
 

 نيستم من کو حاال : کتاب نام

  کاوياني  پگاه : نويسنده

 

www.novelfa.ir 

 

 

 

 

 

 

 



 :ضاليَ

 ..اًع اكتبظٍ نوبؼٍ ثَ ُبين ًلف

 ..گؽكت ضـعا ظانت ؼا ًلكن زکن کَ کف ُؽ

 ...هؼٌبقت ثي ًبثْظي ُوَ ايي هيبى ثْظًن

 ...ام ثْظٍ ُويهَ هي

 .ثچهي ؼا ًجْظًن ْؼن نعٍ کَ ُن ثبؼ يک ثؽاي ثگػاؼ

 .ًيـكت کبؼ ظؼ ثِبؼي ؾهكتبى ايي ثؼع

  .ثؼع كًل

  !!!اقت "هـــي ثـــــــي"

 :هوعهَ

 .نع هلل چهوبًت ظؼ ًگبُن کَ نع نؽّع ّهتي اؾ چيؿ ُوَ

 ...ظيعهت کَ ّهتي اؾ

 ...ُبين لسظَ ُويهگي ي ظؿعؿَ نعي تْ کَ ّهتي اؾ

 ..لؽؾاًع ؼا ظلن ًگبُت ّهتي اؾ

 .!نع نؽّع چيؿ ُوَ کَ ثْظ هْهغ اى اؼي

 کهيع نؼلَ ّخْظم ظؼ ػهن اؼام اؼام

 ...ؼيب ثي ػهن يک

 !تْ هثل ظؼقت

 اهب

 ثْظ کن ضيلي ثؽاين ثْظى تْ ثب ؼّيبي

 کن اًوعؼ

 ًيكتي ظيگؽ ثجيٌن ًيكتن کَ

 ثطْؼم ؼا گؽهت آؿْل ا زكؽت ت ًيكتن



 ...ًيكتن هي کَ زبال

 ..اقت ظيؽ

 ...ثؽًگؽظ! هي ػهن
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 هجِن ضبْؽات:اّل كًل

 آؼاهـــــيف

 ...ثيبظ يبظم ثؽم ظّؼّ هْهؼيت تب کؽظم ثبؾ چهبهْ اؾ يکي....ضْؼظم ؿلّ ؼاقتن پِلْي ثَ

 ...ثْظ ضْاة ثبؾم...َُ....اتبهوَ کَ ايٌدب

 !ضْظت ًَ کهيع اؿْل ظؼ هٌْ کَ ثْظ ضيبلت ثبؾم

 ظاؼي کٌبؼهي کَ ثجيٌن ؼّ تْ هيکٌن ثبؾ ُويهَ هثل چهبهْ ُب يجر ُويي اؾ يکي کَ هسبلي اؼؾّي چَ

 لطتوْ هُْبي لجطٌع ثب

 هيکٌي ًْاؾل

  .نعم هبًؼهْى قؽم قؽيغ تکْى ثب کَ پبييي ثطْؼى قؽ چهوبم اؾ هيطْاقتي انکبم...گؽكت ثـُن

 ....کٌن ثبؼًّي چهوبهْ اقوم يبظاّؼي ثبؼ ُؽ ثب کَ اًّن اؾ تؽ هْي هي...ًَ

 !ثوًْن هْلن قؽ ثبيع...ظاظم هْل ضْظم ثَ هي

 ُويهگي قْال يَ قوت ثَ هيکهَ پؽ غٌُن ظلتٌگين اؾ انک هٓؽٍ اّليي قؽضْؼظى ثب کَ ًکهيع ْْلي

 ػبنوم کَ نع چي"

 لجبم ؼّ کوؽًگ لجطٌع يَ هيهٌيعم ضْثم اضالهبي اؾ کَ اّايل... ًويعًّن ثْظ ؾهبًي چَ ظهين" نعم؟

 .هيٌهكت

 ػالف ّ کبؼٍ تْ قؽل هيعًّن چَ ّ ًويگؽظٍ ظضتؽا ظًجبل چوم ّ ؾيؽٍ ثَ قؽ اهبقت ضيلي هيگلتي

 هيطًَْ ًوبؾنن ّ ًيكت

 .ثْظم تلبّت ثي ّ هيهٌيعم زؽف کلي ضاليَ!...هيطْؼظى هكن ؼّل ُوَ تبؾٍ... ّ



 هي غُي تْي هؼيبؼُبي هٓبثن ظؼقت كِويعم ُب ثؼعٍ ثيبظ؟ ثعل ضًْييبت ايي ثب پكؽي اؾ کَ کيَ اهب

 !ثْظ

 ُي.......ؼكتن کلٌدبؼ ضْظم ثب ضيلي .هيؿًَ تٌع تٌع هلجن هيبظ اقوم ّهتي زتي ظيعم اّهعم ضْظم ثَ ؼّؾ يَ

 گلت ضْظم ثَ

 يَ....هبٍ ظّ هبٍ يک.. ثهَ ػٌْ زكن نبيع تب ظاظم كؽيت ضْظم ثَ هيگػؼٍ ...ُْـ اؼاهــــــــيف

 ظّ ًؿظيک االى.....قبل

 ػػاة زؽكي قَ ي کلوَ ُوْى زكن ثلِوًَْ ثِن تب کؽظ ًبثْظم کَ قبلي ظّ! ؼّيبُبم هؽظ نعٍ کَ قبل

 .ػهن اقن ثَ اّؼ

 هيؽم هيکٌن ثبؾ اتبهْ ظؼ!هيهَ هٌلدؽ قؽم اكتن هي ضبْؽاتن يبظ ّهت ُؽ..نع نؽّع قؽظؼظم ثبؾ...اش

 ُويهَ هثل ُبل تْي

 ....کبؼى قؽ ُوَ..ًيكت ضًَْ کكي

 !کؽظٍ تٌِبتؽم هٌْ ُب تٌِبيي ُويي

 کهيع ْْل ظهيوَ يَ ًؿظيک.هيهَ هؽهؿ هبُي هثل زبكظن نعيع قؽظؼظ ُؽ ثؼع کٌن؟ کبؼ چي هيطْاقتن ام

 اّهع يبظم تب

 هسكي هْل ثَ ....کؽظم ًگبٍ ضْظم ثَ ايٌَ تْ .يْؼتن تْ هيپبنن اة ههت يَ .ظقتهْيي ثؽم هيطْاقتن

 هًَ خًّْي تْي:يگبًَ

 ثؽم ٌُْؾ ّلي انکبهَ يبظگبؼ...ثْظ اكتبظٍ چهبم ؾيؽ ضّ ظّتب.ضبًْم اؼاهـــــــِف کٌَ پيؽت قؽاؿت اّهع

 چهوبي تْي ؾًعگي

 ثب هتْقّ ثيٌي.گػؼًّعم ًظؽ اؾ يْؼتوْ اخؿاي تک تک . ظانت ّخْظ ثْظ قْضتَ اي هٍِْ کَ اُْيين

 لجبي ّ کوًْي اثؽُّبي

 ّ هيکؽظى ًگبُم زكؽت ثب هيگؽكت ؼّ ُوَ چهن کَ ثْظ ُبم گًَْ تؽ هِن ُوَ اؾ.ظانتن اي ثؽخكتَ

 کي ظّظ اقلٌع هيگلتٌع

 ؾيؽ کَ ُن ّهتي ثْظ ضؽهبيي ثْظم هُْبم ػبنن .ًعاؼى ؿوي ُيح ظيگَ ثبنَ هي هثَ ُبنْى گًَْ اًگبؼ

 ّاي ضْؼنيع ًْؼ

 ي زْيلَ االى ًَ ًَ..ظؼاّهعم كکؽ تْ اؾ گْنين ؾًگ يعاي ثب.هيؿظ ثؽم ْاليي ُبي ؼگَ تْل هيكبظم

  ثعّ..ًعاؼم کكْ ُيچ
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 ؼّي ؼُب زبال تب ثچگيِبم ؼكين ُويهگين يجْؼ قٌگ اقن! ثهَ هٓغ کَ االًبقت هيؽم گْني قوت ثْ

 گْنين ي يلسَ

 خبًن:هيعم خْاة لجطٌع ثب .ثْظ اي غٌُي ي ههـلَ ّ ؿًَ ّ ؿن ُؽ اؾ ؼُب اقوم هثل.هيکؽظ ضْظًوبيي

 ايٌکَ ثب!)ضْاُؽ

 .(ثْظين ػؿيؿتؽ ضْاُؽم اؾ ظيگَ ُن ّاقَ ًعانتين ضْاُؽ ُيچکعّهوْى

 .تللي پهت ضْؼظ ثْم گْنن تْ ُي کَ ثف کؽظم ظم!ثْظ تؽ قٌگيي ًويعاظي خْاة-

 ؼاُي؟ ثَ ؼّ چي ضْثي؟ضْظت هبهبًتيٌب!قـــالم.هبظهبؾل نؽهٌعٍ-

 هيگن...ثؿًن زؽف گػانتي اگَ....ضبًْم ُكتي نوب ظػبگْي هسل اُل ُوَ.ضْثن.ضْثي ثلَ.ػليکن-

 زْيلن اهؽّؾ...! آؼّم

 .ثيؽّى ثؽين ظًجبلت هيبم نيم قبػت ػًؽ. هيجؽٍ ؼّ قؽُوَ ظاؼٍ ثْل ظيگَ.کهيعٍ تَ اكتُبذ

 ػًؽ ثؽين.ًؽكتين اهبخًْن ضبى قؽ ّهتَ ضيلي ضْثَ ُن ضيلي..ضْة ثبنَ-

 ضيلي هيگي ثْظي اًّدب پيم ؼّؾ قَ کَ هجؽقتْى؟ُب؟تْ ثؽين گلتن کي ثٌعٍ ّلي...ثيبهؽؾٍ اهبخًْتْ ضعا-

 ضعا ثٌعٍ !ّهتَ

 هيگن...اهبخًْن ضبى هيگي ثيؽّى هيگن ثبؼ ُؽ...نعٍ ضكتَ اؾت ضبکم قؽ هيؽي کَ ايٌوعؼ اهبخًْتن

 اهب ضبى هيگي اكتبثَ

 ثبثب...ثؽكَ ....ثبؼًَّ...تگؽگَ...خًْن اهب ضبى قؽ ثؽين هيگي ثبؾ.گؽكتَ ظلن اثؽيَ ُْا آؼاهيف هيگن.خًْن

 ضعا ؼّؾ ُؽ...ثکم ظقت

 !اًّدبيي

 .ثْظم کؽظٍ ضكتم اًّن...ضعا ثٌعٍ ظانت زن....گؽكت ضٌعم ؾظًم زؽف لسي اؾ

 .ثؽين ضْاقتي خب ُؽ ثيب ػًؽ ثبنَ ضْة-

 !اؼا ًطْاثيب.نع ايي-

 هيف-

 چيَ؟ هيف؟هيف چي-

 ضْة؟.آؼاهــيف کي تللٍ ظؼقت هيگن ثبثب-



 كؼال ضعازبكظيٌب...هيبهب نيم هي...ثبثب ضْة ايم-

 !ػًؽ تب ضعازبكظ-

 الِي.ثْظ ؼكتَ يبظم پبى ضْنگلوْ نکن اضي.هيهَ هي زؽيق ايي كوّ.ظضتؽ ايي ظقت اؾ اهبى.اّّّف

 ّايكب.هيکٌَ يعام ظاؼٍ

 تْي گػانتن ثؽظانتن نيؽيٌي تب ظّ ثب نيؽ ليْاى يَ.ُكت يطچبل ظؼ خبى نکن هيل ثبة چيؿي ثجيٌن

 ثَ ًيگبٍ يَ.ثهوبة

 ظيْاؼانْ.هيهع ضاليَ اتبم ايي تْي ظًيبم.اتبم قْي ثَ پيم ضْة.ؼاَيَ اًّن ايٌکَ هثل.ًَ.کؽظم نکون

 کؽظٍ اقوًْي اثي

 ّ ظّقتبم ثب يبظگبؼيوْ ػکكبي هلت ُؽ تْي.ثْظ ثؿؼگتؽ ظقت کق اؾ غؼٍ يَ کَ اي ههکي هلجبي ثب. ثْظم

 قبيؿ تْ ضبًْاظم

 ػکف هيكبظ ّاي كوّ ؼثغ يَ تْل هيْهع کي ُؽ.ضْظل ّاقَ ثْظ ًوبيهگبُي اتبهن کال.ثْظم ؾظٍ کْچيک

 تبؾٍ ثؼع هيعي

 !ظاؼٍ ثبُبم کبؼي يَ هيْهع يبظل
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 تطت ؼّي توؽيجب)ّلْ ًيوَ زبلت ثَ ثؼع.تطتن کٌبؼ پبتطتي هيؿ ؼّي گػانتن ثهوبثْ.ثيؽّى اّهعم كکؽ اؾ

 ؼّي ( کهيعٍ ظؼاؾ

 ظكتؽ ايي.اكتبظ هيؿ ؼّي چْثي ضبْؽات ظكتؽ ثَ چهون کَ ثْظم ًطْؼظٍ ثيهتؽ نيؽ هلپ چٌع.اكتبظم تطت

 ضبْؽات ظكتؽ اؾ خعا

 :ضْؼظ قؽ يلسم اّليي ؼّ چهوبم!اّى كوّ..ًْنتن اّى ؼاخت كوّ ظكتؽ ايي تْي.ثْظ ايلين

* * * * 

 ضيلي هيکٌي اؾل کَ تؼؽيلبيي ايي ثب ّاي.ثْظم ًکؽظٍ ظهت چِؽل ثَ ؾيبظ ضْة ّلي ثْظهم ظيعٍ"

 کَ نعم کٌدکبّ

 ًكجت ضْثي زف يَ ًعيعٍ.ثوًَْ يبظم چِؽل تب هيکٌن ًگبل کبهل ؾّّم يَ ثب ظيعهم کَ ايٌعكؼَ.ثجيٌوم

 ....."ظاؼم ثِم



 پٌح چِبؼ ّ ثيكت زعّظا پكؽ يَ!ثْظ ّاهؼي هؽظ يَ هثل هيکؽظى اؾل کَ تؼؽيلبيي هثل ظؼقت.ظيعهم"

 ي قبلَ

 ظؼ ؼيم تب کَ اًّبييَ اؾ هؼلْهَ.ثْظ تيؾ نيم يْؼتهن.ؼكتَ ثبنگبٍ هؼلْهَ.كؽهَ ؼّ ُيکلهن.چِبؼنًَْ

 ثب کل ظؼ.هيؿًَ هيبؼٍ

 .خػاثَ هؽظ يَ ػٌْاى ثَ ّلي ظاؼٍ اي هؼوْلي ي هيبكَ ايٌکَ

 چهن ّ هتبًت ّهتي ًوًَْ ًبگلتَ.ًچؽضَ اّى ّ ايي ظًجبل ُوم چهوم هؽظ يَ کَ هِوَ ظضتؽي ُؽ ثؽاي

 ظيعم ؼّ پبکيم

 ."نعم خػثم ثيهتؽ

* * * * 

 :ثْظم ًْنتَ ثؼعل يلسَ.ًهكت لجبم ؼّ کْچيکي لجطٌع چِؽل اّؼي ثبيبظ

* * * * 

 هْج اؼاهم تْل کَ ُيدبًي يَ ًويعًّن.هيکٌن پيعا ضْثي ازكبـ ُكت اًّن کَ ُكتن خبيي ّهتي"

 ضعا نعٍ چن.هيؿًَ

 "ًجبنَ هيکٌن كکؽ کَ چيؿي اهيعّاؼم كوّ.هيعًَّ

 تب ثجيٌوم ثؽم ظاؼم ظّقت ًؽقيعٍ هْاظ ثِم کَ هؼتبظي يَ هثل ُوم.ثبنن نعٍ ػبنوم ًعاؼٍ اهکبى ًَ"

 اگؽ زبال.نن اؼّم

 ًگبُم تْي کَ اؼاههي ظاؼم ظّـ.ثجيٌوم هيطْام كوّ.ًويکٌَ كؽهي.ْؽكَ يک چَ اگؽ... ظّؼ اؾ چَ

 ثي ًگبٍ تْي ؼّ ُكت

 ..."کي کوکن ضعايب.کٌَ تؿؼين هؽاؼم

* * * * 

 ضكتن ؾّظ ػًجي كهبؼاي.کٌن ضؽاة ؼّؾْه يبظاّؼيهْى ثب ًويطْام.کبكيَ اهؽّؾ ثؽاي.ثكتن ظكتؽّ

 کَ نع چي ًويعًّن..هيکٌَ

 ...نع قٌگيي چهوبم

 ثؽم ّ ؾًگ ؼّ گػانتَ ظقتهْ يکي!ثؽظ؟ ضْاثن کي هي.پبييي اكتبظم تطت ؼّي اؾ ّزهتٌبکي يعاي ثب

 ثگَ ًيكت يکي.ًويعاؼٍ



 ايي کيَ ثجيٌن ٌُْؾ؟ؼكتن ًهعٍ قبؾي كؽٌُگ ثؽات ايلْى اؾ اقتلبظٍ نيٍْ هگَ.هيكْؾٍ ايلْى ضعا ثٌعٍ

 زعـ ثبيع َُ.ثهؽ

 ضًْوْى ظؼ ّ ؾظم ؼّ اف اف ي ظکوَ.ثْظ لجبل ؼّ ُن نيٓبًي لجطٌع يَ.ثْظ چل ّ ضل ؼُبي ايي.هيؿظم

 ُْاؼ ّ ظاظ ثب.نع ثبؾ

 !ثؽاهْى ًويوًْع آثؽّ ّگؽًَ ثْظ ّياليي ضًْوْى زبال ضْثَ.تْ اّهع

 ."ثجيٌن نْ زبظؽ ظيگَ ؼثغ يَ تب ثؽّ.اّّّف..ًطْاة گلتن ثِت ضْثَ ًويکهي ضدبلت تْ ظضتؽ-

 .ثْظ نيم ثَ ؼثغ يَ.کؽظم ًگبٍ قبػتْ.ًػانت زؽف خبي ثؽام کَ ظاظ اتًبلي ضبًْم ُوچيي.ظيگَ ُيچي
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 ؼُب ْلجتَ اّهعيب ؾّظتؽ ؼثَ يَ ظيعي قبػتْ-

 .ثجيٌن ثعّ.ًهَ ظيؽهْى کَ اّهعم ؾّظتؽ ُويٌن ّاقَ.هيهٌبقن ؼّ تْ هي ضْثَ زبال-

 ثؽين؟ هيطْاين کدب زبال-

 ظؼهبًي ضؽيع-

 ُْاؼاي ظاظّ ثب ضْاثن االى ًکَ ثگَ ًيكت يکي اضَ.ثپؽٍ ضْاثن کَ ؾظم يْؼتن ّ قؽ ثَ اثي يَ اّل ؼكتن

 خيي يَ!ثْظ ًپؽيعٍ ؼُب

 ثَ ًيبؾ ثْظ لطت نکؽ ضعاؼّ.يْؼتن تْ ؼيطتن کح هُْبهْ.پْنيعم اين قؽهَ هبًتْ ثب ثؽظانتن اي قْؼهَ

 قهْاؼ ّ اتْ

 قت کبؼثًْي اثي اقپؽت کلم يَ ثب ؼّ ؼًگم ُن ظقتي کيق.کؽظم قؽم ُن کبؼثًْين اثي نبل.ًعانت

 قوت ؼكتن. کؽظم

 ُوهْ ًعاؼٍ ػيت . هبُين ّقٓبي کَ االى.ثؽج اضؽ تب تْهي ُويٌَ؟يع ًعاؼم ظاؼّ.ّؼظاؼم پْل کهْ

 اؾ اّهعم.ضعاثؿؼگَ.ثؽظانتن

 هؽظم.ظّؼ ثَ ثال.نعم پؽيعٍ ؼًگ ّ ؼّذ ثي چَ.اكتبظ ايٌَ تْي اؼاهـــــــــيكَ ثَ چهون کَ ثيؽّى ثؽم اتبم

 گٌبُي چَ اضَ

 ظّقت پْظؼ کؽم.يْؼتن ؼّي ْجيؼي هيکبپ يَ ثَ کؽظم نؽّع!ثجيٌي هٌْ كؽم خٌبؾٍ ي چِؽٍ کَ کؽظى

 يْؼتن ؼّي.ًعانتن



 کهيعم پلکن پهت ثبؼيک ضيلي چهن ضّ يَ.پؽيعٍ ؼًگن االى ًيكت اي چبؼٍ ضْة ّلي.هيکؽظ قٌگيٌي

 زتي کَ خْؼي

ًَ يَ. ًکهيعهم هيهع ثبّؼم ظانت ضْظهن  گًَْ اًّوعؼ گؽچَ.ؾظم ُبم گًَْ ؼّي هسْ ُلْيي ي ؼژْگ

 کَ ثْظى ثؿؼگ ُبم

 ي هؽزلَ ثؽاي ّ ؾظم ُن ْجيؼي ؼًگ ؼژ يَ ؾظم کَ ؼّ ُبم هژٍ ؼّ ؼيول.کٌي تْخَ خلت ُويٌدْؼي

 اؾل ّهت ُيچ کَ اضؽ

 ًگبٍ ايٌَ تْي ظضتؽ ثَ!نعم گؽثَ نجيَ ثيهتؽ اُْ خبي ثَ کَ کهيعم اُْيين چهبي تْي ؼّ هعاظ ًويگػنتن

 لجطٌع يَ.کؽظم

 .هتسؽى ي هؽظٍ اّى ًَ.ّاهؼي اؼاهيف ايٌَ..اؼٍ.ؾظم هسْ

 .ظؼاّهعٍ ؼُب ؿؽؿؽ هي ّاي ُي ظيعم.ثْظ گػنتَ نيم اؾ ظهيوَ پٌح قبػت.ثيؽّى اّهعم

 ؾّظتؽ ؼثغ يَ هيهٌبضتن ؼّ تْ ضْثَ.ضْاُؽ کبنتيب هٌْ اقت ظهيوَ ايٌَ؟ثيكت ًعاؼم زْيلَ هيگي ُي-

 ًجْظ هؼلْم ّگؽًَ!اّهعم

 ..ايال.....ضهکيعم هي ايٌدب ثبيع کي تب

 .ظاظم تکْى چتَ هؼٌي ثَ قؽهْ کؽم ًگبل.يْؼتن ؼّ نعٍ ؾّم لسظَ يَ ظيعم

 ظانتٌي ظّقت ّ ْجيؼي چِؽت کَ هسْ اًّوعؼ ّلي يْؼتت ثَ هيوبلي هلن ُلت هيبظ ضْنن هيگوب-

 !هيهَ

 .اؼاهيكي ثگيؽم گبؾت ظاؼم ظّـ ظضتؽم کَ هي

ًَّ قوت ظاظم ُلم  چي چهن ثجَ هٌْ کَ ًيكت هؼلْم.ثگَ پؽت ّ چؽت هيطْاظ کي تب ًجْظ هؼلْم ظؼظْي

 تْي قيت.هيجيٌَ

 !اقتـلؽااهلل....يب ضًْهْى؟ يطچبل

 ؾًعگين يؽاِ پل ثَ ؼكتي ؼاٍ ظهيوَ چٌع اؾ ثؼع.ًجْظ ضْؼ تبکكي هكيؽل هيؽكتين پيبظٍ ثبيع ضيبثْى قؽ تب

 پالى.نعين ًؿظيک

 ثبثبل ضْة ّلي ثْظ ثبثبل هبل ًوبيهگبٍ.ًوبيهگبَُ خلْي کَ اًَّ هبنيي.ضْظنَ.ثْظم زلظ هبنيٌهْ

 ثْظ گػنتَ اؾل قٌي

 .ثچؽضًْتم ثبنَ ُيؽاظ اقوم کَ اهب ايي ظقت ثْظ ظاظٍ



 يِْ.هيکٌي پطم خلْم ضبْؽاتوْ هيجيٌن هبنيٌْ اّى ّهتي اًگبؼ.ثْظم نعٍ هبنيٌم هسْ. نعين تؽ ًؿظيک

 ثَ ؼُب ظقت كهبؼ ثب

 .اّهعم ضْظم
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 كؽاهْل ظاؼي ايٌدْؼي.ثبنين ضْل ثؿاؼ ثيطيبل اهؽّؾّ يَ ؼُب خْى ُپؽّت؟ تْ ؼكتي تْ؟ثبؾ چتَ-

 ي ػوَ هيکٌي؟خْى

 .!هي ي ًعانتَ

 لسظَ يَ.هيکؽظ يسجت اهبيي يَ ثب ظانت ًوبيهگبٍ ظؼ خلْ.ثْظم هيبكم هسْ.ًويهٌيعم ُيچي هي ّلي

 ًگبم اتلبهي ثؽگهت

 ػبظتن پبييي اًعاضتن قؽهْ!هيجبؼيع تؼدت چهوبل اؾ.نع ضهک لجم ؼّي لجطٌع ظيعًن ثب.کؽظ

 چهبم تْ ّهتي ًويتًْكتن..ثْظ

 کق کؽظم كؽّ ًبضًْبهْ ُويهگين ػبظت ْجن.هيکؽظ غّثن ًگبُم زؽاؼت.کٌن ًگبٍ ثِم هيکٌَ ًگبٍ

 اؾ ثطْاي قطتَ. ظقتن

 ًويطْاقتن.کؽظم تؽ تٌع پبهْ!ثكبؾي ؾًعگيت تْي هؼوْلي اظم يَ ثْظٍ ُبت لسظَ خْى اؼام کَ کكي

 کن کن کَ ازكبقبتي

 ّ هيبظ قؽم پهت ظاؼٍ کَ هيهٌيعم ؼّ ؼُب يعاي.ثؽگؽظى ظّثبؼٍ ظيعًم ثب کٌن كؽاهْنهْى هيطْاقتن

 ظؼ پبم ؼّاًي چتَ هيگَ

 کَ ضؽيعي هؽکؿ ثَ ؼقيعين ثؼع ظهيوَ چٌع. نعين قْاؼ ًلؽي ظّ ّ گؽكتن ؼّ تبکكي يَ خلْي قؽيغ.گؽكت

 ػٌْاى ثَ تْل هي

 ضْني زبل چْى ثْظم گؽكتَ هؽضًي ؼّ اي ُلتَ يَ يَ ضْة ّلي.ثْظم ُبل كؽّنٌعٍ اؾ يکي

 ظيعًن ثب ظّقتبم.ًعانتن

 ثْظى نعٍ کالكَ اضالهن ظقت اؾ هعت يَ ايي تْي اًّب هعؼ چَ ظيگَ ثجيي.ثِتؽٍ زبلن کَ نعى ضْنسبل

 ؼظيق ثيي.ُب ثيچبؼٍ

 هبًتْ يَ ّاي.ظيعم کَ کٌن خعا کيلْ ثؽگهتن.کؽظ گيؽ کبّؼا اؾ يکي ي هيلَ ثَ کيلن ثٌع کَ هيؿظم هعم لجبقب

 کتبى ههکي ي



 نًت کؽظم ًگبٍ اتکتم ثَ!ثطؽهم هيکٌَ توبَب اؾم هلير لجطٌع يَ ثب ظاؼٍ هيطْؼظ کوؽ کَ قبًت قَ يوَ

 اي ضْؼظٍ ّ

 تْ ايال.ثؽظانتن هيؿظًن چهوک ثِن کَ لجبقبيي ظقت قَ ظّ.ّؼظانتوم.ًيكت ثعى کَ هيوتم ضْة.ثْظ

 ضْظم ظًيبي

 ظيعم کٌن زكبة کَ يٌعّم قوت ؼكتن.ًويػاؼٍ ُيچي هيػاؼٍ ضبًْهب ؼّي ضؽيع کَ تبثيؽي ضعاييم.ثْظم

 زكبة ضؽيعانْ ؼُب

ى يٌعّم گلپكٌع ضبًْم ثب زؽف قؽگؽم ّلي.هٌَ هٌتظؽ هثال ّ کؽظٍ  کَ کؽظم يبف يعاهْ.ثْظ ظاؼْه

 .ثهي زُْؼم هتْخَ

 ضؽيعيهْى کَ ؾظى زؽف ثبُبت ُب ثكتَ ؾثْى ايي الثع ثبؾم.کَ اّهعي پؽم ظقت ثَ ثَ.اؼاهيف اّهعي-

 ًَ؟

 ضعازبكظي ُوکبؼام اؾ.کؽظم زكبة ايٌکَ اؾ ثؼع.هيهٌبضت هٌْ ثِتؽ ضْظهن اؾ زتي...گؽكت ضٌعم

 ؼكتين ظّتبيي ثؼعنن.کؽظم

 يع اّى تَ ايٌکَ قؽاًدبم ّ.ثْظم ًطْؼظٍ زكبثي ظؼقت ي يجسًَْ ًَ ًبُبؼ ًَ چْى.ككلْظ يَ قوت

 !اّؼظم ظؼ تْهٌن

 انٌبيي ثؽضْؼظ: 2كًل

 ُيــــــؽاظ

 "ًَ االى زعاهل...ًَ...نن كعات ثگن ؾثًْي چَ ثَ خبى هبهبى-"

 هيکٌَ يعانْى کَ ظاؼى ُن قبلَ قَ ظّ ي ثچَ يَ االى تْ قٌبي ُن ظلن ػؿيؿ..پكؽم چؽا اضَ:"هبهبى

 چِبؼ ّ ثيكت.ثبثب

 !"ًجيٌن ػؽّقيتْ کٌن ظم هيعي ػػاة هٌْ چؽا.پكؽ هيهَ توْم ظاؼٍ قبلت

 اًگهتبم ًْى ثب انکبنْ ًهكتن کٌبؼل.پبييي ضْؼظى قؽ ُبل گًَْ ؼّ اؾ انکبل اؼّم ّ يعا ثي ثؼعل

 هي.-"کؽظم پبى

 ؾى ظاؼم ظّقت چيَ؟هي هيعًّي ايال.اضَ کعّهَ ػػاة.ًعاؼم اهبظگيهْ االى هي.ثؽم کْچيکت ظل هؽثْى

 ْاليي هُْبل ايٌعم

 ."ثبنَ نبؿلن تبؾٍ.ًجبنَ کْتبٍ هعل.ثبنَ ظانتَ قليعي يْؼت ثبنَ اثي چهبل.ثبنَ
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 ضْنن ؾيبظ اثيب چهن اؾ هٌکَ ّاي..اثي؟ چهن.گلتن اّهع غٌُن ثَ کَ چيؿي اّليي.کؽظم ُن قؽ چي اّّف

 کؽظم کبؼي چَ.ًويبظ

 گػانتن کَ نؽْي اؾ ؾيبظ ثْظ هؼلْم ايٌکَ ثب.هبهبى ثهَ ثيطيبل تب هيگلتن تؽ قطت هْؼظ يَ کبل!اضَ

 ّ ثْظ ًيْهعٍ ضْنم

 گلت هيپيچًْن ؼّ هُيَ ظاؼم ثْظ كِويعٍ

 اي ثًَِْ ُيچ ًعاؼيب زن ثؼعل ضْظت خْى ثَ ّلي.هيکٌن پيعا ظضتؽي ُوچيي هي ُيؽاظ اهب.هجْل ثبنَ-:

 گلتَ.ثيبؼي

 ."چبظؼي الجتَ ّ ؼًگيي قٌگيي ّ هتبًت ثب گلتي کَ ثبضًْييبتي ظضتؽ يَ.ضْاقتگبؼيم ثؽين ثبيع.ثبنن

 كبتسن ّگؽًَ ًجبنَ ظضتؽي ُوچيي نِؽ تْ.کي ؼزن ضْظت ضعاًّعا ضعايب.ظاظم هْؼت ظٌُوْ اة

 قطت نؽِ گلتن!ضًْعقت

 اثدي کَ نُْؽ هيگن چي....ثعٍ نُْؽ هٌْ کَ کؽظٍ خؿم ػؿههْ ضبًْم هبهبى ًگْ.ثهَ ثيطيبل ثؿاؼم

 االى.نع توْم ظاظ ؼّ ُيْا

 ّ هيػانت ظاظى ؾى يق تْ اًّن ّگؽًَ.قبل چِبؼ قَ يَ تؽٍ کْچيک هي اؾ اؼاظ ضْثَ.هي ًْثت ؼقيع

 نبتل ثب هيلؽقتبظ هبؼّ

 !ثطت ي ضًَْ قيؽ ّ قؽيغ

 گيؽ هي ثَ تب کٌن ػٌْ ّ ثسث ؾّظ ظانتن ظّقت هيکهيعى پيم ؼّ اؾظّاج ثسث ّهت ُؽ چؽا ًويعًّن

 ُن ثبؼ ُؽ توؽيجب.ًعى

 کيبى ضبًْم ايي پيم ؼّؾ ظّ يکي ايي کَ ايي تب...هيهع ثؽهؽاؼ کبهل يلر ّ هيهعم کبؼ ايي ثَ هْكن

 اؾ...هيگن هبهبًوْ)پْؼ

 تْ ثال ّ اال کَ ثـلم ؾيؽ ؾظ پبنْ يَ هؽؽ ظّثبؼٍ.(هيگن ضًْْاظگيوًْْ كبهيلي ثبنن ػًجبًي کَ ظقتم

 اضَ..کٌي اؾظّاج ثبيع

 ثعخْؼ ضًَْ اَّبع ظيعم!هيعي گيؽ هي ثَ کَ ًعيعي تؽ هِن هَْْع هي هبظؼ...ثْظ کن اثت ثْظ کن ًًْت

 اگَ.ػوؽثَ ظؼ هوؽ

 ثؽم اّهعم.زيبِ تْ ؼكتن پبّؼچيي پبّؼچيي...هيکهَ پيم ؼّ ثطت ي ضًَْ ثسث ثبؾم هبهبى ثوًْن ضًَْ

 هبنيٌوْ پبؼکيٌگ تْ



 ؾظم هبنيي ثعّى ّ نعم ثيطيبلم پف.ظؼ خلْ هيهَ ازُبؼ هبهبى زتوب کٌن ؼّنٌم تب گلتن کَ ظؼثيبؼم

 ...ثيؽّى

 کَ ثْظنبهن9:30 پّْف.کؽظم قبػتن ثَ ًگبٍ يَ.ثْظم ؼقيعٍ کْچوْى ّقٓبي ثَ توؽيجب ؾظم هعم کَ يکن

 ضيؽ...ثْظم ًطْؼظٍ

 اتيهم کؽظى گؽم خبي ثَ کَ...کٌن گؽم ؼّ ضبًْاظٍ کبًْى اّهعم ثكتن ؾّظ ًوبيهگبُْ ؼّؾ يَ قؽم

 ضيلي کْچوْى هؼوْال!ؾظم

 ثبؾ پيؽاٌُوْ ثبالي ي ظکوَ ظّتب.هيهعل هؽتجّ ثـلي ضيبثْى ثَ کَ ظانت كؽػي ظّتب تْل ثْظ ضلْت

 اي ظگوَ تب ظّ ثب.کؽظم

 ال کَ ًيكت قيٌَ هلكَ ثَ ثَ... ثْظ هؼلْم قيٌن هلكَ ؾيؽ تب توؽيجب ثعًن...تب چِبؼ نع ثْظ ثبؾ هجل اؾ کَ

 ثف قٌگَ تطتَ هًت

 ُن کكي.گؽهَ ضيلي...کؽظم نْضي ...ضعاًّعا...اقتـلؽاااهلل...ثجؽى كيٍ هؽظم ثؿاؼ ًعاؼٍ ػيت.قلتَ کَ

 ايٌدب ُب هْهغ ايي هؼوْال

 يْؼتهْ تب کؽظم کح قؽهْ...قيٌن تْ ؼكت هسکن چيؿي يَ ظيعم کَ ثگيؽم ثبال قؽهْ اّهعم...ًيكت

 تؽ کْتبٍ هي اؾ هعل.ثجيٌن

 ُؽ کَ ُوًْي!هسلوًَْ تْ کَ ظضتؽقت ُوْى کَ ايي...ّاي...ًجْظ ههطى هيبكم ضبْؽ ُويي ثَ.ثْظ

 ؾل هيؽقين ُن ثَ ّهت

 ثِن چؽا..پبييي هيٌعاضت ؾّظ قؽنْ ثبؼ ُؽ ّلي..کؽظم هلل ًگبُم تْ ًگبُوْ ثبؼي چٌع...چهبم تْ هيؿًَ

 ًگبٍ

 ظؼ كکؽ تْ اؾ هيطْؼظ لطتن ي قيٌَ هلكَ ثَ کَ هلجم تٌع تٌع َؽثبت چؽا؟ثب ّاهؼب...ًويعًّن...هيکؽظ؟

 چَ هلجم آضي...اّهعم

 تکْى ًويتًْكتن اهب... ًَ...ًطْاهب ايٌکَ ًَ! چؽا ًويعًّن...هيکؽظ الوب ثِن ؼّ ضْثي زف يَ!..هيؿظ تٌع تٌع

 ُن ظضتؽٍ.ثطْؼم

 ثَ هبظّتب اؾ ؾّظتؽ اًگبؼ ثْظ ُوؽاُم کَ ظضتؽي ّلي.ًويؿظ پلکن زتي چْى نعٍ ؾظٍ نْى ثْظ هؼلْم

 ثبؾّي ّ اّهع ضْظل

 لسظَ اّى ظضتؽٍ اًگبؼ.ًَ يب نٌيعم ظؼقت ًويعًّن.ضْظل ْؽف ثَ کهيع ّ ثْظ اكتبظٍ ثـلن تْ کَ ظضتؽي

 قؽل ظانت کَ اي

 ثْظ ُوؽاُم کَ ظضتؽي...نع ظاؽ ًلكم ثب ثعًن توبم کَ کهيع ػوين ًلف يَ هيهع خعا قيٌن ؼّي اؾ

  گلت کْتبُي ثجطهيع
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 ّلي..ًعاؼٍ ػيجي گلتن ّ ظاظم تکْى اؼّم قؽهْ...ثؽظ ّ کهيع ؼّ ظضتؽٍ ظقت ثؼعم ّ اؼاهيف ثؽين گلت ّ

 پف..ثْظى ؼكتَ اًّب

 اقن چَ..ثْظ آؼاهــــــــيف نيکون تْ ؼكت االى ّ هيکٌَ ًگبُن ُويهَ کَ هؽهْؾي ضبًْم ايي اقن

 هثل هبهبًهيٌب...ههٌگي

 چؽا.. اظم ُوَ ايي.ظؼهيبؼم قؽ چهبل ؼاؾ اؾ ؼّؾ يَ!ثْظى قليوَ ثب کؽظى اًتطبة هٌْ اقن کَ هبهبًيٌب

 يَ هي ًگبُم ثب ُويهَ

 ثَ کَ هعتي يَ اؾ ثؼع ...هيکٌَ ًگبٍ ُويٌدْؼي الثع ؾظم تُْن هيکؽظم كکؽ اّايل!هيکٌَ؟ تؼويت ًلؽّ

 زف گػنت هٌْال ُويي

 ثبثب ًَ...هيبظ؟ ضْنم اؾهي ُكت؟يؼٌي چيؿي يَ هٓوئٌن االى.....االى ّلي..!ظاؼٍ ؼًگي يَ ًگبُم کؽظم

 هثل ثْظ ايٌْٓؼ اگَ

 چيَ؟ ًيكت ػالهَ هَْْع اگَ پف...ًهَ کٌعٍ کَ هيعاظ هلتْل قين کٌن ػؽٌ چَ کَ ًص االًي ظضتؽاي

 نبم ثَ زعاهل کَ ثؽم..گػنتَ خٌگ اؾ قبػت ًين....ظٍ ضْة!چٌعٍ قبػت ثجيٌن...کؽظ ٌُگ هـؿم کَ هي

 آؼاظم ظيگَ االى.ثؽقن

 کؽظٍ ثبؾ نؽاکتي ظّقتبل اؾ يکي ثب ؼّ تطت ّ هجلوبى ظٌَُ ظّ هـبؾٍ يَ خعيعا آؼاظ.اّهعٍ هـبؾٍ اؾ

 ّهت چٌع ايي اًوعؼ...ثْظ

 ...ثؿًن قؽ ثِم ًؽكتن زتي کَ ثْظم ًوبيهگبٍ کبؼاي ؿؽم

 تْ ؼكتن اًعاضتن کليع..هيؿًن قؽ ثِم هيؽم زتوب ايٌعٍ ؼّؾ قَ ظّ تْ...گؽكت ظؼظ ثؽاظؼين ّخعاى اش

 ثَ ضعايب..ثْيي چَ اش..ضًَْ

 !تْ اهيع

 تبؾٍ نؽّع يَ:قْم كًل

 آؼاهيف

 ًلف يَ کَ ثْظ ايي كوّ کٌن تًْكتن لسظَ اّى تْي کَ کبؼي تٌِب...کهيع ظقتوْ ؼُب کَ ثْظم نْى تْ

 ػٓؽ تب ثکهن ػوين



 ّاقَ ثبًيَ چٌع ُوْى ّلي ثـلم اكتبظم ثبًيَ چٌع ُوم.کٌٌعقت ظيًَّْ ػٓؽل! ثكپبؼم ضبْؽ ثَ ؼّ تٌم

 کهيعًن خٌْى ثَ

 ًجْظ ؼُب اگَ ّاي..ًعانتن ػوت ثکهن ضْظهْ ايٌکَ هعؼت زتي کَ ثْظم نعٍ ؾظٍ نْى اًوعؼ...ثْظ کبكي

 پيم ثْظ ؼكتَ اثؽّم

 ًويهَ ؼّم زتي االى نع ثع ضيلي ؼُب هيگن.. -ؼُب قوت ثَ کؽظم ؼّ..االى اضَ هيکٌَ كکؽي چَ ضْظل

 . -کٌن ًگبُم ظيگَ

 ُوچيي هيطْؼٍ هي ثَ....اّؼظيب گيؽ ّهت ُن تْ -ّاهؼب ًکٌَ....ثـلم تْ اًعاضتي ػوع اؾ ضْظتْ تْ هگَ ّا

 اخي؟ اضَ کٌن کبؼي

 ُن اؾ ظّؼاُي قؽ ُويهَ هثل ّ کؽظين ضعازبكظي ُن اؾ.... ًيكت ثؼيع کبؼي ُيچ هبؼهْلک تْي اؾ-

 هب ي ضًَْ .نعين خعا

 ثگن کَ ًکٌيع تًْؼ غٌُتْى تْ االى.چپم ي کْچَ تْ ايٌب ؼُب ي ضًَْ ّ ثْظ ظّؼاُي ؼاقت ي کْچَ تْ

 ػوبؼت يَ ضًْوْى

 هب ي ضًَْ....ًَ...ؼقيع ايلي ػوبؼت ثَ هبنيي ثب ثبيع کَ هتؽٍ قيًع ظّيكت زيبْم کَ ثؿؼگَ ضيلي

 ّياليي ي ضًَْ يَ

 هي ههتؽى اتبم ظاؼٍ تؽاـ کَ اتبهي ثبال ْجوَ کَ ضْاثكت ظّ. ثٌبنَ ؾيؽ هتؽ ظّيكت زعّظ کَ ظّثلکكَ

 ثْظ ظاظانن آؼهف ّ

 هب ي ضًَْ تْ چيؿ يَ ُن ايٌب ؼُب ي ضًَْ.پبييٌَ هبهبًيٌبم اتبم.هي هكتول اتبم نع اؾظّاخم ثب کَ

 ؼّ ظؼ ؾًگ.ُكتم

 ظؼّ ًعاؼٍ ظّقت کكي ايٌکَ هثل ًَ.ظانتن ًگَ تؽ ْْالًي ظقتوْ ظّم ثبؼ...ًکؽظ ثبؾ ظؼّ کكي.ؾظم

 ظقتوْ.کٌَ ثبؾ هي ثؽاي

 ضْة ّلي.ًعاؼي کيق هگَ ظضتؽ ثگيع االى نبيع.اّؼظم ظؼ کليعهْ ّ نلْاؼلين تْخيت کؽظم

 هيعًّيع...کؽظ ًويهَ کبؼيم..ػبظتوَ

 ثبثب.ضْظنَ کبؼ ههـْل ُؽکي هيؿظم زعـ کَ ُوًْْٓؼ. نعم ضًَْ ّاؼظ!هؽََ هْخت ػبظت تؽى کَ

 هْؼظ قؽيبل هسْ

. -اّهعم هي ًلِويعى ايٌکَ هثل ضْة...انپؿضًْكت ضْظل هوؽ تْي ُويهَ هثل هبهبًن ثْظ ػالهم

 ضبًْاظٍ قــــــــــالم

 هبهبى! - ضًَْ تْ ثيًعاهيبي چَ ثؿًن ؾًگ ثِت هيطْاقتن تبؾٍ .قالم!...اّهعي؟ اؼهيف:هبهبى -هي ي

  ّ ظّيكت هي خبى
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 ُن ؼّ ّزهتٌبکي اّى ثَ زيبِ ظؼ يعاي.تْ اّهعم اًعاضتن کليع ثؼع.ًهٌيعيع. ؾظم ؾًگ كوّ ظّثبؼ

 ايْل ظيگَ نوب ثبثب...ًهٌيعيع

 ًويػانت اة يعاي هيهكتن ؼّ ظؽكب ثْظم انپؿضًَْ تْ ضْة هي -َُ َُ..اّهعم ثيًعا هيگي!ظاؼيع

 تْ ثِؽاظ.ثهٌْم ؼّ چيؿي

 هبؼّ ثــــبثــــــبي چيْ؟ يعاي...ُب:..گلت ثْظ كيلن هسْ ُوًْْٓؼ ٌُْؾ کَ ثبثب نٌيعي؟ چيؿي

 يعاي هيگَ تبؾٍ....ثبل

 هؽظهْ پعؼ....اضَ ثيؽّى هيعى چيَ قؽيبال ايي ثبثب..اّهعم هي ًهعٍ هتْخَ ٌُْؾم هيجٌعم نؽِ.چيْ

 کن پبتؽ ُؽي!هيکٌَ هٌسؽف

 گلتي ثب!ظانتَ ثهَ خبظّگؽ ايٌکَ ثَ ؾيبظي ي ػالهَ ثچگيم تْ کٌن كکؽ...هؽليي قؽاؽ اّهعٍ ثبثب...ثْظ

 اتبهن ثَ ضيؽ ثَ نت

 زؽكب ايي اؾ تؽ ضكتَ.ًعانتن ظّثبؼنًْْ تكت زبل.گػانتن اتبم اؾ اي گْنَ يَ ضؽيعاهْ.ؼكتن

 اّهعم.اّؼظم ظؼ لجبقبهْ...ثْظم

 ؼازت ضيبل ثب نكتن کَ يْؼتوْ...ًهْؼم ؼّ هيهَ ضلَ ظاؼٍ کؽم ؾيؽ کَ پْقتوْ ًيْهع ظلن کَ ثطْاثن

 ًؽقيعٍ قَ ي نوبؼٍ ثَ

 ظيهت .اش اش ظيعم کؽظم ثبؾ چهبهْ.گؽكتَ پلکن پهت ؼّ هٍْ چؽاؽ يکي کؽظم زف يجر...ثؽظ ضْاثن

 اكتبة ًکهيعم ؼّ پؽظٍ

 کَ ثهن ّلْ تطت تْ ظّثبؼٍ اّهعم.کهيعم ؼّ پؽظٍ ّ پبنعم خبم اؾ زبلي ثي ثب.يْؼتن ؼّ اكتبظٍ هكتوين

 يب.قبػت ثَ اكتبظ چهون

 تب کٌن ًبم ثجت گيتبؼ کالـ ثؽم اهؽّؾ ثْظ ؟هؽاؼ.ثْظم ضْاثيعٍ االى تب يؼٌي يبؾظَُ کَ قبػت!ضعا ضْظ

 اظؼقهْ.ثهَ ثِتؽ ؼّزين

 ّلي.ثْظم کؽظٍ ّلم ًيوَ ًًلَ کَ ؼكتن هي گيتبؼ کالـ پيبؼقبل پبؼقبل زعّظا.ثْظ ظاظٍ ُوکبؼام اؾ يکي

 خؿم ػؿهوْ االى

 اؾ هٌْ هيتًَْ هْقيوي هيکؽظم زف.ظانتن ازتيبج هْقيوي ثَ خْؼايي يَ.ًؿًن خب ظيگَ کَ ثْظم کؽظٍ

 ظؼ ؿًَ ّ ؿن ظًيبي



 ّ کهيعم قؽ ًلف يَ پؽتـبلْ اة ليْاى يَ ّ نعم زبَؽ ثعّ ثعّ.ظانتن ازتيبج ثِم اؼاهم ثؽاي.ثيبؼٍ

 ثيؽّى ثؿًن ظؼ اؾ اّهعم

 تب..کؽظم ضؽج ضؽيع ؼكتين ؼُب ثب ظيهت ًعاؼهْ ظاؼّ ي ُوَ کَ هي...هي ّاي ُي...اكتبظ يبظم يِْ کَ

 کلي کَ ُن زوْهن

 تْ هيبّؼظ کبؼانْ ُب پٌدهٌجَ.ثبثب کبؼ اتبم قوت ؼكتن پبّؼچيي پبّؼچيي.ثؽخين ّقٓبي تبؾٍ...هًْعٍ

 اًدبههْى ّ ضًَْ

 ثَ ُن هبهبى.ثْظ ضًْوْى ْؽازي نبُکبؼانن اؾ يکي.ثْظ پؽهْى اقن ثَ نؽکت يَ کم ًوهَ.هيعاظ

 ؼقيعٍ ُبل ثچگي اؼؾّي

 االًن.ػالهم ثؽضالف ثْظ ظاظٍ اظاهَ ؼّ ثبثب ؼاٍ ُن اؼتيي ظانتٌين ظّقت ثؽاظؼ...ثْظ نعٍ اؼايهگؽ ّ ثْظ

 ظم گػانتَ هعؼکهْ

 کؽظًطْة ثبؾ نؽاکتي ظّقتم ثب كؽّني ضْاة تطت ّ هجل ي هـبؾٍ يَ ّتبؾگيب هيطْؼٍ اثهْ ظاؼٍ کْؾٍ

 اؾظّاج قبلَ ظّ

 کبهپيْتؽل تْ قؽل ثبثب نعم ّاؼظ ّ ؾظم اتبهْ ظؼ.ظيگَ کٌَ کبؼ ثبيع.ظاؼٍ ضؽج ؾًعگي ؾى...کؽظٍ

 لجطٌعي ثؽگؽظًّعّ قؽنْ.ثْظ

 هيگن...خًْن ثبثبيي قالم -زبال؟ کؽظي کالٍ ّ نبل کدب.الْ ضْاة ضجؽ ثَ ثبثب ظضتؽ ظِؽ. -ؾظ ثِن

 ظيؽّؾ ؼكتن هي.اّم..چيؿٍ

 هبٍ اضؽ تب کٌي ؼػبيت اگَ.ثب گلت ّ ظاظ ثِن تْهٌي پٌدبٍ يَ ّ اّؼظ ظؼ کيلهْ ثبثب .. -پْلن..ثؼع ضؽيع

 َّغ.هيچؽضي ثبُبل

 قؽ اؾ اًوعؼ. نع ظيؽ ًبهن ثجت کَ ثؽم هي.ثبثبيي ًکٌَ ظؼظ ظقتت.. -ّگؽًَ ؼيطتَ ثِن هيعًّي کَ نؽکتْ

 تٌع اهْؾنگبٍ تب کْچَ

 كؽم ثب ػيٌک يَ کَ ثْظ قبلَ 25,26زعّظ ظضتؽ يَ.هٌهي قوت ؼكتن.ًويْهع ثبال ًلكن کَ ثْظم اّهعٍ تٌع

 چهوبي ههکي

 نيؽيٌي ي چِؽٍ ظؼکل.ثْظم ْْقي چهن ػبنن هي هعؼ چَ کَ ّاي...ثْظ کؽظٍ هبة ْْقيهْ

 قالم. -نعم ًؿظيکتؽ.ظانت

 يَ کؽظ اًبليؿ قؽتبپبهْ ايٌکَ اؾ ثؼع ظهين ًگبٍ يَ ثب. اّهعم گيتبؼ کالـ خعيع تؽم ًبم ثجت ّاقَ ثجطهيع

 تب ظقتن ظاظ ؼّ كؽهي

 اّهعم اي ػدلَ هي ؼاقتم..ام...ًَ ُب -ضبًْم؟ اّهعٍ پيم ههکلي-گلت کؽظم کَ پب اّى پب ايي.پؽکٌن

 .ًيبّؼظم ضْظکبؼ



 ضْظکبؼّ.هيهَ نؽّع کالقب نٌجَ اؾ کَ گلت نيؽيٌي لسي ثب ّ.ظقتن ظاظ ضْظنْ ضْظکبؼ ّ ؾظ لجطٌعي

  ّثَ ثؽگؽظًّعم ثِم
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 ضْظهْى ّ ايٌب ؼُب ي ضًَْ ظم ظّؼاُي ثَ.ُلت تب پٌح قبػت.ثْظ ػًؽا کالقن.اكتبظم ؼاٍ ضًَْ قوت

 ؼاقت خبي ؼقيعم

 !هيهَ ضْنسبل زتوب. ثعم ضجؽ ؼُب ثَ ثبيع.چپ پيچيعم

 ّقْاـ.کؽظم نعى زبَؽ ثَ نؽّع قَ قبػت اؾ ظانتن کَ ؾيبظي اقتؽـ ضبْؽ ثَ.نع نٌجَ ثبالضؽٍ

 گؽكتَ ضبيي

 ّ ثْظ اّل ي خلكَ کَ االًن.ثيبم ًظؽ ثَ ضْة هطبْجن چهن ثَ اّل ظيعاؼ تْ ظانتن ظّقت ُويهَ.ثْظم

 کَ خعيع اظهبي

 لي يَ ثب ؼّ کؽهن هبًتْ لجبـ پْنيعى تْي اًتطبة تـييؽ کلي اؾ ثؼع.ًويهٌبضتن کعّههًْْ ُيچ ازتوبال

 ههکين هوٌؼَ ّ ههکي

 ثبالضؽٍ ضت...ثؽظانتن ؼّ ثْظ ضؽيعٍ تْلعم قبل ًْؾظُويي ّاقَ ثبثب هبهبى کَ ؼّ گيتبؼي.کؽظم اًتطبة

 اّهعم. نعم اهبظٍ

 قبػت کي هيعيعم چي.ضعا ضْظ يب.نع ثبؾ يلسَ هلل ّ ضْؼظ قيعيم ال ثَ ظقتن کَ ثؽظاؼم گْنيوْ

 ثؽقن نع؟تب چِبؼًين

 ثَ ّقْاـ کَ ثف.ظيگَ ضْظهَ توًيؽ.هيکٌن ثعًبم ضْظهْ اّلي ي خلكَ ُويي...نعٍ ؼظ پٌح کَ اًّدب

 کَ ُوًْْٓؼ.ظاظم ضؽج

 ضيبثْى قوت ثَ ظّ زبلت ثَ توؽيجب!کٌن ػؽٌ چَ کَ تٌع ُبي هعم ثب ثْظم ضْظم کؽظى قؽؾًم ههـْل

 کَ هيؽكتن ايلي

 کٌبؼم ظاؼٍ هي ُوپبي هبنيٌَ ظيعم گػنت کَ يکن ًػانتن هسل.نٌيعم قؽم پهت اؾ ؼّ هبنيٌي ثْم يعاي

 ؼاًٌعل ّ هيبظ

 هؼتوع چْى کٌن ًگبٍ ثؽًگهتن ثبؾ....ضبًْم...ضبًْم هيؿًَ يعا ًويکؽظم ًگبٍ ايال چْى ًويعيعهم هي کَ

 ؾيبظ ؼّل ْؽف ثْظم

 اقووْ کَ کيَ ايي.ضهکيعم خبم قؽ..ضبًْم آؼاهيف ثجطهيع هيگلت کَ ؼاًٌعٍ ُوْى يعاي ثب يِْ.هيهَ

 کَ قؽهْ!هيعًَّ؟



 ظاؼٍ ضْاثن؟ثيعاؼم؟ُيؽاظ...ثْظ ُـــــــيؽاظ...هيْهع ظؼ تؼدت اؾ ظانت چهبم کيَ ْؽف ثجيٌن ثؽگؽظًّعم

 يکن.هيکٌَ؟ يعا هٌْ

 .کؽظٍ يعام کَ ًجْظٍ اي ظيگَ کف ّ ثْظٍ ضْظل کٌن پيعا يوييي تب کؽظم ًگبٍ ّ ثؽم ظّؼّ

 ثبال ثلؽهبييع.نعٍ ظيؽتْى هيکٌن زف ظيعم نوبؼّ کَ هـبؾٍ هيؽكتن ظانتن.ضبًْم اؼاهيف قالم-

 .هيؽقًْوتْى

 تْ يعايي يَ کَ کٌن ثبؾ ػوجْ ظؼ ثؽم اّهعم.هيؽم ..نعٍ ظيؽهن اضَ کٌن چي...ًؽم ثؽم کؽظم كکؽ يکن اّل

 گلت ثِن غٌُن

 يب.پيچيع هبنيي كُبي کل تْ ػٓؽل ثْي کؽظم ثبؾ ؼّ خلْ ظؼ کَ نع ايي.ؼاًٌعتَ هگَ اظة ثي ي ظضتؽٍ

 تٌع چَ هلجن ضعا ضْظ

 :گلت ُيؽاظ ًهكتن تب..ثؽٍ ايؽّم ًلِوَ.تٌعهيؿًَ

 .ًعاؼٍ ضْثي ي خٌجَ هيعًّن گلتن اقوتًْْ ضيبثْى تْي ُويي ضبْؽ ثَ ًويعًّكتن كبهيليتًْْ هي نؽهٌعٍ-

 :گلتن هؼٓلي ثي

 .ُكتن پبؼقب-

 .نع ثبؾ ًيهم ظيعم

 خٌبة؟ ظاؼٍ ضٌعٍ ثٌعٍ كبهيلي ثجطهيع-

 كکؽ ًهٌبقتتْى کكي کٌن يعاتْى کَ ظيگَ ي ظكؼَ هيکؽظم كکؽ ظانتن.هتبقلن ّاهؼب هي.ايال ًَ ًَ-

 ظاؼم پكؽّ يَ هيکٌَ

 .نع ثِتؽ...هيکٌن يعا

 ..يؼٌي!ثؼع؟ ي ظكؼَ گلت اّى.كکؽ تْ ؼكتن لسظَ يَ

 ّاقَ ضليلي لؽؾ يَ ثعًن نع ثبػث کَ کكيعم ػوين ًلف يَ ّ ظاظم هْؼت ظٌُوْ اة.ظؼاّهعم كکؽ تْ ااؾ

 .ثگيؽٍ ثبًيَ چٌع

 .ثبنَ ؼّني کْلؽ ظاؼم ػبظت ُويهَ هي کٌن؟نؽهٌعٍ ضبهْل کْلؽّ قؽظتًَْ اگَ پبؼقب ضبًْم-
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 هيعًّن-



 .ؾظم گٌعي چَ ضعايب ّاي

 هيعًّيع؟ کدب اؾ هيعًّيع؟نوب-

 .ؾظم زعـ ُويٌدْؼي...ُب-

 ػبنوم يْانکي کَ ثْظ قبل ظّ ًؿظيک.هيعًّكتن ػبظتبنْ ثْظ ّهت ضيلي.نع هبًغ کٌن كکؽ کؽظ ًگبُي يَ

 ّ ظاظم اظؼقْ.ثْظم

 .ثعم قْتي کَ هجبظا ًؿظم زؽكي ُيچ ؼقيعى ي لسظَ تب

 ّ قؽيغ هعؼ چَ.اقلبلت ثَ چكجيع كکن.ثْظ پٌح قبػت.ثْظ ثبّؼًکؽظًي.کؽظم ًگبٍ قبػتْ ؼقيعين ّهتي

 اؾل.ثْظ اّهعٍ هبُؽاًَ

 االى چؽا.هيکٌَ تؽ ّاثكتَ هٌْ کبؼال ايي ثب.ُن.ؼكت ّ ؾظ ثْهي ثؼعنن ثْظ ّظيلن گلت اًّن.کؽظم تهکؽ

 کَ ؾهبًي ظؼقت

 .ثهَ هتْخِن ايي ثعم پبيبى ْؽكن يک ػهن ثَ هيطْام

 .کالـ تْ ؼكتن ثعّ ثعّ ظيعم ؼكتٌهْ اضؽ ي لسظَ تب ايٌکَ اؾ ثؼع

 ثَ.ثْظين ثيكت ًْؾظٍ قٌي ؼًح تْي اکثؽا کَ پكؽ تب ظّ ّ ظضتؽ تب قَ.ثْظين ًلؽ پٌح قؽخوغ کالـ تْي

 ضيلي ضبْؽ ُويي

 هْقيوي ي تدؽثَ ثيم ّ کن ُووْى اّؼظم ظؼ اهبؼ االى تب هي کَ ْْؼ اّى.ضْؼظين خْل ُن ثب ؾّظ

 ًگبٍ قبػتن ثَ.ظانتين

 ظؼ ثَ ُووْى نع ثبػث ظؼ نعى ثبؾ يعاي...ًويبظ کَ ُن اقتبظ.ثْظ گػنتَ کالـ نؽّع اؾ ظهيوَ ظٍ.کؽظم

 هٌتظؽ ّ ثهين ضيؽٍ

 هعؼ چَ ايي.نع تب پٌح چِبؼتب خبي ثَ چهوبم.نعين ثلٌع خبهْى اؾ ازتؽاهم ثَ.ثوًْين اقتبظ ّؼّظ

 گيتبؼم هجلي اقتبظ.خًَّْ

 ؼّ اکْؼظا کٌَ ضعا.نيم ّ ثيكت گلت ثهَ نبيع ؾّؼ ثَ ايي...ايي ّلي.ظانت اي ضْؼظٍ ّ چِل زعّظ

 پيهؽكتَ ّ ضْة ثتًَْ

 زعّظا هعل.ثْظين خّْى اقتبظ ايي ي چِؽٍ آًبليؿ ؿؽم ُن پكؽا ثلکَ ظضتؽا هب تٌِب ًَ .کٌَ کبؼ ثبُبهْى

 اًعي ّ ُلتبظ ّ يک

 چهبل.ثْظ هُْبل ُوؽًگ چهوبل.ثْظ ؼيطتَ يْؼتم ْؽف يک کح کَ ثْظ لطت ّ تيؽٍ هُْبل.ثْظ

 ثْظ ههٌگ ضيلي



 يَ.ظاؼٍ قگ چهبل قتبؼٍ نيًْٓن ظّقتبي اؾ يکي هْل ثَ.ثِم ثؿًي ؾل هيکٌَ ّاظاؼ اظهْ کَ خْؼي

 ّ ؾظ ههٌگ لجطٌع

 :گلت

 کَ هي ضْة.کٌيع تسول اقتبظتْى ػٌْاى ثَ هٌْ هؽاؼٍ ثؼع ثَ ايي اؾ.ُكتن اقبيم پْيبى ُوگي ثَ قالم-

 کؽظم هؼؽكي ضْظهْ

 .ًلؽ پٌح نوب ثَ هيؽقين

 .هي ثَ ؼقيع تب کؽظى هؼؽكي ضْظنًْْ يکي يکي ُب ثچَ

 ضبًْم؟ ّنوب-

 تبثكتًْي تؽم هبٍ قَ پيم هبٍ چٌع ّ قبل يک زعّظ ًهعٍ توْم ٌُْؾ قبلن ًْؾظٍ. ُكتن پبؼقب اؼاهيف-

 .کؽظم کبؼ گيتبؼ

 يَ ظاؼٍ کَ ظيعم ثبال اّؼظم کَ قؽهْ.ثْظم نعٍ هْػػة.پبييي اّؼظم قؽهْ چهبهؿّظ ثَ ظّضت ًگبنْ

 ثؼعنن.هيؿًَ نيؽيي لجطٌع

 .کبؼيم نيٍْ ظاظى تَْير ثَ کؽظ نؽّع
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 کالـ قٓر تب ثگيؽم تكت يَ ظانتي هْقيوي ي تدؽثَ هجال کَ اًّبيي اؾ کَ ايٌَ کبؼين ي نيٍْ هي ضْة-

 تب ثهَ ههطى

 ؼازت ُن ثب کَ هيکٌن يعا کْچيک اقن ثَ ؼّ ُوَ ُن ػبظتن ْجن.ًکٌن تکؽاؼ ؼّ اّليَ چيؿاي

 ًبؼازت کكي اهيعّاؼم.ثبنين

 تب ثطًَْ ُوؽاُم هيتًَْ اگَ ّ ثؿًَ ؼّ ثلعٍ ضْة کَ ؼّ اٌُگبيي اؾ يکي ُؽکف نؽّع ثؽاي ضت.ًهَ

 .ثكٌدن تكلٓهْ

 هي يبظم ظّثبؼٍ کَ ّهتي.ُيؽاظم ظلتٌگ ّهتي.هيگيؽٍ ظلن کَ ّهتي..ثطًْن اٌُگيْ چَ کَ کؽظم كکؽ يکن

 تت تْي ظاؼم کَ اكتَ

 اؾ کي ًگبٍ هٌْ اٌُگ نع کَ هي ًْثت.هيکؽظ اؼّهن کَ ثْظ اٌُگ يَ كوّ...هيكْؾم ْؽكن يک ػهن

 ؾظم ؼّ خِبًجطم ثبثک

 ضًْعم نؼؽّ ظلن تَ اؾ ؼيتوم ُوؽاٍ اؼّم ّ ثكتن چهبهْ ّ
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 خًٌَْ ضْظ ثًَِْ ُؽ ثَ چهوبت ضْاقتي"

 هيعًَّ ضْظل ًويگن، چيؿي ًعاؼم، کبؼيم

 ثوًَْ ثؿاؼ ظيًَّْ ظل هيعًَّ ضْظل

 ثًَِْ پي هيگؽظٍ ُوم اًّکَ پبي ثَ

 ًجْظى ّاقَ نکكتي ّاقَ گػنتي ّاقَ

 ؼكتي زؽف اؾ هيتؽقَ ُوم اًّکَ کٌبؼ

 ؿؽّؼل ّاقَ ثدٌگَ ثبُبت ًويطْاظ اًّکَ

 يجْؼل ظل گؽكتم، ظل نکكتم، ظل

 گؽيَ ثؽاي چهوبم ظل ظل

 گؽيَ ُْاي ًگبت هٌْ

 ؿًَ؟ آضؽ هيهَ چي ثگْ

 هًَ؟ ّ ؿن يب هيوًْن تْ ثب

 کي ظػب ثؽام ضؽاثَ زبلن کي، ًگبٍ هٌْ کي، ّا چهوبتْ

 ؼّؾم ظّ يکي هلجت هِوْى ؼّؾم، ّ زبل اؾ ًعاؼي ضجؽ

 کي ظػب ثؽام ضؽاثَ زبلن کي، يعا هٌْ هعيوب هثل

 ؼّؾم ظّ يکي هلجت هِوْى ؼّؾم، ّ زبل اؾ ًعاؼي ضجؽ

 ؼكتي يبظت اؾ ازكبقن ّ هي هي؛ اؾ نعي ؼظ آؼّم آؼّهَ
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 تْ ػؿيؿي ثبؾم تْ کؽظي ُؽکبؼي

 تْ ًؽيؿي ثِن کَ کؽظم کبؼي ُؽ

 ..."کي ّا چهوبتْ



 ًگبُن اهيؿ تسكيي ًگبٍ يَ ثب ظيعم.ثجيٌن ؼّ اقتبظ ّاکٌم تب اّؼظم ثبال قؽهْ نع توْم کَ اٌُگ

 ظقت ثَ کؽظ نؽّع.هيکٌَ

 .قؽل پهت ُن ثويَ ّ ؾظى

 .کٌيي کبؼ ػبلي ُويٌوعؼ ُويهَ اهيعّاؼم.ضبًْم اؼاهيف ثْظ ضْة ضيلي-

 .هوًٌْن ّلي.ًجْظ ػبلي اًّوعؼام.ًکٌيي اؿؽام-

 .ًعاؼم تؼبؼف کكي ثب هي.ضبًْم گلتن زويوتْ-

 اي ظًَّ يَ ضعايب.ضْثَ ُويي ًؿظم گٌع اّل ي خلكَ ّاقَ ضت.نع توْم کالـ ؾظى ُن ثَ چهن يَ تْ

 ظقت تبکكي اّليي ّاقَ.هـبؾقت زتوب االى.ثؿًن قؽ يَ ظاظانين ثَ ثؽم گلتن ضْظم ثب.ثْظ نعٍ ُلت قبػت

 ثَ ّ ظاظم تکْى

 کؽظم زكبة ؼّ تبکكي پْل ايٌکَ اؾ ثؼع.ظانت كبيلَ کالقن اؾ ؼثغ يَ زعّظ.ؼكتن ظاظانين هـبؾٍ قوت

 ايٌْؼ قؽهْ.پبييي اّهعم

 ًَ تْ ؼكتن.گؽكتي ظيعهْ خلْي هجال ايي.ًيكت پيعا ُيچي کَ ايٌدب اؾ.ثجيٌن ؼّ هـبؾٍ تْي تب کؽظم اًّْؼ

 نبؾظٍ اؾ ايٌکَ هثل

 .ًيكت ضجؽي

 يَ ظاظ يعاي ثب کَ ثْظ ًؽقيعٍ تطت ثَ قؽم ٌُْؾ.ثيبظ ظاظاچن تب تطتب اؾ يکي ؼّي کؽظم ّلْ ؼّ ضْظم

