
�و�$ ..�$ ��طر آن ھ$  ��ر5ت و ���Hر آن *��ن آ���$ و ��J �ود $�

ز��� �$ از �و��ری  ر��ده �ود *طور &رار ا�ت .*�زی �(را�� ��د
از �ر ��رو�� ��ص �و�د  ��G داده �ود

_ .$ �$؟ ھ�وز ھم  �ی (�"$ و�ط$

�وص �و��ری ا����ده �رده �ود���ز ھم از اد���ت ����6 

��ھ��� �$ آن ز��� �$ �$ او &ول داده �ود ��م... ا���$ ا��زا�ت ھم
در ...�$ ھ�ن ا�دازه دورو �ود...�و��ری �ر او آورده را 5راوش �/�د

�ت� ��و�$ �ده �ود �$ �و��ری روی ... آن ز�ن او ھر *�زی 
ا��زا�ت د�ش � �وا�ت ز�ده ���د...و �%�ت..ط��ب ��ر�6 راه �رود

(�� ز��� �$ د�ت ھ�ی  ر &درت او را �ر5�$ و �$ ��زو�ش �/�$ ..(�=
�� �ود در �%�ب �ود �$ � �وا�د �$ را��� &و�ش را �.$ ...داده �ود

دارد؟

وا&%� د�ش ��وا�ت �$ ��م اش M�5ق آ�د �$ ��ی آ�/$ �$ او دروغ 
�.و�د و ھواره ذھن �ود را ���رل ��د
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ا� *طور � �وا��ت ر5��رھ��� �$ &��ً �� او دا��$ را 5راو�/�د آن 
�م ��رھ��� �$ ا=ن �رای ا��زا�ت ا���م � داد� $� ���او را .. ھم ز

آن وا&8 � ا�دا�ت؟ ھواره �$ ��د

�ت ھر�ز د�.ر ���واده اش را �� ���د ا�ن �ز��� �$ �$ ا��زا�ت 
��طره �$ ��دش آد �$ *.و�$ �� ��و�ت و �� ر(� �� آ�-� ر5��ر �رده 

رگ را �ب ...د�.ر �زو� �$ ��دآوری ا�ن ("�"ت �$.. �ود $H�� وارهھ
�%� �رد �� �ودش ا�ن &�2$ را .��ود... �ردن ا��زا�ت �.$ دا��$ �ود

او ��وی ��رو�� را از ���ن ا���ن ھ�ی �� ���ه ...ا��.و�$ �و��$ ��د �$
�ت �� ا�ن ��ر ز�د�� . آ�-م �� ز�دا�� �ردن ا��زا�ت....�ر5�$.��� �ود 

���� ھ� را ���ت داده

ا��زا�ت ا�ن (رف را �$ �رات  �ش �ود �/رار � �رد

ا���$ �$ ا��/$ ا�� ..و در روا�ط ھواره �� ا(���ط �� او ر5��ر � �رد
ا� ا(��= ���د (�� 5/ر ...د�ش ��واھد ��ردار �ود �� *��ن *�زی

دا��ن 5رز�دا�� �$ ��$ ا���ن ھ���د �را�ش ����ر و(����ک ���د

ھر ز��� �$ �� او ا��.و�$ ر5��ر � �رد ا��زا�ت را �$ ��د ��م �وھ�ن ھ� 
و �("�رھ��ش � ا�دا�ت

���د او .. ھر�ز ��� در 9رش.. ا���ن ا(ق.. ��5 ذ�ر 2%�ف
ا��.و�$ ��9ث ��ده �ود ا(��س ��ود ��د

ا��.و�$ ��ود �$ او ذھ�ش را در ورد *�زی �$ ا��زا�ت �ود ���Hر داده 
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او ��-� ���&��$ *�م ا��ظ�ر ز��� �ود ... ���د و او را &�ول �رده ���د
�$ ��وا�د ا��زا�ت را ���Hر دھد

ا�ر ���وت �ژاد ھ�ی ��ن را ھم در �ظر �.�ر�م آ�-� �6 د��� از �/د�.ر 
آ�� ھ�وز ھم . ا�� �ود... او از ���واده ای ��ط��� �ود ا� ا��. �دا �ود�د

در �ظرش ا���ن ا(ق و ��.�� ھ��م؟ ا(��= از ا��/$ ن رو �$ 
$�/�د�.ران ��ون �ده ����ت 

�دا�� ا�ن 5/ر &��ش را �$ درد � آورد

 $/���و *طور � �وا��ت در ���ر او ا(��س را(�� �/�د ز
�ت � �وا��ت ا(��س ��د�ھ�وز ھم �� *$ ا�دازه �طر��ک و ��ط�ن 

ا�ت؟

ھ�ن *�د و&ت  �ش ا�� �$ او ا5���ر � �رد ز�را �ودش را ���رل 
دو��ش را از ��ش �دا �/رده �ود..... �رده و �ر

....ھ�وز ���� راه و�ده �$ ���ً �� او ا(��س را(�� ��� ا��

او را �زد�6 �ر ���د...�و��ری �و&ف �د

اون *�$؟... ھر *�زی �$ ���$... ا�$ ��و�� �$ ھد�$ �.�ری _

619



tlg
:@

NOVELSLAND

 ���د وھ�ی  ر ��ش را روی �و�$ ھ�ی �ر���$ اش �$ (ر�ت در 
آورد

_ ھ�+ *�زی �رای ن �رون �$ ..در �ظر �.�ر �$ &��ش -م ���ت
(��ب ���د

_ ���د �6 �و�$ ���ر او�-� دا��$ .. &رص ھ�ی ���واده ام رو ��ف ��م
���م

�ت��� ز�A �طری در �دا�ش 

ا��زا�ت _

*�م ھ��ش ��ده (�وا�� در�ده �رق � زد�د...ز�ر �ور �ه

���د �$ *�زی �رای ���ری؟��و�� ا�م او�و از د5�ر ...���� �وب  س _
(��ب ھ�ت �ط �ز��

���د �و��ری را  ���%��رھ� و ��رھ� ��(ره �$ ا�� �6 �رده �ود �� 
ا�� ا9�راف �رده �ود ا�ر �و��ری ��وا�د ��-� *�د ..�ب  �ش..درک ��د

*�ز �و*6 را ���Hر دھد ا��زا�ت &��ش را �$ او �واھد ���ت
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 ��G داده �ود ���ری

���د درک ��� �$ او در د����� ��رج از د���ی ا����-� �$ د��� اوده و _
��وت ...�زرگ �ده � ����وی اون &�%$ �و�5 ...&رن ھ�  �ش ...در ز

�ت و ���د �$ ...�$ &�� د�دی �زرگ �ده�ز�ر �ظر (��� (�وان 
ا�ر*$ �و��ری �/� از ��ھوش �ر�ن ردھ�ی ...ھ*��ن  درش �وده 

ا� اون ھ�+ �ردی در ورد ا(����ت زن ھ� ...ھ�ت �$ �$ 9رم د�دم
.. �و او��ن را�ط$ او �$ �9وان %�و&ش ھ���.... ھ�*�.... �داره

....ا(��= ا�ن ��ب او�و

�ت��و��ری 

_ �$ ھر (�ل ن دا��م را�8 �$ ھد�$ ای ..�دھ� ھA ھ�وز  ردا�ت ��ده
.�رای �و �(�ت �/ردم

�/رد  �.��در (��� �$ �$ طور ا�/�ری ا(��س �� ا�دی و �� (و
زز$ �رد

_  س ���د و&�� �رات �واھرات ����ری ��رم ��ھ�ش ..5راو�ش �ن
���زی

د&�"� *"در Lرو��دی �Mو؟_
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د ز�را ا�ن ��م ��و&�� ا��زا�ت او را ا��.و�$ �ط�ب � �رد �و�ش 
�وص ا�-� �ود�ھ��طور �$ ا��زا�ت �م �م ��9ق ...��%�ر ��-� 

�$ �� ان �-�$ ی �ش دار او را ��زو�� �دا ... �ط�ب �ردن ��ش
�ده �ود...�/رد

_ در�ت ھ��طور �$ �6  �د��ه ..� �$ طور �� ا��-��� Lرو��د ھ���م
ن ھ��$ ���ز ھ�ی �و رو �راورده �/�م..و �/$ ���د ���ن

���د ��وا�د �%دا �وا�/� �� از �واھرات را ��رو�د ..و 5"ط �رای ن
و ا�-� را �رای ���واده اش  �ت ��د

�و��ری د�ت او را ���د

_  $�رای ��� �$ ن �(ق �و..اب �ر

���د ا��

_ &راره ��ھ�م �9ق ��زی ��� .$ �$؟...��زم &��5ت او�طوری �د

�� ���� �$ ���ن ا�� زد..�%د از ا�/$ �$ ��دی ���س ھ����ن را دراورد

و ا�� �ودش را �� &رز �دن �ور�ش �%ب �رد
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�ت��دای ����  ��

&ط%�_

..� س او را �وازش �رد و در ا@وش �ر5ت

..&رار ��ھ�ت �9ق ��زی ��$_

ز��� �%د و&�� ا�� دا�ت ��م او را ���د د�9 �ر ز��ن � اورد (/م 
..�$ ���$ ھ�ی او *���ده �ود

د�.ر ..ا���$ ان ا(��س ار���ط� �$ د5%$ ی اول �� او ا(��س �/رد
...و�ود �دا�ت

��ز ھم ����ر را&ب ....��س ھ�ی ��دش را ���ر �و�ش ا(��س �/رد
ا�� .. �$ (ض ا��/$ �و��ری او را رھ� �رد..�ود �� او را ��ر دار �/�د

�ر5ت و �د�ش را ��ت $��ا�6 در *�م ھ��ش (�"$ زده �ود..از او �5

��زو��؟_

ا�ن ھ$ &درت در �د���ن . �ت ا�.����ش را روی �و�$ ھ�ی او ���د
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و�ود دارد ا� ا�ن �و�$ �$ �ر� و �ط�5ت او را �وازش � ��د

ن �.�ه �ن _ $�

���د ا�ن �ود �$ �.�ه �و��ری از ..ز��� �$ ا��زا�ت از او  �روی �رد
ا(����ت � �و�ت

اذ��ت �ردم �9ق؟ _

 $� ���*.و�$ � �وا��ت ا�ن طور �$ را(�� &�ب او را ذوب ��د؟ز
�م د�وارھ�ی د�9�5 اش 5رو � ر��ت..ا��.و�$ �$ او �.�ه � �رد�

��M$ ا�ن ���ت _ $�

�ت��دا�� ��دار �$ ا��  ��

_ ���� ا�ن ("�"ت ��رزه �/ن. ز�د��ت �$ ن �ره �ورده..�و �ل 

-ر���� و 9طو5ت درون �دا�ش ��9ث � �د ا�� د�ش ��واھد ��زو 
ھ��ش را دور �ردن او ����دازد و ا9�راف ��د �$ �� *$ ا�دازه �$ او 

اھ�ت � دھد
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ا� �ودش را ��ور �رد �� ("�"ت را �.و�د

و&8 ھ� �6 � ��م _ �2%�...

� ���؟ _ 6�

���د ��و�$ ای �$ از �� در ر5�$ ���د وھ�ی ا�� را دور �ت �ود 
(��ت *-ره اش از ا����ق �$ د�وا�.� ���Hر �رد...  �*��د

_ د�.$ ��ر از ��ر �ذ��$ 9روس.. و&ت �6 و ��-$ �وم �ده

...�و��ری_

�ت��دا�� �وھ�ن زده  ��

ھ�+ .. ا�$ از ھم �دا �ده �ود�م ��ز ھم �ورو  �ش �ودم �ر�.ردو�دم _
���� �و ا�ن د��� و�ود �داره �$ ��و�م  �دات ��م

� �د ���د &و�� �رای  $���آن ���ت ا�ر از طرف ھر رد د�.ری 
ا� از طرف �و��ری *�زی ����ر از �-د�د ��ود.. آ��ده �$ (��ب � آد
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ا�ن ھم �$ *�زھ�ی د�.ر ا5�2$ �د

�س �ن

در (��� �$ از *�م ھ��ش آ�ش ز���$ �/��د �/رار �رد

..ھ�+ �� ا��زاو�� _

��وت �ود�*"در �� ��$ ھ�ی -ر�����$ &��� اش 

��وت "��ل او ا����ده �ود��/� از آ�-� ���ز . ���د ا�ن �ود �$ دو رد 
دا�ت �$ دو�ت دا��$ �ود و در "��ل دو�ت �دارد و �/� د�.ر ��-� 

.. 9رو�� را �$ %�"د �ود �ر�و�ت �رای او در �ظر �ر5�$ ��وا�ت

ھ�*/دام از آن ردھ� �� دا����د *.و�$ �9ق �ورز�د

م �و��ری _-��ا��و �

در ط� ھ��$ ھ�ی �ذ��$ آ�"در ��وی �ودش را �ر5�$ �ود �$ طMن ��ود 
��ر ��ده �ود�د�*.و�$ ا(�����ش 
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.......................................................................

5۴۴�ل 

� �رد Aن ھ��� �ود .. �و��ری ھ��طور �$ دا�ت ا��زا�ت را �$ آ �ر�
اون �و دو�ت �داره: 5/ر �/رد

ا�ن ("�"ت �$ (د ز��دی او را ��J �رده �ود

او را �وس .. او از ھر 5ر��� ا����ده � �رد �� �$ 9رو�ش �ذت �دھد
� �وا�ت �$ او 9ر ��ودا�$ �دھد و ...از او (�5ظت � �رد..�/رد

و �و��ری �ذاب �ر�ن ردی �ود ...او را �$ �6 29و ��ط��� ��د�ل ��د
�$ او �$ 9رش د�ده

�� از و�ودش را رای �ودش �.$ ...�� ا�ن (�ل ھ�وز ھم �$ ا�ن �$�&
�داد.. � دا�ت $ادا

*را � .�� ا�ن ��ر �$ طور �� ا�دازه ای �و��ری را د�وا�$ � �رد
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����ت ���واده �د��ت اش ا��.و�$ �*��د ؟ �$ ز�د�� &��� اش ؟

ز�را ھ�وز ھم ھ�+ �دام از . ھ�+  ���� �رای �وال ھ��ش �دا�ت
.....��طرات 9رو�ش را در �واب �د�ده �ود

�ت� Aدر 9وض ا(وا� ر�� ھ

_ ھ$ ��و�ر �را@ت رو �.ر5ت��دوس

�ش روی د��-� و �و�$ ھ�ی ��(ره ����$ �ود�� Aرھ��� �$ ر���

ور�ت ا��"�م ھراھت ���د و ھوا�و دا��$ ���$_�� �وا�ت �رای 

ز�رف _ $*..$����� ��-�ره 5راوش ��$ �$ ھر�ز �و 

Aت �/ردھ������ او 

�%� �ردی �$ ا�ن  �ر �وN�2 �دی وا&%� *طور ������ داری؟_

�رد�ش .. ��ون دادم ده ���L$ �%د از ا��/$ او را �&�ت �ردم �-ش _
رو �وراخ �ردم اون ھم در�ت �%د از ا�ن �$ �-م �6 �رد از �$ *�ه 
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��A ��رون ���م

و ��-� �� دزد�دن آن *�د &طره �ون ��*�ز �$ از �ر5�$ �ود �$ را(�� 
�و��ری �� ��ون *�د �� از آ�-� را ��ر�$ .. �وا��ت ��طرات او را �دزدد

� ..در ورد دو�دن ز�ر �ور �ور��د رو�� د�ده �ود... �رده �ود
�وا��ت �ر�ی �ور �ور��د را روی  و��ش ا(��س ��د

ازد�ت دادن *��ن ��ر�$ ای ھراس دا�ت.. �%��� �دارد 9رو�ش از

ن وا&%� �ود ��ط�ن ام؟_ $�/�*را د�.$ ��� ��ور �

�ت�ا��زا�ت &�ل از آ�/$ �$ �ت (�م �*ر�د �� �(�� �ر5�$ 

_ � �وام �6 ھ� رو از روی  و��م .. ��ور �ن..اوه ن � ��م
و&%� �$ �ر�.ردم ا���� رو �رک �/ن.��ورم  ��

�$ از ا��ق ��رج ��ود �� �ود ... ھ��طور �$ ا��زا�ت را �.�ه � �رد
ن ��ط��� ام:5/ر �رد $�/��م &�ب....وا&%� ��ور ���$ از 

او در .د�روز ز��� �$ �$ آ �ر��ن ھA �ر���$ �ود �� ا��زا�ت را ��رد
�و��ری �$ د&ت او را ��ن ��زو ھ��ش �ر5ت و او 5ورا . �واب �ود

... (ر��� از روی ا9��د ��ل.. �رش را در ���$ ی �و��ری 5رو �رد

اون ھ�وز ھم : �و��ری �� ذھ��  ر���ن �$ او ��ره �د و �� �ود 5/ر �رد
�دو�$ ن *$ ��رھ��� ..ھ�+ �ظری �داره �$ *$ ��رھ��� از ن �ر��د�
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�ردم

�ل �ودم ��م $��*$ ��رھ��� �/�م �� او�و �رای ھ

�� .(�= از روی ���.� آھ� ���د و روی ��د�� آ� ز���$ ���ت
�(�� آھ��$ از ��(ره  ر��د

ا��زا�ت در ورد ن �وا��  ر��ده؟ _

A/�ن دادھ�رش را �

و؟ ا(����ت اون را�8 �$ ن *�$؟_

����ب �� ر5��رت.. ا(�����ش ��Hره _

�6 �رگ را �$ دا�ل د�A ا�دا�ت

�ت آوره �$ *طوری او ر5��رات �واب داد�د _.�

�و��ری *�م ھ��ش را ��ر�6 �رد
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_ Aواظب (رف زد�ت ��ش ھ

او ��م روز را در ورد ��طرات �� ..دو��ره (�ل و ھوا�ش ر��ور �د
��5ده �ودش �واب د�ده �ود

_ $�"��9 $� $��ا�$ ا�ن *�ز�$ �$ ��وای �دو��... �-م �.

او ���ز دا�ت �� ا��زا�ت ��9"ش ..��$ د&�"� � �وا�ت ا�ن را �دا�د
ز�را ��-� آن ز�ن � �وا��ت �$ و�5داری او ���ت �$ �ودش .... �ود

ا9��د ��د

/ن �ود �6 ��د �$ ا��زا�ت ھ�وز ھم و ھ�وز ھم ردی ��ر از او 
�ر ا�ت و ��-� دارد ���$ ��طر ر5��رھ��� �$ او در "���ش دا��$ از او 

ز�ن � �رد �� ��وا�د �ودش را از *�.�ل �و��ری آزاد ��د

��رو��و ھ*��ن از *�.�ل

Aر��د ھ 

ا5/�ر او�و �وی �واب �د�دی؟ _
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�و��ری روی  ل ���� اش را �� دو ا�.�ت ��5ر داد

ھ�*� _

ا�ر*$ �$ طور �داول از �ون او � �و��د

ھر ز�ن �$ � �وا��د ا��زا�ت ���د �"ط$ ای ���ت و ���� در ذھ�ش 
ا��زا�ت ھر�ز ....و -م ��ود �� *���*$ ا�دازه او را ��و�ق � ��د.... �ود

�ت� �را�8 �$ ا(�����ش �$ او *�زی �

�ت �� ��ری ا���م � داد �$ �$ �و��ری � ��� ا�ن (�ل ھر �ب *�زی 
��دآور � �د او �� *$ ا�دازه ���ت �$ ���واده اش ا����ق دارد

ا� .. �رد و �و*6 را دا�ت..ا�ر*$ ا(��س �6 %�و&$ (�ود 
 س �� �وا�د .. � دا��ت �� ز��� �$ ا��زا�ت ���ت �$ آ�-� و�5دار ا�ت

� �وا��ت و&%���  �ش ����د �$ و�5داری ....��� �$ او و�5دار ���د 
ا��زا�ت ���واده ...ا�ر ھر�ز در��ری  �ش � آد ... او را از ھم �درد

� داد Nر���اش را �$ او 

ن �� اون ا����-�ی �ژاد  �ت در . و �زار وا&8 �را ����م $�/ ��
��A و �زاع ����م؟

�م ا�ت��زارش ا���ر �.و�د �$ . &ط8 ار���ط �� آ�-� �9&��$ �ر�ن �
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���واده اش ا�ن ��ر را .ا��زا�ت ھ�.�م 5رار �ردن از ز�دان ���$ �ده
��ور �/��د �$ او رده ا�ت

�ت� Aھ

_��� �داری &���و �$ او وا�ذار 

��ری �$ ا��زا�ت *�د د&�"$  �ش از آن ر5�$ �ود ��ره �د $�

اون_

� س  ذ�ر5ت..���ت �د

_ $� $�����د���ل راھ� ... ا�$ ا���&� �راش ا5��د ازش (�5ظت �ن..
�.رد �$ او�و آزاد ���

��(ره �رش را �/�ن داد

(2ور دورادا �وی ��وب ا(��س ..�(�ت ا���ق ا5��دن �رای �و �د _
�زد�6 �وMن وا�/ری ھ� در �و�����.. �ده
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� �رد (�= او در �و����� �و ؟ د�رط  ����دو�ر &�� در آ�زون ز�د
� ��ت �$ ��(ره �وف و �و�ر ھ�ی و�د�.وی او در ����ق  �-�ن 

�ده �ود�د

ھ�ن �%د از ظ-ر �$ او��� �رم_

� �وا��ت �$ ��ری �زد�/� آ��� �$ ��م اروس ط� ا=رض ��د ���� �$ 
���د دورادو �$ ��طر ا�رژی �$ در آن .  ��وق ��دو�رھ�ی ���را �ود

(ل �ود �$ آ��� ��ر �رده �� ���د �و�$ �ده �$ �و��ری ا��راً آ��� 
�وده

Aر��دھ 

��رو�� �� (�= ��دار �ده؟ _

و&%� �$ ا��زا�ت �وا��ده �ود.. �6 ��ر _

د��رک (�� از ا�ن وا&%$ ��ر ھم �دا�ت

 ���و��ری �دون از د�ت دادن �(ظ$ ای ز�ن او را ����$ �رد و �
� �$ �ودش ا(��س � �رد را �و�$ او �رد��
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�و �دو���� �$ 9روس ن ����� _

ط��M؟ _

*طور �وا���$ �ود (�� �رای �(ظ$ ای �ول او را ��ورد؟

ا�$ �و ��ت ن ���� (�2رم �ودم رو ��وی .. �و �ل ن ����� _
آ5��ب ��روز ��رم

ه �$ ا�ن 5/ر ...آ�� �6 *��ن *�زی را �$ ا��زا�ت �.��$ �ود ؟ز��� ک
رده� ��$ ... �رد �$ �� *$ ا�دازه �$ او �وھ�ن �رده و او را ("�ر 

�ود  �*�د

�ل �/رده _��دو���� �$ �ر�و�ت ن رو �$ �و  $���و ھ

ن از @رور و �/�ر �ودت �$ �9وان و���$ ای ��9$ �ودت ا����ده  _
�ت ��.� �� �ظ�ری..�ردم-�$ �9وه در 9ق و�ودت ا��زا�ت ..*$ 

رو �$ �9وان 9روس �ودت ����ص دادی ا� &�ول ا�ن ("�"ت رو 
�رف �ظر از ھ$ ا�ن .. �و��ری... �$ &��ل در�$.. ا�/�ر � �ردی

ا �و ا��زا�ت رو �رای ن &ر���� �واھ� �رد *ون ھ�وز ھم ��ج ...*�ز
و ��ت  �د��ھ� رو � �وای
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�ت��� ("�رت �$ �دن ا��زا�ت �.�ه �رد و 

ا�ر*$ �$ �ظر � ر�$ ازدوا��ون رو ��ل �رد�ن _

راه د�.$ ای �رای �$ د�ت آوردن  �د��ھ�م  �دا �واھم �رد_

ا�$ راھ�  �دا �ردی �$ �6 �و����م ��و�$ &�ش �$ �ور رو ��د�ده _
......�.�ره �زار �م ازش �� اط�ع ��م

او را .&�� �$ �ورده �ود ���د ز���ری د�ت و  ��ش را ���$ �ود
��ور � �رد راھ� را �رود �$ �� �وا��ت از آن ���Hر �-ت دھد

آن &�م ھ� او را ��ور � �رد�د �$ �دون ���.� در ����وی (�"$ 
�رای ا��/$ ��وا�د ز�ن ����ری را �� ا��زا�ت �.ذرا�د ��ور �ود . ���د

ا� ��-� �رای دت �و��ھ� � �وا��ت .در "��ل ا�ن ا���ر "�وت ��د
��وی �ودش را �.�رد

در (��� �$ دوش �ر5�$ و ����ش را 9وض �رده �ود ..ا��زا�ت �ر��ت
ک ��"�ب ��(��$ در د�ت دا�ت.ی

و&�� ا�ب داری د���ل (�"$ �.ردی �� �"�$ �و����م ھ�ی �و*و�و  _
���$ ��زی � ���؟���وب و 
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� دا��ت ا��ون ��(ره �� �ود در ...�.�ه  ر��.ر ھA را ��د�ده �ر5ت
ا�ن 5/ر ا�ت �$ (�= او �$ د���ل *$ ھد�5 ا�ت

�و��ری ��-� آرزو � �ردم ���د *�د ھزار ��ل  �ش ��زھم اھداف 
ز�د�� اش �را�ش واN2 و ��ده �ود�د

ا���$ _

ا����د

(�= د�.$ �رم _

��$ �Mو_ A�� د�ت �رام �L(دا&ل �و �وس �ن 

�ت��$ �و��ر�د �ش ��وا�ت ھر ا�ن را �� *��ن �(ن  ر رو���$ ای 
دو���ن را �$ ��ت �واب ��ن ط� ا�%رض ��د

و�ر�$ 5/ر � ��م د�وو�م �����م_

��ل �د�د�او (�= از �-�$ ..�و�$ �ب ھ�ی �و��ری �$ �ت ��= 
ا�ر*$ 5/ر ��/رد �$ آن آھ��$ (رف زدن .ا��زا�ت �و�ش � اد
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���ت..�وھ����� اش �ذاب ���د �ردم .. �را�ش ���د �6 ا�زار 
و ورد او د*�ر ..ز���ی او را � د�د�د..�(�$ ی او را �وش � �رد�د

�وء ���ھم � �د�د

ھر ...ا� د�.ر �$..در�ت ھ��طور �$ �و��ری او را د�ت �م �ر5�$ �ود
��ر5ت �$ *$ زن �وا��دی ا�ت �روزی �$ �� او �.ذرد ��د 

ھر ز�ن �$ ��5رت � �رد�د ذھن ھو���رش ���د ا���J اط��9ت 
��ر�$ آن ...��د دادن �$ او ��ر �ذت ���� �ود... را �ذب �ود � �رد

�6 ��ر د�.ر آن /�ن ھ� .. �ور ��زه ای �$ آ��� � �����د...��طق �� او
را �رای �و��ری ھ���ن ا�.�ز � �رد

ا��زا�ت ��9ث � �ود او ا(��س �وا�� و ز�ده �ودن ��د

�رای ردی ���د �و��ری ���د واد �در �ود ا��زا�ت دا����و

 س *را �� �وا��ت ا�ن ا(��س را از �ود دور ��د �$ ا��زا�ت دارد 
�.�رد؟ $��از او �5

�$  ���ن �م �د �� �ب ھ��ش را "��ل �ب ھ�ی او ��5ر دھد و 9طر 
آرا���ش اورا �$ ر�$ ھ��ش �/�د
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و&�� ا���� ����م �رام �.ران ���؟ _

�رش را �/�ن داد

ا� د�م �$ (�ل ��� �$ راھش �$ راه �و �و5�$ ��وزه _

���د �6 واد ....�و��ری ا(��س �رد ���$ اش  ر از @رور �ده
ا��زاو��...�در ..

(ض ا��/$ در ��راژ ��ر . �� �� (�� از آ��� ط� ا=رض �رد $�
دورادو در ا�ن ...ظ�ھر �د (2وری ��.�ن را ا(��س �رد اروس

�زد�/� �ود

.... ر9د و �رق ���$ آ��ن را ��/�5ت....��ران �روع �$ ��ر�دن �رد

�وی .....و��"� �� �دای 5ر��د ���دی از دا�ل ��ر �$ �وش � ر��د
���� از د�ن ھ��ش �� �/د�.ر ��وط �ده و در �6 /�ن �$ ��م 

ای ��ش ��� �� �ود .. �� �ود آرزو � �رد  � ر��د و �و��ری
�� ھ$ آ�-� را �� ھم در �6 *�م �$ ھم زدن ���ود ��د� آورد

ر�ز �ن...�$�

. اردک  �ر �وری را د�د �$ و�ط ��(ل رھ� �ده �ود. �$ ��$ آب ر5ت

��=ی �ر اردک �ور ر5ت و �رای ���دن �دای دورادا �وب �وش 5را 
داد
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در ��ن آن �دای �دی درد و �رق و ��ران ��-� �داھ�ی ���� را �$ 
ھوای ..�6 وا�/ری ��Q ���د..از ��ر �$ ��رون � �ز�د�د � ���د

را ا����م �رد ا� را�($  و�ت ��5د دورادا..رطوب را �$ ��م ���د
� �وا��ت (ل د&�ق آن را �$ در��� ����ص دھد�

/ن �ود �� �ب ا���� ��ظر ���د و در ��ن د�ن اش در �ذ��$ 
�ز��Mت ��.� �$ در  �ش رو دا���د را �� ا����ق ��م ��ور ... �����د

��د

� دا��ت ھر �(ظ$ ای �$ دور از ا��زا�ت � ری ...ا� (�= �� ��ب �ود
ا5/�رش ����ر �$ �ت ھرج و رج ���ده �واھد �د.�ود

ر9د و �ر&� در آ��ن  د�دار �د و �رای �(ظ��� رود���$ را در���ن 
ا� ھ�*/دام . ��و�ر *�-�ی ��و&�ت �ور درون آب �ر�$ ا5��د. �رد

از آ�-� �/�ر او ��ود�د

..����� دورادا؟و&ت ز��دی �دا�ت �$ او را د���ل ��د

�رش �$ �ر9ت �$ ..ز��� �$ �6 ��ر د�.ر آن را�($ را �$ ��م ���د
�$ �ر9ت �$ ���ر رود���$ ط� ا=رض �رد و �ر ���ش . طر�5 *ر��د

� آ�د �$ �ظر � ر��د را�($ از ��م اطراف.*ر��د
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�روع �$ ���ن ���ت �$ .. س ��م ا�ن ����ق 5راوش �ده رو �.ردم
=��ی ��م در���ن..���ت ز�ن �رد

��ران را �$ اطراف  را��ده � �رد و ��9ث .��د �روع �$ وز�دن �رد
.. �� ا�ن (�ل ھ�وز ھم � دو�د..��د را�($ در ��م �25  را��ده �ود

دورادا رو  �دا .. ا5/�رش ���د ���$ ھ�ی در���ن در ھم ژو��ده �ود
�%دش ھ�+ *�زی ���و�$ (واس ن رو از (�"$ ... او�و ���� �ن..�ن

دور ��$

����د و در ازا�ش (ل ا(���� وب  در �ظر �ر5ت �دھ� ��د ن را
�ر �ود ھر *$ ����د *�س از وب..  �دا ��د را��5ر��ده �$ او ����ت .

ورد ط��%$ و آز��ش &رار داده �ود �رده و  �ت �ر او ر���� را .

�ت�او از .ا� �و��ری � دا��ت ��د ن ھب او *�زی ��واھد 
ز���/$ ...����ر از ردی �$ د��ور داده �ود ھ�رش را....�و��ری

�ر �ود....��/��5د و �د�ش را ��ر�N ���د... ھ�وز ھم ھو���ر �ود��

�و��ری ز�ر ���$ ھ�ی ا��وه در�ت �روی  �-�ن �د

�رگ �� و  ری در���� �$ ��  $��و �� ا�ن ��ر ��9ث از ��  را�دن �6 
�/د�.ر &رار �ذا��$ �ود�د �د

� س در .. �6 �.�ه �$ �و��ری ا�دا��ن و از روی �رس 5ر��د ���د�د
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��و��  را��ده �د�د��-ت ھ�ی 

*را �� ..... آن را�($.. �و��ری (�� �6 �.�ه ھم �$ آ�-� ���دا�ت
�وا��ت آن را د���ل ��د؟

دا��$ ���د �ر��� �$  ھ�+ ذا�ره ای �� ��دن �$ �� �وا��ت
�� ا�ن . ��-� ا�د او �رای  �دا �ردن (ل (�"$ �ود ��طرات *�س

�$ ��ی آ�/$ در ورد آ�-� �واب ����د �$ ��ر�$ �ردن ��طرات ... (�ل
� داد $�ودش ادا

آ�ر�ن �وا�� �$ د�ده �ود ؟��� �$ ��=�ره ا����وو�+ را �رای �5ودور 
���-� �%د از آ�/$ �/��$ ی �و��ری ��=�ره ... ز�دا�� �رده �ود را د�د

 ���ن ��5�$ �ود

�/��$ داده �ود و �� ���دن ز�$  �� ��و�� د�وا�$ وار ا�����وو�+ را
ھ�ی او �$ �$ �و��ری ا���س � �رد �� او را ����د ا(��س �ر��دی 

9و�ش �$ او د��ور �-��� را داد.� �رد $� �����رش را �� ... ز�
��وا�ت ....��ت ا��/$ 2ر�$ آ�ر را 5رود آورد ��= �رد $� ���و ز

�ر  �د��ه را از ��ش �دا ��د 2ر��ن &�ب او را ���د

&��ش �$ � ش ا5��ده 9و.. �%�ت _

�-وت و و(�ت زده �$ �ظر � ر��د�5ودور

642



tlg
:@

NOVELSLAND

�� دا��$ ���$ _� س ا(��= ���د �6 وارث 

�روع �$ (ر�ت ..���ر �ودش را "��ل ��وی ا����5وو�J ��5ر داد
دادن ���ر �$ *پ را�ت �رد و ��وی او را � �ر�د

9رو�ت ����ت؟ _

J�5وو���دادا� G��  ن د�دان ھ�ی �$ ھم �5رده �ده���$ ���� از 

رده _

او �$ �درت �ودش ھم ز�ده �ود

Lل �"�$ _

�ون آ��م ھ�ی %�ث �(ت ���Lر �و�9 ���ری از ��ن ر5�$ 
ا�ن را �و�9 2%ف �رم آور �رای ���را ھ�  ا����5وو�J �د��ه..�ود�د

�� �.$ دارد�� دا��ت و ھ�ن ��9ث �ده �ود �$ ا�ن �راژدی را ...

�و��ری در (��� �$ �رای دور دوم �/��$ آ�ده � �د  ر��د
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و وارLت ����ت؟ _

���� �$ �و  �داش ��/�� (روزاده _

ا� �و��ری را  �دا �رد

در (��� �$ ���د رگ �� �دا و ���د ���$ (ر�ت � �رد ��=ی �ر 
�وزادی �� وھ�ی �ور �$ او ��ره �د و �� د�ت ..�6 �-واره ا����د

....ھ��� �و*6 ا�.�ت او را �ر5ت

*را دو��ره ا�ن �(�$ را د�د؟ ���ودآ��ھش �%� دا�ت �$ او *$ �.و�د؟

$� ����و&ف ...�ب �زد�6 �د ����وی �� ا��ش را آرام �ر �رد ز
9ر&� �$ از �ر و �ور�ش ��ری �ود �� ��ران در ھم آ��ت... �د

�+ اLری از ...�.�ه �-م ���ده ای �$ آ��ن  ر از ر9د و �رق ا�دا�ت ه
آن (2ور ��.�ن ��� �� د�د �ده �ود.. دورادا  �دا �/رده �ود

آ�� ا�ب ھ�ن ��� �واھد �ود �$ . ��ز ھم �6 �ب �� (��ل د�.ر
ذھ�م �رای ھ��$ �/�ت � �ورد ؟�رش را ��ن د��-��ش ��5ر داد
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ا�ر*$ ا��راً ز��د �$ ��ج و ���ش 5/ر �� �رد ا� ھرا�ش �رای 
او را �$ ز�ن � زد.. ا��زا�ت �� و&�$ �ود

���د *$ @�ط� �/�م؟........... ���� ��واش

� س �$ ���ر�و  �ش روی او�ت..���ره (�"$ را  �دا �واھد �رد

� �وا�د آرزو ��د �$ ز�ن �$ 9"ب �ر�ردد و &�م ھ��� را �$ �ورده 
ز��� �$ ھ�وز آ����ت ��روا�� را از �دن ا��زا�ت ... ��� ��د�ده �.�رد

� س �� (و��$ و �رف ز�ن دل ا��زا�ت را �د�ت آورد و ..��رج ��د
�� او ���د �6 �/$ ر5��ر ��د

� �وا��ت آرزو ��د �$ 9"ب �ر�ردد و�� �� �وا��ت &�م ھ��� �$  ��
او &�م �ورده �ود �$ ھرآ�*$ در �وان دارد را .. �ورده را �/ر �ود

و روح ا��زا�ت را از ...�/�ر ��رد و ��رو�� را �$ �6 ���را ��د�ل ��د
��ن ��رد

�$ �$ ا�ن %�� �ود �$ (ض �$ د�ت آوردن (�"$ ھر�و�$ ��ش @�ر از 
آن ����$ %/وس � دھد

� �وا�د ا��زا�ت را �$ ...ا�ر ��م �"�$ ھ��ش �� �ن ��ت وا�$ �د
� س �ودش را ز�ر �ور آ5��ب ��وزا�د و �$ .. د��-�ی ھA �� �رد

�����ر ��د�ل ��د
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�ودم ..�� د���ی �ودم ...�%د از ا�ن ھ$ ��ل �$ ��ش �ردم ز�ده �و�م 
رو �/�م

ا� ��ش �رای �ود��� ھ*��ن �$ %��ی �/��ن &�م �ود ���ت �$ 
آ�� ا�� ا/�ن  ذ�ر �ود �$ در "��ل ��ش و درد �$ ا�دازه . ��رو�� �ود

"���$ ��د �� �رای ا��زا�ت ��رد؟ �5��

� �وا��ت  $� ��م ا�ن ���ر�وھ� �$ ا�ن %�� �ود �$ � ����ت ط���
9رو�� اش را ���ود ��د ��/�د

...����ر �طر ��ک

� �وا��ت از ..�� �وا��ت در ورد  �ش ���� اش �� ��� �(�ت ��د�
� ا�ن ��رھ� �$ %�� �/��ن 9-د و  ��ن ..��� �"��2ی �6 ��د��

اش �� ا�-$ �ود

�$ ا��/$ ..(�� �� �وا��ت �$ ا��زا�ت ا�ط�ر دھد او را �رک ��د
(�"$ ��ر �ود را � �رد -م ��ود او *$ ا�دازه ..اھ��� دا��$ ���د

�زد�6 �� دور ���د

در ا�ن  �+ و �م رگ آوری �$ �ودش در�ت �رده �ود ھ�+ راه 
5راری و�ود �دا�ت
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آ�� ... ���ز ��ری �� ذ�رم �رای ا��"�م.. �/�رم ��9ث ���ودی ن �د
��9-�ی ن در �-��ت ��9ث ���ودی ن �واھد �د؟

�م &�م ھ��� �$ �8 �رده �ود �� �وا����د �$ او �6 ��د �� از ز�ر �
�� �ر�و�ت 9رو�ش �$ (�"$ ���$ .. ا�دش..&�م �ودش ���$ ���� ��د

�ده �ود

در�ت ز��� �$ �ودش را آ�ده �رد �� �زد ا��زا�ت �ر�ردد و �ودش 
��د و ��ران �دای 5ر��د وا�/ری را �$ ..را در و�ود او @رق ��د

�و�ش ر���د

ا� ھواره �$ ..� �وا��ت ��/س ���د؟�دای از ا��/$ زن �����/�ری �ود
�$ .. ���د �$ او �ر��� *�زی ����د..�ظر � ر��د او را درک � ��د

ھر (�ل �و��ری ���&ت *��ن *�زی از طرف او را دا�ت

�م .. در(��� �$ ذھن ر�2ش در �طر �/��$ �دن &رار دا�ت��
�ر5ت @رورش را &ورت دھد و از ��-� ��� �$ � �وا��ت او را از 

ط�ب �6 ��د..ا��رت اش ازاد ��د

ت وال (�ل ط� ا=رض �رد و در (��� �$ ��ن $  �-�ن �ده � $�
�ود ��ظر ا����د

�(ظ��� �%د ��/س �� �� ����� �$ ا�وان ��و�� &دم �ذا�ت و د��$ ای از 
وھ�ی �/� اش را �$ اروا(� �$ از ���$ (�5ظت � �رد�د �%�رف 
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�رد

�و��ری ا�ن را ز��� �$  ��.و وھ�ی ... و ھز��$ ذا�ره ی آ�-� �ود
�/رد 5-�د 8�$ ھم ��5�$ ی وا�/ری ھ� را �

�ر5�$ �و�د و او �$ ����  ��/ن �ود �$ �ردوا�/ری ھ�ی ��رو�د 
��ظر د�دن آن روز �ود... � �وا��ت ��وی �ودش را �.�رد

ر5��رش =ا��=�$ �ود ..ز�ر ��ران �را�ن �$ �ت او �$ راه ا5��د��/س
��$ �ود �$ آ��ده �.ری اش در وا�-$ �� �و��ری �در �ذ��$ �$ �و��ری 

��ر �� ��د

���$ �ود ز�را درون �.ری �و��ری در وا�-$ �� او ��ر ��/رد��

ا� (�= �و��ری (�2ر �ود ھر *$ دارد �دھد �� او ��وا�د ذھن و آ��ده 
اش را ��وا�د

وا&%� ز�رک..��/س..ز�رک

�دون آ�/$ ��$ ای �(�ت ..��-� *�د &دم آن طرف �ر �و��ری ا����د
ا����ده �ود�د...���د در (��� �$ �/د�.ر را ارز���� � �رد�د
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وھ�ی ���د و �/� ر�A اش ز�ر ��ران ��س �ده و �� ��د �$ ا�ن 
*�م ھ�ی در�ت و ط��� ر�.ش روز .. طرف و آن طرف � ر5��د

 ���ن دا�ش �$ در ��د �/�ن ��ورد �/$ �/$ �ده ..�$ �ظر � ر��د�د
�ود

از آن ز�ن �� ..��-� *�د ھ��$  �ش او را در ز�دان �وی �ز�ره د�ده �ود
او ھواره زن ظر��� �ود ..��ون �$ �ظر �(�ف �ر و =@ر�ر � ر��د

ا� (�= �و*/�ر �$ �ظر � ر��د

ا� از �(�ظ ....ا�ر *$ از �(�ظ ذھ�� آ��ب د�ده �ود... ا� �� ا�ن و�ود
�5ز�6 �دن و *-ره �� �"ص �ود

� س �رش را �$ طر�5 �م �رد ���د ا�ن �$ � �وا��ت ا5/�ر �و��ری 
را ��وا�د

�� *�زھ��� را �$ �� ... �و��ری �� �دا �$ او ا���س �رد �� ����د
�و از ا�ن ا��رت ���ت �ده..از ذھ�ش ��وا�د...�وا��ت ���ن ��د... $�

�ت����� در (��� �$ �ب ھ��ش �$ �درت �/�ن � �ورد 

_ ن ���د ا��زا�ت رو دا��$ ���م��/س

� �وا��ت ����ر از ا�ن *�زی �.و�د�... N�2و�وا��ت *�زی را � ��
��ن آن ھم ز���رھ��� �$ �ر اLر &�م �$ د�ت و  ��ش .. دھد� �� ��)

(�� ��-� ا����دن در (2ور ..���$ �ود�د �دن او را �$ درد � آورد�د
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��/س &درت او را �(��ل � �رد

����د زد �.�ھش ���� �ود��/س

�/$ ی -ره ھ�ی ���د رو =زم  _ 6 س  �د��ه -ره ھ�ی ���ه �
داره؟

�ر��ن را در ھم �/�5ت و �� ��و�ت *-ره  ر9د و �رق آ��ن ��=ی
ھ��طور  �ورت دو�ت دا���� اش..او را رو�ن �رد

�/رد ��ت �د �$ $ ��.و���وم را زز

در .. ��ر�/� ط�ق...�و��ری �و در ورد *�زی ا����ه �ردی _
�ز�$.. �-ت ��ره ���$.. ا��ظ�ر 6��/$ �-ت *�

� س روی  ���$  �ھ��ش *ر��د و او را ��-� �ذا�ت

&�ل از آ�/$ �و��ری �دا�ش را  �دا ��د او .. ����ورا�$ �ر ���ش ا����د
در (��� �$ �� �ود 5/ر �/رد د�.ر .. از (��ر ��N ھ� �ذ��$ �ود

��رش ��م �ده 5ر��د ���د

_ ھرزه ی �%���...�و
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..............

آن �ب در (���/$ ا��زا�ت را (/م در آ@وش �ر5�$ و 
�واب (�"$ را د�د............�وا��د

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

5�ل *-ل و  ��م

�و��ری ���5��$ .. ��طرات *�س از (�"$ درھم �رھم و ��J ���ده �ود
�� �دن وب را رد ��ری �رد��5��$ ... از آ�-� ا����ده �رد و (ل ��

�$ ����دا ط� ا=رض �رد

ھر�ز �� �وا��ت (دث �ز�د او در ����دا  �-�ن �ده
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طوری ر5��ر � �رد �و�� ھ�+ ... ز��� �$ ��دار �د.. �� ��و�ر
�ذا�ت..*�ز ���Hر �/رده Aول  �ش ھ%ا��زا�ت را ط�ق 

ا�ر*$ �$ (ض ا��/$ �$ �9وان �دا(�5ظ� �روع �$ �و��دن ا��زا�ت 
 ���ن دادن �$ آن �را�ش ��ت و د�وار �ود..�رد

(�= دا�ت ر�%� �� ��م و���ن را �$ �$ و���$ &و��ر�ن ����م ھ�ی 
�ذرا�د �(�5ظ�� روی ز�ن (��ره �ده �ود را از �ظر 

�م و���ل (�5ظ�� آ����� دا�ت �$ �$ ا�ن %�� �ود (�= *�س� ��
�$ را(�� ��م آ�-� را از ��ر ا�دا�ت و از .. �و��ری �� آ�-� آ����� دارد

�ن د�9�5 �ذ�ت����

� �رد از (�ل ��ر�6 �9ور �رد �Mر�$ ا��ق ...در (��� �$ �ود را ��
��و��دوق رد  �ت د�وار �/� از ھ�ن ... ��و�� وب وارد �د

ا��ق ھ� �ود و (�"$ در آن &رار دا�ت

وب را در (��� �$  �ت �زش ����$ �ود و دا�ت �� �و�� �(�ت 
�ھ�*$ ���$ ھ��ش �$ ��طر ا2طراب (/م �ده ..� �رد  �دا �رد

�$ را ��و�� ... �ود�د�/�و��ری � �وا��ت �(�ت ھر دو طرف 
���ود

�(�ت �/رد...د�/�ن *�س..وب دا�ت �� ���د ن
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$����

�ت�وب 

��و�م �.م ا��/$ ��ھ�م ��س �ر5�� *"در �رام ارز��ده_�

�� �-�$ ی @��ظ ا�ر��دی اش  ��G داد *�س

ا� �رای ا�ن �$ ..ھ�+ �9&$ ای �$ از �ر �ر5�ن را�ط$ �� �و �دارم _
�م �ر5�م �-ت ھ�دار �دم و �رای...�و�م رو ���ت دادی�� �5��

در ورد *�؟_

��و�$ ��طرات ن رو ...د�ن د�ر�ن �وی �ز�ره �ون �و �و��د _
$������ �و �واب �.. ����$ �$ �$ ا�ن %�� �$ زودی در ورد (ل 

�$ زودی �$ د����ت ... ��و�$ از ����م د�9�5 و ھ$ *� �9ور ��$
و ھ*��ن �د���ل (�"$... ��د

�و��ری �$ �درت ��وی ��ده اش را �ر5ت...د�.$ د�ره ن ا����م ..

��و�� ھ*�ن &در�� دا��$ ���$ و ھ*��ن ا&دا�ت �"���� ا�ن _�
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ا� ا�ب از ا���� �رم و از او  �-�ن ��م.. دورو�ر ��ر �ذا��م

�ر� �د�/وت ��.��� (/

_ �روه � �و�د ...$ ا��/$ �ودت ��وای ا�ن ��رو �رام �/�� $�
ھ�وز ھم ��رھ�ی ز��دی وده �$ ���د . � �$ &درت �و ���ز دار�م..د�/�ن

�� ا��زه ...ا���م �د�م �� ا��زه �د�م ���را ھ� ز�ن رو �$ *�A �.�ر�د
�د�م � رو �$ ا��رت �.�ر�د

� رو � �وا�م� �(�= ا�.�ر �$ 

�ت *�س�

5"ط (�"$ رو از د��-�ی .ار���ط ن �� اوردر �رای ھ��$ &ط8 �ده _
�$ طور �.�ت ا�.�زی �و��ری ��ر از �و . اون �ون آ��م دور �.$ دار

ا9��د دارم و دو�ت �دارم اون (�"$ د�ت اون ���$

�ت ��و�ن درد��ک ����د *�س��

وا&%� ���ل داری �� اون و�ودات ��9ب ا���"$ ھم  ��ن ���؟  _
5راوش �ردی اون ��9ب ا���"$ ھ�  در و �درت رو���ن و �/��$ 

دادن ؟�و رو �/��$ دادن و �"ر���ً ����د؟ن �و را از د�ت او�-� ���ت 
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دادم

ن ھم ا=ن �/� از اون ��9ب ا���"$ ھ� ام وب_

ا�ر*$ �ورت وب از �دت 9�����ت &رز �د ا� �(ن �دا�ش  در 
�و�$ و دل �.ران ��&� ��د

_ اون زن �و رو ا@��ل �رده.. �ر ذھ��و ����و دادن

�ت *�س� ر���.را�$ 

�-�ره ر��ن ذھن ..ن  �ر �و ����م و اون زن &راره ھ�ر ن ��$ _
ن رو ����و �ده �� �و

$L)� ل��&

و �ودم ھم ھون .ن �$ اوردر �زارش دادم �و �وی �ز�ره ردی _
ور�ت � &رار �(رف رو ��ور � ��م ا� 5"ط �$ �رط� �$ �ر راه 

�.�ری

 ��G داد*�س
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ن �� طرف �وام �� طرف او�� _ $� ����5"ط �$ �/� ..(ق �� �وM$..�-م 
از 9ز�زان ن آ��ب �ر�ون و ن �د�ور ���5 � ��م

�$ در�$ در*�م ن ارزش  �دا �رد��د ن

�ت�$  ���ن ��5ت �و��ری ��/(ض ا�ن �$  $�

_ 5"ط ا�$ ... *�س را�8 �$ ن �-ت ا�ط�ر داد ؟ ��9ث �ر�د��$..اه
�/م زود�ر ا�ن ��رو �/رد

5ر��ده �$ �ر9ت *ر��د و ��و�$ ا�/�ر�/� �$ �ت او ���6 �رد

ھ��طور �$ �ر��ن ا�/�ر�/� از �دن �و��ری �9ور � �رد ��د�د

_ ن ��و�م �و رو ... ن ��ر�M ھ��م *�س ���و�� �و �س ��� �ا
س ��م�

�رای �(ظ$ ای �ود را ����ن �رد �� ا��($ را از د�ت ا���ن �$ طرف 
د�.ر  ر��ب ��د و �� �دا�� �ذت ��ش د��ش �/��$ �د

د�ت د�.رش �رای ��5ر دادن د�$ ای ..از �دت درد 5ر��د ���دوب
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ز�ر �ز ر5ت

_ او ز�A �طر و �س �/ن.. اه اه

�و��ری د�ت رد را ��ن �ت �ود �ر5ت و ����ر �$ �ر� �5رد و 
ا���وا�-�ی د�ت وب را �$ �رد...���د *وب �ردو

ھ�ن طور �$ وب از �دت و(�ت 5ر��د � ���د �و��ری �$  ���ن �$ او 
� دا��ت *-ره رگ �� *$ ا�دازه � �وا�د ..�.�ه �رد و ��د�د

و(����ک ���د

_ رز �9ور ��و ��دوق و ھ*��ن ��$ ... (�= دو ا����ب داری ا���ن
ھ��� �$ اطراف اون ��ر �ذا��� رو �-م �.� و ن از �و�ت *�م 

��و�م آ�"در �/��$ ات �دم �$ اط��9ت رو از ز�ر ....  و�� ��م ��
در اون .... �%دش �و��و ��و�م و ��طرا�ت رو �دزدم..ز�و�ت �/�م

�$ د��ر ...�ورت � �و�م ھم �ودت و ھم ���واده ات رو ����$ ��م
داری �$ �6 ����  �-��ش �ردی .$ �$؟

_ ھر�ز �-ت *�زی ��.م.. ھر�ز

"�وت ��� ����ر از ا�ن ��ر �ذت ��رم.. ���� �وب _ $�ا ......

