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 : گ٘حٟ ای١ان ة٥ ظٌاب  و کؼدم ٣گاه  ٨٤ِ٠ ة٥

 ظ٨قح٨ن ٢٠ از گ٘حی٢ ةؼدی٢، رؿح٨ران ةار اوٝی٢ ةؼای رو ٢٠ ک٥ ٦ٟ پیف ی ٦٘ح٥ یک -

 .زغی٥ ٚنغج٨ن و او٠غه

 : دادم ادا٥٠ ٝتع٤غ ةا و ةاال آوردم رو ؿؼم ٣کؼدم، پیغا ٨٤٠ ج٨ی ظامی چیؽ وٚحی

 او٠غه؟  ظ٨قح٨ن ةچ٥، دوجا ةا ٢٠ چیؽِ  چ٥ از ةپؼؿٟ ٠یك٥ -

 . کؼد ٜٚ٘ ٦ٟ ج٨ی و ٠یؽ روی گػاقث رو دؿحاش و زد ٝتع٤غ ٠حٛاةال

 ةاق٥؟ ٤٠ٌٛی دالیٟٞ ک٥ اٗحادم زا ٚغری اون دیگ٥ ک٤ی٢ ١٣ی ٗکؼ ؿ٢ ؿال پ٤ر و ؿی ةا -

 : گ٘حٟ و کؼدم ای ظ٤غه جک

 ةغی٢؟ ز٨اب رو ؿ٨اٟٝ ٠یك٥. کؼد ٚىاوت ١٣یك٥ َا٦ؼ و ؿ٢ روی از ظب وٝی... درؿح٥ -

 .داد جکی٥ م٤غٝی ة٥ و... کؼد صٍ٘ رو ٝتع٤غش

 .چك١اج٥ دٝیٞف اوٝی٢... ٠یغم ز٨اب پؼؿیغی چ٨ن ظب، -

 او٠غن ةا ک٥ ةؽ٣ٟ صؼٗی ظ٨اؿحٟ و ٣كـحٟ ؿیط ی٨٧! زد  ظكکٟ کال٠ف مِؼاصث از

 : گ٘حٟ رؿیغ، ٢٠ ٨٣ةث وٚحی و داد ؿ٘ارش ز٨ز٥ ظ٨دش. کؼدم متؼ گارؿ٨ن

 .ٗنٜ ؿاالد یک ةا ٠ْغ٣ی آب ی٥ -

 : گ٘ث ؿؼیِ ای١ان

 .٠یكٟ ٠ْػب ٢٠ ةغیغ، ؿ٘ارش امٞی ٔػای ظا٨٣م جؼ٣ٟ -



 

 behtarinromanha.irد. فرهایی هراجعِ ّا رهاى بْتریي ٍبسایت بِ ّا رهاى جدیدتریي داًلَد رایب 3

 

 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 آزاد رو  ٝتٟ ؿؼیِ. کؼدم صؾ رو  ٦ام ٝب ة٥ ٦ام چكٟ از ٣گا٦ف جٕییؼ ک٥ گؼٗحٟ گاز رو ٝتٟ

 : گ٘حٟ و کؼدم

 .٣غارم  جْارف ک٥ ٢٠. ةاقیغ راصث ق١ا٦ٟ ٣یـحٟ، گؼؿ٥٤ امال ٢٠... ٠ؼؿی ٥٣ -

! ٣غاری؟ جْارف ةْغ قغ٣ی، ٠ْػب  درصالِ ٠غام ةكؼ ای٢ ز٨ٞی کال ج٨! ظیکِّث ارواح آره

 : گ٘حٟ ص٨اس ةی و کكیغم ١ّیٛی ٣٘ؾ رٗث ک٥ گارؿ٨ن

 ة٨دیٟ؟ کسا ظب -

 : گ٘ث ةاز ٣یف ٨١٦ن ةا و زد ةؽرگی ٝتع٤غ

 .زدیٟ ٠ی صؼف ٦ات چكٟ درةاره داقحیٟ -

 .ک٤ٟ وز٨ر ز١ِ رو ظ٨دم کؼدم ؿْی و کؼدم ای ؿؼ٥ٗ جک! قغم ق٨ک٥ دوةاره

  دو٣یغ؟ ٠ی ٦ایی چیؽ چ٥ ٢٠ ٨٠رد در ق١ا ظب -

 : گ٘ث و کؼد ٜٚ٘ ٦ٟ ج٨ی ٠یؽ، روی رو دؿحف دوةاره

 ج٧ؼان ت ظا٨٣اده داری، اوٝث ازدواج از ةچ٥ جا دو قغی، زغا کؼدی، ازدواج ةار یک ای٤ک٥ -

 ...ک٤٤غ ٠ی ز٣غگی

 : داد ادا٥٠ ٠کخ  یکٟ ةا

 .ک٤ی ٠ی ز٣غگی ٦ات ةچ٥ و ٠ادرةؽرگث ةا ظ٨دت و -

 : گ٘حٟ ک٨جاه و دادم جک٨ن رو ؿؼم

 ١٦ی٢؟ -

 :  گ٘ث و ا٣غاظث ةاال ای ق٥٣٨

 ...ةپؼس ظ٨ای ٠ی ج٨. ١٦ی٢ ْٗال -
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 : گ٘حٟ آروم صؼٗف وؿي

 ...ی٤ْی زغی٥، ةیكحؼ آق٤ایی از ٚنغت گ٘حی  پیف ٦٘ح٥ دو قغم، گیر یکٟ ٢٠ -

 : داد ادا٥٠ ظ٨دش ک٥ کؼدم ٠کخ

 ای٢ ةا ٣ک٤ٟ ٗکؼ دار، پایی٢ و ةاال ی گػقح٥ ی٥ ةا ٢٠ و ةچ٥ دوجا ةا ج٨. ازدواز٥ ٚنغم... ة٥ٞ -

 ٦ـحیٟ؟... ةاقیٟ ٦ا چیؽ ای٢ و دوؿحی زدن، رِل ا٦ٜ ؿال و ؿ٢

 : گ٘حٟ آروم. گؼٗث م ظ٤غه ٣اظ٨دآگاه

 م گػقح٥  ٢٠. دو٣یغ ٠ی رو ٢٠ ز٣غگی از ٦ؽارم یک کال ق١ا  ةگٟ ةایغ ظب... ٣یـحیٟ ٥٣ -

 .٣یـث ظ٨ب ٦ٟ ٦ا او٣ٛغر

 : گ٘ث آرا٠ف ةا و داد جک٨ن رو ؿؼش

 و ٦ا اقحتاه ای٢ چ٨ن. ظ٨ة٥ ٦ٟ ظیٞی ٣ػاره، ٤٠٘ی جادیؼ آی٤غه روی ک٥ ای گػقح٥ -

 .ؿاز٣غ ٠ی رو ٠ا ک٥ ٦ـح٤غ ٠ا ٦ای جن١یٟ

 وٝی، قغ ظ٨ا٦غ اًؼاٗیا٣ث و ج٨ گیؼ گؼیتان ١ّؼ آظؼِ جا ت گػقح٥ کار٦ای ادؼات ٦ٟ  گا٦ی-

 ... و دارم ةچ٥ دوجا ٢٠ ٦ؼصال ة٥ ظب

 . قغ ٠ح١ایٜ ؿ١حٟ ة٥ ٠یؽ روی یکٟ. ک٤ٟ متؼ ی٤ْی ک٥ آورد ةاال رو دؿحف

 ت ٣گؼا٣ی اٝتح٥ ةاقی؛ ٣گؼان  ظاًؼق٨ن ة٥ ةع٨ای ک٥ ٣یـح٢ ای ٠ـئ٥ٞ امال ج٨  ٦ای ةچ٥ -

 رو ١٦ـؼِظ٨ب صحی یا و ٥٣ یا ٠یكٟ ةؼاق٨ن ظ٨ةی ٣اج٤یِ پغر ٢٠ آیا ای٤ک٥ وٝی، درک٥ ٚاةٜ

 .ک٥٤ داةث ة٨١٧ن ج٥٣٨ ٠ی ز٠ان ٗٛي

 ٦ٟ ٢٠ قغ ةاّخ ک٥ ٚغری اون! زیاد ظیٞی...   ة٨د مادق و آروم کؼدم، ٣گاه ٦اش چكٟ ج٨ی

 .ةكٟ آروم
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 ١٦غیگ٥ از چكٟ ةاالظؼه ٔػا آوردن ةا ک٥ کؼدم ٣گاه ٦اش چكٟ ج٨ی چٛغر دو٣ٟ ١٣ی 

 . گؼٗحیٟ

 قغن داقح٥ دوؿث از ک٥ َؼیٖ زن یک... ة٨دم زن ٦ٟ ٢٠ ةاالظؼه ة٨د، او٠غه ظ٨قٟ ازش

 !  ٣یـث ٣پعح٥ و ظام ک٥ کـی ًؼف از ٦ٟ اون یاد، ٠ی ظ٨قف

 : گ٘ث ةكٟ پیاده ای٤ک٥ از ٚتٜ. رؿ٣٨غ ظ٥٣٨ ة٥ رو ٢٠ ظ٨ردیٟ، ک٥ رو قام

 . ةگٟ ة٧ث ظ٨دم ی درةاره ةایغ چیؽی یک ٢٠ -

 : گ٘ث و کكیغ ریكف ج٥ ة٥ دؿحی ک٥ کؼدم ٣گاه ة٧ف

 . پیف ؿال ٦٘ث... کؼدم ازدواج  ٦ٟ  ٢٠ -

 : داد ادا٥٠ ةؽ٣ٟ صؼٗی ای٤ک٥ از ٚتٜ... پؼیغ ةاال اةؼو٦ام

 و کار و قؼکث درگیؼ رو ظ٨دم و ٦ـحٟ ٠سؼد ک٥ ٦ـث ؿاٝی پ٤ر. کؼده ٨ٗت ١٦ـؼم و -

 ظ٨ب ز٣غگی یک ةح٣٨ٟ ک٥ ای ا٣غازه ة٥ ٦ٟ پ٨ل ای٥٤، ک٥ ٦ٟ ٠اقی٤ٟ دارم، ظ٥٣٨. کؼدم ای٤ا

 پیك٧٤ادم روی ةْغ و ةغو٣ی رو ٦ا ای٢ ظ٨اؿحٟ.... دارم ک٤ٟ ٗؼا٦ٟ ٦ات ةچ٥ و ظ٨دت ةؼای

 . ک٤ی ٗکؼ جؼ زغی

 ٨٤٦ز ک٨چ٨ٝ٨ یک... یکٟ ٤٠ٟ ظب داره؟ دوؿحف ٨٤٦ز ی٤ْی... کؼده ٨ٗت ١٦ـؼش

 !یکٟ ٗٛي دارم، دوؿث رو ا٠یؼّٞی

 : گ٘حٟ آروم و دادم جک٨ن رو ؿؼم

 .ک٤ٟ ٠ی مضتث ةا٦اج٨ن ةْغ و ٗکؼ صح١ا. ة٨دیغ رك ٠ـئ٥ٞ ای٢ ی درةاره ک٥ ٠ؼؿی -

 .گؼٗث ؿ١حٟ و درآورد کارت ی٥ کحف ج٨ی از

 ای ٣حیس٥ ة٥ ظ٨دت ةا وٚث ٦ؼ پؾ ةاقٟ، ٠ؽاص١ث ظ٨ام ١٣ی. زاؿث ای٢ ج٤ٟ٘ٞ ی ق١اره -

 . ةگػار زؼیان در ٦ٟ رو ٢٠ رؿیغی
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 از ةْغ و ظ٨ردم زور ة٥ رو او٠غ ٠ی ٦ام ٝب روی داقث ش ز٤ح٤١ٞی ٥١٦  ای٢ از ک٥ ٝتع٤غی

 . رٗحٟ ظ٥٣٨ ؿ١ث ة٥ و کؼدم آرو٠ی ظغاصاُٗی کارت، گؼٗح٢

 و پؼیغ٣غ ز٨ٞم زیٓ ةا ٌّی٥ و ًا٦ا ظ٥٣٨، ة٥ ورودم ٠ضه ة٥ و گػقحٟ ةام٘ا٨٠ن صیاط از

 . رٗحیٟ ظ٥٣٨ داظٜ و کؼدم ةٕٞك٨ن ٦ٟ ٢٠. کؼد٣غ ةٕٜ رو پا٦ام

 : گ٘حٟ ة٨د ٦ا ةچ٥ ٦ای ةازی اؿتاب کؼدن ز١ِ ٠ك٨ٕل ک٥ ظاج٨ن ة٥ ظٌاب

 ٣ع٨اةیغ٣غ؟ ٨٤٦ز چؼا وروزک دوجا ای٢... ظاج٣٨ٟ ؿالم -

 : گ٘ث ٝتع٤غ ةا. کؼد ةٕٟٞ و کكیغ کار از دؿث ظاج٨ن

 ة٨د؟ ٨ًر چ٥ اوواع ظ٨ةی؟ صاال. واال ة٨دن ٠ا٠ا٣ك٨ن ٤٠حُؼ -

 : گ٘حٟ و کؼدم اقاره ٦ا ةچ٥ ة٥. ظ٤غیغ ک٥ زدم ٝتع٤غ و کكیغم  ظساٝث

 .ک٤ٟ ٠ی جْؼیٖ ةؼاج٨ن ٠یام ةْغ ظ٨اة٣٨ٟ ٠ی رو ٦ا ةچ٥ -

 و دؿث قـح٢ و ٝتاؿٟ کؼدن ٨ّض از ةْغ ٦ٟ ظ٨دم و اجاق ج٨ی ٗؼؿحادم رو ٦ا ةچ٥

 ٠ذٜ... وؿٌك٨ن ٦ٟ ٢٠ و ظ٨اةیغ٣غ ًؼٟٗ دو ٌّی٥ و ًا٦ا. رٗحٟ پیكك٨ن م٨رجٟ،

 .١٦یك٥

 : الالیی ظ٣٨غن ة٥ کؼدم قؼوع و کؼدم ٠ؼجب رو پح٨

 را ظكک ز٠ی٢ ةاران، ٣ٟ ٣ٟ ای ةتار ةاران، ٣ٟ ٣ٟ ای ةتار. الالیی الالیی،... الالیی الال الال -

 ....ج٤گ٥ دٟٝ ج٤گ٥، دٟٝ ک٢، ؿؼ ز٣غگی ؿؼود ک٢، جؼ

 ١٦ف ؿازم، ی ؿی٥٤ ١٦چ٨ن ک٥ ةازم، ی ؿی٥٤ روی ة٥ ٣ازم، ک٨دك ای ةع٨اب... ةع٨اب

 ...الالیی الالیی،.. الالیی الال الال... الالیی الال الال. ؿ٤گ٥ ١٦ف ج٤گ٥،

 ١ّیٙ ٣٘ؾ یک ةا... قغه ظ١ار ٦اق٨ن چكٟ جازه دیغم ک٥ ا٣غاظحٟ ة٧ك٨ن ٣گا٦ی ٣یٟ

 : دادم ادا٥٠
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 اقک... ٠ضؽون گیحار ای٢ گیؼِ قب ی ٣ا٥ٝ ٦ؼ... اؿث ِٗـان د٣یا ٢٠، ٠ؼٔک ک٢ الالیی -

 ...الالیی... الالیی الال الال. ؿث آقیا٥٣ ةی ٠ؼٔک ٦ؽاران

 ة٤ٞغ آروم ظیٞی. ة٨د رٗح٥ ظ٨اةك٨ن ةاالظؼه کكیغم؛ ظ٣٨غن از دؿث ًا٦ا ظ٨ردن جک٨ن ةا

 .ة٨د اجاٚف ج٨ی ظاج٨ن. رٗحٟ ةیؼون و کؼدم ٠ؼجب روق٨ن رو پح٨ دوةاره قغم،

 : او٠غ ش ظـح٥ و ٧٠ؼة٨ن مغای ک٥ زدم در و رٗحٟ اجاٚف ؿ١ث ة٥

 .داظٜ ةیا -

 ک٨دك ٧٠غ ٗکؼ ة٥ ةایغ دیگ٥ ک٥ کؼدم ٗکؼ ظ٨دم ةا قغم، ٠ی اجاق وارد ک٥ صاٝی در 

 ٌّی٥ و ًا٦ا ةا ؿاٝف و ؿ٢ ای٢ ةا دیگ٥ ظاج٨ن. ةاقٟ ٦ٟ وروزک دوجا ای٢ گػاقح٢

 .ةؽ٥٣ ک٥ٞ ؿؼو ج٥٣٨ ١٣ی

 ٦اش چكٟ از رو ّی٤کف و ةـث رو کحاةف ٦ٟ ظاج٨ن. ٣كـحٟ ز٠ی٢ روی و ةـحٟ رو در

 : گ٘ث و گؼٗث رو دؿحٟ زد، ٝتع٤غ. ةؼداقث

 قغ؟ چی... ظ٨رقیغم ةتی٤ٟ ةگ٨ ظب -

 : گ٘حٟ آروم و گؼٗحٟ گاز رو ٝتٟ

 ! ةیاد ظ٨اؿحگاری ظ٨اد ٠ی ا٣گار... ظاج٨ن زغی٥ ٚنغش -

 .کؼد ٣گا٦ٟ قغه ریؽ ٦ای چكٟ ةا ٠ح٘کؼا٥٣

 چی٥؟ ز٨اةث صاال جؼ٣ٟ؟ چی ًا٦ا و ٌّی٥ -

 : گ٘حٟ ١ّیٙ ٣٘ؾ یک ةا و ةـحٟ رو ٦ام چكٟ

 و ةاةا ٠ا٠ان، ظ٨ام ٠ی.  ةكیٟ آق٤اجؼ یکٟ اول ظب ةغم، ة٧ف ز٨اب ٣غارم ٚنغ ْٗال -

 . ةػارم زؼیان در ٦ٟ رو ای٤ا ٠ضـ٢

 .داد جک٨ن رو ؿؼش
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 ٣ػری و ةپؽیٟ آش ظ٨ایٟ ٠ی ای٤سا دیگ٥ ی ٦٘ح٥ دو اج٘اٚا. ّؽیؽم گؼٗحی ظ٨ةی جن١یٟ -

 ٣ػری یک. ةیان ک٥ گ٘حٟ و گؼٗحٟ ج١اس ز٣ف و ٠ضـ٢ پغرت، و ٠ادر ةا. ک٤یٟ پعف

 .ک٤ٟ اداش ةایغ صاال ک٥ داقحٟ

 .کؼدم ای ظ٤غه جک ظاج٨ن ؿؼظ٨شِ ٝض٢ از

 ...پ٨ٞغ و ق٨ٞغ ٥٣؟ ةیان ٦ٟ ١٦ـای٥ ٥١٦ ٚؼاره -

 : گ٘ث قی٤ٌث ةا و م ق٥٣٨ روی زد

 .ةی٤٤ف ٠ی ٦ٟ ت ظا٨٣اده... ةیاد ةگ٨ ٦ٟ ظ٨قتعث پـؼ اون ة٥ -

 کكیغم دراز. رٗحٟ اجاق ج٨ی و گ٘حٟ ةعیؼ قب ظاج٨ن ة٥. ا٣غاظحٟ پایی٢ رو  ؿؼم و ظ٤غیغم

 : کؼدم ز٠ؽ٥٠ آروم و

 !ک٢ ک١کٟ ظ٨دت... درؿث چی و ٥ٌٞٔ چی دو٣ٟ ١٣ی ٢٠ ظغایا -
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 : گ٘حٟ ظ٤غه ةا و قـحٟ آب ةا ٨٣ةث ة٥ رو ًا٦ا و ٌّی٥ ٦ای دؿث

 ٠گ٥؟ ظ٨ریغ ٠ی دؿث ةا رو ٔػا دوجا ق١ا -

 ظیؾ و ٣ع٨ره زایی ة٥ جا ة٨د داقح٥ ٣گ٥ ةاال رو ٦اش دؿث ک٥ صاٝی در و ظ٤غیغ ٌّی٥

 : گ٘ث ةك٥

 .ة٨د٣غ گك٥٤ ٦ام دؿث قایغ ٠ا٠ا ظب -

 جا صیاط ج٨ی ٗؼؿحاد٠ك٨ن کؼدم، ظكک ص٥ٝ٨ ةا رو ٦اق٨ن دؿث ای٤ک٥ از ةْغ و ظ٤غیغم

 .ک٤٤غ ةازی
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 ةؼای رو ظاج٨ن ٣یاز ٨٠رد ٝیـث ةؼیٟ ای١ان ١٦ؼاه ا٠ؼوز ة٨د ٚؼار و ة٨د گػقح٥ ٦٘ح٥ دو

 پ٨ل اون از صح١ا ک٥ داقث جاکیغ ظیٞی و ة٨د ریعح٥ پ٨ل کارجٟ ج٨ی ةاةا. ةعؼیٟ آش

 .٣کؼدم جْارف دیگ٥ ٦ٟ ٢٠ ک٤ٟ، اؿح٘اده

 ٠ؼاٚب ای٤ک٥ ة٥ جاکیغ از ةْغ و گؼٗحٟ ظاج٨ن از رو ٝیـث کیٟ٘، ج٨ی ریعحٟ رو ٦ام وؿایٜ

  او٠غم ةیؼون ظ٥٣٨ از ةاق٥، ٦ا ةچ٥

 اؿحٛتال. کؼدم د٨ّجف ٣ػری و آش ٠ازؼای ای٢ ةؼای و دادم پیام ای١ان ة٥ پیف ی ٦٘ح٥

  ا٠ؼوز قغ ٚؼار و ظغ٠حٟ در داقحی٢ ظؼیغ ک٥ امؼار کٞی و کؼد

 .ةاق٥ آ٠اده چیؽ ٥١٦ ٗؼدا ةؼای و ةغیٟ ا٣سام رو ٦ا ظؼیغ ّنؼ جا ک٥ ةؼیٟ ةا٦ٟ متش

 .ة٨د ٗؼدا متشِ ةؼای ةٞیٌك٨ن رؿیغ٣غ، ٠ی متش ٗؼدا ٦ٟ ٢٠ ی ظا٨٣اده

 : گ٘ث ا٣ؼژی ةا ک٥ کؼدم ؿالم قغم، ک٥ ٠اقی٢ ؿ٨ار

 ةؼیٟ؟ کسا اول ة٘ؼ٠اییغ ظب... ةا٨٣ درود و ؿالم -

 . زدم ای زده ظساٝث ٝتع٤غ

 . قغ زص١ث ق١ا٦ٟ ةؼای -

 ظساٝث ٌٝ٘ا پؾ ظ٨اؿحٟ، ظ٨دم ٢٠. ٣یـث زص١ث ک٥ ٦ٟ کار٦ا... رص١حی ک٥ ق١ا -

 .٣کف

 . گؼٗحٟ ؿ١حف ة٥ رو ٝیـث ٠کخ یکٟ ةا

 .٨٣قح٥ ظاج٨ن ک٥ ٨٠ادی ٝیـث ای٢ -

 : گ٘ث ةاالظؼه و کؼد پایی٢ و ةاال رو ٝیـث ٣گا٦ف ةا یکٟ

 ظؼاب ؿتؽی چ٨ن ةگیؼیٟ، ؿتؽی ةؼیٟ آظؼش ةعؼیٟ، صت٨ةات و رقح٥ ةؼیٟ اول ظب -

 .ة٥٣٨١ ٠اقی٢ ج٨ اگؼ ق٥ ٠ی
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 : او٠غ صؼف ة٥ ةاالظؼه ک٥ گػقث ؿک٨ت ة٥ ک١ی. اٗحاد راه و دؿحٟ داد رو ٝیـث

 داقحٟ ؿْادت ٗٛي ٢٠ اٝتح٥ ک٤ٟ؛ ٠الٚات رو پـؼت و دظحؼ دوةاره دارم دوؿث ظیٞی -

 .ةتی٤ٟ رو دظحؼت گٜ ک٥

 : گ٘حٟ و کؼدم رظف ٣یٟ ة٥ ٣گا٦ی

 .٦ـح٤غ ٦ٟ م ظا٨٣اده... ٗؼدا ا٣كاهلل -

 .ةؼگؼدو٣غ رو ؿؼش دوةاره کؼد، ة٧ٟ ٣گا٦ی ةؼگكث

 ک٤ٟ؟ مضتث پغرت ةا ج٣٨ٟ ٠ی ٢٠ -

 : دادم ز٨اب ٠ٞیضی ٝتع٤غ ةا. ة٨د ٨ْٞ٠م مضتث ای٢ از ٚنغش

 .ةتی٤٤غ رو ق١ا اول ٦ٟ ٦ا اون ظب و ةؽ٣ٟ صؼف اول ظ٨دم ک٤یغ متؼ ٣ُؼم ة٥ -

 : گ٘ث ٠كحاق و داد جک٨ن رو ؿؼش

 . ٤٠حُؼم متؼا٥٣ ةی -

 پ٨ل ظ٨دش ظ٨اؿث ٠ی ٦ِی ک٥ ة١ا٣غ و کؼدیٟ رو ٦ا ظؼیغ ٦ٟ ةا. ٣كغ زده صؼٗی دیگ٥

 ظ٨دم و قغ ةیعیال ةُؼه، ٠ی رو ؿَؼَم ظاج٨ن ک٥ اٝح١اس ةا و زور ة٥ وٝی، ةغه رو ظؼیغ٦ا

 .کؼدم صـاب
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 : گ٘حٟ ق٨ن ٥١٦ ة٥ ظٌاب. کؼدم ةٕٜ رو ةاةا ةْغ و ٠ا٠ان

 . او٠غیغ ک٥ قغ ظ٨ب ظیٞی -

 .کكیغم رو ٧٠حاب ُٝپ

 ّؽیؽم ةؼی پیكك٨ن ج٣٨ی ٠ی ٦ـح٢، اجاق ج٨ی ًا٦ا و ٌّی٥ دظحؼ؟ گٜ ٨ًری چ٥ ج٨ -
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 آرو٠ی مغای ةا کؼد، ةٕٟٞ ٠ضکٟ و ز٨ٞ  او٠غ ٝیٞی.  ظ٥٣٨ ؿ١ث دوییغ و گ٘ث ز٣٨ی آخ

 : گ٘ث

 !  دظحؼ ة٨دم دٝح٤گث زیاد ٚغر چ٥ دو٣ی ١٣ی -

 .ة٨ؿیغم رو ش گ٥٣٨ و ظ٤غیغم

 . ةتی١٤ح٨ن و ةیای٢ زودجؼ ٣ت٨د دٟٝ ج٨ دل. ٨ًر ١٦ی٢ ٦ٟ ٢٠ -

 : دادم ادا٥٠ گ٨قف ارک٤ ی٨اقکی

 .ةك٥ آق٤ا ای٤ا٦ٟ ٠ا٠ان ةا ا٠ؼوز ٚؼاره ک٥ ٦ـث یکی. دارم صؼف ةؼات کٞی -

 ٦ٟ ظاج٨ن ة٥ جا رٗث چك١ک، یک و  ٣ؽد صؼٗی وٝی، کؼد ٣گا٦ٟ قغه گؼد ٦ای چكٟ ةا

 . ک٥٤ ؿالم

 : گ٘ث و کؼد ةٕٟٞ ٝتع٤غ ةا او٠غ، ک٥ ٠ضـ٢

 !قغی جؼ ظ٨قگٜ رٗحٟ وٚحی از ظا٨٣م؟ ٨ًری چ٥ -

 : دادم پاؿط ٨٠ذیا٥٣ و ظ٤غیغم

 .اٗح٥ ٠ی ٠ا٦ٟ ز٣غگی ٠ض٨ر ص٨ل ظ٨ب، ٦ای اج٘اق ةاالظؼه -

 : زد ٝب گ٨قٟ ک٤ار و کؼد صٍ٘ رو ٝتع٤غش

 .ةیا ا٠ؼوز و ک٢ ظاٝی جایٟ ی٥. جؼ٣ٟ دارم کار ةا٦ات -

 پكث رو در ٠ضـ٢، صؼفِ از ٠ك٨ٕل ٗکؼی ةا. رٗث و گؼٗث ٗام٥ٞ ازم... ة٨د زغی  ٝض٤ف

 .ک٤٤غ آ٠غ و رٗث راصث ٦ا ١٦ـای٥ جا ةـحٟ ٣ی٥١ ؿؼق٨ن

 ةازی ٦ا ةچ٥. رٗحیٟ صیاط داظٜ ة٥ کؼد٣غ، ٨ّض رو ٦اق٨ن ٝتاس ٥١٦ ای٤ک٥ ةْغاز

  پاك ٠ك٨ٕل ظا٨٣م، ٝیال ٨ًر ١٦ی٢ و ٦ا ١٦ـای٥ از جا چ٤غ کؼد٣غ، ٠ی
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 .ة٨د٣غ ٦ا ؿتؽی کؼدنِ

 ةـاط و ةیارن رو آش ٦ای دیگ جا ا٣تاری ج٨ی رٗح٢ ١٦ـای٥ آٚای٨ن از جا دو و ٠ضـ٢ ةاةا،

  و گؼدو٣غم چكٟ و کؼدم ٠ؼجب رو قاٟٝ. ةك٥ قؼوع پعح٢ آش

 .٣ت٨د وٝی گكحٟ ای١ان د٣تال

 . رٗحٟ ٦ام ج١اس ٝیـث ج٨ی و درآوردم ٠ا٣ح٨م زیب از رو گ٨قیٟ 

 ظ٨اؿحٟ ک٥ ١٦ی٢ و ةؽ٣ٟ ز٣گ گؼٗحٟ جن١یٟ ةاالظؼه ة٨دم، دل دو گؼٗح٢ ج١اس ةؼای

  ٣ؽدیک، ی ٗام٥ٞ از گ٘ح٤ف ؿالم مغای ةا ک٤ٟ، ١ٝؾ رو اؿ١ف

 .ة٨د ایـحاده روم ة٥ رو دٚیٛا... پؼیغم

 چؼمِ قیکِ و رؿ١ی ٦ای ک٘ف ةا ٠كکی، زی٢ ق٨ٞار و اؿپؼت کث! ة٨د زده ٦ٟ جیپی چ٥

 .کؼد ٠ی دٝتؼی ظالم٥ و ة٨د زده ژل ٠ؼدو٥٣ وٝی، ةاال ؿ١ث ة٥ ٦ٟ رو ٦٨٠اش. ٠كکی

 زدن صؼف ة٥ قؼوع اٗحاده زیؼ ؿؼی ةا و ظ٤غیغ قغ، ز١ِ ظ٨دش ة٥ ص٨اؿٟ مغاش ةا

 : کؼد

 .او٠غم ٣كغی ٠ح٨ز٥ ة٨دی، گ٨قی ٠ض٨ ظیٞی. ةتعكیغ ٣غاقحٟ رو جؼؿ٣٨غ٣ث ٚنغ -

 :  دادم ز٨اب رك و زدم ٝتع٤غی

 .او٠غی ظ٨ش ٦ؼصال ة٥ ةؽ٣ٟ، ز٣گ ة٧ث ظ٨اؿحٟ ٠ی ٣ی٠٨غی، دیغم... ؿالم -

 : گؼٗحٟ ای١ان از ٣گاه ٠ا٠ان مغای ةا داد، جک٨ن پایی٢ و ةاال ة٥ رو ؿؼش

 ّؽیؽم؟ ک٤ی ٠ی ٠ْؼٗی رو ایك٨ن زان، جؼ٣ٟ -

 : گ٘حٟ و زدم ٝتع٤غی! او٠غ ٦ٟ ٨٠ِٚ ة٥ چ٥

 .٦ـح٤غ ٠ا ی ١٦ـای٥ ک٥ ٚاؿ١ی ظا٨٣م... ظا٨٣م ٝیال پـؼ ٦ـح٢، ای١ان آٚا ایك٨ن -
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 : کؼد وةف ظ٨ش ة٥ قؼوع ک٥ ق٤اظحك٨ن ٠ی گ٨یا و داد جک٨ن رو ؿؼش ٝتع٤غ ةا ٠ا٠ان

 رو ایك٨ن ةار یک ٢٠ ک٥٤، رص١ث رو پغرت ظغا. قغی ةؽرگ ٚغر چ٥ پـؼم ٠اقاهلل -

 . ة٨د٣غ ظ٨ةی و قؼیٖ ٠ؼد ظیٞی کؼدم، ٠الٚات

 : داد ٚؼار ظٌاب ٨٠رد رو ٠ا٠ان ٢٠، ة٥ ک٨جاه ٣گاه ٣یٟ یک ةا ای١ان

 .ةیا٠ؼزه ٦ٟ رو ق١ا رٗحگان ظغا. زاویغ ظا٨٣م داریغ ٌٖٝ ق١ال ٠ؼؿی -

 ا٧ٝی. او٠غ ٠ی اةؼو و چكٟ و کؼد ٠ی اقاره ای١ان ة٥ ٠ؼ٨٠زی م٨رت ة٥ ٣گا٦ف، ةا ٠ا٠ان

 .ة٨د جیؽ ٚغر ای٢ ک٥ ةؼم ٚؼة٣٨ف

 . گؼٗحٟ ازش رو ٣گا٦ٟ و  زدم ٝتع٤غ ة٧ف ٗٛي! ٦ـث ظتؼ٦ایی ی٥ ة٨د ١٧ٗیغه

 ٦ٟ اون و پؼیغ ای١ان ةٕٜ ذوق کٞی ةا اون وٝی او٠غ د٤٦ٟ ج٨ی ٚٞتٟ ٌّی٥ ٣اگ٧ا٣ی زیٓ ةا

 .ظ٤غیغ و کؼد ةٕٞف

 .ة٨د قغه ج٤گ ةؼات  دٟٝ. ٨١ّ ؿالم -

. کؼد٣غ ٠ی  ٣گا٨١٦ن قغه گؼد  ٦ای چكٟ ةا ٦ٟ ةاةا و ٝیٞی و ٠ضـ٢ ٠ا٠ان، ةؼ ّالوه صاال

  ةؽ٣ٟ، صؼف ةح٣٨ٟ ای٤ک٥ از ٚتٜ وٝی، کؼدم ای ؿؼ٥ٗ جک

 : پؼؿیغ گ٨قٟ ک٤ار آرو٠ی مغای ةا ک٥ کؼدم ةٕٞف.  ة٨د ًا٦ا قغ؛ کكیغه ٠ا٣ح٨م ی گ٨ق٥

 ق٤اؿ٥؟ ٠ی ٌّی٥ ک٥ کی٥ ای٢... ٠ا٠ا -

 : گ٘حٟ و ةاالجؼ کكیغ٠ف  یکٟ

 . ةؼدی١ف ةی١ارؿحان ة٥ و کؼد ک١ک ایك٨ن ة٨د؟ قغه ٠ؼیه ظ٨ا٦ؼت یادج٥ -

 .قغ ظیؼه ٦ام چكٟ ج٨ی و کؼد ص٥ٛٞ گؼد٣ٟ دور رو دؿحف

  ظ٨ةی٥؟ ٠ؼد ٠ضـ٢ دایی ٠ذٜ -
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 : زدم ٝب آروم گ٨قف ک٤ار و زدم ٝتع٤غی

 ةغی ٠ؼد ی٤ْی داره دوؿحف ٌّی٥ وٚحی وٝی، ّؽیؽم ة١٧٘ی ةایغ ظ٨دت ک٥ چیؽی٥ ای٢ -

  ظیٞی ای١ان ٨١ّ آظ٥ ک٤ٟ؟  آق٤اج٨ن داری دوؿث. ٣یـث

 .ةك٥ دوؿث ٦ٟ ج٨ ةا ٠كحا٥ٚ

 و ة٨ؿیغ رو ٌّی٥ ی گ٥٣٨ ةاالظؼه ای١ان. کؼد ٣گاه  ای١ان و ٌّی٥ ة٥ و داد جک٨ن رو ؿؼش

  دیغن ةا و ةؼگؼدو٣غ ٠ا ة٥ رو ٣گا٦ف. گػاقحف ز٠ی٢ روی

 : گ٘ث آرو٠ی مغای ةا و ز٨ٞ او٠غ ًا٦ا،

 ق١ایی؟ ؿث، ظ٥٣٨ ٠ؼد ک٥ ًا٦ایی آٚا... دیغم رو کی ٢٠ ةاالظؼه ةتی٢! ة٥ ة٥ -

 رو دؿحف ای١ان. داد جک٨ن رو ؿؼش ة٨د، او٠غه ظ٨قف ای١ان ٦ای جْؼیٖ از ا٣گار ک٥ ًا٦ا

 : گ٘ث و ز٨ٞ آورد

 ةكیٟ؟ آق٤ا ةا٦ٟ جؼ ةیف یکٟ جا ٢٠ ةٕٜ ٠یای -

 ک٥ کؼدم ةـح٥ و ةاز ظاًؼش ا١ًی٤ان ةؼای رو ٦ام چكٟ. دوظث  ٢٠ ة٥ رو ٣گا٦ف ًا٦ا

  ةٕٜ رٗث و کؼد ةاز گؼد٣ٟ دور  از رو ٦اش دؿث زغی ظیٞی

 .ای١ان

 از گ٨ق٥ ی٥ رٗح٢ ٌّی٥، دؿث گؼٗح٢ از ةْغ و زد ٢٠ ة٥ چك١کی ٣ا٠ضـ٨س ظیٞی ای١ان

 .قغ٣غ ظ٤غیغن و زدن صؼف ٠ك٨ٕل ٧٠حاب ١٦ؼاه و صیاط

 : گؼٗحٟ  ازق٨ن رو ظ٨قضاٟٝ ٣گاه ةاةا مغای ةا

 !٥٣؟ یا ظتؼه چ٥ ةگی ظ٨ای ٠ی -

 : گ٘ث زده وذوق کؼد ص٥ٛٞ ةاةا ةازوی دور رو دؿحف ة٨د، ک٤ارش  ک٥ ٠ا٠ان
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 .ظ٤غه ٠ی داره ٦ٟ ةاز ک٥ ٠اؿث جؼ٣ٟ ای٢ ق٥ ١٣ی ةاورم -

 . ظتؼه چ٥ گٟ ٠ی دٚیٙ ة٧ح٨ن قب صاال... ٣تاٗیغ داؿحان ج٨روظغا -

 : گ٘ث ٝتع٤غ ةا وٝی زغی ةْغ و کؼد ٠ا٠ان ة٥ ٣گا٦ی ةاةا

 .٦ـث ة٧حؼی ظتؼ٦ای زا ای٢ ٣گ٨... ٠اؿث پیف ٗٛي ظتؼا کؼدم ٠ی ٗکؼ -

 : گ٘حٟ و دادم ٠ا٠ان ة٥ رو ٣گا٦ٟ... داقث ٨ُ٤٠ر صؼٗف

 ق١ا؟ پیف ة٨ده ظتؼی چ٥ چی؟ ی٤ْی -

 .پؼیغ ةاال جْسب از اةؼو٦ام ک٥ دزدیغ ٦ام چكٟ از رو ٣گا٦ف ٠ا٠ان

 .١٦ی٢... قغم ظ٨ب وٝی، ة٨دم قغه ٠ؼیه یکٟ ٢٠. کؼده ق٨ٞٔف ةاةات ای٢ ةاةا ٦یچی -

 .کكیغ رو ةاةا دؿث ک٥ ؿ١حف  ةؼم ظ٨اؿحٟ ٣گؼان

 .ةك٨ر رو آ٠اده ٦ای ؿتؽی ةیا ٦ٟ ج٨ ؿْیغ،. ک٤ٟ ک١ک ةؼم  ٢٠ -

 !٣ت٨د٣غ؟... ة٨د٣غ ٠كک٨ك. رٗح٤غ و

 : ةك٥ ز١ِ ة٧ف ص٨اؿٟ قغ ةاّخ دیگ، پای از ةاةا مغای. قغ پعح٥ آش ةاالظؼه

 .ةؽن ٦ٟ رو آش ةیا جؼ٣ٟ -

 ی ٠ال٥ٚ ًؼفِ یک ٌّی٥. رٗحیٟ آش دیگِ ؿ١ث ة٥ ةا٦ٟ و ؿ١حٟ او٠غن  ٦ٟ ًا٦ا و ٌّی٥

  رو وؿٌف ٦ٟ ٢٠ و گؼٗح٤غ رو دیگ٥ ًؼف ٦ٟ ًا٦ا و ةؽرگ

 .دادیٟ جک٨ن رو دؿح٨١ن ؿ٥، دو یک گ٘ح٢ ةا و گؼٗحٟ ٠ضکٟ

 :  زدم ٝب آروم و کكیغم ١ّیٛی ٣٘ؾ

 .پـؼم و دظحؼ ظ٨قتعحی ظ٨دم، ظ٨قتعحی ةؼای -
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

. ة٨د ای١ان... دؿث ماصب ؿ١ث چؼظیغ  ٣گا٦ٟ ک٥ گؼٗث  رو ٠ال٥ٚ ؿؼ ای ٠ؼدو٥٣ دؿث

 : گ٘ث و زد ٝتع٤غی

 ک٤ار در ظ٨دم ظ٨قتعحی ج٨، ظ٨قتعحی ةؼای... ظ٨د٨٠ن ظ٨قتعحی ةؼای ٦ٟ ٢٠ -

 .ک٤ٟ ٠ی دّا ، ٚك٤گث ٦ای ةچ٥

 ٠ال٥ٚ ١٦غیگ٥ ةا ک٤ٟ، زغا رو دؿحٟ ای٤ک٥ ةغون ةٛی٥، ة٥ ج٨ز٥ ةغون و زدم ة٧ف ٝتع٤غی

 .دادیٟ جک٨ن آش  از پؼ دیگِ ج٨ی رو

 ة٨جاکؾ از صسٟ ای٢ ةا کؼدم ٠ی جْسب.  رٗحٟ  ٠ا٠ان پیف و قغم زغا ازش ةاالظؼه

 . ةیاد اةؼو و چكٟ ظ٨ب ای٤ٛغر ج٣٨ـث ٠ی ز٨ری چ٥

 پعف زص١ث کؼدیٟ، جؽئی٢ ٝیٞی و ٢٠ و کؼد٣غ پؼ رو ٦ا کاؿ٥ ظا٨٣م ٝیال و ٠ا٠ان ظاج٨ن،

 .اٗحاد ای١ان و ٠ضـ٢ گؼدن ٦ٟ کؼد٣ك٨ن

 .٠ادرش و ای١ان م، ظا٨٣اده و ٣٨٠غم ٢٠. قغ ظاٝی ظ٥٣٨ آروم آروم ةاالظؼه

 : گ٘ث و ٣ك٣٨غ  م پیك٣٨ی روی ای ة٨ؿ٥ ک٥٤، ظغاصاُٗی ظ٨اؿث ٠ی وٚحی ٠ادرش

 .ّؽیؽم ةؼات ک٥٤  صُ٘ك٨ن ظغا.  ..داری ةچ٥ دو٣ـحٟ ١٣ی وٝی، ١٦ـایح٣٨ٟ ؿا٥ٝ چ٤غی٢ -

 : گ٘حٟ و زدم ٝتع٤غی

 . ظا٨٣م ٝیال داریغ ٌٖٝ -

 ة٥ ؿؼ و آروم او٠غ، ٢٠ پیف. کؼد ظغاصاُٗی ١٦گی از ٨٠دةا٥٣ وٝی ک٨جاه ظیٞی ٦ٟ ای١ان

 : گ٘ث زیؼ

  ک٤ی؟ ٠ی  مضتث ا٠كب -

 !وٚار ةا و ک٨جاه... ظ٤غیغم
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 ظتؼ ة٧ح٨ن ٗؼدا جا... چكٟ وٝی چی٥ ة٥ چی ١٧ٗیغن االن جا... دیگ٥ ٣یـث الزم مضتث -

 .٠یغم

 ای١ان ةضخ ظ٨اؿحٟ ز١ِ، قغنِ ظ٨د٣٨٠ی و رٗح٤ك٨ن ةا. کؼد ظغاصاُٗی و زد ٝتع٤غی

 : او٠غ صؼف ة٥ زودجؼ ٠ضـ٢ ک٥ وؿي  ةکكٟ رو

 !٦ـحی؟ زغی جؼ٣ٟ؟ چی٥ پـؼه ای٢ ی ٚىی٥ -

 : گ٘حٟ و کؼدم ای ظ٤غه جک

 در زغیغ، قؼوع ی٥... زغی٥ ٢٠ ةؼای. ةغم ج٨ویش اش درةاره ة٧ح٨ن االن ظ٨اؿحٟ ٠ی اج٘اٚا -