 .ًهكتن تطت ؼّ ًلؽ

 ؼّل؟ قؽضْظ ثؽي ظاظ اخبؾٍ ثِت کي .کبؼٍ ًوًَْ.ثجيٌن پبنْ.ضْظت ّاقَ ؼازتي ضبًْم-

 .پؽؼّ.هيکٌن ثطْاظ ظلن کبؼي ُؽ کٌي؟هي ًِي اهؽّ هي ثَ کَ ظاظٍ اخبؾٍ تْ ثَ کي-

 .نٌيعم ؼّ اؼتيي يعاي کَ ثْظ ُب هْهغ ُويي

 اثدي؟ هيکٌي چي ايٌدب تْ اؼاهيف-

 تطتب ايي اؾ يکي ؼّ اّهعم ظهيوَ يَ ًيكتي ظيعم.ثؿًن قؽ ثِت قؽم ضيؽ گلتن کَ ثؽهيگهتن گيتبؼ کالـ اؾ-

 يکن نن ّلْ

 .هيؿًَ ظاظ قؽم اّهعٍ کبؼگؽت کَ ثؽٍ ظؼ ضكتگين

 اؼتيي ضْاُؽ هي ثْظ كِويعٍ تبؾٍ ثعثطت.ثبنَ ثؿؼگتؽ قبل ظّ اؾهي كْهم.کؽظم پكؽٍ ي چِؽٍ ثَ ًگبٍ

 .ُكتن



 .هيطْام هؼػؼت ثبؾم.ُكتيع اؼتيي ضْاُؽ ًويعًّكتن هي پبؼقب ضبًن نؽهٌعٍ-

 .کٌي ؼكتبؼ هْظثبًَ کبؼت يبزت ي ضبًْاظٍ ثب ثؼع ثَ ايي اؾ ثگيؽ يبظ .ضْثَ-
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 هب.هيْهع ظيگن ًلؽ يَ ي ضٌعٍ يعاي.هيطٌعٍ ظاؼٍ ُن اؼتيي ظيعم کَ ثگن چيؿي يَ اّهعم.هيطٌعٍ ظاؼٍ ظيعم

 ًلؽ.ًلؽين قَ کَ

 قالم ي ًهًَْ ثَ .هيکؽظ ًگبم ظانت ضٌعٍ ثب ُيؽاظ ظيعم کَ کؽظم ًگبٍ قؽهْ پهت کيَ؟ثؽگهتن چِبؼم

 ضعا يب.ظاظ تکْى قؽنْ

 .ايٌدبقت کي اؾ ايي

 .ثطٌعم ضت هٌن ثگيي.هيطٌعيي ظاؼيي ُوَ چؽا ثپؽقن هيهَ-

 .ثطٌع زبال.ثٌعى نؽيک پْؼکيبى اؼاظ.ًيكت کبؼگؽم ايهْى کْچيکَ اثدي ّگلت کؽظ ًگبٍ ثِن اؼتيي

 پف اش.ُيؽاظٍ نجيَ چَ كبهيليم اؼاظ يبؼّ ايي.نعم اة ضدبلت اؾ ّ کؽظم ظاؽ زؽكم ايي ثب ّاي

 .کؽظم کبؼ چي هي.ثؽاظؼنَ

 ...ًويعًّكـــــ هي.هيطْام هؼػؼت هي اؼاظ اهب-

 .نعين هكبّي.ظؼ نوب زؽف ثب هي زؽکت.ًعاؼٍ ػيت-

 .هيهن اة ضدبلت اؾ ثوًْن ايٌدب ظيعم

 .ظيؽٍ ظيگَ ثؽم هي خبى اؼتيي ضْة-

 اژاًف؟ ثؿًن ؾًگ هيطْاي نعٍ تبؼيک ُْا.ثْظي اّهعٍ تبؾٍ کَ تْ ثبنَ-

 .هيؽقًْن ضْاُؽتْ.ضًَْ قوت هيؽم ظاؼم هي اؼتيي.گلت ُيؽاظ هْهغ ُوْى

 .هيهَ ؾزوت.ًکٌَ ظؼظ ظقتت-

 کٌن ًگبٍ ثِم خْؼي چَ کبؼگؽ گلتن ثؽاظؼل ثَ ؾظم.ثؿاؼم ظلن کدبي ايٌْ.ظاظم هْؼت ظٌُوْ اة

 ثَ ؼّ.کؽظين ضعازبكظي.اضَ

 .ضبًْم ثؽين ّگلت کؽظ ُن

 خًْن ضعا ّاي...ضبًْههن هٌن اهبهًَْ اًگبؼ.نعم خْؼي يَ



 نْى:چِبؼ كًل

 ُيـــــــؽاظ

 هـبؾنْى ثـل نبپ کبكي تْي اؼتيي ثب.ثؿًن قؽ اؼاظ ثَ تب ؼكتن ثْظم ظاظٍ ّخعاًن ثَ کَ هْلي ْجن

 ايٌکَ هسٍ ثَ اؼاظ.ثْظى

 ...ؾثًْي ثلجل ثَ کؽظ نؽّع ظيع هٌْ

 پي خي ًکٌَ.ثجيٌي خعيعّ هـبؾٍ ًويْهعي ايال ضْاقتي هي...گؿانتي هٌت ثؿؼگَ ظاظال.ُيـؽاظ اهب ثَ-

 ضؽاة هبنيٌت اـ

 ايٌدب؟ُْم؟ ؼقيعي کؽظي گن ؼاٍ نعٍ

 ضًَْ هيبم ّهت ظيؽ کَ نلْؿَ قؽم ّهتَ چٌع ايي اًّوعؼ هيجيٌي کَ ضْظت.نؽهٌعٍ-

 .اّهعين کؽظين ّلم ااهلل اهبى كي ثؿًن هـبؾٍ ثَ قؽ يَ ثؽم هي.ثلَ کَ اّى-

 ؼّم ثَ ؼّ ي يسٌَ ظيعى ثب کَ.اؼاظ پيم ؼكتين ُن هب اؼتيي پيهٌِبظ ثَ ظهيوَ چٌع اؾ ثؼع ؼكت کَ اؼاظ

 آؼاهيف.نعم هتؼدت

 کَ...اّى يکي هيگلت ايي يکي.ؼقيعين اؼتيي هٌْ کَ ثْظ آؼاظ ثب ثسث هيکؽظ؟ههـْل کبؼ چي ايٌدب پبؼقب

 آؼاهيف يعاي ثب

 .ثؽگهتي اؼتيي قوت ثَ اؼتيي.اثدي هيکٌي کبؼ چي ايٌدب

 .کٌَ ؼكتبؼ ظؼقت ضْاُؽت ثب ثگيؽٍ يبظ تب ثعٍ يبظ اظة کبؼگؽت ثَ يکن اؼتيي-
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 کَ اؼتيي.ضٌعيع ّ ؾظ پْؾضٌعي اؼاهيف زؽف ايي ثب.هيطْؼظ ضًْهْ ضْى ظانت کؽظم ًگبٍ اؼاظّ ي هيبكَ

 چَ اؾ هَْْع كِويع

 يعاي ثب.ضٌعٍ ؾيؽ ؾظم اؼاظ ّ اؼتيي ُوؽاٍ ثگيؽم ضٌعهْ خلْي ظيگَ ًتًْكتن.کؽظ ؼّني ؼّ هُيَ هؽاؼٍ

 ثب اؼاهيف هي ي ضٌعٍ

 کبؼ چي ايٌدب تْ کَ ضًْع هيهع چهبل تْ اؾ.ظيع هٌْ يِْ کَ کؽظ ًگبٍ قؽنْ پهت ثؽگهت تؼدت

 .هيکٌي؟



 نعٍ تبؼيک ُْا.کهيعٍ ضدبلت ثعخْؼ کَ ثْظ هؼلْم.ثؽٍ هيطْاظ ظيعم گػنت ؼّال ُويي ثَ کَ ظهيوَ چٌع

 کبؼ ايٌدب کَ هي.ثْظ

 ثَ ؼّ کَ اژاًف ثؿًَ ؾًگ هيطْاقت.ثؽٍ تٌِب ّ تک ظضتؽٍ ًػاؼم هيؽم ظاؼم کَ هي گلتن.ًعانتن ضبيي

 خبى اؼتيي:گلتن اؼتيي

 .هيؽقًْن ضْاُؽتن هيؽم ظاؼم هي

 :گلت ّ کؽظ ثِن هتؼدت ًگبٍ يَ

 .هيؽم ضْظم ًويهن هؿازن-

 .ضبًْم ثؽين.زؽكيَ چَ ايي-

 ثبؾي اًگهتبل ثب ظاؼٍ ّ پبييي اًعاضتَ قؽنْ ظيعم.نعين هبنيي قْاؼ.اكتبظ ؼاٍ قؽم پهت ّ گلت اي ثبنَ

 کؽظ ؼّنْ يِْ.هيکٌَ

 :گلت ّ ْؽكن

 .هيطْام ػػؼ.آؼتيٌَ نؽيک نوب ثؽاظؼ کَ ًعانتن ضجؽ...ايال ًويعًّكتن هي.هتبقلن ّاهؼب هي

 ثْظ؟ ْْؼ چَ کالقتْى ؼاقتي.ثيطيبل....اّهع ضْنن.اؼاظ پْؾ تْ ؾظي.ًيكت هِن-

 .ؼقيعم هْهغ ثَ اّلي ي نوبخلكَ لٓق ثَ...ثْظ ضْة

 نعٍ؟ ظيؽتْى االى ؼاقتي.هيکٌن ضْاُم.هيکؽظ کبؼّ ُويي ثْظ هي خبي ُن اي ظيگَ ُؽکف-

 هگَ؟ ْْؼ چَ ًَ-

 هسل ًؿظيک نبپ کبكي ثؽين.ثطْؼم ًبُبؼ زتي ًکؽظم ّهت ثْظ نلْؽ قؽم کَ ثف اهؽّؾ هي زويوتم-

 هي.ثطْؼين چي يَ

 .ًويعٍ هؿٍ ثِن تٌِبيي

 .کؽظ اػالم ضْظنْ ؼَبيت قؽ ثب ثؼع هًْع يکن

 "نبپ کبكي"

 هيطْؼيع؟ چي ضبًْم اؼاهيف-

 .ثگيؽيع هٌن ثؽاي گؽكتيع ضْظتْى ّاقَ چي ُؽ ًعاؼٍ كؽهي-

 .هيطْاقتن هٍِْ نيؽ ثب نکالتي کيک تب ظّ:گلتن ّ کؽظم ثْظ اّهعٍ قلبؼل گؽكتي ّاقَ کَ پكؽي ثَ ؼّ



 ظيگَ؟ هيطًْيي ظؼقن نوب ضبًْم آؼاهيف-

 پؽ ثيکبؼيوْ ّهتبي.ُكتن اقتبؼ ضؽيع هؽکؿ لجبـ ْؽاذ ّ لجبـ ظيؿايٌؽ.هيطًْن ظّضت ْؽازي ثلَ-

 ثَ هؽثِْ ايٌکَ ُن.هيکٌَ

 .ؼنتوَ

 .ثبنيي هْكن.اُّْم-
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 کَ هگَ چيؿيَ ؾهيي ؼّ ثجيٌن پبييي اًعاضتن قؽهْ.ثْظ اًعاضتَ پبييي قؽنْ ُوًْدْؼي کؽظم ثِم ًگبٍ يَ

 ضيؽٍ ُوم ايي

 ًَ ؾظ زؽكي اّى ًَ.کؽظم ؿبكلگيؽ ًگبنْ قؽيغ.هيکٌَ ًگبم ظاؼٍ اّؼظٍ ثبال قؽنْ کؽظم زف کَ.هيهَ

 ثلؽهبييع يعاي ثب.هي

 .اّهعم ضْظم ثَ ثْظ اّؼظٍ ؼّ قلبؼنب کَ پكؽ هؽثبى

 چٌع.هيکؽظ ثبؾي کيکم ثب اّى ّلي.خبل قؽ اّهع زبلن اضيم.نعم ام هٍِْ ّ کيک ضْؼظى ههـْل

 هٍِْ اؾ ُن ثيهتؽ خؽػَ

 .ثْظ ًطْؼظٍ ال

 ًويطْؼيع؟ کَ ًعاؼيي ظّقت نکالتي کيک ًکٌَ.ضبًن اؼاهيف-

 ًيكت؟ ضْة ؾيبظ زبلن االى ّلي نکالتن ػبنن هي اتلبهب ًَ-

 ثگيؽى؟ كهبؼتًْْ ظؼهبًگبٍ خعا؟ثؽين-

 .ثِتؽٍ کٌن اقتؽازت ضًَْ ثؽم ًيكت ًيبؾ ًَ-

 .ضًَْ ثؽقًْوتْى ثؽين پف ثبنَ-

 کَ هبنيي تْي.ثؽظانتوم.گػانتَ خب هيؿ ؼّي کيلهْ ظيعم کَ هيؽكت ظؼ قوت ظانت پبنع اؾخبل

 :گلتن ًهكتين

 ًػانتيي؟ خب چيؿي ازيبًب نوب-

 .کؽظ ثؽل ّ ظّؼ ثَ ًگبٍ يَ



 .کيلن ااا....ًکٌن كکؽ ًَ-

 .ظاؼيي ثؽل ؼكت يبظتْى ثلؽهبييع-

 پبييٌم ثَ ظقت هچ.ظقتم هچ ثَ ضْؼظ ظقتن کَ ثگيؽٍ اؾم کيلْ اّهع.ثعم ثِم کيلْ کَ کؽظم ظؼاؾ ظقتوْ

 هچ اؾ ّلي ثْظ يص

 کؽظٍ ّيل نْى ثِم اًگبؼ.ضْؼظ ضليلي تکْى خبل تْ ضْؼظ ثِم ظقتن.قْضت هي ظانت ثبال ثَ

 .ثبني

 .يطيع ُن ظاؼيي تت ثؽيع؟ُن ظؼهبًگبٍ ًويطْايي کَ هٓوئٌيي ضبًْم هيگن-

 .ًيكت ًيبؾي.چوَ هيعًّن.هؽقي-

 .ثهَ ؼازت ضيبلن ظؼهبًگبٍ هيؽين.ًَ هيگيع هيگن ُؽچي کَ هٌن ثبثب اي-

 ضبْؽ ّاقَ هي.ُب لدجبؾيَ ػدت.هيهَ هؽثِْ ظؼهبًگبٍ ثَ کَ ضيبثًْي تؽيي ًؿظيک قوت پيچيعم ثؼعنن

 ّاؼظ.گلتن ضْظل

 .کؽظ هؼبيٌم.ثْظ قبل چِل زعّظ ظکتؽ ضبًْم يَ. ظکتؽ اتبم ؼكتين.ثْظ ضلْت .نعين کَ ظؼهبًگبٍ

 اقتؽـ يب نعٍ ؾظٍ نْى کَ ُكت کكي نجيَ زبلتبتْى ثيهتؽ.ًعاؼيي هؽيُي اؾ ػاليوي نوب ضبًْم-

 .گؽكتَ ؾيبظي

 .هيؿًَ تٌع تٌع هلجم نٌيعى؟َؽثبى چيؿي ثعي ضجؽ ضبًْهتْى اهب:گلت ّ هي ثَ کؽظ ؼّ ظکتؽ

 !ضبًْهن؟ کؽظم تؼدت

 ًَ :ظکتؽ ثَ کؽظم ؼّ زبل ايي ثب.نع تؽ قؽش ثْظ کَ قؽش ظکتؽ زؽف ايي ثب اّى اؼاهيف قوت کؽظم ؼّ

 كکؽ يؼٌي.ضْة

 .ًويکٌن

 .ضًَْ ؼقًْعهم ؾّظ.کؽظين تهکؽ.ًْنت اؼاهجطم ثؽال ظکتؽ
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 .نع ثع زبلتْى ثْظيع ضكتَ ثيبيع ثبُبم گلتن هي ضبًْم اؼاهيف نؽهٌعٍ-

 .اهؽّؾ ثبثت هوٌْى.زؽكيَ چَ ايي ًَ-



 .ثبنيي هْاظت.ضعاًگِعاؼ.ثطْؼم هٍِْ تٌِب ًؿانتيي کَ هوٌْى نوب اؾ هي-

 .ثْظ هسجت ثب ّ هِؽثْى ًگبٍ يَ.اّهع ضْنن ًگبُم اؾ.کؽظ ًگبم

 ضعازبكظ.هوٌْى ثبؾم-

 .اكتبظم ؼاٍ ًوبيهگبٍ قوت ثَ ّ کؽظم تَ ّ قؽ ّ هبنيي ّ ؾظم ثْم يَ نع پيبظٍ ايٌکَ اؾ ثؼع

 اقتؽـ کَ ثْظ ههطى اّل ُوْى اؾ.نع آؼاهيف ثع زبل ثبػث زُْؼم کؽظم زف ّلي چؽا ًويعًّن

 ثَ ظقتن ّهتي...ظاؼٍ

 زبلم کَ هيکٌَ پيعا زكي چَ ثْظى هي کٌبؼ اؾ هگَ....کؽظى ّيل نْى ثِم اًگبؼ ضْؼظ ظقتم

 هيهَ؟ ايٌدْؼي

 تؽقٌبکن هي هگَ ّا تؽـ؟

 .ًيكت چيؿي کَ هب ثيي .ًَ ػهن؟

 .زتوب اًَّ ضبْؽ ّاقَ ػًجيم كهبؼ.ثْظ کؽظٍ ظػْا اؼاظ ثب.نع ثع زبلم هي ضبْؽ ثَ کَ هٌَ تُْن نبيعم

 :ثؼع هبٍ 1

 کبؼي ظقت گْنيوْ کَ ثبنَ آؼاظ کبؼ ثبيع ثبؾ.ًکؽظم تؼدت.پؽيعم ضْاة اؾ ضؽّقي ثلٌع يعاي ثب

 يَ.ًجْظ ثبؼنن اّليي.کؽظٍ

 اؾ خْؼي چَ کٌيي تًْؼ كوّ زبال.ثْظ کؽظٍ تٌظين گْنين آالؼم ؼّي ؼّ ظضتؽٍ يَ خيؾ يعاي ظكؼَ

 قوت ؼكتن.پبنعم ضْاة

 لجطٌع ثِن ظاؼٍ هبهبى ظيعم کَ ثيبم ثيؽّى ظقهْيي ظؼ اؾ اّهعم ..ّ نكتن ّ يْؼتن ّ قؽ ظقتهْيي

 .هيؿًَ

 ّ هع كعاي ثؽّ ثؼع ثطْؼ يجسًَْ .چيعم هيؿّ ثؽات ثيب.هبهبى نعي ثيعاؼ ُــــــــيؽاظم ضيؽ ثَ يجست-

 .ثبالت

 هُيَ.هيؽٍ يعهن هؽثْى کؽظٍ آهبظٍ ثؽام يجسًَْ پبنعٍ هبهبى يجسي قؽ!ثيؽّى ؾظ زعهَ اؾ چهبم

 قوت ثيطيبل.ههکْکَ

 .کؽظٍ چَ ثَ ثَ.ؼكتن آنپؿضًَْ

 ثبالضؽٍ؟ نعم هيهي؟اؼٍ؟ظايي ثؿؼگ هبهبى ظاؼي ًکٌَ.ضجؽيَ؟...هيگن خبى هبهبى-

 .ػؿيؿم ثبنَ ضجؽي ثبيع زتوب هگَ.ثْظ کدب ظايي. ثبثب ًَ-



 کَ يجسًْن.ظاظ ظقت اؾ ؼّ كؽيتب ايي ًجبيع.کؽظم يجسًْن ضْؼظى ثَ ضيبلهؽّع ثي اًعاضتن ثبال نًْوْ

 کَ پبنعم نع توْم

 .ثؽم

 !هي ثبًْي هوٌْى اي ظًَّ يَ هبهبى-

 .ظاؼم ّاقت ضْل ضجؽ يَ.ظاؼم کبؼت ثهيي ظهيوَ يَ خبى ًْل- 

 !ًيكت ضْظي ثي هسجت ُوَ ايي هيگن

 .اّؼظى خعيع کبؼهٌع يَ ظيعم.ثبًک ثْظم ؼكتَ ظيؽّؾ پكؽم-

 .ثبنَ ثبًک ؼييف هجبؼى.اّؼظى کَ اّؼظى خبى هبهبى-
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 .ُبقت كؽنتَ هثل چِؽل هسدجكت.ظضتؽقت يَ کبؼهٌعل اضَ-

 .اًعاضتن ثِم تلبّتي ثي ًگبٍ

 .آثيَ ظؼيب هثل چهبل تبؾٍ-

 .اّؼظًم ثبؼ ضْة کَ ضبًْاظل ثَ اكؽيي.ضْثيَ؟ثبنَ ظضتؽٍ.ًعاؼٍ ؼثّ هي ثَ هؽظم چهن ؼًگ-

 کَ ُوًْيَ ظضتؽٍ ايي ضًْييبت.اكتَ ًوي ظُّؿاؼيت کَ تْ.هيکٌن چيٌي هوعهَ ظاؼم قبػتَ ظّ ثگْ هٌْ-

 گػانتَ نؽِ تْ

 .ثْظي

 هيهَ؟ ؾّظي؟هگَ ُويي ثَ آضَ.پؽيع ُن ؼًگن کٌن كکؽ.کؽظم کپ

 .نعٍ ظيؽم هي هيؿًين زؽف ُن ثب نت-

 اّهعى آؼاظم ّ پعؼتْ کَ نت ثؽّ.ًجبنَ زؽكي تب گهتن ضْة ّلي ثِبًتَ اّل اؾ هيعًّكتن ُويهتَ کبؼ-

 .هيگيؽين آضؽّ تًوين

 ؼّ نيؽي ؼَب اؾ ًيكت ضبلي هي خبي اٌُگ.ثيؽّى ؾظم کؽظهْ ؼّني هبنيٌْ ؼيطتَ ُن ثَ اػًبثي ثب

 قؽهْ ّ کؽظم پطم

 .كؽهْى ؼّ گػانتن



 ثبنَ ُوعهن ًيكت يکي

 ثبنَ هؽزون ًيكت يکي

 ًيكت ضبلي خب ُيچ هي خبي

 نَ ظلتٌگن ًيكت يکي

 هيؽم ظًيب اؾ ظاؼم

 قيؽم ؾًعگي اؾ ظيگَ

 چيؿ ُوَ اؾ کف ُوَ اؾ

 هيگيؽم ثًَْ ُي

 ًيكت يکي ثبُبم کكي ظل

 ضيف نعٍ چهبم چؽا ًپؽـ

 چيَ ظؼظت ًگْ ًگْ

 ًيكت ظّتب يکي ظؼظام

 ثبني هي خبي هيهع کبل
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 قطتَ ضيلي ايي ًَ ّلي

 ثهيٌي کَ قطتَ ضيلي

 ُلتَ ثَ ُلتَ ؼاٍ ثَ چهن

 ثهيٌي هي خبي ًويطْام

 تؽيٌي تٌِب ثجيٌي

 ثػاؼٍ پب ظّنت ؼّي

 قٌگيٌي ايي ثَ ؿن

 ًيكت يکي ثبُبم کكي ظل



 ضيف نعٍ چهبم چؽا ًپؽـ

 چيَ ظؼظت ًگْ ًگْ

 ًيكت ظّتب يکي ظؼظام

 ثب هٌْ ي ؼيطتَ ُن ثَ غُي االى هيتًَْ اّى.کؽظم زف.اكتبظم آؼاهيف يبظ ّلي.ًعانت ؼثٓي...چؽا ًويعًّن

 آؼّم نيؽيٌم لسي

 .کٌَ

 ...ثيؽّى ثؽٍ غٌُن اؾ ثبيع هكطؽٍ كکؽاي ايي ...ًَ ًَ ًَ

 .کبؼ قؽ ؼكت هي تؽ ؾّظ يجسب اّى.ؾظم ؾًگ آؼاظ ثَ ّ اّؼظم ظؼ گْنيْ

 .نعم ثيچبؼٍ آؼاظ الْ-

 .ًيكتن ثويَ ثيچبؼگي ظؼهبى هكئْل کَ هي.خٌبة گؽكتيي انتجبٍ-

 .هيؿًن زؽف خعي ظاؼم هي ّاي-

 .گلکن کؽظي چي ثبؾ ظّهب.قالم اّال-

 .ثْظم گلتَ نؽْبم تْ کَ کؽظ پيعا ؼّ ظضتؽٍ اّى هبهبى.قالم.ايم-

 چهبي تْ انک االى ُيؽاظ ًويهَ ثبّؼت.ثجيٌن ظاهبظي لجبـ تْ ؼّ تْ ثْظ ايي اؼؾّم ُويهَ.هجبؼکَ ثَ-

 ؾظٍ زلوَ ضْنگلن

 .تْ هؽگ

 هبهبى ّهتي.ًعاؼم اي ثِبًَ ُيچ ظيگَ.ُب هيهٌبقي هبهبًْ ضْثَ.هجبؼکَ هيگَ نعم ثعثطت هيگن هي!ظيًَّْ-

 ؼّ ظضتؽٍ هيگَ

 ..ضْاقتگبؼيم هيؽين ظيگَ ُلتَ يَ تب ؾيبظ ؾيبظ يؼٌي کؽظم پيعا

 .ثؿؼگَ ظاظال ظاؼم پيهٌِبظي يَ هي ضْة.اُّْم-
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 کْچيکَ؟ ظاظال پيهٌِبظي چَ-

 .ًجبني چهوهْى خلْ کٌي گْؼ ّ گن هعت يَ ؼّ ضْظت ثبيع-



 ثؽم؟ کدب هي ًبثـَ ضْة-

 .اؼاظ هؽقي ثگْ اّل-

 کٌن؟ تهکؽ چي اضَ؟ّاقَ چؽا ّا-

 .ثيبؼين خٌف هـبؾٍ ّاقَ تؽکيَ ثؽين ُلتَ ايي اضؽ هي ثب هؽاؼٍ ايٌکَ ّاقَ-

 ًويگَ اؼتيي چيؿي يَ كوّ.ُبت ًوهَ ثب اي ظًَّ يَ.اؼاظ هؽقي.اي ظًَّ يَ تْ.ّاي....کَ ثْظ هؽاؼ هي-

 هٌظْؼم.هيبم هٌن چؽا

 ثيبظ؟ ًويطْاظ ضْظل ايٌکَ

 زوبلي ّاقَ کبؼگؽ ّ ثبؼثؽ ػٌْاى ثَ ظاؼم تْؼّ هيگن ثِم.ثبالضؽٍ ثبنَ هـبؾٍ ثبيع يکي.ثبثب ًَ-

 ضطص.هيجؽم

 .ضعازبكظ.کَ ًعاؼي اظة.ظيگَ نؼْؼي ثي-

 .ضعازبكظ.ثطْاظ ظلتن.نؽيليَ نـل ُن ثبؼثؽي.تهکؽنَ خبي ثيب.آ-

 کل ثَ هُيَ ايي هيطْاظ خْؼي چَ کَ هيکؽظم كکؽ ايي ثَ ًوبيهگبٍ تْ نت ضْظ تب ؼّ ظِؽ اؾ ثؼع توبم

 .ثهَ زل

 :گلت ظيع ؼّ ؿػا تب آؼاظ.ثْظى هب هٌتظؽ نبم هيؿ قؽ ثبثب ّ هبهبى.ضًَْ ؼكتين ُن ّثب آؼاظ ظًجبل ؼكتن نت

 ...ظاهبظ ؿػاي ظاؼٍ ضْؼظى ؿػا ايي.ثَ ثَ-

 .ؼكتَ يبظل ًوهوًْْ اًگبؼ.نع قبکت کَ پِلْل ؾظم

 .اّهع چبيي قيٌي يَ ثب هبهبى کَ ثْظين ًهكتَ تلْيؿيْى خلْي ضْؼظين ؿػاؼّ

 .ثجيٌين ضْظتًْْ اّهعين ظهَ ظّ خْى هبهبى ثهيي-

 ثگيع؟ ًويطْايع چيؿي نوب آهب.ثچَ ًپؽّى هؿٍ-

 :گلت هي ثَ ؼّ.اّهع ضْظل ثَ ثبثب هبهبى زؽف ايي ثب

 زؽكبي ظيگَ ت.ظاؼيَ ضبًْاظٍ ّ ضْثي ظضتؽ هؼلْهَ کَ ْْؼ ايي.ثِت گلتَ ؼّ اّليَ چيؿاي هبهبًت-

 اؾظّاج.ًويکٌن تکؽاؼ هبهبًتْ

 نيم ثيكت زعّظ پكؽ يَ ّاقَ ظيگَ ًکٌن كکؽ ّلي.كالى ّ ؾّظٍ هيگلتي هجال.ظاؼٍ ُن قٌي.هِويَ اهؽ

 ؾّظ قبل



 هبهبًت کَ ثگن ثبيع.نع تْ ًظؽ ثب ثبؾ الجتَ کَ.ثگيؽين تًوين ضْظهْى ظكؼَ ايي گلتين کَ نع ُْم؟ايي.ثبنَ

 پٌدهٌجَ ّاقَ

 .ضْاقتگبؼي ّاقَ کؽظٍ ُوبٌُگ ؼزيوي ي ضبًْاظٍ ثب نت

 .نع تب چِبؼ چهبم

 هؽاؼ ؾظي ؾًگ زبال تب يجر ثيبؼي؟اؾ گيؽ ؼّ ظضتؽٍ ي ضًَْ نوبؼٍ کؽظي ّهت کي نوب هبهبى-

 هبنباهلل .گػانتي

 ثگيؽتم؟ ثؽٍ ظيگَ چي؟يکي کَ هيکؽظم ظقت ظقت.ضيؽٍ اهؽ ّاقَ گلتن گؽكتن ثبًک تْ ؼّؾ ُوْى-

 :گلت ّ کؽظ اي قؽكَ تک آؼاظ هْهغ ُويي
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 هي ًَ ُلتَ اضؽ چْى.هيکؽظي ُوبٌُگ ثبنن هي کَ گلت پكؽ ثب کبل كوّ.هبهبًي کؽظي ضْثي کبؼ-

 ظاؼين.ُيؽاظت ًَ ُكتن

 .ظظؼ هيؽين

 .ؾظ قْت ّ ثبال ثؽظ ُْاپيوب ي ًهًَْ ثَ ظقتهْ ثؼع

 .کَ ًيكتي هب ي هكطؽٍ هؽظم.ؾظٍ ؾًگ هبهبًت.ثؼع ّاقَ ثؿاؼيي ّلگؽظيتًْْ.ثيطْظ-ثبثب

 ظاؼين.ثْظ کدب ّلگؽظي.اضَ ًعاؼى ضبلي خبي ؼّؾ چٌع تب ظيگَ کؽظم ؼؾؼّ ثليٓبؼّ.نؽهٌعٍ ثبثبيي-

 هـبؾٍ ّاقَ تؽکيَ هيؽين

 .ثهَ کبؼ هؽظ کٌَ کوک هيجؽم ظاؼم پكؽتن.ثيبؼين خٌف

 هبهبى ثَ ًگبٍ يَ.هيکؽظم ثبؾي پبم ثب ظانتن ّ پبييي ثْظم اًعاضتَ قؽهْ.کؽظ هي ثَ ًگبُي يَ ثبثب

 ػًجبًيت نعت اؾ ظانت.کؽظ

 .ظاظ تکْى ثبنَ ػالهت ثَ قؽنْ ًبچبؼا.هيهع هٌلدؽ

 .نع هب ًلغ ثَ ُيچ يک.کؽظم ًبؾل چهبي زْالي چهوکي کؽظهْ آؼاظ ثَ ًگبٍ يَ

 آؼاهــــــــيف

 .ثْظ کؽظٍ ظػْت ؼّ( ُوكؽل)ُليب ّ آؼتيي نبم ّاقَ هبهبى.ثْظين ًهكتَ نبم هيؿ قؽ



 ضْنوؿٍ تْ هبل ي اًعاؾٍ ككٌدًْي ُيچ.ككٌدًْبتن ػبنن هي چكجيع ضيلي.ًکٌَ ظؼظ ظقتت خبى هبهبى-

 .ًويهَ

 کؽظم ظؼقت ككٌدْى ّهتي پيم ي ُلتَ تْ.هيبظ آنٌب ًظؽم ثَ هعؼ چَ خولَ ايي ضبى آؼتيي-ُليب

 نعٍ ػبلي چَ ًگلتي؟ّاي

 !زبل ثَ تب ًطْؼظم ضْنوؿگي ايي ثَ هؼؽکف.ُليب

 .ضٌعيعين ثْظ نعٍ قؽش کَ اؼتيي ي چِؽٍ ثَ ُوَ ُليب زؽف ايي ثب

 گْنيم زبال تب ظِؽ اؾ ثؼع اؾ کَ آؼاظ.ُيـــــــــؽاظ ثؿًن ؾًگ يَ ّايكب.نع چي ظيعي اش-اؼتيي

 ي ثؽًبهَ ثجيٌن.ضبهْنَ

 !ثبالضؽٍ گؽكتي ثليّ قبػتي چَ.نع چي قلؽنْى

 :پؽقيعم ازتيبِ ثب..هيؿظ تٌع تٌع هلجن.اّؼظم ثبال قؽهْ نع تيؿ گْنن ًبضْظآگبٍ اّهع کَ ُيؽاظ اقن

 ظاظاني؟ چيَ قلؽ ي هُيَ هيگن-

 :گلت هيؽكت ّؼ گْنيم ثب ظانت کَ ُوًْْٓؼ اؼتيي

 پبؼچَ.هيؿًَ اّلْ زؽف تؽکيَ هجلوبى اضَ ثيبؼٍ هـبؾٍ ّاقَ خٌف تؽکيَ ثؽٍ ُلتَ يَ ّاقَ ثْظ هؽاؼ آؼاظ-

 ظقت ظيع.تکَ ُبل

 .ثوًْن هـبؾٍ ثبيع کَ هٌن ثؽٍ ثبُبل گلت ُيؽاظ ثَ تٌِبقت

 ًجيٌوم؟هي ُلتَ يَ....ُلتَ يَ.ُيؽاظ پيم ؼكت كکؽم ّلي ظاظم ًهْى ههـْل ّ ضْظم ّ اّؼظم ظؼ گْنيوْ

 ظيع يْانکي ايي ثَ

ًبم  .ثْظم کؽظٍ ػبظت ثِم ؾظ

 .کؽظ توْم نبؼژ گْنين.ثؽم ضًَْ تللي پبي تب ًعاؼم زبل.ظقتَ ظم ثعٍ گْنيتْ آؼاهــــــــيف-

 ثجيٌن ؼّ هيگيؽٍ کَ اي نوبؼٍ ثتًْن نبيع تب هيکؽظم ًگبٍ ثِم چهوي ؾيؽ.ْؽكم ظاظم ُل هيؿ ؼّ گْنيْ
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 اي ضبهْنَ؟ گْنيم اؼاظ چؽا ؼاقتي. ضْثن هٌن ْْؼي؟هؽثًْت چَ.ظاظال قالم خبى ُيؽاظ...الـــــْ-

 گيؽ تًْكتيي ثليّ....ثبثب



 هي ضّ ًَ!اضَ ؾزوتي چَ...كؽّظگبٍ هيبم پف ثبنَ چٌع؟ قبػت...نکؽ كؽظا؟ضعاؼّ ّاقَ ثيبؼيي

 گْنين آثديوَ ضّ.ًيكت

 .ضعازبكظ.ثبني قالهت.....اؼٍ. ثْظ کؽظٍ نبؼژتوْم

 ...ًَ يب کؽظٍ زػف نوبؼنْ ثجيٌن ثْظم کٌدکبّ

 ....ُوم ؼكت نبؼژم ظاظال-

 ...ثْظي ضكيف ثچگيت اؾ ثبثب ثيب-

 اقوي چَ ثَ ضْة.کؽظم غضيؽل قؽيغ.ًکؽظٍ پبکم اضيم.کؽظم ًگبٍ ُبم توبـ ليكت ثَ قؽيغ

 کَ چيؿي اّليي..ُيؽاظ؟

 آؼتيي ثب كؽظا هيهع کبل".هسبل آؼؾّي يَ."کؽظم غضيؽٍ اقن ُوْى ثَ ؼّ اّهع غٌُن ثَ ُيؽاظ ؼاخت

 ُؽ ّلي.كؽّظگبٍ هيؽكتن

 ؼازت ظّؼيم ضعازبكظي ثعّى ثيطيبل.کؽظم پيعا ثعؼهَ ثؽم ايٌکَ ثؽاي کوتؽي ي ثِبًَ كکؽکؽظم چي

 ّ ضْظم كوّ ّلي.تؽٍ

 ُْاپيوبنْى ًکٌَ ّاي"هيکؽظم ضيبل ّ كکؽ يجر ضْظ تب کؽظم يجر ْْؼ چَ نجْ اّى کَ هيعًّين ضعا

 چيؿيم...کٌَ قوِْ

 .ثؽظ ضْاثن کَ ثْظ يجر نيم ًؿظيکبي..." ًهَ

  "ظضتؽ پبنـــــــــــــــْ آؼاهــــــــيف"

 .ضْاثيعم تبؾٍ هيبظ ضْاثن نْ قبکت ظضتؽٍ-

 "ظضتؽ پبنـــــــــْ آؼاهــــــــــيف"

 يعام ظّثبؼٍ تب کؽظم ضبهْنم ؾّظ.گْنين االؼم ؼّ گػانتن کؽظم َجّ کَ ضْظهَ يعاي ايي اكتبظ يبظم

 چهبهْ ؾّؼ ثَ.ًکؽظٍ

 ضبْؽ ثَ چهبم اٍّ اٍّ ظيعم نعم زبظؽ ثؼع ظهيوَ چٌع.هيهع نؽّع ظاًهگبٍ خعيع تؽم اهؽّؾ اؾ.کؽظم ثبؾ

 پلي چَ ضْاثي ثي

 اًّي اؾ تؽ ضكتَ .آژاًف ؾظم ؾًگ.نع ثِتؽ ضْة.کهين چهبم ثَ ثبؼيکي چهن ضّ ّ ؼيول قؽيغ.کؽظٍ

 ؼاُْ اؾ هكوتي کَ ثْظم

 .ثؽم پيبظٍ



 .!!!!!!!هيکٌَ کبؼ چي ايٌدب ايي.ّايكتبظم خبم قؽ انٌبيي ي هؽظًَّ يعاي ثب کَ هيگهتن کالقن ظًجبل

 پبؼقب؟ ضبًن-

 .ثْظ ّايكتبظٍ خلْم ضْنتيپ ُويهَ هثل اقبيم پْيبى گيتبؼهي خّْى اقتبظ.ثؽگهتن يعا قوت ثَ

 هيطًْيي؟ ظؼـ ظاًهکعٍ ايي ُن نوب پبؼقب ضبًن-

 ُن؟ نوب.ثلَ-

 .هيهَ توْم ظاؼٍ ظؼقن ّلي کؽظي؟ تؼدت چؽا.اؼٍ-

 .اقتبظ ثجيٌن ايٌدب ؼّ نوب ًويکؽظم كکؽ-

 ًکٌي؟ يعا اقتبظ ظيگَ هٌْ خبيي کالـ تْ خؿئ هيهَ-

 .ثجطهيع...اقتبظ ثگيع نوب چي ُؽ-

 .ؾظ ههٌگي لجطٌع
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 .ثؽهؽاؼٍ؟ کالـ ػًؽ ؼاقتي...ًهعٍ نؽّع کالقن تب ثؽم هي اقبيم اهبي ثجطهيع-

 ضعازبكظ...هيکٌن ضْاُم. ثلَ اٍّ-

 انپؿضًَْ ثَ ًگبٍ يَ.ُويي.کؽظًَ تلق ّهت ثيطْظي كوّ تؽم اّايل ايي.ضًَْ اّهعم خٌبؾٍ هثل ظِؽ

 .ثْظ اًّدب هبهبى.ُْم.کؽظم

 .هبهبًي قالم-

 .نعي ضكتَ ًبُبؼ ثيب ثهْؼ يْؼتتْ ظقت ثؽّ ظضتؽي قالم-

 .هيطْؼم نعم ثيعاؼ ثطْاثن ثؽم.هيويؽم ضْاثي ثي اؾ ظاؼم.ًـــــــــگْ-

 .تطت ؼّ اكتبظم ثيِْل ّ اّؼظْه ظؼ لجبقبهْ

 "ظاؼي گيتبؼ کالـ پبنْ ضْنگلَ ظضتؽ...آؼاهيف"

 ثيعاؼ ًبؾ ضْاة اؾ هٌْ ّهتي هيبظ ثعم گػانتن گْني االؼم ؼّي کَ ضْظم يعاي اؾ ظاؼٍ هعؼ چَ کَ ّاي

 هيکٌَ



. 

. 

. 

 زف ضْظم ؼّي آقبيهْ ايي ي ضيؽٍ ًگبٍ ًهكتن گيتبؼ کالـ قؽ کَ ظهبيوي اّليي اؾ اهؽّؾ

 زْاـ ثب کل ثَ اهؽّؾ.هيکؽظم

 خلْي يٌعليم کَ ُب ثچَ اؾ يکي يعؼا.ثْظين كِويعٍ ُووْى ايٌْ.ظانت ؾيبظ انتجبٍ. هيعاظ ظؼـ پؽتي

 کؽظ ثِم ؼّ ثْظ هي

 :گلت ّ

 .هٌَ قؽ پهت گلكتبى ثَ ؼّ ًگبُت کدبقت؟ُوم ثبثب؟زْاقت نعي ػبنن خبى پْيبى-

 !نبيع.ظًّن ًوـــــــي:گلت ّ کؽظ ًگبٍ ثِن اقتبظ.ظاظم هْؼت ظٌُوْ اة.ضٌعيعى ُوَ زؽكم ايي ثب

 ضكتَ نع کَ ُلت قبػت....ثْظم هؼػة.ثؽم ّ ثهَ ُلت ؾّظتؽ کَ هيکؽظم ًگبٍ قبػتن ثَ ُوم ؼّؾ اّى

 گلتن ُوَ ثَ ًجبيعي

 .نع يجر اهؽّؾ ي هُيَ تکؽاؼ.ّايكتبظم خبم قؽ اقبيم يعاي ثب کَ ثيؽّى ثؽم کالـ اؾ ضْاقتن

 اقبيم؟ آهبي ثلَ-

 ضْظم ّاقَ ثهن کكي ػبنن ايٌکَ ّاقَ هؼيبؼايي قؽي يَ ؼقيعم قي ايي تب هي!ثگن ْْؼ چَ زويوتم-

 .ثْظم گػانتَ

 چي؟ هثل-

 ثب کَ کكي.... ثعٍ ؼّزيَ ثِن ّ. ثبنن ظانتَ آؼاهم کٌبؼل کَ کكي ّ. ؾيجبيي.يعاهت.ّهبؼ.هتبًت هثال-

 اًگيؿٍ ثِن ػهوم

 .ثعٍ ؾًعگي ّاقَ اي

 هي ؼاخت ًظؽل ًظؽتْى ثَ.کؽظم پيعال ثبالضؽٍ ايٌکَ تب....گهتن كؽظي ُوچيي ظًجبل ضيلي اهؽّؾ تب

 چيَ؟

 ثگن؟ چي ّااهلل-

 ظاؼم؟ ثبنوْ کكي ػهن کَ ايٌْ اؼؾل هي کَ ايٌَ هٌظْؼم-

 .خٌتلوي ّ قبلن پبى چهن خػثَ ثب هِؽثْى ّهبؼ ثب ضْنتيپ..کبهليي هؽظ يَ ػٌْاى ثَ نوب.زؽكيَ چَ ايي-
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 ػبنوهن؟ کَ ثگن ثِم هيگي يؼٌي-

 ...ًَ کَ چؽا ضْة اؼٍ-

 .ػـــــــبنوتن-

 .ضْثَ ضيلي.ثِم ثگيع ُويٌْٓؼي .اؼٍ-

 .ػبنوتن هي آؼاهيف-

 ؟....ايٌکَ يب اؼاهيكَ ُن ضبًن اّى اقن-

 .ظيگَ اؼاهيف ًَ گلتن تْ ثَ هي-

 .کؽظم ًگبل ؾظٍ ثِت

 ظيعهت کَ ظاًهگبٍ تْ اهؽّؾ.نعي کالقن نبگؽظ کَ اّل ؼّؾاي ُوْى اؾ نبيع.ّهتَ ضيلي!ػبنن.ػبنوتن-

 تؽ هًون

 .آؼاهيف هيطْاهت هي".هبُيَ ظضتؽ."ًويگلتي ثيهتؽ خولَ يَ ُوَ ّ.پؽقيعم ؼاخجت ثيهتؽ.نعم

 .ثگن چي ًويعًّن هي....هي-

 .ًکي ظل ظل.اؼٍ ثگْ.ًگْ چيؿي-

 ..هي ّلي- 

 کٌن ضْنجطتت هيعم هْل هي.کي كکؽ ضْة ظيگَ ي ُلتَ ضْة؟تب.هيعم كؽيت ثِت.ثبنَ ضْة ضيلي-

 ًويهي پهيوْى

 .اخبؾتْى ثب كؼال.ثجطهيع-

 ثِم هي زوي؟هگَ چَ گلت؟ػبنووَ؟ثَ چي اّى.هيکؽظم كکؽ ّ هيؿظم هعم ضيبثْى تْ پيبظٍ.ثْظم ؾظٍ ثِت

 ضْظ ثي.ظاظم اخبؾٍ

 ...!ظاؼٍ ظّقن ًعاؼم ظّقم هي ّهتي کؽظٍ

 ػػاة كکؽنن ًَ چي؟ّاي ثؿًَ ثِن ؼّ زؽكي ُوچيي ُيؽاظ ؼّؾي يَ اگَ کَ کؽظم كکؽ ايي ثَ لسظَ يَ

 .آّؼٍ



ى ُؽ هعؼ چَ.ًعاؼٍ ظّقم کَ ظاؼٍ ظّقت ؼّ کكي هي هثل اًّن.هيکؽظم ظؼى پْيبًْ خْؼايي يَ  ظّْه

 .ثعثطتين

 !ثعثطتين هْى ظّ ُؽ...پْيبى ّ هي ثيي انتؽاى ّخَ يَ.گؽكت ضٌعم ضْظم كکؽ اؾ

 ظؼقتَ.ظاظم ظيگَ يکي ثَ ظل.....هي ّلي.ثهَ ظضتؽ ُؽ آل ايعٍ هؽظ تًْكت هي.ثْظ ضْثي پكؽ پْيبى الجتَ

 ّلي ْؽككت يک

 زف ظاؼٍ ظّقت هٌْ پْيبى ايٌکَ اؾ خْؼايي يَ.ًهعم اهيع ًب ٌُْؾ ًين ّ قبل يک گػنت اؾ ثؼع ضْة

 ثِن ُيؽاظ ثَ ضيبًت

 .ًکؽظم لوف ّ ًگؽكتوهْى ثبؼم يَ زتي کَ ظقتبيي ثَ ضيبًت.ظاظ ظقت

 ّ ظّؼ ثَ ًگبٍ يَ.ضْؼظ خؽ ثبؾّ هكوت اؾ هبًتْم.ثؽم تيؽ تْي ؼكتن ثبؾّ ثب ّ قٌگ يَ ثَ کؽظ گيؽ پبم

 ظؼ خلْي کَ هي.کؽظم ثؽم

 اّهعم؟ پيبظٍ ّاهؼب ؼاُْ ُوَ ايي يؼٌي.ثْظم ضًْوْى

 ثب.ًؽم کَ گؽكتن تًوين ّلي.ظاؼم کالـ ظّثبؼٍ اهؽّؾ.هيگػؼٍ ؼّؾي ظّ اقبيم پْيبى ػهن اثؽاؾ اؾ

 ثب.هْقيوين ػبنن ايٌکَ

 ...ػبنووَ اقتبظم ايٌکَ ثب ّ...الؼبظقت كْم اقتبظم ايٌکَ

 ....ًجبيع.هيهع نع؟ًجبيع ػبنون ظكؼَ يَ چؽا...ثْظ ضْة چي ُوَ
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 خْاة ثِم اگَ.ثکهن ظقت هيهَ ػبنون ؼّؾي يَ ثبالضؽٍ ُيؽاظ کَ اهيع ايي اؾ ّهت ُيچ ًويتًْن هي

 اگَ اًّْهت يعم هثجت

 چي؟ ثْظٍ ػبنون ؼّ گػنتَ ُبي لسظَ تک تک هي هثل اًّن ثگَ ّ ثؽگؽظٍ ُيؽاظ ؼّؾي يَ

 ثبنَ کٌبؼل خكون اگَ زتي.ًويتًْن هي.هيعًّن ػهون ثَ ضيبًت اقبيهن پْيبى ثَ کؽظى كکؽ زتي هي..ًَ

 کٌبؼ ُويهَ ؼّزن

 .هيکٌَ پؽّاؾ ُيــــــؽاظ

 خْاة تؽظيع ثب.ًويهٌبضتن ؼّ نوبؼٍ.هيهع ضبهْل ؼّني يلسم.کؽظم ًگبٍ گْنين ثَ.اّهع ّيجؽٍ يعاي

 :ظاظم



 ػلـــــــْ؟

 .ضبًْم آؼاهـــــــــيف قالم-

 کكيَ؟ چَ ثَ هتؼلن آنٌب يعاي ايي ثلِون تب اّؼظم كهبؼ هـؿم ثَ ّ کؽظم ؼيؿ چهوبهْ-

 .آقبيم.... ًيبّؼظيع؟پْيــــــــبًن خب ثَ-

 ؟!ثلؽهبييع.ُكتيع ضْة!نؽهٌعٍ قالم-

 .ًيبيع کَ ًؿًَ قؽتْى ثَ ًکؽظٍ ضعايي.هيهَ نؽّع ظيگَ قبػت يَ کالـ کٌن يبظآّؼي ضْاقتن.هوًٌْن-

 !ظيگَ؟ ثيبم ًويطْام كِويع کدب اؾ.ثبُْنَ چَ يبؼّ اٍّ

 .ثعم اظاهَ ؼّ کالقب ًويتًْن ظيگَ..اّهعٍ پيم ثؽام ههکلي اتلبهب-

 هيعم هْل هي.ثؿاؼٍ تبثيؽ اُعاكتْى تْي ازكبقبتتْى ًؿاؼيع ضْاُهب.کَ ًيكتن ثچَ ثٌعٍ.ضبًن آؼاهيف ضبًن-

 ثؽاي کالـ تْي

 .خعاگبًكت ثسث تب ظّ هي نطًي ؾًعگي ّ کبؼ.ًجبنن اقتبظ اؾ كؽاتؽ نوب

 :اّهع ضّ ّؼ اّى اؾ يعال.کٌن زكبة زؽكبل ؼّ هيتًْن کؽظم زف.ثكتن چهبهْ

 ظؼقتَ؟<ظيگَ؟ هيبيع هيهَ نؽّع کالـ کَ ظيگَ قبػت يَ تب نوب-

 .ظاؼ ضعاًگَ...اقبيم اهبي هيکٌن قؼيوْ-

 ؼكتن كؽّ كکؽ تْ ّ کؽظم هٓغ توبقْ

 اؾم قبل چٌع ُوم ّ کوَ قٌم کَ ظؼقتَ.کٌن ًگبٍ ػبنوهن کَ کكي چهن ثَ اقتبظم ثَ هيهَ ْْؼ چَ

 .ثؿؼگتؽٍ

 !.ًويهَ...اًگبؼ ًَ اًگبؼ ثهيٌن کالـ تْ ثؽم چْٓؼ هي

. 

. 

. 

 اًؽژي اظم ثَ کَ ههٌگ لجطٌعي ثب ّ ثبال آّؼظ قؽنْ.کؽظم قالم ّ ؾظم لجطٌعي آهْؾنگبٍ هٌهي ثَ...

 .ظاظ خْاثوْ هيعاظ



 ثب.هيؿظ ًلف ًلف.نع کالـ ّاؼظ آقبيم هي اؾ ثؼع ثبًيَ چٌع.ؼكتن کالـ قوت ثَ ّ کهيعم ػويوي ًلف

 توبم چهبل

 کالـ ْْل ظؼ.ًجبنن کَ هيتؽقيع اًگبؼ.کهيع ؼازت ًلف يَ.ؼقيع هي ثَ تب گػؼًّع ًظؽ اؾ ؼّ کالـ

  ظاظٍ هْل کَ ُوًْْٓؼ
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 تب کؽظين توؽيي ّ کالـ اّل قبػت يک.ثْظم ؼاَي ضيلي َّغ ايي اؾ هي ّ.کؽظ ؼكتبؼ ػبظي ضيلي ثْظ

 قبػت تْي ثتًْين

 .کٌين اخؽا ظؼقت ثْظّ نعٍ هتسول ثِوْى کَ گؽُّي کبؼ ظّم

 ؼّؾ ّ نت هعت ايي تْ.ثْظ يگبًَ هسكي اؾ ضيبثًْب اٌُگ ثطًْين گؽُّي ّ ثؿًين ثْظ هؽاؼ کَ اٌُگي

 کَ ّهتي اؾ ظاظهم گْل

 .ثؿًن ثلعم ثكتن چهن ؼيتوهْ.ؼكت قلؽ ُيؽاظ

 .هيطًْعين خوؼي ظقتَ اٌُگ ؼيتن ثب ؾهبى ُن ّ کؽظين ًْاضتي ثَ نؽّع آقبيم ثهکي قْهيي ثب

 هيهن ؼظ ّهت ُؽ ضيبثًْب ايي اؾ

 ّاًعاؾٍ زع ثي هيهن تؽ ظيًَّْ

 هيجيٌن کَ چي ُؽ ؼّؾا ايي کي ثبّؼ

 هيٌعاؾٍ تْ يبظ ظاؼٍ هٌْ كکؽ

* 

 ضيبثًْب ايي ثَ هعهبم اًگبؼ

 اقت ّاثكتَ ثعخْؼي ًيكتي تْ کَ ّهتي

 ايٌدب ؾظم هعم كکؽت ثب کَ اًوعؼ

 اقت ضكتَ هعهبم اؾ ضيبثًْن زتي

* 

 هؽظم ُويي ثيي



 اهب انتجبٍ ثب

 ظيعم ؼّ تْ ضيلي

 ًيكتي چؽا کَ ايي

 اؾ ّ قْال ايي هي

 پؽقيعم ثبؼ يع هيعيعم کَ ُؽکف

* 

 ثْظ ؼكتي ظؼگيؽ تْ زْاـ ّهتي

 اّل ُوْى اؾ تْ خٌگيعم ثيِْظٍ

 كِويعم ظيؽ هي ًويطْاقتي هٌْ

* 
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 ضيبثًْب ايي ثَ هعهبم اًگبؼ

 اقت ّاثكتَ ثعخْؼي ًيكتي تْ کَ ّهتي

 ايٌدب ؾظم هعم كکؽت ثب کَ اًوعؼ

 اقت ضكتَ هعهبم اؾ ضيبثًْن زتي

 هيؽهًًْعين تبؼ ؼّي ؼّ اًگهتبهْى هِبؼتوْى توبم ثب ُويي ضبْؽ ثَ.ظانتين ظّقت اٌُگْ ايي هْى ُوَ

 هلْظي ؾيجبتؽيي تب

 هيتًْي ّ هيهَ گن يعاُب تْي يعات چْى هيچكجيع ثِن گؽُّي کبؼُبي ُويهَ.ثهَ ضبؼج اؾل هوکي

 ّخْظت توبم ثب

 .ثعي اًتوبل هطبْجت ثَ ّ زكت ّ ثؿًي كؽيبظ زكتْ

 ُؽ هي ي اًعاؾٍ ثَ ُيچکف ًويکٌن كکؽ.ظلتٌگهن ضيلي ّلي ؼكتَ ُيـــــؽاظ کَ ًيكت ثيهتؽ ؼّؾ چٌع

 اّى يبظ ثَ لسظهْ



 يبظ ثب ُوَ اًگبؼ.ثْظين گؽكتَ زف ُوَ.ضًْعم اٌُگْ ُب ثچَ ُوؽاٍ ّخْظ توبم ثب!ضْظل زتي.ثگػؼًَّ

 هيگي.هيطًٌْم کكي

 نع توْم کَ اٌُگ.ًهكت هي ضيلي ظلن ثَ.ثْظ الؼبظٍ كْم کبؼهْى.هيهيٌَ ظل ثَ ثبنَ ظل تَ اؾ کَ چيؿي

 گًَْ کؽظهن زف

 قؽيغ.هيکٌَ ًگبُن ظاؼٍ ّاقتبظٍ قبلي تَ اقبيم ظيعم کٌن پبکهْى قؽيغ کَ کؽظم ثبؾ چهبهْ.ضيكَ ُبم

 ظقتوْ.ثؽگؽظًّع ؼّنْ

 ....کؽظ کبؼّ ايي ؾّظتؽ ظقتي يَ ظيعم کٌن پبى انکبهْ کَ اّؼظم ثبال

 ثْظ نبظي کؽظ پبى انکبهْ کَ ظقتي

 کكي يبظ ثب.ًکؽظم گؽيَ ثبُبل زبال تب ّلي ظاؼم ظّـ اٌُگْ ايي هٌن.ازكبقي ثب چَ تْ ظضتؽ ُي-

 ضًْعيم؟

 .نعٍ غؼٍ يَ ثؽال ظلن کَ ؾظهم کكي يبظ ثَ..تْ ثب زن:گلتن ّ ؾظم ثِم لجطٌعي

 .کؽظ هٓغ زؽكوًْْ آقبيم يعاي

 اقن ثَ ؼّ خِبًجطم ثبثک خعيع اٌُگ يَ....ثْظم ظاظٍ هْلهْ ثِتْى کَ قْپؽايؿي اّى اؾ ايٌن ضْة-

 ثؽاتْى نيؽيي ؼّيبي

 ..هيکٌن توؽيٌم ّهتَ چٌع کؽظم اهبظٍ

 ثَ کؽظ نؽّع ّ ثكت چهوبنْ آٌُگ ؼيتن ُوؽاٍ کن کن.هيکهيع تبؼُب ؼّي ظقتهْ اؼّم ّ ًؽم ضيلي

 :ضًْعى

." 

 ُويهَ هًْع پهتن کٍْ هثل کَ ظًيبم تْي ُكت ًلؽ يَ ايٌدبم اگَ ضْثن، اگَ

 کليهَ اؾ کؽظٍ ضبلي ؾًعگيوْ ّيژقت، ّ ًبة اتلبهي پعيعقت، يَ کَ ًلؽ يَ

 اؼاظقت ثي ًجَُ، هثل هِؽثًْي اّى ي ّاقَ ػهوَ، ضْظ ثبؼّى ؾيؽ هکف هثل

 الؼبظقت كْم تؽاًَ، يَ قْالَ، يَ کؽظ، هٌتهؽ ّخْظم تْ قؽظ نت يَ تْي ػهوْ

* 

 نع هٌتلي ػهن خؿ ُؽچي نع، ػبْلي ظًيبم تْ ثب
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 ؾهيٌي ؼّ كؽنتَ يَ اًؼکبـ

 نيؽيٌَ ؼّيبي اؾ پؽ گٌديٌَ يَ هثل ظلت

 تُويٌي يَ هي آؼاهم ّاقَ

* 

 کؽظي ايؽاؼ ضٌعيعًت ايي ثب هي ظل کؽظى ّاثكتَ ّاقَ

 کؽظي تکؽاؼ هٌْ تْلع ؼّؾ ُؽ لجطٌعات ي اًعاؾٍ ثَ

 كؽظٍ ثَ هٌسًؽ کَ تًْيؽ ُويي کٌٌعقت، ضيؽٍ تْ لجطٌع چوعؼ

 "کؽظٍ پؽت ؿن اؾ هٌْ زْاـ قبظت ُويهَ ي هؼدؿٍ ُويي

 کيَ؟هي؟ آقبيم پْيبى ػهن.ًهكت ظلن ثَ ّاهؼب چْى.ضًْعٍ ػهوم ّاقَ اٌُگْ اًّن کؽظم زف

 !ضًْعم ُيؽاظ يبظ ثَ هي کَ هي؟ُوًْدْؼ يبظ ضًْعل؟ثَ هي ّاقَ

 ُوچيي اؾ ّهت ُيچ ًعانت ّخْظ ُيؽاظي ُؽگؿ اگَ.نعم هسْل هي.ثْظ ػبلي کَ السن ثْظ کَ چي ُؽ

 .ًويگػنتن هؽظي

 .ؾظم ثِم ظلن تَ اؾ لجطٌع يَ هِؽثًْم هجت ضبْؽ ثَ

  "ظًَّ يَ اقبيم.......هؼؽکكت اقتبظ!.....ثْظ الؼبظٍ كْم اقتبظ-"

 .گلتي ثِم اقبيم کبؼ اؾ ثؼع ُب ثچَ کَ ثْظ زؽكبيي ايي

 نعم هتْخَ!ثْظين نعٍ يويوي ُن ثب ظيگَ.ثيؽّى اّهعين آهْؾنگبٍ اؾ نبظي ثب نع توْم کَ کالـ

 .هبقت هسل تْ ضًْهْى

 ضبلي ًوبيهگبٍ خلْي هبنيٌم خبي.ثجيٌن ُيــــــؽاظّ کَ ثْظم اهيعّاؼ اًگبؼ.کؽظم ًوبيهگبٍ ثَ ًگبٍ يَ

 پهت ضْظنن خبي.ثْظ

 !ُويهگيم هيؿ

 .ثؽگؽظى پٌدهٌجَ ثْظ هؽاؼ چْى ثْظ الکي اهيعم

 .هيکٌَ ضعازبكظي ظاؼٍ ظيعم کَ ُيؽاظيٌب ي کْچَ ؼقيعين تب ثْظم هكيؽ ُن ؼاُْ ثيهتؽ

 ايٌدبقت؟ ضًْتْى هگَ...نبظي-



 !ثؿؼگَ قليع کٌبؼ اي ًوؽٍ ظؼ اّى اؼٍ-

 !هي ضعاي ّاي.ثْظ ُيؽاظيٌب ظيْاؼ ثَ ظيْاؼ ي ُوكبيَ يؼٌي! هيگلت چي ظانت

 !اي ًَ ظّ يَ...ضعايب.ثلِون ؼاخجم چيؿا ضيلي نبظي ْؽين اؾ هيتًْن هي

 ثکٌن؟ اؾت ضْاُهي يَ هيهَ نبظي-

 !الجتَ اؼٍ-

 ثيبي؟ ثباليي ضيبثْى ثْقتبى ُويي تب ثبُبم ضًَْ ثؿاؼي گيتبؼتْ هيهَ-
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 چي؟ ّاقَ اًّْهت...اؼٍ اّم-

 .ظاؼم اؾت ًلؽ يغ ؼاخت قْال تب چٌع.ثِت هيگن-

 .ثپؽقن اؾل قْاالهْ ؼازت ضيبل ثب ثتًْن تب ًهكتين پبؼى خبي تؽيي ضلْت تْ...

