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  �و� در�ت یھ� 	ر����ر��ن :

  �و�	�ده :��	� ��ف زاده                       

  

  

  

�ر ���ت یھ� �� اول ��ش	� در "�ت از و �رده !��زد ھم �� را ر� م ی��

 )�دوق از ن�ر%	�ا�. �دم ��ر �ط�% �� 	�����ن یورود $#و� و � � دو

. /ذا�ت $� ن�ز� یرو د-ت $� و +�,� �� را د��ر یھ� 	��� ل�ا�و�� +*ب

 �0��ش $�� ر�3 ��ران، ��د و ز�ر یھ� دا��. �رد ��1 را �م $/و�� %ر

���  .�د ده��� +�رف 	�ت � �ھم. �رد $� ره�� را �ط�% ی �4	�� یھ� $

  

 م�%� ��"�ن �0ه. �ود ,ش��و�� �� /6� و ��5ول ل�ا�و�� از دور�ر /�م #�د
 	�ت +*ب، �� را 	رش $/�ھ و ده��� 	ر یرو را ر� ش یا 	ر��

�رد �,ب را �و��م 	ر "�ت از یا 7ر�� ی)دا. #ر���د $� ن�ر%	�ا� .

 د	ت و �ردا��� �,و �� /�م #�د! �ود ا+�راض ��5ول آھو ����ن زدم ���د

�م -رار �*��,ش ���	 ����� ھم در یا����. /ر��ر ر�3 "ر را ���دم اش، ر 

 و ا+�راض ی�را ن�ا از �ر �%4م $,�د �ود، ��ران ر�ز �%�و�ش "	ر. �رد
 �ودم دوار�ا�. �د ش��وھ� د�	6 ی ���ر ر�در/ ��;�� #�د ی�را � �ھم! ا�م؟

��ده از-,م ا-0م� د	ت ��.����د دان�ا�	 و �و ر�3 ���ل دم��ر 	ت� ی ا

�رد ا��ره در �� #پ.  

 و زده /وش "�ت را را	�م ی ���� یرو ���ت از زده رون�� ی�و ��ر #�د
 7ر�� د	ت �ف �� و. �وره��� 	رھ� ده،�"و� /رم ��س ���ش � ران: /6�م

�  $و%�� و �%و $��	� ��. زد ,#ر�و ی�,ز ی د	�� یرو $�4%���	$ 
 آھو ���� ا�را اوا�ر�ون ا1ن..... �<,� #�م، -. �ردا��م +*ب �� -دم !�

  .��و $+)��� �*ط ��� ���م،

 !� �� دا�ت $	< ن���� . دم���د )دا و 	ر "ر ظش،�?, ی ?ره #�م ��
! �ود �رار و-ت: �ردا��م +*ب �� /�م !�. ��د ت�ھدا �,و �� را و�,#ر د	ت
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ت �� را د	���م�% ,	��م ��1 م�� "	ر ��! رم�� ا1ن #�م،. �ردم ?,ط: /ر

%� �� را"  �و��ون"  ه 	ر �و��ون$ ��� "ر و ده��� �� و آورده ز��ن �ر د�

  .دم�#ر� در 	�ت 	ر+ت

 ،$�و� 	ر از $%� ش،������ "	ر �� �	�ت $ا%�را� $� ن��ر �و#! 
  !دا�ت +وا-ب

  . دادم 	0م �,�د در، �	�ن و 	�����ن از �روج �� ھ�ز��ن

�� از �دام ھر �<د یا ��;�� و �رد رھ� راه ی ����� را 	��� ن�%	 ر�ا��*� "ر

��� ھم در یا���� �� �و�� $�. �ورد�د $� -ل $	��� ر�ز ی?ر?رھ� و ر$ 
 و �ردا��� را "ر�*�ل ن��ر !��زد. دم�دو ن��"� +�,� �� را ھ� ",� ن،�ر%	�ا�
�م ی�<د 	راغ �ده، �م ��ر ھ��ن ���"  	0م !�+,"  ب ر�ز ن�ر%	�ا�. ر

��� یرو را ھ� 	��� $��- ل�ا�و�� +*ب )�دوق از و �رده ز�ز�� یآھ	
 از $4� یرو را را	�ش ی"�. �د ده��� +�رف 	�ت � �ھم. /ذا�ت ن�ز�

  .ر�ت ھم در م�ا���� ./ذا�ت ھ� "ر�*�ل

�رو� �ه: /6ت ن�ر%	�ا�  �� و +*ب را ش�"� +�رف. �دا�ت 	وپ ی ر�
�� ی�را. �ود ���ده ;��ت #�ره�� "ر�*�ل یرو ھ�وز �ن � �ه و �رد $� �,و�� 

� دا�ل را آ?و�م �ن�� "ر�*�ل #��ر! ر��� �� �ودم �وا	�� �و 	وپ، ی��	 

 ی -�*�� ی)دا. ا�دا��م �ره $/ر� ٢٠٠ -�ب !� و $����رو� �	�� دو ���ر
��� �وک �� و �د �,�د +�رف� "ر�*�ل �� $آرا� ی 7ر�� دش�	6 و یا 	ر�� $

�� ��1 را 	رم. زد� �ز ��طر �� اش #�ره. �دم ره�� )ور�ش �� و /ر

�� -رار ��در	� �0ه، یھ� �� ����ک��رد "�ت �ن ��. 	��دم�ا )�ف. �ود /ر 

  ./ر�ت ��),� -دم  #�د و

��4 را �6	م  �4� یا���� �� �و�� $� و �رده ��ز را در آر�F ��. دادم رون�� 
�� ھم در��م آ�"ز���� 	�ت آھو ����ن ی ر� و ب�	 و "ر�*�ل ی 	���. ر

�ردم رو�ن را 	��ور ر�ز و /ذا��� �6ره �ش ز�� یرو را �رغ ��م ���� .

�م �#�ل� 	راغ �� و ����ر ی-ور دا�ل ��! ی#� $�� 	ر -��ق !��. ر

 �#�ل� یا���� ����� و +�رف ی�را $و د��و��� -�د �دون را ی#� ن�ر%	�ا�

  .�د�� دا�" �,G �04ت ���ھ�

�رد +�ور در از "ر، $د	��� �� ن�ر%	�ا� آ�"ز����، از �روج �� ھ�ز��ن .

�� �,و��م د	�ش از را روز���� �ن�� �ده ده�#�" 	� ! و ر� ��. /ر
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 �و��� 	ت� دا�ل. �دم ره�� 	��� درون H��� رو?ن ظرف دو �� $����ر�7

واش ��ن - +دد !� �$,و�� د ���د رو?ن"  �ودم �! �����د ��".  �	 

 را ��ن. د��و	 )دا و 	ر "ر را اش /و�� و ر�ت آھو ����ن 	�ت $�زر/

 ی"	ر و ��در ی/6� و از ���ھ� ����د. �ردم دم ی#� و /ذا��� 	6ره دا�ل
  .د�ر	�� /و�م �� $����6و� و /�3 یز�ز��� ���� ��ن

 از دو��ره و /ذا��� $��	 دا�ل  را وان� !� و !���ر ��ر ا	��4ن دو

 #�د از ھ�ل یھوا. �ردم ا�م یورود ��ز ���� در ��. �دم ��رج آ�"ز����

 � �ھم در ���ل �	�ن از -�ل. داد�� ��ک �م ی�و و �ده �ر ��! -�ل ی *��د-

 ی��?ذ ی �<�� $" �4رم. ���د ;��ت �ط�% �ن�� د��ر یھ� 	��� $��- یرو
 /و�� آھو ����ن د	ت و داده ام ��ل یرو ن�ر%	�ا�. ر�ت �$��	�و "ودر

 ی/6� و د�ر	 $�� �ظر �� و �ده ��ر�� ��ران �دت. 4رد�� �وازش را اش
�6,���د دا�" �ن�"� یزود ن�ھ� �� ھم +�رف $.  

� یورود در ی�,و و ھ� ",� ی��1 �� ل�ا�و�� ���ر از �� #�د �� #�د را ھ� 	��
 در�ت ر�ز. �ود +�رف ��و�� %وا	م از $��� �دت ���م در و �رده ���*ل

 از آ�دن ن��"� ھ� �م ��ر !� �*ط. �رد $� ��ر ,ش��و�� �� و ��	�� �و�

 ی	�4در م�"�ھ� �ن�� �ه�	 �,�د دا�ن �دن ده�#�" ��طر �� $و-� ",�، ن�آ�ر
 � �ھم ��6وت $� و /ر�ت ��1  �و��ه ی %ظ� #�د ی�را را 	رش �وردم،

  .دا�ت دو	�م یروز. �رد

  . آورد ��د را �6	م آ�"ز���� �� دھ���ر ا��*�ل

 �%�وب *وان� ر�"� -�ب !� و دان�ا�	 و �و ر�3 	�6رش از ر�? ��

  . �دا�ت $ھ��وا� 	�م� �� دھ���ر از �دام I�ھ ����ن،

 ی��ر ده��ر آش ی	�ز ,و�� دو %دود یز�# �وردن ی	�ز ,و�� م�� ی�� ��
��Jو ر�� ی�طر دو �و��ن از یا ��طره I�ھ و ��ود آ�5وره و آرد از�� و 
  . �دا��م ی/و	�6د �زرگ ی را	�� آن و ی	�1د �ر��

��0��م 	��ور 	راغ �� و زده /وش "�ت را م��وھ� $+)� و � ی��د�"�. ر
��ب و %	�ب $� یھ� ید��ز و د	ت �� را $ر+,�ا� ق�د-� ن�%	 ر�ا� 

�ر��L ��دادم.  

  .�د ����� ��ل یرو و �رد 	4وت %7ورم %س �� ن�ر%	�ا�
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 ی�را را ھ� وه��. �ر/��م آ�"ز���� �� دو��ره و /ذا��� ز�� یرو را $��	
�م �ت���� دا�ل �ر�F ی 	��� 	راغ �� و ����ر �!�	 دا�ل �	��و�. ر

 ت���6 �6ر ١٠ ی�را $����رو� 	�1د $�� و 	وپ ���ر در �ر�F �����" ھ6ت
�� ھم در یا����  ��.  �رد $�����ر از ر �� و #�-و و /ذ��� /و	�6د یرا	

  .دادم -رار ز�� یرو ���	�ز �ردن "�ک ی�را را $�زر/ $��	 و آ�4ش

 +�رف ی�را وه�� ظرف !� آھو، ����ن ا+�راض ی)دا �دن �,�د از -�ل

 �ورد و ��ده "و	ت �وز و ب�	 و "ر�*�ل ھم ن�ر%	�ا� ی�را و �رده آ��ده

  .دم�# �و#! س�د !� دا�ل را �ده

 ��ز در ھ�ل، �� ورودم �� ھ�ز��ن! ���ش از ز�ر�+ز "	ران و �ود آھو ����ن

  . /ر�ت -رار #�ر#وب �ن�� +�رف و �د

�رد �,ب را �و��م 	ر+ت �� ش��وھ� د��د �دل و داد +*ب را �0ھش.  

�و��ھش ی�وھ� یرو � �ھم. 	��دم�ا )�ف و /ذا��� ز�� یرو را $��	 

  .���د ;��ت

 ا%	�س ھم اش #�ره دن�د �دون را آھو ����ن $زد/ ذوق. $����� 	0م -

���د. �ردم $� F��� +�رف ب یرو $���ط��J و 	�� ���� ھ��ن را ش�ھ� $

 �ن�� در را ��ش ی�و. /ذ�ت ���رم از. �د وارد و آورد در �رش یرو ��

 �� و د��و	 را آھو ����ن ی /و��. دادم�� ص���� $	�د/ �� ��دش +طر

�ن ی�را ن�ر%	�ا�� 	رد ت��#�: /6�م. �ردا��م �,و �� -دم م��. �رد ا��ره ر

  ... ا1ن �ده

�ون �م��  ��د 	�+ت 	� دو �ن د��و��� ا/�... ���� رم�د: /6ت. د���

�م +*ب. �4رد � �ھم $%� �ود، ن�ر%	�ا� ���ط�ش� $�� ھم ھ6�� آ�ر ن�ا. ر
 �,�د �� از ن�ر%	�ا�. �دا�ت دو	ت را ��ن� $���واد/ یھ� $دورھ�. آ�د

  . �د

- ���و�� $� و داد ��4ن ی	ر +�رف ا. او�دم ��م $�� رو�ن رو ن����  �� 

 در 	�ت $�دا%��ظ �دون ،ی#� و وه�� �وردن ی�را آھو ����ن $ا��رھ

  .�ر/�ت

�ش، �ردن �ن �� %�ل در ن�ر%	�ا�� رو �4را�ون �ب  ��: /6ت ����ن �� رو 

 �� �� ھم �� $ھ� ...... ���و� $,�� ����د�" طش��را �� �و�� �� د،���4
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�� ھم در یھ� ا�م و +�رف از را �و��م آ�رش ی ��,�. د��� $� $ز�د/� ر

  . داد ��4ن طرف دو �� را 	رش ت��د �� آھو ����ن. �رد �دا اش

 ادا�� و /ذا�ت دھ�ن �� ی�وز ��4 	ت �ود؟ �طرح ���� �روش �و7وع ��ز

 $ر+,�ا� �� رو �و7وع �ودم �ن... م�ز��� %رف �وردش در ��ر�� �ب: داد
  . م��

�ر�� ی�را $�I �0�ھ �� ���ھ� �0ف �ر آھو ����ن و ر�ت ن�ر%	�ا�� 

 یرو. �د �	�� در. �رد �دا �ن )ورت از را � �ھش �� و داد ا���م ���د�ش
�رد ا��ره آ�"ز���� �� #پ د	ت ��. ��	�م ����ن �� ��ل ن��ر !��زد .

�ظر *��د- #�د ی�را �وا�	��د $� ز�� یرو یدھ���ر و /و�ت و ی	�ز�� 

 آھو -. داد ھل و /ذا�ت م���زو یرو را د	�ش. #����ش �� زدم زل. �����د

  �ون؟

��0��رل و �رد ت�ھدا را	ت �� را ,#رش�و �� ی�را. �ردا�ت را ون�ز��,و 
�� ھم در یا���� و 	�ت �رخ�� �� $طو�1 ی *��د- #�د� #پ ی ���� ی ر

 �� ش�/6� و �و7وع �� �دا�ت ا��4ن $ط��را ن�#� در. �دم ره�� )ور�ش

��د ا��ره ن�ر%	�ا�.  

 ب�	. �ردم �ورد را ���	�ز. �ر/��م آ�"ز���� �� دو��ره و �ده �,�د �� از
 زود"ز دا�ل "رک �و. 	��دم�ا در ی�,ز #�ر#وب �ن�� د	ت �� #�-و و $��ز�

  .زد�� -ل

 در ی�,ز #�ر#وب �ن�� د	ت �� #�-و و $��ز� ب�	. �ردم �ورد را ���	�ز

 �د�ز را ون�ز��,و ی)دا آھو ����ن. زد�� -ل زود"ز دا�ل "رک �و. 	��دم�ا

�م ی/و	�6د ی را	�� 	راغ �� ا�راه ��. �ود �رده� ی �%وه �ورد در ی�رد. ر
��رو� زدا�� %رف $�و�%� و ��ن�ھ �� $آ"�ر���� �ھ�ن�/ از ی� �دار��$ 

�ردم آ�4ش را $�4, یھ� .�� Hو ی)دا �دن -ط,� �� *��د- دو ی�را ون،�ز�

�ردم دم ��ھ�ر ی�را �ر�F �����" !�. ��د��. �دم ره�� آ�"ز���� یورود در.  

�	 ���م را ھ� �,م و ��ھو و ا�دا��� -��,�� دا�ل را آ��ده ی	�ز -ر�� �		� .

 و 	ر "ر و ��د آھو ����ن ,#ر�و �� دادم�� ورز را �ز�" و �رده #رخ /و�ت
 داغ رو?ن دا�ل را ھ� ���ب را. �رد $�� � �ھم. �د آ�"ز���� وارد )دا

�������ھ ���م دان�ا�	 و �و ر�3 	راغ �� و ا�دا��. ر�ت ھم در ش�ھ� ا�م. ر

  .زدم ���د
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�و��ھش و "�ت "ر ی�وھ� د�	6 یھ� ���ر یرو را �ر#� �� �<د: /6�م و ده�

 ?ذاھ�... �ده �,�د $,�� �ز�م؟ $#�- رو �وھ�ت ن��"�... %�وم م��ر ��ھ�ر از

����م �4ر �ط،�% م��ر �<دش م��� یر�/ ��ک و /رد �� د��� �د آ�ده  �� اون 

H-و�آب راه و-ت �� � را�م... �د�� ��د ��رون  ��	� ،��� ,� یرو �رگ $
 رو �ھ�ش�و� ؟ی�ور�� $����رو� 	�1د ذره �� ��ھ�رت ���ر..... �ود ن�ز�

 "	ر ا	م. زد 7ر�� م�"� �� آر��ش �� م�� /6�م ن�%	 ��... �4م�� �دا

  !�ودم �رده �0)� را زش�+ز

... ده��ر آش د ی	�ز ,و�� دو �وردن، ی	�ز ,و�� م�� ی�� �� ن�ر%	�ا� -

,� $� در	ت ر��� آش �ردا.. �ودن �راب ھم �رھ��ش ���م ��زه دا�ت، /ل $
 د�	6 	وپ ا��ب ی�را آ��: /6�م. �رد � �ھم و #ر���د را 	رش.  ��م

  .د��� ھوا در $�ر7 �زرگ یا ره�دا #"ش د	ت ��. /ذا��م

...  ��د ھ6�� ی ��<� ی�را ذارم�� ����: دادم ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم

 $<�� ن�ا و �ود �4رده ا+�راض ��	ت، )�ف ؟ی�د $را7 ���م؟ آھو �و��
�ش�ر�7 و �وا�*ت .�� ر�3 ی�وھ� یرو را 4$�"0	� �)رف ��4ر� �0ه 

�م �����R و �������ھ 	راغ �� +�,� �� و ده��� اش �ده� ر�3، ی�و م. ر

��4. �ود  �رده "ر را آ�"ز���� ���م ",و و ���	�ز /و�ت، ���� دا�ل را $

 ��1 �6	م. �دم ره�� �	�� ی "��ره �� %	رت �� و /ذا��� آھو ����ن ��*�ب

  .آ�د $��

�م $)�د یرو ����ن ���ر. �وا	�م $� را ��ه ید ی	ر�� و ��ران ی�و	�� .

 )ور�ش �� ��<�ب. داد %ر�ت را دو�ش ا� �ت و آورد �,و را #"ش د	ت

�ش دو��ره. �دم ره����رد �4رار ی�ر $طو�1 �دت و �دت �� را %ر.  

�ش ی�<�� �� دا�	ت $� او. ر�ت ھم در ش�ا���� ت ھس ؟$# $<�� -� %ر

 ز�� م��.  آورد در %ر�ت �� �و��ن ی�<�� �� را د	�ش. ام �رده درک را
�ر#� �ده،� �*��,ش و �ردا��� �ت���� یرو از را -ر�ز �ود��ر و �ددا�ت� د

  ./ذا��م

  .دم���د )دا ��. " �ن ازدواج: " �و�ت

 را د	�م �I �دن، �,�د از -�ل �رم؟�� ��	ت م،���ور ��ھ�ر %�1 �ب... ���� -

�ر#� ح... " �I و زن �� ھ	ت $4�: " �و�ت. ��	�م. د��� و /ر�ت� را د

��?ذ یرو $ر�  "ر -ر�ز �ط. دم��� د	�ش ر�ز از ���و�� $�. �د ده� �� 
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 "ر ��*�ب �ت��%�و از را -��ق اش، #�ره %�ت و � �ه آ��4ر ا+�راض

 $,�� را /ر�ت $� م��را ن�ر%	�ا� �� �$ھ� *��. /ذا��م دھ�ن �� و �رده
 و �وب زن �� ی�رد داده، ط0ق زن �رد �رده، زن �رد! �����م�� �وب
.  �دم �,�د �� از و �رده رھ� ز�� یرو را -��ق....  �رد و �دارد ی�	�ز

 آورده رون�� �ت���� دا�ل از را 	��ق ظرف.  د�ر	 ذھ�م �� ی�4ر ��: /6�م

 "ودر... م���ور �$#� �� +)رو�� ��م $� در	ت ھم !�� ��: دادم ادا�� و

  .ھ	ت -�وه و �	�4�� $و م��دار �04ت

. آورد ��د را �6	م یا ��;�� ی�را ی	�ز -ر�� ���ر و �رده ��ز را -��,� در

�� ده���د ز�� �� را اش 7ر����ردم ا�7�� �ور�ت �� $+��� ��و #�د و /ر .

 وه�� �و�م $�... �ب �ردم، $� �ش��زJ م�دا�� ���� ا/�.... م�دار ھم ل�وا� -

�رش ی#� ��..... �م��# روش ھم   .زد 7ر�� ز�� �� دو��ره. ���� $+�

 ���م ی��ور یز�# ھ�وز �� ��� ���م؟: �ردم � �ھش �زرگ ی���د ��

 و �%ث I�ھ ��م ا�7�� ��! ��ش �داره ا��4ن ���؟ 	��-ش �و� ,�
 در ام �<ده �وردن �4ر از. �رد ا��ره ��*��م ��. م��دار ھم $�وا�* و /6���ن

�� �,و. د�#�" ھم���4 �� را ����ش. �ردا��م ��*�ب $�� از را #� �ش و ر 

�و#! یھ� 	*��م �#�ل� 	�ت و �رده م��  .ر

- ����وم رو ��ھ�رت ���  ����م $� آ��ده رو !�� �واد ��م $.  

�م آرد 	راغ �� و /ذا��� ز�� یرو را ر�� ظرف و �رغ ��م #��ر� در	ت. ر

 آ��ده �ط،�% و ���� �ردن ز��� %��م، �� ����ن �ردن �6ر، ده ی�را ��م �ردن

�ن ھم %�1 و �دن�" � ن�ا ���م �ن و �ود /ذ��� ظ�ر ٢ از 	�+ت! !�
  . دادم�� ا���م ٨ 	�+ت از -�ل �� د��� را ��رھ�

���H � -رار �$ظر��و �!�	 ���ر را ��	� و ����ر /رد -�ب درون را !�

 و /ذا��� �#�ل� درون را ام ��ورده د	ت ��ھ�ر ��*�ب و ر�� "��ت. دادم
�م د-ت �� را ش��وھ�. �ردم ت�ھدا %��م 	�ت را ����ن ,#ر�و	�.  

��رش یرو �رم را ف� �� را �	�رش ز�م از $��� ی-�وھ� یھ� �4 و ده�

�م ده���د� را ش�"�ھ� �ف و داده ��	�ژ /رم آب ر�ز را �د�ش #پ ی ����. /ر

3 $%� در�	 �" ���ت. ��د دور �ود از �را دا�ت $	< و د���د�� �� دم��� 

 ھوا ی	ر�� �� �و�� $� و �رده ��H 	ر ی��1 ره�/ �� را �����م ی�وھ� �ل

�م ����ن یھ� ��س 	راغ "و��م، �دون ی"�ھ� و س�� �,�د �,وز و�ذت. ر 
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 +�ور ش��وھ� ر�3 یا -�وه و ��زک ی��رھ� ی0�1 از �� 	�وار داغ ��د

 ی ر�د �د��و�� %س I�ھ �� �ورد، $� 	ردم و �رطوب �ن �� و �رده
��4 یھ� /و�ت �ن و د��و� $� ی#� آھو ����ن. �رد $�� ی�را�ر �4� �ده 

. د��� �زه���. �ردم $� ���*ل زر��ر دا�ل �� و داده ی�� 	��� درون را

 ت�ھدا ا��ق 	�ت را او و ����ر �������ھ درون را �ده �ورد $���  ی�زھ��"
 �)وص �� دا�ت، ��4ل ظ�ر از �<د �واب ��. ر�ت ھم در ش�ھ� ا�م. �ردم

 !� ی�را �ن ی��رھ� یرو را *ش�د- �ظ�رت �� ھ� "������ ازظ�ر �<د
 د	ت از ش�ھ� �وه و +رو	�� و "	رھ� ت���) �ور در $���واد/ $دورھ�

�ظ وان�د. ��	�م ���رش و ا�دا��� ش�ھ� ���� یرو �� را "�و. داد���% ���� 

�ش ���ر �و��ه ز�� ی �� از را�� ��: �وا�دم. �ردم ��ز !�� ��ل �� و �ردا�

  �ود �واھد ���ن و ��م $� و ������ ز �� 	�را

 �ر ا	ت /وش در ازم از ��5ن ر�" %,*� �ود �واھد ��5ن ر�" ره ��ک �� 	ر

  �ود �واھد ھ��ن و م��ود �� م�ھ���

  �واه ھ�ت ی/ذر #ون �� �ر�ت 	ر �ر

��  �ود �واھد ���ن ر�دان �ر� ��ز 

�و و �ن #�م ز �� ن�� �ود زاھد یا �رو   

  �واھد ���ن و ����	ت "رده ن�ا راز

  

 ش�ا�رو دو �ن�� ا�م �ط یرو � �ھم �ن و د��وا� ���د �� آھو ����ن �ود
  . ���د ;��ت

��ر/ر 	ر دا��م �� ی�وا	� �ر ن�آ�ر ۴٢ � �ود، $ر+,�ا� ��ر/�ه ی 	�

 ��ن��را /6ت ن�ر%	�ا�. دا�ت ��ھ� #��ر ید��ر و �رده �وت ز�ش

 $� $ز�د/ $�و� �� ھم ���ر در �6ره #��ر و �رد�� �وا�� ا��ق 	� آ"�ر���ن
��  .م�

 و �ود زده $��4 ش�ھ� /و��. /ذا���د آ?و�م �ن�� را �#� ی�وا	� �ر روز
�رد $� ی-رار $� .�� ��	�ژ را آھو ����ن �دن آن �� ��|  $,���ر/ رو?ن از $

 ����ن ا��ق ��. �ر/ردا�دم "درش آ?وش �� را او و زده ش�ھ� /و�� �� دادم،��
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�� آھو���د، ��������. ���دم ���ظر  و ر� ن�ر%	�ا� $+)� ی�دھ���ر ر
  .آ�دم رون�� ا��ق از ���� �ردن ز��� ی�را �<د �ن و �د ���وش

 ی"� از را ��! و زرد ی�ر/�� �ن و دا���د �م ھ�وز م��وھ�! �و� در�ت
 دم��� $� رون�� ��ک از �� را ��! و ھرز ی+,��6. زدم�� ��رو در�ت

�� را	�م د	ت ا� �ت ن��ر �و#! ���ن و ��	ت �ون �� �	�م ا� �ت 

 رون�� ���� دا�ل از را $��<دا� $	�6 یھ� /,دان. �4	ت /و�ت �� دن�ر	

 و ده��� د	���ل را زھ��� یرو. �ود ٧ 	�+ت. /ذا��م ",��� یرو و آورده
�م آھو ����ن 	راغ ����ش $"�� ��. ر�� 4� �ط�% �� "��ره از �ود، زده ��

�	� یھ� دا�� و �ده ره���L ,/$ س را اش��رد $�  .  

 /و�واره. زدم ���� را ش��وھ�. آوردم رون�� ��د دا�ل از را 	�زش راھن�"

 �ود /ردن دور �� را د	�ش. زدم +طر ش��را و ا�دا��� را زش�آو یھ�

����رم. �ردم �,�دش و ا�دا� �  . د��� ر�

 -ر��ن و �رده ش�"� �� را ر�3 �ه�	 ��ت یھ� �6ش ��	ت �� ,#ر�و یرو

�م اش )د-��  . ر

 ���� یرو را /وش 	� ���ت. زد ���د و �رد ا�م $�ود� �و� ل یآھو -

�ردم رو�ن را ون�ز��,و. م��د ھ�ل وارد ھم �� و ا�دا��� ش�ھ�.  

�� آ�"ز���� ��. �د ره�� در �� آھو ����ن� 	ر. �ر/��م وه�� ظرف �� و ر

��د اش ���� یرو ����ن� و �د ��ز یورود در. �د �	�� #����ش و ا
�	�. داد 	0م �,�د ن�ر%	�ا��L از �ن �ن��� وه�� ظرف. �د رھ� ����ن ا� �

��د د	�م از��دام ھر ھ� "ر�*�ل و ب�	. ا �  دم�دو �ن و �ورد�د -ل $	�

 $� را ش�"	رھ� ا��ظ�ر. �ود 	�+ت �� � �ھش و ده�"ر ر�3 اش #�ره
�� یرو را م��وھ� و �رده �ن �� را ر� م $+��� ���ل �,�د ن�آ	� راھن�". د�

�م را	ت ی ����� ز�3. �ود �ده ره�� 	�+ت �� ھ�وز #ون �4رد � �ھم. ��

 و د�	6 و �ه�	 ر��)و. �ردم ��ز را در. زد �رق $�و� از #����ش. زد�د
4�. ��ود ی��ر ھ� �#� از داد،�� ���ن را �دا و ن�ر%	�ا� �*ط آ�6ون $�ر

 ی ���� ن�ا ھ� �وه از �دام I�ھ و ����� +�رف،. �د�� ��را%ت آھو ����ن
  .�دا���د دو	ت را �زرگ و $��-د

  . د��رم ��ن، �ورا... �ورا
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  .�وا�د $� �را �ود، آھو ����ن ی)دا. دم�"ر �واب از

�� و ��ز را دھ��م ��ر #�د. ��	�م ��ت یرو )�ف ���ر�ز، و �ر�ھو�	� 

  .دادم ا����ش ت���� در و �رده

 د،�ر	 $� /وش �� �� �$)دا ���� *�،�د- #�د ی�را. آھو ����ن... ����ن -

 ر�3 $#و� -�ب "�ت �ده "���ن �و��ژ �� �ر�وط ی آھ	�� و ����ظم �ق �ق

�� رو و�  .. �<د و �ود ا��ق  ر�د 	�ت در اش ر

  ؟یدار�� د��رم،.. �ورا-

 ����ن ی)دا دن��� "�ت $��ط* I�ھ. دم�د�� �واب د��رد $�. زدم ���د 

  ./ر�ت $�� ی�� 	�ل ده از �<د آھو

�� آ?وش در را ���ت �  . زدم زل ا��ق، ��ز ���� در �� و /ر

 ش�)دا ی��ر�� ��ن�اط� ��. �دا��م �واب ن�ا از �دن دار�� ی�را $,���� I�ھ
  .�د ��ز در. آھو ����ن: زدم

 راھن�". �ود 	��ده�ا در #�ر#وب �ن�� آھو ����ن. �رد "ر را ا��ق ���م �ور 

 رو �وھ�ت او�دم: /6ت، د	ت در $#و� $�ر	 و دا�ت �ن �� $ر�  $آ� �,�د

�م��� .  

 -�ل روز ��. زدم زل �رس و د	�ش �� زده %	رت. دم��� د	ت م��وھ� �� 

 آھو ����ن )ورت �� $��را%� ��. �ودم �رده �و��ھ��ن /وش ر�ز �� �ودم

 آھو ����ن. �رد "ر را ا��ق ���م �ور. داد ��4ن طرف دو �� ی	ر. �دم ره��

����ردم $� � �ه �ب 4$���ر در ا��ق 	*ف �� و �ده دار�� �واب از. �ود ر.  

���ر را �وا�م $دو��رھ و دو��ره �رور �� د��� طول یا *��د- ده �� �� و /ذا�

�  .�م���� ��ت یرو $�ر�

�� آ?وش در را ���ت� آرزو. ���د ;��ت ا��ق ��ز ���� در یرو � �ھم و /ر

 یرو را آھو ����ن ر� �ر�3 /وش 	� ���ت. " �ودم �واب ��ش"  �ردم
  ا��ق از ��ت، ���ر �ده �6ت ی����ر� رو �ردن "� �� �دون و ا�دا��� دوش

 ی��7 از $��� یھ� "��ره $ر�  یھ� ���� از +�ور �� ��ه �ور. �دم ��رج
  . �ود �رده رو�ن را ھ�ل �4ل ل��	�ط و �زرگ
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 ����. �دم ره�� اطراف �� و 	��ده�ا ا��ق در #�ر#وب �ن�� %ظ� #�د ی�را

 ی�,ز یھ� $)�د از ی�<داد. داد�� /ل و ���ب و +ود و %,وا ی�و ھ�وز
 زھ��� یرو. �ود�د �ده داده ���4 وار�د �� یورود در !��زد �ده ���را

 ی /و�� ����ن ,#ر�و !���ر ی ��	�. �د $� ده�د وان� و $د	� ش�" ھ�وز
�م دھ�ش���د �ود، دا�" وار�د�  . /ر

�� �$�� ون،�ز��,و !��زد وار،�د ی /و��. �ردم رو�ن را ھ�ل #راغ �� #�د 

 از �ود "ر دا�ت، -رار $ر+,�ا� ��ر/�ه ��ر/ران �$اھدا /ل ��ج -�ل 	�+ت

  . یداوود ی �ده "ر "ر ی/,�ر/��

 "و	ت ��4 دو ��ل ر�ز و ����ر یز�رو� یرو �ه�	 ��H ا�! از -طره #�د

��ده "ر�*�ل�  .دادم ���4 وار�د �� و ��	�� ن�ز� یرو. �ود ا

  

�م آ?وش در را م�"�ھ� و �رده �م را م�زا�وھ� �ن یورود در ���ر. /ر�	 

 "ژ�رده، ی/,�� از یا د	��. دا�ت -رار ی�,�د ��"� �4ل �ر�H ز�� �$را�"ذ

�� ��H دو ���� ،����ب -رآن، ،$�� ی%,وا ظرف 	و���ظ �% ،���� �	��L 
 ن�ا �ودم. -�ل 	�ل �زده� ���� و ����ن ر��)و +4س -�ب !� و ����ن $/,

�م را +4س�  .�ود �رده $"�� آب و زده ��رو را �ط�% ����. �ود ���ر. /ر

  . د�#�" ����م در $ز��� ی ��),� ن�ھ� از ��ک �م ی�و

 $� ن��"� ھ� ",� از ���ش ظرف و ��-,وا ��4 #�د ،ی#� ����ن 	� �� ����ن
 +4س -ر�زھ� $��ھ از و �ودم  ��	�� یا روزه�� ل��	�ط %وض ی ��. آ�د

�م $�� /ر�ت -رار ���رش ����. ��	ت �ده �رش $#و� ��ت یرو ����ن. /ر

 را او و آورد ز��ن �ر یا �,�� #�د ����ن /وش ���ر. �ردا�ت را �����ش و

 +4س و �رده م���ظ ��ن�ھ� )ورت یرو را ن�دور�. ��دا�د )دا و 	ر "ر

�م��رد 	4�� ����ن �<د�رش روز دو و �رد ���� �<د روز 	�. /ر.  

�ت. �دم �,�د �� از. �ود *��د- ھ6ت و #�ل و 	� 	�+ت. دا�ت درد�� �	 

�م ی����را ی���)�د 	راغ �� و ا�دا��� ��ل ی د	�� یرو را /وش� #�د. ر

ب یھ� ����. �ود�د ن�	� . آ�د $� �رد���ن ی�را وا�ت !�  ر�د 	�+ت 

 یرو یورود در ���ر د-ت �� و �رده ز���� را ی�,ز یزھ��� یرو $�دھ "ر
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 ���ده $��-. دادم -رار ��ن $� �ھ� ی�� 	ر را ��,�� ز%�ت ��. /ذا��م ھم

H�� طل �� را /,�� و	 ��ردم ���*ل ز��.  

�	� و -رآن /وش، 	� ���ت�L ,/$ ،ن����ظ وان�د و +4س -�ب � را ���� %�

��ت ���ر ز�� یرو د-ت ت���� �� را $ھ� . �ردم �ودم ا��ق �� �� �� و /ذا�

  .زدم ���د ت�ر�7

 �� �ش�� و �)ور I�ھ ��ر	��ن،�� ��ت یرو ���� ی ���زه دن�د از -�ل 

�� د��� طول 	��� آن از �<د و �دا��م �رگ �ورد در �6�$� و رو�ن �� 

��  ر�در/ ھ�وز ا�� �ردم درک را �رگ $�,	�6 �ن. �ر	م درک  .�ودم م����د

�� زھ��� �ردن ز���� و آ�"ز���� �� ف��; یظر��� ا��*�ل دن،��� $�ر- ��رو 

6ت ��طر �� +�رف از. د��� طول )�F�" L 	�+ت��� ���� �� اش 	ر	�

 از �<د. �ودم 	"�	 ذار ���� ن�ا در �ب /ذرا�دن ی�را ن�ر%	�ا� ����د�"

�� دم �ھو�ھ و آ�د و ر�ت "ر روز ھ6ت /ذ�ت$ ����  .�وا	ت�� 	4وت و �$

 ت�و7< �� دادن 	���ن و 	ر ی�را �دا و ���م ا-دس و �ن �0ش ���م 
���0 آ�"ز���� �$ �  .�ود �ده رھ� ����

  

  . /ذا��م �$�و ظرف ن���� دا�ل را ھ� وان� و ��م ی��*����

. م���و را ی#� ی������� و ھ� $د	� ش�" �� د��� طول 	�+ت !� از ��ر��

�6 و س�� د	�4ش �زرگ ا� ���ن �ن�� از 	س یا ���� ظرف$  ز�
  . �4	ت و �رد �ر�ورد �!�	 ی �� �� �ورد،

. �دم ره�� آ�"ز���� یورود در �� $طو�1 $%ظ�� ی�را و �ر/ردا�ده را 	رم

�� ن�ا �ود، آھو ����ن ,#ر�و �دن !��زد ی)دا دن��� ���ظر دا�����ا� �� 

��د � �ھم ر� ش یا -�وه #���ن $� را� و د�	6 یا�روھ� �ن�� ا�م.  

�وت ی�ر�� /ردو، ر،�"�. �ردم آ��ده را )�%��� ز�� ھ�ت �� *��د- ده 	�+ت 

 ی��1 و �رده "ر �وش آب از را ی-ور. �ده %,*� یھ� /و�� و �ر�� ،$�ر� 
 و ن�	�  ی",��4 و زده #��� ر�ز را د	�م. ��	�م ز�� "�ت. /ذا��م 	��ور
����د ھم یرو ام �	�  .ا
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�� �واب �� د	��ن یرو از را 	رم. �ردم ��ز #�م $ر+,�ا� ی)دا ��� ام ر

�ردم ��� ام، �ده ��! /ردن $���ظرھ ر�? درد �� و �رده �,�د.  

  ! ���ب؟ م��4رد �وا�ق ھم �� �� � � -

 �ود 	�ت را �و��م یا ��;�� ی�را 	��ور -ل -ل ی)دا و �ده �,�د �� از

�رد �,ب.  

�رده ا+�راض را��ده... آ-� %�ج �وام��� �ودم ی�را �� �ن: /6ت ��?ر� �رد  

����� د	��زدش .  

�4 �� و �رده ���وش را 	��ور�� �� ��� د���ل را �ن��ر در ی/6� و �ت،�

�ردم .  

�وا�ق ط�ق... �ود�و�� ��4ل  ��د ن�ا  X,�� د*�  .�د ��ون�

 را �رد $در�وا	� ��,X $ا+�را7 و �%ث I�ھ �دون �ود ن�ر%	�ا� ا/ر 	ر

�رد $� "ردا�ت  و د�- $� �<�د �و-H ���ھ� و �ود ��<�د او ��، $ر+,�ا� $و
  .دا�ت �*��,ش طرف از را �رط

��ر/ر �ون م،���ر/ر ��... ����� �� یطور ن�ا آ-� - ��  .�داره �وردن 

�� �رد �<�رض ی)دا��� ر� ی�� �ود�ون ��: /6ت $ر+,�ا�. �د�� دور�ر ر
��ر ��ر/ر �� دو �$ �� �ن�"� $#و� در �دن �	�� ی)دا �� ��ن�/6� و. آ-� م�

  .د�ر	 $�� /وش �� �$)دا I�ھ. �دم ���ظر *��د- !�. �رد دا�"

 یھ� $)�د و ز�� $�� ی�� یرو ��;�� #�د � �ھم آ�"ز���� از �روج  �� 
  . ���د ;��ت یا ���را

�رش ی /و�� H�� رد و �ده ��6ش $�� ���� ر�3 یا -�وه ی"�در یرو $

�� �,و. �د $� ده�د و7وح ��� یھ� "��ره �� ��)ل د�	6 "رده ���ر از و ر
  .�دم ره�� �ط�% �� ،یورود در �4ل ل��	�ط

 ��ز یدرھ� 	�ت را او و /ذا�ت �رد ی ���� یرو را د	�ش $ر+,�ا� اوس

 $� /و�م �� ��ن�/6� و از ����6وم یز�ز���. �رد ت�ھدا ل�ا�و�� یورود
  . �ورد

  . �د ر�3 $آ� وا�ت 	وار و ر�ت رون�� $��را7 یا #�ره �� �رد
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  .ر�ت در 	�ت و �رد �Y�ل �ط�% �ن�� %ظ� #�د ی�را $ر+,�ا�

�ردم دم ��زه رو ی#�... ��1 ���: /6�م. داد ��4ن 	ر د�م�د �� و �رد ��ز را در .

  .*��د- "�F.  دارم +�,�: /6ت و �ردا�ت دا�ل �� $-د�

�� ���م ��ر 	ر ا	ت ھ6���ر/�ه اون �� زده ی/�د #� د��� 	ت�� �<,وم. �ر 

��  . آورده در رو ��ر/را ی ھ�� ی)دا 

�� را �ود ��. د���� د��� �� ��ھ�ر ی�را: /6�م و ر	��ده %�6ظ �دون وان�ا ی 

��م $� در	ت ",و $��-�.  

�� ,�Y� �%�و�ش ی?ذا �� رد د	ت $ر+,�ا�. دم�� ��ر ��ت: /6ت $طو�1 $

  .زد���

 �	ت 	ر "�ت را در $ر+,�ا�. ���ظرم: /ر�ت �4ل �م یرو $��ر�  ���د 

 $��ر�� و زرد ی�ر/�� و د�وز�� $��4 ��د. �رد +�ور ��م از ف��6 یرز و
 از �و#! ی %و7#� %7ور ل�د. آورد $� در %ر�ت �� را ن�ز� یرو

 در�ت ی�ر/�� �دن ��H �� د��رد $� �ط،�% �ف /ذ��� �ب یآ	� ل�	 ��ران

�رد $� دا�" ر�ط آب راه $�رو� �*��ل �و�.  

  . ���د ;��ت م�"� ���ر /��د 	ر و $/, �زرگ /,دان یرو � �ھم

 ده�"0	 زرد ی�ر/�� �ز یز�# -�ل، روز ھ�ت ��داب و 	ر	�ز $��<دا� از

 %�6ظ �دون وان�ا ی �� /,دان، ���ر.  �ود ����ده $��- ��! ی����� و

�� و �و� در�ت �رگ و ��د �ر�ورد ی)دا. �ردم زان�آو را م�"�ھ� و ��	
��ب �ور. �رد $� +�ور ���� در �*��ل از �� $,�ا�و�� �و�ور ی)دا� �ن�� از آ

�ر یا�رھ�	� ��ک �م و ��ران ی�و  ھوا. د���� $� ھ� ",� ���ر �� م�%� و ی��

  .داد�� 	ر�� و

�ن یھ� واره�د �� $��ھ $� %وض یرو �ر/�� ،���� /ر�  .دا���د آرام $%ر

  . م�/ذرا�د $� �ط�% در را روز��ن از $��� آھو ����ن ��

 %�ن،�ر �<��ع، م؛��ود $���  یھ� ی	�ز �ردا�ت و ���ت ر�در/ ���ر �)ل

�ر�#�، $/�ھ و "و�� �����	����ن )د-� -ر��ن �� � در�ت 	ر �ر ����ن یھ� ر

  .آ�دار و �رش در�ت، زرد، "و	ت �� �$ھ� وه�� دن�# و  ذ�ت�� �و�

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 16

 �و� در�ت �� �ن �ده، ��! ی�ر/�� �ردن ��رو و-ت د�ر	 $� �� ز��"�

�م�� ?ره #�م�  .�ن �� آھو ����ن و ر

�رش� $� ام ��ده ��+ث و"  �د د��ر: " �و�ت�� در�ت و �رد $� ��ز را د
 ھوا، %رارت در�� �� �و�� $� ��ران، و �رف ��رش و-ت ھ� ز�	��ن. �د

�F ی���د �� 	�+��� او و دم�,رز�� 	ر�� از �ن. م�/ذرا�د $� وان�ا یرو �� 

 �� "�رو "	رھ� %7ور و-ت. �د�� ره�� ��ران و �رف یھ� دا�� و آ	��ن

���م یرو "��ره "�ت از و �ر	��د $� �ط�% �� �را د	ت، Jرم �ت��ز�� 

�رد $� �ظ�رت.  

�ر یا�رھ� "�ت ���ل �� د��ور�	��� ��ران ی -طره ن�او و �د "���ن ی�� 

 ��ن -,�� دو و ی#� ����ن !�. �ر/��م 	�����ن دا�ل �� د،���ر %وض یرو

  . �د ام )�%��� �ر�� و ر�"� و

�م �ت���� ی /و�� �ر�F ی 	��� 	راغ �� و �رده ��H را ز��� س��. ر
 ز��ن زود"ز دا�ل #����ھ دادن -رار و $	�  ��! �� �ر�F �����" دو �ردن

  . د���4 طول ی�د�ز

 ی�� �)رف ��4ر� ظرف دوازده دا�ل را -�ل �ب ی������ و ",و $���دھ $��-
��د "�ش ��ر/�ھش ی��ر/رھ� �ن�� را آ��� �وا�	ت $� $ر+,�ا�. دادم.  

�م آھو ����ن ا��ق یورود در �*��ل	�� .��� �ظر �� ���ر�ب $�� اش $رو

  . د�ر	 $�

 ی "��ره +رض �م ی ط�-#� یرو و	ف� %	ن /,دان �� �� ی��ر ن�آ�ر از
�ش ���ر��  . ذ�ت�� روز �� �ودم، داده آب 

 ش�ھ� ���� و ����ر "��ره ی �� و ��ت یرو ��4ش و زرد ی�ر/�� 
  . �ود�د �ده ده���

 یرو �و#!، و د�	6 یھ� /ل از �ود "ر �� $ھ��� ر� ش، یا 	ر�� راھن�"
��د در !��زد ن�ز� ��	����ده ش�� 	وزش �� #����م. آ�د ��د �6	م. �ود ا

��د�  .�د س�� ام /و��. ا

��  از دم �ود، $�ود�واھ 	ر از م�ا���4 ی)دا و ��دان ی #�ره دن�د $د
�رد "ر را ���� ���م /و�ت ی�و. دا�ت درد �<�ر7ش یھ� 7ر�� .  
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  .زدم 	ر زود"ز ��. �ر/��م آ�"ز���� �� و �ده �,�د �� از

 را ��ھ�ر ز��. �ردم در	ت یراز�� 	�1د. /ذا��م دم و �رده آ�4ش را �رج 

 ز�� "�ت. ��د�د�� د��� و $ر+,�ا�. /ذ�ت !� از 	�+ت. �دم ���ظر و دم�#
�ردم ���وش را ",و -��,�� ر�ز. �د م�� و !� 	�+ت. زدم�� #رت.  

�و#4 ی ��4 و ده��� ",و $��-� -��ق "�F �ودم ی�را دو 	�+ت. ��د�د�� $ 
 	�+ت. �د�د 	ر ���ل ?ذاھ� 	� 	�+ت. /ذا��م ��*�ب ���ر را #����ھ از

 ز�3 ی)دا �ش 	�+ت. �رد �وا�م و ده��� دراز "�,و �� ��ل یرو #��ر

  .دم�دو 	��ش �ق�ا�� ��. �د �,�د ر�3 �ه�	 $��-د یز�رو� �,6ن

  .. $ر+,�ا� -

��4 را �6	م ��م؟ )%�ت یآ�و�د ���ب �� �و�م�� - �4�6�م و داده رون�� / :

� ا����ه�  .���م د�/ر

��ور �� �4ل $�ر�< �,G یھ� �04ت ظرف ���ر ،$��	 دا�ل را ����ن #��ر 

�م، در 	�ت �%و ی���د �� و /ذا��� ر�3، �$ط0 �راق� ا�م �� ن�ر%	�ا� ر

�� ھم در یھ�� را ون�ز��,و ����ل و د��� $� د	ت ���ر��ش و �,�د ش�ر �� ر

�رد $� ن��"� و ��1 ھدف $�.  

  . ���� �روع �ش�	ر 1نا ۶۵ ����ل �زن: /6ت �دا

 د�ر	 $� �ظر �� $+)���. �ود ��	�� ��ل یرو ��H از دور ی/و��� �����
� و%$ H-و�0م �واب ورود 	ا%وال و  	داد را �م�"ر�.  

  !آ��؟ ید�ر	 ��� �� ید�د 	[ ھ�� ن�ا... ���م �ن ول: /6ت ن�ر%	�ا�

�رل �� �د �م �<�رض دا���. ��د �و�ق و رد��  ن�ر%	�ا� د	ت �ن�� از را 

�م +�رف �*��ل را $��	�  . /ر

 و ن�ر%	�ا�. ,ش��و�� ی )6%� �� �ود زده زل %�ت $� و ی�د یا #�ره ��
 � �ھم �� آن $� +�رف. �رد�د $� �%ث ھم �� 	[ و ا���ر دن�د 	ر �ر �دا

  .داد ��4ن طرف دو �� ی	ر ��د

  . �وام���.... �04: /6�م

�م ن�ر%	�ا� 	�ت. �ود $+)� و �,ق �د�  . ر
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 از ی�زر/�ر ر��)و �� �د ل����� را	ت �� $�� و �ردا�ت  را ش�#� ����ن

: داد ��4ن طرف دو �� را 	رش دا�. ���د دا��� ا���ر و ون�ز��,و ی )�%6

 ا�� �ود؛ �,G یھ� �04ت �� ��ظورش د���! ی#�. دارم م�رژ... ���ون ��

 ��1 را اش ا��ره ا� �ت �ود، ���ل ����� 	�ت /��م ن�دو� �� ن�ا از -�ل

  .�,و ���: /6ت %رص "ر و /ر�ت

  ر�ت ��1 م�ا�روھ�

  . د�"ر �� از! �����: �وا�د را ���ش ��ر �� ن�ر%	�ا�

  . �و�� �رم �وام�� �ن -

   .زم�+ز 	�+�� دو �*ط: /6ت دا�

 و ف��; ی �و�� ن�ا از... ^د��� �و�م ازت: /6ت و #����م �� زد زل ����� 
�����م وا.���6رم ازش... �وره�� ��م %�م دا?ون و �  .ر

  .  �و ��6 �����: زد داد ن�ر%	�ا�

 داره 	�+�� دو �و��، �ره �� /م ر��  ن���� �� 	3 �و� ن�ا ی�را +�رف

�رل و �د �,�د �� از. �ذا��� �رام ا+)�ب ره�� رژه �ن �G رو�� ز�� یرو را 
�ش. �رد "رت� �� �����. ر�ت �ط�% �� و �ردا�ت ��ل ی د	�� یرو از را 

�رد ��/ر �,�د ی)دا .  

 6ر	��ت�� �ودم �ذار  ر�� رو د�دون 	�+ت م�� /6�م ��ت... %*��: /6ت �دا

  .ی�ر

   رم؟��  ن����: /6ت +�رف

�� یا 7ر��. �4رده 1زم: /6ت و �د �,�د �� از ا�! و ��م �� ����� �� ���� 

�رد ��<�دل �� د	���م �ن�� را ی#� $��	 زد، م���زو �� اش.  

  .دم��� را +�رف "وز��د ی)دا

�رد ر�در/ را � �ھم %ظ� #�د ی�را $��	 یرو �ده ����ر ی#� .  

 ھ�وز زده ��ن�ھ و �و�%�ل ی)دا آن �� ����� ی/6����"  +��"  ی ��طره

  . �ود ��زه م��را -�ل 	�ل ده ی ا�دازه ��
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��م آ?وش در ی�را را �ط�% طول��ن و-ت و د�دو�� 	ر+ت �� /ر��دا ر �� 

��د؟ $ا��6- #� روزھ� آن ی�را .�رد $� �دا �ن از را او ��/ر�  ا

�ردم؟ ر���5 �ن �� �د �زرگ ����� !  

�� ��  .#ر���دم را 	رم در، ی)دا و 	ر "ر �دن �	

��4 را ام �ده %�س �6س. �ود آھو ����ن ا��ق در  �4� 	�ت و داده رون�� 

  .دم�#ر� آ�"ر����

�ر را 	وپ ی -��,�� ر�ز ی �<,��� ��د���ن �ور�ت ی �������ھ در و �رده 

  ./ر�ت �ر در را )ور�م �$�و �وش ���ر. �ردا��م را

 و ����د ���� ن�ا ���ن�� ���ل روز !� �ود -رار �0ل اش �وه و ا%�د +�و
  .�ود $��� �	رت ��ر ن�ا �$���� روز #��ر از �<د

 �� و ��	�م $� ن�ز� یرو آھو ����ن ا��ق در �*��ل را روزم از 	�+ت #�د

J4رار �ت��ز��ردم $� � �ه ره�� آن ی.  

 /0ب، $��  ،یز���� ی�و. داد�� را ����ن ی�و ��),� ھ��ن از ��، آن

ط $��ر���6$ ��  .داد�� ل�وا� ط<م 

�ش و آھو ����ن ا��ق �ط�از% �<د��  .�ود ����� ی +0-� �ورد ��4ن 

�ردا از �! $� �� Jر ��م از ید��د �ت��ز� �  .�دم�� �وا�� ا��ق آن در $�

��ش. �ردم آرزو. �	�م را م�",��4  � �دن وارد ی�را �م��)� ت���� در $و-

�ش یرو دن��� دراز و آھو ����ن ا��ق ���� آ��� �ردم $� ل���د +�ل �� را 

  . دا�ت درد. �دھد را او ی�و ھ�وز

��  ن�ا �رگ، ی �,	�6 رش�"ذ و درک �ود -رار $ز��� #� را درد ن�ا $د

�  ���د؟ �م�ا

�م ز�� یرو د��ر یھ� 	��� 	راغ ��� د��� "س �ود ن�ر%	�ا� ��ر د��ر. ر
�� ی /و��. �ردم $� 	ت� را 	�6ر���م یھ� ی�	ر $+, ر�ا� %7ور از -�ل 

  . ر�ت ��1 �م

 "ر 	��� !� +وض در ��ود ی��ر ا� ور از. �ر�� و $��ر�  "ر�*�ل، ب،�	

  .دا�ت -رار ز�� $/و�� در�ت یھ� $�ر�  /و�� از
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 ��ن �	�� !� ی�� �� را ���د �ه�	 یھ� دا�� از "ر و �زرگ 	� ! �ش

  . دم��� آه.�ود ده��ر �	ت

� #��ر آن ��. �ودم �زده -�د �	�� دو و �4ر �$,و�� م�� ی �	�� 	� از $%ر

�ردم؟ $� #� زده G� �رغ   

 ����� ت�%	�	 - ا	ت ��وده ی��ر ھم �$د	��و H��� و ز+6ران و �ر�F از

�� رو -��ق ن�او �ودم /ذا��� ��د��ون �ور�ت �ب�د... �ر/��� دو��ره 

�رد ورم ��ش دھ�ش /ذا�ت.  

  . �ود دا� ی)دا

�� �  . �ود دم��د ��4ل طرف !� �*ط ����� ت�%	�	. �ردم � �ھش $��را%

  . ��ور�د ?ذا �وع !� ھم 	ر "�ت �ب دو و+�رف ن�ر%	�ا� �دا�ت ا��4ن

�	���ن ،ی	�ز -ر�� �ردم، �رور �ود �� را زر��ر �ت��%�و 	ر+ت ��  ��  

  . �د ھم در اش #�ره یا+�7 ���م F؟�ھو �ور�ت: /6�م

  .�ود $��� ش�" -��ل وا���ش

  	� و 	ت�� ن�ا ���م در �	$ �� I�ھ �ود �ده �� ی ���واده +روس 
 F�ھو. �4رد F�ھو �ور�ت ط<م دن�#� �� ب��ر? را او یا)رار و /6���ن

 �� F،�ھو �ور�ت �ودن ن�ر�� ا%���ل ��طر �� و �ورد�� �ق�ا�� �� را ",و

�رد $� ز�"رھ اش، �زه د#	ب $�ر� از �� �6ت��و) ���م.  

  .ر�ت و! $دا� �ود: /6ت و ا�دا�ت ��1 ����

 +�و: /6ت +�رف 6ون�آ ز�3 ی)دا �� �د ھ�ز��ن ب�	 ن�آ�ر �	�ن 

��,+.  

�� و �رد $� اش %وا� $ظ�?, ?ره #�م �ود آھو ����ن ا/ر را ��د� �ود وا	
  ".  ر+,_�ا� +�و"  $<�� ن�ا

����ن �� ھ� ",� !��زد و ران�ا یرو ��*��م ا	�  . د�دو %وض 	�ت ا��س. ر

  ��+ث �� زد $%ر� د��� �� رو و د��� د	ت $ر+,�ا� ی��زو یرو ���	

  .�د اش ��ده
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  	0م -

 ا���ر از د��� و-ت اول �ردا  م��... �4ردم دا�" �وب �ر�F: /6ت $ر+,�ا�

�� دو �و�� ���	 Fره�� �رات �ر��.  

  

 د���� �د $� 	"رده د��� �� ی��ر $و-�. ر�ت ن�� از ���دم. �رد ا�م ���	
  . ی�رد $� ��ز $%	�� ا����ش یرو

 آن از ا	��6ده ی�را $,���� I�ھ ���	 آ��4ر $��را%� و�ود �� )ورت ھر در

  .�دا��م �ر����

  ؟ید���ر $��ھ... �ورا +��: /6ت ا��س 

  . ����د �م یرو $��ر�  ���د ��را%�ش و �<�رض %ن 

�ردم؟ $� دا�" را �س�ا ی +0-� �ورد -ر�ز $��ھ ��� 	�ل و-ت ن�ا   

�� را �ودش یدرد	رھ� ھم 	�ل �)ل ن�ا در %ن از "ر %وض آن �ردن ز��

  .دا�ت

 ن��"� را 	رش و �د ���	 �� د	ت ر�ت، ھم در ش�ھ� ا�م. زم�+ز ��
  . ا�دا�ت

� $ر+,�ا� د	ت از را �$د	��و H��� و ز+6ران /رد ظرف ی%�و ی 	��
����� ��ن +�� ���: /6�م و /ر  ..  

  . ر�ت �و� در�ت 	�ت و �رد "�ت �ن ��. �وام���

  .�وام�� -ر�ز $��ھ �ن ر���.  ی�ور�� 	ر��... �و ��� ا��س: /6ت ���	

  !$دا��� دو	ت ��س

 د از �4%�$ ���ف ��  �" �� ���  .دم�رز د،��و� در�ت $

 و 	ر $� و آرام $�ود� د��� #*در ھر. ����ا ��� ا��س: /6ت -�طH $ر+,�ا� 
  . �ود $����ھ و �وش و ��ب "ر ا��س دا�ت، �$)دا

 ی�را �در	� �� �دن ا%�7ر ��ر دو %دا-ل �� $��4, ���	 �� و $ر+,�ا� ��
�و7�L ورد در�د او یھ� ی�را��4ر ��  . �دا�

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 22

 را #��رم �0س زھو��ن�� ی �در	� در ��ن� 	�� ھ�ت "	ر �� ن�ھ�

 ��  ران�د و �ودش ی�را ی�طر ش�ھ� ط�ت�� و /ذا�ت $� 	ر "�ت

� ��ن��را آورد، $�� و�ود���م !�� �رات: /6�م. �ود $�".  

�رد � �ھم و #ر���د 	ر �زرگ ی���د ��  .  

   ؟ید�� �و�و +�� �� �وس �� 

 -�ل 	�+ت دو �� $��4 و زرد ی�ر/�� ���م ھ�، ",� �� دن�ر	 �� و د�دو

 طول در دو��ره "� �� را �ودم �رده ��H ھم یرو ��?#� $���رھ و زده ��رو

�رد "�ش رش��	 .  

 ��1 )ور�م 	�ت را 	رش. 	��د�ا ام $-د� !� در و د�دو ��1 را ھ� ",�

  . /ر�ت

 و د���د. ����دم اش /و�� یرو )دا و 	ر "ر یا �و	� و �ده �م ���د ��
�رد %,*� ��رم دور �� �%4م را د	���ش .  

   ؟ی�رد ��ر�ون $#! داره )دا �و	�ت �� ��ز 

 �س�ا ھ�وز $و �ودم داده د	ت از را د��� و ����� و +�رف ی +0-� د���

  . دا�ت دو	�م

 �وا	ت�� $+و7 د�%� اون روز�د.  دم��و	 را ر� ش �$�ر�� �ت ی�وھ�

�م رو �#ش..... #و����" رو �دادم�  ./ر

� �� اش /��� �#� یھ� ط�ت����,� $د#	� و ب�+� ��,وط �زر/	���1 $
  .دا�ت

   ؟یطور #�: دم�"ر	

���6��م رو �#ش �%4م ا�*در...  ��د دم�د: /6ت و آورد در را ش���� /ر 

�ردم وش ا	ت �#� /6�م... ��� ��/ر �ود !��زد .  

  م�� یز�# �� +��. ا�دا�ت ن�ز� یرو را ر� ش یا 	ر�� م�%� ��"�ن

  -�ول؟ $�  ����ن �� �ده -ول $و

�ردم را	ت ��ر و زده زا�و �*��,ش.  
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 ی�وھ� �ردن �ر�ب ن�% در. �ود �,�د�ر �ن از $	��� #�د -دش %�ت ن�ا در
6�م آ�6���ش،/ :�  .-�و

�ر: /6ت یا آھ	�� ی)دا �� و ��	ت ش���� یرو �$��� د�دان ���د � و د
��ب��و از رو ش��7�ر  �  . �ردا��م 6ش�

  .م�دار $�7�ر ا��%�ن ����: داد ادا�� /و�م !��زد و �د ل����� �,و ��

 و �ر�ھو� � �ه از دور �� �� �ود $�و� �ر)ت. د�دو +�رف 	�ت و د�#ر�
  . ���دم $دا��� دو	ت یھ� ط�ت�� ن�ا �� *ش�د-

�رد "ر��ب +�رف آ?وش در را �ود. ��م ی��ز �ده رو ,ت��و��..... +�رف - .  

  ا. �د �ر ق�+� ���دم ل��و�� 	ر �ر دو آن ���4ش دن�د ��

  ! ���م �ورا  ذره�� �وش -

�رد �%و را ���دم دا� ی /ز�ده %ن.  

  .�دم �,�د �� از

��� �,�د و $��� �و�%�ل ت�آزاد ن�ا ��طر �� �<د � ذره روز #�د $ذا�

  .ی���د

  ! �ود �ن ��و�� ن�ر%	�ا� ی ?ره #�م. �د ��رده -,�م 

Y>-ور وا(�   !�و�%�م؟ �رد�د $� 

�م آ�"ز���� 	�ت و ا�دا��� ��ل ی د	�� یرو را ا��س ��"�ن� 	�ل ده. ر

 آور +ذاب و �ر	� ط�-ت و 	�ت $/�ھ آھو، ����ن از یروز ����� �را-�ت

��ش. �رد $� �و�%�م دا�ت، %7ور �� ن�ھ� �ود، �� ن�ھ� ا�� �د��� ر

  . آورد و�ود �� ام $ز�د/ در را ق�+� و �ه�	 و �زرگ ی%6رھ�

 �ط�% �� $د/�ر	 )رف 	�+�م #�د ��	�م،�� ا��-ش در �*��ل 	�+ت #�د

 �ن $ز�د/ ھدف �وا�دم؟ $� -رآن و %��ظ �,�د ی)دا �� 	�+ت #�د �د،��

 #��ر ن�ھ� �د، د�ن ��ک ر�ز ���� -�ر ���ر زھرا ���ت در -�ل روز �زده�

  . ر	��د ����� ن�ا �� �را �$���� روز

  .��ود یآزاد ن�ا
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 �� ��H از دور $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا�. �دم ��رج آ�"ز���� از ی#� $��	 �� 

�� ھم در یھ� ا�م و آھ	�� ی)دا�  .زد�د�� %رف ھم �� ر

  د��� $)�د ی د	�� یرو ����� �ود�د، ��	�� ھم از دور ���	 و دا�
�� در و ��	�%$ ���,�� #�د $/�ھ �ود، او ل��و�� ی )6%� یرو � �ھش  

 �� +�رف. /ذا��م ز�� یرو را $��	. د���د�� )دا $� و آورد $� ز��ن �ر یا

  .��ز/��م آ�"ز���� �� دو��ره. �رد $� ��! ی��ز در ا��س �� %و),�

 یرو را %,وا ی �ده ��! ی �������ھ و داده -رار ظرف دا�ل را ھ� وه��
  ./ذا��م ز��

�رد $� �وب را %�م �ود، ده�#�" ���� در ��ن�/6� و ی)دا �� ن�ھ�.  

 �� $)�د ن��ر !��زد یرو و آ�د �,و. �ود $ر+,�ا�. $ا�دا�� راه �$�و #�

  .��	ت �ن

  .�د�� ده�د �وره �ھش�	 ی �ردا�� راھن�" یھ� 	ر���� یرو 

�ردم "�ک را 	رش د�	6 "و	ت �و#! یھ� ��4 د	ت "�ت ��  .  

 و �ردا��� -��ق �� را �������ھ دا�ل ی%,وا از ی�*دار و �رده ام �	��: /6ت
�م 	��ش�  ./ر

- ��  . �زن 	ر

�ن ا��%�ن: /6�م ده؟�� �واب: �ردا�ت -��ق 	ر از ا� �ت دو �� را %,وا ...

  .�داره �� 7رر

�����م �ظر ر�ز %,وا �ردن �زه و-ت را اش #�ره %�1ت $�  ./ر

��د ن�# #����ش ی /و�� � ص���� ش�ر از %�م آن ر�ز را ���دش و ا
  . دادم

  .ی�رد $� د	ت رو %,وا �ودت د��� ھم ھ6�م ی�را �ده، $+�

: د�"ر	. �ردم ��د�ا ��ظم $�طوط �ده )�ف ی%,وا یرو -��ق �وک ��

  .ھ	ت ز�# ھ��... �� - ؟ی�دار �	ر و �م یز�#

- ����   ؟$�ر	 $�� �$
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4, ��: /6�م. �ود ده�"ر	 ر���� �ب 	� و روز #��ر �� را 	واش��$ 
  . 	ت��

  . �� ی �و�� ��� روز #�د

  . �دم ره�� #����ش ��

  .�ود ���	 �� $ھ��ھ�  و �4ر �دون ����دش�"

  . �وام�� ��م -

 �راب را %,وا ی �ده ن��زJ ظرف �� ن�ا از -�ل. آ�د �,و و �د وارد �����

�ردم دور د	�ش �*��ل از را $د	� ش�" ��د،.  

  . +�� ���ش س��	: /6ت

  . دادم د	�ش �� و �رده "ر %,وا از را -��*م

  . �ود د��� ؟$# �ن "س.  ��	ت $ر+,�ا� ���ر $)�د یرو و زد ���د

 �,�د �� در ز�3 ی)دا. �د�د آ�"ز���� وارد ھم دا� و +�رف 	رش "�ت

  .�ودم داده ���ت را %,وا ظرف !� ز%�ت �� �د

  �$ظر��و ���ر ی %و� �� را #ر�ش ا� ���ن ����� 

�رد "�ک.  

  .�4م�� ��ز رو در �ن: زد داد و د�دو ا��س

  .ر�ت د���ش �� ���	

 *��د- !� +رض در آ�"ز����. ��ش ھ� ",� �واظب. �4���ر �� ھ�� -��$ 
�رد�د، $�� رھ� د�	6 و ز���� یز�رو� یرو را ��6ن��; یھ� -��ق ا/ر. �د 

  . �دم�� �و�%�ل

��� آ�6�� ی�وھ� یرو را �ه�	 ��ل و �رده د	�� �ت���� یرو را ف��; یظر

  ا�دا��م ام

 ران�ا �� $���� ی ",� #��ر $	�� �� ن�ر%	�ا� و �0ل ��! �� ا%�د +�و

  .آ�د ��1 را

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 26

��ده �6س �6س ��� د	ت �� ھ�ز��ن اش �ده ی��ر ��ده $#و� ی+)� و �ود ا

  .د�,رز�� را	�ش

��. دا�ت 	�ل 	� و ھ���د F�" ل�	ت روز ھر -�ل +�	 F�" L�( واب از� 

 را روزش ���م و �رد $� $را��د/ ا	4و �� ز���ر از *��د- 	ت�� �د،�� دار��

  .دم�د را ��غ آن -�ل 	�ل دوازده ��ر ن�آ�ر. /ذرا�د $� /ردو ��غ در

 $/, آو�!. زر�! یھ� در��#� و 	��د و /ردو -طور در���ن از �ود "ر
���م �� ھ�وز را آب راه ���ر Jش��ز� $#و� در !�. آوردم $� ��طر �� �

 �� �6ر 	� ی�را ز%�ت �� آو�! دا�ل. �و#! $"��رھ دو و دا�ت �و��ه

 د�	6 ی"ودھ� و ��ر. �د�� دا�"�-$ ����  .�ود دا�" ن�ز� �ف ی 

 	��ور. $���, -ر�ز ی���4 دو �� �ود، "�ن $-� یرو �و#! یا د��#4

� ی�,ز $-�دا� و د�	6 $�,�4 دو ،یا ���� !���ر ��ر ا	��4ن دو ،6�$
  . دا�ت -رار $�و��ھ ��"� $#و� ز�� یرو ���ھ�

 ھم /ردن در د	ت. �ود زان�آو وار�د �� �#� "	ر دو از ید�	6 و �ه�	 +4س

�� ا%�د +�و دا�ت، ی�,�د�ر -د �� آن. زد�د $� ���د ن�دور� �� رو و ا�دا�

  . �%�ود ���� دوم، ی �#� "	ر و �ود

 یا �و	�. د��� �ود 	�ت �را و �رد %,*� /رد�م دور �� را د	�ش +�و
  .����د ام $����" یرو

��ن ل�اوا	����%�ل -��ل ر�? یھ� 	ر�� و د��د $	ر���ورد/ ��طر ��  �! 
���رھ� ص���� و �د ی�	�ر ��ر	��ن�� در ھ6�  .�ود �ون 	رط�ن د

  .داد�� ��ک �م و در�ت ی�و ھ�وز �دن ن��� ���� 	�ل "�F از �<د

 را ���� ی-و و 4ل�ھ در�ت ا%�د +�و 	�ت، و �دت $طو�1 یھ� در��ن 

  .�ود �رده ده�"ر ر�3 و ف��% و 1?ر ی�رد �� ل���د

�رد �,ب را �و��م �و��ه یا ��;�� ی�را �0ل � �ه $��	�  .  

  .;��ت )ور�م یرو ر� ش �ه�	 #���ن و �ود ن��"� 	رش

  . �د ره�� ن�ز� �� $�و��ھ ر���� �� د�د �� را � �ھم

 �6ر ن�آ�ر. �ود 4ل�ھ در�ت و -��ت �,�د ا�دازه ن�ھ� �� ھم -�ل 	�ل 	�

�م آ�"ز���� 	�ت م��	�* و �ده 	�����ن وارد�  .ر
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 رون�� �ت���� یا���� از ا%�د +�و ��طر �� �*ط را !���ر ��ر یھ� ����ن 

  .�ودم آورده

  . �ر�� از �و#! $ظر� و دم ��زه ی#� ����ن دو

�م ن�ز� یرو ا%�د +�و ���ر	�� .  

�� ��1 را 	رم��ردم � �ھش د-ت �� ن�ر%	�ا� �� زدن %رف و-ت و /ر .

  .آ�د $� #�م �� ��ر�� دن���د و-ت اش /و�� یا	��وا���

�ر د	���ش رزش �ر��، و ی#� دن��و� از �<د�� ده�"ر ر�3 ھم $,�� و �د 

 $� 	رم یرو د	ت $/�ھ و زد�� %رف ی��ر�� -درت ��. د�ر	 $�� �ظر ��
��  .د�

... ��ن +�و: /6ت و �رد �س را ام /و��. داد�� را �%�ود ���� ی�و او

  ./ذ��� �وا�م و-ت از ؟ی�د ��م �رد ر�" ن�ا �� ی�وا���

�� را د	�ش�  .دم��و	 را ا� ����ش یرو و /ر

  . ��ن +�و #�م -

 	�ت و �ده �,�د �� از 	ر+ت ��. او�د $� �و#� 	ر �� ات آ�5وره آش ی�و

  .دم�دو آ�"ز����

  

 ھ��ن در و ��	�� ��ل یرو �0ل �دم، ��رج ا��ق از $و-� ؟ی#�: دم�"ر	

  . زد�� #رت %�ت

 از ����ن �ردا��ن �� ھ�ز��ن آب، آ�دن �وش �� و �رده رو�ن را 	��ور

 /ر��4ش �,وار ی آھ	�� و �رم �ش �ش �� را %7ورش �ت،���� دا�ل

���  .دادم ص�

�رد $� ز�ز�� $�ر� یآواز ب ر�ز دم؛�د را آھو ����ن �واب $وا��: /6ت  

�ن از �<د و	� �� ی#� ش��را  �� �وا	ت م،��وھ� ���ت ن��"� ر�3 زرد $
  .زم��ر
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 و �ودا�� �ه دادن درس $و �د�� �� �� دا�ت دو	ت $,�� ا��... �ب -
���د. ا�� و ����د �0ل،. �رده "ر رو اش ھ6�� یروزھ� ���م آ�وز� �ه 

  . زدم

 از "ر و ا��ق از "ر یا ����. �ودم ا%�د +�و $���� و ز���ر �� 	6ر +��ق

  . �ود �زر/�ر ا%�د، +�و $�وھ ن�او �0ل از �ن 	�ل، دو ا��0ف ��. در�ت

�� "ر یھ� ی��ز �ن�� از �ود�ش "	ر ی وا	ط� �� �0ل �� ن�ا از -�ل 

 و ی��ز �وع ن���< 	ر �ر ���ھ� ��4د، ���ر را �ود ��ن� د��را�� و ط�ت��
  .م�دا�� د+وا ھم �� ��ن �و#! /روه یرھ�ر

�م $� /�ز را د	�ش �ن �  .د��� $� را م��وھ� او و /ر

 � +�و �<د�ر، 	�ل !� و �رد �وت ی��ر +�و زن دا��م 	�ل دوازده $و-

. �د 	��ن ط�*� #��ر $	������ دوم ی ط�*� در و �رو�ت را ���� ا%�د

�ردم "ر �وش آب از را او وان� و �ودم ����ن.  

 �ر یر���; I�ھ �و7وع ن�ا $و �د �و#! $ا��- �� �%دود ��ن�ھ� ی��ز

  .�دا�ت ��ن������د زان��

  ./ذا��م ز�� یرو �*��,ش را وان� �و��؟ ����د: دم�"ر	 آھ	�� از 

 رون�� را �04ت ظرف �#�ل� دا�ل از..  �*ط �و��: /6ت $�و��ھ �Y�ل ��

  ./ذا��م ز�� یرو و آورده

�م �*��,ش. �رد ��ر ,ش��و�� �� %ظ� #�د	�� .  

  .ر�ت ��1 م�ا�روھ�. /ر�ت �ن 	�ت را ل��و�� ی )�%6 $��ر�  ���د ��

 دار��ن�د ن�آ�ر از �ر #�ق �را�ر #��ر %دا-ل $4,�ھ �� ��دان ی ����د 

  . د�ر	 $� �ظر �� ��د او. دا�ت -رار �*��,م

  .��دان 	رخ ی��� و ا�دا��� /ل یھ� /و�� ��

 د��ر�ون ��  ��د ھ6�� دو �ر	م��.... �وھر�م و �ودش � ران وا-<� �ن -

  �$�0 �� ذوق �دت از او�د ��د� ��

  .�د�� 	ر�ون
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�ردم، )ور�ش ��و�� ل��و�� ی )6%� از را � �ھم $و-� و دم���د )دا $� 

  . �ود ���ده ;��ت �ن یرو #����ش

� �� و ده��� +*ب  را �ود�"$   . �دم ره�� �����م ��. دادم ���4 $)�د

�ردم $� ا%	�س را � �ھش $��	�  ھ�وز .  

  .ز���ر م��ر ���: /6ت

  .�دا�ت ����د�" �� $#�دا� ���ھت �0�ش

��4ر -� .  

��  ؟$# $<�� ���4ر: /6ت و �د �م ز�� یرو $

  . ��: دادم �رو را دھ��م �زاق

  . دم�د را را	�ش د	ت ا� ���ن �دن ��ت 

  . �ورا �ن ��و�ش 

  �؟�# ��ظورت 

 - L7ت؟�� وا	  

  

�ن ��1 ی�را $,���� I�ھ� ا%�*��� $�ود/ذ��  از ن�ا: /6ت. �دا��م 	رم /ر

�ن ��وم رو .  

: /6�م. /ر�ت �ر در را �د�م ���م ف��6 یرز�����6$ .  

 ھ��ون ��ر در�ت %رف �� دو ��م 	ر �� دم���� $� ا/�... $ �� در	ت

�و �د�� ا+*ل ذره �� �� 4ردم�� �,� و طف �� $/ذ�� �ودت از ا�*در... �ون 
  .ر��� �ب.�دم �,�د �� از.�6�وظ �� �ده  ران�د ی�را ت���ر�و�

 آھ	�� و زده ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د. ن���: /6ت 	�ت و -�طH و �%4م 

�م آرام و	�� .  

�ن ��1��ردم $� ا%	�س و7وح �� را -,�م 7ر��ن ر.  
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�� ����� )ور�ش 	�ت را ا��رھ�م ا� �ت....  ز%�ت 	�ل ده�6�م ��د و ر/ :

 �ن ی �6�وظ 	�ل ده اون.. $�� -�7وت �م��)� �ورد در ی�دار %ق.. ��

  .�ود

  از �واظ�ت ی�را یا �6�وظ I�ھ او���... یدار �رادر �� دو -

   �دا���د؟ +�ده �ر ��در�ون

�رد�د +�ل و دا���د.  

 اون و �ود �ودم $ز�د/: �ردم ا�م. �ت�ر ��م �� �ود �و $ز�د/ ن�ا ا�� -

�ردم )ر�ش دا��م دو	ت �� یطور.  

  .ی�دار یا �6�وظ  ��د %�1 $و در	��: /6ت و د��� $*�+� �6س 

 از �دم، $�� �ن و �رد آھو ����ن. دم��و� �)�6 �� را �����م �%�و��ت

  .	�! و "وچ. �6�وظ از ھدف،

  

 ط��, �رات "رواز ھ�ون ی�و ��و�م د���... �رود/�ه م��ر د��� ۴ 	�+ت �ردا ��
  .رم�� 

 #�-و �� 	�1د �ردن در	ت ھ� �م -�ل 	�+ت #�د. ا� ����م �� �دم ره��

  .�ودم ده��ر را #"م د	ت ی ا��ره ا� �ت ���ن �� !��زد �$��

�_ دا�ت، ت�%	�	 �$ظر��و د	�4ش د��د ��رک �� د	�م "و	ت%  ن�واز
  .��ود ر/ذار���; "و	�م $��4 م��ر� در ���ده �رطوب �رم و

�� .  

 +*,م �ود؛ ا����ه. ��و�م ����ن ش�" �وام��: �دم �,�د �� از..........  �ورا -

�$ ���  .دا�ت ��3 	ر ا%	�	م و د�

 ��د�"� و ر�ا	| را او ام $وا�	�  �� �� �ن و ر�ت�� د��� �ود، �رده آھو ����ن

  .�ودم دا��� � � ��د� ن�ا ��

- �� �  .�د�� ��د� �� ����د د��ر $و-

�م را �����م و ����ر �!�	 دا�ل را م�#� $���دھ $��-. �د ��رده -,�م 	�.  
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 ی�را �رد ا)رار #*در ش�" 	�ل 	� آد $� �دت�... د�وره ازت ھ�وز: /6ت
  . دا��م ��طر �� �وب $,�ز؟����ر ی��� $"�� �ده �� ھم روز ��

  .�ود داده ����ن و �ن ���ن ,ش��و�� در را ��ن�" و ����د +4س ���	

  . د�ر	 $� �ظر �� �$��رو +روس ��س در ����د

  . دم�د +4س أن در را ��ن�" ��ر ن�آ�ر و ن�او ی�را

 اش �ر�	�� یھ� /و�� یرو $+�* �م #�ل د،�ر	 $�� �ظر �� �,�د -د $,��

  .دا�ت ��ر��ن $#���� و �د $� ده�د

  

�ردم $�� �4ر. ��. ��م $� �4ر ��ش: /6�م و �رده ��! %و� �� را د	���م .

  ����د�" $و-� را �م��)� �ن

  

�م" ز���ر م��ر ���"  داد�  . /ر

�(��ن +�-��0 م����  $و �ود ر  .دا�ت ی��ر�� -درت $د

  . ر��� �ب -

���ردم +�ور ���رش از آھ	.  

�ن ی�را دم،�د را د	�ش � ش��وھ� 	�ت راه ی ����� و �د دراز م���زو /ر
5�  ر��	 ر��

�ردم ��زش ���� �� و /ذا��� در یرو را د	�م �ف .  

 $� �ر��س ��ز ���� $دھ�� �� و �ود ده��وا� ��ت یرو )�ف ا%�د +�و
��  . د�

  . آ�د �ش طرف دو �� �م یھ� /و��

��>��ن از 	�+ت #��ر /ذ��ن �� �0ل، �� �دا�ت $� ھ�وز ر���واب، �� ر

  .�ود دار��

%�ف و �رده "�ن ن�ز� یرو �ودم را ��4ش �� -رار آن یرو �ر�ب را �ده 

  . �ودم داده
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� و 	رش ر�ز �رم ی���4 !� از دارد دو	ت �� دا��م ��طر �� ھ�وز���$ 
�ن، آ?وش در ی�را 	�ت���د ا	��6ده /ر.  

  

  . �ود ����ر ��م ر���وا�ش

 +*ب �� -دم م��. �د -طH �ر��	ش ی)دا و زد ?,ت "�,و �� ا%�د +�و

���م ا��-م 	�ت و �ردا��  . ر

�� �,�دش -��ت ��ر�3 ی ��	� و 	��ده�ا آ�"ز���� در #�ر#وب �ن�� �0ل  

��ده �رش یرو ھ�ل ی �������م دھ�ش���د. �ود ا�  ./ر

  ./ذ��م آھو ����ن ا��ق �*��ل از 

��  �� و ��	�م�� ن�ز� یرو �� ھ��ن �دا�ت %7ور �0ل ا/ر �ن�� از $د

  .�دم�� ره�� دا�ل �� ا��ق ��ز ���� در

���د و �رده �ر !��زد ھم �� را م�ھ� ���� یرو /وش 	� ���ت یھ� /و�� 

  .���.... م��و� $� ���ظر: /6ت �0ل. �د �%و م���� یرو ��ر�3

���  . �ود �ده ��3 زھرا +�� و ا�� و ����د ی�را دم. دم��� ھم یرو را م�ا

 و $/, اJل ��غ در���ن �ن�� ز،���ر ��زار ی/��د 	*ف ر�ز زدن -دم ی�را دم
  .�ود �ده ��3 ت��ر� ���ن�� ی�ر��� 	�3 یرو

 ���ردم $� �4ر �0ل ����د�" �� و �وده دار�� )�L م�� و "�F 	�+ت .  

 ز���ر �� روزه #�د ی	6ر �� دم�ر	 ����� ن�ا �� ��;�� ده ی�را #��ر 	�+ت
 و ا	ت $�و� �4ر ا�� �� زدن %رف و ����د دن�د زھرا، +�� �� و�0-�ت

 �4ل ذھ�م #�م �*��ل آھو ����ن �*ص $� و ���ل ���د از یر��)و �<د

  .دادم ده�+* ر���5 و /ر�ت

  . ���� رت�د: /6�م و �رده ا��ره $ر+,�ا� ل�ا�و�� �� 	ر %ر�ت �� 

 #����م از $طو�1 یر���� �� را � �ھش و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش

�رد �دا .  

  .ر�ت ن��"� را ھ� ",� و د�#ر�
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  �ود، ��	�� ل�ا�و�� +*ب $)�د یرو �� ا%�د +�و ی�را

  .دادم ��4ن د	ت

�رد ����� �ط�% �ف زرد ی�ر/�� ��د. /ر�ت +*ب د�ده و �د 	وار $ر+,�ا� .

  .�	ت را �3�"�ر� یدرھ� �0ل

��د �0ل و ا%�د +�و ،$ر+,�ا��  . ر

  . دم�رز

��دم�ا ��4ن ی �� و �ردا��� �,و �� /�م دو 	رد ھوا	.  

 در و �ده �	�� ��ھ�ر یظر���. ���د ;��ت %وض �واج 	طL یرو � �ھم

���  .�ود�د �ر�ب و ز���� ھ� ا��ق و دا���د -رار �ت�

 �دن �	�� �� �ز�� $��	 I�ھ و یر�/ ��ک و /رد �� �ز�� یا ,��و	 I�ھ 

�ون �� را م���زو. �دا�ت	 4�  .دادم ��

  .دادم�� ا���م �� �ود ی��ر ���� 	�ل ده �دت �� آھو ����ن از �را-�ت

 ����� 	�+ت #��ر و 	ت��. رو%ش ���م �ردن راب�	 و �	م �� $د/�ر	

  .ھ6�� روز ھ6ت و روز

�رد د���ل را یآ�ر وار�د ی �� یرو ی /ر�� � �ھم .  

��دم�ا )�ف یا -�وه ی�وھ� از $�� یھ� ر/� �� د�	6 �ود، 1?ر	 .  

  .�وا	ت�� �5ل دم

�ن آ?وش در��� آ?وش در و /ر�  .�دن /ر

 د	���م �ن�� را ��ش ی/ر�� �*ط �دا�ت، $��اھ� /ر�� $ا	��وا� و 1?ر 4ل�ھ

  .زدم ���د و �رده �)ور

 ���ده ;��ت آھو ����ن ��ن $� �	م یرو ام ره�� � �ه $و-� -�ل روز دوازده

  . /ر�ت آ?و�م در $ر+,�ا� �ود،

  . �دم ره�� ن�ر%	�ا� �� ش���زو ���ر از

 در ،ی�د و ��! یا #�ره ���%$ �� و ��ک ر�3 �ھش�	 یھ� ��س ���م 
�� /ل�  .د��� آھو ����ن آرام و ر�3 $� )ورت یرو را �6ن �ود�د، /ر
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 و داد�� +طر و +رق و ��ک ی�و. /ر�ت آ?و�م در $ر+,�ا� ��ر ن�آ�ر 
  .دا�ت ی	رد د	��ن

  . دادم ���4 آن �� و �	�� را در $#و� ی � � دو 

   ,#ر�و یرو ����د�ش ی�را $و-� �دا�ت $��اھ�. �وا	ت�� آھو ����ن دم

�� $ز��� �� !�� درد را ��رم �د�ش وزن ��4د، دراز ��ت یرو �ردم $� 

  . آورد $�

  .�وا	�م $� را � �ھش ���وش �ذ�رات و ا����

���د  ��  . �دم�� ��د زد�� 

  .دم�دو آ�"ز���� 	�ت +�,� ��.....  �وا�دن دم

�ر ��م ن�ز� یرو �� ھ��ن. �ود �#�ل� ی��1 ھ�وز -ر�ز �ود��ر و د	��.  

�ر#� و �رده �م را م�"�ھ� �  ./ذا��م م�زا�وھ� یرو را �,د �دون $��	 د

 -ر�ز �ط یرو را ا� ��م... "  �I و زن �� ھ	ت 4$�... �ن ازدواج"  

  .دم��� اش ��,� ا��داد

  

 �� �زش�� �� ��ر ن�او ی�را �� د��� طول 	�ل دو �<د و �رد 	4�� ����ن

  .��رم $" زدن %دس �ز $راھ

��ت یرو ��  .�وا�دم $� %��ظ ش��را �ود، ��	

  	ت�� %��ظ دل �%راب �و یآ�رو ��ز

�و#! ی��و دا�ل از �د، �م �رد ��وان �� �ذھب در �و ر�? ط�+ت ����"$ 
  .آورد رون�� ی�ود��ر و �ر/� �و#!

  ". ی#�"  �و�ت ����4 �ط ن����وا���ر �� و /ذا�ت ش�"� یرو را �ر/�

 �ر�<ش و �F د	��ط و آود ا�م )ورت �ن�� F�/ و ���وت � �ھم *��د- #�د

��دم ��/ر �� �<د و �ود آ�د و ر�ت در ��?ذ یرو�  .ا

�ر#��  .�ر/ردا�دم +*ب �� )6%� !� را م�زا�و یرو ی د
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�م ر�ز. " داره دو	ت $ر+,�ا�.... �ن در	ت �و 	وپ" �� ی �<�� !� 
  . �ود �ردا�� $��-د �6ش

�ر#� 	�ل ھ�ت ی ا�دازه ��� آن دا�ل آھو ����ن �ط �� �ده "ر $��	 یھ� د

  . ید	�ور و L�)ر $��0�. دا�ت -رار

�ر#� از��رد $�� ا	��6ده ی7رور �وا-H در �ز �,د �دون $��	 یھ� د.  

�م �م $و �ود ���ده /�راه م��را )ور�ش %�ت $� ی ���� ل�اوا �� 

  .�ز�م %دس را ا��4رش �وا�	�م $� اش #�ره �� � �ه ن��و4#�ر

 ھ� ن�# ن�ا ش�ا�زا �ود، ��را%ت $<�� �ورد $� ن�# �� #��ش ی /و�� 

  . داد�� ���ن ��م �� را اش $����ر�7 ی در��

�م ا��ق 	�ت +�,� �� و �ده �,�د �� از�  . ر

  .دا��م ا���م ی�را ی��ر 1�%

  .آھو ����ن �,��ت دو��ره و دو��ره �وا�دن

  .زش�آ� د��%د $/�ھ $%� و ���ده ��ز�وا	ت �,��ت د	�ورا�ش،

��ت $#و� #�ر#وب �� و ��	�� ن�ز� یرو آورده، رون�� را �6ش ی �<��  

4�  . دادم ��

�ر#��  . $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا� ��م از �ود "ر $��	 یھ� د

�ر#� دوازده ھر )6%�ت ���م ��رھ� و ��رھ��  . زدم ورق را د

�  .�ود ��و��� را ���م ھم ��ر !� $%

  

 د	�م. �د -طH �ب�د ا��ق ی /و�� �و��ژ ی آھ	�� و ����ظم �ق �ق ی)دا

  . �ود 	رد. /ذا��م اش ده�"ر ر�3 و $#و� -�ب یرو را

�م را $ر+,�ا� $���رھ و ��	�� $)�د یرو �,6ن ���ر� ���� از � �ھم. /ر

 در�ت �رگ $� یھ� ����. �د �ط�% ��و�� 	�����ن، یورود در $ر�  یھ�

  . دا���د اطراف �� یا و-�6 $� و ��د %ر�ت �و�

�ردم $� ا%	�س ا��ق ���م در را 	ر�� 	وز.  
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  .داد�� �رف ی�و ھوا 

 -راره $��� #� م����� �د�� %	ن �� �زن ز�3... ��ره #� او��� ن���. د���

  %رف #را او،.. 	ر�ون �و م�ز��ر

   �ورا؟ $ز����

��د $� ا��6ق ی��در $,�� �وا-H در $ر+,�ا� $+)� ی)دا دن����  . ا

  .داداش 	0م

  ؟ی�وا�� $#... �ورا � و... 	0م !�+,

  �ده؟ $#: دم�"ر	 ت���� در و �	�م و �رده ��ز دھ�ن ��ر دو

  .�د�� ده��� �ط  ر�د 	�ت از دور �$ھ� 7ر�� و �ھو�ھ ی)دا

��ر یطور #� ھ� د	� �ه و ن�ا �� 	ت�� �<,وم... ��ر �� زدن /�د ���� $#�ھ 

��ر.. ��ن $� ��  ��ھ��ون ��، 

����ردم �رج ون�,�� دوازده 	�ون�	رو ی�را ����� ھ6�� دو رن،�/ $� $ 

  ! "	ر؟ $�4�� $?,ط #� او��� �و د��� ����، یا.... د�ر دو��ره 1�%

   ؟ی�دار ی��ر �ورا

  .... �و��ژ ن�ا داداش

�<0 ز�م،�� 	ر ��ت روزه دو $4� ن�ھ� ی�و ����،... دو�م�� آره آره، - 

 ی�را........  د��� د���.... م�ز� $� %رف ھم �� �<د... �,و?� �*دار �� 	رم
  . دادم /وش آزاد �وق ی)دا �� ��ر�� ��;�� #�د

��� ن�ر%	�ا� ت�%�� و ��! یرو �ردن ��ز %	�ب ی�وارد ن�#� در �� ا
  . �دارم رو ش�" ی ر�د $#�رھ د�ر	 $� �ظر �� $و �ود $ا����ھ ��ر

���م یھ� ��م را ن�ر%	�ا� ل��و�� ���ره و �رده �ر !��زد ھم �� را ���  ./ر

�,� .  

���  .�د ده��� طرف دو �� م�

  .داداش 	0م
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  �ده؟ یز�# �ورا؟ -

   ���؟ د��و� -

  . �دم ����� ��ل یرو

   �ده؟ $#-

�  .�ود زن !� ی ���?ر ی)دا. ر�ت ��1 �رم را	�م یا�رو ��ن؟ ن�%	 ��

  

  �ده؟ یز�# �ورا: /6ت و �رد )�ف )دا و 	ر "ر را ش�/,و ن�ر%	�ا�

 ی�و �ود، �,وغ  $,�� 	رش زدم ز�3 $ر+,�ا� �� را	�ش... �*ط... �� -
  ... داش ��4ل د	� �ھ�� از 4$� �� ��ر/�ه

  ! ؟$�� $� ف��<ر -)� #را -

  . +�ول و %و),� �م

  .	رده $,�� �و�� �رده، دا�" $��4, �� �و��ژ�و�� ��م �4ر: /6�م

�رده ��وم ل�/�زوJ ا%���1: /6ت $�و��ھ �4ث �� .  

��م؟ ��ر $# �ن   

 ی ���ز� در �,*ش �د ی)دا! �د؟�� �ر د	�ت از ی��ر #� ی�رد �4ر! $#�ھ
  .د�ر	 $� /وش �� $���0 $*��و	

�� � -رار و-ت ر�د �� �ب �� �ن: /6ت. ن�ر%	�ا�: �وا�دم را ���ش �ط�ا%

 	ر�� در را �ب ���م �ود -رار. ��� آزاد د	�م $� 	ت�� �<,وم دارم �,	�

  � ذرا�م؟

  

: /6ت و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش. داره ��4ل ��ر/�ه �و $ر+,�ا� -

 ی��ر -. ���4 درد د	�ت -  د. زدم ���د! +�رف. +�رف �� ز�م�� ز�3 ا1ن
 #�د ���� ا/�... �*ط... �� - ��ره؟ �رات راه 	ر � م ی�وا��� یز�# ؟ی�دار

��  ره��  ر�"� -�ب �� و �ون 

��   ؟ی�دار یا  ��د ��ر... ل�/�زوJ و ر�"� و �ون... ����-. ��+�
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  .�دا�ظ....  $�ر	 ��، -

  .دم�"ر �� از. �رد -طH را ار���ط

�� "�F آ�د، ��د� �� �� +�رف 	�دے. دا��م ا���م ی�را ��ر $�, +�رف آ�دن 

  .�ود 	�م

  .د���د�� و دا�ت �ن �� $ر�  �وش 	�ز ��س آھو ����ن

 �و� در�ت. #ر���د $� �ط�% �ن�� و �ود ����ده ش�ھ� ���� یرو �را ����

  .�د $�� $�� ���ن�� از یا %ظ� ���� و د�	6 یھ� �4و�� از �ود "ر

�رد $� ��/ر و -راردا�ت دا� آ?وش �ن�� "ول د�	6 "� �� 	ر +�رف.  

�س ی�را را ��0م ا�� �ود ���م و دور و /�3 م��را ر��)�و ن�ا ی ��طره 

  .آوردم $� �د� �� رو�ن و واL7 او �ردن

  . �د�� �,�د �دا �د��ر ی)دا او �� ���ده -دم دو

�م �#�ل� 	راغ �� و �رده رو�ن را 	��ور 	�دس�  .ر

 ق�+� �	��� %وض �ن�� �ردن ��� دادم، �د� او �� �ن را ی	وار دو#ر��
  . ھم را ����

��ب یھ� $�ط �ط ��6�د آھو ����ن �دادم ا��زه و-ت I�ھ� �دن "�ره و ھ� 

�ر�  .ا	ت +�رف ��ر م�ھ� ��ق د

�ردم؟ $� �$را�"ذ او از طور #�! $�� �#�ل�   

���م یھ� � �$ظر��و �!�	 ���ر �ت���� 	راغ و �رده �ر !��زد ھم �� را ��

�م�  . ر

 $��- �4,ش �ر�H ی �<�� در $��دو- �04ت �5ز �� ت�	4و�� +دد #�د
� و ���ده	0"�! �  . �ود �ده ",�پ ھ�وز ی���د یھ� $",و

 #�د �� م���وا� �� �و��م��  را ش���*�� ��د ��د �دا و ن�ر%	�ا� #�م از دور

  . م��� ی��ز ھم �� ��ر�� *��د-
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��4 را �6	م. د��ر $� وا�! م��را و م��رد $� ی��ز �و���ل ھم �� �4� 

  . �ود *��د- 	ت�و� �ش 	�+ت. ��	�م $)�د یرو و داده رون��

  .	��ور �� �دم ره�� ���د �� 

�م�� !�� ش��را م�دا�� ر�� و �رغ ��م ا/ر�".  

  . /ذا��م $)�د �� �ه��� یرو را م�"�ھ� و �رده �م را م�زا�وھ�

  . �د�� �,�د $��� �م ���ر 	��ور از و �ود 	رد ����

 و م�د���د $� ����، �رگ دن��� ی %ظ� �� در	ت +�رف، �� ��طرا�م ���م در
  . �دا�ت و�ود ی���د و ��طره I�ھ آن از �<د

 ن�#�  ر�د و �ده دار�� �واب از روز !� ا� �ر �<د و دا�ت دو	�م +�رف
  .$	�د/ ن�ھ� ��. �دا�ت $%	

�ردم "ر را 	��ور آب.  

�ردم دم دو��ره را ی#�. آ�د �وش �� 	��ور  .  

  . /ذ�ت �� از 	�+ت

 �5ز �� ت�	4و�� +دد #�د ھ��ن و دم ���� ی#� ��م، ی�� ��. ��د�� +�رف

  .�وردم را $��دو- �04ت

  . �داد �واب م�ھ� ���س �� +�رف

 زدم ز�3 ��ن� ���� �� �� ده 	�+ت و ��ود د	�رس در ن�ر%	�ا� ل��و��

  .ا�د ��ده�� ���� �� ھ�وز �دام I�ھ /6ت دا�

  .�ود 	رد ����

%�ف �� ��م، � �ه آھو ����ن ا��ق ��ز ���� در �� �� آن $� �� ا��ق �� ا�7

�م �ودم�  . ر

 یھ� ���� 	ر و �ط�% �ف �4	�� یھ� $��� یرو از�رف $��ز� ی ��1
  .�ود "و���ده را �و� در�ت
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 �ط�% در �� -درت �� $�	 ا�� �دا��م "�و ر�ز از �دن ��رج ی�را $,���� I�ھ

  . د��و� $�

  . �دم �,�د ��ت یرو از و �رده �رو �ر�دار ی���رو�ر� دا�ل را م�"�ھ�

  .داد�� �رف ی�و ����. �د $� ��رج دھ��م از ���ر �6س ھر ��

 6ون�آ 	�ت. �دم ��رج ا��ق از و ا�دا��� ���� یرو را �ر ��زک ی"�و 

�م�  .ر

-�  �؟��: دم�"ر	 دو��ره. �د ��و-ف در �� 7ر�� ی)دا �؟�

  . د�ر	 $�� /وش �� �$)دا I�ھ

  . �د وارد $آھ� در �� 7ر�� #�د دو��ره /ذا��م ش��� 	ر �� را 6ون�آ

 ��4ل�(�  . �ود در �*��ل $��-د ر�3 یھ� م�	 $ا

�ردم ��ز  را 	�����ن $�رو� در.  

  !��ود ��ر در �$	ر�� �وج I�ھ

  . �دا�ت ھم �� $��6و� رون�� و ���� %رارت در��

  �؟��: زدم داد

 �� ��� ا�راه �� و ا�دا��� س�� ن�ز� �� $� �ھ. +�ر�م: داد �واب ر�

 �دا�ت ا��4ن. �ردم +وض ����ک و 	رد یھ� �$د�"� �� را /ر�م ی���رو�ر�

 را ھ� ",� و وان�ا +رض ت�و7< ھ��ن �� ن�����را �ود �دا �و از یا *��د-

  ./ذا��م 	ر "�ت

  . �ردا��م +*ب �� -دم م�� )ور�م �� در $��/��� �ر�ورد از -�ل 

�� رو و ر�3 -ر�ز /�ن �� ھ�راه در ی ����� از 	ر+ت �� +�رف� وارد یا ر

  .�د

  . 	ر�� از زده G�! "س؟ �$��� از

�م ده���د را ش�)دا ��ر�  .آوردم $� �رز��ن د��� �ن را �,��ت ن�ا ا�� /ر

  �ود؟ ��� روز�د ظ�ر از �<د م�� و #��ر از
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  . /ذرا�دم 	ر�� در را )�%م و �ب و ظ�ر از �<د ���م �ن

�رد �ر�ورد م�زا�و �� $�%4� 7رب �� /�ن ���رم از +�ور ھ� �م.  

 ����ن 	�ت �ر H�	ر و �,�د�ر را ش�/���� و /ر�ت ده���د را ام ����	 

  .�ردا�ت

  %�7ره؟ �$#�... ��وردم )�%���: /6ت و /ذا�ت ھ� ",� ���ر را /�ن

  .�ود �ده ���م -�ل روز 	� ھم ر�"� م،��دا�� ��ن. ر�ت ��1 �م ی /و��

  .م��دار �ون... �� -

  .����� دا�" $#�ھ و-ت I�ھ �� �و�� ن�ا �و... ���� یا -

��� و /ذ�ت $#و� در � � دو از � "� یرو م�ھ� $رو�ر� ���ر را ش�ھ� $

  . آورد در یدر

 در. �دم وارد 	رش "�ت ��),� /�م #��ر ���%$ ���ف  ��� �� را ش�د	

�رد رھ� ��ل یرو را �ود د،��� $� ھم .  

�ن در	ت �رغ ��م س�	و	: /6ت ��$  �<دش �ذار �$#� "� �ورم،�� $��

  !	رده؟ ا�*در #را ����ا... #	����

 دم �$#�... دم�� رو ھ��ون ب��ر� ا1ن: /6�م و داده ���4 وار�د �� را م���زو

�و زم�ر $� رو ل�/�زوJ �و��ژ�و�� رم�� �<دش ��م، $� H��� ����ر  ��� و 
  . �رم�� س�	و	 و ر�"� و �رغ ��م و �ون ھم �<د... ��� /رم �و��

�ن ا	�را%ت ن��� �و .  

�ره �و��زه ر،��  یر�"� س�	و	 �*ط... �و��: /6ت و داد ��4ن ی	ر .

�رل و /ذا�ت ز�� یرو را ش�"�ھ���  . �ردا�ت را ون�ز��,و 

  .�د ��3 ام ���	 ی -6	�

�ردم "ر��ب )ور�ش 	�ت و �ردا��� ام ���� یرو از را "�و  .  

�م آ�"ز���� 	�ت�  .ر

  !وو��؟�د #��.... یھو -
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 در یھ� ا�م �� و زده ���ر )ور�ش یرو از را "�و. دم�#ر� #�ر#وب �ن�� 

�� ھم��رد $� � �ھم ر.  

  .رون�� /��و: /6�م

  .  ر�ت ��1 	ر+ت �� ش�ا�روھ�

  ؟؟$#

�� ���,� � 6ت ی #�ره /��و �ن ی �و�� از: /6�م �,�د �$)دا و ��رده $

�<��ش و زده� �� ���  .د�و��د �د ��ز ھم از ر�

  . ��ود $�و� !� ن�ا! وو���د -

  . �د ی�د $��� ����ا �وام���... رون�� �رو �ن ی �و�� از /6�م ��ت -

  .�د ل����� �,و �� $�� و �ردا�ت ز�� یرو از را ش�"�ھ�

  ؟$# $<�� ن�ا: د�"ر	 

�م �,و �%4م و �,�د �$-د��� �� �  . ر

�� �  .دم��� -درت ���م �� و زده #�3 ر� ش یا 	ر�� ��"�ن ن�آ	

  .�د �,�د �� از 

  ./ر�ت �%4م را م���زو. رون�� �و�� ن�ا از /��و -

�ردم ��� درد از  .  

  .)ور�م �� زد زل و �ر/ردا�د �ود 	�ت �را

  . �ود �رده !���ر را #����ش و �ده ��*�ض �4ش

�رد $� دا�" ���ھت ن�ر%	�ا� �� ی ر�د ز��ن ھر از ��ر�� ت�+)��� و-ت .

  . �ود او �� %ق. 	ت�� �وب %�ت �و... �	�: /6ت

  . ر�ت $� او د��� ��طر ن�ھ� �� �وا	ت $� ��/ر دم. �دا��م $�و� %�ل

 �ر در را و�ودم ���م $�د/ رھ� و �$���� ا%	�س �ودم، /ر	�� �ود، 	ردم

���  . �ودم ن�?�  و /ر

  . �وا	ت�� را آھو ����ن دم
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 �� را م����. �وا	ت�� را -�ل 	�ل ده ��ر��ن +�رف دم #����ش �� زدم زل

 +*ب و �رده وارد ���ر اش ���	 ی -6	� یرو د	ت �ف �� ��رده، ھم

�م��رد م�رھ�. ر  

 در. رون�� /��و �ن ی �و�� از...  م�� ��ت دارم ��ر ن�آ�ر ی�را: /6�م. 

  . /ر�ت �4ل ش���� یرو �$)دا و 	ر "ر "وز��د

�رل�� �� $�%4� ی 7ر�� ���رم از +�ور ھ� �م و �رد "رت ز�� یرو را 

  .زد ام ����

  .ی�د $روا� - 

��� 	ر+ت ����رد "� �� را ش�ھ� $.  

  .ر�ت. دا�ت ����� یا  ��د ا��ظ�ر وو���د �� از

  .ر�ت در �	�ن �دون 

 �� �4  .�دم ره�� ی"�در یرو $رھ�� ی 

  

 !� ی�را. دم��� ن�ز� یرو �و��ژ���� �� $���� یھ� ",� ���ر �� را /�ن
 $�ھ�	. �ردم �4ر $#و� یدرھ� "�ت 4$���ر �� و 	��ده�ا �� ھ��ن *��د-

  .�دا�ت �رس $�ھ�	 �دا�ت، �رس

�*ط ،$�� د��� �ب  �� )دا و 	ر "ر را ام �ده %�س �6س! دا�ت �رس $

  ر�د د��� �ب. �ردم ن��"� ",� �� ",� را ی�ر� 	ت�� /�ن و داده رون��

  . �ود ن�	�  ام ���	 ی -6	�! �دا��م دو	ت ھم را +�رف

 �د�م ���م ا�*��ض. �د ��ز ھم از $�4%� ���ر �� �و��ژ���� در � � دو

  . زد�� ��د -,�م. �ود درد��ک

 $� $����"� ا%	�س �ودم �رده $راھ را +�رف دادن �%ش �دون �� ن�ا از
�ردم.  

  . �ردا��م #پ �� $-د� و �ده $�ھ�	 وارد H�	ر و �,�د /�م دو ��
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�س �� �<د و �ود ���س در ز�ر وار�د �� ��;�� #�د د	�م ,� �دن رو�ن و د�

�*ط ،$�� #راغ ����ر و و� از �ود "ر �� ھ��. �ردم آرا�ش ا%	�س $ 

  .��ک و +��4وت

�*ط �دا�ت �رس 4$���ر. دا�ت یآور �6*�ن ب��ر� ل�/�زوJ و �م ی�و � $و-
 و �د $%	 �� ل���د �ورد $� و�د�" -�ل 	�ل ھ�ت ی ��طره و �و��ژ���� ��

  .�د�� ���ده ��را%ت

���ر را $#و� ی ��"� #��ر H��� 3رو و ر� ���ن 	راغ �� و /ذا��� ر�/ 

�م ھ� ",� یرو�  . �ود ز��"� $��را� و ��! ?روب. ر

 �ن �ردن %�س $و دن���د *��د- #�د و �ود $�و� د��� و ����� -)د د���

 و ر�ت ��1 م�"� از �� $	و	4 ���ر !،���ر ن�ز� ر�ز در *��د- ده ی�را
��ده دام �� +��4وت�  .�دا�ت یدار ��ده �4�� I�ھ م،��وھ� �ن�� ا

  . دم��� ��1 �ود ھ�راه را /�ن ز%�ت �� و 	��ده�ا ��#��ر"� یرو

���� ���ن� �ن�"� ام �وا	�  . �ود *��د- #�د ن�ا �

%ظ� ھر �� Jر�� ل�/�زو� ی�را دم�ا� و $��� $� �د،�� $�� ���H دا�ل ی�
�رد $� دا�" ی��ر�� -درت �� آن �رک .  

 م�-د��� 	ر+ت. دم�"ر ن��"� ��#��ر"� از و �رده "ر��ب ن�ز� یرو را /�ن
  ! �ود دن�دو ���� در، �� دن�ر	 ی�را

 ا/ر �� دا��م +�,� ��7 آن از �دن دور ی�را آ�*در و �رده ���وش را #راغ

 ��ود، �و��ژ���� در /ر�� �دن دار �#� �د����و�� ی ��ر�� �4رار از $� را�

 $�د� �� ���م 	�+ت م��. �ردم $� �رک را آ��� درھ�، ���ل �	�ن  �<داز
��دم�ا �و��ژ ���ر �ده ��*�ض	 �� از �� $���0 ی/ر�� %س �� ت���� در 

�� رو و ر�3 $#و� -�ب "�ت� �4ل م���� یرو ��ر�3 ی���د اش، ر

  . /ر�ت

 �� ن�ر%	�ا� �� �و��ژ���� ا�دا��ن راه �� ی�را ��ودم ���ور �� ن�ھ�
  .�ود $�و� ��ر رم��  ���س $ر+,�ا�

�و ���ر�م ��ل و "���م ��ت یرو ��	�� .  
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 ن�����را �ود، �ن ی �6�وظ ن�ا و دا�ت �و�� و �را-�ت �� �ز�� آھو ����ن
��د +�ده �ر را ��رھ� ر�	� ا���م ت��	Jو $ر+,�ا� و ن�%	 ر�ا�� ز��ن. /ر

�� ی �6�وظ ن�ر%	�ا� �ود، ��ر/�ھش ر�در/ $ر+,�ا� �� �$ھ���  	ت�

�ر �� ����ن �ردن و �ز�� �ورد ل�و	��  .�د�� دار +�ده را د

� $� "�رک �� $ر+,�ا� �� ��رھ� دن�د �� ن�ر%	�ا� �� و م�رY� �4ل��وز ی

  .ی��د

  ��ن در ی�را $�و� ی ����� آھو ����ن $�	� !� /ذرا�دن از ن�ر%	�ا� ر
�ر �طب �� زدن 	ر از �<د ���ھ� $ر+,�ا� $و �ود �� �� $طو�1 روز� د

  . /ذرا�د $� و-ت �� �� ی�%�د

 و $ر+,�ا� �ردن د��ر و "�	�ژ در /��ن $/�ھ $%� و $�	� و ��م
  . دا���د %7ور ���ھ� ن�ر%	�ا�

 و ��ه #�د از $�و��� ھزار دو ا	��4س ھ6ت و $�و��� ھزار "�F ا	��4س دو
  ! دا���د؟ -رار 6م�� در ھ� "ول ن�ا -�ل 	�ل #�د د���

�و و �ده �,�د�ردم �ن �� را م�"�.  

 "س�# �	�� !� د��� و �و�آ�, رب، ،یر�"� س�	و	 ر،�"� ��ن، �رغ، ��م 

��  .$��4 	ر

��4 را �6	م �4� ام $د	� ف�� دا�ل را ���� د��, و "ول ف�� و داده رون�� 

  .ا�دا��م

 را %�م و %س $�و� ��"  ا7طراب"  $و ��ود $���	� ی واژه د��� �رس 

  . داد $� �رح

 �� را -,�م 7ر��ن -در���د ش�ا�زا �ط،�% در �� دن�ر	 �� وان،�ا از +�ور ��

�ردم $� ا%	�س و7وح.  

�� ی��ر ن�آ�ر �ن  �� ���� $�� ��طر �� را �ودم �ده ��رج ���� از �$
�ردم ��ت را ا� ����م و زده زل در ��! آوردم .  

  ! ��ودم ن�ا �ن

�رد $� زده و%�ت �را آن �� �ردن $" %�ل ن�+ در و �ود ی+�د �ودن ن�ا .

  .ر�ت ��1 �م ی /و��. �دم ره�� �و#� �� و �رده ��ز را در
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 ا%�*��� $,�� ی	�دھ� و روز�ره و ی+�د �و7وع ن�#� ��طر �� ا7طراب 

  . د�ر	 $� �ظر ��

��4 را ام �ده %�س �6س �4�  . �دم ��رج ���� از و داده رون�� 

  .دراز و "�ن یا �و#� 	رور

 ��� از �و��ه یھ� /�م ��. �,�د $	�  ی�ر��� و �و#� طرف دو یآ��� یدر�

�م ش�" رو �ده�" در و /ذ��� Rو#� +رض�  . ر

. �ود �ن�)6در ���م %�ج �� ��<,ق ی ط�*� دو ی ���� یروز ١٧ "0ک �رج

  . ��ر��ن یا #�ره و ده��� -��ت �� $رز��"

�� ����ن دن�د �� ��ر !� یا ھ6�� �دن، ر�/ ن�ز� و ش�"� �4	�ن از -�ل 

  .آ�د $�

 �م�ا�ر ط��ت و $�ر� �� و د�ر	 $� ش�ھ� ���� 	ر �� دش�	6 ی�وھ� -د 

  . �ود

F�" ل�	ل �- ��ر از �<د $و-� �ر ���� �� $ر+,�ا� �� /ردش 	�+ت #�د و د

�$ � ���م %�ج یآ�ر ی ���� در �*��ل زھرا ���ت ر�3 �ه�	 ��ز م،�/�

  .�ود "�رک �ن�)6در

  . ر�ت ��ت �� ���ھ� زود�راز ��م، �وردن �دون �ب آن ����ن 

 "0ک 	�����ن �ردن �راب ��5ول ��ر/ر #�د و $4����4 ل�� دو �<د ��ه دو

  . �ود�د ١٧

 �ه�	 ی ط�*� دوازده �رج �� $�� ا	��ب ن�او �<د ��ه #��ر و 	�ل !�

 ھم �و#� ن�ا $دا��� دو	ت ی	�������� ی ���* 	ر�و�ت. �د ا���م ر�3

  . �ود ن�ھ�

 �رد �� ره�� و �و#! $�*� یروز ��1�ر �و#� دو 	ر �زرگ ��ر�ت 	و"ر

  . �ود د�ل "�ت ��	�ل��

  .داد�� "ر�*�ل ی�و. �دم واردش ��ر ن�او ی�را

 یھ� ا�م �� و �ود ��	�� و�ر����" "�ت یورود در !��زد �$�� �وان ی�رد
�� ھم در��رد $� وارد 	�م�	 دا�ل را زن یدھ���ر اط0+�ت ا%���1 ر .  
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�� ����/$� ���م ش�" راھروھ� �ن�� آھ	��ر�� د���. دا�ت $�و� %س. ر� �� 

  .زدم $� 	ر آ���

  ."6! و ت�	4و�� و �04ت از "ر �,�د ف�رد !�

 $��4 	ر�� "س�# �	�� دو و �رده �رور ذھ�م در دو��ره را د��ر 	ت�
  .�ردا��م

 و $)�<� یھ� �#�ل� از و �رده دا�" و	ط یراھرو در را �و�آ�, و رب 
  .�ردا��م یر�"� س�	و	 و ر�"� ھم آ�ر ف�رد �زرگ

 �رغ ��م: دم�"ر	 و /ذا��� �وان �رد �*��ل ی�,ز ز�� یرو را م�دھ���ر

   د؟��دار

  �و��؟ ��: /6ت و �د �,�د $)�د یرو از ز%�ت �� 

- �	 �� �رغ ��م ���� !� �ردن )ورت ن�ا در و دم��ر�� ھم ��ن د��� دو�� 

��ر �  . �د�� $	�

 یظر��� آن دادم�� ا%���ل و �ود ی �	�4�� -ر�ز یھ� �<�� ر�در/ � �ھم
  .���د ���,ف یھ� 	س از $ا�وا+ �رد 	ر "�ت �و� ل یا ����

  . �دم $�� درون از. �و�ن "و�)د و ھزار 	� و �)ت -

 �رغ، ��م 	� ھ�راه �� آور، ���ت ی ��4�� !� /ذا��ن 	ر "�ت از �<د

 م�"� و د	ت ا� ���ن ی	ر��. �ردم �رک را ��5زه "س�# �	�� دو و ر�"�
  . �ود�د /ز�ده �رد �,��ت و ر��%* 	ر از � �ه. �دا�ت ھوا �� $ار���ط I�ھ

  ./ذ��م ��5زه ھ��ن �*��ل از دو��ره 	� ! دو �� �<د *��د- ده

�� ھم در یا���� �� ھ�وز �وان �رد� �� و �ود ��	�� و�رش����" "�ت ر

  . زد�� %رف �,6ن

 در �واز #�م و �ذاب یھ� -6	� �ن�� زدن -دم �وب %س *��د- #�د آن ���م

  .ر�ت ن�� از درو�م

 از �و#! ی ��4. �دا��م ��5زه ن�ا �� دو��ره ��ز/�ت ی�را $,���� I�ھ 

  . �د �ر د	�م یرو و /ذا��� دھ�ن �� را ��ن ی �ر��� -	�ت
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�*ط ،$��. �ود �ده �روع �م �م ��ران. �ردم �,�د آ	��ن 	�ت را 	رم ��$ 
  ./ر�ت ��ن درو�م در �وب %س

  .دم�دو را ���� �� ���ده $��- ��ر #�د �د �د�ز �� ��ران �دت 

��	� ���� م��0 ی/ر�� ھ��ن و �	�� را 	�����ن یورود $#و� یدرھ�$ 
 �� ھ�ز��ن و /ذا��� آ�"ز���� ز�� یرو را م�دھ���ر. ����د م���� یرو �%و

�ردن ��ز ����و یھ� د�م 	��ور 	�ت "��  . ر

 را م���رھ� ����4 %�ت ن���د�ر �� �ن و �ود )�L *��د- 	ت�� و ده 	�+ت

��ر I�ھ ز،�� �ردن ��H و )�%��� �وردن از �<د #ون دادم $� ا���م 

  .زد ز�3 �,6ن. �دا��م ا���م ی�را ی ر�د

 ��   .�ردا��م  را $/و� و ��	�� $)�د یرو ی#� وان�

%ن آن �� �دا �� $���و�.......  ���وم ��م رو�ن �رات رو ز�# �� #�د �ذار - 

� آورد، ز��ن �ر $+)��� و ��د��  .  دا�ت ی�د�ز د�

 �ود �م �وھرم... �	� م��ود ��� �د�ت در ���	 �� د	ت �� 	�ل ده ن�ھ� 

��ر اون �4ن، رو ��ر ن�ا ���د، ا�را رو ���وم د	�ورات د��� ھم "	رم 1�% 

��ش، �6س �ن�� �و��ه �ر)ت در........  �4ن رو�6�م /ر/ :�� �ن ��ن دا�  

  .ر��� -

��X ��  !د�

  ؟ید����... $�4�� رون�� ازش رو �ن ی �#� �� 	ت�� �و ی�را �و�� اون -

�ن ��و�ش - .  

  آزار زش�� ی)دا ھ�وز و دا��� � � /و�م از ��),� �� را �,6ن" 

  .�ود دھ�ده

  .د��� $� $ز�د/ �� ی �و�� �و د�دار 	�� ده �� � م ��ت �ذار $دو���� ا/� -

 $# $�6��� �وده، ����ن ��طر �� م��رد )�ر ھم ا1ن �� ا/� �د، ��وم 
    م؟��
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 �و�� اون از رو /ورت و $�� ��H رو �	�طت و ��د د��� ��� ��وم �� #�,م

 و ده��و� �,6ن یرو را $/و�... م یھ� �#� �� زدن %رف �� %وا	ت.. $�� /م
  . د�رز $� �د�م ���م. �ردم "رت وار�د 	�ت را وان�

 ی ���ده $��- و ده��� ز�"ر از را �ش�	 �ورد، ز�3 ��رھ� و ��رھ� �,6ن
  ./ذرا�دم %�ف ر�ز و ��ت در را روزم

  

�� ����ب و ا�دا��� م�"�ھ� یرو را $��ز� ی"�و داده، ���4 ��ل ی د	� �$ 
  . آ�د $� �و�ش ��ر ن�ا از آھو ����ن �,�د ی)دا �� ا�	�ن �ش��. �وا�دم

��ب ش��را �,�د ی)دا ��. م�/ذرا�د $� طور ن�ا را روز��ن از 	�+ت #�د ��� 

  . م��رد $� )%�ت �وردش در �<د و �وا�دم $�

 #�د ھم $/�ھ داد، $� ��4ن 	ر �0�م رد �� د���J در او و  6�م�� را �ظرم �ن

��,��ر در �  .�و�ت�� �,دش �دون $��	 د

�� ا	ت ن�ا در �� یھ� ی��ر�� و ��04ت از ی�ر��	 $ا), ل�د وا-H در"  

��ب��� م�	��� وا-ف �و7وع ن�ا �� و م�ا �4رده �ط�<� را $ھ	� ���ن  

�� �4ل $�ظ� $� و �ظم از $ھ	� ���ن �ود� $�ظ� $� و-ت I�ھ ��. ا	ت /ر
 در م؛�ر�"ذ $�� را�%$ �� ر���"ذ ا����ب ا�رى $ز�د/ در $�ظ� $� ��د�ا 

 $�ظ� $� و �ظم از ن�ھ�#�. �رد ��د�ا �ط,ق �ظم �وان $�� /�ه I�ھ و ا	ت
 در م؛�ر�/ $�� ا و <ت�ط��%$ ���� <ت�ط� �$���ز  	��� آن از $	� 

 $�ظ� $� و �ظم از $ھ	� ���ن. ا	ت $�ظ� $� و �ظم ن�ھ� در/رو �ود���
��  . ا	ت �ده 	��

 �$ھ� #�ر#وب �� را �ود ذھن �� و ��	ت ذھن ی��ز �� �ظر �ورد د��ن�#

�� از یز�# ا/ر ل�د ن�ھ� �� و م�ا داده +�دت م،�ا �وده ���4رش �ود��ن 

  از. ��د $� ��د�ا ��ش و $��را%� �� ی�را �ود، ��رج آن

 $ذھ� یا و ن�ا �ط��ق را �ود اطراف ط��% ��ر�� #� ھر  ر،�د طرف
�ر �%�ل م��� $طرا%��  . �ود �واھد �ر 	�ت $�ظ� $� ن�

  ... " $�ظر�  در را ��,ل ���� !� �;�ل، ی�را

  .�ورا -
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�� ��1 را 	رم �ده /رد #���ن ���  . �دم ره�� ن�ر%	�ا� �� و /ر

�� اوج ��/��ن 7ر��ن�  . /ر�ت آرام $طو�1 ر���Y �� -,�م ی /ر

  .�ود�د 	��ده�ا ھ�ل �ن�� د	ت در �$ھ� 	��� �� دو ھر +�رف، و ن�ر%	�ا�

   �ودم؟ ��ده %7ور��ن ��و�� طور #� ���	ت؟ %وا	ت -

  .	0م: زدم ���د ن�ر%	�ا� �� �*ط و �رده )�ف ��ر

�! �����س از ھ6   .�ود ن�ر%	�ا� �� دارم�د ن�دو� ن�ا و /ذ�ت $� دا�

 ر�ز و �ط�% در را یا *��د- ده آ�د، زده 	ر ا�روز ����د ھم -�ل روز #��ر
 ھزار ده ا	��4س 	ت�� و �ورد ی#� ����ن !� /ذرا�د، ���� �و��ژ و ن�ز�

  . ر�ت و /ذا�ت �� ��ل یرو $�و���

��	�و H��� و ��ن $و �دا��م ھ� "ول آن �� زدن د	ت ی�را $,���� I�ھ$� 

  .�ودم �ده ���م ی#� و

 اط0ع $� دا� و �ن ی/6� و ی�%�وا از وا-<� ن�ر%	�ا� �دا��م ��ن�اط�

 �ن�� �ورد ن�ا در �$/6� و I�ھ )ورت ھر در رد؛�/ $� ده���د را آن �� ا	ت

  . �ود �داده رخ ��ن

6�م د�<� )د -/  در ن�ا �� $# ی�را �و��ھ�، وارھ��د... ��وا /وش �و $و

��>   زدم؟ -6ل $

  ���ھ� �� ن�ا ی�را

��  . دا�ت $�و� %س ش�)دا $� را� روں.���� �	

��� ھ�ل، �ن�� ��، ھ��ن +�رف و ر�ت آ�"ز���� 	�ت ن�ر%	�ا�� ی���
��4 را �6	م. آورد در را ر� ش $طو	 �4�  . دادم رون�� 

 ن�ر%	�ا�. دا��م ا+�را7م �ن�� و +�رف �� �دن �0م ھم ی�را $,���� I�ھ
  .م�دار ���ون: /6ت

�� ش�ھ� �6ش $��� رد از را ام ره�� � �ه� آ�"ز���� در 	�ت را 	رم و /ر

  .#ر���دم

  ���؟�ا
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  .آره

��ب 	ر+ت ���  . �دم �,�د  �� از و زده ���ر را "�و /ذا���، ز�� یرو را 

 %7ور $و �ود دھ�ده آزار م��را $�� ��ن ی��ر $� و $�و�� �م د���

 ی�را و �رد $� ز�ده را ���� ن�ا ��ن�ھ� ���واده و $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا�
  از +�رف و ن�ر%	�ا� "ر ید	��� ل�د دا�ت؛�� � � ��5ول �را یروز #�د

��م ز�� 	�ت و �ده آ�"ز���� وارد. �ود ن�ھ� د��ر یھ� 	��� #را: /6�م. ر

   ؟$� 6� زود�ر

- �� �>� را وه�� یھ� 	���. ��	ت $)�د یرو ؟یدار �$#�.... او�د ش�" د

���ر 	�!� ���م 	��ور 	راغ �� و /ذا��  . ر

�رده #رخ /و�ت - ����ب ،یزد�� ز�3 ��ش... م��دا� ���� +�رف...  �� یا 

�� داده �5م�" د���: /6ت ��  .ر	ن��  ��د *��د- ده 

  . ��ودم �ن ���ط�ش د��رد $�

 م،�دار ��ر �ردو�� 	�+ت دو $4�... 	ت�� ��م �� ی�ز��: /6ت ن�ر%	�ا�

  . م�ر�� و م�ز��� %رف

 دا� �� �زن ز�3: /6�م و �رده ��رج 	��� دا�ل از را /ز $#و� ی �<��

�ن دم �$#� �*ط �و م،�د+و� $ر+,�ا� $�و�� ��م... �� $ھ�  ��م �ون  

�ردن ��ز و-ت د	���م. �ن آ��ده وه�� ظرف �� و �  .�د ��! ی�<د ی 	��

�رد ��*�ض را �4�م �د $%	! ��ودم د+وت $ر+,�ا� ی ���� �ن.  

�رد $� � �ھم ره�� +�رف و �ود ,ش��و�� �� ��ر ��5ول ن�ر%	�ا� .��$ 
�م ده���د را �4�م درد��ک +07ت و �ده ������� از را ل�آ� $�<��. /ر��	 

�م �ت���� 	راغ �� و آورده رون���  	�را. ر

  ؟یآورد ن���� از رو �دارک -

  . �ود ن�ر%	�ا� ���طب +�رف

  ��؟�� ���ص ز�# ھ�� �R,�ف ا�روز �ود، "ر د	�م... �� -
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��ر $#: /6ت و �رد �دا ,ش��و�� ی )6%� از را � �ھش ن�ر%	�ا� �$ ��$ 
   �ورا؟

 -راره �6ر �� -. �ود �*��,م �زرگ و 	��ل��ر ی�ور ل�آ� ظرف �� ا��رھ�ش

  �6ر "�F م���� د��� و $ر+,�ا� ��... �د��

  ���� ز�� یرو !��و# ظرف �� دو �4ن، �,و?ش $,��

�����.  

  .�ردا��م ز�� یرو از را ظرف و داده ��4ن �;�ت +0�ت �� ی	ر

�� یادار ی��رھ�.. 	ت�� �<,وم: /6ت +�رف 	وال �واب در ن�ر%	�ا� 

��ب %	�ب� دو ����4 و-ت �� �د ��وم ��ر روزه دو ید�د و-ت �� �داره، 

 و داد �ت���� �� را اش ���4 ���	 �� د	ت +�رف. ���4 طول ��ه 	�
   ھ	ت؟ $%	�� و در	ت ,��و� ن�ا %�1: د�"ر	

 را ورا;ت ا�%)�ر ی��رھ� ا���م -)د یزود ن�ھ� ��! ل�و�. �د ز�� م�/و���

  دا���د؟

�م 	��ور 	راغ �� �  . ر

��رش آره، ��	%$ ���� ش����	�� �ن،�ط�� �� زده ز�3 $ر+,�ا�... در	 

�# �,�� ی��رھ� ���م طرف �؟�ا /�ده �� ا���م رو دادا�ش و �ودش $و

  ....ده��

1��� �را�ون رو ,ش�و� و �رده -�ول -�ل ��ه #�د ��ر اون $	��رودر�� �و ا%

��  .�6ر	

 �وش %�ل در 	��ور ر�� و ����ر ی-ور دا�ل را ھ� دا�� دو و ��! ی#�

�ردم ��ز را .  

����رھ� ن�ا  ��� $� 	�ده ل�و� ��... 	ت�� ده�#�" $,�� � رو ��-7 -�ل م�/ر

  .م��د ��ش د��� �و�ن �دات ا1ن م،���د $�

  .�ورد ز�3 ن�ر%	�ا� ل��و��

 ا1ن �ن.... ��4�� %	�ب ل�و� �� �ودش /6�� �ن�ط��: /6ت و �د �,�د �� از 

�رد �رک را آ�"ز���� /ردم $� �ر .  
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  . زم�+ز 	0م -

  . د�ر	 �� یدو ھر /وش �� $و �ود آرام ن�ر%	�ا� ی)دا 

��رد ھم �� را ش�ھ� ",! و �رد ��ت را ا� ����ش +�رف .  

  �ده؟ $#: دم�"ر	

. 	ت�� 	�ل و 	ن �� �� �ودن $+و7: /6ت و 	��د�ا )�ف �رد، ��ز #�م

  .�ردا��م �,و �� -دم م��

  �؟�# ��ظورت -

  . �رس ��رت ��: #����م �� زد زل

�� ���  �د ��رج آ�"ز���� از و �ر/ردا�د را � �ھش ر�

 د��� و +�رف ��. دم��� ن�ر%	�ا� �� $"ر	 ا%وال ھ� �م را ��ش ی)دا
��رد ��4ر ��	�ن، ی�را $ر+,�ا� �<�رف �*��ل در �<د و �د $�<ر .������� 

�وت ز��ن �ورد در $ر+,�ا�. �ردا��م را ی-ور و ده�# $��	 درون را 

��ش.  اش ���� ت�و) و �رد $� )%�ت "در��ن �� #�,م �را	م از �<د 

�*ط ���د�د، $� ���ظر �! �� و �رده ��ت را 	ردم ا� ���ن. �ود ���ده ھ6
��وم �� #�,م. "  �د �4رار /و�م در �دا R,��ت. دم��� ق�+� �6س #�د 

�� /م �و�� اون از رو /ورت و $�� ��H رو �	�طت و ��د د��� ���$ " .

  .�دا�ت ا��Rن

�و آ�"ز���� در �� دن�ر	 از -�ل. دم�د را ��ل $"�� یرو �ه�	 و �,�د ی"�

  .  �دم ھ�ل وارد

  . �د /م ن�ر%	�ا� �0م در 	0�م. �ود ��	�� +�رف و $ر+,�ا� �ن��

�ن �� رو�ن $طو	 �ردا�� راھن�" ���؟ $�� ��د�ا $��4, �� �و7وع ن�ا - 

  .  دم�د��� را #�رھ�ش. دا�ت

  .دا�" رھ�ش�� یا -�وه "�ت "ر ی�وھ� و �ود ن��"� 	رش

 �,و.  /ذا�ت ز�� یرو و �رد �دا �$�� #�د د	���ش �ن�� یھ� �ر/� �ن�� از

�م��م �*��,ش را $��	 و �ده �م. �رد "ر را ����م +طرش �,G ی�و. ر�. /ر

  . ���م ��4ر: �ردا�ت $����� و آورد ��1 $�� را 	رش
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�م $ر+,�ا� �*��ل را $��	 و �ردا��� +*ب �� -دم !������� %واس $�. /ر$ 
  . دم�#ر�. /ذا�ت ز�� ی �� و �ردا�ت

 /�م !� ���ودآ/�ه $وا��� در. �رد رم�?��,  رھ�ش�� � �ه و ��ز ���� دھ�ن

�ظره ر�? و $��/��� �د، �,�د �� از. �ردا��م +*ب ��  ر�د�� .  

��د ن�ز� �� ش�"� یرو از �ر/� دو� یرو داغ ی#� از -طره #�د �� دم�د و ا
  . �ت�ر د	�ش

  	0م -

�� ��� $��	 و دادم 	0م ب ر�ز �رده، �دا اش #�ره از را � �ھم $�و��ھ ر�
�م ن�ر%	�ا� �*��ل را�  . /ر

  . دم��� و7وح �� را �د ��رج ش���� �ن�� از �� $6�7<" ام"  ی)دا

  ! دا�ت زدن %رف -)د 

�� ھم در یا���� �� ن�ر%	�ا����4ر: /6ت و /ر�ت د	�م از را $��	 ر� ...

 �� 	ر �� و داد د��� د	ت �� را $��	. ��م $� )دات �ود 1زم یز�#

��ر. ��ردم ھم �� را م�د�دا���. �رد ا��ره آ�"ز����� ا�� �ود ب�+� �رد ر

  .دا�ت �د %س ن�ر%	�ا� وا��ش

�ر �%4م �<�رض، �� �$/���� �� و �رده �دا اش #�ره از ر���� �� را � �ھم 

  .�ر/��م آ�"ز���� 	�ت �د�د، $� �ردا��� ی ر�د ز��ن ھر از

 یرو �دارم، -رار �س I�ھ � �ه ررس�� در �� ن�ا از ��ن�اط� �� در، ���ر 
  .دادم ���4 �ت���� $وارھ�د �� و ��	�� ن�ز�

  .��� $�رر	 د��� ی��ر�� د-ت �� �دارک ن�ا... �ب -

  . �واد��� �ردن $�رر	 �� 	�د �� دو و �ر/� دو�� �� #��ر: /6ت +�رف

  .�ود "وز��د ھم د��� و ��ده �� ���� $�� ش�)دا. �رد )�ف را ش�/,و �رد

  ... ��ن "	ر 	ت�� $	�د/ ن�ھ� �� -

���% �� �� دو �� داره و�ود $,�د Rر  ��د ل�و��. " �4رد�د -�ول رو ��� 

 ��ودم �ط�Jن. زدم ���د. دا�ت $�و� %س +�رف �� /6��ش"  ��ن "	ر

�  .دا�ت �واھد ادا��  ر�د و-ت #�د �� +�رف از �م�+)��� و $��را%
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 ��... وا7%� و ���ص ���0 ��5زه اون و �و�� ن�ا �و7وع: داد ادا�� 
 و ا�وال زان�� �� �و�� �� ���، $ط د��� �� داره $�<�و یادار ی���دو�د/

�ون� "�F �� #��ر +رض در ورا;ت ا�%)�ر �و7وع ��م $� $��� ش�" �دار

 I�ھ ����� �6ره 	� ��� ا	م �� �� $��ز� �ورد در ا��... ���4 طول ��ه
.  داره $�	�  $-�7 و �دارک �� ���0 �و7وع ن�ا �رد، ���ص رو $ز���

��4�� ��  .�د !���ر #����م �$��� یرأ �� ���4 طول 	�

  زد؟�� %رف ن�ز� �دام �ورد در 

  �ود�د؟ $�	�� #� �6ر 	� از ��ظورش 

���� داد/�ه 	�ل !� و �دارک ن�ا ���م ف��4, "س: د�"ر	 $ر+,�ا� ا	ت � ر

   ��؟�� $#

  .م�د�� اش ادا�� -

  �ود؟ #� �و7وع! 	�ل !�

   ��؟�� $# �����: /6ت د��� 

 %ق وا-<� ن�ز� اون �� ن�ا و �����: /6ت �رد م؟�ر	�� %*�ون �� ��

��� $� ن���< $-�7 رو ���	ت .  

  . ��	ت ی�را ن�ز� اون دو�ن�� ھ��.. ����� �� یطور ن�ا ا��

  و �4ر.. ز���� $-�7 رو �$��� %رف ���را ن�ا ی�و

  .م��ر�� رو $-�7: /6ت -�طH و �ط�Jن +�رف. �داره $��اھ� I�ھ ھ�� %رف

  .د���د �رد

  .ر�ت ��1 م�ا�روھ�

- �  ! ؟$����� �د�ز ,م�

  �ورد در یدار ��وا-< ی��د� ����ا

  ! $�4�� )%�ت دادور $-�7

  . �د %�س �6	م.  	ت�� $4� ن�ا ���� $د���ر $�	 ھر
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 $و �دا��م او از ی�د�ز ����ت د���. /ذ�ت �د�م ���م از ف��6 یرز! دادور
�م�"ذ $� را �رد ن�ا %رف د��رد یا %ظ� �دون� %�1: د�"ر	 ن�ر%	�ا�. ر

��ر $# ؟$# ��  م؟�

�ر)ت �و-H اون �� ا	ت،  ��د ��ه دو ی�<د داد/�ه -  

 یرو $�ر� ���د! دادور �و	ف. م��� دا�" ید��د �واھد و �دارک م�دار
���  . /ر�ت �4ل م�

 �����%4 ظ�ھر �� ی�ظرھ� اظ��ر از را "	رھ� �0س 	ر �ش�	�� و ت��د

�رد $� �ود ی 6���� و ��ذوب را د��رھ� ���م و دا�ت $� � � دور.  

�� �ود ن�ا ت�وا-<... ا�� �ردم �)ور د��رھ� ���م از �دا را �ود  �# 	�$ 
 �ردا�� ��ش و �*�ول ظ�ھر ن،�ط� �وش ی)دا �*�در، ی #�ره آن �ذب

  ! /ر�ت؟ $�� -رار

 $� ?ره #�م او �� "	رھ� و �د�� ا%�ط� د��رھ� �� را ا	�را%�ش ز��ن
��د���رش! ر�  . �ن �ز �� ھ�� �ود؛ 4	�ن� ھ�� �� ر

  ! دا�	��د�� را ن�ا ھ��

 را 	رم و �	�� را م�",��4. �د�د ���م زود $,�� روزھ� آن. �د �%و ���دم

  .دادم ���4 وار�د ��

 $�و� %س آورد���ن �د� �� د��رد $� $و �ود�د $�و� ��طرات روزھ� آن 
  . �دا�ت

 د	ت از ی�د�ز ی����و� و ی��د �رد، 	4�� ����ن و �رد ���� �� یروز

��د�  . ر

�� $و-� از ��4ر: /6ت $ر+,�ا� � در رو �دارک د��� $� ��... د�/ذا�

�  م؟��د -رار �ر�ون�ا�

�� ھ	�م $داد/�ھ ر�در/ - �� �<د ���� ���ص 6ش��4, �ده�آ روز #�د 

� و-ت و �ر)ت�� ی�را ��م $� �4ر... دارم ��� "رو�ده $�رر	 ی�را $
  )%�ت ھم رم��  ل��%و رو �دارک ھم �� ���و� �ر)ت �ده�آ ی ھ6�� دو����

  .م���� دا��� ھم �� ی�ر �6)ل
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�,��ت �� �% دھ��ش از آرا�ش �� و ��رده و ق�د- ا+���د، و ��ن�اط� از "ر $

  . �د�� ��رج

 و ���6وت و ���,�وس یز�# ا�� /6ت $� 	�ن طور ن�ھ� ھم دادور و	ف�
  . دا�ت و�ود �رد دو ن�ا �0م ی 	���*� در $��د� �ن��

�ون؟ م��ر	 $	�+� #� دو���� �ده�آ ی ھ6��: /6ت ن�ر%	�ا��  �د�

�ر�� �� )%�ت و-ت ن�ر%	�ا� ی)دا در یا ��وا7<��� ا%�رام ن�#� $ز��� 

  .�د�� ده��� �ود، از �و4#�ر ی�رد

�ر -�  . داره -رار �*�ش و ��� ا��5ل در ھ6�� #�د ی�را �ردا از �ن د

  .�د ��H آرام ی ��ده ��+ث �0�ش �ط�وع $ط�< �وخ

  م؟��د ادا�� رو دار�ون�د �� ن�ھ� �داره ی�ورد ا/ر -

  

��د $� $�رو� در 	�ت ��ن� �6ره "�� F�H. د���ن�د. �ردم ��ز #�م�. ر

 ارث �� را �%�ود ���� ض�+ر یھ� ���� و �,�د -��ت $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا�

 از ھر او ا�� دا���د "درا���ن ����� یظ�ھر ھم د��� و +�رف و �ود�د �رده

  . �ود �,�د�ر ��ر $	��� #�د �6ر #��ر

��و �ردا��ن �� ھ�ز��ن و /ذا�ت ن�ز� یرو را 6ش� ��ل، یرو از ش�"�

  . د�#ر� �ن 	�ت � �ھش

1��� ا�� ��م �ردن �ر�ب و �ود �دن �,�د �� از 	ر+ت �� در	ت وا��ش ا%

  .آ��� و !��زد زد، ���د. �ردم � �ھش �*ط �ن

�و  و ن�ر%	�ا� 	وا1ت �� دادن �واب ن�% در و �رد �ن �� را ش�"�
  .�د�� ره�� �ن �� $/�ھ $ر+,�ا�

  . داد ��4ن 	ر م��را �روج، از -�ل آ�ر ی %ظ� 

�����ردم ھم �� را م�.  

�رد، � �ھم ?ره #�م �� +�رف! ����ت $� �را  �� +��دا�� و �د ����� $

  . /ر�ت -رار �� �ن��
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  .�دم �,�د �� از

�� و ن�ز� �و7وع �� �ن. ��ود  ران�د � �ه و �رد ب�+� %�1ت ��م �4
 +�رف و �ردا��م ز�� یرو از را وه�� ظرف �ردم $� �4ر ���� ن�ا و داد/�ه

  �ود؟ $� �رده ن�ا: د�"ر	

  . #ر���دم او 	�ت را � �ھم 	ر+ت �� اش ط,��4را�� %ن ��

�� ھم در یا���� �� و 	��ده�ا ھ�ل �ن���  .�ود زده زل #����م �� ر

� از: ر�ت ��1 �م ی /و�� $ ��  �دم؟؟ "س �واب �و �� د��� 1�% 

  .آ�د �ود �� زود $,�� و �ورد �� 

- ���  ش؟�����

�م آ�"ز���� 	�ت �  .ر

  .ز�م�� %رف �و �� - 

�ردم ��ر�� را م�-د��� 	ر+ت.  

��د راه �� 	رم "�ت �  . ا

����رار  �$ ��  ؟$

 �� �� رو ظرف ن�ا د���: /6�م و /ذا��� �ت���� ن��ر !��زد یرو را ظرف

�و %,ق �� �� �ود �ت���� یرو �ن ا����ب... ذا��م��.  

  ./رد #����ش و �د )�ف ��رش

 ��J�ط�م �%  . �ود �����ده او �� را �0�م ت��د زان�� از و $�و� �� 

���م ����� )ور�ش 	�ت را ام ا��ره ا� �ت ��� �ود ��ر ن�آ�ر و ن�او: ر 

  ؟ید����... یزد %رف �ن �� یطور ن�ا

  .ر�ت �و��ژ 	�ت +�,� �� و �د وارد ھ�� از -�ل ن�ر%	�ا�

  . �د�� �رف ا��ب ��م �4ر... داره ی	وز #� ھوا -

�ردم �دا +�رف #���ن از را � �ھم و ا�دا��� را د	�م .  

��رش طرف: /6ت و /ذ�ت #�ر#وب �ن�� از $ر+,�ا� ��,$ ��  . در	
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. طور ن�ھ� ��م: �رد د���J را %ر�ش +�رف. �د��� �و�م ازش: /6ت د��� 

  �؟�# دا	��ن: دم�"ر	 ن�%	 ر�ا� �� رو و ��	�� ��ل یرو

  $#�ھ -

 )دا و 	ر "ر را �6	م. �ود �ده ره�� ن�ز� �� 	وام، �� دادن �واب و-ت

  .#ر���دم $ر+,�ا� 	�ت را � �ھم و �ر/ردا�ده

  . آ�د �,و و ��	ت ش�ا�روھ� �ن�� ی�%و ا�م 

 ی��رھ� م�دار �*ط $#�ھ: /6ت و �رد ا����ب ��	�ن ی�را را د	�م ���ر ��ل
  .م�د�� ا���م رو ورا;ت ا�%)�ر

   ا1ن؟: /6�م ��را%ت 

  �،�د ��ه دو ��، ا1ن: /ذا�ت زا�و یرو را د	�ش دو ھر آر�F و �د �م

 ا���م د��� ��ر ن�ا �� ���1ره ��ن �ورا  �،�د 	�ل ده ا)0...  ��د ��ه �ش

���.  

��� زود�ر ا��6ق ن�ا #*در ھر: داد ادا�� $ر+,�ا�. دادم ���4 ��ل $"�� �� ا

������ره �� ھ�� ی�را ���.  

%�ظ؟ #� از  

��ون ی�را ن�ر%	�ا�: /6ت و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش اد+���	 

�روش ش�" رو وا%دھ� �واد��� و داره �م "ول دش��د ��� ش�" ھ6�� ��م... 
 $%	�� رو !��و# ��ر/�ه اون دارم �ر���� دم،��ر ا����رد !��زد ن�ز� ��

 ط����ش�� ا/� و داره +0-� ��ر ن�ا �� �ود��، ش�" د���... �دم /	�رش

��ر ی�و �ذاره ���ر رو  را �ودش ��ر و ��� �	�*ل �واد�� +�رف ا��. ��+�

 �� را م����. . $%	�� و در�ت "ول �� �واد،�� "ول ����ا ی ھ��... ��دازه راه

���ردم ھم �� $��را% .�Y��L ی�را ن�ر%	�ا� $�� ن�� 	ر ی�ر��� �� آ	��ن 

�� !,� �� د��ر ا%���1 و $ر+,�ا� ی/ر ����ر ��ر/�ه /	�رش اش، ده�
 )ورت ��5زه و ���� ن�ا �روش �� �ود -رار +�رف، ی�را �زرگ ی��5زھ�

  ۔�ورا

  

  ۔ �ورا -
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  . �د $ر+,�ا� ��و�� %وا	م

  .��	ت ���رم و �ر�وا	ت �� از

 ز�و�� و دوره ن�ا ی�و: /6ت و /ر�ت �زر/ش ا� ���ن �ن�� را د	�م 

�! یرو از $آرا� �� � �ھم. داره �رج $,�� �ده�آ 	���ن !�  ./ذ�ت آ��� 

  .�ود ی/ر ����ر +��ق $ر+,�ا� 

 ��ر !� را �و7وع ن�ا و داد�� -درت %س او �� 	�ت �,زات دادن �4ل 

�رد ف��<ر $���واد/ ��H در �ودش .  

�*ر �� داده د	ت از ل�د ن�ھ� �� را را	�ش ی"� �و#! ا� �ت �� ن�ا و ��� 

 $�� %	�ب �� $��اھ� -��ل و ��م �4�� ش��را داد،�� �س و آھن ی�و ���ھ�
  ! د���. آ�د

�رد $� ��ر ,ش��و�� ��.  

  . �رد $� ذت ��ر/�ه آن ت�ر��د و دادن د	�ور از ��ر�� �ط���J او 

��ر/رھ� �� زدن �,� و 	ر و 	�ز و 	��ت در ن�ر%	�ا� $ز�د/ ���م �(0� 

 ا	�<داد ھم ��ر ن�ا در و �ود +0-��د $�رو��د/ �� ���ھ� ھم +�رف. �د��

 	��ت ی�را. �ود �6ش و ف�� �زرگ ی ��5زه !� ش���رو. دا�ت �$�وا�� و

�روش -)د �ده�آ ��  .دا���د را /ذ�

  �4ن 	��ش...��� ا���م د��� ��ر ن�ا �ورا: /6ت ن�ر%	�ا�

��م 	��ش �وام��� .  

: /6ت ���د �� و د��و� ھم �� را ش�د	��� ن�ر%	�ا� �0�م �ن��....  �*ط

  ��4؟�� -�ول /6�م ید�د $ر+,�ا�..... ��+�

 4�ردم -�ول. ی�ود � ران $ا !  

  د؟���� $�	 را آ�ر"  �*ط"  ن�ا "س"  ��م 	��ش �وام���"  ی ��,� ��

   ����؟ م��ر: /6ت د���

�ر	��ده �رام د��د د��ر 	ت� �� ����ن.  
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: /6ت �%�ت �� و ����د ام $����" یرو ی�و	�� �د، ز�� م�� $ر+,�ا� 

  . �ده ر�ون�د �� �و آ��ده....... زم�+ز ���ون

���؟: /6ت د���  

  . دم�د را $ر+,�ا� ی ?ره #�م

�و� ���0 $دورھ� ن�ا در %7ورم ی�را  ���	 ل���� +دم �ورد در د����� 
  .�ود �ده

 �رم د��� ھم 	ر �� دارم، ��ر $�,..... ��4رم ��: /6�م و �ده �,�د �� از 

  .د��ر

  

  . /ذا�ت ز�� یرو و /ر�ت د	�م از را ����ن و ��*�ب $ر+,�ا�

��س د	ت �� �و، %�7ر �رو... �ن ول رو ����ا � �ب �ردار، ھم $را%

  .... ا��.  $��و� �� ی �و�� -راره

5�  . ���� ر�ون�د ��ش زود... /6�م �� ن�ھ�: �ود واL7 $ر+,�ا� %ن ر��

 $ر+,�ا� �� یا %ظ� از�د �� �� �� �ورا د،��ر ��� داداش: /6ت ن�ر%	�ا�
 �واھم رو ش�" را ی�د �ب دا�	�م��"  �ده ر�ون�د �� �و آ��ده"  /6ت

  . دا�ت

�ن از �<د.  �د /رد �ن، دن�د و ل�ا�و�� در �ردن ��ز �� ����� #���ن� ر

�ن �ورد در ن�ر%	�ا� �� �ردم $	< د،��� و $ر+,�ا�� �� $������ �� �ر

  . دم��ر	 و �ر	م �وا�ق

 ھم در یا���� �� و �د �م �دا ���	ت�ا �ورا +��: /6ت و �رد )�ف ��ر

����رد � �ھم ر.  

  .	0م -

 �ر را ن�ر%	�ا� ��م �<�رض و 	��د�ا )�ف �دھد، $�وا� 	0�م �� �� آن $�

  .آورد ز��ن

 �� �و7وع ن�ا: /6ت ن�ر%	�ا� ؟یداد ا���م یا ا%�*��� ��ر #� $دو��� -

�دا. �ر�ون "�ت ن��� �و +�رف... �داره $ر�ط �ن ��  !؟$# $<��: /6ت آھ	
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  . م�/ذا�� -رار ھم �� �� 

�	 د��� �و #را$ ���$ ��  ؟$# ھ�� �� ز���� /�د 

  .�دم �ده�" ل�ا�و�� از 

  .  ر��  �ن ی�را ن���� �� ��ن د���: /6�م

  . �ورا ن���� �و ن���: زد دور را ل�ا�و�� ن�ر%	�ا�

  �ره؟ یذار��� #را ����: /6ت �<�رض �����

  .... �ودش +��

 د+وت رو �ورا �ودش $ر+,�ا�... ���م ����� �4ن د��ت �زر/�را ��ر �و -

�� ن�ا و ا	ت �و�� )�%ب �رده، �# 	� ��4�� د+وت $���و� ی�را رو $

  .د��� 	وار ھ�� 1�%... ��� $�� دا�" $ار���ط �� ��

�م ����� ���ر ل،�ا�و�� +*ب $)�د ی��7 در از 	�� .  

�� دا�ت $	< و �رد $� ?ر ?ر ش��� �ودن ��3 �ورد در ب ر�ز  

  .رد��  ��),� �ن از ��4ن ی��

�ش و �,��ت از �دام I�ھ �� و �ودم �ده ره�� ���ن�� �� "��ره از �� %ر

  . دادم��� ت�اھ�

 دھ�ن �*��ل و /ذا�ت $� ���ر را ,ش��و�� �� ��ر *��د- #�د ن�ر%	�ا� ا/ر

 زده و%�ت د�م�د �� ���	 ی #�ره. �دم�� �و�%�ل وا-<� /ر�ت $� را �����

  ! �د

��م، آ?وش در ی�را و د��� $5�� �س�ا�  . د�دو را ھ�ل طول /ر

  ./6ت آ�د �وش و �رد %,*� ام ���� دور را د	�ش ���د �� $ر+,�ا�

  .دا���د ���?ر ���ن�� 

�و 	ر+ت �� �����   ��ل یرو را اش ��ل و "�

 �وش ر�3 $طو	 �,وار و �ت ���	. ر�ت �$را�"ذ 	�ن 	�ت و ا�دا�ت

�  . یرو	ر �دون دا�ت، �ن �� $دو�
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  .زدم ���د ز%�ت ��

  !ا	ت �ن ی�وھ� یرو �*ط $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا� ت�%	�	 د�ر	 $� �ظر ��

 ���و��م �� رو �و م��ر ���... ید�"و� $� ���ر ز�# �� د���: /6ت $ر+,�ا� 

� 	ت�� %دا-ل ن،�ر%	�ا� ی ���واده از ر�? �� دا��م ��ر ا/ر.��م $�<ر

  . دم�"و��� ی�ر ���	ب ��س د��رد $� دار�د ھم  ر�د ���ن��

 �,�دم، ن�آ	� �ه�	 ز��و� و ا�دا��� �� یا 	ر�� �,وار یرو م�زا�وھ� 

�� رو و ر�3 و $��-د�  . �ود ر

  . د�ر	 $� �ظر �� م���	�� ���* از ���ر ��م ت�و7<

 ھم یرو را م����. #�ره �ر $��آرا �� و دا��م یا� ��ر و /و�واره ��

���ردم $ھ�راھ را $ر+,�ا� و ده� .  

�رز�دا���ن و ��	�ل�� زوج #��ر .  

  .زدم�� ���د ز%�ت ��

 ن�ھ� �� و �ود ���ده F�/ و ��-ص �������� �ورد در $ر+,�ا� %�ت��و7 
 	"ردن ��طر �� ی�را $�I �0�ھ /روه، ن�او �� �دن $�<ر� از �<د ��طر

  .�دادم ا���م ��ن�ھ� �	�ت و ھ� ��م

�� �,(�� از �$را�"ذ ی �6�وظ �ود�وش ا��س. ��	�م ��ل یرو ��H، از 

  . /ر�ت +�ده �ر را �ن

���رم آ�*در. آورد م��را و �ردا�ت ی�وز �������� از $4� ��*�ب دا�ل از 

��د�ا	 ��  ر�د $4� ��*�ب 	راغ �� �<د و ام �ورده را �وز ���م �ود �ط�Jن 

  . ر�ت �������� از

�ر �د�� ��+ث و �رد $� ف��<ر اش �در	� ا��6-�ت �ت��زJ از زده ��ن�ھ�� 

�ن  ?ره #�م راھرو، ی /و�� $ر+,�ا� و ���	 ی ����ره ��� و دا� یھ� ر
�����م �و�� �ن، �ورد در ا%���1 د،��� و ����� ی آھ	�� ی)%�.  

  

. د�ر	 $� �ظر �� ده�"ر ر�3 �واب، #راغ $آ� �ور در ا��س آرام ی #�ره

�رد�د $� د+وا ھم �� ھ�وز ���	 و $ر+,�ا� .  
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 و7وح �� را �,��ت داد��� ا��زه ا��ق دو ھر ی �	�� یدرھ� و -طور وار�د

  . �ودم ��ن �%ث �و7وع"  �ن"  د��رد $� $و ���وم

��X � ا��س �دن 	�ت ��4ن ��+ث ،$ر+,�ا� �� دادن �%ش ھ� �م ���	 ز�

  .�د

 را �ود زا�و یرو �و��ه /�م دو �ردا��ن �� و زده ���ر م�"�ھ� یرو از را "�و

 ���م ب ر�ز و �د �	�� و ��ز ی��ر #�د �وا��ودش #���ن. ر	��دم ��ت ��

  .�وا�د را

  .�ورا +�� -

  ��1 ش�ھ� 	ر���� �� را "�و و �رده �وازش را ش��وھ�

��  .دم�

  .زم�+ز ��واب -

  .د��وا� و �	ت را ش�",��4

  . دم��و	 را اش /و�� 

�� ھم در یھ� ا�م و � �ه �� %وا	ش $ر+,�ا�� د��� /ر�� و ��ود ���	 ی ر
�رد $�� �*�و�ت ���� �� �ر/�ت ی�را ا)رارم �*��ل در .  

  ؟$�� �4ر�# �و�� اون �و ی�وا�� ����... ا	ت ��<� �ردا: /6ت 

��م در	ت $��4 �رغ �رات �وام�� ،$ھ	� �ن ���ون رو �ب �ردا ��م  ...

 $دا��� دو	ت ی ���� آن در �ودن ����. �و�� ر	و��ت�� �ودم ��م از �<د
�ر� اش ���واده ی ��<� �ردن �راب �� را�L ��دادم .  

  . �ر/��م ر���واب �� و داده رون�� )دا $� را �6	م

 و ��م ی	"ر ��ت یرو و ���ن�� ا��ق در را �ب داد ����د�" $ر+,�ا�
����د او ا��ق �� �ق�ا�� �� �را �س�ا � �ه و �0م �واھش  .  

 �ب و ��4ر �� �و�� $� و داد ����م ��د در را ھ� ر���واب ی�� �*ط ���	

 یھ� ��س ھ�، ی��ز ا	��ب ���م �س�ا. �ر/�ت �ودش ا��ق �� /6��م، ر���
����� و �و� "وش $)ور� �واھر از ف��<ر و-ت و داد ����م را دش��د ی

�� �د �,�د $ز��� ���و	 $ر+,�ا� �%ث ی)دا و �ن. ر�ت �واب �� دو	�ش، 
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 	�+ت #�د ا��6-�ت �� �ردن �4ر و ��آ��� ر���واب در زدن ?,ت $�, از �<د

�� �واب �� ��زه ر،�ا��  .�ودم ر

�ردم ��H �4م در را م�"�ھ� و ده��� دراز "�,و ��  .  

 از $���� و /�3 ی ز�ز�� ھ�وز و �ود �ب ���� از �<د دو 	�+ت

  . د�ر	 $� /وش �� ��ن�/6� و

���د $� )%�ت ھم �� �*ط د�ر	 $� �ظر �� ��ود، ��ر در $�%; .  

��ردم ھم �� را م�",��4 .  

 �دا�ت، ���م ��*�ب درون ی?ذا �م زان�� �� $ر�ط ام �<ده ف��6 	وزش

��ر ��طر �� �*ط �ن�  . �ودم ��را%ت $ر+,�ا� ر

�� $� �ظر �� �وب ز�# ھ�� آھو، ����ن $�	��� $	0�� و ���� %7ور و-ت 
��د ا��6ق"  �5��ر"  آن از �<د و د�ر	�  ! ا

��دا و ���	 �� ام را�ط� در $% .  

  .���د ;��ت ھ�! از ی�<د 	� ر��)و یرو � �ھم و ده�#ر� را	ت ی"�,و ��

  . زدن 7ر�� $آ��دھ �$����� و $+)��� ی#�رھ� ��

! �� ��و�ت، زان�� ن�ا �� یا )%�� ;�ت $و �ود -�ر��ن �س�ا ی�را ھ�

��ر �س�ا ذھن در روز ر��)و ن�آ�ر و ن�او +�وان � $�� �ظر �� $در	
�م ز�� ر�ز از $وا�4� ��م: /6ت �س�ا ��. د�ر	� ھم �� را ��6ش ��د و ر

  . زد��  ���د و �رد $� )%�ت ,ش��و�� �� "��ره ���ر ن�ر%	�ا�. زدم /ره

   �د؟ $# �<دش: دم�"ر	 او

�رد ا��ره او �� %رص �� �دا .  

���4ن �دت �� را د	���ش زد�� %رف ا�دام 1?ر و �,و�د �و زن �� $و- �$ 
�6ر ز�3.  د�ر	 $� �ظر �� $+)� و داد�L #�ورد ن�ھ� �ن�ز ���0س �ل  

  .�دن ���6ر ��ده از

  . دم���د )دا $� 

���� ن�#� ��رھ� �� ا�  . �ود داده ا���م را $%ر
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  .�4ن... �وب "	ر: /6�م

�رم !��و# ازش �ن #ون: /6ت و زد ��ر �� د	ت /ر�ت، -رار �*��,م ی	ر 

���؟ �م�اذ داره %ق $<��  

  .ر��� 

  . دم��� رو ا��زه ن�ا ��ش �ن

�ر !��زد را او و �رده %,*� ��رش دور را د	�م ��  . دم�

  . دم��و	 �%4م رو اش /و��

�ن �,و �� �و�� $� ���	�ن  ر�د 	�ت و �رد �F را رش��	 $ر+,�ا� ر�	 

  . ر�ت

 و �رم ی�وھ� یرو ی ر�د ی �و	� و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م
  . ����دم �س�ا ر�3 �$�ر��

 یرو را د	�ش د��� �� دم�د و �ود �وان ی�رد �� )%�ت ��5ول +�رف
 ش���� /و�ش، ���ر زدن %رف و-ت و آورد در %ر�ت �� ����� �*رات 	�ون

  . #	���د او ی�وھ� �� را

  .�ورا +�� دارم دو	ت - 

  .+�*م دارم دو	ت ��م - 

 �ورد در ��ر�� �وا	�م او از و ����ده ��ل یرو �ود ���ر را �س�ا

��د )%�ت ش�ھ� $ھ�04	.  

  

 از و �رد $� ��ر ,ش��و�� ��. �ود ��	�� آ�"ز���� �,وغ ز�� "�ت د���

  . د��و��� د	���ش �ن�� ر�3 یا -�وه �زرگ $	�6 وان�

- L�( ���ھ �دون.  ر�I 5� �ن �� $�و��ھ � �ه م�� 	رش ی ��زاو در یر��

ب ر�ز و ا�دا�ت ��,� )�L"  د��� ��" 	0م"  ا%���1 آورد؛ ز��ن �ر یا 

�ردم ا����ب ��	�ن ی�را را �*��,ش $)�د".  ���ر .  
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 ����ظم و ����ر ھم در ش��وھ� و دا�ت �ن �� $ر�  یا 	ر�� ��زک ور�",

  .�ود

  ؟ید��وا� �وب �ب�د: دم�"ر	

 	رش ��<�ب یا #�ره ��. �ود /6� و !� �روع ی�را $ا�� و ���	ب 	وال

��: آورد ��1 $�� را ��رد�د، $� د+وا ���� ����ن $و-   

�� .  

  .دادم �رو $	�� �� را دھ��م �زاق و

 ���: /6ت و د��و� را ش��� از یا �ر+�! �ردم $� ا����ه 	وام �ورد در

  طور؟ #�

   ؟ید��وا� �وب

  .ا%���1 دا�	ت؟�� ���	 و $ر+,�ا� ید+وا �*)ر �را

  .طور ن�ھ� ��م -

  . �د ����� ��ل یرو $�� و /ذا�ت ز�� یرو را ,ش��و��

 I�ھ ھ6�� ن�ا �� م،���� ��H دورھم ��ه ھر ی "������ ن�آ�ر 	�� دو: /6ت
 �� از �0�ش �ن��. �دا��م را �%ث ن�ا در �ر�ت �وان.......  یا ���?ر �رد

  ؟یر��  ن���� �� �رام ����: /6�م و �ده �,�د

�رک را آ�"ز���� ���م، �وا�ش ���ظر �� آن $� و. ��م آ��ده رم�� �ن  

  �ودم 	"�	 ذار و ���4ر $ر+,�ا� �و�� و �%�ت �� �	�ت. �ردم

  .داد�� ا���م را ��ر ن�ا  ران�د �� �ن روا�ط �ردن �ر �راب �دون ��ش $و

  . �ود �واب ا��س

  .�دم ��رج ا��ق از ش،��وھ� دن��و	 �� و �رده +وض ��س )دا و 	ر $�

�رد $� )%�ت �,6ن �$را�"ذ 	�ن دا�ل ���د .  

��دم�ا ھ�ل �ن��	 .� ر� �ر�3 ی 	��� و ا�دا��� #پ ی ���� یرو را 6م�

  . /ذا��م ن�ز� را م�ھ� ��س
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�س ی )%�� �ر�ا�� $� د،��� یھ� /6�ن زم�+ز زم�+ز و �زرگ ���د �� 

 �ن %7ور ��و�� �� � �ھش. /ر�ت �4ل ذھ�م در ����� �*رات 	�ون �رم

��د��د،ا	 .  

   زم�+ز دار � � رو $/و� %ظ� ��: /6ت �ط  ر�د 	�ت ���ط�ش ��

�ردم %	�ب رو "وش... ���ظره در دم د�	6 د�"را ��: داد ادا�� �ن �� رو و .

  .داد ادا�� را ش�/6� و

  .د���� را ام $�دا%��ظ و ��4ر د��رد $�

  . /ر�ت ��ران راه ی �����

 و /ذا�ت $� 	ر "�ت را س�� یھ� ���ن�� �ط�ا%� �� و آھ	�� ��	�ل�� �رد
�� و دار �ش ی)دا. �رد $� $ھ�راھ ���وا��ده ب ر�ز� $ھ��وا� در اش /ر
�<�ب ���ل در $#�و� �� ��  .�ود ن�د

�رد $� دا�" ر�ط ھم �را�� ��ن �� %	م ن�ا د��� .  

 -  "������ره ���ت ی�و �ور، و 	وت و 	رد ی �و�� )�ور، 	�3 $� ی	 

 ت������ �� ی	ر و�د،�� �س I�ھ ا/ر#� 	ت،�� #�ره راه و ی�و�د 	ت،��
 ��ز را در و ا�دا��� د��,. " ��ش �رد و �ر�� ط�-ت ��ش، درد �وه �و ا�� �زد،

�ردم .  

  . زدم ���د ���� �ط�% �ن�� ن�ر%	�ا� ر�3 �ه�	 و �زرگ ل�ا�و�� دن�د ��

  �ودم 	ر/رم و�ودش �� را $*�د-� �� ن�ھ� �دا�ت، $��اھ� %7ورش ل�د

�6��م ��1 را ھ� ",� و �رده $ط را �ط�% +رض �,�د یھ� /�م �� �رد $� ت��  .ر

�رم ر�3 �� ر�� $	وز� "���� یھ� �وت م�� و وان�ا یرو -دم ن�او .!�� 

  .�دم

  ! �دا��م �و�� و د-ت �� ی�ز�� 

 ��طر �� او 7�ن در و �دا�ت $���	� I�ھ دا� ی *��	, �� �6ش 	�!

 �ود، �ده رش�/ ��ن�/ر ����� آوردن ��د� �� از �<د �� ی��ردرد ��4ل

���6��رد $�� "� �� 	��ت 	� از �,�د�ر ی"����� �� �$.  

�� �,و آھ	�� و �ردد�  . �دم ره�� دا�ل �� یورود در یھ� ���� از و ر
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  . �دا�ت -رار دم�د ی ��زاو در $�<�و ر�? ی �4�� I�ھ

  . �ردا��م دا�ل �� /�م !� و �رده ��ز )دا $� را در

���� -رار ھم �ر +�ود �رش، یرو �,و�ر -دم دو د�	6 و یا 	ر�� یھ� $

  !دا���د

  .دادم رون�� را ام �ده %�س �6س

  ! +�رف

  ... و #ر���ده #پ �� را 	رم

  . د�ر	 $� ��رش یھ� ����� �� اش $+	, ی�وھ� ی�,�د

 یرو �ت ی ��� ��1 �� زن آن د��رد $� $و دم�د $�� را +�رف ی #�ره
 در و �رد ��H را	�ش ی ���� یرو را ش��وھ� زن.  �ود ��	�� او ی"�ھ�

�,��ت �� وا��ش 	%�  . د���د دم،����� +�رف ی)دا �� �� یز��را�  ن�

��� زن /ردن "�ت ر�3 �$ط0 ی�ر��� از آھ	�� �ردا�� $د	 ��� ن��ر �$ا�
�رد �س را �*را�ش 	�ون ی ��ره .  

  . �د رھ� د	�م از ھ� ��س ی 	���. آ�د ��د �6	م

�ن، ��),� ی�را د�م�#ر� �� ھ�ز��ن� از �دن �,�د ی�را زن H�	ر %ر�ت /ر

  .دم�د #�م ی /و�� در را +�رف، ی"�ھ� یرو

�ن ش�" �وان ",� ن�	و� یرو��م. دادم د	ت از را ر	�� .  

�رد �م را ام یرو	ر ��ران ��د و ز�ر یھ� دا��.  

 ام ���	 ی -6	� یرو را د	�م و داده رون�� ی����د آه ی)دا �� را �6	م

  ./ذا��م

  . د��و� $� ����ظم و ��د -,�م

�ردم $�� دا�" را ا%	�	م �ودم، F�/ و 	ردر/م.  

  ! ?م؟ ت،�+)��� ،$��را%� ��م،

�� .  
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 ن�ا از ��ن�اط� �� و �ردا��� را ن�ر%	�ا� ل�ا�و�� ا��زه �دون ا%���1 +�رف
�� ����ا �� ھ�راه �� ��م، 	ر $ر+,�ا� ی ���� در را روز ���م ا	ت -رار 

  . �ود آ�ده

  ! دم�ر	 راه از �ن �� �د�د $� !��زد ���را �وب -	�ت �� ��زه و

��  ./ذا��م زا�و یرو را د	�م دو ھر آر�F و �ده ل����� �,و �� $

  

�(� ی�را ھم $,�د "س �د��� �ر�وط �ن �� +�رف ار���ط�ت و ��ت�
  .�دا�ت و�ود او از ت�+)���

  . �دادم ���ن 	رم "�ت در %7ورش ا%	�س �� $وا��� I�ھ

�و�� $�. ��	ت ",� یرو �ن از $�� ی ��),� ��. �ود �ن ی ���� ����ا �� 

  .�ودم �ده ره�� ��ران یھ� دا�� �� � �ھش، $��	� 

  .�ود ا<�ده �وق ��ک �م ی�و �� ��ش ��د +طر ب��ر� ا	����م 

  .ا�دا��م ��1 ����. ی�ور�� 	ر��: /6ت و �رد )�ف را ش�/,و 

  ! $ر+,�ا� ؟ی��و�د $+, +�و ی �و�� #را -

  . $��� ����ا ��ود -رار ھم �و: /6�م. ی��� ��ود -رار: داد ادا��

- �� 	�  . � و $

  .دا�ت ید	�ور %ن

�ردم � �ھش #�م ی /و�� از.  

 �� دو��ره. د�����..... ����: /6ت و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش

�ن آب 	طL �� ��ران یھ� دا�� �ر�ورد ��  .�دم ره�� %وض ی �	

 #را �ن ا)0... و م�دو	� ھم �� �� ھ	ت $�د� �� ?زا� و �ن... �ب +�� -

  �ز�م $%ر� م��)و) $ز�د/ �ورد در �و �� د���

  .��وا	�م $%��وI 7�ھ ازت ��م -

�� �%   ؟$ �� $# "س: د�"ر	 $+)� $
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  . دم��"ر	 $#�ھ �ن: زدم "وز��د )دا و 	ر "ر

  . د�"ر �� از

�� ��1 را 	رم��ردم � �ھش و /ر.  

   ؟$# 1�% -

  .... یآ $� $را%� ن�ھ� ��: /6�م

  .	0م -

 و د�	6 $"و	� �� ف�ظر. �ود ���ز. �ر/ردا�دم )دا 	�ت را 	رم 	ر+ت ��
  .ره�� در�ت #���ن

��ن یرو  � ر�3 یا 	ر�� �زرگ ��"�ن و دا�ت ی�� ���د اش $)ور

 و �ردا�ت �,و �� -دم م��. �ود +�رف �� ��<,ق ا%���1 ش�ھ� ���� یرو
  . ��-��  ��رون: /6ت

  . زد /وش "�ت را ش��وھ�

�����س: /6ت +�رف. �ژ ر�3 �� �ر�ب یھ� ���ن �� $ا	��وا� و �,�د $ا� � 

  .م��ر �"وش

 ��� �� �$آ��� از... ھ	�م ?زا� �ن: �رد دراز 	��م را د	�ش و آ�د �,و

  . ر�ت ��1 �رم م�ا�روھ� �ون �ورا �و�%�م

  . /رم و ف�ط. دادم د	ت او �� ر���� ��;�� #�د از �<د

  .د�دار $-��  $,�� ی �و�� -

  .د�ر	 $� �ظر �� ��ر��ن

��4ر: /6�م�.  

  .�دم ط�-#� ا+�راف د��� - 

  یرو $ذ?� 	��ور اون +��ق �ن ��م

  . دا�ت %ق

  .�ده 	���� ش�" 	�ل ١٠٠ د���. ����-د $,��: /6�م
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  .�د /رد $� 6� و �<�ب از #����ش 

  .ا	ت ا<�ده �وق وا-<�؟ -

  .�وا�*م -

 آ��ده �رو �ودم، ��� �� ���م ?زا�... او: /6ت +�رف. �د �زر/�ر ���دش 

  م؟���ور �$#� �� اول ����: /6ت و آ�د �,و  ر�د -دم م�� ?زا� د���... �و

  .�رم�� �رات -

  .�د ره�� +�رف �� �,��س و �رد �F "�,و �� را 	رش

  .�ر/ردا�دم +�رف 	�ت را 	رم. �وام $� �$#� ا1ن �ن.. ا1ن -

   �د�د؟ �ود؛ داده وا 

   ؟یدار دو	ت $"و4: دم�"ر	 و �ده �,�د �� از

���  .+��*�م: د��و� ھم �� را ش�د	

 � �ھم د،�	6 د��, +0�ت ��ردن از �<د و �ده ره�� 6ون�آ $�ر�4 ر��)و ��

  . �ود *��د- "�F و 	ت�� و 	�. �د ده��� 	�+ت 	�ت

�م ا��ف 	�ت 	ر، ی��1 ام آ�6�� ی�وھ� �ردن ��H %�ل در�  .ر

 ر���5 �ورد در او و �رده )%�ت د��ر 	ت� ���ت $ر+,�ا� �� )�L �زده�
0-����ن -رار 	�+ت� �� �  .�ود �زده $%ر� I�ھ ل�و

 را ��ل ن��ر د	ت دم و �رده +وض $ر�  �ه�	 ی را	�� �,وار �� را دا��م

  .ا�دا��م 	ر یرو

 را 	رش و /ذا�ت ",� ن�او یرو را ش�"� �ردم؛ ��ز را 	�����ن یورود در

 �� آ��� � �ه ھ��ن و �ق�ا�� �� و ��	ت ش���� یرو $�زر/ ���د. �رد �,�د

  ! �د ره�� #����م

ب یرو $�و4# ���د ز%�ت �� �ودن، �واز ���ن�� ی�را �0ش در �<ذب، 

  .����دم

  . د�آ�د �وش $,��... 	0م -

�و ھ��ن و یا 	ر�� �,وار و �ت  . دا�ت �ن �� را �ه�	 �,�د ی"�
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  . آورد در وار�د !��زد ھم �6ت را اش �ردا�� یھ� �6ش. �رد ��4ر

  . �ردا��م +*ب �� -دم م��

���),� ن�ا در +طرش ی�و ?,ظت! �رد $� � �ه �ن �� ھ�وز �د، وارد $و- 

  . آورد ��د را �6	م �م، ی

6�م و �رده ا��ره ��,�� �� د	ت ��/ :J��د����� د��6ر ..  

  . رم�/ $� ���س ��ھ��ون ا1ن �رد�د، ر�د �*دار �� ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا�

�م �  . �د ��و-ف �0�ش �� �,6ن، 	�ت %ر

  .�ود آ�ده ش�" ھ�ل ی ����� ��.دم�#ر�. ��م )%�ت �ود�ون �� او�دم -

 �د ��+ث � �ھش و 	��دن�ا را%ت %�ت ���دش، ��),�، /�م #�د ن�ھ� 

 را%ت: /6�م $�و��ھ ر���� ��. ���د ی����4و �*ط او �� �	�ت %	م ���م

�ون ر	م�� ا1ن... د�����  .�د�

  .�د �زر/�ر ���دش

 ��و $و-� و داد ���4 ��ل ی ��"� �� را 6ش� 	�ت آورد، $� در را ش�"�

�م آ�"ز�����  . ر

  . �دا��م ��ن�/6� و �و7وع �ورد در یا ده�ا I�ھ

�م ����ن و $��	 	راغ �� و �رده رو�ن را 	��ور ر�ز�  . ر

 و ا�%)�ر ی��رھ� ر� �" �ن داد ����د�" ن�ر%	�ا� ����، �وت از �<د ��ه 	�
  و�ود �� �� و �ود �وب م�روزھ� آن %�ل �� ا�� ���م ورا;ت

�ردم $� دا�" یادار ا�ور ا���م و ھ� $دو�د/ ی�را $�ر)� آھو ����ن.  

 $��	 یرو را $"و4 ظرف و داده ر�3 ����ن درون آب �� یا 	��� ی#� ��
  . /ذا��م

�و ھ�ل وارد. �ود ا�دا��� ��ل $"�� یرو -�ل، ��ر ھ����د را �ھش�	 ی"�

  .�دم

�4 ��ل یرو$ ���رد $� � �ھم ره�� و �ود ��	 .  

  . /ذا�ت ز�� یرو و /ر�ت د	�م از را $��	 ����ن، ی�� ��. �دم �م �*��,ش
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ط�6 د����� -.  

  ! ر�ت ��1 را	�م یا�رو

 ا����ب ��	�ن ی�را را �ط���J ی ��),� �� $��, و �ردا��� +*ب �� -دم م��

�ردم .  

 �ن...  م�� ت��	, ��در�ون و "در �وت ��طر ��: /6ت و د��� $*�+� �6س

  . ��ودم �ن��ر در

��4رم.  زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د�.  

  �دا��م را -�ل 	�ل ده �� �ر�وط ت��	, دن��� ی�را یا��ظ�ر I�ھ

  .ھ	�م �$رزا�� او�د: /6ت و �رد )�ف را ش�/,و

  . دم��� آه

  ! آورد�ش ��طر ��

 �� او از �� یر��)و ن�او. 	0م: زد ���د و �رد ل����� را	ت �� را 	رش

  .�ود ده��را� 	ر و $��4 دور �!�+ آوردم �د�

�� زش�	 6ورم�و�� �� ھم ��ر 	�. �ود 	ر��ز ھ�وز دا�� �ه اول �رم اوا	ط 

  . آ�د �0س 	ر

 ن�ھ� $و ��د د���J و-ت I�ھ ا	ت 4و"�ر�ھ, �,��ن �� <���� ن�ا )%ت
  !�$رزا�� او�د. �رد او ��و�� را ی�د�ز ی� �ھ�� �46ر

 ن�او �� را او د��� دا�ت، #�ره �ر را $+*�� و �زرگ $��� آن ھ�وز ا/ر
�م�� � �ه����.  

�ون���� دو��ره �� �و�%�م $)�% �ورا -��.  

��4 را �6	م �4�  .�دم ره�� اش #�ره �� د-ت �� و داده رون�� 

��م یا�روھ� ره،�� یا -�وه #���ن �,�د، $����" ده،��� و $ا	��وا� $)ور 

�� روزه #�د ش�ر �� و �*ص $� $��� %�ت، �وش و "�ت  � /و�� $�ر�	

�رد $� $��6 را ش�ھ�.  

�رد �,ب را �و��م �و��ه ی %ظ� #�د ی�را ھم �,�دش /ردن و /رد ی #��� .  
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�� ���*ر $��0 زدم، #�3 ��ل ی د	�Y� ت*�  .��دن رھ� ی�را ز�آ� �و

�� رو �$رزا�� او�د �و د���: /6ت $��ر�  ���د �� و �د ل����� �,و �� $

�رده �را�وش ���$   ! ��ره؟ ��طر از رو $)�% �ورا �و���� $�... $و

  . زدم ���د

��  ! /ذ�

- 5�  . "ی�رد ر��

Fش دو ھر آر�� $4� د	ت �� د��?م -�ل �ش.. آره: /ذا�ت زا�و یرو را د	
  .�دم ��ش $	��و� و 	ر �� �دم ���ور و �رد �ر�ورد

�رد +�ور م�د	��� و ھ� ���� از ف��6 یرز .  

 ھر در ا�� ���6وت 1�%$� و ظ�ھر �� �ود، ��	�� �*��,م -�ل 	�ل ده از ی�رد

  ! �ود �$رزا�� او�د او )ورت

  . داد ر���5 را و�ودم از $�و#4 ��ش ھ�، 	�ل ن�ا روز ھر

�� �دن، +وض ی�را ی��ر�� ی ذره �ورا �� د�ر	 راه از $)�% ت���� در 

  .�دا�ت

  . آوردم $� �د� �� �وب $,�� را )�L آن

���م 	4ون �دم، دار�� �� �واب از ��� �ر در را ام $ھ	�  . �ود /ر

�� ی��د I�ھ زدم؛ زل �و� در�ت �� "��ره از آھو، ����ن �دن دار�� ز��ن 
  .د�وز $�� ش��ر/�� آوردن در %ر�ت �� ی�را

  . ی�رد ر���5 ھم �و: /6ت

  �د؟ �� �وب

 ا��ظ�رم"  �د"  �ز $�وا� د��رد $� #ون دا��م و%�ت 	وال ن�ا دن�"ر	 از 

  . د��� $�� را

�� �$�ورا �ن �� -. �دا��م دو	ت $	وز� 	ر ی ا�دازه �� را �ودم 	��

  ؟$�و�

  .دم���د
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��م ��ر $# د��� 	�م�� �ط�Jن ھ�وز �� �ود ���ظره ر�? ا�*در... �م�/ -.  

�� ن�ھ� ،$�� ی��ر I�ھ 	ت�� 1زم... $#�ھ: داد ��1 را ش�ھ� ���� � $ھ	
  . �و��

  . آھ	�� $,�� /6ت، آھ	�� را آ�رش ی ��,�

��ت��� ا�*در �ود $��/��� و ���ظره ر�? $,�� ر �� وارد $و-� ھ6�� #�د 

�م $� د���ت �ر�ا�� $� �دم�� دا�� �ه�/ .  

  . ��. دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم

�و��، $�. �ود ���ظره ر�? �����م،�� �� �$رزا�� او�د از �0م ن�ا دن��� 

�م آرام، ��%�� .  

  ./ر�ت $-رار� �ن یروزھ� آن ���7د ی �*ط� در در	ت او

  . �د 	رد: �ردم ا��ره ی#� ����ن �� 

����ن 	راغ �� و �رد �دا ام #�ره از را � �ھش ���1ره آھ	��، ی��4ر �� 

 ی�و �� د،�"و� $� 	�ده �$رزا�� او�د. ر�ت ی���د یھ� $"و4 ظرف و
  . +طر ی�و �� و داد�� +رق

�� $�<�و آ�*در. �رد $�� )دق �وردش در $�ود� ��ص I�ھ � $/�ھ $%
 	وم $/�ھ و دوم ف�رد ���ش ��رات، ا+0م و-ت �رم آ�ر �*ط. �د $�� ده�د

  ./ر�ت $� ی�� 	ت�

  ؟ی�ر/رد دو��ره -راره: د�"ر	 و د��و� را �����ش �ت��%�و از یا �ر+�

���؟   

�دن -.  

  .�ودم روزھ� آن ی <���� �ن��ر در 

  .  ھ	�م: /6�م و داده ��4ن طرف دو �� را 	رم 

��ن ���دم، �� ا��%�ن ن�آ�ر از	��� $در	 وا%د I�ھ �ردا��ن �دون را 
 �د $-ط< ����ن ���ر در یروز ����� ی%7ور ی�را �م��)� $و-� و /ذرا�دم
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 را �دار�م $���� و �ردم %	�ب ���	و دادم، ا�)راف �ر/��م، دا�� �ه ��

�م ل��%و�  ./ر

 �� ن�ا: /6ت و زد %	��م ���	و ی �ر/� ر�ز را ا��7ء ن�آ�ر ار���د ا	��د

�ن ی�را �ت��)�.. دو�ن��� رو �و ا	�<داد -در�  .$��� �و�ق در	��، ر

 	��ردم 	4وت $ .  

���د �)ور دادم ا��زه �ن"  ,م�د�  . ا	ت"  ر

  ؟یاو�د �وھرت ��: /ذا�ت ز�� یرو را �����ش

  . دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم 

���دش �  !�د؟ �%و $

  ؟یدار �#� -

�#� !  

  . �ر	د �ظر �� آرام و ��6وت $� دا�ت $	< �*ط

�����ر �و7وع ن�ا ص� �  .��ود $	�

  .  �4ردم ازدواج: /6�م

���  .د��� ھم یرو را ش�

 �0�  .�زدن ���د ی�را $

 ���د، �رده �و�� و ��<�ب �را �� آن از ��ر�� �$رزا�� او�د �� �0-�ت

  . �ود آورده ھ�راه �� �د %�ل و $	ردر/� از $%	 م��را

 ی �%وه �ورد در �ن و �ود $را7 و �و�%�ل دار�د ن�ا از د��رد $� او
  ! �دا��م یا ده�ا I�ھ او �� �ر�ورد

 و ل���� I�ھ %�ل ن�+ در و �ودم /ذا��� 	ر "�ت را روزھ� آن ی�ورا
��س I�ھ �� �� او، �� ���� �� م�روزھ� ن�ا �ود دادن ���ن ی�را $�-�ا� 

  .�دا��م

  .-راردادم $�رر	 �ورد رو ن�ز� اون �دارک و ا	��د ���م �ن -
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��ر � �ز�� دن�ر	 ����� �� ی�را ی�د�ز ز��ن �ط���J د،��دار ش�" در رو $را%

��-ط< I�ھ و داره$  

  . 	ت�� ت��و�* �� "رو�ده ن�ا دن�ر	 �ورد در ھم

 را ش�روزھ� ی %ظ� �� %ظ� �� د�د $� یا�رژ از "ر ی�ورا ھ��ن �را او

�� *�  . /ذا�ت $� 	ر "�ت �,و، �� �و#! %�_ /�م !� �ر�ت،�" و ت��و

  �؟�# ��� �ظر: د�"ر	 � ران $ر+,�ا�

�� �,و�  دادم آ�"ز���� در #�ر#وب �� را ام ���4 ���	 �� د	ت و ر

�ش�  .�ود آورده در را 

 $� ا��ره �*��,ش یھ� �ر/� �� ت��د �� و /ذا��� زا�و یرو را ش�آر���� 
�رد .  

  . داره رو �دن ر� �" و /ذا��ن و-ت ارزش �م���� �ن �� $��ز� -

��: داد ادا�� و ��	ت )�ف� %ر�� �ظر از...... ��� $��) �ظر �*ط ن�ا ا

 و �دارک �� �و�� �� و %�7ر %�ل در ��ر ن�ا ت��و�* ا%���ل ھم یا
� دوار�ا� ��ش ��� �� ھ	ت یا ا�دازه �� د،�داد -رار �رم�ا�� در �� $اط0+�

  .���	ت �� �$��� م��)� ا�� �ود

  .داد ���د �� را �ود ی�� آرام آرام اش #�ره ت��د و �رد � �ھم 

�4ر ن�ز� ���م �و7وع �� �ود، �رده �ود ر�در/ را ذھ�م %7ورش �� ا�*در 

�ردم $��.  

� �� 	ر %ر�ت #�د و � �ه �� $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا� �0م $� ��ورت���� 

  .د�ر	

 $و ره��  رو د	��ون $#�ھ ����4 ت���� در م�دو���: /6ت ن�ر%	�ا� 	�
 ��� از%�� %ق و $�� �و7وع �*ط... ��� د	ت م��	"ر رو ��ر م��وا��

  . 	ت�� واL7 و ���ص ھ�وز �� ی�را

 یآ-� �ن %	�ب طرف �ورد ن�ا در: /6ت و داد ��4ن �;�ت +0�ت �� ی	ر
� د��� ��� �� داره و�ود �$ھ� ���ھز �ورده ی	ر �� �*ط ھ	��د، �ن�ط�

  . د��� ��*�ل
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�رد "ر را ن�ر%	�ا� )ورت ���د.  

  !�ود؟ داده ا���م �ن�ط�� یآ-� ی�را ی��ر #� $ر+,�ا�

 ز�� یرو از را �����ش $ر+,�ا� �د���ون رم� �� ���س ��4ر ���ت �ن -
  ره؟�� ش�" طور #� ورا;ت ا�%)�ر ی��رھ�:  داد ادا�� و �ردا�ت

  . ��� $ط یادار �را%ل د��� ھ	�م، رش� �" -

 #*در داره، �*د �� د	ت و �وب ی���ر �� #�د �و�� ن�ا: /6ت ن�ر%	�ا�

  ��4؟�� طول ��ر

! ���� ن�ا. �د ��*�ض م�ھ� ���� و "�ت +07ت رو�ن رو �6ون��4, د��� 

��د�د؟ $� ���� ن�ا ��ن �� ودر و "�! ��  ر�د ی ھ6�� #�د�   ا

�� آ?وش در را �ود�  . �دم ره�� $-� $آ� و -ر�ز یھ� /ل �� و /ر

�رد�د؟ $� -طH را �و� در�ت!  

  .��	ت �م یرو ی"وز��د 

 آوار ��طرا���ن یرو را وارھ��د و �4	��د�� را ھ� "��ره $ر�  یھ� ���� 

�رد�د $� .  

  . �دا��م را ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا� درک �$�وا��

�رد�د $� +�ور ھ� /ذ��� از $	�د/ ن�ھ� �� طور #� .  

�م ن�ز� یرو ھ� $)�د از $4� "�ت و �ر/��� آ�"ز���� دا�ل ��	�� .  

�م آ?وش در را ام �ده �م یزا�وھ��  ./ر

  . آ�د�د ��د� �� ���� ن�ھ� در دو ھر ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا� 

  .آوردم $� �د� �� را ��ن���� و����ز و ط������ از ���� ی��6��<ر

 ی��1 �� را �ود وان�ا ی �� از دا�ت -)د $و-� ن�ر%	�ا� ی"� �4	�ن 
  .�ر	��د وار�د

  . $ر+,�ا� ی و-�6 $� ی�رد��� ی��ز �و���ل 
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 از �<د ���	 و $ر+,�ا�. �د �ر/زار ���� ن�ھ� در ��ن�ھردو $+رو	 ��ن

�رد�د $� $ز�د/ ����ا 	�ل #�د �� ازدواج.  

   . �ود /ذرا�ده ���� ن�ھ� در را +�رف 	ر �ر اش ی��ردار آ�ر ��ه 	� دا�

�م ���� ی�را �� ن�ا� ��  .م�/ر

��د ن�ز� یرو و �رد 	4�� ���� ن�ا �ط�% در ����ن �  . ا

  . �دم ��H �ودم در ��ر��

  !���� ن�ا

��د�د؟ $� ���� ن�ا ��ن �� ودر و "�! ��  ر�د ی ھ6�� #�د�... �ورا - ا

���  !؟�$

  . �دم �,�د �� از 	ر+ت ��

 $� � �ھم و 	��ده�ا آ�"ز���� در #�ر#وب �ن�� ��<�ب ی#�رھ� �� $ر+,�ا�
�رد.  

   ؟$�و�: د�"ر	 �ردد

  .آره: زدم ���د

  .ز��ر �$#� �� دو: /6ت و �د وارد

�م �#�ل� 	راغ �� �  . ر

و ی�ر�� یا ���� ظرف �� ��;�� #�د ی�را��� ن�ا �� �<د و �ده ره�� آ���� 

�م�� 	��ور 	�ت د��� ��ن�ر ی#� ی�را �� دم�ر	�  .ر

��4 را �6	م �4��م را �#�ل� در و داده رون�� 	�.  

  .��� ی �و�� �� ن�ا: /6�م

  . �ورا -

 $ر+,�ا�: دادم و ادا�� و آورده رون�� یا ���� ����ن دو �ت���� دا�ل از
  .��� ی �و�� ����ا

  . د��6���� #����ش �� زدم زل. دم�#ر� و. �6�م�� -
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  . �4ن�� �راب رو �و�� ن�ا

�� م��� �4ر رو �دا د��� ��  .��ده �راب 	ر�ون رو 	*ف ا1ن 

  . 	ت�� ��م: ا�دا��م ��1 ����

��ن �را�ش �ذار.. -�� � یطور ن�ھ� �داره، $ا��4.  

���س�ردم ا .  

  . /ر�ت آ?و�م در. آ�د �,و. �د �,�د �� از

�ردم ��H د	���ش �ن�� را �ود.  

  .دم��� $*�+� �6س. دا�ت $�و� %س 

 �4ن �4ر: /6ت. را ���� ن�ا ی�و داد،�� را ����ن ی�و داد، $� را ���� ی�و 

  .م��دار یا  ��د ی #�ره ا�� �وده آ	ون و را%ت م��)� �� ن�ا �� ی�را

�*ط آ��� �د؟�� �دت��ورا، م�زد %رف �وردش در �� ��,� ���� ن�ا ا�� �ود�د 

  .دا�ت ت�وا-<

�م آ?وش در را 	رم ر�ز ���ت از $��� و زده ?,ت "�,و ���  . /ر

�ردن �رک ی�را یا زه�ا�  ھ�وز �ن و �ود )�L *��د- #�ل و ده 	�+ت 

  .�دا��م ��ت

��ب �وا�دن از� آھو ����ن �دون دن�د ,م�� �ودم، �ده �	�� ی�4رار یھ� 

  �دا�ت، $���ذا� I�ھ

�%�ل د،�ر	 $�� �ظر �� ��م ز���� ی ����  �����ر $/ر	�  $�� و $ 

�  .�دا�ت $��اھ� ھم ز��ن /ذ�ت و ��ود $	�

  .�ود �ده�آ و /ذ��� از ����ر ��م و ����ظم $*��,6 ا��4رم

  .داد�د $� �$���� ی�و $ھ�  ،$�دا�� دو	ت یر��)�و 

  . �دم ��H �ودم در ��ر��

�ردم؟ $� #� ���� �روش از �<د   
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 ����ن از �<د م�روزھ� ����د 	�+ت، #�د ن�ا ����د م�روزھ� $���� �ود -رار

   �ود؟ ی	"ر 	4ون ن�ھ� در آھو،

���؟!  

  �د؟�� ��� �ن ی ����

  . �ورد ز�3 �,6ن 

  . آ�د $� %	�ب �� ل�د

�� ����ردم �رک را ��ت یا ��;�� #�د ر� .  

  .�ود ��د �,6ن �� دن�ر	 و ا��ق از �روج ی�را م�-د���

  .دا�ت $ز�د/ %س ���� ن�ا در ��ر�� ی)دا %ظ� #�د 

  	0م -

��ش. زدم ���د����.  

  د؟��ود �واب: د�"ر	 $�و��ھ �4ث ��. 	0م -

 �� .  

�ن �� روز�د از �*ط�  . �ود ��ده ��ز یا �,�� I�ھ �ن�� ی�را دھ��م ،$ر+,�ا� ر

�  و �ش ی�را �و�� $,�د�  .�� م�)دا $/ر

   ؟$�و� -

  .دا�ت م��0 ی���د �$رزا�� او�د %ن

  ؟$�و� ���.... �و�م: /6�م

 و ��ص ی �ر���� ا�روزت ی�را دا��م، 	وال �� �ب..... �و�م آره آره، -
  ؟یدار $���

   ر���واب؟؟ در روزم ���م /ذرا�دن از �ر ��ص یا �ر���� 

  . �ود 	رد ����. ��	�م ��ل یرو

   #را؟
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  .  �دارم $��� ی �ر���� ��: /6�م

  ؟$�� $� -�ول ��ھ�ر �� رو د+و�م... �ن را	�ش... 

- ���  .ا

��ردم ھم �� را م���� و ",��4.  

��"  دادم �واب 	ر+ت �� ی�46ر و ���ل I�ھ �دون� ی ��ده ی)دا"  ا
 �� 	�+ت م�� �� $<��..... �و��و�م دم �ن... ��+� $,��: دم��� را آرا�ش

 ��� �د ��وم ��رت و-ت ھر �4ن، +�,� �دن %�7ر ی�را ر	م��  ��د 	�+ت
�ظرم در دم �ن ن��"��� .  

  . دا��م رو ش�" را ز�ا�  ��ن�ھ 	�+ت #�د. زد�� �%4م -,�م

  .��ت����... ���� -

- ����ردم -طH را ار���ط % .  

 ھم"  ر	م��  ��د 	�+ت �� 	�+ت م�� ��"  آن! د��رد $� �ود، ���� در �*��ل

  . دم�"ر �� از. �ود آ�رو %6ظ ی�را

  .دا��م ا���م ی�را ی�د�ز ی��رھ�

�ردم �م را	�م د	ت ی��زو 	�ت را 	رم.  

�م $� دوش د��� ی��ر ھر از -�ل �  . /ر

 �� $ �ھ��� و ت�اھ� I�ھ"  �"و�م؟ $# %�1"  د-�*� �� و #�ل و ده 	�+ت 
 در *��د- ده و �زده� 	�+ت $و �دا�ت ذھ�م در�%$ �� ھ� ��س ��د �*��ل 

  را %و� و 	��ده�ا

 ��1 ت�اھ� در�� �� $�و7و+ �� ��س ا����ب دم،��� $� 	م�� ی�وھ� �ن��

  . �ود �ده ل���د

�	ت ��   د�	6 و $��

�ردم ا�7�� را د��ر �ردا ی��رھ� .  

 �,وز و ره�� ن�� �,وار 	g دا��م؛ �ز�� �و یھ� ��س از "ر ��د !� ��

  . ر�3 �ه�	 $	�دھ ���ت

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 84

 �رس 	راغ و زده زل ���آ درون م�ھ� /و�� ی �ر�	�� ا	��وان �� %ظ� #�د

�م�  .ر

 و ا�دا��م $� ��د ش��را �ردم، $� ا)0ح �ودم را آھو ����ن )ورت
��ت ���ر ی��و دا�ل از را د�	G� 6 دوک. دا��م $� �ر را ش�ا�روھ� 

 �$رزا�� او�د. �ردم و)ل ���آ ی�,ز -�ب �� را 	رش !� و آورده رون��

  . ���د $� ���ظر

�رد $� دا�" ر�ط او �� م��	�* ر�? �وب %س ن�ا ���م و .،G� م "�ت� یرد 
�  ./ذا�ت �� �� ر�3 $)ور

 ھر �� او�د �� /ذرا�دن و-ت �دا�ت، $�ر-..... �� او�د �� /ذرا�دان و-ت

 $	 ن�ا و 	�ل ده آن ی �ده ف��<ر یھ� #�ر#وب از رون�� ی ر�د ��ص
  . دا�ت ��ن�ھ روز، ھ�ت و

  . دم��� �رس را م��وھ�

��  .�رد ن�� از را #����م دور ی ره�� ی ھ�� "ودر �رم $

�� و دادم %�ت م�ھ� �ژه �� �ده ��! �ل�ر ھ��ن �� $  $��4 ن�واز
���  . �رد ن�� از را م�

و�د. �دم ره�� ���آ درون ام #�ره ر��)و �� ی��ر�� د-ت �� !  

 �� %�1 ا�� �ردم $� ذت �,�� ن�ا �� �دن ف��و) از -�ل، 	�ل ده ،یروز

  . دم�ر	�� �ظر �� ���ز �%و، ���د ن�ا و�ود

�و�ر �,�د ی"�	� و ���� �� م��وھ� $آ�6�  �� و �رده �ن �� را ام $��-د ی��
�و ھ�ر�3 $�� ر�ز ره�/  .دادم �ظم م�"�

 از $��� و /ردن یرو را ام +0-� �ورد +طر از ���ده $��- $	 $	 #�د

  .�ر/��م ��د 	راغ �� دو��ره و �رده یا	"ر ��ل

�رد $� دا�" ی���ر ظ�ھر وا�س $�� �� ا%���1 م�ھ� �وت م�� .  

 در 	�ت و �ده �ط�Jن ام $د	� ف�� دا�ل ���� د��, و "ول ف�� و�ود از

�م�  . �ورد ز�3 ���� �,6ن. ر

�م �,6ن 	�ت �رش یرو �6ش ���  .ر
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  . 	0م -

   ��ود و دا��م را �$رزا�� او�د ی)دا ا��ظ�ر

  .+�� 	0م

  . �ود +�رف

  .*��د- "�F و $	 و �زده�. �د ده��� 	�+ت 	�ت � �ھم

  . او��� م�آ $� ��ھ�ر ی�را ?زا� و �ن: /6ت $�و��ھ �4ث ��

  .�د )�ف ��رم

 ی)دا �� �,��ت...  �وره��� -ر�ز /و�ت ?زا� $�دو� �وا	�م: داد ادا��
�  .�دا�ت و7وح م��را ?زا

6�م / :�� .  

 د��وا��� یز�#... م��ز� ���ون 	ر �� م��وا	� �ده، ��3 �را�ون دم �ب، -
  م؟���ر راه 	ر

  . ��ود�د +�رف �,��ت ����ا

�م�� �و�� �ن -	 .  