آ�"در رد را �/��$ داد �$ �$ او ا���س � �رد �� ھ$ ... در �-��ت
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�%د از د�� �و��ری ا�ن ا��زه را �$ او داد.. *�ز را ا��5 ��د

رد ا����ده �ود  ر��د ��و��ری در (��� �$ ��=ی �دن ز�

*$ ��� �$ اوردر ا�م �و داد؟ *$ ��� ا�م ن رو ...�$ �وال د�.$ _
روی ���ت ا��رھ�ی *�س &رارداد؟

ھ��طور �$ �� ��-��� ز�� و د�دان ھ�ی �/��$ ���د�د �ون از وب
دھ��ش ��رون ر��ت

�� ا�م �و رو �$ � داد.......... �ودت �دو�� __

��-� �6 راه �رای طMن �دن و�ود دا�ت.� ����ت دروغ �.و�د

آ�� ا�ن ھ�ن &ر���� �واھد �ود �$ ن .. �.�ه �و��ری �$ �ردن رد ا5��د
�ر��$؟ آ�� � �وا��ت ��طرات وب را ��ب �رو �$ ��ر�/� ط�ق 

���ورد؟

���د ر��/�و �$ �ون � ذ�رم

(�= &راره �و�ت رو ��و�م_
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رد را روی  �ھ��ش ���د �رد

_ $�/�"�وت �ن ا�ن طوری �/م ارزش  �دا 

� س �ردن وب را �وراخ �رد و از *��دن ط%م �د �ون او *-ره 
درھم ���ده

رگ .. در "���$ �� ا��زا�ت 5ر��ده زه ی �2�5ب �-ری � داد �ا
او را ��و�ق � �رد �� . �و��ری را و�و�$ � �رد... &ر�ب ا�و&وع

ھ��طور �$ �دن او �ون ����ری از د�ت � داد . (/م �ر ��و�د
��6 �ر و ��6 �ر � �د

ز��� �$ ��م �� ��ن رد روی ز�ن ا5��د �و��ری �6 &دم �$ 9"ب 
*$ *�زی در �ون او �ود؟.. �� (��ت �ر���$ دا�ت..�ردا�ت

�$ ��طر ... &وی و ��رو�د... @��ری �در ���د اطراف او را  و���د
 ��ش را �$ .... آن ا(��س ����9 دا�ت و �� �وا��ت درک ��د *را

در "��ل ا��&� �$ دور ...د�وار زد و �$ آرا� روی ز�ن �ر �ورد
�رش �*ر��د *�-��ش را ��ت

آ�ر�ن ��س ھ��ش را � ���د ���و�ر در *�م  ھ��طور �$ وب
�$ ....�� �ر9�� ����ر ز��د .. �و��ری �روع �$ *ر��دن �رد�د ذھن
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�وا�� �و��ه 5رو ر5ت و ��طرات د�وا�$ وار رد را ��ر�$ �رد

�$ �ظر � ر��د ��9ت ھ� طول ���د �� �و��ری �وا��ت ��طره ای را 
� �واھد  �دا ��د $�......

5ر��ده در ورد ��� �$ �$ �و��ری ����ت �رده �ود دروغ �.��$ �ود

���د ا�ن �ود �$ ا��د در ��و�ش ر���$ ���� ���ر �د�د و�ود او را در 
�م ����� �$ ����ون ...*�-��ش را ��ز �رد... ���ن ا����د..�ر �ر5ت�

�$ آ�-� ا9��د �رده �ود �� رده �ود�د �� �$ او ����ت �رده �ود�د

�� ھر .... ا��زا�ت ھ�وز ھم � �وا��ت �/� از آن دو ��ر را ا���م دھد
دو را

... ��رو��.. �5ودور..�ر��.. ا���5و�وو�+..ھ��$ �$ او ����ت � �د

..........(�� ��-� ��� �$ �و��ری او را دو�ت �ط�ب � �رد

ھر�ز..او �$...ا� ا��زا�ت �$ ..

 ��� (ر��� ��.�ن روی  �ھ��ش ا����د و �د�$ �� ��م وب را �� ��
� س �$ �ت ��و��دوق �$ راه ا5��د... 9ظ�م �.د زد ...

� د��.�ه ھ�ی ا���� را از ��ر ���دازد�� ����ت � �-�� =�)... 6�

660



tlg
:@

NOVELSLAND

�6 ��ر ... �6 �د ا����ه در آ��� وارد �رد...د�$ را در ا���� ��5ر داد
� س �د در�ت را وارد �رد...اھرام را *ر���د

/ن �ود .. �زل (ل �دا�ر *�زھ�ی ز��دی ذھ�ش را �Hول �� �رد�د 
از ا�ن ��ر �ذت ��رد

�دای ھ�س ���دی در ��و��دوق ��ز �د ��. Aر� $� ������$ ی 
�/� و�ط آن &رار دا�ت

(ض ا��/$ (�"$ ط��� ��ده را �$ ..(�"$ را از آن ��رون آورد $�
&در�� ��(دود �$ از آن ��ط8 � �د را ا(��س �رد...ا�.�ت �رد

�و��ری (�"$ را *ر���د و .... (�� ����L 6$ د�.ر را ھم ��ف �/رد
در ز�ن 9"ب �رو و &�م ن �$ ��رو�� درو�ر روح رو  �ک :آرزو �رد

�ن

���د آ�-��� �$ �� ط��م ھ�ی ...�و��ری ھ�+ ��ر�/$ &در��... ھ�*�
را ا(��س �/رد...2%�ف �ر از ا�ن �/� ا(��س � �رد

�و9$ �ود&�م :آرزو�ش را ا��ح �رد..���د �رای (�"$ ��ر در ز�ن 
ھ�ی ن �$ ��رو�� رو  �ک �ن

د &�م ..�دای 9ز�ز (�"$ د��ورات او را ا�/�ر � �ر..دو��ره ھ�*�
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&در�� �$ او را از درون � ���د �� 9رو�ش را .. ھ*��ن  ��ر�� �ود
او را از  �ی درآورد... ���ود ���ود ��د

��ده �ود ؟رگ  �&�� Jطر�� $)��رگ ��-� (ر��� �ود �$ روی 
ا��زا�ت �� �ودش؟

ا�%$ ھ�ی . �ور��د در (�ل ��= آدن �ود. از  ��ره �$ ��رون ��ره �د
�ور از  �ت �وھ���ن ��رون �ز�د

@را�زش �ر او  ..���د ا�.�ت ھ��� �$ �$ دور �دن او  �*�ده �ده �ود�د
ز�ر ز�ن �رود و از �ور��د دوری ��د 5ر��د � ���د�د

 �آ�� � �وا��ت �ودش را &ر���� ا��زا�ت ��د ؟&��� از او �$ �درت 
(�� ��وا�د �$ ...د�ن د�ر��$ �� &��� ��ره...�وا��ت ��ور ��د �$ �و��ری

آ�� � �وا��ت �رای *�م  و�� از ��ن ... *��ن (ر��� 5/ر ھم �/�د
ا��زا�ت �ودش را �$ �����ر ��د�ل ��د؟

.........ھ��طور �$ ا�وا�� آن ��ل ھ�ی �ذ��$ از او (�5ظت �رده �ود

 ��ت ��-� �$ ا�ن د��ل دارد *��ن �ز��$ ای را �رر�� .��$ �ودش 
*.و�$ �6 . ��د �$ رگ ا��زا�ت او را �رای ھ��$ ���Hر �واھد داد

�و����م � �وا��ت �دون 9رو�ش �$ ز�د�� ادا$ دھد؟ �%� دا�ت 
�م �دارد��ودش را &��8 ��د �$ &��ش ھ�+ د����� در ا�ن �
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�و ھ$ *�ز رو ���Hر دادی.. ��5 ذ�ر �و*و�و...ا� دا�ت ...........

&�ل از آ�/$ ا�وا�� �$ ا��"��ل ر�ش �رود �و��ری از او  ر��د

*طور ��و�� ا��/�رو �/��؟_

��=�ره � �وا��ت  ��G او را درک ��د

�$ ��طر ا��/$ ھر *�ز �� ارز�� در و�ود ن �� ا��زا�ت �روع �د

�$ ��طر دردی �$ آ��� ا(��س � ... د��ش را روی ���$ اش ���د
آرزو � ��م ای ��ش �رای آ�ر�ن ��ر � �و���م ...�رد از ��  ر�د

...........او�و ����م

در (��� �$ ���$ ھ��ش را �$ 9"ب � داد �$ ��رون ط� ا=رض �رد �� 
�م ا�ن ��ل ھ� از او ....�ود را ��وی �ور��د ���دازد� $� ��د�

5راری �ود را �$ *��ش � ���د

د��� �$ آرزو � �رد ��وا�د �و��ری را �/�ت دھد
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...................................................

5۴۶�ل 

داره ا���ق �و5�$ _

�$ ... در (��� �$ �6 �و���$ �ر � دا�ت..... ا�ن ا9�راف را ا��زا�ت
���ری �رد

دارم ��9"ش ��م _

او و ��(ره روی ا�وان ا����ده �ود�د و ھ�ن طور �$ ا�� �� دل �.را�� 
� �رد�د ���او ��م روز ...��ظر �و��ری �ود @روب �ور��د را �

@��ش زده �ود

��$ �ود �.را�ش ��واھد �د�*"در �ر (ر5ش ��ده �ود... ا�� &�� �$ او 
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دت *-�ر ��9ت او و �� �ری �%� ... ��د &�� �$ آ�-� �ر زد $�
ا� ا(��س و(�ت دام در طول ... � �رد�د (واس ا�� را  رت ���د

روز او را ھراھ� � �رد

 �%د از ظ-ر ا��زا�ت از وا�ری �وا�ت �� �6 ��ر د�.ر از 9��۴ت 
ھر *�زی �$ د�ده �ود  ��(ره..طر�ق ا���وان ھ��ش  �ش ���� ��د

6 ��$ را �$ ���� از �ب .. ��9ث �د ر�A از �ور�ش � رد� �-��
ھ��ش ��رون داد

� �وزه............_

(ض ا�ن �$ �ودش را �8 و �ور �رد $� ���و�9 ... ا����دی 
-م ��ود *$ .. روی �ب ھ��ش آورد و �� �و�� ھ$ *�ز را ا�/�ر �رد

&در ا��زا�ت �$ او ا�رار ��د از �ر���ن �$ آن ��M$ و �واب دادن �$ 
�وال ھ�ی او ط�ره � ر5ت

�ت�(�= ���ری 

���؟.. �� طرز �.�ه �رد�ت �-ش ��و�م (دس �ز�م _��$ �ودش ھم 

ا�� زز$ �رد

665



tlg
:@

NOVELSLAND

�$ ھ�وز_

�� ��$ �"� و ����ت �$ &�م ھ��� �$  �ش �ودش �ورده �ود *���ده 
ھر�ز ��9ق �و��ری ��دن �$ ھر�ز اول �$ �9ق او ا9�راف ...�ود

��د�ل �ده �ود... �/ردن

�ت����ری �� �(�� درد��ک 

در ورد ��رو�� و. ا��زا�ت *�زی ھ�ت �$ ���د �دو�� _ ......

65 ا��زا�ت �ف ز�ن *���د... �و��ری ظ�ھر �د

و  �ون و 9رق از �ر و �ورت... و�ت و �و�ت او 9�"� �و��$
�م �د�ش ��ری �ود�

... &�ل از آ�/$ ھA �� ا��زا�ت ��وا��د ��$ ای از دھ�ن ��رون آورد�د

��زوی ا�� را �ر5ت و او را �$ ا��ق �واب ��ن در آ �ر��ن ط� 
ا=رض �رد

�دای ن �و��ری *$ ا���&� �رات ا5��ده؟_

آ�� ا�ن ھ�ن *�زی �ود �$ ���ری ��ھده �رده �ود؟
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-��ش &رز �ر از آن *�زی �ود �$ ا�� �� �$ (�ل ��ھدش �ود�* ...

ر�A &رز ���دی را ھم در �ر �ر5�$ �ود

���ن *� رو  س �ر5�م ��زو�� _

(�"$ ط��� ���دی را آ�*��ن (/م �ر5�$ �ود �$ ا�.�ت ھ�ی د�ت اش 
(��ت *-ره اش ��وط� از د�وا�.� و 9ذاب �ود.. ���د �ده �ود�د

.$ �$؟..ا�ن �$ �و�$ _

��ده ���� �رد

_ $Mو�وب؟ ا�ن (/م �

داری را�8 �$ *� �(�ت � ���؟ _

&�م ...-م ���ت *"در ��ش � ��م............���و�م ����ت �دم _
ھ��� �$ �وردم ن رو ���رل �/��د

�ر��� از ��ون 5"را�ش ��= آد
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از ��� �ون �و��دی؟.. �ط��ً آروم �و �و��ری.. �و�$ ���م _

_ ��و�م اول ��ت رو �/�م �� ��و�م از رو(ت  ن (����زو���
�رف �ظر ��م......

�و �/�� ؟�ظورت را�8 �$ *�م  و�� �ردن از روح ام *�$؟  _
��� �5"ط از اون (�"$ ا����ده .. داری دو��ره Lل د�وو�$ ھ� �(�ت 

�ن �� ��رو�� رو از �دن ن ��رون ���

ا�� ����$ �و�� ��ود...�و��ری �روع �$ &دم زدن در 9رض ا��ق �رد

��و�م �-ش ����ت ��م _�...�-���

م _-� س ��ری �ن �

از ��ن د�دان ھ�ی �$ ھم ...���د ا��/$ ��رو�� �$ ���� ��8 او � �د
�5رده  ��G داد

�و5"ط ... �وردم �ر�� رو ���را و �و رو ���ود ��م ن �$ �ور &�م _
$���ری ��/$ رو(ت �رای ھ��$ ���ود �ھ$ *�ز رو ا�(�ن ...�

(�� (�= ھم دارم ..........�ردم �� �ودم رو از ��د ا�ن &�م رھ� ��م
��ھ�ش ���.م
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آ�� ��م ا�ن دت � دا��ت �$ ��ور �$ ا���م *��ن ��ری ا�ت ؟(�� 
او ھم � دا��ت &�م �$ �ور@�ر &��ل �/��ن ا�ت

ا��زه �ده 5رار ��م �و��ری_

�ر9ت &دم زدن اش ����ر �د

��و�� �$ اون �ر �ره ز�ن ��ری _ ...$�/�و&�� ...ھ�+ 5ر&� �
�-ت  ���ن �دم.... ��ور ��م �$........��ور ��م

� �وا��ت �$ ا�دازه ���5 ��س �$ ر�$ ھ��ش 5رو ��رد�

_ $��از ھ$ *�؟... ��... روح ن از ا�ن �دن ��وش 

Lل ا�ن �$ ھر�ز و�ود �دا���_ $���رای ھ��$ �� د�د 

�س �/ش ا�� ��س �/ش�

*را *�زی �$ ن ...  س ا�ن *�زی �ود �$ دا��� ازم  �-�ن �/ردی _
��� ؟�� �و �راش آ�ده ���؟.�
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_ از �(�ظ �5ز�/� ���و���م ا&دا� �/�م �$ �� &�م ھ��� ...... ���و���م
�ت �/�$���ا�ر *$ ا�ن ھم �� �و��ت �و رو ���ت �ده.. �$ �وردم 

در�ت ...  س ھ�وز ھم &راره ��رم...ا(��س ��ا�دی اش �دت �ر5ت
�ر���م �$ �"ط$ ای �$ ازش �روع �رده �ودم

(دا&ل &��ً ...(دا&ل &�� ��9ق �و����م ��ود....ا� (�= ���� �د�ر �ود
�� ا��.و�$ ��ور دا�ت... از ��زات ا9دام �$ �ت �-�ت �ر5ت

� ����ت از �-�ت �ذت ��ش �$ =�) � و*� �رود............ ا

ا�� &رار د�.$ �رای ھ��$ از ��ن �رم ؟ �$ د�ت ردی �$ دارم ��9"ش 
��م ���ود ��م؟

�و��ری ا�.�ت ھ��ش را ��ن وھ��ش 5رو �رد

��و�م ز�ر �ور �ور��د ��&� �و�م _� ��).....

�$ ا�ن د��ل �ود �$  و��ش �و��$ ..�ب ھ�ی ا�� از �/د�.ر ��ز �د�د
��$ �ود �$ درد ا��/�ر �رای �ون آ��م ھ� ط�&ت 5ر�� ..�ود����ری �$ او 

ا�ت
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�%� �ردی �رای ن ��ری؟_

5ر��د ���د

ا���$_

�$ ��دی ا��زا�ت را �ر5ت و (/م �$ آ@وش ���د

�دم ��رم �� �$ �و آ��ب �ر�و�م _ Nر���

� دا��ت �$ �و��ری �� �وا�د  �� �وا��ت ���ً آن را ��ور ��د ا�
دروغ �.و�د

اروز �و��ری �%� �رده �ود ز�د�� �ودش را  ���ن دھد �� ��ن او را 
@ر�زه ز�ده �ود�� �$ او را �رای ھزاران ��ل ز�ده �.$ ..���ت دھد

دا��$ �ود را �/�ت داده �ود

_  $*طور ��و�� (�= ھ$ ا�ن *�زھ� رو �-م �.� ؟ *ون د�.$ ھ
*�ز �و$؟

���$ ھ�ی ا��زا�ت را ��5ر داد �$ او ��ره �د (��ت *-ره ا�ت �وال او 
را  ��G داد
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اوه_

ا�6 در *�م ھ��ش �8 �د و روی �و�$ ھ��ش ��ری �د *را �ر�$ 
�/�د؟ ھر�ز ����ر از ا�ن ا(��س ��ا�دی �/رده �ود

(دا&ل � دا��ت ��م ا�ن دت *$ *�زی ذھن او را در��ر �ود �رده 
�وده

_ درد داره؟...در

�� ���دن ����� �$ از دھ�ن ا��زا�ت ��رج �د �و��ری �%ره ای از روی 
�ون از �و�$ *�م ھ��ش ��ری �د..@م و ا�دوه �ر داد

____��زو�� �/ن_

��و�� از (�"$ ا����ده ��� �� ن و �ر�ردو��؟ _

ا� راھ�  �دا � ��م �� �و رو ....���و�م �$ آرزو رو  س �.�رم _
دو��ره �ر�ردو�م
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...�و��ری ن _

ھق ھق �ر�$ ای �رداد

_ ��ر�م ن

� س �و��ری او را ...�%ره ی ا�دوھ��ک د�.ری �25ی ا��ق را در�د
�م �د�ش ��رز�د دا�ت �� .. (/م �$ ���$ اش *����د و �Hل �رد�

� �رد $���"��.� درو�� 

�ودم رو ھم �/�م..ا�$ ��و�م ����ت �دم _

���د �ود�� او را در آ@و�ش �/�ن ...(/م �ر او را �$ آ@وش ���د
� �رد $� داد و ����� �������$ �� ز��ن رو�� زز

او �%� ... �����ر � داد�د ���س ھ�ی  �ره  وره و  و�ت �د�ش �وی
�رده �ود �$ ��طر ن �ودش را ��وزا�د

��م �واھد ���د؟ آ�� ا�ن آ�ر�ن �و�� ا�ت $�

......ا�ن ��رو �/ن �و��ری ن ���وام_
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_$---------"""""""""""""����������������)))))))))

�ر ا�� �$ �ر9ت ��= آد

اون *� �ود؟ _

درآر (�"$ �و از ا�.��ت _

 ا��ق ��=�ر �ود � اد٢۵�دای 5ر��د زن از ���/ن ��= �$ 

�و��ری او را �$ ���ری  ر��ب �رد

_ � رو  �دا �ردی دورا دو �از �دوم �-�

آ�� ز�� ��رون از �����ن دا�ت او را ���رل � �رد ؟ ھ��طور �$ 
� �ر��د�د

د�ن د�ر�ن_

�ت دورادو �$ طور ����9 ادا � �د�د ���د ا��/$ از �6 ��5�ر �9ور ��
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� ���د

در "��ل ن "�وت �/ن....�$ ن ا��زه ورود �ده _

�ت��و��ری ھ��طور �$ �$ �ت د�وار ���ر در � ر5ت ز�ر �ب 

��و�م ��ھ�ش ���.م _�

�دھ��� روی �6 �*�ری ���ده �ده �ود�د�

�رو �$ �ت در ��و�� ا��زا�ت �$ زودی ��و�� ��زش ��� _

��ظ را �ردا�ت دورادا از �رده ���/ن  ���ن  �$ (ض ا��/$ �و��ری)
���د ا��/$ ھ�ن (�= از ورودی �� �دا &دم �$ ��رون �ذا��$.. ر�د ... ��

�6 (ر�ت د�ت اش درھ�ی 5را��وی ��ز �د�د

ھ��طور �$ دھ�ن ا�� از �%�ب ��ز ��ده �ود ��دو�ر �$ درون ا��ق 
 رواز �رد

�و��ری &�� *�زھ��� در ورد ا��/$ دورادا �"ر���ً ��$ د�وا�$ ا�ت و 
�%ر�ف �رده �ود... در (��ت و���� (�"$ اش را (/م �ر5�$ �ود
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ھ�وز ھم ��-� �6 *�م دا�ت ا� �$ .. (�= ��دو�ر دا�ت ا(�� � �د
�/� ز���.... ر�A ��ز ز��و�� Aوھ��ش �$ ر�� از �ور�ش ... ��

 و��� ��ف و �� �"ص دا�ت و ��� د�.ر  و��ده �ود

دان و ��=  و�� از ��س ط� �$ �ن دا�ت

5رار �ن ا��زا�ت _

ا��زا�ت دھ��ش را ��ت �ودش را �8 و �ور �رد و �$ �ت در 
در ورودی در د�د ر�ش ...�$ �ر9ت از  �$ ھ�  ���ن دو�د.. رواز �رد

�ود

در را ��ز .. د��ش را �$ �ت د��.�ره در دراز �رد و آ�را *ر���د
...�رد

ا��زا�ت 5ورا 5ر��دی از روی �رس ���د و �و��ری در �واب او از ا��ق 
ط�"$ ��= �%ره ای �ر داد

و�د�.و ھ� راه او را �د �رده �ود�د

�$  ��ش ھ����ن..�دن ھ�ی =@ر و �(�ف آ�-� �م �رده و ���ور �ود
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 و�ت ��ری ���دی روی ...ا�.�ت ھ�ی د�ت او �ود�د ا�دازه ی
ا�/�ت ا�-� ���ده �ده و �$ �ظر � ر��د در ��ھ��� �ورده �ده

ا�� د��ش را روی دھ��ش &رار داد و �6 &دم �6 &دم �$ 9"ب 
���� ز��ده د�.$ ���و�م ����ر از ا�ن �(ل ��م...�ردا�ت

ھ�ن طور �$ �$ �ر9ت وارد آ �ر��ن � �د�د �� د�دن او ��-����ن را 
*�م ھ�ی &رز آ�-� ���د *را@� رو�ن �ود... ����د�د

�ر��.� ��

در (��� �$ �$ �ر9ت �$ �ت �و��ری � دو�د د��-��ش �$ در و 
و�ودات و(����ک در�ت  �ت �ر او �ود�د..د�وار � �ورد.. �"� ��

�ودش را �$ دا�ل ا��ق �واب ا�دا�ت

���د �ده د��-��ش را �رای او ��ز �رد ا� (ر���  ���-�و��ری �� *�
ا� ا�� �$ ھر (�ل  �ت �ر او ..�%� �/رد از او (�5ظت ��د.. �/رد

 ��ه �ر5ت

��$ (ر�ت �/�م..اون داره �و ���رل �/�$ ا��زا�ت _�ھ�ن .. �-م 
طور �$ ا����دم ��ر ا5��دم

�و��ری را ���د و �� ر5��ری ��� �9دی  ��د��  �ت �زدورادو
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روی آن ���ت ا� (ر���ش ��د �ود�د

�و��ری  ر��د

*طور ا�ن �و�$ رو  �دا �ردی؟ _

��دو�ر (�"$ را در �ور =پ ور�داز �رد

�ت_��6 آ���ی &د�� �-ت 

� س د��ش را �رای ا�� �/�ن داد..(�"$ را در ا�.�ت ���ش 5رو �رد

��� د��ر_

�رش را �$ ارا� �/�ن داد

_ �� �ر (د رگ �و�ت رو ��و�$ ��ری � ��م �ون آ��ت ��..��� .

�و��ری او را �ر5ت �� ز��� �$ دورا دو �$ او د��ور داد

و�ش �ن_
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�و��ری د�ت او را رھ� �رد

�$  د�د ��دو�ر �� *$ ا�دازه روی او &درت دارد 5ورا ا�� و&�� �$
طرف او (ر�ت �رد

زا�و �زن _

ا����ب د�.ری �دا�ت ����را�ن اط�9ت �رد

��دو�ر �� آن �6 *�م او را �$ د&ت ورد �رر�� &رار داد

وا&%�ً ��رو�� درو�ر روح �وی �دن ا�ن ��5 ذ�ر د5ن �ده �و��ری؟ ا�-$  _
�ون آ��م ھ� 9روس وا&%� �وM$؟ ���د ��وا��� ��(�"$ ن ا�ن ا���ن 

رو �$ �6 ����5 ذ�ر ��د�ل ���

�و��ری ���ت ��د

�� ا�ن (رارت از �دن د�5ع � ��� �� ��رو�� رو ���ت �دی؟�� ا�ن  _
د��ر �ل �وM$؟

اودی ا���� �� �$ ن �وھ�ن ���؟ �ودت �واب ا�ن �وا�و �دو�� _
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�وص �و��ری ا����ده � �رد؟�دا�ت از اد���ت 

دورا دا از د�ت ���ش ا����ده �رد و آن را روی  ����� ا�� �ذا�ت

ن رو�رو �و _ ��

ا��زا�ت آن را  س زد و �� ��م &درت �� ��رو�� ��.�د

�و��ری 5ر��د ���د

_ ا�ن ��رو �/ن.. �$ ��دو�ر

�ت��ر5ت  �دورادودر (��� �$ او را ��د�ده 

_ (�=.�ر ��ز...�دو�م ��و�� �و ا(��س ��� ا�-$

ا�� � �وا��ت ا(��س ��د ھوای دا��� ا��ق �ر اLر &درت ��دو�ر �$ 
� �وا��ت ��رو�� را ا(��س ��د �$ در ���$ او �$ �دت ..�رزه در آده

� ��د ا� �� ا�ن (�ل ھ�وز ھم �� او ��.�د �"�
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�/رد در �را�ر ���رل ��دو�ر "�وت ��د �و��ری ھم �%� ..

_  $��ا�ن &�2$ �$ *�زی ����ر از ���ھ�ن � در �را�ر �و ر�وط 
��رو�� چ ��واھ�؟ از

ا��"�م _

�م ��رو�ش را �8 �رده �ود �� در �را�ر ا�-$ .. ا�� ���ت ��د�
"�وت ��د

�ت��و��ری �� �(�� ��.�ن 

�رای *�؟ _

5/ر � ��� �رای *� �وی اون رداب �ودم �ون آ��م؟ �$ ��طر  _
ن رو د���ل  $�ا��/$ &��ل ھ�ی ��رو�� ����$ روز �دون و&

ن از (�"$ �وا��م �$ �/م ��$ ا� اون &در��د�ر از آن ...� �رد�د
�رای ھ�ن آرزو �ردم ھر�ز �و�ط .. �ود �$ (�"$ ��و�$ ���ودش ��$

و (�"$ ��ری �رد ....�� از �/��$ او آزاد ��م... &��ل ھ�ی اون  �دا ��م
�وی  و�رای ھزاران ��ل �و..�� �رای ھ��$ از د�ت او در ا�ن ���م

اون رداب ��ر ا�دا�ت

�� *�م %�و�ش �رای د�� �$ ���� ��%�وم ��ره �د � س دو��ره 
�.�ھش را �$ طرف او �ر�ردا�د
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�5��$  ..�� ز��� �$ �و وارد �(�$ �دی و �و ��دار �ردی _��
ا��زه ...��رو�� &درت ا�$ �� �ودش رو از د�ت داده ا(��س �ردم �$

�دم از (�"$ ن ا����ده ��� و �$ ھر طر�"� �$ �ده �$ او &درت �دی�

��رو�� ھ�+ د���� �داره �$ ��واد �ورو ...(ر�5ت �� %��$ ��دو�ر _
�و در �را�ر �6 ا�$ *�زی ��ودی... �/�$

� ر5ت د..د�د ا�� (و �د J���.ر �� �وا��ت "���$ ..�رش 
دا�ت ��رزه را...��د ..........

�$ �و��ری ا�� �رددورادو

*�زی را�8 �$  �ش ���� �� دو��؟ _

�و��ری 5ر��د ���د

داری را�8 �$ *� �(�ت �/��؟*$  �ش ����؟ _

دورادو �$ �ظر � ر��د �$ از ا�ن &�2$ �ر�رم �ده

682



tlg
:@

NOVELSLAND

_ م5"ط ا��و �دون �$ و&��$ �$ ("�"ت � �و�ده.. ھ

�دای �ر�$ ���دی از ا�� �ر���ت ھ��طور �$ د�دش  �� آن (رف
��ره � �د ��-وش روی ز�ن ا5��د

��رو�� ا(��س �رد ��رو�� ��9ب او را وادار � ��د �� �ر��زد *�د�ن 
در ا��ق �و��ری �ود؟ در (��� �$ د��ش را روی  ����� . ��ر  �6 زد

�ذا�ت روی زا�و ھ��ش ���د �د و 5-�د �$ �$ و���$ و�د�.و ھ�  �
�ره �ده�)

و د�ن &د�� اش رو�$ روی اش &رار �ر5�$

�رس ��م و�ود او را در �ر �ر5ت و راه ��و�ش را �د ..  ��.و��
��وا�د =ف �ز�د �$ ھ�وز ھم &درت دارد.�رد ��ت.. ا���  وز��د 

_ ���� و&�$ �د�دتدورادو

��دو�ر ��د�د و د�دان ھ���  و��ده در ��ن د�دان ھ�ی ���د و �� �9ب و 
�"ص را �$ ���ش �ذا�ت

_ د�.$ اون ا�-$ �ر�$ *�م ����� ����م �$

_ �$ ا���$ ���ب (��$ �$ �� ..�ودت ھم *�دان �ظره *�.�ری �����
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�ره �دی�)*��ن (�وان ھ�ی و(�� 

�$ ��طر ا(��ی دو��ره ا�ت _

���س .. ���$ اش را �� (���� �$ ا�.�ر ز��د �را�ش -م ��ود ��= ا�دا�ت
ط��� اش *��ن *�م را �ز�د �$ 5/ر � �ردی �5ز ��.�ن ھر �(ظ$ 

/ن ا�ت �دن =@ری او را درھم ��/�د

�و درب و دا@ون �رده � �وا��م از �و��ری ا��"�م  ردت _ ����)
�دو���م �� �و ھم �&�ت � ��م و �� �6 ��ر دو ��ون � ���.�رم ا

� ز�م

ا�ن روز ... *��ن  �ش ���� �ده �ود..�� �وا��ت ا�ن ا���ق ا5��ده ���د
و(�ت ��رو�� را 5رو ر��ت ا� �ودش را ��ور . �ش ���� �ده �ود

�رد �$ آن را �روز �دھد و �� �� ����� د��ش را �/�ن دھد

�L *$ ��رم � �و�� �/��؟ _

دارم از و(�ت 9رق � ��م؟

ن ا�-$ ھ��م _
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_  $� $���م و�ودت ��ط���$ �$ ��9ث � ��و ھ�+ &در�� �داری و ��
�$ �ظرت ���د ��ری رو �$ ��ل ھ�  �ش "در ..ا�و�� ��و�م ���ر�ت ��م

��=�ره �$  ���ن �ر�و�م؟......�ده �ود رو

..��رو�� آب دھ��ش را &ورت داد

ا�$ ا�ن ��رو �/�� �/�ت ��وری و �%د ن �� ��م �6 �دا �ر  _
�رت 5رود �واھم آد

�ر *-ره زد ��6 ز��ده ای.. وز��دی زددورادو

5/ر � ��م ر��/�و �$ �ون ��رم_

*ر��د ��رو�� �$ طرف �و��ری

�ون آ��م �$ ��ری �ن _

�م �د�ش �"�ض �ود و (��ت *-ره اش درد��ک ا� �� (ر�ت ا����د�

او را ��� �(ت ���رل �ود دارد �$ �ظر � ر��د دورادو

���د �6 راه د�.ره ای �رای ��ران ا�ن ... ��رو�� رو �/ش ��دو�ر _
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$��� $�2&

ش �و��ده ����د ھ$ *�ز را درک /� $� $� ����-�ن ���د ��
�و��ری دا�ت طوری وا�ود �/رد �و�� او 9رو�ش ا�ت �رای ...�رد

ا��/$ �دا��ت دورادو �رای ا��/$ از او ا��"�م �.�رد ��رو�� را ���ود 
�واھد �رد و از ا�ن �دن ��رون �واھد آورد

ط��Mً او راھ�  �دا �رده �ود �� &�� �$ �رای ��رو�� �ورده �ود را 
��طل ��د

��وای از �و��ری ا��"�م .. دورادو ن 9روس اون ����م _ $�ا
...... س ���د... �.�ری

�و��ری 5ر��د ���د

*را (�= داری �و  س �ز�� ��رو��؟ _

دورادو د��ش را ���د �رد و از �ر ا�.��-�ی  و��ده او ا�رژی &وی �$ 
���س ط��� �$ �$ �ن دا�ت �$ �رزه در آد و *�م ...�ت ��رو�� آد
ھ��طور �$ ھوا  ر از ا�رژی ��د و�د�.وھ� زوزه ... ���م اش در���د

�ر � داد�د
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��رو�� 5ر��د ���د

_ ا�ن ��رو �/ن... �$

ا�ن ..ھر�ز ھدف ن ��ودی.. ھر�ز �-ت �د$ ای �� ر�و�دم ا�-$ _
�و �وی ��ر �ودت &رار ...�و �ودی �$ �� 5ر���دن &��ل ھ�ت د���ل ن

�ودت ��9ث �دی  ��.و�� �$ ("�"ت � �و�ده... دادی

_ �واھرم.. �"�ص ا�ن ��ر�و  س �دی دورادو ......

�-ت ��م ر���د _

ش را ��ت و ا�.�ت ھ��ش را �ت �رد�*

ھ��طور �$ آ��ھ� اش را از د�ت .... ���ھ� ��رو�� را در �ر �ر5ت
��رھ� و ��رھ� در ذھ�ش رور �د....  �ش ���� � داد

... �رد.. ��ر�6.. �$ �ودم ��9ث �دم �$ ("�"ت � �و�ده.. ��.و��

���ت

9دم
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و د�دم: آ�ر�ن 5/ر ��رو��������$ ا9

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

5۴٧�ل 

�$ �ظر ..ا��زا�ت در (��� �$ �د�ش �� (س �ود روی ز�ن و�و �ده �ود
�و��ری و دوراد و ��ظرش ��د�د �$ ... � ر��د �$ ��9ت ھ� �ذ��$

ھ*��ن ��ظر �ود�د..��دار �ود ...

�$ �ر9ت �ر � ا����د و �� ا2طراب ���$ اش را ..��=�ره ��دار �د
رو �$ �و��ری �رد.. �س �رد

د�.$ ����ش..�دا��..اه..��رو�� ر5�$؟ _

688



tlg
:@

NOVELSLAND

 و�ت در���ن و *�م ھ�ی ....�$ او ��ره ��د �و��ری �� دھ��� ��ز
��-��ش �ر���$ �ر و �و�(��ت �ر .. �را&ش او را ھ� �و��زم �رده �ود�د

�ده �ود�د

(�= �$ از &�د و ..&�� �ذا��ت او *��ن �و��ری را �$ دام � ا�دا�ت
زن او @�ر &��ل "�وت �ود...��د ��رو�� آزاد �ده

و�ود ��رو�� در �دن او ا(��س ���ز �و��ری ���ت �$ او را ر&�ق �رده 
ا����&� �$ &��ً �رای او ا(��س � �رد ..(�= ���د ا�ن �ود �$... �ود

و ھ*��ن ...در �را�ر ا(��س ا����ق �د�دی �$ ا��ون �رای او دا�ت
��ش ... �� ��م و�ودش � �وا�ت از او (�5ظت ��د در�را�ر ا��/$�

�ود���$ ای ��ش ��وده

�ً �$ &�ب او �"�����د ا�ن �ود �$ ��� ا(������ @�ر &��ل "�وت را 
�زر�ق �رده ���د

ا�ن اون *�ز�$ �$ ھ$ ازش (رف � ز��د.. 9رو�م

���د ا�ن �ود �$ ���$ ای �رد و @��ر �ر5�$ ���-�ن ..... *-ره ا��زا�ت
�ور�ش از ز����� ..�/��$ و ا��زه داده �� ا�وار ���ص �ور �$ او ����د

��ب �در���د
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�ت�دورادو 

�/�ش �و��ری _

�و��ری در (��� �$ �%� � �رد �� ���رل او ���.د �� �(�� �ر5�$ 
�ت�

*را ���د �$ ا�ن *�زا اھ�ت �دم؟ �و ��رو�� رو ازم �ر5�� _

5"ط (ض اط���ن �$ ا�ن ا���ن 9روس وا&%� �و ����$ _

&�� &�م ھ��� �$ �ورده �ود او را 2%�ف �رده �ود�د ا� (�= ا(��س 
��-� �.�ه �ردن �$ ا��زا�ت �$ او &درت � ... &درت ����ری � �رد

����د

ن ھر�ز �$ او آ���� �� ر�و�م و �ودت �دو�� �$ ���و�م دروغ  _
�.م

_ $Mو�وک �ده �ودم �$ اون 9روس /�(�= �-ت د��ور �دم .. 
�/��ش

ا�.�ر �$ اھ�ت �%��� �$ (ر5ت �دم ��دو�ر_
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��-� *�زی �$ از ���رل دورادو روی او &وی �ر �ود؟ ���ر�� �$ ا��زا�ت 
دا�تروی او

_ ھ�وز ھم ��� �وب .. ���و�� �و ��ور ��� �$ �-ش �د$ �ز�م
2%�ف  و ھ�ن (�= �رای ���ودی ��رو�� �ودت رو... ��دی
او�"د ��ھ�ت ��رزه � ��م �$ ھ�+ �دوم از � &در�� �راش .�ردی

و�ده ���$ �$ ��و�$ �$ ا��زا�ت آ��ب �ر�و�$�

�ت�دورادو �� 9�����ت 

��ورت � ��م �ودت رو  �� �/��ش....�رات را(�ش � ��م _ ��
��/�

�و��ری ��د�د

ن از �/م *��ش �و�م ��د...  س �و �$ آرا� �/ش �و�� _

_ ن ��م و&ت د��� �و د���$ �� و&�� ��ورت � .. �$ آرو� �و��ری؟
��م  و�ت �دن �ودت رو �/�� ����ت ��م

ا��زا�ت دو�د و �ودش را ���د � ری (�5ظ ��وی �و��ری ا�دا�ت
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_ دورادو �ط��ً ا�ن ��رو �/ن.....�$

و و�ودش را ��د�ده �ر5ت.. ��دو�ر (�� �$ او (ل �.ذا�ت

� �وام Lل �6 ���س  و�ت �د�ت رو در ���ری �ون آ��م _ ..

و&%� �$ روی  و�ت �د�ش  و��ده  �دش �$ �/� از و�د�.وھ�م ��
��$ او�و � و�$

�و �ودی �$ از  و�ت �را�ون ���س در�ت �ردی؟_

ا(��س � �رد دارد ر�ض ..ا��زا�ت آب دھ��ش را ر�ب &ورت � داد
��ود

�ت�دورادو 

د�ن د�ر�ن از �رد�ت �روع �ن _

ا��ق �����د�� �$ ���ش �.�ه ���د و ��ظر ������ن ����د و�د�.وھ�

�و��ری ا(��س �رد *�A ھ��ش �$ �ت �رد�ش �رود�د ��  و�ت آن 
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��و�م ��وی �ودو �.�رم.....را �/��د� .....

�ت�ا��زا�ت �� �ر�$ 

� ���؟... ��ر �ن _� $��%*را ��ھ�ون �$ 

دورادو *�م  و��ده و �ر���ک اش را �$ ا��زا�ت دو�ت

_ ��� ��و ��طب &رار �دی؟ �رأت 

� *�زی دار�م �$ �و � �وا�ش _

�ودش ھم ��دا��ت دا�ت در ورد *$ *�زی �(�ت � �رد �� *$ 
��ر � �رد

و ���ودی .... ا9�راف �و��ری.. ا�ن زن و����.. �� د�دن و�د�.و ھ�
ذھ�ش *��ن ��ز �ده �ود �$ ا(��س � �رد �رش �رک .... ��رو��

�ردا��$

�� ا�ن (�ل ھ�وز ھم �%� � �رد �ودش را �8 و �ور ��د �� �ون 
آ��م اش را ���ت دھد

_ 5"ط �6 �(ظ$ د�ت از ��و�ت .....د5�ر �دھ� ھ�ی �و�� �و��ری
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�ردار و �-م ا��زه �ده �� دروردش �رات �.م

دورادا د��ش را �رای �و��ری �/�ن داد �� د�ت �/�د � س رو �$ ا�� 
�ت�

�وN�2 �ده _

�و��ری ��م 9رش روی ... �وی ا�ن د5�ر �Lت �ده ھزاران �دھ� _
در ا�29ی ا�ن �$ ا��زه �دی ھردوی ..�8 آوری ا�ن �دھ� ھ� ��ر�رده

� ��� ��ف د5�ر و �$ �و � د�م....� ز�ده �و��م و د�.$ زا(م �
....

ز�م ز�ر آن را ... دورادو ��� از ���داژ روی د��ش را ���ر زد
�رر�� �رد � س آھ� ���د

_ �دھ/�ره؟ آ��H�-�ی �ور؟ �$ ھ�ی 2%�ف  و *$ ��� �$ �و��ری
�را؟��

ا�� �رش را �/�ن داد

�/$ ھ�... �د��ه ھ�.. ����� �$ ا��ون �وی ا�ن د5�ر �Lت �ده _ ...

����� �$ �و ���ر�� روی ... و ا5راد &در��د و �و�$...�دا��ن..ا�-$ ھ�
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..او�-� �داری

�دا�� �6 د�ده و ����ز ادا$ داد ��

��و�� �و��ری رو ��ور ��� د5�رو �-ت �ده 5"ط *و�/$ اون  _� �ا
.. ��ط���$ و �و ��و�� Lل �6 9رو�6 ��$ �ب ��زی ���ر�ش ���

�$ ی �9د=�$ ای ���$�% ً�� ����ت (�

دورادو *�د ��ر  �6 زد

*را ���د ا��طور ���$ _

5/ر �ن ا��.. �وال �و�� ا�ت ...

� .... �رای ا��/$ ��و�� ا�ن �دھ� ھ� رو �8 آوری ��� _ �او�-� (�
�$ �و وا�ذار ��ن....اه....����ت �� ر��2ت ��طر ..

�$ �ظر �ط"� � ر��د

_ اون د5�ر  �دزدی ا�$ �ر ��ف ر��2ت �و��ری &�م ھ�ی �و�� رو
*�زی �ز *�د ��@ذ �6 و  �ره �$ روش �ط �ط� �ده ���ت
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دورادو رو �$ �و��ری �رد

_ *��ن د5�ری و�ود داره؟... ��و�� �(�ت ���

... ا�� ا��ظ�ر دا�ت �و��ری 5ر��د �/�د و (رف ھ�ی او را ا�/�ر ��د

ا��ظ�ر دا�ت از ��رھ�ی �6 9رش �� *�A و د�دان (�5ظت ��د

�(��ن �$ ن �.�ه � ��$....... در 9وض داره ��

�ت_�د5�ر د&�"� ھون طور�$ �$ 9رو�م �-ت 

ت ر��2ت ��طرش �$�& �ت د5�رش در�ت �وده ا�&

و وھ�ی �را&ش را روی &�ت  دورادو �رش را �$ طر�5 �م �رد
رده �ور�ش ا�دا�ت

�-م �ودو �ودم ا����ب � ��م.�ودم �دھ/�رھ�و ا����ب � ��م _

�ت��و��ری 
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ا�$ ا��زه �دی از (�"$ ا����ده ��م �ل د5�ر رو �-ت �دم _

دھ��-���زا�ت از �%�ب ��ز ��د

���� �طر���$...ا�ن (�"$ *�زی �ز درد�ر ���ت _

دورادو زز$ �رد

ن او�و د��م � ��م ا� د�.$ ازش ا����ده ��/�م_

 س د���� �داره او�و �-م &رض �دی ��دو�ر_

ا�� �� (���� @��ک �رش را �/�ن داد

_ �و��ری �$

�ت �دا�ش ���د�ر � �د.��و��ری �� ھر ��$ ای �$ �$ دورادو 

.... (�= �$ �� ھم ذا�ره �رد�م و (�"ت رو  س �ر5�� _

�و�(�ل ��م ا�$ �-م ا��زه �دی (ر�ت ��م....�%���
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دورادو �6 ��ر د�.ر د��ش را �/�ن داد و �و��ری آزاد �د

�ر5ت A�* $� زوی ا�� را��

_ �و ���د ��د�ل �$ �6 �ون  ��زو��.ن ���د ا�ن &درت رو دا��$ ���م
&در�� ���.ز�ن �رای �$  و (�= �$ ��رو�� ���ت ن �$. آ��م ���

د�ت آوردن ��ج و ���م ���ز دارم

�ت�ا�� 

_  ً����� رو �$ �وری �� ھم د�.$ (ل � ���م.. �ط�ھ$ ا����� �$  ..

ا� ا���س او در �و��ری ���Lر �دا�ت

_  ��� ���$ ا�$ &�م ھ�ی ����ری �ورده ���� �$ از ن  �-�ن  �*
و ن *�زی در ورد�ون ��دو�م؟

ھ�+ &�م د�.$ ای و�ود �داره �-م ا9��د �ن _

�-ت ا9��د �ردم و ا�ب �"ر���ً دو ��ر �$ ��طرت ردم _
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�ت �� ا�ن (رف �و��ری �$ �ود  �*�د ا� ھ�وز ھم �$�دورادو 

$ �ب 5ردا �-م ا��زه ا����ده از (�"$ رو �ده و ��م ���ب �ل �و  _�� ��
$��

��=�ره �$ ... دورادو *�-��ش را ��ت و �رای د�� ا�د���د
�ت �و��ری�

�رام ���رش _

_  $��%ا�$ ھون طوری ���$ �$ ا����ت �.$  س ن او�و �� (�"$ 
� ��م

ر5ت و آد �ود�د ���د @رو��د ���ن در و�د�.وھ�... در (���$ ی ا��ق
از ا�ن �$ &رار ���ت ��� را �/��د ��را(ت �ده ا�د.... ا��/$

��ت ����ری �$ ا�� �داد و ���ب را از ��و��دوق  �و��ری ا��زه ی���
ھر ... *�م ��دو�ر �رق زد. آن را �$ دورادو ���ن داد. ��رون آورد

دوی آ�-�ق &دم ھ����ن را رد و �دل �رد�د�م ھ����ن را رد و �دل �ر�د

�$  د5�ر (��ب ھ��ش را �و��ری از روی ر��2ت ��طر و�� �ل �ود
�$ �� (�"$ ی ��ز ��9ت و&ت٢۴دورادو � ���د و در ازای آن 

 ��9ت دورادو �رای �ر5�ن (�"$ �$ ا���� ٢۴د�ت � آورد �%د از 
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�واھد آد

��رون آورد و  دورادو �� (��ت *-ره ای ����$ ای (�"$ را از ا�.��ش
آن را �$ د�ت �و��ری داد

و �.$ �دارم _��د�ن د�ر�ن ا�ن د$%5 �

ا�ن .... دورادو �داد و ز��� �$ �و��ری د5�ر (��ب �� ارز�ش را �$
��� و �دون ا�ن �$ �$  �ت �رش �.�ھ� ����دازد  ��ر را �دون�� 

ا���م داد

ز�را �.�ه ر�وده �ده او (و ا��زا�ت �ود

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

5۴٨�ل 
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 ر��د �و��ری

*$ ا(���� داری �$ از ��رو�� آزادی؟_

��زه دوش �ر5�$ �ود و  و�ت �د�ش را �$ در (�ل �ر�م �ود از �ون و 
�$ �ظر � ر��د ... و دو��ره ���س  و��ده �ود آ�Lر �و��.�  �ک �رده

�وی �و��.� �$ �$ ���س ھ�ی &��� *���ده �ود�د ا��زا�ت را �$ طور 
����9 آزرده ��طر � �رد

�ت�ا��زا�ت 

_ �� ا�ن (�ل .. �-ش &ول داده �ودم �$ ا�ن ��.و در "��ل اون �ر�ده ��م
اون و ..ھ�وز ھم �$ ���� ��ورم ��$ �$ د�.$ �رای ھ��$ ر5�$

��و�م ��ور ��م ھ$ ا�ن *�زھ� �وم �دن...دورادو�

�$ ��طر �و _

ز�ر�ش �6 ��ر د�.ر او را �.�ت زده �رده �ود 9روس

�$ �ردی _�%�ت *رت و  رت �(و�ل �/$ ی ... �و �� دورادو  $�
��و�م ����ر از ا�ن �-ت ا5���ر ��م ��زو��.. ��ط�ن ھ� دادی�
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� .. ا��زا�ت &رز �د و �� د�� �*.� وھ��ش را  �ت �وش را�د
�ردن از او  ا� ا�ن �%ر�ف.. دا��ت �$ از ا�ن �%ر�ف او �و�(�ل �ده

��9ث �%��ش ھم �ده

از  ا��زا�ت طوری ر5��ر � �رد �و�� �و��ری ھر�ز. � س ا�م �رد
� ����ت ا�ن ��ر را �رده ���د .$ �$؟... او �%ر�ف �/رده

� �وا��ت روی �و�$ ای ا�.�ت �.ذارد� �ا

�$ �9وان ��� �$ �$ �و�� از اھ�ت (�5ظت �ردن از @رور �6 
ا�ن .....از ��ر �ودش �-وت و و(�ت زده �ود.. ��ص اط�ع دا�ت

���� *�زھ� ���Hر �واھ�د �رد......& $�2���Hر �واھد �رد

5ر�ت ا��و دا��� �$ &�ل از ا��/$ ���ب رو از  �و��ری 5/ر �� ��م _
�ط زده ����؟ازش ��و ��دوق ��رون ���ری ا�م ���ری رو

�و��ری �� (���� ��� �دی  ر��د

�و *� 5/ر � ���؟ _

_ دا���......... ن 5/ر � ��م
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ا����ه _

���$ ھ��ش  ���ن ا5��د�د

اوه_

_ �ط �ز�م �$ ��م ھA رو �� ا�ن (�ل �و���م ا�م  ��.وی ��(ری

را �(و�ل �و��ری داد ��س ��رشا��زا�ت آن ��ده ی

_��� ��دو���م ا�ن ��رو 

_ �$ *�زی ����ر..ا��و 5"ط �$ �9وان ھد�$ ای �$ �و ا���م دادم

$ �$ ا�ن ��ر رو ا���م دادی... -م ���ت *را _-5"ط ا�ن 

� س ����دش �� د�د �د

_ روح ....را�8 �$ �و و ......�رام �وN�2 �ده �� ��و�ر *$ ا���&� ا5��د
ن
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.��=�ره ھ$ *� رو �-ت �.م_

�$ *طور @رور و ا��"�م �و �ور �رده �ود�د

ا� (�= و&�� �دار�م _

(�"$ را *ر���د ا�.��ش را ��= �ر5ت و

_ �رای آ��ده �ر��$ ر�زی ���د آ�ر�ن &دم �رای �و رو �ردار�م و �%د
���م

از آ����� �$ ��رو���� .ا��ح ��د �و��ری � ����ت ا��را�ژی اش را
�(ت ��ط$ �ود  ھورد را د�.ر و�ود �دا�ت �� �وا��ت

ا� از طر�5 د�.ر او از ا�ن آرزو�ش *�م   و�� �رده �ود .....درآورد
�� ا��زا�ت را �$ د�ت آورد

(�= �� و2وح و رو��� �و�$ ���ده ای طرح و �"�$ ھ�ی �د�دی در 
: وظ���ش �$ �ر��ب اھ�ت ا�ن �و�$ �ود..ذھ�ش �$ ��و�ر در آد�د

از �و  �روی  ("$ ای طرا(� �ن �� ھورد..ا��زا�ت رو ���را �ن
 �دا �ن &�%$ ی دا�� ھ� رو...��$

�/�م ا�ن طور ��و�م �ر�� رو
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و ا��"�ش را .... دو  �د��ھ�...ھ�وز ھم � �وا��ت ��ت ا�دی �ود
ھ$ *�ز ھ�وز ھم �ر ��ی �ودش �ود... دا��$ ���د ..