 ثعي؟ اْالػبت ثِن يکن قليعٍ ظؼ ُوْى...ُوكبيتْى ؼاخت يکن هيتًْي نبظي-

 ُوكبيوْى؟ پكؽ يب ُوكبيوْى-

 .ثْظ کيبى پْؼ ُيؽاظ ؼاخت قْالن..گلتي ظؼقت-

 !..ّهت يَ ًکٌَ گيؽ گلْتْى تْ.ضبًْم ُكت ام قليوَ ضْل چَ اٍّ اٍّ-

 هبنيي ًوبيهگبٍ تْ اقت قْضتَ اي هٍِْ چهبل خػاثَ اقت چِبؼنًَْ ثلٌعٍ هع ضْنتيپَ.ضْثيَ پكؽ ضْة

 کبؼ ثبثبل

 ثگن؟ ثبؾم...نْضَ هْهؼم ثَ خعيَ.اضالهَ ضْل اظثَ ثب.ثعٍ پب ًعيعم ظضتؽا ثَ.اهبقت ضيلي.هيکٌَ

 !ثگي ثعًّن الؾَه کَ چي ُؽ يب ضبًْاظل ؼاخت ضْام هي.هيعًّكتن گلتيْ کَ چيؿايي ايي نبظي.ضيؽ ًَ-

 ظّقبلي کَ ثؿؼگكت ثچَ ُيْا.اؼاظ ّ ُيـــــؽاظ ّ ُيــــــْا.ظضتؽ يَ ّ پكؽ تب ظّ ثچي تب قَ. كِويعم.اُب-

 .کؽظٍ اؾظّاج هيهَ

 ًگػؼين زن اؾ ّلي.زؽيلَ نِؽّ يَ تٌَ يَ.آؼاظٍ قبلهًْن ثيكت تـبؼيَ تَ ّ ّقٓيَ ثچَ نوب ي نبؾظٍ

 ثب پعؼ.ضْثيَ پكؽ اًًبكب

 .هبهبًيوَ خًْيَ خْى ظّقت کَ هِؽثًَْ الؼبظٍ كْم ضبًن يَ کَ هبظؼنًْن.ظاؼى اثِتي



 ُكت؟ ؾًعگيم تْ کكي....ثگن ْْؼ چَ....ّلي.ظّؼاظّؼ الجتَ.هيهٌبقن ُيؽاظّ ّهتَ ضيلي هي.نبظي-

 .ًهكتَ ثـلت االى هيگي کَ کكي اّى اؼٍ-

 نعى خبؼي ثَ نؽّع انکبم ظيعم ًبتْاى ضْظم ّهتي ُويهَ ػيي ّ کهيع تيؽ هلجن.ؼكت قيبُي چهبم

 .ًعاؼٍ اهکبى ًَ.کؽظى

 .هيطٌعٍ ظاؼٍ نبظي ظيعم کَ ثْظم اكتبظٍ ُن ُن ثَ

 هيکٌي؟ ثبّؼ ثگَ ُؽچي ثِت ُؽکي يؼٌي...ظيًَّْ-

 ....تْ يؼٌي-

 ؼّني ضْثي ثَ ثؽام کَ.ظاؼي ظّقم هعؼ چَ ثجيٌن گلتن ايٌْ.ُب ضْنَ ظلت.کدب هي کدب اّى...ثبثب ًَ-

 ظاؼي ّهتَ چٌع.نع

 هيکٌي؟ ضْؼي ضْظ ايٌدْؼي

 ًلكن نعٍ ظيعم کؽظم ثبؾ چهن ضْة ّلي نع چدْؼي ًلِويعم.ظاؼم ظّقم کَ ًيوَ ّ قبل يک تـؽيجب-

 .ؾًعگي اظاهَ ثؽاي

ى ضيلي هبَُ قَ ظّ ايي تْ ّلي.ًعانتين ثؽضْؼظ ؾيبظ اّل قبل يک  ثؽاظؼ چْى نع ثيهتؽ ثؽضْؼظاْه

 ثيهتؽ ُكت آؼتيٌن نؽيک

 .هيعاؼم ثؽ هعم ْؽكَ يک ي خبظٍ يَ تْي ظاؼم ٌُْؾ.كبيعٍ چَ ّلي.هيجيٌوم

 چي؟ يؼٌي اًّْهت ايي ضْة-

 .ًعاؼٍ ثِن ازكبقي تؽيي کن اّى ّ ثْظٍ ْؽكَ يک ػهون هعت ُوَ ايي تْ يؼٌي-

 ًَ؟ هيگي ههٌگبم هتي ايي اؾ يب نؼؽ تْ آؼاهيـــــــــف-
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 ثَ هلوْ هلت ضْظ.ًيكت ظقت.ًيكت غُي هيٌْيكَ کَ چيؿي اّى.هيٌْيكَ ضْظآگبٍ ًب ػبنوَ ّهتي اظم.اؼٍ-

 ثب.هيگيؽٍ ظقت

 هيٌْيكَ ػهن خُْؽ

 ًعاؼٍ؟ زكي ُيچ ثِت اّى کَ هٓوئٌي کدب اؾ هيگن-



 ؿيؽ يب ضبيي ؼكتبؼ ُيچ.ًعانت ًگبُبم ثَ ّاکٌهي ُيچ االى تب ّلي...ًيبّؼظم ؾثْى ثَ زبال تب ظؼقتَ-

 يَ كوّ.ًعانت هؼوْلي

 گلت ضًَْ هيؽم ظاؼم گلتن تب هي ّلي ثْظ اّهعٍ تبؾٍ اّى ثْظين اؼتيي ي هـبؾٍ تْ کَ ثبؼ

 ظّقن هيعًّن.ُويي.هيؽقًْتن

 ظهبيون تک تک تْي هي.ًعاؼٍ ػهن اؾ ؼًگي ُيچ اّى ًگبٍ.هيهٌبقن ػبنوْ يَ ًگبٍ ػبنون ضْظم هي.ًعاؼٍ

 .هيکٌن كکؽ ثِم

 يبظتَ؟.اهؽّؾم انکبي زتي...هيعم گْل اّى يبظ ثب اٌُگبؼّ اکثؽ

 تئ.ثجيٌن ضْؼظًتْ ؿًَ ًعاؼم ظّقت هي.ُكتي ضْثي ضيلي ظضتؽ تْ ظاؼم ظّقت ضيلي ّ تْ هي اؼاهيف-

 ايي ثب ظاؼي

 .هيکٌَ ؼّضبکكتؽ تْ ؼّؾي يَ ػهن ايي.کبؼّ ايي ًکي.هيكْؾًّي ضْظتْ کؽظى ضْظضْؼي

 ثگي؟ ي هيطْاي تْ-

 قٌم اّى!تْ كوّ...تْيي هيجيٌَ اقيت کَ کكي تٌِب ّقّ ايي چْى.کٌي كؽاهْنم کي قؼي ثگن هيطْام-

 قي تْ

 کؽظي؟ كکؽ ضْظت زبل ثَ ثيبظ پيم چيؿي ُوچيي اگَ...اؾظّاخَ

 هيعًّي؟ چيؿي تْ-

 ضعازبكظ.ُويي کي كؽاهْل اؼاهيف-

 .اٍ...ـ نـــــبظيـــــــ.....ًؽّ...کي يجؽ نبظي-

 "ُيـــؽاظ"

 .ؼكت ظؼ ضكتگين ي ُوَ.ثْظم ًؽكتَ قلؽي ُيچ ثْظ ّهت ضيلي.ثْظ هْهغ ثَ قلؽ ايي چوعؼ کَ اش

 ؼّ هب ُوَ هيؿظ زؽف ضْظهًْي ُوَ ثب اًّوعؼ ثكکَ ًويکؽظ ؿؽثت ازكبـ ايال اظم آؼاظ ّخْظ ثب

 .هيگؽكتي تسْيل

 ثَ ايٌکَ ثعّى اهؽّؾ ُويي ضبْؽ ثَ.نع توْم هيکؽظين كکؽنْ کَ چيؿي اّى اؾ ؾّتؽ ؼّؾ ظّ کبؼهْى

 ثعين ضجؽ کكي

 ثؽاي ظيگَ ضيبثْى يَ اؾ ؼاًٌعٍ هكيؽ تؽاكيک ضبْؽ ثَ گؽكتين هبنيي يَ ضًَْ تب كؽّظگبٍ اؾ.ثؽگهتين

 کٌبؼ اؾ.کؽظ اًتطبة ؼكتي



 ًهكتَ خلْيي ًيوکتبي اؾ يکي ؼّي پكؽ يَ ُوؽاٍ آؼاهيف.نع تب چِبؼ چهبم کَ هيهعين ؼظ ظانتين پبؼکي

 کَ خلْتؽ يکن.ثْظ

 .ثْظ ضْظل اّى ...ًَ ّلي...ثبنن ظيعٍ انتجبٍ نبيع کؽظم ًگبٍ قؽهْ پهت ظّثبؼٍ اّهعم ظؼ ثست اؾ ؼكتين

 نعٍ هطتل ثعًن قيكتن توبم.ثؿاؼٍ هؽاؼ پكؽي ثب کَ ثبنَ ظضتؽ ُوچيي ًويکؽظم كکؽنن ّهت ُيچ

 .نع ظاؿْى اػًبثن.ثْظ

 .اًّن ي کبؼٍ چي هي.هؽثَْْ چَ هي ثَ ايال.کؽظم ظاؽ چؽا هي ضعاي.هيؿظم ًلف ًلف

 نبُؿاظٍ ثجيي هيکٌي؟اش ًگبٍ ػوجْ ُي ثؽهيگؽظي اًوعؼ کَ قؽت پهت اكتبظٍ ثلْؼيت کلم قيٌعؼال-آؼاظ

 کلهتْ لٌگَ نِؽ ي

 ثؽقين؟ ًْايي ّ ًْى يَ ثَ هبُن ثهي ؾًم هيکٌَ پيعا

 .ًعاؼم زْيلَ ًؿاؼ قؽم ثَ قؽ آؼاظ-

 ؿؽيجي ازكبـ االى ثبثبتَ ضًَْ تؽکيَ کؽظي كکؽ گػنت ضْل گؽكتي؟ثِت ؿؽثت اؾ ظّؼي ظؼظ اضي-

 هيکٌي؟
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 !آؼاظ-

 !هيؿًي چؽا ثبثب ضْة-

 گلتي ّ کؽظى تؼدت کلي ظيعًوْى ثب ثبثب ّ هبهبى.ًؿظ زؽكي ُيچ ظيگَ آؼاظ ضًَْ ثَ ؼقيعى تب ضْنجطتبًَ

 تؽ ؾّظ چؽا کَ

 ثؽگهتين؟

 تٌِب ُن کٌبؼ اتيهْ ّ پٌجَ اظهي کعّم.ظّتب ايي کٌبؼ هيوًْع ضًَْ يکيوْى نع؟ثبيع چي ظيعي ُيؽاظ اش-آؼاظ

 ظلت هيػاؼٍ؟ًکٌَ

 هيطْاظ؟ کْچْلْ ثؽاظؼ يب ضْاُؽ

 اؼاظ ثَ کَ نٌيعم هبهبًْ يعاي.ؼكتن اتبهن ثَ ّ کؽظم ثًَِْ ؼّ ضكتگي ّ کؽظم ثِم اي هًٌْػي اضن

 چؽا ايي ّا :هيگلت

 کؽظ؟ ايٌْٓؼ



 يَ.ًبؾيَ ظضتؽ.ًؽكتَ ظقتم اؾ تب کؽظ ػوعل ؼكت قؽيغ ّ اّهع ضْنم ظضتؽٍ يَ اؾ اًّدب.هبهبًي ُيچي-

 تيکَ.ايَ تؽکيَ هعل

 نعٍ تٌگ ؾًم ّاقَ ظلم االى!ضْظل ّاقَ ايَ

 هيگَ؟ ظاؼٍ چي ايي!ُيـــــــــــــؽاظ ثعٍ هؽگن ضعا: ؾظ يعا خب ُوْى اؾ هبهبى

 .پؽت ّ چؽت.خبى هبهبى ُيچي:گلتن ضْظل اؾ تؽ ثلٌع

 ُوْى ثبؾ چهوبم ثكتي هسٍ ثَ ّلي ثهَ ضت قؽظؼظم نبيع تب ثكتن چهبهْ ّ گػانتن ثبلم ؼّ قؽهْ

 خلْي پبؼى ي يسٌَ

 ثْظ ظيْاؼ ؼّي کَ اي ضٓبْي تبثلْي ثَ چهون يِْ کَ ثْظم نعٍ ضيؽٍ ؼّم ؼّثَ ثَ.هيْهع چهبم

 تٓوئيي غکؽااهلل ثَ ػلي."اكتبظ

 ثبؼٍ يک ثَ ّخْظم توبم کَ ظانت اي هؼدؿٍ چَ ًويعًّن.کؽظم تکؽاؼ ؼّ ايَ ظل تَ اؾ ثبؼ يَ" الـلْة

 اؾ ضبلي كکؽم.نع آؼّم

 ضْاة قبػتي قَ زعّظ.ثْظ نعٍ نت کؽظم ثبؾ کَ چهوبهْ.ضْاثيعم اؼّم ّ ثكتن چهوبهْ.نع ُؽچيؿي

 ظيعم پبييي اّهعم.ثْظم

 ثؿى آة يْؼتتْ قؽ ثؽّ.کلي نعي ضكتَ نعي؟ثگؽظم ثيعاؼ پكؽم:گلت ظيعًن ثب هبهبى.هيؿى قؽ هبهبًيٌب

 .ثطْؼ نبم ثيب

 ظلجؽم؟ گهْظي چهن ضْاة اؾ ثْقَ کعاهيي ثب...ضلتَ ؾيجبثي ثَ ثَ-اؼاظ

 هطبْت ثبثب کَ ثؽظاؼم اثْ ليْاى اّهعم.ضْؼظم نبهوْ اؼاهم کوبل ظؼ ثبالضؽٍ.نع قبکت ثبثب ًگبٍ ثب اؼاظ

 .ظاظ هؽاؼم

 ضْاقتگبؼي هؽاؼ ّ ؼزيوي ي ضبًْاظٍ ثَ ؾظ ؾًگ گلتن هبهبًت ثَ هٌن ثؽگهتيي ؾّظتؽ کَ زبال ُيؽاظ-

 .كؽظا ّاقَ گػانت

 .ثْظم کؽظٍ ٌُگ.ًجْظ قؽم تْ ُيچي.کؽظم ًگبٍ چهبل تْ ّ کؽظم ثلٌع قؽهْ.ظانتن کن ُويٌْ

 :کٌَ کوک اّهع هثال ظيع هٌْ زبل کَ اؼاظ

 .ثعٍ ثع ضجؽ ثؼعل ثؽٍ پبييي گلْل اؾ اة هلپ يَ ثؿاؼ خبى ثبثب-

 ّ لح.کٌن هوبّهت هيطْام کي تب گلتن ضْظم ثب.کهيعم ػوين ًلف يَ.ثْظى هي الؼول ػکف هٌتظؽ ُوَ

 ُؽچَ.کبكيَ لدجبؾي

 .ثبظاثبظ



 ُيؽاظ؟ ثگي ًوطْاي چيؿي-ثبثب

 .ضْاقتگبؼي هيؽين كؽظا هجْلَ.ثگن چيؿي ثبيع هگَ....ًَ-

 هؽاكَ ّ ظػْا ثعّى ايٌعكؼَ چؽا کَ ثْظ کؽظٍ تؼدت ثيچبؼٍ.اكتبظ ظقتم اؾ هبهبى هبنن ؾظم زؽكْ ايي تب

 .کؽظم هجْل
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 .ًکٌن هجْل هيطْاي.خبى هبهبى چيَ-

 .کٌي هجْل ؼازتي ايي ثَ ًويکؽظم كکؽ.ضْؼظم خب يکن كوّ...پكؽم ًَ-

 .ًيكت هِن ظيگَ ُيچي ثؽام.ضكتن ؾًعگي اؾ.هبهبى نعم ضكتَ خٌگيعى اؾ ظيگَ-

 ًهكتن ؼكتن ضؽظ اػًبثي ثب.ظؼاّهع ثيهتؽ زؽين.اّهع چهوبم خلْ آؼاهيف هؼًْم ي چِؽٍ لسظَ يَ

 چٌع.زيبِ ُبي پلَ ؼّ

 تْ ثبال گْنين اّهع يبظم تبؾٍ گهتن خيجبهْ.هيبظ گْنين ؾًگ يعاي ظيعم کَ ثْظ ًگػنتَ ثيهتؽ ظهيوَ

 يعاي ايي پف.اتبهَ

 ثْظ ْجيؼي کَ ُن اًّوعؼ.هيبؼٍ ظؼ يعا ظاؼٍ ّايكتبظٍ ظؼ ثبالي کَ کبقکْهْى ظيعم چؽضًْعم قؽهْ!چيَ

 نک ثَ لسظَ يَ ضْظم

 :گلتن ّ کؽظم ثِم ؼّ.ثْظ گػانتَ قؽکبؼم هٌْ ّخجي ًين.گؽكت ضٌعم.اكتبظم

 .اؾاظي ظّلت ُلت اؾ کبقکْ زبلت ثَ ضْل

 ."ضؽي ضيلي.ضؽي ضيلي"

 ًويعٍ يبظل زكبثي ظؼقت زؽف تب ظّ...!کٌَ کبؼ چي اؼاظّ ايي ثگن ضعا .گؽكتي يبظ چيَ ايي اظة ثي-

 .کَ

 ."ًکي ًکي ًکي:"هيؿًَ خيؾ ظيعم کَ کٌن ًبؾل تب آّؼظم ظقتوْ پبنعم خبم قؽ اؾ

 .پيهن اّهع ثْظ نٌيعٍ ُبهْ ضٌعٍ يعاي کَ آؼاظ.کؽظم ؿم ضٌعٍ اؾ

 ثِم يب ثعؾظتم ضْاقت کكي اگَ گػانتن ّ آضؽ هْؼظ ايي. کؽظم کبؼ ثبُبل ضْة چَ ظاظال هيجيٌي-اؼاظ

 ثتًَْ کٌَ زولَ

 .کٌَ ضجؽ ثب هبؼّ



 !تؽثيتت ايي ثب ُن تْ.کلم پف ؾظم يعًَّ

. ضْاقتگبؼي ثؽين ػًؽ 6 قبػت اهؽّؾ ثْظ هؽاؼ.ّايكتبظم ظؼ خلْ اّهعم.ثْظ ضلْت ًوبيهگبٍ اهؽّؾ

 ظضتؽي ضْاقتگبؼي خبلجَ

 .ًعيعهم ثبؼم يَ زتي کَ هيؽم

 .آؼاهيكَ ظيعم اّؼظم ثبال کَ قؽهْ.ّايكتبظٍ خلْم يکي کؽظم زف کَ ثْظم كکؽا ُويي تْ

 غٌُن تْي لؼٌتي اكکبؼ ُوْى ؾّظ ضيلي ّلي ثؿًن لجطٌع اّهعم.کؽظم كؽاهْل چيؿّ ُوَ ثبًيَ چٌع ثؽاي

 ثَ كوّ ظؼًتيدَ.اّهع

 .ًعانت اؾهي قؽظّ ؼكتبؼ ايي تْهغ.ضْؼظٍ خب ثْظ هؼلْم.کؽظم اکتلب قالهم خْاة ظؼ قؽم ظاظى تکْى

 .هيبيي قلؽ اؾ كؽظا هيکؽظم كکؽ-

 .ثوًْين ايي اؾ ثيهتؽ کَ ًعانتين کبؼي: ظاظم خْاة قؽظي ثَ

 ثْظ هؼلْم.اكتبظ ؼاٍ ثَ اؼّم اؼّم ّ کؽظ ضعازبكظي اُكتگي ثَ ّ ظاظ تکْى قؽنْ .كکؽ تْ ؼكت لسظَ يَ

 نعٍ ًبؼازت ضيلي

 .کؽظم ًگبٍ ؼكتٌهْ ًبؼازتي ثب ّ کؽظم ثبؾ چهوبهْ.ظيعم چهبل تْ انکْ ظؼضهم اضؽ ي لسظَ.

 .کؽظم گل قجع ظؼضْاقت ّ كؽّني گل ؼكتن ثبيع هبهبى قلبؼل ثَ ّ ثْظ 5 قبػت..

 خٌبة؟ هيطْايع هؽاقوي چَ ّاقَ ثپؽقن هيهَ-كؽّل گل هؽظ

 هيکٌَ؟ كؽهين نوب ثؽاي هگَ-
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 ّاقَ اگَ.هيکٌن کبؼ گاليل ثيهتؽ تْل ثطْايع ضتن ّاقَ ًکؽظٍ ضعايي اگَ...هؽثبى زؽكيَ چَ ايي-

 هٌبقجت يب ضْاقتگبؼي

 .ظاؼٍ كؽم هُيم کال ضْة کَ ثطْايعم اي ظيگَ

 .ثؿاؼ گاليل ضْاقتي اگَ ًعاؼٍ كؽهي ُيچ ضتن ثب م ثؽا ّلي.اهب هيطْام ضْاقتگبؼي ّاقَ-

 اقتلبظٍ اؼکيعٍ ّ هؽهؿ ّ قليع ؼؾ تؽکيت اؾ ظانت.نع ههـْل ّ گلت ي ااهلل الي الَ ال ظيع هٌْ زبل ّهتي

 .هيکؽظ



 کَ نيک ضيلي قبضتوْى يَ خلْي ثؼعل ظهيوَ ثيكت اؾ کوتؽ ّ هبهبًيٌب ظًجبل ؼكتن نع توْم کَ گل کبؼ

 ي ضبًْاظٍ هٌؿل

 کَ ثْظين هٌتظؽ ايلي ظؼة خلْي.ثبال ؼكتين نع ثبؾ کَ ظؼ ّ ؾظين ؾًگْ.ثْظين ّايكتبظٍ ثْظ تْل ؼزيوي

 زعّظا اهبيي ّ ضبًن

 ثْظى هي قبل ّ ُوكي گلت هيهَ کَ پكؽ تب ظّ قؽنًْن پهت.گلتي ضْنبهع ّ کؽظى ثبؾ ظؼّ هكي

 زعـ.ثْظى ّايكتبظٍ

 اؾ ثؼع.هيکؽظ زف اؼاههْ تْل اظم کَ ظانتي ههٌگي ّ قبظٍ ي ضًَْ.ثبني ظضتؽٍ ثؽاظؼاي ثبيع کَ ؾظم

 هؼوْل زؽكبي يسجت

 :اّهع زؽف ثَ هبهبى ثبالضؽٍ

 .ًويبظ گلن ظضتؽ ؼزيوي ضبًن-

 .گلن ثيبؼ چبيي ظضتؽم.خبى ُكتي..زتوب ثلَ-

 ظؼ اؼّم ثْظ ًهكتَ هي کٌبؼ کَ اؼاظ.ًکؽظم ًگکبل ّلي.کؽظم زف ّؼّظنْ.نٌيعم َؼيلي قالم يعاي

 :گلت گْنن

 نؽهٌعٍ.اكتُبزَ هيبكم.گػانت هٌگَ الي ؼّ تْ هبهبى.ظاؼٍ اي هيبكَ چَ ايي کَ ًويعًّي ُيؽاظ ّاي-

 پب ًويهَ ظيگَ ظاظال

 .کهيع پف

 زؽف ثَ اؼاظ کَ ؾنتَ ايٌوعؼ يؼٌي ضعا يب گلتن ضْظم ثب.ظاظم هْؼت ظٌُوْ اة اؼاظ زؽف ايي ثب

 تب کٌن ثلٌع قؽهْ اّهع؟اّهعم

 .گؽكت ؼّم ي خلْ ؼّ چبيي کَ اي لسظَ اّى ثب نع هًبظف ُوؿهبى کَ ثجيٌن هيبكهْ

 ؼّي ثَ ؼّ.ؾنتَ گلت اؼاظ چْى. ضْؼظم خب لسظَ يَ.ظانت هؼًْهي ي چِؽٍ.کؽظم ًگبٍ يْؼتم ثَ

 اثي چهبي ثب ظضتؽي هي

 .هيکؽظ ؿؽم ًگبُم تْ ؼّ تْ قبظگي ثَ کَ ثْظ اهيبًْـ هثل

 .نع ؼظ اًّن ّ گلتن هوًٌْي ّ ثؽظانتن كٌدًْي ّ اّهعم ضْظم ثَ قؽيغ

 ثؽى خّْى تب ظّ هجلم ثِتؽٍ ّلي هٓلت ايل قؽ ثؽين کؽظين ؼّ كؽػي يسجتِبي کَ زبال ضْة-ثبثب

 .ثؿًي زؽكبنًْْ



 تؽکيت.ظانت هؽتجي اتبم.ؼكتين ُكتي اتبم قوت ّ پبنعين خبهْى اؾ ظّ ُؽ ؼزيوي اهبي ي انبؼٍ ثب

 ثَ اظهْ اتبهف ؼًگي

 :گلت ّ قوتن ثَ کؽظ ؼّ ًؿظين زؽكي ُيچ کعّهوْى ُيچ ّهتي گػنت کَ ظهيوَ چٌع.هيکؽظ ظػْت اؼاهم

 ثؿًيي؟ زؽكي ًعاؼيي هًع نوب-

 .اّهعم ضْظم ثَ ؾّظ ّلي ضْؼظم خب لسظَ يَ

 تسًيالت.هيکٌن کبؼ پعؼم هبنيي ًوبيهگبٍ تْ زبَؽ زبل ظؼ.قبلوَ 26 ُكتن کيبى پْؼ ُيؽاظ.ثلَ.ام-

 ظيپلوَ.ًعاؼم ُن اًچٌبًي

 .ضعهتن ظؼ هي ثْظ قْالي اگَ.ام

 هٌن...ثگػؼين...نوب ّلي هيؿاؼى کالـ کلي ّ هيکٌي هؼؽكي ّخَ ثِتؽيي ثَ ضْظنًْْ ُوَ خبلجَ ثؽام-

 ليكبًف ؼزيوي ُكتي

 چيَ؟ اؾظّاج اؾ نوب ُعف ثپؽقن هيتًْن...ثبًکي کبؼهٌع زبَؽ زبل ظؼ ّ ظاؼم زكبثعاؼي

 

36 

 اؾ ّ نعم ػًجبًي ظانتن اػتوبظ پبکيم ثَ کَ ظضتؽي ظقت اؾ ايٌکَ ضبْؽ ثَ هيگلتن؟ ثبيع ُعف؟چي

 ضكتَ هبظؼم ثب خٌگيعى

 ...ضعايب ُي!ضْاقتگبؼي اّهعم نعم

 .ًعاؼم ضبيي ُعف هي ضبًْم-

 .کؽظ تؼدت زؽكن اؾ اًگبؼ

 هيکٌيي؟ کبؼ چي هي ؼّي ثَ ؼّ االى پف...هيهَ؟ هگَ-

 .ثگيؽم قبهْى ّ قؽ ثِتؽٍ ّ هيگػؼٍ ظاؼٍ اؾظّاخن قي اؾ هؼتوعى پعؼم ّ هبظؼ-

 اّهعيع؟ ضبًْاظتْى اخجبؼ ثَ االى نوب پف-

 !ثلَ گلت ثبيع ّلي هيگن ايٌْٓؼ کَ نؽهٌعٍ-

 :گلت لسظَ چٌع اؾ ثؼع پبييي اًعاضت قؽنْ



 اؾظّاج ضْاقتگبؼين اّهعٍ اخجبؼ ثَ کَ کكي ثب ًويتًْن.ثگن ؼاقت ؼّ هٌن.ثْظيي ؼاقت ؼّ کَ ضْثَ.ًَ-

 .کٌن

 ؼَبيت ثب ثعًَّ کَ گلتن ثطْؼٍ ثِن کَ ًگلتن ايٌْ.اضؽ يلر اؾ ثَ اّل خٌگ.ؾظ ؼَبيت ثؽم چهبم

 .ًيْهعم

 ..ّ اخجبؼ ؼاخت هي کَ ًگيع ضبًْاظتْى ثَ هيهَ ضبًن ُكتي كوّ-

 ّ ثؿًي ؾًگ هبظؼتْى ثَ کَ هيگن ثؼعل ّ هيکٌن اػالم ضبًْاظم ثَ ؼّؾ چٌع ثؼع خْاثوْ هي..هيلِون-

 خْاة ظليل.ثعى خْاة

 .هيکٌن ثًَِْ چي يَ ثبالضؽٍ ُن هٌلين

 .ثؽاتْى هيکٌن خجؽاى-

 .ًؽيع ظضتؽي ُيچ ضْاقتگبؼي اخجبؼي ثؼع ي ظكؼَ كوّ کٌي خجؽاى ًويطْاظ نوب-

 ظؼ ضْة...ؼقيعين ًتيدَ ثَ هيکؽظى كکؽ ضعاُب ثٌعٍ.ؾظى ظقت اكتطبؼهْى ثَ اّهعين ثيؽّى ظؼ اؾ تب

 ؼقيعٍ ًتيدَ ثَ ايل

 ثَ ّ کؽظ اي انبؼٍ هبظؼل ثَ ُكتي کَ خبم قؽ ًهكتن ؼكتن.هيطْاقتي اًّب کَ اي ًتيدَ ًَ ّلي ثْظين

 ثَ.ؼكتي انپؿضًَْ

 .ثؽگهتي کَ ًکهيع ظهيوَ

 .ضبًن ػؽّـ هثجتَ خْاثت کَ ايهباهلل ضْة-هبهبى

 .ًويهَ قؽقؽي.هِويَ اهؽ اؾظّاج ثبالضؽٍ.کٌَ كکؽ يکن خبى ُكتي ثعيع اخبؾٍ اگَ-ؼزيوي ضبًن

 .ُكتين ضْنتْى ضجؽ هٌتظؽ...هٓؼب ثلَ-هبهبى

 :گلت ّ ضٌعيع گْنن ظم ُؽُؽ اؼاظ ؾظ هبهبى زؽكْ ايي تب

 .هثجت ثطْاي هبهبى ّاقَ ّلي...هٌليَ خْاة ضْل ضجؽ کَ تْ ّاقَ!ثبنَ چي ضْل ضجؽ تب-

 اًگبؼ هبهبى ضًَْ ؼقيعين ّهتي.گؽكتي ؼكتي ػؿم گؽاهين ي ضبًْاظٍ کن کن.گؽكتن ضٌعهْ خلْي ؾّؼ ثَ

 ؼّ. ثْظ گؽكتَ اقتؽـ

 :گلت ّ ثبثب ثَ کؽظ

 ثبنَ؟ هٌلي خْاثهْى ًکٌَ...هيگن-



 ؾّؼ.گػانت ازتؽام ثبيع ًظؽنْى ثَ ثْظ هٌلي خْاثهْى اگَ ّلي ثْظى هستؽهي ي ضبًْاظٍ کَ ظؼقتَ-ثبثب

 .ًيكت کَ
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 ؟!ثگن چي...ّااهلل ًويعًّن-هبهبى

 .نْ ضلَ ُيچي-کبقکْ

 !!!نع هسْ اكن تْ ؼكت ْؽكهَ ثَ ًگبُب ظيع تب.کؽظين ًگبٍ اؼاظ قوت ثَ ُوَ کبقکْ زؽف ايي ثب

 ؾنت زؽف خلْل ًگلتن.اضَ ظاظي يبظ ثكتَ ؾثْى ايي ثَ زؽكيَ چَ ايي تؽثيت ثي ي پكؽٍ-ثبثب

 کَ ثگَ هِوْى ثَ ظّكؽظا.ًؿى

 .ًلِن ي پكؽٍ ّاقوْى ًويوًَْ اثؽّ

 كِن..ى-کبقکْ

 .تؽکيعين ضٌعٍ اؾ ّهبهبى اؼاظ ّ هي کؽظ تکؽاؼ ؼّ ثبثب زؽف کبقکْ ايٌکَ هسٍ ثَ

 .يْتَ َجّ هثل کبقکْ ايي.هيکٌي تکؽاؼ اؼاظّ ؿلّ کبؼ ظاؼي کَ ُن نوب خبى ثبثب-

 .کؽظيي ؿلّ هي هثَ الل ؾثًْن ُن نوب گلت هكتوين ؿيؽ...ُيؽاظّ هيجيٌي ثبثب-اؼاظ

 .کؽظ كؽاؼ اتبهم قوت ّ ؾظ زؽكهْ

 .هيعًَّ ضعا!هيهَ چي ثچم هًْعم.ظاظ ثبظ ثَ اضؽي کؽظين تؽثيت ؼّ ظّهي ّ اّلي چي ُؽ-ثبثب

 آؼاهيف

 .نع ثبؾ ظؼ کَ ثْظم کؽظٍ ثـل ؾاًُْبهْ ّ ثْظم ظاظٍ تکيَ ظيْاؼ ثَ ّ ثْظم ًهكتَ تطتن ؼّ

 اتبهت؟ تْ اّهعٍ کكي چَ ثجيٌي ضْاي ًوي-

 .تؽکيع ؼّؾم چٌع ثـٍ ؼُب ظيعى ثب.اّؼظم ثبال قؽهْ ؼهؾ ثي

 اؾ کَ ؼّؾٍ چِبؼ.اضَ هيکٌي گؽيَ ثِبؼ اثؽ هثل ظاؼي چؽا.ظاظ اي.اضَ زبليَ چَ ايي اخي ػهن.اؼاهيكن-

 ثيؽّى ضًَْ ظؼ

 ؾّؼ ثَ ّ هيؿاؼي ًطْؼظٍ ظقت اتبهت تْ هيبؼٍ کَ نبهتْ ًبُبؼ هيگَ هبهبًت.ضبهْنَ کَ گْنيتن.ًيْهعي

 هبنن چٌع اّى



 .ثِم ثگن چي هًْعم.ًگؽاًتَ ثيچبؼٍ.ًويؿًي زؽف کكي ثب.هيطْؼي

 :گلتن كوّ ؾّؼ ثَ.کٌَ پيعا خؽيبى ُبم ؼيَ تْ ثتًَْ ُْا نبيع تب هيؿظم ًلف ًلف. هيکؽظم ُن ُن

 .هيهن ضلَ ظاؼم ؼُب-

 .کؽظ ثبؾ اتبهوْ ي پٌدؽٍ ؾّظ ضيلي ؼُب زؽكن ايي ثب

 .ثکم ػوين ًلف ؼُب خْى....ثکم ًلف اؼاهيف-

 کْتبُي ُبي ًلف تٌِب ّ ثکهي ػوين ًلف يَ زتي ًتًْي قطتَ. ثْظ ثع ضيلي زبلن.ًويتًْكتن هي ّلي

 کَ ثکهي ثتًْي

 .هيکٌَ ضلت ثيهتؽ

 .يْؼتن تْ ؾظ هسکن ّ ثبال ثؽظ ظقتهْ.هيلؽؾيع پبل ّ ظقت.ثْظ نعٍ انک پؽ چهبل ؼُب

 .هيهي ضلَ ظاؼي.ثکم ًلف هيگن لؼٌتــــــي-
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 ثـٍ ايي ثبالضؽٍ ّ کهيعهْ ػوين ًلف يَ.کؽظى كؼبليت ثَ نؽّع ُبم ؼيَ اًگبؼ ؾظ کَ اي َؽثَ ثب

 ضلن ظانت کَ لؼٌتي

 ظاظٍ ظقت اؾ ؼّ ػؿيؿي کَ کكي هثل.ؾظم ؾاؼ.ثْظ نعٍ خبؼي يْؼتن ؼّ انکبم.تؽکيع هيکؽظ

 ي نًَْ ؼّ گػانتن قؽهْ.ثبنَ

 .کؽظم ّگؽيَ ؼُب

 اؼؾنهْ اّى...هي ػؿيؿة...هي ظّقت...هي ضْاُؽ.ثگن ثبؼ چٌعهيي ًَ؟ثؽاي اًَّ ضبْؽ ثَ ايٌب ي ُوَ-

 کَ کبؼي تٌِب.ًعاؼٍ

بى ثَ ثؽات اّى ػهن  .گؽيكت ّ تٌِبيي هيبؼٍ اؼـه

 گلتن ثِت.ؼكتي هي يعهم هؽثْى ظّؼاظّؼ.هيکؽظي ًگبُم ظّؼاظّؼ ؼكتَ؟ُي يبظت ؼّ قبل يک اّى

 گْل هگَ...ًکي

 ًؿظيکي ايي.نع تب ظّ نوب ثيهتؽ ظيعاؼاي قجت کَ ُن اؼاظ ّ اؼتيي نؽاکت.ُيچ کَ ُن هبَُ چٌع ظاظي؟ايي

 تؽ ّاثكتَ ؼّ تْ



 ضْظتْ کَ خْؼي هيکٌي قؽ اّى يبظ ثَ قبػتْ يک ي ظهيوَ نًت ُؽ تْ.ًَ ؼّ اهب اّى ّلي.کؽظ

 کَ ايي..کؽظي كؽاهْل

 ثب.ًگْ اكتَ؟ؾّؼ هي يبظت ثَ زتي ؼّؾ. تْ ظهيوَ يک چي؟زتي اّى ّلي...ثکهي ًلف ثبيع کَ ايي..ُكتي

 کَ هي.ًکي ثع ضْظت

 .کَ ًؽكتي گيتبؼتن کالـ پيم ي خلكَ هيگَ هبهبًت. ًويطْام ثعتْ

  .گؽكتن ظقتن تْ ظقتبنْ

 ثيهتؽ ّ ثؿًَ زؽف ثبُبم هيطْاظ کَ کؽظ پيلَ ثعخْؼ کالـ اؾ ثؼع پْيبى.ثْظ پيم ؼّؾ پٌح ظؼقت...ؼُب-

 اًّوعؼ..ثگَ ضْظل اؾ

 ظاؿًْن ظانت ظؼّى اؾ ّخعاًي ػػاة زف يَ ُوؿهبى ّلي.کؽظم هجْل ؼّظؼثبيكتي تْ کَ کؽظ ايؽاؼ

 هيگلت کَ زكي.هيکؽظ

 ؼُب.اهْؾنگبٍ ّ ضًَْ هكيؽ تْ کَ پبؼکي ؼكتين.ظاؼم ُيؽاظ ثَ کَ ػهويَ ثَ ضيبًت ًهكتٌن اّى کٌبؼ زتي

 زتي.ضْثيَ پكؽ پْيبى

 .ثْظ ُيؽاظ پيم غٌُن هيؿظ زؽف ّهتي ّلي تؽ ضْة ُن ضْة اؾ نبيع

 اّى خوؼَ خبي اؼاظيٌب کَ كِويعم زؽكبنْى اؾ.اّهعى ضًْوْى نبم اؼتيي ّ ُليب ؼكتن ضًَْ کَ نت اّى

 .ثؽگهتي ؼّؾ

 ّؼّظي خلْي نبًكن اؾ.نعم ؼظ ًوبيهگبٍ خلْ اؾ کبؼ قؽ ضؽيع هؽکؿ ثؽم ايٌکَ هكيؽ تْ ثؼع ؼّؾ

 ّ غّم کلي ثب.ثْظ ًوبيهگبٍ

 .ُويي.ظاظ تکْى قؽنْ قؽظي ثَ خْاثن ظؼ اّى...اّى ّلي.گلتن قالم ّ خلْ ؼكتن نْم

 زؽف ثبُبم ظاؼٍ اکؽاٍ ثب اًگبؼ کَ ظاظ خْاثوْ خْؼي...ثؽگؽظيي ؾّظ ًويکؽظم كکؽ گلتن ثِم

 گلْهْ ثـٍ کَ ًويعًّي ؼُب...هيؿًَ

 .پبييي ًيبى چهبل خلْ کَ ثْظم گؽكتَ انکبهْ خلْي ؾّؼ ثَ.ثْظ گؽكتَ

 چي ُؽ!چيَ ؼكتبؼل ايي ظليل هيکؽظم كکؽ ايي ثَ ُوم.ثْظم ضْظم تْ ؼّؾ کل ؼكتن کَ ضؽيعم هؽکؿ

 کوتؽ هيکؽظم كکؽ ثيهتؽ

 ظؼقتَ.گؽكتي هؽضًي ؼّؾ چٌع ؼييكن اؾ ؼكتي ظيعى زبلوْ کَ ُب ثچَ.ثْظ ضؽاة زبلن.هيؽقيعم ًتيدَ ثَ

 اّى ّ هي ثيي کَ

 هبًغ هيکؽظ ؼكتبؼ ضْة ّ هيکؽظ ًگبٍ ثِن انٌب يَ چهن ثَ کَ ُويي ثَ هي ؼُب ّلي ًجْظٍ چيؿي ُؽگؿ

 ايي ْبهت ّلي..ثْظم



 ...ضعا ثَ..ًعاؼم ؼُـــــب....ًعاؼم ضهکهْ قؽظّ ؼكتبؼ

 .ًويهعم ضبلي چؽا ًويعًّن.کؽظم گؽيَ يْؼتوْ خلْ گؽكتن ظقتبهْ

 يَ چهن ثَ ّهت ُيچ ْْؼّ اّى.ظؼى قؽظٍ؟ثَ ثبُبت.کٌي كؽاهْل کي قؼي ُن تْ ايٌْٓؼيَ کَ زبال-

 ايٌعل تْ کَ ظضتؽي

 کَ ؼّؾي ُوْى ًويگي هگَ هيگن هي...ًبگِبًيهن ؼكتبؼ تـييؽ ؼاخت.ثلِوي ايٌْ ثبيع تْ.ًويجيٌَ ظاؼٍ ًوم

 زؽف ؼكتي پْيبى ثب

 !ثؽگهتي؟ تؽکيَ اؾ اًّبم ثؿًي
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 .کؽظم ًگبُم گٌگ

 قؽ ُويهَ کَ ؼّ تْ ثْظٍ قٌگيي ثؽال ثبالضؽٍ.ظيعٍ اّى ثب ؼّ تْ هيهعٍ ؼظ کَ اتلبهي نبيع.ظيگَ ضْة-

 پكؽ يَ ثب ظيعٍ ؾيؽ ثَ

 .ًيوکت ؼّي ُن کٌبؼ پبؼى تْ اًّن

 .هيهن ًبثْظ هي.ًعاؼٍ اهکبى...ًَ ّاي..لؽؾيع تٌن ؼُب زؽف ايي ثب

 ...هي ضعاي!هيکٌَ؟ ؼاخجن كکؽايي چَ االى اّى ؼُب-

 ضًَْ گْنَ خٌبؾٍ نجيَ کٌي ضْظت ؼاخت كکؽي يَ ثبيع تْ كؼال...ًويعًّن هيکٌَ كکؽي چَ اّى-

 اّليي ثؽاي.اكتبظي

 ثؽين ثپْل لجبـ پبنْ.ايي قؽاؽ هيؽين( گؽكت ْؽكن ّ ثؽظانت ثْظ اتبم کٌح کَ گيتبؼم قوت ؼكت)هعهن

 ؿيجتبت تب کالـ

 !ًکؽظٍ اضؽاخت اقتبظت ًهعٍ ؾيبظ

 .ظاظ تکْى اؼٍ ي ًهًَْ ثَ قؽنْ ؼُب کَ کؽظٍ ًگبٍ گيتبؼ ثَ تؽظيع ثب

 ...ثبنَ کبؼم ؼّ توؽکؿم ّ ًکٌن ضيبل ّ كکؽ کؽظم قؼي.ؼكتن کالـ اًّؽّؾ ؼُب ايؽاؼ ثَ

 گبُي اؾ ُؽ.ًيكت کالـ ثَ زْاقم ّ كکؽٍ تْ ثْظ هؼلْم.ثْظ ضْظل تْ نبظي اًّؽّؾ ُويهَ ثؽػکف

 ًگبٍ ثِن يْانکي

 .هيکهيع اٍ ّ هيکؽظ



 :گلتن ّ ثِم کؽظم ؼّ.نعم کالكَ

 نبظي؟ نعٍ چيؿي-

 ثهَ؟ ثبيع چيؿي هگَ ضْة...ًَ-

 .کالـ ثؼع ثَ کؽظم هْکْل ثسثوًْْ ي اظاهَ پف.ًعانتين يسجت ّهت

 ثگْ:گلتن نع توْم کالـ ايٌکَ هسٍ ثَ

 ؟ چيْ-

 .هيهي هًٌؽف ُي ّلي ثگي ثِن هيطْاي کَ چيؿيْ ُوْى-

 .تٌِبم ضًَْ ضًْوْى؟هي ثؽين اهؽّؾ هيبي-

 .ظيگَ ؼّؾ يَ ثبنَ.هيهن ّهؿازوت.هؽقي-

 ًَ: گلت ثلٌع تـؽيجب يِْ

 .هيکٌي ًگبهْى ظاؼى هؽظم هيؿًيف ظاظ چؽا.هيبم ضْة ضيلي-

 .ثؿًن زؽف ثبُبت ثبيع هي.ثيبي اهؽّؾ ثبيع زتوب کَ ثْظ ايي هٌظْؼم ثجطهيع-

 .ًَ ثگْ ههکْکي هيگن هي-

 ايي تْ.ظانتن هتلبّتي زف.کٌَ ػٌْ لجبقهْ ؼكت نبظي.ثْظم ًهكتَ ضًْهْى پػيؽايي هجل ؼّي....

 ثَ هيکؽظم زف ضًَْ

 .تؽم ًؿظيک ُيؽاظ

 .هي ظقت کٌبؼ هيؿ ؼّ گػانت ليْاًب.اّهع آة ليْاى يَ ثب نبظي ظهيوَ چٌع اؾ ثؼع

 

40 

 .ثْظم ًطْاقتَ اة کَ هي ّلي.ًکٌَ ظؼظ ظقتت-

 .هيهَ ًيبؾت ثؿاؼ-

 !ًويؽم؟ ثعي اة ثؼعل کٌي ضلن هيطْاي ًکٌَ چؽا-

 .ؼّت ثپبنن کؽظي ؿم هيگن ثِت ضًْوْى اّهعين ضبْؽل ثَ کَ چيؿيْ اّى کَ ّهتي تب اّؼظم اة.ًَ-



 !ظيگَ؟ هيکٌي نْضي.هكطؽٍ-

 .گلتن خعي کبهال هي.خبى اؼاهيف ًَ-

 !هٌْ هيتؽقًْي کن کن نبظي؟ظاؼي ثگي ثِن هيطْاي چي هگَ....تْ-

 .هيهي ؼّ ثَ ؼّ ّاهؼيت ثب ثِتؽ..ثعًّي اگَ هيکٌن زف ّلي..ًَ يب يگن ثِت کؽظم كکؽ ضيلي هي ؼاقتم-

 .هيؿًي يعهَ کوتؽ ضْظت ثَ ّ هيکٌي ُن کوتؽي ثبكي ؼّيب ايٌدْؼي

 ُيؽاظٍ؟ ؼاخت ثگي هيطْاي کَ چيؿي اّى-

 .ظاظ تکْى قؽنْ

 !ثگْ نبظي؟ؼاقتهْ اكتبظٍ؟اؼٍ اتلبهي ثؽال ًيْهعم ثيؽّى ضًَْ اؾ کَ ؼّؾي چٌع ايي تْ-

 ضْظت هيهَ ثبػث کَ چيؿي.ظيگكت چيؿي يَ هُيَ.ثِتؽٍ ُن تْ ّ هي اؾ زبلم ُيؽاظ.اؼاهيف ًَ-

 ػبنن ظيگَ کٌي تالل

 !ًجبني ُيؽاظ

 ...ًَ.ًجبنن ُيؽاظ ػبنن ظيگَ...لؽؾيع تٌن

 .هيجيٌي زبال.هيهَ ػبنون اًّن ؼّؾي يَ ثبالضؽٍ.ًويهن اهيع ًب هي-

 .اؼاهيف ًويؽقَ ّهت ُيچ ؼّؾ اّى-

 ...اؼٍ...هيکٌي زكبظت ظاؼي تْ ايال!اضَ هيعًّي کدب اؾ تْ ...چؽا-

 :ؾظ ظاظ قؽم يِْ

 .هيکٌَ اؾظّاج ظاؼٍ اّى...کي توْهم-

 .ثْظم ًلِويعٍ زؽكهْ هؼٌي...کؽظم ًگبُم ؾظٍ ثِت

 ظيعم.اكتبظ ظقتن اؾ ّقبيالم ّ ضْؼظم يکي ي تٌَ ثَ تٌَ يِْ کَ ثيؽّى ثؽم کَ کؽظم ثبؾ ظؼّ ػًؽ ظيؽّؾ-

 ّقبيلوْ .پكؽقت يَ

 !ُكتي؟ هبظؼ يب پعؼ گلت ثِن ثؼعل کؽظ ضْاُي ػػؼ کلي ّ ظقتن ظاظ کؽظ خوغ

 ثْظهم ًعيعٍ خبيي کؽظم ًگبُم ُؽچي ّلي ضْاقتگبؼي اّهعٍ ًکٌَ گلتن ثؼع کؽظم تؼدت کلي اّلم

 ّ کؽظم يعا ثبثبهْ.



 پيم ؼّؾ چٌع پْؼکيبى ي ضبًْاظٍ گلتَ پكؽٍ اّى کَ نٌيعم هبهبى اؾ اّهعم کگَ ؿؽّة.ثيؽّى ؼكتن ضْظم

 ثؿؼگهْى پكؽ ّاقَ

 ؼاقتيتم ُن ثبثبم!پكؽيَ خْؼ چَ کَ تسوين ثْظ اّهعٍ اًّن.ضْاُؽل ضْاقتگبؼي ثْظى اّهعٍ ُيؽاظ يؼٌي

 تؼؽيق اؾل کلي

 تْ ُوم ظيهت اؾ.آؼاهيف قْضت ثؽات ظلن لسظَ اّى کؽظ يص تٌن نٌيعم ؼّ زؽكب ايي تب کي ثبّؼ.کؽظ

 ًويطْاقتن.كکؽتن
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 اّى .ثؽات ثيبؼٍ ػؽّقيهْ کبؼت ظاظانت ايٌکَ تب ثِتؽٍ کٌي كکؽ ُؽخْؼ ضْة ّلي ثلِوي ايٌدْؼي

 تْ ّ هيکٌَ اؾظّاج ظاؼٍ

 .هيکٌَ ظيؽّؾت اؾ تؽ ظاؿْى ؼّؾ ُؽ کَ ْؽكَ يک زف يَ ثب هيوًْي

 ...ًويٌي زؽف چؽا...ثگْ چيؿي يَ....آؼاهيف...آؼاهيف

 ّهت يَ ًکٌي قکتَ.کي گؽيَ زعاهل آؼاهيف...ظاظم ضجؽ ثِم کؽظم ؿلّ....کؽظم چي هي ضعايب ّاي

 (هيطْؼٍ ؾًگ اؼاهيف گْني لسظَ ُوْى)

 قالم-

-.... 

 هي ًويؿًَ زؽكن زتي نْى تْ ؼكتَ االى ظاظم ثِم ثعي ضجؽ يَ هي ؼاقتم.ضبًن ؼُب اؼاهيكن ظّقت هي-

 .تؽقيعم

-.. 

 ..اضَ!...گْنم؟ تْ ثؿًن...چي؟-

-... 

 .ضعازبكظ!هيگن کَ اظؼقي ثَ ثيبيي نوب.ضْة ضيلي-...

 .ثيبي ظؼ نْى تْ اؾ کَ هيؿًن ثجطهيع ّلي نؽهٌعتن هي اؼاهيف-

 .هيؽيطتن انک ّ هيکؽظم ًگبٍ ثِم.نکًْع انکبهْ قع کَ ثْظ قيلي ي َؽثَ ّ ثبال ثؽظ ظقتهْ



 !هيکٌي گؽيَ چؽا ثجطهيع کَ گلتن ًْکؽتن هي اؼاهيف-

 .کؽظم ًوي كکؽ هيػاؼٍ تٌِبم ُويهَ ّاقَ ظاؼٍ ُيؽاظ ايٌکَ خؿ ُيچي ثَ لسظَ اّى هي ّلي

 .ثْظ هكججم نبظي قيلي کَ ؼّ ظؼظي ًَ.هيکؽظم زف انکبهْ ًَ

 !ضْظهْ کهيعى ًلف ًَ

 ثعّى...ًويتًْن اّى ثعّى کَ هيعًَّ...ًَ.هيعّ اّى...ًويکٌَ ايٌکبؼّ اّى...ًعاؼٍ اهکبى نبظي...ًَ-هي

 اش.هيؽم ..هيـــــــ...اّى

 ضعاااااا

 .نع ثكتَ چهبم کي ًلِويعم کَ ؾظم ؾاؼ ّ کؽظم گؽيَ اًّوعؼ

 .ثْظ ًهكتَ تطت ؼّ کٌبؼم ؼُب ّ ثْظم ؼُب اتبم تْ کؽظم ثبؾ چهبهْ ّهتي

 !ثؽم؟ هؽثًْت نعي ثيعاؼ-

 .ؼكت يبظم چي ُوَ لسظَ يَ ثؽاي

 هيکٌن؟ کبؼ چي ايٌدب هي ؼُب-

 ضْظهْ ؾّظ هٌن.نعٍ ثع زبلت گلت ظاظ خْاة نبظي ّلي ؾظم ؾًگ ثِت کَ ثْظي ايٌب نبظي ي ضًَْ-

 ّهتي.ضًْهْى ؼقًْعم

 تب ؾظى قؽم ثِت.ظؼهبًگبٍ ثؽظهت گؽكتن اژاًف .ثْظي اكتبظٍ ثيِْل ثْظي کؽظٍ گؽيَ ثف اؾ ؼقيعم

  زبلت ايي ثب.اّهع خب زبلت
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 ؾًگ ًجبل هبهبًتن ًگؽاى.ضْظهْى ضًَْ اّؼظهت کَ نع ايي.هيکؽظ قکتَ هبهبًت ضًَْ هيجؽظهت اگَ

 هيطْاي نت گلتن ؾظم

 .ثوًْي هب ضًَْ

 ...ؿؽيجـــــــَ اّى ُيـــــــؽاظ نبظيــــ.اّؼظى ُدْم قؽم ثَ ثبظ هثل ضبْؽاتن نع توْم کَ ؼُب زؽكبي

 .ضْظل هؽظ ثکٌَ هٌْ هؽظ هيطْاظ کَ اي ؿؽيجَ



 هي هبل ظيگَ اّى چْى ًکٌن كکؽؼ ُيؽاظ ثَ ظيگَ کَ ثگين ضْظهْ خلْي زتي هيهَ ثبػث کَ اي ؿؽيجَ

 هبل ثَ ًجبيع ّ ًويهَ

 .ظانت چهن هؽظم

 ٌُْؾم هي.ثيبم کٌبؼ هُيَ ايي ثب ًويتًْن هي هيعًّي کَ تْ ؼُب .گلتَ ظؼّؽ نبظي ثگْ..... ظؼّؿَ...ؼُب-

 ظّقم ّخْظ توبم ثب

 .ثکهن ًويتًْن ًلف ظيگَ کَ.هيويؽم اّى ثعّى کَ هيعًّي.ؼُب.ظاؼم

 .کٌي ضالو ّ هي ّ ثگي ثِم ًويؽي چؽا.ًويکٌي کبؼي ُيچ چؽا هيعًّي ؼّ ايٌب کَ لؼٌتي تْي

 اؾم هٌْ ظًيبي توبم ظانتي.ًويعاظم ظقت اؾ ظانتن کكيْ کن.هيؿظم ؾاؼ ّ هيگلتن.هيکؽظم گؽيَ ّ هيگلتن

 .هيگؽكتي

 .هيجبؼيعى ُن پهت تٌع تٌع. ثْظى زؽكب ايي اؾ تؽ قوح ضيلي ضْة ّلي.کؽظ پبى انکبهْ ظقتبل ثب ؼُب

 ثؽات ًويتًْن هي.هيجيٌن چهبم خلْ ايٌدْؼي نعًتْ اة ظاؼم کَ قطتَ ثؽام چوعؼ کَ ثعًّي کبل اؼاهيف-

 تْ ّلي.کٌن کبؼي

 .هيکٌَ ظؼقت چيؿّ ُوَ ؾهبى کي ثبّؼ.ًکي كکؽ ثِم ّلي قطتَ!...کٌي اؼّم ضْظتْ هيتًْي تْ.چؽا

 .ثکي ضْة؟قؼيتْ...ثِن ثعٍ هْل ؼُب خْى

 ًويبظ ثيؽّى گلْم اؾ يعام ظيعم کَ ثگن چيؿي اّهعم.کؽظم ثكتَ ّ ثبؾ ثبنَ هؼٌي ثَ چهوبهْ

 االى.کؽظم يبف يعاهْ.ايال

 .ثْظ تؽ كِن هبثل

 .هيؽم ظاؼم هي.ثْظي کٌبؼم هؽقي ؼُب-

 ظضتؽ؟ کدب-

 چيؿ ُوَ ثبثت.ثوًْن ًکي ايؽاؼ هيکٌن ضْاُم.ظاؼم ثيهتؽي اؼاهم ضًَْ ثؽم.ًويهن هؿازوت ظيگَ-

 .هوًٌْن

 .اؼاهيكن ثبل ضْظت هْاظت.هبيلي خْؼ ُؽ ثبنَ-

 .نع ؼظ خلْم اؾ هبنيي يَ ظيعم کَ اّهعم هي ثيؽّى ايٌب ؼُب ي کْچَ اؾ

 ضيلي.نع نؽّع ظّثبؼٍ ام گؽيَ.هيؽٍ ظاؼٍ ّ کهيع اتيم ثَ ّخْظهْ توبم کَ لؼٌتي اّى.ثْظ اّى ثبؾم

 ثب هيطْاقتن.ثْظم َؼيق



ى خلْي.کٌن ضبهْل ظؼًّوْ اتيم انکبم  .ًهن قْژٍ کَ کؽظم پبى تٌع انکبهْ ؼقيعم کَ ظؼْه

 .هيگػؼٍ ظاظ ثِن ؼّ لؼٌتي ضجؽ اّى نبظي کَ اي لسظَ اّى اؾ قبػت24 ظؼقت

 ....ثدٌگن ًجْظًم ثب هيطْام.هٌگن ّ گيح ٌُْؾم کَ قبػت24َ

 ...ؼّؾم ّ کبؼ نعٍ ّهلَ ثعّى ُن ُن کَ قبػتي24

 .گػنت قبل 24 هي ّاقَ کَ قبػتي 24

 .ظاظ ضْة پيهٌِبظ يَ غٌُن يکعكؼَ ايٌکَ تب ؼكتن کلٌدبؼ ضْظم ثب ضيلي.کؽظم كکؽ ضيلي
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 ايٌدْؼي هٌْ ضْاقتَ ّ ظانتَ ظّقت ُيؽاظّ اًّن نبيع.گلتَ ثِن ؼاقتهْ نبظي کَ هيهعم هٓوئي ثبيع هي

 .کٌَ ظى

 هطبْجيي کؽظى پبييي ّ ثبال کلي اؾ ثؼع.گْنين قوت ؼكت ظقتن.ًعانتن ثيهتؽ ضبْؽ اْويٌبى ّاقَ ؼاٍ يَ

 تًويوْ گْنين

 ّ کؽظم لوف گْني ؼّي ؼّ ثْظ ظاؼم ؾثْى قؽ ُبي ظاًهگبُي ُن اؾ يکي کَ ؼّ ؼّ قتبؼٍ اقن.گؽكتن

 ثْم ظّ اؾ ثؼع توبـ

 :نع ثؽهؽاؼ

 يجؽ نت تب ثبيع ثگن ثبيع ُكتيع چهوکن هٌتظؽ اگَ.گؽكتيي توبـ نِؽ ظضتؽ ضْنگلتؽيي ثب نوب قالم-

 .کٌيي

 .ًعانتن ؼّ ُيچي ظهبؽ ّ ظل....االى ّلي هيگؽكت ضٌعم زؽكبل ثب ُويهَ ثْظم زبلي ُؽ ظؼ

 قتبؼٍ قالم-

 ضْظتي؟ آؼاهيف....قالم-

 هگَ؟ ْْؼ چَ اؼٍ-

 ظؼ ثبؾي خلق خلْل هي ّ ُكت اي ظيگَ کف ًکٌَ گلتن اًگبؼ گؽكتَ کؽظٍ تـييؽ کل ثَ يعات اضَ-

 قؽهب ظضتؽ چتَ.اّؼظم

 ضْؼظي؟



 .ثكتن يص ًَ-

 .ثبهؿٍ-

 .تؽـ اؾ ثكتَ يص ّخْظم توبم.قتبؼٍ خْى ًکؽظم نْضي-

 .ظانت ضجؽ ُيؽاظ ثَ ػالهن ؼاخت کوبثيم.کؽظم تؼؽيق ثؽال ؼّ هبخؽا توبم

 ظضتؽي؟ هيبظ ثؽ ظقتن اؾ کبؼي چَ هي ضْة-

 .ثبل ؾّظ هٌتظؽتن.ثگن قطتَ ثؽام تللي پبي ضًْوْى ثيب-

 .نع پيعا کلم ّ قؽ ًکهيعٍ قبػت يک ثَ

 هيت هثل پؽيعٍ کَ ؼًگتن.نعٍ گْظ کؽظي گؽيَ ثف اؾ چهوبت ؾيؽ ثگؽظم الِي.ضبًن هيف هيف قالم-

 .نعي

 .پبييي اًعاضت قؽنْ ّ ًهكت کٌبؼم گلت کَ ؼّ ايٌب

 ثيؽّى نعًهْى ؼيطتَ ثؽاي اًگبؼ.ثْظ انک پؽ چهبل.ثبال ظاظم قؽنْ ّ گؽكتن چًْهْ اًگهتبم ًْى ثب

 .ظانت ًيبؾ تلٌگؽ يَ ثَ

 ...ضْثن چؽا؟هي ظيگَ هيکٌي گؽيَ ظاؼي تْ-

 ُوْى نع زؽكن.ًويطْؼظ ؼّؾم ّ زبل ثَ کَ ثْظ يلتي تٌِب ضْة چْى.ًعانتن ثبّؼ ضْظهْ زؽف ضْظهن

 قع کَ تلٌگؽي

 .نکًْع انکبنْ

 ّ زبل ايي گػنتَ هبخؽا ايي اؾ ؼّؾ ظيعي؟يک ضْظتْ ايٌَ خلْي ؼكتي.ظضتؽ ضْثن هيگي ْْؼ چَ-

 ثؽٍ پيم ُويٌْٓؼ.ؼّؾتَ

 ّخْظت تْ اًگبؼ.اؼاهيف نعي ػٌْ.ًهٌبضتوت تْ اّهعم ّهتي.هيگيؽي اككؽظگي هيهي ظيًَّْ ظيگَ

 .ًيكت ؼّزي

 ثَ پيبم يَ کَ هيطْام اؾت هي قتبؼٍ.ثؽگؽظم ؾًعگي ثَ ظّثبؼٍ کي کوک.هؽظم ظيؽّؾ اؾ هي...کي کوکن-

 ثپؽقي ّ ثعي ُيؽاظ

 !چيَ ضْاقتگبؼ ايي ي هُيَ اؾل
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 .ُب ضْنَ ظلت...گلت االى اًّن-

 .ؾثًْم ؾيؽ اؾ ثکهي زؽف ثلعي ضْة .ثعي پيبم ثِم هيطْام تْ اؾ ُويي ضبْؽ ثَ هٌن-

 .ثْظ ؿؽّة ُلت.کؽظم قبػت ثَ ًگبٍ يَ.ظاظم ثِم ؼّ نوبؼٍ

 .ُب ًگي هي اؾ چيؿي.ثعٍ پيبم ثِم نت ضًَْ ؼكتي ثؿاؼ قؽکبؼٍ االى قتبؼٍ-

 .هگَ ظيًّْن ثبثب ًَ-

 .ضًَْ ؼكت نع پب ًهكت کَ يکن.ظاظم قتبؼٍ ثَ ؼّ ثْظ ّاخت کَ اْالػبتي قؽي يَ

 چيؿ ُوَ ثؿاؼ.کؽظم ضبهْل ؼّ ثؽهب..تٌِبيي ّ هًْعم هي ثبؾ ّ ثْظى کبؼ قؽ هؼوْل ْجن ثبؾ هبهبى ثبثب

 .ثهَ تبؼيک ظلن هثل

 ؾًگ قتبؼٍ ثَ کَ ثْظ ظهيوَ ّچِل ُهت قبػت ًيبّؼظم ْبهت قؽ اضؽ.ًجؽظ ضْاثن اقتؽـ اؾ يجر تب

 .ؾظم

 نع؟ چي قالم قتبؼٍ الْ-

 .ضكتن..ضْاثيعم نت قَ قبػت تبؾٍ ؾظًَ ؾًگ هْهغ چَ ايي ظضتؽ اضَ.قالم-

 .ثطْاة ؾّظتؽ هدجْؼي هگَ-

 .ًعانتن گلتي ّاقَ ُيچي هيؿظي ؾًگ تْ االى کَ ثْظم ضطْاثيعٍ ؾّظتؽ اگَ-

 .هيويؽم ظاؼم ثگْ نع چي ضْة-

 .کٌَ ظؼقت هيوَ هؽاؼٍ هبهبًن.ايٌدب ثيب ًبُبؼ پبنْ.ظِؽ ثؿاؼ ثگن ًويتًْن هيبظ ضْاثن االى-

 .ضعازبكظ ظِؽ تب.ًبهؽظي ضيلي.هيبم ضْة ضيلي...اضَ-

 کَ ثؿًَ ؿؽ ثبيع کلي االى ًَ ّلي.کؽظم کبؼ چي ثگن ّ ثگيؽم ؼّ ؼُب نوبؼٍ اّهعم کؽظم هٓغ کَ تللٌْ

 ايي اؾ ّ انتجبَُ کبؼت

 .کٌن يجؽ هبخؽا ايي پبيبى تب ثبيع.زؽكب

 :گلت ّ کؽظ هي ثَ ؼّ هبهبًم ضْؼظين ايٌب نبظي ي ضًَْ ّ ًبُبؼ ايٌکَ اؾ ثؼع

 .هيچكجَ ؿػا ثؼع ثطْؼين ثيبؼم چبيي االى ثؿاؼ خْى اؼاهيف-

 .ًويطْؼم.خْى ضبلَ ًکٌَ ظؼظ ظقتت-

 !ظانتي ظّقت ؿػا ثؼع چبيي کَ تْ-قتبؼٍ



 .كِويع ضْظل کَ ؼكتن ثِم اي ؿؽٍ چهن

 ضْة اًّوعؼم ؿػا پهت هيطْؼين تؽ ظيؽ يکن اؼاهيف ثب ؼّ چبيي.کبؼيَ چَ ايال ضْة خبى هبهبى-

 اؼاهيف پبنْ.هيگي ًيكت

 .ظاؼم کبؼ ثبُبت اتبهن ثيب

 .قتبؼٍ اتبم تْ ؼكتين ّ کؽظم تهکؽ هبهبًم اؾ ّ کهيعم ؼازتي ًلف

 .ًعاؼم تسول ظيگَ ثگْ ضْة-

 ...ضعا يبظ ّ ًبم ثب ضْة-

 .ثگْ هٓلجْ ايل ًيبؼ ظؼ ثبؾي نيت هيگن هكطؽٍ-
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 .ظاؼم ظّقتت-

 .ًکي اغيتن تؽّضعا-

 خْؼايي يَ...ؼكتي؟ نع چي ضْاقتگبؼي ي هُيَ قالم ظاظم پيبم ثِم اّل.هيکٌي گؽيَ چؽا ثبثب ضْة-

 ثجيٌن ؾظم ظقتي يَ

 .هيگَ چي

 نوب:ظاظ خْاة قؽيغ

 نع؟ چي ًتيدم ضْاقتگبؼي ثگْ زبال هيهٌبقي گلتن

 .ثبثب ضْؼظ ثِن.هيگن ثبنَ:گلت

 کٌي؟ اؾظّاج ًويطْاي يؼٌي گلتن

 ُكتي؟ کي ثگْ زبال.ًعاؼم ّهتهْ.کبؼاالى چي هيطْام ؾى ..ثبثب ًَ:ظاظ پيبم

 انٌب يَ-

 !ثٌعاؾي ظقت هٌْ ًَ؟هيطْاي پكؽي تْ-

 .ُيؽاظ اهب تْ خْى ثَ ًَ-



 .هيهٌبقي هٌْ پف-

 .کيبى پْؼ اهبي ثلَ-

 .ُب کبهلَ اْالػبتت َُِ-

 .ظاظم خْاة ّ ظؼيب ؾظم ظلوْ.ًَ يب ثعم خْاة هًْعم.ثْظ ضْظل.ضْؼظ ؾًگ گْنين ظيعم ظاظ کَ ايٌْ

 .اّهعم زؽف ثَ هي تب گلت الْ الْ ثبؼ چٌع...ًؿظم زؽف اّل ضَٓ پهت ضْظل ثهن هٓوئي ايٌکَ ثؽاي-.

 !ؾظي؟ ؾًگ ظانتي نک.ُيؽاظ اهب قالم"-

 ُكتي؟ کي تْ.اضؽ ًگلتي.هسَُ ظؼّؽ ًَ ثگن.ؿؽيجَ قالم-

 خْاة کَ ُن نع؟تْ چي ؼكتي ضْاقتگبؼي ثپؽقن اؾت ضْاقتي هي اؾ.کين هي ًيكت هِن کي ثبّؼ-

 گلتي؟ ؼاقتهْ.ظاظي

 !هي ؼاخت کؽظي كکؽ چي-

 .ًعانتن هٌظْؼي-

 ثپؽقي؟ اؾم قْالْ ايي ضْاقتَ اؾت چؽا ًلؽ يَ اّى ثپؽقن هيهَ-

 .ظاؼٍ ظّقتت ضيلي...ثگن خْؼي چَ ضْة ..چْى...هِوي؟چْى ثؽال چْى-

 ًويؿًَ؟ زؽف ثبُبم ضْظل چؽا-

 ظّقت هعؼ چَ کٌي كکؽنْ ًويکٌي زتي.ثهٌٍْ قْالهْ خْاة ًعانت ْبهت.هيهٌبقيم.ًويتًَْ-

 هيجيٌتت ضيبثْى تْ ّهتي.ظاؼٍ

 .ثؽٍ اؾ ػبظتبتْ زؽکبتتْ توبم.ثطهيعى ؾًعگي ظّثبؼٍ ثِم اًگبؼ

 ظاؼٍ؟ ّخْظ ُن کكي ُوچيي ّاهؼب يؼٌي...َُِِ-
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 !هيطًْن نت ُؿاؼّيک ثؽات ظاؼم نعم نِؽؾاظ االى هي ًَ-

 .ثْظٍ قطت ضيلي ثؽال زتوب.ثکهَ ػػاة ًويطْام هي.ثؿًَ زؽف ثبُبم ثگْ ايٌْٓؼيَ ّاهؼب اگَ.َُ-

 هيهي؟هيؽي ظّقت هيؽًدًْيم؟ثبُبل ثيهتؽ ايٌکَ ُب؟خؿ هيکٌي کبؼ چي تْ.ؾظ زؽكن كؽٌ ثؽ ضْة-

 ضْاقتگبؼيم؟



 ًَ....ضْة-

 .کيبى پْؼ اهبي ًکي خب ثي ظلكْؾي پف-

 ظاؼٍ؟ ـ اقوم اّل ثگْ ثِن-

-ًَ 

 ُوكبيوًَْ؟ ظضتؽ-

 .نيک نت ًعاؼي کبؼي اگَ خٌبة...کَ ّاهؼب!ثيؽّى؟ هيکهي زؽف ؾثًْن ؾيؽ اؾ ظاؼي تْ....ًَ-

 ."ضبًْهي نيک ُن تْ نت ًَ-

 ....ثْظ ُويي هْى هکبلوَ ي ُوَ-

 .ثؿاؼٍ خؽيبى ظؼ هٌْ ظاظ پيبم يب ؾظ ؾًگ ثبؾم اگَ گلتن ثِم ّ کؽظم تهکؽ قتبؼٍ اؾ

 قتبؼٍ ثَ".ضبًْهي نيک ُن تْ نت"ثْظ گلتَ قتبؼٍ ثَ ُيؽاظ کَ اضؽي ي خولَ ثْظ نعٍ غکؽم ّ كکؽ توبم

 ّلي ظانتن اػتوبظ

 ...چي ثهي ُن ػبنن تب ظّ ايي ؼّؾي يَ اگَ.ًويکؽظم کبؼّ ايي کبل گلتن ظلن تْ لسظَ يَ...ضْة

 هيهَ؟ چي ظاؼم ظّقم کَ ام اًّي هي ثلِوَ ُيؽاظ اگَ

 .هيکؽظم ايٌدبُبنْ كکؽ اّل اؾ کبل اش

 ...ؼكت پيم خلْ ؾّظ ضيلي قتبؼٍ

 ُيؽاظ

 کَ هي.هيگػؼٍ هٌليَ ظضتؽنْى خْاة گلت ّ ؾظ ؾًگ ُكتي هبظؼ کَ ؼّؾي اّى اؾ ُلتَ قَ توؽيجب

 هبهبى ّلي ًهعم ؿبكلگيؽ

 يک ثب زبال.ثْظ کهيعٍ ًوهَ اؾظّاخن ّاقَ کلي ثْظ ؼكتَ هعت ايي تْ.غّهم تْ ضْؼظ خْؼ ثع ثيچبؼٍ

 ي ُوَ تللٌي توبـ

 پيم اي ظيگَ ظضتؽ اؾ زؽكي نکؽ ضعاؼّ هعت ايي تْ.قبظگي ُويي ثَ ضْؼظ ُن ثَ ُبل ثؽًبهَ

 هيکٌَ كکؽ ضعا ثٌعٍ.ًيْهعٍ

 ضْظنن.ثعٍ ؾهبى ثِن هيطْاظ هثال اهيعم ًب االى ضْؼظم نکكت ؼكتن کَ اّلي ضْاقتگبؼي تْ چْى هي کَ

 ّ ظل ُوچيي



 .ثيبؼٍ ظؼ ظلن اؾ خْؼي يَ هيطْاظ ّ کٌبؼم هيبظ ُوم.ًعاؼٍ ظهبؿي

 ضعا ثيبؼى گيؽ هيطْاى کدب اؾ اهبيي ضْثي ايي ثَ پكؽ.اضَ ظاظى هٌلي خْاة چؽا ًويعًّن ّااهلل پكؽم-

 هيگَ ثؽگهتَ.هيعًَّ

 .ظاؼٍ اي ظيگَ ظليل.ثِبًكت هيعًّن کَ هي.ظليل نع ايي.ًويبظ ضْنم پكؽتْى نـل اؾ ظضتؽم

 .ثْظٍ هكوت الثع...کي ّلم.ًويعًّي ًَ يب هبهبى چؽا هيعًّي ثبالضؽٍ َُ-
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 ًبنٌبـ ي نوبؼٍ يَ کَ ظّنجَ االى.کؽظٍ ظؼگيؽ ضْظل ثَ هٌْ غُي ؼّؾٍ ظّ کَ ُكت اي هكئلَ يَ...