... ر	���  ��د *��د- ده �د،�� �� دادم ��ر ھم د��� �� �ن �ب... ����

    م؟�� $# ید�� /وش +�رف - �ره؟�� ھم رو دو	�ش � م �داره ا��4ل

�م �ن رو �و���� و "6! و "س�#... �و���� �دم� �ن � و... آره آره، -� /ر

  ؟یدار 1زم $#  ��د

  . دادم رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م و �	�� را #����م

����ر در %7ورش �� �ود، رو ��ده و $دا��� دو	ت زد،�� %رف �د�ز ?زا 

�� و +�رف� م�/ذرا�د $� را $�و� یھ� %ظ� د��رد $� ��،��� د��� و د��� ا
 ت��ذا� ام، $ز�د/ -�ل 	�ل ده �� ��<,ق و د��د ی#�رھ� �� /ذرا�دن و-ت ا��

  .دا�ت ی��ر��

 دو ن��"� ف�رد یآ�ر �ت���� ی�و و ھ	ت �04ت ��#�ل �� م،�دار وه�� 

��! �*دار ��..  ت�	4و�� �وع  
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 ی�را یز�# �� رون�� از ر	�،�� �6ر�ون دو �� �*ط $و م�دار ��د��ون
  ........  د�ر��  �ود�ون

�� �دم� رو ��� �,� �,�،... رم�/ $� ھ��ر/ر ����، -� ���و��، ���وم ?زا� �ر

  . رم� �� ��ت�	�ز ی�زا�" ��� ی�را

  ؟یدار د��,: دم�"ر	 در

- ,�   د؟�

  ./ذا��م ���� ن���� ی�و م�/�� $� �ر �� -�ل ی د�<� ��،... إم

�4ر �� ���ره: /6�م  ,��م�� �و�� �ن #ون د���� د�	.  

  !؟$# -

 ���   ؟ی�ر ی�وا�� 

  .�4ن د��ت �ن ی��رھ� ی�و �ودم /6�� ��ت -�0 -

  ..  آ��! +�� -

  .د���4 ف��; رو �و�� -

  . /ذا��م �,6ن یرو را $/و� ا	ت 

� ���� دا��ن � � ز���� یرو ی��ر�� د��� د������ردم $� د�.  

  . داد $� را او +طر ی�و د�	6 ی�زدا

���م -رار ی�ر را%ت %�ت در و �ده ����� $)�د یرو $�  ./ر

 �� �,(���رد $� )%�ت ,ش��و�� �� ل�ا�و�� از دور�ر /�م #�د ی  .  

�ش�  . �ود داده -رار �,وارش ب�� دا�ل را را	�ش د	ت و زده ���ر را 

  ! د؟�ر	�� �ظر �� دا�� �ه دوران از �ر -��ت �,�د طور #�

  .زد ���د و �رد � �ھم

�� �	�����ر و	ط، ف�رد ی���)�د یرو ���ھ�. دادم را �وا�ش �%و $ 

  .��	ت $� وار�د
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 �� � �� �<��رت اھل $,�� و آورد $�� ز��ن �ر $�0� �د، $�� ���ور $و-

  .��ود دا�� �ه ید��رھ� $%� و "	رھ�

�رم آ�ر "� $� دا��4ده یھ� �#� �ن�� د	ت �� د	ت او و �ن یھ� �زوه $
 در  �ھم��� ا��5ل � ران $/�ھ �د $� ا+0م ��رات 	ت� $و-� و د�#ر�

  . �دم��"  �$رزا�� او�د"  ��م �� 	ت� اول

��د ا��6ق ن�ا ی��ر #�د��رد ��را%�م و ا!  

 و آورد ن��"� /و�ش ���ر از را ل��و�� ل،�ا�و�� 	�ت آ�دن %�ل در �ن
  . �د �زر/�ر ���دش

�رد "ر را ��7 +طرش ی�و ?,ظت و 	رد یھوا %7ورش، ��.  

1�� ��� در ر،���� ��;�� #�د از �<د و #ر���د �ن 	�ت را اش �%$ �� �� 

�رد، $� � �ه ره�� #����م ��  :/6ت آھ	

  . 	0م -

��4رم� �� 	�+ت #�د ی�را ���0 �ن. زدم ���د. ی�رد -�ول رو د+و�م 

�ردم $� $آ��د/ ا%	�س ام، روزا�� 	4ون ی �ر���� از ��رج .  

   ؟یدار �ظر �د رو $��) ی��: د�"ر	

�� م�ھ� ����$ �� 1�� ���  .��: �د ل��

   $,�� �ن: /6ت و �رد �دا #����م از را � �ھش ��ر��د، �	�ن ن�% در

�م�� رون�� ی?ذااھل 	 �� ���	م�� اطراف ن�ھ� ا<�ده �وق ی�� �� $و 

���ب ��... �داره %رف ?ذاھ�ش ط<م ��  ؟ی�دار $��4, 

 - ،�� �+�� .  

  . �ر/ردا�د �ن 	�ت را 	رش. �رد �4ث ل،�ا�و�� ا�دا��ن راه �� از -�ل

% �ورا: /6ت �ودا ب�+� و %�ت $� اش #�ره�($!  

  .�,�: زدم ���د 

  .م��رد %ر�ت و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 88

 ی#�رھ� �� ش�روزھ� آن ی "	را�� و ��م )ورت. �دم ره�� ر�ش م�� ��
  . �ود �ده ل���د �ردا��

���� اش روزه دو $4� ش�ر  	�!� ��  . دا�ت ادا�� ش�/,و ی �ر�	

  .آ�د �ش �ش ی /و�� ؟�4$�� ��ر $#: /6�م

�ردم ��ر �زرگ �	��� $%*و- /روه �� �� ��ه #�د و 	�ل !� دا�� �ه از �<د .  

�ر �� �$ر�� �%	ن �� و رون�� او�دم م،��ر�ورد ��4ل �� "رو�ده �� 	ر� د

�م !��و#�  �د��؟� رو �$ر��... /ر

  . �ود ا�دام 1?ر و دا�ت $��و	ط -��ت. دا��م ��طر �� ھم را �$ر�� �%	ن 

���و-< �� ھ� %ظ� $���� ل���د ی�را $���, $آ��د/ و زد�� ���د ���ھ�$ 
  . �ود ��%رک یا�رژ او. دا�ت ��ده و $�و� ی�را

 در ���ن��ر� ،�$ر�� �%	ن و �$رزا�� او�د از -�ل 	�ل ده ����ت ھ��ن ��

  .�ود ب�?ر و ب�+� ��ر

  د؟�او�د ���ر ھم �� یطور #�: دم�"ر	 و داده ���4 در �� را ��رم از $���

  .د���د

�م ��ون �رز �� اول ��ه #�د �ب� �� و /ر�ت $� $�و� �� رو ز�# ھ��... ر
 ا��ق از ��ر #��ر 	�+�� م�� �,	� �� ی�و... �دا�ت -رار و آروم %ظ�

  رو ل�و	� د�#ر� $� ا��ق �و و �د�� �,�د ��ش از د�<� ده و ر�ت $� رون��

  .زد�� %رف ر�ط $� �و7و+�ت �ورد در و �رد $� �����

  !�ود ف��و) ن�ھ� �$ر�� �%	ن 

 ادا�� و ا�دا�ت �ن �� $�و��ھ � �ه م�� #�م ی /و�� از �ده �زر/�ر ���دم 

�� 4ردم�� �4ر ازش �دن �دا �� دا��م: داد �� -�6���د $ا�  . ا

����4و ��  .�د ل����� �,و �� $

  !وا-<�؟! $ھ: �د /رد �<�ب و $� 6� از #����م �د +��ق �%	ن آ-� -

  .داد ��Rن �;�ت +0�ت �� را 	رش 
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 +�وان �� 	�+ت #�د یا ھ6�� و �ود دا�� �ه 	وم 	�ل د��ره... آره: /6ت 

�ر، او�د $� ��رآ�وز�  .�د +��ق اول � �ه ھ�ون �� د

�رد �دا #����م از را � �ھش ی��ر�� ر���� �� ��ر ن�ا و #ر���د را 	رش  .

 "	ر �� و 	�� �ش د��ر �� ا1ن و �ود�د �ون�ز�د/ �و�� 	ر �<د ��ه ده

�و�" م��ر... داره 	�� #��ر� و  وش���ز و �وخ -در ھ�ون "در��، $
  . ��ر�و�� و آروم ��درش �;ل ا�� �%�د... طون��

6�م/ :�# �  ! $��+� ب��ر

 و $دا��� دو	ت... $,�� او���... �ون����� ھ	��د ھم ���ر $و-� د���... آره -
  .ر	ن�� �ظر �� �و���ت

   ؟$# �و -

  �ن؟

  ؟$# �ن 

  . �دا��م را	�ش د	ت ا� ���ن از $���, ی��� 

  ازدواج؟: دم�"ر	

  �#�؟ 

  !�ن؟: /6ت �<�ب �� و د���د )دا $� 

�دوم I�ھ... �� .  

   #را؟ -

  ! �د ی�د اش #�ره

�ردن -رار �ر ار���ط... �دارم ھ� �#� �� $�و� ی و���� $,�� �ن: /6ت 

� و ده�#�" ��ر $,�� ��ھ��ون�	��.  

  

6م �ظرت �� -��� .  

 +وا-ب ن�ا: /6ت �,�د و !���ر $�و#� !� ��ش ل�ا�و�� �ردن "�رک ن�% در

 و 	ر و داد/�ه یراھروھ� ی�و آ�د و ر�ت +وا-ب ھ�	ت، ��)ره و ��ده اون
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�,� ھر و � ن $درو? ھر %�7ر�د �ود�ون ����H ی�را �� �$آد��� �� زدن 

 و )دا-ت م��و� $�� ا� �ر 	���، $,�� �� ی�را ھ� �#� درک. ��4ن ی��ر
 	�ت ،$)�د یرو و �رد ���وش را ل�ا�و��...  م��� -�وش رو �ون�	�د/

  .�د ����� �ن

% �ورا �و و: داد ادا���($ ��ظره؛ ر�? د�+*� و $� 6� از "ر! $ھ	�� 

  .�د �ده�". م�د�ر	... $��� ���ف �ظرم �� �� ��<�ط�

  ! "ی�ود $)�% �ورا �و و" 

  .د�ر	 $� �ظر �� �ر L�)% ��,� ن�ا

�و �� یرو �ده�" *��د- #�د ��: /6ت و �ردا�ت +*ب $)�د یرو از را ش�"� 

  ؟ی�دار $��4,

  .د�وز�� $��4 ��د و �ود س�� ھ�وز -�ل 	�+ت #�د ��ران �م از ن�ز�

  .���و� $,�� ����د�" -

: دم�"ر	. �ردم $� $ھ�راھ را اش آھ	�� و �و��ه یھ� -دم رو، �ده�" در

�رت�   ؟ی�رد ��H رو د

� ی����� دا�ل را د	���ش��و $"� 	�ل !�... ��: /6ت و داد ی�� �,�دش ی"�

�ر ھ�ون ی��1 ط�*� �%	ن ازدواج از �<د� �� رو ��ر�ون و م��رد ا��ره رو د

�� دو � � �ھم ���د �� #�م ی /و�� از. م�داد /	�رش  ��د ��ر ��زه ل�و

�رد.  

 ط�*� 	� 	�ز $��-د آ"�ر���ن �� �%	ن �� $4��ر ھم �<د�رش 	�ل دو -

��6و� و ب�+� %ن ��,� ن�ا �ن�� ھ� �م. م�د��ر یو "�رک "ل !��زد�$ 
��ون ن�ا $#: /6ت و �ده ره�� ر�ش م�� �� #�م ی /و�� از. دا�ت��	 

 آن ی�را $در	� ف��و)"  ��ص"  ی �,�� ��ودم �ط�Jن نا ...... �رات رو

  .���د %ن

 ی �4�� #� $��-د آ"�ر���ن اون: �ردم ا)0ح را ام ��,� $�و��ھ ���ل از �<د
�  دا�ت؟ �رات $���6و

�� �$ھ� ��ده ���م از )دا�ر و 	ر "ر $�� د،���د �� 	راغ او از %�ل �� 

  ! د�"ر	 در	ت 	وال �� طور #� $دو��� �و... $)�% �ورا -. دا��م
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  . ر�ت ��1 م�ا�روھ� ا	��د

��ر ی�را 	����ون اون ت��و-<: /6ت. م��د $ا), ���ن�� وارد! وا-<�؟ �� 

��ر �وش �� یوا%د... دا�ت �$��7 �ت�- �� او��� �*ط �ود ا<�ده �وق �$ 
�رو��م رو �م���� �ن م،�دا�� ��	ر�� �*دار �� �دوم ھر م،��رو�� رو م��رد 

 �� آ�ر د	ت �� م�زد #و�� $%	��... رو ز�ش یط0ھ� از $��� �� �%	ن و

�� 6�� I�ھ ا�� م���ر رو 	����ون اون م��و�	� ��ت $�, و �وب $,�� ف�
 ی��� �� �,�د �رج 	�ت  ��و�ده $��- ��ون�� �� او��� ی��ز	�ز ی�را $"و
� $� ش�" یا �����  . د�داد ا����ش: /6�م. م�ر

 �$رزا�� او�د و �$ر�� �%	ن از -�ل 	�ل ده ����ت ھ��ن �� �ودم، �ط�Jن

  .آوردم ز��ن �ر را ��,� ن�ا

��: داد ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رش� رو $	�� $,�� یروزھ�... $و ا

�و ب�� از را د	���ش 	�ت $,�� �ن ��ور. م�/ذا�� 	ر "�ت رون�� ش�"�

  .داد ����م را $�زر/ %�م ھم، از ��ن �ردن ��ز �� و آورد

  ! �ود ���زه. ا�دا�ت ��ده �� �را ���ودآ/�ه د	���ش %ر�ت و )ورت %�ت 

 "�F #��ر م،��د ����4ر�" �� �� رو ��ر $�� $,�� یھ� ��ش م��د ���ور -

��س �� رو روز ی ���* و م�د�ر	 $� ھ� "رو�ده �� �,وار و �ت �� رو 	�+ت 

  وام �ن و �رو�ت رو �ش���� �%	ن... م�د�#ر� $� ط�*�ت �و ی��ر/ر

�و��ه یھ� ",� او �� ھ� �م ��: داد ادا�� ��1 را "�	�ژ یورود در �� $��

 �6ر #�د �� ��م و ��� ا-دام وام ی�را �وا	ت�� �%	ن ی��ز	�ز ��ر اوا�ر

 طول در و دم�د�� ���وس ����.... رم��  -رض "ول �ود -رار و زدم %رف

�4ر #! ھ�� اون ی�را %	���ون �ردن "ر و وا��� ���	و �� �دت ���م روز 

�ردم $� ��  .�دم $�<ر� �ن�ط�� یآ-� �� دادور ا	��د ق�طر از �� ن�ا 

 ی ط�*� �,وغ �	��� و �ط�وع رو�ن، ی��7 �� ورود ��! دادور و	ف� 
�رد ت�ھدا آ	��	ورھ� ��ت �را ھ�4ف، .  

 ل�و� �دن �وت و �)�دف $و ��ود در	ت �� $�و�%� $ا�0- �ظر از
��رد �� م��*د $د	� دو رو آ��ده و %�7ر ت��و�* �� �ن�ط� .  
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 ی د���. �وده $ا�0- ��رھ�ش ھ�� ��� اد+� �و����� �س I�ھ: /6�م ���د ��
 و ����4و. �د �زر/�ر ���دم .�ت�%�� از ���4ر: /6ت و زد را آ	��	ور

   �د؟ $# �<د: دم�"ر	 ����ق

 و ��رده و �ردو ا����ب را �,��ت د-ت �� �� یطور آن و %ن �0�ش،
L7ز��ن �ر وا �$�و� %س آورد، $ �م $��  ./ر

� رو ��ر -��ش "�ت �%	وس $ط�< �وخ ��. م��4رد وش و م�/ر��,� 

  .دم���د

��  . �وم آ	��	ور وارد او از -�ل �� د��� +*ب را �ود $

��� $آھ� ی واره�د �� را اش ���� از $��� ��رد، را ط�*� ن���1�ر د
 دا�ت، �ن��ر در $%*و- ی "رو�ده �� #�د �ن�ط��: /6ت و داد ���4 آ	��	ور

 �دا... �ود دن��,< ی�را آ��ده ی *�� �� �;ل داد د	�م �� یا "رو�ده ن�او

��ر $,�� آدم ��رز�� ��م �*ط �ن �ود، $در	��م رو �H6 �� یرا و داد/�ه ر� /ر

 ھم $%	�� و در	ت "ول �� ��زه �ود �ر را%ت �وردن آب از رون،�� او�دم و

�م�  .م��رد دا�" ���ت �� �<د.... /ر

 اون و �ن�ط�� یآ-� ن��: 	��د�ا )�ف! -�ر����؟ �� �ن�ط�� یآ-� ن�ا "س -

  .�رددم �*دار �� ��رز��دا�

  

� �را 	ر+ت �� اطراف ی��7. م�د���د�� ھ�وز �د ��ز آ	��	ور یدرھ� $و-

�%ت ;��  . داد -رار ر�

  .�ود دا�" یا ���� یوارھ��د از یا ���ده ره�� ی���

 �4��ر یا�رھ� 	�  .د�د�ر	 $� �ظر �� !��زد $,�� $آ� آ	��ن در ی��

  . �ود ز��را�  ا���� ?ذاھ� ی�و ق��,6 و دا�ت �ط�وع �$د�� ر	�وران 

 #�م و رو�ن �$��7 ��،�ز�رو� و $)�د د�	6 و �رم ر�3 و ی�ور"رداز

  . �ود �رده ��د�ا �واز

 و �رد �$راھ��� یا ���� یوارھ��د ���ر در یز�� 	�ت را �� �وان �رد
  .د��� +*ب م��را ���د �� را $)�د �$رزا�� او�د
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�� م�د�ر	 �وا�ق �� و م�داد ���ب و �و�� 	�6رش ھم، ���د "ر ��ورت �� 

 �� را 	�6ر���ن او. م��و !��ر ھم �� را ��ن�ھ� �و���� و ?ذا از $���

�رد ل��4� ��	ت و 	�1د .  

�ر اون ھ�وز: دم�"ر	 و �ده ل����� �,و �� $�� رو� �� را 	رش ؟یدار رو د

�� -. /ذا�ت ز�� یرو را د	�ش دو ھر آر�F و داد ��4ن �;�ت +0�ت�... ا

��ر �� 	����و�ش ی�و ا1ن �ود؛ او�ده �و�ش $%	�� ��رم از �ن�ط�� د

�ش $%*و- ی��رھ� ���م و دارم �زرگ� ھم �%	ن..... دم�� ا���م رو �ر

�رده �,وغ رو 	رم $%	�� �ن�ط��... ��4�� اداره رو �ود�ون $%*و- �ر�ز 

�ر �� %��� ھ6�� در روز دو $و�  .ز�م�� 	ر �ود�ون د

 ت��و�* یھ� ",� او و ��	�م ���� در �ن. �ردم ی%	ود و زدم ���د او ��
  . ر�ت ��1 را

�� را آھو ����ن �	�ر یھ� ز�م �ن $و-��	 �$ �� را ش�ھ� "رو�ده او و دم�

�رد $� ���م �ود �H6 �� ی ر�د از "س 4$�.  

  .ی��د �ده -ول: /6ت و ر�ت ����� ام #�ره 	�ت را اش ا��ره ا� �ت

  . دم���د

� و %ن آن ����  !آ�د $�� �ر �ن از ی ر�د ��ر دن����د یرو دش�

  .دم�� -ول و

  �%	ن آ-� و �ن یھ� $���د	 /�د د�<� �� ��ه #�د ھر -

  . �د�� ��1 	����ون ی��ز	�ز و-ت

�����ردم ھم �� را م�.  

� +�ل -وم �� د��� طور #� آورده ز��ن �ر را ��,� ن�ا ��ده �� �ودش $و-

�ردم؟ $�   

 آن ت���� در و �رد � �ھم ره�� $طو�1 $%ظ�� ی�را. �د ���م ��ن�ھ� ��ده

  .د�"ر	 را �ر	��ک 	وال

��ر $# 	�ل ھ�� ن�ا � و ��م... �ن ف��<ر... �و�J �و�ت... $)�% �ورا - 

�ظر )�را�� $� ؟ی�رد��  
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�! دن��� !�  . ھ	�م ت��و�* از "ر یھ� %ظ� اون 

  . آ�د ��د �6	م

 د	ت از را او ت���� در و �د �0)� آھو ����ن از �را-�ت در �ن 	�ل ده

  .دادم

��4ن طرف دو �� را 	رش $�<�و ی��رھ� ھ�ون... ��وده $��� ز�#: /6�م 

  .داد

��ر �� و-ت I�ھ �و... �ود�د ��م �و ی��رھ� ���م   .ی�داد ا���م $�<�و

  .�ود ن�ھ� �4��! �ود�د

 یرو ��ززل ���د. د�د�� -�ل 	�ل ده ی�ورا ھ��ن �را ھ�وز �$رزا�� او�د
���6�م؟�� #�. �ردم %6ظ $	�� �� را م�   

 ��  . �د�د�� !��زد �رد دو. �رد �,ب را �و��م #�م ی /و�� در $%ر

 �� ی���د ی ر�د و �رد $� ت�ھدا �� 	�ت را ی#ر�دار ز�� آ��� از 4$�

��4 را �6	م. دا�ت ب �ر )ور�ش ی"��� �4� �ورد در /6� و و داده رون�� 

�ردم �روع را ?ذا #ون ی�طر $� �و7وع.  

  

 دا�ل. �ود او ر�در/ م��	�* %وا	م $���� ����، �� �ر/�ت ر��	 از $���

��ر �ورد در را 	واش �� ن�ا از -�ل در	ت %ر�ت، از �<د $*�د-� ل،�ا�و�� 

  . �ورد ز�3 ,ش��و�� ��د، �ن�� ���ل �دن در ام $ز�د/ و

� �%و ی���د �� و داد ی�� /وش دا�ل را م�	 �دون �ه�	 یر�ھ�دز

  .داد /وش �و�� و د-ت �� *��د- #�د ی�را. �رد $+ذر�واھ

�ن ��1 از ���� ر��)و ھ��ن � �� ی�د را اش #�ره را	ت، یا�رو ی /و�� ر

  .زد %رف و �رد ��ز دھ�ن. /ذا�ت $� ش����

�! "�ت  !�� آن ��,�$ �� و �4ر �د�د�� ��رج دھ��ش از ���ل و ��رده 
  . دا�ت و�ود ��طق

 و ���ل را ھ� ��)ره و ��ده آورد، $� ز��ن �ر را "رو�ده از $*�د- �ت��زJ او
  �ود -�طH و �رد $� �ن�� ���ل �دون

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 95

�و و یا 	ر�� �,وار و �ت ,ش،�ا�و�� زد�ش، %رف +*ب، $)�د یرو ی"�

�ن راه و ت��د�. �د�� �0)�"  ت��و�*"  ی �,�� در +طرش ی�و $%� و ر

 $دو��رھ �4رار ���س ا�� م��ود /ذا��� 	ر "�ت را ���د "ر 	�+ت #�د ��
  . �دا��م را �وب %س ن�ا

��د دا�" $آ/�ھ �ن ی�4رار 	�ل ده �ورد در �$رزا�� او�د ��ود -رار.  

  .زدم زل رو�رو �� و �رده �دا ر�ش م�� از را � �ھم

 ��ن�ھ. �ردم $� �4ر �وا�دن درس �� دا�� �ه، �� دو��ره �ر/�ت �� $/�ھ 

  . د�ر	 $� �ظر �� ز�ا� 

�������، �� زدن 	ر دادور، ا	��د �0س 	ر ��	�ن �)ور �� را �ود� 

 $� ��5ول ھ� �#� �� زدن %رف و �و��ن �زوه ا��%�ن، $د�رھ و ا	�رس
 �ء�ا� �� �و��م �,ب ی�را �� �د�� دار�� �واب از آھو ����ن �<د �ردم

  . زد $� 7ر�� اطرا�ش

�� ��رد $� �طور ذھ�م �� $/�ھ �*ط"  $/�ھ"  �Rر دا�ت، %7ور ����ن $و- 

 �$رزا�� او�د �� یا %ظ� از ا��. �د $� دور آ�د�ش، ��د 	ر+ت ھ��ن �� و

�� د	ت از یھ� �ر)ت �رد، $�<ر� را �ودش� ���ھ� ��ران، -��ل ر�? و ر

  .زد�د $� "� و د	ت و دا��� %7ور �4رم یا���� در

 ر�ت در ���ن�� و �ن �ن�� � �ھش. د�#ر� اش #�ره 	�ت 	ر+ت �� 	رم

  ؟$�و�: د�"ر	. �ود آ�د و

��: زدم ���د � دارم ��م داد/�ه �� �ردا: �رد �م را ل�ا�و�� 	ر+ت. ا

��..........  

  

  . �وردم ؟��ی�د ��را%ت ��م $� %س #را -

 او ��ود،"  �ردن %س"  $وا-< ی�<�� ��"  ��م $� %س"  از ��ظورش

  . 	ت�� $��� �و7وع: /6�م. د�د 1�%�م در را $��را%� یھ� �����

- ���� .  

  ؟$ار���ط در ھ� �#� �دوم �� �$ر�� از ر�? ��
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�� ��� و-ت ھر $�و��� $و ��# ت���را%� ل�د دم��"ر	: داد �واب $�و��ھ ر�

�  . دم�� ت�اھ� ��ش �ن ،$�ز� %رف �وردش در $�وا	

�ن ��1 و ��ردم ا%	�س را -,�م 7ر��ن ر.  

 �  . �ود �وب �و�� ن�ا و دا�ت ت�اھ� ش��را �ن $��را%

  آد؟ $� �دت� رو $ا)�0 �%�د..... ار���طم در ھ�� �� ����*ر 

��� �� و دا�ت وزن ا�7��. /ر�ت �4ل ذھ�م در #�رھ�ش 	ر+ت �� $ �� 

�رم �وش "	ر !� ی�را ی�د�ز �  ! �ود $و)ور

�رد $� $%ر� "ر و دا�ت $��ر�� ی ���. �ود یزد� آره،: دادم ��4ن 	ر .  

ت آز�ون ی�و �ود��، -�� �� �واھرش �وھر �� $4��ر ��د -�ول �� و
����  .زد 

  . م���� ��H ھم دور ��ر �� ��ه دو ھر ����*ر

  ! ھ��؟ -

��� $دو���ر د�	<... ھ�� ����*ر: �د ده��� طرف دو �� -�ل از ��ر�� ش�
  ار��	��ن، ر�ت و �رد ازدواج -�ل 	�ل #��ر

 $� $ز�د/ ���د "ور را�ض ,و�ر��. م��� $� )%�ت ھم �� ھ� و-ت $�<7
،����رده؟ ازدواج $� �� �زن %دس    

  . �دم ����� $)�د یرو زده ��ن�ھ

 و ��ص $,�� ی)دا �� و �ود �,�د -د �� �$��1 	�ل "	ره ھ�ون! یوا -
  ! �ود؟ $# ا	�ش در	��؟ دا�ت، ب�+�

�رھ�د -...  �� �ر��د د،��ر� �  .$<�ر

  . دم��و� ھم �� را د	���م 

  .�ود�� -

  . �دم �و�%�ل زم،�+ز یدوا. دار�د "	ر �� و د��ر �� دو... آره: د���د

 �� د��ر �� او�دن، ��د� �� ��� ید�	< ا��م ی-,وھ� دو ھم )�L روز�د: /6ت
�ردم ذوق  "	ره .  
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�! �ن !��م $� را ھ� آدم ن�ا ���� .�� ��� �ق�ا� ��$� �� ا��زه ��ر��د 

 %	�م ،$+�دا� م��ر... � و ���* از: /6�م و ده��� �,و را �ود داد��

��	�� "ر	�و آھ�ن ام... $�<�$� ���.  

  

 ی�را داره ��� �رو $�, ا<�ده، �وق و !� در�� ل�و� �� �ده �� %	�م -
�ر �� او��� ���ل، �ر/�ت ھم م��ر... �ودش�ت !��و# د�� و ا�دا��� راه و

 ���م دا��� $دورھ� ی�را یا �ر���� و-ت ھر ر	��� ھ�ش �#� و �وھر ��

  . ر	و�� $� رو �ودش H�	ر

  ؟$# "ر	�و -

�ر��ن؟ �ر/�ت   

�رده؟ ازدواج   

���دش "ر	�و ا	م آوردن �� ��  .�د �%و آھ	�� آھ	

  .دا��م � � ;��ت ر�ش م�� یرو را � �ھم ���ظر

�� �����ت از �<د 	�ل ��: /6ت $طو�1 ر�� �د -�ول آز�ون �و �رد، ازدواج ر

�ر �� �ر��ن ی�و... و�  . �<دش ��ه 	� دو و �رد ��ز د

 ش�" 	�ل 	� $دورھ� ی�و: داد ادا�� و �رد )�ف )دا و 	ر "ر را ش�/,و
 �� و زد ز�3 �%�د �<دش روز دو ��رداره، م�د���� و او�د $��ر�� ��

�ر��ن �� �ر/�ت و-ت �وھرش �� �� ������د $� �)�دف ون� .  

���  .�د /رد #����م و ��رده ھم �� را م�

 �� ��"$  	ر+ت �� ��ن�ھ� ط�ت�� و ھ� ��ده ی ��طره. دادم ���4 $)�د

 ازدواج ھ� $,��: /6ت 	4وت $*�د-� از �<د. �رد +�ور ذھ�م #�م �*��ل از

 ��ر �ر/���د ����<7 �رد�د، ����رت ی�6ر #�د �د�د، دار �#� و �رد�د

  . �د�د ��ر ��5ول واو��� �ود�ون

��د ط0ق �6ر #�د �د�د، ور�4	�� �6ر 	� دو��	�� "ر	�و.. و /ر$� ��� 
�رد، �وت �)�دف ی�و � ت�ھدا �رد، 	4�� داد/�ه ی�و ی���ر +�دا

��و�د ���ل ن،��"� �د "رت �وه از $��ا�راھ�� 	� دو و /ر�ت %��ره 	رط�ن 
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��� #�,�ش �را	م ی�را -�ل ی ھ6� �<ده 	رط�ن ن�راد ���... ���رود م�ر

،���  . �ده $در��� $��� و �رده +�ل 	ت،�� �د %�ش /ر

 ا�� �رد�د -طH رو "�ش یا� ��� از �� دو ��ت�د ��طر �� $ا)�0 �%�د ن�ھ�

 ���ھ� ��،�ھ� $ز�د/... �وره�� $��ر�� ز�ش #�م از دور و �و�� %�ش

 ���� �د ���ھ� او�7ع 	ت�� ھم -رار و م����و �وش ی��رھ� 	ت�� -رار

  . دادم ��4ن 	ر و زده ���د ز%�ت ��

 ��طر �� م���� $� رو  ��ھ�د و م�دار ��ر ھم %�ل از �� �� ن�ا و: داد ادا��

�Jو�  .��: �د �زر/�ر ���دم. 

  . $��� !��ر �وش د��� و... ی�رد ��د�ا �� ن�� رو %س ن�ا �و -

�ردم ��ت را ا� ����م.  

  . � و: ر�ت ��1 -,�م 7ر��ن. �ردم دات�" � 6�م �س I�ھ �� ھ�وز �ن -

  . �دا��م را دار�د ن�ا د���د -)د �ن

 $%	�� -راره...  م���: /6ت ���د �� و داد ��4ن طرف دو �� را 	رش
 ,�  .زدم ",! ھم 	ر "�ت. م��� ر�ون�?�

���م...  ��د ��ه �� %دود ا	�6ده، #��رم و 	ت�� �ون��<د -رار: داد ادا�� 

��م $� رو ��0م ��  . دم�رز. م�ر $� ھم �� �,و�ر، ��دازم ھ6�� دو %دا-ل 

���م ��ن�ھ� ت��و�* �� �ر�ورد �)ور �  .�رد $� ن�� از را �ق�ا�

  .��... �ن -

  یدار �ز�� ز��ن �� ��م، $� درک: /6ت و �رد ��و-ف را ل�ا�و��

  . دا�ت -رار �3�"�ر� در �*��ل در	ت ,ش�ا�و�� ا�دا��م اطراف �� $� �ھ

�و�م $��: �ردم ��ز را ��ر��دم .  

  . ھ	��د �و دن�د ����ق ھ��... $)�% �ورا -

 ی�را. �و�م $��: /6�م و ده��� +*ب را �ود $�� و. �ود طر�� دو %س ن�ا
 ی�و �ذار ����،.  داد ��4ن 	ر �<د و د�#ر� )ور�م ���م در � �ھش $*�د-�

  . ز��ن .م��ز� %رف �وردش در ���ر ت��و-< ��
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  . �ود �وب

6�م و �رده ل����� #پ �� $�� را 	رم/ :�� 	� ھر ����،: زد ���د. � و $

  .ی��وا �و یطور

��4 را ام �ده %�س �6س  �4� ا�*��ض از $��� ف��6 درد و داده رون�� 

��4رم... �ود $+� ز�# ھ��: /6�م �ر. ر�ت ن�� از /رد�م +07ت� .  

 $ھ�راھ ن�ا ��طر د+و�م،�� -�ول ��طر ��... 	"�	 ذارم ازت �ن وا-H در
  .�ر/�ت �و�م %س دو��ره

 ی ره�د	� . �ودم /ذا��� 	ر "�ت را ا<�ده �وق 	�+ت #�د �د��� از �<د 
�م، را در��ردم � �ھش........  �ورا: /6ت /ر.  

� I�ھ� اش $��� یھ� "ره �� زد��� ",! $%� �د، $�� ده�د #�رھ�ش در $%ر

  .�ورد $�� ��4ن ھم

 - �,� .  

  ! زد ",! و د��� �6س

�� ��# �ظرت..... ����: /6ت ���ل �� و د��� ن��"� ب یرو را ز���ش �� 
 ا��%�ن رو "�	��ھ�ش ����� �د ��م �4ر.... �� ���	م�� $+� $,�� ر	�وران

��  .م�

  زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د و ر�ت ��1 $�ر� �� را	�م یا�رو

- ��,$  ب�� از را ,ش��و��...  �*ط د���ت �م�� ظ�ر از �<د "������... ��+�
 ی ���ره ا	ت $ھ��ھ�  ی�را �*ط دادن ����م و آورد ورن�� ��ش $دا�,
  .�وا	ت�� را ,م��و��

  . �د ��*�ض /رد�م +07ت دو��ره

  ���ھ�... �ن... ر��  ���س �و�� ��... �دارم... ل��و�� -

  .ام �و��

 و زد ���د �<د و �رد دا�" ��ود � �ھش و #�ره در ��;�� #�د ی�را $	ردر/�
  . داد ��4ن 	ر
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 یرو از را ر� ش ی-�وھ� #رم "ول ف��. دارم رو �و�� ی ���ره ����، -
  . /ر�ت �ن 	�ت و د��� رون�� $��ر� دا�,ش از �ردا�ت، دا��ورد

�رم و ل��و�� ی ���ره: /6ت�  .د

��رت. ���وم رو )دات �م�� �و�%�ل... ر��  ���س ��ھ�م $�وا	� و-ت ھر 

�� را�  .دادم ��4ن 	ر و /ر

  .�دا��م را *ت�%* /6�ن �وان. دادم ���4 �ط�% ی �	�� در ��

 	�ت آھ	�� �$/���� �� و �رده �دا +�رف و د��� ل�ا�و�� از را � �ھم

��دم راه �� 	�����ن�  .ا

�ن ��1 �� ھ�ز��ن � م��. ��	ت /و�م در ����� ی ��ده ی)دا ھ� ",� از ر
���ر را م�ھ� �وت ���� ����  . /ذا��م در �*��ل ی �ردا�� $

  . ر�ت ��1 �م ی /و��

  .�ود آورده در ���� دا�ل را ش�����6 �<�ول ط�ق +�رف

  .د�"ر �ود زده $# ھر �� ن�ھ�# /و�ش ر�ز زدم #! ��...  - 

 وان� آن �ن�"� �� و /ر�ت ��1 را را	�ش د	ت ��,� ن�ا �ن�� %�ل در +�رف

�رد !��زد دھ�ن �� را #"ش د	ت ا� ���ن �ن�� �)رف ��ر !� .  

� �م �� "س�# �ردا��ن ی�را �ود، ��	�� +�رف آ?وش �ن�� ����*ر ?زا

 ر�ز $�ر� �� ا� ����ش و ��	ت ��رش د�	6 "و	ت یرو +�رف د	ت �د،
��س �  . د�د���د��. �ردم ����� و د��� ��و�� 	ر+ت �� را � �ھم. د��ز ?زا

�ش��%�و از �ر+� #�د ی ا�دازه �� و �ردا�ت ز�� یرو از را ی�طر د���� 

  .�ت�ر ی��?ذ وان� دا�ل را

� �� ن،�ر�� ی+طر و اRل �وى و�ود �� و ��رده ھم �� را م�",��4 �	$ 
  . 	0م... �ون �ورا -. دا��م � � ���ر�ز �6	م �م�ر یرو را �و��م ���م

��ردم ��ز #�م.�ود ?زا.  

�� و �رد�د $� � �ھم $ھ�  ����� ?زا� ا 	� را ��ر ن�ا ���د �� �� �ود $

  .داد�� ا���م
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  . د���د د��� رون��: /6�م

 %�ل زم��ر !�" �� ھم �و ی�را ن��� ���... �ورا +�� �ل�� $�: /6ت +�رف

��$ ...����� ��� رو وا���� �  ؟$/ذا�

  �� !� ی��?ذ یھ� وان� ف�رد �ن�� ��ل ی ��"� ���ر از و �د �م �����

�رو ھم در �)رف ،���  رون�� را $4� ر

�ت ن�ا ی�� �ن ی �و�� -�;�  . 	ت�� �����ر 

 رون�� ازش رو �� یدار �� 	ت�� �و ی �و�� ����ا: /6ت و زد "وز��د �����

�$ ��$.  

  . رون�� $ھ�  ا1ن ن�ھ�: �ردم ا��ره $�رو� در �� د	ت ��

  .ھ	ت ھم �� ی �و�� ����ا: /ر�ت را ����� د	ت د���

� �وش �*دار �� �*ط ��... ر��  	�ت �ون �ورا: /6ت ���د �� ?زا

  . ����م ��� �زا%م �� م�ر�� ھم  ��د 	�+ت م�� م،�/ذرو�د

�م �,6ن 	�ت�  .ر

  !�� �� �وا�*�د �ظر�ون �� ھم ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا� �م��� د��ذار

 �ن ی �و�� از... ��ر زھر و �ورا +�� -..  �ورا +��: �د �,�د �� از +�رف 

  .رون�� د�/��

 !� !�  .زدم �د��ر -درت ���م �� را �,��ت 

  . �ردا��م را �,6ن $/و�

�م ����� )ور�ش 	�ت را ام ا��ره ا� �ت. آ�د �,و +�رف�  .ر

  ��� �,و -

  ؟ی�د وو���د -

�ت ن�ا -�;�   �� را د	���ش. د��د ا���م �ود�ون ی �و�� ی�و رو �����ر 

 را م�د�دا���. ن�ز� �ذار رو $/و� اون �*ط ����: /ر�ت ��1 م��	, ی �����

��ردم ھم ��.  
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  . �وام $�� -

�� ر	��د �ن �� را �ود �,�د /�م 	� �� H�	ر #��ن � دادن ���ن ی�را $�ر)

  .د��� X�� ?زا�. �4ردم دا�" $وا��� I�ھ

 ی�,�د"  أخ"  �� +�رف ا� ���ن �و	ط د	�م �I �دن ��رده از $��� درد 
  . �د ��رج دھ��م از

�ن ��و�ش رو ی��ز وو���د ن�ا -.  

����س و /ر�ت را ش���زو ?زا وش... زم�+ز +�*م، ��ن +�رف: �رد ا

�ن .  

  .زدم ��ت اش ���	 ی -6	� ��

  .رون�� /��و �ن ی �و�� از -

 و �%4م #��ن د��و� �,6ن یرو و د��� رون�� ا� ����م �ن�� از را $/و� 
 ن�ز� یرو م�"� !��زد �رش یرو اش �4	�� ی -ط<� #�د �� -در���د
��د�د�  .م��ر �"وش ?زال: /6ت و �رد راه را د	�م ا

  . داد �%ش ب ر�ز ����� 

�� را وا�ش� �ت��%�و د��� ���  . د��و� ا�

�  ا	��وان یرو یا �و	� از �<د و �د �,�د ش�"� یھ� "��� یرو ?زا

  .آورد ز��ن �ر ب ر�ز �,�� #�د +�رف، ی #��� 

  

 $� اوج $/�ھ +�دا��	ط ا	��د $�وا� -رآن ی)دا "س در /6� وھ� ی ز�ز��
�%� �وا�دن ی�را $��) در�وا	ت �� و /ر�ت�� دو��ره آھو ����ن ی�را 

�ف ی#� یرو ��د -رار: /6�م و ��رده ھم �� را م�ھ� د�دان.�د�� آرام 

  !�����؟

�����ر ��,س اوا	ط  ،H�� ��ن� 	���و  �� از �<د ا�� �ودم ��	�� دا�	4� 

�و	ط �$را�"ذ 	�ن �ن�� وه�� ظرف �ر/��ن و آ�"ز���� در ����ن دو �دن 

 �� را �ود ط�-ت $� �ود، �ر	��ده ��! ی�را ن�ر%	�ا� �� $���� دو
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 ���م د�����: /6ت و آورد ب یرو $�زر/ ���د زن. ر	��دم آ�"ز����

  .��ود %وا	م

 یرو �ف ی�ور ی#� -��ق �� و /ذا�ت �$ظر��و �!�	 ���ر را $���
������� و 	ر "ر ���د	� ش�" از $4� ��ر ن�#��ر� ی�را. �ردا�ت د-ت �� را 

��د �!�	 دا�ل )دا� را ا� ����م و داده ���ر ھم �� �%4م را م�",��4. ا

�ردم ��ت .  

 ی آ�رو��دا�� ی�ر/زار ���م دو ن�ا آوردن ی�را ن�ر%	�ا� ل�د1 از $4� ا/ر
��!، ی�را ����� و دا� ل���� +دم د��رد $� �ود، �را	م  �� ی ر�د ل�د

  .آ�د $� %	�ب

  اوس. �ن $�� رو ��*���� �ردار رو 	طل اون ���..... �ن وش ���م: /6�م

��� ��رج آ�"ز���� از �<,ل �� و ی��د �� و �رد رھ� را ��	�� و �	�� یظر

��دم�ا #�ر#وب �ن�� و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م. �د	 .  

 ���ده $��- "ر #�د ،$4� آن و د�#ر� $� �ردا�� ��H �ن�� د	ت �� $��	 زن

 ��ا� �ت و /ذا�ت ز�� ی ���� یرو را رھ��� ���م ی%,وا و "ر�*�ل از

 /رد #���ن دن�د �� /رد�م +07ت. �رد $�� 	طل دا�ل را ��*�ب �ت��%�و

  ./ر�ت رھ���، ���م ب ���ر در�ت یھ� ن�# ��	�ن و �ده

 �را	م �<د د،�ر	 $� ?ذا 	�6رش  ر�د $*��د- ده �� و �ود آ�ده ��م ز��

 	�ت را � �ھم ن�%	 ر�ا�. �ردم $� دا�" آرا�ش دو��ره �ن و �د�� ���م

  . د��� �ود

 ھ� ���م از $4� 	�ت و /ر�ت ��),� �ردا�� ��H از �,�د و ��د �$ھ� /�م ��

  .ر�ت

 ��آ��� $#�رھ �ود، ��	�� یورود در �� $)�د ن��ر !��زد یرو زن 

 یز�# ھر از -�ل دش�	6 $	وز� "���� یھ� �وت م�� و ظ�?, ش�آرا و دا�ت
�رد �,ب را �و��م .  

�و��ھ ی ��,� #�د از �<د$ �� �ر�وا	ت �� از زن �د، �دل و رد ��ن �ن�� 

  . �د�د ��رج 	�����ن از ن�ر%	�ا� 	ر "�ت و
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 را	ت �� /�م !�. /ر�ت را ش���زو ھ�ل ی ����� ����� و ر�ت در 	�ت دا�

�� ی��زو ن�ر%	�ا�. �دم ره�� �ط�% �� در یھ� $ر�  ���� "س از و �ردا�
�� را زن� در �����. �د�د دور � �ھم ر��	 از �<د یا %ظ� و �ود /ر�%$ �� 

  !ن�ر%	�ا�. د��� �ن ا��ق 	�ت را او دا�ت، د	ت در را دا� ی��زو ھ�وز

 $��	 �� ھ�راه و �رد ��ز را یورود در آر�F �� ن�ر%	�ا� �<د ی *��د- 	�
  . آ�د آ�"ز���� 	�ت ل�ا	� �زرگ

 زن آن �ورد در �ردن �4ر ی�را ی��ر�� �ر)ت �ن و �ود ده�ر	 ?ذاھ�

 %رف د���. �ردم ��ز را 4$�"0	� ی 	��� $/رھ $	�� �� 	�د	�. �دا��م

 ظرف ی 	��� $/رھ و 	��د�ا ���رم ���	. �ود $�و� �4ر $ر+,�ا� �� زدن

�رد ��ز را �4ل 7$��  

  . د�#�" ����م در $���� یھ� �و�� ی�و 

  .د��ذا�� 	س 	�1د ی�را -

م ی /و���� ��  .�د ده�

�� ��1  را 	رش �زرگ ی���د �� ا��س ��رد $� � �ھم و /ر.  

  م؟��� ی��ز ��� ا��ق �و ن�راد و �ن ���� �و�و +�� -

  . م���4 �طر��ک ��ر دم�� -ول 

���� ا��زه طور ن�ا و���	�� I�ھ /ر$ ��  ���م، ����د ا%���1 �دا�ت، �س�ا

  .�ود �ر	��ده �ن 	راغ ��ر ن�ا ی�را را او ن�راد ��در

 و �ردا��� ���	 �*��ل طرف دا�ل از را ا	��وان �� �و�� ��4 دو ���د �� 
  . �ده ��م ?ذا �ورد در $��ر���	 �ظر ��... �<د م���ور ��م: دادم د	�ش ��

�� را دھ��ش ����و	ط ���ش �<�رض �دن �وا�ده �� �و�� $� و �رد ��ز ا� 

  . زد �و�� ��4 آن �� $�زر/ /�ز ��،�	

  . �ود�د �ن ا��ق در ھ�وز دا� و �����

 در ا��س�%$ ����ر���	 �ظر: /6ت #ر���د $� �4م یرو را د	�ش �ف $ 
 و �ورد�د�� ��م �������� $و-�. /���� �ن ����ن... ��+� ?ذا ن�ا  ��� �ن
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�� و -��ق �ر�ورد و �6ره 	� $ا دو آھ	�� ی/6� وھ� در )داھ� ���م� �# 

�م ا��-م 	�ت �و�� �,ب �دون �د،�� �0)��  .ر

 #�د. ��ود ��ر دا� از ا�� �ورد�� ��م و �ود ��	�� د��� و +�رف ���ر ����� 

  . �دم وارد و زده در �� آھ	�� ی 7ر��

 $����" دور �ن ���رو	ر از $4� ا%���1 و ده��� دراز �ن ��ت یرو )�ف
  .�د 	رد ��م: /6�م. �ود �ده �	�� #����ش و

  .�ورم���: /6ت و �رد -6ل ھم در �4م یرو را د	�ش دو ھر ا� ���ن

  �رم؟�� �	4ن �رات ی�وا�� - 

�� �,و )دا $� و آھ	��. �4رده 1زم -� $وا��� I�ھ. ��	�م ��ت ی �� و ر
 ر�? و $��/��� #��ن 	وام �� وا��ش در..  زن اون: دم�"ر	. �داد ���ن

��دن از -�ل �*ط و ده��� +*ب را �ود ���ودآ/�ه �� ��	ت )�ف ���ظره� ا

� �� ن،�ز� یرو�� �*��ل از را یرو	ر یا ����و%� طرز ��. زدم #�3 $رو

  .)ور�م �� زد زل زده رون�� %د-� از #���ن �� و �رد دور )ور�ش

  

��م، �راب ت�+و7 داداش اون و �و 	ر یرو رو �و�� ن�ا �� ن�ا از -�ل - 

  . رون�� /��و

�رک را ا��ق و �ده �,�د �� از $آرا� ��. �راب $,�� �ود، �راب او�7ع 

�ردم .  

  .���د ده��ر	 �������� /وش �� �دش��ر ����*ر ی)دا �ودم دوار�ا�

  .دم��و $� را �م ی /و�� و داده ���4 آ�"ز���� در #�ر#وب �� را م���زو

  

  . زد�د�� داد ھم 	ر �ن ا��ق دا�ل دا� و ن�ر%	�ا�

 درس�د از دور ،�$را�"ذ ی /و��. د�#ر� $� �ودش دور ھ�ل �ن�� +�رف

 �وازش را ش��وھ� و �ود ����� یا���4 �ردن "�ک %�ل در د��� �،��*

  .4رد��

�� �واب �� ��ل یرو ا��س ���د او �ن ��"�ن دا�ت $	< ���	 و �ود ر.  
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   م؟��ر: /6ت و �د وارد $ر+,�ا�

�� در دم �� �������� ن�آ�ر $�در-� ی�را�"  $�4�� ?,ط �و"  �د��ر ��. �ود ر

��4ن �س�ا ن،�ر%	�ا� � �ن ا��ق ی �	�� در 	�ت 	رھ� ���م و �ورد $	�

  ��ره؟ #� او��� -. د�#ر�

: /ر�ت را ش���زو ا��ق �� $ر+,�ا� دن�ر	 از -�ل و �د �,�د �� از ���	

�ن و�ون.  

   ؟؟$# $<��: /6ت و �رد /رد را #����ش �<�رض $ر+,�ا�

   آ��؟ �ده $#

�� دو ن�ا ��رد�د د+وا ھم �� $ �� �>�  ! ����؟ دو��ون د

 �� ی �و�� روز ھر ��ھ� 	�... +,_ +�و ی�دار ��ر ���: /6ت +�رف -

  . د+وا	ت

  #را؟! وا -

���	ت؟ ��4ل   

 یزد��� )دا �� �و�� $� و ��	ت +�رف ب یرو �$)دا و 	ر "ر "وز��د
  .�د ��رج 	�����ن از $ر+,�ا�

 و زن ید+وا ��.... ��ن +,_: /6ت و د��� را $ر+,�ا� ی��زو ���	
  . ��ش �دا��� ی��ر ��� �،��وھر

 ����� ����ر ��� -! ز�ن؟�� داد ھم 	ر یطور #� ی��و��...  ��  . ��ش �دا�

  . ��ودم �وا�ق ���	 �ظر �� $,��. ��ن %ل رو ��4,�ون �ود�ون د��� او���

�رد $� دا�" -�J,� زود�ر �و7وع ن�ا $ر+,�ا� د��ت �� د���.  

�  از �د �وش�� �#� �ن، �5ل رو �س�ا ���: /6ت ���	...  آ�� -	�$ ...

   "	رم؟ �$���! ��ن د���

 در را ا��س و �رد �دا در از را � �ھش د��رد �� $ر+,�ا�. �د ر�ون�د

  . /ر�ت آ?وش

�م �ورا؟�,و ی�دار ی��ر -�  .ر
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�و�� ب�� �و F�	وJ: داد ادا�� آھ	�� ���	 �� رو  در � و د��� ��........ "�

��� ��ز رو ن����.  

   د؟���: زد �د��ر ���	

���   ؟�$

 ی��� �ردا ����: /6�م آھ	�� و �رده �وازش را ا��س ى ا�دا��� /ل ی /و��
 	�+ت #�د دا��ن ی�را ���	ب $�ر)� و �ود ��<� �ردا م؟��ز� %رف ھم ��

 د��� و ن�ز� ����، ن�ا زن، آن ن،�ر%	�ا� �ورد در د���. $ر+,�ا� و-ت از
�  . م��رد $� )%�ت ھم �� �$رزا�� او�د $%

 �� ن�ر%	�ا� �� -راره �ردا: /6ت و �رد !���ر �46ر ی ����� �� را #����ش

  .آم $� %��� �ر/��م زود ا/�... آ��د �ظر م��ر 	ر

�ردن دا�" ر�در/ ���	 Jو	�I و ب�� از�  . �ود $ر+,�ا� ی"�

 و ر�ت در 	�ت و �د ��رج �$را�"ذ 	�ن از �و�� �,ب �دون د��� �� دم�د
 ش�)دا. آ�د رون�� �$را�"ذ 	�ن وار�د "�ت از �ده 	رخ #���ن �� �����

  . �داد �واب �ردم

�و�رد �ن �� و �ردا�ت ��ل یرو از را ش�"� .  

�م �,و� دو ھر ر�ز را را	�ش د	ت ا� ���ن و ا�دا�ت 	ر یرو را ��ش. ر

  �؟�# �ن��ر: /6�م. د��� #�م

�و از ھم: /6ت اش �ده ��رده ھم �� یھ� د�دان �ن�� از و #����م �� زد زل 

��6رم دادا�ت اون از ھم�.  

  .�ود ن�ر%	�ا� +��ق �����

  !#را؟ �دو�م د���� -

 �,�د ����� X�� �<د و ���� �4	�ن ی)دا.....  �� ھ�ون ز��؟ اون ��طر ��

  . �د

 را د	���م.  /ر�ت اوج ��/��ن -,�م 7ر��ن. �رد "ر��ب �ن 	�ت را �ود

 �ن��. ��ردم �ود �� 	�ت را او و �رد %,*� ����� 1?ر �ن دور �� �%4م

  . د�,رز�� آ?و�م
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�� �$)دا و 	ر "ر و �%4م 7رب �� ن�ر%	�ا� �روج از �<د و ��ز در	� 

�ردم ا%	�س و7وح �� د	���م ر�ز را ����� �دن $��/��� ا�*��ض. �د .

�رد �رک را 	�����ن H�	ر و �,�د �$/���� �� ن�ر%	�ا� .  

 از �دم ��رج ی�را ����� %ر�ت ��. دم��� $� را دا� $��/ر ز�ر ی)دا

  !دم�د را � �ھش در �	�ن از -�ل و ر�ت ا��-م ��. �ردم ��ز را د	���م آ?و�م،

��4 را �6	م  �4��م �ط�% 	�ت و داده رون�� �  .ر

�ر یا�رھ� ��4 و دا�ت ی	رد 	وز ھوا 	���. �د�د�� ده�د آ	��ن در ی�� 

���م ش�" وان�ا ی �  .�ود �,وت و $�� �ط�%. ر

�� آ?وش در را �ود �  .�دم ره�� ��ه �� و /ر

 ن�ر%	�ا� �� �ود، �$رزا�� او�د ر�در/ �� ذھ�م یا���� یا���� از ر�? �� 
�ردم $� �4ر .L7ل ن�+ در و �ود وا�% ��� %7ور ل�د �� ا+�راف ی�را $,�

  .�دا��م اش $ز�د/ ی ����� در زن آن

�رده ��ت�� �����م �� - .  

��4ن �  . �وردم $	�

 	رم".  ��ت��"  ی �,�� ی 7ر�� و �ود +�رف $��/��� ی)دا دن��� �وک

�و��� از $4� "�ت. �ر/ردا�دم )دا 	�ت را	 �� ی"�ھ� �*ط �ن و �ود ��	
  .دم�د�� را وان�ا ی �� از زا�ش�آو

  .���زر/ %رف ن�ا: /6�م �ردد

�� ھم در یا���� �� 	�ون "�ت از و �د �م��رد � �ھم ر.  

  !؟$�� $� د��ع دادا�ت از #را ی�دار ��ر $#�ھ از �� ��� ���م �ورا -

�م �,و آھ	�� ی/���� �� و � ��ھ� ن�#�د -. �4ردم د��ع �س I�ھ از �ن -. ر

  .آ�د ��د �6	م. ��� $� ��ت�� �ن ��در �� داره

  .��4�� ا��4ر: داد ادا��

  .م�	��� ا%�ق ��! د���: زد "وز��د...  د��� -
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 �ردا��، �ود، ی�د. ر�ش م�� �� زدم زل. ��	�م وان�ا یرو ���رش 

  .د�ورن و ن���� 

�ن ف��<ر: /6�م .  

��� ف��<ر د��� اون -.  

���م �� را"  اون"  *%�  .آورد ز��ن �ر ر�

�م را ش���زو � �ون�ز�د/: /6ت و �رد ��ت را د	�ش دو ھر ا� ���ن. /ر

�ن �� رو �� از رو $+و7 ی �4�ز� ی+4	� ����ن ش�" ��ه 	�... د�

 ھم $����� ��ک 	ر د��ون،�د ھم �� �ودم �ن ��ر #�د �رد، دا�" ,ش��و��

�� ھم ا�روز... �ود او�ده ��  �ر/رد، را 	رش ��م ���م �� �وا	ت دش 

  ز��: داد ادا�� و �رد � �ھم

  .�وردم ��. 	��� ھ�ت و 	ت��

  ھ�ت؟ و 	ت��. �ود ���ت و ی����ور �ن�� یز�# %	م

  .+�رف -

  . م�#ر���د 	ر )دا 	�ت و �ده ل����� +*ب �� $�� دو ھر

 ی��زو یرو را د	�م. م��ر: �ود �رده %,*� دا� ی��زو دور �� را د	�ش �����
��� $�� رو ��ر ن�ا ��� �� ن�ر%	�ا�: /6�م و /ذا��� +�رف  .  

  . �ورا م����� ا%�ق ���: /6ت و د�"ر �ط�% �� ران�ا یرو از

�ن ���  .�دم ره�� ��ن ر

 را دو ھر ی /و�� �رد، %,*� دا� و ����� یھ� ���� دور �� را د	�ش +�رف

 �6س �6س ��! دا�ت دو	���ن ن�ر%	�ا�. �د�د ��رج ���� از و د��و	

��دم�  .ا

  . �دم �,�د وان�ا یرو از. �رد $�� ی��ر ن�#� اش ���واده �� او

  . دا�ت $�زر/ ��6وم ��ت��

  .آ�د $�� �ر آن ی +�ده از ن�ر%	�ا�
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�� ی )%��.  ذ��م�� /,�� ��ج ف�رد ���ر از��و	ط زن ی��زو �دن /ر 

 �� و �د �4رار ذھ�م در ��رھ� و ��رھ� در ر�3 یھ� ���� "س از ن�ر%	�ا�

  . دم�ر	"  �$رزا�� او�د"  ��م

 	�ز ی ���ز� "س در د�	6 یھ� /ل از یا %,*� و ر�3 �ه�	 ی�,ز $��"� 	�

  .زدم ���د. �ود ���ز. یداود و وم�,� رز،. $���زJ ی�ر/��

  

� دوم ی��و یا���� را ,م��و���� از ز��ن طول در و $آرا� ��. �ردم دا�" $"�

�� �د��  ! �ود ر

�م ن�ز� یرو و �رده �رق ز�"ر وارد را ��رژر ی ���� دو	�� .4� را ام ��

  .�دم ���ظر و داده ��ت ��

�رد $� "ر را و-�م ���م آھو ����ن از ی� �دار .  

 از �$را�"ذ ی�را یر�در/ و �ود �واب ����ن �� �$ز����� �� ���� آ�ر ،$/�ھ

�م�� ,م��و�� 	راغ �� �دا��م، ���� �ردن �ر�ب و ���ن���  . ر

��	����� د	ت از ی� $� را �5����" ��رھ� و ��رھ� و �ردم $� � �ه را ر
  .�وا�دم

�(��)ور ن�ا ��د�ا و ����ن از �را-�ت �ود؛ �ودم م� ���م �  ! ر

 �� و �ده دار�� �واب از یروز ا�� �ر/ردم و �ود �وب ����ن %�ل �ود -رار

�وان �� دم�ر	 ����� ن�ا ���� �واب از یروز. �دارم را آھو ����ن /ذا��ن 

  . �دارد و�ود �ر/�ت ی�را یر��	 I�ھ �� دم�ر	 ����� ن�ا �� و �ده دار��

  . �دم ���ظر و �رده رو�ن را ل��و��

  . $#�ھ

�� د	ت از ���س ��!�" �����, �5م�" !� $%� �� و ر�� را ���� $���رھ. �5$

�م�  . /ر

  . د�ر	 /وش �� یا دھ�ده آزار و �,�د �وق ی)دا +دد، ن�#��ر� ��ردن ��

��� در	ت ��ر�رد ���ت یا��ظ�ر I�ھ �ط �ودن ���وش 	�ل #�د از �<د �� ا

  . �دا��م آن
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�م ھ�ل 	�ت و �ده �,�د �� از�  .ر

�وا�	ت $� $ر+,�ا�  !�����د  .  

�م ���س ,ش��و�� ���  ./ر

  . داداش 	0م - 

�ردم رو�ن رو ,م��و��: ��	�م ��ل ی �� 	ن �ر�و�م "�ت �ورا � و زود - 

�ردن -طH رو �طم ��م �4ر ا�� .  

�ر �ر ن��"� ��ون�� �� #��ر 	ر: /6ت���ھدا یآ-� ھ	ت، دوت ��وان�" د$ 
  . ده�� ا���م H�	ر رو ��رت... $�� �واھر � و �ن دا�" رو

  . �وردم ��

  ��+ث �ودم ا��ظ�ر �,�4 $ر+,�ا� %رف از ��

  .�د ام $� 6� و �<�ب

   ؟ی�دار ی��ر -

  .م��ز� %رف د��� ��� ی�رد و-ت ��ش، �ودت �واظب -

  . �دا%��ظ ���� ����، -

  .�د -طH ار���ط

 دا��م ا��ظ�ر $+, ر�ا� از �ن. ���د ;��ت د	���م �ن�� �ه�	 $/و� یرو � �ھم

  ! رد��  +�ده �ر �را $��) ی��رھ� ت��	Jو

�� ن�ر%	�ا� و او و �ردم $� �را-�ت آھو ����ن از �ن -�ل روز !� و #�ل 
  . داد�د $� ا���م را ��رھ� ی ���*

 و ن�ر%	�ا� �ودم، داده د	ت از را �م��	Jو �ن �دا�ت، %7ور ����ن 1�%
   د�د؟��� $� دوش �� �را ی��رھ� ا���م ی �6�وظ ھ�#��ن د��� #را $ر+,�ا�

�ر در $	ردر/� 	�+ت 	�� یر� �" و ��! و �$راھ��� و دوت ��وان�" د
  . داد ����� ���1ره $��ھدا یآ-� یھ�

  .�د�� یا�داز راه دو��ره  ر�د 	�+ت ھ�ت و #�ل �� ,م��و�� �ط
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 و 	وال #�د �� دادن �واب و "ول "ردا�ت و �رم دو �ردن "ر �ز #�د ھر
����� ن�ھ� ا�� �دادم ا���م ی ر�د ��ر ا��ظ�ر *��د- $	 و 	�+ت در ا ����� 

  . �ن ی�را %دا-ل آ�د، $� %	�ب �� $�زر/ ت��و�* �ود �;�ت

�� ��ن ت��و�* ن�ا ��طر ��� �و���� و �زا�" دادم؛ زه��� �ودم �� و /ر

4��$ !  

ن د�F ی /و�� یز���	 Hر��ب �4ل ��� �� 	4ون و آرا�ش در و �رده ا�

�����رو� ل��و�� $��5زھ در ھم را $	�+� م��. �ردم ذت م�?ذا از �$$ 
  . /ذرا�دم

  . �وا	ت�� ھم د��د ل��و�� !� د��د ��رت م�	

 $/و� در روز یھ� ی��4ووژ ن�د�ر��د از �� یا �رو��ده �� ی+�د �ر�ورد
��ر �رد، $� ف��<ر ��ن�ھ �� $�و��� ون�,�� ده #�د �  . ��ود $را%

� از $/�ھ و زدم�� ���د دادم، $� ��4ن 	ر %��ش��و7 �� وا��ش در��,�$ 
ب، #�"  �;ل�� ،�� در �ردم $� ا	��6ده"  ر	��� �ظر �� $+� $,�� در	

�%$ ��  ! دم���� $�� را ش�%ر��� از $��� 

  . دا�ت ی�د $,�� %س

 و �ودم �4رده ��ر $�	 یھ� ل��و�� �� ��ر !� $%� �ن! %��-ت ا%	�س
 ا� ���ن 	ر+ت �� ر	�وران در ام ی���ر ز�� ی 	�� 	� دو ی �#� د��ر

�رد $� ی��ز و داد $� %ر�ت ��درش $/و� )6%� یرو را �و#4ش .  

 �� ا	ت �*دار #� ،$)�% ن�ر%	�ا� ��رت در ���ده $��- ��,X ��ودم �ط�Jن

 و د�	6 $ر�  ب��ر� �� زه��"� یرو	ر !� �*ط �ر/�ت ر��	 در ل�د ن�ھ�
 "س�# �	�� !� و $��ز� ب�	 #�د 	� !، ��ن +دد دو دم،��ر یا 	ر��

0�$ .  

  .دم�دو ھ� ",� 	�ت را �ط�% +رض �,6ن ز�3 ی)دا دن��� ��

  . زدم ���د و �د �$رزا�� او�د د�	6 /ل ��ج ��و�� � �ھم یا %ظ� 

��� از 4$���,6ن �� دن�ر	 �� و آورده در را م�ھ� $ $ �م ش�" ���ن $�  .ر

  .�$رزا�� او�د

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 113

  . 	0م -

  .آوردم در را ��6م � � و �رده رھ� ��ل یرو را �ود

  .�ود ھ�راه �<�ب �� $�� 	واش ؟؟$�و�: د�"ر	

  .�دم �واب رو �,6ن �� دم�دوJ... �ودم رون�� �*ط آره،: /6�م ���د ��

   /ذ�ت؟ �وش -

  . �ود $�و� 	�+�ت %��-�م، ا%	�س و $طو�1 ا��ظ�ر ��ش آن از ر�? ��

  . آره -

���ر درز � ���� #پ ی �  . �ود �ده ��ز ھم از $�� ام $

 و ده��� ھم یرو را م���� $ر+,�ا� زدم %رف �رادرت �� -�ل *��د- ده: /6ت
  .�دم �0�ش ی ادا�� ���ظر

  

 �ن�� از $ا��6- ا/ر! ��ود و �ود �وب د�ش�د دو��ره. او��� م���� -راره �ردا -

  !#�؟ �د�� 	�ل ده ن�ا ��و�� /6� وھ�

 و دارد �ن�� ی�را $%ر�  6ت�� �0�ش %ن م�دار -رار م�� و #��ر 	�+ت -
��د $� �<,ل.  

   ؟!�ب؟ -

  . زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر �ن؟#�د ���ون ��ھ�ر: /6ت

 ی��ر �<دش $و "رو�دھ�م �� ر�در/ !� �� م�� و دوازده 	�+ت ��: داد ادا��
  .م�� ذرو� و-ت ھم �� ��ر�� م��و���. �دارم

�� �ود �� را آن ��رھ� و ��رھ� ا��4ر اش ��,� ھر �ن�� از -�ل! دا�ت �Y�ل 

�رد $� �رور .  

� �ود�د، ن�ھ� ��0�ش ���م%$ ���رده ھم �� را م�",��4. د�"ر	 را %�م $و- 

  ؟؟یدار دو	ت ی	�ز -ر��: دم�"ر	 و

 	رک و�ودم در -�ل 	�ل ده ی"روا ی $)�% �ورا از $�� �$رزا�� او�د ��

�$ ��  .د�
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   �د؟��� �و�ش ی	�ز -ر�� از ی�رد �دوم -

  !ا��س

���  .دا�ت ش�" در �دن �رد �� ی�د�ز ز��ن ھ�وز او ا

�ظر�م �د ��وم ��رت و-ت ھر: /6�م ��  

���دم اش زده � 6ت و ��<�ب %ن! ؟$�� در	ت ی	�ز -ر�� �رام -راره - 

  .د��� $*�+� �6س �� دم���. آره: �رد �زر/�ر را

  ... ��را ��ر ن�ا ،$	��� ���ور: /6ت �Y�ل �� ھم ��ز

  . �وام�� یطور ن�ا �ودم 	�م،�� ���ور -

����4رم: /6ت آھ	� .  

  ./ذ�ت م�ھ� ���� از $6��6 ارز

%�ش  !  

  .�ود ��ص

  .��ت����: /6�م! +��ق و ر/ذار���; و ���6وت

  . آ�د $� �رف ی�و زدم�� ��رو �� را �ط�%

 "�ت از /ذا��م $� ز�� یرو را وه�� �و#! ظرف $و-� �<د 	�+ت م��

  . زدم ���د و دم�د را �رف 	�! و در�ت یھ� دا�� $ر�  یھ� "��ره

 یوار�د 	�+ت 	�ت � �ھم و /ذا��� ز�� یرو را #�-وھ� و $د	� ش�"
��  . *��د- "�F و 	ت�� و دوازده. �د ده�

�م ی	�ز -ر�� 	راغ و �رده �م �م را �ر�F ی -��,�� ر�ز�  . ر

  . �ود �رده "ر را ���� ���م ش��و

 I�ھ +�رف د��� و"  �%�ر"  /6ت $� �ن یھ� ی	�ز -ر�� �� $ر+,�ا�
�م از و-ت�"� را ��*��ش زده ��ن�ھ و ����ق ���ھ� ا�� �رد $�� ف��<ر د	

 $� را ?ذا ذت �� و �رد $� "ر �ور�ت ی�د�ز �*دار و ",و از ��رھ� و ��رھ�
  .د��و
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  . دم�#� را ط<�ش و زده ���ر را رو?ن 	�ز ی ��1 -��ق �� 

 ش��ھ��و� و داد $�� /و�ت $�زھ $,�� دا�ت، یا ا�دازه �� $�ر� و ��!
�� �#�ل� 	راغ. �ود �ده "��� $�و� ��� رون�� را 	�1د و 	س ظرف و ر

 $ر	� را ��7 $,�� �$را�"ذ ی /و�� ی �6ره دوازده ی��ھ�ر�ور ز��. آوردم
  !�ود آ��� �$رزا�� او�د و داد�� �,وه

  . د�ر	 $� �ظر �� �,وغ $,�� آ�"ز���� ز�� و م��ود �6ر دو �*ط

��	� دو س، و 	�1د ظرف دوغ، "�رچ وا���،� #� �ل، و -��ق و ��*�ب دو 

 )رف �ر�� و �ون�ز /ذا��ن از ی�%�د /ل و �<��ع ن��ز+ �� �ر�� و ��	ت

�ن -رار �� $و �ودم �رده �ظر� د��رد $� �ور�ت ظرف و �ر�F س�د /ر
  . �د�� "ر �6ره �ش ز�� ��ر��

 ا�� �دا��م ��ن�اط� �$رزا�� او�د �� ��ھ�ر ����د�" $در	� از $,�� د���

�� �ودم ی�د��و�� ی ��ر�� %�ل در. �ردم $�� ھم د��رد و $����"� ا%	�س 

  .دا�ت ھ�راه �� را $� را� و ا	�رس

 #ون د���. �ود ��م ن�ا د،�ر	 $� �ظر �� �*ص $� و $+� د��� ز�# ھ�� 

  .���م !��زد او�د $ذھ� ر��)و �� �وا	�م��

  . ا<�ده �وق و �*ص $� $)�% �ورا 

�	 ھ��ن$ �� ا	�<داد $�و7و+ ھر در �ود، دا�� �ه �ل یدا���و ن����ر 

 و �0ش در را ش�روزھ� ���م و �ود آ��ده $ا��6- و #�ش ھر ی�را دا�ت،
  . /ذرا�د $� ت��و�* و ��4"و

  .�ود $دا�� دو	ت روزھ� آن $)�% �ورا

% �ورا روزھ� ن�ا�($ �  ! �دا�ت دو	ت $,�� ھم را �ودش $%

�م �ودم ا��ق ��. �ود *��د- ھ6ت و $	 و دوازده 	�+ت� یا 	ر�� ز��و�. ر
  . ر�3 �ه�	 یرا	�� �,وار و

��� ی ا�دازه �� و دا���د $�و��ھ ی "���� )�د��  . �ود�د را%ت $

  . �دم ره�� ��ت یرو ��زک ��ل �� ���آ دا�ل از و زده ���� را م��وھ�

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 116

 ا�� �دا�ت و�ود ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا� ی ���ده ��ز�وا	ت و ره�� یھ� � �ه

 دو �� را 	رم...  �ردم $� ل���د +�ل �� را ��ل آن از ا	��6ده +دم �4ر ا/ر

�م ���ده �رطوب �رم 	راغ و داده ��4ن طرف�  .ر

 %�م ن�آ�ر �د�ز ���ر �� و �رده ا	��6ده ل���ر ی�را �وش آب -طره دو از

  .دم��� رون�� و"ش�� از را "ودر �رم

 +طر. �ردم ا	��6ده /و�� رژ +�وان �� را م��0 $)ور� رژ م،���� از �<د

  .زدم

 $آ��د/ ا%	�س ���0 او از ی�واز ���ن�� و %7ور ی�را دا��م �ز�� "ول �� 
  . دا�ت یا ���ظره ر�? �وک در ز�3 ی)دا ا�� �ردم $�

 �روج ی�را /��م ن�او و �د ��*�ض �و��ه یا ��;�� ی�را �د�م ���م +07ت

  ! �ود ھ�راه را	�م ی"� �I �وردن I�" �� ا��ق از H�	ر

�� ز�� �� را د	�م��ردم �*�و�ت $	�� �� �وردن ن�ز� �*��ل در و /ر .

�ردم �ر�ب را م�ھ� ��س و ده��� $*�+� �6س. 	��دم�ا )�ف .  

�س را د��, +0�ت و زده ���د 6ون�آ در #�رھ�ش د�	6 و �ه�	 ر��)و �� 

 ��ز در. ��ردم د��, یرو را ام ا��ره ا� �ت ی��ر�� �دت ��! $#�ھ. �ردم

  .��د

 را ھ� ",� ا%���ط �� ��ردم ھم �� را م�د�دا��� و ھ� ",!. �ردم ا��%�ن دو��ره

�م ن��"�� یرز. �ود "و���ده را �ط�% �ف �رف از �ل و د�	6 ی ��1 !�. ر
 ی��ر�� 	ر+ت �%��طم ی-د��� �� دا��م $	<. /ذ�ت م�ھ� ���� از ف��6

�� ��4ن ر�? ����*ر ی��ر �دھم، ��� را در. �ود ھ�راه �وردن ز� ��ر دو �� ا

�م ��1 را 	رم ���د �� و �رده ��ز�  ./ر

�و و ره�� $آ� �,وار و �ت آن در دا�ت، ھ�راه $�زر/ �ه�	 #�ر  �ه�	 ی"�

 و �*ص $� $,�� �دھ�ش ا)0ح ��زه )ورت و ی�وھ� و�ود �� و �,�دش
  .د�ر	 $� �ظر �� ���ل

  .�ردا��� رو �و#� ���م ی	�ز -ر�زه ی�و.... 	0م - 

 �,و �� /�م !�. ��� $� دا�" ��4ل ��رون و �رف ی�و 6ون�آ..... 	0م - 

  . /ر�ت �ن 	�ت را #�ر ی د	�� و �ردا�ت
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��د �ن�� از اش #�ره 	�ت � �ھم ر��	 در �رف یھ� دا���. رش�� : /6ت. ر

�م را #�ر $و ��د�� �و�م اش ید	�ور %ن از� وا�ب ���ن�� �� ا%�رام. /ر

�و. �ود  . ی�ور�� 	ر��: /6ت و آورد در را ش�"�

 ��و $و-  !دا�ت ب �ر �%و ی���د داد $� -رار م�ھ� ���� یرو را ش�"�

��4رم -� .��,$ ���و ی �*�. آوردم ز��ن �ر را �,�� ن�ا ���ودآ/�ه و آھ	�" 

 $وا�4�. /ر�ت د	�م از را #�ر و �رد !��زد ھم �� �زر/ش یھ� د	ت �� را
 �� م�/����. �رد "ر را ام ���	 ی -6	� +طرش ی�و. دم��� $*�+� �6س

  .�د ھ�راه او ی-د���

 ��طر �� ر�ت، $� ش�" ��4ل �دون ھم ی�د�ر ط��را در ھ� �وت م�� آن �� 

�� دم���� و. ر�ت $� ش�" �ط�ا%� �� و آھ	�� �ن دار "���� یھ� )�دل 

�� #"ش د	ت �� را #�ر +��دا��� �ن از �%��ظت ی�را را را	�ش د	ت �� /ر

�� �,(��  .دھد -رار ��رم "�ت 

�رد �	�� و ��ز ���� �� ��ر دو را #�ر. �د ��و-ف ران�ا ی��1  �� ��� را �ر

  .-�� � $,��: /6ت. �ز�د ���ر

 ��رش ی����� �%و یا %ظ� ی�را و داده ��4ن 	ر. �ود �رف �� اش ا��ره 

 از %�ل در $آرا� �� �رف یرو ��ن�"� رد. �دم د�	6 ی دا�� آرام و �4وا�ت�

�ن ن����ن آب یرو G� از $;��� $� و ��زک ی ��1. �ود ر �� %وض ی �	

 �ده س�� و د�	6 �رف �� �و� در�ت یھ� ���� از $��� و "و���ده را

  . �ود�د

 ی��1 ی�وھ� ا� ����ش. #ر���دم 	ر د	�ش، آ�دن �,و �� وا��ش در
�رد �س را ام $����".  

�ش �ن�� �� طور آن �Y�ل؛. �ده س��... �وھ�ت و یرو	ر -��,� �,(�� یا 
0�ش �� �رد، $� ��د�ا �و��ه�� �% ا� ����ش و داد�� ن�د�� و ��ص $

  .د���� ��د �6	م �و��ه یا ��;�� ی�را �د ��+ث

 دار �رک یھ� $رو�ر�. م��د وارد. �د�ز �ود، �رده ر���5 �$رزا�� او�د 

�م ���ر �*��,ش از و �رده "� �� را ام $��-د و /رم و را%ت��و. ر از را ش�"�

  .�ردا�ت م�ھ� ���� یرو

   ده؟��� رو �و ن�ا ��ش�	�ز -ر�� #را... $و ����ھر $,�� آ�"ز �ن ����ن -
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��؟: دم�"ر	��/  

�و و. داد ��4ن 	ر   . /ذا�ت ��ل $"�� یرو را ش�"�

�ن ��د، دا�ل �رد�ش زان�آو ی و	و	� �*��ل در وا���م. $-�, ��ل ھ��ن� ر

  . �ود آ�"ز���� 	�ت

 �و��زه ھم $,�� و/ر�� ر	��� �ظر �� �وب ا�*در �وش یا /ر	�� #ون

  . ��ده

�وا7< ھم ھ�وز... �4$�� $ط6 �م �ودت %ق در یدار �ط��Jم -�$.  

  ؟ی#� -

- �+��.  

  . �د آ�"ز���� وارد 	رم "�ت

 ��)رف را	�ش... ی��داز ز%�ت �� رو �ودت ��ود -رار: /6ت ز�� دن�د ��

  .�وا�*م ��ر�� ��ھ�ر �� %�7ر %�ل در �دم،

�م /�ز 	�ت و �ر/ردا�ده 	��ور یرو را ی-ور�  .ر

- ����� ��1 را ر��6  ��ورم؟ رو د	���م �و�م�� � آ�"ز���� در �� و /ر

�ردم ا��ره : )ور�م از ر���Y یا ��;�� �� را � �ھش را	ت 	�ت در ن�او

  .�د ��رج آ�"ز���� از و �رد �دا

  .�د وارد. دادم -رار ز�� یرو را �ور�ت ظرف

 ���� آر�F !��زد �� را دش�	6 �ردا�� راھن�" یھ� ن�آ	� و �دا�ت �ن �� $ 

�رد "ر �را ��*�ب اول و �ردا�ت را ر��6 . م���	� ھم یرو�رو. زد�� .  

�دن: د�"ر	. �رد $�� � �ھم. �ردم � �ھش �وا�د، را ���م ..	��ظر��؟ $��  

  .دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم

�� ���ا ��ظورم - ��� دھ�ن �� را ی"ر -��ق....  �رد �� 	�ل #�د ن�ا ی�و %

  �رد؟ !�! �د 	��ت و /ذا�ت
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 �� ا<�ده �وق. 	ت�� �ن ���ظر �س I�ھ: /6�م و �ده ل����� �,و �� $

 را �0�م ظ�ھر �� �� دم�د �ن ا�� �ود ی	�ز -ر�� �� اش ا��ره او. ا	ت

  .آ�د �ش طرف دو �� ��ر�� �ش ی /و�� و /ر�ت ده����

  

�و: دم�"ر	 � و �رد #����م ��و�� را � �ھش �<�ب �� ؟$ھ	� $�و� ل�و
�ردم ل����� را	ت �� $�� را 	رم و زده ���د. داد �واب �ط�Jن. آره: /6ت.  

  ! داد؟�� ت�اھ� �ن $ز�د/ در �رد !� %7ور �� او 

  .�6�م�� �ن -

: /6ت. /ر�ت آرام یا ��;�� از �<د و �د ل���د �وک �� اش #�ره �<�ب 

% �ورا �و #ون... آره�($ � و -��ق. دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم. $ھ	
�رد )�ف را ��رش و داد ���4 ��*�ب ی �� �� را #� �ش.  

 روان دم،�ر	 $�و� ن�ا �� ی�د�ز $,�� �0ش �� و ھ	�م $�و� ل�و� �ن - 

�6ر-� ی �ط�<� 	�+ت #�د و ��ر�� و ��ر ط��% ��طر �� ا�� 	�م�� ���س� 

 ��م... و $����� و $�6��� رو 1�%�م �و... دارم $اط0+�� �� ھ6�� طول در

�ظرم )�ورا�� و... �6�م�� رو ��6و�ت ��م �م،������.  

 ا/ر �ودم ا%�ق. �رد +رق د	���م �ف و آ�د ��د آ�رش ی ��,� #�د از �6	م

 آن $	�دھ ظ�ھر �� �$رزا�� او�د. دا��م ا��ظ�ر او از درک ن�ا �ز ی�)ور

  . د�د�� را ھ� ��6وت ھم د��� �ود؛ �ده ل���د ز�رد	ت $,�و� �� روزھ�،

  �ده؟: دم�"ر	 و �ده ره�� م�?ذا ��*�ب ��

  . 	ت�� �د و-ت I�ھ ��6و���ش و �ودش $)�% �ورا -

  . ر�ت ��1 -,�م 7ر��ن

�! یرو !��ش ��,�� ا�دازه !� �� ��  .دا�ت د�

  ؟$��� $� $#: /6�م و �رده "ر ی	�ز -ر�� و ",و از را -��*م

  .زھ��# $,��

ت ن�ا �;ل -��� ...��  ���رت $"�� از �ن. �رد ا����ب $در	� ی �,��. ر

ت م�روزھ� ن�ا��� �$ �� ده ن�ا از دم،��	$ ��  . �دا�ت I�ھ 
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  .�ر/ردا�دم ��*�ب �� دو��ره و �رده دھ�ن !��زد �� را -��*م. �ود 	4ون

   ؟$# $<�� $#�ھ: �د ل����� �,و ��. $#�ھ -

 او �� دم�ر	 $آ/�ھ �� د	�م دو ھر ا� ���ن �� ی��ز �ورد در یا %ظ�

 $#: /6ت و �رد ��H را ا� ����ش د	�م، �س از -�ل. آورد �,و را د	�ش
   ��4؟�� �ت�اذ

  .�د 	رد ?ذات -

�ت -�"�  .ی����ر �و... ا��... /6�م $�<�ر� I�ھ �دون ا	ت ا<�ده �وق د	

  . �ود ���6وت آ�ر ى ��,� �ن�� و-ت ش�)دا %ن

 د��� �� ا	ت"  �ن"  �و7وع �م ت�اھ� ��طر �� �4�� ن�ا �دا��م ��ن�اط�
 $,�� روزھ� آن �$رزا�� او�د. �ودم ��م ش��را داد�� ���ن #� آن از ��ر��

 "س � ر�ت �4ل �� ن�� ی�د�ز /6���ن و-ت I�ھ و �دا�ت $�<��ر� ت���)

 دار�د #�د ن�ا �ردم؛ $�� � �ه"  دو	ت"  �;ل او ��  ران�د �� روا�طم ����د

  �ود؟ داده ر���5 را یز�#

7: /6�م>�$ ��� ر���5 یز�# )ورت ھر در... �� �� ی�د ت�اھ� 	ت�� ��م و-
��$ ���.  

�وا�� رم��  م��)� �ودم �ده ا��زه -$� 5�  . �� �� دارم ر��

�و ت���� در $و د�م��� ����ق �ن: داد ادا�� اس. �دم ره�� #����ش �� 

 و دا��م ا����ب %ق �ن. �� �� $�ز� %رف ی�وا�� �� یر��  م��)� د���
�  . �ود دا�" � �ھش و ��	�ن و )ورت %�ت در دن��� �ق�ا�

�ردم رو و ر�ز را ��*�ب �ت��%�و #� �ل �� و /ذا��� ز�� یرو را آر��م .

 �� �ودم ز��ن از �� �د،�� ��ر �� 	�ل ده ن�ا از )ورت ھر در �$رزا�� او�د
�� �رد؛�� $" �و7وع ن�ا �� ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا� ی%ر��� �ن�� از��� ا 

�ر��L ��و-ف �ودم دادم��و� $%� د��� و م�� و ش��را را ھ� 	�ل ن�ا �� 
  ! �ود ��م ز��ن ا�� ��م

�� آ�د، $� %	�ب �� $�زر/ ��6وت 	���م و ;��ت $ز�د/ ی�را %7ورش �$ 
  دا��م؟ را ��6وت ن�ا %6ظ �وان

  $#�ھ: /6�م
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  . م���6� رو %ر�ش داد�� ا��زه �� ھ�ون... $��� �ودت $)�% �ورا -

.. دادم �واب م��	�* و 	�ده و �و��ه $,�� �ن: /6�م و �رده )�ف ��ر

 $در	� م��)� و. ��4�� �م�اذ و�ده�� ش�" م�ز�د/ �و $#�ھ #ون.... $#�ھ
�م؟�  /ر

 	6ر،... زھ��# $,�� - �د؟�� ش�" $# $دا�� ا��ظ�ر: د�"ر	 $�و��ھ �4ث �� 

��ر، درس، دا�� �ه، *�  ....... ا�� �#� $%� و ازدواج د��� ،$دو	� ت،��و

  .زد ",! ��ر #�د. ا�دا��م ��1 ���� و داده ��4ن طرف دو �� را 	رم

  ؟ی�ود ��� �دت ن�ا: /6ت

�� ��1 را د	���م �  .�� ن�ھ�: �ردم ا��ره وارھ��د �� و /ر

�دن؟ - !  

6� و ید���ا� از دور �� و ی+�د $%� دا��ن ی�را را ��0ش ���م و�ن �$ 
  .داد�� ا���م

  .�و�� ن�ھ� و ��ران ران،�ا... �� -

  	�ل؟ ده - 

  .زدم ",! �0�ش د���J ی ����� �� و داده 	رم �� $�%	و	 ��4ن

   ؟ی�رد $� ��ر $# -

��د 	وزش �� ام ���	 ی -6	��  . ا

  . �ودم داده د	ت از را ��6وت ن�ا )ورت ھر در

  !��ود در	ت. �ردم $� �واظ�ت ��درم از: /6�م 

 �(�  . ��ود $در	� م�

�ردم $� �واظ�ت ��درم از ھم ��ز و -.  

   	�ل؟ ده -

  .	�ل ده -

�*ط؟.     
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��وع ا%	�س �*ط ��ود 	�ت ھم $,��. �د �وردن ��5ول و داد ��4ن 	ر  

�ردم، $� �� ��� ��1 -,�م 7ر��ن دم،��� $� �6س $	�� د	�م �ف �ود، ر

 "ر آب از را وا�م�. �ود�د �ده %س $� 	ر�� از م�"� ا� ���ن و �رده +رق

�ردم.  

�� ھم در یھ� ا�م �� و /ر�ت ��1 را 	رش�: د�"ر	 �ده !���ر #���ن و ر

   ؟$�� $� $�و�

�ردم %,*� وان� دور �� ی��ر�� -درت �� را ا� ����م.  

 ادا�� �وردن �� دو��ره. ی�ود ی�د داره، �رق �و ی����و� 	�!... �� -

 د���ا� دم��6��� و �د�� ��د�ا $���%	و	 ر���5 $/�ھ #�رھ�ش %�ت در. داد
 �ده، $+)��� �4رده، ��ور را %ر�م ا	ت، زده � 6ت و ��<�ب �ده،

  .�د ���م! ا	ت ��را%ت

 $ا<�, +4س دادن ���ن از -�ل و �رده ا%	�س 	رم "�ت را %7ورش
 را آب ر�� و د��� رون�� ا� ����م �ن�� از را $�6 ��*�ب آ�د، �,و د	�ش

  . �دا�ت در�وا	ت �� $#�دا� ���ھت �0�ش. م��ز� %رف: /6ت. �رد ��ز

 � �ھش. %�ت $� و ی�د 	�ت،. �دم ره�� )ور�ش �� و �ر/ردا�ده را 	رم

  . �ود آب ر�� و د	�م و ��*�ب ر�در/

�� ن�ا از �<د �� � -ر�� دوم ��*�ب 	4وت در ��م، $�� $�و� د�ر	 ����

  .��	ت و �ورد 	�1د �رد، ���م را اش ی	�ز

 و ب�+� ھم $,�� او -د و 4ل�ھ �� ی�رد ی�را د��� �� �ود �د�ز ش�?ذا %�م
  . د�ر	 $�� �ظر �� $<�ط� ر�?

����م را م�د		�.  

 دن��� ی�را $��� یھ� %رف ،$طو�1 	4وت آن از �<د ��ودم �ط�Jن 

  . ���4د را ا��ظ�رم

�� ھ�ل �� د	�ش ی ا��ره ����م ��ل یرو و ر	�� .�� �,(�����رم $�� ی  

  . ��	ت

 ی�را $و-� #� �دا��م، $4��زد ن�ا �� $��4, ا�روز �� و -�ل 	�ل ده �� �ن
�ن� ا�دازه ن�ا �� ��ل ن�ا یرو و �!�	 ���ر �� $ز��� #� �رد ا-دام د	�م /ر
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 -رار �ر ار���ط $��)� و را%ت و "روا $� �$رزا�� او�د �*ط �ود، !��زد

 و �د ل����� �,و ��. ر�ت $�� یا��ظ�ر ن�#� روزھ� آن �رد از �رد، $�
Fش دو ھر آر��  ؟ی�د ���ور �� �ود �ودت م��)�: /ذا�ت زا�و یرو را د	

  . �وا	�م �ودم -

  .�ر/ردا�د �ن 	�ت را 	رش وم

  ! ؟ی�رد ی� �دار ��درت از �*ط 	�ل ده �و -

���م ��رد �ن�� 	وال ن�ا در را �<��ش و $� 6 .��  .آره: /6�م آھ	

   ؟... دا�ش و �دن -

�دوم I�ھ - .  

��4 را �6	ش �4� در. ��	ت )�ف و داد رون�� �%$ ����4ن را د	���ش  

 یرو را م�ا���۔ ی�رد ت�ز�د/ �� ی��ر ن�#� ��م ��ور �و�م $��: /6ت داد��
� �� و ده��� ھم�"$   .دادم ���4 $)�د

��ده ا��6ق )ورت ھر در ا�� �ردم $�� ��ور ھم �ن روز !� � �6	ش. �ود ا

��4 را �4�  ��وام ازت �ود -رار: /6ت و داد رون�� 

  ./ر�ت ��),� /�م دو و �د �,�د �� از! �ورا؟... ��! "رو�ده �� #�د ی�و

. �ود ھ�راه ت�+)��� �� 	واش! ؟ی�رد رو ��ر ن�ا �ودت �� یطور #� -

���م �رو ��ل در ��ر�� $�  .ر

 �4ر�# ز�ا�  � 6ت ی�ورا اون ��: /ر�ت ��1 را اش �ده ��ت ا� ���ن 

  ؟$را%� ن�ھ� �� -. ��� �را-�ت ��درش از دادم ا��زه ��ش - ؟؟ی�رد

  �ود؟ را%ت ی�رد �4ر #را: دادم ��4ن $��6 +0�ت �� را 	رم

�م م��)� �ن )ورت ھر در ا�� � آ�د، �,و /�م !�. دادم ا����ش و /ر

 ت��و�*! ی�رد رھ� د�<� �� رو �دھ�ت�آ ���م �و: /6ت و �رد /رد را #����ش
 �� و-ت اون ،ی�رد $� �0ش ��ش دن�ر	 ی�را د���� $%� �ود د	��ت ی�و

�>�� م��)� د� او�د داره؟ $ا����� ن�#� $آد� �دوم... $�� رھ�ش $/ر

� �ود، $+)��� �,�� $وا-< ی�<�� �� �$رزا���%$ �� _� و�ودش �)ور %

  !�دا�ت ا��4ن ،$	�د/ �� آدم، ن�ا در
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  !#را؟ � و ��م -

  .��	ت �ن �� رو ���رم،. �6�م��� �*ط 

 �� ،$دا�� ا<�ده �وق ظ�ھر ��... ھ�� ی�را ،ی�ود ا و �� �و: داد ادا�� 

   #را؟... ی��ر ھر ی�و �6ر ن�او دا�� �ه، �ل اول ��/رد ��1، $ا����+ ھوش

  .دم�� ا���م رو در	ت ��ر ���ھ� �ن #ون -

�و �ود، ��دو �;ل... ی�رد ;��ت �� ی ھ�� �� رو ن�ا ��رھ� - �(� $� م�
����� ;��ت �� د�#ر� $� ز�# ھ�� ا� �ر �<د و ی�د ا���م رو ی��ر �� $/ر 

�(�  . یداد ا����ش در	ت و �وده در	ت �ت�

 ی�را �ن... ��ود ��ر در �$��دو I�ھ... ��: /6�م #����ش �� زدم زل
�(� $� ا����ب ��ورت ی�را رو $در	� یھ� آدم �ردم، $� �4ر 	�+��� �م�
  .��ود ��ر در $را%� I�ھ.. �ردم $� ��ر �� رو ��0م ���م ���م �<د و �ردم

  . �ود ?,ط �ت��)�: /6ت 

�)��م �و-H اون... ا�� دادم د	ت از زھ��# $,�� �ن -. زدم ���د �(� م�
�م رو در	ت��ردم رو ��0م ���م ا����ش ی�را ���ھ� �;ل و /ر.  

  . دا�ت درد

�م آ�"ز���� 	�ت و �ده �,�د �� از� ا�� �ودم �واظ�ش $,�� �ن �رد، آره: ر

  .�رد آھو ����ن

  ؟یدار دو	ت �04ت �$#� ���ر: /6�م. زد م�)دا

  

 ره�� ��ن� �6ره 	� ��H �� و �رده ا����ب ��	�ن ی�را را ��ل ن�دور�ر

�ن "و	ت ھ� �م $ر+,�ا�. �دم�ش /ر�*� در $/�ھ و داد $� ��4ن 	ر "ر

 یا���� �� ن�ر%	�ا�. آورد $� ز��ن �ر یا ��,� #�د او�د 	وا1ت �� �واب
�� ھم در�  . �د $� ده��� �ن 	�ت � �ھش $/�ھ و داده ���4 ��ل $"�� �� ر

�ن ی�را را �ش��)� او�د ��4�ا از -�ل� در �دن �	�� ی)دا ��د، �$ا�را ر

 و $+, ر�ا� %7ور از �<د *��د- #�د دا�ت -)د. م�د��� را �ط�% یورود
  .�ر/ردد ن�ر%	�ا�
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�و از ن�ر%	�ا�. ��	ت و /ذا�ت $-�, ��ل ھ��ن $"�� یرو دو��ره را ش�"�

 ا	�*��ل %7ورش از $�و� ر� و ���	ب �ر�ورد �� ا�� �د ��<�ب د�ش�د

�رد .�������  .�د وارد ن�ر%	�ا� �� دادم�� -رار $��	 در ی#� ی�را را 

 را 	رم اش $��/��� 	4وت ��........ .  ا�دا راه ی	�ز -ر�� ی�و +�ب -

 س�د ز،���� وان� !� 	�1د، ظرف. دم�د ز�� یرو را � �ھش و #ر���ده
Fو �ر� �! �	�� ��1. �ود ز�� یرو ھ�وز �ر�� و ��	ت ی ��ورده د	ت ی 

�ن��ردم ا%	�س و7وح �� را -,�م 7ر��ن $��/��� ر.  

. ر�ت ھم در ش�ھ� ا�م و �د ده��� �$ظر��و �!�	 	�ت � �ھش �� دم�د

�! ���ر ی�,ز ی ط�*� دو آ�#�4ن یرو �ده �	�� ��*�ب دو و وان� 

  . آ�د ��د �6	م. �!�	

: /6ت.  د�ر	 /وش �� $ر+,�ا� $"ر	 ا%وال و 	0م ی)دا و �رد ��ز دھ�ن

0�. م�ز��� %رف �<د��$ �� �$رزا�� او�د دھ�ن از ��رده ��رده و �Y�ل �� 

  .دا���د را �و��م �,ب �$�وا�� $	�� �� �د $� ��رج

 از $��� �*ط د�ور و ز�آ� �%4م %ن آن �� ن�ر%	�ا�"  م�ز��� %رف �<د" 

. �د�� �0)� ��*�ب !� در �ن ��م و ��ھ�ر. �ود �رده �ود ر�در/ را ذھ�م

 	�1د �و#! ظرف !� �� ��م�ر�� م�?ذا ���ر $�ر� �� ��	ت $�� $/�ھ

 او�د �ن ���ن��. ��	�م�� ون�ز��,و �*��ل ��ل یرو و �ردم $� در	ت

�� و �ود �$رزا���  . �دا��م را ن�ر%	�ا� �� /6�ن دروغ �وان �� ا

  !؟ی��ر "���ن

 "���ن م�%ر��� �ن�� را �,�د -��ت آن �� ی�رد و ��ھ�ر ز�� طور #� ا��. د��� 

6�م�� �$رزا�� او�د �ورد در او �� �ن و د�"ر	 $� ن�ر%	�ا�! �ردم؟ $�  .

 آورده در ��ھ�ر ز�� و ���� از 	ر ��/��ن 	�ل ده از �<د �� یا دا��4ده ھم

�رد؟ $� ��ور! �ود   

�# ���   داد؟�� ���ن $وا

 در ���ھ� و د�"ر	 $� دا�� �ه ی"	رھ� از ����. ر�ت ��1 �م ی /و��

�*ط ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا� #را ا�� �رد $� ام �$راھ��� �ردھ� �� �ر�ورد 

��د $� ?ره #�م�  !داد�د؟�� ���ن �ود از $��6 وا��ش و ر
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! �ود او�د ز�ا�  � 6ت ت�+)��� ��ر�� و %ر��� ��5ول ذھ�م  ر�د ی ���� 

 ت��و�* �� $���د	� ی�را �0ش �� ی�ز�� �ن.  6ت��� و  6ت�� در	ت
�� ن�ا ��طر �� �� �دا��م،  "*����م �ن #ون �,�4 �ود د	���م �ن��"  ت��و 

 و �ردم ش�رھ� �<د و و. �ودم داده ا���م آورد�ش، د	ت �� ی�را را ��0م
 �را-�ت. �د�د ��و-ف ا�د ی�را ام $ز�د/ در %ظ� ھ��ن در ھ� ت��و�* ا� �ر

  �ود؟ $در	� م��)� آھو ����ن از

�ردم $+)��� را او�د .  

 -�6� �� د	���م �ن�� آھو ����ن �� روز آن. ��ودم ��ھدش و-ت I�ھ �� $ا

���ود ��طر 	� در �م��)� داد،�� ��ن %�ل در دارو �)رف +دم و ژن�ا

  . �ود در	ت ،$دود و د��رد و �! �دون )6ر ی �*ط�

 ن�ا دادن ا���م طور #� �� $%� �ن �دا�ت، $��اھ� I�ھ ز��ن %ظ� آن
�(� ;*ل ی �*ط� �� $ز�د/ $	� ده. �ودم �4رده �4ر یا %ظ� ی�را ھم م�

�م آھو ����ن ا��ق 	�ت و �ده �,�د �� از 	g. آھو ����ن��� ش. ر. �ودم د

�م ده���د و دم�د #�م ی /و�� از را $ر+,�ا� و او�د 	ر %ر�ت�  . /ر

��دم�ا در �*��ل	 . ���، #���ن �� $طو�1 $%ظ� #�د ی�را را ره�د		� 

 ی)دا �� در. دم��� ن��"� را آن ���1ره و داده ���ر 	ردم ا� ���ن �ن��
��! �� در و �ده وارد. �ردم $� ا%	�س را آھو ����ن ی�و. �د ��ز یا آھ	

�م را	� .  

 داد/�ه و ���� ن�ا �روش ورا;ت، ا�%)�ر $-��و� �را%ل �ورد در آ��� )%�ت

 یرو و. %�7ر %�ل در �� $و دا�ت ت�اھ� �ب،. �دا�ت ت�اھ� ن�ز� آن
  . دادم در �� را ام ���4 و ��	�� ن�ز�

�� آ?وش در را ام �ده �م یزا�وھ�� آھو ����ن ی ����ر ��م ��ت �� و /ر

�وت از �<د. �دم ره�� ،���� � ژه�و ی�را-���� ��ش در ھ�وز ����ن $و-

 دو ی �ده ی��ر ��ده و $#و� ��ت ن� ز��� را "��ره ���ر ��ت �ود، ی�	�ر

 و ل�و	� و م��ردا�� وار�د یرو از را ��ن�ھ� +4س -�ب. م��رد ��ن� �6ره
��	��  .م��رد ���*ل ن�ز� ر�ز �� را ���� ی

. م�دار -��ون م؟��رد $� ی��ر ن�#� ھم او ل�و	� �� د��� �رد، ھم آھو ����ن 

 د�ر	 �را ����ن و ���� ی�را -��ون ن�ا یا�را ی %ظ�. �رگ و �ود -��ون
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��د $� ا��6ق ھم  ران�د و �ن ی�را� را -��ون ن�ا �ن. ید��رد I�ھ $� ا

����  %س �د��� ل�د رش�"ذ ن�ا ا�� �ردم -�ول و ����  .���م �دا��� $د

   �ورا؟ -

 �� از 	ر+ت ��. �ود $ر+,�ا� ��و-ف ��رم �� �ر�ورد �� و ��ز $�� در �ن��

  .�دم �,�د

 	�ت �و��م ،$ر+,�ا� ی #�ره �� �ردم � �ه از -�ل. �ردم ��ز ���ل را در

 زل #����م �� و 	��ده�ا ھ�ل، �ن�� ،$ر+,�ا� "�ت. �د �,ب �$رزا�� او�د

�و. �ود زده�� د	ت دو ھر �� را 6ش�� و �رده �ن �� را ش�"��  /ر

  .�ود

  

  .�ورا -

 �ده /رد #���ن و ا�رو %ر�ت ��. �دم ره�� $ر+,�ا� �� و �رده )�ف ��ر

 و ا�دا��� م��وھ� یرو را ��ل $,�� $� ��. �رد ا��ره ام ���� یرو ��ل ��
 %�7ر: /6ت $ر+,�ا�. �دا�ت $��) ���طب 	وام.د؟�دار ل�� ی#�: دم�"ر	

  .�و

�ش �ردن �ن �� %�ل در ن�ر%	�ا� ���؟ -� -رار او�د �� � �ھم ر��	 در 

�� ا��7ء رو �ر/� �� #�د د���... �%7ر: /6ت و /ر�ت$ ./�F ردر/م و	 

 #�: دم�"ر	 	g! �ود�د آود ا�م و ی�د. د�#ر� �6ر��ن 	� ھر �ن�� � �ھم

  " ؟ی�ر/��

ت �� �� ��ر ی ادا�� ا���م ی�را: /6ت او�د�� �ز�� ��� از ی�%7ر ی ���� و

  . م�دار

�ر���� �دام. �ردم ا�م�  �ود؟ ��ز روز از 	�+ت ن�ا یا د

  ا1ن؟ ن�ھ� -

 	رش او�د. ��ش زود �*ط..... �ردم ھ��ھ�3 ی)�د �� �ن: /6ت $ر+,�ا�

 ن��"� ��: /6ت و /ر�ت را او�د ی��زو ن�ر%	�ا�. داد ��4ن طرف دو �� را
  . زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د �$رزا�� یآ-� د��6ر��J.... م��و� ���ظر
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�ن ��H رو ل�و	� ن�ا: /6�م! داد؟ ��4ن 	ر #را ...  

 "�ت �دن، دور از -�ل. م�/رد $� �ر زود... م��دار ��ر ��ر�� *��د- ده �ورا -

�م را اش �ردا�� راھن�"�  ./ر

  .ا�دا�ت ��1 ���� �؟�# �و7وع: دم�"ر	

ت ��... $#�ھ -�� و داد/�ه ر�در/ رو و �و �� ن�ا ��طر �� �*ط ا	ت، ���� و
ت �ن �� م���4 یادار ی��رھ���  و

  ن؟�ر%	�ا� -. ید��

ت ازش -��  . دارم و

- �J�ط�؟$# از: د���د ؟$  

  داد؟ ��4ن 	ر #را

  .�م�� آ��ده ا1ن... $#�ھ - 

��� یرو $	�� از یرد �*ط -�ل 	�+ت #�د �رف از$ ���ف یھ� �4	 

 ��5ول در رون�� ن�ر%	�ا�. �ر/ردا�دم +*ب �� را 	رم. �ود ���ده $��- �ط�%

 �� �و�ده؟ ھم یز�# ��ھ�رت ی	�ز -ر�� از: /6ت $ر+,�ا� ,ش��و�� �� )%�ت

�ردم � �ھش ���د.  

  .آره -

� ��1 را ران�ا �� $���� یھ� ",� ھم �� ھ�ز��ن����. م�ر� آورده در را م�ھ� $

�ر �وراب دا�ل را م�"� 	رد ا� ���ن و	� از �و: دم�"ر	. �ردم ��H ی��

  ؟یدار ��ر ز�� ن�ا دا	��ن

,� "�ت را در. �د وارد �ن از �,و�ر ز��؟ �دوم: /6ت و #ر���د -6ل در را د�

 در و ا�دا��� ��ل $"�� یرو را ��م. ��ود ی��ر ن�ر%	�ا� از. �	�م 	رم

�ردن ��ز %�ل ����و یھ� د�م �ود او�ده روز�د... �� $ھ�و�: /6�م "�� .  

  .$ �� رو زن �دوم دو�م���: داد ��4ن 	ر $ر+,�ا�

  .���ر%	�ا� ��... �� �� $ھ�و� -

�رد ا�م .  
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 	ر ��ر/�ه �� د���. دارم +�,� �ن: /6ت. د�ش�د �را	م ی�و روز�د: /6�م

  .. �ر/�ت و-ت ��4�� طول �ردن آ��ده ?ذا ظرف �� ا/� �ز�م،

�م آ�"ز���� 	�ت. ��م $� آ��ده ا1ن -� ��ر �	�Jل $,�� از $ر+,�ا�. ر

  دا�ت

 و ا�دا��� $)�د یرو را م�����و. �ز�د %رف �وا	ت $�� $,�د ھر �� �*ط
�م وار�د ی /و�� �ت���� 	راغ ��� ؛4$�"0	� در �� یا ���� ظرف دو. ر
  .$��ر�� ی ر�د و 	�ز 4$�

 رو �ودت �و: /6ت $ر+,�ا�. �ود /�ز یرو ھ�وز �ور�ت و ",و ی -��,��

  .�ده د��ت ��رھ� ن�ا ی�و

 6� در یھ� ا�م �� و �ود ��	�� $)�د یرو. �ر/ردا�دم را 	رم د	ت �� ر�

�� ھم��رد $� � �ھم ر.  

 �� �	�ت �و�م���.. دادا���: /6�م ",و از ظرف دو ھر �ردن "ر %�ل در

 +�رف، 	ت،�� ن�%	 ر�ا� �*ط �و7وع 7�ن در ���م، ��6وت $� ش�ز�د/

،�����   .دم�#ر�.  دا�

4��5 و +�-ل �رد �� اون: /6ت. �ردم � �ھش ���ظر و داده /�ز �� را ام ����   

���م �� 	ت�� $�و� ل�د ن�ا - �(�  در	ت ���ش�

  .�ردا��م �,و �� -دم م��. �ورا: زد ��ر و �د ��ر�� ش�ا���� +�ق. ����

 ��ر ھم روا�ط�ون... از و ���	م��� رو زن اون �ن... 	ت�� ا����ه %ر�م -

 �ره،�� ن�� از رو اش 	�� #�د و 	ت�� $ز�د/ داره ن�ر%	�ا� $و �دارم

��6ره  ازش د��رش�. .  

 �ن -. زد /ره ھم در را ا� ����ش و /ذا�ت ز�� یرو را د	�ش دو ھر 	�ق

�و�	�م زدم، %رف ��ھ�ش $,��� �(� �و�%�ل �دا ��. ��م +وض رو �ش�

  .	ت��

  .دم�رز

- �� ده���د را $ر+,�ا� ی ?ره #�م. ا	ت ا%�*��� ,ش�د�: دادم ادا�� و /ر

��ر ت�ز�د/ و	ط �د�د ��ص �� دادن راه �  .	ت�� $در	
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 $ز�د/ �	�Jل ر�در/ رو �ودت �ورا: /6ت $طو�1 	4وت از �<د $ر+,�ا�
  . �4ن زن اون و ن�ر%	�ا�

  . و	ط� ����� و +�رف ی"� -

 یا ده��� I�ھ ��ھ�ش زدن %رف �ده، وو���د �ده، +��ق ن�ر%	�ا� -
 -�ول ن�ر%	�ا� ���ر رو /0ره %7ور د��� زود �� ر�د ھ� �#� و دا�... �داره

���د.  

  ./0ره

�� ��ھ�ش دادم، روا���م م��رادر ی �6�وظ �ن... �ورا: �د ل����� �,و �� $

 �,و ن�ا از ��ر�� ا/� ���؛ -�ول �واد��� و ا�� �ردم %�ش��) و زدم %رف

 �دا��� ش�ز�د/ �� ی��ر ھم �و. ذاره�� "� ر�ز رو �ون��رادر %ر�ت �رم

  .�ود�� ی"� ا�����ش ?,ط و در	ت ��ش،

 یدار �و-H: /6ت و داد ��4ن ھوا در را ش�د	��� $+)� ؟$را%� ن�ھ� �� -
 ذھ�م در ��م؟ ش�ز�دو� �و�� ی /و�� و ���دم رو "�ش و د	ت ��م؟ �4ر�#

�ردم $�رر	 را ����4 یھ� %ل راه ���م 	ر+ت ��  

  .�زن %رف د��ره �� -

  .داد ��Rن"  ���� �رو"  ی�<�� �� را د	�ش و زد �$)دا و 	ر "ر "وز��د. 

�� ذو-ش از... ��� $� ر�	 داره ھ6�م آ	�ون �و ز�� - ���س د���ل ر 

��4ن. �د 	��ت +روس �  .آ�د ��د �6	م و �ورده $	�

  ؟$#: /6�م زده و%�ت

  

�و آره؟ +روس؟ ��س ����� �,و ؟$�  رو ن�ھ� $�وا	� ��ت ا� ���ن و ر

 �� زد زل و /ر�ت ��1 را 	رش $طو�1 ر���Y ��. /ذا��م ز�� یرو را ام �ده

��دم راه �� در 	�ت. ���� دا��د داره دو��ره دادا�ت: #����م�  .ا

�رد؟ $� ازدواج دو��ره دا�ت ن�ر%	�ا�. �ود 	��ده�ا ��ز %ر�ت از �5زم  !  

  .�ود ده��� $� $ر+,�ا� د	��ن از �$رھ� ی�را ��0م. �دم ده��� +*ب ��

���ر ذار�ت�� و ��� $� ��رت در�ت %رف �� دو... �ورا ��و وو���د -.  
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  .���م �� -

 $ر+,�ا� راھن�" ��. �د ل���د �5ض �� �و��ه یا ��;�� +رض در �م�+)���
 �*��ل )�ف �را و /ر�ت را م���زو دو ھر ط�6... �ذار داداش: زدم 3�#

  .دا�ت � � �ودش

  ! م؟�� $# ��ت دارم 	�+�� دو -

�و ��R، ازدواج دو��ره �واد�� ن�ر%	�ا�... �ورا  �� �� �ر?ش ش����	�� 

  %رف و �ردن د+وا �4ن، �راب رو �ودت... داره "�

�� رو $	و� ا�� ��4�� �%�ل رو ات ��,� �� دو... �داره ده��� ��ھ�ش زدن 

  .�ده -ول.... �4ن د��ت �و ��4��� � �ه ھم رو 	رش "�ت و ره�� $� 

  ! �ورا: /6ت �%4م! �رد $� ازدواج دا�ت ن�ر%	�ا�

 در. $�� ���را $-�ط رو �ودت د���� �و $و ز�م�� %رف ��ھ�ش ��زم �ن

 �� و $ �� یز�# ن�ر%	�ا� �ود �� �� زدم ��ت �� �$%ر��� ن�ا از 7�ن

  ؟ید���� ،یا  ��د �س I�ھ

��  �ورا؟ ید����: داد ���4م. �ردم $� � �ھش �*ط 	ردر/م و آ�6

��4 را �6	م  �4� د��ر ن�آ�ر: /6ت و د��و	 را ام $����". آره: دادم رون�� 

 $� در	�ش ش�" داد -ول $ر+,�ا�.  ��م در	�ش دم�� -ول ��ت.... �وب
�رد.  

�ن آ��ده رو �ن ی?ذا اون �دو 1�% - ���رد رھ� را م���زوھ�. �ده رم�د  .

�ن راه �وان �� د��� طول ��;�� #�د�. �ر/ردم /�ز 	�ت و آورده د	ت �� را ر

  .	و�ت�� #����م

 ظرف دو و ی	�ز -ر�� ظرف دو۔ ����� #�ره�� +�رف، #�ره�� �دا، #�ره��

�� دادم�� -رار ی��?ذ یھ� "��ت دا�ل و �رده آ��ده را 	�1د �و#! 

... �د�� �رف -راره دو��ره ا��ب ��م �4ر: /6ت۔ 	g. �د وارد ن�ر%	�ا�

��ردم ھم �� را م���� و ",��4. -ر�زه ھوا .  

�)ور. �رد $� درد ام $����" ��� ن�ر%	�ا� �و	ط $���)� ن�#� �دن /ر
  م؟��ر داداش: /6ت $ر+,�ا�. �ود ��4ن ر�? م��را
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 از را ی��?ذ یھ� $د	� 	�ک. ر�ت ��1 -,�م 7ر��ن. دارم %رف �ورا �� -

  .�ود 	��ده�ا $ر+,�ا�. دم�#ر� و �ردا��� �ت���� یرو

���6�م. �4ردم � �ھ��ن. �دا��م ن�ر%	�ا� �� �وا��� ی�را $�وا� و ل�/ :

  . ��ن �وش

  �ود؟ او�ده �� ن�ا $� از �$رزا��: /6ت ن�ر%	�ا� 

  .��4�� درد 	رم -. �ردم �5ض 

  ! �؟�# ��ظورت: /6ت $ر+,�ا�

  . ��ودم �ن د��رد $� ���ط�ش و �ده دور آرا�ش از در�� !� ش�)دا

  ! ؟ی�ود �رده د+و�ش ��ھ�ر: /6ت ن�ر%	�ا� 

� I�ھ �دون �ردم ���ور را �ود �ردا�ت �,و �� /�م !�� �طوط �� $%ر

 -. دا��م ���ون ��ھ�ر: /6�م. �ود ره�� ر� ش یا 	ر�� ���ت ی+�ود

  ؟�$رزا��

 - �  ؟$

  !�ود؟ در	ت )�د-��� �واب. د�د�"ر	 	وال ھ�ز��ن

  .د��� 

  .�ود دو	�م - 

  ؟$# �$رزا�� -

�� آ�د؛ $� %	�ب �� دو	ت �$رزا�� او�د�  . ا

�� ھم در یا���� 	�ت �*ط را � �ھم��ردم �,�د $ر+,�ا� ی ر .  

?����م؟ د+وت ��ھ�ر رو دو	�م �و�م���: دم�"ر	! �ود�د �ده $ر  

  /ذ�ت؟ �وش ���ون... زم�+ز $�و� $�: /6ت $�و��ھ ر���Y �� $ر+,�ا� 

 �� )ور�م یرو را ن�ر%	�ا� � �ه $��	� . م�زد %رف و م��ورد ��ھ�ر -

  و7وح

�ردم $� ا%	�س .  
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 �� را م�",��4 و /ذا��� ام $����" را	ت و 	�ت را د	�م �ف. د��� ر�� 	رم

��ردم ھم .  

 م��	�*... ��م !��ر +�رف �� رو ?ذام 	ت�� -رار: /6ت ن�ر%	�ا�
�ن ا	�را%ت �رو: /6ت $ر+,�ا� م. �ودت 	راغ 6ر	��ش�� .F�" -د *��د>� 

 ر�3 �رم �4ل !� ی��?ذ یھ� 	�ک ��. �ودم ��	�� آ�"ز���� ز�� "�ت

��د�  ��. ر

  . �ود�د ���ز. �ردم $� �4ر /0ره د�	6 یھ� �وت م��

 $ز� ���ر ن�ر%	�ا� ا�� �دا��م دو	ت را دا� �ود؟ ده��ر ش��را ن�ر%	�ا�
  !  ر؟�د

  �����؟. دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم

   +�رف؟

 )دا �� ھم 	ر "�ت ��ر دو در ز�3 آ�د�د؟ $� ���ر �و7وع ن�ا �� طور #�

  .�دم �,�د �� از $	�� ��. آ�د در

  . �ود او�د

 ��ل �ردا��ن �� و �ده دور 6ون�آ $�ر�4 و د�	6 و �ه�	 ی )6%� �*��ل از

�م �ط�% 	�ت� �� را )ور�م "و	ت و �رد +�ور �م ��ز ی��	�� از 	ر��. ر

�م در 	�ت یا +�,� I�ھ $�. ا�دا�ت /ز/ز��� �د ��+ث ن�ا و دم�رز. ر$، 
�*ط ��  طور #�. ��م دا�" ���ر ا%	�س $

��د؟ ا��6ق�  !ا

  . )ور�م دن�د و در �ردن ��ز از �<د وا���ش ن�او

   ؟$�و�: /6ت و �ردا�ت دا�ل �� /�م م��

   دم؟�ر	 $� �ظر �� طور #�. �ود $� را� از "ر 	واش

  م؟��ز� %رف دا�ل ����: د�"ر	 $�و��ھ ر���Y ��. دادم ��4ن 	ر

���ر را �ود �����ن وارد او از -�ل داد ا��زه د	ت، $ا��رھ �� و د���	 

 ؟$�و�... �وام�� L�)ر و در	ت �واب ��: /6ت در �	�ن �� ھ�ز��ن. �وم
  .دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم و ��	�� ��ل ن��ر !��زد یرو
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   #را؟ -

  . ��	ت ���رم

  .�ز�م $%ر� ن�ر%	�ا� ��دد ازدواج �و7وع �ورد در �دا�ت ا��4ن

 دا��ن � � دور ی�را ��0ش. زد /ره ھم در را ا� ����ش. �م�� �وب: /6�م

  .دم�د را �ودم از د	���ش

 ی�را ؟یداد �4ون رو �رت #را: /6�م �0�ش �ن��....  �� زدن $%ر� ا/� -
ت �و: داد �واب و �د ره�� #����م �� ��;�� #�د�Rم و�� � �رادرت �� �ر�ا�1

  .یداد

  . آره - 

  .ده�� ر���5 رو آد��� �� ���و7و+ "ول -

: /6ت و �رد د	���م ��و�� را � �ھش �؟�# ��ظورت: �دم �� ���� ��ل یرو

  د�� �و.... �ود واL7 $,�� ��ظورم

  

ت اون �� $و��� ��واد ی��ر ھر �و���� $ر+,�ا� ی�رد ا��7ء �� یا ���� و

  .و	ط� "ول $�, ی"� و �ده ا���م

  . 	ت�� ھم $,�� -

  وا-<� %ر�ت ن�ا �و�دن درس �رم ھ6ت ش�� از �<د -

  ./ر�ت "��م +07ت! �<��� ��+ث

��د، رو ��ون��)� �رادرات: داد ادا��� ��  ��د ی ھ6�� #�د �� رو ����ا /ر

 رو -رار�ون و -ول زدن، رو %ر����ون �ن،�� !��ر �6روش �	�ز ��

 ا�%)�ر ی��رھ� د��� �*ط ا	ت، آ��ده و ���ص ھم -راردادش و /ذا��ن

 ا/�... دادن ا��ره ن���� �� �ه �� �� ھم رو ��5زه.... ��� ���ل ورا;�ش

.... ش���ر ارزش �� ��� آ��ده ن�ز� اون 	�د و �ده یرأ ��� �H6 �� داد/�ه

 و "در $را�ط� $%� "ول ز�و�� و دوره ن�ا ی�و �� $دو��� �ورا ���� $,��
 و داره رو �ودش ی�� �� ی�رادر و �واھر �ره،�� 	وال ر�ز ھم رو ی�رز�د
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ت اون ھم �و�� ا��7ء $��و� �� ن�ا �دون $%� یطور ن�ھ� رو ���� و

  . ��وو� �د... ی�رد

���   �؟�# دا	���ش... ن�ز� اون: دم�"ر	 و ده��� ھم یرو را م�

  -. د�#ر� )ور�م 	�ت ����ورش � �ه

�و  ����   ؟$دو�	

   رو؟ $# -

0��. � و �و -� ��ر ن�ز� اون از �ن: �ردم ا+�راف و داده رون�� را �6	م 

�و7 ��م $�	 دو�م،��� �وردش در $#�ھ.. �دا��م�L ط �داده*� ن�� از 
�ون���  .�ده ل���4 ��طرش �� $داد/�ھ �� و ھ	ت �� دم��� %ر

  ! د�"ر �� از 

0�� و $+)� دو��ره�  . د�#ر� و �ردا�ت �,و �� �,�د /�م دو. �ود �رده اش 

 ا� ����ش و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش..  ا� �ر... ���	�ت $�� -

 ده ی�ورا آن ھم او�د ش�" $%�  ر�د! $�دا��� دو	ت ی�ورا. �رد ��ت را

  . �د��� ام $�و�%� و��+ث د��� $�� 	رک رون�� �� و�ودم از -�ل 	�ل

 در %و),� و )�ر 	ر از و ��	ت ���رم�%$ ��0�  و ید���ا� ���م � و $
 ��رده �,��ت و آرام %ن "�ت ظ�ھر �� را اش $��را%� و ت�+)��� و ��م

 �� �� "درت ده�� ��ون ��او �دارک و ا	��د: /6ت �ود، �رده "���ن اش
ت�� را ش���ر دون�� 	�ت ن�ز� �وا	���� دو	�ش "	ر �� ���� و

 ش�" 	�ل �ش ا�� ده�#ر� د	ت #�د ن�ز� و �ده ا���م ��ر ن�ا. �6رو��
  .�ده �رو��� "درت �وت از �<د ن�ز� ن�ا �� آد $� در /�دش

ت �رگ از �<د: زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د�� ��. ���� ��طل ھ� ���� و

  .داد ��4ن 	ر �0�م د���J ی �����

- �� ن�ا $� 	ت�� �<,وم و �ده ��ز �و7وع ن�ا �� ھ� $,�� ی"�... در	
  .	�ل �ش .�ر	� �$��� ����� �� داد/�ه

ت و ن�ز� ن�ا و�ود از �ن #را��  �دا��م؟ ��ر داد/�ه و ���� و

  �ورا؟ -

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 136

  $#�ھ... �دا��م ��ر �ن: /6�م و ده��� $*�+� �6س 

  .دو�	�م���

ت اون -��  .ی�رد ا��7ء رو ���� و

  .�رادر�� $ر+,�ا� -

�� �	ن �رد و زن �� ش�" ��ه #��ر -� و �و�� "	ره.... �$ر�� ش�" �ود�د ر
... رون�� �ود �رده "ر��ون �و�� از و ده��� ��1 رو �ون��دارا ���م و ;روت

 �و�� ی�و �رد�د، $� $ز�د/ د��ر�ون �� �ر�آزا "دره و دا�ت 	رط�ن ��دره

 ز%�ت... �د�� ون�,�� "���ه زور �� ���ون��دارا Rل ��H... دا��د�ون ی

 "���ه �� رو اش �و�واده و ا+���ر و ارزش ��درش، و "در ی 	�� #�ل

 آدم �و�ن ھزار )د ��طر �� �� ���	م�� رو ی�رد �ن... �رو�ت ون�,��

: دم�"ر �� از �ن��  ��د �رد �� �� "ول ��طر �� �وھرش �� �� $ز� ��ت،

�	� .  

  . ر	��دم "��ره �� را �ود

  داره، و�ود ھم "ول از �ر ��م یزھ��# ا��... دو�م�� -

��د�� ھم ���� ھم آد��� ی ھ��	.  

  ....... "	ر اون �;ل ��وان �رادرات ا/� - 

�� ھم در یا���� ����ردم � �ھش ر .���  . آ�د �,و و ��رد ھم �� را ش�

��د�� ھم �� ���� آد���: داد ادا�� ی��ر�� آرا�ش و ����د�و %ن ��	  $و
  . /ر�ت �ظر در ھم رو ا%���1ت ��4�� %4م +*ل )ورت ھر در

  .دادم ��Rن �;�ت +0�ت �� را 	رم

- 	�$ �� ی ھ��... "س آد $�� ��� 	راغ ���� ��ده $��04� ن�#� د#�ر 
 �� ز��� $ھ�� و �واھر�ون �� �رادرھ� ی ھ�� "در�ون، و ��در �� "	رھ�

 $ز�د/ �� �;��ت د/�ه�د از: /6ت و 	��د�ا ���رم. ���د $�� ��ت�� �وھر�ون
  . ھ	��د ھ� $�<7 $و �����د یطور ن�ا ھ�� د���... ^د�� �و�م

 $�و� %س. آوردم در %ر�ت �� "��ره 	رد ی ���� یرو را ا� ����م
  . دا�ت
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 دا��� $%	 ن�#� �و�م�� $� ��  ��د ��م ا+���د �رادرام �� ��و�م �ن ا/� -

  .�د��� �ر �ن د	ت از ی��ر 7�ن در... ���م

 �د �م. /ذا�ت �ن د	ت !��زد �$�� "��ره #�ر#وب یرو را د	�ش. د���د

 ی�را ��4ن ر�? ی�رد ;��ت ھ�� �و... �ن ا+���د �ودت ��: /6ت آھ	�� و
�*ط �و �� ��,����د. �ود !��زد )ور�ش. #ر���دم را 	رم. ����4 ر�? ی  

  . �ود �ده ره�� #����م �� و زد��

�,ف ل�د1 �� ز��ن طول در آد��� ی ھ�� -��5 � �د�ون� ا�� ���د $� ر��

�رد؟ $� �ن�� $��) %ن ن�#� �� را �,��ت #را. �ود�د $� ره���   

  .�ود ر/ذار���; ی�د�ز

 را ا� ����ش ی/ر�� ا� ��م و �د �ر ق�+� ���دش �ودم؟ $� �ن: دم�"ر	

  .داد ص���� "��ره ی	ر�� از

% �ورا -�($ ���  .دادم ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم و ده��� ھم یرو را م�

  ھ	�م و �ودم $)�% �ورا �ن

  

�� ,*� 	�ت �ود، �ده ���! وارد �ن از زود�ر ��;�� #�د �� ی�رد از د�

�م یورود در !��زد 	��ده�ا و $��%� $)�%6� و ��رد را یا د��� �رد. ر
 ھم در ش�ھ� ا�م و �رد � �ه آن ��. �ردا�ت را د	� �ه از آ�ده رون�� ��?ذ

 و ر�ت ���)�د ف�رد 	�ت او. دم���6� را #�رھ�ش $����ر�7 ل�د. ر�ت
�ردم "ر را ش��� �ن .�� ��� دو و راھ��� I�ھ �دون ی د��� #��ر �ن�� از ر�

��� "ردا�ت و ��ت�در"  دR��R "، _,ر"  و"  "ردا�ت و ��ت�در"  +�وان �� د

  .�دم ره�� �ر/� $�رو� �� و داده ���ر را" 

L�( �� راش /وش و �,�د ی)دا� 	�5م�" دن�ر ,���� �واب از ,م��و�� �� �5$

 $���رھ و ده��� دراز ��ت یرو "�,و ��. زدم ���د �و7وع درک ��. دم�"ر
�م را ����� روز ����. �د �ر ق�+� ���دم. �ورد ز�3 ھ�ل دا�ل �,6ن. /ر

�� ی�را $�و�$ 5� 	راغ م��	�* و آ�ده ن��"� ��ت از. د�ر	 $� �ظر �� ر��

�م ��س ��د� را -ر�ز و $)ور� ی/,�� آن �� ر�3 یا 	ر�� $�� راھن�". ر

 �زرگ م��را ز�	� !� %دا-ل #ون �دا��م دو	�ش! �ردم "ر��ب ��ت یرو

 �� $���ھ� I�ھ ش�زا�و ن��"� �� دا�ن و �و��ه ن�آ	� و /رد ی *�� �ود،
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 ،یا -�وه �,وار! �ود دا� ی *��	, �ر ��م ھ�� از و �دا�ت �ودم ی *��	,
 از $��� ����*ر... و $��4 	��ن یرو	ر ،$	ر��� �رت�� ،$)ور� ز��و�

��د، دا�ل �ت��%�و $���دھ $��-. دم��� رون�� ��د از را م�ھ� ��س ��$ 
�ر �%�ل -��ل $�� و �و�ر $�� �ود�د، �ر $دا��� دو	ت �� از �<د �� $<�� ن�ا 

 آب آ�دن �وش ��. دا���د %7ور %ق ام *��	, �� �ط��ق ی��	�� د��ر

 یھ� ��س. �ردم !��46 /روه دو �� را ھ� ��س ،ی#� دن��� دم و 	��ور
��د ی�� ز��� �زرگ ی 	��� دا�ل $ا�دا�� دور� راھن�" و �,وار و ����و. /ر

�م، $� ��! ���	 از. �د�د �دا �	��و ی�را ھم ا	��6ده -��ل و �و یھ�� /ر

���ر ی��	�� ی R�	� ��ھد ��ر #�د �� ی�را �ودم ��ر�� ی�را �ده /ذا�
�ن��و ن����ر د��ر �� ر آ	��ن و �ود 	رد ھوا. �ردم �ن �� را ��م و "�

�����	 د��ر �ر�ز �� دن�ر	 و دان�� ��. $آ���م $� و $�و�%� %س. /ر
�رده )�ف ��ر. دا�ت �$�ود��� -)د و�ودم 	ر�ش ی�ورا. �ردم $� -درت 

�م ��1 را د��ر �ر�ز $ا), یورود �� $���� ی ",� "�F و�  .ر

 دو	ت و ���وع یر� �� �ن�� #����م. �دم ��5زه ن�او وارد د��رد $�

�� و د�	6 #رک، $)ور� �ژ، ،$+���. زد�� ��د -,�م و د�#ر� $� 1��� $دا�
 �� و /ذا��� ز�� یرو �رو��ده زن �*��ل را 1ک یھ� ����. $��ر�� $آ�

����م ��5زه یا�� ی�را $��4 �و#! یرھ��/ و ر� �ر�3 یا "�ر#� �ل. ر
 /و�واره ف�رد *��د- ده. آ�د�د $� %	�ب �� $���	� ی ���/ز �و��ھم ی�وھ�

 $6�ظر طرح �� $	� م�� �� ا�����م ت���� در و �رده رو و ر�ز را ل�ا	� یا
  .�د ��م �,�د ز�آو یا ���ر $/و�وارھ و ز�ر یھ� /ل از

"  ��م �� $طو�1 $%ظ� #�د ی�را و آورده رون�� "وم ف�� از را ��رت

�ن ن�� از %�ل در $آرا� �� �و�م %س. �دم ره��"  $)�% ن�ر%	�ا�� ر

�ردم $� �روع ی ر�د ی�� از را ر���5 د��� د���. �ود .�� ی 	��	4$�"0 
 ١٠۴ $���رھ ��. �دم ��رج د��ر �ر�ز از و داده ی�� 6م�� درون را د�	6

��. زدم ���د و ا�دا��� $� �ھ د	� �ه از آ�ده رون�� ��?ذ یرو �ده �و�

 ی)دا �� یا ���ره ھر ��. �دم ���ظر و ��	�� �رد از دور�ر $)�د #�د
 از $4� 	�ت و �وا	ت $�ر� �� از $�	 �وا�د $� �,�د/و دا�ل ی ز����

 ��م �� $��ر�. ر�ت ۴ $���� 	�ت ٨۶ $���رھ ر�" ���م. ر�ت $� ھ� ����

�� �وا	�� ن�ا �� دن�ر	 ی�را. �وا	�م $� �ودم L�( )�ر ھم �ردم $� .

  �� ١٠۴ ���ره. �وا�د �را ز���� ی)دا ا��ظ�ر *��د- ھ6ت و #�ل از �<د
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 �رد �� واL7 و �%4م را �وا	�م. �دم �,�د �� از $�و�%� ��. ٢٠ ی ���� 

�رد ام �$راھ��� و زد ���د. آوردم ز��ن �ر یا ���� وار�د 	�ت �وان .

��رت و ���	����. �ودم ده��� ا��ظ�ر ����� $� را *��د- ھ6ت و #�ل ,�$ �� 

 آن $��%	 یآ-� �� د��� �ر ��م ھ�� از و �ودم �4رده "ر �رم �دا��م، ھ�راه

 	ر. �ردم $� �را�<� ،یورود در !��زد ز�� "�ت ��	�� ��	�ل�� �رد

 ی���د �� و �د ز�� م�� �وان �رد. �دم �,�د �� از ���د �دون و داده ��4ن
���ظر�ون. ��زه #��ر 	�+ت �� ���!: /6ت �ود، �رده "ر را )ور�ش ���م ��  

� $	�د/ $�� د��� ����ت،��� �را او. داد ��4ن را 	رش. �ردم � �ھش م�ھ	
  .ھ	��د ���ظرم ا	ت، ���ظرم �ردم ��ور �ن ا�� �ود

 را ام $�, ��رت و ���	���� +�,� ��. �ر/��م ���� ��. /ردم $� �ر -

�� اش ده���د. زد ز�3 ���� �,6ن. �ردا��م� و. �دم ��رج 	�����ن از و /ر
 ���ره $���� "�ت �وان �رد 	�ت � �ھم ���!، �� ورود �� �<د *��د- "��زده

��ر ��5ول. �د ده��� ٢ ی �� "���. زدم ���د �رد، �,�د �� 	ر. �ود و�رش�

 و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م. زد ���د �*��,ش ��	�� زن �� او
�م $��%	 یآ-� 	�ت����م. زد�� %رف ا�دام 1?ر و ا��و ر�رد�" ��. ر 

 ھم ��ز. �ود�د �ر�ورد �وش و زد�د�� ���د ھ�� �� ���! ن�ا ��ر��دان

���د و �ودم /ر	��. د�وز�� ی	رد ��د �دم ��رج �� ���! از. �دم ���ظر 

��رت !� %�1 و �رده ��ز %	�ب !� �ودم ی�را. زدم $� .  

%�م ی�و�ود"  $)�����م ت���� در و /ر X,�� رت �� را��. دادم ا��*�ل �ودم 

 ,م��و�� �� ���! طرف از د��د �5م�" دن�ر	 �� �ر�وط �راش /وش یھر)دا

. دادم ��ھد �ودم �� د��د �روع ن�ا ��طر �� 	�دس. �ود �د��و�� ی�د�ز

 اش "�ر#� ��! و �وب ��س و 	�ده طرح از. د��د ی����و !� و ��ھ�ر

�� ا�� آ�د �و�م$ �� ��� ��5زه آن در. �دم ��4ل د#�ر اش �دا��� یھ� د

�و I�ھ���$� �� ���  !�ود �د #ون �د��� �رو��� د

 �,�د و �وان ی�رد دم،�د ���� یورود در �ردن ��ز �� �� یر��)و ن�او

 +*ب �� $-د� زده و%�ت. �ود ",��� !��زد وان�ا یرو 	��ده�ا -��ت

 ��. د�ر	 $� �ظر �� "وش �وش ی�د�ز �ودن دزد ی�را. �ود دزد. �ردا��م

�م �,و. �ود 	��ده�ا )�ف. زد�� %رف ,ش��و�����4ن 	ر و �د ��و��م. ر 

�ر اور�ت! �ود؟ دزد. داد	� ب�� دا�ل را آزادش د	ت و زد ���ر را اش ی��
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�م �,و�ر. داد -رار دش�	6 ی �ردا�� �,وار� �,�د ی ��ده ی)دا. ر

 را در. �ر/�ت و�ودم �� دو��ره �ت�ا� ا%	�س. دادم ص���� را ن�ر%	�ا�

���م ش�" آھ	�� ی/���� �� و �	����ن از ��	�ل�� ی�رد و ن�ر%	�ا�. ر��	 

 م،�ھ	� ��� ��ر ���ظر �� "س -. ����4 ���ب د�دار �ر�ا�� -. �د�د ��رج

� �� ی�را �ده ��� �� ھم ���� و �)�6 $�,� "� $���% یآ-� �� ن�ھ����� ...

 )%�ت $#" 	�ت ی ��ھ�	� �ورد در ا	ت. د��	"�ر �� �� رو ��رھ� $���*

 ��. رھ�ش�� � �ه. دا�ت ل�د و د�#ر� �وان �رد 	�ت � �ھم! �رد�د؟ $�

�رد، $� � �ھم �%و، ی���د �� ب،�� در د	ت )�ف، ی��ر *� و م��	
�ردم �ر�ب را ام یرو	ر و داده را	�م د	ت �� را ی��?ذ 	�ک. ن�	�  .

  .�زر/�ر ���دش

  ��ن �ورا -

�رد دراز طر�م �� را د	�ش و زد م�)دا ن�ر%	�ا�.  

�م �,و ی�ر �ط�Jن ی/���� ��. زم�+ز ����ا ��� -� $4��زد �� ن�%	 ر�ا�. ر
  .ھ	��د �واھرم... $)�% �ورا -. آ�د ش�" ھ� ",�

�ن ��1 �� ھ�ز��ن� را اش ره�� � �ه -��ت �,�د �رد ا/ر. دادم 	0م ھ� ",� از ر

 د�ر	 $�� �ظر �� ا�� �ردم $� دا�" ی���ر $,�� %س دا�ت $� �ر م�رو از
��ر ن�ا ا���م ی�را ی-)د �� %,*� ام ���� دور �� ن�ر%	�ا� د	ت. ���د دا�

 $�ود���� $"ر	 ا%وال و 	0م �*��ل در. �رد �ر !��زد �ود �� �را و �د
 ن�ر%	�ا�. دادم ��4ن 	ر و ����ده ب یرو $��ر�  ���د ��	�ل�� �رد
 �ردا�ت �,و �� /�م م�� ����4. ھ	��د ����4 $+, ���دس یآ-� �ون�ا: /6ت

 یا %ظ� ی�را � �ھم ��<�ب. �ود ر�ون�� ذ�ر -�ل ی *��د- #�د: /6ت و
. د�ھ	� یا *��	, �� ���م ���)�: داد ادا�� ����4. د�#ر� ن�ر%	�ا� 	�ت

 را ,ش��و��. �رد �ود ��و�� را ھ� � �ه ���م و آ�د �,و /�م م�� �وان �رد

�ش ب�� دا�ل��رد $� � �ه �ن �� ھ�وز و داد -رار اور.  

� $��ز? ���دس. ھ	��د $��ز? ��ران ���ب �ون�ا -�� یرو ن�ر%	�ا� د�
��,�  .�ود د��د و ی�د�ز $,�� ���دس $

 ���و �و�%�م ��� �� �$آ��� از: �رد دراز طر�م �� را د	�ش $��ز? ���دس

. دا��م م�ا��� یرو را � �ھش ��ر ن�ا و ده��� ھم یرو را م�ا���. �ورا

�ردم ��ت را ا� ����م .��س ی�را $,���� ھم ن�ر%	�ا� %7ور �دون $% 
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 $��ز? ���دس. �دا��م �رد ن�ا طرف از زود/ذر و �و��ه #�د ھر $�د�
6��ش"  �ورا ���و"  از. ا�دا�ت ا�م و ر���� �� را د	�ش/ �� �و�م ا)0 

  . ��د��

  .او�ده �و�م �ون �و�� از �ن -

�0�ش %ن ���6وت و ��ص )را%ت  /رد�م "�ت �دن 	وزن 	وزن ل�د

 %ر�ت ا�� ��ود آ/�ھ��� $,�� -	�ت آن �س ی�را د	�م %ر�ت. �ود

 ی�و ��ر #�د. داد $آ/�ھ �ن �� د	�م، �� #����ش !���ر ی�رد���4
 !���ر #����ش. ط6�و�� �ظر: /6�م و زده ���ر را ام $����" یرو ���و�ود

 �دم �و�%�ل ��� �� �$آ��� از: /6ت ����4. �د�ر�ز ���دش +�ق و �د �ر

  .م��� ز%�ت ر�H �� ا��زه �� $)�% یآ-�... $)�% ���م

- ��� $�. �د �د $,�� �� ی�طور�ا م���� �د�ت در �$#� �� ���دس؟ ���ب 
 ر�? $وا��� $��ز? ���دس ا�� �ود �<�رف !� �*ط ن�ر%	�ا� �<�رف د��رد

�ظره�� �J6ت. داد ارا/ :���ن 	�ت ھ�� از -�ل و م. �وا�*م ی#� ��. ��+���	 

��! ر�ت	5 �� آ��ده را ������� و $��	 ،ی#� دن��� دم و آب آ�دن �وش 

  .�ود آ�"ز���� از رون�� �ن��ر در ی/6� و ��و�� %وا	م از $���. �ردم

 د����� $���% یآ-� � ران: /6ت ن�ر%	�ا�. داره $���	� ��راژ: /6ت ����4
�و. ��م $� %ل رو �و7وع ��ھ�ش �ودم $)�د یرو و آورده در را م�"�

 ن�ز� ق�د- ا�<�د و ��راژ 6ر	�م�� رو �را�ت #��ر����: /6ت $��ز?. ا�دا��م
 ����4 و $��ز? %7ور ل�د �ورد در �46ر ا�دا��ن ر���� ��. �ره�در� رو

. �د $� 	"رده 	�ز�ده د	ت �� زود �� ر�د ���� ن�ا. �ود ر���; $� و ا%�*���

�� !�,���د�د؛� $� ���ش �� � %وض �4	��د،�� را اش $ر�  یھ� ���ا

�ن ��� ی ���� �رد�د، $� ن�� از را ش�وارھ��د �رد�د، $� �راب را اش /ر
 ی -6	�. �,�د �رج و , رد�� و آھن و ��ن�	 �<د و �رد�د $� ���ود را ��
 دا�ل ��! �وت ظرف !� و ی���د $"و4 ظرف !�. �د ن�	�  ام ���	

	��$ ���م ھ�ل 	�ت و /ذا���و آن ی�� �� د��د ی����و دن�"و�. ر /رم ی"�

 $"روژھ �ورد در ����4 �� ن�ر%	�ا�. �ود $�و� $دھ�ا آور �6*�ن و
 �*��ل را $��	. �ود 	��ده�ا ھ� "��ره از $4� �*��ل $��ز? و  6ت�� دش��د

�م ����4� 	�ت. �ردا�ت را ظرف دو ھر و ����ن دو ��4ر �� ن�ر%	�ا�. /ر
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�ش اور. دم�#ر� $��ز?��م �,و. �ود ا�دا��� ��ل ی د	�� یرو را � ی�و. ر
�رد "ر را ����م 	ردش و ظ�?, +طر.  

- J��و. د��6ر �� ����� و /ر�ت "��ره  ر�د 	�ت از را � �ھش $�و��ھ ر�$ 
  .���ر��: /6ت. �د ره�� #����م �� �<د و $��	 �ت��%�و �� اول. د�#ر�

��د ��1 در�� !� م�ا�روھ�� "و	ت �� $,�� ر� ش د��د ی����و: داد ادا��. ر

 ا%	�س و7وح �� را م�ھ� /و�� �دن /رم. داره $ھ��ھ�  ��� )�ف و د�	6

 آ�"ز���� در �دت ���م �ن و �ود ده�د را د	���م �ن�� ی��?ذ 	�ک. �ردم

4�� و ز�� ق،�د-! دا��م %7ور� F�	 . �ود	ر !��زد را $��� ی�� ��. �ردم 
 اون: د�"ر	 و �رد "��ره  ر�د 	�ت ��و�� را � �ھش ����ن، �ردا��ن

  �؟�# در�ت

�� ���  . �و�: دادم �واب $�و��ھ ر�

 ا%�ق. ر�ت ��1 م� ی /و�� در�ت $�, �� دارم، �ر���ر !��زد ��غ �� �ن -

�ن، ژ	ت ف،��<ر ره،�� � �ه! ��ودم� یز�# -)دش. /6� و !� �روع /ر
�%ت �ز ;��  . ��! �ود؟ دادن -رار ر�

 #*در: /6�م�+�� ���ون ?�� ,�. داد ���ن وا��ش 	ر+ت ��! داره در�ت $

 "س: /6ت و ر�ت ��1 $�ر� �� را	�ش یا�رو. زدم ���د. #ر���د را 	رش

  .�و�� $,��! ؟$�  ھم �,�� دو از ��ر�� یھ� ��,� �,دي

� ��ز: /6ت. �ردم ا��ره ����ن �� #�م ��. �د 	رد -� یھ� ��,� 	راغ $ر
  .د��� �و را ی#�. /ر�ت اش $��� �*��ل و �ردا�ت را ����ن! یا �,�� دو

... �و�� �$#� ��س ��: /6�م! ��ز ز��ن ���,ق...  �� ���	ت د	ت +طر - دل

  .دم��� را آرا�ش ی ��ده ی)دا. ��ن �وش

 �در-� 	�����ن یورود در ��. د��� طول 	�+ت م�� ی#� ����ن !� دن��و�

�م ده���د را $��ز? ی ره�� � �ه $	�� �� و �ردم ��ن������ن ن�آ�ر. /ر 

��  . �د آ�"ز���� وارد ن�ر%	�ا� �� دادم�� -رار آ�#�4ن درون را �ده �	

�رده �4ر... $+و7 �ور �6ت - �� �#� �� �� �ود ����4 �� ��ظورش! طر
  ؟ی�ود ���: د�"ر	 و ��	ت ز�� "�ت ؟$��ز?
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�م، �#�ل� 	راغ ��. �ود ط,��4ر� #�م در #�م او �� �� ن�ا ی�را �*ط ر

�ن ن�� از �� �ردن �4ر و ���?ر �رد دو %7ور ر���;. ��وم� ���� ن�ا ر

�را�وش ن�ر%	�ا� $ز�د/ در را زن آن و�ود $*�د-� ی�را �ود �ده ��+ث 

 #�د %7ور �� �%دود �*ط روزھ� ن�ا آ�د و ر�ت دان. د��ر: دادم �واب. ��م

�� $/�ھ و $��ز? #ون یا ���?ر �ردان $/�ھ و $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا� $	�+
 ر،�"�. �ردم $� د��ر ھم ���� ی�را د��� )ورت ھر در. �د $� او�د ھم

  .�ودم ی�را "س�# و ��	ت

 را �#�ل� در. �رد $� ?ر?ر. ی�رد $�� رو %	�ب ���م �را��ش �� دو �� -

  .زد�� ��د -,�م. دم��ر ����و: �	�م

  رو؟ اش ھ�� -

 و �ردم ��ز $���4 %	�ب �� �ودم ی�را: /6�م و �رده ��ز را �#�ل� در دو��ره
  .�ودم ��رت �� ��م�ر رو "ول $���*

  .��وم�� ��زه یزھ��#: /6ت $طو�1 ���ل از �<د

  #����ش �� زدم زل و 	��ده�ا )�ف

  .داد ��4ن طرف دو �� را 	رش �ردم؟ ی�د ��ر -

 �,�د �� از. ���د دا��� ی�د %س �و7وع ن�ا �� �	�ت د�ر	 $�� �ظر ��

��4ن د���J +0�ت �� را 	رش. 6ر	�م�� �رات رو ��ر�م ���ره: /6�م. �د 

  .ا�دا��م راه رو �طم: /6�م. داد

  .�د ل����� ن��"� �� دھ��ش ی /و�� و ر�ت ��1 $�� ش�ا�روھ�

........  ش�" 	�ل دو �� دارم $/و� �� �ن: /6ت. ��رم ل��و�� �وام��: /6�م

 وا��ش ن��و4#�ر. دم��� $� �6س $	�� ��. �وام�� د��د ل��و�� ��: /6�م

 راه �� 	رش "�ت. ����: �د ��رج ���� آ�"ز از. دا��م �ظر ر�ز را ش�ھ�

��دم�  .ا

�ش. �وام�� دا��د ل��و�� اون از -� +�رف ��: /6ت و �ردا�ت $��ر�� از را 

�*ط ��ود $+)� $%� �� ��را%ت د�ور،. ��ره �رات $4� 	"�رم $� ��$ 
 رھ� را در 	ت. ���� �ودم ی *��	, �وام��: /6�م. د�ر	 $� �ظر �� ��<�ب

. #پ �� $�� و �رد ل����� را	ت �� $�� را دھ��ش. زد زل )ور�م �� و �رد
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��ف %�ل در ا� �ر �� و ��را�د را اش روزه #�د ش�ر ��. �ود ��م یا �4
�روش ل��و�� دو	ت �� دو $4� +�رف.. ���� -. �رد !���ر را #����ش 

�ره را%ت �م�� یطور ن�ا �رو، ��ھ�ش داره، �� س. ره��� از 	رت �0ه 
  اس

 	ر "ر را �6	ش. م��6رو� رو �و��: /6�م. �د ��رج 	�����ن از. �ردم ا�م

� �� و م��رد )%�ت اش در��ره �ورا: /6ت $+)� و داد رون�� )دا و���� 

  .���وم �وردش در یا  ��د %رف I�ھ �وام��� م،�د�ر	

 $,�� �و�م ا%	�	�ت +�ر. /ذ�ت وان�ا از $�و��ھ و H�	ر $�دا%��ظ ��
  .�ود�د �و��ه

  

  .	0م: �و��م

�رده، %�س ���	 در را �6	م  ���. �دم ���ظر و داده ���ر را ار	�ل ی د

 در �<د 	�+ت #��ر�%$ �� ون�ز��,و �� $د-� $� �� و ده��� دراز ��ل یرو 

 �ردن ورش�. �د �,�د ل��و�� ز�3 ی ���ده �و�� ی)دا �ودم، زده زل

�م ی�را ف��و) ن����ر  !�ود ل��و�� �ردا��ن ھ� �م %�

 �6س: داد ادا��. �ودم �و�%�ل ش�)دا دن��� از و زد�� ��د -,�م. 	0م - 

  .�4ش

   د؟���� طور #�

��4 را ھوا �4� رون�� ام ���	 ی -6	� از )دا و 	ر $� ا��4ن %د �� و 

  .دادم

  !؟$#: /6ت ��<�ب $%� �� د؟��و� 	0م،!..  -

  !�وب؟ 

  .ام $+� ا1ن �ن 

  .دم���د

  . �و�%�م -

-   ! ".�ن؟ �5م�""  �ردم �4ر د��رد �� ؟$دو��� �� رو ,ش�د
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��7ح... �د ��وم -�ل *��د- #�د دا��م، داد/�ه: /6ت #را؟: دم�"ر	� دو �ود، ا

 و �درک $�, �ودم، �رده یز�ر �ر���� �,	� ن�ا ی %ظ� �� %ظ� ی�را ��ه
 ا ر...  ا�� ر�ت $�� درزش ی1 �و �ود، در	ت ز�# ھ��... و ��ھد و 	�د

�رد �Y�ل. داد ا���م را ��ر ھ��ن دو��ره.  

   ؟$# ا��: /6�م )�ر $� و ����ق -

��7ح #را� "ول �� �� �$آد��� ھ	��د: �<د و 	4وت ��;�� #�د 	�� �د؟ ا

  	ت�� ��م و-��� $�<7... دن�� ت�اھ� *ت�%* از ��ر��

�0ش #*در �� $4� و ز�# ھ�� �� �ز�� /�د �� ���� دا�" $4� ���1ره ،$
  .��4�� �وب %س از "ر رو روزت... ھم

  ��د ی *��د- #�د �ن: /6ت. /ذ�ت ��م ���م از ف��6 رزش! /6ت $� �را

�� و دارم رو ش�" رو ��ر "ر و �,وغ روز #�د و ��م �م���� 	وار -راره� ا

���ر ط��, �� #��ر دا��ورد ی�و �J��رھ� اون از $4�. �ود�م �*ط و دارم �J� ی
�م،�� ھ�ر اھل $,�� �ن.... �� یھ�ر	 ������ رو �<روف �*�ش �� دو 

��ر/ردان �� 	� و ���	م�� �� ����ر �دو��ون I�ھ دو�م�� د��< ا�J���ر  

�*ط و آد $�� �و�م $,�� د��د یھ� �وا��ده از ��م ا+�راف �ذار ����د، �رده 

 �� �$رزا�� او�د )�%j، �ورا... ھم اون ��م $� /وش رو �6ر #�د ی��رھ�

�ر ط��, �� #��ر �� ا	ت ���ده �	ل آدم�J�  "������ ی�را 

�%�,م 	�+ت #�د... داره - �$ �� ��. �د 	��ت ی�د�ز �ط طرف آن و ؟$

��� ��ن�ھ آدم $,�� $)�% �ورا �4ن �4ر �$رزا�� او�د: /6�م $�و��ھ ر�

�رو ��ل در........  ��ز�ا�  ��� اون �ن: دادم ادا�� ی�ر آھ	�� ی)دا �� و ر

	��م�� $	 ���)ور  �$ ���و از ی�)ور I�ھ �ن..... $�� $� ا����ه -. $ 

  و $ز�د/ ��ن،�ھ ���ط، از "ر اون... دم�د رو $)�% �ورا �ن �دارم،

  .�� ا�روز ا�� دا��م �� �6ت��و) ن�ا ی�و یروز �� د���! �ود -

�*ط... ����: /6ت ��ده �� ��� $� ذرو� و-ت �ن �� ی�وا��� $�  ��، $�  ��
... "س  م�� $# �6$��� �و: زدم ���د  ؟؟ی�ر�� 	وال ر�ز رو �ودت #را

  ���م؟ آ��ده $	�+� #� � و �*ط

 �� 	�+ت �ر����: /6ت. �ود /رم دم��د ی����و دن�"و� ی�را ھوا ��ش 

0�ل ��. م���ور ��م اول �� د���ت �م�� م�� و ھ6ت �و�م�� �ن ��،�� �روع� 
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*� ط�ت�� �� وا-<� �� دم��� ش�)دا در را ف�ظر ط�ز آن �ن �*ط ؟$�وا

0�ل "����د "	را���  �ود؟ داده 

  . �وا�*م -

�� ادا�� ا� �ر �0�ش...  ��� 	رد در�� #�د ھوا -راره "������: /6ت آھ	

  .�ود $طو�1 	4و�ش. �دم ���ظر. دا�ت

  .... �ن: /6�م

 ��ت �داره ا��4ل: د�"ر	 و �رد )�ف را ش�/,و. دم���د. م�/6� ھ�ز��ن

�*ط �� �دم �5م�" 7>�$ ��   �"ر	م؟ رو %�ت �� و-

 $,��... ا)0 ��،: ر�ت ��1 $�� م�ھ� ���� و داده ��4ن طرف دو �� را 	رم
  و ���ده دوار�ا� رون�� ���ن �� ار���ط !� دا��ن. �و�� ھم

�� �ود؛ ز�ا�  ��ن�ھ�. �ود �وب ا%���1..... ھم �$رزا�� او�د... %س ن�ا ا

 �� �ز�� "������ ی�را. �رد -طH را ار���ط و. ��ت���� ���� "�F: /6ت

��	��  . دا��م ی���ر ی

�م ���� �,6ن 	راغ ��� �وا	�م�� ا/ر د��� دا�ت، دو	ت را د��ر �����. ر

 دا�ت، د��ر �را�ز و �د �ورد در ی�د�ز اط0+�ت او. �رد $� ام $ھ�راھ

  .آورد $� در 	ر ھم آ��� �� ��ر ی �%وه و ل��و�� �دل از د���

�ردم، $�� درک ��$ ��� /0ره ا/ر ��ود، �و�%�ل �دا �� ن�ر%	�ا� ا/ر. دم�

 آن "س �ود ��دد ازدواج -)دش ا/ر دا�ت، %7ور ��ن�ز�د/ �ن�� $���

�رد؟ $� #� ��ن���� یرو �زرگ ���د!  

 ی��زو دور �� دا� د	ت �ود�د، 	��ده�ا $�رو� �ردا�� ��س $��5زھ �*��ل 
 در. دم����� و7وح �� را ��ن�/6� و ��),� ھ��ن از و �ده %,*� ن�ر%	�ا�

�رد�د $� �ظر ���دل یا 	ر�� �,وار و �ت ر�3 و طرح �ورد .����� �� ���� 

  :/6ت و زد م���زو �� $�4%� �	��� ی 7ر�� اش

   �؟�# �ظرت

 ل�د. �ردا�ت را اش ���� �,6ن $/و� ن�ر%	�ا� و �ود ����� �� )%�ت -)دم
6�م را ���	م/.  
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 �� ���واده �ل �� �<د 	�+ت !� و �د�آ $� /6ت �*ط د،��"ر	 	وال ����� از 

  ! آ�د د���م

 +�دت د��� و �6�وظ 	ر از و داد 	0م 	رد $%� و ھم در یا #�ره �� �دا و

 و-�6 $� راه ���م ����� و �داد را 	0�م �واب $%� +�رف د،�"ر	 را %�م

�رد ?ر?ر .��0س ز��ن �<,م ا��-ش، آور �6*�ن ی/ر�� ھوا، ی	ر�� !،��را 

�*و���و، درز اش، $... و اش $ھ�04	 ن�ر�� �ت�? +�رف، +طر ی�و "�

�� � در ن�ا و �ردم �*�و�ت دھ��ش ی�,و د	�م /ذا��ن �*��ل در $	��%$ 
 و �ود �ن��ر در دا� و ن�ر%	�ا� �ن�� ز�آ� �)��ت و آرام �$/6� و �� �ود

�رد $�� �دا ل��و�� ی )6%� از را � �ھش یا %ظ� +�رف.  

 ده���د. آورد ز��ن �ر را ��,� ن�ا آھ	�� و ب ر�ز. ا%�*� �� �ن ����ن -

�ن�ت $� و ده�"ر ر�3 یا #�ره ��. �ردم � �ھش. �ود ��4ن ر�? آن /ر�% 

 او�7ع �ودم دوار�ا� %دا-ل ��. �و�� او�7ع: /6�م. �ود زده زل �ش�واد ��

�و داداش: /6ت و ����د ب یرو �$)دا و 	ر "ر "وز��د. ���د �وب ��,$ 
 ��طر �� �� ا%�*� ا�*در ��م ����ن ���، $� ی��ز �*ش و  ��� دروغ �وب

�م را د	�ش. ����� �واد��� و �	�� رو #���ش دادن د	ت از �رس� ��: /ر

 ھم در یھ� ا�م �� و �ردا�ت +*ب �� /�م م��. �دا �� ��آد� ن�#� ن�ر%	�ا�

��� �ر آرام را"  �زن %رف. " �زن %رف.. "س $دو���� $#�ھ �و: /6ت ر

�� آورد ز��ن �4,� ���ر �ود���� $ �� �ر $��ر�  ���د. ��دم د�ور. ���د /6

 �� را 	رش ن و. �و�%�ن.... �ن � �ه �و��، ز�# ھ��: /6�م و آورده ب

 در آھ	�� و �و��ه یھ� /�م �� +�رف. �د ��5زه وارد و داد ��4ن طرف دو

 ن�ر%	�ا�. �ود ,ش��و�� �� ��ر ��5ول ھ�وز و ر�ت $� ش�" راھرو طول
��4 را �6	م. �د اش ��ده ��+ث و زد $%ر� دا� /وش !��زد �4� رون�� 

 *��	,: /6ت �رو��ده �وان �رد �� رو. �دم ��5زه وارد ����� د���ل �� و داده

  .��رز��" اش

  .د�د���د ھ�ز��ن دو ھر

�� �,و و � و �رد � �ھم #�م ی /و�� از. م��ز� %رف د���: /6�م آھ	�� و ر
� $ا�دازھ �� ا�روز: /6ت�� �رد �� رو و 		ت. �ن ��و�ش "س ��را%�م $

  .�ود��: داد ادا�� ��ده "ر �وان

  ! �ود �ن �� رو ����� ا� �ت ی ا��ره 
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  .ر�ت ��1 $�ر� �� را	�م یا�رو

 �ن ���ش، � ران ���: /6ت و ا�دا�ت م�"� �� 	ر �� $� �ھ ���د �� �رو��ده

�  	ت�� -رار... دم�� رو �ش��ر

 و 	ر "ر را �6	م �رد �دن دور �� و. د��ر رون�� ��5زه ن�ا از $�� د	ت
�*ط ��م ��را%�ت �وام $�� �ن:/6�م و داده رون�� )دا   

   ؟$# �*ط -

  .ر�ت ھم در م�ا���� ؟ی�ر�� در �� $ز�د/ از 	ر ی�وا��

: �د ���	 �� د	ت و ر�ت ��1 �ش ی /و��. ��م ��! �وام�� �*ط... �� -

��,$ . �ون $ز�د/ �� $�ز� /�د ن�ا از ��ر�� 4$� �و �ن $	< "س... ��+�

  .�ردا��م �,و �� -دم م��

 ا����ش �وب ھم $,��: /6ت و زد "وز��د. �4م��� ��رو ن�ا و-ت I�ھ �ن -

 را ام ا��ره ا� �ت. �و ھم %�1 م��ود $����� ر�در/ �و-H اون از... ید��

�م ����� اش #�ره 	�ت�  .ر

 �� �ن... $ز��� %رف یطور #� $� �� یدار ���� %وا	ت ��4�ا اول -

�م� داره؟ آھو ����ن �� $ر�ط #� �و7وع ن�ا دوم. �و 	�ل و ھ�	ن �� دو	

  .�4ن ��ز �ون��و�واد/ ��04ت �� رو اون ی"�

 �� �وب $,�� ����م: #����م �� زد زل و /ر�ت ��1 را /رد�ش آ�د، �,و $

 *��د- #�د �� �ز�م %رف �ش���) $ا�دازھ �� یطور #� �س ھر �� داده �دم�

 ����دات�" د��د ا��زه.. ���و��� - م ا $����� ا/� 4ردم�� �4ر دا��م ش�"

 ��را%ت و $+)���. د���� $��. �ود ا%�ق �����. �دم ��ون ���ون رو ام ژه�و

 ھ�وز ا�� �ردم ��ر �� طش��را و ت��و-< درک ی�را را ��0م ���م. �ود

��رده ھم �� را م�",��4 ��;�� #�د ی�را. �ردم $� ��م ا%	�س او �� �	�ت 

 $4� ن�ا -. �4رد $#�دا� ر���5 او �� ا%	�	م. دا��م � � ���	 در را �6	م و
   داره؟ ھم ن�ا از �ر رو�ن ر�3.... ��+�

 اش #�ره �� �ردن � �ه �دون و ده��� رون�� د	���ش �ن�� از را ����و

�� �وان �رد �� رو و....  "	�دم�� ��ر�� رو �ودم $رز��" ی *��	,: /6�م �� 

�� ��1 یا�روھ�� ا��ق 	�ت. ��+� ر� ش ن�ا: دادم ادا�� �رد، $� � �ھم ر

  . دم�#ر� "رو
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- �$  را ن�%�7ر ���م � �ه �� یا�دازھ� �� �ود، واL7 و �,�د ش�)دا. �-ت�

 	�ت م��	�* و �رده �رک را ��5زه ی��?ذ 	�ک دو �� ��د �ود ��و��

�م ن�ر%	�ا�� 	4وت د�م�د ��. �ود ,ش��و�� �� )%�ت ��5ول دور�ر $��. ر

��ر�ت �و: /6ت و �رد ا��ره م�د	��� ��. �د �%و $آرا� �� ���دش و �رد 

  �و�ده؟ ھم یز�#

 را "وش ف�� و �رد در	ت را #����ش. دادم ��1 را م�ھ� ���� و زده ���د

�ش دا�ل ب�� از� ،$�ر- ",� ���ر یراھرو.. ���ظر�� +�رف د. آورد رون�� 
�ن ا����ب $�وا	� $# ھر... ا	ت ��5زه ن�#��ر� �� ن�	و� .  

  ر�ز؟؟: دم�"ر	 آھ	��. داد د	�م �� را ر� ش $آ� +��ر ��رت

 اش ���	 ی -6	� �� و آورد ن��"� /و�ش ���ر از را ل��و�� $�و��ھ ���ل ��

  . #	���د

��ر�� دوم ر-م �� #��ر - ..�� �ر را آ�رش ی ��,� ���د �� .$��4 ام ور�4	

 ���م. دم�#ر� ا����ش دم�� -ول: /6�م و �ردا��� +*ب �� -دم م��. آورد ز��ن

�م ش�" راھرو یا���� 	�ت �,�د یھ� /�م ��. �وا�د ت��د �� را� #�د �س. ر

��ده�ا �وان �رد و +�رف ی ��ده و $�و� از "ر ی/6� و ی)دا �� *��د-	 

 ��ر ن�آ�ر آوردم $�� ��طر �� در	ت. دادم /وش ی����� ��وان�" "�ت

 �� آھ	�� یا 7ر�� #�د. ام ده��� را �,�دش و "روا $� ��ده ی)دا $ز��� #�

 ی"	�د ی���ر ���د �� و 	��د�ا )�ف �رد. �د وارد و زده یا ���� در
�ون در ھ	�م د،�او�د �وش $,��... ���م 	0م: /6ت آ�د �وش����د. �د� 

 �ون�ا: /6ت و �رد ا��ره �ن �� 	ر ��. �ود �ده �%و ورودم ی %ظ� +�رف

  . د�ھ	� �ورا

  ."و���د را )ور�ش ���م ���د. �د /رد #����ش و ر�ت ��1 �رد یا�روھ�

  !�ورا؟ +�� - 

  .	��دم �ن... د�او�د �وش $,��

�رد دراز طر�م �� را د	�ش و �د �م ��وان�" یرو.  

   د؟�?ر +�رف
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 I�ھ +�رف.... دم���� ����، ����: /6ت و د��� +*ب را د	�ش ��ده �� 	��د
  . داره $�ذا� و $�وو� ن�ا �� یا +�� �� �ود � 6�� و-ت

  . 	را?ت �م�� �ودم �� $��� ��6: /6ت +�رف 

�م -��م،... /ر� +�� ن�ا �� یز�# �� -�,ش �ذار $و �م�� ��6... #�م /ر

  .......... $%	�� $<�� د���� �� +�رف ی +��... � م �ورا

�)ورا�م از �ر درد��ک $,�� ا%���1 	��د ی��زو �� +�رف ��ت ی 7ر�� 

 "ر از د	ت �رو���ن $%ظ� و �<د 	�+ت !� �� )ورت ھر در ا�� �ود

�  .�دا�ت �ر /6��ش +�� +�� و $%ر

�ن ?ره #�م��� �ود ی �و�� $,�� ل�د +�رف $� ر�ز یداد��� �%ش و ھ� ر 

��ر� �ورد در$ �� و ا�رو و #�م ی ا��ره از �<د %ظ� ن�آ�ر در 	��د 
 ���ن $وا��� I�ھ ا�دا�ت، ,م��و�� ی �<�� ���ر 	��� دا�ل �زرگ، ی���د

 ا����ب 	��د یھ� ��ده و )%�ت و � �ه �ورد در"  زدن 1س" �,��_. �دھم

�  !�د" $ر��?" ھم +�رف و �ود $در	

"  ��م �� $آ� 4���$ ��رت �� طور #� �� دم�د ا��. دا�ت $�و� %س ن�ا 

�� ھم در یا���� �ن. �رد $� � �ه"  $)�% ن�ر%	�ا������ر�7 و ر$  دا�

 دم،��ر یھ� 	��� دن�د و-ت را ید�ور و ت�+)��� و ��م و ی����ور آن و

�*ط �ت�- /ران ��ر�دار �6ش و ف�� آن د��ر. دم�د ����� )ورت در ھ�ز��ن 

 آن ���م دو��ره ��5زه از ��رج -دم ده و �رد �و�%�ش *��د- #�د ی�را

  .�د دا�" اش #�ره در �د ا%	�	�ت

 یھ� 	�ک �ن�� ن،�ز� یرو ا��-م دا�ل �ب، *��د- ده و �زده� 	�+ت
 ��ن�اط� و �ودم ��	�� م�دھ���ر ���م و �,وار و ����و و ی��?ذ ر� �ر�3

 	�+ت #�د $دو��رھ و دو��ره �رور. ا	ت $وا-< و در	ت %	م �دام �دا��م

���رد $� ��ر�� را ام $	ردر/� �*ط /ذ�.  

  

  . زد ��4م! �ود 6ون�آ د�	6 و �ه�	 ی�ر���4 �ن�� در او�د ی #�ره ر��)و

  . #ر���دم را 	رم ��ز ���� $دھ�� ��. آ�د در )دا �� ��ر ن�دو� ی�را ز�3
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 ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د. داد�� ���ن را *��د- �زده� و �ش یوار�د 	�+ت

 ��4ل د#�ر ھ�ز��ن دم��د ل��و�� 	�+ت و وار�د 	�+ت �دا�ت ا��4ن. زدم

  . ����د �ده

�ردم؟ $� ا����ه �ن د��� �� �ود، م�� و ھ6ت -رار��ن !  

 ��� "س از. ر	��دم در "�ت �� را �ود 	ر+ت �� و ��رده را د��, ی د

 را ش�/����. �	ت را در $�و��ھ �Y�ل �� و �د وارد د�ش،�د ���ر�  ����

  . دا�ت $� �ر 	�����ن 	�ت �4وا�ت� و آھ	�� �,�د،

 �ھش�	 �,وار و �رده �ن �� $+��� ی 	�ده ور�", یرو را $ر�  �رم اور�ت

1��� $,�� �$رزا�� او�د. آ�د $� �و�م �,�دش 	�ق �6ش از. �ود ن�� ا%
�� و د�ر	 $� �ظر �� ���6وت�  . "وش �وش ا

 ا��ق 	�ت +�,� ��. آ�دم �ودم �� ھ�، ",� یرو /��ش ن�او �� ھ�ز��ن

  . دم�دو

��، رو و ر�3 $)ور� �,وار س،�� و ��ده ���� ی�وھ�� ن�آ	� �رت�� ر
  .�ود�د �زرگ م��را ز�	� !� �� ید�	6 یھ� $رو�ر� و 	�ز �,�د

�� )ور�م �*��ل را د	ت دو ھر� در. دادم ���4 ا��ق ی �	�� در �� و /ر

  .�دا��م $��6و� I�ھ ���<� �� او �*��ل

  .	0م -

����م ��),� در از و ��رده ھم �� را م��  . /ر

  .�د��� ھ� ��س ن�ا �� �را دھم ا��زه �ود ��4ن ر�?

  ...  �ورا -

  ...... �ن ،یاو�د �وش... �ن... 	0م... إم -

  . �ردا��م +*ب ��  ر�د /�م !� و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م

�� �م���� �� ن�ھ� �ن.... �4ن +�,�: /6ت. �ودم ی��ر �راب %�ل در ھ�وز 

  . ی���

  . .د�����.. �*ط ���� ����، -
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��م $+ذر�واھ د��� �ن -  ��  . او�دم زود 

 	رم. دا��م ��ن�اط� د،�ر	 $� /وش �� ی�ر !��زد ی ��),� از ش�)دا -

�*ط... �� ��،: دادم ��4ن طرف دو �� را F�" -ش را%ت..  ��د *��د��.  

�م را #����م و زده ام $����" �� $درد��� و �%4م ی 7ر�� د	ت �ف ��	� .

��م؟ رو�ن رو ون�ز��,و �داره ا��4ل: د�"ر	 ��� در "���ن ی ��ده ص�

  .��ود $��4, ��ر ش�)دا

  . ��ش را%ت -

 -رار ��ت یرو و �رده آ��ده )�L ده 	�+ت را م���	��. دم�دو ��د 	�ت و

  .�ودم داده

�و م�� و�ود �� ��	�� ن�ا. ر�3 $��4 ���ت ��ل و �,وار �� $طو	 ی"�
  .د�ر	�� �ظر �� $ر	� $,�� او �� 	���*� در دار "���� یھ� �وت

 ��طر �� و �ودن او�د ��طر �� %7ورش، ��طر ��. �ودم زده ��ن�ھ �ن 

 د	���م �ن�� ر�3 $"�� �,�د ��"�ن درون را )ور�م. اش �ردا�� ت��ذا�

  .دم��� X�� �ودم 	ر و �رده �رو

 د���� ا�� �ود �ر �ذاب و �ر �ردا�� $,�� دار��ن�د ن�آ�ر از �$رزا�� او�د
 "�ت ��	�ن �*ط در، آن "�ت %7ورش ل�د د+وت، ن�ا �ردم $� �را�وش

 ھ6ت و $	 و �ش 	�+ت ��. �ود -�ل 	�ل ده در دا�� �ه !� یھ� $)�د

 طرح �� �ود یا 	ر�� ش�ھ� �وراب. �ردم ��ز $آرا� �� را ا��ق در *��د-

 و /ذا��� زا�و یرو را د	�ش دو ھر آر�F. ش�"� -وزک !��زد د�	6 یوز
��  . �ود �ده ل����� �,و �� $

�� ش�ا�روھ�$ 1�� ����رد $� � �ه ره�� ون�ز��,و �� ���ر�ز و ق�د- و ر .

  . �ود �رده "ر را ���� ���م �و���ل /زار� ر $زدھ ��ن�ھ ی)دا

 د،��� و +�رف دا�	�م�� و �رد�د $� � �ه �و���ل $/�ھ $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا�

�! ر� �" 	�ت !���اھ� ���4ش���ز و م�� ��م �� ھم $,�� و ھ	��د �����ز $ 
  .دا�ت ت��ذا� ��ن��را �وپ !� د���ل �رد �<داد آن دن�دو. دھ�د $��
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 آن 	�ت �و��م /,و، �ردن )�ف �� ھ�ز��ن و �ده ��رج ا��ق از /�م !�

 ��. �ود ����ر ی#� �ودش ی�را. �د �,ب ز�� یرو $�� یا ���� وان�

  .�د �,�د �� از 	ر+ت

  . د����� -

�ن ��1. د��� طول $,�� ��م �4ر� د��� �ن. 	ت�� ��م: دم�د را ش�ھ� ���� ر
��م $+ذر�واھ ���م �,و�ر. او�دم زود ��م )�L: داد ادا��. ر��ر ر� د

  .... �ودم د��د ی "رو�ده �� #�د ر�در/ �%	ن �� دو 	�+ت �� �ود�ون،

. ��	ت )ور�م، از � �ھش �ردن �دا �دون. �ردم ا��ره ��ل �� د	ت ��

  �ود؟ �وب ��ر او�7ع: دم�"ر	

  .زد ���د 

0��ت �� �*ط آره -��ر ی%	���� ی�و $��?ر ب�+� ا���رده دا�" د �� ی�د�ز 
�� �� را 	رش ا �ده؟ $,�� �و7وع: ��	�م ��ل ن��ر !��زد یرو. ��4و

 �� �ز�� ��ر ن�ا و ��� ���ص +,�ش د��� $و ��: /6ت و داد ��4ن طرف دو

 �� ��م ���ر�ز ی��ر I�ھ یرو �و�	�م $�� �و��.... م�� ذر... داره ز��ن

  .�م�� زود�ر $�� ���� �دا��� ا��4ل د��� /6�م ن�ھ� ��طر

�م �,وز. ��ودم آ��ده �ن �*ط... ا)0 �� -� و ��3 ن�� �,وار در و �ود �,�د ��
 #�د ی�را �*ط /زار� ر �,�د �د��ر ��. �ردم $�� $را%� ا%	�س $,�� دم��د

  . زدم ���د. �رد ون�ز��,و ��و�� را � �ھش ��;��

 $� %ر�ت $��� آ��ده ��� و-ت ھر: #����م �� زد زل و �د ����� ��ل یرو
��  . م�

 /زار� ر یا�رژ "ر ی)دا ھ�وز $و آورد ز��ن �ر را ��,� ن�ا ی+�د $,��

��ر $,�� �و���ل از �رد !� �ردن �دا و دم��� $� را � $�� �ظر �� $در	
 ون�ز��,و )6%� ی��1 �و#! ا+داد یرو � �ھم و �ر/ردا�ده را 	رم. د�ر	

6�م و �ده �,�د �� از. �ود زود $,�� ھ�وز ۶١ ی *��د-. ���د ;��ت/ :�,�+ 

�ردم در	ت !�� روز�د.... 	ت�� یا �� �#$� �+$ ���� .  

�رد رھ� ��ل یرو را �ود �0�م ل��4� �� و �ود �ده ز�� م�� .  

- ���+ ���  .... ا
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 !��زد $%� �� ���� %س اش #�ره %�ت. �ردا�ت ز�� یرو از را وا�ش�
!  �ود �رده $ر	�� اط0ع �*ط �دا�ت $+ذر�واھ $%� �� ی�ر�	�ر ���ت، ��

  .��ن �وش: /6�م

��4 دو و ی#� ����ن دو ی%�و $��	 ��. �ورم $� ر�3 �م ی#� �ن: /6ت  

� ��ت را د	�ش دو ھر ا� ���ن و ��	�� ��ل ی ��. �ر/��م ھ�ل �� !�

��" !� از �! $� %�ت ن�ا در. �ود �رده� �����رد $� ا	�*��ل �دت ��  .

  .�ر/��م آ�"ز���� ��

���� آھو ����ن �� ���� ��� $)�د ی�� ھم )�L ھر م،�د�د�� ,م�� و م��4	
 دھ�ن �� را ھ� ���� از $4� دم،��� $� $��رو�ر- را ��ل �*��ل و او #ر�دار

 او�د از �ود آھو ����ن ا/ر. �د ��,وط �زا-م �� �ورش ط<م و /ذا��م

   آ�د؟ $� �و�ش

�ردم �رک را آ�"ز���� و �ردا��� را $��	 .�� ھر ا� ���ن و ��	�� ��ل ی 

�ش. �ود �رده ��ت را د	�ش دو� و /ذا��� $� �ھ� ��ل $"�� یرو را 
��ش ن�آ	� $� �و�ش او�د از آھو ����ن. �ود �رده ��1 آر�F !��زد �� را ��
  #را؟ آ�د،

�م ���رش. �ردم $� ا%	�	ش �*ط �دا��م �واب ن�ا ی�را $,�د I�ھ 	�� .

����م. �دم ره�� ون�ز��,و �� و �ردا��� را ی#� ����ن���ر ١ 	#�� 	��$ ٢  

�و#4 ی ��4 و ی#�. �دم ی��ز �%و. $ ��و7 م��را او�د. �وردم !��L 
� #� در د�آ�	� داد�د $� ا��6ق $%������. ا � �ودم دوار�ا� �ن و م��4	

�����م $"���� ٨۵ ی *��د-. �وا	ت $� را ن�ھ� ھم او�د #ون ��ود /ل 

�  .د�ر	 ا���م �� ٢ - ٢ی��ز و �د /ل $"��

: �ردا�ت �رش یرو از را ���� "و	ت �و#! ی ��4 #�د و �د �م

��4رم� .��  .ام ده�را�� ش�)دا دا�	ت $� �وب ھم �ودش ا�� /6ت آھ	

��م $� �واھش: /6�م .  

��  .د��� را م�)دا د��رد $� ا�� /6�م آھ	

- ��!   . �ود $+�
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 ��0: /6�م و ر�ت ��1 م�ھ� ���� $�- ��,$ � �وش.�ردم $� در	ت !�

  ... ��ن

�رد � �ھم ���ظر  .  

  . آھو ����ن �وت از -�ل: دادم ادا��

�� ��رد ر���5 اش #�ره و � �ه %�ت �� و زد $%ر .  

�ر�� م��د�� ��H ھم دور $ھ�  ھ� "������ آھو، ����ن �وت از -�ل: /6�م�  

���*ط.. �*ط... د�<� ��... )�L ا�روز... �ردم $� در	ت !�� ھ� ھ6 

  . �ده �زه $� �*دار �� �ود �ده ��وم /�0�ون

- ���+ ���  .زن�ر�� ھم /0ب !�� ی�و دو�	�م��� �ن.... ا

 و داد ��4ن 	ر. ره��  $�و� و ���6وت ط<م �*دار �� �� ھل و /0ب -
  د؟����� ��H ھم دور  ��د: د�"ر	

 ھم یرو را م����. �ود ���ظره ر�? $�� ��ن�/6� و رو�د �� �و�� �� 	واش 

�� د��،��د ��ر/�ه ر�در/ $ر+,�ا�.. 	�� آ�ر ��،��� �ر)ت. ��: /6�م و ده�

 ھم ن�ر%	�ا�. ���	����و� ی"روژھ�... و 	����ون �� 	رش ھم ن�ر%	�ا�

  ! $#�ھ.. ھم ���*. �ود دش��د زن و 	�����ن ر�در/

�! �ن��ر در او�د �دا�ت $زو� !� او رد،��  -رار �ن $���واد/ ��04ت 

 ����� ��ل یرو. ��ر�� $�� ھم د��� �� ن؛�ھ� �ود، 	�� ده دو	ت !� �*ط

 ا��زه �ود /6�� و. �ز�م 	ر ��ت و �م�� $/�ھ �وام�� ا��زه ازت: /6ت و �د

�0�ش %ن $و �واھد $� ��  !��ود؟ ید	�ور $

 $ز�د/ �دن آ��4ر ���ت %�1 #ون 4رد�� �و�%�م %7ورش و دن�د. �ود 
. �دا��م $ا7طرا� و �رس و $� را� I�ھ او �*��ل 	�ل ده ن�ا 	��ن و �ر�ت

  . داد ��Rن �;�ت +0�ت �� را 	رم �%و ی���د ��

�(� �ر�ا�� در آن ��ران ی�را $�ر)� �ن )ورت ھر در ا����ه، �� در	ت م�

  م؟��ر: د�"ر	. �دا��م

  . دادم ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم 

��م $� ��H رو ����ا �ن... �و %�7ر �و: /6ت و �ردا�ت را �����ش.  
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�ردم �4ر �زرگ ی���د �� �ن و داد �� $��	 درون را ���د	� ش�" و   "

  .دم��� $*�+� �6س و �ده 	وار"  �$رزا�� او�د $��ر�و�

  .آ�د $� �و�م ,ش�ا�و�� و �ودش ی�و از 

 دا��� یا *��د- دو ���س �� �ن �داره یراد�ا: /6ت ,ش��و�� �� ��ر %�ل در

   ���م؟

 از دور�ر /�م #�د و �د �ده�". ا)0 ��: دادم ��4ن $��6 +0�ت �� را 	رم

�� ھم در یا���� ��. 	��د�ا ل�ا�و��� %ر�ت ش���� $/�ھ ی�د ی#�رھ� و ر

�. آورد $� ز��ن �ر �و��ه ی ��,� #�د و �رد $�� را	ت 	�ت در $%ر

�رد �,ب را �و��م .  

 ھوا. �د ��و-ف �ن ی ���� �3�"�ر� در �*��ل در	ت $ر�  �ه�	 ل�ا�و��

� د�د دا��ن �دون $%� زود $,�� ا�� �ود !���ر�� از �� ی�رد ی #�ره �� $

 /ران ���)� و دو�ت �وش یھ� ��س. �����م را او �د، دا�" ل�ا�و��

�ش، �ردن �ر�ب و ل�ا�و�� از �دن �ده�" و-ت �د�ش %�ت و �ت�-� � $%ر
 و �$���� �� روز و-ت ن�ا $��ز? ��ران %7ور �$#را و ل�د �ن�� ی�را

�و و �رد ��ز را ل�ا�و�� +*ب در. �دا�ت $ھ��ھ�  �دون رون�� را ش�"�

  . آورد

 یا �<�� و �زرگ $/, د	�� ��ر ن�ا. �د �م دو��ره و �رد �ن �� را آن
. آوردم �د� �� را � �ھش. آ�د ��د �6	م. دا�ت -رار د	���ش �ن�� �و#!

  ./ذار ر���; و ره��

 در یا���� �� و �رده �دا $��ز? از را � �ھم ل�ا�و�� در �دن ��ز ی)دا ��

�� ھم�  .زدم ���د �� ���� یز�# او�د، ى ر

  ./ر�ت را �ر��ن د	ت دو ھر �� و �د 	وار ��د � �ھم �� آن $� 

   �و��؟ ز�# ھ��: دم�"ر	 

  .���� ز�# ھ��.. �,� ���	ت�ا #را.... �دو�م ا/ر - 

  . ر�ت ��1 م�ا�روھ�

- �  ؟$
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 I�ھ #�رھ�ش و %ن I�ھ ش�)دا $��ز? ��ران ���دس: /6ت و �رد � �ھم
	6�  . �دا�ت یر�

�  .�د��� ده�د )ور�ش در ھم -�ل ی %ظ� #�د ا�م آن $%

   ����ت؟ $� را $��ز? #طور او

��رد $� را ز�3 و �ود 	��ده�ا ���� در �*��ل. �ر/ردا�دم را	ت �� را 	رم .  

�م�� �ط�Jن: ا�دا��م ��1 ����	.  

  . �ود یا )�د-��� �واب 

  ؟$	��� �ط�Jن $# از -

�ظر و زد�� ز�3 ی)�ور و 	���ت �� ھ�#��ن $��ز?��  

  .او�ده �و�� ��طر ��: /6�م

�ردم � �ھش و .��J�ط� ����  .�ود ��ده�� ���� ��طر �� 

 از #را. ���� �و�� ی�را �04ت و /ل و �ذاب پ�� اون دو�م�� د��<: /6ت

��ش و %ن $��/��� �دن ز���,�  ! آ�د؟ �و�م 

�و��ھ ���ل �� یا ا%�*��� �4ر ا�� داد $� %	�دت ی�و $�� #ون د���$ 
 د���... ��� و-ت ن�ا %7ورش از آ-� اون ��ظور ر�در/ �ن ذھن: داد �واب
��رش ی�و �و�� �ز �� $,�د د���ل�  � ردم؟ ر

� R,��ت، د-ت �� ا����ب. داد ا���م را ��ر ھ��ن دو��ره��  د�

"  و"  د�ل"  و"  آ-�"  �;ل ��ص �,��ت $�<7 یرو �%	و	ش و ف�ظر

�� و"  �و������ل آن ا ;�� ی ا�دازه �� در	ت. ��,� ن�ا �ن�� ھ� �م /ذار ر�
�%ت �ن �0م، %ن ;���� -رار اش ��,� ��6وم $د/�#�" ر�� ا����ب و �ودم /ر

  #�د. دا�ت ت�اھ� $,�� �ظرم در آن، �� L�)% �واب

 #����ش از را � �ھم. دھم ���ن وا��ش 	واش �*��ل در �� د��� طول ��;��

 ,ش�د1 �� د��� #را: �	�م را ��ر��د و �ده ����� $)�د یرو �ردم، �دا

  ! �دم؟ ت�اھ�
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�ر��ن یرو را #"ش د	ت ھ�وز. �داد ���ن $ا<�, +4س I�ھ �� �� و /ذا�

  .�دم ���ظر. �ود ��	�� ل����� �ن 	�ت $�� "�,و

 �ورده ��م �ر���� ا/�: /6�م و �رده � �ھش #�م ی /و�� از! $#�ھ ھم ��ز

  ؟$� �ده�" �وام���: /6ت ��;�� 	� از �<د. �دو�م د��� �ن

  . ����... ی�رد ��	ل رو �ر���� -

 را م���زو. �د دراز ره�د	�  	�ت د	�م و �رده ��ز را ��ر��د 	ر+ت ��

 �و7وع ن�ا و �ود �,6ت ی�د�ز د	�ش واL7 %س ی�را ��"��م. /ر�ت

�رد ��را%�م.  

  ؟$�ز� %رف ��ھ�ش ی�وا��� �*ط... ��د -

�رد رھ� را م���زو �ر/ردا�دم، اش #�ره 	�ت �� را 	رم .  

   ��وام؟ رو یز�# ن�#� د��� #را -

  .���د رو ��ر��دت: زد ���د

  

����ر ,ش��و�� �� د،��� $� �زه��� د،�"ر	�� 	وال و زد�� %رف آھ	 �$ 
�*ط! �رد $� ی��ز $�<د� آب ی�طر �� و زد�� #��� ر�ز را د	�ش $/�ھ �رد، 

0�� آن از �<د و دا�ت ت��ذا� ش��را ا�را اول ی *��د- ده� �� -رار $� و 

  . د�ر	�� �ظر

�,(�� ره�� $آ� ی�ور"رداز !،���ر ی��7 و�ود ��. م�دا�� 	ن �� ی�د�ز ی 

�� و )%�� ی����, و ق�د- د�د ،�$�,و ف�رد -��ت �,�د �رد ا$ �� ��%( 

 ز�� از دور $)�د دو و ر�3 �رم ز�� !� �� �%دود 	ن $طرا%. �دا��م
  ر���ز زن ���� و دا���د �ن �� �ه�	 "� �� 	ر یھ� ��س  ر���ز ھ6ت. �د��

  .�ود ده�"و� د�	6 ی 	�ده راھن�"

   م؟��ر: /6�م و �ده ل����� "�,و �� $�� 	ن از � �ھم �ردن �دا �دون

�%�ل د�ر	 $�� �ظر �� و �ود /ذ��� ا�را �روع از *��د- "�F و 	ت�� �*ط 

ن دا�ل ��	�ن ی�را ی��ر���	 ��   و�د؟�� �و�ت: /6ت. ���د دا�

�و�� �� �� >����$ ��  %7ور و �ودم ده�د ا��ظ�ر 	�ن در 
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 در)د "�F و �ود %دا-ل دا��م ��ن�اط� 	ن، یرو ����	 �طرح  ر���ز دو

 دو	ت ی�را $-�و -��ل ل�د ����ا ���م ا��. ا	ت �ده "ر 	�ن یھ� $)�د

�ر ��6وم دا��ن�J�  . دادم ��4ن $��6 +0�ت �� را 	رم. ��ود ا�را %�ل در 

 �زر/ش ���د واL7 $,�� ن�����را �ود �رده +�دت اطراف 4$���ر �� #����م

  .دم�د را

�� I� م��ردم اش $ھ�راھ. �د �,�د �� از و /ر�ت را د	.  

 "	ر ی آھ	�� ا+�راض �� �و�� $� و م�/ذ�� �6ر #��ر �*��ل از 	ر+ت ��

 $�رو� در �� دن�ر	 �� وار�د ی ���ره از و �رک را ھ� $)�د ف�رد �وان،
1�� �� ا�� �رد $� �س را د	�م یرو ��زک "و	ت �	��ش ا� �ت �*ط. م�ر

�ن ��1 ی�را�  . �د ل�د د	�م %رارت ر

�رد رھ� را د	�م �<د و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش �� دم���.  

   دا�ل؟ ی�ر/رد ی�وا��� $�ط��J: د�"ر	 �ن

  ./ذ�ت 	�ت ��ت ��ود، �وب $,�� او�7ع �و اون ��م �4ر: /6�م. زد ���د

��د راه �� 	�����ن $�رو� در 	�ت ھم �� �  .م�ا

  . دارم $�و� %س ��م �%�ل رو اش ���* 	�م�� ���ور �� ن�ا از -

   م؟�او�د #را "س -

 و ��زه یھوا. �وم ��رج او از -�ل �� ر�ت ���ر و �رد ��ز را یا ���� در
 ��ک ی�و و �ود س�� ن�ز� ا�� د���ر $�� ��ران. دا�ت $�و� %س ��!

  .�د�� �و�ت ����4 �ردم �4ر: /6ت. �رد "ر را ����م �رطوب

  .د�� و ���ر��ن $�� $)�د دو از دا��م دو	ت. ��ود ن�ا �ن ��ظور

�ر. م�دار -رار ھ� �#� �� ���� "�F  ��د ی ھ6��: /6ت �J� و $�� $)�د و 
  .ر�ت �دم� از 	ر+ت �� ھوا

  . ��ود�د او�د �;ل آ���. ر�ت ��1 -,�م 7ر��ن 

  . �زر/� $,�� یر�?��,  �� %7ورت -

�رد ھ��ھ�3 ����ظ�م و 		ت ی/���� �� را �ود .  
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�و�م��� - .  

�و���� $)�% �ورا -.  

   #را؟: /6ت و /ر�ت -رار �*��,م. � ذره �وش.... �و�م���.. ��: 	��دم�ا

6�م و �رده ا��ره �ودم ی"� �� 	ر ��.�د ل����� ��1 �� رو م�ھ� ����/ :

  	ت؟�� ���ص

�4ر $# �� $ ��� رو�ن و واL7 #را... �� - �$ ��   ؟$

��0�  ��د ا��ظ�ر او���: /6�م $�و��ھ ر���� �� و ا�دا��� اطراف �� $� �ھ 

�و �;ل در	ت دار�د �ن از یا.  

�� ا����ب �� �و�ن�� �ن �;ل $و در	��: داد ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رش 

  .�ن�� ���ر �و یھ�

��د�� ا��6ق ن�ا ا/ر و -�  ؟$# و

  .�ده ت�اھ� ��ش -

  $)ور� در ���م �و�ق آدم �� �ود -رار �ن..... �و�م $�� -

��  .�داره $��اھ� او��� �4ر: /6ت و آ�د �,و. 	�م�� $#�ھ 

  . ���� �ن ی�را - 

���, از �<د و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش$ Y� "س: /6ت $طو�1 �	�

  .�دو�ن یز�# �وردش در 	ت�� 1زم

  .�وردم ��

  م؟��  دروغ -

- ��.  

 ���ون... یداد ا����ش �ن �*��ل در �و �� م�د�� ا���م رو ی��ر ھ�ون 

  . ����د دا��� ��ر ھم *ت�%* ���م از 	ت�� 1زم وا-<� $و م� ��� دروغ

   ؟$# دن���� ا/� -

��دم راه ��.�د ��R6ر اش #�ره %�ت�  ./ر�ت -رار ���رم زود $,��. ا
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�و 	ت�� 1زم... ��4�� �و�%�ل رو �ون ھ�� د�ت�د: /6ت � �ن ،$�ز� $%ر

... ,م�و� �� �ن... ا�� � م دروغ 	ت�� -رار... ��م $� )%�ت ��ھ��ون

�رد "���ن رو *ت�%* ���� طور #� دو�م��.  

 ن�ا ی�را �ن ا)رار: داد ادا��. زد ���د. �ردم � �ھش #�م ی /و�� از
 	ر ���د ��. ی�رد %�س �و�� اون ی�و رو �ودت �ود�� ��طر �� �0-�ت

  . دادم ��4ن

�� ھ�ش �#� و زن ن�ر%	�ا� �� ش�" روز #�د... �4ردم ��رو ن�ا �ن �� -� ر

  .د��ر �ودم

  .دم��ر �و-H ھ�ون رو �,وار و ��"�ن ن�ا

  . م�	��د�ا ,ش�ا�و�� �وازات ��

� رون�� �و�� از د�<� #�د �رده �وت ��درت $و-� از: د�"ر	�  ؟$ر

  . �د�ز -

   ��ر؟ #�د *��د- -

  . زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د

�ن از ��ه دو� �ده ��رج ���� از ��ر #�د... �ن و �ود /ذ��� آھو ����ن ر

  �ودم؟

�ن م،�	"رد $� ��ک �� را آھو ����ن $و-� زھرا ���ت� ���� $������ �� ر

�ن او�د، �� ��ر !� ،�$?ذا �واد د��ر ی�را ��ر #��ر ،$ر+,�ا�� و ���! �� ر
�ر�4�رو� �د��ت د  . ا�روز و ن�ر%	�ا� �� د��ر دوت، !�ا

�م را ره�د	�  و ده�#ر� ل�ا�و�� 	�ت�  . /ر

  .روز ده �*ط

�رد ��ز را ل�ا�و�� یدرھ� .  

 �%	وب ی�د�ز $,�� ز��ن روز ده ن�ا آھو ����ن �ت�% ز��ن �� 	���*� در 

  . �د $�
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 �,وغ ی�������� �� �ن و �رد $را��د/ 	4وت در او *��د- ده. �دم 	وار

 ز�ا�  ��ن�ھ او�د �� �0-�ت �;ل $��-د یھ� یا دا��4ده ھم دن�د. �دم ره��
  .�ود ���ده � ران و

  $و آ�د $�� %	�ب �� �ن ا����ب �$رزا�� او�د %7ور

�وا�	�م $� �(�0-��  ران�د �� رم��  م��$ ��  . ���م �دا�

��م رون�� د�<�ت �<داد �و7وع�. د�ر	 $�� �ظر �� ��م و �5ر�F $,�� ھم ر

��ر $# ی�وا��: د�"ر	 و ��  ؟$

�ر� -�L ��... دم�ون�ذھ� �وام����  .�ز�م ��م �ودم �� �	�ت رو 

���ن ر��	�  .��ود "������ ��ظورم: /6ت. د��رد $� ��ود، ���� 	�ت %ر

��ر $# ت�ز�د/ �� -راره �<د �� ن�ا از ��  ؟$

�"  �<د �� ن�ا از"  یرو. �دم ره�� ر�ش م�� ����  .دا�ت د�

�و�� را � �ھم دو��ره� ��� ی��ر ھ�ون: �ردم ,���ا�و�� %�م و !��را 

  .دادم�� ا���م ���ھ�

  . ی4رد�� �4ر�# ���ھ� � و ��م -

%ن آن �� �)وص �� 	وا1�ش،. �ردم ا�م �� $� ��را%�م ز،�آ� �%4م $
�رد .  

  $ز�د/ -

 یطور #� ت�ز�د/ ا1ن... �ده رو�ن و واL7 �واب ��... $)�% �ورا - 
   ذره؟��

�ردم ��ت را ا� ����م  .  

6�م. دا�ت �ن��ر �ن �4ر در د��� و او �0م %ن در �د����و�� یز�#/ :

��ب� یز�# ،$�4و� �و�� �� �ردم �روع روز�د از.... �م�� $� ,م�� �و�م،�� 
��  . ��و�ده د��< 

 �� ن�ا از -راره �� ی��ر ���م: داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش �� دم���

��ب ی�د ا���م ت�ز�د/ ی�و �<د�   د��؟؟�د ,م�� و �و�دن 
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��� ن�ا �*ط �و �ورا: /6ت و �رد � �ھم #�م ی /و�� از	$.  

  .زدم زل ���ن�� ��

   �م�ھ� �ن -

�� ���ود یطور ن�ا رو �ودت د���� �و �ن، ا+���د ��م... �� -$.  

- ���� 1�� �� ی�را یز�# #ون 	�م�� � ران: زدم ���د $	�� �� و ا�دا�
  . �دارم �دن ���ود

��م ��ور ��ش �دا��� ا��ظ�ر: /6ت .  

  .$���	��� رو �ن �و -

 ���ھ� �� $���.. ���	م�� �وب $,�� رو و�ودت از $��� �ن... �� -

 ازش ا�� یدار رو ی�د�ز ی��رھ� ا���م �$�وا�� �و �ود، ن����ر ی��ر ھر ی�و

 /رده $�ر� دو��ره ز�# ھ�� طور #� $���� �� �ردار -دم �� �*ط... ی�د دور

� ھ�ون ���%$ ����ب �*ط $ز�د/... ���� د��� و �وده � دن�د ,م�� و �و�دن 

  .	ت��

�����ت، $� �را ���ده �	ل و ی�4رار یروزھ� ن�ا. دم��� ھم یرو را م� 

  . د��رد $�

 و�ود ر���5 ی�را یا #�ره راه $و دا��م -�ول را او�د ی%ر��� از $���

  .�دا�ت

���؟ �� ا�� دارم $� �ر -دم ��... ����: /6�م و ده�#�" ھم در را ا� ����م  

 �� �7�   �ه؟�	 و $�� ی

��م؟ ��ر $# ش�" 	�ل ده �ده "�ش �رم #�د �� -راره  

 ت�وا-< و آرم $� ز�ون �� رو ����وا-< دارم �*ط..... 	�م�� $��� �د آدم �ن 
  .�د��� �ر �ن از ی��ر I�ھ �� ���ا

  .د���د

   ؟$�� $� $�و� -

  .�دم ره�� ر�ش م�� ��
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  .$��� ت�وا-< �ود �ده ا��زه... �ورا ��داز ��ر �� رو �ت��0-: داد ادا��

  .�ود�م ھم ا1ن �ن -

  .��: /6ت و �رد ت�ھدا را	ت �� را ل�ا�و��

 ��درت از ی� �دار ی�رد $��6 ��درت "�ت 	�ل، ده ن�ا "�ت رو �ودت �و

 �و7وع ن�ا �� $,�� �ن �وده، �و $وا-< �ود ا����ب دا�� �ه �ردن ول و

 اون و /ر�ت $� $���)� ن�#� -ط<� ش�" 	�ل ده $)�% �ورا... �ردم �4ر

�رد $� ا�را رو.  