 ! یاد ١٣ی ةغ ٣ُؼم ة٥ ک٥ کـی ک٤ار

. کؼد٣غ ٠ی ةازی ةأچ٥ ج٨ی داقح٢ ٧٠حاب ١٦ؼاه... کؼدم ًا٦ا و ٌّی٥ ة٥ ٣گا٦ی ٣یٟ

 : گ٘حٟ و زدم ٝتع٤غی

 ...وٝی ٦ـح٤غ ک٨چیک. ظ٨ان ٠ی پغر ٢٠ ٦ای ةچ٥ ١٧ٗیغم راؿحف -

 : گ٘حٟ و ةؼگؼدو٣غم ٠ضـ٢ و ةاةا ة٥ رو ٣گا٦ٟ

 ی٥... ک٤ٟ ق٦٨ؼ دوةاره ٦ام ةچ٥ ظاًؼ ة٥ الز٥٠ ٢٠. ٢١٧ٗ ٠ی ؿ٤ك٨ن از جؼ ةیف ظیٞی -

 .ةاق٥ داقح٥ دوؿح٨١ن ک٥ کـی

 : دادم ادا٥٠ و کكیغم م روؿؼی ة٥ دؿحی

 ةاقٟ؟ ظ٨قتعث ای٤ک٥ ٣غارم؟ رو ٝیاٚحف ٢٠ -

 : گ٘ث زغی و کؼد اظ١ی ةاةا

 واْٚا ک٥ زاؿث ای٢ ٠ـئ٥ٞ ا٠ا، دظحؼم داری رو ظ٨قتعحی ٝیاٚث کـی ٦ؼ از جؼ ةیف ج٨ -

 ق٤اؿیف؟ ٠ی ٚغر چ٥ ٠گ٥ ٠یكی؟ ظ٨قتعث آدم ای٢ ةا

 .زدم ٝتع٤غی ش ٣گؼا٣ی ة٥ و داقث صٙ
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 و داریغ قک اگؼ وٝی، داره دوؿث رو ٦ام ةچ٥ و ظ٨دم ٠یغو٣ٟ ک٥ صغی در... کٟ ظیٞی -

 .٣غارم ٨٠و٨ع ای٢ ةا ٠كکٞی ٢٠ ک٤یغ، جضٛیٙ ظ٨دج٨ن ٦ـحی٢ زا ای٢ وٚحی جا ٣گؼا٣یغ،

 ة٨د، ٣كـح٥ ک٤ارم ک٥ ٠ا٠ان. کؼد٣غ ٣گاه ١٦غیگ٥ ة٥ ٠كک٨ك ظیٞی و اظٟ ةا ةاةا و ٠ضـ٢

 : گ٘ث و گؼٗث رو دؿحٟ

 ک٥٤ جضٛیٙ ةایغ صح١ا پغرت وٝی،  گػاریٟ ٠ی اصحؼام ة٧ف ٦ٟ ٠ا... ج٨ئ٥ ا٣حعاب ای٢ اگؼ -

 . ةك٥ راصث ٢٠ ظیال صغاٜٚ جا

 : داد ادا٥٠ ةٕىی پؼ مغای ةا و چکیغ چؼوکف وٝی  ةؼزـح٥ ی گ٥٣٨ روی اقکی ٌٚؼه

 ک٥ االن ٦ٟ اون ةغم، دؿحف از ٦ٟ دوةاره ظ٨ام ١٣ی... دادم دؿث از رو دظحؼم دوةار ٢٠ -

 .ایـحادی ظ٨دت پا٦ای روی و قغی ؿؼپا جازه

 .کؼدم پاك رو اقکف آزادم دؿث ةا کؼدم، کر ٝتع٤غ ةا رو  ؿؼم

 ظ٨اؿحی٢ اگؼ. ٣غارم کؼد٣ح٨ن جضٛیٙ ةا ٠كکٞی ٢٠  ..  .ک٥ ٠یگٟ. ٢٠ ةكٟ ٚؼة٣٨ث -

  ٠ا٠ان ک٥ ٦ٟ رو پغرش و ٠ادر. ٠یغم رو قؼکحف آدرس و اش ق١اره

 ...و قغه ٨ٗت پغرش. ق٤اؿ٥ ٠ی

 : دادم ادا٥٠ ٠کخ یکٟ ةا! ک٥٤ ٚاًی دوةاره ةاز ٠ضـ٢ و ةگٟ رو ٠ـئ٥ٞ ای٢ ة٨دم ٣گؼان

 . ٢٠ ٠ذٜ... داقح٥ ازدواج یک ظ٨دش -

 .ک٥٤ متؼ ی٤ْی ک٥ ةاال آورد رو دؿحف ةاةا ک٥ ةؽ٥٣ صؼٗی ظ٨اؿث ٠ضـ٢

 : پؼؿیغ دا٣ی٥ چ٤غ از ةْغ ةاةا

 قغه؟ زغا ١٦ـؼش از ج٨ ٠ذٜ ی٤ْی -

 . کؼده ٨ٗت ١٦ـؼش پیف ؿال پ٤ر ٥٣، -
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 :  پؼیغ ة٧ٟ ة٤ٞغی مغای ةا و کؼد ٨ٗران ٠ضـ٢ ةاالظؼه

 !ؿث اص١ٛا٥٣ ک٤ی؟ ازدواج ظ٨ای ٠ی ٠ُؼده  زن ٠ؼدِ ی٥ ةا -

 : گ٘ث  اظٟ ةا و کؼد دظاٝث ٝیٞی

 !٣کؼده ک٥ زؼم کؼده، ٨ٗت  ز٣ف پـؼه ّؽیؽم؟ صؼٗی٥ چ٥ ای٢ -

 : گ٘ث ٠ضـ٢ ة٥ ظٌاب و کؼد ز٠ؽ٥٠ زیؼٝب ی اؿحٕ٘ؼاهلل ظاج٨ن

 . ٣ک٢ دظاٝث ٚغر ای٢... ةچ٥ داره پغر جؼ٣ٟ -

 جعث روی از قغ ٠ی ة٤ٞغ ک٥ صاٝی در ٣ی٠٨غ، ظ٨ش ٠ػاٚف ة٥ ظاج٨ن صؼف ای٢ ک٥ ٠ضـ٢

 : ٔؼیغ

 .دیگ٥ قٟ  گٟ ةؼم و قٟ ظ٥٘ ةگیغ راصث ظب -

 ظـح٥ و کال٥ٗ. رٗث ةیؼون ظ٥٣٨ از زد٣غ، ٠ی مغاش ک٥ ظاج٨ن و ٝیٞی ة٥ ج٨ز٥ ةغون و

 : گ٘حٟ ة٨د قغه ظیؽ ٣یٟ ٣گؼا٣ی ةا ک٥ ٝیٞی ة٥ ظٌاب

 .  ک٤ٟ ٠ی مضتث ةا٦اش ظ٨دم ةْغ و گؼده ٠ی ةؼ... ٣تاش ٣گؼان ةؼه، صؼم ؿ١ث اصح١اال -

 : دادم ادا٥٠ و کؼدم ٣گاه ةاةا ة٥

 .ةگیغ ٢٠ ة٥ ٦ٟ رو ٣ُؼج٨ن و ک٤یغ جضٛیٙ. ق١اؿث ی ازازه او٨ٝیحٟ االن -

 ظیٞی ة٨د ٠كعل ک٥ ٦ٟ ٠ضـ٢! ٝیٞی صحی... ٨ًر ١٦ی٢ ٦ٟ ٠ا٠ان ة٨د، کال٥ٗ ةاةا

 .ؿث کال٥ٗ

 ک٥ ؿ١حف دوییغم پ٨قیغم، رو ٦ام ک٘ف و پایی٢ او٠غم ؿؼیِ ٌّی٥ ی گؼی٥ مغای ةا

  ةا ٦ٟ ًا٦ا و ٧٠حاب و اٗحاده ز٠ی٢ روی پا و دؿث و چ٧ار دیغم

 .ایـحاد٣غ ک٤ارش ٣گؼا٣ی
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 .داد ٣ك٣٨ٟ رو ظاکیف ٦ای دؿث ةٕه ةا.  ةك٥ ة٤ٞغ کؼدم ک١کف و گؼٗحٟ رو ةٕٞف زیؼ

 .٠ا٠ا ؿ٨زه ٠ی -

 : گ٘حٟ ةؼد٠ف ٠ی ظ٥٣٨ ؿ١ث ة٥ ک٥ صاٝی در. کؼدم ةٕٞف و زدم ٝتع٤غی

 ق٨رم ٠ی رو پات و دؿث االن... ک٥ ک٤ی گؼی٥ ٣تایغ ٠یك٥، ةؽرگ داره دیگ٥ ٠ا٠ان دظحؼ -

 .٠یك٥ ظ٨ب زود و

 .قغ جؼ کٟ ٦ٛف ٦ٙ وٝی ٣ؽد صؼٗی

 ظنٞث. ةع٨اة١٣٨ك٨ن ةؼم جا اجاق ج٨ی رٗح٤غ ةٛی٥، ة٥ گ٘ح٢ ةعیؼ قب از ةْغ ًا٦ا و ٌّی٥

 .زد٣غ ١٣ی صؼف صؼٟٗ روی ک٥ ة٨د ای٢ ظ٨ةك٨ن

 مضتث ةا٦اش ةح٣٨ٟ جا ةؼگؼده زودجؼ کاش ای ک٥ کؼدم ٗکؼ ظ٨دم ةا... ة٨دم ٠ضـ٢ ٣اراصث

 . ک٤ٟ

 قغن ةـح٥ و ةاز  ٦ٟ ةْغ و ظ٥٣٨ ز٣گ مغای ک٥ ة٨دم ٦ا ةچ٥ ةؼای الالیی ظ٣٨غن ٠ك٨ٕل

 .او٠غ در

 داظٜ جعث روی ٠ضـ٢ دیغم ک٥ ةیؼون رٗحٟ و کؼدم ماف ًا٦ا و ٌّی٥ روی رو پح٨

 . پایی٥٤ ٦ٟ ؿؼش و ٣كـح٥ صیاط

 مغای و ؿ١حف رٗث زودجؼ و کكیغ ّٛب رو ةازوم ٝیٞی ؿ١حف، ةؼم ظ٨اؿحٟ ک٥ ١٦ی٢

 .پیچیغ صیاط کٜ ج٨ی ش ّنتی و آروم چ٤غان ٥٣

 زن ی٥ ١٣یگی ةغی؟ ةایغ رو ماصاةث ةی گ٨قی اون ز٨اب ١٧ٗی ١٣ی ٣غاری؟ ّٜٛ ج٨ -

  ظ٥٣٨؟ گ٨ق٥ ک٥٤ دق ٣گؼا٣ی از ١٠ک٥٤ ک٥ دارم

 و ش ؿی٥٤ ج٨ی زد ٝیٞی وٝی، ک٥٤ ةٕٞف ظ٨اؿث و قغ ة٤ٞغ ٠ضـ٢ ک٥ گؼی٥ زیؼ زد

 .  کؼد ةٕٞف ٠ضکٟ و کكیغ رو دؿحف ٠ضـ٢ ک٥ ظ٥٣٨ ج٨ی ةؼگؼده ظ٨اؿث
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 ظ٨دم ةْغ و ٣ؼن صیاط ج٨ی گ٘حٟ ةاةا و ٠ا٠ان ة٥ اول و داظٜ ةؼگكحٟ  آروم و زدم ٝتع٤غی

 .ةؽ٣ٟ ؿؼ ٦ا ةچ٥ ة٥ جا اجاق ج٨ی رٗحٟ ٦ٟ
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 : گ٘ث صؼص ةا و زد ؿؼم دور ةا٣غِ ة٥ رو چـب آظؼی٢ ارؿالن

 د٥ْٗ ای٢. او٣ا ی ظ٥٣٨ رٗحی قغی ة٤ٞغ چؼا ١٧ٟٗ ١٣ی واْٚا ٢٠ ا٠یؼّٞی. قغ ج٨١م ةیا، -

 !ةگػار٣ث؟ ز٣غه ٨ْٞ٠م کسا از امال چی؟ دیگ٥ ی د٥ْٗ ظ٨رد، ةعی٥ ؿؼت و ظ٨ردی کحک

 : گ٘حٟ کكیغم ٠ی دراز جعث روی ک٥ صاٝی در و کؼدم ای ظ٤غه جک

 . ٣یـح٤غ ٚاجٜ ٦ـح٤غ، ک٥ کـی ٦ؼ و ٦ؼچی -

 : دادم ادا٥٠ زغی و آروم و ةؼگؼدو٣غم ؿ١حف ة٥ رو ؿؼم

 ةغی جؼ٣ٟ و ظ٨دم صٙ در ٢٠! ای٢ از جؼ ةیف صحی... ص٥١ٛ ک٥ دو٣ی ٠ی  ٦ٟ ظ٨دت -

 دؿث ة٥ ةؼای رو جالقٟ ظ٨ام ٠ی ا٠ا، ٣یـحٟ ٦ا اون ةعكف ٠ـحضٙ و زیاد ظیٞی... کؼدم

 .ةک٤ٟ آورد٣ف

 .ةؼگؼدو٣غم ؿٖٛ ؿ١ث ة٥ رو ٣گا٦ٟ و کكیغم آ٦ی

 .٦ـث ٦ٟ ٢٠ ٠ال دارم،  ؿ٧ٟ ازش ٦ٟ ٢٠ ک٥... داره ةچ٥ ی٥ اون -

 .کكیغ ٦٨٠اش ج٨ی رو دؿحف کال٥ٗ

 ص٨ٛق ج١ام ج٨ ا٠یؼّٞی؟ رٗح٥ یادت ةتی٤ی؟ رو ةچ٥ ذاره ٠ی ک٥ دو٣ی ٠ی کسا از آظ٥ دِ -

 . ٦ـث ٦ٟ صک١ف و ٚاوی ز٨ٞی دادگاه ج٨ی... دادی جؼ٣ٟ ة٥ رو ةچ٥ اون از داری ٣گ٥

 جیؼ ظ٨دم ؿؼِ ک٥ زدم ک١ؼش ة٥ ٝگغی پام ةا. ؿؼم ج٨ی ک٨ةیغ رو ٨٠و٨ع ای٢ ٨٠ِٚ ةغ

 : ٔؼیغم ّنتی. قغ ٚاًی اون گ٘ح٢ِ "چح٥" ة٤ٞغ مغای ةا آظٟ مغای. کكیغ
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  ةؼو... ا٠یغم ج١ام ة٥ ز٥٣ ٠ی گ٥ ةغه، ا٠یغواری ٢٠ ة٥ ای٤ک٥ زایِ زا، ای٢ ٣كـح٥ ٢٠ رٗیِٙ -

 .٣غارم رو ص٨مٞث ق٨ گٟ

 رٗث ٠ی ةیؼون و داد ٠ی ٠اؿاژ رو ک١ؼش ک٥ صاٝی در و گؼد ٣گا٦ٟ پؼیغه ةاال اةؼو٦ای ةا

 : کؼد ٔؼٔؼ

 !ریك٨ پٞكثِ... اه اه. ک٥٤ ٠ی ظاٝی ٢٠ ؿؼِ رؿ٥، ١٣ی یارش ة٥ دؿحف! آ٠ازو٣ی وصكیِ -

 در٦ؼصال. ٣غاقحٟ ص٨م٥ٞ امال ٢٠ وٝی، ک٥٤ ٠ی ق٨ظی دو٣ـحٟ ٠ی. ةـث رو در ٦ٟ ةْغ

 ... ٥٣... جؼ٣ٟ ی ةچ٥ ة٥ ٣ـتث ک٥ ص٨ٛٚی ج١ام ٢٠ گ٘ث؛ ٠ی راؿث

 .ةعكیغم ة٧ف رو داقحٟ اون و ٢٠ ی ةچ٥ ٨٠ن، ةچ٥

 !کؼد ظ٨رد رو جؼ٣ٟ ک٥ ٦ـحٟ اص١ٙ ی٥ ٢٠ چ٨ن... چ٨ن

 یا دظحؼه ٨٠ن ةچ٥ ک٥٤؟ ٠ی کار چی داره االن ی٤ْی! کؼدم؟ کار چی ٨٠ن ز٣غگی ةا ٢٠ ظغایا 

 .صغودا ةاق٥ ؿاٝف چ٧ار ةایغ االن پـؼ؟

 ٦٨٠ام ةی٢ و چکیغ چك١ٟ ی گ٨ق٥ از اقکی ٌٚؼه ک٥ رٗحٟ ٠ی گاز جعح٥ ٨ًر ١٦ی٢ داقحٟ

 .قغ گُٟ

 !ة٨دم داده دؿث از رو دوق٨ن ٦ؼ ٢٠ ک٥ ة٨د ای٢ صٛیٛث
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 ة٥ و ز٠ی٢ گػاقحٟ رو ة٨د رٗح٥ ظ٨اةف ک٥ ٌّی٥ ٝتع٤غ ةا. ٣كـث ز٠ی٢  روی ک٤ارم ةاةا

  رٗح٥  ازدواج جضٛیٛات ةؼای ٠ضـ٢ ةا ا٠ؼوز. ةؼگكحٟ ةاةا ؿ١ث

 راه ٦ٟ د٨ّا دیگ٥ ک٥ ة٨د گ٘ح٥ چی ة٧ف ٝیٞی دو٣ٟ ١٣ی وٝی، ة٨د ٣كغه ٚا٣ِ ٠ضـ٢. ة٨د٣غ

 . ٤٣غاظث
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 : زدن صؼف ة٥ کؼد قؼوع آرو٠ی مغای ةا و زد ٝتع٤غی ةاةا

 ظ٨قٟ ازش ظ٨ةی٥، و اٗحاده زا پـؼ زدم؛ صؼف ای١ان آٚا ظ٨د ةا ٦ٟ کؼدم، جضٛیٙ ٦ٟ -

 قی؟ ١٣ی پكی٨١ن ١ٌ٠ئ٤ی جؼ٣ٟ وٝی، او٠غ

 : گ٘حٟ ٚاًْا٥٣ ٦ام، ةچ٥ ة٥ ٣گا٦ی ٣یٟ ةا و گؼٗحٟ گاز رو ٝتٟ

 !ةاةا ٣کكیغم ؿعحی کٟ ز٣غگیٟ ج٨ی ٢٠. قٟ ٠ی ظ٨قتعث ک٥ ١ٌ٠ئ٤ٟ -

 : گ٘ث ةك٥ زغا ای٤ک٥ ةغون و ة٨ؿیغ رو پیك٣٨یٟ و گؼد٣ٟ پكث گػاقث رو دؿحف

 . ةگیؼه رو ت ظ٨قضاٝی ٣ح٥٣٨ ٦یچی دیگ٥ ا٠یغوارم -

 . گ٘حٟ آروم ا٣كاهلل یک و زدم ٝتع٤غی

 ٠ضـ٢ کارِ و ٠ٌب ظاًؼ ة٥ قغن ٠ست٨ر ٝیٞی و ٠ضـ٢... گػقث چیؽ ٥١٦ روال، ًتٙ

 ٢٠ ةؼای ٠ضـ٢. ةیان صح١ا دوةاره داد٣غ ٨ٚل ا٠ا، ة٨د٣غ ٣اراصث ٦ٟ ظیٞی و ةؼگؼد٣غ

 . رٗث و کؼد ظ٨قتعحی آرزوی

 ظاج٨ن و ٢٠ واٝغی٢ ٠ادرش، و ای١ان صى٨ر ةا ظ٨د٣٨٠ی ظ٨اؿحگاریِ ٠ؼاؿٟ قب، ٨١٦ن

 .داقح٤غ صى٨ر ٦ٟ ٢٠ وروزک جا دو ک٥ اٝتح٥ قغ؛ ةؼگػار

 ةا و ةؼداقحٟ رو چایی ؿی٤ی. دادم ًا٦ا دؿث ة٥ رو ٤ٚغون و ٌّی٥ ة٥ رو قکالت َؼف

 .کؼدم جْارف رو چایی و رٗحٟ ة٨د٣غ ٣كـح٥ ٦ا ٨١٧٠ن ک٥ ٚـ١حی ة٥ ١ّیٙ ٣٘ؾ یک

 پكث. ةؼداقث رو ر٣گ ؿ٘یغ ٤ٗس٨ن ک٨جا٦ی، جكکؼ ةا و زد ٝتع٤غی رؿیغم، ک٥ ای١ان ة٥

 دوق٨ن ٦ؼ ٝتع٤غی ةا ای١ان ٠ادر ک٥ کؼد٣غ جْارف قکالت و ٤ٚغ ٦ٟ ًا٦ا و ٌّی٥ ٢٠ ؿؼ

 : گ٘ث و ة٨ؿیغ رو

 ...٠اقاهلل. دٟٝ ّؽیؽ٦ای ٠ؼؿی -
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 ظاج٨ن ک٤ار زام، ؿؼِ آظؼ در و کؼدم جْارف ٠ا٠ان ة٥ رو چایی آظؼی٢ و زدم ٝتع٤غی

 : او٠غ صؼف ة٥ ای١ان ظ٨د ةاالظؼه ک٥ گػقث ؿک٨ت ة٥ ای چ٤غدا٣ی٥. ٣كـحٟ

 وٚحی از. ک٥٤ ةاز رو زدن صؼف ؿؼ ق١ا ةا ای٤سا ةع٨اد ک٥ ٣غارم پغر ٢٠ ظب زاویغ، آٚای -

  و کارم از... ایـحادم ظ٨دم پای روی کؼدن، ٨ٗت پغرم

 .ظغ٠حٟ در ٢٠ داریغ ٦ٟ ؿ٨اٝی اگؼ. ٦ـحیغ زؼیان در و گ٘حٟ ةؼاج٨ن ک٥ ٦ام دارایی

 م ظا٨٣اده ٦ای چ٧ؼه جک جک ج٨ی رو جضـی٢ ک٥ زد ٠ی صؼف اٚحغار ةا و ٠ضکٟ ٚغر اون

 .ةاةا اٝعن٨ص ّٞی... ةغم جكعیل ج٣٨ـحٟ ٠ی

 !ا٣غاظث ا٠یؼّٞی یاد ّسیب رو ٢٠ کؼدن مضتث ج٨ی اٚحغارش

 : گ٘ث آروم ی ؿؼ٥ٗ جک ی٥ ةا و کكیغ ش روؿؼی ة٥ دؿحی ٠ا٠ان

  ای١ان؟ آٚا ٣غاریغ ٠كکٞی ٨٠و٨ع ای٢ ةا ق١ا... داره ةچ٥ جا دو ٢٠ دظحؼ -

 : گ٘ث و زد ١٣ایی د٣غون ٝتع٤غ ای١ان

 اگؼ داقث؟ ٠كکٜ ٠یك٥ ٠گ٥ ًا٦ا و ٌّی٥ ّاٚٞی و ٧٠ؼة٣٨ی قیؼی٤ی، ة٥ ٦ایی ةچ٥ ةا -

  ٦ٟ ٢٠... ظیؼ ک٥ ظا٥٠٨٣ جؼ٣ٟ ی گػقح٥ ةا ةیكحؼ ٨ُ٤٠رج٨ن

 .ؿث آی٤غه ٧٠ٟ و داقحٟ ای گػقح٥

! ة٨د ٠ح٘اوت ٠ازؼا٦ای از پؼ ٠اقاهلل ام گػقح٥ ک٥ ٤٠ی واؿ٥ ة٨د جکؼاری اش ز٥ٞ١ ای٢

 : زد ٗؼیاد ؿؼم ج٨ی کـی

 ... و زد ج١٧ث ة٧ث ک٥ ٥١٧٠ ٥١٧٠، وٝی ٣یـث ٧٠ٟ گػقح٥ ک٥ گ٘ث ٠ی ٦ٟ ا٠یؼّٞی -

 از ی٨٧ ا٣گار گ٘ث، ة٤ٞغ رو اؿ١ٟ ک٥ ةاةا مغای ةا ک٥ ة٨دم رٗح٥ ظٞـ٥ ج٨ی دوةاره گ٨یا

 ٠ا٠ان. کؼدم ٣گاه ز١ِ ة٥ قغه گؼد چك١ای ةا و کكیغم ١ّیٛی ٣٘ؾ. اٗحادم پایی٢ ة٤ٞغی

 : زد ٝب آروم و ةازوم روی گػاقث رو دؿحف
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 !پؼیغ؟ ر٣گث چؼا ظ٨ةی؟ -

 : گ٘حٟ و زدم زورکی ٝتع٤غ

 ةاةا؟ گ٘حی٢ چیؽی. ٗکؼ ج٨ی رٗحٟ ی٨٧ ةتعكیغ -

 : گ٘ث و کؼد ر٣گی کٟ اظٟ ةاةا

 ةؼ٣ا٥٠ ّٛغج٨ن ٠ؼاؿٟ ةؼای ٦ٟ ةْغ و ةک٤یغ داریغ مضتحی اگؼ و اجاق ج٨ی ةؼیغ گ٘حٟ -

 . ةچی٤یٟ

 ٦ٟ درؿث ا٠ا، ٣غاقحٟ رو ش آ٠ادگی ٢٠! ٥٣ دائٟ وٝی ٨٠ٚث ّٛغ قایغ... زوده ّٛغ! اوه

 .ةگٟ رو ای٢ ٨٦یی یک ٣ت٨د

 روی گ٨ق٥ یک و اجاق ج٨ی رٗحیٟ ًا٦ا، و ٌّی٥ کؼدن ؿؼ ة٥ دؿث از ةْغ و قغم ة٤ٞغ 

 ة٥ رو ة٨د زا٨٣م ةاالی جا ش ة٤ٞغی ک٥ م ٣عی ر٣گِ آةی ٝتاس از ای گ٨ق٥. ٣كـحیٟ ز٠ی٢

 : گ٘حٟ آروم و گؼٗحٟ دؿث

 ةگیٟ؟ چی ظب -

 : گ٘ث زغی وٝی ٝتع٤غ ةا

 . ةگی چیؽی ظ٨ای ٠ی ٠كعن٥... ةگ٨ ق١ا -

 .ک٤ٟ ١٣ی  جْسب ١٦ی٢ ةؼای... زر٣گ و جیؽ ١٦یك٥ ٠ذٜ

 ٠ذال یا ة٣٨١یٟ؟ ٣ا٠ؽد ٠غت ی٥ ٠یگٟ. ک٤یٟ ٠ی ّس٥ٞ داریٟ ک٤ٟ ٠ی صؾ یکٟ صٛیٛحف -

 ٨٠ٚث؟ ّٛغ صغ در

 .٣كـث جؼ راصث و قغ زا ة٥ زا ک١ی

 قغی؟ پكی٨١ن ٢٠ ةا ازدواج از -
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 .کؼدم ای ٣اظ٨اؿح٥ ی ظ٤غه جک

 . ٦ـحٟ آی٤غه ٣گؼان ٗٛي... ٥٣ وٝی، ةكٟ پكی٨١ن  ةع٨ام ک٥ ٣کؼدیٟ ازدواج -

 ٗکؼ. کؼدم ٣گا٦ف قغه گؼد ٦ای چكٟ ةا ک٥ ةؼد ام چ٥٣٨ ؿ١ث ة٥ و آورد ز٨ٞ رو دؿحف

 حفدؿ و ة٨د اقحتاه ٗکؼم  ا٠ا... ک٥٤ ١ٝـٟ ةع٨اد ک٥ ةاق٥ ٦ا صؼف ای٢ از ٠ُٛیّغجؼ  کؼدم ٠ی

 . کكیغ  پؾ رو

 ک٤ی ٠ی ٗکؼ ک٥ ٦ؼز٨ر. ةیارم ٗكار ة٧ث ٣غارم ٚنغ... ک٤ی ٠ی ٗکؼ چی ة٥ دو٣ٟ ٠ی -

 . ةگیؼ جن١یٟ جؼی، راصث

 . رٗحیٟ ةیؼون و قغیٟ ة٤ٞغ ةاالظؼه. زدم ٝتع٤غ درکف ٥١٦ ای٢ ة٥

 ک٥ ای ١٦ـای٥ آٚام١غی، صاج ة٥ ظاج٨ن. کؼد٣غ اؿحٛتال ١٦گی گ٘حٟ، رو جن١ی١ٟ وٚحی

 و ٣كـحیٟ  ٦ٟ ک٤ار. کؼد د٨ّجف و زد ز٣گ ةع٥٣٨، ةؼا٨٠ن ٠ضؼ٠یث ی می٥ٕ ج٣٨ـث ٠ی

 . قغ زاری ای١ان و ٢٠ گ٘ح٢ِ  َٚتِٞثُ ةا روزه، ةیـث ٨٠ٚثِ ٠ضؼ٠یث ی می٥ٕ زود ظیٞی

 .داد ای١ان ة٥ و درآورد رو ظ٨دش دؿثِ ج٨ی ی ص٥ٛٞ ظا٨٣م ٝیال

 .٦ؼدوج٨ن ةكیغ ظ٨قتعث. گٟٞ ّؼوس ٣ك٨نِ ٦ٟ ای٢ -

 ج٥ ک٥ ة٨ؿیغ ک٨جاه و آروم رو پیك٣٨یٟ و کؼد دؿحٟ رو زیتا وٝی ؿاده ٣گی٢ جک ی ص٥ٛٞ

 ...ٝؼزیغ دٟٝ

 ةایغ، ک٥ ز٨ری اون ٢٠ دلِ ة٥ وٝی... وٝی ة٨د ّكٙ از ز٤ـف! داقث ٗؼق ة٨ؿ٥ ای٢ 

 !٤َ٣ِكَـث
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 ةاالظؼه ک٥ پؼؿیغ ٠ی ؿ٨ال ٠غام و ة٨د گیر ٌّی٥ وٝی، کؼد ٠ی ٣گاه ٠ح٘کؼ و آروم ک٥ ًا٦ا

 .ةغم رو ٦اش ؿ٨ال ز٨اب جا کؼدم و ةٕٞف
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 ٠ا٠ا؟ ةاةا٥٣٨٠ ای١ان ٨١ّ االن ی٤ْی -

 : گ٘حٟ آروم و کكیغم ؿؼش ة٥ دؿحی

 ...ج٣٨ی ٠ی ةاقی داقح٥ دوؿث اگؼ ی٤ْی ، ٥٤٠ ق٦٨ؼِ االن ای١ان ٨١ّ -

 :  دادم ادا٥٠ اِکؼاه ةا و دادم ٨ٚرت رو د٤٦ٟ آب ا٠ا... ةگٟ رو ای٢ ٣غاقحٟ دوؿث

 .ک٤ی مغاش ةاةا ج٣٨ی ٠ی -

 : گ٘ث ٢٠ ة٥ ظٌاب و کؼد اقاره ای١ان ة٥ ةاةا ةؽ٥٣، صؼف ٌّی٥ ای٤ک٥ از ٚتٜ

 قام ةؼای ٦ٟ ق١ا ظا٨٣م، ٝیال. داریغ صؼف کٞی ٦ٟ ةا قک ةی دا٠اد و ّؼوس جازه -

 .قیٟ ٠ی ظ٨قضال ة٣٨١یغ

 رٗث ظ٣٨ك٨ن ة٥ ٢٠ کؼدنِ ٣نیضث یکٟ از ةْغ ظا٨٣م ٝیال و ٣غاقث ٗایغه امؼار٦ا٨٠ن

 .ةاق٥ ٠ا ةا رو قام جا ٣٨٠غ ای١ان وٝی،

 ش ٗکؼی روق٢ ةُْغ اون ج٨ی دوةاره ظ٨ر٣غ، ١٣ی جک٨ن ک٤ارم از ًا٦ا و ٌّی٥ دیغ وٚحی ةاةا

 : گ٘ث ٧٠ؼة٣٨ف ٝتع٤غ ةا و رٗث

 .داریغ صؼف کٞی دیگ٥  ةا٦ٟ صح١ا و ٠ضؼ٠یحح٥٣٨ قب اوٝی٢... ةگؼدیغ رو ا٠كب ةؼیغ -

 ٝتع٤غی. ة٨د قغه ظ٨قحیپ ظیٞی ای، ؿؼ٥٠ ق٨ٞار و کث اون ج٨ی ک٥ کؼدم ٣گاه ای١ان ة٥

 . ةپ٨قٟ ٝتاس جا رٗحٟ "ةاازازه" گ٘ح٢ ةا و زدم

 ام پؼیغه ر٣گ م٨رت ة٥ آی٥٤ ج٨ی رو ٣گاه آظؼی٢. ةؽ٣ٟ قیک و ظا٠٨٣ا٥٣ جیپ ی٥ کؼدم ؿْی

 : کؼدم ز٠ؽ٥٠ ظ٨دم زدن گ٨ل ةؼای آروم و کؼدم

 .ؿث ٥١٦ ٣ِ٘ ة٥ ای٢...دظحؼ ةاش آروم -

 . قغ ة٤ٞغ ٠تٜ روی از ای١ان ک٥ ةیؼون رٗحٟ
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 : گ٘ث و قغ آویؽون گؼد٣ٟ از ٌّی٥ رٗح٢ ٨٠ِٚ

 ةتؼی٢؟ ٦ٟ رو ٠ا ق٥ ١٣ی -

 . ٠یغم ٨ٚل ٠یؼیٟ، چ٧ارجایی دیگ٥ ی د٥ْٗ -

 و ٣كـث صؼکث ةی دا٣ی٥ چ٤غ قغیٟ، ٠اقی٢ ؿ٨ار وٚحی و ةیؼون زدیٟ ظ٥٣٨ از ةاالظؼه

 .کؼد ج٨ٖٚ م٨رجٟ از ٠حؼی ؿا٣حی چ٤غ ج٨ی و قغ  ظٟ ةغ٣ٟ روی ٨٦ا ةی

 ٦ام، ٝب رو ٦اش ٝب ٣كـح٢ ةا و کؼد کر رو ؿؼش ک٥ کؼدم ٣گا٦ف قغه گؼد ٦ای چكٟ ةا

 ٦ام ٝب روی ای ة٨ؿ٥ اّحؼاض ةغون اون ا٠ا... ٣کؼدم ١٦ؼا٦یف. قغ ةـح٥ ظ٨دکار ٦ام چكٟ

 . گؼٗث ٗام٥ٞ و زد

 ٣غاقحٟ؟ رو ةایغ ک٥ صـی اون چؼا. کؼدم ر٦ا رو ام قغه صتؾ ٣٘ؾ ٠اقی٢، اٗحادن راه ةا

 !کؼدم؟ اقحتاه رو کسا

 جازه و ةؼد ةاال رو ٠اقی٤ف وتي مغای ک٥ گػقث چٛغر دو٣ٟ ١٣ی! ؿک٨ت و ة٨د ؿک٨ت

 : گ٘حٟ و زدم ٝتع٤غی. قغ ٠ی پعف کال٠ی ةی و زیتا آ٤٦گ ک٥ ق٤یغم

 !ةعك٥ آرا٠ف ٚغر چ٥ -

 .گػاقث د٣غه روی و گؼٗث رو دؿحٟ

 ؿال قف از ةْغ... کؼدی ٚت٨ل ک٥ ٠ؼؿی. ةعك٥ آرا٠ف ظیٞی ٢٠ ک٤ار ٦ٟ ج٨ وز٨د -

 . ةع٨اةٟ راصث ظیال ةا ج٣٨ٟ ٠ی ةاالظؼه

 : داد ادا٥٠ ٠کخ یکٟ ةا

 .٠یك٥ جک١یٜ آرا٠كٟ ام ظ٥٣٨ ج٨ی ةیای وٚحی اٝتح٥ -

 : گ٘حٟ و کؼدم صٍ٘ رو ٝتع٤غم. ة٨د ٚك٤گی پؼدازی ظیال

 .ةک٢٤ ٔؼیتی اصـاس ٣غارم دوؿث ک٤یٟ؟ درؿث ٦ا ةچ٥ ةؼای رو اجاق اول ٣یـث ة٧حؼ -
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 : گ٘ث و کؼد ٨٣ازش رو  دؿحٟ

 .ةاق٢ راصث ٦ٟ ٦ا ةچ٥ جا ک٤یٟ ٠ی درؿحف ٦ٟ رو اون. ٣تاش ٣گؼان -

 ا٠ا، زدیٟ صؼف دَری ٦ؼ از قب اون. کؼد پارك ؿ٤حی و م٘ا ةا ظیٞی رؿح٨ران یک ز٨ٞی

 . ٣کكیغیٟ پیف زد ک٥ ای ة٨ؿ٥ و گػقح٥ از ةضذی ٦یچ

 . ةك٤اؿیٟ جؼ ةیف رو ١٦غیگ٥ کؼدیٟ ؿْی و ظ٤غیغیٟ گ٘حیٟ،

 روزی جا رٗث، ٠ی پیف ظ٨ب داقث چیؽ ٥١٦ گػقث؛ ظ٨دش صاٝث ة٧حؼی٢ در ٦٘ح٥ دو

 ... ک٥ زد رو ٦ایی صؼف ٣گؼا٣ی و جؼس ةا و زد ز٣گ ٠ا٠ان ک٥

 ظغاصاُٗی پؼؿ٤ٜ ةا و ة٨دم گؼٗح٥ جض٨یٜ رو ٠غارکٟ. ة٨دم ةؼگكح٥ ٦حٜ از جازه روز اون

 . ة٨دم کؼده

. ٣پػیؼٗحٟ ک٥ ةكٟ کار ة٥ ٠ك٨ٕل قؼکحف ج٨ی و ةیعیال رو کارم ک٥ ة٨د گ٘ح٥ ة٧ٟ ای١ان

 و ةیارم رو(( داری ظا٥٣)) قؼیٖ قٕٜ ة٥ دادم جؼزیش وٝی، کؼدم ر٦ا رو ٦حٜ ج٨ی کارم

 .ک٤ٟ دٝتؼی ق٦٨ؼم،  ةؼای و ک٤ٟ ةؽرگ رو  ٦ام ةچ٥

 : گ٘ث و اجاق ج٨ی او٠غ کال٥ٗ ظاج٨ن ک٥ کؼدم ٠ی ٨ّض ٝتاؿٟ داقحٟ

 .زده ز٣گ ٠ادرت ج٢٘ٞ، پای ةیا... ٠ادر ة٤ٞغق٨ -

 روی و  ج٢٘ٞ ؿ١ث رٗحٟ. دادم زا ک١غ ج٨ی و کؼدم جا رو ٝتاؿٟ... ة٨د پؼیك٨ن زیادی

 : پیچیغ گ٨قٟ ج٨ی ٠ا٠ان ٣گؼان مغای ؿالم، گ٘حٟ ک٥ ١٦ی٢. گػاقحٟ گ٨قٟ

 ٠ضـ٢ ک٢، ز١ِ رو ٦ات وؿایٜ. ٠یگٟ چی ةتی٢ ةغه گ٨ش. ّؽیؽم ؿالم جؼ٣ٟ..  .جؼ٣ٟ -

 .ةاش زود پؾ رؿ٥، ٠ی قب از ٚتٜ جا. ةتؼجث دیگ٥ زای ی٥ ک٥ د٣تاٝث یاد ٠ی داره

 : گ٘حٟ و دادم جکی٥ دی٨ار ة٥ گیر

  ةؼیٟ؟ کسا! قغه؟ ظتؼ چ٥ قغه؟ چی! ةتی٤ٟ متؼک٢... ک٢ متؼ ٠ا٠ان -
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 .او٠غ ةاةا مغای ک٥ قغ کكیغه دؿحف از گ٨قی ا٣گار

. ةؼؿ٥ ٠ضـ٢ جا ک٢ آ٠اده رو ًا٦ا و ٌّی٥ ک٢، ز١ِ رو وؿایٞث... ٣پؼس ؿ٨ال جؼ٣ٟ -

 .دظحؼم ک٥١ وٚث

 ازش ٣گاه ٠کخ ةا. کؼدم ٣گاه ة٨د قغه ظیؼه ة٧ٟ ٠ك٨٧دی کا٠ال اؿحؼس ةا ک٥ ظاج٨ن ة٥

 : گ٘حٟ ةاةا ة٥ ظٌاب و گؼٗحٟ

  ق٦٨ؼم ةا جا... ک٤ٟ ازدواج ٚؼاره ٠حا٦ٟٞ،  االن ٢٠. گیغ ١٣ی  ٢٠ ة٥ ک٥ قغه چیؽی یک -

 رو راه ٥١٦ ای٢ اٝکی ةگیغ و ةؽ٣یغ ز٣گ  ٦ٟ ٠ضـ٢ ة٥. ١٣یؼم زا ٦یچ ٦ٟ ٣ک٤ٟ ١٦ا٤٦گ

 ةاةا؟ ٣غاری کاری. ٣یاد

 اون زودجؼ ک٢ ز١ِ... زا اون یاد ٠ی داره ا٠یؼّٞی! جؼ٣ٟ ج٨ دؿث از ظغا ای... ظغا ای -

 قغ دیؼ داری، ازش ةچ٥ جا دو ١٧ٗیغه ک٤ی، ٠ی ازدواج داری ١٧ٗیغه... رو ال٠نب وؿایٜ

 .٣ک٢ ةضخ ٢٠ ةا... جؼ٣ٟ

  رو ةغ٣ٟ ؿ٤گی٤ی ٣ح٣٨ـح٤غ ٦ٟ پا٦ام صحی!  ة٨د ؿ٤گی٢... اٗحاد دؿحٟ از ج٢٘ٞ قغم؟ ظكک

 رو م٨رجٟ. او٠غ ؿ١حٟ ة٥ و م٨رجف ج٨ی زد ظاج٨ن. ظ٨ردم ٝیؽ ز٠ی٢ روی و ک٤٤غ جض١ٜ

 : گ٘ث گؼی٥ ةا و کؼد ٨٣ازش

 ة٤ٞغ ظ٨رقیغم، ق٨ ة٤ٞغ.  ةتی٤ی ز٣غگیث ج٨ی ذارن ١٣ی ظ٨ش روز یک ک٥ ةؼات  ة١یؼم -

 .ک٤ٟ صاوؼ رو ٦ا ةچ٥ ٢٠ جا ک٢ ز١ِ رو ٝتاؿات ق٨

 ...ةحؼؿٟ ظتؼ ای٢ ق٤یغن ةا کؼدم ١٣ی ٗکؼ! ة٨دم جؼؿیغه... ة٨د قغه ؿ٤گی٢  ٦ام ٣٘ؾ

 رو ٦ا ةچ٥ و ظ٨دم ٦ای ٝتاس از ٝتاس دؿث چ٤غ. اجاق ج٨ی رٗحٟ و قغم ة٤ٞغ ؿعحی ة٥

 . ا٣غاظحٟ ک٨چیک ٠ـاٗؼجی کیٖ ج٨ی و ةؼداقحٟ

  ج٨ی ک٥ وصكح٤اکی ةٕه ةا و گؼٗحٟ ٝؼزو٣ٟ ٦ای دؿث ج٨ی رو گ٨قیٟ قغ، صاوؼ ک٥ کیٖ

 .زدم ز٣گ ای١ان ة٥ ة٨د، کؼده ظ٨ش زا گ٨ٞم
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 : گ٘حٟ ٠ٛغ٥٠ ةغون و جؼکیغ ةٕىٟ "زا٣ٟ" گ٘ث ای٤ک٥ ٠ضه ة٥

 ةؼ ةاز وٝی ٠یؼم ای١ان،  ةؼم ةایغ... ةگیؼه رو ٦ام ةچ٥ یاد ٠ی... یاد ٠ی داره ک٤ٟ، ٠ی ٗؼار دارم -

 .گؼدم ٠ی

 . قغ زغی و ٣گؼان مغاش

 ةؼی؟ ظ٨ای ٠ی کسا... کسا ةگیؼه؟  رو ٦ا ةچ٥ یاد ٠ی داره کی قغه؟ چی ّؽیؽم جؼ٣ٟ... جؼ٣ٟ -

 : گ٘حٟ ٦ٙ ٦ٙ ةا

 .ای١ان ج٨روظغا... رو ج٨... زود. ةتی١٤ث... ةار آظؼی٢... ةؼای ةیا... ةیا -

 ...رو ّنتیف مغای ١٦چ٤ی٢ و... ق٤یغم رو ٠اقی٢ را١٤٦ای مغای

 .ظ٣٨ح٣٨ٟ در ز٨ٞی دیگ٥ دٚی٥ٛ  پ٤ر در،  دم ةیا.  ٣ک٢ گؼی٥  یام ٠ی دارم... یام ٠ی دارم -