 ثيهتؽ.هيعٍ پيبم ثِن

 انٌب نبيع کؽظم كکؽ ثؼع ّلي ًعاظم خْاثهْ ظؼقت اّل.هيپؽقَ اؾم ضْاقتگبؼي ي هُيَ ؼاخت

 ي هُيَ گلتن ثِم.ثبنَ

 .اضَ کٌن هيطْام چي.ًويگيؽم ؾى ُب زبال زبال هي.ثبثب ثْظ کدب ؾى.نع هٌتلي ضْاقتگبؼي

 ثؽاي ّ ؾظم ؾًگ ثِم.ثؿاؼٍ کبؼ قؽ هٌْ ضْاقتَ کَ ثبنَ ظّقتبم اؾ يکي کَ ًکٌَ گلتن گػنت کَ يکن

 ضْاقتن ثبؼ اّليي

 ؾيبظي قي کَ ثْظ هؼلْم يعال اؾ.ثْظ ظضتؽ يَ اّى اًتظبؼم ثؽضالف.ثهٌْم ؼّ ؿؽيجَ اّى يعاي

 کَ گلتن ثِم چي ُؽ.ًعاؼٍ

 ْؽف اؾ کَ ثکهن ؾثًْم ؾيؽ اؾ تًْكتن ثبالضؽٍ ّلي.ًؽكت کَ ًؽكت ثبؼ ؾيؽ کٌَ هؼؽكي ؼّ ضْظل

 هيؿًَ ؾًگ اي ظيگَ کف

 .هيطْاظ هٌْ ّاؼ ظيًَّْ ّ ظاؼٍ ظّقت ضيلي هٌْ کَ کكي ْؽف اؾ.ثِن

 .ثْظم ًهعٍ هتْخَ زبال تب هي اًّْهت!ثبنَ؟ ُن کكي ُوچيي هيهَ هگَ گلتن ثِم.گؽكت ضٌعم اّلم

 !ثجيٌيم کَ ًويطْاي...ًعيعيم ّهت ُيچ تْ ضْة اهب...ُكت کَ ّهتَ ضيلي...ُكت اّى گلت ثِن ثؽگهت

 يَ ثيي.ثبنَ ظانتَ ّخْظ ّاهؼب کكي ُوچيي ًکٌَ کَ کؽظم پيعا تؽظيع کن کن کَ هيؿظ زؽف هبْؼبًَ اًّوعؼ

 کَ ظضتؽايي قؽي

 .ثبنَ اًّب اؾ کعّم ُيچ ًويتًْكت ًَ ضْة ّلي..گهتن غٌُن تْ هيکؽظم كکؽ

 ....کيَ نطى اّى ثلِون ثبيع نعٍ ُؽخْؼ هي.اػًبثوَ ؼّي ثعخْؼ هَْْع ايي



 ثِم هي ًويگيؽٍ توبـ اّى کَ ُن ّهتبيي.هيؿًَ ؾًگ ثِن ؿؽيجَ اّى کَ ؼّؾيَ چِبؼهيي ظؼقت اهؽّؾ

 ّ هيؿًن ؾًگ

 قؽيغ ضيلي ظضتؽا ؼّ چْى ثهن ّاؼظ هِؽثًْي ّ ظّقتي ظؼ اؾ کؽظم قؼي هعت ايي تْ.هيهن پبپيچم

 ايي ًَ ّلي....هيعاظ خْاة

 .ًويعاظ پف ًن اًگبؼ

 ُن کٌبؼ ؼّ ظضتؽٍ اّى زؽكبي توبم.ثْظم ثيعاؼ يجر ضْظ تب.گؽكتن قؽظؼظ کؽظم كکؽ کَ ثف اؾ ظيهت

 يَ ثَ ثبالضؽٍ ّ گػانتن

 !ؼقيعم اي ًتيدَ

 قبلي ُلت زعّظ.هيکٌَ ُوؽاُين ُويهَ چهوبل ثب.هيجيٌَ هطليبًَ ػبنوبًَ هٌْ ؼّؾ ُؽ ظضتؽٍ اّى گلتم

 هي اؾ ُن

 يص ظقتبل.هيهَ ثع زبلم اقتؽـ اؾ کٌبؼهَ کَ ّهتبيي.ًويبؼٍ ؼّم ثَ ّلي ظاؼٍ ظّقتن ضيلي...کْچيکتؽٍ

 .هيکٌَ

 .ثيبؼم ظقتم ثَ تب نن هٓوئي زعقن اؾ ثبيع کَ اضؽل ي تيکَ هيوًَْ كوّ نع خْؼ پبؾل ايي ثبالضؽٍ

 گْني.ثْظ ظِؽ يبؾظٍ قبػت.گؽكتن ؼّ ّاقَٓ ايٓالذ ثَ ظضتؽ اّى ي نوبؼٍ ّ اّؼظم ظؼ ؼّ گْني

 يعال ظاظ خْاة کَ ؼّ

 .ظانت ضْاة ضم

 !ػلْ؟-

 !ضيؽ ثَ يجستْى.هِؽثْى ضبًوي قالم-

 ظانتيي؟ اهؽي ثلؽهبييع.ُيؽاظ اهب قالم-

 هيهٌبقيي؟ ؼّ اؼتيي نوب ايٌکَ اّليم.ظاؼم نوب اؾ قْال تب ظّ ؼاقتم-

 .ظاؼٍ ًؿظيکيب ُويي تْ هجل ًوبيهگبٍ ضْة ثلَ اؼتيي؟پبؼقب؟ کعّم-
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 ظاؼٍ؟ آ اقوم اّل کَ ُكتي کكي ْؽف اؾ..تْ...ايٌکَ ظّم ّقْال-

 هيکٌي؟ كکؽي ُوچيي چؽا.. ًَ...چي؟-



 .ظاؼ ضعاًگَ.کؽظم انتجبٍ هي نبيع ًيكت هِن-

 هعتَ يَ کَ کكي.پبؼقب اؼاهيف خؿ ًجْظ کكي ظضتؽ اّى.ؾظم زعـ ظؼقت نعم هتْخَ کؽظ کَ ُْلي اؾ

 ؼّ ًگبُبل ي هتْخَ

 !ًويکؽظم كکؽنن ّهت ُيچ ضْة ّلي نعم ضْظم

 زل هؼوب اين پبؾل ّ ثهَ ظؼيع99 اّى هکول کَ اضؽ تيؽ هًْعٍ زبال.ؼقيعم اْويٌبى ثَ ظؼيع99 ضْة

 !ثهَ

 ظضتؽٍ اّى کَ ُبيي پيبم اّى توبم ّ اّؼظم ظؼ هْ گْني.ظانتن ؼاٍ يَ تٌِب هًْعٍ ثبهي ظؼيع يَ اّى ثؽاي

 تْل ّ ثْظ ظاظٍ

 .ظانتن ًگَ نْ هبثوي ّ کؽظم پبى ؼّ ثْظ کؽظٍ انبؼٍ اؼاهيف ثَ ًبضْاقتَ

 کؽظٍ كؽاهْل کل ثَ اش.اقت ثكتَ ظيعم ؼقيعم ّهتي.کؽظم زؽکت اؼاظ ّ اؼتيي ًوبيهگبٍ قوت ثَ ثؼع

 خوؼَ اهؽّؾ کَ ثْظم

 .ثيبم كؽظا ثِتؽٍ هيکٌَ اقتؽازت ظاؼٍ ضًَْ اؼتيي االى زتوب!اقت

 !ثهَ ؼّني کبهال اهؽّؾ ثبيع هُيَ ايي.کٌن يجؽ كؽظا تب ًعاؼم ْبهت ًَ...ّلي

 :ظاظ خْاة ثْم تب پٌح چِبؼ ثؼع گؽكتن ؼّ اؼتيي ي نوبؼٍ

 ثيبي هيهَ ظهيوَ يَ ضًْتًْن ًؿظيک هي اي خوؼَ ظِؽ نعم هؿازن نؽهٌعٍ ظاظال خبى اؼتيي ضْثي قالم-

 .ظاؼم کبؼت پبييي

 ظاؼي؟ کبؼ چي ضيؽٍ زبال.ايٌدب ثيب.ثبثبهن ضًَْ اقت خوؼَ هي ّلي زتوب اؼٍ-

 .هيگن اّهعم.اًّدبم ظيگَ ظهيوَ چٌع تب هي-

 .هبنيي تْ ثيبظ کَ ؾظم ثْم.ثْظ هٌتظؽم کْچَ قؽ اتيي ؼقيعم ّهتي

 ظاظال؟ ضجؽ چَ ثؿؼگَ کيبى پْؼ قالم ثَ-

 اهًْوْ ظضتؽ هؿازوي يَ کَ ؼّؾٍ چٌع.ثگن ثِت ؼّ اي هُيَ يَ کَ نعم هؿازوت...ظاظاني قالم-

 يَ هْهغ يَ نبيع هٌن.ثؽيعٍ

 ضْاُهي يَ اؾت...هيعٍ پيبم يب هيؿًَ ؾًگ ّهت ثي ّ ّهت ُن ظضتؽٍ ايي ثهَ توْم ثع ثؽام کَ ثبنن خبيي

 .ظاؼم



 هيهٌبقَ؟ثَ ايٌْ ثجيي ثٌعاؾ ًگبُي يَ ضْاُؽتْ گْني ثؽّ...ُب ًهي ًبؼازت.ًويؿًَ ؾيبظ قٌم ظضتؽٍ ايي

 چٌع.ثؽيعٍ اهًْوْ ضعا

 .ثطْى پيبهبنْ ثيب.اؼتيي خْى ثَ کؽظم ضيبل ّ كکؽ ثف اؾ ًعاؼم ضْاة نجَ

 اؾ.ّايكب لسظَ چٌع گلت ّ ظاظ تکْى قؽنْ ثؼع كکؽ تْ ؼكت اي لسظَ چٌع ضًْع ؼّ يبهب ّهتي اؼتيي

 تْ ؼكت ّ نع پيبظٍ هبنيي

 ّ.ثْظ ظقتم اؼاهيكن گْني ثؽگهت کَ ًکهيع ظهيوَ ظّ ثَ.ضًَْ

 .ُيؽاظ ثطْى ؼّ نوبؼٍ-

 نوبؼٍ ّلي ًهع پيعا نوبؼٍ ايي ّاقَ هطبْجي ُيچ.اؼاهيف گْني تْ کؽظ ّاؼظ اًّن گلتن ثِم ؼّ نوبؼٍ

 توبقبي ليكت تْ

 .گؽكتَ توبـ اي نوبؼٍ ُوچيي ثب هجال ثْظ هؼلْم ّ ثْظ گْني

 ...ظانت زبلت ظّ

 

49 

 کؽظٍ پبى هطبْجْ کؽظٍ ضٓؽ ازكبـ ايٌکَ هسٍ ثَ قؽيغ کْچْلْ ضبًن ايي يب اقوهْ ًکؽظٍ غضيؽٍ يب

 ّلي ليكتم تْ اؾ

 !ؼكتَ يبظل يب ًعانتَ توبقهْ ليكت کؽظى پبى كؽيت...ضْة

 .ضبل ّقّ ؾظم ظؼقت کَ گلتن ضْظم ثَ اكؽيي يَ ظلن تْ

 .هيعم ضجؽ ثِت!ًَ؟ يب هيهٌبقَ ايٌْ هيپؽقن اؼاهي اؾ هي خبى ُيؽاظ-

 .هٌتظؽم.ثِتؽ تؽ ؾّظ چي ُؽ..هيکٌي لٓق-

 .کٌن كکؽ يکن تب کؽظم پبؼى ضلْت خبي يَ ثبالتؽ کْچَ تب چٌع هبنيٌْ ؼكتن ّ کؽظم ضعازبكظي

 ...ّلي...کؽظم زل ؼّ هؼوب ايي ثبالضؽٍ کَ ثْظم ضْنسبل ْؽف يک اؾ

 ضيلي هٌْ يکي هيگلت ًبنٌبـ ظضتؽ اّى کَ ُوًْدْؼ اگَ.ثْظم نعٍ ظيگَ هبخؽاي يَ ظؼگيؽ ْؽكي يَ اؾ

 اگَ ّ...ظاؼٍ ظّقت

 !هيهَ ثع ضيلي ثبنَ آؼاهيف ظضتؽ اّى



 ّ هيکؽظم تسكيٌم ُويهَ هي ّ ؾيؽ ثَ قؽ ...هؼًْم...هِؽثْى.ثْظ ضْثي الؼبظٍ كْم ظضتؽ اؼاهيف

 ُيچ ّلي.ظانتن ظّقم

 .هيجيٌَ اقيت کَ اًَّ ّقّ ايي.ظكؼَ يک نعٍ زتي.ًعيعم اّى ثب ُبم ؼّيب تْ ضْظهْ ّهت

 ّ هتعيي هي ي ضبًْاظٍ.هتلبّتي زعي تب هب ُبي ضبًْاظٍ.کٌن كکؽ هَْْع ايي ؼّ ًويتًْن هي اّى اؾ خعا

 ..چبظؼي

 ًظؽ هع کَ اًّدْؼ چبظؼي ًَ ثْظ هبًتْيي ظضتؽ يَ اؼاهيف...ضْة ّلي ثْظى هتعيي ُن اًّب ي ضبًْاظٍ

 اضؽيي ايي الجتَ.ضبًْاظهَ

 .....ضْة ّلي ًظؽهَ ظؼ کَ چيؿيَ

 ...هيکؽظ هي ثَ کَ يْانکي ُبي ًگبٍ اّى پف.ًويکؽظم كکؽنن زتي هي

 !!اكتبظ هي ًجبيع اتلبم ايي...هي ضعايب ّاي

 آؼاهـــــــيف

 .ُيؽاظٍ كِويعم زؽكبل اؾ.ضْؼظ ؾًگ اؼتيي گْني کَ ثْظين ًهكتَ ُن ظّؼ

 اًّن!ثبنَ؟ ظانتَ هيتًَْ کبؼ چي يؼٌي.چؽضيع قؽم ظّؼ ظًيب لسظَ يَ.ظؼ خلْ ؼكت اؼتيي ثؼع ظهيوَ چٌع

 ًکٌَ...خوؼَ ظِؽ

 .ثگَ اؼتيي ثَ ّهت ُيچ ًويبظ اّى...ًَ....ثبنَ كِويعٍ

 .ثْظ ثبؾ زيبِ ظؼ ّلي ًويعيعههْى.ثْظم ّايكتبظٍ ظانت ظيع تـؽيجب کْچَ ثَ کَ انپؿضًَْ تْ

 ثؽام ظهبين ايي ثْظ کَ ُؽچي هيعًّن كوّ...ًويعًّن...ظهيوَ نيم ...ظهيوَ پٌح.....گػنت هعؼ چَ ًويعًّن

 قبل يک ي اًعاؾٍ

 .گػنت
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 هسکن ضْظهْ ثؽگؽظم قؽيغ اّهعم ُْلن اؾ ضًَْ تْ هيْهع ظانت اؼتيي کهيعم ػوت ضْظهْ پب يعاي ثب

 ي لجَ ثَ کْثًْعم

 اتبم تْ ثؽم ثؽگهتن ًکؽظم زف ظؼظّ لسظَ اّى ّلي ُْا ؼكت اضن.ثْظ تيؿ الؼبظٍ كْم کَ هيؿ اي نيهَ

 تْ ؼكت كؽّ پِلْم کَ



  :گلت ّ کؽظ هي ثَ ًگبٍ يَ.نع قبلي ظاضل ّ کؽظ ثبؾ ظؼّ اؼتيي.ثْظ ًوًْعٍ ّاقن خًْي ظيگَ.اپي تيؿي

 .ظاؼم کبؼت اتبم تْ ثيب ظهيوَ يَ آؼاهيف-

 ُن قبظٍ هعم يک ي اًعاؾٍ ثَ زتي زؽکت تْاى پبُبم.کؽظ يص تٌن توبم گلت کَ ؼّ خولَ ايي

 كکؽنن زتي...گلت.ًعانتي

 !هيهن چي کَ ًکؽظ كکؽ هي ثَ ظؼيع يک يؼٌي.ثکٌَ کبؼي ُوچيي ًويکؽظم

 !پف؟ هًْعي کدب اؼاهيف-

 يؼٌي ثؿًن زؽف ثبُبت اتبم تْ ثيب هيگلت هْهغ ُؽ.کهًْعم ظيْاؼ قوت ضْظهْ ّ گؽكتن ظيْاؼ ثَ ظقتوْ

 ي كبخؼَ يَ هٌتظؽ

 .ًهكت يٌعلي ؼّي ؼّم ثَ ؼّ ظؼقت اؼتيٌن.ًهكتن تطت ؼّ ؼكتن.هيجْظم ثبيع ثؿؼگ

 ضْة؟-

 .اّهع هي ثيؽّى ظٌُن اؾ ظانت هلجن.هيگلتن ثبيع چي...ضْة ّلي چيَ هٌظْؼل هيعًّكتن.کؽظم ًگبٍ ثِم

 ضْة؟ چي-

 !هيهٌبقي؟ ؼّ نوبؼٍ ايي تْ-

 .ضْظنَ ي نوبؼٍ كِويعم ّلي ًجْظم زلظ کَ ايي ثب.ظاظ ًهْى گْنين تْ اؾ ؼّ قتبؼٍ ي نوبؼٍ

-ًَ. 

 .ًگْ ظؼّؽ ثِن.ًويهٌبقي ْْؼ چَ تْ!نعٍ گؽكتَ تْ گْني اؾ نوبؼٍ ايي ّلي....ًَ؟ کَ-

 .ظاظ ؾظى زؽف خؽئت کوي ثِن هيؿظ خولَ ايي گلتي زيي کَ لجطٌعي

 .گيتبؼم کالـ ظّقت.ظّقتوَ .اؼٍ ضْة-

 .ًػانتَ پكؽٍ ّاقَ هيعٍ؟ؾًعگي پيبم يب هيؿًَ ؾًگ ُيؽاظ ثَ ؼّؾ ّ نت ظضتؽٍ ايي هيعًّكتي تْ-

 ضبًوي هيؿظٍ يعا هٌْ الثع لؼٌتي ي پكؽٍ.ًويعٍ پيبم ثِم ايال ظّقتت کَ ًَ گلتن ظلن تْ

 اًعاضتن قؽهْ.َُ!هِؽثْى

 .ظاؼي ظّقم کؽظي ؿلّ تْ کَ هيگَ الثع االى.پبييي

 ظاظي؟ ظّقتت ثَ ُيؽاظّ ي نوبؼٍ تْ!کي ًگبٍ هٌْ ثبال ثيبؼ قؽتْ-

 .اؼٍ....ضْة....هي؟-



 هيکٌَ كکؽ ْؽكم ثؿًَ ؾًگ ثِم يکي خلْي ظّكؽظا.ؼيطتَ ُن ثَ پكؽٍ ؾًعگي....تْ کؽظي ثيدب ضْة-

 ايٌبنْ كکؽ!ايي کيَ

 ...هيکٌي خْؼ ثؽانْى کَ اي ًعانتَ پكؽ ظّقت ظضتؽاي اؾ زوبيت هؽکؿ تْ هگَ...ًکؽظي؟

 .ًکؽظم خْؼ پكؽ ظّقت ثؽال هي ّلي-

 چيَ؟ اقوم....ايٌْٓؼ؟ کَ-

 ....ًويگن-
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 چيَ؟ اقوم ثگْ ثِن هيگن-

 .نعى اتبم ّاؼظ ُليب ّ هبهبى نع ثبؾ ظؼ

 !ًهكتيي ايٌدب چؽا نعٍ چي-هبهبى

 .ضْاُؽم ثب ظاؼم ضًْيي کبؼ هيؿًن زؽف ثبُبل ظاؼم هبهبى ُيچي-

 !ؿؽيجن؟ هي هگَ ثگْ ضْة-

 .ضْظل ّ هي ثيي چيؿيَ يَ ّلي...ًَ-

 .ًگلت چيؿي هبهبى ثَ کَ نعم هوًٌْم چوعؼ لسظَ اّى

 .نع قؽگؽكتَ اؾ ثبؾخْيي ؼكتي کَ هبهبًيٌب

 !هيگلتي اقوهْ ظانتي-

 .قتبؼٍ-..

 چي؟ ي قتبؼٍ-

 .کٌي؟ًويگن هيطْاي چي كبهيليهْ تْ-

 !نع ظبُؽ گْنيع اقوْى تْ اههت نبيع ضبًن قتبؼٍ ايي تب هيوًَْ هي ظقت خٌبثؼبلي گْني پف-

 يَ ثْظ هوکي هيوًْع اؼتيي ظقت گْني االى اگَ.کؽظ كکؽنْ ثهَ کَ چيؿي اّى اؾ ثيهتؽ ضيلي...تؽقيعم

 کَ ثعٍ پيبم چيؿي



 ٌُْؾ.ّاهؼيهْ كبهيلي ًَ ّلي...گلتن ُن ؼّ كبهيلي ّ اّهعم ًبچبؼ.ثهَ ثعتؽ ايي اؾ ّ ثؽٍ لْ هُيَ کل

 کَ ثْظم ًهعٍ ًبهؽظ اًّوعؼ

 .ثٌعاؾم ظؼظقؽ ثَ کؽظ هي ثَ کَ کوکي ضبْؽ ثَ هؽظهْ ظضتؽ

 .پٌبٍ زن-

 کدبقت؟ ضًْهْى...ظيگَ؟ هٓوئي-

 .ّاال؟ًويعًّن زُؽت ضْاقتگبؼي ضًْهْى ثؽٍ ظاؼٍ هًع ظّقتت ًکٌَ چيَ-

 !!!!!!ثگْ-

 . ..ًويعًّن...هيلِوي؟....ًويعًّن هيگن ثِت ؼّااًي ي ظيًَّْ-

 انک يَ ثب کَ ثْظم چيؿي اّى اؾ تؽ پؽ ّلي.هيکؽظم ضبلي خْؼي يَ ؼّ ضْظم ظانتن نع قؽاؾيؽ انکبم

 .ثهن ضبلي ظاظ ّ

 .اهْهع هي ثبال قطتي ثَ ًلكون ّ ثْظم اكتبظٍ ُن ُن ثَ

 يَ ثب ّ ثيؽّى ؼكت ظؼ اؾ ثعّ.گؽكت ّخعاى ػػاة نبيعم.تؽقيع ثْظ ًعيعٍ ايٌدْؼي زبال تب هٌْ کَ اؼتيي

  .تْ اّهع اة ليْاى

 .ثْظم گؽكتَ هلت ْپم ّ ثْظ ؼكتَ ثبال نعت ثَ هلجن َؽثبى.ثعم هْؼت اثْ کَ هيهع ايي هبًغ ُون ُن

 :گلت ّ اؼتيي ثَ کؽظ ؼّ ػًجبًيت ثب ظيع هٌْ زبل کَ هبهبى

 .!هيويؽٍ ظاؼٍ ًويجيٌي گلتي ثِم کؽظي؟چي کبؼل چي-

 !ّهتَ ضيلي...هؽظم کَ ّهتَ ضيلي کَ هيعًّكتن هي تٌِب ّقّ اّى ّلي
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 هًٌؽف پيچيع ظقتن تْ کَ ظؼظي ثب کَ ثوبلن چهوبهْ کَ ثبال اّؼظم ظقتوْ.ثْظ تبؼ ظيعم کؽظم ثبؾ چهبهْ

 کَ زبلن ظيؽّؾ.نعم

 .کؽظى ّيل قؽم ثِن ثْظ نعٍ ثع

 ًويعًَّ ٌُْؾ اّى.ثکٌَ هٓغ ُيؽاظ ثب کال اؼتجبْهْ کَ هيعاظم ضجؽ قتبؼٍ ثَ نعٍ کَ ُؽخْؼ ثبيع اهؽّؾ

 چيؽّ ُوَ ُيؽاظ کَ



 .کؽظم تکؽاؼ کبؼّ ايي ثبؼ ظّهيي ثؽاي.ًويهع پيعا ّلي کؽظم خكتدْ اقوهْ ّ ثؽظانتن هْ گْني.كِويعٍ

 .ًجْظ قتبؼٍ اقن ثَ ليكتن تْ هطبْجي ُيچ ثبؾم.ًَ ّلي

 کبؼ چي ثبيع االى.ثْظ ضبلي کَ توبقبهن ليكت.کؽظم پبى تٌع تٌع نوبؼنْ ضْظم ظيؽّؾ اكتبظ يبظم االى...اش

 !هيکؽظم؟

  .ًعاظٍ قْتي قتبؼٍ ّ ًهعٍ ظيؽ تب ظضتؽ ثدٌت.....کي كکؽ آؼاهيف

 پف.هيعيع تلْيؿيْى ظانت هبهبى.ؾظم ظيع ؼّ ضًَْ ّ کؽظم ثبؾ کوي اتبهوْ ظؼ اؼّهي ثَ ّ ظهت ثب....اُب

 ًؽكتَ هي ضبْؽ ثَ

 !اؼايهگبٍ

 .گؽكتن ؼّ ؼُب ي نوبؼٍ ّ ثكتن ظّثبؼٍ ظؼّ

 اٍ!لؼٌتي ظيگَ ظاؼ ثؽل....ثْم قَ...ثْم ظّ...ثْم يک

 ......ثْم پٌح...ثْم چِبؼ

 .نٌيعم ؼّ گلتٌم الْ يعاي کَ کٌن هٓغ ضْاقتن

  ...ضّ پهت هيوؽظم ظانتن هي نبيع.ػدت چَ-

 ؾظي؟ ًگ يجر قؽ نعٍ چي قالم.ضيؽتَ ثَ يجر خبي-

ى خلْ ثْظ اّهعٍ ظيؽّؾ كِويع چيْ ُوَ ُيؽاظ...ًپؽـ ّ ًگْ-  ...ؾظ زؽف اؼتيي ثب ظؼْه

 ...هيعًَّ ظاظانت االى يؼٌي-

 اًگبؼ کَ کؽظ ؼكتبؼ خْؼي.ًؿظ ضْظل ثَ هي ي ػالهَ ؼاخت زؽكي کَ ثْظ ايي کؽظ کَ لٓلي تٌِب ًَ-

 ضْاُم ضبْؽ قتبؼٍ

 .ثْظٍ

 ًکي گلتن ثِت هعؼ ؼقيعي؟چَ هي زؽف ثَ زبال.ًلؽّنَ ؼّ تْ کَ ثْظ هؽظ ايٌوعؼ ضْثَ.اّؼظي نبًف-

 كؽاهْنم.ظضتؽ

 ُبى؟ هؽثَْْ چَ تْ ثَ اضَ!ًَ يب ثْظٍ ؼاقت ضْاقتگبؼي ثلِون کٌن قْال کؽظي؟ثؽم چي ؼكتي.کي

 هسل تْ هيتًْي تْ االى.ثؽقَ ايٌدب ثَ کَ ظاظيي کم ايٌوعؼ چؽا ظيگَ پؽقيعيي قْالتًْْ.ُيچي ايي زسبال

 ًگبٍ ُيؽاظ ؼّي تْ



 کٌي؟

 هيتؽقن...هيتؽقن.ايال ثيبم ثيؽّى ضًَْ ظؼ اؾ ًعاؼم خؽئت.ظاؿًْن ضْظم ًپبل ًوک ظيگَ...قتبؼٍ ًگْ-

 هي.ًگبُم ؼًگ اؾ

 .ًکؽظ گْل ّلي.ًؽٍ پيم ايٌدب تب گلتن قتبؼٍ ثَ هٌن.ثبنَ اتيٌدْؼي ًويطْاقتن

 ؼّ ثؿًَ ؾًگ ثِم گلتي قتبؼٍ ثَ ّ ؾظي کَ اي نيٓبًي لجطٌع اّى تبّاى ثبيع زبال.نعٍ کَ کبؼيَ زبال-

 .ثعي
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 اؾ ّ ظاؼي نوبؼنْ کَ ُكتي کكي تٌِب تْ.کؽظم پبى نوبؼنْ هٌن.ثْظ اّهعٍ ُيؽاظ ًويعًَّ قتبؼٍ...ؼُب-

 ُويي.ضجؽي ثب هُيَ

 ثِم کَ ًبنٌبقي ُبي نوبؼٍ خْاة ًَ ثعٍ ُيؽاظّ خْاة ًَ ثگْ.ثگْ ؼّ هبخؽا ّ ثؿى ؾًگ ثِم االى

 ُوَ ثؿاؼ.هيؿًي ؾًگ

 .ثهَ توْم چيؿ

 .ُب ثبنَ ضْاة االى کٌن كکؽ ّلي-

 !کَ ًيكت تؽ هِن اثؽّل اؾ ضْاثم.خٌِن ثَ-

 .ضعازبكظ.ًکٌي كکؽ ؾيبظ کي قؼي ُن تْ.ثبنَ-

 .تْ ضعازبكظ.ضْاُؽي هؽقي-

 تْ ّ هيکؽظم ًْيف تلص ؼّ ثْظ اّهعٍ پيم ثؽام کَ ضبْؽاتي ُويهَ هثل ّ ثْظم ًهكتَ ثْظ ػًؽ....

 ثب ظؼ کَ هيٌْنتن ظكتؽم

 .ظاضل اّهع هبهبى ّ.نع ثبؾ اي توَ

 ًويؽي اهؽّؾ ثگن چي.نعٍ ؾيبظ ؿيجتبت هيگي.االى ؾظى ؾًگ اهْؾنگبُت اؾ....هبهبى؟ ضْثي اؼاهيكن-

 کالقت؟

 .ًويؽم کبؼم قؽ.کٌن اقتؽازت ؼّؾي چٌع هيطْام ًيكت ضْل زبلن هبهبى ًَ-

 هجبظا کَ ثيؽّى ثيبم ظؼ اؾ ًويهَ ؼّم ثْظم هكججم ضْظم کَ گٌعي ضبْؽ ثَ.ثًِْكت ايٌب ُوَ گلتن ضْظم ثب

 چهن تْ چهن



 .کؽظم ؿلٓي چَ ضعايب.ثهن ُيؽاظ

 ....چيؿٍ يَ ضبْؽ ثَ كوّ ايٌب ي ُوَ

 !ــبٍ انــــــــــــتجـــــــــ يَ ضبْؽ ثَ

 هؽکؿ هعيؽ ّاقَ کؽظم ايويل ُبهن ْؽازي.ثؿاؼم ثيؽّى ظؼ اؾ پبهْ ًکؽظم خؽئت ٌُْؾ ّ هيگػؼٍ ُلتَ يَ

 زُْؼي.ضؽيع

 ....پؽ ؼّؾ ظّ کَ ظاًهگبُن.ًؽكتن

 ؼّ ؼّظؼ ثبُبل خبيي يَ ؼّؾي يَ يَ ثبيع ثبالضؽٍ....اضَ؟ کي تب گلتن کؽظم كکؽ کَ يکن اهؽّؾ ّلي

 .ثبنن تؽقْ ايٌوعؼ ًجبيع.ثهن

 .اّهعٍ ظؼ يعانْى ًؽكتن ُن گيتبؼ کالـ ّهتَ ضيثلي.ضْثَ الؼولم ػکف کؽظى اهتسبى ّاقَ اهؽّؾ

 ي ُوَ اقتؽـ.ثهن ًؿظيک ًوبيهگبٍ ثَ ثْظ هًْعٍ هعم چٌع كوّ. اكتبظم ؼاٍ ّ ثؽظانتن گيتبؼّ ّ نعم زبَؽ

 تْ ؼّ ّخْظم

 قيٌن هلكَ ظيْاؼ ثَ ضْظنْ هسکن.ثکٌَ كؽاؼ هسيّ اّى اؾ هيطْاقت کَ اًگبؼ هلجن.گؽكت ظقتبل

 ...هيلؽؾيع پبُبم.هيکْثيع

 ظٌُوْ اة.ظاؼم ًگَ گيتبؼّ ًيكتن هبظؼ زتي کَ کؽظى پيعا لؽؾل اًوعؼ ظقتبم هي ضعاي....ظيگَ هعم ظّ كوّ

 ظّ ّ ظاظم هْؼت

 ظيگَ ظلَ کٌن چي.کٌن ًگبُم اّهعم گػؼي.ظانت ههتؽي نعم ؼظ کَ ًوبيهگبٍ خلْي اؾ.کؽظم ْي هعهْ

 کَ چي ُؽ زبال

 يِْ کَ ثْظ هي ثَ پهتم هيؿظ زؽف ههتؽي ثب ظانت.ثبؾ هيکٌَ ضْظنْ کبؼ ًعاؼٍ كؽهي ثؽال ثيبظ پيم

 .ثؽگؽظًّع قؽنْ

 .هيهن ؼظ ظاؼم هي کَ نع الِبم ثِم اًگبؼ

 ثب ّ کؽظم اضن ّ ؾظم گؽٍ ُن ثَ ُبهْ اثؽّ ّ کؽظم تٌع هعهبهْ نعم ظقتپبچَ ثْظ کؽظٍ ؿبكلگيؽ ؼّ ًگبُن

 اؾ ظانتن کَ تْاًي توبم

 .نعم ؼظ قؽاِ پل ايي
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 هبنيي اًّدب اؾ.ثْظ اژاًف ثبالتؽ يکن.ثؽم ؼاُْ ي اظاهَ کَ اًّين اؾ تؽ ظاؿْى ظيعم ؼكتن ؼاٍ کَ يکن

 پيبظٍ اهْؾنگبٍ ظم ّ گؽكتن

 .تْ ؼكتن ثْظم كکؽ تْ کَ خْؼ ُوْى ّ کؽظم ثبؾ کالقْ ظؼ.ثْظم ؼقيعٍ ؾّظ ظهيوَ ظٍ.نعم

 .ًهكتن ُب ؼظيق تؽيي ػوجي اؾ يکي ؼّ

 .ضبًن آؼاهيف قالم-

 ّ هلجن ؼّ گػانتن ظقتوْ.ؾظم ثلٌعي خيؾ تؽـ اؾ.ؾظم ظانتن تدؽثهْ ّهت چٌع ايي تْ کَ اي قکتَ ظّهيي

 .ًهكتن اؼّم اؼّم

 !ضْة ظيعي اقتبظتْ کؽظم كکؽ...ثتؽقًْوت ًويطْاقتن هي ثجطهيع-

 :گلتوک ثِم ؼّ ّ کؽظم اضوي

 .قالم ػليک.ًجْظ زْاقن ًعيعي هگَ ضيؽ ًَ-

 

 

 اًًبكَ؟...تطن ّ اضن ثب....چي اًّن اّهعي ُلتَ چٌع ثؼع-

 .کؽظم ضبلي ثيچبؼٍ ايي قؽ اّهعم خْؼايي يَ.نکكت ثـُن.گؽكت گؽين

 ثب ُؽنت هي کَ ايٌَ اًًبف.ثيبظ ثيچبؼٍ هي قؽ ثالقت ُؽچي کَ ايٌَ اًًبف الثع....ًيكت اًًبف ًَ-

 اًًبف.ثطْاثن گؽيَ

 هي توًيؽ چيؿّ ُوَ ُوَ کَ ايٌَ اًًبف.ًجيٌن ثؽهن ّ ظّؼ اظهبي زتي ؾيبظ ضيبل ّ كکؽ اؾ کَ ايٌَ

 ...ثٌعاؾى

 .اًًبكَ ايي...اؼٍ

 .ًويطْاظ هٌْ ُيچکف.ًعاؼٍ هٌْ ي زْيلَ ُيچکف ثؽّ ُن تْ اؼٍ:گلتن ضْظم ثب.ثيؽّى ؼكت ظؼ اؾ پبنع

 خؼجَ ّ ظاظ ظقتن اثْ.نع ظاضل کبؿػي ظقتوبل ي خؼجَ اة ليْاى يَ ثب اقبيم پْيبى ّ نع ثبؾ ظؼ يکعكؼَ

 ؼّ کبؿػي ظقتوبل

 .گػانت کٌبؼم ُن

 ُكت کَ چي ُؽ هؼلْهَ.پؽيعٍ ؼًگت.ًکي اغيت ضْظتْ.ًيبؼ كهبؼ ضْظت ثَ.ثيبظ خب زبلت ثطْؼ اثْ-

 هي.نعي اغيت ضيلي



 يْؼتتن.ثيب ضْظت ثَ.پيهَ ي لسظَ اؾ تؽ نکكتَ لسظَ ُؽ ظاؼم ظّقم کَ کكي هيجيٌن ّهتي هيهکٌن

 ُب ثچَ االى کي پبى

 .ثدٌت هيجبكي ّاقت هًَ يک ّ ُؿاؼ هيبى

 ظاًي هعؼ اؾل تب ؾظم ثِم لجطٌعي ظلن تَ اؾ.ظيعم هؼًْهم چهوبي ػون اؾ يعاهتْ.کؽظم ثِم ًگبٍ يَ

 .کٌن

 .نع قؽاؾيؽ ظّثبؼٍ انکبم پْيبى هِؽثًْي اؾ.ثبنن هِن ّاقهًَْ کَ ُكتي اظهبيي ٌُْؾم کَ نکؽت ضعايب

 هيکٌي؟ گؽيَ ظاؼي چؽا ظيگَ....ثبثب اي-

 .کهيعم ثبال ثْظ اكتبظٍ كيي كيي ثَ کَ ّ ظهبؿن ّ کؽظم پبى تٌع تٌع انکبهْ

 !ُكتي کَ هؽقي....هؽقي...ثگن هيطْاقتن كوّ....ُيچي-

 ...هيـــ کٌبؼت هي.هيعم هْل.....ثکٌَ اغيتت کف ُيچ ًويػاؼم....هي ثَ ثعي ظقتتْ تْ کبكيَ- 
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 خولَ توبم اؾ هي.ًجْظ هِن ّلي.هًْع ًًلَ پْيبى زؽف ّ کالـ تْ اّهعى تک تک ُب ثچَ ّ نع ثبؾ ظؼ

 کلوَ يک ثَ ُبل

 :ؼقيعم

 "هِؽ"

 ُيؽاظ

 ثِن ًگبُي ًَ هيکٌَ قالم ًَ هيجيٌَ هٌْ کَ ظكؼَ ُؽ كِويعم کؽظّ هي ثب کَ اي ثبؾي ايٌکَ اؾ ثؼع

 ًگبُم اتلبهي اگؽم.هيٌعاؾٍ

 .هيهَ ظّؼ كْؼا هيکٌَ اضن ثطْؼٍ ثِن

 .هيهن ظاؼم ثعُکبؼم چيؿي يَ ايٌکَ هثل.ثؽٍ پيم ًويهَ ايٌدْؼي...ًَ ظيعم

 نؽکت تْل ؼقوب ضْظم اهؽّؾ اؾ ّلي...هيکؽظم ًگبٍ ّ ثبؾي زبال تب.هجْلَ هيکٌَ؟ثبنَ ثبؾي ظاؼٍ

 .هيکٌن

 زكبثم ظيع کٌَ ًوع ُبؼّ ههتؽي اؾ يکي چک ثْظ ؼكتَ ُب ثچَ اؾ يکي اهؽّؾ.ثعثيبؼي پهت ثعثيبؼي

 كکؽنن زتي.ضبليَ



 چک يَ ّ هًْعم هي.ًويعٍ کَ خْاثن.کؽظٍ ظؼ ظّ کبهال ايٌکَ هثل ًَ. ْؽف ثَ ؾظم ؾًگ.ًويکؽظم

 کَ تْهبًي هيليْى100

 ّ ُب ثچَ اؾ يکي ثَ قپؽظم ًوبيهگبُْ.ًهعٍ تؼٓيل ٌُْؾ ثبًک.ثْظ يبؾظٍ قبػت.ضبليَ يبزبثم زكبة

 .نعم هبنيي قْاؼ

 .هيگؽظم ثؽ ضبلي ظقت کَ هيعًّكتن ضْظهن کَ اًگبؼ.ظاظ ظقت ثِن زكي يَ نعم کَ ثبًک ّاؼظ

 کَ ثْظ ًگػنتَ ظهيوَ پٌح اؾ ثيهتؽ نبيع.ًهع ْْالًي اًتظبؼم.ًهكتن هٌتظؽ ّ گؽكتن ظقتگبٍ اؾ ًْثت كيم

 ضًْعٍ هي ي نوبؼٍ

 .هيکؽظ خب خبثَ ؼّ پْل هجلـي ظانت ّ ثْظ ًهكتَ هيؿ پهت ؾًي.ؼكتن 7 ي ثبظخَ قوت ثَ ّ نع

 .!ضبًن ثجطهيع-

 .ظانتن کبؼ چي ؼكت يبظم زتي هليسم ي هيبكَ ظيعى ثب کَ اّؼظ ثبال قؽنْ خًّْي ظضتؽ

 :هيگلت هي ثَ ؼّ ضليلي اضن ثب ظضتؽ کَ اّهعم ضْظم ثَ ّهتي

 !اهؽتْى؟-

 .ًهعٍ پؽ کَ ظاؼم چک-

 ضْظتْى؟ چک-

 .ثهَ ؼيطتَ زكبثن ثَ ثْظ هؽاؼ ًَ-

 کكي؟ چَ ًبم ثَ ّ تبؼيطي؟ ّ هجلؾ چَ ثَ-

 ...اهبي ًبم ثَ.اهؽّؾ تبؼيص ثَ.هيليْى 100-

 .کؽظ چک قيكتن تْ لسظَ چٌع

 ايًٌْؼت ظؼؿيؽ.ثبنَ ههکلي نبيع کٌيي يجؽ ُن ظيگَ قبػت48 تب نوب.ًعاؼى هْخْظي ظؼقتَ ثلَ-

 ضْظتْ ي ضْاقتَ ْجن

 !ثؿًن ثؽگهت ثؽاتْى چکْ هيتًْن

 !پف هيهن هؿازوتْى.کؽظيع لٓق ضيلي.ضبًن هتهکؽم ثلَ-
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 ي؟ ّاقَ-

 .ظاؼ ضعاًگَ ثبؾم!ظيگَ ثؽگهت-

 .اّؼظم ظؼ نبش تؼدت اؾ ثؽگهتن ّهتي.ًلؽ يَ ثَ ضْؼظم کَ ثؽگؽظم ػوت ػوت اّهعم

 .ضْاقتگبؼيم ؼكتن پيم ّهت چٌع کَ ُوًْي..ؼزيوي ُكتي

 .ايال ًعيعهتْى ثجطهيع نؽهٌعم...هي-

 هيؿظيع؟ ظيع ؼّ يبثؽ ضبًن ظانتيع چْى نعم هتْخَ ثلَ-

 .ًويهٌبقن ايال ايهًْْ هي..کيْ؟..هي؟-

 .هيکٌَ کبؼ 7 ثبظخَ تْ کَ ُوًْيَ يبثؽ ضبًن-

 .هيهٌبقيي ؼّ ايٌدب کبؼهٌعاي ضْة چَ نوب هيگن...ًويؿظم ظيع ايهًْْ هي ّلي....اُب-

 .هيکٌن کبؼ نؼجَ ُويي تْ هٌن ّ ُوکبؼهَ چْى ثلَ

 .ثْظم نعٍ هتبًتم هسْ هي هيعًَّ ضعا ّلي هيکؽظم ًگبٍ ؼّ ظضتؽٍ ظانتن كِويع....ؾظم گٌعي چَ...اٍّ

 .ثبؾٍ ًوبيهگبٍ اخبؾٍ ثب ؼزيوي ضبًن ثؽم هي-

 .هيجيٌوتْى اؾ زتوب...ثلَ-

 هٓوئٌيع؟ ايٌوعؼ کدب اؾ-

 .ؾظ لجطع ّ کؽظ انبؼٍ 7 ي ثبظخَ قوت ثَ قؽ ثب

 هبنيي تْ ّ ثيؽّى ؾظم ثبًک اؾ ؾّظ.ًويعًّن.هيکؽظم ًگبٍ ًبخْؼ ضيلي هي نبيع.ثْظ ؼيؿثيي ّ تيؿ چوعؼ

 هعؼت ثب ًلكوْ ّ ًهكتن

 .ثؽّى کؽظم كْت

 .نعم ؼازت...اضيم

 ....هيگػؼٍ ؼّؾا اّى اؾ ظّهبٍ...

 ثِن اؼاههْ ثْظم کَ کٌبؼل.ثْظم کؽظٍ تؼدت ضْظهن کَ ًهكت ُعلن ة ظضتؽ ايي اًّوعؼ هعت ايي تْ

 .هيکؽظ هٌتول

 .ظاؼٍ ّخْظ ظقتبم تْ ظًيب اًگبؼ



 هي ضْاقتگبؼي اؾ ايٌکَ ثعّى هي هکؽؼ اهع ّ ؼكت ثبؼ چٌع اؾ ثؼع.هيکٌن تؼدت ُكتي لٓق اؾ ٌُْؾم

 هبٍ چٌع کَ ضْظل اؾ

 ثبُبم ظلم ثبالضؽٍ قطتي ظّهبٍ ثؼع زبال.ضيؽٍ ًيتن کؽظ هبًؼم ّ کؽظ يسجت ثبُبل ثگَ هيگػنت اؾل

 ثبُبم ّ اّهع ؼاٍ

 .ظانت ثيهتؽّ انٌبيي ي خٌجَ ثيهتؽ کَ االيم ثي ّ قبظٍ ظّقتي يَ.نع ظّقت

 .ثْظ ُكتي نجيَ ضيلي اّى

 .ثْظ ُكتي ًبم ُن تؽ هِن ُوَ اؾ ّ ثْظ اهيبًْقي کَ چهوبل ؼًگ ُن...زدبثم ُن

 .کؽظم تؼدت كِويعم ّهتي ضْظم
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 ...هي ُكتي ي ُوَ نع ؼّؾ اّى يـــــبثــــؽاؾ ُكتي

 ضْظم ًوبيهگبٍ ًؿظيک ضًَْ.ضؽيعم ثبثب اؾ ؼّ ثْظ اتوبم ثَ ؼّ توؽيجب ظانتين کَ ؼّ اي کبؼٍ ًيوَ ي ضًَْ

 ...ثْظ

 ...ظانتن کبؼٍ ًيوَ ي ضًَْ اّى قبضت ي اظاهَ ّاقَ اًگيؿٍ يَ هي زبال

 "آؼاهــــــيف"

 .هيکؽظى کبؼ ظاضلم ظانتي کبؼگؽا کَ ّايكتبظم ًيوِکبؼ ّياليي ي ضًَْ يَ خلْي

 ...ؼكتن خلْتؽ هعم يَ

 :کؽظم ؾهؿهَ لت ؾيؽ.ثؽظانتن ؼّ ثْظى ؼيطتَ ضًَْ خلْي کَ آخؽُبيي اؾ يکي

 ؼّ ّهت يَ قكتَ.هٌَ هلت ُبي ّيؽًَّ ؼّي ثبال هيؽي ّ هيچيٌي اخؽ ثَ اخؽ ظاؼي کَ ظيْاؼي ايي-

 لؼٌتي ػهن ًؽيؿٍ قؽت

 ....هي

 ضن ُبم ؾاًْ.گؽكتي هٌْ ُكتي کَ تْ.ًگيؽٍ اؾت ُكتيتْ ّهت يَ.ًهَ ضؽاة ُكتيت ّ تْ قؽ ؼّ ّهت يَ

 ؼّ ًهكتن ظّؾاًْ.نعى

 .ثجيٌَ هٌْ نبيع ّ هيهَ ؼظ يکي ًجْظ هِن ثؽام.ثْظ ّؼّظي خلْي کَ ني اؾ تلي



 ظيْاؼ ؾًعگيهْ ظّؼ اخؽا ايي ثب ظاؼٍ.هيؽٍ ظاؼٍ چيؿم ُوَ.ًعانتن ظاظى ظقت اؾ ّاقَ چيؿي ظيگَ کَ هي

 اضَ.ًيبم ْؽكم هيکهَ

 ...اّى....اّى ّ ثکهن ػػاة هي اًًبكَ خْى ضعا

 .ثْظم نعٍ ضلَ االى تب هي ًجْظى ايٌب اگَ...ُن ُن ثبؾم ...انک ثبؾم.....گؽيَ ثبؾم

 !هيهَ چي ثجيٌَ ايٌدب ؼّؼ تْ ُيؽاظ اگَ ًهكتي؟ًيوگي ايٌدب چؽا-

 .کؽظم ًگبُم هبت

 .ثؽم ؼاٍ ضًَْ؟ًويتًْن ثجؽي هٌْ هيهَ نبظي-

 :گلت لت ؾيؽ.چکيع چهبل اؾ انکي هٓؽٍ کَ ظاظ تکْى اؼّهي ثَ قؽنْ

 !ًيكت زوــــت ايي-

 "ثؼع هب4ٍ"

 .گػنت ُن هبٍ 4 قبظگي ُويي ثَ

 .هيکٌَ كؽم هؼٌيم قبظٍ هي ّاقَ الجتَ

 .پتْ ؾيؽ ُؽنت ي ضلَ ُن ُن ثب...چهن انک ثب...گلْ ثـٍ ثب يؼٌي قبظٍ هي ّاقَ

 .هيؿًَ زؽف اّى ثب تللي پهت لجطٌع ثب ظاؼٍ ّهتي اّى ثَ هي زكؽت ثب ُبي ًگبٍ يؼٌي قبظٍ

 .کؽظ ظؼ ثَ ُيؽاظ ازكبقبت هيعّى اؾ هٌْ ًيْهعٍ کَ ؼهيجي.ًويعًّن اقوهن زتي کَ اًّي
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 "گْني ؾًگ يعاي"

 ظاؼي؟ کبؼي ظاظال ثلَ-

 ثعي ثگيؽي ثيبي گلتن ظاؼم هبهبى ّاقَ اهبًتي يَ!هي؟ هـبؾٍ ثيبي قؽ يَ کالقت ثؼع هيتًْي اهؽّؾ.قالم-

 نبيع هي ثِم

 .ثيبم اًّدب ّهت چٌع تب ًکٌن ّهت

 .اًّدبم ُلت قبػت ثؽ ّ ظّؼ هي.ظاظال ثبنَ-



 .هٌتظؽم-

 .تٌع ّ تٌع..هيجبؼيع ؼگجبؼي ظانت ثبؼّى

 !هيکٌي؟ُب گؽيَ کي ّاقَ تْ:ؾظم ظاظ اقوْى ثَ ؼّ ّ تؽاـ تْ ؼكتن

 !هيتًْي؟ ثهْؼ هلجن اؾ پبنْ ؼظ کؽظم گن ؼّ ػهوون هي ثجبؼ

 ظؼّى اؾ ٌُْؾ ظانتن هي ّلي ثْظ نعٍ قؽظ ُْا.کٌن زلظ تؼبظلوْ تب ظاظم ًکيَ ًؽظٍ ثَ ظقتوْ

 کَ ثْظ ايي ؿيؽ هگَ.هيكْضتن

 !اتيهَ؟ ؼّي اة ؾهبى هيگلتي

 ًکؽظ؟ ضبهْل هٌْ ظل اتيم چؽا پف

 .ثْظ ثبثب.ثؽگهتن قؽػت ثَ.کؽظم زف نًْن ؼّي ظقتي

 ؾّظ نعيعٍ ثبؼّى ظاؼم کبؼ ًوبيهگبُم هيؽم کيبى پْؼ اهبي ثب ظاؼم هي.ثبثب ظضتؽي؟ثجطهيع تؽقًْعهت-

 ضعا ثٌعٍ نْ زبَؽ

 .هيهي ضيف ثيب هب ثب ُن تْ.هٌتظؽٍ ظؼ خلْي

 .هيگيؽم آژاًف خْى ثبثب ًَ-

 !زبال ثْظ کدب هبنيي قيل ايي تْ.چهن ثگْ ثيب هيگن-

 ؼكتن هوکي ّخَ تؽيي قبظٍ ثب پْنيعم لجبـ ًبچبؼ.ًعانتن ًؽكتي ّاقَ هْخَ ظليلي!....هيگلتن؟ چي

 هٌن.ًهكت خلْ ثبثب.پبييي

 .ثجيٌن هيتًْكتن ضْثي ثَ چهوبنْ ايٌَ تْ اؾ.ثبثب قؽ پهت ػوت

 .ثْظ ؼّني کْلؽ قبلين اؾ كًلي چَ ًجْظ هِن ثؽال کَ ُويهَ هثل ّ ثْظ ثبال هبنيٌم ُبي نيهَ

 !ُكتيب گؽهبيي هؼلْهَ ُيؽاظ اهب-ثبثب

 .هيکٌن ضلگي ازكبـ هبَُ اقلٌع کَ االى زتي ًعاؼم ؼّ گؽهب ْبهت هي ضْة اؼٍ-

 ...ًويجيٌي هٌْ کَ!ّخعاًتــــــَ.ًيكت گؽهب هيکٌَ ضلت ظاؼٍ کَ چيؿي اّى گلتن ظلن تْ

 کالـ؟ ثجؽي هٌْ آؼاهيـــــــف ايي ؼاٍ قؽ هيهَ ّلي نؽهٌعٍ-ثبثب

 .چهن خٌبة زؽكيَ چَ ايي-

 .ثگْ آظؼقْ ثبثب خبى اؼاهيف-



 !ضْظنْى ثلعى-

 ثلعى؟-
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 .ؼقًْعم ؼاٍ قؽ ايهًْْ ثبؼ يَ-ُيؽاظ

 هْهغ اّى يبظ.ثؽگؽظًّعم پٌدؽٍ قوت ؼّْه.کؽظم ًگبل ثـٍ ثب.کؽظ ًگبٍ ثِن ايٌَ تْ اؾ ؾظ کَ زؽكْ ايي

 کَ اكتبظم ُبيي

 ..هيکؽظ ثبُبم ػبظي يسجت زعاهل.ثْظ ضْة ثبُبم ؼّؾا اّى هعؼ چَ.ظاؼم ظّقم ًويعًّكت

 .ؼقيعين کدب ثَ ثجيي.اّى ًَ هيگن قالم ثِم هي ًَ...چي االى ّلي

 اكتبظم كيي كيي ثَ.پبييي ضْؼظى قؽ قوح ي هٓؽٍ قَ ظّ ًؽيؿٍ انکن تب کؽظم کٌتؽل ضْظهْ ايٌکَ ػالؼهن

 ثِن ثبثب تْخَ کَ

 .نع خلت

 ظضتؽي؟ هيکٌي گؽيَ ثبثب-

 هي اًگبؼ کَ هيکؽظ تظبُؽ خْؼي هيکؽظّ ؼاًٌعگي ظانت آؼاهم کوبل ظؼ کَ ُيؽاظ ؾظ زؽكْ ايي تب

 ثِن ايٌَ تْ اؾ ًعاؼم ّخْظ

 .هًْع خْاثن هٌتظؽ ّ نع ضيؽٍ

 :گلتن ّ ثْظم ػبنوهْى کَ ثْظ نعٍ ظّقبل ظيگَ کَ چهبيي ثَ ؾظم ؾل هٌن

 .ضْؼظم قؽهب کٌن كکؽ خْى ثبثب ًَ-

 .کؽظ ضبهْل کْلؽّ قؽيغ ُيؽاظ

 !هي ضبْؽ ثَ کٌيي ضبهْل کْلؽّ ًجْظ الؾم-هي

 .نع ضيؽٍ ضيبثْى ثَ ظّثبؼٍ ّ کؽظ پبييي ثبال ثبؼ يَ قؽنْ كوّ ًعاظ خْاثي

 ...ثْظ ضبيي اٌُگ ظًجبل اًگبؼ .کؽظ پبييي ثبال پطهْ ظقتگبٍ ُبي ظگوَ ثبؼ چٌع

 ...کؽظ اي قؽكَ تک اّى ّ کؽظ پطم ثَ نؽّع اٌُگ

 ؼكتي ظم کؽظم ًبؼازتت



 هي اؾ ثهي اهيع ًب کَ ضْاقتن

 هيعًّن ًيكت ػبظالًَ ايي

 هيتًْن چْٓؼ ًپؽـ اؾم

 ؼزوي ثي الؾَه ّاقت يکن

 كِوي ًوي زبال ظليلهْ
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 ايٌوعؼ ًکي ّاظاؼم ثـٍ ثَ

 هي ثؽاي ثبنَ ُب گؽيَ ايي

 اهپؽاْْؼٍ يَ هي هلت تْ

 هدجْؼٍ کَ چْى هيهَ تكلين

 ثبني هي هبل ًجبيع ثؽّ

 ظقتْؼٍ يَ ايي ًکؽظم ضْاُم

??? 

 ثيِْظم ّخعاى ايي ثَ ًلؽيي

 ثْظم تؽ ضْظضْاٍ هي کبل اي

 ظاؼٍ زن ثبؼ ايي هي ؿؽّؼ

 ثعُکبؼٍ ضيلي هي ثَ ظًيب

 كؽيبظم هؽظٍ يؼٌي قکْت

 ظاظم هي ظقت اؾ تْؼّ ثبيع

 ًيكت ّا اي پٌدؽٍ تْ ثَ هي اؾ

 ًيكت ايٌدب ضْنجطتيت کَ ّهتي
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 اّى....ثؿًَ ظلهْ زؽف ايٌدْؼي ضْاقتَ اّى.هٌن اٌُگ اّى هطبْت هيعًّكتن هي ّ هيهع پطم اٌُگ

 ظقتْؼ اؼٍ...ثؽّ هيگَ

 .ًعاؼين قؽپيچي يؼٌي...ثؽّ کَ هيعٍ

 .هستؽهبًَ ضيلي..ثيؽّى ثؽّ ظًيبم ّ ؾًعگين اؾ ضْل ؾثْى ثب يؼٌي

 .ًؽٍ ثبثب پيم اثؽّم ثبؾ تب ظقتن تْ کؽظم كؽّ ًبضًْبهْ

 کْچَ تْ ُيچکف.هيجبؼيع اقب قيل ثبؼّى.ّؼكت کؽظ قؽّتَ هبنيٌْ.نعم پيبظٍ اهْؾنگبٍ خلْي

 ...هي ّلي...ًجْظ

 گؽكتن قؽهْ.هيکؽظ كؽهي چَ.کَ ًجْظ هِن.ثهن ضيف کَ ًجْظ هِن...ثْظم ّايكتبظٍ ثبؼّى ؾيؽ هي ّلي

 لت ؾيؽ.اقوْى قوت

 ظؼقتَ؟..ؾًعگيوَ اضؽ پالى ايٌدب خْى ضعا:گلتن

 ثعّى.اضن ثعّى.گؽيَ ثعّى.کٌن ثبؾي هوکي ّخَ ثِتؽيي ثَ اضؽّ قکبًف هيعم هْل.هجْلَ.ثبنَ

 .ػهن توٌبي ثعّى.زكؽت

 ظم کَ ظضتؽا اؾ يکي ثب خبهْ کَ ثْظم نعٍ ضيف اًّوعؼ.ؼكتن ثبال ُبؼّ پلَ ّ کهيعم ػوين ًلف يَ

 ػٌْ ثْظ نْكبژًهكتَ

 .گػنت ثْظ ُؽخْؼي ُن ؼّ خلكَ اّى.هيلؽؾيعم ثْظ قؽظم.نْكبژ ثَ چكجيعم.کؽظم

 تْ ثْظ ثكتَ يص ظقتبم.ثْظ قؽظم...هيکؽظ ظػْت ضْاة ثَ چهوبهْ نْكبژ گؽهبي ّلي ثيؽّى ثيبم پبنعم

 ُب ثچَ.اقلٌع قؽهبي

 هيهع ايي اؾ هبًغ کَ ثْظ کؽظٍ ازبَْ هٌْ ثطهي لػت گؽهبي ّلي.هيکؽظى تؽى ظانتي کالقْ يکي يکي

 ثلٌع خبم اؾ زتي

 .نع هلل ُن ؼّ پلکبم تب نع تؽ قٌگيي ّ قٌگيي چهوبم.نن

 ثَ يح.نعم ثيعاؼ هيکؽظم زف نلْاؼلين خيت تْ اؾ کَ اي ّيجؽٍ ي لؽؾٍ ثب کَ ضْاثيعم هعؼ چَ ًويعًّن

 .کؽظم ًگبٍ اػتؽاكن

 :ظاظم خْاة ؼّ گْني ّ گؽكتن ًگبهْ.هيکؽظ ًگبُن ّ ثْظ ًهكتَ هيؿل پهت پْيبى

 اؼتيٌي؟ خبى-



 ضْثَ؟ زبلت.ًيْهعي ٌُْؾ ّلي ُهتَ االى.هيهع توْم کالقت 7 تْ کؽظي ظيؽ ايٌوعؼ چؽا کدبيي-

 .هيبم اضؽانَ ظيگَ االى.خجؽاًي ّايكتبظم ؿيجتن خلكَ چٌع ضبْؽ ثَ ام ...هي ؼاقتم...اؼٍ-

 .ًهكتَ اًّدب ٌُْؾ پْيبى اكتبظ يبظم يِْ!نؽهٌعٍ هي ثؽاظؼ ثؽظ هيگلتن؟ضْاثن چي.کؽظم هٓغ توبقْ

 ًکؽظي؟ ثيعاؼ هٌْ چؽا تْ-

 .ًويؿظي زؽكْ ايي ّهت ُيچ ثْظ ثؽظٍ ضْاثت هؼًْم چَ هيعيعي اگَ-

 قبػت؟ ايي ًعاؼي کالـ تْ هگَ-

 کٌن ثيعاؼت ًيْهع ظلن.كؽظا ّاقَ اًعاضتن کؽظم لـْ ؼّ ُوَ ؾظم ؾًگ ثؽظٍ ضْاثت ايٌدب تْ ظيعم چؽا-

 .کْچْلْ كؽنتَ

 .ثْظم گٌگ هيهعم ثيعاؼ ضْاة اؾ کَ ّهتي ُؽ هثل.پبييي اًعاضتن قؽهْ

 .اؼؾنن ثي ايٌوعؼ...هًْعٍ؟ ًَ ُوْى خْاثت ثبؾم هبٍ چِبؼ ثؼع-

 ..ظاؼي ظّقتن..هِؽثًْي...ضْثي تْ.ًعاؼم اؼؾنتْ هي...ًيكتي اؼؾل ثي تْ-

 چي؟ هي ّلي
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 ثعُکبؼ ؼّ ثعم ًويتًْن هيعاظهْ ثبيع کَ ػهوي ثِت ُويهَ...تْام ثعُکبؼ ُويهَ اؼٍ ثگن ثِت اگَ

 ثَ هي.ايٌْ ثلِن.هيهن

 توبم کَ يکي.کؽظم ظيگَ يکي ضؽج ؼّ ُوَ چْى.کٌن تْ ّهق ازكبقبتوْ ًويتًْن هي.هيگن ضْظت ضبْؽ

 قبظٍ هٌْ ظاؼايي

 ...هي ّلي چيؿ ُوَ نعٍ توْم ظؼقتَ...كؽّضت

 پبت ازكبقوْ توبم..ًويػاؼم کن ثؽات هي....ضْظضْاُي تْ..ًويؿظي زؽكْ ايي ثْظي هي كکؽ ثَ اگَ-

 ًيكت؟ کبكي.هيؽيؿم

 ..نْ ػبنن ظّثبؼٍ.ؾًعگيت ظًجبل ثؽّ..ًَ هيگن ؾيبظيَ چْى....ًَ-

 ايٌَ؟ ؿيؽ.کٌي ّاؼظ هلجت ثَ ؼّ اي ظيگَ کف ًويتًْي ظيگكت يکي پيم ظلت ّهتي هيگي ضْظت تْ-

 .هٌَ هثل يکي اًّن.ثْظ ثؽگؽظًّعٍ ضْظم ثَ ضْظهْ زؽف.هيگلتن چي.ثگن کَ ًعانتن خْاثي



 نؽّع ُيؽاظ ثعّى کَ ضْثيَ كؽيت ايي.هيتؽقن هي ّلي.هيکٌن ظؼکم.ًعاؼٍ ظّقم کَ نعٍ کكي ػبنن

 هيتؽقن ّلي.کٌن

 .هيطْؼٍ يعهَ ثيهتؽ پْيبى کَ هْهؼكت اّى.ثؿًَ خب ّقٓم هلجن

 .کٌن ثبؾي ازكبقبتم ثب ًويتًْن کَ ضْظم ضبْؽضْظضْاُي ثَ

 ...ؼكتن اؼتيي ي هـبؾٍ قوت ثَ ّ گلتن ضعازبكظي لت ؾيؽ . ثؽظانتن کيلوْ

 .ثْظ اة ضيف ضيبثْى توبم ّلي ثْظ اّهعٍ ثٌع ثبؼّى

 .ثْظ ؼاٍ ظهيوَ پٌح ّ ثيكت تب ثيت زعّظا اؼتيي ي هـبؾٍ تب.اكتبظم ؼاٍ پيبظٍ

 کبؼ ثبؾ ّ توْهَ هيگن کَ ظكؼَ ُؽ هثل ًَ.کٌن توْهم خب ُويي ثبيع.کٌن كکؽ يکن هعت ايي تْ هيطْاقتن

 ُؽ.هيکٌن ضْظهْ

 ....هيعاظ تؽى ظقتْؼ ػولن ثبؼ

 .اُويتَ ثي ّاقم کَ.ًويطْاظت ُيؽاظ هلت کَ نٌيع ضْظل گْنبي ثب اّى.کؽظٍ هيبم هلجن ضْظ ايٌجبؼ ّلي

 ....پْيبى اهب ّ

 .ثبنن ظبلن ايٌوعؼ هيتًْكتن ْْؼ چَ.گؽكتن ّخعاى ػػاة ظيعم هلتوكهْ چهبي ّهتي

 هي كؽم.هيؿًَ پف ظاؼٍ ظّقم کَ کكيْ هوکي ّخَ ثعتؽيي ثَ کَ کكي...ُيؽاظ هثل يکي ثْظم نعٍ هٌن

 !چيَ؟ االى اّى ثب

 ظانتَ ظّقتم ظاؼٍ ظّقت هٌْ اّى کَ اًّدْؼ ًتًْن هيتؽقيعم.هيتؽقيعم چْى..ًَ گلتن پْيبى ثَ هي ّلي

 کن تؽقيعم.ثبنن

 ضبئي هي.ثکٌَ يعا ُيؽاظّ ثبؾم ظيًّْن هلت ّ ثؿًن خب ؼاٍ ّقّ تؽقيعم.هِؽثًْيبل هوبثل ظؼ ثيبؼم

 .ًيكتن

 .ثيبم ثؽ پكم اؾ ثبيع ّلي....قطتَ ضيلي اؼٍ...ثِتؽٍ تٌِبيي

 "پيــــــــــهت"

 اؾل خْؼايي يَ.ثـلن تْ ثيبظ ثْظ ًؿظيک ًعانت ًؽهبلي ي هيبكَ کَ پكؽي يَ!ثْظ کي ظيگَ ايي

 ُب ظيًَّْ ايي ػيي.تؽقيعم

 .ًيكت ؼاُي ظيگَ اؼتيي ي هـبؾٍ تب کؽظم تؽ تٌع ُبهْ هعم.ًجْظ ػبظي.ضٌعيع
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 هلجوْ هيطْام.هيکٌن تؽى يبظنْ ػهن توبم ثب.ثْظم گؽكتَ تًويووْ.ثؽقن ؾّظتؽ تب ؾظم كؽػي کْچَ يَ اؾ

 ُؽ ثب تب ثکٌن ػبين

 ؼظ هيطْاظ هبنيي يَ ظيعم کَ ثپيچن ضْاقتن ايلي ضيبثْى قوت ثَ ّؼ کْچَ.ًلؽؾٍ ظيگَ ظيعًم ثبؼ

 گلتن.ثْظ تبؼيک ُْا.ثهَ

 ي نوبؼٍ ظيعى ثب کَ ثهن ؼظ اّهعم.ّايكتبظ خلْتؽ ّ نع ؼظ هي ثؼع هعم ظّ ي اًعاؾٍ هبنيي.ثهَ ؼظ ثؿاؼ

 ضهک پالى

 خلْ قوت ثَ ًگبُم.ظيعم چهوبنْ خلْ ايٌَ تْ اؾ کؽظم هبنيي تْي ثَ ًگبٍ يَ.ُيؽاظٍ پالى...ايٌکَ.نعم

 هٌْ اًگبؼ.ثْظ

 .ًويبؼٍ ؼّل ثَ ظيعٍ نبيعم يب....ًعيعٍ

 .کؽظ ايكت اؼتيي هـبؾٍ خلْي ظهيوب ّ اكتبظ ؼاٍ هبنيٌم ظيعم کَ ثؽظانتن ثؼعيوْ هعم هـبؾٍ قوت ثَ

 .ظاؼٍ کبؼ چي اؼتيي ثب يؼٌي

 .هيهٌيعم يعانًْْ.ثْظم کؽظٍ ػؽم ثْظم اّهعٍ ٍ ؼا تٌع تٌع اًوعؼ.هيهعم تؽ ًؿظيک لسظَ ُؽ

 .ػدت چَ.خبى ُيؽاظ ثَ-اؼتيي

 کبؿػي ظقتوبل نعم هـبؾل ّاؼظ ّ کؽظم قالهي اؼتيي ثَ.ؼكت ُيؽاظ هبنيي ي پٌدؽٍ قوت ثَ ثؼع

 يْؼتوْ ّ ثؽظانتن

 ثَ.ثْظ تيؿثيي کَ اؼتيي خلْ اًّن هيکؽظم گؽيَ ًجبيع ّلي.نع انک پؽ نوبم اؼتيي ظيعى ثب.کؽظم ضهک

 ُيؽاظ.ثؽگهتن قوتهْى

 .ثْظ هبنيي تْ ٌُْؾ

 .اّهع هي قوت ثَ اؼتيي

 !هيگَ؟ چي ُيؽاظ...اؼاهيف-

 :گلتن تؽـ ثب.ؼكت يبظم کهيعى ًلف.کؽظم ثْظ ًهكتَ هـبؾٍ خلْي هبنيي تْ ُوچٌبى کَ ُيؽاظ ثَ ًگبٍ يَ

 هيگَ؟ چي-

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

 .نعم خْاثم هٌتظؽ ّ کؽظم ًگبٍ اؼتيي چهوبي ثَ



 .اّهعٍ هي ظًجبلت ظانتَ ايٌدب تب ؼّ كؽػي ثَ ايلي ضيبثْى کل ًويؿًَ ًؽهبل کَ پكؽٍ ايي هيگَ-