��ده $ا��6- �� �ط��Jم $و دو�م��� 	�ل ده ن�ا از ی�د�ز ز�# �ن � �ودت �� ا

���ر رو ��  .ید�

  . زد زل #����م �� و د�#ر� �ن 	�ت ل�ا�و�� �ردن ���وش ��

% �ورا � م ��ت �ذار -�($ ���م�� �ن ���� �  .�وده $

  .�د �ده�" 

���� ی ز�ز�� ی ���ز� "س در. داد $� وه�� ی�و. �ود رو�ن ���� و �,وغ 
  .ون�و و ��و�" �د؛ $� "�ش $���0 $*��و	 ��ده، $/�ھ و /6� وھ�

. م��ود ��	�� ���ز دار /ل $را%� ی���)�د یرو و /رد $#و� ز�� دور 

  . �د �,ب 	رش "�ت �� �و��م

 د��ر "	ر دو و د��ر دو �ود�د، ��	�� $��4 #رم $����"� یرو �6ر #��ر

 $� رون�� ده�"ر ر�3 "	ر دھ�ن از �� ید�	6 دود ی%,*��� �� یا -�وه �و
  .�ود �ده ره�� د-ت �� آ�د،

  .�ود ط,ب %ق ا	��د �0س 	ر د�ت�د �� ی��ر ن�او: /6ت او�د

  .�دم ره�� #����ش �� و زده ���د 

  . داد ��4ن 	ر �وده ��ت ی	ر��ز ��س -

  . /ذ�ت $� 	�+ت48 �ودم ده��وا� �� ی��ر ن�آ�ر از 

  . ی�ود ده��وا� ��ز #�م ��... �د��� -
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����... آره: /6ت و �د ل����� �,و �� $ �. 	4و یرو ی�واو�د �� $و-

  !	Rو؟

  .واL7 و ��6ف آوردم، ��طر �� 

  . �ده ارا�J $4� رو �)ل ھر �ود /6�� ط,ب %ق... آره: �د �زر/�ر ���دم 

  .ی�ود �ده داوط,ب �و -

 دا��م ا��ظ�ر �ودم از �� ��ود یز�# اون..... �6ر ن�او +�وان �� آره، - 

 ��ره و /ر�ت ده���د رو ا����ھ��م ط,ب %ق %دا-ل ��د، ی�د ��ر ھم $,�� $و

���ل ی �Jداد ��م رو ارا.  

 ،$دا�� رو �0س ی ھ�� �و�� �و... $�� $� ا����ه: /6ت $�و��ھ ���ل ��
 �� ا+���د از "ر و ی�ود �و�	رد �رد، $� )%�ت �	,ط و روون $,��

�� �ودم ده��وا� ��ز ی#��� �� �ن... ���دت اون.... �6س � �روع �و $و-

  .�دن +��*ت %ظ� ھ�ون �0س ی"	را ���م.. زدن %رف �� ی�رد

  .ی�رد �زر/ش $,�� -. دم���د و داده ��4ن طرف دو �� را 	رم

�ردم $� �4ر ل�اوا.... $�دا�� -رار و آروم %ظ� �� �و -  

�و دم���� زود $,�� ا�� $��ر��ود� و زده �و یدا���و �#� �� �$ �.. $ھ	

  �د��؟� رو $زدا�� ��	� اول 	�ل

�رم ھ�ون ��"$ �� ده��ر	 �و-H �� ا/�.... �رد ?ش دا�� �ه یھ� ",� یرو 

  . ��� ���ع -طH دا�ت ا��4ن ی�ود

 �� ��"$ : /6ت. �دا�ت �ن �� $ر�ط �و7وع اون: /6�م و داده ���4 $)�د

� ت�ر��د... یداد ���ت رو ش�ز�د/ �ده، �4و�ش �س I�ھ ی�داد ا��زه $و-
��ن ��ر $# $/6� و یزد داد ���* 	ر �ود، ا<�ده �وق �%را�ت ...�� �� �<د ھ6

 در دا�� �ه �� �ر/�ت د��ر اون�%$ �� ا%�ق ی"	را اون ی��ود �و ا/� 

 ��04ت ��+ث �و�	ت�� %ر�ت ن��ر �و#! و در��� �ه �ر�ش �وا	�ن��

  . �ودم �داده ا���م $��� و �زرگ ��ر ھم $,��. د���. ��� $��را� -��ل ر�?

��6و� �� ���ھ� -$ �� *��� � /ود و -ر�ز ی#��� �� ھ� �#� $و-�... $دا�

��ده��و ا��%�ن، �,	� 	ر او�دن $� ا ��   .ی�ود او��� $�و�%�

  .دم��وا� $�� ��ر�� 	�+ت دو ا��%�ن �ب ��م �و�دم،�� درس ��م -
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�رق ���* �� ا�� - ��! و $دا� !� �ن %رف �و�ن�� و دا�� �ه اون یآد��� 

���د د���J رو.  

. �د 	��ت �ود، �رده ;�ت را 	�6ر���ن -�ل $*�د-� �� $�وا� �رد %7ور �� 

�)� ��: /6ت و زد #� �ل �� را "�	�� از $��� $د���و� و "�	�� 	�1د،��$ 
  . ر�� 

�ن دا�" رو �ودت: داد ادا��. �ردم �دا ��*�ب دا�ل �ت��%�و از را � �ھم ...

 -,�م. �دم ا���م ی��ر #� $�  �� ن�ا ی�را ��	�م،�*ط �و یرو�رو... �ن و

  .ید�� ت�اھ� ��م: /6�م ب ر�ز و آھ	��. �د ��رده

  . آره: داد �واب $آھ	�  ھ��ن �� و زد ���د 

  .�د ��رده و�ودم ���م و -,ب و �<ده

  .آوردم �م �6س 

  #را؟ -

�م ده���د را ام دور/� و دار �ش ی)دا �  ./ر

 ت�اھ� ��ت د���� #را: �د ره�� #����م �� و داد �رو را دھ��ش �ت��%�و 
  �دم؟

�ردم ا�م .  

  . �4ن ی��ز �,��ت �� -

�� �ظر �� $��ط* $,�� �و ط��را �� �و�� ��: /6ت و �د ل����� �,و �� $

 #�د �ن ،ی�د ��4ور دو��ره �� و $��و� درس ��ه ن�#�د ی��وا �� ر	����

���ردم دا�" �وب دا�� �ه  �� � اR;ر... دار�د �<��ر �درک و -�ول -��ل د�ا	�

  ...... و �رد ی	�ز �<�دل ���� رو ی/ذرو�د �� �$وا%دھ�

Fم دو ھر آر�� در د���... �ن: /6�م �0�ش �ن�� و /ذا��� ز�� یرو را د	

�م�� �ط�Jن ��م، �4ر �وردش	  

  .�دم ادا�� رو %*وق ��وام

  .�د ظ�ھر ش�ا�روھ� �ن�� ا�م
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   #را؟ -

�و �� �  .$��� ا<�ده �وق ل�و

��4رم ط6ت از - �   	ت�� 	�ده �و7وع �� ن�ا..... $و

��: /6ت و داد ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رش ��م، ا����ب ��و�م H�	ر $,�� 

  .ھ	�م ��ظورت ��و��

 ھم �ن. �ود ی��د %س از "ر ش�%ر��� �� دادن /وش او، �� �ردن )%�ت

��� یا ���� وان� دو. داد ی#� 	�6رش. �دا��م �� آن �رک ی�را $#�دا� ل�
���رش، �04ت دو �� �"ل و /رد و �و��ه �4$ G,� ھر آر�F. ن�ر�� ی ر�د و 

  . �دم ل����� �,و �� و /ذا��� ز�� یرو را د	�م دو

 -��ل ر�? و ب�+� طرز �� �$رزا�� او�د. �دم ره�� �$رزا�� او�د ��

  . �ود �وب �ن ی�را $%��و7

�� رون���� �� و 	ت�� و �زده� 	�+ت ��! یھوا در ��1�ر �و#� دو یا��دا 
. �د ھ�راه آھ	���م و �و��ه یھ� /�م �� او. م��رد یرو �ده�" *��د- ھ6ت

6�م آھو ����ن از ش��را/ .  

  . �د �روع ر�ط $� $,�� ��ن�/6� و

�� "ر	��ر �راش -�  .......��ود "ر	��ر �و��، او�دم.... م��ود /ر

��ده ن�ز� یرو ����ن���م وش ��و�	�م  ��د... داد�� �ون دا�ت �ود، ا .�� 

F�" �� �د� �دت اون ی�و �ردم، $� �را-�ت ازش  ��د "ر	��ر �� ��! �� ھ6

�م����� �ودم  ��د �<د �� اون از �دم، ا���م طور #� رو ��رھ�ش /ر$� 

 �ده ا����ش در	ت �و����� د�د $و-� ا�� زد�� %رف ل�اوا... �ودم �واظ�ش

  ...�د 	��ت

 اون ���م ھ�وز داد،�� �واب ��م ��?ذ یرو اون و زدم�� %رف �راش �ن

�ر#�� از و �ود ?ر?رو $,�� ظ�ھرش �0ف �ر: دم���د. دا��م � � رو ھ� د

�ردم �0ش $�,. /ر�ت $� راد�ا ��رام ی ھ�� �� و. ��م �,ب رو �ش�ر�7 
  . #ر���دم او�د 	�ت را 	رم
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�رد، $� ف��<ر �و�م ی��را از �4ن �4ر: /6�م و �رده /رد را #����م ا	ت 

���د �� ��م �و-ش �وق �ردم $� �,ب رو �ظرش $,�� ا/�..... ا)0 

  .داد�� �4ون 	ر �� زد�� �و#وو

  .زد ���د ھم او

 - �� ا� �ر د�د�� �� رو $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا�... �ود دو	ت "	ر ��واد دت 

 و-��� $�<7 /ر�ت، $� ل��%و زور �� �� رو +رو	�� �د،�� آب دش �و -�د

 ی�وھ�� ی )د-� -ر�ون � �ھش و %ر��ت �� �� �س 	و�ت�� ����� ی�را دم
 ید�ر �م ھم �س�ا دا�ت، دو	ت ��ر�� ھ�� از رو ا��س... ر�ت�� ی"	ر

�رد $��.  

  ؟$# �و - 

��ش��: /6�م و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م���� ...�� I�ھ �� در	
 دو	ت $,�� ھم رو �����.. دا�ت دو	�م $,�� $و �ورد�� ز�ون �� و-ت

  . او�د $�� �و�ش $,�� ��ش���ز �,ف از �*ط دا�ت

 +��*م - ����ت؟: د�"ر	.�ردم $� ا%	�س ر�م م�� یرو را � �ھش $��	� 

  ./6ت $� ��م رو �و7وع ن�ا ��رھ� و ��رھ� روز ھر و �ود

��  ا%	�	م ���م �رد، $�� ��را%�م �د��ن�  .ن�ھ� �ود، $د

   �رادرات؟ -

�� م�ھ� ����$ �� 1�� ����و�م���... �ده�ز $,�� �� $	� ا��0ف -. �د ل�� 

 د�دان ���د...  م�دار $�و� ی را�ط� $و م�ھ	� $��)� $,�� ھم �� � م

 را�ط� ی�و �� یز�#: دادم ادا�� $�و��ھ ���ل �� و ��	ت م���� یرو �$���

�� ���ا وا7%� و ���ص $,�� ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا� �� �ن ی �� از -�ل 

�ن� ی ا�دازه ��... او�دم $� %	�ب �� �را�ون آ	�ون ی�0 �� دا�� �ه �� ر
 ھم ��.�ود ��ش ذت $,�� ��م ا+�راف د��� �ب و �ردم ��ون�اذ 	�ل ھ�ده

 -6ل �دن ��ز ی)دا �� ھ�ز��ن و �ردا�ت �,و �� �,�د /�م دو و. م�د���د

 ا%	�س را -,�م ��،�	 ی -6	� درون. د��� و /ر�ت را در ره�د	�  ل،�ا�و��

�ردم.  

 �ن د،��" $� $�<�و و �4وا�ت� طور ن�ھ� ���ھ� ا� �ر ��ود، ����ظم �� ��د

�ر $ز��� +رض در��  .�دم 	وار. دم�ر	 %7ورش درک �� ��;�� !� از 
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 و داد 	رش �� 6$��6 ��Rن زد، ",! ��4رم �واب در ���ل؛ �� �رد، � �ھم 
  . �	ت را در

�� و ی����4و آن �� دن�ر	 ی�را ذھ�م! �ود و�ودش در $���د� درک یا �4
�رد $� ی-رار $� .  

 -�ل 	�+ت #�د از: /6ت �� �ود �4رده ��رج "�رک از را ل�ا�و�� ���ل ھ�وز

 را ��ر��دم.  م��� )%�ت �وردش در ���ره �� �ود %ر���ت ی�و یز�# ��

�م	�.  

- ���  . ا

  .�ود ده�#	� ���ن�� �� 	�ت و م��	�* � �ھش

  .$�4�� ا����ه: /6ت

 ادا�� و ده�ر	 �ن�"� �� ��0�ش �ن�� ���ل دادم ا��زه. ر�ت ��1 م�ا�روھ� 

  .دھد

�ر� -�L ��ب دم��وق ا���وم ا<�ده  ��� ���و �� ن�ا   

�ردم $� ا%	�س را ا	�رس $�� ��را%ت $,��... !��زد $,�� ی �ده�آ در  

��م؟ $� ا����ه $�و7و+ #� �ورد در�ن   

  .د�+ $�4و� �و�� �� ی�رد �روع �و -

- ��  .در	

  .ا����ھ� ن�ا... ��: /6ت و داد ��4ن طرف دو �� را 	رش

  ./ر�ت �6	م

  .یدار دو	ت رو �و�� اون �و-

�� را ��ر��د د	ت دو ھر ��. �د�ز $,��: /6�م $و ��ود $	وا اش ��,�� /ر

�ردم دور ام ���	 ی -6	� از و .  

   دا�ت؟ �دا�ت، ���� �� $ر�ط �6	م آ�دن ��د
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 م�ھ� �ش �� دن�ر	 از -�ل راه، ی ����� و ده��� ��1 $��� از ���ر �� را ھوا
�م ی /و��.�و رو�رو ��ھ�ش... �<د و ھ6�� #�د �*ط: /6ت. �ورد �ر/�ت 

  .ر�ت ��1

  ؟$را%� ن�ھ� �� -

 دل 	ت�� -رار ��،: /6ت و �ر/ردا�د �ن 	�ت �و��ه یا %ظ� ی�را را 	رش 

���� ا��6ق $را%� �� ھ� $وا�	�  از ��دن��.  

  .��دم ازش ��دن دل �� ���ور د��� -

 $�� �ر د	ت �و�� اون �روش از �رادرات: /6ت یا ��;�� #�د ���ل از �<د
  .�د ام ��,� "���ن ��ظور ��و�� H�	ر $,��. دارن

  .��م م��	, $	�د/ ن�ھ� �� 	ت�� -رار ��م �ب، -

�رض ��� - ��  و �رو��� �و�� اون... ی�د �و�ق م�

   ؟$# �<دش ��د، �راب

��,� ادا�� ن. �رد ��*�ض ��;�� دو ی�را را ��م +07ت ���م"  �راب"  ی 

  . �ر/� و �ود -��ون �)داق: داد

 �,�4 دا�ت ����ت"  �رگ و �ود -��ون"  �� �	�ت �� ن�ا از ��. �وردم ��

��رد ���و�م و زده � 6ت �0�ش د��رد و �! $� $در	.  

  .���� �راب ھم روز �� و �ده 	���� روز �� �و�� اون -

�ن�"ذ -��و��، ن�ا... م�ر�� $� ھم روز �� و م�او�د ��د� �� روز �� ��� �� ر
 I�ھ آره؛ $�� و�ود �� -��ون ن�ا ی�و یر���; I�ھ �� ��ور و رش�"ذ +دم
�وان ھم $-در� و زه�ا�  5��ن -�وش �*ط "س. �داره رو رش�� .  

 -��ل ر�? %رارت ھواء $��4 دادم ا��زه و ده��� ن��"� ���� �� را "��ره

  .دھد ��ھش را )ور�م �%�ل

�و�م���... -��و��: /6�م 5� ا�� ���� �راب یروز �� �و�� اون... �دم رش��

  . ����� یزود ن�ا �� ز���ش د���

 اون از �و 	�م... ��م ی�دآور� ��ت رو  ��د ت�وا-< �� �وام�� و.. د��� -

  .یدار یر�/ م��)� %ق ا�دازه ن�ھ� �� �*ط و "���� !� �*ط �و��
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  ! �ود او�د �� %ق

  . ��4م �6س در	ت داد $�� ا��زه ام ���	 ی -6	� یرو $��	�  ا%	�س

�رد�د $� $ھ�راھ ن�ز� از ق�د- ی�ردار �*�� ی�را را $��ز? �وان �رد دو .

�ن ��04ت از $��ز? و �رد $� $/ر� ��زار ن�ر%	�ا���<داد ی�را ��وز /ر 

  . زد�� %رف ��ر�� ط�*�ت

�ون �� را م���زو و /ذا��� وان�ا ی �� را ی#� $��		 4� )%�ت. دادم ��

 	� و $آھ� $,��� آن ر�در/ %وا	م و دم��� $� را $��ز? و ن�ر%	�ا� یھ�

 یوارھ��د �� �� �ود $"�4 ����د م��را %ر�ت ھر و �,�� ھر. �ود زرد ی ��"�
  . �ورد $� ���� ن�ا

��د 	وزش �� #����م. ���ده ���ود و �%4م 	�ت،�  . ا

 ��*ط ���� ن�ا $وا�	 � �وب یھ� %ظ� �ن. �ود آھن و 	�3 و ��ک $��

  .دا��م ام %��ظ� در را ھ� 	�ل ن�ا ���م �د و

 $آ��دھ ا�! -,�م، �ن�� درد��ک و ق�+� ?م ن�ا ،$وا�	�  ن�ا "�ت 
 ��ک ن�ا �را�ر در �ن ذھن ا�� /ر�ت $�� ی�� $��ط* I�ھ #����م، دن�4#

�رد $�� یرو�" �<*ول ل�د1 و ا	�د1ل از آھن و 	�3 و .  

  ���م؟ �ورا ��# ��� �ظر -

   �ورا؟ -

 آ��� و �ودم 	��ده�ا وان�ا یرو �ن. �د $��ز? ��و�� � �ھم و 	��ده�ا )�ف

  .داد $� �ن �� $�و#4"  %س ا�� $��ز? � �ه �ط؛�% در

 � �ه در ��4ر و ��وت %د از �د�ز $��"  �ذاب �5رور"  )6ت دا��ن ی�را 

���د و F�  . �دارم ی�ظر: /6�م ��. �د�� ده�د 	��د�ش�ا %�ت و 

�ش اور $��ز?� ���: داد �� �,وار ب�� دا�ل را د	�ش دو ھر و زد ���ر را 

�و���� �ط���J ��� �ظر د�ھ	� یا *��	, �وش ی���و �� �7� �� د#	ب ی

  . �ده یا �و�� ھر
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�و�� $� و �ردا��� +*ب �� -دم م��. �دا��م ش�)%���� از $در� I�ھ �� 

. �دم 	�����ن وارد و ده�#ر� �ن، "�	G ی�را ا��ظ�ر��ن و � �ه $��	� 

 ن�� و زده #�3 ور�", /رد ی *�� ��. �ود H�	ر و �,�د ا��ق 	�ت م�/����
��	م �رم ���ت و /ردن �,(�� ژن�ا�	 دن�ر	 در �%	وس یر���5. ا�دا��م 

  .�د ��د�ا م�ھ� �ش ��

 ��� د	�رس در و �رده +وض ن�� �,وار �� را �,�دم دا�ن 	ر+ت ��. ��ود $

�و ن��ر  .دم��� رون�� ��د دا�ل از را م�"�

 ,م��و�� �روج ی %ظ� در و ا�دا��� ���م�"ر و ���ر�ب ی�وھ� یرو را ��ل 

  . �ردا��م ��ت یرو از را

� دو /ذا��م، $� 	ر "�ت $�رو� در �� دن�ر	 ی�را را �ط�% +رض $و-

�� زد�د؛�� %رف و د�د��و��� ی#� یھ� ",� !��زد �ردار �*�� �وان �رد$ 
��و در�ت ی ��� یرو را د	�ش $��ز? دور�ر �� در ن�ر%	�ا� و �ود /ذا�

J��  . داد�� ��4ن 	ر د�0�ش�

���؟ ���م �ورا -!  

 ر�ا� %7ور ��طر �� $���, و ی�ر�	�ر I�ھ و�ود �دون 	وال ن�ا #را
  .�دا�ت $��اھ�! آ�د؟ رون�� $��ز? ز��ن از ن،�%	

�*ط �ن �� �,(���ن �  . دا��م �ز�� �د %س ن�ا از /ر

  . �ود ��د و ����ظم �و#� یا���� �� دن�ر	 �� م�/����

 #����م و داده ���4 وار�د �� �,و�ر -دم دو. دم��� �6س و دم�#�" را	ت ��

�م را	�.  

���ل ام ���	 ی -6	� از $��	�  و ���ر و �رد "ر را م�ھ� ��ر ��! یھوا 

���� را او�د ی ���ره. �ود �ده �ردا�� طول ��;�� ده �*ط. �دم ���ظر و /ر

��  .دھد "�	G را ���	م �� د�

 ��� ��  ��د 	�+ت م�� �ن: /6ت $�و��ھ ���ل �� �ود �و �� %ق: /6�م. 	0م -

  .رم�/ $� ���س
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���	ش ���ظر *��د- $	 و /ذا��� ا%�رام اش �وا	�� �� د��� �ن! �وردم �� 

 ب�+� ی)دا. �ردم ���6ت او �� د��رد $� و -�طH و �%4م ا�� ���دم��
  .��ودم ���ط�ش �ن �<د ��;�� #��ر و دم��� را �6	ش

 #�د ط�6.... ���م "�	� و د��� �� ھ	ت $��� �ورد... �$دا�� ���ب: /6ت

  .�ود ��آ��� /و�م �� �0�ش %ن. د�ر��"ذ رو �ن $+ذر�واھ *��د-

 1�����ش ��),� �� ��6 و /�3 ی)داھ� آن ا%� دا�" ر�ط �$دا�� یآ-� از /ر

  . زدم�� %رف او �� د���. �رد $�

  . ���م: /6ت او�د �<د و �د �	�� در

  .�ز�م ���د �د ��+ث �وا�ش

  !رم��  رو �و�� �روش ی�,و �و�م��� �ن: /6�م

  ا� �ر �دھد، او �� را ا��4رم ��ر �� آن از ��ر�� ام ��,�

��ر - �   �؟�	�

  .	ت�� ��4ن ر�? ا�� 	���: /6ت. �ود $	وا د��رد $� ��,� ن�ا

  . 	ت�� ھم +�-��0 -

  .��: داد �واب $�و��ھ ���ل ��

  .ام وا�	�� �و�� اون �� �ن: /6�م

 رو �و ���، $� ف�7< رو �و $وا�	� ... 	ت�� ��ب $,�� �و7وع ن�ا -

  .ی�ر �,و ��ر�� ی%د �� از ده��� ا��زه و داره�� � � �ودش ش�"

   ا	��د ��م؟ ��ر $# -

 �� و ی�رد ��ر�� �و�� اون ی�و رو $�و� یھ� %ظ� �� ���ا ��م... �ورا -

�را�وش ��ودش �� �� 	ت�� وا�	�� �و�� �� �و ��طرات ،یدار �د�ون� 

... از "ر �� $�و�� ا�� �ردا��م، #پ �� /�م دو و �ده ره�� ن�ز� ��. ���

  ...او���

��ر 	ت�� -رار: /6ت. دادم رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م �... $و ���� $را%

  ! ����؟ ��4ن ر�? $)�% �ورا ی�را �� ھ	ت ی��ر

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 174

  .��  م�� �� �ن

  . دا���د �وب %س ���ھ� ���,ش "ر یھ� %رف و او�د. �ردم )�ف ��ر

- �� .  

- ���   ؟�$

����م ���ل را ام ��,� �داد ا��زه... ��ود �وب %�م: /6�م آھ	.  

�م $� راه  ��د *��د- "�F �ن -� ی ��� و 	��ده�ا ��?#� ي ��... آدرس �*ط ا
��رت ��.. �و�م زدم %رف �و �� �� ا1ن: �ردم �س را $�ر/ $� در�ت 1?ر 

  .�رس

  �ورا؟ -

�ن آ?وش در !�... در... !�... �� �ز�� �*ط..... �� �ود �� ن�ا ��ش � /ر

 ی�را آ?وش !� �� �*ط �ن. ی ر�د �4ر ھر �� ت���	 از �دا �ود، 	�ده
  .ن�ھ� دا��م �ز�� �و��ه $*��د- #�د

 و ز�م�� -دم *��د- #�د... ام �و�� !��زد... �رس ��رت ��... �و�م �ن: /6�م
   ���م؟ �ط�Jن... %�ت �ودن �وب �ورد در: د�"ر	. �و�� /ردم $� �ر �<د

6�م ی��د ی)دا ��/ :���  . ��ش �ط�Jن �� ا

  . دم�� �واب $�ز� ز�3 ��م و-ت ھر -

  . "�زن ز�3 ��م ��ود �وب %�ت و-ت ھر"  $<�� %رف ن�ا 

  .دم�� ا���م رو ��ر ن�ھ� -

  ��ت؟���� �ردا -

�ردا؟ !  

 و )دا $� را ام �ده %�س �6س. $ا)�0 �%�د $���� ظ�ر، از �<د "������،
�4� �4��ر	��دم رون��  .�  . �ود آور ا	�رس و ���ده � ران ھم �4رش $%

 %�ل. �د -طH ار���ط. ��ت���� �ردا: �ردم �4رار را �0�ش و داده ��4ن 	رم

  .�د "ر �ردا از ذھ�م. �د ���ر �ن
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 ١٧:  ۵ د�	6 +دد �� و زده ?,ت "�,و ��. �ود !���ر ھوا. دم�"ر �واب از

 ��1 م�ھ� 	ر���� یرو �� را %�ف. �دم ره�� ,م��و�� �ه�	 ی )6%� یرو

���ردن ����� ھ� �م را ش�)دا. د�وز $� ��د. �	�م را #����م و ده� ���� 

 دراز را	ت ی"�,و ��. دم����� "��ره ق ی ���� دادن ��4ن و ��! یھ�

��  .دم�

�ن ��1 � و7وح �� ذھ�م، از ?روب -رار �4ر /ذ��ن ھ� �م را -,�م 7ر��ن ر

  .دم��وا� $� د���. ���وش. �ردم ا%	�س

 	�ت ذھ�م و داده آرام و �4وا�ت� $�ظ� م��6	�� �� و �رده ��H را م�"�ھ�

 #پ ی"�,و ��. دا��م را اش $ھ�راھ -)د او د�ا� �� �ن. �د ده��� او�د

  �ود؟ �ده ���م �و�ور���� ل�/�زوJ دو��ره. �ردم $� 	ر�� ا%	�س. زدم ?,ت

  . زد�� ��د -,�م. �دم ره�� 	*ف ��. �ردم ��ز #�م و ده��� دراز )�ف 

���س او�د �� د��� ����ن از  6�م�� و /ر� �� �وا���. ام �ده ��)رف ر

��د ���ره �� �6	م! -�ل 	�ل ده دو	��ن�  . ا

 !� روز ھر آ���. دا��م �ز�� �واب �� �ن. ���وش. م��ود �رده ر���5 $ھ� 
0��. �ود�د �رده �ر�ت�" و �ردا��� �,و �� /�م���ت یرو )�ف $+)� و  

 را ���ده �� �ود ن�ا �%�ل! ���دم �� ام $وا-< �ود از 	4ون �� �ن و. ��	�م

  . �دا��م

�م $��دا�� س�	رو 	�ت �� و آ�ده ن��"� ��ت از� را د	�م راه ی �����. ر

�� رو و ر�3 و $#و� -�ب یرو�  . �ود داغ. /ذا��م �و��ژ ی ر

 ر���5 آ�"ز���� 	�ت را رم��	! �ردم؟ $� 	ر�� ا%	�س طور ن�ا #را "س
0�� و �ودم /ر	��. دادم�  . �دا�ت ھم �� $ار���ط I�ھ دو ن�ا. 

�  .�دم ره�� ��ن یوار�د 	�+ت ��. ���د $/ر	�  ا%	�	م ��ودم �ط�Jن $%

F�" ت�� و	ر ن�ا. *��د- "����$ �� ���  . /ر�ت $� آرام $�� د��� او�د ی%ر

���  .زدم ���د و دم�#ر� �ودم دور ��. دا��م یز�# �ردن "رت �� $��+� ل�

�� ��ل 	�ت 	ر+ت �� � $�. دم��و� وار�د �� د��رد $� را �و	ن دو و ر
�� و 7رر $� �طر،� )دا و 	ر "ر را �6	م و زده ���د. ��ش آرا�ش ا
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��ر ر���واب �� �ر/��ن. �دم آ�"ز���� وارد و ده�#ر�. دادم رون�� �$ 
�  . �ود یا ����

�م �#�ل� 	راغ �� و �رده رو�ن را 	��ور� �� م���	�� �ورد در د���. ر

��م $� م��)� د-ت �� و $در	�  دا�ت؟ آب 	��ور. /ر

0� . �دم ��رج آ�"ز���� از و �	�م را �#�ل� در �0�� ام $�. �ود ���ده 

 ق�+� �6س #�د و �رده ��ت را ا� ����م ��	��، ن�ز� یرو ھ�ل، �ن��
��  . دم�رز. دم�

  .�دم "�,و �� و ده��� دراز. دم�"و��� /رم ��س د���. داد $� آزارم 	ر��

 ی��ر�� �وان 1�% �ردم ا%	�س �<د و �4وا�ت� و آ/�ھ��� و ق�+� �6س #�د
  . دارم در	ت یر�/ م��)� و �46ر ی�را

�م $�� ���س �$رزا�� او�د �� )�L و-ت ن�ا �ن� را ظ�ر از �<د -رار �ن. /ر

  . زدم $�� ��م او ��

  .آ�د $�� �وا�م و دا��م �واب �� �ز�� �ن

 ��. �دم �,�د �� از و �رده ��ز #�م. دا��م را دو	���م �� �وا��� �وان �ن

�م ا��ق��ن �� �م ��ز �واب ��س یرو از را ر�3 $طو	 ��زک ���ت. ر 

�م آ�"ز���� ��. �ردم��رده، "ر آب از را 	��ور. ر �! �4� G� 	� ! ��ن 
 و $� را� �*ط ا%	�	��م ا/ر. /ذا��م ز�� یرو و آورده رون�� زر��ر از زده

 �� زدن %رف /�وز��ن، /ل $�ردھ دم آرا���ش، �وردن �� د��� �ود ا	�رس

 آرا�ش �و7وع، از ذھ�م �ردن ��%رف و ق�+� ی�6	�� یرو ��ر�ز او�د،

  !دم��ر	�� �ن ا�� /�ت $� ��ز و�ودم �� $�	�

  . �ود $��	�  و )�د-��� ا+�راف

 $� و 	��ن �ن �� �وا��� در -�,م 	�ل ده یھ� یا دا��4ده ھم وا��ش از �ن
  . ��ز/��م ا��-م �� ��ن، G� �دن ��ز و آب آ�دن �وش ��. دا��م و%�ت ��ر

�م ���م ھ� ��س ��د 	راغ ��. �ردم �ر�ب را �  . ر

 دا�ت �	��و �� �ز�� �� �$ھ� ��س �<د و داده ��وھ� �� $	���� و 	ر اول

�م آ�"ز���� ��. �ردم !��46 ���* از را� و د	���ل �� و �رده دم ی#�. ر
  . �ر/��م ا��ق �� �ن "�ک ����
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 را ���� ���م. �دا�ت �ز�� ی�د�ز ز��ن �� زھ��� و ���آ از یر�/ ��ک و /رد

  .دم��� $��رو�ر-

�� #�د و ر	��ده ا���م �� ن�ر�� ی#� و ر�"� و ��ن *�� #�د �� را ام )�%���  

�م $� �م د	���ل �� را ھ� "��ره ی �� ��ک. �ردم ����� را ��,�� از��� /ر 

  . ���د ;��ت �ط�% �ف $��ر�� و زرد ی�ر/�� یرو � �ھم

  . �رد ز��ن $	�+� دو ھ� ��?#� �� دادن آب و �ط�% دن��� ��رو

��م ن�آ	� و $را%� �,وار ی "�#� $	�� �دم�� ���� وارد $و-���  ل�د
  .�د �د�م ���م از ف��6 یرز /ذ��ن

 ش�/ر��. دادم ���4 آن �� و ر	��ده �و��ژ $#و� -�ب �� را �ود +�,� �� 
�و#! ی -��,�� $و-�. �د�ز $,�� �ود، ��ش ذت Fز یرو را �ر��/ �$ 

 �ن  ران،�د وا��ش �رس از �رار ��طر ��. زدم "وز��د �ودم �� /ذا��م،

 و �ده ز�ر و ��! د	���م �ود، ����ک ھ�وز �م�آ	� 	ر دا��م، ��ردرد 1�%
�� آرام یا %ظ� -,�م 7ر��ن �دت ن�ا ���م در�  .�ود � ر

�م %��م 	�ت و �رده رو�ن را /�ز �  .ر

 $ار���ط �س I�ھ �� �ن $�)و) $ز�د/ �� �و7وع ن�ا $� ر�ز �4رار 
�*ط 	ت�� ��م آ��� ا<�ل +4س و �دارد ���رد آرا�م $ .� دور را %و

 و ��	�� دا�ل $�6رھ �ش ز�� "�ت �$���� و 	4وت در �ودم، �	�� م��وھ�
 روز "�F �� #��ر ی ���- �ور�ت ی ���ده $��- �� ",و $��. �وردم�� ��ھ�ر

  .��	ت $�� �� -�ل

��ب. �ود ���ده �	�� ش�ھ� �ر���� و ون�ز��,و � را"  �<ر�ت و ا�	�ن"  

���م آھو ����ن ا��ق �� و �ردا����ت دن�د. ر   .��ود دھ�ده آزار اش $��

��ت ی ��. داد�� را او ��ص ی�و ���ھ� ا��ق آن ،ید��رد و �! I�ھ $�  

����ب �ودم ی�را واL7 و �,�د ی)دا �� و ��	��� ی ر�د ا)ل. " �وا�دم  

�ن� د	ت $ا��زھ��*��ل +دم«  ا)ل دھد، $�� را ھ� �وا	�� ی ھ�� �� � �� 

 �� $�ظ�� ،$ھ	� ی اداره و �$�ر"� �� �ر�وط ن�-وا�. ا	ت»  $ھ	� ن�-وا�

 ا/ر. ��د $�� ��دوش را آن �$آرزو و در�وا	ت I�ھ �� ا	ت ده���� +�م

�ن $" ی�را م،��و وا-ف �ط,ب ن�ا �� $�و� ��� ا��ظ�ر �ود، $��) ل�� /ر

  . "دا�ت م���واھ آن در یر���I 5�ھ
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  . �وا�دم �,�د را "�را/راف ن�ا ��رھ� و ��رھ�

�دام ��   دا�ت؟ -رار �*��ل در $ھ	� ن�-وا� �� ام �وا	

��4ن ز�3 ی)دا �� ���دن از -�ل و �ورده $	���ن �� ن،�ز� یرو ا� /ر

����ردم %6ظ را �<�دم $رو .  

��ب���ده ن�ز� �ت در �ن و ا�% ،��  . �ود �رده �وا�م ��	

��ب���ت یرو را  �� 6ون�آ �� را �ود �وا��ود و F�/. �دم �,�د �� از و /ذا�

 � �ھم و �رده ��ز را در. �ود ���ظره ر�? م��را ����� ی #�ره دن�د. ر	��دم

  .دو �� *��د- ده. �د ده��� یوار�د 	�+ت 	�ت

 �� را �در	� یا 	ر�� �,وار ����و. �ردم � �ھش $ر�  یھ� ���� "�ت از

�و�. آورد $� در 	رش از را �*�<� و دا�ت �ن � !� �� را ��"��ش و $"�
�� د	ت�  .�ود /ر

  . آ�د $� ھ� ",� 	�ت و �رده $ط را �ط�% +رض ر�3 $� یا #�ره �� 

��� یھ� $��� یرو ر� ش $��� م�%� ��"�ن ن�آ		4� �� در. �د $� ده�

 و داد ��4ن 	ر �*ط 	0�م �واب در. 	��دم�ا #�ر#وب �ن�� و �رده ��ز را
 و �	�� آ�6��، �دت ��. دم�د را ش���� ی)دا $� و ���%	وس %ر�ت �ن

  ؟$�و�: دم�"ر	. د�ر	 $� �ظر �� ��را%ت

 ��ور را %ر�ش ھم �ن. �ز�م 	ر �� ��ت /6�م یطور ن�ھ�... �*ط آره -

  .�د وارد! �ردم

�م ش�ھ� �وراب ی�و �� ا+�راض �را�ر در را ز���م �,و و �	�م را در �. /ر

،��ردم رھ� ن�ز� یرو را اش �*�<� و ��"�ن �و.  

  �ده؟ $# -

�� ھم در یھ� ا�م �� �  !�ز�م؟ 	ر ام +�� �� �دارم ا��زه: /6ت ر

����م �,و. �رد ��ز را ش�����و یھ� د��و��ه یا ��;�� +رض در #����ش. ر 

  . �وا�دم را ���ش. �د "ر ا�! از

  . ر	��د �ن �� را �ود �,�د /�م !� �� و �د ل����� ن��"� �� ش���� ی /و��

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 179

�م آ?وش در �� ھ�ز��ن� طول ��;�� #�د �*ط. �د �,�د ھ*ش ھق ی)دا /ر

��  . �وم ��رج اش ���ظره ر�? و $��/��� %ر�ت �وک از �� د�

  .���� در	ت $# ھ�� ��ش، آروم... زم�+ز 	ت�� یز�# آروم، ش،�ھ -

�ردم ز�ز�� /و�ش در آھ	�� را ��0ت ن�ا ��رھ� و ��رھ� .  

�ردم �واز�ش و آورده در %ر�ت �� "��ش وار ره�دا را را	�م د	ت �ف.  

  .+�� ��ن -

  .زد ھق دو��ره و.... د��� -

 ���ت $�و#4 -��ق �� �ن و �ود ��	�� آ�"ز���� ز�� "�ت او �<د *��د- ده 

  .زدم�� ھم را ش�#� دا�ل د�	6

   ��و�م؟ �� ن�ا روز دو 4$� �و�م�� �ن: د�"ر	

�ردم $� ��	ل او�د �� را -رارم د��� . و /ذا��� ز�� یرو �*��,ش را وان�
�م	�� .  

�رس �� �وا��� ی�را را �م��)� �ن ��� رش���5 ی�را ھم ی-)د �ودم، /ر

  .�دا��م

  .داره �و7وع �� دو �� $�	�  ن�ا: /6�م

 $� را ���ل �دون �;�ت �واب ا��ظ�ر دا��م ��ن�اط�. ر�ت ��1 ش�ا�روھ�
��  .د�

  ؟$# -

. �دار�د $��4, �و�د�ت �� $�� �ط�Jن و $�ز� %رف �����ت و ���� �� - 

   ؟$دو� و: داد ��Rن �;�ت +0�ت �� را 	رش

��� I�ھ $��4 د��ت �ن ی��رھ� ی�و: /6�م و ده��� ھم یرو را م�
�دو��ون .  

  ؟�$��رھ� #� �;0: د�"ر	 $طو�1 ���ل از �<د و �رد !���ر را #����ش

�ردم ا�م  .  
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 ن�ا ر�? در $��و� دم�� ا��زه ��ت ی�دار $��4, �رط �� دو ن�ا �� ا/� -
  .....)ورت

� �� و �ردا�ت د	ت دو ھر �� را وا�ش��"$   داد ���4 $)�د

  . رم�/ $� ���س ����ن �� ا1ن -

 ��م $,��: �4رد �دا وان� از را � �ھش. د��� 	ر م��ر %�1 �ب... �و�� -

  . دم�د #����ش در را ا�! �رق �ن. 	ت��

- ���� ...1�% ���و �	�Jل �� ��م $�� د��ت �ن ی��رھ� ی�و 	ت�� -رار  

  .�دارم ی��ر

�و��� $�وا	� و-ت ھر )ورت ھر در ا��: دادم ادا�� و �ده �,�د �� از$ �� 

  . م��� �����ت �� ن�%	 ر�ا� �� یز�# $��� �ط�Jن و $�ز� %رف �ن

  .آ�د %رف �� آ�"ز���� $�رو� در �� دن�ر	 از -�ل 

  . م��ود ھم +��ق د��� و �ن -

  ! م��ود! +�ق

 و ��س یھ� �#� "	ر �� ی�د�ز ��6وت د��� و �ود $ر	����د� ھ�وز �����
  .�دا�ت ھوا �� 	ر و ���ز

�رد $�� � �ھم. دادم ���4 #�ر#وب �� را م���زو ���	 �� د	ت و 	��ده�ا .  

�� �� دادم ��4ور �� ن�ا از �<د  ��د ��ه #�د م��ود /ذا��� -رار: /6ت آھ	

 /رد $#���� و ��ز ���� $دھ�� و�� ی�وا	� �ر �د�� و �ز�� %رف +,_ +�و

�ردم $� � �ه ر�ش م�� �� �<�ب از �ده.  

 د#�ر �ن ی/و��� �� �ده ��رج ����� دھ�ن از $ا����ھ �,��ت دا�ت ا��4ن 

  ! ازدواج ����د؟ ��4ل

�رد � �ھم و �ر/ردا�د را 	رش .  

 �� د���... ��� دا��� ��ر �4�ز� اون و ���� �ورد در $�	 ��ود -رار -
  ...��م د�"ر	 ازم �ود، ده�د �$زھ��#

�رد س�� را ش�ھ� /و�� ا�!، یھ� -طره و زد ",!. /6�م رو ز�# ھ��.  

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 181

 )دا و 	ر "ر را اش $���. د�ر	 $� �ظر �� �ظ,وم و ���� و ن�?�  $,�� 

1�� ���رد ��وم رو ز�# ھ�� و داد �5م�" ��م !�ز�� ا��%�ن 	ر: د� .  

 /�F ب و�>�  ��ت یطور #� ،ی�ود �در	� �و: دم�"ر	 �

  !داد؟ �5م�"

��ر $,��... �ر	��د �ن ل��و�� ی�را و �رد پ��� �ردا�ت، رو ,ش��و�� - 

  !داده ا���م یا ده�#�" و 	�ت

�ردم ا�م اش، #�ره %�ت و ز���	�رآ� %ن ��.  

  !�در	�؟ ی�ر�� ل��و�� �و-

  ! �؟�# � � آره،: /6ت و ا�دا�ت ��1 ���� 

  دار�د �ود�ون �� ل��و�� ھ� �#� از $,��

�� �,و��م �*��,ش و ر	�� .  

��ح�� اون: داد ادا��� م�� ی�را /6ت و /ر�ت رو ا��%��م ی �ر/� $+و7 ر
 � � �ودش ش�" 	�+ت آ�ر �� رو ,م��و�� ھم ر�ون��د... ده�� !� ��م �رم

  دا�ت

�! د-ت �� !��م �ظر ر�ز را اش #�ره %�1ت �  ./ر

Fم دو ھر آر�� م�� !� ی ��ره ��طر �� ا1ن: /6�م و /ذا��� ز�� یرو را د	
�رم �  �وده؟ دور ازت ش�" 	�+ت #�د ,ت��و�� #ون �� $��را%

  . ��	ت )�ف 

��ح�� اون %�ل �ن -� �ده، �م ��ره ��م �داره �رأت رم،� �� رو $+و7 ر

�� ھم �;و�د�? اون �� را ���ش. د��� 	ر را ����ش و ی#� از یا �ر�J �و

  ! ھ�ن؟: �رد ا�م. �وا�دم

  !؟$�ز� %رف در	ت �داده �د� ��ت �����ت... و ھ�ن: /6�م

 ا�*در �����ت �� �و�� #*در... ��: �د �م �,و �� و �رد در�ت را #����ش

�رده ت��ر� �وب رو �رادرات و �و !  
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 از. �ود ده��� $� د��ر ن�ا �� زدن %رف. دادم رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م 

 داداش #ون ��� ازدواج ��ھ�م �واد $�� د���: /6ت. �دم �,�د ���>����$ 
  . ده���� $%	�� /و�ش و 	ر

 ن�ا اش ط,��4را�� %ن ��;�� #�د ن�ھ� +رض در طور #�. �ردم � �ھش
  !�ود؟ �رده �ر را )ور�ش ���م ا�! و �ده ���4ده و �ظ,وم طور

  

  . دارم دو	ت رو ���د �ن -

�وان $%ر� #� ��ودم �ط�Jن ا�� �ردم ��ز دھ�ن 5� را ا��4رش و %�ل ر��

�� و $+و7 $,��: /6ت.  دا�ت �واھد��;R .6رم ازش���.  

  . �ر�وا	ت �� از

��  !�دا�ت؟ دو	�ش -�ل ��;�� #�د ن�ھ� 

  %رف �ن ��  ��د �داره %ق... $+و7.... ���م �� �ره -

 از. �ود درک -��ل ر�? را ��5�رش %�ل. �و�م $� $����� ا��ق �و �ن... �ز��

  . /ذ�ت ���رم

 �ظر د���د. �ردم د���ل آ�"ز���� از �روج �� را او � �ه �� �*ط F�/ و ���وت

  .�ود $�و� �4ر ا%���1 اش روزه #�د %7ور �ورد در

  .�د ��ز 7رب �� ا��ق در

  .دم�"ر �� از 

- ��>$.  

�� ھم در یا���� �� و /ذا��� ام ���	 ی -6	� یرو را د	�م� را 	رم ر

�ردم $� ا%	�س و7وح �� را -,�م 7ر��ن ��د یھ� �"ش. �ر/ردا�دم .  

��	ف و $����"� و �دا�ت از ���ن �� آن از ��ر�� ����� ی #�ره �� دا�

  . �د ��ر�� م�ا���� +�ق. �ود ��د و ��دان ���د،

  .دم�د�� اش ��ده �ردن "���ن ی�را را ��0ش �ن

  .م��ز� %رف ھم �� او�دم �*ط ��ر	و��ت، �وا	�م��� -
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  ! ؟$�ز� %رف �ن �� ط�6 ����: /6�م $+)�

 و دادم رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م.  ��د د�����: آ�د �,و و د���د )دا ��
��م ?ره #�م ���  .دادم ادا�� ر

�� 	ر ام %و),� �*ط -�.... ا�� ��م دل و درد ھم �� ذره �� �م�� /6�م �ود ر

  .ھ	ت �$��را �� �� ن�ا ��م �4ر

 	ت،�# �<د 	�+ت #�د دار�د ی�را "و�ش ن��ر ���	ب ��ودم �ط�Jن ھ�وز

��د �ت��%�و از $��� ل�د ن�ھ� �� ��	��  �ود؟ ��ت یرو م�

  . �داره ار���ط �و �� �و7وع ن�ا �� $دو���: /6�م

 �ب... دو�م�� �وب $,�� آره: /6ت و داد ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رش

  . دادم ��1 را را	�م یا�رو ؟ی�ر ��� -راره � و 1�%

��  د؟��ر م��ر ھم �� �ردا: ��	ت ��ت ی 

�ن د��ر �رده ;��ت �ن �� ��ر�� - � ��ن�ھ و ��ب ��ر ھم $,�� �و �� ر

  . 	ت�� یز�ا� 

 آرو�م $در��� د��ر 	ت،�� �وب %�م ا1ن �ن... دا�ت �رق د�<� اون -

 دم $# ھر �و�م�� $<�� ن�ا... ��� د	ت ����ن ��رت �� ن�ا ��)وص ��4��

  . ��رم �وا	ت

�و  .ز��� و $,�� $4� ن�ا: داد ادا�� و زد ���ر را ر� م �رم ی"�

  . �دم �,�د �� از 

  ؟ی�ذار ����م ���� -

6�م... �� -/ �� �ن: /6�م و �ده ���	 �� د	ت. م��� دل و درد ھم �� او�دم 

  .�دارم �و ی%ر��� دن��� �� $,���� I�ھ

  .ا�دا�ت ��1 ����

4, ،$ 6���  ��د ز�# �� �� ش�" 	�+ت دو -� 	ت�� ���ص �ودت �� 6ت�

�! ��ن +�����م ده���د"  ��ن +��" یرو را �0�ش د�� �وام��: /6ت. /ر

!����م  �� ��و ن�ا ی�ر $ر	� ی�� �� -راره ا/�... $�ز� �%�ر پ��" 

�ون �,وار �� �� ����4��رم  �+$ ���� .  
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  .��ود �د ھم $,�� ����� ی *��	,

 - �� ����  .ا	ت 

�رد "ر را )ور�ش ���م ���د .  

  .�د�� $دا��� دو	ت طور ن�ا

  ! داره -رار �ورا +�� یوا -

  !�د��� $دا��� دو	ت ھم $,�� د���. �ود ط�ت�� و ����� از "ر %�ش, 

�و در   . رون�� �رو �ن ا��ق از: /6�م و ده��� رون�� د	���ش �ن�� از را "�

 ذره ��.... و ��م ��! �وام�� �*ط �ن.... ���ش ا�0ق �د ا�*در �ل،�� $� -

  .ن�ھ� ����4وم،

  . م�زد %رف  ��ھ�د ی��رھ� ی�و د��ت �ورد در ھم �� ��: /6�م

�س I�ھ �� $#�ھ -ر)�، $%	�� ز�و�م �ن.. �د���: /6ت و ا�دا�ت ��1 ���� 

�� ��...  م����� !  

�و ن�ا.... $��� !�� $%	�� د����ر "�	� �� �� 	ت،�� ی�د ز�# $,�� ����
  . ���� �وب $��4 	ت

���  .د�ش�"و�: /6�م و ده��� ھم یرو را م�

 ��  . داد�� �ظر �ورد��ن در و �رد $� ����� را ��ت یرو یھ� ��س 

�� وا آن ���� ر� ش. ����-د $,�� $4� ن�ا �دل" � �� ی#طور �و... ا	ت ر
  ؟$"و��� رو یز�# ن�ھ�#

 �%�7��  	ت،�� �د ن�ا... �� ��زم ��، ��،... ا

  ! د+وق!..... رزن�"..... ا	ت ���<� اوه،..... ؟یدار رو�ن ن�� �,وار

  . �ورد ��م %�م

  و ل�د �دم ��و�� زود $,��" 

�� و �ود���� و در	ت �,��ت از ا	��6ده �ورد در ����� ی�را آوردن ��طق� ا

�ر، ���م #� ھر �دت �� ��ر م���	�� �ودن ���	ب �$ �  . ا	ت یا ����
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��م ��ر $# دو�م�� �ن �� �	"�رش: /6ت و �د �,�د �� از!  

�م د���ش ��.�رد �رک را ا��ق�  . ر

�و� �ت��%�و و �ود ��	�� ھ�ل �ن�� ��رد $� $�� ن�ز� یرو را اش $"� .  

ب رژ ���ب، ن،�� �,وار +طر، ی ���� ،$)ور� #�م �داد ،$آ� �ود��ر 

��ب، ،$��4��ر، ،یر�ھ�دز� ،$��ر�� ی �و���� "ر ���� ی�طر �  ! ل��و�� د

  ! دا�ت ��4ور ا��%�ن  ر�د ��ه #�د �����

  . دادم رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م

����� از آھو ����ن د���د �� ��4ور از -�ل ��ه دو �ن� �و و �دم�� �دا م�

 ��م ز�� ���ر ��	�ن �� را ارز���دم ز��ن از *��د- ده �� �ردم $� ����

  . دادم�� ا��)�ص

  . �ود ام $ر-� دو ی ر��� ل�د ����ا ���م

  ./ذا�ت /و�ش ���ر را آن و �رد ��ر ,ش��و�� �� ��;�� #�د

  ھ�ل، �ن�� $�� ی��7 در زدن -دم �� �رد �روع و �د �,�د �� از

  .؟ی#طور +�*م 	0م -

  .د���د )دا و 	ر "ر و �,�د 

  ...�وھر اون %�ل روز دو 4$� �*ط  �،�د دادم -ول... زود - 

 رم��  رو �وھرت %�ل روز دو: داد ادا�� و ا�دا�ت �ن �� $�و��ھ � �ه م��

  .دادم -ول... ��ش 	ر �د�� �ود�ون %�ل

�ر و ن�او����  .�ود دا� �ط،  ر�د 	�ت ���طب �ورد در %د	م ن�

  ؟$�6ر	� �رام !�" �� ����.... �وام�� ��س �� #�د �4ن، ی��ر �� - 

   � � ،ی��� �ودت 	ت�� 1زم ��... 

  !؟ی�دار -رار ا_ �� ش�� 	�+ت

  .ر�ت ا��ق 	�ت �,�د �$/���� �� و د�#ر� 

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 186

�� �و� ,م $��4 ���ت اون - ���� -ر�زه ��ل �� �وام�� رو داره �ر یھ�  

 آره: �ت�ر ��م را ��ت یرو یھ� ��س....... "و�م�� ��ھ�ش ���ھ�

 م��... ���و� �4ر... آره در	��،... �6ر	ت ھم رو ام زه��"� ����و �ود��،
�� را ش���زو.... 6م�� و �وت���ر $#: دم�"ر	 آھ	�� و /ر �$ �� ده���د ؟$

  ! /ر�ت

- ��� رو اون... �م�آرا وازم ف� ���  �وام؟�� $#  ��د �6ر	ت، %

�م، آھ�ن.. �و�� ����،.. ��� $ھ�و� ��  

 $�ر	...  ��د ن�ھ�... �وام�� ھم رو �,�دم /رد���د اون... داره �زرگ ی �*�
�ظرم.... زم�+ز�� .  

: /6ت زده ��ن�ھ ره�� )ور�م �� و �رد -طH را ار���ط �زرگ ی���د ���+$ 
  . دادم ��4ن 	ر. $�� %�ل ��ھ�ش $%	�� �� �	�زم �رات $"�� ��... �د

 	ت�� -رار 7�ن در "و�م،��� زه��"� ����و 	رد یھوا ن�ا ی�و... �وام��� -

��م 	رم -ر�ز ��ل.  

�����ت 	�ت �را و /ر�ت را م���زو! �ود ا�دازه �� -ر�ز ی �,�� یرو دم� 

 ��د�ا ���ش�ھ و )ورت ��دان %�ت در یر���; I�ھ � �ھم و �0م. ���Rد

�ن ف��<ر �رام و ن��� %�1... $�� +��*ش دم�� -ول: /6ت. �4رد.  

  . ��	ت ���رم! داد�� -ول -,ب �� از ا� �ر. ��	�م د	�ش -در���د ���ر �� 

  .زد�� ھق و �ت�ر $� ا�! -�ل 	�+ت دو. زد�� �رق $�و� از #����ش

  

   �ب؟ -

��� اش ی���ر ا%	�	�ت ف��0�4, یھوا �� دا��م $	<. ��ردم ھم �� را م�

  .���دم

  ؟یدار -رار $� ��... � و  �،�د �4ن ت�اذ +��: �رد ا�م

  . $دا�� �ھ دو	ت �� #�د �*ط -

� و �رد !���ر را #����ش  . داد اش #�ره �� ��46ر $%�
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  ! ؟$دا�� �ھ دو	ت �� #�د �*ط -

�و �� ره�� �ن 	ر ی�وا��� ���$.  

  . �د �ر !���ر #����ش. ��: دم���د

   ؟ی�د -ر�ز #را "س -

 آ/�ھ��� $,�� ام /و�� �س ی�را د	�م %ر�ت و �رده )�ف ��ر. �وردم ��

  .��ود

�*ط �و و "ر	م�� 	وال �ن.... �ن ف��<ر اول از �ون، +�� ��د... آخ آخ، - 

�ن �4ل ��+ث ش�)دا �%Rم.......... ی�د �واب د���� یرو �زرگ ی���د /ر
���  .�د م�

�رد، )�ف را ش�/,و ����: د�"ر	 و �د ����� $��   ؟یدار -رار 

  . دم���د

�!. ر�ت ����� )ور�م 	�ت را اش ا��ره ا� �ت !��ش �� �ود، ���زه %ر

�  . )ور�ش ی�د %�ت $%

 رو را	�ش د��� �*ط "س �6�م�� زود $,�� $#و���" رو �ن ی��وا ا/� -

 �$ ...����  .آره: دادم ��Rن �;�ت +0�ت �� را 	رم  یدار -رار 

- ��  ؟$دا�� �ھ یدو	

  .اوھوم -

   "	ر؟ -

  . �د �زر/�ر ھم ��ز ���دم +وض در ا�� �ردم $� ا�م د���

  .�ردم $� ذت آن از �ن و �رد $� ی��ز �����

�� #�د -$� .  

 ���ن ���,ف ی)داھ� از ب�+� ا�واع �� را ���ش�ھ. ��	ت و �د ز�� م��

  . داد

 ��  ��ص؟ "	ر ��: د�"ر	 آھ	�� و �د �م $

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 188

  ! او�د؟ 

 ف��<ر... ��+�... یوا -. دادم ��4ن 	ر و /ر�ت �4ل ذھ�م در ���ش �*ط
�ن.  

  . �دارم ف��<ر ی�را $#�ھ -

�رل. � و �*ط... �4ن �4ر ��ش $%�: /ر�ت را د	�م�� �و�م %س و ���د 

  .�ود 	�ت

 ھم دور ��ر �� و-ت #�د ھر دا�� �ھم دوران یدو	�� #�د... �*ط.. $#�ھ -

H��   

  .�دارم ی��ر �و ��رج رده از یدو	�� �� �ن -

  �؟�# ا	�ش... � و "	ره اون از

�ردم ا����ه. ��ردم ھم �� را م���� او�د -.  

   ؟ی#طور اش ����- ��)�، #*در ا	�ش.. یوا -

   �,�ده؟ -دش... �ز�م %دس �ذار

���  .زدم ",! %ر�ش د���J $����� �� ا

��ده �6س �6س �� ��ن�ھ از � /رد #����م �وو��: /6ت یز�� ی)دا ��.  �ود ا

0�� زدم ش���زو �� $آرا� ��ت. �د��رد ام  .  

�رد )%�ت و د�"ر	 	وال ا�*در ��. د��� %رف دھ��م از ذره ذره ت���� در 

  -�,م 	�ل ده یھ� یا ھ�دا��4ده دن�د �� او�د $ھ�راھ �� �ود -رار �ن

  ! ����ت $�� "� از 	ر ذوق و ��ن�ھ از ����� �روم،

 رون�� )دا و 	ر "ر آ	وده، $��� �� را �6	م آ�د، در )دا �� �� در ز�3

  . زدم ���د و داده

 $� طول *��د- �� �*ط ��رم... ���ش � ران: /6ت و �رد !���ر را #����ش
،��� 	�ک �� �<د *��د- !� و. م�ز��� %رف �وردش در $%	�� �ر/��م 

  .�د ا��ق وارد $�زر/ ر�3 یا -�وه یا "�ر#�
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 ن،�ز� یرو م�ھ� ��س �ردن "رت �� �	�ت را ا+�را7م �و�	ردا�� $,��

��ت یرو را 	�ک �ت��%�و و /ر�ت ده���د �رد $�� .  

�م ?ره #�م ��ل ز�� و ��د ی-ر�ز ��� ی�را �ن �4ن ھم رو �4رش $%�: ر
  .	رم ��دازم رو ��ل اون ��;�� ��

  .$�"و� رو ����ا -راره �و... �ود�� ی�را $4� اون: /6ت ��ده ��

  و �رده �دا ��	�� ی ���* �ن�� از را �,�د و م�ز� ی����و �� یا %ظ�

 �و�م اش $,�� ر�3 و "�ر#� ر�د"ذ ا�<ط�ف از /ذا�ت، ��ت  ر�د ی /و��

  .آ�د

  .د�ش��"و� ھم ��ر �� �ودم -

�ر� رو �ودم یھ� ��س: /6�م�L ��دم .����$ � و ا�دا�ت ����و یرو را �ر ره�
�4ر: /6ت ��$ ��$ 1�% �� ی�ر �وون او�د �;ل ��ص آدم �� �� -راره 

  !؟$�ز� پ�� رزن�" �� از �ر ��ص �*دار �� د��� رون��

  . �4�ت�� -

  .د���د �,�د ی)دا �� و د�"ر �� از $و

  .دم�"ر رون�� ا��ق از زده و%�ت

  او�د؟؟ -

  .	ت�� و%����ک ھم $,�� اون: /6ت و داد ��4ن 	ر ��ده �� 

�ن ?ره #�م ی�را $�ر)� 	�دس � و �ر/��� ا��ق دا�ل ��. �دارم او �� ر
�ردم �ن �� $�و	 ���ت و د�	6 �,وار یرو از را ر� ش $,�� ی����و .  

. دم��� $� �6س $	�� �� $� را� و ا	�رس �دت از. �ره �دت� +طر: /6ت

�%ت د���� ;�� �ودم ی�را را ���6وت ا�دازه ن�ا �� یظ�ھر ��،��� ی%ر��� ر�

  .زد�� ��د -,�م و �ده 	ر م�"� و د	ت ا� ���ن. �ردم $� ا����ب

  .�د�� ھ�راه -�ل 	�ل ده دو	��ن دار�د ی�را او�د �� د����

��ت یرو از را ��ل و ا�دا��� ف�� دا�ل را +طر ر�3 $)ور� ی ���� 

  . ره�� $,��: /6ت �,�د �����. �ردا��م
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 ��!  

   ��ص؟ "	ر ��"  	وال. �ود ا����ه او�د �ورد در زدن %رف 

  .دادم �واب �4ر �دون را �����" 

  . �ود ��ص او�د 

  .�ود ��ص �م $,�� ،$��. �ود ��ص د��� وا-H در

  .ده��ر /ل �رات -

 "��ره "�ت. زد را %رف ن�ا ����� �� �ودم �ده ��رج ا��ق از /�م !� �*ط

 #	���ده ھ� $ر�  ���� �� ���ر، د�د دا��ن ی�را را )ور�ش ���م و 	��ده�ا

  . �دم ��!. �ود

���م از یا %ظ� ی�را �(��� ��ت���� و /ر� #�د رش�"ذ. �دم ��ن�"� ام � ر

  .�ود �ش�����ر ���ن�� +�وان �� ����� ی روزه

  .�زرگ $,�� ی د	�� ��... د�	6 رز -

  .�د ���6وت $�� -,�م �ظم $� و ��د یھ� �"ش ل�د

  .�وا�د را ���م. �رد � �ھم و 	��د�ا )�ف �����

. /ر�ت را م���زو دو ھر و ر	��د �ن �� را �ود H�	ر و �,�د /�م #�د ��

  ؟$�و�: د�"ر	

 �4ش، �6س: داد ���4م دا�ت؟ $وا��� ن�#� �� دم�ر	 $� �ظر �� طور �# 

   +��؟... ی�د ��ود..... یر�� $� ا1ن

  ! دم؟��� $�� �6س %ظ� آن �� � ر

���د. ا	ت $��6 	وام �واب دم���� و �رده درد���م یھ� ��ر وارد را ھوا 

 ��ت $�, -راره... �د ���ر %�1: /6ت و /ر�ت �4ل ش���� یرو $��ر� 

  . ی��ر ذت ازش � ذره، �وش

  . �ردا��م +*ب �� -دم م��

  .م���� �ر ��ر ن�ا "س از ��ودم �ط�Jن. �د ��ر�� م���زو دور ا� ����ش ���ر

  !�ورا؟ +�� -
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�و  ��  .�داره �رس ا�*در �� "	ر ��ش، آروم... ی��ود یطور ن�ا 

�م ?ره #�م ����� �� �  .�ورد در �� 7ر�� #�د ھ�ز��ن و ر

  .�ورا -

  .�ود در "�ت او�د

  . داره ھم $�و� ی)دا #� طون�� یا: /6ت �����

����م �,و و زده "س را ش�د	�  . ر

 را ����� ی آھ	��"  �وون"  	��دم،�ا. �د وارد او�د در، �� دن�ر	 از -�ل

 را ����� ی ��ده $��� ش�" %7ور از او�د �وردن �� و ده��� 	ر "�ت از

��د ا��6ق ھم �� ھ�ز��ن ھ� دن�د و ھ� دن��� و %ر��ت ن�ا ���م و. دم�د�  .ا

 ر���� �� و ��د 	رش "�ت د�	6 رز /ل ���� �ردن "���ن ی�را او�د وا��ش
  .�ود ھ�راه

  .	0م -

  . آ�د �,و �����

  .ر�ت ���ر او�د $#�رھ از 	ر+ت �� $زد/ � 6ت آن

� ن��و4#�ر �دون � �ھش $و �د ����� %7ور ��و�� د��رد $�� در $%ر

�ش $� ی #�ره  . �ود �ن ��و�� %�

�ون... ��� �� 	0م -    او�د؟ آ-� #طوره %�

 ��ل آوردم ��طر �� �ن �<د و �د ده��� ����� 	�ت ر���� �� او � �ه اول

 ��;�� #�د ی�را او�د. دارد -رار د	���م �ن�� ھ�وز ����و ھ�ر�3 ف�ط ���ت
 	ر یرو ��ل ا�دا��ن ی�را �ر)ت ن�ا از �ن و /ر�ت را ����� د	ت �و��ه ی

���ردم ا	��6ده د� .  

  . �ورا $�رادرزادھ ھ	�م، ����� -

  د؟�ھ	� ن�ر%	�ا� آ-� د��ر -

  .......ا	ت ا�روز �ورد در �و#وو �� �ورا +��... �,� -

�م �,و�  . ام آ��ده �ن: ر
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� را ��ل از زده رون�� ی آ�6�� ی�و ��ر #�د و ا�دا��� دوش یرو را 6م�

�ر	��دم /وش "�ت .  

  .��-��  /ل... �دم �و�%�ل ��� �� �$آ��� از: /6ت �����

��رش "�ت را /ل ھ�وز. ���4رم: /6ت و �د ����� $�� او�د � � �� دا�

�م در 	�ت و /ذ��� دو ھر ���ر از. �ود� یھ� �وت م�� �ردم "� �� %�ل در ر
   ؟$��� ���� 	ت�� $��4, $�ط��J: دم�"ر	 ر�3، $�و	

�رد $� � �ه ره�� او�د �� ����4، ���د ن��زر/�ر �� �� �ود ����� ���ط�م 

 �ده ظم�?, ی ?ره #�م ��و�� �� دا�ت و�ود $�� $,�� ا%���ل ن�����را

  .���د

��ر 	ر+ت ��... �� �م�� ��� �� ����� �د د��� ��م $� �4ر �� %�1: /6ت 

�� �و�� $,��: /6�م %ر�ش �ن�� و �رده )�ف �� ���� ا/�... ی�دار ��4ل �$

� �� �زن، ز�3 +�رف �� $دا�� ی��ر� او�د از �,و�ر و �%	ن م،�ر

�ردم �رک را 	�����ن.  

  . � ذره �وش -

�ن ن��"� و-ت��ردم %س $�و��ھ ی ��),� در را %7ورش ھ� ",� از ر.  

��  �و��؟ او�7ع: د�"ر	 آھ	

  . �ر/ردا�دم ����� 	�ت را 	رم

  . دا�ت ب �ر را ���د ھ��ن ھ�وز و �ود 	��ده�ا در #�ر#وب �ن��

 /ل ن�ا.  	�م�� �ط�Jن: /6�م! �ود �رده "���ن ��رش "�ت را /ل ھ�وز او�د

 ی�را... /ل: دادم ادا��! �����؟ �� �ن ����د، $��6 $�	 #� د�د از �ود -رار
  ���؟

�� ���  .آره: /6ت $�و��ھ ر�

. د��� و /ر�ت را 6م��. دا�ت ادا�� �ط�% در از �دن ��رج �� ا��ظ�رم

��دم�ا	.  

�م ��1�ر را 	رم اش #�ره �� ���ر د�د دا��ن ی�را. آ�د �ر !��زد�  . /ر
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 $� ا%	�س ام $��� در را +طرش ی�و ?,ظت. �ود �ده ره�� #����م ��
�ردم.  

�� ی -6	� ���ر�م �دت ���م در �ن: /6ت آرام و ��رده %ن ھ��ن �� و آھ	
  دار�د +وا-ب از ا��4رم آ�وب. �د ن�	�  ام ���	

  .�ر/���د �ر	�� و ���� را� دو��ره. ر�ت �ن�� از 	ر+ت �� او�د و �����

  �و��؟ $ ردو��� �ر رو �ن �وا	�م و-ت ھر -

 دار�د ن�ا از ا�)را�ش ام �وا	�� ا/ر ��واه �*ط: آورد �ر !��زد را 	رش

 4ردم�� �س را اش �ده ا)0ح )ورت �� ا/ر داد؟�� ���ن $وا��� #� �ود

�# ���   داد؟�� ���ن $وا

�رد ��ز م��را را در. �ردم ��4ر ب ر�ز و �ردا��� +*ب �� /�م !�.  

�ش را /ل ھ�وز #را. زد دور را ل�ا�و��. �دم 	وار�" � � ��  !�ود؟ دا�

�ش. �د 	وار. د�#�" ����م در �رم و م��0 ��ر ن�ا +طرش ی�و� �ر�ب را 

  . �د ����� $)�د یرو و �رد

 دو�ت �وش �,وار و �ت 	�ت �و��م $طو�1 ا�دازه ن�ا �� یر���� �� #را

   �د؟ �,ب ا	"ور�ش

  . د�	6 رز..... �ورا -

�رد رو�ن را ل�ا�و�� و /ذا�ت م�"� یرو .  

  .�دم ره�� /ل �� ���ط�Jن و �ردد

  ! او�د

  .�د ده��� ر�ش م�� 	�ت � �ھم

 و �ود م�روزھ� ن�ا ی ���ده F�/ و ده�#�" ھم در و �وب ا%	�	�ت ���م ل�د
  ��ص؟ "	ر ��"  د�"ر	 �� ����� ��طر ن�ھ� ��

  . /ر�ت �4ل ذھ�م در د��رد $� او ��م" 

  . او�د -

  .�4رد � �ھم، دم�د را ش�",��4 رزش
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  . �ود �رده "ر را ����م او +طر و /ل ی�و. �ردا��م را /ل

���ر ی��7 در <)ر،�و ���ن�� ���ر ل�ا�و�� ���ل �و-ف 	� I�ھ ?روب، ی��
  .م��ورد�� ز��ن �ر ی ر�د �0م

  

 � ر��	 ر���5 اش #�ره 	�ت 	ر+ت �� � �ھم. /ر�ت را �$ط0 ی ره�د	
 $��/��� �وا��� ی�را یا���ر. م�او�د ���* از زود�ر 	�+ت �� ��: /6ت. داد
�� ����  . �د وارد �ن از -�ل. زدم ���د او �� -در���	���. �دا��م آ��� $

 /�م و �رده رھ� را �د�م ���م +07ت ا�*��ض آ/�ھ��� ده،��� $*�+� �6س

 �زرگ 	�ن رو�ن ���� ی��7 از اول � �ه ھ��ن در. �ردا��م �,و �� ی�,�د

  .داد $� +ود و -�وه ی�و، آ�د �و�م �4ل �ر�H و

  .���ب م�,��<ط -

 "�ت را او او�د، ی �ر�	�� ی��زو ���ر از و �رده ل����� را	ت �� را 	رم 

%ظ� �دون $و �ود دا�" �ر�ش�� از $��� �*ط. دم�د $#و� �,�د ��وان�" 

�م را $ا)�0 �%�د �46ر و د��رد یا����.  

 و درون ���ر �� ر�3 د�	6 $<��� �*��,ش ر�3 �ه�	 و �زرگ د	� �ه از
  .�ت�ر�� $4�	را� وان�

  .	0م -

 آ-� �� ��: /6ت ��د، �دا ا� ����ش �ن�� وان� از را � �ھش �� آن $�

  .داداش یاو�د �وش... او�د

��% �,و �� /�م اردو او�د 	ر "�ت. دا�ت $��ر�� %س اش یزد� ی 

  .�ردا��م

 در �%�د�%$ ��  /ر�ت، $� د	� �ه از زده رون�� ی و� ر�ز را دوم وان�

 #�..... �دم �و�� $%	�� ا1ن �� یاو�د و-ت 	ر ا�*در ���ھ�: داد ادا��

  ��ن؟ او�د ��ره

�<�ب %ر��� ن�ا از ��ر�� -راره: /6ت ��$.  

  . د���د )دا �� �%�د
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 آن ��. �رد $�� دا�" د	�ش H�	ر و ��د %ر��ت ی�را را $��ط* I�ھ ذھ�م

  ! �ود؟ ی��ر #� ��5ول ب�?ر و ب�+� د	� �ه

1�� داداش، ن���.... ���ظرم )�را�� $� - ��  

   ؟ی�ور��

ط�6 �� دو: /6ت و داد ��4ن 	ر م��را او�د.  

. د�#ر� �ن 	�ت �زرگ ی���د �� �%�د 	ر و 	��دم�ا اش ���� �� ���� -

��Rن ��ن ی)دا �<د یا ��;�� و �ورد $	�	4� ���م وان� �7��� ی�� "ر را 

  .زدم ���د اش �ده /رد #���ن و ���ده ��ز دھ�ن ��. �رد

  . 	0م -

: /6ت او�د 	ر او�د ی�را و ر�ت ����� �ن 	�ت را اش ا��ره ا� �ت

  .�ود��

�� ی)دا �� �%�د�  �ورا: �وا�د را ���م ��دار و /ر

%. �ود �رده ���6وت را ظ�ھرش وزن، ا�7�� و �وھ� �دن "�ت �م $)�

  از ر�? و د�ر	 $� �ظر �� �ر "��� اش #�ره

  . $ا)�0 ی�د #�ق: /6�م. �ود �ود��ن $ا)�0 �%�د ھ��ن ���،�ا

 را%ت، �رد؛ $� �روع طور ن�ا را ��4�� �ط���J روزھ� آن $)�% �ورا

 �و� ل: زد دور را ��وان�" و د���د )دا و 	ر "ر. �وخ و L�)ر )�دق،

 آ?و�ش. �ود �ن 	�ت م��	�* و H�	ر و �,�د ش�/���� $)�% �ورا ی�د

�رد ��ز م��را را.  

  .د�در���� ����4 ���د ن��زر/�ر �� )ور�ش

  . /ر�ت -رار ��ن �ن�� 	ر+ت �� او�د

  ���ده؟؟ رو �و ی"� و د	ت ��و�	�� ھ�وز ا	0م: /6�م

  . د���د �,�د

�و�	�� ا	0م� ....  داد ا���م رو ��ر ن�ا ا1ن ن�ھ� ت�-�ط< �� ��ن او�د $و

  .�دم ره�� ���د �� او�د یا�روھ� �ن�� ا�م $�� $#��� �� ی�د ی #�ره ��
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F�" -در �<د *��د �%$ ���ردن ��H ��5ول $�وا� �رد  �4� ی �4	�� یھ� 
 و ر	��د ز�� �� را �ود -�وه ����ن 	� ی%�و $��	 �� �%�د �ود، وان�

�رد ا����ب ��	�ن ی�را را �*��,م $)�د.  

  ! $�ود� ����� ��ورم: /6ت

��.... ی�4رد یر���I 5�ھ��� ی�ور �� ،ی�د �ر �و� ل ا ��,$ ���	 

�%�ل -��ل �*ط $��4 ا�م ا�*در ا/� ھم �و: داد ادا�� او�د �� رو و 6ش��و) 

  . �ر�� ���ر �ودت �� زدن ���د ی�را $,�� "س $���

  ....و �وش ر�د ھ� �و-H ھ�ون �;ل -. /ذا�ت �*��,م را ������� از 4$�

 ا� ���ن �� و آورد ��1 را د	���ش /ذا�ت، ش���� �� را دش�	6 یھ� د�دان

  . داد ��زاو �دھ�ش ��*�ض

  . دا�ت %ق. �رد $�� دا�" او�د ف��و) ی�را را $���	� �,��ت ا� �ر

  .او�د د��رد $�

� �رد ا)0 -�ل 	�ل ده و �0م ا�� �د $�� �%	وب یر�/ /و�� و $���
  .دم���� $� او �رح ی�را را �%�د %�1ت

  . �ده ���ر $,��... 	ت�� ��: /6�م 

  .داد ��4ن 	ر ��	�ر از $����� %�ت �� و �رد /رد را #����ش �%�د

- ��,$ !  

. �دم ره�� او�د %�ت $� �رخ�� ��. ا	ت ���ھ� از �ر �#	ب �را�ر ھزار

  ! �#	ب. زد ب را �����ش �%�د ی%ر��� �� �	�ت $وا��� ن��و4#�ر �دون

 او�د $ا�دازھ �� او $و �ود ���	ب او ی�را $)6� ن�#� روزھ� آن د���

  .د�ر	 $� �ظر �� ���6وت -�ل 	�ل ده یآ��� �$رزا��

�م،�"ذ $�� +�وان I�ھ �� را �ر �#	ب �را�ر ھزار. ��ود و �ود او�د ھ��ن� ر

  !�ردا�� و ��ر��ن �ود، �0%ظ� �� و �ر�ورد �وش او

�)ور $�و� $��: /6ت �%�د ��  .�دم �و�� و �و�%�ل د�ت�د از #*در $
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� از ���: د�"ر	 او�د �� رو �%�د.  ��ت���� دو��ره �� �و�%�م ��م -$ 
  د؟���� $� یرو  ��ھ�د

  . ��ه !� %دود: /6ت و /ذا�ت ز�� یرو را �����ش او�د

  .�د دا�" $�%	و	 ر���5 ش�)دا در و !���ر �%�د #���ن

 	�ت �و��ه یا ��;�� ی�را او�د � �ه. $�� $��6 �� از رو اون $�دا�� %ق -

�و: داد ادا�� ط,��4را�� �%�د. �د �%�د ی #�ره ��و�� �<د و د�#ر� �ن 

... م�/�� د���ش #*در و م��� دا�" رو �ورا م��ود ����ق #*در �� �� $دو���

  ؟ی�زد $%ر� I�ھ #را

�)ور   �ود او�د �� /ذا��ن 	ر �� 	ر و $�و� !� �%�د ��0ت از ام ��او

  .دا�ت $	�� و ت��د �0�ش ��د %ن و ھم در ی #�ره ا��

���س I�ھ �وا	�م ازش �ن: /6�م او�د از د��ع در و �ده ل����� �,و �� $ 

  . ��� ��ر �� �و7وع ن�ا از

  ! #را؟ -

  � 6ت؟ ��ت

   رو؟ $# -

  . �دم ره�� او�د �� �ردد #�م ی /و�� از

   م؟��4رد �� $��?ر و ب�+� ی��رھ� #� �و �ردن دا�" ی�را �� ن�ا -

  دا��م؟؟ ت�اھ� ب�?ر و ب�+� ی��رھ� �� زدن د	ت ی ا�دازه �� ��ن��را

  . �دا�ت /6�ن ��� ی ا%�*��� یھ� ی��ز وو���د: /6ت او�د

�� ھم در یا�����  .�ود او�د ��و�� و7وح �� �%�د ی ر

�و: /6ت �ن �� رو �� �>�  . ی�د ب�? �رم ا��%�ن ن�آ�ر 	ر د

�ون	��� �%وط� ی�و ��ر #�د رو �و ا	��دھ� و دا��4ده یھ� �#� از �� #�د 

�ر ی وا	ط� �� یط�ھر ا	��د م�دا�� ��ر $%� �ود�د، ده�د� ازت $%	�� د

�� ا��%�ن� رو درس �*ط �� داده م�� و ده ��ت �,	� 	ر ��ت�? ���ت و /ر

 ا�)راف دا�� �ه از د�ر	 ��ر �� م��ود ���ظرت د��د �رم ی�را... $�� "�س
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� و یداد� ن�ا $�دا%��ظ �دون �� �ود د��< �و از م��د س،�و���ا� , $ر
 %�ل $����"ر و ����ر ھم در او�7ع آوردن ��طر ��. ی�ر یا د�<� �� یطور

 	�ت یط�ھر ا	��د از ��رده ن�ا م؛�� و ده. �دا�ت $�و� %س م�روزھ� آن

 ن��ر �و#! �ن �ردم؛ $� �<�ب �ودم از ا�� ��ود ���ظره ر�? ھم $,�� ر�/
� �ودم، �داده ا���م ام $ا��%�� ��ره ���ت یر� �"%$ � آن �� م�� و ده +دد $و-

 $� #�م �� ا�)راف ز��ن در م�ھ� �ر/� �ن�� ��رات  ر�د از ���6وت ا�دازه
���دم! د�ش��د �ن آ�د  ��� ��. �د �%و آھ	�"$   .دادم ���4 $)�د

�� �ود یطور ط��را... �و-H اون - ��ردم $�� دا�" ی��ر I�ھ ی�را $�ر).  

 آھو ����ن 	4�� و ���� �وت �� آ�دن ���ر ی�را $�ر)� I�ھ �ن -�ل 	�ل ده

  . �د ن��"� ��و�� 	ر+ت �� � �ھم.�دا��م

� د	�م 	�ق یرو ز�� ر�ز از او�د ا� ���ن�  . دا�ت ����ظم و آرام $%ر

����ن ��. آوردم در %ر�ت �� )ور�ش 	�ت را #����م ����  -�وھ�ش $��

  .�ود �ده ره��

� م��)� م��د ��H ھم دور دو��ره �� 	�ل #�د از �<د: داد ادا�� �%�د� م�/ر
  .م��� دات�" $*�طر ھر ��

 ���	... ی��ود +7و $ا����+ ��I �4�ھ ی�و و �دا�ت ��ر ازت �س I�ھ

  �د؟�� �دت� رو $ھ��� $��

 دات�" 	�6رت ق�طر از �ود -رار �رد، $�<ر� �6ر #�د �� رو �� 	6�ره، ����ش

�� ھم �<��ر دا�� �ه �� #�د �� $%� ��... م�د��ر	 یا ����� I�ھ �� ا�� م�

���  . داد ��Rن $��6 +0�ت �� را 	رش و م��رد ��4

  .�ود $�و� -,ب -وت. �ردم $� ا%	�س را او�د د	ت %7ور ھ�وز

- ���  ؟$)�% �ورا ی�ود 

. ��ودم یدوڑ ی�� $,��: /6�م. /ر�ت �4ل م���� یرو $���ط��J و �م ���د

  .��	ت ن�ا ا1ن �� ���ا ��م: /6ت او�د

% �ورا $	0�� ��: /6ت ��ده "ر و /ر�ت ��1 را -�وھ�ش ����ن �%�د�($ !  

  . د��� 	ر را ����ن �ت��%�و ���م ��4ره� و
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�� ��1 یا�روھ� �� �ن� ����� �� او�د 	ر ��Rن ا%���1 و دم���د �ش���� �� ر

  .�ود ��	ف ی

- ����  .یدار $-��  ی 

�  ./ذ��� �ورد در 	وا1�ش ا�دا��ن ر���� �� ی�را $%ر

 �,�د ز�� 	ر از ز�� او�د �� ھ�ز��ن. �دم ��و�ت ���: /6ت و �د �,�د �� از

�! �ورد در �%�د. �دم !� Jت��ز� ���� "ر اش $دا��� دو	ت و ���ز ی 

� ی	ر �� 	�ل #�د ن�ا ی�و... �ود�� ی *��	, ����ا ز�# ھ�� -. �رد $%ر
5��� �� رات���� ��ه "�F #��ر �رده، روز�ر �� و ���ر رو ظ�ھرش �� دادم 

�� یھ� ���� �ل ش�"���ردم +وض رو  .  

 "رت و �ردا�ت رو ز�� یرو /,دون د��ره �د، د+وا�ون "	ره د��ر ��

 ت���4 ازت ,م،�و� �ن /6�م... ���� �و �ورد /,دون داد $�� �� "	ره �رد،
  Rل "ول ھم طرف "	ره ز�دان، ی�ر د��� ��م

  . دم���د ش���� د�دان ���د ��. داد ��م رو ھ� ����

 "�ر	�ل... ^د�� ش�" F��� یدا	���� ن�ا از د�<� �� د-ت #�د ھر: داد ادا��

  �ن�� �وا	�ن�� ھ� �#� �ود، ز��"�

�� و او�د وو���د �� م���� ھم دور $	�+� #�د����ر... �ت�ر ��م رو  �� 

�0�ر�  .د��� ی

  �د؟ $# �<د -

  .دادم ت�ر�7... ا	ت وو���د وا-<� طرف �د �<,وم $#�ھ -

 ھم �ود�� از ش�طرا% ھم: /6ت ?رور "ر $%� �� و داد ���4 ��وان�" ��

�� ی�را �وا	ت�� $4� ش�" روز #�د.. 	���ش�� +4س ازش �ودش ی 

  .��دازه،�ذا��م

  . �و� ,� -

  .ق�+� 4�$	�  و ��د ی ��زاو $�, دا�ت، $��+� طرح ��وان�"
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 آن. �رد "ر را ����م $ظ�?, ی -�وه ی�و �ود "ر ��وان�"  ر�د 	�ت 

 و وان� ���رش -��ل ر�? �<داد �زرگ، $)�<� �#�ل� �ه،�	 �زرگ د	� �ه
  . ظرف و ����ن

 درون یظر��� $4� دا���د، %7ور آ�"ز���� ی��7 یا���� در �رد دو

� را �ف ی ر�د و �	ت $� را �!�	$ �$ ���, )�L: /6ت �%�د. د�$ 
��! ��ردم در	ت 04�$...  

�ون -راره ھم ��م ی�را�� ���و... �دم "�	 �� ��   ؟یدار دو	ت "�	

  ��ر	��ن؟�� �رم -راره: دم�"ر	 و �رده !���ر را #����م

  .د���د

  �د��س -

�م... ���ش�"�  او�د از $�و��� �،�+� د	

  .ن��"ر	 او�د از $�و���

  . داد ��4ن 	ر م��را �*ط او�د

  ! ؟ی�رد یطر�دار ازش #را �ورا: و/6ت داد ��4ن ھوا در را د	���ش �%�د

  . �#	�� و �%�ل -��ل ر�? ھ�وز "	ر ن�ا! �ده ���ر $,��

  ؟$ھ	� $+)��� ازش #را: /6�م ���د ��

  . �ود 	��ده�ا !��زد $,��. �ردم $� ا%	�س 	رم "�ت را او�د %7ور

 ��ھ� !�.... دارم $��ط* ل�د ��: �د �ر !���ر و !���ر �%�د #���ن

   و�ده�� در )داش و �رده دات�"

�ن ?ره #�م �دا�ت -)د. �وا	�م ازش �ودم �ن -����م او�د �� را ش�ھ� ر 

��د .  

  .�دا��م رو �س I�ھ دن�د $آ��د/ �ن: /6�م

�� د��ع ازش 	ت�� 1زم: /6ت و �ردا�ت �,و �� $/��$.  

���  .دادم�� ا���م ش��را را ��ر ن�ا �� ا

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 201

  . �ورد ��، �رده �وت ��زه �ن ��در -

  .�د �%و ا��ش و ر�ت ��1 ش�ا�روھ�

  ؟$�ر/�� ن�ھ� ��طر �� "س -

,	� ا)0ح را �0�ش و �ز�د �ر/��ن از %رف دادم ا��زه ھم او ��  م�� ت�

�� ی�رد �� رو. �4ردم �$ �$ ��  .�ر�� !�� و ی#� �را�ون: داد ادا�� د�

  ./ذا��م 	ر "�ت را ��وان�" آ��� از �,و�ر

 ا/�: /6ت /و�م !��زد. �رد �م 	ر و 	��د�ا ���رم او�د. �دا��م $�و� %س 

 ��ھ�ش د���.. �و�م: /6�م آھ	�� و داده ��4ن طرف دو �� را 	ر..... ی��وا

  . �م�� ���ر

  .ی�د ا����ش ا1ن $	��� ���ور -

�ردم � �ھش و �ر/ردا�ده را 	رم ���د ��.  

 ن�ا... $و � م دروغ �ودم �ورد در ���ون 	ت�� -رار... 	�م�� ���ور �� -
  . �داره $�و� %س ھم �ردن 	4وت

�*ط و-�� $�<7 	ت،�� ی�د "	ر ھم ���ھ� او�د: /6ت �%�د 7>�$ �� و-

�� �د�� ش�" -�6��� ش�" ی د�<� �;0... ده�� ا���م ھم $�و� ی��رھ� $ا 

  .دم�#ر�.آورد /,دون �� �رام �ود او�ده

  . �ود ن�ز� یرو �رگ و ��خ "ر ی	� �ن �� �%�د $ا��رھ

- ���  ��د ل�د و/ر�� ام $�و� "	ر �ن � � �� �ود ن�ا ی�را �*ط اش ��ھد ا

  .�دا�ت یا

  . دم��� ,ش��و�� ز�3 ی)دا �دن �,�د �� ھ�ز��ن را او�د آرام ی ��ده

 و آ�د �,و �%�د. �د )%�ت ��5ول دور�ر /�م #�د و /ر�ت ��),� �� از
 �� و �ده �5رور�ر �*ط �4رده $�ر- 	��� اون �� $,��... ���و� "	ر: /6ت

  . ا�دا��� راه �ودش ی�را $%	�� و در	ت $ز�د/ و ��ر

  . دا��� رو �ن یھوا $%	�� و-�� #�د ن�ا: /6�م
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- 1�% �� � �ده �ر)ت �� ��... م�دار رو ھوات �� ی ھ�� ��ش �ط�Jن $�ر/�

  .م��� ��ران رو ��ت��و�

  . �4ردم ی��ر I�ھ �ن -

 و ����ن �وان، �رد ھ�راه. �ر/�ت ز�� 	�ت و داد ��4ن 	ر م��را ���د ��
  .�دم ره�� او�د ��. د�#�� ز�� یرو را ���د	� ش�"

 و �ردا��� �,و �� $/��. �ود ,ش��و�� �� )%�ت ��5ول ھ�وز د��د $,��
  . �د �,ب وار�د ی /و�� 	رش، "�ت �� �و��م

�و	ط -,�م �رم �وازش �;ل ا%	�	م$ �. �ود /رم و ��ر��ن و �و#! $د	

  .$��-د و آ��� و ف�ط ی�د��و��

�� ����/$� ���م �,و �ردد و آھ	�  . ر

  ن��و4#�ر ا�� �ردم $� ا%	�س را � �ھش $��	� . 	��د�ا )�ف او�د

  . �دا��م او �� ی �و��

 %7ور ���رم ����. ��	�م �*��,ش $,�� $� �� ��ر ن�او. /ذ��م ���رش از

�ردم $� ا%	�س ام ���� یرو را د	�ش و دا�ت .��� $�*�� �;ل �*��,م ی�
  . د�د�ر	 $� �ظر �� ����6وم و ز�ت یھ�

��ردن ��  یرو! ر�3 �ه�	 یوار�د ی��و�". �رد ر���5 ز�# ھ�� ���0و ن�او
�م $)�د	��.  

 آ��� و ��! $%	. آوردم در %ر�ت �� دھ���, یرو �رم را ام ا��ره ا� �ت

    ذ�ت؟�� 	�ل #�د. �رد "ر را و�ودم ���م

  . 	�ل ده از ��ر�� $,��

   �ودم؟ �رده �را�و�ش �ن

���ر �� � ر���5 ز�# ھ�� ا� �ر دو��ره $� ی)دا دن��� و ا� ��م �� $ا�د
 ی ���و+� $	�� !�ار. آ�د�د در %ر�ت �� آھ	�� و �رم ا� ����م.  �رد

Gymnopedies .���� . آوردم ��طر �� را��ش ی/ر�  .را د	

 و $ر+,�ا� و ن�%	 ر�ا� �� �ودم $آ� ���م ���� ی�را. ش�ھ� ��ده ی)دا
  .��ود�د �ودش
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�رد $دا��� دو	ت و ن�ر�� م��را را �ودن ن�ا ��و�" ���وک ی)دا  .  

 او�د +طر ی�و. دا��م دو	ت را �ودم �و��ه و ر����"ذ ی %ظ� ن�ھ� 1�%،

%ظ�، ن�ا. �رد "ر را ����م l*�-د �ظ�، ن�ھ% $� دا�" ادا�� ت�ا�د �� د��� 
�رد.  

  .او�دم �ن. 	0م -

�ر $ز��� ام ا��ره ا� �ت. �����م را $+�دا,� م��ر ی)دا �� ��;�� !� از 
�س ی�را ,��رد �<,ل د�	6 د� .  

   ؟ی#طور �%�د -

  و�ده؟�� �س I�ھ ھ�وز

  !�ود 	��ده�ا دور�ر /�م #�د م��ر. �د "ر ا�! از #����م 

���	ت؟ �وھرت... $+�دا,� یاو�د �وش - !  

  .د�"ر	 را 	وال ن�ا ��ده �� �%�د

  ��4م؟ �6س یذار�� -

�رد �ن�� $��� ظ�?, ی %�� �� را ا+�را7ش.  

  ! او�د؟ -

   "	ر؟ �4$�� ��ر $# ����ا �و

  . یاو�د زود

��4 را ھوا. �د�د ��و-ف ا� ����م �4�  .دادم رون�� ام ���	 ی -6	� از 

 �ودش و-ت ھر �ذار: /6ت %ر�ش �ن�� او�د... �� ھ	ت �6ر ��: /6ت �%�د

  �؟�# �ن��ر: /6ت م��ر. �وا	ت

 و /ذا�ت ز�� یرو را 6ش�� م��ر. دم�#ر� $)�د یرو از �دن �,�د �دون
�ردن ��ز %�ل در ����و یھ� د  . �ر/ردا�د را 	رش "�

 م��ر. �ود داده $���6و� ظ�ھر او �� ظش�?, ش�آرا و �رده ر�3 ی�وھ�
�,  . �ود $+�دا
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  .��	ت ن�ز� یرو. د�#4 ا�4م. زدم ���د. �رد � �ھم ���د ��

  

  ./ر�ت آ?و�م در و د��� X�� ی�%�د !�� �<)و��

 �� را ام /و�� �ت�ز �رد، $�<ر� �ن �� را �ب�ز ھ�	رش %	�و�د ��!�	

��. ����ت $� ��!�	 ��طرات �ن�� از �را د،��و	 �وق� "ر ی���در ون�

 �وردن ھم �ر و #���ن دور �دن �ه�	 ��طر �� �<د و �رد ��/ر )دا و 	ر

�رد ��/ر دو��ره �ش�آرا.  

� د�د $ھ�  �� داد�د -رار �رم�ا�� در را $)�د ن���1�ر�� �ن �� �	�ت $

��  . م��ود �6ر ��، ����د دا�

�� ی �وا�ذه �ورد و ��	ت #"م 	�ت م��ر� I�ھ ا�� /ر�ت -رار �%�د و ون�
�0� ن��ر �و#! �س$ �� او�د �� ���د دا��� $��را%� و ا+�راض ����� 

  . �زد

 ی���د $/�ھ و 	4وت در و �رد ا����ب ��	�ن ی�را را را	�م $)�د او
  .دا�ت %7ور ���رم �%و

 ام $�و�%� و ��ن $�و�%� �و7وع را�ون�" ھ� )%�ت اول ی *��د- ده و

 �%�د و �ردم $� #� �دت ن�ا در د�"ر	 �<)و��. /ذ�ت دار�د ن�ا از

  .داد را "�	�ش

  .�ر/��� ��درش �وت ��طر �� �ورا -

6��د ت��	, و داده ��4ن 	ر/ .  

 ا� ,	��ن در را 	�ل ده ن�ا ���م �ن ،ید��رد ن��و4#�ر �دون آ��� �ظر از

  .�ودم /ذرا�ده

��� ی ره�� � �ه و �رده ��ت ز�� ر�ز را ا� ����م دم،��� ھم یرو را م�
�م ده���د را او�د�  . /ر

 دا�� �ه اول روز: �ود ده�د �را �� /6ت ی��ر ن�او از �رد، �روع �%�د

 ا�*در �� پ�� �وش و �و� ل د��ر �� ،ید���د��... د�ت�د راھرو ی�و

  .�ورا ی�ود ی ر�� #� �وون... �ردم 7<ف... د���د�� -��3
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  .�د�د $� �ن�� �رز و %د $� %�1 اش $� �ھ� یھ� $�و�

�م�� را -�ل 	�ل ده $ا)�0 �%�د %دا-ل �� �����م، $� را $ا)�0 �%�د���� 

 ده��و� ی)دا. �دا��م �0�ش از $��را%� و ید�ور ی�را $,�د ن�����را

��. �د /م ��H و �ن ی ��ده در $�,�4 �� او�د ����ن �دن� �د���: /6ت ون�

�� ی�و $�	�	 +,وم ید��را از �� دو��: /6ت ��!�	 �د؟ د+وا�ون ���ر 

� +4س دا��4ده یورود یھ� ",� یرو دو �رم� $دا?و� یھ� ����- #� م،�/ر
�  .�و-H اون م�دا�

 $�%; #� آخ آخ... $و7�+ ا	��د �زا %*وق �0س 	ر: /6ت $	�و� �0ل
��د راه $و7�+ ا	��د و %	�م ن���  .ا

�� روز اون آخ آخ: /6ت �%�د �  .�ود �رده �وا�ش �0س 	ر ��6ر�

 %7ور ��طرات ن�ا از $��� در �ن... ا�� دم���د�� ��طرات �� آ��� ��

  .�دا��م

 $�. �ود دا��� � � �ود ��و�� را %وا	م ���ھ� ش�ھ� وا��ش و او�د 
 �0ف �ر. آورد $� ز��ن �ر یا �,�� #�د $/�ھ و �ود �ن �� %وا	ش د،���د

 �ردا�� و ن�	�  ش�ھ� ��ده ��!،�	 ی)دا یز�� و �%�د �,�د یھ� -�*��

  .�ود

 �ن ��م �و4#�ر !�� #ون �رد +وض �ودش ظرف �� را ام $د	� ش�" 

  . �داد !�� ی �ده �دا $��4 و �ورده دھ�ن #� �ل �� ھم $��اھ� I�ھ و �ده

6� وھ�/ �� �ظر �� �ظم $� و ده�#�" ھم در و �,وغ او�د �� دن�ر	 از -�ل 

 در $ھ�  او، دھ�ن از ط��J��� "ر و آرام �,��ت آن �روج �� و د�ر	 $�

  ./ر�ت �4ل دو��ره ذھ�م در ����� 	وال. داد�د $� /وش ���ل �و�� و 	4وت

  "��ص؟ �رد ��" 

 د�%� د��*, ��. �د�ز $,�� آ�د، $� #�م �� ��H در و7وح �� او�د ��6وت 
�� ��H ی ��ده ی)دا دادن، درس و-ت )در ا	��د %�1ت و #�ره از $ر	

�7�  .�د ��ز در. �ود �رده "ر را 	�ن �زرگ ی

�� !� ر���Y �� �ود داده �م�" �%�د �� زاده 	�%�ن ت�ھدا+�	 �� H�� ن�� 

  .�ودم ���ظرش. و	ت�" �واھد
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 �� یا 	ر�� �,وار و �ت. ���د ;��ت %	�م یرو � �ھم و �رده )�ف ��ر 

  . دا�ت �ن

�و رو�ن، یا -�وه R�ف و �,�د -��ت. �ود ا�دا��� ��زو یرو را �ھش�	 ی"�
  . در�ت

  ./ذرا�د $� $ورز� ��� �ه در را ی�د�ز ز��ن د��رد $�

. د�ر	 �ن �� و /ذ�ت ��H یرو از $"ر	 ا%وال و 	0م %�ل در � �ھش

  . �د �%و 	ر+ت �� ���دش

�ردم $� ا	��6ده ی�4رار �,��ت ھ��ن از اش #�ره %�ت ف��و) ی�را �� 

 و ��4وک �ردد، ����ور، ���وت، زده، � 6ت �؛��* ا%	�	�ت �رح ی�را
  . �ط�Jن ت���� در

���� %7ورم ��ن�اط� �� دن�ر	 و �را%ل ن�ا ���م از H�	ر +�ور ��6و�ش 

  . �ود

  .�دم �,�د �� از. آ�د �,و �4وا�ت� و �,�د یھ� /�م ��

  ! ��	ت؟ ن�ا $� ن��� -

   �زد؟ $%ر� �ن �� �س I�ھ #را... $)�% یوا

  ؟ی�د �و� ل

  . ی��ز ز�ون و ���,ق ھ�وز: /6�م و داده ��4ن طرف دو �� ی	ر

����<�ب $%	�� �ده ��ز�ر ز�ون #*در $��6� ا/�... ��: /6ت ون� �$ ��$ .  

  .�دارم I 4�$�ھ �ورد ن�ا در %	�م ی�����وا�� �� �ن... اوه -

  .$��/��� $,�� و ���ظره ر�?. /ر�ت را د	�م 

�� �و�%�م $,��: /6ت و زد زل #����م ��. �ود�د 	رد ا� ����ش  �$ 
  .��ت��

�� دو ز�� طرف اون: /6ت او�د �ت ��ده �� �<)و��. ھ	ت $�� $)�د 

. ی�داد �ودت د	ت ��ر �� +*ب ���... �را�� او�7ع: د��� و /ر�ت را %	�م

  . �د رھ� ر���� �دون د	�م �<�ب ���ل در و
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 ",! �دون $*�+� ا�م #��ن ��. د�#ر� او�د ی #�ره 	�ت 	ر+ت �� � �ھم

�ش���) از -	�ت ن�ا. آ�د ��د �ن �6س �� �ود �ده ره�� %	�م �� زدن 

  .دا�ت $��ز/ م��را

�� #����م ��و�� �Y�ل یا %ظ� �دون � �ھش. او�د: �وا�دم را ���ش آھ	

�ش ی /و�� و ر�ت �ن�� از 	ر+ت �� ا��ش. �د ���ش طرف دو �� آھ	 

  .آ�د

  

 و 	0م ��5ول و داد ��4ن 	ر م��را %	�م. �ر/ردا�دم را 	رم و زده او",!
  .�د  ران�د �� $"ر	 ا%وال

�� -رار ز��  ر�د 	�ت %	�م �� $ز��� �� او�د ا�� ��	�م $)�د یرو� � ر

���ر ھ�#��ن �ود �رد $� � �ھش و 	��ده�ا ام $)�د .  

���ش ی /و�� ���* ����4و #�م از دور �� و ���%	وس ��4ن %د � را 

���  .��	ت. دم��� و /ر

��رت: /6�م �  . �ود �د�ر اون %ر�ت از ر

����ن دور �� را ا� ����ش  $�� �و�م ازش و-ت I�ھ: /6ت و د�#�" $��
  . او�د

���ش �� $�	 ���   #را؟: دم�"ر	 و �ده ل�

  .�ود زده زل ����ن �� 	ر	����� ھ�وز

-   .�داره $��) ل�د

  . دا�ت"  �ردن $��6"  -)د �*ط او�د ��ود $در	� ی واژه"  دروغ" 

� ھم $�<�و و ل�د ��. ز�م $�� %رف ��)ش ل�د1 �ورد در �ن: /6�م���� 
��  .�د�� �و�ت $4� از 

  ... ی�د�ز -

  . �ود �و رو و دور $,��: داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش 

  . ر�ت ��1 �رم م�ا�روھ�
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 �;ل و �%�د �;ل �ود، ��!�	 �;ل �ن ی�را $�<�� %	�م. �ود ���ظره ر�?

 $/�ھ �دا�ت، ت�اھ�.  یدا��4دھ� ھم !� �*ط دا�� �ه، ی"	رھ� ی ���*
��ر ا�� �رد�د $�"  �و��"  �ردا�ت 	وا1�م و $"ر	 ا%وال از "	رھ�� �ن ر

  . �ود زھرا و م��ر �� �ر�وردم �;ل ��روز و %	�م و ت�ھدا ��

 م��را "	ر #�د %7ور �دم دا�� �ه وارد $و-�. داد �د� را "	رھ� �ن �� ����
 ی�	ر. ��ود یا ده�#�" و �5ر�F و ز�ا�  ��ن�ھ �و7وع د��رھ� ی ���* �;ل
 �وا	ت، را ���� ی ���ره و �رد �دا ��H از �را اول، �رم �ن�"� از -�ل

  ! ر�� ا�ر ی�را

  .��ود �6ر ن�آ�ر و �ود �6ر ن�او ی�	ر. ��	�رى I�ھ �دون دم،���د

 ا���ت آ��� �� را �زوھ�م ��	�م،�� ���ر��ن �0س 	ر $/�ھ #ون *��د-

 �دادم ا��زه م،�د���د�� و م��رد $� $�و� و م�زد $� %رف #ون دادم،��

  .رد��  �4ل ��او ����د�" ھ��ن از ��ر�� یر�� ا�ر I�ھ

  .�دا�ت �� ی/6� و �� $�و�� �س I�ھ. ا�دا��م اطراف �� $� �ھ

  .�4رد +0-� اظ��ر ��م و-ت I�ھ اون: /6�م

��رھ��ذت �و����ش از ��م $� ا+�راف. �ود �و�� از "ر ���ھ� %	�م یر 

  . �ردم $�

  .ی�ر�� ز�ون �ر رو یز�# 	ت�� 1زم وا-<� $/�ھ: زد "وز��د

 %	�م و �%�د �� �	�ت وا���ت �ورد در ��� "س... در	�� %ر�ت: /6�م

  .م��ز� %رف

�� ھم در یا���� ��� �5,ت �%�د �� ن�ا �� $��4, �و: د�"ر	 و �رد � �ھم ر

��� �   ؟$�دا�

?�� �ده �ش���) از /و�� ن�ا ��و�� ھم دا�� �ه دوران در $%� �ود، $ر

  . �ودم

��ر -�  ...داره ر�ط �ود�ون �� او��� ��در	ت و در	ت ر

  . م�ز��� %رف �و ا<�ل +4س �ورد در م�دار ا1ن ��

� �� و �رد رھ� را ����ن ���1ره�"$   .داد ���4 $)�د

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 209

  ؟یدار $��4, �ن وا��ش �� �و: /6ت. ر�ت ��� 1�H ی ��ده ی)دا

�� �%�د،: /6�م� +4س I�ھ #را "س... �رد �5ل ھم رو �<)و�� و ون�

,�>   ؟ی�داد ��ون $ا

�� �ود �� �و7وع ن�ا... #ون -�  .دا�ت ر�ط �<)و�� و ون�

  دارم؟ ر�ط �و �� �ن و -

��� 	وا1ت ن�ا از. �د ��و-ف اش ���	 ی -6	� %ر�ت. ��رد ھم �� را ش�

  . �دا��م $ھد� و -)د I�ھ

  . �دم آ/�ه 	وام ��6وم �� �	�ت �رد �دا � �ھم از را � �ھش �� یا %ظ�

   ؟ی�د ��م �� �� ی�وا $��... �%�د: /6ت �,�د او�د

- ��>� �� ا1ن ن�ھ� $��4 ��م�ھدا ���ظر �*ط #را آھ�ن. �وف !�.  

  د؟��رد $� �ت�? 	رم "�ت زد، )دا رو �ن ا	م $4�... او�دم �ن 	0م، -

 �ز زاده 	�%�ن ت�ھدا وا��ش. �ود �%�د �0م ر���5 ل�د او�د ی ره�� � �ه

�� �ود، ���* ���� زد، د	ت م���زو �� ا��ره ا� �ت �� �� -	�ت آن� ا

�� ھم در یا�����  ./ر�ت ده���د ھم را او�د �,ق �د )ورت و ر

  ! �ود�� -

�ر از م��را م��ر. �د ��H ی ��ده ��+ث %�ش� و �رد ف��<ر �و#4ش ��ر د
  . ش�ھ� �#�

 ����، #��ر یا را�ط� از �<د ون��	 �� از و �رد $� ���زد  ر�د روز #��ر 

  .�ود �و�%�ل و زده ��ن�ھ $,�� �و7وع ن�ا

  . �وا	ت �ظر و داد ����م را ��	ش و �	<ود +4س

 �طرح وR�ل +وض در �دا�ت �#� �ود، �رده ازدواج -�ل 	�ل ھ6ت �<)و��

 و /6ت $� ��!�	 یھ� ت��و�* از ھم �ب�ز. �ود �,وغ 	رش $%	�� و �ده
��ر، �#�، ازدواج،. د�د�"ر	 ھم �ن از. ��ن�دا��� دو	ت و آرام $ز�د/ 

*�  . ت��و
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6�ن ی�را �و7وع ر���5 دادم ا���م �� ی��ر ����. �دا��م را �دام I�ھ �ن � 

  .�ود *ت�%*

�ظره ر�? و $��/��� ا+�راف. �ود او�د د���ل #��م آ�ر 	�ل �� �ن -�� 

����رد ام �و�� ون�.  

 �� )%�ت ��5ول دور�ر /�م #�د. �ود ده��� او�د 	�ت 	ر+ت �� � �ھم

  . �ود ,ش��و��

  .�4رد �ر�ت�" او�د �;ل �س I�ھ: /6ت م��ر

  .��4�� ف��<ر $,�� ��رش از ��!�	: /6ت �ب�ز

�� 	ت�� $آد� او�د: /6ت م��ر �� ,���X و ��طرح رو �ودش �$�زر/�� ،��� 

��. �داره %رف ��رش�  . ��ورده �4	ت ی"رو�دھ� I�ھ ی�و دم���: /6ت ون�

 رو $�طر% و �زرگ یھ� "رو�ده $و 	ت�� ھم یطور ن�ا ��: /6ت م��ر

  ."وداره ھم $%	��... �ده �ر�ده

��� ��ده �� $,��: �د ده��� او�د 	�ت � �ھش و زد #��� ر�ز را د	�ش ون�

  ؟ی�دار ���زد � � �و: /6�م

   ا	ت؟  ��د $4� د���ل #را #��ت

  . ��ود ��ده ام ��ده

ت از�% ���  . ��د�� �و�م ون�

�رد؟؟ $� � �ه او�د �� %	رت �� طور آن د��� #را  

  ر�/ رو او�د ��ش �� ا/� $و �و�� $,�� �	<ود -

��  .�د�� ا<�ده �وق �ودم ا�دا�

��� �و�� ا�*در ا/� -% ��  .ا�دا��� رش�/ $4� ا1ن 

 /رد �<)و�� #���ن ���زد دم���: /6ت آھ	�� و �د �م �,و �� $�� م��ر

 $� د���ل را ��ن�/6� و ق�د- �ده %�س �6س ��. �داره ا��4ن.... ���� ��: �د
�ردم .  

  .�ودن !�� �و !�� $,��... د�ش�د د��ره �� �� داد/�ه ی�و ��ر �� -
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���  �ود؟ طور #� د��ره: د�"ر	 ون�

  .دا�ت $%� �� 4ل�ھ و �,�د -د... �و� ل $,�� -

�� دش�د ��ر �� #ون. �وده �و�,ش د���: /6�م و داده ��4ن 	ر . ����� ل�د

�رده ���زد �� �ودم ده��� ��!�	 از ��م: /6ت �ب�ز .  

� ی�و �ود، ده�د د��ره �� رو اون ��ر �� ھم �%�د: /6ت م��ر�� $4� ��پ $
�� �4رده $�<ر� ��ش $%	�� و در	ت د��ره /6ت $� دو	��ش از� ون�

��� �و��، $,�� او�د...... �ورا �وا�*م �ظرت �� �ن: /6ت و ��	ت )�ف% 

 از دا���د ��ر ���... �� ن�ا ��)وص داره �6ن د��ر دو	ت �� �� ���زد

�رده؟ $� $ز�د/ ���� و دا��� ی��رد �و�� �$دا���و دوران ھ�ون  

�� �و�� و او�ده ��ر	��ن از د���: /6ت �<)و��� �� را 	رش م��ر. /ر

. �4ن�� $ز�د/ ��ران اش �و�واده �ط��Jم �ن... ��: داد ��4ن $��6 +0�ت

  . ��	ت ت�ھدا ���ر دور�ر $�� و آ�د �,و او�د

   م؟�دا�	��� #� او از ��

  .زھ��# $,��: /6ت �<)و�� م؟�دو��� $# وا-<� او�د از ��: /6�م

  .$#�ھ: /6ت ��46ر یا #�ره �� م��ر

���  .�وا�*م: /6ت ون�

 از دم���� و-ت I�ھ. ر�/ /و�� 	��ت، %رف، �م. �ود �ر�وز او�د

  .�ز�د $%ر� ���وادھ�ش

  .درد	ر �دون �،�%�� �دون

 �ودش ���ر $�� $)�د �� و داد ��4ن 	ر م��را. زد ���د و �رد � �ھم

�رد ا��ره .  

 $د���و� و ?ذا یھ� ظرف از را ز�� 	ر+ت ��  ر�د �وان �رد 	� و �%�د
�رد $� ف��<ر �%�د د	�"�ت از �<)و��. �رد�د $� "ر �� $+ذر�واھ �� 

�م او�د 	�ت و �ده �,�د �� از $�و��ھ�  .ر

  .م���	� ھم �� ھ�ز��ن و �د ز�� م�� %7ورم �� �ود����،

 ���م �� $�	 ���  طوره؟ #� او�7ع: /6ت و �د ل��
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  .آ�د $� �ودم ی�د�ز +طرش ی�و از

6�م دروغ �س I�ھ �� �ن - �.  

 ره�� )ور�ش ��. ی�راو�د ز�# ھ�� "س از �وب $,�� ����ا �� $<�� "س -

  . �دم

 درد	ر و ��%�� �دون و %رف �م �ر�وز، �رد ھ��ن ھم ھ�وز �$رزا�� او�د

  . �د ره�� #����م �� و داد ز�� ی �� �� را اش ���4 %	�م!�ود؟

 یرو آھ	�� و �رم ���د. �ردم $� ا%	�س او از ��ر�� را او�د � �ه $��	� 
  ./ر�ت �4ل ���ش

���� ا/�: /6ت� �� و �رده !���ر را #����م. �د�� ���6وت $,�� ز�# ھ�� $ر

�رد؟ $� ر���5 $# �ظرت ��: دم�"ر	 ی�%و ���د �� و �د ل����� �,و �� $
  ! %	�م. ز�م�� %رف $# �ورد در $دو���... $��ھو� $,�� �و: /6ت

  .زدم $� %دس �*ط دا�	�م،���

: داد ادا�� آھ	�� �<د و �د ده��� او�د 	�ت �و��ه یا %ظ� � �ھش

�� دو �ود�ون  

� ��. �ود $در	� $��� ش�" -�"$  اش #�ره. دو�م�� د��<: دادم ���4 $)�د

ت�% �  ! ��ور -��ل ر�? و $�)�و+ /ر�ت؛ �ود �� $��را%

� رو دم �و �ورا... اوه -	4�$.  

  .دم���د

�وق زوج �� �� طر��، دو ی +0-� اون از �دا... ز�م�� %رف ی�د: /6ت 

  . ��ده ر�د $,�� ھم ا1ن ن�ھ�... �ن � �ه �ود�ون ��... م��د�� ا<�ده

 %ر�ت ن�ا از. �رد )�ف را ش�/,و )دا و 	ر "ر ا+�راض، ����� �� او�د

��دم ��ده �� او�د� %	�م دو��ره دن�د از ام $�و�%� و �وب ا%	�	ت ا�� ا

 �ر �و�� ی%7ور �� �ود، �ذاب ھم روزھ� ھ��ن %	�م. �د ���ود و 	ت��

  .ز�ا� 

��	�� و ��ھوش دا�ت، ی-و $ا����+ روا�ط �رد، $� �ن �ر روز �د ی
�  . �ود ن�ز��
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 ��  ران�د �� �ن ی�را ��6و�ش ���� ��ن، �ن�� ی طر�� دو ر-��ت %س آن

  !طر��؟ دو ی +0-�. آ�د $� %	�ب

�� یرو را د	�م دو ھر$ �: �دم ل����� �,و �� $�� و /ذا��� $)�د�>�$ .

ب ی /و�� ��. ی�رد ر�?��,  رو �ن �و 1�� ،��� �5رور. �رد �F را 	رش ر

��4ر �ود از و� !  

  . او�د $� �و�م �و �ردن ر�?��,  از ���ھ� �ن -

�و ��دم ��و�� و-ت I�ھ طور #� ��م �<�ب �ودم از د��� "س -  �� ن�ا 
  ...آدم ا�دازه

  .�دم ��رج دھ��ش از R,��ت �ن از زود�ر $�� دادم ا��زه. �ردم �Y�ل

  ! �ذاب: /6ت و. �ود طور ن�ھ� ���ھ� داد،�� ا���م را ��ر ن�ا او

�وھم ا�دازه ن�ا �� روزھ� اون... ��وھم: دادم ,ش��%و را ���دم ن��زر/�ر� 

  . ید�ر	 $�� �ظر ��

  .د���د او�د

���د. �دم �,�د �� از F����م ی دھ�ده ���ن %	�م $#�رھ 	�ت %�ت و  

  .�ود اش $� �ھ� �ود ظ�ھر %6ظ ی�را ��0ش و �و�ش و $	<

��� و-ت: /6�م و ا�دا��� او�د ��دان ی #�ره �� $�و��ھ � �ه م���  .ر

 در را در��ش و ���د و $�و�%� ن�ا از $��� $%� 	�+ت #�د ن�ا ���م در

� از: /6ت %	�م. �ودم ده��د )ور�ش و �دن %�1ت$ ��% �ورا 1�% �($ �� 

  !/رده $� دا�� �ه +�وق �#�

 ت���) دادن ���ن �زرگ ی�را �ذ�و%��� $��0. ��ود ب�+� اش ز��ده %ن
  .-در�ش و

. دا��م $"ر	 ا%وال و 	0م دا�� �ه ی��وھ��� �#� �� �� $ز��� ھ�ون از -

 و �ود !��زد او�د. ر	و��ت�� �ن... �ورا: �وا�د را ���م آھ	�� و آ�د �,و
  .د��� د��رد $�

  . ����دت�" از ���4رم: /6�م ���د �� 

  .ام ی�د -

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 214

�ش ی��ر�� د-ت �� د��� �*ط ��ود، %	�م �ردن ��را%ت -)دم و��,� ا����ب را 

�رد $� .  

 �� �ز�� $�� ام ��,�....... ��ودم �س I�ھ راه ���� ق�ر� �ن $و دو�م�� -

�و7�L دا�ت.  

�*ط ��ودم راه ���� ق�ر� ھم -�ل 	�ل ده: دادم ادا�� و ده��� $*�+� �6س 

  ر���5 رو او�7ع �داد ا��زه ��م ط��را

  . م��ذار -رار ھم �� روز ��.. �ده رو ,ت��و�� ���ره: /6ت

�ر �� او�د د	ت��  .�د ده�#�" ام ���� دور �� ���س، زان�� ن�

��� و-ت... دم�� ��ت رو اش ���ره �ن -��0- �%ل یرو %	�م � �ه. ر$ 
 �� و �وا�د $آھ	�  �� را ���م او�د. �ود ���ده ;��ت او د	ت و �ن ی ����

�رد �م�ھدا 	�ن �ن�� "را��ده ت���< 	�ت د	�ش ���ر .  

�� ��1 را 	رم�  . ��ود ��ر ن�ا �� 1زم: /6�م و /ر

  ....����: /6ت $طو�1 $�Y�, �� و �رد � �ھم

  

 اش ��,� اول"  ����"  ی �,�� از ا/ر م��ز� %رف ن���� ی�و �وردش در

��. /ر�ت $� �ود �� د	�ور ر�3 �0�ش د��رد $� �ود، �4رده ا	��6ده� ون�

�� یا���� ��� و �<�ب �� ���* و �زرگ ���د �� �%�د �رد، $� � �ھ��ن ر
�%ظ� آن و ؛$� 6 ����رد را م���زو از $��� و ���� او�د ا� ���ن   ل�د

5��ن وم طY6: زدم ب آھ	��. آوردم ��طر �� را ��H ا%	�	�ت ر��.  

�� �Y� %وا	�ون �$رزا�� او�د: /6ت �%�د. /ر�ت ��),� /�م !� $�و��ھ ر�

  .ھ	ت ��ت

 ن�ھ� ��م: /6ت او�د. ���د آن و�ود �� ��)وص �ود، د���د !� ن�ا 
  . ر��� $ھ�  �ب... �%�د ت��را�"ذ از ���4ر �ود، $�و� �ب... طور

�����ر و �0م. ��ردم ھم �� را م�� ن�ا در و �ردم $�� درک را اش �����4 ر
 م�دا�� رو ش�" را ���ده ��را%ت $�� ھم د��� و $طو�1 ی/6� و �)وص

�ن ده���د ا�����ر�� %7ورش �� �دت ن�ا در �� $�و� ا%	�	�ت ���م /ر 
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 $وا��� �دادن ���ن ی�را $�%4� ل�د ن�ا و �ود ��4ن ر�? م��را �ردم،
  . آ�د $� %	�ب �� ��H �*��ل اش �وا	�� �0ف

 ده���د �� و �رده رھ� آ/�ھ��� را م�"� +07ت ���ودآ/�ه ا�*��ض $*�+� �6س ��

�ن�  .زدم ���د �و، $��	�  /ر

�! دن�د از. �ود یا ا<�ده �وق �ب -  !�  .�دم �و�%�ل $,�� ��� 

��ر ا��ب �� �	�ت ا%	�	��م ب�+� ���-ض �� آ�دن ���ر �  .��ود $را%

 ی %ظ� %ظ� در ا�� دا��م ی�د��و�� %س ��ن� دو��ره �0-�ت از وا-<� 
 از $� را� د،���� �� $%ر� �دن �ن�� ا7طراب ب��� و �راز "ر روز ن�ا

��� ��;�� ی�را ��ن ا<�ل +4س �� �دن �وا�� و دو	���م �و	ط /ذ��� دن�
ذت 	�+ت #�د ن�ا از $���� �� �ود �داده ا��زه و ��ده دور ذھ�م از یا 

  . ��رم

��	$ ����ن آ?وش در و-ت را ون�� �� %	�م. �ردم ا%	�س د�م��و	 و /ر

�� ھم در یھ� ا�م���د ��د و �رد $� � �ه �� �� ��!�/6ت،	 $�دا%��ظ ر �� 

  .زد�� %رف ھ�	رش

 	ر ش��را ���د ��. م��ز� %رف ھم �� او�د ی�ورد در د���: /6ت �<)و��

  .دادم ��4ن

�� را او�د ی��زو �%�د� ن�ا. �رد�د $� )%�ت ��H از دور و �ود /ر
  .�دا��م دو	ت را ت�و7<

�� او از �,و�ر��. ا�دا�ت 	وزش �� را م�ھ� /و�� ھوا ی	رد. �ردم �رک را 

�� و یا�ر ھوا�  .�ود /ر

�رد ت�ھدا ل�ا�و�� 	�ت �را د	ت ی ا��ره �� او�د.  

  . ی�رد ا����ه: /6�م

 $�� � �ھم. �دم ره�� #����ش �� ��;�� #�د. �رد ��ز م��را را ل�ا�و�� در
  .�دم 	وار. �رد

�� 	�ت ا�� �ود 	وار و زده دور را ل�ا�و�� �ودم ���ظر. �	ت را در�� 

  . �ر/�ت
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��ش �� ��ز ���� $دھ�� ����رد؟ $� #�. �دم ره�� ر  

 ���ن $���	� ا<�ل +4س و ��� دا�" درک +�,ش �� �	�ت �� ن�ا از -�ل

�ر $ز���. �ر/�ت دھم،���� در را ��;�� ده از ��  .�ود �رده ی	"ر 

 م�� �� ���ظر. �د 	وار و آ�د ل�ا�و�� 	�ت ش�آ��� و �%4م یھ� /�م ��
  .�دم ره�� ر�ش

��د راه �� و �رد رو�ن را ل�ا�و������م ی�%و ا�م. �دا�ت زدن %رف -)د. ا 

�� �ر در را )ور�ش�  .�ود /ر

  ؟$�ر/�� $# ی�را: دم�"ر	

  �ب؟ -. زدم�� %رف %	�م �� د���: /6ت $�و��ھ ر���Y �� و

  . زدم %رف ��ھ�ش -

  ؟$/6� ��ش $# و -

  .���د رو ��ر��دت ط�6: /6ت و ا�دا�ت $�و��ھ � �ه م�� #�م ی /و�� از 

  .دادم ا���م را ��ر ن�ا 	ر+ت ��

  .� و 1�% �	�م رو ��ر��دم -

  .�	ت و �رد ��ز دھ�ن

 و زد ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د. �د�ز $,�� �ود، �<�رض �0�م %ن! او�د -
  . ����� !��زد ��ت. ��م �ط�Jن �وا	�م $�: /6ت

  !�ود ا����ه �� $)ور� در دا�ت، $�و� %س. �د ��رده ام �<ده

�� دو - ��� ده���د ر	��� �ظر �� �� داره و�ود واL7 $,�� ی �4�  . $/ر

���  �ده ��و�� را ��ظورم $�و� ��. ��رد ھم �� را ش�

 ھ�وز $و �م��� و 	�م�� -�ل $)�% �ورا  ��د �ن �� در	��: دادم ادا��

�� ��دم ت���) $� و ف�7< ا�*در 	� �� �ود ل��� طور ھر و ا��زه �دون $

  د��ع �ودم از �و�م�� ھ�وز دارم، ص���� -درت ھ�وز ���، !��زد �ن

  . ��ود ن�ا ��ظورم �� $دو��� -
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- ���0م ھم $,��......... �دارم %	�م �دن !��زد �� $��4, �ن... دوم �4 

 �� ی�د ا��زه �ودت �� �د ��+ث $#: دادم اش ادا�� ا�� ��ود یا )�د-���

   ؟؟$��� ر�ده�/ م��)� �ن ی��

��,$ �� و �ر��ن �ردن رھ� �دون. �رد "�رک ���ن�� ���ر را ل�ا�و�� آھ	
5�  .ا	ت ده�#�" �و7وع: /6ت � �ھش ر��	 در یر��

�و7 -)د �L دا�ت؟�!  

���ن ی�را یا +�,� I�ھ �ن: /6�م و �ده ����� ام $)�د یرو $�. �دا��م ر

�� م��و��� L�( ورد در�م ��� ��. م��ز� %رف ھم �� ��د� $دھ�#�" �و7و+�ت 

   دم�� /وش ���ل $آ��د/

 یا ��;�� ی�را را �ذا�ش ش�ر �� و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش -
�رد �س �و��ه.  

0�  �ن �دا�ت، /6�ن �� ی�ز�� � ا�دازه ھ��ن �� در	ت دم،�د�� را اش $

L7رو�ن و وا ���ردم درک �ودم �� �	�ت را �ش���4 %س  .  

�� �وردش در �ردن )%�ت -�	.  

���� #�د �� طور #� $دو��� �وب $,�� �و: /6�م آھ	 ��,� واL7 و 	�ده ی 

�� �ن�� رو ��ظورت$.  

 ش�ھ� �6س ی)دا و دم�د�� را اش ���	 ی -6	� %ر�ت. د��� $� �6س ��د
  .�ود �رده "ر را ل�ا�و�� ���م

  .ا�دا��م ��1 ���� $# $���� د�ش��� ی آ��ده ا/�۔ 

  .� و �و )ورت ھر در -

  .�د ره�� #����م �� و #ر���د را 	رش 

�<��م $,�� � م �وام�� $# �ن �ز�� %دس ��و�� $)�% �ورا ا/�: /6ت� 

�ردم ��ت را ا� ����م. ��4�� .  

��م ��<��ت �ذار "س -.  

  .ر�ت ��1 �م ی /و�� و.  م��� -
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�ر	��� �$رزا�� او�د: /6�م و داده ��4ن طرف دو �� را 	رم  .  

  .�ورا �4ن: �رد !���ر را #����ش

ش ���# �� آور ا7طراب %�ل ن�+ در و ز�ا�  ��ن�ھ و ��ش ذت د�ش�

  . ن�ھ� زد،�� %رف د��� �*ط. �ود

���	ت؟ ��4ل: دم�"ر	. �دا�ت $��اھ� /6ت $� ھم دروغ ا/ر !  

��رت �ن� و $�ز� %رف �ن ی�� ید�� ا��زه �ودت �� ��م $�� درک رو ر
�(�  ........م�

  

�ش -در���دش و 	رد ا� ���ن �ن�� /ر�ت، را د	�م��,� �� ���ھ� ����د را 

���ر طر�� دو %س ن�ا ��... ^د��� �و�م %	�م از: �رد �ن�� و-�6 و و7وح 

��م �%�ل �و ���ر رو و�ودش 	�م�� ���ور ا�� او�دم.  

�ردم $� ا%	�س د	�م "و	ت یرو را اش ا��ره ا� �ت 	رد و �رم %ر�ت .

��د $,�� زد،�� ��د -,�م .  

 آوردن ز��ن �ر.  دم��� ت�اھ� اون �� �ن... 	ت�� %	�م �*ط... �و7وع -

  . 	�ت $,�� �ود، 	�ت �,��ت ن�ا

��م ت�%�� ازت �وا	�م�� �*ط �ن: /6ت.  

 �ن: /6�م $+)���. ��	�م )�ف و ��ده رون�� ا� ����ش �ن�� از را د	�م

  .آم $� �ر �ودم "س از

  .را%ت $,�� �ود، را%ت د	�ش %7ور �دون �,��ت ن�ا آوردن ز��ن �ر

  .دو�م��

 �ز�� �ت�%�� �� ا/�... رم��  م��)� �ودم �ده ا��زه �<د �� ن�ا از "س -

   دم�� ��ر ��ت %��� دا��م

  . ھ	ت $��4, �� -

�ردم � �ھش #�م ی /و�� از .  

�رل ی�و: داد ادا�����ردم د���ا� رو �ودم %�_ ھ�� و�ودم از ��ش ن�ا .  
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  ....... �ورا -

6$��� راه ���ره... و-�� ر�د -  

�رل ی�را $,���� $,�� د���... �ود $در	� %رف: /6ت۔ ��.  %	م ن�ا �ردن 

����م $� �0ش ھم ��ز �ن $و ���م �دا�.  

��0ش $و- �$ ��$ �� ��  .$ر	�� ات �وا	

  . ��وده طور ن�ا ���ھ�: /6ت و آورد در %ر�ت �� را ل�ا�و��

  .�دم ره�� رو�رو ��

�م�� ف�7< �ن -	.  

 - ���  �� ��رھ� �و..... 	ت�� �و7وع ن�ا /6�ن �� ی�ز��.. $	

��رت�  . ی�رد ;��ت ر

  ./ذ��� ی�و -

 #�د �و و�ود ن�ا �� دم،�د رو ا7طرا�ت و $� را� ا��ب �ن... ��: /6ت 

��� ف�7< ��� $� ;��ت �ودش ن�ا...... ی�ود ���ر�ون $طو�1 	�+ت	$ .  

  �دارم ی�ز�� �ت�%�� �� �ن: /6�م آھ	��. زد�� ���د. �ردم � �ھش

 ا�روز $)�% �ورا -�ل، 	�ل ده $)�% �ورا #ون ی�دار �ز�� ت�%�� �� �و -

 $� ت�%�� ازت �ن.... داره �	�*ل و �%4م و ی-و ت���) �� %ظ� ن�ا و
 از $���... �� �;ل �� $درو� %س..... �ود�� ��طر �� ��ر ن�ا #ون ��م

  . �دم ره�� ا� ����م ��. و�ود��

�� ��ون... رو ��ش ن�ا... ���رت و-�� $�<7 �داره $ا��4: داد ادا�� آھ	

  �دم؟

  . 1ز�� و-��� $/�ھ �و��، و-��� $/�ھ. �ن ��ن�اط� ��م -

  . �دم ره�� ���دش ��

�س"  �Rر یرو �ر �� دم��� د	�م �ف را ا� ����م �� $%	 #� �ش�ر 
�رل"  داره؟����م دا�" ی��ر��  .  
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6�م. آوردم ��طر �� را ����� %7ور ���� در �*��ل ل�ا�و�� ���ل �و-ف ��/ :

  .م��ز� %رف �وردش در د��� ���ر ز��ن ��... ���4رم... �ود $�و� �ب

  �ورا؟..... ���ظرم -

  .دم�� �5م�" ��ت: /6ت $طو�1 ر���� ��، آ�د $�� ��1 �6	م 

�ظرم -�� .  

  . دادم ���4 در �� و �ده �ط�% وارد �ن و

 را +رق ��! یھ� دا�� $و 	وزا�د $� را م�ھ� /و�� ھ�وز ھوا 	رد 	وز

  .�ود /ر�م. �ردم $� ا%	�س /رد�م "�ت

- ��+.  

�� ھم در یا���� ��. /ر�ت را م���زو. �ردم ��ز را در��ردم � �ھش ر .  

  ؟$�� $� د+و�م ��ھ�ر ی�را. ا	ت ��<� �ردا: /6ت و زد ���د

  . ��� ���ون روز #�د �����: /6�م. آره

  .�د ��ز م���زو دور از ا� ����ش و داد ��4ن 	ر

- �   ؟ید�� ��ر ��م ر�ت $و-

���  .آره: دم��� ھم یرو را م�

  . د�"ر $� ن��"� و ��1 وان�ا یرو �����

 �رام رو ��آ�رش اول از د��� ��ش، زود... $�7و از �ردم...  ��د ��� -

�و؟؟ /,ت.. "س: آ�د ن��"� ھ� ",� از. �ردا��م -دم وان�ا 	�ت $�� ف��<ر   

��دم�ا	 .  

  .�ودم /ذا��� �� ,ش�ا�و�� +*ب $)�د یرو را �ودم �ود /ل /,م، ����

  

 "ر ی�%�د /ل ی�ر�� و �ره و ر�"� و 	� ! ی ��زه ��ن �� را )�%��� ز��

��ده�ا ���رش. �وا	ت آرد و �رغ ��م و ر�� �ن از �<�رض ����� و �ردم	 

   ی �%وه و !�"�4 $�و��زھ ط<م �ورد در %��ش��و7 �� د-ت �� و
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��. د�ر	 $� �ظر �� �و�%�ل و زده ��ن�ھ او. دادم /وش اش ��� �#$ �� 

�رد ا��ره $د	� ش�" �� 	ر �� و داد د	�م .�4� دھ�ن �� را $�و#4 ی 

�� $�ر� %س آن، از ��ر�� ا�� دا�ت $د#	� ط<م. ر�ت ��1 م�ا�روھ� و /ذا�
  .دا��م دو	ت را دھ��م �ن�� ط��ت و

  . ���� $��ور،+� �ر�� �� +	ل ��: /6ت

�� ز�� 	�ت $د	� ش�" �� ھ�راه��م $)�د یرو و ر	�� .�� یرو �ر�� $
  . �ود ���ظر. �دم ره�� ����� �راق #���ن �� و ����ر !�"�4

6�م/ :�+��.  

  $��� +��*ش دو�	�م�� دو�	�م،�� -

   �ود؟ ����ا د��� �ب�د -

  ؟$#: �رد ا��4ر و د���د $ا4. دم�د را د	�ش �دن ��!

   ��؟ ن�ا �د�� د��� د��� #را... ���� ��

... ن�ھ� �ردم � �ه ون�ز��,و ھم 	�+ت م�� و �و�دم درس �ودم، ���� �ن

   ؟یدار $�ر�  �وت ی�ر�� �ذارم،  ��د $4� �ر�� رو ��*��ت

�� ا��%��ش د��� ���� �وب $,��$ ...�� 0� $� و ��د �,��ت. ���� �%�ر �و
��م؟ ��ورش $	�د/ ن�ھ� �� دا�ت ا��ظ�ر. �د�د $� ��رج دھ��ش از و-�6   

   �ود؟ او�ده ����ا #را د��� �ب�د: �ردم ا)0ح را 	وام

 ",� $و-� ا�� �ود او�د ل�ا�و�� +*ب $)�د یرو ام ���ده �� /ل ر�در/ ذھ�م

4�� ھر از -�ل ����� ی�وھ� $آ�6�  #راغ، �ور ر�ز آ�دم، ��1 را وان�ا یھ�� 

 ��. دم�د را #����ش دور $�ھ�	 �<د و �رد �,ب �ود 	�ت را �و��م یا

  . �ود �رده "�ک را �ش�آرا د-ت $� و +�,�

���ر در ھ�ل و	ط -�ل %�ت ھ��ن �� اش �در	� ی �و� �دم �� ���� وارد 

��ب���ده ش�ھ� �  .�ود ا

�و او�د �� �$�� ھ��ن -ر�زش، ��ل ��ل $"�� یرو /ذا���، $� را ش�"�

  .دا�ت -رار

  .�ودم ���� �ب�د �ن: /6ت
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L�( ن دو�����ردم دا�" �$ظر��و �!�	 دا�ل را �ده ا	��6ده .  

  ؟$ �� دروغ #را: /6�م و داده ���4 $د	� ش�" ی �� �� را #� �ل

�� ھم در یا���� ����رد � �ھم ر.  

  . /م $�� دروغ -

Fم دو ھر آر��  .�دم ل����� �,و �� $�� و /ذا��� ز�� یرو را د	

�م�� ا%�ق ��م	...��  .ی�رد در	ت ی#� �راش و رون�� $ر

%ظ� ھ��ن. �رد !�"�4 ی ���� ��5ول را �ود و �ر/ردا�د را 	رش �� 

��������ن�"ذ از دم�د را �  .�دم ��ن�"� �دت �� %7ورش ت��	Jو ر

�رد در	ت ی#� �رام اون: /6ت .  

� ھم �� ��م �*ط: داد ادا�� $طو�1 ی %ظ� #�د از �<د و. �رد $�� � �ھم� م�ر
 و م�زد %رف... �رد در	ت �$#� �ودش... �<د... �و�� م��ر/�� زود رون،��

  . ر�ت

6�م/ :��  د��� �<دش $و $��و� �� ن�ا $�و��� ظ�ر از �<د 

  . �ود�ون ی �و�� ی�ر/رد

  !�ورا +��: زد ش�)دا �<�رض و د�#ر�

  .�دم �,�د �� از

��د $� $ا��6- �� �ب�د ا/�-�  و ���� �واب د��� �ن ا

  !دادم؟�� $# رو �����ت

  . ر�ت ��1 ش�ھ� ���� 

���� $ا��6- ��ود -رار... $#�ھ -� ��م %وا	ش اون �ودم، د��� �� �ن.. �

  .ھ	ت

  .���� د��� �ود ی��رھ� �� %وا	ش د��� 4$� -

  . ھ	ت %وا	م �ن: /6ت و �رد )�ف ��ر

  .��4��� +وض رو �ظرم %ر��� ن�ا: /6�م و داده ��4ن طرف دو �� را 	رم
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��م $� �واھش... �و�و: �ردا�ت �,و �� /�م دو .  

�0م ن�ا �رد $� �)ور. �ود زده )دا �و�و �را �س�ا از د��*, �� او ;�� یر�
   دا�ت؟ �واھد �م��)� در

�ردن -�ول - �و ت��	Jو ��,$ ���	 .  

  .�رم رون�� ��ر �دون  ��د دم�� -ول ��م $� �واھش... +�� -

  . 	و�ت -

 �� ھ�ز��ن و د�#ر� 	ر+ت ��. �ود ��ظورم ��و�� �� د��� طول یا %ظ�

�*ل $د	� ش�" �� را �������ھ دا�ل ی��4�"�4 /�ز، ی �<,� �ردن ���وش�� 

�م �,و. �رد�  .�ود �و-H �� ھ�دارم. ر

�� 	��ور 	�ت�   ؟ی#�: دم�"ر	 و ر

  . م��وا	� �ر �د�� �رد -�ول.. زدم %رف د��� �� $�, �ب�د: /6ت

  �����؟: �وا�دم را ���ش ����ور

 روز ھر �� ���ا از ���ر ھ�ن؟ �؟�#: /6ت و �رد رھ� $)�د یرو را �ود

��م �%�ل رو +�رف �د��ر ی)دا و ����ن و ���� ید+وا و ��3 .  

  .�د س�� و -ر�ز #����ش. �ردم � �ھش

 د��� دارم ��4ور �ن �;0... ����� �;ل �و�� اون. �دم وو���د: داد ادا��
 ی ����� �� �� روز ھر ��ھ� #�د! �4ن؟�� ��ر $# ا�� ���� �ن �� %وا	�ون

 وار�د �� 4و���� ��ت ز��،�� داد �� دو +�رف... �دازن�� راه د+وا !��و#

  ...د��رش دو	ت ش�" ره�� و ���4�� ظرف �� #�د و

 �وام��� �دا �� �دم �	��..... �دم ش�ددار و ��و�م ����ن ش�" د��� �� ��م

  . �ر/ردم

�ردم $�� درک را �دا و ن�ر%	�ا� �ن�� ب�?ر و ب�+� روا�ط $د/�#�" �ن 

�م �,و و�. /ذا�ت ام ���	 یرو 	ر و �رد %,*� ��رم دور �� را د	���ش. ر

  . دم��و	 را ش��وھ� و �ده �م

  . ����� %ل ��04�ت 	ن ن�ا ی�و �ردن ازدواج �� -

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 224

�و ؟$دو��� ��� از - ��  . ی�4رد ازدواج 

  .دارم �� +*ل $و �4ردم ازدواج -

 �� و /ر�ت ��1 )ور�م 	�ت را 	رش. دم���د. �<وره�� $,�� د���: /6ت

��م �4ر�# دو�م���: داد ادا��. �رد "�ک را ش�ا���4 ��ده .  

�� �4ر�#  م�� ��ت �ن: /6�م و زده ���ر )ور�ش یرو از را ش��وھ�$ ...

  .�رم�� رو $�ر�  �وت ی�ر�� �ن �� ز��ر �$#� �� دو

�م �#�ل� 	�ت و �رده ش�رھ� ��و�م؟ �ن ����.. +�� -�  .ر

  .����� "رر�3 $,�� �ن ی#�: /6�م

  . #�م: د�"ر �� از

 و م��رد ا��%�ن �ره و ر�"� و +	ل ،ی�%�د /ل ی�ر�� �� را ��ن !�"�4
 م�����و�وا� و-ت ھم �ن �ردم �4ر �ود �� و �ده ره�� ����� ��. م�د���د
�� د���د�� دل �� از و �,�د #��ن دا��م؟ یر���5 و ی���ر ت���) ن�#� 

. �رد $� 	وال ر�ز را -�ل $*�د-� س�� ی/6� و از ام �ده ا������ ��طرات

��ب #�د ھ��ن �� را او اش، $� ر�ز ی?ر?رھ� �� �و�� $�� ��� ف�� یا�
�ر	��دم آھو ����ن ا��ق �� �وا�دن درس ی�را اش �در	�.  

  

�ردم $� ��H را ش���	�� و آ�"ز���� $%� در �� �وا�ب ر�در/ ذھ�م 

�,ف�� �(� آھو ����ن ا��ق ��ز ���� در ی /و�� از. �ود ام ا%�*��� $�� م�

��ت �� و ��	�� ن�ز� یرو. �ردم � �ه ����� �� 4����ش. �ود داده ��� را 

 	�ت. �ود ���ر�ز و ی�د اش #�ره و /ذا��� اش �ده �� یزا�وھ� یرو

�م �ودم ا��ق� و +�,� ��. رو�ن یا )6%� �� دا�ت -رار ز�� یرو ,م��و��. ر
�م �,و ���د� #و�دن�" ی�را ���,ف روش $�, �ن. " �ود داده �5م�" او�د. ر

  . " م��ر	 �وا�ق �� �ورد�ون در م��و��� �,دم، ات زاده �رادر

 �� رو روز �ل �4ن ���ورم ط�6: " �ر	��د ی ر�د د��د �5م�" �� ��. دم���د

  . "� ذرو�م ھ�م "رو�ده

 ����ت ی  ����ر �ودم یھ� روش از $4� یرو دارم: " �و��م و ��	 �$ 
  . "دم�� ��ر ��ت داد �واب ا/� ��م،
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���  .داد �واب زود $,��. �دم ���ظر و �رده �س را ار	�ل د

�ظرم و ��م $� ��ر ب ی �*�� یرو �ن ��ر�� ��ن�اط� ی�را �*ط" �� ".  

�م� ن�ر%	�ا� �� د���. �دم ��رج ا��ق از و آورده رون�� ��د دا�ل از را ��
0 /6� و ن�ا ی ����� �ورد در. �ردم $� )%�ت��� دا��م د��رد ا%	�س 

�م. د�ر	 $� �ظر �� �4ردن ��ر I�ھ از ���ر $,�� زدن %رف $و� �� را ��

�م رون�� 	�����ن از و �رده �ن� /ذ��� �ب $	وز��� و ی	رد �� ھوا. ر

  .ا�دا�ت ��م �ر ف��6 یرز 	ر+ت �� ا�� ��ود

  

�م ن��"� را ھ� ",� و /ذا��� 	ر "�ت را وان�ا� ی "��ره �� �*ط� ن�دور�ر. ر
 و ده��� $*�+� �6س. �ردم ا����ب را �و� در�ت ���ر آھو، ����ن ا��ق

�م را ن�ر%	�ا� ی ���ره� ���د $� $��- �ود ی�� در ا%�را�ش و $�زر/. /ر

��د ���ود طور ن�ا را اش ���واده �دا�ت %ق او ا��.  

  ؟$ھ	� $را7 د��د $/و� از... ���م �ورا �� �� -

  .داداش 	0م -

� رو 	را?م... 	0م !�+, -� ی�را��4ر ���وره، او�7ع $<�� ن�ا $/ر
   ؟؟ی�رد

��	ف و ید���ا� آ�ر، ى ��,� در اش 	رز�ده و ��د %ن �� ���رده ا�7 

  .�ود

  .ی��ر ��4ر �ودت ی����را��4ر ی�را رو %ن ن�ا ���� ���ر د���: /6�م

�,��ت ھ��ن �� ��+)��� و ��م �،�او$ �� در ����� ی%ر��� دن��� و-ت 

 را �ود �ده ��د�ا درو�م در ��ن،� ���� یروزھ� ن�ا ی آ�6�� ت�و7< �ورد

�ردم ا%	�س دو��ره و�ود ���م �� .  

  

 �� در �دن �	�� و ��ز و �$����� ی)دا ن�ر%	�ا� �,��ت دن��� از -�ل

  .د�ر	 /و�م

  ! او�ده؟ ��� از ھ� %رف ن�ا -
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  . آورده در رو د��رت /ل ا�! �� �$�� ھ�ون از: /6�م و ده��� $*�+� �6س

�رده؟ "ر ھم رو �و ��ش���ز وس ��: د�?ر   

- �� ...� از رو �ن زد�� ھق و �ت�ر $� ا�! )ور�ش ی"��� �� $و-

�رد د���ا� �رادرم .  

  �ورا؟ -

�� ی��ز ات �و�واده $ز�د/ �� ی�دار %ق -$.  

  ار���ط �ودم �� �ن $ز�د/ ��ت��)�: ر�ت ��1 ش�)دا 

- �� �  	�ت رو ات �و�واده و �ودت م��	�* یدار $و-

  .ی�ر $� ���م

  . �ورا ���� �ودت $ز�د/ و ��ر �� 	رت -

�� ی�رد ��ر m# داره، ��4ور  ��د روز #�د د��ر ن�ا... �و�م $�� -   

  .ده�� ��/ر و $��را%� ��ش آرا�ش ی�� �� ات �و��

��� /رم رو اش �و�� �� او�� ی �6�وظ داره، زن �و�� اون - .  

  .���4 ش�آ� �� رو �و�� �ل و زه��ر ن���ز! �؟�# �و�� �رد ی �6�وظ "س -

  . �داره $ر�ط �و �� �	�Jل ن�ا �ورا، �ن ��و�ش -

��و�ش د��� �و: ر�ت ��1 ھم �ن ی)دا ��  ��د یآد��� ر�در/ ذھ�ت ا�*در. $

  .	ت�� "	رت �� %وا	ت ،$������ رو د��رت  ��د �� �ده

  .�د�ز ھم $,�� ھ	ت، م�ز�د/ �� %وا	م �ن: /6ت

���	ت؟ ا1ن د��رت: دم�"ر	   

 یھ� !���4 ش�ھ�� ظ�ر از �<د ا�روز �و��،: داد �واب -�طH و �%4م
*� ا	�ش �و� ,� ی��ر اون... داره رو یز�# ن�ھ�# �� �� ��4ور در ت��و

��� ا�را �ر���� �را�ون �د�� -راره اون �؟�# .  

�� ���� �ب�د�  .زدم ���4 در�ت ��. �ود �ر

��  . ��	ت ن�ا روز�د از �����: /6�م آھ	
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  . �ود �رده 	4وت.�زد $%ر�. �دم ���ظر

 %ق �دا�ت، را د��رش آزردن %ق ز�� ��د� ل�د1 ن��ر $��ط* �� ن�ر%	�ا�

 در�ت ���ر �و#! و 	رد 	�3 یرو. �دا�ت را +�رف آوردن در ��م ��

 -)د ا�� �دم ھ�راه ط��ش�� �� و �د ��دھ�م ��+ث او�د ��0ت. ��	�م

 $� �ھ� �$���� ھم �و��ه %7ور ن�ھ� #ون ��ود ����� �ردن دور ام $وا-<
�*ط �رد $� ن�� از را م�روزھ� ن�ا ...  

  

��ر ن�ر%	�ا� �� زدن %رف. زدم ���ر )ور�م �*��ل از را آ�6�� ی�وھ� 

���ر ن�ا �ود؟ $در	 1����رد $� $+)��� را $ر+,�ا� �ط���J و ����� ا%.  

�� �Y��*ط دو�م��� ش�ھ�� ن�ا �ورد در یز�# �ن: دادم ادا�� $طو�1 ر� ...  

 � و ��ش: /6ت. داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش �� دم���. �دم 	��ت

  .د���ش �م��  ��د 	�+ت ��... ��� آ��ده

- �� �  . ��و�� �� ن�ا �و���� ��واد $و-

�م $� راه ا1ن  ��د روز �� -�  . ا

 یھ� "رده. ���د ;��ت آھو ����ن ا��ق ی "��ره یرو � �ھم. �د -طH ار���ط و
  . �ود �رده ����4ن را ا��ق دا�ل دن�د د�	6

  

�� $	�  و ھوا ی	رد. �دا��م ���� دا�ل �� �ر/�ت ی�را $,���� I�ھ �� 

 را ذھ�م ی�د�ز ا��4ر. د�ر	 $�� �ظر �� ��م $,�� �ودم ��	�� ش�رو

 داده ا��)�ص �ود �� را ام یا�رژ ���م ��ر ن�ا و دا��� � � �ود ��5ول

. �� $ھ� ... $ز�د/ یرو ا����ب ن�ا رات���; و �ش��)� و ن�ر%	�ا�. �ود

 یرو ش�آرا ?,ظت �*ط زن ی #�ره از. دادم رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م
�� 	ر. آوردم ��طر �� را ر� ش $�	 ی �ر�	�� یھ� /و�� و 	�ز #���ن 

  $	وز� "���� یھ� �وت م�� طور #� و �ود ده�"و� $��4 "�

 ��4ن ر�? م��را ھم او 	�ت از ا����ب ن�ا درک! �ردم؟�� �د� از را دش�	6

  ... ی ا�دازه �� ���واده !� $�دھ�آ و $ز�د/ ر���5 و ی��ز. �ود

  . �ورا +�� -
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  .�ود 	��ده�ا وان�ا یرو. �د ده��� ����� 	�ت 	ر+ت �� � �ھم

   ؟$�و�: د�"ر	 �ردد ی #�ره %�ت و %ن ��

  . زدم ���د و �ده �,�د �� از

  .ی�ود �ده ی�ور �� -

��دم راه �� وان�ا 	�ت� �� $-و	 و �ش ؟$�و���� درس #را �و... �و�م: ا

  .��4���  ��د ذھ�م �دم، �	��: /6ت و داد �ود

6�م ا�م ��/ :��>  .ی��و�د درس ھم 	�+ت م�� �و $

  ./ر�ت �4ل �ش یرو �$��� د�دان ���د

  . �و�دم درس د��6 ���0 ی *��د- #�ل �ن... *��د- #�ل -

�م ��1 را ھ� ",�. /ر�ت ده���د را ام ?ره #�م� �ر#�ره را ���د ھ��ن ھ�وز. ر

  .دا�ت

   م؟���ور $# %�1 �ب،: /6ت

  . ی�ورد )�%��� ا1ن ن�ھ� -

  �و�م،�� درس �ن... �ود ش�" 	�+ت �� ی�را اون -

ر $%	�� ��ر ن�ا��  .	وزو�� $� ی

  . وه��: دادم ����د�"

  :/6ت و �رد %,*� م���زو دور �� را د	�ش

- ��.  

  .م��رد +�ور در #�ر#وب از ھم �� دو ھر ز%�ت ��

  .م���ر ھم "6! و ����... د��ر م��ر ھم �� ��� -

  .رم� �� "و	ت وه�� �رات �ن و $�و��� درس �و�� �و -

�� �%  . 	ت�� $�ورد� �� وه��: /6ت ����� از "ر $

 در �ورد را ھ� وه�� ���م. �ردم "و	ت وه�� ش��را. زد ?ر�%$ �� �وز?رھ 

 از. دم�"و� ��س و �ر/ردا�ده در	ش 	ر دو��ره ز%�ت �� را او. �رد $� ?ر
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�� -ول ���� و "6! و $�	� د��ر ی�را �ن� �ر/�ت �� داد -ول او. �ود /ر

 م��را د��د �5م�" !� ���� از �روج �� ھ�ز��ن و ��وا�د درس وا-<� �ن
��. د�ر	 ,م��و��� ام آ��ده  ب  ی �*�� یا�را ی�را �ن. " �ود او�د �� ا

�ن ا��ره �*ط " .  

 ���م �ورا ز��ن �ود ��+ث �� یا �*�� ھر ��" " �؟�# ب ی �*��: " �و��م

%  . "�ود�� /6�� ب ی �*�� �ود ی	"ر �$رزا�� او�د �� $)�

�%ت ھ�� /ذ��� �ب �� ��ود ی"	ر ھ��ن ن�ا. دم���د )دا �� ;�� اش �ذ�� ر�

  .دا���د -رار

%ظ� ھ��ن. �رد !�"�4 ���� ��5ول را �ود و �ر/ردا�د را 	رش �� ������� 

�ن�"ذ از دم�د را� �رام اون: /6ت. �دم ��ن�"� �دت �� %7ورش ت��	Jو ر

�رد $�� � �ھم. �رد در	ت ی#� .  

� ھم �� ��م �*ط: داد ادا�� $طو�1 ی %ظ� #�د از �<د و� زود رون،�� م�ر

�  . ر�ت و م�زد %رف... �رد در	ت �$#� �ودش... �<د... �و�� م��ر/�

6�م/ :��  د��� �<دش $و $��و� �� ن�ا $�و��� ظ�ر از �<د 

  !�ورا +��: زد ش�)دا �<�رض و د�#ر�. �ود�ون ی �و�� ی�ر/رد

  .�دم �,�د �� از

��د $� $ا��6- �� �ب�د ا/� و�  و ���� �واب د��� �ن ا

  دادم؟�� $# رو �����ت

  . ر�ت ��1 ش�ھ� ����

���� $ا��6- ��ود -رار... $#�ھ -� ��م %وا	ش اون �ودم، د��� �� �ن.. �

  .ھ	ت

  .���� د��� �ود ی��رھ� �� %وا	ش د��� 4$� -

 و داده ��4ن طرف دو �� را 	رم. ھ	ت %وا	م �ن: /6ت و �رد )�ف ��ر
  .��4��� +وض رو �ظرم %ر��� ن�ا: /6�م

 �را �س�ا از د��*, �� او. ��م $� �واھش... �و�و: �ردا�ت �,و �� /�م دو 

�0م ن�ا �رد $� �)ور. �ود زده )دا �و�و ;��  دا�ت؟ �واھد �م��)� در یر�
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�ردن -�ول-  �و ت��	Jو ��,$ ���	 .  

  .�رم رون�� ��ر �دون  ��د دم�� -ول ��م $� �واھش... +�� -

  . 	و�ت

 �� ھ�ز��ن و د�#ر� 	ر+ت ��. �ود ��ظورم ��و�� �� د��� طول یا %ظ�

�*ل $د	� ش�" �� را �������ھ دا�ل یھ� !�"�4 /�ز، �<,� �ردن ���وش�� 

�م �,و. �رد��� 	��ور 	�ت.  �ود �و-H �� ھ�دارم. ر�  ؟ی#�: دم�"ر	 و ر

 ����ور. م��وا	� �ر �د�� �رد -�ول.. زدم %رف د��� �� $�, �ب�د: /6ت

  �����؟: �وا�دم را ���ش

  ھ�ن؟ �؟�#: /6ت و �رد رھ� $)�د یرو را �ود

 +�رف �د��ر ی)دا و ����ن و ���� ید+وا و ��3 روز ھر �� ���ا از ���ر

  . �د س�� و -ر�ز #����ش. �ردم � �ھش ��م �%�ل رو

 د��� دارم ��4ور �ن �;0... ����� �;ل �و�� اون. �دم وو���د: داد ادا��
  !�4ن؟�� ��ر $# ا�� ���� �ن �� %وا	�ون

�� دو +�رف... �دازن�� راه د+وا !��و# ی ����� �� �� روز ھر ��ھ� #�د 

 ش�" ره�� و ���4�� ظرف �� #�د و وار�د �� 4و���� ��ت ز��،�� داد
  ...د��رش دو	ت

 �وام��� �دا �� �دم �	��..... �دم ش�ددار و ��و�م ����ن ش�" د��� �� ��م

 درک را �دا و ن�ر%	�ا� �ن�� ب�?ر و ب�+� روا�ط $د/�#�" �ن. �ر/ردم

�م �,و و �ردم $��� ام ���	 یرو 	ر و �رد %,*� ��رم دور �� را د	���ش. ر

 	ن ن�ا ی�و �ردن ازدواج �� -. دم��و	 را ش��وھ� و �ده �م. /ذا�ت

  .����� %ل ��04�ت

�و ؟$دو��� ��� از - ��  .ی�4رد ازدواج 

  .دارم �� +*ل $و �4ردم ازدواج -

  .�<وره�� $,�� د���: /6ت

�رد "�ک را ش�ا���4 ��ده �� و /ر�ت ��1 )ور�م 	�ت را 	رش. دم���د.  
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 و زده ���ر )ور�ش یرو از را ش��وھ�. ��م �4ر�# دو�م���: داد ادا�� 
�ر�  �وت ی�ر�� �ن �� ز��ر �$#� �� دو... $�� �4ر�#  م�� ��ت �ن: /6�م$ 
  .�رم�� رو

  ��و�م؟ �ن ����.. +�� -

�م �#�ل� 	�ت و �رده ش�رھ� �  .ر

  . #�م: د�"ر �� از. ����� "رر�3 $,�� �ن ی#�: /6�م

 و م��رد ا��%�ن �ره و ر�"� و +	ل ،ی�%�د /ل ی�ر�� �� را ��ن !�"�4
 م�����و�وا� و-ت ھم �ن �ردم �4ر �ود �� و �ده ره�� ����� ��. م�د���د
   دا��م؟ یر���5 و ی���ر ت���) ن�#�

 س�� ی/6� و از ام �ده ا������ ��طرات �� د���د�� دل �� از و �,�د #��ن
 را او اش، $� ر�ز ی?ر?رھ� �� �و�� $�. �رد $� 	وال ر�ز را -�ل $*�د-�

��ب #�د ھ��ن ��� ��� ����ن ا��ق �� �وا�دن درس ی�را اش �در	� ف�� یا�

�ردم $� ��H را ش���	�� و آ�"ز���� $%� در. �ر	��دم آھو �� ذھ�م 

�,ف �وا�ب ر�در/�� �(�  . �ود ام ا%�*��� $�� م�

�� ن�ز� یرو. �ردم � �ه ����� �� آھو ����ن ا��ق ��ز ���� در /و�� از	�� 

��ت �� و 4����ش. �ود داده ��� و /ذا��� اش �ده �� یزا�وھ� یرو را 
�م �ودم ا��ق 	�ت. �ود ���ر�ز و ی�د اش #�ره� -رار ز�� یرو ,م��و��. ر

�م �,و ���د و +�,� ��. رو�ن یا )6%� �� دا�ت�  . �ود داده �5م�" او�د. ر

 در م��و��� �,دم، ات زاده �رادر #و�دن�" ی�را ���,ف روش $�, �ن" 

  .دم���د. " م��ر	 �وا�ق �� �ورد�ون

 ھ�م "رو�ده �� رو روز �ل �4ن ���ورم ط�6: " �ر	��د ی ر�د د��د �5م�"

��ت ی ��. " � ذرو�م �� یھ� روش از $4� یرو دارم: " �و��م و ��	
  . دم�� ��ر ��ت داد �واب ا/� ��م، $� ��ر �ودم

���  .داد �واب زود $,��. �دم ���ظر و �رده �س را ار	�ل د

�ظرم و ��م $� ��ر  ب  ی �*�� یرو �ن ��ر�� ��ن�اط� ی�را �*ط" ��.  

�م" � ن�ر%	�ا� �� د���. �دم ��رج ا��ق از و آورده رون�� ��د دا�ل از را ��
0 /6� و ن�ا ی ����� �ورد در. �ردم $� )%�ت��� دا��م د��رد ا%	�س 
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�م. د�ر	 $� �ظر �� �4ردن ��ر I�ھ از ���ر $,�� زدن %رف $و� �� را ��

�م رون�� 	�����ن از و �رده �ن�  $	وز��� و ی	رد �� ھوا. ر

 	ر "�ت را وان�ا. ا�دا�ت ��م �ر ف��6 یرز 	ر+ت �� ا�� ��ود /ذ��� �ب

���م ن��"� را ھ� ",� و /ذا�� آھو، ����ن ا��ق ی "��ره �� �*ط� ن�دور�ر. ر

 ن�ر%	�ا� ی ���ره و ده��� $*�+� �6س. �ردم ا����ب را �و� در�ت ���ر
�م را� �دا�ت %ق او ا�� ���د $� $��- �ود ی�� در وا%�را�ش $�زر/. /ر

��د ���ود طور ن�ا را اش ���واده.  

  

  ؟$ھ	� $را7 د��د $/و� از... ���م �ورا �� �� -

  .داداش 	0م - 

� رو 	را?م... 	0م !�+, -� ی�را��4ر ���وره، او�7ع $<�� ن�ا $/ر
   ؟؟ی�رد

��	ف و ید���ا� آ�ر، ��,� در اش 	رز�ده و ��د %ن �� ��  . �ود �رده ا�7

  .ی��ر ��4ر �ودت ی����را��4ر ی�را رو %ن ن�ا ���� ���ر د���: 6�م/

���,��ت ھ��ن ��   ��+)��� و ��م �،�او$ �� در ����� ی%ر��� دن��� و-ت 

 را �ود �ده ��د�ا درو�م در ��ن،� ���� یروزھ� ن�ا ی آ�6�� ت�و7< �ورد

�ردم ا%	�س دو��ره و�ود ���م �� .  

 �� در �دن �	�� و ��ز و �$����� ی)دا ن�ر%	�ا� �,��ت دن��� از -�ل

  .د�ر	 /و�م

  ! او�ده؟ ��� از ھ� %رف ن�ا -

 در رو د��رت /ل ا�! �� �$�� ھ�ون از: /6�م و ده��� $*�+� �6س و 

  .  آورده

�رده؟ "ر ھم رو �و ��ش���ز وس ��: د�?ر   

- �� ...� از رو �ن زد�� ھق و �ت�ر $� ا�! )ور�ش ی"��� �� $و-

�رد د���ا� �رادرم.  

  �ورا؟ -
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 ��ت��)�: ر�ت ��1 ش�)دا. $�� ی��ز ات �و�واده $ز�د/ �� ی�دار %ق -

  داره ار���ط �ودم �� �ن $ز�د/

- �� �  .ی�ر $� ���م 	�ت رو ات �و�واده و �ودت م��	�* یدار $و-

  .�ورا ���� �ودت $ز�د/ و ��ر �� 	رت -

�� ی�رد ��ر m# داره، ��4ور  ��د روز #�د د��ر ن�ا... �و�م $�� -   

  .ده�� ��/ر و $��را%� ��ش آرا�ش ی�� �� ات �و��

��� /رم رو اش �و�� �� او�� ی �6�وظ داره، زن �و�� اون .  

  . ���4 ش�آ� �� رو �و�� �ل و زه��ر ن���ز! �؟�# �و�� �رد ی �6�وظ "س -

�و: ر�ت ��1 ھم �ن ی)دا. �داره $ر�ط �و �� �	�Jل ن�ا �ورا، �ن ��و�ش - 

��و�ش د��� �� رو د��رت  ��د �� �ده  ��د یآد��� ر�در/ ذھ�ت ا�*در. $

 $,�� ھ	ت، م�ز�د/ �� %وا	م �ن: /6ت. 	ت�� "	رت �� %وا	ت ،$������
  .�د�ز ھم

���	ت؟ ا1ن د��رت: دم�"ر	   

 یھ� !���4 ش�ھ�� ظ�ر از �<د ا�روز �و��،: داد �واب -�طH و �%4م
*� ا	�ش �و� ,� ی��ر اون... داره رو یز�# ن�ھ�# �� �� ��4ور در ت��و

  �؟�#

��� ا�را �ر���� �را�ون �د�� -راره اون .  

�� ���� �ب�د� ن�ا روز�د از �����: /6�م آھ	��.  زدم ���4 در�ت ��. �ود �ر
  .�زد $%ر�. �دم ���ظر. ��	ت

 %ق �دا�ت، را د��رش آزردن %ق ز�� ��د� ل�د1 ن��ر $��ط* �� ن�ر%	�ا�

 در�ت ���ر �و#! و 	رد 	�3 یرو. �دا�ت را +�رف آوردن در ��م ��

�م	��.  

 ام $وا-< -)د ا�� �دم ھ�راه ط��ش�� �� و �د ��دھ�م ��+ث او�د ��0ت

 ن�ا $� �ھ� �$���� ھم �و��ه %7ور ن�ھ� #ون ��ود ����� �ردن دور
. زدم ���ر )ور�م �*��ل از را آ�6�� ی�وھ�... �*ط �رد $� ن�� از را م�روزھ�
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��ر ن�ر%	�ا� �� زدن %رف ���ر ن�ا �ود؟ $در	 1��� �ط���J و ����� ا%

�رد $� $+)��� را $ر+,�ا�.  

�� �Y��*ط دو�م��� ش�ھ�� ن�ا �ورد در یز�# �ن: دادم ادا�� $طو�1 ر� ...

 � و ��ش: /6ت. داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش �� دم���. �دم 	��ت

  .د���ش �م��  ��د 	�+ت ��... ��� آ��ده

�� ��م $� راه ا1ن  ��د روز ��. ��و�� �� ن�ا �و���� ��واد $و-� ار���ط و. ا

Hق ی "��ره یرو � �ھم. �د -ط�� د�	6 یھ� "رده. ���د ;��ت آھو ����ن ا
. �دا��م ���� دا�ل �� �ر/�ت ی�را $,���� I�ھ ����4ن را ا��ق دا�ل دن�د

. د�ر	 $�� �ظر �� ��م $,�� �ودم ��	�� ش�رو �� �� $	�  و ھوا ی	رد

 �� را ام یا�رژ ���م ��ر ن�ا و دا��� � � �ود ��5ول را ذھ�م ی�د�ز ا��4ر

  .�ود داده ا��)�ص �ود

 �6	م. �� $ھ� ... $ز�د/ یرو ا����ب ن�ا رات���; و �ش��)� و ن�ر%	�ا� 

  .دادم رون�� )دا و 	ر "ر را

 ی �ر�	�� یھ� /و�� و 	�ز #���ن یرو ش�آرا ?,ظت �*ط زن ی #�ره از 
 م�� طور #� و �ود ده�"و� $��4 "� �� 	ر. آوردم ��طر �� را ر� ش $�	

  �ردم؟�� �د� از را دش�	6 $	وز� "���� یھ� �وت

 $ز�د/ ر���5 و ی��ز. �ود ��4ن ر�? م��را ھم او 	�ت از ا����ب ن�ا درک 
  . یا�داز �� ���واده !� �ده�آ و

 ��. �ود 	��ده�ا وان�ا یرو. �د ده��� ����� 	�ت 	ر+ت �� � �ھم �ورا +��

  ؟$�و�: د�"ر	 �ردد ی #�ره %�ت و %ن

  . زدم ���د و �ده �,�د �� از

  .ی�ود �ده ی�ور �� -

��دم راه �� وان�ا 	�ت�   ؟$�و���� درس #را �و... �و�م: ا

   ��د ذھ�م �دم، �	��: /6ت و داد �ود �� $-و	 و �ش

6�م ا�م �� و ��4���/ :��>  .ی��و�د درس ھم 	�+ت م�� �و $

  . /ر�ت �4ل �ش یرو �$���  د�دان ���د 
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  درس د��6 ���0 *��د- #�ل �ن... *��د- #�ل -

�م ��1 را ھ� ",�. /ر�ت ده���د را ام ?ره #�م. �و�دم�  . ر

  .دا�ت #�ره �ر را ���د ھ��ن ھ�وز

  م؟���ور $# %�1 �ب،: /6ت

  .ی�ورد )�%��� ا1ن ن�ھ� -

  �و�م،�� درس �ن... �ود ش�" 	�+ت �� ی�را اون -

ر $%	�� ��ر ن�ا�� �� را د	�ش د	ت. وه��: دادم ����د�". 	وزو�� $� ی

  . ��:/6ت و �رد %,*� م���زو دور

  .م��رد +�ور در #�ر#وب از ھم �� دو ھر ز%�ت ��

 و $�و��� درس �و�� �و -. م���ر ھم "6! و ����... د��ر م��ر ھم �� ��� 
  .�4م�� "و	ت وه�� �رات �ن

�� �%  .زد ?ر.  	ت�� $�ورد� �� وه��: /6ت ����� از "ر $

 در �ورد را ھ� وه�� ���م. �ردم "و	ت وه�� ش��را�%$ �� $� ?ر ?ر ھ�وز 
 �ن از. دم�"و� ��س و �ر/ردا�ده در	ش 	ر دو��ره ز%�ت �� را او. �رد

�� -ول ���� و "6! و $�	� د��ر ی�را� �ن �ر/�ت �� داد -ول او. �ود /ر

 ,م��و�� م��را د��د �5م�" !� ���� از �روج  �� ھ�ز��ن و ��وا�د درس وا-<�

��. د�ر	�  .�ود او�د �� ا

�ن ا��ره �*ط ام آ��ده ب ی �*�� یا�را ی�را �ن" .  

 �ورا ز��ن �ود ��+ث �� یا �*�� ھر ��" "  �؟�# ب ی �*��: " �و��م" 

  .�ود�� /6�� ب ی �*�� �ود ی	"ر �$رزا�� او�د �� $)�% ���م

�%ت ھ�� /ذ��� �ب �� ��ود ی"	ر ھ��ن ن�ا. دم���د )دا ��"  ;��   ر�

  .دا���د -رار اش �ذ��
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 را ن�ر%	�ا� %7ور ا��ظ�ر. ����� و �ودش ن،�ر%	�ا� ل�ا�و��. دم�دو

 ل�ا�و�� +*ب در �����. یزود ن�ا �� �� $و د�آ $� �ود /6�� �ودش دا��م،
  .�	ت را ���� در ن�ر%	�ا�. ا�دا�ت $)�د یرو را اش �و� و �رد ��ز را

  . �وردم ی	�4در. �ر/ردا�د را 	رش ���د ��. ����� -

���؟: /6�م. ��ش �واظب: /6ت ن�ر%	�ا�   

  .زدم #�3 ����� ی��زو �� و �ردا��� �,�د�ر را آ�رم /�م دو

  �ن ش�"  ��د روز #�د �����: دم��� �ود 	�ت را �����. �و�� -

�� ھم در یا���� �� ن�ر%	�ا��  ؟یزد ز�3 ��م #را "س: /6ت ر

���ر را �ود �����. زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د �� �ده /رد #���ن �� د،�

 �����... ی��� �ودت �� �� ن�ا ی�را: /6�م ا�م ��. �رد $� � �ھم ����ورا��

  .�و�� $� �ن ش�" روز #�د

 ا��زه. رم��  را ش���زو دو��ره �ردم $	<. �وام���... +�� ی���رد $,�� -

  .�د 	وار و �رد ��ز را ل�ا�و�� در. ر�ت +*ب. �داد

 	ر. �ردم � �ھش ام ید�ور ���م �� �ورا 	ت�� $��4,: /6ت ن�ر%	�ا� 

 #را: دم�"ر	. زد دور را ل�ا�و�� و داد رون�� )دا �� را �6	ش داد، ��4ن

   ؟یاو�د

  .��رم رو د��رم او�دم -

 دن��� رون�� ا	ت، �ر ی-و ا%	�	م �دام ��ودم �ط�Jن. /ر�ت آ?و�م در

 ���دن و راھ�ش�" �� زدن #�3 �� ش���آ��� و �زرگ د	��ن �ن�� از �ودم

 و7وح �� را -,�ش �4وا�ت� و ��ظم �م�ر.. آ?و�ش آرا�ش و ت�ا�� در

 �� "	رت، �� د��رت، �� $دو����... 	ت�� %وا	ت: /6�م وا	H. دم�����

  .د��و	 را 	رم. �4$�� ��ر $# ات �و�واده

  .ھ	ت %وا	م -

... �و�م�� ���ظر: داد ادا��. �ردا�ت +*ب �� -دم م�� و �رد م�رھ� $آرا� ��

�ن ��H روز #�د ی�را رو ,ت�و	� �� �� ��� .  
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�ن. ��م -�ول را ی����د�" ن�#� �دا�ت ا��4ن! �� � ���� آن �� �ن ی+�د ر

 دا� $	وز�دھ یھ� ����� و /و�� �� ���ن،�� +�وان �� 	�+ت #�د ی�را

  !� ذرا�م؟ آ��� �� را روزم #�د �وا	ت�� �ن از ن�ر%	�ا� %�1 �ود؛ ھ�راه

  . دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم 

��وان �ن ��ود -رار ��ت؛ $� ش�%ر��� �� �را دا� �(�  ��ت�

  .�دھم "س را ����ن�� ی ���ده F�/ و ده�#�" ی را�ط� و ن�ر%	�ا�

 +�ق د�م�د ��. �ردم � �ھش ن�ر%	�ا� ی��زو ���ر از. �ود ����� $+)� �د��ر

. �*��,ش �� زد زل ���	 �� د	ت و #ر���د را 	رش �د، ��ر�� ش�ا����

�م �,و�. �4رد � �ھم. زدم ���� �� آھ	�� ی 7ر�� #�د ا� ����م �وک ��. ر

  .�وا�دم را ���ش

- �����.  

 "6! و $�	�� �رات: /6�م. �ده ا�0ق 	3 ا1ن... �ن وش: /6ت ن�ر%	�ا�

  .زد "وز��د .دم��ر

  . ی�ر �وا	�م $�� -

 ا��ره ا� �ت. اش $��را%� و ت�+)��� و ��م ���م ��. �رد � �ھم ���1ره 

  ؟یزد ز�3 ���� �� �و: /ر�ت )ور�م 	�ت را اش

 ��ردم �4رار دو��ره را %ر�م. �ود �د��ر ش�)دا ���� "�ت از $%  .

 را 	رم. دا�ت �5ض ش�)دا ��ر ن�ا. یزد ز�3 ��ش ا�� ی�ر �وا	�م���

 در. �ود ید	�ور %�م. د���ش ��� �ردا: /6�م و �ر/ردا�ده ن�ر%	�ا� 	�ت

 ��ھ�ر �� �و��، �د�� �ن �� �����: /6ت ن�ر%	�ا�. �ردم ��ز را ل�ا�و��

 روز #�د ھر �� ش�ھ�� از �<د. ش�ھ�� �ر�ش�� �ودم و م��ور�� $�و�واد/

��  .��و�� �و ش�" �و���� دا�ت دو	ت 

ت دا�ت $	< ھ�وز. �ردم � �ه ����� �� ���د ���% � را ت�+)��� و $��را%

�� د��� و د��رد �ن ا�� ��د %6ظ #�رھ�ش در$ � #����ش در را �ق�ا�

   ؟ید�� -ول: /6�م ��م، �دا اش #�ره از را � �ھم �� آن $�. دم�د��

��: /6ت و زد دور را ل�ا�و�� ن�ر%	�ا��  .�د �زرگ ���دم. دم�� -ول �� ا
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� از "ر �0�ش ���ظر�م �ب: /6�م و /ذا��� ش�"� یرو را ����ورا� ی 	��

  .�ود ی���ز

�م �د� ون�ز��,و از $و���� ی?ذا �� و ���4ت �� �رد�ش در	ت ی�را... /ر 

�م را در. دارم �ز��	� .� �وب ن�ا. ���6ت �� �رد، ا+�راض ��. �زد $%ر

 در  ر�د ,ش�ا�و�� �<د *��د- !� و �د 	وار 	ر، ��4ن �� ن�ر%	�ا�. �ود

  .�د $�� ده�د �و#�

����� از 4$�� رژ و یا	"ر و �ود /ذا��� �� آھو ����ن ا��ق دا�ل را ش�

� I�ھ دادم، /وش د-ت ��. �ن ��ت ���ر �و#! ز�� یرو را ر� ش $)ور
 ل��و�� رزش �� و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م. �د��� ده��� �$)دا

��. زدم ���د �,وارم ب�� درون�  .�ود او�د �� ا

���، $� ��6 رزن�" ھم ��� $� %وض آب ھم �� ���	م�� رو �6ر ��"   

 م��6ر	� ��ھ�ش 	�+ت #�د رو ات �رادرزاده م��و� $� ھ	ت، ھم پ�� �وش
  . دم���د �,�د. "ی��ر��ز

�� ن�ا از. ���ھ� از ��ر�� د،�ر	 $� �ظر �� ���6وت $,�� �$رزا�� او�د 

 دا�" را �ش��)� ن�ا ل�د $و �ودم �و�%�ل � ذرا�د و-ت �ن �� دا�ت -)د

   رو؟ م�� �� ا�,ت: " �و��م. �ردم $��

 "F�" ��;�� و�� �<د�ط. �ود �ودش. �ورد ز�3 ,م�����ردم -رار �ر را ار.  

   ؟یداد ا����ش -

  .او�دم �ن: /6ت. 	0م: /6�م

  .دم���د

�� $�و�: داد ادا�� ��$ ��   ؟$

���  . د���ش او�د ن�ر%	�ا�: /6�م و ده��� ھم یرو را م�

- �+�،�  یدار دو	ت ا/� �� دم�� 	�6رش �$?ذا �� راه 	ر �ن �ورا... ��+�
�*ط ،$��� ل��� �و �� ھرطور.... �وب ر	�وران �� م��ر ���. ی��وا ��

  ! ؟$�و�: دم�"ر	

  �ود ب�+� $�� ھم د��� و ���6وت ش�)دا �ن و %�ش $زد/ ���ب
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�� �Y��ر �� $و... ��.... � م )�د-���: داد �واب $طو�1 ر��� 	�+ت �� از 

 دن�د �� $ر�ط �دن �وب ن�ا ل�د ا%���1. �د ��رده -,�م. �م�� �وب  ��د

   �دا�ت؟ �ن

  ؟یدار دو	ت ���-: /6�م. دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم

- �+��.  

�ظر�م-��  

  ...�ورا -

  .�زد %رف. �دم ���ظر

  . ��ت����: /6ت �,�؟: /6�م

 !� م�د	��� و /ردن "�ت "و	ت /ز/ز. دم��� آرام $,�� را"  ��ت����" 
  .�ود �0�ش ن�ا �� ���ودآ/�ه وا��ش

 $,�� ا��ظ�رم �0ف �ر. زدم ���د و ����ر �������ھ دا�ل را ھ� $��ز� ب�	
 ی /و�� از و �ر/ردا�ده را 	رم. �ود�د �ده �ورد ا�دازه !� ����*ر و )�ف
�رد � �ھش #�م.  

  !�ود �رھ��� و �ن "و	ت �� ��ر ��5ول ��ر�ز �� و ق�د- $,��

 یرأ �د�ز $,�� ا%���ل �� و ���� ل���4 داد/�ه ���� 	� �ده�آ $ھ6��: /6ت 
 و ن�� �,وار. ر	��د را �ود ا��ظ�رم از زود�ر $,��.��� $� )�در رو �$���

�� ی�وھ� ر�3، یا 	ر�� ���ت$ ،�� 	�+ت، و�دون $�� د	ت �I آ�6

����  . دا�ت ���6وت ظ�ھر $%� ا�روز. ��"�ن و ره�� $آ� یھ� $

  

 و د�	6 $4�. آ�د رز /ل ���� دو ��. �ود دا�" ھم ���دش در $%� �ت�)�
�� $� �ھ� ��ل ھ��ن $"�� یرو را ��"��ش. ��زه و -ر�ز  ر�د "ژ�رده $

 دن�#� و ��ادو ��ن�ر ر�در/ $و-�. �د آ�"ز���� وارد 	رم "�ت و ا�دا�ت

�� �ودم، ���- ط<م�� در و ده��� �ود 	�ت را ھ� $��ز� ب�	 	�د و #�-و و 

�%$ �� را ��ن� ���ده $��- زد،�� %رف ش�ھ� "رو�ده از $4� �ورد در 

  %وا	ش $���� #��ن $/�ھ. �رد �ورد
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 ی�4ر �� روز�د از: /6�م. �رد $� /م را �,��ت �� �د�� #�-و �� ��ر ��و��
�� �� و. طور ن�ھ� ��م: /6ت. ا	ت ا%�*���... �� او�ده و�ود �� ذھ�م 

��ر از د	ت. دم�#ر� �����د !� �� �ود ی�د. �رد $� � �ھم و �ود ده� 

  .�%و $,��

��. دادم ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم م؟��ز� %رف �وردش در -$ !�� 

 ���� ی)دا. � و �و اول: /6�م و ����ر �������ھ دا�ل یھ� $��ز� ب�	 یرو

 ی�و �دن ?,�ظ از را �و7وع ن�ا آ�د، !��زد. دم��� را $)�د �دن ��
  .دم���� +طرش

 �� دم��� 	رم "�ت از در	ت را ش�)دا. �رد �4ث...  �و او�دم �� روز�د -

��دم�ا %ر�ت $� ��طر ن�ھ�	.  

 ا���م رو ن�ا �;ل ا%�*��� ��ر �� ا1ن ا/� ،یدار $-��  $,�� ی�وھ� �و -

  .�ورد 	ر 	رم از $آرا� �� ��ل........ �دم

���  ؟ید�� ��ون $ا<�, +4س #�: داد ادا�� یا /ر

�م را #����م	� .  

  .آ�د $�� ��1 �6	م. �دادم �واب  �ورا؟: زد م�)دا

 	رم یرو را ��ل. د�رز م�زا�وھ�. ��م ��را%�ت �وا	�م���... د����� -

... ھ� $��ز� ب�	 و د��و� $� رو?ن. �ردم ��ز ھم از را م�",��4. �ر/ردا�د

�# 	� ز�� 	�ت. �ردم � �ھش #�م ی /و�� از! داد؟�� ت�اھ� آ��� �� $
� ��. دم�د اش $����" یرو را +رق ��زک ی ��1 �ن. ��	ت و ر�ت� $%ر

�رد $� ر�ده را �ر�� ��د و �4وا�ت�.  

�م�� ��و�" �0س ����ن ا)رار ��: /6�م و زده ��م را ھ� $��ز� ب�	� س. ر
�ظرھ�ش ر�? �وا	ت از #��ن ذھ�م �*ط ��دم ��را%ت �ن��  ,� �ده ر�?�

�وان �� �ود �(� ��. �دا�ت را $��ط* $وا��� دادن ���ن ی�را یر�/ م�

�Y�  .$ز��� ��و�" دو�	�م���: /6ت $�و��ھ ر�

 �وا	ت و $وا-< ی +0-� و-ت I�ھ زدن ��و�"... $و او�د $� �وش ازش -

  ..ی�د ا����ش ���ل و در	ت ��ده ل�د ن�ا ا��. ��ود �ودم $-,�
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 ����ن: /6�م و �رده ��ز را �ور�ت ی -��,�� در. �ردم ذت $,�� د�ش��� از 

 ت��ر� رو �*ص $� و ا<�ده �وق د��ر �� �� دا�ت ت�اھ� �راش $,��... آھو
���  .داد�� $�و� ی�و. داده ا���م رو ��ر ن�ا: /6ت. 

�� ��. $ھ	�: /6ت �%4م. 	�م�� �*ص $� و ا<�ده �وق د��ر �� �ن -$ 
�ردم � �ھش و �ر/ردا�ده را 	رم ید�ور.  

 �� و �رد رھ� را ر�ده و �ر��. $�� �وب رو %�م %ر��� ن�ا �� 	ت�� 1زم -

��"$  ا���م %�ت �دن �وب ی�را ی��ر ھر �ن: زد ���د. داد ���4 $)�د

�� � �ه �ودت �� �ر در	ت د�د �� �� ا/� �*ط یا ا<�ده �وق �و... دم��$ ...

�و �;ل $4� $و �داره و�ود $�*) $� آدم I�ھ �� ���ا ت�وا-< _�% 

. داد ��4ن ھوا در $��+� %�ت �� را د	�ش اون �;ل $4�و ��+� �*)��ش

��ده $�	 #� �د� �� اون؟!  �د $+)��  !�ود؟ ا

 ی�را ید��د ل����. ا	ت ���ده ��را%ت ھم ا	�<دادھ�ش %�_ �6ر �� و....  -
. داد��� آن �� $�وا� او�د د��رد $� ا�� دا��م"  ؟$� �;ل"  	وال دن�"ر	

�ردم �0ش  آن ���م دن��� ��طر �� را �زر/م ���د �وا�	�م $� طور #� $و

��م؟؟ "���ن 	��ش �4�� و ن�ز��� #���ن از ز،�ا�  � 6ت ��0ت  

��� � �ھش �5��ر �ن و آ�د �ش طرف دو �� -�ل ی %ظ� #�د از ��ر�� ش�

. داد ���ن �ن �� را آن #����ش و �د ��%ول درو�ش در یز�#. دم�د را

 ی ��,� #�د �رور $%� �دا��م ر���5 ن�ا ف��و) و �رح ی�را یا �,�� I�ھ
 $�� �ن �� $د/ر/و� ن�#� ی�را $��ط* ر�? #�د ھر ل�د ھم ��ن �ن�� آ�ر
��د ا��6ق )ورت ھر در $و داد� ذھ�ت  �� $#: د�"ر	! �ودم ��ھدش �ن و ا

�رده؟ ر�/  

 �ن: /6�م آھ	��. �ر/��م ھ� $��ز� ب�	 	راغ �� ھم ��ز و �رده "�ت او ��

  .دارم ن�ز� ر�ز ی�و 	ل ون�و ��

 و آورده رون�� �������ھ دا�ل از را �$ط0 یھ� $��ز� ب�	. �4ردم � �ھش
�م �ر�F ی -��,�� 	راغ ��. ��م�ر ��*�ب یرو� و دم�#ر�. �ود آ��ده ?ذا. ر

  .�د /رد #����م و �رده )�ف ��ر. �وردم ��. �ود 	��ده�ا �*��,م او�د

  �د�� �دم�: /6ت

  .�ودم ده��� �وردش در <���� ��
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 ��ھ�ر �ودن، <���� �*ط او��� ا�� دم��� �و �ورد در ی�د�ز <�ت��� ��م -

  .�م��# رو ز�� د��� �*ط ا	ت آ��ده

���رش از. ��م $� ��4ت ���م �#�ل� 	�ت و /ذ�� از رو �ودم �ن: /6ت. ر

��رم ظ�ھرا $و دا��م�� � � دور <�ت��� ��,$ *� ظرف.  ��وده ز�آ� ت��و

 �,��ن �و: زدم زل #����ش �� و 	��ده�ا )�ف. /ر�ت د	�م از را ��	ت

  .ی�ود 4و"�ر�ھ,

 ��ز �<�ب از دھ��م. �ودم: /6ت و ر�ت ��1 �ش ی /و��. دم��"ر	 	وال

 �� ا%�*��� $,��"  ؟$�� $� $�و�"  	وال دن�"ر	! �ود �,��ن وا-<�. ���د

 %*وق و دادم ��4ور ا��%�ن ",م�د از �<د - اس! �ود ی�د #ون د�ر	 $� �ظر

�م... ��دم -�ول� ن�ا -. �ردم $� �د�ت �$ھوا  �ه�"� �� ی�و ،ی	ر��ز ر
  .د���: /6ت و د���د )دا $�. زه�ا�  ��ن�ھ $,��

�����ردم ھم �� را م� �� 	وار �ود ھ�راه �را یروز ��4م �*��7 او از 

. داد �و7وع ر���5 	ر+ت �� ذھ�م  �؟�د ی <����: د�"ر	. ��د 4و"�ر�ھ,

�م ز�� 	�ت و ده��� رون�� د	���ش �ن�� از را ��	ت ظرف�  .ر

 و ��	ت! �داد �واب. ��ود $	وا ی ��,� !� ھم ن�ا. ی�رد ���زد: /6�م
. دا��م � � ��5ول را �ود. �ود 	��ت او و �ردم ��,وط ھم �� را �رھ���

  . 6ت�� در	ت م��ر

�� �� د	ت. دم�#ر�! دادم؟�� ادا�� �ر�� و ��	ت زدن ھم �� د��� $ز��� #� 

�رد $� � �ھم و �ود داده ���4 �ت���� �� را ��رش ��،�	 .g	رار: /6ت ا- 

. م��ز� %رف 	ل ون�و اون �ورد در ���... ����د در	ت ھ� <���� ھ�� 	ت��

 �ود؛ ام ده��"ر	 	وال ��"  ��"  اوش ی ��,�. �ردم !���ر را #����م

��ش ن�آ�ر �� د��� را اش #�ره ب�+� و ���ظره ر�? $	���,� ر�ط 

�ردم �4رار ذھ�م در دو��ره و دو��ره را �0�ش د��رد ��! دادم؟��.  

 	رت "�ت �ت���� از: /6�م و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م.. �ورا -

 ",و دن��� ��5ول �ن و آورد رون�� را ھ� ��*�ب او. �ده ��*�ب �� دو ط�6

  . �دم س�د دا�ل

 آھو ����ن یھ� �وا	�� �� $,�� $و ��ود ��و�" �0س �وا�ق $,�� ���� -

�رد $�� ���6ت ���... دا�ت �رق �و7وع �رم �0س �وا	�م $�� �ن ا/� ا
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 $,�� �� �ن و ��م د���ل رو ام +0-� �ورد ی��رھ� �� �ود ��م �راش $,��
 از را س�د. و�	ل�و و $�ط�ط ،$	�د/��و ،$+�4	... دا��م +0-� زھ��#

�م "ول ���� از: دادم ادا��. /ذا�ت ز�� یرو و /ر�ت د	�م� $وا�4� و /ر
  . دم���د �ردم ��م ;�ت 	ل ون�و $�)و) �0س

  

 $,�� ا�� ��م $��6 ����ن از رو �و7وع �وا	�م�� �ودم، ا%�ق �و-H اون -
�م و زود�  .ر

  

 و داده د	�ش �� را �ور�ت ظرف. ����ن ھم �<د روز #�د د،���� ���� اول -
 "س: د�"ر	 ��	�م �� �*��,ش. . دم�# ز�� یرو را #� ��� -��ق و وان�

 ��1 $�ر� �� م�ھ� ���� 	ر ��4؟�� �4ر�# ن�رز��ز ی�و 	ل ون�و اون

 آوردم $� در %ر�ت �� ��و�" یدھ���, یرو را ا� ����م $و-� روز�د. ر�ت

��  ا%	�س�رد "ر 	ل ون�و را ذھ�م از $��� و �ردم $د.  

�� آھو ����ن - ��  .�ز�م 	ل ون�و ��و�	�م  ��د �رد 	4

  #را؟ -

 ی�و �دت �� �رد، $� �%�ل رو )داھ� ن��و4#�ر $	�� ��...... )دا -
: /6ت و �د ل����� �,و �� $�� و. �د رھ� �م �م... $و زدم�� 	�ز ن�رز��ز

�4رش ا1ن �� ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د. 	را?ش م��ر ��ھ�ر از �<د... �ر/�

   �ود؟ �ن �وا	ت ن�ا. زدم

  

  .�ود ذھ�م �� ا%�*��� �4ر ��... �*ط اون... آ�� -

 از را -��*م! ا	ت؟ ا%�*��� �4ر ن�ا ی���: داد ��4ن طرف دو �� را 	رش

  . /ذ��� 	�ل ده: /6�م و �رده "ر �ور�ت و ",و

�م ��1 را 	رم �ب؟ -��� �دم�: /ر� $�د� �را�وش زھ��# ن�ا: زد ���د. ر
  . دار�د ی�دآور� �� �ز�� �*ط... 	��د��

��؟ ھ�وز... �ظرت �� -�	  
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 ��. دم����� /وش ���ر را ش�)دا و �ود ی+�د %�ت از ��د�ر -,�م 7ر��ن

  . .دم��� ھم یرو را م����. ا%���1: /6ت �Y�ل یا %ظ�

  ا	ت......... ���� -

- ��� -ول... ��م ول رو �و��زه ی ���- ن�ا ا1ن ��واه �ن از.... ���� �� ا

�ردم ذوق. ن��"� م��ر ھم �� ?ذام �دن ��وم از �<د دم��.  

  .. ��د روز �� �و�م $� ،ی��داز ز%�ت �� رو �ودت 	ت�� 1زم -

��ده رزه �� د	���م 	ل ون�و �س �)ور از ھم %ظ� ن�ھ� �ن� ن�ا. �ود ا
: زد ���د. ز��ن�� !� +�وان �� ام �6�وظ ا���م و �ود �<�رف �*ط ��0ت

 )%�ت م�ھ�راھ %ق �ورد در ���... آو�دم $� �و��ه یزود ن�ا �� د����

��  .ام $را7 ی	�ز -ر�� و+ده �� �� �ن... م�

 و-ت د�ر	 $� �ظر ��. �ودم �واب را آن %ظ�ت ���م ا� �ر! 	�ل ده. دم���د

  .ا	ت ده�ر	 �را �دن دار��

 	ر+ت �� در %ر�ت 	ر، �ردن �,�د �� و �ردا��� را $��رو�ر- ��م ��ش

�*ط. �رد �ود ��و�� را � �ھم �! ��;�� ����د و-�6 $ر+,�ا� دن�د � $و ا
  .	0م - ا	ت. دادم رون�� )دا �� را �6	م و �	�� را م�",��4. دم��ر	

  .دم��ر	 -

 �راب دو��ره ز�3 ،ی�4رد ��ز زدم در ��ر #�د: ر�ت ��1 �ش ی /و��

  �ده؟

�� را $��رو�ر-$ 1�� ���. یاو�د �وش... دم���� رو ز�3 ی)دا: /6�م و /ر

 در و داد ��4ن 	ر�%$ ���ش � �ط�%: /6ت �رد، $� زان�آو $��ر�� از را 

 )�%���. �دم دار�� �واب از ھ�ت 	�+ت. زدم ���د. �ده ز���� #*در

  ..... ا�� �ود آ�"ز���� $	ط% �ردن �ر�ب �*ط -)دم �وردم،

  

 *��د- #�د ھر �ط�% دن��� ��رو ھ� �م. �ود ���ده $��- د�+ �� روز ده �*ط

�ن %وض 	�ت � �ھم ��ر !� ��� ز���� ی�را �ودم د����. د�#ر� $� /ر
  .�دم�� ��ر �� د	ت �رد�ش
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�ردم $� �4ر ن�ا �� �� ن�ا ی�را را یا+���د -��ل �رد ��واھم ن�ر%	�ا� از 
��د دا�" ��ر .	�$ �� و ��ل �$�� ���� در �ن �� و �رده "�ک را یھ� ���� 

�ن %�ل در. ��د ��! ی��ھ�ر�ور ز���  	�ت ر

  �ده؟ ��وم �س�ا �در	� #طوره؟ د��� �و��؟ ���	: /6�م ھ� ا��ق از 4$�

 ���	: دم��� $� ��واL7 را ش�)دا. دادم �� یوار�د ��د دا�ل را $��رو�ر-

1�ر ��ون�� �� دو "�	�ژ در دم /ذا��م رو �س�ا و��.  

  .�ود *��د- 	ت�� و �ش. �د ده��� یوار�د 	�+ت 	�ت 	ر+ت �� � �ھم

�� ��ل یرو د ��م؟ در	ت ��م: دم�"ر	 ���د �� و �ده ��رج ا��ق از	�� 

  .  /ذا�ت زا�و یرو را د	�ش دو ھر آر�F و �د �م �,و �� $��. �ود

  

 �ن از رو �زا�" -ول ا��س �زن ز�3 -راره �د ��وم ��ر�ون و-ت ھر... �� -

��� 	�ت و داده ��4ن 	ر. �ود �رده �وش ا��س دن�د �� را دم. /ر

�م آ�"ز�����  .ر

 �� ش�ا�روھ� �ن�� ی�%و ا�م. زدم زل )ور�ش ��. ن��� ���... �ورا -

 د���.... ��� �واد $�� - �ن دم ی#�: /6�م. داد�� ت��د اش #�ره �� �� دا�ت
 را اول -دم. �رد ا��ره �ودش ���ر ��ل �� 	ر �� �ده؟ $# -. م��ز� %رف

�� یرو ل��و��. ر�ت ��1 -,�م 7ر��ن. �د �,�د ,م��و�� ز�3 ی)دا و �ردا�
  !/ر�ت؟ $� ���س �ن �� او�د �ز $�	 #� و دا�ت -رار ز��

  

�م �,و +�,� ����رده � �ه ,م��و�� ی )6%� �� آن از �ر -�ل $ر+,�ا� ا�� ر 

�و7 $ر+,�ا� �� طور #� را"  �$رزا�� او�د. " �ود�L �$ دم�د دادم؟ �� 

 دھ��م و �رد G� �د�م ���م. �ردا�ت را ل��و�� و �د !���ر $ر+,�ا� #���ن

 I�ھ �دون �ود ���ره �*ط �؟��: /6ت و /ر�ت 	��م را ل��و��.  �د ��!
 ا�دا��� ��1 ����. دادم رون�� )دا $� و آھ	�� آھ	�� را �6	م. او�د از $���

  .دو�م���: /6�م و

�ن �� ھ�ز��ن و ده�#ر���ردم �ر-رار را ار���ط آ�"ز���� 	�ت ر.  
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 از �ن �� ���س ی�را ���ھ� �0ف �ر �� ن�ا از ام $�و�%� %س. �ود او�د

... آره آره، - ؟$�و� - . �ود ف��و) -��ل ر�? �4رده، ا	��6ده ,ش��و��

  ؟$�و� �و ���4ر،

 $� راه  ��د *��د- ده �� �ن: /6ت. �ردم رو�ن را 	��ور ر�ز. �رد �Y�ل
�م� 	�ت ھدف $�. م��دا�� ھم �� دار�د ی�را ی-رار و �ر����. ��ش آ��ده... ا

�م ��#�ل� )%�ت ھم �� د���: داد �واب ر���� �� و �ده؟ یز�#: دم�"ر	.  ر

�� ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د. ر	م��  ��د *��د- "�F و #�ل �� %دا�;ر �ن. م�

 رون�� را "ر�*�ل ن��زر/�ر و �ر�� و ب�	 �#�ل� ی��و دا�ل از و زده

  .آوردم

��. داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش �� دم���. ���	ت�ا $ر+,�ا�: /6�م آھ	

�ردم ا�م او�ده؟ #را $دو���... �ب... ����: /6ت و �؟�# �و7وع - .  

  ... %ر د��� /6ت و د��ر �ود �رده رو "	رش و زن -

 ��م �ود $	�+� ھر... �زن ز�3 ��م ر�ت و-ت ھر �و��،: /6ت �0�م �ن�� -

  .����: دادم ��4ن 	ر ����؟. �ده ��ر ��م �*ط 	ت��

 ی)دا ؟$�و�: د�"ر	 آھ	��. دا�ت �د %س او�د ی%ر��� و $ر+,�ا� %�ت
  .آره: زدم ���د. �ود �ده ��ر��ن -�,ش ی %ظ� #�د �%4م

  �ده؟ $# $�  ا1ن ی�وا��� - س. �م��� �زا%�ت -

�رد -طH را ار���ط و. ��ت����... �� -.  

 یرو. �رد ��4ر ب ر�ز. /ذا��م ز�� یرو �*��,ش را وه�� $د	� ش�"
�و7 او �� را م����	�� ��ود -رار. ��	�م ��ل ن��ر !��زد�L دھم  ا/ر $و

 رو �و��: �ردا�ت را ب�	 و �د ر�م. دادم $� �واب د��� د�"ر	 $� $	وا

���4ن.م��رو� �  .�وردم $	�

- ����د دوران �� 	رم. م���� �رده ����, د��� ن��رورد 	ت�� � �ن�� را ب�	. آ

  .#ر���د $� ا� ����ش

 �� 0ت��<ط از �<د �� �د -رار زدم،�� %رف ن�ر%	�ا� �� ش�" 	�+ت �� -

 ����ن ا��ق /6ت ن�ر%	�ا�. م��6رو� ��ش رو ا�7�� ل�و	� �� م��ر�� رو �6ر

�و� $� ھم �ن ی �و�� ��4،�� آ��ده �رات رو$ ��   ... $�� ا��ق ھم �س�ا
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��� ھر و-ت ھر ���ر)ت 	ر �� $�و��� ی�ود �ر را%ت  �� �(� در	ت م�

  .�ودم ی�د ھم �ن. �ود ی�د. م�ر�� 

- ��.  

 %ر�ت. ��. آوردم ز��ن �ر را �0م ن�ا $ا�<ط�� I�ھ �دون و -�طH و �%4م

: /6ت و داد رون�� )دا �� را �6	ش � �ھم و �د ��و-ف د	���ش در ب�	

 م��رد )%�ت ھم �� �ر���� ن�ا �ورد در $�, ن�ر%	�ا� و �ن ���	ت؟ ��4ل
  . �ردا��م +*ب �� /�م !� و �ده �,�د �� از.  م�د�ر	 ����� �� و

  .ا����ھ� �و�� ن�ا �رو��ن -

 �� م؟��ز� %رف �ورد ن�ا در د��� د�<� #�د. �ورا: داد ��4ن 	ر $ر+,�ا�

�و �� رو ,�ون�د1 و ط��را �ت اون ی�رد -�ول �ودت و م�/6�� رو ���� و

 در $و �ودم �رده -�ول �ن و. 	ت�� $�ر/�� راه  ��د ا1ن.... $�� ا��7ء

 +*ب  ر�د /�م !�. دا��م �� را ا��4رم �ن�� و ا+�راض %ق )ورت ھر

�م�  .ر

- ��� ��  .د��رو�� رو �ود�ون ی /ذ�

  

�م��رو� رو /ذ��� ��.. آره: /6ت �� و �و ��... م��ر�� د	ت �� رو �ده�آ 
�4ر... ����د $را%� و ش�آ	� در �وا�واد�ون �$ ����ر/�ھم دارم �ن ا/� $ 

 و-ت آھن و ��ن�	 و ��ک ی�و �ب �� )�L ن�ر%	�ا� �� دم�� /	�رش رو

�رد دراز طر�م �� را د	�ش ��طر �� ز���� �,� و 	ر �6ر )د �� و  ذرو���� 

 ن����ر $و 	ت�� را%ت ھم �� ی�را ن�ا.... زم�+ز ��ن �ورا: داد ادا�� و
����(�.  