 . کؼد٣غ ٠ی  ٣گا٦ٟ و ة٨د٣غ ٣كـح٥ گ٨ق٥ یک کؼده ةٓ ًا٦ا و ٌّی٥. کؼدم ٌِٚ صؼف ةی

 : گ٘ث و کكیغ  رو  ةازوم ظاج٨ن ک٥ ة٤ٞغ و گؼٗحٟ  ازق٨ن رو  ٣گا٦ٟ

  .ةیاد ٠ضـ٢ جا در دم ٣ؼو... جؼ٣ٟ ظٌؼ٣اک٥ -

 : گ٘حٟ پ٨قیغم، ٠ی  رو ٦ام ک٘ف ک٥ درصاٝی و کكیغم رو دؿحٟ

 .یاد ٠ی  داره.. ای١ان -

 پیاده. کؼد جؼ٠ؽ ظ٥٣٨ در ز٨ٞی ٠اقی٤ف کؼدم، ةاز رو در ک٥ ١٦ی٢.  دوییغم در ؿ١ث و

 کؼدم ص٥ٛٞ ک١ؼش دور رو دؿحٟ. کؼد  ةٕٟٞ و رؿ٣٨غ ة٧ٟ رو ظ٨دش ة٤ٞغ  ٚغم دو ةا و قغ

 : گ٘ث ک٥

 قغه چی ةتؼه؟ رو ٦ا ةچ٥ ةیاد ٚؼاره کی ةگ٨ ةکف ٣٘ؾ کؼدی، ز٣٨ٟ ٣نٖ... ةاش آروم -

 !صاٝی؟ ای٢ ک٥



 

 behtarinromanha.irد. فرهایی هراجعِ ّا رهاى بْتریي ٍبسایت بِ ّا رهاى جدیدتریي داًلَد رایب 32

 

 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 : گ٘حٟ ةؼیغه ٣٘ؾ ک٥ گؼٗث ٚاب رو م٨رجٟ

 ...ا٠یؼّٜ... ا٠ی -

 زا از ة٨د، ٣گؼٗح٥  ٢٠ از ؿؼأی ٦ٟ ةار یک ؿال چ٧ار ای٢ ج١ام در ک٥ ٠َؼدی داد مغای ةا

 .پؼیغم

 ؟ ظ٨ری ٠ی گ٧ی چ٥ ٠ؼجیک٥ ای٢ ةٕٜ ج٨  داری -

 و چایی ظ٨ردن ةؼای و ظ٨اة٣٨غم رو ٦ا ةچ٥ کا٠ٜ، درؿک٨ت ٦ٟ اون ٣ا٦ار ازظ٨ردن ةْغ

 .ةؼگكحٟ ٝیٞی و ٠ا٠ان پیف قیؼی٤ی

 .ة٥٣٨١ رو روزی چ٤غ ة٨د ٚؼار و ة٨د او٠غه ٢٠ ظاًؼ ة٥ ٝیٞی 

 ر٣گٟ ظ٨ش چایی از رو دارچی٢ و ٦ِٜ ظ٨ش ة٨ی و ة٨دم ٣كـح٥ صیاط ج٨ی م٤غٝی روی 

 : قغ زٞب ج٨ز٧ٟ ٠ا٠ان مغای ةا ک٥ کؼدم ٠ی اؿحك١ام

 ٥٣؟... ةتعكی رو ا٠یؼّٞی ٚؼاره گؼٗحی؟ رو جن١ی١ث ظب -

 : دادم پاؿط آروم و ظ٨ردم رو م چایی از یکٟ

 . ةتعكٟ رو ٣ت٨د٣ف چ٧ارؿال ٣ح٣٨ٟ زودی ای٢ ة٥ قایغ ةعكیغن؟ -

 ٣گاه ٝیٞی ةْغ و ٠ا٠ان ٣گؼان و ٤٠حُؼ ٦ای چكٟ ة٥ ٨٣قیغم، رو م چایی از دیگ٥  ٚٞپ ی٥

 :  دادم ادا٥٠ و کؼدم

 .ة٨د ظ٨ا٦غ ٢٠ ةا ًالق صٙ ةار ای٢ ک٤یٟ، ازدواج ةاق٥ ٚؼار اگؼ و... دارم دوؿحف ا٠ا -

 : پؼؿیغ ؿؼیِ ٝیٞی

 !٣غارن؟ ٠كکٞی ٌّی٥ و ًا٦ا چی؟ ٦ا ةچ٥ -
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 وٝی، ة٨د درك ٚاةٜ ق٨ن ٣گؼا٣ی. دادم جک٨ن "٥٣" ٤ْ٠ی ة٥ رو ؿؼم و زدم ة٧ف ٝتع٤غی

 .او٠غ٣غ ٠ی ک٤ار ةا٦اش ةایغ

 ة٥ ٠ضـ٢ و ةاةا ک٥ وٚحی جا اٝتح٥ ٣ی٘حاد، ای دیگ٥ اج٘اق ٦یچ قب جا. ٣كغ زده صؼٗی دیگ٥

 .او٠غ٣غ ظ٥٣٨

•°•°•°•°•°•°• 

 ریٞکؾ ک٥ ٢٠ ة٥ و داد جک٨ن جاؿٖ ٤ْ٠ای ة٥ رو ؿؼش ةاةا. ظ٤غیغ ة٤ٞغ و ّنتی ٠ضـ٢

 داقحیٟ، ک٥ ٠ازؼایی کٞی از ةْغ ٦ٟ اون آرا٠ف، ای٢. کؼد ٣گاه ظ٨ردم ٠ی رو م ٨٧ٚه داقحٟ

 : گ٘حٟ ١ّیٙ ٣٘ؾ یک ةا! ة٨د ّسیب ٦ٟ ظ٨دم ةؼای

 و ظ٨دم ة٥ ک٥ جن١ی١ی گؼٗح٢ ةؼای دیگ٥ ی٤ْی ای٢ ، قغه م ؿا٥ٝ و٦كث ةیـث ٢٠ -

 رو ق١ا ٦ٟ ٢٠ و چی٥ جن١ی١ث پؼؿیغی٢ ٢٠ از. گیؼم ١٣ی ازازه کـی از ٠ؼة٥ً٨، ٦ام ةچ٥

 .گػاقحٟ زؼیان در

 :   دادم ادا٥٠ جؼ آروم و قغم ظیؼه ةاةا ٦ای چكٟ ج٨ی ظ٨ردم، رو م ٨٧ٚه از دیگ٥ ک١ی

 پكحٟ ٦ٟ ٠ـیؼ ای٢ ج٨ی ک٥ ق١اؿث ةا گیؼی جن١یٟ.. ة٨دیغ پكحٟ ای١ان ی ٚىی٥ ج٨ی -

 .ک٤یغ  جؼکٟ دوةاره یا... یا ةاقیغ

 .ة٨د د٤٦غه جک٨ن صؼٟٗ زد،  مغام جكؼ ةا ٝیٞی و کكیغ ٦ی٤ی ٠ا٠ان

 یک ک٥ ة٨د ٠ؼگف چ٥ دٚیٛا دو٣ٟ ١٣ی و ة٨د کؼده ٚاًی دوةاره ٠ضـ٢ ة٨د، ٠حك٤سی ز٨

 ای٢ ک٥ گ٘حٟ ٠ی ةاظ٨دم گا٦ی. قغ ٠ی ّنتی ای٤ٛغر ةار یک و کؼد ٠ی ةؼظ٨رد آروم ةار

 !ظغا ة٥ جؼه ٠ؼیه ٥١٦ از ٠ضـ٢

 ک٤ارم ٗؼؿحاد، اجاٚك٨ن ؿ١ث ة٥ ٝیٞی ١٦ؼاه ای٤ک٥ از ةْغ و کؼد آروم ک١ی رو ٠ضـ٢ ةاةا،

 : گ٘ث ةاةا ة٥ ظٌاب و قغ ٠ح١ایٜ ز٨ٞ ة٥ ک١ی ٠ا٠ان  ٣كـث

 .گؼٗح٥ رو جن١ی١ف جؼ٣ٟ ٣غیغ، کف دیگ٥ ٣ُؼم ة٥.  جکؼاری٥ ٦ا ةضخ ای٢ ؿْیغ -
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 .گػاقحٟ ٠یؽ روی رو ؿ٨زو٣غ ٠ی رو صٟٞٛ ش جٞعی قغت ة٥ ک٥ م ٨٧ٚه ظاٝی ٤ٗس٨ن

 ١٦ك٨ن چیؽا ای٢ و ٠سغد ٠ؼاؿٟ دوةاره، ظ٨اؿحگاری  ...ةاةا ةؼه راه ج٥٣٨ ١٣ی ا٠یؼّٞی -

  م، ز٣غگی ؿؼ ةؼگؼدم ظ٨ام ٠ی ٗٛي ٢٠. ٦ـح٢ ٤٠ح٘ی

 . ةؼگؼدم ظ٨ام ٠ی مغا و ؿؼ ةی. ٣غاقحٟ ک٥ ای ز٣غگی

 : گ٘ث زغی ظیٞی و کؼد ٨ٗت رو ٣٘ـف ةاةا

 ک٥ دو٣ی ٠ی ا٠یؼّٞی؟ از ٠ؼاٚتث ةؼای ةیاری پؼؿحار ةكی ٠ضت٨ر ١٠ک٥٤ ک٥ دو٣ی ٠ی -

  ة٥ ک٥ ک٤ٟ ةاور ی٤ْی ةؼه؟ ج٥٣٨ ١٣ی ٦ٟ ؿاده ص٨١م ی٥ صحی

 کؼدی؟ ٗکؼ ای٤ا ی ٥١٦

 ٣٘ؾ اّناةٟ ک٤حؼل ةؼای. کؼد ٠ی م ّنتی داقث جکؼارق٨ن و... ة٨د جکؼاری ٦ا ؿ٨ال ای٢

 .کكیغم ١ّیٛی

 مؼٗا یا ازتار روی از ةؼگكح٤ٟ. کؼدم ٗکؼ ٠كکالجف و آی٤غه ة٥ واٟٚ٘، ق٨ن ٥١٦ ة٥ ٢٠ -

  ج٨١م ةضخ ای٢ دیگ٥ ا٠یغوارم... ٣یـث ٦ام ةچ٥ ظاًؼ ة٥

 : گ٘حٟ ةضخ ای٢ قغن ج٨١م ةؼای و  قغم ة٤ٞغ. ةاق٥ قغه

 . ةعیؼ قتح٨ن. ةع٨اةٟ ٠یؼم ٢٠ -

 و ٣ایـحادم وٝی ق٤یغم رو ٠ضـ٢ ٔؼٔؼ٦ای مغای. رٗحٟ ةاال ی ًت٥ٛ ة٥ ؿؼیِ ظیٞی و

  از ةْغ و کؼدم ٠ؼجب  رو پح٦٨اق٨ن رٗحٟ، ٦ا ةچ٥ اجاق ج٨ی

 در ةت٤غم، رو اجاق در ای٤ک٥ از ٚتٜ وٝی، رٗحٟ ظ٨دم اجاق ؿ١ث ة٥ ٦اق٨ن، پیك٣٨ی ة٨ؿیغن

 . او٠غ اجاٟٚ ج٨ی زور ة٥ و ؿؼیِ ظیٞی و قغ ةاز ٠ضـ٢ اجاق

 .کكیغ رو ٠ضـ٢ دؿث اؿحؼس ةا و پكث از ٝیٞی

 !آظ٥؟ چی٥ رٗحار٦ا ای٢! ةاةا ةؼیٟ ةیا... ج٨روظغا ٠ضـ٢ -
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 و زده یط دؿث روی گػاقحٟ رو دؿحٟ. اٗحاد ٠ی پؾ داقث ٢٠ زای ة٥ ٝیٞی ةیچاره

 : گ٘حٟ آرا٠ف ةا و ؿؼدش

 .ک٤ٟ مضتث ٠ضـ٢ ةا یکٟ ٢٠ جا ٠ا٠ان پیف ةؼو. ١٣یك٥ چیؽی ةاش، آروم زان ٝیٞی -

. ١٣یك٥ چیؽی  ک٤ٟ ٤ْ١ٌ٠ف کؼدم ؿْی ٝتع٤غ ةا ک٥ گػقث ةی٨١٤ن ٣گا٦ف ٣گؼا٣ی ةا

  و داد دوةاره ک٥ او٠غ و ةـث ٝیٞی پكث رو اجاق در ٠ضـ٢

 . کؼدم ةٕٞف ؿؼیِ ٚتٞف وٝی، ک٥٤ ةیغاد

 !قغ الل ةغةعث

 وٝی ؿؼد ٌّؼ ة٨ی و کكیغم ١ّیٛی ٣٘ؾ. قغ ص٥ٛٞ ک١ؼم دور ٠کخ  یکٟ ةا دؿحف

  دوؿث ١٦یك٥ رو ٌّؼش ة٨ی کكیغم، ٦ام ری٥ ج٨ی رو قیؼی٤ف

 ٌّؼش کؼدن ٨ّض ة٥ ٠ست٨ر ویار٦اش، قؼوع و ٝیٞی قغن صا٥ٞ٠ از ةْغ ٦ؼچ٤غ داقحٟ؛

 .ة٨د ٣ٛل ةی ٌّؼ ج٨ی ا٣حعاةف ٦ٟ ةاز وٝی، قغ

 ٚا٣ِ ةؼای ٧٠ٞحٟ آظؼی٢ ای٢ قایغ ک٤ٟ، ٠ح١ؼکؽ ٦ام صؼف روی رو ٗکؼم کؼدم ؿْی

 .ة٨د کؼد٣ف

 : گ٘حٟ ةاالظؼه و کؼدم پایی٢ و ةاال ٠ٕؽم ج٨ی رو ک١ٞات

 او٠غی، وٚحی. رؿیغم کسا٦ا ة٥ و قغ چی ةتی٤ی جا ٣ت٨دی رو ٢٠ ز٣غگی از چ٧ارؿال ج٨ -

  اگؼ ک٥ گیؼم ٠ی دارم رو جن١ی١ی ٢٠ یادج٥؟ ة٨دی پكی٨١ن

 .٣تاش ٣گؼان پؾ قٟ، ١٣ی پكی٨١ن ازش ٣ك٥، ٤٠ح٧ی ظ٨ةی اج٘اٚات ة٥ ٦ٟ ةْغ٦ا

 ی ٣ك٥٣٨ ای٢ و ة٨د قغه جؼ کٟ م٨رجف ةؼاٗؼوظحگی. قغ زغا ازم و گؼٗث رو ٦ام ق٥٣٨

 :  دادم ادا٥٠ و گػاقحٟ م٨رجف دوًؼف رو دؿحٟ. ة٨د ظ٨ةی
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 ظ٨دت ٦ٟ ةعف آرام ی٥ ٣ُؼم ة٥.  اٗح٥ ٠ی پؾ ٝیٞی قی ٠ی ّنتی ز٨ری ای٢ ک٥ ٦ؼةار -

 . ت ز٣غگی ظاًؼ ة٥ و ٧٠حاب ظاًؼ ة٥ ٝیٞی، ظاًؼ ة٥ ک٢، ٠نؼف

 .قٟ ٠ی ٦ٟ جؼ ظ٨ب ٠ضـ٢، ظ٨ةٟ ٢٠

 : گ٘ث دار ٣یف و زد پ٨زظ٤غی ظ٨دش، ٠ض٨ر ص٨ل صؼٗام ة٥ ج٨ز٥ ةی

 اؿحؼس، صغ، از ةیف ٗكار یکٟ ک٥ داره؟ ٠كکٜ ٚٞتث ک٥ داره ظتؼ ٗٞر، ا٠یؼّٞیِ آٚای -

 ة٤غازجف؟ کار از ١٠ک٥٤ دیگ٥ چیؽ ٦ؼ و ٣اراصحی

 و گؼٗحٟ گاز رو پایی٤ٟ ٝب. ٣ک٤ٟ دٚث ا٠یؼّٞی اؿٟ ة٥ چـتیغه(( ٗٞرِ)) اون ة٥ کؼدم ؿْی

 : گ٘حٟ ٣اراصحی ةا

 روی ٠ىاّٖ ةار ی٥ قی ٠ی ٦ؼةار ةؼداری، دوقٟ روی از ةاری ای٤ک٥ زای ة٥ ١٦ی٢ ةؼای -

  ج٨ی کؼدن مضتث از ةْغ کؼدم ٠ی ٗکؼ ٢٠؟ دوشِ

 !ج٨ ةا ٥٣ صغاٜٚ ةاقیٟ، ٣غاقح٥ رو ٦ا ز٤سال ای٢ دیگ٥ ةی١ارؿحان

 .کكیغ رو ریكاش ةْغ و کؼد ٦٨٠اش ج٨ی رو دؿحف کال٥ٗ

 .٣یـث روا جن١ی١ث ای٢ ة٥ دٟٝ... جؼ٣ٟ -

 : گ٘حٟ ١ٌ٠ئ٢ و کؼدم ای ظ٤غه جک

 ی٥ ٣یـحٟ، ٣پعح٥ و ظام ةچ٥، دیگ٥ ٢٠. راوی٥ ّٟٛٞ... اون از ة٧حؼ راوی٥، ٢٠ دل -

 داقح٢ دوؿث ک٥ قٟ ١٣ی ای٢ ٤٠کؼ. صاٝی٥١ ز٣غگی از چیؽ٦ایی

 ٗکؼ چیؽ ٥١٦ ة٥ ٢٠ داقح٥، جادیؼ ٦ٟ ّٜٛ ا٠ا... جن١یٟ ای٢ روی داقح٥ جادیؼ ا٠یؼّٞی 

 جا رو ز٨اةٟ و گ٘حٟ ٦ٟ ٠ا٠ان و ةاةا ة٥ ٢٠. ةگیؼی جن١یٟ ةایغ ک٥ ج٨یی ای٢ صاال و کؼدم

 . گؼٗحٟ صغودی

 :  پؼؿیغم ٣ا١ٌ٠ئ٤ی ٝتع٤غِ  ةا و گؼٗحٟ ٣٘ؾ
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 ک٤ی؟ ٠ی جؼکٟ دوةاره یا ٣٨٠ی ٠ی پكحٟ _

. کؼد ةٕٟٞ ظ٨دش، ؿ١ث ة٥ کكیغن ةا گؼٗث رو دؿحٟ د٥ْٗ یک قغ، ظیؼه ٦ام چكٟ ج٨ی

 : ٣اٝیغ آروم گ٨قٟ زیؼ

 ای٢ اگؼ ةاق٥،. قٟ ١٣ی ةیعیال رو ٝستازم و د٣غه ی٥ ک٨چ٨ٝ٨ی ظ٨ا٦ؼ ک٥ ٥٠٨ْٞ٠ -

 .ک٤ٟ ٠ی ک١کث ٦ٟ ٢٠ ک٤ی، ش ١ّٞی ظ٨ای ٠ی واْٚا ک٥ ٦ـث جن١ی١ی

 ی٨اش داقث ک٥ آرا٠كی ای٢ ة٥ زدم ٝتع٤غ و کؼدم ص٥ٛٞ ک١ؼش دور رو دؿحام ٦ٟ ٢٠

 .گكث ٠ی ةؼ م ز٣غگی ة٥ ی٨اش

 !ز٤گیغیٟ ٠ی ظ٨قتعحی ةؼای وٝی، ة٨دیٟ روزگار دؿث ی ةازیچ٥ ٠ا ٦ٟ ةاز ٦ؼچ٤غ

 زد٣غ ز٣گ ش ظا٨٣اده و ا٠یؼّٞی ٥٣ ةؽ٣ٟ، ز٣گ ج٣٨ـحٟ ٠ی ٥٣ گػقث، ظتؼی ةی در روز ؿ٥

 . چی٥ جکٞی٨١٘ن ةتی٤ٟ جا

 ک٥ دادم رو ٠ؼدی صى٨ر آ٠ادگیِ ة٧ك٨ن کٟ کٟ و رؿیغم ٦ا ةچ٥ ة٥ ٗٛي روز ؿ٥ ای٢

 .ة٨د پغرق٨ن

 ازش ةایغ و ةؼظ٨ردار٣غ ذاجی ٧٠ؼة٣٨ی از ٦ـح٤غ، ٢٠ ٦ای ةچ٥ چ٨ن ک٥ گ٘حٟ ای٢ از

 .گ٘حٟ ظ٨دق٨ن زة٨ن ة٥ رو ای٤ا ی ٥١٦ ک٥ اٝتح٥. ةك٥ ؿؼپا دوةاره پغرق٨ن جا ک٤٤غ اؿح٘اده

 ! ٣گؼان کٞی و ة٨د پیگیؼ دورادور ٦ٟ ظاج٨ن

 وؿی٥ٞ ؿؼی یک جا ق٨ن ظ٥٣٨ ةؼگؼده ظ٨اؿث ٠ی ٝیٞی ک٥ روزی. ٣یاوردم ًاٚث ةاالظؼه

 راه ؿؼ اٝتح٥ ، رؿ٣٨غ٠ف و قغم ٠اقی٢ ؿ٨ار ٦ا ٠غت از ةْغ ةؼداره، ظ٨دش و ٧٠حاب ةؼای

 ةایغ وٝی ة٨د ؿعث. ةؼم ا٠یؼّٞی ی ظ٥٣٨ ة٥ ّیادت ی ة٧ا٥٣ ة٥ ک٥ گؼٗحٟ ٦ٟ ک١پ٨ت چ٤غجا

 !ظ٨دم دل ظاًؼ ة٥ رٗحٟ، ٠ی

 گ٘ث داظٜ ةؼه ای٤ک٥ از ٚتٜ و کؼد ةاز رو ظ٥٣٨ در و رٗث ٝیٞی ٠اقی٢، کؼدن پارك از ةْغ

: 
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 .ةیای ک٥ ز٣ٟ ٠ی ز٣گ جک ة٧ث. ق٥ ٠ی ج٨١م کارم دیگ٥ ؿاّث ٣یٟ جا ٢٠ -

 ! ا٣گار ة٨د ٣گؼان ظ٨دم از جؼ ةیف ٝیٞی. دادم جک٨ن رو ؿؼم

 ٗا٥١ً ظ٨قضال مغای ةْغ دا٣ی٥ چ٤غ. ٗكؼدم رو ز٣گ و ایـحادم ق٨ن ظ٥٣٨ در ز٨ٞی

 : ق٤یغم رو ظا٨٣م

 .ّؽیؽم داظٜ ةیا زا٣ٟ، جؼ٣ٟ ؿالم -

 ةا ظا٨٣م ٗا٥١ً ک٥ ة٨دم ؿ٤گی ٠ـیؼ ٦ای ٣ی٥١ و داظٜ رٗحٟ. قغ ةاز جیکی مغای ةا در و

 . کؼد  ازم گؼ٠ی اؿحٛتال و او٠غ پایی٢ ٦ا پ٥ٞ از ٚك٤گف، و ؿ٘یغ دار گٜ چادر اون

 : گ٘حٟ ٝتع٤غ ةا و دادم ٣ك٣٨ف رو ٦ا ک١پ٨ت ٣ای٨ٞن او٠غم، ةیؼون ةٕٞف از ای٤ک٥ از ةْغ

 .٠ؼیه ّیادت او٠غم -

 : دادم ادا٥٠ جؼ آروم 

 ٣کؼده؟ ک٥ اذیحح٨ن ظ٨ة٥؟ صاٝف -

 ٨ًر ٨١٦ن. رٗحیٟ ٦ا پ٥ٞ ؿ١ث ة٥ و پكحٟ گػاقث رو دؿحف. قغ ٠ض٨ ٝتع٤غش ٨٦ یک

 : گ٘ث و کكیغ آ٦ی

 ٦اش گ٨قث کٞی روز ؿ٥ ١٦ی٢ ج٨ی. ٠یك٥ آب چك١ام ز٨ٞی داره م ةچ٥ ٠ادر؟ ةگٟ چی -

 ة٥ ةع٨ره ٔػا ٣ح٣٨ـث وٚحی ص٨١م، یا ق٨یی دؿث ةؼه ٣ح٣٨ـث ک١ک ةغون وٚحی. ریعث

 ...و دؿحف ظاًؼ

 گؼی٥... داقث زیاد صؼف ٦اش چكٟ.  ..ة٨د ٠ادرا٥٣ ٟٔ از پؼ چك١اش کؼد، ٣گاه ة٧ٟ و ایـحاد

 !داقث زیاد قِک٨ِه داقث، زیاد

 : گ٘ث ةٕه از پؼ و آروم و گؼٗث رو دؿحٟ
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 ةع٨اد االن ک٥ ٣غاده ٠ا ة٥ ای دیگ٥ ی ةچ٥ ٦ٟ ظغا. دیگ٥ قغیٟ پیؼ ٦ٟ ةاةا صاج و ٢٠ -

 .ةیاریٟ پؼؿحار ةؼاش قغیٟ ٠ست٨ر. ةاق٥ ٠ا صالِ ک١ک و ا٠یؼّٞی ٨٠اَب

 رو ا٠یؼّٞی زن یک ی٤ْی... داد دؿث ة٧ٟ "پؼؿحار" ی واژه از ةغی صؾ قغ، صتؾ ٣٘ـٟ

 ٦ای جؼی٢ ظن٨می و ص٨١م ةؼه ٠ی ةؼه؟ ٠ی ق٨یی دؿث ة٥

 ... و ةاق٥ ظ٨قگٜ ٣ک٥٤ ةی٥٤؟ ٠ی رو ا٠یؼّٞی 

 : داد ادا٥٠ ظا٨٣م ٗا٥١ً ظ٨د ک٥ کؼدم ٠ی ةغ ٗکؼ٦ای داقحٟ ٨ًر ١٦ی٢

 ظب وٝی، ٦ـث ٦ٟ ٧٠ؼة٨ن ، جؼه ک٨چیک ا٠یؼّٞی از صغودی جا... ظ٨ةی٥ پـؼ ة٤٧ام -

 .ظ٨اة٥ ٠ی یا ک٥٤ ٠ی د٨ّا یا ٠ُغام و قغه ظٞٙ کر ظیٞی ا٠یؼّٞی

 رو مغاش. رؿیغیٟ در ز٨ٞی دیگ٥! آورد٣غ ٠ؼد پؼؿحار ی٥ پؾ... کؼدم ٨ٗت رو ٣٘ـٟ

 .آورد پایی٢

 . کؼد ٠ی گؼی٥ ک٥ دیغم ٦ٟ دوةار یکی... پ٨٧٤ن چ٥ ج٨ از ٠ادر، ٣یـث پ٨٧٤ن ک٥ ظغا از -

 .ز٥٣ ٠ی پا و دؿث ووْی چ٥ ج٨ی! ٢٠ ظغای

 : گ٘حٟ و زدم ٝتع٤غی. کؼدم پاك رو ٦اش اقک و گؼٗحٟ گاز رو پایی٤ٟ ٝب

 ٣ا٠ضؼم و ٠ضؼم ة٥ دو٣ٟ ٠ی ٣گؼٗث؟ ظتؼی ٢٠ از. ٠یغم ٨ٚل... ٠یك٥ درؿث چیؽ ٥١٦ -

 .ةاق٥ جؼ ٠ضؼم ٢٠ ة٥ ٠ضؼ٠ی ٦ؼ از ا٠یؼّٞی ک٤ٟ ٠ی صؾ وٝی، ٠ْحٛغیغ

 .ة٨دم گ٘ح٥ دیگ٥ وٝی قغم پكی٨١ن صؼٟٗ از

 وٝی ٤٠حُؼی چ٨ن ةگیؼه ج١اس ةا٦ات گ٘حیٟ ٠ی. قغ د٨ّا ١٦ی٢ ؿؼ دوةار یکی اج٘اٚا -

 ...گ٘ث ٠ی

 : داد ادا٥٠ و کكیغ آ٦ی

 .ةچ٥ دوجا ةا ٦ٟ اون ک٤ی، ز٣غگی ٗٞر یک ةا ظ٨اد ١٣ی دٝث ج٨ گ٘ث ٠ی -
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 : گ٘حٟ و کكیغم ١ّیٛی ٣٘ؾ. زدم پ٨زظ٤غی ٣اظ٨اؿح٥

 .ظ٨رده وؼة٥ ةغز٨ری ٠ٕؽش ة٥ پـؼج٨ن... ز٨ن ٗا٥١ً -

 ٣ك٣٨ٟ رو ٦ا اجاق از یکی ک١ؼم، پكث گػاقث دوةاره رو دؿحف. ظ٤غیغ ریؽ گؼی٥، وؿي

 : گ٘ث ٦ا، ک١پ٨ت ٣ای٨ٞن گؼٗح٢ِ از ةْغ و داد

 و َؼف ج٨ی ةؼیؽم رو ٦ا ک١پ٨ت ای٢ ٠یؼم ٢٠. آوردیٟ پایی٢ پا٦اش ظاًؼ ة٥ رو اجاٚف -

 ظ٨ای؟ ١٣ی پیكف رٗح٢ ةؼای ک٥ ک١ک. ةیارم ةؼاج٨ن

 .دادم جک٨ن رو ؿؼم ٝتع٤غ ةا

 .داظٜ ةؼم ج٧٤ایی ظ٨دم ة٧حؼه. ةك٥ ادب یکٟ الز٥٠ ا٠یؼّٞی -

 ٨٠زیک مغای قغم، ٣ؽدیک ک٥ اجاق ة٥. رٗث و کؼد ٠ؼجب ؿؼش روی رو چادرش ٝتع٤غ ةا

 کـی و ة٨د ٨٠ؿیٛی ٗٛي اٝتح٥ ک٥ ظ٨رد گ٨قٟ ة٥ ١ٔگی٤ی

 گ٨قٟ ة٥ ش ّنتی مغای. کؼدم ةازش ٠کخ یکٟ ةا و زدم در ة٥ ج٥ٛ جا دو. ظ٣٨غ ١٣ی 

 : ظ٨رد

 .٣كیغ ٠ؽاصٟ ظ٨رم، ١٣ی ٣ا٦ار ةگ٨ ٦ٟ ة٤٧ام ة٥ ٣یایغ؟ اجاق ای٢ ج٨ی ٣گ٘حٟ ٠گ٥ -

 چؼظ٣٨غ، ٠ی چپف ؿ١ث ة٥ رو ٠تارك ی ک٥ٞ اون یکٟ. ةـحٟ رو در و داظٜ رٗحٟ کا٠ٜ

  ا٣گار و ة٨د ةـح٥ ٦ٟ رو ٦اش چكٟ ظب وٝی دیغ ٠ی رو ٢٠

 .٦ـحٟ اجاق داظٜ ٢٠ ک٥ دو٣ـث ١٣ی

 ة٥ وٝی، ة٨د روز. ة٨د روق٢ ٣ار٣سی دی٨اریِ ظ٨اب چؼاغ یک ٗٛي ة٨د، کٟ قغت ة٥ اجاق ٨٣ر

  داده ٣ك٨ن جؼ جاریک اجاق ر٣گ، جیؼه ٦ای پؼده ظاًؼ

 و ص٨١م ة٨د ٠كعل ک٥ در یک و ة٨د دی٨ار ک٤ار آیی٥٤ ةا ٠یؽ و ک١غ یک. قغ ٠ی

 ...دؿحك٨یی٥
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 ٗکؼ ک٥ ة٨د جعحف ک٤ار ک٨جا٦ی ٠یؽ. زد ٠ی ذوق ج٨ی گ٨ق٥ اون وز٨دش ک٥ ویٞچؼ یک و

 .ة٨د ١٣ازش ظ٣٨غن ةؼای ک٤ٟ

 . زدم دیغ رو زا ٥١٦ ٚك٤گ رٗحٟ، ٠ی ز٨ٞ ک٥ ٨ًر ١٦ی٢

 دیغ٣ٟ ةا و کؼد ةاز رو ٦اش چكٟ زده وصكث ک٥ کؼد صؾ رو ٌّؼم ة٨ی ا٣گار ةاالظؼه

 .زد ظكکف

 م٤غٝی روی ریٞکؾ و آرا٠ف ةا. گػاقحٟ ز٠ی٢ روی و ةؼداقحٟ دوقٟ روی از رو کیٟ٘

 : گ٘حٟ ٠ٞیضی ٝتع٤غ ةا و ٣كـحٟ جعحف ک٤ار

 ةچ٥ و جؼ٣ٟ دیگ٥ قغی ٠ؼظل ةی١ارؿحان از! دیگ٥ گیؼی ١٣ی ٠ا از ظتؼی ق١ا؟ ظ٨ةیغ -

 ٥٣؟ رٗث، یادت رو ةک٤ی ة٨د ٚؼار ک٥ ٦ایی جالش اون و

 ٚتٜ. او٠غ م٨رجٟ ؿ١حٟ ة٥ ؿا١ٝف ّى٨ ج٧٤ا ةگٟ ة٧حؼه یا چپف دؿث و زد پٞک ج٤غ ج٤غ

 : گ٘حٟ آروم و گؼٗحٟ رو دؿحف ک٥٤، ةؼظ٨رد م٨رجٟ ة٥ ای٤ک٥ از

 ازت ةیام ةایغ ٢٠ آیا... ای٤ک٥ و ّیادت او٠غم ای٤سام، ٢٠. زدی ٦ٟ رو ة٨د٣ٟ ج٦٨ِٟ پؾ -

 ٣یـث؟ رؿٟ ٣٘ؼ یک از ظ٨اؿحگاری دوةار ق١ا ی ظا٨٣اده ج٨ی ک٤ٟ؟ ظ٨اؿحگاری

 ٣گا٦ٟ داقث ٦ا یتؾ ٠ذٜ اون وٝی، ةؽ٣ٟ صؼف ق٨خ و قاد و ةا٠ؽه ٝض٢ ةا کؼدم ٠ی ؿْی

 دؿحگاه یک ک٥ مغا ٤٠تِ کؼدن پیغا از ةْغ و قغم ة٤ٞغ ة٨د، ٠عٟ رو ٨٠زیک٥ ای٢. کؼد ٠ی

 : او٠غ در آٚا مغای ٨٠ِٚ ٨١٦ن ةاالظؼه و ةیؼون کكیغ٠ف ةؼق از کال ة٨د، گ٤غه

 ... وٚث ٦یچ ةؼ٣گؼد، ٦ٟ دیگ٥ ةیؼون، ةؼو -

 ة٧ف، ج٨ز٥ ةغون وٝی! زیاد ظیٞی او٣ٟ ةؼظ٨رد، ة٧ٟ. ةؼگؼدو٣غ ٠عاٟٝ٘ ؿ١ث ة٥ رو روش و

 .درآوردم رو م گ٨قی و م٤غٝی روی ٣كـحٟ دوةاره

 مغاق٨ن و کؼدم پٞی ة٨دم، کؼده وتي دیكب اصحیاط، ٠ضه ک٥ رو ٌّی٥ و ًا٦ا مغای 

 : کؼد قؼوع ک٥ ة٨د ٌّی٥ اول. پیچیغ اجاق ج٨ی
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 . قغی ٠ٞیه ق١ا ٠یگ٥ ٠ا٠ا ةاةایی، ؿالم -

 : داد ادا٥٠ ًا٦ا و

 .پیك٨١ن ةیا و ق٨ ظ٨ب زودجؼ پؾ -

 : گ٘ح٤غ ز٠ان ٦ٟ قغ٣ف ج٨١م ةؼای و

 .ةاةایی داریٟ دوؿحث -

 ظ٨دق٨ن ک٥ گ٘ح٤غ رو چیؽی آظؼ وٝی، ةگ٢ چی کؼدم ج١ؼی٢ ةا٦اق٨ن دیكب چٛغر

 !رو آظؼش دارم دوؿحث صحی... ظ٨اؿح٤غ

 ةا و کؼد ٣گا٦ٟ اقک از پؼ ٦ای چكٟ ةا ا٠یؼّٞی. رؿیغم گ٨قٟ ة٥ ش ٠ؼدو٥٣ ٦ٙ ٦ٙ مغای

 : ٣اٝیغ ّسؽ

 ال٠نب؟ ک٤ی ٠ی ةا٦ام رو کار ای٢ چؼا! االن؟ چؼا -

 : گ٘حٟ و زدم زا٨٣ جعث ز٨ٞی قغ، ٠چا٥ٝ ش در٣٨٠غه ٝض٢ از ٚٞتٟ

 دو٨٠ن ٦ؼ ة٥ او٣ا. ةؼگؼدیٟ ٦ا٨٠ن ةچ٥ ز٣غگی ة٥ و ١٦غیگ٥ ز٣غگی ة٥ ک٥ ظ٨ام ٠ی چ٨ن -

 . دارن  اصحیاج

 .او٠غ٣غ ٠ی پایی٢ ٦اش چكٟ از ج٤غ و ج٤غ ک٥ اقکی ٦ای ٌٚؼه دیغم وٝی ةؼگؼدو٣غ رو روش

 ؿْی وٝی دٟٝ ج٨ی ة٨د ٨ٔٔایی. کؼدم پاك رو ٦اش اقک دؿح١ال ةا قغ، آروم ک٥ ک١ی

 .٣ٞؼزه مغام کؼدم

 صحی قایغ و قغم ٠ی ظ٨قتعث ةا٦اش قایغ کؼدم،   ٠ی ازدواج ای١ان ةا داقحٟ ٢٠ -

  اؿٟ ة٥ ٦ـث چیؽی یک وؿي ای٢ ا٠ا،  قغن ٠ی ظ٨قتعث ٦ٟ ٦ا٨٠ن ةچ٥

 ةؼگؼدی، ظ٨اؿحٟ ١٣ی ک٥ درؿح٥. ٦اؿث ةچ٥ ٦ای رگ ج٨ی ج٨ ظ٨نِ... ظ٨ن اؿٟ ة٥ ّال٥ٚ،

 . ظ٨ام ٠ی صاال... صاال وٝی ةاقی داقح٥ رو ٦ا ةچ٥ ظ٨اؿحٟ ١٣ی
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 ٌّی٥ ٢٠،. ؿؼت ٗغای ٦ٟ ٣كغ ٠یك٥، درؿث... ةغظٞٛی ای٤ٛغر ک٥ ٣کؼدن ٌِٚ رو پا٦ات

 . قیٟ ٠ی دؿحث ّنای ًا٦ا و

 .کؼدم ٣گاه ظیـف و ٚؼ٠ؽ ٦ای چكٟ ج٨ی و کكیغم ١ّیٙ ٣٘ؾ... گؼٗث ٣٘ـٟ

 ظ٨ام، ٠ی ق٦٨ؼ یک ٢٠... ١٦تازی ٥٣ ظ٨ان ٠ی پغر ًا٦ا و ٌّی٥... ٣ک٢ رٗحار ٦ا ةچ٥ ٠ذٜ -

 .دیگ٥ ی ةچ٥ یک ٥٣ ٠ؼد، یک

 ة٥ ٦ٟ ٢٠ قغ ةاّخ ک٥ کؼد پیغا ؿ٨ق ؿؼم پكث ة٥ ٦ام چكٟ از ٣گا٦ف. ظ٤غةغم ٣ؼم و

 ک٥٤ پاك رو ٦اش اقک کؼد ٠ی ؿْی ٠غام دؿث ةا ظا٨٣م ٗا٥١ً. ک٤ٟ ٣گاه ٠ـیؼ ٨١٦ن

 . گؼٗحٟ ازش ٝتع٤غ ةا و قغم ة٤ٞغ ک٥ آورد ؿ١ح٨١ن رو ؿی٤ی ؿعحی ة٥.  ٣ت٨د ٨٠ٗٙ وٝی،

 گػاقحٟ رو آ٣ا٣اس ک١پ٨ت صاوی ؿی٤ی.  کؼد ٠ی پاك رو اقکاش ؿؼیِ داقث ٦ٟ ا٠یؼّٞی

 : گ٘حٟ ظا٨٣م ٗا٥١ً ة٥ ظٌاب و جعث ک٤ار ٠یؽّـٞی روی

 ظ٨ة٢؟ ةاةا صاج ٠ؼؿی، -

. گؼده ةؼ٠ی  دیگ٥ ؿاّث یک جا ٣ا٦ار ةؼای ا٣كاهلل کار ؿؼ رٗح٥ ٦ٟ ةاةا صاج قکؼظغا، -

 ظ٨ری؟ ١٣ی ٣ا٦ار واْٚا ا٠یؼّٞی

 .کؼدم ٣گاه ظا٨٣م ٗا٥١ً ة٥ ةْغ و ا٠یؼّٞی ة٥ اظٟ ةا

 ٣ع٨ره؟ چؼا... ظ٨ره ٠ی -

 چكٟ ی٥ از ةْغ ، قغ جؼ ١ّیٙ اظ١ٟ. رٗحٟ آظؼش جا ظ٨دم ظب ک٥ ة٨د آ٦ی ٗٛي ز٨اةٟ

 : گ٘حٟ ظا٨٣م ٗا٥١ً ة٥ ا٠یؼّٞی، ة٥ ٔؼه

 ٢٠ ةتعكیغ اٝتح٥. ٠یغم ة٧ف ظ٨دم رو ا٠یؼّٞی ا٠ؼوز ٣ا٦ار ةگیغ پؼؿحار آٚای اون ة٥ -

 !ک١٤ا ٠ی د٨ّت  دارم رو ظ٨دم

 .ة٨ؿیغ ٧٠ؼة٨ن و ٣ؼم رو م پیك٣٨ی
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 .ّؽیؽم ای ظ٥٣٨ ماصب ق١ا -

 ؿی٥٤ ة٥ دؿث. ا٠یؼّٞی و ٣٨٠غم ٢٠ ةاز و قغ ةـح٥ اجاق در ةاالظؼه ک٥ کؼدم جكکؼی

 :  زدم جكؼ ة٧ف اظٟ ةا قغم،

 ظساٝث ک٤ی؟ ٠ی اذیث ؿال و ؿ٢ ای٢ ةا رو ٠ا٠ا٣ث ٦ی ٠یاد دٝث! کاری٥؟ چ٥ ای٢ واْٚا -

 !گ٤غه ٠ؼد ةکف

 :  دادم ادا٥٠ ةؽ٣ٟ صؼف ظ٨دم ةا ا٣گار صؼص ةا و  زدم ةاد رو ظ٨دم ج٤غ ج٤غ

 ّٛٞف وٝی، ٠یك٥ ةؽرگ ٦ی ٠ا ق٦٨ؼ ای٢. ٠یك٢ ٦ٟ ّاٜٚ ٠یك٢،  ةؽرگ ٦ا آدم واال -

 ...آب

! ق٦٨ؼج٥؟ ٠گ٥ اص١ٙ ق٦٨ؼ؟... اٗحاد م ؿ٨جی ة٥ یادم ک٥ ة٨د ٣كغه ج٨١م م ز٥ٞ١ ٨٤٦ز

 ارٗاق ةا ٠ا صاال ک٥ گؼٗث صاٝث ٝتف یکٟ ةاالظؼه ک٥ ة٨د او٠غه ظ٨قف ا٣گار ا٠یؼّٞی

 : گ٘ث  قی٣٨ٌی ٝض٢ ةا ٦ٟ ةْغ! ٝتع٤غ گیٟ ٠ی ة٧ف

 چی؟ ق٦٨ؼت ّٜٛ... گ٘حی ٠ی ؟ ظب -

 زدم ٠ی ةؼش آ٣ا٣اس ک٥ صاٝی در و ٣كـحٟ م٤غٝی روی کؼده ةٓ. داقث جاکیغ ق٦٨ؼ روی

 : گ٘حٟ ک٥٤ ص٤اق ةغم جا

 .ةع٨ر رو ای٢ ةیا ٣ؽن، صؼف امال ٦ٟ ج٨. ٦یچی -

 ة٨د ٣ؽدیک و پؼیغ گ٨ٞش ج٨ی ک٥ د٤٦ف ج٨ی کؼدم رو آ٣ا٣اس ک٨چیک چ٤غان ٥٣ ةؼش و

 . ةكی٥٤ اول ةایغ ةؽرگ، ظؼ ظب! ٢٠ ص٨اؿٟ ةی چٛغر. ةك٥ ظ٥٘

 ة٥ قغ، ة٧حؼ ک٥ صاٝف. زدم پكحف ة٥ وؼة٥ چ٤غجا و ٣ك٣٨غ٠ف ؿؼیِ و کؼدم ٨٦ل

 .ةغه جکی٥ جعث جاج ة٥ جا ّٛب کكیغ٠ف ظ٨دش ک١ک ة٥ و ؿعحی

 آروم. داد جکی٥ پكحف ة٥ رو ؿؼش و او٠غ زا ٣٘ـف ک٥ دادم ة٧ف آ٣ا٣اس آب از یکٟ 

 : داد ز٨اب آروم ک٥ گ٘حٟ ةتعكیغی



 

 behtarinromanha.irد. فرهایی هراجعِ ّا رهاى بْتریي ٍبسایت بِ ّا رهاى جدیدتریي داًلَد رایب 45

 

 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 ؟ ٣٨٠ی ٠ی کی جا. ؿؼت ٗغای -