از ا��/$ ... ا��زا�ت را ��ن ��زی ھ�ی �ود �ر5ت ا� ز��� �$ �و��ری
�د�د �دن او �$ �دت ��رزد ا�م �رد..

_ ��ر اطراف �و�$ رو راه ا�دازی �ردم ..(�= د�.$ در ا��� �9"م)
�رای �ر5�ن (�"$ ���ن �و �وی  و ز��� �$ دورادو و و�د�.و ھ�

و��� Aن ھ����ل دارم طوری ازت (�5ظت ��م �$ �� ...آ �ر�
ز��� �$ ز�ده ای ھر�ز ��ور ��� *��ن و�ودات و(������ رو 

دو��ره �����

ا�.��ش را ز�ر *��$ او �ذا�ت

_ ��� ��و ا��زا�ت &راره دت ���� ���� ز��دی ز�د

ن ا��و �� �وام �و��ری_

�و��ری ��س 9�ق ���د �� ��وری اش را (�ظ ��د

�رای ا��/$ ��و�م (�"$ رو از دورادو �.�رم &وا��ن ز��دی رو �/��م و _
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�رای ا��/$ ��و�م �6 ��ره د�.$ ...�� و�ودات و(������ ��رزه �ردم
او�و �$ د�ت ���رم از ز�دان اوردر ��ن ���م �$ در �ردم و ار�ش ھ� رو 

�م ا�ن ��رھ� رو �رای �و ...د5�ر (���م رو &ر���� �ردم...�/�ت دادم�
� �و�� ھد�$ �$ � �وام �-ت �دم رو درک ���؟.... �ردم�

_ ��� ھر�ز .. �$ ���� ��و�م ا�ن رو �$ �9وان �6 ھد�$ ����م��-م 
د�.$ ھر�ز &�در ��واھم �ود �$ ز�د�� ..د�.$ ���و�م ���وادو ����م

�/�ر ��م �� ...���و�م دو��ره ز�ر �ور �ور��د راه �رم..�ذ��$ �ر�ردم
د�.$ ���و�م �� ����� �$ دو���ون دارم ��م ���واد�� ... &دم �ز�م

...��ورم

��د ������6 ��ر د�.ر ........ �و��ری دا�ت �6 ��ر د�.ر 9
(��د�ش �(ر�6 �ده �ود

ھ$ اون ھ� �ذ��$ ی �و ... ���د ��م اون ا����-� رو 5راوش ��� _
�ودن و ن آ��ده �و ھ��م

�$ ادم �� �و�$ ھ��طور �� ���ل ���واده اش ��$ _

ن �و���م... ا���$ �$ ��و�� _

�$ ��طر ا��/$ ��م ���واده ی �و ردن _
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ا�روھ��ش را ��= داد

��م ...5/ر � ��� ھ�ون ردن؟ _�ا��زا�ت �$ ��د ���ر *� �-ت 
...ا���ن ھ� و �ون آ��م ھ� ���و�ن �� ھم ��ت ��ن

ن و �و �و����م_ �ا

ا�$ 5"ط �دو�� *�د ��ر �� (�= �زد�6 �ود ���ر�م رو از د�ت _
�$ �9وه �دا �ر �ر ���را ھ��� �$ در �را�ر ا���ن ھ� ........ �دم

ا�ن &��ون رو ن �%��ن .....ا(��س ���ز � ���د ��زات � ��ره
��ورم �-ش 9ل ��م �(�= ا�ن �ب و �رای ن �راب ... �/ردم ا

�/ن زن

_ �رای آ�ر�ن ��ر �$ �9وان .. �6 ��ر د�.$ ��ھ�م �9ق ��زی �ن �Mو
�6 ا���ن

ا��زه ��دم ����ر از ا�ن ��ر رو �$ ����ر ��دازی _

_ �ت ...�-م 5ر�ت �ده... �-م �وش ��دی����.م �$ �� ا�ن ��ر �
ھ�ن �6 ��9ت ...� ��م 5"ط �.م �-م 5ر�ت �ده �� �-ش �9دت ��م

�رام ���$ ذھ�م رو �$ ھ$ ا�ن ...  �ش ��وا��� روح �و ���ود ���
*�زا �ط��ق �دم
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ا�6 از �و�$ ھ�ی او ��ری �د و �و��ری ا�� از �ظره آن �و�ش 
ا(��س ��د �$ �/�ت ..��9ث � �د ا(��س �� را(�� ��د...�� آد
ھر�ز ھ�+ *�ز ����د ��9ث ��$ ا�6 زن ن در���د....�ورده

ت آ�-� را از روی �و�$ ھ��ش  �ک �رد�� ��

�م  �-م _�ن �$ ��ی �و � $��&ول دادی ا��زه �دی �$ دت �$ ھ
5ر��م �وم ��ده�.�رم و ھ�وز

_ [��ذار را�8 �-ش .. �-ت ا���س � ��م ا�ن ��رو �� ن �/ن.. �ط
�(�ت ���م

ا� (�� ا�ر او از آن �وع ردھ��� �ود �$ در ...*�د �(ظ$ �و&ف �د
�م ھ�ی ��ن �� ز�����ن �ورت � �رد�د ز��� �رای ا�ن ��ر ��&� ��

�$ �� ز��� �$ �$ ...ا��زا�ت �� �وا��ت وا&%�ً در ا�ن ���د...���ده �ود
6 ���را ��د�ل ��ده�

_��/��و��ری ا�$ �$ ذره �-م اھ�ت �دی ا�ن ��رو �

�ر5ت A�* $� م ��زوی او را/)�و��ری 

_ �$ ا�ن د��ل �$ �-ت ... ا�ن وا&%� �د�ر�ن *�زی �ود �$ ��و���� �.�
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اھ�ت �دم ���د ا�ن ��ر رو ا���م �دم

_ �دو�� *$ ... ���و�� از اون (�"$ روی ن ا����ده ���� �����ودت 
ا���&� �واھد ا5��د

_ �او��ن آرزو از ھ$ د&�ق �ر در ��د و ن �� (�= آرزو�� �/ردم و 
�وام ا�ن او��ن �وا��$ ن ���$

_ $� ��$؟ ا�ن ز�د-�� �و�2(ت *"در -���وی ���ب �ور .... 
$��و�دم �$ دروازه ���Hر ر

_ ول ا���م ��د�م%ن �.�ه �ن ... � ا�ن ��ر رو �$ ��وه  $�
ھ�+ �/� �دارم �$ �$ در��� ��ر :�$ ���ت ن �وش �ن... ا��زا�ت
$�/�و �ر�$ ھر�ز �� �و *��ن ر��/� �� �ردم...

�ت�ز��� �$ �دن ا��زا�ت ��ت �ر �$ �رزه درآد �و��ری 

5/ر � ��� ��رھ� و ��رھ� ا�ن ��ر رو از زوا��ی ���ف �رر�� _
در *��ن ز��$ ھ��� ...�/ردم؟ ن ھ$ *� رو در �ظر دارم ا��زا�ت

��� از ن ��ھوش �ر ���ت

��و�� در ا�ن ورد �و &��8 ���_�
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ت ���ش ...  س ���د �-م ا9��د ��� �$ ن �-�ر �دو�م ا��زا�ت _�&
�ول زدن (�"$ ��-� �$ -�رت ���ز داره.. �$ د�ت آوردن (�"$ �ود ... �ا

در �6 *�م ...���� ا���م ��$  رو�$ ا���م ��ر �$ آ���� و �� ھ�+
���Lل ا��/$ ن �ودم �و ... �$ ھم زدن �و �$ �6 �ون آ��م ��د�ل 

رو �$ و�ود آوردم

_ و=ً �$ ا�ن د��ل ��د�ل � �ن �$ در (�ل رگ ا�د%ردم  ���� ....

ن ����م  �ن �وو�م.. ن ���م...ا .......

د���ن ن �و رو ھدف &رار � دن (�� �دون �دھ� ھ�ی _
ھ�وز ھم د����� ھ���د �$ ��وان �$ و���$ 9رو�م �$ ن ...�و��

�و �زر��ر�ن �"ط$ 2%ف ن ھ���.. آ��ب �ر�و�ن

ا�� �$ �ر� زز$ �رد

�زر��ر�ن �"ط$ 2%ف _

�ت... طور�/$ �و�� او �6 �*$ ا�ت��و��ری �$ او 

_ ... ا�$ �دو�� ط� ا=رض ��� در وا�-$ �� و�د�.وھ�.. 5/ر �ن �9"م

*طور ��و�م �ورو ... در �6 *�م �$ ھم زدن � �و�� �� د�د ���
وارد د���ی �ودم ��م ا�$ ا�ن &درت رو �دا��$ ���� �$ از �ودت د�5ع 

��� �� ��و�� �ود�و از و&%�ت ھ�ی �طر��ک دور ���؟
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�ظرت در . س ���وام �و �$ د���ی ��و�ت ��ر و آ���$ �� �و ���م _
ورد ا�ن *�$؟ د�.$ ���زی �دارم از �رس و�د�.و ھ� �� د�د ��م *ون 

�وی آ �ر���م *��ن ھ�و=ھ��� رو �� ���م

�$ �ر9ت �رش را 9"ب ���د �و��ری

_ ��ن ����؟ �و ��9ق  �� �� ��� �ھر ... �و ا�ن ھد�$ رو &�ول �
��ری �$ ن ازت ��وام ا���م �دی

ا�ن ��ری �ود .. زن ھ��� �$ ��9ق �ود�د از �ود�ذ��.� ا���م � داد�د
�$ آ�-� ا���م � داد�د

او در طول 9ر طو=�� اش د��� را د�ده �ود و �"ر���ً ��م او&�ت زن 
 ۵٠ا���$ ا�ن .�ود را ����م ردا�� � �رد�د �$ ��9ق آ�-� �ود�د ھ�

......��ل ا��ر �� &�9د�� ھ�ی و�ود دا�ت

�ر ... �و&Q ز��دی ازم داری _��ا�$ از اون (�"$ ا����ده ��� ازت 
��م

ا�ن رو ھم 5راوش � ��� در�ت Lل �"�$ *�زھ� _

ا�روھ��ش �$ �/د�.ر �ره �ورد و (��ت �ور�ش ��ن �د
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ھر�ز *��ن *�زی رو 5راوش �� ��م �و��ری _

�ت _�ر��/ش رو �$ �ون ��رم.... ھ��طور �$ دورادو 

ا�� در (��� �$ و(�ت �را�ر .. وا&%�ً ���ل داره ا��/�رو ا���م �ده
و�ودش را �ر5�$ �ود *ر��د و �� �ر9ت از ا��ق ��رج �د

.  �ت �رش �دای �و��ری را ���د �$ از روی 9�����ت آھ� ���د

� س 5ر��د ���د

آ�ده ��ش ا��زا�ت _

�و�د  �ھ��طور �$ �$ �ت  ���ن (�ل �دو�د ���د �$ *�ز د�.ری ھم 
� �وا��ت ���ت را ���ود� �ا

�ر9�ش را �م ...&��ش را �5رد..���-�ن آ��� در درو�ش �%�$ ���د
ا(��س �رد دارد �$ �ر9ت در ��ن آ �ر��ن � �رد ا� �� ا�ن (�ل

ر�د � �رد�د را ا(��س ��د� �وا��ت ��ش ھ��� �$ در دھ��ش..دود

$�..$�..$�
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�5رد�و��ری "��ل او ظ�ھر �د و ا��زا�ت را (/م �$ �ود

_ ����� *"در آ�ون �ود؟. �وم �د ا��زا�ت ��(�= �و ھم Lل 

ھ��طور �$ �ر���$ ای ���-��� �� او �ر�ورد �رد �رش را ��ن 
�داھ� ��ش از ا�دازه ���د �ود�د.. د��-��ش �ر5ت $�د�ش ���د ھوا .. ھ

��6 �ود

�وی �ون �و��ری را �$ ��م � ���د؟"��ل  آ�� دا�ت...�و ھ�
�وش �دای &�ب او ���د ��&وس ��9ت �رج را&�ت.... �و�ش $�

� ر��د

�� و(�ت �و�$ ... �و��ری د��-�ی او را از "��ل �ور�ش ���ر ���د
�د �$ ���ن ھ��ش ���د �ر �ده و ���$ *�.�ل �$ �ظر � ر��د

_ -�ت ���ه ھ���د و دو�ت دا���� ...�$ ا��زه �ده �.�ت ��م �9"م�*
.. ا� ���د �ودت رو آروم ���.. �ر از او�� ھ���د �$ ���ت ���ن ��$

��ت  �ش ن ا�$..(�= د�.$ ھ$ *�ز �و�$

_ ن �6 �ون آ��م ام؟... ن

رو���/ر ��ش ا�� رو���/ر
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در (��� �$ ھ�ن طور ا��-��$ ا����ده �ود �و��ری د�ت ھ�ی او را 
�$ �ظر ...�/� از ا�.�ت ھ��ش را "��ل *�.�ل ھ�ی او ��5ر داد..�ر5ت

� ر��د از ��زی آن ھ� ��د �ده

و �$ ���-�ی �و*و�وت �.�ه �ن_

�ت��-�ن �دا�ش دو ر�$ �د و �� �(�� ��دار ��

_ �و از .. �د�م رو �$ آ��ش �/�$5"ط �.�ه �ردن �$ اون ھ�اه ��زو��
ھ$ �(�ظ ��ل و �9�� ھ���

او ���د  �ر �*$ ای �$ �ظر � ر��د �$ �$ ��طر ا���ب ��زی �د�دش 
�و�(�ل و �رز�ده ا�ت در (��� �$ ا��زا�ت �$ ��طره ���� و 

 ر����� ا(��س ر��2 � �رد

ا�.�زه ای ���-��� �$ ...ا(����ت درو�� اش �$ 5وران درآد�د
ازش : ا5/�رش  ر���ن �د�د.. �� �وا��ت ان را درک ��د

�رم��� �وام �ون �و ��و�$.. ���د زه �و��و �*�م...��9"�م..

� �/رده �ود��$ (�� ز��� �$ ��رو�� ..ھر�ز ا�ن *��ن ا(��س �ردر
�د�ش را ����ر �رده �ود
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ا�ر .. �و��ری ��و�$ �� اون (�"$ دو��ره �و �$ (��ت اول �ر�ردو�$
ا�ر ��وا�د او را �$ ا�دازه ...� �وا��ت �� د=�ل �ط"� او را &��8 ��د

���5 ��ر���د

�و��ری �ورت او را ��ن د��-��ش �ر5ت

(�= د�.$ ھ�*� � رو از ھم �دا �� ��$...آروم ��ش _

زز$ �رد

��Hم � ���؟ _

_ ھر *� �$ ��وای..اه

*��$ اش را روی �ر او  �و��ری (/م او را "��ل �ود �ر5ت و
�ذا�ت

(�= د�.$ =زم ���ت از ا�ن ��ر�م �$ �-ت آ��ب �ر�و�م _

�رم��را�($ �د�ش .........��9"�م........... ازش 
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�-ت ���ز دارم... �و��ری ن _

��و���� �و از ا�ن �و�(�ل �ر ��� ا��زا�ت _�

�و��ری ���ره � �وا��ت �$ ... (�= �$ د�.ر ا��زا�ت ���را �ده �ود
د�.ر � �وا��ت از ...ا(������ �$ ���ت �$ او دارد ا9�راف ��د 

��A �� ا(�����ش د�ت �/�د

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

و ز���/$ ا�� ا�.�ت ھ��ش را  �ت �ردن او در �/د�.ر &�ل �رد
�ت �و��ری �� �دا�� �ودش را (/م �$ او*����د� $�دور

ا�ن ھم �6 ����$ ی د�.$ �$ ��د�ل �و �دون �9ب و �"ص ا���م  __
�ون آ��م ھ� �$ طور ط��%� و�ودات ��9ق  ��$ ای ھ���د...�ده

ا�� روی ا�.�ت  � ھ��ش ���د �د و از �"$ وی �/ل ����ش او را 
�رش را در �ردن او 5رو �رد... �و��د

 و�ت او را �وراخ �رد�د ��ش ھ��ش

�-�ن و�� از �ذت �دن �و��ری را در�ورد�د��

716



tlg
:@

NOVELSLAND

_ ا��زاو��..اه

�$ طور ...... ز��� �$ ا�� ���$ �رد و �ون او را �و��د
�ری��ذھ�ش ���� �د 

�-�ن �و��ری �� �%ره ای 5ر��د ���د��

_$�

ا�� را از �دن �ود دور �رد

_ از ن...�و��دی �و ��"�م از �دن

از �دت ... ھ�وز ھم �$ ��طر ��ز او ...���$ ھ�ی ا��زا�ت را �ر5ت
�/رد... �ذت $���(�� �� ا�ن �$ ز�A ھ�دار در �وش ....ا(��س �ر

ھ��ش �$ �دا درآده �ود

�دو�� ذھن ن *"در �راب و آ���$ ا�ت؟ ��دو�� *طور ��طرات _�
وم �رده؟ و ھ�+ �/� �دارم �$��م &����ت ھ�ی �و �و  ذھن ن رو �

ھم داری
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ا�� ��Q ���د

�و �$ (��ت او�م �ر�ردون_

��ر�/$ ... رد6 *�م ھ��ش �$ ��طر ا(����ت ���ً ��ره �ده �ود�د
ی �و�� از �و�$ ��ش ��ری �ود

و �ر�$ د�وو�$ ��م _

�و��ری �$ ���� �رش را �/�ن داد

��وا��م �-ت ��ون �دم *طور �6 &طره &طره ��و�� .... ��وا��م _
ا� �و �� او��ن ��ر�$ ات �� �ر ��ر�$ ر5��....و از اون �ذت ��ری

 س �و �$ (��ت اول �ر�ردون_

_ �ر5�م �ھر *$ �$ ����$ �و 5"ط ���د از ..���د ا�ن ا(��ل رو در �ظر 
  �د��ھ� رو � �وام٢ا� از طر�5 ھ�وز ھم ...ن �ون ��و��

�س 9�"� ���د�
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� �وام ا�ن ��رو ا���م �دم _ $����ورم �

در (��� �$ د��ش را ���د � �رد (�"$ ا�.��ش را *ر���د

_ ��-� ��طرات از ا�ن �(ظ$ �$ ...ھر و&8 9رو�م از ن �ون ��و�$
��طرات ھ�*/دام از &ر���� ھ�ی ن روی او .... � �و�$ ����$ �%د رو

�$ ھ�+ .... و ��-� ��طرات ن از (�= �$ �%د رو ����$... ���Lر ��ذارن
�ذ��$ ن �دوم از ��طرات

*-ره ا�� از روی ��ا�دی درھم ر5ت و روی  �ھ��ش ��و��و �ورد

وم �د �وب ا��زا�ت _� �و ... ا�ن آرزو �$ &�ت �6  �د��ھ� �رای 
و=ً از ھم �و�9ن .. ����$ اش 2روری �ود.... �� ا�ن (�ل% �

�و 5"ط از .... �ودون �ون �� �و��م ا� �و (�= ��و�� از ن ��و��
ن �واھ� �و��د

�ً از �دن او �ون ��و�د � �وا��ت او �"��ا�ن �$ ا��زا�ت ��وا�د 
&وی �ر �/�د و (�= آ�-�  �� ��ن �ود��ن دا���د �6  �و�د @�ر &��ل را

�/��ن

ادا$ داد

��و���م آرزو ��م ھ�+ �دوم از ��طرات ن رو _����� ... � �ا
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�� و&�� �$ �رای �و و �*$ ... �وا��م از ر5��ر و ا9��م اط�ع ����دپ
� �وام �$ ردت .... ھ�ون ��رزه � ��م د=وری ھ�ی �و �����

ا5���ر ���

و ھر روز ا��زا�ت � �وا��ت رو��ی ا(����ت او ���ت �$ �ودش را 
��ر�$ ��د �$ �� *$ ا�دازه ا(����ت �و��ری ���ت ... � �وا��ت...����د

ا(����ت ... و ھرروز....�$ �� �ذ�ت ز�ن.... �$ او آ���ن ا�ت
���ت �$ ا��زا�ت �د�د�ر و 9�ق �ر ��و�داو

ھ�+ ��ر�$ .. را�ط$ � �وا��ت ز�د�� را �رای �و��ری آ��ن �ر ��د آن
از �ذرا�دن روزھ��ش در (��� �$ . ای در ورد را�ط$ �9ط�� �دا�ت

از �(�ت �ردن را�8 �$ ا(����ت .. �$ �س د�.ری وا���$ ا�ت
(�= د�.ر ���زی �$ ��د �ر5�ن �دا�ت...... اش

���د �ودش از ذھن او �� اط�ع �ود.... (�= ا��زا�ت �$ آ����

�ب ھ�ی ا�� �دون آ�/$ ��$ ای از آ�-� ��رون ����د �/�ن �ورد�د

_ �"و�ت � ��م �ورو...ن ��م ھر *�زی �$ �-ش ���ز داری

 $� ً�&��ً ��-� �6 �ر9$ ��*�ز �و��ده �ود (�= �و��ری ���ل دا�ت ��
او @ذا دھد

720



tlg
:@

NOVELSLAND

��ش ھ�ی �و*6 و ..5/ر ا��/$ ا��زا�ت @ذا�ش را از �دن او �.�رد
5رو رو�د�د�دش 9�"� در �و�ت او ......

آ�*��ن �ر�8 و &وی �د�ش �$ آن وا��ش ���ن داد �$ ��ور �ود ��وی 
���د �%د از ا��/$ �$ 9روس �ون آ��ش ...�ودش را �.�رد و ���$ �/�د

@ذا داد و ���زھ�ی او را �رطرف �رد �$ �راغ �"�$ �د�دش �رود

��ت *�م ھ��ش �$  �ھ��طور �$ ا��زا�ت د���ل راه 5رار د�.ری 
�و��ری � �وا��ت طMن �ود �$ ھ�+ راه ... اطراف ا��ق � *ر��د�د

�ر�زی �دارد

� س ز���ش ��رون آد و &طره �و�� �$ روی ��-��ش �ود را 
زه آن ��9ث �د *�م ھ��ش ��ر �ود�د...����د

_ �و��ری؟-ل

� �وا�د ...� �وا��ت �دای 2ر��ن &��ش �$ ��د�ر � �د را ���ود
ا(��س ��د �$ �دن او ھم ���ت �$ زه ی �ون �و��ری وا��ش ���ن 

�ر��.� �$ در *-ره اش ��ھده �رد �"ر���ً ...داده �او را ��ت...ا

ھر *�زی �$ ���ز دا��$ ���� ا��زا�ت
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...............................................

5۴٩�ل 

� ...ا��زا�ت � �وا��ت �دای ھ� �و��ز ���ده &�ب �و��ری را ���ود
ھ��طور �$ �.�ه ��ره او روی �ور�ش ... �وا�د ا(��س ��د

2ر��ن &��ش �دت �ر5ت...ا5��د

_ ا��ظ�ر طو=�� �و  �داش دادی �و �$ طور ��ل...ا��زاو��..���� ز���
..

ھر دو���ن را �$ دا�ل ...(�� �6 �(ظ$ ھم د�ت ھ�ی او را رھ� �/رد
��و��دوق ط� ا=رض �رد و (�"$ را دا�ل آن &رار داد

د�.$ �وم �د _
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او را �$ �ت ��ت �واب ��ن راھ���� �رد

ون رو از اول �روع �/��م _��ا�ب ز�د

��ش ھ��ش ���د�ر �د�د و ...�ر��� �را�ر و�ود ا��زا�ت را در�ورد�د
ا(��س � �رد ...ا(��س � �رد �� �وا�د در  و�ت �ودش ��ی �ود

�$ �دت �$ �و��ری ���ز دارد

��9ث � �د ا(��س ��د �$ ���$ .... آن �6 �ر9$ �و*6 از �ون او
$����ر

و �� ا�ن (�ل آ�"در از د�ت او 9����� �ود �$ �زد�6 �ود ان �6 &ط$ 
�ون ��$ اش ��د

_ ن ا��و �� �وام...ن

او را � ... �رای او ���� ز��دی �ود... ا�ن ا(����ت ����ر �د�د �ود�د
�ر���د�د

9����� ھ��� ا� ا�ن ا(��س �.ذره_
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*�زی �.�ت 5"ط �%� �رد �ر�زش را (�ظ ��د

�%د از ا�ب �-ت ��ون �دم *$ �ذت ھ��� در ا��ظ�ر�$ و اون  _
�و �واھ� ����دو&8

ا��زا�ت �رش را �/�ن داد

_ ��وای �و �رک ���؟ �و ... ن ��م �"�$ ھ� �و رو �$ ھم ر���م�
ا�/�ر ���؟

��ل �د�د...�و��ری ��-� �����دی زد�ان �ب ھ�ی �ذا�ش �$ �ت ��= 

_ *$ ��A ھ��� ��و�م �ر�ده ��م؟ �� �دو�$.. و&�� �و در ���رم ����
در (�ل (�2ر ... �$ �9وه... در ���ر ھم @�ر&��ل �/�ت �واھ�م �ود

���د �$ 9رو�م آوزش �دم *طور ..ھ�+ و&�� �رای ا��"�م �ر5�ن �دارم
�� &درت �ودش رو �����$ و .. *طور @ذا ��وره.. ط� ا=رض ��$
او�و ���رل ��$

ا��زا�ت �زد�6 �ود ���د

���د �� *رب ز�و�� ��ری ��م 9رو�م ا9�راف ��$ ن رد ... ا� اول _
$��� �ودش ھم ا�ن رو � ذ�ره...او ھ��م و ��9ق 
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ا(��س ر��2��دی �$ ا��زا�ت � �وا��ت در او ا(��س ��د �ت 
�$ �ظر � ر��د ا�ن ا(��س ر��2ت دارد از و�ود او  ر�و ..���ده �ود

د �� *$ ا�دازه �دن اش... ا5/�� � ��د-�در �� ا�ن �$ � �وا��ت �
ا����ق ا�ن ا�ت �$ او را �ل �ود ��د

ھر�ز �-ت �.��م �$ ��9"�م _

�ت��و��ری �� �(�� (ق �$ ���ب 

و (�= �$ �و ھم Lل ن �دی ا(��س ...���د ا�ن ��ر رو �/�� _
...وا���.� ����ری ���ت �$ ن داری

... �� د�ت  �ت �ردن او را �ر5ت و �ور�ش را �$ �ود �زد�6 �رد

... � س ز���ش ��رون آد...�ب ھ��ش را روی �ردن او �وازش داد 

ا(����ت *��ن �$ ا��زا�ت ھ�وم آورد�د �$ در "��ل او �م �د و �$ او 
�/�$ داد

�و�ش زز$ �رد G�� ل او ظ�ھر �د و��"در �6 *�م �$ ھم زدن 

و در���ر زن _����
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 �راھن او  �� د��-��� �رزان... ا�� از او اط�9ت �رد.. اوه �دای ن
و  �ر*$ ���س ز�ر ا�.�ت ھ�ی او �/$ �/$ �د..... را �ر5ت

���ده ا�ت .$ �$؟ &درت �ر�ت _

���س ز�ر ��5ر ا�.�ت ھ�ی او �/$  �ره �د ؟ د&�"�ً �� *$ ا�دازه &در��د 
ا�ت؟

(ض آ�/$ �.�ھش روی  و�ت �� �9ب و �"ص او ا5��د ذھ�ش از  $�
د�ش ��وا�ت  و�ت �� �9ب و �"ص او را دو��ره ��ز ...5/ر �-� �د

�.�رد؟

....و�و�$ �ده �ود �� �ر��.� اش را 5رو����د

�و��ری ا��زا�ت را ��ور �رد �ر��دش را �.�رد

��وای ����ر از ن ����� ا��و �/ش_ $�ا

(ت ا�ر ا��.و�$ ...ا��زا�ت �� �وا��ت ��وی �ودش را �.�رد
�دن او در ���رل �ودش ��ود و �$ طور ����9 ���ت �$ ... ��وا�ت

�و��ری وا��ش ���ن � داد
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.... �6 ��5ر �و*6 وارد آورد و ���س ھ�ی او �/$ و  �ره �د�د

�و��ری �� ��م �/وه و ز����� اش "��ل او ا����ده �ود

_ *$ ا���&� داره �رام �و5�$؟....... �و��ری

�و��ری د�ت ھ�ی �و*6 ا��زا�ت را �ر5ت و آ�-� را روی ���$ �ودش 
�5��$ *�A ھ�ی او در  و��ش 5رو ر5��د... &رار داد��

_ $��5"ط ا�$ �-م ا9��د ...ن ازت را&�ت � ��م ھ$ *�ز �وب 
���

ا��زا�ت �دون اراده و �دا���$ �و��ری را (/م �$ �ود *����ده �ود

Lل ا�ن �$ ن ھر�ز او�و �رک �/�م =�)

 و�ت �د�ش  ...*-ره ا��زا�ت ���Hر �رده �ود ا� �و������$ �$ ز��د
١٩���د ز��� �$ او را در ... ھ�وزھم ��ل ط��� ر�A �ود �.��� 

��ل ���دی �$ روی ���$ اش ا5��ده �ود در���ن �ر و �رم �ر ... د�ده �ود
در��ش ز����� �$ *�م ھ�ی �����ری اش ھد�$ ... �$ �ظر � ر��د

�ده �ود و "��ل *�م ھ�ی �و��ری ��ش ھ��ش دراز �د�د

د�دن ا�ن ��و���ت �ون آ��� در او ��9ث �د @را�زش �$ �رای 
دت ھ� آ�-� را �ر�وب �رده �ود ���د آ�����ن �$ �روش در آ��د ...
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�ر5ت �� ز��� �$ �� ا��زا�ت  �ھ��$ ھ� �ود �$ ��وی �ودش را 
��ش از ا�دازه ا(������ ��ود و آن طور �$ @را�زش �$ او ... ا�ت

�.و��د �$ او �9ق �ورزد

د��ش را روی ��وی او &رار ... (�= ا��زا�ت را (/م �$ د�وار *����د
�ون روی ��ش را ...�و�$ ھ� و �ب  ���ن او را �و��د...�و�-�... داد

����د

ا=ن �� �-��ت &وی �ر �دی _

ا� ھ�وز ھم در "���$ �� &درت *�د�ن ھزار ���$ �و��ری 2%�ف و 
�/��ده �ود

 س ��ور ����� ��وی �ود�و �.�ری؟ _

��و�م دروغ �.م�

�� ���� �$ ��و�م ��م و�ودم رو �-ت �دم_

�.�ه ا��زا�ت روی ... �$ (ض ا�ن �$ ���ت از دھ��ش ��رج �د�د
روی ر�� �$ �ون در آن �$ �ر9ت �ر��ن دا�ت... �ردن او ��ر ��د
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�ون � �وای؟_

ا� �$ &�ل از آ�/$ ز���ش ��رون ����د و ... �$ �ر9ت �.�ھش را �ر5ت
�ب ھ��ش را ��س ��د

_ ا�ن 9ل "د�� ��ن .. ھر�ز از ا(��س ���.� ات �ر�ده ��و
�-م �.�ه �ن و �-م �.و �$ ����ر ��وای... ��ت

�.�ھش را ��= آورد ا��زا�ت

_ $�� 6����ر � �وام.... �دا �-م �

از ھ$ �(�ظ.... ���.� ات رو �رطرف � ��م ا�ب ����� �$ ��و�م
........

... *�م ھ�ی ا��زا�ت ���د �د�د و &�ل از آ�/$ ��وا�د ا9�راض ��د

�و��ری ھر دو���ن را روی ��ت ظ�ھر �رد

ن ��م ھر *�زی �$ �-ش ���ز داری_

..........................................
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ھ�ن .... در  ���ن �ب �و��ری ا��زا�ت را (/م �$ �ود *����ده �ود
روی وھ�ی او �/��د زز$ �رد طور �$ �ب ھ��ش را

�دو�� *"در ��ظر و�دم �� ا��طور 9رو�م رو در آ@وش �.�رم؟ _
از ا�ن �$ �%د ...*�زی رو ��واھ� دا�ت ا��زا�ت د�.$ ھر�ز آرزوی

� ��م ن �و رو @رق در �و����� و Lروت...د��� �ل �وده

ا(��س � �رد و�ودی ����ر ...دو��ره ا��زا�ت ا(��س ا��ت � �رد
ا� د�ش �� ... �6 ھ��ش ��.�ن �د�د...&در��د � ر (�5ظ او �ده

� �ر��د 5ردا ��دار �ود و ��م ا��-� ... �وا�ت ا�ن ا(��س  ���ن ���د
�6 رو�� �وده ����د

_ � �ده دم �زد�/$ و ھ$ ی �ون ا��م ھ�ی �وب �$ ..د��ر �و�.�م
��ت �واب ر5�ن

ا�� �6 ا�رو�ش را �رای او ��= داد

و��_� س �و ��دار 

�و��ری �ورت ا�� را ��ن د��-�ی �ود �ر5ت و �$ �ر� �ب ھ��ش 
و �$ او �6 ..�$ �ر� ��ش ھ��ش را ����د.. را روی �ب ھ�ی او �ذا�ت
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&طره د�.ر �ون ھد�$ داد

� س دو��ره او را در  ��ھ.�ه ان . ��ر�ن �ر�ن �و�$ �ب ���ر
��زوھ�ی �ود �ر5ت

 س *را ا�� ھ�وز ھم ا(��س ���$ ای از 9دم اط���ن دا�ت؟ *را 
ا(��س � �رد ھ�ن (�= روح �ود را �$ ��ط�ن 5رو��$ و ھ�+  س 

�ر5��� در ��ر ���ت؟

�دام ز�� ��9ق ا�ن �دا ��ود؟ ا�ن %�و&$ ��5د �� ا�ن ا�دازه ..�$ �$
&درت و  ول �$ �$ �ظر � ر��د �دن او را  ر��ش � ��د؟

 $���ت �$ ��9"ش ا�ت ا�� ھم ���5� �ا�ر ھ�ن (�= �و��ری �$ او 
�م &�ب....... ��G او را � داد و �$ �9"ش ا9�راف � �رد�از  ...

ا� او ھر�ز ا�ن (رف را �$ ا�� �زد و ھر�ز �$ ��طر ��رھ��� �$ �� 
او ا���م داده �ود 9ذر�واھ� �/رد

............................................
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ھ�+ �دام از �"�$ ھ�ی ....�و��ری ھ�+  �د��ھ� را �(ت ���رل �دا�ت
و ��م �ر��$ ھ��ش �$ ھم ر���$ �ود...ا��"�م اش ا���م ��ده �ود

��م ��م �دن او را در �ر �ر5�$ �ود و ���ودآ��ه  ���� ا�ن (�ل آرا
�ب ھ��ش �$ ����دی ��ل � �د�د

ا(��س �ذ�� �$ از �وازش وھ�ی ا��زا�ت در (��� �$ �رش روی 
و�ف �� ذ�ر �ود......... ���$ �و��ری &رار دا�ت ا(��س � �رد

� س �� �ون �ودش �$ او @ذا ... ��م ���زھ�ی ا��زا�ت را �رطرف �رده
(�= او در �واب �ود در (��� �$ �و��ری از او (�5ظت ...داده �ود
آن ھم �� &در�� �$ ط� ھزاران ��ل ��.�وری �$ د�ت آورده ...� �رد

�ود

ا��زا�ت �زد�6 .. � دا��ت �$ �� &�ل �ر.. ا���$ �$ ا�� ��9ق او �ود
����را�ن و�5داری او ��-� �$ �و��ری �%�ق دا�ت...�ود ا�ن را �$ او �.و�د

.........

&ط%�ً ا(���� و�ف �� ذ�ر �ود

�و��ری ز�ن ز��دی �رف �رده �ود �� آرزو�ش را ��ظ�م ��د و (�"$ 
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�$ �د�ن %�� ... د&�"�ً ھ�ن طور �$ او از آن �وا��$ �ود 9ل �رده �ود
�ود 5ردا � �وا��ت ھد�$ ای �$ ا��زا�ت �دھد �$ ھ�+ رد د�.ری 

� �وا��ت�

 ر���د�� اش  ز��� �$ ا��زا�ت ���ودآ��ه �� �/� از ��ش ھ�ی �و*6
�و��ری اھ� ���د..... �ب  ����ش را ��ز �ر5ت

���ن د�ن د�ر�ن �$ *$ روزی ا5��ده �ود

�دای �زرگ ��=�ره ا�ن ا���ق �رای او ا5��ده �ود

......�و�(���

ھر ��� �$ �%� ��$ ا�ن ا(��س و ....� س ��ش ھ�ی �ودش ��ز �د�د
از ن �.�ره �/�م

.........................................
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5۵١�ل 

 ��ز��� �$ ھوا �رگ و �ش �د ا�� �دون ھ�+ ا(��س �واب آ�ود
ا(��س ... ����L 6$ �وا��ده و ���L$ �%د ��دار �ده �ود....��دار �د

...����9 �ود

وھ�ی ز����ش ...5-�د �و��ری ��(��� د�� �*$ ���ده �$ او ��ره �ده
روی �/� از *�م ھ��ش ا5��ده �ود

(�= �� آن ..........ا�ر &�� ����ر �و���پ و �ذاب �$ �ظر � ر��د
��.�ر �ود....�رق �9ق در �.�ھش�

�ت��دای �ش دار  ��

@روب ���ر _

��N ���ر؟ �ورژن �ون آ��
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_ �و ھم..اه

(��ت *طوره؟_

از �ظر �د��؟ �$ طور ...از �ظر ذھ�� ؟ھ�وز ھم ��J و د�� �*$ �ود
ا�ر*$ ھر�ز ا�ن را ا9�راف �� �رد... �.�ت آوری �وب

ر�وط �$ او  $� ��M��ا�� د�ش �� �وا�ت �و��ری ا(��س ��د در 
� �ود ��وا�د ھر ��ری �$ د�ش �وا�ت ا���م �دھد و از ز�ر آ�-� 

ا�ر &رار �ود ز�د�� �ون آ��� �� ...�دای �زرگ... &�ر در رود
�و��ری در�ت ��د  س ���ز دا�ت ر5��رھ�ی �د او را ا��ح ��د

���$ ای ��= ا�دا�ت

_ �/م ا(��س ����9$...�د ����م

ھ�+ ا(��س دردی در �د�ش �دا�ت

�دا�ت ھ�+ ا(��س ا����&� ���ت �$ ��و*$ ھ�ی ورد �9&$ اش ھم

داری �$ *� 5/ر � ���؟ _
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د�م �رای @ذا ��A �ده _

��.��� *�م ھ�ی او را روی �د�ش ا(��س ...�� (��ت @.��� ���د �د
� �رد..

$��/���.�ھ� 

_ ��� ..ھ�ن (�= از ��*�ل ��رون اودم...ن ��م ��(��$ ات
�و ......... و �دو�م *$ &در د�ت ��واد...�و ��9ق زه ی ��..��زو��

��ز �.�ری

�.�ھ� �$ �و��ری �$ روی ����واب دراز ....... *$ از �ود را�2
�م  �ر*$ ھ� ... ���د �(�$ &�ل �$ �ظر � ر��د....���ده �ود ا�دا�ت�
و �ون ھ$ ��  �ش �ده ......�� *�.�ل ھ�ی ن؟...�/$ �/$ �ده �ود�د

�ود

�و�$ �د ھر�ز �و�$ �ودش را �$ �و��ری �%�رف �/رده  $� ���ز
آ�� ا�ن (ر�ت او را ا���ن ...ا(��س �رد �ور�ش &رز �ده

�ود�واھ� ��وه �داد؟

�و��ری �.�ه او را د���ل �رد و �$ �ظر � ر��د از ا�ن ھ$ و�را�� 
�$ .. ��ده ای از روی ر��2ت �(و�ل او داد..ا(��س @رور � ��د
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و&�� �.�ه ...و ��� �$ د=���...�ظر � ر��د ھ�ن (�= *�زی �ر�ده �ده
��ش ھ��ش �$ ... �$ �ظر � ر�د..... ا�� روی �ب ھ�ی او ��Lت �د

�ذاب �ود�د........... @�ر&��ل ��وری......طرز

د�ش � �وا�ت آ�-� را ��س ...�$ �ظر � ر��د ذھ�ش ���� �ده
ز���ش را .... د�ش � �وا�ت آ�-� در  و�ت �د�ش 5رو رو�د... �ز��د

روی �/� از ���-�ی �ودش ���د

آن �ون آ��م ���ھ/�ر � �وا��ت او را �$ �6 �رده ���� ��د�ل ��د

� س �$ �ت (�م دو�د �� ���س ��ز �$ .. �رش را �$ ���� �/�ن داد
�$ �ودش ا9��د �دا�ت �� دت ز��� طو=�� دور و �ر او ..�ن ��د

���د

� �وا�ت در �د را ��ز ��د د��.�ره در ��ن د��ش �ورد  $� ���ز
�د

�ت ���-�ن��و��ری از  �ت �ر او 

_��� ��$ &در�ت �9دت 

ھ��طور �$ ا�� �� دھ��� ��ز �$ د��.�ره در ��ره ��ده �ود ادا$ داد
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ا��/$ &وی ���� *�ز �دی ���ت_

�ذا�ت و �$ .آب دھ��ش را &ورت داد $��د��.�ره ی در را روی &
واظب �ود  �ر*$ ���س ز�ر . ���� �روع �$ ���س  و��دن �رد

ا�.�ت ھ��ش ���د ��ر �9/�وت و�ران ��ود

�و��ری �� *��ن ا����ق �ری �� ذ�ری �$ او �.�ه � �رد �و�� ھر�ز 
&�� او را �د�ده �ود �� د�ش �� �وا�ت از ��وی *�م ھ��ش دور �ود

_ را�ط$ دا��ن �$ �9وان �6 �ون آ��م ���� �-�ره... ا9�راف �ن

-م ���ت �و��ری ���د �� ھم �(�ت ���م_

ا�ن ��رو �/��م_

�� ���� �$ ... د��ش را �$ �ت او دراز �رد و ا�� را �$ �ود *����د
� �وا��ت �ھ�*$ ھ�ی (/م �د�ش را ���د 5و=د ا(��س ��د

_ دورادو ��$ �ب �رای  س �ر5�ن (�"$ .. �%د از ا��/$ �-م @ذا دادم
ا� �%د از اون �$ �و را�ز �رات دارم...��د ...

_ �ط��ً ���س � وش.. (�=
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�و��ری ز��� �$ *-ره �دی او را د�د ���$ ای ��= ا�دا�ت

در (�ل (�2ر ا(��س ���و��دی � ��م_

N��5..ری �ود�/�(�= @�ر &��ل �(ل �ده �ود و �$ طور  ا�ر &�� رد 
ط�&ت 5ر���� �ون ا�� را �$ �وش � آورد

�و��ری از (�م ط� ا=رض �رد و ز��� �$ ا��زا�ت �$ ا��ق �واب 
�ر��ت او در (��� �$ ���ً ���س  و��ده �ود از �د ��رون 

در�ت ���د ھزاران ��ری �$ &�� ا�ن ��ر را ا���م داده ...آد
�و��ری  �ت �زش ���ت و ا�� روی ���� $ رو �$ روی آن..�ود�د

��ر ��$؟ �-م �.و ا��زا�ت ا�ن *�$ �$ ���و�$ _

�م �.�ری _��و��ری �و ���و�� از ا�ن �$ �%د �رای ن �

ا���$ �$ ��و�م_

�$ �-م �.و �$ � ا�ن را�ط$ رو Lل دو ��ر �$ �� ھم �را�ر�د �روع  _
� ���م
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_ ��ن رو (�ظ .. ���و�م ا��و �.م��ر��ف �و �9"م �$ &����ت دروغ 
ن �� �و�م *��ن ��ری ا���م �دم.. �ردی

�ده؟_ ��%ا�ن *$ 

ا�� �ظور او را در�ت �و�$ ��ده �ود

� �� ھم �را�ر �����م ا��زا�ت ن ھزاران ��ل دا�ش و ��ر�$ ام از �و  _
ن (/ت &ر�-� ز�د�� رو دارم..����ره

�$ �ظر � ر��د ا��ق دارد دور �ر ا��زا�ت � *ر�د

و ن ھ�ر �و ...�را� �ر�ن دارا�� ن..�و 9روس ن ھ��� _
�م ... ار��ب �و.. و از �(�ظ ��5... ھ��م�ن �رای ھردوون �

�.�رم و �و �$ ن ا9��د � ��� �$ �دو�م *� �-�ره

*طور ��و�� *��ن *�زی �.�؟_

��9ق و2%�ت �د�دت ... �و ���وا��� �و����م ���� و�� در آ�ر _
�دی

��9ق �6 �ب از اون �دم �"�$ ا�و ھ�وز ���د د�د_
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ا�� �%� �رد �$ �ود �"�و=�د �$ او �� �وا�د �ظور اش را �$ در��� 
ھ��طور �$ �� �ری �وN�2 داده �ود �و��ری از �(�ظ ا(���� .���ن ��د

��وت ...�/ل دا�ت ز�را ھر�ز ��د �.ر5�$ �ود �$ *.و�$ �� *را�
��ور ��ش ا��. ر5��ر ��د ......

_ &درت ا����ب رو از ن ��.�ری�و��ری �-م &ول �ده د�.$ ھر�ز

_ ھر ��ری �$ =زم ���$ ... �رای �"�$ ی 9رم از �و (�5ظت � ��م
�م .. ا���م �دم �� طMن ��م در ا��ت ھ����ا�$ ا�ن ��ر ��ل �

 س �ذار ���$... �ر5�ن �$ ��ی �و ���$

و�� ھ�وز ھم ..او (�= �$ �6 �ون آ��م ��د�ل �ده �ود..دھ��ش ��ز ��د
�و��ری دا�ت ���د �6 *�ز �م اھ�ت �� او ر5��ر � �رد

ا�ن ر5��را ھر�ز &رار ���ت �و� دا��$ ���$

و �6 9ر ز�د�� �ردن �� ا�ن 9و�2 �/�ر؟

ا�ن *رت و  ر�-� ھ�ن (�= ��م ��ن �� ن �و رو ... �$ �و��ری _
�دم ��-� ���م ��  Nر���و ���م و �م �� �ور ������؟-���رک � ��م 

دام Lل �6 �*$ ��ھ�م ر5��ر ��$
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_ $�ذ�ت ز�ن ا�ن ��ق و �و آروم ��$.. �و�ت ھ�وز �ر ��

�.�ه د��وزا�$ ای �$ اوا�دا�ت

5%�ً ا�ن ���ت ��  روا���$ رو ����م_

�ت��� ��م 

� ����؟ ��� در ورد ا�ن �(�ت ���م �$ �� ���د �� رو ����$ _

از �(�ظ اد�� او را ا��ح �رد

_ ��� $*

_ �م اون ��ھ��� �$ �رم آوردی رو . ا���� (ق �� �$...دھ��و ���د�
��دت ��د ؟���واده و �-د�د � �ردی؟ �در و �رادرم رو ؟�و 

ھر�ز .. 5ر���دی �$ ز�دان ؟(�� �6 ��رم ازم %ذرت �واھ� �/ردی
5"ط �$ (�وون �و�.�ت .. (�� �6 ��رم از ن ط�ب ���ش �/ردی
(�� �%د از ا��/$ �و �$ ...د��ور دادی �$ ھ$ *�ز رو 5راوش ��$

(�� �%د از ا��/$ *راغ �%��� �وی اون ��$ ی ..�9وان 9رو�ت ������
���ت رو�ن �د
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�ت��و��ری �� 9�����ت 

_ ��� ���� از ھ$ ا�ن *�زا �9ور �ھ$ *�و ..و �و ھم �$ ن 
��� �&�م �وردی.. 5راوش 

��م_�دروغ 

�و��ری (�رت زده �$ �ظر � ر��د ���د ا�ن �$ ھر�ز ا�ن ا(��ل �$ 
ذھ�ش �طور �/رده �ود

 س �و از &�ل �$ ن ����ت �ردی_

_ ��� �ھ��طوری ظرف دو ھ��$ ھ$ *� رو 5راوش �  5/ر 
�و��ً ا�ن �$ �و ا��.. ��م؟���و�م�ھ$ او�-� �$ ..���Hر �/ردی 

اون ھم �ر��ف ��م.. �9وه ا��/$ �و �$ �6 �ون آ��م ��د�ل �ردی

�و��ری در (��� �$ �$ �ر9ت روی  � � ا����د 5ر��د ���د

��د�ل �ردن �و �$ �6 �ون آ��م ��و�$ ��م �-د�د ھ� رو ��9$ ت  _
$�� �L��..و �� ا�ن ��ر�ن ����...ن ���-� �رای ...���د ����ر د�ون 

و �$ �طر ... �دا �ردن اون (�"$ ز(ت ���دم����رھ� و ��رھ� ز�د
و ن �$ را(�� �ودم رو در %رض رگ &رار �� دم.. ا�دا��م
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ن ھر�ز ا��و ازت ��وا��م_

6 ���� او ���م...و�ود ����$ د�ت �و��ری ���م ����� ��

ھر�ز ��وا��م �ود�و �-م �دی_

_ ��� ا�ن *�زی �$ ���و�$ رو &�ول �ردی��و &�ول �ردی.. �-م  $� ..