�ون �� ���ا م��)� ن����ر -�: /6ت $+)� و �,�د... و د��6رو� رو ��طرا

��ر $# ی�وا��... ر�ت و �م��رو� رو ��طرا��ون ��... آره �� �� �رو ؟$

6�م �%4م. ر�ت $�رو� در 	�ت و �د �,�د �� از "	ش �ودت 	�م/ :�%$ 
. د��د راه ذھ��ون �� رو ��م $ز�د/ ن�ر%	�ا� �� �و ی �و�� �� ن�ا �4ر

��د�ا	 .  

  .��م ��� $ز�د/ 	ر��ر 	ت�� -رار �ن -
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  .ا�دا��م ��1 ����. $	���: /6ت و د�#ر�

�م�� ���� -	 ��م $�� $ز�د/ ��� $�و�� �ن )ورت ھر در $و .  

�� ��ه #�د ی�را - ,4� �ن $ز�د/ ف��4, -. ��� رو�ن ھم �و $ز�د/ ف�

 ����ا: /6�م و �رده ا��ره اطراف �� رو���؟ #طور *��د-: �رد ا�م. رو���

  �ن $ز�د/ و �و��

  . ی�ود ا%�ق ا�*در ���ھ� �� $��6� �� یزد رو �ودت �ورا: /6ت $+)�

�دوم I�ھ - .  

 دادم��� ا��زه. دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم ؟$�� $� ی���ز یدار "س -

���ر در �ودن �ودم. ���د یر�/ م��)� �ن $ز�د/ ی�را $	�د/ ن�ھ� �� 

 $� را �$��� م��)� ام $ز�د/ ی�را �ودم ھم 1�% �ردم، ا����ب را آھو ����ن
�م��م �,و. /ر���م $�� ی���ز �س I�ھ �� �ن: ر.  

  ����ا ��م، $�� $ز�د/ ن�ر%	�ا� �� �و ی �و�� �ن - �؟�# %ر��� ن�ا $�<� -

 �$)دا و 	ر "ر "وز��د. رم�/ $� �و�� �� ھم �<د �� ن�ا از.... ��� ی �و��

  ؟$را%� ن�ھ� ��: /6ت و زد

 روز �ل �� ن�ھ�! �ورا؟ ی�رد �4ر $# �ودت �� - ھ	ت؟ $��4,... آره -

�4ر ی�و �د�� �ل�� و �4ر �� ھزار �$���� 4ر�" و در $� ی �و�� ن�ا ی�و 

�� $ز�د/ )�%ب $� ��ر ن�ا ی��� ی�وا�� 1�% ��،$ �� دا��� ت�ا�� 

  ����؟

 ����ا �ن... د��"ر	 رو %�م و د��ز� 	ر ��م زود�ر د�ھ	� � را�م $,�� ا/� -

��م $� ا����ب $ز�د/ ی�را ھم یا �و�� �� �دارم، $��4, �� ,4��$ �� �دا�

�� $� $ا��6- #�: /6ت. ���م�  ؟$�� $ز�د/ �� ش�" ھ6�� #�د ا

 و ن�ر%	�ا� �R,�ف....... �رم�� در 	ر ��� $ز�د/ و	ط از 	ت�� -رار �ن -
 از رو �ودن �و�� اون ���ون 	�+ت دو �4ر $%� �ن ���)�، �� دا�

  . ا�دا��م رون�� �4رم

  

  �؟�# �ن ی �و�� �� ��4,ت... ���� -
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6� ��ش ا	ت، �و�� اون زن ���	 -/$ �# �(���$ ��   ؟$/ر

  . د��دار $��4, ھم �� �� ���.. ��: داد ��4ن 	ر

 �� ھ6�� ن�#�د آد $�� �و�ش $ز� I�ھ $ر+,�ا� $و 	ت�� $��4, ��، -
�%�ل �ودش �,وت و �و�� ی�و رو ���ون ��� �;ل $�	 ھم اون 

�رد -�ول $ا+�را7 و %رف I�ھ �دون ا/� �<د � و، ��ش اول.. �واھر�وھر 

�� ا�� ��م �4ر ����دت�" �وردت در د��� ��م $ز�د/ ��� ���ر ی;��و اط0ع 

��م $�� -�ول... ا1ن.  

��0��رد �روع ھدف $� ھ�ل +رض و طول در و زد #�3 ش��وھ� ��  �� 

  م؟��� دا�" �رات ��� از ���	ب ی �و�� �� 	�ل و-ت ن�ا: /6ت. زدن -دم

 �ورا: /6ت و #����م �� �د ره�� 	��د،�ا. ���� دا�". م�دار �ر)ت ��ه �� -

� $ا�دازھ ��... �4ن ت�اذ�� د	���م �ف ���� -رار ا/� دارم، �4ر و یر�در/ $

�� ��1 او �� یرو را� �ودم ��م، ر�در/ رو ��� 	ت�� -رار �ن ��،: /6�م و /ر

�  .دم�� رو ��ر ن�ا ب��ر

6م �ن -���.  

  . ��� $ز�د/ ن�ا -

�و ی�رادرھ� ھم �� - � م���4 د��� ھم رو �و ت�ا�� و ت�;�% و آ�رو �4ر م،�ھ	
  . د����� �و7وع ن�ا � ران - ��؟ ��

  .����� $را7 ن�ر%	�ا� ��م -�ول �ن ا/� $%�! ؟$	�د/ ن�ھ� �� -

�ش و ر�ت $��ر�� 	�ت. ر	م $� �وا�ق �� ن�ر%	�ا� �� �ودم �ن -� را 

�م �,و. �ردا�ت�  .ر

  

 روز #�د ،یر��  م��)� ا1ن ن�ھ� 	ت�� 1زم.. �ن �4ر �وردش در: /6ت

 +0�ت ��. م�ز� $� %رف �6)ل �وردش در و آم $� ن�ر%	�ا� ��  ��د

� �� ن�ھ� �� �%ث. دادم ��4ن 	ر �;�ت��  .�ود $
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. م���ور �زا�" م��ر ھم �� �و %�7ر �م�� ���ظرت: �رد ��ز را $�رو� در و

  . دارم ��ر �*دار �� ���4رم �� -

- �J�ط�؟$  

6�م ���د ��. 	ت�� �ط�Jن $,�� ����دش�" �ورد در او د�ر	 $� �ظر ��/ :

 د	���م. �ردم "� �� را ش�����6 و داد ��4ن 	ر. رم��  دوش د���... آره

 ی ��),�... %�1 ا�� دادم ا��*�ل $+, ر�ا� �� -�ط<��� را ا��4رم. د�,رز��
�4ر ن�� ی�د�ز �� را ھ� ",� $آرا� $�دا%��ظ �� $ر+,�ا�. دا�ت و�ود +�ل 

 ,م��و�� 	راغ +�,� �� �	ت �� را در. �رد $ط را �ط�% +رض و ر�ت ن��"�

�م�  .ر

�� ���	م �� او�د �وق ن�او G	�" . ���م: داد	دم�"ر :��� #�د از �<د ؟$دو�	

. ا1ن ن�ھ�: /6�م 	ر، دادن ��4ن �� ھ�ز��ن ر�ت؟ $ر+,�ا�: /6ت �Y�ل ��;��

- ��  .م��ز� %رف د���.... ر	و�م�� رو �ودم  ��د 	�+ت م�� 

  

 را ن�ر%	�ا� %7ور ا��ظ�ر. ����� و �ودش ن،�ر%	�ا� ل�ا�و��. دم�دو

 ل�ا�و�� +*ب در �����. یزود ن�ا �� �� $و د�آ $� �ود /6�� �ودش دا��م،
  .�	ت را ���� در ن�ر%	�ا�. ا�دا�ت $)�د یرو را اش �و� و �رد ��ز را

  . �وردم ی	�4در. �ر/ردا�د را 	رش ���د ��. ����� -

���؟: /6�م. ��ش �واظب: /6ت ن�ر%	�ا�  

  .زدم #�3 ����� ی��زو �� و �ردا��� �,�د�ر را آ�رم /�م دو

  .�و���� �ن ش�"  ��د روز #�د �����: دم��� �ود 	�ت را �����. �و�� -

�� ھم در یا���� �� ن�ر%	�ا��  ؟یزد ز�3 ��م #را "س: /6ت ر

���ر را �ود �����. زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د �� �ده /رد #���ن �� د،�

 �����... ی��� �ودت �� �� ن�ا ی�را: /6�م ا�م ��. �رد $� � �ھم ����ورا��

  .�و�� $� �ن ش�" روز #�د

 ا��زه. رم��  را ش���زو دو��ره �ردم $	<. �وام���... +�� ی���رد $,�� -

  .�د 	وار و �رد ��ز را ل�ا�و�� در. ر�ت +*ب. �داد
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 	ر. �ردم � �ھش ام ید�ور ���م �� �ورا 	ت�� $��4,: /6ت ن�ر%	�ا� 

 #را: دم�"ر	. زد دور را ل�ا�و�� و داد رون�� )دا �� را �6	ش داد، ��4ن

   ؟یاو�د

  .��رم رو د��رم او�دم -

 دن��� رون�� ا	ت، �ر ی-و ا%	�	م �دام ��ودم �ط�Jن. /ر�ت آ?و�م در

 ���دن و راھ�ش�" �� زدن #�3 �� ش���آ��� و �زرگ د	��ن �ن�� از �ودم

 و7وح �� را -,�ش �4وا�ت� و ��ظم �م�ر.. آ?و�ش آرا�ش و ت�ا�� در

 �� "	رت، �� د��رت، �� $دو����... 	ت�� %وا	ت: /6�م وا	H. دم�����

  .د��و	 را 	رم. �4$�� ��ر $# ات �و�واده

  .ھ	ت %وا	م - 

... �و�م�� ���ظر: داد ادا��. �ردا�ت +*ب �� -دم م�� و �رد م�رھ� $آرا� ��

�ن ��H روز #�د ی�را رو ,ت�و	� �� �� ��� .  

�ن. ��م -�ول را ی����د�" ن�#� �دا�ت ا��4ن! ��� ���� آن �� �ن ی+�د ر

 دا� $	وز�دھ یھ� ����� و /و�� �� ���ن،�� +�وان �� 	�+ت #�د ی�را

  !� ذرا�م؟ آ��� �� را روزم #�د �وا	ت�� �ن از ن�ر%	�ا� %�1 �ود؛ ھ�راه

  . دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم

��وان �ن ��ود -رار ��ت؛ $� ش�%ر��� �� �را دا� �(�  ��ت�

  .�دھم "س را ����ن�� ی ���ده F�/ و ده�#�" ی را�ط� و ن�ر%	�ا�

 +�ق د�م�د ��. �ردم � �ھش ن�ر%	�ا� ی��زو ���ر از. �ود ����� $+)� �د��ر

. �*��,ش �� زد زل ���	 �� د	ت و #ر���د را 	رش �د، ��ر�� ش�ا����

�م �,و�. �4رد � �ھم. زدم ���� �� آھ	�� ی 7ر�� #�د ا� ����م �وک ��. ر

  .�وا�دم را ���ش

- �����.  

 "6! و $�	�� �رات: /6�م. �ده ا�0ق 	3 ا1ن... �ن وش: /6ت ن�ر%	�ا�

  .زد "وز��د .دم��ر

  . ی�ر �وا	�م $�� -
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 ا��ره ا� �ت. اش $��را%� و ت�+)��� و ��م ���م ��. �رد � �ھم ���1ره

  ؟یزد ز�3 ���� �� �و: /ر�ت )ور�م 	�ت را اش

��ردم �4رار دو��ره را %ر�م. �ود �د��ر ش�)دا ���� "�ت از $%  .

 را 	رم. دا�ت �5ض ش�)دا ��ر ن�ا. یزد ز�3 ��ش ا�� ی�ر �وا	�م���

 در. �ود ید	�ور %�م. د���ش ��� �ردا: /6�م و �ر/ردا�ده ن�ر%	�ا� 	�ت

 ��ھ�ر �� �و��، �د�� �ن �� �����: /6ت ن�ر%	�ا�. �ردم ��ز را ل�ا�و��

 روز #�د ھر �� ش�ھ�� از �<د. ش�ھ�� �ر�ش�� �ودم و م��ور�� $�و�واد/

��  .��و�� �و ش�" �و���� دا�ت دو	ت 

ت دا�ت $	< ھ�وز. �ردم � �ه ����� �� ���د ���% � را ت�+)��� و $��را%

�� د��� و د��رد �ن ا�� ��د %6ظ #�رھ�ش در$ � #����ش در را �ق�ا�

   ؟ید�� -ول: /6�م ��م، �دا اش #�ره از را � �ھم �� آن $�. دم�د��

��: /6ت و زد دور را ل�ا�و�� ن�ر%	�ا��  .�د �زرگ ���دم. دم�� -ول �� ا

�  ش�"� یرو را ����ورا� ی 	��

��  .�ود ی���ز از "ر �0�ش ���ظر�م �ب: /6�م و /ذا�

�م �د� ون�ز��,و از $و���� ی?ذا �� و���4ت �� �رد�ش در	ت ی�را... /ر 

�م را در. دارم �ز��	� .� �وب ن�ا. ���6ت �� �رد، ا+�راض ��. �زد $%ر

 در  ر�د ,ش�ا�و�� �<د *��د- !� و �د 	وار 	ر، ��4ن �� ن�ر%	�ا�. �ود

  .�د $�� ده�د �و#�

����� از 4$�� رژ و یا	"ر و �ود /ذا��� �� آھو ����ن ا��ق دا�ل را ش�

� I�ھ دادم، /وش د-ت ��. �ن ��ت ���ر �و#! ز�� یرو را ر� ش $)ور
 ل��و�� رزش �� و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م. �د��� ده��� �$)دا

��. زدم ���د �,وارم ب�� درون�  .�ود او�د �� ا

���، $� ��6 رزن�" ھم ��� $� %وض آب ھم �� ���	م�� رو �6ر ��"  

 م��6ر	� ��ھ�ش 	�+ت #�د رو ات �رادرزاده م��و� $� ھ	ت، ھم پ�� �وش
  . "ی��ر��ز

  . دم���د �,�د
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�� ن�ا از. ���ھ� از ��ر�� د،�ر	 $� �ظر �� ���6وت $,�� �$رزا�� او�د 

 دا�" را �ش��)� ن�ا ل�د $و �ودم �و�%�ل � ذرا�د و-ت �ن �� دا�ت -)د

   رو؟ م�� �� ا�,ت: " �و��م. �ردم $��

 "F�" ��;�� و�� �<د�ط. �ود �ودش. �ورد ز�3 ,م�����ردم -رار �ر را ار.  

   ؟یداد ا����ش -

  .او�دم �ن: /6ت. 	0م: /6�م

  .دم���د

�� $�و�: داد ادا�� ��$ ��   ؟$

���  . د���ش او�د ن�ر%	�ا�: /6�م و ده��� ھم یرو را م�

- �+�،�  یدار دو	ت ا/� �� دم�� 	�6رش �$?ذا �� راه 	ر �ن �ورا... ��+�
  ھر.... �وب ر	�وران �� م��ر

�*ط ،$��� ل��� �و �� طور ���  ! ؟$�و�: دم�"ر	. ی��وا ��

  �ود ب�+� $�� ھم د��� و ���6وت ش�)دا �ن و %�ش $زد/ ���ب

�� �Y��ر �� $و... ��.... � م )�د-���: داد �واب $طو�1 ر��� 	�+ت �� از 

 دن�د �� $ر�ط �دن �وب ن�ا ل�د ا%���1. �د ��رده -,�م. �م�� �وب  ��د

   �دا�ت؟ �ن

  ؟یدار دو	ت ���-: /6�م. دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم

- �+��.  

�ظر�م -��  

  .�زد %رف. �دم ���ظر...�ورا -

 "و	ت /ز/ز. دم��� آرام $,�� را"  ��ت����" و. ��ت����: /6ت �,�؟: /6�م

  .�ود �0�ش ن�ا �� ���ودآ/�ه وا��ش !� م�د	��� و /ردن "�ت

 $,�� ا��ظ�رم �0ف �ر. زدم ���د و ����ر �������ھ دا�ل را ھ� $��ز� ب�	
 ی /و�� از و �ر/ردا�ده را 	رم. �ود�د �ده �ورد ا�دازه !� ����*ر و )�ف
�رد � �ھش #�م.  
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  !�ود �رھ��� و �ن "و	ت �� ��ر ��5ول ��ر�ز �� و ق�د- $,��

 �د�ز $,�� ا%���ل �� و ���� ل���4 داد/�ه ���� 	� �ده�آ ی ھ6��: /6ت 

  . ر	��د را �ود ا��ظ�رم از زود�ر $,��. ��� $� )�در رو �$��� یرأ

�� ی�وھ� ر�3، یا 	ر�� ���ت و ن�� �,وار$ ،�� و $�� د	ت �I آ�6
��� 	�+ت، �دون�  .دا�ت ���6وت ظ�ھر $%� ا�روز. ��"�ن و ره�� $آ� یھ� $

 و د�	6 $4�. آ�د رز /ل ���� دو ��. �ود دا�" ھم ���دش در $%� �ت�)�
�� $� �ھ� ��ل ھ��ن $"�� یرو را ��"��ش. ��زه و -ر�ز  ر�د "ژ�رده $

  . �د آ�"ز���� وارد 	رم "�ت و ا�دا�ت

��� �ودم، ���- ط<م دن�#� و ��ادو ��ن�ر ر�در/ $و-�� ب�	 	�د و #�-و و 
 در و ده��� �ود 	�ت را ھ� $��ز��%$ �� ش�ھ� "رو�ده از $4� �ورد در 

�رد �ورد را ��ن� ���ده $��- زد،�� %رف .  

�رد $� /م را �,��ت �� �د�� #�-و �� ��ر ��و�� %وا	ش $���� #��ن $/�ھ .

�� ی�4ر �� روز�د از: /6�م ��. ا	ت ا%�*���... �� او�ده و�ود �� ذھ�م 

��ر از د	ت. دم�#ر� و. طور ن�ھ� ��م: /6ت ���رد $� � �ھم و �ود ده� .

  .�%و $,�� ���د !� �� �ود ی�د

  م؟��ز� %رف �وردش در -

 دا�ل یھ� $��ز� ب�	 یرو ��! $��. دادم ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم

  . � و �و اول: و/6�م ����ر �������ھ

 ?,�ظ از را �و7وع ن�ا آ�د، !��زد. دم��� را $)�د �دن �� ���� ی)دا

  .دم���� +طرش ی�و �دن

 �� دم��� 	رم "�ت از در	ت را ش�)دا. �رد �4ث...  �و او�دم �� روز�د -

��دم�ا %ر�ت $� ��طر ن�ھ�	.  

 ا���م رو ن�ا �;ل ا%�*��� ��ر �� ا1ن ا/� ،یدار $-��  $,�� ی�وھ� �و - 

  .�ورد 	ر 	رم از $آرا� �� ��ل........ �دم

�� ی)دا ���  ؟ید�� ��ون $ا<�, +4س #�: داد ادا�� یا /ر

�م را #����م	� .  
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   �ورا؟: زد م�)دا

  .آ�د $�� ��1 �6	م. �دادم �واب

 	رم یرو را ��ل. د�رز م�زا�وھ�. ��م ��را%�ت �وا	�م���... د����� -

  . �ر/ردا�د

�	 #�... ھ� $��ز� ب�	 و د��و� $� رو?ن. �ردم ��ز ھم از را م�",��4$ 
 و ر�ت ز�� 	�ت. �ردم � �ھش #�م ی /و�� از! داد؟�� ت�اھ� آ��� ��

� ��. دم�د اش $����" یرو را +رق ��زک ی ��1 �ن. ��	ت� �4وا�ت� $%ر

�رد $� ر�ده را �ر�� ��د و.  

�م�� ��و�" �0س ����ن ا)رار ��: /6�م و زده ��م را ھ� $��ز� ب�	� س. ر
�ظرھ�ش ر�? �وا	ت از #��ن ذھ�م �*ط ��دم ��را%ت �ن��  ,� �ده ر�?�

�وان �� �ود �(�  . �دا�ت را $��ط* $وا��� دادن ���ن ی�را یر�/ م�

�� �Y�  .$ز��� ��و�" دو�	�م���: /6ت $�و��ھ ر�

 �وا	ت و $وا-< ی +0-� و-ت I�ھ زدن ��و�"... $و او�د $� �وش ازش -

 د�ش��� از.. ی�د ا����ش ���ل و در	ت ��ده ل�د ن�ا ا��. ��ود �ودم $-,�

 $,��... آھو ����ن: /6�م و �رده ��ز را �ور�ت ی -��,�� در. �ردم ذت $,��
: /6ت. ��� ت��ر� رو �*ص $� و ا<�ده �وق د��ر �� �� دا�ت ت�اھ� �راش

  .داد�� $�و� ی�و. داده ا���م رو ��ر ن�ا

  .$ھ	�: /6ت �%4م. 	�م�� �*ص $� و ا<�ده �وق د��ر �� �ن -

�� ���ردم � �ھش و �ر/ردا�ده را 	رم ید�ور $.  

 �� و �رد رھ� را ر�ده و �ر��. $�� �وب رو %�م %ر��� ن�ا �� 	ت�� 1زم -

��"$  ا���م %�ت �دن �وب ی�را ی��ر ھر �ن: زد ���د. داد ���4 $)�د

�� � �ه �ودت �� �ر در	ت د�د �� �� ا/� �*ط یا ا<�ده �وق �و... دم��$ ...

�و �;ل $4� $و �داره و�ود $�*) $� آدم I�ھ �� ���ا ت�وا-< _�% 

. داد ��4ن ھوا در $��+� %�ت �� را د	�ش اون �;ل $4� و ��+� �*)��ش

��ده $�	 #� �د� �� اون!  �د $+)��  !�ود؟ ا

 ی�را ید��د ل����. ا	ت ���ده ��را%ت ھم ا	�<دادھ�ش %�_ �6ر �� و....  -
   ؟$� �;ل"  	وال دن�"ر	
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�ردم �0ش. داد��� آن �� $�وا� او�د د��رد $� ا�� دا��م"   $� طور #� $و
 از ز،�ا�  � 6ت ��0ت آن ���م دن��� ��طر �� را �زر/م ���د �وا�	�م

��م؟؟ "���ن 	��ش �4�� و ن�ز��� #���ن  

��� � �ھش �5��ر �ن و آ�د �ش طرف دو �� -�ل ی %ظ� #�د از ��ر�� ش�

  .داد ���ن �ن �� را آن #����ش و �د ��%ول درو�ش در یز�#. دم�د را

 ی ��,� #�د �رور $%� �دا��م ر���5 ن�ا ف��و) و �رح ی�را یا �,�� I�ھ
 $�� �ن �� $د/ر/و� ن�#� ی�را $��ط* ر�? #�د ھر ل�د ھم ��ن �ن�� آ�ر
��د ا��6ق )ورت ھر در $و داد� ذھ�ت  �� $#: د�"ر	! �ودم ��ھدش �ن و ا

�رده؟ ر�/  

 �ن: /6�م آھ	��. �ر/��م ھ� $��ز� ب�	 	راغ �� ھم ��ز و �رده "�ت او ��

  .دارم ن�ز� ر�ز ی�و 	ل ون�و ��

  . �4ردم � �ھش

 ��*�ب یرو و آورده رون�� �������ھ دا�ل از را �$ط0 یھ� $��ز� ب�	

�م�ر�.  

�م �ر�F ی -��,�� 	راغ �����ده�ا �*��,م او�د و دم�#ر�. �ود آ��ده ?ذا. ر	 

  .�د /رد #����م و �رده )�ف ��ر. �وردم ��. �ود

  .�ودم ده��� �وردش در <���� �� �د�� �دم�: /6ت

 ��ھ�ر �ودن، <���� �*ط او��� ا�� دم��� �و �ورد در ی�د�ز <�ت��� ��م -

  .�م��# رو ز�� د��� �*ط ا	ت آ��ده

���رش از. ��م $� ��4ت ���م �#�ل� 	�ت و /ذ��  .ر

��رم ظ�ھرا $و دا��م�� � � دور <�ت��� از رو �ودم �ن: /6ت ��,$ 
*� �� و 	��ده�ا )�ف. /ر�ت د	�م از را ��	ت ظرف.  ��وده ز�آ� ت��و

  .دم��"ر	 	وال.ی�ود 4و"�ر�ھ, �,��ن �و: زدم زل #����ش

 �,��ن وا-<�. ���د ��ز �<�ب از دھ��م. �ودم: /6ت و ر�ت ��1 �ش ی /و��

 د�ر	 $� �ظر �� ا%�*��� $,��"  ؟$�� $� $�و�"  	وال دن�"ر	! �ود
  ! �ود ی�د #ون
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�م... ��دم -�ول %*وق و دادم ��4ور ا��%�ن ",م�د از �<د - � ی�و ،ی	ر��ز ر
�ردم $� �د�ت �$ھوا  �ه�"� ��.  

  .د���: /6ت و د���د )دا $�. زه�ا�  ��ن�ھ $,�� ن�ا - 

�����ردم ھم �� را م� �� 	وار �ود ھ�راه �را یروز ��4م �*��7 او از 

   �؟�د ی <����: د�"ر	. ��د 4و"�ر�ھ,

 رون�� د	���ش �ن�� از را ��	ت ظرف. داد �و7وع ر���5 	ر+ت �� ذھ�م

���م ز�� 	�ت و ده��  .ر

  .ی�رد ���زد: /6�م

 ھم �� را �رھ��� و ��	ت! �داد �واب. ��ود $	وا ی ��,� !� ھم ن�ا

 در	ت م��ر. دا��م � � ��5ول را �ود. �ود 	��ت او و �ردم ��,وط

  !دادم؟�� ادا�� �ر�� و ��	ت زدن ھم �� د��� $ز��� #� ��.  6ت��

�رد $� � �ھم و �ود داده ���4 �ت���� �� را ��رش ��،�	 �� د	ت. دم�#ر� .  

 	ل ون�و اون �ورد در ���... ����د در	ت ھ� <���� ھ�� 	ت�� -رار: /6ت

 ده��"ر	 	وال ��"  ��"  اوش ی ��,�. �ردم !���ر را #����م. م��ز� %رف

�ش ن�آ�ر �� د��� را اش #�ره ب�+� و ���ظره ر�? $	�� �ود؛ ام��,� ر�ط 

  ! دادم؟��

�ردم �4رار ذھ�م در دو��ره و دو��ره  را �0�ش د��رد ��.  

 	رت "�ت �ت���� از: /6�م و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م.. �ورا -

  . �ده ��*�ب �� دو ط�6

 ���� -. �دم س�د دا�ل ",و دن��� ��5ول �ن و آورد رون�� را ھ� ��*�ب او

6ت آھو ����ن یھ� �وا	�� �� $,�� $و ��ود ��و�" �0س �وا�ق $,����� 

�رد $�� ���  $,��... دا�ت �رق �و7وع �رم �0س �وا	�م $�� �ن ا/� ا

 زھ��# $,�� �� �ن و ��م د���ل رو ام +0-� �ورد ی��رھ� �� �ود ��م �راش

 د	�م از را س�د. و�	ل�و و $�ط�ط ،$	�د/��و ،$+�4	... دا��م +0-�

�م "ول ���� از: دادم ادا��. /ذا�ت ز�� یرو و /ر�ت��0س $وا�4� و /ر 

  .دم���د �ردم ��م ;�ت 	ل ون�و $�)و)
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 $,�� ا�� ��م $��6 ����ن از رو �و7وع �وا	�م�� �ودم، ا%�ق �و-H اون -
�م و زود�  #�د د،���� ���� اول. ر

  .����ن ھم �<د روز -

. دم�# ز�� یرو را #� ��� -��ق و وان� و داده د	�ش �� را �ور�ت ظرف

   ��4؟�� �4ر�# ن�رز��ز ی�و 	ل ون�و اون "س: د�"ر	 ��	�م �� �*��,ش -

 ��و�" یدھ���, یرو را ا� ����م $و-� روز�د. ر�ت ��1 $�ر� �� م�ھ� ���� 	ر

��  ا%	�س آوردم $� در %ر�ت �� 	ل ون�و را ذھ�م از $��� و �ردم $د

�رد "ر.  

�� آھو ����ن - ��  .�ز�م 	ل ون�و ��و�	�م  ��د �رد 	4

  #را؟ -

 ی�و �دت �� �رد، $� �%�ل رو )داھ� ن��و4#�ر $	�� ��...... )دا -
: /6ت و �د ل����� �,و �� $�� و. �د رھ� �م �م... $و زدم�� 	�ز ن�رز��ز

�4رش ا1ن �� ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د. 	را?ش م��ر ��ھ�ر از �<د... �ر/�

  �ود؟ �ن �وا	ت ن�ا. زدم

  .�ود ذھ�م �� ا%�*��� �4ر ��... �*ط اون... آ�� -

  !ا	ت؟ ا%�*��� �4ر ن�ا ی���: داد ��4ن طرف دو �� را 	رش

  ./ذ��� 	�ل ده: /6�م و �رده "ر �ور�ت و ",و از را -��*م

  �ب؟ -

�م ��1 را 	رم ��� �دم�: /ر���د�� $�د� �را�وش زھ��# ن�ا: زد ���د. ر	 ...

  . دار�د ی�دآور� �� �ز�� �*ط

��؟ ھ�وز... �ظرت �� -�	  

 ��. دم����� /وش ���ر را ش�)دا و �ود ی+�د %�ت از ��د�ر -,�م 7ر��ن

  . .دم��� ھم یرو را م����. ا%���1: /6ت �Y�ل یا %ظ�

- ���� .........  
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- ��� -ول... ��م ول رو �و��زه ی ���- ن�ا ا1ن ��واه �ن از.... ���� �� ا

  �دن ��وم از �<د دم��

�ردم ذوق. ن��"� م��ر ھم �� ?ذام.  

  .. ��د روز �� �و�م $� ،ی��داز ز%�ت �� رو �ودت 	ت�� 1زم -

��ده رزه �� د	���م 	ل ون�و �س �)ور از ھم %ظ� ن�ھ� �ن� ن�ا. �ود ا
: زد ���د. ز��ن�� !� +�وان �� ام �6�وظ ا���م و �ود �<�رف �*ط ��0ت

 )%�ت م�ھ�راھ %ق �ورد در ���... آو�دم $� �و��ه یزود ن�ا �� د����

��  .ام $را7 ی	�ز -ر�� و+ده �� �� �ن... م�

  .دم���د

 دار�� و-ت د�ر	 $� �ظر ��. �ودم �واب را آن %ظ�ت ���م ا� �ر! 	�ل ده

  .ا	ت ده�ر	 �را �دن

 	ر+ت �� در %ر�ت 	ر، �ردن �,�د �� و �ردا��� را $��رو�ر- ��م ��ش

�رد �ود ��و�� را � �ھم .  

�*ط �! ��;�� ����د و-�6 $ر+,�ا� دن�د � و �	�� را م�",��4. دم��ر	 $و ا
  . دادم رون�� )دا �� را �6	م

  .	0م -

  .دم��ر	 -

 �راب دو��ره ز�3 ،ی�4رد ��ز زدم در ��ر #�د: ر�ت ��1 �ش ی /و��

  �ده؟

�� را $��رو�ر-$ 1�� ���. یاو�د �وش... دم���� رو ز�3 ی)دا: /6�م و /ر

 در و داد ��4ن 	ر�%$ ���ش � �ط�%: /6ت �رد، $� زان�آو $��ر�� از را 

  . �دم دار�� �واب از ھ�ت 	�+ت. زدم ���د. �ده ز���� #*در

 ده �*ط..... ا�� �ود آ�"ز���� $	ط% �ردن �ر�ب �*ط -)دم �وردم، )�%���

 ��ر !� *��د- #�د ھر �ط�% دن��� ��رو ھ� �م. �ود ���ده $��- د�+ �� روز

�ن %وض 	�ت � �ھم ���  .د�#ر� $� /ر
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�ردم $� �4ر ن�ا ��. �دم�� ��ر �� د	ت �رد�ش ز���� ی�را �ودم د���� �� 

��د دا�" ��ر ن�ا ی�را را یا+���د -��ل �رد ��واھم ن�ر%	�ا� از .	�$ �� 

��! ی��ھ�ر�ور ز�� و ��ل �$�� ���� در �ن �� و �رده "�ک را یھ� ���� 

�ن %�ل در. ��د� #طوره؟ د��� �و��؟ ���	: /6�م ھ� ا��ق از $4� 	�ت ر

 ش�)دا. دادم �� یوار�د ��د دا�ل را $��رو�ر-  �ده؟ ��وم �س�ا �در	�
 ��ون�� �� دو "�	�ژ در دم /ذا��م رو �س�ا و ���	: دم��� $� ��واL7 را

1�ر��.  

  .�ود *��د- 	ت�� و �ش. �د ده��� یوار�د 	�+ت 	�ت 	ر+ت �� � �ھم

�� ��ل یرو د ��م؟ در	ت ��م: دم�"ر	 ���د �� و �ده ��رج ا��ق از	�� 

  .  /ذا�ت زا�و یرو را دود	�ش ھر آر�F و �د �م �,و �� $��. �ود

  �زن ز�3 -راره �د ��وم ��ر�ون و-ت ھر... �� -

�� �ن از رو �زا�" -ول ا��س� 	ر. �ود �رده �وش ا��س دن�د �� را دم. /ر

�م آ�"ز���� 	�ت و داده ��4ن�  .ر

 �� ش�ا�روھ� �ن�� ی�%و ا�م. زدم زل )ور�ش ��. ن��� ���... �ورا -

 د���.... ��� �واد $�� - �ن دم ی#�: /6�م. داد�� ت��د اش #�ره �� �� دا�ت
  �ده؟ $# -. م��ز� %رف

�رد ا��ره �ودش ���ر ��ل �� 	ر ��.  

. ر�ت ��1 -,�م 7ر��ن. �د �,�د ,م��و�� ز�3 ی)دا و �ردا��� را اول -دم

  !/ر�ت؟ $� ���س �ن �� او�د �ز $�	 #� و دا�ت -رار ز�� یرو ل��و��

�م �,و +�,� ����رده � �ه ,م��و�� ی )6%� �� آن از �ر -�ل $ر+,�ا� ا�� ر 

�و7 $ر+,�ا� �� طور #� را"  �$رزا�� او�د. " �ود�L �$ دم�د دادم؟ �� 

 دھ��م و �رد G� �د�م ���م. �ردا�ت را ل��و�� و �د !���ر $ر+,�ا� #���ن

  �؟��: /6ت و /ر�ت 	��م را ل��و��.  �د ��!

 )دا $� و آھ	�� آھ	�� را �6	م. او�د از $��� I�ھ �دون �ود ���ره �*ط

  .دو�م���: /6�م و ا�دا��� ��1 ����. دادم رون��

�ن �� ھ�ز��ن و ده�#ر���ردم �ر-رار را ار���ط آ�"ز���� 	�ت ر.  
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 از �ن �� ���س ی�را ���ھ� �0ف �ر �� ن�ا از ام $�و�%� %س. �ود او�د

  . �ود ف��و) -��ل ر�? �4رده، ا	��6ده ,ش��و��

  ؟$�و� -

  ؟$�و� �و ���4ر،... آره آره، -

 $� راه  ��د *��د- ده �� �ن: /6ت. �ردم رو�ن را 	��ور ر�ز. �رد �Y�ل
�م�  . م��دا�� ھم �� دار�د ی�را ی-رار و �ر����. ��ش آ��ده... ا

�م ��#�ل 	�ت ھدف $�� د���: داد �واب ر���� �� و �ده؟ یز�#: دم�"ر	.  ر
  . ر	م��  ��د *��د- "�F و #�ل �� %دا�;ر �ن. م��� )%�ت ھم ��

 و �ر�� و ب�	 �#�ل� ی��و دا�ل از و زده ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د
  .آوردم رون�� را "ر�*�ل ن��زر/�ر

��  . ���	ت�ا $ر+,�ا�: /6�م آھ	

: /6ت و �؟�# �و7وع -. داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش �� دم���

  او�ده؟ #را $دو���... �ب... ����

�ردم ا�م .  

  ... %ر د��� /6ت و د��ر �ود �رده رو "	رش و زن -

 ��م �ود $	�+� ھر... �زن ز�3 ��م ر�ت و-ت ھر �و��،: /6ت �0�م �ن�� -

  .����: دادم ��4ن 	ر ����؟. �ده ��ر ��م �*ط 	ت��

  ؟$�و�: د�"ر	 آھ	��. دا�ت �د %س او�د ی%ر��� و $ر+,�ا� %�ت

  .آره: زدم ���د. �ود �ده ��ر��ن -�,ش ی %ظ� #�د �%4م ی)دا

  . �م��� �زا%�ت -

  �ده؟ $# $�  ا1ن ی�وا��� - 

  . ��ت����... �� -

�رد -طH را ار���ط و.  
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 یرو. �رد ��4ر ب ر�ز. /ذا��م ز�� یرو �*��,ش را وه�� $د	� ش�"
�و7 او �� را م����	�� ��ود -رار. ��	�م ��ل ن��ر !��زد�L دھم  ا/ر $و

  . دادم $� �واب د��� د�"ر	 $� $	وا

��4ن.م��رو�� رو �و��: �ردا�ت را ب�	 �  .�وردم $	�

- ����د دوران �� 	رم. م���� �رده ����, د��� ن��رورد 	ت�� � �ن�� را ب�	. آ

  .#ر���د $� ا� ����ش

 �� 0ت��<ط از �<د �� �د -رار زدم،�� %رف ن�ر%	�ا� �� ش�" 	�+ت �� -

 ����ن ا��ق /6ت ن�ر%	�ا�. م��6رو� ��ش رو ا�7�� ل�و	� �� م��ر�� رو �6ر

�و� $� ھم �ن ی �و�� ��4،�� آ��ده �رات رو$ ��  ھر... $�� ا��ق ھم �س�ا

��� ھر و-ت ��  ی�ود �ر را%ت 

�ر)ت 	ر �� $�و��� �� �(�  .�ودم ی�د ھم �ن. �ود ی�د. م�ر��  در	ت م�

- ��.  

 %ر�ت. ��. آوردم ز��ن �ر را �0م ن�ا $ا�<ط�� I�ھ �دون و -�طH و �%4م

  � �ھم و �د ��و-ف د	���ش در ب�	

���	ت؟ ��4ل: /6ت و داد رون�� )دا �� را �6	ش  

� �� و م��رد )%�ت ھم �� �ر���� ن�ا �ورد در $�, ن�ر%	�ا� و �ن���� 

  . م�د�ر	

  . �ردا��م +*ب �� /�م !� و �ده �,�د �� از

  .ا����ھ� �و�� ن�ا �رو��ن -

   م؟��ز� %رف �ورد ن�ا در د��� د�<� #�د. �ورا: داد ��4ن 	ر $ر+,�ا�

�و �� رو ,�ون�د1 و ط��را �� �ت اون ی�رد -�ول �ودت و م�/6�� رو ���� و

  .	ت�� $�ر/�� راه  ��د ا1ن.... $�� ا��7ء

�� را ا��4رم �ن�� و ا+�راض %ق )ورت ھر در $و �ودم �رده -�ول �ن و 

�م +*ب  ر�د /�م !�. دا��م�  . ر

- ��� ��  .د��رو�� رو �ود�ون ی /ذ�
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�م��رو� رو /ذ��� ��.. آره: /6ت �� و �و ��... م��ر�� د	ت �� رو �ده�آ 
�4ر... ����د $را%� و ش�آ	� در �وا�واد�ون �$ ����ر/�ھم دارم �ن ا/� $ 

 و-ت آھن و ��ن�	 و ��ک ی�و �ب �� )�L ن�ر%	�ا� �� دم�� /	�رش رو

�رد دراز طر�م �� را د	�ش ��طر �� ز���� �,� و 	ر �6ر )د �� و  ذرو���� 

 ن����ر $و 	ت�� را%ت ھم �� ی�را ن�ا.... زم�+ز ��ن �ورا: داد ادا�� و
����(�.  

�ون �� ���ا م��)� ن����ر -�: /6ت $+)� و �,�د... و د��6رو� رو ��طرا

��ر $# ی�وا��... ر�ت و �م��رو� رو ��طرا��ون ��... آره ��  ؟$

6�م �%4م. ر�ت $�رو� در 	�ت و �د �,�د �� از "	ش �ودت 	�م �� �رو/ :

�. د��د راه ذھ��ون �� رو ��م $ز�د/ ن�ر%	�ا� �� �و ی �و�� �� ن�ا �4ر $%

��د�ا	.  

  .��م ��� $ز�د/ 	ر��ر 	ت�� -رار �ن -

  .ا�دا��م ��1 ����. $	���: /6ت و د�#ر�

�م�� ���� -	 ��م $�� $ز�د/ ��� $�و�� �ن )ورت ھر در $و .  

�� ��ه #�د ی�را - ,4�  .��� رو�ن ھم �و $ز�د/ ف�

- ,4�   رو���؟ #طور *��د-: �رد ا�م. رو��� �ن $ز�د/ ف�

  .��� $ز�د/ و �و�� ����ا: /6�م و �رده ا��ره اطراف ��

  .ی�ود ا%�ق ا�*در ���ھ� �� $��6� �� یزد رو �ودت �ورا: /6ت $+)�

�دوم I�ھ - .  

 دادم��� ا��زه. دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم ؟$�� $� ی���ز یدار "س -

���د یر�/ م��)� �ن $ز�د/ ی�را $	�د/ ن�ھ� ��.  

 ام $ز�د/ ی�را �ودم ھم 1�% �ردم، ا����ب را آھو ����ن ���ر در �ودن �ودم

�(��م $� را �$��� م���م �,و. /ر���م $�� ی���ز �س I�ھ �� �ن: ر.  

   �؟�# %ر��� ن�ا $�<� -

  ����ا ��م، $�� $ز�د/ ن�ر%	�ا� �� �و ی �و�� �ن -
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  . رم�/ $� �و�� �� ھم �<د �� ن�ا از.... ��� ی �و��

  ؟$را%� ن�ھ� ��: /6ت و زد �$)دا و 	ر "ر "وز��د 

  ھ	ت؟ $��4,... آره -

  ! �ورا؟ ی�رد �4ر $# �ودت �� -

 �ل�� و �4ر �� ھزار �$���� 4ر�" و در $� ی �و�� ن�ا ی�و روز �ل �� ن�ھ�

�� $ز�د/ )�%ب $� ��ر ن�ا ی��� ی�وا�� 1�% ��، �4ر ی�و �د��$ �� 

  ����؟ دا��� ت�ا��

 ����ا �ن... د��"ر	 رو %�م و د��ز� 	ر ��م زود�ر د�ھ	� � را�م $,�� ا/� -

��م $� ا����ب $ز�د/ ی�را ھم یا �و�� �� �دارم، $��4, �� ,4��$ �� �دا�

�� $� $ا��6- #�: /6ت. ���م�  ؟ $�� $ز�د/ �� ش�" ھ6�� #�د ا

 و ن�ر%	�ا� �R,�ف....... �رم�� در 	ر ��� $ز�د/ و	ط از 	ت�� -رار �ن -
 از رو �ودن �و�� اون ���ون 	�+ت دو �4ر $%� �ن ���)�، �� دا�

  .ا�دا��م رون�� �4رم

  �؟�# �ن ی �و�� �� ��4,ت... ���� - 

6� ��ش ا	ت، �و�� اون زن ���	 -/$ �# �(���$ ��  ؟$/ر

  . د��دار $��4, ھم �� �� ���.. ��: داد ��4ن 	ر 

 �� ھ6�� ن�#�د آد $�� �و�ش $ز� I�ھ $ر+,�ا� $و 	ت�� $��4, ��، -
�%�ل �ودش �,وت و �و�� ی�و رو ���ون ��� �;ل $�	 ھم اون 

�رد -�ول $ا+�را7 و %رف I�ھ �دون ا/� �<د � و، ��ش اول.. �واھر�وھر 

�� ا�� ��م �4ر ����دت�" �وردت در د��� ��م $ز�د/ ��� ���ر ی;��و اط0ع 

��م $�� -�ول... ا1ن.  

��0��رد �روع ھدف $� ھ�ل +رض و طول در و زد #�3 ش��وھ� ��  �� 

  م؟��� دا�" �رات ��� از ���	ب ی �و�� �� 	�ل و-ت ن�ا: /6ت. زدن -دم

 �ورا: /6ت و #����م �� �د ره�� 	��د،�ا. ���� دا�". م�دار �ر)ت ��ه �� -

� $ا�دازھ ��... �4ن ت�اذ�� د	���م �ف ���� -رار ا/� دارم، �4ر و یر�در/ $

�� ��1 او �� یرو را� �ودم ��م، ر�در/ رو ��� 	ت�� -رار �ن ��،: /6�م و /ر

�  .دم�� رو ��ر ن�ا ب��ر
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6م �ن -���.  

  .��� $ز�د/ ن�ا -

�و ی�رادرھ� ھم �� - � م���4 د��� ھم رو �و ت�ا�� و ت�;�% و آ�رو �4ر م،�ھ	
  ��؟ ��

  . د����� �و7وع ن�ا � ران -

  ن�ر%	�ا� ��م -�ول �ن ا/� $%�! ؟$	�د/ ن�ھ� ��_

  .����� $را7

�ش و ر�ت $��ر�� 	�ت. ر	م $� �وا�ق �� ن�ر%	�ا� �� �ودم �ن - � را 

�م �,و. �ردا�ت�  .ر

 روز #�د ،یر��  م��)� ا1ن ن�ھ� 	ت�� 1زم.. �ن �4ر �وردش در: /6ت

 +0�ت ��. م�ز� $� %رف �6)ل �وردش در و آم $� ن�ر%	�ا� ��  ��د

� �� ن�ھ� �� �%ث. دادم ��4ن 	ر �;�ت��  .�ود $

  .م���ور �زا�" م��ر ھم �� �و %�7ر �م�� ���ظرت: �رد ��ز را $�رو� در و

  .دارم ��ر �*دار �� ���4رم �� -

- �J�ط�؟$  

6�م ���د ��. 	ت�� �ط�Jن $,�� ����دش�" �ورد در او د�ر	 $� �ظر ��/ :

�ردم "� �� را ش�����6 و داد ��4ن 	ر. رم��  دوش د���... آره.  

��),�... %�1 ا�� دادم ا��*�ل $+, ر�ا� �� -�ط<��� را ا��4رم. د�,رز�� د	���م 

�4ر ن�� ی�د�ز ی �� را ھ� ",� $آرا� $���دا%��ظ $ر+,�ا�. دا�ت و�ود +�ل 

 ,م��و�� 	راغ +�,� �� �	ت �� را در. �رد $ط را �ط�% +رض و ر�ت ن��"�

�م�  .ر

�� ���	م �� او�د �وق ن�او G	�" . ���م: داد	دم�"ر :���  ؟$دو�	

  ر�ت؟ $ر+,�ا�: /6ت �Y�ل ��;�� #�د از �<د

  .ا1ن ن�ھ�: /6�م 	ر، دادن ��4ن �� ھ�ز��ن

- ��  .م��ز� %رف د���.... ر	و�م�� رو �ودم  ��د 	�+ت م�� 
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��ت ی �� آ�د، در )دا �� �� ز�3 ��   	ل ون�و ��ور �� و �ودم ��	

�ردم $� � �ه ره�� ا��ق ی /و��.  

 از ��ور �ردن ز���� ی�را 	�+��� �ن �<د و آورد م��را ھ�ل �� را آن او�د 

�� آن $� /ذا��م، و-ت ��ک و /رد ��� دا��� 	�ز $وا-< �ود دن�د ی�را $,�

�� +*ب �� /�م م��. ���م��ن �� ھ�ز��ن. دم�#ر� و ر� ن�ا �� 6ون�آ 	�ت ر
�  ! ا	ت $���	� ز��ن �� دم�ر	 ����

�و و �ت. �ود ��	�� م�رو�رو او�د �<د *��د- ده ��ل ھ��ن ی �� ش�"�

�� دور 	� را ر� ش $طو	 ی �ردا�� راھن�" ن�آ	� دا�ت، -رار $� �ھ� 

���ل �و�� و د-ت ��. �ود /ذا��� زا�و یرو را د	�ش دو ھر آر�F و زده 

�م ���م�� آھ	�� را ���م م�"�ھ� �ن�� را 	ل ون�و. دا�ت �ظر ر�ز را %ر

  	�ت $�� را )ور�م �	�م، را #����م  �ورا،: �وا�د

 ��ک و �ودم 	ل ون�و ی�و. دم��� $*�+� �6س و �رده ل����� 	ل ون�و

�م د	ت �� را آر��. داد $���رو���د رو �و��: /6�م. /ر.  

رزه �� ��م ���م. دم��� ����	 یرو �رم را آر��. �وا	ت�� ی��ز +�ق دم 

��د�  . ا

 $ر+,�ا� یھ� %رف ��طر ��. �د س�� ام /و�� و زده ",!.  �ن �س. �ورا -
 ت�	وJ "رود. �ود ی��ز +�ق ن�ا ��طر �� �ود، ���� �روش ��طر �� �ود،

 ����	 م���ظ �� �� آن $�. �وا��م. �د ام $ذھ� ی �ر-� ن�او ��خ ١ ���ره

  .�دھم ت�اھ�

��د ��و-6م یا %ظ� ی�را ���� و �م�ر از �دن ��رج آ��4 $�. �وا��م  .

�� را د	�ش $و-�. /وررزا�دم در را ��خ �ن �ن. ر�ت ��1 �م ی /و��$ 
 �� و �رده ��و-ف را ا� ����م %ر�ت /ذا�ت ����	 یرو آر�� از �ر ن��"�

  .آه. �ود زده زا�و ���رم. �دم ره�� #����ش

 دراز )ور�م 	�ت را د	�ش. زد $� ���د. ��دم %7ورش ��و�� طور #�

  . د�رز م�",��4. �رد

 �<د و �رد �وازش را ام /و�� �و��ه، $,�� �و��ه، ی %ظ� #�د ی�را اول

. �دا�ت و�ود ا+�راض ی�را $,�د. داد /وش "�ت را ام آ�6�� ی�وھ�

�رد $� �$�ود��� م�"� 	�ق ی ����� �� و �ود �و��ه �,وارم .� �,�د ی����آ	
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�م�... م��وھ� و ���د �دا��� 	�ز �� ی�ر�ور I�ھ �� �ودم داده ��1 $�� را ��

  .یرو	ر �دون ��ل، �دون

  .�ود �ده ��3 زدن 	�ز ی�را دم: /6�م

  . �ود -��3 $,�� -

  .دم���د

��7ح ن�ا از -��� ش�ھ� ����. �دا�ت ا��4ن �ر ا$ �� 1�� ��� و �د ل��
  .�ردم ذت ازش �ن �� ���ا ��م: /6ت

 ��ل ی د	�� یرو از د	�ش �� �ود %وا	م و دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم

  . �ورد 	ر م�"� ���ر $آرا� ��

 ر���5 $�4رد� ��ور $	ر+� �� #����ش %�ت! ��# ذت $دو���� �و: /6�م
  .�د ب�+�. �رد

  .دم�� ��ون ��ت... و دو�م�� �وب $,��: /6ت و د��� +*ب را �ود

 ا��4ر در $	< ذھ�م. ر�ت ��ل 	�ت و �ر�وا	ت �� از �0�ش ل��%, از -�ل

 در $�و� $,�� یھ� ��ر�� او �ود �ط�Jن %�ل ن�+ در و دا�ت ھ� �����

   دارد؟ ذت �ورد

ذت $دو���� �و"  ى ��,� آوردن ز��ن �ر ��طر �� و ر�ت ��1 -,�م 7ر��ن 

�. دادم �%ش �ودم ��! " ��#�>$!  

�� ��"$  روز�د و �ودن �ر�ورده ��4ل �� $��ز? ��: /6ت و زد ���4 $)�د

L�( �� ھم �� �	د، �,�� #�د �� �ودم ��ر $� %ر����ون ی ����� از دا�

 	ل ون�و. �رو���د رو �و�� /6ت و زد ز�3 ��م ن�ر%	�ا� �� -�ل 	�+ت

�م آ?وش در را�  ./ر

  ./ذرو�دم �و�� ن�ا یھ� ا��ق ی�و رو +�رم ���م �ن -

�و - �����و�	$ ��  .یدار � � رو ����ا ا�د 

 $� %6ظش ی�را ی��ر�� �0ش د��� د��� $و آره: /6�م و داده ��4ن 	ر
 �,و ��.  �ردم -�ول رو $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا� ی%ر��� را%ت $,�� �ردم
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�����د $� )ورت ھر در ا��6ق ن�ا: �د ل��� ����	 یرو �رم را د	�م. ا

��  .آره: /6�م و ده�

��، )�ف	�� �� !�� -رار ��ورش دا�ل را و�	ل�و او�د، در�وا	ت �دون 

  ./ذا��م ا��ق دا�ل را آن و داده

 	�ت �ن و ��	ت ز�� "�ت او. �رد $ھ�راھ آ�"ز���� �� �را )دا $�

�م 	��ور�6�م. ر/ :�� رو �� ن�ا د��� ن��رورد 	ت�� ��$ ��  .م�

  .دم�د را ش�ا�روھ� �ن�� �%و ا�م #�م ی /و�� از

 $و 	ت�� ���	ب �*دار �� ن�ر%	�ا� ی �و�� ت�و7< اون از �<د و - 
 �� ���	 �� د	ت و ده�#ر� ��م ا��ق ھم �س�ا �� داده ����د�" $ر+,�ا�

  .�دم ره�� ا��ش �دن ق�+�

  .یر��  رو م��)� ن����ر د���: /6ت $طو�1 ر���Y �� و داد ��4ن 	ر

   ؟$# $<�� %رف ن�ا -

�� ��"$   . داد ���4 $)�د

  ا	ت. �ود واL7 %ر�م -

  . ��ود �� -

�ش د-ت �� و ��رده��,� یھ� ���/ز �� ���ا م��)� ن����ر: �رد ا����ب را 
�و ط��را �� �� ی����د�" ت���� در... و $�� ن�	�  و 	�! رو ���,ف 

�� ا����ب رو �4��زد$.  

�� �,و 	�م� ی�را ���/ز �� ��م $ر+,�ا�. ��	�م �*��,ش ز��  ر�د 	�ت و ر
  .�ودم ده��د ش�ا�روھ� �ن�� را ق�+� �ط آن %�ل �� ��. داد ا����ب

 ا��ق �دن !��ر ھم ھ6�� #�د و ن�ر%	�ا� ی �و�� ���ن�� ا��ق ھ6�� #�د -

��؟ #�د �س�ا... ی�رد ا����ب رو ا��س ا��ق �و و. ا��س�	   

�ردم ل��%� ���ون رو �ودم ی ���/ز �ن: دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم .  

  .�4ردم �<�ب: /6ت و ر�ت ��1 $�ر� �� را	�ش یا�رو

��ر $# -راره: /ذا�ت ز�� یرو را د	�ش دو ھر آر�F. زدم ���د  
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��  .�ود �ده ��رج او�د دھ�ن از آ/�ھ��� د��رد $� �,�� ن�ا! م�

. /ر�ت ��),� ز�� از. �وا	�م �ودم ی�را �	�*ل و �دا ی �و�� �� �ن: /6�م

�و: /6ت $طو�1 �4ث ��.  �رد $� � �ه ره�� #����م �� زدن ",! �دون �� 

  ؟ی�رد �4ر ���/ز ن�ا �وا�ب ی ھ��

����4ر ن�ا را	�ش ��،... �ب: /6�م و ده��� ھم یرو را م� �� �>� �� یا د

�ردم �طر%ش و د�ر	 ذھ�م.  

�و�� �� - �� �����$ �� �� داره و�ود $�� $,�� ا%���ل �ردم دا�" �رادرات از 

���د �وا�*ت ���	�د/ ن�ھ� �� ����دت�" .  

 �دون �	�*ل و �دا ی �و�� ��: داد ادا��. دا�	�م $�. ن�ر%	�ا� ��)وص

 ��04ت ��ر ن�ا... $و ده�� ی��ر�� ا	�*0ل و +�ل یآزاد ��ت د��رد

  .داره رو �ودش

  .دو�م�� -

ب ا)0 او�7ع... �ودم رون�� اون �و از ��ر�� �ن... $دو� $�� ��، -�� 

  . 	ت��

  . دو�م��و  -

 دا�" /رگ �� #�د رون�� اون یآد��� ن�� $ز��� ��.... �ورا.... $دو���� �� -

�� دا�" آدم �� #�د /رگ ھ�� اون ن�� از $�و��� 	�ت $,�� ا1ن ا�� �د��$ .  

  ��م؟ $ر+,�ا� $ز�د/ 	ر��ر �رم -

0�� را �6	ش اون یھ� دم� 	وا1ت �� �� ھ	�م �ود�واه ا�*در -. داد رون�� 

�ن ی�را $و �دم $��6 �واب�  �وا�ب ���م د��� در	ت م��)� �� /ر

�م �	��ور 	�ت و �ده �,�د �� از.  /ر�ت �ظر در رو�  . ر

 ��*�ب !� و �,G �04ت ش��را �#�ل� دا�ل از و �رده دم ی#� 	4وت در

 � �ھش. /ر�ت را د	�م �I /ذا��م، �*��,ش �� را ��*�ب. آوردم رون�� وه��

�ردم.  

  .�ود ی�د $,�� ی#�رھ� %�ت
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��ر $,�� زن �� ی�را ���<� ن�ا ی�و �ردن $ز�د/ ����: /6ت $طو�1 �4ث �� 

�  .	ت�� $را%

�ردم $� ا%	�س و7وح �� د	�م �I یرو را �	�ش ا� �ت آرام %ر�ت .

  . . �ود $�و� %س

  ؟$# �;ل: دم�"ر	 �رد دا�" ���ر ی ���/ز �� ��� د��� -

�م ��),� $آرا� �� $و دو�م��� ھ�وز: �د !���ر #����ش� ا� ����ش. /ر

�م �*��,ش دو��ره. �داد�د ���ن �ود از $�*�و�� ن��ر �و#!	��.  

 د��� 	ت،�� ھم �د $و �و�� $ر+,�ا� زن �� ام را�ط� � م �و�م���: /6�م
��,$ �$ ،�� �داره، $�ر- %�ش �� $,�� �و�� اون ی�و ��ودم و �ود ��6و

��.... ا�� ���� �و�%�ل %7ورم از �ط���J ا��س �   ���م؟ ���ون �و�م�� $

 �زا%م "� �<دش $و ���� �وب او�7ع اول ی ھ6�� #�د و روز #�د د���

 $ز�د/ ���� �و�� ن�ا ی�و ��ھ� #�د �ن... او�د... ھ	�م �رادرم $ز�د/ و	ط
 �ر "	ش از $و دا��م رو �ودم ��ص ��04ت ��ود، را%ت.... �ردم

 ذھ�م �� یا  ��د ی ���/ز I�ھ %�7ر %�ل در �� ���ا ت�وا-<... او�دم

  .ر	����

  ���؟ دا�" ی���ر ی ���/ز ا/� و -

  ؟یدار ی����د�". ��م $� �4ر ��ش -

 �واب !� ن�ا! ��. ��: �رد �دا #����م از را � �ھش $طو�1 �Y�ل �� 

  �ود؟ )�د-���

 !� ن�ا د��رد $� ���ظر�م �ط�% �و م،��ز� -دم م��ر: /6ت و �د �,�د 
  !��ود در�وا	ت

�م ���س ن�ر%	�ا� ���  .داد را 	0�م �واب ی�د و ��!. /ر

�م ا�روز ��م، در	ت آش �وام��... �� ن�ا ن���� ی	ور #��ر����: /6�م � ر

,�  .دم��ر ی	�ز $

  . ���4 درد د	�ت ��، -

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 271

 د	ت دو ھر �� و �ودم دا��� � � ;��ت را $/و� ام ���� ��! �� 	�	ور

�ردم $� ���*ل -ر�ز آ�4ش دا�ل �� را  ن �ن�� ���ور ی���	�ز.  

 م،�دار ھم �و �رگ. م���� ھم دور �ب �� ز�م،�� ز�3 ھم $ر+,�ا� �� ا1ن -

��م $� در	ت رو د�� ا�روز ن�ھ�.  

�رش �ود�د، �و �رگ ی د�� +��ق دو ھر $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا�.  

 آن. �ود ر�د  �د�م �	�*ل �و7وع ��طر �� او. �ورا �دارم �<�رف: /6ت

�ن از �<د 	�+ت #�د روز��رد �د��ر و داد $�� و /ر�ت ���س $ر+,�ا� ر .

. دادم /وش ش�%ر��� �� $ا+�راI 7�ھ �دون و 	4وت در *��د- "�F ی�را

  $و-� ت���� در و ���ت ھم �� را �ده�آ و %�ل و /ذ��� و 	��ن�ر و آ	��ن

���م رو �ودم �$��� و �)��م �ن ط��را �� �و�� ��"  /6�م �د آرام $�. " /ر

 �<د. داد ����م را اش $� 6� و �<�ب ���م 	4وت، %ظ� #�د آن. /6�م �%Rم

�� دو	ت $?,ط ھر"  /6ت ت�+)��� $#��� �� ت���� در و �رد ?ر?ر $

  . " �4ن یدار

 $ز�د/ !� ��ن،�ھ� ���واده ی�را �زا%�ت ن�� از م�دا�	� $� �وب 	� ھر
  ھم ی�د #�دان ا����ب ��04�ش، و $%وا� ���م �� �	�*ل

��م $� در	ت �رات ھم ی	�ز -ر�� -�ول، ����: /6�م. 	ت�� .  

 دو	���ون از $4� م،�دار �ر���� ��: /6ت و داد رون�� )دا �� را �6	ش

 $/و� و �	�� را م�د	���. آورد���ن $� ��طر ��! دو	ت و. �رده د+وت
�م د	ت �� را�  ./ر

  . � ذره �وش ����،... آھ�ن -

  .�ود �<�رف د���ت؟ �م��... وا	ون ی�و %	�و�د ی0�و م��ر -راره -

  د؟�دار $��) ی �ر���� د�+ ی�را... إم ���ون، � ذره �وش ��: /6�م

  .�ودم ده��� �$رھ��# ����� از

 ط��, 4م� ی�را.... دادم�� ��ر ��ت %��� و/ر�� ��ده $-ط< ھ�وز آره، -
�م،� ی �ر���� �����-ش �� ا%���1 ھم $ر+,�ا� $د� م�ر�� روز دوازده ده /ر
 �� �ن: /6ت. د���� �وش �،�+� ھم $,��.: ��	�م $)�د یرو. داره ���ل
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 در	ت ",و ی	�ز... م���� ��H ھم دور ل��%و 	�ل �ردم، ھ��ھ�3 $ر+,�ا�

  �ودم رو $��ھ �ن،

��. �رم������ و #�-و �� و /ذا��� �ت���� یرو را $ � ی	�ز ��ن �� $��را%
��ده ھ��  ./ر�ت ���س او�د �� �ودم ا

� و $"ر	 ا%وال �ن�� �*ط �زدم، $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا� 	6ر �ر���� از $%ر
  ھ	�م، ���� ی	ور #��ر���� ی�را /6�م ���د��ن "ر ی/6� و

�� ��� و-ت ی�را ی����د�" I�ھ ا�� �دم ���ظر دوارا���ا� ��ن )%�ت یا�

  .�داد ھم �� /ذرا�دن

 /ردو !� �� را 	�م ی ���� 	� ن�آ�ر ���م و روز آن و �رده -طH را ار���ط

  ./ذا��م 	ر "�ت م�/,و �ن��

� در �وان ��ر�د �� را م�دھ���ر ��وان�" "�ت 	��ده�ا ��	�ل�� �رد $و-

 داد،�� �� ھ� 	��� دا�ل را آ��� دار ��5زه �وان ��/رد و �رد $� ;�ت 	�م�	

���ر ھم را یر�"� "س�# �	�� دو %ظ� ن�آ�ر در ���H و�	��  . /ذا��م �$

  . دا�ت دو	ت ژ� �س�ا. ژ� و 04�$� د	ر �� ��م، در	ت !�� دا��م -)د

  . ��ر �را�ون رو ���م ل�و	�. د�	< -

�� دار ��5زه ��/رد ب ی /و�� ی����# و #���� %�ت در را $����ر�7 �ن 

�و��ه یا %ظ� ی�را. دم�د �(��م ���6ت �� م�� ی 	��� "�F �ردن $و /ر
��ر $,�� ���� �� ن�	�  و �زرگ �� ن��ر 	�!. د�ر	 $�� �ظر �� $را%��	 

  . �ود د#	ب ھوا ی	رد. �دم ��رج ��5زه از و �ردا��� را

 ��طر �� را او�د �ن و �د ��و-ف ���ن�� ���ر ید�	6 ی�زدا �,و�ر -دم ده

  . آوردم

 $/�ھ و د�ر	�� را %�م روز طول در �و��ه یھ� �5م�" �� �*ط /ذ��� روز دو-
"  �و�ت�� ھم �ب آ�ر �رد، $� ت���4 ش�روزھ� ن�ا ��ر $��	�  از

���د. �ود ���ظره ر�? %7ورش! �د �ده�" ر��� �ب $���� �وب ی�وا�� 

  .زدم

  .�و 	وار: /6ت-
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 �,و و زد دور را ل�ا�و�� �ود �رده ��H را #����ش ی /و�� �� ی���د ��

  . /ر�ت د	�م از را 	���. آ�د

��م �دا اش #�ره از را � �ھم دا��م $	<  از ��ر�� $,�� %7ورش $و

   #را؟. �ود ���ده �و�%�ل ا��ظ�رم

 +*ب $)�د یرو را ھ� 	��� $و-� ھم دار ��5زه ��/رد د،�	<. �دم 	وار

  . �د 	وار.�ود �و�%�ل $,�� /ذا�ت، $� او�د ل�ا�و��

 ی�را و د�#ر� 	��م �� $��. �ود �وب و را%ت و /رم $,�� ,ش�ا�و�� دا�ل
  . �د ره�� #����م �� $طو�1 ی %ظ� #�د

 �زر/�ر ��	م آن از ���دم �دادم ا��زه و �رده ل����� را	ت �� $�� را 	رم-

�رد /رد را #����م و آورد ��د را �6	م ا� ����م �رم �س. �ود .  

�رده �دا #����ش از را � �ھم آھ	��. �ودم ��ده د	�ش %ر�ت ��و�� ا)0 

  . �دم ره�� د	�����ن �� و

 ف��6 رزش �ن و. �ود �ن ا� ���ن �وازش ��5ول ھ�وز /ر�ش ا� ���ن
�ردم ا%	�س را د	�ش!  

  ��/��ن ,ش�ا�و�� دا�ل یھوا.دا�ت �ش ش�)دا ؟ی�ورد ��ھ�ر: د�"ر	

�م ده���د "��ره د دادن ن��"� ی�را را ,م����. د�ر	 $� �ظر �� /رم $,��� /ر

 	رم �*ط ا%���ط ��. ��د ��و-ف را �واز�م دا�ت ا��4ن )ورت ن�ا در #ون

���ده د���ا� ی %ظ� در و �د �زر/�ر ���دش. دادم ��4ن $��6 +0�ت �� را 

��م $� در	ت ��ھ�ر �رات �ن: /6ت ل،�ا�و�� ا�دا��ن راه �� ی.  

��م %�ل آ�"ز���� �� را 	��� ن��ر 	�! از �� دو داد ا��زه �*ط .-��$ 
� �ن و /ذا�ت آ�"ز���� �ن�� ز�� یرو را �ودش ی��?ذ 	�ک و 	����

�و�� %وا	م ��ر��� Jر $�ز�  .�ود او %ر��ت ن�

�ت�� ����� را دش�	6 �رت�� ن�آ	� و آورد در �ن از را اش ره�� 	�ز دار د 

Fدا�ل از را م�دھ���ر. زد ��1 آر� ��46 �� و آورد $� رون�� ھ� 	���! 
 -رار �#�ل� دا�ل د��� �� �$ھ� $�ورا� و ��	ت و �ره. /ذا�ت $� ز�� یرو

��د، $�� �ن�آو "ودر و آش ی ر��� و رب و -ر�ز ��و�. ز�� 	�ت !� /ر

  .ز��  ر�د 	�ت را
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� یرو را ��م و ���ت�"$  یرو �$��	�و H��� $و-� و داده -رار $)�د
  . �دم داغ آوردم، �د� �� /ذا�ت، ز��

�� �,و 	ر+ت ��� "د رو�ن $آ� ی �	��......... �ودم رو اش ���*: /6�م و ر

���وم: /6ت و داد -رار ھ� )��ون ���ر $�و��ھ $,�� $,�� �4ث �� را $��دا� 

  . �د

 ر�? %ر�ت و %�ت I�ھ �و��ه $,�� $,�� �4ث آن از ر�? ��. �ود %وا	م
��ر در ی ر�د �<�ول�  .��د�� و�ود �� ر

���رش از 	ر+ت ��. �وام�� �زرگ ی �������ھ ��: /6ت �� ��;�� #�د و /ذ�
 در �� �4ل $7�� یا ���� ظرف اول. �ود ز�� یرو �زرگ ی �������ھ �<د

� �رغ ��ت دو �<د و آورد رون�� اش ی��?ذ 	�ک دا�ل از را $آ� 0"�4$	

 را دا�ل ر�3 �وش -ر�ز $��دھ آن ��ف در $	< ����4وا��. ی 	��� دا�ل

  ./ذا�ت ز�� یرو ھم را  ر�د /,دار 4$�"0	� ظرف !� �� دا��م

 را �وردن ی	�ز و�ود 	ر+ت �� ن�����را دا�ت �6�$� در $4� ن�ا 

 %ر�ت �4ل، $7�� یا ���� ظرف در �ردن ��ز از -�ل. زدم %دس درو�ش

 �ردد و �رد � �ھم. /ر�ت ��1 را 	رش و �د ��و-ف یا %ظ� ی�را د	�ش

  .یدار دو	ت $رزا-�	��� � و: /6ت

 �6	ش. دارم دو	ت $,�� $رزا-�	���: آوردم ب یرو را ���دم ن��زر/�ر 

 در �و�ش ی�و. $رزا-�	���. �رد ��ز را طرف در و داد رون�� )دا �� را

  . د�#�" ����م

�ردم در	�ش �ودم -.  

 دا�ل را ظرف �ت��%�و $���� و آورد رون�� $-��* ��و دا�ل از و د�#ر�

  .�ت�ر �������ھ

 �� س ��د �� ���� رو �ودت یدھ���ر �و �*ط ��م $� آ��ده رو ز�� �ن: /6ت

  . دادم ��4ن 	ر �;�ت +0�ت

� یرو از را $��دا�� "د ی �	�� ی��ر ھر از -�ل ر�ت /�ز 	راغ �� او $و-
�ردم �رک را آ�"ز���� و �ردا��� ز��.  
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��� و �#�ل� دا�ل را دھ���ر �ن���� ی��. �رد آ��ده را ز�� او و داده �� �
 در /ذ�ت، ز�� یرو ��*�ب دو. �رد �م را /�ز �<,� ر�ز. د�"ر	 را ��!

  $ھ�راھ و ���ر�ت �ن از. �رد $� ��ر د-ت �� و ی�د او. -��ق دو و #� �ل

  .دا��م را �و��ش %�ل ن�+ در و �وا	ت $�

 ھم یرو�رو ���1ره. ��4د �ر�ورد 	رم �� �ت���� ��ز در �ود د %وا	ش

��ظر و د��� ?ذا س�د دا�ل از م��را �ودش. ���د �� و ھ�ز��ن م،���	�� 

�ش �ورد در را �ظرم �� ���د�"� �ن و �ود ��! "ر $��. �دھم د	

�ر� ی��ر�� ر�	 �� را $رزا-�	����L ��م. دادم�6/ : اش #�ره $� را�. ��+�

 �%	ن و �ن $���د	 /�د ی�و ��ز: /6ت. �د ل���د آرا�ش �� �ظرم اظ��ر از

�ردم � �ھش �و�� و د-ت ��. او�ده در ��ن  .  

- ��  . �ود �رده "ر رو 	����ون ���م ��07ب ی�و ش�" ی ھ6

  .دم���د

�رد�د ��ر �6ر "�F روز #��ر - ��  ....�د ف�رد او�7ع ش�" روز دو ���1ره 

  .�ده�ز $,��: /6�م

 د���� $و-� م��ود آورده او�7ع �ردن در	ت ی�را �� ی��ر او	�� اون -
�رد ���و) دا��� و ����� ن�#� �%	ن و �ن $���د	 ��4ر $% "�I � $/و�
�ن د	ت��رد $� � �ھ�ون #پ #پ آ�ر روز �� م��د راه ذھ��ون �� رو /ر .

  . دم���د )دا ��

 رو او�7ع دا	��ن ن�ا $و ���,و? یروزھ� ���ھ� 	�ل آ�ر: داد ادا��

  .�ت�ر ��م ی�د�ور

�ر�ون ا1ن �� ���ا ��م -� ن�ا: /6ت ���د �� و داد ��4ن 	ر. ده��� �د ی�و د
��  .�ود �%�ل -��ل ر�?... �ره ��م ز�# ھ�� از 4�$

 �ت��)�: د�"ر	 ��د، � �ھم �� ن�ا �دون 	4وت $*�د-� از �<د م�د���د ھم ��

  �د��؟ �	�*ل ی �و�� �� دا��ن ی�را

- �����د�� �و7وع ن�ا �وا�ق �دوم I�ھ ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا�... ا	 ... $و

  .در	�� م��)� دو�ن��

  .����� �د ھم $,�� �رادرات ی �و�� �ردن $ز�د/ د��� -
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�� و � ران $�� �ود، �ردد. �رد ��<��م %�ش. ر�ت ��1 م�ا�روھ� � �دون ا

� �� و �رد رھ� را -��*ش. �زن رو آ�رت %رف: /6�م $)دا-� I�ھ��,�$ 
 را%ت دوره ن�ا ی�و ���ز و �وون زن �� ی�را �	�*ل $ز�د/ ��: /6ت ��رده

  . داره رو �ودش ��ص یھ� �زا%�ت و ��04ت... 	ت��

ف-��� �(�  ؟$ھ	� �م�

Fش دو ھر آر��  . داد �واب )دا-���. ��: /ذا�ت ز�� یرو را د	

  .$�� �وا�� $��04� #� �� ����4 $دو��� ���م �ط�Jن �وام�� �*ط -

�م�� ا%�ق -	.  

�� �<,و�� - ���	$  

�وا��.... $و �دارم م��)� ن�ا �ردن $+�, �� یا)رار وا-<� �ن -$� 5� ر��
�� ،ی;��و اط0ع ��... "س �دارم ھم رو طم��را دادن � ن�ھ� ط��را �� $و-
���� �(�  . ���ھ� �ن م�

�ردم دا�" �رات آ"�ر���ن ��... "س... ����: /6ت و داد ��4ن 	ر.  

 ھ�راه او طرف از ���ظرھ�� ر�? �� ا�روز. ر�ت ��1 در�� ن�آ�ر �� م�ا�روھ�

   ا	ت. �ود

�و ی�را طش��را �� �و�� �� �ظرم ��... ���ط��J ی�� - ��	��� .�� H���� 

�� $ز��� ھر...... داره وا%د ا��ره ی�را ھم و د��ر ی�را ھم ،یوا%د 	ت�� 

  .م��ر وا%دھ� دن�د ی�را م��و��� ھم ��... ھم �� �ود ���	ب

  ؟$# ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا� و: دم�"ر	 و �رده !���ر را #����م

  .ذارم�� �رت�ا�� در رو �رو��ده �,6ن و آدرس... �ب

�� و %د از ش�� م�	��� �ن $ز�د/ �	Jول �و: /6�م و �ده ل����� �,و �� $
 $��4, ا)0 �و7وع ن�ا �� �ود، �ده �ن $ز�د/ ر�در/ ��<�ر�ش %دود

 -��ل در $���	Jو I�ھ دا�د $� $�و� �� �وم �ط�Jن �وا	�م�� $و �دا��م

  .	ت�� او ��و�� ام $ز�د/ و �ن
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%ظ� #�د ی�را ����م�� �و $ز�د/ �	Jول �ن: /6ت و ��رد ھم �� را ش�	 

�� و �م�� �و�%�ل ��ت �ردن ��! از $و � د	ت ی��وا م��	�* �ن از $و-

  ����؟.... دارم $�� �ر ��ر ن�ا از

� I�ھ �ن - +*ب و �رد دراز 	��م را د	�ش �وام��� م�ز�د/ ی�و رو $د��

��  .د�

 ��ن�اط� �Y�ل ��.... د��� �ب. �دا��م او طرف از �دن �س �� $��I ,4�ھ

�ش �ن�� یز��را� ��,� ��ظورم و �ردم ا	��6ده ��! ی �,�� از �ن: /6ت 

�*ط !��  .�ود 

  .م��ر �و�� دن�د ی�را ھم �� م��و��� 0ت��<ط از �<د. �و��: زدم ���د

   �؟�# 0ت��<ط ی�را ات �ر���� و -

 ��ن دا�ل را ��*��م درون $رزا-�	��� $���دھ $��- و ر�ت ��1 م�ھ� ����

  $#�ھ: /ذا��م

  ؟...�� $د��د د�+ �	��رت، -

 �ن��ر در ���1ره �� او.���م دا��� ���ون �� #�د ا%���1 د�+ اول روز -

  ./ر�ت $� -رار

  .دار�د رو $د� �� 	6ر �ر���� اش �و�واده و ن�ر%	�ا�: /6�م

  .���ل �ره �����-ش �� -راره ھم $ر+,�ا�

6�م.  دم�"ر	 �ودت ی �ر���� �ورد در �ن -/ ��  . $#�ھ 

�ن %�ل در �ردا��ن را ��ن�دو ھر ��*�ب و �د �,�د �� از� �!�	 	�ت ر

  .�و��: /6ت �$ظر��و

  .او�د -

  .دا�ت /6�ن ی�را �$%ر��� )ور�ش یرو ���د آن ��"  �و��"  ن�ا

� اش �,�� دو ھر یرو. 	6ر م��ر: /6تY�  .دا�ت د�

  .د�#ر�

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 278

 ھم ��: /6ت. زد زل #����م �� و داد ���4 �ت���� �� را ��رش ��،�	 �� د	ت

  .	6ر م��ر

- #$ �  ! ؟$/6

  .	6ر م��ر... ھم ��... �و و �ن: /6ت

�� ھم در یا���� ��. ام ده��� در	ت �ودم �ده �ط�Jن 1�%���� از و: /6�م ر 

�J�ط�ن $�و7وع ن�ا �� �م؟ *�  .ر�ت ��1 $�� ش�ھ� ���� �وا

�ردم ��ز %	�ب �ذا�ره ی�و �ودم ا	�<داد و �و �ودن $��ط* یرو -.  

  

 �� �ودم از "���ن. دا�ت %7ور $���4 و ز��ن و %�ت ھر در ذھ�م ی /و��

 یرو و �ردا��� آ�4ش از را "ر�*�ل ن�آ�ر! �ردم $� �4ر او�د ����د�"
  ./ذا��م ظرف درون ھ� وه�� $���*

  

 �ر�� ��	ت ظرف. د�ر	 $� �ظر �� �وب ���را ظ�ھر %دا-ل ��. ز�# ھ��

Jز�. دا�ت -رار �#�ل� درون ر�3 #��ر ی ژ� و یراز�� 	�1د �ده، ن�

 /�ز ���وش ی �<,� یرو ده���4 دم ی",و ی	�ز و ر��� �دون آش $-��,��

�� ��رج آ�"ز���� از و �ردا��� ز�� یرو از را وه�� ظرف. �ود �ده /ذا�

 و ��د 	رخ �ودش روش و 	�! �� را �����ھ �ود داده -ول ن�ر%	�ا�. �دم
 و ���د	� ش�" ���ر ز�� یرو را ظرف. آ�د $� %	�ب �� $�زر/ ��! ن�ا
� $���� دار در س�د�! ���م ی�ور ��ھ�ر ز�� 	�ت و /ذا�� ز��ن. ر

  .�ودم �رده ز�� دن�# )رف را ی�د�ز

  

 �ر�ور�� یظر���. دا���د -رار ھم از $4	��� ی ��),� در وا���� و ��*�ب

 	���د ی��. ���6وت ی�ر�� �وع "�F �� �ده "ر یا ���� ظرف !� �ون،�ز و

 درون یھ� #� �ل -��ق ��. �ود ���ص �وردن ی	�ز یھ� ��*�ب و

�� �د�. زدم ���د �ورده، �� ر� �ر�3 یھ� ی��?ذ د	���ل� طور #� �ودم /ر

 #�. �ود ��ش ذت ��ر ن�ا و ��م �	��و ��ر�ت�ا در ل��و�� ق�طر از

�م $� 	را?ش �� ھدف $� �� �$ز�������ن� �د�� ����� و ر� ن��زJ $�%وھ �
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 �� و ھد���د و آ/�ھ��� را"  �$رزا�� او�د"  ��م �� $ز��� #� و 	6ره د	���ل

���م �واب ا��ق 	�ت. �ردم $� پ��� ا	�رس و $دوا"	 $� $� دوش د���. ر
�م� و ن�ر%	�ا� �� )%��م ن�آ�ر ط�ق و �ود *��د- 	ت�� و "�F 	�+ت. /ر

 	�ت و �ردا��� را %و�. �ودم %7ور��ن ���ظر ھ6ت 	�+ت %دود $ر+,�ا�

�م %��م� �� را ذھ�م. �ردم $� �4ر او�د ����د�" �� ذھ�م ی /و�� ھ�وز. ر

 !� ی�را �دن آ��ده و د��ر زدم، 	ل ون�و د،�+ $���4 ���� #ون �$��رھ�
 ی%دود �� و �ودم دا��� � � دور 	6ر �و7وع �� یر�در/ از ،$���واد/ �ب
�0ش ن�ا ھم *� �� د��� �ن ت���� در..... ا�� د�ر	 $� �ظر �� ز�آ� ت��و

 در�وا	ت �� "�	G �� �ود �ودم �� آ�دن ���ر ��ر $	��. دادم�� �واب او�د

��ر و دا���د "رواز )�L ھ6ت 	�+ت �ردا ���وادھ�ش و ن�ر%	�ا��G ,��ط 
  .�ود ن��رورد #��رده ی�را ھم ��ن �ر/�ت

  

�ردم �4ر وا-<� ����دش�" ��. �روم 	6ر �� ھ�راھ��ن داد ����د�" $ر+,�ا� 

�� �س�ا %7ور �ز ا�� دادم � � دور او�د $ھ�راھ از -�ط<��� را ذھ�م �,�4 

�� و� ن�آ�ر از. �دا�ت و�ود 	6ر ن�ا در ی ر�د �;�ت ی �4�� �*)د��ن ا
 و �واھر �� �ر�وردم. /ذ�ت $� 	�ل �زده� �ودم ده�د را ��در �� ی��ر

������ و ر��7ن ��ه در $/�ھ د،�+ د���زد و د�د �� ���	 ی�رادرھ� �� ����� 

�وت از -�ل 	�ل !�. �د�� ��م ���واده دو یھ� یو+زادار ،���� �� 

 -�ط<��� �وھرش �رادر ی�را ��،�	 �واھر ن��و4#�ر ن���	 ی�وا	� �ر

 ا�� �رد $� � �ھم ?ره #�م و ا�م �� روز #�د �� آھو ����ن. دادم $��6 �واب

�را�وش �� طرف از اش ی�وا	� �ر و +,_ ھ6�� #�د /ذ�ت �� ت���� در 

 �وھرش و ن���	 �� دار�د ھر در $و /ر�ت زن �<د ��ه #�د $+,. �د

. دم���6� را ,ش�د و-ت I�ھ و �ودم ��ن�ھ� ����� و /و�� �%�ل �� ���ور

 �دون و دادم $��6 �واب $ر+,�ا� ����د�" ��. ��ود �د��و�� ی	6ر ن�#�

 	م�� �ن دور �� را %و�. �4رد �طرح را �و7وع دو��ره و ر�ت�"ذ ���6ت

�م ا��ق 	�ت +�,� �� و ده�#�"��0�ش %ن".  	6ر م��ر"  /6ت او�د. ر 

 ن��رورد روز ن�	و� �� ت���� در ا�� ��ود در�وا	ت �� ����د�" ���� $,��
 در یا���� �� �و�� $� و ��	ت ���رم. داد �ر)ت �ن �� �ردن �4ر ی�را

�� ھم�� $� راه "��م )�L" /6ت ام ر� ���م ��ران د��� دوازدھم �ن... م�ا

�و رو �ر/�ت ز��ن $و >�. " م�/رد $�ر� ی��وا و-ت ھر ،$�� $� ن��
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 د،�	6 و �ه�	 $ر�  ب��ر� �� یز��و� و $��4 �,�د دا�ن. دم�"و� ��س

 ر�? $���و-< ن�#� و ����د�" ن�#� $دو��رھ �4رار ا��4ن! او�د �� 	6ر
. ���د ا<�ده �وق ی ��ر�� !� �وا�	ت $� 	6ر ن�ا. د�ر	 $� �ظر �� ��4ن

! 4ردم؟�� �4ر ���?ر �رد !� �� 	6ر �� وا-<� �ن. دم��� �رس را م��وھ�

 دا��م؟ $����� #� �رد ن�ا از �ن $و �ود دو	ت او�د. ��ود ���?ر �� او�د

 ���واده و $ر+,�ا� 	6ر. �ردم $� ر�در/ �و7وع ن�ا �� را �ودم د����. ��

 آن ا���م ز��ن ی�را $���) ی �ر���� I�ھ و �د�� �روع #��رم اش

 -�ل $%� و ����ن �رگ از �<د. �ودم ���� ی���� ھ6�� !� %دا-ل �ن. �دا���د

��ش، از��ردم ��ر�� را ی�د�ز یھ� 	4وت و �$���� �ن ر  !� ن�ا #را $و
�� و %�ل ��طر �� د��� د؟�ر	 $� �ظر �� ن�?�  و $طو�1 $,�� م��را ھ6
 و دا��م �ر)ت $ر+,�ا� �� �دن ھ�راه ی�را �ن #ون د��� �ود، د�+ یھوا
�م، اش ده���د�  .......... د��� /ر

 $���	� $,�� ط��را �ن �رد؟ $� �طرح را $در�وا	� ن�#� د��� #را او�د
 �� را 0�ش��<ط �وا	ت�� #را او ا�� �دا��م �وا�واده ���ر در �ودن ی�را را

�ن�"ذ ��د؟ ی	"ر �ن� د�ر	 $�� �ظر �� �د ھم $,�� $ر+,�ا� ����د�" ر
�م، $� 	6ر �د��� از �<د %دا-ل� در ��ودم، ���� دم،�د�� را �� ل و ��در ر

 )�دل زدم، +طر �ردم، ش�آرا. ن�ھ� و /ذرا�دم $� و-ت ا��س و �رادرم ���ر

�� ھ�ل �� دم،�"و� را دم�	6 یھ��  . �دم ���ظر و ر

  

�م $� ���س او�د �� د���� �ود او�د او�د. دادم�� $��6 -�طH �واب !�و /ر

��� 	6ر ن�ا �*)د. �	�زد را $+� 	6ر !� �وا�	ت $� $	�د/ �� ن�����را 

 �� دادم ا��زه. �	�م را #����م. ���ل ھم د��� ���د؟ ا)��6ن؟ راز�� �ود؟

 ا��4ن �*ط �وا	�م $� او�د �� را 	6ر ن�ا �ن. ���م )�دق �م�وا-< �ود

�ن ده���د� �� �دن ھ�راه ی�را او�د از �����م. �دا�ت و�ود م�ھ� $� را� /ر

� او�� $� ��ر �� 	6ر ن�ا از د���� د��رد $� ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا� �ود؟ $
�ردن �4ر $%� و دا�ت و�ود �دن ده���� ا%���ل )ورت ھر در ا�� �د�د �� 

 �وا	�م $� او�د �� را 	6ر ن�ا �ن. �رد $� ام زده و%�ت ��ن ا<�ل +4س

� ���+ت �*ط��  .�دا��م را م�ھ� $� را� �� �وا��� ی�را $
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. دادم ا����ش �ن. �وا	ت $� ���+ت ھم �ودم �� �وا	�ن ن�ا ا+�راف

 و /ر�ت ���س -�ل روز دو. �دم �,�د �� از و داده رون�� )دا �� را �6	م
��م؟ $� اش $ھ�راھ د��ر ی�را د�"ر	 ��  ن�او. دادم �;�ت �واب $�و�%�
 ھم �� دو و �ن ن�	 ھ6ت ی 	6ره ی�را �� دو. �ود -ر�ز $��ھ #��ر د��ن��ر

��� و د�	6 ی �ردا�� راھن�". او ی�را��ر ی���	� �� �ودن ھ�راه. د��ر ی��

. ��رم ذت م�ھ� %ظ� از ���دم، ���م، ��د �د�� ��+ث. دا�ت $�و� %س او

� ھر در �� #��ر���� �,�د -د $�رو��دھ $و-�. �ود �ن �� %وا	ش $%�

 و ر�ت ھم در ش�ا���� �ن، �� زدن %رف �� �رد �روع ��ده و $�و�
� دارو���� ��. �رد %,*� ام ���� دور �� را د	�ش� �� و /ر�ت را د	�م. م�ر

 د	�م ز�ر "و	ت ی�را داد؛ ���ن ��وان�" "�ت ی ��ده �وش و �وان زن

 ا+�راض �� ن�ا �دون د،��ر را زن ی����د�" ی ���ده �رم ن��ر �ت�- /ران

��د ��د�ا �ش��)� در یر��Y; م�ھ� ا�م و.  

 �� �ق�ا�� ��. آ�د�د اش ���واده و $ر+,�ا� *��د- ده و ھ�ت 	�+ت

��ن��*��م ا	�. آ�د ��1 را ھ� ",� و د�دو را �ط�% +رض طول ا��س. ر

 "�ت از �� ا�دا�ت آ?و�م در را �ود �%4م #��ن. �ردم ��ز ش��را را آ?و�م

��دم ن�ز� یرو��ن ھم در ��),� ھ��ن از. م�د���د ھم ��. ا� ���	 ی #�ره ر

  .دم�د را

�ن %وض 	�ت � �ھش. دم��ر $��ھ �� دو - ��	� �� زود $,��. �د ده�

6�م ن�ر%	�ا� ��. دم�د )ور�ش %�ت در را ید���ا�/:  

��ر��ن ن�او. دارم �ز�� د�+ �ب $���4 ���� ی�را ا+���د -��ل �رد دو �$ 
 �� �ن. �ود $��� ش�" -��ل ن�ر%	�ا� ���6ت. �ود %وض �ردن ز���� د��رد

 ،ی#� ��ن�ر از -�ل. �ودم آ/�ه ���� ن�ا دادن د	ت از �*��ل در ذھ�م �*�و�ت
 زد داد و د�"ر ن��"� �ت���� یرو از 	ر+ت �� ا��س. �د �,�د در ز�3 ی)دا

���<داد. ��د $� ��ز ن�%	 +�و ی�را را در �ودش  ��������ر�� را ی#� ی� 

�ردم.  

���ر ���د �� ����� �� و د�"ر	 او�د از آھ	��. م�زد�� %رف ھم ��. �ودم ��	
���م �� �. �وردم�� ز��ن �ر $�0� ����دش�" از �ردن )%�ت �ورد در �-م�ا�

 رو�ن از �<د. �ود �رده "ر را ���� ���م �دن 	رخ %�ل در یھ� $��ھ ی�و

�ن�ر و ",و ی	�ز ر�ز �ردن� �� آ�"ز���� از �را ن�ر%	�ا� آش، ی ر�
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 و �ود�د 	6ر��ن �ورد در /6� و ��5ول 	�ت �دا و ���	. ا�دا�ت رون��
 ,م�� +�رف و د���. آ�د $� ن��"� ����6وم یز�ز��� %د در ��ن�)دا $/�ھ

 +�رف �� �ود %وا	م. زد�د $� %رف �رد�د، $� ��ر ,��ن��و�� �� د�د،�د��

�رد ف��<ر آن ط<م از د��� و �ورد را !�� �زرگ ی ��4 دو .  

  

 ���	 و دا� �ن�� ز%�ت �� را �ود $/�ھ. د�#ر� $� ��H �ن�� ھم ا��س

 +�رف ل��و�� و د��� $� ��1 را �ود ��ل "�ت از �<د یا %ظ� و داد�� ی��

 ا+�راض ی)دا و ر�ت $� آ�"ز���� ��. �وا	ت $� ی��ز ی�را را

 و ��	ت $� �ن آ?وش در $*�د-�. �رد $� �,�د ش���رھ� �� را ن�ر%	�ا�
 I�ھ $طو�1 $*�د-� ھم $/�ھ. ��د �ر�ب را ����� ی�وھ� ���ت دا�ت $	< �<د

���ده � ران $,�� �و7وع ن�ا �� �دا�ت و�ود او طرف از �$)دا و %ر�ت 

��! �� را ?ذاھ�. �ود 	��� �� �س�ا. �رد $� ز�� 	ر را 	���د �����. دم�

 ا+�راض �� ن�ر%	�ا�. �ر/ردا�د ن�ز� یرو را ی	�ز یظر��� از 4$�

�ر	��دن د��� 	راغ �� را او آرا�ش در $ر+,�ا� و �رد �,�د را ش�)دا �� 

���م  یھ� ��ده ��ن،�/6� وھ� ی)دا. �ردم $� � �ه آ��� �� ام $�و�%�
 و "ر دن�د و ?ذا از $ر+,�ا� ی��6��<ر ھ�، #� �ل و -��ق �ر�ورد �س،�ا

  .+�رف ��*�ب �دن $��

�� ی��*���� $د	�� �����. �د $� ده��� ھ�ل از ن�ر%	�ا� $��دھ ی)دا	� 

 ی +0-� �ورد ی������� �ن و داد $� -رار �ت���� درون را �ده ��! و
�ردم $� "ر ی#� از را ����ن �� یرو $د�را� ی)دا �� آر��! دم��� 

	���� ���رد )�ف ��ر ����� و �د -طH ن�ر%	�ا� ی ��ده ی)دا. �د ده� .  

 �� را آن از ی�%و ��طرات. �ودم داده ���ن ����� �� را 	ل ون�و �ود؟ $# -

 رون�� از $�را� /وش ی)دا #��ن ��ر ن�ا! ا��س. آورد $� ��طر

.  /ردم $� �ر ا1ن �ن: /6�م. آورد در رزه �� را ��م ���م �� �د �,�د آ�"ز����

�م رون�� آ�"ز���� از �,�د و ��د �$/���� ��� �ن از -�ل ن�ر%	�ا� و د���. ر

��ورش دا�ل را 	ل ون�و. دادم ی��ر�� 	ر+ت م�-د��� ��. �د�د ا��-م وارد 

 	ر !� د��� �� دم�د ا��ق �� ورود ��. �ودم /ذا��� م���	�� "�ت ��د دورن

�� را آر��� رون�� ا��س د	��ن از را آن زور از ا	��6ده �� دا�ت $	< و /ر

�ردم و%�ت. ��4د.  
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 �ن 	�ت د��� و ا��س � �ه. �ود �,�د $,�� م�)دا. ���د �ن وش... �� -

�� �,و آھ	��. �4رد�د رھ� را آر�� �دام I�ھ ا�� د�#ر�� 	ل ون�و ���ر و ر

��  .زدم زا�و �ود، �ده داده -رار ن�ز� یرو )�ف 

�� آر�� ی ����� از اس� از ��م ���م. ا1ن ن�ھ�... د��� وش: /6�م و /ر

�� و �رد ��ز ھم از را ا� ����ش $�*�و�� I�ھ �دون ���د. د�,رز�� �رس$ 
  +�ل �ده %	�ب و ق�د- $,�� د��� �س�ا �� �ر�ورد در. د��� +*ب را �ود

 	�ز �وام�� �ن: /6ت. �ر/ردا�دم )ور�ش 	�ت را 	رم ���د ��. �ردم $�

�و �و�و +�� -. یر��  ا��زه �ن از د��� اول... ��� ی�را 	�ز ن�ا د. �ز�م �� 

%ن ن�#� �� $و-� �)و)� ا��س از �دن ن����  ؟ید�� ا��زه �ن �� 

��ر �رد، $� �ن�� را اش �وا	�� $دا�� دو	ت و �ظ,وم ��,$ �. �د�� $	�

6�م/ :��� از $��� �4	�ن ی�را $���)�. د��� را آر��. دم�� ا��زه �� ا

�ن وش: /6ت ن�ر%	�ا�. �ردم ش�رھ� $را%� �� ن�����را �دا��م را 	�زم 

 ادا�� ا��س �� رو �ورا؟ ی�رد دا�" ��� از رو ن�ا. $�4�� �را�ش... �#�

  �دم؟ �د� ��ت ی�وا $�: دادم

 �6س. داد د	�م �� را آر�� 	ر+ت ھ��ن �� و �ود H�	ر $,�� �وا�ش. آره -

��رد؟ �را�ش: د�"ر	 +�رف. دم��� $را%  

 � �ھش ���د �� و �ر/ردا�ده را 	رم. �وا�دم ش�)دا در را $� را� �ن

 $+)� ا��س . تدا� �د� �� او. �ود 	��ده�ا ا��ق در #�ر#وب �ن��. �ردم
 یرو از �ط�ا%� �� را 	ل ون�و. ��م $�� �راب رو $#�ھ �ن..... ر���: /6ت
 آر�� ی����	 %�_ داد،��� ���ن را $��I ,4�ھ ظ�ھرش. �ردم �,�د ن�ز�

��. دم��� یآ	ودھ� �6س. د�د�ر	 $� �ظر �� 	�م ھم ����ت ی  �� و ��	
  .�و�� ز�# ھ��: /6�م $+)� ن�ر%	�ا� �� رو

��ده وار�د ی /و�� 	�ز ی ��"�. ا�دا��م اطراف �� $� �ھ� ام ا��ره ��. �ود ا

  د	�م �� و �ردا�ت را آن 	ر+ت �� ا��س

  .داد

   �؟�# ا	�ش -

  . و�	ل�و -
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 و زدم�� 	ل ون�و �ن �<د ��ه #�د. د��ر ��ر�/ +�رف. �و� ,� $,�� ن�ا -
 �و7وع ن�ا ��رھ� ا	��دش و دا�ت ا	�<داد. �رد $� ام $ھ�راھ ��ر�/ �� او

��رش�/. دا�ت دوام 	�ل !� �*ط زدن 	�ز ی�را ���ش�ھ ا�� /6ت او �� را 

 ن�ز� ر�ز �� را 	ل ون�و �ن �<د�ر و �رد �وت ���� �<د ��ه #�د. �رو�ت را
 !�. آ�د در رزه �� ��م ���م و ده��� ����	 یرو را آر�� و. �ردم ���*ل
 از �� $#���� و ��ز ���� $دھ�� ��. �وا��م �س�ا ی�را را �و��ه ی -ط<�

 آر��. ��	ت ��ت یرو م�"�ھ� �ن��! �ود �ن �%و زد،�� �رق $�و� �دت

. م��وا�� را -ط<� ھ��ن ھم ��! �� و /ذا��� د	�ش یرو را د	�م. /ر�ت را

  .�ود 	��ده�ا ا��ق در #�ر#وب �ن�� ھ�وز +�رف. �ود %وا	م

 "�ت ��ر دو را �دا $#�رھ. دا���د %7ور ا��ق در ����� و د��� و $ر+,�ا�

 ش����	 ����ن دا�ت ا)رار. د��� و /ر�ت را د	�م ا��س. دم�د +�رف 	ر
 ھ��. �د ���وش ون�ز��,و. �ردم ھ�ل �� را 	�ز. �د��� را �ن زدن 	�ز ھم

 /ر�ت ,م�� �����. �وا��م را یواد�و ز��"� -ط<� از $�و��ھ ��ش. �ود�د 	��ت

�ردم �4رار را آن $��وا ��ر 	� �،��* 	4وت و ا��س ا)رار �� و.  

� ھم دور $ھ�  �$را�"ذ 	�ن دا�ل. �د ل��%و 	�ل �ب ���� از �<د $	�+

 $,�� �ن، ا��ق در ش�" $	�+� ا��س. م��ود ��	�� ن�	 ھ6ت /رد ز�� ���ر
 %,*� ن�ر%	�ا� /ردن دور �� را د	�م. �ود ده��وا� 	ل ون�و �� !��زد

 /و�� یرو �و��ه و H�	ر ی�و	�� و /ذا�ت ��رم "�ت را د	�ش �*ط. زدم

. دم���د. �رد �,�د ن�ز� از �را و د�#�" �4�م دور �� د	�ش د���. ����د ام

 ر�ز و داد د	ت �*ط +�رف. �رد �4رار را %ر�ت ن�ا ھم ����� �� �ن از �<د
 � �ھم ش�ا�روھ� �ن�� �ط �دون 	ل، ون�و دن�د از �<د. /6ت !���ر ب

��. ر�ت ید��د �5م�" ,م��و�� ی�را #را؟. �رد $���  .�ود او�د �� ا

 د�+: " �و��م �م. �د �ر �زرگ �زر/م، ���د. " $)�% �ورا ���رک دت�+
 و #����م �ن�� +�رف � �ه. �ردم �,�د را 	رم. " �$رزا�� او�د ���رک ھم �و

  . �ود آ�د و ر�ت در ل��و��

 و �ردم ا%	�س 	رم "�ت را ��ش +طر و %7ور ی/ر�� اول ھ6�م ��ش: 
 ی %ظ� در /ر�ش و �زرگ ا� ���ن. ��	ت د	�م یرو #"ش د	�ش �<د

  .د�#�" ھم در 	ر+ت �� ام �<ده! �رد �واز�م. آ�د�د در %ر�ت �� ���س
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. �د /رم در�� #�د ھوا و �وا�د را ���م را	ت /وش ���ر. ر�ت �6	م. �ورا -

  .�و�م: /6�م

���م �� $ار���ط I�ھ و �ود %7ورش ��طر �� �*ط ن�ا د،�,رز�� م�)دا 

 د	�ش ���ر ��. �دا�ت م�روزھ� ن�ا $���دھ F�/ و ده�#�" ھم در ا%	�	�ت

,��و��� از $4� �� ران�ا یرو -�ل روز دو ��. #ر���دم -6ل در را د�	 4��� 
 $,�� $,�� و �ده ره�� رو�رو 	�ون ��. �ردم دراز )�ف را م�"�ھ� و داده

 �دون ��رد �رد !� �� 	6ر. �ردم �4ر او�د ����د�" �� �ودم �� )�د-���

 او�د �� �دن ھ�راه )ورت در �� دم�ر	 ����� ن�ا �� اول! �س I�ھ اط0ع

  .�دھم -رار �ن��ر در را �س I�ھ �وا�م $��

. �د ظ�ھر ذھ�م ی /و�� در ����� ��دان ی #�ره �و��ه $*��د- #�د ی�را

�ن �4ل %�ل در $�و� ی را�ط���و�� �� �دا��م ��ن�اط� ا�� �ود �� �ن�� /ر 

��ر و ا%	�	�ت ��� اش یرازدار یرو �وا�م $� ا�دازه #� �� او ر���5 ر

 %7ورش. زدم ���د و �ردم �4ر او�د �ود �ود �� �<د.  ��م ��ز %	�ب

 %س از "ر دار��ن،�د اول ی %ظ� ھ��ن از $%� ،$ط��را ھر در و ���ھ�

 �$رزا�� او�د. �ود د�ا� $/�ھ و ���م ��د ���دم، �د�� ��+ث. �ود �وب

 $� را� و د��رد دا��م ����ت او �� �	�ت ��ر�� $�� ا/ر! ��ر��ن و �ر�وز
�ر ����دش�" رش�"ذ ی�را م�ھ��� او�د ھم �م ی���آ/�ھ ن�ھ� �� ا�� �د�� 

 �ودم در را او �� �ردن ��ن�اط� ���+ت �ن و �ود ا+���د -��ل �$رزا��

�ردم $� ا%	�س.  

. ��ود ید��د �و7وع آ��� از ام $��را%� و ید�ور. ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا�

�� �د�� �ن �وا	ت. دا��م را ا����ش �وان ھم ��ز و م���� ���ر آن �� �ودم /ر

  وا-<� و-ت I�ھ و �د�� �0)� ��ر�� �%�ت و �و�� در ���ھ� آ��� از

 از ��رج $���واد/ 	6ر �دا��م �و-H ن�ر%	�ا� از. دم��ر	 �وا	ت ن�ا ��

�ر�� ا)رار �دا��ن از ام ید�ور $%� �ود، !��ر �ن �� را ��ورش� 

�م ده���د را ���ل �� 	6ر��ن در �دن ھ�راه ی�را $ر+,�ا�� ��ود -رار. /ر

�ردن "ر ��طر �� را ��ن $ز�د/ ی �ر���� آ��� ���� �ن. دھ�د ر���5 �ن ی����

 $� 	6ر �� �رادرا�م. ��رم ش�" آ��� �وا	ت �� را ام $ز�د/ ��ود -رار ھم
��د،��م�� 	6ر �� ھم �ن ر� $� ھم �ن �ر�د، $� ذت 	6ر��ن از آ���. ر

  .��رم ذت 	6رم از �وا�	�م
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�� د��� طول *��د- 	ت�� �*ط �! �(� �� از �<د رم��  $��ط* و )�د-��� م�

 /رم ��س"  داد �واب �<د *��د- دو. " ����"  دادم �5م�" او�د �� و �ده �,�د

� $� راه )�L ۶ 	�+ت �ردا "س �ردار،� و د��رد و ا7طراب $R�. " م�ا
 	راغ �� زود $,�� "س �ود ��ر�� ام $�و�%� و ��ن�ھ $و دا��م $� را�

�م #�دا�م� ��ه !� 	6ر ل�و	� �� �$ھ� ھ��ن! $��-د و �زرگ #�دان 	�. ر

  . داد $� ی�� �ود در ز���ر �� را ����ن و ���� و �ن

  

�! . �ه�	 !��و# #�دون: �و��م آن یا��دا در و �ردم آ��ده د��ر 	ت�

 )رف و	واس و د-ت �� را ی�د�ز ز��ن و دم��ر �ه�	 �و#! #�دان !�

�ردم ��. �ودم آ��ده 	6ر ن�ا ی�را �ن %�1 و آ��ده 	6ر ن�ا ی�را را �ود 

 در �ھم�	 و �و#! #�دان ن،��رورد "��م )�L $*��د- ده و �ش 	�+ت

 او�د و دا�ت -رار وان�ا یرو $�ورا� از "ر د�	6 4$�"0	� 	�د !� ���ر

�� �,(�� $*�+� �6س و �	�م را #����م. �ود 	��ده�ا 	رم "�ت $�� ی 
��  .دم�#ر� ���د ��. داد ��ھش را ا7طرا�م از در�� #�د +طرش ی�و. دم�

�� ا/ر و �ردم �,�د #����م دن�د ی�را را 	رم$ �,(�� ن�ھ� از... /ر�ت $� 
�,(��  .�دا��م $����4 ھم !��زد $,�� ی 

  م��ر: د�"ر	

����م. �د �دا #����م از � �ھش و دم��� ھم یرو را م�� +��دا�� را %ر

 و �د ن��"� و ��1 ش�/,و ی �ر�	�� !��	 اول. دا��م �رض. �ردم �4رار
�رد ا��ره ھ� ",� ��. �د ���ظر و �ردا�ت را 	�د و #�دان. ر�ت +*ب �<د .

�� ن��"� را ھ� ",� او از -�ل �زرگ $,�� ���د ��� $ط را �ط�% +رض و ر
 +*ب )�دوق دا�ل �ودش ر�3 یا 	ر�� #�دان ���ر را #�دا�م. �ردم

�ر��ن "�ت. �	�م را ��ر��دم و داده ی�� م�"� ر�ز را 	�د. داد �� ل�ا�و�� 

 و �رد رو�ن را ل�ا�و��. زدم ���د و �رد � �ھم.�	ت را ��ر��دش. ��	ت
  .�د آ?�ز �� 	6ر

  

 دم���� زود $,�� و �رد �روع ش�-ر�زھ� $��ھ �ردن ��ر �� را /6� و او

  .ا	ت �رده ز�ر�ش را ھ� #�ره��
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 آ�� ��م، +وض رو �� �ون آب �وا	�م��. دا��م ر�� ت�� و -)د �ن -

 ��! �*دار �� �وش و �ردم ��ز آب ��	� �� ی�و ر�� از. �ود �ده �در $,��

�م�ر� ���م، د	ت �� رو ھ� $��ھ از $4�... ��� $7د+6و� آب � �وا	�م /ر

��د و �ورد ز� د	�م از �� آب ی�و ��داز�ش� �ن �*)ر... �رش یرو ا

��ش ���1ره $و-�... دن�"ر ن��"� و ��1 �� �رد �روع �ودش... ��ودم� /ر

 �<د 	�+ت م��... آب ی�و ا�دا��م رو �6��ون... �ود ����ر "و��4ش �)ف

���م �  . �ود آب یرو دو���ون ھر ی ���زه 	را?�ون ر

 ی ���واده %7ور ی�را �6),م �دار��ت از. /6�م م�ھ� $��ھ از ھم �ن
 �س�ا �� ��ن )%�ت و �ردم ف��<ر �و 	�ل �ب در ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا�

 �ظرش ��. د���د او و زدم %رف ا	�<دادش و ��� و����ز ط������ از. د�ر	

 م�ھ� ��,� ���م �� د-ت �� و �وب $,�� او. �ود $دا��� دو	ت $,�� ا��س
 ھم ��ده و اش $را��د/ �� %وا	م. د�"ر	�� 	وال �<���1 $/�ھ و داد�� /وش

 ��. �دارد دن�ر	 ی�را یا +�,� د�ر	�� �ظر �� و ر�ت�� �رج 	�ت. �ود

��د و-�6 )%��م ن�� #�وس ی���,و دن�د� را 	رم 	�ل ده ن�ا ی�و: د�"ر	. ا

 ط��, �را�ون $ر+,�ا� ش�" 	�ل دو.. �*ط ��: دادم ��4ن �;�ت +0�ت ��
 $ر+,�ا� ���ظر.. م���و� روز #��ر و م��ر �6ره 	� �ود -رار د،��ر ���د

 ی�و ��ر	��ن،�� �ردن رو �س�ا �د،�� �� �� �و����� /6ت و زد ز�3 �� م��ود
�6ش و �ورده ن�ز� �در	���� در �� از �  ...�ود ر

 �را-�ت �%ت 	�+ت #��ر و 	ت�� د��� �ود �ورده 7ر�� ھم 	رش �� #ون

 یھ� ��5زه ر�در/ %ظ� #�د ی�را %وا	م و ش�آز�� و +4س ازش و �ود $�
 -. /ر�ت �4ل م���� یرو $��ر�  ���د و �د ��ده یا��دا ر� �ر�3

 �وق و ذوق... $و آم $�� �ر آھو ����ن ی��رھ� "س از ���� د	ت دو�	�م��

��م، -�ول رو ��ش�	�� �د ��+ث 	6ر ن�ا ی�را ����ن �� آژا�س ��وام 

 $,�� م��� دا�" رو ر�ون��	 و م��ر	و� �رود/�ه �� رو �ود�ون و رم�� 
  .... م�د�ر	 ر�د $�� و د��� طول

  

4�� و ��ظم و ق�د- $,�� �<�و1 $ر+,�ا�� ���	  �ود -رار �ودش #ون $و

 آد $� �ر �$���� �� ����ن �$�� ���� "س از �رد $� �4ر و ���� ھ�راھ�ون

���س و �واھش $�, �� �ود، �4رده رو ,#ر�و $ژھ�و �د��ت در�وا	ت و ا
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 �ن �� ���ھوا" دا�ل �6ر	�م �	��را ���* از زود�ر رو ����ن �و�	�م $دو�د/

�ن ا��زه� ����ن �� رو �ودم یا *��د- 	ت�� ی ��),� �� $و-� �داد�د، ر

  .�ده ت�اذ $,�� �دم ��و�� ر	و�دم

 ره�� ر�ش م�� ��. دا��م رو ن�ا �� !��زد $��ر�� ��م ��م، $� درک: /6ت

�� د�� و اش ��ر�� از �ودم ���ظر. �دم �� ی ��/6�� یھ� ��ش �� ��ر�� $
: دادم ادا��. �ود 	��ت ھ�#��ن او و /ذ�ت $*�د-� $و �وم آ��� اش $ز�د/

... ���� ا���م ر���Y �� "رواز �رد�د ا+0م �� م���	� ���ھوا" ی�و 	�+ت !�

... م���و� ���ظر ���ھوا" ی�و م��و� $� /6��د �� �� �رد�د، �ده�" زو �	��را

 رو �� 	راغ ھم �6ر !� و م���	� /ر�� ی�و 	�+ت دو �ود، �رداد ل�اوا

  .� ر�ت

 �� �ز�� آھو ����ن ��ود، ���ھوا" آور �6*�ن ی/ر�� �%�ل �*ط �و7وع

�� ن�ا �)ور. داد $� آزارش $	�� �� �و7وع ن�ا و دا�ت "و�! ض��<و 

 و ��د ی�و �*��ل در $ا<�, +4س #� ن���� دا�ل �� �ر/�ت از �<د �	��ران
�. �ود آور +ذاب و ���ده ��را%ت $,�� �ن ی�را ھم داد �واھ�د ���ن ادرار ز�

 $� -رار ام /ذ��� و $ز�د/ �ت��زJ ن��ر �و#! �ن��ر در د���� �� او�د
  . /ر�ت

� #را -�  د؟��ر

��د�د �� �د� �� $و-� #ون -�  ��د ی���ھوا" �� �� رو �	��را ���* �� ا

 د	ت از رو "رواز�ون �� 	ت�� �� ��4ل /6��د.... ���د �ود�د �ر	��ده

  .�د�د�� �ده�" ���ھوا" از �	��را ���* �;ل د��� ھم ��� د،�داد

ن �� و �رده �ده�" ���ھوا" از را ����ن �� یا �د�� دو آن ���Jز ی #�ره�	 

���ر��ن از �� $�رد� وا��ش �رود/�ه، ن��	Jو ا<�ل +4س �رد�د، ا��ظ�ر 

�0ش 	�+ت !� م،��رد $� +�ور �$ ��ن ی�را ������	 /ر�� در و �ر/�ت $

  .�ود ���ده �,�� !� در ن،�ر%	�ا� آ�دن ت����

 �� ���� �� � ھم از "���ن دو ھر. �ردم %��م �� م��	�* را ����ن م��ر/�

�� �ب آن. م��رد $��6 آب یھ� -طره �� را ��ن�ا���4 L�( در "�ت ��	� 

�� ��1 یا�روھ� �� راه. زدم ھق آھو ����ن ا��ق یا��و��ه یا %ظ� ی�را ر 

  . آره: /6�م ؟ی�د: /6ت و �رد � �ھم
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�رت  ��د ��� و -�	� ��  د؟��ر

�رد�د �طرح رو �و7وع ��ر #�د ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا�... �� -  ����ن $و

  $,�� 	�+ت #�د اون... ��د $را7

 ا��زه و-ت I�ھ ا����ن اون از �<د... و%����ک... ی ��ر�� �� �ود، �د $,��

  .م���� �و�� رون�� 	�+ت #��ر از ��ر�� داد $��

  

��وم: /6ت. دا�ت �وب %س د	�ش ی/ر�� �� 	ردم ا� ���ن. /ر�ت را د	�م 

  .�ده

 $�<7 �د�� ��ش.. $و... آره: /6�م و داده ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم
�رد "�ک ذھن از رو ��طرات.  

 $و �دارم $-در� ن�#� ���	���6 -. ) �دم ره�� د	�����ن ��. �رد �واز�م
�و�م�� �  "�ک ذھ�ت از و-ت I�ھ ی��وا... �� �	�زم �رات رو $��طرا

�� یا ��;�� ی�را � �ھش $/�ھ #�د از ھر و زد�� ���د. �ردم � �ھش. $
��4رم: /6�م آھ	��. �د�� �ن ��و�� �و��ه�.  

�ردم ن��"� و ��1 �;�ت +0�ت �� را 	رم ���د �� ا�,ت؟: د�"ر	.  

. �دا�ت $��اھ�! ف��;. داره رو ��د� یا�,��� ن����ر �� ف��; ی ��5زه �� -

 �� و م���	� �ده �رش ��ت یرو ھم ���ر ن ز. ��+� - و. �ود او�د

����� ی���"� 4� $�<ر� ��م رو ����ا �%	ن: /6ت. �ود R;�ف وا-<Y. م�داد ��
  طش��% $و /ر��ره دا�ل م،�او�د ھم �� ش�" 	�ل ھ�ت �� ھ6ت... �رده

 او �� �دن !��زد �را�ر در و. 	ت�� $��4,: /6�م. ا	ت �ردو�� $,��

 �ودم ���ظر $,��: /6ت ���د �� را م؟��ر -راره ���: دم�"ر	. �ردم �*�و�ت

 "�ن ���ن�� ا1ن ا�� ��ود ��م $,�� را	�ش... آ�� -. $�"ر	 رو 	وال ن�ا

�� را ��ن �*��ل ����ردم د���ل ا� .  

 %س ن�ا ل�د و �ودم �و�%�ل. �ردم � �ھش �ود؟ ��م �رات $# "س -

 ده�#�" �*دار ��: /6�م. دا�ت ار���ط  ر�د �	�Jل $,�� �� %7ورش �ر +0وه

  . ا	ت
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�و7 ی�و یا ا<�ده �وق �$�وا�� �و! $)�% �ورا -�L لJ�	� "�#�یدار ده ».

  . دم���د )دا $�

. ��رم ذت ر��	 از �وا	�م�� �*ط �ن #ون �دا�ت ت�اھ� �رام �*)د -

�� ش�ا�روھ�$ �� 1�� ���  .داد ��4ن 	ر و �د ل��

   ؟یر��  	راغ �*)د از �د ��+ث $#... %�1 و -

 �داد �واب 	وام ��. د���د. �م�� �و�%�ل $,�� �م��� رو ��در ا/� #ون -

�*ط �� %�م. �ود ��ر��ن ا� �ر � �ھش. �رد � �ھم 	�6رش �دن آ��ده 

�������ھ دا�ل ھ�وز -ر�ز ا�,ت از $��+ظ$ F� و �,ز $و����آو� �<وج و 
 ��. �ه�	 یا ���� $�و���� در و �ده �ر��� 	� ! یھ� ��4! 4رد�� وز

 /رد $��	 دا�ل ز���� #�دان �� -��ق دو �*ط وان،� از �� �ود ی��ر $� از

  .دا�ت -رار

��....... و�د�� �و�ت ا/�: ��	ت �*��,م ،$��	  ر�د 	�ت و �د �� ���� $

�ن ده���د �� و �رده �دا را ��ن از $�و#4 ی ��4 او از -�ل��4 /ر$ 
�م ا�,ت 	راغ �� -��ق، یرو �د����و���  .ر

 ی�%�ر ی�و ا�,ت ن�ا. ی��داز �ن /ردن رو �ودت ��4ل 	ت�� -رار -
  . داره

  

���رد ف��<ر ��. دا�ت ھم ی�%�ر ط<م �و، �ر +0وه ا�,ت آن  :�� ��ر ن�او 

 �6ر�ون دو ھر و م�دا�� ��م ی��ر -رار �� اطراف ن�ھ� او�دم، �%	ن ��

  ...م��ود ده�"و� $ر	� ��س

  

H-و�از �دن �ده�"  ���ن ن�	%�ت � ن�آ	� آورد، در رو ��ر��دش و 
 در �� 	ر ��.... �ت�ر ��م رو �وھ�ش و �رد �� ��ر #�د ���ر�ب را ��	ش

�ت �� �ر�ب و !�� $,�� �ن: داد ادا�� و �رد ا��ره د�و% ر	�وران یورود 

 و دن��� $� ون�-, �,6ت /ردن �رد �� ھ�ت �� �دم �$�� �� وارد �,وار و
 را �و��م دا	���ش �� آن از ��ر��. دم���د. زد�د $� )دا داداش رو  ��ھ�د

�ش و زدن %رف ��ذوب ���د، �رده �,ب �ود ����,�4�� I�ھ. �ودم �ده � 
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 ن�ا �� او. �دا�ت و�ود اش ی��ر یھ� ت��و�* �ورد در یا ���ده ��<�ب
�%ت $را%� �� را $�	 ھر وا�� �0م ;��  .داد�� -رار ر�

��د راه �� دو��ره� ی���,وھ� /ر#� ���	ت، �*)د دم��"ر	 دو��ره �ن و م�ا
 $�� $��- ھم $	وا ی�� اطراف $<�ط� "و�ش �%	وس رات���5 و راھ���
  . /ذا�ت

   ؟یدار $# 	�دت ی�و: د�"ر	

6�م �زرگ ی���د ��/ :,�$ �  . �و��زه یھ� $�ورا

  ./ر	��� $,��..... ��+�: /6ت و د��� $را%� �6س

�ر���ردم ��ز را 	�د! م��ود �ورده )�%��� -�ل 	�+ت م�� از  .  

� اون �ن ی�دا -��4.  

���ر ����ردم در	�ش �ودم: /6�م ا .�   اس. 04�$� $ا	��6 !�

0�س �� �ن �ب. اوه -�  !؟�� و ی#�.  �م�� $� ھم 

- �+��.  

�رد ��و-ف ��ده ���ر را ل�ا�و�� H�	ر $,��.  

�� ��� را ی#� ا	��4ن �� $د	���),� در یا "ر�ده. �رد ا��ره ��1 �� �ود /ر 

���د ��. �رد $� "رواز 	ر��ن ی��1 ی�د�ز $,�� ی ���4ن 	ر و زد $%ر 

 دم���6� �� �ود او�د �ود �ود ر�در/ #��ن ذھ�م $و دم��� را �0�ش. داد

�� در -�ل ی ھ6�� #�د �$رزا�� او�د. /6ت #��R ر��� دا��4ده ھم و دو	��ن 

 $� �ظر �� ی�د دا�ت، ��),�  ران�د از $,�� #را؟. ��ود ن�ا ش�ھ� یا
 در در	ت را ����ا. �ود ده�#�" �ودش دور �� $���رJ -طور وار�د و د�ر	

 �و�%�ل،! �ردم درک �ودم، �ده ره�� ���دش �� �� ��ص ی %ظ� ن�ھ�

�,�� 	� ن�ا از �د�� �*ط ��;�� ن�ا او�د �و)�ف ی�را ؛$��)� را%ت، 

  . �د ی�د زود $,�� � �ھش و #ر���د �ن 	�ت را 	رش. �رد ا	��6ده

   �ده؟ $# -

� طرف دو �� م����. �د دا�" ش�ا�رو دو �ن�� ھم $�و#4 و �%و ا�م �ط $%

  ؟$�و�: /6ت و �رد $ط را ��ن� ��),�. آ�د �ش
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 �� در	ت او�د. �د د��رد از "ر � �ھش. دادم ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم

 را �رد ن�ا دا��م �ز�� �ن. ��ود و �ود -�ل 	�ل ده ��ص ھ��ن �ن، ����د

 $�زر/ ��! 	6ر ن�ا. �دم �و�%�ل  ر�د ��ر ����دش�" -�ول از. ����	م
  . �ود �ز�� ن�ا �ردن طرف �ر ی�را

6�م/ :�� ���4 �   ؟ی�وا��  ��د !�

 $,��: /6ت و �د ده��� ل�ا�و�� +*ب )�دوق یرو !�� طرف 	�ت � �ھش
  .���م دا��� �� ھم ��ھ�ر و $�	�� ی�را �وام��... $و

��د راه �� دو��ره� ھ�راه �وا��ده �� و �رد �د�ز را ,ش�ا�و�� "�ش ی)دا. م�ا

  .م��د

��ر ،ی��ود او�دم ��ر ھزار" � $" او�دم، ��ز �و د���ل �� ،ی��ود او�دم /ر
 و ��ک �� دل زد، ��ون �� 	ر د��� او�دم، � �ه !� �� �*ط او�دم، �ه�	 #�م
 ا����ب د-ت �� را ھ� آھ�3. "  ��رم ��وم �و $� روز/�رم از �رو زد، �ون

 از ��زه. " ..... �رد $��%$ �� -�,�و �س از.  م��� رو زا�# $,�� دارم، 

���و �د� %ظ� �� وا	� �ن دل از $%� ره،� ��� ���و �4رم �و $�	 ،$/ر 

�و أي،. " داد�� ��4ن $*��و	 �� ھ� �م را ش�ھ� ���� $/�ھ. " ره��� 

 �$���ز �� 	�ده و ز�ده �$)دا �و "رواز، ی وا���د ی "روا�� �;ل ،�$رھ�

 �� د��رد $� �ردم، $� د��رد $ھ�راھ ی�را یا %ظ� ا/ر"  �$ھوا �و آواز،

 ا��%�ن و دم�ر	 ����� ن�ا �� �ردد ��ر ن�او. ر�ت $� ی�<د آھ�3 	راغ

�رد +وض را آھ�3! داد �واب �ردم؛ .  

  

 دم، از د��"ر	 ا/� آ���	ت، #� � �ھ�ون ھ�	ت، -)� #� #���ون �و" 

��ر  م��� 	ت،  ��د ی�� %وا	�ون ���، ش�" � �ھ�ون..... ���	ت /ر

�ون�� 	ر+ت. دم���د. " 	ت  ��د یر	وا �� ش�" 	ت،�� �� ����ا �

 د	���م از یرز! �رد � �ھم � �ه،. �د ره�� #����م �� و �رد �م را ل�ا�و��

�رد /ز/ز )ور�م "و	ت و /ذ�ت .F�" ��;�� رش �<د و! ��ص ی	را  

  ؟$�	��: /6ت. داد رون�� )دا �� را �6	ش و �ر/ردا�د
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 در �رد؛ �وا�م�%$ ��� �� را 	رم �"$  �� �ق�ا�� �� و داده ���4 $)�د

��� را%ت �واب 	�+ت م�� ی�را $%� /ذ��� �ب. دادم�� /وش او�د ی%ر

  .�دا��م

 ا%���ل ھ��ن ا7طراب ���م، �رده �را�وش را یا ,��و	 �� ن�ا $ را��

�ن و �و#!� �� $ھ�راھ ��ن�ھ و ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا� وا��ش و 	6ر ن�ا ر

 ن��"� ��ت از د�<� �ش. ��رم ذت "�و ر�ز �ط�وع ی/ر�� از �داد ا��زه او�د
 +طر، �	واک، ��رژر،. �ردم $�رر	 را ا��ق ی /و�� ��ز #�دان و دم�"ر

 �م�آرا وازم �و#! R�ف �ردم ��ف #ون �د آ	وده �م�� $��... و ��س

��و دا�ل را �� �� ی د�ره از ل،��و�� 	�+ت �ردن �وک و�ود ��. ام /ذا�
 و 	ت�� و دو *�،�د- 	� و 	ت�� و دو. �ردم $� ��ز را #����م ���دن �واب
. "�F 	�+ت ���1ره و. *��د- !� و $	 و دو *�،�د- $	 و دو *�،�د- �ش

���ل "رس !� �� ن�ا... و م���	� ھم �*��ل ،$�	�� و !�� و ی#� از �<د 

 او�د و )%�ت �وش او�د و �وب یھوا و آب ر��*) �وردم ���ب �و��

 م��0 آھ�3 و )دا ل�ا�و�� درون �<د 	�+ت م�� و. �ود �وراک �وش
  .�ود �11$ ���� �0�ش

 ���ن �ود از ",��4 $��/��� $��	�  �*��ل در $�*�و�� I�ھ ��وا�	�م $%� �ن

  .دم�و�وا� �	�م را #����م. دھم

� ا%	�س �م ���ر را ا� ��ش %7ور �� �ردم $" ���را ن�ا *ت�%* �� $و-

 $��را%� ا%	�س �ن و �د -طH 	ر+ت �� �واز�ش. د�رز م�",��4 و �ردم
�ردم .� ی���)ر ��4ن �� �<د و داده �ر)ت ��ن�دو ھر �� $طو�1 $%ظ�
�رد $� � �ھم ���د ��. �دم دار�� �واب از وا-<�.  

  .�واب 	�+ت -

�م $)�د یرو )�ف. �ود �ده ��و-ف ل�ا�و��	��.  

   #را؟: د���د )دا $�

  . ���م ی�د ھ�	6ر �وا	�م���... �ب -

- ���	$ .  
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 ��ده از 	ر+ت �� ھ� ل�ا�و�� اش ���� ی��1 از. �ردم ��ور و /6ت ی�د

 ��ن طرف دو و م��ود 	��ده�ا ��ده ���ر. د�#ر� � �ھم. �رد�د $� +�ور

  �� در���ن از $ا��وھ

 از و د�#ر� +*ب ��. زدم ���د. دا���د -رار زده �وا�� ��زه 	�ز ی�ر/��

0�س "�ت $)�د یرو�  را ی#� $آ� 

0�س ن�ھ� ��ر ن�آ�ر. �ردا�ت�. �د �ده�"! �ود م�"� و ر�ز د�	6 د�	 دا�ل 

  ی#� !� و وان� دو �� ھم �ن

� در و م�داد ���4 ل�ا�و�� +*ب )�دوق ��. �دم �ده�" یا 	���%$ �� از 

ذت %ر�ت %�ل در ی,���ا�و�� و 	�ز در���ن آ	��ن، رو�ن $آ� ی ��ظره 

  .��4�� � را�م یز�# ��: /6�م. م�د��و� ی#� م،��رد��

 	�ت را 	رش و �د �%و 	ر+ت �� ���د. �ردم � �ھش #�م ی /و�� از

  ؟$#: د�"ر	. �ر/ردا�د �ن

  . داره و�ود م����� رو $ر+,�ا� �� ن�ا ا%���ل ا/� -

  . زد ���د دو��ره

  �� �ود، �و7وع ن�ا �� %وا	م... )6ر ا%���ل ن�ا -

 رون�� آ	وده �ل�� �� را �6	م. م��� $� %ر�ت او��� ���ف ر��	 در *��د-

 و�ود )ورت ھر در $و �ود �و#! $,�� $� را� ن�ا او�د و�ود ��. دادم

  دا�ت

 ا+���د. �د +دم �� ل���د"  )6ره ا%���ل ن�ا"  اول ی ��,� ھ��ن �� %�1 و

  .�ود را%ت $,�� او�د �� �ردن

 �)وص �� و ���، � را�ت $�و7و+ I�ھ $�� �� $و-� 	ت�� -رار: /6ت

��د راه �� دو��ره. �وب $,�� دا�ت، �وب %س او�د 	6ره ن�ا ی�و� و م�ا
�وه، ی��1 ��ده، ���ر دو��ره �� ��د. م�	��د�ا �$���ز از ر�/ �6س $"ر� �ھ $

 و دم���د. �رد آ�6�� را �و��ھم ی�وھ� و ا�دا�ت م�ھ� ���� یرو را ��ل
�� ��1 را ,ش��و�� ���د �� �� دم�د. زدم ���ر را م��وھ��"  دم�"ر	. ا	ت /ر

� +4س� و �ود /ذ��� "�F از 	�+ت. �د �ر ر�3 "ر ���دش �*ط"  ؟$/ر
���ر ���,ف یھ� ����� �� ��ر !� 	�+ت م�� ھر را ل�ا�و�� طور ن�ھ� ا/ر 
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�رد $� ��و-ف ��ده �� ��ز �� ھ�ز��ن م�د�ر	 $�� �*)د �� ھم �ب ���� 

   ؟ی#�: دم�"ر	 و �ده �م �,و �� ��ر��د �ردن

0�س آوردن رون�� ی�را را 	�د در� �� داره: /6ت �� �ودم �رده ��ر ���� 

  .�د�� ��رون

 دو �*ط. ر�ت ��1 در�� ن�آ�ر �� م�ا�روھ� و �رده �,�د %�ت ھ��ن در را 	رم

 �� ��ران ��د و ز�ر یھ� دا��. �دم ?��ل 	ر��ن ی��1 ی ره�� یا�رھ� از ��;��

 دو از. �ردم )�ف ��ر ���د ��. �ود ل�ا�و�� $���� �ردن �ر %�ل در 	ر+ت

�ر یا�رھ� �م �م -�ل 	�+ت	�6� و %�ل در �د�د، دا�" آ	��ن در ی��/ �� 

 ���1ره ا�� �دم د���ا�! ��د�� �� �ودم -طره ن�او دن�د ���ظر ����-��� او�د

  .آ�د ���ده ر�?��,  و H�	ر

 ��رون ن�ا $%� و در�ت و �وه �،�در..... �ود �ده ��3 ���ل ی�را دم: /6�م

  .ا<�ده �وق یھ�

�و��ھ �Y�ل �� و. �رد�د %ر�ت �� �روع #����م �*��ل ھ� �ن "�ک �رف$ 
  .��د... ا�� $�ز� -دم 	�%ل ب ��ر�ت اول �وا	�م $�: /6ت

  .�د ض�+ر یا �و#� وارد ل�ا�و�� �,و�ر ��ر #�د و زد راھ���

�و#� یا��دا. �دم ره�� اطراف �� ی��ر�� ی�ر�ھو� و د-ت ��. م�د�ر	 - 

 �� #�در $ز�. ط�*� دو ا_ !� یھ� ����. دا�ت -رار $�و#4 ��ر�ت 	و"ر

�رد $� +�ور $����	 �,وک از �$وارھ��د ���ر از �,�د و ��د �$/���� �� 	ر .

 از �رده +�ور ی ����. د�	6 و $��� ره،�� $طو	 �ود، رو�ن 	�ز �� ھ��

 در �*��ل �و#�، یا���� را ل�ا�و�� د�	6 �و#! یھ� /ل از �ود "ر وار�د

� س�� %�ل در ��ن�	 از ��زک ی ��1 !�. �رد ��و-ف $ر�  �رم �3�"�ر
�و�� ��. �ود "و���ده را وار�د �دن، �� �,(�� ی ���� یآ�ر وار�د �� در $
 د��, د	�� دا��ورد دا�ل از. ���د $�زر/ ی ���� د�ر	 $�� �ظر �� ��ھ�	�

  	ر+ت �� ��ران. �د �ده�" �ن �� $�و��ھ � �ه از �<د و آورد رون�� �$�� دو

 "�ت از �ن و ر�د ��ز �3�"�ر� یدرھ�. �رد س�� را "��ش یھ� 	ر����

 "�رک ی�� �� �و#! $�ط�%. دم�د ی	�ز از $%�� ���� یرو آب یھ� -طره

 یھ� �و�� و در�ت #�د �ن�� ھ� زه�ر 	�3 از ��ده !� و ل�ا�و�� !� ی�را
  . د�ر	 $� 	�����ن یورود و �و��ه ی ",� #��ر �� �� 	�ز
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�*ط - �  .�ردار رو 6ت�

�� ھ� ",� ی��1 �� یا �X �6�� ��. �دم �ده�" ل�ا�و�� از و �رده رھ� را 	�د د	

 راه ��د د���. ��ود دن�دو ����. دم�دو یورود در �*��ل �4ل �ر�H "�/رد و

�ن،��م. �د�� $	�� �� و ��، ر����ن 	�ت را %ر��	 �� ��,� ف��و) ��د 
�رد .  

  

ذت �ط�% �ف ی	� �� یرو دن�5ز و ��ران ��! یھ� دا�� �ر�ورد از �ن 

 �ود �ده ره�� #����م �� ���د �� �� یاو�د �� �ردا��ن -دم از �ن. �ردم $�

  .�ردم $� ذت ت���� $� دا�ت، -رار ��رم !��زد /را�� ت�%�� د	�ش و

 آن. �ردم � �ھش و #ر���ده را 	رم ���د ��. �ود وارد او از -�ل داد ا��زه

 !�. دا�ت �وب %س ����ش. �ود $دا��� دو	ت و 	�ده �و#!، $,�� ��
  یا���� و #�ره در را ��ر�3 $� را� و ا7طراب آن �ن. آ�د �,و /�م

�رد ر���5 )ور�ش %�ت و دادم ����ش را ���دم ن��زر/�ر. دم�د #����ش  .

�و#! ھ�ل Hر��4ل � ���ر �و�ت �� 	� �ده "و���ده -ر�ز $�ر� و ی��

 یرو $#و� /,دان ره،�� یا -�وه ی �6ره �! ��ل دو و �زرگ ��ل !�. �ود
 �� یا آ�"ز����. $�� د�	6 یوارھ��د. $��-د ون�ز��,و. �4ل ل��	�ط ز��

 ز�� !� و رو�ن $,�� $طو	 ر�3 �� $آھ� یھ� �ت���� و $	�  ��وان�"
Hر��دو و  �و��ه و +رض �م �$راھرو را	ت 	�ت. $#و� $)�د �� دو �� 

  . �ود $��دا�� س�	رو ا%���1 ھم #پ 	�ت در �! و �د�� ��م �واب ا��ق

�� ھ	ت ھ�ل �� �,و�ر ,و��ر�� #�د - ...  

  ؟$"ر	�� #را... او�ده �و�م �� ن�ا از �� $دو���: /6�م

  .��ن�اط� ی�را �*ط -

  .داره $�و� %س ����ا -

 +طر. �رد ��ز را �ط�% �� رو ی "��ره و زد ���ر را 	�ده و د�	6 یھ� "رده 

  . �د �م ی�و ن� ز��� 	ر+ت �� �رطوب ��ک و ��ران

 ی�و. ��ره 0�و �� ھ� $4��زد ن�ھ� �وا	ت $� �%	ن ش�" 	�ل دو: /6ت
��ران �ره و �6رو�� رو اش �و�� �وا	ت $� �� �ود $�وو� �رد �� �� �ه 
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���، $ز�د/ � �و�� �� ا)رار "�ت ا)رار داره د��ر -)د �%	ن د���� $و-

... �� /6ت م��د وارد �ط�% در از �� �%	ن ���،�ا م�او�د... ن��� رو �ن ی

�رد داش�" �� /�ت $� !�� ی0�و �� د���ل اون .  

�م ���رش و /ذا��� ��ل $"�� یرو را ام یرو	ر و ����و	��.  

   ؟ید��ر رو ����ا �و و -

 ی�و.... $و دم��� ا���م یا د�<� �� ی��رھ� ن�ا از �ن... آره: داد ��4ن 	ر
�4ر $# �وردش در... ��دم �ون�"� �م��)� از ا)0 	�ل دو ن�ا �$ ��  ؟$

  .داد ��4ن را 	رش "�ت ی "رده ��د

  .ی"ودار $,��  6ت�� �<)و��... �ب -

 و �وب �ر)ت �*ط �ودم، �4رده �را�وش را آ���. ر�ت ��1 ش�ا�روھ�
  .�د��� دا�" �ورد��ن در )%�ت ی�را $���	�

و�س ی�� �� ا��ظ�ر �و، ی0�و م���� -راره $ 6��� ��م او�دن از -�ل ا/� - 

 در.... و داره �وب %س �د،�� �و�م �� ن�ا از ا1ن ا�� دا��م رو !�� و

  .....%�ل ن�+

�ردم، $� �س ھم را ی ر�د ز�#. د�#ر� اطراف ی��7 در دو��ره � �ھم 

	%$ ����.......  

 او�د )ورت ب�?ر و ب�+� %�ت $و آوردم ز��ن �ر را"  �$����"  د��رد ��

 �,�د �� از و د��� $*�+� �6س. ا	ت ��وده $ا����ھ ا����ب ھم $,��  6ت��

  . �رم�� ن���� از رو ل�و	� رم�� �ن: �د

����  دا�ت؟ $%	 ن�#� #را! �$

��م $� ��4ت: /6�م.  

�دوم ھر و ��داز ا��-�� �� $� �ھ �� �*ط �� - � ا��ق دو �ن ا����ب $رو�وا	

� $را	� 	�ت ا��ق. ھم یرو�رو یدرھ� �� �واب��$ !� !� و دا�ت �6ره 
 وار�د ی /و��. �ود و)ل وار�د �� ھم $-�� �دون و /رد ی ���آ. $#و� ز��

���0 ھم درھ�ش !� یوار�د ��د دا�ل و �د $� ده�د $ر�  -ر�ز $��رو�ر- 

�� "��ره 	�ت. �ود $��� 	ر و �و#! $"�� �ط�%. زدم ���ر را "رده و ر

. زدم ���د. �ود�د �ده س�� ��ران ر�ز �� ی�,ز $)�د دو و ز�� �� 	�ز
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��ت دوم ا��ق !��ف �و#! ی #��-� !�. دا�ت �زر/�ر ا�<�د �� �6ره  

 یوار�د ��د دا�ل �� ی����4و ��. ر� �ر�3 یز�رو� �� �زرگ یز��. ا��ق
��س د	ت #�د. دم��� 	رک �� !�. دا���د -رار 4$�"0	� ی��ورھ� دا�ل 
��� �6ت��ر $	��م را درھ� 	ر+ت ��. یا 	ر�� $1ا� �� �$د�"� و ی��	� .

�رد �,ب را �و��م وار�د یرو +4س -�ب $و �ود ا��ق از �روج -)دم .

���م �,و آھ	�  . ر�ت ��1 -,�م 7ر��ن! $���واد/ +4س. ر

  

 دا��� ر��)و �� �	�ت ی���ر د�د �� �ده �,�د م�"� دو ھر یھ� "��� یرو

�! دو یرو $��	��� �رد و زن. ���م  دا�ن و �ت زن. �ود�د ��	�� $)�د

 �$���ز �� /وش ر�ز �� رو��ش ی-�وھ� �و��ه ی�وھ� و دا�ت �ن �� $+���

"�I ب و��. دا�ت )ورت یرو را او �رم �وش ی��� او�د. �ود �ورده 

�ر �� �رد �,وار و �ت ر�3	� -��ت �,�د و �وان �رد دو ھر �ود، ره�� ی��

 ��. �ود او�د آ��� از 4$� �� دا���د ���ھت او �� �د�ز $,�� +4س دا�ل

�ش ی �� د	ت !� ��. �ود %�ت $� )ور�ش. زدم  ���د او�د��� را � و /ر
*� و دا�ت ب �ر $�زر/ ���د ا�� دوم �رد. �رد $� � �ه ن�دور� �� م��	
 ھم �وان زن دو. �ود �ر �و#! او�د از د��رد $� و د�ر	 $� �ظر �� ��د

 �,و�د ی�وھ� ��. �ود�د ھم ����. ���ز و �وان. دا���د %7ور +4س دا�ل

���رد �,ب را �و��م ��ر�� �ود 	��ده�ا او�د !��زد �� $ز�. �ده آرا	 

 �� و دا�ت ی��د $��ر�� ر�3 ��	ش! �ود 	��ده�ا او�د"  ���ر در... #ون

��ب "و	ت ی ره�� ر�3.  ذ�ت�� ش���� �� را �*)ش $� ا�دام $�و�� آ

��. دا�ت �$���ز ی �,وه ش��وھ� و ��س ر�3 ���ر در ش�ھ� د	ت ی 	و�

 او از �ردم $�� ا	��6ده ��د -ر�ز ر�3 آن �� یرژ از و-ت I�ھ �ن #ون و

��س. �دا�ت ی ر�د ل�د و/ر�� ��د�� �و�م � �� ی�را دوم زن یروزھ��

� ی ا�دازه �� ش�"�ھ� ب��ر� �وش 	�ق /ذا��ن ش��������. �ود �و��ه $ 

�م رون�� ا��ق از +�,� �� و دم��� را در �دن ��ز ی)دا� و �وھ� �� او�د. ر
�� �,و. دا�ت د	ت در را #�دا�م و د�	6 	�د س،�� یھ� 	ر����� 	�د و ر

�م را��� آ�"ز���� 	�ت �ن. /ر�6�م. �وا��� ا��ق 	�ت او و ر/ :Y6ط ,م�و	� 

  ./ذا��م ��وان�" یرو را 	�د. $را	� 	�ت ا��ق ی�و �ذار رو

- �J�ط�؟$  
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  .�دا��م را ا��-ش �)رف -)د

- ���  ./ر�ت �4ل ����ن�� ��/��ن ن�	�  	4وت آن. ا

  

�ردن رو�ن �� و زد �رق �� را ��#�ل او و /ذا��م �!�	 دا�ل یظر��� �ن 

  .ا��ق یھ� �<,� از 4$�

�ر او. ا	ت �رده ��ز $در	� �� را /�ز ر�� �د �ط�Jن� و �رد "ر آب از را ی
  .دادم ا��*�ل $�� �#�ل� دا�ل �� را ھ� $�ورا� �ن

��,$ �� �� ا�� ام ده��� ا����ه �ردم �4ر �و��ه یا %ظ�. زد م�)دا آھ	

��ده�ا )�ف. دم�#ر� و �رده رھ� �#�ل� دا�ل را $�<د� آب ی�طر 	ر+ت	 

� I�ھ اش ���	 ی -6	�. �رد $� � �ھم %�ت $� یا #�ره �� و �ود� $%ر
  !د؟��� $�� �6س. �دا�ت

  .���م -

�� �! ��;�� ��� �رم د��� �ن: /6ت +*ب، �� /�م !� �ردا��ن �� ھ�ز��ن و ر�

   ؟یدار 1زم $# �و... د��ر

 ���	 ی -6	� %ر�ت در �� ن�ا �ر +0وه �و7وع ن�ا و د��� $� �6س ��د

�ش آوردن ز��ن �ر %�ت و7وح �� �ود، دا�" اش��,��%ت ھم را  ;�� -رار ر�

��د $ا��6- #� �دا��م ��ن�اط�. �ود داده� ا�دازه ن�ا �� ����ن�� آرام �و #را و ا

��),� ی�را یا ����� د��ر د��رد $� ا�� �د ف��و) -��ل ر�? و ب�+� 

�ن�  �ود �ن..... د��� و ��7 ن�ا از /ر

  . ��ر �ون ��م ی�را �*ط: زدم ���د

 از. آ�دم ش�" ھ�ل ی ����� �� و �ده ��رج آ�"ز���� از. ر�ت و داد ��4ن 	ر

 د	�ش دو ھر ا� ���ن. 	��د�ا ل�ا�و�� �� دن�ر	 از -�ل. د�ش�د "��ره "�ت

 $� و 	4ون $طو�1 %ظ�ت آن $%� �د�ش، %�1ت ���م. �رد ��ت را
��0�  ،$%ر� ر�� در �� �ردا��م +*ب �� -دم م��. د�#ر�. زد�� �د��ر را اش $
�<�ب از م����. �د وارد �<د یا ��;��. �د ره�� در �� و ����م � �ھش رس 

  .آ�د �ش طرف دو �� �#�ل� ی"� و آ�"ز���� در د�م��د �� اش #�ره

   او�د -
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 �� �<د. /ر�ت �4ل ش���� یرو $�)�و+ ���د و د�#ر� �ن 	�ت � �ھش

�ردن ا�م. �د ی�د اش #�ره و �رد � �ه �رش   

  ... ا/� �*ط $#�ھ -

 ی�رد %س... �� $�وا	� و-ت ھر: #����م �� زد زل و �رد �,�د را 	رش
  . م��ر/رد... ی�د ت�اذ... ��

  .دا�ت را 	�����ن از �روج -)د

   م؟��ز� %رف ����: /6�م

  .د��ر �رم د���: /6ت و �رد ا��ره در ��

�� ����ظر و ��	�م ��ل ن��ر !��زد یرو. داد ��4ن 	ر $�و��ھ ر��� 

�Y�ل ��. �ردم � �ھش ���6� �� -راره ا/�: /6�م. آ�د �,و و آورد در را ش�

��ران �ر/رد ا1ن ن�ھ� $�� �راب رو 	6ر ن�ا �ن �ورد در ت�� را�.  

 او یرو ی��ر�� ر���; د���. د�رز ش�ھ� ",!. �ردم ا��ره در �� 	ر %ر�ت ��

  ./ذا��م $�

 �� 	ت�� -رار... طI Y6�	وJ: دادم ادا�� و �رده دراز او 	�ت را د	�م �ف

�� /ردم $� �ر �و ن���� �� "س � ذره 	�ت �ن� �4ردم $را��د/ و-�� $,�� ا

 ام �����/واھ ا+���ر و یر��  ل��%و 	�م $,�� رو �ت���� دم��� -ول "س

�و 6�م�� س�", ر�/ و �د�� ش�" $��4, ا/� �ده، ��وم -�ل 	�ل #�د  و $�	Jو
  ....ی�د ����م د���

 ون�ز��,و و ��,�� �ن�� �و#! ی��7 در ��46ر یا #�ره �� و �ده �,�د �� از

�رد $� � �ھم �%و ی���د �� و 	4وت در. زدم -دم.  

 	ت،�� )ر�� �� ھم $,�� �ر/��ت.... �م�� $� ��م $� �4ر ��ش �� ا1ن -

  .....�دارم درد	ر  %و),� �ن

 رو یا��*�د و ����د�" ھم ا)0 و %,� راه ���� ن�ا $���� � ران ی���ور -

��م $�� -�ول .  

 را اش ���4. �دم ره�� #����ش �� ت��د �� ���	 �� د	ت و داده ��4ن 	ر

�� ��"$ ���دش و داد $)�د  
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��$، ��  .$�4�� وو���د رو آدم... $)�% �ورا: /6ت. �د �ر ر�3 "ر $

  !د��� -

  !�رد؟ ��ر �� را �,�� ن�ا ب�+� %ن آن �� #را! د��� 

6�م و �رده ا��ره در �� ت. �دم �<ذب... $�� اش $ر/��. آ�د �,و. 	��د�ا/ :

04�$� ��ر، ھم $�	��... �ون ����.  

  

 �*دار و �د %س و�دان، +ذاب $�� �� او�د، �ر/�ت و ر�ت �و��ه �ر)ت در

��ت ���ر 	��ده�ا �و#4ش #�دان. �دم ا��-ش وارد ا7طراب ی �و�� -��ل 

  . �دم �و�� �ود؛ $�� وار�د یرو +4س -�ب ی��.... و دا�ت -رار

� ن�#� او�د از �����م #�ر#وب� یا ا�دازه �� داد،��� ی�� �ود در را $%ر
�� �ودم ذھن �� �<د و �	��و -�ب دن�د ی�را را  ر�د یوارھ��د ا��دا در 

�ردم �! !  

. �ود �)ب ��ت یرو�رو وار�د �� +4س -�ب !�. ��ردم ھم �� را م�",��4

�و#! G�� ن�ھ� یرو. �ردم ��ز #�م .��ر رد $%	� %7ور از ی�%و ی��

 ا�راد 	��دن�ا %�ت $%� و ��س و #�ره �ن. �د $� ده�د وار�د یرو -�ب

���م �� را +4س درون Jطر �� �ت��ز�� �ب �� -دم دو. آوردم $*+ �� �ردا�

�م ��ت ی �� و	�� .  

 ���واده از �4ردن )%�ت ی�را او�د ا����ب %ق �� �ن ام، ی����4و ���م ��

 	�ت $,�� م��را وه�� ن�ا �� ی��ر "���ن رش�"ذ ا�� /ذا��م $� ا%�رام اش

�ر درون آب -ل -ل ی)دا �دن �,�د ی %ظ� ��. �ود�. ���دم ره�� وار�د �� ی

��رش �%	وس ر���5 و ن�	�  	4وت آن ل�د ی#� �ردن دم و-ت� �� را ر

  .دادم ر�ط +4س

 دا�ت -)د #ون �رد "����ش +��دا�� ا�� ام ده�د را -�ب آن �ن دا�	ت $� او

�ن ��),� ی�را را ��0م ���م. دارد � � دور اش $���واد/ $ز�د/ از �را� /ر

�� و �ردم ��ر �� �د %س آن از$، ��  .�دم �و�ق $

ش �� ���د �� �د، 	�����ن وارد �زرگ ی 	��� دو �� �� او�د��*��م ا	�. ر

  .�داد �ن �� را ھ� 	��� از �دام I�ھ
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-  �	���.  

 در�%$ �� از ت���4 ھ� �م ��ر�ت 	و"ر )�%ب ر�رد�" ی ���زه %�ت از 

�� ف��<ر ھ� �#� "	ر �و	ط �و���ل �وپ �� ��5زھ�ش ی ���� �دن �4	
�رد، $� �� !����� و �#�ل� دا�ل را دھ���ر ھم ����  .م�داد�� �� �

4 $"�� �ط�% �� رو در ی�,ز #�ر#وب ��� �د %س. م�د��و��� ی#� و داده ��

�� ن�� از ��ن �ن�� ن�	�  �و و�  . �ود ر

 $,�� �%	ن: /6ت.  زد %رف او�د �<د و د��� طول *��د- #�د �*ط 	4وت
 ��	ر�� ی��ر ی�را رو "وم د��� �ظرش �� ��ود، �وا�ق �و�� ن�ا د��ر ��

�ردم $� ی/ذار ��  . ���� دا��� 	ود و �ر�ت�" ی�� 

   �دا�ت؟ �� ن�ا-

 I�ھ �� دا�ت یز�# ا��... �دا�ت.. ��: داد ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رش
  . دارم �ز�� ��ش �ردم $�� �4ر و-ت

�! �ن ا�� �رد $�� � �ھم !� �ط�Jن. دا��م �ظر �%ت را #�رھ�ش %�1ت 

  . ا	ت �4رده �روع را $را%� ی/6� و �ودم

 یا #�ره �� �د، $� ده�د �و#! ن�# #�د #����ش ی /و�� �ود، �رده ا�م
 د-ت �� 	�ت، ھم را �,��ت د�ر	 $� �ظر �� $%�. 	�ت و ���د �دون ی�د

  ! #را؟. آورد $� ز��ن �ر و �رده ا����ب و	واس و

   ؟$دا�� �ز�� $# �� �و: دم�"ر	 ھم ��ز ا�� �ود واL7 	وام �واب

��� آزادم د	ت ا� ���ن �$����: /6ت $طو�1 ر���Y �� و ��رد ھم �� را ش�

�ردم ��ت را �� ���ن �ود از $�*�و�� ش���زو �س ی و	و	� �*��ل در 

  .���م داده

  . ی�رد داش�" �� �و�%�م -

�%�ل $و-� ��.... ��ر دو $4� $��ھ.. �زدم $%ر� �� ن�ا از �س I�ھ �� - 

 �� زدن �,� و 	ر... دم�� $�ر�) �ودم �� �دارم رو ی��ر�� ی��ر ���ر

�ن، ون�ز��,و ی"�..... ره� �� رو �وا�م و یا�رژ ���م ھ� "رو�ده $�<7	�� 

�ن $���و���6ر �� ر�L ردن�  .�داره رو /ذ��� ت��ذا� �رام  ��د 
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�رار $# از � و �$رزا�� او�د: /6�م $�	�  �� داد�� �$���� ی�و ���� ن�ا 

�$ ��  ؟$

 ��;�� #�د ی�را �*ط را $زد/ � 6ت. د�#ر� #����م 	�ت 	ر+ت �� � �ھش
�رل %�1ت در �و��ه ی��  . �د �%و �<د و دم�د اش #�ره ی ��ده 

6�م -/ �� .  

 �ن�� �و��ه ی ��),� در. � و رو ی�رد "��و�ش... �� ن�ا �� یز�# اون �� -

 اش ���	 ی -6	� یرو و �رده دراز را د	�م"  "��ون"  و"  ����ا" 

  ./ذا��م

�ردم %س را ��ش ی/ر�� ا�� دا�ت �ر�ورد ��	ش �� �*ط ����*ر د	�م Rف .

���� ن�ا از -�ل. ا	ت ا����ه %ظ� آن دم���� ر�د $ � ��ران ی�را $�ر)

���ر. �د /رد #����م. /ر�ت �%4م را د	�م �I ���م، دا��� ا����ھم 

 � �ھش. �ود ا��ظ�رم از ��ر�� $,�� د	�م !���ر ا	��وان دور �� ا� ����ش

 در �ردم�%$ ��  . دا�ت 7ر��ن ��د و ��ظم و �4وا�ت� د	�م ر�ز -,�ش 

  . �دم �	��: /6ت 

�م �,و�  .���م �ر !��زد �� یا ا�دازه �� �*ط. �م $,��. ر

  داد؟ �واب -

. زدم ���د. �ود ت�ر�7 از 	رش %ر�ت و زد ",! ر�ت، ��1 $�� ش�ا�روھ�

: /6ت و �د ره�� آ	��ن �� �دن ��ز د	�م �I دور از $آرا� �� ا� ����ش

��... �ده -طH ��رون	� ���  .م��ز� -دم $	

  

 "�ت �	ت، �ن ی �و#� یا���� ی ���� دو �ن�� 	�ز 	ر و !���ر ر��	 در

�م $� ش�" $�و��ھ ی ��),� �� 	رش� �ر را 	رش ��4ر� %ظ� #�د ھر. ر

�م�ر �� $آھ�  �ود، �,�د $*��و	 ی)دا. �رد $� � �ھم ���د �� و /ردا�د $� 

��د .  

 �� �ن. �ود �رده �ود ر�در/ را %وا	م از یز���# ��ش �*ط �وا��ده �,��ت

�ردم $� �4ر او�د .  

�)ور �0ف �ر �رد ن�ا ����ت و درک   .��ود 	�ده و را%ت $,�� ام ��او
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  ��ش �واظب -

 �*��,��ن آب "ر ی #�� از �ن �ردن رد �*ط -)دش. /ر�ت را د	�م و د�#ر�

�� �<د، $و �ود ��� ��در ��. �رد $� �وازش را د	�م ا� ����ش ر،��	 یا�
  . م�د�ر	

 �� ی�رد. د�ر	 $� /وش �� $#و� ق�آ1# از $*��و	 ی)دا. 	��د�ا. 	��دم�ا

  . ر�ت�� ن��"� 	�%ل 	�ت را ",�4ن ی#� $��	

�ر ��در	��ر آ	��ن �ود، �رو��ن و ی��	�  . یا�ر و ی��

 آن و�ود �� و. �د �ر ر�3 "ر ���دش. �ردم � �ھش. ��ردم را د	�ش

 ی�را راه ن��ر �ط�Jن ����ک، ��ک ��د ب�� و س�� و �زرگ ی	� ��
�ن 	�%ل �� دن�ر	� 	ر "�ت و !���ر وان�ا از +�ور ق،�آ1# 	�ت ر

  . �ود ھ� ",� /ذا��ن

 را د	�م ھ�وز. /ذا��م $#و� وان�ا یرو "� او از -�ل. �رد �م�ھدا �,و ��

��� �,�د یھ� ",�. �ردم $� ا%	�س م���زو !��زد را  رش�د د	ت و �ود /ر

�م ن��"� �ط�ا%� �� را �و��ه و� ���� یرو /ذا��ن "�. �ود ���د )ور�م ���م. ر

���د �� �رد، $� � �ھم. �ردم � �ه او�د �� ھم ��ز. دا�ت �وب %س .

 /ر�� از. ا�دا�ت م�ھ� ���� یرو را �ر�ش $	وJ و /ر�ت ده���د را ا+�را7م

 ��طره از ر،��	 �$���ز از م،�زد %رف ��در از. �ردم ذت او�دش ی�و و

�� ن�ا. /6ت 0�و از ���ل، �� 	6رم ن�آ�ر یھ� ����ردن �و �� $#�دا� ل� 

 ی ��ر�� �� را $��دا�� س�	رو آب ر�� -�ل ��ه �دارد، اش $��-د ل�و	�
��7ح��ر��ن 	�����ن ی��ز	�ز ا� از یا ����� I�ھ �<0 و �رده ر��<� د

 $#" 	�ت ی ��ھ�	� "	ر ا%�د �� را $��,5 ��ه ھر �دارد، و�ود ی�را��4ر
���ل �ق�ا�� ��. �ز�د 	ر ���� �� ��ش�? در �� داد،�� �� ��� /وش ش�%ر

  .دا�ت و�ود +4س آن ر��)و ھ�وز ذھ�م ��ش ن��ر �$ا���� در ا�� دادم��

 �ر وا���ش ن�او ؟$�ردا�� ا��-ت وار�د یرو از رو +4س اون #را: /6�م

 ی/6� و !� از �ردم �0ش $,��! �ود ���دش �دن �زرگ ا��ظ�رم �0ف
�� دم�ر	 ����� ن�ا �� ت���� در $و �ر	م ���	ب 	وال �� �ط�Jن ��,$ 
*��و ��"  /6ت $� ا/ر $%� �وا�ش ��. � ذارم �ن�� در او �� را ا��4رم م��	 

 دور ذھ�م از را �4ر ن�ا �� �ود ��م �*ط �دا��م، $��4," �داره $ار���ط

�رده �� ی/6� و ��ش ن�ا"  او�د ���ر در �ودن. " ��رم ذت 	6ر ن�ا از 
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 �,وارش ب�� دا�ل را د	ت دو ھر! �ردم دور �ودم از +��دا�� را ام $درو�

  .�ودم ���ظرش: /6ت و داد -رار

  �"ر	م؟ ی�رد ���ورم #را "س: �ردم ا�م

�رد � �ھم #�م ی /و�� از .  

  .���	م�� رو $)�% �ورا ��م �ط�Jن �وا	�م�� -

- �$ �  ؟$����

  

- ��� 	�ل ده ی�ورا از �����م �ن ���د، $� ر���5 ز��ن طول در ھ� آدم.... ا

 �رام �*دار �� ل�اوا �� ���ا ت�وا-<... دادم -رار ھم ���ر رو ا�روز و -�ل

  ا�� $� از دو�م���... �<د $و ی��ود و ی�ود �ورا اون �و #ون �ود 	�ت

  .���دم ���ظر ������ت

�� ��1 $ا����+ ھوش �� �� $��ز��ر و د-ت �و��، ،$��ر�و�: داد ادا�� ...  

 �ودم ��ودم، ف��<ر ���ظر �ن: /6�م �0�ش �ن�� و �رده !���ر را #����م

 رو 	وام �� دادن �واب دم��� ا��زه �دو�م �� �وب ا�*در. ���	م�� ھم رو

  .د���د )دا �� .$#و���"

  .�دا��م ھم ی-)د ن�#� -

  !  ��� یا  ��د ز�# �واھد ا�� -

  .د���د دو��ره

 واL7 $,�� رو 	وام �ن: �دم ره�� م�����6 �� و ا�دا��� ن��"� را 	رم

 اون یرو �د��� +4س اون �ط��Jم �*ط "س 	�م�� ھم �7ول دم،�"ر	 ازت

 اون �و و او�دم �ن %�1 �ب... ید��ر رو ����ا $و-� از د��� �وده وار�د

 رو -�ب اون #را �دو�م �وام�� �*ط �ن ،$�ردا�� �ن ��طر �� رو -�ب

�   ؟$�ردا�

 -رار ت�اھ� دوم ی در�� در +4س درون یآد��� �ورد در ام ی����4و

 $� "���ن �ن از را اش $���واد/ +4س #را �دا�م �� �ود ��م ا�� دا�ت
  . د���د. �ردم ��د؟ا�م
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  ؟�4$�� �م�اذ یدار -)د از او�د -

  . ذره �� -

��م �ت�اذ �,دم ��م ����: دادم ھ,ش $آرا� ��.  

 ��. /ر�ت -رار �*��,م. �ود �ده �%و ���دش م،�	��د�ا. /ر�ت را د	�م

��� �,د: /6ت. د	�����ن �� �ود �ده ره��. �رد $�� � �ه )ور�م	$ .���. ا

  .�د�� �ردا��� وار�د یرو از د��� +4س اون

 واL7 و ���ل و در	ت �واب �� �ن �$رزا�� او�د: دادم ���ر را ا� ����ش 

  . �وام�� 	وام �� )�د-��� و

���  .�د�د ل����� را	ت �� $�� ش�

  .او�د -

  "س $�� آ��� +4س اون یھ� آدم �� �و 	ت�� -رار -

  . �ون�����	 �� �داره $,�د

  ./6ت #� دم���� �ن ��ود �0�ش ل��%, �� ی�ز��

��د،�� ��م... �رام +4س اون یآد���: /6�م	  دم �� �داره و�ود ھم $,�د

  .ی��د ��و�� در	ت رو 	وام. ��م آ��� ��ھ��ون ��واد

�رد � �ھم.  

����	6م: /6ت آھ	�.  

  .�دارم �و �Y	ف �� ی�ز�� �ن -

 )دا �� را �6	ش. دم��� +*ب را �ود. �رد دراز )ور�م 	�ت را د	�ش 

  .$���� رو +4س اون �وا	�م $��: داد رون��

   $دو�	��� رو ن�ا �و و �ودم ده�د �ن ا�� -

 ھم �ودم �� رو�ردا��م -�ب... �ردم $� �4ر �و7وع ن�ا �� -�0 د���... آره -

  . ��ش���

  .�ود �ن 	وال �واب ن�ا: /6�م و داده ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم
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��دم راه �� ق�آ1# 	�ت و ا�دا��� آ	��ن �� $� �ھ��0� I�ھ $�. ا$ �� 

�,ت ��م ی�را: /6�م. �د ھ�راه م�/�����  م؟���ور 

  ر	�وران م��ر -

  .  ��د �ب �� ی�را ���� -

  . 	رده �*دار �� ھوا م؟��ز� -دم  ��د -

 دا�ت را %	ن ن�ا ���� �� �ر/��ن. دا��م را او �رت�	وJ �ن ا�� �ود 	رد

���ن. �ردم $� دا�" او از �رار ی�را یا ����� ��ردن /رم ،�$د	��و �� ر 

  .$�وا	� �ن از )�د-��� �واب �� �و: /6ت. ی ر�د ��ر ھر... و ��م

- ���  .ا

 ��را%ت #را "س: /ر�ت را م���زو ن�آ1# ی ",� ن�او یرو /ذا��ن "� از -�ل

  ؟ی�د

�م�� -	.  

���	ت؟ ��4ل ا1ن ؟$# "س -  

  $#�ھ-

 $� �ن از: /6ت. �د �ر !��زد $�� و �رد وارد م���زو �� $���0 ���ر
�م�� ا%�ق $ ��.. $�4�� "��ون رو ا%	�	��ت ا�� ���م )�دق ی�وا	 

  ... $و

 #�د ی�را و �رده م�ھ� ��ر وارد ���ر �� را ھوا.  6ت�� در	ت. �رد 	4وت

6�م و �ده ره�� ��	ش ی *�� �� ��در ط<م. دا��م � � $طو�1 ی ��;��/ :

 رو +4س اون $و-� ���	�ت،�� �وب 4ردم�� �4ر #ون ی�رد ��را%�م

�   ؟ی�دار ا+���د ��م... �ردم %س �� %س $�ردا�

%ن آ�رم ی ��,�   .دا�ت $	وا

  اون یرو ��ش +4س اون �*ط دارم ا+���د ��ت -

  .��ود وار�د

  .."س $��� دا��� $�و�واد/ +4س �� �وا�ت ا��ق ی�و $��و� ا/� -
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 �� را +4س آن. دا�ت و�ود اش #�ره در یآ��4ر $����ر�7. �ردم 	4وت

 ت��د �*ط. �د $�� ده�د +4س در یا ���ده ��را%ت ی �4��. آوردم ��طر
�� او�د ی #�ره$ �� �����. دا�ت �رق ا�راد ���* ��دان و ��د ی)ور� ا

  .�ود ی�د ���ھ� او�د

. 	ت�� ده�#�" �و7وع: /6ت �د، ره�� #����م �� و /ر�ت را د	�م دو ھر

 و �د $� �ردا��� د��� �ود، ا����ه ھم اول از وار�د یرو -�ب اون /ذا��ن
  . �دم ا����ش... �� داد رو �رأت و زه�ا�  ن�ا ��م �و %7ور

  ن؟�ھ� -

��� ��ور د����. داد ��Rن �;�ت +0�ت �� را 	رش و آ�د �ش طرف دو �� ش�

� ��1 ھ� ",� از. �رد رھ� را د	�م. دم�#ر� #را؟ �ردم؟ $�� 	4وت در و م�ر

  .م�/ذا�� 	ر "�ت را ���� دو �ن�� 	�ز و !���ر ر��	

���ر را �ود و �رد ��ز را یورود در. �وم �ط�% وارد او از -�ل داد ا��زه 

���� ا��ق 	�ت م��	�*. د�� ا�� �ردم $� +وض ��س د���. �	�م را در و ر

��ت ی ��. دا��م �ز�� او از دور �46ر ی�را $*�د-� �� ��0�� �� و ��	� 

 "س $�� آ��� +4س اون یھ� آدم �� �و 	ت�� -رار. " زدم #�3 د�	6 یھ�

 I�ھ اش ���واده �� �0-�ت �4ر. /6ت ی�د. " �ون�����	 �� �داره $,�د
 ,ش���� +دم او ا�� �ود �4رده +�ور ذھ�م از �و��ه یا %ظ� ی�را $%� و-ت

  �ودم؟ �ن ��4ل #را؟. �د ر�در/ �ن ذھن و �رد �ن�� دارآ��4را�د ن�ا �� را

  

 $���واد/ +4س آن %7ور. �ردم �رور �ود �� ��رھ� و ��رھ� را ��ن�/6� و 
�ش �*��ل وار�د یرو�� ا	��6ده �رأت و زه�ا�  �,��ت از او �ود؛ ا����ه #را 

 اش ���واده ��. �رد $� �رار او. دا�ت �ز�� �$���� �� او. �ود �	�� او! �رد

 �� زدن %رف. د�د�ر	 $� �ظر �� �و�%�ل +4س درون آ��� دا�ت؟ ��4ل

 از �����م $و �ود ام $ذھ� 	وا1ت �� دادن "�	G ی�را �ط�Jن %ل راه او�د

  .�ر	م �واب �� 	ت�� -رار /6ت $� او

  .�ورا -

  .دم�"ر �� از

   ؟$�و�.... �*ط $#�ھ: /6ت $�و��ھ �4ث ��

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 309

�� #�دان 	�ت��� آره،: /6�م �,�د و ر���م +وض ��س د��� �*ط �ن ا.  

- ����....  

 �,�د �� از $�و��ھ �Y�ل �� و �رده رھ� را #�دان ��ز ���� پ�ز. �د 	��ت

  �ن �� "�ت �ردم ��ز را در $و-�. �دم

 �,و �� -دم !� و زد ���د. د�#ر� و 	��د�ا. دا�ت -رار �ودش ا��ق دا�ل و

  .�ردا�ت

 ��+ث �� ن�ا �� � ذره �وش ��ت 	6ر ن�ا ی�و �وام�� �*ط �ن: /6ت

�  .��م �و $��را%

�رده رو��5ول �4رم �	�Jل ی	ر �� �*ط 	�م،�� ��را%ت �ن -  

  . �دم �واب �� �"رس -

�� �,و�ر��م -رار #�ر#وب �ن�� و ر� ات �و�واده �� �و: /6�م. آ�د �,و�ر. /ر

  ؟یدار $��4, ��

�����رد ھم �� را ش�.  

  .�ظره ا��0ف ی	ر �� �*ط -

  �ود�د؟ �و�وادھ�ت +4س اون ا�راد ی ھ��: دم�"ر	

  .�د 	�ت )ور�ش

  . آره: داد �واب

  ؟$�ز� $%ر� �ورد�ون در ی�وا��� �و -

- �� .  

 ر�در/ رو �و �وام��� �ن: آ�د �,و�ر. دادم ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم
��م ��04�م.  

  ... از $��4 ا/� �م�� �و�%�م -

 ھم 	ر "�ت ��ر #�د. �ر	��د /وش "�ت را م��وھ� و �رد دراز را د	�ش

  . زدم ",!
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  .$�� آ��� �ن ��04ت $�<7 و �و�واده �� 	ت�� -رار �و.... �� -

��4رم ت���ر�و� از: �رد �وازش را ام /و�� �و ا�� -�  ن�ا �ورد در $و
  .ام ی�د $,�� �و7وع

 در �رز و %د ن�ا �وم، آ��� او�د ��04ت $�<7 و ���واده �� ��ود -رار �ن

 �ودم ���ور )ورت ھر در و �دا��م دو	ت را ��ن� دو	���� ی را�ط� ن�ھ�

�ردم؟ $� �4ر $�و7و+ #� �ورد در. �د �م. � ذارم ا%�رام او �وا	ت �� 

���: /6ت. �دم $�� درون از. /ر�ت -رار ام /و�� یرو �و��ه و �رم ش�

��م $� آ��ده رو ��م ز�� �ن...�ن +وض رو ��	ت.  

  

 را ا��ق در د؟��و	 �را او. �ردا��م +*ب �� /�م !�. ر�ت آ�"ز���� 	�ت او

� �ط�% ی�,ز ی���)�د یرو ن��رورد ی���� ��! یھوا در �	�م�"$ 
���4 #�د و !�� ���ده $��- و ی#� $��	 ��. م��ورد ��م ���د �� و م���	 

�م $� ھ�ل 	�ت �,G �04ت� �$�*وا ی �<��. �د ��رج ا��ق از �� ر

 یرو را $��	. د�ر	 $�� �ظر �� ن�	�  $,��. �ود د	���ش �ن�� $��و	ط
  . /ذا��م ز��

  �؟�# ن�ا -

 ھم �را د	ت ی ا��ره ��. /ذا�ت �ود �*��ل را �<�� و ��	ت ن�ز� یرو 

�� ی��ر. �رد د+وت ��	�ن �� �� ی����4و �� و 	وال I�ھ $� را �ود �وا	
 ا�� �ود درک -��ل ر�? ���د آن �� اش #�ره �ر�وز %�ت. دادم ا���م �ر��	

��ر. �رد ��ز $آرا� �� را �<��. د�ر	 $� �ظر �� �و�%�ل )ورت ھر در 

�ردم، )�ف �� �,�د. �دم ره�� �<�� درون �� و ده���  ��1 را �ود $

  ؟$�4�� $�و�: دم���د

  .ام ی�د $,�� �ن: /6ت و داد ��4ن $��6 +0�ت �� را 	رش

 ی �<�� �ت��%�و ی�� �� $طو�1 ی %ظ� #�د ی�را د؟���د�� #را "س
 �� آ�دن ی�را �م��)� از! �رد ن�ا. �ود اش #�ره ر�در/ %وا	م ���م �$�*وا

�! آرا�ش ��. �د�ز $,�� �ودم، $را7 و �و�%�ل $,�� 	6ر ن�ا !� 

 ن�ھ� یا���ر ی�و رو ن�ا: آورد رون�� ���)ر $%��و7 �� را �<�� �ت��%�و
  !�� ل راز.... �ردم دا�" ��
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 �زرگ ! و د�ر	 $� �ظر �� ده�"و	 $�� اش �<�� ر�3 زرد در یھ� ���ره

  .�ود "و���ده را د�	6 ا	ب �ر 	وار $��ھزادھ آب

 پ��� ا����ه رو �,�� ��... دادم 	�6رش ن�آ�0 �رو� �ه �� از رو $4� ن�ا -
 �� $و-�. دا�ت $	�� �$�*وا ی �<��. ��I. �ود ����� ن�او ن�ا و �ردم

 ��1 م�ا�روھ� �ده �وا�� $ر�  4$�"0	� یھ� ��ره دور ی ��ده ��ز ��ور

  . ر�ت

�ردن ی��ز ����: /6ت و ر�ت ��1 $�� ش�ھ� ���� ��  . ده��� �زه 

 ر�3 "ول ف��. زدم ���د ��I ی )6%� "�ت ی ",� و ��ر ی��ز ر��)و ��

�� رو و����رش #	ب. �ود "وم ف�� ن�او ن�ا: /6ت و�س �رم �و4س و ر 

�و��� "���ه !�. داد ����م را دا�,ش و �رد ��ز را$ �� ا%���ط ��! �ورده 

  . د���د. �ردم دراز �	ش ی�را را د	�م

 اون آورد، �رام س�ازا� , �ون $�و�واد/ یدو	�� از $4� رو �و4س ن�ا -

H-و�دوازده  	م زده� ��ھ�ش و-ت I�ھ ��� �راب �� ن�ا �رس از �ود 	�

  .�4ردم ی��ز

 دا�ت یا��ظ�ر ر-��ل�? وزن اش ا�دازه �� �	�ت. �د �� د	�م �ف ,ش�ا�و��

  .د�ر	 $� �ظر �� �*�وم و �%4م و

- ���ردم دا�ون�" یا���ر  .  

�ر ھ�وز �ن... �دا�ت��� دور رو �� یھ� ی��ز ا	��ب از �دوم I�ھ ����ن -� د

 ی�و $�#  ھ�ون از �� �و7وع ن�ا ا;��ت دارم، رو اوم �0س $�*��
 ھم �� �ب ���� از �<د !� �� و /ذا�ت ���ر را �<��. �دا��م ا	�<داد $�*��

  .م�د��وا�. م��رد ی��ز �� ل راز

ب ر�ز و زد�� ���� را $�	 �ه�	 و �,�د ی�وھ� آھو ����ن. دم�د �واب 

 �ر� ا �م�	"� 	و ره �و#�" ��. دادم /وش �وب. �رد $� ز�ز�� یآواز

�وز /,�ده 	���	 اJ,� ن�/,	 اJ,�/  ن�اوJ/�/  ن�ؤز زدا�آرا	ن 	�� م. " او
��/  ام �رده ��رو و آب را �و#�( �/  ��ود �,�د $��� و /رد د�آ $� �رم� $و-

  ).����د �ن�� در $;�%د و %رف I�ھ ��/  �رود و د���� یطور

�م �,و��� $ز�. دم��و	 را آھو ����ن ی /و�� 	ر، "�ت از و �ده �م. ر 

 زن. د�#ر� دا�ت، �ه�	 �,�د ی�وھ� و �ود ��	�� ن�ز� یرو ش�"� ن��"�
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�� ھم در یا���� �� ن�ر%	�ا�! ��ود����ر )ور�ش �*��ل از را �,�د ی�وھ� ر 

 ت���4 �� �ر/ردا�دم آھو ����ن 	�ت را 	رم. ر�ت ?ره #�م �ن �� و زد
 در 	ت�� -رار دا�	�م $�. ��د � �ه طور ن�ا �ن �� �دا�ت %ق "	رش. ��م

 �� او�د. �ردم ��ز دھ�ن ا+�راض ی�را ا�� ��د یطر�دار �ن از "	رش �*��ل

ت $� یا #�ره �� و �ود ��	�� آھو ����ن ی���% *� $� � �ھم ره�� و م��	
�رد.  

��4ن � ��	� %ر�ت. ��	�م ��ت یرو )�ف. دم�"ر �واب از و �ورده $	�
 در #�ر#وب از 	ر+ت �� او�د �� دم�د. �رد �,ب را �و��م $�ھ�	 ی

  ./ذ�ت

 � �ھش ا��ق ��ز ���� در �ن�� از. �دم دار�� )�L *��د- #�ل و �ش 	�+ت

�رق �واب در ی�رد دن�د از �ن �ت���ر� ���م ��. �ود ده��وا� "�,و ��. �ردم 

� از را	�ش د	ت. د�ر	 $� �ظر �� آرام $,�� اش #�ره! دا�ت�� $رو
. دم�د�� )ور�ش !��زد را  رش�د د	ت ا� ���ن �*ط�، آن از و �ود رون��

 $ر+,�ا� یھ� �رو"وف از ���ھ� ���	. زدم ���د! �دا�ت )دا $%� او
� ر���وا�ش �� ا� �ر �واب در +�رف. �رد $� ت���4�� ی�را. /ر�ت $� $
 ن�ا $%� دا��م ��ر و زد�� ?,ت �د�ز #ون �ود�د ده��ر �6ره دو ��ت د���
�د $� ن�ز� ���� $/�ھ ھ�وز و ��وده ��4ل ی�وا� و $,�� ھم %ل راه�. ا

 و 	ر $� و �ردا��� $	�  ��وان�" یرو از را �$�� دو د��,. دم�"و� ��س
 یرو را رطو�ت و �ود ا��ظ�رم از �ر ��! ھوا. �ردم �رک را ���� )دا

 I�ھ و �ود �	�� ��ر�ت 	و"ر. �ردم $� ا%	�س و7وح �� )ور�م "و	ت
 ر�رد�" �� دن�ر	 �� ��ده ���ر در زدن -دم ��. �د $�� ده�د �و#� در �س

  .دم�"ر	 را �$���وا آدرس ���د ��. دادم ادا�� ده��� "�ت

  

 ��وان�" یرو را د��, و �����. �دم 	�����ن وارد )دا $� �<د 	�+ت م��

��� د�ر	 $�� �ظر ��. �ردم � �ھش ا��ق ��ز ���� در از دو��ره و /ذا�%$ 
�ردم دم ی#�. �ردم +وض ��س. ���د داده %ر�ت ھم را اش ا��ره ا� �ت .

���د ��. �د دار�� �واب از �� 	�+ت و �ردم در	ت )�%��� L�( ���ر 
 درظ�ھرش ی ر�د ی ����� I�ھ #����ش، ���ر %�ت از ر�? ��. /6�م

��د ;��ت �� �دا�ت و�ود ��  .ا	ت �وده �واب -�ل ی *��د- #�د ن�ھ� 
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�� م،�د��و� ی#� $"�� �ط�% در م،�زد -دم 	�%ل ب م،��ورد )�%���$ 
 �� ����ا ���م و م��ورد �و��زه ی?ذا !�� ر	�وران !� در م،��رد ی��ز

 �ن�� و /ر�ت را د	�م. �رد ت�ھدا �� ل دا�ل �� �را. �ود ھ�راه ���د

���� ش�" ھدف $� در�� یرو. م�/ذرا�د ���� در را ظ�ر از �<د ���م. م�ر
.  م��رد ی��ز ",� و ��ر و ��I )دا و 	ر "ر و م���	� ھم یرو�رو ن،�ز�

��رھ� و ھ� %رف یا���� $و ���د ���زه �دا�ت $	< او�د. دم���د� ش�ر
 از ���د و ت��د �� دل �� از ���م، �و�%�ل �د�� ��+ث �� $%	 �ود، $%	

  ...و �رد $� ف��<ر ��طرا�ش

  

 از �دام I�ھ آ/�ھ��� دم���� $� و! �ود ���زه آ��� از �ن �)ور ھم د���

 �ر را $ا	� $/�ھ. دھد $�� ی�� ��طرات ن�ا �ن�� را اش ���واده یا+�7

 ر،�ا� ��	�،. ��د ا��ره ��ن �ن�� �	�ت �� �� ن�ا �دون آورد $� ز��ن

 $� و دم�"ر	�� 	وال ھ��4ر؟ ل؟���� ���واده؟ �ود�د؟ دو	ت. د�%� ����م،
 ط6ره 	وا1�م $�<7 �� دادن �واب از �را���ھو� ���م $� دا�د�� �� دا�	�م

 ا��زه �ن و اش، $4��زد در "رر�3 -ر�ز �ط !� �� �ود 	��ده�ا او. رود $�

  .�دا��م را آن از +�ور

 ��	ت و "س�# و ����. م��رد دراز ز�� یرو را ��ن�"�ھ�. م���	� ھم ���ر

 دار�� ش�ھ� �6س ی)دا دن��� ��. �رد �وا�م. م��رد ����� ,م��. م��ورد

 �ودم؟ /ذا��� اش ���� یرو را 	رم و-ت #�! �رد $� �و را م��وھ�. �دم

�ردم $� ا%	�س 	رم �ف را اش ده��� �6س یھوا �ن .��4� �<د و �ورده $

�ردم �,�د اش ���� یرو از $+ذر�واھ �� را 	رم %ظ� #�د از .�� L�( �� 

 ا��-ش وارد �دارد، %7ور ���� در �� ن�ا از ��ن�اط� ��. ��ود �دم، دار��

. م��ورد )�%���. آ�د داغ 	� ! ��ن و ���د ��. �ود $�� وار�د ھ�وز. �دم

�م دوش� در و /ذا�ت ��رم "�ت را د	�ش م،�/�� را ��ر ?روب �� و /ر

 ی�را �������ھ و %و� د��ر. م�زد -دم �زرگ یھ� �رو� �ه و د��ر �را�ز
 "رت آ?و�ش �ن�� را د��ر $د	� 	�د �وق ��. 	"رد �ن �� را اش ����

��د راه �� و �رده� یراھروھ� �ن�� 	رم "�ت. دم��� را اش ��ده ی)دا. م�ا
 یھ� ا�دازه در �������ھ دو و %و� دو �ر +0وه. آ�د $� ش�" �رو� �ه
  .م�د��ر ھم $4�	را� وان� دو و $#و� �,6ل و ��! ی�� 	ت !� ���,ف،
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���ر را آن �<د ام، �ده ���ز $,�� /6ت و ا�دا�ت 	رم یرو را د�	6 ��ل 

���س �دل و ر�3 �ورد در. /ذا�ت ھ� %و �. �وا	ت را �ظرم اش $را%

�ر و یا 	ر�� �رت�� و یا 	ر�� 	�ده �,وار	� �*��ل. �و��ه ن�آ	� ی��

 � �ه #��ن �ردم ��رج "وم ف�� دا�ل از را ام 4���$ ��رت $و-� )�دوق

 دا�ل. آورد ��د را �6	م �� /ر�ت �4ل #����ش در $+)� و ن���� 

��رش و � �ه �� ل�ا�و��� $� �د، ��ر�� ش�ا���� +�ق �*ط. �ردم ا+�راض ر
 �*)د �� دن�ر	 ��. �دھم �0�م �� دادن �واب ی�را $ز%�� �ود �� �� آن

�� ،ی�<د�� �*��ل در ا<�,ش +4س ت���� 	ر %ر�ت 	�%ل، ���ر $ر	�ورا� 

��� �د�� ��+ث و دا�ت ی�د��و�� �دت �� �س، او�د ��ف. �ود م�%ر

 ھم ی�د����و�� ��4ت ا�� آ�د، $�� �و�ش F�ھو !�� از �;0 �ز�م، ���د

��رھ� ��ھد ��رھ� �ن. دا���د %7ور ��م���6 در� در اش ی�د و $ر	� یر

���� �� 	6رش ی ��ر�� ن�او از ���د �� $و-� $و �ودم  ران�د %7ور$� 

�ن ی�را �وان �رد و �رد $� )%�ت���زه �د، %�7ر ز�� ���ر 	�6رش /ر 

 را �ود ت�وا-<  ران�د ��. �ود �ودش �ن %7ور در �*ط. دم�ر	 درک ��

�رد $� "���ن �ش��د و �,وار و �ت "�ت.  

   #را؟ -

Fش دو ھر آر�����د �� و �د ل����� �,و �� $�� /ذا�ت، ز�� یرو را د	 

   ؟$# #را: د�"ر	

   ����	�د؟ رو او�د ھم  ران�د ید��� ا��زه #را: /6�م

 ی/رد از. دم�د �د�ش و #�ره %�ت در و7وع �� را %س ن�ا و �ورد ��
  "���ن ی��زوھ� ا�*��ض �� #����ش

: /6ت $طو�1 ر���Y ��. �ردا�� ا	"ورت راھن�" ��زک ی "�ر#� "�ت �ده

  .��دم ��ظورت ��و��

ت دو��ره اش #�ره د����% �$ ��� �ود �� ی�و�	رد و $��6و� ا�� �ود /ر

��رھ� درک ن�ا ��. �ود�د ��*�ض ھ�وز ش���زوھ�� ��6وم و �<�� م��را ش�ر

  ! �ودم او�د ��ف %�ل در �ن. �رد دا�" ی��ر��

  ده؟�د رو او�د  ��د $� �ن از ر�? �� -

  ....... �ورا -
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  . ا+�راض و ید�ور �� دا�ت، �%4م %�ش

  $� $��6 ���* از رو او�د ی#طور �� دم�د دو	���� $دورھ� اون ی�و: /6�م

��  ...دم�ر	 در�ش �� ا1ن... ا�� $

- #$ ���   ؟ید�

 ��)رف �46رم �ن�� از �رد $� �)ور د����. �دا�ت یر���I 5�ھ �0�ش %ن

  . �د �واھم

 آ��� ھ�ت ��ده �� �ن... ی�رد "���ن ی�د ظ�ھر �� "�ت رو ت�وا-< �ود -

  ���و�د؟ رو �و یھ� ��ده ی)دا �دار�د %ق  ران�د #را �دم،

 ز�ت و �و#! /,دان �� و �رد �م را 	رش. داد رون�� )دا �� را �6	ش

 	���*�  ران�د �� رو �ودت: /6ت $طو�1 ر���Y ��. �د ره�� ز�� یرو

   ؟�4$��

�رد � �ھم 	ر، آوردن ��1 �دون.  

  . ��دم�� �� �و�� %�م �و �� -

. /ر�ت �ر در را �د�م ���م زود $,�� $,�� و د�#�" 	رم در ف�ط و �رم $%	

  .�دا��م را اش ��ر��

 #را �ن؟ #را ا�� $��� دا��� $%	 ن�#� �دم ��+ث �� �و�%�م: /6�م

   ��؟  ران�د

�� ��"$   .داد ���4 اش $)�د

  .����� ����ا م،�ز��� %رف �وردش در ���ر و-ت �� -

  . م��ز� -دم: �دم �,�د �� از

�� ش�ا�روھ�$ �� 1�� ���  .�د ل��

  	�6ر��ون؟؟ -

  .ا�دا��م ��1 ����

  .	ت�� ��م -
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��� ش�" 	�%ل، طول در ھدف $���ردم � �ھش #�م ی /و�� از. م�ر .

 یھ� ���� )�ف، �*رات 	�ون ��. �ود ھ�راه و �4وا�ت� و �%4م ش�-د���
�� +*ب��� ��1 ی	ر و ر�  . �ده /ر

���	ت؟ ��4ل: دم�"ر	  

�رد ا�م �و��ه $,�� �و��ه، یا %ظ� ی�را.  

  . 	ت�� $��4, -

  ؟ی�دار رو �ن #و�دن�" �وان �� $دا�� ��ر -

�� ��1 یا�روھ� ��� و /ر�ت �4ل م���� یرو �$��� د�دان ���د. �رد � �ھم ر
  �"ر	م؟ دو��ره رو 	وام 1ز��... �4ن �0ش "س: دادم ادا��

ت $� و ی�د ی#�رھ� دو��ره �<د و زد ���د $�ر� �� �% �� �Y� $طو�1 ر�
��د�� �ن�� -��ل �	�Jل $�<7: /6ت	 .  

 %ق �� $دو��� $و د��رد �دون: /6�م و داده ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم

�رض ا%�ق رو �ن ی�دار ��  ؟$

  .دم�د�� و7وح �� اش #�ره دا��ن � � %�ت $� ی�را را ��0ش �ن

�رد �رض ا%�ق... ����� رو $)�% �ورا ا)0 - .��,� �� را"  ا%�ق"  ی 

��  . آورد ز��ن �ر ��4ن ی)دا ن��ر آھ	

��ر و-��� $�<7 #را "س -� ؟$�� $� ;��ت رو �و7وع ن�ا �0ف �0�ت و ر
��د�ا	 .  

  !و-ت I�ھ -

 ��م ید�دا��� �ن�� از. آورد ز��ن �ر را یا �,�� دو ی ��,� ن�ا �%4م $,��

  .��: ����ورا�� ؟!$�� $� ن��وھ ��م: /6�م ام �ده ��رده

�م -رار �*��,ش�  .�دم�� !��ر او �� را ا��4رم د���. /ر

 اون از �دوم I�ھ ھ6�� #�د ن�ا ی�و #را �� م��ز� %رف ن�ا �ورد در ��� -

  ��ود�د؟ ���س در ��ھ�م ����ق یھ� یا ھ�دا��4ده

  .دم�د را �4ش ا�*��ض
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��م ���ور�ون �ود -رار..... 	�م��  ران�د ��ت��)� �	Jول �ن: /6ت 

  ر�د؟��  ���س ��ھ�ت

 �و7وع ن�ا از را �ود ی"� دا�ت $	<. داد آزارم �0�ش ���ب �� %ق %ن 

4�� ن�ا �� %وا	م..... در	��: دادم ام #�ره �� ی��46ر %�ت. ��4د ���ر� 

  !یروز�". ��ود ��م ی

�رد $� ف��و) را اش #�ره ���م �,�� !� ن�ا .  

�و - ������ ���ور�ون $�و�	$  ,م��و�� ���ره دادن �� د��� %دا-ل $و

    م؟�� در	ت... ی�4رد ��رو ن�ا ا�� یداد�� ا����ب %ق ���ون

� I�ھ �دون زدن، ",! �دون $طو�1 $,�� ی *��د- !� ی�را #�ره در $%�

� I�ھ �دون اش،� زد، ",! ا	��د. �رد � �ه �ن �� اش ���	 ی -6	� در $%ر

 یا��ظ�ر I�ھ او از ا/ر#� �ود، ر/ذار���;۔ $ �� در	ت: /6ت و د��� �6س
��د، +وض را )%�ت �و7وع �ردم $� �)ور. �دا��م )دا-ت �ز  

 م��. �رد د���J را %د	م �*ط ا�� رد��  ده���د را 	وام $%� �� �ورد�� ���و�
  ...ی�<د 	وال 	راغ م��ر: /6�م و �ردا��� +*ب �� -دم

��دم راه ����م اش ده���د. زد م�)دا. ا�  . /ر

 ت���) از �ن�� -��ل ر�? و $�)و) ل�د1 اون �ورد در ��واد دت د��� -
 ��  ران�د �� �د ��+ث $# �دو�م �وام�� $و $�ز� %رف ��H ی�و ���6و�ت

�رق ��دان او�د دن�د ی ا�دازه ��   ���م؟ دا�

 ��ود، در�وا	ت !� ن�ا. �و�� م��ر: /6ت. �رد ��و-6م و /ر�ت را م���زو

�*ط �(� ل�ا�و�� 	�ت �را و /ذا�ت ��رم یرو را د	�ش. �رد �ن�� را �ش�
 را د�واھم ی ����� ا�� د�ر	 $� �ظر �� $�و� �4ر! ا+�راض؟. �رد ت�ھدا

�ردم اش $ھ�راھ $�0� I�ھ $�. �دا�ت.  

 ی�� ��. �دم 	وار. �ود 	��ده�ا !��زد $,�� ل�ا�و�� �� �دن 	وار ھ� �م
   /ر�ت -رار !��زد $,�� و �د �م در، �	�ن

�رد $�� � �ھم. �	ت را ��ر��دم #����ش �� �دم ره��.  

�ن ��),� ی�را $,���� ا� �ر. �<,ل �� �د، �ط�Jن �ود�ش �%4م از� و /ر
�4ر $# �� � و: /6�م. �دا�ت %�ت ن�ا از �دن ��رج �$ ���ر)ت او ؟$ 
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 �� وا��ش در. د��و� ھم �� را در. 	��د�ا )�ف و د��� +*ب را �ود. دادم

 از �ود، $+)���. ��ردم ھم �� را م�",��4 ل،�ا�و�� ��Rن و )دا �دت

 �ودت از: /6�م. �د 	وار و زد دور را ل�ا�و�� �و��ه �$/���� ��. �ودش

���(+$ �  #را؟.... �د�ز $,�� ،$ھ	

��ر��د �	�ن ی�را د	�ش %ر�ت"  $+)���"  ی �,�� از ا	��6ده �� ھ�ز��ن 

�4ر #را: /6ت و #ر���د �ن 	�ت آھ	�� را 	رش. �رد � �ھم. �د ��و-ف 

  ���م؟ $+)��� �و از ����4 ی�4رد

  ؟$ھ	�: زدم ���د

�� $� ی�دآور� �وب $,��... ��: /6ت و داد رون�� )دا �� را �6	ش $ 
%  ! $ھ	� $�ورا)�

 درک ی�را رو �ن #ون: /6�م. ا�دا�ت راه �� را ل�ا�و�� و �	ت را ��ر��د

��م؟ $� ;��ت را �0�ش و یر�/ $� �م د	ت ا%	�	��ت   

  .د-�*�: ر�ت ��1 $�ر� �� �ش ی /و��

  ..�و�� -

  . زد�� %رف و-ت �ب، -

  . م��د ��ده وارد

  � م؟ $# -

- �ت؟�+)��� ل�د  

  ...#ون -

 را �6	ش. زد زل )ور�م �� و /ر�ت ��ده از را � �ھش �و��ه یا ��;�� ی�را

   م؟��ز� %رف �وردش در �و��: داد رون�� )دا ��

 )�دق ��ھ�م -راره #*در �ن �4ر �و�� ��... ���� ،ی�وا�� �ر)ت �� �و -

  .د���د )دا $�. $���

  

  .�	ت $� را �3�"�ر� یدرھ� او�د
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   ذره؟�� �وش... �4ر رو �دا -

�� ھوا: /6ت $ر+,�ا�   . ��ره�� ل�	 داره ھم ش�" 	�+ت م�� از �،�+�

�ر ا�ر ��4 #�د �*ط. �دم ره�� آ	��ن �� و �رده �,�د را 	رم	�  .ی��

 ی�رو� �ھ�� و "�	�ژ ی�و �*ط ھم ������ 	ت،�� داش�" )�L از ���د -
��� $� رو ��د� +�ق داره ھم ا��س #ر��د، $� �زرگ.  

 ش�" 	�����ن 	�ت آھ	�� �$/���� ��. /ر�ت �4ل م���� یرو $�زر/ ���د
�م��ردم �4ر ���ر��ن در �ودن �� �و��ه $,�� ی %ظ� !� %ظ�، !�. ر .�� 

 +*ب �� را 	رم. ���وادھ�م ��H در %7ور ��طر �� �ود، ا��س ��طر

 $� را�. دا�ت�� �ر ل�ا�و�� +*ب $)�د یرو از را دھ���ر او�د. �ر/ردا�دم
�� ده���د  ر�د $*�د-� �� �د����و�� ا%���1 ی%ر��� دن��� از را ام��4ر و /ر 

  .ا	ت او�د �� $دا��� دو	ت 	6ر !� ن�ا �ردم

  .�ر	ون 	0م ھ�� �� و ��وس رو �س�ا یرو �ن طرف از: /6�م

  ؟�$���: د�"ر	

 ���د $"�	� ���ظر آ��4 $�. �ردم ا%	�س ش�)دا در را $��ر�  $�,* �د

  .زد ز�3 ��م $��ز? ظ�ر: داد ادا��

��دم�ا ھ� ",� !��زد. ر�ت ��1 $�ر� �� م�ا�روھ�	 .  

  .آ�د �,و او�د

   �ب؟ -

�ن %وض آھو، ����ن. �ردم �4ر ���� ��. ر�ت ��1 $�� -,�م 7ر��ن ،��� /ر

 یھ� $��� �و،� در�ت یھ� 	ر���� یرو �ر/�� ��ر�3 	�ز یھ� �وا��
�� و -رآن و ���� +4س �� �$ھ� ط�-#� ،$ر�  یھ� ���� �ط،�% �ف ی �4	

�	��L ن����راغ �6ت !� و آھو # �  . $+��	 ��ه 6�$

  . ی��ود �و��... در دم او�ده ا�روز و روز�د -

 I�ھ $� او�د. �ردم ا�م! �ود ��ر و 	وال از $���ر� آ�رش ی ��,� %ن
�0�. دم�د را 6ش�ظر و �و��ه �<,ل. ر�ت ��1 را ھ� ",� و /ذ�ت ���رم از $

�ن ن�� یا ��;�� ا� �ر�  دا�ت؟ ��ر $#: /6�م. �د د��رد د#�ر 	��دن�ا و ر
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  ..�وا	ت�� ھم �ود او�ده د�+ !���ر ی�را ھم - 

  ! �ورا_

 � �ھم ره�� و �ود 	��ده�ا 	�����ن یورود در "�ت او�د. �ر/ردا�دم را 	رم

 �و�� �و رو �ودم ��ود -رار: دادم �واب اش ده��"ر	 	وال �� و. �رد $�

�ظر و ��م %�س�� 	�  .���م $

6�م �%4م/.  

 � ران �*دار �� �*ط $��� %�س �و�� �و �داره ا��ظ�ر ازت �س I�ھ -

 رو 	�6ر�ت $%	�� � و، د�	 �� $دا�� ی��ر ھر �ودم /6�� ��ت... �دم

 د،�	 �ورد در و-ت I�ھ ��. ر�ت ��1 در�� ن�آ�ر �� م�ا�روھ�. �ردم ��ش

  ! م��ود �4رده )%�ت �دا��م، او از $اط0+�� ن��و4#�ر �ن �� $��) ھ��ن

 �ر �ودم "س از �و�م�� �ردم، ی� �دار آھو ����ن از �$���� 	�ل ده �ن -

  .�م��

- ����  ؟�$

 از رون�� ��ن $ھ�راھ ��ر !� $��ھ و د��ر 	ت� #�د ���� �� دا�ت ا��ظ�ر 

  .��! �وم؟ !��ر ن�ر%	�ا� و او �� را آھو ����ن از ی� �دار ����،

 - ����$�.  

 �� �Y�  . یر��  ���س د�	 �� $�و� $� %�ل ھر ��... ����: /6ت $�و��ھ ر�

����م ده���د"  ���4رم"  ی �,�� آوردن ز��ن �ر ی�را را ,م���� ن�ا. /ر 

���س روز 	� /ذ�ت از �<د �رادرم ��� �����س ��ص �� را م���رھ� و /ر

 $� �ر $�: دم�"ر	. �دا�ت ��4ر و ر��*د ی�� $,�� �رد $� وا/ذار ی ر�د
  د؟�/رد

  .  ��د روز #��ر �� 	� - 

  . � ذره �وش - 

�م ��1 ھ� ",� از. �ود ����ده $��- /6�ن ی�را ی��ر�� %رف� ھم �و ��: /6ت. ر

  .طور ن�ھ�
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%ظ� د��� �$���� در او د/�ه�د از ا��  ذ�ت�� �وش �ن �� او�د %7ور �� 

�ردم $� ��ر�� را �وب یھ� ! ��� را یورود در ره�د	� ��. زد ��4م و /ر

 ?�ر ت�+)��� ن�ا %7ور �,�4 �رد، $� � �ھم ره�� �� او�د دن�د ��طر ��

 �ودم. �ود ام $زد/ � 6ت ل�د و�ودم در ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا� از ���ظره

6ت ام �وا	�� �� آ��� #را ا�� �ردم ا����ب را آھو ����ن از �را-�ت��� 

�� 	�ل ده ن�ا در #را �4رد�د؟$، �� �ن #را �دا���د؟ %7ور ���رم ��ر�� $

  ؟....#را �دا��م؟ %7ور 0���ن��<ط $�ر���� در

  .�دا%��ظ �<0... �رم د���  ��د �ن �ب -

�� ھم در یا���� �� � وارد و �رده -طH را ار���ط $�0� I�ھ �دون و ر

  . ام $+)���: /6�م. 	��د�ا )�ف او�د. �دم 	�����ن

   ا�دا��م ��ل یرو را ��ل و

   �رادرت؟ از -

 دو ��. ��	�م. دادم ��Rن �;�ت +0�ت �� را 	رم. �ود ام ��4�� �� %وا	ش

  .��	ت ���رم و �رد $ط را ��ن �ن�� ی ��),� /�م

 ھم یا  ��د طور ����ن از �را-�ت ���ر در رو 	�ل ده ن�ا �و�	�م�� د��� -

  .� ذرو�م

 رو ���6وت و د��د $ز�د/ �� ا1ن �و... �داره و�ود /ذ��� ر���5 ا��4ن -

�4ر و یدار دو	ت �� یطور ھر و ��ر ذت ازش ی�رد �روع �$ ��$ 
��  .�ذارش 	ر "�ت در	

 دارم $	< #ون و �م�� $� رو ھ� ����� �ن: �ردم � �ھش #�م ی /و�� از 

�(� ده���د... رو او��� از $�<7 ���4 $	�� و $��را%� د#�ر رو  ران�د �م�

��,���م $� $�و�� $� ھ� ����� $�<7 �� �ن... 	ت�� $در	� ی  .  