 رو ای٢ قغ، ز١ِ ٦ام ٝب ٝیٞی، اؿٟ دیغن ةا ک٥ ظ٨رد ز٣گ م گ٨قی ٨٠ِٚ ٨١٦ن دٚیٛا و

 : گ٘حٟ ٝیٞی از ٚتٜ و ةؼداقحٟ رو گ٨قی ةتعكیغ یک ةا ةػارم؟ دٟٝ کسای

 .زام ای٢ ٣ا٦ار ٢٠ ٝیٞی -

 .ظ٤غیغ ة٤ٞغ

 زودجؼ و گیؼم ٠ی جاکـی ٢٠. ظا٨٣م ةاق٥... ةک٤ی دل زود ای٤ٛغر ج٣٨ی ١٣ی دو٣ـحٟ ٠ی -

 .٠یؼم

 .درکف و ق٨ْر ٥١٦ ای٢ ة٥ زدم ٝتع٤غ

 .ْٗال ة٨ؿ١ث، ٠ی ٤٠ٟ. ة٨ؿ٥ ٠ی رو دؿحث ٠ا٠ان، کؼدنِ اکی -

 : گ٘حٟ ا٠یؼّٞی ة٥ ظٌاب. کؼدم ٌِٚ ش ظغاصاُٗی ق٤یغن از ةْغ و

 .ک٤ٟ  روق٢ رو ظ٨دت و ظ٨دم جکٞیٖ ا٠ؼوز ةایغ... وٝی ٣٨٠ٟ ٠ی ٣ا٦ار ٢٠ -

 :  دادم ادا٥٠ ک٥ کؼد ٣گا٦ٟ قغه ریؽ ٦ای چكٟ ةا ٠ح٘کؼا٥٣

 ٥٣؟ یا ک٤یٟ  ازدواج ظ٨ای ٠ی -

 پـؼ. قغ ةاز در و زد در کـی ک٥ ةؽ٥٣ صؼٗی ظ٨اؿث. پؼیغ ةاال کال٠ٟ مؼاصث از اةؼو٦اش

 !٦ـث ظ٨قگٟٞ ّسب... ک٥ ة٤ٞغی ٚغ و ز٨ان

 : گ٘ث ٝتع٤غ ةا و داظٜ او٠غ

 یا دارن اصحیاج چیؽی ةتی٤ٟ ةیام گ٘حٟ. ا٠یؼّٞی آٚای پؼؿحار ٦ـحٟ، ة٤٧ام ٢٠. ؿالم -

 .ظیؼ

 : گ٘حٟ ةؽ٥٣ ٔؼ ظ٨اد ٠ی ة٨د ٠كعل ک٥ ا٠یؼّٞی از زودجؼ و زدم ٝتع٤غی
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 ... ٤٠ٟ. ظ٨قتعحٟ ؿالم -

 : گ٘ث ا٠یؼّٞی ظ٨د! ام؟ کی ٢٠ ةگٟ! ةگٟ چی ٣٨٠غم و کؼدم ای ؿؼ٥ٗ جک

 .ک٢ اؿحؼاصث ةؼو ج٨ ٥٣٨٠، ٠ی پیكٟ ظ٨دش ٣ا٦ار ةؼای. ة٤٧ام ٣ا٠ؽد٥٠ -

 ة٨دم ٣كـح٥. ٣كـحٟ و ظارو٣غم رو م پیك٣٨ی. رٗث ةیؼون صؼف ةی و زد ٝتع٤غی ٦ٟ ة٤٧ام

 : او٠غ صؼف ة٥ دٚی٥ٛ چ٤غ از ةْغ ةاالظؼه ک٥ کؼد ٠ی ٣گا٦ٟ ٦ٟ اون و

 رو ٢٠ کـی پام ووْیث ای٢ ةا ٣غارم دوؿث ٢٠... ةگیؼیٟ ّؼوؿی ةاق٥ الزم ٣ک٤ٟ ٗکؼ -

 ...و ؿؼ ةی ظیٞی ظ٨ام ٠ی. جؼ٣ٟ ةتی٥٤

 : ام ّٛیغه ٦ٟ ةا٦اش ة٥١٧٘ جا دادم ادا٥٠ ظ٨دم رو صؼٗف

 ٠ست٨ری... قؼ٤٠غه ا٠ا. ٨٠ن ز٣غگی ؿؼ ٠یؼیٟ و ک٤یٟ ٠ی ّٛغ مغا و ؿؼ ةی ظیٞی -

 .٣٨٠ٟ ١٣ی ة٨ده ج٨ش زن اون ک٥ ای ظ٥٣٨ ج٨ی ٢٠ چ٨ن ک٤ی ٨ّض رو ت ظ٥٣٨

 .گػره ٠ی چی ؿؼم ج٨ی ٢٠ دو٣ـث ٠ی ی٤ْی ک٥ ٦ایی ٝتع٤غ اون از.. زد ٝتع٤غ

 ظ٨ة٥؟. ةچی٢٤ و ةگیؼن زغیغ ی  ظ٥٣٨ و ة٘ؼوق٢ رو ظ٥٣٨ جا ٣٘ؼ چ٤غ ة٥ ؿپؼم ٠ی... ةاق٥ -

 : گ٘حٟ وؿؼیِ ةـحٟ رو ٦ام چكٟ اٗحاد، ٠ػظؼف ٦ای ّکؾ اون ة٥ یادم

 .ةك٥ ا٣غاظح٥ دور ةایغ کال... ک٤ی ٠ی ٨ّض ٦ٟ رو جعحث -

 .ة٨د او٠غه ظ٨ش زیادی ٠ػاٚف ة٥ صـ٨دی ای٢ گ٨یا! ؿؼظ٨ش... ظ٤غیغ ة٤ٞغ

 : گ٘ث و گؼٗث  ازم رو چ٤گال د٥ْٗ یک ک٥ دادم ة٧ف آ٣ا٣اس دیگ٥ جیک٥ جا چ٤غ

 .ةتی٤ٟ ز٨ٞ ةیا... امال ٣ع٨ردی ظ٨دت -

 ٦ای چكٟ ة٥ ظیؼه. گؼٗث ؿ١حٟ و کؼد زغا آ٣ا٣اس جک٥ ی٥ چپف دؿث ةا ؿعحی ة٥ و

 . قغ ٠ی اکی داقث چیؽ ٥١٦ زغی زغی. ظ٨ردم و گؼٗحٟ دؿحف از ٚك٤گف
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 : گ٘حٟ آروم و قغم زا زاة٥ ک١ی د٤٦ٟ، قغن ظاٝی از ةْغ

 ة٧ث االن از... ای٤ک٥ و ةؼه ة٘ؼؿحیٟ ی٨اش ی٨اش ٦ٟ رو پؼؿحار ای٢ ک٥ ک٤یٟ ّٛغ زودجؼ -

 .ک٤ی ٗکؼ روش ةگٟ

 : دادم ادا٥٠ اکؼاه ةا و ؿعحی ة٥ و کؼدم ٣گاه ة٧ف

 و ٨٠ن ز٣غگی ج٨ی ةؽ٥٣ گ٤غی ی٥  ٠ؼیٟ دوةاره قایغ. ا٠یؼّٞی ةاق٥ ٢٠ ةا ةایغ ًالق صٙ -

 ... قغ ٦ؼچیؽی ظ٨ام ١٣ی

 : گ٘ث اظٟ ةا و پؼیغ صؼٟٗ وؿي

 ةگیؼی ا٣حٛام ظ٨اؿحی ج٨ ةار ای٢ اگؼ وٝی... وٝی ج٨ ةا ًالق صٙ ةاق٥. ٣ؽن صؼف ش درةاره -

 چی؟ ةگیؼی ًالق اٝکی ٠ذال... دو٣ٟ ١٣ی یا

 ٦یچی دیگ٥  ٦ٟ اون و کؼدم ٣ذارش ک٥ ة٨د پ٨زظ٤غی ٗٛي ز٨اةف! ةازی٥ ةچ٥ ٠گ٥... وا

 : گ٘حٟ و ة٧ف دادم دیگ٥ آ٣ا٣اس ةؼش یک ةْغ دٚی٥ٛ چ٤غ. ٣گ٘ث

 .ةتعكٟ رو چ٤غؿال ای٢ جا ٣٨٠غه ٨٤٦ز... ةعكیغ٠ث ٣ک٢  ٦ٟ ٗکؼ و -

 : گ٘ث ک٨جاه ظیٞی! صؼف و ٤ْ٠ی از پؼ زد ٝتع٤غی

 .دو٣ٟ ٠ی -

... ةؼدم ٠ی ٝػت ز٨رایی یک ةی٨١٤ن، ؿک٨ت از. کؼدم اکح٘ا ؿؼم دادنِ جک٨ن ة٥ ٦ٟ ٢٠

 . کؼدم ٠ی پیغا رو راة٨١ٌن ةی٢ ٦ای ٠ؾ صؾ اون ی٨اش ی٨اش داقحٟ

 : گ٘ث اظٟ ةا گػقث، ک٥ ک١ی

 .دارم کارش ةیاد ةؽن مغا رو ة٤٧ام ٌٝ٘ا -

 : گ٘حٟ کؼدم ٠ی پاك رو ٦ام دؿث دؿح١ال ةا ک٥ درصاٝی و ٠یؽ روی گػاقحٟ رو ؿی٤ی



 

 behtarinromanha.irد. فرهایی هراجعِ ّا رهاى بْتریي ٍبسایت بِ ّا رهاى جدیدتریي داًلَد رایب 48

 

 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 .ک٤ٟ ّادت ةایغ ک٥ ٦ؼصال ة٥   .ةگ٨ ٢٠ ة٥ ٦ـث کاری اگؼ -

 ةا و کؼد ٣گا٦ٟ چ٤غدا٣ی٥ کؼد، ٠ی ةؼداقث ةغ رو ٦ام صؼف ٠غام ک٥ ة٨د قغه صـاس ا٣گار

 : گ٘ث پ٨زظ٤غ

 ٣یـث کاری ةیاد ةگ٨ ة٧ف ةؼو... ٣كی ٦ٟ اذیث ک٥ ةؼی ج٣٨ی ٠ی ک٤ی، ّادت ٣کؼده  الزم -

 . ةؼةیاد ج٨ دؿث از ک٥

 و کؼدم ٠چا٥ٝ دؿحٟ ج٨ی رو ٝتاؿف ی ی٥ٛ. قغم ظٟ روش و قغم ة٤ٞغ. کؼدم ٚاًی دیگ٥

 : ٔؼیغم م٨رجف وزتی یک ج٨ی ّنتا٣یث ةا

 ظغاو٣غیِ ة٥... پؼجا و چؼت ای٢ و ٣کؼده الزم ظ٨ام، ١٣ی ج٣٨ی، ١٣ی ةؼو، ةگ٨ دیگ٥ ةار یک -

 .ةكی ةـحؼی ةی١ارؿحان ج٨ی دیگ٥ دور ی٥ ک٥ ز١٣ث ٠ی چ٤ان ظغا،

 ظ٨رد ک٥ کؼدم ول رو ٝتاؿف ٠ضکٟ. ة٨د صؼکث در چك١ام و دؿحٟ ةی٢ ٣گا٦ف زده ة٧ث

 : گ٘حٟ و ٠اٝیغم ٦ٟ ة٥ رو ٦ام دؿث.  ..گ٘ث آرو٠ی آخ و جعث جاج ة٥

 کی و ج٥٣٨ ٠ی کی ک٥ ک٤ٟ ٠ی ت صاٝی قغی ج٧٤ا ٢٠ ةا ظ٥٣٨ ج٨ی ک٥ دیگ٥ وٚث چ٤غ از -

 ؿا٥ٝ دو دظحؼ ةا کؼدی ٗکؼ ٠ؼدك. ٧٠غوی ا٠یؼّٞی آٚای ز٤اب ٠یغم ٣ك٣٨ث.  ج٥٣٨ ١٣ی

 !ًؼٗی؟

. قغ ١ّیٙ ٝتع٤غش آروم آروم و رٗث ةاال ٝتف ی گ٨ق٥  کٟ کٟ وٝی ة٨د زده ة٧ث

  ای٢ ک٤ٟ ٠ی د٨ّاش ٢٠! ایش ة٨د، او٠غن کف صال در ٝتف ٨ًر ١٦ی٢

 جؼؿ٤اك م٨رجف صاٝث ٦ٟ ز٨رایی یک و ةع٨ره زؼ د٤٦ف جؼؿیغم دیگ٥! ظ٤غه؟ ٠ی

 : گ٘حٟ ٠حْسب ١٦ی٢ واؿ٥ ة٨د، قغه

 ک٤ی؟ ٠ی ز٨ری ای٢ رو ت ٚیا٥ٗ چؼا چح٥؟ -

 ی٥ قتی٥ امال وٝی، ٥٧ٛ٧ٚ ٠یگٟ. زد ٠ی ٥٧ٛ٧ٚ ة٤ٞغ ة٤ٞغ و ظ٤غه زیؼ زد ٣اگ٧ا٣ی ظیٞی

 !٣ت٨د ٨١ْ٠ٝی ی ظ٤غه
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 ظ٤غه، ٠ی ة٤ٞغ و ٦یـحؼیک و ّنتی م٨رت ة٥ ٣اراصح٥، ظیٞی وٚحی ٣٘ؼ یک دیغی٢ 

 .ة٨د ز٨ری ای٢

 ةاز ٠ضکٟ اجاق در ک٥ ة٨دم ق٨ك ج٨ی! ظ٤غه ٠ی یا ک٥٤ ٠ی گؼی٥ داره ة١٧ٟ٘ ج٣٨ـحٟ ١٣ی

 .پؼیغ٣غ اجاق داظٜ ة٤٧ام و ظا٨٣م ٗا٥١ً و قغ

 و ظ٤غیغ ٠ی ة٤ٞغجؼ کؼد، ٠ی اقاره ٢٠ ة٥ چپف دؿث ةا ٗٛي او٣ا ة٥ ج٨ز٥ ةغون ا٠یؼّٞی

 . او٠غ ٠ی اقک ٦اش چكٟ از ز٠ان ٦ٟ

 دیگ٥! کؼدم؟ کار چی ٠گ٥ ک٥٤، ٠ی ٨ًری ای٢ چؼا! او٠غه؟ ؿؼش ةالیی ٣ک٥٤ قغه؟ ز٤ی

 ٗا٥١ً ة٥ رو ٣گا٦ٟ اؿحؼس ةا و ةؼداقحٟ ّٛب ة٥ ٚغ٠ی ١٦ی٢ ةؼای جؼؿیغم ٠ی داقحٟ

 .دوظحٟ ظا٨٣م

 .کكیغ ٠ی ة٤ٞغ ٦ای ٣٘ؾ و  ة٨د قغه ظیؼه ا٠یؼّٞی ة٥ ٣گؼان ٦ٟ اون 

 : گ٘حٟ ة٤ٞغ و کؼدم ٣گاه ا٠یؼّٞی ة٥ جؼس و ٣گؼا٣ی ةا

 . ٣ع٤غ ای٨ٌ٤ری... ةـ٥ -

 ٝتع٤غ ٦ا، ٥٣ ٧٠ؼة٨ن و ٠ٞیش ٝتع٤غ... داقث ٝتع٤غ ٨٤٦ز وٝی، کؼد ج٨١م رو ش ظ٤غه کٟ کٟ

 !ة٨د پكحف پ٨زظ٤غ و صؼف کٞی ک٥ جؼؿ٤اکی

 : گ٘ث و کؼد رو ٠ا٠ا٣ف ة٥ داری ظف ٨ٗق مغای ةا

 . ٣كغه ج٨١م جؼ٣ٟ ةا صؼٗام. دوج٨ن ٦ؼ ٨ن،ةی ةؼیغ -

 چیؽی یک. رٗحٟ ةیؼون و گػقحٟ ةی٤ك٨ن از ٢٠ دو٣٘ؼ، اون زای ة٥ و کؼدم ٨ٗت رو ٣٘ـٟ

 !٣ت٨د ّادی امال... ٣ت٨د ّادی ا٠یؼّٞی ٦ای ظ٤غه! ة٨د ٔٞي وؿي ای٢

 اجاق ؿ١ث ة٥ ظ٨اؿحٟ. ٥٣ ة٤٧ام وٝی او٠غ ةیؼون اجاق از اظٟ ةا ظا٨٣م ٗا٥١ً ةْغ چ٤غدا٣ی٥

 .گؼٗث رو ز٨ٞم ظا٨٣م ٗا٥١ً ک٥ ةؼم
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 .دؿحك٨یی ةؼده... ةؼده ة٤٧ام آٚا رو ا٠یؼّٞی زان، جؼ٣ٟ ةكی٢ -

 و آروم و گؼٗحٟ رو دؿحف. ٠ؼگك٥ چ٥ گ٘ث ١٣ی ٢٠ ة٥ ة٨د ١٦ی٢ ةؼای پؾ! ق٨یی؟ دؿث

 : کؼدم ةیان رو ة٨د کؼده ٠ك٨ٕل رو ٗکؼم ک٥ چیؽی ٣گؼان،

 !ة٨د؟ ٔیؼّادی چٛغر دیغی٢ ٦ٟ ق١ا... ق١ا دیغی٢؟ رو ا٠یؼّٞی ٦ای ظ٤غه -

. قغ دور ازم ؿؼیِ و گؼٗث گاز رو ٝتف وٝی، قغ اقک از پؼ ٦اش چكٟ دا٣ی٥ از کـؼی در

  اگؼ دیگ٥... گ٘ث ١٣ی ٢٠ ة٥ وٝی دو٣ـث ٠ی چیؽی یک

 و رٗحٟ آقپؼظ٥٣٨ ج٨ی د٣تاٝف ة٥ اظٟ ةا. قغم ١ٌ٠ئ٢ صؼکحف ای٢ ةا ٦ٟ داقحٟ قک

 : گ٘حٟ ز٠ان ٦ٟ

 ا٠یؼّٞی ١٣یگی ٢٠ ة٥ صحی ق١ا وٚث اون و ذاقحیٟ ٠ی ازدواج ٚؼارِ داقحیٟ اجاق ج٨ی ٠ا -

 ٣غارم؟ ظتؼ ٢٠ ک٥ چی٥ چی٥؟ ٚىی٥ قغه؟ چی

. ةی٘حٟ ک٥ داقث ا٠کان ٦ؼآن و ة٨دم ارج٘اع ةاالی ا٣گار زد، ٠ی ق٨ر چی ٠ذٜ داقث دٟٝ

 : گ٘ث پح٥ جح٥ ةا و زد گؼه ٦ٟ ج٨ی رو دؿحاش

 . زان جؼ٣ٟ ٣كغه ٦یچی... واال ٦یچی -

 : گ٘حٟ جاؿٖ ةا و قغ ةیكحؼ اظ١ٟ! دوا٣غ ریك٥ ج٤ٟ ج١ام ج٨ی ةغ صؾ

 ٗا٥١ً صُٟ٘ از رو پـؼج٨ن ٢٠! کؼدی٢؟  ٗؼض چی رو ٢٠ و ک٤یغ ٠ی کاری پ٧٤ان -

  و ١٧ٟٗ ٠ی ظ٨دم ةاق٥، ةگیغ؟ ظ٨ایغ ١٣ی. ظ٨دج٨ن ٠ذٜ ظا٨٣م،

 .ةاق٥ ٣كغه دیؼ ظیٞی ٨٠ِٚ اون ا٠یغوارم

 یکٟ ةا. ٣غاقحٟ امال رو صؼکث ای٢ ا٣حُار ظا٨٣م ٗا٥١ً از ة٨د، قغه ظ٨رد قغت ة٥ اّناةٟ

  رو دؿحٟ ٨٦ یک ک٥ ةیؼون ةؼم آقپؽظ٥٣٨ از ظ٨اؿحٟ ٠کخ
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 دٚی٥ٛ پ٤ر از ةْغ ةاالظؼه ٣كـحیٟ، صؼف ةی! ٨٦ف. ةكی٤ٟ جا کؼد اقاره م٤غٝی ة٥ و کكیغ

 : او٠غ صؼف ة٥ آروم ؿک٨ت،

 ٠ذٜ قغیغ ٨ٗق ٦یسا٣ی رٗحار ؿؼی یک قغ، ٠ؼظل ةی١ارؿحان از ک٥ روزی ٨١٦ن -

  از ظ٨دز٣ی صحی   ...صحی و وار دی٨ا٥٣ ی ظ٤غه ة٤ٞغ، ی گؼی٥

 زان ارؿالن. قغه ش چیؽی یک ة١٧٘یٟ جا ٣کكیغ ّنؼ ة٥ صحی ک٥ داد ٣ك٨ن ظ٨دش

  و رٗث د٣تاٝف ١٦ی٢ ةؼای پؽقک٥، روان آٚا٠ضـ٢ دو٣ـث ٠ی

 . او٠غ٣غ ٠ا ی ظ٥٣٨ ة٥ ٠ضـ٢ آٚا ةا

 ک٤ارش رو م م٤غٝی. قغم ٨٦ل ک٥ زد ٦ٛی ٨٦ا ةی ظا٨٣م ٗا٥١ً! ة٨د ٣گ٘ح٥ ٣ا٠ؼد ٠ضـ٢

 : ٣اٝیغ ةٕه ةا و م ق٥٣٨ روی گػاقث رو ش پیك٣٨ی ک٥ کكیغم

 ای ؿکح٥ و ٦یسان اون و ظ٨رده ؿؼش ة٥ ک٥ ای وؼة٥ ظاًؼ ة٥... ق٥ ٠ی روا٣ی داره م ةچ٥ -

 ک٥ گ٘ث ؿ٤ٞت٥ ٤ٞٚت٥ ک١ٞات ؿؼی ی٥ زان ٠ضـ٢! قغه اظحالل دچار ٠ٕؽش کؼده، رد ک٥

 . ١٧ٗیغم رو ٦ا ١٦ی٢ ٗٛي ازق٨ن

 

 و قغه دگؼگ٨ن صال ج١ام ةا کؼد، ة٤ٞغ رو ؿؼش. ةتی٢ و ةیا ک٥ قغ پا ة٥ ٨ٔٔایی دٟٝ ج٨ی

 ١ّیٛی ٣٘ؾ. ک٥٤ پاك رو اقکف جا ة٧ف دادم و ةؼداقحٟ ٠یؽ روی از دؿح١اٝی ظؼاةٟ،

 : داد ادا٥٠ و قغ ظیؼه چك١ام ة٥ کكیغ،

 چ٤غ ٗٛي و ٣گ٥ ٦یچی کؾ ٦یچ ة٥ دادم ٚـ١ف ةار ٦ؽاران و گؼٗحٟ ٨ٚل ت پـؼظا٥ٝ از -

 .ش ز٨و٣ی از ةتی٥٤ ظیؼ. ةك٥ ة٧حؼ ةٞک٥ جا ة٨٤یـ٥ ةؼاش دارو جا

 : گ٘حٟ ٝب زیؼ! ک٤٤غ؟ پ٣٨٧٤ف ةٛی٥ از و ٢٠ از ظ٨اؿح٤غ ٠ی ی٤ْی ةتی٥٤؟ ظیؼ

 راه د٨ّا قب اون ةع٨اد دٝح٨ن جا وٝی  ...٣گ٘ث ٦یچی ٦ـث، ٦ٟ ظ٨ةی رازدار ک٥ صٛا -

 !ة٨د ٠ؼگف چ٥ ةگ٨ پؾ. ا٣غاظث
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 و ٣٘ؼ یک ةٕٜ ج٨ی ةؼم ظ٨اؿث ٠ی دٟٝ... ة٨دم ؿ٤گی٢. دادم جک٨ن رو ؿؼم و کكیغم آ٦ی

 .ةكٟ ظاٝی جا ةؼیؽم اقک و ةؽ٣ٟ زار ٦ا ؿاّث ٗٛي

 ک٥ کـی دارم، دوؿحف ٢٠ ک٥ کـی! ؿث دی٨ا٥٣ ٗٞرِ ی چ٧ارؿا٥ٝ و ؿی ٠ؼد یک ا٠یؼّٞی

  ةؼای ٚك٤گی ٠ْادل صحی! ؿث؟ دی٨ا٥٣ ٦ا٥٠، ةچ٥ پغر

 ة٥ رو ظ٨دم و ةكٟ ة٤ٞغ ج٣٨ـحٟ ٗٛي و ة٨د قغه ٜٚ٘ ٠ٕؽم. ک٤ٟ پیغا ج٣٨ـحٟ ١٣ی ٦ام صؼف

 .ةکكٟ اجاق ؿ١ث

 کؼد، ٠ی ماف رو ا٠یؼّٞی پكث ةاٝكث داقث ک٥ ة٤٧ام دیغن ةا و کؼدم ةاز رو اجاق در

 . ایـحادم صؼکث ةی

 کار از دؿث ٣گؼا٣ی ةا ک٥ ة٨د قغه ز٨ری چ٥ م٨رجٟ دو٣ٟ ١٣ی قغ، ١ّیٙ و ج٤غ ٣٘ـٟ

  ة٥ و گؼٗحٟ ة٤٧ام از رو ٣گا٦ٟ. او٠غ ٢٠ ؿ١ث ٚغم ی٥ و کكیغ

 اون وٝی ة٨د ّادی کؼد ٠ی زػاةف ک٥ اظ١ی... ة٨د ّادی داقث، اظٟ  . دوظحٟ ا٠یؼّٞی

 . ٣ت٨د٣غ ّادی ٦ا ای٢... ٦ا ظ٤غه ٦ا، گؼی٥

 ةاّخ و چؼظیغ ؿؼم دور اجاق کكیغ، جیؼ ٚٞتٟ ی٨٧ و قغ ؿ٤گی٢ ٠ٕؽم ةْغ و ٣٘ـٟ کٟ کٟ

 .٣ی٘حٟ جا ةؽ٣ٟ چ٤گ ٨٦ا ة٥ ٣اظ٨دآگاه قغ

 .ز٠ی٢ اٗحادم... زارت و رٗث گیر  ؿؼم ٗٛي و ٣كغم ةی٨٧ش

 م٨رجٟ ة٥ ک٥ ٦ایی وؼة٥ و ق٤یغم، ٠ی رو کكیغ ٠ی ٗؼیاد رو اؿ١ٟ ک٥ ا٠یؼّٞی داد مغای

 .ق٤یغم ٠ی ٦ٟ رو ظا٨٣م ٗا٥١ً ٣گؼان مغای صحی کؼدم، ٠ی صؾ رو زد٣غ ٠ی

 : ةگٟ آروم ج٣٨ـحٟ ٗٛي و ة٨د قغه ٤٠ٌِٛ ٣٘ـٟ درد قغت از

 . کیٟ٘... ٚٞتٟ ٚؼص -

 : گ٘ث و د٤٦ٟ ز٨ٞی آورد رو ؿؼش پـؼه
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 چی؟  ...ةگ٨ دیگ٥ ةار یک ظا٨٣م... ظا٨٣م -

 ک٥ کؼدم جکؼار رو صؼٟٗ آروم دوةاره.  کؼد ٠ی م ّنتی داقث ای٢ و کكیغ ٠ی ٗؼیاد ا٠یؼّٞی

 .دوییغ کیٟ٘ ؿ١ث ة٥ و ز٠ی٢ روی ظ٨اة٣٨غجٟ آروم پـؼه

 ةغم ظاج٥١ ؿؼگیس٥ و درد ای٢ ة٥ ١ّیٙ ٦ای ٣٘ؾ ةا کؼدم ؿْی و ةـحٟ رو ٦ام چكٟ 

 .٣ت٨دم ٨٠ٗٙ وٝی،

 گؼٗح٥ ةؼام ةاةا ک٥ ٚؼمی. د دادن ة٧ٟ رو ٚؼص ة٨د، ٤ٚغ آب ٣ُؼم ة٥ ک٥ قیؼی٢ ٠ایِ یکٟ ةا

 . ٠ؼیىٟ ٚٞب ةؼای ة٨د،

 . قغم ة٤ٞغ ة٤٧ام و ظا٨٣م ٗا٥١ً ک١ک ة٥ و کكیغم ؿؼم ة٥ رو دؿحٟ

 کؼدم ٣گاه  ظا٨٣م ٗا٥١ً ة٥. رٗحٟ ة٨د قغه ٠ح١ایٜ ؿ١حٟ ة٥ ؿعث ک٥ ا٠یؼّٞی ؿ١ث ة٥

 جعث روی ا٠یؼّٞی ک٤ار اجاق، در قغن ةـح٥ ةا. رٗح٤غ ةیؼون ة٤٧ام ١٦ؼاه ٣اراصحی ةا ک٥

 . کؼد ص٥ٛٞ ق٣٨ٟ دور رو دؿحف ک٥ گػاقحٟ ش ق٥٣٨ روی رو ؿؼم صؼف ةی و آروم.  ٣كـحٟ

 ظ٨ری؟ ٠ی چی ٚؼص ةگ٨ ةؽن، صؼف کؼدی؟ ٔف چؼا... قغ چی جؼ٣ٟ -

 رو دؿحٟ و چؼظیغم ک١ی! ؿث ٣٘ؼه دو جعحف ظ٨ة٥ چٛغر ک٥ کؼدم ٠ی ٗکؼ ای٢ ة٥ داقحٟ

 . کؼدم ٠چا٥ٝ دؿحٟ ج٨ی رو ٝتاؿف و ٠كث ش ؿی٥٤ روی

 : گ٘حٟ ١ّیٙ ٣٘ؾ یک ةا ؿ٨اٝف، ة٥ ج٨ز٥ ةی

 ٦ا اون ةک٤ی رو کار ای٢ ٦ا ةچ٥ ز٨ٞی اگؼ... جؼؿیغم ٢٠. ٣غاقحی ک٤حؼٝی ٦ات ظ٤غه روی -

 .جؼؿ٢ ٠ی ظیٞی ٦ٟ

 : داد ز٨اب گؼٗح٥ و آروم. قغ صتؾ ٣٘ـف

 .ةتی٢٤ رو صاٝحٟ ای٢ او٣ا  ذارم ١٣ی قٟ، ٠ی ظ٨ب... ظ٨رم ٠ی دارو -
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 ا٠ا... کؼدم ؿک٨ت درآظؼ و ٚا٣ِ دروغ ة٥ کؼدم، ج٨زی٥ رو ظ٨دم ا٠ا، ٣كغم ٚا٣ِ ٢٠

 : پؼؿیغ دوةاره ٣ی٠٨غ، ک٨جاه ا٠یؼّٞی

 چؼا؟ ٚؼمی؟ چ٥ ظ٨ری؟ ٠ی ٚٞب ةؼای ٚؼص -

 ش ک٤سکاوی اروای ةؼای و قک١ف دور  ا٣غاظحٟ رو دؿحٟ! ٣ت٨دیٟ ٠ضؼم ا٣گار ٥٣ ا٣گار

 : گ٘حٟ

 ای٢ ج٨ی ٢٠ ٣یـث، ظ٨ب ةؼام اؿحؼس.  ّؼوق گؼٗحگی و ٚٞب درد ةؼای... دیٞحیازم -

 . کؼدم ٠نؼف آرا٠تعف و آور ظ٨اب دارو٦ای و آؿپؼی٢ ظیٞی چ٤غؿال

 در دٚی٥ٛ دو یکی. ةك٥ ةغجؼ اوواع و ة٥١٧٘ ٨٦ یک ةْغا ظ٨اؿحٟ ١٣ی... گ٘حٟ ةؼاش رك

  جا آورد ٗكار ة٧ٟ و کؼد ای ظ٤غه جک د٥ْٗ یک. گػقث ؿک٨ت

 : گ٘ث زغیث ةا و کؼد ٣گاه ٦ام چكٟ ج٨ی. ةكٟ ة٤ٞغ

 ج٨ی ة٨د٣ث ؿ٥١، ةؼات اؿحؼس اگؼ داره، ٠كکٜ ٚٞتث اگؼ  .جؼ٣ٟ ةؼی ٢٠ ز٣غگی از ةایغ -

  ٢٠، ظاًؼ ة٥... ةؼو ١٧ٗی، ٠ی... ٠ؼگ ظ٨د ی٤ْی ٢٠ ز٣غگی

 ...دارم کؼدم، آزادت. ظ٨دت ظاًؼ ة٥ ٦ا، ةچ٥ ظاًؼ ة٥

 قکـح٥ و ظـح٥ و کؼدم کر رو ؿؼم چکیغ، چك١ٟ از اقکی ٌٚؼه. قغ ٠ی ؿاکث کاش ای

 : گ٘حٟ

 ١٦ی٥٤؟ ج٨ ٚنغ ک٤ی، ٠ی جؼك رو ٢٠  دوم ةار ةؼای داری -

 رو اقکٟ ا٣گكحف ةا. کكیغ ٠ی درد داقث  ٦ٟ اون ٗكؼد، ٦ٟ روی رو ٦اش چكٟ ک٥ دیغم

 : گ٘ث و کؼد پاك

 چ٧ارؿال ای٢ ج١ام دارم، دوؿحث وار دی٨و٥٣ ٦ٟ ٨٤٦ز ٢٠ ک٥... اقکات جک جک ة٥ ٚـٟ -

   دارم ظ٨دت ظاًؼ ة٥ اص١ٙ. داقحٟ دوؿحث  ٦ٟ گػقح٥
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 .گٟ ٠ی

 : گ٘حٟ و زدم ٝتع٤غی ٣ی١چ٥

 و ٧٠ٟ جن١ی١ات ةػار صاال و قغیٟ زغا ج٨ جن١یٟ ةا ٣ک٤ی؟ کاری ٢٠ ظاًؼ ة٥ ٠یك٥ -

 ق٥؟ ١٣ی... ةگیؼم ٢٠ رو ؿعث

 ة٥ پایی٢،  او٠غ ا٠یؼّٞی ؿؼ ی٨اش ی٨اش ک٥ ة٨دیٟ ظیؼه ١٦غیگ٥ ة٥ دٚی٥ٛ چ٤غی٢ قایغ

 . االن ٥٣... ةت٨ؿ١ف ظ٨اؿحٟ ١٣ی. قغم ة٤ٞغ ٣اگ٧ا٣ی ک٥... ٝتام ؿ١ث

 .کؼدم ٣گاه اًؼاف ة٥ گیر ٣گ٘ث،  ٦یچی

 .  ةؼم ةایغ االن ١٦ی٢... ةؼم ةایغ -

 : گ٘حٟ کیٟ٘ ةؼداقح٢ از ةْغ و کؼدم درؿث رو قاٟٝ

 .  ةگیؼی ظتؼ و ةؽ٣ی ز٣گ ک٥ ج٨ئ٥ ٨٣ةث د٥ْٗ ای٢ -

 :  گ٘حٟ آروم و پاش روی گػاقحٟ و درآوردم کیٖ ج٨ی از رو ٦ا ةچ٥ و ظ٨دم ّکؾ

 داقحی ٚنغ اگؼ. ٣ک٢ ظٞٛی کر و ةع٨ر رو دارو٦ات. ٦ات ةچ٥ و ٢٠... ا٠یؼّٞی ٤٠حُؼجیٟ -

 رو م ه ق١ار. ةگ٨ و ةؽن ز٣گ ة٧ٟ ظ٨دت... ٦ٟ ک٤ی جؼکٟ

 . ٨٣قحٟ  ةؼات ّکؾ پكث 

 ٦ا ةچ٥ وٚحی ک٥ ّکـی ٨١٦ن. ة٨د ٦ا٨٠ن ٝب روی ک٥ ٝتع٤غی ة٥ ة٨د، ّکؾ ة٥ ٣گا٦ف

 : گ٘حٟ و کؼدم ٨ٗت رو ٣٘ـٟ. ة٨دم گؼٗح٥ از٨٠ن ظاج٨ن ة٨د٣غ، ةازی آب ٠ك٨ٕل

 .ْٗال پؾ...  ةگیؼی ظتؼ ا٠یغوارم چ٨ن ک٤ٟ ١٣ی ظغاصاُٗی -

 ٗا٥١ً ک٥ ةیؼون زدم اجاق از. ٣ؽد  ٦ٟ مغام صحی و ٣گ٘ث  ٦یچی ةاز٦ٟ. رٗحٟ در ؿ١ث ة٥ و

 .او٠غ ؿ١حٟ ة٥ آقپؽظ٥٣٨ از ّس٥ٞ ةا ظا٨٣م
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 ةؼداقحی؟ رو کی٘ث چؼا قغ؟ چی ٠ادر؟ ظ٨ةی -

 رو دارو٦اش وٝی ٣گیؼیغ ؿعث ة٧ف. ٠یغم ا٣حعاب صٙ ا٠یؼّٞی ة٥ دارم. دیگ٥ ةؼم ةایغ -

 .ةؼؿ٣٨یغ ةاةا صاج ة٥ ٦ٟ رو ٢٠ ؿالم. ةغیغ ة٧ف صح١ا

 ٦ٟ ة٤٧ام از. ج٣٨ـحٟ ١٣ی دیگ٥ دٝیٜ ٦ؽاران ة٥ وٝی ة٣٨١ٟ ٣ا٦ار ةؼای ة٨د ٚؼار. ة٨د ٣اراصث

  ٠اقی٢ ؿ٨ار و رٗحٟ ةیؼون ؿؼیِ ، ظا٨٣م ٗا٥١ً ی گ٥٣٨ ة٨ؿیغن از ةْغ و کؼدم ظغاصاُٗی

 . قغم

 ٣گاه دٚی٥ٛ پ٤ر از ةْغ. ک٤ٟ وز٨ر ز١ِ رو اٗکارم یکٟ کؼدم ؿْی و ٗكؼدم ٦ٟ روی چكٟ

 . اٗحادم راه ظ٥٣٨ ؿ١ث ة٥ و کؼدم روق٢ رو ٠اقی٢. قغم  آروم ک١ی ظ٥٣٨، اون ة٥

 ةا. کؼد٣غ ٠كعل رو جای١ی ی٥ ظ٨اؿحگاری ةؼای و زد ز٣گ ظا٨٣م  ٗا٥١ً ةْغ روز دو

 .ةگیؼه ٠ك٧غ ٠ٛنغ ة٥ ٨٦اپی١ا ةٞیي ةؼام جا کؼدم ١٦ا٤٦گ ٠ضـ٢

 ظغاصاُٗی ازش و ک٤ٟ ٠ی ازدواج دارم ک٥ گ٘حٟ ٠ی ای١ان ة٥ ظ٨دم و ٠ك٧غ رٗحٟ ٠ی ةایغ

 .کؼدم ٠ی

 یک او٠غ، ٠ی ةؼ دؿحٟ از ک٥ کاری صغاٜٚ و ة٨دم زده گ٤غ ش ز٣غگی ة٥ رؿ١ا ٢٠

 .ة٨د ٤٠اؿب ّػرظ٨ا٦ی

 .قغم ٠ك٧غ را٦ی و ؿپؼدم ٠ا٠ان ة٥ رو ٦ا ةچ٥ ٗٛي و ٣گ٘حٟ امال ا٠یؼّٞی ة٥ ک٥ اٝتح٥

 ک١ی جاکـی را٤٣غه از. ظ٨رد ز٣گ  م گ٨قی ک٥ گؼٗحٟ ٠ی جاکـی داقحٟ ٗؼودگاه در ز٨ٞی

 : دادم ز٨اب ق١اره دیغن ةغون رو ج٢٘ٞ و قغم دور

 ة٘ؼ٠اییغ؟ ة٥ٞ -

 ٠ك٧غ؟ رؿیغی! پیغا کٟ ةا٨٣ی. ؿالم -

 ٦ٟ ک٥ م پیك٣٨ی روی ّؼق. کؼد صتؾ رو ٣٘ـٟ مغاش ؿؼدی ای٤ک٥ ج٘اوت ةا ة٨د، ای١ان

 .کؼدم پاك رو ة٨د اؿحؼس ٦ٟ و گؼ٠ا صامٜ
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 . رؿیغم ة٥ٞ ظ٨ةی؟ ج٨ ظ٨ةٟ، ٢٠ ٠ؼؿی. ؿالم -

 : گ٘ث زدم، ک٥ ای ٥٤ًْ ة٥ ج٨ز٥ ةغون 

 ٣ی٘حادی؟ راه ٨٤٦ز. ٗؼودگاه ٠یؼؿٟ ک٤ی متؼ دٚی٥ٛ  پ٤ر -

 کؼدم اظ٨١ جاکـی را٤٣غه ة٥ ٣گا٦ی

 .ةؽن ز٣گ رؿیغی. ةیای ک٤ٟ ٠ی متؼ ةاق٥... وٝی راؿحف گؼٗحٟ ٠ی ٠اقی٢  داقحٟ -

 !زیاد ظیٞی... ة٨د ظكک. کؼد ٌِٚ و گ٘ث ای ةاق٥ ک٨جاه

 . ایـحادم گ٨ق٥ یک و گؼٗحٟ ٗام٥ٞ جاکـی را٤٣غه از ةتعكیغ یک ةا

 رو کیٟ٘ ؿالم، گ٘ح٢ ةا و قغ پیاده ایـحاد، ز٨ٞم ای١ان ٠اقی٢ دٚی٥ٛ چ٤غ از ةْغ ةاالظؼه

 . قغم ؿ٨ار ٦ٟ ٢٠ و گػاقث ّٛب م٤غوق ج٨ی   گؼٗث

 : گ٘حٟ و کؼدم ة٧ف ٣گا٦ی ٣یٟ. اٗحاد راه زود و ٣كـث

 ق١ا؟ ظ٨ةی-

 ظ٨ة٢؟ ٦ا ةچ٥... ثظ٨ةی ة٥ -

 : گ٘حٟ ٠ٛغ٥٠ ةی و ؿ١حف چؼظیغم کا٠ٜ. ة٨د ٣اراصث واْٚا ٥٣

... او٠غم ٠ی ت ز٣غگی ج٨ی ٣تایغ ٦ٟ اول از. کؼدم ظؼاب ٦ٟ رو ج٨ ز٣غگی دو٣ٟ ٠ی -

 .ک٤ٟ زتؼان ةایغ ز٨ری چ٥ دو٣ٟ ١٣ی صحی... ةع٨ام ّػر ازت ةایغ ز٨ری چ٥ دو٣ٟ ١٣ی

 :  دادم ادا٥٠ و گؼٗحٟ ٣٘ؾ

 ...و ٦ام ةچ٥ ظاًؼ ة٥... ةا٦اش ک٤ٟ ٠ی ازدواج دارم ٦ؼصال ة٥ ظب وٝی -
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 و کكیغ ١ّیٛی ٣٘ؾ. قغم ؿاکث و جؼؿیغم ش یک٨٧یی صؼکث از ک٥ ک٤ار زد رو ٠اقی٢

 ةالیی جؼؿیغم و ة٨د کؼده ةاد ظیٞی ش قٛی٥ٛ روی رگ. کؼد ٣گا٦ٟ ؿؼخ ٦ای چكٟ ةا

 : گ٘حٟ آروم و دادم ٨ٚرت رو د٤٦ٟ آب! ةیاره ؿؼم ةالیی یا ةیاد ؿؼش

  ک٤ی؟ ٠ی ز٨ری ای٢ چؼا آظ٥.. ای١ان -

 : ق٤یغم ش قغه چ٘ث ٦ای د٣غون ةی٢ از رو مغاش و زد پ٨زظ٤غی

... پیكف ةؼگؼدی کؼدم ١٣ی ٗکؼ... ظ٨دم دل ظاًؼ ة٥ ةگ٨... ٦ام ةچ٥ ظاًؼ ة٥ ٣گ٨ -

 ...چؼا ک٤ی؟ ٠ی رو کار ای٢ ٦ات ةچ٥ و ظ٨دت ز٣غگی ةا داری چؼا ٗٞس٥؟ دو٣ی ٠ی

 : گ٘حٟ و پؼیغم صؼٗف وؿي

 ا٠یؼّٞی ةؼگكح٢ ةا دیگ٥ ک٥ کؼدی ٚت٨ل کؼدم ٠ی ٗکؼ! دو٣ی ٠ی ک٥ کؼدم ٠ی ٗکؼ -

 . ةاقٟ کـی ةا ج٣٨ٟ ١٣ی

 ٠اقی٢ کٜ ج٨ی ٗؼیادش مغای و ٗؼ٨٠ن روی ک٨ةیغ ٠ضکٟ ٨٦ا ةی و زد چ٤گ رو ٦٨٠اش

 .کكیغم ١٣ی ٦ٟ ٣٘ؾ صحی. چـتیغم ٠اقی٢ در ة٥ و پؼیغم جؼس از. پیچیغ

 "! ة٨دم آورده ؿؼش ةالیی چ٥ ٢٠ "

 ةاالظؼه جا گػقث ؿک٨ت در دٚی٥ٛ چ٤غ. ة٨د قغه ؿ٘یغ ٗؼ٨٠ن روی زیاد ٗكار از دؿحاش

  رو ٠اقی٢ داد، جکی٥ م٤غٝی ة٥ آروم و قغ ١ّیٙ ٣٘ـاش

 در ز٨ٞی.  زدم گ٤غ ظب وٝی ک٤ٟ ة٧حؼ رو صاٝف ظ٨اؿحٟ ٠ی. اٗحاد راه و کؼد روق٢

 : گ٘ث و کؼد پارك ظاج٨ن ی ظ٥٣٨

 ک٥ ق٤یغه ظاج٨ن از چیؽ٦ایی ی٥ ٣ك٨، آٗحاةی ٠ا٠ا٣ٟ چكٟ ز٨ٞی جؼزیضا. ؿال٠ث ة٥ ةؼو -

 .٣اراصح٥ ظیٞی

 : گ٘حٟ آروم و پایی٢ ا٣غاظحٟ رو ؿؼم! گ٘ح٥ ة٧ف پؾ... ظاج٨ن ای
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 ج٧٤ایی ج٨ی ک٥ قغی م ز٣غگی وارد ٨٠ْٚی دٚیٛا ج٨. ای١ان ک٤ٟ اذیحث ظ٨اؿحٟ ١٣ی -