ن �$ �و ا9��د ....ن (ر�5ی �و رو �دی �ر5�م و �-�ون ا9��د �ردم
�ردم

�ت�ا��زا�ت �� �دای �ر5�$ 

_ ������� ھر�ز از ا�ن ��ر  ��ون ���م ... �و ھم دروغ �ا� ...�-م 
Lل روز رو��$ �$ ... �� ��م &��م... ھ�ن (�= ا(��س  ��و�� � ��م

ھر�ز را�ط$ ��ن � �وب از آب در ���د

�� آن ��$ *-ره ��.�ن و 9����� اش �$ ر����دی ظ����$ ��د�ل 
�ر �ود....�د��ا�� از آن *-ره 

��و�� �دون ن ز�د�� ���.. �و ��9ق ن �دی.. �$ �/�� ھ�ت _�
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د�ش � �وا�ت �$ ھ�ن ...او 5/ر � �رد د�ت ا�� ز�ر ��A او�ت
ا�� ھم ��9ث �ود او ا(��س درد ..ا�دازه �$ دارد �$ او آ��ب � ر���د

��د

_ ن ��9"ت ��دم..�$

Lل ھ��$ د�ش ���وا�ت .....�%د از د��ب ��� ��9"ت �دم �ا
د�ش ���وا�ت د��ل ����ری �$ او ....�و��ری *�زی از ا(�����ش �دا�د

�$ �9وه �9ق ھ$ *�ز را (ل ...�دھد �� ��وا�د ����ر او را ���رل ��د
 ر ��H$ و ز�د�� ��ت �6  ا�ر �زرگ �دن در ��%$ ای..�� �رد

*�ز را �$ او ���ن داده ���د ا�ن �ود �$ ��ھ� او&�ت �9ق ���5 ���ت

_ داری �-م دروغ �.�....و دو��ره

�ت ا� ا�� � �وا��ت �ر&� از دود�� را در *�م ھ��ش ����د�ا�ن را 

�م �ر5�م �$ ھردوون �$ ���س _�*$ �9ق در ��ن ���$ �� �$ �
�ود ر��� ..�و �� �ود�واھ�..ا� �و داری �را�ش � ���... �دم

��� �و�/�رت ھ$ *�زو �راب 

ذھ�ش ��-� ... �$ �ظر � ر��د (�� �$ (رف ھ�ی او �وش ھم �� داد
ر�ز �ود�روی �6 *�ز 
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_ ��.. (�� ا�$ �-م ا9�راف �/رده ����... ��� وا2($... �و ��9ق 

ون :�ظرت را�8 �$ ا�ن *�$��� �ا(��س � ���م *�زی *�زی �$ 
ھر ��� ��ر�$ ��$���ت �$

��م �$ �و�$ �دم وا&%� ���ل داری �و _�ن ا��و اون ��� �-ت 
���؟... �/��.�ا�$ �و ��ی ن �ودی *� 

_ وم �/��م ا��زا�ت� ����� ا�ن �(Lو ھ ... �داری ا("��$ ر5��ر 
���

ا���$ �$ ا�ن �م �$ دارم ا("��$ ر5��ر � ��م �و ھر�ز *��ن ��ری  _
��/�ا�ن *�زی ���ت �$ وا&%� �-ش ..*ون �$ ن از �و  ���ن �رم.�

5/ر � ���؟ *طور ��و�م ��9ق ��� ��م �$ Lل �A� 6 ��ھ�م 
ر5��ر �/�$ ؟ازم ا��ظ�ر داری ا(����ت رو����6 ���ت �$ ردی �$ 

��� �$ ..�$ ا��ری �ر5ت دا��$ ���م ؟��� �$ �و �/��$ داد�و
ا�ر *��ن ��ری ��م در وردم *$ ...���ل دا�ت �� رو(و ���ود ��$

5/ر � ���؟ �و ز�� رو�$ �$ �6 9و�2 ا��زه �ده ��ھ�ش ا��طوری 
ر5��ر ��$ � �وای؟

_ ��ذ��$ دا���م *$ ��ر  $��ا�$ ��9"م ��ده �ودی  س ا�ن �$ ھ
�رد�م؟

�؟ن دا��م �%� � �ردم ��ن ���م �$ در ��رم و ھر ��ری �$ =زم _
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�ود ا���م دادم

�ت� ��� �(ن �دای ��� �و

ا�ن *�زی �$ وا&%� �رای �و �ود؟ �$ ��ر�A؟ _

_ � �وام �دو�م *طور ��و�$ *�ز ����ری ���$؟ �-م �.و �و��ری 
*را ���د ��9"ت ���م؟.. ن رو &��8 �ن..

_ �� ا�ن (�ل �و ا(����ت ..*ون ھر زن د�.$ ای �ود ا�ن ��رو �/رد
���ت �$ ن رو �%ل �ردی؟

*�م ھ��ش �� �ر&� از ��و�ت در���د�د

�$ ��9ث �د 9����� �ر �ود..ا�� را �ر���د.......ا�ن

ھ��$ �$ ذھ�م �$ ��م ��را�� �$ �ردی 5/ر � ��م _

�6 ��ره د�.$ ھر ��ری =زم ���$ �رای ز�ده و�دن � ���؟ �و  _
� وا���$ .. ��دو�� *طور �ون �.�ری �� ط� ا=رض ��� $� ً���

��ور ���م از ���.� ات ا����ده ��م �� �و رو �$ ا��رت ..ای $�ا
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 س ا�ن ��رو � ��م.... �.�رم

ھر�و�$ ا(��س ا9��دی �$ �%� �رده �ود ���ت �$ او در �ود ا���د 
���د ��د ھوا �� د�د �د....��د

ھ��طور �$ ��طرات �$ ذھ�ش ھ�وم � آورد�د ا(��س �رد ��ش ھ��ش 
دراز �د�د

�م �ر5�م ا��زه �دم �$ ز�دان �ری "��� �ذت ���واده ات ....... ا�ب �
"رو �/�م

ا(��س �رس و ��ا�دی �$ ����ون در او �8 �ده �ود ���-�ن 5وران 
�رد

د�.$ ھر�ز ���وام �ورت رو ����م _

_ �$ ... �$ �رای *�د دھ$...�و  �ش ن ��ر ا5��دی.. *"در �د ا��زا�ت
ن ���$ �دی...�رای *�د &رن $� $��اون د��ر و  �ری �$ .. �رای ھ

�$ ..�$ ز��� از�ون �(�ت �/ردی؟ او�� رو از ن �واھ� دا�ت
�س د�.$ ای

دارم �رم_
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ز��� �$ د��ش ..�$ �ر9ت از راھرو �9ور �رد.. �$ طرف در *ر��د
را �$ �ت د��.�ره ی در دراز �رد ھ�و=ھ��� �$ �ب  �ش از در 

وارد �ده و او را �-د�د � �رد�د را �$ ��د آور

�و �رک � ���؟_

�و��ری �� ر����دی ا��-زا آ�ز در�ت رو�روی او  د�دار �د

(�� ا�$ ��و�� از (��ر (�5ظ �9ور ��� ��� ��وای �ری؟ _

ا�� او را دور زد

��و�� �ری �$ ن  �دات �/�م؟_ ���

ا�ر*$ ا(����ت .دام او را �رز�ش � �رد.�و��ری او را د���ل �رد
اش در �را���� &رار دا���د ا� ا9��ب اش 5ر�وده �د�د

(�= آ�-� در ا��ق ���ن �ود�د در�ت ھ�ن ا��&� �$ �و��ری او را 
�ً از ز�دان �$ آن �� ط� ا=رض �رده �ود�"��
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او را �$ ز�ن ا�دا��$ �ود....او ا�� را در ا�ن ا��ق �ر���ده �ود

��و�م �رم ؟�ظرت را�8 �$ ھون ���� �$ ���واده ام ر5�ن *�$؟ _ ���
��و��  �دا�ون ���؟��=�ره آزاد � �م� $� ����

�� �ود 5/ر �رد �رق ز�A ھ�داری را در *�م ھ��ش د�ده ا� آن را 
�$ �ر9ت  �-�ن �رد

�ودت رو �� ا�ن ("�"ت �$ ھر�ز او�-� رو ��واھ� د�د �ط��ق  _
در�ت ھ��طور �$ �و �رای او�-� ردی...او�-� �رای �و ردن...�ده

ا�ن (رف &راره *$ %�� �ده؟ _

��وا��� از ز�دان 5رار ��� ردی _ $� ���.. او�� 5/ر � ��ن ز

او�� ھر�ز ("�"ت رو ��واھم ...5/ر � ��ن �$ �.-��ن �-ت ���6 �رده
�د �ر�$ �و*و�و-5

و �� ا�ن (رف ا��زا�ت �%�دل ا9��ب اش را از د�ت داد

�$ ��ی ا��/$ �ودو ���رل ��م � �وام 9�����ت و �رش ���� ��م

ا��زا�ت ��دا�� �ردا�ت و آن را �$ �ت او  ر��ب �رد
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�رم 5"ط �6 ا(ق ��و�$ ��9ق �و ��$ _��ازت 

� س �6 *راغ �واب را �ردا�ت و (/م آن را �$ �ت او  ر��ب 
�رد

درو�ت وا&%� ز��$_

��ر د�وری را �$ روز اول �� آن او را �-د�د �رده �ود �ردا�ت�

�و �$ اون طرف ا��ق  رت ���؟_ ��� �*را (�= �%� �

�� �(�� ����$ آ�ز  ��G داد

_ Aدا زده �ود ھ�ط��Mً *�زی �د�ده...&�� �و رو و(�� 

ت_�� �

ھر*"در د�ت ��واد ا�ن و ...�و ھر�ز �$ ن آ��ب �� ر�و�� _
از ���ر �و*و�وت ا����ده �ن و �و ... ا� ��9ق ��.. ا�/�ر �ن

��ب �ن �$ ا��طور ���ت ...���� �رای ھ��$ ا��و � ذ�ر �$ �ل 
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دو��ره ��د�د

���د *�&وی ...��ده ی او ���د 2ر�$ ی 9�"� �$ ا��زا�ت �ر�ورد �رد
او �$ �ر اLر ���� د�وا�$ �ده �ود ���ر را ��=ی ...��زی او را �ر�د

آرزو � �رد � �وا��ت او ھم �و��ری را ز�� ��د...�ر �ر5ت

_ 5"ط �و .....���و�م ا���� ���م.......... ن ���و�م.......ازم دور �و
��-� �زار

��و�� ا���� ����؟ 5ر&� ��/�$ �-ت ا��زه ��دم �ری _�

�ون ��وی *�م ھ�ی ا��زا�ت را �ر5ت

��م از ن دور �ون _�و �ر�$ � ز�ت....�-ت 

(�= �$ ��ی ا�6 �ون از *��م .....�دای 9ز�ز...ا�6 ھ�ی �و��
��و�م ����م...... ��د�

(�= د�ت ... ھر�ز �� �و�� از اون ���ر �ر $��9 ن ا����ده ��� _
از �*$ ��زی �ردار و &�ل از ا��/$ ��� �د$ ����$ او�و ���ر �ذار
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ا��زا�ت از �دت 9�����ت ��Q ���د ا� ھ�وز ھم � �وا��ت �دای 
��ده �و��ری را ���ود

د��$ ی ���ر ��ن .........�� �وا��ت د�ت از ��Q ���دن �ردارد
و �ور�ورا�$ ���ر را *ر���د....د��-��ش �ورد �د

آ�� آن �دای �ر�ورد *�زی �$ �ف ز�ن ...... �دای ��ده �و&ف �د
�ر���$ او را در �ود @رق �رد....�ود؟ آب دھ��ش را &ورت داد 

داره ... آ�� ا�ن �دای ا5��دن �د�ش �ود؟9و�2 داره �ر �$ �رم �ذاره
�و 5ر�ب �ده

و د�د..��رھ� و ��رھ�....*�م ھ��ش را ���د .........

و(�ت �را�ر �د�ش را �ر5ت

 ������و��ری �$  �ت روی ز�ن دراز ���ده و �رش در زاو�$ ��
��ون 5"را�ش &ط8 ..�ردن اش �/��$ و �دا �ده �ود... &رار �ر5�$ �ود
........�ده �ود

��ر �� �دا روی �ف ز�ن ا5��د.... ا�.�ت ھ��ش �� (س �د�د�
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زا�وھ��ش ��ت و ���وان �د و ���ر �دن او روی ز�ن �"وط 
او�و ���م؟...ن....�رد

ھ��طور �$ �ودش را روی ���$ �� (ر��� او ا�دا�ت ا�6 ھ�ی 
�و��ری �/�ت �� ذ�ر ... �$ �$ �$.... ����ری از *�م ھ��ش 5رو ر��ت

...... *�زی �� �وا��ت او را از  � در ���ورد �� *$ �ر�د �$ ا��. �ود

ن *$ ��ر �ردم؟

او (�� �$ ا�دازه ���5 �زد�6 ��ود �$ �$ او د��ر�� دا��$ 
*طور *$ طور *$ طور؟....���د

(�� �%د از ھ$ *�ز ا�� ھر�ز .....ا�دوه ���.ز�ن ��م و 9�����ت �د
............ �$ او را....&�د �دا�ت ا�ن �و�$ �$ او آ��ب �ر���د

5"ط �$ ا�ن د��ل �$ 5/ر ��/رد � �وا��د ���ر �/د�.ر ز�د�� .... �/�د
ن ا�� �زد�6 اون ...... �$ ا�ن %�� ��ود �$ ��9ق او ��ده.... ���د

��ودم

�ت.��� ھق ھق �ر�$ 

_ � �و�$...�$....�رده-اون ن� ...

ا�� ���د �د و �$ طور د�وا�$ واری وھ�ی �ودش را � ���د 
-�ی  ر از �و�ش �$ ا�ن �و و آن �و �*ر��د�*
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�-�ن �ر ���ش �و�/ش زد��...$"�)

�ره-��زارم ب _�

دو�د �$ �ر9ت �$ ا�م ��و ��دوق

ن او�و �ر�.ردو�م _

_��/��و ھ�+ ��ری �

�ت��دا�� از  �ت �رش ا�ن را 

�و�$ ھ�ی ��ز و ��ش ھ�ی ... ز�� �� وھ�ی �/� ���د...ا�� *ر��د
���ر او ��ط�ن ��و�دی &رار ....�و*6 ���ر �دن �و��ری ا����ده �ود

��ھده � �رد ��دا�ت �$ �(�$ را �� د&ت ��

�و �� ھ���؟ *طور �و���� از (��ر �9ور ���؟_

_ و ا��/$ *طور �و���م وارد ...وا�/ری �$ � �وام �ورو �دزدم
اط��9�ش رو از�$ ا��ده ��ن �ر5�م...��م
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ا�� ��ش ھ��ش را �$ او ���ن داد

ا�$ �رات داری �و از ھد5م دور �.$ دار_

�� �ر9�� �$ �� �ر9ت �و��ری �را�ری �/رد زن و �/� �$ طرف 
او آد و �� �ت �$ �ور�ش 2ر�$ زد

ا�� روی �6  ��ش *ر��د �ون از دھ��ش ��رون �زد � س روی 
+ ... زن �$ �ر9ت ��=ی �ر او  د�دار �د... زا�وھ��ش �$ ز�ن ا5��د

د�ت ھ��ش را �� ط��ب ��ت و *�&و�� را روی ��وی او �ر5ت

_ �زار �رم�$

 س �و &�� ا���ن �ودی؟ ط�Mم ا�ن ��9ث �ده اون (روزاده  _
...از�ودرا�2 (���� �$ درد�ر ���5�$

�$ ��ط�ن ا��ره داد

_ (�=...د����زور

در �6 *�م �$ ھم زدن ��ط�ن ��وی �ورت ا��  د�دار �د و ��زی او 
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� �وا��ت در ��ر از ���L$ ای او را از ا���� �� ورت ��د...را �ر5ت

از �و��ری دور ��د

 $���"ا�� �� �دای ھ�س ���دی در (��� �$ �� &درت �د�دش �� ��ط�ن 
�ت�� �رد 

ن د�ت �زن... �$ _ $�

� �وا��ت از د�ت ��ط�ن �ودش را رھ� ��د� ��ر�$ �$ .....ا ��
وا�/ری ا���س �رد

�$ ...�-ت ا���س � ��م... ن ���د �$ (�"$ �ر�م _�%�� اون ��ھ�ت 
5"ط �$ ن �وش �ده...� ��م ...

ا� *�زی در زن اLر �دا�ت

ا�� رو �$ ��ط�ن 5ر��د ���د

..ا��/�رو �/ن_
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در�ت &�ل ...ا� ��ط�ن وا�/ری و ا�� را �$ ��ی د�.ری �� ورت �رد
ا�� �رش را *ر���د و �رای آ�ر�ن ��ر ��م ... از ا��/$ �� د�د �و�د

�.�ھ� �$ �و��ری ا�دا�ت

ن ردی �$ ��9ق �دم رو ���م.......... �ون آ��� �$ ��9ق �دم

-م ���ت *� ��$ �ن او�و �ر�.ردو�م......ا ........

���L$ ای �%د ��وی ���$ و���� �$ اطراف آن روح ھ���  ر�$ � زد�د 
ر9د و �رق آ��ن @��رآ�ود ��=ی ���$ را رو�ن ...  د�دار �د�د

�دای ��Q و 5ر��د �$ طور داوم �25 را  ر �رده �ود.... �/رد

د ����ت و -�آ�� او�� �و �$ �وMن وا�/ری ھ� اوردن؟او � ����ت �
(�"$ را ...و &�ل از آ�/$ دورادا �ر�د... � س �"�$ 5راری طرا(� ��د

�$ د�ت آورد

ذھن ا�� ....ھ��طور �$ وا�/ری او را �$ �ت ورودی ��و�� � ����د
��وی ... ر از ا�ده ھ�ی �د�د � �د $���"او � �وا��ت ���ری 

��ط�ن &رار دھد و او را ��ور ��د �� دو��ره ا�� را �$ ���$ �و��ری 
(�� ا�ر ��ور ...� س � �وا��ت �و��ری را ��� �دھد....�ر�ردا�د

� �وا��ت ز�ن را �$ 9"ب �ر�ردا�د...� �د

وم ��ده.... �6 ���ر  �دا �ن...5رار �ن� �* $���ن ھ�ی ...ھ�وز ھ
��ز �د�د اش را آ�"در در �ف د�ت ھ��ش 5رو �رد �$ �ون از آن 
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رده...........�و��ری او��� دراز ���ده... ���د 5رار ��م...�راز�ر �د

��ط�ن �� ....ز��� �$ زن ا�� را از  �$ ھ�ی ا�وان �$ ��= ھول � داد
(ر�ت ����� ��ظ�م �رد

_ �� د5%$ �%د �$ دو��ره ھو �����م ��را���5

_$�

ا�� �%� ...��ط�ن و���$ �"��$ ا�� �ود �$ � �وا��ت �و�ط او ��ز�ردد
ا� د�.ر ��ط�ن �� د�د �ده �ود.... �رد در "��ل ��5ر د�ت زن �"� ��د

�%د از آ�/$ زن د��$ ای از وھ��ش را �$ ��N ھ�ی ���ور اطراف 
��زوی ا�� را �ر5ت و او را (/م از ��ن در �$ دا�ل ...���$ ھد�$ داد

ا�� روی  �ھ��ش *ر��د......  ر��ب �رد

�زار �رم ھرزه 9و�2_

�ش �ود�د و �� �ر&� ��9ب و @ر�ب و �� Aم ھ��م وا�/ری �$ ر��*
�ر���ک � در���د�د

ن ��-� ��� ھ��م �$ در (�ل (�2ر در �را�ر �واھرھ�م ازت _
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(�5ظت � ��م

از ط�"$ ...دا�ل ���$ زن ھ��� �� �وش ھ�ی ��ز ھ$ �� ا����دھب ود�د
ا�ر*$ .... ���ر د�وارھ� ا����ده �ود�د...�$ (�ل �.�ه � �رد�د دوم

� آ�-� �$ طور �.�ت ا�.�زی ز��� �ود�د�ا� ��ش و  ��$ دا���د و ...�
...�� ظرا5ت و �/وھ� �ورا�� (ر�ت � �رد�د

ھ��طور �$ ا��ر ���ده ا�� او را ��ور �رد ����ر دا�ل ���$ &دم 
�ت��.ذارد �/� از وا�/ری ھ� 

دار�م �$ �$ زا�و ا��زه �د�م �$ طور @�ر&��و�� �وی وال ھ�ل &دم  _
�ز�$

 س آ�-� ���د در �و����� ����د....وا�/ری-وال ھ�ل

�رف اوه �دای ن *طور ��و�م �$ ��و�ورک �ر�ردم؟ ا�/-�ی �� 
ا� �$ �ر9ت آ�-� را  �ک ... ����ری از �و�$ ھ��ش  ���ن @�ط�د�د

ھ�وز ھ$ *�ز ��م ��ده �ود......�رد

6 ��ر د�.ر  ر��د�
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.... *"در *�دش د�ن د�ر�ن از ��� �6 �و����م زن  �دا �رده؟ اوه _

$�� ��رم و&�� �$ زا�و �ر�$ ��وا&%� 

�ت��ر �وم �� ����$ �

_ �و ھ��$ در �دان ��A ��9ث ��� ..... و&�� ا�ن ��رو � ��ن؟
او�� �$ �ر�$ �����د

ھ$ ی �روه ��د�د�د

ا� ھر �(ظ$ �$ � .... �ر�رد  �ش �و��ری.... �ر�رد  �ش �و��ری
�$ ... دھ��ش از ���.� ��6 �د... �ذ�ت ا�� 2%�ف �ر � �د

��طر �ر�$ �ردن؟

زن و &رز �و��ھ� 5ر��د ���د

اون ھرزه 9و�2 ھ�ن (�= دا�ت �ردن ن و ��ره �.�ه �/رد؟�$  _
ش�/��و �$ �9وان @ذا �.�ه ��$  $���طر ا��/$ ا

ز��� �$ �$ ا��ق د�.ری وارد �د�د ا�� �و�$ �د وا�/ری ھ�ی 
ز�� �� *�-�ی ط��� ��=ی �ز ... ����ری ���ر د�وار ا����ده ا�د

ارد�� روی ���$ اش �وا��ده �ود.... @ذا�وری ����$ �ود ...
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ن ��/س ھ��م...�وش اودی ا�� ان  ��رز دا����و _ $���"ب �$ ھ
و ا�ب آ��ده ��ن �و ھ��م... دا�� ..

 س ا�ن ھ�ن ��/س �د��م �ود؟

*را �و �$ ا���� آورد�د؟ _

�ف وا�/ری �$ �و رو دزد�ده و �$ ا���� آورده ���ل ��را��"ب �$ 
� ����...داره در ازای اط��9ت �ورو �� �و��ری %�و$2 ��$ ...

� رو دزد�ده و ز�دا�� �رده...�و��ری �واھر دو&�وی ��را $� $/�

-�ی ���ش اش در اLر ..�6 ��ر د�.ر ا�� را ھول داد ��را�*
ا(����ت �����ری ر�A �د�د

%�و&$ �و او�و ز�ر در�� �$ ز���ر ���ده �� ��رھ� و ��رھ� @رق _
.. دھ$ &�ل ا���م داده۶اون ا�ن ��ر رو ...��  ���ن د���..... ��$

 د�د آد�د؟ آ�� ھ�ن (�= ز���$ ھ�ی آ�ش اطراف �ر ��را

��/س زز$ �رد
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��ل ھ�ت دارن ظ�ھر ��ن.. آروم ��ش ��را���5 _

�ت را از ... ��ل ھ��� از ا�ش؟ا�� ��ا�د �ر از آن �ود �$ اھ�ت دھد��
��ن د�دان ھ�ی �$ ھم �5رده �$ ��رون  ر��ب �رد

_ اون رده.....د�.$ ���� د�ر ر��دی

�ت���/س �� 5ر��د �.ر�$ ���د 

*�؟_

�$ �ظر � ر��د وا&%�ً ��را(ت �ده

ن ا��و �د�دم _ �ا

_ ن �ر�و از ��ش �دا �ردم..... ن-م

ا(��س �/رد �ون از %ده اش �$ ��= راھ� �ده و (��ت �-وع �$ او 
ا� �%� �رد ��وی �ودش را �.�رد... د�ت داد

��� ���ر د�وار زز$ �رد
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�6 �ون آ��م و�ث �ر د�ن د�ر�ن رو �دا �رد ؟��دو�م ���د  _
�� ازش ا�2 �.�رم...�/�ش

ا�� �� �دای ھ�س ���د ی *ر��د

��را �$ ��/س ��ت_

_ �رش ���ً از ��ش ....اون �رده 9رو�ش �$ ���دول ��ر�6 ���ذا��$
دو��ره �ر � ��زه..... �دا ��ده �ود

ا�د در &�ب ا�� �وا�$ زد

_ و�$؟...اون�اون ز�ده 

دو��ره  ��ره ھ�ی �د�دش در �و�ت �ف د��ش 5رو ر5��د

�ت���/س 

_ � �وام �ودم ����م �� طMن ��م..��� ��و�ر ا��زا�ت
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��ده ��ن �$ �ظر ...ز���/$ ا��زا�ت �� ا����ق از د��ور او  �روی �رد آ
� ر��د �$ درون ذھن او �رک ���د ... ��%د از *�زی �$ �$ �ظر 
ر��د ��9�-� �ذ��$ ��/س ا�9م �رد

�و��ری ���ً ز�ده ا�ت_

&�م ��وری؟ _

_ $��و �%� � ��م ��وی �ر��ل ...ا���$ �$ �$ ا�دازه ر��ن �د دھن... ھ
%�� د�.ر &�م �وردن 5(ش دادن ا�ت(�و*و�و ا�ن ��رو �/�م )

� س ارد�� �$ روی ���$ اش �وا��ده �ود را �وازش �رد

و�$؟.... �ظورم ا��$ �$ _��و��ری (�� ز�ده 

و�$ _� $��

��A ... ��� �$ د=��� �$ ا�ن وا�/ری د�وا�$ ا9��د دا�ت� �ا�ر ��/س 
از روی آ�ود�� ...  س (رف او را ��ور � �رد.. او ز�ده �واھد ��د

��طر اھ� ���د

�6 ��ر د�.ر ��زو�ش را �ر5ت و او را ���د �رد��را
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�� آن ز�ن �و ا���� ... و �$ (ض ا��/$ �وب ��$ د���ل �و �.رده _
ا�$ �%� ��� از .ھ�+ راه 5راری از وال ھ�ل و�ود �داره.. �واھ� و�د

ا���� �$ ��ی د�.$ ای ط� ا=رض ��� ��N ھ��� �$ اطراف �و�$ 
ھ���د �$ طور ��و�ت آ�زی �و رو از  � در ��رن

در ذھ�ش ...ن او�و �/��م....ا�� �$ �درت �$ (ر5-�ی او �وش � داد
ن او�و �/��م... آواز � �وا�د

��/س ا5�2$ �رد

�$ طورا�� ��� ز�دا�� ����� _

ھر�ز ا��ظ�ر �دا�ت �� ا�ن ا�دازه �$ ��طر ا�ن ...اون د����م ��د
*�م ا�داز ھ���ن زده �ود

�و��ری د����م ��د؟ �و ����$ ؟ز��� در ��ن ....� س ا�� �رد
��A ھ�ی ��ن �رای �6 �(ظ$ �$ �ظر � ر��د *-ره &���� �$ �ود 

... و آن &�ل از آن �ود �$ ا��زا�ت �"ر���ً او را از  � درآورد.....�ر5�$

ا���$ �$ �و��ری �دا��ت ان �6 ���دف �وده

�� ...�و��ری � ����ت �$ د���ل او ����د...ا�� 9روس �ون آ��م او �ود
��=�ره ا�� �$ اطراف ا��ق �.�ھ� ا�دا�ت..اط���ن ��طری دو��ره
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ا� ... ا�ر*$ از ا��/$ �و��ری ز�ده �واھد ��د ����ش را(ت �ده
� �وا��ت ا(��س ��دی �/�د�

�6 ��ر د�.ر ز�دا�� �ده �ود؟

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

5۵٢�ل 

���د ا��/$ �داھ��� از دورد�ت �$ �وش � ر��د .... $�و��ری زز
دا���ن؟..........�$ ز��ن... ھ��� ���د

ن ���م؟ آ�� �/��ره د�.ر در �واب ط� ا=رض �رده �ود؟ *را ���و�م 
او��ن ا5/�ر ... �ود�د *�م ھ�م رو ��ز ��م ؟��م �ھ�*$ ھ�ی �د�ش ��ت

د�وا�$ وار و ��و�ت آ�زی �$ از ذھ�ش �طور �رد در ورد ا��زا�ت 
...�ود

�ت��دا�� 9�ق 
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ا� ز�ش ھم؟..اون �$ ا�دازه ���5 د�وو�$ ھ�ت _

�ت��6 زن 

�ر�ن  ���ن  �دا �/�$ (دا&ل _�

ردی �� �(�� ��G��  6 داد

_ ���ا� �و��ری �ودش �$ ��ر�ن �د�د ���ت؟ ���د ���د او�و .. در��$ 
�وی ��و�ورک ول � �رد�م

ردی د�.ر �� �(�� �ر���ک ادا$ داد

��$ �ودم ؟�� ھ��$ ا��و �-ت  _����د �-ت ��دآوری ��م �$ ن &�� ا��و 
��دآوری � �ردم؟

ا��زا�ت ... ��=�ره او را �ر5�$ �ود�د....ا�-� دا���ن �ود�د...�%�ت
����ت؟

آ�ر�ن *�زی �$ �$ ��د � ... ��طرات ا��زا�ت �$ ذھ�ش ھ�وم آورد�د
آورد ا�ن �ود �$ ا��زا�ت 5ر��د � ���د و *�-��ش از �دت ��م ���ه 
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آن را �$ �ت �و��ری *ر���د....���ری در د�ت دا�ت.. �ده �ود�د

��ر� $H�� ری ..............او. � س ا(��س �وزش��"ر���ً �ر �و�او 
را از �د�ش �دا �رده �ود؟

�ت�ا(��س �9ق ���ت �$ �و��ری را �%ل �رده .... �دا�� �-م دروغ 
�� �ودش در �%�ب �ود *�د ��ر ... و �%� �رده �ود اورا �/�د...�ود

��ری� $H�� رد�ش ا(��س �واھد �ردرا روی د�.ر�&�ل از آ�/$ ...
�/� از آ�-� وا&%� ��رش را ���زد

ھر�ز 5/ر �� �رد ���د �.ران ا�ن ���د �$ 9روس �ودش ��رش را 
���زد

دو��ره �-م ����ت �د

*را ... ���داژ را ا(��س �رد... �$ ���� د��ش را �$ �ت ��و�ش �رد
دا���ن ھ� ���د ز�م او را ���دژ ���د؟

_$����=�ره داره ��دار 

�ودش را .. ز��� �$ �و��ری ��=�ره �وا��ت  �6 ھ��ش را ��ز ��د
روی ��ت �وا�� در ا��&� ��ل و ���/وه ��5ت
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���م آرا� از  ��ره ��ز ا��ق �$ ...�وی �ون ��زه در ھوا  �*�ده �ود
دا�ل �  �*�د و ��زوی او را �وازش � �رد ا� ا(��س �و��.� 

�دن ھ��� �$ �$ ���� � �وا��ت آ�-� را ����ر از ��b ��ر ..�� �رد
����د ���ر ��ت ا����ده �ود�د

� �وا��ت... �%� �رد ���د �ود� �ا

د�د �$ رد �زرگ �� وھ�ی �/� و �L-$ ..ز��� �$ د�دش �-�ر �د
ھ��� �زرگ �$ از �(�ظ *-ره ����ر �$ �/د�.ر ���$ �ود�دو ز�� �و��ه 

ھ.� آ�-� ���س ھ��� �$ ...&د �� وھ�ی رو�ن ���ر ��ت ا����ده �ود�د
��6 &د�� �$ �ن دا���د

�ون آ��م &وی ھ�/ل د�.ری روی �ز ����$ �ود و  �ھ��ش را روی آن 
دا�ت از ��� �$ �$ �ظر � ر��د ا�/ل �� �ون در آن ..&رار داده �ود

... (��ت *-ره اش از �"�$ درن �ر �ود...� �و��د...�/س �ده

در�ت Lل ر�A &��� *�م ھ�ی ...*�-��ش �$ ر�A آ�� در���ن �ود
ن...

�$ در ��.ل �و��ن �ود ھ�ن دا�����

�ت��و��ری �� 9�����ت 
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ن ���م؟ _

��و�ش *��ن � �و�ت ھ���د ا��/$ ���� داغ را &ورت داده

�ون آ��م روی ��د��  ��G داد

_ ����� �$ ���ر ��ت .ن ��ھزاده ا������ن ھ��م...&�%$ دا���ن ھ�
ھ*��ن و�/�ور و �/رMو و..��ھزاده ھ� �ر�-�ن:ا����د�د �$ �ر��ب

��-�  ر��س ������..... ھ���د �واھر�/رMو

د��رک �� د�� �*.� �%ظ�م ر�� �رد

�6 زن �ون آ��م؟ _

�و��ری &رن ھ� �ود �$ زن �ون آ��� �� �ون ا��ل �د�ده �ود

اون ا���� ��ش در �را�ر ���ری ان �وده_

��ر�6 �رد �و��ری *�-��ش را �$ �ت ا������

_ N���و �وی ھ�و��� �ودی اون روز 
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رد ھ�ی ��ور ���ت  _ A�* و�رو از $/�در��$ � �%� دا���م 
��و���� وظ��$ ات رو .. ا�ن روزا �-ش *� �.ن؟...*ون �$ �و..�د�م

ا���م �دی

�/$؟_

�ر���$ �$ �و��ری ھ�وم آورد

(�= �و (/م ران � ھ���.. �$  �د��ھ� ات �وش آدی ار��ب _ ..

و �� (���� ����$ آ�ز ��م د��ش را ��= �ر5ت

_ ھ�+ ��.� �$ راه ��دا��م..*طور؟ ن *�زی رو ����ر �/ردم

�"ر���ً �$ ....���واده ��ط��� �و رو �$ �9وان (/ران � ا����ب �رده _
5"ط �6 ��ر ���ف �ود... ا���ق آرا

�و��ری در (��� �$ �ون �ر$5 �/رد  ر��د

*را ��ھ� ���د ا�ن ��رو �/��د ؟*را ��ت  �د��ھ� �ودت �.ر5��؟_
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زن �ون آ��م در (��� �$ ��وان �واھر ����� �$ د�ت دا�ت �$ �ت 
�ت��و��ری دو�د و 

9و �و��ری _ ����ھ�ن ������$... ا��و ��وش...��ر ...

�و��ری ��م را �$ د�وار �و���د و ��8 درون آن را روی ز�ن  �ش 
�رد

9و؟_

�س 9�"� ���دا�����ن�

�/رMو و ������ی �وان _ �� از �(�ظ ��5  �ر 9وی � ھ��� ا
9و �دا � ��ن...  �ر 9و ھ�ی �زر��ر رو �ر (�ب ر�وم

�وال �و �واب �ده_

�ت��ر�-�ن 

�ر�ن  _� � ��  A�� $� رد ���واده اش روز��� �$ ا�وا��ی ��ور 
��� ��...�رد �� ز��� �$ �و  �د��ه  �.�$ �و &�م  �� ز��� �$ ھ
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و�5داری ��ور�م

�در ن ��دو�ر ��ود _

�� (ر�ت د��ش (رف او را ��د�ده �ر5تا������ن

_ �ا�ن ... �$ &�� و�ود دا��$ رو �/��ره د�.$ ز�ده �رده���د ط��
$�� � ��ل از � �$ ��طر �۶$ ھر (�ل ....ر�وط �$ ز�ن &�ل از 

�م �ر5��م در ...��A ھ�ی دا��� و ��ر�� از ��ن ر5�ن���=�ره �
ورد �و �("�ق ���م ...���� ��$ �����م ا�� ��و�� (��م �و�� �رای  ....

�� (��ت ��را(�� ز�ر �ب زز$ �رد

�ودون رو از ��ن ��ر�م...&�ل از ا��/$ �ودون _

ردی �$ ا����ده �ود�د �.�ه ھ�دارآ�زی �$ ا������ن ا�دا���د $� ... �ا
او ��-� ���$ اش را ��= ا�دا�ت

_$-���و��ری ��=�ره ھ$ *� رو 

�تو�/�ور�
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_ ��م �ر5��م �و د�وو�$ �ر از ..د�-� �ورو ز�ر �ظر دا���م �� �ا
�را�� ��� او�� ھ��� �$ �$ /)

�ت��� د�دن ا�م �و��ری �/رMو 

_ �$  �$ طور داوم دور و �ر &�رو �  �دات � �د در (��� �$��
و��ھ�ت  ��$ ���س  و��ده �ودی و 5ر��د � ���د �� �$ �%��� ���د

��رزه ��$

����$ �ر9ت ��س را (�س �رد���

_ 5(ش �ده....واظب (رف زد�ت ��ش

در (��� �$ د�ت او را �وازش � �رد ادا$ داد�/رMو

�ذره....ھ*��ن �ر�� رو �$ *��ش �/��دی _ �د�-� از ر�ش  $�

ر�ش_

د�.$ ���و�م ا��"�م �.�رم؟
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� �ر � �رده �ود �� ..��م ا�ن ���-��� �$ �و��ری ��ف �رده �ود�-�
ھ$ ا��-� �$ ��طر ردی �$ د�.ر و�ود ..��وا�د او را ��زات ��د

�دا�ت

�ت �ر�-�ن��� �(�� (��ب �ده 

���زی ���ت ا�ن �/�$ رو �ذ�ر ���م �-طوری �$ �ظر � ر��دی  _
ا� �%دش �ودت .. از  � در ���ری ا�.�ر در �ظر دا��� رھ�ر ھورد رو

روا�طت رو �� اون �-�ر �ردی و د�وو�.�ت ... رو و&ف 9رو�ت �ردی
�م �ر5��م �$ �و و ...ر5�$ ر5�$ �9&ل �ر � �دی... ��ر �د�� �

�/$ ات �و��د و�5داری ��ور�م

 س ا��زا�ت ���د او �رای .....�دن �و��ری (�� از &�ل ھم �"�ض �ر �د
*$ �د �$ ... �ش ���� ھA در�ت از آب در آد... ��ت  �د��ھ� �ود

ا��زا�ت �%� �رد �ر او را از ��ش �دا ��د

اون_

اون ھرزه

اون ����ت؟_
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او را �$ ..... �و��ری اورا در ���ھ*�ل ا�ن &�%$ ز�دا�� �واھد �رد
ز�دا�� د�.ر (/وم �واھد �رد

*را ا�ن 5/ر او را �و�(�ل �� �رد؟... �%���

5"ط �$ ��طر ا��/$ او 9رو�ش �ود؟

�ر �ود���ل �ود �و (�= �� �/د�.ر ...از ا�ن �$ �ر�و��ش �$ او 
 �و�د��ن &وی �ر �ده �ود....  ��ن �و��ن ھم ���$ �ود�د

ا��زا�ت ھ�وز ھم ا(���� ���ت �$ او .. �� و�ود ا�ن ا�(�د &وی (��
.... �%� �رده �ود از او �5��$ �.�رد �$ طور ��و�ت آ�زی... �دا�ت

.........ز��� �$ �و��ری ��ردش را  ���ن آورده �ود

�%د از ا��/$ &�د �و��و �رد _

ا������ن ادا$ داد

�و�ط وا�/ری �$ ا�م ��را ر�وده �د_

ا��زا�ت ��ن د�واره ھ�ی وال ھ�ل ��ر ... س ��را���5 9روس �و �ر5ت
777
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آن ��ط��-�ی �9وزه ����ر از *�زی �$ �و��ری ����ون او .. ا5��ده �ود
�$ او ����ت �رده �ود و (�= �-��ش را  ز�ش...� �ر����د... را �ر���ده

..�واھد  ردا�ت

�و��ری د�ش � �وا�ت ���دد

�� ا�ن (�ل ���� ا(�����ش ز�ر وزن ا(����ت د�.ر از ��ن ر5ت

(س �م �دن �ود...... ��م *�زی �$ ا(��س � �رد.......... �م �دن

 ر��د

_ ��ھ�ش �ر�ورد دا���د؟.... و = دورادا ؟

�تا�����ن در (���/$���م را �$ �ب ھ��ش �زد�6 �/رد 

�$ ات ��ل �ده.. (�"$ اش �-ش  س داده �د _�%�دا �$ روح ....
$�� 6��*�ره ھ��� �$ ا��ون �وی اون ����$ �

�روع �$ . �و��ری &�� �رای دارا�� �ر ��د ر5�$ اش 9زاداری �رده �ود
و دورادو �وا����د ��  ���د او..�8 �ردن ���ب د�.ری �واھد �رد
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���د ��رت ھ�ی ��س ��ل...�/د�.ر �دھ� ھ�ی د5�ر��ن را %�و2$ ���د

��و�ش را ��ف �رد ����م *�م ھ� �$ �ت او .. ���� $� ���ز
�ور�ش �$ ر�A &رز رو��� درآد..�ر����د

_ � �ر��م �/$ ا��زا�ت  �ت �.-����ن ��ز���$ ������� ���$-م �ھ�+ .. 
راھ� �رای دور زدن آ�-� و�ود �داره

9"ب ا5��ده �ر از  (��..ا�ن �*$ از �(�ظ ا����9 �� 9ر2$ �ود
*�زی �$ �و��ری 5/ر � �رد ا��زا�ت ���د

�و��ری �� ا�ز��ر  ��G داد

_ ا� ازش ا����ده ��/�م...راه دور زدن او�-� رو ��ده9وت

 �ش �ودش 5/ر �رده �ود �و��ری را ��ور ��د �� (ل ��را���5
�واھرش را �و �دھد ؟ھ$ 5/ر � ���د او � دا�د 5"ط �$ ا�ن د��ل �$ 

�و��ری ��� �وده �$ در وھ�$ اول او را @رق �رده

�ت ھ�+ ا�ده ای �دارد 5وری ����ت� $�"� $� $� �����$ ..ز�("�"ت را 
�ود
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 6�� �$ اروز �و��ری ��وا���$ �ود �/$ وا�/ری را  �دا ��د (�� �� �
Aا��زا�ت را ���ت . ھ ��رد � �ا�ر �وا���$ �ود ھر�ز ا�ن را 5دا �
ا��زا�ت 5ر��د ���ده �ود....... دھد

ن ھر�ز ��9"ت ���م... از درون ز��� " "

او وا&%� ��9ق �و��ری ��ده �ود

��9"ش ��ده �ود

�$ ���ن � داد �6 ا(ق ا�ت و �و��ری ز�ن و (و��$ ای �رای 
ا(ق ھ� �دا�ت

؟......�%�ت �-ت ا��زا�ت *را

�ت�ا�����ن 

5"ط �$ ��طر �$ �ر�ر�دن �و*و�و ا(��س ����ت � ���؟_

ھ�و�و �/�م...... آ�-� � دا����د ا��زا�ت ا�ن �� را �ر او آورده؟
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ا5�2$ �رد

_ �$ �رای ا(�� دو��ره *�ز ز��د�$..�$ ا��+ ���دون رو �� �ذا�ت

�و��ری *�م ھ��ش را �رای او ��A �رد

�و ��� ھ��� �$ �ر��ف ن رای دادی _

اون و&8 �$ �ظرم �ظر �9&��$ ای �ود و (�= �$ �/$ .. �ودم �ودم _
ات رو از د�ت دادی �9&��$ �ر �$ �ظر �ر�$

ن او�و از د�ت �دادم _

ن در را�ط$ �� زن ھ� ��ر�$ *�دا�� �دارم _

�"�$ ا5راد (�2ر در ا��ق �� ا�ن (رف *�م ھ����ن را *ر���د�د

ا� 5/ر � ��م ا�ن (ر�ت �%�� طرف "��ل �$ �/م �5��$ ���ز داره_

�و��ری از ا�ن ا�����ن ھ$ *�ز دان �و�ش �� آد
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�و��$  ر��ددا���ن% ��)� ��

.$ ا�ن روزا روا�ط ا��طوری ���ت؟ _

�ت�و�/�ور 

� از &�ل �6 �روه �رای ذا�ره �� وا�/ری ھ� �8 آوری  _
�ره ...ا�$ ا�ن �����6 �واب �ده...�رد�م�)ن �� �و�(��� &�%$ رو 

� ��م

رد6 *�م ھ��ش ���د �د�د ���د ا��/$ 5/ر �ردن �$ ��A او را 
�(ر�6 �/�د

��9ق ��.�دن ا�ت ا�ن �/�

ا��"در ��ر  ��را���5 ��و�$...ھ$ *� رو ���ل ���د...=زم ���ت _
��$ �� � و�$

�ت��� �.�ه د�ر ��ورا�$ رد ھ� �و��ری 
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��وام 9رو�و  س �.�رم_�

�ت��/رMو 

�%ت _�ھر ا���&� �$ ��ن �/$ ا��زا�ت و �� ا5��ده ���د �$ ��طر 
...�رز�ن

�و��ری زز$ �رد

د�.$ ا�م او�و ���ر و�ر�$ آ�ر�ن ��$ ای ��$ �$ �$ ز�ون اوردی _

�ب ھ�ی �/رMو �ر اLر �%�ب ��ز ��د�د

_ �ار��ب. د��ور � د�د.... ا�$ ا�ن *�زی �$ �

�$ د��ور �ر5�ن �9دت �داری �/رMو .$ �$؟ _

�و��ری �/� �/� �$ آ�-� ��ره �د

ھ�ون 5/ر �/��د �$ ن  �د��ھ� �� رو � �وام؟ ���د ن ھورد  _
�%��� رو �ر��N �دم
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����$ ��دی ��س اش را (�س �رد و &رز �د���

�ت�ا�����ن 

�$ ��رون �.�ه �ن... �رو  �ش  ��ره _

���..�و��ری �دون �و�$ �$ ��ت �ودن اش ا�ن ��ر را ا���م داد��� $�
��د از آ��� ط� ا=رض �رد $�در (���/$ ... �ر اLر ��م دا�ت �

�/رMو �� دھ�ن ���$ � ��د�د

_ واظب ��ش د �د�د �وی �رز�ن ��ب .. �رات ���س آ�ده �رد�م 9و
��/�

� �وا��ت ... �$ ��رون ��ره �د... ز��� �$ ��وی  ��ره ر��د�
*را ا�وا�� ھر�ز ا�ن /�ن را �رک �رده �ود؟... (ر�ت ��د

&�%$ ای �$ *�$ ھ�ی ..او در &�%$ ��.� �/� ا���5$ ای دا���ن �ود
اطراف آن را  و���ده �ود �ون

از .. �����ن ���/وه ��=ی ��ره  ر ار����9 ا����د�� �ود
� �وا��د &�رو�� �$ �� رزھ�ی �� ا��-� ادا$ دا�ت را �ظ�ره ��دا����
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�����ن ھ�ی ��.�رش �ده �$ ..������-�ی ر��8 ھ$ ��  را��ده �ود
�ن ھ� �$ ��6 &د�� ا� �� �/وه ��� .. ز����� آرا��$ �ده �ود�د����

�ده �ود�د

در��=ی �/� از �وھ���ن ھ� ��ور @ول  �/ری �ور �ور��د را �$ 
��9ث � �د �ور �ور��د را �$ ھ$ �� .. ز����� �$ �-ر � �����د

ا� آ���� �ر���د.... �ش ��د

ن �%�ق دار�د........... و ھ$ *�زھ��� �$ ����م $�

ز��� �$ دو��ره �وا��ت �(�ت ��د �$ آ�-� اط�ع داد

_ $��اون و&8 .. �$ (ض ا��/$ ��وم ���  �دا �رد ���.ذاری ا���م 
�و��د و�5داری �� رو �  ذ�رم

�ت�ا�����ن �� ��ا�دی 

ره ی �د�دی ا����ب � ���؟ _%������ �وب ا�م 

�9وی �و��ری �5ودور ھ�.�� �$ ھورد ..�6 ��ت �ون آ��
�ر5ت در ز�ن ���.ذاری ا�م �د��د ا����ب �رد %��ی ان (/وت را
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�دون ا��-� �ود

�$ د&�"� 9و..اوه ...

_ ن رو �$ �$ $�� ا�� �$ دارم ��رھ�ی ���ب ز��دی ا���م دادم  س ھ
�واھ�د ����ت..د�ن د�ر�ن...  �د��ه �و��ری...�9وان

� �وا��ت ����ش ���Hر ��د �ن ... ھ�وز ھم ��.� رو�$ روی او �ود ا
�/�� �� 9وض �ردن ...از دا�� ا����ده � ��م �� ھورد رو ���ود ��م

���ح �دا�ت �$ را(�� � �وا��ت �(د ھ��ش را ���Hر دھد

ھ$ *�زھ��� �$ � �وا�ت را ..و �%د از آن د�.ر ��رش ��م � �د
� �وا��ت �و�(��� را در ���د.. دا�ت

ن &�� �و�(��� رو �$ د�ت آورده �ودم ا� اون 9و�2 ازم دزد�دش

....�� �6 *ر�ش ���ر

�م ز�-��� �$ در ��A �ورده .. ��م �/��$ ھ��� �$ ���ده �ود�
ھ�*/دام �$ ا�دازه آن �6 2ر�$ درد �دا���د..�ود

؟.......*را ا��زا�ت
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�ت ھ�ی �ره �رده �$ آ�-� د��ور داد ��

��-�م �زار�د � �وام ���س � و�م _

��-�م �زار�د �� از 5/ر ا��/$ 9رو�م در �6 �-�م �� وا�/ری ھ�ی 
� آ�-� او را �� �ر(د رگ �واھد .. د�وا�$ ��ر ا5��ده �ذت ��رم��

ا�� ��/س ا��زا�ت ..آن ��.�وھ� ��وی او را درھم �واھ�د در�د..�ر���د
را ���ت �واھد داد ؟�� ا��زه � دھد �� ط��%ت ��ر �ودش را �/�د؟

���د ���د ھد�$ ی �دا(�5ظ� �رای 9رو�ش ....ا�دوارم ا�ن ��رو �/�$
��$ �ود... ��ر��د�ھ��طور �$ او �ودش روزی �$ �و��ری 

و او�و رھ� �ردم...��$ �� �-ش اط�ع �دم �$ ن (�= �6  �د��ھم

ا�����ن ز�ر �ب @رو��د ���ن ..��ھزاده ھ� �/� �/� از آ��� �� د�د �د�د
�ت�

_ � .. *�م &رز �$ 9روس �ودش رو رد �/�$ �د��ھ� $�دا �$ ھ
$�� 6�....
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...............................

5۵٣�ل 

- ���$ زا�و ���ر�وی �/ش �� $���

��ر زن ھزار ���$ ای �$  و��ش ..ا�ن را ر��ن �"ب �$ راد���ت�
�ت�� در���د �� �(�� @م ا�.�ز �$ ا�� 

��ر �و ���د �ن و �رای ر�ت آ�ده �و *ون �$ � �وام �ر�و  _�
از ��ت �دا ��م

د�.ر ھ$ .... �$ ا�ن �ر��ب �%د از �ذرا�دن ده روز.. ا�� ���زه ���د
*�ز ��ل ���ده �ده �ود

د��ر ن د�.$ ���وام ��زی �� �و�ری ا���م �دم _

�� د�.ر ر5"��ش در ��رودار (ل �ردن ��M$  د�/�ن *�س ��ت ر��ن
�رای ھ�ن ر��ن ھر دو روز �6 ��ر ا�ن �� �ود و �� .. آ����ن �ود�د
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ا�� ��زی �� �و�ری ا���م �داد

در ا��دا ر��ن از د�دن ا�� ھ���ن زده �ده �ود ز�را او ��ری را ا���م 
داده �ود �$ او �رای &ر�-� آرزوی ا���م اش را دا�ت

_ �و��ری رو از  � ...�$ ا5���ر ا�ن زا�و ��وی &���ون �ز��ن ��=
�دای ��س �ر�ده �(ظ$ �$ �(ظ$ اش رو �رام ..درآوردی؟ ا/�ن �داره ��

�و��ف �ن

�ر ����-� *�زی �$ وا�/ری ھ� ����ر از �ون آ��م ھ� از آن 
�و��ری �ود.....�ود�د

�ر و ��ش ھ�ی �و��ری را �رای �ودش " د�ش ��وا�تا���$ �$ ر��ن
"�.$ دارد

�� ا�ن (�ل �%د از دو روزر��ن �و�$ �د ا�� ھ�وز ھم ���ت �$ 
�زر��ر�ن د�ن وا�/ری ھ� ا(������ دارد

ا�� ��(�ل ���ت... آدم ��.��.. ا�� �� (�ل ���ت _

*را �و��ری ھ�وز �$ د���ل ا�� ���ده �ود؟ ��ھ� او&�ت ��/س �$ آ�-� 
���م  ا�ر*$ اط��9�ش.. �ر �زد و �رای ا�� اط��9ت � آورد

ا�� 5-�د �و��ری ���ً �-�ود  �دا �رده و ... از طر�ق ��/س... ��ود�د
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از او د9وت �ده �� �$ دا���ن ھ� (/را�� ��د

د�.ر ز�ده ��ود و �و��ری  �د��ه �ده �ود�ر��

در�ت ھ��طور �$ ھواره ��وا�ت

��و�� را ��ر�$ � �رد�: ا�� ز��� �$ �$ او 5/ر � �رد ا(����ت 

ا����ق.. 9�����ت.. ا(��س ���ه

ھ�وز ھم از د�ت او 9����� ... �$..آ�� ھ$ *�ز را ����ده �ود؟�-�م
ا� ا�ن �دان %�� ��ود �$ د�ش �� �وا�ت �و��ری او را ���ت .. �ود
%�"د �ود .. ا�� � دا��ت �$ �و��ری � �وا��ت او را ���ت دھد.. دھد

� �"ر���ً �%د از �ذ�ت دو ...او �� �وا�د ھر ��ری ا���م دھد ا
$��در �%�ب �ود �$ آ��  �د��ه �و��ری ���ل دارد �/$ اش را  س ...ھ

�.�رد �� �$؟

 ر��داز ��/س

ا�$ �وب �ده  س *را د����م ��وده؟ _

��؟_
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_ �و��ری..اه

...........ھ�وزم ��دو�م در ورد ��_

؟ �وN�2 �دم *$ ا���ق ا5��د ؟..� �و�م �$ دا��  ��Hم ��ر��م _

�ت..�� *�م ھ�ی �راق���/س �ر�$ ���ن 

��وای �رای ��  ��Hم ��ر���؟ _

�ت..(�=�ا�� �$ ر��ن 

_ �$ �9وه ز�ن ��م ن �ر��ده؟... 5ردا ��زی � ���م

�ی �����ری ر��ن �رق زد�د�*

ن ��م �و ����م _
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*��ن ���H ���د �$ �وش ھ�ی ا�� را �ر �رد

__**** ��� ��ورش...�ون آ��م 9و�2... و ��ور

ا�� �� ھر *$ در �وان دا�ت ��زوی او را .. �� (���� آزرده
��$ �ود ��/س..�5رد�در ا��دا �$ او 

(���ون رو ...ا�$ ھر�دوم از �واھرھ�م از �ط �ود�ون �9ور �رد�د _
�� ���ر

ا�� 5-�د �$ راه د�.ری �ز ا�ن �رای �ر و ��$ زدن �� وا�/ری ھ� 
آ�-� از ز�� �و���ن � آد �$ ھر�ز از آ�-� ��ر�د و  � ...و�ود �دارد

��M$ ز�ن در ��ن �ود �$ ا�� �$ ����ت ورد ...  س �/�د �-��
�9&$ ی آ�-� ��د�ل �ود

ر��ن ��Q ���د

_ �ر�ره ��زی  �و��ری**** �$ روی 5"ط �$ درد ا�ن ��وری..ھرزه
���

��$ �ود �$ ا�� از 9د �$ �و��ری (�$ �رده� $و ا�ن �$ ... ��/س �$ ھ
�رای ا�� ... �/� از �ر���ک �ر�ن ��-/�ران �ور را از  � درآورده �ود

�$ ھر ��� �رات ا�ن را �دا�ت �� �ر �$ ...�-ر�� د�ت و  � �رده �ود
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�ر او �.ذرد

_ ھر روزی از ھ��$...���رش ر��ن

و �ون ���ب �9�� �وی ��روو�وM$..د5%$ �%دی �وش �وف ��دازم _ ..