 %س دا��ن و ت�+)���: /6ت $�و��ھ �Y�ل �� و زد ",! ھم 	ر "�ت ��ر 	�

  .���� �ودت �� ب�آ	 ��+ث �*ط �رادرات �� �	�ت �د

 ��6�م و ده�#ر� او 	�ت �� ��ر�� $/ :���و�م��� �ن.. در	 �� ر���5 رو /ذ�
  . ھم.ت�+)��� و �دم

  . دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم
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  .����م �و�� $� ھ� ����� �� �	�ت  ��د �و�م�� ا�� -

�ردن در	ت ی�و ی�وا�� ��در	� م��)�: /6ت و زد ���د $�و��ھ �4ث �� 

��4م ��م ��   ؟$

  . �ود ده��ر $��ھ

  

�رد $� �رار !����ن -)د. ز�م�� %رف او �ورد در د�� را آ�"ز���� 	�ت ر

�م را ش���زو. دا�ت� د	�م ر�ز و7وح �� را +07�ش $آ� ا�*��ض. /ر

 او�د: /6�م. ر�ت ���ر ر�ش م�� از ���د. د�#�" ھم در درو�م. �ردم ا%	�س

  ؟$�ز� %رف ده��ر	 و-�ش.. �$رزا��

 !��ر  ران�د �� رو �و آد $�� �و�م: /6ت و داد رون�� )دا �� را �6	ش
  . ��م

 	�ت را 	رش و آورد ز��ن �ر را �,��ت ن�ا واL7 و ��رده �%4م، $,��

�� دا�ت ادا�� $طو�1 �$ھ� ��;�� ی�را �0�ش �وک. �ر/ردا�د )ور�م � $و-
����4ن. 	��د�ا �<د و �د ده��� ام #��� �� %,ق از $آرا� �� ا� ��ش  ��	$ 

 $�ود�واھ آدم $,�� �� ن�ا �� ا+�راف از: ر�ت آ�"ز���� 	�ت. �وردم
�ر	م��� +�وان I�ھ �� ھ	�م.  

�ش ��6وم ی��د �� ذھ�م��,�  . 4رد�� ل��%, و ����ز را 

 "	رھ� �� رو �ر�وردت ��رھ� �ن.... د�ت�د �� یا %ظ� از �د�� �و�م ازت -

  و $ز��� %رف ��ھ��ون را%ت ا�*در �� او�د $�� �و�م �ودم، ده�د

��ت ��ر�� �<د ا�� ی��د������ .  

  . آورد رون�� �رغ ��م !� �#�ل� دا�ل از 

- � رو ات ���ره و �رد +0-� ا�راز ��ت �� دم�د رو $�%*� وان�� $و-

 از ات ��ده... ید���د ��ش �و... �دم�� وو���د دا��م %	�دت از �وا	ت

�ر���� $,�� �<د �رد، آرو�م... �� دا�ت $%	 �� $و ��ود ��	�ر 	ر%� 

��  . �وا	��ت �� �ود �و-H اون و ی�رد رد رو اش �وا	
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���م �ن: داد ادا��. زد ھم #� �ل �� و �4	ت ��	� درون را �رغ ��م 	� 

 رو ��ر ن�ا ���* #ون ��م �,ب رو �و��ت �� ن�ا ی�را �� �ردم، رو ��0م

  ...�دا���د یا ����� I�ھ �و �*��ل در و �ود�د �رده

 در �������ھ �ردا��ن ی�را و �ت�ر ��	� درون را ی	و��ر "ودر از ی�*دار

����رد ��ز را �#�ل� ���ر �ت�.  

�ردم را ��0م ���م �ن -  ���ر �و �-ت� و... ���م �و �وا	�ن ق�1 ������ 

�و. �ود �� و �و�ق ل�و� �� دا��4ده، اول �6ر... �دم ن����ر �ن ،$ر
��0م دن�ر	 ����� �� ی�را �ن... 	ر���س �� دم�ر	 و �ردم ��ر 	�ت 	�

 و�ود ��د� �ل ی�و $%*و- ی دا��4ده I�ھ �� آ�*در �د،�ز $,�� /��م د���ت

  .ی��ود... ���م �زده ���� ��ش �� �دا�ت

 دا�ل �ط�ا%� �� و داد $� ?,ت ی	و��ر "ودر و �رغ ��م درون را ھ� $��ھ

  .ا�دا�ت $� �������ھ داغ رو?ن

 �ودم ���س �وش ا�*در ا/�.. ید���ا� 	�ل 	� از �<د در	ت �ردم، دات�" - 

�����م ن�� از  � د	ت �� �و�	�م $� "س او�دم �و�� اون �� �ن ��ر ی,���و

1�$��� و �4ر �ودش ش�"  $�	 �دم ا��زه �� �ود %وا	م $و �ر�ت�� 
 و دم��� %رف $�, ��طرش �� و �دادم �س I�ھ �� رو ات ���ره �ن ���4،

�  .......�ود�واھم $,�� �ن $)�% �ورا �وردم، ��ت.. از $%

  . �د ره�� #����م �� ���1ره و

��م $+ذر�واھ ازت ��وام )6ت ن�ا ��طر �� 	�م�� �ط�Jن $,�� و_ .  

��,$ ;Y� یرو �� ھ��ن ھ�وز �ن. �)ورا�م ���م از ��ر�� $,�� �ود، ر/ذار�
�ش ی��د �� ھ�وز ذھ�م و �ودم ��	�� ��ل��,��رد $� ل��%, و ����ز را  .

���,�$ �� �ده ��رج دھ��ش از �6س �� ا+���د �� و �و�	رد ��رده، و آرام 

��ب !� ��0ت �;ل �دا���د، $%	 I�ھ آ��� �ود؛� ((�� +0-� ا�راز �ن. $

 ن�ا �� $���ھ� I�ھ �دام I�ھ �ودم، �رده ��ر�� دا�� �ه در را ی�د�ز یھ�
����� در را $ا%	�	 $� ا+�راف ن�#� $%� �ن. �دا���د� �� ھم ھ� ,م�� و 

��. آوردم $�� ��طر� $,�� �ن -,ب )ورت ھر در #ون ��ود ��م ھم $,�� ا
 $� ھم در ھ�#��ن یا دھ�ده آزار �4ل �� �4�م �ت��%�و زد،�� ��د $,��
�! از �ن! 4رد�� /ز/ز �*را�م 	�ون و د�#�" !��ش ��,� ?رق وه�� ن�ا �� 
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 د-ت و آرا�ش �� ھ�وز �دا�ت، را $"�	� I�ھ ا��ظ�ر د��رد $� $�. �دم ذت

 دا�ل �ط�ا%� �� و داد�� ?,ت ی	و��ر "ودر و �رغ ��م درون را ھ� $��ھ

  .ا�دا�ت $� �������ھ داغ رو?ن

%ظ� ن�ھ� در �ودم ���ور. �دم �,�د �� از �� ��� دھم؟ ���ن وا��ش ش�%ر

���م �,و آھ	�  از یا ����� ن��و4#�ر �د�ش و #�ره %�1ت و %ر��ت در. ر

  .�د $�� ده�د �و��

  �ود؟ ن�ھ�: /6�م

��د �دا �������ھ از را � �ھش �� آن $� و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش 

  .د���: /6ت

  . � و -

  .دم�د را �د�ش ���م ا�*��ض �ن

�� �Y��ر ز��ن �� ی�را ����: /6ت $طو�1 ر��� .  

 ��ز را �#�ل� در. /ذ��م 	رش "�ت از و داده ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم

 ا��6ق H�	ر $,�� 	رش #ر�ش...... +4س ی�و زن اون: /6�م و �رده

��د��*ط. دم�د��� ��ش. دادم�� ت�اھ� آ��� �� و دم�د�� را ھ� ����� �ن. ا 

 ز�� یرو را /ذ��� روز یراز�� 	�1د ���ده $��- و �و�آ�,. ��ودم ا%�ق
��  �؟�� زن اون: دادم ادا�� و /ذا�

�س I�ھ - .  

  #����ش �� زدم زل

   �؟�� زن اون -

���  .��درم: /6ت. �ردا��م �,و �� -دم !�. ��رد ھم �� را ش�

  �؟�� زن اون �$رزا�� او�د -

  .داد �%ش ب ر�ز 

  .�رادرم زن -
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 دروغ �ن �� �وا�	ت $�� �$رزا�� او�د. دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم 

 ھ��ن از د���. آ�د $� �و�م او از �ن. �رد $� �رار ��طر ن�ھ� �� د�� و

�ردم ا%	�س �ودم یرو را �ر�وزش و ره�� � �ه ��ر ن�او ی�را �� یروز 

�م اش ده���د $	�د/ �� و� �� اون: /6�م. �رد "ر را و�ودم ���م ید����. /ر
�و 	��ده،�ا �و ���ر �و� ,�، $,�� �ود، ده�"و� $��ر�� ��س$� �� �ر 

 �و�%�ل دم���� �ن... $	��� �و�%�ل +4س ی�و ا�راد ی ���* �0ف

���	$ ..._�% � را%ت $,�� یدار ;��ت و آروم و �ود�	رد ی #�ره �� $و-

�م�� ا%�ق �ن �$رزا�� او�د... ��م $� درک رو ا%	�	��ت	 ...�� �� -,�م 

�  ......د�ش�د $و-

�رل دو��ره زود $,�� و آ�د ��د �6	م %ظ� !� ی�را �� د	ت �� را �ودم 

�م�  ./ر

 - ����م اش ده���د.. �*ط دم�� اون..... �دم ادا�� ��ر ن�ا �� 	ت�� -رار و /ر

  �؟�� زن

��),� ھم �� -دم دو  � ��ز دھ�ن. �ود آورده ��د را �6	م �����ھ ی�و و م�دا�

  .ز���: آورد ز��ن �ر را �,�� آن ���ده $�Y�, �� و �رد

ذ� I�ھ �دون دا�ت، یا ا<�ده �وق ب��ر� $ر�ر��	 و $��ھ$ .��� را ظر

��د�ا ���رم. /ذا��م �!�	 درون	 .��� را ش�ھ� ن�آ	 Fد ��. داد ��1 آر�(- 

�ن در یا $ھ�راھ	� ،��� وان،� ن�او دن��� آب ��. روز #�د ن�ا �;ل ظر

����م ��),� او از ی#� �ردن دم ی ����� �� و �	�� را م�د	� I�ھ. /ر
�ردم رو�ن را ون�ز��,و و ��	�� ��ل یرو ی#� $��	 ��. � 6ت .�. داد�� ,م�

��د $� آدم $ا%	�	 I�ھ $� �� �$ھ� -�ر��ن�� ی#� ����ن. ��	ت ���رم! 
 ده /ذ�ت از �<د. �4ردم �دا ون�ز��,و از را � �ھم یا و%ظ� �ردا��� را

 طرف دو �� را 	رم م؟��ز� %رف �وردش در ی�وا��: /6ت آھ	�� *��د-

 %رف ھر. دا�ت زن و �رده +0-� اظ��ر �ن �� او�د. ��: /6�م و داده ��4ن

�ر� ی ر�د�L دم�د. �دم �,�د �� از. �ود ���رد دراز م���زو 	�ت را د	�ش  

�� ن�ا از -�ل %ظ�، ن�آ�ر در و ������ر ی�را $وا �� دھم، ���ن �ود دن�

  .�د ��)رف

  .ر��� �ب - 
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 $ز�د/ �ردن ���ود %�ل در دو ھر دا�ت؟ ن�ر%	�ا� �� $��6و� #� او�د
. �ودم دا� یھ� ی-رار $� از $�و#4 ��ش ��ھد �ن. �ود�د �ود ���رک

 #� و �م #� او، $ز�د/ از $��� در �ن %7ور دن���� �� ھم او�د ھ�	ر

 را %س ھ��ن ،$��-د یا دا��4ده ھم !� #� و دو	ت +�وان �� #� �د،�ز

 +�رف ی #�ره آوردم، ��طر �� را �����. �دم ا��ق وارد. �رد $� ��ر��

  ؟یدار �#�: دم�"ر	. دم�#ر� 	ر+ت �� و /ر�ت �4ل #����م �*��ل

 $ز�د/ �ن�� ی ���?ر زن �� �ن. �د�� ��رده او $���رJ د	��ن �ن�� -,�م
  . ��: داد �واب $�و��ھ ر���Y �� دا��م؟ $��6و� #� دا� و ن�ر%	�ا�

 /6ت؟ را *ت�%* داد؟ "�	G 	وام �� �Y�ل �� #را. �دم ره�� اش #�ره ��

 وارد از �<د و داده ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم. ��: /6ت و 	رد و �%4م

�م را در ا��ق �� �دن	� .*���ت �� م��	 ��� "���ن ھ� �0�� ر�ز را �ود و ر

�ردم .  

  

 �� را م�",��4. �دا��م اش $ز�د/ و او�د،ھ�	ر �ورد در �46ر ی�را $�وا�

�� ش. �ردم �4ر آھو ����ن �� و ��رده ھم�ر�. �ودم د�L �$ ی�� �� دادم 
�ردم، $� او از �را-�ت )رف را روزم ���م 	6ر ن�ا L�( �� د��� را ���ش. 

 ,#ر�و یرو را �ش�	�  و �س �ن دم،���د�� ش�زد��� ?ر �� و �وا�دم $�

 /ذا��م، $� دھ��ش �� �ودم د	��ن �� را ?ذا �و#! یھ� *�� و ����دم��

�م $�  ن ش��را��*رات 	�ون یرو و /ر �� #روک "و	ت ر�ز ی �ر�	

� دش�	6 اط�ف و #روک��	 �$ ��  .دم�

 $� ��� �واج ی��در �ن�� ��ده �� �س�ا دم�د �واب. �ردم ��ز را #����م
 �#� "	ر +�رف و ���د $� را "وش $��ر�� زن �,و�د ی�وھ� آھو ����ن ��د،

�� دوش یرو را یا 	�� 	� دو ی� ا�راد ی ھ��. �وا��د�� �<ر ھم �� /ر

 �د %س �وا�م ا�� د�د�ر	 $� �و�%�ل �ظر �� و زد�د $� ���د �وا�م درون

�رد �,ب را �و��م ا��ق ��ز در و زده ?,ت "�,و ��. �د $,�� دا�ت، .�� !�� 

 ن�ز� یرو. دم�د را ا�دا�ش �ه�	 ی ��	� و �ده ز�� م�� را	�م د	ت 	�ق
��  .�ود داده ���4 در �� و ��	

  ... او�د -
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�ش. �د �,�د �� از��. �د ��*�ض م�"� +07ت. آ�د �,و. �ود ��د و 	�ت %ر

�� ر�� ��/��ن �ون ھ�وم از 	رم. �رد دراز را د	�ش. دم��� +*ب را �ود $
��  . ی�ور�� 	ر��... ���R ھوا: /6ت آھ	��. /ر�ت درد -,�م و د�

�� �� $/��. دادم رون�� )دا $� را �6	م. د��� ��1 م�ھ� 	ر���� �� را �0

  .ر�ت و �ردا�ت +*ب

 را 	رم %7ورش %س �� و /ذا��� 	�د درون را -�د دار در 4$�"0	� ظرف

�م ��1� � �ه ره�� $�رو� در !��زد #�دان �� و �ود 	��ده�ا ھ�ل �ن��. /ر

 )دا و 	ر "ر را �6	ش و د��� ش��وھ� �ن�� را د	�ش دو ھر. �رد $�

  از. داد رون��

- F�( ���ده )�%��� ر��ت آ	ا .  

 و $طو�1 ی %ظ� #�د ی�را �رد، � �ھم ره��. �ود *��د- 	ت�� و �� 	�+ت
 س�	رو 	�ت $�0� آوردن ز��ن �ر �دون 	رش، �� ی���)ر ��4ن از �<د

��*ل #�دان ���ر �� و �ردا��� ��وان�" یرو از را 	�د. ر�ت $��دا��� 

 ن�ا $��6ھ �ن�� �� ی�ز�� د��رد $� و �ودم آ��ده �ر/�ت ی�را �ن. �ردم
0�س و /ذا��� ز�� یرو را ی#� ی����. �دا�ت و�ود �و7وع� آب از را 

�ردم "ر �وش .�� �Y� $طو	 �رت�� یرو آب -طره #�د. آ�د $طو�1 ر�
� "�ت. آورد ز��ن �ر $�0� �� و �رد � �ھم ��. �د $� ده�د �و��ھش ن�آ	

�*ط و ��	ت ز�� �! �4��� را ی#� ����ن و /ذا�ت دھ�ن �ر ��ن  ���� 

  .دم��� را اش "رده و �رده -6ل را $"�� �ط�% در. د��و�

 از. دم��� د	���ل را ��وان�" یرو. �	�م را �!�	 درون ی#�-و و #� �ل

�� $طو�1 �دت �� ��ر ن�آ�ر ی�را را ا��-م. �دم �ط�Jن ھ� "��ره �ودن �	
�ردم $�رر	 .�� را او �� $)%�� ھم ا%���ل و ���م دا��� ا���م ی�را ی��ر 

�ر�� ر��	 در #ون �دا�ت و�ود ید��رد و �! ��0م �ودن ا%�*��� در. ��م 
 م،��ود ��	�� ل�ا�و�� �و#! ی��7 در ھم ی ���� �� ���� $و-� �ر/�ت،

���  ا�دا��م؟ $� ��),� ��ن �ن�� یا�����  #� �� �ردم؟ $� �رار 

  ........ ھم �ن ط��را... ی��ود: /6ت

�و7 �� ی�ز�� �ن: /6�م و �ردا��� �,و �� /�م !� دم،�#ر� 	ر+ت ���L 
  .�دارم
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  . � م ��ت د��� �ن ا�� -

  . ر�ت ��1 م�ھ� ����

 -رار... $�� �و���ت دوارم�ا� و �و�%�م $,�� ���ر��، ی�رد ازدواج - 

  .�ر	� ����� �� یطر��� !� ی +0-� ھر 	ت��

�"  طر�� !� ی +0-�"  یرو���ردم د�.  

 م��ود یا ھ�دا��4ده �� دو ���ھ� ��: دادم ادا�� و �ردا��� +*ب �� -دم م��
� رون�� ھم �� �� ی��ر #�د و 	6ر ن�ا... �ود م��واھ و م�ھ	� و� -رار م�ر

 	ت�� $%ر� I�ھ �� ی�ز�� "س. ��� ��د�ا ��-7 ن�ا ی�و یر���5 	ت��

�و7... �ز�L ��� �� ون�  .. �ون�ا �� /ذرو�دن و-ت ی�� �� #را �� ھ�	ر

_��>$ .  

 �� را #�دان و �ردا��� را ��م و ����و. �دم ھ�ل وارد 	ر+ت �� و دم�#ر� 

��دن ��. دم��� رون�� 	�����ن از �ودم د���ل� ھ� ",� از دم��د #�دان ا

 �*��ل در 	4و�ش ی�را دا�ت $	< �� ن�ا. �ود $+)���.  �دادم $��اھ�

�و� $��� �و7وع ن�#��L ��ورد� � ازدوا�ش �ردن "���ن از ��ر�� $%

 آن ��و�� ل�ا�و�� �� دن�ر	 �� �ن و د���ر $� ��ران �م �م. داد�� آزارم

�ردم رھ� را #�دا�م! ��دم .4�. �دم ���	 �� د	ت و داده ل�ا�و�� �� را ام ��

 ی�و. �رد آرا�م �4وا�ت� و ق�+� یھ� �6س *��د- #�د. �	�م را #����م
 �دا�ت و�ود �� �ن�� $%ر� و ی-رار و -ول I�ھ. ��ران و ��ک ی�و �،�در

 	�ت از و دا�ت و�ود �ده �ن�� ا%	�س $� �وا	�ن ھ��ن او طرف از �*ط

 %7ور رم،��  ��),� م�ھ� �$���� از $�� دا��م �ز�� آھو ����ن از �<د... �ن

 دا�" را ام $�و�%� %س �� داد را ا��زه ن�ا �ن �� او�د �4وا�ت� و آرام

�رق ھم �� $�و�%� دو ن�ا ��س ا�� �ودم �و�%�ل ھم آھو ����ن ��. ��م 

 ف،�ظر %س ن�ا او�د �� و �ود $��-د و آ��� آھو ����ن �� $�و�%�. دا�ت

 ��ر ھ� ون�,�� از �<د را %س ن�ا ��ف �ن. دا�ت ��ده و ��زه ���4ده،

  .دا��م دو	ت 	�ل، ده ن�ا در ی�4رار ا%	�	�ت آن ���م ی ��ر��

 اش $ز�د/ در �وب ا��6ق ن�ا ی�را $آزرد/ �� ا�روز �ود، �رده ازدواج او�د

 ی%ر��� د���. �ود ن�	�  ام ���	 ی -6	�... #ون /6�م $� !���ر او ��
�م $� ی�د را �ب�ز و م��ر��� دا��م ��ن�اط� او�د �� ا�دازه ن�ا ��. /ر �%$ 
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 ھ�	رش ���ر در �وا�	ت $� او دم؟��"ر	 <�ت��� ن�ا �ورد در $	وا او از

 ی��ر "���ن ن�ا... ی��ر "���ن ن�ا $و ����د $��- دو	ت !� �ن ی�را
 را درھ� و آ�د رون�� 	�����ن از د�	6 	�د و #�دان �� ��. ��ود $�د� در	ت

��� و ��! و 	رد #�د ھر �,��ت آن. �رد -6ل� ن�ا و �ود�د +0-� ،اظ��ر$
��>$ .....� ",� از آ�دن ن��"� ھ� �م. �دا��م را �,�� آن �� �ردن �4ر �وان $%

�! �� �ن ل،�ا�و�� 	�ت �ردا��ن -دم و ھ� !� و �ودم �ده ره�� او %ر��ت 
 �0)� در	ت ��ر ا���م در ���ھ� او از �ن ����ت. �رد $�� � �ھم او

. ا	ت ی�رار و درھم و آ�6�� طور ن�ا � �ھش و-ت #� دا�	�م��� "س �د��

�رد ��ز را ل�ا�و�� یدرھ� .��� ��ه #�د ن�ا یھ� �%�ت ���م ا%�رام �� را ,م�

�� ده���د� ی�� �� داد،�� ی�� +*ب )�دوق در را #�دا��� او $و-� و /ر
���ر و �رده ��ز را را��ده ��! درھ� +*ب، $)�د  ی�� اش $�� $)�د
�م� 	رش ���1ره و د��� $*�+� �6س. �د ل�ا�و�� 	وار $طو�1 ر���Y ��. /ر

  . �ر/ردا�د �ن 	�ت را

   ���م دا��� ا)رار �و�دن �� ا/� -

�و �وا�ق ط�ق و..... �ر/ردم �ودم �و�م�� -$� ��. $�� �ده�" ن���� از د��� 

  .زد ���د او ا�� �4ردم $�و�

  . ���م �ورا ����: /6ت ب ر�ز ل�ا�و�� را�دن +*ب �� ھ�ز��ن

 و ��در ی�و ��!، یھوا ��ران، �م �م در�ت، "ر یھ� �وه. م��د ��ده وارد
� �� را 	رم. �دا�ت م��را $���ذا� I�ھ  ر�د ��ک�"$  داده ���4 $)�د

 $� � �ه ��ز ���� ی "��ره  ر�د 	�ت ���<,وم و دور یا �*ط� �� و �ودم
�ردم .���� ی�را ھم $,���� I�ھ. ��د و د�ر	 $� /وش �� ل�ا�و�� ی)دا 

 را �ودم $��-د ی ���� �*ط. �ردم $�� ا%	�س �ود در 	4وت ن�ا �4	�ن

 $��د��� �� و �رد +0-� اظ��ر �ن �� و دا�ت زن �$رزا�� او�د. �وا	�م��
�ش��,��ردم؟؟ $��6 ذھ�م ی /و�� را    

 ھم �ن. ��م )%�ت $�	 �� م��)و) $ز�د/ �ورد در �دارم +�دت �ن: /6ت

 از ا	��6ده ھم و دا�ت ید���ا� %س ھم �4�� ن�ا! �ودم  ران�د ����د ش��را

��,�  .��ود �و�� ��ب $,�� ط��را ن�ا در"  �و�%�ل"  ی 

�و �� ی��ر: /6�م آھ	�� رم،��  +�ور %�ل در در���ن از را � �ھم آ��4 $� 

���� ا	�ش ی�رد��.  
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  . 	ت�� -

 ازدوا�ت ی %,*� �$رزا�� او�د: دم�"ر	 او 	�ت 	رم �ر/ردا�دن �� ھ�ز��ن

���	ت؟   

. دا�ت ر��	 ر���5 ل�ا�و�� �ر��ن دور �ده ده�#�" ا� ���ن 	�ت � �ھش

 �داده ی�� �ود در را یا %,*� I�ھ �� یا �ردا�� و �زرگ یا� ��� ھ��ن

  .�ود�د

 ����م �دم، �زرگ �و���ل ی��ز %�ل در "	رھ� ���ر �و#� �و �ن: دادم ادا��

 -رار �ر ار���ط �ود�ش ��Yھل �� ��رد از ��رغ �رد �� �� طور #� داد �د� ��م

��رھ� #� دو�م�� �ن. ��م� ی���د #� ���	��، �$%ر��� #� در	��، �$ر
����� �ن ی ا��زه �دون و �ردم در	ت م�%ر �� �ودم ی�را �ن..... ا	ت 	

  .دادم ا��زه او�د �� �ن و... �دا�ت رو م�%ر ن�ا از /ذ��ن %ق ی�رد I�ھ

  

 ھ�	رت ی�� �� �و! �$رزا�� یآ-� 	ت�� ��ت �� �دن !��ر �*ط ��ت�� -

 یوھ�46ر ت�%�� �ن ،ی�ود ھ�راه �ن �� رو ی�د�ز ز��ن 	6ر، یاو�د �ن ��
 یا  ��د ��ص ی�را د��� �و �%�ت و �و�� ���م �� $)ور� در دا��م رو �و

  . �د�� )رف

�و �� �ن ی +0-� - ...  

�ون را�ط� و	ط ا��زه $� رو �ن... �4ن: ��ردم ھم �� �%4م را م�",��4 

�و... $�� 	�ت �ن ی�را رو او�7ع ن�ا از ��ر�� 	ت�� -رار ،ی�رد وارد 

�� ا����ب �ن ی�� �� ی�دار %ق$ .  

 ��ت رو �	�Jل ی	ر �� د��� �*ط ذارم�� ا%�رام �وا	�ت �� �ن... �ورا: /6ت

�و7�L ،�4رت د��� �دم���� ر���5 �ن �� �	�ت ا  

�ن ��و�ش... "س ��� $�� ��د�ا �م��)� در یر���I 5�ھ �و �و��� -.  

�و� ی �,�� یرو�� �Y�  .دا��م ی�د�ز د�

��رھ�م یرو یا ا�دازه ��... +�-,م و ��X آدم �� �ن -��رل ر�� ا��زه �� دارم 

�رل �%ت رو ��ط*م ا%	�	�ت �دم�� -)د و او�دم �,و آ/�ھ��� �ن... �ره�� در 

��م )%�ت �و �� در�وردش دارم.  

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 331

  . �دم ره�� رون�� �� دو��ره و داده ��4ن طرف دو �� را 	رم

  . ���م دا��� دن��� �� $,���� I�ھ ��م $�� �4ر... ���	6م: /6�م

  ؟$�ط��J: د�"ر	

  .�د�ز $,�� -

���رش در �� $�و� ا%	�	�ت ��طر �� �ود، او ��طر �� ���م�اط� ���م  

 �� ��ه #�د ن�ا در �� �$ھ� ی��د و ����%�� آن ���م ��طر �� �ردم، ��ر��

 را #����م. ام �وده $�	 #� آورد �دم� �� او �د، ام $ز�د/ وارد %7ورش

��ر ش�ھ� %رف �� �دادن /وش. �	�م �   �ود؟ $در	

� /ذ�ت، 	4وت در ر��	 طول ���م%$ �! ��,�. ��د �دل و رد �� �ن�� ھم 

 م��د ره�� ��ده �� م،�د��و� ی#� ھم ���ر. م��ورد ��ھ�ر و م���	� ھم �*��ل
�رد دم���ا� �$رزا�� او�د. م�داد /وش $*��و	 و.  

 در "وش $��ر�� زن !� �� �ودم 	���� ذھن در او از ی ر�د ر��)و �ن

 ظ�ر از �<د *��د- 	ت�� و #��ر 	�+ت. �ردم $� ا����ه. �دا�ت �$�� ���رش

 	�د. �د �ده�". �دم �ده�". �رد ��و-ف �ن، ی ���� ����، �*��ل را ل�ا�و��

 از را #�دا�م. #ر���دم -6ل در را د��, و /ذا��� در �*��ل را 4$�"0	� د�	6

 ره�� #����م ��. /ذا�ت ن�ز� یرو م�"� ���ر و آورد رون�� +*ب )�دوق

��4ر: /6�م. �د�.  

�ر �� 	6ر ن�ا�� �� $در	� $,�� $,�� م��)� -�ل 	�+ت #��ر و 	ت�� از 

 ر�? و دور ی ��ده "ر و �وب ی ��طره #�د �*ط �ن %�1 و د�ر	 $� �ظر
. داد ��Rن �;�ت +0�ت �� را 	رش. دا��م دو��ره ی ��ر�� و د	�رس -��ل

���م را #�دا�م د	� +*ب را �ود 	ر+ت ��. /ذا�ت د	�م یرو را د	�ش. /ر

���*ط �4رد ا+�راض. دم� ���  .�د دور و داد ���ر ھم �� را ش�

 د���� �را �$رزا�� او�د. �د �%و #����م �*��ل از ���ن�� I�" در ,ش�ا�و��
�رد.  

  

��، رو و ر�3 ی�,ز در از ��	�ل�� �رد 	ر "�ت و ن�ر%	�ا� از -�ل� ر

�رد "ر را ����م ی	�ز -ر�� ی�و. �دم 	�����ن وارد و �رده +�ور .
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�ر یوارھ��د	��� ی�� 1��� +رض �م یراھرو دا���د، د�	6 ر�3 یروز ا%

. زد�� �6س �6س د�ر	 �� دوم ط�*� �� ��	�ل�� �رد. ف��; و �,�د یھ� ",� ��

 ی��ر�� �$�وا�� ��ر ن�ا �,�4 �ردم آزاد $�� را /رد�م و زده 3�# ��م ��
 ��ودم �ط�Jن $,�� و د��و� $� درو�م ��م. ��د ��د�ا ��6س ی�را �ن در

 �� �ودم! او�د؟. ا	ت �ر�وط $�	 #� �� ا%	�س ن�ا $وا-< ل�د
  ! ن؟�ر%	�ا�

 ���و�� �د�د �و�� وارد �� ����ا آوردم رو �وھر و زن �� ��� ی"� ش�" -

 م�� �ودم �داده ��� �� رو د���زد -ول ا/�... ���م و داد �وھرش �� �دا ��
���م و �ردم $� -و���� رو �و�� ش�" 	�+ت.  

 $� ده�د آب ھ� ",� !��زد �� 	وم ی ط�*� "�/رد یرو $/�د� /,دان ���ر از
. �دم ��)رف و �رده دراز ھ� �رده 	�ت را د	�م. آ�د $� �<6ن ی�و و �د

 ی�د ی #�ره �� و �ر/ردا�ده +*ب �� را 	رم! �ود ��ص 6$��; و #رک
�م ?ره #�م �ود، وارھ��د و در $�رر	 ��5ول �و�� $� �� �� ن�ر%	�ا��. ر

 از ی��ر�� �*�و�ت ���� �روش ی ده�ا �*��ل در د���. �ودم $+)��� �ودم از

  . دادم�� ���ن �ودم

��وم رو ��ر ا1ن ن�ھ�... ی�"	�د �� ���.. ���دس یآ-� ��طر �� - �$ ..

�$ �����م و م� .  

�� ن�ا. �ود ����ده $��- $�6	 ھم �ن ی�را #��رم ی ط�*� "�/رد �� دن�ر	 
 دو. ر�ت F�/ 	رم و �رده %�س م�ھ� ��ر درون را ھوا. داد�� "� ی�و ط�*�

���. دا�ت -رار در �*��ل �6ش �6ت�� و �ه�	 $��$، �� +�رف ی����6 از $

 #�ل �� دو #�ل ���� �رد ی"� ز�	� �ز�م %دس �وا�	�م $� "س �ود �ر �زرگ

 و �د ��ز در. �ود ز���� یا -�وه و ��ت �6ش !� دوم �6ت. ا	ت 	� و
 آن آور �6*�ن ی��7 در *��د- ده. آورد ھ�وم )ور�م 	�ت �رو�� و "� ی�و

 در زن �و�%�ل %ن و $ا�0� ��	�ل�� �رد ی%ر��� �� و دم�#ر� ����

 �وا�� ا��ق !� ی ���� ��ر "�F و �)ت. دادم /وش ��ن� ���� از ف��<ر

 زن ی �دا��� ی *��	, و �ود $�و7و+ !� ���� !���ر و ��3 وار�د و در

�� دا��ن از و �ردم $� ا%	�س م�"� ر�ز را ھ� آ��5ل %7ور.  ر�د یا �4

 �,وغ، یا آ�"ز���� ره،�� یھ� "رده. دا��م ی�د��و�� ا%	�س �وراب

 ز�� ی ���� یرو و �د�� ده�د ��س د	ت #�د ھ� ��ل یرو "ر، �$ظر��و
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 و�ود آ�"ز���� ��وان�" یرو �ده ��! /,دان دو. آب یھ� �4 از �ود "ر

�. دا�ت�� #�د و ن�ز� یرو -ر�ز ی�ور ر�ز ��س !� ���،�ر ��م $رو

���رآ��ژور �ده ا	��6ده ی��?ذ د	���ل �� $� ی��6��<ر �ن�� ���د ��. �4	
 ی �و��: /6�م و ده�"ر ���	�ش، و را%ت و ز���� ی ���� از زن ی و-�6
  . م����� �زا%م ن�ا از ��ر��  ��د �� �ون، �$را�"ذ از ���ون. د�دار $-�� 

 *��د- #�د �� �ود $4 "ر و س�� وان� درون آب ھ��ن ��ظورم! �$را�"ذ و

�ظر �� آن $�. داد $ا�0� ��	�ل�� �رد د	ت �� %7ور��ن از �<د�� ��� $وا
 در �� را �ود H�	ر و �,�د /�م 	� �� ��وم، �رد و ن�ر%	�ا� ��ب از

 �دا: /6ت ��	�ل�� �رد اول ی ط�*� "�/رد از +�ور ھ� �م. ر	��دم $�رو�

�ون رو ���	ب ی�� �� و ��دم ��� �ر��ده �� �4ر رو�� ��ردم $�<ر ....

�� �و�� ��  ��د ھ6��$ ��،�� �� و �*ل ی��رھ� ب��ر� �ودم �و-H اون 
 یآ-� �� �ودم �ن م�	���و -و���� �� ا1ن... دم�� ا���م �را�ون رو 	�د ا��*�ل
 $را7 رو طرف دو ھر دم�� -ول... ��م $� )%�ت ھم ف���6 ���ت $����درو
���م و دارم � �.  

�م ل�ا�و�� 	�ت �Y�ل �دون و �ده ��رج 	�����ن از� �� $طو�1 �$/6� و. ر

��، ھم در یا���� �� و �ده 	وار. دا��م ش�" در ن�ر%	�ا�� "�ت از ر

 ��ران آرام �م �م �� �و�� $� �رد دو. �ردم � �ھ��ن ره�� س،�� یھ� ����

 آ�"ز���� وارد ن�ر%	�ا� )�L ھ�ت 	�+ت 	ن. �ود�د )%�ت /رم ی���ر

 �ن �� را روزش ���م /6ت. �ر	��د $%	�� �را اش $��/��� %7ور. �د

�� �دم �و�%�ل. ا	ت داده ا��)�ص� $ا), ل�د دن���� از -�ل �� ا
�و#! و $��-د یآ"�ر������ �ن�� ھ�وز �� و �ود م�� و دو 	�+ت. %7ورش 

 آ��� از 4$� �� $%� �ن و ���� ھ�ت. م�/�� $� ���	ب یا ���� د���ل ��

 �� داد�د د	ت ھم �� �� �رد و ن�%	 ر�ا�. �دا��م $,���� ن��و4#�ر

 $/ر	�  از دم. �	�م را ��ر��دم و �ده �� ���� )�دل یرو $�� $�و�%�
 )دا و 	ر "ر را �6	ش �دن، 	وار �� ھ�ز��ن ن�ر%	�ا�. ر�ت�� 7<ف

  .. و�د �4��ر�: /6ت و داد رون��

�رد رھ� ��ره ���� را �0�ش.  

  و�د؟�� �و�ت �و�� از: /6ت و ا�دا�ت راه �� را ل�ا�و��. /ر	��� �ن: /6�م

  . �	ت را ��ر��دش ھ�ز��ن و �د $ا), ���ن�� وارد. د��د را ام ?ره #�م
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 - �� ی �و�� �� روزه 	� �دازم�� �*�ش �� دو.... $و دا?و�� �*دار �� در	
�ر ����ر او��� 	�+ت #��ر ھم ��ر/ر ��... دن�� ل��%و ��ت ز� ��� �و�� 

���� ��  .......$و داره �رج �*دار �� /ل ی د	

 و 	ت�دو یا ���� در را +�رم ���م. ر�ت ھم در ش�ا����. ��: /6�م �%4م
  ! دا�ت؟ �ن از یا��ظ�ر #� �ودم، �رده ی	"ر ی��ر "���ه

  

�� �و��... ��ھ� #�د �*ط: /6ت �ردد ���و �� دم�� رو وا%دش �� �د 	�� .

��ردم ھم �� را م����! /ذا�ت؟ $� ��ت �� د����� ا����ه م�/و���! %�ش .

  .�دا�ت ام $/ر	�  �� $ار���ط ام �<ده #ش�"

�م�� %�7ر �ن: /6�م و داده و-ت %ظ� #�د �ودم ��. دم��� $*�+� �6س	 

�  .� ذرو�م �$ھ� �و�� ن�#� ی�و رو 	�+�م !� $%

 ��ه ھر... ��م $� ��ر �رات دارم و �ردم ��	ر�� رو 	��ت...  ��د $ا%�* - 

  . را%ت $ز�د/ �� %	��ت، �� زم�ر�� رو 	ودش

  !	رم؟ یذار�� ��ت -

  ! �ورا -

�م ده���د را ش�)دا ��م��. دا�ت �ن��ر ��م ���م در 6$��6 رزش. /ر�>� $د
���� -رار ن�ر%	�ا� �*��ل در آ��4ر طور ن�ا � ا� ���ن �<داد �� �ودم /ر

 �,�د ی)دا �� ا��4رم و د�+*� �ن�� �� ھم $��4, دم،��ر	 $��. ��ود د	ت !�

 و �واھر ا%�رام ی "رده. �ود آھو ����ن یھ� /6�� �� %وا	م �*ط �دا��م
 ��غ و ز���ر ی �و�� ���� از �<د: /6�م. �د�� "�ره د���� و-ت I�ھ �� ی�رادر

 د���� �رده ا	��6ده �ون ��	ر�� از $%	�� دوارم�ا�... د��رو�� رو ا	4و
  Rو؟ �ن 	�م �� ���	ت�ا 	وال �*ط

  . �د /رد ن�ر%	�ا� #���ن

- ��� 	�ل ده! �ودت؟ �� ی�رد �4ر $#.... ���وم �ورا ��وم�� ��زه ی%ر

��� از ���ر�ت و �رج ید�"ر	 از�ودت 1�% ��..... ید��وا� و ی�ورد 

�Y�6�م و داده ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم �د؟ $� ن�/ :��,$ �+�� ...
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 �رج $در	� ی�� رو ام ��	ر�� 	��� ن�ا �� ��ن ن�ر%	�ا� ���4رم

  ... ی�رد

  .ر�ت ��1 �ش ی /و��

  .د�#ر� �ن "ول �� 	�ل ده ����ن و �ن $ز�د/ "س -

��د درک %رف ن�ا از را ��ظورم �� د��� طول ��;�� #�د ا� �ر.  

  !�ودت؟ ی�را $ �� $#: �رد ا�م

 #*در د�م��وا� و �وردن �دت ن�ا. �ود �ودت %رف ن�ا: ر�ت ��1 م�ھ� ����

 �� ر	�؟�� �ن �� �و�� ن�ا ���ت #*در �و�ده؟ #*در "وم از �ردا���؟ �رج
X,�� و ��م � �� 	ت�� -رار �ن... ��رم رو د�واھم ی �و�� �� �ودم "ول �� 

�; و !��و# یھ� �و�� اون از $4� ی�و�6$  �� $ز�د/ یداد ��و�م ا�روز 
 �ن ی �و��... �ود�ون ی �و�� یرو �� $�ر� از وا%د �� -راره ا/�... ��م

��م ا��ره د��� ر	��� �ن �� $ر+,�ا� و �و و ����ن و ���� و .  

  .�ود �ده -ر�ز )ور�ش

  . د��ر ��ش $ز��� �� �$ھ� %رف �واظب -

  ....داداش -

 �وره ھ�� 	�ل ده ن�ا ی�و ا	ت؟ ���4 در د	�ت +وض... �و ��6 -

  ........دا��م رو ھوا�ون

��رھ� ��ت -$� ���و�م�� ��م #ون �ذار �ن 	ر رو ی�رد آھو ����ن ی�را  

�� /ذا��م، ����ن ی"� �� رو م�ز�د/ از 	�ل ده �ن. ��4م ��رو ن�ا�	$� �� 

 �ن ��م، ��وم رو دا�� �ھم �و�	�م��... �ده ر���5 رو م�ز�د/ �ل �و�	ت��

�را �� دا��م دو	ت���م، ��ر �رم، ش�" د �� �....... د��� ���م، �و�ق ل�و

 �� $/�ھ... ���م ����... 	6ر �رم دا��م دو	ت..... ��م دار �#� و ��م ازدواج

 �را�ون �و... ا�� ��م د��ر �ز�م، -دم �رم، $���و� � ذرو�م، و-ت دو	��م

 ���4، درد د	�ت یزد�� 	ر �� �� $/�ھ �ود، �� �� ،%وا	تی�رد �رج

�4ر �ودت �� و-ت I�ھ ا�� آھو ����ن ��)وص م�	"�	 ذار $,�� ����ش 

  ؟$# �ن "س ی�رد

��م $� درک �ن: /6ت ��  .......$و �وده 	�ت 
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 از رو "�م �$���� 	�ل ده. ی�دار $در� I�ھ �و ن�%	 ر�ا�! 	�ت؟: /6�م

�م $���و� �� دو 4$� $	� �ذا��م، رون�� �و��� دم���6� $#�ھ ازش �� ر

 %�7ر و �ود دا	��ن �� $���و� �� او�دن ی�را ����ن �� زدن �,� و 	ر #ون

  . ��د دا	��ن �� �رد�ش

  . �ورا �4رد ���ورت �س I�ھ -

  . دا�ت و�ود ش�)دا در $6�ظر یھ�درد

 $دو	� I�ھ �ذا��م، رون�� ��ران از رو "�م 	�� ده �ردم، ول رو در	م -
  ..... �دارم

 ی �و�� �� �-ت� �ن ا��: دادم ادا�� و ده��� $*�+� �6س و �	�� را #����م
  . دارم رو ,م�� ��ب و را%ت

 از یھد��� و آرزوھ� ���م ��طر �� �� ����، !� ��طر �� ��. د�رز م�)دا

�� د	ت���  %س �*ط ش،����	�� ��طر �� $%� �� 	�ل، ده ن�ا ی ر $د
���م �� �ن. �رد دا�" +�ق و�ودم در $,�� $,�� یا %ظ� آھو ����ن ی�را 

�� و �ودم آ�ده ���ر ھ� �دا��� ن�ا�  . �دا��م ھم ی ر�د ی #�ره ا

 ا��ره �وب ی �و�� �� �رات... یر��  آ�5وره �واد���: /6ت ن�ر%	�ا�

 ی�را ی�د�ز ز��ن *��د- ده ن�ھ�. م�/ذرا�د 	4وت در را �<د ی *��د-.  �4م��
 آوردن �د� �� ی�را $و آ�د $� %	�ب �� ی�4رار 	�ل ده ن�ا �رور

  .�ود �و��ه $,�� $,�� آھو ����ن ی�واز��� و �F ی���دھ�

 و ��	ت و ی�ر���� "رس دو 	�6رش $�ظر�واھ �دون. �ودم ��	�� �*��,ش
���� ��. داد �و���� ��� ی�رادر و �واھر ی/6� و !� �روع ی�را $,�
 )دا و 	ر "ر را �6	م. �رد $��6 ,ش��و�� �� ��ر "�ت را �ود �,�4 �دا�ت،

�م ,م��و�� 	راغ ھم �ن! $وا��� I�ھ. دادم رون����� د	ت از ���س ��. ر� ر

 ی�5����" ھ�، و	و	� ���م �� دادن ����� ی�را -�ل روز #��ر. $�5��" �� و
 $در	� �ورد در ا�روز. �دم ��ن�"� �<د 	�+ت !� و �ردم %ذف را او�د
�(� اط0ع �� �$رزا�� او�د �� �ردن �4ر. �دا��م ید��رد و �! I�ھ �م�

 �ن�� از را ا%	�	��م $و-� $<�� ی;��و اط0ع! �ود ���وع �ن ی�را ی;��و

 و �ق�ا�� ھ��ن $<�� ا%	�	��م. دم��� $� رون�� ��ن� دو	���� ی را�ط�
 $� �4ل و�ودم در او �� �ردن �4ر و دن�د �� �� یا +0-� و $�و�%�

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 337

 و %د ��د�ا �$�وا�� �ن. م���� ھم ی�را $�و� دو	��ن م��وا�	� $� ��. /ر�ت
�� ی-ر�ز �ط ھ��ن �;ل دا��م $دو	� و �ودن �رد �ن�� درو�م در ی�رز �� 

  . �ودم ده��� دا�� �ه  ر�د ی"	رھ� �� �%�د %	�م،

  

. دا��م �ز�� �$رزا�� او�د �� ام را�ط� در آن ��د�ا ی�را ی��ر�� ز��ن �� �*ط

 /ذا��ن �� ھ�ز��ن. د�#�" ھم در ام �<ده. دم��� �و �وق ��. د�ر	 	�6ر���ن

 رو�ن ی )6%� ��. �ورد ز�3 ن�ر%	�ا� ل��و�� دھ��م، �� -��ق ن�او

�ردم ا�م. زد ���د و �ده ره�� ,ش��و�� .�� دن�ر	 از ش�" و -�ل *��د- دو 

�� $#���� و دا�ت %7ور ش���� یرو �� ی/��د ���د آن �� 	�6ر���ن 

 آن. د�ر	 $�� �ظر �� 	�ت $,�� ���ط�ش $��� ش�" زد،�� �رق $�و� از

  !زن

  ......���دس ���ب �� �� -

  .دادم ادا�� �وردن �� ا�م �دون و �ر آ	وده �ل�� ��

 �و�� �� د���ل ا�روز ن�ھ� ا��6-�. �,�. د��6ر��J �4م�� �واھش ��� -ر��ن -

�ون دار�د 	0م ھم �ون�ا. م��ود �واھرم ی�را ���	ب��ردم � �ھش �د� .

  !�ودم �ن"  �ون�ا"  از ��ظورش

  #را؟ ���... $و در	��... ھ	��د "	�د ��4ل �*دار �� �ون�ا.... ھ�وز �� -

 وارد �رد 	ر "�ت. $#و� در #��ر و ر�3 �رم �و��ه و "�ن یراھرو !�

  . م��د ١٠ وا%د آ"�ر���ن

 ر�در/ آن ی +�ده ��ش و �ود �رد %�ت��و7 �� %وا	م از $�و4# $���
,%�  .���� ل�

��زه ١۵ وا%د و وا%د ن�ا - �� وا%د ن�ا �ر�ود�د �ت�� ���ب..... �ده $�� 

  �دم ��و��ون رو �و4#�ره

  .ا	ت �وا�� دو ��ره، ٨۵ �� ن�ا

 ���� -رار �و#! �$را�"ذ و ھ�ل �ن�� ����د ال ی��7 ی ��زاو در آ�"ز���� 

  . �دم دش�	6 یھ� �ت���� +��ق اول ی %ظ� در. دا�ت
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 ھ�وز �� �ود �ده �رو��� �وون �وھر و زن �� �� -�ل 	�ل !� وا%د ن�ا -

  .�دن ��)رف �4رده $�� ا	��ب

  .ر��ور/ و �و#! �واب ا��ق دو

  . %���� و $��دا�� س�	رو ھم ����ا -

�� � ن�ا ی�را �-م�ا�� و �وا	ت در #*در او�د ����د�" دا�	�م $�� $در	
���� ;Y� ی�را را �م��)� ��ود -رار �م، #� و �د�ز #� ا�� ا	ت �وده ر/ذار�
  .دھم ر���5 یا ���� ن�#� در $ز�د/

�م �ظر ر�ز را ن�ر%	�ا� ی #�ره %�ت� *ش�د- � �ه و �ود �رده ا�م. /ر

  .دا�ت �ظر �%ت را �� ھ�� $��) %�ت I�ھ �دون

 ن�ا: د�"ر	. �رد �	�� و ��ز ��ر دو را %��م یا ���� در و /ر�ت ام ده���د
��� از رو %��م ��   د؟��رد ��

 و ��6ف یا ���آ �� د�	6 �$رو�و. دا�ت $�زر/ �	��� $��دا�� س�	رو
�ر�  �وات �زرگ،$، �7� ی��$ ���و�� ��  �� ��ر یھ� و	� رون�� ی��

 از $��%� یوار�د و �ود �$��	�و ن���� ی�را $���4 ا%���1 وار�د از زده

�� ��ت ی ���� �! �7�  .داد�� -رار �ر�ا�� در را %��م ی�را �ده !��46 ی

��6وت و �6ره �! %��م ن�ھ��  در ���� ن�ا دا��ن دو	ت ی�را $�%4� ل�د

�  .داد�� -رار �رم�ا�

  .-ر��ن 	�م�� �ن��ر در -

  .�و��: /6ت ب ر�ز ن�ر%	�ا�

�ن ��),� �� ھ�ز��ن��ش ی /و�� �رد، /ر�  .دم��� را 

  .�وا�ش��... �و� ,� $,�� -

 	�ز �و ی �و�� �� $دو���: /6ت آھ	��. �د �م��) $�و��ھ ی ?ره #�م

   #�ده؟ ی��ر ��ط*� ن�ا ی�و

 !� و دا��م "ول �ن. ��ود ھم $��� $,�� �و7وع �ظرم �� و دا�	�م��� ��
 ����ا: د�"ر	 �,�د و �د ��رج $��دا�� س�	رو از �وا	�م $� �وب ی ����

  #�ده؟ ی��ر

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 339

  

  .,��� �� $,��: /6ت و �د زان�آو م���زو از �وق �� �����

 $و ���د $ر+,�ا� ھ�راه �� ���� از دو��ره د���زد !� �ود -رار �*ط ن�ا 
 -)د ھم +�رف! �ن و ا��س ���د، ��،�	 و ،$ر+,�ا� �����، �دا، ن،�ر%	�ا�

  . دا�ت آ�دن

 ر���5 را اش �ر���� یا ��;�� #�د �و��ه ���س !� از �<د %ظ� ن�آ�ر در $و
  . داد

�4ر... �ورا: /6ت دا� ��$ ��  ! ی�6ر �� �*ط �و �زر/�؟ �رات $,�� ����ا $

  .دا��م +�دت %ن ن�ا �� �ن

�ون ��د ��د -راره #ون... ��: /6�م و داده ��4ن طرف دو �� را 	رم���م د+و 

  . ام �و��

�ردن رد ی�را یا ����� ���ھ� ���  .دا���د م�د+و

 ده �*ط �� ی �و�� �� ����ا از... ز�م�� 	ر ��ت زور ھر �ودم: /6ت ����� 

  . راھ� *��د-

  ... د��� د�زد�� 	ر ھم  ��د ی�� #�د �� د��� �ظرم ��: /6ت ���	

  !ا��س_

�� �,و +�,� �� ��م آ?وش در را �س�ا و ر� �� را �ود طور #� د-�*l. /ر

 در یا ��ده ی)دا! �ود؟ ر	��ده آ�"ز���� یھ� �ت���� �*��ل ی ره��ز ی��1

  . �ود 	�ت $,�� وز�ش �%ول. د�#�" ���� ���م

  . د�د ھم رو  ��د ی�� #�د ����..... �وا�*م ��م: /6ت $ر+,�ا�

 ن�ا �ن. د��� ھ� ا��ق 	�ت و /ر�ت را د	�م. /ذا��م ن�ز� یرو را ا��س
 در ���,ف �ظرات ل��%, و ����ز 	�+ت م�� از �<د.  �وا	�م $� را ����

 را �ود��ن �وا�*ت ���د �� $ر+,�ا� و $+0-  $� �� ن�ر%	�ا� ����، �ورد

  ./ر�ت آ?و�م در �%4م �����. �رد�د ا+0م
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 %	�ب $�� ا	��ب ز��ن در ��4ش یرو /6ت د��� و د�دو دورم �� �س�ا

��م، ��ز ����م ی�د را %ر�ش $,�� ا� �ن �<د 	�+ت #��ر و 	ت��. � ر

 ی -و���� $ر+,�ا�. �ودم �ده ���ر ���ن�� ی ���� ۴ "0ک ده وا%د )�%ب
 $��ر�� و ی#� دن��و� ی�را را د+و�م !،���ر از �<د و داد د	�م �� را ����

 ��ز را یورود در �ود "و���ده را )ور�م ���م �� ی���د ��. ر�ت و �رد رد

 %7ور ��طر �� ��. ر�ت ن�� از 	ر+ت �� ���دم. �دم وارد و �رده

 آورد�د $� رون�� ن�رز��ز از را ل�و	� �� یا ���?ر �رد دو و ن�ر%	�ا�

�رد د���"د را ام ی��د ���� ن�ا دادن د	ت از ت�وا-< �� �وا��� �,�4 .���� 

 ا<�ده �وق ت�ظر� اش $��� و ��ر !� یا���ر و �ود ��ر ٨۵ �*ط دم��د ی

 ،$ر+,�ا� ی دو#ر�� دادم؟�� �� ��� را ��طره ھ�� ن�ا. دا�ت ی�%دود
��� ����، یھ� ,#����� ����ن 	��ور #�دان، آھو، ����ن یھ� -��,�� و 

����� از "ر یا �<�� �زرگ،� از $#�دا� ،$�� $/, ی/,دا��� �ن، $دا�� �ھ ی

�م 	�����ن 	�ت )دا و 	ر $� و آھ	��... و $��-د یھ� ��س� ",� یرو. ر

 �$آ���. �د�د م��*	 د	�� ن�#�د �� ��طرا���ن. �ردم � �ھ��ن و ��	�م ھ�

���و	ط ��ن�ھ� +4س �ود -رار �� یا د	�� �د�د، $� �رو��� 	�	�ر ��  

واز� رد،�/ -رار �روش ی�را �ر���� !� در د��� و +�رف$ �� ��ر�� �� 
�� $,�و	� �د، $� ده���� *��� �$آ��� /ر�ت، $� -رار ز��� 	طل در م��	 

 ن�ا از $4� در را ل�و	� $د-� $� �� ن�ر%	�ا�. �و�د ی� �دار دا�ت ا��4ن
��  .داد�� ی�� ھ� د	

��� د��د یا د	�� �ن. �ود ���ص �����! ا+�راض. ��ردم ھم �� را م�
� ر���� آن $%� و �ود�د ی� �دار د��� �� $,�و	�. �ردم $� ��د�ا	4$�"0 

�� رو و ر�3� را ن�ر%	�ا� ا/ر $%�. دادم�� ی�� د	�� آن در را +�رف ی ر

H��- �$ ردم��م، $� ده���د را ا+�را7ش �� � را ی ر�د ��م ی �	J,� /ر

�� $,�و	� از ی� �دار ی�را ��. م�دا�� رو ش�" �� ن��و4#�ر �ود 	�
  .م��دا�� �ر�ا�� در $�I ��4�ھ �ود، ��ده آ��� از یا ا	��6ده

�� ��رد �س را ھ� ",� ���ر 	�ون یا %ظ� ا� ����م. �دم �,�د �� از $	� .

 	ر د	���م �ن�� از ���� 	�د و �دارک ی "و�� و ف�� ���� �� ورود ��

��د ن�ز� یرو و �ورد� ھ�ل،. ���� در زدن -دم �� �ردم �روع $آرا� ��. ا

�� �$ھ� ا��ق و ھ� 	�ن راھروھ� آن ���م آھو، ����ن ا��ق ،�$را�"ذ 	�ن 

 د-ت �� را ����ن��زJ. /ر�ت $�� -رار ا	��6ده �ورد ��ر�� ��4ر� $	� د���
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����� ی �ده ��� �G ی /و�� وارھ�،�د یرو �رک. 	"ردم ��طر �� و �رده 
  ...و $��-د $���زJ ل�و	� ��،�-�

 ����د�" �*��ل در د���. دم��� دراز ��ت یرو "�,و �� و �ده �ودم ا��ق وارد

 را م�",��4. �ردم $� �*�و�ت ��ر�� ���� �روش ی�را $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا�

��ر ن�ا %	رت. ��ردم ھم �� �� "�ت ��طق. ���د $� $��- ���م در ا�د 

 یوارھ��د �رطوب، ن�رز��ز آن �� $��-د ی ���� ن�ا �روش /6ت $� ا��4رم
 یا ���� در م�روزھ� /ذرا�دن از. ا	ت یا +�-��0 ��ر 		ت 	*ف و �رک "ر
 $� را� �راب یھ� #6ت �� �$ھ� "��ره و �ن���ا یدرھ� و �و��ه یوارھ��د ��

  . �دا��م

� از. �ر	��د $�� �را ���� ���� در ���� ب�?ر و ب�+� ی)داھ� و 	ر $%

  م،�ھ� $�#  �ردن �را�وش ا��4ن

  . �وردم�� ?)� ��طرا�م و ا���4 م،�ھ� ��ده

  	ت؟�� �و�� $�	 ��.. ��ل -

 �ر�ب 	رم یرو را ��ل. �رد دو آن و �ود ن�ر%	�ا�. دم�"ر �� از 	ر+ت ��

�م رون�� ا��ق از و �رده�  . �ود 	��ده�ا 	�ن یورود �ن�� ن�ر%	�ا�. ر

�رو��� ل�و	� ش�" �ط�% ی /و�� دش��ذار... �ردار رو $4� اون �� -$.  

 آ��5ل و آت ن�ا $�	 دو�م�� د��<: /6ت و �ر/ردا�د را 	رش %7ورم %س ��

  .��ره رو ھ�

 در �رد دو�%$ �� را �$را�"ذ س�	رو �6ره 	� ��ل طرف !� �دام ھر 

�����د 	�����ن $�رو� در 	�ت و /ذ��� ن�ر%	����را� از �ود�د، /ر�. ر

����ش د��رد $� #ون. ��ردم ھم �� را م���,� از دور و ا%�*��� $ا+�را7 

  .�ود +*ل

 $# ھر �ره،�� ��ر�ون �� #�د -راره +�رف.... �ن ��H رو ,ت�و	� �رو -
  .�ذار /و�� �� رو یدار 1زم ,��و	

  . دو�م��: /6ت و داد ��4ن ی	ر. �ود ھ� ��ل ن�ا +��ق ����ن... ����ا -

�0�ش %ن و 	ر %ر�ت در درک و یھ�درد $%� �� $��را%� %س I�ھ 

  .�دا�ت و�ود
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�� #�د... ��ر رو $را%� د	ت �� ن�ھ�... ����� �� �و ی �و�� ی�و ����ا - 

�	�� اون �رم 	ر �� #��4 ���ت د��� ��رم، �ودم �� �ردا �ن �دا ��*�ب 

  . طرف

: داد ادا�� و �ردا�ت وار�د یرو از را آھو ����ن ی �ده یدوز �و�,ن -�ب

   رم،�/ $� 	�ن�� وا�ت �� �ردا "س

 #�دون و ��ت و �رش �4�� 	� دو و �#�ل�... م���ر رو �زرگ ل�و	�

 ن�ر%	�ا� �� �ن ن���� �� رو زھ��ر �ورده ���* �ن، آ��ده ھم رو ��	��ت
  . م��ر $�

 ل�و	� ���م از. �رد ��د�ا ام ���	 ی -6	� در ق�+� ید در �ده %�س �6س
�رش ��4 	� دو �ر�!، از "ر ��#�ل ،$��-د یھ� $را%� ��ل ���� ن�ا 

�� #�د و ��س از $#�دا� )دا، و 	ر "ر ��ت �����، �	�� �� "ر ب ��*�ب 

��د 	�ن 	�ت و �ده وارد �رد دو! د؟�ر	�� �ن� ا��-م �� و دم�#ر�. ر

 در. دم��� دراز "�,و �� ��ت یرو و ا�دا��� ن�ز� یرو را ��م. �ر/��م

. �ودم �� آ�دن ���ر ی�را $ز���. دا��م �ز�� ز��ن �� �*ط �ن. �دم ��H �ودم

��ر 	�ل $	 از �<د ���� ن�ا �رک � "وز��د. دم��� $*�+� �6س. ��ود $را%

�م %�_ ا�� �ود ا%�*���. زدم� �� 7ر�� #�د ��. داد $� را ���� ن�ا ی�و ��

 از $��� ی)دا I�ھ  ر�د ھوا، �دن !���ر �� و -�ل 	�+ت م�� از. �ورد در

 *��د- #�د و د�ر	 $�� /وش �� ن�ر%	�ا� �,�د د	�ورات و ل�و	� �$�����

  .�د �ط�% وارد $,�ا�و�� �� دم��� -�ل

- �,� .  

�� م�)دا� دن�د ��. �د ��ز آھ	�� و )دا �� در. �رد )�ف را م�/,و. �ود /ر

 ا��ظ�ر د��� �ودم �رده �را�وش �*ط ��دم، ��<�ب و زده � 6ت... +�رف

 #�ر#وب �ن�� ��4م ,م،�و	� �ردن ��H ی�را �$ھ� ��ر�ن �� را %7ورش

  .���رک د��د ی �و��: /6ت �<د و ا�دا�ت اطراف �� $*�د- � �ه اول 	��د،�ا

 ا��ق دا�ل �� /�م !�. ��	�م ��ت یرو )�ف و ر�ت ��1 �م ی /و�� 

  .د�ر	 $� �ظر �� ��را%ت و �<ذب. �ردا�ت

- �� ���4ت م�او�د ?زا ��  .م�
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 ?زا�. �دم �,�د ��ت یرو از $	�� �� و داده ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم 

 و د�"ر	 $� 	وال دم��د ی ���� �ورد در �ر�ب. /ر�ت آ?و�م در �وق ��
 ?زا� ی)دا و 	ر "ر %7ور. �رد $� �ظر اظ��ر ل�و	� ی��د �	�� و-ت

;Y� و 	4وت و +�رف ا/ر#� دا�ت م�ھوا و %�ل �دن ���ر در $�و� ر�
 ی�را د���. �رد $� درک او. �ود م���� یرو ���د آ�دن $ا), ل�د � �ھش

�� �د�� �%	وب $�,�  و $��-د یا ���� �*ط ����ا $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا� 

 �د� �� را ��طرا�ش �ن �;ل ھم +�رف ا�� آ�د $� %	�ب �� $�زر/ ی ��	ر��

�م ده���د ?زا� دھ�ن یرو د	�م �ف /ذا��ن �� ,م����. آورد $�� #ون /ر

 $� وارھ��د از را � �ھش �� �4	ت�� را +�رف 	4وت ش�%ر��� $/�ھ
 از یا ����ر ��م و م�+ظ %�م �ن�� ?زا�. زد�� ھم ���د $/�ھ و /ر�ت

 آر�و"�ل س�	رو. �ود داده +�رف ی"� �� را اش ���4 و ��	�� ھ� روز����

 ھم +�رف. داد�� �� �<�� درون $د-� $� �� را آھو ����ن �6ره #��ر و 	ت��

��� �ردن ی�را ���م��)� �ن�� �ن و �رد $� $�� را آ�"ز���� ی��1 یھ� �ت�

  �ردم $� 	ر �� د��رد در ل�و	� ��ردن و

 �داره ا��4ن ؟$#: /6ت ی+�د %�ت از �,�د�ر و �ده /رد #���ن �� �����

  . م�دار آ�رو �%,� اون �و ��... �ذارم

. ر�ت ھم در دا� ی #�ره و آورد ز��ن �ر ز�� �$)دا �� را آ�رش ی ��,�

��وا�م $%� و ��,�� و ��#�ل�� آن از �<د �*ط. د��رد $� �د،�� ض��<و د��� 

 "ر �ط�ب ن�ا �ن�� �ظرم �� ل�ا�و�� در ن�ر%	�ا� ی�را $طو�1 $	��را�

 را آن �*ط "س د�ر	 $�� �ظر �� یا +�-��0 ��ر $,�� $ط��را ن�#� در �رج

�ردم �و�ول ���ر ز��ن ��.  

 رو ل�و	� ن�ا ھ� ��ھ�	� از $4� ا/�.... �ورا +�� ���ش س��	 ا�*در -

����� ���و. ��م �,�د رو 	رم �و�م $�� ���ت از +�ر آ�ر  �� "ودار $,�� 

 او�دن ی�را یا زه�ا�  �� %دا-ل �� �4ن ات �و�� �رج ون�,�� #�د ،ی�د

��  . م���� دا�

   .�ده دا?ون $,��  ��د ل�و	� ن�ا  �،�� را	ت د��رم ��ن ر�ا�: /6ت دا�

: /6ت ید�ر �� و �د زان�آو ن�ر%	�ا� ی��زو �� ��� د�دان ی���د �� ����� 

  د؟��ر م��ر
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 �رم �� و د	���ل �� دو �� �؟�# � � ل�و	� ن�ا ��4ل... ��ن ���� �ن ول -

  . %,� ��-7 ر�/

 ن�ھ� �� ��طرا�م، �� /ذ���، �� ���و��� ی�<�د. دا��م $��?ر ���م %س
: /6ت و �رد �دا ل��و�� ی )6%� از را � �ھش ���1ره د��� $��-د ل�و	�

� ھم ف���6 ��ش د�ش،��ر )�L ا�روز $4�. /ذا��م وار�د �و رو ���را%

  .��ر��ون �د�� -راره وا�ت �� �ردا. م��� �0ص �ر�ون از �� دادم

  ؟؟$	�د/ ن�ھ� �� 

����� �� ��رت: د�"ر ن��"� و ��1 $�و�%� ��  ��د %�1... ن�آ�ر... در	

  . د��ر م��ر م����ور

  %ق �ن �*ط... ��� ی �و�� ل�و	� ����ا -

�(� �ن 	�ت � �ھ�� ���م و /6�م �%4م. دارم رو �ورد�ون در یر�/ م�

  دو#ر $ر+,�ا� �� آوردم $� ز��ن �ر $و-� د��� را ��,� ن�ا. د�#ر�

  

�و��ن ھزار ده را ام �� �� ��<�د ن�ا. �رو�ت $وا� �� /ذ��� �� ���و�

 � $وا�	�  �ر ی-رار ��د� ن�ا. �ود �رده ��د�ا و�ودم در را $*�+� $وا�	
  در $و-� -�ل �ب دو! �دا�ت

 درک �ودم، ده��� دراز آھو ����ن ��ت یرو �	�� $#���� �� و ���� 	4وت

�ردم، ����ن یروز $آ�د� ھر. دم�� !� �ن. �ردم $� رھ� د���. دا�ت ر
!�� $� ا�	�م �� را �ود �ن. ��ودم �ودک �� د	ت �� �ده �	�� $و��ھ, ��د

 !� �� $وا�	�  I�ھ �دون. �ودم رھ� �ن. �ردم $�� ر�ز�� ر����"ذ و ��ن
��ت !� دو#ر��، �� � ��4ن ر�? ا�� �ود 	�ت �رد���ن رھ�. ���� !� $%

  . ��4ن ر�? ا�� �ود 	�ت دا��م، را ا����ش �وان �ن. ��

� ی ا�دازه �� �ش��"� ط�*� و ز���� �ر�! �#�ل�: /6�م��$ !�� ����� ...

  .م���ر $4� د��� �� ا/� د��� در	�ش ���رد� ر��<� ا/�

 م��و� $�� �� رو ��,��: /6ت �����. �دازم�� ��ش $� �ھ ��: /6ت $ر+,�ا� 
  . د��ر رم $� �ورا +�� �� �ودم �و��، ام *��	, $,�� �ن. م�ر��  "س
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���م. دا�ت -رار ن�ز� یرو د��� ی"� !��زد آ�"ز���� ظروف یھ� �<�� 

 راه �و�ت یرو �6ش �� و م��ود �رده و� �$را�"ذ 	�ن ی /و�� را �ر���

�$ ��  .م�ر

. دا���د -رار $�رو� در !��زد م�ھ� ��س از �ده "ر $��-د یھ� #�دان

 $ر�  یھ� "��ره از د��ور� �ور. �ود�د �ده ,��و	 از $�� ھ� ا��ق از $���
��د $� ن�ز� یرو و �رد $� +�ور "رده �دون��ردم $� $�6  ا%	�س. ا .  

  �؟�# �ر���� ا1ن: د�"ر	 دا�

 -راره: /6ت ���د �� و �ردا�ت د��� د	ت ���ر از را ��ش و ����و ����� 

  . د��ر م��ر

 رو زھ��ر �ورده رم�/ $� وا�ت ��: /6ت و ر�ت $�رو� در 	�ت $ر+,�ا�

  .م���ر

�دا. �رد �رک را 	�����ن ھم او H�	ر $,�� و �ورد ز�3 ن�ر%	�ا� ل��و�� 

�� �,(��  رون�� 	رش "�ت 

 �� د��� د	ت دو �رد رھ� ��ل یرو د��� ���ر را �ود +�,� �� �����. ر�ت

  و ن�ر%	�ا�. �د ده�#�" ��رش دور

 	�ت دارد؟ �ن��ر د��ر��ن و�ود در $	ر�� %س ن�#� دا���د ��ر �دا

�م آ�"ز����� وا��ش از. دا�ت $� را� ی�� �6ر دو ن�ا ی را�ط�. ر

 م�%ر��� د��رد $� �وق ھ�� آن و�ود �� ھم ����� ��ودم، �ط�Jن ن�ر%	�ا�
. د�ر	 $� �ظر �� $در	� ی ���/ز دا� و ���	 �� )%�ت /ر�ت، $�� ی�د را

��� آ�"ز �ن�� �� �$ظر��و ن���� و ��#�ل. ��ز ���� یدرھ� و $�� یھ� �ت�

 $)�د آن. �د $� ده�د �6ش ی�� �و�ت یرو. �ود�د �ده ده��� رون�� ����
�روش ���� ل�و	� از $���. دا�ت -رار وار�د ���ر ھ�وز 		ت یھ� ��"� �� 

��� ی ���� ا;�ث و �ده ا�دا��� دور ا	��6ده -��ل ر�? و �راب وازم �ود، ر
  .�ود ��ده �رده رون�� 	�����ن از ھ�وز دم��د

�رد +�ور ذھ�م از او�د �Rر �و��ه $,�� ی %ظ� !� �*ط %ظ�، !� .�� 

�)ور. دادم ���ر ھم �� را م�",��4! داد؟�� ر���5 را �$زھ��# #� %7ورش 

��),� ذھ�م از. ���وش. �ود ���وع $�4, و �وع ھر �� �$رزا�� او�د 

 �<��. دا��م �ز�� ام ���� ی�را ید��د ل�و	� �� �ن �ود، ����� �� %ق. /ر�ت
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�ر ی���� را ����ن ی�ددا����� د �� از �روج �� ھ�ز��ن �ودم؟ /ذا�

 و ھ� �<�� �د -رار. �ود �4رده دا�" وا�ت. �د وارد $ر+,�ا� آ�"ز����،
�و�� $� �� د���. م���ر ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا� ل�ا�و�� �� را 	�! ل�و	�$ 

  ن��ر !��زد. �ود داده م ��ل یرو ھ�وز �ده ا����ب

��دم راه �� $ر+,�ا� 	ر "�ت و �ردا��� را �<��� �5ل $�� دم از. ا

  . �وا	ت��

 ی/6� و ی)دا. زدم�� -دم $�� یھ� ا��ق �ن�� $آھ	�  ��! ن��رورد 	�م��
�ن �ورد در. دم����� و7وح �� را ����4 و ن�ر%	�ا�� 	��ت �واز /ر

�� /,دان و ��ت $�� ی�� ��. �دم آھو ����ن ا��ق وارد. �رد�د $� )%�ت 

  .���دم ره�� "��ره ی

 - ���	.  

 ب�� دا�ل را د	�ش دو ھر. ا�دا��م +*ب �� $�و��ھ � �ه م��. �ود $��ز? 
��ن �,وار� �I و داده ���4 #�ر#وب �� را ش���زو �رده، �رو ر� ش �رم 

 "ر را ����م +طرش ی�و. �ود ا�دا���  رش�د ی"� �I یرو را را	�ش ی"�

�رد.  

  .���� د����. 

-   . ھ	ت $و

 دا��م �ز�� ی��ر�� ز��ن �� �ن. �ود 	�ت �ود،. دادم رون�� )دا �� را �6	م

����م رھ� را ���� ن�ا  �� �Y�و�س �رج �� �� �و�� ن�ا: داد ادا�� $�و��ھ ر� 

  . ���� ل���د ���ز و

  .��طره �دون و -��3 و و�س �رج �� -

  

  . ��د��� �راب وارھ��د �� ��طرات... �4ن ا����ه -

�ردم ا%	�س �ر !��زد را %7ورش .���م �,و "��ره �� دن�ر	 �. ر

  .داد�� ��4ن 	ر ����4 ی%ر��� �*��ل در 	�ت و ی�د ی #�ره �� ن�ر%	�ا�

�م�� روز دوازده..... 	6ر �رم -راره ھ6�� آ�ر: /6ت	.  
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 رون�� �,وارش ب�� از را ل��و�� ن�ر%	�ا�. ر�ت ��1 $آرا� �� م�ھ� ���� 

  . �د )%�ت ��5ول ����4 از دور�ر $�� و آورد

  .م���ور ��م ھم �� �ب �ردا -

  .�ود او ر�در/ %وا	م ���م ا�� دم��#ر�. ر�ت ��1 م�ا�روھ�

   داره؟ $��) ���	�ت: دم�"ر	 

 دا��� � � �,وار ب�� دا�ل را د	�ش دو ھر ھ�وز. 	��د�ا ���رم و آ�د �,و

�*ط �ن !��زد ی ��),� ن�ا در. �ود �� "��ش یھ� 	ر���� از �,�د�ر -د $

  . �ودم

 �م�� ظ�ر از �<د ھ6ت 	�+ت �ردا �,دم، رو دت��د ی �و�� آدرس... �� -

�ا ر	�وران �� م�ر��... د���ت����$�  

 د	�ت ر�ز ��ر/ر �ن: /6�م و �ده ره�� ر�ش م�� �� �و��ه ی %ظ� #�د

�م��	 ��4���د د	�ور ��م  �$ ��$ .  

  . �ود ���ده د����: دادم ادا��. �رد � �ھم #�م ی /و�� از

�م�� $4�ر���� آدم �ن - 	 .  

  .���� دا��� !�ر���� ت���) 	ت�� 1زم $وا-< ���,�ن �� -

 ��  .زد ���د $

 ی?ذا از: /6ت ���د $�� ھ��ن �� و �د ره�� #����م �� د،�#ر� �ن �� رو
�ا��   �د؟�� �و�ت �$��

  . �د ���ر: /6�م

  ؟یدار $��) �ر���� �ب �ردا ی�را -

 ی ���� �و#! ھ�ل �ن�� ی ��ا;�; و ا	��ب آن ���م دن�# از ر�? ��_ 
  .�� دم،��د

  . �� ��ص ی �ر���� -

���دش �� �م�� ���	�� �رات �ب ھ6ت 	�+ت �ردا ا/�: �د �ر "رر�3 $

�ا ر	�وران �� د���ت،��  �وب �$��
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! #طوره؟. م���ور ��م �� اون م��و���... داره $+� ی"�	��ھ� �� ���	م��

 ھم ی�د $,�� ی ده�ا ؟؟$��ز? ��ران ���دس �� ��م ؟$��ز? ��ران �� ��م

 آ��ده م�� و ھ6ت 	�+ت �ن: /6�م ���رش از +�ور %�ل در. د�ر	 $�� �ظر ��

  .ام

  .دم��� را آرا�ش ی ��ده ی)دا ا��ق از �روج ھ� �م

 در م�ھ� %ظ� ن�آ�ر �دن �ر آ	�ن ی�را $�و� ل�د $��ز? ����د�" رش�"ذ

 ی��� از را � �ھم ن،�ر%	�ا� �و	ط �د�م �را�وا�ده ��. ��ود ���� ن�ا
 در�ت ���ر �زرگ 	�3 یرو از �Y�ل �� و $	�� �� و �رده �دا 	�����ن

 ا����ب I�ھ �ن. �ود ���ط�Jن و �ردد در 	�ت م�/����. �دم �,�د �و�

 و �ود 	��ده�ا وان�ا یرو $��ز? ��ران. �دا��م ���� ن�ا �رک �ز ی ر�د
  .�دم ن�ر%	�ا� ل�ا�و�� 	وار. �رد $� � �ھم ره��

 $,�� ���� ل��%و از. ن�ا از ھم ن�ا: /6ت و داد رون�� را �6	ش ���د ��
  .د�ر	 $� �ظر �� �و�%�ل و $را7

�رو��م رو �#�ل� - .  

���م �  ���	 ی ���� �� را ام $�د� �راب یھ� $�ورا

 �واد ی�را را زرش��ر و �#�ل� از ط�*� دو ا+�راض �دون. �ودم �رده ���*ل

  . د�ر	 $�� �ظر �� $را7 ھم $,�� اش #�ره ا�� �رد $�� �ن �$?ذا

 ����� �� د،��ر د��ر ����� و دا� ��... �ودم ی �و�� ذار�ت�� ا1ن: /6ت

  ��. دادم رو دو	�م ی ��5زه ق�د- آدرس

 ھ��ھ�3 � و ید�"	�د ا/� �ود، ���	ب �رات �ظرم �� �� دم�د زر��ر �#�ل�

��م �� ا��ق س�	رو �� �$�� ھ�ون د��ر �<دش.... �و�� �6ر	��د �ردا 

 رو "وش رو ��دت و ��ت ھم د��د 	�6رش ��ل ھم م،�د��ر رو �وا��ون

��م $� ���	و ��ھ��ون �ودم .  

 $	�د/ ن�ھ� �� �رادرم و �ردم ا+�راض اش ید	�ور %ن ���ت $��ز? ��
�رد $� یز�ر �ر���� روزم ی�را .  

  .ام �	��... �و�� �رم �وام�� -
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 ده ،$���	�� �� رو �����... �*ط ����: /6ت و �رد � �ھم یا %ظ� ی�را

�� $� راه �ودش م��ر	 ر�ر�د *��د-� /ل ��#�ل �� �ردا ی�وا��� ا/�.... ا

 ����� و دا� �� $ھ�راھ. ی�ر ��ھ��ون ��م $� ����د�" ات �و�� در �د�� $/,

�م $� ده���د را �دا یزد��� ?ر ا/ر ��ود �د ھم $,��� دن�د از ��ر ھر و /ر

 ز�	� دو را زر��ر �#�ل�. �دم��� �و�� ����� ����ت�ھ ا�راز ا-	�م و ا�واع
��ت !� د��ر -)دم. م�داد 	�6رش ن�ر%	�ا� �ظر �د �دل از �ر �زرگ 

 ��م را �م�ذھ� ���م دار ��5زه ����دات�" و ���وع یھ� طرح ا�� �ود 	�ده

� ����� ا)رار و دا� یھ�46ر ��. �ت�ر��� �� د�	6 $�� م�� و ��!، و $"�
� "رر�3 $طو	 �م دو �� $	� م�� و ھ�ل ی�را د�	6 یز�� �� �ژ ر�3 �� $	

 $� را� و $دوا"	 �� ھ�راه ا������� ن�ا. م�د��ر را �$را�"ذ ی�را ر�3 �م و
� �� +)را�� ی�را. �ود ن�ر%	�ا� وا��ش از��� ��پ $� �� ����� و م�ر

� و -�وه �6ر��ن 	� ھر ی�را �ودش ا����ب�! � #ون داد 	�6رش 04�$

 د��د یھ� "رده د��ر ی�را ��ن�ا)رارھ� �*��ل در $	�� ��. �ود ���0س
 یا ���� یورود در �*��ل را ل�ا�و�� دا� $و-�. /ذ�ت �وش. �ردم �*�و�ت

 دور �� را د	���ش �����. دا��م $�و�%� %س �رد ��و-ف دم��د ی ����

  . د��و	 را ام /و�� �%4م و �رد %,*� /رد�م

�ردا - ����م ��4ت �م�� �<دش دم�� -ول $و دارم �0س +)ر .  

 �واھد $ھ�راھ ��ر ن�ا در را ����� /6ت ی���ظرھ� ر�? $��ر��� �� ھم دا�

�رد.  

��4رم -� .  

 ���� ر��)و �دن دور و ام $�و�%� و ��ن $ھ�راھ 	�+ت، #�د ن�ا ���ت

�دا �� �ردا د���. �ودم 	"�	 زار��ن �,�� $وا-< ی�<�� �� ذھ�م، از $�� ی 

�م $� ���س� در %7ور 	�+��� از �<د ����� $�	�  یا ����� �� �;0 و /ر

 ��ران ���دس �� م�� و ھ6ت 	�+ت. �ردم $� یر��,و/ آ�د���ن از �0س،

  .دا��م ��م -رار $��ز?

��ر ھ�ل �ن�� �ده رھ� ل�و	� از $��+ظ %�م �� �وا��� � و ����و. �ود $	�
��� از. �دم ره�� ھ� #�دان و ھ� �<�� �� و /ذا��� ��وان�" یرو را ��م 

  . �ود ن�ا $ا), 	وال ��م؟ �روع
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 را	�ش ی"� �I ��،�	 �� د	ت. �ود داده ���4 �را-ش و �ه�	 ل�ا�و�� ��

�� را 	رش دا�ت، -رار  ر�د ی"� یرو$ 1�� ���. �ود )�ف ��رش و /ر

 د�م�د ��. دا�ت �ن �� ره�� $طو	 ر�3 �� ی�,وار و د�	6 یا �ردا�� راھن�"

 $� ن��"� �ط�ا%� �� را یھ� ",� $و-� و ��	ت ش���� یرو $��ر�  ���د
�م،� ی�و ?,ظت. �ردا�ت �,و �� /�م !� و 	��د�ا )�ف ز�ا�  ر�وت و ��د ر

 $%ر� I�ھ $�. ��4م �6س $	�� �� ��;�� #�د ی�را �د ��+ث +طرش
 و �رد ��ز م��را را ل�ا�و�� در. �ردم اش $ھ�راھ �Y�ل ��. آورد �,و را د	�ش

   �$���ز: /6ت

. �دم 	وار و �رده ��4ر ب ر�ز. �ود %ظ� در یا ���ده ر�?��,  ف��<ر

�رد �,ب را �و��م یا %ظ� ی�را �*ط ل�ا�و�� $دا�, �رم $طرا% و ی�ودوز 

. ���د ;��ت ��ز �ط 	� آرم و �ر��ن یرو �د�ش 	وار �� ام ره�� � �ه �<د و

   ؟$ھ	� $را7 ات �و�� از: د�"ر	

  .دا��م ��4ل �ن �ود، �وب ����

  .آره -

 �ز�� ھ� یوار�د ��د دا�ل ی�را ,��� 	� �� م�ھ� ��س �ردن زان�آو ی�را 

 از $���. �ردم ا	��6ده �دھ�م��و �واد ن�آ�ر از -�ل 	�+ت دو. دا��م

 ی ا�دازه. �دا��م ���� در $�ورا� ��ده I�ھ ھ�وز. �ود �ده 	ت�� ,م�و	�
�و��ھ ر���Y ��. ��ود دم��د ی ���� یھ� "��ره ���	ب ھ� "رده از �دام I�ھ$ 

�� �دم�... �دارم �#�ل�... 	ت�� ,م�و	� از ی	ر ��: دادم ادا��� ��ھ�ر ر

... �رد��� �وا�م $�	�  از �ب�د... �دارم ��	�ن ی�را $)�د ��... ��ورم

 $�,و? اون ی�و رو )��و�م و ���"و... ده�د ب�آ	 $�� ا	��ب ی�و 	�زم
  .... و �4ردم دا�"

�ردم 	4وت .  

  یا ���زه: /6ت

  .ر�ت ��1 در�� ن�آ�ر �� م�ا�روھ�

  .یدار $%�� �� �� �ز�� �و -

  .دم��6��� د	�ور از ش�)دا %ن �ردن دور ی�را را ��0ش �ن 
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 �ز�� )ورت در �� دارم �رادر �� دو و ��م �را-�ت �ودم از �و�م�� �ن: /6�م

  .	را?�ون رم��

  . ����� /رم $آ� �و ی�را �رادرات از. ���م )�دق و رک ��ھ�ت �ذار - 

  . زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د

   #را؟ -

 -در���د آدم �� �� �و... ھ	��د �ود�ون ����H و $ز�د/ و ��ر یر�در/ او��� -

�  .���� ��ت %وا	ش �� یدار �ج�ا%

6�م -/ ��  . آم $� �ر �ودم "س از 

�م ?ره #�م... ��: داد ��4ن $��6 +0�ت �� را 	رش�  .د�د و ر

 و در	ت $%�� �� ���ره $و ی��� �ر �ودت ی��رھ� "س از �و... د��� -
��	%$ ��  $��� دا�

�� دا��م �ز�� $آد� ن�#� �� و-ت ھر: /6�م و �ده �� ���� $)�د یرو $

  /ردم $� د���ش

�رد، ��ز دھ�ن  1��� �ن �46رات از ���6وت ی�ظر �ن�� �� ���6ت -)د �� ا%

  .� 6ت I�ھ �<د و

 از 	��� �دم ��و�� �رادرت ی%ر��� ن�� از: /6ت 	4وت *��د- !� از �<د

  . ی�رد $� �را-�ت 7ت��ر ��در

�� �# �رده )%�ت او �� $�و7و+ ن�#� �ورد در $ر+,�ا� �� ن�ر%	�ا� ل�د 

  !�ود�د؟

  	�ل ده �,� -

  . �ده�ز $,�� -

 $�و7و+ د���ل �� و دا�ت ��ر... "س د�ر	 $�� �ظر �� ��<�ب ھم $,��
  ./�ت $� /6� و ی�را

 ی��ر�� �ت��زJ از او. �رد ی�5ز 	4�� ش�" 	�ل #�د ھم �ن "در: /6ت
  . دا�ت اط0ع
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   #طوره؟ %��ون ا1ن -

�رد �وت �<دش 	�ل !� -.  

�%ت ھ�وز د�ر	 $�� �ظر �� آرام و �4وا�ت� ی)دا %ن آن ��  ;Y� ن�ا ر�
  . ���د ���ده $��- ا��6ق

- ,	�  .  م�� ت�

 ی ��طره I�ھ �ن... �رد �)�دف ا;ر �ر �ود 	�م #��ر $و-� ��درم -
  .�دارم ازش $وا%7

  . ���� 	�ت د��� -

�� ش�ھ� ����$ �� 1�� ��� یدار �د� �� $و-�... وا-<� ��: /6ت و �د ل��
�ره 	�ت.  

   ؟یدار �رادر �� دو �*ط �و: د�"ر	

- �,� .  

�رز�دم �! �ن - .  

  .د�د�ر	 $� �ظر �� ھد���د 	وا1�ش

 �� �ودم دارم دو	ت �ن... �و�� $,��... �رادر �� �واھر ��: داد ادا��
 ����د د��ر ��4��� $�ر- �#�، �� "�F..... ���م دا��� ت���< "ر ی �و�واده

  ."	ر ��

  . �ده�ز $,�� ن�ا -

�و -. �د ره�� #����م �� و �ر/ردا�د را 	رش �و��ه یا %ظ� ی�را  �#� 

  ! ؟ی�دار دو	ت

- ��� ن�ا ی�و �#� �� "�F از ت�%�� و ی� �دار �*ط.. $و دارم دو	ت �� ا
��ر $,�� ز�و�� و دوره ��	��.  

 �دون رو $�زر/ $,�� ی �و�واده �و�م $� ھ	�م، ی;رو���د �رد �ن: /6ت

��م ت�%�� $� را� I�ھ.  

  	ت؟�� "ول �*ط �� ��ظور�ون_ 
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 �� �Y�  . ھ	ت: /6ت $�و��ھ ر�

  .��ز�د/ از $��� �� �*ط "ول: /6�م

  .�م�� $�و� "در �ن - 

  . دوارم�ا� - 

 را ل�ا�و�� "�ش. دا���د ی��ر�� ���د و $�رو�� ���ھ� "درھ� �ظرم در

  ھم 	ر "�ت و H�	ر $ز�. �رد رو�ن

�. آورد $� ز��ن �ر $	�ا� , �� را �,��ت��,�$ �� ی�<�� آ��� از $�<7 
 ,��و��ھ ز��ن �� �ن... د�ز��� 	�ز دو�	�م���: /6ت دا���د یا ���ده ر�?�$ 

�م �0س ھم $	� !� دا��م، +0-� ��ر�/ ����ردم رھ�ش �<د $و ر .  

�م�� ��و�" �0س اول ��م -� �� $و-� $و �ود $دا��� دو	ت و �وب $,�� ر

�رد ر���5 �ظرم �دم آ��� 	ل ون�و .  

� 	�ز د��� 	ل ون�و -�	$ ����.  

- �� �  . یدار دو	�ش $,�� $و-

 $	< �ن و 	4وت *��د- #�د دو��ره. داد ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رش
��م ا	��6ده ,ش�ا�و�� یھ� �$���ز �ر ق�د- دن�د ی�را �ر)ت ن�ا از دا��م .

  . او �ت�- /ران +طر و #رم ی�و. داد $� $�و� $,�� ی�و �� آن

  �د؟�� �و�ت �م���� از: د�"ر	

 - 	��ر $%	 �� ھ	ت ھم $���ون���� �� �	�ت او�دن �وش از � �� دا�

  ����؟؟

�رد �م را 	ر+ت.  

�� $را��د/ $�و��� ی��وا ا/� -$ .  

��4ن �� I�ھ. �وردم $	� و #�ره در /ذا��ن 	ر �� 	ر �� $�و� از $%�
  .�دا�ت و�ود ش�)دا %ن

  وا-<�؟ -

6�م زده و%�ت. �رد ت�ھدا را	ت �� را ل�ا�و�� / :�� .  
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  .�ود ی+�د %�ت از �,�د�ر $�� م�)دا

  !#را؟: /6ت ی�%و ��	م �� 

��م ی��ر ن�#� �داره ا��4ن! د؟��د وو���د - .  

 ی�د�ز �ق�ا�� آن ی�را د��رد $� ا�� ��م $را��د/ ل�ا�و�� ن�ا �� �دا�ت ا��4ن
  . دا��م

�� $را��د/ �م���� �� دم�� ا��زه ��ت �ن ��دم، وو���د -$ .  

 و-�� $,�� �ن... �و�م���... ��: /6�م و ده��� ق�+� �6س #�د ھم 	ر "�ت

  !��... �;ل ��	�ن ن���� ن�ا �ر�ون "�ت و �4ردم $را��د/

 را �ود. �د �را�ر دو و%��م. �رد ��ز را ��ر��دش و ��و-ف ���ل را ل�ا�و��

��  . دم��� +*ب در �� دن�#	� 

  . ی�وا�� رو ن���� ن�ا �� $را��د/ -

 �� را 	رم! �وا	ت؟ $�� $�	 #�. /ر�ت �4ل ذھ�م در �%4م"  �,�"  !�

�� ��1 او �� رو را د	�م دو ھر �ف. دادم ��4ن $��6 +0�ت� �ن: /6�م و /ر

���� ن���� ن�ا یرو �ش �� ا/�. �4ردم $را��د/ 	�� ده� �ن �*)رش و �

��م در	�ش ��و�م �� �6رو�م رو ھ�م ���, �6ت د��� ���م.  

 ن�ا �� د���� ی�د ;رو���د زن �� �و: /ذا�ت �ن $)�د "�ت را د	�ش
�4ر زھ��# ��$.  

  . زدم ",! ھم 	ر "�ت

  �؟�# ;رو���د از ��ظورت -

- �. $��� �%	وب ;رو���د زن �� �و ھم 	����ون اون �دن ��وم از -�ل $%

 %ر�ت ن�ا �ورد در ��ر�� �*دار �� ����: /6�م. �ردم !���ر را #����م

�و7�L ؟ی�د  

�ر ت��و-< �� ی�و د���: /6ت و ��	ت )�ف�� .  

  . $#و���" رو �ن 	ت�� -رار... $��ز? ���دس -

  .�د $� �%	وب ���ل ی ��ده !� $و �ود )دا $�. د���د
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   ؟$�� $� $را��د/: د�"ر	 و �رد � �ھم #�م ی /و�� از

 از 	ر+ت ��. ��ود $��/��� م��)�. �دم ره�� #����ش �� ��;�� #�د ی�را

 �%و ی���د �� را��ده 	�ت ��ز در ���ر. �د �ده�" ھم او. �دم �ده�" ل�ا�و��

�� ��1 را 	رم. �ود 	��ده�ا�  .�دم 	وار او از $4��زد ی ��),� در و /ر

 �� �د���� را��ده ��! $)�د یرو �� $ز��� �� و �	ت را در. زد�� ��د -,�م

 �� زدن )د�� �دون ��ر ن�ا "س از �ن. دم��� ق�+� یھ� �6س �	�� #���ن

 ا�و���� ن���� ن�ا: /6ت و �	ت را ��ر��دش. آ�دم $� �ر ,ش�ا�و��

 ا�و��ت ن���� �� د�<� #�د �ن: /6�م و ا�دا��� �� را د�ده......... $<��

 $را��د/ $دا�� ا)رار �ودت ا�� دادم $��6 �واب ��ت �ن... �ردم $را��د/
��م..  

�ر�ز "دال یرو از $�ر� �� را م�"�. �ود �,وت ���ن��  

 -�ول �ت���� و �ودت �� دن�ر	 )د�� -��ل در رو $���	Jو I�ھ �ن "س -

��م $�� .  

 %د از ��ر�� $,�� ل�ا�و��. �د /رد #����م و آوردم /�ز "دال �� $آرا� ���ر

  . /ر�ت 	ر+ت ا��ظ�رم

�دوم I�ھ..... 	ت�� $��4, $��� �دا��� �و���ر �� $,���� �	�ت ا/�: /6ت 

  .م��دار دن�ر	 ی�را یا +�,� �� از

 آن ھم و �ود اش $� را� و ا	�رس �دون و آرام %ن ��طر �� ھم. زدم ���د

 ���وع �$رزا�� او�د �� �ردن �4ر. اش �$ا��دا $��,� ف�ظر $ط�< �وخ

  ! ���وش. �ود

 ���ت �� ی-رارداد �ت��زJ از ید�� ��ون ��م رو ر��	 �� طور ن�ھ�: /6�م

�ن ف��<ر �رام �	��د �و�� اون .  

  ؟ی�4رد 	وال �وردش در �رادرات از ا1ن �� #را -

 $� �6س $	�� �� ھ�وز �*ط ��ود 	�ت ھم $,�� ل�ا�و�� ن�ا �� $را��د/
�� و �ودم ا�دا��� او /ردن �� را ت��	Jو. �ز�م ",! �ردم $� �0ش و دم�

 ��طر �� آ�د $� ش�" $��4, ا/ر. �د $�� ام $د-� $� ی�را $�%4� ل�د ن�ا

  . �دم�� �رده ز�دان �� م��	�* �ن �����/واھ دا��ن +دم
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  . ی�د �واب 	وام �� ی�وا��� "س: /6�م

  .آوردم ز��ن �ر /�ز "دال یرو ��ر�� ���ر �� ھ�ز��ن را ��,� ن�ا

  .ی�د �رج �� ی��ر�� ت��0- د��� �ن �ر	و�دن ی�را -

�� ن�ا ��طر �� داد/�ه ی�و.. م��� ا��%�ن رو  ��د روش �� �ذار.. ���� -  �� 

�	 �� رو �ت���� ���ل اط0ع$ �� ش�" 	��� ش�را��د/ ی �����/واھ ا+���ر 
 �ر +0وه ی�رد د���د رو  ران�د ��ل و �ون و یداد ل��%و �ده، ��وم

 رو ا+���رت �و7وع ن�ا ��م �4ر و $�� ھم ��زدا�ت د��� ی�*د ی ����ر

  .��ره 	وال ر�ز

  . دار � � ���ر ن�ھ� -

�ظرم م��ز� %رف -رارداد �ت��زJ �ورد در $را��د/ و-ت ���ره -�� .  

  .ی�د رد ر	�وران از: /6ت و /ذا�ت را��ده $)�د "�ت را د	�ش

�ر�ز "دال $��/��� ��ردن �*��ل در �� H-و�ت �*�و�ردم � ھم $,�� دم���د. 

  . �داد �واب

 $ط زدن دور ی�را رو $طو�1 ر��	 �� د��� "س ا	ت طر�� �� ��ون�� ن�ا -
��  . م��ز� %رف -رارداد �ت��زJ �ورد در و م�

 دارم او از $�� ����ت ن�#� �� ی�رد �ردن د���د ی�را. دم��� $را%� �6س

  .�دا��م رو ش�" ی�د�ز یھ� ���/ز

1�ر �و#� �� 	�: /6ت�� "��I �� ت	را  .  

���ر �	��ر �ردن 	وار ی�را �� ید�"را و �ده "�رک ل�ا�و�� �ن�� ��),� از 

  . /ذ��م �ده %�س $�6	 �� �ود، 	��ده�ا ���ن��

  .��ود �د ھم $,�� -

�ن ?ره #�م �رأت� ی�را د��� ��ر ن�ا ا���م ی�را #ون �دا��م را او �� ر
��ر ن�ا 	!�ر ط��را �� �و�� �� و �ردم $� �دا ر��	 از را � �ھم ی %ظ� 

�و#� وارد. �ود �د�ز $,�� ����4 را �6	م م��د  �4�  .دادم رون�� )دا $� و 

 ��)رف �ن �� �و�� �روش از رو �رادرت ,�ون�و� دم���� $و-�: /6ت 

  .دادم ���ون ا<�ده �وق ����د�" �� دو �رده
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��>  !زد�� %رف او�د �ورد در. $

�� �زرگ ف���6 �� ن�ز� د��ر ی�را -� ن�ا ی�� �� و /ذ��م ازش �� �ودم /ر
�� $,�� �ت�- �� �� �ردم �روش ش�" ���ون رو وا%د #�د �دم "ول ���ون 
  .را	ت 	�ت I��". ���	ب $,��

 "��زده �� 	ت�� ن�� را 	ر+�م �ودم ���ور. زد �وق ی	ر "�ت ل�ا�و�� 

�ت ن�ا در دارم، � � 	�+ت در ,و��ر��% �� �5زم ش�/��� از ��ر�� $

  .�د�� $��ز? ��ران ���دس ی%ر��� ل��%, )رف

  وا%د؟ �� #�د: /6�م

  . �و �3�"�ر� وارد م��	�*.را	ت �� �رو 1�%_

�م ن��"� را ر	�وران ���ر دار ب�� ر��	� )دا �� را �6	ش �� دم���. ر

�ن "�رک رو�رو: داد رون�� .  

�,(��  . �ده "�رک ل�ا�و�� دو �ن�� �زرگ یا 

   وا%د؟ #�د - 

�� #�د -$�.  

 یھ� ,��� �� �ر�ورد از -�ل %ظ� ن�آ�ر در و /ذا��� /�ز "دال یرو را م�"�
�م �ر�ز -درت �� $آھ�� ی��7 در �� یدو ھر و 	��د�ا �� در ل�ا�و��. /ر��$ 

  . م��د "ر��ب �,و �� ی��ر��د

  . ی�دار $را��د/ %ق �����/واھ �دون و-ت I�ھ  ��د.وا%د ده -

 �,�4 وا%د، ده آن ��طر �� ��. /ر�ت �4ل م���� یرو �$��� د�دان ���د

  .ا	ت ��وده ر��Y; $� ھم $,�� دم���د دم���� #ون

���رد ا�7�� آن �� ھم $د���و� و 	�1د �وع دو او و دادم 	�6رش "�	 .�� 

 )ورت ی��ر�� یھ� �$/و آ�د �وش و ���دھ� �� �� از ا	�*��ل %7ورش

�رد �$راھ��� ز�� ن��ر د�F 	�ت را �� $�وا� زن. /ر�ت .��$� �� در از 

 دا�ت ��),�  ر�د یزھ��� و آ�"ز���� )�دوق، ،$��دا�� س�	رو ،یورود

. /ر�ت $� -رار یا ���� یوارھ��د و 	�ز 	ر یھ� /,دان ���ر در در	ت و

6�م/ :�� ��  .دا��� � � ��5ول رو ذھ�م $,�� یا �4
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��  .��1 	ر و )�ف ��ر ھ��ن �� �د، ل����� �,و �� $

�� ده �� یا�دازھ� �� �� $و �زر/� او��� ن�ز� -  

  . ���� �� ی�را �*ط وا%دش

���ن -��	  �,��و#� ی �و�� �� دو و ��ھ�	� $ �  .دم��ر ھم رو $"�

�ن ��1 �*��ل در��ردم �*�و�ت م�ا�روھ� ر ��د ا��6ق )ورت ھر در $و�  .ا

ت �� �رادرت �� �و: داد ادا�� $�و��ھ �Y�ل ���� ی ���ز� در ا�1���ر ��م و
  . یداد ا�وات

ت ن�ر%	�ا� �� �ن. �,�. دادم ��Rن �;�ت +0�ت �� را 	رم�� �� او دادم، و

 �� �ط���J و ��ده 	���� $���4 در آ"�ر���ن وا%د #�د ���� آن از �ن 	�م

 آن از $4� در م��را دا�ت -)د و �رو�ت را ھ� ��5زه �رد، یدار��ر ارزش

��������ردم ھم �� را م����... $��-د ی	��.  

 - 1����و�J ی�را ھ� �و�� اون از �� دو ا%.  

 وا%د #��ر. �ردم�� ارث م��رادرھ� �)ف ی ا�دازه �� زن !� +�وان �� �ن

 $��- وا%د دو و $ر+,�ا� ی�را  ر�د وا%د #��ر ن،�ر%	�ا� ی�را آ"�ر���ن
�_ آد��� �� �ردن ا+���د $و �دارم �رادر �ن: /6ت.  د�ر	�� �ن �� ���ده% 

��ر ا)0 "ول �;ل $��� �و7وع 	ر ز�و�� و دوره ن�ا ی�و �رادر �� 

  .	ت��. 	ت�� یا +�-��0

  .د�ر	 ��ن����د���و� و 	�1د 	�6رش 

  .�ود دار ��	ر�� �� �ن "در: /6ت

 و اوردم د	ت �� $�و� یھ� ��ر�� و �ردم ��ر ��ھ�ش دا�� �ه �� ھ�ز��ن
 اون ط�H �� و د�ر	 د	�م �� ی��ر�� ی ��	ر�� �و�ش از �<د...�دم �زرگ

�رده ��4 را ��*��م دا�ل �زرگ ی��ھو #�-و ��. �د �م��	 ھم ی��ر�� 	ود 

  ./ذا��م دھ�ن �� و

  :داد ادا�� و �رد ز���� د	���ل  �� را دھ��ش ی /و��

 �$ا ��ذ�� I�ھ  ��د �دت �و��ه یھ� را�ط�...�4م�� $ز�د/ ���� ھ�	ت 	�ل

  .�داره �رام

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 359

  .�ود ���ده ;��ت #����م یرو � �ھش �دم ره�� )ور�ش ��

 ھ� را�ط� ن�ا از ی�د�ز �و-H د���: /6�م و دادم ���4 ��*�ب �� �� را #� �م

�رده دت�ا� �� �� یدار.  

 در دارد �ظر �%ت را 1�%�م ���م  6ت�� *ش�د- � �ه�%$ �� $,�� �ن 
 ھم یرو را ش�ھ� ب.�ودم �داده ���ن ���ودا/�ھش یھ� وا��ش �� $�و��

��  .�ز�د ���د �� ن�ا ی�را.د�

�	ب ��ر�� �دت $طو�1 و ی�د ی را�ط� �� ی�را دا��م د��� و د���_ 

  .4ردم��

 $�� �و�%�ل %رف ن�ا دن��� از $ز� I�ھ:��م "���ن را ���دم �4ردم $	<
��.  

  ؟یزد ���د #را "س: د�"ر	

  .�ودم �4رده � �ه ��-7 �� یطور ن�ا و-ت I�ھ ا��_ 

  �د�م؟ �و��ه یھ� ؟را�ط�یدار $��4, ��ھ�ش_

6�م و داده ��4ن طرف دو �� را 	رم/ :��...����� ا ��...  

�� ھم #*در ھر �دم �ظر  ران�د ق�+0 �ورد در دم��� ا��زه �ودم �� �ن 

  .����م را%ت ��ھ�ش

Fش دو ھر آر��  ./ذا�ت ز�� یرو را د	

 �د�م �و��ه یھ� را�ط� �ورد در رو �و ی )�د-��� و $وا-< �ظر �ن ا/ر_ 

  ؟$# ��وام

 را�ط� از ��ظورت ����ط�: /6�م و �رده �رو $0	�/ /و�� درون را #� �م

�*ط �� �  .�� $� ���ل رو ���وع �	�Jل $,�� و 	ت�� 	�ده $دو	

  .	ت�� 	�ده $دو	� �� ا)0 را�ط� از ��ظورم_ 

�"  ا)0"  �,�� یرو��  .دا�ت د�

�م�� را%ت $,�� $ز�د/ 	�! ن�ا �� �ن_ 	....��ون د/�ه�د اون �� $%���6و� 

  .�ش��و� ی�را
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 روش !� �� ھ� ادم ی ھ�� 	ت�� -رار.��ود $ا����ھ ��ر #ون ��ود ���و�_ 

���د $ز�د/.  

 $�� را 	�! ن�ا �ن )ورت ھر در ا�� �ودم �وا�ق �0�ش آ�ر ��ش ��
  ./ذا��م دھ�ن �� را #� �ل.دم�"	�د

�� �"زه، ?ذا �رام �� ��� ز���� رو ام �و�� ���?ر زن �� ��4�ا از: /6ت	� 

  . /ردم $� $طو�1 ی را�ط� �� د���ل �� ھ	ت $�د�. �دم

  . د��� �ظر د���د ا��4ر�ون �و د���: /6�م

�رد $� � �ھم ق�د- و ����4و.  

�و7  �L ھدف: دادم ��... ��طو�1 ی را�ط� �� ���د���ل د��� � 	ی ,��و 
  . د���� ھدف �� دن�ر	 ی�را در	ت

���  �؟�# در	ت ی ,��و	 %�1 �ب... ����ط*: آ�د �ش طرف دو �� ش�

_#$ ،�� �  . د��� دا�" �ود�ون ی�را رو ���	ب آدم �� د��� ���.$

 �ط�Jن ��ر�� $ز��� %رف #*در ھر: /6ت و. داد ��4ن 	ر �0�م د���J در

  . �وده در	ت �و �ورد در ا�����م �م��

  - ���  ؟...�� $ر�ط #� �ن ی%ر

 ی را�ط� !� ی�را ا�����ش �ن. ر�ت ھم در م�ا����. �رد $� � �ھم ره�� 
� ��! �ودم $طو�1�"$ � ا����ه: دادم ���4 ام $)�د�  .$/ر

 ا����ه ی�<�*د ا/� $ھ	� $طو�1 یھ� را�ط� آدم �� �ود ن�ا �ن �ردا�ت_

 روت �دت �و��ه یھ� را�ط� ھ�ون یرو ��� د��� "س �دم ��و��

��م ��ز  %	�ب .  

  .$�4��  ن��وھ ��م یدار.��: �د ��ر�� م�ا���� +�ق -

 ����ت ��ت �	�ت $�� �ط�Jن �وا	�م�� #ون زدم رو %رف ن�ا. ��: /6ت

  . دارم

  .م��ر/رد $��� ���ر د��� -
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��م )%�ت �رادرت �� �وا	�م�� اول.%��� ��م �وردن از �<د_ �و $و 

  . �ود �و ��ر�� ����ت ی�را �ر)ت �� ن�ا و ی�رد -�ول رو ����دم�"

 ��0�  .�دم �� ���� ام $)�د یرو 

 �وام�� $ھ�راھ./ردم $�� آ�"ز �� �� ام �و�� ی�را �	��دم �� د���ل �ن -

�� #�د ی�را.�وام $� دار�"� و $��)� را�ط� �� ����، ���ظرم �و�� ی�و 

�� دا��� �#� و ��م ازدواج �وام��. �داد �واب $و دا��م ھ��و�� �� ھ6

  . $ھ	� $���	� ��ص �و �ظرم ��. ���م

  ازدوا��؟ ����د�" �� ن�ا: دم�"ر	

  .�,�: /6ت -�طH و �%4م 

�و�� -� �   �؟��د #*در �و7وع ن�ا �� د�ھ	

��: داد ادا�� ت�-ط< ھ��ن ���  . ا

  ! +0-�؟ �دون! ����ت؟ �دون -

��د، ��ن )%�ت �ن�� یا *��د- #�د یا و-�6 و د�ر	 	�6ر���ن��ر)� ا$ 
��ر ل��%, و ����ز ی�را $+�� او�د �Rر �ن�� ن�ا در و. �0�ش و ا��4ر و ر

�� ی %ظ� #�د ی�را و ��ت ز�� ر�ز را ا� ����م. آ�د 	را?م �� دو��ره�	� 

 �� دارم�د ن�دو� ن�ا! ���وش. �ردم %�س ���	 درون را �6	م $طو�1

. دا��م او طرف از ی�د ازدواج ����د�" !� �ن و �ود $��ز? ��ران ���دس

 از $����� I�ھ ���: /6�م و �رده �رو ?ذا ظرف �%�و��ت درون را #� �م

  ! د��دار �ن

�ردم �<ذ�ت ا�*در ����دم�" �� دو�م�� �;0 دارم - �� )%�ت را%ت ��ھ�م  ��د 

����4$.  

�� $� ا	��6ده ��ص دوم ر�7�� از داد�ش -رار ���طب ی�را -�ل *��د- #�د 
�ردم �ط��ش"  ���"  �%�ر���� $,�� %�1 و �ردم .  

 ��ت��� �� ن�ا از -�ل.م��� !��ر ھم �� رو ا��4ر�ون )�د-��� $,�� ��� -

�%ت رو �ن ;Y� ��درت  از �$���� �� 	�ل ده /6ت ��م �رادرت. یداد -رار ر�

  . ی�رد ی� �دار
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 $� )%�ت $�	 ھر �� �و7وع ن�ا �ورد در $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا� #را
�رد�د.  

6�م و �ده ره�� ��*��م ��/ :  

�%ت رو $�	 ��واد �� �داره و�ود ��ر ن�ا ی�و $��) ز�#- ;Y�  .�ده -رار ر�

��رت - 	%� ی�دا��ر ن�#� ��واد �� ���	م��� رو $�	 �ن... زه�ا�  �ر ن�
 �� $و-� �ن ھ��4ر "	ر.... �ده ا���م اش �#� $%� یا  ��د ��ص %ق در

 �<د ھ6�� #�د. �رد $�� %ر�ت د	���ش دا�ت، $�	� ت��<,و او�د ��د�

 �� ��را%ت."رور� �ه �� 	"رد�د رو اون �رد ف��<ر �رام... ا�� �رده /6��د

  .د�ر	 $�� �ظر

  .ا	ت ظ����� $,�� ن�ا -

  : /6ت $�و��ھ �4ث �� 

  �$���ز �و.د�ت�د �� در #�ر#وب ن��_

  . ���	� ��6وم �� �$���ز -

  :زد ���د

 �� �$���ز.... م��ز� %رف )�د-��� ھم �� �د -رار... $��� �رو�ن �4ن $	< -

  .$ھ	�  ��� �ن ذھن... %�ل ھر �� �� �� ���� $�	� ��6وم

�رل و ��ر�3. زدم ���د ��  : /6ت. �ود �ده 

�ن ازدواج �ن ��-.  

  .دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم

��ر ��درم از ی� �دار �ظرت از و $�� ازدواج ی�وا�� #ون.... �� -  	%� ن�
 $���	� ی ���/ز ����� ل�د ��،���� ���ز رو �ن ذھ�ت و �وده یز�ا�  �ر

  . ���م �رات

  . دارم ی-و ��م %س �ن -

  ؟ی�رد ��H ��م %س �� رو ;روت ھ�� ن�ا -

- ��  
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 و �دت �و��ه یھ� را�ط� �� ازدواج... �4ن ت�ز�د/ �� رو ��ر ن�ا "س -
  .داره �رق �دن ھ��و��

�ن ازدواج �ن ��.... دارم ا)رار ��ر ن�ا �� - .  

  .ید�� د	�ور یدار ھ�وز: �ردم ل����� را	ت �� را 	رم

  : /6ت و د��� $*�+� �6س

  ؟$�� $� ازدواج �ن ��... ���� -

  .م���� $� رو  ��ھ�د �� ����ر ن�	و� ن�ا -

���	ت؟ ��4ل -   

�� م�ھ� ����$ �� 1�� ���  : �د ل��

  م��دار ھم از $����� I�ھ ��_

  : /6ت �0�م �ن�� ن�ا

 �ن از $# یدار دو	ت.... م��� دا�" ����ت  ��ھ�د �ورد در ���... ����_

   ؟$�دو�

 دو �� و $	�د/ �� -�ل 	�ل ده. �دم ره�� #�رھ�ش �� $طو�1 $%ظ�� ی�را

 �*��,م �� ی�رد از �ن....... %�1 و �ردم $� رد را $����دا��" ن�#� ��,�

��  #را؟. دادم �ر)ت �ود��ن �� $و �دا��م $����� I�ھ �ود ��	

 �� 	ر	را یورود و ھ� ",� ی��1 �� ام $ھ�راھ از �<د $و-� �ب �زده� 	�+ت

 �ن �ر/�ت، ,ش�ا�و�� 	�ت و /6ت ر��� �ب �%و ی���د و 	ر ��4ن

 �ود، �وا�ده ت�ر��د دا�� �ه در. دا��م $��ز? ��ران از ی��ر�� ����ت

 در یا ���� ���ل، در ش�0�و از �د�ر؛�ز "ول و دا�ت ی�د�ز ی��ر ی ��5,�

�رد ف��<ر 	���ش %�ل در آ"�ر���ن دو ��ن، ی ��ر���� در �را�ت ����دا، .

�ش ا����ب د�ر	�� �ظر ����,� ی�را ��ر�� ;رو�ش و ھ� �$دارا �ن�� ھ� �م 
�%ت ;Y�  /6ت. ا	ت �ن دادن -رار ر�

 �واھد )%�ت )دا-ت �� و "رده $� اش /ذ��� روا�ط �ورد در 	وا1�م ��

�رد  /6ت �و��ه ی ��,� #�د در. �دا��م $����زI J�ھ دا�	�ن �� $,���� $و

�و7. دارد و	واس�L ��ر��ردم ا%	�س #ون ��وا	�م ی� ��� ی�را $,�
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 و درس از. ر�ت $�� ����	. �دا�ت $#�دا� ی +0-� 	6ر ��. �دارد )%�ت
��ب� /ر�ت -ول �ن از و دا�ت دو	ت را $*��و	. آ�د $�� �و�ش �وا�دن 

�ش در $/�ھ. زد�� ���د �م. ��وازم 	ل ون�و ش��را ��ر !���,� �وخ 

 $� ید	�ور %ن $/�ھ و �ود -در���د �0�ش. دا�ت %7ور $��ر�  $ط�<
 ھم $��ز? ��ران. /ذا�ت $� ا%�رام �وا	�م �� و د����� را �ذ�را�م. /ر�ت

 از -�ل. �ردم $� �4ر �ردا �� �دم آ	��	ور 	وار $و-�. �ود $�و� )%�ت

�م $� د��ر �� د��� ی��ر ھر�. دا���د -رار ت�اوو در �ده��و �واد و ��ن. ر

 )�L. د���� �ن �� ��! ی�را ش��0	�� از �<د !� 	�+ت �ود -رار �����

�ن از -�ل� 	�6رش ی�را را $%وا ن�ھ� در $ر	�ورا� ���ره د��� د��ر �� ر

�م $� دار�	را از ��ھ�ر���د�ا آ	��	ور. /ر	.  

 د-ت �� و �	�م را #����م. �دم ��و-ف....د��ر ی�را +�رف از �وا�	�م $�

 و د�ر	 $� /وش �� را	ت 	�ت از ��ده و /6� و ی)دا! ��و�". دادم /وش
!��م �,و و �رده ��ز #�م. #پ از ��و�" ی�واز � �وا��� ا����ه �ت $و-�. ر

�� 	ر از در	ت $*��و	 دو��ره �و��ه یا و-�6 از �<د و����د �د، /ر 

 ا� ���ن. ��ود �ده �7ط ی)دا !� ن�ا. /ر�ت �4ل م���� یرو $�زر/

	��رد $� %ر�ت ��و�" یدھ���, یرو $ .  

���م �,و ١١ وا%د در "�ت � و د��رد ��. دا�ت ذت. دم��� $*�+� �6س. ر
� �ن. �د �زر/�ر ���دم. �	�م را #����م و /ذا��� در یرو را /و�م �ط�ا%

 �� $و �ود $ذھ� �و#! ی �ر-� !�. �����م $� $�و� �� را ���� ن�ا

�� �ودم وا%د 	�ت. �ردم $+�, را آن د��رد $� و 	ر+ت� -6ل در را د��, و ر

 "� "�ت �� را در. دا�ت -رار $��-د ��ت ���ر ا��-م دا�ل 	ل ون�و. #ر���دم

���ردن "رت �� ھ�ز��ن و �	 �م آوردن در و ھ� �<�� از $4� یرو 6م��� 

�م ا��ق 	�ت�  .ر

�� یرو را آر�� و �رده �� ���� م�"�ھ� �ن�� را 	ل ون�و. ��	�م ��ت ی 
 �� )دا ا��-م دا�ل. دادم /وش د-ت �� و �	�م را #����م. /ذا��م ھ� م�	

 %ر�ت �� را آر�� ��و�" ی���� �� ھ�ز��ن. د�ر	 $� /وش �� ی��ر�� و7وح

 �ن. �رد ام $ھ�راھ... �<د و �د ��د�ا )دا در �و��ه ی و-�6 !�. آوردم در

 ا<�ده �وق یا ��ر�� $ھ�راھ ن�ا. دم���د. دا��م 	ت����" ی ��ھ�	� !�

��),� وار�د !� �� �ود.  
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 ��5ول �� ���م ا	�را%ت %�ل در �دا�ت $��اھ�. �د �4رار ھم ��ز ��ر�� ن�ا

 	� یرو ا��ق ی /و�� 	ل ون�و 	راغ 	ر+ت �� ل،�و	� �ردن �� ����

�م،�� ��"�� $�. آوردم $� در %ر�ت �� را آر�� و ��	�م $� ��ت ی �� ر
 م��را یھ��واز ن�ا. �وا�ت�� ا����ه را ھ� �ت $/�ھ $و ��ود ی���د د��رد
0�� $,��  ر�د ���� آ�6�� ت�و7< �د�� ��+ث. �ود ��ش ذت� �� ��4د، ام 

��ر ل��%, از و ��م دور ذھ�م از را او�د �Rر ی��ر�� �	,ط� ��ران /6��ر و ر

  .�ردارم د	ت $��ز?

��دم�ا ��د در �� دن�ر	 از -�ل و �ده ا��ق وارد "وم ف�� �ردا��ن ی�را	 .

 	� ن�ا از �,�د�ر و !��زد ش�)دا زد�� ��و�" او و �ود م�� و �ش 	�+ت

�ن و	و	�. د�ر	 $� /وش �� روز� دن��� �� را 	ل ون�و 	راغ �� ر

�� ده���د $ر+,�ا� ی)دا� ��#�ل -�ل 	�+ت !�. ر	��دم ��د �� را �ود و /ر

�! ���رش � �ه �� $4,�ھ در�ت �رد. �ود�د آورده را !��م �� ر�ز را %ر
���ل در! د�	�,�� را ش���� و دا�ت �ظر ���� �� *��د- #�د �*ط $�و�%�$� 

  .آ�د $ر+,�ا�. �ردم �%�ل را %7ورش

�� ��ش را ا	��4س 	�. �رد $� � �ھم �رد. �دم ��رج ا��ق از "وم ف��	 

��� �� �,�د /�م !� ز���ش و �زرگ ا� ���ن �و	ط �دن �س از -�ل و /ر

ب ر�ز. �ردا��م +*ب � ن�ز� یرو از را ,ش�و	� $آ� ف��. زد $%ر
 ف��6 یرز. �رد ا��ره آن �� 	ر �� و /ذا�ت ز�� یرو را $��ر� �ردا�ت،

 و ده��� م�����و یرو را ام �رده +رق یھ� د	ت �ف. /ذ�ت ��م ���م از
  .دادم رون�� $آ	ود/ �� را ام �ده %�س �6س

 زدم، ���د. دا�ت � � ��ز ام ���� �� ��ل ن�او ورود ی�را را در $ر+,�ا�

��. دا�ت �وب %س��� ھم در ی��,�� از $��+ظ %�م �� $ز��� �� ا� $� �� ر
�*ل ا��ق �� را ��ت یھ� ��4. �ود�د �4رده "ر را �$را�"ذ و ھ�ل ���م $�ظ��� 

��د �رد دو. داد�د ���4 ��وان�" �� را ��! و �رد�د�  . ھم $ر+,�ا� و ر

 -�ل.... �ردم ول �دا ا�ون �� رو ��ر/�ه زده، �ش�? ��� 	ت�� �<,وم د��� -

�ن از�  ؟ی�دار ��ر ز�م،�� 	ر �� ��ت �و�� ر

 در و �ورد ز�3 ,ش��و���%$ ����4ن 	ر �ط  ر�د 	�ت ���طب ی�را  

 رھ� ��ل ن��ر !��زد یرو را �ود. ر�ت و /6ت $�دا%��ظ ب ر�ز داد $�
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 �ر���� از ش��را. �دا�ت ھم ا�م $و ��ود ��ر��ن. آ�د +�رف روز�د. �ردم

 ده�ا ���* �� و �رد د���J 	ر ��4ن �� را �$�� #�د /6�م، ���� د��ن�# ی�را ام

 ھ� "��ره ی ا�دازه. داد ر���5 را ون�ز��,و ی��. �رد ���6ت ی�د $,�� م�ھ�

 �� �ن. د��ر ��د دا�ل ی�را �$ھ� ,��� و "رده #وب م��را و /ر�ت را

  دا�ل را م���	�� %7ورش از $�و�%�

 ل�در �� را ھ� "رده #وب ش�ا�روھ� �ن�� �%و $ا�� �� او و �ردم زان�آو ��د
�� -رض �رد��ن و��رد $� �)ب وار�د �� دار،�	را از /ر .������س �� ,م� �� 

�� ده���د را او�  . �دم �,�د �� از و /ر

 در $4�	را� �ف �� ��ل $#و� یھ� ��"� �دن ده��� از $�را� /وش ی)دا

 و-ت ��ر ھ� ��ل �ردن �� ����. ��ردم ھم �� را م�ھ� د�دان و د�#�" ���� ���م

 	ر $ا), ��4ل. آ�دم $� �ر ��ر ن�ا "س از )ورت ھر در $و �ود یر�/

��ت �ردن ھم �4� �4�. آ�د در )دا �� در ز�3. �ود ��ره و I�" ھ�� آن �� 

��4 ھر از. زدم ���د$ ��ردم $� ا	�*��ل �وق �� ����� $%.  

 ��ز را در و ا�دا��� 	ر یرو را ��ل. ?ر��� �وان �رد د�ش،�د $#�� از

 �� د�	6 �رت $�. داد 	0م و �د ره�� ام #�ره �� د-ت �� %ظ� #�د. �ردم

�� اش ی�,�د �� $��4 $را%� �,وار و دا�ت �ن �� ش�زا�وھ� از �ر ن��"� $
 و "�ت �م ی�وھ� �� 1?ر ی"�ھ� و د�	6 یھ� $1ا� �� �$د�"�. د�ر	 $�
�  . ره�

�� �Y�  . ھ	�م �ون ��ھ�	� �ن: /6ت $طو�1 ر�

 %ر�ت 	�ت �و��م ��م $+ذر�واھ )دا و 	ر ��طر �� �� ن�ا از -�ل

  !�ود �ودش. زدم ���د. �د �,ب ا� ����ش

�� ن���ر ��ر�� د���: /6�م و �ده ���	 �� د	ت$ .  

  . ر�ت ��1 ش�ا�روھ�

�� $� $�وا� �ت در	ت: دادم ادا��$ �رل $و��� ی ا�دازه �� ا� ���ت ��$ 
  .	ت�� �وب

��م �)ور )ور�ش یرو را �زر/�ر ی���د �وا�	�م $��  

  .ھ	�م ن������ �ن: /6ت $�و�%� �� و آورد �,و را د	�ش
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  .�ود /رم و ط�ف ا� ����ش 

  

  . �ورا -

  . $ز��� 	�ز -��3 $,�� و یدار $-��  ا	م $,�� -

� #��ن اش #�ره $�و�%� از  ر�د ی %ظ� #�د �� /6ت $� �� دا�ت $%�
  .د�"ر �واھد ن��"� و ��1 ذوق و

  . �دم � ران... �ب ی�زد 	�ز... $و-� $و او�د $� )دا ات �و�� از: /6ت

 	�ت ی ���?ر 	ت����" �� دار�د... $و �دا��م ذھن در او از یر��)و I�ھ

  .�ود �,وغ 	رم: �ردم ��ز ��ر�� را در. �رد �و�%�م وار�د  ر�د

��ط $%� و /��د ���د ھ��ن �� و �رد 	رم "�ت ��زار آ�6�� �� $� �ھ%� 

  . ھ	�م... �ن ی��وا ��! ا/�: /6ت

  .+�رف -�ل 	�ل #�د ����! �ود "	را�� $,��

  ب. �م�� �و�%�ل -

��م؟ �4ر�# �ن: د�"ر	 و �د وارد �<�رف دون  

  . 	�ت اون �ره د��� �ژ یھ� ��ل -

   ؟$ز��� ��و�" �و -

� را $�4 ��ل طرف دو�  .م��رد �,�د و م�/ر

  . دارم $��-د ی��و�" �� ا��-م ی�و -

 �� ���� رو ��,�� �� ���ا از �<د ��ظورم ��ش؟��� �و�م��: �د /رد #����ش

  .م��رد

- ���  . ا

   ؟$ز��� ھم 	ل ون�و -

  .دادم ��4ن 	ر
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�م �د� رو ��ر�/ اوش... ز�م�� ��و�" 	�� "�F �ن-��ر $,�� ��و�" $و /ر�� 

  . �ود

 �� �و�%�ل ھم $,�� زد،�� %رف ���د "ر و ر	�. �ود یا�رژ از "ر ن������

��ر در یا ���ده �<ذب ی �4�� I�ھ و د�ر	 $� �ظر��0�ش و � �ه و ر 

  .�دا�ت و�ود

  �دم 	ل ون�و +��ق �<د $و زدم�� ��و�" اول �ن: /6�م

  .د���د

 �� وا-H در. دارم ��1�ر �و#� �� دو �و#وو $*��و	 آ�وز� �ه �� �ن -

��ب %	�ب �*ط اون �وب $و Rم��ر �رادرم� ی ���* داره، رو ھ�ش 
  .دم�� ا���م �ن رو ��رھ�ش

- ��,$ �+��.  

 	ر �ن �� $�و��� $دا�� دو	ت و-ت ھر: /6ت و �د ره�� #����م ��

  او��� �ر�ت�� �ودم ا)0... $�ز�

  . �د�� �و�ت ازش �ط��Jم �ن

  . طور ن�ھ� ��م: /6�م

  .�ورا $�و� $,�� -

  .دم���د

   م؟��ز� 	�ز ھم �� ھ� و-ت $�<7 ����: د�"ر	

  .�م�� �و�%�ل: /6�م و �رده رھ� را ��ل

�� $#���� �� �دت ���م در. ا��س ���� $�� و د��� ���� �ود، +�رف ���� 

� و زد�� �رق$ ��  .)ور�م �� �ود زده زل د،���د�� 

�ردم ف��<ر �و از ھ� �#� ی�را روز�د - ��. $ز� $� 	ل ون�و -��3 #*در 

�و �رد $� �4ر 	ور�� و ی��ز $و ید��ر �� �و دو�	�م�� ���ھ� �ن 

  .ی"	ر

  .�و� ,� ھم $,�� و ز���� ���! د��ر��، دو	ت ی��ز: داد ادا�� ��ده ��
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  .. ن��� دارم دو	ت $,��: /6�م

 ن�ر%	�ا� �ودم دوار�ا� و /ذا��� ن�ز� یرو را ��ل. زد�د ز�3 دو��ره
 �� $#�� از اول. داد $�� ���ن �ود از $��� وا��ش ن������ دن�د ��. ����د

�ردم � �ه ن������ �� �<د و �ده ره�� رون�� .  

   ��م؟ م�-� ا��ق �و ی�وا��: /6ت

��4ن $��6 +0�ت �� را 	رم و �د �%و ���دش )ور�م %�ت دن�د از �<د 

 ��+ث +طرش ی�و. دا�ت �ن �� ره�� $آ� �,وار و �ت. �ردم ��ز را در. دادم

 ی ره�د	�  دور �� را ا� ����م و �رده ��ت را آزادم د	ت. �د ام ���	ر/
��ردم در.  

  .	0م: /6ت

  .زد�� ��د -,�م ھ�وز �ن. �ود ���وع �$رزا�� او�د

  ؟$دا�� ی��ر: /6�م

 ی�ر �%4م ی)دا �� �رد ا�م 	رم "�ت �� و �د �دا #����م از � �ھش
   ؟$دا�� ی��ر: دم�"ر	

�و: /6ت و �ردا�ت �,و �� -دم م�� �$ �   ؟$ھ	

  .	0م... �������� ا	�م... �س I�ھ! �ن؟ -

 #����م 	�ت H�	ر $,�� � �ھش. �ردم ا%	�س و7وح �� را �4ش ا�*��ض

  . ���د ;��ت و د�#ر�

��  . ����ا یاو�د $� د����: /6�م آھ	

�� دم�د �ن و د�رز ش�",��4 ��ر در�� !� اش #�ره $	���  . �د 

  . م��ز� %رف د��� -

�م +*ب آھ	��. �ردا�ت �,و �� $-د��  .ر

�ت�اذ ا/� �ورا: /6ت ن������....  

 	4وت ��+ث �� $�����  � �ه �ر +0وه #ون. زدم #�3 او�د ی��زو ��

���رم از او �� دن�ر	 ی�را �د، ن������  
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6�م و /ذا��� ام ���	 ی -6	� یرو را آزادم د	ت. /ذ�ت $�/:  

��ر $#- �$ ��  ؟$

�ردم � �ھش ید�ور ��. زد زل #����م �� دو��ره  .��  .�وا�د را ���م آھ	

��4رم $,�� ��4ت از: دم�#ر� ن������ �� رو ���د �� �....  

  

�ردم �دا او�د از را د	���م.  

  م؟��� )%�ت ھم �� ���ر �ر)ت �� ���� -

: /6ت $�و��ھ ر���Y از �<د و. �ود آ�د و ر�ت در او�د و �ن �ن�� � �ھش

  . .ر	و�م�� رو �ودم $�� )دام �� �5,م، ن�ھ� �ن... ����

 $� او�د ���ر از $و-�. زدم ",! ش��را $-دردا� و ��4ر ی ����� ��
��د $� ?ره #�م ھم �� /ذا�ت،� د	ت �� را ن������ ت�%�� زود #*در! ر

�م آ�"ز���� 	�ت و �رده "�ت او ��. �	ت را در او�د. �ودم آورده�  .ر

  . ��ود 	رت یرو ��ل -

��دن �� ��,�� �ردن �� ���� و-ت� ی�را. �دادم $��اھ� م��وھ� یرو از ��ل ا
  . �دم ره�� دا�,ش �� و �ردم ��ز را $�� ��#�ل در. �ود $� ��م د���� ھم او

  . ���ر��: /6ت

 و �و��ه �$/���� �� �� دم�د #�م ی /و�� از. �ز�م %رف او �� �وا	�م���
���م /�ز 	�ت و �	�� را �#�ل� در. د�آ $� �,و ��,�� �ن�� از آھ	�  .ر

  دا�ت؟ ��ر $# �� ن�ا "	ره -

  . $�"ر	 �ن از رو 	وال ن�ا ی�دار %ق �و -

��د�ا ��وان�" ���ر.آ�د �,و�ر ھم ��ز. داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش	 .

�� -رار و ��وان�"  ر�د 	�ت �*��,ش� او از �ن. #����ش �� زدم زل و /ر

 زن آن �� و�ودم از $���. �ود �ر	��ک �ودم ا%	�	�ت �*ط �ردم $�� �رار

��م ��4ت او�دم: /6ت. داد��� ت�اھ� ���ز و "وش $��ر�� .  
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 دروغ �دوم �� -راره آد $� ن�ر%	�ا� ا1ن... �دارم ��! �� �ز�� �ن -

�و� ����ا رو %7ورت�� ��  ؟$

���  .ر�ت ھم در ش�ھ� ا�م دو��ره ��طر ن�ھ� �� �رد درک را �0�م $��

 ھم �� �وام�� �*ط... ��م �ت��و� 	ت�� -رار � 6�م، دروغ ��ت �ن.. �ورا -

�و7 ��ت رو �	�Jل ی	ر �� و م��ز� %رف�L دم�.  

 �� ��� �� �ن �ورد در: �دم ���	 �� د	ت و داده ���4 	رم "�ت �ت�

  ! ؟ی�رد )%�ت ھ�	رت

  . آره: /6ت $طو�1 �4ث ��

  .درو? و: /6�م ن���� 

��دم�ا )�ف	 .  

  رون�� �رو -

  .ام  ��د $4� +��ق �ن /6�م ��ش -

  . �ود"  +��ق"  ی �,�� ��طر �� د���.. �ب. دم�رز 

�� ا�*در... ی�<ور�� $,�� - � ن�#� زن �� �� و-ت I�ھ د���� $دو���� $%
�  . $�ز� $%ر

  . �دا�ت $��4, -

 �6ر �� +��ق ھ�	رش �� ن�ا �� $ز� �دوم: زدم �$)دا و 	ر "ر "وز��د

  !�داره؟ $��4, ����  ��د

��دم راه �� و �رده �دا �ت���� از را ��رم�  .ا

  

�و7 رو *ت�%* �راش ��م...�وا	ت ل�د ��:/6ت�L دادم.  

 ��1 او �� رو را د	�م دو ھر �ف و �ردا��� +*ب �� -دم م��.آ�د د���م ��

�م�  ./ر

  ���؟�ا یاو�د #را ��-
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-��  م��ز� %رف 

 یوزھ� در را �و�م ا%	�	�ت �د�� ��+ث #ون. �د�ز $,�4رد،��� ��را%�م
��م ام $�و�%� ل�د را او  ر�د �دا��م -)د. �ورم�� �د� �� %7ورش .  

�م ط0ق: /6ت�  ./ر

  .آ�د ��د �6	م

  . �ود �و ��طر �� -

�� ن�ا از -�ل و "و���د را �د�م ���م ی	رد +رق. �د 		ت م�زا�وھ� 

. �د $�� را	�م ی"� ر�ز ��م، دا�" �ودم دا��ن � � "� 	ر ی�را یز�د	��و

 ��ت ش���زو ��. /ر�ت را د	�م او و �رد �ر�ورد 	�3 �� �%4م م�زا�و

��. دم��و� �  .�4رد م�رھ� �ود، ��ده �ط�Jن ن�ز� یرو ��	��م از $و-

� $+و7 �� �و -�>$ �  . $ھ	

� �ود�واه �� �ن: /ر�ت �4ل ش���� یرو $��ر�  ���د�>  . ام $

�� د	ت !� %ر�ت �� را ��ل. دادم ���4 وار�د �� و ده��� +*ب را �ود$ 
  .��	ت و د��� �ود 	�ت

 ط0ق در�وا	ت... دا��م �ر)ت �� �ن ��ود، ت�ز�د/ ی�و ی�رد I�ھ: /6ت

  .�د ��وم -�ل 	�+ت #�د ن�ھ�... دادم

 ط0ق را ھ�	رش �ن ��طر ��. ��ود $�رد� ��ور. ��ردم ھم �� را م�",��4

 $,�� $آ	ود/ %س ھ��ن ��طر �� و �ودم $+)��� �ودم، �ده �و�� داد؟
�و4# $,��$ �� او و �ودم �� �	�ت دا�ت و�ود -,�م ��ش ن��ر �$ا���� در 

 $و $داJ� �� ا	ت زود/ذر $%	 ن�ا ��ود ��م. �ردم $� ��6ر ا%	�س
  . داد�� +ذا�م #ون دا�ت ت�اھ� و�ودش

  .ھ	ت: /6�م

�� ��1 را 	رم����م در �%و $,�� �%و، ی���د. زدم زل )ور�ش �� و /ر 

  .�6س �� دا�ت،ا+���د آرا�ش. دم�د�� اش #�ره

 ھ��ن �� و /ذا�ت زا�و یرو را د	�ش دو ھر آر�F �د، ل����� �,و �� و

  ھ	ت؟ $#: د�"ر	 $� �ھ� یآ��� %ن
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  .زدم "وز��د

  . ھ	ت $� ید�"ر	 $� د��� -

  .ر�ت ن�� از �%وش ���د

�و ا��... ��ود �ن $ز�د/ ی�و ی�رد I�ھ یاو�د $و-�: دادم ادا�� ��  ... $ر

�رد $� ر���5 ام �,�� ھر �� اش #�ره .  

  . او�د  ��د �6ر �� و -

  !او�د؟  ��د �6ر �� $# $<��: د���د �<د و زد ",! ھم 	ر "�ت ��ر دو

  

�	�� �ود�د$ �� و �ودم �<ذب %7ور��ن در �� یا�راد �� �دا��م، دو	���ن 
��ر�� را ��6ر ا%	�س او�د ��طر �� ��ر ن�او ی�را $و آ�د $� �دم آ��� از 

�ردم.  

  .او �� �	�ت �ودم، �� �	�ت

��6ر �ودم از ���� ��+ث ن�ا... ید�"�� ھم از �ن ��طر �� رو ت�ز�د/ �و -� 

  .��م

 ا��زه. زد ن�ز� �*��,م را ش�زا�و دو ھر. آ�د �,و و �د �,�د �� از 	ر+ت ��

 ن�#� و �رد ���ود را اش $ز�د/ #ون �ودم ���6ر او از. رد��  را د	�م �دادم
  . آورد و�ود �� �ن در را $%	

�ردم دا�" رو  ��د �6ر �� �ن... �رو: دادم ادا��.  

 از �ود، �ده ره�� اش #�ره �� ی�رد از دا�ت، -رار �*��,م �� ی�رد از �ن

 از ���ز ا�دازه آن �� �,��ت �� ی�رد از �ردم، $� ��6ر ا%	�س �� ی�رد

  .آ�د $� �و�م �د،�� ��رج دھ��ش

  .م��ز� %رف �وردش در ���.... ����: /6ت و �رد �,�د را د	�ش

  .زد ���ر )ور�م از $�	 I�ھ �دون را )ور�م یرو ی�و ��ر #�د

��م ا	�را%ت �وام��... ی�ر �*ط ����: /6�م و ده��� +*ب را 	رم .  

- ����ن /وش �*ط -�,ش $و ا   
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  .�رو �$رزا�� او�د -

 ا	�م �د�� �و�م: /6ت. 	ت�� $وا-< ���دش دادم�� ص���� �ن. زد ���د 

  . م����� ��ل یرو ���... 	رده ن�ز� $ز��� )دا یطور ن�ا رو

��,$ �� ����ر ��. د��� ��1 را �ود. /ر�ت را را	�م د	ت ا� ���ن �ط�ا% 

�م. �رد ت�ھدا ��ل ن��ر !��زد 	�ت �را. 	��دم�ا "� 	ر ا� ����ش	�� .

�ش $����. /ر�ت -رار �*��,م و �رد رھ� را د	�م��  . �ود �%��ط و آھ	�� %ر

� �ن �ود، "درم ا)رار ازدواج... �دا��م �رد�ت دا�" �� ید�ا� I�ھ  ��د -%$ 
... �<د م��رد +*د �رداد اوا�ر... �ود ی�%7ر +*د �� �*ط... �4ردم ا�����ش

  رو اش ����ر �)ف دادم، ط0ق در�وا	ت... یاو�د �و

���م... و �ردم "ردا�ت .  

  !؟...�ودم زن آن ی�� �ن ا/ر

   ؟$	�د/ ن�ھ� �� -

  . /ذ�ت اش #�ره از �و��ه ی ��;�� ی�را ا7طراب از ��ر�3 یا ��	�

�ردم اش 	�ده �و ی�را �ن: /6ت .  

  ؟ی�رد ��ر $# زن اون �� $دو��� �و: زدم "وز��د

����ردم رو ��0م ���م �ن: /6ت و د��� ھم یرو را ش� .  

  ش؟؟�ز�د/ �ردن ���ود ی�را -

  .���� دا��� �وب $ز�د/ �� �� ن�ا ی�را -

  .��4�� ���ود رو زن �� $ز�د/ طور #� ط0ق دو�م��... 	�م�� ا%�ق �ن-

  

 ی�و... ��م ف��<ر �رات ��ر�� �ت��زJ �� �ذار: /6ت و د��� $*�+� �6س
 ���� و $-��و� "ز�! �رد�ش... م��دا�� ھم �� یا را�ط� I�ھ �� +*د دوران

�م�  . /ر

�����ردم ھم �� را م� .  

  ....�ود ���ره -
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  . �د )�ف ��رم

 رو اش ���	���� �ودم ط0ق، ;�ت از �<د.... دادم رو اش ����ر �)ف -

 اون... �ن ا	م �دون ره��  $ا�;� ���	���� یطور #� /6�م ��ش. �ردم "�ره

�� یز�# ھ�ون... م�آزاد �� ��م د،�ر	 اش �و�� ��  

�$ �  . م��وا	

... د��� دو�	�م�� ا/�: /6ت �<د و �ده ره�� د	���ش �� $طو�1 ی %ظ� #�د

�  دا��� $�و���� ا%	�س اون ���ر �و، �دون داره ا��4ن در)د !� $%

 آرا�ش و ی��د ی�را رو �و... �ود�واھم �ن... �ردم $�� ��رو ن�ا... ���م

  .�وام�� �ودم

  . 	ت�� یطور ن�ا..... +�ق -

���م. �ردم $� �4ر اش $ز�د/ �� و زن آن �� ھ�وز �ن. �دم �,�د �� از 

� زن آن ی�را را �$رزا�� او�د ��0ش��. �دم ا��-م وارد. د��رد $� ��ود، $

�4���د ��ز ���� در دم،��د ��ت یھ�  ،��	�� ����ت ی ����ر ��م یھ� �0 

 را 	�زم. 	ل ون�و و ن�ز� یرو ی����6 م،�)دا و 	ر "ر و $��-د

�م ��ت یرو. آورد $� ���و�. ���6ر�ودم او از. �ردا��م	��.  

   �؟�� �رد اون: د�"ر	

�ردم م���ظ م�"�ھ� ن�� را 	ل ون�و ی ��زاو .  

  . �رو: /6�م

   �؟�� �رد اون: د�"ر	 دو��ره

  . �رو: /6�م دو��ره

 ھ�وز. $��را%� و ت�+)��� ��م، �� ،$	�� ��. دم��� ����	 یرو را آر��

  .�ود 	��ده�ا در #�ر#وب �ن��

�ر $�� %�1. ر�ت ��1 �م ی /و��. �رد ام $ھ�راھ ��و�"����6ر �ودم از � 

  .�ودم
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 �,وت $,�� 	�ن $طو	 یھ� ��ل و�ود �� ؛�$را�"ذ 	�ن و $ا), یورود

  ھ�وز ھ� �ت���� دا�ل. د�ر	 $� �ظر ��

�� ��ز �� ���ور ظرف !� از ا	��6ده ی�را $/�ھ و �ود ����ر ��م و �,وغ $

���م در �ردن �	�� و ���  ھ� �ت�

�م د��ر �� آورد، را ام �$?ذا �واد روز�د $ر+,�ا�. �دم��� �#�ل� %�1 و ر

 و دا��م دو	ت را ھ�ل ��,��ن. ��ود $�� ام آ�"ز���� ی�و �وش و ��زه
�ن -رار �%ل �ورد در +�رف ����د�"�ت ن�ا در �ود، $+� ون�ز��,و /ر�% 

��0م. دا��م $���	� د�د ام $�� و �و#! 	�ن از ھم و آ�"ز���� از ھم 

��ت �ردن ھم 	ر ی�را �� � ام $��-د ��ت از ���� ھ�وز د،��ر	 یا ����

 از. دا�ت -رار دورم ا��ق درون ���ده $��- ل�و	� ���م و. �ردم $� ا	��6ده

�ر���$� �� یھ� "رده. ��ود ی��ر ھ�وز داد، ل��%و �$�و�-� �� ن�ر%	�ا� 
�ر)ت 	ر �� �ودم زده �وک د	ت �� و ده��ر د��د یھ� "��ره ی�را را $��-د 

 د��د یھ� "رده د��ر ذھ�م یا���� در �4ر ن�ا ��م، %���ن �� ی�4ر ���	ب
  .�ود

 وار،�د "�ت از 	ل ون�و ��و�" $دا��� دو	ت یھ��واز از �<د ?روب دم

�ردا /6ت و دا�ت ب یرو �زرگ ���د !�. آ�د ن������ L�( زود �� 

�� $ز��� +�رف ���� دا�ت، $�و� %س "	ر ن�ا. ر�ت �واھد آ�وز� �ه 

  داد ����د�". �رد $� � �ھم ا�م �دون

 �زر/�ر �زر/ش ���د. �ردم -�ول �Y�ل یا %ظ� �دون �ن و �روم ھ�راھش

 �� را 	ل ون�و و �ردم آ��ده را م���	�� �دم؛ ��ر �� د	ت H�	ر $,��. �د

��ر $,�� 	�زم �ردن ��ودم �ط�Jن. دادم ی�� ��ورش درون د-ت � $در	
�� و �"ر	م 	وال �ورد ن�ا در ن������ از دا��م -)د ل�د ن�ھ� �� ���د� ا

;��ش، �واب یدر)د "���ه ا%���ل ھ��ن ی�را�0 ��� و. ���م آ��ده 
  و 	��ده�ا ��وان�" "�ت. �ردم رو�ن را ون�ز��,و

 ی�را. �ردم $� �ورد را ھ� $��ز� ب�	 آھ�3، $� ر�ز ی ز�ز�� �� ھ�ز��ن
��3 �و� در�ت و ���� آھو، ����ن یھ� $�و�� �م دا��م $	<. �ودم د

�ردا -رار ر�در/ ذھ�م از $���. رم��  ده���د را $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا� L�( 

�4رار ��رھ� و ��رھ� را او�د یھ� %رف  ر�د $��� و �ود ن������ �� �$ 
�رد.  
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��ھش �ودم و او �� �	�ت را ��6رم و ت�+)��� و $��را%� ز��ن /ذ�ت د��� 

 �ظر �� ��4ن ر�? ی��ر م��را +�,ش و 	4وت رش�"ذ ھ�وز $و �ود داده

 را �$رزا�� او�د �ن. �ود �رده ر���5 �ودم از $%� و او از �����م. د�ر	 $�

 آ/�ه اش $ز�د/ در "وش $��ر�� زن !� ی�د %7ور از ا/ر دا��م، دو	ت

��د $� ا��6ق �وب %س ن�ا دا��ن، دو	ت ن�ا ھم ��ز ا%���1 �ودم� از �*ط ا

 �ر �,و �� /�م #�د ا/ر! ام؟ $ز�د/ در اش دو��ره رش�"ذ. ���6وت $��	

�ر ام $��را%� ا/ر �رد، $� �0ش ا/ر دا�ت،���� یرا�"ذ ا%���1 �د، $� 
  . زود $,�� ��... $و �ودم %7ورش

 ��1 -,�م 7ر��ن %7ورش ا%���ل از یا %ظ�. �د �,�د وا%د در ز�3 ی)دا

 د��� �ود ���م زود�ر ��رش ا/ر �ود /6�� $ر+,�ا�. دم��� $*�+� �6س. ر�ت
�� یرو را #�-و. د���� ا��س ھ�راه ���� ���ن �دون و /ذا�	� ��� م�د	

�م در 	�ت� �ود -رار �� �$ھ� $��ز� ب�	 از د��رد $� ا��س. زدم ���د. ر

  .�د �%و ���دم و �رده ��ز را در. �رد $� ا	�*��ل �و�د 	رخ

  . ی�داد �واب ا�� زدم ز�3 ��ت -

�و� �� ن�ا: دم�"ر	 و �رده !���ر را #����م��� ��  !؟�$����ا #را 

 �ش�� �,وار ��3 ی����� دا�ل را د	�ش دو ھر ا� ����ش زور �� ���)�

��� و �رت�� و�ود ��. �ود �رده �رو��� و د�	6 یھ� $� ��م $�� ی�وھ� ا

 #�د $��ز? ��ران ���دس ،$��ز? ��ران. د�ر	 $� �ظر �� �ر �وان ���،�ر

  دا�ت؟ 	�ل

 ی�را $�و� ���و� �و دن�د... ��: /6ت و /ذ�ت م�"� �� 	ر از *ش�د- � �ه
  . �ود ���ده �	�� $���و� �� از �دن �0ص

  .ر�ت ��1 $�ر� �� م�ا�روھ�

   ؟$�دا�� �ن از �ر -�ول -��ل ی ����� وا-<� -

  ! ؟$"�� ��م: د�"ر	

�م�� را %�ش ا�� �ود ���ظره ر�? $,�� 	واش. �وردم ������.  

 ن�ا د���� �و و 	�م�� ات �و�� ��ر/ر �ن ��م ی�دآور� 1ز��: /6�م ا�م ��
   ؟$�ز� %رف �ن �� یطور
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  . ر�ت ��1 �ش ی /و��

   �"ر	�؟ رو $	وا ن�#� ھ�	رش از �و����� �رد �� -

 �� را%ت، یھ� ��س ن�ھ� در $%� ده،��� ا�و �رد ن�ا �� /ذا��ن 	ر �� 	ر

 از "ر روز و �ود ن������ %7ور از �و�م %س ��طر�>��م�" و ت��  . �ر

 یھ� $���و� ی�و... "س ید�� +طر ی�و �*ط: دم��� �و و �رده �,و را 	رم
   /ذاره؟؟ ر��Y; ا�*در �� ���� 	رو $# ���

 دار��ن�د ن�#��ر� ن�ا! ھ�	ر! �ود؟ زده �وھم. ��ر�3 #� ا/ر زد، ���د

  . �ود

   ؟یدار دو	ت $# �و -

�� ��1 م�ھ� �����  . �4ردم اش ��ر�� و-ت I�ھ دم��� �*ط �ن: /6�م و ر

��  .�دم ��ون ��ت �و �م�� �ذار: �د ل����� �,و �� $

  

 م�� و �رده �م را #�ر#وب و در $��),� ر�ت، ��1 را	�م یا�رو �ردم، ا�م
  . �ردا��م +*ب �� -دم

 $	�د/ �� و ���	م�� رو �و ی-ر�زھ� �ط #ون... ��داز د	ت رو �ن: /6ت
 "ر �واب �� ا��ظ�ر د��� $�4�� $�و� $و-�... ��م رد از�ون �و�م $�

  . $��� دا��� ھم ط�ت��

... �ب... داره +وا-ب -ر�زھ� �ط از �دن رد ���� %وا	�ون $��ز? ���ب -

  داره؟ $��) ���و� �� ل�د �� دار�د ن�ا

���م +*ب $�� و آ�د �,و $� ھ�وز. داد ���4 در #�ر#وب �� را ش���زو. ر

  . �ود دا��� � � �,وار ب�� درون را ا� ����ش

   دا�ل؟ $�� د+و�م ی�وا���: /6ت

  . ���	م��� رو ��� �ن -

 دا�ل او�دم $� �ن... م��دا�� $��4, ا1ن ی�رد $� -�ول رو ����دم�" ا/� -

  .م��د�� !��ر ھم �� رو ���ت و
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 �وش. �دم ره�� اش #�ره �� ی��ر�� د-ت �� و �رده !���ر را #����م

-���  در $)6� ن�#� �ردن ��ر ��! �

 $7�� یا #�ره و. �ود ی���ر ف��و) �ردا�� ��ود، در	ت $,�� او �ورد
  ل�د. زده رون�� یھ� /و�� �� �4ل

 ره�� $/و�� ی���. �ود $�وا� �م و $�	�  و7وح �� #����ش ر�ز $�ھ�	

 ده��� و �و#! ی#���� �و��ه، $����". روزه #�د ش�ر �� �� دا�ت ر�3

�و��ه $,�� ی�وھ� ��،�ز یا���� �� "�ت �م یا�روھ� ره،�� یا -�وه ر�3 �� .

 )ور�ش در �دھد ز���� و�� اش #�ره �� �� یا �ر�	�� و ��ص �4�� I�ھ

  . �د��� ده�د

  .��ش )�دق: /6�م

�� �Y�م ھم رون�� ی?ذا از... �دا��م ��م... �ودم ����: /6ت $�و��ھ ر��% 

  .�وره�� ��م

�م +*ب آھ	��. �ود )�دق�  . ر

��رت �� %وا	ت -�  . ���� ر

 از.. -ول: /ر�ت ��1 $�� و د��� رون�� �,وارش ب�� از را د	���ش ���1ره

  .$���� �ون�"� �ن �� ا+���د

 ی ��,� و اول روز ی ���ده �<ذب $رھ�� یھ� � �ه از ر�? ��. �ودم دوار�ا�
��ر I�ھ. " �دم ��ون ��ت �و �م�� �ذار" � او از ی�د و 	ت����� �0م و ر

�� �ودم ده��د� �� �رد ن�ا �� �ر�وردم د�<�ت �<داد �ردم $� �را�وش د���� ا

�م ���ر راھش 	ر از. ر	د $�� ھم د	ت !� ا� ���ن ی ا�دازه�. �د وارد. ر

 ن�����را �ود یا ا%�*��� ��ر $,�� %�1 ام $را%� �,وار و �,وز �ردن +وض
�م ده���د را ام آ�6�� ظ�ھر� د؛�#ر� ���� ���م در #����ش �� دم�د. /ر

  .��ود �و��4���� و ق�د- $,�� � �ھش

  .��-��  ی �و�� -

�م، آ�"ز���� 	�ت و داده ��4ن 	ر ش��را �%و ی���د �� �واب ی�� �� �   ر

  .ده�� ��زه ل�و	� ی�و �*ط ����ا: /6ت
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 ھ� $��ز� ب�	 �ردن �ورد �� و �ردا��� را #�-و 	��دم،�ا ��وان�" "�ت 

  .دادم ادا��

  ..�رغ ��م $��ز� ب�	 -

 یا����. دادم�� ر���5 اش #�ره �ورد در را �ظرم د���. ر�ت ��1 ش�ا�روھ� 
  !�ود ��ص ش�ا�روھ� یا���� م��0

 زر��ر �� �#�ل� ی�و 4ردم،�� �ر�ب رو ام �و�� دا��م )�L از: دادم ادا��

  .��ش �دا��� �<�زه ا��ظ�ر... یاو�د د+وت �دون �و و �دارم آ��ده ی?ذا

 د�	< �;ل �ود، $ا)�0 �%�د �;ل م��را $��ز? ��ران ���دس ،$��ز? ��ران 
 او�د. �ود �ر)ت !�  ران�د �� ��6و�ش ���� ؛$�<�� %	�م �� $دو���ر

  .�دھم -رار او �ر�ا�� در را �ر)ت ن�ا �د ��+ث �$رزا��

  

 	�1د ا/� ��)وص �م�� ���ر �رغ ��م $��ز� ب�	 �� �وب $,�� �ن: /6ت

���رش در ھم یراز�� ����.  

 ی�د�ز �و�� �� ا� ����م �� � �ھش. 	��د�ا ��وان�"  ر�د 	�ت �*��,م
  . �ود ھ�راه

��م $� ا�7�� ?ذا �� -�رچ �� #�د ���م 	��وت �� $و �دارم /و�� - .  

 - �+�� .  

��ر $را%� �� $��4, د�ر	 $�� �ظر ����0�م و ر ��  .���د دا�

  ...��4�� دم  ��د ی *��د- #�د �� ی#�: /6�م 

�رل... ��ش را%ت: �ردم ا��ره ھ�ل دا�ل ی���را%� ��ل �� 	ر ���� ون�ز��,و 

  .داد�� ��ون �و���ل ھ� ����ل از $4�.... او���	ت ھم

 Fش دو ھر آر�� �وب �ر)ت �� ن�ا: /6ت و /ذا�ت ��وان�" یرو را د	

  ؟$�� $�� ا	��6ده ازش #را.. ��� ��ر�� ����ت ی�را

�� ��1 را 	رم �   #����ش �� زدم زل و /ر

  ؟ی�دار �ن ����ت �� $,���� I�ھ �و $<�� -
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� اون �ن -����$ �����ل )ورت �� رو �دم ازدواج ����د�" ��ت ��� ��+ث  

�ر�� ����ت از و دارم �و از�  

�و�J ی�را ت��و-< �� ن�ا ا�� ��م $� ا	�*��ل ھم .  

���ش -��ل ظ�ھر �0ف �ر �رد ن�ا درک. �ردم � �ھش $طو�1 $%ظ�� ی�را 

��ر ��,$ �  .��ود ھم $را%

  . �6�م���: /6�م 

   $��ھو�: /6ت

  .دم�� /وش... دو�م�� -

6�م ��ت رو ���/6�� �ن -/ .  

�� یرو را #�-و�� را آ�4ش آوردم ��طر �� $�و��ھ �4ث از �<د و �رده رھ� 

�دام دا�ل ���  . ام /ذا��� �ت�

  . � و ھ� $� 6�� از 1�%: /6�م

 ش�ا�روھ� �ن�� ی�%و ا�م. �ود او �� %وا	م آ�Rش آوردن رون�� و-ت
 )%��. /ر�ت �4ل ذھ�م در یا �ر-�. �رد �� ���� $�� را #�-و. ��	ت

 م،��ود ��	�� ھم �*��ل $و-� ر	�وران، دا�ل -�ل، روز #�د از $��) یھ�

  .آوردم ��طر �� را

�ردم دات�" ��م �4ر �وام�� م�ز�د/ ی�و ���6وت و د��د آدم �� -.  

  #را؟-

  .�داره $��) ل�د: ر�ت ��1 $�ر� �� ش�ھ� ����

 ھم $,�� �� � و $,�د1 از: /6�م و ����ر آ�4ش درون را ھ� $��ز� ب�	 

��د�� ��ص	 .  

- ��  .ی�4رار یآد��� از... ام �	

�ردم ��ز را آب ر�� و /ذا��� �!�	 درون را آ�4ش .  

 ی�4رار ا/� ���م، ���* �;ل $4� ا/� ،$�� �	�� ھم �ن از ا/�: دم�"ر	
  ؟؟$# و-ت اون. �ودم
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  .م��ود  ��د و ��ر �� ��5ول و  ��د ی�� �� ا1ن ی�ود ا/�: /6ت

  

 $/�ھ $و �و�� $,�� )دا-ت: /6�م و �رده ھ� $��ز� ب�	 ��و�� را � �ھم
��� ��ده ���� ی)دا. م��ر�� ز�ون �� رو ا��4ر�ون ی ھ�� �داره $زو� و-

 �� را ام ���4. زد�� ���د. �ر/ردا�دم را 	رم و �	�� را آب ر��. دم���

���%ظ� !� �*ط %ظ� !�. م�زد زل ھم ��. 	��د�ا )�ف ھم او. دادم �ت� 

 از. ��ردم ھم �� را م�",��4. �ود 	��ده�ا او ی�� �� �$رزا�� او�د �وا	�م

�! ��طر �� �$رزا�� او�د !� م��را �� $دا��� دو	ت و ���ز یھ� %ظ� 
��6ر. �ردم "�ت او �� و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م.. ا%	�س 	��ت� 

  . �ود ر���"ذ �%�ل �رزخ ن�ا. دا��م �ز�� %7ورش �� و �ودم

�4ر $# ��: د�"ر	 �$ ��   ؟$

  .آوردم رون�� وان� دو �ت���� دا�ل از

 "س. ���م )�دق ا�دازه اون �� ا��4رم �ن�� ی�را �و �;ل �و�م��� �ن: /6�م

�ر��L ��وردش در دم�ت ن�دار# ی#�...��4م )%�ت 	؟یدار دو  

  . آره... ر��  �د� -

 �� ���� را وان� دو ھر �� دم�د. /ذا��م ��وان�" یرو را ی#� یھ� وان�

�رد .  

 ��.. ھ��4رام از $4� ازدواج 	� رد... د+و�م $���و�  ��د ی ھ6��: /6ت

  .��� �ن

��، ��1 را	ت یا�رو �� و /ذا��� /�ز یرو را �������ھ��ردم � �ھش ر .  

- �� ا/�.... ھ��4رام از $4� ازدواج 	� رد. د+و�م $���و�  ��د ی ھ6

  . �م�� �و�%�ل $�� م�ھ�راھ

  . دادم ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم

��م $� �4ر �وردش در - .  

��4ر -� .  
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 ش�#� وان� �� ھ�راه ��م،�ر �������ھ داغ رو?ن دا�ل �� را ھ� $��ز� ب�	
�4 �ت���� �� را R�رش. 	��د�ا ام $4��زد در و �د آ�"ز���� م�%ر وارد�� 
  . ا�دا�ت  رش�د ی"� �I یرو را را	�ش ی"� �I و داد

   ؟$�� در	ت ی�,د ",و $��-�: /6ت

  . دادم ��4ن 	ر $آرا� �� و ر�ت ��1 �م ی /و��

   ؟ی	�ز -ر�� -

  . زدم ",! �وا�ش در

   1زا���؟ -

  . آره -

- �� 1�% �,�  ؟ی�رد در	ت "�#� 

��رو� ا��س ی�را �� �$ز����� �;ل. �ود �ده ھ� �#� "	ر ������4�$, $ 
  . زد�� �رق $�و� از #����ش و "��م��

�رد�د ف��<ر ازش ھ��... ��ر �� - .  

  .د��� $را%� �6س

  . یدار �رادرزاده �و: /6ت

�رد $� � �ه ره�� �������ھ دا�ل یھ� $��ز� ب�	 ��.  

  

  . ا��س و د���... ����� و +�رف... �� #��ر... آره -

  .-�د �دون د،��و� را وا�ش� �ت��%�و از یا �ر+�

�������ھ �ت��%�و زدن ھم از د	ت ��   $��ز? ��ران: زدم ش�)دا و ده�

  . د�#ر� #����م 	�ت و �ده �دا م��وھ� از 	ر+ت �� � �ھش

  !ی�رد �� ���� رو �ن ی?ذا ظرف $%� ر	�وران ی�و: /6�م

  ./ر�ت ��),� و داد رون�� )دا �� را �6	ش 

�و: 	��د�ا ��وان�"  ر�د 	�ت  ���  .ید�
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  .د�ر	 $�� �ظر �� را%ت -�ل $*�د-� ����د. زدم زل )ور�ش �� ���ظر

  .�ود �داده ا���م در	ت رو ��رش /�ر	ون اون -

  و-��؟ $,��: دم�"ر	 

  ! �ود ق�د- و ��ظم و	واس ��. �رد $�� � �ھم 

��د ا��6ق ��درم �رگ از �<د -�  . دا�ت و	واس ھم اون. ا

  .دادم ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم

�رش -����ر $,��  ��*ط او�دم �ر "	ش از ا�� 	ت�� $را% 7>�$ ���  ... و-

��ر داد�ش د -رار ���ر �%ت. داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش � �� $در	

  .د�ر	 $�� �ظر

  .م��ز� %رف ا1ن ن�ھ� �وردش در 	ت�� 1زم: /6�م

  .�و�� -

�ت در ی��ر�� $را%�% ,�  . آ�د و�ود �� �د�ش $

  .ی�د ��م رو -�ر#�� �#�ل� دا�ل از ���� -

��رش �� %وا	م��رد ��ز را �#�ل� در. �ود ر .� د�#ر� �ن 	�ت � �ھش $و-
. دادم ی�� �#�ل� درون د-ت $� و ی	ر	ر $,�� را م�دھ���ر آوردم ��طر ��

  .��ش را%ت... و �ده �ن �� رو -�ر#�� �*ط: /6�م و

��  . د�ش�د��� و �ود �#�ل� در "�ت ھ� $��ز� ب�	 �دن 	رخ ز��ن 

 ��%�� $�. دا�ت �ز�� $��� ز�ر و د-ت �و��، $�� $��ز? ��ران �� آ�دن ���ر
 ش�" و -�7وت %ق �د�ش �و��ه روا�ط ��طر �� د��رد $� و د�ر	 $� �ظر ��

 /ر#� �ود، 	�ت $�� او �ورد در �و� رم )6ت �ردن ��ر ��. �دا��م یداور

 یا��ظ�ر از دور ت���)� �� ن�ا �دون م،��رد -رار �ر ار���ط ھم �� $	�د/ ��
�د $� ا��6ق ��ن �ن����� و �ردا��� را	ت �� -دم دو /�ز �*��ل از. ا$ �� 

. دا�ت ی�د $ر� م�� و داد�� %ر�ت 	ر+ت �� را د	���ش. �دم ل����� "�,و

  !�ود؟ ��م ا�دازه #� �� د�ر	 $�� �ظر �� ��د و �و�%�ل �� ن�ا
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� ره�� #����ش �� و داده ���4 �ت���� �� را "��م �	ت، را �#�ل� در $و-

 $%	 و ر�ت ن�� از آھ	�� آھ	�� )ور�ش -�ل ی %ظ� #�د ت��د. �دم
. آ�د �,و �،�;�� #�د از �<د. /ر�ت �4ل اش #�ره �طوط در آرا�ش ����

�� و �%4م �و��ه، �$/������)ور دادم ا��زه. 	��دم�ا %ر�ت $�! ھد���د ا 

 !� در. �ود او ����ت ی�را $���	� ت��و-< ن�ا. دارد ی�رو�" �ر)ت ��د
�رد $ط ��ن�ھ� � �ه در ا�*ط�ع ��د�ا �دون را ��),�. �د ��و-ف ام $-د�.  

�� �Y�  .دم�د �و�� اون ی�و رو $ز���  �ن و ی��ود �و: /6ت $طو�1 ر�

  

 یرو را او و �ده د وارد در از $و-� زد؛�� %رف دار��ن�د ن�او �ورد در
  � �ھم ره�� و �ود 	��ده�ا وان�ا

. دارد $��6و� و �<�� #� ذھ�ش در �,�� ن�ا ��ودم �ط�Jن! $ز��� . �رد $�

 $�� �6س. /ذا�ت �ت���� یرو �د�م طرف دو را د	���ش و �د ل����� �,و ��
�� �دن �س �� وا��ش �وع ر�در/ ذھ�م ���م و دم����. �ود او �و	ط ام $ا%

  .�ود یا ا%�*��� ��ر $���و-< ن�#� در �ودم دادن -رار

�ن /�ز از -�  .�د�� �و�م /ر

 ی�را $��0 و �ود ���ودآ/�ه وا���م! دم���د �ن و داد ����م را ش�ھ� د�دان 
�رش�� ����� )ور�ش 	�ت را ام ا��ره ا� �ت. زد ���د. �دادم ا���م 

�م��0�م ت��د �ود، �م یرو ھ�وز �� ی���د و ��ده آن از �<د د��رد $�. ر 

� یر/ذار��Y; ��ن �ن�� ���	ب ی ��),� ��د�ا ی�را�� ھر در ا�� �دا�ت $

  .دادم ا����ش )ورت

  . یداد -ول �و! �ن ��H رو %وا	ت -

�ردم ا�����ت ��طر ن�ھ� ��... ھ	ت %وا	م: /6ت و 	��د�ا )�ف .  

�م �� ھ�ز��ن. �ود ��),� ��د�ا و-تRت %ر�	ردا�ت +*ب �� /�م !� /�ز، �.  

�ن %وض اون اول ی %ظ�: داد ادا�� ��� د�ر	 $� �ظر �� �د $,��.. /ر
 از... $��� و /رد �� �F ی���,و I�ھ �دون ز،���� و �ر�ب ی �و�� ��..... ا��

  ...یاو�د �و �<د... �ده ��و�م رو �و�� ی�� ھ�� �رادرت �وا	�م -)د

   ؟ی�رد $� �4ر $# �� �ود، ب�+� $,�� اول ی %ظ� #�د اون )ور�ت %�ت
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 �� �ود، داده ���4 ��وان�" ��. دم�#ر� او 	�ت $#و� �زرگ -��ق ��

�� �ده !���ر #���ن �����م $��  .دا�ت �ظر ر�ز را %ر

  .ید�ر	�� �ظر �� پ�� �وش ی�د�ز �ودن دزد ی�را �و: /6�م

  . ر�ت ��1 �ش ی /و��

  .رم� �� ���س �رادرت �� �ردا: /6ت

 ی���ر ��د�ا ��+ث �4ر ن�ا و �ود؛ ی�د $,�� ����دش�" �ورد در او
� دا�ل از. �د ام ���	 ی -6	� در �%	وس�#�$ �����ده ر�?��,  طرز ��  

  . آوردم رون�� �رغ ��م دو د،�ر	 $� �ظر �� �ده ی��د ط�*� و ��ظم یا

 $� �6)ل $+رو	 �� 	ت،�� ھم ی���زد �� ی�ز��... م��� ازدواج زود $,��-
���م و م�ر�/ .  

  ./ذ��م ���رش از

 �ن �� ھ�ز��ن. �4ن ی"رداز �ل�� ش�" �4ردم -�ول رو ����دت�" ھ�وز �ن -

  . �ردا�ت -دم /�ز 	�ت

  .ی�دار ����دم�" رد ی�را $,�د I�ھ -

  . . دارم -

 ����دم�" ا1ن ن�ھ�  ��د ی ھ6�� ی���. �4$��� ��رو ن�ا $و یدار ����، -

 آ�ر و ت��وا	� �ر �م�� +�وم �� �و�م�� ز�م�� %رف �رادرات �� �ن، -�ول رو

�����م و م�ر��  �6)ل �را	م �� ھم  ��د ھ6.  

 -�ر#�� و $��ز� ب�	 یرو ����،���ھ درون را �رغ ��م دو ھر ���د ��

��  ؟$را%� ن�ھ� ��: /6�م و �4	

���	ت؟ ��4,ش... آره: ر�ت ��1 $�� ش�ھ� ����    

�ردم � �ھش .  

 �� �رام  ��د ھ6�� آ�ر -راره �و و-ت اون �رده �وت ش�" ��ه 	� �ن ��در -
   ؟یر��  �6)ل $+رو	

�� اش #�ره %�ت$ 5��رد ر�� !  
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 ھم  ��د 	�ل !�... �ن ی �و�� یآ $� �و �<د و ی�%7ر +*د ��... �ب -

  .م�ر�/ $� $+رو	

  . /ذا��م را �������ھ در

  .ا	ت ا%�*��� �$�ورا �� �و7وع ���م -

  . �داره و�ود �� ازدواج ی�و یا ا%�*��� ی �4�� I�ھ -

��,$ H%4م و -�ط�0م ن�ا � یرو /رد و ��ت ��*�ب دو. آورد ز��ن �ر را 
���  .آوردم رون�� #� �ل و -��ق د	ت دو ��و دا�ل از و /ذا��� �ت�

 یدار ا1ن و ی�رد ی�وا	� �ر ازم �ون دار�د ن�	و� ی�و �� ن�ھ�: /6�م 
��ر �ورد در�G و +*د 	%رف $+رو �داره ��ده. $ز�� ...�$ �� ن�ا 1�% 

�رده؟ ازدواج یطور!  

�ردم ���*ل وو����رو دا�ل �� م��	�* را 	� ! ��4 #��ر  .  

- ��� ا/� $% 1�% 	� �ودن ا����ه �ر ل�د ���� �4رده ازدواج یطور ن�ا $

  . 	ت�� م��)� ن�ا

 ��وان�" یرو و آورده رون�� را $#و� یا -��,�� ر�ز ��و دا�ل از. ��ود ��

 -��ل طرز �� یا -��,�� ر�ز �ردن �� ���� ی�را وا���ش. �ردم "ر��ب

  .�ود H�	ر یا �0%ظ�

�� م�����	 رو  ��ھ�د... �ود ن�ا -رار�ون: /6�م و ده��� $*�+� �6س �� 

�(�  . 	ت�� �;�ت �واب زو�� در	ت م��)� ن�ا... م�ر��  در	ت م�

 #�د ؟یر��  رو �ت��)� -راره $�: /6ت و �د ره�� #����م �� %ظ� #�د

� ����ت ن�ا ی�را روز��  �؟�

  .دم���� $�� را ا)رارش

�ردم "�ت او �� ،دو�م���.  

  

 د-ت �� ن������! �ود ��1�ر �و#� دو از ��ر�� 	ور�� $*��و	 آ�وز� �ه

 در و داد ی�� �ھش�	 ی"رادو +*ب $)�د یرو را ��ور دا�ل 	ل ون�و

 ��واL7 و ده�#�" ھم در و /�3 ��0�ش. زد %رف و-�6 $� ر��	 طول ���م
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� ن�#� �ن�� را او �� ن�ا از و �ود�د��,� یا %ظ�. �ردم $� ذت ��م، ��ف $
. �د�� ��رج دھ��ش از 	ور�� ا	م �<د یا ��;�� و �رد $� )%�ت ن���ز� از

�ن و ��ر��د �	�ن و�ود �� �م�ا�� +دم %س از $���� �� در، ره�د	�  /ر

�� و ل�ا�و�� $�زر/����د �� را راه از $���. دا�ت ر�ط ن������ $را��د/ ا �� 

 �ن�� �م ی��7 از �,ش�ا�و� ت�ھدا ��5ول را  ر�د $��� و �رد $� � �ه �ن

  .�ود ������� ���*

���,و �ه�	 ی ���ز� "س در �$ط0 ر�3 ��"  	ور�� $*��و	 آ�وز� �ه"  

�� و ر�3 �رم ی	� �� ی��� �� ط�*� #��ر �و	�ز 	�����ن. �ود �ده �و�
 +�ور �ه�	 و ی�,ز �زرگ یدرھ� از را ,ش�ا�و�� ن������. �زرگ �$ھ� "��ره

 "	ر دو آن یرو � �ھم و �ده �ده�". �رد ��و-ف د�	6 یآزرا "�ت و داد

 �6ر��ن دو ھر دوش یرو �دا���د، 	�ل ���زده از ��ر��. ���د ;��ت �و�وان

 ��م �� $4,�ھ �وش د��ر �ورد در �,�د ی)دا �� و �د�� ده�د ��ر�/ ��ور

�رد�د $� )%�ت �ر1ن!  

  

 ھ�� �ورد در و زده زل #����م �� 6��،�� ی ره�� � �ه آن و ��ده �� ن������

�و7 �ت��زJ �� ز�#�L ��ن�ا: داد ���ن� ��ور��... �رادر	ب ذره ��.. 	و �# 
	���	  یز�# �� �� ���1ره د���� $و-�... �و�ده ی�<��ر �،��و� "	ر $و

 آ�وز� �ه �� داد ����د�" �ودش ���م رش� �" �وام�� و دارم +0-� وا-<�

  ذره ��... م���داز راه $*��و	

  .... ا	ت وو���د

�رد ا��ره 	�����ن ��.  

  .داده ا���م �ودش رو ����ا 	��ت و $طرا% -

  . ر�ت ��1 در�� ن�آ�ر �� م�ا�روھ�

6�م: �رد ت�ھدا یورود در 	�ت �را ��ده ��/ ��  . ا	ت وو���د ذره �� 

 "ر �*��,م $	�  ��وان�" یرو. م�	��د�ا $�� و رو�ن و �زرگ 	�ن �ن��

وگ و �رو�ور از �ود����  

���م - ��	0����ر��د ا��ق ن�ا...���� ل���4 ��1 ی ط�*� 	� ی�و  .  

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 389

 ی /و�� ی � � دو در ی��1 �$ط0 "0ک یرو ق��	�<, �ط ��"  ت�ر��د" 
�رد �ود ��و�� ��;�� #�د ی�را را � �ھم 	�ن .  

  ... ده�ا	�� ا��ق او��� -

. �د ���دم ��+ث"  د�ا	��"  ی �,�� آوردن ز��ن �ر و-ت �0�ش ?,ظت

 /وش ��"  د�ا	��"  ا��ق ��ز ���� در �ن�� از ��ده و /6� و ف�7< ی ز�ز��

  .د�ر	 $�

  : /6ت و �رد ا��ره 	�ن  ر�د ی /و�� �� د	ت ��

 آھو د	�"�ت د���... داره ھم �و#وو ی �و�� �� ا	ت، آ�دار�و�� �� اون

�� ا�*در $��� +��*ش زود $,�� ،$�� ا��%�ن رو ���وم ������ !  

. �4ردم درک دم،��� �*ط را"  ���وم آھو"  از �<د �,��ت. آ�د ��د �6	م! آھو

�� را آر��م �� آ�دم �ود �� $و-�. �وا	ت آھو ����ن دم� 	�ت �را و /ر

�رد $� ت�ھدا 	�����ن $دا�, آ	��	ور .  

- �� ,�$ �  ......م�دار ا<�ده �وق د�ا	�

 �ود دا�" �0�ش %ن در"  د�ا	��"  ی �,�� �ن�� در ھ�وز ?,ظت و ��	�ر آن

 و داد ��4ن 	ر و. �رد $وا-< ی��د� ��و�� را ذھ�م از ی��ر�� ��ش ن�ھ� و
�رد رھ� را د	�م :�� %رف ��ر�ون $و ھ	��د �وون $,�� ھ�� �� در	

  . �داره

 از $���0 ی�وا و داد�� �ردا�� +طر ی�و. �دم آ	��	ور 	وار او از �,و�ر

  . �د�� ده��� ون�و و ��و�" یھ��واز

�! +��ق -راره. دم�� ھ�دار ��ت - !� $,�� ��... $�� ����ا یآد��� 
  .م��و�

  . -�ل 	�ل #�د +�رف ���� دا�ت، �وب %س ن������. دم���د

  د؟�د�� آ�وزش �$	�زھ� #�: دم�"ر	

  . زاد�آد� �ون �� �رغ ر�� از -

... $��4 رو �4رش �� یز�# ھر: داد ادا�� و د���د ام #�ره ��<�ب %�ت ��

  !ش�ا�د �زرگ..... ����ا�د �زرگ آدم $,�� 	ور��
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�� ا	ت وو���د ذره ��. 	ور�� و �ودم س��در ی�را ا��ق �� �4ر �� �ن -  

  .�و�� $,��

 م�� �� �و#! و رو�ن ی �%وط� !�. م��د �ده�" آ	��	ور از اول ط�*� در
 �� /,دان دو و وارھ��د �� "و	�ر دو �زرگ، یھ� "��ره ���ر $را%� �ه�	 	ت

�� 	�ز و �زرگ ی�ر/�� �7��رد $� ن�د�� را  .  

 یھ� ��6وت ی	ر �� �� ��	ت ن�ھ� ���� *��د- ھم ��1 ی ط�*� دو -
  .���� س��در $7ر� ی	�زھ� �� ن�ا... !��و#

 �� �  .دادم ص���� را درام و دف ی)دا $	�

  

��� $,�� )دا: /6�م �	��، در #��ر آن از $4� �� �دن !��زد �� ھ�ز��ن !  

  ی%ر��� یو�ا	�د �� %د در �� ن�ا: /6ت و /ر�ت ��1 را 	رش

  . دادم رو �ش��ر� �ودم. ا	ت �ده ی��د ق�+�

�رد ر�3 "ر را ���دم دو��ره ش�)دا ?رور و ?�5ب ��د .  

�ر ��م ھ�� از و - ...  

 و )دا �7ط یو�ا	�د �� ��: /ر�ت ��1�ر را 	رش و �رد )�ف را ��رش
,�$ ����وق ی)دا�ردار زات� ��  .م�دار ن�رز��ز ی�و یا %ر

���ر���رش و �0م ر�در/ �وب %س $�, و ?رور و $��� �ود�زرگ و ا� ر

  .�ود

- ��,$ �+��.  

  ! م�ا دو�� �� ���ن �ل ی�و ��..... دو�م�� -

  .دم���د )دا $� �و�م %س ���م ��

� آ	��	ور 	�ت دو��ره�  . م�ر

��� ی	�زھ� ��)وص ��1 ی ط�*�: /6ت و داد ���ر را 	وم ی ط�*� ی د
 ��ت رو ��ص ی�� �� �وام��... ی��د ی	�زھ� ھم آ�ر ى ط�*� و ��زھ

  .�دم ��ون
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 $���0 $آ� $را%� 	ت م�� 	وم ی ط�*�. �ردم �رک را آ	��	ور 	رش "�ت
 ی"و	�رھ�. -��ت �,�د و 	�ز ی����و �ش و یا ���� /,دان دو �� و دا�ت

 %�ل در �,�ر ��ن�� �ن�� ا	��د و دا�ت ون�و ر��)و �ود، ���6وت ط�*� ن�ا

 ��ود؛ $�زر/ $,�� ا��ق. �رد ��ز را در ن��ر !��زد. ����#� �وا��ن

��� $)�د #��ر ر�3، �رم یوارھ��د	� یرو ���ده ره�� و�	ل�و دو ،$
�ر#� #�د درو�ش �� در �دون و �و#! ی ط�*� دو ��د ��ن،�ھ� ��"� 	�� د

��ب، #�د �ت،��وس /,دان !� ���  .دا�ت -رار ید�	6 ی���داد و 

�0س ����ا: /6ت �Jو� ...7>�$ ��� رو ا��-ت $	�+� #�د ا%	�ن ����4 و-

 ;�ت �<داد �����ز/ ���د، $� س��در و ون�و ا��را و ا%	�ن... ��� ا��5ل

��، ��1 $,�� �ون ون�و ی��������� �د�� ش�" $/�ھ ر ��	0��دا�ل ھم ��  

  ... ���ور و ���د $� دا�"

�م ��1 را د	���م�  .�د 	��ت و /ر

�و - �  ! ���؟ �0س ����ا $/6

  . ��د آره -

  ! ام �رده 	وال ر�ز را $�دھ �و7وع ا� �ر آورد ز��ن �ر #��ن را �,�� دو ن�ا

  ........ �ز�� %رف ��ھ�ت -راره 	ور��: /6ت و ��	ت $)�د یرو

 ادا�� و �د �� ���� $)�د یرو $�� آورد، ��طر �� را $�و7و+ ا� �ر �<د

  . زدم ��ت رو %رف ن�ا �ن � و ��ش: داد

�م �*��,ش $)�د یرو �ود ���م م�زا�وھ� �وان �� ن�ا از -�ل	��.  

  �؟���ر ����د�" �� ن�ا: دم�"ر	 �ردد

-���  ����؟ � و 	ور�� �� �*ط ا

 ز�ا�  � 6ت! 	ل ون�و س��در ����د�". دادم ��4ن 	ر �;�ت +0�ت ��
  . �ود

�رده د+وت ھم رو د�ا	�� ھ�� ��،�ر�� ازدواج �را	م  ��د ی ھ6��: /6ت ...

 ھم اون از �<د! ارو"� دور 	6ر �رن ��ه !� -راره "وداره، $,�� �وھرش

  ....�� �� �ر/رده �ده ا��زه 	ت�� ���ص
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 �� ذھ�م. �ردم $�� درک و دم����� �*ط را ن������ یھ� %رف از $���

���د �� �ن،. ���ت �ل�� 	ر+ت  

 و 	0م آ�وز� �ه، و �� �دن وارد ����، از �روج %�ل در )�L ٧ 	�+ت
 ی ��زاو م���ظ ،$�وا� �ت آ�وزش ھ�ر�وھ�، و ھ��4ران �� $"ر	 ا%وال
 از د���� و ن��%	 ھ�، م�	 یرو آر�� دادن -رار ی�را ھ�ر�و د	ت

 داده رون�� )دا �� را �6	م! دا��م؟ را ��ر ن�ا ا���م �$�وا�� �ن....... ن�او

 	� یرو از را 	ل ون�و ن������ ی و-�6 $� �0م �� $�و�� $� $�� �� و

  .�ردا��م ��"�

 آن و. د��رد یا ذره �دون دا��م، را 	ل ون�و س��در �$�وا�� �ن. �د 	��ت

  . �وا	�م $� را

 ����. Promontory. آوردم در %ر�ت �� و /ذا��� ����	 یرو را آر��

 The Last of( �4ن��وھ ن�آ�ر ,م�� +��ق ����. �ود آھ�3 ن�ا +��ق

Mohicans (و�� $�. �ود�م ��ل یرو ھم ���ر آھو ����ن یھ� ا+�راض ��  

 دن�د ��طر �� را آن از $��� �ن و �د�� ره�� ون�ز��,و �� ����. م�داد��

����� �ن. دادم�� د	ت از ,م،�� $��رھ ده دن�د از �<د ���� ی ���ظره ر�? یوا

  .دم�د را �ش�"ر�%	 � �ه و �وا��م ���� ی�را را آھ�3 ن�ا ��رھ�

  !	ور��-

�رد *م���و ن������. دا��م � � ھ� م�	 یرو را آر�� و �وا��� را �ت ن�آ�ر 

 �ن��. د�ش�د و �ر/ردا�ده را 	رم. آورد ز��ن �ر را ��م ن�ا ��/��ن و

 #�ره ھ��ن و -��ت و -د ھ��ن! �ود ن������ �رادر آ��4را و 	��ده�ا #�ر#وب

  .�ود �ردا�� 	ور�� د،�ر	 $� �ظر �� "	را�� ن������ #*در ھر ا��

 �,وار و �ود ��3 آن ر�ز +07ت دادن ���ن $ا�دازھ �� دش�	6 �,وز

���ر یرا		� �ن�� ا�م و �و �دل 	��دن،�ا %�ت �� ب��ر� در $و-� ی��

  . 	��ت $� �ردا�� ی�د ی �,وه او از /ر�ت $� -رار ش�ا�روھ�

 %7ورش �رد $� �)ور. �ردا�ت ا��ق دا�ل �� �و��ه و آھ	�� /�م دو

;�� یرو را 	�ز و �ده �,�د �� از $آرا� �� دارد؛ ا�راد یرو $��) یر/ذار�
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 ت��د ن������ ی #�ره �� دم�د ر��	 در و دم�#ر�. دادم ی�� ��"� 	�
  �ود، ر/ذار���; %7ورش ظ�ھرأ! ت�ر	� و ا%�رام دا�ت،

 $� اش؛ ی�ر �زرگ ا%�رام ��طر �� �*ط. دادم 	0م. �رادرش یرو %دا-ل
  . داد ��4ن 	ر �*ط 	0�م �واب در. �رد $� � �ھم �*ط $�0� I�ھ

  . د�ز� $� 	�ز �وب: /6ت

 �� را م���� ز%�ت ��. �د $�� �%	وب ف��<ر ھم $,�� �0�ش %ن آن ��

  .دادم �ش طرف دو

�ر م��ر -�  . �ن د

  .�د ��رج ا��ق از و د�#ر�

 $#�ھ $*��و	 از: /6ت آھ	�� و ر	��د �ن �� را �ود 	ر+ت �� ن������
  د���J رو %ر�ش... $و ����� 	رش

��رت.. ��م $� �+�� .  

��رت. �� و �و#! دا��م، ا����ه #�د. �� $+� $و د،��� �وب. ��ود $+� 

��ر $وا-< ی�<�� �رادر دو ن�ا. آ�د�د $� %	�ب �� ا����ه )ورت ھر در $و 

  . دا�	��د $�� را $+� و �وب

�ر� ز��. �ود یا -�وه و �رم یر� �� از $���ر� و رو�ن �زرگ، 	ور�� د
 #رم $)�د دو و آن �ر +�ود $�6رھ #��ر ��6را�س ز�� ت،�ر��د �زرگ

. /ر�ت ی�� �زر/ش $)�د یرو ،ھ� "��ره ���ر �*��,ش ز�� و ره�� یا -�وه

  . م���	� ھم �*��ل ھم ن������ و �ن

 	�6رش و �ردا�ت را زش�� یرو �,6ن 	4وت، $طو�1 ی *��د- #�د از �<د

����ن دو �� یرو $�� راه ن������ �� �ود �4رده %	�ب را �ودش. داد �	�4
 �و7وع ن�ا و �دا��م $را%� ا%	�س %7ورش در. �دم �� ���� $)�د

*��رد $� دا�" ار���ط /رش ل��%, و �د����و�� � �ه �� م��	.  

�رد $� ف��<ر $%	�� ��ر�ون از ن������ -.  

  

  .	ت�� ف��<ر -��ل ھم $,�� ��رم: /6�م ن������ �� ���د �� ھ�ز��ن
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  .ی�%�ر �و... � و "رت و #رت: /6ت و �د �م ز�� یرو ن������ 

  .�	ت را �� یدو ھر دھ�ن او /6�ن"  ن������"  و دم���د

Fش دو ھر آر�� ن�ا �� -�ل 	�ل دو: /6ت و /ذا�ت ز�� یرو را د	
  م�دا�� ا	��د �� دو م�ا�دا�� راه رو آ�وز� �ه

���رد�د $� س��در ��و�" و ��ر�/ ....  

  .�ودم �ودم �ون�4�-

�� ��1 	ر �� ن������� #�م �� $�و�� I�ھ و آورد ز��ن �ر را %رف ن�ا /ر

  . �4رد 	ور�� ?,�ظ ?ره

�ون 4ردم�� +رض -� 	��*� م،�ھ	� ی-و و 	ر���س ����H �� ا1ن.. �د�

 یھ�ر�و $ز��� �� ھ	��د $�طر% و یا %ر�� یھ� �واز�ده ھ�ون �� ی��ر ی
�  .�ود�د �� د�ا	�

 ز��ن �ر ��	�ر "ر و ��ص %ن آن �� را"  ا	���د"  ن������ #را �ردم ��ف

  . �د ده��� طرف دو �� م����. آورد $�

  ........ ھ�ون از یا	د ���م: داد ادا��

  . ن�ر��: /6ت ن������

  . دم�د را 	ور�� �! �دن �� ����

��ح اول ی ھ6�� #��ر 	� ھ�ون از یا	د ���م -�� ھ�راه �� �� آ�وز� �ه ا

 رو �ون�ا �� یھ��4ر ا��4ن  ��د �� او�ده ش�" $���و-< �� ا1ن. �ود�د

  .م��دار

��� $� ازدواج +��د �� داره /6�م ��ش �ن - .  

  .... ا����ه ��ر ��� -

���د �� $��	��� �رد. �رد ��و-ف را 	ور�� $+)� �,��ت در، �� 7ر�� #�د 

 �<د و 	ور�� �,و اول را �	�4�� ی%�و د�	6 ی������� و داد 	0م �د، وارد

 �رد ن�ا ��. ر�ت ��1 $آرا� �� را	�م یا�رو. /ذا�ت ز�� یرو �ن �*��ل

 �� ��ود، �,د �ردن �$را�"ذ��� 	ور�� ?رور و $�ود�واھ ی در�� �� �م، $ا%
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� ��! �د�ز $,�� ا%���ل �� �ود، �ن �)ور %د از ش���"$ �4 ام $)�د�� 
�� و آرا�ش �� و داده��م �ظر �%ت را او %ر��ت ��ر�� د-ت ا�  ./ر

��ر �� ��5ول �$�� ���: داد ادا�� و �رد )�ف را ش�/,و �   د؟�ھ	

  .ر��-

�� ا	��ب ��زه �ردم ف��<ر �� �ن: /6ت ن������$......  

  . �د 	��ت 	ور�� ?ره #�م ��

 آ�وز� �ه �%�وب د�ا	�� �زو و �رد�د $� س��در و�	ل�و ھم یا	د ���م -

  .او�د�د $� %	�ب ��

 �� وا��ش در �رد؟ $� $��# �*د�� ا�دازه ن�ا �� #را ����دش�" دادن ی�را

0�ش�� ��� 	ر و �رده %6ظ طرف دو �� آ�ده �ش %�ت ھ��ن در را م�

  .دادم ��4ن

 ر� �" ھم $,�� و داد�د در�وا	ت �ون�ا ی�� �� ا	��دام ی�را ی�6ر #�د -
  . �ود�د

 او و �دھم در�وا	ت  ران�د ����د ھم �ن دا�ت ا��ظ�ر. �د $وا-< ���دم 

�(�  .���د ر�ده�/ م�

 �� �ود �<,وم اش ����- و �ت�ر از! ؟$ �� رو ل��� "	ره اون: /6ت ن������
  .�ود ���ر ���ر �	ت و-ت... ���	�  $+�,

�رد $� "��� ن������ و د�	�ر�� 	ور�� .  

��ق یھ�ر�و �� #��ر ��.. �ردم رد اول ی %ظ� ھ�ون رو �ون�ا �ن-�� 

  و ��ر�� �� �درس �� �� م�دار

�����  . د�ون�ا	�� ���* �;ل دار�د �ز�� یا %ر�� و 	

��ردم ھم �� را م����"  ا	���د"  ی �,�� �ن�� و-ت.  

6�م/ :��J�ط� �وز� �ه ن�#�. طوره ن�ھ�ر آ�� ��رب د�ا	�� �� �ز�� ی�<

  ن� ز��� �� زود $,�� دوارم�ا�... داره

�����  . د��� دا�" یا	د ���م ی�را 	
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  ؟$�� $�� -�ول �ون �ورا: د�"ر	 ��ز ���� $دھ�� �� ن������

 او و �رده 	ور�� 	�ت $6�ظر و H�	ر ا��4ن %د �� ی ا��ره #�م %ر�ت ��

��� و ق�+� و �,�د یھ� �6س ی)دا. ر�ت �رو $)�د در و داد ��4ن 	ر! د�
  .�ود ده�#�" ا��ق ���م در 	ور�� ن���� 

  .���� �روع ا1ن �0	ت ن������ -

 اش $�# 	�+ت و 	ور�� و �ن �ن�� یا %ظ� ن������ 	ردر/م و F�/ � �ه

 از ی�,�د"  آھ�ن"  /6�ن �� $طو�1 یر���Y از �<د ت���� در و آ�د و ر�ت

  . " �ر�وا	ت $)�د یرو

  ....�رم د��� �� دارم ��/رد �� دو... دارم �0س ا1ن �ن -

  .�وون �ورا ��ت����: داد ��4ن د	ت م��را

 ر�3. �د 	ور�� ��و�� دو��ره � �ھم و �رده د���J را �0�ش زدن ",! ��

 %د �� را اش �ده %�س �6س در �دن �	�� )دا ��. زد�� ی��ود �� )ور�ش

 ا�دازه �� ن������. د�#ر� �ن 	�ت � �ھش و داد رون�� )دا و 	ر $� ��4ن

� ی�� $��4, او �� �ردن �ر�ورد ��<طف و ��ر������ $��. داد�� %ر)ش $
  .�دا�ت

 �ورد در... �رده )%�ت �ن �� �ون���ر ����د�" �ورد در ن������: /6�م

 س��در %�ل �� �� #ون )ورت ھر در ا�� �دارم ید��رد �ودم یھ� �$�وا��
�ر� �دا��م�L ��)ورت �� دم ��دو $��آز �� ا/ر... �دم ا���م رو ��ر ن�ا ھ6

 �� -رارداد �ت��زJ �ورد در دا�ت و�ود طر�� دو ت�ر�7 �� �دت ن�ا از �<د

  . م��� $� )%�ت ھم

  

 و د��رد �� اول روز. �ردم $� �و�� �ر ی�د $,�� ن������ ھ�دار �� د��� �ن
 ش�آد��� و آ�وز� �ه آن ���م +��ق �رأت �� 	وم روز و ���د �� دوم روز
 $	�  و �زرگ ��وان�" "�ت �ود، �$��	� ن��  �� ام �$آ��� ن�او. �دم

�� یا *��د- "�F در. �ود ��م ;�ت و �0	�� $ھ��ھ�  �	Jول و ��	ت $� 

���س دو �� م�دا�� %7ور ���رش G	�" ،0س داد� #��ر 	�+ت �ردا 	��ور 

�, �د، �ش�واد از $"�زو� آر��ن ر���� ر� �" �رد، ��	ل را ظ�ر از �<د$ 
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 رزاده��� 0� �� )�L ١٠ 	�+ت �ردا /6ت و /ر�ت �ن �ورد در اط0+�ت

  . �ود H�	ر یز��را�  ن��%	 و ���ده F�/ طرز �� و �و�رو او! دارم �0س

L�( ������را ن� �� �6س. �رد ام $ھ�راھ �0س در دم �� و ر	��د آ�وز� �ه 

 د�وره و ا	�رس �� $ر�ط I�ھ د	���م %س $� ا� ���ن و زدن �6س

�ر -��ل ر�? طرز �� �*ط �ن �دا�ت؛�� ���زده د��ر 0�. �ودم زده ��ن�ھ $

� آرام $ط�< �� �ود، ره�� یا -�وه 4د	ت� و )�ف ی�وھ� �� �*ش ز�ر ی 	�

 ا��ظ�رم �0ف �ر و �رد $� ��ر 	ل ون�و $	�  #��رده از. �و�	رد و

  .�ود یا ا<�ده �وق $�وازدھ

� ی ا�دازه و �� ��: /6ت و �ردم �طرح �ودش �� را �و7وع ن�ا��$ .  

� ی ا�دازه: دم�"ر	 و �ده ره�� در��ش #���ن �� د-ت ����   #*دره؟ ��

  . ر�ت ��1 $��6و� $� و $�ر� �� 1?رش یھ� ����

  .�د�� �و�ش ��رم از "درم $و-�... د���... دو�م��� -

  

 ����	 یرو ���رت �� ا� ����ش. �ود�د �وا�� و -در���د او ف�ظر د	��ن

�� د���. آورد $� در %ر�ت �� ��ر�ز �� را آر�� و �د�د $� �� ���� �� %ر

 از �رأت �� ھ�وز اش ��ر�� �	�ت �� $و دا�ت ی�د�ز ی ��),� �دن یا

��,� �$���ز و �$�وا�� و ا	�<داد "درش. �ردم $� ا	��6ده"  ا<�ده �وق"  ی 

�ن از �<د #را؟! د�د��� را �و�وان د��ر ن�ا� 	�ده و �و��ه ی/6� و 0� ر

��ر از د	ت یا %ظ�. /ذا��م �ن�� در ن��  �� را ��ن� �� #����م �� و د�

  .�د ره��

  . داره $�و�واد/ ��04ت �*دار �� اون: /6ت

  .�د 	��ت

   �ب؟ -

 آد $�� �و�ش $�و�, یآ-�: داد ادا�� و �رد �ور���� ��و�� را � �ھش

�  . ���4د ھ�ر�وھ� $��) $ز�د/ ر�در/ رو �ود�ون د�ا	�

 ��ز ���� در ��و�� �و��ه یا %ظ� ی�را � �ھم و ر�ت ��1 $�ر� �� م�ا�روھ�

  .�د 	ور�� ا��ق
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 د��� رو �و7وع ن�ا و ا	ت ا<�ده �وق ی �واز�ده �� �ن یھ�ر�و: /6�م
  ��)وص... �دو��د اش �و�واده و �ودش

  . "درش

�رد � �ھم دو��ره و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش.  

  . ھ	ت 0� �� %وا	�ون �� -

  �زو �وام�� �دم �و�د/�ر ھ6�� دو ن�ا از �<د ا/ر -

�0 �� ��م %واس و �م�� %	�ب ��"  ��"  ن�ا ���� .  

  . ر�ت ��1 $�ر� �� ش�ا�روھ�

  ؟$�ط��J: د�"ر	 �ردد

Hم: دادم �واب -�ط�J�ط�.  