 . زدم ٠ی پا و دؿث

 : گ٘حٟ و دریا ة٥ زدم رو دٟٝ کكیغم، ١ّیٛی ٣٘ؾ

 ٨١٦ن. قغم ٠ی دی٨و٥٣ داقحٟ صـی ةی از زدی، ٦ام ٝب روی رو ة٨ؿ٥ اوٝی٢ ک٥ روزی -

  ای٢ چیؽی ی٥... داره ایؼاد کار زای ی٥ ١٧ٗیغم ک٥ ة٨د اول قب

 .قغم ٣اظ٨اؿح٥ وٝی ت ز٣غگی روی ةكٟ زغیغ داغ ی٥ ظ٨اؿحٟ ١٣ی. ٣یـث درؿث وؿي

 ٦ٟ پكی٨١ن و ةـحٟ دل ة٧ف ٢٠ ک٥ ة٨دی ٣٘ؼی دو٠ی٢ ج٨. زاویغ جؼ٣ٟ ةعكیغ٠ث -

 .٣تاش ٣گؼان... ٣یـحٟ

. قغم آروم پیك٣٨یٟ روی ٦اش ٝب ٣كـح٢ ةا وٝی، جؼؿیغم ک٥ قغ ٠ح١ایٜ ؿ١حٟ ة٥

 . قغ زغا ازم ٠کخ ةا و زد پؼصؼمی و ٠ضکٟ ی ة٨ؿ٥

 .ة٨د گ٨ٞش ج٨ی ٣كـح٥ ةٕه از ٣كان دارش ظف مغای

 ةؼای داداش ی٥ ٠ذٜ ق٧ؼ، ای٢ ج٨ی ةگؼدو١٣ث یکٟ ةؼیٟ د٣تاٝث ٠یام قب. جؼ٣ٟ ةؼو -

 .ظ٨ا٦ؼش

 ک٥ ظاًؼاجی یاد و ش ّال٥ٚ یاد اٗحادم، ٠ضـ٢ یاد... ة٨د آق٤ا رٗحار٦ا و ٦ا صؼف ای٢ چٛغر

 .کؼدم ١٣ی ٦ٟ ٗکؼ ة٧ك٨ن صحی ة٨د ٦ا ؿال

 .اون ةؼای ٦ٟ ٢٠، ةؼای ٦ٟ... ة٨د ؿعث

. اٗحادم راه ظ٥٣٨ ؿ١ث ة٥ ّٛب، م٤غوق از کیٟ٘ ةؼداقح٢ از ةْغ و قغم پیاده صؼف ةغون

 ک٥ ٗكؼدم رو ظاج٨ن ی ظ٥٣٨ ز٣گ جک. رٗث ةیؼون ک٨چ٥ از و گؼٗث ّٛب د٣غه ٦ٟ ای١ان

 .قغ ةاز صیاط در دٚی٥ٛ چ٤غ از ةْغ

 .کؼدم ةٕٞف و قغم ظٟ. او٠غ اؿحٛتاٟٝ ة٥ گٞیف گٜ چادر اون ةا ظاج٨ن ک٥ داظٜ رٗحٟ
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 گػره؟ ٠ی ظ٨ش ة٧ث ٦ا ةچ٥ و ٢٠ ةغون ٨ًره؟ چ٥ ٢٠ ظاج٨ن -

 .کكیغ آ٦ی آ٨ٝد ةٕه

 و ؿ٨ت ظ٥٣٨ ٣یـحی٢، ک٥ صاال. ة٨دیغ م ظ٥٣٨ چؼاغ و ک٤ارم چ٧ارؿال ٠ادر؟ ای ظ٨ةی چ٥ -

  مغای ک٥ ام روز٦ایی دٝح٤گ. ظ٨رقیغم قغه ک٨ر

 .داقث ٠ی ةؼ رو ظ٥٣٨ کٜ ٦اج٨ن ظ٤غه

 و درآوردم رو ٠ا٣ح٨م ظ٤ک، قؼةث ظ٨ردن از ةْغ. ظ٥٣٨ داظٜ رٗحیٟ ةا٦ٟ و زدم ٝتع٤غی

 : گ٘حٟ صال  در٨١٦ن

 ٦ای وؿایٜ. ةؼگكث ةؼای ةگیؼم ةٞیي ٠یؼم ٦ٟ ٗؼدا و ای٤سام ٗؼداقب جا ٗٛي ٢٠ ظاج٨ن -

 .ةتؼم ظ٨اؿحگاری ةؼای ظ٨دم ةا رو ق١ا ٦ٟ ةْغ و ک٤ٟ ز١ِ ةایغ رو ٣٨٠غه ةاٚی

 ٣از ةا و آروم. گؼٗحٟ رو دؿحف و قغم ٣ؽدیک ة٧ف ک١ی...  ٣ت٨د دل ج٥ ار ٝتف رو ٝتع٤غ

 : پؼؿیغم

 ...یا ٠یؼم دارم ک٥ ٣اراصحی جؼ٣ٟ؟ ای٢ ةك٥ ٗغات قغه چی... ظاج٣٨ٟ -

 .کؼد کت٨د و ؿیاه رو ت ز٣غگی ک٥ کـی پیف گؼدی ةؼ٠ی داری ک٥ ٣اراصحٟ -

 : زدم ٝب مغا ةی و گؼٗحٟ گاز رو ٝتٟ

 .٦ا٥٠ ةچ٥ پغر -

 :  گ٘حٟ و زدم ١ٌ٠ئ٤ی ٝتع٤غ. ة٨ؿیغ و دؿحٟ روی گػاقث رو دؿحف ة٨د، ٣كغه ٚا٣ِ

 از ة٨د، ظؼاب  ٦ٟ اوٝف از  ٢٠ ز٣غگی. ک٥٤ ٠ی کار چی داره دو٥٣ ٠ی ظ٨رقیغت... ظاج٣٨ٟ -

  صحی و ة٨دن ظ٨دق٨ن ٗکؼ ة٥ ةاةا و ٠ا٠ان و ة٨دم ةچ٥ وٚحی

 ...ؿ٨رن ک٥ ةْغش
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 ةؼای ٥٣ و ظ٨دم ةؼای ٥٣ ک٤ٟ، یادآوری ظ٨اؿث ١٣ی دٟٝ ٣غادم، ادا٥٠ و کؼدم ٨ٗت رو ٣٘ـٟ

 : گ٘حٟ دوةاره ٠کخ یکٟ ةا... ٣گ٘ث ٦یچی ٦ٟ اون. ظاج٨ن

 ٣سات ة٨د ؿاظح٥ ةؼام ؿ٨رن ک٥ ای ز٣غگی ج٨ی قغن ٔؼق از رو ٢٠ ا٠یؼّٞی... ظاج٨ن -

 .٠یگٟ زغی... دارم دوؿحف  ٢٠. داد

 و ظ٨دم ةی٢ ٗٛي رو ٨٠و٨ع ای٢ دیگ٥ قایغ... ٣تعكیغ٠ف ٨٤٦ز ک٥ ةگٟ ظ٨اؿث ١٣ی دٟٝ

 ...دارم ٣گ٥ ا٠یؼّٞی

 .کؼد پاك رو چك١ف زیؼ ٣ٟ ش، گٞی گٜ ر٣گِ آةی روؿؼیِ ی گ٨ق٥ ةا  ظاج٨ن

 جؼ٣ٟ؟ چی اون...  ة٨دی ج٨ پـؼ، اون زغیغ ز٣غگی چی؟ ای١ان پؾ -

 : گ٘حٟ و ٗؼؿحادم م٨ٞات ی٥ دٟٝ ج٨ی. کؼد ١٣ی یادآوری کاش ای

 واْٚا وٝی کؼدم ةغی صٛف در ک٥ درؿح٥. یاد ٠ی ک٤ار ةاالظؼه ٦ٟ ای١ان... ظاج٨ن -

 .ةغم ا٣سام زتؼا٣ف ةؼای کاری ج٣٨ٟ ١٣ی

 : گ٘ث و رٗث آقپؽظ٥٣٨ ؿ١ث ة٥ ک٥ کؼدم د٣تاٝف ٣گا٦ٟ ةا. قغ ة٤ٞغ و کكیغ آ٦ی

 .ک٤ٟ درؿث قام ةؼات ٠یؼم -

 : گ٘حٟ ؿؼیِ ای١ان یادآوری ةا

 .ةیؼون ةؼیٟ جا د٣تاٟٝ ٠یاد ای١ان... ظاج٣٨ٟ ٣یـحٟ -

 !ةاق٥ ج٧٤ا ظ٨اؿث ٠ی ة٨د، ة٥٣٨٧ ٔػا کؼدن درؿث. داد ادا٥٠ را٦ف ة٥ صؼف ةغون

•°•°•°•°•°•°• 

 .ةپ٨ق٥٣٨ رو م٨رجٟ ظـحگی ک٥ ة٨د صغی در آرایكٟ. کؼدم آیی٥٤ ة٥ رو آظؼ ٣گاه

 ز٨راب ةا رو ة٨د زا٨٣م زیؼ جا ش ة٤ٞغی ک٥ م ٣ار٣سی و ٠كکی ی  ز٥ٛ ةح٥ ًؼح ٠ا٣ح٨ی

 .ة٨دم پ٨قیغه ٠كکی ق٨ٞاری
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 .  ة٨دم آورده رٗح٢ ةیؼون ةؼای ک٥ ة٨د ٝتاؿی ج٧٤ا ای٢ و ة٨د گؼم ٨٦ا واْٚا 

 ظاج٨ن، از ظغاصاُٗی و کیٟ٘ ةؼداقح٢ از ةْغ و کؼدم درؿث ؿؼم روی رو م ٠كکی قال

  روز یک ٨٤٦ز و ٣غاقحٟ ّادت ٦ا ةچ٥ ٣ت٨دنِ ة٥.  رٗحٟ ةیؼون

 .ة٨دم قغه ج٤گك٨ن دل ٣گػقح٥،

 ة٥. ة٨د کؼده پارك ک٨چ٥ از جؼ ّٛب ک١ی ک٥ دیغم رو ای١ان ٠اقی٢ و قغم ظارج ظ٥٣٨ از

  ک٨جاه و ٠حا٣ث ةا قغن، ؿ٨ار از ةْغ و رٗحٟ ٠اقی٤ف ؿ١ث

 : داد ز٨اب ٧َؼ ةؼّکؾِ ا٣ؼژی، پؼ مغای ةا ک٥ کؼدم ؿالم

 ! ظا٨٣م کؼدی ظ٨قگٜ چ٥. ؿالم ة٥ ة٥ -

 ش ظ٨قضاٝی کاش ای ک٥ گ٘حٟ ظ٨دم ةا.  کؼدم ٣گاه ظ٨قضاٝف م٨رت ة٥ و زدم ٝتع٤غی

  رٗحارش، ة٨دن ٠ن٨٤ّی از ةغ صؾ ای٢ کاش ای ةاق٥، واْٚی

 : گ٘حٟ و ٣كـحٟ ماف پام، ک٤ار گػاقحٟ رو کیٟ٘. ةاق٥ ٢٠ اقحتاه و ج٦٨ٟ

  ةتؼیٟ؟ ظ٨ای ٠ی کسا ظب -

 .ا٣غاظث راه رو ٠اقی٢ و زد چك١کی

 .ظ٨ب ظیٞی زای ی٥ -

 و آؿ٣٨١ی آةی جیكؼت ةا ای ؿؼ٥٠ زی٢ ق٨ٞار. گػرو٣غم ٣ُؼ از رو جیپف چك١ی زیؼ

 .اؿپؼت کا٠ال... کح٣٨ی

 صؾ ةؽ٥٣، صؼف ظ٨اؿث ٠ی دٟٝ.  قکـث ٠ی رو ٠اقی٢ ؿک٨ت کالم ةی ٨٠زیک مغای

 .داقحٟ ؿک٨ت ای٢ از ةغی

 .ة٨د ٣كـح٥ دٟٝ ج٨ی ای١ان اص٨ال و صال ای٢ دیغن از ة٨د ةغ صؾ ٦ؼچی کال
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 ٣گا٦ف جْسب ةا. قغ پارکی٤گ وارد و گػقث ق٧ؼةازی ز٨ٞی از ؿاّث ٣یٟ از ةْغ ةاالظؼه

  ٠ك٨ٕل ک٥ درصاٝی ةؼگؼدو٥٣، رو ؿؼش ای٤ک٥ ةغون ک٥ کؼدم

 : گ٘ث ة٨د ٠اقی٢ کؼدن پارك

 صغ در ق٤اؿٟ ٠ی ظ٨ب رؿح٨ران. ظ٨ریٟ ٠ی قام ٦ٟ زا ١٦ی٢. ةع٤غو٣ی١ث یکٟ او٠غیٟ -

 !٠ٞی جیٟ

 .ظ٤غیغم ٣اظ٨دآگاه

 .٣کؼدی ٠ـ٨١٠٨١ن جا دیگ٥ زای ی٥ ةؼیٟ ةیا ٣ُؼم ة٥ ک٥ اال٥٣ ٠ٞی جیٟ ٨ُ٤٠رت اگؼ -

 .زد ٥٧ٛ٧ٚ ٦ٟ اون و گؼٗث رو صؼٟٗ ٨ُ٤٠ر

 رو رٗحار٦اش. رٗحیٟ ورودی ؿ١ث ة٥ و قغیٟ پیاده کؼد، پارك رو ٠اقی٢ زود ظیٞی

  واْٚا ا٠كب گؼٗحٟ جن١یٟ ٦ٟ ٢٠ پؾ ة٨د؛ ةیعیال... داقحٟ زیؼ٣ُؼ

 اون ةح٣٨ٟ جا ة٨د ٠ی ٨ٚی او٣ٛغر م روصی٥ ةایغ ا٠یؼّٞی ةا ازدواج از ةْغ چ٨ن ةگػرو٣ٟ، ظ٨ش

 . ک٤ٟ ؿؼپا ٦ٟ رو

 و ٨٦ایی جؼن اول ک٥٤، ١٣ی ١٦ؼا٦ی ٚٞتٟ ای٤ک٥ ة٥ ج٨ز٥ ةغون ٣حؼس، ةكؼِ ای٢ ةا کَٜ کَٜ ؿؼ

 ةا٦اش رو ة٨د جؼؿ٤اك و ظك٢ ةازی ٦ؼچی ی٤ْی قغیٟ؛ ؿ٨ار ؿ٨رج٥١ و ر٣سؼ ةْغ

 رو ٗٞک و چؼخ ج٣٨ـحٟ ظ٤غه و ق٨ظی کٞی ةا ٗٛي... جؼؿٟ ٠ی ٣ک٥٤ ٗکؼ ک٥ کؼدم ١٦ؼا٦ی

 .ةپیچ٣٨ٟ

 .ظ٣٨غیٟ ٠ی کُؼی ١٦غیگ٥ ةؼای و ظ٤غیغیٟ ٠ی دةیؼؿحا٣ی ٦ای ةچ٥ ّی٢

 داد، ٦كغار و آالرم ٠غام ٚٞتٟ و کؼدم ٠ی صؾ د٤٦ٟ ج٨ی رو ٠ْغم رؿ١ا وٚحی دیگ٥

 . ةكی٤یٟ داد روایث

 گؼم ٨٦ای ای٢ ج٨ی ک٥ ک١ی ظیٞی ٣ـیٟ از کؼدم ٠ی ؿْی و ة٨دم ٣كـح٥ م٤غٝی روی

 .ک٤ٟ کٟ رو دردم ١ّیٙ ٦ای ٣٘ؾ ةا و ةتؼم ٝػت وزیغ ٠ی
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 ز٣غگی صؾ داقث، ظ٨ةی صؾ ٠ؼدم ٝتع٤غ و ٦ا ةچ٥ ی ظ٤غه مغای ق٧ؼةازی، ؿؼومغای

 !ة٨دن ز٣غه صؾ و

 درة٧كث یط ؿؼدی و قغم ظ٨ردن ٠ك٨ٕل. ةؼگكث پؼجٛاٝی درة٧كث یط ٝی٨ان یک ةا ای١ان

 دیغن ةا و کؼد ظٟ رو ؿؼش ای١ان. قغ ظ٨ب ج٨٧ّٟ صاٝث و داد زال رو وز٨دم ج١ام

 : گ٘ث و ظ٤غیغ ؿؼظ٨ش م٨رجٟ،

 .دظحؼز٨ن ٤٣غازی کَٜ ٢٠ ةا دیگ٥ ةاقی ج٨ جا -

 : گ٘حٟ و کؼدم ٣ازك چك١ی پكث درآوردم، د٤٦ٟ از رو ٣ِی

 ٣ك٣٨ث وگؼ٥٣ گؼٗث درد ٚٞتٟ ٦ٟ  ٢٠! ج٨ئٟ ةکف ظساٝث گػقح٥، ازت وؿاٝی ؿ٢ -

 .دادم ٠ی

 : گ٘ث اش ظ٤غه قغن ج٨١م از ةْغ و ظ٤غیغ ة٤ٞغجؼ

 .  ز٨و٣ی٥١ اول جازه ٢٠ وٝی، ةاقی قغه پیؼ قایغ ج٨. ٚٞتحٟ اون ٨٣کؼ -

 : گ٘حٟ صؼٗف جاییغ در و زدم ٝتع٤غی. ة٨د ٧٠ؼة٨ن و ظ٨قضال ٝض٤ف

 ظیٞی ٦ٟ زا ١٦ی٢ جا.  ٣٨٠غ ١٣ی ةؼاش ر٠ٛی دیگ٥ کؼد، ٠ی ز٣غگی ٢٠ زای ٦ٟ ٦ؼکـی -

 .کؼدی ؿ٨ارم ة٨د پؼ٦یسان و جؼؿ٤اك ةازی ٦ؼچی. ز٨ان آٚا کؼد ١٦ؼا٦یث

 و ظ٤غیغ ٥٣ ٨٦ا، ٠یؼه ؿؼظ٨قف و ةا٠ؽه ی ٥٧ٛ٧ٚ دوةاره کؼدم ٠ی ٗکؼ ک٥ جن٨رم ةؼّکؾ

 ر٣گ. کؼد ٠ی ٣گاه  ٦ام چكٟ ة٥ زغی ظیٞی. زد ٝتع٤غ صحی ٥٣

 ظ٨ردن ٠ك٨ٕل دوةاره و ا٣غاظحٟ پایی٢ رو ؿؼم! ّسیب آرا٠ف ی٥... ة٨د مآرو ٣گا٦ف 

 .قغم درة٧كث یط

 ة٨د ٦ا ةچ٥ پیف دٟٝ. ة٨د ظ٨ق١ؽه ٦ٟ ظیٞی ک٥ اٝضٙ و ظ٨ردیٟ دو٣٘ؼه ٠ع٨ٞطِ پیحؽا قام

  پیك٨١ن ٦ٟ ٦ا اون کاش ای کؼدم ٠ی  ٗکؼ ظ٨دم ةا ٠غام و
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 !٠یك٥ جؼ پیچیغه اوواّث ةاقی ٠ادر اگؼ ٠یگ٢ راؿث... کؼد٣غ ٠ی ةازی چ٤غجا و ة٨دن

 : گ٘حٟ و کؼدم جكکؼ ظ٥٣٨، در ز٨ٞی رؿیغیٟ وٚحی

 ا٠یغوارم ٦ٟ ٗؼدا. ج٨ئٟ ٠غی٨ن رو ای٢ و رٗث در ک١ی م ظـحگی. ة٨د ظ٨ب واْٚا ا٠كب -

 .گؼدم ةؼ٠ی  ج٧ؼان ة٥ ظاج٨ن ةا جاقب چ٨ن ةتی١٤ث،

 ةی٨١٤ن صؼٗی ای٤ک٥ ظیال ة٥ ز٥٣، ١٣ی صؼٗی دیغم وٚحی چ٤غدا٣ی٥ از ةْغ. ة٨د کؼده ؿک٨ت

 .٣گػاقث و کكیغ ٠ضکٟ رو دؿحٟ ٠چ ک٥ ةكٟ پیاده ظ٨اؿحٟ ٣٨١٣غه،

 .کؼد ر٦ا ٣ؼم ٠کخ یکٟ ةا ک٥ کؼدم ٣گاه ٦ا٨٠ن دؿث ة٥

 داری؟ ةٞیي ٗؼداقب ةؼای -

 .ةگیؼم ک٥ ٠یؼم ٗؼدا ٥٣، -

 .٣ا٠ؽدت ا٠یؼّٞی،... ّیادتِ ةؼم ظ٨ام ٠ی. رؿ١٣٨ح٨ن ٠ی ٢٠ -

 ش ّال٥ٚ از صؼف دوةاره ةیاد ةع٨اد ٣ک٥٤! داقث؟ کار چی ا٠یؼّٞی ةا... قغم ق٨ک٥ صٛیٛحف

  ٔیؼارادی و ٦یسا٣ی رٗحار٦ای ة٥ یادم ةؽ٥٣؟ ٢٠ ة٥

 رٗحار یک دوةاره ا٠یؼّٞی ک٥٤، پا ة٥ اّناب ز٤گ ةع٨اد ای١ان اگؼ قایغ. اٗحاد ا٠یؼّٞی

 !ک٢ ةار ةاٚاٝی و ةیار ظؼ وٚث اون و ةغه ٣ك٨ن ٔیؼّادی

 ةْغ. ظ٤غیغ آروم و ا٣غاظث پایی٢ رو ؿؼش ک٥ ة٨دم قغه ظیؼه ای١ان ة٥ اظٟ ةا ٨ًر ١٦ی٢

 : گ٘ث ٝؼزیغ ٠ی ظ٤غه از ک٥ مغایی ٨١٦ن ةا چ٤غدا٣ی٥ از

 ک٥ د٨ّا ا٠یؼّٞی ةا ٠یؼم کؼدی ٗکؼ االن کؼدی؟ ٗؼض ؿا٥ٝ ةیـث پـؼ ی٥ رو ٢٠ -

 !قغی؟ اظ٨١ و زغی ٚغر ای٢

 ؿعحی کار گػره، ٠ی چی ٢٠ ؿؼ ج٨ی ای٤ک٥ ١٧ٗیغنِ ٝض٥ُ اون ج٨ی ٦ؼچ٤غ! جیؽ ٚغر چ٥

  ٣٘ؾ. ک٤ٟ ٗؼار ٠اقی٢ ج٨ی ؿ٤گی٢ ز٨ از کؼدم ؿْی. ٣ت٨د
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 : گ٘حٟ و کكیغم ١ّیٛی

 .وٚح٥ دیؼ... االن. ز٣یٟ ٠ی صؼف ٗؼدا ةتی٢، -

 : گ٘ث ٠ضکٟ و زغی ظیٞی ٠ٛاةَٞف، ة٥ ظیؼه و داد جک٨ن رو ؿؼش

 .ؿال٠ث ة٥ ةؼو ٣ؼه، یادت... گیؼی ١٣ی ةؼگكث ةٞیي. ٣ت٨د ظ٨ةی ی ة٥٣٨٧ -

 ٠عاٝ٘ث ٚنغ ٦ٟ ظ٨دم قایغ و ٣غاد ة٧ٟ رو اوا٥ٗ صؼف ی ازازه ٠اقی٢ آور ظ٘ٛان ؿک٨ت

 .٣غاقحٟ رو جؼ ةیف

 ةاز رو در ة٨د، داده ظاج٨ن ک٥ کٞیغی ةا زود ظیٞی و قغم پیاده ک٨جاه ظغاصاُٗی یک ةا

 .قغم ظ٥٣٨ وارد ای١ان ؿ٤گی٢ ٣گاه زیؼ و کؼدم

 رو ة٥ رو ا٠یؼّٞی ةا اگؼ ک٥ چؼظیغ ٠ی ؿؼم ج٨ی ٠غام. دادم جکی٥ ة٧ف در، قغن ةـح٥ ةا

 ! اٗح٥؟ ٠ی اج٘اٚی چ٥ ةك٢،

 ظاج٨ن ک٥ قغم ٠ح٨ز٥ ظ٥٣٨ ؿک٨ت از و قغم ظ٥٣٨ وارد قغ، کاؿح٥ اٝح٧اةٟ از ک٥ ک١ی

 ٨ّض و ٠ـ٨اك زدن از ةْغ. ة٨د گػقح٥ ٦ٟ قب دوازده از ؿاّث ٣ت٨د، ّسیب. ظ٨اةیغه

 . کكیغم دراز ة٨د، کؼده پ٢٧ ةؼام ظاج٨ن ک٥ جكکی روی ٦ام، ٝتاس کؼدن

 یادم. کكیغ پؼ ٌّی٥ و ًا٦ا ؿ١ث ة٥ دٟٝ و کكیغم جكک ک٤ار ظاٝی ٗىای ة٥ دؿحی

 . ٣کؼدم چک ج٧ؼان رؿیغم ک٥  ٧َؼ از رو م گ٨قی امال اٗحاد

 م گ٨قی و قغم ة٤ٞغ. زد رو ظ٥٣٨ ز٣گ ای١ان ک٥ ٦ٟ قب و ظ٨اةیغم زود رؿیغم، ک٥ ٧َؼ

 .ظ٨اةیغم جكک روی دوةاره و درآوردم کیٟ٘ ج٨ی از رو

 و کكیغم ١ّیٛی ٣٘ؾ. داقحٟ پاؿط ةی ج١اس ٣اق٤اس، ی ق١اره یک و ٠ا٠ان ٠ضـ٢، از 

  ة٥ ةغ٣ٟ ٦ٟ و ٠ٕؽم ٦ٟ واْٚا. ک٤ٟ ریٞکؾ رو ةغ٣ٟ کؼدم ؿْی

 .داقح٤غ ٣یاز اؿحؼاصث
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 •°•°•°•°•°•°• ا٠یؼّٞی ٣گاه از •°•°•°•°•°•°•

 ةاالظؼه ک٥ رٗحٟ ک٤ٞسار ظ٨دم ةا ٚغر اون. زدم ٠ی پا و دؿث ظتؼی، ةی از ٣اقی ّػابِ ج٨ی

 . ةؼ٣غاقث... ا٠ا زدم ز٣گ ة٨د، ّکؾ پكث ک٥ ای ق١اره ة٥

 گؼ٠ا، و ؿ٨زش قغت از و ک٤٤غ ٠ی روق٢ آجیف ٠ٕؽم ج٨ی کؼدم ٠ی صؾ ٦ا وٚث  ةْىی

 .ریعحٟ ٠ی ّؼق قُؼقُؼ

 !٠ؽیِغةؼّٞث ة٨د قغه ٦ٟ اؿحؼس و ّنتا٣یث ٤٠٘ی، اصـاؿاتِ ای٢ ج١ام ک٤ار در 

 وٝی، کؼد ٠ی ک١ک ٦ٟ ٠ا٠ان و داره ٣گ٥ آروم رو ٢٠ ٚؼآن ظ٣٨غن ةا کؼد ٠ی ؿْی ةاةا صاج

  ٢٠ ز٨ٞی ای٤ک٥ ٥٣ گػقث؛ ٠ی گؼی٥ ة٥ وٚحف اون از ةیكحؼ

 . ة٨دم ١٧ٗیغه رو ای٢ ؿؼظف ةی٤ی و ٦ا چكٟ از... ٥٣ ک٥٤، گؼی٥

 ز٣گ ٦ٟ جؼ٣ٟ و ة٨د آجیف ی ک٨ره ٠ٕؽم قب جا ٣٨٠غ، پاؿط ةی ک٥ ج١اؿی از ةْغ روز اون

  ٢٠ آور ظ٨اب دارو٦ای و ٠ـک٢ زور ة٥ قغ ٠ست٨ر ة٤٧ام. ٣ؽد

 .ک٥٤ صؾ ةی ظ٨دش ٨ٚل ة٥ رو

 قغه ظیؼه ؿٖٛ ة٥ ١٦ك٥ ٠ذٜ ک٥ صاٝی در پؾ ٣ؼٗث؛ ظ٨اةٟ دیگ٥ ١٣از از ةْغ متش،

 . کؼد٣غ اصا٥ً رو ٢٠ اٗکارم ة٨دم،

 ی دوةاره دیغن ةؼای دٟٝ و ٣غاقحٟ ظتؼی ٦یچ جؼ٣ٟ از ة٨د، ظ٨اؿحگاری ٚؼارِ دیگ٥ روز دو

 . کكیغ ٠ی پؼ ًا٦ا و ٌّی٥

 ارث ة٥ ظ٨دم از ة٨د ٠كعل رو ش کكیغه ٦ای چكٟ و ٦٨٠ا ة٨د، ٢٠ ة٥ قتی٥ ک٥ ًا٦ایی

 جؼ٣ٟ، ة٥ کا٠ال ش ٗؼیت٤غه و دٝتؼ ٦ای ٝب ٗؼم و اةؼو٦اش و ٦٨٠ا ر٣گ ک٥ ای ٌّی٥ و... ةؼده

 .٢٠ جا ة٨د قتی٥ جؼ٣ٟ ٦ای ٝب ة٥ ةیكحؼ ٦ٟ ًا٦ا ٦ای ٝب ٦ؼچ٤غ ة٨د؛ رٗح٥ ٠ادرش
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 !ةچكٟ رو ق٨ن ک٨چیک آ٨ٔش ًْٟ قغه ک٥ ٦ٟ ةار یک قغ ٠ی کاش ای

 کؼد ک١کٟ. ة٨د قغه اجاٟٚ وارد ة٤٧ام کِی ١٧٘٣یغم ک٥ ة٨دم قغه ٔؼق ظیاالجٟ ج٨ی ٚغر اون

  ک٥ کؼدم ز٠ؽ٥٠ ظ٨دم ةا ٦ؽارم ةار ةؼای و ق٨یی دؿث ةؼم

 .آوره ظساٝث ووْیث ای٢ ٚغر چ٥

 .ةؼد ةی١ارؿحان ة٥ رو ٢٠ ة٤٧ام وٚث، چ٤غ  ای٢ ٠ذٜ و پ٨قیغم ٝتاس

 رٗح٢ راه دیگ٥. ٣كغ صامٜ زیادی ی ٣حیس٥ و گػقث ٦ٟ م ٗیؽی٨جؼاپی ٚؼار دو٠ی٢

  ج٨ی ک٥ ة٨دم ٢٠ ای٢ و قغ ٠ی صـاب ٔیؼ١٠ک٢ ز٨رایی یک

 زدم، ٠ی وپا دؿث ةیكحؼ ٦ؼچی. ٣غاقحٟ ٦ٟ ٣ساجی راه ا٣گار و اٗحاده گیؼ ٠ح٘اوجٟ اصـاؿات

 .رٗحٟ ٠ی ٗؼو ٣اا٠یغی ةاجالقِ ج٨ی ةیكحؼ

 ةغون کؼدم ٠ی ؿْی و ة٨دم ٣كـح٥ جعث روی ظـح٥ و ٣اا٠یغ ةؼگكحیٟ، ک٥ ةی١ارؿحان از

 .ةغم جک٨ن رو دؿحٟ ٦ای ا٣گكث ة٨د، آزارد٤٦غه قغت ة٥ ک٥ دؿحٟ  گچ ة٥ ج٨ز٥

 ةغ٣ٟ ج١ام ج٨ی ا٣گار... کكیغ ٠ی جیؼ اؿحع٣٨ٟ ٠ٕؽ جا ٦ام، ا٣گكث دادن جک٨ن ةار ٦ؼ ةا

 !پا٥٠ ٨٣ك جا ؿؼ ٨٣ك از ٨ُ٤٠رم ةغ٣ٟ، ج١ام ٠یگٟ وٚحی و کؼد٣غ ٠ی ٗؼو ؿ٨زن

 رو ظ٨دم. ریعث ٦ٟ ة٥ ج١ؼکؽم گ٨قیٟ، ظ٨ردن ز٣گ ةا ک٥ ة٨دم درگیؼ کا٠ال ظ٨دم ةا

 اؿٟ دیغن ةا. ةؼداقحٟ رو گ٨قیٟ و کكیغم ٠یؽّـٞی ؿ١ث

 "Taranom Janam" کؼدم ومٜ رو ج١اس قغ، ٠ی روق٢ و ظا٨٠ش م٘ض٥ روی ک٥ 

 : پیچیغ گ٨قٟ ج٨ی ش ظـح٥ مغای ک٥

 ق٨٤یغ؟ ٠ی رو ٢٠ مغای... ا٨ٝ ة٨دیغ؟ گؼٗح٥ ج١اس ٢٠ ةا ق١ا.  ؿالم -

 ٠ذٜ ةاز٦ٟ. ة٨دم قغه دٝح٤گف ٚغر چ٥. قغ جؼ پؼر٣گ و پؼر٣گ مغاش ق٤یغن از ٝتع٤غم

  ازش چ٧ارؿال ٨ًری چ٥ ٢٠ ک٥ پؼؿیغم ظ٨دم از ٠غت ای٢
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 !ة٨دم؟ دور

 : دادم پاؿط آروم ؿؼ٥ٗ، جک یک ةا ة٨د، قغه ٨ًال٣ی ؿک٨جٟ

 . زان جؼ٣ٟ ام ا٠یؼّٞی. ؿالم -

 : گ٘ث ک٨جاه ظیٞی ٠کخ،  یکٟ ةا. ظ٨رد زا ا٣گار

 . ظا٨٣م جؼ٣ٟ -

 ظا٨٣م؟ جؼ٣ٟ...   ّسب -

 .ق٤یغم واوش رو کكیغ ک٥ ١ّیٛی ٣٘ؾ مغای

 .٣كغیٟ ٠َضؼم  ١٦غیگ٥ ة٥ ٨٤٦ز ٠ا -

 .کؼدم ای ظ٤غه جک! ٣غاقث؟ ة٧حؼی ی ة٥٣٨٧ واْٚا

 !٣ت٨دی ج٨ ک٥ ٦ٟ ة٨د کؼده َٝف ةٕٟٞ ج٨ی و ٢٠ ی ق٥٣٨ روی ک٥ او٣ی -

 اؿ١ٟ آ٠یؽ اّحؼاض. رٗث ٨٦ا ٦ٟ ٢٠ ؿؼظ٨شِ ی ٥٧ٛ٧ٚ اش، ؿؼ٥ٗ مغای ق٤یغن ٠ضه ة٥

  اصـاؿی ج١ام ةا و قغ ٠ح٨ٖٚ آروم م ظ٤غه ک٥ زد مغا رو

 : گ٘حٟ داقحٟ ة٧ف ٣ـتث ک٥

  دٟٝ؟ زانِ -

 ...٨٤٦ز ٣تعكیغ٠ث، ٨٤٦ز ٢٠. ٣ک٢ ز٨ری ای٢ -

. ک٤ٟ ٤٠ضؼف ٨٠و٨ع ای٢ از رو ةضخ کؼدم ؿْی آرو٠ی ٝض٢ ةا و پؼیغم صؼٗف وؿي

  ک٥٤ ظؼاب رو چیؽ ٥١٦ ٦ا صؼف  ای٢ گ٘ح٢ ةا ٣غاقحٟ دوؿث

 .قغم ٣گؼان ٣غادی؟ رو ز٨اةٟ ک٥ ة٨دی کسا ةتی٤ٟ ةگ٨. زیاده وٚث -

 : گ٘ث ةْغ و ای چ٤غدا٣ی٥ ٠کخ ی٥... کؼد ٠کخ ٦ٟ ةاز
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 .ةؼگؼدیٟ ظاج٨ن ةا و ک٤ٟ ز١ِ رو ٦ام وؿایٜ او٠غم. ظاج٨ن پیف ٠ك٧غم، -

  ٦ٟ اون پیف ای٤ک٥ ی درةاره ةح٣٨ٟ ای٤ک٥ از ٚتٜ! ای١ان... قغ پؼر٣گ ٠ٕؽم ج٨ی ک٥١ٞ ی٥

 : گ٘ث ظ٨دش ةپؼؿٟ، ؿ٨ال ٥٣ یا رٗح٥

 . دارم دیگ٥ کار کٞی و ةی٘حیٟ ج٧ؼان ؿ١ث ة٥ ةایغ دیگ٥ ؿاّث یک. ةؼم ةایغ ٢٠ -

 : پؼؿیغم ؿؼیِ. داقحٟ ؿ٨ال ازش ٨٤٦ز ٢٠ ة٨د، زود ٥٣

  گؼدی؟ ةؼ٠ی ةاچی -

 . او٠غ ١٣ی  ظ٨قٟ ٦اش ؿک٨ت ای٢ از   .٠کخ دوةاره و

 ة٤ٞغ ؿالمِ ةْغ و ٠ؼدو٥٣ ی ظ٤غه مغای ؿک٨ت، اون ةی٢... ق٤یغم ٢٠ و اٗحاد اج٘اق ةاالظؼه

 !ةك٥ ْٗال آجیف ی ک٨ره و روق٢ ٠ٕؽم ج٨ی آجیف دوةاره قغ ةاّخ ای١ان، ٠ؼد، یک ةاالیِ

 .ق٤یغم رو آرو٠ف ؿالمِ و جؼ٣ٟ ٣٘ؾ کؼدن ٨ٗت مغای

 .ک٤ٟ وز٨ر  ز١ِ زودجؼ ةایغ ةتؼه رو ٦ام وؿایٜ او٠غه ای١ان. ةی١٤ث ٠ی ٗؼدا پؾ ا٠یؼّٞی -

 .کؼدم ٌِٚ رو گ٨قی ک٨جاه، ظغاصاُٗی ةایک دادم، جک٨ن ص٨اس ةی رو ؿؼم

 ةؼؿ٣٨حك٨ن؟ ظ٨اؿث ٠ی اون ة٨د؟ او٠غه ای١ان

 ةاّخ و ٚٞتث ة٥ ز٥٣ ٠ی چ٤گ ک٥ ٦ایی صـادت اون از چی٥؟ دو٣یغ ٠ی ٠ؼدو٥٣ صـادت

  جك٤ر و ةاالآوردن ظ٨ن ٠ؼز ة٥ ٗكار، قغت از ک٥ ٠یك٥

 .ةكی ٣ؽدیک

 ای٤ک٥ ةغون چ٤غدا٣ی٥ ةؼای... ةْغ و کؼدم ٣گاه ظا٨٠ش ج٢٘ٞ ة٥ و گؼٗحٟ ؿٖٛ از رو ٣گا٦ٟ

  ٠ٕؽم ج٨ی ا٣ؼژی ةگیؼم، درؿحی و ٤٠ٌٛی ٗؼ٠ان ٠ٕؽم از

 .قکـث رو٠عی مغای ةا ک٥ کؼدم پؼت دی٨ار ؿ١ث ة٥ ةاقغت رو گ٨قی و قغ آزاد
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 زل قغه ٣اة٨د گ٨قی ة٥ گیر و ٤٠گ قغ ةاّخ و ة٨د ةْیغ ٚغرت ای٢ ٠ؼیه، ةغن ای٢ از

 . ةؽ٣ٟ

 ةا گ٨قٟ ج٨ی دی٨ار ة٥ قغ٣ف ک٨ةیغه مغای و قغ ةاز ٠ضکٟ اجاق در ک٥ ٣کكیغ دٚی٥ٛ ة٥

 .او٠غ٣غ اجاق ج٨ی زده ة٧ث ةاةا صاج و ٠ا٠ان ة٤٧ام،. پیچیغ اِک٨

 .٣غاقحٟ رو کؾ ٦یچ ی ص٨م٥ٞ دیگ٥ ٣غاقحٟ، رو ق٨ن ص٨م٥ٞ  

 چ٥ ظ٨اؿحگاری روز ةؼای ةایغ ک٥ ک٤ٟ ٗکؼ ای٢ ة٥ و ةع٨اةٟ ٗٛي ٦ا ؿاّث ظ٨اؿحٟ ٠ی

  دیغه؟ رو ای١ان دوةاره چؼا ک٥ ک٤ٟ گ٥ٞ ةایغ. ةاقٟ داقح٥ ا١ْٝٞی ّکؾ

 !رٗح٥؟ ظتؼ ةی چؼا ک٥

 از داقحٟ صاال و زدم ٠ی ٥ٝ ٥ٝ دٝح٤گی قغت از ٚتٜ دٚی٥ٛ چ٤غ ظ٨ده؛ ةی ٚغر ١٦ی٢ د٣یا

 ؿؼم روی رو ٠ٞض٥٘ اجاق، در صاوؼ ٣٘ؼ ؿ٥ ة٥ ج٨ز٥ ةغون! قغم ٠ی پؼپؼ ٣اراصحی قغت

 . ةـحٟ رو ٦ام چكٟ و کكیغم

 : او٠غ ة٤٧ام مغای ةْغ چ٤غدا٣ی٥. قغ ةـح٥ اجاق در ةْغ و ق٤یغم رو ق٨ن پچ پچ مغای

. گػاقحٟ ٠یؽ روی رو اش صا٥ُٗ کارت و کارت ؿیٟ. ٣یـث اؿح٘اده ٚاةٜ دیگ٥ ت گ٨قی -

 ةگیؼن؟ ةؼات زغیغ گ٨قی ةگٟ ظ٨ای ٠ی

 ؿؼِ از ةٕهِ ای٢ راصث جا رٗث ٠ی ةیؼون ٦ٟ اون کاش ای. گ٘حٟ زغی و ٠ضکٟ "٥٣" یک

 ! ةحؼک٥ در٣٨٠غگی

 . قغ٣غ زاری ٦ام اقک و کؼد ؿؼةاز ةٕنٟ ة٤٧ام، رٗح٢ ةا

 ٢٠ ةیاد؟ ٣ُؼ ة٥ ةغةعث و ةیچاره ش ٠ْك٥ٚ٨ ةؼاةؼ در ظ٨اد ٠ی دٝف ٠ؼدی کغوم

 . ٣ت٨دم راوی ای٢ از و ة٨د ک٨ه اون صاال... صاال و ةاقٟ ک٨ه جؼ٣ٟ ةؼای ظ٨اؿحٟ ٠ی

 وْیٖ ظ٨اؿحٟ ١٣ی ةاقٟ، ٠ؼیه و ٣اج٨ان ٦ام ةچ٥ ٦ای چكٟ ةؼاةؼ در ظ٨اؿحٟ ١٣ی ٢٠

 !ةاقٟ



 

 behtarinromanha.irد. فرهایی هراجعِ ّا رهاى بْتریي ٍبسایت بِ ّا رهاى جدیدتریي داًلَد رایب 72
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 و اة٧ث ٔؼورم، ج١ام... ٠یغم ز٨ن ج٤تی٧ث ای٢ زیؼ دارم ٢٠ ک٤ی؟ ج٤تی٥ ظ٨اؿحی ٠ی ظغایا

  ظاًؼ ة٥ ٗٛي و ٗٛي ٦ٟ اون ریؽه، ٠ی ٗؼو داره م ٠ؼدو٣گی

 !٠ػظؼف ٗٞسیِ  ای٢ و جؼ٣ٟ ة٥ اصـاؿاجٟ

 

 •°•°•°•°•°•°• جؼ٣ٟ ٣گاه از •°•°•°•°•°•°•

 : گ٘ث ک٥ دادم ظاج٨ن دؿث ة٥ ؿعحی ة٥ رو چایی ٝی٨ان

 .٣تؼه ظ٨اةف ةؼیؽ، زان ای١ان ةؼای ٦ٟ ٝی٨ان یک -

 ریعحٟ، ٠ی چایی  ٗالؿک از دیگ٥ ٝی٨ان یک ج٨ی اصحیاط ةا ک٥ ٨ًر ٨١٦ن و زدم ٝتع٤غی

 : گ٘حٟ ای١ان ة٥ ظٌاب

 ةغ را٤٣غگیٟ ک٥ دو٣ی ٠ی. ةكی٤ٟ ٗؼ٨٠ن پكث ج٣٨ٟ ٠ی ٦ٟ ٢٠ ة٨دی، ظـح٥ ظیٞی اگؼ -

 .٣یـث

 .ریٞکؾ وٝی ة٤ٞغ... ظ٤غیغ

 . ٣كغه ةا٨٣ ظاج٨ن ةاقٟ، قغه ؿیؼ م ز٣غگی از ٦ٟ ٢٠ اگؼ -

 : گ٘ث ٧٠ؼة٣٨ی ٝض٢ و ٝتع٤غ ةا و دراو٠غ پكحٟ ظاج٨ن! ٣ا٠ؼد ای

 . ظ٨ة٥ ٦ٟ ظیٞی ش را٤٣غگی دظحؼم... ای١ان آٚا ٣گ٨ -

 .ٗؼؿحادم ة٨د، ٣كـح٥ پكث ک٥ ظاج٨ن واؿ٥ ة٨ؿی ٨٦ا، ج٨ی و  ةؼگكحٟ

 .٣کؼد ٚت٨ل ة٤كی٥٤، ز٨ٞ و ةیاد کؼدم امؼار ٚغر ٦ؼچ٥
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 زا ٠اقی٢ ج٨ی رو ٦ا وؿایٜ داقحیٟ ک٥ وٚحی دٚیٛا قغیٟ، رو در رو ای١ان ٠ادر ةا