 ظيعم کؽظم ًگبٍ چهوبل ثَ.ًجْظ ثيهتؽ هعم 3هي تب اّى ي كبيلَ نبيع.کؽظم ًگبٍ ُيؽاظ ثَ ؾظ زؽكْ ايي تب

 ظاؼٍ هٌتظؽ اًّن

 ....اؼٍ يب..ًَ....ثؿًن ثْظ هؽاؼ کَ ثْظ زؽكي هٌتظؽ.هيکٌَ ًگبُن

 :گلتن اؼتيي ثَ ؼّ.ثْظ ًکؽظٍ ًگبُن هكتوين ايٌوعؼ زبال تب.گؽكتن اؾل ًگبُوْ

 پهت يؼٌي.ًعيعم ثؼعل هي.نع ؼظ خلْم اؾ لسظَ يَ ايلي ضيبثْى تْ اّى...يؼٌي ًويعًّن.ظاظال ًَ-

 ثجيٌن ًکؽظم ًگبٍ قؽهْ

 .ًَ يب هيبظ ظاؼٍ ٌُْؾ

 کؽظ؟ اغيتت-
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 .ظاؼٍ گٌبٍ.ثبنيب ًعانتَ کبؼيم.ضعا ثَ ًَ-

 .ًيلتَ ؼاٍ هي ضْاُؽ ظًجبل ثلِوًْن ثِم.ظاؼم کبؼل ثؽم ظهيوَ يَ ّايكب ُويٌدب....ظاؼٍ؟َُ گٌبٍ اّى-

 تکيَ هـبؾٍ ظؼ ثَ.کدبقت اّى هيعًّكت زْة.اكتبظ ؼاٍ پيبظٍ ضيبثْى ي ثبال قوت ثَ ّ گلت ؼّ خولَ ايي

 ي كبيلَ تْ.ظاظم

 .هيؽكتن ّؼ ًبضًْبم ثب تؽـ اؾ.هيلؽؾيعًع ظقتبم.ثْظ نعٍ نل تؽـ اؾ پبُبم.ُيؽاظ هعهي يک

 .ثْظ ظاظٍ تکيَ هبنيٌم ظؼ ثَ ّ ثْظ نعٍ پيبظٍ ُيؽاظم

 هسلم ظيع.ظانت ثبهي ُويهَ ضْظل کَ ؼكتبؼي هثل نعم ضيؽٍ ؼّ ثَ ؼّ ثَ.کؽظ هي زبل ثَ ًگبٍ يَ

 ايٌکَ زيي ظؼ ًويؿاؼم

 :گلت ّ ظاظ هؽاؼ ضْظل هطبْت هٌْ هيهع هبنيٌم قْاؼ ظّثبؼٍ ظانت

 ...ًعاؼٍ تؽـ کَ ظيًَّْ-

 .گلتن اؼتيي ثَ اّهعم هي اًگبؼ کَ گلت ؼّ خولَ ايي خْؼي يَ

 .ؼًّع ثْظ ؼكتَ اؼتيي کَ ضيبثْى قؽ قوت ثَ ػوت ظًعٍ ؾيبظي قؽػت ثب ؼّ هبنيي



 اتلبهي کَ ثؽٍ اؼتيي پيم هيگن ظلن تْ ّ هيهَ اَبكَ اقتؽقن ثَ ثيهتؽ هي ثبنَ ايٌدب ّهتي كِويع اًگبؼ

 .ًيلتَ ثؽال

 اؾل ُيؽاظ ّ اؼتيي ّ کؽظ تْهق هـبؾٍ خلْي ُيؽاظ هبنيي ظيعم کَ ًکهيع ْْل ثيهتؽ ظهيوَ چِبؼ يب 3

 .نعى پيبظٍ

 .کؽظم تؼدت.ظاضل اّهع ُيؽاظ قؽل پهت ّ نع ّاؼظ اؼتيي

 :پؽقيعم اؼتيي ثَ ؼّ تؽـ ثب

 ؾظيٌم؟-

 .ظاظ تکْى اؼٍ هؼٌي ثَ کلهْ اؼتيي

 :پؽقيعم ظّثبؼٍ ثبنن ظانتَ نک کَ اًگبؼ

 ؾظيٌم؟ ّاهؼب-

 .نع ُيؽاظ ُبي لت ؼّي ؼًگي کن لجطٌع ثبػث ظّثبؼم قْال ايي

 .کؽظم ؿلّ گلت ضْظل تب پيچًْعم گْنهن.ؾظيوم ّاهؼب اؼٍ-

 ..ظانت گٌبٍ اضَ-

 .ضًَْ ثؽقًْوت ثؽظاؼ کيلتْ.کَ ًيكت اّلم ثبؼ ....تْ ًويهٌبقي اًّْ..اّى-

 .هيجؽهم هي-ُيؽاظ

 .ًيكت اؼاظ ّايكب ظهيوَ چٌع كوّ هـبؾٍ تْ.هيؽم ضْظم هؽثًْت-

 .ثجؽ هي هبنيي ثب پف ثبنَ-

 .کؽظ هيْل اًّن.گؽكت اؼتيي قوت ثَ قْييچْ

 هعؼ چَ.ّخْظل ػٓؽ يب ثکٌَ ضْة هيتًَْ ّخْظل يب هٌْ ثع زبل ايي االى هيعًّكت ُيؽاظ اًگبؼ

 .ثْظم هوًٌْم

 .ثهيٌن خلْ ثبيع اكتبظ يبظم کَ کٌن ثبؾ ػوجْ ظؼ ضْاقتن.ؼكتن هبنيٌم قوت ثَ
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 ظقتبي خبي کَ ظًعٍ ؼّي چپوْ ظقت.ُبم ؼيَ تْ کهيعم ّخْظ توْم ثب ػٓؽنْ ًهكتن کَ هبنيي ظاضل

 .کهيعم ثْظ ُيؽاظ

 .کهيع ثيؽّى ظًيبم اؾ هٌْ ّ ًهكت اؼتيي

 .هيکٌَ ظًجبل ؼكتٌوًْْ هـبؾٍ خلْي ظيعم اضؽ ي لسظَ تْ ّ کؽظين زؽکت

 .ثْظم ضْنسبل.ًعانتن اقتؽـ ظيگَ....ًجْظ ضجؽي تؽقن اؾ ظيگَ

 ُن اًّوعؼا پف.هِون ثؽال ٌُْؾ کَ ظليل ايي ثَ ضْنسبلين ّ.ثْظ ُيؽاظ ّخْظ ضبْؽ ثَ ثيهتؽ اقتؽقن

 تلبّت ثي هي ثَ ًكجت

 .ًيكت

 ....يؼٌي پف....ظًجبلتَ ايٌدب تب ايلي ضيبثْى اؾ يبؼّ اّى هيگَ ُيؽاظ گلت اؼتيي

 ايي کَ ًعاؼُبيٌدْؼ كؽهي ثؽال نِؽ ظاضل يب ضبؼج.هيکٌَ ؼاًٌعگي قؽػت ثب ُويهَ کَ اظهيَ ُيؽاظ

 ضيلي ُيؽاظم يؼٌي هيگَ

 .ثْظٍ قؽم پهت کَ ّهتَ

 کَ خْؼي ثبنَ هْاظجن ضْاقتَ هيبظ ظاؼٍ قؽم پهت ايي ظيعٍ ايٌکَ هْاظجوَ؟يب ثْظ؟ظّؼاظّؼ ظًجبلن يؼٌي

 .ًلِون هي

 .ًجْظ هِن ايٌب.ثکٌَ ضؽاة ضْنسبليوْ ًويتًْكت ثْظ کَ چي ُؽ

 !ثْظ چيؿ تؽيي هِن ايي ّ ثْظم هِن ثؽال کَ ثْظ ايي هِن

 ُيؽاظ

 تـييؽ هٌتظؽ کَ اًگبؼ.هيکؽظ ًگبٍ ثِن هيعيع هٌْ آؼاهــــيف کَ ُؽهْهغ هبخؽا اّى اؾ ثؼع ؼّؾ چٌع تب

 ًويطْاقتن.ثْظ هي ؼكتبؼ

 ...ضْة ّلي.ثکٌن ُْاييم ظّثبؼٍ

 کَ ّهتي تب.ثتؽقَ ًجبيع ّهت ُيچ اّى.ثکي اغيتم کكي ًويعم اخبؾٍ ُؽگؿ ّلي ظلطْؼم اؾل کَ ظؼقتَ

 زبال.ظاؼم ُْانْ ثبنن

 .کؽظٍ انتجبٍ ثؽظانت ؼكتبؼم اؾ ايٌکَ هثل ّلي.ثبنَ کَ هْهؼيتي ُؽ

 كؼبليت ثَ نؽّع ثعًهًَْ تْ کَ ػْاْلي ُْؼهْى کل زؽکت ّ ًگبٍ يَ ثب کَ خوبػت ظضتؽ ايي اؾ اهبى

 !هيکٌَ



 "گْني ؾًگ يعاي"

 هي؟ ُكتي خبًن-

 ...ْْؼي؟ چَ...اهبَُ قالم-

 نع؟ ؾظي؟چي زؽف هبهبًت ضجؽ؟ثب چي تْ ضْثن هي-

 ..ضْاقتگبؼي ثيبؼيع تهؽيق نبم خوؼَ ّاقَ ثگن گلت-

 ي زْيلَ ايال.ثهَ توْم هؽاقوب ايي ؾّظتؽ ُؽچَ ظاؼم ظّقت.ًين ّ ًَ زعّظ.هيبين نبم ثؼع ظيگَ ًَ-

 ؼّ هؽاقوب خْؼ ايي

 .ًعاؼم

 !هيکٌَ؟ هجْلت ايال ضبًن ػؽّـ ثجيي...ايٌْٓؼيبقت؟...اٍ-

 ...ضبًوْ ػؽّـ اّى هي-

 ..ُيؽاظي-
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 ُيؽاظ؟ خبى-

 ...ثپْنيب نلْاؼ کت-

 .ايال ًويبظ ضْنن نلْاؼ کت اؾ کَ هيعًّي-

 ًويپْني؟ ػؽّقيوًْن تْ...چي؟ کَ-

 .هيبؼم ظؼ ػؽّقي تْ هيپْنن اتليَ تْ کؽظم نْضي ضطص...ًَ-

 ُيؽااااظ اهب......هيکٌي نْضي ظاؼي-

 .هيکٌن تسول ُكتين ضبْؽ ثَ ؼّؾم يَ اّى...هيهي ػًجي چؽا.خبى ثبثب ضْة-

 اهبيـــــــــي ضيلي-

 .ضبًْهــــــي ضيلي ُن نوب-

 .ؼّل گػانتن قؽهن گػانتن هيؿ ؼّ ظقتبهْ ّ ًهكتن هيؿ پهت ّ کؽظم هٓغ تللٌْ



 .هيهَ ههطى هي هؽؾ ايٌکَ ُن هيبظ ظؼ ثالتکليلي اؾ ُكتي ُن.ثْظ ّاخت ًبهؿظي ايي

 اؾ ثيهتؽ ازكبقم هيعًّكتن ضْظهن اًگبؼ.گلتن نک ثب ؼّ خولَ ايي.نع ثيطيبل آؼاهيكن ايٌدْؼي نبيع

 .زؽكبقت ايي

 ثَ كؼال اؾظّاخن ؼاخت کَ ثْظم کؽظٍ تبکيع هبهبًن ثَ.کؽظم ػول تؽ هستبِ ضْاقتگبؼي قؽ قؽي ايي

 ًويطْاقتن.ًگَ ُيچکف

 .ثؽقَ اؼاهيف گْل ثَ ظّثبؼٍ

 !ًويهَ ظال ظال قْاؼي نتؽ چٌع ُؽ

 کَ ثْظ ايي پيم ي ظكؼَ ثب ايٌعكؼَ اقبقي كؽم ّلي.هيؽكتن ظضتؽ يَ ضْاقتگبؼي کَ ثْظ ثبؼم ظّهيي

 ّ ثْظ ضْظم اًتطبة

 !ظانتن ظّقم

 .ًعانتين ههکلي ّ ثْظ تْاكوي چيؿ ُوَ.گػنت هٌن هؽاقن ُب ضْاقتگبؼي ي ُوَ ؼّال ْجن

 !قبظگي ُويي ثَ.ثؼع هبٍ يک ثؽاي اكتبظ ُن ًبهؿظي هؽاقن

 هي پبي ثَ ايٌْٓؼي نبيع.ثْظ هي چبؼٍ ؼاٍ تٌِب ّلي.هيکٌَ ضؽظ ؼّ آؼاهيف ضجؽ ايي اًؼکبـ هيعًّكتن

 اؾم نبيع.ًويهكت ظيگَ

 .ثْظ هجال کَ آؼاهيــــــــكي ثهَ.ثكبؾٍ ضْظنْ ظّثبؼٍ ثبيع اّى.ًيكت هِن.ثهَ هتٌلؽ

 ظضتؽي .ظضتؽٍ يَ اّى.هيهکٌَ اًّن.ظاؼٍ ؿؽّؼ اًّن.ًويطْاهت ثگن ثِم هكتوين ًطْاقتن ّهت ُيچ هي

 ؼاٍ اّل هعم کَ

 !ثبنَ هٓوؼي هعهم ُن ثْظى اؾ ايٌکَ ثعّى ثؽظانت ؼّ ػبنوي

 ًوبيم ثَ ؼّ قليعي ي هٌظؽٍ ّ ًجبؼيع اهؽّؾ.هيجبؼٍ ّهلَ ثي ثؽف کَ ؾٍ ؼّ قَ ظّ.نعٍ قؽظ ضيلي ُْا

 !گػانت

 کؽظم ايؽاؼ ُؽچي.ثؿًين هعم پبؼى ُبي ثؽف ؼّ ّ ظًجبلم ثؽم اهؽّؾ کَ ثْظ گؽكتَ هْل اؾم ُكتي

 گْل هيطْؼي قؽهب قؽظٍ

 .ًکؽظ

 ضبًْاظگي ثؼُيب.هيطْؼظًع چهن ثَ پبؼى تْ اظهبيي ثيم ّ کن.نعين پبؼى ّاؼظ ُن ظقت تْ ظقت

 ظًّلؽي هب هثل ثؼُيب.ثْظًع



 !ًلؽقت ظّ ثؽكي ُْاي کَ گلتي ؼاـ.ًجْظ تٌِب کف ُيچ ضاليَ.هيؿظى هعم ثؽكي پبؼى تْي
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 ُيؽاظيـــــــ-ُكتي

 ثلَ؟-

 ُيؽاظيــــ-

 ضت؟ ثلَ هيگن-

 ُيؽاظيـــــــــ-

 !کؽظم ًگبُم چپ چپ

 !!!ظيگَ ثؿًن زؽكوْ تب خبًن ثگْ ضْة-

 !ظانتي هْاػعي چَ ظضتؽا...گؽكت ضٌعم

 خبًن؟ ضت-

 .هيؿًين هعم پبؼى تْ ظاؼين ثچوْى ثب ثؼعل قبل يب ظيگَ قبل تب نبيع کي كکؽ هيگن.نع ايي اُب-

 .گؽكت ضٌعم.هيؿًَ يعهَ ظضتؽا ثَ ؼّيبثبكي.هيکؽظ قيؽ ؼّيبُبل تْ ظانت االى اؾ

 ثطْؼٍ؟ قؽهب ثيؽّى ثيبؼي ثؽف تْ ؼّ ثچَ هيطْاي تْ ثؼع.ًعاؼٍ ضجؽ ايٌعل اؾ کكي ُكتي-

 .ًويطْؼٍ قؽهب کكي ههٌگَ کَ ثف ثؽف ايي.ثبثب ًَ-

 اّى تًْيؽ ظيعى هبًغ ثلٌع نوهبظ ُبي ثْتَ.اّهع پؽچيي ْؽف اّى اؾ اي ػٓكَ يعاي لسظَ ُوْى

 .هيهع ظضتؽ

 :گلت اقوْى ثَ ؼّ ّ ضٌعيع ؼيؿ ؼيؿ ُكتي

 کٌي؟ َبيغ هٌْ كوّ هيطْاقتي ضعايب-

 .ًيكت هيکٌي كکؽ کَ چيؿي اّى ُويهَ ثگَ هيطْاقت ًَ-

 نجيَ نبيع کكي!هيٌعاضت کكي يبظ هٌْ ُوم ُن.هيْهع نوهبظا ُوْى پهت اؾ َؼيلي ُن ُن يعاي

 .اّى



 .نعم هبًؼم ّ گؽكتن ظقتهْ.هيؽكت پؽچيي قوت ثَ ظانت ُكتي

 .هيهَ ًبؼازت کٌي ًگبُم ثؽي ًويطْاظ-

 .هيکٌن ًگبُم يْانکي.ثبثب اي-

 تْ ؼكت اضوبل لسظَ يَ.کؽظ ًگبٍ ّ هًْع لسظَ چٌع ؾظ کٌبؼ ؼّ نوهبظا ّ ؼكت پبّؼچيي پبّؼچيي

 تؽزن زف ًگبُم ثؼع.ُن

 .ثيب کَ کؽظ انبؼٍ ثِن ظقت ثب.گؽكت

 .ثجيٌن ثْظ هؽاؼ کَ چيؿي اّى اؾ هيتؽقيعم نبيع.ثْظ نعٍ هلل ؾهيي ؼّ پبُبم

 .ْؽكن اّهع ُكتي ثؼع لسظَ چٌع

 هيکٌي؟ ًبؾ ثيب هيگن ثِت چؽا-

 .ًعاؼٍ ظيعى هؽظم ثعثطتي ظيعى چْى-
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 ثؽكبي ؼّ اًگهتبل ثب ظانت ّ ثْظ ؾظٍ ؾاًْ ًيوکت خلْي.ثْظ ًٌهكتَ ًيوگت ؼّ..هيعيعي اگَ ُيؽاظ-

 اقوْ يَ يبف

 !چيَ؟ هيعًّي خبلجيم.هيٌْنت

 !ثگْ يؼٌي کَ ظاظم تکْى قؽهْ

 ُي اقوْ ظقتبل ثب ّ ُيؽاظ ثْظ ًْنتَ هلت يَ تْ ثؽكب ؼّ.ثْظ تْ اقن هثل ثْظ ًْنتَ کَ اقوي اّى-

 ثب هي ُيؽاظ.هيکؽظ ًْاؾل

 ُيؽاظ نبيع.پيهوَ ّ ظاؼٍ ظّقتن کَ ظاؼم ُيؽاظي هي.ظاؼٍ تلبّت اظهب ؾًعگي ثيي هعؼ چَ کؽظم كکؽ ضْظم

 ّ کؽظٍ تؽکم اّى

 ًويعًّي.اّؼظٍ ظؼ ؼّ هظلْهي ظضتؽ ُوچيي انک کَ ثبنَ قٌگعلي اظم ضيلي ثبيع کٌن كکؽ.ًعاؼٍ ظّقتم

 ضبلي هبًتْ يَ ثب.کَ

 هثل.ًويکؽظ قؽهب ازكبـ ايال ظضتؽٍ اًگبؼ.هيچکيعى ُيؽاظ اقن ؼّ انکبل ّ.ثْظ ًهكتَ ثؽكب ؼّ ًبؾى

 زف ثي ّ قؽ ايٌکَ



 ظضتؽ اّى ُيؽاظ ّلي.ًويهکًَْ ؼّ کكي ظل اهبقت هي ُيؽاظ.ُبقت ًبم ُيؽاظ ثيي تلْت هعؼ چَ.ثْظ نعٍ

 ظضتؽّ ايي ثعخْؼ

 .ثبنَ هِؽثْى ثبُبل کبل.ثؽگؽظٍ ثِم ُيؽاظل کبل.ًوًْعٍ تْل ؼّزي ثْظ هؼلْم.کهتَ

 هيؽيطت انک اّى.ثْظ اؾم پؽچيي يَ ي كبيلَ ثب اؼاهيف.نع تجعيل يوييي ثَ زعقن.پبييي اًعاضتن قؽهْ

 کَ ػهوي ّاقَ

 ُيؽاظ.هيگلت ؼاقت ُكتي.هيؿظم هعم ػهون ظقت تْ ظقت هي ّ ثْظ ؼكتَ ظقتم اؾ ًيْهعٍ

 هوًؽ هٌن ّلي.ًبهؽظٍ.پكتَ

 چهن ثَ ثؼعا نبيع هب قٌي تلبّت.ًويطْؼظم اّى ظؼظ ثَ هي.ثِتن تْ ٌُْؾ هي.نع ػبنون اّى.ًيكتن

 اًّْ هي ايي اؾ خعا.هيطْؼظ

 ظضتؽ ايي ثَ کبل هيگَ ُوم کَ ُيؽاظي اّى هيعًّكت ُكتي اگَ.کٌن ًگبٍ اي ظيگَ چهن ثَ ًويتًْن

 ُؽگؿ هٌن ثؽگؽظٍ

 .هيْهع ثعل هي اؾ هيلِويع اگَ نبيعم.ًويؿظ زؽكبؼّ ايي

 ثعٍ ًهْى کَ گلتن چيؿي ًَ کؽظم زؽکتي زبل ثَ تب ًَ هي.ًيكت هي توًيؽ ضعايباا.نعم هؽثبًي هٌن ّلي

 .ػبنوهن

 ظانتَ ظّقتن ايٌوعؼ هٌْ کكي ًويکؽظم كکؽ ّهت ُيچ!هيکٌَ کبؼ چي ضْظل ثب ظاؼٍ اّى هيكْؾٍ ظلن ّلي

 !ثبنَ

 هيؿًَ يص ايٌدْؼي.پبنَ کي کوک ظضتؽ اّى ثَ ثؽّ هيهيٌن هبنيي تْ هيؽم.نعٍ قؽظم هي ُكتي-

 .ثيب ؾّظ.هيويؽٍ

 هيکٌي؟ هٌْ ظاؼي کَ آؾهبيهيَ چَ ايي.ضعايب.ؼكتن هبنيي قوت ثَ لؽؾّى ُبيي هعم ثب

 کٌن؟ کبؼ چي ثبيع هي

 "ُكتـــــــــي"

 ثب ّ ؾظم ظّؼ ؼّ نوهبظي پؽچيٌبي اؼّم.ثْظ ؼقيعٍ هبنيي ثَ تـؽيجب ظيگَ ُيؽاظ.کؽظم ًگبٍ قؽهْ پهت

 قؼي کَ ُبيي هعم

 .نعم ًؿظيک ظضتؽ ثَ ثؽظاؼم اؼاهم ثب هيکؽظم

 .ّايكتبظم قؽل ثبالي

 :گلت ثيبؼٍ ثبال قؽنْ ايٌکَ ثعّى



  .هيکٌن زف ػٓؽتْ...اّهعي؟ ثبالضؽٍ-

 

69 

 .ظضتؽ ايي ثْظ ظاؿْى هعؼ چَ.ًگيؽٍ گؽين تب کؽظم ثكتَ ّ ثبؾ چهوبهْ ؿًَ اؾ

 .ضبًن ظضتؽ قالم-

 .کؽظ ًگبُن گٌگ.ضْؼظٍ خب ظيعٍ هٌْ ػهوم خبي ثَ ايٌکَ اؾ اًگبؼ.ثبال اّؼظ قؽنْ قؽيغ

 ؾهيي ؼّ..ُب هيطْؼي قؽهب هيکٌي قيٌْؾيت ايٌدْؼي ايٌدب ّلي..ثؽيؿم ُن ثَ ضلْتتْ ًويطْاقتن هي-

 هبًتْ يَ ثب کَ ثؽكي

 ايٌدْؼي ُكت کَ چي ُؽ ههکلت.ًهيي قؽهب ايي تْ پبنْ..پبنْ.ضْة ظضتؽ کَ ًويهيٌي ًبؾى نلْاؼ

 هبنيٌن االى.ًويهَ زل

 .خبيي يَ تب هيؽقًْيوت ًبهؿظم ّ هي ثيب.ثؽف ايي تْ ًويبظ گيؽ کَ

  .کؽظ ًگبٍ ثِن هبت ظّثبؼٍ

 ..ّاقت ظلن كوّ هي کي ثبّؼ..ًعاؼي؟ اػتوبظ ثِن.ًهكتن ؾهيي ؼّ ضْظل هثل

 ضبًن...ًويکٌَ ًگبُن يَ اّى ّلي هيکٌي تؽزن ثِن هؽظم کَ کهيعٍ کدب ثَ کبؼم ثجيي..قْضت؟ ّاقن ظلت-

 تْهغ ًگبٍ يَ

 ؾيبظيَ؟

 ُيؽاظٍ؟ اقوم...هيکٌن كُْلي ثجطهيع...ّااهلل ثگن چي-

 .ثْظ تؽ تلص گؽيَ ثبؼ ظٍ اؾ کَ ؾظ تلطي لجطٌع ّ کؽظ ًگبٍ ثْظ کهيعٍ کَ اي يطي هلت ثَ

 .اّهعم ْؽكت ُويي ضبْؽ ثَ ثيهتؽ.ُيؽاظٍ هٌن ًبهؿظ اقن-

 ضْنجطتيي؟-

 ...ّاهؼيــــــــ هؽظٍ يَ ُيؽاظ نکؽ ضعاؼّ اؼٍ-

 .نعم پهيوْى زؽكن ظاظى اظاهَ اؾ.هيکٌَ ًگبُن زكؽت ثب ظيعم

 .هيؽقًْوت ثؽين پبنْ ثيطيبل-

 .ضًْوْى ًيكت ظّؼ ؾيبظ.ثؿًن هعم هيطْام ًَ-



 کؽظ اي ػٓكَ گلت ؼّ خولَ ايي تب

 قؽهب؟ تْ هعت ُوَ ايي ًؿظي يص تْ.ضْؼظي قؽهب.ايي اؾ ايٌن ثيب-

 .هيعاؼٍ ًگَ گؽم هٌْ يبظل.ًيكت قؽظم هي...قؽهب؟-

 .کؽظم ثلٌعل يِْيي ّ گؽكتن ظقتهْ ّ نعم ثلٌع

 زؽكي ُيچ.هيْهع ؼاٍ هٓيؼبًَ.هيجؽظهم هبنيي قوت ضْظم ثب ثْظم گؽكتَ ظقتهْ کَ ُوًْْٓؼ

 ثْظ اًعاضتَ قؽنْ.ًويؿظ

 .هيؽكت ظؼضتن تْ ًويگؽكتن ظقتهْ اگَ.پبييي

 هبنيٌْ ظؼ.ضْاثيعٍ اًگبؼي.ؼّل گػانتَ قؽنن كؽهْى ؼّ گػانتَ ظقتبنْ ُيؽاظ ظيعم ؼقيعم کَ هبنيي ظم

 اؼاهيكْ ّ کؽظم ثبؾ

 قوت يْؼتوْ ّ ًهكتن خلْ ضْظم.ثْظ نعٍ ضيؽٍ ًبهؼلْم ي ًوَٓ يَ ثَ.ثْظ پبييي قؽل.ًهًْعم هبنيي تْ

 ظم ّ ثؽظم ُيؽاظ

 :گلتن گْنم

 .آهبيي پبنْ..ُيؽاظم-
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 :گلت.ثبنَ پؽيعٍ ضْاة اؾ اًگبؼ ُيؽاظ زؽكن ايي ثب

 .ثؽظ ضْاثن يِْ گؽكت ظؼظ قؽم هيکؽظم كکؽ اّهعي؟ظانتن-

 .نع ضهک ايٌَ ؼّ ظقتم کَ ثکٌَ تٌظين ؼّ خلْ ايٌَ اّهع.ؾظ اقتبؼت ّ چؽضًْع قْييچْ ػبظتم ْجن

 "ُيؽاظ"

 چهوبيي ثب ظضتؽ يَ قؽم پكت ضيبثْى خبي ثَ ّلي.ثهَ تٌظين ثِتؽ تب ظاظم تکْى چپ قوت ثَ ؼّ ايٌَ

 يَ.ظيعم ؼّ ؾظٍ ؿوگ

  .انک اؾ چهوبل ّ ثْظ ّ نعٍ هؽهؿ ثيٌيم ًْى قؽهب اؾ کَ ظضتؽ

 "اٍّ"گلتن لت ؾيؽ ًبضْظاگبٍ



 ؼّي کَ ؾهبًي اؾ ثيهتؽ زتي کؽظ لؽؾيعى ثَ نؽّع تٌم.کؽظ ًگبٍ ثِن.اّؼظ ثبال قؽنْ زؽكن ايي ثب

 ًهكتَ ؾظٍ يص ثؽكبي

 .كِويع ؼازتي ثَ هيهع هيطْؼظ نًْم کَ تکًْبيي اؾ ايٌْ.ثْظ

 ػليک قالم ثبُبل کَ هيکؽظ انبؼٍ ظانت ثِون اثؽّ چهن ثب.چؽضًْعم ُكتي قوت ثَ ًگبُوْ

 چيْ ُوَ االى ًکٌَ.ضعايب.کٌن

 خْؼي ّ کؽظم اؼاهيف ثَ ؼّ.کؽظم ههت ظانتن اقتؽـ کَ ُويهگين ػبظت ثَ چپوْ ظقت.ُكتي ثَ ثگَ

 کَ اّلَ ثبؼ اًگبؼ کَ

 کؽظم پؽقي ازْال ّ قالم ثبُبل هيجيٌوم

 ُكتيي؟ ضْة ضبًن قالم-

 "؟..ضبًْم"هيکؽظ هؿٍ هؿٍ هٌْ زؽف تؼدت ثب.نٌيعم يعانْ لت ؾيؽ

 ّ کؽظ پٌدؽٍ قوت ؼّنْ.ًگلت چيؿي خْاثن ظؼ اّى ّلي.هيهٌبقَ هٌْ هيگَ کَ االًَ گلتن ضْظم ثب

 .ظاظ تکيَ ثِم قؽنْ

 !ثکٌَ يبظؼ ضؽّخهًْْ ي اخبؾٍ کَ ثْظ اًّي اؾ تؽ ضْظظاؼ ضيلي ّلي ثْظ انک پؽ چهوبل

 :گلت ثهٌْم كوّ هي کَ خْؼي ُكتي

 ؼظ ًبثْظين هؽؾ اًگبؼ ثبنَ؟ايي ضْة هيطْؼٍ ظضتؽ ايي ي هيبكَ ثَ... ؟ ُيؽاظ هيکٌي کَ قْاليَ چَ-

 کؽظٍ؟

 !ًجْظ کٌن؟زْاقن چي هي-

 ثجؽيوت؟ هيگي اظؼقتْ ضبًوي-ُكتي

 زکن ًگبُم.ظانت ؼّ هلجن تْي ضٌدؽ زکن ًگبُم.کؽظ چهوبم ثَ هبنيي خلْي ايٌَ اؾ ًگبٍ يَ اؼاهيف

 ّ كسم ُؽچي

 .ظانت هٌْ ّخعاى ثيعاؼي زکن ًگبُم.ظانت ؼّ ظًيبقت تْ کَ ًبقؿايي

 ضْظهن اؾ ظلن.هيكْضت ثؽال ظلن ثْظ کَ چي ُؽ.ًعانتن ؿوگيٌهْ ًگبٍ ْبهت.گؽكتن ضيبثْى قوت ؼّْه

 ًب کَ هيگؽكت

 .نعم ظضتؽ ايي ؼّؾ ّ زبل ثبػث ضْاقتَ



 ضْظم هي.ًهكتن هبنيٌتًْن تْ زتي چؽا ًويعًّن.ًويهن هؿازن کَ گلتن اّلن اؾ هي....هوًٌْن ضبًن-اؼاهيف

 ثَ ًيبؾ.هيؽم

 .ضعازبكظ.هوًٌْن.ظاؼم اکكيژى

 ..ضبًن ّلي-ُكتي

 .ضبًن کوکتْى ثبثت هؽقي.ظاؼ ضعاًگَ-

 

71 

 .نعم هبًؼم کَ ثؿًَ زؽكي اّهع ُكتي

 .ضيبل ثي.ؼازتَ خْؼ ُؽ.کٌَ ضلْت ضْظل ثب ثؿاؼ-

 ًويگلت ُكتي...هب ي ضًَْ اؾ تؽ اًّْؼ کْچَ تب چٌع ضًْهْى اًّن هيؽقًْعين اؼاهيكْ اگَ کؽظم كکؽ

 يَ.ًويهٌبقيم؟ ْْؼ چَ

 .ؼكت کَ كِويع ضْظنن کٌن كکؽ خْؼايي

 .ًعاؼٍ هٌْ زُْؼ ْبهت اّهعٍ ثعل هي اؾ کَ ثف اؾ نبيعم

 !ًکي کوــــــــؽًگ ثِم ؼّ ًگبُت.ضعايب

 اؼاهيف

 .ّخعاى ػػاي هثل ظانتن زكي يَ.نعم انتجبٍ ظچبؼ ثبؾ کَ هيکؽظم زف

 !هيطْؼٍ ظاؼٍ ضًْوْ ضْى.خْؼين يَ.ًويتًْن هي ؼُب

 .ضْثي ايي ثَ پكؽ اضَ چؽا..ّا-

 اؾ يکي ضبًْاظگي هِوًْي تْ اّل ؼّؾ.ظّثبؼٍ هيکؽظم هجْل ًجبيع هي ّلي ضْثَ اؼٍ ضْة...ضْة؟-

ى انٌبُبي  اظم.ثْظ ظّؼْه

 هي ثَ زْاقم ُوم هيکؽظين نؽکت کَ ثسثب تْ.هيکؽظ ًگبٍ ثِن ثبؼ ُؽ ؼّؾ اّى.هيؽقيع ًظؽ ثَ ضْثي

 ..ثْظ

 ًيكت ثبّؼ هبثل ثؽام گلتن ثِم هي.هيبظ ضْنم اضالهن اؾ ّ ظاؼٍ ظّقت هٌْ کَ گلت ثِن ثؼعل ؼّؾ چٌع

 ّ ظيعى ثبؼ چٌع تْ



 ...اّهعى؟ ضْل

 کَ اّؼظ هٌٓن ّ ظليل کلي.کَ ًکؽظ گْل.ًعاؼم ثبّؼت هي.ثبّؼٍ ظيؽ خْؼايي يَ هي هلت هِؽؾاظ اهب گلتن

 کبؼي هي....چي

 کَ هٌي.کؽظم هجْل ظّقتيهْ پيهٌِبظ کَ نع چي ًويعًّن ؼُب.ثبني ًعانتَ ثعي ازكبـ کٌبؼم کَ هيکٌن

 زتي هبَُ چٌع

 ...هيکٌن ؼظ ؼّ هيؿًَ ّلؿ خلؿ کَ ثعثطتْ پْيبى ايي اؾظّاج پيهٌِبظ

 ًکهيعٍ قبػت چِبؼ ّ ثيكت ؼُب.ظاظ هثجت خْاة ثِم ظانت ّخْظ ضال تْل کَ هلجن اؾ هكوتي اّى نبيع

 ًَ.نعم پهيوْى

 ًَ...ُب ثبنَ ثع اّى ايٌکَ

 .ثکهن ًبؾنْ ًويتًْن.کٌن هسجت ثِم ًويتًْن.ثبنن ثبُبل ًويتًْن ًويعًّن...كوّ

 تب ضْاقتن ّهت اؾل ؼّؾ اّى.کٌن ًبؾ ّاقم ًويتًْن زتي هي ّلي..ظاؼٍ ًبؾ ظضتؽ يَ .ظضتؽم يَ هي

 اؾ کَ ػًؽل.ثعم خْاثهْ

 ًگبٍ چهوبل ثَ هيجيٌن ّ ُيؽاظ کَ ثؽگهت هكيؽ تْ گلتن ضْظم ثب هيْهعم ظانتن ضؽيع هؽکؿ

 هثل چهوبل هيطْاقتن.هيکٌن

 .کٌي ُعايتن هٌْ ُويهَ

 ثَ ػبنوًْم زؽف ُؽ ثب ّلي هِؽثًَْ ضيلي ضْثَ ضيلي هِؽؾاظ.گؽكتن تًويوْ ايي ًعيعٍ ّ ًعيعهم ّلي

 ازكبـ ايٌکَ خبي

 هوبيكَ ُيؽاظ ثب غٌُن تْ کبؼانْ ّ ؼكتبؼا توبم.هيهَ چٌعنن ًبضْظاگبٍ ّ هيبظ ثعم ثهن ػبنن ّ کٌن ضْثي

 .هيکٌن

 هيکٌي؟ هوبيكم چؽا ثلن...اؼاهيف ظاؼٍ ضْظنْ نطًيت اظهي ُؽ-
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 ثؽتؽي ُن ثبؾ اضؽ ي ًتيدَ ّ هيکٌن هوبيكَ ّ هيکٌن اًبليؿ ؼكتبؼانْ تک تک ًبضْظاگبٍ.ًيكت هي ظقت-

 ؼضن ثَ ُيؽاظّ

 ّلي.هيکٌَ پيعا ػالهَ ثِن ثيهتؽ ضْظل ي گلتَ ثَ ؼّؾ ُؽ اّى.کٌن ثبؾي هِؽؾاظ ثب ًويطْام هي!هيکهَ

 لسظَ ُؽ هلجن هي



 .هيهَ تؽ ظّؼ ّ ظّؼ اؾل

 ًتيدَ ايي ثَ ثيهتؽ هيگػؼٍ ُؽچي ّلي.هيکٌَ زل ؼّ چيؿ ُوَ ؾهبى.ًعاؼٍ ػيجي ًعاؼم ظّقم گلتن

 ثع ظاؼٍ اَّبع کَ هيؽقن

 .نع هجل اؾ تؽ پؽؼًگ ُيؽاظ ّلي کٌن كؽاهْل ُيؽاظّ هِؽؾاظ ّخْظ ثب ضْاقتن هي.هيهَ هجل اؾ تؽ

 ال ػبنوًَْ زؽكبي هوبثل ظؼ.ًويکٌَ هجْل هِؽؾاظّ ظلون.ثعٍ كؽهبى ثِن ًويتًَْ هـؿم.گٌگن گيدن هي

 زتي.هيگيؽٍ گْنبنْ

 .ّاقم ًلؽؾيعٍ ظلن ثبؼم يَ

 .هيعاظي ثبؾي هِؽؾاظّ ًجبيع تْ-

 .کؽظى ثبؼل ثَ نؽّع هيبّؼظم کن کَ ُويهَ هثل ػبظي ضيلي انکبم

 تؽهين هلجوْ ؾضن ّخْظل ثب گلتن هي.کٌن ثبؾي ثبُبل ًطْاقتن.ثعم ثبؾي اًّْ ًويطْاقتن هي...هي-

 هي.هيهَ هؽزون.هيکٌَ

 ثِم زكي ُيچ.ًويطْاهم هي ؼُب.نع ثؽػکف چيؿ ُوَ ّلي.کٌن پبى ؾًعگين اؾ هيتًْن ثبالضؽٍ ُيؽاظّ

 .ًعاؼم

 ُوَ ثگْ ثِم.ثکٌَ ػبظت ثِت ثيهتؽ ّ ثهَ ازكبقبتي ثؿاؼي ًجبيع ايي اؾ ثيهتؽ.هيوًَْ ؼاٍ يَ-

 .کي توْهم.چيؿّ

 .کٌن ثبؾي ثبُبل هيطْاقتن اّل اؾ هيکٌَ كکؽ اّى.ًعاؼٍ ْبهتهْ اّى...هيهکٌَ اّى.ًويتًْن...ّلي-

 .ظاؿًْن ُويٌدْؼيم هي.ثگيؽٍ هٌْ آُم هيتؽقن هي ؼُب

 ؼّ تْ کَ اًّي ثؼع.هيطْاظ ؼّ ظيگَ يکي ًويطْاظ ؼّ تْ کَ هيطْاي يکيْ.ّااهلل!....ًگؽكتَ؟ االى کَ ًَ-

 چَ ايي!ًويطْاي هيطْاظ

 .ًويبؼم ظؼ قؽ کَ هي...هيطْاي اًّْ تْ هيطْاظ ؼّ تْ يکي اّى.ًويطْاظت هيطْاي اًّْ تْ.اضَ َّؼيَ

 اخبؾٍ ؼّنٌَ تبّهتي.هيهَ ضبهْل هؽظًن اؾ ثؼع كوّ هٓوئٌن کَ نعٍ ّؼ نؼلَ ظلن تْ ُوچيي ُيؽاظ ػهن-

 ُيچ ّؼّظ ي

 .ًويعٍ ظلن ثَ ؼّ کكي

 چٌع ظّقتي ايي ظاؼي االى....هگَ؟ ًعاؼي کؽظى نُْؽ ضيبل ظّكؽظا تْ...ػهوم کؽظٍ ثيطْظ...ظ ًَ ظ-

 ُن ثَ ؼّ ؼّؾٍ



 ثؽي ًعاؼم ثيهتؽ ػهن يَ ظلن تْ هي ثگي کؽظي نُْؽ ثيبؼي ظؼ ثبؾي هكطؽٍ ثبؾ ثؼعا ًکٌَ...هيؿًي

 ...ثگيؽي ْالم

 !ثعٍ هي ظّقت ايي ثَ زكبثي ظؼقت ػول يَ ضعايب

 تؽ تٌِـــــــــب تْ کٌبؼ."ضْؼظ چهون ثَ قپِؽي قِؽاة اؾ ًْنتَ ػکف يَ کَ هيچؽضيعم ًت تْ ظانتن

 !"هيهْم

 اًتظبؼ خؿ اي چبؼٍ.چيَ اّى ثَ ًكجت ّاکٌهم ًويعًّكتن.هِؽؾاظ نطًي ي يلسَ ثَ كؽقتبظهم.

 .ًعانتن

 "ّاهؼب؟"اّهع پيبم ّاقكن کَ ًکهيع هيي ظّ ثَ

 .كؽقتبظم ّاقم هتبقق نکلک يَ.ًعانتن گلتي ّاقَ زؽكي

 ..."اًَّ پيم ظلت تْ.هيکؽظم كکؽنْ"كؽقتبظ

 ؟!ضْثَ زبل هيگي کيْ پؽقيعم ثْظ؟اؾل کي هٌظْؼل...هيگلت؟ چي.نعم نْى

 "هيؿًي؟ ؼظ چؽا"ظاظم پيبم.ؾظ توبـ ؼظ ظيعم گؽكتن نوبؼنْ پيبهبل اؾ ضكتَ
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 "ضًْعم ًت تْ ضًْييبتْ پيبم هي....هيعًّي ضْظتن هٌظْؼهْ.ثؿًن زؽف ًويتًْن ًيكت ضْة زبلن"

 کَ ثْظم کؽظٍ غضيؽٍ ُب يبظظانت هكوت گْنين تْ ؼهؿهْ.اّهع يبظم اٍ....اضَ چْٓؼ.اّؼظم كهبؼ هـؿم ثَ

 کَ اًّؽّؾ زتوب.ًؽٍ يبظم

 ؼُب ثَ ُيؽاظ ؼاخت کَ پيبهي اّى.ضًْعٍ ّ نعٍ ّاؼظ هي کبؼثؽي زكبة ثب.ثؽظانتتم ثْظ ظقتم گْنين

 .ثْظم كؽقتبظٍ

 !"ظؾظَي خْؼ يَ کبؼُن ايي.کؽظي انتجبُي کبؼ ضيلي"

 ...!"ًويگلتي ّهت ُيچ تْ کَ كِويعم ًوي اگَ"

 ؼّ پجبهب کؽظي كُْلي کَ تْ.نع توْم ًهعٍ نؽّع کَ ْؽكَ يَ ػهن يَ.ثگن ثطْام کَ ًجْظ چيؿي-"

 اؼقبلهًْن تبؼيص ضًْعي

 !"ثْظ پيم هبٍ چٌعيي هبل.هيطًْعي

 !"هيگي؟ ظؼّؽ چؽا .هيبؼي ثِبًَ چؽا ًَ ثؿًي ثِن هيطْاي تْ.ًجْظ زْاقن تبؼيطم ثَ"



 !"ثِت ًگلتن ظؼّؿن.ثْظم ًکؽظٍ هطلي اؾت چيؿيْ هي-"

 ."ثلِن.هيبظ ثعم ظؼّؽ اؾ هي.هيکؽظ هطلي اؾم چيؿّ ُوَ.ثْظ ظؼّؿگْ هجلين ظضتؽ ظّقت گلتن ثِت هي-"

 ."ًکي ثبؾي اػًبثن ثب ايٌوعؼ!م ت ف گ ى ظؼّؽ هي..ثِن ًويعي گْل تْ...ًويلِوي تْ...هيلِون هي-"

 !"هيهي ثبػثم ؼّؾ ُؽ کَ کبؼي!...چيَ نعى ًبؼازت هيعًّي ضْثَ-"

 ..."هيلِوي..کي ثف هِؽؾاظ-"

 "ػًجين االى ًؿى زؽف هي ثب ثجٌع ظٌُتْ"

 ثْظ؟ هي ثب ؟!هِؽؾاظ....ثجٌع؟ ظٌُتْ...نع ضهک ظقتن تْ گْني

 َُ!...نع ضاليَ ثجٌع ظٌُتْ تْ? ? ػؿيؿظلن..ػهون..گلن..ًلكن.كسم ثَ نع تجعيل ُبت ػبنوبًَ ؾّظ چَ-

 کؽظي هجْل چؽا..ًگلتي؟ اّل اؾ چؽا ًويطْاقتي هٌْ کَ تْ...تْ...ثْظي ثبػثم تْ-

 االى تب ثْظ ثِتؽ پيهٌِبظهْ؟ُب؟اًّدْؼي

 ..."کَ

 .."ثبنن ضْنجطت ثبُبت ثتًْن نبيع گلتن هي-"

 نعم هي...اؼاهيف ظاظي ثبؾي هٌْ...هيکٌي ثعثطت هٌْ ظاؼي االى کَ کؽظي كکؽا ايي اؾ اؼٍ-"

 ظّقت ؼّ ظيگَ يکي تْ.ثبؾيچت

 ...."اًًبكَ؟ ضعايب.نعي ظّقت هي ثب اّهعي ظاؼي

 ..."کٌن ثبؾي تْ ثب ًطْاقتن هي-

 ايال...نْ ظّقت هيطْاي کَ کي ُؽ ثب ثؽّ...آؾاظي ثؽّ.ًکي ثعتؽل ًگْ ُيچي...ًؿى زؽف..نْ ضلَ-

 ُيؽاظ ُوْى ثب ثؽّ

 "ػهوت

 .َُ....ػهوت ثب ثؽّ.اػًبثن ؼّ ثْظ ؼكتَ خولم ايي

 ..."ايٌدْؼيبقت؟ ثبنَ-"

 .."اؼٍ-"
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 ظؼ چي...ضْثَ گلتن کؽظم اػتوبظ يکي ثَ ُطب هعت اؾ ثؼع...ثهن ظّقت کكي ثب ظيگَ ثکٌن ؿلّ هي-"

 اّهعي

 اّى ثب ًَ هي.کؽظي ضكتن.ًکي اغيتن ايٌوعؼم.هيکٌَ ضٓبثن ظؼّؿگْ هيؿًَ تِوت ثِن کَ کكي...ُبى؟...تْ

 ظاؼم کبؼ ػَْي

 "هيلِوي؟ کؽظيع ضكتن ُوتْى..تْ ثب ًَ ظيگَ

 "ثؽّ...آؼاهيـــف نکكتي ظلوْ...ثؽّ هيگن ُويي ضبْؽ ثَ-"

 تْ تُْيٌبي هوبثل ظؼ هي ثبنَ يبظت..ثؽّ ُن تْ ثبنَ...اّؼظي ظؼ انکوْ تْ...ضْثَ؟ هي زبل هگَ االى"

 ثؽّ.ًگلتن ُيچي ثِت

 !"هيکٌَ ؾضويت ؼّؾي يَ نکكتَ ظل.ثيلت هي اههت انکبي يبظ ضْؼظ گؽٍ ؾًعگيت خبيي يَ ّهتي ّلي

 .."ثبني ايٌْٓؼي ًويکؽظم كکؽ"

 ُوْى ّاقن تْ كؽظا اؾ...ًيكتي ُويهگي هِؽؾاظ اّى ظيگَ..نعي ؼّ اّى ثَ ؼّ ايي اؾ تْ...هٌن-"

 ُوًْي.ُكتي هعيوي هِؽؾاظ

 !"کــــــــبت.هب ي هًَ اضؽ پالى اؾ ايٌن.هيهٌبضتوت هؼوْلي كؽظ يَ ػٌْاى ثَ کَ

 ."هيبظ ثعم اؾت..ًيكتي ظيگَ ُن هجلي آؼاهيف ُوْى زتي ثؽام تْ...چيَ؟ هيعًّي-"

 "ايٌْ ثلِن...ًيكتن ظنوتي هي-"

 ."اظهْ ًويعٍ ثبؾي...هيکٌَ هجبؼؾٍ ؼّ ظؼ ؼّ اظم ظنوي زتي ّلي-"

 ثَ!ًَ....هيهعم خعا اؾل ظانتن ايٌکَ ّاقَ ًَ هيکؽظم گؽيَ.ثْظ اّهعٍ ظؼ انکن.ثْظ نعٍ ضْؼظ اػًبثن

 کكي ثي ضبْؽ

 ّلي هيهَ کؽظم كکؽ.ثعم کكي ثَ هلجوْ ًويتًْن هي ُكت خِبى تْ ًبهي ُيؽاظ ّهتي تب کَ ايي ّاقَ.ضْظم

 ...ًهع

 "کبؼ قؽ ثؽي ثبيع يجر ثطْاة ثؽّ ضْظتن.کي توْهم ثطْاثن هيطْام هيکٌَ ظؼظ قؽم"

 !"ُويهَ ّاقَ ثبي!توْهَ چيؿ ُوَ لسظَ ايي اؾ.هي ػهن توْهَ ثبنَ.ثبني هي ًگؽاى ًويطْاظ تْ-

 ."ضْل نت.ضعازبكظ.ثؽگهت ّؼم قبػت يَ تْ...ثهَ توْم ايٌدْؼي ًويطْاقتن-"

 !ًيْهعٍ ػبنوي هي ثَ ايٌکَ هثل اؼٍ.گؽكتن ظقتبم ثيي قؽهْ....کيَ؟ هُيَ هوًؽ.قؽم ثبال گػانتن گْنيْ



 االى ّلي...هيگن ضبْؽاتوْ ظكتؽ.ثْظم ًکؽظٍ ًگبُن زتي ثِم ضبْؽاتن يبظاّؼي تؽـ اؾ ثْظ ّهت ضيلي

 كؽهي چَ

 .هيؽٍ ؼژٍ چهوبم خلْي ظاؼٍ ؼّؾ ُؽ ؾًعگين!هيکٌَ؟

 هي خؿ ؼّ کكي اّى ثْظم كِويعٍ تبؾٍ کَ خبيي..ثْظ پيم هبٍ چٌع هبل تبؼيص اضؽيي...کؽظهم ثبؾ

 ...ظانت

 .هيکؽظ هؼدؿٍ اقوهن.کهيعم اقوم ؼّي انبؼهْ اًگهت

 تيؽٍ..ؾًعگين هثل.ظاظم تؽخير ههکيْ ضْظکبؼ.کؽظم يبكم ظقتن ثب.کؽظم ثبؾ ؼّ خعيعي ي يلسَ

 ...ظلگيؽ...تبؼيک

 هيکٌَ كؽاهْنن ظاؼٍ کن کن هيکٌن زف هيجيٌَ هٌْ هيعًّن ايٌکَ ثب کَ اًّي ًبم ثَ"
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 ؾًعگين ؼّ ًويتًْن اّى ضبْؽ ثَ.هيگػؼٍ ْْؼي چَ ثؼعين ُبي لسظَ ًويعًّن زتي...ُْاقت ؼّ ؾًعگين

 ؼيؿي ثؽًبهَ

 قؽم تْ اؾظّاج ؼّيبي قبلن ّ قي ُن ظضتؽاي ي ُوَ هثل ًويتًْن.ثبنن ظانتَ ظّقت ؼّ کكي ًويتًْن.کٌن

 ظانتَ

 ...ًويتًْن.ايٌعٍ تْ ثؿاؼم چي ثچوْ اقن کَ کٌن كکؽ ًويتًْن.ثبنن

 .ًويتًْن...ُكت کَ ّهتي تب

 ...ًيكت هي هبل ُكتْ کَ هيگػؾٍ قطت ّاقن ًؿظيکوَ کَ ّهتي

 .هيهن ًگؽاًم هسليبل ثي ي ُوَ ثب.هيؿًَ نْؼ...هيهَ تٌگ ظلن هيهَ ظّؼ کَ ُن ّهتي

 ....هب اؾ ثبالتؽ کْچَ تب چِبؼ...ضؽيعٍ؟ کدب ضًَْ ظيعي.ضعاخْى

 ...کْچَ چِبؼ هيهَ ُكتين

 گْنم تْ.هيهَ ظلتٌگم..هيهَ ًگؽاًم...ظًيبل نعٍ...کؽظٍ پيعا ُكتي ضْظل ّاقَ اًّن...ؼاقتي

 ؾهؿهَ ُبنْ ػبنوبًَ

 ُعيَ ُكتيم ثَ هٌْ ُبي اؼؾّ.ًکٌن ضكتت.هيهَ ؿيؽتي ؼّل.ثلؽؾًَّ ظلهْ تب هيکٌَ ًگبُم.هيکٌَ

 .کؽظٍ



 ...هيکٌي؟ اهتسبى هٌْ ظاؼي.هيهَ قجؿ خلْم ُؽثبؼ ًبضْظاگبٍ...ًجيٌوم گؽكتن تًوين

 هؽظم هبل ثَ هي.ثکهَ پؽ قوتم ظلن ثبؾ ًکي کبؼي.ثهن ههؽِّ هيتؽقن..خْى ضعا قطتَ ضيلي اهتسبًت

 .ًعاؼم چهن

 ...چيؿي يَ كوّ

 .ظاؼم اؾت ضْاُهي يَ

 ....ثگْ ُكتيم ثَ ثؽّ

 ثؿاؼ.ثبل کٌبؼل.ًکي ًبؼازتم.ثگيؽٍ ظلم ًػاؼ.ثبل هي ُكتي هْاظت.هي ُكتي اّى اًّي ُكتي تْ

 اؼاهم زف ثبُبت

 .ظاؼ ًگِم هسکن نعي هكوتم تْ کَ زبال...ًجْظم هكوتم کَ هي.ثبنَ ظانتَ

 ...ُبتَ كؽنتَ اؾ يکي ُيؽاظ کَ ثگْ ثِم ضعاخْى

 ..ثبل هْاظجم ّلي ًگيؽ خلْنْ...قؽػتَ ػبنن هي هؽظ ثگْ

 !هيگيؽٍ ًلكم..ًگيؽ ايؽاظ ثِم....هيکٌَ ؼّني کْلؽ ؾهكتًْبم تْ زتي هي هؽظ ثگْ

 ..ًهْ ًبؼازت نْضيبل اؾ...نْضَ ضيلي هي هؽظ کَ ثگْ

 .ثهَ ضْنسبل ثپؿ ثؽال..ككٌدًَْ ػبنن هي هؽظ

 .ًويبظ ضْنم ًطؽ ّاقم...ًويپْنَ لي نلْاؼ ّهت ُيچ هي هؽظ

 ...."کَ ثگْ

 ُوْى ثب هيهعم تكلين ًجبيع.نعى کبؿػ خُْؽ نعى پطم ثبػث انکبم.ثٌْيكن اظاههْ ًتًْكتن...گؽكت ًلكن

 اظاهَ ؾاؼ زبل

 :ظاظم

 ؟...!ثگيؽي ُيؽاظ انکبي ثب هٌْ انکبي توبو ثطْاي ّهت يَ ًکٌَ...خْى ضعا"

 .ًعاؼم چهوبنْ هؽهؿي تسول.ًعاؼم ُبنْ هًَ ْبهت هي...ًکٌي؟ ثبؼًّي ًبؾنْ چهوبي ّهت يَ
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 !ثوًَْ قْضتَ اي هٍِْ هي هلت ؼًگ هثل چهوبل ثؿاؼ



 ي ثعؼهَ ػهون.ثبنَ ظانتَ ظّقن ًطْاقت ّهت ُيچ ضْة..ًعاؼٍ توًيؽي کَ اّى...هيجطهوم هي...هي

 .ؼاُم

 ...قالهــــت ثَ ثؽٍ

 ...ظاؼم زبلي چَ ًويعًّن کَ ظؼقتَ...کبكيَ ّاقن ضْنجطتَ ثعًّن ااگَ...ثهَ ضْنجطت

 .ؾًعگيَ ّ هؽگ ثيي چيؿي يَ هي ؼّؾاي ايي زبل

 ...هيعاؼٍ ًگِن ؾًعٍ ًَ هيکهتن ًَ کَ خْؼيَ ظلن ؾضن

 .ظؼى ثَ هي.کبكيَ ضْنجطتَ نکؽ ضعاؼّ.ًعاؼٍ ػيجي....ظؼظم نعٍ ؼّيبم

 ًهَ اغيت...ظاظيبا هْل...ثْظ؟ضعاخْى ثِتؽ....ثْظ؟ چْٓؼي قبل ظّ ثؼع َّؼن االى ًجْظم ػبنوم اگَ

 ...ُب

 .ُيؽاظم ثَ ثجطم قليعيبنْ...نعٍ قيبٍ ؾًعگين کَ هي...ُب ًجيٌَ قطتي...ُب ًطْؼٍ ؿًَ

 کٌَ ضبًْهي ّاقم ضبًْهم کي کوک

 ..ثوًَْ کٌبؼل هي ي اًعاؾٍ.کٌَ پؽ ثؽال ُبنْ تٌِبيي هي ي اًعاؾٍ..ثجيٌَ ؿوْ ؼًگ ًػاؼٍ هي اًعاؾٍ

 ...ثبنَ ظانتَ ظّقتم هي ي اًعاؾٍ.ثبنَ ظانتَ ُْانْ هي ي اًعاؾٍ

 ..ثبنَ ظانتَ ظّقتم هي اؾ ثيهتؽ...هي اؾ ثيهتؽ يکيْ ايي ًَ

 ..کٌبؼ هيکهن هي...ثبنَ ظانتَ ظّقتم هي هثل ثتًَْ کكي کَ ظاؼم نک ّلي

 ...!"هي ؾًعگي ثبني ضْنجطت

 ...کؽظم گؽيَ..ؾظم ظاظ ظل تَ اؾ ّ ثكتن ظكتؽّ

 ...اّهع ًوي ثبال ًلكن ظيگَ اضَ ..قيٌن تْ کْثيعم ههت ثب ثبؼ ظّ...قطت ُن ضيلي..قطتَ ضعازبكظي

 ...هيگيؽى هي اؾ ًلكوْ ظاؼى اضَ

 ...هيويؽم ُْايي ثي تْ هي

 !ًگيؽ هي اؾ ًلكوْ..ضعايب

 پيعا ضْظهْ.ًجبؾم ضْظهْ کَ هيطْؼم هكن قدبظٍ ُويي کٌبؼ لسظَ ُويي ظؼ پبؼقب اؼاهيف....هي

 هي.هيكبؾم ًْ اؾ ضْظهْ.هيکٌن

 .ثعٍ نکكتن قؽًْنت ًويؿاؼم...هيدٌگن



 ثبؼ ُؽ اؾ ثيهتؽ زوبيتهْ.ضعام آؿْل تْ هيکؽظم ازكبـ.گػانتن ؾهيي ؼّ ظقتبهْ کق ّ هِؽ ؼّ قؽهْ

 .هيکؽظم زف

 ثَ ًجبنَ هي قِن کَ چيؿي.ًويهَ هي هبل ُيؽاظ ثوًْن هٌتظؽ کَ ظيگن ُؽّهت تب هٓوؼٌن.گؽكتن تًويوْ

 ضْظم هبل ؾّؼُن

 .هيعهم ظقت اؾ ؼازتي ثَ ثکًْوم

ى ؾضويوْ ُبي ؾاًْ قطت.ثؽقن اهؽّؾم تًوين ايي ثَ ّ لسظَ ايي ثَ تًْكتن قطت ضيلي  تب کؽظم ظؼْه

 ثلٌع ؾهيي ؼّ اؾ ثتًْن

 ...هعهَ اّليي ثؽظانتي ّهت زبال.ثهن
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 اؾ زبلن ظيگَ ثطْايي ؼاقتهْ.ثهن ضْظم هبتل ثبيع.ثجؽم ثيي اؾ ؼّ ّخْظهَ تْ کَ َؼيلي آؼاهيـــف ثبيع

 ُن ثَ ظاؼٍ ضْظهن

 تْ ؾًعگيهْ اؾ قبل ظّ ػهوم پبي ثَ ّ نع ػبنن.ازكبقهَ ثَ هتکي کَ َؼيق ظضتؽٍ يَ.هيطْؼٍ

 .گػانت خب گػنتَ

 ثيِْهعٍ اًتظبؼ چَ اهب....ثکْثَ هلجهْ ظؼ ؼّؾي يَ ثبالضؽٍ ػهوم تب نع ضهک ظؼ ثَ چهوبل کَ يکي

 ...اي

 کَ يکي...گؽيَ ؾيؽ ًؿًَ هيبؼٍ کن ثبؼ ُؽ کَ يکي....ًهَ ػبنن ظيگَ کَ يکي...هْي هيكبؾم ظضتؽي يَ

 ظيگؽاى هستبج

 زتي هعت چٌع ايي تْ.هيعم ػيعي ًْ ظضتؽ يَ ضْظم ثَ..ًوًْعٍ ثيهتؽ ظيگَ ؼّؾ چٌع...ًؿظيکَ ثِبؼ.ًجبنَ

ى ظؼقت  کٌبؼ ظؼْه

 .ثْظى کؽظٍ َؼيق اػًبثوْ انکبم.هيپؽيعم ثِهْى زؽكي ُؽ ثب.ًجْظم ضبًْاظهن

 ثؽضْؼظ تٌع يب هيؿظم ظاظ ُب انٌب اؾ يکي يب ثبثب يب هبهبى قؽ ّهتي ظانت ؾخؽي چَ ًويعًّيع

 لسظَ ُوْى ضْظهن.هيکؽظم

 .ًويهَ ضْة نکكت کَ ظلي.نْظ چَ ّلي.هيهعم پهيوْى

 تْ هوًـــــــؽل گلتن ّ ؾظم كؽيبظ ّ ُيؽاظ اقن ظلن تْ ّ كؽقتبظم لؼٌت ضْظم ثَ ُب اًّؽّؾ تْ چوعؼ

 !...ثْظي



 ..هيهي ؼازت...کٌي تسول يْانکيوْ ُبي ًگبٍ ًيكت الؾم ظيگَ ُيؽاظ اهب.ًويهن کكي هؿازن ظيگَ

 .ثؽقي ُكتيت توبم ثَ ازكبـ توبم ثب هيتًْي زبال

 ..ثبنَ هًْعٍ ثبهي اؾل چيؿي اگَ الجتَ..هيؽقن ُكتين ثَ هٌن

 !...ًَ؟ يب هيهَ تٌگ ظؼًّن ازكبقبتي ظضتؽ ايي ّاقَ ظلن ًويعًّن

 پهت ؾضن.ضْؼظٍ ؾضن ضيلي.ًويکٌَ ظؼکم ُيهکي..هيكْؾٍ ثؽال ضيلي ظلن...خْى ضعا هيعًّي

 ..ظؼظ پهت ظؼظ..ؾضن

 هتل زؽف قدبظت قؽ.ؼّ ثيچبؼٍ ظضتؽ اّى ُن هيکٌن ؼازت ضْظهْ ُن...هيکهوم ّلي اههت

 ..ثجطم هٌْ..هيؿًن

 ظانتن ًباهيعي ثب..ْْقي..ههکي..اي هٍِْ..اي قؽهَ:ثْظ تيؽٍ ؼًگ ُوم.کؽظم ؼّ ّ ؾيؽ ؼّ ُبم هبًتْ

 کَ هيجكتن کوعّ ظؼ

 يَ کَ هعت چٌع ايي.ثْظهم ًپْنيعٍ ثْظ ّهت ضيلي.ثْظ کوع ي اًتِب اّى.ضْؼظ ؼًگن کؽم هبًتْ ثَ چهون

 ّ ؿوگيي خْؼايي

 ثَ.ظانت اتْ ثَ ًيبؾ.اّؼظهم ظؼ کوع تْ اؾ ّ ؾظم ثِم لجطٌعي.هيعاظم تؽخير ؼّ تيؽٍ ؼًگ ثْظم اككؽظٍ

 قگ هؼؽّف هْل

 زبظؽ تب کؽظم اّيؿًّم.نع يبف يبف ظهيوَ پٌح اؾ کوتؽ ظؽف.ثْظ ضْة اتْم ثَ ظقت.ثْظ نعٍ خْيعٍ

 خوغ ثبال هُْبهْ.ثهن

 ًظؽ ثَ نکكتَ ايٌَ تْ ظضتؽ.کؽظم ًگبٍ ايٌَ ثَ.قبظٍ ي قبظٍ!اي ظيگَ ضبو تؿئييي ُيچ ثي.کؽظم

 ؾيؽ.ثْظ ظاؿْى.هيؽقيع

 هيکؽظى تؼؽيلهْ ُوَ کَ ُبيي گًَْ اّى اؾ.هيطْؼظ چهن ثَ کجْظي ي زلوَ ّ ثْظ اكتبظٍ گْظ چهوبل

 ثْظ ًوًْعٍ ؾيبظي چيؿ

 .ثْظى چهن تْ ٌُْؾم ضْة ّلي

 ّلي ثْظ ؼيؿ.نع اَبكَ چهون ثَ تبؾٍ چؽّى يَ!اكتبظ؟ کي ظيگَ ضّ ايي.کهيعم چهون ؾيؽ انبؼهْ اًگهت

 اّى هيعًّكتن هي

 .نعٍ ايدبظ قٌگيي ؿن کلي ضبْؽ ثَ ؼيؿ چؽّى

ًَ يَ.ثؽگؽظٍ ؼّزن ثي ؼًگ تب ؾظم پْظؼ کؽم  ؼيول يَ ثب ؼژُلْيي يَ..گًْن ؼّ ُلّْيي هسْ ي ؼژْگ

 ؼّذ ثي چهوبم کَ



 .ظاظم تؽخير اهؽّؾ ّاقَ ؼّ قبظگي.ًؿظم هعاظ...ػؽّقکي اؼايم نع.ًجبني

 ي گؿيٌَ کبؼثٌي اثي ًطي ثلٌع ؼّقؽي يَ.گهتن ثيبظ ُن کؽهن هبًتْ ثَ کَ ؼّني ؼًگ نبل ظًجبل غٌُن تْ

 هيتًْكت ضْثي

 !ُوؽًگم نلْاؼ ثب ثبنَ
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 .ثكتن اتبهوْ ظؼ ّ ؾظم ُويهگيوْ ػٓؽ ضْظم ثَ.ثؽظانتن پْلون کيق

 ؟....هبهبًي...هبهبى-

 ..قالهتي؟ ثَ کدب...ثلَ؟-

 ..ؼكتن اهبخْى ضبى قؽ نبيعم.ثؿًن هعم يکن ثيؽّى هيؽم ظاؼم-

 .ًؽّ تٌِبيي ثيبظ ثبُبت ثگْ ؼُب ثَ زعاهل...تٌِب؟ اضَ-

 .ضعازبكظ.ثؽهيگؽظم ؾّظ.ثؽم تٌِب ظاؼم ًيبؾ.ثؽم هؽثًْت ًَ-

 تک تک ثَ.کٌن ًگبٍ ظيگَ ظيع يَ ثب چيؿ ُوَ ثَ گؽكتن تًوين ضْظم ثب اّهعم ثيؽّى کَ ضًَْ ظؼ اؾ

 ..ظاؼا هـبؾٍ...ػبثؽا

 ظًيب ضيبل ثي.هيگيؽى ًلكوْ ثگيؽم کَ قطت.ثگيؽم قطت ًجبيع هي.ثبنَ هتلبّت هيتًْكت ؾًعگي

 !ُويٌَ.هيهن

 .ًويْهع ضْنن ًگي ثگي ُوچيي اؾل.کٌن قالم ثِم ثْظ هٌتظؽ.هيکؽظ ًگبٍ ثِن ظانت ُوكبيَ ؾى

 ..ًجْظ ثع نؽّع ثؽاي ّلي

 .يبظهي ضبًن قالم-

 ضجؽيَ؟.ًويبي ثيؽّى ّهتَ ضيلي...پيعايي؟ کن.گل ظضتؽ قالم ثَ-

 .زع اؾ ثيم کٌدکبّي.ًويْهع ضْنن اؾل کَ ػلتبيي اّى اؾ يکي ايٌن

 .اخبؾتْى ثب.ضْثن االى.ًجْظ ضْل زبلن هئت يَ!..اتلبهي؟ چَ.ًَ-

 .اّؼظ هي ظؼ ُن ًبهن ندؽٍ هيوًْعم اًّدب اگَ.نعم ؼظ اؾل ّ کؽظم تٌع ُبهّْ هعم

 ....هيهعم ًؿظيک ظّم هعم ثَ



 ...ًکؽظم ًگبٍ ُويهَ ثؽػکف ّ اًّْؼ کؽظم ؼّْه ؼقيعم کَ ُيؽاظ ًوبيهگبٍ ثَ

 .اهبخْى ضبى قؽ تب ًهكتن هبنيي.گػنت ضيؽ ثَ ايٌن نک ضعاؼّ.کهيعم ػويوي ًلف نعم ؼظ ّهتي