 ��  �ود؟ طور #� �0س دوارم�ا�: /6ت. �د �زرگ ���دش آھ	�� آھ	

   ا<�ده �وق �� �<,و�� ا<�ده، �وق یھ�ر�و �� ��: /6�م 

 �ظر �ردن �,ب و �ذ�ر از �ن�0 �� Jت %س و �ت��ز�" ���ذت ت���� $� � 

  . زد دور را ��وان�" و �د �,�د �� از ن�� . �ردم $�

  .م���ور �$#� �� م��ر ���: /6ت و �رد %,*� م���زو دور �� را د	�ش

 ن�� . �ود �ده ا	��6ده )دا ق�+� از ھم د�ا	�� ا	�را%ت ا��ق در د��رد $�
 �6ر #��ر. �وردم �� آن ی)دا و 	ر "ر و �,وغ �و از �ن و �رد ��ز را در

 )%�ت ,ش��و�� �� "��ره ���ر �6ر !� د�د،���د $� و زد�د�� %رف ھ�ز��ن

�ر $�4�+ �وان �رد �رد، $���� ھم در یا���� �� را �*��,ش �ت د� ورق ر

  . /ذا�ت $� ی#� ����ن د	�ش ���ر $ز� و زد��

 �درس ی�ور L��	 ون،�و �درس �$آ-� )درا �رد، $�<ر� آ��� �� �را ن�� 

 �وان �رد. ��ر $����� %د�ث و �رد $� س��در �,ز ا���ر ا�و�� �ود، دف

 یھ� زدن 6ون�	��	 از /و�م در آھ	�� ن��  �ود، "ور ��رام %��د 4�$�+
 �� ��	�ل،�� زن. �دم آ��� ���م آھو �� �ن �<د و �رد ف��<ر اش ���ده ���وت

�ود $)ور�� �� یآ��4ر یظ�ھر ���ھت I�ھ. ��ر��ن ت���� $� و /و�

 �ن �� �زرگ ی���د ��. �ود�د آھو دو ھر... $و �دا�ت �ن یآھو ����ن
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 ا��ق از ن�دار# ی#� $	�6ر� وان� !� آوردن ی�را و /6ت آ�د �وش

  .دم��� �6س دو��ره �ن و ر�ت رون��

 �;ل $�%ر� ن��و4#�ر �� و �ود ھوا �� 	ر. دا��م �0س ��روز �� �<د روز

. �وا�ت�� ا����ه را ���� و �د�� "رت %وا	ش $)�د یرو �ن �دن �� ����

 ش�" ی�د�ز راه ھ�وز و �ود آ�ده 	ل ون�و یر��د/� ی�را -�ل ��ه #��ر از
  .�د�� ام ��ده ��+ث و �رد $� $%ر� "ر $,�� و. دا�ت رو

  

 ن��"� ھ� ",� از و �رده ��H را ,م�و	� ا��ق، از ��روز $زدھ ��ن�ھ �روج ��
�م� دادن �واب �� ھ�ز��ن ن��  و �ود�د 	��ده�ا ی�6ر #�د ��وان�" ی�,و. ر

 ا��-ش در #�ر#وب �ن�� 	ور��. �رد $� ��ر و�رش����" �� 	وا1���ن، ��

  .�ود 	��ده�ا %ر�ت $� و 	��ت

�م"  د�ا	��"  ا��ق 	�ت. داد ��4ن 	ر م��را. دادم ��4ن 	ر ش��را� و ر
  %رف. �ودم �ھو�ھ ھ��ن ��ھد دو��ره

 آھو. �دم آ��� ھم د�ا	�� ی ���* ��. �ود ھم ن������. د�د���د $� و زد�د��

 	رم �� 	ر ن������. ���ور ی�%�د /ل ی ?�#� !� �� آورد ی#� م��را ���م

 ر�در/ ا�� �ن. �رد ی%	ود $��)و) ی#� ن�#� دا��ن ��طر �� و /ذا�ت
 $ا�دازھ �� او �� /6� و !� �روع و زدن ���د ی�را �-م�ا��. �ودم ���م آھو
��� یرو را 6م�� ن������ ی#� دن��و� از �<د. �ود ی-و ��),� ��د�ا �� ,م�

 �� ن������ 	وم روز. ر	��د �رج در �*��ل �� �را و ا�دا�ت �ود دوش

��ده /ود $#�������د�ا ���� در "�ت -ر�ز و ا	 . � �رت�� �وھ�، از $آ�6

� � یھ� �وراب ی�,وار از زده رون�� ���� �� � � $1ا� �� �$د�"� و 
 �6	م. ��د "ر را ����م ا4ل ی�و �� د��� طول ��;�� #��ر �*ط. �ود دا�" اش

  .دم��� +*ب را �ود $�� و �رده %�س را

  ........م��ر: /6ت و زد ���د

 ,�  . �دا�ت ن���� I�	وJ �� $���ھ� I�ھ داد ��4ن )ور�ش �*��ل �� ید�

  .�و�� �رو: /6�م

�م �ب�د..... �و�م -� یرو �ده�ز �و#وو �� ��م �4ر دو	�م، ی �و�� ر
  . م��رد
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�� را ش���زو���� I�ھ �و �� �ن: دادم %ل �ود��ن وا%د 	�ت را او و /ر 

�ن ا	�را%ت و �و�� �رو..... آم $�� .  

  .%,� ز�# ھ�� ��ورم -�وه ��... �*ط �و�م �ن -

 �� را او و �	�م را ���� در. �رد $�� دا�" در	ت %�ل ھم -�وه "�رچ !� �� او

  .دم��� �ودم

  ....�ورا-

  .�4ن م�+)���-

  .�ودم � ران و د�ور ��ر�� "�د ھر

  .�رو �ن ن���� �� ���..... $�  �و $ھر#....����-

��ر�� ی�را �دم $��ز? ��ران ن���� 	وار �� یا د�<� ھ��ه ��� د��,.�ود $
�� ازد	�ش را� )دا $�.��م ��ز را �زده� وا%د در آن �� �ردم $	< و /ر

� ن�ا دم���د%$ ,� از -�ل. زدم را در ز�3 ��ر دو! ��ود ھم اش ���� د�

�ن %�ل در 	ور��. �د ��ز در ��ر، ن�	و� ی�را ز�3 ��ردن	� ��� یھ� د
� و �ن �ن�� ��;�� #�د ی�را � �ھش. �ود ر� ش $آ� ی �ردا�� راھن�" ن�آ	

���ر $�� را �ود ت���� در و �ر/�ت و ر�ت ن������ �����ر. د� 0���$ �� 

 طول ��;�� #�د. �ورد ی	�4در �,و �� �	�� $#���� �� و داده ن������ ��ر

�� و داده ��4ن 	ر 	ور�� ی�را. �ود ���� وارد و 	��ده�ا "� 	ر ���ل �� د�
,��م 	��ش را د��  ./ر

   ر	و���ون��: /6ت

  ./ذا��م +*ب �� $-د�

-��.  

�م آ	��	ور 	�ت و دم�#ر�� �0ف �ر ن�ا و �داد ���ن $وا��� I�ھ. ر

�م در�	ت و �ده ��رج 	�����ن از. �ود ا��ظ�رم�  . /ر

���0 $4,�ھ �� �ود �,�د -د. �ردم ��ر�� #�4�� �� را آ�وزش در ��6وت �ن 

��ر و ز�����  ر�د ی"� یرو را ش�"� و ��	ت �*��,م. د��را�� و ��م یر

�� د��� طول یا *��د- #�د �*ط! �د ره�� #����م �� و زد ���د ا�دا�ت، 

 $��) ی +0-� $*��و	 �� �ردم ��ف و زده ���ر را ��ذ�ش �6س �� ا+���د
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��، د	ت �� ی	�ز I�ھ اش $ز�د/ 	�ل ھ�ده ���م در �دارد،� %ر�� 	�ز � ر

�م رو ��طر �� �*ط و داده 	�6رش $��ر���ا را اش یا ���� دو	�ش �� $ 

�ن �د� -)د رد�� ��و�" �0س��ن �د� #ون دارد را 	ل ون�و /ر� 	�ز ن�ا /ر

��� �� ��;�� #�د! ا	ت ��و�" از �ر ��4ل$� �� را ���د��ن طرح ز%�ت �� 

�ر ی���ز و در�ت #���ن �� �ودم، �رده %6ظ	� و �ده ره�� ر� ش ی��
���  . ا	ت /ذا��� $ر�  �ز دم�

  

�ن �د� از -�ل او��رد $� درک را 	ل ون�و و $*��و	 د��� $�وا� �ت /ر .�� 

� و آرا�ش�� *��د- 	�. دادم -رار م�"�ھ� �ن�� را 	�ز ��دار، و ��د $%ر

�و�� را � �ھم 	ر+ت �� �ت ن�آ�ر �وا��ن ��. ز���� و �*ص $� یا�را� 

�%ت �وا	�م. زدم ���د. ��ز ���� $دھ�� و �ده /رد #���ن. �ردم اش #�ره 

;��  !�دم �و�ق و �ود #�4�� دادن -رار ر�

�رد $� ��ر ,ش��و�� �� $د	� دو و �ود داده ���4 ,ش�ا�و�� �� ن������ .�� 

�� اش ده���د. ��	ت ش���� یرو یا زده ���ت و ��ر�3 ���د د�م،�د� /ر

��دم راه �� رو �ده�" در �4وا�ت� �$/���� �� و� ���ن،�� یا��دا �� ده��ر	. ا

  . �د ��و-ف I�" 	ر و �رد +�ور ���رم از 	ر+ت �� ,ش�ا�و��

�ردم ?,ط: /6ت �,�د و داد ن��"� را ��/رد 	�ت ی "��ره.  

�����ردم ھم �� را م� ��  ! ن�ا �ز دا��م را $�0� ھر ا��ظ�ر. �ز�م -�*�� 

  . �ر	و��ت �و 	وار -

�م �,و�  . ر

  ! ؟$�و�: /6�م -

: /ر�ت �4ل ش���� یرو �$��� د�دان ���د�+$ .  

  .��ود روز�ره $"ر	 ا%وال! " ؟$�و�"  از ��ظورم. �ردم ا�م

 م�� و داد �وردم �� -�وه ,و�� دو... �رد س�	رو رو دھ�م 	ور��: /6ت
 	�ل #�د ن�ا ی�و $# ھر... دا�ت � �م G� آب دوش ر�ز رو �ن 	�+ت

  . �رم�ھو� ���0 �ن.... ���ش � ران ده،�"ر �ودم �ورده

  . د���� را 	وام
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  .یا وو���د: /6�م

  . �د �زر/�ر ���دش 

  .��1 ���... 6ت��<ر از ���4ر -

���ش و %ر��ت $���� در یا ���زه "���ن ی �4��,� �� د��� دا�ت؛ و�ود 

 	وار. �ود $دا��� دو	ت م��را او، از �%دودم ����ت و�ود �� ل�د ن�ھ�

  . �دم

... $�� ���ون ��ھ�ر: /6ت و داد ���ر /�ز "دال یرو -درت "ر را ش�"�

  .��� "�ت د	ت +��ق ی��ز.. ��م در	ت $����رو� �رات �وام��

�م را ��ر��دم 	�.  

��رم، در آ��4ر و ��ر�3 ید�ور و ا�م �دن �%و ی�را ن������ ����م ر 

�� ن�ا ��. دم���د. د�ر	 ����� �� زود $,�� و داد ا���م را �ودش �0ش 

 #�ره، %�1ت �0�ش، و %ن ��؛ ����د، ��ص و ���زه $,�� ��طرا�ش

 از م��د �� آ	��	ور 	وار. �د ام ��ده ��+ث �ودش �ود و �دن %ر��ت

 ��ده ر-ص و ن���ھ $�	� از �رد، $� ف��<ر -�ل �ب $������ ��طرات

 �ود، م�ھ� 	ر���� یرو د	�ش دو ھر �د ��ز آ	��	ور در $و-�. دارش

��� $	< طور #� ن���ھ داد�� ���ن و �رده ?�#� $�7%4 طرز �� را ش�
�� ی -6	�  یرو را د	�م �ن و ��و	د را د��رش دو	ت ر-ص ھ� �م دا�

�ردم $� دور �ود از را او ��ده �� و /ذا��� اش ���	.  

  !�ورا-

  

 #��رم ی ��;�� و �ط,ق 	4ون ��;�� 	�. د��� �����، +�رف،. زد ��4م

 X�� ����� "��م ی ��;��. �ود -ر�ز )ور�ش. آ�د �,و +�رف زد، "وز��د د���
�� ���� �� ی�<د ��ت. زدم داد. ��	ت ن������ �! یرو +�رف ��ت و د�

 	�ق �� را 	وم ��ت ن������. دم��� را +�رف �رت��. �ورد ن������ ی

  .زد ���ر د	�ش

��دم. ��	ت �ن )ورت یرو ی�<د ��ت و دادم -رار ����ن�� را �ود�  .ا
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��ردم �ر !��زد ���آ �� را )ور�م و �ردا��� ام /و�� یرو از را G� ی 	�� .

�� ام /و�� یر�/ �4ل %�ل در ی��ود �دن د���"د و دا�ت ورم #"م #�م �� ھ6

 در ����� ����د�" د���. �ود ��4ن ر�? 0� �� 	م��در �<د ی �,	� و �ده�آ ی

 در ?زا� ی ���و) �� د��رد $� ا�� آ�د، $� ��ر �� "ودر �رم از ا	��6ده

�ردم $� +�ل �	4ن �)رف .� داده -رار ام /و�� یرو دو��ره را G� ی 	��

�ن ده���د �� و��م آ�"ز���� 	�ت +�رف /ر� ام $ھ�راھ ��),� �� و آھ	��. ر

�� دا�ت درد یا ا�دازه �� )ور�م. �رد � %س ی ��ر�� ی�را $�ر)

  . /ذا�ت $�� $��- م��را +�رف از ت�+)���

�ردن در	ت ی�را طور #� ����� �� ن�ا �!  ام آ�"ز���� ���م -�د آب وان�

 �ود، داده �� ��وان�" یرو را م�ھ� �ت���� �ت��%�و از $��� و ����ر ��م را

 �!�	 درون را ھ� وان� از �� دو. �ردم $�� درک +�وان I�ھ �� را

  .�ر/ردا�دم ��و دا�ل �� را -��ق د	�� !� و داده -رار �$ظر��و

  ؟$�4�� $?,ط #� یدار -

 ط,ب و $+)��� -در���د، �%4م، دا�ت $	< �*ط. �ود ��ص �ظ�ھر �0�ش

 و%�ت #����ش ھ�وز و د�,رز�� ش�)دا یا���� و/ر�� �ر	د �ظر �� ��ر

�. �ود و � ران و زده��	 �G م از را��م �,و و �رده �دا )ور�  �*��ل. ر

� -رار ھم��� �$�� ھ��ن ؛$	�  ��وان�" طرف دو م،�/ر �� -�ل روز #�د 

 دو	ت $# �و ؟ی���و یدار دو	ت $# �و: /6�م. �ود 	��ده�ا $��ز? ��ران

  ؟$���� یدار

 	�!� ��  .آ�د در %ر�ت �� ش�/,و ی �ر�	

 د�دا�� �ن ی �و�� ی�و د��رت دو	ت و �و ش�" ��ه #�د �� $?,ط ھ�ون -
 ا� ���ت $%* #� �� �و... +�رف...و ید�د �� $?,ط ھ�ون د؟�داد�� ا���م

  !؟ی�رد ��ت �ن ی�را رو

  . �ود �ر 	�ت ��ر ن�ا ش�/,و �!�	 %ر�ت

  �ود؟ ی�ر �دوم "	ره اون: /6ت

  .زدم ���د

  !؟ید���6� -
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����ردم، ��ز �� #�م. �ود ده� � �د�د �ط�Jن %�م $�	� �ودن �وب از $و-

 در 	�ت را او و /ر�ت را اش *�� +�رف زد، ���د م�رو �� ن������ و

 ا��ظ�ر. �ر/�ت 	ردر/م و F�/ $#���� �� �<د ی %ظ� #�د. ����د $�رو�

  . ���د ام ��ھ�	� ن������ �دا�ت

�ن ��H رو ,ت�و	�: /6ت �� � ی��� -راره ��م دا�" �رات  ��د ی �و�� �� $و-
  . �� ی �و��

��ر �� �رد $� �0ش �*ط. �دا�ت �ودش �0م �� ی��ور ن��ر �و#!� %ق ر

��د ���و� �را ��ود )ورت و �ود �%4م ی����� ���ب �� .1�% �%$ �� 

�*ط �ن. ��م ت�+)��� ا%	�س او �� �	�ت �دا�ت ا��4ن درد، %ذف 3�� د

  . +�رف �ودم، دو	�م ن�او

�*ط: /6�م و �ده ره�� ر� ش $� ی #�ره �� $طو�1 %ظ�ت ی�را �� 
  .�رو و �ن $+ذر�واھ

  . �ورا -

�رد ز�ز�� $آرا� �� را ���م .  

 و �ظر اظ��ر ھ�م ا����ب و ��ت��)� �ورد در دادم�� %ق ��ت $ز��� �� -
!�� ��$   .ی�دار $%* I�ھ  ��د �و. …�� ا�روز $و

  .دارم-

�� ��1 $آرا� �� م�ا�روھ���4ر �د ��+ث $#: /6�م و ر �� ا��زه ن�#� ��ت $

   دم؟�� رو یا

  . /ر�ت ��1 را 	رش

  .... و �ردم �� �ن -

 و ��ر �� ��ر ن�ا. دم���د )ور�م درد �� �و�� $� و )دا و 	ر "ر �,�د،
   �وا�د را ���م �%4م

- �%�ل رو �و یطور #� ?زا� ؟ی�4رد دا�" �ر ا%�*��� ن�ا از ل�د �$ 
���؟ !  
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 یز�# �� �ذار: دادم ادا�� و #����ش �� زدم زل �دم، ی�د �ردم، )�ف ��ر
 $ز�د/ ی�و د��ت %ق یا  ��د �س I�ھ و �و +�رف ��م ���ص �رات رو
  ....د��دار رو �ن یھ� ا����ب و

�م ��1 )ور�ش �� رو را د	�م �ف آن از -�ل و �رد ��ز دھ�ن�  ../ر

 رو �ظرت و  6�م�� �و �� �*ط رو �	�Jل $,�� �ود ش�" 	�ل ده ا/� -

 ی را�ط� از ��رغ #ون دادم،�� /وش %ر�ت �� دل و �ون �� و �وا	�م��
 $,�� $,�� و ھ�راه و ھ�دم *م،�ر� دو	�م، ن����ر �و �ودن �رادرزاده و +��
 و �	�Jل و ا��6-�ت از ��ھ�ت �ن �� ا�روز ا��...... ی�ود �رادرم از �ر !��زد

 �وام،��� ھ�م را�ط� �ورد در رو �ظرت ز�م، $�� %رف م�ز�د/ ��04ت

�م�� درد	ر ی�و ا/� ��  م��� ��ت رو م�درو� ا%	�	�ت� $�� ز�3 �و �� �
�م، ازت رو �ظرا�م و ا��4ر �ردن 	وال ر�ز %ق �ن..... ز�م� 	ت�� -رار /ر

 ��م ھ�� از و... $�� دا?ون رو ام ��ھ�	� )ورت و $�� $ر��? �ن ی�را

... ی�دار رو $ز� I�ھ $ز�د/ ی�و د��ت %ق �رده 4ت�ز�� #ون ر��  �د� �ر

 و �ن $+ذر�واھ ی�رد ن������ و �ن )ورت �� �� ی��ر ��طر �� �*ط 1�%
  . �رو

  زدم زل )ور�ش �� ���ظر و ���ب �� %ق ��،�	 �� د	ت

  .�ود�� ر��*): /6ت

  . �ود�� ر��*) �ورا -

  .زدم "وز��د و داده ��4ن طرف دو �� را 	رم

- (*�  . ��ودم *ت�ر� و دو	ت  ��د �� �ود�� ر�

  . �وردم ��

���	ت.... ���ش ا%�ق �4ن، /6�م ��ت #*در �د�� �دت�: /6ت�ردم ا  $و
�� �$زھ��# ی ھ�� از.. ی�داد /وش ��� 	�ل ده و $/ذ�� ی�ود 	��	��$ 

 �ودت... ره�/ $�� ده���د رو *ش�ر� %رف یطور ن�ا ق�ر� ��... �و�� ی�و

�  .���م دو	�ت $��وا	

  ... ط��را �و-H اون -

�� 	�ل ده ا����ب �و ا�روز $ز�د/ -,�- (*�  . ��داز ط��را /ردن رو ر�
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  ./ر�ت �ر در را و�ودم ���م 	ر�� ا%	�س

�� $�� درک �و -$ .  

 طور #� 	��� اون ی�ورا ��م $�� درک �ن..... در	��: �د ���	 �� د	ت

�رد %�س ل�+, زن �� �� �و�� �� ی�و رو �ودش و �د وو���د .  

  .�ود ��درم زن اون -

  .�,�د $,�� �ود، �,�د م�)دا

  

 ھم  ��د "	ر �� دو �و از ر�? �� زن اون... ��ود �و ��در �*ط زن اون: /6ت

  . دا�ت

  . /ذ�ت ��رم از ف��6 یرز

 �ب �رد�د؟ $� +وض رو 6ش��; ی��	�� %�وم؟ �رد�ش�� "	ر �� دو اون -

�� L�( 1��$� رش	 �د $���رد�د؟ $� /وش ھ�ش ��� �� و ��	   

  ./ذا�ت ��وان�" یرو را ش�ھ� ��ت

 $� "ر	��ر �� دو "ول و �رد�د $� ��ون�� ی�و د	ت "	ر �� دو اون... �� -
  . داد�د

  .�ود ���ظره ر�? و $��/��� ھم �ودم ی�را $%� زدم، ھق

- �����6$ .  

  .زد دور را ��وان�". ��	�م ن�ز� یرو

  . ی�ود ا%�ق ا�*در #را �6�م���: /6ت 

�� ��1 را 	رم��ردم � �ھش و /ر.  

��),� �� و �رد �ن ی���� آد $� �دت� - �� �� -درت ���ھ� ی�را �����م ھ6

  . ���� آ	ون 	ت�� -رار ن�ا داد؟ د	ت از رو �د�ش 	�ت �� %ر�ت

 ات �ده�آ و $ز�د/ ض��ر �� و �رده �� ��طر �� ����� ل�د 	�ت #*در ھر -

�� ���ود رو$ .  
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 اول روز... داد�د "ول "ر	��ر �� و ��ون�� ی�و �ردن د	ت "	راش �� دو -

 �د�د، 	ت�� �#�ل� ی�و ی����ورا� �)ف دوم روز �ود، �وب ز�# ھ��

 #��رم روز �د، /م ����ن /ردن ی�و از ���� ی�د/�ر� /رد���د 	وم روز

 ?ر 	رم ����ت... �دادم راھش �و�� ی�و "��م روز... �4ردم دا�" رو د	���دم

 و �دش� روزھ� $�<7 دم���� ھ6�� �� از �<د. داد  ��د "ر	��ر �� "ول و زد
 %وا	ش ���، $� ز���� رو رش�ز ��ر �� یروز �*ط �ده، ?ذا �����م �� ره��

 در ا�� دا��م $+ذر�واھ ا��ظ�ر و �ردم د+وا ��ھ�ش 	ت،�� داروھ� 	�+ت ��

 ز�ده $,�� �����ت /6ت +�رف؟ /6ت $# $دو���... داد ��م ����د�" �� +وض

 را%�ش �� �وا	ت "ول ازم ����، +ذاب �� ���ھ� -راره ش�ز�د/ و �و�� $��

���...  

  . ��	ت �*��,م و آ�د �,و آھ	��. �ود �د %�م

�ن ی�را ��ت �وا	ت�� ازم: ر�ت ��1 �م ی /و����  . �دم "ول �����م 

��د�� یطور ن�ا �� "ر	��رھ� ھ�� -	 .  

��د��... ��: /6�م �%4م و داده ��4ن طرف دو �� را 	رم	  ���س �ن $و

  .�د -	��ش ن��د�ر �� �دا�ت ���س ����ن ھم د��� �دا��م،

  .�دم ��H �ودم در 

 دوار�ا� ��ش زد،�� %رف ,ش��و�� �� دا�ت �ط�% �و "ر	��ر �و��، او�دم -

��ده ��ت یرو از... ��ود ا�� �ود ����ن �� %وا	ش #ون �ودم�  ..... �ود ا

  . زدم ھق

�� دم��� ��X ا�*در... داد�� �ون دا�ت �5,م �و... +�رف - �� �� �� )دام ھ6

  ..... او�د $�� در

�م 	��ش� �%4م را د	���ش. �ردم "ر��ب آ?و�ش در را �ود. آ�د 	��م. ر

  .دم�,رز��. زد %,*� دورم ��

  

 /�م !�. دادم 	0م. �ود 	��ده�ا �*��,م )�ف 	ور��... و �د ��ز آ	��	ور در

���ر را �ود $�� �<د داد،�� را 	0�م �واب د��� اول. �ردا�ت �,و �� �,�د 

�$ ���دام I�ھ ا�� �د؛ $� 	وار �<د�ر و �وم ��رج آ	��	ور از �ن �� د� 
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�و#4 /�م ��م +�ور ���رش از دا��م $	<. �داد ا���م را ��رھ� ن�ا از$ �� 

  .ر�ت ��1 $�ر� �� م�ا�روھ�. /ر�ت -رار �*��,م و �ردا�ت #پ

  !د؟�6ر��J�� ا��زه - 

� در. �4رد ��د�ا 	��د�ش�ا %�ت و #�ره در یر���I 5�ھ �0�م %ن یز�

 $آھ� یوارھ��د یرو را د	�ش. دم�#ر� را	ت ��. �د �	�� 	رش "�ت
  ./ذا�ت و آ	��	ور

6�م/ :�   د؟�دار $%ر

- �� �Y�  .��: /6ت $�و��ھ ر�

  . دادم رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م. �رد %ر�ت آ	��	ور 

  ......د�ھ	� یر�/ 	�ت س�رJ آ�وز� �ه ی�و -

����م! د�ا	� � و -��ل ر��د 	ور��"  دا���د؛ �وا�ق �و7وع ن�ا یرو د�ا	�
  ! "ا	ت یر�/ 	�ت

  . 	ت�� آ�وز� �ه ����ا ا�� -

��م ��رش ل�د� زل )ور�م �� �دت ���م در. �دا�ت ی	ر��ر ھوش �� �ز�� ر

�م م��)� و ده��� ھم یرو را م����. �ود زده� $� ی��ز �� زود�ر #� ھر /ر
��� �!�+. دھم �ن�"� اش -�Jده� زل و �ردا��� )ور�م یرو از را �زرگ $آ

 و #�م ورم "رده $� و ��6ف و واL7 $,�� دادم ا��زه. #����ش �� زدم
 -)د �� ا%���1 ش���� و د�رز ش�ھ� ",!. �د��� را ام /و�� ��6ش ی��ود

 زدن ",! �دون آ	��	ور ���ل �و-ف ��. �ورد�د ی���)ر ��Rن زدن %رف

. �د�د ��ز درھ�"  #��رم ی ط�*� ز����، ی)دا. . �رد � �ھم و �ردم � �ھش

���ر را �ود �� یرو دو��ره را �!�+. �ر�ت رون�� آ	��	ور از ا�� د�
 و �د�د �	�� درھ�. دادم ���ر را ھ�4ف ی ط�*� ی د��� و داده -رار )ور�م

 %ر�ت $� و 	��ت آ	��	ور ��3 و آور �6*�ن ی��7 ی /و�� ھ�#��ن او

%ظ� #�د ن�ھ� �%�ل �4�� ن�ا و �ود �ده ره�� ی�,ز وار�د ��. �ود 	��ده�ا 

�رد $� �ر 	�ده $�� را ���ده �<ذب و یا���ر $ھ�راھ .  

 و داده رون�� )دا و 	ر $� را �6	م. �د ��و-ف ھ�4ف ط�*� در آ	��	ور
��دم راه ���  .ا
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% ���م -�($.  

  . دم�#ر� و ده��� ھم یرو را م����

  .د��ذار آ�وز� �ه ی�و رو "��ون د��دار %ق ت�و7< ن�ا �� -

��م وا. �4ردم د��رد �0�ش ت��د �ورد در یا %ظ� $%� �� ی��ود ن�ا. ر

��	$ �� ھم 	ر "�ت. ر�ت $� ن�� از 0� �� 	م��در دوم ی �,	� و ����4� 

 ن�ھ� �*ط او و �ودم �� س��در در م�ھ� �$�وا�� ا;��ت ی�را �ن و. زدم ",!
  . .دا��م �ر�ا�� در را �,	� 	�

���م دم�� اط0ع �$��	� ���م �� -  ��	0���	ل رو ��� ی �ده�آ ی ھ6�� ی 

���د .  

 /وش ��روز، �� زدن �,� و 	ر از �ن. �ردا��م +*ب �� -دم م��. �د ���م

�%ت 0،� ی�����وا�� �� دادن ;�� #�د ��	�ن $%� و #�4�� دادن -رار ر�

 �وا	�م و �رده ذت د�ا	�� ی�ھو�ھ "ر و �,وغ ا	�را%ت ا��ق در یا *��د-

  . �ود ��ر�� ن�ا ی دو��ره و دو��ره �4رار

���... �ود �واھم ���س در ��ھ��ون ����: /6ت و داد ���ر را آ	��	ور ی د

  .......... ���� ھ�راھ�ون �$���	� �دارک ا)ل م،�ذار�� -رار ��

  . �د�د !��زد ھم �� درھ�

��م $� آ��ده رو -رارداد�ون - .  

  .زدم ��X �ن و �د د���"د درھ� "�ت )ور�ش

  

 ا	�وار و �%4م و �,�د �$ھ� /�م �ردا��ن %�ل در ����4 ���د ن��زر/�ر ��

�م�� ش�" رو �ده�" در�  !� �ن. ر

. روز در *��د- "�F و و #�ل و 	�+ت !� و ھ6��، در روز 	�. دا��م �5ل

  و �ده ��ر�ت 	و"ر وارد! �وب %س

 در 	�+ت #�د ن�ھ� �� د���� �وب %س ن�ا. دادم ��4ن 	ر �رو��ده ی�را

�� دار�"� را %س ن�ا ی��ر #�. /�ت $� %ل راه د���ل �� ذھ�م. �د�� ��م ھ6
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 را م�",��4. /ر�ت �ر در را �د�م ���م �و��ه $ا�*��7! �$رزا�� او�د �رد؟ $�

  .���وش. را�دم +*ب را او و ��رده ھم ��

 درو�م از �ن �وب %س. ��ود �����و-< و آد��� �� وا�	�� �ن �وب %س

  . /ر�ت $� 	ر#���

�� �� � �ھم$ �$ � %س �� ی��رھ� #�. د�#ر� $� ���"وھ� ف�رد یرو $د-

 �دم؟�� �ر �و�%�ل دا��م ی��ر�� یھ�ر�و ا/ر! داد؟�� -درت �م�درو� �وب

��ر �� و داده ��1 $�� را �4م�+�G  ره�� د�دان ر��� ی �<�� یرو د��و

 روش %��� ر��د !� +�وان �� او. �ردم $� )%�ت 	ور�� �� د���. د���. �دم

  .دا�ت 	راغ ھ�ر�و �ذب ی�را ی��رآ�د و در	ت یھ�

. �ود �د��و�� و �ذاب م��را آ�وز� �ه �ردم،�� ذت 	ل ون�و س��در از �ن

 یا���� �� آھ	�� �$/���� �� و ا�دا��� د��ر #رخ درون را ید�	6 �	واک
�م راھرو���م ی	"ر آ�وز� �ه در را ام ھ6�� یروزھ� ���م �وا�	�م $�. ر .

 ���ن �ود از $وا��� #� دادم�� 	ور�� �� را 	ش��در ����د�" ا/ر! ��و�"

�ن -)د �ن. ن������ داد؟���� �ل�� �� ا��4ر ن�ا. �دا��م را او  �ه��� /ر��$ 
 ���ز� "س در $��ط* ی�46ر ی "��وا�� �دون و درھم و ����/	. �ود ����

  .�ز�م ���د �د�� ��+ث ا�� اش،

 �� �ود 	��ده�ا �*��,م او... و �ردا��م ط�*� یرو از را رو?ن 4$�"0	� ی�طر

�,(�� ��ودم �ط�Jن. د�	6 راھن�" و �ردا�� یا 	ر�� �,وار. د��ر #رخ !� 

�� �د�م +07ت ���م از %ر�ت -درت �� آ�د ��د �6	م اول� د��ر #رخ. �د /ر
. آ�د �,و. �د �دا #رخ ی د	�� ی-ر�ز از ا� ����م. زد ���ر $آرا� �� را

�ردم �,�د اش #�ره از ���ل ی��� دا��ن ی�را را 	رم .1���� ا%� $%ر
 $"�	� I�ھ +*,م"  ر��  ��),� ازش"  �ر��ن �� م�"�ھ� #ون �ود ���ودآ/�ه

 �� را د	�ش دو ھر. �رد "ر را ����م �$رزا�� او�د ��ص ی�و. داد���

 ام #�ره یرو از را آن �Y�ل ��. /ر�ت را �4م�+ یھ� د	�� و آورد ��1 $آرا�

 �$رزا�� او�د. �د 	�ت )ور�م ��6ش ر�3 دن�د �� �4ش و �ردا�ت

 ر%���� $� ��ت�� +*ل. ���وش و �رد $� �و�%�م. �$رزا�� او�د. ���وش

 $,�� را	�ش د	ت ا� ���ن. داد�� ص���� $	�د/ �� را -,�م ر�ا��4ر��"ذ و
 ی ا%�*��� �دن �	�� �*��ل در ��وا�	�م و �د ده��� ام /و�� یرو �رم $,��

��م �*�و�ت �ر ا%�*��� $ذ� 	ر از #����م.  
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   �د؟ ��وم دت��ر: د�"ر	

 ��ش�� از را �و�� و $��ر��� طور #� �ن و �ود 	رد و 	�ت ش�)دا

���  ! دادم؟ ص�

- ��.  

  . �ود ��ھ�4ر �,�� !� ن�ھ� آوردن ز��ن �ر

 $,�و	� ی ھ�� $�و���� �رو� �ه ن�ا ی�و: /6ت و ا�دا�ت اطراف �� � �ھش
��  .م��ر ���... دارم 	راغ �زر/�ر �رو� �ه �� �ن... $�� دا�" رو یدار �ز�� 

. /ر�ت را د	�م و �ر/ردا�د )ور�م یرو ���ل �و�� و �ت��0 �� را �!�+

��د راه ��. �ردم ا%	�س را �زر/ش ا� ���ن م��0 ���ر� اش $ھ�راھ. ا

 ھ� �م او �� اش، ی����د�" �وب %ل راه و $��ط* ل�د ��طر �� �ن. �ردم

. م��د ��رج �رو� �ه از و /ذا�ت ��رم یرو را د	�ش. زدم "وز��د. �دم

 +رض از زدم؟�� /ول را $�	 #�. دا�ت را دم��ر �	ت ا���س ���م �� آن

 ن��و4#�ر �� �ن! �وب؟ %ل راه و $��ط* ل�د. م��رد +�ور ���ن��
�4ر. م�� و دروغ �ودم �� ��ود -رار. �ردم $� اش $ھ�راھ در�وا	ت، 

 زن آن �� $%� ،�$رزا�� او�د ا�� دادم�� ���وش را او �� آ/�ھ��� �ردن

  . دا�ت %7ور ا�*ط�ع $� و �4وا�ت� و آرام ذھ�م یا���� در "وش، $��ر��

 از ف��6 یرز. زد دور را ل�ا�و�� و �	ت را در $�و��ھ ر���Y ��. �دم 	وار

�ردم، $�� $����"� ا%	�س $ھ�راھ ن�ا از و-ت I�ھ �ن. �رد +�ور ��م ���م 

��د راه �� و �د 	وار. و-ت I�ھ� "�ت $�0� I�ھ $� را ر��	 از *��د- ده. ا

 �� %وا	م م،��	�* $� �ھ �� $/�ھ و #�م ی /و�� از. م�/ذا�� 	ر

�ر��ن دور �� اش �ده %,*� ا� ���ن ��د. �ود 1�%�ش �ت��زJ ن��و4#�ر 

 ھر �� اش ���	 و ی -6	� �دن ن��"� و ��1 �م�ر و د�د�ر	 $� �ظر �� 	�ت

�رل �%ت ی�را آ/�ھ��� $��0 $<�� ن�ا �ود؛ �4وا�ت� و ��ظم ی�د�ز �6س�� 

  . ا%	�	��ش آوردن در

�6-: /6�م�  . �ود $ا

�رد $� ��! ا��4رش �� دادن �ظم �� %��م��و7 .  

  .�ورد )ور�م �� $ا��6- +�رف ��ت -
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  . �دم زده � 6ت �4ش $��/��� ا�*��ض ��

  �د؟ ر�در/ ��ھ�ش +�رف �� �ود �رده $?,ط #� ن������ -

  . �وردم ��

   ؟$���	�� رو ن������ �و -

  . ��	ت �ن یرو ��;�� !� ی�را � �ھش *��د- ده از �<د -

��  . آره: /6ت آھ	

�ردم ا�م.  

   ؟$���	�� ��� از رو ن������ �و -

  .دو	��� 	ور��: داد �واب ر���Y ��. دم�"ر	 �%Rم

 ��0� �� و �ود او�د ����د�" ���� ن�ا. �دم �� ���� $)�د یرو 	ردر/م و 

 و ت�+)���. آوردم $� ��طر �� دو	ت !� �ورد در را �0�ش و7وح
� �� "��ره از و داده رون�� )دا $� را �6	م. �ود $��ط* ر�? وا��ش $��را%

  .�دم ره�� ا�و��ن 	ر	�ز ی ��%��

   �ده؟ ��ر ����د�" ��م 	ور�� ی�د ��+ث �و -

� و #�ل و 	�+ت !� س��در روز 	� ن�ھ� �و#4م، �5ل ��4�ا ا%���ل $%
F�" -وا�� ��طر �� ،ی*���د� ��را%ت و�ود +�ق از �را ����د �ودم $وا-< �$

 زل ر�ش م�� ��. آورد در رزه �� را �د�م ���م اش $طو�1 	4وت. �رد $�

  . زدم

  . �دارم 	ور�� ی��ر "����د �� $ر�ط I�ھ �ن -

 	وام �� "�	G در �Y�,ش ا/ر#� دادم، رون�� )دا و 	ر "ر را ام آ	وده �6س

�رد $� د��رد د#�ر را و�ودم از $���.  

 و �و! د؟��رد ی��ز �ن �� روز اون: دم�"ر	 و �رده !���ر را #����م
   ن؟������

��ردم ھم �� را م�ھ� د�دان! ام ���� در ن������ و او�د دار�د.  
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... ��... ��: داد ��4ن طرف دو �� را 	رش �<د و �رد � �ھم �و��ه یا %ظ�

 I�ھ ن������ و �ن... 	ور��	ت �� �*ط �ن $دو	�! م؟��� ی��ر ن�#� د��� #را
  .م��ود ده��د !��زد از رو  ��ھ�د و-ت

�ردم ��ور .  

 ا�*در %7ورش... %ظ� اون $و �ودم ده�د رو ن������ +4س ��ر �� �ن -

��ش... �� �ود ���ظره ر�?����� .  

 و-ت I�ھ ا/ر#�  6ت��� دروغ �ن �� �$رزا�� او�د. �ردم ��ور ھم ��ز

�ردم $�� �را�وش ھم را اش ی��ر "���ن و 	4وت.  

  م؟�ر�� ���: دم�"ر	 و ا�دا��� اطرا�م $���?ر یھ� ���ن�� �� $� �ھ 

- �� ��$� ��  . م��� )%�ت ھم �� آرا�ش در 

�و... م��دار $%ر� I�ھ ��... ��- � $� �زرگ �رو� �ه �� �� رو �ن $/6
  .ی�ر

  

����ن از ��ر�� $,�� ا��ظ�ر �� ا� در اش $ھ�راھ ا%���1 و �رو� �ه �� ر

  . دا��م را د��ر

  . م��� )%�ت... -�,ش.. �*ط �رم $� -

- �� �  . م��دار /6�ن ی�را $%ر

  .���م ھ�راه ش�ھ� �وا	�� �� $	�د/ �� ��ود -رار

 �� م،�ز��� %رف *��د- ده... ط�6... �ورا: /6ت و داد رون�� )دا �� را �6	ش
  م��ور��... در	ت �رات یز�#

  . د��ر م�ر�� ھم �� �<د و

�ش �ن�� �4ث �� %وا	م��,� ھم ل�ا�و�� 	ر+ت �دن �د�ز �� %وا	م �ود، 

  . �ود

  . �د��� �و�م �دن ���و� از: /6�م

  . م�ز� $� %رف �*ط ��... 	ت�� ��ر در $���و� I�ھ -
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   ؟$# �ورد در -

�ردم $�� � �ھش.  

�� �Y�  .�ود�ون: /6ت $�و��ھ ر�

  �ود�ون؟ -

  .��ود ��ر�� �0م �� ی�ز��. �ر/ردا�دم ر�ش م�� 	�ت را آودم ا�م )ورت

  . م��� )%�ت �ده ا��زه �*ط. ���	6م: /6ت

� �ود واL7 و رو�ن ز�# ھ�� �دا�ت، و�ود دن��� و /6�ن ی�را $%ر

�*ط.....  

  . 	�+ت م�� �*ط -

  .زد ���د

�� د���ل �� +رض �م و �,وت �و#� در � �ھم ل،�ا�و�� 	ر+ت �دن �م ���� 

 �3�"�ر� ر�3 �ه�	 در ی��1 یزرد #راغ �و#� 	4ون در. /�ت د�F یا

  .زد #��!

  .م��د 	�6رش ?ذا م��و� $� یا /ر	�� ا/ر -

 %وا	ش د��رد $�. �ردم � �ھش #�م ی /و�� از و ر�ت ھم در م�ا����

���د. �3�"�ر� دا�ل �� ل�ا�و�� ت�ھدا �� �ود �ن وا��ش ��و�� ��ر�� 

. ?ره #�م �� �د ل���د � �ھم و ��	ت ش���� یرو ی�ردد و ��ر�3

� در �را �� ن�ا و �ود �و7وع !� اش ���� دن�د ی�را ام ی����4و و �ق�ا�

  . ر�د $�و7و+ �ود، داده -رار �ده ا���م +�ل

"  وار،�د یرو و �ده #	���ده ��?ذ �� �دم ره��. �رد ��و-ف را ل�ا�و��

 ی)دا �ود؟ $ا����ھ م��)� او�د �� $ھ�راھ. �رد ��ز را ��ر��دش". 3 وا%د
  ...�<د و در �دن ��ز

  !�ورا -

 �دا"  3 وا%د"  از را � �ھم ���1ره و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م 

 آ	��	ور یدرھ� �� دن�ر	 �� او ھ�راه آھ	�� ی/���� �� و �ده �ده�". �ردم

�م ش�"�  .ر
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،��  .	ت�� $آ	و� ��ر �ودن �و +��ق: /6ت آ��� و �Y�ل "ر %ن ھ��ن �� آھ	

  

��4ن ��0م. �ر/ردا�دم او 	�ت را 	رم �ده، /رد #���ن �� و �ورده $	� 

 �ر ل�د1 از $4� $<�� زد�� ���د او �� ن�ا و �رد ام �و�� اش ���ظره ر�?

 ی -6	�! �ود +��*م. ا	ت �وده �ن �ردن زده � 6ت ��,�، ن�ا آوردن ز��ن
�و"  یرو را �0�ش د��RY. �د ن�	�  ام ���	  "��� +��ق یز�# #� و دم�

�رد؟ $� 	�ت را �ودن �ن  

 �$راھ��� آ	��	ور دا�ل �� �را د	ت، ی �%�ر���� ی ا��ره و ���د ھ��ن ��

�رد .��� +��ق"  ی ��,�. 	��د�ا !،��زد ���رم، و زد را 	وم ی ط�*� ی د

 #�م ی /و�� از. �د�� �4رار ذھ�م در و-�6 $�"  	ت�� $آ	و� ��ر �ودن �و

 $د	��� �,وار، یا�و ز�� �ط ز،���� و �ورده وا�س یھ� �6ش. �ردم � �ھش
�� �� I� د -رار ب�� درون���� دم��� و آورد �ر !��زد را 	رش... و دا� 

  .#ر���دم او 	�ت را 	رم. د��� $*�+� �6س

�و�� $� �� �,(�� ن�ا -)د از: /6�م ��ن،�)ور��� !��زد $,�� $,�� ی 
��رو ���4$ .  

  .. �د ق�+� ���دش

  ! ؟ی��ر #� -

  ! �ن �ردن $+)� -

 �دون ،$�و��ھ ر���Y ��! �6س و $4��زد ن�ا ��,�، آن اش، ���� در %7ورم

�و#! 5��� و ر�ت +*ب اش، #�ره %�ت در یر��$، ��$ �,(��  ./ر�ت 

 /,دان !� �� دا�ت $رو�� و �و#! ی��7 راھرو. �ردم اش $ھ�راھ

�وس��� را	ت 	�ت. داد�� را او ی�و راھرو. �� ل !� 	ر	�ز ی���,و و 

 ره�� یا -�وه $#و� در #پ 	�ت و دا�ت -رار ھ� ",� �� $���� یا ���� در

 ی *��د- #�د یھ� )%�ت و ا��6-�ت ���ت $� را� I�ھ �� �ودم، آرام. وا%د ی
  .اش ���� ی��7 دن�د از $����ھ �� و دا��م �ده�آ

���ر را �ود و �رد ��ز را در ��  .یاو�د �وش: د�
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. ر�ت ��1 $�ر� �� م���� ی /و��! �$رزا�� او�د. �دم وارد او از -�ل

  .�ود ا����ه اش ���� از ام $ذھ� ر��)و

�7��م ش�" آھ	��. $دا��� دو	ت رو�ن، /رم، �$��رد +�ور ���رم از و. ر 

�4�� ،ی#�: ر�ت آ�"ز���� 	�ت و	�  

  . $<�ط� دارم، ھم وه�� آب ؟....��

�� ����ر +�و��1 و H�	ر $%ر� 	راغ و �رد "ر آب از را 	�ز ی#� د�	6 ی

 و د�#ر� ���� �ل در � �ھم �ردا���، )ور�م یرو از را �!�+. ر�ت �#�ل�
�ردم ا�م .  

  .ز��� ی *��	, -

�! � د�د�ر	 $� �ظر �� �و ل�و	� ���م! �واھد ا	�س �ر $��ط* یر�/ ����

 �;ل �Y�ل -��ل $����زJ. �ود�د �ده د�ور ز���� $و	وا	 و د-ت �� د��رد $� و

�و#! ی ��	�� ��وان،�" یرو $#و� $وا�� ر�ز #�د آن و�ود �6	$ 
�زJ یھ� /,دان و +4	�� -�ب آن $%� �� ون�ز��,و ز�� یرو��$ .  

 "�رچ. آ�د و ر�ت ھ�ل ی��7 و �ن �ن�� ��ر ن�#�د � �ھش د،�#ر� $آرا� ��

 	4وت. ر�ت ھ� �ت���� از $4� 	�ت و /ذا�ت ��وان�" یرو را یا ����

 ا��ظ�ر $و �ودم ده��"ر	 	وال. �رد $� ��را%�م اش ی�و�	رد و آرا�ش و

G	�" م�  . دا�

   ؟ی�دار $��4, �� ر�� ��..... زم�ر�� F�ھو آب �رات �د�� �وش آب ��: /6ت

 �� -دم م��. داد ام ده��"ر	 	وال �� $-�ط< �;�ت �واب ا� �ر �,��ت ن�ا ��

 اش $ھ�راھ در�وا	ت رش�"ذ. ��ردم ھم �� را م�ھ� د�دان و /ذا��� +*ب

 $� �*�و�ت اش ���� از �روج ی�را م��)� �*��ل در $	�� ��. �ود ا����ه
�ردم.  

 �رادرم ھ�	ر: /6ت و �رد "ر "�رچ درون ر�� و F�ھو آب از را ی�,�د �وان

  اوا�ر... �و�ده $دا�, $طرا%

�ون	����رد د�ور �رام رو ����ا �ودش �ردم $�� ا	��ب �� "�ر	�ل .  

  .آ�د �,و

�م�� یا �,��� آدم $,�� -	   . آد $� �ظ��ت ی�را $���� �� ھ6�� دو ھر $و
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 ��م رو ام �و�� $,�� �4ردم و-ت... �ود ����ا روز�د: داد د	�م �� را وان�

  .زم��ر

 +*ب 	ر+ت �� را �ود و �ردم ا%	�س را ا� ����ش ی +��دا�� و �رم �س

��  . د�

. ��-��  ی �و��: /6�م و �ده ره�� وان� درون ��6ف $��ر�� �ت��%�و ��

�رد ا��ره ���را%� ��ل �� د	ت �� .  

��م زون�آو $��ر�� از رو ھ�ت ��س �و�م��... ��ش را%ت - .  

�ردم رد ��ل، ن��ر !��زد یرو ��	�ن �� ،$�0� I�ھ $� را ����دش�" .

�ش� �� وان�. /ذا�ت ��وان�" ���ر �,�د ��"� $)�د یرو و آورد در را 

 ی��ود و ورم یرو � �ھش ��ر !� ��;�� #�د ھر �� ن�ا. ��	ت �*��ل د	ت،
� اش #�ره و ���د $� ;��ت )ور�م �ود، 	�ت )ور�ش ف��و)... از $%�

 ی در�� و �وع ی�را را �$��� $���)� ا� �ر ا�ز��ر، و $� را� �ن�� $%	
�� ا%	�	ش�  .�ود � ر

 �� 	4وت، $طو�1 $*�د-� از �<د و ���د ;��ت م�د	��� یرو ���1ره � �ھش 

��م؟ دا?ون رو +�رف )ورت �و�م��: د�"ر	 $� �ھ� یآ��� %ن ھ��ن  

  .زدم ���د

- �� .  

 ا� �ت و ��ص �وا-H در �*ط �ن: /6ت و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش

�و# ��ت �� ا/� ��م، $� دا�" ا+�*�د ��و�ت �� ی���ر�!...  

- �� .  

 ی ��,� از ر�م�%. �ده دو��ره �ر)ت �� ھم �و "س... ����: داد ��4ن 	ر
 یرو �و#! و ق�+� ی���د یر�/ �4ل ��+ث اش $��� ش�" -��ل ر�?

���  .�د ش�

 ھ	ت ام ���	���� ی�و ا	م �� �� ن�ا. �ودم ���ظرت 	��� و /��م د���ت -

 �� دا��ن �-ت� ����� ��+ث 	��ده�ا ���رم +4س �� #�د ی�و ���?ر آدم �� ��

  . .�دم د	ت از رو �ر)ت

  . ز��� ���	���� ی�و ا	م اون ��،�?ر آدم اون -
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  . دادم ط0-ش... �ود: /6ت و /ذا�ت ز�� $�� را وا�ش�

 $ �� رو ��,� ن�ا ی�ور ��! دادم ط0-ش: ��	ت م�ا�روھ� �ن�� ی�%و ا�م
  .ی�رد $�و� ��ر ا��4ر

 ارزش و ا%�رام �راش زن !� +�وان ��... دادم ا���م در	ت ��ر �� �ن -

 �ود ���ز د��� اون... �داره �ز�� ا%�رام �� �*ط ���رک $ز�د/ ا�� �ودم -�Jل

 +*د ��ه ھ�ت م��ود ���زد ��ه 	� ��... �دا�ت �ن ی�را $���ذا� I�ھ $و

�ردم �0ش... $#�ھ... �رده…  

  . داد ��4ن $��6 +0�ت �� را 	رش 

�ظ�ھر - ....  

�ش��رد �4رار را %ر .  

�ردم داش�" و /��م ��4ل د���ل -.........  

�ش "�ت ��ظور و ��6وم �ن ��د، )%�ت ی��ر�� و7وح �� ��ود ی�ز����,� 

�ردم $� درک را .  

�� �ردم �و7وع ن�ا �� $" $و-�... ��ود اون و �ن ن�� یز�# ��: زد ���د 

�ردم ��ر�� دو��ره �و �� رو ل���� و �ق�ا�� او �ن.... و یاو�د �و.  

  

�رد ا	��6ده"  دو��ره"  ی �,�� از او. �ود �ده /رد #����م .  

�ردم $+ذر�واھ ازش و�ودم $<�ط� %ق �زم،�� ���ت- �� ر�ز رو �ش�ز� 
��م، $� )%�ت �	�م �ورد در �*ط �4ن �)ور �ورا..... ���م ��رده 	وال 

�ردم �ظ�ھر �ردم، �0ش �ن.. �� ��  �،�د آدم "� د�دون �ورد در %ر���ش 

 دش��د � ر�آرا �� اش ��� د��ر ��س �ت�-  را،���ز $�)و) $ز�د/

 �راش ھم �ن یھ� %رف... آوردم �م ��ه �� از �<د ا�� �و���، -��ل و �ذاب

 ی�را $�و7و+ I�ھ م���	��� ھم ���ر $و-� ��ه دو از �<د ��ود، ��ب
 ����ر و رادان ��رام )6%�ت اون... �دا�ت و�ود ��ون�� �ردن )%�ت

 دادم�� ا���م رو ھ�م "رو�ده یر� �" ��م و �رد $� ن��"� و ��1 رو ا���ر

... ��ود �وب او�7ع #ون �ردم ���6ت اوش م،��� +*د داد ����د�" �ودش

  . داد ���4 ��ل $"�� ��..... #ون... �ردم -�ول �<د $و
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 �ود، �و7وع دو یر�در/ �*ط �ن ذھن... یا  ��د زن ھر �� اون: داد ادا��

�ر)ت دو�ون ھر �� دادم، ا���م در	ت ��ر �� �ن... $)�% �ورا و ��رم 

 �م��)� از ��;�� !� ی�را $%� ا1ن �� و دادم رو �ر در	ت ا����ب �� دا��ن

  . ��دم �ون�"�

�رک %رف �� �دا��ن ��طر �� �*ط -�� ��...  

 ز�# ھ�� ی��وا ا/� ا�� ی�د ��ظورم ��و�� �وب $,�� �و: /6ت �0�م �ن��
��م $� ف��<ر �رات �زء �� �زء رو .  

��ش +دم �� �*ط �و7وع �ودم؛ �رده درک را ��ظورش $�و� �� �ن. �,� 

�م )%�ت ی�را +0-� �ورد ���رک �و7وع !� �دا��ن �� $��	� ��$ 
�� �د، ��� �ن و. دا���د ی�د�ز ت�اھ� �ود��ن  �ه��� در ����ا یدو ھر ا

 $ز�د/ �ت��زJ و �ت��, دا�	�ن ی�را $�-�ا�� و ل���� و ی����4و F�ھ
م ھم ���� و �)�6 اط0+�ت ن�ھ�. �ردم $�� ا%	�س �ود در او ���رک�% 

  .داد $� 	وق $د/ر/و� �د 	�ت را

�و ��ر ن�او و... دا��م رو �و �� �دن !��زد �ر)ت ��ر دو: /6ت �� ��ر ،$ر

  #�د ا����ه م��)� �� �� �ن دوم

 ��. م��� ا��%�ن  ��د ��ر �� �ده ا��زه. دادم د	ت از رو �ر)�م -�ل ��ه

 �� �وا�*ت ی�را �ن! ��طق؟ �رھ�ن، ل،�د. �دم ره�� �وان و د	���م

 از �ن. دم��� 	ر ���� �� را وا�م� �ت��%�و. �دا��م �ز�� ����ا �� در�وا	�ش

 %س $و ��ود +�ق؟.  ر�د ی�ردھ� ���م از ���6وت آ�د، $� �و�م �رد ن�ا

���0 �وب %س دا�ت، �وب ;Y� �� از و /ذا��� ز�� یرو را وان�. /ذار ر�

  .�دم �,�د

  . م��ر -

�رل �%ت $آ�6�  �� و �رد �,�د $�� را 	رش�� ���ت و ھ� #�م یا��% 

���؟: د�"ر	 )ور�ش   

  . د��ر م��ر ھم �� -راره. د��ر -

  .�د �,�د �� از ���د ��
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 و آرام �$/6� و و �ردم $� ا����ب را ا���س �ن داد،�� ھل را د��ر #رخ او
 ط<م �� ���ر���ن ی +0-� از. دا�ت �ن��ر ��ن �ن�� �4وا�ت� و روان

���� "س�# $��4 	ر ,� 	ور��. آ�وز� �ه در ��رم و )�%ش �ردا داد/�ه �ت�

 ا�� �ود داده اط0ع 	�� !� -رارداد �	�ن ی�را �ش��)� �ورد در او ��

�ردن $��6 ��طر �� او�د  �ظر �� ر�د  او از )ور�م ت�و7< و ل�د

�رده م���ظ �ودش را 	ور�� آ�وز� �ه ن��در	 -رارداد ت��, /6ت. د�ر	�� 

 !�. ���م دا��� ش�ھ� ��)ره و ��دھ� �ورد در $� را� I�ھ د���� و ا	ت
�� ی ���� ی�را را �رغ ی ,��� و ر�� 4$�"0	� ی�طر ،ی��?ذ د	���ل �	

 �ن �� و داد )�دو-دار �� را �ودش ��رت و /ذا�ت م�دھ���ر ���ر �ودش

 ز��ن �ر را ��,� ن�ا $%� در. �رده ��5ول را ذھ�م یز�# ��: �رد؛/6ت ا�م

�� آورد ��  $ط را ل�ا�و�� �� دن�ر	 ر��	 د،��ر #رخ ھ�راه �� آرام و آھ	

  .م��رد $�

  ؟$# -

�و - �  �ود؟ $�و�... �� اون.... ھ	ت 6/$ �4$

  

  .زد�� %رف $��ز? ��ران از

 �ن �� دو��ره را �ود �<د و �د ��د 	��دن�ا �رز �� ش�-د��� 	ر+ت و

  . ر	��د

  ! ھ	ت؟ 4$� -

  . آره: /6�م و �رده � �ھش #�م ی /و�� از

�,(�� �<د و م�/ذرا�د 	4وت در را ل�ا�و�� �� دن�ر	 �� یا ��;�� "��زده ى 

� �ورد 	وال �رد، ��ز د��ر  یھ� 	��� دادن -رار ی�را را )�دوق در $و-

  .د�"ر	 را ا��ظ�رم

-�  �؟�

�� ��� و /ر�ت د	�م از را ھ� 	���. زدم ���د او �� �ده ��رده ھم �� ی
  . /ذا�ت )�دوق درون
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 ن�ا �واب. ��م �طرح ��6ف و رو�ن ا1ن ن�ھ� رو $�و7و+ �� �ذار: /6ت
 $� د	ت �� )ورت ھر در را �واب $<�� ن�ا و. ���� $,�� �ن ی�را 	وال
  .$��ز? ��ران: /6�م و #����ش �� زدم زل. آورد

 )�دوق درون ھم را ���ده $��- ی 	��� دو. دم�د و7وح �� را �4ش %ر�ت

��4ن �� �	ت را در $7ر� #��ن �� و داد ی�� � او. م��د 	وار. �وردم $	�

 در ب�+� $ا�*��7. ��ود �رو� �ه دا�ل ��ر��ن و �و�	رد و آرام �رد  ر�د

   #را؟: /6ت و �	ت را ��ر��دش. دا�ت و�ود �د�ش %�1ت ���م

�4ر ����دش�" �� �د -رار �رد، ا)رار ��، /6�م داد، ازدواج ����د�" ��م - 

��م.  

  .ز�م�� %رف ��ھ�ش �ودم: /6ت و داد ��4ن 	ر

  ؟$�  ��ش -راره $# و: ر�ت ��1 $�ر� �� را	�م یا�رو 

  . ا�دا�ت راه �� را ل�ا�و�� �<د و �رد � �ھم #�م ی /و�� از %ظ� #�د ی�را

  . $��ط* %رف �,�� #�د -

- Jط�6 �ت��ز .  

 ���، %ق ���، 	�م زن، ن�ا: /6ت ��ر�3 و �و��ه #�د ھر زد، ���د ���1ره

  . ��� +�ق

��م "���ن را ���دم دا��م $	<.  

�� ی�را $�ذا� �و7وع"  ھ��ون"  -�%( .  

 �ر�ورد !�. �رد دھ��ش 	�ت و /ر�ت را د	�م $��/��� و �*د�� $� $,��

  .د��� �و را د	�م و ��	ت ا� ����م یرو ش����. زود/ذر و �و��ه

  

   ��م ��ش

 ل��و�� ز�3 ی)دا و �ردا��م ز�� یرو از را +طر /رد ی ����. زدم رژ
�م ��ت 	�ت +�,� ��. �رد "ر را ا��-م�  �ود �����. ر

  . ���م -

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 422

   ؟$�و� �ون ��رو 	0م -

   ��	ت؟ اون +�رف: دم�"ر	 ���د ��

  . �و�م ��م... ن�آ�ر -

  .ام آ��ده �ن -

�� ��م: /6ت �� Hد ر���  �م�	ی �و�� ر ��ز�3 ��ت او��� از... ام + 

  .ز�م��

 ن�ا �;0 �ود و -رار. ا��س و �ودش �ز �ود�د +�رف �ود �ن��ر در ھ��
 و ���� �� �ده ن��ز+ !��. ���د دم��د ی ���� در $���واد/ $������ !�

 ���آ �*��ل. دم��ر او�د $ھ�راھ �� را اش ��ھد و �ود �ودم د	�"�ت �04ت

�م �ظر ر�ز را ظ�ھرم و	واس �� و 	��ده�ا� ر�3 $زر�4 	�ده راھن�". /ر

���� د��ر ی %ظ� ھ��ن در �*ط. د�ر	 $� م�زا�و ی��1 �� دا��ش ی�,�د $ 
� 	� دو ی "�ر#� ���4 آن دا��م؛ $� را� ن�ر%	�ا� وا��ش �ورد در��	$ 
 در و7وح �� ا�دا�م طرح و �رد $� ی��ز را ن�آ	� �*ش ام 	ر���� یرو

  .�ود ���ص ��س

 �ر���� ���م �ظرم دن�"ر	 �دون و �ود ����� ی ده�ا م��وھ� �� دادن %�ت

 ی�را )�L. داد ا���م �4ر ن�ا �ردن ل���د +�ل �� ی�را را 1زم یھ� یز�ر
!�����م ���� �� �ود، آ�ده  ������� و ب�+� یھ� ده�ا �� و �ت�ر ھم �� را م��

 در و ����د $)�د یرو �را ���ل 	�+ت !� �,�4 �رد 	ردر/�م �ش�?ر

��ر از �ردن ?ر?ر %�ل� و $+)�. داد �4ل م��وھ� �� د��� ی%ر��� و ر
��0���رش ا�� �رد ام   �ده م��وھ� م�%� و در�ت ی�رھ� +��ق. �ود $+�

  . �ودم

 ی %ظ� و �رده +وض �و��ه "���� �ه�	 یھ� �6ش �� را م�ھ� $رو�ر�
�� �,و ���د ��. �ورد ر�3 دو��ره ,م��و�� ا��ق از �روج�"  ��م دن�د و ر

 از ���م ���رت �� و ا	ت زده %رف او �� /6ت او�د. �رد رم�?��, "  $��ز?

 از ھ6�� دو /ذ�ت از �<د �ن و. �رد $�� ���� ��ن�/6� و �ت��زJ �ن��

  . دا��م ���س !� $��ز? ��ران طرف
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����ت ی  �����	ش ��. دم��� $*�+� �6س و ��	 G	�" ��ون دادم# ...

�س را ,م��و�� ی )6%� 	�ز ��ش. �دا��م ��ر ن�ا �دادن ا���م ی�را $,�د 

  . 	0م: دادم �واب $�و��ھ �Y�ل �� و �ردم

  .	0م -

  .م��0 $*��و	 و ش��6	�� �4وا�ت� و ف�7< ی)دا. دادم /وش د-ت ��

  . ن��"� ��� م،��ز� %رف د��� -

  .�دم ���ظر 	4وت در

�ظرت ن���� ی�و ن��"� �ن م؟��� )%�ت ھم �� *��د- #�د م��و� $�: /6ت�� 

 ��م اطراف ھ�ون و م�ز� $� -دم �#��در ���ر $��� �وا�ق ا/�.... �و�م��

��..... م��ور��� �� و �رد )%�ت ھم یا  ��د ����د�" ھر �ورد در ���� ا

  . د�ر	 �وا�ق

 �� �ود $��ز? ��ران ����. " ن��"� ��� م،��ز� %رف د���"  اول ی ��,� ھ��ن

  .داد ی�� زد�ش %رف %ن و �,��ت در �ن ی�را �� یا �%�ر���� �واھش

��4رم ����دت�" از -� �و�م��� $و.  

 یا  ��د �ور �� �و از �����م ده؟��� ا��زه ��ت ,��و� اون ���4! #را؟ -
  !ید�ر	 $�� �ظر �� ل�ذ �رد ھم $,�� �ر�ورد �� #�د اون ی�و �ود،

 آن �ن �ردن ��را%ت -)د �� �� ن�ا �� �ود ت�+)��� 	ر از ��ر�� �0�ش

  .آورد ز��ن �ر H�	ر و و-�6 $� را ��0ت

  .دارم ���ون: /6�م

  ؟$�� $� �$را�"ذ ل�و� یآ-� اون از یطور #� -

 ��6وم �ورد در �46ر �� ی�ز�� /6ت، ��ص $%� �� +��دا�� را ��,� ن�ا

�ش��,�  . �ود واL7 �دا��م، 

�ود - �� ��م و !�� �� �،��و�واد/ !��و# ��ن ��.... ام زاده �رادر... +�ر

��م �$را�"ذ ���و��م از -راره.  

 یھ� �6س �� 	4وت در $طو�1 $%ظ�� ی�را. دادم �واب آرا�ش در
  .دادم /وش ����ظ�ش
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�� ن�ا ی�� �� �و�	�م $�: /6ت ���� /ذ���، ��ه "�F ی���� ���م �;ل ���م، 

��دو زادھ�ت �رادر ی�را ھم ��... �ون $�و�واد/ ��H ی�و... ���م �و ���ر 

�ت از و م���ر�"� �ن �� رو ل�و� �و�� اون... $��وا	� ا��... ��ورم د	

�ر��L یداد ...  

�ر� 	وار ��ز $��ز? ��ران �� را ل�و� �و�� آن. �,��L ن. دادم�ر)ت � 

 و �%دود $آ/�ھ ھ��ن �	�ت �� و �دا��م $��ز? ��ران ����ت ی�را ی�د�ز
 �$رزا�� او�د و. �د�� �0)�"  �وب"  ی �,�� در او از ذھ�م ف��و) �م،

  .دا�ت ��6وت �ن ی�را

  د+و��؟... $���و� ن�ا ی�و ھ	ت؟ ھم اون: د�"ر	 

- ��.  

�� ھ6�� دو $4� ن�ا ی�و - ���� ش�" �   د؟�ر

���   �؟�# ��ظورت: /6�م و ده��� ھم یرو را م�

�ش ا�� �ود $��را%� و ی����4و 	ر از ��0�ش��,��ردم ا�م... . .  

 او�ده د؟�	��د�وا �ون را�ط� ی��� ا1ن! ��ود؟ واL7 ��ظورم -

   ؟یداد ��ش �;�ت �واب ؟ی�وا	� �ر

  .��: �دم �,�د �� از

  �؟�# اش �ر����.. "س اوه -

 م�%ر �� �دن 4�ر��زد ا��زه او �� �ن و �وا	ت �ر)ت �ن از �*ط او 
 %رف ��! �ر����؟. �ود /رم $,�� و ا��ق یھوا. �ودم داده را و�ودم $��)

 یھ�ر�وھ� �� ش�ھ� "رو�ده از ،$��اھ� $� و ��م ھر�و7وع �ورد در م�زد��
� د��ر �� ��ر دو. �ن����س 	ور�� ��. م�ر ��� دار��ن�د 	�+ت �� �ود /ر

 زد $��ر�  ���د ا+�را7م �� وا��ش در �دازد؛�� +*ب را -رارداد �	�ن ی�را

�رل $دو	�. دارد را ام $ھ�راھ -)د /6ت و�� دم،�د 	ور�� �� را اش �ده 

��  .�دا�ت و�ود یا �ر���� I�ھ! �ر����؟. ��ود یا ���ظره ر�? ی �4

 یطور #� -راره او�7ع  م�� ��ت "س دارم ی�د�ز ی ��ر�� �ن: زد "وز��د
�,ف یرو��� �� �ره، $� ذت ھم و�ود از �و��، ��ھ�ت اون... �ره ش�"�� 
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 /ذا��م، 	ر "�ت رو �را%ل ن�ا �ن.... ���م و $��� ی�4رار روز �� �<د و

�� �$�� �� و-ت I�ھ �ردھ� از $�<7 ���� �دت�.... �وام�� آرا�ش و ;��ت 

�دوم �زو �و یدوزار ��ن ل�و�... ر	�د $�� 	��دم�ا �ن ��  !ا	ت؟ د	

  . �ود "و���ده را �د�م ���م 	رد $+ر-

  .� ذره �وش �ود....رم� �� ���س ��ھ�ت $/�ھ... یدار رو ام ���ره -

 �ر را �,��ت ن�ا $��را%� و ��م و ت�+)��� I�ھ �دون �و�	رد، �ود، آرام

 )دا-ت او، از �%دودم ����ت ھ��ن �� �ردم، ��ور و دم�رز. آورد ز��ن

����م�"ذ را ش�%ر� %س �ن. او�د. �دم ره�� ,م��و�� �ه�	 ی )6%� ��. ر

 ھم ���ر از �� و �ود �وب �ن �� او�د! �ن یدوزار ��ن ل�و�. دا��م �وب

 او�د و �ود واL7 ��ظورش".  ���,ف یرو��� ��. " م��رد $� ذت �ودن

 I�ھ %7ورم در �-ش�ا�� �� م��	�* ?�ر ا��رات و ���ل در �و	� آن �ز ��
�� �� را د	�م $/�ھ. �ود �داده ا���م"  ���,ف یرو��� ��"  ن�ا ی�را $%ر

�رد $� %س ��رم "�ت را ش�/ر�� ���ن�� از +�ور و-ت �� /ر�ت $� $�ر� 

 م���زو �س �� ا� ����ش �� داد�� /وش "�ت را م��وھ� او-�ت $�<7 و
���	��... و �د $� ��5ول$� -�6��� �4ل ��ن �ن�� $ا� ش�ھ� وا��ش و /ر

� د��� و ی�و�	رد �� #��ن%$ �$ � ھر دادن ���ن �4ر �� �ود ھ�راه $��6و

 را ھ6�� دو ن�ا د-ت �� �� %�1 %�1، و �رد؛ $� دور �ن از را $ا<�, +4س

�رو ی����ور و ��ت در �را آن �4رار د�<�ت �<داد �ردم $� �رور �ود �� �$ 
  . �ود�د �د�ز. �رد

� �ردا��م +*ب �� /�م !� �و�� $� و )%�ت %�ل در �ن �رو� �ه دا�ل $و-

 �وزاد و �رد آن �� �ر�ورد از �را �� �د %,*� دورم �� ���ل او د	ت دو ھر و

 �واد ف�رد 	�ت �را ی+�د و را%ت $,�� �<د ��د، %6ظ آ?و�ش �ن��

 طرز �� و �ردم ��ر�� ��;�� دو ی�را را آ?و�ش. �ود �رده ت�ھدا �ده��و

�و��، $� و را%ت یا ا�دازه ��. �ود �وب. داد�� او�د ی�و یا��ظ�ر -��ل 

���زده %ر�ت I�ھ �دون� �� ��رد م�رھ� ز،�ا�  �ر �و�� یا و-�6 و �Y�ل $% 

�و��ه $,�� ی %ظ� !� ی�را وا���ش +دم �� داد ادا�� زدن %رف �� و 

  .�د ام $��را%� ��+ث
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 ن�#� �$رزا�� او�د.. ". ���م و $��� ی�4رار روز �� �<د و"  /6ت ��ران
(���� I�ھ ����. �ن ��طر �� /ذ�ت، ھ�	رش از $	�د/ �� او دا�ت؟ $
 �� را آن از $��� د���. �ود � 6��"  �ودن �رد"  از ��ش ن�ا �ورد در و-ت

�ردم درک دش��د ی را�ط� و ن�ر%	�ا� �0ط� و آ�وب ھ�وز و $و$ �� 

 آ�وب او�د. دم���� $�� را �ود �ده ��م وآرا�ش ;��ت �� $��ز? ��ران در

 ی)دا �� ؟...�%	وب ;��ت �� د�ش�ر	 از $��� �ن �ود؟ ده��ر	 آرا�ش ��
 +�,� ��. دا��م رو ش�" را او�د �� ی�د ی/6� و !�. دم�"ر �� از در ز�3

� ز��ن د��� آن از -�ل و. �ردا��م -دم وا%د یورود در 	�ت�� درک ی�را $

  . دادم�� �ودم �� �و7وع ن�ا

 ی #�ره. �ردم ��ز ���د �� را در ز�3، دو��ره ی)دا �دن �,�د �� ھ�ز��ن
��رم دور �� �%4م ا��س د	��ن �<د و �ود رم��)و ن�او ����� $زدھ ��ن�ھ 

���ر در �*��ل از را �ود. �د %,*� ��  . دم�

 +�ور ���رم از �زر/ش، $د	� ف�� �ت��%�و �ردن رو و ر�ز %�ل در �����

���	ت؟ !�� +��... ��4�� "�رک رو ن���� داره +�رف: /6ت و �رد �� 1�� 

  .ر��  ,م�� د���... م��� اش آ��ده و�ده��

��ر �واب در و داده د	ت ���	 ���! �ردم ��4ر دم��د ی ���� ی�را دا� .  

��! ����ن... ر��  ,م�� د��� - .  

�! $ر+,�ا�. �د �,�د دو��ره در ز�3 ی)دا �<د *��د- 	� H�� 0ط$�  "

 ا��ره �� /ر�ت، ��1 را ,ش��و�� د��� �رد، رو�ن را"  زم�+ز ���رک �ودت

�رد ��ز را در و �د �ر �زرگ �س�ا �زرگ ���د ����� 	ر ی .��� ی و� یا�
 ی�د ی #�ره و #ر���دم -درت ���م �� را د	���م �ن�� �4ل یا ا	�وا��
�ظرھ ر�? ی)دا و �ودت آھ�3 ا��س، �راش /وش X�� �� +�رف��$ 
 	ر+ت �� رو�ن، ��H و !�� و د	�م �ن�� ی و� از ���ر�  ��?ذ �روج

  . �د �و�� و ���وت

��*ر را !�� ����� $و-�Y� ت�	ن �ب ���ن آ?وش در ی�را و �رد "ر� /ر

. دم��� ا��ق دا�ل از را ,م��و�� ز�3 ی)دا �د، -دم ش�" دا� از �<د +�رف

 او�د �� "�	G ی�را �ود؛ $���6 ��ران 	�ت از  ر�د $���	 دا��ن ا��4ن

�ردم $� ی-رار $� ا%	�س.  
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 �� ھ�راه و ق�+� ن�ر%	�ا� یا���� ی ا�دازه �� %دا-ل �رد؛ ا�م $ر+,�ا�

  .��ود ?ره #�م

�*,� و زن ��  ��د �واھرت ��ن؟ ن�%	 ید���: /6ت دا�	� .  

����0�ش یا� ����رد "ر��ب ��ل یرو را �ود ا��س. �ود "���ن ف�ظر یا �� 

   ؟ی��ر �ودت �� ��و ���� +��: /6ت و

�� +4س م،��ورد !�� و ا�0ق �وش +�رف �� را ��ن�ھ� ��ھد و م�/ر
  .زدم 	�ز ا��س ا)رار ��. م�داد ��دان

�%	�ن از ا�� �ود �ن�اطرا� وا��ش ��و�� %وا	م از $�و#4 ��ش �*ط 

����و�� ���م �ن. �ردم ذت $ر+,�ا� #���ن یا� H�� م را� �ز دا�

. ���د ,ش��و�� �� ��ر ��و�� %وا	ش ��ر�� د�ر	 $� �ظر �� ن؛�ر%	�ا�

 � �ه $%� �ن. �رد $� � �ھم ���د �� +�رف و �ود ���وت �س�ا ی #�ره

 #�4��"  د�"ر	. د��� را ����� �� م�/6� و دا� �<د. دا��م ھم را د��� ��<�ب

��و�� )ورت ھر در ا�� �ود $�, $,�� آ�وز� �ه �ورد در %��م��و7"  �؟� 

�رد �,ب �ود �� را $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا�.  

�*ط �دا��م، را ام ی��ر -رارداد و آ�وز� �ه �و7وع �ردن $��6 -)د 

 $ط در و دم�د $� ھ6�� 	� �� !��زد از �<د را ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا�
��	��� طرح ی�را $���	� �ر)ت ھم ��4ر��ن� روز #�د و ھر �و��ه $�,�6 ی

� I�ھ �دون. �ودم �4رده دا�""  ام $وا-< �5ل ن�او"  �و7وعY��و�� و د� 

6�م، م��0	�� 	�+�ت و 	ور�� آ�وز� �ه و ن������ از ��ن��را $��)/ 

� و ی+�د $,��%$ �� ���#$ ��$ �$ � !� ن�ا �� ا� �ر �0�م، %ن در $��6و
��� ���ھ� یھوا و آب �ورد در ���ده �	ل $�� و $�<�و ی/6� و� ن�ا $آ

  .روزھ�	ت

�� ا���س �� رو و. یذار��� آ�رو �� ی�را ��رات ن�ا �� �و: /6ت ن�ر%	�ا� 

���رم %ر�ت $� ����*ر و آرام ���ھ� �0ف �ر ����ر ی��د %ن �� �ود، ��	 

  . �#�  ��د ر��  آروم: زد

� د��� و ا��س از %�6ظت ی�را �ودآ/�ه ���� $وا��� در و �وردم ��%$ 
�ردم %,*� %رار�ش "ر �ن دور �� را د	���م �ودم،.  
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�م؟��ر "ول �رات ش�" روز 	� ن�ھ� �ن � �: /6ت $ر+,�ا��  

 ھم �0���ن ی��د $و �دا��م ن��%	 و !���ر و �و�%�ل �و-H د��رد $�

  . ��ود ا��ظ�رم �ورد

�ردم "ر رو %	��ت �ن �� ھم -�ل ھ6�� دو - .  

  . �دم ن�ر%	�ا� 	�ت �دا ظ�?, ی ?ره #�م ��و�� و7وح ��

��  .	ت�� "ول �و7وع: /6�م و �ده �� ���� ��ل یرو $

 یروز ھ�ون �د )%��ش �� $-�, ی ھ6�� دو ن�ا ��ن ن�%	: /6ت �دا
م و د	ت $/6� ��� و �وا	�م "ول � �ھم�آرا ���ت �ن �� 	ت����   ! �؟���

�0م +��دا�� دم���6�. �رد $� � �ھم ا�م �� و م��	�* ن�ر%	�ا� � را دا� ز�

  .دا��م را اش ���ظره ر�? �و�� ���م �ن �� /ر�ت ده���د

�دا، �0م از �<د $�و��ھ �Y�ل �� ���� 1�� ���*ط ��ر ن�ا: دادم ادا�� و ا�دا� 

 %و),� �م،��� �و�� �و �دت ���م �و�م��� �� �ن... ا	ت ھ6�� در 	�+ت #�د

  ........�ن �ظر ��: /6ت +�رف.ره $� 	ر ام

  .��وا	ت رو ��� �ظر $�	: /6ت ی��د �� ن�ر%	�ا�

����$ ���/��$ �7��رد "ر را اطراف ی.  

���	ت؟ ��4ل: /6�م و �رده )�ف ��ر   

�� $� یر�/ م��)� �ود 	ر �� ن�ا -$ .  

�رد د���J را آن 	ر %ر�ت �� $ر+,�ا� و �ود ن�ر%	�ا� �0م.  

- �$ ���ون�ز�د/ $�)و) ��ت��)� �ن��ر در رو �ن 1�%  �! د؟�/ذا�

 و ی�4رد ��ورت �ن �� یداد�� /	�رش رو ��ر/�ه $و-� #را ��ن $ر+,�ا�
  ....... $و-� #را ��ن ن�ر%	�ا� ؟$��وا	� رو �ظرم

 وارد رو د��د زن �� $�وا	��� $و-� #را ��ن ن�ر%	�ا�. " �ردم �4ث

��ردم ھم �� را م����".  ؟ید��"ر	 $	وا �ن از $�� ت�ز�د/ .��� -)د �� ا

 �طرح �س،�ا %7ور در �)وص �� ��H، در را $�و7و+ ن�#� �دا��م

��م.  
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 "روژه �ورد در ��ر #�د �� ��ن ن�ر%	�ا�: �ردم �روع ا��دا از را ام ��,�

  ! م؟��رد )%�ت ھم �� ھ�ت

  . �داره $ار���ط I�ھ ھم �� �� دو ن�ا: /6ت $ر+,�ا�

 �ظر �ن از �ون�ز�د/ $�)و) و ی��ر ��ت��)� �ورد در و-ت I�ھ ��� -

  . دادم ا���م رو ��ر ن�ھ� ھم �ن. د��4رد $�واھ

�� و �ود ��م $�� و ید�ور $�و�� -��ل زان�� ا%	�	م���0 �� ا$ 
*��ردم "���ن ��6وت $� و �و�	رد یظ�ھر "�ت را آ��� ز�آ� ت��و.  

� از! ���م �ورا ی�د �ود	ر: /6ت ن�ر%	�ا�$ �� "س �واب یطور ن�ا 1�% 

  !؟ید��

�� � �واب ادب و ا%�رام ���ل در ��م د�د�"ر	 	وال ���: دادم ���4 ��ل $"�

  . . دادم

 "�ت �� �$%ر��� #� ��ره �و �و7وع ن�ا از $�	 ا/�: /6ت $ر+,�ا�

�� م���د رت�? $� ھ�وز... ز�ن��� 	ر�ون ...  

��ر... 	ت�� $ر��? $� �واھر�ون م��)� و �وا	ت �� ا%�رام: /6�م ���د �� 

  .�داره ر�ط �ردم �� �ن �ردن

  ؟$ �� $# �6$��� -

  .�ود ����ر ��م و $+)� ���0 ن�ر%	�ا�

��! ��ن �����: /6�م و �ده �,�د �� از �$ ����م؟ در	ت رو ��م و ز�� $  

 $+�, ی %ظ� در	ت و �ود آ�د و ر�ت در "درش و �ن �ن�� ����� �ردد � �ه
�ردن �(�  . ر�ت ��1 ن�ر%	�ا� ی)دا 	��دن،�ا ی�را �ش�

 رو�ن رو �و7وع ن�ا ف��4, د��� ا1ن ن�ھ�... ن��� �ورا... �4رده 1زم -

��  .م�

�ن �ظر در �� و �د داده ��ر ����د�" ��م... ��5م +�-,م، �ن: /6�م����م /ر 

�م م��)� �� �ش��<� و ���زا �وا�ب،� ا����ب از �دوم ھر �ورد در ا/ر. /ر

 ��ر ن�ا. ^م�� �رادرام 	راغ ھ�� از اول ���م دا��م ��ورت �� �ز�� ھ�م

  . �ر	��م را �ود �م�" �0�م در $��را%� و ید�ور دادم ا��زه
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 دو��ره درازت ز�ون... ا%	�ت... ���م �ورا ن�آ�ر: زد �ف م��را ن�ر%	�ا�

�� %*وق ن�ھ� �� یدار ا	�*0ل یاد+� و �4$�� ��ر یدار �� %�1... �ر/�

  .��ر ذت ازش و �#ر�ون رو ت�ز�د/

  .�ود اش �$رو��� و روز $وا7% �� ��ظورش

  . م��ر: /6ت دا� �� رو و �د �,�د �� از

 را 	�����ن ��رژ ی ���ھز �وا�	�م $� �*ط ھ6�� در ��ر 	�+ت "�F درآ�د ��

 	�ل ده ن�ا د��ر �را ھ�وز #ون �رد، $� د���د ن�ر%	�ا�. ��م "ردا�ت

��  . آورد $�� ��طر �� را ام $وا-< �ود. د�د�� /ذ�

  .م��ذار ھم �� ی�رادر �واھر ی �,	� �� �ود ���	ب �را�ون �� $ز��� ھر -

�و ��ن �ورا... �ر�� رو �ن ی����و اون �����: /6ت دا� �� رو �ودت ��ر 

  .زم�+ز ی�دار �,	� �� ی�ز�� ی�رد

�ردم $�� درک را %�ش .�� ��درا�� ��س و از و ��ر������ �و���ت �� $

�� �و اش��� آ�"ز���� 	�ت. �ودم /ر� ی -��,�� ر�ز ��ن �م ی �<,� و ر
6�م دار در یا ���� ظروف آوردن رون�� %�ل در. �ردم ���وش را ?ذاھ�/ :

  .م��� )%�ت ھم �� $�� �	�Jل �ورد در 1ز��

 �و �,�د د���... م��ر �"وش 6Rش ا��س: /6ت و �ر�وا	ت �� از $ر+,�ا�

  . ��د

  . �ودم ده�د او �� را ن�ر%	�ا� $ا��رھ

�و: /6ت ���	 ��   �4ر؟�# ی�وا�� رو �� ی�وھرا "ول یدار درآ�د �ودت 

  .د�#�" ھم در و�ودم ���م و دم�د را �دا و ���	 ا�دا��ن ��1 ا�رو و ���د

�دام I�ھ. �ود ده��� $� ؟$ر+,�ا� ن؟�ر%	�ا�. �دم ���ظر �. �زد�د $%ر

��� $,�� آ��� �� دادن ?ذا �4ر از. �ر/ردا�دم �ت���� دا�ل �� دو��ره را ظر
  .�دم ��)رف ی�د

.... �ود�� "ول داداش زن رم��  �وام $�� �� )د-�: /6�م و �رده )�ف ��ر

  م��)� �5,م ی�را �و�	�م ا/�
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 ��	ر�� رو "وم ���	ب و ی�� �� �رادرام ��ورت �� �و�م�� "س م��� یر�/
��م ی/ذار.  

�"  �ود�� "ول"  یرو �0�مY� ی ��),� در +�رف "وز��د. دا�ت �و�د د�
�رد "ر را ���� ���م ن�ر%	�ا� و%����ک �د��ر و �ن �0م .  

�و... $�4�� ?,ط �و - �$ �� �$ ���ن �ن "ول �ن "ول  ��د ��ر ��... $ �� 

��م �ون "ر رو دھ�ت.....  

  

 -رار �*��,ش +�رف و $ر+,�ا� �ردا�ت، �ن 	�ت �� ی�,�د /�م ن�	و� ��

��د��ردم $� � �ھ��ن ��ز ���� $دھ�� �� ���وت و �و�� �ن و /ر .  

�ن �� را �س�ا �د �و�ق ���1ره ���	� در و ��د $را7 ر�%$ �� ���6� ش�
. داد $� را اش +0-� �ورد ر	�وران در ��م ی و+ده �رد $� "� �� را

��! ��. �ود�د �رده �رک را ���� -�ل *��د- #�د دا� و $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا� 

�ردم آ��ده را ?ذا ظروف از 	��� دو ����� .Fور�ت و �ر�� ��ز -ر�	و ی 
 ��ز یھ� ��ھد و �ود !�� ی ���ده $��- �*��ل ا�� +�رف. 	�1د ظرف !�

 �را %ر��ت � �ھش �� �دت ���م در و �ود ��	�� %ر�ت $� و آرام �4رده،

�رد $� د���ل.  

�� �,و�  . دو	�م ���رک �ودت: /6�م و ر

 �� �دن �,%ق ی�را د+وت !� ن�ا. �د �� ���� ��ل یرو $�� و زد "وز��د

�م ���رش. �ود او	�� .����� � و داد د��� د	ت �� را ش�?ذا ظروف $	��
  . �د�د ��رج ���� از ا��س و ���	 	ر "�ت

�ردم �راب رو �ودت: /6�م.  

� در� �ود 	�ت �را و �رد %,*� ام ���� دور �� را د	�ش ���ظره ر�? $%ر

���� د	���ش. د��و	 را ام �*�*�. د� �,(�� +�,ش �وک از ��زه /ر�ت 

 ھ6�� دو ن�ا. دادم ���ن ا<�ل +4س ق�+� و �زرگ ی���د �� و �ده ��رج

. /ر�ت $� ���س �ب ھر ����*ر. دا��م او 	�ت از ز�ا�  � 6ت $�و���� �ن

 ی+�د $"ر	 ا%وال و 	0م %د در �و��ه، $/�ھ ا/ر#� م��رد $� )%�ت ھم ��
 ��م �� ��ر دو. ?زا� و �ودش از 6ر	��د،�� +4س م��را $/�ھ. روزا�� و
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���ر در �وا	ت و �رد د+و�م � "س را دو	�م �ن. ��م اش $ھ�راھ ?زا

���  درد �ردم، "ردا�ت آن ��طر �� �� �$��� از و �ودم /ر

 	�ل ده ی�ورا ����: /6ت و. ��ودم $��را7 ھم $,�� ��ود، ی /و��  و ��ت

  ... ی�د -�ل

  .د���د

  . �ر/��� دو��ره درازت ز�ون ���� -ول �� -

   	ت؟�� �د �� ن�ا: دم�"ر	

 �ودم یآ��� ی�ورا ����... �*ط ا)0: /6ت و داد ��4ن �دت �� را 	رش

���� و $ھ		$.  

  . ر�ت ��1 ���د را م�ھ� ����

   ؟ی�ر ی�وا��� -

 ھم $,�� ��زه... �و�م�� �� ن�ھ� �ب... $��4 ��1 رو ��دوھ�م 	ت�� -رار -

�� �$?ذا ذره �� اون /ر	���، �� ی�وا� و ����� د	ت یداد و ید��� ظرف 
  . 	ت�� ��م $�<دھ �)ف

  . /ذا��م اش ���� یرو 	ر

  .ی�رد دا?ون رو �� ی���� یزد �ود�� "ول اون ��: /6ت

 $,�� �و7وع ن�ا ���ت ر	���� �ظر �� دوم،... �ود�� داداش �� ن�ا اول -
  ۔$��� ��را%ت

  . د���د

���م -دردان �ن - ��� ��� "در #ون $و ھ	�م �%����ش و ����دا��ر و ز%�

��رھ�ش و ���م �وا�ق ���ش��)� و ��رھ� ���م �� ����� ل�د� د��JY رو ر
��م .  

�ردم $� د���J رو ��رھ�ش ���م �ود �ن ی���� ا/�: /6�م.  

  . �د ��H )ور�ش. �ود �ده ��3 �%�ود ���� ی�را دم

- ����$� ��و ی�ود $ !7>�$ ��  .د���� �%�ل -��ل ر�? د��را ��� و-
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�� ن�ا: دم���د �,�د ��,$ �%�,�د -��ل ر�? ���ھ� ی"	را ��� آ��... ��+� .  

  .د�?ر

  

��رش و %ر��ت ت��د ��� را ��0ش �ن و �رد � �ھم ی�%و ا�م ��. دم���د ر

�رل ی�را�� �*��ل ��ل یرو �را. دم�د را طرف دو �� ش���� آ�دن �ش 

 	ر�� "س�# ر،�"� ط<م �� داده �و ذرت ظرف #�د �� و ����ده ون�ز��,و

4��$، ،������ "و	ت یھ� وه�� ��� و �ده /ر�"  $"و�� ی ����"  	[ ا

�رد $� د���ل را او %وا	م ���م ����*ر ا�� �ود �رده ��5وم ظ�ھر �� .  

 $را%� �,وار و د�	6 	�ده �رت�� آن ر�ز و دا�ت �ن �� یا 	ر�� ���د�"
�ر	� $� ده�د د	�ش در $#و� $-��* و ا�روھ� �ن�� ف�ظر $ا�� �ط ؛ی��

��ر �� د	ت H�	ر $,�� �<د و �ود �ودش ����د�" آ6ردو 	س �� "�	��. �د 

  . �د

 �� �رات �وام��: /6�م �$��� د�دان ���د �� و ده��� ��1 ��ل یرو را م�"�ھ�
  . ��رم ��ھد

 #����ش یا %ظ�..... اوه: /6ت و �رد �دا ,ش��و�� ی )6%� از را � �ھش

  ؟ی��ر �رام -راره $#: داد ادا�� و د�#ر� )ور�م در

  .دادم �4ل 	رم یرو �0ه !� ���� را آ��� و �رده ��1 را د	���م

  . �د�� ��ت $,��... 	رآ�"زھ� ��)وص د�	6 یھ� �0ه اون از دو�� �� -

  ./ر�ت +�ق ش�ھ� ا�م

   ؟یذار�� 	رم �� 	ر -

  .��رم �0ه �رات �وام��... /6�م ی�د ھم $,��... ��: دم���د

��� �$/���� �� و #����م �� زد زل. د���د )دا $� و د��� ھم یرو را ش�

�� م���زوھ� و د�#�" ھم در �4�م �ن�� یز�#. آ�د �,و �4وا�ت� و آھ	
 و �د��و�� ،$��ط* ر�? طرز �� ام �<ده $د/�#�" ھم در. �د 	وزن 	وزن

 $و-� د،�ر	 $و-�. ر�ت $� �ر ن��"� و ن��"� او�د -دم ھر �� یا��ظ�ر از دور
 $و-� و �د �م $و-� /ذا�ت، ��ل $"�� یرو )ور�م !��زد �$�� را د	�ش
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�Y�, �� و ��د$ ��0� �*ط� ن��ر ن��"� �� $د/�#�" ھم در ��	ت، ���رم ���ده 

  .�ود ده�ر	 ��4ن ی

 �دم �و�ق! �دم �و�ق. دادم ا���م او از � �ھم �ردن دور ی�را را ��0م ���م

 $�� �6س. ���د ;��ت ر� ش �وش ی��� یرو #����ش ی�� �� #����م و
���ردم درک ام ���	 ی -6	� ����<�رف $��	�  �� را �و7وع ن�ا و دم� .

  .�د د	�ش %ر�ت �,ب %وا	م از $�و#4 $,�� ��ش �*ط

�ن ا��%��ش -.  

 /ر! �زرگ ��6ھم 	وء. �دم $#و� -��ق ��و�� �<د و �رده �ر را م���� اول

�م� ��طر ن�ھ� �� �ود، #����ش ی #��در از ا��4رش ��م �*ط -)دم. /ر

 و �ردم $� � �ه #����ش �� �ن %�1. دادم ر���5 ش���� از را � �ھم ر��	
 %ر�ت. �ود ط<م �وش و �رم م���� �� $#و� -��ق �ر�ورد. م���� �� او

 ا��6ق ���ودآ/�ه وا��ش !� �� -��ق یرو ظ�?, H��� زدن س� ی�را ز���م

��د� ��+ث -در��د �وک !� �;ل. دم��� را اش ��� ف�7< ی)دا �<د و. ا

  .�داد ا��زه و /ذا�ت "��م را آزادش د	ت. دم��� +*ب. �د �د�م ���م رزش

 در وارم�د �*��ل در $و-�"  /6ت $زوJ. �د �ردا��� ��ن �ن�� از -��ق

�4ر $# �وردم �$ �� و �ر !��زد )ور�ش. دم��� $� +*ب د���".  ؟$
: /6ت $ز��� $�زر/ �رد ��"  /6ت �را�!. �د ��ر�� ��رم یرو د	�ش ���ر

 -در�� را�ون�" 	4س 	4س �ود �ز �� 	4	�، را�ون�" ��د� در ز�# ھ��

  .�دم ده��و	. �ود -در���د $,�� اش ��ر�� ی�را �وا	�م". 

 ،����د ا��6ق �رم $,�� �رم، و آھ	�� $,�� آھ	� ���� #ون �دا�ت ف��و). ا
  .��ود یا ��ر�� و %س I�ھ

��رم یرو از د	�ش ���ر �� ا� ����ش ی /و�� �وازش %ر�ت �� و �ردا�

  ./ر�ت ��1 را ام #���  رش�د د	ت. �د ل���د

�ردم درک و�ود ���م �� را د"  �د �ر ق�+� �و	�"  ی ��,� ی�<�� �ن و.  

 و �د %,*� ��رم دور د	�ش. �رد +*ب را )ور�ش �و��ه ی ��;�� #�د ی�را
 م�/,و و #��� ��)ل %د در  رش�د د	ت ا� ���ن �وازش. د��� �,و�ر �را
�و	ط دو��ره �<د. �ود �د��و�� اش دھ�ده آزار طرز �� ���. �دم �س ش�

 /و�م ی 1� ش�ھ� د�دان ت���� در و م�/,و �!، �ط ام، /و�� �<د م���� اول
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 �ودم ی ��� ی)دا از و زدم #�3 ���د�" �� د	ت دو ھر ��. /ر�ت /�ز را

��  . �دم �و

�وا�	�م د	�ش و�ود ��. دم��� +*ب را �ود و �رده ش�رھ�� �,(�� ی 
�رده �دا )ور�ش از را � �ھم. آورد �,و را )ور�ش. ��م ��د�ا را د�واھم 

  . �وا�د را ���م آھ	��. �ر/ردا�دم را	ت �� را 	رم و

  .	و�ت... ?ذات... غ: /6�م

. د�ر	 $� /وش �� ��ن�)دا �رد�د، $� -ل -ل �وش آب درون ھ� $����رو�

  . �ود �ده /م او �ن ی ���ده �دھوش +طر در "�	�� $�دھ ظ�?, 	س ی�و

  . 	ت�� ��م -

 	�ت �و��م %ظ� آن. �ر�وا	�م �� از و �رده �*��,� د	���ش ���ر ��

�� ��1 %رارت ،$	ط% و H�	ر یھ� �6س -,�م، ��د 7ر��ن� +رق و �ن ی ر

  . �د ده��� /رد�م، "�ت 	رد

�ردم؟ �ت�اذ: د�"ر	!  

  .�ود �ر	��ک �4رارش �� �-م�ا�� %س. �� �ود؟ �رده �م�اذ

  .ھ	ت ?ذاھ� �� %وا	م �ن: /6�م

  . �ود �رده ف��; را ���دش�" ���م. �دم $#و� -��ق ��و�� �و-H آن ��زه و

��	ت: /6ت  ......  

�4. �دم ره�� ام $آ� �,وز یرو د�	6 �زرگ ! �� و آورده ن��"� را 	رم 

 �د �,�د �� از $و-�. �د $� ده�د �م�� �,وار یرو ھم $��ر�  و �و#! یھ�

�ردم )�ف ��ر.  

 �� را �ود �,�د /�م دو �� و د��� رون�� اش �<�� دا�ل از را ی��?ذ د	���ل

 �I. داد $���� +*ب د	�ور ���ودآ/�ه $وا��� در �د�م. �د �م. ر	��د �ن

��م ز���� رو ��	ت -راره �*ط: /6ت و /ر�ت را د	�م.  

�� �,وز ! اول د-ت �� و آرا�ش در. دادم ��4ن 	ر �وا�*ت ی ����� �� آھ	

 +07ت ���م �� +��دا�� و �ردم ��ت را ا� ����م. �رد "�ک را �,وارم �<د و

 در �,�4 او�د، از �رار �*��ل در �*�و�ت ی�را ��. دادم ا�*��ض د	�ور �د�م
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 و �وھ� زدن #�3 �� ل���� ن�ا �ن. �ودم �ودم �را�ر در او از �%��ظت %�ل
�س ���م��� را  ر�د ی �و	� !� و ش�ر ���� .  

�و��ھ %ظ�ت از �<د و 	��د�ا )�ف$ �� /ذ�ت، #����م �� �دن ره�� در 

�� �ودت ��.. ��رس یدار �� $%	 از... �داره ا��4ل: /6ت م��0 و آھ	

��م $�� -�7و�ت �ن... $�� اش ��ر�� �ده ا��زه .  

�� !� !� �0��$ ���ردم ��ورش ھم �ن و دا�ت ��ور آورد $� ز��ن �ر  .

 و آورده ��1 را د	�م. �دادم راه �ود �� ید��رد اش دو��ره ی ��ر�� ی�را
����6وت $%	 دا�ت، ی�د��و�� یز�ر. �ردم �س را �4ش �ط از ��1�ر $� 

�س از �� و ف�ط و �رم. �ردم ش��وھ� 	�ت را د	�م �<د. ���� ش�ر 
�*ط �� دا�ت و�ود ش��وھ� �ورد در یز�#! �ردا�� �� ��,� �ردا�� ی 

 ���د�" دوطرف. �ود زده زل #����م ��. آوردم ن��"� را د	�م. �د�� ف��و)

�� را� �� یھ� ب �ن. آورد ن��"� $�� را 	رش. 	��دم�ا م�ھ� "�#� یرو و /ر

 دورم �� د	�ش دو ھر $طو�1 ی ��;�� #�د از �<د و دم��و	 را ���دش طرح

  .�د %,*�

 و �ردا��� +*ب �� �,�د /�م دو ز�3 آوردن در )دا �� از %�)ل �وک ��
 طرف دو را د	���ش و آ�د �,و و 	ر+ت ��. �رد ��و-6م وار�د �� �ر�ورد

  .داد -رار )ور�م

  . 	ت�� $��4,: /6ت و ����د �م ���رم $	ط% و �و��ه و �رم یا �و	�

 ی�� �و	� آن و $#���� یا���� و �,�� دو ن�ھ� در $)دا-� و ��ن�اط� #��ن
 د���J ی ����� �� ���د ��. دادم 	رم �� $���0 ��4ن. ��ود $��4, �� دا�ت
  .زد ",!

  

. ا�دا�ت ھ� $)�د از $4� یرو وا%د، یورود 	�ت ر�ت ر��	 در را ���د�"

�ردن ��ز از -�ل را �و��ھش �Y�ل  

  .دم�د در

  .	0م-
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��),� آ��� از وار�د +رض در -دم !�. �رد رم�?��,  ز���� ��د ی)دا 

�م�  . /ر

  . یاو�د �وش -

  .^د�� $�و� ی�وھ� #� -

  .زن !� و �رد !� دا���د؛ %7ور در "�ت �6ر دو 

  دا�ل؟ م���� ی�د ا��زه ی�وا��� -

 +*ب �� /�م !� او�د �<د و د�"ر	 ��<�ب $%� �� را 	وال ن�ا �رد 

 ا%	�س را ی�د�ز ��م او �� �	�ت ��ر، ن�ا ی�را �و��ه یا %ظ�. �ردا�ت

 دا�ل زن 	� از 4$�. ������ش اول � �ه ھ��ن �� و �د وارد زن. �ردم

��د�ا و �د /رد #����ش د�م�د ��. �ود ش�0�و در او�د �واب ا��ق +4س	 .

� !� و �زرگ ی �<�� دو او�د، �� $"ر	 ا%وال %�ل در ��ده �� �رد��	 

���د�ا د�م�د ��. �د وارد و داد د	�ش �� را 0"�4$		.  

  .	0م -

 ر�د ا�� �ردم $� درک ی%دود �� را �6ر دو آن � �ه �<�ب و ی����4و د-ت،
�و��� �ن ��1 ل�د�. �دم � �ھش و #�ره %�ت $� 6� و او�د یا�روھ� ر

����م ده���د را م�"� +07ت درد��ک ا�*��ض و ��رده ھم �� را م��  . /ر

�� �Y� ��ر �� د����� د؟�ھ	� �وب: داد 	0م �6ر ن�او �رد $�%	و	 ر�

�  .م��د��� �زا%م و/ر�� داره ���ون او�د م��دا�

��<داد ا%���ل �� �وا	�م��� $% �4�� 	س یھ� 	�"$� �� �� �ر�ورد از 

��م �4ر �ود، �ده ��د�ا ��	م یرو او�د �;�ف ���د�".  

�م�� دا��م �ن... د�دار �ر�ا��: زدم ���د�  . ر

 یرو از ��م و ����و �ردا��ن ی�را او�د، �واب ا��ق �� دن�ر	 از -�ل و
 �� و /ر�ت را م���زو. 	��د�ا �*��,م و �رد %ر�ت 	ر+ت �� �زر/ش، ��ت

�رد ھ�راه �ود �� �را ی���ظرھ� ر�? ���ر .  

��م آ��� ام �و�واده �� رو �و �ده ا��زه: /6ت.  

�رد �وازش را م���زو $�ر� �� ��,� ن�ا �ن�� ن�% در .  
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  .ھ�	ر�ون ��ن �و�� و س�ادر �رادرم -

 �� را د	�ش $�)�و+ ی���د و د��رد �� �و�� و داد ��4ن 	ر م��را س�ادر

��رده $�ر� �� ا� ����م �ن�� را 	ردش و $ا	��وا� د	��ن. �رد دراز طر�م  

�و��ھ $,�� ز��ن در و$ ��  . دم��� +*ب را د	�م ��4د، �,وه اد���� $� 

 ���م �ورا ھم �ون�ا: /6ت و �ردم ا%	�س 4�ر��زد را او�د %7ور

  ....ھ	��د

 �� و �د /رد #����ش. داد ���ن وا��ش 	ر+ت �� ا	�م دن��� �� �و��

 د	��ن. ��	ت س�ادر �<د و او�د )ورت یرو اول � �ھش ��ز ���� $دھ��

  . دم�د را ا� ����ش ���ر �ن و ��	ت �و�� ی��زو دو ھر یرو س�ادر

  .^د�� �$�و �� $و ���م �ورا م��و���� ��� �� �$آ��� از: /6ت س�ادر

�م آ�"ز���� 	�ت H�	ر و �,�د �$/���� ����*ط �ن ��ود �رار ن�ا. ر �� ��$ 
��ر �� آ�دن ���ر ی�را ز��ن� رون�� را /�ز ر�ز ی��و. دا��م �ز�� او�د ر

��  . �ردا��م ی ر�د -��ق و ده�

  !دو���� رو #� �ل -��ق ی��: /6ت �و�� �� دم���

  

  . �د ��و-ف ت���� در و ��د 	س زدن ھم ی�را د	�م %ر�ت

  ... ی+ز ���4رم: /6ت /و�م ���ر او�د

ط�6 ��م ز���� رو ��	م ��: #����ش �� زدم زل و داده د	�ش �� را -��ق 

  .ر��  ن���� �� �رام

 س�	رو 	�ت �%4م و �4وا�ت� �$/���� �� و ��ده ا+�را7ش ���ظر
��م $��دا��  . ر

��0 از �<د$  ��ردن "�ک ی�را ��ش ت�ر�7 #�دان �� و ر���"ذ $�	 �4 

 و �و��. �دم ��رج $��دا�� س�	رو از �,وارم، و �,وز یرو 	س یھ�
 د	�4ش �� او�د. �ود�د ��	�� ��وان�" �,�د ��"� یھ� $)�د یرو س�ادر

 $	<. زد ���د �ن �� و /ذا�ت ��وان�" یرو را د�	6 ظرف یا "�ر#� یھ�
�ردم �� �و�� ی�را. دا��م $��را%� و ید�ور ا%	�س او �� �	�ت ھ�وز $و 
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�� �ظر ر�ز را م�"� �� 	ر ��ص $د-� �� د��رد $�� دو �� را م���� �ود، /ر

  ا��ق 	�ت و داده �ش طرف

�م او�د �واب���ت یرو از را ����و. , ر ��  .�د �	�� 	رم "�ت در و �ردا�

  .ی4رد�� ��رو ن�ا د����: /6�م

  . �دا�ت یا��ظ�ر ن�#� او�د از �س I�ھ -

��  .�ود داده ���4 در �� ���د ��. دم�#ر� 	ر+ت �� �و�� ی)دا از �ده �و

... م��د �زرگ ھم �� �� ���	م،�� رو او�د $�#  از �ن: /6ت و 	��د�ا )�ف

�� 	ت�� $آد� اون ��,$  

  ...و �د�ز $,�� �و�%��، و ا	ت ھ6�� #�د اون ا�� �ده �روز رو ا%	�	��ش

�� �و�%�م... و: داد ادا�� و �رد ا��ره �ن �� د	ت �� ��  !��زد از ,ش�د
  . �دم آ���

  . �دم �و�%�ل ��� �� �$آ��� از ��م: /6�م ����و �ردن �ن �� %�ل در

  .�دا��م ی���ر ی ��,�

  .�ده -رار �ده ا���م +�ل ی�و رو �و �� 	ت�� $آد� او�د -

��ت یرو و آ�د �,و و. �ردا��م را ��م. ��ودم �وا�ق �ظرش �� $,�� 

 �� �و�� ی�و -راره و �داره $��) �ر���� �ود /6�� س�ادر �� )�L: ��	ت

��ده +*ب ی��رھ����� $د/�ر	 اش ا ..  

�ظره ر�? و $��/��� ��ن�/6� و �ن�� و /ر�ت ���س او�د ظ�ر !��زد�� �� 

�رد د+و�م ��ن 	[ از ی ر�د -	�ت دن�د و ��ھ�ر.  

  . م���ور ����ا رو ��ھ�ر�ون �� �ود �ن ����د�" -

�  . �د �,�د �� از. �ردا��م د��رد �� را 6م�

�و... �ل�� $�... $و �دم�� �<ذب و ��را%ت �ودم �و ی�� ا/� ��م ن���: /6ت 

��ده، ا��6ق �� ن�� �$آ��� و یدار �وب ظ�ھر �� ا1ن���ت �� ا� ن�ا �*ط ر
�� $� 	�ت �ودت ی�را رو �و7وع$   
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� رو �وھرم �رادر د	�"�ت -راره �ن: /ذا�ت ن�ز� یرو و /ر�ت را 6م�

  .یر��  ازم رو ��در ت��و-< ن�ا دم��� ا��زه... ��م اش �	�ره و ��ورم

�� ��1 یا�روھ� ����و) �,�� ن�ا"  �د��س. " �دم ره�� ���دش �� ر�6$ 
  .�ود ���دش از ���ل

  

 یرو از $آرا� �� او�د. �ردم �رک را ا��ق �و�� از �,و�ر �<د *��د- دو
 �� ���� م��را $�� را $)�د. داد ��4ن 	ر �� ی�را س�ادر و �د �,�د $)�د

 در ��	�م، �رد،�%$ �� یرو از �و��ه یا ��;�� ی�را $%� � �ھش $��	�  
�� $�زر/ /�ز س�ادر. ��د �ردا��� �ن �4� �و�� زد، ش��زا�" �4ل $�;,; ی 

  .زدم ���د ��رش �� و �ت�ر ��*��ش دا�ل را "�	�� از -��ق !� $ا�دازھ ��

   زم؟�+ز ی�ور�� $#: د�"ر	 آھ	�� او�د

 و �رد 	ر�� �دت �� س�ادر آورد، ز��ن �ر ب ر�ز و آھ	�� را"  زم�+ز" 
 دا�ل �م �ت��%�و �ردن رو و ر�ز ی�را �و�� ی /و�� و	واس %ر�ت

  . دم��� ھم یرو را م����. �د ��و-ف ��*��ش

 ی�ور�� $#... ��ن �ورا: /6ت و �رد )�ف را ش�/,و )دا و 	ر "ر �و��
 ن�ا از �ن �ذار ،$���و� �و... دم�� ����د�" ��ت رو �زا�" �<0 زش؟�+ز

�� �ود �%�ل -��ل اش �زه و د���4 ��ر	��ن�� �� ��رم ا/� ��م ا��%�ن "�	

  .  م�� ��ت

��� 	ر ��طر �� �,�4 �ن �� $�د��	 	ر از �� د��رد $� ���دش "ر یھ� ��

� �ود، او�د و �ردن ت�اذ و /ذا��ن 	ر ��%$ �Y�"  ی �,�� یرو دش�

  " زش�+ز

  ! ��ن �و��: �وا�د را ���ش ���ده �وا�ذه $%� �� او�د و ��د�د س�ادر

 ��ن: داد �واب ?,�ظ $%� و ��� د�دان ���د �� و /ر�ت ��1 را 	رش �و��

   ��ن؟ �و��

�ن ��ن �وش �زا�" ��� -.  

�ود �	ت ن�ا از و ��م ول رو ��� د	�"�ت �داره ا��4ن... یوا -  ھ� $آ��5

  ..... ��ورم
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 را #����ش. �ردا�ت و را "�	�� از $�و#4 $,�� ��ش #� �ش �وک ��

  ار%�م ار%��ن o �	م. " �	ت

 ی ا�دازه �� او�د، �)و)� ھ��، /وش �� دن�ر	 ی�را ش�)دا /6ت،" 
��� �ت��%�و رزان $د	��� �� و �رد %�س را �6	ش. �ود واL7 و �,�د $

 �ن م،�دا�� �ظر ر�ز را �و�� یھ� وا��ش 	� ھر. /ذا�ت دھ�ن �� را #� �ل

  .ی�د یا #�ره و �%و $ا�� �� او�د و ���د �� س�ادر و

 %�س �6س ا�دا�ت، اطراف �� $� �ھ �رد، ��ز #�م �و�� �،�;�� 	� از �<د

 �� رو ���د �� �<د و زد ",! ھم 	ر "�ت ��ر ن�#�د �رد، آزاد را اش �ده

 در	��... $و 	ت�� �<�رف -��ل ��ن �ورا... ��ردم �4ر رو �دا: /6ت �ن

�� ا��%�ن ذره �� ����4 دش �� ن�ا ��طر �� ا�� �رد �%�,ش ���� �*ط 

�ن .  

  .زد ���د و د�#ر� �ن 	�ت او�د �و��. دم���د

�و�� -��ل �*دار$ �� ط<م �ود�ش ��! �م و�ود ��. دم��� ��*�ب دا�ل "�	

�رد �روع س�ادر را /6� و. دا�ت $�و�. .  

  .���و� $,�� 	[ -

  . م���� $� ھم �� آره: /6ت او�د

 او�؟ �)ل: �د ره�� )دا $� ون�ز��,و �� د-ت �� و �رد )�ف ��ر �و��

  -	�ت؟ �دوم

-��.  

 +�,� $,��: /6ت و �رد ا��ره �ن �� ا�رو و #�م %ر�ت �� او�د �� رو

� ی�ر ش�" و	���" و آھ	��. یدار و-ت -	�ت $�, ھ�وز... �4ن���� ���� .  

  .�ود ���ز و $دا��� دو	ت �و��. ر�ت ?ره #�م او �� او�د

: /6ت و �رد ا��ره او�د و �ن �� د	�ش �ن�� ی�زا�" ی ���ده $��- �� س�ادر

  د؟��د آ��� ھم �� یطور #� ���

  .م��ود یا ھ�دا��4ده -
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�� دو ��ب #�: /6ت �و�� � $,��! ل�و�+��.  

  .�دم �� ���� $)�د یرو

  . ده�� درس 	ل ون�و �ورا: /6ت او�د

  . دان�*��و	 ل�و� ��... ن�آ�ر: داد ��4ن 	ر د���J ی ����� �� س�ادر

�رد ا)0ح را اش ��,� �و��.  

- �� �  . ن�	��وز ل�و

��� س��در و�	ل�و ھ6�� در روز #�د �*ط �ن: /6�م و ده��� ھم یرو را م�
  . ن�ھ� ��م، $�

 ا<�ده �وق د��� /وش رو زد�ش ��و�" د���: /6ت و �د ره�� #����م �� او�د

  .ا	ت

��ر ھم �� ا1ن ���... $+� #*در- �$ ��   د؟�

 ن�ا �واب در یر���I 5�ھ �� �� اش ا��ره و �و�� %ن $	ر�و� و ط�ت��
  .آورد $�� و�ود �� 	وال

  ... رو در	م �ن ��، -

 ھ�	ر و �رادر � �ه �*��ل. �ردم � �ھش. ��رد و /ر�ت را د	�م او�د

  .�ود /رم ا� ����ش. داد ا���م را ��ر ن�ا �رادرش

 ا��زه ��	ت ن�ا �� ا1ن... �ردم /�ش... �دم +��*ش ش�" 	�ل �زده�: /6ت

  .�ره دم���

-��>$.  

 ز��ن �ر واL7 و �,�د ی)دا �� را آن �و�� ا�� �ردم �4ر �,�� ن�ا �� ھم �ن و

  .آورد

  

 	ر یرو را ��ل �ن و داد د	ت او�د �� س�ادر. د��و	 را ام /و�� �و��

�ن ی�را س�ادر $ا��رھ �� �و�� $و-�. ا�دا��م� ھم �ن /6�م �د، �,�د �� از ر

�ن -)د� ����د�" �وا	�م، �� �و�� $� ���0 و H�	ر $,�� او�د. دارم ر
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 -رار �و�� ��ر یرو را د	�ش س�ادر. �رد رد �ن ر	��دن ی�را را س�ادر

 $� ن���� �� یا �	�� ا/�... ام آ��ده �ن: /6�م. �	ت را در او�د و داد
 ����د دا��� رو �ن �ردن $+)� �وان �6ر دو ا/�: /6ت �0�م �ن��... $/

  . ���	��� �وب $,�� رو �ن #ون... �و��	ت ش�او

��� ا���م %7ورم در را ��ر ن�ا ��رھ� و ��رھ� �و��. آ�د �ش طرف دو �� م�

 �ورد $� %رص �� �$��. �دم آ��� او�د و�ود از ی ر�د ��ش �� �ن و داد

 ی�د�ز ز�آ� ت��و�* #�دان �� �0ش �ودن ���ھ� �;ل و م��0 و آرام ی�را و
  .داد�� ا���م

�  . ا��ق �و �رم�� رو ,ت�و	�: /6ت و /ر�ت را 6م�

  ؟یآر $� در ی��ز -,در �ن ی�را: /6�م و �رده !���ر را #����م

- ���  ! ؟ید�

�ردم درک را �0�ش ف�7< $ط�< �وخ   . �ودم ی�د �ن $و

 از $�ظر�واھ �دون �ودم ی�را �و�م�� $��6� دارم دو	ت و آره: /6�م

�46ر�ون �%��ل و  ران�د �� �(�  .رم��  -�طH م�

 اش، #�ره در $��) %�ت I�ھ و زدن ",! �دون $طو�1 ی ��;�� #�د ی�را

  .زد زل #����م ��

 ازت �و�م�� %�1... �دارم $�4 ن��و4#�ر: /6ت و �ردا�ت �,و �� -دم م��

   ؟$��و� ���رم ��ر�� 	�+ت #�د... ��م �واھش

�ردم � �ھش �*ط.  

  

ط�6 - .  

�م او 	�ت م،�����و ھ�راه �� و �رده ��ز /رد�م دور از $آرا� �� را ��ل�. /ر

 و ���ظره ر�? و �و��ه را ام /و��. �ر/�ت دو��ره و /ذ�ت ���رم از ���د ��
  .د��و	 H�	ر

�0�ش %ن و ��ده و %ر��ت ��� از. �ردم � �ھش. دا�ت 	ر�و���� $ط�

 د�ش،��و	. �و	� 	� ھر �ردم، ذت ش�ھ� �و	� از �ردم، ذت اش �و	�
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��م را 6ش��; ���د�" �دم، !��زد او �� و $و-� �,�د م�ھ� "��� یرو و /ر

 �را ا%	�	م. �ود ا<�ده �وق $,�� و ���ده �<ذب $,�� و در	ت $,�� �ده

 و $	ر/��  ن�ا ��7د، ن�ا. �رد $� ����-م و زده ��ن�ھ و �ر	��د $�
�ر $�� دا��م، دو	ت را $��/��  .�د�� ��رج ا��ق از ���د �� �� ی�رد از 

  . ام $+)��� د	�ت از: /6�م

 و�ود آن ی�را $-�ط< و �%4م ل�د I�ھ #ون ��ود یا )�د-��� �0م $,��

  . �دا�ت

  .�م��� ���... $	���: /6ت

 زده زل ن�دور� �� ا�دروود س��را�	. ون�ز��,و �� زدم زل و م���	� ھم ���ر

 ن��ر آھ	�� �� 	[ -	�ت �� -	�ت. �ورد�د $� ��4ن ش���� و �ود
  .�د�� "�ش �� ���ل $�و�� $� در و ھم 	ر "�ت ����4، ی)دا

 �دا��م $اط0+ او�د��ون از. �ود �و و �ن ی�را �6ره دو روز �� ن�ا: /6ت

 #�م ی /و�� از. ��م آ��� ��ھ��ون رو �و �و�	�م �� �و�%�م... ا��

�ردم � �ھش.  

 ا���م �ن �� ی��ر رش�"ذ... �4ردم آ��� ام �و�واده �� رو �و ا1ن �� ا/� -

  ر�? و 	�ت $,�� �را�ون دادم

  . �ود ���ش -��ل

   ؟ی�رد ��رو ن�ا #را "س: دم�"ر	

 در �ن %7ور �� $��) ��4ل �و�� �)وص �� و س�ادر د�ر	 $�� �ظر ��

  . �ود �ش�واد �� ا��ره"  �را�ون"  د��رد $� "س ����د، دا��� او�د ���ر

 ت�اھ� ھ��ون �وا	�� و ام �وا�واده �� �ن: /6ت ��رده و آرام �ط�Jن،
 اون ی�و رو �ن $آرو� �� و ی-رار $� ھ� اون $و.... ذارم�� ا%�رام و دم��

 ی�را رو��ون ا�� ��� $�و���� او��� �وا	ت..... �رد�د $�� ��ر�� را�ط�
 از �ردم، دا�" رو دن�ر	 L�)% روش �ن... �وده ا����ه 	�ت اون �� �م�ھدا

 درک ی�را ھ� اون ��..... �4م�� $ط رو در	ت راه ا1ن و �ر/��م ر�ون��	

  .دادم ز��ن ا�����م رش�"ذ و

  ����؟ ا����ه �و ر��	 ا/� -
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  ! ����؟ دا��� و�ود �و در ����4 $ا����ھ #�: �د �زر/�ر ���دش

 �دن �وا	�� از %�م ن�ا در آور و%�ت و /�3 یا �4��. د�رز م�ھ� ",!

  .دا�ت و�ود او �و	ط

 و �رد �س /ذرا و �و��ه یا %ظ� ی�را را �4م یا ا��ره ا� �ت "�ت �� 
�4ر $# ��: د�"ر	 �$ ��  ؟$

�*ط. �دا�ت را �46ر ن�ا ش�/��� ذھ�م. �ردم �	�� و ��ز را دھ��م ��ر #�د 

 ز��ن �ر را ا��4رم )�د-��� �<د و �دم د��رد د#�ر ��ش�� ی�را %ظ� #�د

  . آوردم

   ؟$+��*� -

�� ی�������"ر ���م ی �0)�"  ؟$+��*�. " �د زده � 6ت ا�� �ود /6
  .�ود او �� �وا��� و %7ور در �م�ر�� و "را��ده

�م: /6ت �Y�ل ��*��+ .  

�م�� �ن -	.  

  .زد ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د

 و �داره و�ود ازش وا%د ف��<ر �� $و دو�م�� �؟�طور #� +�ق: دم�"ر	 
  . ا	ت ���ده F�/ ن�ا

���د �� �Y�  ."و���د را )ور�ش یآ��4ر ر�

 6ش��و) ا1ن �� ��ز�# ھ�ون +�ق: /6ت و ر�ت ��1 $�ر� �� ش�ھ� ����

  . ا	ت ���ده F�/ و �داره وا%د ف��<ر �� �� $%	... ی�رد

  . دادم ��4ن 	ر ��46ر

  .�ر	و�م ��ش رو �و -راره �ن و -

 آن از �<د. �����م�� را او ���ھ� ا� �ر و �ود ���?ر م��را ھ� %ظ� ن�ا او�د

 ر���5 ��ن �ن�� یز�# �ن، �دن -دم ش�" از �<د 	س، ط<م $�� �� �و	�
�ردم، $� %س �*ط را $��د� ف��و) و ���%	وس ر���5 ن�ا �ن. �ود �رده 

�4ش ام ا��ره ا� �ت "�ت �� ذھ�م یا���� یا���� در $%� $�ر% I�ھ �دون 

   ؟$�و���: دم�"ر	 و �رده �س /ذرا و �و��ه یا %ظ� ی�را را
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  .داد ,م��%و را ����4 ���د ن��زر/�ر

  .آره -

  .�ده ا����ش -

 +�ق درک �� �را و �ودم ���ظر )�را�� $� و ی�د. آورد �,و�ر را )ور�ش

  . .�ر	��د

 	وال $�ر	��� د��د یھ� ��ر�� از �و... ���	م�� رو �$"روا $� ن�ا �ن -

��... دم��ر	��� د��د یھ� ��ر�� از �ن ��،: دادم �واب ا�� �ود ده��"ر	 �� 
 ی ھ�� از دم����... �زد %رف  ��د �����م و �رد �ط�% و	ط ����م روز

 درک 	�ل ده ن�ا ی�و یروز �� $و. �د�ز $,�� د،��ر	 د��� د��� ھ� ��ر��

 و $�� اش ��ر�� د��� �� �$زھ��# ن�� داره و�ود $و	ط %د �� �ردم
 دھ�؟���� �� دھ�	ت��� �زو +�ق 	�م�� �ط�Jن $,�� ھ�وز د���� �� �$زھ��#

���� ���	ت�ا �4 �� � 	وال ن�ا �واب �ردن دا�" ا��4ن ��4م اش ��ر�� $و-

  . �دارم رو

  .4رد�� � �ھم ��� د�دان ���د ھ��ن �� ھ�وز

 �دن ��ر�� ارزش +�ق �ن ا+���د �ن ��: /6ت و زد /وش "�ت را م��وھ�

  .داره رو

  

�ر �� و زده 	ر 	ور�� �� ن�ا�� �د $� %�7ر �0س در �و�� �,ب زان�� ن�

�رد، $� د���ل را ھ�ر�وھ� �ر�ت�" و د�ا	�� س��در $طو�1 $*�د-� ی�را و 

 �ده ل���د ی+�د ی��ر ��  ران�د ����د ھم �ن ی�را ھ6�� #�د /ذ�ت از �<د

  .�ود

 ر�ت $� رژه در ی�,و دا��م �0س و-ت ھر ل�اوا اون: /6ت ن������

  . دا��م د��ر ��/رد $و-� �)و)�

�م ?ره #�م او ��. آورد ز��ن �ر �زرگ ی���د �� را آ�ر ی ��,��  .ر

�رد وم ام $�و� "	ر د�د �<د - .  

�� ��1 یا�روھ� ���  وا-<�؟: دم�"ر	 ر
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 در. �دم ا��ق وارد او از زود�ر. داد ��4ن طرف دو �� را 	رش و د���د

�%$ �� �� � از را 	�زم اش، $درو� %رارت و �ور از �<د و $زد� �;�ل $د-

�م ��و�" 	�ت آھ	�� �$ھ� /�م �� �رد، $� ��رج ��ورش� �ه،�	 �زرگ،. ر

 د	ت از یھ��واز ی�� �� �� �ود ن������ ����د�". ر�/ �6س و ���4وه �راق،

����0	ش، دو �ن�� ا	�را%ت ی ��),� در 	6رش، روز #�د ن�ا ی ر �� 

  .م��ز� 	�ز ھم �� ا	�را%ت، ا��ق در د�ا	�� $���* �� �دن �,%ق ی��

 �� دھ���, یرو را ا� ����م و ��	�� ��و�" �*��ل ض�+ر ی ��"� #��ر یرو

 ��زا�� دل و د	ت ن������ ��ود، ���� 	ور�� $و-� $/�ھ. آوردم در %ر�ت

 $� � �ھم ن��%	 �� او و �وا��م�� ��و�" �ن. داد�� -رار �رم�ا�� در را 	�زش
  .�ود�د آورده ��طر �� را ��و�" �� ��ر ���رت دو��ره ا� ����م ی %��ظ�. �رد

 را اش ز�� زم،�+ز 	�ز ی����	 یرو آر�� ی �*د�� $� دن��� �� ن������

�م $ظ�?, ی ?ره #�م او ��. �د�د -6ل �ورد�� یرو ا� ����م. آورد در�  . ر

  . یر��  رو �ن ی�� �ذارم 	ت�� -رار: د���د

� �و7وع ن�ا یرو و ز�م�� ��و�" ���ر او از �ن �رد $� �)ور ا%�*���Y� د�
 $)�د یرو. م��رد +وض را ��ن��� و �ده �,�د اش $)�د یرو از. دا�ت

�� در و ��	�%$ �� �ودم، م�"�ھ� �ن�� 	ل ون�و �ردن م���ظ ��5ول 

  .زد�� ورق را �*��,ش �ت )6%�ت ن������

  م؟��� اش +��*���: /6ت �ن �� رو $�زر/ ���د ��

�ظر آ��4 $� و�� J�� #�. داد %ر�ت را ا� ����ش ���د، ����دش�" رد �� د�

	�� $ا�دازھ �� و �ود �رده -��H را او $�� 	ور�� 	ت؟�� $�و� ی �واز�ده $

�ردم اش $ھ�راھ 	ر+ت �� ���%دودش؟ یھ� یر�/ 	�ت و .A 

Thousand years .م���ھم یرو را #� �� ذھن، �ط,ق 	4وت در و /ذا�

 7ر�� ھ� م�	 �� و آورده در %ر�ت �� را آر�� د	���م ���ودآ/�ه دادم ا��زه

  .�ز�د

 از. �ردم � �ه ن������ �� ���د �� �Y�ل ��;�� #�د ی�را �ت ن�آ�ر از �<د

 و #�م %ر�ت ��. �وا�ت $� ی��ر�� �	,ط �� آھ�3، ن�ا یھ��واز ن�آ�ر
 ���	 �� د	ت 	ور�� و �ر/ردا�ده را 	رم. �رد ا��ره 	رم "�ت و �� ا�رو

  . �ود داده ���4 در #�ر#وب �� را ش���زو
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  . �$�� �� م��ر د���: /6ت

 ن������ 	�ت را 	رم. آورد ز��ن �ر را ��,� ن�ا و �ده ره�� �ن ��
  .داد ��4ن $��6 +0�ت �� را 	رش و ا�دا�ت ��1 ����. �ر/ردا�دم

 داد ی�� اش �ردا�� �,وار ب�� دا�ل را د	�ش دو ھر 	��د،�ا )�ف 	ور��

�ظر�م ن��"�... م��ر $� �ود�ون �� ھم رو 	�زت: /6ت و��   

  . �دم �,�د �� از. ر�ت و /ذرا�د �ظر از را م�"� �� 	ر ��;�� #�د ی�را � �ھش

  .�دارم ��ر �ن: /6ت ن������

 را او�د �� ���س �4ر و داده -رار اش $#و� ی �<�� درون د-ت �� را آر�� 

 م��)� ی�را �ن. �دا�ت او �� $ار���ط I�ھ �و7وع ن�ا. �ردم رون�� 	رم از
 از ن������. ��ودم وا�	�� ارز���د، و ��م #*در ھر اطرا�م، یآد��� �� یر�/

  . ��ره #� �م��� ن��"� رم��: ر�ت در 	�ت و �د �,�د ��

 ا��-ش �� ا/ر. �دا��م 	ور��"  �$�� �� م��ر د���"  �ورد در یا ده�ا I�ھ

 در یا���� �ورد در ��ن�/6� و �و7وع �� ن�ا ا%���ل �ودم �ده �را�وا�ده

�� ھم� را ���د ھ6��، طول در ��ر�� ن���ر ی�را #�4�� �� �م��0 ��ر و ر

�� و دم�د�� ی-و� -رار ا�� دم��� $�� +*ب +�وان I�ھ �� ام �وH7 از �� ا

  .ھم �� م،��د ��رج آ�وز� �ه از �� �ود

 و �ردا��� را 6م��. ا�دا��م دو�م یرو را آن و ده��� ��1 را ��ور پ�ز
  .دا�ت ا�م. �د وارد ن������

  . � 6ت ��م $#�ھ -

��. زدم ���د� �,�4 �*)د��ن �ورد در �� �*ط �ود�د، �رده )%�ت ھم �� �� ا

  . ش�ا���� ل�د �ود، ده��� 	ور�� از $در�� ی%ر��� د��رد $�

  . �داره یراد�ا: /6�م و �رده �ر�ب را ��م

  �م؟�� ��ھ�ت ی�وا��: 	��د�ا )�ف

  

  .�ده ا��زه 	ور�� دو�م�� د��< -
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�رد $ھ�راھ ھ� ",� ن��"� �� �را. دا�ت $آ/�ھ �و7وع ن�ا �� �	�ت ھم او  .

. �ود ن��  �� )%�ت %�ل در ی�د $,�� و �ود 	��ده�ا ��وان�" �*��ل 	ور��

 �! I�ھ ا	ت، 	ور�� ��و�� ن��  	�ت از طر�� !� یا +0-� �� ن�ا در

4�� و �ودم �6ر دو ن�ا �ر�ورد ��ھد ��رھ� �ن �*ط �دا�ت و�ود ید��رد و� 

��ر در ب�+� یا�  !د�د��� ا� �ر. �ود �رده ��5ول را ذھ�م 	ور�� ر

��دم راه �� 	رش "�ت 	ر ی ا��ره �� و �رد � �ھم� �د ��رج 	�����ن از. ا

 و ی��ر ی را�ط� او�د، �� اش $دو	�. ر�ت ,ش�ا�و�� 	�ت م��	�* و
�� $-�ط< ل�د1 ن،��  و ن������ دا��ن -رار �ن��ر در ��ن، $ �ھ�	� �%$ 
 یرو را 	�زم. �ود �رده دور ذھ�م از را $ھ�راھ ن�ا �ورد در د��رد �4ر

 �3�"�ر� از ���رت و $�ر� �� را ل�ا�و��. �دم 	وار و /ذا��� +*ب $)�د

�رد ��رج.  

��: /6ت �  .ز�م $�� $%ر� I�ھ ��م �ط�Jن ����� از $و-

  .زدم زل و ���ن�� �� "��ره از. �ودم ده��"ر	 $	وا او از ھم �ن

  . ی�د �	ت �و و ھ��4ر �� ش�" م��ر -راره: /6ت �<د *��د- 	�

  .داد ��4ن 	ر

- ���� .  

  .م��� $� )%�ت ھم �� ����� �ورد در �<د -

  . ���و� د��ر ن�� : /6�م

 ���ن�� از را � �ھش یا %ظ� ی�را و ر�ت ��1 در�� ن�آ�ر �� ش�ا�روھ�

  !؟$#: �رد �دا

  .����J�ز و �0ش "ر د��ر �� ن��  �*ط $#�ھ -

  . زد ",! ھم 	ر "�ت 

  !�ب؟ -

 ���� 1�� �� �ر���� از ��4ر ی�را �وا	��د $� د�ا	�� از �� #�د: /6�م و ا�دا�

��... ��ر�د ��ھد �� �راش ن��  د��6 و ق�د- یز�ر�  .�ود �ن ����د�" ا

  !ن؟��  -
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 د��رد $� و ده�ر	 ذھ�م �� %ظ� ھ��ن در	ت �� �ود ی�4ر ����د�" ن�ا 
 و �ظم از $ا+ظ� ��ش. �دا���د و -رار آن �ن��ر در د�ا	�� از �دام I�ھ

� $� �ر آن ا���م "س از $�و� �� او و �ود ن��  دوش �� آ�وز� �ه ب��ر
 �� ن��  #ون ر	د $�� ھم 	ور�� /وش �� $%� �	�Jل از $,�� دا�	�م��. آ�د

 و ر�H 	ر+ت �� را ��04ت اش �$��دو یھ� ده�ا آن از $4� و �<�ل ذھن
�رد $� ر�وع .����  م���ظ و $ھ��ھ�  	�����ن، رات��<� د،��ر 	ت�
 ر�وع و ر�H ھم، �� د�ا	�� $�<7 /�ه $� و /�ه ��04ت �0	��، 	�+ت

 �وا�*ت ی ����� ��... و ����ھ�� 	�ن رزرو ن،�واد $����ر�7 و �ت���4

  .داد ��4ن 	ر

��... د��ر +طر ی�را ����: /6�م�  . ده�� یا ا<�ده �وق ی�و ���ھ� اون ا

  . �د ��R6ر و ی�د یا #�ره

 -ر�ز یرو	ر اون �� ا�روز.... ^د�� ��ش $,�� ��6ش و د�	6 ر�3 ��س؟ -

  .�ود �ده �و� ل

/�F ردر/م و	ظر �� � �$ 	د�ر .  

  ��ود؟ 	رش $آ� ��ل ا�روز � �! -ر�ز؟ -

  !دارد �ظر ر�ز را آ�وز� �ه �ت��زJ ن��و4#�ر �رد $� �ظ�ھر �*ط 	ور��

6�م و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م/ :��  .د����� �	

  . �د ره�� 	رم یرو $آ� ��ل و �ن �� ��;�� دو ی�را و �ر/ردا�د را 	رش 

��م �4ر د؟�دار ی����د�" ��� - ��� ��,$ ����ر ن��  �� و- �$ ��  .د�

 �  . �د ظ�ھر اش #�ره در $��+� $آ�6

   �؟��و� د��ر... اون... �ب... آره -

   داره؟ ���زد -

  ! داره؟ ���زد: �د /رد 	وام از #����ش

�����ردم ھم �� را م� .  

  . دم�"ر	 �*ط -

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 451

  ........ د���... دو�م���... آھ�ن -

�� -راره - �� م���� �و�%�ل... م��� �$��� رو ����د�" �� ����4�  ��د ی ھ6
  .د��د �ظر ھم ���

�رد )�ف ��ر و د��� $*�+� �6س .  

  :/6ت $� �ھ� �ط�Jن %ن و -�طH ی)دا ھ��ن ��

���  .ا

  . �د��� را ���دم �� ن�ا ی�را �*ط �دم ره�� رون�� �� "��ره از

� ��1 ",� #��ر. �دم ط�*� دو $��-د $	������ وارد 	رش "�ت� ی)دا م،�ر
6� و ���م/$� �� -طH در، ز�3 �دن ��رده �� د�ر	 $� /وش �� دا�ل از 

  .�د ��ز در. �وا�د $� $ز� و زد�� ��ر�/ ��1 ی ط�*� $�	. �د

�0ه F��ر �,�د ش�ر و �وھ� از -�ل �رد 	��رد �,ب را �و��م اش ی�� .�� 

  . �د ا���م 	ور�� 	�ت از ����� !� ی �<�ر�� �را	م و داد�د د	ت ھم

�� دود یوارھ��د و $��-د ��,��ن� 	ور�� �رد. داد�� �م و پ�" ی�و �� آن. /ر

 #�ره �� -�ب �دون �!�+ �ود، -��ت �,�د او. �رد $�<ر� ھ�راھش �� را

 ده�د را �رد ن�ا �ن. �د�� ده�د �ه�	 �و��ه ی�وھ� 	رش اطراف �*ط و دا�ت

 ی�را و داده ���4 ��ل �� را 	�زم. م���	� �4ل �ر�H ز�� دور. �ودم
 ش�ر �رد. دا��م � � %ر�ت $� و ;��ت را آن د	ت !� �� ��ر�� ��ن�اط�

�ر	� را �و �وش پ�" ت���� در و �د ره�� �ن �� $طو�1 $%ظ�� ی�را ی��

 �*دار �� �ورا؟ $ز��� 	�ز 	�� #�د: د�"ر	 و �رد �دا ر� ش $� ی��� از

  . . � و �ودت �ورد در

����ن ?ره #�م ی�را را ,م���م ده���د او �� ر�  . /ر

 او�دم �<د و �ردم ��ر ��و�" 	�ل #�د... ز�م�� 	�ز $	�  دوازده از �ن -

  . و�	ل�و 	راغ

�ر��س -��  ؟$# 

 	ل ون�و !�آ��د� ی دوره ل��4� از �<د: /6�م و داده 	رم �� $���0 ��4ن

�ر��س �� ��ھ� #�د �و��ه $دورھ �� ی�را���ردم ��ر .  
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  .� و 	وا�*ت از -

��� ھ6�� #�د و دا�� �ه ی�و �6ره �! یا�را �� #�د: دم��� ھم یرو را م�

 �ن�� 	ور�� �� ا��ره �� ھ�راه را آ�ر ی ��,� آ�وز� �ه �� ی�و س��در

�ردم.  

  .��: /6ت �%4م ،$�4�+ -��ت �,�د یآ��� �رد

�ر �و �رد	� $�<ر� ��م 	ور�� رو ���م ن�ا...... ��ن ��و#�ر: /6ت ی��
�رده.  

 $	وا #� �� �واب در ��و#�ر دا�	�م���. م��ود �ده ره�� او �� 	� ھر
 �دن $�<ر� ن�ا دا��م ��ن�اط� $و ا	ت آورده ز��ن �ر را $-�ط< �� ن�#�

 ی�را ھم د��� �ن، ی�را دارد، ی�د�ز $,�� ت�اھ� دار�د ن�ا و 	ور�� �و	ط
  . 	ر �� �0ه �رد و ��و#�ر

�ر ش�ر �رد �� رو ��و#�ر	� �ر رو ا��ظ�رم دارم �ظر �د رو $4�: /6ت ی��

��� $�� آورده �%�,� -��ل $و.  

�ر ش�ر �رد	�  . داد ��4ن 	ر 	ور�� �� رو ی��

 �ن ا�� د�دار ��و	ط ی �واز�ده �� ���: /6ت و داد ���4 ��ل $"�� �� 	ور��

�ردم $�<ر� رو �وب ی �واز�ده �� ���ون.  

 $� $�و� ی �واز�ده �را 	ور��. �ود ا��ظ�رم از �ر ی�د $,�� �و7وع
 ��و#�ر �� 	ور�� طرف از �ن. �دم ره�� ر�ش م�� �� د-ت ��. دا�	ت

� 	وال و ���م و /�3 ��4ت �<�ر�� ن�ا ل�د �ز�م؛ 	�ز �� �ودم �ده $�<ر

  .دا�ت ی�د�ز ز��را� 

  . �داره 	!�ر ی�� ا)0 �� ��ر: /6ت ��و#�ر

6�م $�ر� ���د �� و #����ش �� زدم زل/ :F�" -ون از *��د�� �ن �� رو و-

  . د��د

  ر�د 	�ت 	�زم �� ھ�راه و �ده �,�د �� از ���م �واب ���ظر �� آن $� و

�م 	�ن� از را $)�د �رد، 	� �ن�� �ن��ر در آرام ی/6� و �� �و�� $�. ر

  .دادم -رار $�� ی��7 ی ����� در و �ردا��� وار�د ���ر

  .�ودم زد�ش 	�ز ��ھد ��رھ� �ن: /6ت 	ور��
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  .د��دار ��)ص ���: /6ت ��و#�ر

  . دم��� رون�� ��ور دا�ل از را 	ل ون�و

�ر ش�ر �رد	��رد $�<ر� �ن �� اون رو �ن�د�%�: /6ت ی�� .  

  . 	ت�� �ردار $�و� $/روھ ��ر... �داره ��ر�� د��ر ن�ا: /6ت ��و#�ر

�� یا %ظ� ھ��ن �(��دام دا�	�م�� آوردم، ز��ن �ر را زدن 	�ز ی�را �م� 

 ی ز�ز��. و�	ل�و ی�واز �! ی�را ��خ از $��	وJ. ��وازم د��� را -ط<�
�م ده���د 	�زم �ردن �وک ھ� �م آ/�ھ��� را ��ن�/6� و�  ./ر

 و �ود ارز���د م��را 	ور�� ��ر. دم��� $*�+� �6س. �	�م را #����م
 در س��در �� 	���*� در ا���م، "ر"  $/روھ ��ر"  ن�ا در ��و#�ر �� $ھ�راھ

 ن�ا دا��ن ی�را �ن. �د�� �%	وب �ر�ت�" ھ�ر�و، 	� �� آ�وز� �ه !�
 ��ش ذت و �*ص $� �$ا�را �� دا��م -)د. آرام و �ودم ����ق �ر�ت�"

�%ت را ��و#�ر و ��ران را 	ور�� طف �ودم، ی�را ;Y�  .دھم -رار ر�

  .آوردم در %ر�ت �� ����	 یرو را آر�� و �ردم ��ز #�م

�ن �ظر �%ت ا��4ن ا�را ھ� �م. م��د ل�ا�و�� 	وار� ��و#�ر یھ� وا��ش /ر

�� ��1 را 	رم �ت، ن�آ�ر �ن�"� از �<د ا�� �دا��م را�. �دم ره�� او �� و /ر

 و آرام یا #�ره دادم، ص���� �!�+ "�ت از را #����ش �دن !���ر �ن
�رد ��46ر .�� �Y���ور دا�ل را 	ل ون�و $و-�. داد ��4ن 	ر �*ط $طو�1 ر� 

 آھ	�� �$)دا �� و 	��ده�ا 	�ن از یا /و�� �رد 	� ھر دادم،�� ی��

�رد�د $� )%�ت.  

  . م��� )%�ت �وردش در د��د �ط�Jن ����� از ا/�: /6�م و �	�� را ��ر��دم

  .�ده ��ر ا%	�ن �� +)ر �ردا �� رو ����� -راره �ود، $را7 ازت �$)��� -

 اول ؛�$)��� ��و#�ر. �رد �م #��رراه �� دن�ر	 از -�ل را ل�ا�و�� 	ر+ت

  . دادم ص���� را ن�ر%	�ا� ل�ا�و��

�ر رھ�ر	� ��و#�ر. �رد ��ز را را��ده ��! 	�ت در ن�ر%	�ا�! ��,س؟ ار

 �ن. �رد +�ور ���ر��ن از ل�ا�و��. �د �ده�" زن. �ود $را7 �ن از �$)���

�ر در  �ه��� !� ی�را	����د ن�ر%	�ا�. زدم 	�ز �$)��� ��و#�ر ار 

  ..ل�ا�و�� ���ل 	ت�ا. زد��
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�ر رھ�ر �� دم�د �ن	��%ت را ��,س ار ;�� و �4م �ن. ام داده -رار ر�
��  ./ذا�ت /�ز یرو را ش�"� 	ور��. دادم را زن آن ی �ر�	

 �رد آن یرھ�ر �� ھ� �واز�ده از $��< �ن�� $)�د !� دا��ن ی�را �ن

�� را "��ره. ر�ت �6	م! ام؟ �رادرزاده ن�"��� دن�د �� �ودم ����ا 4�$�+ ��� ا�

�م ��د �*��ل در را )ور�م و داده ن��"�� و 	و�ت�� ام ���	 ی -6	�. /ر
 �� زدن زل از �را آ"�ر���ن در ز�3 ی)دا �<د م�� و 	�+ت !�. دم�,رز��

  . زد 7ر�� در �� $�	. داد ���ت ز�� یرو $�� ی وه�� ظرف

  .�ورا - 

 ����ظم و 		ت �$/���� �� و �ده �,�د �� از. �رد $� #� ����ا او! او�د؟

�م در 	�ت�. ��ود �وب %�م. د�,رز�� ره�د	�  دن��� ن��"� و-ت د	���م. ر

. �د �م 7<ف از م�زا�وھ� و زدم زل او�د /رد #���ن ��. ��ود �وب %�م

  ./ر�ت آ?وش در �را و �وا�د �د��ر �� را ���م او�د

 ��.... �ورا... ���� و �وب %�ت ا1ن..... ��رس.. زم�+ز 	ت�� یز�#-
  ؟ی��و�� رو �ن ی)دا... زم�+ز... � و یز�#

 $� درک را اطرا�م ا��6-�ت ���م. �د ��6ف ��/��ن $��+� طرز �� ذھ�م 
��ده ن�ز� یرو. �ردم� ���	ر/. �ود او�د آ?وش در �	�م از $��� و �ودم ا

 ��طر ��. �ود ��,وط یا �ردا�� ظ�?, ی�و �� او�د +طر. دا��م ی�د��و�� ی

 ر�? $د/�"ر ر�3 �ورد در اش $� را� از 	ور�� ل،�ا�و�� درون آوردم
 "�ت ،یورود در ��Rر 	�زم. زد %رف م���� �دن ��6ش و )ور�م $<�ط�

 �دون -�ل *��د- "�F و #�ل از �ن. �ود �ده داده ���4 وار�د �� او�د،

 	4وت در را �دت ن�ا ���م �ن. �ودم ��	�� ��ل یرو م���	�� ض��<و

 ا%	�س یا ���ظره ر�? و ب�+� طرز ��. �ود �د��و��. /ذرا�دم $ذھ� �%ض

 �  ./ر�ت �ر در را و�ودم $�	

 $# ا1ن �ده؟ $#... �ورا... رو �ن ن���: �رد �وازش $�ر� �� را )ور�م
  ........�ورا ��م؟ ��ر

  . ھم 	ر "�ت ��ر 	� زدم، ھق را �6	م

  .�ورا: زد داد او�د

  . �و�م -
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���م �� ن�����را ���د داده ص���� را م���� %ر�ت و )دا ��ودم �ط�Jن 

�ردم �4رارش دو��ره -درت.  

  .��وا�م... �و�م -

 ا%	�س را -,�ش ��د 7ر��ن �ن. دادم ���4 اش ���	 ی -6	� �� را 	رم 

 دو	ت �دت �� و �رم �وازش !� �ن. دم��وا� و �	�م را #����م. �ردم $�

�� و $����" یرو $/�ھ /ر�ش ا� ���ن. �ردم $� ا%	�س م��وھ� یرو $دا�
 	رم. �م ���ر دا��م، �و	� !� %�_ �ن و آ�د�د $� در %ر�ت �� ام �*�*�

�ردم ت�ھدا را	ت �� $�� را .� را %ر�ت ن�ا از �*دار #� ��ودم �ط�Jن $%

�ش $� ی��� �ن ا�� دادم ا���م آ/�ھ�����م $� ی��� یرو را %ر�. دا��م %ر

  .��	ت /رد�م یرو و �ورد 	ر د	�ش

�! �,(�� او�د ی)دا �� را ���م �ن و �د ا���م ��ن���� �ن�� �و#! ی 

. ر�ت +*ب. دم��� ��1 را �ود +�,� �� و د�ر	 �5زم �� �ون ���1ره. دم���

�م ��ت یرو )�ف	�� .  

  . 	0م: /6ت $�زر/ ���د ��

  .�د �زر/�ر ���دش. �ردم ا�م

   $�و� -

  . ��ود 	وال !� ن�ا

��	6م... آره: /6�م و داده رون�� )دا �� را �6	م�.  

  

 /6ت زد ز�3 	ور��: �رد �وازش را ام /و�� "�ت و آورد �,و را د	�ش

  ..�ر	و�م رو �ودم ���ره ر	���� �ظر �� �وب ا)0 %�ت

�� را �ر�م��. دا�ت -رار ��ت ن��"� ��م و ����و. �دم �� ���� ��ت یرو $

  .دم��� ام آ�6�� ی�وھ� �� $د	� و �رده �ر�ب

  . �و�م ا1ن $و.. آره -

  . ��ر	��ن�� �رد�ت�� ید��وا� �دم��� �ط�Jن ا/� -

  .دادم ��4ن 	ر
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 ��طر �� ���	م�� �ن �� �$�ورا: /6ت و زد زل #����م �� %ظ� #�د ی�را

�ر ی �واز�ده	� ن�#� �دن ار�%$ ����� .  

  .زدم 	ل ون�و �را�ون �ن: /6�م و داده ���4 وار�د ��

  . ی�ود ا<�ده �وق /6ت 	ور�� -

  . � 6ت �ن �� $#�ھ �و دو	ت و ��� اون دو�	�م��� �ن -

  . د���د )دا $�

  .داره رو �ودش ��)وص ی����د��	 اون-

�م آ?وش در را م�"�ھ� و �رده �م را م�زا�وھ��  !دو	�ش �;ل: /ر

 �واز�م $�ر� �� ا� ����ش و. /ر�ت را را	�م ی"� �I و �رد دراز را د	�ش

�رد�د $�.  

 یطور ن�ا �� � و ��م ی�4ر اون �ورد در $و ی�د زده ��ن�ھ �6�م�� -
���ر ��م رو ذھ�ت� .  

 %رف دم��د ی زاده �رادر و زن آن و ن�ر%	�ا� از. �ز�م ���د �ردم $	<

  .�ود $���واد/ �و7وع !� ن�ا. ��! او�د؟ ی�را! زدم؟��

�%ت $%	�� دو�	�م��... و ��� �رد اون دم���� �ن: /6�م ;Y� -رارش ر�

  ...دادم

  .���ھ� �;ل-

  .���ھ� �;ل -

   �د؟ $# �<د و -

���  . �د !���ر #����ش. دم�د رو �6ر �� �ن �<د و: دم��� ھم یرو را م�

- �   ؟$

  .ن�ر%	�ا�... �رادرم -

   �ب؟ -

  . �ز�م %رف �وردش در �دارم دو	ت-
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 �رادرت دن�د �ورد در $%ر� 	ور��: /6ت و داد ��4ن طرف دو �� را 	رش

  . �زد

  .د�ش�د دور از #ون -

���"ذ ن�ر%	�ا� $ز�د/ در را زن !� %7ور �ن� �وک! �#� $و �ودم ر

  .�ود ��رج �ن �%�ل از آ��� �� �ر�ورد $��/���

  . دادم ا����ش ھم ا1ن ن�ھ� ��م، $� -�وش... �م�� �وب �ن: /6�م

  . �د ره�� #����م �� و /ر�ت را ام #���. آ�د �,و�ر

   $ز��� %رف $# از -

  . . $#�ھ -

  !�ورا: �وا�د را ���م ی���دھ� ��Yذه %ن ��

 �وردش در �وام $��: /6�م و ��رده ھم �� را م�",��4 دم،��� $*�+� �6س 

��م )%�ت.  

 �� ام #��� یرو �	�ش ا� �ت. �ود !��زد $,�� )ور�ش. �ردم ��ز #�م

  . آ�د در %ر�ت

   $�ز� %رف �وردش در $�وا	� و-ت ھر. دم�� /وش �ن -

  .دادم ��4ن 	ر �<�ر�ش از -دردان و ���د ��

   ؟$ز� $� 	�ز �رام: /6ت

- ���  . ا

   ؟$�� $� در	ت ��م �رام -

  ا�,ت؟ -

  .د���د

  .�رن�� �زا�" ز�م�� ز�3 -

  . دارم �#�ل� ی�و د�� �*دار ��  -

���  . د��� ھم یرو را ش�
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�و ی�را ا�,ت: �رد ا��ره �ن �� ...  

�رد ا��ره �ودش �� :�����م... �ود�� ی�را د .  

�رد ��ز را د	���ش.  

  .�5,م ��� -

  

 درون ی�,�د ی)دا �� و �ورد 	ر ا� ����م �ن�� از -��ق در، ز�3 ی)دا ��

�	����د ��	ت ی ��رل ی�را ز��ن ھ� 	�+ت �ن. ا�� و ����ت�ھ و ا%	�	�ت 
 �6س از �<د و �رده �ر�ب را راھ�م�". $���و�* I�ھ �دون دا��م، 	ر��م

�م در 	�ت �	��، #���ن �� ق�+�� �,و �� $�� و زد ���د د�م�د �� او�د. ر

��� و /ل ی�و �ن و ����د ام /و�� یرو �رم و �و��ه ی �و	� !�. �د ل��
�ردم ا%	�س را او +طر .  

  .ی�د �و� ل $,��: /6ت /و�م !��زد

 و �رد %,*� ��رم دور �� را د	�ش !�. دا��م �ن �� �$�و� 	�! راھن�"
  !�ودم آ?و�ش در #�ر#وب �ن��. �ردا�ت �,و �� ی�,�د /�م

  !او�د -

  

 یا ��� �� او�د و_ �ود $ا+�را7 و �و��ده $%� �� ���ش �وا�دن -)دم
;�� دا�ل ��  ر�د �زرگ -دم !�. �د ��رج دھ��م از آور ���ت $�� و ر/ذار�

�رد $ھ�راھ �� ���ور �را و �ردا�ت .� �� را م�",��4 د،��و	 را ام /و�� $و-

 /ر�ت /�ز را /و�م $و-�. �د �	�� )دا و 	ر "ر 	رش "�ت در. ��ردم ھم

��م یر��,و/ دھ��م از ب�?ر و ب�+� ی)دا آن �دن ��رج از ��وا�	�م .

�م ی��زو و ��س یرو از را ام 	ر����� ا%���ل و%��� 	�ده و. د��و	 را 

 �*ش $�و� �� ام 	ر���� از �رده دا�" ا��داد ی "�ر#� 	��ت #�د آن دادم��

��رد �واھ�د ی��ز را ن�آ	 .  

 +*ب را �ود او و زد #�3 را ر� ش یا 	ور�� ی �ردا�� راھن�" د	�م

�� آن 	ر+ت ھ��ن �� �<د و �رد "ر را و�ودم ���م %ظ� !� در ید���ا�. د�

  .را�دم +*ب را
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�����د ��. /ر�ت )ور�م �*��ل را د�	6 و زرد یو����,� از �زرگ یا د	 �� 

  . �دم ره�� #����ش

 ده��� �و	�.... و /ل �دون �� �وب ��ر. او�دم �و�ت ��ر دن��� ی�را: /6ت

  .�داره یا

�� را /,���و؟ �ر�ت: دم�"ر	 و /ر��   آ

 ی ��),� �� آ�"ز���� �� دن�ر	 �� �را و داد ��4ن 	ر �;�ت +0�ت ��
�رد $ھ�راھ $�و��ھ .  

 ھم �� /6ت 	ور�� ش�" روز دو: /6�م و آورده رون�� �ت���� دا�ل از را /,دان

  .م��ر �$�� ��

�ش $� )ورت )ور�ش، �� زدم زل�% .  

6��؟ رو ز�# ھ�� �و �� اون و_/!  

��� از: زد ���د ���  ؟ید�

�م �$ظر��و �!�	 	�ت و داده رون�� )دا �� را �6	م �  .ر

  . یداد�� ��ون  ��د وا��ش �� 	ور�� در�وا	ت �� $�دا�� ��ر ا/� -

  .د���د او و �رده "ر آب از را /,دان �ن

�ظر �<د...زد ز�3 �ن �� ��� �طرح �و �� رو �و7وع �� ن�ا از -�ل:/6ت�� 

  .�دم �و ���س

�م ���س.�4ردم �طرح اون �� را �و7وع ن�ا -�ل 	�+ت 	� �� �ن�6�م و /ر/ 

 �زده �وب ��ر از $%ر� �ن. �ردم د+وت ��م ی�را را او و م��� )%�ت د���

  .�ودم

�ردم ��ز ھ� /ل دور از را ��?ذ و م�	 د-ت �� :L�( ر از�� �ن �� �$)��� د

��د ���س�  ./ر

��د ���س $و-�.�دا�ت ��ر او� 	�ت ھم �� و �ودم ن������ ن���� دا�ل �ن /ر

��� ا�وز� �ه� رد،�/ $� ���س �$)��� ��و#�ر طرف از /6ت �� زن. م�ر

�رل ی�را��� و داد آدرس. زدم #�3 ن������ ی��زو �� ���م�ھ ���رد د� 
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 �� را �و7وع. �ر	��م را �ود $+�, آز�ون ی�را ظ�ر از �<د #��ر 	�+ت

  .دا��م را $ھ�راھ ن�ا �ن. ��د ام $ھ�راھ داد ����د�" و �ردم �طرح 	ور��

 �,دم زدن 	�ز �� �ن:/6ت �ود $را��د/ %�ل در ت��د �� $و-� ر��	 طول در

�ر و $*��و	 از $,�� ��	� ھ�ر و ���ر�� �ور �� �ن ��ر...�رم�� در 	ر ار

�رل و ت�ر��د �ن�� �� یا %ر�� د�د �� �� و �ز�م 	�ز �,دم ��...ط��را �ردن 

 رو ز���� و در	ت ��ر �� �و�م�� 	�ل #�د ن�ا ی ��ر�� �� ا�� دارم $*��و	

����� ن�ا �ورد در... �ردم $�<ر� ا%	�ن �� رو �و ن�ھ� ��طر �� �دم، ص� 

�ر #را	� I�ھ  رده،�� 	ل ون�و �واز�ده �� د���ل 	ر+ت ن�ا �� $��,	 ار
... �ده �ت��) $���و-< ن�#� �� $���	 �وش �و �ط��Jم $و �دارم یا ده�ا

 د���! $��� �وب د���� "س $�� ر-��ت  ��د �وب ی �واز�ده �� #�د �� -راره
��رت   .��ش �ودت �*ط او��� ،$ز��� 	�ز طور #� �و دم�د �ن... ���� $+�

�م 	ور�� �� #��ر 	�+ت -��رش ر�  . �دم �	ت �� د

� او �دادن -رار �ن��ر در ی�را 	ور�� ��. دا�ت ا�م��  �ودم �رده د�

  .. م��ود �6ر دوازده ده: دادم ادا��

� د	�م را آر�� و ��	�� $)�د یرو ��	�ل�� �رد #��ر یرو�رو $و-

�م،�% �ورا. �ودم �ودم /ر�($ .� را ام $��ر�  $� ا+�راض ی ز�ز�� $و-

 د#�ر ��;�� #�د ی�را �*ط دم��� �$)��� ��و#�ر �� ��ن�/6� و �ن�� در

  .�دم د��رد

 ،$ز��� 	�ز طور #� �و دم�د �ن"  دم��� $*�+� �6س �	�م، را #����م
�ر در  �ه��� !� �-ت� �ن. " ��ش �ودت �*ط او���	�. دا��م را $��,	 ار

  . دم��� ����	 یرو �$)��� 	ر ی ا��ره �� را آر�� و �رده ��ز #�م

 "	ر �� و �ن �رد، )%�ت ھم �� �$)��� �ود... دا���د � �م و دادم �	ت

  -م��د ا����ب  ��د �وون

�� ��1 یا�روھ� ��. �دم ره�� او �� و ده��� ��وان�" و	ط �� را /,دان� ر

�رد $� � �ھم .  

 �ودم ��و�م �و-H اون �� د���. دارم �ر)ت ھ6�� �� �ن: /6�م $��ر�  ���د ��

  . . $#�ھ... �� �� ا/�... ��م ھ��ھ�3 /روه ی ���* �� رو
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 I�ھ. زد ",! د���J ی ����� �� و �رد دراز طر�م �� را د	�ش. آ�د �,و
�ن ی�را ید��رد��4 ��وان�" ��. د��� �ود 	�ت �را. �دا��م د	�ش /ر�� 
�رد %,*� ��رم دور �� را را	�ش د	ت و داد.  

... یزد $%ر� ن�#� �و ��م -�ول �و�م���! ا/�؟: /6ت و زد زل #����م ��

���م 	ور�� Jر �رام رو -�ل روز دو �ت��ز>�%ظ� ن�ھ� �و �رد، ف� �� 	�ز 

�ر ی�و �%4م  �ه��� �� ی�رد و �روع رو زدن	�  .یآورد د	ت �� ار

�ر �� اون -	���ر ��H �� $ھ��ھ�  �،���,	 ار �  .	ت�� $را%

  . داد ���4 ام $����" �� را اش $����"

 از $)�% �ورا �� �داره و�ود ھم ی��ر I�ھ... ا�� 	ت�� را%ت ی��ر I�ھ-

�و... �د�� �ر "	ش �� ��	 ،$د��ر	ر	�$ �� ا����ش و ��4�  اراده 

  . م�ر��  ��ن ��� "س دارم، ��ن�ا ��ت �ن...ده��

 )ور�ش. دا�ت ��ن�ا �ن �� او�د. دادم ��4ن 	ر �وا�*ت ی ����� ��

�رد م�رھ� �<د و $طو�1 �و	� !�. �د �ر !��زد.  

  

 در �ن و �ورد $� ی	�ز -ر�� ا���� �� او. م���	� ��وان�" "�ت ھم �*��ل

 ا��4رم �� دادن 	���ن و 	ر در $	< 	�1دم، ی ���ده $��- �� ی��ز %�ل

 $� �ظر �� ر�/ 	�ت و ی�د او. �ردم �رور را �$)��� �� م�/6� و. دا��م
��د د؛�ر	�� دا�ت، ن���ر �,	�ت $���� در %7ورم �� �	�ت یا -�ط<��� 

��� ده���د را $ا����ھ I�ھ /6ت و داد -رار �رم�ا�� در ن���ر ی�را را �

 $� را�  �ه��� ن�ا آوردن د	ت �� ی�را ب�ر- !� %7ور. /ر�ت ��واھد
 و �ودم ده��� را زاده +�دا� �%�د زدن 	�ز �ن. �ود ا��4رم یا���� "���ن
 �� آ	وده $��� �� داد $�� ا��زه �و#! /روه !� در یا 	�� دو ی ��ر��

�	ب �� �ر در $)�د	� دا��� ��ور �$)��� ��و#�ر یرھ�ر �� $��,	 ار

�ر �و��4���� و آورده ��طر �� را ن������ �� زدن 	�ز اول یروزھ�. ���م �� 

 �ت ا����ھ�ت زدم، ���ر را $ھ�راھ ن�ا $�و�%� و ��ن�ھ. �دم ره�� آن

�م ده���د ھم را ن������ �وا��ن و $�وا��%ظ��. دم�ر	 ام $� را� �� و /ر$ 
���ردا. م��رد $� �د�ز و �م را ���� �ن�� ی ��),� ھم �� �دن ھ� �م ی�را  
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 ن�ا ل���د ی�را $#�دا� �ر)ت �ن �ود، ن���ر �,	� ن�او ظ�ر از �<د
  . �دا��م �ودم از ��ن�اط� �� $� را�

  آم؟ $� �ر ��ر ن�ا "	ش از �ن: /6�م

  

��: /6ت و �ر/ردا�د ��*�ب دا�ل �� را "رش -��ق�  ! ا

  .�ود زده � 6ت %�ش

   ؟؟یدار �! �ودت �� � � -

  " ؟ی�رد 	وال ر�ز رو $���د �و7وع ��"   6ت�� �0�ش و � �ه

- ��   .. $و

  .	ت�� "��ش یا/ر و ا�� و $و I�ھ �� �ود �%4م �� �� �ن 	وال �واب -

 ��ورم $را%� ن�ھ� �� و7وح، ن�ھ� �� �$رزا�� او�د. داد ادا�� �وردن �� و

 ر�ت ��1 اش ی	�ز -ر�� و ",و از "ر -��ق �� � �ھم! �$رزا�� او�د. دا�ت

 �ن و /ر�ت $� آ?و�م در آزادا�� روزھ� ن�ا. �د ��و-ف دھ��ش یرو و

���ده، F�/ �وب،. �ردم $� �4رار را ش�ھ� �و	� ی ��ر�� �� ،$�وا	
 را آن �4رار ی ا��زه د���� ��ر�� ن�او ھ��ن از. �ود ���و+� و ز�ا�  ��ن�ھ

 $�ر� و آ?وش ی/ر�� %س �*��ل در �وا�	ت $� $�	 #� $و دادم��
��� ��ران یھ� )%�ت ھ�وز. �ود�د �ط,ق �و�� آ��� ��د؟ �*�و�ت ش�

. �وا	ت $� �	�رت او�د از 	وال ا�� دا�ت -رار ذھ�م ی /و�� $��ز?

 #�د ��: دم�"ر	. دا��م و�ودم در را �	�رت ن�ا �ن. د�#�" ھم در ام �<ده

  ؟ی�ود �6ر

 در�%$ �� دا�ل �� #� �ل �� را ��*��ش �� ی",و $���دھ $��- یھ� دا�� 

   ؟$#: /6ت �رد، $� ت�ھدا -��ق

���ردم �4رار را 	وام دو��ره و �ده �� ���� $)�د یرو $ :�� #�د �� 1�% 

  ؟$دا�� را�ط� �6ر

  .آورد ��1 $آرا� �� را 	رش و 	��د�ا %ر�ت از د	���ش
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�رو را دھ��م �زاق. �ود و-�%ت ��ود، �	�رت 	وال ن�ا. �د ره�� #����م �� 

  .زد ",! ھم 	ر "�ت. دادم

   �ود؟ ی�د 	وات -

 و /ذا�ت ��*�ب یرو را #� �ش و -��ق �<د ��;�� #�د. �ردم � �ھش �*ط
  . ��	ت )�ف

�� �Y��س ی ا�دازه �� یا �و	� I�ھ از �دو�م �� ا�*در: /6ت ر� ����و ی 

  .��ردم ذت

  ! ل�و� ���ب $�� $� ی��ز ز�ون -

  .�دم ره�� م�?ذا ظرف ��

   ؟یدار رو $�وا� #� ا��ظ�ر... �ورا... �ود ���ظره ر�?... $,�� 	وات: /6ت

�� م�ھ� ����$ �� 1�� ���   رم؟��  "س را 	وام �وا�	�م $�� #را. �د ل��

  . ت�وا-< -

  .��ش دا��� رو *ت�%* ن�ا �� �وا��� �رأت "س -

  .�دم ره�� #����ش �� و �رده �,�د را 	رم. /6ت -�طH و �%4م

�س ی ا�دازه �� یا �و	� I�ھ از �دو�م �� ا�*در: /6ت ���  .��ردم ذت �و ی

   م؟���� دا��� ی�4رار ی ��4�� �� -راره: /6�م

 �د�د ت�اھ� $� ام /ذ��� یھ� را�ط� ا�*در %7ورت �� $�دو� -راره... �� -

�� ��و-H �ن 	ن �� ی�رد �� از... آر��ون $�� ��طر �� در	ت $% 

  ؟یدار �7ت�ر و ی�وددار

- ��.  

  .�دا��م

�� ��1 را ام #������ $��� ده�ر	 �$�� �� دارم �و-H ا��: /6�م و /ر ...  

��� �و	� و �ود او�د ����4ر ��ن�"ر ن�ا ���م �*)ر. ��ردم ھم �� را م�

  اش، ���ده �دھوش یھ�
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  ذھ�م ی /و�� اش �ده %! �,��ت و �ود $��ز? ��ران �*)ر

�ن ���ل رو ات ��,� - .  

  $��و	... ��و... یطور ن�ا... رو �ن �*ط -

�� ی #�ره�  . زد ���د و �د ��ز ھم از آھ	�� آھ	�� آودش ا�م و ی�د و /ر

 آرا�ش د��� دو�م،��� ھم ھ�وز رو ا	�ش...  ��م�� یز�# �� د���ل �ن -

�ردم دات�" و /ذا��م 	ر "�ت رو ��ر�� �� #�د �رد�ش دا�" ی�را... �� ...

�� و دا��ن ��ر�� ی�را دارم �*ط 	�م،�� د���ش ا1ن��0ش %6ظش ا �$ 
��م .  

�م �!�	 	�ت و �ده �,�د �� از�  . ر

  ؟$�� $� ��ور رو �ن یھ� %رف �و: د�"ر	

 ن�ا از �ن. ��م�ر ز��� 	طل دا�ل را 	�1دم ی ���ده $��- ی��ھو "ر #�د
�! از آ�د، $� �و�م �رد !��ش ��,� �وا	�م،�� ��ر�� و �ردم $� ذت 

��. �وا	�م $� �ودم ی�را �*ط را آ���$، ���رس $ ��� ا%	�س و�ودم یا�

 و-ت I�ھ �رس ن�ا ���ر در ا�� �وب %س ن�ا دادن د	ت از �رس. �ردم $�

�� �4ل ذھ�م در )دا-�ش +دم و دروغ �4ر�  .�ود � ر

  .آره - 

 �� د	���ش $��/��� �دن %,*� از �� دم��4�� ��*��م یرو را �$ظر��و م�	

��Rن �4�م دور �  . �د رھ� د	�م از ��*�ب و �ورده $	�

  . . ��ش �ن ��ل: /6ت /و�م ���ر

  .�4ردم د��رد یا %ظ� او �� دادن ���4 ی�را

�م�� �س I�ھ ��ل �ن -	 .  

�رل �وان. د���د�� �� �6	ش $و-�. �دا��م را �د�م �دت �و��ه یھ� ا�*��ض 

�رل +دم ن�ا �رد �ر�ورد /رد�م�� ن�ا ن��. آ�د در /ردش �� �	�م ���م در 
�4ر �� �4�م یرو را ا� ����ش ����ظم و �رم %ر�ت ��م در�وا	ت او از 

 �ده ر�ا	 $*�+� ��7د در دھد، ادا�� ��ر ن�ا �� ا�د �� و-�6 $� �� ��د ��و-ف
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 �رف در و�ودم م�+ظ یا�زا $���� و روح و ذھن و �	م در $ا��6-. �ودم

  �د �,�د ��و�" ی)دا. �ر	��ک و �د��و�� �ود، و-وع

 -,�ت -راره اول... 	ت�� $+دوا� �)رف �ور ��"  ��ش �ن ��ل"  ن�ا -

��4ر �ن �� �*ط -راره �<د... �ن �;ل �ز��، ��د �4$�� �4ر �ن �� $و- ��$، 
... م�ز� $� ا��7ء ��... �<د�ر و... �ن �;ل ��واد، رو �ن �	�ت... �ن �;ل

�و و �ن ..  

  !داد؟�� ت�اھ� ن������ �� $�	 #�. /ر�ت را #"م د	ت

  

  ... ا� ��ر �� �,�، "� -

 از �و	� !� �ن. آ�د در %ر�ت �� ام $�6 و س�� ا� ���ن �ن�� ا� ����ش

  .دا��م م��وھ�

  .$�� "ر �ن از -راره و_ 

 و ط�ت�� �دون و ی+�د %ن �� �ردم $� �و�� ��,� ن�ا ��6وم �� د���
�م؟ $� �ظر در را اش "	را�� $ و����ز�  !/ر

  �$رزا��.... �ورا -

  " �4ش �6س"  �ردم ی�دآور� �ودم �� 

�ن � �ھم - .  

 را 	رم آھ	�� �<د و داده رون�� �د�م ���م در ف��6 $رز� �� را �6	م اول

 زل #����ش ��. …را �رد ن�ا �ن. �ر/ردا�دم )ور�ش 	�ت #پ، 	�ت

  .زدم

�و�� آ��4ر $�Y�, �� � �ھش� ���  . م�����: /6ت آھ	�� و �د م�

�رد ��ز را آب ر��. دادم ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم .��� آب ر�ز م�د	

".  �$رزا��.. �ورا. " دم��ر	 $�� �$رزا�� او�د �� ��ر�� ن�ا از �ن. د�,رز��

 �وا	�م؛�� را �رد ن�ا �ن. ا� ��ر �,�، ا��7ء،. د�#�" ھم در �4�م ���م

 ا��6ق آن. �دا�ت ت�اھ� %ظ� آن در ھم $-��و� ت���4 و $+دوا� �)رف
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��د درو�م �ر	��ک و �د��و��� %و� �� را د	���م �0%ظ� �� و $آرا� ��. ا

�رد � �ھم ���د �� و زد ���ر را )ور�م �*��ل ی�و ��ر #�د. �رد ��! .  

- �� !����م $� آ��ده �و %7ور ی�را را ام �و�واده دارم س�ادر و �و��  ...

  .ز�م $� %رف ن�ر%	�ا� ��... �<د �وام $� ز��ن ازت ھ6�� #�د �*ط

����ن از �<د. دادم ��4ن 	ر �;�ت +0�ت �� و ده��� ھم یرو را م�� او�د ر

 �ز�� آ?و�ش �� �*ط �ن %�7ر %�ل در �ردم، $� �4ر ھ� )%�ت ن�ا ���م ��

. �دا��م �46ر �� $,���� �ن. �دن ده��و	 �� �زر/ش، ا� ���ن �س دا��م،

I� م���د راه �� آھ	�� �$/���� �� و /ر�ت را د	� �6ره 	� ��ل یرو. م�ا

�رد �$راھ��� �ودش ���ر �را و ��	ت.  

  . �رم�� ذت �ودن �و ���ر ی %ظ� ھر از �ن... $)�% �ورا: /6ت /و�م ���ر

�ر !��زد را %7ورش و /ذا�ت ��ل ی د	�� یرو را را	�ش د	�ش 

�ردم ا%	�س .  

  ...�$���ز �و -

���  ده��� /و�م یرو �0م ن�ا /6�ن ھ� �م ش�

  .... �ذاب زن �� -

  . آ�د در %ر�ت �� را	�م ی��زو یرو ا� ����ش

  ......��ھوش -

 در	ت، $ا<�, +4س دادن ���ن د���ل �� 	ر/ردان $�� و ���ط�Jن �د�م 

���  . دا�ت 	ردر/م $%ر

  .$دا��� دو	ت... و �	�*ل -

 �4�م �� �د��و�� و �%4م $��� �;ل ذت و ?,5,! %س و د��و	 را /رد�م

�رد �ر�ورد .  

 ی�را رو $دا��� دو	ت و �	�*ل... ��ھوش..... �ذاب ی���ز زن ن�ا �ن -
  . . . �وام��....�ودم ���ر ���ھ�

�ش �ن�� ��),� ھر در��,� �� $و-� و /ذا�ت ��;�� 	�. �د�� ده��و	 /رد�م 

 ھر �� دا��م م�/,و را /ر�ش �6س �ر�ورد �*ط ن�ر�� �,��ت آن و �و	� ی��
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 �,�د در ز�3 ی)دا و دم��� !��زد را او و زده #�3 راھ�ش�" �� د	ت دو

��ردم ھم �� -درت ���م �� را م�",��4. �د .�� " .��>$  "�� �� را یا آھ	

 �ن�� از. ��. زد�د ز�3 دو��ره �<د ��;�� دو ی ��),� ��. دم��� او ی)دا

  .دم��� $�� را ��و�" ی)دا �ودم ����ظم و �,�د یھ� �6س ی)دا

6�م/ :�������� .  

��  .د��� +*ب را �ود $

   ��4؟�� �4ر�# ����ا -

0�� ز�3 ی)دا ���  .�دم �� ���� د	���ش �ن�� 

 در �� ز���� ز�3 ا�*در...ام �و�� دو����... �ده �ر)ت ��م *��د- �� �*ط -

��م ��ز رو.  

�ر)ت �� ی�و ن������ �ورد در: /6ت و. داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش  

  . دم�� رو �ش��ر� �ودم... م�ز��� %رف ���	ب

�� را د	�ش. 	��د�ا �ن از -�ل و� اش $����"ر. �ردم � �ھش د-ت �� و /ر

�رل دادن د	ت از �� $ار���ط�� ن��د�ر در ن������ �*ط �دا�ت ا%	�	��ش 
  .�ود �رده %7ور ا+0م ����4 و-ت

  ./ردم $� �ر زود $,��... ھ	ت %وا	م... ���ش � ران: داد ��4ن 	ر

 در و �د �م�%$ �� د��� م���� یرو را ز���ش دا��م، را �و	� !� ا��ظ�ر 
 ی دو��ره �4رار ی�را را او �� �� دا��م � � �ودم ش�" را د	���م. ر�ت و
  . �ز�م 3�# ��ر ن�ا

���دم ��+ث �0�ش ی ط,��4را�� %ن. /ر�ت را 	را?م ن������ دادم، /وش 

  . �دم

  !�ون "	ر ی�د �زا%م �و-H �د: /6ت او�د

  . دم���د )دا $�

  ؟$�و�... �ورا: /6ت �,�د ن������

�وا�	�م $� او�د %�1ت از. دم���د )دا �� ��� وارد -)د ن������ دھم ص�

  . ا	ت �ده رو�رو او�د �*�و�ت �� و دارد �دن
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  . �و�م: /6�م �,�د

  . �رو 1�%... �� ید���: /6ت او�د

�ش�اذ ا/� - ��  .رم� �� رو %�ت و 	را?ت �م��... $

  .�د�ز $,�� �ود، $��� ذت $,�� اش ��,� د���د

: /6ت �,�د ن������. �رس ��رت �� �#� �رو: دم��� را او�د ى ��ده ی)دا

  . �ون �ورا �ن )دام $دا�� ی��ر

�"  �ون �ورا"  یرو او�د دادن %رص ی�را د��رد $� �0�ش��. دا�ت د�

 �� �ده !���ر #���ن �� $طو�1 ی ��;�� #�د ی�را. �	ت را در او�د ���1ره

  . زد زل #����م

�ن �رار.. �م�� دارم: /6ت و �ردا�ت �,و �� �,�د /�م !�.  

 ا��ق 	�ت. د�دو. زدم ��X �ن و �ردا�ت H�	ر و �,�د را �<د -دم. دم���د

  .دم�دو �ودم

  

���د �ن �� و �رد "� �� را یا �ردا�� یھ� �6ش �ش "���� ��! �� او�د 

  . زد

 ی�را �ودم ��م $� $	< ا��... دارم �,	� �� �ر�ت ی�و 	�+ت اون: /6ت
  .د���ت �م�� �ر/�ت

  

  . �دارم آ�د و ر�ت ی�را $��4,... 	ت�� ��ر ن�ا �� ی�ز�� -

��� �� د���. /ر�ت $� -وت و �ورد�� #رخ ذھ�م در ی�4ر -�ل ھ6�� !� از ا

�ردم $� )%�ت $ر+,�ا�.  

 )%�ت ھم �� �ت���ر �ورد در و ���م ���رت �وام�� �*ط... زم�+ز دو�م�� -

��  . م�

 �� و /ذا�ت )ور�م طرف دو را د	���ش. دادم ��4ن 	ر �وا�*ت +0�ت ��

 ا<�ده �وق /ذ��� 	�+ت #�د ن�ا �)وص �� و ا�روز. �د ره�� #����م
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�ردم ��ر�� $�	� را�ط� !� دا��ن ی�را را �ق�ا�� از ی�د�ز %�م �ن. �ود 

 از و. �ود �$رزا�� او�د �ود ��طر �� �*ط ا%	�س ن�ا از $��+ظ ��ش و

�رل �را یھ� $�واھ �ده�ز و ����ت�ھ و ھ� $	ر�� $را%� �� او�د �� ن�ا�� 

 ن�ا �� ���ل ا�راف و�ود �� $%� �ردم؛ $� ذت ت���� $� داد،�� "�	G �ده
�رل �� �و7وع�� ی�را را ش����. ا	ت ��ش���ر� م��	�* ی ����� او�د 

�  ./ذا�ت ام $����" یرو $طو�1 $%ظ�

�م �� �ن.. ��ش �ودت �واظب: /6ت��ن -6ل "�ت از رو در ر .  

�  و آرا�ش #��ن. دادم ��4ن 	ر و زده ",! �0�ش د���J ی ����� ��	�$ 
�! در $��?ر !��ردم $� ا%	�س �د�م +07ت  ���ن ی�را � �� ر

  .ر�ت رون��. �ردم ��ز را وا%د در. �ودم -رار $� ر���واب

  . ���و�م زھ��# ���* و /,�� ���ت: /6�م

�رد "ر را )ور�ش ط�ت�� "ر و "	را�� ی���د .  

  . $��� دا��� رو  ��د یزھ��# ���* $�, و /ل $�, -راره. �دا�ت رو -��,ت -

�ردم /رد ش��را )دا $� ی��دھ� �� را #����م .  

% �ورا �ده ��ون ���ون �ردا: /6ت و زد /وش "�ت را م��وھ��($ ��� .  

  .آم $� �ر "	ش از �ن_ 

  . �دارم ید��رد I�ھ: داد ��4ن طرف دو �� را 	رش

  .�دا�ت ���ز� ن�ا در ید��رد I�ھ وا-<� او /6ت، $� )�د-���

  . �ورا -

 در ی�,ز #�ر#وب �ن�� او. �ت�ر دم! دم��� +�رف ی)دا �� را ���م

 �� �ن�� � �ھش و �ود 	��ده�ا ��ز ���� $دھ�� و ���وت یا #�ره �� آ	��	ور

�ن ��),� -دم م�� $و-�. �ود آ�د و ر�ت در���زه دادم ا���م را او�د از /ر �� 

 و. داد 	0م $�و��ھ ر���Y �� او�د. �ردم $" %ر�ت ن�ا �ودن ���ودآ/�ه
  .آ�د �,و آھ	�� آھ	�� +�رف ی�د�ز $طو�1 یھ� ��;�� از �<د ���1ره

��ر $# ����ا و: د�"ر	 �ن �� رو و داد ���ن را او�د ا��ره ا� �ت �� �$ 
���؟!  
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�� ن�ا ن���� "س �ودم، ده���� را آ	��	ور در �دن ��ز ی)دا �� ا�دازه #� 

�� -رار ��ن �ن�� �و��ه ی ��,� #�د �ن��ر در� /و�� �وازش �س ��ھد و /ر

 و /6�ن دروغ. آ�د $� %	�ب �� ��4ن ر�? ی��ر ر،�� �� �وده م��وھ� ی
 !� ام، ���� در �*��ل �ب �زده� 	�+ت او�د %7ور ���و� ی�را $�را� ل�د

  .�ود �رس یرو از و ا%�*��� وا��ش

  .�ودم �رده د+و��ون ���ون: /6�م

  . ر�ت ��1 $آرا� �� +�رف یا�روھ�

  !���ون: �د ره�� م�"� �� 	ر ��

ت. �رد ا�م�% /�F ب و�>��ن ن�� از %�ل در )ور�ش ��  .�ود ر

  !ت؟�و7< ن�ا �� -

  .�ورا ت��و�* ی�را !��و# ��ن ��: /6ت او�د

�ر� و �ودم �رده ��ر�� را +�رف ��ت �ن�L ��و�د دادم را یا ��,� ن�#� ا

�� ھم در یا���� �� +�رف. آورد $�� ز��ن �ر ��ن�اط� و آرا�ش ھ�� آن ��� ر

  ./ر�ت ��1 $�� را 	رش و 	��د�ا و او�د �*��ل

�ش��و�* ��واد د��� �ن ی +�� #را �� �ر�� ل�د ��... ���م �ورا و �� �ورا - 

 ����ن ی�را رو )ور�ت �� ���م دا��� ل�د �� ��م �� ره��  ��ن �و �� رو

  !دارم � � 	�م �و�ت

  : داد �واب او�د

�دوم از �� ی� رد 	وال ن�ا �واب د���ل د��� اول �ظرم �� *� %رف ت��و

�4ر �<د ز�م؟�� �� ش��و�%� ��وا	�� #را و ی�دار ��ر ازش ھ�وز #را $
   �ذاره؟ ون�� در ��� �� رو

 و درد��ک ی ��ر�� و�ود ��. ��ت ا� ����ش و �د -ر�ز +�رف )ورت
�م -رار ����ن�� ����*ر و �ردا��� �,و �� -دم !� ��ودم�  . /ر

  .�رو: /6�م آھ	�� او�د �� رو

��� �ن�� ��ر ن�#�د او�د � �ه. د����� و7وح �� را م�)دا ھم +�رف �� ا

  . داد ��4ن �;�ت +0�ت �� ی	ر ت���� در و �ر/�ت و ر�ت +�رف و �ن
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  .ر��� �ب -

 ��: /6ت و �رد ا��ره آ	��	ور �� د	ت ز�آ� ن��وھ %ر�ت �� +�رف

  یاو�د �وش.... 	0�ت

��ر �<�ب از �ده /رد #���ن �� و /ر�ت را +�رف ی��زو � اش، اد���� $� ر

  .�وا�دم را ���ش ام �ده ��رده ھم �� یھ� د�دان �ن�� از

  ! +�رف -

 �را و �رد %,*� د	�م �I دو �� را ا� ����ش �<د ر�ت، ?ره #�م �ن �� اول

�� ���#$ ��  د���ل �� ��و�ت $

  . د��و� ھم �� را در و م��د ���� وارد. د��� �ود

� #� یدار: /6ت و �رد رھ� 7رب �� را د	�م,?$ �$ ��  ! ؟$

�� ����� )ور�ش 	�ت را ام ا��ره ا� �ت�� ھر: /6�م �,�د و �%4م و ر,?$ 
 %رف �و7وع ن�ا �ورد در ��. �داره ر�ط یا  ��د �س I�ھ و �و �� ��م $�

�ردم $� �4ر و م�زد ���% +�رف... �ردم $� ا����ه ا� �ر $و ید��($ ..

�و 	�$ ���	$ ���ن ��H رو %وا	ت "س یر��  "س %	�ب �ن از ی��وا  .  

��دم راه �� و �رده "�ت او �����رش و %ر��ت و +�رف. ا��ردن �م �وان ر  "

 از را وه�� �و#! ظرف و ���د	� ش�". �دا�ت را روزم �ودن"  ا<�ده �وق

�ن %�ل در و �ردا��� ز�� یرو��� دم�د #�م ی /و�� از آ�"ز����، 	�ت ر 

  . د�آ $� �,و

  �؟�# �ن��ر: د�"ر	

�م �#�ل� 	�ت و /ذا��� �$ظر��و �!�	 ���ر را ���د	� ش�"�  . ر

   ؟$# �ن��ر: /6�م و زده زا�و ن�ز� یرو

  .�دم �,�د �� از و ����ر �#�ل� ی��و درون را ھ� وه��

��	�� ن�ا... ��ن... ت��و�*... �رد اون -!  

��	��"  یرو   "���  .دا�ت د�

  	ت؟�� -��3 ��	م: دم�"ر	 و �رده � �ھش
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  .دم���د. �وا�د را ���م و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش

  !اون ھم و �ن ھم $دو��� �ودت ھم... ی�د �و� ل $,�� �� $دو��� -

�� �,و ���د ��. دا�ت ن��وھ ھ�وز او�د �� اش ا��ره! اون� �*��,ش و ر

��دم�ا	 .  

   ؟یا آ��ده: دم�"ر	

   ؟ی�را: �د !���ر #����ش

  .�د �زرگ ���دم

�ر ی�را �ن -	� ھم 	ر "�ت ��ر #�د. �دم -�ول و دادم آز�ون $��,	 ار

  .زد ",!

  ؟$#-

  .�دم -�ول: دادم ��4ن 	ر

  ! �؟�# ن�ا! $��,	 ��	رت... �*ط دم���� آره، �ب -

�ر: /6�م و ده���د )دا ��	� آھ�3 �� ھم �� �� �واز�ده �<داد ��... $��,	 ار

�ر ھ�ش �واز�ده �<داد #ون.... ز��د�� رو���ر �� از 	� ��طر �� �زر/� ار

�ر  ن�� ��ش ن�ھ�	�  .$��,	 ار

�ر �� ی�و -راره... �و و... آھ�ن_	�  !؟$�ز� 	ل ون�و ار

  !اره-

  . /ر�ت آ?و�م در و ��	ت )ور�ش ���م در ی��د از ی���د

  .  م�� !���ر -

�رد �,�د آ?و�ش در �را.  

  . �و�%�م �رات $,�� -

  .د��و	 را م��وھ� و /ر�ت -رار ن�ز� یرو م�"�ھ�

 �� � م د���... �ب و ن���ر 	ر �رم د��� �ردا از... �ده ���ص ا�روز: /6�م
  .� را�م و ام زده ��ن�ھ �$�ورا
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 $,�� ن�ا $و ا	ت ا%�*��� � را��ت: /6ت ��ده �� و �ت�ر ��م را م��وھ�
  . زه�ا�  ��ن�ھ

�� و ی�د $,�� د	���ش زدن ���ر ی�را ��0م�  . ��ود ز�آ� ت��و�* ا

 ن�ا و ی�رد �و� ل رو �ودت �و: �د ی�د آھ	�� آھ	�� اش #�ره �<د
� ��ن ,�ون�و� �� رو �و7وع�  !$/ر

  . دم��� را �0�ش 	رز�ش

����),� او از $ ��� رو او�د -�ل 	�ل دوازده �زده� از �ن: /6�م و /ر

  .���	م��

  . ر�ت ��1 ش�ا�روھ� 

 �ون �و�� او�د �� روز اون... م��ود یا ھ�دا��4ده ��: دادم ادا��

��ش�����   .ھ	ت... و او�د دو��ره... �<د $و

�رده ���ت -.  

  . داد �ظر ت�-�ط< ��

  .�4رده ��رو ن�ا اون ��،... ھ	ت %وا	م: /6�م

��د�ا )�ف	  

 �و� ل ا�*در $و-� دو�م��... و دارم ���رم رو ?زا� �ردم، �� �ودم �ن -

�� ی�د�	 .........  

0�� را �6	ش�  . داد رون�� 

� دادن راه ی�را �و�م��� ،$+�-, د��ر �� �و: /6ت و د��� ش��وھ� �ن�� $د	

  $���	��� �وب رو �ردھ� �و �*ط ��م 	رز��ت ت�ز�د/ �� �رد ��

  . ���	�ش�� -

  .دا�ت �ود در ی�د�ز ی �������� یھ� و�� او�د د��رد $� و

� ز�و�� و دوره ن�ا ی�و... ��: ��	ت ش���� یرو "وز��د #ون $%�

  ... ����ت ���را%� ن�ھ� �� رو �ردھ� �����

  . #����م �� زد زل و /ر�ت را م���زو دو ھر

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 474

 ��ش، �ودت �واظب "س $���� یا )د�� �وام��� ����4، دت �وام $�� -

 �ودم �� او�د ش�" �� $��4, ھر ،$�وا	� و-ت ھر ھ	�م، �ن. �د�ز $,��

  !ھ	ت ��ش %وا	م � و ھم ,��و� اون �� و. � و

��4ن 	ر. دا��م را +�رف ارز���د ت�%�� �ن! �ود د���د آ�رش ی ��,� 

 د	ت %ر�ت �� ن�ا �� /ر�ت آ?و�م در �%4م. �ردم ��4ر )دا $� و داده

�*ط ���م، ده�د را �$)��� �� Hو و ��و�" ی)دا $��/��� -ط���� %ر�ت و

�� ھم در یا���� �� �$)���. �ردم ��و-ف را آر�� و د	�م� زل #����م �� ر

 #را. دم����� را	ت 	�ت از را زاده +�دا� �%�د 	ل ون�و ی)دا و زد��

 ا��ق �زرگ ی��7 در 	4وت �$)��� د	ت ی ا��ره ��! �وا�ت؟�� ھ�وز

�  . د�#�" !�ا�و	

  ؟�4$�� ��ر $#: /6ت و �ردا�ت �,و �� -دم م��

�رد�د $� � �ه �ن �� ھ��. �ردم � �ه اطرا�م �� 	ردر/م و F�/! �ود؟ �ن �� !  

  . ز�م�� %رف �و ��..... $)�% �ورا -

  .آ�د ��د �6	م

   $#�ھ: /6�م و �رده )�ف ��ر

�م �د� را د	�ش ا��رات زود $,��� ق���و ���دش و 	ر %ر�ت �� و /ر
  ر�د ی �واز�ده دوازده �� �دن ھ��ھ�3. /ر�ت ده���د را ا����ھم #�د. �دم

. دادم�� ا���م را ��0م ���م �ن و �ود $	�� $,�� او د	ت %ر��ت و ��ر

 ت�اھ� "ر و ز�ر ��4ت ی�دآور� و �ذ�ر ام، ی�<د ا����ھ�ت �*��ل در وا���ش
  . �ود /روه �� ��ر

   ؟ی�زد #را: /6ت

��� از �ر در�ت در�� !� #����م د��رد $�! زدم؟�� د���. ��ردم ھم �� را م�

  . �ود �ده ی+�د %�ت

 ����ا �ن �� داره و�ود $,�د ��: داد ادا�� و د�#ر� ��H �ن�� در � �ھش

�ون�ھدا �ن و د�ز��� 	�ز ���..... 	��دم�وا� ھر ���� -رار �� ن�ا... �4م�� 

�ر �� �ز�� رو �ودش 	�ز �س	�  ...���� ��6وم و �<�� $� ار
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���� �� ��� د��� %6ظ رو �م�ر �� ���� د،���واز در	ت و د���و� در	ت رو �
  ..د���� ھ�راه /روه �� و

 ��و��ون رو در	ت و راه �� ���� ھم �ن �� %وا	�ون د��� ا�دازه ن�ھ� ��

  . �دم

�رد ا��ره �ن �� ا� �ت �� .  

- Lط	و-<م �  . �ده ا���م در	ت رو ��رت... "س ی�رد ��1 �ودت از رو 

 	4وت م،��و آ��ده داد �ر)ت �� �� � �ھش /ردش ��. ��ز/�ت ش��� 	ر

. �4وا�ت� و ھ� �م �د�د، �وا��� 	�زھ� د	�ش ی ا��ره �� �<د و �ط,ق

�0ش ���م �ن. ��ظم و ق�د- ر،�/ 	�ت �ود، ی�د $,�� �$)��� ��و#�ر 

 د�ر	 $� �ظر �� دادم�� ا���م �*ص $� و در	ت $ھ�راھ ی�را را �ودم
  . دارد �<�زه �و-H �ن از �$)���

��ر. ر�ت �رو 	4وت در �� ھ�� دو��ره و �د �وا��� �ت آ�ر�ن �� ���($� 

�ر در ن���ر روز ن�او �ن و دا�ت ی�د�ز ی ���و��� ن�-وا�	� $��,	 ار
�� �د� را آ��� از ی�<داد���ر $�	� د���J از یا ����� داد؛ ��4ن 	ر. �ودم /ر 

 �4رده، �;�رم $	رز�� و �و��I F�ھ � �ھش �� �� ن�ا از. ��ن $/روھ

  .�ودم �و�%�ل

  . د����� �	��: /6ت

  . د��� $را%� �6س

  .�زن... $)�% �ورا -

  . �دم ��!

  . �زن: �رد �4رار دو��ره �%4م ��

   �ز�م؟ $#: دادم �رو $	�� �� را دھ��م �زاق

�ر 4$�"0	� $)�د	�  .��	ت و �رد �� ���� را ی��

  $# ھر -

�و��ه ی ��),� در. دا��م �ود یرو م��	�* را #�م �6ت زده�	 �و�� �ن 

 �6	م �� ا+���د و آرا�ش ی دو��ره آوردن د	ت �� ی�را ق�+� �6س #�د
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 ی)دا و �	�� را #����م ن�����را �دا��م، �ت. �د �روع ذھ�م در $*��و	
 آر�� ی 7ر�� ��. ��ت و ��ج ی��ز. �ردم د���ل را 	[ $*��و	 	ل ون�و

�ردم �روع ھ� م�	 یرو.  

���م. زدم ���د.......... و ��و�"  ر،�د ون�و !� ی)دا ون،�و !� ی)دا 

 $ھ�راھ %�ل در �ن %�1 ��ودم �ط�Jن. د�رز "��م. �رد�د $ھ�راھ �را /روه
�ردم ��ز #�م و 7ر�� ن�آ�ر ز��د؟ $� 	�ز �ن ���ر آ��� �� ھ	�م /روه �� .

. ھوا در %ر�ت $� و ;��ت $د	��� �� �ود، 	��ده�ا �$)���. �ط,ق 	4وت

  . د�#ر� �ن 	�ت $آرا� �� � �ھش

  .د����� �	��... �ود �وب $ھ�  ��ر: /6ت

 یا+�7  ر�د �و�%�ل و ��ر��ن � �ه �ن. �د ��رج ا��ق از و د�#ر�
�ر	����"ذ ی ����� ن�ا دا��م، را ار�  ! �ود؟ �دن ر

 ی ����� �� ی�واز ون�و ید��رھ� از $4� ی�را و �	�� را ��ر��دم
 ش�" �وب او�7ع ر	��� �ظر ��: /6ت +�رف. دادم ��4ن 	ر $�دا%��ظ

���  .ر

  .��ود �د: /6�م و �رده � �ھش ���د �� 

�ن ف��<ر - .  

  .ا�دا�ت راه �� را ل�ا�و��

 �$)��� ����4... دارم �ز�� ی��ر�� ز��ن �� �*ط آم $� �ر "	ش از �ن -

��� ا����ب رو �ن .  

�ذ�را� از $��� $%� و �د ھ�راه /روه �� را%ت $,�� زاده +�دا� �%�د$ �� 

�� �$)��� از �ن����� ?ره #�م ھم �ن /ر#�. �دا�ت ھم را �ودم، /ر� یر
�ر رھ�ر	�  . را اش ���ده ن��%	 � �ه ھم و دا��م را ار

  م؟�ر��  ��ن: د�"ر	 +�رف

 $طو�1 ی �,	� او�د �� ن�ا از $آ/�ھ ��. ��	ت م���� یرو $�زر/ ���د
 ن���ر �,	� از �ر/ردا�د�م و ر	��دن ی�را +�رف ����د�" از دارد، ش�" در
�� �ردم ا	�*��ل $�و�%�.  

   ��ر؟ #� ,��و� ن�ا از -
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%ن در ق�+� $ر��� د��� �� ا�ز��ر ،ید�ور. �دم ره�� ر�ش م�� �� 

  . دا�ت و�ود ��ش��

  . 	ت�� $��) ��ر -

  . � و �ودم �� �د $# ھر... ���� ��+ث �� ��4�� ��را%�ت ا/� -

  .دم���د )دا $�

6�م/ :���� .  

�ن ف��<ر -.  

  ؟$# از -

��رش ا�0-ش،... "	ره ن�ھ� -� ب�� �� $"و �وب ا1ن وR�0 داره؟ "ول... ر
  . ز�ن $�

 و +*ب $)�د �� � ران ل،�ا�و�� "رش و ا�داز د	ت /ذا��ن 	ر "�ت ��
  . ا�دا��م $� �ھ 	�زم

  ��د... داره ھم "ول.. ھ	ت ��م %وا	ش ��ر�و��، �ن �� �،��و� �رد: /6�م

  ؟$�دو� ی�وا�� $#

  .�ز�م %رف ��ھ�ش �وام�� -

  ؟یزد %رف ن������ �� �� یطور ھ�ون: �ردم !���ر را #����م

  ��طر �� رو "	ره اون... اون.. ��: /6ت و �رد � �ھم #�م ی /و�� از

  .داره �رق... $4� ن�ا... ��4�� �ت�اذ �ردم $� �4ر �� زدم ن�ا

  ؟$�ر- #� -

�ر- ھ�ون: /6ت $�و��ھ �4ث ��$ ���و�� ��ش �ده ��+ث  ��  .$��� دا�

  .ر�ت ��1 م�ا�روھ�

��رت.. �$�ورا �� �و -� ��ھ�ش �� داره �رق اون... ا�� �وره �� ھ�� �� ر

�  .$"ر	 $� 	�ت ی	وا1 $,��... $���6و
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�� ھم در یا���� �� را آ�رش ی ��,���ش ی ���* و. آورد ز��ن �ر ر��,� ...

  ! �دا��م آ��� از $��6و� و $�, �ردا�ت I�ھ �ن

�رد +وض را �و7وع 	ر+ت �� :�� ����  م؟���ور ��م... �� م��ر 

  .آ�د �واھد دارم�د �� �,	� از �<د �ود داده �5م�" او�د

- ����  .زوده $,�� ��م ی�را... �و�� 

  . داد ��4ن 	ر �;�ت +0�ت ��

  .�وام�� ��ورت ازت: /6�م

  ./ر�ت �ود �� �<�ب از $ر�  )ور�ش %�ت

  . � و -

 �د�م 	ت�� �� 	ر ا%���ل �وام�� ن���� �� ام ��ار; از � م $ر+,�ا� �� -

�ره��  � م؟ ����ت �� ا/� �� 

  .د���د �,�د

 ز�ون ر�ا� +�و ا/�... �� 	وز و 	و�ت ا�� داره زود و ر�د ��ن +�� -

��� $� /�ت ی�ور �� �ودش ���� -ط<� �ده ��د �� رو درازت �� و-ت I�ھ 

  . $�� دا�"

  . دم���د

  �؟��د �ت��)�: د�"ر	 ت��د ��

  .$,��: دادم �واب ���د ��

  

 "ر را ل�ا�و�� ی��7 ل،��و�� ز�3 ی)دا �3�"�ر� ب�� از +�ور �� ھ�ز��ن

 $� �ھ� "�رک ی�� وارد H�	ر $,�� و داده /�ز "دال �� $���0 ���ر. �رد
  . زدم ���د او�د ��م دن�د �� و �رده ��رج ��ف از را ل��و��. �دم ام

  . ���م -

  .زم�+ز �0 $� ���ت -
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 ���� ن�#� از �ن �� /6� و ی�را �دا�ت ا��4ن )ورت ن�ا ر�? در �ود، 
%ن ن�ا و �,��ت ����د ا	��6ده ن�د.  