� س در (��� �$  �ھ��ش را �$ ز�ن �/و���د از آ��� دور �د

�� ر��ن��� دو�ت ھ��ش ا��.و�$ ر5��ر � �رد �� ��

ھر �دام از وا�/ری ھ� �$ �و�$ �ود ��9ب و ..ا�� ���$ ای ��= ا�دا�ت
@ر�ب �ود�د

د�-ره آور �� *�م ھ�ی ���� �ر5�$ �� ��رای از ��/س

� �رد�د �����ت �$ ..ا�ر*$ ����ر وا�/ری ھ��� �$ در وال ھ�ل ز�د
ا� ا�� 5/ر � �رد .. �ون آ��م �ودن ا�� (��ط��$ ر5��ر � �رد�د

ز��� �$ وا�/ری ھ� ھ$ *�ز را 5راوش ..دارد �$ آ�-� �9دت � ��د
� �رد�د �6 �ورھ��� ��زه ر5��ر � �رد�د

� آ�-� �واھر ����� �ود�د�� ... ���"ر��� �6 ���واده �زرگ �� �
ھ.� آ�-� از �/د�.ر ...*�زھ��� �$ �%�ق �$ �6 ���واده �زرگ �ود
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�� �-��ت �$ �/د�.ر و�5دار �ود�د.... طر5داری � �رد�د

�$ طر�"� ا�� ا(��س � �رد در ���$ �ودش ا�ت

و ���واده ...ا� او ھ�وز ھم د�ش �رای دو��ش ���ری و ��د..آھ� ���د
��A �ده �ود اش .......

�ن ھراه ر��ن �$ 5راوش �رده �ود �� �ود ..�.�ه ا�� �$ �ل ا5��د�� $�
�%د از ده روز ��ر زدن �$ ا��ر .. *�م ھ��ش در�ت �د�د. ��رد

ھ�وز ھم �وا���$ ... ���د���ش �$ �$ او ا��زه �دھ�د �� ���ن �(�ت ��د
�ود آ�-� را �"�9د ��د

ا�� .. ���ن ھراه را �ردا�ت.... �� د&�� �$ �6 ��م رغ را �ر� دار�د
ا�ن �رات را دا�ت �� �� ���واده اش ��س �.�رد و �$ آ�-� اط�ع دھد 

�$ ھ�وز ھم ز�ده ا�ت؟

ش را �.ر5ت �$ �و�$ �د ���د �$ آ�-� اط�ع دھد �$  دا�ت���
(دا&ل � �وا��د �� ا��ت و آ�ود�� ��طر ھر ��� �$ دو�ت دار�د 

د�.ر ���ز ���ت  �-�ن �و�د......... ز�د�� ���د

ھ�وز ھم �� �وا��ت &�ول ��د �$ �� �وا�د ھر�ز ���واده  �$ �9وه
�$ &�در ��واھد �ود �$ �وھ����ش ��ز�ردد.... اش را ����د
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ا�ر *$ ا(���ط �و��ری در �ر�ورد �� ا����-� را �$ �و�� درک � �رد 
ا� از ز��� �$ �$ ا���� آده �� ��ون (�� �6 د��.�ره در راھم 

����را�ن 5/ر � �رد � �وا�د &در�ش را ���رل ��د.. ��/��$ �ود

ا�ر �دا ��وا�ت ا�� را ����$ ��د  س ���د او را &��8 �رد �$ �ز���� 
 ��ل در �د�ش ���د ���5 ���د$�۶ دت  از ��رو��

�ره ���ن �درش را �ر5ت.. �� آن 5/ر�

_ �ن؟�م�ا��..

"دس �$ در �-�ت �/�� داری _ N���دو���م �ردی... اوه �� .. $�
��وا��� از ز�دان 5رار ��� �6 ��ر �-ت ���6  $� ������د ز�ن 

�دو���م ھ�وز ھم ز�ده ای... �رده و ردی �*را ���ی �و�$؟..ا

� ... ا�� � �وا��ت ا(��س ���� در �دای �درش را ���ود
ا�ر او ھ�وز ھم ز�ده �ود و د�.ر در ز�دان ... �وا��ت آن را درک ��د

. ���ن دا���ن... س � ����ت ھم ا��ون در ���$ ���د...��ود

_ �ن...�$ و&��... ��م�و وا&%� ��ور .... ا� ا=ن ھ$ *�ز  �*�ده ا�ت 
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�رد�ش ���$

���� �وب  س ��� �روع ���م ����م ��و�م 9"�و از د�ت �دم؟ _

*"در از آ�-� را ���د ...از ��� ���د �روع �رد ؟ا���&�ت ز��دی ا5��ده �ود
�ت؟.��درش  $�

اول �-م �.و (�ل ��ش *طوره؟ _

_ $��ھ*��ن ...��ش ھر روز داره @�ر &��ل ���رل �ر و �ر�ش �ر 
در�ت Lل �"�$ ا�29ی ���واده...�ود�ر �ر ....

�دای ��Q �/� از وا�/ری ھ� در ا��ق ���H ���د �د

���ت ��� و(�ت 

اون *$ �و5�� �ود؟..�$ ��طر �دا _

آن را ��ت و �$ ��طر ��9$ ای �$ .. ا�� �$ �ر9ت �$ �ت در دو�د
�%�ت..دا�ت د��.�ره در را از �� ��د
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�"�$ *طورن ؟�ودت *طوری؟.. �زار �دا�و �م ��م... ��و�ز�ون _

�ت��درش �� (��ت ��د��$ ای 

_ � ھ$ �و��م اوه 9ز�زم

�(ن �دا�ش �$ طور �/و�� ��ش از ا�دازه ��د �ود

�ن _��-م �.و او�2ع *"در �ده 

�درش اه 9�"� ���د

ا� ..  ردا�ت � ���م �$ زور دار�م ھر�ه ا&��ط وام �و�$ رو _
 ��� ز@����A �د�وری �-ون ��5ر ��ره د��ر�...

��و�ت ��م �د�ش را 5را �ر5ت...��ش ھ�ی ا�� دراز �د�د

ردھ� ون �ر���ن �$ %دن _ $ھ

_ �Hزه ی ا5ر�م *� ..*�؟ ا� او�� &�م �وردن د�.$ ا��/�رو ��/�ن
�د؟
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�� ���د �وی %دن ... �� ا�ن و2%�ت ا&���دی؟ ھ$ ور�/��$ �د�د _
�%�2 از  �ر 9و ھ� ت �$ .. ��ر ��د �� �و�ون رو از د�ت �د�م

��طر ا��/$ ��ری دار�د ���� ھم �و�(��م ا�د

ن �$ راھ�  �دا � ��م �� �رات  ول ��ر��م ���� �وب؟ _

از اول �روع �ن... ا�� 5"ط در ورد �ودت �-م �.و _

��ش را ��ز �ر5ت

اون ��ط�ن *�م &رزی �$ اون �ب ھ$ د�دن رو �$ ��د ��ری؟ _

��؟_ �او�� �$ � ازش  �-�ن �د�م؟اون 9ذاب رو 

5"ط ا��/$ اون ��ط�ن �� 9ذاب ���ت و د�.$ ���ز ���ت ... �ود�$ _
اون ھر�ز �-�ون ا���� ��واھد ر�و�د...ازش  �-�ن ���د

�و��ری ھر�ز &و�ش را ��واھد �/�ت �� �$ ���واده ی او آ���� 
ا�� �� *�م ھ�ی �ودش د�ده �ود �$ آن &�م ھ� �� *$ ا�دازه ...�ر���د

@�ر &��ل �/��ن ھ���د

798



tlg
:@

NOVELSLAND

 س اون *�$؟ _

�ت..�%د از ا�د�� ��ل�ا�� 

_ $ا�ش .. اون ���$ �$ �و از ز�دان ���ت داد.. اون �6 �ون آ��
$Mری دا����و��و�..

�ر &�ب او وارد آورد ��-� �ر ز��ن آوردن ا�ش دردی ��ت

"ھون �(ظ$ �$ �ورو �ل �ودم �ردم ا�م �و �ر5�� "

�ت�� �� �/�ت ز��ن �

_ دای �و �/�$ �دی ط��M؟.. �ون آ��م؟اوه ا��-خ

�ودم د�دش �ون ��و�$... ط�Mم _

_ N���-ت آ��ب ر�و�د؟ا=ن  �ش �وM$؟.....ا�ن �ون آ��م �� 

5/ر ... دور د��� �رد �و �$ ��5رت..را��ش از ن (�5ظت �رد _
$���ا� �%دا ��ص �د �$ ن ����م.. � �رد ��رو�� د�ووا�$ �
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_ ھ�وز ھم آدم ھ� رو �/�$؟ ��رو��

�ن _��رای ھ��$... اون ر5�$ 

*را از اول ا��و �-م �.���... �و ���  �دا �ردی _

*ون �$ از �6 *�ز ���  �دا �ردم �� �$ *�ز د�.$ ای آ�وده 
*�زی �$ ���د  ذ�ر5��ش �رات ��ت �ر ���$....��م

�ر��م ���ر�ت �� ���د رداو�و �� اون 5ر��$ �ون آ���؟ ھ�وز ھم _�
�و�$؟

_ ��.$ ا��/$ ��وای ھ�ون رو �$ ���ن �دی..ا�� و ا�دا  ... $�
�$ �ورا�� �$ و���$ ی ..�9وه ن در (�ل (�2ر �� اون ����م

د����ش دزد�ده �دم �$ د��$ د��ر

�$ �ر9ت ا5�2$ �رد

_ �$ طور �ظم �-م @ذا �دن... ا�ر*$ د��رای ���� �و��ن
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�ون �$ ��و�م ��و�م

� ���م _ ���� 6���(�� �-م ا��ق ��و�� ....و �� ھد�.$ ��5م رو
دادن

�$ &��ً �$ �6 ��ھزاده ��� �%�ق دا�ت

و وا&%� �� -ر�و�� ��ھ�م �ر�ورد �/�ن _

ا� �� ز��� �$ ��وا�د ��م .. �$ ا��/$ ا�� از ز�دا�� �ودن �ذت ��رد
�ودن در (�ط� (�5ظت �ده �دون �ور ..&درت �د�دش را ��ف ��د

�ور��د *�دان ھم �د �$ �ظر �� ر��د

�د-5 �... ھر ��9�� �$ در ا���� � ری � �رد ����ر در ورد �ور 

ھ�+ و&ت ����ر از ...و د��رھ� ھراھ�ن و ھم �(���ن �و�� �ود�د
�� ا9��ب ن ��زی �� ��ناو�� �$ ن روی ا9��ب او�-� راه �رم

... او��ن *�زی �$ ��د �ر5�$ �ود؟ ��رزه �ردن �6 �ورا�� ��(�ل �ود

�و�� ا��/$ ز��د ز�-� دوا� �دا���د�

_ ز��د ھم ��را�2 ����م.. را��ش از ا�ن �$ ا����م
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(�= ... �$ ��طر ا��/$..�$ طر�"� از �ودن در وال ھ�ل &دردان ھم �ود
�و��ری �$ د����ش ���ده �ود... �$ ھر د���� �$ ���د

آن آ��ھ� ...در 9ق و�ودش � دا��ت ��ی د�.ری �رای ر5�ن �دارد
و(����ک �ود

او�-� ھ$ *�ز رو در ورد �ون آ��م ھ� �$ ن ��د �دن _

در ورد �ودم

در (��� �$ ا���� ��ظرم ����م �و��ری �رای ����م ��د _

���-�ی آوز�� در ورد ط� ا=رض ...��/س �را�ش �6 ���� �ود
�رای ا�� �ر�زار �رده ... ھ��طور �$ �$ ��د آوزش داده �ود.... �ردن

ا�ر*$ ا�� ا��زه �دا�ت �� آن  �ر �$ طور رو در رو �&�ت .. �ود
��ش از ا�دازه �$ �و��ری و�5دار �ود و  ��د..دا��$ ���د �� �(�ت ��د

وا�/ری ھ� � �ر��د�د او اط��9�� در ورد ا��زا�ت د�ن ��ن �و 
�دھد

%�م ��و�� او �$ در ورد -�رت ھ�ی �ون آ��� �$ او آوزش 
� داد �6 ��$ وا�/ری ��$ �ون آ��م �$ ��م ا���ن 6 ر�ور 

د��ری �� �-��ت ز��� و دو�ت دا���� �� *-ره ای �$ � �وا���� ...�ود
او �$ طور ��ورا�$ ...در طول ��س ھ�ی آوز��... �را�ش ��ری

ا�� ھر روز -�رت ھ��ش را .....ای �� ا�� �� -ر���� �ر�ورد � �رد
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ر�ن � �رد�

 �� �وا��ت ����ص دھد �$ او �5��$ اش را �� ا��زا�ت (�ظ  �ا
*�زی در ورد او ��9ث � �د در ذھن ا��زا�ت *راغ �طر ... ��د

رو�ن �ود و (��ط��$ �ر ر5��ر ��د

... ا���ن ا(��= �و�9 ��ر�$ ی ���� �د در را�ط$ �� �و��ری دا�ت

��ن .. �$ �ظر � ر��د ھ$ در �ور�دا����� در را�ط$ �� �و��ری �رای 
دا��$ ����د

�ن  ر��د�

_ $�/���� ازت (�5ظت �*را ����د ...ا�$ ����ت �ده؟ 5/ر � �ردم 
����ت �ده؟

ط�Mم ��=�ره �$ ��ش @��$ .. � �$ طورا�� �� ھم د9وا �رد�م _ �ا
$�� �

ت @��$ �ن�� $� [��و��ری �ط

*طور�$؟ �ون آ��م رو �.م_
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_ و �$ طور ��(دودی Lرو��د...�وش ��پ... &د ���د

�-ور �و ��

در د���ی ا���ن ھ� �و��ری � �وا��ت ��ز�.ری ���د �$ &�ب ھر ��� 
�$ ھر روز ��� �$ ��طرش ��رد... را �$ �رزه درآورد

�را ھ� در ..او ھم �د��م �ده �ود...�$ �9وان 9روس �و��ری�� ���
ا� �وا���$ �ود ... ورد ا����� �$ �$ طر�"� �$ �ون آ��م ��د�ل �ده

آن ھم ز��� �$ ھ�+ زن د�.ری ...��ن ���م �$ در ��رد ���/�و �ود�د
��وا���$ �ود *��ن ���Hری را ��ب ���ورد

�ت�ا�� 

و در ��ن (�"$ �ون آ��م ھ� ����ر .. او ھ*��ن �6  �د��ه &در��ده _
%روف

�$ ��طر �� ر(� �� �ظ�رش %رو$5

�راھ� از ... ��$ ا�� در ورد ��م ���ھ�ن او ���ده �ود�� $� دا��ت ھ
�م .... � در آ�ر...او �$ �9وان ��ط���  ��د ��د � ���د ا�ا�� �

ا� در ...در (��� �$ او � �وا��ت ��ط���  ��د ���د... �ر5ت
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ھ�وز ھم رد او �ود...آ�ر

آ�� وا&%�ً او �رای ا�� �ود؟ ھر د&�"$ ی ھر روز از ... دو��ره آھ� ���د
آ�� ھر�ز �$ د���ل ا�� �واھد آد؟...�ودش ا�ن �وال را �  ر��د

در ذھن ا��زا�ت ��رھ�ی ز��دی �ود �$ � ����ت �رای �ر�م را�ط$ 
9�����ت �ون آ��� �ر ذھ�ش ���$ ���/�ده ... ��ن ا���م دھ�د $� =�)

���ش را �/�دآ�ده �ود ��...�ود

�%د روی ....اول (���� ����5و �رش در ��رم.... ا�$ ���د د����م
را�ط$ ون ��ر � ���م

�م �ر5�$ �ود �$ د�.ر ... �رده �ود�� ا(��ی دو��ره ز�ن ز��دی�� ��
ھر�ز �$ د���ل ا�� ����د

�را�� �$ �ن او آ�"در ���Q �ود �$ ���وت ھ����ن را �� �/د�.ر �� ً��Mط
�ت و �و ��د��(ث و 

�و5�$ ا��؟_ �&��ا�$ ھ�+ و&ت ���د *$ ا�

�وال �و�� �ود
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�$ راھ�  �دا � ��م _

5ر��د ���در��ن از ��ن ھ�ل

_ داره �� �� (رف �ز�$؟*را ا�ن در &��$؟ و ��ر�� ھ�

�ن ن د�.$ ���د �رم _��ر��م... �ا� ھر و&8 �و���م �رات  ول 

��ر �د�و *-ره ر��ن �$ ���د �5�ر���س � در���د  د�دار �د.. در 

�دو�� *"در رده �$ (��ب ��ی زا�و _�

_ �ن��$ زودی ��ھ�ت �(�ت ... ھ$ رو دو�ت دارم.. دو�ت دارم 
� ��م

و ���د�5ً آن را �رد �رد............���ن را &ط8 �رد

�ودش را روی ا��  ر��ب �رد ر��ن

�م ....*�-��ش را ��ت...ا�� �ودش را آ�ده 2ر�$ �رد� $����ر
��ظر �ود.... �د�ش را 5را �ر5ت ......
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ر��ن �%ره ���د........� س ���ول ��و�ز�ون �/��$ �د

د���و ��رم_

آن طرف ا��ق �ود و ر��ن �� ....ز��� �$ ا�� *�-��ش را ��ز �رد
�ر �$ ��و�ز�ون �ر�ورد �رده �ود

&�� آن را ا(��س �رده ......آن �ر���$.... ط� ا=رض �ردم؟ ��=�ره
�ود؟

آن ز�ن ھم ط� ا=رض �رده �ود؟ ..... و&�� �� �و��ری د9وا �/ردم
 س �%��� �دا�ت �� آن ���ر او را زده �ود

�دا�� *"در آرزو دا�ت � �وا��ت آن را �$ �و��ری �وN�2 دھد

ا� (�= وا�/ری ����ر 9����� روی د��ش ��ده �ود �$ � ����ت �� 
� �وا��ت �� د�د �ود ر��ن ھر�ز ...او رو �$ رو �ود $� =�) �ا

� �وا��ت ا�� را �.�رد�

�/ل *�$ �رم �ب ��ب؟ 5راوش �ردی *طور ����ل رو 9وض _
وا�/ری �و ���و�� �و �.�ری.. ���؟ھ� ھ� ھ�
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�دا�� آھ�.�ن ط%�$ � زد ��

_ $�/��/�$....5رار...داره....آدم ��.�� داره 5رار 

ا��زا�ت �/��ر د�.ر .... ز��� �$ ر��ن �ل را �$ �ت او  ر��ب �رد
ا� ر��ن (ر�ت او را  �ش ���� �رد و ا�� را �$ ...ط� ا=رض �رد 

ز�ن زد

اوووو_

��ری �رد �� ا�� �� �ت ...�$ او ر�A وا&%� را ���ن داد� س ر��ن
�ورت �ودش �/و�د $�

*را داری �ود�و �ز��؟ھ�ه؟ �ون آ��م �ود�و �زن_

�ون آ��م؟ _

ر�ز��� ���-ا�ن �وال  ��/س از ��ن در��ه �� وھ���  ر���ن و *�
آن (�وان د�وا�$ ی روی ���$ اش �� (رارت ���-��ش را �$ ھم .را  ر��د

�$ ا�دازه ی ��(�ش د�وا�$ �$ �ظر � ر��د...� زد
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�وی وال ھ�ل؟_

ر�A *�م ھ��ش ���Hر � �رد (��ت .. *�م ھ�ی ط����ش �"ره �5م �د�د
..ا�/�ر�/� ����9 در ھوا  د�دار �د

ط��M �$ از "........ �طر"5ر��د � ���د��م (واس �و����� ا��
طرف ��/س؟

�� ���� �$ ر��ن ....آ��ده ��ن (�$ �رد... اوردک را  �ت �ر رھ� �رده
زد و او را �$ آن طرف ا��ق  ر��ب �رد

زا�و�ش را �$ دا�ل ��/س...&�ل از آ�/$ ا�� ��وا�د وا���� ���ن دھد
���$ ھ�ی ا�� 5رو �رد و �� &درت ��9ب و @ر��ش او را روی ز�ن 

در (��� �$ وھ��ش روی �ورت ر�A  ر�ده اش ... ��/وب �رد
 �ش و  � �ده �ود زز$ �رد

_ 5وری و ا���ن ��...�� &��� �/��$  ردا�تھ�ن �-��و ......

_ داری *$ ��ر � ���؟.. ا�ن �م ا����/س

J� د (�وا�� �رش را����رد آ��ده ��ن 
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؟.........�و ��دو�� 5وری ����ت _

@رش طو�5ن ���$ .......آ��ن را رو�ن �رد ر9د و �رق ��رون ���$
را �$ �رزه درآورد

�� د�ت و  � �ودش را �$ او ر���در��ن

_ ��ت �.�ر ��/س

� �رد �واھرش را از روی ا�� �/�د �%�

� 5"ط دا���م ��ھم �و�� �/رد�م_

ا� (�� ر��ن ھم �� �وا��ت در �را�ر &درت �واھرش ��ری ��د

ھر دوی آ�-� ..ا��زه داد او را �$ ���ری �/�د ��=�ره ��/س �$ ر��ن
*�د ��ر ��ز .. آ��ده ��ن *�م ھ��ش را از روی ����..روی ز�ن ا5��د�د

و ���$ �رد

*$ ا���&� ا5��د؟_
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ا�� �� �دای آزاده  ��G داد

داری از ن � ر��؟ _

ا� ز��� �$ ��/س ���5��$ ���$ و ر�ض �$ �ظر ر��د از �(ن 
�دا�ش  ���ن �د

�$ �ظر ... ارد�ش �$ طرف او آد و �ودش را روی ���$ اش ا�دا�ت
� ر��د دارد او را آرام �/�د

_��� �*$ دردت �ود ��/س؟ا�ن روزا داری Lل د�وو�$ ھ� ر5��ر 

�ودش را از �واھرش �دا �رد و ��  � ادرک را �$ آن �ر ا��ق �وت 
�رد

�$ د$%5 Lل �6 وا�/ری د�وو�$ �ودت رو روی و ��ری ا�دا���_

� س �� @.��� .. �$ *�زی �$ در �ظر ا�� �� �دا �ود ا�� �رد��/س
آھ� ���د

��ر�م از ��ن �� دو �� ن �9&��$ �ر ر5��ر ��م_
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5۵۴�ل 

 �د��ه د�وا�$... �د��ه �و��ری

 �د��ه د�وا�$ (�= د�.$ :" ا@�ب در ��ن د���وگ ھ�ی د�.ران � ���د
"*$ ��ر �رد؟

�$ �$ ا�ن د��ل �$ 9"���ت اش را از د�ت داده �ود ��/$ �$ ��طر 
�م روز در �����ن ھ�  ر�$ ...او �$ �درت � �وا��د... ر5��رھ��ش�

�ر��$ ر�زی � �رد �$ ھر *$ �ر�8 �ر در او��ن و&%�ت ... �زد
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�ر��زا�ش را �$ ��A ھورد ��ر���د

$ ای را �$ 9-ده دا�ت/)��=ی ..ا�ن �رگ و �ش �و��ری �ر ر��� 
$ ھ��� �$ �� ا��س و .. ��ت ط��ش ����$ �ود��م ��ج و ��ت �� ��

ا�ر �/$ ای .. طرح �ودش �ود..ط� �ز�Mن �ده �ود�د  و��ده �ده �ود
$ ... دا�ت ��ت او را ��ز ���د ��ت �ودش طرا(� � �رد�ا���$ �
�ر5ت ظر�ف �ر � �ود�د �ھ��� �$ �رای او در �ظر 

ا� او ھ�+ �/$ ای �دا�ت

 $� �ر 9و ھ�ی �/$ �$ �9وان ��وران ��ط��� او ا���م وظ�
$ را ..� دا����د �$ ���د 9"���ت او را در �ظر �.�ر�د.. � �رد�د/)

��-��� �$ �و��ری �$ �ظر ����ر آرام و �9&ل �$ �ظر � ر��د �ر�زار 
� �رد�د

ز�را �و��ری �$ ��� ا��زه �� داد ��ور . ا�ن �ودش �6 �%ت �ود
�/�د"9روس ������ اش"��د �$ او �$ ��طر  Jر�

����ون *�د ��ر .. �و��ری ا��زه �� داد ��� �$ (��ش ���ف ��ورد
�ودش ردھ�ی &�ب �/��$ را �$ ��د ���ر �ر5�$ �ود ؟*�د ��ر �� ��ش 

و ����$ �$ آن ھ�  وز��د زده �ود

_ �$ ��دش .. د��ب و&%� �$ دا��� �ر�$ �/ردی ��ن ا�6 ھ�..اووو
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�$ �ودت (�ل دادی؟

ھ��طور �$ �ر�و�ت �"د�ر �رده �ود � �وا��ت �دون ا��زا�ت ھم دوام 
�و������$ د�.ر او را ���وا�ت.... د�.ر �$ او ���زی �دا�ت.. ���ورد

داری �$ �ودت دروغ �.� �و��ری؟

�ت� $/)ز���/$ رو �$ 

��ورا�م �$ ��-��� �(�ت �واھم �رد_ ��

(�= �$ ..ھ.� *��ن از آ��� ��رون ر5��د �و�� روی آ�ش راه � رو�د
�$ ��طر ا��/$ داوم "�و��ری  �ر 9وھ��ش را از �زد�6 � ����ت 

ز��ش ر��ده �ود �$ �� "�$ �ورت  �-��� ���و�� آ�-� را � �رد 
���واده ��ط��� ���$ ��و�� دا��$ ���د

ل �وھم ��$ ھA... ھ.� �ژ رو �رک ��ن _�� $�

ھ�+ �/� در ا�ن ��ود �$ آرزو دا�ت .. ھA �$ او ��ره �.�ه �رد
ھر�ز  ���-�د �و��ری �$ �9وان ��(ره ��ط��� را &�ول ��/رد

را�م ر�� �$ �$ طور 2(/� �� ��ت ھ� و -�%د از ���.ذاری 6�
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�و��ری آ �ر��ن ھA ط� ا=رض -آداب و ر�وم ���$ ���ده �ود
�$ او %�و�� �دھد �$ ��طرات ... ��وا�ت از او در�وا�ت ��د..�رد

ا��زا�ت را �$ طور ��ل  �ک ��د

�و�� ھزاران ..���$ ��(ره ���د ������� ��6 و ���� �$ �ظر � ر��د
� ��د� ��ھ�+ �و�� �$ ��م ..��ل ا�ت ��� در آ��� ز�د

ھ�+ رد  �ی و�ود �دا�ت...�� ر��د

�ن .... �$ �زد�/�ر�ن �-ر ط� ا=رض �رده �ود �� ��س ����� �.�رد��
�6 9و�2 (واس  رت �$ دا�ت �*$ ھ�ی �� �ر ر�ت را از 

را دزد�د و ��ره ھA را ...������� �$ آ�ش �ر5�$ �ود ���ت �داد
�ر5ت

�دوم �وری ھ���؟ _

� �وام و�ط د9وای ��ن �و و ا��زا�ت ���م..دور _�

���ده �ود�و��ری �%ره

و�ط _

� .. از ا��/$ ا�م ھA را از ���ب (��ب �ط زده �ود ���ا(��س  ��
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�رد

_ ���و ... ھ�+ وا�ط� و�ود �داره.. ا�$ طرف ن �����  س "��ل 
����(ره �%��� 

_ (�� ھ�ن ... و �%�2 از د�ن ھ�ی �و ار���ط ��ن � رو �و�$ �دن
(�= �$ دار�م �� ھم �(�ت � ���م  �د��ه و �/$ ��ط�ن ھ� ن و 

�و ��وان �� �ورو  �دا ��ن.. �%"�ب � ��ن 6ھ*��ن ... او�� �
�رات آرزوی ...�واھر رو �/$ �$ از ز�ن ا�-دام ز�دان �� د�د �ده

�$ ... ���� از ��دو�ر ھ� دارن رد �و �.�رن...�وش ����� � ��م
ور��ت �وم �ده�ھر (�ل �و �$ ھد�5 �$ ��وا��� ر��دی و 

�$ ھ$ ا�ون_

ھ�وز ھم ... او ھ�وز ھم ھورد را � �وا�ت.. �/� د�.$ ��&� و�ده
�ر��$ دا�ت آ�-� را ��زات ��د

ا�$ در &�رو ن ���� ��� ...&راره ��(ره ��ط��� �د�د ن ���� _
��و�$ �ورو  �دا ��$�

.. و (�� (�=...از ز��� �$ ر��ده طرز �ر�ورد ش ا�� ���ب ��ود

� �وا�ت ا��ق را �رک ��د �� �.�ھ� ��ره �$ �و��ری �.�ه  $� ���ز
�رد و � س ا��ق را �رک �رد
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�و��ری �� د&ت آ�-� . �$ (ض ا��/$ او و  �J 29و ��ط��� ��-� �د�د
ھ.� آ�-� �رد �ود�د...را ط��%$ �رد

دور و �رش د�ده  &��ش �$ � ش ا5��ده �ود ا� 9رو���رھ�ن
�$ زودی در   ��ل دا�ت٣٠�/رMو �وا��ر�ن ردھ� �ود ��-� ...���د

و ��م �وا���� ���� اش را از د�ت ....ا�ن (��ت ���را � �د
2ر��ن &��ش ���ظم و آرام �ود.... �دھد

���آ�"در �����Q �ود �$ (�� �� �وا��ت �$ ردی �رای �واھرش ���
..�ودش 5/ر ��د

�و��ری ھ�+ ا�ده ای �دا�ت �$ ا�� &�ب و�/�ور �� ا�����ن � � د �� 
ھر دوی آ�-� از ط��� &د�� �رای  و���دن آن ا����ده �رده ...�$

�$ در �ظر �و��ری ����ر 5ر���ده � آد... �ود�د

�$ ھر (�ل �$ �ظر � ر��د و�/�ور ھ�+ ز��� �رای ا@��ل �دن 
@ول ھ��� رو د�دم �$  ن...ز�را ھواره در ��A �ود...�دا��$ ���د

از اون ��N �و�ر و ��م �ر �ود�د

��� �$ از �ظر �و��ری �ودش را  �-�ن ...و 29و ��ط��� ��م
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و آ�-� 5/ر � �رد�د او در وردش *�زی �� دا�د؟ �("�ق .... � �رد
.........و �رر�� ن ھ*��ن ادا$ داره

*ر��د�� (���� ��ل ���ده �$ �ت ا�����ن

ھ�*/دام از ر�9ت ھ�ی ن از  �د��ه �ون ط�ب �و�5ق �دار�د؟_

�ون آ��م �زرگ �رش را �/�ن داد

ازت ��ر�ن.....او�� ����ر _

��م  ر��د ��)� ��

*را ا��طور�$؟ _

در (���/$ �����د  -�� �$ �ورت دا�ت  ��G داد �/رMو

�ظر�ون در ورد ا&��.�ه �ون *�$ 9و؟_

�$ ..از �و��ری �و�ش � آد...��رد (�5ظ�� &�%$ �ود �ر ر�ت
�ظرش ���ب � ر��د ز�را �� �وا��ت او را  �ش ���� ��د
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ھ��طور �$ ن �6 ز��� در ورد ا��زا�ت 5/ر �/ردم

_ $����ا�دازه ���5 

ا�ر او ا���د ...ا�ر*$ ا��ق ���ن اش �$ ا�دازه ���ن ر&ص �زرگ �ود
 �زل ��ود � �وا��ت �$ را(�� در  �+ و �م &�%$ �د�د اش �م �ود

_ 5/ر �� ��م از ز��� �$ �$ دا�ل ا��ق ....�رای *� �/رMو
&�ب � �ده ���$ اودی ..

���-��$ ����ر از �6 �-ش ��

و د�.$ �$ ��س ���دن ���زی �داری؟ _

���ت ��رش را �8 و �ور �ون آ��م �وان �%� �رد (��ت *-ره 
��د

���$ ا�ن ("�"ت داره 9و_���

� �رد در ا�ن ورد ��5�� ر5��ر ��د ا� �ب ھ� �$ �ورت  �%�
 � �-��� ��رون � ر5ت و �� ھر *�زی �$ (ر�ت � �رد 
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در�ت ���د �وا�� ھ�ی �و��ری...�وا��د

�ت��و��ری 

_ �و�$ ���� ھ$ �$ �ز �و �وی د��� دار�د .... ��رس ��) ً=�ا(�
�9ق و (�ل � ��ن

 ً�"�� �وا��ت �/رMو و �واھر �� ا(���ط اش را 9 $��و��ری �� �6 �
��آرام ��د

ا�����ن �$ �ر9ت و2وع را 9وض �رد

ا��را ���� ��ر �ردی _

&در��د�ر�ن ..�$ �9وان �زر��ر�ن 29و ��ط��� او دروازه ��ن �ود
�م �.�ر5ت *$ ��� ... و&%�ت �%د از  �د��ه�ا�����ن ��� �ود �$ �

و او �$ ��-��� �$ ردش ...� �وا�د �$ دا�� وارد �� از آن ��رج �ود
�� ز��� �$ از &�رو ��رون ...���ن � داد *.و�$ از $ ا����ده ���د

���د... �رو�د� �&�� $�������

*�زی �$ �و��ری ��د �ر5�$ �ود .. �$ �ظر �%�ب و �د ��ق �ر��د
*.و�$ �$ آ���� ���رل ��د
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ا� ا�����ن در ا�ن ورد �$ ا5�2$ ��د او ��-� ��� ا�ت �$ را�8 �$ 
� دا�د �ر�8 �ود $&درت روز ���رل 

�-م ز�ن �ده

دروازه ��ن � ����ت �$ �و�� ��رش را ا���م داده  �� ا�ن او��ف
���د �$ (�� ���ب �ور ھم /�ن دا�� را �دا�د

ا�����ن ������  از ���و�� ھ��� �$ �رده �ود �و��ری � دا��ت
آ���.�ر دارد �� ز��� �$ ��� �%� ��د �دون �وز دا�� را �رک ��د

و آن ز�ن؟ (�� �و��ری ھو ��  ��G �رد او ا�رو�ش را ��= �رده �ود

�و��ری وا5"ت �رد

ن ز��د ��5رت � ��م _ $��

ا@�ب �$ ...�� 9"����ش را (�� از ا��� �$ ھ�ت ����ر از د�ت �دھد
�ور�ش را ... آ �ر���ش � ر5ت و را�($ ا��زا�ت را �$ درون �/��د

در ���س ھ�ی او و ���ش اش 5رو � �رد
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ا� را�($ ی او و  �و�دی .. ا�ر*$ �$ ا�دازه �س �ردن او ���Lر �دا�ت
� �رد �� ا@�ب �ب ھ��ش  6�و�� �$ �� �/د�.ر دا���د �$ �و��ری �

را �.ذرا�د

ا�ر �و�$ �و�د  �د��ه ��ن ...... �� �ودش در �%�ب �ود �$ دا���ن ھ�
*$ 5/ری در  ...���س ز�ر 9رو�ش را ھواره در ����(ل �/رد

ورد او � �رد�د

 $/�ا� از طرف د�.ر �دام  �د��ه د�وا�$ ی �و����� �ود �$ ���س 
اش را در ���ش (ل �/�د؟

�ت��$ ا�����ن 

 ����ت ��ل ���ده ا�ت _

�$ �ظر � ر�د د�.ر �و�$ ھ� � �وا��د �$ ا���� �����د �$ �رط� �$ 
ھر�ز ا���� را �رک �/��د

و�ود دا���د �$  �$ �د�ن %�� �ود در دا�� (وری ھ���
 ���.وی ���زھ�ی ��ن �ون آ��م ھ�ی �وا�� ���د � �وا����د

�/رMو ����د
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ا�����ن  ر��د

_ $� و����؟ ��� �و  و&�� ��رج از &�رو �ری �ودت رو �وی 
رو �� ���$؟

 س 5/ر �ردی *طور ��و�م �ر�ردم؟_

�وص �و��ری ا����ده �رد���$ از اد���ت 

Aوص او در�ت ��د او �$ ھ�� �ز�را ...د��ور داده �ود �� ط��
��ھ� او&�ت د�ش ��وا�ت د�ده �ود

�� از او د�ش ��وا�ت�& $... �$ طور��� �ر �*� ��د از &��ون 

در @�ر ا���ورت ... �� ��ری ��د ردش �ود��ن را �$ د��� ���ن دھ�د
�و��ری  �د��ه ��وری �واھد �ود �$ ھ�*/س در ورد آن �� دا�د

���د در��� در ��.�� �ود �$ �$ آرا� �"وط � ..... �$ ��9رت د�.ر
آ�-م در (��� �$ ��� آن اطراف ��ود �� ز�ر وزن او �رد �ود... �رد

�$ ..در �را�ر �-��م و ر��2 (�5ظت �رده �ودا�  ��$ ی $ از دا��
در ھر ��ت و �ذار ھ.� آ�-� ��رون در (�ل ���و�� ... �9وه
�م &�ب ا�ن ��ر را ����د � �رد... �ود�د��$ �و��ری از 
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�ت� �ر 9وی ��  روای او و�/�ور 

_ *$ 5/ری درورد .. �دو�م �$ �ر��زھ�ی � رو �(ت �ظر دا���
�ون � ���؟

او �6 ژ�رال �ود و ��� �$ �ر��زھ��ش ا5���ر �/رد

&وی و در را�ط$ �� ���ر ز�� ����ر �� -�رت .. ار�ش او �� ا���2ط
در ("�"ت ھ.� آ�-� در -�رت ھ�ی ��.� &د�� �� �-��ت .. �ود

��ره �ود�د

�ر5ت &���� �و��رد �$  �$ (ض ا��/$ �6 دا�� �ا��($ �$ د�ت 
5"ط �� �طق �ر و ��ر دا�ت و ا(����ت در او ���� �دا�ت �$ و�ود 

ر�ز �ر و ��ھوش �ر ..� آد� A�� ن�در ("�"ت آ�-� در ز
�"ر���ً �$ ...... &�در �ود�د ھر (ر�ت (ر�ف را  �ش ���� ���د... � �د�د

ا�دازه �ودم

�ر��زھ� ��ش از ا�دازه در را�ط$ �� ا5���ر ��.� �ود�ون رو �$ _
ز(ت � �دازن

-�رت و &درت $و �� ا�ن (�ل آ�-� ھ�+ ��.� �$ .......آن ھ
���دا��$ �ود�د .ر در ��ن �ود��ن؟راه
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� ��م _ ���$ ھر ..�.ران ا�ن &�2$ ���ش و�/�ور �ودم �-ش ر��د
.ر ا�ن ... �$ �و�� �$ ن �دت �واھ�د �رددر ��A �� ھورد...(�ل

�$ در را�ط$ �� د�5ع  �د��ھ�  �-�ن ن �.ران ����

�ت ھ��ش ز�ر �ز �$ ھم �5رده .. و�/�ور �د�ش را �"�ض �رد
.... *$ &��ش �$ � ش در آده ���د �� ھ�وز ھم رده ���د....�د�د

���-�ن دا��  ط��%�� �زود ر�J و �9ول دا�ت �$ �2�ن � �رد 
�ط"� ��-� �ود ھ�ی

�و��ری؟ و د��ر 9وی ظر�ف

������ت ���$ �ود ا� �$ و���$ رد ھ�ی ��ط��� �$ ��ش  ا�ر*$ ���
�طور ز��ن آوری در �را�ر د��� از ا�دازه از او (�5ظت � �رد�د

�ود  و��ده �ده .

�����دن �و��ری او��ن د�د او از �6 رد �ود 

���در ... *را �$ د�.$ ھ�+ ردی �$ �ظرت �وب ���ن ��9ث ���ف 
9و �و��ری �"�$ �6 *�زی �م دارن �� $���"
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 ��وم �ود ا%ا�ر*$ در را�ط$ �� ��Mل ���� �$ ا�دازه �6 �*$ 
���ا�$ ای ��.� �$ �6 ..�6 ���ن آدم ��� �$ (��ب � آد ���

��/ر را �ر ر��� � �رد

در�$ ای و ��� &���� �� ر(م �ود $*� $��

����$ ای از ... �و��ری �و�$ �ده �ود �$ �وش ھ��ش �وک ��ز ا�ت
�$ �$ او �ر9�� ��ور �/رد�� ھد�$ داده �ود...  ری ھ�

�و��ری از او  ر��د

وظ��$ ات *�$؟ �� 5"ط ز�ده ای �� �"�$ �و�ت ��ن؟ _

�ت��ور�� &رز �� �/�ت ز��ن  ��

_ ن-ن .....

�و��ری ��ن (ر5ش  ر�د

م �$ ھر�ز  ��و از دا�� ��رون �زا��� �$ �$ ا�ن %���ت  _-5 �
� *� �-ت زده-��ا�$ �� ...(�� ا�$ �$ ا�و��ل �$ �ور�ت ��وره �
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 آ����� �دا��$ ���� �$ (ض ا��/$ از ا���� �6 ھ*�ن و���$ ی �%���
�����رون �ری ���ود 

*�م ھ��ش ���د �د�د

در او را ا9زام ��د ��.. ��رون ��ر���د �و��ری � ����ت او را از دا��
�و����� �("�ق ��د ورد (وری ھ�ی

_ ������وس   �و�د �5��� دوری �� ز�� �$ ا�م ا�وا��ی �و���
(دا&ل �/م Lل او ر5��ر �ن... داری

در (��� �$ دھ��ش را �� د��ش �  و���د از آ��� ط� ا=رض �رد و 
�� د�د �د

&���� �$ رھ�ری ..... *ر��د در آ�ر �$ �ت  �ر 9و�ش �ر�-�ن
او از �"�$  �ر 9و ھ� �� .. �روھ� از &��ل ھ�ی ���H$ را �$ 9-ده دا�ت

و ���و�� �ردن در ورد ..�ر �ود"دا��"از �"�$ آن ھ� ..و&�ر �ر �ود
�� ..ا@�ب �$ �"ط$ ای در �25 ��ره � �د.او ا�� �ر�رم ���ده ��ود

�رد�د �$ 9رو�� 5/ر � �رد �$ &�ب او را �$ ط ش در آورده و � س 
او را رھ� �رده �ود

_ 5"ط �6 زن ��و�$ ��ری ��$ ا��طور �$ �ظر �ر���ر�-�ن..اه
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د ���ده  ��G داد�� ��)� ��

�و �-�ر �دو�� _

در (���/$ �/رMو ھر �ب ��رون �ود و در ھر �و�$ �-ر �$ د���ل 
ھواره �$ ا��ق �ودش � آد ودر (���  �ر�-�ن..�و�.ذرو�� �.�ت

او&��ش را �� .. �$ �و��ری از روی ا�ز��ر *�-��ش را � *ر���د
�ودش � ری � �رد

.$ �ودم ھم ھ�ن ��رو ��/�م؟...�� ا�ن (�ل

�م �ر5ت �$ �%د از ا�ن ���$ �ودش را �� .. �$ �رای دت طو=����
د�.ر زن ھ� �ر�رم ��د

او �6  �د��ه &در��د �ود و ھ��طور �$ از ������-�ی &�رواش (ر�ت 
�و�$ �.�ه �ذوب �ده ز�-� �$ �ودش �ده �ود... � �رد... ����

�دا���د" ��-� از ��رون "ردش �/�� �� ز����� 

$�� ... $H�� �د��ه ����ر &در��د � �واھد �روع �$ �/�ر �6 د��$ 
از �و�(��� �$ ا��ظ�رش را دا�ت ��� �ود؟..��د

�ده�
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(�� ..ز�را �رای دت �و��ھ�.. (�= � دا��ت *$ *�زی از د�ت داده
&�ل از آ�/$ ��ت  �د��ھ� را از آن �ودش ��د آن را ��ر�$ �رده �ود

�وص �$ �ود ��و��ری �$ ا�ن ����$ ر��ده �ود �$ ھر ��� ���دی 
�$ ��طر ر5��رھ�ی ...���د ن ا��زا�ت �ود...�رای �و����� دارد

او ���دش را از �و��ری دزد�ده �ود.......او

او �"�$ را �$ ��طر ��رھ��� ��ر از ا�ن ���$ ..��ش ھ��ش دراز �د�د
@را�زش �$ او ..... س "��ل ��...ا�$ �و طرف ن �����.... �ود

���د ا��زا�ت را ����$ ��د.��ت ���د از او ا��"�م ...... � �ذھ�ش �$ او 
�.�رد

ا�����ن �� ا�روھ�ی ��= ر5�$  ر��د

ار��ب؟ ا�ب ���د �رای �دوم ا��"�م �"�$ �/��م؟ _

�دای ���د �(�ت �ردم؟ ��

�ت��� �(�� ��ن 

�%دا در ا�ن ��وص �(�ت � ���م_

829



tlg
:@

NOVELSLAND

ا��ق �وا�ش  از �6 طرف �$ طرف د�.ر... �$ ا��&ش ط� ا=رض �رد
&دم �زد

او ..��م *�زی �$ ��وا�ت ا�ن �ود �$ د�.ر ��� �$ او ����ت �/�د
�را..(�� از ا��زا�ت �9ق �� �وا�ت)�%�"د �ود �$ ... �$  �ا

و�5داری �$ د���ل �9ق � آ�د

*را ��وا���$ �ود ا��زا�ت را �ر�ده �ود؟

�رای ���-� از �و��ری ... او �� ھر ز�� �$ را�ط$ دا�ت... در �ذ��$
��� �$ ... ا� �$ 9رو�ش.. آو�زان �ود و ھر &دم او را د���ل � �رد

����ر از �"�$ او را ��واھد

م *را...اون �و ���واد -�و ���و�م �

.. ھ�ن طور �$ �%� � �رد  �ز�� �$ ��ش ا��زا�ت �ود را (ل ��د

��ت�$ 5%ل و ا��%�=ت ذھ�ش �ھر�ز �-ش �.��م *$ ..&��� ا���ن ��ز 
اون �و .. �%� �ردم �راش ��رم.... ا� �$ ��طر �دا.. ا(���� دارم

$�����آ�"در ��ھوش �ود �$ ا(����ت �و .. از ھر �س د�.$ ای �-�ر 
��ف ��$

��م د��ر ��ھو��$.�؟.....���د ���د �-ش 
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در �ظرش آ�"در از �ود را�2 �ود �$  &�� �$ ��د � آورد ��رو��
�$ ��د � آورد ���د .. ھر�ز �6 ��/رد ��� او را دو�ت �دا��$ ���د

در�� در ا�ن &�2$ �رای او �-��$ ���د

آ�"در �/�ر �ودم �$ ھر�ز �و�$ ��دم ا��زا�ت آن طور �$ ن در 
ا����ق او ھ��م �$ ن ��� �داره

 �����ر ��-� �ودش را �Hول �.$ � دا�ت ا� در ز�ن �/وت 
� �وا��ت (2ور او را از ��ن ..�وا��ت ا��زا�ت را ا(��س ��د 

ا�ر *$ �%� �/رد از �ن ...  �و�دی �$ �� �/د�.ر دا���د ا(��س ��د
د-��5��$ ��ن ����ر ز��د �ود و �$ ... �و�د��ن ا(����ت او را � �ا

*$ �ر�د �$ �س ...���� � �وا��ت ا(����ت �ود را ����ص دھد
د�.ری را

�م *�زی �$ � دا��ت ا�ن �ود �$ او ھ�+ �ر�� ا(��س �� �رد� ....

 س ���د ���ش ان ���د

ن �دون او ���د *$ ��ر ��م؟

� �رد ��وا�د �%� $� ���د��ش را �$ آن .... ��رھ� و ��رھ�.... ز
او را  �� روح و �د�ش... طرف ��ت دراز � �رد �� او را  �دا ��د

ط�ب �/رد �� ���� �$ ا�ن ا(��س د���.� �دن او را �$ درد � آورد
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رد... و �$ ��طر ا�ن� �او را �وار 

&��ش *��ن ��9ث درد او � �د �$ *�ز د�.ری ھر�ز *��ن ا(���� 
��9ث ��د ��واھد از �دت �د���� �%ره ... در او  د�د ���ورده �ود

�/�د

�� ھر � ش &��ش ���ری از درد در �د�ش 5رو �ر5ت

ت �"ف �� �%ره 5ر��د ���د� $�

ا��زاو��ااااااااااااااا_

�ر . �$ ���$ اش *�A ا�دا�ت��از ا�ن �$ &��ش ��-� �رای او �� �د 
�ر �ود" او"از ا��/$ ... �ود��&��ش را �$ ز�د�� وادا��$ �ود  ...