 ظیاة٨ن ؿ١ث ة٥ پـؼش، ةا ظغاصاُٗی از ةْغ و ا٣غاظث ة٧ٟ صؼف از پؼ ٣گاه ی٥. دادیٟ ٠ی

 .رٗث امٞی

 و کؼدیٟ ک٨جاه زیارت یک و صؼم رٗحیٟ ا٠یؼّٞی، ج١اس از ٚتٜ ٧َؼ ٦ٟ ظاج٨ن و ٢٠ 

 ظغا و روا ا٠ام ةا صؼم، داظِٜ ی دٚی٥ٛ ةیـث ٨١٦ن ج٨ی ٚغر چ٥. اٗحادیٟ راه ٔؼوب دیگ٥

 .ةؼه پیف ظ٨ب ا٠یؼّٞی ةا اووا٨١ّن کؼدم اٝح١اس. زدم صؼف

 .ةؼگكحٟ صال ز٠ان ة٥ ای١ان مغای ةا ک٥ کؼدم ٠ی ٗکؼ ٨ًر ١٦ی٢ داقحٟ

 !گؼؿ٥١٤ ّسیب ک٤ی؟ ةاز چیپؾ ی٥ ٠یك٥ ظا٨٣م، جؼ٣ٟ -

 ة٥ اول و درآوردم ؿاده چیپؾ ی٥ ة٨د، ظؼیغه ک٥ ٦ایی ظ٨راکی ةی٢ از و زدم ٝتع٤غی

 .کؼد جكکؼ و ةؼداقث دو٥٣ ی٥ ک٥ کؼدم جْارف ظاج٨ن

 .کكیغم پایی٢ رو قیك٥ ةْغ و ةی٨١٤ن گػاقحٟ رو چیپؾ 

 . ظ٨ٞت ٦ٟ زاده و ة٨د جاریک کا٠ال ٨٦ا. کؼد ة٧حؼ رو صاٟٝ ک٥ ظ٨رد م٨رجٟ ة٥ ظ٤کی ةاد

 .رٗث ظ٨اةٟ و قغ ریٞکؾ ةغ٣ٟ ک٥ قغم ظ٨ب صؾ از پؼ او٣ٛغر گػقث، ک٥ ک١ی

  ٦ٟ ای١ان و کؼدم ةاز رو ٦ام چكٟ زد، ٠ی مغا رو اؿ١ٟ ک٥ گ٨قٟ ک٤ار آرو٠ی مغای ةا

 : گ٘ث و ٝتع٤غ ةا و رٗث ّٛب  ک١ی دیغ، رو ةازم ٦ای چكٟ وٚحی

 .کؼدیٟ ج٨ٖٚ متضا٥٣ و ١٣از ةؼای ةعیؼ، متضث -

 .ة٨د ٣كغه روق٢ کا٠ٜ ٨٤٦ز ٨٦ا. گػرو٣غم ٣ُؼ از رو اًؼاف ةْغ و کكیغم دؿث م٨رجٟ ة٥

 .ة٨د٣غ دیغ ٚاةٜ اًؼا٨١ٗن در ٦ٟ ک٨چیک و ٣ٛٞی رؿح٨ران یک و ؿ٨پؼ٠ارکث ٠ـسغ، یک

 .دوظحٟ ای١ان ة٥ رو ٣گا٦ٟ ظاج٨ن، ظاٝیِ زایِ دیغن ةا و ا٣غاظحٟ ّٛب ة٥ ٣گا٦ی ٣یٟ
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 آروم ظیٞی. ک٤ٟ ةیغار رو ج٨ ٣٨٠غم ٢٠ ةع٥٣٨، ١٣از و ةگیؼه وو٨ ک٥ رٗث زودجؼ ظاج٨ن -

 .ک٤ٟ ةیغارت ؿؼیِ ٣ی٠٨غ دٟٝ ة٨دی، ظ٨اةیغه

 : گ٘حٟ و زدم ٝتع٤غی! ة٨د کؼده ٣گا٦ٟ ة٨دم، ظ٨اب وٚحی پؾ

 . ةع٣٨یٟ ١٣از ةؼیٟ ٠ؼؿی،. قغم ریٞکؾ دیگ٥ ظ٨رد م٨رجٟ ة٥ ج١یؽ و ظ٤ک ٨٦ای -

 ؿؼش ک٤ٟ؛ ٠کخ قغ ةاّخ ای١ان ٣٘ؾ کؼدنِ ٨ٗت مغای وٝی، کؼدم ةاز رو در چؼظیغم

 .کكیغ ٠ی ١ّیٙ وٝی آروم ة٤ٞغ، ٦ای ٣٘ؾ و ة٨د ا٣غاظح٥ پایی٢ رو

 .گػاقحٟ ش ق٥٣٨ روی رو دؿحٟ و ةؼگكحٟ ؿ١حف ة٥ آروم و ٣گؼان 

  داری؟ درد قغه؟ چیؽی ای١ان، -

 .قغ پیاده ٠اقی٢ از ؿؼةِ "ظ٨ةٟ" گ٘ح٢ ةا و زد پؾ رو دؿحٟ

 در ری٨١ت ةا صؼف، ةغون. قغم پیاده ٦ٟ ٢٠ و کؼدم ٣گاه ة٧ف ٣اگ٧ا٣ی جٕییؼ ای٢ از گیر

 رٗح٤ف ٠ـیؼ ة٥ آ٨ٝد اظٟ. رٗث ٠ؼدو٥٣ ة٧غاقحی ؿؼویؾ ؿ١ث ة٥ و کؼد ٜٚ٘ رو ٠اقی٢

 : گ٘حٟ زیؼٝب و قغم ظیؼه

 !٣ؼیؽی ظ٨دت ج٨ی کاش ای -

 ج٨ ةْغ ة٥ ای٢ از)  ةگ٥ ٦ا ٗیٟٞ ٠ذٜ ای٤ک٥ زای ة٥ کاش ای وٝی داره صاٝی چ٥ دو٣ـحٟ ٠ی

 .ةك٥ صٜ جؼ راصث جا زد ٠ی صؼف ،( ظ٨ا٦ؼ٠ی قتی٥

 ٦ای ق٨یی دؿث از ٦ؼصال ة٥ رٗحٟ؛)!(  ج١یؽ ٣ـتحا دؿحك٨یی ؿ١ث ة٥ ؿؼیِ و کؼدم پ٨ٗی

 .داقث ق٥ ١٣ی زیادی ا٣حُار را٦ی ةی٢

 . ظ٣٨غم رو مُتضَٟ ١٣از ٠ـسغ، داظٜ زاٝتاؿیِ از چادر یک ةؼداقح٢ از ةْغ و گؼٗحٟ وو٨

 .کؼدم دّا ٦ام ةچ٥ و ظ٨دم ا٠یؼّٞی، ؿال٠حی ةؼای و آوردم زا ة٥ قُکؼ ی ؿسغه ١٣از، از ةْغ
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 ؿاّغ روی ر٣گف ٠كکی اؿپؼت کثِ ک٥ درصاٝی ای١ان ک٥ رٗحیٟ ةیؼون ظاج٨ن ١٦ؼاه

 : گ٘ث و او٠غ ؿ١ح٨١ن ة٥ ة٨د، دؿحف

 پ٤یؼ، ٦ٟ ؿ٨پؼی. ؿ٨ؿیؾ و ا٠ٞث ٣ی١ؼو،... ٠یغه ٦ٟ متضا٥٣ ک٨چیک رؿح٨ران اون -

 پ٤یؼ؟ و ٨٣ن یا ةع٨ریٟ ا٠ٞث ةؼیٟ ظ٨ایغ ٠ی. داره ٠ؼةا و چایی

 : گ٘ث و ظ٤غیغ ظاج٨ن. ظ٨اؿث ٠ی گؼم ٔػای دٟٝ صٛیٛحا ٢٠

 . ٠یغم جؼزی٥ ؿؼد پ٤یؼ ة٥ رو گؼم ا٠ٞث -

 : گ٘حٟ ٣غاظث ١٣ی ٦ام چكٟ ة٥ ٣گاه ک٥ ای١ان ة٥ ظٌاب و زدم ٝتع٤غی قتا٦ح٨١ن ای٢ ة٥

 ٣غاری؟ ٠كکٞی ج٨. ةؼیٟ رؿح٨ران ٨١٦ن پؾ ظ٨رم، ٠ی ٣ی١ؼو ٦ٟ ٢٠ -

 راه رؿح٨ران ؿ١ث ة٥ و گ٘ث "٥٣" ک٨جاه. کكیغ ٠ی ظي ٠عٟ روی ٝتع٤غش، ة٨دن زورکی

 . اٗحادیٟ

 ٣ی١ؼوی صٛیٛحا. داد ؿ٘ارش ٠ؼغ جعٟ و ؿ٨ؿیؾ ٦ٟ ظ٨دش ةؼای و ا٠ٞث یک ٣ی١ؼو، یک

 .چـتیغ  ٦ٟ ظیٞی ک٥ ة٨د ای ظ٨ق١ؽه و ٠َكحی اْٝاده ٨ٗق

 . اٗحادیٟ راه و قغیٟ ٠اقی٢ ؿ٨ار زود. ة٨د قغه روق٢ ٦ٟ ٨٦ا دیگ٥ متضا٥٣، از ةْغ

•°•°•°•°•°•°• 

 ة٥ رو ٣گا٦ٟ و ٣كـحٟ ماف قغ، ر٦ا ةـح٥ ٣ی٥١ ظاج٨ن ج٨ؿي ظ٥٣٨ در ای٤ک٥ ٠ضه ة٥

 رو ؿک٨ت ظ٨دش درآظؼ و... ة٨د قغه ظیؼه ٦ام چكٟ ة٥ صؼف ةغون ٦ٟ اون. دوظحٟ ای١ان

 : قکـث

 .٠ك٧غ گؼدم ةؼ٠ی ٦ٟ زا ٨١٦ن از و ٠یؼم ا٠یؼّٞی ّیادت ة٥ ا٠كب ٢٠ -

 : گ٘حٟ ٠ٞح١ـی مغای ةا و گؼٗحٟ  گاز رو ٝتٟ اؿحؼس از

 ةگی؟ ة٧ف ظ٨ای ٠ی چی آظ٥ ةیام؟ ةا٦ات ٢٠ ظ٨ای ١٣ی -
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 ةاق٥، داقح٥ م٨رجٟ پ٨ؿث ةا ج١اؿی ای٤ک٥ ةغون و آورد ز٨ٞ رو دؿحف آروم و زد ٝتع٤غی

  مغای ةا و کكیغ م چ٥٣٨ جا چك١ٟ ک٤ار از ٗؼوی ظي ی٥

 : گ٘ث داری ظف

 قا٦غ ظ٨ام ١٣ی ةاقٟ، ج٨ از کؼد٣ف ظ٨اؿحگاری قا٦غ ظ٨ام ١٣ی جؼ٣ٟ؟ چی٥ دو٣ی ٠ی -

  ةی١٤ث، ٠ی ظ٨ا٦ؼم ٠ذٜ ةْغ ة٥ ای٢ از ک٥ گ٘حٟ دروغ... ةاقٟ ّٛغج٨ن

... کؼد٣ث ١ٝؾ و ة٨ؿیغ٣ث ظِیؼ از ج٣٨ٟ ١٣ی ةتی١٤ث، ظ٨ا٦ؼم ٠ذٜ ج٣٨ٟ ١٣ی جؼ٣ٟ، ج٣٨ٟ ١٣ی

 . ةگػرم

 ج٨ی اقکِ ٢٠ ا٠ا، گؼٗث ٗام٥ٞ ٢٠ از ؿؼیِ ظیٞی و گؼٗث ةٕه قغت از ٣٘ـف

 . گؼٗث ةٕىٟ صاٝف و صؾ ای٢ از ٦ٟ ظ٨دم. دیغم رو ٦اش چكٟ

 !ک٥٤ ة٧حؼ رو اوواع جا ةگٟ ةایغ چی دو٣ـحٟ ١٣ی صحی ک٥ اٝتح٥ و ةؽ٣ٟ صؼف ج٣٨ـحٟ ١٣ی

 : داد ادا٥٠ جٞعی ی ظ٤غه جک ةا و گػاقث ٚٞتف روی رو دؿحف

 ٚغر اون! کؾ ٦یچ ةؼای یا ةاش ٢٠ ةؼای یا ١٣یگٟ پؾ ٣یـحیٟ؛ کغوم ٦یچ ٣یـحٟ، ةچ٥ -

 .ةكی ظ٨قتعث جا ةگػرم ازت ظ٨ام ٠ی ک٥ دارم دوؿحث او٣ٛغر! ٤ْٝحی آخ ...دارم دوؿحث

 آورد ٠ی ةاال رو ز٣٨ٟ داقث ٠اقی٢ ی ظ٥٘ ز٨ِّ و گؼ٠ا... ةؼگؼدو٣غ ؿ١حٟ ة٥ رو ؿؼش آروم

 کؼدم ةغی ای١ام صٙ در ٢٠ ک٥ درؿح٥! ٣ت٨د ٦ٟ ّسیب ٣غاقحٟ، وزغان ّػاب راؿحف ا٠ا،

 قایغ قغ؛ ٠ی ةغجؼ چیؽ ٥١٦ ٣٨٠غم، ٠ی ای١ان پیف و زدم ٠ی رو ا٠یؼّٞی ٚیغ اگؼ وٝی،

 !االن از ةغجؼ ظیٞی

 ک٥ ة٨د ای٢ او٠غ ةؼ٠ی دؿحٟ از ک٥ کاری صغاٜٚ قغ، ٠ی ظكکیغه ریك٥ از ةایغ راة٥ٌ ای٢

 .ةاق٥ زغی ٝض٤ٟ کؼدم ؿْی و کكیغم ١ّیٛی ٣٘ؾ پؾ ةؽ٣ٟ؛ ای١ان ة٥ رو آظؼ جیؼ

 ةیا. ای١ان ةاق٥ داقح٥ رو ٦ات اقک و ّكٛث ج٨، ٝیاٚث ک٥ ک٤ی پیغا رو کـی ا٠یغوارم -

 پی٣٨غ ج٨ ز٣غگی ة٥ وٚث ٦یچ ٦ام ةچ٥ و ٢٠ ز٣غگی ٣یـحٟ، قعل اون ٢٠ ک٤یٟ ٚت٨ل
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 ةغون ی ة٨ؿ٥ اون ی درةاره یادج٥. ة٨د اقحتاه ٦ٟ ٠غت ک٨جاه ٠ضؼ٠یثِ اون و ظ٨رد ١٣ی

 .. .صؾ

 : گ٘ث ٠ضکٟ و ةاال آورد رو دؿحف قغ، ظیؼه ٦ام چكٟ ج٨ی ٠ـحٛیٟ.  کؼد ٣گا٦ٟ ةاالظؼه

 .٣غه ادا٥٠ ٌٝ٘ا ةاق٥؟... ةكیٟ زغا ٦ٟ از ظ٨ب ی ظاًؼه ةا ةػار -

 آظؼی٢ ةؼای ک٥ آورد ز٨ٞ رو دؿحف. دادم جک٨ن رو ؿؼم و ٗكؼدم ٦ٟ روی رو ٦ام چكٟ

 . دادم دؿث ة٧ف ةار

 .١٦ی٥٤ دارم، ج٨ از ک٥ ظ٨ا٦كی ج٧٤ا... جؼ٣ٟ ةك٨ ظ٨قتعث -

 د٤٦ف از ٢٠ ةؼای ظ٨قتعحی آرزوی ٦ٟ ةاز ة٨د، قکـح٥ دٝف ای٤ک٥ ةا صحی... زدم ٝتع٤غ

 .اٗحاد ١٣ی

 و داری رو ٝیاٚحف ک٥ چیؽی اون ة٥ ا٠یغوارم وز٨دم ١ِّٙ  از واْٚا. ٨ًر ١٦ی٢ ٦ٟ ج٨ -

 !ةؼؿی ةایغ،

 رو ٣٘ـٟ. ةـحٟ رو در و رٗحٟ ظ٥٣٨ ؿ١ث ة٥ قغم، پیاده ؿ٤گی٤ف ٣گاه زیؼ ٠کخ ک١ی ةا

 : کؼدم ز٠ؽ٥٠ زیؼٝب و کؼدم ر٦ا

 .ةتعكی رو ٢٠ و ةك٥ ؿتک دٝث ک٥ ظ٨ام ٠ی ظغا از -

 ظ٥٣٨ ة٥ ورود در ز٨ٞی و کؼدم ّت٨ر ؿ٤گی ٠ـیؼ از. ة٨د ای١ان و ٢٠ ارجتاط آظؼِ ای٢ و

  و ٌّی٥. کؼدم ةاز ٦ا ةچ٥ ةؼای رو دؿحٟ دٝح٤گی ةا و زدم زا٨٣

 .ا٣غاظح٤غ ةٕٟٞ ج٨ی رو ظ٨دق٨ن و دویغ٣غ ؿ١حٟ ة٥ ظ٨قضاٝی کٞی و زیٓ ةا ًا٦ا

 ای٢ ج١ام. قغم زغا ازق٨ن دٚی٥ٛ چ٤غ از ةْغ و کؼدم ةارون  ة٨ؿ٥ رو دو ٦ؼ دٝح٤گی ةا

 ٗٛي و رؿیغ ١٣ی ٦ٟ ؿاّث ده ة٥ قایغ ة٨دم دور ازق٨ن ک٥ جای١ی جؼی٢ ةیف چ٧ارؿال،

 .اٗحاد ٠ی اج٘اق ای٢ ة٨دم، ؿؼکار ک٥ ٨٠اْٚی
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 .کؼد ٨ٝس رو ظ٨دش و زد ای ة٨ؿ٥ ام گ٥٣٨ روی ٌّی٥

 و ةیاد دیگ٥ روز چ٤غ ةاةا٨٠ن ٚؼاره ک٥ گ٘ث ٠ی ٠ا٠اةؽرگ. ة٨د قغه ج٤گ ةؼات دٟٝ کٞی -

 ٠ا٠ا؟ آره... ظ٥٣٨ ةؼیٟ ةا٦ٟ

 کؼد، ٠ی ٣گا٨١٦ن ّكٙ ةا د٢٦ ة٥ دؿث ک٥ ٠ا٠ان ة٥ ٦ا ةچ٥ ؿؼِ ک٤ارِ از و زدم ٝتع٤غی

 : گ٘حٟ ٦ا ةچ٥ گ٨ش ک٤ار آروم. قغم ظیؼه

 .واْٚی ی ظا٨٣اده ی٥... ةاقیٟ ظا٨٣اده ی٥ ٠ذٜ ٚؼاره -

 دوق٨ن ٦ؼ پیك٣٨ی ة٥ ای ة٨ؿ٥. ة٨د کؼده ؿک٨ت ١٦یك٥ ٠ذٜ ًا٦ا و ظ٤غیغ ٠ی ک٥ ٌّی٥

 ج٨ی جا رٗحٟ ظاج٨ن ک١ک ة٥ ٦ٟ ظ٨دم ک٤٤غ، ةازی جا ٗؼؿحادم رو ٦ا ةچ٥ ةاالظؼه و زدم

 .ةك٥ ٠ـحٛؼ ظ٨دش اجاق

 .٣كـث جعث روی ظـحگی ةا ٦ٟ ظاج٨ن و دی٨ار ی گ٨ق٥ گػاقحٟ رو کی٘ف

 دیگ٥ صاال و کؼدم ةؽرگك٨ن ظ٨دم چ٧ارؿال. ة٨د قغه ج٤گ وروزکث دوجا ای٢ ةؼای دٟٝ -

 .٣غارم ٦ٟ رو ازق٨ن دوری ًاٚث

 . گػاقحٟ دی٨اری ک١غ داظٜ و کؼدم ٠ؼجب رو ٦اش ٝتاس ٝتع٤غ ةا

 اگؼ. ق٢ ٠ی ق١ا دٝح٤گ ٦ٟ ٌّی٥ و ًا٦ا اج٘اٚا. ک٤یغ ز٣غگی زا ١٦ی٢ ٣ُؼم ة٥ -

 .قغ ٠ی ّاٝی ج٧ؼان، ةیایغ ز٣غگی ةؼای ج٣٨ـحیغ ٠ی

 .کكیغ ای ظـح٥ آهِ

 !دظحؼم ک٤ٟ ٠ی ز٣غگی زا اون ک٢٤، د٤ٟٗ ٦َكحَٟ پیف ای٤ک٥ ا٠یغ ة٥ ٢٠ -

 زد ٠ی مغا رو ا٠ام ٨ًر ای٢ ١٦یك٥... ٚك٤گ یاد٥٠. ة٨د( ع)روا ا٠ام ،"٦َكحَٟ" از ٨ُ٤٠رش

 .ة٨د( ع)روا ا٠ام ی ةـح٥ دل و
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 ٨ًیٞی ٠ازؼای ی٥ ظ٨دش ازدوازك٨ن و ة٨د قغه آق٤ا صؼم ج٨ی ٦ٟ ١٦ـؼش آٚاز٨ن، ةا 

 !ة٨د٣غ صُ٘ف ٗا٠یٜ،  ِةؽرگ و ک٨چیک ک٥ ة٨د زػاب و ٚك٤گ او٣ٛغر ک٥ داقث

 جا رٗحٟ ةیؼون اجاق، چؼاغ کؼدن ظا٨٠ش از ةْغ و دادم زا ٦ٟ رو ٦اش ٝتاس ی جیک٥ آظؼی٢

 .ک٤ٟ مغاش ٣ا٦ار ةؼای ّنؼ و ک٥٤ اؿحؼاصث یکٟ

 ٠ا٠ان. رٗحٟ ةٛی٥ پیف و پ٨قیغم ٝتاس دوش، گؼٗح٢  ةْغاز و رٗحٟ ظ٨دم اجاق ؿ١ث ة٥

 .٣كـث ٢٠ روی ة٥ رو ٠تٜ، روی و آورد ٗؼ٣گی ج٨ت قؼةث ةؼام

  ة٨د؟ ٨ًر چ٥ زان ای١ان ٠ادر؟ ظتؼ چ٥ -

 : گ٘حٟ ک٨جاه ١٦ی٢ ةؼای ة٨دم، قؼةث کؼدنِ ٠ؽه ٠ؽه و چكیغن درصالِ

 .ظ٨دق٨ن ق٧ؼ گؼده ةؼ٠ی ٗؼدا جا ظ٨ة٥، -

 .آورد دوام دٚی٥ٛ ده از ک١حؼ کال وٝی، کؼد ؿک٨ت و گ٘ث آ٦ا٣ی

 ١ٌ٠ئ٤ی؟ و آ٠اده ٗؼدا ظ٨اؿحگاری ةؼای -

 . کؼدم ٦ٟ رو ٗکؼ٦ام و ١ٌ٠ئ٤ٟ و آ٠اده ة٥ٞ -

  روی گػاقحٟ رو ٝی٨ان کال٥ٗ. ة٨د گؼٗح٥ رو ظ٨دش ز٨ٞی وٝی، ةؽ٥٣ صؼٗی یک ظ٨اؿث ٠ی

 . قغم ؿی٥٤ ة٥ دؿث و ٠یؽ

 چی٥؟ ٠كکٜ زان، ٠ا٠ان ةگ٨... ظب -

 : او٠غ صؼف ة٥ ٠کخ ک١ی ةا گؼٗث، گاز رو ٝتف

 ظب وٝی، ٣تعكیغی ٠یگی. ٣کؼدی ٗکؼ امال ج٨ ک٤ٟ ٠ی صؾ وٝی، ٣یـحٟ ٣اراوی ٢٠ -

  ظاًؼ ة٥ ٣گ٨ ةؼگؼدی؟ ظ٨ای ٠ی چؼا پؾ ٣تعكیغیف اگؼ

 ٨ًل ٚغر چ٥  ٣یـث ٨ْٞ٠م و ٗٞس٥ ٠ؼد  ای٢... جؼ٣ٟ ٦ٟ ةْغ! ک١٤ا ٠ی  ٚاًی ک٥ ٦اؿث ةچ٥

  ١٧ٗی؟ ٠ی... ٣ك٥ ظ٨ب ١٠ک٥٤ کال ةگٟ ة٧حؼه یا و ةك٥ ظ٨ب  ةکك٥
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 .٣غاره درآ٠غ ی٤ْی ةک٥٤، کار ج٥٣٨ ١٣ی ی٤ْی

 صحی ة٨جاکؾ از صسٟ ای٢ ةا ک٥ ٠ادر ای٢ ة٥ ٠اقاهلل. پؼیغ ةاال زدن ٔؼ صسٟ ای٢ از اةؼو٦ام

  ٝض٢ و ٦ا صؼف ج٨ی ٣گؼا٣ی ٦ؼصال در. ک٥٤ اظٟ ج٣٨ـث ١٣ی

 .ة٨د ٠كعل ز١الجف ةیانِ

 گؼٗح٥  رو دؿحف ک٥ صاٝی در و زدم زا٨٣ پاش ز٨ٞی. ة٨ؿیغم رو ش پیك٣٨ی و قغم ة٤ٞغ

 : گ٘حٟ ة٨دم

 د٤ٗف زایی یک وز٨دم، ٦ای ٥َ٠ ج٥ اون. ٠ا٠ان دارم دوؿحف ا٠ا ٣تعكیغم،... درؿح٥ -

 ٦ام، ةچ٥ ظاًؼ ة٥ ٗٛي ٥٣ ظ٨ام ٠ی. کؼده  ٤٦غؿح٨ن یاد ٗیَٟٞ دیغ٠ف، ک٥ صاال... ة٨دم کؼده

 !زاؿث ای٢ و زا ای٢ از ٠كکٜ... ٣یـث ٢٠ دؿث. ةؼگؼدم ظ٨دش و ظ٨دم ظاًؼ ة٥

 .داد جک٨ن جاؿٖ  روی از رو ؿؼش و ظ٤غیغ. کؼدم اقاره ٠ٕؽم ةْغ و ٚٞب ة٥ و

 ... !دظحؼ ج٨ دؿث از -

 و  ةاق٥ اکی ةایغ ا٠یؼّٞی ی روصی٥ ْٗال. ٠یك٥ درؿث... ٣تاش ٦ٟ درآ٠غش و کار ٣گؼان -

 .ک٤٤غ ٚت٨ل پغرق٨ن ٨٤ّان ة٥ رو ا٠یؼّٞی ةح٤٣٨غ ٦ا ةچ٥ ای٤ک٥.  ٥١٧٠ ٢٠ ةؼای ١٦ی٢

 ای٥٤... راوی٥ ٦ٟ ةاةا ةاق٥، راوی ک٥ ٠ا٠ان. او٠غ ک٨جاه ةاالظؼه و قغ راوی صغی جا

 !ظا٨٣ادگی ؿیاؿث

•°•°•°•°•°•°• 

 رو اوواع کا٠ال ٠ضـ٢. ٣ت٨د جض١ٜ ٚاةٜ ٔیؼ و ؿ٤گی٢ امال ٠ؼاؿٟ ز٨ِّ جن٨رم ةؼّکؾ

 . ظ٤غیغ ٠ی و گ٘ث ٠ی ٥١٦ ةا و ة٨د گؼٗح٥ دؿث ج٨ی

 پاك رو ّؼٚف ٠غام و ة٨د گؼٗح٥ دؿحف ٠كکی ای پارچ٥ دؿح١ال یک... ا٠یؼّٞی ا٠ا و

 .  کؼد ٠ی
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 !ظ٨رد ١٣ی جک٨ن ٦ٟ ذره یک ّؼق، ٥١٦ ای٢ ةا ٦٨٠اش ٠غل ک٥ او٠غ ٠ی  ظ٨قٟ

 ؿؼ رٗث و کكیغ زص١ث ١٦یك٥ ٠ذٜ ظا٨٣م ٗا٥١ً قیؼی٤ی، و قؼةث کؼدن جْارف از ةْغ

 : ٠ٌٞب امٜ

 ٠ـیؼ االن دیگ٥ ز٨ون جا دو ای٢... ةگٟ  چی امال و ةگٟ کسا از دو٣ٟ ١٣ی راؿحف -

 ... پغر ٦ٟ ٢٠ پـؼ و قغه ٠ادر گٟٞ دظحؼ قغه، جؼ زغی ق٨ن ز٣غگی

 و ظ٨دق٨ن پیف. جؼه ؿ٤گی٢ ٦اق٨ن ةچ٥ ة٥ ٣ـتث و ١٦غیگ٥ ة٥ ٣ـتث ق٨ن ٠ـئ٨ٝیث

 . ةاق٤غ گ٨ پاؿط ةایغ ظ٨دق٨ن ظغای

 : کؼد  مضتث ة٥ قؼوع ةاةا صاج کؼد، ؿک٨ت ک٥ ظا٨٣م ٗا٥١ً

 ...ةغی٢ ازازه اگؼ دیگ٥، ٦ـحی٢ ٠ا پـؼ قؼایي زؼیان در ٦ٟ ظ٨دج٨ن -

 .ک٤ٟ مضتث... ظ٨دم ةػاریغ وٝی قؼ٤٠غه. ک٤یغ متؼ ةاةا صاج -

 و کكیغم ١ّیٛی ٣٘ؾ. کؼد ؿک٨ت و داد جک٨ن رو ؿؼش کؼد، ٣گاه ا٠یؼّٞی ة٥ ةاةا صاج

. کؼد ٨٣ازش و گػاقث دؿحٟ روی آروم رو دؿحف ظاج٨ن. کؼدم ٠ؼجب رو  قاٟٝ کال٥ٗ

 رو مغاش ا٠یؼّٞی. ةیاد پیف ٤٠٘ی ةضخ یا ةك٥ د٨ّا ٣ک٥٤ دارم اؿحؼس ک٥ دو٣ـث ٠ی

 .کؼد ماف

 ظٌا ؿؼی یک گػقح٥ در. ٠یؼه ة٧ت٨د ة٥ رو ا٣كاهلل  ةگٟ ةایغ م زـ١ی  ووْیث ٨٠رد در -

  ٢٠... زاویغ آٚای وٝی، داد ة٧ٟ رو ز٨اةف ظغا ک٥ کؼدم

 ة٥ ک٥ ک٤ٟ داةث ز٣٨ٟ ةا صاوؼم! ظام ز٨ان یک ٠ذٜ ٥٣ دارم، دوؿث واْٚا رو دظحؼج٨ن

  ةا صحی و  پكی٣٨١ٟ و ّػاب در ٣ت٨د٣ٟ چ٧ارؿال ای٢ ظاًؼ

 .کؼدم ٨٠اٗٛث  ٦ٟ ظا٨٣م جؼ٣ٟ ٦ای قؼط

 ة٥ دؿحی ةاةا. ٠ح٘کؼ ةاةا و کؼد ٠ی ٣گا٦ف اظٟ ةا ک٥ ٠ضـ٢ قغم، دٚیٙ ةٛی٥ م٨رت ة٥

 : پؼؿیغ و کكیغ گؼد٣ف
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 از ٠غت  ای٢ ج٨ی درآ٠غت... ق١ا از دارم ؿ٨ال یک وٝی، کؼد زتؼان ٠یك٥ رو گػقح٥ -

 ک٤ی؟ ز٨ر رو ٦ات ةچ٥ و ز٣ث ظ٨دت، ظؼج قؼایي ای٢ ةا ج٣٨ی ٠ی ق١ا ة٨د؟ ظ٨ا٦غ کسا

 ٌٖٝ ة٥. گؼدم ةؼ٠ی قؼکث ة٥ دوةاره ٢٠ ٣تاقیغ، ٢٠ درآ٠غ ٣گؼان. ةاق١اؿث صٙ -

  ةؼگؼدم ج٣٨ٟ ٠ی کؼدم، ٠ی کار ک٥ قؼکحی در ١٦کارا٣ٟ و دوؿحان

 ة٥ ص٨ٟٛٚ و ٦ـحف ٢٠ ٣ام ة٥ قؼکث اون از ٣ن٘ی ّالوه ة٥. گیؼم ٠ی ٦ٟ رو ص٨ٟٛٚ و

 . ةگؼدو٣ٟ ةح٣٨ٟ رو ٦ا٨٠ن ةچ٥ و جؼ٣ٟ ظ٨دم، ز٣غگی ک٥ ای٥ ا٣غازه

  دٟٝ راؿحف. ٣٨٠غ ١٣ی ٠عاٝ٘حی و ةضخ ٦یچ زای ک٥ زد ٠ی صؼف ٠ضکٟ و ٚاًْا٥٣ او٣ٛغر

 ! ة٨د قغه ج٤گ اٚحغارش ای٢ ةؼای

 رو ویٞچؼش ک٤ٟ، ک١کف ای٤ک٥ ةغون. ک٤یٟ مضتث دو٣٘ؼی جا داد٣غ اکی ظا٨٣اده ةاالظؼه

 . رٗحیٟ ًت٥ٛ ٨١٦ن ٦ای اجاق از یکی ؿ١ث ة٥ و داد جک٨ن

 ٦ا ّکؾ ی درةاره صاال داقحٟ دوؿث. آورد ز٨ٞم رو ویٞچؼش ٦ٟ اون و ٣كـحٟ جعث روی

 .ک٤ٟ قؼوع کسا از ةایغ دو٣ـحٟ ١٣ی وٝی، ةپؼؿٟ ازش

 .گ٘حٟ اهلل ةـٟ یک و ةـحٟ رو ٦ام چكٟ.  ة٨د قغه ٨ًال٣ی ؿک٨ج٨١ن

. قغ پؼر٣گ ٠ٕؽم ج٨ی چك١ٟ، ةـح٢ ةا کؼدم، ٠ی ٗکؼ ال٠نب ّکؾ اون ة٥ داقحٟ چ٨ن

 : گ٘حٟ آرو٠ی مغای ةا و کؼدم ٨ٗت رو ٣٘ـٟ

 ...و کؼدی ازدواج ةا٦اش ای٤ک٥. ١٧ٗیغم رو ٠ؼیٟ و ج٨ ٠ازؼای ک٥ دو٣ی ٠ی -

 ةؽ٣یٟ؟ صؼف اون ی درةاره جا او٠غیٟ اجاق ج٨ی -

 .کؼدم ةاز رو ٦ام چكٟ پؼیغه، صؼٟٗ وؿي ای٤ک٥ از قاکی

 ؿال، پ٤ر ی ا٣غازه ٢٠. ةؽ٣ٟ رو صؼٟٗ ةػار... ١٧ٗیغم کسا از ٣پؼؿیغی ٢٠ از صحی ج٨ -

 . ةگٟ رو  ١٦ی٢ ةػار ٗٛي... درك ة٥ ق٨ن ٥١٦ دارم، ٣گ٘ح٥ صؼفِ
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 .داد جک٨ن راؿث و چپ ة٥ رو ؿؼش و زد ٠ض٨ی ٝتع٤غ

 ةا٨٣؟ قغه چی ةگ٨... م قؼ٤٠غه ٢٠ -

 .٣ت٨د آرا٠ف مغام ج٨ی دیگ٥ ةار ای٢ کكیغم، ١ّیٛی ٣٘ؾ

 . او٠غ ای٤سا ک٤ی، جنادف ای٤ک٥ از ٚتٜ روز یک ٠ؼیٟ -

 .ا٣غاظث ٠ی ٦ؼکـی ةغن ة٥ ٝؼزه ک٥ ٦ایی اظٟ ٨١٦ن از... کؼد اظٟ

 ...اون کؼدیٟ؟ ازدواج ک٥ گ٘ث ة٧ث اون گ٘ث؟ اون زا؟ ای٢ -

 :  ٣اٝیغم کؼد، ٠ی م ظ٥٘ داقحٟ ةٕه درصاٝی و کؼدم جٞعی ی ظ٤غه جک صؼٗف وؿي

 ج٨... ٢٠ ةا... ٢٠... ک٥ جعحی روی ک٢؟ ٨ّض رو جعحث گ٘حٟ... یادج٥. داد ٣ك٣٨ٟ ّکؾ ی٥ -

 ...اون ةا

 اون یادآوری وٝی ک٤ٟ ک٤حؼل رو ٦ام ٣٘ؾ کؼدم ؿْی و گؼٗحٟ م٨رجٟ ز٨ٞی رو دؿحٟ

 .درةیاره ةازی دوةاره ٚٞتٟ قغ ةاّخ داقحٟ، ک٥ روزی و صال اون و ّکؾ

 ق١ؼده  ق١ؼده و آروم ک٥٤، ة٤ٞغ رو مغاش و ةك٥ دی٨ا٥٣ دوةاره ا٠یؼّٞی ای٤ک٥ جؼس از

 : گ٘حٟ

 .ةكٟ دی٨و٥٣ ٠یك٥ ةاّخ ّکؾ اون یادآوری ٗٛي... ظ٨ةٟ -

  ٣ک٤ی؟ ٗکؼ ة٧ف جا ک٤ٟ کار چی جؼ٣ٟ؟ ک٤ٟ کار چی ةایغ -

 رو ة٨د کؼده درگیؼم ظیٞی ک٥ ؿ٨اٝی ةاالظؼه و... قغم ظیؼه ٦اش چكٟ ج٨ی ٠ـحٛیٟ

 : پؼؿیغم

  داقحی؟ دوؿحف -

 .دادم جک٨ن ز٨ٞش رو م اقاره ا٣گكث
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 .ک٤ٟ ٠ی ماف رو د٤٦ث ک٥ ٣گ٨ دروغ ٢٠ ة٥ ٗٛي -

 ک٤حؼل ؿعحی ة٥ رو مغاش. ظ٤غیغ درآظؼ و چؼظیغ ٦ام چكٟ ةی٢ ٦اش چكٟ چ٤غدا٣ی٥

 : گ٘ث ة٨د، گؼٗح٥ د٤٦ف ز٨ٞی رو دؿحف ک٥ درصاٝی و کؼد

  ةػارم؟ صـ٨دی پای رو ؿ٨اٝث ای٢ االن... االن! دی٨ا٥٣ ٥٣ ک٥ ٥٠٨ْٞ٠ -

 ٝض٤ف و کالم ج٨ی مغاٚث ک٥ ز٨ری... ة٨د ٠ضکٟ وٝی زد ٠ی صؼف ظ٤غه ةا ای٤ک٥ ةا

  ک٥ قغ ةؼداقح٥ م ؿی٥٤ روی از ج٤ُی مغ ةار یک ا٣گار. ة٨د ٠كعل

 .او٠غ ةاال ٣٘ـٟ

 .ةتی٥٤ رو م٨رجٟ جا آورد پایی٢ رو ؿؼش ٝتع٤غ ةا و داد جک٨ن جاؿٖ ٤ْ٠ای ة٥ ؿؼی

 ک٥ ؿال ؿ٥ از ةْغ و کؼدم یادت ٣ض٨ی ی٥ ة٥ ٦ؼةار رو چ٧ارؿال ای٢ ٢٠ ةتی٢، رو ٢٠ -

   ...ةؼگكث دوةاره اصـاؿاجٟ ی ٥١٦ ة٨دی، گ٤اه ةی ١٧ٗیغم

 !١٧ٗی؟ ٠ی رو ٨ُ٤٠رم ٚتٜ، ةؼاةؼ ده قایغ

 .گػقث ؿؼش پكث رو دؿحف کٖ

 .٤٠ٌٛی٥ ة٧ث م ّال٥ٚ ی٤ْی دارم؛ دوؿحث ٦ٟ ّٛال٣ی دارم، دوؿحث ٚٞتا   ای٤ک٥ زؽ ة٥ االن -

 و گؼٗحٟ رو ٝتع٤غم ز٨ٞی ا٠ا زد؟ ٠ی صؼف ٚك٤گ ٚغر ١٦ی٢ ٦ٟ ٚتال... گؼٗحٟ گاز رو ٝتٟ

 : گ٘حٟ آ٨ٝد اظٟ

 ةؼگؼده؟ اصـاؿاجث دوةاره ةْغ و ٣ک٤ی جؼکٟ دوةاره ٣ک٤ی؟ ٚىاوجٟ دوةاره ٨ْٞ٠م کسا از -

 .ةحؼؿٟ ةغه صٙ ة٧ٟ

 .پؼیغ صؼٟٗ وؿي و داد صؼکث ّٛب ة٥ رو ش م٤غٝی ک١ی

 چ٨ن... اٗح٥ ١٣ی اج٘اق ای٢ ک٥ ظ٨رم ٠ی ٚـٟ یا ٠یغم ٨ٚل ٢٠ ةگٟ ة٧ث ج٣٨ٟ ١٣ی االن ٢٠ -

  گ٘حی. ٠یغم صٙ  ٦ٟ ة٧ث و  ک٤ی ةاور ج٣٨ی ١٣ی ک٥ دو٣ٟ ٠ی
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 رو چیؽ ٥١٦ ز٠ان ک٥ ةغم ة٧ث رو ٨ٚل ای٢ ج٣٨ٟ ٠ی وٝی، ٠یغم و  دادم صٙ ة٧ث ٣تعكیغی،

  و ج٨ ةؼای ٨٠ن، ز٣غگی ةؼای ٢٠ ای٤ک٥.  ک٥٤ ٠ی داةث ة٧ث

 .ک٤ٟ ٠ی جالش ٦ا٨٠ن ةچ٥

 : داد ادا٥٠ قی٤ٌث ةا و زد چك١کی

 .ةاقٟ قغ٣ف ةؽرگ قا٦غ ٦ٟ ٢٠ ةار ای٢ و ةیاریٟ ٦ٟ ک٨چ٨ٝ٨ ّا٥ً٘ ی٥ ظ٨ام ٠ی جازه ٢٠ -

 !ةك٥ ؿ٨راخ آه ای٢ ؿ٨ز قغت از ز٠ی٢ ة٨د ١٠ک٢ ک٥ ز٨ری یک... کكیغ آ٦ی

 !جؼ٣ٟ ة١یؼم دل ة٥ صـؼت ظ٨ام ١٣ی... دادم دؿث از رو ٦ام ةچ٥ از دوجا قغن ةؽرگ ٢٠ -

 .ظ٤غیغ ریؽ ک٥ کؼدم ٣ذارش صیایی ةی قغه، گؼد ٦ای چكٟ ةا

 ک٤ی ؿْی ةایغ. ظ٨دج٥ ةا ش ةٛی٥ کؼدم، آ٠اده صغودی جا رو ٌّی٥ و ًا٦ا ٢٠... راؿحی -

  زود ٌّی٥ ک٥ ةگٟ ة٧ث االن از. ک٤ی ای٘ا ةؼاق٨ن رو پغر ٣ٛف

 !٠یك٥ ظؼ زود دیگ٥، ٥٤٠ دظحؼ... ٠یك٥ ٣ؼم

 ! واال داره ٦ٟ ظ٤غه... ظ٤غیغ ؿؼظ٨ش و ة٤ٞغ

 و د٣غه یک ةا٤ًا وٝی، آرو٥٠ َا٦ؼا! ظ٨دج٥ پـؼ ٦ٟ اون ک٥ ًا٦اؿث امٞی ٠كکٜ -

 . ک٤ی ٠ی کار چی یا ٠یگی ز٨ٞش چی ةاق٥ ص٨اؿث. جیؽه ٦ٟ ظیٞی ٝستازه،

 .گػاقث چك١ف روی رو دؿحف و گؼٗث ١ّٙ ٝتع٤غش

 م ز٣غگی ج٨ی ٚؼاره ظ٨ب صؾ کٞی ٥٠٨ْٞ٠ ک٤ی، ٠ی ک٥ ٦ایی ج٨میٖ ای٢ ةا. چكٟ ة٥ -

 .ةیاد

 .ة٨د قغه پك١ا٨ٝ ٚغر چ٥ م٨رجف ک٥ کؼدم دٚث جازه! اَِظی... کؼدم کر رو ؿؼم
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 ک٢، درؿث  آرایكگاه ةؼو رو پیالت و پكٟ ای٢ ٦ٟ ّٛغ٨٠ن واؿ٥ ٗٛي... ٗٛي ٠یگٟ -