 !ظانت ظّقت ُويهَ کَ ُوًْْٓؼ گؽكتن ثؽال يْؼتي ؼؾ گل نبضَ چٌع

 !ثكت ُويهَ ّاقَ ظًيب توبم ثَ ؼّ چهوبنْ اّهعًن ظًيب ثَ اؾ هجل چْى ثْظهم ًعيعٍ ّهت ُيچ هي

 !ظاؼم ظّقم ايٌوعؼ چؽا ًعيعهم ايٌکَ ثب هي کَ ظانت تؼدت خبي ُوَ ثؽاي ُويي ّاقَ

 ّايكتبظم قؽل ثبال.ؾظم لجطٌعي هجؽ ظيعى ثب

 !ًويطْاي؟ هِوْى.اّهعم ثبؾم هي.خًْن اهب قالم-

 ُبم ؾاًْ تب ظّ ؼّي اظة ي ًهًَْ ثَ.کؽظ تكطيؽ ّخْظهْ توبم ُن ضبى ؾيؽ اؾ زتي اثِتم ُويهَ هثل

 خبيي ظؼقت هجؽ ؼّي

 .ًهكتن ثْظ ظكي پبُبل کَ

 قٌگ ُويهَ اّى..ثْظ اّى.هيکؽظم زكم هي. ًهكتن اهبخًْن پبُبي ؼّ کَ هيعاظ زكْ ايي ُويهَ کبؼ ايي

 ثِن...ثْظ يجْؼم

 .ثْظ هبئل اؼؾل ثؽام.هيعاظ گْل
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 ؾّظ ّهت ُيچ تْ.كؽظي تؽيي هٓوئي تْ کَ هيعًّي ّلي نؽهٌعتن.ثيبؼم ظؼظ قؽتْ ثبؾ اّهعم خْى اهب-

 !ًويکٌي هُبّت

 .هيکٌن توْهم ُويهَ ّاقَ ظيگَ ظاؼم.هيؽقن ؿًن ي هًَ اضؽ ثَ اضؽ ظاؼم

 .هدجْؼم هي...ضْة ّلي ظؼظ ضيلي ظاؼٍ ظؼظ

 هي ثَ تْ ّلي.ًويوًَْ اؾل اثبؼي ّ هيهَ ضْة ّ هيؽٍ ثيي اؾ هعتي يَ ثؼع اظهَ خكن ؼّي کَ ؾضوبيي

 ؼّذ ايي اضَ..ثگْ

 !هيهَ؟ ضْة کي پف هي ؾضوي

 گؽيَ ضْة ّلي.گؽيَ ؾيؽ ًؿًن ؾّظ قبلَ نيم پٌح ي ُب ثچَ ظضتؽ ايي ػيي هيطْام..ثبنن هسکن هيطْام

 .هيکٌَ قجکن



 ّ ثؿؼگ ؼّ لؼٌتي ػهن ايي ضْظم.نعم ثبػثم ضْظم...ؾظم ؼهوم ضْظم.توعيؽم..ًعاؼم کَ اػتؽاٌ زن

 .کؽظم ثؿؼگتؽل

 ضًْعًم ثبؼ ُؽ ثب ّ ًْنتن ُبهْ ًْنتَ ظل...هًْعم ػبنوم کؽظ هسلي ثي ..نعم ػبنوم گػانت هسل

 پيم اؾ ثيهتؽ ػػاثوْ

 ..ظيگَ کف ُيچ ًَ..ثْظ اّى ًَ..ثْظم ضْظم هوًؽل.کؽظم

 زبل ثَ كکؽي ثتًْن نبيع ّلي ًويتًْن کَ هلجوْ.کٌن ظؼقت ضْظم ثبيع.ثبظ ضْظم ثؽ لؼٌت کَ کؽظم ضْظم

 .ثکٌن ؾًعگين

 ..ثبنَ ّاقن نبظ ضيلي ؼّؾ يَ هيتًَْ اهؽّؾ هيکٌن زف هي

 .ًػاؼٍ تٌِبم ثطْاٍ ضعا اؾ..کي ظػب ّاقن.ؿوي ُيچ ثي..ضْنسبلي ثب..تٌم ثعّى ؼّؾ يَ

 .کؽظم پبى ّ ثْظ ظؼؾال الي کَ ُبيي ضبى ّ کهيعم هجؽ ؼّ ظقتوْ ؼيطتن هجؽ ؼّي ؼّ اة

 ...کي پبى ؼّزوْ تْ..کؽظم پبى هجؽتْ هي خًْن اهب

 ّ كؽقتبظم ثْقي ّاقم.کهيعم هجؽ ؼّي ظقتي ظّثبؼٍ.چيعم اقوم ظّؼ هٌظن ّ کؽظم پؽ پؽ ؼّ گال

 .ؼكتن ّ ؾظم چهوکي

 .ثعم اًدبهم ؼكتَ يبظم ّهتَ ضيلي کَ کبؼي..کٌن ضْنسبل ضْظهْ ثبيع...هٌَ ؼّؾ اهؽّؾ ضْة

 ...نکالتي پک ايف يَ ظقؽ ثؼعم ثطْؼم تؽى کجبة ثؽم..ثؽقن نيکون ثَ ثؽم ثبيع...اّل هعم

 لسظَ يَ کَ کٌن ثبؾ ظؼنْ اّهعم.ؼقيع تبکكي يَ هيي چٌع اؾ ثؼع.نعم تبکكي هٌتظؽ ضيبثْى قوت ؼكتن

 :کؽظم كکؽ ثبضْظم

 ضْل ثؽين ُن ثب هيعاؼم ثؽل ظًجبلم االى هيؽم..ؼُب..!..کٌن کبؼ چي...ًويچكجَ ثِن کَ تٌِبيي اضَ

 !هيگػؼٍ

 .اّهعم ضْظم ثَ تبکكي ؼاًٌعٍ يعاي ثب

 ..ُب هبنيٌَ ًَ؟پهتن يب هيهي قْاؼ..کٌي؟ هيطْاي چي ضبًن-

 .ثلؽهبييع نوب..ًَ..نؽهٌعٍ اهب ثجطهيع-

 !ؼّاًي ي ظضتؽٍ:گلت لت ؾيؽ کَ نٌيعم ؼكتٌم هْهغ ّ ظاظ گبؾ اًّن.ثكتن ظؼنْ ُن ثؼع

 ًيكت هِن!ظاظم اظاهَ ؼاُن ثَ.ثيطيبل..اًعاضتن ثبال نًْوْ



 گلتن ضْظم ثب.نعم هًٌؽف ؾّظ ضيلي ّلي ثؽين ثهَ اهبظٍ ثگن ثؿًن ؾًگ ؼُب ثَ تب اّؼظم ظؼ گْنيوْ

 ظم هيؽم هيبؼٍ ثِبًَ االى

 .هيجؽهم ؾّؼ ثَ ظؼنْى

 ثؽى هيطْاى ًکٌَ.ثْظ آژاًف ظؼنْى خلْ.ؼقين ايٌب ؼُب ي ضًَْ ّ هب ي ضًَْ ظّؼاُي ثَ ثبالضؽٍ

 !..ثيؽّى

 ؾظم ظؼ ثَ اُكتَ..ثْظ ثبؾ ظؼنْى
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 ..اّهـ هي ثيب....ؼُب...ضًَْ يبزبة...ااهلل يب-

 .هيْهع ثيؽّى ّؼّظيهْى ظؼ اؾ ظانت ػدلَ ثب ؾاؼي ّ انک ثب ؼُب هبظؼ چْى هًْع ًًلَ زؽكن

 ...اكتبظٍ؟ ثؽاتْى اتلبهي...هيکٌيي؟ گؽيَ چؽا..ثيؽّى؟ هيؽيي ظاؼيي ...ضبلَ قالم-

 ..ثچن...ثچن...ظضتؽم اش...آؼاهيكن اش-

 !اكتبظٍ؟ اتلبهي...نعٍ؟ چي ؼُب-

 ...ثچن هيگلت ّ هيکؽظ گؽيَ كوّ اّى ّلي

 ...ثْظ ظضتؽ يَ ثـلم...اّهع پبييي ُب پلَ اؾ کَ ظيعم ؼّ ؼُب ثبثبي کَ ثْظ هْهغ ُويي

 ظقتبل.هيطْؼظ تبة ُْا تْ پؽيهْى هُْبل.ثْظ اكتبظٍ ثبثبل ثـل تْ ثيِْل...ثْظ ؼُب..ظضتؽ اّى...اّى

 اكتبظٍ ْؽكم ظّ نل

 .ثْظ نعٍ قليع.ثْظ نعٍ ضبيي زبلت يَ چهوبل.ثْظى

 ...ؼُبا...ؼُب....؟...نعٍ چي-

 ...ثبنَ ؼُب ًويتًَْ ايي ًَ..هيکؽظم يعا ؼّ ؼُب ّ هيؿظم خيؾ

 ثيوبؼقتبى تؽيي ًؿظيک قوت ثَ ّ نعين اژاًف قْاؼ ؼُب پعؼ ّ هبظؼ ُوؽاٍ.گػنت قؽػت ثَ چيؿ ُوَ

 ؼاٍ تْ.کؽظين زؽکت

 .هيکؽظم يعا ؼّ ضعا ّ هيؽيطتن انک



 ّ ثكتَ ظؼ يَ ّ هًْعين هب.ثكتي ظؼّ ّ ثؽظًم اتبهي ظاضل قؽػت ثَ ّ گػانتي ثؽاًکبؼت ؼّي ؼّ ؼُب

 هثل کَ ُبيي انک

 .هيجبؼيع ّهلَ ثي ثبؼّى

 :کؽظم هبهبًم ثَ ؼّ ثـٍ ثب. ؼُب ثكتؽي کبؼاي ظًجبل ؼكت ؼُب ثبثبي

 ...ًويعٍ؟ خْاثوًْْ چؽا..ثيِْنَ؟ چؽا..نعٍ؟ چي ؼُب...ضبلَ-

 :گلت ُبل گؽيَ هيْى ثؽيعٍ ثؽيعٍ

 ...گؽكتَ ؾى ًبهؽظ...ًبهؽظ...ضْاثيعٍ ثيوبؼقتبى تطت ؼّ ضًْم تطت خبي االى ثچن اًَّ توًيؽ...ثبثبل-

 ًيكت ضًَْ ؼُب کؽظم كکؽ هي.کؽظ اػتؽاف اًّن.گؽكتن هچهْ اهؽّؾ.ثْظم کؽظٍ نک کَ ثْظ ّهت ضيلي

 تْ ًگْ ّلي ظاؼٍ کالـ

 ..ضيلي..ثبثب اًًبكي ثي ضيلي گلت ّ پبييي اّهع گؽيَ ثب.نٌيعٍ ؼّ چيؿ ُوَ ثْظّ ضًَْ

 ثَ نعٍ ثبؼم يَ.ًويؽكتن هيهع ضؽظ پبم کبل..گػانتن تٌِبل اخجبؼ ثَ.ثبنن تٌِب هيطْام گلت اتبهم تْ ؼكتن

 گْل زؽكم

 ...کبل..ًويعاظم

 .گؽكتن ظقتهْ..کؽظ گؽيَ ثَ نؽّع ظّثبؼٍ

 ..کؽظ؟ کبؼّ ايي چي ثب...ضبلَ-

 کبؿػٍ يَ تطتم کٌبؼ ظيعم.ثؿًن زؽف ثبُبل تب اتبهم تْ اّهعم پيم قبػت ًين ظؼقت..ثْظ نعٍ ؿؽّة-

 ًْنتَ ظؼنت کَ

 .ثگيؽم آؼّم هيطْام!ًکٌيي ثيعاؼم.ضكتن هي
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 کٌن ثيعاؼل ثؿاؼ گلتن ظاظم تکًْم.ثْظ ًْنتَ ايٌْ کَ ثْظ ّهت ضيلي ازتوبال.کؽظم ًگبٍ قبػت ثَ ظّثبؼٍ

 ضْاثم نت

 ظٌُم ثؽگهتَ چهبل ؼًگ ظيعم کهيعم کٌبؼ ؼّل اؾ ؼّ پتْ...ًهع ثيعاؼ اّى ّلي..ظاظم تکًْم.ًويجؽٍ

 .کؽظٍ کق

 .ثْظ اكتبظٍ کٌبؼل هؽگجبؼٍ کَ ثؽًح هؽو ي ثكتَ



 ..کٌَ ثبؾ چهوبنْ کي ظػب..ّاقم کي ظػب...ًهع ثيعاؼ هي ؼُبي...ظضتؽم کَ ظيعي ثويهن

 .ثْظ هبهبى.ؾًگطْؼظ گْنين کَ ثْظ لسظَ ُوْى.ثؽٍ ثيي اؾ چهوبم انکي قع تب کؽظم ثكتَ ّ ثبؾ چهوبهْ

 ...هبهبى الْ-

 اّهعٍ؟ قؽت ثاليي..نعٍ؟ چي آؼاهيف...هيکٌي؟ گؽيَ ظاؼي..گؽكتَ؟ يعات چؽا..اّا-

 ..ّلي ضْثن هي هبهبى-

 ...چي ّلي-

 .هيوًْن نت.ثيوبؼقتبًن هبهبًهيٌب ثب هي...ثؽًح هؽو..ضْؼظٍ هؽو ؼُب...ؼُب-

 چْٓؼٍ؟ زبلم ثعٍ ًدبتم ضعايب..ثيچبؼٍ ظضتؽ...الِي اش-

 .کي ظػب هبهبى..ًيكت هؼلْم ُيچي...ًويعًّن-

  ...ظضتؽم ثبنَ-

 ًگبٍ ثْظ قؽم تْ پتکي هثل نوبؼل ثبًيَ تيک تيک کَ ظيْاؼ ؼّ قبػت ثَ گػانتن خيجن ؼّ گْني

 کَ ثْظ ظهيوَ چِل.کؽظم

 اؾ تؽ کٌع ُب ثبًيَ...هيگػنت ثيؽزوي ثب ؾهبى.ثْظ ًيْهعٍ ثيؿّى اتبم اؾ االى تب ُيچکف..ثْظ تْ اّى ؼُب

 ضيلي..ثْظى ُويهَ

  !کٌع

 .اّهعى ثيؽّى پؽقتبؼ تب ظّ ّ ظکتؽ ّ نع ثبؾ اتبم ظؼ کَ ثْظ هْهغ ُوْى

 :ظّيعم قوتهْى

 !ثگْ...ؾًعقت ثگْ...ظکتؽ اهبي-

 ثهٌْم ثْظ هوکي کَ خْاثي اؾ..هيؿظ تٌع تٌع هلجن.کؽظ هي ثَ ًگبٍ يَ.ّايكتبظ ظيع کَ هٌْ ؼّؾ ّ زبل

 ثَ چهن هٌتظؽ.هيتؽقيعم

 ..ظّضتن ظٌُم

 ..هيگن-

 ...چي؟ يؼٌي-

 ..ّلي..ضْاقتي تْ کَ ُوًْْٓؼ..ؾًعقت هيگن ثِت يؼٌي-



 ..ؾظ ضهکن ظکتؽ ّلي نٌيعى ثب کَ ثْظم نعٍ ضْنسبل تبؾٍ

 ..چي؟ ّلي-
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 ضبًن؟ ايي ثب ظاؼي ًكجتي چَ تْ-

 ..ًعاؼٍ كؽهي..ضْاُؽل هثل..يويويهن ظّقت...هي-

 ..هبظؼنَ؟ ضبًن اّى-

 هگَ؟ چْٓؼ ثلَ-

 .لٓلب ثيبيي تٌِب ثِتؽٍ ًعًَّ هبظؼل كوّ.ثگن ؼّ چيؿي ثبيع اتبهن پبييي ْجوَ ثيب ظيگَ ظهيوَ پٌح-

 ..!ثگَ هيطْاقت چي يؼٌي..ؼكت ّ نع ؼظ ظکتؽ..ظاظم تکْى قؽهْ

 .کٌَ زؽکت ًويتًْكت هيلؽؾيع کَ ثف اؾ پبل ّ ظقت.ؼكتن ثْظ ًهكتَ يٌعلي ؼّ کَ ؼُب هبهبى قوت ثَ

 .ثطهيع هب ثَ اًّْ ضعا...ثؽگهت ظًيب ثَ ؼُب ضبلَ-

 .کؽظ نکؽ ي قدعٍ ؾهيي ؼّ ّ گؽيَ ؾيؽ ؾظ ثلٌع ثلٌع ثؼع کٌَ ُُن زؽكوْ تب هًْع ثبًيَ چٌع

 .هيگؽظم ثؽ ثطْؼم ُْا پبييي ثؽم هي خْى ضبلَ-

 ..ثؿًَ ظکتؽ ثْظ هؽاؼ کَ زؽكي اؾ هيتؽقيعم.هيلؽؾيعى پبُبم .پبييي هيْهعم تٌع تٌع هيْى ظؼ يکي ُبؼّ پلَ

 ..ًهكتن يٌعلي ؼّ اؼّم.نعم ظکتؽ اتبم ّاؼظ ّ ؾظم ظؼ

 ...!ضبًن-

 ..ُكتن پبؼقب-

 ثَ ظاظم تؽخير ّلي ثبنَ قطت ضيلي ُن نوب ثؽاي ثگن هيطْام هي کَ چيؿي ايي نبيع...پبؼقب ضبًن ثلَ-

 ثَ تب ثگن نوب

 .ؼّؾ ّ زبل اّى ثب هبظؼل

 ؟..چيْ-



 ثي..هيکهَ اظهْ کوي ؾهبى هعت تْ..قويَ الؼبظٍ كْم کَ هؽيي يَ..ضْؼظٍ ثؽًح هؽو نوب ضبًن ؼُب-

 ّهتي..ثؽگؽظي ثؽّ ُيچ

 ...ّلي ظاظم نكتهْ هؼعنْ هي.ثْظ ضْؼظٍ هؽو کَ هيگػنت هعتي ايٌکَ هثل اّؼظًم ايٌدب

 هب ظقت اؾ ُن کبؼي..کؽظٍ اثؽنْ هؽو.ًويبؼٍ ظّّم قبػت 24 اؾ ثيهتؽ ظّقتتْى..ثگن خْؼ چَ..ّلي

 !هتبقلن.ثؽًويبظ

 ّاقن کهيعى ًلف اّى ثعّى کَ هيعًَّ اّى..ًويکٌَ ؼُب هٌْ ؼُب...گلت؟ چي..چؽضيع قؽم ظّؼ ظًيب

 ُوَ کَ هيعًَّ..ههکلَ

 ؼكت قيبُي چهوبم ثؽظانتن هعهْ اّليي تب نعم ثلٌع خبم اؾ.ًويگيؽٍ ظًيبهْ کَ ضعا.هٌَ ظًيبي اّى..هٌَ کف

 يٌعلي ؼّ ظّثبؼٍ ّ

 .اكتبظم

 .ضْثَ؟ زبلتْى ضبًن-

 ...ضْة ضيلي..ضْثن ضيلي....ضْة؟-

 :گلت ّ اًعاضت پبييي قؽنْ ظکتؽ

 .ثيبظ خب زبلتْى تب ثهيٌيع ُويٌدب كؼال-

 ..ثيِْنَ؟ االى هي ضْاُؽ..ظکتؽ..ًعاؼم ؾهبى...ثؽم ثبيع..ًَ-
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 آة ًويتًَْ زتي ..هيگيؽٍ اتيم ظاؼٍ هؼعل..ظاؼٍ ظؼظ ضيلي..ًبتْاًَ ضيلي ضْة ّلي ثِْنَ ظضتؽم ًَ-

 !ثطْؼٍ

. ؼقًْعم ثبال ي ْجوَ ثَ ّضْظهْ ؼكتن ُب پلَ قوت ثَ.کٌن ضلَ خيـوْ تب گؽكتن ظٌُوْ خلْي ظقتبم تب ظّ ثب

 کَ اتبهي قوت ثَ

 ؼّل کَ ثْظ تطتي اضؽيي نبيع کَ تطتي..ثْظ ضْاثيعٍ تطت ؼّ ؼُب.کؽظم ثبؾ ظؼّ.ؼكتن ثْظ تْ اّى ؼُب

 تطت..ًَ ّلي..هيطْاثَ

 .اضؽيَ اّى..ؿًبلطًَْ

 ًؽكتن تْ هًْعم ظؼ خلْي ُوًْدب اّهع ثٌع ًلكن ّ گؽكت اتيم ظلن كکؽ ايي اؾ



 :گلت تْاًم اضؽيي ثب َؼيق ضيلي ُون ُن نٌيعى ثب ؼُب.

 يب...ثــ!..يي..تْ...هيف..آؼا-

 ..ُب ًگبٍ اضؽيي..ُب ًلف اضؽيي..ثْظ لسظبت اضؽيي.کٌن اغيتم ًيْهع ظلن ؾظم پف ظقتن پهت يب انکبهْ

 .ؼكتي ّ کؽظى ًگبُي يَ اًّبُن.يکن ثبنين تٌِب هيطْام:گلت ثبثبل ّ هبهبى ثَ ؼّ.ّايكتبظم قؽل ثبال

 چهوبم خلْي ظانت..ًويتًْكتن ّلي..کٌن گؽيَ خلْل ًويطْاقتن..ثْظ نعٍ نعيع ُون ُن..ًويْهع ثبال ًلكن

 گل هيهع پؽ پؽ

 ٌُْؾ.کؽظم ًؿظيک لجن ثَ ّ ؼيطتن اة ضْظم ّاقَ لؽؾّى ظقتبيي ثب ّ ثؽظانتن اثْ پبؼچ..هي ػوؽ

 لت ؾيؽ ظيعم کَ ثْظم ًطْؼظٍ

 اثْ.هيکؽظ ظيًّْن ثؽٍ ظًيب اؾ تهٌَ ايٌکَ كکؽ...ثطْؼظٍ اة زتي ًويتًَْ ؼُب اكتبظ يبظم..آة هيگَ

 ايٌکَ ثعّى قؽخبل ثؽگؽظًّعم

 .ثطْؼم هٓؽٍ يَ زتي

 ضيلي هيكْؾٍ هؼعم...هيكْؾٍ اؼاهيف ايــــــــ..ثطْؼ هٌن خبي ثَ...ّؼل..ثطـــ تْ..ضْاُؽم..آؼاهيكن-

 اة هي خبي ثَ...تهٌوَ

 ...هيگيؽم اتيم ظاؼم ثطْؼ

 ..ّلي-

 :گلت گؽيَ ثب

 ...لؼٌتي ثطْؼ هيگن-

 نبيع.هيعم ضْؼظم ثَ ظاؼى کَ ثْظ ؾُؽي هثل اة لسظَ اّى تْ.کؽظم ًؿظيک لجن ثَ ّ ثؽظانتن اثْ ليْاى

 ظيگن ُؽکف ّاقَ

 اة ًويتًَْ ّلي تهٌهَ...هيکهَ ظؼظ ُوؽاٍ ًلكبنْ اضؽيي ظاؼٍ چهوبت خلْي ظلت ػؿيؿ..ثبنَ ايٌْٓؼ

 ظؼظنْ چْى ثطْؼٍ

 ظهيوَ ايي تْ کَ ثتؽقي ُوم قطتَ...کٌن تْييق لسظبتْ اّى ًويتًْن ّهت ُيچ...ًويتًْن...هيکٌَ ثيهتؽ

 ؼكيوت هوکٌَ

 .کٌَ توْم ّخْظت توبم ضْاُؽت

 :ؾظم كؽيبظ ّ کؽظم ثبؾل ؼكتن پٌدؽٍ قوت ثَ



 ثچگي ؼكين ظاؼي...هيگيؽي ؾًعگيوْ ظاؼي...هيگيؽي ًلكوْ ظاؼي....ظاؼم؟ ُْاتْ ثْظ ايي...ضـــــــعا-

 ُبهْ لسظَ ُوعم ُبهْ

 ..ثبنن نبظ کٌن اهتسبى ضْاقتن..کٌن نؽّع ظّثبؼٍ اهؽّؾ اؾ ضْاقتن هي...هيجؽي

 ..ظاؼي؟ کبؼ چي ؼّ ؼُب..ًجْظ ثف ُيؽاظ...هيگيؽي؟ ظاؼْه ظّقهْى کَ اًّبيي ي ُوَ ظاؼي چؽا

 ..هيکٌَ گؽيَ ظاؼٍ ظيعم..ثؽگهتن ؼُب تطت قوت ثَ
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 !..ظانت؟ اؼؾنهْ..کؽظي ايٌکبؼّ چؽا..اضَ چؽا...ؼُب-

 ..هيجيٌوم ظاؼم هي..ثويؽم ًويطْام هي...کي کوکن...پهيوًْن هي اؼاهيف-

 ..کيْ-

 ؾًعگي هيطْام..ثويؽم ًػاؼ...ًػاؼ اؼاهيف...ثجؽٍ ضْظل ثب هٌْ ًػاؼ..هيجيٌن پْنْ قيبٍ ًلؽ يَ ُوم هي-

 !!يف..اؼاهـ...کٌن

 كهبؼ ظقتوْ.گؽكتن ظقتن تْ ظقتهْ.ؾظم ؾاؼ ّ کؽظم گؽيَ تْاًن توبم ثب..هيؿظ اتيم ظلوْ ّ هيگلت

 .کٌن ّلم هيتؽقيع..هيعاظ

 ضكتَ ؾًعگي كهبؼ اؾ لسظَ يَ ضعا ثَ..کؽظم ؿلّ..ثويؽم ًػاؼ ضعا تؽّ...ضعا تؽّ..ثويؽم ًػاؼ اؼاهيف-

 ؿلّ...ثؽيعم ظؼظام اؾ..نعم

 ي ُلتَ...قبل ًْؾظٍ..ًعاؼم ػوؽي ٌُْؾ هي.ثوًْن ام هيطْ..ؼ..ا..غ..ى....ًػاؼ..هيتؽقن ضيلي هي...کؽظم

 کلي هي...ػيعٍ ظيگَ

 .ظاؼم ظّقتت ضيلي ًکي كؽاهْل.کٌن قْپؽايؿت هيطْاقتن..ظانتن ثؽًبهَ

 .کؽظم ثـلم ظيگن ظقت ثب ّ ظاظم كهبؼ ظقتهْ

 اؾ ثيهتؽ ضيلي هٌن..ثوًْي کي قؼي..ًؽّ...ًهْ ؼُب...ؼُب..کؽظي تلطي قْپؽايؿ...ؼُب...؟...قْپؽايؿ-

 هيکٌي كکؽنْ کَ چيؿي

 .ظيًَّْ ظاؼم ظّقتت

 .ؾظ ضهکم لسظَ يَ

 نعي؟ ضهک چؽا ثؿى زؽف..ؼُبااااا...ؼُب..هي ؼُبي-



 ..هيبظل ظاؼٍ اّى-

 ..کي؟-

 ...ثجؽى؟ هٌْ هيطْاى..قيبُي ُوْى-

 .کٌن يعا هبهبًهْ ثؽم پبنعم

 ..ظاؼم ظؼظ ضيلي..ظاؼم ظؼظ...ضعايب...اش..ًػاؼ تٌِب هٌْ...ًؽّ-

 هؼعل ؼّ ظقتهْ يَ ؼُب ظيعم اتبم تْ ثؽگهتين تْ اّهعى ّ کؽظم يعا ؼّ هبهبًهيٌب ّ ظؼ قوت ظّييعم

 ظقتهن يَ گػانتَ

 ..گؽكتَ يْؼتم خلْي

 :گلت لت ؾيؽ اؼّم ّ ؾظ تلطي لجطٌع اّؼظّ ثبال يکن قؽنْ ظيع هبؼّ ايٌکَ هسٍ ثَ

 .ضـــــعازبكظ-

 .نع ثكتَ چهوبل ّ اكتبظ ثبلهت ؼّ قؽل کَ ثْظ لسظَ ُوْى

 ًػاؼ ام تٌَ...ًؽّ...ؼُباا...ؼُباا...ثؽي ًجبيع...ثهَ ايٌْٓؼي ًجبيع..ًَ..ظّيعم قوتم ّ ؾظم خيؾ

 تکًْم.گؽظّى ثؽل..ضعااا...ظيًَّْ

 ...هيکؽظم گؽيَ ّ هيعاظم

 هٌْ ًعاؼي زوي تْ.ثؽگؽظي هيطْام هي ؼُبا..قؽم هيبظ چي تْ ثؼع ًويعًّي...ثؽگؽظي ثبيع تْ...ؼُباا-

 اخبؾٍ ثِت..ثؿاؼي تٌٌِبم

 انکبنْ.ظيعم نکكتٌهْ.ؾهيي اكتبظ ّ ضْؼظ قؽ ظيْاؼ ثَ پهت يسٌَ ايي ظيعى ثب ؼُب ثبثبي.ًويعم

 ظؼقت..ظيعم نعًهْ پيؽ.ظيعم

 ..اّى کبؼ ضبْؽ ثَ اًّن...ؼكت ظًيبل اؾ ال ثچَ تک..ثبًيَ چٌع تْ
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 ّ ثْظ گؽكتَ ثـلم تْ قؽنْ ّ ؼُب ؼّي ثْظ اكتبظٍ.هيکؽظ ثيهتؽ ظاؿوْ کَ هيؿظ ؾخَ ؼُب هبهبى

 ..:هيٌبليع

 ضعازبكظي ثبُبت هي پبنْ..پبنْ خْى هبهــــــــبى..ظاؼم ؼّ تْ كوّ هي..ًػاؼ تٌِب هٌْ..پبنـــــْ..ظضتؽم-

 کَ تْ ؼُب..ًکؽظم



 ؿًَ هبهبى ثگْ...کي يعا هبهبًتْ پبنْ ؼُب....ضعا اش....ًويؽكتي خبيي ثگي هي ثَ ايٌکَ ثعّى

 ثَ ُويهَ هثل پبنْ ؼُب...ًطْؼ

 ..پبنْ ّلي..کي گؽيَ ثکي ًبؾ ثؿى ظاظ قؽم پبنْ...ثؿى ؿؽ کبؼام

 ظيگَ ظهيوَ پٌح ثؿاؼ هبهبى ثگَ ثِن کي...هيهَ؟ ظيؽ ظاًهگبت پبنْ ثگن کٌن يعا يجسب کيْ هي..ًؽّ

 ..ثطْاثن

 يَ ثگْ..پبنْ...ظضتؽ هيکٌن ظم ظاؼم..پــــــبنْ...کي..ثؽم ًبؾم هبهبى هؽثْى ثگَ کٌَ ثـلن پهت اؾ ثيبظ کي

 ..ضْاثَ

 ًبؾ..هکي ظضتؽ...کٌن چي تْ ثؼع هي..ًػاؼ تٌِبم....کبل...هيکؽظم ثيعاؼت هيْهعم ؾّظتؽ کبل

 ثَ ثيب..ثكَ ضْاة پبنْ..پبنْ...هبهبى

 ؼُبااا..ؼُبا...ؼُبا پبنْ...ثتؽقًْي هٌْ ضْاقتي ثْظٍ نْضي يَ ُويهَ هثل چي ُوَ ثگْ هبهبى

 ..گؽكتي چيؽّ ُوَ...ضعايب...ثيكتي قؽپب ّ ثيجٌي ؼّ هبظؼ يَ ُبي ؾخَ ثْظ قطت..اكتبظم ؾهيي ؼّ

 ..هجؽقتْى ًَ..ثيوبؼقتبى ًَ...ثيؽّى ثؽين ظًجبلم ثيبم ضْاقتن هي..نع؟ ايٌدْؼي نع چي

 ظيًَّْ ظاؼم هي.ثْظم تؽ ضكتَ کَ هي..گؽكتي؟ هٌْ خْى چؽا...اضَ؟ اّى چؽا...نعٍ؟ ؼُب هي ؼُبي

 ؼازت هٌن ثيب.هيهن

 ّخْظ..هي گل اش..هي ػوؽ اش...هي ؼُبااي اش..هيهن ضلَ ظاؼم ثجؽ هٌن ثيب...گؽكتي کَ ًلكوْ..ثيب..کي

 چؽا..ثؽظي ؾظگيوْ..هي

 ...ًعاظي هْل هگَ..گػانتي تٌِبم

 کَ اّى ّلي....کٌي ازيبل تب هيکؽظى قؼي ّ کؽظى ثيؽّى ؾّؼ ثَ هبؼّ...ثْظى نعٍ اتبم ّاؼظ پؽقتبؼا

 ّهت ُيچ ظيگَ ؼكتَ

 ..ًويبظ

 قيبُي ثَ هٌْ پبى ؼُبي ًکٌَ...هيعيع قيبٍ ي قبيَ يَ اّى...کؽظ خًّْي...ثجطم ؼّ ؼُب..ضعاثبا

 ...قپؽظي؟

 !ثْظ ثف ّاقم ظًيب ايي..ثکهَ ػػاة ًػاؼ..ثجطهم...ثْظ پهيوْى ضعايب...ًػاؼ تٌِبل..هيتؽقيع اّى

 اّى ًطْاظ ضعا تب..ًعاؼٍ كبيعٍ ُيچي ظيگَ...ؼكتَ ؼُب هيگلت هلجن..ًهعم ثلٌع خبم اؾ.اّهعى ثيؽّى پؽقتبؼا

 .ثؽًويگؽظٍ

 ..هي ؼُبي ؼّ ثْظى اًعاضتَ قليع ي هلسلَ يَ . نعم اتبم ّاؼظ ؼكتٌهْى ثؼع



 ظقت اؾ..کَ ًجْظ نْضي.اّهعى ًوي ثٌع کَ ثْظى نعٍ قيلي هثل انکبم ّلي هيكْضت گؽيَ اؾ چهوبم

 ظيعٍ ّخْظنًْْ ؼكتي

 :گلتن گْنم ؾييؽ..گؽكتوم اؿْل تْ ّ ًهكتن تطتم ي لجَ.نعم ًؿظيکم.ثْظى

 ظاؼم ظّقت هيگلتي ًويطؽيعي قليع لجبـ ّهت ُيچ يبظتَ....پْنيعي قليع لجبـ ثبالضؽٍ...هي ؼُبي-

 قليعم لجبـ اّليي

 هؽگ ػؽّـ...هي ؼُبي..هيهَ کلٌت قليعت لجبـ اضؽيي ّ اّليي االى...ًهع....ثبنَ؟ ػؽّقن لجبـ

 گل هجبؼکَ...نعي

 !ثطْاة اؼّم..هي

 ..گػنت ؾهبى ْْؼ چَ ًلِويعم کَ کؽظم گؽيَ ثـلم تْ اًوعؼ ُوًْدْؼي

 ُيــــــؽاظ

 قؽ ظيعم کَ هيهعم ؼظ آؼاهيكيٌب ي ضًَْ ُوْى يب اؼتيي پعؼي ي ضًَْ ي کْچَ قؽ اؾ هبنيي ثب ظانتن

 ي پؽظٍ کلي ظّؼاُي

 ي ضبًْاظٍ اػُبي اؾ يکي نعٍ كْت کَ اًّي ًکٌَ تؽقيعم.ؼكتن تؽ خلْ.ًعانت ظيع ظّؼ اؾ...ؾظى قيبٍ

  غٌُن اّل ًلؽ.ثبنَ اؼتيي
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 كکؽ ايي ثب.ثبنَ ظاظٍ ضْظل ظقت کبؼي ًکٌَ.ثْظ ظاؿْى ّ اككؽظٍ ضيلي اضؽيب ايي.پؽکهيع آؼاهيف قوت

 ؼّي.ؼكتن تؽ خلْ

 ...!ثْظم؟ نٌيعٍ کدب اقوْ ايي..ؼُب....ؼُب..ثْظ ظضتؽ يَ اقن پؽظٍ

 .ثْظى ُن ثب ُويهَ کَ ثْظ اؼاهيف ظّقت ايي...اؼٍ..اؼاهيف .."....ثؽين ثيب ؼُب"

 !هؽظٍ؟ چْٓؼ يؼٌي.نع زيق .االيم ثي ّ قبظٍ.ثْظ خًّْي ّ ضْنگل ظضتؽ

 .ثْظ گػنتَ ظٍ اؾ ظهيوَ پٌح.کؽظم ًگبٍ قبػتن ثَ.ثْظ ضبکكپبؼيم10 قبػت اهؽّؾ.کؽظم ًگبٍ اػالهيَ ثَ

 ًگبٍ لجبقن ثَ.ثْظين هسل يَ تْ هيهٌبضتن ؼّ ظضتؽٍ ًجبنَ ُؽچي.ثْظم هؽظظ..ًؽم يب ثؽم ثْظم هًْعٍ

 اي قؽهَ پيؽاُي يَ.کؽظم

 .ؼقًْعم ؾّظ ضيلي ضْظهْ ّ نعم هبنيي قْاؼ.هيهع ظيؽ.ًجْظ تؼْيُم ثَ ًيبؾي.تيؽٍ



 ًبلَ يعاي.ؼقيع قؽ ُن خٌبؾٍ زبّي اهجْالًف هي ؼقيعى ثب ُوؿهبى.کؽظم پيعا هجؽّ تب کهيع ْْل يکن

 اّج ثَ ُب نيٍْ ّ ُب

 !هيگلت ؼُب ؼُب ّ هيپبنيع ضبى ضْظل قؽ ؼّ ثْظ هبظؼل هيکٌن كکؽ کَ ؾًي.ثْظ ؼقيعٍ ضْظل

 :کؽظم قْال ثْظ ثبيكتبظٍ ظقتن کٌبؼ کَ هؽظي اؾ.ثْظى اّهعٍ ضيليب

 ثْظ؟ چي هؽگهْى ػلت ثجطهيع-

 .کهت ثؽًح هؽو ثب ضْظنْ ثيچبؼٍ ظضتؽ-

 .ثکٌَ ضْظنْ خْى هًع ّ ثجؽٍ ظضتؽ يَ کَ نعٍ ثبػث چي يؼٌي..ؾظ ضهکن

 ثِم هيطْاقتَ ؼّ کي ثجيي اؼٍ کَ هيگلتٌع ثْظًع ّايكتبظٍ قؽم پهت کَ پكؽ تب چٌع ثْظ ضيلي ُب ؾهؿهَ

 ضْظنْ ًؽقيعٍ

 .کهتَ

 ..ًيبّؼظٍ ْبهت ظاظٍ ظقت اؾ ظضتؽيهْ کٌن كکؽ:هيگلت يکي اّى

 کبؼٍ ايي ظضتؽ اّى ايٌکَ كِويعى ّاقَ هيهٌبضتن کَ ُن هعؼ ُوْى ّلي ًويهٌبضتن ضيلي ظضتؽّ ايي ظؼقتَ

 ثب.ثْظ کبكي ًيكت

 :گلتن ّ ثؽگهتن قوتهْى ػًجبًيت

 کح ؼاٍ کَ پبى ظضتؽ يَ ثَ هيؿًيي تِوت ظاؼيي ًکؽظٍ ضبکم ٌُْؾ هؽظٍ قؽ ثبال ًويکهيي ضدبلت نوبُب-

 تْثَ.ًويؽكت

 !ػيجَ.ًکي هُبّت ؾّظ ايٌوعؼ!...ثجطهَ ؼّ تْ ضعا کي ظػب.کي

 ضبى ؼّي اؼّهي ثَ ؼّ خٌبؾٍ.پيچيع ااهلل الي ااهلل ال كؽيبظ.ثؿًي کَ ًعانتي زؽكي.ًؿظى زؽكي ظيگَ اًّبم

 .گػانتي

 .ؼُبااا هيگلت تْاًم توبم ثب کَ ؼقيع گْل ثَ اي گؽكتَ يعاي كؽيبظ کَ ثْظ هْهغ ُوْى

 ضبکي هبًتْل ّ ثْظ ًهكتَ هي ثَ پهت کَ پْل ههکي قؽتبپب ظضتؽ يَ.ثؽگهتي ْلم ثَ قؽُب ي ُوَ

 اًّؽّؾ ُْا.ثْظ نعٍ

 .ؾهكتًْين ي چلَ تْ اًگبؼ کَ هيلؽؾيع ْْؼي ظضتؽ ايي اهب ثْظ اكتبثي

 ظاظى تلويي ّاقَ هؽظي.ؼقيع گْل ثَ ظضتؽ اّى"ًـــــــــــَ "كؽيبظ ظّثبؼٍ گػانتي هجؽ ؼّظاضل خٌبؾٍ

 نعٍ هجؽ ّاؼظ خٌبؾٍ



 ُبي يسٌَ.ثْظ گؽكتَ چهوبنْ خلْي انک.ثْظ ظاؿْى ثعخْؼ.ظانت ًكجتي چَ ثبُبل هؽظ ًويعًّن.ثْظ

 ..ثْظ ثعي

 قؽ ثبال ضْؼاى تلْ تلْ ظضتؽ اّى کَ.ثؽيؿى ضبى ؼّل ثؼع تب ثؿاؼى قٌگ هجؽّ قؽ نعاّهعى توْم تلويي

 ًػانت.ؼكت ؼُب هجؽ

 :هيگلت گؽيَ ثب.کٌَ کبؼي کكي
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 ؾيؽ اّى هيبظ ظلتْى خْؼ چَ.هيؽٍ ظاؼٍ ًلكن اش..هي ػوؽ...هي ّخْظ..هي ػهن...هي ضْاُؽي...ؼُب-

 ثيعاؼ...ؼُب.ثؿاؼيي تٌِبل

 پيعات ُؽگؿ ّ ثؿاؼم چهن هي کَ هْنکي هبين ًهَ.نعم ضكتَ...ثبؾيَ يَ ُوم ثگْ نْ ثيعاؼ..نْ

 ّاقَ ثؽي.ًکٌن

 تؽکن ظانتن ظّقت ُؽکيْ.....کؽظى ّل هٌْ ُوَ!هيويؽم؟ ًويگي..کٌي ّلن هيطْاي...اؼٍ؟...ُويهَ

 کيْ کَ هيعًّي.کؽظ

 .!ثْظي هي ؼاؾ هسؽم تْ اضَ..هيعًّي چيؿّ ُوَ تْ اؼٍ.هيگن

 ًويؿاؼم تٌِبت.پيهت ثيبم هٌن ؾّظ ضيلي هيعم هْل ّلي ثؽّ..هي ؼُبي!...هيکٌيي؟ ظكٌم کدب ظاؼيي

 ."ثؽم هؽثًْت

 تْ ُوَ.ؾظى خيؾ ثَ کؽظى نؽّع يِْ ُوَ.هجؽ ظاضل اكتبظ هوعهَ ثي ّ ؼكت گيح قؽل يِْ ّ گلت ؼّ ايٌب

 ُيچکف.ثْظى ثِت

 پؽ پؽ ظانت کَ ظضتؽي اّى!آؼاهيف؟...هيعين چي.ؼكتن هجؽ قوت ّ اّهعم ضْظم ثَ.ًويکؽظ کبؼي ُيچ

 اؼاهيف پف هيؿظ

 ّ گؽكتن ظقتبنْ تب ظّ ًهكتوْ.ثْظ ؾيبظ هجؽ اؼتلبع.هي ضعاي..ًهٌبضتوم کَ ثْظ گؽكتَ يعال اًّوعؼ!ثْظ

 ظؼقت.ثبال کهيعهم

 هبظؼ کَ ثبال کهيعهم.کٌَ ثـلم ثبؼ اضؽيي ّاقَ اًّْ هيطْاقت ُن ؼُب اًگبؼ.ثْظ اكتبظٍ ؼُب اؿْل تْ

 .اّهع ْؽكن اؼاهيف

 .ًکٌَ ظؼظ ظقتت..نعٍ؟ چيؿيم ثچن...ثچن ُيؽاظ اهب ّاي-



 ضْؼظٍ يَ قؽل ي گْنَ.هبهبًم پبُبي ؼّ گػانتن قؽنْ.ظاظم تکْى هيکٌن ضْاُم ػالهت ثَ قؽهْ

 ثيِْل.ثْظ نعٍ ضًْي

 زبلم ّگؽًَ ًويهٌيع ؼّ ؼُب هبهبى ُبي ًبلَ ّ ُب ؾخَ کَ ثِتؽ ُوْى..ًويهٌيع چيؿي کَ ثِتؽ ُوْى.ثْظ

 ُبي ؾخَ.هيهع ثعتؽ

 هي ؼُبي...قؽهبييَ ثچن...ضبى ايي تْ ًکٌيي ظكٌم..ًؽيؿيي ضبى ؼّل:هيؿظ كؽيبظ ظل ظاؽ ثب کَ هبظؼ يَ

 تبؼيکي اؾ

 ...ؼُب اش..ؾيؽ اّى هيوًَْ تٌِب..ًػاؼيي تٌِبل...هيتؽقَ

 .هيؿظ كؽيبظ ظيعٍ ظاؽ هبظؼ ّ هيهع ؼيطتَ ضبى ُويٌدْؼي..چِبؼم ثيل..قْم ثيل

 خِبؾ ّاقت ظانتن اؼؾّ هي...نعي ُب كؽنتَ ػؽّـ خبى هبهبى.نع کلٌم ػؽّقيم لجبـ هي ؼُبي-

 تْ ثچيٌن ثطؽم

 گػانتي هيهَ تٌِب هبهبى ًگلتي..ثع ظضتؽ اؾم گؽكتي هْ ُب اؼؾّ چؽا..ثجيٌن ُبهْ ًٍْ...ضًْت

 ظيعى ْبهت هي ًگلتي..ؼكتي؟

 ..اًًبكب ثي ًؽيؿيع ضبى...ًؽيؿيع....ًعاؼم ضبليتْ خبي

 ؿًَ..ُب انک توبم ثب...نع قپؽظٍ ضبى ي قيٌَ ثَ ثْظى چيعٍ ثبلِبنْ کَ ؾهيٌي ي كؽنتَ يَ ايٌْٓؼي ّ

 ُب ّظاع اضؽيي ّ..ُب

 !ظاؼيم ظّقت چوعؼ کَ ثْظ يبظم...هؽهؿ ؼؾ-

 (گػانتن قؽل ثبال ؼّ ؼؾ گلعّى)

 ...ًيكت؟ گؽهت تْ...ُب نعٍ گؽم ضيلي ُْا هيگن

 (ؼّل پبنيعم ؼّ اة)

 ضٌک هيپبنن ضْظم ؼّ اة ُؽچوعؼم هي ّلي چؽا ًويعًّن...ًويعًّن...نعي ضٌک اضي..نع ثِتؽ زبال-

 ..!ؼُب ًويهن

 .نعم هوًعٍ ظّ تْ ّخْظ ثب زبال...ظانتن هوًع يَ كوّ هجؽقتْى هيْهعم هجال

 ...هيگػؼٍ هبٍ نيم ؼكتي کَ ّهتي اؾ
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 کٌبؼت ثيوبؼقتبى تْ کَ ثْظ پيم ؼّؾ نيم ُويي اًگبؼ اهب...گػنتَ قبل نيم هي ّاقَ کَ هبُي نيم

 .ثْظم

 .نع پؽ پؽ چْٓؼ گلن کَ هيهن ظاؿْى...هيهن ظاؿْى هيکٌن كکؽ لسظبت اّى ثَ ُؽهْهغ

 ػػاثتْ تؽ ثع کٌي ؼازت ضْظتْ ضْاقتي...کٌَ کن ػػاثت اؾ ضعا کَ هکٌن ظػب.هيکٌن ظػب نت ُؽ ثؽات

 .کؽظي ؾيبظ

 ...هيهَ ًلؽ ُب ظٍ يب يک تجبُي ثبػث ًبؼازتي يب ػًجبًيت اّج تْ اي لسظَ ّ آًي تًوين يَ گبُي

 ..هبهبًت..ثبثبت..هي...ًعاظي ػػاة ضْظتْ كوّ تْ

 ضبى تْؼّ کَ ّهتي کلوبتم اضؽيي...ًويؿًَ زؽكي ظيگَ...نع ظاؿْى هبهبًت!...نع پيؽ نجَ يَ ثبثبت

 ظكي ُوؽاُت کؽظى

 .ظانتين ضبْؽٍ تْل چگي اؾ هب کَ اي ضًَْ..!ؼكتي ّ كؽّضتي ضًْهًْن زتي ضدبلت اؾ ضعاُب ثٌعٍ!نع

 !ؼكتي..ثْظ قطت ّاقهْى هؽظم زعيثبي ّ زؽف ُن ضًَْ اّى ظيْاؼاي ّ ظؼ تسول ُن

 !هيعٍ ًلف ثِن ُؽؼّؾ...ًهعٍ ضكتَ اؾم ضعا ٌُْؾ کَ هٌن

 ّلي..هيگػؼٍ ثع..هيگػؼٍ قطت ؾًعگي..ؾًعگين اقيؽ ٌُْؾ هي ّ نعي ؼُب تْ...ؼُب نعٍ تکؽاؼي ؼّؾام

 کَ ضْنسبلن

 ًکؽظي؟ هٌْ كکؽ..ظضتؽي هيعٍ ػػاة ثعخْؼ هٌْ ضبليت خبي.هيگػؼٍ

 خهي ضبى ؾيؽ ؾًعگيتْ ي ظَُ ظّهيي کَ ًويکؽظم كکؽنْ ّهت ُيچ!...قبلگيت ثيكت تْلع!تْلعتَ اهؽّؾ

 ..ثگيؽي

 تبؼيک ُْا.ضًَْ ثؽگهتن ثوًْن اًّدب ثيهتؽ ًعانتن ْبهت!ظانت ًلف ٌُْؾ اًگبؼ..اقوم ؼّ کهعم ظقتوْ

 لجبقبهْ.ثْظ نعٍ

 قؽ هيؽكتن.هيهع تکؽاؼ ثؽًبهَ ُويي هبٍ نيم ايي تْ خْؼايي يَ.کهيعم ظؼاؾ تطت ؼّ ّ کؽظم ػٌْ

 ظؼاؾ ضًَْ هيْهعم ضبى

 ّ هيؽكتن اخجبؼ ثَ ظانتن ظاًهگبٍ ُن ؼّؾي اگَ!ضْاة تْ ثجيٌن ؼّ ؼُب نبيع تب هيطْاثيعم هيکهيعم

 اُويتهًْْ ُوَ.ثؽهيگهتن

 .ُيؽاظ زتي.ثْظى ظاظٍ ظقت اؾ ّاقن

 نع گؽم چهوبم ؾّظ ضيلي



 ؼيطتَ ظّؼل ثلٌعل هُْبي ّ ثْظ پْنيعٍ ثلٌع ههکي لجبـ يَ!ثْظ ّايكتبظٍ خلْم ؼُب..ثْظ اّهعٍ ؼُب

 ّ ؾظم لجطٌعي.ثْظى

 ًگبٍ ثِن ؼّزي ثي ًگبٍ ثب.اّهعم ػوت.!ظاظ ظقت ثِن تؽـ ازكبـ کؽظم ثـلم.ظّييعم قوتم

 ظلن..ؼُب:ؾظم يعال.هيکؽظ

 !ظيًَّْ نعٍ تٌگ ّاقت

 !هيکٌي ؾيبظ هٌْ ؼّؾ ُؽ ػػاة ظاؼي:ؾظ زؽف ثبُبم ثبؼ اّليي ثؽاي

 .!ًويکٌن کبؼي کَ هي..چؽا؟-

 !اّهعي پيهن کَ هوٌْى..هٌَ تْلع اهؽّؾ!....هيکٌَ ثع زبلوْ ُبتْى ظلتٌگي...هيعٍ ػػاثن ُبتْى گؽيَ-

 کلي قبلگيت ثيكت ّاقَ هي...ايٌدبيي ظانتي اؼؾّنْ ُويهَ کَ قبلي...قبلگيت ثيكت..هي ؼُبي-

 چي تْ!ظانتن ثؽًبهَ

 !ظضتؽ اًّْهت کؽظي

 لجبـ کَ ايٌَ کبظّم.ًهن ؿؽم ػػاة تْ هي تب ًکٌي گؽيَ ّاقن کَ ايٌَ هي کبظّي..ثعٍ هٌْ ي کبظّ-

 هبَُ 6 کَ اي ههکي

 !ثيبؼي ظؼ ؼّ تٌتَ تْ

 ..اضَ ّلي-
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 !نع ًبپعيع ؾّظ ضيلي ّ گؽكت لجم خلْ ُيف ػالهت ثَ ظقتهْ

 ػكلي هيؿ ؼّ اؾ ؼّ ؼُب ػکف هبة.ثْظ ضيف گًْن ّ ثْظ ًهكتَ قؽظ ػؽم پيهًْين ؼّ پؽيعم ضْاة اؾ

 تْ ّ ثؽظانتوْ تطت کٌبؼ

 !تْلعل تجؽيک خبي ثَ..ّخْظل خبي ثَ ضْظل خبي ثَ.کهيعم اؿْل

 .ًکؽظم پيعال ّلي.کؽظم خب خبثَ ؼّ چي ُوَ....کؽظم ؼّ ّ ؾيؽ کوعّ توبم

 ..هيگؽظي؟ چي ظًجبل-

 .ثؽگهتن يعا قوت ثَ



 .ًيكت.قليعم هبًتْ ظًجبل.تؽقيعم.تْهي توي خبى هبهبى-

 ثپْني؟ قليعتْ هبًتْ هيطْاي-

 قليع؟ هگَ هوٌْػَ..ثپْنوم؟ ًجبيع-

 ؼّ ههکي خؿ لجبقي ؼًگ پْنيعى پيهٌِبظ ثِت زتي کكي ًويعي اخبؾٍ هبَُ نيم..تْ اضَ..ظضتؽ ًَ-

 پْنيعي ؼّؾ ُؽ.ثعٍ

 .کؽظم تؼدت ثعٍ زن ضْة االى ..ههکي

 .ضْاقت هي اؾ اّى..ضْاثن تْ ثْظ اّهعٍ ؼُب-

 !ؼكت ظقت اؾ ؾّظ چَ هؽظم ظضتؽ.ضعاثيبهؽؾتم..اضي-

 .هيهٌْم هيهَ ثع زبلن..ًگْ ظيگَ هبهبى-

 !ثطْاي تْ ُؽچي..ثبنَ-

 .ثؽگهت قليعم هبًتْ ثب ّ ؼكت ضْظل اتبم قوت ثَ

 هبين ايٌْ ظّؼ هيؽيطتي ؼّنٌبتْ ؾًگ لجبـ ّ هبًتْ ي ُوَ ظانتي چال ّ ضل ايي هثل ؼّؾا اّى..ثيب-

 ًؿًَ قؽت ثَ ثْظم کؽظٍ

 !ظّؼ ثؽيؿيم

 ؼّ ُوَ. ثْظم نعٍ کــــــوــــؽًگــــــــ ضًَْ تْ کَ ّهتَ ضيلي..گؽكتن ظؼاؿْنم ّ ؾظم کوؽًگي لجطٌع

 کؽظٍ كؽاهْل

 :گلتن ّ کبنتن ًؽهي ي ثْقَ گًْم ؼّي!ثْظم نعٍ گن ضْظم تْ ّ ثْظم

 .ثْظم تسول هبثل ؿيؽ چوعؼ کَ هيعًّن ضْة.کؽظيي تسول هعت ايي تْ هٌْ کَ هوٌْى-

 .هيهي هجل هثل ظاؼي نکؽ ضعاؼّ.ثْظي قطتي نؽايّ تْ تْ.زؽكيَ چَ ايي.ُـــــيف-

 .ؾظم پْؾضٌعي

 ؼُب اقن ثَ كؽنتَ يَ هجلي اؼاهيف ؾًعگي تْ اضَ...ّهت ُيچ ًويهن هجل هثل ّلي نعم ثِتؽ هي..هبهبى-

 ظيگَ کَ ثْظ

 .ثؽگؽظم ّ ضبکم قؽ ثؽم قؽ يَ.چِبؼٍ قبػت نن زبظؽ هي ثيطيبل!ًيكت

 ثبني؟ تٌِب هيطْاي يب ثيبم هٌن هيهَ-
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 !هيکٌَ ثبؾ ُوَ ثَ ضًْهْ ظؼ ؼُب.خبى هبهبى ثيب-

 ثيؽّى ضًَْ ظؼ اؾ هبهبى ثب ّ ثؽظانتن کيلوْ ههکي کلم ّ نلْاؼ ّ قليع نبل ّ هبًتْ.نعم زبظؽ

 .اّهعين

 اؾ ضًَْ ايي ؼّؾي يَ.کؽظم ًگبٍ ثْظ ضبلي ظيگَ االى کَ ايٌب ؼُب ي ضًَْ ثَ ؼقيعم کَ ؼاُي ظّ قؽ

 پؽ ؼُب ُبي هِوَِ يعاي

 !ثْظ

 .ثؽهيعانتن هعم اًگيؿٍ ثي ّ ظاظم هبهبى ظقت ثَ ظقتوْ

 .پبؼقب ضبًن قالم-

 !ُيــــــــؽاظ اهب ضْثي قالم-

 .ثؽقًْوتْى هيؽيع ْْؼيع؟خبيي چَ نوب.هوٌْى-

 .ظاؼ ضعاًگَ.ظاؼين کبؼ خبيي.ًويهين نوب هؿازن ًَ-

 ثي ػالهَ ػهن ًلؽت ضهن.ثطًْن ًگبل تْ اؾ ًتًْكتن ُيچـــــــي....ُيچي.کؽظم ًگبل کؽظم ثلٌع قؽهْ

 ُيچ..تلبّتي

 !کعّم

 !اضَ؟ هيکٌي قالم چؽا ايي ثَ اضَ هبهبى-

 .ضْة ظاظم خْاثهْ کؽظ قالم..ضْثَ؟ زبلت ّا-

 !گلتن چي يَ ثيطيبل-

 .ؾظم ثِم لجطٌعي ّ ًهكتن هجؽ ثول

 ًويطْاي؟ هِوْى..هِوًْي ضًْت اّهعٍ ُن هبهبى اهؽّؾ ؼُبيي-

-... 

 !اّؼظم ظؼ ههکيبهْ لجبـ ظاظم هْل ثِت کَ ُوًْدْؼ-



 ثگَ ثهِْ هلل تْل کَ ًجْظ اًگهتي ُيچ غضْة ّلي ثؽظم هجؽ قوت هْل ي ًهًَْ ثَ کْچيکوْ اًگهت

 !هْل

 .کؽظم ظؼقت هلت نعٍ پؽ پؽ گلِبي ثب اقوم ظّؼ

 کَ ؼقيعٍ کدب کبؼم هيگؽكتي؟ثجيي کوک هي اؾ ظکْؼاقيْى تـييؽ يب اتبهت تؿئيي هْهغ ُويهَ يبظتَ-

 ظاؼم هجؽتْ قٌگ اّهعم

 ..هي ضعاي.هيکٌن تؿئييي

 گؽيَ يعا ثي.اًعاضتن هبهبى ثَ ًگبٍ يَ.ًتؽکَ ثـُن تب ظاظم ثيؽّى هسکن ًلكوْ ّ کهيعم يْؼتن ثَ ظقتي

 .هيکؽظ

 ثيچبؼٍ!قطتَ ضيلي..ثگيؽٍ هي اؾ ثطْاظ ؼّ تْ اگَ ثيبؼٍ هٌْ هؽگ ضعا..آؼاهــــــــيف..الل ؾثًْن-

 !هبهبًم

 .ظضتؽم ًعانت اي كبيعٍ پهيوًْي کَ ظيعي..ًکٌيب ؼّ ؼُب انتجبٍ تْ آؼاهيف

 کَ ضْثَ ضْة ّلي.اؼٍ..هيگػؼٍ قطت ؾًعگي!ّهت ُيچ...ًػاؼم تٌِبت ّهت ُيچ هيعم هْل هي..هبهبى-

 !هيگػؼٍ ظاؼٍ

 !کبكيَ ُويي

 .زبَؽم هي-
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 ..ظيگَ ثؽين ػدت چَ-

 .کؽظم ضعازبكظي اؾل ّ کؽظم ضًَْ ثَ ًگبٍ يَ ثبؼ اضؽيي ثؽاي

 ُلتَ يک ثؼع هبهبًيٌب ّلي هيوًْن هبُي يک زعّظ هي...ايٌب ضبلَ ي ضًَْ نيؽاؾ هكبكؽت هيؽكتين ظانتين

 .ثؽهيگؽظى

 كکؽ اؾ.ثيبم ظؼ ُبم ؿًَ ي ُوَ كکؽ اؾ.ثهَ ػٌْ زْام ّ زبل هيطْام.ظاظم هي قلؽّ ايي پيهٌِبظ

 ُؽ کَ ُيؽاظي ّ ؼُب هؽگ

 .چهووَ خلْي ؼّؾ

 :گلتن ّ کؽظم ثبثب ؼّثَ ّ ًهكتن هبنيي تْي



 ..ثؽي؟ ايلي ضيبثْى اؾ هيهَ ثبثب-

 .ًعاؼٍ كؽهي هي ّاقَ.ثبنَ-

 .ضٓؽ تب ُؿاؼ ثْظّ خبظٍ ثبالضؽٍ.ثجيٌن ُيؽاظّ ثبؼ اضؽيي ّاقَ هيطْاقتن

 .کدبقت ضْظل ًجْظ هؼلْم.ثْظ ظؼ خلْي هبنيٌم كوّ هي نبًف اؾ..نعين ؼظ ًوبيهگبٍ خلْي اؾ

 ....الثع ثْظٍ هكوت.ًعاؼٍ ػيجي گلتن ضْظم ثب

 تٌگ ثؽانْى ظلن.ضًَْ ثؽگؽظى هؽاؼٍ هبهبًيٌب اهؽّؾ.هيعاظ اًتوبل ثِن ُويهَ کَ ظانت اؼاههي يَ نيؽاؾ

 ثَ هي ّلي هيهَ

 .ظاؼم ازتيبج تٌِبيي

 .ثبنيي ضْظتْى هْاظت هبهبى:گلتن ّ گؽكتن اؿْل تْ ّ هبهبى

 هب؟هٓوئٌي؟ ثب ثؽًويگؽظي آؼاهيف-

 كؽاهْل چيؿاؼّ ضيلي هيطْام.کٌن پيعا ضْظهْ تب ثبنن ظّؼ چيؿ ُوَ اؾ هعت يَ ظاؼم ًيبؾ هي.هبهبى اؼٍ-

 !ثهن آؼّم تب کٌن

 .اؼؾٍ هي ظّؼي ايي ثهي گػنتَ هثل ثبؾم اگَ.ثطْاي تْ ُؽخْؼ.ثبنَ-

 .کؽظم ثعؼههْى انکبم ثب

 خْى؟ ضبلَ چيَ گؽيت..نعي؟ ثچَ..اؼاهيف؟-ضبلَ

 .اًعاضتن ثبال ُبهْ نًَْ

 .گؽكت ظلن لسظَ يَ ًويعًّن-

 .ًجبل ًگؽاى.ضًَْ هيؽقي قبلن ايهباهلل-

 !ثبني ضعا پٌبٍ ظؼ...ايهباهلل-

 ..خْى ضبلَ-

 خبًن؟-

 ..ثجؽٍ؟ زبكظيَ تب هٌْ ثگيؽيع اژاًف يَ هيهَ-

 .ضٓؽًبکَ ًؽّ تٌِب..پف هيبم ثبُبت هٌن ّايكب.ثبنَ-



 ...ثِتؽ.ثيبؼيي تهؽيق ًيكت ؾزوت اگَ-
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 ظضتؽم کي ًيت...