 او /ذا��ن 	ر �� 	ر ی�را ��H �ن�� در %7ورش از ر%���� $� $/�ھ �ن و

  : دم�"ر	. �ردم $� ا	��6ده 	وء

   آ-�؟ ��� ا%ول_

... ��� ی)دا دن��� �� -�+$.  

  ��ش $+� ���ھ� - 

  . ���م ���رت ���ھ� �� $��4 �ن %�ل �� ی�4ر �� زود�ر د��� "س_

 ��ن�ھ� ���واده دادن -رار �ن��ر در ��ت �ن �وا�*ت �,ب ی�را. دم���د

�ر در زدن 	�ز و آ�وز� �ه در س��در. دا�ت ا)رار	��رده ��5ول �را ار 

  ./ر�ت $� او از ی�د�ز ز��ن $%*و- ن�	�  $"رو�دھ دو �� $د/�ر	 و �ود

  �و��؟ ید�ر	: د�"ر	

�  . ا1ن ن�ھ�: /6�م ل�ا�و�� از �دن �ده�" %�ل در و �ردا��� را 6م�

�ردم ��ز را ل�ا�و�� +*ب در .  

�ر از ��زه ��م -���دم راه د�  ...�د $طو�1 $,�� ام �,	�.. ا

  .�ردا��م $)�د یرو از �ط�ا%� �� را 	�زم

  .ده�ر	 د	�م �� د��د �درک �� #�د: داد ادا��

- �� H6� �� 7رر؟  

�رم #�د �%دود اط0+�ت ھ��ن ��. م�زد�� %رف ش�ھ� "رو�ده �ورد در 

�و�� ��. �ردم $� �ن�� را �ظرا�م و داده /وش ش�ھ� )%�ت �� ام $دا�� �ھ 

 و د/�ه�د �� د���J ��ر $/�ھ. م��رد $� �%ث ھم �� و د����� را آ��� ���ل
 $� ل�د �ظرا�م رد ی�را $/�ھ و �رد $� ا	�*��ل م�ھ� ده�ا از و زد�� �46را�م

  .آورد

��م �4ر ��ر�� د��� 	�م�� �ط�Jن �وردش در $,��: /6ت $�و��ھ �Y�ل �� .....

  . م��� )%�ت ھم �� ا��ب ن�ھ� دارم دو	ت
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��دم راه �� آ	��	ور 	�ت و �رده -6ل �وت�ر �� را ل�ا�و�� یدرھ�� �ن. ا

 ن�ر%	�ا� �� ھ6�� 	� ام $دا��� دو	ت د�	6 ی	��درو آوردن د	ت �� ی�را
  .�ودم ���4ش در $ر+,�ا� و

  ...م�ز��� %رف �وردش در �ردا �� -

�و7 دادن از �رار ی�را یا ����� ���ھ� او�د�L 1دم ل�د+ ��� �ر�ت �� ,ش�

 ��ن ی�را ا��س و �و�� د+وت. دا�ت ��ن� $���واد/ یھ� $������ در

�ن ی�را ی�د�ز ی ���ده -��H یھ� �و��� ا��! ازدوا���ن 	� رد� ن�ا �� �ر
  .�دا�ت و�ود $������

��� ادا�� و ا�دا��� ام $�# 	�+ت �� $�و��ھ � �ه م�� زدم، را آ	��	ور ی د

 	ر رو /,دون �ردم 	�6رش $�, �و��؟ $ر	��  ��د 	�+ت م�� ��: دادم

  .�د�د ل��%و ھ6ت 	�+ت

 ر��و �� روزه دو �ور ط��, ھم ��ورت �� و �وا	ت را �ظرم ��ھد د��ر ی�را
 �ن و �رد ���� را ط����, او. م��رد �$��� را ده�ار� یھ� /ل از $/,دا� و

  .دادم را /,دان 	�6رش

- �� H-و� �م�	ورا..... ر� .  

  . �د ��ز آ	��	ور یدرھ�

  .�م�� آ	��	ور وارد دارم: /6�م

  ؟یآ $�� $�ط��J: /6ت �Y�ل ��

 �دت �� او�د �� $ھ�راھ �4ر. �رد د+و�م و /ر�ت ���س -�ل روز 	� �و��

. دا�ت ی��ر�� -درت اش ���واده �� �وا��� د��رد ا�� �ود ���ده و	و	�

��د راه �� آ	��	ور� و م�دا�� اش ���واده �ورد در $�و��ھ ی/6� وھ� ��. ا
 و �و��ه ی ��,� #�د ������ و �ود�د س�ادر و �و�� )%���� ن�ا ا�;ر �و7وع

 اط0+�ت I�ھ �دون و $��; $��0� آورد؛ $� ز��ن �ر ��درش و "در از /ذرا

��ف -��ل ��م!  

  .� ذره �وش ��ت... �,� -

   در	��؟.. �;��� �واب... �ردا -

   ؟$# -
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 و �رده �� ���� ام ���� یرو را 	ل ون�و ن�	�  ��ور. �دم ره�� ���آ ��
�ر	��دم ��ل ر�ز را ام آ�6�� ی�وھ� .  

�و آره؟ - ...�6/$ ��,$ ....  

  !$ �� $# �م��� ��و�� �ن -

  .�د ��و-ف آ	��	ور 

  ... �ورا -

  .���م-

��   ! ی�رد -�ول �و: دم��� آ	��	ور از �روج ی�را -دم ن�او

��   .آورد ز��ن �ر را ��,� ن�ا $�و�%�

�ردم؟ -�ول رو $#: /6�م   

�ن� ی�را د	�م دو ھر از �� دا��م � � ام ���� ��! �� را ل��و���� ,� د�
��م ا	��6ده.  

  .	6ر م��ر -راره �� �� -

 ,��ردم دا�" را د�.  

��م $� �4ر دارم ھ�وز... ��: /6�م ���د �� .  

  

  .�ود د���ا� $,�� ���م آوردن ز��ن �ر ھ� �م %�ش

  :دادم ادا�� 

  .دارم ����دت�" �ورد در $�;�� ا��4ر... �ب و_ 

-   . �ده ادا�� �ردن �4ر �� �;�ت ا��4ر ن�ھ� ��. ��+�

5� ام ھ6�� آ�ر ی�4ر�� روز #��ر �ورد در $و-�. �د ام ��ده ��+ث %�ش ر��

 -6ل در را د��,. آورد ز��ن �ر را 	6ر ����د�" ت��د �� �ردم $� ?ر?ر

  .�دم وارد و #ر���ده

  !$ر+,�ا� و ن�ر%	�ا� وا��ش.��4�� � را�م �	�Jل ی	ر ��: /6�م
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  .دادم ���4 وار�د �� و /ذا��� ن�ز� یرو �ط�ا%� �� را ��ور 

  . �زن %رف +�رف �� -

�ر د��, )6%� 	�ت م��	�* و �رده ��ز /رد�م دور از را ��ل	��م�	 ی��	 

�م ���� ش�	ر��� ا%	�س و7وح �� /رد�م "�ت را +رق در�ت ی دا��. ر

�ردم $� .  

  .��4�� رو �ن: /6�م ��ده ��

�و���ل ی��ز دن�د ی�را ?زا� و +�رف و ����� و د��� $و-� -�ل ��ه دو 

���رم �ودش، ����د�" �� ھم او�د آ�د�د، ام ���� �� س�"ر	"و و ا	�*0ل 

�ن ?ره #�م و او�د دو��ره دار�د از ����� ��ن�ھ دن�د. دا�ت %7ور� یھ� ر
 آن از �<د. �دم ر�?��,  د��� �<�ب دن�د از �*ط �ود $��� ش�" -��ل +�رف

��د ا��6ق او�د و +�رف �ن��  ر�د دار�د دو� $,�� ی در�� !� �ر�ورد ھر. ا
��ر در رش�"ذ �و#!� � �ه و ا���� و ت��د ھ�وز ا�� �د $� ده�د +�رف ر

  .�ود �رده %6ظ را *ش�د- و ��4وک یھ�

  . دارم ذھ�م ی�و $��� یھ� ده�ا ��: /6ت او�د

 اوا	ط �� �دن !��زد. �	�م را #����م و 	��ده�ا ھوا	�ز ی #��در �*��ل

  . �دا�ت ھوا ی/ر�� و �ر $#�دا� ر��Y; ��ه ور���ر

   ؟$# �;ل -

 �را�ر در $	�� ��. �ود ���ت �ود %رار�م "ر "و	ت �� ��! یھوا �ر�ورد

�ردم �*�و�ت ذت 	ر از یا ��� ی)دا �دن ��رج.  

�رد ی��ر ��� د���... روزه #��ر �*ط - ���ت�? ��و�� �س I�ھ... � ���.  

 یا ھ6�� ز%�ت �� #ون و داد�� �واب د��رد $� ن�ر%	�ا� یرو ����د�" ن�ا
 $� ا��6ق ��ن �ن�� ی�%دود $�,�6 یھ� ���س و م�د�د�� را  ر�ھ�د ��ر !�

��د� $/�ھ و �د�� ���و را %�م زدم،�� %رف $ر+,�ا� �� روز ھر +وض در. ا
�� ���ر و آ�وز� �ه در ��رم از ی����4و $	� آ�ر د،�"ر	 $� $��,	 ار

�� اط0ع $� و زده 	ر ?روب $%وا او-�ت $�<7 و آ�د $� ام ���� �� ھ� ھ6

  .�د�� ش�دا�"
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�ن %�ل در و �رده ��ز #�م � ����� ����4 ر�?: /6�م آ�"ز���� 	�ت ر

  .طور ن�ھ� ھم +�رف... ��6��

  .�ود �ده ��ر�� یا ���ده ر�?��,  طرز �� ��ه #�د ن�ا در ار���ط��ن 

  . � و ���ون -

�رل وا��ش و �د�� وا���د ��ن�ھ از ������� ��ر �*��ل در +�رف �ده 

���ر ذھ�م در او�د 	6ر ����د�" ��,�  ./ر�ت $� -رار"  ��4ن ر�?"  ی 

��م $� �4ر ��ش: /6�م و �رده ��ز را �#�ل� در .  

  !�;�ت $,�� -

�Y��� را ار���ط و. �د ام ��ده ��+ث �0�ش د� Hردم -ط� یرو ���د ھ�وز 
����وق ��ه #�د �ن. ر	��دم ا��ق �� را �ود آ�,��و �ر�ت وان� ��. �ود م� 

 �0)�"  او�د"  در %س ن�ا +��ل ن�او. �ودم /ذا��� 	ر "�ت را ا<�ده

 ی *��د- #�د ی ا�دازه �� $/�ھ $%� م،�دا�� دار�د ھم �� روز ھر ����*ر. �د��
�رد $� �و�%�م �و7وع ن�ا و $ط��را ھر در �ود، ھ�راه. �و��ه .���� 
ذت $��اھ� $� و ��م �و7وع ھر �ورد در او �� ��ورت از �ود، دوم +*ل 

 �ن. �ود �ده ام $ز�د/ از ر���"ذ �$�دا ��ش �� ل���د $	�د/ ��. �ردم $�

��	���م $� ل��%و �$�و ��! از را ش���ر#� د���د ی�را او و /ر� ���� د

�� یا %ظ�. �رد $� ا-دام ام ,� در و%�ت داد -رار �رم�ا�� در را اش ���� د�

 را آن �و��ه ی ��,� #�د و �وازش و ���د !� �� او و د�#�" و�ودم ���م

ذ� و! �رد $را%� و آرا�ش �� ل���د$ �� �ن �� د	���ش �س و ھ� �و	� �� 

  .�ود �ط,ق �د�ا+� داد،��

 یھ� #�ر#وب ���م از ��رج و �ود�واھ��� "روا، $� �	ورا��، ��ر ھر �ن
 و �ن �ر/ردا�دن ی�را ��0ش. �ردم $� ط,ب ��ر�� ام، $ذھ� ی �ده ف��<ر

�ردن -��H رو�د. �د�� �م�+)��� و ید���ا� ��+ث $/�ھ #�ر#و��� �� �ودش 

� ����� $ھ�د	� �� $��) ل�ا�و�� !� دا��ن ی�را $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا�%$ 
�ت�در و 	�د ا��7ء ی %ظ� از ��ر��� Jو	�I ذت $دا��� دو	ت و ��ش 

� �ودم �ود ل�ا�و�� $���� وازم د��ر ی�را د��� و او ��. �ود� ر�در/ م،�ر
 ت��*و ��5ول د��� 	�6رش �� �6ر دو �� م��ود ���)�د رو�ش طرح ا����ب
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�م�		 � /,دار �ر��ن رو�ش آن د��ر �4ر از را ����� �� ن�ھ� و. �د�د $)و

��ردم، دور $)ور   . دا�ت ھ�راه �� م��را را $*�+� $�و�%�

 ت�ر�7 )دا از %�م ن�ا و �ود �ده "ر 	ل ون�و و $*��و	 �� م�روزھ� ���م
 	ور�� آ�وز� �ه در س��در �� ام ھ6��. آورد $� و�ود �� �ن در را $*�+�

�! �� زدن �,� و 	ر از. ھ�ر�و �ش �� �0س روز #��ر. �د�� �روع !� 

 یز���� �ودم، ا� ����م ی ���" +��ق �ن. �ردم $� ذت ا�دازه $� آ���
�� $�داو� � $و-�. �ود �$)��� �� ��ر $طو�1 و ن�	�  یھ� ن���ر ی ����
� و ت��د �� �د،�ز ا)رار �� او�د%$ �� ن�واز و ن�ر�� �وش ر��� ا�م، $

 یھ� یر�/ 	�ت از $�و�%� �� �ن /ذا�ت، $� ا� ����م م�ز� "و	ت یرو
�ردم $� ف��<ر �$)��� .  

�ر یا�را از ر�/ �6س و ز�ا�  ��ن�ھ آور، و%�ت ی ��ر�� دو �ن	� ار

  .دا��م $�د+ #��ر)د %دود �*��ل �$)��� ��و#�ر یرھ�ر �� $��,	

  

�� �ر در را �د�م ���م ا�*ط�ع $� $رز� ا�را از -�ل��� $آ/�ھ ن�ا. �ود /ر 

 ر���; دار�د %7ور 	�ن در �ن یا�را دن�د ی�را د��� و ����� +�رف، او�د،
�� ن�ا �� �دا�ت؛ ام $� را� و ا	�رس �ردن دور یرو $#�دا� ���($� �� 

. د�ر	�� �ظر �� �4وه �� $��4, �,وار و �ت آن در و �ود آرام. آ�د ���د

 $��+ظ %�م".  یا ا<�ده �وق �و"  /6ت و زد زل #����م ��. 	��د�ا �*��,م
. آ�د �$)���. �دم 	�ن وارد ���* �� ھ� �م. درو�م آ�ش یرو �ود آب از

 آورد در %ر�ت �� را د	���ش. زد ",! و �د ره�� �ن ��. 	��د�ا ��ن �*��ل

�رک را 	�ن *�����و ی)دا �� 	�+ت دو از �<د. /ر�ت �4ل $*��و	 و 

 و زد زل #����م ��. 	��د�ا �*��,م. �ود آرام. آ�د ���د �� �$)���. م��رد
 ز�آ� ت��و�* ��طر �� �� �ودم، �و�%�ل �ن و".  ی�ود ا<�ده �وق �و" /6ت
 را �$)��� ��و#�ر ت�ر�7 #ون �*ط روز، در ن���ر 	�+ت دوازده �ودن

  .دا��م

  . " ر	م��  ��د 	�+ت م��: " �ر	��د �5م�" او�د

 را ش���� و �رد �ر !��زد ���آ �� را )ور�ش �����. �دم �,�د ��ت یرو از

  . د��� ھم یرو
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   ؟$�: دم�"ر	

�� ش�ھ� ����$ �� 1�� ����ردا "س �� �ردا: /6ت $��6و� $� �� و �د ل�� ...

  . دا�ت و-ت ���� و-ت ھر دو�م،���

�� ن�ا ����� �� ��� ��ده ���ز $دا�� �ھ ی ر��� ا����ب ی�را $%� ��1 ی ر

 ی�0	�� در �ر�ت ی�� ��. آ�د $�� %	�ب �� یآور �<�ب ی �4�� �ود،
 $د���و� و ?ذا +4س و �رد $� ن��"� و ��1 را ھ� ���ن�� د��� �� ��4ور

��ر �� را �وا�د�ش درس ز��ن از $��� و /ذا�ت $� ا��راک �� را ��ن�ھ� 

  . داد�� ا��)�ص ,ش��و�� ��

�� $� ا����ه... ����� -$.  

  ؟$# ی�را: /6ت و �رد � �ھم ���آ دا�ل از

 ���ود رو ت�ز�د/ د��� ��طر ��: /6�م و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م 

  . �4ن

�� ھم در یا���� �� و د�#ر���رد � �ھم ر.  

 �وام�� �� %�1..... د�زد $� رو ��د�م -�ول دا�� �ه 	ر�و�ت �و-H اون از -

 و $ا��4 #� ����� ی	را	ر دا�� �ه 1�%! ���	ت؟ ��4ل دا�� �ه �رم
���س �� ھ	ت دا�� �ه $�, داره،  ......�رم ���د $� ا

 �زد 	ر�و�ت ��ت ��دن -�ول دا�� �ه ی�را �س I�ھ: /6�م �0�ش �ن��

  . $�� -�ول �دا�ت ا��ظ�ر ازت $�	 �و�دن درس وH7 اون �� #ون

 ���د /ردن رو �*)�رھ� ط�6 ؟ی رد�� ل�د د���ل: �د ���	 �� د	ت

 $ز�د/ �� ی�را ��رش اون �� $و دارم دو	ت $,�� رو ����م �ن..... ��داز
  .�دا�ت

  . 	ت�� $�و� ی ����� ن�ا �ن �ظر از -

 ����� دا��ن ���� زن ��: /6ت ���ب �� %ق $%� �� و داد ��1 را ش�ا�روھ�

  ! 	ت��

�*ط ش�" ��ه دو از: داد ادا�� و �رد "�ت �ن �� �� �د�� ��ر 	� دو یا ھ6

 �و�� از +�رف ���، $� ?ر?ر ���� ره،�� اش )د-� -ر�ون ����ن... �و��
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��م �%�ل رو ��رم ��ت�� ی���� و ا%�ق ����ن ���ورم �ن و رون�� ره�� ...

��م ��6 رو �6��ون �واد�� دم $و دارم دو	��ون.  

 �� طور #�. $+)��� �� د�ر	 $� �ظر �� ��را%ت �� ��0ت ن�ا �ن�� و-ت

 %7ور ی�را $��ط* ل�د زن ی �رآ�ده �4م! �ود؟ آ�ده ���ر �و7وع ن�ا

�رز�د و زن ر�در/ او. آ�د $� %	�ب �� ن�ر%	�ا� یروزھ� ن�ا ��ر�3 

  . �ود دش��د

  ......آھو ����ن از �را-�ت ی"� /ذا��م رو م�ز�د/ از 	�ل ده �ن: /6�م

�رد � �ھم.  

�م م��)� �ودم: دادم ادا�����ر �و-H اون ط��را �� �و�� �� و /ر ��,$ 
�  از $ر+,�ا� و ����ت... �ود $در	

�(� ھم او��� �ل�� �ودم ��در�ون ���ر �ن $و-�... #ون �رد�د ت�%�� �م�

  . �دا���د طش��را ���ت $� را� و �ود �ر را%ت

  . آ�د �,و

 /وش %ر�ش �� �ن ا�� ��� +وض رو �ظرم �رد $	<... �ود ���ف +�رف -

  . �دادم

  .��	ت ���رم

   ؟ی�د �ون�"� ��رت ن�ا از: د�"ر	

  .ر�ت ��1 $�� م�ھ� ����

�رد �4ر ��ش $,�� �ن: /6�م ...�(� یھ� ���/ز �ن و ا�� �ود $در	� م�
 و �ردم $� �4ر ���ون ��ر�� د��� �*ط دا��م ا����ب ی�را ھم ی�ر در	ت
 	�ل ده دادن ھدر ی�� �� �و�	�م $�... دا��م��ر� +�رف �� ی���ز از د	ت

 ��درم از �را-�ت ی�را �ر ���	ب آدم �� د���ل ،$���� �و�� و م�ز�د/ از

�م���  �� ����ر�ون ھم �ن و ��� �را-�ت ازش �و�م�� درس �ن $و- 

�	 �� $ھ�راھ و �ودن ی�را... ���م$ �� ��ود ی�ز�� دا��م دو	�ش $,�� 

 $,�� ن�ا ���� ،یدار دو	ت رو د��� �و... ��دازم +*ب $ز�د/ از رو �ودم
�+��  ��درم از �و�	�م�� �ن... 	ت�� زت�+ز ���ر �ودن �*ط $ز�د/ $و
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 ����ن �� �%دود رو �ودم ا�� ���م �وب ل�و� �� %�ل ن�+ در و ��م �را-�ت

  ... دادم د	ت از رو زھ��# $,�� و �ردم آھو

�ردم �وازش را ش��وھ�.  

�و ��  م�� ��ت �ودم ی ��ر�� از �*ط ��م %�ت��) �وام��� �ن..... ����� - 

��ر �� ��ون درس دا�� �ه، �رو  م���.. $�� ا����ب رو �ر ���	ب ی ���/ز 

�ر،... ���م ھم ���� ھ�� 	ت�� -رار #ون �ن�... "ودار �� ر��د ���دس، د

�و#  م�� �� ا	ت +0-� ن�ھ� ��طر �� و دارم دو	ت $,�� �ن �����،�! 
... ���ش �ذھب �� و ن�	رز� �� ��ر، �� ��ص، �� �� �%دود ���ش،

�ن ��ر�� رو �ودن /	�رده....  

  . زد ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د

  ���م؟ /	�رده یطور #� -

  .زدم ���د

�*ط ا�� دارم دو	ت یرو اطرا�م یآد��� �ن... �ره �زرگ %س �� اون - 

�ردم اش ��ر�� زدم،�� 	�ز $و-� روز ��... 	�م�� او��� ر�در/...  

  

 در ز�# ھ�� دا��ن. �رد�� �4ر �زرگ �ود��، �را�ر �ور �� $/	�رد/

���و� رو آد��� ھ�� �,�4 آدم �� �� �� $��� �زرگ ا�*در د���.. و�ود�$ 
���م �� آد��� �*ط �� ،ی�د �� �ودت و�ود درون ��و� رو $ھ	�$ �� دا�

��ر�� و $��� ��$ .  

 دن��� �� �دا��م و ا��ظ�ر. �رد $� � �ھم ��ت $#���� و ��ز ���� $دھ�� ��

  �ر	د، م�%ر��� درک �� ��,� #�د ن�ا

 دوار�ا� �*ط �دا���د، را �م�?ر و ب�+� ی ��ر�� ف��و) �وان �,��ت #ون

  . ���د ����� ا����ب �ر در	ت ی ���/ز �ودم

�� �Y� %وا	م... ����: /6ت و داد ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رش $طو�1 ر�

  .ھ	ت

 را ام /و�� $��/��� و �*د�� $� �<د و ��	ت ش���� یرو $�زر/ ���د

  .د��و	 �%4م
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  .ر	��� ا1ن د���.... �رم  ��د �ن: �د �,�د �� از و �ردا�ت را ش�����و

  .�د �,�د ,ش��و�� ز�3 ی)دا

6�م ید�د -/ .  

 �� را �م �,وار و ��پ. �دم آ��ده او�د دار�د ی�را +�,� �� �ن و ر�ت �����

��� ��! و �,�د راھن�"	��� زدم رژ. دم��� �رس را م��وھ� و �رده +وض $

�ر�  �وت �ر�ت وان� درون $و-� و$ �G �$ م� �,�د در ز�3 ی)دا ا�دا�

ش �� ���د ��. �د��*��م ا	� "و���ده را )ور�ش ���م ���د و $�	� . ر

 در د،��و	 را ام /و��. �ود�%$ �� و �ود �رده %,*� ��رم دور �� را د	�ش 
  .���د $��- )ور�م "و	ت �� ���س در $طو�1 �دت �� ش�ھ� ب

  . ید�� $�و� $,�� ی�و: /6ت 

�ش� ��ز را اش �ردا�� راھن�" ی��1 ی د��� دو و ا�دا�ت ��ل $"�� یرو را 

�رد.  

   �و��؟ او�7ع: دم�"ر	

  . �	ت را #����ش و داد ���4 را 	رش ��	ت،

�*ط. آره - ��  . ام �	

 	�+ت. �دم ��رج آ�"ز���� از و /ذا��� $د	� ش�" یرو را �ر�ت وان�

 �ن�ط�� �� �,	� در را /ذ��� 	�+ت #��ر دا��م ��ر و �ود *��د- 	ت�� و ��

 را 	رش و �د ل����� "�,و ��. ��	�م ���رش. ا	ت /ذرا�ده ���ورا�ش و

  .����د ام ���� یرو

�ر �رم د��� 	ر �� �ردا: /6ت�... دارم ��ر 	�+ت دو �*ط... �%	ن ش�" د

��م آ��ده رو #�دو�م ا��ب �وا	�م�� ��م ا	�را%ت �وام�� �*ط... $و.  

�ردم �وازش را ش��وھ�. د��و	 را ام 	ر���� و داد %ر�ت را 	رش .L�( 

�ن از -�ل����س او �� آ�وز� �ه �� ر ����ن ی�را و /ر� ا+0م 	6ر �� ر

�ردم $آ��د/ .  

- *���� م��	�  .ی�رد $� ا	�را%ت و �و�� $ر

  .��	ت )�ف
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�� در	��: /6ت ���د �� و /ر�ت د	�م از را وان� �� دن�د �دون $و ام �	

��� ��  ... �رد��� �وا�م 

�� #�د 7�ن در: داد ادا�� و د��� 	ر �6س !� را وا�ش� �ت��%�و از $��� 

  . � م ��ت رو در رو �وا	�م�� �� �ود �و7وع

�ردم � �ھش ����ق .�� �� �	�ت ی���ر د�د �� �د �� ���� ��ل یرو $

  . ���د دا��� ام #�ره

  .�د �$ھ� )%�ت �� س�ادر ی �و�� �ب�د -

 م��را $� را� %س $�� �و7وع ن�ا و �ود ی�د اش #�ره ���د آن و�ود ��
  . دا�ت ھ�راه ��

  . زدم %رف �و�وادھ�م �� �وردت در: /6ت

 ی/6� وھ� �� و �ود ی�د $,�� ازدواج �ورد در او. ر�ت ھم در م�ا����
  .م�دا�� ھم �� ی�د�ز

  . ی4رد�� ��رو ن�ا د���� -

 ازش �4ن $	<: /6ت و د��� م�ا�روھ� �ن�� �ط یرو را �	�ش ا� �ت

�رار ��$ .  

��م $�� ��رو ن�ا -.  

 از دا��م $	< �ن. #����م �� زد زل و �رد ل����� را	ت �� $�� را 	رش

 ��. م�دا�� $آ/�ھ آن �� �	�ت �وب $,�� دو ھر و ��م �رار �و7وع ن�ا

 را $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا� �� /6� و ���,ف یھ� ����� �� ��ه #��ر ��طر ن�ھ�

�� �Y�  .�ودم ا�دا��� ر�

 او�7ع �� ا1ن... �4ن +�,�: /6�م و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م -

  .ره�� ش�" �وب

  ؟$�� ازدواج �ن �� ی�وا��� �و: د�"ر	 ت��د �� و �د �%و ���دش

  !�$رزا�� او�د_ 

�س ی�را %ظ� !� �*ط  �� ا����ش �<د و �رده د��رد اش روزه !� ش�ر 

  . در	�� م��)� �� ن�ا ��م �ط�Jن �� دارم �ز�� ز��ن �� �*ط �ن: دادم
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  . د�#ر� #����ش 	�ت � �ھم و /ر�ت را د	�م

�4ر ���� ��+ث $# - ��  �����؟ در	ت م��)� �� ����4 ن�ا $

 رو 	�ل ده �ن: /6�م. آورد ز��ن �ر �Y�ل �� و ق�د- ���ل، ��رده، را �,��ت

��م ��را�ش دارم $	< دادم، د	ت از.  

%ن ھ��ن �� ت���� در و زد زل #����م �� $طو�1 $%ظ�� ی�را ;��: /6ت ر�

  .ید�� ا���م ��رو ن�ا �وب $,�� ھم ا1ن ن�ھ� �و

  .�وام�� �� 	ت�� یز�# ھ�وز ا�� -

 $� ن��%	 رو �و ر���"ذ یر�	 ی ��رو% �ن... 	ت�� �� �<,و��: زد ���د 
��م.  

�ردم ��4ر ب ر�ز.  

  . دارم ازت ��م $,�� �واھش �� -

 %�ل ن�+ در و -�طH و �%4م %ن آن �� او�د از یا ��,� ن�#� دن��� ا%���ل

  . �ود �)ورا�م از دور �ز،�� از "ر

  . .���م -

  . �ود $در	� ی �,�� $و ��د ��رج ز���م از آ/�ھ���"  ���م" 

��م ت�ھ�راھ راه ن�ا ی�و �ده ا��زه: /6ت و /ر�ت را د	�م دو ھر.  

��4ن � در 4ش��زد #���ن �ن�� �و��ه $%ظ�� ی�را � �ھم. �وردم $	�

 و �د؛�ز $,�� آ�د، $� �و�م �رد ن�ا از �ن! �$رزا�� او�د. �ود آ�د و ر�ت
  .�ود �ر	��ک. �د�� �زر/�ر و %س ن�ا روز ھر

�� م�ھ�راھ �م�� �و�%�ل: /6�م$ .  

  .آ�د $�� ��1 ��,� ن�ا �ن�� و-ت �6	م

  !ید��ر	 �و -

  . دادم ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم

  #را؟: د�"ر	 ���د ��
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- 	%$ ���ر	���� دارم ��ت  .  

 رو %س ن�ا ی ��ر�� ��م: /6ت و داد ���4 ام $����" �� را اش $����"

  .....�4ردم و ��رو ن�ا ��م. �4ن �رار �ر	ت از. دا��م

  

  . �د %,*� ��رم دور �� د	�ش

 ا���م رو ��ر ن�ا �$���� 	ت�� 1زم �و ا�� �دم �وا�� ��ھ�ش ���� �ن -

  . 4م��زد #*در ن���... ی�د

�ش ���ر H�	ر و �و��ه یا �و	� �<د و زده زل #����ش �� ��;�� 	� 

  .د���د. ����دم

 در م��ورد ��م�%$ �� #���ن و �	�� ی #�ره �� �وق و ��ده �� �ن 

�ردم $� � �ه �وا�ش از ���ر.  

  . �و�� �رو: /6�م

  �م�� ���ور راه و	ط... ر	م��� �و�� ��: /6ت

�� ن�ا � ر ���ر �ز�م ا�و��ن ی /و��…  

 �ظر �� را%ت $,�� او���: داد ادا�� و �رد ا��ره ��ل �� #��� %ر�ت �� 

  .ر	���

  ! �$رزا�� او�د -

  .�د اش ��ده ��+ث �*ط م�)دا �%Rم

  .....�ل�� $� رو ��ل. ���� -

�ردن ��ز %�ل در و �د �,�د �� از ��� �ن ا��ق 	�ت راھ�ش،�" ن�آ	� 	ر د

  . ر�ت

  .ر��� �ب... �ره را%ت ��ت یرو -

  ! او�د -

  . �د �م�+)��� ��+ث �0�م، %ن $� 6� �� �ط,*ش $�و�� $�
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  . ��واب �ون �و�� �رو: /6�م

��دم�ا و �د ��ر��د �� د	ت �� دم�د. �دم �,�د �� از	.  

�� �وا�م زھر... 	�+ت م�� �*ط -�  . �و�� رم�� ��� /ر

� یرو را ,ش��و�� و 	�+ت ��ر��د،�� �ن. د��� دراز "�,و �� و /ذا�ت $"�

  !�ودم 	��ده�ا ھ�ل �ن�� ھ�وز

�: /6ت و �رد �رو ���ت دا�ل %ظ� #�د ی�را را )ور�ش�> ی�و..... $
  ! ��وا�م؟ ی#طور ده،�� رو �ورا

�ر �	ت؛ را #����ش���� آرام اش �	�� $#�رھ �<د *��د- !� از � �ود /ر

  .د��� $� �6س �4وا�ت� و

  !د��وا�

  

  . ���م: �ردم -رار �ر را ار���ط

  .���د ;��ت او�د یرو ا��ق ��ز ���� در �ن�� از � �ھم

�ش در یر���I 5�ھ ,م��و�� �,�د ی)دا  .�ود د �4رده ��د�ا %�

 آ��ده #��ر... دم��ر ط��, �� دو ر�H و "�F 	�+ت ی�را: /6ت ن�ر%	�ا�

  . د���ت آم $� �ودم رم�/ $� ن���� �� ��ش،

  .زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د

  ؟$# ط��, -

�� دو �و�	�م 	�+ت ن�ا ی�را �� م�آورد ���س... ���ھوا" -  دا�" $�� $)�د

�ردم $� )�ر ظ�ر از �<د �ردا �� د��� �� و/ر�� ��م .  

�رد ��ر�� را ام $ذھ� 	وا1ت و $	ردر/� �*ط +�ول %ن آن �� ��0�ش. .  

���؟ ی�را! ��؟�ھوا" ط��, �؟�# �و7وع: /6�م  !  

   � ر�ت؟ ���س ��ھ�ت $ر+,�ا� -

   �ده؟ $#... �� -
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�م ��),� �واب ا��ق در از�  ./ر

�را... �ده %�ش ا%�د +�و: /6ت� دو $4� %د در آره، $�� دووم $,�� /6�ن د

  . ����� رو �� �وا	��... روز

  . "و���د را �د�م ���م ی	رد +رق

 �ودش د��� 	ت�� یا+���ر د��� ن�ا �� �	�،�ا د	ت ر�در/ �� $ر+,�ا� -

 ���ور د���. م�ر�� و-ت اول �ردا $و �4ردم دا�" ط��, ا��ب ی�را... ����

 ھ��ھ�3 �0	�ت و ��	ر�� اون �� ا1ن ن�ھ�... م���و� 	وم �را	م �� م���

�ن.  

�رد $� ل��%, را �0�ش ن،�ر%	�ا� ی)دا �� ھ�ز��ن 	ر+ت �� ذھ�م .  

   �ده؟ $# �س�ا د	ت: دم�"ر	

�و ���� یا - ��� ��� �ه �و ؟ی�دار ��ر ھم رو ن�ا! $+*� ��د� از �� د	�ش $

 ورم د	�ش آ�*در ظ�ر از �<د $و ��د/�د 7رب �*ط /6�ن اوش ده،�د 7رب

��، د	�ش... ��ر	��ن�� �رد�ش �رده	0 �4>��ن آ�ل 	� �� د	�ش ورم 

  رن��  /I رو د	�ش �رن �ردا و ��وا��

! ا��س! ا%�د +�و. �	�م را #����م و ��	�� ��! یھ� !�	را� یرو

  . �د ن�	�  ام ���	 ی -6	�

  . �ورا -

   �د؟ یطور ن�ا #را -

�ش�و7< اون �� ا%�د +�و - �� �ود ھ���د... �و�ده ز�ده $-�#�- ھم ا1ن 

���� �ود �<,وم داره "	ر ن�ا �� یا�رژ ھ�� اون �� �� ھم ا��س! 	� �� 
  .آره $� �ودش 	ر �$�0 ن�ھ�# �� روز

 ن�ا و �رد $� ��را%�م و�ود +�ق از ام $دا��� دو	ت �س�ا دن��� درد
  . �د $� د���د ا%�د +�و دادن د	ت از �4ر �� %س

�� �Y��ظر�م... ����: /6�م $طو�1 ر���  

�� �$�� از. �د ده��� ا��ق در 	�ت � �ھم  ��  . دم�د $�� را او�د �ودم ��	

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 494

�� �ذار $��4 ��س د	ت ��... ی�ر�� �ودت �� $�� ��ر #�دون �� �واد��� - 

�  .م��ر 6ت�

  

�ردم $� � �ه ره�� ا��-م ��ز ���� در �� ھ�وز. �د -طH ار���ط. ا%�د +�و .�� 

 ���/ز !� ش�و�0 �� 	6ر در او�د �� $ھ�راھ د��رد $� ا%�د +�و ت�و7<

  .�د��� �%	وب �ش�/ز و ا����ب ی�را

�� را $ر+,�ا� ی ���ره�  . �,�: داد �واب �وق دو از �<د و /ر

   �و��؟ ا��س -

�*ط... 	ت�� $� را� ی�� �و�� آره،... 	0م - ��  �  .ا	ت 	�ده 4�$	

   داره؟ درد: دم�"ر	 �5ض ��

�ر -�   ؟$�ز� %رف ��ھ�ش ی�وا��... �و�� %�ش داده، �	4ن ��ش د

 /و�م در �س�ا ��د ی)دا �<د ��;�� #�د! دادم ��4ن 	ر �;�ت +0�ت ��

  . دادم �4	�ش �ن +��: د�#�"

���ش یروزھ� ���م $ر+,�ا� و ���		����رده "ر ورزش ی�0	�� �� را  

� ���،. �ود�د����ژ ،$	����،! ��  .س�

  +��؟ دل ز�+ز �ودت �� ی�رد ��ر $#-

�: د���د��$ �$ �� $و /ر�ت درد د	�م.... ن�ز� زد�ش یطور ن�ا... م�/ر
  .دادم �4	�ش �ن

  !او�د ا��س، ا%�د، +�و. د�#4 ا�4م 

 � و $+, ���� �� ��4،�� درد د	�م ذره �� ا1ن: داد ادا�� آھ	�� ی)دا �� 

��پ پ �� �رام �د �وب د	�م $و-� ���م $�و� "	ر ا/� داده -ول #ون 

  . ده��ر �04ت $�, �رام د��� و �ورم�� �زا�" دارم ھم ا1ن... ��ره

  .���ت �وش -

��د /I رو د	�م $و-� �ورا؟ +�� ی��� �ردا ���� -� $�*�� �رام روش �و /ر
  .�4ش
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  ز�+ز �و�م���: �ردم "�ک د	ت "�ت �� را م�ا���4 

   #را؟: د�"ر	 د�ور ��

�رت �رم ن�ر%	�ا� +�و �� د��� �� ن�ا ی�را -�	� ...� یرو $�, �ر/��م $و-
I/ ت�  . دم�� ��م،-ول $� $�*�� د	

- ��  �ر�� $	و?�� �رام �	��رت $ر

  . زدم ���د اش ط,��4را�� $�� و �%4م %ن ��

  �رم؟�� �رات یدار دو	ت $#... ����: /6�م

�0س �6ر	ت رو و �ن داده -ول ���� آ��... ��وا-< او از. ر����.. ام- 

  �وام�� ھم �<دش ی��ز ر����

�0س �رم �  . ��م دد"ول ���� �وام�� ��%��، $,�� ،یرا�داز�

�ش���! دد"ول����  !� ز�ا�  ��ن�ھ و �;�ت ��4ت �3�6 و ر���� $و
  . آ�د $�� %	�ب �� ت���)

  .�رم�� ا<�ده �وق $	و?�� �� �رات دم�� -ول: /6�م

 $� 	ر "�ت را یدرد �دون 	�+�ت �� ن�ا از ��ن�اط� و ا��س �� )%�ت
�*ط ،$�� /ذارد، ���رد آرا�م ،$ .  

�� و ���	. /�ت $�ر� د درد و ر�ت $� ن�� از �	���4 ا;ر �<د 	�+ت #�د 
  ش�" در را $آرا� 	�+�ت ھم $ر+,�ا�

�م �واب ا��ق 	�ت و �ده �,�د �� از. �دا���د�  .ر

  

 �� ی�,وار �وراب و راھن�". �ردم آ��ده )دا و 	ر $� را ام $د	� 	�ک

 یظ�ھر ���ھت ا%�د +�و �� ام +0-� ل�د1 ن��و4#�ر از $4�. $��4 ر�3
 از $��+ظ ��ش. �ود ��ر��ن. �ز�م ���د �د�� ��+ث ���ھ�. �ود ���� �� اش

 �;ل �� �د�� �0)� یا �و��زه ی����ورا� $�و�%� در ام $�#  ��طرات

 �� و +0-�! �ود ا%�د +�و او. آ�د�د $� رون�� +�و ی����� از �<�زه !�

�ن� �� دا�ت $+�* #��ن او�� �رد $� �,وه ا%�*��� آن ی�را ل�د.  
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����ت ی  �� %س. او�د )ورت �� زدم زل !���ر ���� ی��7 در و ��	

�� ی�د %س دا��م؛ ی�د *� I�ھ و �رد $� دا�" ار���ط او�د �ود �� م��	
�� د	ت �� $ر�ط	4�  $� ھم در ام �<ده. �دا�ت ا%�د +�و �د %�ل �� �س�ا

 و �رم را ا� ����م و �رده دراز د	ت. دم��� $� �6س $	�� �� و د�#�"
�� "�,و �� $�� و د�رز ش�",��4. آوردم در %ر�ت �� ش��وھ� �ن�� آھ	

  . د�#ر�

  ....او�د -

  .ھووم -

  .م��رد $� )%�ت ھم �� د���

  .او�د -

�و��ه ی %ظ� #�د ی�را. �د ��ز 	��ت دو $4� ی ا�دازه �� ش�ھ� ",! 

�� �ش ی)دا ��. �	ت را #����ش و �رد � �ھم�  .م���وا�: /6ت $آرا� و /ر

. دادم ا���م �*ط �4ردم، �4ر در�وا	�ش ��. د��� را د	�م و �د �� ����

 و آرام یھ� �6س �<د و �د %,*� ��رم دور د	���ش. دم��� دراز ���رش
�ردم ا%	�س م��وھ� �ن�� را �4وا��ش� .  

  .�رم د��� �ن: /6�م

  .ھوم -

  . ز���ر رم�� ن�ر%	�ا� �� -

  . داد�� $�و� $,�� ی�و او

  . ره���� داره ا%�دم +�و: /6�م و �ده ره�� �زر/ش د	��ن %,*� ��

  .�د ��ر د	���ش ر��)و

- ���� .  

 $*�+� �واب. �ود ��ده �ن ی%ر��� از $��� ��6وم ��و�� $%� د��رد $�
 ش�د	��� �� را 	رم. 	"ردم $� ��طر �� را �و7وع ن�ا د��� و دا�ت

 ن�ا �و�� از �رد، ن�ا آ?وش از �رد، ن�ا �ود �ود از �ن. �ردم �ر !��زد
 ھ�راه �� آرا�ش م��را �رد ن�ا ���ر %7ور. �د�ز $,�� آ�د، $� �و�م �رد
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�� د	ت ی�را دم. ��م ��/ر دادم ا��زه ل�د ن�ھ� �� دا�ت،	4�$  �س�ا

 و ?)� از "ر را و�ودم ���م ا%�د +�و دادن د	ت از �4ر. ر�ت�� 7<ف
��رد $� $��را% . �� از $��ز� ��1 �;ل �%�ود ���� و آھو ����ن ی�را ام $د

 ��/ر آھ	�� و )دا $� )�L 	� 	�+ت ��. �ود "و���ده را -,�م ،4$���ر
�ردم.  

 ش�ا�روھ� �ن�� �%و $ا�� زدن، ?,ت آ?و�ش از د�م��ز رون�� �� وا���ش
�م، %��م 	�ت. �ود �دت �و��ه و آھ	�� ی?ر?ر و��� دوش ر���س و /ر 

 از را وا�م� و /ذا��� یورود در ���ر را ام $د	� ف�� و 	�ک. �ردم +وض

 $� ز��� 	طل درون را �ده ا	��6ده یا 	��� ی#�. �ردم "ر �وش آب
  .زد ز�3 ن�%	 ر�ا� �� ا�دا��م

��دم راه �ن.. ��ش ن��"�  ��د ی *��د- ده -�  .ا

 آرا�ش )ورت �� $%ظ�� ی�را و /ذا��� ,ش��و�� ���ر را �ددا�ت� ��?ذ

 را اش /و��. �وا	�م $� ا�د �� را �رد ن�ا �� �و�م %س �ن. �دم ره��

  .دم��و	

  

 $�ردا�� راھن�". د��� $� �زه��� و �ود داده ���4 د�	6 ی"ژو �� ن�ر%	�ا�
  . /ر�ت د	�م از را 	�ک و آ�د �,و. دا�ت �ن �� $ر�  �ه�	

  . ��رده ھ�وز +�و: /6�م

  !ھ�وز: /6ت و ر�ت ��1 �ش ی /و��

  

  . د�آ�د �وش: /6ت و /ر�ت ن�ر%	�ا� د	ت از را ام $د	� 	�ک �0ل

   ا%�د؟ +�و: دم�"ر	 و �ردا��� �,و �� -دم م��

  . داد ��4ن �;�ت +0�ت �� ی	ر و ��	ت ش���� یرو $��ر�  ���د

- ������ $� �ظر �� ���ر %�ش �*دار �� روز�د... ا	ت ھ6�� ��... ��ر	
�ر د،�ر	����رش ��ر�� م���و� �� $+�و� ��ش �� ���د ���*,ش داد ا��زه د 

  .م����
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�����ردم ھم �� را م� .  

  .�ده ��6 �دا: /6ت ن�ر%	�ا�

��د راه �� و �رد �دا )ور�م از را اش ره�� � �ه �0ل� در را %زن و�ن. ا

���  .دم�د و7وح �� #����ش یا�

. �ورد ز�3 ,م��و�� �0ل د�	6 �ش و 	ت�دو �� �دن 	وار �� ھ�ز��ن

�ردم -رار �ر را ار���ط $/و� ی)دا �ردن �م �� و ده��� $*�+� �6س! او�د .  

  !�ور -

  .	0م -

 و �رد � �ھم ره�� یا %ظ�. �ر/ردا�د �ن 	�ت را 	رش و �د 	وار �0ل
  .��	ت )�ف

  ؟$�و� ده�"ر	 ر���Y �� او�د

��  .�د�ز ��: /6�م آھ	

   �م؟�� -

  . ��: �وردم ��

�م، $� راه ا1ن ن�ھ� ی��وا ا/� -�  ... ط��, %ظ� ھ�ون ����4 ا

��د راه �� ل�ا�و���  .ا

  .آم $� �ر "	ش از: /6�م

  #طوره؟ +�وت... یآ $� �ر "	ش از -

�و#� �� �و#� را ��ر ن�ا -�ل 	�ل �زده� �ن. �دم ره�� ���ن�� �� "��ره از 

  . �ودم �,د

  . ��ر	��ن�� م�ر�� م�دار... دو�م��� $#�ھ ھ�وز: دادم ���4 ���� �� را 	رم

��	6م: /6ت� ���و�� �ن و م�زد %رف ھم �� �� �ودم؛ �	�� $,�� �ب�د... � 

  ��دم؟
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  .آره -

   دم؟�د�� �واب! ی�ود ده��وا� �5,م... ا�� -

  ./ر�ت �4ل م���� یرو $��ر�  ���د

-��.  

- ��>  . ی�رد $� دارم�� د���.. $

  . �د �,ب ل�ا�و�� 	��ت و ن�	�  ی��7 �� %وا	م

6�م/ :  . رم�/ $� ���س ��ھ�ت �ن... ��ن 0�

 ھ	�م، ���	ت ���ظر... ����: /6ت و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش

  .��ش �ودت �واظب

�)�ر و �و��ه یھ� �واب و ن�ر%	�ا� 	وال #�د در ر��	 ���ده $��-�� 

 ا� �ر �دا���د، ر�3 ا� �ر ھ�، ��5زه ھ�، �و#� ������،��. �د $ط �0ل

�ر ی?��ر	� ھم 	ر "�ت ��ر #�د و... د��� و �ود ��	�� ��ر ن�ا یرو ی��

�ر ?��ر ن�ا. زدم ",!	��� �*)د ،یروز! �ود �ن #���ن از د��� ی�� 

�6� ��د� ام $درو� ���ط و ی��د %س آن از ذوق، از �د�� ز���ر��� ره�� $

� �� و �ود �ده ن�	�  ام ���	 ی -6	�... ا�روز و �رد $� دا�" ���ده�	$ 
. دا�ت درد او دادن د	ت از �4ر ��طر �� -,�م! ا%�د +�و. دم��� $� �6س

 �� �وا��� �%�ل د��� �واز�ش، � �ھش، ���دش، ��ود، ���� ���� ا�*در ا/ر

�رده درک را �رگ و �ود -��ون �ن. د�ر	 $� �ظر �� ر�ر�"ذ ا��4ن او 

  ! دا�ت؟ درد ھ�وز #را "س �ودم،

 �د، �ده�" ن�ر%	�ا�. دا�ت ف��6 رزش ل�ا�و�� در �ردن ��ز و-ت د	���م

���رم �0ل. داد -رار /وش ���ر را ل��و�� و /ر�ت ��),� �,�د /�م دو �� 

��د�ا	 .  

  . $ر	 $�� �ظر �� �وب $,�� -

�م�� #ون -	.  

  .���� �وب %�ش -

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 500

 �ن. �دا�ت �0م ن�ا �� ی��ور ن��ر �و#!. �ردم � �ھش #�م ی /و�� از 

 �� اش �ردا�� راھن�" "س از را ش�ھ� 	ر���� و ��زو +07ت ا�*��ض

  . دم�د�� و7وح

�م ��1 ",� از ن�ر%	�ا� 	ر "�ت � +�و �د %�ل دن�د �4ر. زد�� ��د -,�م. ر

 راھن�" "�ت �� م��د �� راھرو وارد. �ود �رده د/ر/ون را و�ودم ا%�د

��� و�ودم ی-و ی�ورا. زدم #�3 ن�ر%	�ا� ���  �ود؟ ر

 -رار )ور�ش یھ� ا	��وان یرو �ورده #روک و ر�3 $� "و	ت از ��رک

 ی����	 و �ود �ده ��رج دھ��ش ی /و�� از ��6ف و ��زک یو��. دا�ت
 ��;�� دو ھر. د�ر	�� �و#! ی� ر���� ی )�%6 �� "�و ر�ز از زده رون�� و

 م�زا�وھ�. د�ر	 $� /وش �� ��ت ���ر ید	� �ھ�� از $6�7< �وق ی)دا
�م �,و $	�� ��. /ر�ت را م���زو $د	�. �د �ل� "�ت ا%�د +�و ر��)و. ر

  . �د �%و م�ا���4

  .���� �وب %�ش -

  .�دا�ت و�ود ی��ور I�ھ ش�)دا در ھم ھ�وز. �ود �0ل

  .ا%�د +�و-

 و )ورت %�ت �� د-ت �� و زده ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د. د�,رز�� م�)دا
 �,و را د	�م. دم��د یر���I 5�ھ. زدم ش�)دا دو��ره. �دم ره�� #����ش

��س �د ��س �*ط ا� ����م. �ردم �س را اش ���� $آرا� �� و �رده 

�رد %س را ا	��وان و 	رد $"و	� ��ر	��ن،�� .  

  .��ن �ورا -

  

�رو �ر�ش و �"ل آ?وش �ن��. �ود زھرا د��ر+�و. د�#ر� )دا 	�ت � �ھم 

�م� در ھم ����د و ا��. داد�� را ��طرا�م $�و��زھ و ن�ر�� ی�و ھ��ن. ر

�� آن $� �ردم، �ه�"  ر�د آ?وش �� $آ?و� از. دا���د %7ور و ا��ق 

. ��4ھد را ا%�د +�و %�ل �� �وا��� $�,� از یا ذره 	��� از �<د د���ن�د

�� ��درش ����د �� ی�د��و�� ���ھت ����د آ?وش -��ت، �,�د و 1?ر ا

�0ش از را � �ھم. دا�ت �$ ;���و�� از یا ذره �,ب ی�را ن�ر%	�ا� ر� 

���ر و �رده �دا ا%�د +�و ���رد %,*� ام ���� دور �� را د	�ش. ��	�م ا 
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� /و�م ر�ز و��,��. آورد $� ز��ن �ر ���ده دوار�ا� $��,�$ ��ش"  ����د �% 

  . �دا�ت ید�ا� I�ھ �0ل،"  ���� �وب

 ا	�را%ت ی�را ا�� و �0ل ھ�راه زھرا +�و د��ر ا)رار �� �<د 	�+ت دو

 ���� و ��ر و ا��س از $	وا1� دن�"ر	 �� دا�ت $	< ا��. م��د ���� $راھ

 �ط�% وارد را ل�ا�و�� �0ل. دھد ��ھش را ��ن ��H �ن�� 	4وت $��	�  ام،

 !� �*��,م 	�ز $��-د و ط�*� دو 	�����ن اول ی ط�*� ��4ن رو �ن و �رد
  . دم�د را آ?و�ش در �ودک �� �رد

��  ؟ید�د �� رو ����د �وھر +4س: /6ت /و�م !��زد �%و ی���د �� ا

 $� آ?و�ش در �ودک و. د�ر	 $� �ظر �� ���6وت ��),� ن�ا از. ��ن�" 
  . �ود د��ر��ن آ�� د��رد

- ��  آ

��  .آوردم ز��ن �ر را ���ش آھ	

��  .�راش ره�� 7<ف دم: /6ت )دا $� یا ��ده �� ا

 ھ� ",� �� دن�ر	 از -�ل. �ورد ز�3 �0ل ل��و�� م��د �ده�" �� ل�ا�و�� از 

  . م��د ��و-ف �0ل �5ض "ر �0م ��

��� ر%��ش �دا -.  

 ن��"� ",� از ھم �� و داد د	�م �� را ی#� $��	. دم�د را آھو ����ن �واب
 %وض ��6ف و ز1ل آب �ن�� -ر�زھ� $��ھ �ود، داده /ل �و� در�ت. م�آ�د

 $#و� ��ت یرو ا%�د +�و و ���� آ�د، $� ��ک �م ی�و �رد�د، $� ���
�� 	رده ھوا"  /6ت او�د. /ر�ت ��ران ��/��ن. زد�د $� %رف ���د �� و ��	

�� ھم در یھ� ا�م از را � �ھم. �د /رم د	���ش %رارت �� د	���م و" �  ی ر

 �و� در�ت. �دا�ت ز1ل آب و -ر�ز $��ھ  ر�د %وض و �رده �دا او�د

 $� /وش �� !��زد $,�� از ی�وزاد $��/ر ی)دا و �ود �رگ $� و ��!
�ر�� را �وزاد"  	6ر م��ر"  /6ت او�د. �ود �ن آ?وش در �وزاد. د�ر	� �� 

  " �ورده�� 	ر�� �#�"  /6�م و ��رده �ود

. �دا���د %7ور ا��ق در ����د و ا��. آ�د $� ��/ر ی)دا. دم�"ر �واب از و

�م آ?وش در را آ�� و ر	��ده ��ت �� را �ود +�,� ���ب ر�ز. /ر 11$� 
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 را �,�دش $����". ر�ت �واب �� دو��ره زود $,�� و �رده ز�ز�� را $آرا�

  .داد�� $�و� ی�و و دا�ت ����د �� ی�د�ز ���ھت. دم��و	

 ن�ر%	�ا�. �ردم �ر�ب را م���	�� و �ده ز�� م��. �ورد در �� 7ر�� #�د
 ا��ره ا� �ت. �وا�د را ���م و آورد دا�ل ا��ق ��ز ���� در �ن�� از را 	رش

�� $��� �*��ل 	4وت ی ����� �� را ام� در و �د وارد. �دم �,�د �� از و /ر

0��. آ�د �,و و د��� اش روزه 	� ش�ر �� �� $د	�. �	ت را� �� آ�6�� و 

  . د�ر	 $� �ظر

  .�ر/ردم د���: /6ت

  !د�د�ر	 $� راه از ھ� ���ن��  ر�د 	�+ت #�د ��. ر�ت ��1 م�ا�روھ�

  �ده؟ یز�# -

�ر�� �و�م $��. آره: /6ت و د�#ر� #����م �ن�� %ظ� #�د ی�را � �ھش � 

  .��و�م ���ظر

�� ا1ن ن�ر%	�ا� - ..  

��0� � #�,م �را	م ی�را -راره $ر+,�ا�: /6ت و د��� ش��وھ� �ن�� $د	

�و�م $�� ن�ا از ��ر�� �ن $و ی�ر/رد اون �� $�و��� ی��وا ا/�.... �د�� 

  .��و�م

  

 I�ھ اش $آ�6�  زد،�� %رف �,6ن �� ��H از دور �ر�ب )�L روز�د از
  ا%�د +�و دادن د	ت از �� $ار���ط

 ���ط�ش �� و د��� $� �د��ر �� دم��� را ش�)دا ��4ر� $%� �ن. �دا�ت

  .داد�� �%ش �ط  ر�د 	�ت

  . �ر/�ت ����� �� ا1ن -

����ر�7 در ر���5 ا�� �رد ��	ل را م��0	�� $�د�,* �� 	ور�� ��ران، -ول ��$ 
 �� �ود، ��4ن ر�? ی��ر /روه ی������ر در %7ورم +دم از �$)���

 در ھم یا�6راد ن���ر ی�را $���و-< و ا����4ت دا�	ت $� �� ن�ا �)وص

����س ��ر ن�#�د روز ھر! دا�ت را �ودش  �ه��� ھم او�د. �دارم �ر�ا� �$ 
  ! �ود"  ؟ی�ر/رد -راره $�"  	وا1�ش از $4� د��رد $� و /ر�ت
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 �4ر�#.. ره��  ط��, �رام -راره )�L ھ6ت 	�+ت ی�را زدم، %رف +�رف �� -

   ؟�4$��

 ������،�� از �$را�"ذ ر%�ت، یواد �� �ر/�ت و ر�ت در روز ھ6ت ن�ا ���م

�م و زھرا د��ر+�و ی ��/ر ی)دا �� دادن /وش ا��ق، ی /و�� ��	�ن� 

 و ا�� ی ده�"ر ر�3 یھ� #�ره دن�د %,وا، و /0ب ی�و -رآن، و ),وات
 ن�ا �د��و�� ��ش ���� آ��. �د�� �0)� �0ل "�ت �م ی����ر و ����د
 د	ت از ھم را ام $�ود� دوران دو	��ن �,�4 ا%�د +�و ���� �� �ن. �ود 	6ر

  .�ودم داده

 و �ود آ�وز� �ه در 	م��در و ��رش از 	وال #�د در ا�� �� م�/6� و ت����
  %رف آ�� �ورد در ھم ����د ��

  . زدم��

  .�م�� -

 دو��ره ,ش��و�� ا��ق از �روج �� ھ�ز��ن و داد ��4ن �;�ت +0�ت �� ی	ر

  . �ورد ز�3

   ؟ی�ذار  ر�� رو د�دون 	�+ت #�د $�و����... /ردم $�ر� �ردا -

����  .��! �د؟�� ��ر �� �ر�وط ھ� ���س ن�ا $

�ردا: " �ر	��دم �5م�" او�د ی�را و �ردا��� ن�ز� یرو از را ,م��و�� L�( 

  . داد �واب �<د *��د- !�. /ردم $�ر�

L�( د ظ�ر زم،�+ز ��ش �و�� دارم، داد/�ه�رو  ��ھ �م... م���� $ �رات د

3��  . "�ده 

0�� و �د�,ق ھم او �  . د�ر	 $� �ظر �� 

  ."��ت����: " �و��م

���ر را ل��و��  ���م ا�� ا��ق $/و�� ام $د	� 	�ک 	راغ �� و /ذا��. ر

� �� ھ�ز��ن. �دا��م �را	م ی�را ی ر�د ���	ب ��س ی ���� ی�را $�ر)

 �ر�ب 	رم یرو را ��ل /6����، ت��	, و $"ر	 ا%وال و 	0م ی)دا دن���

 �و7وع !� $ز�د/ و �رگ -��ون دا�	�ن! �رگ. �دم ��رج ا��ق از و �رده

 و�ودم در ا%�د +�و دادن د	ت از رش�"ذ.  ر�د $�و7و+ �ش در و �ود

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 504

 ن�ا ��م ��	�ن ��ن �� �� ی�د�ز راه ھ�وز $و �ود �ده ا���م �ر را%ت
 ھق ھق ده�ر	 راه از ��زه ی#�در زن آ?وش در ا��. دا��م رو ش�" -��ون

. /ر�ت آ?و�ش از را آ�� و ر�ت ��ن�" 	�ت +�,� �� ����د �رد، $� ��/ر

�م �,و. داد�� د	ت $��	��� �رد �� و �رد $� � �ه �ن �� �0ل�. ر

 "ر را �6	م. �رد $� )%�ت ,ش��و�� �� �$را�"ذ 	�ن ی /و�� ن�ر%	�ا�

 دم. �د $� �ر 	�ت %ظ� ھر زده ?م �و ن�ا �%�ل. دادم رون�� )دا و 	ر

 �دن ده��� آ?وش در �ودم، ��ت یرو زدن ?,ت �وا	ت، $� 	ل ون�و

  .ش���� ��! ط<م دن�#� و او�د �و	ط

  

�� �ود���� �� ی���د �� و �رد�د ا)رار ���دن ی�را زھرا د��ر+�و و ا

 یرو از را ام $د	� 	�ک و �رده ��4ر �ر/�ت، از �و�%�ل �� ��د �,وه
�ر ا/ر و ر	��د �رود/�ه �� را �� �0ل. �ردا��م ن�ز��� و	ط ی ���آ از 

 ن�ر%	�ا� ی-رار $�. �ردم $� دا�" ی���ر %�ل و %س 4رد�� � �ھم ل�ا�و��
0�� و ��را%ت� ا��ظ�ر 	�ن در ���ھوا" �� �دن 	وار از -�ل �ود، �رده ام 

%ظ� ھم ���ھوا" درون. �د�� /6� و ��5ول ,ش��و�� �� $/�ھ و زد $� -دم 

�ذ�ر �� �و�� $� و �د�� �,�د �� از �ر�ب � ر�ت، -رار و آرام یا 

�رد $� ن��"� و ��1 را ھ� $)�د �ن�� !���ر ر��	 �����دارھ� .  

�� را د	�ش�   �ده؟ $#: ��ردم و /ر

  .داد رون�� )دا 	رو "ر را �6	ش و �د ره�� #����م �� یا %ظ�

   $#�ھ -

  .�4ردم �دا � �ھش از را � �ھم

  .���و�واد/ ��4ل ��: داد ادا�� $�و��ھ ���ل �� 

�� ��1 $�ر� �� م�ا�روھ��   �م؟��� �%	وب �و�واده �زو �ن: دم�"ر	 و ر

 +0�ت �� را 	رش و و �د ل����� را	ت �� اش �ده ��رده ھم �� یھ� ب

 در $طو�1 $*�د-� ی�را و ��	ت اش $)�د یرو )�ف. داد ��Rن �;�ت

� �� زد زل آرام و %ر�ت �دون �<�ب ���ل�"$   .�,و ف�رد $)�د
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 ی�را: /6ت �� �ودم �ده ره�� �رود/�ه ���د �� ���ھوا" �و#! ی "��ره از 
  ؟یدار یا �ر���� ا�روزت

 �<د... �ز�م �س�ا �� 	ر �� د��� اول: /6�م و ر�ت ��1 $�ر� �� م�ھ� ����

��م �ر�ب رو ھ�م �ر���� �وام�� �*ط �دارم �0س آ�وز� �ه، �رم د��� .  

  ! /ر�ت آرام. �رد �%4م را ��ر��دش و داد ��4ن �;�ت +0�ت �� ی	ر

 �%4م و �ط�Jن ن�ر%	�ا� ھ��ن دو��ره آ�د �رود ���د یرو �� ���ھوا"

�ن ی�را $و-�. �د $� �ھ���رد $� ���را ل�ا�و�� ���� �� ر  � $� و $آ�6
��رش و %ر��ت در  ر�د روز #�د ن�ا ی-رار�  . �د��� ده�د ر

 و داد د	�م �� را 	�ک ن�ر%	�ا�. �دم �ده�" ل�ا�و�� از 	�����ن در �*��ل
�ن ��1 �� ھ�ز��ن. داد 	رش �� ی���)ر ��4ن $�دا%��ظ ی ����� ��� از ر

 ده. آوردم رون�� 6م�� ب�� از را ل��و�� 	�����ن، یورود �� $���� یھ� ",�

�م را او�د ی ���ره. �ود )�L �� �� *��د-� 	ر	را از. �ود ���وش. /ر

���ر	��دم �5م�" ش��را و /ذ�.  

�ظر�م ��ھ�ر ی�را �س،�ا دن�د رم�� 	ر �� �و��، دم�ر	 �ن" ��".  

�و��ه، دوش !� از �<د  �� �! ��م �س�ا دن�د �� $�ورا� از "ر 	���. ر

��� /I د	ت. �ود �ده دار�� �واب از ��زه دم�ر	 $و-� �� ���د �� اش �ده /ر

�� ھم در یا���� �� و �ود زان�آو /رد�ش��. �ود -�ر. �رد $� � �ھم ر��	 

�� ��1 را� ا�� دم�د #����ش در را $�و�%� �رق �و��ه یا %ظ� ی�را و /ر

0����رل �� و ا�دا�ت ��ل یرو را �ود �ن �� �و�� $� �� رو�ن را ون�ز��,و 

�رد.  

��),� %6ظ �� �را	م، �ورد در ���	 ی�������4و �� دادن �واب �� ھ�ز��ن 

 و آرا�ش ���ل در را 	��� دا�ل �ت��%�و. ��	�م ا��س ���ر �ط���J ی
... "س�# "6!، ،$�	�� آدا�س،. /ذا��م ز�� یرو $4� $4� ،ی�و�	رد

 آ�د و ر�ت در ون�ز��,و و ھ� $�ورا� �ن�� � �ھش و �د $� �� ���� �ر�ب

 یرو اش ره�� � �ه. /ذا��م دھ�ن �� $4� و �رد ��ز را ل�"�	� ی �	��. �ود
  .�ود ���ده ;��ت دھ��م و د	ت

�� �وا�ش ا��ق از ��زه آ�6�� یظ�ھر �� �� د��� �� رو را ل�"�	� ی �	

�ردم �<�رف �ود، آ�ده رون�� .��   ن�او
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  ./ر�ت د	�م از را �	�� و د�"ر �� از ا��س �ن، �� رو د��� -دم

  . طرف اون �رو... �ود�� ی�را: زد داد د��� �� رو ��م ��

 یرو ����*ر ا��س. �رد دراز د	ت "6! ی �	�� �ردا��ن ی�را و د���د د���
�و�� $� و زد ر���� ز�� �� � �ود �دن ر�ز را آ��� $���� ��،��ورا� �دن 

�رد "���ن.  

 � در. م��رد $آ��%$ �� ���*ر و /ذا�ت $� دھ�ن �� را $�ورا� ھر از $��� 

 ھ6�� !� ن�ا ��طرات از م��را زده ��ن�ھ داد،�� �رو را آن دن��و �دون

 و ن�#�د آ�د و ر�ت ی ��),� در. �ود ھم د��� �� %وا	م. �رد $� ف��<ر
 �ر �,و �� $/�� $/�ھ و �رد $� � �ھم آ�"ز����، و ا��-ش �ن�� ی ��ره #�د

  .داد�� ادا�� �ود راه �� دو��ره �<د و �و��ه $���, دا�ت، $�

  

	��� ��  $��دا�� س�	رو 	�ت )ور�ش و د	ت �	�ن ی�را را �س�ا
  � �ھم و داده ���4 ���	 �� د	ت ا��-ش در #�ر#وب �� د��� د،��4��

���رم $�� ی�� یرو رو د	�م �ن و �د �	�� ا��س 	ر "�ت در. �رد $� 

��د�ا )�ف و �د ره�� د	�م �� %ظ� #�د ی�را. /ذا��م	.  

  .�زن %رف ����� ��: /6ت 

  .ر�ت ��1 در�� ن�آ�ر �� م�ا�روھ� 

�� را �ود ����ده؟ $ا��6-:دم�"ر	 و ده��� �,و ��ل ی �  ا

  .ا�دا�ت ��1 ����

- ��...  

  .��ود �وب �ردد"  ��"  ن�ا

  د؟��� ی�رد �4ر�# -

 دا��� رو �ودش $ز�د/ -راره �س ھر... ��: داد ��4ن طرف دو �� را 	رش

����.  
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 را $	�� یروزھ� ����� د�ر	 $� �ظر ��. دادم رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م

  . دارد رو ش�" و /ذا��� 	ر "�ت

 �ره... ھم اون... ^د�� �و�م  ��د $4� از �ن.. �ن... ���و� د��ر ����� -

  . �ودش ���	ب آدم �� د���ل

  . �د /رد #����م

   �د؟�� �و�ت  ��د $4� از دو���� اون: دم�"ر	

��0� �� �;�ت �واب ی�<�� �� را %ر�ت ن�ا �ن. �د �� ���� ش�"�ھ� یرو 

�ردم �ردا�ت 	وام .  

  �و��؟ %�ش -

  . ��: /6ت و �رد ل����� #پ و را	ت �� را �4ش

 و �ده �,�د �� از. �دا�ت ����� �راب %�ل در یر���; I�ھ د��� �ردن �وا�ذه
�م م�����و 	�ت�  ... آن از -�ل و زدم�� %رف ����� �� د���. ر

�*ط..... $�� !��زد ��ش �4ن $	<- ...�,(���ن %6ظ ��ھ�ش رو ات   ...

  .  م�� دو�ون ھر ��طر ��..... �د�� �,و �ده ا��زه..... ا/�

  . داد ��4ن 	ر �;�ت +0�ت ��

  .�ودم ی�د: /6�م �%4م

  . دم�� -ول: /6ت

 ا��-ش دا�ل �� د��� ،$��دا�� س�	رو در �دن ��ز ی)دا �� ھ�ز��ن

  . �ر/�ت

�� �. آ�دم رون�� $ر+,�ا� ی ���� از و �رده �,ب را �س�ا ت�ر�7 $	�

�م را ����� ی ���ره ,م�ا�و�� �� �دن 	وار �� ھ�ز��ن� �وق ن�دو� ��. /ر

  . �د �ر-رار ار���ط

- �����!  

- ��+....  

  .�د �,�د اش ��/ر ھق ھق ی)دا �<د و
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  .د���ت �م�� ا1ن: /6�م

  . آوردم /�ز "دال �� ی��ر�� ���ر و �رده -طH را ار���ط

 �,�د �� از ,م�ا�و�� دن�د ��. �ود 	��ده�ا 	�����ن یورود در �*��ل د�ش،�د

 ��1 را م�ا�روھ� اش #�ره ���ل ش�آرا و !�� ظ�ھر دن�د. آ�د �,و و �د

   دا��م؟ را ���ش�"ر ظ�ھر دن�د ا��ظ�ر #را. �رد

 ،$+و7... �<وره�� آدم �� د���: /6ت و #����م �� �د زل �د، 	وار
�ت،�;�  !�وق �وق، �وق، 

 "ر را �6	ش. �د /رد �ش�	�  و �%4م و -�طH یھ� �%ش دن��� از #����م

 �ودش ��ص روش �� او! �����. �	ت را ��ر��دش و داد رون�� )دا و 	ر

  .آ�د $�ر� �	�Jل "س و از

  ! 	0م: /6�م

 �� و یداد�� /وش %ر�م �� روز اون ا/�: /6ت و �رد � �ھم �زرگ ی���د ��
 $� ا1ن و د��ر $� ���ر ن���� �� �رات یآورد $� ���ر ���� �� ��ر�� ذره
��  .م� ذرو�د�� �وش دور دور م�ر

  .�ودم +��ر د��ر ن�ا درک از �ن

��: داد ادا�� ��� �� م��ر.. دور دور ر�ت ����� �� روز از 	�+ت ن�ا ا�� 

  .م���ور ��	�1 ی#� و -�وه

  ؟$�و�: دم�"ر	 و ا�دا��� راه �� را ل�ا�و�� 

�ت ���د ن�ا -�;R � � وب %�ل آدم ی�را� �ذاره؟�   

   �د؟ $# -

�� ی�و رو �#ش و �ردم �ش��<* روز ��... زد�� ��4وک: /6ت�� �� �� 
�م ��ده ی د��ره�  ./ر

�%ش دن��� از م�/و��� ���  !د��� 	وت اش ��,� یا�

  ! �����: �وا�دم را ���ش �<�رض
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: دم�"ر	 �ط�ا%� ��. د��و $� را ش�������. �ردم � �ھش #�م ی /و�� از

   داره؟ ��ر �����ت

  . /ر�ت �4ل ش���� یرو �$)دا و 	ر "ر "وز��د

 رو �ن �د�� ���� �ر ���د ن�ا /6�م! ؟ی�رد �4ر $# �وردش در! ����ن -

 در آب از زرد �و �� ھم اون �م�� را%ت �و�واده ن�ا �ر از و ره� ��

  ...او�د

L�( �,R %ر ی	رط رون،�� زده �و�� از � �دم��� ���  . ی��ز ��را/�ه ر

���؟ -   

  . �ده �$��رھ� ��! ���ھ� ��رش �ون ���� ب��<*!  ��د �<,و�� -

  .آورد ��د را �6	م یا %ظ� ی�را آ�رش ی ��,� ��4وک %ن

  ؟؟�$��را #�: /6�م 

 داداش... $و  ���� ��م $#�ھ �ردم ی��ر ھر... دو�م���: ا�دا�ت ��1 ����

  . �د� $� در )داش  ��د و-ت #�د �� داده، آب �� /ل د	�� �� �و��ون

   �ود؟ زن آن ی آ�ده ��1 �4م �و7وع

  #طور؟ -

  

 ھ6�� 	� دو ���، $� ب��<* رو ���� ��ر�� �����ز/... ز���� ��4وک ����ن_

��ده راه $%	�� و در	ت ید+وا �� ش�" ی� ���ور... �"رس و � و �� �ود ا

  ...��ره #� دم��6��� و/ر�� رون�� �رم +�رف �� �دم

���ده "وره "�ره ا��ق و	ط ���� یھ� ��س �)ف �ر/��م $و-�  ...�ود ا

 ر�ت �رداش ��م ��زک دل و �ر ����ن: داد ادا�� �$)دا و 	ر "ر "وز��د ��

,�  ! ��و�� �ت و-ت �� زش�+ز �وھر �� د��ر �راش �,وار و راھن�" $

  ! �ود؟ �رده #� ���واده ن�ا �� ن�ر%	�ا�

  م؟�ر�� ���: د�"ر	
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 از $�5��" و ���س I�ھ ھ�وز. *��د- "�F و �زده� ا�دا��م، 	�+ت �� $� �ھ 

  .�دا��م او�د

  ؟$���� رو آ�وز� �ه یدار دو	ت: /6�م

  .د�ت�د م���� روز �� �ود -رار �-ت� $� د��� اون �� -

 ھم �� را ش�د	��� �<د یا %ظ� و آورد ز��ن �ر را ��,� ن�ا ���م ا�ز��ر �� 

  .د��و�

: داد ادا�� �+�� .  

  !�ود ����ق و ��دان %�ش

 ��وان�" �*��ل. �د -6ل 	ور�� یرو � �ھم آ�وز� �ه 	�����ن �� ورود ��

 از �<د ��ه دو. �ود ن��  �� آرام �$/6� و ��5ول �زرگ ی���د �� و 	��ده�ا

 زان�� ��ف از ن،��  ی�را ��4ر ی ��ھد د��ر �و7وع �ردن �طرح

;�� ��ھد ��رھ� �ن و. �دم زده � 6ت او، �� 	ور�� �و�� در �0�م یر/ذار�

 	ور�� �� را اش 6$� �� زان�� اوج ن��  %ر��ت و � �ه! �ودم ر���; ن�ا

 از را ذھن از دور $ا�<ط�� و ت���)� %7ورش در 	ور�� و �رد $� �ن�+

 از درام م��0 ی)دا �دا�ت، %7ور 	�ن در �س I�ھ. داد�� ���ن �ود

 ن�ا $ز��� I�ھ �ن و ده�#�" ھم در ��ن�/6� و آرام ی ز�ز�� �� ��1 ی ط�*�
  !�ودم ده��د $را%� و آرا�ش ن�#� در را �رد

  ! ی ر�� #� �وون: /6ت /و�م !��زد �����

 ن�� از اش #�ره �ت��0. 	��د�ا )�ف 	ور��. د�#�" 	�ن ی��7 در ش�)دا
 یرو ھم ن�� . داد اش $� �ھ� ت��د و $	�� �� را �ود ی�� و ر�ت
  . �وا�د را ���م ���د �� و �د �� ���� اش $)�د

  . 	0م -

 در را $*�+� ا�� �و#! آرا�ش و $�و�%� 	ور��، و ن��  ت��	, دن���

�� ن�ا از. �رد ز�ده و�ودم �7� اطراف $��را%� و ?م و ��ش از "ر ی

 و �و�%�ل ق�+� و �و#! ام، /ذا��� 	ر "�ت را ا%�د +�و ی ���واده
  . �ودم آرام
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 د�ا	�� ا��ق �� را او و �رد %,*� ����� ی��زو دور �� را د	�ش ���د �� ن�� 
� ت�ر��د ا��ق 	�ت اش ا��ره �� 	ور�� و �ن و �رد�  . م�ر

 یدار د��د ��/رد �� دو: /6ت و ر�ت ش�" �زر/ش ز�� 	�ت �,�د یھ� /�م ��
  ....دادم �ون �ر���� 	�+ت ی�و 4$��و# رات���5 �� و

�رد د+و�م ��	�ن �� د	ت �� و /ر�ت -رار اش $)�د یرو .  

��. �د�د -رار �ر�ون�ا�� در ھ� �ر���� از �ت�"ر �� /6�م �$��	� ���م �� - 

�ردا J��  .د��د ��م رو ش����� ی ��د�

  . ����: دادم ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم

4�� �� را اش ���"$  ی�را ن��"� یو�ا	�د: /6ت $�و��ھ ���ل �� و داد $)�د
  .�ده داده ا��زه ��ه 	�

 ن�ا دن��� ا�� ��ود ی��زھ� ا��6ق ن�ز� ر�ز ���ز یو�ا	�د �دن داده ا��زه
  .داد�� �,وه ��م و �و�� -��ل را �و7وع 	ور�� از ��ر

  . ���� ر�� -

 ی �واز�ده �� #�د �وا	��د �ن از... ��� �7ط 	[ �� $*��و	 -راره: /6ت
  . دادم ا����ش ھم �ن و ��م $�<ر� ���ون �وب

  .ر�ت ��1 -,�م 7ر��ن. �رد ا��ره �ن �� د	ت ��

  .�دم رو -رارداد ب��ر� $�وا�* ا/ر - 

   	ر+ت؟ ن�ھ� ��: زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د

����: /6ت و �د ل����� �,و �� $� -رارداد "ور ��رام �� ش�" روز 	�... ا

� �ظر�ون �د  ��د �6ر دو $4�... �ده �روع روز�د از ھ� ن���ر و م��	

  . �ود�د ��� ���ظر �ن ا)رار �� $و ھ	ت

��م �4ر �وردش در د��� - .  

  .ی�دار ی�د�ز و-ت: #����م �� زد زل �و��ه یا %ظ� ی�را

���  .دم��� ھم یرو را م�
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... یر��  -رار ��ر ت��, و ط��را �ن��ر در �� ����د ���س در ��ھ�ت  م�� -

�ردا L�( �7ء �� %�7ره، -رارداد�ا �$ ��  . �ود�� ا����ب ن�ا. �� �� $

 رو -رارداد ��و��: /6�م. �دھم د	ت از را $���و-< ن�#� $را%� �� ��ود -رار

  .�وام��

- �  . دم�� رو �ش��ر

. �دم �,�د �� از. ���د ���ده $��- /6�ن ی�را ی ر�د %رف د�ر	 $�� �ظر ��

� و �رد $� ���رت 	ور�����ن�"ذ یرو دش�� ی دھ�ده ���ن ����د�" ن�ا ر
 I�ھ %�ل ن�+ در ر�ت، $� ���ر �� -رارداد ن�ا در او ی�را $����< و�ود
 و�ود �ود، دش�ا	�� طرف او �� �و7وع ن�ا �ورد در ید��رد و �!

  . �دا�ت

���د �� ن��   ��ز ���� در �� 	ر %ر�ت �� و داد د	�م �� را ھ� �0س 	ت�

 در �زرگ �$���دھ� �� �� ����� و ن������ دن�د از #را. �رد ا��ره د�ا	�� ا��ق

�,(�� و 	ر "ر را م�/,و! ��دم؟ ��<�ب �ود�د، /6� و ��5ول $4��زد ی 
�م �,و و �رده )�ف )دا�  .د�"ر	 را %�م و /6ت ت��	, ن������. ر

  . ھ	ت ��ت %وا	م: /6�م

  . ھ	�م �ن��ر در �,�: /6ت و /ر�ت �4ل ش���� یرو �$��� د�دان ���د

 ��. �ردا��م را م�#� ����ن ��4ر ��. �د وارد ���د و ی#� $��	 �� ���م آھو

 $ا	� ���ھت ن�ا از ھ�وز و�ودم یا���� یا���� ��ه #�د ن�ا /ذ�ت و�ود
�� �ن�� �ت�)� �دادم ا��زه و-ت I�ھ ��طر ن�ھ� �� �ود، درد��ک و آزرده $

��د دا�" ورود ��ن� �%�ر���� ی را�ط� در د�ا	�� ی ���* و ���م آھو.  

  ؟یدار ��ر د��د /روه از: د�"ر	 ن������

  . دادم ��4ن 	ر �;�ت +0�ت ��. �رد ا��ره ن��"� �� ا� �ت ��

  . �ز�� 6ون�	��	 �را�ون -راره %��د: /6ت

�م ����د�" از�ون ��م: /6�م�  . /ر

  …ا	�د�و �ود�د او�ده ھ� /�ده �,� اون از �� دو $4� روز�د -
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 ��. �ود او�د. �رد �دا ن������ از را �و��م ���م $	�د/ �� ل��و�� رزش 

�ردم ��ز را �5�ش�" ���د.  

  . " ��ت����  ��د 	�+ت دو زم،�+ز یاو�د �وش" 

  . "آ�وز� �ه او�دم ����� ��: " �و��م

�م ��1 را 	رم. �د �,�د ن������ و ����� ی ��ده ی)دا� �ده ره�� �ن ��. /ر

  .  �ود�د

� �ط طرف اون �<,و�� ی��د�� یطور ن�ا $و-�: /6ت ������� !  

�رد �زر/�ر را ���دش ام ?ره #�م .  

 ����د�" �ظرم �� ،یزد %رف 	ور�� �� "س: " د�رز د	���م �ن�� ل��و��

  . "���و�

 م��0	�� ی �ر���� رات���5 از �دم�� ��و�� ا/ر. ��ردم ھم �� را م�د�دا���
 $�و7و+ ھر �ردن �طرح از -�ل 	ور��. �ردم $�� �<�ب ا)0 دارد ��ر ھم
  ! داد�� -رار ���ل �ن��ر در را او�د �ن، ��

  . "�6)ل م��ز� %رف دو	�ت ن�ا �ورد در د���" 

�ر	��د ��ده �4,! م��را  .  

 ��م دن�د. �ورد ز�3 ,م��و�� و �ردا��م $�<,�4 یرو از را م�#� ����ن

 را ار���ط و �ر�وا	�� �� از. �رد ��1 را م�ا�روھ� )6%� یرو ن�ر%	�ا�

�ردم �ر-رار.  

- ���   ؟�$

  . آ�وز� �ه او�دم ����� �� -

����... دارم ��رت: /6ت -�طH و �%4م $%� �� �<د و 	4وت ��;�� #�د .....�� 

  . ��ش �و�� �م،� $�  ��د 	�+ت ��

�رد -طH را ار���ط و!  
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 دو 4$� �*ط: /6ت و �ردا�ت اش ���� یرو از را ر�3 $طو	 ف�� �,�د ��د

  . روزه

 در آ?و�م �ن�� �وزاد و ن�ر%	�ا� ی #�ره �ن�� ���و�م و زده و%�ت � �ه

  . �ود آ�د و ر�ت

  ! ن�ر%	�ا� -

  .�رم د��� دارم، ��ر $�,... �رو راه ا+)��م رو �ورا! ھ�ن -

 �4ر�# �#� ن�ا �� �ن آ��: �ردا��م �,و �� -دم م��. �وزاد !� �� �ود آ�ده 

��م؟  

... ��ورش! ؟$�� �4رش�#: /6ت و داد ��4ن ھوا در $+)� را د	���ش

 ھ�� 6ش�� ی�و ��ش، �واظ�ش روز دو! $"ر	 $� یا �	�ره 	وال +�ب

  .ھ	ت ز�#

  .�رم د���  ��د �ن: داد ادا�� و ا�دا�ت اش $�# 	�+ت �� $� �ھ 

   �؟�� ی �#� ن�ا -

 ی�وزاد دوران �� ���ھ�ش از /ر�ت، -رار آ?و�م �ن�� �� اول ی %ظ� ھ��ن
  .�وردم �� �����

 �ده، د+واش ���و�ش �� دو	���، ی �#� �ورا؟ $"ر	�� 	وال ا�*در #را -

��، و /ذا��� رو �#� ھم ز�ش� ��ران �رات ��ش، �واظ�ش روز دو �و ر

6�م ،ی�دار �� ھم $��) ��ر ا	ت ھ6�� آ�ر �4م،��/ ���� ھ�دم �� �رات �$

  ؟ی�دار ��ر ز�م،�� 	ر �� ��ت �ب آوردم،

�ظر $%�. ر�ت و �رد ف�رد ھم 	ر "�ت را ��0�ش و-�6 $� و ��د �� 

 ھ� ",� راه �� $���� یا ���� در از و داد ��4ن 	ر م��را ��د، آ	��	ور

 �� ام؟ زاده �رادر. �وزاد !� �� $)ور� ��زک و ف�ط ی"�و. �رد +�ور

  ! در)د )د ا%���ل

�� ���ت و	ط را او �ط�ا% ���. �ردا��م /�م +*ب �� -دم م�� و /ذا��%$ ���� 
 و /و�� یرو را �و#4ش د	ت "�ت و �د دار�"د )ور�ش یرو ?ر?ر ��
 ی ا�دازه �� �وزاد #���ن و �د �,�د در ز�3 ی)دا.�ود ���ز. د��� اش $���

�م در 	�ت +�,� ��. �د�د �	�� دو��ره و ��ز ��ر $	��� #�د� . او�د. ر
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�� �" � ر�? %ر�ت �� �دا. �ردم ��ز را در و داده ھل دور�ر $�� �� را ف�
  .�د وارد و زد ���رم د	ت ی ���ظره

���	ت؟ -   

 $� او. �رد $� �ر ده�#�" را او�7ع �*ط �و7وع ا��4ر. �ود واL7 ��ظورش
 ھ� �م و �#� �� �ن ی ���� �� ورود ی %ظ� �ود، ده�د را ن�ر%	�ا� د��رد

  .او �دون �روج

�� را ش���زو�  . ده��وا�: /6�م و /ر

�رده ?,ط -.  

�ش �ردن ��و-ف ی�را ھم آزادم د	ت از��م ��! ھ� ا��ق 	�ت %ر�  ./ر

�ن وم -  

- �*ط اون زم،�+ز �ده /وش ��ن دا� ...  

�م�� �و ز�+ز �ن -	 .  

 درک �وان د���. ��د آزاد د	���م �ن�� از را ش���زو دا�ت $	< و زد�� داد

 آن و �ن �ن�� $�و� �	�ت ھر از ��رغ ��ط*م $و �دا��م را �دا �راب %�ل

�ر)ت �� ن�ا از -�ل و �رده رھ� را ش���زو. �ود �<�ل �وزاد �,(���ن � /ر

���م آ?و�ش در ���د، دا�� ش�رھ� �وا	ت و داد �%ش. 	�ت و �%4م. /ر
 +07ت �� د��� طول ��;�� #�د �*ط! �ود؟ اش $وا-< �وا	ت ن�ا ا�� ��م

 ی)دا �<د�ر و ز�ر $ھ* ھق �<د. �و�د �ر �رم و �رم آ?و�م �ن�� ��*�ض
�� آ?و�م در او %�1. $���د� ���م ظ�ھر �� و �,�د اش ��/ر� $� �را و /ر

 در م���	� ن�ز� یرو ھم �� �دا��م، را �ش�	�  وزن �%�ل. ��رد�%$ �� 

�� آ?و�م در او ھ�وز�  !�ن؟ �� �ود /ر

����	6م: /6�م آھ	�.  

 ���ھ� ��ود -رار ��. �رادرم ی ا%�*��� م��)� ی�را. �د�ز $,�� �ودم ���	ف 

ذت �ت�- ��  ران�د $ز�د/ �ردن ���ود $و م���� دا��� در	ت یھ� ا����ب 

  . ��ود ر�"ذ ���و� $�0� I�ھ �� �ود��ن

 ھ�ل دا�ل ��ل یرو �دا. �دم ��رج آ�"ز���� از �ر�ت �زرگ �وان ��

�� $,�� ی �*ط� �� $�� $� �ھ �� و دا�ت ر�3 $� یا #�ره. �ود ��	
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���رش. �رد $� � �ه ره�� ز�� یرو ی وه�� $�� ظرف �� دور�ر $,�� 

�����ر $�� را 	رش. �ردم !��زد ش���� �� را وان� و ��	 ��: /6ت و د�

  . �وام���

 ��ودم �ط�Jن. د�ر	�� /وش �� ا��ق دا�ل از $6�7< ?ر?ر ی)دا �� %وا	م

�ن ده���د �وان و-ت #� �� دا� و�ود ���  . دا�ت �واھم را آن /ر

�� را ا� ����ش آزادم د	ت �����ده ���رت: /6�م و /ر��و#وو، �� �*ط... ا 

ط�6.  

��دم او�د �د� �� و ر	��ده ش���� �� را وان� دوم ��ر ی�را � 	�ت � �ھم. ا

  .�د ده��� 	�+ت

�� ن�#� در او�د و دا� ��ود -رار. �دا��م ی�د�ز �ر)ت %7ورش ز��ن 
 د	�م از را وان� �<د و د��و� یا �ر+� اول. �و�د آ��� ھم �� $ط��را

 ل���د ?ر?ر ی)دا و داده �ش ز�� یرو از ل��و�� �ردا��ن �� را �ود. /ر�ت
 را آ�ش و ت�+)��� و ��م $��/��� ��ز/�ت #�م ی /و�� از. �د ��/ر ��

 	�ت ���ودآ/�ه %ر�ت �و-ف ی�را را +07�م. دم�د دا� ی #�ره %�ت ��

  .�د�� �� ���� ��ل یرو ی-رار $� �� �دا. �ردم ��*�ض ا��ق

  

 از و �رده ار	�ل را �5م�". " ���	ت�ا ن�ر%	�ا� زن: " �و��م او�د ی�را

  . �دم ره�� �وزاد ی"� و د	ت %ر��ت �� ا��ق ��ز ���� در �ن��

��م $� اش -��� -��� �ن - .  

 �� /0ره زن آن ن،�ر%	�ا� ا	ت؟ $�	 #� *��د- ��ظورش ��ودم �ط�Jن
  . �ن ��ت یرو �وزاد

��ر ن�ا ��م $�� �4ر: /6�م…  

 و �ده /رد #���ن �� و ر�ت ����� )ور�م 	�ت را اش ا��ره ا� �ت 
�ت داداش اون از: /6ت �,�د ی)دا��;� �� رو �ون $ز�د/ �4ن، یطر�دار 

�ن ��  ... یدار و-ت اون ده�

I� ش��م را د	� �� اون �6�م��... ��م $�� یطر�دار �س I�ھ از �ن: /ر

�رده ��ر $# ھ�ش �#� و �و �� ش،�ز�د/   .ا	ت �#� �� �*ط اون $و
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  . �ود �ده ھق ھق �� ل���د �� �$)دا از ر�ت 7<ف دم 

���� و	ط ن�ا - 	�$ �� ا����ب و م��)� �زرگ آدم �� دو.او�� 	ت�� �*)ر 

  .�ده "س ��وان د��� #را �#� �� و دا���د $ا����ھ

 زود )�L "	رم.���د $-ر��� و	ط ن�ا د��� �ن یھ� �#� �� $,�د ھ�ون �� -

�� ������� �� ش�" *��د- ده �د،�� �ب آ�ر و رون�� ز���� �و�� از �� ���$ 
�ردن، ��/ر �ده ��رش روزه #�د ن�ا �� ھم �����. م���� ھم دور �� م���ور 

 و �ن ی ?)� �#� ن�ا �� �س ��د؟ -�ول ��4ور $# ی�را �4$�� �4ر
  ! �ده "س ��وان د��� ھم �#� اون. �ورد رو "درش

 �ود $%� و زن آن د��� �وزاد، ن�ا �����، +�رف، �دا،. دم�دو ا��ق 	�ت

 آ?وش در ا%���ط �� را �وزاد. �ود�د ا����ھش م��)� $-ر��� ن�ر%	�ا�

�م� ��. زد�� -ر�ز �� ��/ر �دت از )ور�ش م��0 $)ور� و د�	6 ر�3. /ر

 و زان�� در یر���5 ن��و4#�ر. دادم ���4ش و �رده �وازش را ��رش $�ر�
��د و آھ	�� �$/���� �� را ا��ق +رض و طول. ��د�� و�ود �� اش ��/ر �دت 

���م. �ردم $� �4رار را" ش" %رف /و�ش !��زد و /ذا��م $� 	ر "�ت 

�ن آ?وش در ھ� �#� از �ن ی ��ر���  .�د�� �0)� آ��� �� ی��ز و /ر

 او �،�/ر و $�د�,* یھ� ����� ن�او �� دا��م، ��طر �� را �س�ا ی����وزاد

 	را?ش ���	ب، و �وب %�ل �ر/�ت ز��ن �� و 	"ردم $� ���	 د	ت �� را

�م $�� را�  . /ر

- ���  .رو �#� $

 %ر��ت. /ذا�ت ��ت یرو را او و /ر�ت آ?و�م �ن�� از را �وزاد $	�د/ ��

 %ر�� و H�	ر ش���	�� آوردن در و ��زک ی"�و زدن ���ر ی�را �دا د	��ن

  . �ود د��رد $� و یا

- �  .�وام�� رو 6ش�

� �6	م �د ی�و ?,ظت از �دم ا��ق وارد �ش�	�  و �زرگ ف�� �� ھ�راه $و-

  .�د /رد #����م و آ�د ��د

 #�ره�� ی �#� ن�ا 	ر �$�0 #� ن���.�ن آ��ده "و�! �� و %و�: /6ت

  !آورده

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 518

��د "و�! دا�ل �ت��%�و �� � �ھم %ظ� !� �*ط� ی ا�دازه �� �و�� ��. ا
. �ود �ده -ر�ز 6ش�ط و �"ل ران "و	ت یھ� ���ره! �ود م�%� $,�� �وزاد،

 �,�د را او و /ذا�ت د	�ش �ف را �وزاد ی ���	 ی -6	�. ر�ت 7<ف دم

��د�ش ا%���ل و%�ت از. �رد�� ن�#� در ا��4ن $%� �  .�وردم $	�

- ��ردم �زرگ �#� �� دو $��	0� .  

 �<د *��د- 	ت��. /ذ�ت ���رم از و /6ت $ظ�?, ی ?ره #�م �� را ��,� ن�ا

 آ?و�م �ن�� را آرام ی#�رھ� و ر�	 $�4� �� �و��و و ز���� ی�وزاد

  . �ردا�ت ز�� یرو از را 6ش��. ر�ت رون�� ا��ق از و /ذا�ت

��م؟ �4ر�# �#� ن�ا �� �ن: /6�م!  

  .	ت�� �ن ��4ل ن�ا: ا�دا�ت ��1 ���� 

��م آرو�ش 	�م�� �,د $%� �ن - .  

  .� و دادا�ت �� -

-  ! ��ن دا�

   /6ت؟ $# ��ت: د�"ر	. �رد � �ھم ره�� و 	��د�ا %�ل �ن��

��� �#� او�م �رده د+وا ز�ش �� دو	���، ی �#� /6ت: دم��� ھم یرو را م�

  ..رو

  . �دم 	��ت د	�ش %ر�ت �� 

  !ی�رد ��ور �� $ھ	� $ا%�* #� �و.�	� -

  . �4ردم ��ور: ��	�م ��ل ن��ر !��زد یرو و �ردا��� �,و �� /�م #�د

   �5,ت؟؟ ��# ن�ا "س -

��م؟ �4ر�# $دا�� ا��ظ�ر -  

 ن�ر%	�ا� �� �زن ز�3 ،$�� �واظ�ت ازش $�و���� �و: /6ت $طو�1 �Y�ل �� 
  . ��ر�ش �د�� � و

���؟: دم�"ر	   

  ! -�ر	�ون: /6ت $+)�
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�ردم � �ھش �*ط.  

�*ط �ردم ��4ش و �ر ا1ن ا/�: /6ت و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش 

  ... #ون

   ��	ت؟��� ���� $,�� #ون: /6�م

����رد /رد را #����ش و ��رد ھم �� را ش� .  

 $ار���ط I�ھ �ن �� �#� ن�ا از �واظ�ت! ؟$�� $� 	���*� ن�ا �� رو ����� -
  !����ش �� �زن ز�3... �داره

  . دم�د را او�د �5م�" و �ردا��� را ,م��و��. �ردم $� )%�ت $ر+,�ا� �� د���

�ظرم در ی�,و" �� ".  

�ن از -�ل و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م� ,م��و�� او�د، ی ���ره /ر

 ی �� از. /ذ�ت ��م ���م از ف��6 یرز"  $��ز?" ��م دن�د ��. �ورد ز�3
�ردم �رک را ا��ق ار���ط ی�ر-رار �� ھ�ز��ن و �ده �,�د ��ت .  

  .. �ورا -

  .	0م -

   م؟���ور ھم �� رو )�%��� �ردا: /6ت $�و��ھ �Y�ل ��

  . ھ	ت �ن $ز�د/ ی�و �6ر �� �� $دو���... $و $ھ	� $�و� �رد �و: /6�م

  . دم�� ا���م آورد�ت د	ت �� ی�را رو ��0م و... �د� $� �و�م ازت -

�0ش �� - �$ ��  . ده�

   داره؟ $# ل�و� �و�� اون -

  : /ر�ت �4ل م���� یرو $��ر�  ���د

  .ا����ھ� 	وات_

   �؟�# در	ت 	وال: د�"ر	

�م آ�"ز���� 	�ت�  . ر
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�� ���� دا��� ��ص ت��)و) �� �*��,م طرف د��� �ردم $� �4ر اول ��م - 

��� رون�� %س �� دا��ن دو	ت... $و �د�� �و�م ازش و ��م �ذ�ش	$، 
  . ره�/ $� 	ر#��� درو�ت از اون

  .آوردم رون�� �رغ ��م #��ر و �رده ��ز را �#�ل� در

   ؟$# ���� �رده ا����ه ت�درو� %س اون ا/� -

��4: /6�م و /ذا��� /�ز یرو را �������ھ��.  

  .�دم ����ت �وام��: /6ت

   ؟$# از: دم�"ر	 ���د �� 

  . ��4�� ا����ه �� ت�درو� %س اون از -

  . داره و�ود ھم %	م �ودن در	ت ا%���ل $<�� ن�ا ����4، /6�م �ن -

�م�ر داغ �������ھ درون رو?ن -��ق !�� .  

 �ن ی�را $در	� آدم �و  ��� �ن �� +*ل... ��م $� ا	��6ده +*,م از �ن -

��و ی�را $ا����ھ آدم اون و $ھ	.  

��  .ا�دا��م ��ت یرو �وزاد �� $� �ھ و �ده ل����� را	ت �� $

   ز��؟�� رو %رف ن�ا #را +*,ت: /6�م

  .�دارک و �واھد ا	�س �ر -

�م �������ھ درون را �ر?�� ��م	4� .  

   �دارک؟ و �واھد �دوم -

  . اش ���	���� -

  . ر�ت ��1 $�ر� �� م�ا�روھ�

  .دارم ��ر: /6�م و آورده رون�� $-��* ��و دا�ل از

  ؟$# ھ�� از: /6ت "وز��د ��

  . م�زد %رف ھم �� -

   ؟$�ط��J: زد "وز��د دو��ره
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�� ��1 -,�م 7ر��ن�  �؟�� ز�ش $دو��� "س: داد ادا��. �ود ر

  .�د �%4م -��ق دور �� ا� ����م 

��د �رادر �� دو -���د رو �واھر �� دو ر�  . /ر

��4ن � �و7وع ن�ا �ورد در و-ت I�ھ او�د. آ�د ��د �6	م و �ورده $	�

�  .�ود �زده $%ر

   ؟$�دا�� ��ر..... �ز�م %دس �ذار -

 �	�Jل ن�ا: /6�م. �ود �ده درد��ک و ��*�ض م�"� دو ھر "�ت +07ت

  ... �� و ھ	��د $��)

... ھ	�م 1�*ت اون از ��ر�� و �د� $� �و�م ازت #ون داره ر�ط �ن ��: /6ت

��م ;��ت ��ت رو ن�ا �� �ده �ر)ت ��م ���، $� ا����ه ت�درو� %س .  

- �� .  

 در $ا�0- ت��)و) �� �رس دو�م�� $و ���	م��� رو �و $,�� �ن �ورا -

  .	ت�� �و

���������ھ �ت��%�و �� ��! $ �� ل�د1... 	�م�� �ر	و �ن: /6�م و �رده ا�7
  . دارم ����د�ون�" رد ی�را رو �ودم

  ��ط*��؟ د1�0ت-

  . �دادم �واب 	واش ��. ��ود $��ط* ھم $,�� ��،

 از رو آدم اون �� دم�� $��ط* ل�د #�د ��ت �ن ا��: داد ادا�� $�و��ھ �4ث ��

 ا����ه درو�ت $�� �ط�Jن �� دم�� $��ط* ل�د #�د ��ت ،$�� %ذف ت�ز�د/

�ر)�م �� ق�1 �ن... ��4��.  

  . �ود او�د. �د �,�د در ز�3 ی)دا

6�م/ :��.  

�ردا. م����� رو  ��ھ�د - L�( .  

�%4م، "ر %ن ن�ا �� �ن Hو -�ط Jل �$آ��� اش /و�� س�ر���  . ��: دا��م 

  .......... �دم ��ر ن�ا ی�را �و#وو ی زه�ا�  �� ��ت �ذار -
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 �وزاد دو��ره ی ��/ر � ران ذھ�م ی /و��. �د �,�د دو��ره ز�3 ی)دا

  !دا�ت؟ ھم ا	م �#� ن�ا. �ودم ا��ق درون

 ھم از -راره  ��د روز #�د... �رادرش زن و �رادر... �و�� و س�ادر: /6ت

   ,���د ل�و� �و�� اون یھ� $�ود�واھ... رن��  ط0ق

,�  . �ود 	��ده�ا #�ر#وب �ن�� او�د. �د ��ز در و د�#ر� -6ل در د�

  .... �ورا -

  . زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د

  .ھ�ت 	�+ت... د���ت �م��� �ردا: /6ت �ط  ر�د 	�ت از $��ز? ��ران

 �� یا %ظ� و ل��و�� �ه�	 ی )6%� �� یا %ظ� ���وت. �رد -طH را ار���ط

�رد $� � �ه او�د ����4و ی #�ره.  

 یھ� ا�م ن��ر ق�+� �� او. �د آ�"ز���� وارد و /ذ�ت ھ�ل از �,�د /�م #�د ��
  ی )6%� ش،�ا�روھ� �ن�� ����4

   �ود؟ $� د،�"ر	 و #ر���د �ود 	�ت را ,م��و��

  /ذا��م ��وان�" یرو را ل��و�� و �ردا��� +*ب �� -دم م��

  .��ھ�ر: /6�م و �رده ���وش را /�ز ر�ز

 ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د! �و��؟ و س�ادر. �د %,*� ��رم دور �� د	���ش

 /رد�م یرو /ر�ش ی�6	�� %س و �رد �رو م��وھ� �ن�� را )ور�ش. زدم

�رد ��*�ض را ��م ���م .  

- �� ��  ؟$�� $� ا	�*��ل �ن از ی�ور ن�ا و د�ت��د ا	ت ھ6

 ����  %س -�ل *��د- !�  $� ا%	�س او �� �	�ت و�ودم در $*�+� $د
 �ن �� او�د /6ت، $�� دروغ او�د. �ود 	وال از "ر ذھ�م �*ط... ا1ن و �ردم

�Y�ل ��. آورد $�� ز��ن �ر ھم را *ت�%* ���م د���... $و  6ت��� دروغ 

 ده��� �4�م دور �� اش �ده %,*� د	��ن یرو را ام ا��ره ا� �ت $طو�1

  . 	0م: /6�م و

  .�ود �ده ��3 �رات دم: /6ت و د��و	 را /رد�م
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 زاده �رادر. �د �,�د ��/ر ی)دا! �ودم؟ �رده �! او�د )دا-ت �� وا-<� �ن

�م ��),� او�د از و داده رون�� )دا و 	ر "ر را ام �ده %�س �6س! ام�. /ر

�رد؟ $� ��/ر #را �ود، �ده ر�	 �4�ش و ده�"و� ����ز ��س -�ل *��د- ده  

  �ورا؟ -

  .�دم ا��ق وارد �و�� $�

��ت یرو �وزاد �� �$ ����رد $� ��/ر و زد�� "� و د	ت $ .�� � در �ط�ا%

�م آ?و�ش� و �ود 	��ده�ا در #�ر#وب �ن�� �ده /رد #���ن �� او�د. /ر
�رد $� � �ھم .  

  . ���ر%	�ا� دو	ت ی �#�: /6�م

. داد $� $�و� ی�و. دم��و	 را اش $����". ر�ت ��1 $آرا� �� او�د یا�روھ�

�م �� %	رت ��. �ردم $� $7��ر ا%	�س�  .�دم ره�� ��

  �؟�# ا	�ش! ن�ر%	�ا� دو	ت ی �#�: /6ت

�� آرام آ?و�م �4وا�ت� %ر�ت �� �  .ا�دا��م ��1 ����. �ود /ر

   �ده؟ $#: ��	ت ���رم و آ�د �,و 

�ردم $� � �ه �وزاد ی���ز و آرام ی #�ره �� ھ�وز .  

   $#�ھ -

- �� �  ! ��و��؟ �� ن�ا -راره $

  .دو�م��� -

�� ��$ ����  . دا��م �ز�� ام ����ر ھم در و آ�6�� ا��4ر �ردن �ر�ب ی�را �$

 رو �#� و ن�ر%	�ا� �زن ز�3: /6ت و زد /وش "�ت را م��وھ� �رم

  . �4ن �و7وع ن�ا ر�در/ رو �ودت... �ده ,ش��%و

  .دا�	ت�� او. �دم ره�� #����ش �� و �ر/ردا�ده را 	رم

   ؟$دو���: دم�"ر	 

  ؟$دو���: د�"ر	
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�ردم ا�م .  

�� �Y� و /ذا�ت ا�را رو اش ����ر ز�� او�د ��د� �� �� �#�: /6ت $طو�1 ر�
  . �رادر�م ل�و� �ن... داد ط0ق در�وا	ت

  . دادم رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م و ��رده ھم �� را م�",��4

  ! ؟$� 6� #را -

  .� م $�	 ھر �� رو �و�,م ا	رار �و�م���... ,م�و� �� �ن -

  ! ��� �رادر �و �و�ل! ھ	�م؟ $�	 ھر �رات �ن -

  ... $و ھ	�م �و7وع ن�ا ��و�� -

��م �4ر �وردش در �وام���... ا1ن... ����: /6�م �0�ش �ن��  

  %ر�ت م��وھ� �ن�� ��ظم و �4وا�ت� $���ر �� و $آرا� �� ا� ����ش

�رد $� .����ن �رو �� ی�را ی�د�ز ل��  . دا��م آ?و�ش �ن�� ر

  �؟�# ا	�ش $دو���: دم�"ر	

�ژال: /6ت آھ	�� و �د ��و-ف د	�ش %ر�ت  

6�م/ :��,$ ��  . ام �	

  �رم؟ ی�وا�� �ن از: /6ت $�و��ھ �Y�ل ��

�*ط �ن  �� ����  . ن�ھ� دا��م، �ز�� �$

  .�ده 	رد ا1ن �� �رو�� ��م، در	ت ��ھ�ر �4ردم �ر)ت -

  . �وام��� ��ھ�ر �ن -

 ادا�� و #����م �� زد زل. �ر/ردا�د �ود 	�ت را )ور�م و /ر�ت را ام #���

 "�ت رو $��� "ر و 	�ت روز �� ھ	�م ��و��.. دارم �ز�� �و �� �ن: داد

���م آرو�ت �ده ا��زه ،$	ر/ذا�.  

. �ود یاراد %ر�ت ن�ا از $��� �*ط. دادم ��4ن �;�ت +0�ت �� را 	رم 

ب ر�ز و د��و	 را �م ی /و�� ��,��ژال. آورد ز��ن �ر را"  ���4رم"  ى  

. /ر�ت را د	�م و /ذا�ت ��ت یرو د-ت �� را او! �ژال؟. /ر�ت آ?و�م از را
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� ھ�ل �� ھم ��� �<د *��د- #�د و �رد ت�ھدا ��ل یرو ��	�ن ی�را �را. م�ر

 I�ھ $�. ��	ت ���رم �ده 	رد ی�رو�� و 	� ! ��ن ��4 دو ھ�راه ��
�0�  .م��ورد ��ھ�ر $

  

�رو را ھ� *�� ز%�ت �� و دا��م م�/,و در �د����و�� $	وز� ا%	�س 

  .زد %رف روز #�د ن�ا ا��6-�ت از. دادم��

���س �%�د - ��� -راره ھ� �#� �ده�آ ی ھ6�� ی ���� "�F ی�را /6ت. �ود /ر

�... ا	ت �<)و�� �ود ���د، ��H ھم دور��   �؟�# �ظرت م،��ر ھم �� دا�ت د�

�ژال، و ن�ر%	�ا� �� �� ��م، �4ر �وا	�م��� �� �� ���. $��ز? ��ران ی%ر

 /وش او�د �� $د-� $� �� و �رده ت�ھدا ذھ�م یا���� �� را $ا)�0 �%�د

  .دادم��

  . �زن %رف... �ورا -

�م آ�"ز���� 	�ت و �ده �,�د �� از 	ر+ت ��. �ورد ز�3 ,م��و��� ���ره. ر

�رد �رددم ���س �� "�	G ی�را ��;�� #�د ی�را �*ط )6%� یرو �����س ی.  

  ؟$)�% ���م -

4� #�م ی�را $,����. �دم ره�� م�ھ� $رو�ر� �� و داده �ت���� �� را ام ��

  . �دا��م او�د �� �دن #�م در

  .ھ	�م �ودم -

 -رار ��ده �ر�ا�� در $�و�, یآ-� رو ��� ی ���ره ھ	�م، یا��4ر ���ب �ن -

  ...داد�د

  .	ور��

  

�م �#�ل� 	�ت��ون در ھ	�م: ر�  یا��4ر یآ-� �د�

��ر او�د ی ره�� � �ه $��	�  �%�ل ��,$ �: /6ت یا��4ر ���ب. �ود $	�

��J�ط�یآ-�  ,� -رار 	[ �� $*��و	 �7ط �و7وع �ن��ر در رو ��� $�و

  . داد�د
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  .داد�د �ن �� ���ز� ن�ا در $�, %�ت��و7 �ون�ا... �,� -

  . �ودم زده زل ��	ت 4$�"0	� ظرف ��

�� �$او��� از ا�� 	�ده، �� ی�را ��� ��ر�� و $�و�, یآ-� �0م: /6ت ���� 
�! یرو ��ر ن�ا ��ر/ردان و ���ده !� J,� از �ت��ز�� 	و�اون $*� ��,$ 

���م و ��� از ھ	��د %	�س ��	�$ ���و�, یآ-� طرف از $ �� �� � $�<ر
�و# �	ت �� د��د�! J���� د�� ھ� یز�ر �ر���� ���ل ��ن�اط� �� �� ���� /ر

  . ���� �روع ����4،� ا%���1 �ده،�آ ی ھ6�� ل�اوا از ��ر... ��� ا���م

�دا�ل - �� ��	0�  ..آ�وزش ی

 ���ص و ق�د- �ر���� �� �� د،���� �دا��� �و7وع ن�ا �ورد در $� را� -

�� م�د�� -رار �ر�ون�ا�� در  

  . �ده ن��دو $�و�, یآ-� $ھ��ھ�  ��

��� -راره !��و# �	ت ن�ا... �و��: /6�م و داده ��4ن �;�ت +0�ت �� ی	ر 

  ���؟ ا���م $� و

 � زل ��	ت ظرف �� ھ�وز �ن �د %,*� ��رم دور �� او�د یھ� د	ت $و-

��Rن. �ودم زده ��ردم )�ف ��ر و �ورده $	�.  

  . آ�وز� �ه یو�ا	�د ی�و )�L ١٠ 	�+ت �ردا: /6ت یا��4ر

  #� دم��د ی زاده �رادر ��. �	�م را #����م. د��� $� �6س م��وھ� �ن��

�ردم؟ $�  

�ون ر	م�� ١٠ 	�+ت �ردا: /6�م�  .�د�

�� را ار���ط Hردم -ط� ���  .دا�ت -رار /رد�م یرو ش�

  . �4ن -

� I�ھ��ن ��),� ی�را $%ر�  .�دادم ا���م او از /ر

  . ����: /6ت

�� ن�ا �دون �رد -�ول ھم او 5���رش در یر��� 		ت م�زا�وھ�. ��د ��د�ا ر

 ی ا%�*��� ��ت��)� ا%�د، +�و دادن د	ت از �ود، او�د یھ� ب ,ش�د �د،
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. یا��4ر ���س س،�ادر و �و�� ،$��ز? یھ� %رف �ژال، %7ور �رادرم،

. داد ا���م $�و� �� را ��ر ن�ا او و دارد � � �را دادم ا��زه. �4ردم �*�و�ت

 دور �� د	���ش ���ر و دم��� را �6	ش $��/��� �دن %�س ی)دا �*ط �ن

�ردم %س را �4�م.  

 �#�ل� در ید�	6 �� �ن. �ودم ��	�� ن�ز� یرو آ?و�ش در �<د یا %ظ�

  .�ر�م�� �� او و �ردم $� � �ه

�رد $� �وازش را م��وھ� �� ��%$ ��  .��ود را%ت و و �رم ھم $,�� 

  . � و ز�ت از: /6�م

  . �د ��و-ف د	�ش %ر�ت و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م �� دم���

  � م؟ $# -

 ��  ا	�ش؟: ��ردم آ?و�ش �� را �ود ��ر�� $

�� �Y�  .����: /6ت آھ	�� و ب ر�ز ،یآ��4ر ر�

  

  دار�د؟ یا  ��د �رادر �� �واھر... �و��... و ���� -

��د ا��6ق $��/��� و و H�	ر $,�� �ردم، ا%	�س را �د�ش �دن ��*�ض�  .ا

  /6ت؟ ��ت $�: د�"ر	

  ؟$� 6� ��م #را: دم�"ر	

 �ود؟ $+)���. دم����� و7وح �� را �4وا��ش� و ��د یھ� �6س ی)دا 

 $�� م�زا�وھ�. �رد ھ�راه �ود �� �را �ر�وا	�ن، ھ� �م $�0� I�ھ �دون
  ! �د�� ام $��را%� و آزار ��+ث +��*� �4�� ن�ا و ��ودم $+)��� $%� د،�رز

 ��ز ���� در �ن�� از. ر�ت ا��-م 	�ت. �ردم ��H را م�"�ھ� و ��	�� ��ل یرو

0��. دم�د�� را رش��)و. �دم ره�� ���آ ��� �ن�� و د�#ر� $� �ودش دور 

 آرام و %ر�ت $� $%ظ�� ی�را و ��	ت ��ت یرو. د��� $� د	ت ش��وھ�

 +07ت ا�*��ض �ن. �	ت را #����ش و �ر�وا	ت �� از. �د ره�� �ژال ��

 درون د،از�د �را. �رد ��ز #�م. �ودم ر�د ! � 6ت؟ #را. دم�د�� را )ور�ش
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 �<د ��;�� #�د و �ر/ردا�دم را � �ھم. �ود �ن ��م ���� ش���� %ر�ت. ���آ

  #�م ی /و�� از را �رو�ش

  . دم�د

  .�داره $��اھ� اون $�و�واد/ �	�ت: /6ت و داد ���4 در #�ر#وب ��

   #����ش �� زدم زل 

   ات؟ �و�واده �ن؟ �و؟ �داره؟ ت�اھ� $� ی�را -

�ردم رو ��0م ���م... 	ت�� ��م �ن ی�را- �� رو �و7وع ن�ا �� او�دن ���ر 

���د $� �*�و�ت... و  آ	ون ام �و�واده ی�را �� و... 	ت�� �ن ��4ل... 
  . ی�د ت�اھ� ��ش �داره ل�د �ظرم ��...�و

��م؟ ازدواج ��ھ�ت ی�وا $�: /6�م. �ود �ردد آ�رش ی ��,�   

 �� و /ر�ت در #�ر#وب از را اش ���4 ��	ت، ش���� یرو $��ر�  ���د

����/$� ��  �,و �4وا�ت� و آھ	

  .آ�د

��: /6ت -�ط<����  .ا

 #����ش. /ر�ت �زر/ش و /رم د	��ن �ن�� را ا� ����م و ��	ت ���رم

  . د�در����

- ���   $��� ھ�	رم �وام�� �� ا

��م $�� در	ت $ز�د/ �� یھ� رو���و یرو رو ام �و�� �ن - .  

��رد ھم �� را ش�ھ� د�دان .  

�و7 �رات رو ز�# ھ�� �ن... ��%ر� #� ن�ا! �ورا -�L دادم...  

�و... رو ز�# ھ�� ��: دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم �  ..ھ�	رت $� 6

  . 	��*م زن: �رد ا)0ح را �0�م

�و - �  �رادر�� زن �واھر اون $� 6
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 ��م �� دا�ت را $�ط,� �ن�� -)د �ردم، 	4وت اش #�ره %�ت ��طر ��

  . دم���� اش #�ره %�ت یرو از را آن $	�د/ �� ��ود،

  �؟�# -

 دو��ره و �رد �,ب را �و��م %ظ� !� ی�را �*ط �ژال �ق �ق ف�7< ی)دا

  .�د ده��� )ور�ش 	�ت � �ھم

  

�4ر $# �� � و - �$ ��$. .  

�� ����رد �وت -�ل 	�ل 	ت�� %دود �ن ی+�و: /6ت و �د ره�� ��ن�د	 

  ..... و

 او�د �� �	�ت *ش�+� ����ت �ورد در �و��. ��ردم ھم �� را م���� و ",��4

"  �$رزا�� ی ���واده +روس"  +�وان در �*ط ����ت ن�ا و �ود ی�د

  .�د��� �%دود

  �ورا -

  . ��وده +�وت د��ر �� � و ط�6 -

 در و د��� ش���� ا��داد در را ز���ش. �دم ره�� ش���� �� $� را� ��

 ت�ھدا دھ��ش درون �� را آن #پ، ی /و�� در �و-ف یا %ظ� از �<د ت����
  .+�وم د��ر �*ط ���� و �رادر�� زن و +�و د��ر �و��: /6ت. �رد

  .	��*ت ھ�	ر و: �ردم ���ل را اش ��,�

��د ا��6ق ی��د �� �0�م، د���J ی�<�� �� 	رش %ر�ت� $آرا� �� را د	���م. ا
 )6%� �� زدم زل. ��	�م ��ل یرو )�ف و ده��� رون�� ا� ����ش �ن�� از

 �وازش I�ھ �� ن�ا �دون د��و	 را ام 	ر����. ون�ز��,و ���وش و �ه�	 ی

��م ��ر�� را $�	 و .  

��د در ات �و�واده ��: /6�م� $ز�د/ ی�د ��+ث ،یداد ط0ق رو ھ�	رت ،یا
  #را؟... ی�رد ��را%ت رو ھ� $,��... و زه��ر ��م �رادرت

 ش�ا�روھ� �ن�� ق�+� $ا��. �ر/ردا�دم اش #�ره 	�ت آھ	�� را � �ھم
��  .�ود ��	
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   ؟$"ر	�� رو 	وال ن�ا ی�و �� ����� ��ورم! #را؟. 

0�� و �ر�وا	ت �� از� �روع ز�� �*��ل ی��7 �%دود +رض و طول در 

  . .زدن -دم �� �رد

  . �وده �و ��طر �� ����ا ی ھ�� -

 $ز�د/ �وام��� و-ت I�ھ �ن... س���و �ن ی"� �� رو �ودت $�ود�واھ -
  .زم��ر ��م رو  ران�د

  ران�د �دم ا��زه 	ت�� -رار: �د ره�� #����م �� ا���� ھ��ن �� و 	��د�ا

��د�� �وا�ق �ن م��)� �� ام �وا�واده �� ن�ا. ���د یر�/ م��)� �ن ی�� ��	 

  .�داره $ار���ط �ن ��

  ��د زن �� ��طر �� �و #ون #را؟ "���، $� ھم از داره �رادرت $ز�د/ -

  ط0ق رو +�وت د��ر ھ�	رت،

  . یداد

 %6ظ رو �ودش $ز�د/ و ���� �رد د��� اون: زد �$)دا و 	ر "ر "وز��د

���.  

- ����R و از رو $ز�د/ %6ظ��� �د� ����م... �� و-�� اون ���� /ر.  

��رد را ام ���	 ی -6	� ی)دا ق�+� $��را%� و ید�ور .��� یرو را م�
�ردم �دا #����ش از را � �ھم و ده��� ھم .  

�� �Y���م؟ �4ر�# ی�وا�� �ن از... ����: /6ت ی	رد و آرام %ن و �و��ه ر� 

 �رادرم $ز�د/! ��م؟ در	ت رو $�و�واد/ روا�ط! ��م؟ ازدواج ���� �� دو��ره

��ر... دم�� ا����ش... ����! ��م؟ در	ت رو � !� +رض در 	ت،�� $	�
�� �واب ��م.... ت��وا	� �ر �م��� �<د و دم�� ا���م رو ��رھ� ن�ا ی ھ�� ھ6

   ؟ید�� �;�ت

��م؟ ازدواج ���� �� دو��ره. " زد G� و�ودم ���م "  

 د��ر ��،�� �� دو��ره ھ6�� !� +رض در. �4ردم � �ھش. د�رز م�",��4

  ���ود را اش $���واد/ روا�ط �رد، $� ازدواج 	��*ش ھ�	ر ش،�+�و
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 �� �<د و /ردا�د $�ر� 	��ق %�ت �� را �و�� و س�ادر $ز�د/ د،���� $�

  !آ�د $� ام ی�وا	� �ر

  

 �ن. ر�ت وا%د $�رو� در 	�ت و �ر�وا	ت ��وان�" یرو از را ,ش��و��

 �ودم ی�را �*ط را �$رزا�� او�د �ن. دا��م دو	ت را �$رزا�� او�د

 �و�� دا��ن ی�را ��ر�� �وا�	ت $� س�ادر �ودم، �ود�واه �ن. �وا	�م��

�� د��� و ��د �0ش$ � ده�#�" و �5ر�F �و7وع ھم $,�� $���واد/ $��را%

 و ��رده ھم �� را م�",��4 �� ی�,�د ی)دا #��ن �� �د، �	�� در. ����د یا
  .�د �,�د �ژال ی ��/ر ی)دا

  

��4ن � )�ف. �ود یورود در ز�3 ی)دا. دم�"ر �واب از و �ورده $	�

 ��زک ی"�و �ن�� ��ت، یرو. �دم ره�� �ژال �� و ��	�� ن�ز� یرو

� ��. آ�د در )دا �� دو��ره ز�3. د�ر	 $� �ظر �� �واب ر� ش $)ور

�م در 	�ت +�,�� د�در�� $� �� $#���� و �زرگ ی���د ��. �ود ����. ر
  . �د وارد و زد ���ر �را

   ده؟��وا�: د�"ر	

 	�+ت �� �ن و داد�� ���ن را )�L ی *��د- "�F و ھ�ت یوار�د 	�+ت

�� ن�ا �دون. دادم ا���م �ژال �ردن آرام ی�را را ��0م ���م )�L #��ر 

  . �د ا��-م وارد ���د، 	واش ی�را $"�	� ���ظر

  . 	0م: /6�م

 و ��رده ھم �� را م�",��4. �د �,�د دو��ره ز�3 ی)دا. دم��� �زه��� و
� ی ا�دازه �� روز�د از. ����د دا� در "�ت ��ص �ردم آرزو�� � �ھش $

  .�ود �رده �ود ر�در/ �را

   ؟ی�ود ده��وا�: داد 	0م �زرگ ی���د �� ن������ 

  !��ود؟ ���ص ظ�ھرم از

  .�و� ,� #*در �ش��� ���... �و ��� ،یاو�د �وش... ن������ 	0م -
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 ن������ و آورد ز��ن �ر را ��,� ن�ا �����. ر�ت ��1 در�� ن�آ�ر �� م�ا�روھ� 
 "�ت $�	 #� د���� و دا�ت %7ور ا��ق در �����! /ذ�ت ���رم از $آرا� ��

 یز�# #� �� $�	 #� $�و� , �ورد در ����� دا�	ت $� ن������! ا	ت؟ در
 �وا�م ا��ق 	�ت د��رد $� و م��	�* �زرگ ���د آن �� �� ز�د $� %رف

  !ر�ت؟

 ����� و �ده ا��ق وارد 	��ور، �ردن رو�ن و )ور�م و د	ت �	�ن از �<د

  .�ود�د /6� و ��5ول 	�ت ن������ و

�ردم � �ھ��ن و ره�� و داده ���4 در #�ر#وب �� را م���زو ���	 �� د	ت .

���د �� ن������ و زد�� %رف دا�� �ه �� ورود ی�را �ش��)� از ����� �� 

��ت  ر�د ی /و�� ھم �ژال. داد $� ��4ن 	ر $/�ھ و �ود زده زل #����ش 

�رد $� �ق �ق.  

���� $ا��6- �دم ا��زه 	ت�� -رار: /6�م ��.  

  .دا��م را دو ھر � �ه 1�% 

�� را �ود ���د �� ����� ��  ! ؟$# �;0: /6ت و د��� �,و ��ت ی 

�ردم ا��ره �6ر��ن دو ھر �� ا� �ت �� .  

  . م�ز� $� %رف.. �*ط �� ��: /6ت ن������

  .دادم رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م

  ر	م؟�� �ظر �� ا%�ق ا�*در -

  .�د �زرگ ����� ���د 

 - ��.  

  

�و7 ن������ -�L ی��ز �ده � رو ش�" روز دو دا	��ن ���م ����� ��� و! �؟�

  .�4ردم �را�وش ھ�وز

�رده /م م�ز�د/ از رو /ورش �� د���: /6ت و �د �,�د �� از 	ر+ت �� ����� 

�رده ��وم رو اش را�ط� -�ل روز #�د ھم ن������... �و�%�م و رون��.  
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 ر�در/ ذھ�م �� �دارم رو �و7وع ن�ا ط��را وا-<� ا1ن: زدم زل ن������ �� 
  ....."س ���� �� دو ���

  .	ت�� $� را� ی�را یز�#: /6ت ن������ 

�رد د���J را �0�ش �زرگ ���د آن و 	ر %ر�ت �� �����.  

  . � را�م وا-<� �ن 1�%-

�م آ�"ز���� 	�ت و م�د�#ر�� ی�را و �ود -�وه ����ن !� ام )�%���. ر
�ژال از �را-�ت و /6� و ��5ول آ���. �ردم در	ت ا�,ت ھم ����� و ن������ 

�ر#�. �ردم %�س ا��ق در را �ود �ن و �ود�د� ی ��"� 	� یرو رو �ت د
 $ذھ� ��. آوردم در %ر�ت �� ھ� م�	 یرو را آر�� و داده -رار ��)وص

 -رار �رم�ا�� در را ا��4ن ن�ا ن���ر و دا��م �ز�� �46ر ی�را �ط�Jن و آرام

  .�و�د آرام و )دا $� و ���وش $ھ�  ا��4رم �� داد $�

�وان �� دم�ر	 و ����� ن�ا �� $*��و	 در �و��ه ی ��),� �ن�� و زدم 	�ز 

5�  �دارم را ن�ر%	�ا� �)��م +وا-ب ر��

 	���ن و 	ر ی�را $�ر)� او �� �ژال از در	ت ی� �دار روز #�د �� $و

 �ورد در $� را� ی�� �� داد، �واھم اش آ�6�� $ز�د/ از $��� �� دادن

�� و +وا-ب��F یر�/ �4ل %�ل در ی را�ط� ����و ن�� ��و زدن %رف �� ��� 
�ن ا��4ن آ��� �� �6ر��ن دو ھر �$راھ���� �� و �دھم؛ را L�)% م��)� /ر

 ی�� �� و ��م ���ص او�د �� را 6م��4, اول $��ز? ��ران ����د�" رد ی��
��م /وش و �ز�م %رف او�د از �دن د�ور و �وردن %رص و ی"رداز �ل��.  

�� اش ده���د. �د ��ز ا��ق در ��	. دادم ادا�� آر�� ��د %ر�ت �� و /ر$ 
�م اش ده���د. �ود 	��ده�ا #�ر#وب �ن��� �,وار �� �ود ی�رد �� ن�ا. /ر

 اش ده���د �<د و. �رد �ود ر�در/ �را ��;�� #�د �*ط ر�3 �رم اش "�ر#�

�م��ردم ا� ����م و د	��ن %ر�ت ��و�� را ��ر�زم ���م و /ر.  

�ر#� زدن ورق ی�را. �د ��و-ف ھ� م�	 یرو ی��د �� آر�� و �ت آ�ر�ن� د

  .دم��� و �رده دراز د	ت �ت

�� #��ر -+�	   

  . /ر�ت در #�ر#وب از را اش ���4 او و �رده �,�د را 	رم. �$رزا�� او�د
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  . $ز��� 	�ز یدار و-�6 $� /6ت و زد ز�3 	ور��: �رد ل��4� را �0�ش

�� ��1 -,�م 7ر��ن�  .�ود ر

�ردم $� ن���ر - .  

  . دا�ت -رار �*��,م �ت د��د ی )�%6

��د �ژال و �����: /6ت او�د و /ذا��� ھ� م�	 یرو را آر��� ی �و�� ر
  . م��ز� %رف �� �� ن������

�� ھم در یا���� ��� ����د�": داد ادا�� و ا�دا�ت ��1 ����. �ردم � �ھش ر

  .م��� )%�ت ھم �� �ودم او�ده �*ط �ن... �رد -�ول ����� و �ود ن������

 �� ��"$   . زدم زل )ور�ش �� ���ظر و داده ���4 $)�د

  .�ود �و ��طر ��... ��طر �� �*ط �ردم $��6 ازت رو $�و7و+ ا/� -

�ردم � �ھش �*ط.  

  

�� �Y�... دارم � � $را7 رو آد��� ی ھ�� �و�م��� �ن: آ�د �,و $�و��ھ ر�

 اون �� �ر/ردم دو��ره �و�م���... ��� م ش�ز�د/ ی�را �رادرم ی�� �� �و�م���

  .ھ	�م $ط��را #� �و $��6� �وام�� �*ط �ن... ی�را �*ط زن

  .#����م �� زد زل و ��	ت ��و�" "�ت ی ��"� #��ر یرو. دادم ��4ن 	ر

�� دو... و �ردم �0ش آورد�ت د	ت �� ی�را و �و�دم ���ظر �رات �ن - 

  ...�ز�م رو ام �و�واده د�- ��... دارم ا����ب

6�م H�	ر/ :��.  

6 دو�	�م $�: /ر�ت �4ل ش���� یرو $��ر�  ���د���$.  

�رده �,�د 	ر �� یا %ظ� در	ت. 	ت�# دو�ش ی ���/ز دا�	�م $� ھم �ن 

 دو	ت را �$رزا�� او�د �ن. دم�ر	 درک �� دم،�د #�ر#وب �ن�� را او و

 زا�و یرو را د	�ش دو ھر آر�F. �ردم $� ذت ���رش در %7ور از دا��م،

  ...��4م در�وا	ت �� ازت ��: /ذا�ت

  . ����م ���ظر
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�� �Y� �� و /ر�ت اش �ورده /ره ھم در ا� ���ن از را � �ھش $طو�1 ر�

��م در	ت رو او�7ع �� ��ون ���ظرم ��ه #�د: �د ره�� #����م .  

����رد ر���5 � �ھش ر��	 	ر+ت ��. دم��� ھم یرو را م�.  

  . �رو: /6�م

 ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د. /ر�ت �4ل ام ���	 ی -6	� �ن�� $آرا� �� درد

  . زد

  . م��دار رو ازدواج ط��را �� از �دوم I�ھ

  . �ورا: �رد ا�م

�ردم $� را%ت �6ر��ن دو ھر ی�را را ��ر ن�ا د��� .  

 ز�ت �� ھم �و �رد، ��ت�� ز�ش �� اون.... ی�دار $�ر- ن�ر%	�ا� �� �و -

  .ی�رد ��ت��

�� ��1 را د	�م �ف. �رد ��ز دھ�ن. ��	ت )�ف و �د /رد #����ش� و /ر
H��� �4رش �روج از�  .�دم ا

 ��ت�� ل�د $و-� و �و�م���... �م�� ���ر �و ط��را �� �و�م��� �ن: دادم ادا��

... ��م ت�ز�د/ وارد �دم ��� �$�دا ��+ث $و-� ھ	�م، ھ�	رت �� �و

... "��م $� ھم از رو �رادرت $ز�د/ %7ورم �� و 	��د�� $را7 ات �و�واده

   $�ز� رو ات �و�واده د�- �وام���

  .�ذار�د ا%�رام �ن ا����ب و �وا	ت �� ���ور�د او���: /6ت �0�م �ن��

  . زدم ���د

��م �%�ل �و�م��� �دارم، رو دن��� ����� و ش�� �%�ل  ��د �ن! ؟ی#طور - 

 �وام��� …����� $<�� ����� $و-� و �م��� ھ� $���و� و ی�و رو 	��*ت زن

  . �رو "س ��م ات �و�واده و �ن ن�� ا����ب ر�در/ رو �و

  . �ود دا�" اش #�ره ���م در ی����ور

  .... $	�د/ ن�ھ� ��.... �ورا -

  .�4م�� ��و�ش دارم $	�د/ ن�ھ� �� -
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 ��رج ھ� م�	 یرو ���ر از ���ن �د��ر ھ� �ت. آوردم در %ر�ت �� را آر��

�ن ��),� ی�را ��0م. د��� �ود 	�ت و /ر�ت را م���زو. �د�د��� او از /ر

�$ ���ردم $� %س ش���زو و ا� ����ش �س از را ��و�ت. �ود ده�.  

��دم�ا	.  

�ن وم -.  

 ا� ����م د	�ش، درد��ک ���0 و ���ظره ر�? ���ر �� ���ودآ/�ه وا��ش در 

  ./ر�ت ��),� 	�ز ی �د�� از

 �ود ش���� د#	ب و آ��� ط<م دن�#� ذت از �� ام ��� و د��و	 �را

 �ن دم،��� را د�	6 یھ� !�	را� �� 	ل ون�و �ر�ورد ی)دا �ن..... �,�4

  رش�د د	ت و �رد %,*� ��رم دور �� را د	�ش. دم��� را �4	�ن ی)دا

�و��ه یا ��;�� +رض در ا��ظ�رش از دور ��و��ش. /ر�ت -رار 	رم "�ت 

�� 0�����م � �ه �داد ا��زه. �ود �ده ل���د ��ر��ن و ف�ط $� .�� 	6�$ 
�ردم $� � �ه ره�� اش �ردا�� راھن�" !��زد ی"ودھ� و ��ر �� �ده %�س .

  .�4	ت... �ن 	ل ون�و �ن، 	�ز

��	6م -�.  

 در. آرام $,�� /6ت، آرام�%$ ��  ا%	�س /و�م یرو را /ر�ش ی�6	�� 

 یرو را د	�م دو ھر �ف. �4	ت... �ن 	ل ون�و �ن، 	�ز. �ردم $�
�ر ��. دادم -رار اش ���	 ی -6	� �%4م +07ت�� �ن از ����4 ���ر ن�

�,(���� ��1 را 	رم. /ر�ت � ی -6	�. �دم ره�� #����ش �� و%�ت �� و /ر
. دا�ت ف��و) -��ل ر�? و ب�+� $%	... #����ش. 	و�ت�� ام ���	

. زدم زا�و $آرا� ��. �ر/ردا�دم را 	رم و �رده �دا #����ش از را � �ھم

��  . رون�� �رو: /6�م. �ود �4	

  .�ورا -

 ��*�ض و داد ���ن وا��ش 	ر+ت �� ��رم +07ت ا� ����ش آرام �س ��

  . �د

  .��ت��� �وام��� -
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 ا��ق در. �4ردم ا+�راض و �د -دم ش�" ���� �� ����� ر	��دن ی�را ن������

 دراز ��ت یرو �ژال ���ر و �	�م �4	�� و�	ل�و و ��و�" یرو �� را

�� و �ردم $� در	ت ر�� �ژال ی�را $و-� �<د 	�+ت #��ر �� ن�ا. دم�
��ده�ا ام ���� در "�ت او�د �و	ط �ده یدار��ر و�	ل�و ��ور �� 	ور��	 

  . �دا�ت یا ���ظره ر�? و آور �<�ب ی �4�� I�ھ �ود

 #طور �4رد ف��<ر: داد ���4 ��وان�" �� را 	�ز ��ور و �د وارد 	ور��

��د ا��6ق�  .��ود �وب %�ش... $و ا

ت ا%	�س�	��م ا��ق 	�ت. �ردم $� ��رد $� ��/ر �ژال. ر  

 �� اون... و داد ت�ر�7 آ-� �� م�/�� رو ��ر یھ� $�رو� 	�ز �)ف -
���- /رون و 	�ز د	ت 	ل ون�و�.  

6�م $�و��ھ �Y�ل ��. زد�� �! رش�� ���� �� ط�-ت $� و ص�%ر �ژال / :

��م -�وش �و�م $��.  

  !�ورا -

 ھم در یا���� ��. �رد ��<��م "روا $� طور ن�ا 	ور�� دھ�ن از ���م دن���

���  .�ود داده ���4 ا��ق در �� ر

�ردا �و - L�( 0س� -رض ��ت رو �و		� 	�ز 	ت�� -رار �ن و یدار 

 �روع 	[ اون $*��و	 �7ط ھم �ردا "س ،یدار -رارداد �� �و.... �دم

 ی�دار د��د 	�ز �� ی ���� ی�را ی�د�ز �ر)ت �و... $�� ن���ر د��� و ����
�ن �4ر $��ط* و ���ر �ذار رو ?رورت "س .  

  . �دا��م ام �4	�� 	�ز �ردن ن� ز��� ی�را $�ر)� �ن

  .�4	ت رو 	�زم: /6�م

 و �%	وس یھ� �و-ف ش�زد��� �! �ن�� و �ود �ده ن�	�  �ژال #���ن
  . �د�� ده�د آ��4ر

�م رو دم �4	ت، رو 	�زم -	4�.  

  

��د�ا ���رم و �د ا��ق وارد 	ور��	 .  
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��	6م: /6ت ب ر�ز�.  

��	6م ��م -�.  

�رد �س را ام ���� �و��ه $%ظ�� ی�را و $آرا� ��  .  

���	ت؟ 	�زت: د�"ر	!  

����ژال ی �	�� ی",��4 �� زدم زل و ��رده ھم �� را م�  

  .ا��ق $4� اون ی�و -

 ,��و	 �دن �� پ،�����ز �دن ��ز. �4ردم $�و�� در �دن ��ز ی)دا �� و 

 -دم �م ی)دا در، �دن �	�� پ،�ز �دن �	�� �ود، ام �4	�� 	�ز �� یا

 یھ� ب. دم��� رون�� �ژال دھ�ن از آھ	�� را ر�� $�� ی ����. ش�ھ�
�و#! � ا+�راض ی ����� �� �د �	�� و ��ز ��ر #�د را ر� ش $)ور

  .د�رز ش�ھ� ",! و آورد در �ود از $����6و� ی)دا

  رون؟�� م��ر ��م ھم �� �$�� 	� یدار دو	ت: د�"ر	 

�ردم � �ھش! �$�� 	� در�وا	�ش؛ از �� ر�ت، ��1 	ر+ت �� م�ا�روھ� .  

 ن�ا و �و و �ن: �رد ا��ره �ژال �� آ�ر در و �ن �� �<د �ودش، �� اول
  �و� ,�

 	ر �;�ت +0�ت ��. �ود $�Y�, -��ل ����د�". زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د

  .دادم ��4ن

 	4وت در 	ور�� و زد�� #رت اش $)ور� و $طو	 $)�د درون �ژال

�ژال �� $)�% �ورا �ن،. �ورد�� 	�1د %ن در $�و�, 	ور�� و $)��	 

 ��ن ی ���واده �زا�" 	�6رش ���ظر و ��	�� ر	�وران �,وغ �	��� و �زرگ

  . �ود ی�)ور -��ل ر�? ی %ظ�! م��ود

  . �ود ھم ن������ ��ش: /6�م

 ز��ن �ر را ��,� ن�ا ��ن �ن�� ب�?ر و ب�+� 	4وت �4	�ن ی�را �*ط

  . آوردم

  .دا�ت -رار: /6ت و �رد �ن ��و�� $آرا� �� را � �ھش
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  . ر�ت ��1 او #���ن %ر�ت $آرا� ھ��ن �� م�ا�روھ�

-1��� او. ��  ��� �ن �� $%	 �� $و �"ر	م رو $�)و) 	وال ن�ا د���� ا%

��  !�دا���؟ -رار ����� �� 

  $ھ	� $��ھو� د��ر �و: /ر�ت �4ل ش���� یرو �$��� د�دان ���د 

  ! �ن ی�دا اوه -

��4ن طرف دو �� ید�ا� �� ی ����� �� ی	ر و #ر���ده %د-� در را #����م 

  .دادم

 از �ن: �دم ل����� �,و �� رو $�� و داده ���4 ��*�ب ی �� �� را #� �م

  . ��� ی �رادرزاده اون �����،... $و دارم دو	�ش �د،�� �و�م ن������

  . ر�ت ��1 $�ر� �� ش�ھ� ���� 

 و ���5 �رد �� اون #ون رم��  رو �رادرم ی�,و ��ش �دا��� ا��ظ�ر �ن از -
  . ره��  م��)� د��� �ودش

�ن ی�را ی�رد I�ھ 	�ل و 	ن اون ی�و -�� ی ا�دازه �� م��)� /ر��$ X�� 

  .	ت��

  .ر�ت ��1 ش�ا�روھ�

 د��� �ن و ر�د�/ $� م��)� $ا%	�	 $,�� ھ� اون �� �ود ن�ا ��ظورم.. �ب -
��م ���4ون .  

  .�ود $ا%	�	 ھم �و �)��م -

 -�ل %ظ�ت �� 	���*� -��ل ا)0 ��,� ن�ا آوردن ز��ن �ر و-ت �0�ش ت��د 

�� و ��ود��و7 �� ی�ز�� �ن م��)� از ��ظورش ا�L وال و	46ر و � 

  .زد�� %رف او�د �ورد در. �دا�ت

 : داد ادا�� 

  . ���و� �رد اون-

  .$�4�� د��ع دو	�ت از یدار -
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��ھو "ر #�د �� �رد �� و دو	��� #ون آره: /6ت و زد #� �ل را 	س �� آ?�

  از $آد� ھر �ورد در �ن... �وب

��م $�� ا	��6ده ��,� ن�ا   . داره رو �-�ش� او�د $و

  .دادم ��4ن �;�ت +0�ت �� ی	ر

�� در	��! �؟�# �و7وع "س $�وا�* �ظرم �� ا/� - �� 	�زت �دن �4	

��,$ ����   . دار�د ی��ر�� ت�اھ� آد���... $و

 دا�" ذھ�م !���ر ا+��ق در را �ود ی�� �4	�� 	ل ون�و �ودم داده ا��زه

�رد !��زد و رو�ن او ی�را را راه 	ور�� و ��د !  

  .	ت�� 	�زم �4	�ن �و7وع: /6�م

�� ���  .�د�ز �ود، درد��ک 	�زم �4	�ن ا

 �,و �� $�� و /ذا�ت ��*��ش �ر +�ود ز�� یرو را د	�ش دو ھر 	�ق

���  . دم�� /وش: �د ل��

���  . دم��� ھم یرو را م�

��م ل���د ���م �� رو او�د و �ودم $ز�د/ �وا	�م $�� - .  

  !یدار دو	�ش �و -

 را 	ور�� ن�ا �ن. آورد ز��ن �ر ط�ت�� $#��� و ی��ر ���د �� را اش ��,�

  !�ود ر��د و ی�د 	ور��. �����م���

  .ره�� ش�" �وب ن��  �� او�7ع ر	��� �ظر ��: /6�م

  . �د 	�1دش �وردن ��5ول و ا�دا�ت ��1 ����

 ������� طور ن�ا �� ��4�� ��را%�ت او�د �ورد در زدن %رف ا�*در: د�"ر	

  ! ؟ید�� ر���5 رو )%�ت �و7وع

  . "�	�ش ی�را ا��ظ�ر �� �ود ���ل 	وال !� ن�ا

  .��4�� ��را%�م: /6�م

  #را؟ -
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�4ر او���... ط��را ن�ا ی�و %دا-ل ر�د�"ذ $�� رو �ن اش �و�واده - �$ 
�ردم �راب رو "	ر�ون و �$ز���و $ز�د/ �ن ���د �� در	�� �$�ورا �� 

 و +�وش د��ر! �؟�� ھ�	رش و... �د �دا ھ�	رش از �ن ��طر �� او�د
 د�ون��د ط��را �� �� م�دار ز��ن �� �ز�� دو ھر ��... �رادرش زن �واھر

 �ن... و ر�د��"ذ رو "	ر�ون ط0ق د��� ھم او�د ی �و�واده $%� م،���� ���ر

  .���م دا	��ن ن�ا $�دھ آدم �وام���

�ر	و آدم �و -$� ���	$ .  

 �� ن�ا... $و ھ	�م �$�ر	و آدم د��� دو�م،���: دادم ��4ن طرف دو �� ی	ر
�(�  .او�د ی�را ھم �ن ی�را ھم و در	�� و +�-��0 م�

  !یر��  م��)� ھم اون ی�� �� یداد ا��زه �ودت �� �و -

  . �ود $ا%	�	 ���0 ��-7 ن�ا �ورد در اون م��)� #ون... آره - 

  ؟$# %�1: /6ت

  .$#�ھ -

 ��ن�/6� و �ن�� یا *��د- #�د یا و-�6 �ژال ?ر?ر و 	�6ر���ن دن�ر	 �� 

 دادن %ر�ت �� �ن و /ذا�ت دھ�ن �� را ش��زا�" از ��4 !� او. �د ��د�ا

�ردم 	��ت را �ژال $)�د .  

  ... �وام�� )�د-��� �واب ��: /6ت

  .�ود �0�ش �� �;�ت �واب 	رم %ر�ت

�و - ��  ؟ی�4رد رد رو او�د 	وار ��ز �رد اون ��طر �� 

��4ن �  !$��ز? ��ران. �ردم )�ف ��ر و �ورده $	�

..... و ی�د �ش���� 	وار �� دم�د: داد ادا�� را �0�ش �و��ھم، ی و-�6 ��

  �رد اون ��طر �� ��م �ط�Jن د���

���ر رو دو	�م �  .$�ذا�

��4 را �6	م �4� I�ھ �رد اون …�� �*ط �رد اون: /6�م و داده رون�� 
  .�داره �� ی را�ط� �دن �راب �� $ار���ط
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�رده؟ �راب رو ��� ی را�ط� $# -   

 ن�ا از ��ر�� $�� دا��م �ز�� وا-<� �ن. �ردم �	�� و ��ز را ا� ����م $+)�
 ی -6	� $��	� . �دا�ت �ن %�ل از $در� 	ور�� و رم��  ��),� �و7وع

  ......ام ���	

�� �4� در �وام���... و �ودش یھ� ا����ب: /6�م و زده #�3 م��زا�" 

�ن ��و�ش "س �ز�م %رف �وردش .  

 �ن د	ت 	�ت �ط�ا%� �� و $آرا� �� ز�� یرو! دم�د را د	�ش %ر�ت �ن

. آ�د $�� �و�م ا)0 � �ھش یا���� ید	وز %س دن�د از. �رد $� %ر�ت

. م��رد $� )%�ت او�د �ورد در د���� �ود، �ن ا1ن �د %�ل �*)ر او �ود

  .دادم ��4ن را اش $)�د و �ر/ردا�ده �ژال 	�ت را 	رم

   دوازدھم ��ش

 م،��د دار�� �واب از در ز�3 ی)دا �� )�L *��د- ده و ھ6ت 	�+ت! �ژال

��د ھم یرو زود $,�� �وا��ودش و ن�	�  ی",��4� ��رج ا��ق از �ن و ا

 و ده�"ر ر�3 $)ور� و روزه #�د ش�ر �� �� �ود، در "�ت ن�ر%	�ا�. �دم
����#$ �� $� ش���� �� را اش $درو� $آ�6�  و $����"ر ���م و7وح �� 
 ��. دھد $"�	� ام $"ر	 ا%وال و 	0م �� �� آن $� �د، وارد. /ذا�ت

�رد "ر ر�� آب از را �!�	 ���ر وان� و ر�ت آ�"ز����.  

  !دم��� را ش�ھ� د�دان �� وان� �ر�ورد ی)دا و دم�د را د	���ش رزش �ن

��ده؟ $ا��6-.... ن�ر%	�ا� -�   ا

 و آھ	��"  ��"  ی �,�� 	ر، %ر�ت �� ھ�ز��ن $طو�1 ر���Y �� و �رد � �ھم
 #�د ی�را و /ذا�ت ��وان�" یرو را وان�. �د ��رج ش���� �ن�� از رزان

�م �,و. �د ره�� آن �� ��;��� �6س. 	��دم�ا �*��,ش ��وان�"  ر�د 	�ت. ر

�+�*$ �� و ����6وم ی �,�� #�د ب ر�ز. ��رد ھم �� را ش�ھ� ",! و د�
  آورد ز��ن �ر /�3

 $� )ورت ھ��ن �� �ود، -�طH و �)�م زد #����م ��و�� � �ھش $و-� و
  . ر�3

  .�ر�ش $�..... �ن %�7ر رو �#�: /6ت
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 �ر در را �د�م �ل �د %س و آ�د و�ود �� ام ���	 ی -6	� در ف�7< $رز� 

  . /ر�ت

���؟: /6�م  

  . �د �	�� و ��ز اش $��� یھ� "ره 

  . �دم ��درش و "در ل��%و �وام��! ���؟ -

  !ا%�*م؟ ا�*در �ن -

 )�L ����ش: /6ت! ��درش؟ و "در. �رد �دا #����م از 	ر+ت �� را � �ھش

  .�دم ,ش��%و د��� ا����� �#�... �و�� �ر/��� ز�ش. زد ز�3

���م ��   ��م م��)� و �ده ره�� �رادرم و�ود $آ�6�. ����م $��- ا%�ق /ر

 	�ت و داده ��4ن 	ر. �دا�ت $�و� %�ل آھو ����ن ی دردا�� ز�+ز "	ر

�م ا��ق� �� ف�� درون د-ت �� و �رده �� یا +�,� I�ھ �دون را ش���	��. ر

��ر�� $� و $��� ��ر ن�ا ی�را ی�د�ز ھ�وز. �ردم +وض را "و�4ش. دادم 

 را ��ر ن�ا اش ��/ر ی)دا �ردن �,�د �دون �وا�	�م $�  %دا-ل $و �ودم

�رد ��ز را ش�ھ� #�م ?ر?ر �� ش���	�� ض��<و و-ت. دھم ا���م .

 �� را اش ����. �ود �ده ره�� �ژال �� و 	��ده�ا #�ر#وب �ن�� ن�ر%	�ا�

0�س ی �ده ��! و ده��و� آب��ردم آ��ده ��! ر�� -��ق دو و .  

�ردم +وض رو "و�4ش: /6�م  ...�� ��ش... و ���� دار��  ��د 	�+ت م�� 

�رم از �ن �ده ز�ر )ور�ش "و	ت ��،�� ��وم داره ��4ش ر��. �ده ر�� 

�رم �راش � و �����ش ��... $و زدم �راش �ودم ی ���ده �رطوب 

  . ا	ت آ��ده... و ره��  ��)وص

 را اش $)�د و ا�دا�ت دو�ش یرو را ف�� �,�د ��د. داد ��4ن 	ر �*ط

  .�ود �ده ره�� �ژال �� ھ�وز. �ردا�ت

  ........ ��� �وا	ت و-ت ھر... � و ����ش و ����ن �� -

�ردم اش �در-� در دم ��. �د ��رج ا��ق از و �رد "�ت �ن �� �0�م �ن�� .

�  .ر�ت و �رد � �ه �ژال �� �*ط �زد، $%ر
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�م �,���ر �ودم �� *��د- ده� او�د �� ���س ی�را �م��)� از ���1ره �� ر

��ت ی ��. �دم �ط�Jن �� ��ردم؛ را ھ� �وق ی)دا �	�� #���ن �� و ��	

  ... دو، !،�

  . �ورا -

�رد رو و ر�ز را دم ش�)دا ی����ور -.  

  . 	0م -

��4رم $,��..... دم ز�+ز 	0م: /6ت ��ده ��� ��  ... زن 

6�م �0م در آرا�ش و $�4وا��� %6ظ �� و ��رده ھم �� را م�",��4/ :

 �ود ن�ر%	�ا� �رادرم �ورد در 	وال ��..... �دم �زا%م ��م $� $+ذر�واھ

�� $طو�1 	4وت از را ید���ا� �ن. دادم /وش د-ت �� و �ده 	��ت... 
  !دم����� و7وع �� �ط  ر�د 	�ت

��: /6ت ��ون در ھ	�م �ن ا�  . �د�

 �ر �ژال: دم�"ر	. �د ��رده -,�م. ر�د  و $ر	� /ر��، از $�� �$)دا

 �ده؟ �وب دو��ره زن اون و ن�ر%	�ا� ی را�ط� ��درش؟ ش�"  رده��

... ��درش و "در ش�" �ر�ش�� /6ت... �رد رو �ژال و او�د ن�ر%	�ا� ا�روز

�رد $� � �ه �#� �� ی�ور �� �� و ن�ر%	�ا� �ر/��ن... � را�م �ن �ب... 
 ی�را ھم �� �ر� ����ون و �ده �دا و ����� و +�رف ی�را ھم �� زن اون
�ژال �# -�6���؟�� داره $ا��  

 �� �و�,م ی "رو�ده �ورد در �دارم ا��زه �ن: /6ت یا ��;�� #�د $�Y�, از �<د 

	���م )%�ت $.  

  

  . او�د: �وا�دم را ���ش رت�% ��

  .د��"ر	 	وال �ود�ون از �ورد ن�ا در ���ره: /6ت

  !�$رزا�� او�د: آوردم ز��ن �ر را ���ش -رار $� و $+)� 

�و... �دا�ت یا ����� ا�� ی�رد "���ن رو �	�Jل $,�� �ن از �%��ظت ی�را 

  �ده؟ $� ل��%و رو �#� -راره ن�ر%	�ا� $دو���
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�رد �<,ل .  

  ... و � را�م وا-<� �ن: /6�م

  ... �زو �م��و�, ی "رو�ده �� �ر�وط �	�Jل: /6ت

  .�دا��م اش ��,� ���م دن��� �� ی�ز��

  .ل�و� ���ب ��ش �وش ھ� "رو�ده �� -

  .....�ورا: �وا�د را ���م ار���ط -طH از -�ل 

  .�دم ���ظر $�0� I�ھ $�

 �واھر �و: /6ت $طو�1 یر���Y �� و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش 

 �را%ل �ردن $ط %�ل در او��� $دو��� �� طور ھ�ون... و $ھ	� �و�,م

 ھ�	ر�ون.. ��� $�� طول $,�� �و7وع ن�ا و ھ	��د، ط0-�ون $-��و�

�� ن�ا... و �رده ���*ل �رادرت �� رو �ژال ���ل %��7ت ...��J�ط�ن��ر در � 

�  .�دار�د د��ر�ون �ورد در $��) م��)� I�ھ �رادر�ون �� د�ھ	

�,��ت آن �و�� ��. �ردم ��4ر ب ر�ز �<د و 	4وت ��;�� #�د ,�"  �;ل ید�

 �ظر از"  �� د�ھ	� �ن��ر در �ط���J"  ��.... " $دو��� �� طور ھ�ون

 در ھ�	ردو�ش و �رادرم ط0ق ی "رو�ده �ورد در $اط0+�� و %ر���ش

�  .�ود /6��... ا�� �ود �داده -رار �رم�ا�

��	6م 	�زت ���ت: /6ت � .  

  . دم��� اش ��,� از یا ز�ز�� �*ط

���  ......... �رام ��ود 1زم: /6�م و ده��� ھم یرو را م�

  م؟��� )%�ت ھم �� ���� و... �ود 1زم -

  .�د ��*�ض م�"� دو ھر 	�ق +07ت

�م رو �م��)� �ن -�  . /ر

   ؟$	�د/ ن�ھ� ��: د�"ر	

�ن �)ور یطور ن�ا �و -   

  .���م دا��� ا��4رت از در	ت �)ور �� �ده ا��زه و �زن %رف -
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  .�ود درد��ک ام ���	 ی -6	� 

  . دارم �0س..... �رم د���: /6�م 

��م ��ر $# �ن �ورا - ��  ���؟ در	ت �ون ��ن او�7ع 

�� را �دا��م را ���� $���رھ �داد، �واب را ,ش��و��. �دم ���ظر و /ر�  ./ر

  .�م�� ا1ن ن�ھ� -

  

  . .�ود ����� ی زده ��ن�ھ ی)دا

  ! 	0م: /6�م

�م $� راه  ��د ی *��د- �� �� �ن... 	0م: د���د�  .ا

���؟ -  

  ./6ت ن������ ؟ی�دار �0س ا�روز � � -

 ���  !�ود /6�� ن������ �� ا

  . دارم �0س -

�ردم ف��<ر �و� ,ت ���ون اون از ا�*در.... آم $� +�رف ��: /6ت �� 

  . ����� ھم رو $��� �� ر	و�� $� رو �ن �ودش �ده، +��*ش +�رف

��0� ن�#� ن�ا ی را�ط� و�ود ا%���ل درک ی�را �����. زدم #�3 م��وھ� �� 
 را ار���ط زود �� ر�د +�رف ا�� �ود 	�ده �وزاد، آن و �ودش �ن�� ق�+�

  ! �د�� "� �� ?و?�... �<د و �رد $� درک

  .�ون �و�� ر�ت $� $� -

  ! ؟$# -

  .د�"ر	 �د��ر ��

 ����ت ی  �� ھم ا1ن..... �ود ���ون �� �*ط اون: /6�م و �ده �� ���� $

��  "  ا%���1... " �����ش... و ���� ش�" اش، �و�� �ر/�

 "1���  . آوردم ز��ن �ر ����4 ی)دا ن��ر آھ	�� �� را" ا%
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 روز �� ����... ���� ��3 �راش دم..... �ود $/و/و $,��..... ف�% #�-

  .���م �واظ�ش $%	�� دم�� -ول ����، �� ���ون ی��وا �����ش از

���	ت؟ �����ت: /6�م    

  . ا��-ش �و: �رد �4ث یا %ظ�

��م؟ )%�ت ��ھ�ش ���� -  

  ���؟ ی �و�� �م�� �ن ����... آره -

  . �دا�ت -�ل ��;�� #�د )%�ت �و7وع $ار���ط I�ھ �,��	ش %ن 

  �ده؟ یز�#: دم�"ر	

  .��ده $#�ھ... $#�ھ... ام - 

   �����؟ -

 ش�� 	�+ت �*ط �دارم ��ر �ن... $و ���� �ده یز�# �� د���... �ب -
L�( �� �� ت ید+وا	و در ��	د ھم �� $%��  . ر�ت ���� �<د و دا�

�� �ود یا �وده�� یدوار�ا� �ژال �� $ر�ط ��ن�د+وا و �%ث ل�د �� �دا�

  .���د

  .����ن �� �ده رو $/و� -

  

�� ی)دا �<د %ظ� #�د�  . دم��� را دا� ی /ر

  .	0م -

  �و��؟ او�7ع: دم�"ر	

  ؟ی#طور �و �و��، ز�# ھ��... آره -

  ��	ت؟ اون ����� - 

  .آره -

- �$ �� ...  
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 ؟ی�رد آ��ده )�%��� +�رف ی�را �����: دم��� را ش�)دا $�و��ھ ���ل ��
  م�دار )�%��� �04ت �#�ل� ی�و

6�م ا��ق در ����� %7ور +دم از ��ن�اط� و در �دن �	�� دن��� ��/ :�� 

  د؟��رد د+وا ھم �� �ژال ��طر

  .�و�� $,�� �و��،... ���ا ا	�ش "س! �ژال -

�م ده���د را �0�ش ی ط<�� �  ./ر

  . ر�د�/ $� ط0ق ھم از دارن: /6�م 

   وا-<�؟ ؟$#: زد داد

  .��ود ده�"و� $�	 �ر %�ش ی��د �<د و �<�ب اول ی %ظ�

 رو �#� و او�د ا�روز ن�ر%	�ا� و �رده وا/ذار رو �ژال %��7ت: دادم ادا��

  .� را�م $,�� �ن �ود ی�ور �� �رد،

��� از �و - ���  ؟ید�

   داد؟ $� ت�اھ� ھم �ژال �� 

  . ,ش�و� ق�طر از -

  !در	��؟  �،�د �<روف او�د آ-� ھ�ون -

   �رد؟ ��� رو �#� $دو��� �و: /6�م و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م 

  .�دو�م ��� از ��، -

 �واد�� ��� ا1ن داره، /��ه �#� اون... � را�م �ن �زن، %رف ن�ر%	�ا� �� -

   ��ر�ش؟

  .�ود�� /ل د	�� �داره، $ر�ط I�ھ �� �� -

  . ا	ت �#� �� �*ط اون.. �دا - 

  ؟یدار یا��ظ�ر #� �ن از �و! �ورا: �وا�د را ���م "وز��د ��

��4ن دا��م؟ یا��ظ�ر #� دا� از �ن. د�"ر	 ی�د  �  .�وردم $	�
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 �6�م�� �وب $,�� "س ��درم �� �ن /��ھ�، $� ی �#� �� اون: داد ادا��

 زن �� ی �#� ی�دا رو ����� و +�رف آرا�ش و �و�� ش�آ	� �ن... $و

 از $در� I�ھ �و... �رده ���ود رو م�ز�د/ �� $ز� ھم و اون ��م، $��  ��د

��... $�6���� $#�ھ �و... از دم��� �دت ن�ا �ن �� $+ذا� � زن �� $و-

�وان $���� ����4ر ���م را%ت $,�� و �د�� زن �� ،ی�دار رو �ش در و دن� 

 و-ت I�ھ دوارم�ا� �ورا، داره درد ��ت��. ��� �ودش ی�را رو �ردت ذ�ر و

 درد و +ذاب �� روز �� ���1ره �رد�� ن�ر%	�ا� ا/�... ا�� $��4 اش ��ر��

 ذره روز، ھر 	وزو�د، رو -,�م زن اون... $و او�دم $� ���ر داد�ش ازد	ت

 �ن ا�� ��دا��� دو	ت و ���ز و �<)وم ی �#� �� �ژال. داد ام ����4 ذره،

 �� -راره ن�ر%	�ا� �داره $��اھ� �رام و �دارم م�ز�د/ ی�و رو %7ورش �%�ل

��ر $# اش �#� ،��� ����د، دور �� $ز�د/ از �#� اون و زن اون �� ن�ھ� 

� �ن ی�را �ون �وا�واده ���ر �ر/رده �وھرم �� ن�ھ�����.  

  

 و�ودم، +�ق از -,�م، �� از. �ردم -طH را ار���ط. د�رز $� و-�6 $� ��م ���م

�,��ت �� �� یدرد ���م �� �4ل درو�م در طو��ن !� 	ر+ت �� دا�� �ود /ر

 ھر 	وزا�دم، را -,�ش! �ردم؟ #� او�د $ز�د/ زن �� �ن. دم��� �د��ر را

  .دادم اش ����4 ذره، ذره روز،

  

�� $*��و	 �� ل���د �*��,م ��?ذ یرو �ت آ�ر�ن و ھ� م�	 یرو آر�� دن�
 و �	�م $*��و	 ا��داد در 	4وت �� ھ�ز��ن را م�",��4. د�#�" ��7 در و �د
 #�م �ورد، $� در �� �� $�4وا��� و ��ظم 7ر��ت ی)دا �� �<د و ��;�� #�د

. �ود در "�ت $��ز? ��ران. �دم �,�د �� از و ده��� $*�+� �6س. �ردم ��ز

 و داده -رار ��ور درون %و),� و د-ت �� را او�د $+ذر�واھ ی ��ھد 	�زم،
�� -رار ام، $د	� ف�� �ردا��ن �� ھ�ز��ن� ا��ق از در، #�ر#وب ���ر /ر

  �دم ��رج

F�" ���� +ت�	د- "��زده و �زده� ��* L�( �� ران��س $��ز? ����م �. /ر

  . دارد ��),� ام ���� �� *��د- !� �*ط /6ت و �رد �ر-رار را ار���ط
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 ا	��6ده $�و� �� ازش ،یدار �ر)ت �� �و... �� زدم ز�3 �*ط.... ���: /6�م

�� یا �ر���� 	ت�� -رار.. �ن �� ا��6ق ی�رد م���ظ �ودت ی�را ش�" ی ھ6

������ .  

   �؟�# �ر���� � و ��م "س... ����: /6ت

  .ر�ت ��1 م�ھ� ����

  . �ن �ظر �,ب ی�را �ر)�� �� ن�ا... 	ت�� ��ر در یا �ر���� I�ھ -

 زدم %دس. �د �,�د در ز�3 ی)دا �<د ی *��د- 	ت��. �ردم -طH را ار���ط و

 د	�� �زرگ ی���د �� ا�دام 1?ر �وان �رد ا�� ���د در "�ت $��ز? ��ران

���د ھ��ن �� و داد د	�م �� را ��6ش و $)ور� یھ� /ل از ���ز و �و#! یا 

  . �د دور

 را %�م. م�دا�� یا *��د- #�د ی/6� و و /ر�ت ���س ظ�ر !��زد ��<�

 ز�آ� ت��و�* �7ط از ش��را. �رد 	وال آ�وز� �ه در ��رم از و د�"ر	
�ردم ف��<ر ھ6��، طول در 	[ آن $*��و	 از $��� .���� L�( "�داد �5م 

 آ�وز� �ه �� �را �د �واھد �و�%�ل و ا	ت 	��ده�ا 	�����ن در �*��ل

�0�ش %ن در ید	�ور I�ھ �دون و �ود���� در�وا	ت !�. ��د $ھ�راھ .

�م�"ذ� 	وار $و-�. ���د ���ظر ���ل ی)�ور در *��د- "�F و 	ت�� او و ر

 در $طو�1 ا��ظ�ر ن�ا ��طر �� $����ر�7 از یا ����� I�ھ �دم، ,ش�ا�و��

 $� �5م�" ����4� روز ���م در. دم��د �د�ش %ر��ت و )دا �ن #�ره، %�ت
 #! دا�ت، درد �<ده $�� و �ود ��ورده )�%��� د،�"ر	 را %�م �ر	��د،

 �� �ود، $+)��� $�� و �ورده �ر/�ت ��ش����ر از $4� $و��,�� )د #�د

� ی ا�دازه �� �ود ��وا�	�� ھم 	ر "�ت ���س #�د ��طر��ذت ��ھ�رش از $ 

�,ت از *�� !� دا��ن ی�را /6ت ��رد،� را ���ش ی �,	� ا	ت %�7ر �ن 

�,ت ش��را دادم -ول اون �� #طور ��دم ��و��... �ن و ��د رھ�� در	ت 

�ن ی�را ر��	 در /6ت. آ�د د�م�د �� ظ�ر از �<د دو���� �رد؛ �واھم� �� ر

 /,��. ا	ت آ�ده زرد ی/,�� �و#! ی د	�� آن دادن ی�را �*ط و �وده �,	�

 +*ب +*ب /�م دو زد، ���د �د، ره�� #����م �� *��د- #�د داد، د	�م �� را

�� یا #�ره یرو �� ی�,ز یدرھ� و �د آ	��	ور 	وار و د،�#ر� ر�ت،	� 

 ی�را. ا	ت ��م "��ن ��5ول /6ت و /ر�ت ���س �ب آ�ر ���� 	�. �د�د
���� 	س ی ��	�" !�� 	س �ورد در م،�زد %رف *��د- 	ت�� �وا	ت 
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،���ن "�	� #��ر����. ش�?ذا �ور ط<م و -�رچ �وع ن����ر �رغ، ی�و /ر

�م�"ذ �ن و �رد د+و�م �ب "������ ��م ی�را� #*در �� �ود %وا	م. ر

�ش��,���د $� ا����ب د-ت �� را  .F�" ���� ده ?روب��س %�7ر، و آ�� 

 ی���د ��. �ردم ��ز را در. زد در �� زدم�� 	�ز �رده، ش�آرا و ده�"و�
 �ه�	 ی �ردا�� راھن�" ره،�� $طو	 �,وار و �ت. �ود 	��ده�ا �*��,م ��ر�3

 I�ھ �دون /ر�ت، 	��م را 	�ک. -ر�ز ر�3 �� �و#! �$�*وا 	�ک !� و
�0� /ران ی ��ھد ا��ظ�ر. �04ت. �ردم � �ه دا�,ش �� ی����4و ��. $

-�� �ده ده�#�" �4ل $-,� یھ� �04ت از ی�د�ز �<داد دن�د $و �دا��م $�

  .�ود ���ظره ر�? $,�� -ر�ز $و����آو� رو�ش در

  ..�� م���ر �ود�ون �� رو ات ��ھد م��و� $�: /6ت

  .اش ھ��... �ود�� ی�را: /6�م و داده ��4ن طرف دو �� ی	ر و 

�%ت -)دم. دم�د را ش�",��4 ف�ظر رزش �ن.  ;Y� $و ��ود او دادن -رار ر�
  .دادم ا����ش �,�� 	� ن�ھ� �� د�ر	 $� �ظر ��

  

���ر -�  د؟�د�� ا

 ش���زو از $آرا� �� � �ھم ر�ت، ��1 �رم م�ا�روھ�. /ر�ت 	��م را ش���زو
 -6ل را در و ���وش را ھ� #راغ /ذا��م، یورود در ���ر را 	�ک �د، �دا

�ردم .�� �� یرو را ا� ����م و �رده رد ش���زو "�ت از را د	�م �Y�ل $
 و �%4م +07ت ��ود، ��ر�� �س و ���ر �� ی�ز��. دادم -رار د	�ش 	�ق

�ردم $� %س را -در���دش !  

���  .دم��ر ی�د�ز �ت�- /رون یھ� ��ھد �ن: /6ت و داد ���ر را ھ�4ف ی د

 I�ھ. �*��,ش ی �	�� در �� �ود زده زل. �ردم � �ھش #�م ی /و�� از
��� $ر�ط �ن �� او $ز�د/ $-�, یز���. �دا��م �و7وع ن�ا دا�	�ن ی�را $,�

�� د�دان �� را �م ی /و��. �رد�د $�� دا�"� 	�ق �و��ه یا %ظ� ی�را و /ر

  .�د ا�*��ض د#�ر را	�م ی"�

�ر	م��� �ت�- /رون یھ� ��ھد د��ر از �ن: داد ادا�� .  
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�%ت رو �ن یطور ن�ا $�و� $��: ر�ت ��1 $�ر� �� م�ھ� ����  ;Y� -رار ر�

  .ی�د

�� ش���� ی /و�� $ �� 1�� ���  .�د ل��

��م +�ل ���6وت دارم -)د و $���6و� دو�م��... دو�م�� - .  

 زده زل رو�رو �� ھ�وز او و �ردم $� � �ھش #�م ی /و�� از ھ�وز �ن

�ردم !���ر را #����م. �ود.  

  .�ده �واب ھم $,�� �ردن +�ل ���6وت د��� -

   ؟$�ط��J: /ر�ت +�ق ���دش 

  .�ود آ�ده �و�م �04��� آن د��ر ی ده�ا از

  .د��� -

�ردم �دا ر�ش م�� از را � �ھم و �د ��و-ف آ	��	ور .  

�رد�د $� ��<4س و7وح �� را ��ن��)ور �راق ی�,ز یدرھ�. آ�د ��د �6	م .

  .داد ی��ر�� +�ق ���دش �� ھم ��ز او و ��	ت م�ا�روھ� �ن�� ی�%و ا�م

: د�"ر	 !،��زد $,�� /و�م، ���ر $�رو� یا ���� در �� دن�ر	 از -�ل 

   ؟$�� $را��د/ یدار دو	ت

 ��1 ا�رو. �ردم � �ھش م��	�*. �ود �ده "�رک ھ� ",� �*��ل در	ت ��زش

�رد $� � �ھم �ق�ا�� �� و داده.  

�� �*��,ش را د	�م �ف� I�ھ ھ�#��ن ا��... دارم �����/واھ: /6�م و /ر
��م $�� -�ول �ت���� و �ودت �� دن�ر	 )د�� -��ل در رو $���	Jو .  

Jو	�F ف را��ردم، �رک را 	�����ن او از -�ل �وق �� و /ذا�ت د	�م  

  .دا�ت $�و� %س ل�ا�و�� ن�ا �� $را��د/

 $� $�و� $,�� ی�و. �ردم ت�ھدا �,و �� را ل�ا�و�� و ده��� $*�+� �6س 
  .  ر�د ق�+� �6س !�. داد

  آدرس؟: دم�"ر	

  . ���ل #�ران -
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 !� دو��ره و �دم $ا), ���ن�� وارد و داده ��4ن �;�ت +0�ت �� ی	ر
 و �د�� �ر�وط او +طر �� �وب ی�و و آن از $���. دم��� ق�+� �6س
  .د�ر	 $� ���م �� ھ� $)�د رو�ش از م��	�*  ر�د $���

 رو ی�د�ز $,�� یا�رژ /ذا��م، 	ر "�ت رو $�,و? $%	�� ی ھ6��: /6ت 

�ردن %ل ی"� � دو �دن ���ور... او�د�د ش�" د���� ا)0 �� /ذا��م $��04

 $� طول ��ه ن�#�د ��را�ش �� �وردم $�� 7رر $�, و ��م ا�راج رو �6ر
��� .  

�� ن�ا دا���د؟ رو �دن ا�راج ��-ت ھ� آدم اون - H��� د�رو �ون�ز�د/ درآ 

Hط- ��   ؟ی�د -رار ���ر �%ت رو ھ��ون �#� و زن و $

  . آره -

��ر ن�ا �� �و - ;Y�   ؟$/ذا�� �ون�ز�د/ یرو ی�د $,�� ر�

 و ��ن�	 $	��� و رآ1ت�� -�ل ��ه #�د از ��ر/�ه ی�و... �رد�د $� یدزد-
 از دور �ود، ده��� $� ا�� �ردم �د�ز رو � ������ �<داد �د�د،�� /م ا�زارھ�

 و زن ی�را دم... �ردم دا�ون�" و /ذا��م ��ر ن�دور� �� #�د ��ر/رھ� #�م
 �<د... �ردم ا�را��ون �*ط و �داد��ون س�", ل��%و �� 	و�ت �ون �#�

  . �دم �ون�"�

 ره�� ر�ش م�� �� #�م ی /و�� از �و��ه یا ��;�� ی�را. ر�ت ��1 م�ا�روھ�

�� ی #�ره. �دم�  . دا�ت یا /ر

  ا�را��ون؟ از -

  . �داد��ون س�", ل��%و �� ن�ا از ��،: /6ت $�و��ھ �4ث ��

6�م/ :��   	ت؟�� ر%���� $� $

�ن �4ر $و �داره و�ود ید��رد و �! I�ھ $ھ	� $در%� زن �� ن�ا در - 

 �<د و د��د ��ر 	ر ره�� �د، ا�راج �*ط �دش ��ر +وا-ب دن�د �دون آدم اون

 �و�� ز�# ھ�� و داده ا����ش ��ر �� $و-� #ون ��4�� �4رار رو ��رش اون

��رو ن�ا �و���� ھم ��ز ��4�.  

�رده؟ ��را%�ت $,�� �و7وع ن�ا: دم�"ر	   
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���4ر �� یز�# �� دن�ر	 ی�را �و: /6ت و �د �� ���� یا $)�د یرو $ 

����4 ���ردن یدزد $و ی�ر�� د	�ش �� و $��4 رو ��0ت ���م د��� %* �� 

  . 	ت�� $���� -��ل �و7وع �ظرم

  #را؟... ید���� رو او��� �و ا�� -

  . دا��م �راش ���و� -��ل ل�د �� �ن -

�رد ا	��6ده"  �و���"  ی �,�� از او!  

  �؟�# ل�د اون و - 

  �زن دور رو $�رو� ن�او: /6ت

  !#را؟ �دا�ت، را ,ش�د �ن�� -)د 

  ؟$*��و	-

 -رار ھ� ل�ا�و�� $طو�1 )ف "�ت و �رده �م را 	ر+�م زدن دور ی�را و

�م�  . /ر

-   ل؟�د

 $د/��� ش�ھ� ب و �ود آرام اش ��ده ی)دا. �ردم � �ھش. د���د 
 ی)دا ��. دم�د $� و7وع �� #����ش در را ��ده �ن ا�� دا�ت ی�%دود

  .آوردم در %ر�ت �� را ل�ا�و�� و �رده �دا اش #�ره از را � �ھم �وق

  .�ود �وب %�م: /6ت 

  �ود؟ �ده �و�ت %�ل ��+ث $#: زدم ���د 

  ؟$�� �و7وع �ل�� $� 	ت�� -رار - 

  

�ر� -�L ��دم   . ����	�ت ��ر�� �وام��... �� �دو�م رو ,ش�د

  . ھ	ت �ن ����ت ی�را ھم یا  ��د یھ� روش -

  .دادم 	رم �� ی���)ر ��4ن و �رده رھ� �� ھ��ن را ام ی����4و ���م

   �ود؟ ی#طور ھ6�� ن�ا �ن ف��<ر... �و�J �و�ت �ب،... را	ت 	�ت: /6ت
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 ی��ر آ��� از �دام I�ھ �ود، ده��� $� $ر+,�ا� و دا� از م�ھ� یر� �"! �ژال
 آن $�#� ر�در/ را �ود �� �ود آن از �ر �و�%�ل دا�. �دا���د �ژال �ورد در

��رش ��ن $طو�1 ی/6� و ن�آ�ر �� �و�� �� و ��4د زن� درک -��ل ���0 ر

�*ط ھم $ر+,�ا� ی�و و "رس. �ود �! G	�" ش"  دا�ت�� ���ا  .">	$ 
 و "در ش�" �<,و��،"  �*ط �وا�ش ا�� ��م )%�ت ن�ر%	�ا� �ود �� �ردم

 را او �ردم $	< $%� �ن �ود،! " #طوره؟ %�ش �دو�م ��� از �ن... ��در��

��م �و7وع ن�ا ��و�� �� �ودم �� �ژال $�و� �	�ت و ازدوا�ش �ن��ر در 

 م��)� +وا-ب �ورد در �ن. ��ود دن��� %رف �رد ن�ر%	�ا� $و دارم -رار
  . زدم $�� %رف $��ز? ��ران �� �رادرم

�ر�� $,�� ��ر ن�ا... و �ده ���ل ����*ر 	[ اون $*��و	 �7ط ی��رھ� -� 

  . د��� طول ا��ظ�رم از

   �؟�# �وردش در �ظرت -

 ��ش �� ھم �ن �� ن�ا ��طر �� ��... دارم دو	�ش $,��: /6�م ���د ��

  . �و�� و ی-و $*��و	 �� اون �ودم، ازش 4$��و#

  .را	ت 	�ت دوازدھم ی �و#� �<د... را	ت %�1... و #پ... �و�� -

  . ھ	ت یز�# ��... �ب: /6�م و م�/ذا�� 	ر "�ت را دوم �و#�

  .دم�� /وش -

�	 ھ�ون... یا��4ر - $ �� ����د�" �� �	�م -رارداد ��ھ�ش "روژه ن�ا ���ت 

  .داده ��م د��د

   ؟ی����د�" #� -

 ,م�� �� ا	ت، "روژه ن�ھ� ی ادا�� در ن�او... ����ده�" �� دو اون وا-H در -

,������ -راره 	[ اون ی�را �و��ه �5$��	 ��� ���وش �وا	��د �ن از  

��م ی��ز .  

  ! ؟$�� ی��ز: �رد �4رار را �0�م زده � 6ت

... و دھم. �ود ھ� �و#� ی ���ره ر�در/ %وا	م از $���. دم��� $*�+� �6س

  . دوازدھم

���د $� ی�ردار ,م�� او��� و ز�م�� 	�ز �ن 	ت،�� $وا-< ی��ز �� اون -.  
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  ��د�د؟�� ھم -رارداد ��ھ�ت �و��، $,�� ن�ا -

���د $� آ��ده رو -راردادش ����: دادم ��4ن 	ر �;�ت +0�ت ��  .  

- ���   را	ت 	�ت �و#� یا�

 و �وا	�� رو ھ��4رام از  ��د $4� و �ن ھم  ��د ��ر �� ی�را یا��4ر -
 از... ���� دا��� ادا�� ھم ی�<د یھ� "روژه ی�و یھ��4ر ن�ا دواره�ا� $,��

  . او�ده �و�ش $,�� ��رم

  ؟ی�وا�� �� ��ز�# ن�ا: /6ت و �رد ��ز را دا��ورد در

���   �؟�# ��ظورت: دم�#�" را	ت �� �و#� یا�

��ر ن�ا... �ود واL7 $,�� 	وام -�� ���و �وا	ت ؟یدار +0-� ��ش  

   ��؟�ھ�

 ,م����. �د �4رار ذھ�م در ��رھ� و ��رھ� 	واش"  ؟ی�وا�� �� ��ز�# ن�ا" 

� و $	ط% $,��"  �,�"  �واب /6�ن ��%$ ��  .د�ر	 $� �ظر �� ا%�*��� $

 �� �Y�  . دارم دو	ت رو $*��و	 �ن: دادم �واب 	واش �� $طو�1 ر�

  .��ود ن�ا �ن 	وال �واب... �رو �ر آروم -

  . دم�د را �3�"�ر� در �دن ��ز �ن

  .!� $��6 ی ط�*�: داد ادا��

  !اش ����

   ؟ی�"ز ��م �رام -راره: دم�"ر	

  . آره: /6ت

  . دادم ���ن /�ز "دال یرو از م�"� ���ر �ردا��ن �� را دم��رد

 #*در دادم ��و�ت ��ر �� و دو�م�� �وب $,�� رو �ودم %دود و %د �ن -

�� ا+���د ��م $�و���$.  

  . �ود �ودم $��) م�%ر او��� -
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 ی ط�*�.... ���� �ودت $��) م�%ر -راره ھم ����ا: /6ت ��ن�اط� �� $,��
6��$ �! .  

 "دال یرو را م�"� و �رده )�ف ��ر. د��رد $� �ود، ید	�ور آ�رش ی ��,�

  . �د ��و-ف ���ل �3�"�ر� ��ز در �ن�� ل�ا�و��. دادم ���ر �ر�ز

  ؟$�� $� +وض ����ل �ن ش�" �� ھ�وز... $��ز? ���ب: /6�م

 ن�ا ا�� )دا $� ی ��ده ھ��ن. د���د ��;�� دو از �<د و �رد � �ھم یا %ظ�
  . �ود ش���� یرو ھم $وا-< و �زرگ ���د !� ��ر

� یرو را د	�ش�"$  -رار �ن: /6ت و /ذا�ت ام ���� !��زد �$�� ،$)�د

��ر و �ز�م %رف  ران�د �;ل �و �� 	ت��� +�دت �ردن �رک �ن -�ول... ��م ر

��ر 	�ل ھ�� ن�ا ��	��.  

��م $� ی�دآور� ��ت ���ش، � ران: /6�م و داده ��4ن �;�ت +0�ت �� ی	ر .  

��م $� ا	�*��ل ی�دآور� ن�ا از ھم �ن -.  

  . �و�� -

  .�ردا��م �ر�ز "دال یرو از را م�"�

  

 ره�� اش #�ره �� $طو�1 ی ��;�� #�د ی�را. ��	ت $)�د یرو �*��,م

 در را ��6وت �ن �ود، �رده ر���5 �رد ن�ا در یز�# دار��ن�د ن�آ�ر از. �دم

�وان و دم�د�� او )ورت %�ت و #���� ��� *ت�%* و ل�د و ��6وم ص�

 رو�ن یھ� #راغ �� و �رده �دا #����ش از را � �ھم. �دا��م را آن "�ت

  .�ود ���ز ����ا. �دم ره�� ��ر

   �د؟�� �و�ت �رف از: /6ت

  .�ود �� ی"� ر�ز ��ر. دادم ��4ن 	ر �*ط �واب در

 ��ش ھ� ���� "�ت از ھم ��... ��م $� در	ت �	�4�� �رات او�د �� �رف -

  . م��� $� � �ه

 	ر�وب را او �� �دن ره�� ی�را ,م���� و د�رز �و��ه یا ��;�� ی�را م�",��4

 � �ه ھ��ن ��. م�آ�د "��م و 	ت�� ی ط�*� �� $ا��)�) آ	��	ور ��. �ردم
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�ر 	��ت، 	رد، ،$�� �� آن. �ردم درک اش ���� �� اول	� در او. �ود ی��

��ن �� ��	�ل�� زن !�. �ود ���� یا ���� و �زرگ ھ�وس "�ت ن�ا��*� ا	

 و /ر�ت �را ��ل و ����و و او �ت. �رد $� � �ھم �وق و ���د ��. آ�د
 �ن ن�����را �رد � �ھم 	4وت در ��ران ؟ی#� �� م�دار ل�� -�وه د�"ر	

���م �ن! $��ز? ��ران. دادم ی#� در�وا	ت ���� ���� ن�ھ� در را ش�ھ� �$

��7 �� �4ل �ر�H و �ود �زرگ آ���. دم�د$� 0��� و	واس طرز �� و �ردا�� 

�4 �� رو ���� 	�ت !� ی	را	ر و �,�د یھ� "��ره. ��ظم یا /و����$ 
  . آن ر�ز ��ران و �ود آ	��ن �*ط �<د و �د�� ��ز �زرگ

  .�ده رو 	وام �واب: /6ت

�م ده���د را �0�ش یا���� ف�7< ی ط,��4را�� %ن آن�Rن، دا�ل. /ر�� 

 یھ� #راغ �� �ن م،��ود ��	�� $�ھ�	 ی�,ز و /رد ز�� "�ت ھم، یرو�رو
  . �ن �� او و �ردم $� � �ه �ب در ��ر رو�ن

  ؟ی�وا�� �� ��ز�# س��در -

  . 	ت�� 4$��و# ��ر $*��و	 س��در - 

 ���� 	وام �� �	�ت �ودت ا����ه �ردا�ت �� �*ط ،ی�4رد د-ت 	وام �� -

��  .$/ر

� �� و �ردا��� ز�� یرو از را آر��م�"$  رو 	وات د���: دادم ���4 $)�د

�,��ت �� �  . ی�4رد �طرح $در	

 -راره �� ن�ا ،ی�رد )%�ت ��رت از �و... �ود $در	� 	وال ا��6-�: /6ت

�� #�د $*��و	 ی�را � $� س��در �� ھم ا1ن... $�ز� 	ل ون�و 	[ و ,م�
���� و $��� ��ز�# ن�ا �ود، ن�ا �ن 	وال... یدار دو	ت رو $*��و	 ا 

  ؟ی�وا��

  .�ود �رده ام آ�6�� اول ی %ظ� ھ��ن از 	واش 

  .آره -

  . �و7وع ن�ا از �دن رد ی�را ی	ر	ر �واب !�

��   وا-<�؟: �د ل����� �,و �� $

  . ر�ت ھم در 	ر+ت �� م�ھ� ا�م
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  . �ده ا���م �ودت %ق در رو طف ن�ا %دا-ل $	��� )�دق �ن �� -

�ردم ا%	�س و7وح �� را م�",��4 ���ودآ/�ه رزش �ن .  

  .�وام�� $# $ز�د/ از ��6�م د��� طول $,��: داد ادا��

  ؟ی�وا�� $# ت�ز�د/ از �و: دم�"ر	

� I�ھ �دون   . "ول: /6�م. �رد � �ھم ره�� ��;�� #�د ی�را )ور�ش در $%�

�ردم $� �)ور یروز �� ��... ��� �وا	ت از 4$��و# ��ش �� �*ط اون - 

  . ��ود... $و م�و�ود *ت�%* م،�ز�د/ $ا), ھدف اون ��،�وا-< ��

  ؟ی�رد داش�" ی#طور -

��ر: /6ت. ��	ت ش���� یرو ��ر�3 $,�� ��ر�3، ی���د �... ��ود $را%

��� یز�# $��� ��و�� $	�د/ �� $	��� �و�%�ل ھ�وز و $ر	�� ��ش $و- 

���  . .��وده ھدف $�وا	

  .�4رد �و�%�ت "ول - 

�رد �و�%�م -    .�ود /ذرا... $,�� $و

  

�ردم ��ر�� را /ذرا یھ� $�و�%� ھم �ن .  

  :زدم %رف ت���� در و �رده �	�� و ��ز را دھ��م ��ر #�د

��م�� �� دا�� �ه... $و-� �� ��م ل���د �ود -رار دا��م، $وا-< ھدف ��... ر

�� ��	 �و�ق، زن ل�و$ ����رش  ��,$ ��� �ن..... و در	%$ �� 7�-$ 
 ��م $و �ود ��رو �� دو�م�� ��؟ ن�ا زن؟ $-�7 �ردم، $� �4ر ھم �ودن

  . داد�� زه�ا� 

 �ن �رد، $� � �ھم 	4وت در. ر�ت زود و آ�د ی#� ����ن دو �� ��	�ل�� زن

  .داد ادا�� ھم

�م، $� م��)� د��� �� �د ی�ور �� ط��را. �د ض��ر �� ����ن -���ر /ر 

� ا�*در ��ود -رار �و7وع ن�ا �ردم، �4ر �وردش در $,�� �ن و �ود $	�

 ���� �وب %�ش ��ه #�د +رض در ����ن �ردم $� �4ر �ن.... ��� $طو�1
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�ردم $� �4ر %دا-ل �� �ط�Jن آدم �� �� �	"�ر�ش �و�م�� را%ت �ل�� �� و 

 درس دا�� �ه، �ر/ردم �ود -رار �ن و /ذا�ت ����ش ���� 	�+ت #�د ی�را

  ...��د �وب و-ت I�ھ ��د، �وب ����ن... و �و�ق ل�و� �� ��م ��و�م،

 ره�� درو�ش �و�ر�3 ی#� �� و �رده %,*� ی#� ����ن دور �� را ا� ����م

   �ود؟ 	�ت �ش���� و م��)� و آھو ����ن از زدن %رف ھ�وز #را. �دم

. ھد�م �د ����ن: ����دم م���� یرو ی���د ز%�ت �� و ده��� $*�+� �6س

��د ا��6ق ن�ا $� *��د- دو�م�����ردم �را-�ت ازش دل و �ون �� �ن... $و ا 

  ....دادم د	�ش از ت���� در �ب و

  . �وده -��3 ��رت: /6ت 

  .زدم "وز��د

 �� �ر/�ت $*��و	 روز ��... ا�� ���� ���6وت �و�	ت $� ز�# ھ�� -

  . م�ز�د/

  . آوردم $� ��طر �� �وب را او�د �� روز آن

��� �� +7و و س��در: �ردم � �ھش ���+ت �� و ده��� ھم یرو را م�
 $ھد� I�ھ �ن... 	ت�� �ن $وا-< �وا	ت ن�ا ��،... و �ودن $*��و	 /روه
�� ی��ر ھر... �دارم �� از �دن �0ص ی�را زدن "� و د	ت �*ط �ردم ا1ن 

  .�4ردم داش�" �ن... �وده $ھد� $� و $روز�ر/

�ن ��1�  . دم�د را ش�ھ� ���� �%	وس ر

���د داش�" ھ�� 	ت�� -رار -.  

 ا1ن... و �وام�� و $# دو�	�م�� ���ھ� �ن..... ام $)�% �ورا �ن.... �� -

  . .دو�م���

��,��ردم �ن�� ��4ن ی)دا ن��ر آھ	�� �� را آ�ر ی  .  

  .راھ� �)ف �ودش $دو���� �� ید�ر	 درک ن�ا �� �� ن�ھ� -

  !$��ز? �ده �<�ر - 

�ن �4ل ��+ث /6��م"  $��ز?"  �ودم �ط�Jن�  .�د ش���� یرو ���د /ر
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 ������� ��1 ن�ا ی���� و روزھ� از ��ران یھ� ف��<ر �ن�� را ی#� ی

�� �� �ود ی�د �رد او. م�د��و�$، �� و ق�د- و �وش 	�ت. $ط�< �وخ $
����ن �� $/�ھ �� �و7وع ن�ا دن�د. ��ظم F� ��را%�م �ود�� ره�� �ن 

  . 4رد��

  .�داره ا��4ل: /6�م

  �داره؟ ا��4ل $#: �رد #����م ��و�� را � �ھش 

�ردم �,ب �����م 	�ت را �و��ش ا�رو و #�م %ر�ت ��.  

  

�� ��"$   .�ده ا��زه و ��م: �رد ز�� ر�ز را د	�ش و داد ���4 $)�د

  در����؟ روش �� ن�ا -

  . آره: داد ��4ن 	ر 

  ده؟�� �واب: دم�"ر	

  ... $و ��4�� ام وو���د ھ� و-ت $�<7 -

�رد 	4وت.  

 و درک �وان آد��� �� �� ن�ا �ده، ل���4 ن�-وا� از $ھ	� ���ن: /6�م
 اون �ودن ��-ص �� ا����ه �ر $,�د م��� $�� -�وش �� م��دار رو ���ش

 $�ظ� $� و �ظم -��ون م،��دار یا  ��د راه رش�"ذ �ز ��. 	ت�� ن�-وا�
 �� ل �� �$���ز از ����4 �و. �رده $��6 �ودش ی�و رو -��ون ن�ا <ت�ط�

 $� داره؟ �ر�ب و ا�دازه ھم یدر���� �� ل �دوم.... $و ی��ر ذت $,��
  . داره رو �ودش ��ص یھ� �$���ز ھم $�ظ�

  ..�;0 دو�م�� -

  . �رم�� ذت $,�� �رده ���رت�ز و زده ����ون ��د �� �وھ�ت دن�د از �ن -

�رل ی�را را ا� ����م و داده �رو را دھ��م �زاق�� آ���. �ردم ��ت م�د	��� و 

��د $� م��وھ� $آ�6�  	�ت د�����  .ر

   ��م؟: /6ت و ا�دا�ت اش $�# 	�+ت �� �$/ذرا و �و��ه � �ه م�� 
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 -راره �ردم $� �4ر: /6�م. �د �,�د �� از. دادم ��4ن �;�ت +0�ت �� ی	ر

  .���م �و د	�"�ت ���ون

�4رار و �ود ر	�وران در ��م !� �)ورم ���� از �روج ی %ظ� �� �وا	

� �� اش��,�$ ����6وت $�.  

  .ی�رد �4ر در	ت-

�! در �� $����ھ �� ��	�ل�� زن !� ز�� �ود دا�" ���دش و � �ه و %ر��ت 
 یھ� 	� ! ��4 و �راق #� �ل و -��ق. �رد آ��ده ��م ی�را را �*��,��ن

. ز�� �ن�� $)ور� یھ� /ل �� �و#! د�	6 /,دان. ا�دازه !� �� �ده، ده��ر

  .�ود آ��� دار �دت ت�آ���J ی دھ�ده ���ن ل�و	� ��ظم و ق�د- د��ن�#

�ش��%�و �� و �رده )�ف ��ر ی����4و ��. آ�د ��*�ب دو �� $��ز? ��ران� 

 در �ردم او�د �� را ��ر ن�ا �ن. )دا و 	ر "ر و �,�د. دم���د و �دم ره��

�ر)ت و �� $ط��را ��� ز��ن دا��ن �� او ا�� �دا��م ��ھ�ر ���� ی�را $

�����! %7ور و $ �  ! �ود �رده در	ت ا�,ت م��را ��ردان زن ن�ا ����د $د	

 �ور دو �*ط ?ذا �ورد در $ز�د/ ی�و: /6ت و /ذا�ت ز�� یرو را ھ� ��*�ب

  .$��� دا��� �ن از $�و��� ا��ظ�ر

  . ��	ت �*��,م. ر�ت ��1 م�ا�روھ�

... ا�,ت و.. ?ذا 	�6رش ت���� �� ��ر یر	�ورا��� ن����ر �� �رد�ت -

 ���� %وا	ش �� �ود 	رم ی��1 ھم ���م م��ر �ردم، در	�ش �ودم

  . ��4م ی�را��4ر

 دو��ره دادن -رار �ر�ا�� در -ر�ز، �4ل $-,� ی�04��� آن �� �را. دم���د

Jو	�I ��و� از دور و �6)ل ��م ت���� در و ��ن�/6� و اش، ���� ,ش،�ا

�%ت ا��ظ�رش ;��  . �ود داده -رار ر�

  .م��� )%�ت ��م �و7وع �� �ورد در د��� ��: /6ت

6�م و /ذا��� �4ل یوز 	� ! یرو را ا�,�م $���دھ $��-/ :����.  

  �$رزا�� او�د -
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��د�ا %ر�ت از ��زم ���� دھ�ن �*��ل *��د- د	�م و	.  

��د $� ا��6ق زود �� ر�د ���1ره او �ورد در )%�ت� درون را ام *��. ا

  .��وم��: �دم ل����� �,و �� $��. ام آ��ده: /6�م و /ذا��� ��*�ب

  ؟ی���و ی�وا�� $# - 

  رو *ت�%* -

  . �دم �� ���� $)�د یرو $�� و �رده �دا #����ش از را � �ھم

�و - ��  . �ن از ���ر یدار ��ر ل�و� �و�� اون $ز�د/ *ت�%* از �وب $,�� 

 �ورا،.... $�� ی�را ��م ��ص �و... دم��� $��) ت�اھ� آدم اون �� �ن -

  .��م ��ر �� آدم اون �ورد در ا��4رت از �وام��

 -   .�دارم یا  ��د ��ص I�ھ �� �و �� ا��4رم �ردن �طرح ی�را $,�د

 از )ور�ش. داد ی�� �,وارش ب�� دا�ل را د	�ش دو ھر. �ر�وا	ت �� از

... $و ی�دار $,�د: /6ت $طو�1 ر���Y ��. �ود �ر %�ت $� ی ر�د ز��ن ھر

�و7 ازت �ن�L و  ھ�� از و ا��4رت ��طر �� 	ت�� -رار �وام، $�� ل�د

 ی�را �*ط $��) ز�# �� او��� ،ی�د "س �واب $�	 �� ا%	�	��ت �ر ��م
  .م��ز� %رف �وردش در �*ط ��� "س ھ	��د �ودت �ود

- ��ردم -طH آدم اون �� رو روا�طم �ن... 	ت�� $%ر .  

�ردم $� ا%	�س م�د	��� در 6$��6 رزش.  

�و - ���  یداد ادا�� ��ھ�ش رو ات را�ط� و داره زن $دو�	

�� ��1 را 	رم� $)�د "�ت م�رو�رو. �دم ره�� #����ش �� ��م �� و /ر
�م ����� )ور�ش 	�ت را ا� ��م. %ر�ت $� و )�ف �ود، 	��ده�ا�... ��: ر

��ردم -طH ��ھ�ش رو ام را�ط� داره زن دم���� �ن $و-   

  . د��د را�ط� وارد ھم �� دو��ره ا�� -

  . داد ط0ق رو ز�ش $و-�... آره -

  داد؟ ط0ق رو ز�ش $دو��� ��� از �و -

  . /6ت �ودش -
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 ط0ق رو ز�م /6ت اون! ی�رد ��ور... �ورا: دم�د را ید���ا� #����ش در �ن

  ؟ی�رد ��ورش ھم �و و دادم

  !/6ت #� دم����... �<د و �دم ره�� )ور�ش �� /�3 و ��ت یا %ظ� ی�را 

�ت: دم�"ر �� از �;R .  

  . د�,رز�� ��م ���م

  ۔$ �� دروغ یدار -

  .  م��� دروغ ��ت و-ت I�ھ �ن: /6ت و داد ��4ن طرف دو �� ی	ر

  ... داده ط0ق رو ز�ش �ط��Jم �ن... ��4��� ��رو ن�ا او�د -

  ۔ �و�� و ا��س. دم�#ر� �ودم دور

  ... اون ز�ش، �واھر ���� اون... �رادرش زن... دم�د رو �رادرش �ن -

  .داد ط0ق رو ز�ش �$رزا�� او�د -

�ردم � �ھش 	ردر/م و F�/. آورد ز��ن �ر را ��,� ن�ا ��ن�اط� �� .  

   ؟$�� $� ی��ز �ن �� یدار �و: �ردا��م �,و �� -دم م��

  . داد ��4ن $��6 +0�ت �� را 	رش

 یآد��� �� ھم و �و �� ھم ھ	ت، ��ت %وا	م.. $�� $ز�د/ ��م آدم �و -
 دو��ره $و-� �ود�د، ط0ق ی��رھ� ر�در/ ھ�وز 	را?ت او�د $و-�... اطرا�ت

  . دا�ت زن ھ�وز 	را?ت او�د

  .�د ���ود. �د ���ود و�ودم ا+��ق در یز�#

  ۔ $ �� دروغ -

 �� و �رده �,�د را 	رم. 	��د�ا م�رو�رو. آ�د �,و �رد، %ر�ت ���1ره

  . �دم ره�� #����ش

 +�ق ن�ھ� ��طر �� و... ید��رد و �! I�ھ �دون +��*��، �$رزا�� او�د -

 د���... /6ت دروغ ��ت ز�# $,�� �ورد در �رد، "���ن ازت رو �	�Jل $,��
�%	 -��ل �ن �ظر از +�*ش ��م ا+�راف��� .... ��4�� ی��ز �*,ب �� اون $و

  . �داره رو �و �-ت� $آد� ن�#� و
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  .�ردا��م +*ب �� /�م !�

  ۔ $ �� دروغ -

  .  م��� دروغ �� $دو��� �وب $,�� -

�و-ف �ن و $�<�و ر�? ���ر I�ھ �دون /ر�ت ا� ����ش �ن�� را م���زو� 

  . �دم

����: /6ت آھ	�� و �رد �م را 	رش $*��+  و ����4ر�� آدم �� $و
�Jط... +��*ت... درو? و*��و ا�����م �� دو�م��  � �ن �ط��Jم، ازش و $ھ	

�و �� ��ت�� و /6�ن دروغ �� رو م�ز�د/ از یا %ظ� I�ھ �ورم�� -	م 

  .� ذرو�م

��4ن �  .�ردا��م +*ب �� -دم م��! �$رزا�� او�د. �وردم $	�

  . �و�� �رم �وام�� -

�ف "�ت را د	�ش� ت�ھدا یا ���� یدرھ� 	�ت �را و داد -رار را	�م 
�رد .  