 . ١٦یك٥ ٠ذٜ... یاد ٠ی ة٧ث ریف ج٥! آٚا قغی جؼؿ٤اك

 .ة٨د ٣گاه ٨١٦ن ج٨ی صؼف کٞی ک٥ کؼد ٣گا٦ٟ یکٟ. ٣كـث ماف و کؼد ای ؿؼ٥ٗ جک

 اجاق از ةؼیٟ جا قغم ظیؽ ٣یٟ. کؼد ٠ی ٣گا٦ٟ ؿک٨ت در ٗٛي ٦ٟ ةاز وٝی ةگ٥ ة٨دم ٤٠حُؼ

 .٣كـحٟ ؿؼزام زد، ک٥ صؼٗی ةا وٝی، ةیؼون

 .٠ا ی ظ٥٣٨ او٠غ ای١ان، دیكب -

 .ةغه ادا٥٠ رو صؼٗف قغم ٤٠حُؼ و کكیغم د٤٦ٟ ج٨ی رو ٦ام ٝب

 ...و رؿ٣٨غه ج٧ؼان ة٥ رو ظاج٨ن و ج٨ ک٥ گ٘ث ة٧ٟ -

 : داد ادا٥٠ آروم و کؼد ای ظ٤غه جک

 !آره؟... داره رو ج٨ ٨٦ای ظیٞی ا٣گاری -

 کؼدم ؿْی. ةك٥ ظؼاب اوواع و ةؽ٣ٟ صؼٗی جؼؿیغم ٠ی... گ٘ح٥ ة٧ف چی  دو٣ـحٟ ١٣ی

 : گ٘حٟ زغی و کكیغم ١ّیٛی ٣٘ؾ پؾ ک٤ٟ، رٗحار ٤٠ٌٛی

 ج٨١م وٚح٥ ظیٞی ٦ٟ ٨٠ن می٥ٕ ٠غت. کؼدیٟ ظغاصاُٗی ١٦یك٥ ةؼای دیؼوز ای١ان و  ٢٠ -

 داقح٥ دوؿث دیگ٥ ک٤ٟ ١٣ی ٗکؼ. ک٤یٟ ّٛغ ج٣٨یٟ ٠ی ج٨ و ٢٠ االن ١٦ی٢ ةؼای و قغه

 ٢٠ ٦ؼصال ة٥ ٣غاری، دوؿث ج٦٨ٟ ک٥ دو٣ٟ ٠ی ةیاد، م ز٣غگی ج٨ی ای١ان از اؿ١ی ةاقٟ

 .ة٨دم ظ٨ش ةا٦اش رو م ز٣غگی از ٠غت یک

 . آوردم ةاال رو دؿحٟ ک٥ ةپؼه ة٧ٟ ظ٨اؿث و گؼٗث گارد

 وٚث ٦ؼ. گػرو٣غی ٠ؼیٟ ةا رو ت ز٣غگی از دوؿال ٦ٟ ج٨ ٣ؼه یادت... ٣گ٨ چیؽی االن -

  رو ای٢ ةؽ٣ی، ک٤ای٥ و ٣یف یا ةگی گػقح٥ از چیؽی ة٧ٟ ظ٨اؿحی



 

 behtarinromanha.irد. فرهایی هراجعِ ّا رهاى بْتریي ٍبسایت بِ ّا رهاى جدیدتریي داًلَد رایب 87

 

 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 ک٤یٟ، ةؽرگ رو ٦ا٨٠ن ةچ٥ ٚؼاره... ایٟ ١٦غیگ٥ پیف االن ج٨ و ٢٠. ک٢ یادآوری ظ٨دت ة٥

 ٦ـث؟... ةاق٥ ٧٠ٟ ای دیگ٥ چیؽ ٦یچ ٣ک٤ٟ ٗکؼ

 : زد ٝب آروم و زد ٝتع٤غی. ة٨د قغه ریٞکؾ زدم، ٠ی صؼف داقحٟ ک٥ ٠غجی ًی

 .٣یـث ٧٠ٟ  ٦یچی... ٥٣ قغی؟ ةؽرگ و ظا٨٣م ای٤ٛغر کی ج٨ -

 .ةؼیٟ ةٛی٥ پیف جا کؼدم ةاز رو اجاق در. قغم ة٤ٞغ ةاالظؼه و ظ٤غیغیٟ

 .١٦ان ق٨ن گ٘ح٢  جتؼیک و زدن دؿث و ١٦ا٣ا ؿا٢ٝ ة٥ قغ٨١٣ن وارد

 .قغیٟ ظیؼه ٦ا٨٠ن ظا٨٣اده ة٥ جْسب ةا ةْغ و کؼدیٟ ٣گاه ١٦غیگ٥ ة٥ ا٠یؼّٞی ةا ز٠ان ٦ٟ

 .  ٣یـث ٠كکٞی ٦یچ ٠كعن٥ ک٥ ة٨د ة٤ٞغ ٦اج٨ن ظ٤غه مغای ای٤ٛغر ٠اقاهلل -

 ص٨اؿك٨ن ی ٥١٦ ک٥ ة٨د ٠كعل ٦اق٨ن م٨رت از.  زدم ٝتع٤غ و کؼدم ٣گاه ظاج٨ن ة٥

  ٠ؼاؿٟ ةؼای جؼ٦ا ةؽرگ ٣ُؼ ةا جا ٣كـحٟ ؿؼزام! ة٨ده ٠ا پیف

 .ةچی٤یٟ ةؼ٣ا٥٠ ّٛغ

 رو زٞـ٥ ٠ا جا پارك ةؼه ٠ی رو ٦ا ةچ٥ ک٥ ة٨د گ٘ح٥ ظ٨دش ا٠ا، ة٨د ظاٝی ٝیٞی زای واْٚا

 !واْٚا ةاق٨ْره ةكؼ ای٢ چٛغر. ک٤یٟ ةؼگؽار دردؿؼ ةغون

 ة٨د، ا٠یؼا٣٨١ٝی٢ و ز٦ؼا صىؼت ازدواج و پی٣٨غ روز ک٥  دیگ٥ روز پ٤ر ک٥ قغ ای٢ ةؼ ٚؼار

 .ةؼیٟ ظ٨د٨٠ن ز٣غگیِ و ظ٥٣٨ ؿؼ و ک٤یٟ ّٛغ

 روز دو جا رو زغیغ ی ظ٥٣٨ ارؿالن ک١ک ة٥ و ة٨ده ٗکؼ ة٥ ظ٨دش ا٠یؼّٞی ظغاروقکؼ

  ظ٨دم ةا ظ٥٣٨ چیغ٠انِ زص١ث ٗٛي و گیؼٗح٤غ ٠ی جض٨یٜ دیگ٥

 . داقحٟ دوؿث ٦ٟ ظیٞی ک٥ ة٨د

... ة٨دم ٨٠و٨ع دوجا درگیؼ ٗٛي روز چ٤غ ای٢ ج٨ی. گػقث ٦ٟ روز پ٤ر اون زود ظیٞی

 .کؼد درگیؼ٨٠ن قغت ة٥ ک٥ ة٨د ای١ان ةؼای ق٨ن ج٤گی دل و ٦ا ةچ٥ گیؼی ة٥٣٨٧ اول ٨٠و٨ع
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 ة٧ٟ ٠ا٠ان زا٣ب از ٨٠و٨ع ای٢ اٝتح٥. ة٨د ا٠یؼّٞی ةا داقح٨١٤ن راة٥ٌ ةْغی ی ٠ـئ٥ٞ و

 ...ک٤ٟ ٗکؼ ة٧ف ةاالظؼه ةایغ دو٣ـحٟ ٠ی ٦ٟ ٢٠ ظب و قغ یادآوری

 داةث ة٧ٟ رو ظ٨دش وٚحی جا و ٣تعكیغ٠ف ٨٤٦ز ٢٠ ک٥ پػیؼٗث ٠ی ةایغ ا٠یؼّٞی ا٠ا 

 .ةؽ٥٣ دؿث ة٧ٟ گػاقحٟ ١٣ی ٣کؼده،

 

 •°•°•°•°•°•°• ا٠یؼّٞی ٣گاه از •°•°•°•°•°•°•

 ٢٠ و رٗحیٟ داظٜ ویٞچؼ ةا راصحی ة٥ و ة٨د ١٦کٖ ی ًت٥ٛ ٨١٦ن ج٨ی ٠ضىؼ ظغاروقکؼ

 !٣كغم ةٛی٥ ی قؼ٤٠غه ٦ٟ

 ة٨د، قغه ٠ْؼک٥ آةی و ؿ٘یغ ٠ا٣ح٨ی اون ج٨ی ک٤ٟ؛ ٣گاه رو جؼ٣ٟ ٣ا٠ضـ٨س کؼدم ٠ی ؿْی

 ةا ش کكیغه و جؼاش ظ٨ش گؼدن دور ک٥ ر٣گف آةی قال

 .آزاد و ة٨د ای پارچ٥ ک٥ ؿ٘یغی ق٨ٞار و ة٨د قغه ةـح٥ ظامی ٠غل 

 !ک٥٤ دٝتؼی ز٨ری چ٥ دو٣ـث ٠ی ظ٨ب جؼ٣ٟ

 ک٥ ًا٦ا و ٌّی٥ ة٥ ة٨د، ٣كـح٥ م٤غٝی روی وٚار ةا و ظا٠٨٣ا٥٣ ظیٞی ک٥ جؼ٣ٟ از رو ٣گا٦ٟ

  ٠ادرق٨ن ک٤ار ةا١٣ک، ؿ٘یغِ و رؿ١ی ٦ای ٝتاس اون ج٨ی

 َا٦ؼی ةیعیاٝی و ٌّی٥ زیؼزیؼکیِ ٦ای ٣گاه از. دوظحٟ  چكٟ ة٨د٣غ، ٣كـح٥ ٠حی٢ و آرام

 !رٗث ٤َٔر دٟٝ ج٥ ًا٦ا،

 داده یادم ٠ضـ٢ ک٥ ٦ایی ج١ؼی٢ ٠غام روز چ٤غ ای٢ ج٨ی ٠ضـ٢، و جؼ٣ٟ ٦ای پیگیؼی ةا

 ریٞکؾ ام٨ل، روی و ١ّیٙ ٦ای ٣٘ؾ کكیغنِ ٠ذٜ ة٨د،

 جا دادم ا٣سام رو ة٨د ٦ٟ کارآ٠غ ٣ُؼ ة٥ ک٥ دؿث یا ؿؼ از ٣ٛاًی ی٥ دادن ٠اؿاژ یا و کؼدن 

 . ةك٥ جؼ کٟ قغیغم و روا٣ی ٦ای واک٤ف اون
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 ٣گا٦ف و ظ٨ردم جک٣٨ی گ٨قٟ، ٣ؽدیکی در ةاةا مغای ةا ک٥ ة٨دم ٔؼق ظ٨دم اٗکار ج٨ی

 .کؼدیٟ صؼکث ک٥ کؼد اقاره ّٛغ زایگاه ؿ١ث ة٥. کؼدم

 روی جؼ٣ٟ. ة٨د آزارد٤٦غه ک١ی ٠ضـ٢، و جؼ٣ٟ پغر ٦ای ٣٘ؾ مغای وٝی، ٣ت٨د ؿ٤گی٢ ز٨

 : گ٘ث آروم و ٣كـث ویٞچؼم ک٤ار م٤غٝیِ جک

 !جؼؿیغن اظ١ات دیغن از ًا٦ا و ٌّی٥. ةؽن ٝتع٤غ ا٠یؼّٞی -

 ًا٦ا و ظ٤غیغ ٌّی٥ ک٥ زدم چك١ک ًا٦ا و ٌّی٥ ة٥ ٝتع٤غ ةا. پؼیغ ةاال اةؼو٦ام ٠حْسب

  ٦ای واک٤ف از ةا١٦غیگ٥ و کؼدم ٣گاه جؼ٣ٟ ة٥. کؼد ٨٦ل

 .ظ٤غیغیٟ ٦ا ةچ٥

 ة٥ قؼوع ظا٨٣م ٝیٞی و گؼٗح٤غ ؿؼ٨٠ن ةاالی رو ج٨ری ی پارچ٥ جؼ٣ٟ ٠ادر و ٢٠ ٠ا٠ان

 .کؼد ٤ٚغ ؿاةیغن

 ة٥ٞ اول ةار ٨١٦ن ٢٠، ٦ٟ و جؼ٣ٟ ٦ٟ و قغ ظ٣٨غه دٗحؼدار ج٨ؿي ظٌت٥ آرا٠ف، ک١ال در

 . گ٘حیٟ

 رو ظ٨قتعحی پؼاز قؼوّی و زغیغ ز٣غگی ة٨ی... داقث ٗؼق ةار٨٠ن اوٝی٢ ةا ک٥ ای ة٥ٞ

 !داد ٠ی

 ٦ٟ رو ٢٠ ی ص٥ٛٞ. کؼدم ا٣گكحف ج٨ی رو ٣گی٢ جک و َؼیٖ ی ص٥ٛٞ و گؼٗحٟ رو دؿحف

 .او٠غ٣غ ز٨ٞ جتؼیک ةؼای ٦ا ظا٨٣اده ةاالظؼه و کؼد دؿحٟ

 ج٨ن ز٣غگی ة٥ ظیٞی ص٨اؿح٨ن ةایغ و داریغ ةچ٥ دیگ٥ دوجا ق١ا. ةكیغ ظ٨قتعث ا٧ٝی -

 .ة٤غه ٠ی ق١ا روی ة٥ رو در ٠كکالت و ٠یك٥ ؿؼپا زودجؼ ٦ٟ زان ا٠یؼّٞی ا٣كاهلل. ةاق٥

 دّای ةاز٦ٟ وٝی، ة٨دم کؼده ةغی ة٧ك٨ن ای٤ک٥ ةا! ة٨د ٠ؼز و صغ ةی ظاج٨ن ٧٠ؼة٣٨ی

 .گؼٗث ١٣ی ٢٠ از رو ظیؼش
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 ٦ٟ ظا٨٣م ٝیٞی و ٠ضـ٢ ارؿالن، پغر٦ا٨٠ن، و ٠ادر ٨٣ةث ة٥ و کؼدیٟ جكکؼ ظاج٨ن از

 .گ٘ح٤غ جتؼیک

 : گ٘ث و کؼد اقاره ظ٨دش ٠اقی٢ ة٥ ارؿالن ة٨دیٟ، ایـحاده ظ٥٣٨ دٗحؼ در ز٨ٞی

 .ظاٝی٥ ٦ٟ ٠اقی٢ چ٨ن ٠یارم، رو ٦ا ةچ٥ و دا٠اد و ّؼوس ٢٠، -

 .ةاق٢ پغرق٨ن و ٠ادر پیف ک٥ دارن دوؿث ٦ٟ ٦ا ةچ٥. ظ٨ةی٥ ٗکؼ -

 .کؼد اّالم رو ٨٠اٗٛحف جؼ٣ٟ پغر از ةْغ ٦ٟ ةاةا صاج

... و ة٨دم ویٞچؼ٣كی٢ دا٠ادِ  ای٤ک٥ ک٤ٟ، را٤٣غگی ج٣٨ـحٟ ١٣ی ظ٨دم ای٤ک٥ ة٨د، ؿعث یکٟ

 !ة٨د ٣اة٨دی درصال ٤ْٝحی ٔؼور ای٢ ٔؼورم،

 زا ک٤ارم ٦ٟ جؼ٣ٟ. ٣كـحٟ ٠اقی٢ ج٨ی و ا٣غاظحٟ ٠ضـ٢ و ارؿالن ی ق٥٣٨ دور رو دؿحٟ

 .٣كـح٤غ ةی٨١٤ن ارؿالن، ک١ک ة٥ دو ٦ؼ ٦ٟ ٦ا ةچ٥ و گؼٗث

 . اٗحادیٟ راه ةٛی٥ ٠اقی٢ پكث ١٦ی٢ ةؼای و ةؼیٟ رؿح٨ران ة٥ ٣ا٦ار ةؼای ظ٨اؿحیٟ ٠ی

 ٣ؽدیک ة٧ك٨ن ظ٨اؿحٟ ٠ی. کؼدم ٣گاه ٦ا ةچ٥ ة٥ و قغم کال٥ٗ ک٥ گػقث ؿک٨ت در ک١ی

  رو ؿؼم آروم. ک٤ٟ قؼوع ةایغ کسا از دو٣ـحٟ ١٣ی وٝی، ةكٟ

 : گ٘حٟ ة٨د ٣كـح٥ ک٤ارم ک٥ ًا٦ا ة٥ کؼدو ظٟ

 ٨ًره؟ چ٥ ظ٥٣٨ ٠ؼدِ -

 : داد ز٨اب ک٨جاه و آروم و کؼد ٣گا٦ٟ

 .ظ٨ةٟ -

 : گ٘ث و گػاقث ک١ؼق٨ن پكث رو دؿحف ٝتع٤غ ةا جؼ٣ٟ

  ک٥٤؟ ةٕٞح٨ن ةاةاج٨ن داقحی٢ دوؿث یادج٥٣٨ -
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 ٦ای ٝپ اون ظ٨اؿث ٠ی دٟٝ ة٨د، ١٣ک ةا زیادی. داد جک٨ن رو ؿؼش ةاز ٣یف ةا ٌّی٥

 .ةگیؼم گاز رو ک٨چ٨ٝ٨ش

 رو دؿحٟ آروم پؾ کكیغ، ٠ی پؼ ٦ٟ جؼ٣ٟ ؿ٘یغ و ٣ؼم ٦ای دؿث ١ٝؾ ةؼای دٟٝ ٨ًر ١٦ی٢

  ة٥ ک٥ ٣گا٦ف. رؿ٣٨غم جؼ٣ٟ ة٥ و کؼدم رد ٦ا ةچ٥ پكث از

 و کؼدم ٨٣ازش رو ٣ؼ٠ف پ٨ؿث قـحٟ، ا٣گكث ةا. گؼٗث رو دؿحٟ و زد ٝتع٤غ اٗحاد، دؿحٟ

 .قغم ظ٨قی در ٔؼقِ ک٨جاه، ١ٝؾ ١٦ی٢ ةا

 ش کكیغه و َؼیٖ ٦ای ا٣گكث ةی٢ رو م ٠ؼدو٥٣ ٦ای ا٣گكث و آورد دؿحٟ ة٥ ٗكاری جؼ٣ٟ

 .کؼد ٜٚ٘

 ک٥ کؼدم ٣گا٦ف زغی و ظیؼه او٣ٛغر. کؼدم ٣گا٦ف و دادم ادا٥٠ دؿحف کؼدن ٨٣ازش ة٥

 : کؼد ز٠ؽ٥٠ ٝتع٤غ ةا

 .ةاقی زغی ای٤ٛغر ٣تایغ ک٥ ا٠ؼوز... ّؽیؽم ةع٤غ -

 ٣٘ـف جؼ٣ٟ ٦ا، ةچ٥ دادن جکی٥ ةا ک٥ ةگٟ چیؽی ظ٨اؿحٟ و کؼدم مغایی ةی ی ظ٤غه جک

  دارن االن ١٦ی٢ از. کؼدیٟ زغا رو ٦ا٨٠ن دؿث و کؼد ٨ٗت رو

 !٠یك٢ ظ٨ق٨١ن اوٚات ٠ؽاصٟ

 و رٗحٟ ة٧ف ای ٔؼه چكٟ کؼد، ٠ی م کال٥ٗ و او٠غ ٠ی اةؼو و چكٟ ٦ی آیی٥٤ ج٨ی از ارؿالن

 ًا٦ا ک١ؼ دور رو دؿحٟ ٠اقی٢، ج٨ی وٚث گػرو٣غن ةؼای

 . ٣ك٣٨غ٠ف پا٦ام روی ؿعحی ة٥ و ا٣غاظحٟ 

 ا٠ا... ٣ت٨د ؿعث داد٣ف صؼکث ظیٞی ظغاروقکؼ وٝی، داقث ٠كکٜ راؿحٟ دؿث ای٤ک٥ ةا

 .گؼٗث درد ک١ی ًا٦ا کؼدن ة٤ٞغ ةا صال ای٢ ةا

 .ةغم جک٨ن رو دؿحٟ ج٣٨ـحٟ و قغ جؼ کٟ دردم ١ّیٙ، ٣٘ؾ چ٤غجا ةا
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 .  زدم ة٧ف ٝتع٤غی و ةؼدم ز٨ٞ ًا٦ا گؼدن ک٤ار از رو ؿؼم

 .ک٥٤ ٣گا٦ٟ ٣ا٠ضـ٨س کؼد ٠ی ؿْی و ة٨د ٣كـح٥ ةٕٟٞ ج٨ی صؼکث ةی ک٥ ة٨د زاٝب

 اؿکیث؟ یا داری دوؿث اؿک٨جؼ ًا٦ا -

 . کؼد اقاره ٌّی٥ ة٥ و ا٣غاظث ةاال ای ق٥٣٨. قغ زٞب ج٨ز٧ف ا٣گار ظ٨رد، جک٣٨ی

 ٨٠ج٨ر ٦ٟ ةاةایی...ةا ٠یگ٥ ٠ا٠ا. ٨٠ج٨ر و دوچؼظ٥ ٢٠ داره، دوؿث ٠اقی٢ و اؿکیث ٌّی٥ -

 .داره دوؿث ؿ٨اری

 گ٘حٟ ًا٦ا ة٥ ظٌاب و قغم ظیؼه جؼ٣ٟ ة٥ ٝتع٤غ ةا! دویغ٣غ ٠ی پ٨ؿحٟ زیؼ ظ٨ب ٦ای صؾ

: 

 ٠یغم ٨ٚل ةْغ ةؼم، راه ةح٣٨ٟ و ةتعك٥ رو ٢٠ ظغا زودجؼ جا ک٤یغ دّا آةسی ةا... ةاةایی آره -

 .ةغم یاد رو ٠اقی٢ ةا را٤٣غگی ٌّی٥ ة٥ ؿ٨اری ٨٠ج٨ر ج٨ ة٥ ظ٨دم

 . کؼد ظ٨ب ٚتٜ از ةیكحؼ رو صاٟٝ قادق٨ن، و زده ذوق مغای

 .قغ ظیؼه  ة٧ٟ ٠ـحٛیٟ و چؼظیغ ةٕٟٞ ج٨ی ًا٦ا

 قغه؟ ٣اراصث ظغا ک٥ کؼدی کار چی ٠گ٥ ةاةایی -

 گؼدن دور رو دؿحٟ در٣٨٠غگی، ؿؼ از! گ٘حٟ؟ ٠ی ةایغ چی االن ظغایا! ةاظث ر٣گ ٝتع٤غم

 .ة٨ؿیغم رو ًا٦ا پیك٣٨ی و ا٣غاظحٟ ٌّی٥

 آورده گیؼ وٚث صاال. داد جک٨ن جاؿٖ ٤ْ٠ی ة٥ رو ؿؼش و کؼد ٣گا٦ٟ آی٥٤ ج٨ی از ارؿالن

 !ارؿالن ای٢

 .او٠غ ک١کٟ ة٥ جؼ٣ٟ ةاالظؼه ک٥ ة٨د قغه ٨ًال٣ی ؿک٨ج٨١ن

 وروزکِ دوجا ق١ا قغن  ةؽرگ ای٤ک٥ از ٣اراصح٥ و ةاق٥ ٨٠اَت٨١ن ٣ح٣٨ـث ةاةایی چ٨ن -

 !٣غیغه رو ک٤سکاو
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 .کؼد ةٕٞف جؼ٣ٟ ةؽ٥٣ صؼٗی ای٤ک٥ از ٚتٜ ا٠ا، ةپؼؿ٥ ای دیگ٥ ؿ٨ال ظ٨اؿث ٌّی٥

. ة٨د ظ٨قضال ةایغ ٗٛي ا٠ؼوز... قغه ّؼوس ٠ا٠ان ا٠ؼوز گ٘حٟ؟ چی رٗح٥ یادج٨ن -

 ةاق٥؟... ةگػاریغ دیگ٥ روز یک ةؼای رو ٦اج٨ن ؿ٨ال

 ازش ٦ا ةچ٥ ای٤ک٥ از. قغیٟ ؿاکث ٥١٦ و گ٘ث آٗؼی٤ی ٦ا، ةچ٥ ج٨ؿي صؼٗف قغن جاییغ ةا

 ! ة٨د گؼٗح٥  م ظ٤غه ةؼد٣غ ٠ی صـاب

 کا٠ال... ظ٨ردیٟ زغی و ؿ٤گی٢ ز٨ یک در رو ٣ا٦ار و رٗحیٟ ؿعحی ة٥ ٦ٟ رؿح٨ران ج٨ی

 !٣ی٠٨غ٣غ ک٤ار ازدواز٨١ن ةا ٨٤٦ز ة٨د ٠كعل

 رو ٦اش وؿایٜ ٨٠ِٚ اون جا ٦ٟ جؼ٣ٟ و ةؼیٟ ظ٨د٨٠ن ز٣غگی و ظ٥٣٨ ؿؼ ٗؼدا ة٨د ٚؼار

 .ک٥٤ وز٨ر ز١ِ

 ج٨ی ًا٦ا و ٌّی٥ او٠غیٟ، ظ٨د٨٠ن ة٥ وٚحی ک٥ زود او٣ٛغر... گػقث ٦ٟ روز یک اون

 ؿؼ ظ٨د٨٠ن، اجاق ج٨ی ٦ٟ جؼ٣ٟ و ٢٠ و ة٨د٣غ ظ٨اةیغه اجاٚك٨ن

 .ة٨دیٟ ٣كـح٥ ظـح٥ و  درگٟ 

 .ة٨د ٣كـح٥ ش ٠یؽآرایكی م٤غٝیِ روی ٦ٟ جؼ٣ٟ و ویٞچؼ روی ٢٠

 •°•°•°•°•°•°• جؼ٣ٟ ٣گاه از •°•°•°•°•°•°•

 در ٠حؼی مغ واصغ یک! ة٨دیٟ او٠غه ظ٨د٨٠ن ی ظ٥٣٨ ة٥ زود ای٤ٛغر ک٥ قغ ١٣ی ةاورم

 ! ای ًت٥ٛ ده آپارج١انِ یک پ٤سِٟ ی ًت٥ٛ

 یک و ک١غ جعث، زؽ ة٥ ٦ٟ ظ٨د٨٠ن اجاق و ة٨د قغه چیغه ٣ی٥١ و ٣ن٥٘ ٦ا ةچ٥ ظ٨اب اجاق

 . ٣غاقث ای اوا٥ٗ چیؽ ٦یچ آرایكی، ٠یؽ

 .ة٨دم راوی اج٘اق ای٢ از و ة٨د ظ٨دم ةا چیغ٠ا٣ف کؼدم، ٠ی ٗکؼ ٦ٟ ٚتال ک٥ ٨ًر ٨١٦ن
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 رو دؿحف. دراو٠غم ظ٥٣٨ و ٦ا اجاق چیغ٠ان ة٥ ٗکؼ از ا٠یؼّٞی، ظكک ی ؿؼ٥ٗ مغای ةا

 .قغم ظٟ ز٨ٞش ٠کخ،  ک١ی ةا و ایـحادم ک٤ارش. کؼد ٠ی ٣گا٦ٟ و ة٨د زده ش چ٥٣٨ زیؼ

 ةؼی اول ظ٨ای ٠ی. ةكی٤ی جعث روی ک٤ٟ ٠ی ک١کث گؼد٣ٟ، دور ة٤غاز رو دؿحث -

 ...یا ق٨یی دؿث

 .کؼد ةاز ةیعیاٝی ةا رو ٝتاؿف ٦ای دک٥١ ةْغ و زد کحٟ٘ روی ای ة٨ؿ٥

 . جؼ٣ٟ ةؼ٠یام پـف از ظ٨دم... دؿحك٨یی ٠یؼم -

 ةؼای ٠یؽ٥٣، رو صؼف ای٢ کك٥ ٠ی ظساٝث چ٨ن کؼدم ٗکؼ کؼدم، ٣گا٦ف و ایـحادم ماف

 : گ٘حٟ ةااظٟ ١٦ی٢

  االن ق٦٨ؼیٟ، و زن دیگ٥ االن! قغه روق٢ ٨٠و٨ع ای٢ کؼدم ٗکؼ گ٘حٟ، ة٧ث ٦ٟ ٚتال -

 ...دیگ٥

 : گ٘ث ؿؼخ ٦ای چكٟ ةا و آورد ةاال ٨٦ یک رو ؿؼش

 !ةک٤ی؟ رو ق٦٨ؼت  ِج١کی٢ ج٣٨ی ٠ی االن... ّؽیؽم ةاق٥ ٠ضؼ٠یٟ؟ ق٦٨ؼیٟ؟ و زن -

 اصـاؿاجٟ... وٝی کك٥ ٠ی پیف رو ٨٠و٨ع ای٢ دوةاره  دو٣ـحٟ ٠ی! قغم الل ک٥ ٤َ٠ی و

 !کؼد٣غ گیسٟ

 ّنتی و ٦یـحؼیک رو ؿؼش وٚحی. ة٨د ٣اظ٨قای٤غ ةؼاش م٨رجٟ ی ق٨ک٥ صاٝث و ؿک٨جٟ

  جؼؿیغم جؼؿ٤اکف ٝتع٤غ اون از داد، جک٨ن پایی٢ و ةاال ة٥

 وٝی، ةك٢ ةیغار ٦ا ةچ٥ و ةؽ٥٣ داد ٣ک٥٤ ک٥ قغم ٣گؼان! روا٣ی٥ ی ص٥ٞ١ دوةاره ١٧ٗیغم و

 : رؿیغ گ٨قٟ ة٥ و٨ٝم جؼی٢ کٟ ةا مغاش
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 ظ٨دت ةا ج٨ وٚحی جا وٝی، ٣تعكیغی ٣ؼٗح٥ یادم... ک٤ی ٠ی ٗکؼ چی ة٥ داری دو٣ٟ ٠ی -

  اون جا. ٠یغم ا٣سام ظ٨دم رو م قعنی کار٦ای ٢٠ ةیای، ک٤ار

 ... .١٦ـؼم وٝی ٤٠ی دل ّؽیؽِ ٨٠ِٚ

 صٙ ة٧ف ش روا٣ی قؼایي ظاًؼ ة٥ کؼدم ؿْی ا٠ا، ة٨دم ٠حْسب ش ٣اگ٧ا٣ی جٕییؼ ای٢ از

  صؼص و قی٤ٌث از دؿث جا ٣كغ ةاّخ ای٢ در٦ؼصال... ةغم

 ک٥ درصاٝی و رٗحٟ ٦ام ٝتاس کیٖ ؿ١ث ة٥ دادم، جک٨ن رو ؿؼم ٝتع٤غ ةا .ةؼدارم داد٣ف

 : گ٘حٟ ة٨دم، ٝتاؿٟ کؼدن ٨ّض ٠ك٨ٕل ٦اش، چكٟ ز٨ٞی

 پـؼ٦ای دوؿث و دظحؼ دوؿث ٠ذٜ! ایٟ ١٦غیگ٥ ّؽیؽدل ٣یـحیٟ، ١٦ـؼ پؾ ةاق٥، -

 آره؟... ٥٣ یا ةک٢٤   ازدواج ک٥ گیؼن ٠ی  جن١یٟ ةْغ و ٠یارن ٦ٟ ةچ٥ چ٤غی٢ ک٥ ظارزی

 !ظ٨ای؟ ٠ی ک٥ چیؽی٥ ای٢

 کؼدم، ج٤ٟ رو ؿاج٤ٟ ک٨جاه و ؿ٘یغ ظ٨اب ٝتاس و دادم جک٨ن رو ةغ٣ٟ ٣ا٠٨ْٞ٠ی، ةا٦غفِ

 ٚؼارش ةی ٣گاه کا٠ال. دادم ٠اؿاژ رو  ؿؼم پ٨ؿث و کكیغم م قغه ٗؼ ٦ای ٨٠ ةی٢ رو دؿحٟ

 و کؼدم ٣گاه ورش ق٥ْٞ ٦ای چكٟ ة٥ قغ، ٨ًال٣ی ؿک٨جف وٚحی. ة٨د ٢٠ صؼکات  زوم

 : دادم ادا٥٠

 ٠كکٞی ج٨ ٣ک٤ٟ ٗکؼ ةک٤یٟ، ٦ٟ ٦ؼکاری پؾ ق٦٨ؼیٟ، و زن ٚا٣٨٣ا و قؼّا ٠ا ٦ؼصال در -

 ...ک٥ چ٨ن ةاقی؛ داقح٥

. کؼدم ةغ٣ٟ ؿح٨ن رو ٦ام دؿث ایـحادم، ویٞچؼش روی روة٥ و رٗحٟ ز٨ٞ ظؼا٠ان ظؼا٠ان

 .داقحٟ ةغ٣ف ة٥ کا٠ٜ اِقؼاف و ة٨د م٨رجٟ ٠ٛاةٜ کا٠ال م٨رجف

 ظ٨رد، ٠ی  م٨رجف ٠ٞح٧ب پ٨ؿث ة٥ ٦ام ٣٘ؾ ک٥ ز٨ری ظ٨دم، ظاصِ و گؼا٥٣ ا٨ٔا ٝض٢ ةا 

 :  کؼدم ز٠ؽ٥٠
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 ٢٠... ٧٠غوی ا٠یؼّٞی جؼی، صالل و جؼ ٠َضؼم ٢٠ ة٥... ٠َضؼ٠ی  ٦ؼ  از  االن ج٨ ک٥ چ٨ن -

 جك٥٤ و چك٥١ ٝب ةتؼم رو ج٨ ج٣٨ٟ ٠ی ةار مغ٦ا ک٥ ام کـی

 . ةؼگؼدو٣ٟ 

 ای٢ از پیؼوز! صؾ از پؼ و ٚؼار ةی ٣گا٦ی و  آروم َا٦ؼی... قغ ٨ّض ٣گا٦ف ر٣گ

 . کؼدم کر ةاٝتع٤غ رو ؿؼم و قغم ؿی٥٤ ة٥ دؿث ایـحادم، ماف وصاٝف،  صؾ

 وٚث ٦یچ پؾ ٤٠ٟ، رئیؾ ٨٠ن راة٥ٌ ج٨ی. ٥٤٠  ِدؿث راة٥ٌ ای٢  ِروق٢ و  ظا٨٠ش کٞیغ -

  ج٨یی، ق٦٨ؼ ج٨یی، ٠ؼد ک٥ درؿح٥ ٣ک٢؛ جکٞیٖ  جْیی٢  ٢٠ ةؼای

 ... .وٝی ةاق٥ ج٨ دؿث ٠یك٥ چیؽا ظیٞی ج٨ی ٚغرت

 :  کؼدم پچ پچ گ٨قف ک٤ار و قغم ظٟ دوةاره

 .٤٠ٟ رئیؾ... جعث ای٢ روی و اجاق ای٢ ج٨ی زا، ای٢ و ٥٤٠ دؿث راة٥ٌ ای٢ کٞیغ -

 کؼد، ر٦ا ک٥ ؿ٤گی٤ی ٣٘ؾ و پ٨ؿحف قغن دون دون از قغ، ٨٠رش ٨٠ر گؼ٠ٟ ٦ای ٣٘ؾ از

 .١٧ٗیغم رو ای٢

 ! ٣ی٘حاده ٠ؼدو٣گی از ظغاروقکؼ ظب... اٗحاد ق٨ٞارش ة٥ ٣گا٦ٟ گؼٗح٢، ٗام٥ٞ درصی٢

 ة٥ ظ٨دم ةْغ و کؼدم ٦غایث دؿحك٨یی ؿ١ث ة٥ ای دیگ٥ صؼف ةغون رو ویٞچؼش

  قی٤ٌث ای٢ از صامٜ ٌّفِ جا کؼدم ٗؼار  ةگٟ ة٧حؼه یا رٗحٟ آقپؽظ٥٣٨

 . ةع٨اة٣٨ٟ آب ٝی٨ان یک ةا رو

 رٗحارم و اٗکارم ک٥ ٨ًر ٨١٦ن. ة٨د ظ٨رده گؼه ١٦غیگ٥ ة٥ ٣ط ی ریـ٥ چ٤غی٢ ٠ذٜ اٗکارم

  ا٠یؼّٞی ةؼای آب ٝی٨ان یک کؼدم، ٠ی جضٞیٜ و جسؽی٥ رو

 رو ٝی٨ان.  رٗحٟ اجا٨١ٚن ج٨ی ةْغ و زدم ؿؼ ة٨د٣غ، ظ٨اب ٔؼق ک٥ ٦ا ةچ٥ ة٥ کؼدم، پؼ ٦ٟ

 .٣كـحٟ جعث روی و گػاقحٟ ٠یؽ روی
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 ٦ٟ ظ٨دم... ٗكؼدم ١٦غیگ٥ ة٥ رو پا٦ام و چـت٣٨غم پؼصؼارجٟ ٦ای گ٥٣٨ ة٥ رو  دؿحٟ

  ةغز٨ری قی٨ٌن ٗٛي ک٤ٟ، ٠ی ٌٔٞی چ٥ دارم ک٥ دو٣ـحٟ ١٣ی

 .ک٤ٟ ةازی ا٠یؼّٞی ةا جا داد ٠ی  ٚٞٛٞکٟ داقث

 ا٣گیؽه ظ٨اؿث ٠ی دٟٝ ٗٛي و ة٨د ظ٨ا٦غ اون ٠یغان ای٢ پیؼوزِ ، آظؼ در دو٣ـحٟ ٠ی ٦ؼچ٤غ

 !١٦ی٢... رٗح٢ راه زودجؼ ةؼای ةاق٥ داقح٥

. ک٤ٟ آروم رو ظ٨دم ج٣٨ـحٟ ٦ٟ ٢٠ و کكیغ ٨ًل ک١ی دؿحك٨یی، از او٠غ٣ف ةیؼون

  جعث روی ةْغ و ةپ٨ق٥ رو ٝتاؿف کؼدم ک١کف ةـح٥ چكٟ

 ؿ١ث ة٥ ک١ی رو ظ٨دش ک٥ گػاقحٟ جعث روی رو پا٦اش یکی یکی و آروم. ٣ك٣٨غ٠ف

 .کكیغ دراز و کؼد ٣ؽدیک ةاٝكث

 ؿؼش د٥ْٗ یک ک٥ کكیغم ةاال ٦ؼدو٨٠ن پا٦ای روی رو پح٨ و ٣كـحٟ جعث روی ٦ٟ ظ٨دم

 .ةؼگؼدو٣غ ؿ١حٟ ة٥ رو

 ...او٠غ ّیادجٟ ةؼای ای١ان ک٥ روزی اون. ةگٟ ةؼات رٗث یادم -

 .کؼدم اظٟ ٨٦یی یک ٦ٟ اون ا٠یؼّٞی، ج٨ؿي ای١ان یادآوری از

 دیگ٥ ةیا. رٗث ٢٠ پیف از و کؼد ٌٖٝ ظ٨دش و ٢٠ ة٥ کؼد، ٠ؼدو٣گی ای١ان ا٠یؼّٞی، -

 . دادی ٨ٚل ج٨... ٣ؽ٣یٟ صؼٗی ش درةاره

 .کؼد ای ظ٤غه جک دراو٠غ، ک٥ ق٨ك از کؼد، ٣گا٦ٟ  ق٨ک٥ چ٤غدا٣ی٥

 ا٠كب از ةاالظؼه ک٥ ١٣یك٥ ةاورم ٨٤٦ز... ٢٠ راؿحف وٝی، ١٣یگٟ ٦یچی! ةاق٥  ةاق٥ -

 . ک٤ار٠ی

 و ةؼدم ز٨ٞ پح٨ زیؼ از رو دؿحٟ آروم ظ٨اةیغم، پ٨ٞ٧ ة٥. ٣كـث ٝتٟ روی صؼٗف از ٝتع٤غی

 .گػاقحٟ دؿحف روی
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 ک٥ ٠یغو٣ٟ. پكی٣٨١ی و پػیؼٗحی رو ظ٨دت ظٌای ج٨ ک٥ ٠یك٥ ةاورم ، ٠یك٥ ةاورم ٢٠ -

  ک٤ی، ٠ی زتؼان ٨٠ن ٥١٦ ةؼای و ٠یكی ؿؼپا دوةاره زود ظیٞی

 ةؼای و ک٢ ةاور رو ٦ات ةچ٥ وز٨د م، ّال٥ٚ ة٨د٣ٟ، پؾ ؛ ک٤ی ٠ی رو کار ای٢ ک٥ ١ٌ٠ئ٤ٟ

 . ک٢ جالش وز٨دت ةاج١ام... ٨٠ن ظ٨قتعحی

 .ة٨د ٠ك٨٧د م٨رجف ٦ای صاٝث ج٨ی ة٨د، گؼٗح٥ ٦ام صؼف از ک٥ از ظ٨ةی صؾ

 کؼدن ٨٣ازش. ظ٨اةیغیٟ کؼد٣ك٨ن، گؼم و ١٦غیگ٥ ؿؼد ٦ای دؿث ٨٣ازش ةا قب، اون

 آرا٠ف ة٨د، ٠ا ٠الِ ک٥ ای دو٣٘ؼه جعث روی ٦ٟ اون چ٧ارؿال، از ةْغ ٦اش دؿث

 !ک٥٤ ٦غی٥ ة٨١٧ن ٦ا، ؿعحی ای٢ ةْغاز ج٣٨ـث ٠ی ظغا ک٥ ة٨د چیؽی جؼی٢ د٤٦غه

•°•°•°•°•°•°• 

 .گػقث ّٛغ٨٠ن از ٠اه دو ةاد، ؿؼیِ گػر ٠ذٜ

 ةؼای و ة٨د ٣ؽدیک ٦ٟ ٌّی٥ و ًا٦ا ج٨ٝغ. کكیغ ٠ی رظ٨١ن ة٥ رو ظ٨دش ؿؼ٠ای ز٠ـح٨ن،

 .ة٨دیٟ قغه آ٠اده صـاةی، زك٢ یک گؼٗح٢

 دی٨ار ةؼ جکی٥ و ّنا ک١ک ةا ج٣٨ـث ٠ی ٠حْغد، ٦ای ورزش و ٦ا ٗیؽی٨جؼاپی ةا صاال ا٠یؼّٞی

 .٣غاقث ویٞچؼ ة٥ ٣یازی دیگ٥ و ةؼه راه

 گػاقح٥ ٚؼار ةا٦اش و ةؽ٥٣ دؿث ة٧ٟ ٥٣ ةت٨ؿحٟ، ظیٞی گػاقحٟ ٥٣ ٨٤٦ز دو٠اه، از ةْغ 

  ٚغم ؿ١حٟ ة٥ ّنا، و دی٨ار ک١ک ةغون ج٣٨ـث وٚحی ک٥ ة٨دم

 ة٧ت٨د ة٥ رو ٗٛي االن جا ک٥... داد ظ٨ا٦ٟ رو جؼ ةیف ١ٝؾ ی ازازه ة٧ف وٚث اون ةؼداره،

 !رٗح٥

 رٗیٙ ةا٦اش کٞی ٦ٟ ٝستاز ًا٦ای صحی ة٨د؛ ظ٨ب ظیٞی ٦ٟ ٌّی٥ و ًا٦ا ةا ش راة٥ٌ

 ة٨د٣ف ؿاکث و ٨ُٞ٠م ٠ذٜ ٦اش اظالق از ؿؼی یک و ة٨د قغه

 .ة٨د رٗح٥ ةی٢ از 
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 .او٠غم ةیؼون ٠غت ای٢ ة٥ ٗکؼ از و کكیغم ١ّیٛی ٣٘ؾ

 َؼف ج٨ی صیاط، ج٨ی از ًا٦ا و ٌّی٥ ٦ای زیٓ زیٓ مغای ةا رو دؿحٟ ج٨ی ظیارِ

  آروم ةغم جػکؼ ة٧ك٨ن جا او٠غم ةیؼون آقپؽظ٥٣٨ از و گػاقحٟ

 .گؼٗث رو ز٨ٞم زود ٠ا٠ان وٝی ةاق٤غ

 . ٠یان ٦ٟ ةٛی٥ االن ک٥ زودجؼ ک٢ درؿث رو ؿاالد ج٨. ةک٢٤ رو ق٨ن ةازی ةػار... ٠ادر ٣ؼو -

 و ًا٦ا ّاقٛا٥٣ پغرةؽرگ، و ٠ادرةؽرگ دو ٦ؼ! داد ٠ی ز٨ن ٦اش ٨٣ه ةؼای ٠ا٦ٟ ٠ادر ای٢

 .پؼؿحیغ٣غ ٠ی رو ٌّی٥

 .اٗحادم راه آقپؽظ٥٣٨ ؿ١ث ة٥ دوةاره و ا٣غاظحٟ ةاال ای ق٥٣٨

 اٝتح٥ ةاقیٟ؛ ظاج٨ن و ةاةا ٠ا٠ان، پیف جا ة٨دیٟ او٠غه ٠ادرم و پغر ی ظ٥٣٨ ة٥ قام ةؼای