اون �و �$ ز�د�� اورد

...............................
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5۵۵�ل 

6 ��ر از ط�"$  ���ن 5ر��د ���د�

_ J�/ 

از ا��ق و&ت ا�� ا�ن طور �$ �ظر � ر��د �$ �6 ��ن وا�/ری �$ 
ت ط�"$  ��Mن ھ�وم �رد�د�

�رای ��$؟_

ا(��=ً ���د �رای ن ���$ _

�$ �و _�

_ �ودت ��$ �و�$
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ھ�وز ھم از ا��/$ �� *$ ا�دازه �.-��ن ھ�ی وا�/ر اش �� ...ا�� اھ� ���د
آ�-� را د�ده �ود �$ از �/د�.ر ���س ..او ر5��ر �و�� دا���د �%�ب �ود

��ر �� �/د�.ر .... �دزد�د�د و �$ ��طر �واھرھ�ی �/د�.ر� ��
��رزه � �رد�د

(�= �$ ��د �ر5�$ �ود *.و�$ ط� ا=رض ��د در �ظر �ر5ت �$ ط�"$ 
... ا� ��رو�ش را �دا�ت... ���ن �� ورت ��د و ھ$ آ�-� را ��ر���د

د�.ر ��� �$ @ذا �� �ون ھم �دا�ت؟ در ...ا��-��ش را از د�ت داده �ود
 �"���$ �� �ون @�� و �و�زه �و��ری ���$ ھ�ی �و�� �$ در ا���� 

�-وع اور �ود�د........�و��د

� �د �$ �$ وال ھ�ل آده �ود و ھ�وز ھم ��ظر او  $������ر از *�د ھ
�ود �� �$ ����ش ����د

در ا�ن دت �و��ری را �$ ��طر ا��/$ او را �$ �6 �ون آ��م ��د�ل 
ا�ر *$ ��ھ� او&�ت ا(��س � �رد �6 د�"6 ... �رده �ود ����ده �ود

زی را �دون ھ�+ د���� ر�A *�م ھ��ش ���Hر � �رد و ..��رک �د
ا�ر*$ �ون آ��م �ودن *�ز ز��د �دی ھم .... ��ش ھ��ش دراز � �د�د

��ود

وا&%� ... ��ھ� او&�ت از ا��/$ �� ا�ن ا�دازه &وی �ود �ذت � �رد �L
�$ وا�/ری ھ�ی دھ�ن ���د را �� �ت �زد
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�د ��رھ��� �$ �و��ری ا���م �داد و (رف ھ��� �$ -5 $� ���ا�� ز
او را �$ ��طر ���� از ��رھ��� .. �� �/د�.ر ھ�وا�� �دا���د � زد

�$ ا���م داده �ود ����د

ا�ر*$ ھواره او را �$ ��طر ا���ن �ودن و  �ت �ر �ودن از او ��ره 
و آن و&8 ا�� .... ا� �ودش را ��وی �ور��د �ر5�$ �ود.... �/رد

و � �وا�ت �ودش را �$ ��طر ا�� �/�د �� ..... ھ�وز ھم ا���ن �ود
ز�د�� او را ���ت دھد

���د �6 ��.ر ر5��ر ...... آ�ر�ن روزی �$ �� �/د�.ر �ذرا�ده �ود�د
�� ا�ن و�ود ��9ت ھ�ی &�ل از ... او را ��ره �/رد.. �رده �ود

طوری �� او ر5��ر � �رد و او را ورد �9ق و (�ت &رار � داد ان
�و��م �رای او �����$ �� ارز�� ا�ت

�ت آ�-� �� �/د�.ر �را�ر �����د �زو� �$ آن %�� ��ود �$ � $� ���ز
��$ �ود....5/ر � �رد ا�� ا(ق �� �� ارزش ا�ت��ودش �$ ا��  :

دورادو رو دور زدی؟ �$ �ت *رت و  رت �-ش �ورو�دی؟���و�م _
از ا�ن ����ر �-ت ا5���ر ��م ��زو��

......و در آن ز�ن او ھ�وز ھم ا���ن �ود

��ھ� او&�ت ا�� � �وا��ت �و�$ ھ��� از ��طرات او را در �واب 
و .....� �وا��ت آن ��� �$ �� �/د�.ر �ود�د را از د�د��ه او ����د...����د
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��ھ� او&�ت � �وا��ت ار���ط� �د�د و &وی �� او ا(��س ��د

ا� ا5/�ر و ا(�����ش ھواره ����ر د�وا�$ وار �ود�د �رای ��زه ��ری 
���د او ا/�ن �دا�ت آ�-� را �$ �و�� ����ص دھد

�م *�زی �$ � دا��ت ا�ن �ود �$ ���-��ت د�ش �رای او ��A �ده �
آ�"در �$ او را در @م و ا�دوه 5رو �رده �ود....�ود ..

6 ��ر از ط�"$  ���ن 5ر��د ���د�

_ $Mر�� �رای و

از طرف �و��ری �ود؟ از طرف *$ .. ا�� �$ �ر9ت روی  �ھ��ش  ر�د
���د�.ری � �وا��ت ���د؟

�� ... �� ورت �رد�$ ط�"$  ���ن.... و �� �ر���$... �� (���� ��/�ر
�ت و �.د راھش را از ��ن �%�ت ��ز �رد

راه د�.ری �رای ���ر آدن �� وا�/ری ھ� و�ود �دا�ت

ا�� �و��ری دو��ره او را ��وا�ت؟ آ�� ھم ا��ون دا�ت �%� �/رد ا�� 
را آزاد ��د؟
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�ذار ����م _

�� 5(�� ز�ر ��� �/� از وا�/ری ھ�ی �وا��ر ���$ را �$ د�ت او داد

-ر و وم �ده �ود.. ���$ ��دی ز��� و ��6 �� -ری ��ط��� ... $�
 �د��ھ� ..�و��ری ���������ن دا����و: از طرف... آدرس ا��زا�ت

رو �ون و $..دا���&

ز��� �$ =�$ ... �$ ھ$ �����دی ھ���ن زده زد...ا�� �%�$ را ��ز �رد
:رو�� ��ز �د

و &��� ........ �%�$ از د��ش �$ ز�ن ا5��د..ا�.�ت ھ��ش �� (س �د�د
���ه و �و��ن روی ز�ن @���د

�� د�ت ��وی دھ��ش را �ر5ت �� ��= ... ز��� �$ ��وی  ��ش ��Lت �د
؟......*را �و��ری � ����ت *��ن ��ری �/�د ؟ *طور...���ورد

��/س ... �ت �ر او....... ��و آد �%�ت ��ز �د و ��رای �ر �ت
&دم �ر � دا�ت

د��ور داد��را
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��ددا�ت رو ��ون �ون آ��م _

ا�� ��@ذ  و��� ��زک را �ردا�ت....�� د��-�ی �رزان

ا��زا�ت "

�م آرزوی �و�� �$ �رات دارم� ��

ھر �ز د�.$ *�.ت �$ &�ب ��زه ن ��و5�$

�وی �-�م � وس

"ال

د��ش را روی ���$ اش �ذا�ت و آھ� ���د��/س

... از �$ &�ب �/��� ���� �-�ره... ���� ر����/$..&���و �-ت داد _

�دو��.. =��ی ����ت ��ر � �رد ا�$ �-ت �/��� *�زی � داد
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�ت��را��� �(�� د�ر ��ورا�$ 

��د د����ت _�

ا�� �� �ر��� �رش را �/�ن داد

_ ��د..�$�

 س �و ھ�+ &درت و ��وذی �داری_

*�م ھ�ی ���ش ��را �ر&� زد�د

_ (�= ... ��/س �-م �و��$ �رد �/�ت...��5ده ی �و د�.$ ��م �ده
د�.$ ا����رت �� �ود�$

داری �و آزاد � ���؟_

�و از���� ��دازی ��رون؟

*را ���د ا���� �.-ت دارم؟ _
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ا�� �� �وا��ت �� ���واده اش .. *ون ��ی د�.$ ای �رای ر5�ن �دارم
و و�5داری ...ھ�+ دو�ت �زد�/� �ز ھA و ��د �دا�ت... ز�د�� ��د

آ�-� در وھ�$ اول �رای �و��ری �ود

در د���ی . �دون ھ�+ د����......... ا�� �$ �6 �ون آ��م ��د�ل �ده �ود
او (�� �� �وا�ت �� ا�� �(�ت . �و��ری ��-� رھ� �واھد �د

� �وا�ت را�8 �$ *�زی �$ ا���ق ا5��ده �ود �� �/د�.ر .��د� ��)
ذا�ره ���د �� *$ �ر�د �$ ا��/$ روی را�ط$ ��ن ��ر ���د

آن ھم �%د از آ�/$ او را .در �ور رھ� �رده �ود.............�و��ری او را
از ���واده اش �ر5ت

... آن (رازاده.. �� آن 5/ر ��م 9"���ت را�8 �$ �و��ری �� د�د �د

���د �� ر(م ... ��وای �وی ا�ن د��� ز�ده �و�� ا��؟ ���د ��ت ���
���

�ودت ��� �ر��ب ��رای �ود�و �دی

��$ �ود��و��ری �$ او 

" ���د ��رای ��ورا�$ ای ا���م �دی �رای ز�ده ��دن در �ور "
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ن �6 .. ��م اطرا���5ش د�وا�$ �ود او ھم � �وا��ت �$ ا�دازه ی
و&8 ھ� �وری �$ �رم �ز�$ �$ ا��� �$ 9ر�ون .... آ �*� ام �2%�

�د�دن

ا�� �$ طرف ��/س *ر��د

� �و�م �راش �$ ���$ ��ر��م؟_

�ت��رای *�د �(ظ$ ا�� را ز�ر �ظر �ر5ت و � س �� �دا�� ��دان 

�ودم �ر����و �دم _

در (���/$ ��� �وزان ��م �د�ش را در �ر�ر5�$ �ود �$ �ت ��را 
رو �رد

�$ ���ر �-م �ده_

ھر *�زی �$ در �ور�ش د�د ��9ث �د ���ره ی �$ طر5ش  ر��ب 
ا�� د��ش را (/م �$ دور د��$ اش �ر5ت...��د
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......� س �دای �و�$ زده ی �6 �روه وا�/ری ���د �د

_ وا&%�ً ا�ن ��رو �رد.. �%�ت...�و �$ وا&%� ���وای..اوه �� ���ل وپ

_ $�ا�� �-�ر�ن دو�ت 

_ ن (�� &�ل از ا��/$ ����ش ھم ازش �و�م � اود .. �� $���"در 
�ریا�ن �$ ن *"در ازش �و�م ��د���و ازش 

_ و�$ =زم ���ت �وی �ور د�.$� ���

ا�� ھم �$ �و�$ ی �ودش �رای �و��ری ھد�$ ای د�ت و  � �رد....

..............................
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ھ��طور �$ او و د�.ر ا�29ی ��ط��� �$ ا��ق ���ول �� ورت ..ا�����ن
�رد�د زز$ �رد

اروز �9&�$؟_

آ�-� در�وا�ت �&�ت �� �و��ری داده �ود�د �� را�8 �$ &وا��ن �د�د �� او 
�(�ت ���د...

 ��$ طور �.�ت ا�.�زی �ب ھ�ی  ��دار و �� ��L�ش ����ر �ده �ود�د ا
ا�ب �/� از آن �ب ھ� ��ود

�و��ری ز���ش را روی �/� از ��ش ھ��ش ���د

�زی �زرگ و دور و�ود دا�ت �$ ���ن دھ�ده ...در ا��ق �ورا ���ز
�ود...ی �را�ری ��ن ����� �$ دور آن ����$ �ود�د

��ت ..... �و��ری آن را ���ود �رد ه و �� �ز ��ط�ل �/ل �%وض �رد
و ھ�+ ��د�� دور �� دور ... �د��ھ� در ��=ی آن ��ط$ �ری � �رد

آن و�ود �دا�ت

 س ھ�+ �ورا�� و�ود ...... و ا�ر ��� از د�ورا��ون  �روی ��/رد
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�دا�ت�

����ر او&�ت  ا�����ن...ا�ر*$ در ا@�ب او&�ت از او  �روی �� �د
�$ ..... ��ش از ا�دازه �و��د�� � �و��د و از �و��ری �ر�� �دا�ت

�ذرد را �$ ز��ن  ���9ث � �د �$ طور ا("��$ ای آ�*$ در ذھ�ش 
و= 5/ر � �رد �و��ری دارد �و�� � ��د �/رMو..آورد%��ور ... 

دا�ت � �وا�د �� 9و�ش �و�� ��د

� داد ز�ده ���د �� ��رد�ر�-�ن� ���و�/�ور��9ق ..�دون 9رو�ش اھ
و= آ�"در روی ا9��ب �و��ری راه %��رزه �ردن ��  �د��ه اش �ود و 

� ر5ت �� او را �(ر�6 ��د...

9وی ���ز�را ھ��طور ...را �(��ن �/رد" �� ادب ا� �� 5/رش"���
�ت� ����د �$ ھ�ن ا�دازه ای ..���د =زم ���ت او�و درک ���م" �$ 

"�$ ا���د  �ز�$ �ودش �6  �زل ���$

ا� ��زم ���ل دارم ��ر��ت �و�����... ������...آ5ر�ن... آ5ر�ن

���د ���واده ��ط��� ���ز دا���د �$ �ظ�ره �ر &درت �� ھ��ی �و��ری 
آ�-� 5/ر � �رد�د او �6 ا(ق ����$ ا�ت �$ ... ز�را ھ�وز.... �و�د

�و�ط زن �ودش &�ل �ذا��$ �ده

�%د از ھ��$ ھ� ز�د�� در دا���ن و ........ھ�وز ھم ��و ��و ��ورد
ھ�وزھ�+ �دام از ��طره ھ�ی ... �%داد ����ر ��-��� �$ �وا��ده �ود
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�$ �ظر � ر��د ���ودآ��ه اش ھ�+ �دام ...ا��زا�ت را ��واب �د�ده �ود
از آ�-� را �ذب �� ��د

�دا��ت �ون آ��م ھ� �� �وا��د را�8 �$ *�زی �$ از �(�ظ ذھ�� 
����د ��وا��د �$ آن �ر�رد�د و آن را رور ���د *�زی ..

.$ در ��طرات ا��زا�ت *� و�ود داره �$ �و ����ر از اون *�زی 
�$ ھ��م ��ر�و�$؟

��و�ش را ��ف �ردا�����ن

_ ��وا���م را�8 �$ �/$ ات ��ھ�ت ..&�ل از ا��/$ �روع ���م
�(�ت ���م

�و��ری ا�.�ت ھ��ش را در �/د�.ر 5رو �رد

ن _ �����/$ ای �دارم 

�ت��/رMو 

_ �$ ا��ون  وا�ن �د�ن %���ت... �� �6  �د��ه ��ھل ھ���ن �رورم
و ھم ا��ون ا��ون ھدف د���ن �� &رار �ر5�$.. ���وی ��ت
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�6 ا��+ ���دون

� �وام را�8 �$ ا�ن *رت و  ر��ی �%��� *�زی ���وم _�

�ت�ا�����ن 

_ �/$...ا�$ �$ ھ�+ د��ل د�.$ ای ھم ����$ $� ��رای وارث ���ز  �
دار�د

_ ���ل دارم �� ا�د ز�ده �و�م و (/وت ...ن �$ ھ�+ وار�L ���ز �دارم
��م

ا� �*$ دا��ن *�؟ او &�� .... ����را�ن وارث دا��ن @�ر 2روری �ود
��زم .. و �و��ود � �د از ا�ده 5رز�د دا��ن از ا��زا�ت ����ر را�2

*�م ھ��ش را ��A �رد... �$ *�ز د�.$ �$ از ن دزد�د

داری ا�م � ��� و�/�ور؟ ا�ن ا�ده �$ ن �� ا�د (/م را�� ��م �و رو  _
�و�(��م ��/�$؟

�و����م @ول  �/ر در (��� �$ د�ت ھ��ش را �ت �رده �ود �� 
(ر�ت ا����ده
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_ �و ... ر5��رھ�ی �و *�زی ���ت �$  �ش ���� � �رد�م  �ر9و
��وای � رو �$ �A�� 6 د�.$ �/�و�� و %�"دی �$ ���د �ودون 

و�$�رو �$ ��م ��ون �د�م؟ ا��طوری د�.$ دا�� ��&� �

�ت�ر�-�ن��وص �$ �ودش � ���� ��

�ن و�5داری �$ �/$ و  �د��ه �ورد�م _�  �

ا5�2$ �رد و�/�ور

(�5ظت � &�م �ورد�م �� از �/$ ��زاو�� _ ....

در �6 *�م �$ ھم زدن �و��ری �ودش را از ��ت �$ ��رون  ر��ب 
��وی و�/�ور ��$  ورت �رد و او را �$ �ز �و���د.....�رد

��م ھر�ز اون ا�م و ��وی ن ���ر_��-ت 

ا� �و��ری ��H$ را �ر5ت و ... و�/�ور ���رش را ���د و 2ر�$ زد
..آن را �5رد
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_ ��ا�$ در ���رم �����  س "��ل 

و�/�ور روا�$ �د �و�ش روی *-ره ی ����ورا�$ ی ...

ا����ه �دی ر�/ب �دی _

�و��ری و(����$ ���ر را از د�ت او ��رون ���د

�و��ری �� �ر9�� �$ .. و&�� د�.ران ���ر��ن را ��رون ���د�د
��  ��$ ھ�ی ...ھ�*/دام از آ�-� �� �وا����د درک ���د ��ن ا��ق *ر��د

� (ر�ف ھ��ش را ز�� �رد .. ��رون دراد��29ت -م و ...�
(��ط� آ�-� را از ��ر ا�دا�ت

..  �ر 9و�ش را �ر5ت ��  ��$ �ر.. دو��ره �$ طرف و�/�ور �ر��ت

$ ی و�/�ور �رد از =��ی �و ھ��طور �$ �روع �$ �رد �ردن �
�ت�د�دان ھ�ی �$ ھم �5رده �ده 

_ �و��ری ��زاره؟ �$  ھ.� �� ا�ن وا5"�م �$ ��� �ر �$ �ر... (�=
ا� ھ��$ د�ن د�ر�ن ��&� �واھم ��د؟...���د �5�ل �� ���م

ھ.� �� *-ره ھ��� �-وت �� �� ��� �ر��ن را �/�ن داد�د

�س �/�د �� ز�م  �%� �/رد�د ز��� �$ ا5راد درون ا��ق� ���� $�
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�ت... ھ����ن را (/م �.�ر�د��و��ری �.�ه �("�رآ�زی �$ آ�-� �رد و 

� از ن  �روی � ���د _� ...$�ا�ن و ... و�5داری ا�دب �� 5"ط �$ 
&�م ��ور�د

ن و�5 داری او�و ..آ�-� �$ �و��ری ��ر � �و�د... �ر��ف ا��زا�ت �ا
����ر از ھر *�ز د�.$ ای...����ر از ھر �س د�.$ ای � �وام

�و��ری �ر .. ز��� �$ ھر �دام از ا�29ی ��ط��� &�م �ورد�د
و�/�ور ���5��$ روی ز�ن *��$ �د...و�/�ور را رھ� �رد

درس �و��ری  ���ن ��5ت_

� س ھ.� از ا��ق �$ ��رون �� ورت ... آ�-� و�/�ور را ���ر ���د�د
�$ �$ طور ��ده داری د��ش را (/م ...ھ.� �$ �ز ا�����ن... �رد�د

�ر5�$ �ود

_ د�ن �ودت �ردی و�/�ور رو

�$ د�ت آوردم �$ ا(�را�و _

_ در�� �$ ��وا��� �-ش ��د �دی رو ...و�/�ور ���� ���$ �ود�$
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$-���

�و��ری �� �� (وا�� ز�م د��ش را ��س زد

_$�� س �$ زودی ���ود 

ا�����ن �رش را �/�ن داد

_  �ر 9و ھ�ت ار�ش ...(�= �$ ��ه ط��� ھ�ی ����� ��ن � ���L �ده
ا�$ رھ�ری �ون ��� ��و�ن �6 ��ر د�.$ ... &وی و ��رو�دی ھ���د

Lل �6 ���واده �� ھم �(د ��ن

را ���ن داد �و��ری ��ش ھ��ش

_ /�$ �وب و ��دق ����د... �/�$ رو �.ر5�� ا�����نن ...او�-�  �ا
����م

Aن ھ��وص دا���ن ھ� .. �$ دا�ل ا��ق آد در آن ز����س ���� 
�$ �� ��A ھ�ی �ور�� و ��ز ز����� �ز��ن �ده �ود.... و�ده �ود را

���د ��ھم �(�ت ���م �و��ری_

850



tlg
:@

NOVELSLAND

��$ �ود ز��� او را &ر��ن �دا �ز�د �$ �و��ری ھم او ��و��ری 
���ری �دا ��د را

�� ز��� �$ �-�م �G ��ت

*� �ده ھA؟ _

ا� او��ن �-د�د �$ ��ج و ... �� *طور... د&�"� ��... ��دو�م *� _
�$ زودی ا���م ��$..... ���ت

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

5۵۶�ل 

851



tlg
:@

NOVELSLAND

ن ���د ��� �رم؟ _

از ��/س  ر��د...ھ��طور �$ ���داژ اش را � ��را�د...ا�ن را ا��زا�ت
.

او و وا�/ری �$ اروز �$ �ظر �9&ل � ر��د روی ���/ن وال 
� �رد�دھ�ل ���ا����ده �ود�د و @روب �ور��د را �

ھ$ *�ز را آ��ن �رد �ر*$ ����ر اھل ���$ � �وا���د ا�� ���د ��را

�ره _�و�$ � $�ا

��-� �6 د�ت ���س و �6  ��ت �ون .. �� و�ود ا��/$ ھ�+  و�� �دا�ت
� ����ت د��ور ��را را ا�را ��د... دا�ت �ا

�ت�ا�� �$ آ��ده ��ن 

_ *طور ���د @ذا ��ورم �� از �ودم ... ھر�ز &رار ��ود ا��طور  �ش �ره
و �$ د�ت  ��در �را�ر �ور��د (�5ظت ��م؟*طور ���د �رج ز�د

���رم؟

��  ر �و�$ ی او را �وازش �رد��/س
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�ودم �-ت ���پ �� ���ن ��د �دم _

_ د&�"� ���و�م از در�م ا����ده ��م و ��ر  �دا . �دی ام وا�/ری
���د ��و�م �$ ��و اور��Mن �رم و ..ھ�.(�� ��رت ������� ھم �دارم.��م

��ر ��م؟ �وی �/� از �Hزه ھ�ی �ور �$ ����

_ �$ ..5/ر � ��م ز�ن �و�� ����$ �-ت �.م �$ ���� ھ� �� د�د�ت
� ���ت �ن �ون آ��-���دو�رھ� و ...�رگ ��ھ�.. (ض ا��/$ �

ن �� ھ��� و *را ���د ازت -����� ���ی د�.$ &�ل از ا��/$ �
ا� ا�ن ... �%� �ردم ��ددا��-��� ��رون ��ر��م.. د���و ��رن...��ر�ن

*�زا ز�ن � �رن

*را �و��ری ���د ا��طور �و دور ��دازه؟ �وی �-�م � وس؟ اون �$ _
��طر *� �ود؟

_ 5/ر � ... ھ�وزم 9�����$... �$ ��طر �ر �ر�دن؟... در��$...�دو�م
�ذر ز�ن �رای ����� .. ��م �رای *�د دھ$ 9����� ��&� �واھد و�د

����/� ��%ا�ن .. �� �ذر ز�ن �رای �"�$ �داره �$ ���� 9ر �/��د 
�و��ری ا��"در 9ر �رده �$ �$ ھ��$ �را�ش Lل : د�� �-ش 5/ر �ن

��9ت درو�� �دن اش �-ش �.$ اون 5"ط �رای �6 ... �ذر *�د ��9�$
�%د از ظ-ر ازت دور �وده

 س ���د ھ��طور ��ظر �و�م �� �ر 9"ل ���د؟ �%د از اون ���$ ای _
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�$ �%�دل �داره ���م؟ �$ 5ر���د *را ���د د�م ��واد �� ���

�وب ا�ن رو 5راوش �/ن �$ �رای ���ت �و اود  �ش ن و ازم  _
�ره... در�وا�ت �6 �رد��ن ...�� �و�$ �$ ا��/$ از ن  $�/�5/ر 

ا�ن (ر�ت �زر�� �ود... �-ش ����ت �ردم

�-ش ����ت �ردی؟ _

���$ ای ��= ا�دا�ت

��ھ� او&�ت ���د ظ����$ ر5��ر ��� �� ��و�� -ر��ن ����..ا@�ب..اره _

م_-���

ز�ر �ور ا�%$ ھ�ی �ور��د . او را �$ دا�ل (��ط ��و�� ھول داد��/س
�%د از ظ-ر

��ل ھ��و �-م �زن  روا�$ �و*و�و_

�م �د و .. ��N ھ� او را �$ 9"ب را�د�د..ا�� �$ 9"ب �� ورت �رد
��و�ت... ا�  و��ش... �دای ھ�س ���دی درآورد�
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�$ ��زوی ���م ��ره ��د

ا�ن *�$ وا�/ری؟*طور *��ن *�زی ا/�ن  ذ�ره؟ _

_ او�و ���دی؟....و&�� �و��ری دا�ت آرزو � �رد �� �و رو ��د�ل ��$

ا�� �$ آرا� �رش را �/�ن داد

ا��زا�ت :د&�"� ا�ن طور آرزو �رد.. اون �$ طور 5وق ا�%�ده ای ��ھو�$ _
�دون ھ�*/دوم از ...رو �$ �6 �ون آ��م ��د�ل �ن �� ��م &درت ھ�

�"ط$ 2%ف ھ�

��$ �ود �$ �را�ش �6 �ور را�ز دارد�ز��� �$ �$ او .. �و��ری �$ او 
��$ �ود �� *$ ا�دازه �ور��د را دو�ت دارد �$ (ر5ش��وش � رده  

�ود

رد د�.ری �� �وا��ت و �$ او ھد�$ ای داده �ود �$ ھ�+

�$ ا�دازه �6 ا�د�ت.... ��م �ور �ور��د

$������او را �ردن زده  &�ل از آ�/$ ��وا�د ط��%ت را �$ او �دھد ا��... 
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�ود

ن وا&%�ً ...ھ�وز ھم ��ور ��/رد...�رش را �$ �ت �ور ��= �ر5ت
آزادم

� .... �%د از ���-�  ���.و�� �$ د�.ران...�%د از ���-� ا���رت
ھر ��ری د�ش � �واھد ...�وا��ت �$ ھر ���� �$ � �واھد �رود

��وا�د دور د��� ��ر ��د �دون آ�/$ از �و��ن ��ر�د... ا���م دھد

ا� ا�ن ھد�$ از �ود�ذ��$ ی �و��ری و ا��/$ او ���ر ا�� ��ود �� از آن 
ز��� �$ ا�6 ....�$ ��دش � آورد �$ ����� �����ن �ود.....�ذت ��ر�د

از ا��/$ ��/س او ..در *�م ھ��ش �8 �د �$ �ر9ت آ�-� را  �ک �رد
ا��.و�$ �د�د ����ت � ���د را

�رای �(ظ��� �و��ه و از  (�� ا�ر...���ز دا�ت ���واده اش را ����د
و �� ��9$ از وال ھ�ل ���ش را �8 �رد....�5��$ ی دور �وده

از ��/س..از ��N ھ�.. �دا(�5ظ� �رد

�ت�وا�/ری 

�درود �/$ ا��_
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�و�م ��/س_ �* $�رای ھ

5"ط (ض .. �و��ر�ش را �$ �ن �رد و ��ھش را روی �رش ���د
� س �$ ��.ل ھ�ی �زد�6 ..�$ ���د ��� او را ������� ��د...ا(���ط

�درش �� ورت �رد ����$ &د�

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

در�ت ھ�ی �رو و ...��.ل &د�� �را�ر �وھ���ن را  و���ده �ود
در�ت ھ�ی �زرگ &د�� آ�"در �را�م و ا��وه �ود�د �$ �ور �ور��د �$ 

���� �$ ز�ن � ر��د

�روع �$  ��ده روی ...د�.$ ���ز ���ت را�8 �$ ا�ن *�زا ��را(ت ��م
�رد در ��ری آ���

در�ت ھ�ی �ر �$ 6�5 ���ده �$ �� ���م ���م �م ... �$ ��= ��ره �د
� �د�د را ���� �رد

� �وا��ت �وی ...ا����... (�= ��م (وا�ش ����ر��دو��ز �ر �ده �ود�د
�دای ��ر��رک ھ� ���د 5ر��د ���دی در �وش ...ز�ن را ا(��س ��د

.ھ��ش �دا �داد

9طر آ�-� در �25 ...ھر ز�ن �$  ��ش را روی دا�$ ���� �.ذا�ت
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�وی در���ن ھ��$ ��ز...�وی �-�ت � داد...  �ش � �د ...

���د �وی �و��ری

ھر�ز روی �ذ��$ ... �.�ھت رو �$ ��و ���$... �$ اون 5/ر �/ن ا��
���ن �ون

از ھ��$ ... در �ور روز...از �و�$ ی ��.ل ���$ ی &د�� ��ن را د�د
را�($ @ذا از درون �$ ....�-�$ �ر و درب و دا@�ن �ر �$ �ظر � ر��د

ا� �وی ...ا�ر *$ د�.ر �$ زاج او �وش �� آد... ��م � ر��د
���$ را � داد

 �*طور � �وا��ت ��ر د�.ر ا�ن �وھ���ن را �رک ��د ؟� دا��ت �
� �وا��ت �رود؟.. �وا�د ���د ��� �ا

�طور �ذرا در �ظر �ر5ت در �/� از /�ن ھ�ی ��رق ا�%�ده ای �$ 
ا�$ *طور ��و�م �وی  و... �و��ری او را �$ آ��� �رده �ود ز�د�� ��د

�ورا �ون  �دا ��م؟-�ورا

دا�ت �� �ر�� از  �ر9وھ� �ش روی ���� ز�A ..��ش ا��� �ود..اه
�ورده ��زی � �رد

وھ�ی ��ره اش �$ ر�A &رز ��ل �$ &-وه ... ���ن *"در �زرگ �ده
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ا� ر�A *�م ھ����ن ���د ھم �ود...ای �ود�د

ھ��طور �$ .... �دا�� *"در د�ش �رای �رادر �و*و�و�ش ��A �ده �ود
او را �.�ه � �رد در ��طرات او ز��� �$ �ود�� �و � و � ل �ود �م 

... �$ ��د � آورد *.و�$ �� آن  �ھ�ی �و*/ش دور ���$ � دو�د.... �د

ھواره �ودک �6 د�ده و �ر���� �ود

........��زم ا�6 ھ�ی �%��� �8 �د�د و روی �و�$ ھ��ش @���د�د

د����و �زار ���� �$ ��و�م �����ون �� �� �$ ��و�$ Hز�و ��ر�و�م_

 �ت �ر او در�ت...در ��.ل..9و ا5ر�م

�L &رار �ود �� ���واده اش ...اوه �دای ن..�ر���ش ��/ش زد
ار���ط �ر&رار �/�د

�� �ودش در �%�ب �ود �$ آ�� � ...و د�ت �$ ��ر وا&%�ً �ر�%� دا�ت
�وا�د &�ل از آ�/$ ��و�$ �$ او �ر�ورد ��د �$ ��ی د�.ری �� ورت ��د؟ 

��$  ورت ��� ا��؟ �$ ���

��م د��� ��=_�
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و د�ت ھ��ش را ��= �ر5ت.. �$ ز�ن ا�دا�ت���ش را

�م ا��..ا�ن �م 9و اف _

*ر��د و � س ��ه ���س اش را از روی *-ره �ردا�ت

ھ��طور ...�ور�ش �$ �$ ��طر ��د �د�د &رز �ده �ود  ر�در�A از
.�$ ا��($ را  ���ن � آورد دھ��ش ��ز ��د

راس_

�$ طرف ���$ 5ر��د ���د

_ د��رت داره *���و از د�ت �ده...راس �ر�8 ���..راس

*�؟_

�$ ��طر ا�6 ھ�اوه

او�و �دا �/ن...*��و از د�ت ��دم...��ر �ن _ ...
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�ن..د�.ر د�ر �ده �ود�  �در (��� �$ �"ر��� از  �$ ھ� �$  ���ن �ر 
�ورد �$ �ر9ت از ���$ ��رون دو�د

*� �ده؟_

وھ�ی &رز  ر ��ش را از �ور�ش ���ر زد

ا5ر�م �� د�ت ھ�ی  ��$ ���$ �ود ���$ ھ�ی ا�� را �ر5ت

�� �ر9ت �ور �$ ���ر���ن � ر�و��ت.... 5"ط آروم ��ش د��ر _

_ 5"ط دارم �ر�$ � ��م..ن (��م �و�$

ا�.�ر �$ ا�ن ��$ �رای آ�-� %�� دا�ت

�درش �$ آ�-� ر��د $� ���.��� �رش را �/�ن داد.. ا� ز@ ��

_ او�-� ا�6 ان؟ اون 9و�2 ��ھ�ت *$ ��ر �رده؟ا��

ا�� �$ طرف .. �ت آ�-� (ر�ت �رد �$ز��� �$ ��ش دوان دوان
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د�.ری *ر��د

�ر��ش  ���ن �وھ���ن دو�ت �دارم �و ا��طوری ����$_�

��او را د�ت �$ �ر �رد و �$ �ت دو�ت ھ��ش 5ر���د

�-�ره ���ی دا�ل_

ا�� �رش را �/�ن داد ھر �$ آ�-� در �/وت �$ �ت ���$ �$ راه ا5��د�د
.

�در ا�� �.�ه �زد�/�ری �$ ا�6 ھ�ی ... دا�ل ���$ $� ���ز
�-�ن ھ$ *�ز را درک .. ��$ ھ� و ��ش ھ�ی �و*6 ا�دا�ت...�و����

�رد

زز$ �رد

_ �دو�� و&�� �� �A ھ� �.ردی از�ون �6 �.�ری؟..اوه ا���

*$ وا���� ��ون �ده؟ از ن دوری �/�$ ؟�ز�ر ... �دو�$ ن *�م
��$؟
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�$ ا�ن %�� ���ت �$ ھ�وزم دو�ت �دارم_

ز��� �$ ...ا�� د�ش � �وا�ت از آ�ود�� ��طر ھ���� و�و �ود
�ن ا@و�ش را ��ز �رد�و�و�$ �د �$ طرف او �رود ا� �ودش را ...

�و&ف �رد

_ �$ �ورا�� ز��دی &وی ھ��م..�%5 ���و�م ��� رو �Hل ��م

�.�ه ��ره اش را ��ن آن دو � *ر���دا5ر�م ..

_ ��را �رای �%ر�ف �ردن داریا�� $5/ر � ��م �$ �9�

�� ��.��� �رش را �/�ن داد و روی �ل زوار در ر5�$ ی ا��ق ا��
ن ���ت و ��9ث �د �6 �9�$ و وی �A و �رد و @��ر �$ ھوا ���

� س �روع �$ �%ر�ف �ردن در��ره طر(� ��� را�8 �$ ��5 ..���د �ود
�� ذ�ری و &����ت ھ�ی �د�دش و ھ*��ن ���زش �$ �ون �رد

� ر��د J���(�ت اش ��م �د ا5ر�م �$ �ظر  $� ���ز

_ ��� 5/ر ��م�ا� ("�"ت ا��$ �$ �و .. ���د در ورد ھ$ *�ز ھ��� �$ 
و � �$ طور ..-م ���ت �$ *$ *�زی ��د�ل �دی..�$  ��رز ھ���
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دا��� 5"ط �-ون �.و... س ���ز �$ *�ز... &��و�� ���واده �و ھ���م ...

آب دھ��ش را &ورت داد

_ ا�$ *�زی �وا��� �رات �/�ر � ��م �� ���� �$ ��و�م ...��و��..�$
� ��م 6�

��د�ت ھ��ش را روی ���$ اش &�ل �رد و در (��� �$ روی ��د�� 
�$ 9"ب �/�$ �داد ���ش را ��  و�5 9�ق ��رون داد

� �وام ����ر را�8 �$ �ون آ��� �$ ا�ن ��ر رو �� ھ�ت �رد �دو�م_

ا���$ را�8 �$ &�ت ...  س ا�� را�8 �$ �و��ری �رای آ�-� �%ر�ف �رد
ھ�ی ��و�� را�ط$ ��ن *�زی �.�ت

�ت �وی �-�م _��%دش &���و �وی �6 �%�$ �رام 5ر���د و �-م 
5"ط ... (�� ���واد را�8 �$ ا���&� �$ ا5��د ��ھم �(�ت ���م.� و�م

�رام �$ �و�$ �دا(�5ظ� 5ر���د

�تا5ر�م��� د�دان ھ��� �$ ھم �5رده و *�م ھ��� �راق 

ش_�� �
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-�ی ا�6 ��ر ..�$ ��9ث �د �Hض در ��وی ا�� ��ر ��د�* $� ���ز
او را د�د &�م �ورد

_ 5"ط ���5$  ��و �وی ..�$ �دا &�م ن اون رو �رات �/�م ا�� ان
اون و&8 �5�($ اش �و�د�ت.. �وھ���ن � �ذاره

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

5۵٧�ل 

�ت� Aھ

�&�ت ���ده داری �و��ری_ $�

�&�ت ���ده؟او�م �وی &�رو �L  �-��م؟_
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�$ او ھم در �واب ��-� ا�رو ھ��ش ...��ش ھ��ش را �$ ا�����ن ���ن داد
را ��= ا�دا�ت

�ن ���وا�ده او �$ دا�ل د9وت �ن_-�$ ھر (�ل 

�$ �%�$ �و*/� را (ل � �رد..��/س �ود

*طور اودی ا���� وا�/ری؟_

*�م ھ�ی ط��� اش ���د �ده .. �$ اطراف �.�ھ� ا�دا�ت
زز$ �رد...�ود�د

اودم ���؟_

��د وھ��ش را �$ ھم ر���$ �ود و (�"$ ھ�ی ���ھ� ز�ر *�م ھ��ش د�ده 
دان ��دار و �6 ��.$ ..���س رو����� *رو�� �$ �ن دا�ت...� �د
 و��ن

_���داری �د�ر 

�ر ���د��د&�"� ھ��طور �$ =�ق ���ر ... *را ا�رژی �دا�ت �� از ��/س 
��$ �ود�ود؟�در �ز�ره �$ =��ری 
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" ز�را د�.ر �و��ری اھ�ت �� داد؟"ز��ش �%دی و�ود �داره �ون ا��م

�ت���/س 

_ ا=ن �$ ز��د.... &��... �و دا��� �-�ر � �دی

_ ذا�ره ��� ����و (روم �/نا��زا�تا�$ ا������ �� در��ره ی ازادی

�و�(��� �%��� �و ازم دزد�د...�$ ا��+ ���دون

_ �و &���و .ن 5"ط �$  ��Hم ر��ن از طرف ا��زا�ت ام. �رای ا�ن ��ودم
�وی �6 �%�$ �رای اون 5ر���دی و او�م  ���ت رو 5ر���ده

���$ را از د�ت او .در �6 *�م �$ ھم زدن ��وی ��/س ظ�ھر �د
ھ��طور �$ �و��ری �� (س و(�ت درب �%�$ را ��ز � �رد ..&� �د

��/س زز$ �رد

_ و�ط�$:�ذ�ر

&رار �ر5�$  �� د�دن ان �$ ا��.و�$ در�%�$..ا�.�ت ظر�ف ا��زا�ت
ا(��س �رد دردی �د�د از د�ت �ودش �9ور �رد و ... �و��ری....�ود
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�$ &�ب ��زه ا(�� �ده اش ر��د

�� ا(��س ان را در ...اب دھ��ش را &ورت داد و درب �%�$ را ��ت
���ش �ذا�ت

��/س اھ� ���د

_ *$ �%رھ��� �$ در .....�و &���و �-ش دادی و او�م  ر�ده رو �-ت داد
ا�ن ورد �روده ��$

و �$ �ر5$ ا5��د...ا�����ن ��د�د

�ره�� س ا��زا�ت وا&%� از ن 

اھ�ت �%��� �� دم

�ت���/س 

�دو�� �$ ��طر ا�ن (ر�ت *$ �ور و @و@��� �وی �و�$ �ر � _�
اون �ون آ��م 9����� رو ����ش � ... ھ$ �$ طور ط�ق...�د

ھ$ ا�م او�و �وی ..ا�$ ھر *$ �ر�%�ر �$ �/$ اون رو  �دا �/�م..��ن
&ر$9 ��� �زارن
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�L &رار �ود ا��زا�ت را �/��$ دھ�د

_ &دم �ذا��$و (�= �/$ �و �$ 5�ل �%دی ز�د��ش

�دوم 5�ل؟..�دوم 5�ل؟

اھ�ت �م..�$ -

� س او را �$ ا��ق ��و�� .. ��زوی ��/س را �ر5ت...�%�ت �-ش
��زه �$ ...���� د�ر �ود.�� ورت �رد.. در ��= �ر�ن &�ت &�%$...�ود

از آ��� �$ �$ �$ ��� ... ا��&ش در *$ و2%��� &رار دارد��دش اد
آ���$ &رار دا�ت.... در و2%���...ا��زه �� داد �$ ا��&ش دا�ل �ود

���Hر د�ورا��ون �دی �ون آ��م؟_

ا���ب و ا�L�L$ ای را �$ درب و دا@�ن �رده ..اطرا5ش را از �ظر �ذرا�د
آ�"در �� �ت �$ آن زده �ود �$ ��=�ره 5رو ر���$ �ود و د�واری �$
�ود را �.�ه �رد

ھ$ ا��-� �"��ر ا��زا�ت �ود
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��/س ا�� �رد

ا���� رو ھو�طوری �$ &�� �ود ����ر دو�ت دارم_

&��؟�و &�� ا���� �ودی؟_

���$ ای ��= ا�دا�ت

 س ���وای �دو�� 9رو�ت ���ل داره *$ ��ر �/�$؟ _

��و�م دروغ �.م�

_ اودم؟..ن د����ش ��ودم

�$ ���ر  ��ره ی ا��ق ���ن ر5ت و �$ ��رون �.�ھ� ا�دا�ت��/س

_ �ن (�� �و ھم ازش ��ر��..&��ل در�$ �و از او�� �ظورم ....او�� 
$�%دا ��طرش ازم ��/ر � ���... ا� ���%�ت دارن  � �.�رن.�ود

ت �ز دا�ل ا��ق ر5ت و ��@ذھ�ی روی آن را ط��%$ �رد� $�
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_ اون ھ$ .... ���د *�د روز ی طول ���ده ���$ �� &��ت دو��ره ا(�� ��$
ا�$ 5"ط ��و���م �$ ردی �� ا�ن ا�دازه رو����6  �دا ��م..... درد

.......

_ ا�$ دو�ت داری .ر����6؟ا�ن ����$ ای �رای  ���ن را�ط$ اون �ود
او�و �رای ھ��$ �وی وال ھ�ل �.-دار

_ ���؟ �دا � دو�$..اون ر5�$..�$..اوه

� ..�/م اش �$ ھم  �*�د $.� ������و دور +  ��ش �$ او را 
آ�� ا��زا�ت ��رج ..�� ��د�ل �د�ش �$ �ون آ��م از ��ن ر5�$ �ود... دا�ت

از (��ظ ��N ھ� در ا��ت �ود؟

�6 ..دا�ت *$ ��� را ��ره �/رد؟ ا��زا�ت زن �روری �ود
�$ (�� �و��ری را ھم از  � درآورده �ود..�و����م

_ �تا����$ *�زی در ورد د�دن دور د��� 

ا� �$ ��طر دروغ " اھ�ت ��دم" د�ش � �وا�ت �$ ��/س �.و�د
��و�ش آ�ش �ر5ت $��.�
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�دو�� وا�$ �رش ���زه �%��ن �ردن؟_

ھو�� �$ �ر���وف ا�9م �رده؟_

�و��ری 5ر��د ���د

�ر���وف؟_

� �$ زودی �� اون 9و�2 �&��� �واھم دا�ت�)

_ ا�$ ...5%�ً �$ ا���� ���ت ا� ط� *�د ھ��$ �%د از او��ک �ر �.رده
طMن ��م �$ ���و �-ش �ر�و�م...�$ ��طر ���رم

5ر��د ���د

ھر��ری د�ت ��واد �/ن _

�و�� �%د از ..��رس ا5راد �� از �ور ا�� رو ھدف &رار �دن _�
��م *$ ���� �ر �و آورد� $از آ����� �$ �$ �$ �9وه... ا�ن �$ �$ ھ

�ظر �ر�$ �و او�و ���وای ��� از اون �$ �9وان اھرم ��5ر ا����ده 
$�/��
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� �وام؟ھ�وز ھم در �واب د��ش را دراز � ��د �� او را �$ ا@وش �
و از ا��/$ ..ا� ز��� �$ ��دار � �ود � ���د ��-��ت...�.�رد

و ھر ��ر از ... از �دت �� ا�دی �%ره � ��د...ا��زا�ت �� او ���ت
.ا(��س @م �$ �رزه در � ا�د

_ � �و�� وا�ود ��� ...�$ (�ظ ظ�ھر �ردن ادا$ �دی �و��ری ��و��
ا� ھر دوون �دو��م *"در د�ت �راش ��A .. �دون اون ھ$ *�ز �9��$

�ده

_ (�= ھر ز�� �$ ..���د ن 5"ط د�م �رای �6 زن ��A �ده
��م �$ 9رو�ش رو �رک ...���$ ��رط ���دم ن او��ن �ون آ��

�رده و از د�.ران �ذت ��ره

�ر5�ن .از اروز �$ �%د ھ�ن ��ر را �واھد �رد $H���ر��$ اش �رای 
� س ا����&ش را �رای ا�ن ا�ده از ...�$ ��طر ا(�� &��ش �$ ����ر ا5��د

ا� د�.ر ...ز�را &�ب �د�د ����ر از &�ب د�.رش درد � �رد..د�ت داد
����ری در ��ر ��واھد �ود

���ن ھ��ش را �رر�� �رد ���د ا��/$ ��$ اش ���  وچ و ��  ��/س
%�� �ود

�دو�� �� (�= *�د ��ر ا�ن ��$ رو ���دم؟_
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.�و��ری رو �$ روی او ظ�ھر �د و او را �$ د�وار *����د

_ ��وای ��و�ت �دم *"در �ر�8 �و���م او�و 5راو�ش ��م؟اه ��م

��/س �� ��س ��س زدن زز$ �رد.....از �(ن �دا�ش ����$ � ��ر�د

_ �و ��وس �و��ری..��$

آ�� ردی در ا�ن د��� و�ود دا�ت �$ .. �و��ری �6 ا�رو�ش را ��= داد
���ق  ���� ���-�د ��/س را رد ��د؟��/س ��دت �ذاب و 

�و��ری وھ�ی او را از روی �ور�ش ���ر زد..�ود

�دو���م ��/س �و ��واد $���دوم ز��$ �$ ��واد؟...ھ

*ون �$ از درون ز��م......ا��زا�ت

در (��� �$ ا5/�رش ���ت �$ ا��زا�ت و �ذ��$  �*�ده اش �� ��/س 
�ر5ت را ��� 5/ر ا��/$ ا��زا�ت ... ��و �ر....�$ ��و �م �د... ��د�ده 

د �$-�ا��/$ ..زن ھ�ی د�.ری در ز�د�� اش �وده ��ش ��دی زد �%دا �
 � ��رد �و��ری �دون (�� �6 �(ظ$ 5/ر �ردن �$ او �� زن ھ�ی 

.....د�.ری ھم �وا�$ �ده
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و ا�ن �و�$ �-�ر از ...ن ��/س رو ��و�م....�$ �دون 5/ر �ردن �$ او
�و�$ ھ�ی ��زو�� �واھد �ود

�$ ...�-�ر از آن ��� �$ �رای او��ن ��ر 9رو�ش را �ل �ود �رد
�-�ر از آن ��� ..��زو�� �6 �رد �� �رای او��ن ��ر ط%م �ذت را�*�د؟

�$ او را �$ �ون آ��م ��د�ل �رد؟ ان ��� �$ ا��زا�ت  ��$ ھ�ی �و*6 
اش را در �و�ت �دن او 5رو � �رد و �� ا����ق او را � �و��د؟

طوری �$ ھ��$ �� ..... آ�طور �$ &��ش ھ�ھ�A �� &�ب او � � �د
آ�طور �$ از ... ا�.�ت ھ��ش روی �دن �و��ری دا�ره ھ��� � ���د

از  *��$ اش را ��= � داد و *�م ھ�ی �����ری اش روی ��$ �"�
روی ��م �رق �زد

در�ت &�ل از آ�/$ �$ ��-�ی ��/س �ر�د ��/ش زد

� �و�$ �-�ر ���$....�� وا�/ری �-�ره؟ ا(ق�

�%ره ���د...��م در درو�ش 5وران �رد

_ اون ھرزه �و �راب �رد..... �"��ر او�$........ااااااااه ه ه ه ه
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��/س ���زه ���د...�� �ت �$ د�وار ���ر �ر ��/س �و���د

_ � دو���� ا�ن ا���ق ��و5�$ .... ���دو���� � ھر�ز ھو 
ھ�وزم �وا��� �و �$ ��رزه �ط���....�و��م

���زی �$ آ��ده ���� ���ت �$ �/� ����$ *"در د�ت از @ش �$ درد _
اون ��$ ی �م �ده  �زل �وM$ �و ھر�ز �دون اون ��ل ....اوده �و��ری

���-م ���ت *�د�� وا�/ری �� ا�دازه �ذاب رو ��و��...�

ا��زا�ت �و�(��� �$: دو��ره �� �ود 5/ر �رد

�ر ��م _����و�م �$ ��طر ��ری �$ ��ھ�م �رد ازش 

�$ ��طر �$ ا&دام ��و5ق �$ �ر �ری؟_

�� ���ن �$ *��$ اش 2ر�$ زد

_ ... ھر�ز 5/ر �� �ردم �� ا�ن ا�دازه �� دل و �رات ����...واو

را�8 �$ دو��� ون �ددا 5/ر ��م ���د
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�6 ��ر د�.ر ��ش ھ��ش را ���ن داد

و2وع �ر �ردن ن ���ت اون �$ ن ����ت �رد_

���ت �$ او....(�ت ���ت �$ �و��ری را ��8 �رد

_ از طرف  درم از .. �$ ا�دازه ی ���5 �وی ز�د�� �-م ����ت �ده
...طرف 9وم از طرف �و

ن؟_

_ �و �$ ...�"ش آدم ������ رو ��زی �/ن وا�/ری از �����ت ��ر دارم
�$ او�م �$ ..ا�ن �$ &�د �و��و دارم ھ�داردادیا����5وو�+ را�8 �$

�و�� �$ (ر5ت �وش داد

�� �� ����� ���$ ای ��= ا�دا�ت

_ ��م ا� �%د از ا��/$ د&�"� �رات �وN�2 دادم *$ ����� دارم�.. ��$ �-ش 

��م ��ور ��ش� �ا� �و �وش ..�-م ا9��د �ن.. /ررا �-ت 
�$ ھر (�ل راه �ود �و � ر5��... ��دادی

&د�� �ر�ن دو�ت ن �ودی ھر�ز 5/ر �� �ردم وا&%� �� اون ار���ط _
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�ر&رار ���

_ �� �ر�و�ت �ورو �$ ��ر .. ��م ��رھ��� �$ �ردم �$ ��8 �ودت �ود
�$  ���ن �ر�و�$ &�ل از ا��/$ �راژدی ز�د��ت رو..د�.ری �*ر�و�م

�راژدی؟ _

... آن را �$ ھزاران �/$ ��د�ل �رد.. *ر��د و ��ش را �$ �ز �و���د

�را�$ ھ�ی آن در ھوا  �ش �د�د

_ � �و��ت �د �ر از ا���&� �$ ا5��د ���$ ؟�$ ��طر �و �* $. &رن ۶
�دو�� ز�د�� �ردن �وی اون &�ر *$ (��� ..�وی �-�م ز�د�� �ردم

دا�ت؟ا��/$ (�ره ھ� �$ �دن ز�ده ات ��وذ ���د ؟ھ�+ و&ت �دو�� ا�ن 
9ذاب �� �وم ��$ ؟ ا��/$ در�ت ھ�ی �و�� ر��$ ھ��و�و �$ �د�ت 

5رو ���د

��طرات �-د�د � �رد�د �$ او را از  � درآور�د.... روی  �ھ� �6 �-�د

_ ھر ....ارزو � �ردم ��رم..از �دن ن �Hذ�$ � �رد�د.... او�-�
*�زی �$ درد رو از ��ن ��ره

_ �ر5ت اون و&8ا�$ ا����5وو�+ �9روس �و �دا��� �و رو �
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�%� �رد �ودش را از ��دی �$ ..��س 9�"� ���د �� �ودش را آرام ��د
�ل �رده �ود آزاد ��د�او را �$ ا��زا�ت 

داری را�8 �$ *$ �و5�� (رف �ز��؟ _

�� د��ش در ھوا �/�/� در آورد��/س

ھر�ز �� �ودت در �%�ب ��ودی �$ *را �-ت ����ت �ردم؟ _

�و �$ طور @ر�زی *�زی �$ ... *ون � د�ن ھ�ی ط��%� ھم ھ���م _
�ری ف� �&ط ��M$ ز�ن طرح �ود �$ �� ...ن ھ��م رو �وار 

�-م ����ت ���

��/س روی ��د�� ���ر  ��ره ���ت

_ �ر5تا�$ ا�����وو�+ ��وی ��A درا�6 �و���ی ..�و رو �
� �دیھورد $���

_ ��.� �� �رز�ن  ری ھ� �دا�تھورد
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ا�.�ت ھ��ش را �$ ھم زد

از �و�ت �رف �ظر ... �و ھم Lل ھ$ ی �(دان وا�/ری ون _
�وش  درت... �د G�� 6*ی �و $او�-م 5"ط �� �$ زز

دھ��ش ��ز ��د

_ �$ �� دا��ن �د�$ ...و ا�$ �و او�-� رو از ��ن � �ردی ھر�ز �� ��روا��
ا��زا�ت �$ طور �� ر(��$ ای ھ$ رو � ��ت و �$ ���� �ر��د �$ 

ار���ط �ر&رار �� �ردی....ھ�+ *�ز ��ودارش ��ود

*�م ھ�ی ���� ط��� ��/س �ر&� زد�د

_ �6 روز .. �ر�و�ت ��Hر 9رو�ت رو �د�دم.. �$ رو��� روز
... او�-� رو �� � زد...��N ا��زا�ت ���س ھ�ی �درش رو � ��ت

�و�$ ...��-�.. �%دش ا��($  درش رو �ر � دا�ت و �$ ��.ل �رو5ت
روی �ر�-�ی  �ون Hز و ا���وان... ���A را ز�ر ��وش &رار � داد

ھ$ �� رو در �ر �.ر5ت... ��.ل  �ش � �د

�و��ری �$ �ود  �*�د

ھ�وز ھم �و �6 �����/�ر �دو��؟...ن ھ$ ا��-� رو د�دم _
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�$ ھر . ا�$ �$ ��طر ا9�ل ��/س ��ود ن ھر�ز ا��زا�ت رو ��دا��م
� س *�م ھ��ش ��ر�6 �د�د.. (�ل ا=ن ھم �دارش ..