 .ثْظ ُيؽاظ اّهع چهوبم خلْي کَ نطًي اّليي ُويهَ هثل..ثكتن چهوبهْ

 .کؽظم زكبة پْلهْ ّ ثؽظانتن ؼّ كبال اؾ يکي ّ ثكتن چهوبهْ

 نؽاثي ثعٍ قبهي ػهون خــــــبم هطوْؼ"

 آثــــي ًعاؼظ هدلف هي ثي کَ هعذ پؽکي

 ًيبثع ؼاقت پؽظٍ ظؼ هبُم چْ ؼش ّيق

 نـــــؽاثــــِي ثعٍ قبهي ًْايي ثؿى هٓؽة

 نبهل کَ ؾًعگي ّهبيغ ثَ ايال نوب..ثيبيي ثيؽّى ثيِْظٍ ّ ّاُي ُبي كکؽ اؾ ثبيع کوي كبل يبزت اي

 تْخِي ؾيجبييِبقت

 .ثجؽي لػت اى اؾ ثبيع کَ کكيكت ضعاًّع.ًعاؼيع

 اؾ ضْؼظى ؿًَ خبي ثَ ّ ثگيؽ کبم ظًيب اؾ.ًجٌع ؿًَ ثَ ظل.ًعاؼظ ؼا ضْؼظى ؿًَ ُوَ ايي اؼؾل ظًيب

ُبيت  قؽ ثَ لػت ثب ؼا ؼّؾ

 "ثجؽ

 :گلتن ضًْعم اي كبتسَ.ؾظم زبكظ هجؽ ثَ لجطٌعي.گػانتن پْلن کيق تْي ّ کؽظم تب كبلْ

 ..ظانتي ضجؽ هي ظل اؾ ُن تْ-

 .ثؽگؽظٍ ظقتهْيي اؾ ضبلَ تب ثْظم ًهكتَ ًيوکتب اؾ يکي ؼّي

 :کؽظم ؾهؿهَ لت ؾيؽ اؼّم.اكتبظم هي ُيــــــؽاظ يبظ هيکؽظم ًگبٍ کدب ُؽ ثَ ُؽکكي ثَ

 !ًويهَ...هي ضعاي ُي.."...ًويهَ ظيعم...ثؽيـــــــــــ يبظم اؾ کَ کؽظم قـــــــــــلؽ"

 ...!ًويهَ کـــــــــــن ًعيعى ثب اظم يَ ػهن اضَ-

 ...!کيَ ثجيٌن تب ثؽگهتن يعا يبزت قوت ثَ تؼدت ثب



 ثب ثْظ پْنيعٍ قليعل پيؽاُي ؼّي اي قبظٍ ههکي ي خليوَ ّ ثْظ قؽل ؼّ ههٌگي کالٍ کَ پيؽهؽظ يَ

 ثَ هسجتم توبم

 .هيپبنيع لجطٌع هي ؼّي

 هكبكؽي؟-

 ...ثلَ-

 ًَ؟ ظاؼي کؽظٍ گن-

 .پبييي اًعاضتن قؽهْ

 !کٌي؟ پيعال يب کٌي كؽاهْنم اّهعي ؼاُْ ُوَ ايي-

 ..ثگَ هٌظْؼنْ تب کؽظم ًگبُم ؾظٍ ثِت
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 کَ ًيكت ُب خبظٍ ايي تْ اّى..کؽظي كؽاهْنم کَ کٌي تلويي ضْظت ثَ اؾل نعى ظّؼ ثب ًکي قؼي-

 ...ثهي ظّؼ اؾل

 ثؽگؽظي ايٌکَ هسٍ ثَ..کٌي ظّؼل ضْظت هلت اؾ اًّْ ًويتًْي تْ...ايٌدبقت اّى(کؽظ انبؼٍ هلجم ثَ)

 ازكبقبتت ثبؾم

 .ًؿى گْل ضْظتْ.ثؽهيگؽظى

 .هعيويبنَ اّى اؾ ثْظ هؼلْم.ثْظ ظقتم زبكظ ظيْاى يَ

 ثبؾ اًگهتت قؽ ثب يکيهْ ّ کتبة ُبي ثؽگَ ؼّ ثؿاؼ ظقتتْ ثؼع.ظلت تَ اؾ..کي كکؽ ثِم ّ ثجٌع چهوبتْ-

 .کي

 .کؽظ َؽثبى ثَ نؽّع ظّثبؼٍ هلجن ُيؽاظ يبظ ثب.ثكتن چهبهْ

 ...کؽظ ثبؾ زبكظْ ظيْاى

 !كبيعقت ثي انکبم قبل ظّ توبم.كبيعقت ثي.هيعًّن ..ًعاؼٍ ظّقتن...اهب زبج-

 .ؾظ لجطٌعي ّ ثكت کتبثْ

 !ثؽقًَْ اّى قبزل ثَ ؼّ تْ کَ قبضت ظؼيبيي انکبت اؾ ضعا ّاقت؟نبيع اّهع ظؼ چي هيعًّي چَ تْ-



 !کي كکؽ ثِم..اهيــــــع...زؽكَ چِبؼ

 هيگلت؟ چي زبكظ...ثْظ؟ اّهعٍ ظؼ چي كبلن-

 !هيگَ چي ظلت ثجيي ًيكت هِن-

 !آؼاهيف-

 .ثؽگهتن ضبلَ قوت ثَ

 ...اهب ايي ثب ظانتن هي...ثؽگهتي ضبلَ-

 .ًجْظٍ کكي ُن اًگبؼ.ًيكت کف ُيچ پيؽهؽظ اّى خبي ظيعم کَ ثعم ًهًْم ثؽگهتن

 .ًعاؼٍ اهکبى...ثْظ ايٌدب االى..ؼكت کدب پف-

 !ًجْظ..کؽظم ًگبٍ ضْة ثؽّ ظّؼّ

 آؼاهيــــف؟ کي-

  .ضًَْ ثؽين.خْى ضبلَ ُيچکف ًيكت هِن-

 ًَ؟ يب ؼقيعى ثجيٌي هبهبًتيٌب ؾظي ؾًگ خْى ضبلَ-

 کٌن؟ اقتلبظٍ ضًَْ تللي اؾ هيتًْن.هيؿًن االى ؼكتب يبظم پبى اش-

 !اؼاهيف ظانتين..چي؟ ظيگَ-

 هعم ثَ نؽّع قبلي ْْل تْ هيگيؽم ؼّ نوبؼٍ کَ ُوًْْٓؼ ثؽهيعاؼم ؼّ ثيكن تللي هيطٌعم قؽضْني ثب

 .هيکٌن ؾظى

 .ثؽًويعانتي...ثْم قَ...ثْم ظّ...ثْم يَ
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 ؾل ضبلَ ثَ ًگؽاى ُبيي چهن ثب.گؽكتن ظقتن تْ تؽ هسکن تللٌْ ثْظ کؽظٍ ًلْغ ّخْظم توبم ثَ ظلهْؼٍ

 کَ پؽقيع اؾم قؽ ثب.ؾظم

 .نعٍ چي

 ..ثؽًويعاؼٍ-



 .ضْة ثگيؽ ثبثبتْ-

 .هيعٍ خْاة زتوب اّى..ثبنَ-

 کؽظٍ لؽؾيعى ثَ نؽّع ظقتن.کؽظم هيعاظ تهکيل ؼّ ثبثب هْثبيل نوبؼٍ کَ ػعظي يبؾظٍ گؽكتي ثَ نؽّع

 ُن ضْظم اًگبؼ.ثْظ

 ..ثبنَ ظاظٍ ؼش ثْظ هوکي کَ اتلبهي اؾ هيتؽقيعم

 هجل ؼّي ..قْم ثْم.ًهكت پيهًْين ؼّي قؽظي ػؽم ظّم ثْم..کؽظم زجف قيٌَ تْ ًلكوْ اّل ثْم-

 اؾ گْني ّ نعم ّلْ

 .اكتبظ ظقتن

 ..کؽظم ؾهؿهَ ضْظم ثب لت ؾيؽ

 .ثبنَ نعٍ چيؿيهْى ًکٌَ...ًويطْام ظيگَ هي..هي...ًعاؼم ظؼظ ْبهت ظيگَ هي..ًَ-

 .کؽظى ثبؼل ثَ نؽّع ظّثبؼٍ اقتؽازت ُب هعت اؾ ثؼع چهوبم

 .کؽظ ًگبٍ پؽيهًْن ي چِؽٍ ثَ ضبلَ

 .ضعاثؿؼگَ.ًعٍ ؼاٍ ظلت ثَ ثع ًلْغ-

 ..کَ ثْظ ثؿؼگ ضعا اگَ اضَ-

 .هبهبًتَ...تللي اؼاهيف-

 .ضْثَ زبلت نکؽ ضعاؼّ..اثدي..الْ-

 کدب ضعا گلتن کلؽ هي.کؽظم گؽيَ ثلٌع ؾاؼ ؾاؼ ضْثَ زبلهْى نعم هٓوئي ّ نٌيعم ؼّ ضبلَ خولَ ايي تب

 يک ؾيؽ اّى ّ ثؿؼگَ

 .ظاظ قْالوْ خْاة ظهيوَ

 .گؽكت قوتن ثَ گْنيْ ًويعاظيعضبلَ خْاة ُبتًْْ گْني ثْظ نعٍ ًگؽاى اؼاهيكَ.ًتؽـ ُيچي-

 .نعٍ ًگؽاًت هبهبًت ثيب-

 ..هبهبى-

 .هيهي ثبؼًّي چهوبت چوعؼ.ًکي گؽيَ الکي نعي ًگؽاى چؽا نعٍ چي..گلن ظضتؽ ضْثي.قالم-

 ..ؼُب هثل..تؽقيعم هي-



 ..گؽكتي تؽزيون هدلف کؽظي ضبکن ثبثبتْ ّ هي ًکٌَ ظؼظ ظقتت-

 .ؼّؾّ اّى ًجيٌن.ًکٌَ ضعا-

 ثبثبتْ تبؾٍ ثْظين ًعانتَ ثؽنْى ضًَْ ؼقيعين ثْظ هًْعٍ خب هبنيي تْ گْنيبهْى.ًجبل ًگؽاى ثؽّ-

 .اّؼظنْى كؽقتبظم

 .ضعازبكظ.ايي ضكتَ کٌيي اقتؽازت ثؽيي ثبنَ.نعم ؾًعٍ ّ هؽظم هي-
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 !هي ًگؽاى کْچْلْي ظضتؽ ضعازبكظ-

 ...هيگػؼٍ ؾّظ ؾهبى چوعؼ هي ضعاي ّاي اي-

 ضبلَ؟ چي-

 ...ثْظ پيم هبٍ قَ ظّ ُويي اًگبؼ...هسؽهَ اّل اهؽّؾ-

 ظؼّؽ؟...نع؟ هسؽم-

 .ثْظ هًْعٍ ظٌُن تْ هيؿًين زؽف کَ ُب ثچَ ثب ًجْظ زْاقن.کؽظ ًگبٍ چپ چپ هٌْ ضبلَ

 .خْى ضبلَ هيگيب ؼاـ کَ ثْظ ايي هٌظْؼم اّّم..اُب-

 .تْ ظقت اؾ-

 تْ هي ثْظ ظاظٍ ضبلَ ّ ثْظ قؽثبؾي االى کَ پكؽضبلن اتبم قوت پبّؼچيي پبّؼچيي ّ پبنعم هجل ؼّ اؾ

 ثبنن اًّدب هعت ايي

 .هيگيؽم ضبلَ اؾ ًعاؼٍ ػيجي.ًعانتن ههکي نبل ّلي...ثْظم اّؼظٍ ههکيوْ هبًتْ نکؽ ضعاؼّ.ؼكتن

 تبثيؽ ضيلي هي ؼّي زؽكبل ظيعم پيؽهؽظّ اّى زبكظيَ تْ کَ ؼّؾ اّى اؾ.کؽظم نعى زبظؽ ثَ نؽّع

 گؽكتَ تًوين.ثْظ گػانتَ

 ّ قبضت ظؼيبيي انکبت اؾ ضعا نبيع کَ چي يؼٌي.ثپؽقن اؾل زؽكهْ هؼٌي ّ ثؽم ظيعًم ثَ اهؽّؾ ثْظم

 قبزلم ثَ ؼّ تْ

 !ؼقًْع؟

 ....هيلِويعم ثبيع



 ثعي؟ ههکيتْ نبل هيهَ هي ي ضبلَ-

 زبال؟ کؽظي کالٍ ّ نبل کدب ..اؼٍ-

 ..زبكظيَ-

 .هيبم ثبُبت ظيگَ قبػت يَ تب ثوْى ضْؼظٍ يَ ظاؼم کبؼ االى هي-

 .ًجبنيي ًگؽاًن کَ هيگيؽم آژاًف ايال...ثلعم کَ ؼاُن.ًويهن نوب هؿازن ًَ-

 ....ثلؽقتي هبنيي هيؿًن ؾًگ پف االى .ثبنَ ضْة-

 نؽّع ثؼعل.ضًْعم اي كبتسَ ّ ؼكتن اّل.ؼقيعم زبكظ ي هوجؽٍ ثَ ّ ؼكتن ثبال ؼّ زبكظيَ ُبي پلَ...

 اّى ظًجبل ثَ کؽظم

 آة اًگبؼ.ًجْظ کَ ًجْظ.کؽظم ثلٌع پبهْ ّ ّايكتبظم اًگهتبم ًْى ؼّ ثجيٌن ثِتؽ ايٌکَ ثؽاي.گهتي پيؽهؽظ

 ؾيؽ ثْظ ؼكتَ ثْظ نعٍ

 .ثبنَ ظانتَ پيؽهؽظ اّى اؾ ضجؽي اّى نبيع تب ؼكتن ثْظ اًّدب کَ اي کبكَ يبزت قوت ثَ.ؾهيي

 .ًجبنيي ضكتَ خٌبة قالم-

 .هيبؼى قلبؼنتًْْ ثهيٌيع هيؿا اؾ يکي قؽ ثلؽهبييع.قالم-

 ي ُلتَ.هيگؽظم هبًٌع ظؼّيم پيؽهؽظ يَ ظًجبل هي ًعاؼم قلبؼني هي نعيع هتْخَ انتجبٍ يؼٌي...ًَ ًَ-

 ثْظم اّهعٍ کَ پيم

 ًويعًّن اؾنْى اقوف.ظانتي اي ًْؼاًي ي چِؽٍ.هعيوي زبكظ کتبة يَ ثب هيگؽكتي كبل.ثْظى ايٌدب

 .هتبقلبًَ

 هيگؽظيي؟ ْبُؽ ثبثب ظًجبل ظاؼيي نوب ًکٌَ-
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 ثْظ؟ ايي اقوم ًويعًّن..ْبُؽ؟ ثبثب-

 .نع زيق...ثْظ اهب.ظانت اي ؼّزبًي ي چِؽٍ کَ ايٌدب هِؽثْى پيؽهؽظ تٌِب اؼٍ-

 ..نع؟ زيق چي هيطْام ػػؼ-

 ًويبى؟ ايٌدب ظيگَ ايهْى-



 اؾل؟ ًعاؼيي اظؼقي ضْة...ظيگَ؟ خبي ؼكتي...ًويکٌي؟ کبؼ ظيگَ....ضْة؟ چي يؼٌي-

 ّاقَ...آؼاهكتبى اظؼقهن.هيهَ ؼّؾي نيم هؽظٍ اّى....ظيگَ خبي ًَ هيبظ ايٌدب ًَ اّى..ضبًْم ًَ-

 .گؽكت آؼّم ُويهَ

 يک چْٓؼ اضَ..کٌَ ؼزوتم ضعا...ظيعهم کَ ؼّؾ ُوْى كؽظاي ظؼقت يؼٌي..هي ضعاي....ؼّؾ؟ نيم-

 اي؟ ظكؼَ

 .ثْظ کؽظٍ تسول ضيلي ثْظ هًْعٍ االًن تب..هيکؽظ ظؼظ هلجم..ًَ-

 .هوًٌْن.ضعاًگِعاؼ..نعم هؿازن نؽهٌعٍ-

 هٌظْؼل.ثگَ هيطْاقت چي اّى.هيْهع ًظؽ ثَ ضْثي آظم ضيلي.قْضت ظلن...اضَ هؽظ چؽا ايي.اّّّف

 هؽظي چؽا زبخي.ثْظ چي

 ...هًْعم هٌظْؼت تْ هي

 ًويبيي؟ ظؼثكت..ظؼثكت ضبًن-

 تبکكي قْاؼ.هيوًْعم ايي اؾ ثيهتؽ چي ّاقَ ًعانتن کبؼي ايٌدب ظيگَ کَ هي ضْة...کؽظم ثِم ًگبُي

 ضًَْ ثؽگهتن ّ نعم

 .ضبلَ

 ...اي ضبلَ-

 ؟ هيطْاي چي خبًن ثلَ-

 کؽظٍ؟ هبيوم ضبى کدبقت؟ضكيف پكؽت گيتبؼٍ ايي-

 !هيبظ ظلت ػؽكبًن ؼاخت ًگْ اضي-

 .کؽظى تؼؽيق پكؽل اؾ کؽظ نؽّع ثبؾم.کؽظم كْت ثيؽّى ًلكوْ

 ًَ؟ يب کدبقت نوهبظ نبش ايي گيتبؼ هيعًّي ثبالضؽٍ.ضبلَ ثيطيبل زبال-

 ثؿًي؟ گيتبؼ ثلعي تْ هگَ-

 ..هيؽم کالقن..هي؟ ي ضبلَ کبؼي کدبي..ثَِ-

 کالـ ظهبؽ ّ ظل کكي اتلبم ُوَ اّى ثؼع.هيؽكتن هيگلتن کَ ثْظ ثِتؽ...کؽظم كکؽ ضْظم ثب لسظَ چٌع

 ...کَ ًعانت ؼكتٌْ



 ..ثجيٌن ثؿى غؼٍ يَ اكؽيي-

 ..ظؼثيبؼم يعا ًويهَ کَ ظٌُن ثب اضَ چي ثب ضبلَ...ثبثب اي-

 ..اّى کَ هيعًّي ثپؽـ اؾل ثؿى ؾًگ يَ الجتَ.هيؿاؼتم تطتم ؾيؽ..کَ ًعاؼم زْاـ..هيگيب ؼاقت اش-

 ...زكبقَ هيعًّن..ثلَ-
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 ...گؽكتن ػؽكبًْ ي نوبؼٍ

 هيگػؼٍ؟ ضْل ضبلَ پكؽ الْ-

 آؼاهيف؟ تْيي..قالم-

 زبال؟ هيؿًي زؽف يْال ايٌوعؼ چؽا....ثبثبهَ ًَ-

 .اّؼظم يْانکي.کٌين اقتلبظٍ ًجبيع هوٌْػين گْني هب-

 .ثؽهيعاؼم گيتبؼتْ ظاؼم هي ثيطيبل...ثبني ظانتَ اقتؽـ زبال کَ هيبؼيم هيکٌي ؿلّ تْ ضْة-

 کٌيم؟ چي ي هيطْا.....گيتبؼم؟..چي؟...ًعاؼٍ ػيت ثؽظاؼ ثبنَ-

 ...هيؿًي کَ زؽكيَ چَ.کٌن آّيؿّى قيوبل ؼّ لجبقبهْ هيطْام..هيکٌي؟ چي گيتبؼ ثب..ّا-

 ثلعي؟ هگَ-

 !ضعازبكظ..هيؽيب لْ ثؽّ..کؽظيي؟ تؼدت هبهبًت ُن تْ ُن کَ ظاؼم ؼّزي خكوي هؼلْليت چوَ هي هگَ-

 چوعؼم.ثْظ ضْنگل ههکي گيتبؼ يَ.ثَ ثَ.کٌن ثلٌع تطت ؾيؽ اؾ گيتبؼّ ثتًْن تب نعم ضن.ايٌب ظقت اؾ اّّف

 ظانتَ ًگِم تويؿ

 !ثْظى ظاظٍ نُْؽم ثبؼ ظٍ االى تب ظانتن هي ايٌْ ي قليوَ.قليوكت ثب پكؽ ايي کَ ثف

 چهن.ًهكتن يٌعلي ؼّ تؽاـ تْ ثبال ي ْجوَ ؼكتن.ظانتن آؾاظ ُْاي ثَ ازتيبج.گؽكت زف ًويهع اتبم تْ

 اؾ ضْنگلي اًعاؾ

 .ًعانتي هجلهًْْ قؽقجؿي ظيگَ ًبؼًدب ثِبؼ ّ ثْظ نعٍ نؽّع پبييؿ.ثْظ چهوبم خلْي نيؽاؾ

 .ًعانتن ظل ثَ هِؽي ظيگَ هي اهب ثْظ هبٍ هِؽ



 چَ ثب هْهؼي يَ.لؽؾيع ظلن.اّهعى ظؼ اؼتؼبل ثَ اؼّهي ثَ.گيتبؼ قيوبي ؼّ کهيعم ظقت اهتسبًي ظّؼ يَ

 ظقتن گيتبؼ ػهوي

 .هيطًْعم اٌُگ يبظل ثَ ّ هيگؽكتن

ويعٍ هي ضبلي خبي هتْخَ...هيکٌَ؟ کبؼ چي ظاؼٍ يؼٌي االى ؼاقتي  ..ًيكتن؟ ضًَْ نعٍ؟ِك

 ْْؼ ثَ ؾّظي ثَ کَ ظضتؽيَ پي زْاقم اّى..هِوَ ثؽال هگَ..ثعًَّ کَ كؽَن ثؽ..هيگن ظاؼم چي

 هٌن.هيهَ ًبهؿظل ؼقوي

 چيَ؟ پي زْاقن هي ؼاقتي...پي زْاقن

 .نعم ضكتَ ضْظهن نعم ضكتَ.گؽيَ انک..ؿًَ ؿن ُوم...هؿضؽكي ؾًعگي چَ

 تؽقيعم يعال اؾ.ؾظ ثؽم ّ ؼػع اقوْى يکعكؼَ کَ ثؽقي پؽّاؾ ثَ ازكبقبتن کَ ثؿًن چي ثْظم هًْعٍ

 ضْظم ثَ ؾّظ ضيلي ّلي

 .گؽكتن تًويوْ ثْظ کؽظٍ ثبؼيعى ثَ نؽّع کَ ثبؼًّي ظيعى ثب اّهعم

 ...:کؽظم ًْاضتي ثَ نؽّع ّ کؽظم زجف ًلكوْ

" 

 پيؽٌُبتْ ُؽنت کؽظم ثْ چوع
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 ظؼظم نَ آؼّم تٌت ػٓؽ ثب کَ

 تْ ي نًَْ ثدبي نت ُؽ چوع

 کؽظم گؽيَ لجبقت ؼّ ًهكتن

 اتبهت ثَ ػٓؽت ثَ هيگن ضْظم

 کي ػبظتن ثع ظيعًت ظائن ثَ

 ضكتن هؽگ زع ثَ هيگن ضْظم

 کي ؼازتن هيهن ظيًَْ ظاؼم

 ثيؿاؼم آٌُگ ايي اؾ کْچَ ايي اؾ ثبؼّى ايي اؾ



 ظاؼم ظّقت ثبؾم ّلي کؽظي ؼُبم تْ کَ ايي اؾ

 هؼٌبقت ثي تْ ّاقَ ّلي ظًيبقت يَ کَ ازكبـ ايي اؾ

 هيطْاظ تْؼّ ثبؾم ّلي کؽظيم لَ کَ هلجي ايي اؾ

 ظاؼم ضْظم ثب ظائن کَ ثـُي ايي اؾ ضكتكت ظلن

 ثيؿاؼم ازكبـ ايي اؾ تْ ثي ّلي ظاؼم ظّقت

 ًويلِوي ّ ظؼظ ايي تْ ؼزوي ثي تْ قٌگي ظل تْ

 "قِويع ُن توعيؽ ثب تْ ظاؼم هي کَ زبلي ايي تْ
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 اقوْى ؼّثَ.ثؿًَ نالم يْؼتن ثَ ثبؼّى گػانتن گؽكتن تؽاـ ُبي ًؽظٍ ثَ ظقتوْ ّ گػانتن ؾهيي گيتبؼّ

 :گلتن ّ کؽظم

 ػبنوم ّاهؼب كِويعم کَ ثْظين هبنيٌم تْ ثبؼّى ؾيؽ اّى هي.ثيؿاؼم ثبؼًّت اؾ...چيَ؟ هيعًّي-

 ُكت ثبؼّى اهؽّؾ زبال.نعم

 ..ُكتن هٌن

 

 

 

 ....ثيؿاؼم...ثيؿاؼم ثبؼًّت اؾ...ًويهَ؟ کبهل هي ؾًعگي پبؾل چؽا پف...کدبقت؟ اّى ثگْ ثِن

 !هيکٌَ ؾًعٍ ّاقن اًّْ يبظ ظاؼٍ کٌَ توْهم ثگْ ثبؼًّت ثَ.ثيؿاؼم ًجبنَ اّى اگَ..ثيؿاؼم اؼٍ

 .ّايكتبظ يکجبؼٍ ّ نع تؽ کٌع ّ کٌع ّ کٌع ثبؼّى کَ ثْظ ًهعٍ ظهبيوي

 :هيْهع پبييي اؾ ضبلَ يعاي

 !ضبلن خلل هيْهع قيل ظانت االى تب چهَ اقوْى ًيكت هؼلْم-

 ...اقوْى پي ثْظ ؼكتَ زْاقن هي ّلي



 گْل زؽكبت ثَ هٌت ثي ّ ثبنَ يکي کَ ضْثَ.هؽقي....هيعاظي؟ گْل ثِن ظانتي تْ خْى ضعا-

 ثبثت ام نؽهٌعٍ.ثعٍ

 ...ثعضلوين

 ؿن اؾ ًَ..ؿًَ اؾ ًَ ثبؼ ايي...ثْظ کؽظٍ ثبؼيعى ثَ نؽّع هي چهوبي ثبؼّى ّلي ثْظ ّايكتبظٍ ثبؼّى

 .نؽم اؾ ثلکَ

 !ضعا ثؿؼگي ظيعى اؾ

 ؼظ اي ظقتَ تب ثبيكتين ُب ُيئت اؾ يکي ظم ضيبثًْهْى قؽ ثؽين تب نعين زبَؽ نُْؽل ّ ضبلَ ُوؽاٍ ثَ

 .ثجيٌين نع

 ثبٌْبيي ثب ُووْى ظؼّى اؾ.ثْظ ظبُؽي يکؽًگي ايي ّلي.پْل ههکي.ثْظين يکؽًگ ُوَ اکثؽا

 .ؼًگبؼًگين

 اّى پهت هيعًّكت کي.هيگػؼٍ چي ظقتيم ثـل ظل تْي کَ هيعًّكت کي.کؽظم ًگبٍ اظهب ي چِؽٍ ثَ

 يب ؿويَ چَ لجطٌعُب

 !اي قؽضْني چَ هًلستي ي گؽيَ اّى پهت

 اهبهبل ّ ضعا ظؼگبٍ ظؼ التوبـ خؿ کبؼي ّ ثْظى ؼقيعٍ ضّ تَ ثَ اًگبؼ...هيؿظى ؾاؼ ظل تَ اؾ ثؼُيب

 يکي.ثْظ ًوًْعٍ ثؽانْى

 ...يکي..ثْظ ظاظٍ ظقت اؾ ثچهْ يکي..ًويهع ظاؼ ثچَ يکي..ظانت الػالج هؽيٍ

 ...اهب التوبـ اّهعى ُوَ...ًعانتي توْهي ُب يکي ايي اؼٍ

 قيٌَ ّ کْثيعم قيٌن ثَ اؼّم ّ هوٌؼَ ؾيؽ ثؽظم ظقتوْ.کؽثال ظقت ثي ػلوعاؼ نت...تبقْػبقت اههت

 ضْى ظل تَ اؾ ثبؼ ُؽ.ؾظم

 .ؼيطتن انک يعا ثي ّ کؽظم يعا ؼّ ضعا
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 ضكتَ کي کوکن..ثگيؽ ظقتوْ ضْظت...ثبؼااهلل يب...ػجبـ يب....کؽثال ظقت ثي ػلوعاؼ يب...اثْاللُل يب-

 ثب ًويعًّن.ثؽيعم.نعم

 ...نع قبل ظّ.کؽظم گن ازكبقوْ.کٌن کبؼ چي ضْظم



 .ًعاظ ًتيدَ..گػنت ًهكتٌن ْؽكَ يک ػهن پبي ثَ....ُبم ظلتٌگي اؾ قبل ظّ...ُبم گؽيَ نت اؾ ظّقبل

 کي؟ ثگْ...هيوًَْ پبل ثبؾ ًطْاظل زتي کكي اگَ ظّقبل کي اضَ

 .ام ضكتَ..ُب؟..ًويکٌَ؟ توكين قبل ظّ کكي ثب ازكبقهْ کي

 .گػنتَ ثِن چي ظيعٍ ضعا قبل ظّ ايي کَ کي ثبثت ثِن.ثگيؽ انکبهْ توبو.هيطْام چيؿ يَ هي

 ظيگَ کَ ثيبظ ؼّؾ يَ هيتؽقن..هيتؽقن هي.ثوًْن هٌتظؽ ًويتًْن ظيگَ نعم ضكتَ..هيؽقَ ثوؽ ثَ انکبم ثگْ

 نعٍ ظيؽ ضيلي

 .ثبنن ًعانتَ زكي ُيچ ثِم ظيگَ ّ ثبنَ ضهکيعٍ ازكبقن توبم هي کَ ؼّؾي يَ..ثبنَ

 .کٌن کبؼ چي کَ ثعٍ ًهًَْ يَ...ًهًَْ يَ...کٌن کبؼ چي ثگْ

 :گلت ّ هبليع پهتوْ ظقتم ثب هيکٌن گؽيَ ظاؼم ظيع ّهتي کؽظّ ثِن ًگبُي ًين ضبلَ

 ..ًيكتي هب هثل..پبکَ نلبكَ ثلْؼيَ انکبت.کي ظػب ُن هب ّاقَ پبکَ ظلت.ثؽم هؽثًْت-

 .نکكتَ ظل يَ ثب ًجْظم ايٌدب االى هي کَ هيعاظ خْاة هي ظػبي اگَ گلتن ظلن تْ.کؽظم ًگبٍ ثِم

 "کٌبؼ؟ ثؽيع يکن هيهَ ضبًن-"

 هي ُوكي توؽيجب ظضتؽ يَ کَ هيعاظ ُل ّيلچؽّ يَ قبل اي ضْؼظٍ ّ چِل توؽيجب ؾى يَ ؼكتن يعا قوت ثَ

 ثيكت قٌي ؼًح تْ

 نعٍ گْظ چهبل ؾيؽ.ظانت اي پؽيعٍ ؼًگ ي چِؽٍ.ثْظ اکكيژى هبقک ظهبؿم ؼّ ّ ثْظ ًهكتَ ؼّل

 .ثْظ

 .هيکؽظ کهيعى ًلف ثَ تظبُؽ ّ هيؽكت پبييي ّ ثبال اؼّهي ثَ ال قيٌَ تٌِب.ًجْظ ثعًم تْ ؼّذ اًگبؼ

 ّايكتبظٍ هي کٌبؼ ظؼقت االى.کٌن ًگبُم تؽ ظهين تب کؽظم پبى انکبهْ ّ کهيعم چهوبم ؾيؽ ظقتي

 ي ضيؽٍ ًگبٍ ّهتي.ثْظ

 تؽ پؽؼًگ کَ ثْظ ؾظٍ ؾّؼنْ توبم اًگبؼ.ؾظ خًْي کن لجطٌع ّ ثؽگهت قوتن کؽظ زف ضْظل ؼّي هٌْ

 ..ًتًْكت ّلي ثهَ

 :گلتن هيجؽظ ؼاٍ ّيلچؽّ کَ ضبًن اّى گْل ؾيؽ اؼّم

 ظضتؽتًَْ؟...هيکٌن کٌدکبّي نؽهٌعٍ-

 .ظاظ تکْى قؽنْ ّ اًعاضت ثِم آهيـــــــؿ زكؽت ًگبُي



 يؼٌي؟ كلدَ..ثؽٍ؟ ؼاٍ ًويتًَْ-

 .هيلتَ هيهَ ضكتَ هعهن قَ ظّ ثب َؼيلَ..ثؽٍ ؼاٍ کَ ًوًْعٍ ثؽال خًْي ّلي ًيكت كلح ًَ-

 .ظّضتن ظضتؽ ثَ چهن ؿوگيي ًگبٍ يَ ثب

 اؾظّاج ثْظ اّهعٍ ضْاقتگبؼ ثؽال کَ اهكبل ػيع ثْظ هؽاؼ.قبلهَ يک ّ ثيكت...كؽنتكت اقوم-

 ًبؼازتي هْهغ ُوْى ّلي.کٌَ

 اؾ هلجيم ًبؼازتي.ثْظ هي ي كؽنتَ ّاقَ ثؿؼگي ي َؽثَ ايي.کهيعى پف پب اًّبم ّ گؽكت نعت هلجيم

 ّ ثْظ ثبُبل تْلع ثعّ

 هيجؽهم ُلتَ ُؽ.کؽظ گيؽل ؾهيي ثيبؼٍ ْبهت ًتًْكت ظيگَ اهكبل ضْة ّلي هيکهيع ظؼظ ُويهَ اّى

 اهپْلي ُلتَ ُؽ..ظکتؽ

 .ثهَ اَبكَ نبيع ػوؽل ثَ قبػت چٌع يب ؼّؾ چٌع ثلکَ تب هيطْؼٍ هؽو ّ هيؿًَ
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 كوّ زبال.ظاظم ظقت اؾ ظانت كؽنتَ هثل کَ اي هلجي ًبؼازتي ظليل ثَ پيم قبل چٌع کَ ؼّ ظيگن ظضتؽ يَ

 .ظاؼم ؼّ كؽنتَ

 خلْي ؼّؾ ُؽ ّخْظنْ ي تيکَ نعى اة کَ هبظؼ يَ ّاقَ قطتَ ضيلي.کؽظ گؽيَ ؾاؼ ؾاؼ ّ گلت ايٌْ

 هٌتظؽ ّ ثجيٌَ چهوبل

 ظؼقتي اقن.ثْظ ُب كؽنتَ ػيي ظؼقت..ثْظ ضْنگلي ظضتؽ.ثعٍ ظقت اؾ اًّْ هوکٌَ لسظَ ُؽ کَ ثبنَ ايي

 کؽظٍ اًتطبة ّاقم

 کَ هيهَ پؽّاؾ ي اهبظٍ ظاؼٍ اًّن کَ ُويٌَ ّاقَ.ضْثي ضيلي اًّب.ًيكت ؾهيي ؼّ ُب كؽنتَ خبي.ثْظى

 کَ خبيي ثَ ثؽگؽظٍ

 .ثِهَ هتؼلن

 لجطٌع نجيَ تب کؽظم قؼيوْ توبم الجتَ.ؾظم لجطٌع ّ گؽكتن ظقتبنْ ّ ؾظم ؾاًْ ّ ظضتؽ ّيلچؽ خلْي ؼكتن

 گلْهْ ثعي ثـٍ.ثهَ

 .ثؽظانت ظٌُم ؼّ اؾ هبقکْ.ثْظ گؽكتَ

 .هيهَ ثع زبلت..هيکٌي کبؼ چي-



 :گلت َؼيلي ضيلي يعاي ثب

 چيَ؟ اقوت.ًعاؼٍ اكت ثن ثبظهدْى ًتؽـ....ثعتؽ؟ ايي اؾ-

 !آؼاهيف-

 ...ههٌگَ-

 ..تْ هثل ًَ-

 :گلت ّ ؾظ پْؾضٌعي

 !هًْعٍ؟ ُن ههٌگي هي ّاقَ هگَ-

 ..هيجيٌي نْ هؼدؿٍ ...کي ظػب...تبقْػبقت اههت.كؽنتَ ُبيي كؽنتَ هثل تْ....ًؿى زؽكهْ-

 ..کؽظم ظػب-

 ..کؽظي ضْثي کبؼ ضْثَ ضيلي-

 .ًهٌٍْ هبهبًم تب اّؼظ تؽ ًؿظيک قؽنْ

 ّاقَ ُْايي ًَ ظاؼم ؾًعگي ّاقَ زْايي ًَ ايٌدب...ثؽظاؼٍ ؾهيٌم اؾ هٌْ کَ ضْاقتن اؾل ّ کؽظم ظػب-

 !کهيعى ًلف

 اهيعّاؼ هسؽم هؽاقن هيبؼي ُبتْ ثچَ ّ هيهي ظاؼ ثچَ هيکٌي اؾظّاج..زؽكيَ چَ ايي...هيهي ضْة تْ-

 .ثبل

 هْهؼي يَ!!!...اؾظّاج!..هيعًَّ چَ کكي...ثبنَ ظهيوَ چٌع هؽگن نبيع.کؽظى اهيع هٓغ اؾم ظکتؽا...َُ-

 ؼّيبُبم تْ ّ هيٌهكتن

 اقن ظانتن ظّقت ُويهَ...ًولي کْچْلْي ي ضًَْ يَ..هيعيعم قوق يک ؾيؽ ايٌعم ُوكؽ ثب ّ ضْظم

 ثب...پبؼهيف ثؿاؼم ظضتؽهْ

 ثؽهيگؽظٍ کبؼ قؽ اؾ ّهتي..کهي هٌت ثيبظ اّى ّ کٌن هِؽ..ثکهَ ًبؾهْ تب کٌن ًبؾ نع ظػْام نُْؽم

 ضكتَ ثگن ّ کٌن ثـلم

 هيهَ هگَ..ثِهتَ ايٌدب تْ هثل اي كؽنتَ ّخْظ ثب ثگَ ّ ثجْقَ پيهًْيوْ اًّن...اًّن هي ػهن ًجبني

 آؼاهيف ًهع!...ثْظ ضكتَ

 ...هيوًْي ؼّيب يَ ُويهَ تب ؼّيبُب ايي



 ّ کؽظم ْلت چي هي ضعايب.کؽظم گؽيَ ؾاؼ ؾاؼ ّ گػانتن خًْم ثي پبُبي ؼّ قؽهْ اكتبظم ُن ُن ثَ

 ظضتؽ ايي

 .ًعاؼٍ ًلف ظيگَ نکكتكت پؽّاؾل ثبل كؽنتت ايي.نؽهٌعتن...چي
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 .اّؼظ ثبال چًْوْ ظيگم ظقت ثب ّ کهيع قؽم ؼّ ظقتهْ

 .کي ظػب ّاقن..ثِتؽٍ هي ثؽاي ايي.ضْثن هي...چؽا؟ گؽيَ-

 قيٌم.ثْظ اكتبظٍ ضف ضف ثَ قيٌم.ظّثبؼٍ کؽظ ّيل هبقکهْ قؽيغ هبهبًم.اكتبظ قؽكَ ثَ ّ گلت ايٌْ

 ثعًم ؼّ اًگبؼ

 .هيهع پبييي ّ ثبال قطت ضيلي هيکؽظ قٌگيٌي

 .ؼكتي ّ ظاظ کبهل ؼَبيت ثب اًّن.ثبنن ظانتَ ؼّ كؽنتَ نوبؼٍ هيهَ گلتن ّ کؽظم هبهبًم ثَ ؼّ

 گؽم ظقتبل ثب ظقتبهْ ًهًْعم ؼّنْى کْتبُيي ي ثْقَ ّ گؽكتن ؼّ كؽنتَ ظقتبي کَ آضؽ ي لسظَ

 هسکن چهوبنْ ّ گؽكت

 .كهؽظ ُن ؼّ

 !ثْظ ًؿظيک پؽّاؾ ّهت...هيعيعهم کَ ثْظ ثبؼي اضؽيي ّ اّليي ايي نبيع...ؼكت

 .ثؽيعم ظيگَ..ًويکهن...نعم ضكتَ...کٌن کبؼ چي هي.......

 ..ثؽگؽظ-

 .ًجْظ ُيچکف ثؽگهتن يعا قوت ثَ

 .ضْظتْى ضًَْ ثؽگؽظ.نع تکؽاؼ يعا

 .ثطم آؼاهم الؼبظٍ كْم ي هؽظًَّ يعاي يَ.ًجْظ ههطى يعا يبزت ّلي چؽضيعم ضْظم ظّؼ ظّثبؼٍ

 ُكتي؟ کي تْ-

  ..ثؽّ هيهَ زل ُبت ؿًَ ..ثؽگؽظ...ثؽّ-

 !ضًَْ؟ ثؽگؽظم..ثْظ؟ کي اّى....يعا اّى..ثْظم؟ ضْاة.تطت ؼّ ًهكتن ؾًبى ًلف ًلف...



 نع کَ ثِتؽ زبلن.گػانتن قؽخبل ّ ضْؼظم هوعاؼي اؾل ّ ثؽظانتن اثْ ليْاى.ثْظ اكتبظٍ ْپم ثَ هلجن

 ظيعم کَ ثطْاثن ضْاقتن

 ..ػبنْؼاقت اهؽّؾم..زكيٌَ اهبم هبل يجر ًوبؾ هيگي...ؾظى اغاى

 هِؽ ثَ قؽ..ثطهيع آؼاهم ثِن ػديت کَ ؼکؼتي ظّ.ّايكتبظم ًوبؾ ي اهبهَ ثَ ّ گؽكتن َّْ ّ پبنعم

 تهکؽ ضعا اؾ ّ گػانتن

 ..چيؿ ُوَ ثبثت..قالهتين ثبثت..کؽظم

 !نکؽت....هيطْام ػػؼ ُبم ًبنکؽي ثبثت خْى ضعا

 ُيـــــــــؽاظ

 ..ًبهؿظي ّاقَ ثگْ تبؼيص يَ ضْة-ُكتي

 .ضبًن ظاؼي اي ػدلَ چَ تْ..ثبنَ-

 پْؼ اهبي ضْاقتگبؼي اّهعي کَ ؼّؾي اؾ گػنتَ ّهت چٌع هيعًّي ضْثَ زبلت..ظاؼم؟ اي ػدلَ چَ هي-

 ؟!کيبى

 ..ًويبظ ضْنن ػدلَ اؾ هي..ًکي نلْؿم هبَُ ظّ ُوم-

 پبت ُويٌدْؼي کَ ًويتًْن ضْاقتگبؼين اّهعي ايٌکَ يؽف ثَ..هًْعم؟ ُْا ؼّ هي...چي؟ يؼٌي-

 ًهْى اًگهتؽ يَ زتي.ثوًْن

 !ظقتن ًٌعاضتي ُن
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 ...چيَ ؾظًت ؿؽ ؿؽ ظيگَ ثطؽ اًگهتؽ ثؽام ثگْ...پف اًگهتؽٍ ههکلت-

 تْ چيَ هيعًّي!كؽظا اهؽّؾ كؽظا اهؽّؾ ُي..هيکٌي ظقت ظقت کَ ُكت چيؿيت يَ تْ..ًکي ثبؾي هي ثب-

 هي ثب ظلت اًگبؼي

 !ًيكت

ى ثَ ثعٍ ّهت گلتن..ضْاقتگبؼيت ًويْهعم کَ ًجْظ تْ ثب ظلن هي ظيْاًَ اضَ-  ًَ ظيؽٍ هي ّاقَ ًَ.ُؽظّْه

 هي اگَ!تْ ّاقَ



 تؽ ظيؽ ًيْهع ضْنت هي اؾ نبيع ًکؽظٍ ضعايي ثؼع کٌن ظقتت ًهْى اًگهتؽ ّ ثگيؽم ًبهؿظي خهي

 ثؼع کٌي توْم ضْاقتي

 .هيپيچَ ثيهتؽ زؽكت کَ هيعًٌّي ُوَ

 ايٌْ کَ ًويکٌن ثبؾي ضبلَ ثبُبت ظاؼم!..ايٌعهَ..ُب ؾًعگيوَ...کٌن؟ توْهم...هيگي؟ ظاؼي چي تْ-

 يبف ظلت تْ..ثؽّ.هيگي

 يَ هيگن هبهبًيٌب ثَ هٌن .ًويجيٌين ؼّ ظيگَ ُن تْ هْل ثَ هعتن يَ.....چٌعي چٌع ضْظت ثب ثجيي ثؽّ..ًيكت

 اهتسبًبتوَ هبُي

 !کيبى پْؼ ُيؽاظ خٌبة ثکي كکؽاتْ ضْة.ًويهَ ثؽگػاؼ ًبهؿظي ّ کوَ اهعُبهْى ّ ؼكت

 .ثجيٌن ّايكب...اّّف-

 ّهتي چَ ثجيي..کي هؼلْم ضْظت ُن ؼّ کيم تب..نع نؽّع نؽايّ ايي زبال ُويي اؾ..ًؿى ظقت هي ثَ-

 هيهَ توْم كکؽات

 .ضعازبكظ!ثهَ ؼّني تکليلوْى ُن هب ثگْ ؾّظتؽ ؼقيعي اي ًتيدَ ُؽ ثَ اگَ كوّ!خٌبة

 ....ظؼگيؽٍ ضيلي غٌُن.هي ضعاي.ؼكت کؽظّ ثبؾ هبنيٌْ ظؼ

 چي ُوَ ظؼگيؽ ؼّؾا ايي كکؽم.ثْظم گؽكتَ قؽظؼظي ثع.گػانتن ؼّل قؽهْ ّ کْثيعم كؽهْى ثَ ههت ثب

 ..ثْظ

 ...ًبهؿظي هؽاقن ؾّظتؽ ثؽگؿاؼي ثؽ هجٌي ُبل ايؽاؼ ّ ُكتي

 هْج چهوبل تْ کَ ؿوي ضؽّاؼ يَ ظيعًم ثبؼ ُؽ ثب کَ ظضتؽي..ظانت هي ثَ ًكجت کَ زكي ّ آؼاهيف

 هيهَ ؼّ هيؿًَ

 ّ ؾظ ؾًگ ثِن ظّقتم اّى ّهتي هطًْيب.ثبنَ ظانتَ هي ثَ ًكجت زكي کَ ًويهع ثبّؼم اّايل.ظيع

 ثِن زكم ؼاخت

 ..ثبنَ ظانتَ ظّقت هٌْ ايٌوعؼ کَ ثبنَ کكي هيهَ هگَ هيگلتن ّ ثْظ گؽكتَ ضٌعم.گلت

 هًوون ًگبُم ثبؼ ُؽ ّلي هيؽٍ ثيي اؾ ؾّظ ضيلي..ػبظتَ نجيَ ُكت ُن زكي ُؽ ضْة گلتن ؼكتَ ؼكتَ

 پيم ي ظكؼَ اؾ تؽ

 !ًگبُم تؽ هِن ُوَ اؾ ّ..زككم..ػهوم.نع ثبّؼم...ثْظ

 هبهبًيٌب ظيگَ ُكتي ي هُيَ ّاقَ گػانتن پيم پب ضْظم هي.ُكت ّ ثْظ ؾًعگين تْ ُكتي ضْة ّلي

 ثگن کَ ًعانتي ظضبلتي



 هيعم زن ثِم.ثْظ ضْثي ظضتؽ ُن ُكتي ًگػؼين زن اؾ.هيؿًن ُن ثَ ّ ثْظ لدجبؾي ّ لح ؼّي اؾ

 ضْة ظضتؽٍ.ثبنَ ًبؼازت

 !کٌَ ؼقوي ؼّاثٓهْ ؾّظتؽ کَ ثبنَ زكبـ هُيَ ايي ؼّي ّ ثبنَ ايٌعل كکؽ ثَ ثبيعم

 ُؿ ّقّ ايي ّلي هيهَ ضًْن ّاقَ ضْثي ضبًن.ظاؼم ظّقهن خْؼايي يَ گلت هيهَ.هيطْام ؼّ ُكتي هي

 ايٌعٍ ثَ هيبم کَ ثبؼ

 ي زلوَ پي هيؽٍ زْاقن ّ چهن خلْي هيبظ اؼاهيف يْؼت کٌن كکؽ ثعم تهکيل ثبُبل هؽاؼٍ کَ اي

 ثب هْاهغ اکثؽ کَ انکي

 !هيؿًَ هْج چهوبل تْي ظيعًن
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 ضًَْ اؾ ًويعًّن.ًويجيٌن آؼاهيكْ کَ هعتَ يَ.چٌعم چٌع ضْظم ثب زتي ًويعًّن هي هيگلت ؼاقت ُكتي

 کال يب ًويبظ ثيؽّى

 ّ ثهَ ؼظ ًوبيهگبٍ کٌبؼ اؾ اي ثِبًَ ثَ ثبؼ ُؽ کَ.ثْظم کؽظٍ ػبظت ًگبُبل ثَ ظّقبل ثؼع ظيگَ.ًيكت

 ًگبُم ثب يْانکي

 !...کوَ چيؿي يَ اًگبؼ.کؽظم گن ؼّ چيؿي يَ اًگبؼ ًيكت کَ هعتي ايي.ثگؽظٍ ظًجبلن

 .ثْظم کؽظٍ ػبظت ازكبقم پؽ ًگبٍ ثَ هي!کوَ ًگبُم....کوَ چهوبل اؼٍ

 ..(ثؼع ؼّؾ ظّ)

 ظؼ.ثْظ ضْة ُْا ثْظم اّهعٍ ضًَْ ًبُبؼ ّاقَ کَ پيم ظّقبػت تب.گؽكت ثبؼًّي چَ يکعكؼَ اضَ

 هبنيي قْاؼ ّ ثكتن پبؼکيٌگْ

 کَ گؽكتن هسکوي تؽهؿ ًبضْظاگبٍ کَ نعم ؼّ ثَ ؼّ اي يسٌَ يَ ثب يِْ ثپيچن اّهعم کَ کْچَ اؾ.نعم

 يعا هبنيي القتيکبي

 .ضْؼظ

 ظاظم ؼّ پٌدؽٍ کٌبؼنْى ثؽظم هبنيٌْ.کؽظم ؼيؿ چهوبهْ ّ کؽظم تؽ تٌگ كؽهْى ظّؼ ظقتبهْ ي زلوَ

 :گلتن ّ پبييي

 !ًيكت خبل ايٌدب آؼاظ اهب-



 !ؼكتن ّ ظاظم گبؾ هوکي قؽػت ثيهتؽيي ثب ّ ؾظم ثْهي ثؼعُن

 :آؼاهيف

 .ضًَْ ثؽگهتن هْػْظ ّهت اؾ تؽ ؾّظ ّ گؽكتن ثليّ ّ کؽظهْ خوغ ّقبيالهْ ضْاة اّى ظيعى اؾ ثؼع

 !ثْظٍ نعٍ تٌگ ضًْْاظم ّ ضًَْ ّاقَ ظلن چوعؼ کَ هيلِويعم ضًَْ ثْظم ثؽگهتَ کَ زبال

 !ؼُب پيم ثؽم ُب هعت اؾ ثؼع تب نعم زبَؽ اّهعًن اؾ ثؼع ؼّؾ

 تب پبييي ثْظم اًعاضتَ قؽهْ.کؽظ ضبلي ضيف ؼّ ُيکلن توبم ّ کؽظ ثبؼيعى ثَ نؽّع ثبؼّى يِْ ؼاٍ تْي

 کوتؽ يْؼتن ثَ ثبؼّى

 پبنٌَ کلهبي اّى ثب ضْؼظم قؽ ثْظ نعٍ گل کَ ضيبثْى اؾ هكوت يَ ؼّ يِْ کَ ًهَ پطم ؼيولن ّ ثطْؼٍ

 هي کَ ثلٌعي

 ّ ضْؼظ قؽ ؼاقتن پبي تب ّلي کٌٌم ثجت گيٌف تْ کَ ثهن ؾهيي پطم ُوچيي االى گلتن ثْظم پْنيعٍ

 ّ خلْ نع کهيعٍ

 .کؽظ ؼاقتن ّ گؽكت کوؽهْ اؾپهت ظقتي يَ يِْ ػوت ؼكت ثعًن

 آظهي قوت ثؽگهتن.ثْظ تؽقٌبى ضيلي ؾهيي ثطْؼم کوؽ ثب ّ ثهن گلي ايٌکَ كکؽ ظٌُن تْ هيْهع ظانت هلجن

 اكتبظى اؾ هٌْ کَ

 .ثْظ ثبؾ ثٌبگْل تب ًيهم.نعم هْاخَ آؼاظ ضٌعاى ي هيبكَ ثب کَ ثْظ ظاظٍ ًدبت

 .گلت قالم ثِن اّى اّل ُويهم ػبظت ْجن

 قـــــــــالم-

 .ثْظم نعٍ ؾهيي پطم ًجْظي اگَ هؽقي ّاهؼب.قالم ّاي-

 ظيگَ کٌين چَ...ضْة ّلي ظاظم ظقت اؾ كعاکبؼين ايي ثب ؼّ ظاؼي ضٌعٍ ي يسٌَ کَ ظؼقتَ..گلتي اش-

 !هؽاهم ّ هؽظٍ

 ..گؽكت ضٌعم

 .لؼٌت هٌکؽل ثؽ..ثلَ کَ اّى-
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 .کوؽهَ ظّؼ ظقتم ٌُْؾ ايي هي ّاي ُي ظيعم کَ پبييي اًعاضتن قؽهْ

 ...کْچيکَ پْؼکيبى اهبي-

 ..کْچيکَ پبؼقب ضبًن ثلَ-

 .کؽظم انبؼٍ ظقتم ثَ اثؽّم ثب

 ثيبظ؟ اككؽ کَ ًويعي تـييؽ خؽهْ ي يسٌَ يب ثؽظاؼي؟ ظقت كعاکبؼيت اؾ ًويطْاي-

 :گلت کؽظّ آؼاظ ؼّثَ اهيؿ توكطؽ ًگبٍ يَ ثب.ظانت ًگَ خلْهْى ُيؽاظ هبنيي هْهغ ُوْى

 !ًيكت خبل ايٌدب آؼاظ اهب-

 !نؼْؼ ثي ي پكؽٍ ًکؽظ هي ثَ ًگبُن ًين يَ زتي.ؼكت گػانت گبؾ ؼّ پبنْ ثؼعم

 ضيف ثْظين ًهعٍ ضيف کَ ُن ؼّ خب ُؽ خلتوْى ُيکل ؼّ پبنيع اة نلپي ؼًّع قؽػت ثب کَ هبنيٌْ

 .کؽظ

 ...کهيع کؽّکي کَ اككؽم ضْة-

 .ؾظ لجطٌع ّ گؽظًم پهت گػانت ّ ثؽظانت ظقتهْ

 ؼّ ثؽاظؼ يکي اّى هيکٌَ هسلي ثي ّ هيطْام ؼّ ثؽاظؼ يَ کَ کؽظم كکؽ ايي ثَ ّ ؾظم ثِم لجطٌعي هٌن

 ثِم ضبيي زف

 .ظاؼٍ ثبُبم ثِتؽي ؼكتبؼ ّلي ًعاؼم

 آؼاههوْ.ظانت ػديجي اؼاهم.ثْظ تؽ آؼّم ضيلي هلجن ظيعم ُيؽاظّ کَ ايٌعكؼَ.ثْظم ضْنسبل چيؿي يَ اؾ

 زُؽت هعيْى

 ...ثْظهن کؽظٍ تبقْػب تْي کَ ًػؼي ّ( ع)اثْاللُل

 .نعم ضيف زكبثي ظيگَ ثؽم هي-

 ...ثؽقًْوت هيطْاي-

  ..ضٌعيعم

 ...!ًعاؼي هبنيي کَ تْ اضَ چي ثب-

 !هبنيٌن قْاؼ کؽظم زف چؽا ًويعًّن ثجطم گلتي ضْثَ اش اش-

 .هيکٌَ ًگبٍ هي ثَ ّ هيکهَ چهوبل ؾيؽ ظاؼٍ ُي اًگهتبل ًْى ثب ظيعم



 !ثبؼّى تْي ثبنَ نعٍ پطم ؼيولت کَ ًيكتي ظضتؽ..هيکٌي پبکهْى ُي چؽا تْ ًيكت چيؿي کَ چهبت-

 !نعٍ پطم تْ هبل هيعم ػالهت ظاؼم قبػتَ ظّ ّلي..ًَ کَ هي ؼيول..ضْة اؼٍ-

 ّلي کٌن پبى ؼّ چهون ؾيؽ ُبي قيبُي اًگهتن ثب کؽظم قؼي ّ ّايكتبظم ثِم پهت ّ ثؽگهتن ؾظٍ ضدبلت

 ايٌَ ضْة

 .ثْظ قطتن يکن ًعانتن

 ؼاٌُوب؟ اهبي زبال نع پبى-

 خيجم تْ اؾ اي کبؿػي ظقتوبل کَ ظيعم ًبثبّؼي کوبل ظؼ کؽظم ًگبُم تدت ثب نع تؽ ًؿظيک ثِن هعم يَ

 کهيع ظؼاّؼظّ

 .چهوبم ي گْنَ
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 ..نع پبى زبال-

 زكبة ؼّل هيهع ثْظ پكؽضْثي.هيؿظ ثؽم چهوبل ّ ثْظ لجبل ؼّي هسْي لجطٌع.کؽظم ًگبُم ضيؽٍ

 ثي ثؽاظؼ ثؽػکف کؽظ

 ..ظانت کالل کل اؾ خعاي اظهْ ُْاي ثْظ ضْة ثْظ هِؽثْى اؼاظ.ازكبقم

 نعم پهيوْى ؾّظ ضيلي ّلي...هيعٍ خْاة هٓوئٌب..آؼاظ ًص تْ ثؽم چْٓؼٍ کَ کؽظم كکؽ ضْظم ثب لسظَ يَ

 تکْى ثبؼ چٌع قؽهْ ّ

 كبهيليَ ّ ُيؽاظٍ ثؽاظؼ کَ ثبنَ يبظم ّلي ضْثيَ پكؽ اّى اؼٍ...ثيؽّى ثيبظ غٌُن اؾ كکؽ ايي تب ظاظم تکْى

 !هيکهَ يعى اًّْ

 ظانتي؟ ضجيثبًَ كکؽ تْل هيعي تکْى قؽتْ چؽا ظضتؽ چيَ-

 .ظيگَ ثؽم هي..ضيؽ ًَ...اُن- 

 ..ُويٌدب ّايكب ظهيوَ يَ-

 .ثْظ چتؽ يَ ظقتهن ثؽگهت ظهيوَ ظّ اؾ کوتؽ ّ ؼكت کْچهْى قوت ثعّ ثع

 .ثجؽ ضْظت ثب ايٌْ هيطْؼي قؽهب ضًَْ ثيبي تب ثيب-



 ..اضَ-

 !هيگيؽهم پف اؾت ضْظم ًتؽـ ظيگَ ثجؽ کَ ًعاؼٍ اضَ-

 چي؟ ضْظت پف-

 !ًويطْام چتؽ هـبؾٍ هيؽم االًن هيهن ضيف کوتؽ هيؽم ُب گْنَ ايي اؾ ضْظم هي-

 ..هوٌْى-

 !ْلجن يکي...ضْاُم-

 ُيکل ّلي ثْظ تؽ ثلٌع ُيؽاظ اؾ ضْؼظٍ يَ هعل.کؽظم ًگبٍ ؼكتٌهْ...ًجْظ هؼلْم خعيم ّ نْضي ثهؽ ايي

 اًًبف اؾ.ظانت ضْثي

 ....ثْظ ثِتؽ چِؽنن ًگػؼين

 ثؽقَ ُن ؼّؾي يَ ثْظين کؽظٍ ظػْا ّ ظانتين هـبؾٍ تْي کَ اّلي ثؽضْؼظ اّى ثب ًويکؽظم كکؽ ّهت ُيچ

 ضْة هي ثب ايي کَ

 !هيهَ ضْة ثبُبم ازكبـ ثي ثت اّى ؼّؾ يَ ثْظم اهيعّاؼ اًّْهت ثؼع...کٌَ ؼكتبؼ

 !نکؽ هًلستتْ ضعايب..اًعاضتن ثبال اي نًَْ

 هلت يَ کؽظهْ پؽ پؽ هجؽ ؼّي ثْظم ضؽيعٍ کَ ؼّ هؽهؿ ؼؾاي نكتن گالة ثب ضْة هجؽّ ايٌکَ اؾ ثؼع

 ظؼقت ؼُب اقن ظّؼ

 :کؽظم ُويهگين ؼكين يب ظل ظؼظّ ثَ نؽّع ُن ثؼع!کؽظم

 گٌبٍ اؾ ضعا ايهباهلل.کؽظم ظػب ضيلي ثطهيعًت ّاقَ ضْثَ؟هي زبلت اًّدب....هي؟ ػهن چْٓؼي ؼُب-

 ثَ کؽظي کَ اي کجيؽٍ

 !ثگػؼٍ ُبت ثْظى پبى ي ُوَ ضبْؽ
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 ّلي گػنت قطت.کؽظم کبؼ ضْظم ؼّ ضيلي...ًويؽيؿم انک ظيگَ ثجيي...ثعم ثِت ضجؽي يَ اّهعم اهؽّؾ

 ًػانتن هي ضْة

 ظػب ضْظم زبل ّاقَ ضيلي گػنت کَ هسؽم ايبم ايي تْ.ؾظم کٌبؼ ُوهًْْ هي..ثؿًي کٌبؼم ُب قطتي

 آؼاهم ثَ ضْاقتن.کؽظم



 ثبّؼ ثَ ُؽگؿ هي ؼّيبي اضَ.ًعاؼٍ ًتيدَ کَ زبال ثهَ توْم ؾّظتؽ چَ ُؽ ازكبـ ايي تب ضْاقتن.ثؽقن

 !ًويؽقَ

 ثف اتم ظّ ُؽ هلجن ّ هي.ًکْثيع قيٌن هلكَ ثَ ضْظنْ هسکن ّ ًلؽؾيع ظلن هجل هثل ّلي..ظيعهم اهؽّؾ

 .کؽظين اػالم

 هيکٌن ظل ؼُب هيگلتن ثبؼ ُؽ...ًعاؼٍ ػبهجتي ازكبـ ايي هيگلتي ثِن ُويهَ چْى ضْنسبلي االى هيعًّن

 هكطؽم يبظتَ اؾل

 ..هيگي؟ ايٌْ ُويهَ اؼٍ هيگلتي هيکؽظي

 ثبنَ هكوتن اگَ.ًويؽم ظًجبلم ظيگَ.قؽًْنت ثَ قپؽظم.کٌعم ظل اؾل.هيؿًن زؽكْ ايي يوييٌن توبم ثب اهؽّؾ

 قوتن ثَ ضْظل

 ...ثهن هجل هثل ثبيع اّل.نعٍ کهتَ ازكبقن ّخْظم تْ.ثكبؾم خعيعي ؾًعگي هيطْام..هيبظ

 تبؾٍ..کؽظم تؽى ؼّيبنْ کَ ضْنسبلن ضيلي االى ّلي ؼّؾ يَ ثؿًن زؽكْ ايي کَ ًويکؽظم كکؽ ّهت ُيچ

 ظاؼم اؼاههْ ْؼن

 ؼّ ثكتن ضْظم ثب کَ ؼّ ػِعي ّ هيبم ضْظم ثَ قؽيغ کٌن ثـٍ هيطْام کَ ثبؼ ُؽ.ثِتؽٍ ثؽام ايي.هيچهن

 .هيهن يبظآّؼ

 !ؾًعگيم ؾى پبي ثوًَْ هكؼْليت ايي..ًويکٌن يعال انکبم ّ ُبم قطتي تْ ظيگَ

 .ًيكت هِن..کؽظ كکؽايي چَ ًويعًّن ّ ظيع اًّن گؽكت هٌْ ظاظانم ضْؼظم قؽ ضيبثْى تْ کَ اهؽّؾ

 ظقت ثَ هٌْ قبظگي ثَ هيتًْكت اّى...ثکٌَ هيطْاظ كکؽي ُؽ ايال ثؿاؼ..چَ هي ثَ...نع؟ زكْظيم

 اگَ زتي االى ّلي ثيبؼٍ

 ...ًويطْاهم ثيبظ ظًجبلن چِبؼقبل اّى هًْعم پبل هي کَ قبلي ظّ خبي ثَ

 ..ًويهن هجل ػبنن ظضتؽ اّى ظيگَ ّ هيهَ ظكي ضْظم تْ ازكبقن توبم کَ هيؽقَ ؼّؾي کَ ثْظم گلتَ

 ؾيجبتؽيي کَ هيکٌن اػتؽاف ّلي هيکٌن ّل ػهوْ ايي ظاؼم ايٌکَ ثب...هُبيب ايي خعاي کٌن اػتؽاكي يَ ّلي

 تْ کَ ثْظ زكي

 هلجن كؽهبًؽّاي اهپؽاْْؼ يَ هثل ُويهَ ّاقَ اّى!..هيوًَْ کَ هٓوئٌن ّ ثْظم کؽظٍ تدؽثم ؾًعگين توْم

 !ثْظ ضْاُع ّ ثْظ

 ...کٌي؟ ثبؾي ػهن ظاؼي ظّقم کَ اًّي ُبي ًلف يعاي ثب نعٍ زبال تب

 ...اّهعٍ پيم ضيلي هي ّاقَ ًَ اگَ



 ..هي هلت ؼيتن هيهع هيؽكت پبييي ّ ثبال قيٌم ي هلكَ ّهتي..هيکهيع ًلف ّهتي ثْظ کٌبؼم ّهتي

 ..هي ظم هيهع ثبؾظهم ُؽ

 ظّ ي قليوَ ثب کَ ًولي ي ضًَْ يَ...خلتوْى ّاقَ ظانتن ؼّيبُبيي چَ..نع چي ّ هيکؽظم كکؽ چي

 ..نعٍ چيعٍ تبييوْى

 ...هيهَ ثبؾ ظاؼٍ ثبؿچَ کَ زيبْي ثَ ؼّ ُبل پٌدؽٍ کَ ّياليي ي ضًَْ يَ

 ػهون توبم ثب هٌن هيکٌَ ًگبٍ تلْيؿيْى ظانت ثؽگهتْ قؽکبؼ اؾ ّهتي کَ قبلي کٌبؼ ظؼقت انپؿضًَْ يَ

 کٌن گؽم ّاقم ؿػاؼّ

 ...ثطْؼين نبم ُن ثب تب کٌن يعال ّ ثچيٌن هيؿ ؼّي ّ

 ...اضَ؟ هًْعي هي هٌتظؽ االى تب چؽا ثگَ اّى

 ؟..هي ًلف هيؽٍ پبييي گلْم اؾ تْ ثعّى هگَ ثگن ًبؾ ثب هٌن
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 .ؾظم پْؾضٌع ّ کؽظم پبى ؼّ ثْظ چکيعٍ گًْن ؼّي کَ انکي ي هٓؽٍ تک اًگهتن ًْى ثب...

 کَ ظًيبقت ايي هبًْى اًگبؼ..گؽكت اؾم اًّْ قؽًْنت ظانتن قؽ تْي ؼّ چيؿي يَ ؼّيبي کَ ُؽثبؼ

 ..هوٌْػَ ؼّيبثبكي

 !ؾًعگي گػانت ثهَ اقوهْ اگَ الجتَ..کٌي ؾًعگي زبل تْي ثبيع ....کٌي كکؽ ايٌعٍ ثَ ًيكت هدبؾ اًگبؼ

 ّلي...ثْظٍ هبهبى هدؽظي هبل..کؽظم پيعا ضْنگل ّ ظؽيق ضيلي ي ًوؽٍ اًگهتؽ يَ هعيويوْى کوع تْي

 ي زلوَ هثل اهؽّؾٍ

 الْظنْ ؿجبؼ ظقت ؾهبى ثْظ گػانتَ ّ ًويکؽظ اقتلبظٍ اؾل کَ ثْظ ّهت ضيلي هبهبى.....هيوًَْ ًبهؿظي

 ..ثکهَ ؼّل

 اّليي کَ ثْظ اؼؾّم ؼّؾي يَ...هيکؽظ قٌگيٌي...ظّم اًگهت ظؼقت چپن ظقت تْي اًعاضتوم اؼّم

 ايي تْي کَ اًگهتي

 !کٌَ اًگهتن ُيؽاظ ؼّ هيؽٍ اًگهتن

 !هيکٌَ ؿؽم ظًيبت تْي ؼّ تْ کَ هسبلَ آؼؾّي ُؽچي ثَ لؼٌت

 .ؼكتن هيْهعم پيم هبٍ چٌع تب کَ اي هْقيوي اهْؾنگبٍ هٌهي قوت ثَ



 .ًجبنيع ضكتَ قالم-

 :گلت ّ کؽظ پبم تب قؽ ثَ ًگبُي

 !پبؼقب ضبًن ًويعي کَ ُن تللٌوًْْ خْاة.هبٍ چٌع ثؼع اّؼظي تهؽيق نوب ػدت چَ.قالم ػليک-

 ثكتي ّاقَ االًن.نؽهٌعتًْن.کالـ ثيبم کَ هيهع ايي هبًغ کَ ثْظ اّهعٍ پيم ثؽام ههکالت قؽي يَ هي-

 .اّهعم پؽًّعم

 ضيلي اقبيم پْيبى زن ظؼ هي.ّايكتبظم خبم قؽ لسظَ يَ يِْ.پبييي اّهعم ُب پلَ ّاؾ کؽظم زكبة تكليَ

 ؿؽّؼنْ.کؽظم ثع

 .ثعُکبؼم ضْاُي ػػؼ يَ ثِم...نکكتن ازكبقهْ

 .ثؽگهتن هٌهي هيؿ قوت ػوت ػوت

 ؼّؾاييَ؟ چَ اقبيم اهبي کبؼي ؼّؾ ثپؽقن هيتًْن ثجطهيع-

 .ًويکٌي کبؼ ايٌدب ظيگَ ايهْى-

 اًّْهت؟ چؽا..ًويکٌي؟ کبؼ-

 !هتبقلبًَ ؼكتي کوب تْ کَ هبَُ يک زعّظ ايهْى-

 !ًويهَ ثبّؼم هي..ًَ..ضبًن ًعاؼٍ اهکبى...ظيگَ؟ هيکٌيع نْضي-

 تْي االى ايهْى...هِوي ايي ثَ هَْْع ؼاخت ايٌن ظاؼم؟ ثبنوب اي نْضي چَ ثٌعٍ اضَ ػؿيؿ ضبًن-

 ثكتؽي هؽکؿي ثيوبؼقتبى

 .نع ثبّؼت نبيع نْ هٓوئي ثؽّ ضْاقتي.ُكتي

 اّى هي ضعاي...هوکٌَ؟ چْٓؼ اضَ..ظيْاؼ ثَ ظاظم تکيَ ظقتوْ ًهكتن يٌعلي ؼّي ؼكت گيح قؽم

 ..ّاي!اًّکَ..چؽا

 يَ ًکٌي ؿم پبؼقب ضبًن هيکؽظ تکؽاؼ هعام اة ليْاى يَ ثب کَ هٌهي ثَ ّ پبنعم خبم اؾ ضْؼاى تلْ تلْ

 .ًکؽظم تْخِي ّهت

 پكؽ کَ ؼاًٌعل ظاظ ثب يِْ.تؽهؿ ؼّ ؾظ هسکن هي هتؽي ًين ظؼ هبنيٌي کَ ثهن ؼظ ضيبثْى اؾ اّهعم

 :اّهعم ضْظم ثَ ثْظ خًّْي

 هٌن هيوؽظي تْ هيهع؟ چي هيعًّي هيؿظهت..ؼّ؟ ثؿؼگي ايي ثَ هبنيي ًويجيٌي..ضبًن؟ چتَ....ُّّّْي-

 هيلتبظم خّْى خّْى



  ..هيطْاقتي ظيَ کلي ُن ًويويؽظي..ظاظگبٍ اّى ظاظگبٍ ايي
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 .ًعيعهتْى هيطْام هؼػؼت هي..هي-

 ...ظيگَ؟ هيکٌي نْضي-

 ..ثْظم ًکؽظٍ ثبّؼ ّ ثْظ ؾظٍ خعيت کوبل ظؼ کَ اكتبظم اهْؾنگبٍ هٌهي زؽف يبظ

 .نؽهٌعٍ.ًهعم هتْخَ ايال ثْظ ههـْل كکؽم...ضيؽ ًَ-

 کق ثَ چهن ٌُْؾ ّ ًطْؼظم تکْى خبم اؾ هي ظيع ّهتي.هبنيي تْ ًهكت ّ ظاظ تکْى ثبؼي قَ ظّ قؽنْ

 ضيبثْى اقلبلت

 .کؽظ ًگبٍ ثِن ّ هبنيي قوق ؼّ گػانت ظقتهْ ّ نع پيبظٍ ظّثبؼٍ لسظَ چٌع اؾ ثؼع كکؽ تْ ّؼكتن ظّضتن

 کدب هيؽقًْوت هي ثيب..کَ هيعي کهتي ثَ ضْظتْ ثؽي ثطْاي ايٌْٓؼي..ُب ضؽاثَ ضيلي َّؼت..ًچ ًچ-

 ايٌوعؼ کَ زبال هيؽي

 ..ًگؽاًي؟

 هؽکؿي ثيوبؼقتبى-

 ..اثدي ثيب..کَ کٌي ثكتؽيت تب هؽکؿي ثيوبؼقتبى هيجؽظ ؼّ تْ ثبيع يکي هيکٌي ؼكتبؼ کَ ايٌْٓؼ...ثيب-

 هبنيي قْاؼ ظاؼي ؼازت کَ کيَ هيعًّي تْ آؼاهيف ًَ کَ ظاظ كؽهبى يِْهـؿم ثؽظانتن قوتم هعم يَ

 .ّايكتبظم...هيهي

 هيگػؼٍ چي غٌُن تْ كِويع اًگبؼ

 ..کٌي تًبظف ثؽي ايٌدْؼي تؽقن هي ضعا ثَ ًعاؼم کبؼيت-

 !ضْظت پٌبٍ ظؼ ضعايب گلتن ضْظم ثب لت ؾيؽ ّ نعم هبنيٌم قْاؼ ّ ؼكتن اؼّم

 .کؽظم زؽکت ثيوبؼقتبى پػيؽل قوت ثَ ّ کؽظم تهکؽ پكؽ اؾاّى

 ايٌدب؟ ظاؼيع آقبيم پْيبى اقن ثب ثيوبؼي نوب ثپؽقن هيطْاقتن..ًجبنيع ضكتَ ضبًن.قالم-

 اّؼظًم؟ ؼّؾي چَ تًبظكيَ؟.قالم-

 ..کوبقت تْ االى گلتي ثِن كوّ ًويعًّن-



 ..کٌيع يجؽ چٌعلسظَ-

  .ُكتي يْ قي اي ثطم تْ االى اّؼظًم پيم ُلتَ ظّ اقبيم پْيبى ثلَ-

 ..هي ضعاي...زبلم؟ ظاؿًَْ ايٌوعؼ...يْ قي اي

 ْؽكَ؟ کعّم يْ قي اي ضبًن-

 .ؼاُؽّ اًتِبي ؼاقت قوت ثبال-

 .ؼكتن ُب پلَ قوت ثَ ّ ظاظم تکْى تهکؽ ػٌْاى ثَ قؽهْ

 ثَ ثْظ ظاظٍ تکيَ قؽنْ کَ ثْظ ًهكتَ هيبًكبل ؾى يَ ثْظ يْ قي اي کَ ؼاُؽّ اًتِبي ُبي يٌعلي ؼّي

 ظقتم تْي ّ ظيْاؼ

 .ؼكتن قوتم ثَ اؼّم.هيهعى خب خبثَ ُبل ظًَّ ثبؼ يک ثبًيَ چٌع ُؽ کَ ثْظ قجؿ تكجير يَ

 .ثبنيع آقبيم اهبي هبظؼ ثبيع نوب.قالم-

 .کؽظ ًگبٍ هي ثَ ّ آّؼظ ثبال قؽنْ گٌگ ضيلي
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 .ًويبؼهت خب ثَ ّلي نؽهٌعم هي..آؼٍ.ظضتؽ قالم-

 .ثْظى هي هْقيوي هؽثي ايهْى-

 :گلت ّ نع خوغ چهوبل تْ انک

 ثْظ ايلي هوًؽ کَ اًّي ّلي ثچن کؽظ تًبظف کَ ّهتي اؾ اّهعى ثْظ هؽثيهْى کَ اًّبيي اؾ ضيلي-

 .ٌُْؾ ًيْهعٍ

 .ًويهن هتْخَ...ايلي؟ هوًؽ-

 يَ ّاقَ ثْظ قبضتَ اٌُگ يَ کَ ثْظ نجي ثْظچٌع كکؽ تْ ُوم.ثْظ گؽكتَ ضيلي پْيبًن تًبظف ؼّؾ-

 اقن ثَ ظضتؽي

 ػهوم توبم ثب کَ نؼؽي ُوؽاٍ هيطًْع ّ هيؿظ اٌُگْ اّى نت ُؽ.ٌُؽخُْبنَ اؾ يکي هيگلت.آؼاهيف

 کؽظٍ َجّ ّاقم



 ًيكت کَ ؾّؼ.ًکي ظاؿْى ضْظتْ گلتن ثِم اًّهت.هيعاظ گْل ضْظل ّاقَ ُن هبنيي تْ نؼؽّ.ثْظ

 قْييچ.ًويطْاظتت

 ضْؼظ ؾًگ ضًَْ تللي کَ ثْظ ًکهيعٍ قبػت يک ثَ.ثيؽّى ؾظ ُْاضْؼي ي ثِبًَ ثَ ّ ثؽظانت هبنيٌْ

 ثؽاي ثچن ؼقيع ضجؽ ّ

 ضْظل ظّؼ ظّؼ قَ هيهَ ثبػث ُويي کَ تؽهؿ ؼّ گػانتَ پبنْ ؾيبظ قؽػت ثب هبنيي يَ ثَ ًؿًَ ايٌکَ

 ؾهبى ُن ثطْؼٍ پيچ

 ...هيکٌَ چپ هبنيي ْؽف يَ هيکٌَ پؽت پْيبًوْ هبنيي هيؿًَ ثْظٍ ثبال قؽػتم کَ ػوجي هبنيي

 يْت َجّ اؾ کَ اٌُگي اضؽيي هيعًّي....هيکهَ ًلف ُن ٌُْؾ کَ کؽظ ؼزن تٌِب هي ظل ثَ ضعا

 چي نعٍ پطم هبنيٌم

 .کؽظٍ تًبظف کَ ثْظٍ ههـْل كکؽل اًّوعؼ....ثْظ ضًْعٍ ظضتؽٍ اّى ّاقَ ضْظل کَ اٌُگي ثْظ؟ُوْى

 هبَُ چٌع هي؟هيعًّي پْيبى هگَ ظانت گٌبُي چَ..کؽظ ثبؾي ثچن ظل ثب کَ ًگػؼٍ ظضتؽ اّى اؾ ضعا

 هيطْاقت؟هگَ ؼّ ظضتؽٍ

 ثجيٌَ...ثچن قؽ اّؼظٍ چي ثجيٌَ ثيبظ..ًويبظ؟ چؽا..االى؟ کدبقت..ّاقم؟ هيکؽظ ًبؾ ثْظ پؽيْى نبٍ ظضتؽ

 ثَ ظقتگبٍ چوعؼ

 ثي پكؽهْ هي...ًويگػؼم ظضتؽ اّى اؾ هي..ؼقًْعل؟ کدب ْؽكَ يَ ػهن ثجيي...ضعا اش..ّيلَ ػبنوم

 ضْى ثب..کؽظم ثؿؼگ پعؼ

 ..ؼقيع ايٌدب ثَ ّ نع ثؿؼگ اّى تب گػنتن ضْظم اؾ ظل ّ

 ..ثجؽ ضْنيهْ ثجيٌَ اؼاههْ ؼًگ ًػاؼ..ثيبؼ ظضتؽ اّى قؽ ؼّ ثال ُويي هي ي نکكتَ ظل زن ثَ ضعايب

 ًلؽيي هٌن ثعًَّ اًّکَ ثي هٌْ ظانت ؾى ايي..اكتبظم ُن ُن ثَ ضْؼظى قؽ ُبم گًَْ ؼّي انکبم...