  در ٠ا٠ان ةا ًا٦ا و ٌّی٥ ج٨ٝغ ةؼای رو م ةؼ٣ا٥٠ ظ٨اؿحٟ ٠ی

 ای٤سا ة٥ ٦ا ةچ٥ ١٦ؼاه و کؼدم ١٦ا٤٦گ ا٠یؼّٞی ةا ٧َؼ از ١٦ی٢، ةؼای و ةگػارم ٠ی٨ن

 .او٠غم

 . او٠غ ٦ٟ ا٠یؼّٞی ةاالظؼه و چیغیٟ ٠ا٠ان ک١ک ة٥ رو ٠یؽ

. داد زال روصٟ ة٥ داد٣غ، ٠ی رو ةاةاق٨ن او٠غنِ  ظتؼ ک٥ ٌّی٥ و  ًا٦ا ظ٨قضال مغای

  ةامغای صیاط ج٨ی از ٠ا٠ان ک٥ ة٨دم دؿحٟ کؼدنِ ج١یؽ درصال

 : گ٘ث ای زده ذوق

 .ةیا ةغو ٠ادر، جؼ٣ٟ... جؼ٣ٟ -

 : رؿیغ گ٨قٟ ة٥ ا٠یؼّٞی درد از پؼ و وْیٖ مغای

 .ک٢ ؿؼت روؿؼی زاؿث، ای٢ ٦ٟ ارؿالن زان، جؼ٣ٟ -
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 ١ّیٙ ٣٘ؾ یک ةا. کؼدم ٣گاه ٣ت٨د، ٤٠اؿب امال ک٥  ٝتاؿٟ ة٥ و کؼدم ٨ٗت کال٥ٗ رو ٣٘ـٟ

 . ک٤ٟ ٨ّض رو  ٝتاؿٟ جا کؼدم پاج٤غ ٦ا پ٥ٞ ؿ١ث ة٥ ؿؼیِ

 " اٗحاده؟ ةؼاش اج٘اٚی ٣ک٥٤ داقث، درد مغاش "

 آیی٥٤ ة٥ رو آظؼ ٣گاه. ا٣غاظحٟ ؿؼم روی ؿؼؿؼی و زدم چ٤گ جعث روی از رو قاٟٝ ّنتی

 ًی یکی دوجا رو ٦ا پ٥ٞ و رٗحٟ ةیؼون اجاق از ا٣غاظحٟ،

 دیغن ةا و... دیغ٠ك٨ن ٦ا پ٥ٞ پایی٢ از... ک٥ قغه چی  ةتی٤ٟ و ةؼم ق٨ن اؿحٛتال ة٥ جا کؼدم 

 ! گؼٗث ٣٘ـٟ ا٠یؼّٞی ووْیث

 ٦ٟ ا٠یؼّٞی. داقث ٗام٥ٞ ازش ٠حؼ ٣یٟ صغودا قایغ ة٨د، ایـحاده ک٤ارش ٗام٥ٞ ةا ارؿالن

 ة٥ جا کؼد ٠ی جالش ؿعحی وة٥ ة٨د ایـحاده ٦ا پ٥ٞ وؿي

 .ةیاد ةاال ٚغم ة٥ ٚغم ج٧٤ایی 

 ٠ذٜ. ةؼداره رو ةْغی ٚغم ک٥ کؼد٣غ ٠ی جك٨یٛف و زد٣غ ٠ی دؿث ٠غام ٌّی٥ و ًا٦ا

  ٠یك٥، ج٨١م ةع٨ری دیگ٥ ٚاقٙ یک اگؼ گ٘حٟ ٠ی ک٥ ٦ایی وٚث

 : گ٘ث ٌّی٥

 .٦ا ٠یك٥ ج٨١م ةؼداری، دیگ٥  ٚغم ی٥ ةاةا -

. رٗحٟ ز٨ٞ و گؼٗحٟ د٤٦ٟ ز٨ٞی رو دؿحٟ! ّنا و دی٨ار ک١ک ةغون... رٗث ٠ی راه داقث

  دیغ٣ٟ، ةا ٠ا٠ان. ة٨د قغه ٨٠ٗٙ ای ظ٨رده و دو٠اه از ةْغ ةاالظؼه

 :  گ٘ث ظ٨قضال و ذوق ةا

 !٦ا او٠غه ک١ک  ةغون ظ٨دش صیاط ج٥ از -

 .دوظث ٢٠ ة٥ رو دردش و  ظـحگی از قغه ریؽ ٦ای چكٟ ا٠یؼّٞی
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 ٣٘ـف و او٠غ ةاال ؿ١ث ة٥ ای دیگ٥  ٚغم ظ٨رد، دردش از قغه ٠كث ٦ای دؿث ة٥ ٣گا٦ٟ

 .کؼد ٨ٗت مغادار و  ٠ضکٟ رو

 .٠یؼم راه دارم... ک١ک ةغون دیغی؟... جؼ٣ٟ -

 .ظ٤غیغ ؿؼظ٨ش ارؿالن

 ٦ای پ٥ٞ کٜ ک٥ ؿث ٦٘ح٥ یک آٚا ای٢... داقحیٟ ةـاًی چ٥ ک٥ دو٣ی ١٣ی داداش زن -

 .٣ك٥ وایِ ق١ا ز٨ٞی جا کؼده ًی ک١ک ةغون رو قؼکث

  ٠ضکٟ و رٗحٟ ز٨ٞ ةٛی٥، ة٥ ج٨ز٥ ةغون کؼد، ًی رو پ٥ٞ آظؼی٢ وٚحی و گؼٗحٟ گاز رو ٝتٟ

 .کؼد صٍ٘ رو جْادٝف ؿعحی ة٥ ک٥ کؼدم ةٕٞف

 .٠یك٥ درؿث داره چیؽ ٥١٦ ةاالظؼه ای٤ک٥ ذوقِ از ظ٨قضاٝی، از... زدم ٦ٛی و چکیغ اقکٟ

 : کؼد ز٠ؽ٥٠ گ٨قٟ زیؼ و کؼد ص٥ٛٞ  م ق٥٣٨ دور رو دؿحف

 ٦ات گؼی٥ وایـی؟ پاش ةایغ ک٥ دادی ٨ٚٝی یک ق١ا ک٥ یادج٥. ةتی٤ٟ ٣ک٢  گؼی٥... ظ٨قگ٥ٞ-

 .ةػار ٨٠ِٚ  اون ةؼای رو

 !ةع٤غم ة٧ف یا ةع٨رم جاؿٖ ةؼاش دو٣ـحٟ ١٣ی ک٥ واْٚا... گؼٗث  م ظ٤غه گؼی٥، وؿي

 کؼد، ش کاری قغ ١٣ی و داقث رو ظ٨دش ی ٠ؼدو٥٣ ٦ای اظالق و ٦ا ظ٨اؿح٥ و ة٨د ٠ؼد

 !ة٨دم ٦اش قی٤ٌث ای٢ ّاقٙ ٦ٟ ٢٠ چ٨ن

 اگؼ صحی ک٥ ٦ایی ٨١٦ن از ة٨د، ٢٠ ق١ار ا٣گكث ٚك٤گِ ظاًؼاتِ  ة٧حؼی٢ از یکی قب اون

  صال یفیادآور ةا ةاز٦ٟ ةگػره، ٦ٟ ٨ًال٣ی ٦ای ؿال

 .٠یك٥ ظ٨ب دٝح٨ن

 ا٠یؼّٞی دور پؼوا٥٣ ٠ذٜ ذوق، و ظ٨قضاٝی از کؼدیٟ، رو ظ٥٣٨ ة٥ ةؼگكث ٚنغ ک٥ وٚحی جا

 !چؼظیغم ٠ی ٦ا ةچ٥ و
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 داد، ٢٠ ة٥ رو ّناش ای٤ک٥ ةْغاز و او٠غ پایی٢  ّنا ک١ک ة٥ رو ٦ا پ٥ٞ ا٠یؼّٞی رٗح٢، ٨٠ِٚ

 صـاةی دیگ٥ و ة٨د ظ٨دم ی ٧ّغه ة٥ وٚث چ٤غ ای٢ را٤٣غگی،. قغ ٠اقی٢ ؿ٨ار ظ٨دش

 . ة٨د اٗحاده راه دؿحٟ

 ظ٥٣٨ ة٥ وٚحی ک٥ کؼد٣غ ظ٨قضال ٦ا ةچ٥ او٣ٛغر و گػاقحٟ قاد ٨٠زیک ٠اقی٢ ج٨ی

 .قغ٣غ آ٠اده ظ٨اب ةؼای و زد٣غ ٠ـ٨اك زود رؿیغیٟ،

 ٦ا ةچ٥ اجاق ة٥ ٦ٟ ظ٨دم و ةگیؼه دوش جا گػاقحٟ ج٧٤ا رو ا٠یؼّٞی ٝتاؿٟ، ج٨ْیه از ةْغ

  الالیی ظ٣٨غن ة٥ قؼوع ٣ؼم، ٠تِٜ روی ٣كـح٢ از ةْغ و رٗحٟ

 .کؼدم ق٨ن ٠عن٨ص

 : گ٘ث ظ١یازه یک ةا و آورد ةیؼون پح٨ زیؼ از رو ؿؼش ًا٦ا گػقث، ک٥ ک١ی

 !٠یك٥؟ ظ٨ب داره دیگ٥ ةاةایی ی٤ی ٠ا٠ا،...٠ا -

 ٣كغ؟ وروزکِ دوجا ای٢ ٚؼة٨ن قغ ٠ی ٠گ٥! ة٨د ةاز ٣یكٟ ا٠كب کال... قغ ةاز ظ٤غه ة٥ ٝتٟ

 .٠یك٥ ظ٨ب صاٝف داره کٟ کٟ ةاةایی. ّؽیؽدٟٝ آره -

 الالیی رةِ یک از ةْغ ةاالظؼه. ةع٤غم قغم ةاّخ و درآورد ای ةا٠ؽه مغای ذوق ؿؼِ از ٌّی٥

 .رٗث ق٨ن ظ٨اب و قغ  ٤٠ُٟ و ١ّیٙ ٦اق٨ن ٣٘ؾ ظ٣٨غن،

 .رٗحٟ ةیؼون اجاق از پح٦٨اق٨ن، کؼدن ٠ؼجب از ةْغ و قغم ة٤ٞغ

 ؿْی ؿعحی ة٥ و ة٨د ٣كـح٥ جعث روی ک٥ ا٠یؼّٞی دیغن ةا قغم، ظ٨اة٨١ن اجاق داظٜ

 .زدم ٝتع٤غ ةکك٥، ةاال رو ق٨ٞارش داقث

 .کكیغم ةاال ؿ١ث ة٥ رو ق٨ٞارش کف و ةایـح٥ جا گؼٗحٟ رو دؿحف ةـحٟ، رو اجاق در

 ة٥ ظیٞی اگؼ وٝی ٠یكی، ة٧حؼ داری ٨٦م؟... ةیاری ٗكار ظ٨دت ة٥ ای٤ٛغر ٣یـث الزم -

 ...ةگیؼی ؿعث ظ٨دت
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 .ک٤ی ١ّٜ ٨ٚٝث ة٥ ج٨ جا ةكٟ ظ٨ب زودجؼ ظ٨ام ٠ی -

 ٦ٟ ٢٠ وٝی، گػره ٠ی ؿعث ة٧ف داره دو٣ـحٟ ٠ی. گؼٗحٟ ٗام٥ٞ ازش کارم، قغن ج٨١م ةا

  ٝتع٤غی. داقحٟ ٗام٥ٞ و دوری ای٢ ةؼای رو ظ٨دم دالیٜ

 : گٛحٟ ١ٌ٠ئ٢ ٝض٤ی ة٥ و زدم

 ...جا ة٨د ظ٨ةی ظیٞی ٗؼمث دو٠اه ای٢ -

 :  دادم ادا٥٠ و کكیغم ١ّیٛی ٣٘ؾ

 و ة٨د ؿح٨د٣ی ٦ا، ةچ٥ و ٢٠ ظ٨قضاٝی ةؼای جالقث. ةتعك١ث کا٠ال جا ة٨د ظ٨ةی ٗؼمث -

 . کاٗی٥ ٨٠ن ز٣غگی ی ادا٥٠ ةؼای ١٦ی٢... ٦ـث

 روی. کؼدم پؼواز ؿ١حف ة٥ ة٨د، قغه ةاز کكیغ٣ٟ آ٨ٔش ة٥ ةؼای ک٥ ٦اش دؿث دیغن ةا

 : گ٘ث و ة٨ؿیغ رو ٦٨٠ام

 .ظ٨ة٥١ صال و گؼ٠ی دل ةاّخ ک٤ار٠ی، ْٗال ک٥ ١٦ی٢... ظ٨قضاٟٝ -

 : گ٘حٟ ةتؼه، ظ٨اةف ای٤ک٥ از ٚتٜ و کكیغیٟ دراز جعث روی

 ظ٨د٨٠ن ی ظا٨٣اده کؼدم، د٨ّت رو ٣٘ؼ چ٤غ ٢٠...! ٦ا ٣ؼه یادت رو ٌّی٥ و ًا٦ا ج٨ٝغ -

  ة٧ٟ ک٤ی، د٨ّت رو کـی ظ٨ای ٠ی ٦ٟ ج٨ اگؼ وٝی، ٦ـح٤غ

 ؿَؼِ ةح٣٨یغ ٦ٟ ج٨ و ٠ضـ٢ پغر٦ا، ک٥ ةگیؼیٟ رو ج٨ٝغ ٦٘ح٥ ١٦ی٢ ی ز٥ْ١ قغ ٚؼار. ةگ٨

 .ةیایغ وٚث

 .داد جک٨ن رو ؿؼش ٝتع٤غ ةا وٝی ٠ح٘کؼا٥٣

 و ةعؼم چی ٦ا  ةچ٥ ةؼای دو٣ٟ ١٣ی ٢٠ جؼ٣ٟ، راؿحی... ةیاد ةگیٟ ٦ٟ رو  ارؿالن ٣ُؼم ة٥ -

 .ک٥٤ ٠ی ٣گؼا٣ٟ ای٢

 .ة٨دم کؼده رو ٗکؼش ٚتال ٢٠ ک٥ ة٨د چیؽی ای٢
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. ٠اقی٢ و اؿکیث ٦ٟ ک٥٤، ٠ی ظ٨قضاٝف ّؼوؿک ٦ٟ... دیگ٥ دو٣ی ٠ی رو ٌّی٥ اظالق -

 و ک٨چ٦٨ٝ٨ا اؿکیث ای٢ از ٌّی٥ ةؼای کؼدم ٠ی ٗکؼ داقحٟ

 .٠یك٥ زیاد ظیٞی پ٨ٝك٨ن ظب وٝی، ةعؼیٟ قارژی ٨٠ج٨ر ًا٦ا، ةؼای 

 : گ٘ث ٠ْحؼوی مغای ةا و کؼد ر٦ا رو ٣٘ـف قغت، ةا و اظٟ ةا

 پ٨ٝغار درؿح٥ داقحی؟ کـؼی و کٟ وٚث، چ٤غ ای٢! پ٥ٝ٨؟ ٠كکٞث االن چی؟ ی٤ْی -

  ة٥ ک٥ ١٣یاد یادم االن جا وٝی، ة٨دم پَٜ و قَٜ ٠غت ای٢ و ٣یـحٟ

 .ةاقیٟ ظ٨رده ٠اٝی ٠كکٜ

 !کؼد ٚاًی دوةاره ةاز... ةاةا ای

 .ک٤ٟ آرو٠ف ٤٠ٌٙ، ةا کؼدم ؿْی و قغم زا زاة٥ ک١ی

 ج٨ ک٥ ٣ت٨د ای٢ ٨ُ٤٠رم ٢٠ ٦ٟ ةْغش! ظ٨اةیغ٣ا ٦ا ةچ٥ ٌٝ٘ا، ةیار پایی٢ رو مغات ّؽیؽم -

 !ک٤یٟ اٝکی ظؼج ظیٞی ٣غارم دوؿث وٝی، داری ٠اٝی ٠كکٜ

 ٠ضـ٢ ج١ؼی٤ات از داقث ؛ کؼد ١ّیٙ ٦ای ٣٘ؾ کكیغن ة٥ قؼوع و ةـث رو ٦اش چكٟ

 ج٨ی و کؼدم ٣گا٦ف ٣ا٠ضـ٨ؿی ٝتع٤غ ةا. کؼد ٠ی اؿح٘اده

 .رٗحٟ ش مغ٥ٚ ٚؼة٨ن دٟٝ 

 ".ک٤ی ٠ی جالش داری قغ٣ث آروم و ة٨دن ظ٨ب ةؼای ک٥ ةگؼدم دورت ٢٠ ا٧ٝی "

 ة٥. ةػارم ج٨١م ؿ٤گ  ظ٨ام ٠ی ایٟ،  ١٦غیگ٥ ک٤ار در ک٥ ج٨ٝغی٥ اوٝی٢ ای٢ چ٨ن جؼ٣ٟ، ةیی٢  -

  زودجؼ رو کادو٦اق٨ن ظ٨ة٥؟ ظؼیغ ةؼیٟ چ٧ارق٤ت٥ ٣ُؼت

 ...ةگٟ ظ٨اؿحٟ ٠ی ٦ٟ دیگ٥ چیؽ ی٥. ک٤یٟ ٠ی ؿ٨پؼایؽ رو ٦ا وةچ٥ ظؼیٟ ٠ی

 .قغم داد٣ف ادا٥٠ ٤٠حُؼ ؿک٨جٟ ةا وٝی ة٨د ٠ؼّدَد صؼٗف زدن ةؼای
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 .٦اؿث ةچ٥ ی ق٤اؿ٤ا٥٠ ٨٠و٨ع... راؿحف... ظب -

 ة٨د اٗحاده ٗکؼ ة٥ ظ٨دش ای٤ک٥ از. ة١٧ٟ٘ رو صؼٗف آظؼ جا ک٥ ة٨د کاٗی صؼف ١٦ی٢

 .قغم صال ظ٨ش

 .ک٥٤ ج٨١م رو صؼٗف گػاقحٟ وٝی، ة٨دم ١٧ٗیغه رو ٨٠و٨ع ای٤ک٥ ةا

 ةا. ک٤ٟ دتث پغرق٨ن ٨٤ّان ة٥ رو ظ٨دم اؿٟ و ک٤ٟ ٨ّض رو ق٨ن ق٤اؿ٤ا٥٠ ظ٨ام ٠ی -

  ؿعحی کار داره، آق٤ا چ٨ن و زدم صؼف ش درةاره ةاةا صاج

 صؼف صی٢ در ١٦ی٢ ةؼای و زد٣غ ٠ی چك١ک ة٧ٟ صسی١ف ةازو٦ای و پ٢٧ ی ؿی٣.٥٤یـث

 . ظؽیغم آ٨ٔقف ج٨ی  آروم زد٣ف،

 .ةک٤ی رو کار ای٢ زودجؼ ک٥ ٠یك٥ ظ٨ب ظیٞی.  ة٨دی ٗکؼ ة٥ ک٥ ٠ؼؿی -

 ٦اش دؿث ٨٣ازش ةا. ٣ؽد صؼٗی دیگ٥ و ة٨ؿیغ رو م پیك٣٨ی کؼد، ص٥ٛٞ  دورم رو دؿحف

 .رٗحٟ ظ٨اب ة٥ و قغ گؼم ٦ام چكٟ ٦٨٠ام، ةی٢
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 ةؼای و ة٨دیٟ کؼده ا٠یؼّٞی ١٦ؼاه ة٥ رو ظؼیغ٦ا٨٠ن دیؼوز... رؿیغ ٦ٟ ٦ا ةچ٥ ج٨ٝغ روز

 .٣ت٨دم کادو ٣گؼان ١٦ی٢

 از ٝیٞی. ة٨دیٟ کؼده جؽئی٢ رو ظ٥٣٨ ٠غت، ٥١٦ ای٢ از ةْغ ٣٨١٧٠ی اوٝی٢ ظاًؼ ة٥ وؿ٨اس ةا

  در٣٨٠غه قایغ ٣ت٨د اگؼ واْٚا و ة٨د او٠غه ک١ک ةؼای متش

 .قغم ٠ی

 و پیؼ٢٦ اون ةا. ةك٥ صاوؼ جا ٗؼؿحادم زودجؼ رو ٝیٞی قغ، ج٨١م جٛؼیتا کار٦ا٨٠ن وٚحی

  و ظا٨٣م ٗا٥١ً اصحؼام ة٥ ک٥ ؿ٘یغی قال و ای ؿؼ٥٠ ق٨ٞار
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 .کؼد ٠ی دٝتؼی ظیٞی ة٨د، کؼده ؿؼش ةاةا صاج

 ةاّخ ک٥ ؿؼد آب دوش گؼٗح٢ از ةْغ. ک٤ٟ ٨ّض رو  ٝتاؿٟ و ةگیؼم دوش جا رٗحٟ ٦ٟ ٢٠

  ظكک رو ٦٨٠ام کؼد، ؿتک رو روصٟ وٝی، ک٤ٟ ٝؼز قغ

 .کؼدم ظارج ک١غ ج٨ی از رو ٝتاؿٟ و کؼدم

 ة٥ اًؼاٟٗ ک٥ ر٣گٟ ص٤ایی ٦٨٠ای. کؼدم ةؼا٣غاز رو آیی٥٤ داظٜ ی آ٠اده و صاوؼ جؼ٣ِٟ

  و ر٣گ ٠كکی دا٢٠ و کث اون ةا ة٨د، قغه ر٦ا درقث ٗؼ م٨رت

 ة٥ کا٠ال ٦ٟ آزؼی ٠ٞیش آرایف اون و ة٨د آورده وز٨د ة٥ زاٝتی ٦ار٣٨٠ی ٣ار٣سی، جاپ

 جا ؿ٥ دو گؼٗح٢ از ةْغ ١٦ی٢ ةؼای و کؼدم ٠ی رّایث رو صساةٟ ةایغ ا٠ا او٠غ، ٠ی م٨رجٟ

 ا٠یؼّٞی ی ٦غی٥ ٨ًر ١٦ی٢ و ٠كکی و ٣ار٣سی از جؼکیتی ک٥ م ز٥ٕ ةح٥ ًؼح قال ّکؾ،

 . ةـحٟ دار ٠غل رو ة٨د

 .ةؼداقحٟ رو م ٣ار٣سی ٦ای ک٘ف ؿؼیِ و پ٨قیغم رو ر٣گٟ ٠كکی ق٨ٞاریِ ز٨راب درآظؼ

 و ٠ا٠ان ١٦ؼاه ٦ا ةچ٥ ة٨د ٚؼار. کؼدیٟ صاوؼ رو پػیؼایی ٦ای وؿایٜ و کؼدم ک١ک ٝیٞی ة٥

 .رؿیغ٣غ ٠ی ٦ٟ ٦ا ٨١٧٠ن ةٛی٥ ٨٠ِٚ اون جا و ةیان ةاةا

 ٠ضـ٢ از ةْغ ارؿالن و ا٠یؼّٞی.  کؼدیٟ ٠ی پػیؼایی ازق٨ن و او٠غ٣غ ٠ی ٦ا ١٧٠ان جک  جک

 .او٠غ٣غ ق٦٨ؼم پغر و ٠ادرق٦٨ؼ و

 ٣گاه رو ٢٠ زیؼچك١ی زدن، ٤ٝگ درصالِ ک٥ ا٠یؼّٞی ١٦ؼاه و ؿپؼدم ٝیٞی ة٥ رو کار٦ا

 .رٗحیٟ اجاق ة٥ کؼد، ٠ی

 گؼدش در ٝتٟ و ٦ام چكٟ ةی٢ ٚؼارش ةی ٣گاه چـت٣٨غ، در ة٥ رو ٢٠ قغ ةـح٥ ک٥ اجاق در

 : زد ٝب گ٨قٟ ک٤ار صؾ، از پؼ و آروم آظؼ در و ة٨د

 ةغم؟ کٖ از ًاٚث ٢٠ قغی، دٝتؼ ای٤ٛغر ١٣یگی -

 ... .متش جا وٚث اون رٗح٤غ، ٥١٦ وٚحی قب ةػار ٥٣، االن وٝی... ةغه کٖ از ًاٚث -
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 ٠ضکٟ ةاق٥، رؿیغه آب ة٥ ک٥ ای جك٥٤ ٠ذٜ و ٣كـث ٦ام ٝب روی ٠ؼ٨ًةف و داغ ٦ای ٝب 

 .ة٨ؿیغ ٠ی ١ّیٙ و

 ٣٘ؾ ٣٘ؾ ةا گؼٗحٟ، ٗام٥ٞ ازش ک٨جاه ی ة٨ؿ٥ یک ةا وٝی، قغ آجیف ی ک٨ره ٦ٟ ٢٠ ج٢

  ی ص٥٠٨ از رو ٠اجیکٟ کؼدم ؿْی و کكیغم ٝتٟ پكث رو دؿحٟ

 .ک٤ٟ پاك ٝتٟ

 !ظ٨ام ٠ی جؼ ةیف ٢٠... جؼ٣ٟ ة٨د قیؼی٢ چٛغر -

 .کؼدم ٣گا٦ف ة٨د پؼیغه ةاال ک٥ اةؼو٦ایی ةا و ظ٤غیغم

 .٠یان االن ٦ا ةچ٥ ا٠یؼّٞی ٦ـح٢، ٠ا ٤٠حُؼ ةیؼون اون ٨١٧٠ن کٞی -

 : او٠غ ٝیٞی ةْغ و اجاق در مغای ک٥ آورد پایی٢ رو ؿؼش ج٨ز٥ ةی ا٠یؼّٞی

 .رؿ٢ ٠ی دیگ٥ رةِ یک زد، ز٣گ ٠ا٠ا٣ث ةیؼون، ةیایغ ةغوییغ... زان جؼ٣ٟ -

 : گ٘حٟ کؼد٣ف آروم ةؼای ا٠یؼّٞی، ة٥ ظٌاب ٠الی١ی مغای ةا و گ٘حٟ ای ةاق٥

 از ةْغ ا٠كب ک٥ ک٤یٟ قؼوع ٨ًری ای٢ ج٣٨یٟ ٠ی... دارم ج٨ ةؼای ٦ٟ ؿ٨رپؼایؽ یک ا٠كب -

 .ةؼن ٝیٞی و ٠ضـ٢ ةا ٗؼؿحٟ ٠ی رو ٦ا ةچ٥ ج٨ٝغ،

 !ةاق٥ رویایی ة٨د ٚؼار ا٠كب. ة٨د ١٧ٗیغه رو ٨ُ٤٠رم ی٤ْی ٦اش، چكٟ ةؼق

 . ة٨د کؼده ٠ـث ٦ٟ رو ٢٠ قیؼی٤ف صؾ و ة٨د چ٤غ٠اه ای٢ از ةْغ ة٨ؿ٥ اوٝی٢ ة٨ؿ٥، اون

 ٦ای دؿث ک٣٨١یِ ر٣گی٢ ًؼحِ ک٥ ر٣گی ؿ٘یغ جیكؼت و رٗحٟ ک١غ ؿ١ث ة٥ ؿؼیِ

 .درآوردم رو ة٨د روش ٦ا ةچ٥ ک٨چ٨ٝ٨ی

 .ک٥٤ ٠ی ظ٨قضال و گیؼ ٔاٜٗ رو ٦ا ةچ٥ ةپ٨ش، رو ای٢ -

 . کؼد راؿث و چپ دؿحاش ةا رو ٝتاس آروم و ظ٤غیغ
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 رو ای٢ ؿا٥ٝ ای ظ٨رده و ؿی ٠ؼد ٣یـث زقث. زدیغ ٝتاس ای٢ روی ًؼصی ّسب ظغایی -

 ةپ٨ق٥؟

 داقث دوةاره ٦اش رٗح٢ ةاقگاه ظاًؼ ة٥ ٠غت ای٢ ک٥ ةازو٦اش ة٥ ای وؼة٥ و کؼدم اظٟ

 .زدم قغ، ٠ی ّىال٣ی و صسیٟ

 پـؼای دو٣ی؟ ١٣ی ٠گ٥ ٦ٟ ةْغ... ؿا٥ٝ ةیـث ر٤ّای پـؼای ٠ذٜ ٦یکٜ و ٚغ ٠اقاهلل -

 .ک٤٤غ ٠ی ازدواج ؿاٝگی چ٧ٜ جازه  ای کُؼه

 : گ٘حٟ اٗحاده راه د٤٦ٟ آب ٠ذال ک٥ ١٣ایكی و

 ...ؿک و زیگؼ ٦ٟ ظیٞی جازه-

 و پ٢٧ گؼم، ی ؿی٥٤ روی رو دؿحٟ کكیغ، ةاال و کؼد ص٥ٛٞ ک١ؼم دور رو دؿحف اظٟ ةا

  ة٥ زیادی گؼ٠ای صغ، از ةیف ٣ؽدیکی ای٢ از. گػاقحٟ ٗؼ٠ف ظ٨ش

 .آورد ٦س٨م  م٨رجٟ

 و  زؼ درزا جا ةؽن صؼف ؿ٤ی ٦ؼ ج٨ی ٦ٟ اون ظ٨قگٜ، پـؼ٦ای درةاره دیگ٥ ةار یک -

 ٠یغم؟ زؼ ز٨ری چ٥ ک٥ دو٣ی ٠ی... ک٤ٟ وازِؼت

 : گ٘حٟ و ظ٤غیغم ریؽ! ة٨دم زؼیان در کا٠ال ة٥ٞ

 .ةیا و ق٨ صاوؼ زود ٦ٟ ج٨ ةؼم، ةؽار ا٠یؼّٞی... ا٣كاهلل ةؽاری ز٣غه رو ٢٠ ا٠كب -

 .کؼد قٜ ک١ؼم دور رو دؿحف و ة٨ؿیغ رو م پیك٣٨ی وٚث چ٤غ ای٢ ٠ذٜ ٦ٟ ةاز

 زیؼ ٦ام، گ٥٣٨ اٝح٧اب قغن  کٟ ةؼای ١ّیٙ ٣٘ؾ چ٤غجا کكیغنِ و ظ٨دم کؼدن ٠ؼجب از ةْغ

 .رٗحٟ ةیؼون ة٥ و کؼدم ةاز رو در ؿ٤گی٤ف ٣گاه

 ة٥ قؼوع و او٠غ ٦ا ١٧٠ان ؿ١ث ة٥ آروم آروم دوةاره و پ٨قیغ رو ٝتاس زود ا٠یؼّٞی

  ی٥. قغ ة٤ٞغ م گ٨قی مغای صی٢ ٨١٦ن در و کؼد گ٨یی آ٠غ ظ٨ش
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 .رؿیغ٣غ ی٤ْی ای٢ و داقحٟ  ٠ا٠ان از کال ٠یؾ

 ١٦گی و کؼدیٟ ظا٨٠ش رو ٦ا چؼاغ ؿؼیِ ظیٞی ٦ٟ ٠ا و زد رو در ری٨١ت ةاٝک٢ از ا٠یؼّٞی

 .ایـحادیٟ جاریک ٚـ١ث ج٨ی

 ٌّی٥ و ًا٦ا ی دو٣٘ؼه ّکؾ ک٥ ؿا٣حی پ٤ساه ةؽرگ کیک روی رو ٦ا ق١ِ ٝیٞی ک١ک ة٥ 

 .کؼدیٟ روق٤ك٨ن و گػاقحیٟ ة٨د، قغه چاپ روش

 .ظ٨رد گ٨قٟ ة٥ ٌّی٥ آروم و اؿحؼس پؼ مغای ةْغ و او٠غ ورودی در قغن ةاز مغای

 کسان؟ ةاةا و ٠ا٠ا جاریک٥؟ چؼا زا ای٢... ٠ا٠ا٣ی وای -

 ة٥ قؼوع ٣ؼ٠ی مغای ةا و رٗحٟ ز٨ٞ ٦ا ٨١٧٠ن ةی٢ از ١ّیٙ ٣٘ؾ یک ةا و زدم ٝتع٤غی

  ٌّی٥ و ًا٦ا چ٨ن... کؼدم ا٣گٞیـی ٠تاركِ ج٨ٝغت ظ٣٨غن

 .ة٨د٣غ ٨٠زیک اون ّاقٙ

-Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday 

my babys, Happy Birthday to you. 

. کؼدیٟ ج٨١م رو آ٤٦گ ةا٦ٟ و قغ اوا٥ٗ ٦ٟ ا٠یؼّٞی ی ٠ؼدو٥٣ مغای ظ٣٨غ٣ٟ، درصی٢

  ٨٠ن، ریؽی ةؼ٣ا٥٠ ًتٙ ة٨د، قغه صتؾ ؿی٥٤ ج٨ی ٥١٦ ٣٘ؾ

 از ٦ای زیٓ مغای ک٥ کؼد روق٢ رو ٦ا چؼاغ ٦ٟ ٝیٞی و جؼک٣٨غ رو قادی ة١ب ٠ضـ٢

 .قغ ة٤ٞغ ظا٨٣اده زدن دؿث و ٌّی٥ و ًا٦ا ظ٨قضاٝی

 . ایـحاد ّٛب ظ٨دش و گػاقث ٦ا ةچ٥ پكث جؼ ةؽرگ ظ٨ا٦ؼای ٠ذٜ رو دؿحف ٧٠حاب

 جا داد٣غ ٠ی ا٣سام ةایغ رو کار ای٢ دوةاره در٦ؼصال. ک٤٤غ ٨ٗت جا گؼٗحٟ  ز٨ٞق٨ن رو کیک

  و کؼد ٌٖٝ ارؿالن ک٥ اٝتح٥... ةگیؼیٟ ٦ٟ ٗیٟٞ ةح٣٨یٟ

 .قغ گؼٗح٥ ٗیٟٞ پؼوؿ٥  ای٢ ج١ام از ١٦ی٢ ةؼای و آورد ظ٨دش ةا رو دورةی٤ف
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 از ا٠یؼّٞی مغای ک٥ ة٨دم ٠ا٠ان ةا اص٨اٝپؼؿی ٠ك٨ٕل و دادم ٝیٞی دؿث ة٥ رو کیک

 .او٠غ پكحٟ

 ؿث، ظـح٥ صح١ا ٦ٟ ظاج٨ن داقحی، ٣گ٥ در ز٨ٞی رو پغرز٨ن و ٠ادرز٨ن زان، جؼ٣ٟ -

 .ة٘ؼ٠اییغ

 ٣ك٣٨غم زور ة٥ ٦ٟ رو ا٠یؼّٞی ای٤ک٥ از ةْغ و کؼدیٟ د٨ّت ٣كـح٢ ة٥ رو ١٦گی ٝتع٤غ ةا

 .کؼدیٟ جْارف قؼةث و ٠ی٨ه و ٝی٨ا٣ی دؿؼ٦ای ٝیٞی، ک١ک ة٥

 گػاقح٥ ج٨١م ؿ٤گ ک٥ ظا٨٣اده کادو٦ای کؼدن ةاز و ٦ا ق١ِ ی دوةاره کؼدن ٨ٗت از ةْغ

 . کؼدیٟ د٨ّجك٨ن قام مؼف ةؼای و کكیغیٟ رو قام ة٨د٣غ،

 .کؼد٣غ ذوق چٛغر ٦ا ةچ٥ ٢٠، و ا٠یؼّٞی کادوی ؿؼ ک٥ ة١ا٣غ

 : گ٘ث  آروم و ةؼداقث رو  ةكٛاةٟ ک٥ ة٨دم ٣كـح٥ م٤غٝی روی ا٠یؼّٞی ک٤ار ظـحگی ةا

 ظا٠٨٣ٟ؟ ةکكٟ ةؼات ظ٨ری ٠ی چی! کكیغیا زص١ث صـاةی ا٠ؼوز -

 ة٨ش ظغاروقکؼ. گػاقث ةؼام ةؽرگ ةؼش یک ک٥ کؼدم اقاره الزا٣یا ة٥ و زدم ٝتع٤غی

 .ظ٨رد٣غ ٠ی ٔػا٦ا از اقح٧ا ةا ١٦گی و ة٨د ّاٝی

 ١٦یك٥، ٠ذٜ ظاج٨ن. دیغ٠ك٨ن ظاج٨ن ک٤ار و گكحٟ ٌّی٥ و ًا٦ا د٣تال ة٥ ٠كحاٟٚ ٣گاه ةا

  رو ٔػاق٨ن جا کؼد ٠ی ةازی ٨٦اپی١ا داقث ص٨م٥ٞ و ةامتؼ

 .ةع٨ر٣غ

 و ة٨د داده ٣ك٨ن ظ٨ش روی ٦ا ٠غت  از ةْغ ز٣غگی. کؼدم ٣گاه ظ٨قضا٨١ٝن و قاد ز١ِ ة٥

 .ک٤یٟ صٞف ٣ح٣٨یٟ ک٥ ٣ت٨د ٠كکٞی دیگ٥ صاال

 قعل ٦یچ ٥٣ و ٠ؼیٟ ٥٣ و ة٨د آورده دؿث ة٥ رو ش روا٣ی آرا٠ف ة٨د، آروم ا٠یؼّٞی صاال

 .ةؽ٥٣ ٦ٟ ة٥ رو آرا٠ك٨١ن ج٣٨ـث ١٣ی ای دیگ٥
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 !ةاق٥ داقح٥ ظتؼ ظ٨اؿث ١٣ی صحی کؾ ٦یچ واِٚ در... ٣غاقحیٟ ظتؼ ٠ؼیٟ از

 ٗکؼ زـ٨١١ن و روح ة٨دن یکی ة٥ ج٣٨ـحٟ ٠ی صاال ة٨دم، ةعكیغه کا٠ٜ رو ا٠یؼّٞی صاال

  اون و ة٣٨١ٟ آ٨ٔقف در اةغ جا ظ٨اؿث ٠ی  دٟٝ صاال و ک٤ٟ

 .ک٥٤ ٗحش رو ٢٠ ی ذره ذره پیف ٦ا ؿال ٠ذٜ

 ق٨ن ز٣غگی و کار ظاًؼ ة٥ ٦ا ١٧٠ان و قغ ج٨١م کیک ظ٨ردن و قام از ةْغ ٦ٟ ٣٨١٧٠ی

  ة٥ رو ٦ا ةچ٥ ی ص٥ٝ٨ و ٝتاس صاوی ک٨چکی کیٖ.  رٗح٤غ زود

  دؿث

 ا٠یؼّٞی ةا ة٨د٨١٣ن ج٧٤ا ؿؼ ٠غام ک٥ ٝیٞی از قی٤ٌث پؼ ظغاصاُٗیِ از ةْغ و دادم ٝیٞی

  از ا٠یؼّٞی ک٥ ة٨دم ةؼ٣گكح٥ ٨٤٦ز و ةـحٟ رو در ا٣غاظث، ٠ی جیک٥

 . چـتیغ ة٧ٟ  پكث

 !ة٨د کؼده قؼوع زود... قغ صتؾ ٣٘ـٟ

 رو راؿحف دؿث. کؼد ر٦ا پا٨٠ن ک٤ار و کؼد ةاز رو م روؿؼی ک٥ دادم جکی٥ در ة٥ رو دؿحٟ

  کؼد ص٥ٛٞ ک١ؼم دور رو آزادش دؿث و گػاقث دؿحٟ روی

 .کكیغ ظ٨دش ؿ١ث ة٥ و

 ظیـف ی ة٨ؿ٥ ةالٗام٥ٞ و کؼد ٨ٗت گؼد٣ٟ ج٨ی رو گؼ٠ف ٣٘ؾ و آورد پایی٢ رو ؿؼش

 . ٣كـث گ٨ٞم روی

 ماف ؿعحی ة٥ رو قغ ٠ی ظٟ داقث ک٥ پا٦ام... ةاقٟ ؿـث ای٤ٛغر ةاز٦ٟ کؼدم ١٣ی ٗکؼ

  ٦ای چكٟ دیغن ةا ک٥ ةؼگكحٟ ا٠یؼّٞی ؿ١ث ة٥ و کؼدم

 ٠ؼ٨ًةف ٦ای ٝب ؿ١ث ة٥ و دادم کٖ از ًاٚث اون از ةغجؼ ٠ٞح٧تف، م٨رت و ٚؼار ةی

 . ةؼدم ٦س٨م
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 ٗام٥ٞ ٢٠ از ؿعحی ة٥ ّكٙ، پؼاز ی ة٨ؿ٥ چ٤غجا ةا. کؼدم ٜٚ٘ گؼد٣ف پكث رو دؿحٟ

 : ٣اٝیغ و گؼٗث

 .ک٤ٟ ةٕٞث ج٣٨ٟ ١٣ی... ظ٨اب اجاق-

 . اٗحادیٟ راه ظ٨اب اجاق ؿ١ث و گؼٗحٟ رو دؿحف ظ٤غیغم، ریؽ

 .ةتؼیٟ رو ٝػت ٧٣ایث ١٦غیگ٥ ک٤ار در ة٨د٨١٣ن از گػاقحٟ و کكیغم دراز جعث روی

 .قغ یکی زـ٨١١ن و روان و روح آرا٠ف درک١ال و ٧٠ؼة٣٨ی ةا قب اون

 دردش ٦ؼچ٤غ... داقحٟ رو ةاکؼه ی ؿا٥ٝ ةیـث دظحؼ یک صؾ ک٥ ة٨د ٨٠اَب ٚغر اون

 ! ٣ت٨د ٦ٟ ک١حؼ ٣تاق٥، ةیكحؼ

 .. .ةگٟ ٦یسا٣ٟ از پؼ ز٣غگی آظؼ ٦ای ٚـ١ث از ةػاریغ و

 و ةا١٣ک دظحؼ یک ٢٠، و ا٠یؼّٞی متشِ ظ٨دِ جا ٦ای قی٤ٌث و ّاقٛا٥٣ ی راة٥ٌ صامٜ

  ک٨چ٨ٝ٨یی ّا٥ً٘! قغ ةؼادرش و پغر ٠ذٜ ٠كکی، ٨٠ و چكٟ

 !ا٠یؼّٞی و ٢٠ ز٣غگیِ ٦ای ٚك٤گی از دیگ٥ یکی و ةؼادرش و ظ٨ا٦ؼ ّكٙ قغ ک٥

 ! ًا٦ا و ٌّی٥ ج٨ٝغ روز دٚیٛا جْسب، درک١ال... او٠غ د٣یا ة٥ قب اون از ةْغ ؿال دو و

 ٢٠ ز٣غگی از ٦ؼدا٣ی٥ در رو ظغا وز٨د ای٢ و... ٦ـث و ة٨د ٠ْسؽه یک ٢٠ ز٣غگی ی ٥١٦

 .ک٥٤ ٠ی داةث

•°•°•°•°•°•°• 

 ؿالِ ده گاه جکی٥ ک٥ پ٤٧ف ی ق٥٣٨ ة٥ و ةـحٟ رو ا٠یؼّٞی ةا ٠كحؼکٟ دٗحؼظاًؼات

 .دادم َٟٝ ة٨د، ٢٠ ی گػقح٥

 . جؼ٣ٟ ٨٣قحیٟ رو چ٤غؿال اون ی ٥١٦ ١٣یك٥ ةاورم -

 : گ٘حٟ آروم و ة٨ؿیغم و آوردم ةاال رو ةؽرگف و گؼم دؿث
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 بْتریي رهاى ّا bahtarinromanha.irًاشر:                82دلی :ًَیسٌدُ         ی سْن هي از دًیا ّوِ ًام رهاى:

 پغر ّكٙ از ک٥ ٦ا٥٣٨٠ ٣حیس٥ و ٨٣ه و ٦ا ةچ٥ صٙ ای٢. ٤٣٨٠غ ٠ی ةاٚی ک٥ ٦ـح٤غ ظاًؼات -

 ... ةك٥ درس ةؼاق٨ن ا٠یغوارم. ةاق٤غ داقح٥ ظتؼ ٠ادرق٨ن و

 .٣ک٤٤غ جکؼار رو ٠ا اقحتا٦ات ک٥ ای٢

 .ک٤ٟ پ٧٤ان ک١غ داظٜ رو دٗحؼظاًؼات جا کؼد ک١کٟ و زد ة٨ؿ٥ م پیك٣٨ی ة٥

 .ظ٨اةیغم ا٤٠یحف پؼاز و گؼم آ٨ٔش در و کكیغم دراز جعث روی ک٤ارش

 .ةاقیغ گؼٗح٥ درس کؼدیٟ، ًی ک٥ ظ١ی پیچ پؼ ٠ـیؼ از ا٠یغوارم

♡♡ 

 !ؿث ةاٚی ١٦چ٤ان صکایث... دٗحؼ ای٢ آ٠غ پایان ة٥

20/00/1311 

 ٠اه ق٧ؼی٨ر... پ٤سك٤ت٥

 د٣یا از ٢٠ ؿ٧ٟ ی ٥١٦ دوم زٞغ پایان

Deli28♡ 

 

 