_ اون ��� �$ ... *را �رای اون دت طو=�� �و �وی &�ر �.$ دا���
�5ودور ن رو آزاد �رد �و رو �وی ��.ل د�دم

_ $�/�ن 5"ط �و���م آ��ده �و رو �$ ..آ��ده �.ری ن در ورد �و ��ر �
�دو�� اون �رای �و *� �د..و���$ �ر�و�ت ھ�ن ��و�م

_$��

9$ ام

��$ ی �����م_

_ و ن د�وو�.�م رو ...را�8 �$ �واھر رده ن �د �(�ت �ن �و��ری
��ی د�.$ ای ��رم
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���� ��رون دا���؟_

د��ش را �/�ن داد

�م ا�ن دت �و���$ �ودی ا�ن &�رو  �د��ھ� رو  �دا _� $�ا
����وی ا�ن ��  &رن ھ� و �رف... ��و���� �-م �.� *طور..���

ھو�طور �$ �ودت �$ �و�� �دو��..�ردم

_ �دادی �� او�-� ...اون و&8 ھ�وز آ�ده ��ودی ا���� رو  �دا ��� Nر���
وارد ��A ��� �� �$ �9وان  �د��ه �$ ا���� د9وت ���؟ ��م *�زی �$ 

��م.....���ز �ود ��ر و (و��$ �ود.�ا� ...�$ ��رھ� و ��رھ� �-ت 
�و ��� �ودی �$ ا9��د ���ون رو .....ھر�ز �$ ن �وش �� داد ی

ن $� ���/�

_ ھ�ن *�د ھ��$  �ش �رای ...(�� �%د از ��م ��وت ھ�ی ���ون
� �و �-م  �ت �ردی و دورادو رو ��"�م �$ در ...�6  ��ت اودم ا

�رات �داری ا��و ا�/�ر ���...�و�م 5ر���دی

ا�دوار �ودم دورادو دو �$ �وری �/�ت رو �رات (ل ��$_

�ھ�*$ ھ�ی ���$ اش �$ ��طر ... �ت ھ��ش را (/م �$ ھم �ره �رد
��ش ز��د &�ل �ده �ود�د
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_ او�-م ... �و ا��زا�ت رو ��وا��� و ��وا��� �� رو�� او��� ����$
�دون ا��/$ &و�ت رو ��/��

را �رای �6 �$ او 5ر���ده �ود؟��/س دورادو

�"�$ ام �� �"ص �ود _

و  رر��6 _

ھر ..........ا�$ ا��زا�ت آ�"در �ر�8 و ھوش �دا�$ 5/ر �/رده �ود
دوون رده �ود�م

ر��6 ھ�ی �زرگ ���زه ھ�ی �زرگ در  � داره وا5ق �����؟_

� س ��د�د

_ �� ��ر ����د �$ �دھ� ھ�ی : "ھ�دار �دادم از ا��/$ �$ اھ��� �ور
و ا�ن (رف *$ ��Lcر "�و�� �ون از ا�ن �$ �%د د�ت = دورادو �ت

�ذت � �ردم.. �ر�%� دا�ت

&رن ھ� ���ر ن از ��/س ... ا�ن �و�2(�ت ز�د�� او را د�ر�ون �رد�د
883
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��  ��$ و ا��س �ود؟

 س �� د�ن اون ��$؟ در ��م �ور اون ��-� ر&��� ا�$ ��/س ����$
�$ ا�ن �/� از ھزاران د���� �ود �$ ...�و��ری رو دا�ت �ود �$ ارزش

�و��ری �%د از ����ت او �$ د���ل ا��"�م و �ر5�$ �ود

���و�م او�و �/�م ا $��ھ�+ و&ت ���و�م �رش �ردو�م ھ ........

�� �(�� ا�د���دا�$ ا5�2$ �رد ��/س

_ $� ����$ ��طر �روزی �$ د�-� ��ظرش �ود ....�و دورا دورو ز
و (�= ... ����ر او&�ت و�ود رو(���$. د�دی.... در(�ل ��ن ��دی �ود

�رو��ن ھ�ی ��ط��� و �و�� داره �$ ��و�ن ��A او�و �راش  �ش 
را�ت و ر��ت ��م�$ ا���$ ���د در آ��ده ا��و..... ��ر�د

�%د از ..ا�� �رد و ���-�ن ����ر ����ر ���$ �$ �ظر � ر��د��/س
آ�/$ �� ا�.�ت ھ� �ش *�زی �رد زز$ �رد

در آ��ده *طور ���د �$ ��طر ���رم �$ او�و در�ت ��م؟_
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�$ �و��ری ��ره �د

ن دارم آ�را�ز�ن رو �رای �و �$ ��طره � ا�دازم و �و (��  _
��وای �� ا��زا�ت �����

_ ھر�ز در ��م 9رم �� ا�ن ا�دازه ....اون �"ر���ً �ر �و از ��م �دا �رد
رگ �زد�6 ��ودم $�

_ ��� �او�-م �%د ا�ن .. س داری �وی &�%$ ات �ب و �و*$ ا�و آو�زان 
ھ$ �د���� �$ �(ل �ردی؟ س 5/ر �ردی ��و�� ھر ر5��ر �دی �$ 

��و�� ر5��ر �"��ل رو �(ل ���؟� �د�ت �وا�ت �ر د�.ران ���ری ا

_$�/�ا�ن 5رق 

*طور؟ _

ا�.�ت ھ��ش را �$ وھ��ش 5رو �رد

_ $�/�5"ط 5رق 

ا�رار �رد
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*طور؟ _

*ون �$ دا��م ��9"ش ��دم........ *ون �$ 5/ر � ��م _

 س *را ا=ن  ��ت ���ت؟ _

�� ر��2ت ن ���ت _

�دای ���د �ودش را �و�$ �رد �� $���ن ا�ن �� ��

_ داره ا9�راف �/�$ ��9ق ز�� �ده �$ ... �6  �د��ه..�و��ری دا����و
ره؟� �او�و ��ر 

*را ا��طور 5/ر � ��� ؟�$ ��طر ا�ن �$ ��طرا�ش رو �وی �واب _
د�دی �� �$ ��طر ��رھ��� �$ ا���م داده؟

_ � دو�م .. ���و�م ��طرات او�و �وی �واب ����م ��/س �ا
*ون �ون آ��م ھ� ���و�ن *�زی �$ از �(�ظ ا(���� ���و�ن از  -*را

- �ش �ر ���ن رو �$ �واب ����ن
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ا�ن �$ �و 5ر�ب داده.....���و�م �(ل ��م دا��$ �� ن ��زی � �رده

_ طور د�.$ ای  �-م �.و ���د *$ ��ری رو........ 5"ط �-م �.و *�
ا���م �دادم �$ ��9"م ��$

-��ش را *ر���د ��/س�*

از ��� �روع ��م؟ _

�$ �و _�

�$ ھر (�ل *را ���د در &�2$ ا��زا�ت �/ت ��م؟�و ���� �د �ر از _
*را �$ ��ی ا��/$ ... آ�*$ �$ ن ��ھ�ت �ردم �-م ����ت �ردی

��"���� رو �ر 5وری اوردی؟ اون....از �ودم ا��"�م �.�ری

_ *را ��و���� ..�و از ن ھم د�وو�$ �ری.. ا��طوری ھ�+ �ذ�� �دا�ت
5وری رو  �دا ��� ا��ده ��ن؟

در -�رت ھ�ی �وM$؟ ھر�ز �/� �دا��م �$ آ�� او�م �$ �"ط$ ی ��ر�6
��و�� ���و  �دا ���

�م �و رو در ز�دا�� �ردن اون 9وض �/رد؟_�و ا�ن �

_ �و �-�ر از ھر �س ..ن از د��ورھ�ی  �د��ه ام  �روی � �ردم...�$
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د�.$ ای ���د �دو�� *را ن ��ور �ودم از اون اط�9ت ��م

� ��� �� 5وری رو  �دا ��ن؟_ 6�$ ھر (�ل �$ وا�/ری ھ� �

��م ��دو�م ����ت_�ھو�طور �$ �$ ر��ن 

_ �دو���� �و��ری ��& ��و ��� ھ��� �$ او�و �ف ا&���وس �$ ... ا
ز���ر ���دی

�ت��و��ری 

�$ ��طر دا���� �$ در �ذ��$ ا���م دادی ���د ��ر �را5ت �دا�$ رو _
ا�5وس �$ ھ�+ �را5�� �دارم...ا���م �دم و �-ت �6 ��م

�ور�ش او�زان �د

_ �و ����ر از اون *�زی �$ 5/ر �/ردم ... ���و�م ا��طوری �/ت ��م
و ����ر از *�زی �$ �� (�= ��ور � �ردم ���ت ..��رت درو�ت داری

دارم ز��� �$ �رای *�زھ�ی د�.$ ای �-ش ���ز دارم ... �$ ز�-� ��دو��
رو �� �و ھدر �دم

*ر��د �� آ��� را �رک ��د
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 �ت �رش �و��ری 5ر��د ���د

_ �دو�م ...د�دم ��طرا��و..ن �ون 5ر��ده وب رو �و��دم وا�/ری
دا��� �� اون ��ر �/ردی

دو��ره �و�د �ده ............�و��ری � دا��ت �$ ا(��= وب و (�=
در &��ب �6 ���را... ا�ت ..

و�$ ی �و��  (رازاده ��ھوش.. &�ل از آ�/$ �و��ری او را �/�د�
ھ��طور �$ وب دا�ت � .��= ا�دا��$ �ود..�$ �/ل &رص �����د..را

*�زی آ�*��ن &وی �$ ... �ون ���را�� در �دن او �ر��ن دا�ت..رد
(�� �و��ری ھم �%د از �و��دن آن ا(��س ر��2 و �ر���$ �رده �ود

و �دا �دا�د �$ *$ *�زی ��د�ل �واھد ..... ��ر د�.ر �ر � ��زدوب
�د

���د ���د �$ *�س ھ$ ی رازھ�ی ��ره ای �$ در ورد  در ����� اش 
� از ا(��س ���ه اش را از ��ن ��رد......�دو�م �.م� ��

و او را آ�ده ��د
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و *$ ��  �و�د �و�� *$ �دون ...ا� �و��ری ھ�وز ھم �و��ری �ود
ن �دون ا��/$ .....*�س ھ�وز ھم �6 9و�2 �$ ��م %�� �ود....ان

*�زی در &���ش در��ف ��م �رای ��� ��ری �� ��م

�� ا�ن (�ل در را�ط$ �� ا��زا�ت ا�ن ��ر را �/رده �ود؟

���.� از *-ره اش � ��ر�د......  ���و ��ز��ت��/س

_ دا��م ازش ا����ده �/ردم.. ن �� وب ��ر �� �ردم

ن �و ��  _-�5/ر � ��� ھم  �����ت *$ ا(����  �دا � ��ن و&�� �
�و �$ ��(ره رو �$ �ز�ره ...اون را�ط$ دا���؟�$ و���$ وب

در ... �و (�� �واھر �ودت رو ھم �$ او��� 5ر���دی�-�م..5ر���دی
�%��م *را ا�م �و �$ اون دادی �� �$ ���ت ز�دا�� ھ�ش ا$5�2 

و ا�ن ھم �6 ����ت د�.$.....��$

*�م ھ��ش �"ره ای �ده �ود�د...�رش را �$ طرف او �م �رد

_ �ر5�م  ���د &�ل از ا��/$ از (�"$ �ا����ده � �ردی �و رو 
/ن �ود �دا .... �و��ری5"ط *�د ���L$ د�.$ %ط�� =زم �ود و �%دش 

��وای (�� �$ ا�ن 5/ر ��� �$ *$ ...زن ا����ھ� رو از ��ن ��ری�
���� �ر 9رو�ت � اود ا�$ ��رو�� رو �$ �ون آ��م ��د�ل 

�$ ... و ���� *�زھ�ی د�.$........ �/ردی؟�� &����ت ط� ا=رض �ردن
���ت �ون ...���ودی و�د�.وھ�..�ش د��ل �و رو �وی �ز�ره ���ز دا��م
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�"�$ اش رو ...اھدا �ون �$ *�س �� ژن ���$ اش ��دار ��$..��دوس
5راوش �ردم

ھر �(ظ$ ��طم �د�ش ا5زا�ش  �دا � �رد

_ ��ھ� او&�ت �رای -ر�ون �ودن ���د �دو�� : و�� ا��و �دون..-م ���ت
*طور ظ����$ ر5��ر ���

 س �%د از ا�ب &راره ز�ر د��ت ���م؟���ل داری ھ��طور د��� و _
�و�م ���ت �$ �و رو 5راوش ��م؟�

و�ود �و��ری ...(ق �� ��/س �ود...(�� ا�ر � �وا�ت ھم �� �وا��ت
 ر از ���ر �ود

_ $�� $�ا� ھر�ز ���و�م  �داش .....� �و�م 5وری رو ����م �$ داره �
اون �واھر �$ و �و (�� را�8 �$ ا�ن ورد ھم از ن *�م ... ��م

 و�� �� ���؟

..........���د ���د �$ ��/س �.م ��� رھ�ش �ردم

ا� *�زھ�ی ����ری در ا�ن را�ط$ و�ود دارد
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_ @رق �دن اون �$ (ر�ت ...ن و �و �دو��م اون �$ �� وا���$ ا�ت
ا��را�ژ�/$

�ب ھ��ش در �/وت (ر�ت ..�$ �ظر دل �/��$ � ر��د��/س
��زوھ��ش را دور �ودش �ر5ت و �ود را �Hل �رد...�رد�د

�-�ن �و�$ �د��

�رای ا��/$ ا�ب �$ ن �6 ��$ �$ طر�"� �$ �ودش �د$ ر�و�ده

��/س؟_

�دا�د��� ..... �$ ���� ���$ آن و�ود....���$ و ��J �$ �ظر � ر��د
�$ �ظر � ر��د.... �$ دت ھ� �و��ری را�8 �$ او 5/ر � �رد

�$ ز��ن ا�/��د���وی &د�� از �و��ری  ر��د

*طور آ�را�ز�ن رو �$ ��د ���رم؟ _

�دن ظر��ش ��رز�د... �دا�ش  وچ و �و���� �$ �وش � ر��د
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*-ره ھ�ی ...�$ �$ ��د ���رم....���� *�زھ� و�ود داره �$ ���د ����م _
............���� ز��دی

د�دن ....از آ����� �$ ��طرات &ر�����ن �ر ذھن �و��ری ���$ � ا�دا�ت
�و��ری ��م ا�ن دت ...���و�ری از آ��ده ذھن ��/س را �-م �/رد

�� ��/س ھزاران ھدف �رای  دا�ت���$ ��طر اھدا5ش � ��.�د و 
د������ دا�ت

�ت��ر�$  ��

*طوری؟_

��رون از &�%$ رد و �رق آ��ن را رو�ن �رد و �رای او��ن ��ر در 
Gر���ن دا���ن را رو�ن �رد....��ور وا�/ری ا�

ر9د و �رق �ل  �د��ھ� را در ...در �����ن ز�ر�ن �دای 5ر��د ���د �د
�طر ....�ورد�د و آ�"در ادا$ ��5� $�� ��A ر�زه ھ� �$ �دا درآد�د

A$ ای �$ ھ�رد ������� �را�8 �$ آن �(�ت 

� او را ھل داد�و��ری ���$ ھ�ی او را �ر5ت و�

�ودت رو آروم �ن وا�/ری_
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دو ��در د�.ر ا��ن ..��/س ��ت �ر در "��ل او د�ت و  � �زد
او � �وا��ت ���د �ب �ل &�%$ را �� ��ک �/��ن ��د... در�ورد�درا

_ �ودت رو آروم �ن��5/س

.........�و��ری او را ��ن ��زی ھ��ش �ر5ت و از آ��� ��$  ورت �رد

���L$ ھ� � ری ..... در ھ�ن �(ظ$ رد و �رق 5رو�ش �رد
�دای ��Q و 5ر��د ھ�ی ��$ ای ا���� و آ��� �$ �وش � ....�د�د
��5%$ 5رو�ش �رد.... ر��د

زز$ �رددر (��� �$ �$ ��= رو �$ او �.�ه � �رد

_ �م ����� ... ھ�+ �س �$ �ز �و �و �� ا�ن ا�م �دا ��/�$...��5/س؟�
ھ.� ر5�ن... �$ �و �� ا�ن ا�م �دا � �رد�د رد�د

�و��ری ���ش را ��رون داد

�رن .$ �$؟ _� �او�� ھ��$ &�ل از 
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_��L�دون ا��

آ�ر�ن ��ری �$ �وا��دی �� �ود؟ _

وا&%� �$ �وی �ز�ره ھد�.ر رو �&�ت �رد�م_

از آن ز�ن ھ��$ ھ� �ذ��$ �ود

*را؟�دای ��Q ھ�ی وال ھ�ل ��زارن ��وا��؟_

_ �و �$ �واب 5رو ��ره Q�� دای�..$� ... $���$ ا�ن ��طره �$ ھ
ن ���ز داره 6ھ��$ اطراف  اھ��� �ور...�6 ��ر �$ �

 ر�$ �ز�ن �� اون &�ب ھ�ی ا�5رده و آرزوھ�ی �ر��ده 9�رت
Lل د�دون �را�� �$ ھر�ز ...��و�م درد او�-� رو ا(��س ��م....ا�ون

&�در ����م اون رو �/�م

�و �$ �6 رد ���ز داری �� ا�ن *�زارو ازت دور �.$ داره_

_�����ل 

�ت��و��ری 
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��و�� ا��و ا���� ��وا�� _

رو�روی ���� $ دا�ل  ذ�را�� ��$  ورت �رد و او را �$ آرا�  ���ن 
�ذا�ت

ا�ب ن اھ��� �ور رو ازت دور �.$ � دارم_

_ $��د و ...ا�ن ��= �وی &�%$ .. �و������$ ا�ن �� ���� آرو� $/�
 �د��ه ���ه ��و�ن �رای ز�ن �و��ھ� ھم �$ �ده آ�ش �س ا�9م ���د

........

�/رد؟ �� ....��-� دو��م...د�ن ن 6�ب "*را دام �$ �و��ری �
ی ��ن �(��5 روی او ا�دا�ت"��ر

�ت�ا� ��/س 

_ 5"ط �� ز��� �$ �وا�م ��ره..�ون

 �ت اش را �$ ���� $ �/�$ ... �%د از *�د ���L$ دود�� ���ت
��زوی ھ��ش را روی زا�وھ��ش &رار داد....داد

896



tlg
:@

NOVELSLAND

*را ��وای ا���� ���م؟_

در�ت ���د �*$ ھ�... ���زه ی ���دی ���د ��/س

_ در�ت ھ��طور �$ &�� ....� �و��م �$ �و�ت  �ت ھو دا��$ ����م
ا�ن ��رو �/رد�م

_ دارم در �ظر �.�رم و&%� ....�و ھ�وز ھم ���و�� �$ ن ا9��د ���
5"ط �$ ��طر ���5 ��ر ھ��� �$ &��ً �رم ...�$ �وا�� وھ��و �و��ه ��م

آوردی

_ را�8 �$ *�زھ�ی د�.$ ��ھ�م �(�ت �ن... ط��%�$

در ورد *�؟ _

ھر *�زی _

� س آ�*$ در ذھن دا�ت را �$ ز��ن آورد.... ��س 9�ق د�.ری ���د

ا(��س �/ردم ...و&%� �$ �� ا��زا�ت �ودم ا(��س  �ری �� �ردم _
دارم ��زه ز�د��م رو �� اون �روع � ... �ون آ��م �وا�� ھ��م

Lل ا��/$ د��� �ل � �ود....��م
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_$���$ ��طر اون ا(��س �-ت (�ود�م 

�%د از *�د د&�"$ �� �دا�� آرام ا9�راف �رد

_ ا�$ ا�ن ا��زا�ت رو ��ور ...�� ��ل �ل دو��ره �$ اون &�ر �ر �.ردم
�و دو�ت دا��$ ���$ $��

آھ� ���د و ���$ ی او را �وازش �رد��/س

_ �وی وال ..�و��ری �%� �ردم در ورد ا��زا�ت �-ت �6 ��م اه
�-ش ��ون دادم �$ ��و�$ �وی آ5��ب راه �ره.... ھوا�و دا��مھ�ل

�و��ری *ر�$ �� �$ او �.�ه ��د

�ت؟ _�از ن ��م �رد؟ھ���ن زده �ود؟ *� 

ا�ر*$ �و��ری &�م �ورده �ود ھر�ز �$ ��� *�زی �دھد .ر آ�/$ در 
ا� در ورد ا��زا�ت �و��د �ود را ...ازای ان *�زی در��5ت ��د

د�ش ��وا�ت ا��زا�ت آن ....ن �$ ا��زا�ت �ور��د رو دادم...�/�ت
(�� ا�ر او �ودش ھر�ز �دا�د...�و�(��� را �����د ....
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_ .�ن �ود...... ا��@

�ت��� 5ر��د 

.�ن؟ _@

او ھر�ز آ�-� را درک �� �رد

ھر�ز در ورد ن �(�ت �/رد؟_

�ر5�� و �� ا�ن �$ د����ش _ ��ظورت اون ھ��$ ھ���$ �$ او�و ��د�ده 
��ودی او�و �("�ر �ردی؟ ��د&��$ �-ت �.م �و��ری ا�$ از �و �� ��� 

���ب �$ �ظر � ر��د.......(رف �زد �$ �ورا��

�ر� �د....�و��ری �$ �"ف ا�م �رد�/وت (/

دا�ت �$ �واب 5رو � ر5ت و او را ��را(ت و ��-�  ��/س..�%�ت �-ش
�� �ود در 5/ر �ود *.و�$ ا��زا�ت را @.�ن �رده و �� ...ول �/رد

ا��/$ ���د �/� د�.ر از &�ب ھ�ی ���ه �ود را �$ �9وان ط�ب ���ش �$ 
9رو�ش ھد�$ دھد �� �$؟

��ت�� ا���ر *-ره �$ ���� 
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ن ��زک ��ر��� ����م �دو��_

&�ل از آ�/$ �$ �واب 5رو رود زز$ �رد ��/س

��طرات او�و �وی �واب ���ن _

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

5۵٨�ل 

ا�� ھ�وز ��وا���$ �ود ...�%د از *�د�ن روز ��ز��ت �$ ���$ �*.� اش
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�ود را �� �را�ط �د�د و&ف دھد

� �رد .... ز��� �$ ھ�زوم ��/�ت �$ اطراف ���$ ��ره � �د �%�
.آ��� را از �.�ه �و��ری ����د

� ��وی ا��ق ��ز��Hول �رخ �ردن رغ �رای ز��� �$ ا5ر�م و  
9/س �وا��ده ای �$ ��م ���� ...�"�$ از %دن �$ ���$ �ر�.رد�د �ود

ظروف *��� �$ داد ...�� ا5���ر روی د�وار ��ب �ود دھ�ن ���د
�وص ��ل �و �ر�داری �ده ا�د�در &��$ ھ�ی ... �زد�د از (را�� 

دو �A �/�ری ���ل �$ ��م ھ�ی �و و �و .. �د *�ده �ده �ود
���ر  �ی �درش �وا��ده �ود�د�و*و�و

�ر �ود��� ا�ن ھ� �-�$ و ...ا(��= از (�وا��ت �� �$ �ظر او ��)
�رم آور �ود�د

در "���$ �� آ �ر��ن �و�س �و��ری و ... ا�� ���$ ھ��ش را ��= ا�دا�ت
ا�ر *$ د�.ر ....ا�� ا���� را ����ر دو�ت دا�ت... 9ظت وال ھ�ل

ا(��س ���$ را �$ او �� داد

*ون �و��ری �� ن ���ت

�ن از روی ���$ �$ او �.�ھ� ا�دا�ت�
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_ �ا�$ ا��طور آرزو�دا�$ داری �$ ��طر اون �ون آ��م �.�ه 
ا�� ان  ��رز.. ھر *$ �ر�%�ر از 5/رت ��رون ��دازش...���

ن (�= دا����و �ت_ ���در وا&8 %�"دم �$ ا�م �5

_ �.���و�م اون ھ�و= رو �$ ��طر ��ری �$ ... @�ط �ردی �$ ا��و 
��ھ�ت �رد �/�م

_ �ن�5/ر � ��م 5"ط �6 �وء ���ھم... اون �$ ھ�و= ���ت  .....

دوان دوان �$ دا�ل ���$  ر�د و ��"�م �$ �ت ا�� دو�د��ش

ن �-�ر��$ ا��_ $%�&..

�� د�ت و  � از روی �ل ��= ر5ت و �ود را ��=ی �ر او آو�زان �رد

�$ ...او دا�ت در ���$ ی در��� �$ ا�� �را�ش ����$ �ود ��زی �/رد
آ�-� �دون ھ�+ �و�$ ا����ده ای از */ش ...  د&�"$���۴۵ت ان ��ر از 

ا�� �رای 5رو �ردن �G در ��$ ��ت در�ت ھ� ��-� از .....ز�ن �رد
ا�.�ت ���ش ا����ده �رده �ود

در ا��دا ��ش در �را�ر �واھرش �$ د�-� �ود آ�-� را �رک �رده �ود 
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���د ا��/$ ا(��س � �رد ا�� �$ طر�"� ...(��ط��$ ر5��ر � �رد
�ر��$ �� ...ا�ر*$ ا�� ا(��ل � داد....ھ���د ھ��$ ���ت $� ����� ز

و�� �دارد...9����� ��ود%ا� �$  �رک .. *�دان 5ر&� �� (��ت 
����ر ��ھوش �ود

�$ ا�ن �$ ھر�ز �%� در دور ...(�= �� �وا��ت او را از �ود دور ��د
ا� �$ �ظر � ر��د ��م دت �ودش را �$ ا�� ...�ردن او �رده ���د

ا�� � ����ت �$ �ورت �دی ھر *$ �ر�%�ر روی .... &�ل �رده
��روی �ون آ��� �د�دش ���رل  �دا ��د

_ ھ�وز ھم ���و�م ��ور ��م *"در �زرگ �دی��ش

ا�� �����دش ... ز��� �$ �%� �رد �ھ�*$ ��زو�ش را �$ او ���ن دھد
را  �-�ن �رد و �%� �رد �$ طور �����$ ای �(ت ���Lر &رار �.�رد

_ $.��ر &د �/�م &راره ����ر از9و ا5ر�م  $�

�وب ���د ا�$ �%� ��� ��ز����ت رو ��وری_

_ $� $�ن �.$ �رای ا�ن �$ �وھ���ن �ر���� �$ ط�ق �ر5�� و ا�
ردی ا�ن اطراف اود و �راغ �و رو �ر5ت ن ���د �-ش �.م �$ �و 

ردی �%د�م روی ��ش ھ�ش �ف ��م

903



tlg
:@

NOVELSLAND

ا�� �6 ا�رو�ش را ��= داد و �$ �درش �.�ه �رد

�ت؟ _�ط�ق؟ ا��طور 

�ن ���$ ھ��ش را ��= ا�دا�ت�

ا�� �$ �ت ��ش �ر��ت

_ $��*را �� ری د�ت و �ور�ت رو ��وری �� ن ھم �و ا�ن �5
�� در�ت ��م؟-��-�رات �$  �

�دون  و��$؟_

���.� �$ و2%�ت ���ون داره ��9م _

�ت��� د�دن ا�روھ�ی ��= آده �رادرش 

�-ت &ول �دم.�دون  و��$.دارم �و�� � ��م _
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�ت��ن �(ض ا��/$ �رادرش ر5ت �$  $�

ا�ب �رم ��رون _

�ذ��$ �$ طور داوم $���رای دزد�� وارد �دن  �$ راه ھ���...��م ھ
�$ آ �ر��ن �و��ری و دزد�دن آن �واھرات 5/ر � �رد

و ھ�+ راھ� �$ ذھ�ش �ر��د

�$ ھر ��ری �$ �$ ذھ�ش ر��د د�ت �ز�د �� �$ ��ی آن &�د دا�ت �%دا
...���واده اش را از آن %دن �%��� ���ت دھد

�-�ن ���$ �$ �رزه درآد و رو@ن ھ�ی دا�ل �ھ����$ در ھوا  �ش ��
در�ت �(ظ$ ای �$ ��ش �� *�م ھ�ی ���د �ده از د���و�� .... �د�د

��رون دو�د �دای �ب ���د �زر�� �ل �25 را در �ر �ر5ت

� دا����د ��-� �6 *�ز ا�ت �$ ..ا�� و �درش �$ �/د�.ر ��ره �د�د
/ن ا�ت *��ن �دای �زر�� �و��د ��د

��ر د�.ر %دن 5رو ر���$ �ود
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........................................

�رش �$ �ت ��و . �و��ری �� �%د از ��/س �$ �واب 5رو ر5ت
و رد6 *�م ھ��ش  �ت  �6 ھ��ش  �-�ن �د�د...ا5��د

ھ��طور �$ ز�ن �.ذ�ت �روع �$ د�دن طو���5 از ��طرات ا��زا�ت 
�رد

/ن �ود ����د � �ر��د�ودش را  ا� �دون �و�$ �$ آن...از *�زی 
در "��ل �ذ��$ ا��زا�ت ��ز �ذا�ت

ا��زا�ت در @م و ا�دوه او @رق �ده �ود ... ز��� �$  درش رده �ود
ا� �$ �ودش ا��زه �� داد �� ��م و&�ش را �رف 9زاداری �رای او 

در 9وض �دون ���.� ��ر �رده �ود �� ز�د�� �-�ری �رای ... ��د
�در و �رادرش د�ت و  � ��د

ھوش و ز�ر��  �و��ری  �ت �ر ھم ��ھد �و�$ ھ�ی ا����ده ی ا�� از
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*$ در (ل ...ز��دش *$ �رای �$ د�ت آوردن ��ن �رای ���واده اش
��*و5"�ت آ��� ... ن در را�ط$ �� در�$ اش �ود��ر و ھ �� �ا�� ��

�ود و ��روی ����9 �رای �$ ��ر �ر5�ن آن دا�ت

�ل و�ود و ز�د�� او را �$ �-�� ز�ده  �� ز��� �$ �و��ری و ��رو��
� در ���  ر از ����ر و &�ل �9م �$ ....��د�ل �رد�د�-� ��و ا�ن ز�د

اوج �ودش ر��د

ز��� �$ ��ر�$ او از ���� ھ�ی درون ..�%د از آن روا�$ ز�دان �د
ا�6 �د�دا(��س �رد *�-��ش  ررا ز�دان .

� �وا��ت ��= ر5�ن 2ر��ن &�ب او ھ�.�� �$ ��-� �� ���دن �دای 
�ر�$ و �-د�د د�.ر ز�دا�� ھ� در ��ر�/� از �واب �ر� �وا�ت و  $���

روی ��ت � ���ت را ا(��س ��د

 ر*م دا��.�ه و �و�$ ھ�ی ��.ون �رادرش �واب  ز��� �$ در ورد
*"در آرزو دا�ت �زرگ �دن �رادرش را .....�د�د �ب  ����ش ��رز�د

����د

 ��ل ھر�ز �$ �ودش ا��زه �ر�$ �ردن �داد۵ا� در ط� 

��%� �$ �$ رگ ھ��ش .. �$ �و�� ��ر�$ �رد �(ظ$ ا�رای ا9داش را
/��� (�� ز�ر آور �ر.... ��-� راه ���ت اش... ��ری � �د $�
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.... ز�ن ھ��� �$ �ودش او را ��ره �رده �ود را دو��ره ز�د�� �رد

ت �ودش � $� ً��"��� آن �/��$ و �("�ر ھ� ����د ا��/$ �
�$ طور داوم ����ت و 9ز�زان ا��زا�ت را �$ ا��-زا �ر5�$ ....�ود�د

�$ طور داوم از �(�ظ ا(���� او را ز�� �رده �ود.... �ود

ا�ر در ("�"ت ز��� �وده �$ �و��ری ھوش و ذ��وت ��ش از ا�دازه او 
ا��زا�ت ھ�+ ��طره ای از آن �دا�ت..... را �(��ن �رده

��/$ ھر�ز ... �$ ��-� ھر�ز �ظرات ��رت ا�.�زش را ا�/�ر �/رده
�/رده ��رھ�ی ا����ھ� �$ در (ق او ا���م داده �ود را در�ت

��.�� 9"ب ا5��ده و : "�و��ری ���د �$ ا��زا�ت 5/ر �/�د
�9$���$؟�/��دا�� *"در ...ا(��= ��وی د�.ران از ن ����ت 

" درد���$

�و ھ$ *�ز ن ھ����$

��$ �ود او را �.$ �دارد را �از �"ط$ �ظر ا��زا�ت آن ��� �$ �$ او 
��$ �ود �$ او را ا����ب �رده....��ر�$ �رد�.... آن ��� �$ �$ ا��زا�ت 

�%دا ا(��س .... ا(��س ا�دواری �$ در او  د�د آد را ��ر�$ �رد
�د���� اش از ا�ن �$ 5-�ده �ود �و��ری ھ�وز ھم &�د دارد او را �/�د 
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ا��/$ ھ�وز ھم ���ل دارد روح او را ���ود ��د... ��ر�$ �رد....را 

����ش ����رو�� ا��زا�ت رگ �ودش را &�ول �رده �ود  در ا��دای 
رگ ....� س �رای او��ن ��ر $H�� ری او را ز�ر��از آن ��� �$ �و

�$ �ودش ا��زه داد �� ا�دوار �ود...5ر���ده �ود

/ن را ا���د �رده �ودا�د �ر ��د ر5�$ �د �ر�ن درد 

��$ �ود�ا��زا�ت ��د&��$ �$ او 

��وام �وی د����� ��ن و�� &��ون �و ز�د�� ��م _�

�م �.�رد در &�روی ��و�ت آ�ز ���را ھ� ز�د�� ��د�... *را ���د �

�� *$ �ر�د �$ ا��/$ او را �$ �9وان (�5ظ �ود از ��ن آ�-� ا����ب 
��د؟

 Nر���او را �ر 9ز�زان �ود  ��ری �$ ا�� ھ�+ د���� �داده �ود ��و�
��-� (/م �رده �ود �$ د�.ر ھر�ز ����د آ�-� را ����د..دھد

(ض ا��/$ ��طرات او در ورد ���واده اش $�.. ��$ �� آ�-� 
از آ�-� (��ت � �رد و ھواره آ��� �ود �� �$ آ�-� �6 ��د و ..��د�د

�و�$ �د ا��/$ از ..د�د...ا��/$ آ�-� ھم �"��ل ااز او (��ت � �رد�د
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6)2�وده او ا��ظ�ر دا��$ �� آ�-� را 5راوش ��د �� *$ ا�دازه 

ھر�ز �وا�� از او ...���واده اش �� �-��ت ���ت �$ او و�5دار �ود�د
�$ ��طر ا��زا�ت  �ت ا���ر دو دو�� از  �ر 9وھ��ش...��  ر��د�د

���زه را د5ن �رده �ود�د

5/ر �/رده �ودم ن ھر�ز �$ ا�ن �$ *$ ���� �ر &ر�����ن ��رو�� اود
و اھ�ت ھم ��دادم

��$ �ود ���واده اش ���د �6 وا(د �(د �� �ز��� ا��زا�ت �$ او 
�را���ن ���د ذره ای 5و=د�ن ا�ت �$ �وھ���ن آ�-�...�/د�.ر ا�ت

 در ... در "���$ �� ���واده ا��زا�ت ���واده ن ���� *�زھ� �م داره
�و��ری �$ و���$  درش �/��$ �د... ا�وا�� �$ اون ����ت �رد

در "��ل *��ن (��$ ھ� و �زد��-��� �/�ت �� ذ�ر �ود�د ��رز ھ�

�ت ا��زا�ت �رای ��ا� ��=�ره �و��ری ���ت �$ از�ود�ذ��.� و 
-م ��ود �� *$ ا�دازه در ....���واده اش ا(��س (��دت �� �رد

آرزوی *��ن *�زی ���د

��-� �$ ا�ن د��ل �$ او ���واده اش را دو�ت دا��$ و �$ آ�-� و�5دار �ود 
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�د�ن %�� ��ود �$ �� �وا�د ���ت �$ �و��ری ھم و�5دار ���د

�� ز��� �$ �و��ری �رای آ�-� �/�� ا���د �/�د

/ن �ود او و ���واده و ..در 9وض�و��ری ��رھ��� ا���م داده �ود �$ 
9ز�زا�ش را �رای ھ��$ از �/د�.ر �دا ��د �و��ری ���واده اش را از 

او دزد�ده �ود

در�ت ھ��طور �$ �ر�� ا�وا�� رو از ن دزد�د

�د �روع �$ 9رق �ردن ... در �واب-5 �ھ��طور �$ ("�"ت را 
�$ �ر�� �ر ن آورده �ود.......ن ���� �ر ا��زا�ت آوردم: �رد

�  :�و��ری �$ �6 د��ل ھر�ز ��وا���$ �ود ��طرات ا��زا�ت را ����د� 
�� آن �� ھ�ر 9ز�زش ر5��ر �رده �ود را �(ل  �وا��ت ��وه ای �$

��د

��ا�د از ا�ن �$ .... در�ت ز��� �$ �زد�6 �ود از �واب ��دار �ود
�5ش ای از �6 ... د�.ر ھر�ز &�ب ا��زا�ت را �$ د�ت ��واھد آورد

�6 �ب �$ او �وا��ده و از ....��طره د�.ر ��وی *�-��ش  د�دار �د
� �رد Jر���� �$ او ��ره �ده ...���وس ر�-ا��زا�ت �� (�ت و 

���$ اش �ر اLر ا(����ت �ط�ف �رای �و��ری �$ درد آده ... �ود
در�ت ھ��طور �$ ���$ �و��ری از �دت ا(����ت �رای او درد ...�ود

و ��  ا��زا�ت وھ�ی او را از روی  ����� اش ���ر زده.... �.�رد
�ت �رم و �ط�ف او را آرام �رده �ود��
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ا��زا�ت ��9ق او �ود... �دا��..اوه..او ھر�ز &�� ا�ن را �� دا��ت

�و��ری � �وا��ت ا(������ �$ درون او را � �وزا�د را �$ و2وح 
ن ��و�م و�5داری �$ �$ ���وادش ��ون �ده رو دا��$ ...ا(��س ��د

�9"� �$...���م ....

�� 5ر��دی از �واب ��دار �د

��زو��_

$���دو���م داره ��9"م 

او را در (��� �$ ��وی  ��ره ����$ .*ر��د ا� ��/س روی �ل ��ود
�$ �ظر �ر(�ل � ..و �رای ردم د�ت �/�ن � داد  �دا �رد �ود

وھ��ش را ���$ �رده �ود..... ر��د

�دون "د$ 5ر��د ���د

��د و ... ا��زا�ت �و دو�ت دا�ت _ ����� س *را ���د او�طوری 9
*��ن (ر��� ا���م � داد؟
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���$ ای ��= ا�دا�ت و �رای �6 ��ر �و�$ ای  ر��ب �رد��/س

*ون �6 �ون آ��م ��زه �و�د �ده �ود و ا(�����ش �$ اون @��$  _
��� �$ ��9ث ��$ *��ن ��� در اون �(ر�6 ��رده �ود�د؟�-ش *�زی 

��$؟

 �ت �رد�ش را ���د

��$ ���م _����د �/� دو ��9ر�� 

��ر رو �$ �ت �و *ر�و�د... �$ �9وه _� $� �����$ .. در�ت ز
 ورت �رده �ود

_ او ��-� *�د ��9ت �ود �$ �$ �ون آ��م ��د�ل �ده �ود... ا/�ن �داره

ا=ن ��و�$ �$ �ل د��� ط� ا=رض ��$ _

ا��زا�ت @�ر &��ل  �ش ����

ا� ا�$ �دون (دود�ت ��و�$ ط� ا=رض ... �-ش ا5���ر � ��م _
�$ �ظرت �ر�.رده  �ش ���واده اش؟...��$
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� �وا��ت �$ *�زی د�.ری �ز �ر�ردا�دن 9روس اش 5/ر �
ر�ز �ده �ود...��د� $�ا��زا�ت رو  :ذھ�ش ��-� روی �6 وظ�

�ر�ردون

�ت؟ _�و&�� وال ھ�ل رو �رک �/رد *� 

ت او *ر��د��/س� $�

.. �$ ��د ��رم �$ �� (��ت ���� روی ا�وان ��و�� ���$ ا����ده �ود _

��-� �� *�د ... �دون �6  ��  ول... Hرور ��-� �ود �/$ ی دا�� ھ�ی
ا���$ �-ت �.م ..... د�ت ���س �� �$ وا�/ری ھ� �$ او داده �ود�د

�وص �ر�د �وارو��ر.... �$�� دو��ت ..�وی �6 ��ک د��� �
���د *$ ��ر ��$ �� *طور �رای �ودش @ذا �-�$ ��$ و � �ر��د 

و ....اوه و �$ ا�دازه �6  ر ��6 �ده �ود..���وادش ھر�ز &�و�ش �/�ن
�6 ا�.�ت �م دا�ت

�$ �ر9ت ط� ا=9رض �رد و �� ..�و��ری �ر اLر ��ا�دی �%ره ���د
�ت �$ د�وار ��زه ����$ �ده �و��د

��ر دل و روده او ��رون  _� �� $�ا�ن *�زارو �-م �.�؟ ا
� ر���� �-�ر �ود
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5"ط �$ ا�ن د��ل دارم ا�ن *�زا رو �-ت �.م �$ ا�$ �$ د5%$ �ر و ��$ _
�دو�� *را از د�د�ت او�"در ھ� ھم ھ���ن زده ���ت...ات  �دا �د

_ �دو�م ��9"م �وده...ن ا(����ت او�و ا(��س �ردم

&�ل از ا��/$ &��ش رو ��/��_

�و��ری �� �دا�� آرام  ر��د...�(ظ��� طو=�� � ری �د�د

�$ �ظرت د�.$ ھر�ز �9ق او�و �$ د�ت ���رم؟_

/�$ ��-� ...ا�$ �$ ��ت �ودم �$ ا�.��$ � *���دم �و��ری _اون 
ازش �واھ� دا�ت... *�زی ���$ �$ ھر�ز

�رش را �$ 9"ب  ر��ب �رد و 5ر��د ���د.. ���واده ���د ا��زا�ت �ود

ا�����ن _

ود���$ �$ ...ز��� �$ �ون آ��م �زرگ �$ دا�ل ا��ق ��$  ورت �رد
�$ در �واب �� �� (وا�� �$ او ����د زد... ��/س �%ظ�م �رد
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�و��ری ھ�+ 5ر��� را از د�ت �داد

_ �/$ ی ن رو ��ر �رو و ��او�و �$ ا�م ا��زا�ت ...�وھ���ن ���واد
��ور �ودی دروغ �.و... �زن $��� (�� آدم .. �"��� �ن..دزدی �ن.. ا

5"ط طMن �و �$ ا�ن ��ر (�� ا���م �.�ره... �/ش

ا�����ن �$ طور ����$ آ�زی �$ او ��م �ظ�� داد

_ ا�ن ��رو ا���م ... � وا�ط$ ھ��� دار�م �$ �� ا���ن ھ� در ار���ط ا�د
�ده در �ظر �.�ر

_ (ض ا(���ط...و �وھ���ن ���ر�ش رو ھم ��ر

_ د�.$ و&�ش �ود... ����م �$ دار�م ���ش �/$ رو ��ر�م

د�ت از ��-وده (رف زدن �ردار_

ا�����ن �� د�د �د

از روی ��د�ق �رش را �/�ن داد��/س
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.........(�= �م �م داری �و�$ &$�2 ��� �ون آ��م_

�$ اش را ����م �ذا�ت و �ر روی  �ھ��ش �-�د�... Aش �$ ر���-�*
....�"ره ای در آد�د

�و��ری �$ *�زی ا����ھ$_

اش �� ا��زا�ت  ار���ط. �و��ری ھم و(�ت ��.��� را ا(��س � �رد
واN2 �ر از ھ��$...... واN2 �ر �ود (�=

����� ��/س؟ _ �*

در (��� �$ �.�ھش و(�� �ده �ود زز$ �رد

�ون از دھ�ش ��رون ... �ور�ورا�$ �$ دور �ودش �*ر�$ ا�� داره _
��Q و 5ر��د ھ� رو د���ل �ن...�رو �$ �وھ���ن �و��ری... �ر�زه

..................................................
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5۵٩�ل 

ا��زا�ت _

 و��ده از ...�و��ری او را در ز��� رو�ن روی زا�وھ��ش  �دا �رد
�و��  د�ت ھ��ش را روی �وش ھ�ی... �رد و @��ر ز@�ل ��A �ود

 �-�ن �رده �ود ا� ھ�وز ھم �ور  �و��ری �ود را ��$....اش ��5ر �داد
�ور��د او را � �وزا�د

_ �و��ری؟-ل

ا�6 روی �و�$ ھ�ی ��/�ده �ده و �ون ����ری از دھ��ش ��ری 
�� �$ ا�دازه ی ���5 �ون ...����ر �(�ف �$ �ظر � ر��د.. �ود��

��و��ده �ود و �$ ��ز�� ھم ز�� �ده �ود

و ز�� ھ$ �� روی ز�ن اطراف آن ھ�  ��5 ذ�ر ھ�ی درب و دا@�ن
دراز ���ده �ود�د
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_ �-م �.و *$ ا���&� ا5��ده... ن ا����م

� �وا��ت ...�� �وا��ت ���ود...�� ���� �رش را �/�ن داد ���� $�
�(�ت ��د

_ �ن....�/م ...

�و��ری او را (/م ��ن ��زوھ�ی �ودش ��5ر داد و �$ دا�ل ���$ ��$ 
 ورت �رد

ا��زا�ت در (��� �$ در "��ل او �"� � �رد 5ر��د ���د

_ �ر�رد......... �ر�رد.. �$ ......

�و��ری ��س ���د�ش را ��Lت �رد �"� � �رد �� 2ر��ن &��ش را �� 
ھ��طور �$ 2ر��ن &�ب .. 2ر��ن &�ب د�وا�$ وار ا��زا�ت ھ�ھ�A ��د

�$ طور ... ا��زا�ت �� �دای ���د در �وش ھ��ش �$ �دا درآد
�ری *�-��ش را ��ت و �$ دا�ل ذھن او ��وذ �رد�� .... �� ��"��

ا5/�رش �(�ت �رد

_ �9"م �ودت رو آروم �ن...���ش..��ش
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�رن... �و �ر�ردون _����وادم دارن 

�-م ��ون �ده *$ ا���&� ا5��د...�ودم ھ$ *� رو در�ت � ��م _

���د �ر�ردم _

�ودت �دو�� �$ ��و�م ... ن ھ$ ����� �$ ز�ده ان رو ���ت �دم _
�-م ا9��د داری؟...ھر ��ری ا���م �دم

��ر د�.ر ا�6 روی �و�$ ھ��ش ��ری �د... �ب ھ��ش �$ �رزه درآد�د

��و�م؟ _

��-� �و ��و�� �-م ا9��د ��� _

ن �$ ��طر �و �$ ھر  :����� �$ ز��ن رو�� از �ب ھ��ش ��ری �د
*ون �و �ل .. ھر �� و ���� رو �(ل � ��م... �دان ��.� �رم

آ�"در د�وا�$ وار دو�ت دارم �$ �ذ��$ &�ل از ... �� د��ر �و�.ل
�-و� �داره �و ...

�و��ری؟_
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_ �$ ��طر ���واده ات... ���د ا�ن ��رو �/��.. �$ ن �/�$ �ن

و �و��ری د�ش � �وا�ت ���طر ا(��س ...��=�ره �رش را �/�ن داد
ر��2ت ���-��� �$ �$ او د�ت داد 5ر��د �/�د

 س ��وش_

��ی ز�م را "��ل �ب ھ�ی او ��5ر داد....+ د��ش را ��ز �ر5ت

�وب �و_

5ر��د ���د �و��ری در ذھ�شز��� �$ ا��زا�ت "�وت �رد

ا��زا�ت...(�= _

9�ر�ن ... ���د �ده �ود�د *�-��ش... ا��زا�ت (ر�ت ���-��� �رد
ز��� �$ �$ �ر� �روع �$ ... �ب ھ��ش را "��ل + د�ت او ��5ر داد

�ذت ���د وج �دن �و��ری را در�ورد�د ا� �$ �ودش ../�دن �رد
�$ �ودش ��دآور �د ���د روی ھدف اش ... د��ور داد �� �ر�ز ��د

ر�ز ��د�
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�ر5ت و �روع �$ �-�ودی � �رد  �ھ��طور �$ ا��زا�ت از او ��رو 
�ت��و��ری 

��و�م �ده...�-م ا��زه �ده ����م *$ ا���&� ا5��ده _

دوزخ را ��ھده �رد.. ���-�ن

ھ��طور �$ ... دھ� رد آ��� ��ر ا5��د�د.. ا����ری در %دن رخ داد
ا��زا�ت ...��A ھ�ی �زر�� �$ طور � در � از �"ف 5رو � ر����د

او ��-� � �وا��ت ھر ��ر .... �%� �/رد ���واده اش را ���ت دھد
�6 .... �$ �ر9ت �روع �$ 2%�ف �دن �رد....�6 ��ر را ���ت دھد

 �ت �ر آن ��A �زر��  ���ن .... ا����ر د�.ر  رده �و�ش را در�د
آ��ب ر���دن �$  و ��9ث..... ا5��د و �� �ر&وه او �ر�ورد �رد

ار��ن ھ�ی دا��� �د�ش �د

ا�$ او��� آ��ش �.�ره.... ا�$ ��A ھ�ی ����ری 5رو �ر�زن �و��ری _
....

د&�"� (�ش رو ��م �ن..... ���د �$ ��� ��$  ورت ��م _ ..