  .ی��وا �و $# ھر -

���� در را م�ھ� %ظ� /ذرا�دن �وان. �دم ���ظر و ��رده را در ز�3$� 

�� در ی /و��. �ر	��د ن�ر%	�ا� ی ���� �� �را �وا	�م ��ران از. �دا��م$ 
  .دادم 	0م آھ	��. /ر�ت -رار #����م �*��ل دا� )ورت از $��� و �د ��ز

  ؟$�4�� �4ر�# ����ا �و: د�"ر	 زده � 6ت 

  .�ز�م 	ر ���ون �وا	�م �*ط... �ن... د����� - 

  !��� م�� و ده 	�+ت - 

  �و��؟ �ر/ردم: /6�م و �رده �� ���� م�"�ھ� یرو را وز�م $��	� 

 آھ	�� و �ردد و �رد، � �ھم دو��ره $و-� و �ر/ردا�د  ر�د 	�ت را 	رش

�و ���: /6ت.  

- ���   دا؟�
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 ر��	 	ر+ت ��! دم�د یا 	ر�� ر�ز ��س در را ن�ر%	�ا� �ن و �د ��ز در 
 � �ھم و ر�ت ا��ق 	�ت #��م ی /و�� از ن�ر%	�ا�. دادم ر���5 را � �ھم

��د �دا �و��ه و -ر�ز راھن�" ��� ام ��ده. دادم ���ر ھم �� �%4م را م�",��4. ا

����م دھ��م ی�,و را د	�م. �ود /ر�  . /ر

   �ورا؟ $�� $� $?,ط #� ����ا �و: زد داد ن�ر%	�ا�

  . �د +رق از س�� /رد�م "�ت

��د دو	���ون �� ھ� �#�: /6ت دا����م �4ر... رون�� ر �� 	�+ت دو 4$� 

  . /رد�د $�ر�  ��د

 ا��ق 	�ت ��زم ���� و �%��ط ی",��4 �ن�� از و ا�دا��� ر�ز �� را 	رم

�م +�رف�  . ر

  .�و�م $� ���ظر�ون ا��ق �و �ن -

 +�رف ا��ق �� ورود و-ت و �رد �ر�ورد ز�� ی ��"� �� م�زا�و ر��	 طول در

�رو وار�د در ����*ر ����ردم دا�" را راھم 	"س و ر.  

   . دارم�� ی#� �رات: /6ت دا�

��4رم �وام��� ھم یز�#... �وردم ��م: /6�م و �	�� را در� .  

�� د�دان �� را �م ی /و��� �ن�� او�7ع د�ر	�� �ظر ��. دم���د و /ر

  !	ت�� �د ھم $,�� �دا و ن�ر%	�ا�

 یرو را 6م��. ���ر�ب و ����ر ��م. +�رف ر�3 یا 	ر�� و �ردا�� ا��ق
��ده ی��	�� یرو را ��م ����و و /ذا��� ن�ز�� -رار اش $)�د یرو ا

 او�د. ��	�م ��ت ی ��. داد�� +�رف ی�و ا��ق. دم��� $*�+� �6س. دادم

. /ر�ت �4ل ذھ�م #�م �*��ل او�د $#�رھ و �	�� را م�",��4! �$رزا��

  . �ود دا�" )ور�ش ���م در ت��د ھ�وز و زد�� ���د

 ن�	�  و 	�ت $,�� ���د /6�� دروغ �ن �� $��ز? ��ران �� ن�ا رش�"ذ
 زن آن �ود؟ /6�� دروغ و �ده ره�� #����م �� وا-<� او او�د،.. ا�� ��ود

. را�/ ی���د و ����	ب $ا�دا� �� �ود ���ز آوردم، ��طر �� را "وش $��ر��

 "در �و���ت، ی ���واده !� ر��)و ���ل، ی0�و در او�د ا��ق +4س -�ب

 او�د ���د �دون و ی�د ی #�ره. ��ن�ھ� +روس و "	رھ� ���ر در ی��در و
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�رد $�� ��د�ا �و���ت و �*ص $� ی ���واده آن ر��)و در یا �د�� I�ھ .

��ت ی �� را م�"�ھ� ���م آ?و���ن در و /ذا��  ./ر

. �ودم ���� $,�� $و-�. �ودم ���� $و-�. د�ر	 در	ت ی %ظ� �$رزا�� او�د

 %س �ودش �ود ���م. دا�ت �وب %س م��را. آ�د $� �و�م �رد آن از �ن

� و �د�� ی�د $و-� زد، $� ���د $و-� �ود �وب%$ � �� طور آن �,��ت $و-

�,��ت ھ��ن �� او و. �د�د $� ��رج دھ��ش از �واز /وش و ��ص و �Y�ل 

�رد، �ود ر�در/ را ذھ�م  �� �ر�وا	�ن ی�را �د، ام $�و�%� و ���د ل�د

 �ود ر�در/ را ذھ�م و دا�ت %7ور اش $ز�د/ �ن�� زن !�. داد زه�ا�  �ن

�رد،  !�. داد زه�ا�  �ن �� �ر�وا	�ن ی�را �د، ام $�و�%� و ���د ل�د
�رد، �ود ر�در/ را ذھ�م و دا�ت %7ور اش $ز�د/ �ن�� زن  و ���د ل�د

 ھ�	رش �� �ن �� او. داد زه�ا�  �ن �� �ر�وا	�ن ی�را �د، ام $�و�%�

. ��4د ز�ر �ن %7ور ��طر �� زن !� داد ا��زه او�د! �ن �� �رد، ��ت��

 �دا��م را او دن���� �وان ���� �� �ود در	ت ��ران ی%ر��� در)د !� ا/ر

. �د�� ل���د ��4ن ر�? ی��ر �� ھم �ودم %��-ت و $	�د/ از /ذ��ن �,�4

 در دو��ره ا��6ق ن�ا و �ودم �ده ���6ر �ودم از او�د ��طر �� ��ر !� �ن

�ن �4ل %�ل� #�ر#وب �ن�� ن�ر%	�ا� و �ورد در �� 7ر�� #�د. �ود /ر

 �,وار. دا�ت �ن �� ��س �4ر را �دا و �ردم � �ھش د��رد ��. /ر�ت -رار

����ر ��م و آ�6�� ھ�وز ش��وھ� ا/ر#� د،�	6 �رت�� و #��ر���� $را%� 

  . �ود

   �و��؟ او�7ع: /6ت

���  . دادم ��4ن 	ر �;�ت +0�ت �� و ��رده ھم �� را م�

  ؟$�4�� �4ر�# ����ا "س -

��� �و�� ���� ی %و),� �*ط: /6�م $�و��ھ �Y�ل �� و ده��� ھم یرو را م�

  .�دا��م رو �و�دن

 د���ت او�دم ?روب: داد ���4 #�ر#وب �� را ش���زو ���	 �� د	ت

   �؟�# �و7وع..... ی��ود

�ردم )�ف را م�/,و. .  
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�*ط - ���   ؟ی�ود او�ده �� دا�ت $��) ل�د... رون��... �ودم ر

 %رف $�� �و7و+�ت �ورد در �وا	�م $�... آره: /6ت و 	��د�ا )�ف

  .م��ز�

 �,و. �د�� ز�وار %	��م �� $�و�� -��ل �	��� و �<�ن ��,X ��ه ھر آ�ر روز

  .��	ت ��ت یرو ���رم و آ�د

.... م�د�ر	 وا%د ی ����� �� �� و �ردم )%�ت ��ر ن�#�د $ر+,�ا� �� �ن -

�� ی�د �زرگ ا�*در �و  +�ده �ر �ودت رو ��رھ� از ی	ر �� ت��	Jو

  . یر�� 

 !� و $	 در ���1ره �� �4ر را �دا. �ردم � �ھش #�م ی /و�� از
   .دم�ر	 $� �ظر �� �زرگ �رادرم �ظر از $	�

��ب و %	�ب ت��	Jو 	�ل دوازده ده ن�ا �ن: داد ادا��� رو ا�وات و ��ل 

�م �ر+�ده�  .دم�� ا����ش ھم �<د �� ن�ا از و /ر

 �� ���م دا��� رو ��م �ر�ا�� -راره... ��دم ��و�� �ن: ر�ت ��1 م�ا�روھ�
  ����؟ �و د	ت "وم ھ�#��ن

  �ر�وا	ت �� از و داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش 

- ��� .  

�ردم اش $ھ�راھ.  

 �واب ا��ق �� �ودش و �رد د+وت ��ل یرو ��	�ن �� �را د	ت %ر�ت ��

. �ود ی#� ی-ور �ردن "ر ��5ول آ�"ز���� در. د�#ر� دا� 	�ت � �ھم. ر�ت

 	ر ی��1 ره�/ �� را ش��وھ� و دا�ت �ن �� $ر�  $آ� دار ن�آ	� �,�د راھن�"

H�� رده� ��	ت ���رم. آ�د ��?ذ ورق #�د و د�	رر	 	� �� ن�ر%	�ا�. �ود 

�رد ��ز را د�	رر	 ن��ر $��-د و.  

��ر یرو را ا� ��ش اول، ی )�%6 ��$ �� و $آ� �ود��ر �� �ده �و�
 ت��	Jو �ن و �رد �وت ���� �� یروز از: /6ت و /ذا�ت �ودش د	��ط

�م +�ده �ر رو �و�واده��ردم �ددا�ت� رو ���رج و �روج [ �� [ /ر ..

��.. ز�# ھ�� و ����ن ��ر	��ن�� ی ���ھز �� ���� �را	م و د�ن و �6ن "ول از 
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�م �� �<دش و /ذا��م ب�� از رو ھ� ���ھز ���م �دت ��� ا�%)�ر د���ل ر

�ردم �	ر رو ھ� ���ھز �ودش ی ا�دازه �� �س ھر 	�م از ورا;ت..  

��ر یرو از 	ر+ت �� � �ھم. �دم ��)رف و �رده ��ز دھ�ن �G و ا+داد و 
 ا��*�ل ���ھز. �ود�د �ده درج د-ت �� ھ� ���ھز ���م. /ذ�ت $� %�ت��و7

�ر ،$-��و� $"ز�4 �� آ��و�1س �� ���� ی ���زه� ا��7ء را �رگ �واز �� ید

�را /ل، ��ج -�ر، د��ر �ود، �رده��  ����ن و �ن $��4 ��س ��H، ،$)�د

 ز�ده م��را را روز آن دو��ره ���ل و ق�د- �ت��زJ و ��1ر "ردا�ت ش�" آھو،

�رد.  

 �ر م��*	 �ده �و�� اون و ����ن ی�را 	�ل ده ن�ا ی�و �� یا ���ھز ھر -

F�" ردم� -رون !� ��... �و 	�م !� و $ر+,�ا� 	�م دو �ن، 	�م دو... 

�ر�� ��	ر�� �� #�د رو �و ا1رث 	�م ھم �دت ن�ا ��ر�� -رون !� �� و 
 ن�ا 7رر و 	ود "س �ود، �ودم "ول �� �$�� ھ�ون *��د- �ردم، ی/ذار

   �ن ھم و �وده �و ی�را ھم ���/ذار ��	ر��

 �رادرم 	ر	�ت و ی�د ی #�ره �� و �رده �دا ار-�م و ا+داد از را � �ھم

 ن�ر%	�ا� �ردم $�� �)ور و-ت I�ھ. �ود ���ظره ر�? ش�%ر���. �دم ره��
  .���د دا��� �ودش $%� ا�وال و ��ل �� �	�ت $*�د- �ظ�رت و ی��د�"� ن�#�

��4رم: /6�م�.  

  . داد ��4ن 	ر �*ط ��4رم �واب در

 از رو ن���� و �و�� اون.. �ردم %6ظ رو روال ن�ھ� ھم ����ن �وت از �<د -

�و �� ��"و 	ود �د�� %	��ت �� ��ه ھر �� ھم $"و دم،��ر �ودت 	�م 

... و �ود�� 	����ون ی�و ات ��	ر�� از $��� �� /ذا��م، �رات ���!

��ب و %	�ب ی ھ�� �� ن�ا �0)�� ن�ا ی�و �ودم $%� و $ر+,�ا� و �و 
�	 ���ر � 	�ل 	� از $و �ذارم �رت�ا�� در رو ����ا �و�م��� �ده، �ددا�ت� د

 ی �ر���� �� ی�و و %	��دار �� دادم رو $�� یھ� /ردش ���م ش�"��$ 
�رده وارد ........  

 ��ون د-ت �� ��ره، �$��� $�رو� ����ا: داد ادا�� و /ذا�ت �*��,م را ھ� �ر/�

�و�	�م �ودم ا/� �زن، ز�3 $دا�� ھم $	وا ھر �ن �ون��رر	 و �� ��ت 

  .$�ز� %رف %	��داره اون �� د��� �� �� ھم ا/ر دم�� �واب
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  …$,�� ����ا ن�ر%	�ا�: ا�دا��م �ده #�پ $�� �دول �� $� �ھ

  .�دم 	��ت د	�ش ی ا��ره �� 

 ھ� �ر/� ن�ا �� $� �ھ �� اول: /6ت و /ر�ت �4ل ش�ا�روھ� �ن�� $*�+� ا�م

  . م�ز��� %رف ھم �� �<د و ر��  رو �ت��)� ��داز،

- �(�  ؟$# م�

  . یدار �وردش در یا  ��د ی�4را �� ��و�� �ن ش�" "وت ی�وا�� �� ن�ا -

�*ط ���� - ...  

 اون �� �ن �� $دا�� 	وال: �ر�وا	ت �� از و �ردا�ت را د�	رر	 	� ھر

 ��	ر�� ��ش ���ل �ن��ر در ھم ل�و� �$رزا��.... �زن ز�3 %	��داره
  رو �6��ون ی ���ره... $�ز� %رف $�و��� ھم اون �� ھ	ت ���/ذر

  . 6ر	�م�� �رات

�� ھم در یا���� �� دا�! �ود �زده $%ر� و دا�ت ��ر ھم او�د. �ردم ا�م� ر

 �� ,ش�د �� �ود ام �و-H $� �زا%�ت ��طر �� ش�ا����. آ�د ی#� $��	 و

 �ردا��ن �� ھ�ز��ن! �رد؟ $� دا�" ر�ط "درش ا�وال و ��ل و ھ� �ر/� ن�ا

�� دم��� دا،� از ��4ر و ����ن ,� "ر و �,�د 	0م ی)دا و د�#ر� -6ل در د�

  .د�#�" ���� در ����� ��ن�ھ

 �� و �رد �دا �,وارش ��ر از را د	�ش. �د ا��-ش وارد +�رف 	ر "�ت 

  .�د ره�� )ور�م �� د-ت

  �ده؟ یز�#: د�"ر	 

�م �,و و �	�� را در �  .ر

��ده�� $��) ا��6ق ��، -�  . و

 از زدن %رف. �ود دو	ت م��را $زاد/ �رادر +�وان از -�ل ھ�وز +�رف

  .��ود �وا�م در... او�د

��ت 	�ت ���  .�ز�م 	ر ���ون �ودم او�ده �*ط: دادم ادا�� و ر
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 	ر ���ون یاو�د �*ط �ب �زده� 	�+ت: /ر�ت -رار �*��,م ���	 �� د	ت

�ن ف��<ر! ؟$�ز�.  

  .�د ره�� ر�م م�� �� و ��	ت ��ت یرو ���رم. ر�ت ��1 م�ھ� ���� 

 دا��� ��ت +0-� و +�ق یاد+� �� $آد� ی%ر��� $��6� روز �� ا/�: /6�م 

  ؟ی�رد $� �4ر�#... �وده دروغ یا ھ��

�� �Y�  او�د؟: /6ت $طو�1 ر�

 ���  .دادم ��4ن 	ر و ��رده ھم �� را م�

6��؟ $# -/   

 -طH رو �ون را�ط�... � � ��م �ردم ���ورش � 6ت، ��م... دا��� زن -

�� ط0ق /6ت و او�د �دت �� از �<د �ردم� �� دم���� ا�روز... �ردم ��ور. /ر
�  . داده ط0ق رو زن اون... �ر/��ش از �<د $�د

  ؟یدار $%	 #� ا1ن: �د %,*� ام ���� دور �� د	�ش

��6رم �ودم از: دادم �واب H�	ر $,��� .  

 �داره $,�د "س 	ت،�� �و ��و�� یر��*) دا	��ن ن�ا ی��� I�ھ ی�و -

  . $��� دا��� $%	 ن�#� �ودت �� �	�ت

  .�ودم ھ�	رش �� اون ��ت�� طرف �� �ن: /6�م و �رده � �ھش

   ؟ی�و�د را�ط� اون ی�و و داره زن $دا�� ��ر �و -

  . ��: دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم

�ر	و�J �رد �� اون -.  

  . �دم ره�� ا��-ش �ف ی #��-� یرو ����6وم و درھم طرح ��

  .$��� ��را%ت ����4ر�� یدرو? و �رد �� ��طر �� �� �داره ارزش: /6ت

ش �� را ذھ�م ���م �$رزا�� او�د. زدم "وز��د �# �� ��ور -)د. �ود ده�

�ردن ��� را او�د یدرو?�� و ی��ر "���ن... $و �دا��م را ��ران ی%ر

 �� را او )دا-ت +دم $��ر��ود� -)د �� �*ط ��ران و �ودم �رده ��ر��

  .�ود ر	��ده ا;��ت
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   ؟ی�ود +��*ش: د�"ر	

 �طرح ی�د را 	واش. �دم ره�� +�رف $#�رھ �� زده � 6ت و ���وت

 از! او�د +��ق. �د ��د �6	م. د�رز م�",��4! �ودم؟ او�د +��ق. �ود �رده

 ی�را $�%4� و -�طH �واب I�ھ داد؟ ا����ش او و ��د +��*م �وا	�م او
 ���ھ� او ��ص و �Y�ل "ر �0م �را�ر در دا�	�م�� �*ط. �دا��م 	وال ن�ا

 �د�� ��+ث �و7وع ن�ا و /�ت �واھم )دا-�ش +دم د���ل �� ذھ�م ی /و��

  .	وزا�د $� را -,�م �4ر ن�ا. ��4د �و�%�م  ر�د و-ت I�ھ %7ورش

   ��وا�م؟ ����ا ا��ب ����... ��: /6�م و �ده ره�� +�رف $#�رھ �� 

- ����*ط $�وا	� یز�# ا/� �و�م،�� �ت�" �ب ���م �ن... �4ش دراز ا 

�ن )دام.  

  !�$رزا�� او�د. �	�م را #����م و ده��� دراز ��ت یرو "�,و �� 

  

�م در 	�ت و /ذا��� ��وان�" یرو را �ده �	�� ی��ھوھ� 	�د��ر. ر�� از 

 ھ� �م ا� ����م. " م��� )%�ت ھم �� د���"  دادم �5م�" او �� -�ل 	�+ت !�

. �ود �%4م و -�طH او�د �� )%�ت ی�را �م��)� ا�� د�,رز�� �م�" ار	�ل

 ��� را در ی ره�د	� -ر�� ی�و دم،��� $*�+� �6س. �	�م را م�",��4 و /ر

 را در. د�ر	 $� /وش �� �5ل وا%د از ��و�" ی)دا. �رد "ر را ����م ی	�ز

 راھن�". ا	ت �ودش �� ن�ا از ��ن�اط� ی�را �و��ه � �ه !� �*ط و �رده ��ز

 ی دھ�ده �4ل د�	6 $ا�* و ی+�ود �طوط �� یا 	ر�� ی �ردا�� ا	"ورت
��ن �,وار در�ت، یھ� #�ر����� ی�و. �ده ا)0ح )ورت... و ر�3 �ه�	 

�ر� و +طر�  . دم�#ر� و داده ��4ن 	ر �*ط 	0�ش �واب در. داد�� و�ا

���� �� -راره ا�روز: /6�م و /ذا��� ��وان�" یرو را �زرگ ی#�-و و 

  ........ و... �ر	م 	وا1�م ی	ر �� �واب

 �� و 	��ده�ا ��وان�"  ر�د 	�ت. #����ش �� زدم زل و �رده �,�د را 	رم

 � �ھم �و��4���� و ق�د- �ود، �رده "ر را اش #�ره ���م �� ی�%و ی���د

�رد $�.  

��  . �ده ��3 �رات دم: /6ت آھ	
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�رده ��ت را ا� ����م ��  . �د��� را �0�ش ن�ا از ��Y;ر د	��ن رزش 

   ؟یدار دو	�م: دم�"ر	

  . �د�ز $,��: داد �واب د��رد یا %ظ� �دون -

  .ید�� �واب )�د-��� رو 	وا1�م... �� ��ور -	م �ن �ون �� "س -

  .دادم �واب )�د-��� 	وا1�ت �� ���ھ� �ن - 

�� یرو را �ده �	�� ی��ھو "ر دو�� �� ���ص زود $,��: /6�م و /ذا�

  . ��ور -	م 1�%. ����

  �ورا -

   ؟ی�د ا���م رو �وا	�م ازت �� ی��ر �*ط ���� - 

  .�ورم�� -	م... ����: /6ت $�و��ھ �Y�ل ��

 در رش�ز از �4ن $	<: /6�م و آورده �رود ��ھوھ� یرو $�ر� �� را #�-و

  . �ده ا����ش در	ت "س ی�ر

  .داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش �� دم���

 	وا1�ت �� ���م )دا-ت �� �� �ورم�� -	م م،�ز�د/ +�ق �ورا، ��ن �� -

  . �دم �واب

  .... � و ��م %�1 �ب... �و��: دادم ��4ن 	ر

����� ی��ر و او�د $ز�د/ ت�وا-< دن��� ی�را �ن. ��ردم ھم �� را م� 

1��� ا���م د��� )ورت ھر در $و �دا��م $آ��د/ �ود، �رده ام $ز�د/ �� ا%

  .�ودم �دھ�4ر �ودم �� $%� و او�د �� را �ر)ت ن�ا �ن. �د $�

� ط0ق $�: #����ش �� زدم زل �  ؟$/ر

���د    ./ر�ت �4ل ش���� یرو $��زز

  ....... $دو��� �وب $,�� �و -

��ر ط�6... �� -�G -و ��م رو *ش�د � .  
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 �ود ی�د ��. %�ت $� یا #�ره �� �ود، �ده ره�� #����م �� �*ط 	4وت در

�<�ب $%� �� و 	رد �� و� .  

��ھوھ� یرو $آرا� �� را #�-و �$ �� �ورد در $/6�... �� ن�ا یاو�د �و: دم�

... یداد ط0-ش -�ل 	�+ت #�د و $+��*� $/6� ��ش ،یزد %رف ز�ت �� �ن

�ردم ��ور �ن � $+)��� و د�ور و ��را%ت ازت $,�� �� ن�ا و�ود �� $%
 �ن �$رزا�� ���ب... ا1ن $و �4ردم �! �0�ت )دا-ت �� %ظ� �� �ودم

���س ��ت و $�� ;��ت ��م را )دا-�ت �� دم�� رو �ر)ت ن�آ�ر ��ت دارم ا

�� $+�* ھ�ون ��طر �� �ن، ��طر ��... ی�د ا���م ��رو ن�ا �4م�� �� درو�

��...  

 ی �����! ا	ت؟ ����� ����ا دا�	ت $��. �رد رھ� ��ره ���� را �0�ش
�. دا��م � � ;��ت ��ھوھ� یرو را � �ھم $��ز? ��ران یاد+� و �0م $در	

  .�دھم د	ت از را اش #�ره %�ت ��ر ن�ا �� �ودم دوارم�ا�

�ردم، �4ر روز اون �ورد در $,�� �ن: /6�م ��,� �� ��,��� �$%ر��� ی  

... �وام�� 	وام �� )�د-��� �واب �� �*ط..... و آوردم ��طر �� رو یزد

��ر�G -ون ق�د�  �؟�روز #� ط0-

��د راه �� �  . �ود واL7 -)دش. ا

�م ��1 را د	�م�  . �ده �واب 	وام �� و 	���وا �� ھ�ون... ��: /ر

  .�ود ��وان�"  ر�د 	�ت ھ�وز. 	��د�ا

  .دارم دو	ت �ن.. ��م در	�ش �ده ا��زه: /6ت 

   ؟$�� در	ت ی�وا�� رو $# -

   رو �ون را�ط� -

�*ط �ن ��و�ده، $��- �دن در	ت ی�را یز�#: دادم ��4ن 	ر طرف دو �� 

  .ھ	�م 	وام �واب د���ل

  .�دم �دا ازش �ن �� ���ا ��م! داره؟ $��اھ� #� - 
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 د���� و �ودم داده -ول �ودم ��. ��م�ر ��	� درون را �ده �ورد ی��ھوھ�
�رل����رم و ا%	�	�ت و ا��4ر � "س از �ن. دادم�� د	ت از او �*��ل را ر

  .آ�دم $�ر� �ودم �� 	�ده -ول !� �ردن �$ا�را

�*ط �و ر	��� �ظر ��... داره ��6وت $,�� ھم �� �� ا��4ر ت�اوو: /6�م �� 

 ی�را ا�� �داره $�ر- �رات ��ر ن�ا دادن ا���ن #طور و ید�� ت�اھ� دن�ر	
   دن�ر	 #طور ھم ���� دن�ر	 ھم �ن

�ن "و	ت �� �ردن �روع��*ط. �رد دراز را د	�ش. �ر�� /ر �� را �ود $

  .داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش. دم��� +*ب

  �ورا؟ $�ر	 ی�وا�� $# �� -

��ر ��: /6�م و �رده �,�د را 	رم �G �ن�ھ.  

   ؟$# �<دش.... ید�ر	 �ن �4ر �ب -

 �رم�� �� دو��ره و �ردا��� اش #�ره در $آ�6�  یھ� ����� ل��%, از د	ت

  . �دم ره��

  . �ر�وط� �ودم �� �و7وع ن�ا �<د: /6�م

�و: /6ت ��  ؟$"ر	 $� #را "س $دو��� رو �ش���ر 

�و ز�ون از د�ش��� -  ��,$ ���� .  

 ی%ر��� �ن ھ��ن، �����ر �� �*ط اون... �داره ت�اھ� ھم $,�� وا-<�... �� -
 د	ت �� رو ��ون�ر�7 و �ردم )%�ت ��درم و "در �� �ن... م�دار ی�ر ��م

�� �ود یز�# ھ�ون *��د- ن�ا... آوردم ��� ھم �$��رھ� �� در	��؟ $�وا	

 دارم �ز�� ی��ر�� ز��ن �� �ورد ن�ا در �*دار �� دادم، ا���م س�ادر ی�را

  ��ھ�د از �ن ��طر �� �و�� و س�ادر دم��� ا��زه... �ط��Jم ده�� �واب $و

���س ن�ر%	�ا� �� $��� دا��� رو ش�آ��د/ �و �� ز��ن ھر... ���د �دا 

 -راره و �و�� او�7ع... ��م $� �طرح رو ی�وا	� �ر �و7وع و رم� ��

  .م�آ $� �ر "	ش از �� ���، $+�

��د �د�ر را %�م و �ز�د %رف دادم ا��زه .  

 �واب 	وام �� �*ط #را: /6�م و داده �رش ا�دازه �� یھ� %,*� �� را �ر��

   ؟ید���
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Fش دو ھر آر��  .�د ل����� �,و �� و /ذا�ت ��وان�" یرو را د	

  . $ا�دا�� راه �$�و +�ب...م��د ت�اھ� ی�ر ��م �و7و+�ت �� د��� ا1ن �� - 

�ردم رھ� را �ر�� و #�-و.  

 داره دم �ز�م؟ �ور�ت �� �و#وو ���و�! �� ��ھ�ر از -�ل دارم ا��زه -

  . ره�� 7<ف

�� �ر در را و�ودم ���م ید���ا����ر. �ود /ر�G -د ی)دا �� را ط0-ش ق�د�,� 

 دم�د دم،�د ن�����را �ودم زده زل )ور�ش �� م��	�*. آوردم ز��ن �ر واL7 و

���0ش �د، �ر رو�ن در�� !� اش #�ره ر�3 #طور  *� زش�آ� ت��و

��رد/ �ود، ش�ھ� ",! د��د رزش �� ھ�راه اش $#�� ار���ط %6ظ ی�را$ 
�����د�ا )�ف او و دادم ص���� دھ��ش ���ر ز�ر ی#رو��� از را ش�	 .  

��ر ن�ا �ورا؟: زد ���د�G از رو ����� ا	ت �	�ره ؟یآورد ...  

 "ر��ب 	��ش -درت ���م ��. �ردا��م ز�� یرو از را یز�#. ا�دا��م د	ت

 د���. �دم ��و�� �رد $� +�ور 	رش ���ر از $و-�. �ود $�ر�  /و��. �ردم
  .دا��م�� �ر را #�-و

  .او�د �	�... �	� - 

 ��م از �دور و آرام و آھ	�� $,�� ام، آ/�ھ��� ���� $����ھ وا��ش �0ف �ر

�رد $� � �ھم �ده /رد #���ن ��. آوردم ز��ن �ر را ��,� ن�ا ت�+)��� و.  

  

  �؟���ر #� ن�ا.... �ورا -

  .�دارم رو �%�,ش وا-<� #ون �د ��وم رو �ن �� /6�ن دروغ - 

 L�( ط روز*� ���� ط0ق و ���	���� ر��)و او و دادم ��ران �� �5م�" !� 

�ردن � �ه از -�ل. �ر	��د م��را را او�د ی �� Jو �ت��ز�(� ن�ا"  �Rر ر،�
�رد +�ور ذھ�م از 	ر+ت ��"  	ت؟�� �ر	��ک �*دار �� آدم .  

 او�7ع د��� �� �دم ���ظر و �ر)ت ن�آ�ر دادم، �ر)ت �� ��ت �ن: /6�م

 "��ون ازم رو �و7وع ن�ا و $دا�� زن �و.... ی�4رد ا�� $�� در	ت رو

�م، ط0ق $/6� �ن �� و ����ا یاو�د �و ی�رد� و دادم رو اش ����ر $/6� /ر

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 577

��ر #را "س... �ردم "�ره رو اش ���	�����G ون� ھ�ت و 	ت�� ی�را ط0-

  ؟یداد ���ل رو اش ����ر #را... #را �<د��؟ روز

... �6�م��... ام ��و��: /6ت و /ر�ت ��1 $آرا� �� را د	�ش دو ھر �ف

�و7 �رات رو ز�# ھ�� �ن... ��ش آروم �*ط... د������L ��دم.  

 از یا ����� ن��ر �و#! و م�)دا �ردن ��1 �دون �د،��ر و داد �دون 

� ��وان�". �ود م�ھ� /و�� یرو یھ� ا�! ��4ل �*ط زدم %رف او �� $��را%

�و��ه ی/���� و �ود ��1 �ن �� رو ھ�وز د	���ش �ف �� زد دور $%� در را 

  .دا�ت�� �ر یا آھ	�� و

���رت �وا	�م�� �*ط... ��م �%�ل رو ت�دور اون از ��ر�� �و�	�م $�� - 

 ا)ل ی�و $�ر- ر�ر�د �� زود�ر روز #�د. ���م �و�%�ل �وا	�م��... ���م

  ... �-ت� #ون �دم �دا ازش �و ��طر �� �ن... ��� $�� ��د�ا ��-7

� ی ا�دازه �� �ن... ��داز �ن /ردن رو �ودت یھ� $�ود�واھ -�� ن�ا ی�و $
  .ھ	�م �*)ر �و7وع

  .	ت�� �و ��و�� یر��*) I�ھ - 

�ن ی�را را د	�ش. �د ��و-ف �*��,م� �� �,�د /�م !� و �رد �,�د م���زو /ر

  .�ردا��م +*ب

  .�د ��وم..... �و�م $��: /6�م

�و7 ز�# ھ�� �ورد در �ن: آ�د �,و /�م م�� �L ��دم.  

�ردم ا+���د %ر�ت �� �ن - .  

  .�و7و+� ن�����ر ن�ا. آزادم و ��رد �رد �� �ن ا1ن دو�م،�� -

 �رد �� ا1ن �و �� ����� �و7وع: دادم ��4ن 	ر �;�ت +0�ت �� ���د �� 

  .�$درو? و و ����4ر�� آزاد، ��رد،

 ی �,�� دو �� دن�ر	 �� ام، ��,� یا��دا در اش #�ره �و�	رد و آرام %�ت
  .�د $�رز� آ�ر

��� ��ظورم ��و�� #را �ورا -	$.  

  .دا�ت آ�دن �,و -)د 
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�م ��1 او �� رو را د	�م �ف��و�� �� $,���� I�ھ  ��د را	�ش. ��: /ر� 

���ر ت���ر "���ن �� و یدار زن دو�	�م�� �ن.... �دارم �و یھ� %رف �دن 

 یطور اون ی�رد $� )�ر رو روز ھ�ت و 	ت�� اون د���..... �ودم او�ده
6�ن دروغ �� ی�ز��  ��د/ �  .$�دا�

�� ن�ا. دم��� ن��"� $�� و زده #�3 را ��	م ی �*�. آ�د $�� ��1 �6	م 

�رل و $��/��� %ر�ت�� �دن ده��� از م�/,و "و	ت 	وزش ل�د ام ��ده 

 ��. دم�د را � �ھش $� را� �ن ا�� �دا�ت ت�اھ� $,�� و �ود م�������

�م: /6ت آھ	�� و �ده ره�� #����م*��+   

�	���م را #����م و �رده "ر��ب )ور�ش 	�ت را 	�1د ی 	� .�	�� 

ت در ھ�وز را	�ش د	ت. �ردم ��ز #�م ش�)دا از �ن و �4	ت�% 

 ی��ھو و ���� ی �4	�� یھ� ��4 و دا�ت -رار )ور�ش از �%��ظت
  . �ود �رده "ر را آ�"ز���� �ف ���م �ده �ورد

�رد $�� دا�" $ر�ط �ن �� ��� ی را�ط�... ی�ود �وھرش �و - �� ��� $و- 

�6/$ ...  

�رد $� درد -,�م. ��ردم ھم �� را م�ھ� د�دان.  

�م ����� )ور�ش 	�ت را ا� ��م��و $و �دا��م د�ش��� �� ی�ز�� �ن: ر 

�� ����� ��ورم �ن و $/6� دروغ �� در $و-� �دم �و�%�ل $وا�4� دم 

6� دروغ �ود�ش ���ره �ورد در اش، ����ر �ودن �)ف ل�د �ورد/$.  

�� �. /ر�ت $آرا� �� را د	�م دو ھر آ�د، �,و و /ذ�ت ھ� ���� ���ر از �ط�ا%

 در را آ�ر �ر)ت ��ر ن�#�د� ی�را. دادم را ��ر ن�ا ی ا��زه او �� �ن

� "	�د �%4�� و -�طH و �%4م $,�د دا��م �ز�� �*ط �ن. /ذا��م و �رش�ا�

 $� � �ه �و7وع �� $��ذھ� ن�#� �� �� ن�ا ��ور! �ورد�� ش�درو?�� ی�را
��م �  �ود ���ده �و�� و ز�ا�  � 6ت ھم �ودم ی�را $%

���� �د �م $ ��� ��: #����م �� زد زل و رد��  -رار ھم �� ھ��راز ��ن�)ور

 ذھ�م ���ھ�... ��م و دا�ت رو �ودش $ز�د/ اون م،���ود �و�%�ل ھم ��

��ر ��، $را�ط� اش، ����ر... �ود �و ر�در/�G و � ھم از #طور �� ن�ا $%

�م 	�� دوازده �ن.. +��*�م �ن داره؟ $��اھ� #� م��د �دا*��+ ..

��م $� ی���ر %ظ� دا���ت ی�را... "ر	��ت�� ..��6�م دروغ �� در	/ 
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... ���م �و ���ر ��ر�� *��د- #�د �� ن�ا ی�را زدم رو %ر��� اون.... ا��

 $� در	ت رو ز�# ھ�� �ن �ده ا��زه... 	�م�� ���	ف ھم $,��... �����ون
��م آرو�ت �� �ده ز��ن ��م *��د- #�د �*ط ��م،.  

  �د؟ %,*� ��رم دور $ز��� #� د	�ش

  . �وام��� -

 یرو �� را د	���م ��د، ا�� �وم ��رج آ?و�ش از $آرا� �� دا��م $	<
�� ن�ھ�... و /ذا��م اش ���	 ی -6	� �� ���ر ن�او �,(�� � ر�ت، 

 م�"�ھ� و د	ت. زد�� X�� �ودش دھ��م. دم��ر	 �*ط �ن. زدم X��. دم��ر	
 $	< $و-�. زد�د�� 7ر�� او �ردن دور ی�را ھدف $� و 	ر+ت �� �ود��ن

�ن �� �ردم��رم د	ت دو ھر �I /ر�� م�/و���. زدم X��. دم��ر	 ��ر�� ��د 
 $-در� "ر یھ� 7ر�� ا�� د������ ��ص %ن آن �� را او�د ی%ر��� �ودش

�� +*ب �� /�م !� و �رد م�رھ�. د�ر	 $� /و�م �� �ورد�د $� در �� 

  .�ردا�ت

- ��>  �ورا �دارم ت���ر..... $

  

 $ار���ط I�ھ �و7وع ن�ا �ر/ر�ت، در را �د�م ���م 	رد +رق. �	�م را دھ��م
ت او�د از �رس ن�ا �ودن ا%�*��� ��طر �� �*ط �ن. �دا�ت �رس ����� 

��  .دم�

  . د����� -

��  .د��� د��رد $� ا�� /6�م آھ	

����م $�� �ت�اذ �ن: /6ت و �د ل����� �,و �� $ .  

  . دو�م��: دادم ��4ن 	ر �;�ت +0�ت ��

 را 	ور�� و ن������ ی�دھ���ر ی)دا �ن و �ورد $� 7ر�� در �� ھ�وز

  .�وا�د�د $� �,�د را ���م. دم�����

��	6م: /6ت �.  

  .��ت��� �وام���: /6�م 
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  . د�رز ش�ھ� ",! 

  و-ت؟ I�ھ -

���س �ن �ن. �ود �$رزا�� او�د او! و-ت؟ I�ھ. دم��� را �0�ش یا���� ا

 ا�دا�ت ر�ز �� را � �ھش. ا�دا��م ��1 ���� �*ط. دم��� را %�ش "���ن �5ض

  .ر�ت. داد ��4ن 	ر و

  

�(�  .دادم ا����ش $و �ود یا ا%�*��� م�

 در و ��د ا)0ح را ا����ھش �وا	�م ن�ر�� از �%$ �� %ر�ت یرو � �ھم 

! د�ر	 ذھ�م �� �رار ی ده�ا دادم،�� /وش د-ت �� و �ود ���ده ;��ت ا� ����ش

  . �د ن�ر�� ��و�� ��ر�زم ���م دو��ره و زدم "وز��د ام $��/��� �4ر ��

�� را �م��)� �ن �0س ا���م �� ده 	�+ت� و �دا��م ھ�ر�و �ردا. �ودم /ر
��رت �*د، "ول. �د�� ل���4 ظ�ر از �<د 	� 	�+ت ھم �ردا "س �0س 

�� و +�,� �� را 	ل ون�و. �ود ھ�راھم �$���	� ��رت و یا+���ر� در ا

 ���� در و �رده "ر ��زه را ,م�ا�و�� ن���ز ��ک. داد -رار ��ور درون د-ت ���ل

 +�,� �� ن��  �� دم�د ",� ن�آ�ر /ذا��ن 	ر "�ت �� ھ�ز��ن. �ود -6ل ام

 در 	�ت را م�ھ� /�م و داده ��4ن 	ر ��ده ��. ر�ت $� 	ور�� ا��ق 	�ت

�ردم ��د $�رو� .  

�(� ��. دادم ا����ش ��ر�� �46ر �دون $و �ود یا ا%�*��� و $��/��� م�

 $را��د/ 	4وت و آرا�ش در. دن�ر	 ی�را یا +�,� �� و دا��م ی�*)د
 �ط�Jن، �	��� ی ده�ا !� م�ھ� ی��ز وا���د ���م �ن�� در! ���ل. �ردم

 �م و I�" "ر ی ��ده در $را��د/ %دا-ل. �ود آ��� و را%ت ��ش، آرا�ش

 $� را� و ا	�رس ��ران �ت�- /ران و ل�ا�و�� ت�ھدا �� �	�ت #�وس
�ر��  !دا�ت ی

�� ن�ا �ودم؟ +��*ش �ن. �ودم 	وال !� �واب د���ل �� �*ط! �$رزا�� او�د 

 ����� د��� �ودم، $+)��� او از ش�ھ� دروغ ��طر �� و �ردم $� �4ر او ��

 ام $ز�د/ از او ا�راج ی�را -�ط<م م��)� و آ�د $� %	�ب �� +�ق از یا

�م�� +��*ش  6ت��	.  
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�وه. زدم زل رو�رو �� و �رده ��و-ف ��ده ���ر $��� ی��7 در را ل�ا�و�� 

. در���� %ر�ت، %�ل در �و#! ی,���ا�و�� ا�ر، ��4 #�د ،$آ� آ	��ن ھ�،

 زده � 6ت و ���وت %�ت. آوردم ��طر �� آ/�ھ��� را �ودن او �� یھ� %ظ�

 آورد، ز��ن �ر را ���ش و �ده ره�� #����م �� $و-� دار،�د ن�او در اش

� ش،�ھ� ا�م ش،����دھ���,�$ �� �ن�� از آھ�3 �وش و ��ص طور آن 

��� رش��)و ام، /و�� یرو اش �و	� ن�او 	6ر��ن، �د�د، $� ��رج ش�

��ف ی ��;�� �� ��;�� ش،�ھ� �وازش آ?و�ش، ی/ر�� %س زن، آن ���ر در 

"  آھو ����ن"  در ام $ز�د/ ���م -�ل، 	�ل !�. �دم ��ده وارد دو��ره. �ودم

 یرو ���د ����دن ی�را �0ش و �%��ظت و ی� �دار �د،�� �0)�
��� �رد�ش، %��م. �ود"  آھو ����ن"  ز�# ھ�� و ھدف و $ز�د/. ش�

�ردن در	ت )�%���، �ردن در	ت ش،��وھ� زدن ���� ش،���	�� ض��<و 

�ن �ط،�% �ردن ��رو ����، دا��ن � � ز���� ��م، �ردن در	ت ��ھ�ر،	� 

�ردن در	ت ش،��وھ� زدن ���� ش،���	�� ض��<و �رد�ش، %��م ��	��؛ 

 ��رو ����، دا��ن � � ز���� ��م، �ردن در	ت ��ھ�ر، �ردن در	ت )�%���،

 و $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا� آ�دن و ھ� "������ و ھ� ��س �	�ن �ط،�% �ردن
 او�د و ر�ت ����ن �<د و. �ود $ز�د/ ��ن�ھ و ��6وت ���� ��ن�ھ� ���واده

 از $��� �د ��+ث. �و-H �دون دا�ت %7ور $و ��ود ز�# ھ�� ل�د او. آ�د

 و راھ��� �ود، %ر�ت ی�را ل�د و زه�ا�  ��م، دا�" را �ود ی /��ده و�ود
 یھ� $ز���  ���ده� و م���� یرو ���د ی آور�ده �46ر، ی�را ھ�46ر

��  .ام ������

 و�ودش در را $�	 �<د دا��م، دو	�ش و آ�د $� �و�م �رد آن از �ن

�م���� �� �ن. �ود �رده "���ن دروغ و 	4وت "�ت را �ودش از $��� 

�ن�"ذ و آ�دن ���ر �وان� �رد آن از -�ل ��ه #�د �;ل  ر�د �ن. �دا��م را آن ر

  .��ود $دا��� دو	ت �ظرم در ھم $,��  ر�د آ�د، $�� �و�م

 ���ردم، $را��د/ و-�6 $� ��در  ��  . و	���" و آھ	

��� یرو $و-�� 3�	 �� �واب دادم،�� -رار م�"�ھ� �ن�� را 	ل ون�و و ��	

  .�ودم �رده دا�" را 	وام
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 یرو را آر��. �	�م 	رم ی��1 ا�ر "ر آ	��ن و �واج ی��در از را #����م
��د %ر�ت. ��در و $*��و	 ی)دا. �ود ?و?�. آوردم در %ر�ت �� ����	 

  .�ود ��ص ذت. م��وھ� �ن�� ��د و #ش�" و د	���م

�%�ل -��ل ر�? �� ا� ����م �وک 	وزش و �ود ?روب %�ل در �� د��ور� 

. �دم ره�� ��در ��. 	��د�ا ��ز %ر�ت از د	���م و �رده ا�را را آ�ر �ت �د،

�� آرام��وان �ود، �ن $ز�د/ از $��� او�د. �ودم آرام ھم �ن. �ود /ر 

��ش ده���د �� �ردن �را�وش�  ...$و �دا��م را /ر

 از $��� ھم ��ز 	ت�� -رار دا�	�م�� -,�م یا���� ف��6 	وزش �� ھ�راه

  . ����د $��- �ن $ز�د/

. �ود�د �د�ز. �ر/ردا�د +*ب �� را � �ھم �<�ب و $� 6� �� ھ� زدن �ف ی)دا

 �� ل��و�� ھم ی�6ر #�د. �رد�د $� *م���و. �6ر "�F و 	ت�� $ا 	ت�� د���

�ردم �ر�ب د	ت !� �� را ��ل و 	��ده�ا. دا���د د	ت .	�. زد 	وت $

�ردم م��<ظ ��4ر ی ����� �� و دم���د.  

��رت و �رد�د د+وت ��ن $������ �� �را ��ن�ھ �� $�وا� "	ر و د��ر 

 ون�و ��ور پ�ز �	�ن %�ل در. دادم -رار �6ر دو �ر�ا�� در را آ�وز� �ه

�رد �روع م�����و ب�� در #�دم ��ر ی�را دا�م���. ��ر ی�را ل��و�� 	ل، �� 

  . �ود $��ز?. زدن ز�3

- ���   ؟�$

  .�ود دار��ن�د اول روز $��ز? ��ران %ن ن�ا

  

  ؟$"ر	�� 	وال �ن از یطور ن�ا $+�وا� #� �� -

  ؟$�و�... 	0م: �<د و 	4وت %ظ� #�د

  .ت�"ر	 ا%وال از ���ون �و�م،... 	0م: ر�ت ��1 �م ی /و��

���... و  ردم�� د���ت ظ�ر دوازده 	�+ت از: /6ت و د��� $*�+� �6س	$.  

���� ی �� �ودم دا��� � � /و�م ���ر را ل��و�� د	ت !� ��. ��	�م 	�3 

  . را 	�زم  ر�د د	ت �� و
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�م، ���س ��ھ�ت $,��: داد ادا���... �3.. ن... ی�داد �واب �دوم I�ھ �� /ر

  . �د�ز... �دم � ران

�*ط �و��، %�م - ��� �� �ج�ا%$ ...�,(��  .دا��م 

  ا1ن؟ ��ت؟��� �و�م�� -

 	ر �ود �ده ره�� 	�زم و �ن �� �� ی�رد ی�را و ا�دا��� اطراف �� $� �ھ 

  . دادم ��4ن

  .م����� رو  ��ھ�د م���و� یزود ن�ھ� �� دو�م�� د��<: /6�م

  #را؟ -

 �  . �ود دا�" و7وح �� %�ش در �ط�ا%

���م *��د- دو�م��� #ون -   

  ؟$�و� ؟$# $<��! �ورا -

 دو�م��� *��د-. ��	�م ��در ���ر ا1ن و ���ل او�دم... �و�م: /6�م ���د ��

�ردم $را��د/ م��	�* یطور ن�ھ� �*ط ��رم، �دوم.  

  ! ؟$�و� -

%�ش !  

 ن�ھ� �وام��... 	ت�� $��4, آره،... $"ر	 $� 	وال ��ره ن�	و� ن�ا -
  ./ردم $� �ر ھم ظ�ر از �<د �ردا ھ�ل �رم �� ��م ���را 0�و �� اطراف

 ��ھ�ت  ��د ی *��د- #�د... �6ر	ت �رام رو �ت��و-<: /6ت $�و��ھ �Y�ل ��

  .رم� �� ���س

�� ی��ر. �رد -طH را ار���ط و ���م ل�ا�و�� 	�ت و داده ا���م را �ود /6�  .ر

�ر��  ./ر�ت ���س دو��ره دا��م %ر�ت -)د $و-� �<د *��د- "�F از 

 م��	�* 4��،��زد دو	��ن از $4� ی0�و �ر	��دم، �رات ت��و-< ��: /6ت 
  . او��� یر��

  ...$� ی�ز�� -

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 584

  .�ورا -

  .آورد ز��ن �ر �%4م و 	�ت را ���م 

���و-< و اون �� یر��... �ده /وش %ر�م �� ط�6 "س 1ز��، -$ �� �رات 

  �ن طرف از $ �� و �ر	��دم

 � و، ���ون $دا�� �ز�� �� یز�# ھر... ��م $� ھ��ھ�3 ��ھ��ون ،یاو�د

   ����؟

- ����.  

  

�0�ش Hور �دون �ود -�ط� طرف از و دا�ت دار�	را �� �$0�و در ا-��ت. د	

 یھ� ���� از �ر ��ن�اط� -��ل $,�� د��رد $� �ود �ده $�<ر� $��ز? ��ران
�� و آ�د $� %	�ب �� یا ا��ره� ھم را ھ�ل ی ���ھز �و��ن ھزار )د #�د ا

  . /ذا�ت $� $��- �م�� در

�� ی��ر �� طول در. دا��م ��),� *��د- #�ل �*ط و�0 ��. دادم ا���م �ود /6

  . �ودم /ر	�� $,��. دم��ر �رغ ��م دو و ��ن �	�� !� ر��	

6�م را $��ز? $���واد/ ��م در �*��ل $� ���� ��. !�� و �,�د آ"�ر���ن !�/ 

 ی	ر	را. �رد�د �$راھ��� �3�"�ر� 	�ت �� �را ا%�رام و ���د �� و
 "�ت 	��ده�ا �وان �رد. �ود ز���� �دت �� و �$ط0 و د�	6 	�����ن

 در دو و �)ت وا%د �� دن�ر	 �� �را �6ر !� و داد د	�م �� $��ر� ��وان�"

 ی�و و زد�� �رق یز���� از ز�# ھ�� آ���. �رد $ھ�راھ و "��زدھم ی ط�*�
  . داد�� "ول

 آن. �دم ره�� اطراف �� د-ت ��... �� دا�ت �زرگ �$��7 دو، و �)ت وا%د

��  �4ل م���� یرو $�زر/ ���د. �ود #وب ر�3 �� و 	��ت 	رد، ،$��

 یا /و�� و	واس طرز �� و �ردا��. دادم ��4ن طرف دو �� را 	رم و /ر�ت
�و	ط، �واب ا��ق دو. �ردم $� ف��و) را $��ز? ��ران ی ���� �ن. ��ظم� 

��7 �� رو یا ���� یوار�د و ���ز یا آ�"ز���� �زرگ، 	�ن !�$� 

��ر�!   
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�� ����/$� ���م ش�" ی-د یھ� "��ره 	�ت آھ	� در �دم ��و�� $و-� و ر

 از 	ر��ر و �زرگ. زدم ���د دو��ره ھ	�م ��در �� �ردن � �ه %�ل

 وا��ش ���د $� $��- ھ� ���� یرو ا� ����م رد ا/ر. ��ن�ھ و $�و�%�

  �ود؟ #� ��ران

�� -رار �ط���J ی ��),� در�. �دم ره�� ن�ز� �� ��),� ط�*� "��زده از و /ر

�م +*ب. ���/ 	ر $�� و �و#! یھ� آدم و #را?�� �ور���ب ط,وع. ر� از آ

  . دا�ت دن�د "��ره ن�ا

 آ�"ز���� 	�ت م��	�* و �رده ا����ب ,م�و	� /ذا��ن ی�را را �و4#�ر ا��ق

�م� ی?ذاھ� ��	رو، یھ� $-وط 	س، و $د���و� ا�واع از �ود "ر ��#�ل. ر
�� ده���د را -�رچ و ��و� ��	رو از ا	��6ده ی و	و	� آ��ده���م 	راغ و /ر 

�م م�ھ� �رغ� /ران و ن����ر از ���ر �را�ر )د �ردم در	ت �� �$�رو��. ر

 $� $�ھ�	 �� رو ���د �� و �	�م را م�ظر���. �ود ��د� ی?ذاھ� ن��ر �ت�-
��� $� ا%	�س 	%ر �ور در ��در دن�د ی�را. ��	�م "��ره  ر�د 	�ت یا�
�رد $� ی-رار .  

 +��ق �ن دم،�"ر	 �ودم از دو��ره ��ود؟ ب�+� %س ن�ا دا��ن! یآزاد

�ردم �رور ذھن در را %7ورش �وب یھ� %ظ� ی ��ر�� �*ط �ودم؟ او�د 

 ب�+� $	وز� ھ�وز �ن و. �ود 	وام �� در	ت �واب !� ھ�وز"  ��... "و
 و �وا��� �وان! �$رزا�� او�د. �ردم $� ا%	�س ام ���	 ی -6	� در
 را %7ورش و و�ود $�دا��� دو	ت ��ش آن ی دو��ره و دو��ره ی�دآور�

 ن����  و $+)��� ��را%ت، ر،�د  او از ھ�وز �ن ذھن. دم�د��� �ود در
 ��طر �� را ��ن �ن�� �وب یھ� %ظ� �*ط یروز �وا	�م��... ا�� �ود

  .�ورم��

  

- ��>$!  

  .�د ��رج دھ��م از �د��ر �� �,�� ن�ا 

  . ����: /6ت و /ر�ت ��1 را د	�ش دو ھر 

 $آرا�"  $+و7"  ب ر�ز و داده رون�� )دا و 	ر "ر را ام �ده %�س �6س
 �$/���� ��. �ود �رده زده و%�ت و �ر	��ده $%	�� �را او. آوردم ز��ن �ر
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�� د	�م �� را � �ھش و �ردا��م +*ب �� -دم !�. آ�د �,و �ط�ا%� �� و آھ	

 از را ده�#�" ھم در �رد و زن $#و� ی ��	�� و آ�د �,و�ر. �ردم ا�م. دم�د

  .د��� رون�� ا� ����م �ن��

 �و�ود ا�راز ���� $و د�ر	 $�� �ظر �� �ود از د��ع ی�را $���	� ی ,��و	

  . �ود ا��ق در

�ر	و��ت �وا	�م $��: /6ت� .  

4�6�م و داده وار�د �� را ام ��/ :  . ی�رد ��رو ن�ا $و

  .د�رز $� ھ�وز م�زا�وھ�

  .	0م -

  

. دم�"ر �� از و ده��� را 	�����ن یورود در �دن ��ز ی)دا �� �ودم �واب

�ر و ن�او���� ھ� � ���ن از $4� %7ور د�ر	 ذھ�م �� %ظ� در �� ی�4ر ن�

 و دا���د اط0ع وا%د ن�ا در �ن %7ور از آ��� �ود، 	�����ن ی �د�� ��
 ��. �دا�ت و�ود �ن�� ن�ا در یر�� ت�� I�ھ "س �ود�د �ده وارد آ/�ھ���

 یا ,��و	 د���ل �� ا��ق رو�ن و !���ر در و ده�"ر ن��"� و ��ت از 	ر+ت
�ت، در م�ھ� ا����ب. /ردا�دم #�م �ودم از �%��ظت ی�را�� � و 	�ز ف،�

 �� و زد�� ��د -,�م. �د�� �0)� ده�#�" ھم در �رد و زن $#و� ی ��	��

��ده �6س �6س� در. �ودم ا�%$ �� �� �دم�� !��زد ا��ق در �� آرام و آھ	

 د	�م دم�ر	 در �� $و-�. �ز�م �د��ر -درت ���م �� �� /ذ�ت ذھ�م از �4ر ن�ا

�ردم $� $آ��د/ ا%	�س �ودم از د��ع ی�را ���0 و �رده ��1 را.  

  ؟$�4�� $?,ط #� ����ا �و: دم�"ر	 

 ی�<�� �� �رد ن�ا. �دا��م ا%�رام و ادب ت�ر+� �� $,���� I�ھ. زد ���د 
  . د�,رز�� �د�م ���م ھ�وز. �ود �ر	��ده 	4�� %د 	ر �� �را �,�� $وا-<

  . ���م ���رت او�دم: /6ت

�� �ن از ا+�راض %ق ���ن�� !� +�وان �� و �رده ��ز دھ�ن�. �ود �ده /ر

��ت �� را �ود و �	�� را در. �وا�د را ���م. �دم ا��ق وارد و ده�#ر� 

� ر�ز. ر	��دم����ردم ھم �� را م�",��4 و �ده "���ن /رم و 	�! $رو .
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�� آرام $�� �د�م رزش و ا�*��ض� #�د. �دا��م $�و� %�ل ھ�وز $و �ود /ر

  .�ورد در �� 7ر��

  .�دم ��و�ت ا<�ده �وق ز�# �� -راره... ��واب: /6ت 

  .�وام���: /6�م �,�د 

���د $��ز? ��ران. �رد ��ز ���� �� را در ��ر ن�ا و 7ر�� #�د دو��ره  

�ردم � �ھش ����4 ا�م ن��ر ق�+� ��. زد��.  

�ر	و�د�ت �� د�����.... ���� 	�! ا�*در �وا�ت �ردم $�� �4ر -.  

  . د�ر	 $�� �ظر �� ��)��� ھم #�دان اش $+ذر�واھ ���د، آن و�ود ��

  -�وه؟: د�"ر	

���  .��وا�م �وام��: /6�م و ده��� ��1 م�/و��� یرو �� را $رو

��� $� ط,وع د��ور�  ��د ی *��د- ده -.  

  .زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د 

  .ر�ت و ��م $� در	ت -�وه �رات: /6ت

� �ود 	��ده�ا آ�"ز���� در �ن �� "�ت آ�دم، رون�� $��دا�� س�	رو از $و-

  را م��وھ�. �رد $� "ر را ������� و

�ن �� �ردم �روع و آورده #پ ی ���� یرو�  . ��ن ��

   ؟ی�ورد $# ��م: د�"ر	

�م را دھ��م 	ر+ت ��. �ر/ردا�د را 	رش. دم��� �زه���	�.  

  ؟ی�4رد ا	��6ده از�ون #را �ود �#�ل� ی�و ?ذا ھ�� ن�ا -

���� 1�� ���م �,و ��وان�" $4��زد �� و ا�دا���� ?ذا: ر�  . �ودم /ر

  ?ذا؟ �د ھم �رغ ��م �� دو -

  ؟ی�رد در	ت ا�,ت �رام �و #را "س: /6�م و �ده ���	 �� د	ت 

  

�%ت ی�را. دا�ت �رق اون - ;��  .�ود داد�ت -رار ر�

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 588

�%ت یطور ن�ا رو آد��� ���ھ� �و - ;��  ؟ید�� -رار ر�

 ن�ا �و �ورد در �*ط �ن... ��: /6ت و د�#ر� -�وه ����ن دو ی%�و $��	 �� 
  .دادم ا���م ��رو

  . ر�ت ��1 م�ا�روھ� 

  .�ود /ذار ر���; �وا	�م�� �� یا ا�دازه �� ��م $� �4ر و: داد ادا��

� ی�<�� �� 	رش %ر�ت و زد ���د. دادم ��4ن 	ر طرف دو �� �� یرو د�
  .�ود �ودش �0م

 ی�را او د�واه زان�� از. دادم رون�� )دا �� را �6	م و #ر���ده را #����م
�%ت ;�� %ر�ت ا�,ت آن �ظرم �� )ورت ھر در ا�� �دا��م $آ/�ھ دادم -رار ر�

 ,�  . �ود $��� و ���ده ر�?�

�ن %�ل در��ن ���وش رو #را?�� ط�6: /6ت "��ره 	�ت ر .  

�� �*��,��ن یا ���� وار�د  ر�د 	�ت �� 	4وت در )�L م�� و �ش 	�+ت 

 آرام و �رم �� $آ	��� از $د��د و یز�ا�  � 6ت یر��)و. م��ود �ده ره��

 ��/��ن �� �$��در و ر�ت $� رو�ن $آ� 	�ت ره�� یا 	ر�� از ر�/ �6س و

 ا<�ده �وق ی ��ر�� ن�ا ی دو��ره و دو��ره �4رار ی�را. �رد �$�ود���

  ! �ود $+� ھم -�وه. �ودم �ق�ا�� از 	ر��ر

   ؟$�4�� �4ر�# ����ا: د�"ر	

  .��ود آ"�ر���ن ن�ا در %7ورم ل�د دا�	�ن د���ل �� د��رد $�

�و... دم�ر	�� یا ����� �� �� د���: �4ردم �دا ��در و آ	��ن از را � �ھم 

  ؟$�4�� �4ر�# ����ا

�%ت ی�را �وب ت��و-< �� از دارم - ;����م $� ا	��6ده داد�ت -رار ر� .  

  ! �ود �رده $را��د/ 	�+ت "�F %دود �ن ��طر ��

�ر	و�د�م؟ ��: دم�"ر	 ���د ��   

 د�واھت ی ����� �� �ب... �ود ام �ر���� $��� ش�" -��ل ر�? ��ش ن�ا -

  ؟ید�ر	
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�ردم $� ا	�*��ل  ر�د ی -�وه !� از .  

 - �� �  . ن�ھ� �*ط دم،�ر	 ����

  �ب؟ -

 یرو )�ف. �ر/ردا�دم او 	�ت را 	رم و ����ده م�ا�روھ� �ن�� ی�%و ا�م
 ا�دا���  ر�د ی"� یرو را ش�"� !�. �رد $�� � �ھم. �ود ��	�� اش $)�د

  .دا���د -رار ��ل یھ� د	�� یرو د	�ش دو ھر 	�ق و

  . �ز�م %رف ا��4رم �ورد در �و �� 	ت�� -رار -

  . �د�ش %�ت در یر���5 ن��و4#�ر �دون �ر/ردا�د �ن 	�ت را #����ش �*ط

  .ی�د ا���م ��رو ن�ا $�و��� ا�� -

 ���� $��+� طرز �� �� م��� �روع آ"�ر���ن ن�ا از ��� "س. ����: /6�م
 $� 4ت��زد دو	��ن از $4� ی0�و �� رو �ن $/6�... و �و�J ی �و��
��ر	$ .  

 $� ا	��6ده ی�ر در	ت �,��ت از د���: /6ت و داد 	رش �� ی���)ر ��4ن
 �ود �ن �� ��<,ق -�ل روز ھ6ت �� ����ا.... دو	���م از $4� آ"�ر���ن.. �ردم

�رو���ش دو	���م از $4� �� $و.  

  

 $� �ن. �ود ��ن �ن�� �ده �دل و رد $-�, ��0ت ر�در/ ذھ�م از $���
��ر! ��م �,��ت �� ل���د او ی�را را ا��4رم �وا�	�م �  �ود؟ $در	

  ؟ی�د +��ق... 1�% ��: دم�"ر	 

�و�� %وا	م� ����� �� را ش�ا�رو ی /و�� و �;0. �ود ���ودآ/�ھش یوا

  . د��� $*�+� �6س و �رد �س ا��ره ا� �ت

 ا%���1 �د�د، �ن +��ق دا���د اد+� �� �ود�د ی�د�ز یآد���... �ب -

  . �وده "وم ��ظور�ون

  ؟ی�داد �واب 	وام �� #را -

�رد � �ھم و �ر/ردا�د را 	رش .  
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�ردم �4رار را 	وام :��   ؟ی�د +��ق 1�% 

�ش #پ ی /و�� را ز���ش ��  .�د�د �ر !���ر در�� !� #����ش و د�

  . ر�ت ��1 م�ا�روھ�. دارم �و �� �	�ت ���6وت %س �� �ن -

��6وت ن�ا... داره �رق  ران�د �� $,�� �رام �*ط 	ت�� +��*ت: داد ادا�� 

�� دو��ره و دو��ره �وام $� "س. دارم دو	ت رو ده�� ��م �� $%	 و ��

 /وش ��ش دو��ره و �د�� �و�ت آھ�3 �� از $و-�.. �;ل ��م اش ��ر��

  . ید��

-   . ی�د /وش آھ�3 اون �� ���ھ� $�و���� �و $و

  . دم�د را اش ا��ره ا� �ت و د	ت %ر�ت

�� $� ا��6ق �*ط� ن�ھ� در *��د- �و ��6وت و -�  . ا

   ؟$دو��� ��� از -

 �دت�: /6ت آھ	�� �<د و �د ره�� #����م �� $طو�1 ی %ظ� #�د ی�را

  .دا��م ی�د�ز یھ� ��ر�� �ن �د؟���

  .�دم �,�د �� از و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م 

  ��ص؟ ی )�%���: د�"ر	

�ردم � �ھش  .  

  . �و آ��ده: �ر�وا	ت �� از

� ش�" ��ده طول در �ده�" 	�����ن، از �روج ��� ھوا. د�وز�� $��4 ��د. م�ر

 از 	ر+ت �� ھ� ل�ا�و��. داد�� �� ل و ��در ی�و و دا�ت دم �دت ��

 "و	ت یرو را د��ور� ���ش ف�7< %رارت و �رد�د $� +�ور ���ر��ن

�ردم $� ا%	�س د	���م و )ورت.  

  . �$�� ن�ا ن�ھ� ��طر �� و ی�رد )%�ت او�د �� -

��� ب��<* رو �ن $/ذا�� رو �6ر �� �و: /6�م. داد ��ر �*ط د،��"ر	 	وال .  

  . دم��"ر	 	وال ھم �ن
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 #� از دو�م�� �*ط �ن: /6ت و داد ی�� �,وارش ب�� دا�ل را د	�ش دو ھر

	��� رم��  در	ت �واب �� �� �"ر	م #طور و �"ر	م $# ،$� �� ھم "ول ا
��� $�� ب��<* رو �و $�	 ��،.. آد $� %	�ب �� ی-و ی زه�ا� .  

� ��1 �ده�" +��ر "ل یھ� ",� از ھم �� ھ�ز��ن��م�� �,���ر �ودم ��. م�ر�. ر

 �� ا%	�	��م و ا��4ر �ن�� �ود؟ در	ت او�د �ورد در $��ز? �� زدن %رف

�ردم � �ھش #�م ی /و�� از �د؟ $� �%	وب ���?ر $��ز?. ���?ر !� .

 �� ل���د را $��ز? ��ران $آ/�ھ ن�ا $و �ودم ������ را او از $��� �ن

�رد؟ $� آ���!  

  

��� �ط�Jن ھ�وز -	$ .  

  .  ر�د ی��ر ی ��,� !�

  �ورد؟ در -

  . �� �� $�ز� %رف او�د از �� ن�ا -

 $� %	�ب ��"  وR�ل �و��" $در�� از ��1 $<��ر� ن�ا زد،�� ش�)دا او�د
  ! آ�د

  .آره: دادم �واب )�د-���

  . . �ده ا����ش �*ط -

  . " �ده ا����ش �*ط." �رد�د $� +�ور ��ن�"� ر�ز از 	ر+ت �� ھ� ل�ا�و��

  .����ش�� روز ��: /6�م

  .���� ش�" -��ل �و7وع �� ن�ا �و �ورد در �ب - 

  .	ت�� را%ت: /ذا��م ام ���	 ی -6	� یرو را د	�م

�ر H�	ر ا��6ق ن�ا ��م ی��ر �و�م $� $و... ��4�� %,ش ز��ن -  ������ .  

   �ود؟ ��ظورم ��و��. �ردم � �ھش #�م ی /و�� از

   ؟ی#طور -
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 �ن�� %ظ� #�د ی�را � �ھش. �دم ��و-ف. /ر�ت -رار �*��,م و �,�د /�م !�

�,ز یرو را را	�ش یزا�و �<د و آ�د و ر�ت #����م ;� "ل ����ک و ف�

�ش ب�� دا�ل از. /ذا�ت� و آورد رون�� $ر�  یا 	ر�� $���, ی �<�� 
  .�ود ���ز دا�ت، $�و� ی *��	, %,*� !�. �رد ��ز �*��,م

�ن ازدواج ��ھ�م - .  

  .��! و ید	�ور %ن ھ��ن ھم ��ز

   $��ز? �ده د	�ور �ن ��: �ردم !���ر را #����م

�رد ل����� را	ت �� را 	رش $�� و ����د ب یرو $��ر�  ���د .  

  ؟$�� $� ازدواج �ن �� �ورا ����، -

 )�%��� م��ر ���: /6�م و داده �� م�����و �زرگ ی����� دا�ل را د	�م دو ھر

�ردن +وض ��طر �� 	�م�� %�7ر �ن... و /ر	��� وا-<� �ن... م���ور 

 ازدوا�ش ����د�" �ورد در ���ھ� او. /ذ��م ���رش از. �ر/ردم �,وارت

�ن ن��"� ھ� �م. �ود ی�د�  . /ر�ت -رار ���رم دو��ره ھ� ",� از ر

  . دادم ازدواج ����د�" ��ت ی�د $,�� �ن: /6ت

  . دو�م�� -

  .�وام�� �واب �� -

���� 1�� �� /ذا��م، 	ر "�ت رو ی�د ی را�ط� �� ��زه �ن: /6�م و ا�دا�

  .��دازم راه داد و X�� و �"رم ن��"� ��1 ذوق از ��ش �دا��� ا��ظ�ر

- ���  . �دارم �و از رو �$زھ��# ن�#� ا��ظ�ر �ن �� ا

  . �دارد ھم یا��ظ�ر ن�#� وا-<� د�ر	 $� �ظر ��

  ؟ی رد�� $# د���ل "س -

�و �� م�ز�د/ �ردن �روع د���ل - .  

�ردم � �ھش �*ط. د�#ر� و ر�ت ن��"� ",� 	�. 	��دم�ا.  

  . داره �واب #���ت: زد ���د

    م؟�� $# �6$���: /6�م
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  .���م�ا ن�ھ� ��طر �� �وب، $,��. آره -

  

 ا��ق �� را �ود H�	ر و �,�د یھ� /�م �� او و م��د آ"�ر���ن وارد �� یا %ظ�

  .���دم �,�د ی)دا �� دادم ا��زه �ودم �� ر	��د،

0�: /6ت �,�د ���م $� $.  

 ���  . �دا�ت ی�د ی)دا �� ا

�� �*دار �� �*ط اون... $و د�����: /6�م��.  

 - ;���6 .  

  …$و آره -

�%�ل -��ل ر�? و -.  

 ا%	�س ���0 �ر/�ت ر��	 در و )�%��� �وردن و-ت را اش ی-رار $� �ن

�� یا �4 و �,وارش ��. �ردم $� ��� ھم �رطوب د	���ل �� $%� �� �ود، �ر

�ردم $� � �ه ?ره #�م و ا�م. .  

  . رم��  دوش د��� �ن: /6ت و آورد رون�� ا��ق ��ز ���� در از را 	رش 

  . �د /رد #����م

  !$��ز? -

 ن�ھ� ا	�م ا/�... و $ز��� )دا رو م�,���� یطور اون �د�� �و�م: زد ���د
�� $�  یطور...  

  .��ود $وا-< ا�م. ��م ا�م �د ��+ث ش�ا�رو و #�م %ر�ت

  . ا	ت 	�ده دوش �� �*ط اون... 	ت�� �د �م�و7< %د اون در: داد ادا��

  . دادم ��4ن 	ر

  .� و �*ط �دم ا���م رو ��ر اون دو��ره ی�وا�� ا/�: /6ت

  . زد ���د دو��ره. �ردم !���ر را #����م

�� �Y�  .�ز�م ���د $��� ��+ث �و: /6ت $�و��ھ ر�
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   ؟یداد ����د�" ��م �� ��,�د ن�ا و -

  . ,���د1 از 4$� -

    �؟�د ل�د1 و �دم، ���	 �� د	ت

 دا��� �6)ل ی/6� و �� �ورد�ون در ت�و7< ن�ا ی�و یدار دو	ت-

   م؟����

�� ��1 یا�رو ���. �د ده��� ن�ز� 	�ت � �ھش �<د و د�"ر	 را 	وال ن�ا ر

  ! �ود 	��ده�ا �,وار �دون... ا��ق در "�ت او. �ردم )�ف ��ر

  . �4م�� در	ت -�وه �� �ن: /6�م و ا�دا��� اطراف �� $� �ھ

   ؟$��4 ��ھ�ر ی�را ی�4ر �� -�وه ی�� �� ����

�� آ�"ز���� 	�ت�  . �ر/ردم -راره: /6�م �,�د و ر

  .م��� $� �ذا�ره �وردش در: /6ت �,�د

- ��.  

  .�داد �واب 

 �ن: دم��� را ش�)دا �� �ودم ��ده ��رج آ�"ز���� از -�وه ����ن �� ھ�وز

  .او�دم

�م �وش -�وه 	راغ دو��ره و /ذا��� ��وان�" یرو را �����م � ا��ظ�ر. ر

���م اول )�%��� ز�� 	ر! �ود ���م آب �� ��رش یزود ن�ھ� �� �دا��م 

 �<د و �رد �ر�ب و )�ف را وھ�ش�آ�� وان� و #�-و و #� �ل و ��*�ب

�F را #�-و +��دا��. �د �وردن ��5ول �� ��م را ��*��م �ت��%�و و /ذا�

 ره�� و-ت را � �ھش �I ی��ر #�د. �ود ش�وا����� �� %وا	م. �ردم ����ر

�ن ?ره #�م و ��*�ب �� �دن��م #�-و �� ر�  . �ود ن�ھ� �*ط ا�� /ر

 ف��; رو د	���م ��طرت �� %�7رم �؟�# ���ب �و�� �ورد در �ظرت: /6ت
��م   

 ھ�وز ش��وھ�. دا�ت �ن �� د�	6 /ر�4ن. دم�#ر� و �ردا��� را �����ش

رزش �ن. آ�د $� #�م �� ��ر�� اش روزه !� ش�ر �� و �ود ����ک �$ 
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 د	�ش �� را ����ن و �ردا��� �,و �� -دم م��. �ردم ا%	�س را #����م ل�د

  .دادم

��وم ام -�وه - ��� .....  

  .م�ز��� %رف ھم ��: �رد ل��4� را ام ��,�

  . �ر/ردم د���-

���	ت؟ ��4ل: د�"ر	 و ��	ت ش�ا�رو �ن�� ی�%و ا�م  

  . 	ت�� $��4, -

 ام ���� وار�د یرو�رو. �رد ام $ھ�راھ ��),� /�م !� ��. /ذ��م ���رش از

�ردم �زه �زه را ام -�وه و 	��ده�ا .�� �,(�� ی /و�� از. /ر�ت -رار ���رم 
 ����ا: /6�م. �ود �ده ره�� ��در ��. �و��ه یا %ظ� ی�را �ردم، � �ھش #�م

��,$ � ��- .  

  .........رم��  "	ش د���: /6ت

 دا�" �راش ��م ی زه�ا�  ��: داد ادا�� و �ر/ردا�د �ن 	�ت را 	رش 

  .او�ده �و�ت �� ن�ا از �و... �ردم

   �6��ت��� - 

��م �ر��� �رات رو �ودم �� �"رس -.  

�ت: ر�ت ��1 �م ی /و�� ��ن "س و "ل یرو %ر� $��ط*! آ"�ر���ن ن�ا /ر
  .	ت��

  

  . آ�د ��د �ن �6س و داد ���4 ���� �� را اش ����

  . ���4��� ���ش � ران -

   ؟�4�$ ��رو اون ���� -

 از ام �<ده! "��زدھم ی ط�*� از �د�ش "رت و ���� �4	�ن. 	��د�ا )�ف

�م ��),� "��ره از -دم م�� $آرا� �� و د�#�" ھم در $ذھ� ر��)و ن�ا�  . /ر

   �د؟�� �و�ت �� ن�ا از ھ�وز: د�"ر	
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6�م و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م/ :�� � و ی�د ���4 ���� اون �� $و-
  .آره... ��4م � �ه ن��"� ��

  . ر�ت ��1 �ش ی /و��

�� $�� -�ول رو ����دم�" �*ط #را -$ ��  ���؟ ا<�ده �وق ز�# ھ�� 

! �ود ی�د. �ردم � �ھش -�وھ�م، از $�و#4 ی �ر+� دن��و� $%� در 

  ! #را؟

��وم... دادم �واب 	وات ��: /6�م و �رده ��در ��و�� را � �ھم دو��ره 

  ... $� را�ط� �� �ردن

  !؟$�� $�� ازدواج �ن �� �ده ��وم ی را�ط� �� ��طر �� �و -

  . �ود $� 6� از 	ر��ر %�ش

  . �ود ,ش�د1 از 4$� �*ط ن�ا: /6�م

   �؟�# �ن �ود ��4ل...���� دا��� ر�ط �ن �ود �� �� �ر�� ل�د �� "س -

. دا��م � � ��در یرو 	�ت �� را � �ھم! ؟$��ز? ��ران �ود �ود ��4ل

 دا�" او �� $ار���ط I�ھ و �رو�ت ��ران �� را ��طرا���ن ن�ر%	�ا� �� ن�ا

 �ود �� �ن�� ��ران -��ل ر�? ق�+� ی ��),� ل�د او�د یھ� دروغ. �رد $��

  .��ران ی�����ز ن�ر��ود� ��

  ....... �وام�� رو �و�� اون: /6�م

�رد ا�م و آورد ��1 	ر+ت �� را د	�ش �ف.  

  . �زن %رف �<د و �ن �4ر-

  ! ر/ذار���; �دت �� و م��	�* د،��رد $�! داد د	�ور

�ردم �4ر �ن: /6�م .  

� $ا%	�	 و ا%�*��� م��)� �� ��;�� ده ی�و... �ورا ی�4رد -�  . $/ر

  .�ود 	رز�ش از 	ر��ر �0�ش

  ...ا�� -
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  ! �دا�ت یراد�ا ھم �ردن �0ش ا�� /6ت $� در	ت

�� و�ود  ��د �و�� اون... $و دم�د رو ات +0-� �ن: /6ت و آ�د �,و $

��� "ر رو ��ش -راره �,�د �رج �� و �ده ب���ر ��ھ� ن�#�د �داره، .  

�,�� ن�ا"  ب���ر. " �د رو و ر�ز درو�م یز�# ��,$ ���� را 	رش. �ود ظ�

�� آن و دو�ت #����م �� م��	�* را #����ش �رد، ل����� ن��"� �� رو $

%ن Hش در را -�ط�0��رد %6ظ .  

  

 �� آدم، �� �� �داره، و�ود ��د� ن�ا ی�و یا�د یز�# I�ھ... �ورا ر��  �د� -

�0ش ھ	ت، �ن و �و و�ود ی�و �$�وا�� �� ا��.. %س �� $%� �� و �و�� �� 

� $ز�د/... ت�6�� دا��ن ی�را�6�،�� رو �و7وع ن�ا �وب $,�� �و 

�ظت ت�ز�د/ آدم ن��ر ��م از �� �ود $	� ده اون ت�6��... $دو����%� 

  .ھ	�م �و ���ر آرا�ش دا��ن د���ل �ن �� ���ا ت�6�� ،ی�رد

. ر�ت 7<ف ی�د��و�� طرز �� دم و �رد +�ور ��م ���م از ف��6 یرز

�0�ش �� �	�ت ا%	�	��م اول ��ش ��. �د )�ف ���ودآ/�ه �*را�م 	�ون 

. دا�	�م��� �ود، ھم د��� ��ود، �وب! 7<�6 دل آن $و �دا��م $��I ,4�ھ

 �ده "���ن آدم ن�ا و�ود در $��) �*�و�ت و �$"روا $� ���ت، �وع !�

 ت�+)��� ��ود؛ $���+ و ��ص ��م دم،�د را $��ز? ��ران ��م �ن �ود،
�رل���� یا �ده  � �ودش اطراف ی��د� �ردن رو و ر�ز از ��ر�� $%

  .زدم ���د. �ود -در���د

�رش ی�را ھم $��) �0ش I�ھ و �ود ���ودآ/�ه�� $و... د����. �دادم ا���م 
 � �ھم و �رده دور �,�� آن از را ا��4رم زده، ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د... او

  .دو��م �����م �%�و��ت �� را

  .,ت��و�� -

�م ��1 را 	رم �  ./ر

  . ز���� ز�3 ,ت��و��: /6ت و �رد ا��ره #پ ��

�م ا��ق 	�ت +�,� �� �ن و /ر�ت را �����م �رد، دراز را د	�ش�  .ر
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���س !� �$ G	�" طرف از �ره. $ر+,�ا��م را اش ���. زد�� ��د -,�م. /ر

 �� $�و� �� او�د ��. �دا��م /6�ن دروغ �وان ھ	�م، ��� د�"ر	 $� ا/ر

;�� دوار�ا� �*ط "س. ��م اش ��ر�� �وا	�م��� و �ودم �رده $" ��ر ن�ا رات�

  . ��4د $	وا �ودم

  .�و�و +�� 	0م -

  . ��	ت �م یرو $�زر/ ���د 

   ���م؟ �س�ا $�و� +��، دل ز�+ز 	0م -

  .م��ر ھم �� د���ت �د�� /6�م ���� �� +�� -

   �ودم؟ �رده �را�وش را ی-رار! ���؟

  م؟��ر ��� -راره 	�م،�� �و�� ا1ن �ن زم�+ز... �ب -

  . م���ور $�	�� ��ره رو �� �واد $� ���� -

����ت ی  �� م��ر �$�� دو و د���ت �م��  ��د روز �� ����: /6�م و ��	
��   م؟���ور $�	

��  �د؟�� د���: /6ت آھ	

   ����؟ ھم د��� یدار دو	ت: دم�"ر	 

 ی�� �,وارش ب�� دا�ل را د	�ش دو ھر. /ر�ت -رار #�ر#وب �ن�� ��ران
  .�ود داده

 �راش دم! آ�� ��م �4رش�#  ��د دادا���... $و ��4�� ت�اذ... �ب -

  .... ره�� �در	� �� داره، $%	�� و در	ت د��ر دو	ت �� ��... 	وزه��

  . دم���د )دا $�

 رو $�	�� ط<م د��� �ن $و م���ر �ود�ون �� ھم رو د��� �داره، ا��4ل -

��م ا����ب .  

�ن ا����ب ��� +�*م ���� -.  

�رد ا�م !  
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 �د �وب �ن د	ت �� �4	ت، �و���ل �و +��س د	ت روز�د: /6ت ا��س

  . �4	ت اون د	ت

-��� ��   ھ	ت؟ �ودت �� %وا	ت ی��ز و-ت 

 /ل �� 	� +��س م�� $و �دم �ر�ده �ن ھم د�<� اون... ھ	ت �� �<,و�� -

  . �ز�� %رف ��ھ�ت �واد�� ����.. �ورد

���  .�دم $ر+,�ا� ی)دا ���ظر و ده��� ھم یرو را م�

  �ده؟ یز�#: د�"ر	 �*د�� $� 

�م�� �و�� �*ط �� داداش، 	0م -	 ...�� �>�  .م�ر $� ھم ��  ��د د

  ؟$�و� �ودت ����،... آھ�ن -

���د �� را $ر+,�ا� $"ر	 ا%وال  G	�" م "������ ��م ی�را و داده� د+و

� و م���ود ھم ���ر در $ھ�  �� ا	ت ی�د�ز ز��ن �دت /6ت �رد،�� دا�ت د�

  . �روم ��ن� ���� �� زود�ر ظ�ر از �<د

�4�� طول ���م در ا� �ر. �دم ره�� ��ران �� ���ظر و �رده -طH را ار���ط� 

  .دا�ت را $�0� �ن�� -)د

   ؟ی�ود او�د +��ق �و: /6ت

  . ��)�� �و7وع �� ن�ا: /6�م و �ده �,�د �� از

  . ���� �ن ی�را $,�� �وا�ش ا�� -

  ����؟ �رات #را: 	��دم�ا ��),� /�م دو �� �*��,ش

 ا%	�س را ش��6	�� �م�ر ر���5 و7وح �� �ن و /ر�ت ��1 $�� را 	رش 

  ...و �د �ر 	�ت اش #�ره. �ردم

  . �ده رو 	وام �واب -

 ����� )ور�م 	�ت را ا� ��ش $�0� ھر از -�ل و �ردم !���ر را #����م

  .ر�ت

  . �ده �واب �*ط "س ��4�� �رق ن�ا -

�� ��ز�وا	ت رو �ن �دم ا��زه ��ت 	ت�� -رار: �ردم ا�م$ .  
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  . �د ���H و داد ���4 #�ر#وب �� را د	�ش دا��م، را ���رش از +�ور -)د

�*ط ،$�� را 	رش �� ازت )%��م %ن ��طر �� �<د: /6ت و آورد !��زد $

 	وام ی�را ا1ن $و یدار ��را�ش ی�را رو �ن -ول و ��م $� $+ذر�واھ

  ..�وام�� )�د-��� �واب ��

  .�دم ره�� #����ش �� و �رده �دا د	�ش از را � �ھم

   ؟ی�ود +��*ش -

 �وج ش�)دا در -درت. �ود �ده ��د یا��ظ�ر -��ل ر�? طرز �� -,�م 7ر��ن

  . .�"رد ن��"� و ��1 و�ودم در ز��را�  #�ش یز�# �د�� ��+ث و زد��

�� 	وات �� �وا�م �ن �رض: /6�م و ر�ت ��1 �م ی /و�� �;�.  

  .رو ز�# ھ�� ��م، ��و�ش �� آره � و... ��م $�� $ز�د/ �ل�� و �واب �� - 

 و دا��م را � �ھش ر��	 ر���5 یا��ظ�ر. دم��� ھم یرو را م����. #����ش
 -رار �رش�ا�� در �وا	ت، )�د-��� �واب. �ود زده زل #����م �� ھ�وز

  .��: دادم

6�م -�طH و �%4م / .� از را د	�ش. ر�ت ن�� از ��د $,�� � �ھش $	�

  ا�,ت؟: /6ت. 	��د�ا )�ف و �رد �دا در #�ر#وب

  ! �دم �رغ ��م ����! ؟$�� $� $�و�: دم���د 

��. �ود ده�"ر	 ی�د ��%ت �را ا�,ت �� دا�ت -)د $ ;��  دھد؟ -رار ر�

  م؟��� در	ت ��ھ�ر ھم ��: د�"ر	

  .زوده $,�� �� ھ�وز: /ذ��م ���رش از 

  !�دا��م؟ �ر/�ت -)د 

��م رو�ن رو �4�م ف��4, �وام�� �*ط - .  

�و: ��	�م ��ل ن��ر !��زد یرو  �� ی#طور "س $	��� �,د یآ�"ز 
   ؟ید�� ���ر�ت ����د�"

��م ��*�+دت ��ھ�ر �ردن در	ت ی�را و دارم � �ت 	�+ت #�د �� ن�ھ� - 

  .دادم ا���م رو ��ر �)ف $<��
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 ھ� $��ھ �,6ن �� ��4�� %�ل در ھم او دم،�# را ��ھ�ر ز�� و �رده دم �ر�F �ن

. دم����� را ش�)دا. �رد $� ���ب آ�"ز���� �� ��)ل ��4ن یرو را

 /زارش �ط  ر�د 	�ت از ی�رد و �ود /ذا��� �,�د/و یرو را ,ش��و����$ 
 و آھن د��ر ی�را �)ور -��ل ?�ر و ���ده ���وت ار-�م. داد $� ارا�J را روز

��ب و %	�ب �ود �ط�Jن �وا	ت�� و �رد د���J را $�),% ���دس د	��زد� 

��ر/رھ� %*وق �� $� و ت�-�ط< آن �ن. ���د �ده �$��� �رج روز ن�	و� 
�! در $%� و �0�ش %ن در را $	�� و �$"روا !� ���,�$ �� �ن�� ی�را 

. دم�د اش #�ره در و دم��� و7وح �� دو��ره �رد، $� ا	��6ده ا��4رش

  . دا�ت �%�ود ���� %�ت �� $�زJ ���ھت د���... ���� اش �ذ��

 �*��ل او�د ��دان ی #�ره... و �رده �دا ش�/6� و �ت��زJ از را %وا	م

 یھ� $�ر�  /و�� �ردن �ورد ی�را د	���م %ر�ت. /ر�ت �4ل ذھ�م #�م
 �� را ش�ھ� ی��ر $��6 و درو?�� د���  ر�د ��ر #�د. �د ��د یراز�� 	�1د

�ردم $� ی�دآور� �ودم ����م؟ ��ر�3 را ��ن�ھ� ��ده و �وب ��طرات �,�4  

�� آوردم $� ��طر �� را "وش $��ر�� زن آن ��دان و ���ز ی #�ره ��ر #�د 

��م؟ �را�وش را ش�ھ� �و	� و �	�� ز�ا�  � 6ت %س  

�� آ?وش در "�ت از �را. دم�د را ���و	ش �ب�د � �$رھ� $ا��زھ و �ود /ر

 و ���د �� او. �دا�ت یر���; I�ھ م�زد��� "� و د	ت و ھ� �ردن ��/ر. داد���
 %,*� دورم �� �%�ل -��ل ر�? و �%4م و 	�ت را د	���ش ��ر��ن اش #�ره

  .دم�"ر �واب از �ب ����. �ود زده

 $� دروغ دو��ره ا/ر �<د و رم��  ���س او �� دا��م -)د 	�+ت �� �و�� $�
 ��ز... �ردم $� ��ف آدم ن�ا �ورد در را ید��د �و7وع یروز ا/ر /6ت،

��د $� ا��6ق ی���ود و�ودم در ھم� آن ی دو��ره ی ��ر�� �%�ل ��ب �ن و ا

  . �دا��م را %ظ�

  . 	ت�� �ز�" اون -

 را د	�ش. �ود 	��ده�ا ���رم د	ت �� $��	. �ر/ردا�دم )دا 	�ت را 	رم

 -طره !�. د��� ام /و�� یرو را اش ا��ره ا� �ت! $��ز? ��ران! �رد دراز

�ر�  /و�� ی ���ده $��- ��و�� را � �ھم و ده��� +*ب را 	رم! ا�!$ 
. �ر/ردا�د �ودش 	�ت را )ور�م و /ر�ت را ام #���. �ردم ا� ����م �ن��

�ش�  .�ود ���ظره ر�? $,�� %ر
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   ؟$�� $� ��/ر #را "س... �� $/6� $+��* دم�"ر	 -

���  $��) ل�د1: /6�م $�و��ھ ر���� �� و ده��� ھم یرو را م�

  .�ود !��زد $,��. آ�د �,و�ر و �رد رھ� را ام #��� 

- ����ر ا1ن �و... �ده ��وم $<�� ی�رد ��وم رو را�ط� اون $و- ��$ ...

  . ���� �� ی را�ط� ی�و $�	 ی"� دم��� ا��زه

 در �رد ز�ز�� /و�م ���ر آھ	�� را آ�رش ی ��,��%$ �� %ر�ت از ��رم 

  .�ود �ده )�ف �*را�م 	�ون یرو ا� ����ش

  . �4ن: /6�م

 و $�ر�  /و�� و �د �س اش $��� �و	ط /و�م ی 1�. د��� $*�+� �6س
�ردم رھ� ھ�ز��ن را #�-و.  

 و ��م ��ز �ون را�ط� ی�و رو م�ز�د/ $-�, یھ� آدم ی"� 	ت�� -رار �ن: /6ت
  . �4ن ��رو ن�ا ھم �و

�رده �,F را ذھ�م $4��زد ن�ا و ش�ھ� �6س ا� ����ش، آرام و ���د %ر�ت 

�ردم ��H را ام اراده ���م و ��رده ھم �� را م�",��4. �ود .� را /و�م ی 1

  .دم��� +*ب را �ود و /ر�ت ش�ھ� د�دان �ن��

  ؟$�4�� $?,ط #� -

 $ر�ر��	 ھ� �ت���� از $4� ی�و: /6ت و �د ل����� ��1 �� رو ش�ھ� ���� 
  .م��� داش�" د��� �*ط ھ	ت،

  !$��ھ و $ر�ر��	

�ر� ر�	 �� دارم دو	ت $��ھ ��: /6�م $ .  

�رد ��و-6م و �د %,*� ��رم دور �� د	�ش 	وم -دم .  

�ن م�ھ�راھ %ظ� �� �*ط: /6ت ��  ...�<د و ز�� رو �ذارم رو س�د ن�ا 

  . $�4�� وم �<د -

  . م�ز� $� %رف �وردش در �<د -
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 را س�د �� دم�د #�م ی /و�� از. �دم ده��� +*ب �� او ی/���� �� ھ�راه

  . �ود �ده %,*� دورم �� ھم آزادش د	ت %�1 و /ذا�ت ��وان�" یرو

�ن ��),� ی�را �0ش %�ل در و �ر/ردا�ده را 	رم ا�م ���6�م او از /ر/ :

  ..... و $�ز� د	ت �ن �� ی�دار %ق... �ن وم ا1ن ن�ھ�

  . �دم 	��ت ش��6	�� %س �� و ر�ت �رو م��وھ� �ن�� )ور�ش

   م؟��ز� %رف $�ر� ر�	 و $��ھ �ورد در ھم �� -

�ن وم ا1ن ن�ھ� ؟ی�4رد دا�" زدن %رف ی�را ی�ر ��ب �و7وع -.  

 �� دا��م $	<! �ردم $� �س را ش�د	��� �ودم یآزاد ی�را �0ش در د����

  . رم��  ��),� او از �د�م �ردن ��*�ض

���	 ن�آ�ر.. ��ش آروم... �ورا... آروم: �رد ز�ز�� /و�م در آھ	$ �� 

  . �4ش ق�+� �6س �� دو و ���د رو #���ت... ��م �ز�� )د�� ��ت ����4

�ن وم �*ط - .  

�� #����... �ده ا���م /6�م �� ی��ر -	�.  

 ی�د�ز %د �� ش�)دا �ن دادن د	�ور و-ت د	�ورش از یرو�". داد د	�ور
�� دا�ت $�%	و	 ر���5. �ود آ/�ھ���...  

  . ق�+� �6س �� دو -

 ا%	�س "��م �� را �%4�ش $���	 ی -6	� %ر�ت. !�. م�د��� �6س ھم ��

�ردم رھ� آ/�ھ��� ھم را �د�م ا�*��ض. دو. �ردم $�.  

  . م��� )%�ت ھم �� -راره %�1... �و�� -

  .�دا�ت %7ور ��رم دور  ر�د د	���ش. �ردم ��ز #�م

  

  .�دم ره�� ش���� یرو ��ر�3 ���د �� و /ر�ت -رار �*��,م

   او�د؟ �دت $��ھ و $�ر� ر�	 از ا1ن ن�ھ� #را: د�"ر	 
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� ھم �� #ون: /6�م و ��رده ھم �� را م���� ��;�� #�د ی�را� �ن ���ل، م�ر

 اون �ورد در ازش �رد، $� 	رخ $��ھ دم،�د رو �ون��و�واد/ +4س

  . م���ور ?ذا �� �� آوردم $ر�ر��	 �ن �<دش ز���، /6ت دم،�"ر	 +4س

 ا����ب �� دو ��: /6ت $�و��ھ ر���� �� و داد ��4ن 	ر �;�ت +0�ت ��

 از و ز��� 	طل �و م���داز رو $��ھ ن�ا �� ���ا �ون ���/ز ن�او... م�دار

 در  ��د درد��ک $��طرھ �� �و و �د�� ?ذا اون �<د. م��د 	�6رش ?ذا رون��

 ھم ��ز و  ��د $4� و رون�� م���داز ھم رو ?ذا اون ،$��� دا��� �وردش

 از �� ت���� در و یدار ��طره �� �$?ذا ھر �� ا%���1 #ون...  ��د 4$�

  ... م�ر��� $/ر	� 

  ! دا�ت ���د %�ل ن�+ در و �ود ی�د

 $ر�ر��	 و $��ھ... دوم ی ���/ز و: �رد �س را )ور�م ���ر ی�و ��ر #�د
  . م��	�ز د��د ی ��طره �� ھم �� و م���ور یراز�� 	�1د و

 �ت���� از $4� در و �ردا�ت را �ده ���ب ی�����ھ س�د �ر/�ت، ز�� 	�ت

�رد ��ز را ھ�.  

�*ط.... �و�J �� ا����ب - �! ��,�  . � و 

 آن �رد $� ن���< �ن $ا��رھ. �ود دا��� � � ز��� 	طل $4��زد در را س�د

  ...�� دارد �<,ق �4���ن �� ز��را�  ا���� یھ� $��ھ

�ن %�ل در �  ؟یدار آ�5وره: دم�"ر	 �#�ل� 	�ت ر

  .�د ��ر�3 $آرا� �� اش #�ره ت��د 

  . �د ��ر�3 $آرا� �� اش #�ره ت��د

  . دادم ا���م ��ھ�4ر �� ھم $��ھ ن�ھ�..... �"رس $��)) 	وا1ت -

 ا�� �د ��ران �و�آ�, و ��! $�� �� $��ھ �وب �	��� ط<م. م���	� ھم �*��ل

�ردن �دا. ��رد ?ذا از $ذ� ن��و4#�ر $��ز? ��ران د��رد $� ��X ز�ر یھ� 
. �ود ��4ن ر�? �ت�+�, ا���م %�ل در او! #� �ل و ��رد �� $��ھ در�ت و

�ردن �دا ��X ود ی����د�" ش�?ذا یھ�� �� ا��4ن �د،�� رد د��رد $� 

 او روش �� �ردم �0ش ھم �ن اول. �ز�م د	ت اش $��ھ �� دھد ا��زه �دا�ت

0��... و دھم ا���م را ��ر ن�ا�  . �ود ���ده 
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��م؟ در	ت �رو�� �رات ی�وا��: /6�م  

��6رم ���ل یھ� $��ھ از -�.  

  .�دا�ت ی�د $,�� %ن. زدم ���د 

  . م��رد $� در	ت �و�� د��� -

  . ���� ی�را 	رآ�"ز ����د�" اون -

�م را د	�ش �I و ر�ت ��1 -��*ش �� � �ھم. �ود ی�د ��ر ن�ا�  !/ر

6�م و �رده �,و را  رم�د د	ت/ :��X داره .  

� د-ت و �ط�ا%� ت���� ���X از را �,�د و ��زک �و �ن�� رون�� #� �ش �ت��%

�� را ��ر�زم ���م. �ود $ا����ھ %ر�ت. �ردم رھ� را د	�ش �I... و ده�

�� ن�ا و �ود � �ھش $��	�  �� %وا	م ا�� �ر/ردا�دم �ودم ی?ذا 	�ت �� 

���  .�رد دھ�ن �� را #� �ل $�و��ھ ر�

  .دا�� �ه �رو: /6ت 

�ردم �,�د را 	رم  .�� ��"$   .�ود داده ���4 اش $)�د

  

�و�� �� ا�� یدار دو	ت رو $*��و	 - �� �����$ �� س��در دارم ازت 
  . داره � � $را7 رو �و �دت $طو�1 ی�را �� 	ت�� یز�#

�)ور #را - �$ ��   ؟$���	�� رو �ن $

  ت! �وده ا����ه �وردت در �46رم � و %�1 ���	م،�� -

�ن �,���ر و $*��و	 س��در! ��ود ا����ه �وردم در �4رش� ھ�ر�وھ� �� ر

�*ط �زدم $%ر�. دا�ت �م یز�# ھ�وز $و �ود $دا��� دو	ت و ن�ر�� �� 

�ردم رو و ر�ز را ��*��م �ت��%�و #� �ل.  

  …$��ھ ی��وا ا/�: /6�م

�� #�د "س از �ن -  ��X ر� �ورد در ��� "س آم $�م��ز� %رف �ده�آ  .  

  ��و�م؟ $*��و	 و دا�� �ه �رم ید�� ����د�" -
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��: داد ��4ن 	ر �;�ت +0�ت �� �  .�د�� $,�� ����د�" ��... ا

�ن دا�� �ه: ر�ت ��1 $�� م�ھ� ���� �  .	ت�� ھم ھ� $	�د/ ن�ا �� ر

�4ر ����دم�" �ورد در ی�د $,�� �� $�رط �� ��م $� اش 	�ده �رات �ن - 

��  . �ود�� $وا-< �وا	ت از $��� ن�ا $�� �ط�Jن و $

��%�� ���� آ�رش �0م و �داد د	�ور ا�� /6ت �%Rم"  دا�� �ه �رو"  /6ت$ 
 $وا-< �ود دن�د -)د �� ���ل، �و�� و د-ت �� �ردم، $� � �ھش. �ود ب�+�

   $��ز? ��ران

  .$ھ	� $�و� �رد �و: /6�م

... دا�ت و�ود � 6��"  و_"  �� ات ��,� آ�ر: /6ت و �د ل����� �,و ��

   ؟$# $و... $و ھ	�م $�و� �رد �ن

�� ����دت�" �ردن -�ول -�	 .  

  .$ز� $�� %رف دا�� �ه �ورد در �و -

  .دادم ��4ن 	ر $��6 +0�ت �� اش ی��ر ی ��,� �واب در 

  #را؟: د�"ر	 

�� ��"$   . دارم ش��را $���,6 ل�د1 �ن: دادم ���4 ام $)�د

� �� ھم او�"$   . داد ���4 اش $)�د

  . م��ر	 $��ط* ی ����� �� �� و م��� $�رر	 رو ���,6ت ل�د1 ���... ���� -

  . $��ط*: داد ادا�� $�و��ھ �Y�ل �� و /ر�ت ��1 را اش ا��ره ا� �ت

  . �ود $+� ?ذا: /6�م و �ده �,�د �� از

  م؟��ز� %رف ی�وا��� -

- ����ردم ��4ر ?ذا ���ت �*ط... ا.  

 -)دم: /6�م و �رده $�� ز��� 	طل دا�ل را ��*��م �ت��%�و ی ���ده $��- 

  .. $و 	ت�� �ت���) �ردن 	وال ر�ز �� ن��وھ
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 �دون �دارم ا��ظ�ر ازت و 	ت�� ت�اھ� $� �و7وع �� و	واس �ط���J: /6ت

�ردم $� �)ور و... $�� -�ول رو ����دم�" �ن از ��ش ن�ا ����ت ��,$ 
  .$�"ر	 $	وا ن�#� ����ا از زود�ر

�م را ��*��ش�  .�ود ���ده $��- ��ورده د	ت ����*ر اش $��ھ از $���. /ر

  

 درون را ��*�ب دو ھر. ده�� ��ون رو ��م $,�� ی �4�� �� 	وال ن�ا و-

  . دادم -رار �!�	

�4ر ازدوا�م ����د�" �� یدار وا-<� �و: �رد ��ز را �$ظر��و ن���� در 

  .�و�� ن�ا و..... �4$��

�م ده���د را �ش�	�  و ره�� � �ه � ی�د را ����دش�" $�� �ن. �,�. /ر
�م� $�و� از ام ��او �ردا�ت �� او�د %7ور +دم ��طر �� �� #را؟. /ر

 $� ام زده ��ن�ھ �و7وع ن�ا و دا�ت ی-در���د درون او #ون و�ودش،
�رد !  

�م�" �� $,�� $ژ/�و ن�ا �ودم $*�د- و ��ظم ی �#� ���ھ� �ن -���! �ر 

 $�<7 ی�و یرو �ده�ز %�ل در �دم ��و�� �� دم�ر	 �$�� �� �� ا��. �رد
 روان �� �� ا	ت، دھ�ده آزار ��م�اطرا� ی�را �و7وع ن�ا و ھ	�م �	�Jل

�� �وردم دارو ��ه #�د و �ردم �را�<� "ز�! �� ���� ;�� �,�4 �دا�ت یر�

���ر ��م �وا�م ��م، د��د یدردھ� �<ده د#�ر $طو�1 ی دوره �� �د ��+ث� 

�ردم �را�<� روا����س �� ده از ��ر�� ��... �ودم �	ل و �ود �� ���	�م �6ر 

�ردم دا�" رو .  

 در�%$ �� و آرام داد،�� -رار �$ظر��و ن���� دا�ل را ظروف ���م د-ت �� 
 در و �ودم داده �ت���� �� را ام ���4 ���	 �� د	ت. �رد $� ف��<ر %و),� ��

�ش ن��ر �و#! $�رر	 ن�%��  . دادم�� /وش %ر

�� و �زJ��ت �� �و�� و �ظم و د-ت: داد ادا�� و �رد رو�ن را ن����� ا

�رل %س دا��ن�� �ود ت���) از $��� اطرا�م یآد��� و ط��را یرو 

�رل �� �رده ر�در/ رو ذھ�م $�و7و+ $و-�... ��� $وا-<�� د	�م از او�7ع 

 ��ون رو �ودش و	واس �6،��; و ����ر ��م $,�� اطرا�م �� ���� ��رج

�رل �$�وا�� �ن.... ده���� %�ل ن�+ در و آوردم د	ت �� �د�ز ن���ر �� رو 
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 روز دو $ا $4� یا ھ6��... دارم رو ا����ش �$�وا�� ���ھ� �4م��� اد+�

 )%�ت ھم �� $,�� �و �ورد در ��. ھ	ت %وا	م... و رم�� روا����س ش�"

 و ی�د $,�� ی را�ط� �� ی�و �دن وارد $آ��د/ �� ���ا 0�	� �ظر و م��رد
  .ھ	�م �و �� $طو�1 $,��

�	�0!  

   ؟$/6� ���م اون �� $# �ن �ورد در -

  . �ود 1زم �� یز�# ھر -

   ؟$# *��د- -

 ی /و�� از. �د ���	 �� د	ت و داد ���4 �ت���� �� را R�رش. 	��د�ا ���رم
  . �ودم ا����ش %�ل در �ن �� ی��ر ھ��ن �رد، � �ھم #�م

 و �$���ز دن�د از �رم،�� ذت ���رت در �ودن و زدن %رف از �� ن�ا -
 ا%�رام -��ل �رام د�ت�د �دون �� $ھ	� $ز� ن�او �م،�� �و�%�ل ���دت

��م، �ت��%	 ���� ��+ث �دت �� و�ودت از �$ھ� $��� ،�$���ز ،ی�د ���� 

 ا�دازه و %د از ��ر�� �ردم �0ش $,�� آورد�ت د	ت �� ی�را �� $ھ	� $ز�

�� یا � �د�ت ی�و و ��ت ی/ر�� از � م ��ش د��� و... $��� ��ش��ر در $%

  .آره $� �وق �� رو �ن و �د�� �و�م $,��

�رد $� رم�/ در %�ل ن�+ در و �و�%�ل �0�ش  .  

  . �ن ی�را ���	ب ھ�	ر �� �و و ھ	�م �و ���	ب آدم �ن... �ورا: /6ت

  . �ود �ر/ردا�ده �ن 	�ت ���ل را 	رش

 �دم ��ت رو ��ن�اط� ن�ا �وام��... �دارم �ورد ن�ا در ید��رد و �! I�ھ -

��م $� ی-رار $� ا%	�س و $,�� ھم دا���ت ی�را $و.  

�4ر: /6�م �$ ��� �ن از ����ت زان�� $��  �؟�

  .�ود آورده �ر !��زد را 	رش 

 �دارم -)د... ����	م د�<� !� رو �و و�ود ی ھ�� �ن 	ت�� -رار... آره - 

  .رم��  �ودم از رو و�ودت ��ف ذت
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 در �ود، #����م ��و�� � �ھش. �ر/ردا�دم را 	رم�%$ ���ردم $� �)ور  

���م ر�در/ را %وا	ش �4م�� ھم یرو را م���� آ/�ھ��� $و- .  

   ����م؟ �4$�� �4ر �� $آد� ا/�: /6�م

 ی�����و-< و ط��را ی�و م،�دار $�	� ����ت �� اطرا��ون یآد��� از �� -
 $� -رار ھم �� را�ط� ی�و اول آد���..... ���� �ر ���ل ����ت ن�ا ���,ف

  ....را�ط� از ��ظورم ���	�د،�� رو  ��ھ�د �<د و ر�د�/

 ،$ �ھ�	� ،$دو	� 	ت،�� ازدواج �*ط را�ط� از ��ظورت: دادم ��4ن 	ر
  .  ��د روا�ط $,�� و یھ��4ر

 و م��� $� ازدواج �� �4ن، ده�#�" �ودت ی�را رو �و7وع..... در	�� د-
  . م����	�� رو  ��ھ�د

   ؟$# و�د�� �و�ت �ن از ا/� -

  . م��� ا��%��ش ��� -

  ... ی�وا�� رو $# -

 در. /ر�ت ��),�. $��ھ �وب ط<م �� ،$طو�1 �	��� �رم، ی �و	� !��%$ 
�� و �رده ��ت �4رد�ش �س ی�را را ا� ����م و �ودم �	�� را #����م 

  .دم��� $�� �6س

  ؟ی�رد ذت ازش �ن �;ل: د�"ر	 

�ردم $� ��ز را #����م د���   $و-� ��)وص �دادم ا���م را ��ر ن�ا $و
  . �ود ام #��� �ط �س %�ل در ا� ��ش

�� �ردم ذت �و	� ن�ا از ا�*در �ن... �"ر	م  ��د �ور �� رو 	وام �ذار - 

�ن ��ز رو #���ت... ��م اش ��ر�� دو��ره و دو��ره �وام��.  

%ن �� �دا�ت �ردن �4ر در	ت �وان �ن ذھن ��. ��ود و �ود د	�ور �0�ش 

  !��ود و �ود د	�ور ن�ھ� ش�)دا

�ن ��ز رو #���ت - .  

�� د،��رد $� دا�ت �%4م �0�ش ��ر ن�ا� و �%4م و -�طH $,�� د	�ورش ا
 ف��و). دا�ت ���د و �ود 	��ده�ا �*��,م. �ردم ��ز #�م! ��ود ھم د	�ور
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 دو را د	���ش. �ود �ر	��ک... �� دا�ت و�ود ا%	�	م در $��) یر���"ذ

�� �د�م، طرف$ ����ن �4ل %�ل در �و	� !�. /ذا�ت �ت�� 7ر��ن! �ود /ر

  ./ر�ت اوج ��/��ن -,�م

  ؟$�� اش ��ر�� دو��ره یدار دو	ت: د�"ر	 

 دا��م دو	ت. �ردم �4ر 	واش �� وا-<� و زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د 

  .د��رد �دون و H�	ر �واب !�. �,� ��م؟ ��ر�� را اش �و	� دو��ره

  .آره: /6�م

  

 آورد�ش ��طر ��. �ردم ��ر�� او �� ��ر ن�او را �و	� �ن! �$رزا�� او�د

�رد $� ی ر�د $��6 و �د %س ھر و د��رد �� و�دان +ذاب د#�ر �را د��� 

. �ود �ر	��ک ھم ن�ا و �ودم �و�%�ل و زده ��ن�ھ �*ط �ن... ا��6ق ن�ا $و

 �� ذھ�م ؟...#را. �4ردم ��ر�� را $�ر	 %س ن�#� او�د �� و-ت I�ھ �ن

��د ��ر از اش �و	��  .ا

  

�� ��1 یا�روھ� �� و /ذا��� ن�ز� ام ���� یرو از را 	ل ون�و ��ور� ر

   ؟$�� $� $�و�: دم�"ر	

 ره�� #����م �� ت��د �� و �رد �دا ��"ش پ ی )6%� از را � �ھش ���1ره

  . �د

- �� .  

 م�ھ� وا��ش ن��ر $�زJ ل��%, %�ل در �� ن�ا. زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د
�ن ی�را ل�د د���ل �� از �*ط �دا�ت ت�اھ� $,�� �ود��)� ن�#� /ر��$ 

�م��� .  

���	ت؟ ��4ل: /6ت و ��	ت �ش یرو $��ر�  ���د  

�م �,و و داده ���4 وار�د �� �ط�ا%� �� را 	�زم �  .ر

  . ���� ی�د �و����� %ر�ت -
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� �� را اش ���4 ���	 �� د	ت�"$  در و داد $)�د�%$ �� �	�ت ���دش 

�� � ����ا آدرس: /6ت د،�ر	 $� �ظر �� �ر ق�+� و �ر ر�3 "ر -�ل $%ظ�

 ن���� �� دادم، ر���5 رو ا�روزم یھ� �ر���� و -رارھ� �ر	��دم، �رات رو
�م�  .����ا او�دم و /ر

   ؟ی�رد ��رو ن�ا $# ی�را: دم�"ر	 ھم ��ز ا�� �ود واL7 	وام �واب

 رو ی��ر ن�#� $ز� I�ھ ی�را ��م ا+�راف د��� و... ���م ���رت �وا	�م�� -

  . �ود $��� ی ��ر�� �ودم، �داده ا���م

�م، $� م��)� د���. �ردم !���ر را #����م� $� �ظر �� ا%�*��� ��رش /ر
  ! ؟$�وا	�� و ز�ا�  ��ن�ھ �� د�ر	

  .$ �� دروغ: /6�م

 و � 6�م دروغ �و �� و-ت I�ھ �ن: /6ت و داد ��4ن طرف دو �� را 	رش
  . م���

 )دا و 	ر "ر را �6	م. �ود رو�ن روز �;ل �0�ش ت��د ���د آن و�ود �� 

0�� و داده رون���  .دم�#ر� �ودم دور 

  ؟یدار +�,� �ر/�ت ی�را �و: /6ت

  . دارم رو �ودم ��ص یھ� ت��	Jو �ن -

  ؟$ز��� %رف آ�وز� �ه �ورد در: ر�ت ��1 $�ر� �� را	�ش یا�رو

- �,�.  

��پ پ 	�ت و ا�دا�ت ��1 ����  ����و: �د ل�� �� �� ظ�ر از �<د �ردا 

  . 	ت�� $��4, "س ی�دار �0س

�ن� �� 	���*� در. �	�م را #����م� او�د، ی ���� ط0ق و ���	���� ر��)و �

��ر آ�وز� �ه در �ن ی�0	�� 	�+ت و روز �� �ر�وط اط0+�ت �ردن دا�" 

  . د�ر	 $�� �ظر �� یا ده�#�" و 	�ت $,��

 �دم �واب ل���ا �� #�د �� د��� �ن: /6ت �ود، ��پ پ ی )6%� �� %وا	ش

  ...م��و��� �<دش
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 �را د	ت ی ا��ره �� �<د و �ن �� �د ره�� $%ظ�� ی�را �رد �,�د را 	رش

�رد د+وت �ودش �زد ��.  

  .دارم 1زم رو �ظرت.. ��� -

  . �ر/ردم -راره: /6�م و �رده ��ز ھم از را د	���م 

  . �ود دو�م یرو ھ�وز ف�� و دا��م �ن �� ����و

  . �دم ر���5 ن�ا از ��ر�� رو �ظرت �4م�� $	<... 	�+ت م�� -

� و �زرگ ���د آن ������0ش ���م $<��" ��م $� $	<"  یرو �0�ش د� 

  !داد �واھد ا���م دا���م � � ی�را

 $�%ر� داد، ��4ن 	ر. دا�ت �ق�ا�� � �ھش و �ود �وب او �� $)%�� ھم
���رش $)�د یرو ��	�ن ��. ���دن �� �م��ر? ی�را ��� ھم �ن! دا��م ل�

�ن ��),� ی�را و را ��0م ���م��0ش ���م ن�ا و دادم $� ا���م او از /ر 

 آور ا7طراب و ب�+� ی �ده ��ف ��زه �ق�ا�� �� �ودم، �� ���رزه ی�را

� ا)0 ام $درو��� و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م. د�ر	 $�� �ظر �� $
 ن�ز� یرو را 6م�� �دھد �روز را ام $�و�%� و ��ن�ھ $,�� �� یا #�ره ��

  .ا�دا��م ��ل $"�� یرو +��دا�� را م�����و و داده -رار

�ظر��5 ����د و �و�� ���م �ن ا�� �ودم 	�ت آن �� � �ھش ر��	 ر�� 

�م ���رش! دا��م را ��ر� ش	�� .  

�� ����و7 و �رد ��پ پ ی )�%6 ��و�� را � �ھش ر��L دو %دود: داد 

���وق -رارداد ��... د�ر	 د	�م �� $	�6ر� و ��ص ی "روژه �� -�ل ی ھ6 

�م -رارداد اش �*�� ی�را �6ر #��ر �� و �ردم ا��7ء ��6<ت "ر و ا<�ده	� ..

��م ا����ب رو �ش����ر د��� �� دارم ��ر از ��او ا�ود �� #��ر ا1ن �ن.  

 �� F�" +ت�	م ���� "�F. م��رد )%�ت ھ� �*�� �ورد در +�	$ ��%ظ� از  

�و7 ھ� �*�� �ت��, �ورد در اول. �ردم ذت اش %ظ� ���L ن�ا: داد �� ھر 

 �واب، ا��ق 	�ون، ",�، راه ھ	��د، یز�# #� �*��,م ر��)�و از �دام

 �ورد در و �رد ف��<ر ن�ز� ���)�ت از �<د..... و $��دا�� س�	رو

Jم،�زد %رف -رارداد �ت��ز �ر دو ن�ز�� م�� ی ��),� در �ود -رار �� یھ4
��  .�ود ��ص و �درن و !�� �$0�و �� ل���د آ"�ر���ن ن�ھ� از 	�+
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 در. ر�ت و �رد ��ز ��پ پ ی )6%� یرو را �*�� ن�او�%$ �� ��5ول 

 $*�د-� و �رد "ر آب از را 	�ز ی#� او �ودم، �*��,م ی ���ده F�/ �طوط ��ف
 �ر/�ت ید�	6 ظرف درون �ده ده�# یھ� ت�	4و�� و ی#� وان� دو �� �<د

�! �� %و),� و د-ت ��. ��	ت ���رم و !� و داد �واب ام $ذھ� ا�����ت 
ش �� 	وا1�ش �� �را �<د�# ��  .د�

�ردم �روع. ��م $� � �ه یز�# #� �� دا�	�م�� %�1 �ن و. دوم ی �*��  �� 

 ھ4��ر در آن از $���) ��ش �*ط 	�����ن #را. ھ� �*�� �ردن 	وال ر�ز

 �ود؟ �$را�"ذ 	�ن و	ط -طور 	�ون آن �� ی�ز�� #� داد؟�� ل���4 را ن�ز�

  . داد $� "�	G ت��د �� $/�ھ و د���د�� $/�ھ

�. دادم �ظر. دا��م ی��ر�� اط0+�ت و ��ر�� �دم ره�� 	وم ی �*�� �� $و-

�ردم "ر ی#� از را ��ن�ھ� وان� �ن ��ر ن�ا. آورد ل�د و �رد رد ت�-�ط< �� 

  .داد -رار ز�� یرو را �04ت ظرف او و

%ظ� #�د ی�را. دادم را آ�"ز���� ��4ن ر���5 ����د�" �*�� ن�#��ر� ی�را 

 د��و� ورم ی#� از �ر+� #�د. �رد � �ه �*�� �� �<د و �د ره�� #����م ��
 ا�دازه �� �ن و"  ���و� ����د�""  /6ت $طو�1 ر���� ��. داد ��4ن 	ر و

  ...ی

  

�ردم ذوق $,�� .���%�ش یا� 	%� در را %س ن�ا $%� �ن و �ود ن�

 دا��م $	<. م��رد �رور ھم �� ا��دا از را ھ� �*�� ��ره #�د. دم�د #����ش

. ��د و �ورم�� د	ت �� را"  �%	�ن"  آن م�ھ� ده�ا و �ظرات �� ھم ��ز

  �ود $-��و� و ��)ره و ��د ���ھ�

�� $� درک را ن�-وا� زوم $/�ھ. ��د �,وه ا%�*��� ����دم�" �د�� ��+ث 
  .�ود�د �	�ره �ظرم �� $/�ھ و �ردم

�دو��ون؟: د�"ر	   

 ���� دا�	�م�� ����*ر و دا��م ذھ�م در �*�� #��ر ھر از $�, ر��)و !� �ن 

 )6%� از را � �ھم. �د �واھد �4ل #� �� ت���� در دو ���ره ی �*�� ی

��پ ی"  .دادم ���4 و �رده �دا 
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 ر	��� �ظر ��... ���ر �ش�ذار�� "س دا�ت $�� راد�ا 	وم ی �*��: /6�م

  ...رو �و��ت $,�� ھم اول ی �*��

  . داد ��4ن 	ر $��6 +0�ت �� و /ر�ت ��1 �ن �� رو را د	�ش �ف

 $دو��� ا1ن �و...  ذره�� $# �ن ذھن ی�و $�ز� %دس ��وا	�م ازت... �� -
 �ود -رار ا/� ���، ی#طور -راره ھ� �*�� ن�ا از �دوم ھر �� 	����ون اون

�ر� �دو�ش $�� $ز�د/ �و�� �� #��ر ن�ا از $4� ی�و�L ��ش ؟یداد�دو� 

�ره؟ ��ص و �ر �0-��� �ظرت ��   

����و �� 	���*� در �ن �ب: /6�م $�و��ھ ���ل �� و ده��� ھم یرو را م� 

�� و دم�د یرو $�� $,�� یھ� �و��� و وار�د و در �� $,�� و-ت I�ھ ا
 �ودن ���6وت �� ت��0- �ورد در �و�م��� ا)0 "س �دا��م �و�� ھ� "��ره

  ... �دم �ظر ھ� �*�� ن�ا

 ادا�� ی�را �را ����� ن�ا و �ود �0�م $7�� د���J ی�<�� �� 	رش %ر�ت

�رد ق���و )%��م دادن.  

  .او�د �و�م #��رم ی �*�� از ا�� -

  

�ردم؟ �وا�*ت اش آ�"ز���� �ورد در ����دت�" �� #ون -   

 آره: دادم �واب )�د-��� $,�� �<د و �ده ره�� #����ش �� %ظ� #�د ی�را

 $�ود�و� و را%ت $,�� رو �و�� اون �ن..... 	ت�� ن�ا ��طر �� �*ط $و
 ن�ھ� �� �و ی �و�� �د� �د ��+ث یا ���� یوارھ��د اون �ردم، �)ور

�م�� آ"�ر���ن��� دو اون و �ود -��3 �ظرم �� $,�� #ش���ر" یھ� ",� ��... � 

 ھم ھ� �*�� ی ���*... �رد $� �دا ھم از رو 	�ن و ھ�ل �� یا ",�

 ��+ث اول ی �*�� اون ��)وص ا�� دا���د رو �ود�ون ��ص ی���-�� 

�ر و 	رد... ی�� �� �و�� اون ��م �4ر �د	��و ی �و�� �;ل... ����.  

� $طو�1 $%ظ�� ی�را اش #�ره ب�+� %�ت و 	4وت و ره�� � �ه $و-
 ر�در/ از �ود �� ن�ا ی�را و �ده �� ���� $)�د یرو �<ذب �رد دا�" ادا��
... و ده��� رون�� م��وھ� �ن�� از را ره�/ دارم � � دور #����ش �� �دن

I� م�  .�� درد��ک ا�� �ود �%4م. /ر�ت را د	
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�ن ��H 	رت ی��1 �%4م رو �وھ�ت: /6ت .  

 �� یھ� د�دان �ن�� از را ��,� ن�ا $و-� ا�� �ود ن�ھ� ھم �ن ی ��او -)د

 ر���5 د#�ر ��/��ن �� ز�# ھ�� ا� �ر آورد، ز��ن �ر %ن آن �� �ده ��رده ھم
�رد رھ� را د	�م. �د $د/ر/و� و .�� ���� طور ن�ا ا/ر �� �داد، د	�ور 

 �ر را اش ��,� ف�ط و �رم #��ن �,�4 دادم،�� ���ن وا��ش �رد $� )%�ت

�� آورد ز��ن ��,�  .�ت�ر درھم را ذھ�م ���م اش ��,� در"  �%Rم"  ی 

. �ب ی ��;�� ن��ر �ه�	 و روز ی %ظ� ن��ر رو�ن ی ا�دازه �� ی��7د

 در�وا	ت �� دادم ا���م را �ودم ��ر �ردم؛ ��H 	رم ی��1 �%4م را م��وھ�

  .�دا���د ھم $ر����5 ن��ر �و#! و )ورت ھر در را او

�ر I�ھ. !��زد $,�� �د، !��زد��. �دا��م ����ظ�م و ��د ی�6	�� یرو $

�ش #�م ی /و�� �� �*ط و ��	�� $)�د یرو %ر�ت $� و )�ف�� را %ر

 ی �*ط�... �<د و را ام #��� ر�ز و /ردن د،��� �و �را اول. �ردم $� د���ل
�م /ر. د�رز ��م. /ر�ت /�ز را ام ���� و /ردن ا�)�ل� ھم �� را م�",��4 و /ر

�ش. ��ردم� ذھ�م ی �*ط� ن��ر �$ا���� در $%� را $ا+�را7 ن��و4#�ر %ر

  .�ود ���د و و ف��6 رزش آن ر�در/ ھ�وز ��م. �4رد ��د�ا

  . ی�ر $� ذت ازش: /6ت

 در �*ط د،��"ر	�%$ �� ن�ا از �رد $� �ر�ورد /و�م �� ش�ھ� �6س %رارت 
 ھ�وز. ام ���� یرو �ر، ن��"� $�� ��ر ن�ا /ر�ت، /�زم دو��ره داد؛ ��ر ذت

  .�ردم $� ذت... و �ودم ��	�� �� ھ��ن �*ط! �دا��م $ا+�را7 ھم

  �ورا؟ -

 #����ش ی�� �� � �ھم. �ر/ردا�دم )ور�ش 	�ت را 	رم و �رده ��ز #�م

 �ن ا�� زد��� ���د. ���د ;��ت دش�	6 و د	ت !� یھ� د�دان و ��� یرو

���  .دادم $�� ا����ش و دا��م زدن ���د �� $��+� ل�

- �,� .  

رز� I�ھ �دون �� ن�ا از$، H%4م و -�ط�ر �ودم �� دادم را �وا�ش ���� ا

�ردم $�.  
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��� ��م یطور ن�ھ� �وام��...ی�وا	� �ر �م�� "������: �رد�د %ر�ت ش�

  . ی�د �,� �واب

  .داد د	�ور

-��.  

 $� را -,�م ��د ی�"��� ی)دا او. ��ودم -�طH و �%4م -�ل ی ا�دازه ��
  ! د؟���

  .دم�� -ول ��ت.. $�و�%� ���ھ� �ن ��: /6ت

�"  دم�� -ول"  یرو �0�ش ��  .دا�ت �و�د د�

  .	ت�� ن�ا �*ط ازدواج -

 �و�%�ل و ��ر�د ذت �ودن ھم ���ر از �6ر دو �� ن�ا... ���ھ� *��د- ازدواج -

  . ھ	��د ت�اھ� �م �ت��زJ ی	ر �� �	�Jل ی ���* ����د،

  . �رم و �و��ه. د��و	 �را

 ی�رد ��ر $# �ن �� $دو����... �� ی�رد ی��ر $# �ن �� دو�م���: داد ادا��
  .�رم�� �ودت 	ر رو �0 ھ�ون -راره $و

  . زدم ���د

�ردم؟ ��ر $# ��ھ�ت: دم�"ر	   

  . داد ��4ن 	ر طرف دو ��

  .دو�م��� -

  

���د �� ھ�وز ،ی#� $��	 �ردن ی�را ���	 در�وا	ت �� �و�� $� ����� 

 و�ودم از $���... و �دم -دم ش�" ��ر ن�ا ی�را. �ود ,ش��و�� �� ��ر ��5ول

 و �ق�ا�� و ��ن�ھ را  ر�د $��� و �ود �رده "ر �ودم از ت�+)��� و ��م را
 ا%	�	�ت ن�ا از �دام I�ھ �ودن $وا-< �ورد در �وا�	�م $�� ،$�و�%�

���-ض� Hم -�ط���.  
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���د "ر و $��)� آرام، ی�و. ���د $���واد/ $دورھ� !� �ود -رار ن�ا  

 از �زرگ $/,دا� ��. آ�د $��ز? ��ران �� $ز��� �� دا�ت �ن��ر ��ن �ن��

� %7ورش ل�د از /6ت $ر+,�ا�. 04�$� �زرگ !�� و ��6ش یھ� ده�ار

���ن ا%داث �ت��زJ �ورد در )%�ت ��طر �� زد�� %دس و �دارد ��ر��	 

  . ا	ت آ�ده $��-د ی ����

 ت���) و �Yن �� �ط��ق و آ�رو��د یز�� �ردن آ��ده ی�را ��4"و در ���	
 از. �رد $� اش $ھ�راھ و داد�� $����دا��" ھم دا� و �ود وارد ��زه ���ن��

H�� ردا���ن در %�7ر ی  �� و د�ر	 $� /وش �� ��ده و /6� و ی)دا 	�

��ده �دا اطرا�م ��د ی��7 از درو�م $	ردر/� �� �ن �*ط د�ر	 $� �ظر� ا

  .�ودم

 ھ�وز ن�ر%	�ا�. دا��م را ��ران �و�� ھ�� از -�ل و �ده 	�ن وارد 

��ن 	6ر �� �ر�وط ی ��طره �ردن ف��<ر ��5ول	��� �� ��ن� /ذ��� 	�ل 

 $ر+,�ا� �رد، $� ��ر ,ش��و�� �� %�ت $� ی#�رھ� �� د��� �ود، ی��ز
 یھ� )%�ت �� +�رف و �ود +�رف ل��و�� �� ی��ز یر�در/ ا��س د،���د��

  .�د �� ���� ��ل یرو $�� و زد ���د ��ران. داد�� /وش "درش

���رش �ن و �رد $� $را��د/ او �� $ز��� ���ل، از �ر/�ت و-ت ��	�� 

 �طرح را -�ط<م ى �,� و "������ روز ی�وا	� �ر �و7وع دو��ره �ودم،

6�م �ردم، ���6ت. �رد/  

  

 �و��. ����� "������ 7�ن در! �ردم؟ �وا�*ت ����دت�" �� ی�رد �4ر #را

 و داد ر���5 را /6� و �و7وع زود $,��. " د+و��م $���و� $ر+,�ا� ی
  . �دم �و�%�ل

�م �*��,ش را ی#� $��	� را $����� ر���� �� و �د ره�� #����م ��. /ر

 ��. �ود واL7 و ���ص �ن ی�را ��H ن�ا در %7ور ی�را ,ش�د. �ردا�ت

�م ن�ر%	�ا� 	�ت را $��	 	ر+ت� ��ن �ورا ���4ر"  /6ت دم،��� ا�� /ر

 "  

�م، د��� �*��ل را $��	��� ��1 یا�روھ� �� /ر� ��ران و �ن �ن�� � �ھش ر

 و �رد ��4ر ���د �� +�رف �ود؟ ده��� را �0�ش. �ود آ�د و ر�ت در
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. م���	� +�رف طرف !� �دام ھر آ�د، ھم �����. �م���� ���رش داد ����د�"

 ظ�ھر �� �*ط �ن و د�د���د $� و �رد�د $� $�و� زد�د،�� %رف آ���

�ردم $� ��ن $ھ�راھ.  

 	�ت را �و��ش $/�ھ �*ط و �ود �ده ره�� �ن �� �*ط +�0 $��ز? ��ران

 �و7وع زود �� ر�د. زد�� $%ر� و �رد $� �<طوف ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا�

 �ودم �� د��� $�	 ھر از -�ل و �د $� �طرح او طرف از و ی�وا	� �ر

��ده �ن ی�را $ا��6- #�. دادم�� "س �واب� او�د �� �	�ت ا%	�	��م �ود؟ ا

�� $���) ی	و و 	�ت زود $,��� او�د. �ود ���ص �ودم �� 6م��4, و /ر

. �ود $دا��� $دو	� و ن�ر�� و ��ش ذت او �� $ھ�راھ دا�ت، �وب %س

 د�ر	 $� �ظر �� دور و آود �� $و �ود او ر�در/ ھ�وز ذھ�م از $���
�ن و %7ور از ی�د�ز ی	��� ا� �ر..... ا� �ر� $� ام $ز�د/ از او�د ر
  �ن! /ذ�ت

� ن�#� ی ��ر�� و %�ل در ھم ش�درو?�� و ھ� ی��ر "���ن �� �	�ت $%
  !�ودم یدور %س

  

 و �رم $و-� �� /ر�ت ام ���� از �� ی/�ز. �ود ��زه و ز�ده ز�# ھ�� ��ران ��
� "�F و م�زد�� $%ر� ھ� �*�� از ھم �� �� $ز��� د،��و	 �را $طو�1+�	$ 

�� آ�وز� �ه و او ��ر �ورد در �� و �رد $� $را��د/ ��ران 	�ت ,م�ا�و�� �� 

6� و �ده�آ و ھد��� و/ �. د�د�ر	 $� �ظر �� !��زد $,�� $ھ�  م،�دا�

�ر	��د $� �را �ردم $� ��ر�� %7ورش در �� $����ھ .  

  !"ر؟ او�د: /6ت /و�م ���ر د���

���رم و-ت #� او. �ر/ردا�دم )ور�ش 	�ت را 	رم 	ر+ت ��  ��  . �ود ��	

- #$ �   ؟$/6

� از -$ ��  !؟$ز��� !�� "	ره ن�ا �� 1�% 

  . �م��� ��و�� رو ��ظورت! ؟$ �� $#: �ردم ا�م 

  .ده�� -ور�ت داره در	��... وا7%� $,�� ��ظورم: /6ت

��د $�� ا��6ق $,�� اطرا�ش �� د��� �و����ردم ا��4ر! ا .  
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  .$ز��� %رف $# �ورد در دو�م��� -

���- و پ�� ن�ا �� - � ���� ...  

 ت���� در و �ر/�ت و ر�ت ��ران و �ن �ن�� ��ر #�د � �ھش. �رد �4ث
  .���د ;��ت �ن یرو اش �ده /رد #���ن

- ��>$  

 و $ر+,�ا�. �رد �,ب �ود �� را ��H در ن�%�7ر ���م �و�� و /6ت �,�د
��د ?ره #�م و �رد�د ا�م ن�ر%	�ا�� و �رد $� � �ھ��ن �<�ب �� +�رف. ر
����� ����د ��ن�/6� و وارد را �ود �� �د �م ��4ن و ی�� .  

   �ده؟ $# -

  ! ؟ی�وا	� �ر او�ده: د�"ر	 ی�ردد %ن �� د���

  . ��! ؟$# -

! �د ده��� او 	�ت � �ھ��ن. �ود $در	� %دس ا�� �ردم ا��4ر زده و%�ت

�� ��"$ ���د �� و ا�دا��� "� یرو "� داده، ���4 اش $)�د F� *� �� م��	

 دن��� �� �	�ت �س I�ھ �� ن�ا از. د�رز م�",��4. �ود �ده ره�� �ن

���"�  . �ودم زده � 6ت داد��� ���ن وا��ش -,�م �راش /وش و �,�د ی

  "س؟ $# او�د: /6ت �����

  ! د؟�دوز�� و د��ر�� �ود�ون ی�را $# -

  . دم�"ر �� از

  .���م �ورا -

��> #�م ی /و�� از و د���د د���. �وا�د واL7 و �,�د را ���م ��ران $

  .ر�ت�� $�ھ�	 #����م. دم�#ر� $آرا� ��! د�"ر +�رف 	�ت �� دم�د را �����

طف آب وان� ��: /6ت و �رد �م را	ت �� $�� را 	رش  �$ ��  . د�

 ھم �� را م�د�دا��� 	"س. ق�+� و را%ت �6س !�. دم��� $را%� �6س

�م، ?ره #�م او �� و ��رده��رل %�ل در /6ت $� اش #�ره %�ت. ظ�?, ر�� 

  .ا	ت اش ��ده
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�... �ود��: /6ت د����>  ! �ذاب $

  $+و7 ی"ررو �#�: /6ت +�رف

 ��6��د آھ	/ �م. دم��� $وRت %ر�	ن�ا از -�ل! �ود دن�دو ���� آ�"ز����  
�����ر درھم و ��ن�"ر ا��4ر �� دادن 	���ن و 	ر و �ود �ردن دا�" ی�را � 

�ر)� ام$ �� و د��� ��،��� +�رف،. �د ده��� +�رف �و	ط م���زو ���م دا�
  .ا��س

6�م و �ردا��� +*ب �� -دم م��/ :��.  

. دم�د او �� را د��� ی ره�� � �ه �ن و د�"ر ن��"� و ��1 ��ن�ھ �� �����

  . �ود ����� از �ور�ورا�� ید��*, ھم �س�ا ی زده ��ن�ھ %ر�Rت

  �؟�# دا	��ن: /6ت +�رف

    ��ره؟ #�: د�"ر	 دا�

�4ر: /6ت و �رد �دا ����� از را � �ھش ���1ره د��� �� او�ده "	ره اون م�

�� ھم "ش�� و !�� و /ل ��... +�� ی�وا	� �ر ���+ .  

 زد�د،�� �رق یز���� از �� یا �ردا�� یھ� �6ش ،یدود $ر	� �,وار و �ت

  . د�ر	 $� �ظر �� �*ص $� ���0 او... ی�وھ� و �ده ا)0ح )ورت

��و�ش: /6�م و ده��� رون�� +�رف ا� ���ن �ن�� از را م���زو ��  . د�

�م �ت���� 	�ت�  . . ر

  "س؟ $# او�د: د�"ر	 +�رف

  �؟�� او�د: د�"ر	 ���	 

 دا��� � � م���� "�ت را �زر/م ���د $	�� �� �ن. �ز�م داد �وا	ت�� دم 

  .�ودم

- �	� .  

  . �ود �,�د م�)دا

  . ��� +روس -راره +��: /6ت زده ذوق ا��س
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����_ و +�رف ��ران، د،��� �ودم، از �ودم، $+)���. ��ردم ھم �� را م�% 

 �� �رادرم ی ���� در $��ز? ��ران %7ور �� �	�ت �� �ودم وا���د. ا��س

 $� ی��د ا%	�س $��+� طرز �� �ود دا�" � �ھش و ظ�ھر در �� ی-)د
�ردم .�! -�6���ده �ن ی�را $ا� و آورده رون�� $وا�� �ت���� دا�ل از! �ود ا

  .�دم ره�� آن �� �ور در

  �؟�# دا	��ن ��� ف��<ر در	ت $4�: /6ت �دا

�ردم ��6ش �ودم: /6ت د��� .  

 رون�� �ت���� دا�ل از ی ر�د وان�. �د�� ده�د آب ی��4 وان� یرو 

  . آوردم

   ��ره؟ #� ����ا: /ر�ت -رار #�ر#وب �ن�� ن�ر%	�ا�

�م ��H �� $-�ط< و ظ�?, ی ?ره #�م #��ن��س I�ھ �� ر �0� ز��ن �ر $

  .�ورد��

  $#�ھ: /6�م

 	"س و ���د ;��ت )ور�م یرو $طو�1 ی %ظ� #�د ی�را ن�ر%	�ا� � �ه

  .دارم ��رت ��� �زن !���� ز��ر �$#� ی	ر ��... �واد��� آب: /6ت

  

  .ر�ت ��1 در�� ن�آ�ر �� م�ا�روھ�

  ���؟ +روس -راره +��: د�"ر	 ا��س 

  . آره: داد ��4ن 	ر و زد ���د ن�ر%	�ا� 

��ردم ھم �� -درت ���م �� را م�",��4 .��X �6� ی ��رده ?,ط"  و ����  "�� 

  ؟!�د ��رج +�رف دھ�ن از ��م ��

�� را د	�م �%4م ا��س. م��ود ��	�� �$را�"ذ 	�ن در ھ��� �ر�ب و �ود /ر

���د ھ��. د�#ر��� ��ران و �ن �ن�� � �ھ�� و. �د $� �� ���� ��ل یرو 

�� ھم در یھ� ا�م �� �� +�رف �ز دا���د� ��ران �� �ود زده زل $*�+� و ر

 رو �ودش... �� دارم �را�	� ی�و +�و �� �رد�د، �وت �ن ��در و "در: /6ت
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�ون دم�ر	 ���� ن�����را ��� $�� $�	�J, ن�#� ر�در/� ���م �ورا از �� �د�

��م ی�وا	� �ر.  

  . داد ��4ن 	ر ���د �� ن�ر%	�ا�

�م�� وارد �	�Jل طور ن�ا �� $,�� ھم �ودم: داد ادا�� ��ران	  ����ر... $و
�� ی�<داد ھر �����"ذ �ن �ظر از ��� د���J ���م و �ورا �ود و +ر� �ده ر

  .د��� %	�ب

  ./ر�ت �4ل $ر+,�ا� و ن�ر%	�ا� �ن�� ی�<��دار � �ه

   . 	ت�� �م �� د��ر ی ����ر: /6ت دا�

 �� ھم �� 	ت�� $��4,: /6ت و �د ل����� ��1 �� رو $�� ��ران یھ� ����

 ی�و ھم �<دش و س�"�ر م��ر +	ل ��ه داد ����د�" +�وم... م�ر	 $� �وا�ق
��ر �و���� �*ط.... م��4�� $ز�د/ �ن �و���G و +*د 	رو+$ �� ...�� ی ھ6

�<ط ھم 	ر "�ت روز #��ر 	� و ده�+  ��د�،�, � ی�را رو �را	م ب��ر
  . م�د�� "������

  . دا��د ���ب یر�� ��د یدار $,�� -

  .�د �ن�� $ط�< �وخ و ��ده �� ھ�راه $ر+,�ا� �0م

�ره ��� ا���م �ر H�	ر ��رھ� #*در ھر... ��: /6ت �� .  

 رو �,� �واب ھ�وز ���ر��،: /6ت و �رد � �ھم #�م ی /و�� از ���	

�����ر � ر�G و +*د 	ه و $+رو��ل 	ص ھم +���رد�د �.  

���ن ن��"� و ��1. د�ر	 ھ�� /وش �� د��رد $� و /6ت آھ	� �� را ���رم ر

 ھ�� یا ��;�� و ر�ت�� $�ھ�	 #����م یا %ظ� �ردم، $� ا%	�س و7وح

  .دم�د�� �ور "ر و رو�ن $,�� رو ز�# و ھ��

�ش ب�� دا�ل از� آورد رون�� را ر�3 یا 	ر�� �و#! یآ��� ی �<�� آن 

  ... ���	ت �� ��<,ق !�� و /,دون اون: /6ت و

  . �ود $ر+,�ا� ���ط�ش

  .دم��ر ا� ��ر �ورا ی�را �ن -
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��رھ� ���م! �د�ز �ود، ی�د. �ردم � �ھش د-ت ����ش و ر��,� ا����ب آ/�ھ��� 

 ن�ھ� و دم�د�� او در را ر����ر��"ذ و "روا $� 	ر�ش، یز�# �ن. �ود �ده
 دا��م، �ز�� 	�زم �� �ن. �ود ا�دا��� �ن��ر �� و�ودم در را ی-رار $� دن�د

 $ز��� I�ھ �ن. �ردم ��ف را �ودم ا%	�	�ت د��� دا��م، �ز�� ز��ن �� �ن
 $�ھ�	 روز، و �ب. ��ودم $	ر/��  و ��7د از "ر و 	ردر/م و F�/ ن�#�
�� ی�رد ،$��ز? ��ران و �ردم $� %�ل �ود و�ود در ھم �� را 4$���ر و 

��7د و و%دت %س ل�د زد�� %رف �ودش از و �ود ��	�� �رادرم ���ر 

  .�ر�وا	�م �� از. �ود ام $درو�

  .م��ز� %رف: /6ت ��ران

 و �دم �وا�� ی�د�ز ی���دھ� �� �ن. د�#ر� ��H �ن�� � �ھم. 	��د�ا و
�م ھ�ل 	�ت آھ	�� ی/���� ��. +�رف ��46ر ی #�ره��و��ھ ی ز�ز��. ر$ 

�رد ام $ھ�راھ و /6� و از.  

 $� � �ه �,وت ی �و#� �� �ن. م��ود 	��ده�ا ��ز ���� ی "��ره ���ر دو ھر
  .�ن �� او و �ردم

  . �وام�� -�طH �,� �� �ن: /6ت

  ی�ر�� د	ت �� رو ی�وا�� �� یز�# 	ت�� -رار ���ھ� -

   �رم؟�� د	�ت �� ی�وا $�� #را: د�"ر	

  .د�دو�� رو �ده�" در یا �#� "	ر

  .دو�م��� �وردت در زھ��# $,�� �ن: /6�م 

  .دم�� �واب )�د-���... �"رس: /6ت $�و��ھ �Y�ل �� - 

  . �ر/ردا�دم #����ش 	�ت را � �ھم 

  ا	ت؟ )�د-��� �دو�م ��� از -

�م�� �$رزا�� او�د �ن: �د !���ر #����ش	 �� د	ت �� ی�را ��وام 

��م ی��ز د?ل آورد�ت.  

�ردم ا�م .  

  ؟ید��� و	ط رو اون %رف #را -
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�� $� 	���*� اون �� رو �ن ذھ�ت ی�و #ون -$ .  

  . �4م��� ��رو ن�ا �ن ��، -

   ؟$# "س -

�*ط �ن -…  

  .دم��� $*�+� �6س و �	�� را #����م 

��ده $ا��6- ��: /6ت�  . ا

-�6���ده $ا��و#4 ��ش $%� -�ل %ظ� #�د $6ظ یر�در/ �� $ا��6- �ود، ا$ 
  . آ�د $�� %	�ب �� آن از

  .ام  ��د آدم �� �و ���ر... �*ط #را و $� و $ا��6- #� دو�م��� -

�ردم � �ھش  .��  .�ود �ده دور #����ش از �$"روا $� و $	ر

����م �	ت �واد�� دم: /6ت آھ	 .  

  .�دم ره�� د	�ش ��. دا��م را %س ن�ھ� ھم �ن

  .�ود دا��� ��ن � � �ود !��زد �� یا �ده ��ت ا� ���ن

�م�اذ: /6�م ���4$ .  

  .زدم ���د

�م�اذ ھم �و: /6ت و د���د ���4$ .  

��م دا�" رو ا%	�	��م �و�م���: /6�م .  

  . د���د دو��ره

  . �ورا �ن � �ھم... م�دار ی�د�ز ���رک �*�ط ��: /6ت

�ردم � �ھش. �رد �واھش �داد، د	�ور.  

- �� ھر م،�ر�/ $� $+رو	 �� ��درت 	� رد از �<د. م��� +*د  ��د ی ھ6

�و �� ی��ر ھر �� س�"�ر +	ل، ��ه م�ر�� �<د... ی��وا �و �� یطور 

�� #�د ھر م،���� دار �#� �<د... ی��وا �� م،���� ر�" ھم �� �<د... ی��وا �و 

�� � و.. ی��وا �و �� $رو� ھر �� م،�ر���� ھم �� �<د... ی��وا �و �� $و-

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 625

 $� +�ل دم�� �� $-و �� ���ھ� �ن ،$��� �و�%�ل ���رم دادم -ول �ن
 د+وا ھم �� و-��� $�<7 د��� 	�م،�� $�,* �وش آدم ���ھ� �ن... ��م

  .�د�� ش�" زھ��# ن�ا �داره ا��4ل م،��رد

�! �ود، ی�د  !����م �,��ت،  Jت و )ورت �ت��ز��د�ش�ا %�	.  

�و - ��  ؟$�� $�� ��ت�� �ن �� 

  .�د 	�ت #����ش 

  

�,(�� در �رد �م را ��ن �ن�� ی �%$ ���و ا� �ر: �ود زده زل #����م ��  

�)� ن��ر $��ط*��$  �ن �ب �داره؛ و�ود �رات $���و� و ل�د I�ھ $و

�� �دت ن�ا ی�و �وام�� و ��م دا�" رو ل�د1 اون �� دارم �ز�� ز��ن �� �*ط 

... �دم +��*ت  ��� 0�	�... $��� ���رم �و /ردم $� ل�د1 ن�ا د���ل

�م�� +��*ت �ن ا	ت، ا%�*���	 .  

  !�ود ی�د $,�� 0�	� از -وش �*ل

 �!�+ و رو�ن ر�3 ی�وھ� �� ��	�ل�� $ز�. �ود $دا��� دو	ت! 0�	�

  . -�ب �دون

�4ر $# �وردش در: د�"ر	 �$ ��   ؟$

�! و %ر��ت ن��ر $�زJ در آرا�ش و �6س �� ا+���د !��ش ��,� �$�ود��� 

��ر ا)0 زن ن�ا �� �ردن ا+���د. �رد $� �  .د�ر	 $�� �ظر �� $	�

�ر	م�� - .  

. دم�د �ن و �د ل����� ��1 �� رو ��ر $	��� #�د ی ا�دازه �� را	�ش یا�رو

  !�ودم �رده ��<��ش

  ؟$# از: ��	ت ش���� یرو $���0 ���د

  .�ودم از: /6�م $�و��ھ ���ل �� و زده زل #����ش �� 

  .�داد ���ن �ود از �<��ش �ردن "���ن ی�را $�I �0�ھ ��ر ن�ا
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 او�د �ورد در: زدم %رف و �ورد�� ز��ن �ر ی ر�د 	وال �دادم ا��زه

  ... د�دو���

  .�ود /6�� او از د��رد $� ��ران #ون �دا��م 	رش ید���J %ر�ت �� ی�ز��

 �� �	�ت..... و م��ود زده %رف �وردش در ��رھ� �ود، +��*م او�د -

 �ن و �ود �رده ی�وا	� �ر �ن از اون... �4ردم �! و-ت I�ھ ا%	�	ش

 ر���� �� رو ام �و�واده �� ����دش�" �ردن �طرح ���,ف ل�د1 �� ��ر ن�#�د
��  ........ �ودم ا�دا�

 %�1 ل�د1 آن. �رد $� � �ھم 	4وت در $و �"ر	د ,م�د1 از دا��م ا��ظ�ر

  .د�د�ر	 $�� �ظر �� $��� �و7وع $,��  ر�د

 �و�م ازش �ن. �ود �� ن�� یز�# �� ا�� ��ودم +��*ش �ط���J: دادم ادا��

ذت �ود ��ون�� �� $%	 از و دا��م آرا�ش ا%	�س ���رش او�د، $� �$ 
  ...اون و �ود�د ��م $,�� �ب... �� $�	�J, �ورد در /6ت، دروغ اون. �ردم

  .�دم �� ���� ��ل یرو و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م 

  

  ..."رس $� 	وال �ن ی��وا ا/ر -

�,��ت �*ط 	ت،�� $��4,..... �� ��،: /6�م و داده ��4ن ھوا در را د	�م 

� و �د ��وم �رام 	ر+ت ن�ا �� �� ن�ا از... �ردم $�� دا�" رو ���	ب%$ 
�ر	م�� �ودم از 	�م�� د�ور دو $+)��� ازش  ��د.  

  ."و���د را اش #�ره $��ر�  ���د

-   ؟$دو��� رو ,ش�د

  .��ودم +��*ش و-ت I�ھ �ن: /6�م H�	ر 

  و؟-

  .��! $��ز? ��ران روا����س �*��ل �ردم؟ $� ا+�راف! و

  .�داره یا  ��د ل�د: �دم ره�� ا� ����ش ��

  .� و ��ران از -
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  . /ر�ت �4ل م���� یرو $�زر/ ���د 

 �$آ��� ز��ن �دت.... ���� م�� را� ��+ث ن�ھ� و ���	�ش��� $,�� �ن -

  . �وده �و��ه $,�� ��

   �؟�# ��ش �	�ت ا%	�	ت و-

 ن�	و� ی�و داده، ازدواج ����د�" �ن �� اون: دادم ��4ن 	ر طرف دو ��
 د��� �دم، �;�ت �واب ����دش�" �� ا%	�	م �� 	ت�� -رار... �ب و دار�ون�د
  . رم��  م��)� +*,م ��

��؟ �وا�ت "س -�;�   

  . ن�ھ� �ود $�0� ا����ه �� �*ط اون زدم؟ رو $%ر� ن�#� $� �ن. ��! ؟$# -

 �� او. �دا��م را -�ل %ظ� #�د آرا�ش ا%	�س  ر�د! �ردم ا��4ر 	ر+ت ��

  . زد $� %رف ��ن�/6� و �ورد در ��ران

�ر	و��؟�� رو �و یدار ��ران �� �	�ت �� $ا%	�	: د�"ر	  

  ... آره -

�ردم ا��4رش 	ر+ت �� !  

 ����د�"... ��م �4ر ��ش $��ط* $,�� د��� �*ط ��ر	م؟ د��� #را... �� -

�� دا��م 	وال �� #�د �ب و �ز�م %رف ��� �� �� �ود ��ران� یرازدار ا/ر ا
  . م��ز� %رف �وردش در �ده ا��زه ��ر�� و "ز�! ن��

  .دم $� �واب 	وا1�ت �� ��و�م ا/ر: داد ��4ن 	ر و زد ���د

  .و	وا	ش - 

�� ��رل ��ران: /6ت و داد ���4 ��ل �,�د $"��� یرو $���%	 -��ل و �وب 
��ر��رل ن�ا ا��... داره ا��4رش و ر�� ت�ر+� و $ھ�راھ �� رو �زش�� 
���� $�� -طH ��ش�اطرا .  

�رش ا/ر -��  �ز��؟ ب�آ	 �ودش �� ����4 �ده د	ت از رو 

 ھم �� را م����. د�"ر رون�� ذھ�م ��ش ن��ر �$ا���� از ��/��ن �� 	وال ن�ا 

��ردم.  
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- ��.  

  

�� $ا%	�	: /6ت. دادم رون�� )دا و 	ر $� را �6	م. �ود $-�ط< �واب 

�ر	و��؟ $� رو �و یدار ��ران �� �	�ت  

 "�	G 	واش �� ی�و�	رد و آرا�ش ���ل در دا��م $	< و د�رز م�",��4 

  . دھم

�ون - ���� ��+ث $#...دادم $��6 �واب ��ش ��م و �ود ی�4رار 	وا

���؟ دا�" �دت و	وا	ش   

��! -راره �*ط �ن �ر	�، ��ران /وش �� 	ت�� -رار �� ن�� یھ� )%�ت- 

 زدن %رف ��. د�ر��  �ون �ده�آ �ورد در $در	� م��)� ��� یدو ھر ��م

!�� �$ ����م ت��راھ��� در	ت و ����	�ت ���ر $ .  

�رد $� �*�و�ت او �� ا+���د �*��ل در ھ�وز ذھ�م .  

 $,�� �و7وع ن�ا... م��� )%�ت و	وا	ش و ��ران �ورد در اول: /6�م
  . داره ت�اھ� �ن ی�را

   ؟یدار ��ش �� 	ت�� $ا%	�	�� ��طر ��! ����؟ �رات #را -

 و ت�اذ ����4 ؟$# �م�� ���ر ش���ر�� ن�ا �� ��و�م ا/�... #ون ���� -
��م ��را%�ش.  

   ؟$# �ودت "س -

  .�م��� ��ظور�ون ��و��! �ن؟ -

 ��ران ا/ر �� ی�ود � ران �و: /6ت و �ردا�ت #����ش �*��ل از را �!�+

�رش��  �� ����4 �ده د	ت از رو 

 ��+ث ش���ر�� �� و�د�ت�� ���ر �� $� را� ھم %�1 �ز��، ب�آ	 �ودش

�   ؟ید��� ت�اھ� �ودت ��... ��� ��ران $��را%

  .�ودم آورده ز��ن �ر ���ودآ/�ه را ��0ت آن �ن. زدم "وز��د

- ���  .دم�� ت�اھ� �ودم �� �� ا
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  . ی�رد ��رو ن�ھ� ھم ��درت �ورد در �و - 

 ��ران ����د�" و �� $ر�ط I�ھ ��درم �و7وع: زدم ",! ھم 	ر "�ت

��� و-ت ��م �4ر.. �داره�  .ر

  . �دم �,�د �� از 

  . �ده �واب 	وا1�م �� و ن��� "س $ھ	� $���+ د��ر �و -

��ر�ون -�  . 	ت�� در	ت ر

��ر و �ودم $+)��  .��ود در	ت �ودم �0م و ر

  .ن���: �رد ا��ره $)�د �� د	ت ��

 ��ص و ت��و-< �ن.او �0م ��طر �� ��. ��	�م و �رده ��ت را ا� ����م 

 از د��� و دا��م ا%	�	��م 	ردر/م �0ف �� و آ�دن ���ر �� ��! ی�را ���	ب

�ردم $� ا	��6ده آن .  

  . دم�� ت�اھ� �ودم �� �ن: /6�م

-  +��*�ون � م ���ره د��� ��... یدار دو	��ون $,�� �� �$آد��� $و

�  .دار�د یا  ��د ی ژه�و  �ه��� و ت�اھ� �� �رات $ھ	

   ��درم؟ �;ل: دم�"ر	

  .��ران �;ل و: داد ��4ن 	ر �;�ت +0�ت ��

�م ��1 او �� رو را د	�م دو ھر �ف � �ودم ��درم +��ق �ن... د��� )�ر: /ر

 اون ت��و-< و ط��را �� �و�� ��. دا�ت ت�اھ� و �ود ز�+ز $,�� �رام و

�م، $در	� م��)� �ن روزھ�� ��و�م درس ��و�	�م  ��د $و-� �<دھ� د��� /ر

�� $ز��� و دادم د	ت از رو دو	���م �� �� ����F ط,وب��� �(� �وا�� �م�

�م�� $آد� �ن... ا�� �ردم $�و��"� ا%	�س �دم	 ��  ران�د ی�دا رو �ودم 

 �ودم �� �*ط �� �دارم ھم 6����ود� ت���) �� %�ل ن�+ در و ��م  ران�د

�<�دل �ردم $� �را-�ت ��درم از $و-� د���... �دم ت�اھ� ھ�م �وا	�� و 

 داده د	ت از $�� رو �ودم دا��ن دو	ت و  ران�د ی�را �%ض ی�دا��ر

 �دم -رار ت�اوو در رو �ودم ��� دو�م��..... 	�م�� یطور ن�ا ا1ن $و ���م

  .�ذارم ا%�رام  ران�د �وا	ت �� $���و-< #� ی�و و
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 رو �و �و7وع ن�ھ� و ����ر ��م و�ودت ی�و �<�دل ن�ا ��ران �ورد در -

�ر	و����.  

 ی�را ھم یا  ��د یھ� ���/ز �ن. �� �� در	�� ا�����م �� � را�م �*ط �ن -
 دو��ره ��ھ�ش رو ام را�ط� �و�م�� دم،���� رو او�د �ن... دارم ا����ب

 I�ھ �� ی�ز�� و دارم "ول و ��م $� ��ر �	�*,م، د��ر �� �ن... �� ��م �روع
 و آزاد زن �� +�وان �� م�ز�د/ ی ادا�� و �4ردن ازدواج.... �دارم ی�رد

  ی�را �	�*ل

  . ا	ت ���/ز �� �ن

  . ی�رد ا����ب رو ��ران �و ا�� -

  .�زدم $%ر� ن�#� �ن... ��: ��ردم ھم �� را م�ھ� د�دان

��  . � و ��ران �� ا%	�	ت از: د�"ر	 و �د ل����� �,و �� رو $

  . ���	م��� رو �ودم ��م %س ���� ��+ث ���، $� F�/ رو �ن اون -

 یا ��,� ن�#� �ن�� -)د آوردم ��طر �� �ن و داد 	رش �� ی���)ر ��4ن
  .�دا��م را

�و7 �وردش در ��ر�� -�L ده� .  

�� ھم در یا���� ���6�م ر/ :��� ��  د؟�ز� $�� $%ر� ��ران �� 

  . �و�� $� �و و �ن ن�� �و7وع ن�ا... زم�+ز �� -

  . �ود ا+���د �� ���ور ذھ�م

 �ودم ا� �ر ���	م،��� رو �ودم  ��د ھ	ت $و-�... زه�ا�  ��ن�ھ اون: /6�م

 از یا  ��د ��ش �� �����ن %�ل در �� �و���� ن�ا �;ل ھ	�م، و 	�م��

 �"رم ن��"� و ��1 ��واد دم ���� ��+ث ��ش �ردن �4ر... ھ	�م �ودم و�ود

�� ��رل ��م، �4ر �و�م���  ��د... $,��... ��4�� �	م $و-�� از رو �ودم 

 و و ز�ا�  ��ن�ھ... �دا��م رو %س ن�ا و-ت I�ھ او�د �� �ن... دم�� د	ت
 ن�ا ازش... 	ت�� 	���*� -��ل دارم ��ران �� �� $%	 �� ا)0 $و �ود �وب
  . م����	��� رو  ��ھ�د ��... �ر	م�� و آد $� �و�م %س

   �وده؟ $ا����ھ ا����ب $�� ��و�� ز��ن طول در �� $� را� �و و -
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��� $� � را�م وا-<Y �و7وع ن�ا... �,� - .  

���م �� ن�ا از %ظ� ن�ا ی�و... ا1ن: د�"ر	 و زد #�م �� دو��ره را �4ش�+ 

*� ی�����و������ر رو ت�ا% � $�و��"� ا%	�س ی�و�د ��درت ���ر و $/ذا�
�$ ��  ؟$

- ��.  

Hودم -�ط�.  

�م م��)� �ن -� ازش �ودم، ��درم ���ر �� ن�ا از... دادم ا����ش و /ر

 �ون�"� ا)0 �ردم ��ر�� ���رش رو ی�د و �وب ی %ظ� و �ردم �%��ظت

 و دادم ا���م �ودش ��طر �� ھم رو ��ر ن�ا و دا��م دو	�ش �ن... 	�م��
  . �ودم ��طر �� ھم

 م��� �ط�Jن م��و���� و-ت I�ھ ��: داد ��4ن 	ر �;�ت +0�ت �� و زد ���د
�(���$ �����0 رم�/ $� $ز�د/ از %ظ� ن�ا در  ��  .در	

��م؟ -�ول رو ����دش�" -  

  

�� ،$��و� ��درت ���ر ی�رد ا����ب �ودت �و: ا�دا�ت ��1 ������F ب��� ا�

� ن�ا �� د��� �ودت ھم ا1ن. �د و �وب داد، ر���5 رو اطرا�ت ی��د� �و���� 

 ھم ��ز �ط��Jم... ������ر �رات ت��و-< ن�ا ی�و ���/ز �دوم �� $�ر	

  .یر� �� رو م��)� ن����ر

  

 ��ن�ھ و $�و�%� و $� را� ھ�ز��ن. م��ود $��ز? ��ران ی ���� ���ن��

 آوردم ��طر �� و دم�دو در 	�ت. �د �,�د در ز�3 ی)دا. �ردم $� ��ر�� را

 $)ور� ��. $طو	 �,وار و �ت در �ود، 	��ده�ا در "�ت $ر+,�ا�. �زدم +طر
  ظ،�?, ی+طر ی�و و �ده ا)0ح

  . آم $� ا1ن: /6�م 

  .دم�دو ا��ق 	�ت

  .زوده ھ�وز �4ن +�,� - 

@mahbookslibrary



 در�ت ��و	ر ���� ھ�ی                                                                                                                          

 632

 د#�ر �رم دا�ن �ت ا����ب �ورد در ھ�وز. �دم ره�� ���آ �� و زده +طر

�� و-ت #� از ��ران �ظر. �ودم د��رد  

  !�ود؟ �رده دا�" ت�اھ� م��را ا�دازه ن�ا

  .ی�د �و� ل $,��: /6ت $ر+,�ا� 

�ردم � �ھش ���د �� .  

  �؟�# �وا�ت: د�"ر	

 و �زده� �� ظ�ر از �<د #��ر 	�+ت از روز�د. زدم ",! ھم 	ر "�ت ��ر #�د 
 #��ن %7ورش در ��ن�ھ و ���د و $�و�%� م،��ود ھم �� �ب $*��د- #�ل

�� �ر در را ذھ�م��� �ود /ر �� � را �ودن او �� یھ� %ظ� �وا�	�م $� $	�

��م ف��<ر .  

��ت یرو از را م�����و ��  .دو�م���: /6�م و �ردا�

 در �*دار �� ن�ر%	�ا� و �ن... زر� � و ز�ر 	ت،�� ی�د ی �#� ��ران - 

  !�ود�د آ�د و ر�ت در ش�ز�د/ ی�و آدم... $�, م��رد ق��%* �وردش

%� آن �� $ �� یآد��� از ��ظورش %دس آورد، ز��ن �ر را آ�رش ی ��,� 
��ر اش $ز�د/ آ�د و ر�ت در �  .��ود $	�

  .دارم ��ر: /6�م و داده ��4ن 	ر

����	ت ش�" ��ه #�د از دو�م�� و - .  

  . ا�دا��م 	رم یرو را ��ل

   در	��؟ $�وا�*: /6ت و داد ���4 در #�ر#وب �� را ش���زو $ر+,�ا�

�� -رار ���آ �*��ل� �� )%�ت. �دم م�ھ� ��س �ردن �ر�ب ��5ول و /ر

 I�ھ �� �دا��م، $����اط� �ود�ش �;�ت از ھ�وز �� $�وا� �ورد در $ر+,�ا�
��ر +�وان � ھم د��را�� ���ت $�� %�ل ن�+ در و آ�د $�� %	�ب �� $را%

  . �دادم �واب. �ود �-م�ا�� و $	ردر/� ا%	�س $#���

�و#وو $آ�� $�� �و���ت: /6ت.  

  .د�ر	 $� �ظر �� ����ک #����ش. �ردم � �ھش 
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- �   م؟��د �وھرت م���وا �� ی�د �زرگ ا�*در $

�م، آ?و�ش در و ر	��ده او �� را �ود �,�د /�م دو ��� زوج دن�د �%4م /ر

�� زوج و ��ن� 	�� "�F #��ر د��ر ھ�راه �� $�وا��	��$ �� ھ�راه 

��ن �� ��ران��*� در را ی ر�د ا�راد %7ور ا��ظ�ر. �دم ��<�ب آ�د�د، ا	

H�� ن��م � ��ران $���� ی ��� "	ر �ود�د، ی��د و ا��را �وان زوج. �دا�

�� و ھ�	رش و� ��ن�ھ �� و /ر�ت آ?و�م در ا��را. "�ر1 د��ر��ن ا

. ھ	��د 	��ن �5ل 	�����ن 	وم ی ط�*� در /6ت و �رد $�<ر� را �ودش

  . �ود�د ��ران �ر%وم "در دو	��ن ھم ا�� ھ�	رش و ی)�د وان�� یآ-�

�7� �� �دن �$را�"ذ از �<د %7ور��ن، اول ی *��د- #�د ��! و $ر	� ی

 و وان�� آ-� ی ��ده و $�و� از 	ر��ر یھ� )%�ت و $��ر�� و ی#�
���م �واز /وش و /رم یا ھ����. �رد ر���5 	ر+ت �� ن�ر%	�ا� $ھ�راھ 

�� �ر در را ����� ھر �� )%�ت ی�را و د�#ر� $� ��H �ن�� ��ران. �ود /ر

�ش ن�ا و /ذا�ت $� و-ت ������ش�� از �دام� �زرگ �;�ت �ز�ا�� !� %ر

 �� اش +��دا�� $�و�� $� آن �ر �زرگ �ز�ا�� و. آ�د $� %	�ب �� او ی�را

�� -رار #� �ل� د	���ل و ���ر�ب ز�� و �ود ����� �*��ل آب وان� درون /ر

 آن �� #�م و 	ر %ر�ت �� $/�ھ. $د	� ش�" یرو ی �ده ا	��6ده ی��?ذ

 ی#� ی������� �ردا��ن �� ھ� وه�� "و	ت �ردن $�� ی�را آ��� ��	�ل�� ���م
�ردن )�ف �� $د	� ش�" ���ر #�-و /ذا��ن ی�را ھم ی��ر #�د و زد�� ا��ره 

�رد ا-دام $��ر�� ظرف و ز��.  

� ھر در ره�� و $طو�1 یھ� � �ه �� را او �و�� �ن و  +�رف ��. دا��م $%�

 $� 	وال $/�ھ اش، ��5زه ت��و-< و �رد $� )%�ت ��رش و �	ب از
 در داد�� "�	G +�رف 	وا1ت �� $/�ھ و د�"ر	�%$ �� �ر�ب #����ش 

 یرو د	ت. ر�ت ?ره #�م او �� +�رف. زد�� ���د و د�#ر� $� �ن 	�ت
�� زد $%ر� /و�ش !��زد و /ذا�ت اش ���� � $#�رھ ���م در $� 6

  . /ر�ت �4ل +�رف

 و �ودب $������ اول ی *��د- "��زده �*ط $)ور� �و� ل ��س آن �� "�ر1
. ر�ت ا��س 	راغ �� �<د و �ود ��	�� ��درش ی"�ھ� یرو $دا��� دو	ت

 زود $,�� ل�ا�و�� در $ر+,�ا� و �ن �ذ�رات ���م یا�را ی�را ا��س �0ش

  �د �را�وش
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 �<د و �رد�د $� ی��ز +�رف ل��و�� �� و �ود�د ��	�� ��ل یرو ھم ���ر اول

 ���م ا�� یھ� )%�ت ر�در/ %وا	م ���م *��د- #�د �*ط! �د�د 	ت�� $��/���

��ل، ی ���/ز. �ود �ده%� �7�  !��م "�ت �زرگ و ��ز ی

  .�دم زده و%�ت

  . ���ش � ران -

  . آورد ز��ن �ر را �0م ن�ا ھ� "��ره از +�ور ی %ظ�. �ود ��ران

6�م/ :  ...$و ��4��� �طر��ک ��ر �س�ا

Fت آر�	م د� ��م، ی��7 دور �� دور �,�د یا ���� یوارھ��د. /ر�ت را را	

��ر ���� و د�F یا /و�� �� ����، از رون�� �� �را �ود�د؟ ا+���د -��ل�! �� 

 $�� ا�� دم��� $� و7وح �� را "�ر1 یھ� ��ده ی)دا. �رد ھ�راه �ود
  .د���ن�د

  .�داره و�ود ��� ت�� را� ��+ث �� یز�# ��1 ن�ا -

 از $دوا"	 و $� را� ن�ا ی ادا�� ی�را ,م�د1 ���م -�طH و �%4م %ن آن �� 

  .ر�ت ن��

  �ن��� -

  . دم�#ر� د	�ش ی ا��ره ا��داد دن�د ی�را

�و�J ی �و�� 	�ت اون: داد ادا��.  

 در $و �دا��م ذھن در �رد $� ا��ره آن �� �� $���4 �ورد در یا ده�ا I�ھ 

  . �د %,*� ��رم دور �� د	���ش. �ود �ن ی ���� 	�ت آن %��� )ورت ھر

 ات �و�� -راره ی	��د�وا �� �$�� ن�ا �<د �� ا��ب از و: /6ت /و�م ���ر

��� .  

  .داد�� -,*,4م /رد�م و /وش �� ش��6	�� �ر�ورد. دم���د

  در	��؟ -

  

  .د�د $�� را �زر/م ���د �� او
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  .د���-

  !د؟��� -

  . �ود ��ده �*ط ا+�را7م. /ر�ت /�ز را /و�م ھ�ز��ن و 

- ���� .  

  .�د �وب 1�% -

�4ر I�ھ. دا�ت -رار /رد�م یرو ��ر�زم و �و�� ���م. �د �م��) �و	� و  

 �6س %س و /ردن یرو ش���� %ر�ت از �ردن ذت �*ط. ��ود ��ر در ی ر�د

  .ش�ھ�

  .-�طH و �%4م �وام،�� �,� �� �ن ا�� - 

  ؟$#-

�ش درک �وان��,�  . دم����� �*ط. �دا��م را 

  .�وام $� �,� �ن $و �و�� ���� -

  .... آره... �ب - 

  . �ورا -

 و �	�� را #����م. �4رد $�*�و�� I�ھ. دم�"ر رون�� آ?و�ش از 	ر+ت ��
  .���وش. دم��� ق�+� �6س #�د

 $و-� و �ود�د $+� ش�ھ� �و	�. �ردم $� �4ر ش�ھ� �و	� �� د����
. ��... 3�� /ر �د�م ���م �د�د $� ده��� م���زو یرو $آرا� �� ا� ����ش

 �دن 	رخ. )ور�م �� �ود �ده ره�� ���	 �� د	ت. �ردم ��ز #�م. ���وش

�ردم $� ا%	�س و7وح �� را م�ھ� /و��.  

- �  .�زن د	ت �ن �� یطور اون  ��د... $و-

   #را؟: زد ���د 

  . �<,و�� �ب! #را؟: �دم $+)�

�و7... 	ت�� ���ص �ن ی�را -�L ده�.  
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��م �4ر �و�م��� - .  

  .�ود $���ودآ/�ھ �واب

�4ر ��ش و 	ت�� -رار �و #ون �و��: /6ت و �د �زر/�ر ���دش ��$ ..

  .ی��ر ذت ازش -راره

  .!��زد $,�� آ�د، �,و و /ر�ت ده���د را ام ?ره #�م

�ن ازدواج �ن �� - .  

 ���	 �� د	ت و ر�ت ��1 #"م یا�رو. �رد ر���5 	ر+ت �� #����م %�ت

  .�دم

  ....����: داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش 

 �را -,ب ی)دا $�	. /ر�ت را د	�م. ��ود ن�ا ��ظورم. زد زا�و �*��,م

  د؟������

  

  ؟$�� $� ازدواج �ن �� -

��د $� ا��6ق د��� او �� %ظ� ن�ا $��ز? ��ران. زدم زل #����ش �� �. ا

 �� ی�ز�� 	وال ن�ا. �ود و-وع %�ل در ام $ز�د/ ی ��;�� ن��ر $���د ا� �ر

  !�دا�ت �46ر

- �,� .  

"  �,�"  ن�ا �� و دا�ت �دن ������ �� �ز�� �رد ن�ا! �ودم؟ �ده +��*ش �ن

 دور �� را ا� ��ر. �ودم آورده د	ت �� او ��ف ی�را ی�د�ز �ر)ت �ن

 و ��ن�ھ از ��م ���م. �ر�وا	ت �� از. داد ی�� #"م د	ت ا� �ت ن�دو�
"  ی �,�� ش���� و /ر�ت د	���ش �ن�� را )ور�م. د�,رز�� $�و�%�

�رد ز�ز�� را" ���4رم.  

  

��ده�ا ��ران ز�ر یھ� دا�� ر�ز 	�ن 	�����ن از رون�� "وش �ه�	 ی�ردھ�	 

 د��� و �رد $� )%�ت $�	�- یآ-� �� ی�د یا #�ره �� ن�ر%	�ا�. �ود�د
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�� ���م ی��زو. �ود ,ش��و�� �� ��ر ��5ول و داده ���4 ل�ا�و�� �� دور�ر $

��� را $ھ���ن ن��"� ی�را او �� و /ر�ن یھ� ",� از ر�	 !���ردم  .  

  .�ود $�و� زن ��رزه،�� رو ��درت �دا... د��رم $�� ر�" -

��4ر ��. زد ���د و �رد �س را ام /و�� اش $ا	��وا� و ده�#رو� د	ت �� 

 را ��ران. 	"ردم ��روز اش ی"	ر ی �وه �� را او %7ورش، از 	"�س و

 ���?ر �واب �رد و +�رف �� /6� و ��5ول �� از ی�د�ز ی ��),� در دم،�د

 $-دردا� از �<د و /ذا�ت م���زو یرو د	ت دا� �رادر زن #�ر�"ر. �ود یا
  . �د دور و ����د ام /و�� یرو یا �و	� ��م و �$را�"ذ ���ت

% ���م -�($  

 و �ت. دم�#ر� $�و��ھ ر���� ��. دم��� 	رم "�ت از را �$رزا�� او�د ی)دا
 #�د ش�ر ��. دا�ت �ن �� $ر�  �ه�	 ی �ردا�� راھن�" و یا 	ر�� �,وار

��ده /ود #����ش ر�ز... و روزه� 	0م. د�ر	�� �ظر �� �	�� اش #�ره و ا

�� ��1 #����م 	�ت $طو�1 �Y�ل �� � �ھش. دادم�  . �د /ر

%ظ� #�د ����4: /6ت ......  

 از /�م #�د و �رده ��4ر %7ورش ی�را ید�	 ���م از �ود���� ی���د ��

H�� �,(���م � �� ����� و �ود�د ھ� ����ن ی �در-� ��5ول ���	 و �دا. /ر

�رد $� � �ھ��ن ش�ا�روھ� �ن�� �%و ا�م .�� �,(����ده�ا �*��,م /�م دو ی 	 

 ن�ز� �� را #����ش و �رده ����ک را �ر��ش ی�وھ� ��ران یھ� دا��. �ود
���رد $� �روع د��� او. �دم ���ظر. �ود دو� .  

�� ���  . م�� !���ر: /6ت $طو�1 $,�� $,�� ر�

�ردم $� ا%	�س ��),� ھ��ن از را +07�ش ا�*��ض  .  

��4رم -� .  

  .ی�رد ی���رد -

�	 اون � و دو��ره و �ن � �ه #���م ��: /6�م و �ردا��� �,و �� -دم م��$ 
��  .�4رد � �ھم. �ودم �ن �رد ی���رد را�ط� اون ی�و 

  . ��داز �ن /ردن رو �ودت ا����ه... ی�ود �ود�واه ی�ر	و �� �و -
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  د؟�دا�� آ�د و ر�ت ھم �� $� از: د�"ر	 و /ر�ت ��1 را 	رش

��  . �4ن �راب رو را�ط� ن�ا ی �و�ده $��- %ر��ت ��: /6�م آھ	

  !�و�ده؟ �دن �راب ی�را ھم یز�# � �! ی�رد ���زد: /6ت ����ورا��

�م +*ب�  .�د�ز �ود، $+)���. ر

  

  . $��� دا��� $�و� روز.... ��  ��د 1�% -

�� ن�ا از -�ل ��ن ��),� ی�را $�ر)� و داد ���ن وا��ش ���م دا��� /ر
  . /ر�ت را م���زو

  .�ورا -

�ر �ر�ورد��ن. �رد م�رھ����ردم � �ھش ��م ��. د��� طول ��;�� دو از  .�� 

�رد ��ت را ا� ����ش و ر�ت +*ب 	ر+ت .  

 $و ����  ��د �ور �� �و�	ت�� او�7ع ؛�$رزا�� ���ب �ن �4ر: /6�م
� �ودت و �ودم �� �	�ت �� ی�د %س ���م و�ود �� اول د�<�..... $��وا	

  ��د $���و� و ل�د I�ھ ا�� د�ت���� و او�دم ���ر طت��را �� دا��م

  .���� -�وم �ورد �و�����

�*ط ���	6م، $,�� /6�م ��ت �� �$ھ� دروغ ���ت... �ورا �4ن �م�اذ: /6ت 

 �وا	ت $,��  �،�د �ر)ت ��... دارم � � �ودم ی�را رو �و �وا	�م��

  .ی�د ا����ش $�و��� و... 	ت�� $�زر/

�ون $�ر��J ف���ر ���ت ���4ر: /6�م و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م 

  .د��ر	و� 	0م ���واده ��... �$رزا�� یآ-�

  . �ورا -

�م ��),� او از ���م، �دن �وا�ده �� �و�� $���دا � �ه %ظ� #�د ی�را. /ر 

  . �د ھ� ����ن از $�دا%��ظ ��5ول دو��ره و دا��م را

   ��ن؟ �ورا �ود $� آ-� اون: د�"ر	 $�)ر� ���م

  . زدم ���د ز%�ت ��
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- � 	0م ��ن ھ�� ��...د�آورد ف���ر د�د��� ز%�ت $,�� �ود، ,�ون�و

  .د��ر	و� ��)وص

 ��رج ش���� �ن�� از"  �7ول ی �4�ز�"  �� دم��� و 	��د�ا ���رم ����� 

  .�د

   6ت؟�� $#: /6ت و /ر�ت ده���د را ام ?ره #�م 

  $#�ھ -

  . ��+و7 $,��... دا��� زن /6ت ��م +�رف -

 یھ� /�م ��. �ردم � �ھش #�م ی /و�� از �ود؟"  $+و7"  �$رزا�� او�د
��  . /ذ�ت $� ���ن�� +رض از آھ	

  ؟ید�د رو آ-��ون: /6ت /و�م !��زد و �د %,*� م���زو دور �� ����� د	ت

  . زدم ���د".  آ-��ون"  ر�ت ��1 -,�م 7ر��ن 

  . �دا�ت �ر �� دو ��� از #�م %ظ� �� -

  .زدم�� %دس

  . ��4�� آ	�6ت رو دھ�ش آد $� ا1ن /6�م-

  ۔ ����� �زن %رف در	ت: /6�م �<�رض

 رو +�رف ی�,و ا��: داد ادا�� و /ر�ت �4ل ش���� یرو �$��� د�دان ���د

���  .�ود /ر

  . ر�ت ��1 م�ا�روھ� 

  وا-<�؟ -

  

 د	�ش ا/�... دا�ت یا ����- #� +�رف $دو����: /6ت زده ��ن�ھ ی)دا ��

��د $� راه �ون د�ر	�� "	ره اون ��� /ر�ت، رو �,وش ��� ���,�ن ا�� ا

 دو ھر. �ر/ردا�دم +*ب �� را 	رم. �رد $� � �ه �*ط و �ود 	��ده�وا او���

. زدم ���د. �رد $� � �ھم ره�� و داده ی�� �,وارش ب�� دا�ل را د	�ش

  . �ود ���,�ن ����� -ول �� و پ�� �وش $,�� او
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 در و �رد ���6ت �را	م از -�ل +*د ����د�" �� $ر+,�ا�! $��ز? ��ران

�وت 	� رد از �<د ھ6�� !� �د -رار ��ران ی ���را�� ا)رار �� ت���� 

 ازدواج �را	م �ورد در ���	ب �ر)ت 	ر �� م��� +*د �%7ر در آھو ����ن

�(� �*ل ی�را را �م�ر�7 یا *��د- ده ی/6� و !� �� ��ران. �ود یر�/ م�

�ن /6ت و �رد �,ب اش ���� �� ��4ن� را ن�ر%	�ا� و $ر+,�ا� �وا�*ت /ر

  . داد ا���م را ��ر ن�ا او. �	"�رم �ودش �� ھم

 ن�ر%	�ا� یھ� از)%�ت %وا	م ���م و �رده )�ف ��ر ا� ����ش %س �� و
 �� ل��%و ی�را �را	م ی?ذا ی ���ده $��- ی��د �	�� ی �%وه �ورد در

 $آرا� �� ا� ����ش و �ود �رده ام یرو	ر ر�ز را د	�ش. �د "رت �،�ر��
 "�ت. دم���6� و زد %رف $ر+,�ا�. آ�د $� ن��"� �*را�م 	�ون �س %�ل در

  .زدم ",! ھم 	ر

  . ���	م�� ��ر ن�ا ی�را رو �6ر ��: /6ت

�رد�د؟ $� )%�ت $�و7و+ #� �ورد در   

�و�م�� ��م: /6ت +�رف !����م  .  

�ون یرو  ر�د ا� ����ش #ون دم��� را ����ن�� �ده �دل و رد ��0ت	 

 �ود 	��ده�ا !��زد $,��. �وا	�م $� را �رد ن�ا �ن! �دا�ت %7ور �*را�م

�ردم $� ا%	�س و7وح �� را ��ن�ھ� ��س �ر�ورد و.  

���س �ن طرف از � و ��ش دم،�� ��ت رو ی	��د ی ���ره: /6ت  �$ 
  . ر	و���� رو �ودش 	�+�� م��... یر�/

 ی �ردا�� )ورت �� �ن و �وا�د $� +�رف ی�را را ی	��د ی ���ره ��ران
 �ود یا���� �� او�د از ام $��را%� و و ت�+)��� ���م. �ودم �ده ره�� او

�*ط �ن /6ت $�� دروغ ا/ر �ود، ده�ر	  ���ر�� را دا��ن دو	ت و $وا�	 

��� راه ام $ز�د/ �� $��ز? ��ران %�1 ا�� �ردم $���� ی%7ور �� �ود � 

 ل�د ی��ور -��ل ر�? طرز �� و آورد $� ��د را �6	م �رد، $� ام زده ��ن�ھ
  . �ود ام $�و�%�

 $�و� �ب �ون، �$را�"ذ از ���4ر: /6ت و /ذا�ت م���زو یرو را د	�ش
��  . زم�+ز م��ر... د���� دا�

  .داره ن���� +�رف: /6ت ن�ر%	�ا�
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  . �و�� ر	و�م�� رو �ورا �ودم �ن. 	ت�� ی�ز�� -

 و ر�ت در ��ران و �ن )ورت �ن�� $طو�1 یا %ظ� ی�را ن�ر%	�ا� � �ه
 و �دا �دن دور و-ت. داد ��4ن 	ر �;�ت +0�ت �� ا�م $�� �� �<د و �ود آ�د
 ����6وم %ر��ت �� دا�ت $	< ����� و �رد�د $� � �ھم �زرگ ی���د �� ���	

  . �ز�د $%ر� )ور�ش و د	ت

  �ز�م؟ %رف او�د �� ھ	ت ی�ز��: /6ت و �د 	وار

�م را ��ر��د	� .  

   ؟$# �ورد در -

  . ��4�ش �وا	�م�� زد د	ت ��ت و-ت -

  . �زرگ زدم، ���د

�رم دا��م وا-<� %ظ� ��... ���د -��  .دادم�� د	ت از رو 

�ردم �وازش را ا� ����ش. /ر�ت را د	�م .  

�رد دم���د و �ردارم 	رت از د	ت /6ت... �م�" او�د ��ر ��: داد ادا��.  

��4رم ازش: /6�م�.  

  

�رد ا�م.  

- ���م �و ���ر �ن )ورت ھر در.... و /6ت دروغ 	�� .  

  .��	ت )�ف و �رد � �ھم %�ت $� #���ن �� ��;�� #�د ی�را

 و �وا	ت �� ا%�رام ی�را �*ط 	�م،�� �و7و+�ت ن�ا ر�در/ $,�� �ن: /6ت
 $� +*د�ون �,6ن "�ت از ���	م،�� رو �6ر ��... ��م $� �طر%ش �و ا+�*�د

���.  

  .دم���د

- ��>  . ���د $

  . �د �,�د�ر ام ��ده ی)دا
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��� د��� �و: /6ت ی�د�� ��$.  

  ؟$�� �م���� آد $� دت: �ردم � �ھش 

  . داد رون�� )دا و 	ر "ر را �6	ش 

  ./�ز …و �وس و �5ل %د در... ��ون �ن ی �و�� ا��ب

 �ودم، ی�د $,�� $�,�6 +*د اون �ورد در: /6ت و ا�دا�ت راه �� را ل�ا�و�� 

 �ن ��م، -��<ت �و�م�� ھم �و�� ی�و $و ����� ����ا... �ن �4ر ��ش

  . دارم رو �ودم ��)وص یرو���

 ا�� ���دم ش�ھ� /6�� �� �وا	ت�� دم. �ود ���ده ;��ت ر�ش م�� یرو � �ھم

  . �ود ی�د او

  ؟یدار �رق ���* �� #را: /6�م

�رد � �ھم #�م ی /و�� از  .  

�و ���� �ن ی�را �دو��ون I�ھ... ���	م�� رو ی�د�ز ی�ردھ� �ن - 

  . ��ود�د

�  .�زد $%ر

��ده $ا��6- ��: دادم ادا���  . ا

��ده $ا��6- ��: داد ��4ن 	ر �;�ت +0�ت ��� �ودم، 0�	� ش�" ا�روز... ا

  .�دم +��*ت /6ت دو��ره

 اش $را��د/ �� 	4وت در ا�� ��د ا��4ر -�ل ی د�<� ����د �� �دم ���ظر 

�م م��)�. داد ادا�� ���� 	�ت� $� ھم �� د��� �روم، 0�	� �طب �� �ردا /ر
 �دن +��ق. ر�ت�� ��د! �ردم؟ $� ا��4ر.... �ن و �دھ�م ��ران +��ق /6ت

  دا�ت؟ ����� و ل�د �� �ز��

  

 و7وح �� �6ش "�ت و ��زو +07ت %�1ت آن در. ��)ش یا�روھ� �ن��

�رد $� �$�ود��� .���. �د /رد�ش ��و�� � �ھم و ده��� ھم یرو را م�

0� و �� �ب�د� ی �*ط� یرو را م�د�دا��� /ر�ت، م�"� 	�ق از �� ی/�ز $
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 رد ھ�وز ا��ظ�رم �0ف �ر و داده ���ر $�ر� �� /رد�ش و ���� ا�)�ل

  .زدم ���د. �ود ���ده �� �� /�زم از $��ر� 

 -راره �4ن �4ر: /6ت ��د، ��د�ا � �ھش و ��	�ن %�ت در یر���5 آ��4 $� 

  .� ذرم ت���ر ن�ر�� ن�ا از

. آوردم در %ر�ت �� ش�"�,و ا��داد در را م�"� ا� ���ن +��دا�� و دم���د

  . آ�د �ش طرف دو �� $�� ش�ھ� ب و د�#ر� �ن 	�ت ���1ره � �ھش

  .دارم ��ر د��ر �4ن -

  

6�م/ :(*�  . �ود �ودت ر�

 %دا-ل �ود، �رده +�ل -وش ��. $��ز? ��ران �ود �ود �ود، �ودش �*)ر

  . ��ه #�د ن�ا در

 ر��*) دم�� ��و�ت و-�ش ��... ����: آ�د�د در %ر�ت �� دو��ره ا� ����ش
�  .$�ذا�� �رام %�;�ت آ�رو �ود، $

 ی %ظ� �� %ظ� از �ن. �د�ز �ودم، �و�%�ل و ���م �و�%�ل �ود داده -ول
 ی�ورا. �ود $ و����ز %�ل در ھ�وز م�"� ا� ���ن. �ردم $� ذت $ز�د/ ن�ا

 $� و �ود �ر/��� -درت "ر دو��ره ��ه #�د ن�ا در و�ودم یا�رژ "ر و 	رز�ده
�ن ی�را ھم ی-)د ید��رد�  . �دا�ت ر

�رد ?ر?ر :L�( ده +�رف�ر �ود او	ون �� ھم �� �,�� دو ھ�وز... 	��

  . دن���د �� �رد �روع �زده %رف

�����ردم ھم �� را م� ��  .���ود را ام ��ده ی)دا 

  . ده�� آب $-��  یھ� /ل د	�� +�ب ���و�ت  ��� ��م -

  . . ��ود و �ود $+)���

�� �  . ����� �<,وم ا)0 �ز�م "ودر �رم ذره ��: /6�م �ط�ا%

 و د�#ر� $آرا� �� 	رش. �ردم %�س را �6	م. �د ��و-ف ا� ����ش %ر�ت
  . #����م �� زد زل
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  ؟$/6� $#: د�"ر	

 �ود $%	 � �ھش ا+��ق در $و د�ر	 $� �ظر �� ی�د $,�� ھم ھ�وز �ب

��  . �ود �رده دار�� �واب از را و�ودم ی��د �� $ھ��� �����م،�� 

 "ودر �رم �رات: /6�م و ����ده م���� یرو را ��� د�دان ���د $	�د/ ��

  . ز�م��

��X زدم .I� �"�ت را م�. او از $�0) ی�را ��0م. د��� -درت ���م �� و /ر

 ی�را ھم ی-)د و �ودم �داده ا���م او از �رار ی�را $��0 وا-H و-ت I�ھ �ن
 -��ل $��	�  �<د یا %ظ� و �د %,*� ��رم دور �� د	�ش. �دا��م ��ر ن�ا

 دم�#�" دورش �%4م را د	���م. �ردم $� ا%	�س �ود یرو را وز�ش �%�ل

  . دم��و	 را ز�رش $/و�� و

�م داره ا)رار ھ�وز 0�	�: �رد ز�ز�� /و�م ���ر*��+.  

� $� دارش�د �� ھم �� ��ر !� ھ6�� دو ھر� از ���د �� ���م 	�+ت !� و م�ر

"������رل ی�را ��ران ی�ر�� �$ز���و $ز�د/ و م�زد�� %رف و	وا	ش 

�� 0�	� دار�د �� ���� ��ر ن�ا #را �� دا��م ا+�راض -)د. ��ن� ا�� ا	ت ر

 د	�ش %ر�ت و /و�م و /ردن یرو ش���� ی ���ده �دھوش �وازش �� ��ز

�رو ذت از $��� $���و� در +*,م و ی�ر�ھو� و ��طق ���م م��وھ� �ن�� 

  .ر�ت

  .�وا�*م �ظرش �� -

  .ھوم -

�ردم %,*� ��رش دور �� را م�"�ھ� .  

- ���6�م؟ $# ید�/  

  !$ھ: �ردم ا+�راض وا-<� ��ر ن�ا 

  !د؟��و	 $�� �را  ر�د #را 

�رد �4رار را 	واش دو��ره :���6�م؟ $# ید�/   
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��ده ��ر �� دو��ره ذھ�م �� د��� طول %ظ� #�د. �رد �,�د را 	رش� � �ھم و ا

�� و �ده ره�� اش ی�د و 	�ت #���ن ��. ��م �دا ش���� از را$ �7� ی
�رد �رو�ش اطرا���ن داغ.  

  

- #$ �  ؟$/6

  .�وا�*م �ظرش �� -

��ر�ز #����ش یرو را %وا	م و �و�� ���م. �����م�� را � �ه ن�ا �ن� 

���م �� را ��ن�/6� و و �رده Jش��ز��ور �� را ��ن�/6� و �����ن � از /ر

  !����ورا��. آ�د ��د �6	م و آوردم ��طر ��. آوردم ��طر �� او ش�ھ� �و	�

   ؟$�وا�* �ن �� ا%	�	ت... ا%	�س �ورد در 0�	� �ظر �� �و: دم�"ر	 �ردد

�ن ھوش از �� را ,م����. داد ��Rن �;�ت +0�ت �� را 	رش��م ده���د ر� و /ر
 /ذا��� 	ر "�ت را ز�ا�  � 6ت ��ه #�د ��. دا��م � � �ر�ھو� را ذھ�م

 �رد I�ھ �� د��رد $� �� �$ھ� %ظ� م،�دا�� یا ا<�ده �وق $ز�د/ و م��ود

�ن /�ز �� را اش +0-� اوج. �ردم $�� ��ر�� ی ر�د� ر�? ی��6��<ر و /ر
*������� و م��	 ���,�"  ی�د $+� �و��، $,�� �د،�� �و�م ازت"  #ون و $

  . �د�� �0)�

���  . � و: /6�م و ده��� ھم یرو را م�

�رل %ر�ت آن �ن��  .دم�د را ���دش �ردن $��6 ی�را �ده 

  .� م $#: /6ت 

  .� و و ��ش $�و� "	ر..... $دو��� �ودت: �ردم !���ر را #����م

  .دادم ����ش را ام �ده ��رده ھم �� یھ� د�دان و

  . �دم آب �� /ل د	�� ��زم �� $ �� -

  . م�� ����: /6ت و داد رون�� )دا �� را �6	ش

�رد � �ھم �*ط 	4وت در ا��  .  

  . ��د � و: �<�رض و �,�د
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  ؟$ ��� #را �و: د�"ر	 ط,��4را�� و �رد ا�م 

  . ���م ده��ر	 ����� �� ھ�وز د��� �ب -

�ش. م��رد $� � �ه ره�� ھم �� �ده !���ر #���ن �� دو ھر� ی�را %ر
��د ا��6ق ��/��ن م���� دن��و	�ش �� $�و�%� �� و ا��*��م ا	�  .ر

�� را اش �و	�  ��م: /6ت آھ	�� �<د و داد ادا�� /و�م ی 1*��+.  

�ردم ا+�راف $آھ	�  ھ��ن �� ھم �ن و �ر/ردا�ده )ور�ش 	�ت را 	رم  :

�م*��+.  

 یھ� �6س ی)دا �*ط. م����د $��- %�ل ھ��ن در $طو�1 $%ظ�� ی�را
�ردم، $� ا%	�س را -,�ش ��د و �4وا�ت� 7ر��ن و دم����� را ��ظ�ش 

  . �ود اش ��ر�� %�ل در �ن �ورد در ھم او د��رد $� �� �$زھ��# ھ��ن

 �ر�ب را �ر�ش��. ��	ت )�ف و �رد م�رھ� یا +�,� I�ھ �دون و $آرا� ��

 �ن از $#�� ار���ط �ردن -رار �ر �دون $و-� �)وص �� وا���ش. �رد

�,(�� �;0 دا��م، را ی ر�د ا<�ل +4س ا��ظ�ر. �د �<��م ��+ث /ر�ت، 

 +*ب را �ود. ��ل ن�ھ� یرو �� ��ت در ���ظره ر�? ا+�راف ن�ا ی ادا��

���  از �دن رھ� ی�را $#ر�� %ر�ت #�د. دم�� و +07ت و ھ� ���� $/ر
  .�د ��ر ��5ول و /ر�ت -رار ��پ پ �*��ل دو��ره �<د و "�ت

�ش ن��ر $�زJ د-ت �� و داده ���4 ��ل ی /و�� �����م �ظر ر�ز را %ر�. /ر

 �� آرام، و �و�	رد ھ�#��ن و ھ	�م ی��ر #� ا���م %�ل در دا�	ت $� او

  �وا�د و �رد پ��� د،�ر	 $�� �ظر �� ی�د $%�  ر�د �� ی#�رھ�

�� دا�ت -)د �,�4 ��ود ا+�راف ن�ا �4رار �ر -رار ���� �� و��F آن ��,� ی 
  .رم��  ده���د ھم را �$��دو

  

6�م و داده رون�� )دا و 	ر "ر را �6	م/ :���� .  

���ش ���م �و��ه �و-ف �� و ���ود �� یا ا�دازه �� /6�م، آھ	�� داد ���ن %ر

��  ! ا	ت ده��� 
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�. /ذا��م ام �ده �م یزا�وھ� یرو و �ردا��� ن�ز� از را ام �زوه��,�$ �� 

�م"  �دم ��رج ی %ظ� �ن ذھن ���م. �دا���د $��6و� و �<�� I�ھ*��+  "

  .و-�6 $� ��رھ�، و ��رھ� �رد، $� �رور را او دھ�ن از

�ردم دا�" رو �ژال: /6ت �*د�� $� .  

��4ن �. �د ر�ش م�� ��و�� ���ل "ر و آرام ام زده و%�ت � �ه. �وردم $	�

 �� ����� L�)ر رد �واب �ورد در ��ن�/6� و و �ن�� �دا -�ل ��ه !� %دود

 دو��ره /0ره /6ت د،��� ش�" را �ژال �و7وع ��/��ن د،��� ی�وا	� �ر

�� ن�ا. ��د $�� $ز�د/ اش ���واده �� او �� �ژال �ط���J و �رده ازدواج  دا�

 $�� %	�ب �� $��اھ� �� �و7وع م��را ا	ت آورده ��� از را $اط0+�� ن�#�
 و ھ� یر� �" و�ود �� /6ت �ردم، )%�ت $ر+,�ا� ��. �ود ��م �ژال ا�� آ�د

�ژال و /0ره �ورد در $�0� و�� I�ھ �� ن�ر%	�ا� �و7وع، �ردن �طرح 

 -�0 او �ود، ده��� $� ھم ن�ر%	�ا� �ود از م��	�* 	وال. آورد $�� ز��ن �ر

 ��ران ��. داد $� ا���م را ��ر ن�ا ھم ��ز و �ود �ده ��4ر را دو�ش ازدواج

�� دا�ت ��ر زدم، %رف ��R�$ ب�>� و $� را� از. آ�د $�� %	�ب �� یآور 
 $در�وا	� او از �ن. �ود ا��4رم �ن�� �*ط /6�م، �ژال �ورد در ام ی��ر $�

  .....او و �دا��م

 $�� دار �#� +رو	�ون ظ�ھرا. داده دو	�ش "	ر �� رو �ژال: داد ادا��
�ژال $و داد�د ا���م رو ��ر ن�ا ی#طور دو�م��� و �ده 0��� ی �#� $-��و� 

 �� او��� د��ون،�د �ن.... �و�� %�ش... �رز�د�و�ده �� $%� �� او���	ت
  .�ود�د �و�%�ل !��و# ی �و�واده

 $��6و� �د�� ��رج ��ران دھ�ن از $و-� �ن ی�را ی �,�� ن�ا! �و�%�ل
  .دا�ت ���6وت

: آوردم ز��ن �ر را �,��ت آن ا%	�	م ���م �� و -,ب م�)� از و -دردان

  . +�*م ���4رم

  .�ودم �د�ش �وک از $��� �و��ه و 	�ت ��Rن ��ھد �ن

 و�� ن�ا ��ف در $	< و �ده ره�� ر�ش م�� �� �ن. 	4وت *��د- 	�

����پ $)6%� �� %ر�ت $� او و دا��م زم�+ز ھ�	ر ی ������" زده زل 

  . �ود
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�رد ازدواج �$رزا�� او�د: /6ت.  

  �ود؟ او ی��رھ� ر� �" ھ�وز #را. او�د ازدواج از ��. �وردم ��

  . ���� ���ر�ش: /6�م

: داد ادا�� و �د �ن ��و�� #����ش �*ط �د�ش، %�ت در یر���I 5�ھ �دون

�رده ازدواج دو��ره ش�-�, زن �� .  

�رد ا�م. ر�ت ��1 م�ا�روھ�.  

�رده؟ ازدواج ی�د ��را%ت: د�"ر	 و ��	ت )�ف   

  .زدم ",! ھم 	ر "�ت 

�و- ��   ؟ی��ود +��*ش 

 د��� #را دا��م، ���رم را $��ز? ��ران �ن. دل �� از و �,�د دم،���د
 $� �ظر �� 	ردر/م $�� دادم؟�� ���ن �$رزا�� او�د �� $�و�� ن��و4#�ر

 و �رده رھ� را �زوه. ��د %6ظ را ش�ا�روھ� �ن�� ا�م دا�ت $	< و د�ر	
  . دم�"ر آ?و�ش �ن��

  .�ن %	ود �رد +��*�م: زدم %,*� دورش �� -درت ���م �� را د	���م

  

  �ن�"�

@mahbookslibrary