 ...هيکؽظ

 تطت خبي االى نبيع..ًکؽظم ثبّؼ ػهوهْ هٌن چؽا...کؽظم چي هي ضعايب..نکكتَ ظل يَ ثب ًلؽيي

 يَ ثب ثْظ ضًْم تْ ثيوبؼقتبى

 ...ظائوي آؼاهم

 ثْظ؟ چي اقوت ؼاقتي اّؼظم ظؼ ُن ؼّ تْ انک ثجطهيع ظضتؽم-

 ؟!لدجبؾيبم ّ لح ثب ثبؾيبم هـؽّؼ ثب اًعاضتن ؼّؾ ايي ثَ پكؽتْ کَ ثْظم هي..هيگلتن؟ ثبيع چي نعم ُْل

 ..قبيَ-



 ثبػث ُوَ کٌبؼ ّخْظم ّ ؼكتن كؽّ هٓلن تبؼيکي تْي کَ هي ّاقَ ثْظ اقن تؽيي هٌبقت قبيَ اؼٍ

 ثعثطتيهْى

 ..نعم ضكتَ...کيَ ثؼعي..پْيبى..ؼُب...هيهَ

 ..ظيع؟ پْيبًْ اهب ًويهَ ضبًن-

 ..ُوًْن ؾيبظ ًويػاؼى..نيهَ پهت اؾ كوّ-
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 ..ثجيٌوم نيهَ پهت اؾ اًّن ظهيوَ پٌح تب گؽكتن اخبؾٍ ثطم هكئْل اؾ تؽكٌع ُؿاؼ ثب

 ...قيٌم ثَ ظقتگبٍ کلي ّ ّ ثْظ نعٍ ّيل ثِم اکكيژى..ضًْي ّ ثْظ پيچي ثبًع قؽل توبم

 ًگبُم زكؽت ثب ظضتؽا ي ُوَ کَ ُيکلم اّى..ثْظ ثكتَ هيهعم هسْنْى ُويهَ کَ ًبؾي چهوبي

 اؾل چيؿي هيکؽظى

 ّاقَ هيتًْكت پْيبى..گؽكت ظلن..ثْظ نعٍ الؿؽ ضيلي ثْظهم ًعيعٍ کَ هبُي چٌع ايي تْ..ثْظ ًوًْعٍ

 ثِتؽيي ُؽکكي

 ..ُب؟...اّؼظم قؽل ثَ چي ليبهت ثي هٌَ..ثبنَ

 کبؼ گٌبٍ هي ثَ ًكجت ُيؽاظ کَ اي اًعاؾٍ ُوْى ثَ ثْظم گٌبُکبؼ هي..هيطْؼظى قؽ ُبم گًَْ ؼّي انکبم

 ..ثْظ

 ..نعٍ ّيل ثِن ٌْبة يَ هثل ْؽكوْى يک ُبي ػهن ايَ كلكلَ چَ ايي

 ثْقيعم ثكتهْ چهوبي نيهَ پهت اؾ نيهَ ؼّ گػانتن قؽهْ

 ؼّ ػهوت يعاي کَ ثجطم..هيگن چي هيهٌْي ّ ُويٌدبُبقت ؼّزت االى هيعًّن. ثججطم هٌْ پْيبى-

 هي نبيع...ًهٌيعم

 ًطْاقت هٌْ ُؽگؿ کَ ُيؽاظي پيم تب ثْظم تؽ ضْنجطت تْ کٌبؼ

 ُيچي ّاقن ظيگَ....زبظؽم هي...ثگيؽي هي اؾ پْيبًْ ي نکكتَ ظل تبّاى هيطْام اؾت ُويٌدب ضعايب

 اؾ ثطْام کَ ًوًْعٍ

 ..ثيلتَ ًلف اؾ ليبهت ثي هي ضبْؽ ّاقَ زيلَ..ًعاؼٍ گٌبُي تطتَ اّى ؼّ کَ پكؽي ضعاخْى..ثعم ظقتم



 تٌِبل هبظؼ ثَ..ًَ کَ گٌبُکبؼ هي ثَ پْيبًْ....ثگيؽ اّى خبي هٌْ ًلف...ُكتن اكتبظٍ ًلف اؾ کَ هي

 .ثجطم

 ...گػنت ُلتَ يک

 کوب اؾ پكؽم ثگَ کَ ثجيٌن اؾل لجطٌعي پْيبى هبظؼ انکبي خبي ثَ ايٌکَ اهيع ثب ثبؼ ُؽ کَ ؼّؾي ُلت

 ظؼاّهعٍ

 .ضْؼظ گؽٍ اهيعي ًب ثَ اهيعم ُؽثبؼ ّلي

 ....ثطْؼٍ تکًْي نبيع تب هيهعم ضيؽٍ ثِم يْ قي اي ي نيهَ پهت اؾ ُؽثبؼ کَ ؼّؾي ُلت

 ...کَ ؼّؾي ُلت

 خِت ظؼ ظؼقت هيبظ ظاؼٍ ظّؼ اؾ ُيؽاظ ظيعم کَ هيؽكتن ثيوبؼقتبى قوت ثَ ظانتن ُويهَ هثل ُن اهؽّؾ

 ..هي هطبلق

 .نع هي هتْخَ تبؾٍ اّؼظم پبييي کَ قؽهْ.ًهَ هتْخَ تب ظؾظين ًگبهْ ؾّظ ضيلي

 هبًتْم خيت تْ کَ اي زلوَ ًبضْظاگبٍ.ثْظ كبيلَ ثيٌوْى هعم چٌع كوّ ّ ثْظين گؽكتَ هؽاؼ ُن ؼّي ؼّثَ

 ّ اّؼظم ظؼ ؼّ ثْظ

 زبال ّ ثْظ هبهبى اؾظّاج اّايل هبل کَ اي زلوَ ُوْى..اًعاضتن ؼاقتن ظقت ظّم اًگهت تْي ؾّظ ضيلي

 .ثْظم ظانتَ ثؽل هي

 :کؽظ ؾهؿٍ لت ؾيؽ.کؽظ تؼدت ًبگِبًين زؽکت اؾ

 اًعاضتيم؟ کي ضبْؽ ّاقَ-

 .کٌن اغيتم هيگلت زكي يَ ّلي ًيبؼم ؼّم ثَ ضْاقتن اّل.نٌيعم

 .کيبى پْؼ اهبي ضبْؽ ّاقَ-

 .هًْع ثبؾ ًيوَ ظٌُم لسظَ چٌع

 يؼٌي؟؟؟ زلوَ اّى هٌَ ضبْؽ ثَ-
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 تْيي؟ پْؼکيبًي ُؽ هگَ-



 ..ًجبضت ضْظنْ ّلي نع ظهن خْؼايي يَ..نع گؽكتَ زبلم

 ..پف آؼاظ-

 ..کٌي كکؽ هيتًْي-

 تٌِب ثبيع کَ هٌن ايي هگَ ُويهَ..هيگؽكتن زبلهْ ثبيع نع ضْة...نع ؼظ کٌبؼم اؾ ّ کؽظ ههت ظقتهْ

 !ثطْؼم؟ ؿًَ

 ..ًطن تْ هيؽٍ ثيهتؽ ًويکٌن تْخَ ثِم کَ ؼّؾا ايي

 ..کؽظٍ پيعا هتلبّتي زف اّى نعم تلبّت ثي هي کَ زبال...هيکٌن اػتؽاكي يَ

 ...کؽظٍ ػبظت ضْظل ثَ هي ي ُؽؼّؾٍ ُبي ًگبٍ ثَ اّى نبيع

 ..هيکؽظم ثِم ُويهَ کَ تْخِي ثَ...ثْظٍ ًؿظيکم ُويهَ کَ ّخْظم ثَ

 خبي..هٌْ ضبلي خبي ظاؼٍ تبؾٍ..نعٍ ضبلي ظًيبل تْي چيؿي يَ گؽكتن کن کن اؾل ؼّ ايٌب ي ُوَ کَ زبال

 ضبلي

 ..هيکٌَ زف زُْؼهْ ػعم...ًگبُبهْ

 ...نعٍ ظيؽ يکن..ضْة ّلي

 .هيؽقيع غُن ثَ کَ ثْظ ؼاُي تٌِب ضْة ّلي گػانتن هبيَ اؼاظ اؾ لسظَ اّى چؽا ًويعًّن

 ؼاٍ قؽ کَ ثْظم اّؼظٍ ضْظم ثب ّ ثْظم گػانتَ پالقتيکي تْ ؼّ ثْظ ظاظٍ ثِن ثبؼًّي ؼّؾ اّى کَ چتؽي

 .ثعم اؼاظ ثَ ثيوبؼقتبى

 ثب ؼّ ايٌدب ثبؾ.هيؽقيع گْل ثَ اٌُگ يعاي نعم کَ هـبؾٍ ّاؼظ.کؽظم زؽکت هـبؼنْى قوت ثَ

 ايي گؽكتَ ػَْي اقتبظيْ

 هيهع نٌيعٍ هـبؾٍ کق قؽاهيکي ُبي کبني ؼّي ثلٌعم پبنٌَ کلهبي تن تن يعاي ؼكتن خلْتؽ...پكؽٍ

 هي هتْخَ ايال ّلي

 پطم کبهپيْتؽ اؾ کَ اٌُگي.کؽظ زف زُْؼهْ تبؾٍ کؽظم اي قؽكَ تک ّ ؼكتن قؽل ثبالي.ثْظ ًهعٍ

 .کؽظ اقتپ ؼّ هيهع

 ..ّؼا ايي اؾ .قالم ثَ-

 ..ًيكت؟ اؼتيي.قالم-

 ....ثجيٌيي هٌْ اّهعيي گلتن..ثبثب اي-



 .ًعانتن هْهؼيت ايي تْ هطًْيب ؼّ نْضي ي زْيلَ.ؼكتن ثِم اي ؿؽٍ چهن

 .ثيبظ هؽاؼٍ خعيع خٌكبي گوؽى ؼكتَ ..هيؿًي چؽا.ضْة ضيلي-

 .گؽكتن قوتم پالقتيکْ

 ..نوبقت ّاقَ ايي-

 ؼكتَ؟ يبظم ضْظم ّ چٌعهَ؟تْلعهَ اهؽّؾ..پبؼقب ضبًن ًجْظم ؾزوت ثَ ضؽيعيي؟ؼاَي کبظّ ّاقن-

 .ثْظيٌم ظاظٍ ثِن ثْظيي کؽظٍ لٓق اًّؽّؾ کَ چتؽتًَْ.ًيكت کبظّ-

 کبظّ ّاقن نعٍ پيعا يکي ُب هؽى اؾ پف ثْظم کؽظٍ ضْل ؼّ ظلن ثگْ ّ هي..ًطؽيعيي؟ کبظّ پف-

 .پيهتْى زبال هيوًْع.ضؽيعٍ

 .ثِم ًعاؼم ًيبؾي.هوًٌْن ًَ-
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 .ضْؼظ ؾًگ گْنيم کَ ثْظ لسظَ ُويي

 .قالم...ظاظال خبى-

-.... 

 هي؟؟؟؟-

-... 

 هگَ؟ چْٓؼ-

 .هٌن ُيؽاظ ّ اؼاظ زؽكبي هطبْت كِويعم..کؽظ ًگبٍ ثِن يِْ ؾظى زؽف زيي ظؼ

 ..ثِم؟؟ ظاظم زلوَ-

 .قؽکبيَ ثلِوَ تب ؾظم چهوکي اؼاظ ثَ.ًهكت لجن ؼّ اّهع لجطٌعي

 ..ؼاقتم ..هيعًّي....آُب...آ-

-... 

 .ظاظال ضبى ثْظي قؽکبؼ ثبثب اؼٍ ضْة..گؽكتن؟ ؟لکٌت كِويعي کدب اؾ-



 ثيؽّى ظؼ اؾ ّ ظاظم تکْى ُْا تْ ضعازبكظي ي ًهًَْ ثَ ظقتوْ.ثهٌْم زؽكبنًْْ ي ثويَ تب ًوًْعم ظيگَ

 قْاالي ثب ّآؼاظّ ؼكتن

 کؽظم تؽى هتؼعظي

 !کيبى پْؼ ُيؽاظ اهبي هكبّي1-1.

 پؽقتبؼ؟ ضبًن هيهَ پف

 :گلت ّ کؽظ ثِن هيؿظ هْج تْل تؽظيع کَ ًگبُي يَ

 ايي ثَ ثيؽّى ثيب نيهَ ثَ ؾظم ثپْل هطًْين لجبـ..هيهَ ظؼظقؽ هي ّاقَ ثيؽّى هيبي ؾّظ ضيلي-

 .نؽِ

 .هوٌْى ضيلي.هجْلَ-

 !ًَ يب ثهي هؼدؿٍ يَ ثبػث هيتًْي ثجيي ثؽّ...هيکٌَ هؼدؿٍ ػهن-

 ْي هعهبؼّ يکي يکي ّ کؽظم ػٌْ لجبقوْ.کؽظم زؽکت يْ قي اي قوت ثَ ّ ؾظم ثِم لجطٌعي

 پْيبى تطت ثَ تب هيکؽظم

 هتلبّت ُبي هْج ْْل ثب ُبيي ضّ کؽظم ًگبٍ ظقتگبٍ ثَ.هيهع پطم اتبم تْ پْيبى هلت ؼيتن يعاي.ثؽقن

 ؼظ ُي

 ..اًّْهت ثهَ يبف ّهت يَ ًکٌَ.هيهعى

 اؾاظ کَ ظقتبل اؾ يکي اؼّم ضيلي خلْ ثؽظم ظقتوْ.ًهكتن تطتم ي لجَ.ًگيؽٍ گؽين تب ظاظم تکْى قؽهْ

 ظقتبم تْ ؼّ ثْظ

 .قؽظ ضيلي..ثْظ قؽظ.گؽكتن

 زْاثوْ ًويتًْي ّلي هيگن ظاؼم چي هيهٌْي.االى هيجيٌي هٌْ هيعًّن..اّهعم ثبؾم هي...ندبع پكؽ قالم-

 گْل ضْة پف.ثعي

 .هيکؽظم ؼظ ؼّ تْ ثبؼ ُؽ ضبْؽل ثَ کَ ُوًْي ظاقتبى.ثگن ثِت ؾًعگيوْ ظاقتبى هيطْام.کي
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 ...ػبنن ُويهَ ظضتؽ يَ ّ هـؽّؼ پكؽ يَ ظاقتبى

 ..ضيلي..ثؽقن ثِم کؽظم تالل ضيلي



 هيکؽظم كکؽ ُوم کَ ثْظم ظيًَّْ ػبنن يَ.ًکؽظم ػٌْ هكيؽهْ ّلي ضْؼظم ؾهيي..نعم اهيع ًب

 ثبُبم ظلم ؼّؾي يَ ثبالضؽٍ

 .هيهَ يبف

 ..هيکؽظم انتجبٍ ّلي....هيجيٌي اكتبثْ ؼًگ ثبالضؽٍ ظلم اثؽي اقوْى هيکؽظم كکؽ کَ يکي

 .ًجْظًم كًل كًل تْ ؾظم يص ّ هًْعم

 ..ًعانت تؼلن هي ثَ اّى ايٌکَ ثب ًويکؽظم ؾًعگين ّاؼظ ُيچکكْ

 ..هيهَ ػبنون هيبظ ضْنگل ّ ضْنتيپ ضيلي اهبي يَ ؼّؾي يَ ايٌکَ تب

 (لؼٌت..هي ثَ لؼٌت...ثْظ ثبًعپيچي قؽل ثْظ نعٍ ظاؿْى يْؼتم کَ کؽظم پْيبى ثَ ًگبٍ يَ)

 .ثبنَ هِن ثؽام ًويتًَْ ؾًعگين تْ ُيؽاظ ي اًعاؾٍ ثَ ُيچکف هيکؽظم كکؽ..ًکؽظم ثبّؼل اّل

 چْٓؼ کَ هيهعم ػًجبًي ّهتب گبُي. ًويکؽظي ّلن ّ ثْظي چكجيعٍ ؾًعگين ثَ قيؽيم هثل تْ ّلي

 ثب ًهي ضكتَ هيتًْي

 .ًويطْاهت هيگن ثبؼ ُؽ ّ هيؽًّوت ضْظم اؾ ثبؾ ُؽ ايٌکَ

 ػبنن ظّ ُؽ.ثْظين ُن نجيَ ضيلي تْ ّ هي.ًويهعم اهيع ًب ُيؽاظ اؾ کَ هيلتبظم ضْظم يبظ ؾّظ ضيلي ّلي

 هبؼّ کَ ثْظين اًّي

 .ًطْاقت

 ػبنن يَ کهيعى کٌبؼ کَ هيعًّي ضْة ّلي.کهيعم کٌبؼ هٌن..ُكت ؾًعگيم تْ يکي ظيگَ گلت هيهَ االى

 ..چْٓؼيَ

 ...ُكت ّ ثْظ ثِم زْاقن ُويهَ ظّؼ اؾ

 ...ثبؼ ايي ّلي ثْظم قكت تًويون تْ ُؽثبؼ ّلي

 ..ظاؼٍ كؽم ضيلي ثبؼ ايي

 ..نعٍ تٌگ ؼّؾم ُؽ ًگبُبي ّاقَ ظلم ّلي ًعاؼٍ ظّقتن کَ ظؼقتَ ًويکٌن ًگبُم کَ االى

 ..هيگؽظٍ ظًجبلن..کؽظٍ ػبظت ّخْظم ثَ ضْظاگبٍ ًب

 ..هيکٌن قالهتي اؼؾّي ثؽات..ًويهَ ظؼقت ُيچي گؽچَ..هيطْام ػػؼ هي

 ..کؽظم اغيت ضيلي ؼّ تْ هي..ثْظم هي هوًؽل



 ..ثْظ ؾهبًن پبيبى هؼٌيم کَ ؾظ اي توَ نيهَ ثَ پؽقتبؼ

 ...کؽظم پبکم اًگهتن قؽ ثب.چکيع چهوبل ؼّ انکن اؾ اي هٓؽٍ.کؽظم ًگبٍ يْؼتم ثَ ّ نعم ثلٌع

 ..پْيبًي ضعازبكظ

 ُيؽاظ
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 ..ظاؼي کبؼم چي ثبؾ آؼاظ نعٍ چي..الْ-

 ....اؼتيي ضْاُؽ-

 نعٍ؟ چي...اؼاهيف؟..اؼتيي؟ ضْاُؽ-

 هبنيي ثب هيتًْي ًعاؼين هبنيي..نِؽ ضبؼج ي ؼّظضًَْ ظم ثؽم اؼتيي ثب هيطْام ّلي االى ظهين ًويعًّن-

 ظًجبلوْى؟ ثيبي

 ...ًَ؟ يب نعٍ چي هيگي اؼاظ-

 نعٍ چي ًويعًّن ّلي ثْظى پل ؼّي ػويوَ ؼّظضًَْ اّى ثؽ ّ ظّؼ ثْظى ؼكتَ ظّقتبل ثب ايٌکَ هثل-

 يِْ هيگي ظّقتبل

 ..نعٍ ًبپعيع

 ؾظى؟ ؾًگ اؼتيي ثَ-

 چيؿي هبهبًهن ثَ ٌُْؾ ظاظٍ خْاة اؼتيي کَ هيؿًي ؾًگ ظانتي ؼّ پبؼقب اهبي ي ضًَْ نوبؼٍ ًَ-

 .ثيب ثبل ؾّظ.ًگلتي

 ...هيْكتن ؼاٍ االى ثبنَ-

 ّ هيلؽؾيعى ثيع هثل کَ ظيعين ظضتؽّ تب قَ ؼقيعين ّكتي. ثْظ ؼاٍ قبػتي ًين زعّظ ؼّظضًَْ اّى تب

 .ثْظ پؽيعٍ ؼًگهْى

 ؼكت قوتهْى ثَ اؼتيي

 ..کدبقت ضْاُؽم نعٍ چي-



 كبؾ تْ هب کَ اي ظهيوَ چٌع ًويعًّن ّلي ثْظ اؼاهيكن هيگؽكتين ػکف تبيي چِبؼ پل ؼّ هبظانتين اؼتيي اهب-

 گؽكتي ػکف

 ..ًويعًّن ...اّؼظٍ قؽل ثاليي کكي ثگن کَ ًهع ظّؼم هب اؾ اضَ...ًجْظ کؽظين يعال کَ ثؼعل ثْظين

 :گلت كؽيبظ ثب ثْظ نعٍ هؽهؿ اؼتيي

 اّهعٍ چي هي ضْاُؽ قؽ ًلِويعيع نعيع ضْظتْى ػکبقي ؿؽم..گؽكتٌَ؟ ػکف خبي ُن پل ؼّ اضَ-

 !ًبؼكيوب

 .ثهَ تؽ اؼّم تب گػانت اؼتيي ي نًَْ ؼّ ظقتهْ اؼاظ ثْظ گؽكتَ گؽيهْى ظضتؽا

 .کٌين کبؼي يَ ثبيع ايٌدْؼي ًويهَ ظيعم

 ؼّ ؼّظضًَْ پبييي هيؽم هٌن..ثگؽظ ؼّ خبظٍ قوت ثؽّ ُن تْ اؼاظ...ثگؽظ خٌگلْ قوت ثؽّ تْ اؼتيي

 .هيگؽظم

 ..هيجؽتت چوعؼٍ؟اة ًويجيٌي اثْ نعت نعي؟ ظيًَّْ..ؼّظضًَْ؟ پبييي ُيؽاظ-

 !ُكت زْاقن ثؽّ-

 :گلتن ظضتؽا ثَ کؽظم ؼّ

 .نِؽ ثؽگؽظيي نعٍ ؿؽّة ًوًْيع ايٌدب ُن نوب-

  ..ثؽگؽظين ًويتًْين هب ّلي-

 ثْظ؟ ؼًگي چَ ثْظ پْنيعٍ کَ لجبقي اؼاهيف ؼاقتي.ًويکٌَ زل چيؿيْ ثْظًتْى-

 ..اي قؽهَ-

 ..هي لجبـ ُوؽًگ.کؽظم ًگبٍ ضْظم ثَ
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 يطؽُبي اؾ ازتيبِ ثب.اًًّْؼت ثَ ًجْظ ههطى چيؿي...کؽظم ًگبٍ ؼّظضًَْ پبييي ثَ پل ثبالي اؾ اّل

 پبييي ؼّظضًَْ کٌبؼ

 پبييي قوت ثَ هٌْ ُن ؾهيي ي خبغثَ ّ ثْظى قكت ُوگي پبم ؾيؽ ُبي قٌگ.ظانت ؾيبظي ؼيكک.اّهعم

 .هيکهيع



 ُبي يطؽٍ ّ ُب قٌگ ؼّي پبهْ ازتيبِ ثب ؼقيعم ؼّظضًَْ ّ ُب يطؽٍ پبييي ثَ ثْظ اي قطتي ُؽ ثب

 ؼّظضًَْ ّقّ

 .ثجؽٍ ضْظل خؽيبى ثب هٌْ اة تب ثعم ظقت اؾ تؼبظلوْ ّ ثطْؼٍ ليؿ پبم ثْظ کبكي.هيؿانتن

 .نٌيع َّْذ ثَ ؼّ اي ظيگَ نطى يعاي ًويهع کَ ْْؼي ثَ ثْظ ثلٌع ضيلي ؼّظضًَْ يعاي

 اة.ثْظ ؼكتَ ظؼ ظقتن اؾ ؾهبى ظهيوَ؟ًويعًّن ثيكت ؼثغ يک..گهتن اؼاهيف ظًجبل اة تْ چوعؼ ًويعًّن

 نعت ثَ ثْظ قؽظ ضيلي

 ثبنَ اكتبظٍ اة تْ اگَ ًکؽظٍ ضعايي الجتَ.ثْظ نعٍ پيعا االى تب ثبنَ اة تْ هيطْاقت اگَ.ثْظ گؽكتَ لؽؾم

 ثب اًّْ اة ايٌکَ اهکبى

 .ُكت ُن ثبنَ ثؽظٍ ضْظل

 .اّؼٍ ّزهت كکؽنن هي ضعاي ّاي.ؾًعقت؟ االى ثيچبؼٍ ظضتؽ.نع ضْؼظ اػًبثن

 کوتؽي نيت کَ ثبال ثؽگؽظم هيتًْن قوت کعّم اؾ ثجيٌن تب چؽضًْعم چهن ثبال ثؽگؽظم کَ ثْظ ؼقيعٍ ّهتم

 ّ ثبنَ ظانتَ

 ظؼضتچَ يَ ّ ثْظ ثْتَ پؽ ؼّل کَ ظانت ضهکي هتؽ يک ي اًعاؾٍ ؼّظضًَْ اؾ تيکَ يَ.ثبنَ تؽ ؼازت

 ثيؽّى يطؽٍ ظل اؾ کَ

 ثگيؽم ؼّ ظؼضتچَ ي تٌَ اّهعم.اًّدب ؼقًْعم ضْظهْ قطتي ثَ.ثبال ثؽم ّ ثگيؽم اًّْ هيتًْكتن.ثْظ اّهعٍ

 ّاقَ ثهَ اُؽهي تب

 يَ اًگبؼ.ثْظ اي قْؼهَ ي پبؼچَ تيکَ يَ کؽظم ًگبٍ کَ ضْة.کؽظٍ گيؽ ثِم چيؿي يَ ظيعم کَ ؼكتٌن ثبال

 پبؼٍ کَ ثْظ نبلي

 اي قْؼهَ اؼاهيف نبل گلتي اًّب ّلي ًجْظ چيؿي.پبم ؾيؽ ثَ ّثؼع کؽظم ًگبٍ نبل ثَ تؽـ ثب.ثبنَ نعٍ

 ُبي ثْتَ ّ ًهكتن.ثْظ

 .کؽظم ؼّ ّ ؾيؽ پبهْ ؾيؽ

 .ثْظ چهون خلْي کَ چيؿي ظيعى اؾ نع زجف ًلكن ّ هًْعم ؾظٍ نْى اي لسظَ

 ثَ کَ ظقتبل اؾ يکي قؽّ ّكوّ ثْظ اة تْي ثعًم ًًق کَ زبلي ظؼ ضًْي يْؼتي قؽّ ثب اؼاهيف

 ظؼضتچَ ُوْى پبييي

 .کٌبؼل ًهكتن.ثْظ ثيؽّى ثْظ ضْؼظٍ گؽٍ

 :گلت ّ کؽظ ثبؾ ظُي قطتي ثَ



 ...ُيؽاظ. هيهٌْي...هيعًّكتن...کؽظم يعات-

 .هيجؽظتم ضْظل ُوؽاٍ اة ّگؽًَ گؽكتوم هْهغ ثَ. کؽظ ّل ظؼضتچَ اؾ ظقتهْ ّ گلت ايٌْ

 زبل ايي ثب ظؼضت ثَ ثْظ ظانتَ ًگَ ضْظنْ چْٓؼي هيعًَّ ضعا لسظَ اّى تب.هيچکيع قؽل اؾ ضْى

 .ّضيوم

 زؽف هي ثب..ثويؽي ًجبيع تْ.ًَ...ًَ. ًَ..ضْة ظضتؽ...اؼاهيف..ًطْاثيبا ثؿى زؽف هي ثب اؼاهيف-

 ..لؼٌتي ثؿى زؽف هي ثب....ثؿى

 هًْعٍ ثبثت پبُبم ؼّ قؽل.ؾظم تؽي هسکن قيلي ظّم ثبؼ.ًعاظ ًهْى ّاکٌهي.يْؼتم ثَ ؾظم ظقت ثب

  .کؽظم يعال.ثْظ

 .ًويعاظ خْاة ظيگَ اّى ّلي

 ..پبييي ثْظم اّهعٍ ُب يطؽٍ ؼّ اؾ ؾّؼ ثَ ضْظم..ثبال ثجؽهم تٌِبيي ًويتًْكتن

 ..هيهع اًِّب ثَ يعام ؼقيعى هبًغ ؼّظضًَْ يعاي ّلي کؽظم يعا ّ اؼاظ اؼتيٌْ ثبؼ چٌع

 ..هيهع هجل اؾ تؽ قؽظ ُؽلسظَ اؼاهيف ثعى
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 ...کي کوکن ضْظت ؾهبى اهبم يب گلتن لت ؾيؽ

 ضْظنًْْ ؾّظ ضيلي.ظاظم ضجؽ اؼاظ ثَ ّ ظؼاّؼظهم.ثْظ ُوؽاُن گْنين.ؾظ خؽهَ غٌُن تْ كکؽي يکعكؼَ

 ...پل ظم ؼقًْعى

 .هيؿظم زؽف ثبُبنْى تللي پهت ُوْى اؾ

 ...چي؟ ثبنَ نکكتَ خبييم اگَ ثطْؼٍ تکْى ًجبيع اؼاظ-

 ؾًعقت؟ ُيؽاظ..ثوًَْ ُوًْدب کَ ًويهَ-

 ثؽاي..گؽكت گؽين...ًجْظ تهطيى هبثل ًجُهن ًويعًّكتن..ثْظ ضْى ؿؽم کؽظم يْؼتم ثَ ًگبٍ يَ

 انکبم ػوؽم تْ ثبؼ اّليي

 اؾت کؽظى ًگبٍ خؿ کبؼي تْ ّ هيهَ تلق ظاؼٍ چهوبت خلْي اظم يَ ثجيٌي قطتَ..هيؽيطت يْؼتن ؼّ

 ..ثؽًويبظ

 ..ًويعًّن-



 ..پف اّؼژاًف ثؿًن ؾًگ ّايكب-

 هيکهَ؟ ْْل چوعؼ هيعًّي ثؽقَ نِؽ اؾظاضل تب اّؼژاًف تب ثوًْين..ّضيوَ زبلم هيگن-

 کٌين؟ چي پف-

 ؟..کدبقت اؼتيي!..ثبال هيکهيوم-

 ًهكتَ ثـل ُويي هيلؽؾٍ ظاؼٍ پبل ّ ظقت نع ثع زبلم ضًَْ پؽ ضْاُؽل يْؼت ظيع اّهع لسظَ يَ-

 !ضْثَ ًکٌَ قکتَ

 ...ثيبؼنْى ُكت ٌْبثن ثكتَ ظّ يکي ُكت هكبكؽتي ؾيؽاًعاؾ يَ هي هبنيي پهت ثؽّ ؾّظ ثبنَ-

 گؽٍ ّ ظاظى ؼظ ْؽكم چٌع اؾ ٌْبثْ ّ اّؼظى ظؼ ثؽاًکبؼظ يْؼت ثَ ؼّ هكبكؽتي زًيؽي اًعاؾ ؾيؽ

 ضيلي.پبييي كؽقتبظى ّ ؾظى

 گؽٍ ّ کؽظم ؼظ ؼّل اؾ ٌْبثْ ظّثبؼٍ ّ ؼّل گػانتن ّ کؽظ ثلٌع اؼاهيكْ هوکي كهبؼ کوتؽيي ثب اؼّم

 قلتيم اؾ ّهتي.ؾظم

 .ثبال ثکهٌم تب ظاظم ػالهت نعم هٓوئي

 ...هيؽكتن ثبال يطؽٍ اؾ اؼّم ُوؽاُم ازتيبِ ثب ضْظهن

 .ثبال ثکهٌم تًْكتي ًلؽي ظّ ضْنجطتبًَ

 ًويؽكت پبييي ّ ثبال ُن کهيعى ًلف ّاقَ قيٌم زتي کَ خْؼي َّغ اّى تْ اؼاهيف ظيعى ثب اؼتيي

 ؾهيي ؼّ يِْ نع نْى

 :ؾظ ظاظ ّ ًهكت

 ُيؽاظ هؽظٍ...ُيؽاظ.؟.هؽظٍ هي ضْى ُن....هؽظٍ اؼاهيكن! هؽظٍ ضْاُؽم..هؽظٍ....هؽظٍ اّى-

 !هؽظٍ ضْاُؽم....خبى

 ..ثيوبؼقتبى ثؽقًْيوم پبنْ..ًويهَ ُيچي ايهباهلل..ًوؽظٍ پبنْ اؼتيي-

 ّ کؽظيعم ْي ؼثغ يک تْ ؼّ قبػتَ ًين ؼاٍ ّ ؼًّعم ّ هبنيي ثْظهم ؼكتَ ػوؽم تْ کَ قؽػتي توبم ثب

 ثيوبؼقتبى اّليي ثَ

 .ؼقيعين هوکي

 ...ازيبقت اتبم هيگي..اتبم يَ تْ ثؽظًم

 ...ًويگي ُيچي هب ثَ ّ نعى خوغ اتبم اّى تْ پؽقتبؼا ُوَ



 !ثكتَ ظؼ اتبم اّى تْ ثؽهيگؽظى ػدلَ ثب ظّثبؼٍ ّ ثيؽّى هيبى ظّتبنْى يکي گبُي اؾ ُؽ
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 !نعٍ کلوَ تؽيي زيبتي اًتظبؼ ثؽاهْى لسظَ ايي تْ

 ؼّ ؼّ ؼاٍ ػؽٌ ّ ْْل هؽاؼ ثي اظم يَ هثل اؼتيي.ظّضتن ظؼ ثَ چهووْ ّ ظاظم تکيَ ظيْاؼ ثَ قؽهْ

 .هيکؽظ ْي هعام

 .نع ثبؾ ظؼ ثْظ ظًيب يَ کَ ؼثغ يک زعّظ گػنت اؾ ثؼع

 :اّؼظ ُدْم ظکتؽ قوت ثَ اؼتيي

 اّهعٍ؟ ثِْل...ظيگَ؟ ؾًعقت-

 ؟.ًكجتتْى-

 .ثؽاظؼنن پبؼقب اؼتيي-

 يک اؾ ثؼع نکؽ ضعاؼّ ّلي.اي زيبتي ػالئن ُيچ ثعّى ثْظ ثيِْل...ًويؿظ ظيگَ هلجم اّؼظيٌم ّهتي

 ّ هي تالل ؼثغ

 !نع هطّٓ ظّثبؼٍ ثْظ نعٍ يبف کَ هلجهْى ًْاؼ ّ ثؽگؽظى ؾًعگي ثَ تًْكتي ضْاُؽتْى ُوکبؼام

 .ظاظين ثيؽّى ثْظّ نعٍ زجف ًلؽهْى قَ ي قيٌَ تْ کَ ًلكي

 ..اهب-

 !پًٌَِْ ثع ضجؽ يَ اهب اّى پهت کَ ًعانتن نک.ثؽگهتين ظکتؽ قوت ثَ ظّثبؼٍ

 ....هْهتيَ ايي اهب-

 چي؟ يؼٌي-

 خعا ثب !کؽظى هـؿي هؽگ هتبقلبًَ پبؼقب ضبًن.کؽظين تپيعًم ثَ ّاظاؼ ظقتگبٍ تب چٌع ثب هلجْ اّى يؼٌي-

 ًَ ظقتگبٍ اّى کؽظى

 ...ايل ظؼ!هْهتيَ ظًيبل...هيکهَ ًلف ظيگَ ًَ..هيتپَ هلجم

 :ؾظ كؽيبظ يِْ اؼتيي



 ااؼاهيف!هؽظٍ ثگي هيطْاي تْ...ؾًعقت اّى...ًوؽظٍ اّى هيگي ظؼّؽ...ًؿى زؽف ظيگَ ثكَ...ثكَ-

 ثعّى اّى..ؾًعقت

 ...ًويؽكت خبيي ُيچ ضعازبكظي

 ثب ثيوبؼقتبى کل.هيکؽظ گؽيَ ؾاؼ ؾاؼ.کؽظين ثلٌعل ؾهيي ؼّ اؾ ؾّؼ ثَ ّ گؽكتين اؼتيٌْ ثـل ؾيؽ

 ...هيکؽظى ًگبُم ًبؼازتي

 ..کؽظ ًگبم گٌگ...يْؼتم ؼّ پبنيعين اة ّ يٌعلي ؼّ ًهًْعهم

 ًَ؟ ُكت ازتوبلم ثبنَ ّيل ثِم اگَ ظقتگبٍ...ًَ؟..ثؽگؽظٍ ظّثبؼٍ هوکٌَ...ُيؽاظ-

 .کؽظم ًگبُم ّ نًْم ؼّ گػانتن ظقتوْ

 !ظاظاني ثبنَ ؿوت اضؽيي- 

 گػانت قؽنْ.ثيؽّى ؼيطتي ّهلَ ثي چهوبل اؾ ثْظ انک ُؽچي يِْ چْى ثْظ خولن ايي هٌتظؽ اًگبؼ

 گؽيَ اؼاظّ ي نًَْ ؼّ

 .هيکؽظ

 ؼّ گػانتن قؽهْ.ثكتن ظؼّ ّ ًهكتن تْل ّ ؼكتن هبنيٌن قوت ثَ.ًويْهع ثبال ًلكن.ًعانتن ضْني زبل

 ثـُوْ ّ كؽهْى

 .کؽظم ثبؼّى
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 گلت؟ هي ثَ خولهْ اضؽيي...ظاظ؟ خْى هي ظقتبي ؼّ..ًويهَ ثبّؼم

 !..اّهعي؟ ثبالضؽٍ گلت ثِن ضعااااا..ظاظ خْى اًتظبؼ چهن ثويؽم الِي

 هيکؽظم كکؽ...ًکؽظم ثبّؼل هي...هيکهيع هٌْ اًتظبؼ ؾًعگيهْ توْم ظضتؽ ايي..ًويجطهن ضْظهْ هي ضعايب

 ..يبظل اؾ هيؽم

 ...ظاؼم ظّقتم هؽگ پبي تب گلتَ کَ ثْظ گلتَ ظّقتم...هيکٌَ كؽاهْل هيکؽظم كکؽ

 ضًْي هؽهؿ لجبقبل ُوَ کَ ايي...نع؟ چي ػؽّقم لجبـ ضعااا...هًْع هكوم ؼّ ضْؼظّ هكن اّى اؼٍ

 !ثْظ

 ظاظ؟ خْى ؼّظضًَْ لدٌبي ّ ُب ثْتَ ثيي....نع؟ چي گلم ظقتَ ضعا



 کؽظى؟ ّيل ظقتگبٍ چؽا ثِم خبل ثَ......کدبقت؟ ال زلوَ ّ ْال

 !ًويتًْن...کٌن تسول ًويتًْن...هيهن ظيًَّْ ظاؼم..ّاااااااي

 ُيچي ظيگَ..ًجْظ هِن..هيکؽظى ًگبُن ّ ثؽهيگهتي كؽيبظم نٌيعى ثب هيهعى ؼظ هبنيي کٌبؼ اؾ کَ اظهبيي

 !ًجْظ هِن

 !هؽظٍ ثگن زتي ًويبظ ظلن...هؽظ ّ ًجطهيع هٌْ اّى

 ...ؾًعقت ظقتگبٍ ثب!..ظاؼٍ ًجبتي ؾًعگي االى

 ..ثتپَ ًويتًَْ هلجم

 ...ثکهَ ًلف ًويتًَْ ال ؼيَ

 ..ًويتًَْ

 ..ثبنن؟ ضْل ظل کي ُبي ًگبٍ ثَ هي ثؽي ًگلتي تْ ظضتؽ اضَ

 ًػاؼم؟ هسلم ثکٌن ًبؾ کي ّاقَ

 ثؽظاؼٍ؟ قؽم اؾ ظقت تب ثکٌن اضن کي ّاقَ

 ...هيبظ؟ ثعم اؾت کَ ثْظ نعٍ ثبّؼت ًکٌَ

 ؟!ًعاظي كؽيت ثِن چؽا....ظانتن ظّقت هٌن ظيًَّْ

 !ًعيعم چيؿي ظيگَ ّ ؼكت قيبُي چهوبم کَ ثْظ ايي يبظهَ کَ تًْيؽي اضؽيي.ثْظ اكتبظٍ ظّؼاى ثَ قؽم

 آؼاهيف

 ...کؽظم ًگبٍ تؽ ظهين ّ کؽظم کح ؼاقت قوت ثَ قؽهْ

 ثِم.ثْظى ثكتَ ثبًع قؽل ظّؼ.ثْظ ثكتَ چهوبل.کؽظم ًگبُم.ثْظم کٌبؼل ظهيوب زبال.خلْ ؼكتن هعم يَ

 ّيل ظقتگبٍ کلي

 .هيپيچيع كُب تْ يکجبؼ ّهت چٌع ُؽ کَ ثْظ ظقتگبٍ ثْم تک يعاي هيْهع اتبام تْ کَ يعايي تٌِب ّ ثْظ

 .ؾظم لجطٌع ثِم...ضيبلي كکؽ ّ ؿًَ ُيچ ثي.هيؽقيع ًظؽ ثَ اؼّم ضيلي

 .کؽظم زف ّخْظنْ.ثْظ کؽظٍ پيعا تهعيع ازكبقبتن توبم

 ...ثجيٌوم هيتًْكتن هي..ثْظ ضْظل...ػوت قوت ثَ ثؽگهتن



 .ثْظ کؽظٍ اَبكَ هؼًْهيتم ثَ ُويهَ اؾ ثيهتؽ کَ لجطٌعي ثب ثْظ ثؽگهتَ ؼُب
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 !هيجيٌوت هي..ؼُب-

 ؟..کؽظي تؼدت چؽا...ظؼقتَ--

 ثْظي؟ ًوؽظٍ هگَ تْ ضْة..تْ هگَ-

 ثْظي؟ ًوؽظٍ هگَ ُن تْ...چي؟ تْ-

 ..زؽكوْ هيکٌي ثبثت ظقتگبُبم..هيؿًَ ُن هلجم هيکهَ ًلف ظاؼٍ هؽظم؟اّى هي...هي؟-

 هٌْ کَ ُويٌَ ضبْؽ ثَ.ثف ّ ُويي ...اي ؾًعٍ ظقتگبٍ ثب تْ..هؽظٍ تْ% 90زعاهل..هؽظي تْ..اؼاهيف ًَ-

 تْ...هيجيٌي ظاؼي

 ..ؼّزي

 .کؽظ هيهَ كکؽنْ کَ اًّي اؾ ثيهتؽ ضيلي..تؽقيعم...کؽظم ًگبٍ ضْظم ثَ ػوت ؼكتن هعم يَ

 ...تؽقيعم ضيلي اّلم هٌن...ًتؽـ-

 ..ثْظ قطت ثبّؼل..ظاظم تکْى تٌع تٌع قؽهْ

 ثيوبؼقتبًي تْ االى ّ نعي هـؿي َؽثَ هيجيٌي ايٌکَ......ًجْظ هْهؼم االى...هيْهعي االى ًجبيع تْ-

 ؼّ تْ کَ کيَ کبؼ هيعًّي

 ؼقًْع؟

 ..ًجْظ ضجؽي انک اؾ ّلي ظانتن گلْم تْ ثـٍ زف

 ضيلي...اّهع هي قؽاؽ ظيؽ!...ًَ..ثبنَ اّهعٍ ظيؽ هي ًدبت ثؽاي ايٌکَ ًَ...اّهع ظيؽ ّلي...اّهع..اؼٍ-

 ...ؼاقتي!ظيؽ

 ..ًجْظ ضجؽي ُيچ اؾل...کؽظم ًگبٍ اْؽاكون.ًجْظ ؼُب

 :گلتن ّ کؽظم ثْظم کهيعٍ ظؼاؾ خْى ثي تطت ؼّ کَ ضْظم ثَ ًگبُي يَ

 .ثؽهيگؽظم ؾّظ-

 کهيع ثطم اتبهبي اؾ يکي قوت ثَ هٌْ ًبضْظاگبٍ ًيؽّيي يَ.نعم ؼاُؽّ ّاؼظ



 ..انٌب زف يَ.هيکؽظ خػة ضْظل قوت ثَ هٌْ زكي يَ

 پق چهوبي ثْظ ضْاثيعٍ تطتب اؾ يکي ؼّ ثْظ ّيل قؽم ظقتم ثَ ّ ثْظ نعٍ ؾؼظ کَ زبلي ظؼ هبهبى

 .ثْظ ثكتَ کؽظل

 !هي ضعاي...اًعاضتَ؟ ؼّؾل ايي ثَ هي هؽگ يؼٌي

 ظيعٍ ثع ضْاة کَ اًگبؼ.هيؿظ ًلف ًلف.کؽظ ثبؾ چهوبنْ ثْقيعهيکعكؼَ ؼّ ًبؾل چهوبي ّ ؼكتن خلْتؽ

 ظّؼّ ثَ ًگبٍ يَ.ثبنَ

 ى:هًْع ضيؽٍ هي ؼّي.کؽظ ثؽل

 !!!آؼاهيكن؟-

 !اضَ؟ ثجيٌَ هٌْ ظاؼٍ اهکبى چْٓؼ.کؽظم تؼدت

 !هبهبًي ظلن خبى-

 .کؽظى گؽيَ ؾاؼ ؾاؼ ثَ کؽظ نؽّع يکعكؼَ ّ ظيگَ قوت ثؽگؽظًّع قؽنْ-

 اضَ؟ ؼكتي کدب....هبهبى ًلف....هبهبى کْچْلْي ظضتؽ اضَ-
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 زؽكبهْ؟ االى؟هيهٌْي گػانتي؟کدبيي تٌِب هٌْ

 .ظاظ ظقت ثِن ضلگي زف ّلي ًعانتن کهيعى ًلف ثَ ًيبؾ ظاظ ظقت ثِن ثعي زف

 .ػؿيؿظلن ًويػاؼم تٌِبت کَ هي..کٌبؼتن...هبهبى ُويٌدبم-

 گلتن يبظتَ..ثْظ ًهعٍ قبل يک...ثْظين ظاظٍ ظقت ّاؾ ؼ ؼُب تبؾٍ...اؼاهيف ؾظي اتيهن...اؼاهيكن اش-

 هي ثَ هبهبًم؟االى ثيچبؼٍ

 ...هيبؼم؟ ْبهت هي هگَ...ثگي ثبيع

 ...ثطْؼم ُْا ثؽم ضْؼظٍ اػًبثن گلتي1ًؽّ هيؿًَ نْؼ ظلن گلتن چوعؼ

 ...کؽظي اؼّم ًب هٌْ نعي اؼّم تْ...نعي؟ اؼّم..ضْؼظي؟ ُْا

 اؾل ؼّ ظقتگبٍ ثعٍ ؼَبيت هيگي...ثکم تٌتْ ي پبؼٍ ضْظت ظقتبي ثب هيگي...هيگي؟ چي ثِن هيعًّي

 ...کٌين خعا



 تٌت...هيکهي ًلف ظاؼي تْ...کٌن؟ اهُب هؿگتْ زکن ضْظم ظقتبي ثب هيتًْن هي هگَ...ثگْ ثِن تْ اضَ

 ..گؽهَ

 ...کٌن؟ کبؼّ ايي چْٓؼي هي..هيؿًَ هلجت

 ظقتبي ثب ثچوْ ضْظم هيگي ُن تْ ضعايبااا.کٌن؟ کبؼ چي هي ثگْ تْ!ثوًْي ؾيبظ ًويهَ هيگي...ظاظى هِلت

 ...ثکهوم؟ ضْظم

 ...ثگيؽم؟ ًلكهْ ضْظم

 ثبؼّى گؽيَ ثب ؼّ لؼٌتي ثـٍ ايي ثْظ ًيلتبظٍ ثؽام اتلبم ايي ٌُْؾ کَ ّهتي...ثوًْن اًّدب ًويتًْكتن..

 االى ّلي هيکؽظم

 ..کؽظ کبؼي ُيچ ًويهع...چي؟

 ظؼ اؾ..کؽظ کبؼي ّاقم ًهَ ايٌکَ ّ ظيعى هبظؼّ انکبي قطتَ...هيهع ؼّ ؾيؽّ ؾًعگين توبم هيوًْعم

 ُليب ؾهبى ُن ثيؽّى ؼكتن

 ثبال كهبؼل ّگؽًَ ًکٌَ گؽيَ ايٌوعؼ کَ هيکؽظ ًًيست هبهبًْ ظانت کَ هيهٌيعم يعانْ.نع اتبم ّاؼظ

 .هيؽٍ

 ...ثْظ اثي ٌُْؾم.کؽظم ًگبٍ اقوْى ثَ.نعم زيبِ ّاؼظ

 .هيوًَْ هبنيي تْ ُن گبُي..هيکٌَ ًگبُت نيهَ پهت اؾ هيبظ گبُي..ايٌدب هيبظ ؼّؾ ُؽ-

 !ثْظ نعٍ ػٌْ چوعؼ...کؽظم ًگبُم

 .پيهم ثؽّ..ثؽّ-

 زيبِ تْ کَ ُيؽاظ هبنيي تْ کؽظم ثبؾ ّهتي.ثكتن چهوبهْ.کؽظ ًگبٍ ثِن تلطي لجطٌع ثب کؽظم ًگبٍ ؼُب ثَ

 ثْظ پبؼى ثيوبؼقتبى

 :ثِم کؽظم ؼّ!ثْظم ًهكتَ

 !ّكب ثب يبؼ قالم

 !هيکؽظي تيؾ نيم ُويهَ کَ تْيي اّؼظي ظؼ ؼيم تَ

 کٌي؟ گؽيَ ثلعي ُن تْ هگَ...اكتبظى؟ گْظ...چهوبت ؾيؽ

 ...ًهٌيعي ّ ؾظم زؽف ػوؽ يَ هي.ثؿى زؽف...لؼٌتي ثؿى ُب؟زؽف

 ...کؽظ هکث



 !آؼاهيف...هيهٌْم پيچيعٍ گْنن تْ کَ يعاتْ هي...ؼّهي ثَ ؼّ اًگبؼ..هيکٌن زكت هي...ايٌدبيي تْ-
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 .هيکٌن زكت ًؿظيک ضْظم ثَ ضيلي...ًهكتي هي ؼّي ثَ ؼّ ُويي اًگبؼ..نعم ظيًَّْ نبيعم..نبيعم

 :کؽظم ًدْا اؼّم...هيعيع هٌْ ّاهؼب اًگبؼ کَ ثْظ نعٍ ضيؽٍ ثِن خْؼي يَ...کؽظم ًگبُم

 !ُــــــــيؽاظ؟-

 !هيکؽظ زف هٌْ اّى...قوتن ثؽگؽظًّع قؽنْ قؽيغ

 !اؼاهيف اش! اؼاهيف....اؼاهيف..هيپيچَ قؽم تْ يعات....ايٌدبيي تْ..تْ-

 ؾثْى اؾ ؼّ نٌيعًم اؼؾّي ثْظم ؾًعٍ تب کَ ؼّ اقوي کي يعا..اقووْ کي يعا...ػؿيؿم ام تْ ثب هي-

 اقون چوعؼ...ظانتن تْ

 !ثبؼ اضؽيي ّ اّليي ثؽاي...اؼّهَ ضْثَ يعات..هٌْ کي يعا!هيهَ ههٌگ ثؽام هيکٌي يعال تْ ّهتي

 :هيهٌْي ّ ُكتي ايٌکَ ثؽ كؽٌ ّلي..نعم ظيًَّْ-

 !آؼاهيف ًيكتي...ًيكتي ظيگَ تْ-

 گؽكت؟ اؾم ؼّ تْ ؾّظ ايٌلعؼ ضعا چؽا..ؾّظ؟ ايٌوعؼ...ّلي...ًجبني ظيگَ کَ هؽاؼٍ

 ...ظانتن هي کَ ّهتي ظؼقت

 !هؼوبقت يَ ايي...هيؽكتي؟ ثبيع چؽا اضَ

 پيهن هيگلتي ًگبُت ثب ُويهَ کَ ًجْظي تْ هگَ...گػانتي ثبهي ضْظت اؾ ّاقن زكؽت كوّ...هي ًبؾ گل

 چي زبال..هيوًْي؟

 ..پف؟ نعٍ؟کدبيي

 ًگبُون زتي کَ اًّي..هيطْؼظ ؿًَ هي ثؽاي ظانت..اّى...ثْظ نعٍ الؿؽ ظلن ػؿيؿ...کؽظم ًگبٍ ثِم

 ظًيب چوعؼ!..ًويکؽظ

 ...پيچيعقت

 زکوت ُب اتلبم اؾ ثؼُي ّاهؼب...اّهع؟ ًوي ضْظل ثَ ُيؽاظ ًويْهع پيم اتلبم ايي کَ ّهتي تب يؼٌي

 !ضعاقت



 ..نعٍ ؾثًْم ّؼظ اقون االى ًويکؽظ يعا اقوون زتي ظيگَ کَ اًّي

 ..ثِت کؽظم ثع..ثجطم هٌْ-

 کؽظم انبؼٍ هلجن ثَ..ايٌدبقت خبت ُويهَ...ثبني ُن خْؼي ُؽ...کٌي ُن کبؼي ُؽ تْ...گلتن ضْظم ثب

 !ًعاؼم ُن هلت ظيگَ زتي اكتبظ يبظم يِْ

 ..ًجبنَ ضْني ًْنتي هي ّاقَ کَ قؽًْنتي تْ هيهَ هگَ...هيهَ هگَ..ضعايب

 ....کٌن ؾًعگي ظاؼم ظّقت هي...ثويؽم ًويطْام هي ...هي

 :ثْظ ضْظم زؽف اّؼي يبظ خْؼ يَ اًگبؼ نٌيعم يعايي يَ

 .لؼٌتي ؾًعگي ايي اؾ ثجؽ کي ؼازت هٌْ گلتي ضْظت-

 ....ثْظم گلتَ ضْظم..اؼٍ

 هيطْام...کٌن ؾًعگي هيطْام هي...ضْثَ؟..کؽظم ؿلّ...هيؿًن زؽف ؾيبظ هي....ضعاخْى ايال

 ..ثبنن هيطْام..ثوًْن

 ..ثهٌْم ُيؽاظ ؾثْى اؾ ؼّ اقون زتي...هبظؼْه اؿْل...کهيعًتْ ًلف...ؾًعگيتْ ْؼن ظيگَ ثبؼ يَ هيطْام
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 !ثعٍ كؽيت يَ ثِن

 ...هيگػؼٍ ُبم قؽگؽظًّي اؾ ؼّؾ چٌع...اقت پٌدهٌَ اهؽّؾ

 ...هالهبتن اّهعى ُب ضيلي هعت ايي تْ

 ..هيکؽظى گؽيَ ُب ضيلي

 .اكتبظى هي ظانتي هي ثب کَ ههتؽکي ضبْؽات يبظ ُب ضيلي

 ...هيکؽظم ًگبٍ ُب ضيلي ايي ثَ كوّ هي ثيي ايي ظؼ

 .....!ًجْظى کٌبؼم ُب هْهغ اؾ ضيلي کَ ُبيي ضيلي

 !ثعيَ ازكبـ ثبني هؼلن ُْا ؼّ ايٌکَ ّ..قؽظؼگوي ..قؽگؽظًّي

 !..هؽظٍ ًَ...ام ؾًعٍ ًَ



 ..ظاؼم تؼلن ظقتَ کعّم ثَ االى ًويعًّن

 ..ضيلي..هيعٍ ػػاثن ضيلي َّؼيت ايي

 ًگبٍ كوّ ّ ثْظ نعٍ ضيؽٍ ؾهيي اؾ ًوَٓ يَ ثَ.ؼكتن ثْظ ًهكتَ ُب ًيوکت اؾ يکي ؼّي کَ ظضتؽي کٌبؼ

 ّ هؽهؿ چهوبل.هيکؽظ

 .ظاؼٍ ههکلي الثع ُن ضعا ثٌعٍ ايي..ثْظ هتْؼم

 تْ ظيعم اّهعم کَ ضْظم ثَ!ظاؼم قؽگيدَ ازكبـ کَ کؽظم تؼدت .هيؽٍ گيح قؽم کؽظم زف اى يک

 تْنَ اتبهن کَ ؼاُؽّيي

 !ُيؽاظ ّزتي...اؼاظ.ثب ثب.هبهبى.ُليب.اؼتيي.ايكتبظم

 ّ ثْظ کؽظٍ ؿم ثبثب ظقتبي ؼّ هبهبى..هيکؽظى گؽيَ اقتثٌب ثعّى ّ ثْظى ّايكتبظٍ اتبم پهت ثبُن ُوهْى

 .هيؿظ ًلف ًلف

 .هيکؽظ گؽيَ ُليب ُبي نًَْ ؼّ اؼتيي

 ..هيؽيطت انک هؽظًَّ ضيلي ثْظ ًهكتَ يٌعلي ؼّي کَ زبلي ظؼ اؼاظ

 نعٍ ضيؽٍ اي ًوَٓ ثَ ّ ثْظ ظاظٍ تکيَ ظيْاؼ ثَ قؽنْ ّ ثْظ ًهكتَ ؾهيي ؼّ ُن ُيؽاظ...ُن هي ُيؽاظ

 چهوبل ايٌکَ ثب ثْظ

 .ًويکؽظ گؽيَ ّلي ثْظ هؽهؿ

 .ًعانتن ضْثي زف.ثْظ ّايكتبظٍ ؼاُؽّ ّقّ ضبًْاظم ُوگبًي تدوغ اؾ قؽظؼگن

 ضجؽٍ؟ چَ ايٌدب ثگَ هي ثَ يـــــــکي:ؾظم كؽيبظ

 .ًويهٌيع يعاهْ کف ُيچ ّلي

 ّ نعى پب خبنْى قؽ اؾ ثْظى کَ ُؽزبلي ثَ يکعكؼَ ُوَ ؼاُؽّ ثَ ُب پؽقتبؼ اؾ تب ظّ ّ ظکتؽ ّؼّظ ثب

 ثِهْى هلتوف ًگبُي ثب

 .ثْظى ظّضتَ چهن

 :اًعاضت ظکتؽ پبي ؼّي ضْظنْ هبهبى کَ ثهَ ّاؼظ ضْاقت ّ گؽكت ظقت ثَ ؼّ ظؼ ي ظقتگيؽٍ ظکتؽ
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 اّى...ثچوَ...ًکي...کبؼّ ايي ًکي هيکٌن ضْاُم اؾت هي...ًؽّ هيکٌن توٌب....هيکٌن التوبقت ظکتؽ اهبي-

 اّى..هٌَ ي ثچَ

 !هٌَ ظضتؽ يعًَّ

 .نع انک اؾ پؽ ظکتؽ چهوبي

 ػػاة ثيهتؽ ظضتؽتْى ايٌدْؼي کٌيي ثبّؼ.کؽظيع اهُب ؼّ ًبهَ ؼَبيت نوب.پبؼقب ضبًن هتبقلن-

 ثؿاؼيع.ًجبنيع ضْظضْاٍ..هيکهَ

 .ثؽقَ اؼاهم ثَ

 کؽظٍ پؽ ؼّ ثيوبؼقتبى کل ضبًْاظم ي ًبلَ يعاي.نع اي نيهَ اتبم ّاؼظ کلوبت ايي گلتي اؾ ثؼع

 ظؼ پهت ؼظيق ُوهْى.ثْظ

 .هيکؽظى ًگبٍ ظاضلم ثَ ّ ؼكتٌع اي نيهَ

 تٌع ضْظل ثب ثْظّ ًهكتَ ؾهيي ؼّ هعؼت ثي ّ قكت.ثْظ ًطْؼظٍ تکْى خبل اؾ ُيؽاظ ثيي ايي ظؼ كوّ

 ؾهؿهَ تٌع

 ..."آؼاهيف ...آؼاهـــــيف...اآؼاهيف"هيکؽظ

 .هيْهع ثبال قطتي ثَ ًلكم.ًعانت ضْني زبل

 ..ّهتهَ ظيگَ-

 .ثْظ ثؽگهتَ ؼُب

 هيؿًي؟ زؽف ظاؼي چي ؼاخت...چي؟ ّهت-

 .کؽظى اهُب ؼّ ًبهَ ؼَبيت توبم ًبؼازتي ثب ضبًْاظت-

 ًبهَ؟ ؼَبيت-

 !هيکٌي خعا اؾت ُبؼّ ظقتگبٍ االى.اؼٍ-

 ّاؼتيي ثبثب ُبي كؽيبظ ّ ُليب خيؾ يعاي قؽل پهت نع ثلٌع هبهبى اؾ کَ" ضعااااااااااا ّاي "خيؾ يعاي

 .نع ثلٌع ُن

 زؽکت يک ظؼ کؽظم پيعا ضلگي ّزف نع هٌوجٍ ثعًن توبم ظاظ ظقت ثِن ًلف تٌگي ازكبـ ظكؼَ يک

 قؽ ثبالي ًبگِبًي



 يعاي نٌيعم کَ چيؿي ّاضؽيي ثْظى کؽظٍ خعا ثعًن اؾ ؼّ ُب ظقتگبٍ.ثْظ ظؼقت زعقن.نعم ظبُؽ خكون

 ظقتگبُي هوتع ثْم

 !هيعاظ ًـهــــــــــْى ؼّ هلجن يبف ضّ کَ ثْظ

........ 

 ..گػنت ظّقبل

 ..ثيبم قوتت ثَ هي تب کهيعي اًتظبؼ کَ ظّقبلي!...ثْظي هًْعٍ هٌتظؽم تْ کَ اي اًعاؾٍ ُوْى ثَ ظؼقت

 !ًويبي ّهت ُيچ ظيگَ تْ هيعًّن کَ ايٌَ كؽهم ّلي...هيکهن اًتظبؼ کَ قبلَ ظّ ُن هي

 ...گؽكتي اؼّم تبؾٍ کَ ثطْاة...ثطْاة ًبؾم گل

 .ًويؽقٌع ّيبل ثَ ُب ضْاقتي ي ُوَ...ًجْظ هكوت

 ...خعيعت ي ضًَْ کٌبؼ ظؼقت...ايٌدبم االى هي
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 ..ؾهيٌي ظل تْي تْ ّ ؾهيٌن ؼّ هي

 ...ثطْؼي ؿًَ ًَ ثؽيؿي انک ًَ کَ ًيكتي...ًيكتي ظيگَ

 ...ؼيطتي انک پبم ثَ قبل ظّ

 ؼّ لؼٌتي ؿؽّؼ ايي چؽا کَ...هيؽيؿم انک ضْاة هجل نت ُؽ نجِب اّى توبو ثَ کَ قبلَ ظّ هي زبال

 ..ًػانتن کٌبؼ

 ...ًؽقيعم تؽ ؾّظ ؼّؾ اّى چؽا کَ

 ًعانتي؟ ظّقت ؼيم تَ يبظتَ

 !ثهَ اي ظيگَ کف قِن ظانتي ظّقت تْ کَ چيؿي ًويطْام..هيؿاؼم ؼيم تَ ُويهَ هي کَ قبلَ ظّ االى

 ...ثْظ ُب زؽف ايي اؾ ثؿؼگتؽ تْ ظل ًکؽظي ًلؽيٌن هيعًّن...گؽكت هٌن اُت

 .نعٍ توْم کَ قبلَ ظّ ُن ُكتي هٌْ ي هُيَ....تٌِبم هٌن االى...زبل ُؽ ثَ ّلي

 .ًجْظم هي ايٌکَ ثب...ثعي ؼاٍ ؾًعگيت تْ هي خؿ ؼّ کكي ًتًْكتي تْ



 .کٌن هجْل کٌبؼم ؼّ کكي ًويتًْن هي ًيكتي تْ ايٌکَ ثب زبال

 !نعٍ ًيكت چيؿ ُوَ....ًيكتــــــــي تــــــــــــْ کَ زبال

 !ًيكت کٌبؼم کف ُيچ ًيـــــــــــكتي تْ کَ زبال

 .ًويکٌَ تؼويجن ًگبُي ُيچ... ًيـــــــــكتي تْ کَ زبال

 ....ًيكــــــــــتي تْ کَ زبال

 ...ًيكت خبل قؽ چيؿ ُيچ....تــــْ ثي

 !ُيؽاظ ًَ..ُكت آؼاهيف ًَ ظيگَ

 !ًيكت کف ُيچ

 هي ثي کٌبؼتي زبال کيب ثگْ"

 هيهي يسجتت ُن کَ اًّبيي کيي

 چهوبني ػبنن تْ کَ اًّي کيَ

 ثبني ثبُبل هيطْاي ظًيب آضؽ تب

… 

 

 هيؽٍ کدب كکؽت ًيكتن هي کَ زبال

 هيگيؽٍ ظقتبتْ اههت هي خبي کي

 هيهي کي ظلتٌگ ًيكتن هي کَ زبال

 هيهي چي قؽگؽم هيؽي کدب هي ثي

 ًيـكــــــــــتن هي کَ زبال

 هيهَ آنٌب ظؼظ ثبتْ هي خبي کي

 هيهَ خعا اؾت ثْقَ يک ثب نجب

 ظاؼٍ ظّقت ضيلي هيگَ گْنت تْ کي

 ًويؿاؼٍ تٌِبت آضؽ تب هيوًَْ



 ..."ًيكــــــــتن هي کَ زبال

  ××پـــبيـــبى ××

  

  

 