ا��زا�ت از او  �روی �رد
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�زار *-ره ی ���واده ات رو ����م _

رد ��&� ��ده ١٢...��و�ر �/�  س از د�.ری  د�دار �د 
�و��ری آ�-� را �$ ��طر � رد...�ود�د

ون ا��زا�ت _� ����ن ھ$ ی ����� �$ .. ا�ن (ل رو �رک �/ن...ھ
ز�ده و�دن رو ���ت �دم

�و��ری از آ��� �� د�د �د ا� ھ��طور �$ از او دور � �د 5/ر �رد 
�و�د ����ده �$ ا��زا�ت 

�ردی  ��م _ �طMن �و �ر 

.... ��5 ذ�رھ�ی ���د &�ب ا��زا�ت رو  �دا �ن :دو ھدف �و*6 دا�ت

�ر�رد  �ش ا��زا�ت

@م و ا�دوه ���د  �ر*$ ای او را .... ��ر�/� ط�ق �ود... دا�ل %دن
.. از ان �وع ��ر�/� ھ��� �$ ��-� ز�ر ز�ن  �دا ��د... درھم  �*�د

(�� او ھم �ر اLر �"� �رای د�دن ا�ن  ���ن ا(��س ���.� � �رد

���د ...�رد و @��ر *�م ھ��ش را � �وزا�د و ر�$ ھ��ش را  ر � �رد
ا��/$ ز�ن آن ھ� را �$ �ود � ��5رد
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/ن �ود ز�ده  ...���-�ن �ر اLر 5-�دن ط��� �ر���ش ��/ش زد
ز�ده ا�ن  ���ن د5ن �ود

$�/�.............ز�ن داره روی ن ��.��� 

9رق ... ��ش � �رد ��س �/�د... �د�ش �� ��و�ت �$ �رزه درآد
...�ردی روی  و�ت �د�ش ���ت

��$ �ود (�2ر ا�ت دو��ره �$ ��طر ا��زا�ت �$ &�ر ��$ ��/س 
دو��ره او���م... �%��� ��ر�....�ر�ردد ....

(ض ا��/$ ���واده ا��زا�ت را ... دو ھدف �و*6... �ر�ز �ن �$ $�
��و�م او�و �� �ودم �$ �و�$ ... ��9"ش �واھد �د... ���ت داد دو��ره

ھ�ن ا�ب.... ��رم ....

او��ن ���$ ��A @ول  �/ر �ر راھش را (/م �ر5ت و آن را �$ 
�ر اLر ��ش و �"� 5ر��د � ...� س �/� د�.ر... طر�5  ر��ب �رد

�روع �$ ��ز �ردن �و��� �$ دا�ل %دن �رد...���د

�داھ�ی ���دی �$ ��طر ...�"ف روی �ر او�م � �د.. ��م دت
...�/�ف �ردا��ن د�وار ھ� ز�ر ��.��� آن در �25 �  �*�د
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 �ھ��طور �$ �ل و ��ن روی �طN ز�ن ���د ��ل �ر �ر او 5رود 
ر�ز �ن... دو��ره �د�ش �$ �رزه درآد.... آد�

%دن ��ر ھ� را د�د... ��=�ره ������ر ردھ� ... �ور *راغ ��ه ا�
از آ����� �$ �رد ... ا� ھ.� آ�-� 2ر��ن &�ب دا���د... ��-وش �ود�د

و @��ر *-ره آ�-� را  و���ده �ود �� �وا��ت ���واده ا��زا�ت را از 
د�.ران ����ص دھد

� ����ت ھ.� آ�-� را ���ت دھد..... �$ �د�ن %�� �ود

از او دوری � �رد�د آ�-��� �$ ھ�وز �$ ھوش �ود�د ..

_ ھ���؟ �و د�.$ *$ �و5��

�ت _�*.......

�و *� ھ���؟ _

�ر از آ�-� را �$ ��رون ��$  ورت ��۶ ھر ��ر .. �H$ ی ردھ� را �ر5ت� 
را �$ د&ت  ا�-� را روی ز�ن داغ رھ� �رده و �ور���ن... �/رد

.�رر�� � �رد ��  ��رز ھ� را������� ��د
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ا� ھ�وز ھم ��وا���$ �ود �/� از ا�29ی ���واده ا��زا�ت �$ �$ طور 
9و ا5ر�م... �-��� او را از �"�$ ����ر دو�ت دا�ت را  �دا ��د ...

� �رد �� 9ق ... �و��ری �$ 9ق ����ری ط� ا=رض �رد �"�
����ری را ����د

� آن طرف �ر  �دا �رد� $��رد را در �5 $� ���.... در�ت ز

�دای �رزه ی �وم د�.ری ���د

&�ل از آن �$ ... ��$  ورت �رد �$ ��رون ا��زا�ت را �ر5ت و 9وی
رد د�.ر ھ�وز ھم ��-وش ... �ر �ردد او را روی ز�ن  رت �رد 6�

�/� از 9وزاده ھ��ش.... آ��� ا5��ده �ود

� ...�و��ری ��5 ذ�ر ورد �9&$ 9رو�ش را ���ت داده �ود =�)
�وا�ت �$ ��طر �6 9وزاده ���د�5 ر��6 د5ن �دن ا���� را �$ 

��ن ��رد؟و�و�$ �د از آ��� ��$  ورت ��د و ��رش را ��م �ده ا�9م 
��$ �ود  �ش او ��ز�ردد .$ �$؟ آ�ده �ود �� �زد . ��د�ا��زا�ت �$ او 

��ن را ��م ��د�..ا��زا�ت �ر�ردد و ��ر �� �

�$ او ا9��د دا�ت �� ��م ����� �$ ....ا� ا��زا�ت �$ او ا9��د دا�ت
 س ا�ر از ا�ن �و�ل �-�� ���ت  �دا ...ز�ده ��ده ا�د را ���ت دھد

ا��زا�ت ���د ���5 اش را �/�د...�دا �$ دادش �ر�د...�رد ....

..........�وی ان را ���� د�ر �و�$ �د
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.......................................................

ا�� �$ د���ل ا�� اده �ود؟...�و��ری �$ �6 او اده �ود

�ون @�� و &وی �و��ری ..ا�� �� � ری �دن ھر ���L$ (��ش �-�ر ��د
در "���$ �� �ون (�وان ھ��� �$ ��ور �$  ���ن دادن ا�-� �ود ���د 

�و�ت و�6 �ود

�د$ ھ�ی دا��� �دن ... ھ�ن (�= ھم ��ز���$ �ود &درت ��وا�� اش
اش �-�ود  �دا �رده �ود

د�.ر �.ران ���واده اش ��ود ز�را �و��ری � �وا��ت ھر ��ری ا���م 
�ت. دھد.��م ����� �$ ز�ده ��ده ا�د را ���ت �واھد داد  س  ا�ر �

آن ��ری ا�ت �$ ا���م �واھد داد
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در ا�ن ورد ز��د �$ �ود����.� اش اھ�ت ��دی... ����$ ا��

�-�ن 5رو �� A�� دن ز@�ل%ا� *$ ��5  ذ�ر ���د �� �$ ا�ر 
ا(��س �.را�� �رای او ��م �د�ش . � �وا��ت ��رد او.......�ر�زد

�روع �$ &دم زدن �$ ا�ن طرف و آن طرف �/رد و ... را  ر �رده �ود
�ب  ����ش را ��ز �.ر5ت

�ون ..*�-��ش ا�/� �د�د...�� �وا��ت دو��ره او را از د�ت �دھد
*را ا��"در د�ر �رده �ود؟ �� �$ ��د آوردن .. روی �و�$ ھ��ش ��ری �د

���$ ��A ھ��� �$ از �"ف %دن  ���ن � ا5��د�د �د�ش �$ �رزه 
ان �رد و @��ر @��ظ ز@��� �$ �ش ھ��ش را �دود �رده �ود....درآد

.........

�-�ن ���ش �ر5ت��

_ �دای 9ز�ز اوه ...

��ر ا5��دن در &�ر ���وس ... �و��ری &��ً در ورد 5ن �دن ز�ر ز�ن
��/�ن دھد �رده �ود ���وس ھ�ی درد��ک او را ا��زا�ت �%�... �د�د

%د�� در (�ل 5رو ��� 5ر���دم $� ً��"���� ... و �%دش ن اون رو 
�ر�$ �$ ز�ن �زد�6 %دن ��$  ورت �رد
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ا ��9$ �رھ����ن را ...�%داد ز��دی از ��ر�ران ���ت داده �ده �ود�د ب
ا�ر*$ �%�2 از آ�-� �$ ... ��م ���واده اش ���ت داده �ده �ود�د..�رد

 س *را �و��ری ��ز�.��$ �ود؟....طور و(������ �د$ د�ده �ود�د

� �رد 6ا� او در ...�و�$ �د �/� از  �ر 9وھ��ش �$ �"�$ �
ا� ا��زا�ت او را �$ .... او ھر�ز �$ %دن ���ده �ود.... %دن ��ود

�ده ھ� �$ �و��ری ���ن داده �ود�......�9وان �/� از 

$�/��و��ری داره د���ل ��� �.رده �$ ھر�ز  �داش �

ا��زا�ت �$ دا�ل %دن ��$  ورت .. و(�ت �را ��ش را 5را �ر5ت
. �$ �ر9ت �� �ر�ورد �$ �%�$ آ�ش روی �/م اش دراز ���د.. �رد

 �راھ�ش را روی ... اوه �دا��...اوه �دا��..&��ً آ��� و�ود �دا�ت
8 ��وز آ�ش �$ ر�$ ھ��ش �ود دھ��ش �ر5ت ���� ..

........ا�ر �و��ری ��ش از ا�دازه �رد و @��ر ���س �رده ���د

� �رد .. ا��زا�ت �ور�ورا�$ از ��ن دود آ�ش �$ دا�ل %دن �ز�د �"�
�و��ری .... �و�ش � �رد �و��ری را ا(��س ��د... �� �$ او �ر�د

��$ �ود �$  �و�دی @�ر &��ل �/��ن ��ن آ�-� و�ود دارد��ودش �$ او 

9"�ت رو �$ د�ت �.�ر ا��
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�$ �ظر � ر�د �$ طور ... ز��� �$ �ودش را آرام و �ر�ز �رد
 �و�دش �� .... �دام  �+ را دور �ز�د... @ر�زی � دا��د ���د ��� �رود

���د �دا�� �$ ھر*$ �$ ��8 آن �زد�/�ر .... �و��ری &وی �ر � �د
� �د ���د�ر �$ �وش � ر��د

.....�"ر���ً ر��ده �ود

او را  �دا �رد

�Mو؟...�و��ری _

�و��ری ��-وش ز�ر ��ره ای �$ در اLر را�ش ز�ن روی او ا5��ده �ود 
�م  و�ت �د�ش ا�ش �ر5�$ ... �%�$ ھ�ی آ�ش ��ر ا5��ده �ود و در ��ن�

....�ود

 Q�� ا��زا�ت او را از ز�ر �را�$ ھ� ��رون آورد $� ���ز
�و از ز@�ل ��A �ده �ود �ر��ده .......... ���در�$ ھ��ش �$ 
��ر �ده و... �ود�د���رون زده �ود ا���وان �ر&وه اش 

ا�روھ��ش �$ �/د�.ر �ره .. ا�د�� ��ز �د�د �$ ا����  �6 ھ��ش
�$ ز(ت زز$ �رد... �ورد�د
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�رو ��رون...... از ا����.... ھ�ن (�=.... �و رھ� �ن _ ..........

��ش �د�ش را رھ� �رد...*�م ھ��ش ���$ �د�د

 $�/��-�ره د��ور داد�ت رو �رای ��� �زاری �$ از او�-� اط�9ت 
�ون آ��م

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

5�ل ��ت
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��ت داره ��د _�

&رار �  �$ دا�ت � رس �G روی �ورت �و��ری...ا5ر�م �$ ا��
ھ�دار داد...داد

��-وش در ا��ق ��ر�6 ا�� دراز  �$ دت دو روز �و��ری ���داژ �ده و
����ر او&�ت �ودش را روی زا�وی او ا�دا��$  و �و �و*6. ���ده �ود

. �ود

�$ �ظر � ر�د �/�ر*� ..در �ژاد �ود دا�ت آن �A ر�$ ی �د����
�د��س �ذب �ون آ��� �د��س �ده

�$ ا�� �6 �رد �� ... �ر �ود را ���داژ �رد �%د از آ�/$ ا5ر�م
ز�م ھ�ی �و��ری را ��ز ��د و اورا در (���� را(ت روی ��ت �واب 

�وزن �/�ر �رد �� �$ ردی �$ ز�د�� او را ���ت .. �.ذارد 6� ��)
داده �ود @ذا �دھد

�.�درش... ھ $��و�� او... از ���(ن �(�ت �رد���ن را ... 
در��ره ی �ون آ��م ��5د و �ر�ر ا�� ���Hر داد�د

��$ �ود��ن �
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�ذار �$ را�ت �ر�م �ر ا�ل ط�ب _

(�� �� ا�ن .. و �� (���� از �-ت و ا(�رام �$ *-ره �و��ری ��ره �ده �ود
 ��م �د�ش �و��$ و ز�� �ود ھ�وز ھم ���د �6 �دا �$ �ظر � $�

ر��د

ز����ر�ن ردی �$ �� (�= د�دی �و رو ��د�ل �رد �� ھر�ز ر�ض  _
�%دش �� �ر�د �واھر و ���س و �ردن �و �$ دور د��� ....��وی �� ��ری
�ورو�وس �رد؟

_ ... و&�� ا��طوری �.�  س زدن اون �$ طور ���د�5 �ر �ر�د�ش

@�ر�ط"� �$ �ظر � ر�$

ا�$ �واھد ا��و �.ن ا�� ان دا����و _

�ت�ا�� �� (���� ا9�راض آ�ز 

��م رو 5راوش �ردی؟ اون طوری �� ن  _��"�$ *�زھ�ی �$ �-ت 
ر5��ر � ��� �$ �و �� �و...�ن.......ر5��ر � �رد

ن �وی ��ت ��وا�$ د��ر _ �� A� اون
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و�دم ��ور �ودم �وی �6 �وه ز�د�� ��م ا�ر �� _ ��و��ری 

��م ا�� �رد���=�ره 

�Lً �وی دره ای *�زی؟ _

��M$ ا�ن ���ت...�$ &�%$ _ �ا ...

زز$ �رد   (�= ا5ر�م

ن را�8 �$ ا�ن و2وع ���� ��ھ�ش �(�ت �ردم ا� اون د�.$  _
�م �و را�8 �$ �و����م �و �ر5�$��

�ن �$ دا�ل ا��ق اد�روی ��ت دراز ���ده  �� د�دن �و��ری... 
زز$ �رد... ا�روھ��ش �$ �/د�.ر �ره �ورد�د �ود

ن ھر�ز از د�دن ا�ن *-ره ��ر ���م... 5"ط �.�ش �ن _

�ت�ا�� ��"ر��� 
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5"ط ��ر �ن �� *���و ����� _

�$ �ظرت اون ز����ر�ن *�ز �وی ا�ن د��� ���ت ؟Lل �6  _
$�����/وه �وی �$ وزه 

(�ل �و��ری روز �$ روز �-�ر ��د و *-ره اش ����ر و ����ر ���$ آن 
$� ��ا�� &�� � ����ت � �د 5ر��$ ھ�وت �رده ی �� �9ب و �"

�ن  رده روی  ��ره ھ� را دو��ره *6 �رد�و ....دا�ل ا��ق &دم زد...
و����� �$ ر�ب �$ ا��ق آورده � �د�د را ر�ب �رد

��=�ره ���ر ��ت ���ت

_ $�� $/�ردی �$ د��ر �و*و�وی ن رو ��واد 

آھ� ���د

_ �/$ ا��زا�ت ... �&راره �رای ھ��$ �وی �6 &�%$ ز�د�� ��� و 
�و�� Lل �6  ری �$ ا�ن ور اون ور ��5رت ���

ا��زا�ت (رف او را ���N �/رد
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...و &راره Lرو��د ��� و اون �و رو  ر��ش ��$ _

�ن دو��ره ���د �-ت ��دآوری ��م �$ � ھ�وزم ��دو��م اون *را  _�
$����� ... ھ*��ن *�زی ���ز داره ���د 5"ط �$ �6 وارث �� �$.... �ر
�دو�$؟

*$ د��ل د�.$ ای ��و�$ و�ود دا��$ ���$ �$ اون 5ر��$ �$ ��طرش  _
�م ���واده � رو ���ت �ده؟�

_ $���اون ھر�ز �.�ت �$ ���طر ن �ر

��$ ���د�ا��زا�ت � �وا��ت ا(����ت ....ر ا��/$ �$ ز��ن رو�� 
��$ در آن ���ت را �$ ��طر ���ورد-�... �*�زی �$ �$ ���د �6 &ول 

���ت....

�ن �� 9�����ت زز$ �رد�

�-�ره ا�دوار ���� �$ ��طر �و اوده ���$ _

_  �� $��� اش ھ�5"ط دارم �-ت �.م اون �$ ��طر ��ط�ن 
�دو�م *$ �"�$ ای �وی �ر داره... �-وره�
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_ ... ���م ر�م "دس...� �ودو�م د&�"� آد-�ی "د�� �����م

از �� �� (�= ا��"در &�2وت �ر �دی؟... ا��زا�ت

ن �� �/�ت وا�$ �ده �ود  ��درم �$ ��طر ا��/$ ازدواج �ون آ��
ا�ر*$ ����ون (�� �6 ��$ ھم �� �و��ری �(�ت ... از ن ��ا�د �ده

�/رده ا� از ھ�م (�= ھم �$ ��ش د��ور داده �ود او را 9و �Mو �دا 
��د

�رش را �/�ن داد ا5ر�م

ا��و �دو�� .$ �$؟... ا=ن ھ�+ �ط"� در �درت ��ر��ز ���ت _

اره_

.......... س وا&%� ا�دوارم �و��ری �رای د��ل در��� ا���� اوده ���$

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

�وی ���$ ام .$ �$؟_
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ا�ن را �و��ری �� �دای �ش دار در�ت ز��� �$ در��ت ا��زا�ت 
�ت��� ا����م را�($ ��ر�ن او روی ���ش از �واب ��دار ... ��دار �د 

در (���/$ �وی (�وان �د���� �$ در آ� ز���$ دا�ت �رخ ... �ده �ود
� �د �25 را  ر �رده �ود

و���ل �G .... د�وار ھ�ی �رک �ورده...(�= �$ اطراف �.�ھ� ا�دا�ت
����$ �وزا�$ �$  و �.� �� &��5$ ای...ظروف *��� ��9ب و @ر�ب...�

�����ً از �.$ �و�ش آد.... روی  �ھ��ش *رت �ز�د

ا��زا�ت د�ت ھ��ش را روی ���$ اش &�ل �رده �ود

�� ���د � آوردت ا���� �� �وی %دن و�ت �/ردم _

ز��� �$ ���ن ھ� و �رس ھ�ی 9رو�/� �$ �$ ��ی *�م د�$ دا���د 
�"ر���ً %دن را �ر��N داد...راد�د

�ت... ا��زا�ت �ر���ت و �� د�ت روی  ��ش زد� A� $� رو

ھ�  �ر از روش ���  ���ن _

�ت��A @ر و �و�دی �رد و در�ت ھز�ن �� ان �و��ری 
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��و�$ �و�$ _

�ت�ا��زا�ت دو��ره ���ت و @رو��د ���ن ز�ر �ب 

� دو�� �رای ھد�.$ �9�� ھ���ن _� ...$Mو�ل ��$ ھر (�ل اون ا=ن 

$M� س اون �ل 

*را ا�ن و���ل �وف ا�م ن رو�ون �و��$ �ده؟ _

� �وا��ن �$ ��طر ���ت دادن .. ا=ن �ل ���واده ام ��9ق �وان _
�و ھ$ او�-� رو ���ت دادی �دو��؟.. �ون ازت ��/ر ��ن

و �%دش �و �و ���ت دادی _

در (��� �$ ��ن �ودش را �$ �طر ا�دا��$ �ود �و��ری را ���ت داده 
ا� ا�ر ��ر د�.ر �ودش را در ...  �داش و�5داری (�ت ا�ت... �ود

و&%�ت �طر���� &رار دھد..............

�تا��زاده د��ش را �/�ن داد�و 
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��م �رو��� �وی ... �$ ھر (�ل ����ر از اون *�زی �$ ��و��م ��ور�م _
�و�$ دار�م

و او�-� در ورد �����ون *� 5/ر � ���د؟ _

ا� او�-� ھ�+ رازی رو �$ @ر��$ .. ���واده ام �دو�ن � *� ھ���م _
%د�*� ھ� 5/ر � ���د ...(ر5و ��ور �ن...ھ� ��.ن $�"�

��� *�زی ھ���.........�و

�و��ری *�م ھ��ش را *ر���د

_ وا&%�؟...... وا&%�ً ا��زا�ت؟... �ن

ا��زا�ت ���$ ای ��= ا�دا�ت

_ ا� *را ..ن 9�"� �$ ��طر ��ری �$ �ردی ازت � ��.زارم... ���ن
اودی ا����؟

ن �$ ... ن ���رل �6  �د��ھ� رو �$ د�ت �ر5�م... ���طر �و _ ��
ن ��ش $/�دا���ن ��� و 
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آ�ر�ن ��$ ای �$ ازت ���دم ا�ن �ود �$ آرزو � ��� �وی �-�م  _
� و�م

ا��زا�ت @�ر&��ل  �ش ���� آ�.و�$ �$ �و��ری ا��ظ�ر دا�ت �ودش را در 
(�� �%د از ا��/$ &-ر����$ ر5��ر �رده و �$ ... ��زو ھ�ی او���دا��$ �ود

���د �رای ھ��$ او را از د�ت ....طور د=ورا�$ ای ز�� �ده �ود
داده

��� �$ ا��زه ��دی _��و��ری �و �-م &�ب ���ھت رو دادی و �-م 
$��*�.��م �$ &�ب �د�دت ��

دو��ره �-ت �دش _

*�.ش را �$ دا�ل  د��ش را روی &��$ ���$ اش �ذا�ت و � �وا�ت
آن 5رو ��د

ا�ن &�ب �و �$ درد ��ره.... ����ر از ھر *�ز د�.$ ای �وی ا�ن د��� _
.........

_$�!!!!

ا��زا�ت �ودش را �$ ��و  ر��ب �رد و �$ ���� د��� �و��ری را ���ر 
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زد

�و ��زه �وب �دی _

�ت��و��ری د��ش را  ���ن آورد و @رو��د ���ن 

_ $�/�&�ب �%��� ن �دون �و در�ت ��ر �

$�ا� � س ... ا��زا�ت �رم �ر �د...�$ �ظر � ر��د �� ���دن آن �
 ر��د

آ�� وا&%�ً *�زی ���Hر �رده؟ _

�دم �$ ���د در ��Mل ���ف �� �و �ورت ��م و از ا��/$ دو��ره  _-5
�رم رو ��ری ��و��ری ��م

�ت�ا��زا�ت �� (��ت ا�ط�ر آ�زی 

�$ �� و&�� �$ �$ �6 �ون ....�و وا&%� �و ���وا���..... �و��ری _
و ا�ن درد���$......آ��م ��د�ل ��ده �ودم
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Lل ا�ن ...و&�� اون �ب ��رو�� از �دن �و �رای ھ��$ ��رون �د _
�ود �$ ��� ���-�ن ا(����ت ����ری ���ت �$ �و رو �$ ن �زر�ق 

�دون ھ�+ ...�رای او��ن ��ر �و رو �$ رو��� � د�دم....�رده ���$
&�ل از ا��/$ �$ �ون آ��م ...... �/� �دو���م �و 9روس ن ھ���

��د�ل ���

��د ا�$ ھ�+ (�"$ ای و�ود �دا�ت؟ ھ�+ راھ� �رای ��د�ل ن  _ �*
��ود ؟��و���� او�و � ذ�ری؟

ھر�ز _

درد و ر�J در �ور�ش ����ن �د

*را؟ _

�� ذ�ر �ودی �و...*ون �$ �د���ل رگ �ودم ��ودم ��زو�� _� ... $�
�ره... را(�� از ��ن �ر5�ب�اون ....ز��� �$ 9روس �6 �ون آ��م 

 س در �-��ت ن �$ ھون ا�دازه ... ھم �$ ز�د�� �ودش  ���ن � ده
&و�م �$ �و ����

�$ �ون آ��م ��د�ل ���؟ ا�ن د����$ �$ ا��"در ���ق �ودی �و _
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�و��ری ���$ ھ��ش را 9"ب داد

_ $��و را�ط$ ی ���� ���� �-�ر 

_Gا����

ا��زا�ت د��-��ش را �$ ��=  ر��ب �رد

ھر ز�ن �$ @را�ز �ودم رو ��د�ده �.ر5�م ...�$ ��طر ا��/$ ان �ره _
��ر��دم �-ت �د$ �ز�م

و�دم ھ�ن ا(���و ���ت �$ ن دا���؟ _�ا�$ ا���ن 

ھر�ز ھ$ ی ا(������ �$ ���ت �$ �و دا��م رو  �ش �ودم ا9�راف  _
.... ا� ز��� �$ ��د�ل �دی ...�� �ردم *ون ���� ا��ب  ذ�ر �ودی

.........���� &وی �دی

�ت�در (��� �$ �دا�ش آھ��$ �ر � �د 

2%�ف ��م �و �ر5�� و ��9ث �دی �و ��م ��رو ���� _
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ز���/$ ا��زا�ت �� �/� از ���-�ی �و*و�و�ش �ب  ����ش را ��ز 
�رای د�� ا5/�ر �و��ری ���� �د.....�ر5ت

ھ$ ی ا(������ �$ ���ت �$ ن دا���؟ _

���د �دو�� .... �و �$ طور 5وق ا�%�ده ای ��ھو��... ��� ا���� زن...��� _
�ردی؟.... �$ ن ��9"�م �ن �ر �� =�)

ا��زا�ت �ودش را در "��ل او �� (ر�ت �رد

� �� ھم �را�ر �����م _ ����ا�ن �� ا�ده ن از �9ق 5رق ....ا� �و �-م 
$�/�

... �� او��ن روزی �$ �$ �6 �ون آ��م ��د�ل �دی ��$  ورت �ردی _

از �و  ����ر �����ن �ور...ن رو �� �6 ���ر از  � درآوردی
�� ... �/$ دار ��د و�5داری �و ���ت �$ ���واده ات ھر�ز.... ��ر��د

 ���-�د دادم �� �� *$ ا�دازه �-ت ��5ر  �و�$ �$ ا��/$ *�د ��ر �-ت
���� *�زھ� ھ�ت �$ ���د از �و ��د �.�رم ا��زا�ت.... آوردم

�ت�ز���/$ ا��زا�ت ھ�وز ھم ا(��س دود�� � �رد �و��ری 

$ *ون �$ ��د ��رم �$ �درم  _-�دو�م ���وادت �� *$ ا�دازه �رات 
�ر �ودم ... *"در �رای ن -م �ود���م ا�ن ��ل ھ� ن از �ر�� �
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�و�$ �دم �$ ن ھم دا��م ....*ون �$ ���وادم رو از ن �ر5ت =�)
ھ�ن �� رو �ر �و � آوردم

و ا�$ دو��ره �� ھم د9واون ��$ *� ؟از �(�ت �ردن �� ن ا���ع  _
� ���؟ &�ل از ا��/$ اون ���$ ��دی (����ک رو �رام ��ر��� آرزو 

�م���دا��م �-ت �.م *"در �$ ��طر ا��/$ �-ت ر�و�دم 

�� (�= ا&رار � ��م ....�و ھم �$ ��ش ا�.��ت رو �رام 5ر���دی _
��ر��9ب و @ر��� �ود

�و��ً ز��� �$ ا�.��ش دو��ره ر�د �رده �ود�

را��ش او�"درھ� ھم �وی -�رت ھ�ی ... �وال ن رو  ��G �دادی _
و �دو�م �$ در آ��ده �� ھد�.$ د9واون ��$...را�ط$ ا���د �����

��م �و �-م ��ون �دی _���و�� ��طرات ...�$ �9وه... ھو�طور �$ 
� �$ �� *$ ا�دازه ا(����ت ن ���ت �$ �و -�ن رو ����� و �

�م ��ری �$ ���د �/�� ا��$ �$ ھر �ب از ن �ون ��و��....وا&%�$�

��ش ھ�ی ... �$ ا��/$ ��-� �� 5/ر ا�ن (ر�ت.... �$ �ب ھ��ش ��ره �د
ا��زا�ت �� ���د �ر �د�د
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ا9�راض �ن... د�ت �رای �ون ن ��A �ده �ود _

_$-----�

ا��زا�ت �و�$ �د و �ب ھ��ش را �$ د�.ر ��5ر داد

�و��ری ا�ن �� �دا�� �ش دار ادا$ داد

 س *را اون ���-�ی �و*و�وی �ذا�ت ا��"در ��ز �د�د؟ _

�.�ه ��ره اش را �$ *�-�ی ا��زا�ت �$ در (�ل ��ره �دن �ود�د 
�ت..... ����د��دا�� �$ �ر اLر ا(����ت 9�ق و ��دار �ده �ود  ��

_ � �وام و&�� �$ &�%$ �ر�ردو�دت ��رای ���� �دی ��ھ�ت .... �دا��
�/�م

ا��زا�ت آب ��و�ش را &ورت داد

_ �$ ��ھ�ت ��م.....��ھ�ت وا5"ت �/ردم ن ھ�وز-م

ا�$ ا�ن �� �و��م ...  س �-م �.و ��� ��و�م اون ��را رو ��ھ�ت �/�م _
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�م �و�$  ���ن ��د� =�ا�ن ��ت �واب �ل و ول رو ��/��م ا(�

�ت ا��زا�ت�*��$ اش را ��= �ر5ت و 

���د �$ ��طر ر5��رھ�ی �$ ��ھ�م دا��� ازم 9ذر�واھ� ��� _

�و��ری �$  �روزی را �زد�6 � د�د �� ... دا�ت �م �م �رم � �د
�ت��دا&ت 

_ �م ا��زا�ت����%� �ردم �� (�"$ ز�ن رو �$ 9"ب .... ���� ���� 
از .... ���ل دا��م Lل �6 �/$ ��ھ�ت ر5��ر ��م....�ر�ردو�م

د�دارون او��ن

� س ا�روھ��ش �$ �/د�.ر �ره �ورد�د

�و ھ��$ ���د �-م ��دآوری ��� �$ �� ���د 9ذر�واھ� ��م _

_ ���5"ط �� و&%� �$ د�.$ �ودت در ا�ن ز��$ راه ��

_ � ���؟ س �زن �ر�م  س وا5"ت... اه
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� س ���ً �� (ر�ت �د.... �و��ری را�ت �ر ���ش ���ت

ا�ن *$ �����$  و��دم ��زو��؟ _

�� دھ��� ��ز �$ �ودش ��ره �د

_ �����ل اوه

_  $.5/ر � ��م ا=ن ز�ن �و�� ��ود �$ ��ه �����و �$ د��ت �دم 
�$؟

_ $����ر5�� @�ر &��ل �و $� ����د �رای .. �$ ��طر ھ�ن ��-�...ا��"�
�م ر5��رھ�ی �دی �$ ��ھ�ت دا��م �و ������

ھ�وز ھم ���� �ود�و د�ت ��= �.�ری _

_  ً���ن ا�ن ��$ ��وی �و... ھ�ن (�= 9�ر��6 از د�ت ... ���طر 
دادن �رد�و �$ �ون �ر�دم

� �رد (��ت *-ره اش را ...د�د �$ �ب ھ��ش �/�ن ��ورد �%� �ا
��وت �.$ دارد� ��
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_ ��م�(�2رم دو��ره �$ &�ر �ر�ردم ا�$ ا�ن ��9ث ��$ �و  �$ ��/س 
�و دو�ت دا��$ ���� و �وی اون %دن �$ �ور ر5�م ����را�ن....

�� ��و�� �و ....داری �%� � ��� ��ری ��� �� ا(��س ���ه ��م _
���رل ���؟

�و��ری *�د�ن ��ر  �6 زد

(�= �-م �.و ��9"�... ا���$ _

_ و �$ را�ط$ ون �$ ... ��� �$ د=��� وا&%� ��9"�م.. �و��ری.. ھ��م
ا�$ ا���� �� ن �و��...���س دو��ره �دم

را�8 �$ ز�د�� �ردن �� �و��ری در �6 &�%$ و ��د�ل �دن �$ �6 ... ا��
�م �ودش را �ر5�$ �ود...�/$ �ون آ��م و ��م ا�ن *�زھ��� .. �ا

زه و ����� �ود �$ �� �وا��ت �$ آ���� آن را از ا�ن و&%�ت ������
د�ت �دھد

�.�ھش روی 9رو�6 ھ�ی �ر�� و ...�و��ری آب دھ��ش را &ورت داد
�"�$ ی د�ورا��ون ا��ق *ر��د

950



tlg
:@

NOVELSLAND

ن ا��و ط�Mم...از ا���� �و�ت ��د �و��ری _

�ت��� *-ره ای درد ���ده 

ا�ن (�وو�� و *�زھ��� �$ �$ در و د�وار ا���� و�ل �ردی �ر����$  _
$�/�و (�ل �و �د 

�$ �ود �رز�د

�و .....�و �$ ���وای.. و ھ��$ ��9ب و @ر�ب ا���� @�ر &��ل ا�����$ _
��� ���$ ��ی �6 &�%$ �$ �د�/�ر ھ� ��ظر ...�$ ���وای ا���� ز�د

ا�رای ھر د��ور �و ���ن؟

و در 2ن د�.$ ھ�+ ���زی �$ اون ھ$ ���س �� ..ا���$ �$ � �وام _
��س �$ &�� �  و��دی �داری

�و��ری �$ �ود  �*�د

وا&%� ���و�م ا��زا�ت...5/ر �� ��م ��و�م ا���� ز�د�� ��م _

�ل �ود � �وا��ت *�زی ����ر ���$ �$ �و از آ����� �$ ا�� �$ او 
�رس و د�-ره در او را ا(��س ��د
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��وای �%� ھم ���؟ _� ��)

در وا&8 �� �و�م ����ر از ا�ن ا���� �و�م _

ا��زا�ت د�ت او را �وازش �رد

�دو�م....�دو�م 9ز�زم _

�دو�� ���و�م ا���� �و�م و �� ن ���ی _ $�..........ا

*�م ھ��ش �� �رق �و� &رز �د�د

5/ر � ��� �دا از ھم ز�د�� ���م؟ ن &�� اون رو ا�(�ن �ردم و  _
�رم��ازش 

دھ��ش را ��ز �رد �� *�زی .�$ و2وح &�د دا�ت �ودش را آرام ��د
� 5/ر �رد و در �-��ت از =�$ =ی د�دان ھ�ی �$ ھم �5رده .. �.و�د�
�ت�

ن ا�ن �وھ���ن و �وھ���ن ���ری ا�ن رو �رای �و �ر�دم _
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�س در ��وی ا��زا�ت ��ر �رد�

*� �.م(�� ��دو�م....�و��ری _

ن �$ &�رو  �د��ھ� ن ��� و ن �رای � درت ا���� �6 9�رت  _ ��
� ��زم

�� �"�ی ����ر ادا$ داد

ا�$ دو�ت دا��� �$ طور داوم... ��و��م از او�-� د�دن ���م _

�ورت ھ����ن ��-� *�د ����� �ر  $� ���ا��زا�ت �$ ��و �م �د �� ز
از �/د�.ر �5��$ دا�ت

_ $���%ط��ت و روز ���/�ر رو از او�-� د�دن � ���م .. � ھر آ�ر ھ
�ون آ��م

�ب ھ��ش را �$ �ب ھ�ی او دو�ت و �$ ��طر ا(��س �و�� �$ �$ او 
طMن �ود �$ �ر�و��ش �$ �و��ری ���$ �ده...د�ت داد اھ� ���د
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�دو�� *$ ���� �ر �ودت آوردی.. �و��ری.. اه� ��) .........

�ت.. از =��ی �و�$ ھ���و��ری �$ او 

ا�ر 5"ط روی روزھ�ی �%ط�ل و �/���$ ھ� وا5"ت ��� �رای �"�$ _
ا�29ی ���واده و �5��ت ھم �و�$ ��رم

�ت��و��ری "��ل �ب ھ��ش 

و �ودت �وب �دو�� روز ���/�ر د�.$ ���� ز��ده روی �ود زن _

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

ا �زود  �����
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..................*�د ���(� �%د

� از  �ت �ز�د�م و ��رت ا�دا���م _

�ت ا�ن را ا�����ن��ز�زل �$ �و��ری  ��)� ��

_ $�/��راون  را��ش ا��/$ �6 زن �وان �� *$ ا�دازه �و رو ���رل 
�ر�رم ���ده ا�ت

9دم درک در *-ره اش ����ن �ود

�ودش ا@�ب آن را �(و�ل ..�و��ری آن *-ره را �$ �و�� � ����ت
د�.ران � داد

ا� از *�زھ��� �$ �.� �ر در ���ری؟_
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او ... �و��ری از ��ن راھرو &�%$ ��ن �$ ا��زا�ت ��ره �د
�Hول �(�ت و  �و��$ ����$ �ود و �� ھA و ������ رو�$ روی
و آن �A �د��س ھم �$ �� ا�-� �$ آ��� آده و (�= د�.ر ... ��ده �ود

���ر  ��ش دراز ���ده �ود... ��د�ل �$ �A ��ط��� �ده �ود

در��$ _

�و��د�� د��ش را �ر���د ا�����ن �ر9$ ای طو=�� از

*طور ز�ت �و را�2 �رد �$ �ر��س ھ� �$ د�د�� ���واده اش _
�ر�م؟

�ت��و��ری �� �(�� �$  ر از ا(��س @رور و ا�دوه �ود 

ھر�ز �� دو�� 9روس ن *$ �"�$ ای در آ���ن داره �� و&%� �$  _
�� �ر�ره �وش ��ر ا5��ده ����

در�ت ا�ن �%د از ظ-ر ا��زا�ت �$ طر�"� �و��ری را را�2 �رده �ود 
�$ �-ر��زی ��ر�د و ھ�ت �ن از  �ر 9وھ��ش را �$ ���وا

.ر ا���م ا�ن ��ر *"در � �وا�د ��ت ���د؟... ا� وا&%�
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� �ر ��5 ذ�ر �و��ری را � ..... ا�ر*$ *�ز *�دا�� �%�ب آوری ��ود ا
 ر���د

$�����واده ام داره �زر��ر و �زر��ر 

ا��زا�ت �و�$ �.�ه ��ره او روی �ودش �د و آن ����د و�را�.ر اش را 
در (���/$ �واھرا�� را �$ �و��ری �� �9ق و (�ت �$ او ...��Lر او �رد

� از *-ره اش ا(��س ر��2ت... ھد�$ داده �ود را  و��ده �ود 8�%��
�رد

ھ�+ �/�� ��  ذ�ر5�ن ��وه �د�د ز�د�� اش �دا�ت و �� آ@و�� ��ز 
ھر روز �$ در &�رو (/و�� �د�د��ن ... ��م ���Hرات را  ذ�را �ود

ا��زا�ت آداب و ر�وم ����ری را 5را �.ر5ت....� ری � �د

ردم ..... و �%�2 از آداب و ر�وم �ود را �$ ردم ا���� ���ن � داد
�$ �ظر��ن ����ر �� طراوت و دو�ت دا���� . او را � ��ود�د دا��

در�ت ھ��طور �$ �و��ری  �ش ���� �رده �ود.... � ر��د

�A ... ا��زا�ت از �8 �دا �د و ���ر او روی ��/ت ��$  ورت �رد
�دا و ..... �و��ری ��  ذ�ر5ت او را �و �و*و�و.... �/�ری ��ن �$

ھ�وز ھم ھر ز�ن ��� ��$  ورت ... �� 9�����ت @رو��د �رد.... ��د
�/رد �ردر�م � �د

ھ��طور �$ �و��ری د�ت ا��زا�ت را �ر5ت و �$ �ر� �و�$ ای روی 
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9ذر�ودش را ...(��ط��$ ای رو �$ ا��زا�ت ا�����ن �� �.�ه... آن زد
�وا�ت و از آ��� �م �د

� ��طرات �و��ری از ز��� �ر���ش �$ دا���ن را در �ا��زا�ت �
�واب د�ده �ود و �%د از آ����ز �ردن را�ط$ �و��ری �� ا�29ی 

�م �ر5ت آ�-� را از د�ت �و��ری ���ت دھد....��ط�����

_ ���� $ا�ن طور 5/ر �� ���؟... �-�ر �� �را�ط ���ر ��ن ھ

(�= �$ ا��زا�ت �/$ �ده �ود �%�2 از �G ھ�ی ��ن آ�-� در (�ل ذوب 
ا�29ی ��ط��� �روع �$ �8 ...�%د از &رن ھ� �زاع و ���ز..�دن �ود

��.و � �د�د��� ...�دن �رد �و��$ &�%$ �رده �ود�د و �� �/د�.ر �رم 
�ت�ا�ن (�ل �و��ری 

��و�م �$ *��ن *�زی ا&رار ��م؟..(�� ا�ر ھم ا��طور ���$ _

ا��زا�ت �6 ا�رو�ش را ��= داد

�وص �و��ری؟ �ب ن 5/ر � ��م ھ$ دارن �$ �و��  _�اد���ت 
�� ھم �ور ��ن

��$ �ود �%د از �&�ت �� و�/�ور�ا�� �$ ژ�رال 
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 س �و اون ژ�رال ��.�ن و د=وری ھ��� �$ �و��ری در وردش  _
�� �/�ر ر�ز �وا�� �/رد ؟�%��� �داره �ورو �$ �9وان �ر ر�ت ��رد 

�وب �رده��$ ��� د�.$ ای ...و&�� �$ ا���� ���ت...(�5ظ�� ن 
ا9��د �داره �$ از ن �.-���� ��$

���$ ژ�رال �� @رور ��= آده �ود

�ت رو �$ �/رMو�

��و�� از ���ری � ر�� &راره *$ دت ��ظر 9رو�ت ���� _ ..

��د ���$و&8 ھ� ��رش %/وس ��و�$  �2%�

در ��رش %/وس  �6 ���(ت از �/$ ای دا�� �$ ��م 9رش را
�ذرا�ده �ود

�ت��$ �ر�-�ن 

ن ��و�م �� �و��ری ز�د�� ��م  س ھر *�زی در را�ط$ ��  _ $�ا
� �و�� �6 ��ر د�.$ ��ش ��� و �$ ���س .. 9رو�ت ا/�ن  ذ�ره�

دو��ره �$ را�ط$ �ون �دی؟
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���� �وا��ت ا���م دھد را�8 �$ ��� �و �$ �و��ری ا&رار  ��ر �
�رده �ود

/�$ �$ �$ راه ا�دازی �دد ...(�� ��دو�م از ��� �روع ��م _
..........(���� ���ز دا��$ ���$

��م �و�����

�$ �9وان �6 ���واده ���ر ھم �رد اده " ا��زا�ت %�"د �ود ھ.� آ�-�
و د��ل آن �$ �و��ری ���ر آ�-� ا(��س ��آرا� ..�� *�زی ���$ آن" �ود�د

���ت �$ آ�-� ا(����ت  �دا ��د " � �رد �$ ا�ن ��طر �ود �$ � �ر��د
"و �$ آ�-� اھ�ت دھد

�و��ری �$ او ا�/رده و ا�ده �ود �� �$ او اط���ن دھد �$ از ���واده 
�ر ا�ت و �� �واھد �زد�/$ آ�-� ���د��ا� ��وا���$ �ود (�� .. اش 

6 ��$ �$ ز��ن آورد�

آ�-� (ر�م ��و�� او را ا��Hل �رده �ود�د...  س �%5

ھ��طور �$ �$ 9روس ...او �6 ��ر د�.ر �و�(�ل �ود.. �� و�ود ا�ن
ا� �$ طوری �و���م (��د�م " �� �ظ�ر اش �.�ه �/رد �� �ود 5/ر �رد

"رو ���رل ��م
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ھواره �وده... �/$ ا��زا�ت دا����و ھدف  ����� او �ود

ا� در ...آ�� ا�وا�� ی ��ور در �را�ر او �ر �%ظ�م 5رود � آورد؟ ��$
�و��ری �دا��ت *��ن *�زی د�.ر اھ�ت �دارد... 9ق و�ودش

ھر �ب ز��� �$ ا��زا�ت از او � �و��د  �و�د @�ر &��ل �/��ن ��ن 
و ھراه �� آن ذھن �و��ری &وی �ر و ا��وار ...&وی �ر � �د

ھر�ز �� �وا��ت ���ً 9"���ت و �و��ردی �ذ��$ اش را �$ ....�ر
ا� �� ز��� �$ ...ھ�+ ����� �رای آن و�ود �دا�ت...د�ت آورد

��وا��ت �6 طوری �� آن ���ر ����د...ا��زا�ت او را � ذ�رد

ھر ز�ن �$ ا��زا�ت � �وا��د ا9�ل روز �ذ��$ �و��ری را در �واب 
ا��زا�ت .. �ر &رار �ود �رای ��رھ�ی (/و�� اش ��5رت ��د...�د�د ا

ھراه �� �و�$ �دا(�5ظ� �$ او ا���س � �رد

��ری �/ن �$ از رو�� د�دن اون ا(��س  ����� �-م د�ت �ده �Mو _

� ����ت �واب �6 ھ��� �$ ��/س :��-� دو ھدف د�.ر ��&� ��ده �ود
�درش �ورده  $� $� �����ون در (ق او ا���م داده �ود را �دھد و &�

�ود �� �$ ھورد (/م 5ر��� ��د را ("ق ��د

�م �ر5ت �$ ا��ده ��ن�ا�ر*$ �$ .. �6 ��د �� 5وری را  �دا ��د �
 �طور ��م د�ش �� �وا�ت �6 ��ر د�.ر 5و��/س دو�ت او ���د ا
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از ا��/$ �دھ/�ر ��� ���د �و�ش �� آد

�$ �� *$ ا�دازه ��9ق ا��زا�ت .... ا� ز��� �$ �$ ا�ن 5/ر � �رد
���ر �ودش  ا�ت و *.و�$ �$ طور @�ر &��ل ��وری دا��ن او در

�د �$ �داً د�ون ��/س ا�ت...ا(��س �و�� دارد-��

... (�= ا�ر ��-� � �وا��ت آ��ده ��ن را  �دا ��د و ا�ن را �$ او �.و�د

6 ا��زا�ت ر5�$ �ود وا�/ری �� د�د �ده �ود� $� $� ���ز

............ھ�*/س در �ور ���وا��ت ��ی ��/س ھ��$ دا�� را  �دا ��د

��$ ... د��Hو�� دا�ت در ورد آ�ر�ن &�م او �$ ا�وا���ا��زا�ت �$ او 
از �و � �وا�ت ز��� �$ �ر�� �$ دا�� (/م 5ر���  ا�وا��: �ود

$�/��ل ��� ٢ �و ھورد رو ����ر ��� و...�  �د��ھ� رو �$ ھم 
�د ��ی �ر�� �$ �9وان  �د��ه رو �واھ� �ر5ت-�� $��$ ...در��$؟ ا

�ت؟� ��ظرت اون و&8 *� 

�/�$ ی �و�� �ود

�� ا�ن (�ل ا��زا�ت ا5�2$ �رد

ا���$ ا�$ ��ج  �د��ھ� ھون �� وا���ده �� �$ ��ر �رش داره  _
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�دو�م $5"ط ��ر  �ر �ود ...

 ���-�د داده �ود &��ل ھ�ی  �ر�-�ن...�رای ا����ب از ��.� �زرگ
��$ �ود د�ت �.$ ..  ر&�ب د�.ر را (ذف ���د��٢ط��� ��و��ری �$ او 

�� ان 5/ر در ذھن �$ ا��زا�ت ..(�=...دارد ا� در (��ت آ�ده ��ش ���د
�ت�

ا�ب �رم �� �� �/� از �"���2ن ��ج  �د��ھ� ھورد �&�ت ��م _

_ �ً ���د ا�ن ��رو �/��؟�)

���د �� �ر���وف _

اون 9و�2

_ �� ���زه ای �$ �رای �ر �و �%��ن �رده رو �رداره... رو�رو ��م

ا��زا�ت �����د  -�� زد

�$ �9وه ��واھ� و&%� �$ �ودت رو �$ اون ��ون �دی (��ت  _
*-ره اش رو �����
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ا�ن ھم ھ�ت _

$��������� �وب �و 

و��؟ _ ��و ھ�ن �� 

ا�ن �6 ��ر ��$ _

 6���و��ری در (��� �$ �%� � �رد ھ���ن �ودش را ز�ر 
�ت��و��ردی  �-�ن ��د 

���� �وب _

*$ ��5ده ای دا�ت �/� ...&رار ا�ت ا�ب �6 ��ر را �$ ا��ری �.�رد
از �-�ر�ن ���ه *�ل ھ�ی د��� را دا��$ ���� ا�ر &رار ��ود ��� را در 

آن ز�دا�� ���؟

ا�� ا/��ش �ود ا��زا�ت ا�ن �6 (ر�ت او را در �واب �%دی اش ����د؟

��ل �د�د� س او �6  ��م ذ��ره �واھد ..ا���$.. �ب ھ��ش �$ �ت ��= 
و&�� �$ �/م �رارت ��رج ...ا9�راف �ن �9"م: " ��-� �رای او...�رد
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���� دم ����ر ��9"م "

ا��زا�ت �$ او ��ره �د

��و��م �%دا " 5"ط �%�ر �د�دون رو 5راوش �/ن �Mو  _ $��� ھ
��و��م ھ��$ او�-� رو �ر�ردو��م� �"او�-� رو �/��م ا

9روس ��ھوش و دا��ی ن_

�� دو د�ت �ورت او را &�ب �ر5ت و �$ �ت �ود ���د

_ ���و ھ$ *�ز 

ا��زا�ت از روی ر��2ت ��طر آھ� ���د و �ب ھ��ش را �$ �ب ھ�ی او 
ا� ...�$ او �و�$ ای داد �$ �"ر��� ��9ث �د او را �$ ��ت ��رد... *����د

�وش او زز$ ��د �$ طر�"� �وا��ت �ودش را 9"ب �/�د و G��

���ن &رز � وش... و&�� �ر���م _

�ت�-�ی ا��زا�ت ���ه �د�د و �� �.�ھ� ��ر �* Aر�

965



tlg
:@

NOVELSLAND

را�2ت ��م... طMن ��م �$ _

�و��ری �$ �ر� �ر �$ �ر او �ذا�ت

�و�$  رو _

���د ھر*$ �ر�%�ر ��رھ��ش ...ا� �د�ش از �دت �وا��ن داغ �ده �ود
را ا���م دھد و �زد او �ر�ردد

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

در (��� .. و ���رش را ���د.. �و��ری �$ &�%$ ھورد ��$  ورت �رد
در ...�ر���و5ر را...�$ �ودش را ��ر�9 �رده �ود �$ ��=ر &�%$ ر��د

(��� �$ �$ ��رون  ��ره ای ��ز ��ره �ده �ود و ��د وھ�ی ��و�دش را 
�/�ن � داد  �دا �رد

ا� ھ��طور �$ �$ �ب .. *�-�ی آ�� رد از ��ون �ون  �ک �ود�د
(��ت *-ره اش �ر5��ر و  ر��H$ �$ �ظر � ر��د.. ��ره �ود
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آ�� در ��ره 9روس آ��ده اش رو�� ���5 � ��د؟ ��  دری �$ ھر�ز 
��واھد ����ت؟

�و��ری �$ ��د � آورد ز��� �$ �ر���و5ر �*$ �و*/� �ود �$ او ��ره 
�و��ری ��=ی �-واره او �م �ده و ���ل ... آن ھ$ ��ل &�ل...�ده �ود

�� ا��/$ �*$ و ..... دا�ت وارث ("�"� ا����5وو�+ را �$ &�ل �ر���د
��و�د د�ت �و*/ش را ��= آورده و ا�.�ت او را (/م *���ده �ود

���د ا�ن �$ �و��ری را � ����ت

ا� ا�ر ا�ب �ر���و5ر �6 (ر�ت ا����ه ��د �و��ری ��رش را �واھد 
�ذ��$ را ��ران �واھد �رد ���ت �و دل ر(

در (��� �$ ���د �6 ���$ (ر�ت � �رد و �$ ���د رگ �� �دا 
��راش را �$ �ردن �ر���و5ر *����د... �ود�

�رادر..��م  _ ....
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.............................................................

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

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

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

�� ���ت ��ول ��ب��ا��

www.novelclub66.com
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سلام گایز دنبال یه چنل عشقولی هستی که یه عالمه رمان توپ بزاره
پر از عشقای ناب
رمان خارجی و ایرانی
یه خبر خوب برات دارم
تنها با جوین شدن در آیدی چنل زیر به می تونی به همه ی این رمانا دس رسی داشته باشی

@DONYAIEMAMNOE


